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ה? זו נה שושנ י הנ ים. מי חוחי ין הנ ה בי נה שושנ תוב (שיר השירים ב) כש ח, כה תנ ר) פה זה עה לש י אל בי יהה (נ"א רי קי זש י חי בי רי
ף ן - אנ בה לה דםם וש ה אה ים ייש בה חוחי ין הנ יא בי הי ה של נה שושנ ה הנ ה]. מה נה ייש שושנ ה וש נה ייש שושנ שום של ל [מי אי רה שש ת יי סל נל כש
לש ל ייש שש אי רה שש ת יי סל נל כש ף בי ים - אנ לי ר עה שה ה עה לשה שש ה  בה ה ייש  נה ה שושנ ים. מנ מי חמ רנ ין וש די ה  בה ל ייש  אי רה שש ת יי סל נל כש
לש יא שש ר, הוצי כנ זש ני ה של עה שה אן, מי ל כה ים של להי ף אל . אנ יהה דל דה ל צש כה מי ה  יפות אותה קי מנ ים של מי חמ דות רנ ה מי רי שש על

ה. מםר אותה שש לי ל וש אי רה שש ת יי סל נל ת כש יף אל קי הנ בות לש ה תי רי שש על

ים בי סובש ים של קי זה ים חמ לי ה עה שה מי יא חמ הוצי י לש די ת? כש רל חל ם אנ ענ פנ ר בש כנ זש ה ני מה ת. לה רל חל ם אנ ענ ר פנ כנ זש ני ך  ר כה חנ אנ וש
תוב סוד כה ה הנ ל זל ענ וש ים.  רי עה ים] שש שי מי ה] [חמ שה מי ם [חמ הי שועות, וש ים יש אי רה קש ני ה  שה מי חמ ם הנ אותה וש ה.  נה שושנ ת הנ אל
םא ל עות וש בה צש ש אל מי ל חה יות ענ הש ה לי יכה רי ה צש כה רה ל בש כוס של ה. הנ כה רה ל בש א, זו כוס של שה שועות אל (תהלים קטז) כוס יש
יא הי זו  ה הנ נה שושנ הנ עות. וש בה צש אל ש  מי ל חה א של מה גש דג ים בש קי זה ים חמ לי ה עה שה מי ל חמ ת ענ בל יושל ה של נה שושנ הנ של מו  ר, כש יותי
ז ננ גש ני א וש רה בש ני אור של ה הה אה לש הה אן וה כה בות. מי ש תי מי י - חה ישי לי שש ים" הנ להי ד "אל י ענ ני שי ים" הנ להי "אל ה. מי כה רה ל בש כוס של
בו. עו  רש ר זנ של י אמ רי ה פש ץ עםשל א עי רה קש ה ני זל ע, וש רנ זל ה  יא בה הוצי ה [ס"א זו] וש נה שושנ ס בנ ננ כש ני הוא של ית הנ רי בש ל בנ לנ כש ני וש
ל אותו] ים [של ווגי ם זי יי ננ ים ושש עי בה רש אנ ע בש רנ זש ני ית  רי בש מות הנ דש של מו  ש. וכש מה ית מנ רי בש אות הנ יהם בש ע קנ רנ זל הנ אותו  וש

ית. אשי רי ה בש עמשי ל מנ יות של ם אותי יי תנ ים ושש עי בה רש אנ ש בש פםרה קוק מש חה ם הל שי ע הנ רנ זש ך ני הוא, כה ע הנ רנ זל הנ

או רש י ני תנ ית. מה אשי רי ה בש עמשי ה מנ ים - זל ני צה ני ץ. הנ רל אה או בה רש ים ני ני צה ני ח, (שיר ב) הנ תנ עון פה מש י שי בי ית. רנ אשי רי בש
יהה בו הה י של יעי בי רש יום הה ה הנ יענ - זל גי יר הי מי זה ת הנ ץ. עי רל אה או בה רש ז ני ץ, אה רל אה א הה תוצי תוב ונ כה י, של ישי לי שש יום הנ ץ? בנ רל אה בה
דות. עמשות תולה גו', לנ ם וש יי מנ צו הנ רש שש תוב יי כה י, של ישי מי חמ יום הנ ה הנ תור - זל קול הנ ר. וש סי אםרםת חה ים, מש יצי רי יר עה מי זש
ה עמשל אן ננ תוב כה כה ה, של יעה מי שש יהה לי ים עמשי די קש הנ יד לש תי יהה עה הה ם, של דה ה אה עמשל תוב ננ כה י, של שי שי יום הנ ה הנ ע - זל מנ שש ני
א, בה ם הנ הוא עולה ים (של יי חנ ץ הנ רל ת אל מנ גש הוא דג ת, של בה שנ ה יום הנ - זל נו  צי רש אנ ע. בש מה שש ני ה וש עמשל ם ננ תוב שה כה ם, וש דה אה

מות). חה נל ם הנ מות, עולנ שה נש ם הנ עולנ

ם שה ם, ומי זו שה נש גש ני א וש בה ם הנ עולה סו לה נש כש ני ה וש בה שה חמ מנ סו בנ נש כש ני בות של אה ם הה לו הי ים - אי ני צה ני ר] הנ חי ר אנ בה [נ"א דה
ם יב אותה צי הי ה וש דושה קש ץ הנ רל אה ף לה ס יוסי ננ כש נו בו. ני מש טש ני ף וש ד יוסי ת. נולנ מל אל י הה יאי בי תוך נש רו בש תש סש ני יזות וש ני גש או בי יהצש
ית אי רש ני ה של עה שה י בש רי המ ם. של עולה ת בה של קל ה הנ תה לש גנ תש הי ה של עה שה או? בש רש ם ני י הי תנ ם. ומה לו שה גש ני ץ וש רל אה או בה רש ז ני אה ם, וש שה
שום לו? מי צש ה ני מה ם. לה עולה ן הה ים מי עי שה רש ת הה ץ אל צי קנ יענ לש גי יר הי מי זה ת הנ יא עי הי ה הנ עה שה ים, ובנ לי גנ תש ם מי ז הי ת, אה של קל הנ

יים. קנ תש יהה מי םא הה ם ל עולה הה ם, וש עולה ים בה רי אה שש יו ני םא הה או, ל רש ני א של לי מה לש אי ץ, וש רל אה או בה רש ים ני ני צה ני הנ של

ם ל אותה לנ גש ה. ובי תורה ים בנ קי עוסש ינוקות של תי לות? קול הנ גנ תש הי בות לש אה ם לה גורי וש ם  עולה ת הה יים אל קנ י מש ומי
ים, מי לה ים עמ די לה ינוקות יש ם תי לו הי ך, אי ה לה עמשל ב ננ הה י זה ם (שיר א) תורי דה גש נל ל. כש צה ם ני עולה ם, הה עולה ל הה ינוקות של תי הנ

ב. הה ים זה בי רג ם כש יי ננ יתה שש שי עה תוב (שמות כה) וש כה של

ם, יכל יני רום עי או מה ה. שש לל א אי רה י בה או מי ם ורש יכל יני רום עי או מה ח, (ישעיה מ) שש תנ ר פה זה עה לש י אל בי ית. רנ אשי רי בש
ה זל יק הנ תי ענ תום הה סה הנ עו של דש ם תי שה ם, וש יי יננ ח עי תנ י הוא? פל ים בו, ומי לויי ם תש יי יננ עי ל הה כה קום של מה קום? לנ ה מה יזל אי לש
שותו. רש ד בי כםל עומי הנ ה, של לה עש מנ ם לש יי מנ שה ה הנ צי קש א מי רה קש ני הוא של י", הנ י הוא? "מי ה. ומי לל א אי רה ה בה לה אי שש ד לנ עומי של
ה צי ה. וקש לה אי ם שש ין שה ה אי לה עש מנ י לש רי המ י", של א "מי רה קש לוי ני םא גה ל ר וש תה סש ני ך  רל דל הוא בש ה וש לה אי שש ד לנ הוא עומי ל של ענ וש

י". א "מי רה קש ה ני זל ם הנ יי מנ שה הנ

ה. לה אי שש ד לנ י" עומי א "מי רה קש ני ר של תה סש ני אשון הנ רי א הה לה ה? אל זל ה לה ין זל ה בי ה". מנ א "מה רה קש ני ה של טה מנ ר לש חי ייש אנ וש
- ם  שה לש יענ  גי מנ ן של יוה גות, כי רה דש ל הנ ד סוף כה ה ענ גה רש דנ ה לש גה רש דנ ת מי ענ דנ לה וש ל  כי תנ סש הי לש ש  פי שש פנ ם ומש דה ל אה שואי ן של יוה כי

ה. אשונה רי בה ר כש תה סש כםל ני י הנ רי ? המ תה שש פנ שש ה פי ? מנ תה לש כנ תנ סש ה הי ? מנ תה עש ה יהדנ ה". מנ "מה

ר, מנ אה א קול וש ש, יהצה דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל נל של ך. כש ה לה מל דנ ה אמ ך מה ידי עי ה אמ תוב (איכה ב) מה ה כה זל סוד הנ ל הנ ענ וש
ים יהמי מי ך  י בה ידםתי עי י] הנ רי המ יום, [ונ וה ל יום  כה ך] בש ידי עי "ה אמ מה אותו  ך, בש ה לה מל דנ ה אמ ה) מה [נ"א (ומה ך  ידי עי ה אמ מה
ש מה ן מנ ול אותו גה ך, בש ה לה מל דנ ה אמ ץ. ומה רל אה ת הה אל ם וש יי מנ שה ת הנ יום אל ם הנ כל י בה דםתי עי תוב (דברים ל) הנ כה ים, של אשוני רי
רו" םאמש י יר" של עי םאת" הה ז תוב (איכה ב) המ כה ם, של עולה ל הה טון ענ לש ך שי י לה יתי שי דושות, עה רות קש עמטה ך בנ י אותה תי רש טנ עי

ה. ה לה רה בש חג יר של עי נויהה כש בש ם הנ יי לנ רושה ך (תהלים קכב) יש י לה אתי רה גו'. קה י" וש ת" יםפי ילנ לי כש

ו שה כש ך ענ ים בה סי נה כש םא ני ל מו של ה. כש לה עש מנ יהכול לש בש ך הוא כי ך, כה ת כה בל תש יושל אנ מו של ך - כש ה לה ול שש ה אנ (איכה ב) מה
ה. טה מנ לש ך  יי לוסנ אוכש ך  בה סו  נש כה יי ד של ה ענ לה עש מנ ס לש נה כש י ני יני אי של ך  י לה תי עש בנ שש ני ך  ים, כה דושי ים קש רי דה סש בי דוש  קה ם הנ עה הה
ין אי ר של םאמנ ם ת אי ך. וש רי בש יהם שי דול כנ אן, גה תש כה אנ ו של שה כש ענ כםל. וש ך בנ ה לה ול שש זו אנ ה הנ גה רש דנ הנ יל של ך, הואי תי מה חה י נל זוהי וש
ך א לש פה רש ה, תי ד בה כםל עומי הנ ה של יונה לש על ת הה רל תל סש ני ה הנ גה רש דנ הנ ה  אותה אי של דנ ך. ונ א לה פה רש "י יי ה - מי פואה יום ורש קי ך  לש

ך. ים אותש קי תה וש

עמקםב, ש ינ ה יהרנ זל ה]. וש טה מנ ם לש יי מנ שה ה הנ צי ה [קש טה מנ ם לש יי מנ שה ה הנ צי ד קש ענ "ה - וש ה, מה לה עש מנ ם לש יי מנ שה ה הנ צי "י - קש מי
שום "ה, מי הוא מה רון של חמ אנ ה הה צל קה ל הנ "י, אל הוא מי אשון של רי ה הה צל קה הנ ה. מי צל קה ל הנ ה אל צל קה ן הנ יחנ מי רי בש הוא מנ של

ה. לל א אי רה י בה ה מי ל זל ענ ע. וש צנ מש אל ד בה עומי של

ים. עי ם יודש דה י אה ני ין בש אי יון של לש על סוד הה ל הנ ר של תל סי ה הנ לל גנ תש יי יך וש רל בה סםק דש י], פש ני ר [בש זה עה לש עון, אל מש י שי בי ר רנ מנ אה
ד. חה ה] אל עה ע [נ"א שה גנ ד רל מנ עה עון וש מש י שי בי ה רנ כה ר. בה זה עה לש י אל בי ק רנ תנ שה
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ם, ים שה אי רש יד ני מי ם תה י הי רי לות - המ זה ים ומנ בי ר כוכה םאמנ ם ת ה"? אי לל ה "אי ה זל ר, מנ זה עה לש עון, אל מש י שי בי ר רנ מנ אה
ה, לל תםב אי כש םא יי ל ים, של רי תה סש ים ני רי בה ל דש ם ענ עמשו. אי ם ננ יי מנ ר ה' שה בנ דש ר (תהלים לג) בי מנ אל נל מו של או כש רש בש "ה ני מה ובש
י, בי י, רנ ר לי מנ אה יההו וש לי א אי יהם, ובה ל חוף הנ י ענ יתי יי הה ד של חה ק יום אל ה רנ לה גנ תש םא הי סוד ל ה הנ א זל לה לוי! אל י הוא גה רי המ של
ייש רוך-הוא של דוש-בה קה ל הנ ה של עמשל מנ ם, הנ אותה בש צי ם וש יי מנ שה לו הנ י לו, אי תי רש מנ ה"? אה לל א אי רה י בה ה "מי ה זל תה מנ עש יהדנ
ה נו מה ני דם גו', ה' אמ יך וש עםתל בש צש ה אל עמשי יך מנ מל ה שה אל רש י אל תוב (שם ח) כי כה ך אותו, של רי בה ם ולש הל ל בה כי תנ סש הי ם לש דה אה לה

ץ. רל אה ל הה כה ך בש מש יר שי די אנ

ה עה שה ה הוא. בש זל וש ה,  יונה לש על ה הה יבה שי יש ה בנ לה גי וש רוך-הוא  דוש-בה קה י הנ ני פש לי יהה  ר הה תה סש ני ר  בה י, דה בי י, רנ ר לי מנ אה
ת ה אל ייר בה ה. צי בה שה חמ יות מנ הש ה לי תה לש זו עה ת, וש חנ "ה אנ דה קג נש םאש  ר ה בה שה לות, עה גנ תש הי ה לש צה ים רה רי תה סש ני ל הנ ר כה תנ סש ני של

ים. קוקי חי ל הנ ה כה ק בה קנ ים, חה יורי צי ל הנ כה

א יהצה מםק של ן עה יה נש ים, בי שי דה ש קה ר, קםדל תה סש ד ני חה יור אל ל צי ה של יקה קי ר חמ תה סש ני הנ דוש  קה אור הנ מה תוך הנ ק בש קנ חה וש
א רה קש םא ני ם. ל שי ר בנ תה סש ני מםק וש ד. עה םא עומי ל ד וש ן. עומי יה נש בי ית] לנ אשי ה [נ"א רי לה חי "י תש את מי רי קש ני ה וש בה שה חמ מנ תוך הנ מי
ה לל ה אי לה עה וש ה,  לל א אי רה יר ובה אי מי ר של קה יש בוש  לש בי ש  בי לנ תש הי וש ה],  זל ם [הנ שי א בנ רי קה הי לות ולש גנ תש הי ה לש צה "י. רה א מי לה אל
ם שי ה בנ לה םא עה ה, ל לל א אי רה בה ם של רל טל ה). וש לל "י+אי ים (מי להי ם אל שי מו בנ לש שש ני לו, וש אי לו בש יות אי אותי רו הה בש חנ תש ם. הי שי בנ

ל. אי רה שש יך יי להל ה אל לל רו (שמות לב) אי מש ה אה ל סוד זל ענ ם], וש עולה ל [נ"א בה גל עי או בה טש חה ם של הי ים, וש להי אל

ח רנ ופה ם.  עולה יים הה קנ תש ה הי זל סוד הנ ובנ יד,  מי ף תה תי תנ שש מי ם של שי הוא הנ ך  ה, כה לל אי "י בש ף מי תי תנ שש מי של מו  וכש
ר זה עה לש י אל בי א רנ ה. בה לה ר של תל סי הנ סוד וש ל הנ י] ענ תי דש עלמנ הל ה] [של זל ר [הנ בה דה י הנ תי עש נו יהדנ מל י אותו, ומי יתי אי םא רה ל יההו וש לי אי

י. ה - דנ ת זל מםענ אל שש א לי לה ם אל עולה אנו לה םא בה א ל לי מה לש רו, אי מש אה כו וש יו. בה נה פה חו לש טש תנ שש הי ים וש רי בי חמ ל הנ כה וש

ה עמשי יך מנ מל ה שה אל רש י אל תוב (תהלים ח) כי כה "ה, של מה או בש רש בש ם ני אה בה ם וצש יי מנ שה ה הנ ל זל עון, ענ מש י שי בי ר רנ מנ אה
ם יי מנ שה ל הנ ם". ענ יי מה שה ל" הנ ך" ענ ה" הודש נה ר תש של ץ אמ רל אה ל הה כה בש ך  מש יר שי די "ה אנ תוב (שם) מה כה גו'. וש וש יך  עםתל בש צש אל
א רה ית בה אשי רי ן בש ל כי ענ יון. וש לש ם על שי ה בש לה עה ה וש זל ה בה זל ש  בי לנ תש הי וש אורו  א אור לש רה בה שום של ם, מי שי עמלות בנ הוא לנ

ה. נה בש םא ני ל ך וש יהה כה םא הה "ה ל י מה רי המ יון, של לש על ים הה להי ה אל ים - זל להי אל

יהה דל גה ת בש בנ ה לנ תה וש לש ם הי אי הה ה. וש טה מנ ה לש לה עש מנ לש "ה מי לל לו] אי אי [מי לו  לה יות הנ אותי הה כו  שש מש ני ה של עה שה א, בש לה אל
תוב כה ר, של כה ל זה יהה כה נל פה או לש רש ני ה של עה שה אוי? בש רה יהה כה יטל שי כש תנ ה בש ה אותה טה שש י קי תנ . ומה יהה יטל שי כש תנ ה בש ה אותה טה שש קי וש
ץ. רל אה ל הה דון כה ית אמ רי בש רון הנ ה אמ ני ר (יהושע ג) הי מנ אל נל מו של דון, כש א אה רה קש ה ני זל דון ה'. וש אה י הה ני ל פש (שמות כג) אל

ל. אי רה שש יי ר בש כה ל זה ל כה ם של דה גש נל ר כש כה ל זה ים של לי כי ה בש טה שש קנ תש הי ה י', וש סה נש כש ני ה ה' וש אה ז יהצש אה וש

יר כי זש ה. אנ רה כש זש ה אל לל ה. (תהלים מב) אי זל קום הנ מה ה לנ לה עש מנ לש ל מי אי רה שש ם יי ים אותה כי רות מושש חי יות אמ אותי וש
ים, להי ית אל ד בי ה ענ לה עש מנ לש ם מי די דנ ז אל אה לו], וש לה יות הנ אותי הה יך  שי מש הנ י לש די י כש שי פש צון ננ רש י [בי עותנ מש די פםך  שש אל י וש פי בש

ג. מון חוגי ה הה תודה ה וש נה קול רי ה? (שם) בש מל הוא. ובנ מו של ים כש להי ילה אל הש יי של

ע לנ סל בור בש אי די דנ ונ ה, ובש טה מנ לש ש  דה קש ה מי תה נש ה ובה לה עש מנ לש ש  דה קש ה מי תה נש י בה לי ה של יקה תי שש ר, הנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
או רש בש ני י של תי קש תנ שה ה של ם - מנ יי תנ שש ה בי יקה תי י בו, שש תי רש עורנ תש הי י וש תי רש מנ אה ה של ע - מנ לנ סל ה בש לה ם. מי יי תנ שש ה בי יקה תי ושש

ד. מות ינחנ י עולה ני נו שש בש ני וש

י תי ם. שש אה בה ר צש פה סש מי יא בש מוצי תוב (ישעיה מ) הנ כה תוב, של כה מות הנ לי ה שש אה לש הה אן וה כה עון, מי מש י שי בי ר רנ מנ אה
ה. תונה חש זו תנ ה וש יונה לש "י. זו על ת מי חנ אנ "ה, וש ר מה מנ אל נל ה של ת זל חנ ן. אנ הל ת מי חנ ל אנ ה כה שומה יות רש הש יך לי רי צה ן של גות הי רה דש
יא מוצי ה הנ מו זל מותו. כש ין כש אי ע וש נודה יא - אותו הנ מוצי ם. הנ אה בה ר צש פה סש מי יא בש מוצי ר הנ אומי ה, וש שומה ה רש יונה לש על זו הה
ם בוא הי ים רי שי ר - שי פה סש מי ד. בש חה כםל אל הנ ה, וש תונה חש תנ ה הנ גה רש דנ הנ ע. זו  נודה הוא של יא - הנ מוצי ץ. הנ רל אה ן הה ם מי חל לל

בון. שש ם חל הל ין לה אי ם של יהל יני מי אות לש בה יאו צש הוצי ד, וש ים ינחנ די עומש של

ם א? אי רה קש ם יי שי ה בש ה זל א. מנ רה קש ם יי שי ם - בש אותה בש ל צי ין כה ים, בי שי שי ם הנ ין אותה ם - בי כגלה ה]. לש מו זל [נ"א כש
זו ה הנ גה רש דנ הנ ן של מנ זש א בי לה מו. אל שש יות בי הש יך לי רי יהה צה ך, הה ם כה אי ך, של ינו כה ה אי ם - זל יהל מותי שש ם בי הל א לה רה קה ר של םאמנ ת
יו ם הה כגלה ב של ל גנ ף ענ ה, אנ ינה מי ים לש רי תה סש ה ני יאה םא מוצי ל ה וש ידה םא מולי "י, ל את מי רי קש ני ה] וש לה עש מנ ם [לש שי ה בנ םא עולה ל
מות. לי שש ם בי יא אותה ה הוצי זל ם הנ שי כםחנ הנ ז בש ים, אה להי א אל רה קש ני מו וש שש ה בי לה ענ תש הי ה וש לל א אי רה בה ן של יוה ה. כי ים בה מוני טש
ה (שמות מו זל מותו. כש לי שש מו בי יש קנ תש יי ין של ין ומי ל מי יא כה הוצי א וש רה לו קה ם של שי אותו הנ א, בש רה קש ם יי שי ה הוא בש זל וש

מותו. לי יום שש ל קי ל ענ אי לש צנ יים בש קנ תש יי י של מי י שש תי רש כנ זש ם. הי שי י בש אתי רה ה קה אי לא) רש

ם בו יהתה לי עמ צונות ונ רש ל הה ים בו כה עולי גות, של רה דש םאש הנ ה ר ים? זל רםב אוני ה מי ה זל ים. מנ רםב אוני (ישעיה מ) מי
ר - דה עש םא נל יש ל נו. אי רש מנ אה מו של ים כש להי ם אל שי ה בנ לה ענ תש הי יון של לש על ם הה עולה ה סוד הה יץ כםחנ - זל מי אנ ר. וש תה סש ני ך  רל דל בש
שו נש על נל וש ל  אי רה שש יי תו  מי קום של ל מה כה ר, בש דה עש נל םא  ל יש  אי שום של ם. ומי שי הנ כםחנ  יא בש הוצי בוא של ים רי שי ם שי אותה מי
םא יש ל אי מו של ת. כש חנ ה אנ כםל צורה יות הנ הש י לי די ד כש חה לו אל פי בוא אמ ים רי שי ם שי אותה ר מי דנ עש םא נל ל נו וש מש ם, ני יהל אי טה חמ בנ

ה. טה מנ ר לש דנ עש םא נל ך ל ף כה ה, אנ לה עש מנ ר לש דנ עש נל

ה - לה חה תש הנ ך. ב' בנ ר כה חנ אנ ה וש לה חה תש הנ י"ת בנ פוך. בי הי יות בש אנו אותי צה ר, מה מנ ן אה קי זה א הנ נונה מש ב הנ ית. רנ אשי רי בש
ר חנ אנ ת לש ים, אל להי אל נו  יש ה - הנ לה חה תש הנ "ף בנ לל ך. אה ר כה חנ אנ ה וש לה חה תש הנ "ף בנ לל ן. אה כי ר מי חנ אנ א לש רה ית. בה אשי רי בש נו  יש הנ
ם רל ה טל נה ם שה יי פנ לש אנ רות. וש תה סש יו ני יות הה אותי ל הה ם, כה עולה ת הה עמשות אל רוך-הוא לנ דוש-בה קה ה הנ צה רה של א כש לה ן. אל כי מי
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ם. הל ענ בה עמשי תנ שש רוך-הוא ומי דוש-בה קה ל הנ כי תנ סש יהה מי ם הה עולה ת הה א אל רה בה של

ס ני כה הי אות ת' לש ה הה ילה חי תש ם. הי םאשה ר ם לש סופה יות מי אותי ל הה יו כה נה פה לש או  ם, בה עולה ת הה םא אל ר בש ה לי צה רה של כש
ה תה אנ "ת, וש מל ך אל לש ם של לום חותה שש י תנ ני אמ ם, של עולה ת הה י אל םא בי ר בש יך לי נל פה ים, נוחנ לש מי עולה בון הה ה: רי רה מש םאש. אה ר בה
רוך- דוש-בה קה ה הנ ר לה מנ ם. אה עולה ת הה י אל םא בי ר בש לי "ת וש מל אות אל יל בש חי תש הנ ת] לש מל ך [אל לל מל אוי לש "ת, רה מל אתה אל רי קש ני
יות הש ה לי ידה עמתי תש  אנ וש יל  ם, הואי עולה ת הה אל ך  םא בה ר בש ית לי אי דה כש ך  יני אי א של לה , אל תש ית אנ אי כה זנ וש תש  אויהה אנ הוא: רש
עוד, יהמותו. וש ך  לה ם של רםשל י"ו, ובה ד תה ענ "ף וש לל אה ה מי תורה ת הנ אל מו  יש קי ים של ני מה אל נל ים הנ שי נה אמ י הה חי צש ל מי ה ענ שומה רש

ה. אה יהד יהצש ם. מי עולה ת הה ך אל םא בה ר בש ית לי אי דה ך כש יני ך, אי תש כה אנ יל וש הואי ת. וש ול מה ם הנ תש חותנ אנ של

אתה רי קש י ני בי ם, של עולה ת הה י אל םא בי ר בש יך לי נל פה ים, נוחנ לש מי עולה בון הה יו: רי נה פה ה לש רה מש יו. אה נה פה אות ש' לש ה הה סה נש כש ני
יל ל הואי בה , אמ תש ת אנ מל אל תש ול ה אנ טובה תש וש אויהה אנ ה: רש ר לה מנ דוש. אה ם קה שי ם בש עולה ת הה םא אל ר בש אוי לי רה י, וש דנ ך שנ מש שי
יים קנ תש םא יי ל י של די כש ם, של עולה ת הה ך אל םא בה ר בש ה לי י רוצל יני ם, אי הל מה יות עי הש ך לי ים אותה לי יוף נוטש זי ל הנ יות של אותי הה וש

ך ק ר. לו אותה טש ם יי א אי לה ר אל קל של הנ

י רי המ ר. של קל של ת הנ יים אל קנ יש ך  ר כה חנ אנ ה וש לה חה תש הנ ת בנ מל ל אל סוד של טםל יש ר, יי קל ר של ה לומנ רוצל י של מי אן, של כה מי
ם, ע הי רה ד הה צנ ל הנ או ענ רש ני יות של אותי בות. ק' ר' הה אה ה הה דו בה ינחמ תש הי ת של מל אל ת, אות הה מל יא אות אל אות ש' הי הה

יו. נה פה לש ה מי אה ך, יהצש ה כה תה אמ רה ן של יוה ר. כי של יהה קל הש ני ן וש תוכה אות ש' בש ת הה לו אל טש יים נה קנ תש הי י לש די וכש

י] בי [נ"א של י  ני אמ ם, של עולה ת הה י אל םא בי ר בש לי יך  נל פה לש ם, נוחנ  עולה בון הה יו: רי נה פה ה לש רה מש אות צ'. אה ה הה סה נש כש ני
י ב, ובי הי קות אה דה יק ה' צש די י צנ תוב (תהלים יא) כי כה י, של שום בי יק רה די אתה צנ רי קש ני ה של תה אנ ים, וש יקי די צנ ים הנ תומי חמ
ה יכה רי ך צש יני ה, אי מונה יות טש הש ה לי יכה רי תש צש ל אנ בה , אמ תש יק אנ די צנ תש וש י אנ די י, צה די ה: צה ר לה מנ ם. אה עולה ת הה םא אל ר בש אוי לי רה
ית רי בש ל הנ ם של שי ל הנ י' של ה הנ אה יא. בה ם? נ' הי ענ טנ הו הנ ם. מנ עולה ה לה חון פל תש ת פי תי םא לה ל י של די כש ך  ל כה לות כה גנ תש הי לש
א אותו דו רה אשון, בה רי ם הה דה ת אה רוך-הוא אל דוש-בה קה א הנ רה בה של סוד, כש ה הנ זל ה. וש מה ז עי חה אל נל יהה וש לל ב עה רוכי דוש וש קה הנ
מו ים כש ני פה ים בש ני ים פה רי םא חוזש ל ה: (ציור למעלה) וש מו זל חור כש אה ר לש ל יו"ד חוזי ים של ני פה ך הנ שום כה ים, ומי צופי רש פנ
דוש- קה הנ ה  ר לה מנ ה: (ציור למעלה) אה זל מו  ה כש טה מנ ל לש כי תנ סש ה: (ציור למעלה) מי זל מו  ה כש לה עש מנ ל לש כי תנ סש ה: מי זל
ה אה י. יהצש לי ענ תש ר תי חי קום אנ מה ל בש בה ים, אמ ני פה ים בש ני פה ך  עמשות אותה לנ וש ך  ר אותה סי ננ יד לש תי י עה ני אמ רוך-הוא עוד, של בה

ה. כה לש הה יו וש נה פה לש מי

ה תה אנ דות של פש י הנ רי המ ם, של עולה ת הה י אל םא בי ר בש יך לי נל פה ים, נוחנ לש מי עולה בון הה יו: רי נה פה ה לש רה מש אות פ'. אה ה הה סה נש כש ני
ך ל בה בה , אמ תש אויהה אנ ה: רש ר לה מנ ם. אה עולה ת הה םא אל ר בש אוי לי י רה דות, ובי יא פש זו הי י, וש ה בי שומה ם רש עולה עמשות בה יד לנ תי עה
יו. יא יהדה םאשו ומוצי ף ר א, כופי חוטי י של ך מי ין גופו, כה םאשו בי יס ר ני כש ה ומנ כל מנ ש של חה נה הנ מו של ר. כש תל סי ע בנ שנ שום פל רה
ם. עולה ת הה אל ך  א בה רה בש םא אל רוך-הוא: ל דוש-בה קה הנ ה  ר לה מנ ה, אה וה נה עמ ה  בה ייש  ה של רה מש אה ב של ל גנ ף ענ ון, אנ ן ע' עה כי וש

יו. נה פה לש ה מי אה יהצש

ה יכה מי סש י  בי ייש  של ם,  עולה ת הה י אל בי םא  ר בש לי ך  לש נוחנ  ים,  מי עולה הה בון  רי יו:  נה פה לש ה  רה מש אה אות ס'.  ה הה סה נש כש ני
ל אנ וש ך  קומי ת מש ה אל יכה רי צש תש  ן אנ ל כי ה: ענ ר לה מנ ים. אה לי נופש ל הנ כה ה' לש ך  תוב (תהלים קמה) סומי כה ים, של לי נופש לנ
יהד ך? מי יי לנ ים עה כי ם סומש הי יל וש ים, הואי לי נופש ם הנ ל אותה ילה ענ הש ה יי ך, מנ קומי מש את מי יוצי תש  ם אנ נו. אי מל י מי זוזי תה

יו. נה פה לש ה מי אה יהצש

לת הי א תש תוב נורה י כה בי ם, של עולה ת הה י אל םא בי ר בש יך לי נל פה ם, נוחנ לש עולה בון הה יו: רי נה פה ה לש רה מש אות נ'. אה ה הה סה נש כש ני
י יי הש תי ה וש קומה מש "ך לי מל ה סה בה ך שה ילי בי שש י בי רי המ ך, של קומי מש י לי ה: נו"ן שובי ר לה מנ ה. אה לה הי ה תש אוה ים נה יקי די צנ ה לנ לה הי ותש

יו. נה פה לש ה מי אה יהצש ה וש קומה מש ה לי בה יהד שה . מי יהה לל ה עה מוכה סש

ך. לל מל אתה  רי קש י ני בי ם, של עולה ת הה י אל םא בי ר בש לי יך  נל פה לש ם, נוחנ  עולה בון הה יו: רי נה פה ה לש רה מש אות מ'. אה ה הה סה נש כש ני
ל' תש וש ך אנ קומי מש י לי ך. שובי לל יך מל רי ם צה עולה הה שום של ם, מי עולה ת הה ך אל א בה רה בש םא אל ל ל בה אי, אמ דנ ך הוא ונ ה: כה ר לה מנ אה

ך. לל י מל לי עממםד בש ם לנ עולה אוי לה םא רה י ל רי המ ך', של וש

ם, נוחנ עולה בון הה יו: רי נה פה ה לש רה מש אה ה וש עה זש עש דנ זש בודו. הי א כש סי ל כי ענ אות כ' מי יו הה נה פה לש ה מי דה ה יהרש עה שה ה  אותה בש
מות, ף עולה לל ם אל יי אתנ עו מה זש עש דנ זש בודו, הי א כש סי ל כי ענ ה כ' מי דה יהרש של ך. וכש בודש י כש ני אמ ם, של עולה ת הה י אל םא בי ר בש יך לי נל פה לש
ה עושה תש  ה אנ "ף, מה "ף כה רוך- הוא: כה דוש- בה קה הנ ה  ר לה מנ פםל. אה לי עו  זש עש דנ זש מות הי עולה ל הה כה א, וש סי כי ע הנ זנ עש דנ זש הי וש
י ע. שובי מה שש ה (ישעיה י) ני צה רה חל נל ה וש לה יהה, כה לה כש ך  י בה רי המ ך, של קומי מש י לי ם. שובי עולה ת הה אל ך  א בה רה בש םא אל ל אן? של כה

ה. קומה מש ה לי בה שה יו וש נה פה לש ה מי אה ה יהצש עה ה שה אותה ם. בש י שה יי הש תי ך וש אי סש כי לש

ם שי ית הנ אשי י רי ני אמ ם, של עולה ת הה י אל םא בי ר בש לי יך  נל פה לש ם, נוחנ  עולה בון הה יו: רי נה פה ה לש רה מש אות י'. אה ה הה סה נש כש ני
י צוני ל רש כה י, וש ה בי שומה רש תש  אנ י וש ה בי קוקה חמ תש  אנ של ך  י לה ה: דנ ר לה מנ ם. אה עולה ת הה י אל םא בי ר בש לי ך  אוי לש רה דוש, וש קה הנ

י. מי שש ר מי קי עה הי אויהה לש ך רש יני ך. אי ה בה עולל

י טוב אתה בי רי קש ה ני תה אנ ם, של עולה ת הה י אל םא בי ר בש יך לי נל פה ם, נוחנ לש עולה בון הה יו: רי נה פה ה לש רה מש אות ט'. אה ה הה סה נש כש ני
תוב (תהלים כה הו של ך, זל תוכי פון בש צה ך וש תוכי ר בש תה סש ך ני י טובי רי המ ם, של עולה ת הה ך אל א בה רה בש םא אל ה: ל ר לה מנ ר. אה יהשה וש
םא, ר בש ה לי י רוצל ני אמ ה של זל ם הנ עולה ק לה לל ין בו חי ך, אי תוכי נוז בש גה יל וש יך. הואי אל ירי תה לי נש פנ ר צה של ך אמ ב טובש ה רנ לא) מה
ץ רל אה עו בה בש תוב (איכה ב) טה כה הו של ל, זל יכה הי י הנ עמרי עו שנ בש טש ך, יי תוכי נוז בש ך גה טובי ל של ענ עוד, של א. וש בה ם הנ עולה א בה לה אל
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ים טי בה שש שומות בנ םא רש ל לו  לה יות הנ אותי ן הה ל כי ענ וש ה ח"ט,  ני ד הי ינחנ רו  בש חנ תש תי של ך, וכש די גש נל ח' כש עוד, של וש  . יהה רל עה שש
יו. נה פה לש ה מי אה יהד יהצש ים. מי דושי קש הנ

ת יך אל נל ים בה רי י שומש בי ם, של עולה ת הה י אל םא בי ר בש לי יך  נל פה לש ם, נוחנ  עולה בון הה ה לו: רי רה מש אות ז'. אה ה הה סה נש כש ני
ב, רה ך ייש קש בה ם, של עולה ת הה ך אל א בה רה בש םא אל ה: ל ר לה מנ שו. אה דש קנ ת לש בה שנ ת יום הנ כור אל תוב (שמות כ) זה כה ת, של בה שנ הנ

יו. נה פה לש ה מי אה יהד יהצש נון. מי לנ מו של ב כש רה ל קש ח של רםמנ ה, וש נונה ב שש רל חל וש

ר מנ ך. אה מש שי י אות מי ני אמ ם, של עולה ת הה י אל םא בי ר בש יך לי נל פה ם, נוחנ לש עולה בון הה יו: רי נה פה ה לש רה מש אות ו'. אה ה הה סה נש כש ני
םא ל י, וש מי שש לופות בי קוקות וגש חמ י ונ מי ל שש סוד של ן בנ תל אנ י, של מי ל שש יות של ן אותי תל אנ ם של כל י לה ה' דנ תש וש א"ו, אנ ה: וה לה

ם. עולה ת הה ן אל כל א בה רה בש אל

םא ים ל יי ני עמ י הה רי המ ם זו, של יות זו עי הש ן לי כל י לה ן: דנ הל ף לה ר אנ מנ ך. אה ף כה רו אנ מש אות ג', אה הה אות ד' וש ה הה סה נש כש ני
דו רש פה ל תי ד. אנ סל ה חל ת לה לל ל גומל ימל ל), גי י (דנ ני עה "ת הוא הל לל ד. דה סל ם חל הל מה מםל עי גש ים לי יכי רי ם, וצש עולה ן הה לו מי טש בנ תש יי

ת זו. זון זו אל ן לה כל י לה דנ זו, וש זו מי

ך ים אותש כי רש בה י מש בי ם, של עולה ת הה י אל םא בי ר בש לי יך  נל פה לש ם, נוחנ  עולה בון הה ה לו: רי רה מש אות ב'. אה ה הה סה נש כש ני
ית אשי רי י הה יי הש תי תש  אנ ם, וש עולה ת הה א אל רה בש אל ך  בה אי של דנ ונ י  רי רוך-הוא: המ דוש-בה קה הנ ה  ר לה מנ ה. אה טה מנ ה ולש לה עש מנ לש

ם. עולה ת הה םא אל ר בש לי

י ננ פה לש ת  סל נל כש ני ך  יני ה אי מה לה "ף,  לל "ף אה לל רוך-הוא: אה דוש-בה קה הנ ה  ר לה מנ ה. אה סה נש כש ני םא  ל וש אות א'  ה הה דה מש עה
ת, לל י תועל לי יך בש נל פה לש או מי יות יהצש אותי ל הה כה י של יתי אי רה שום של ם, מי עולה בון הה יו: רי נה פה ה לש רה מש יות? אה אותי ל הה ר כה אה שש כי
ן תנ נה ר של יר אוצה עמבי הנ יון לש לש ך על לל מל אוי לש םא רה ל ה, וש דול זל ר גה אות ב' אוצה תה לה תנ י נה רי המ עוד, של ם? וש ה שה עלשל י אל ני ה אמ מה
אות ם בה עולה ת הה א אל רה בש אל ב של גנ ל  ף ענ "ף, אנ לל "ף אה לל רוך-הוא: אה דוש-בה קה הנ ה  ר לה מנ ר. אה חי אנ ת לש תי לה וש דו  בש ענ לש
ם, עולה י הה עמשי ל מנ כה בונות וש שש חל ל הנ ילו כה חי ך ינתש ך. בה א בה לה חוד אל י יי ין בי יות. אי אותי ל הה כה םאש לש ר י הה יי הש תש תי י"ת, אנ בי

"ף. לל אות אה א בה לה ילה אל הש םא יי חוד ל ל יי כה וש

י"ת בי ך  כה שום  ומי נות.  טנ קש תונות  חש יות תנ אותי וש דולות,  גש יונות  לש על יות  רוך-הוא אותי דוש-בה קה ה הנ שה עה וש
ם ד הי ן ינחנ כגלה וש ה,  טה מנ לש יות מי אותי ה וש לה עש מנ לש יות מי ת. אותי ים אי להי "ף - אל לל "ף אה לל א. אה רה ית בה אשי רי י"ת - בש בי

תון. חש תנ ם הנ עולה הה יון ומי לש על ם הה עולה הה מי

ס ני כה הי , לש יהה לל ד עה ם עומי עולה הה "ה של מה כש חה "ה. זו הנ מה כש חה י"ת? בש אשי רי ה בש ה זל ר, מנ מנ אי אה י יודנ בי ית. רנ אשי רי בש
ם הל מי א, של כםל יוצי ם הנ הל מי ים של יוני לש ים על דולי ים גש די דה ה צש שה שי קו  קש חש אן נל כה וש ים.  יוני לש ים על רי תה סש סודות ני תוך  לש
ם? א אותה רה י בה או. מי רש בש ני אן  כה ית מי א שי רה בה נו  יש הנ וש דול.  גה יהם הנ הנ תוך  ס לש ני כה הי ים לש לי חה קורות ונש ה מש שה שי עמשו  ננ

. ינו יהדוענ אי ר של תה סש ני הוא הנ ר, הנ כה זש םא ני ל הוא של הנ

ה זל י,  יוסי י  בי רנ לש יהיא  חי י  בי רנ ר  מנ אה ד,  חה אל ה  דל שה לש יעו  גי הי של כש ך.  רל דל בנ ים  כי הולש יו  הה י  יוסי י  בי רנ וש יהיא  חי י  בי רנ
ם ים הי רי חי אמ ר. הה םא יותי ל ה וש תורה ל הנ צל ים אי יוני לש ים על ה יהמי שה שי שום של ך, מי ה כה אי זל דנ ית - ונ א שי רה ם בה תל רש מנ אמ של

ים. רי תה סש ני

ל יו של עה מי תוך  בש דוש  קה ר הנ תה סש ני הנ ק אותו  קנ יקות חה קי ך. חמ ר כה מנ אה ית של אשי רי י בש די דש צי תוך  בש ינו  אי ל רה בה אמ
אותו ד, וש חה חנ אל תי פש ת מנ חנ כםל תנ ז הנ גוני י של מי ר בו, כש תה סש ני ים וש קוקי ק חי קנ הוא חה ץ. הנ ענ נה ה של דה קג נש קוד בנ נה ד של חה ר אל תל סי
. חנ תי פש מנ אותו הנ כםל הוא בש ל הנ ר של קה עי הוא - הה ל הנ יכה הי נוז בנ כםל גה הנ ב של ל גנ ף ענ אנ ד. וש חה ל אל יכה הי כםל בש ז הנ חנ גוני תי פש מנ הנ

. חנ ר ופותי חנ סוגי תי פש מנ אותו הנ

ם הי ר, וש תל ה סי עמשי ים מנ רי עה שש ל ייש  יכה הי הנ אותו  לו. בש ל אי ענ לו  ים אי בי ים רנ רי תה סש ים ני זי נה גש ל ייש  יכה הי הנ אותו  בש
ם הוא םא יהדוענ אי ד, ל ין צנ ד אי חה ר אל ענ שנ ה]. לש עה שש תי ים [ס"א וש עי בה רש אנ לש יו  הה ים וש די דה ה צש עה בה רש אנ קו לש קש חש ים. נל שי מי חמ

תום. ר סה ענ שנ ך אותו הנ שום כה ה]. ומי טה מנ ה הוא לש לה עש מנ ה [ס"י הוא לש טה מנ ם הוא לש ה אי לה עש מנ לש

א לה ם אל שה רש ינו ני אי חנ בו, וש תי פש מנ יס אותו הנ ני כש הנ ן לש טה ד קה חה קום אל ד, ומה חה עול אל נש ים ייש מנ רי עה שש ם הנ תוך אותה בש
א רה ית בה אשי רי סוד בש ה הנ ל זל ענ דו. וש בנ ח] לש תנ פל ל הנ חנ [ס"י של תי פש מנ א אותו הנ לה ים בו אל עי ין יודש . אי חנ תי פש מנ ל הנ ם של רםשל בה

אללהיים.

חנ תי פש מנ אותו הנ ים בו בש לולי ים כש רי עה ה שש שה שי , וש חנ ר ופותי הוא סוגי ר בו, וש תה סש כםל ני הנ חנ של תי פש מנ ה הנ ית זל אשי רי בש
תוב אי כה דנ ונ ז  תוכו], אה א בש כולי וש (נ"א  תוכו  ם בש ל אותה כולי וש ים  רי עה שש ם הנ ת אותה ר אל סוגי של . כש חנ ר ופותי סוגי של

. חנ םא פותי ל ר וש ר. סוגי תה סש ר ני בה ה דה "א - זל רה קום בה ל מה כה ר. ובש תה סש ר ני בה ל דה לנ כש לוי בי ר גה בה ית, דה אשי רי בש

ר הוא תה סש ר ני בה דה ך, של ר כה אומי "י) של בי שש (רנ דוש  קה אור הנ מה ת הנ י אל תי עש מנ שה ך, וש ה כה אי זל דנ י, ונ י יוסי בי ר רנ מנ אה
כםל ל הנ ה ענ סל כנ יהה מש הה יים, וש קנ תש םא הי ל ם וש עולה יהה הה םא הה א, ל רה ת בה לנ מי ר בש יהה סוגי הה עוד של . ובש חנ םא פותי ל ר וש א, סוגי רה בה

יים. קנ תש םא מי ל ם וש ין עולה ה, אי זל תםה"ו הנ ט הנ שולי של תםה"ו. וכש

ה לל תוב אי כה ם, של הה רה בש א אנ בה של דות? כש עמשות תולה לנ וש מוש  שי ן לש מי דנ זש ים ומי רי עה שש חנ  פותי חנ  תי פש מנ הנ י אותו  תנ מה
יות אותי רו הה זש א - חה רה ת בה לנ מי תום בש יהה סה כםל הה הנ ה של ם. ומנ הה רה בש אנ ינו בש ני שה ם, וש אה רש בה הי ץ בש רל אה הה ם וש יי מנ שה דות הנ תולש
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יו. לה ד עה ם עומי עולה הה דוש של קה סוד הנ יש ר הנ בנ דות, אי ה תולה שה עה מוד של א ענ יהצה ש, וש מי שנ לש

מו שש ר לי חי ם אנ לות] רםשל גנ לש דוש  קה יון [נ"א הנ לש על ר הה תה סש ני ם הנ שנ ז רה א, אה רה ת בה לנ מי ם בש שנ רש ה ני זל ר הנ בה אי הה של כש
א רה ן בה יא מי הוצי ם. וש שנ רש ני "ה של הוא מה ך של רי בה תש מי דוש של קה ם הנ שי ן הנ ם כי גנ ה, וש לל א אי רה "י. בה ה הוא מי זל בודו. וש כש לי וש
ה - ם זל לה שש ני של ד. כש ר עומי בל ד. אי ה עומי לל דוש. אי קה ר הנ תה סש ני ה. הנ ד זל צנ ר מי בל אי ה וש ד זל צנ ה מי לל אי שום בש הוא רה ר, וש בל אי

ה י'. זל ה" הנ לל "אי ק לה חוקי ה ה', וש זל ר הנ בל אי ק לה ה. חוקי ם זל לה שש ני

ה זל ד הנ צנ ד לנ חה ל אל "ם. נוטי יא מי ז מוצי אה ה, וש זל ד הנ צנ ת הנ אל ה וש זל ד הנ צנ ת הנ ים אל לי שש הנ יות לש אותי רות הה עורש תש מי
ה. ם זל לה שש ה - ני ם זל לה שש ני של ם. כש הה רה בש ל אנ ם של שי ן הנ ם כי ים גנ להי ה אל עמשל ננ דוש וש קה ם הנ שי ם הנ לה שש ה. ני זל ד הנ צנ ד לנ חה אל וש

רוך-הוא דוש-בה קה ל הנ טנ נה וש ים.  להי ה אל עמשה ננ וש ה  לל אי ק בש רנ זה וש "י  רוך-הוא מי דוש-בה קה ל הנ טנ נה ים של רי אומש ייש  וש
ה אשונה רי אות הה ה יו"ד, הה ייש בה ה, וש ינה י בי רי עמ ים שנ שי מי חמ ת לנ זל "י רומל ת מי לנ ם. (ומי הה רה בש ה אנ עמשה ננ ר וש בה אי ק בש רנ זה "ה וש מה
דוש קה ם הנ שי ל הנ יהה של ני שש אות הנ הה ה  בה ייש  וש דוש,  קה ם הנ שי ן הנ ינ נש מי לש ת  זל "ה רומל ת מה לנ ומי דוש.  קה ם הנ שי ל הנ של

ז אה "ה. וש י מה לי ל בש ץ ענ רל ה אל גו', (איוב כו) תולל וש ה לו  כה כה ם של עה י הה רי שש ר (תהלים קמד) אנ מנ אל נל של מו  ה, כש " הוה יש
א, בה ם הנ עולה ת הה א אל רה "י בה מי ר בש לומנ ה. כש זל ם הנ עולה "א הה הי א, ובש בה ם הנ עולה יו"ד הה מות. בש י עולה ני שש מו  יש קנ תש הי

ה). טה ה ומנ לה עש ז מנ מל הו רל זל ה. וש זל ם הנ עולה ת הה א אל רה "ה בה מה ובש

דות ה תולש לל תוב (בראשית ב) אי כה הו של ן. זל כי ם לה קםדל יהה מי םא הה ל ה של ם מנ לי ם שה א שי יהצה דות וש ה תולה שה ז עה אה וש
ל ה של זל ם הנ שי ם הנ לנ שש ני ן של יוה ם. כי הה רה בש ל אנ של מו  א שש רה בש ני ד של ם ענ לויי תש יו  ם הה ם. כגלה אה רש בה הי ץ בש רל אה הה וש ם  יי מנ שה הנ

ם. יי מה שה ץ וש רל ים אל להי יום עמשות ה' אל תוב בש כה הו של דוש. זל קה ם הנ שי ם הנ לנ שש ם, ני הה רה בש אנ

ה תה ה אנ מה ף, כנ ה עםרל שי ה קש תה ה אנ מה ר, כנ פה ר, עה פה ר: עה מנ אה ה וש כה ר, ובה פה עה ת הל ק אל שי ני ץ וש רל אה יהיא בה י חי בי ח רנ טנ תנ שש הי
אור מה צוף, הנ ה חה תה ה אנ מה ק. כנ חה שש תי ל וש םאכנ ם ת עולה י אורות הה מודי ל ענ ך, כה בו בש קש רש ן יי יי ענ י הה די מנ חש ל מנ כה ה, של פה צש חג בש
ך. ב בש קנ רש ם, יי עולה ת הה ה אל ידה עממי כותו מנ זש ה, של נל מג מש דול של גה יט הנ לי שנ ם, הנ עולה ת הה יר אל אי יהה מי הה "י) של בי שש דוש (רנ קה הנ
ם תומי שש ם. הי עולה ת הה יג אל הי נש יים ומנ קנ ה מש תה אנ ר וש פה עה ב בל קה רש ה ני תה מות, אנ עולה אור, אור הה מה עון, אור הנ מש י שי בי רנ

ך. ב בש קי םא יירה עון ל מש י שי בי י רנ רי המ ם, של עולה י הה מודי ך ענ רו בש סש מה םא יי ל ה, של אל גה תש ל תי ר, אנ פה ר, עה פה ר: עה מנ אה ד, וש חה ע אל גנ רל

י בי ת רנ אות אל רש ים לי ים יהמי עי בה רש ה אנ נה ענ תש יום הי אותו הנ מו. מי י עי י יוסי בי רנ ך וש לנ ה. הה יהה בוכל הה יהיא וש י חי בי ם רנ קה
ת ה אל זל חמ מנ או לו בנ רש ים, הל רי חי ים אמ ים יהמי עי בה רש ה אנ נה ענ תש הי ה וש כה אות אותו. בה רש אי לי שנ ך רנ ינש רו לו, אי מש עון. אה מש שי
ים עי ים שומש פי לה אמ ה  מה כנ יו  הה וש י,  יוסי י  בי ר רנ מנ אה ה של זל ר הנ בה דה בנ ים  קי עוסש יו  הה של נו  ר בש זה עה לש י אל בי רנ וש עון  מש י שי בי רנ
נו, ר בש זה עה לש י אל בי ת רנ אל עון וש מש י שי בי ת רנ ם אל יהל לי ים עמ לי עמ יונות, ומנ לש דולות על ם גש יי פנ נה ה כש מה ה כנ אה ם רה יי תנ ינש בורו. בי די לש
ר ים יותי ירי אי ים ומש שי דש חנ תש ים ומי רי חוזש ה של אה ם. רה הל כות לה חנ יו מש ם הה יי פנ נה כש לו הנ ל אי כה , וש יענ קי רה ת הה יבנ ישי ים לי עולי וש

ש. מל של יו הנ ל זי אור של הה מי

י ני פש ת  אל ש  די חנ לש רוך-הוא  דוש-בה קה הנ יד  תי עה של ה  מנ בש ה  אל רש יי וש יא  יה חי י  בי רנ ס  ני כה יי ר,  מנ אה וש עון  מש י שי בי רנ ח  תנ פה
מוד ענ ם כש עולה אותו הה ד בש עומי י של י מי רי שש אנ ה, וש י בושה לי אן בש כה ס לש נה כש ני י של י הוא מי רי שש םא. אנ ב יד לה תי עה ים לל יקי די צנ הנ
ייש, בנ תש יהה מי הה הוא  וש ם.  ים שה בי יושש ים של מודי ענ ר הה אה ושש ר,  זה עה לש י אל בי ד רנ עומי וש ס  נה כש ני יהה  הה ה של אה רה וש כםל.  ק בנ זה חה

עון. מש י שי בי י רנ לי גש רנ ב לש יהשנ ס וש ננ כש ני מו, וש צש ת ענ יט אל מי שש הי וש

יר אי מי של אור  ה  אה רה וש יו  ינה עי יך  מי נש הי ל.  כי תנ סש תי ל  אנ וש ך  םאשש ר ים  רי תה ל  אנ וש יך  ינל עי ך  מי נש הנ ר:  מנ אה וש קול  א  יהצה
ל כה ים בש טי שוטש מש ם של ן, אותה יי ענ י הה קוחי ים, פש רי תה סש ים ני מוני ים טש יוני לש ר: על מנ אה ם וש קםדל מי קול כש ר הנ זנ חוק. חה רה מי לש

רו! עורש תש ם הי יכל חורי ים בש רי תה סש ים ני ני שי ים] יש אי נה ים [נ"א תנ תוני חש או! תנ לו ורש כש תנ סש ם, הי עולה הה

ל יום כה ים בש כי חנ מש ם של כל י מי אן? מי כה ם לש ם בואה רל תוק טל מה ר לש ים מנ טועממי אור וש ך לש ים חםשל כי הופש ם של כל י מי מי
ה פל צנ םא מש ל י של ם? מי עולה י הה כי לש ל מנ כה ך מי לל א מל רה קש ני ד וש בי כנ תש ה, ומי לה יה אנ ת הה ד אל ך פוקי לל מל הנ ה של עה שה יר בש אי מי אור של לה

ק! לל אן חי ין לו כה ם - אי עולה אותו הה ל יום בש כה ה בש זל לה

ת יבנ ישי ם לי ים אותה לי עמ מנ ה של אה רה ים, וש יהמי קנ ים של מודי ענ ם הה ל אותה יבו, כה בי ים סש רי בי חמ ן הנ ה מי מה ה כנ אה ם רה יי תנ ינש בי
ע מנ שה ה של בועה ע שש בנ שש הוא ני א, וש יהה בה הה ם של יי פנ נה כש ל הנ ענ ה בנ אה ם רה ל כגלה ענ ים. ומי די יורש לו  אי ים וש עולי לו  . אי יענ קי רה הה
ה עה ה שה אותה יטות בש עי ט בש ר, ובועי פה עה ת לל בל שוכל ה של יהלה אנ ת הה ר אל זוכי ל יום וש כה ד בש ך פוקי לל מל הנ גוד, של רש פנ י הנ חורי אמ מי
ן לות אותה נופש וש עות,  מה ה דש ל זל יד ענ יו. ומורי נה פה ים לש רועמדי וש ים  די חמ פנ ם מש כגלה וש ים,  יעי קי ים רש עי שש תי וש אות  מי לש  שש בי
יים קנ תש יהם, ומי ל הנ ה של נל מג מש הנ ד אותו  עות עומי מה דש ן הנ אותה דול, ומי גה יהם הנ הנ תוך  לש ש  אי חות כה רותש עות הה מה דש הנ
ה עה שה תוכו בש ם לש ס אותה כוני ית וש אשי רי י בש ימי ל מי ת כה לענ אל בש יו לי לה ל עה בי קנ דוש, ומש קה ך הנ לל מל ל הנ מו של ת שש ש אל די קנ ומש

ש. יםבל רו בש בש ענ ינ ם, וש יי מנ שו הנ ינבש תש יי דוש, וש קה ם הנ עה ל הה ים ענ מי ענ ל הה צו כה בש קנ תש יי של

יות עון, הל מש י שי בי ת רנ יבנ ישי א לי יחנ בה שי מה ך הנ לל מל ה הנ ני הי קום, של נו מה קום, פנ נו מה ר: פנ אומי ע קול של מנ ך שה ין כה בי
ה יבה שי ל יש כה בש ים של רי בי ם חמ ל אותה כה שומות, וש ן רש ם הי שה יבות של שי ן יש אותה ה, וש יבה שי יש י הנ אשי רה ם וש שה ים של יקי די צנ ל הנ כה של
ים. מי כה חמ י הנ פי ה מי ם תורה חותי יבות וש שי יש ן הנ ל אותה כה א בש יחנ בה שי מה הנ , וש יענ קי רה ת הה יבנ ישי אן לי ל כה ה של יבה שי יש הנ ים מי עולי

יונות. לש רות על עמטה יבות בנ שי יש יחות הנ רי םאש] מי ר ר [נ"א מי טי ענ תש יחנ מי שי מה א הנ ה בה עה שה ה הנ אותה ובש

ר לו, מנ ]. אה יענ קי רה ד רום [הה ה אורו ענ יהה עולל הה עון, וש מש י שי בי ם רנ קה ים, וש רי בי חמ ם הנ ל אותה מו כה ה קה עה ה שה אותה בש
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ר שה ה עה לשה אות ושש ש מי שי ד לש רה פש אור ני ל אור וש כה ים אורות, וש עי בש שי אות וש לש מי שש ה בי ך עולה תש תורה יך של רל שש י, אנ בי רנ
ך, תש יבה ישי מי ה  תורה ר  שי אנ מש רוך-הוא  דוש-בה קה הנ וש הור.  טה מון  סש רש פנ אמ רות  המ ננ בש ים  צי רוחמ וש ים  עולי של ים  מי עה טש
ך, תש יבה ישי ר מי שי אנ י לש אתי םא בה י ל ני אמ י. ונ ילני שי יהה הנ חי ל אמ תו של יבה שי תוך יש ה, ומי הודה יש ך  לל יההו מל קי זש ל חי תו של יבה ישי ומי

ך. תש יבה ישי א לי לה רות אל חי אמ יבות הה שי יש תוך הנ ס לש ני כה םא יי ל י של תי עש י יהדנ רי המ אן, של כה א לש ם בה יי פנ נה כש ל הנ ענ א בנ לה אל

ים רי הי וש יחנ  שי מה ע הנ זנ עמ דנ זש ז הי ם. אה יי פנ נה כש ל הנ ענ ע בנ בנ שש ני ה של בועה שש ה הנ עון אותה מש י שי בי ר לו רנ פי ה סי עה ה שה אותה בש
ה אה ך רה ין כה ך. בי פי הנ תש הי ם לש עולה ב הה שנ חה ן, וש יהתה וש לי ע הנ זנ עמ דנ זש הי דול, וש גה יהם הנ ע הנ זנ עמ דנ זש הי ים, וש יעי קי רש עו הה זש עש דנ זש הי קולו, וש
עון, מש י שי בי ר לו רנ מנ ם? אה עולה י אותו הה די בוש מנ לה ם של דה אן אה ן כה תנ י נה ר, מי מנ עון. אה מש י שי בי י רנ לי גש רנ יהיא לש י חי בי ת רנ אל
י בי ר רנ מנ ך. אה לש ה של יבה שי יש הנ יו מי הש יי יו וש נה ס הוא ובה ני כנ תש ר לו, יי מנ ה. אה תורה אור הנ ל מש אור של יהיא, הה י חי בי ה הוא רנ זל
ה, כה יהיא ובה י חי בי ע רנ זנ עמ דנ זש עות. הי מה גות דש יו זולש ינה עי וש ע  זה זגעש ם מש שה א מי יהצה וש ן,  מנ זש לו  נו  תש נה ן לו.  תי נה יי ן  מנ עון, זש מש שי
תוב יו כה לה ך. עה כה ה לש כה זה אי של ר יוחנ ל בנ של קו  לש י חל רי שש אנ ם, וש עולה הה אותו  ים בש יקי די צנ ל הנ ם של קה לש י חל רי שש ר, אנ מנ אה וש

א. לי מנ ם אמ יהל רםתי אםצש י ייש וש בנ יל אםהמ חי נש הנ (משלי ח) לש

ם ה יומה תורה ל בנ די תנ שש הי ם לש דה אה לה ה ייש  מה יך. כנ פי י בש רנ בה ם דש שי אה ח, (ישעיה נא) וה תנ עון פה מש י שי בי ית. רנ אשי רי בש
ש די חנ תש מי ר של בה ל דה כה ובש ה.  תורה בנ ים  קי סש ענ תש מי ם של קולות אותה לש יב  שי קש רוך-הוא מנ דוש-בה קה הנ שום של ה, מי לה יש לנ וה

ד. חה יענ אל קי ה רה ה, עושל תורה ל בנ די תנ שש מי י אותו של די ל יש ה ענ תורה בנ

רוך- דוש-בה קה י הנ ני פש ן לי מי דנ זש ה ומי הוא עולל ר הנ בה דה ם, הנ דה י אה פי ש מי די חנ תש ה מי ר תורה בנ דש יא של הי ה הנ עה שה ינו, בנ ני שה
רות עמטה ים  עי בש שי בש ר אותו  טי ענ ומש ק אותו,  שי ננ ומש ה]  [תורה ר  בה דה הנ ת אותו  ל אל נוטי רוך-הוא  דוש-בה קה הנ וש הוא, 
ם שה מי ס  טה וש ים,  מי עולה הה י  חנ יק  די צנ הנ םאש  ר ל  ענ ב  יושי וש ה  עולל ש,  די חנ תש הי של ה  מה כש חה ר  בנ ודש קות.  קה חג ומש לופות  גש
ם ה הי מה כש י חה רי בש ים, די יהמי יק הנ תי ל ענ ים של רי בה דש ל הנ כה ים. וש יהמי יק הנ תי ל ענ ה אל עולל מות וש ף עולה לל ים אל עי בש שי ט בש שוטי ומש

ים. יוני לש ים על רי תה סש סודות ני בש

יק תי ל ענ ים של רי בה דש ם הנ ם אותה ר עי בי חנ תש ה, מי הוא עולל של אן, כש ש כה די חנ תש הי ה של מה כש ל חה ר של תה סש ני ר הנ בה דה אותו הנ וש
ך (שם סד). תש ים זולה להי ה אל תה אה םא רה ן ל יי ענ ים של נוזי מות גש ר עולה שה ה עה מונה שש ס בי נה כש ני ם וש הל מה ד עי יורי ה וש עולל ים, וש יהמי הנ

ים. יהמי יק הנ תי י ענ ני פש ים לי ני מש דנ זש ים ומי מי לי ים ושש אי לי ים מש כי הולש ים וש טי שוטש ם ומש שה ים מי אי יוצש

ר, בה דה ת אותו הנ ל אל כםל. נוטי ן הנ יו מי נה פה לש ה נוחנ  זל ה, וש זל ר הנ בה דה ת הנ ים אל יהמי יק הנ תי ענ יחנ  רי ה מי עה שה ה הנ אותה בש
ל ן כה כי ד. וש חה יענ אל קי ה רה עמשל ננ ד, וש יורי ה וש עולל ס וש ר טה בה דה רות. אותו הנ ף עמטה לל ים אל עי בש שי אות וש לש מי שש ר אותו בי טי ענ ומש
א הוא קורי ים. וש יהמי יק הנ תי י ענ ני פש ם לי לי יום שה קי ים בש די ים) עומש יעי קי ים) (ס"א רש עמשי ה (ס"א ננ מה כש ל חה ר של בה דה ר וש בה דה
י רי בש ר די אה ם שש ל אותה כה וש ה.  יונה לש על ה  מה כש ל חה ל סודות של ים של רי תה סש ני ים,  שי דה חג ם מש יי מנ ים, שה שי דה ם חמ יי מנ ם שה הל לה
ים די יורש וש ים,  יי חנ הנ צות  רש אנ ים  עמשי ננ וש ים  עולי וש רוך-הוא,  דוש-בה קה הנ י  ני פש לי ים  די עומש ים,  שי דש חנ תש מי של ה  תורה הנ

ה. תורה ש בנ די חנ תש הי ר של בה דה אותו הנ ה מי שה דה ץ חמ רל כםל אל ה הנ עמשל ננ ש וש די חנ תש ת, ומי חנ ץ אנ רל אל ים לש רי טש ענ תש ומי

י ננ פה ים לש די ה עםמש י עםשל ני ר אמ של ה אמ שה דה חמ ץ הנ רל אה הה ים וש שי דה חמ ם הנ יי מנ שה ר הנ של אמ י כנ תוב (ישעיה סו) כי ה כה ל זל ענ וש
תוב ה כה ל זל ענ ה. וש תורה ל הנ סודות של הנ ים וש דושי חי ם הנ אותה יד מי מי ה תה עושל ה. של א עושל לה תוב, אל םא כה י ל יתי שי גו'. עה וש

ם. יי מנ א שה לה ם, אל יי מנ שה תוב הנ םא כה ץ. ל רל יסםד אה לי ם וש יי מנ טםענ שה נש יך לי יתי סי י כי ל יהדי צי יך ובש פי י בש רנ בה ם דש שי אה (שם נא) וה

ה מה כנ או  ה, בה מםשל ה לש תורה ה הנ רה סש מש ני ה של עה שה ר לו, בש מנ יך? אה יתי סי י כי ל יהדי צי ה ובש ה זל ר, מנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ת עי כה רוך- הוא. וש דוש- בה קה יו הנ לה ה עה סה כי ד של ם, ענ יהל ת פי בל הל לש שנ בש רםף אותו  שש ים לי יוני לש ים על כי אה לש ל מנ בואות של רי
ל ה ענ סל כנ ר, ומש בה דה הנ ל אותו  ה ענ סל כנ רוך- הוא, הוא מש דוש- בה קה י הנ ני פש ד לי עומי ר וש טי ענ תש ה ומי ה עולל זל ר הנ בה דה הנ של
הוא ה) הנ ר (תורה בה דה הנ ה מי עמשל ננ ד של או לו, ענ נש קנ םא יש ל רוך-הוא, וש דוש-בה קה א הנ לה ם אל יהל לי ר אמ םא יגכנ ל ם של דה אה אותו הה
ר בה ל דה כה אן של כה ץ. מי רל יסםד אה לי וש ם  יי מנ שה טםענ  נש לי יך  יתי סי י כי ל יהדי צי תוב ובש כה של הו  ה. זל שה דה ץ חמ רל אל ים וש שי דה ם חמ יי מנ שה
ן? יי ענ ן הה ה מי סל כנ תש ם ומי לה עש ה נל מה לה יך. וש יתי סי י כי ל יהדי צי תוב ובש כה הו של ה. זל יונה לש ת על לל תועל ה לש ן, עולל יי ענ ן הה ר מי תה סש ני של

נו. רש מנ אה מו של ץ, כש רל יסםד אה לי ם וש יי מנ טםענ שה נש תוב לי כה הו של ה. זל יונה לש ת על לל יל תועל בי שש בי

ל ה. אנ תה י אה מי לו - ענ ל אי לו ענ ים אי ני יה צג מש ים הנ רי בה דש הנ ים וש רי עה שש ם הנ אותה אמםר - לש לי ה. וש תה י אה מי יון ענ צי אמםר לש לי וש
ר מנ אל נל של מו  ץ, כש רל אה וה ם  יי מנ י שה יתי שי עה י  לי בור של די י בנ ני ה אמ י. מה מי עי ף  תה יות שג הש לי ה,  תה י אה מי עי א  לה י אל מי י ענ רי קש תי
בור די ר של םאמנ ם ת אי ה. וש תורה ים בנ לי דש תנ שש מי ם של י אותה רי שש ה. אנ תה ך אנ ף כה עמשו - אנ ם ננ יי מנ ר ה' שה בנ דש (תהלים לג) בי

ה. זל ה כה ענ עושל םא יודי ל ם של דה ל אה ל כה של

ר בה דה אוי, אותו הנ רה יהם כה רש ל בג ענ ענ ינו יודי אי ים של רי בה ש דש די חנ ה ומש תורה סודות הנ כו בש רש ין דנ אי ה, אותו של אי םא רש ב
אות מי ש  מי ג חמ לי דנ ומש דול,  גה הנ הום  תש ב הנ קל נל תוך  מי ר  קל שה שון  לש פוכות  הש תנ יש  אי ר  בה דה הנ אותו  לש א  יוצי וש ה  עולל
ל יענ של קי ה בו רה עושל לו, וש ב של קל נל תוך הנ ר לש בה דה ם אותו הנ ך עי הולי ל אותו, וש נוטי ר. וש בה דה ת אותו הנ ל אל בי קנ אות לש סה רש פנ
ן יוה כי וש ת.  חנ ם אנ ענ פנ אות בש סה רש ים פנ פי לה ת אמ של פוכות שי הש תנ יש  אי אותו  יענ  קי רה הה אותו  ס בש טה א תםהו. וש רה קש ני א של וש שה
יא] [נ"א א [נ"א הי וש ל שה יענ של קי רה אותו הה ת בש קל זל חנ תש ים ומי נוני ת זש של את אי יהד יוצי ד, מי א עומי וש ל שה ה של זל יענ הנ קי רה הה של
ת דל יא עומל ר הי של אמ כנ שום של בות. מי בה ים ורש פי לה ה אמ מה ת כנ גל הורל את וש ם יוצי שה מו, ומי ת עי פל תל תנ שש פוכות] ומי הש יש תנ אי וש

ד. חה ע אל גנ רל ם בש עולה ל הה ת כה ה אל סה יות טה הש ת לי יכםלל שות וי ה רש הוא, ייש לה יענ הנ קי רה בה

י ה, מי אה טה ה חנ לה גה עמ עמבות הה כנ ר. וש כה זה ה הנ ון זל עה א. הל וש שה י הנ לי בש חנ ון בש עה י הל כי תוב (ישעיה ה) הוי מםשש ה כה ל זל ענ וש
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ך ר כה חנ אנ א. וש וש שה י הנ לי בש ם חנ אותה ון בש א עה רה קש ני ת אותו של ך אל ה. הוא מושי אה טה את חנ רי קש ני ה של בה קי נש ה? זו הנ אה טה חנ הנ
ם. דה י אה ני רםג בש המ ה לנ סה יות טה הש ה לי רה בש גנ תש ם הי שה ה, של אה טה את חנ רי קש ני ה של בה קי נש ה הנ ת אותה ה, אל אה טה ה חנ לה גה עמ עמבות הה כנ
ת ם אל רנ י גה ם. מי דה י אה ני ת בש גל הורל ה של אה טה חנ ה הנ ה? זו אותה ילה פי י הי ה. מי ילה פי ים הי לי לה ים חמ בי י רנ ה (משלי ז) כי ל זל ענ וש

נו. ילי צי ן ינ מה חמ רנ ה. הה ה ומורל אה הורה יענ לש גי םא הי ל ם של כה חה יד הל מי לש ה? תנ זל

ם תל עש מנ םא שש ל ם וש תל עש דנ םא יש ל ה של ר תורה בנ ם דש יכל פי יאו מי םא תוצי ל ם של כל ה מי שה קה בנ ים, בש רי בי חמ עון לנ מש י שי בי ר רנ מנ אה
ם כגלה חו  תש פה ם.  נה חי לש ם  דה י אה ני בש י  מוני רםג המ המ לנ ה  אה טה חנ הנ ה  אותה ים לש מי גורש יו  הש םא תי ל י של די כש אוי,  רה דול כה גה ץ  עי מי

נו. ילי צי ן ינ מה חמ רנ נו, הה ילי צי ן ינ מה חמ רנ רו, הה מש אה וש

לו צש ילה אל הש אל תוב (שם ח) וה כה של רוהה  אמ ה בי ני הי ם, וש עולה ת הה הוא אל רוך  בה דוש  קה א הנ רה ה בה תורה ה, בנ אי םא רש ב
ר מנ אה ך  ר כה חנ אנ ים, וש מי עה ע פש בנ רש אנ וש לש  שה ם וש יי תנ ם ושש ענ פנ ה  ל בה כי תנ סש הוא הי ים יום יום. וש עמשועי ילה שנ הש אל מון וה אה
ז ר (איוב כח) אה מנ אל נל מו של ה, כש עות בה טש םא יהבםאו לי ל ם של דה י אה ני ת בש ד אל מי לנ ה, לש עמשל ה מנ ה בה שה ך עה ר כה חנ אנ ם, וש אותה
ה, רה פש סנ יש ונ ה,  אה ז רה תוב, אה כה ם של הי ים הה מי עה ע פש בנ רש ד אנ גל נל וכש ם.  דה אה ר לה םאמל י ונ ה  רה קה ם חמ גנ וש ה  ינה כי הל ה  רה פש סנ יש ונ ה  אה רה
יס ני כש לו, הי ה של עמשל מנ ת הנ יא אל הוצי ם של רל טל א. וש רה בה ה של ת מנ הוא אל רוך  בה דוש  קה א הנ רה - בה ה  רה קה ם חמ גנ ה, וש ינה כי הל
ד גל נל ם כש ם - הי יי מנ שה ך הנ ר כה חנ אנ ע. וש בנ רש ה אנ ני 'ת. הי ים אי 'להי א אל 'רה ית בה אשי 'רי תוב בש כה בות, של ע תי בנ רש ה אנ אשונה רי בה

תו. אכש לנ מש הו לי עמשי ת מנ יא אל ם יוצי רל ה טל תורה רוך הוא בנ דוש בה קה ל הנ כי תנ סש הי ים של מי עה פש ע הנ בנ רש אנ

יהה הה מו, וש א עי בה י אנ בי רנ יו, וש מי יהא חה קונש ן לה עון בל מש י שי בי רנ י בש י יוסי בי ת רנ אות אל רש לי ך  יהה הולי ר הה זה עה לש י אל בי רנ
ן קי תנ תש הי ן הוא לש מנ זש הנ ה וש עה שה י הנ רי המ ה, של ל תורה ים של חי תה ח פש תנ פש א, ני בה י אנ בי ר רנ מנ ם. אה יהל רי חמ ד אנ חה יש אל ר אי מי חנ מש

נו. כי רש דנ ר) בש די תנ סש הי (לש

רוך דוש בה קה א הנ רה ים בה ה יהמי שה שי ה, בש אי םא רש מםרו. ב שש י תי תםתנ בש ת שנ ר, (ויקרא יט) אל מנ אה ר וש זה עה לש י אל בי ח רנ תנ פה
ן כםחו? תנ נה וש הו  עמשי ת מנ ה אל לה י גי תנ הוא. מה יום הנ ן כםחו בנ תנ נה הו, וש עמשי ת מנ ה אל לה יום גי ל יום וה כה ם. וש עולה ת הה הוא אל
יום א הנ בה ן של יוה לו. כי גנ תש םא הי ל ים וש רי תה סש יו ני ם הה ים, כגלה אשוני רי ים הה יהמי ת הנ לשל ם שש אותה שום של י, מי יעי בי רש יום הה בנ
סודות יש ה  לשה ם שש הי ב של גנ ל  ענ ף  , אנ רוחנ וש ם  יי ומנ ש  י אי רי המ ם. של ל כגלה של כםחנ  הנ וש ה  עמשל מנ ת הנ יא אל י, הוצי יעי בי רש הה
ל ל כה נות של מה אה ה הה עה ז נודש אה ם, וש ה אותה תה לש ץ גי רל אה הה ד של ם ענ הל לה ה של עמשל מנ ה הנ לה גנ תש םא הי ל ים, וש לויי ם תש ים, כגלה יוני לש על

ם. הל ד מי חה אל

ה, א זל לה ץ! אל רל אה א הה תוצי תוב ונ כה א, וש של ץ דל רל אה א הה שי דש תוב תנ כה יהה, של ה הה י זל ישי לי שש יום הנ י בנ רי ר, המ םאמנ ם ת אי וש
ך ר כה חנ אנ רוד. וש י פי לי ד בש חה יו אל הש יי י של ישי לי שש יום הנ ל בנ לה כש ני י, וש יעי בי יהה רש ה הה י, זל ישי לי שש יום הנ תוב בנ כה ב של ל גנ ף ענ אנ
ל גל רל י הוא הה יעי בי רש יום הה הנ שום של ד. מי חה אל ד וש חה ל אל ל כה נותו של מה אה ן לש מה יא אה הוצי הו לש עמשי ה מנ לה גנ תש י הי יעי בי רש יום הה הנ

יון. לש על א הה סי כי ל הנ ית של יעי בי רש הה

הו ת. זל בה שנ יום הנ ים בש לויי יו תש ים, הה רוני חמ אנ ים הה יהמי ין הנ ים ובי אשוני רי ים הה יהמי ין הנ ם, בי ל כגלה ם של יהל עמשי ל מנ כה וש
ם אי א. וש סי כי ל הנ ית של יעי בי רש ל הה גל רל יא הה הי זו  וש ת,  בה שנ הנ י. זו  יעי בי שש יום הנ ים בנ להי ל אל כנ יש ונ תוב (בראשית ב)  כה של
ין ש אי מה יום מנ ל הנ ת של בה שנ הנ ת וש בה ב שנ רל ל על ת של בה א שנ לה ם? אל יי עממנ מםרו, פנ שש י תי תםתנ בש ת שנ ה אל ה זל ך, מנ ם כה ר, אי םאמנ ת

רוד. ם פי הל לה

ל של דוש  ה קי ר לו, זל מנ או? אה ירה י תי שי דה קש ה ומי ה זל ם, ומנ יהל רי חמ ר אנ מי חנ יהה מש הה ר של ם] אותו סוחי הל ר [לה מנ אה
יתה שי ך, עה ם כה ר לו, אי מנ ה. אה לה עש מנ לש ך מי שה מש ני דוש של קי ה הנ ר לו, זל מנ ת? אה בה ל שנ דוש של ה קי ה זל ר לו, ומנ מנ ת. אה בה שנ

ה. לה עש מנ לש יו מי לה ה עה שורל דוש של א קי לה ש, אל ה קםדל ינה ת אי בה שנ הנ של

דוש חוד וקש ת לש בה יר שנ כי זש ד. הי כגבה דוש ה' מש קש ג לי נל ת עם בה שנ אתה לנ רה קה ה, (ישעיה נח) וש ך זל כה א, וש בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ם ר לו, אי מנ יו. אה לה ה עה שורה ה וש לה עש מנ לש ת מי דל יורל ה של שה דג קש ר לו, הנ מנ דוש ה'? אה ה קש י זל ך, מי ם כה ר לו, אי מנ חוד. אה ה' לש

תו. דש בנ כי תוב וש כה ד, וש כגבה ינו מש ת אי בה שנ ה של אל רש ד, ני כגבה את מש רי קש ה ני לה עש מנ לש ת מי כל של מש ני ה של שה דג קש הנ

רו מש ים בו. אה עי נו יודש ינל אי ה ייש בו של מה כש ל חה ר של בה דה ה, של זל יש הנ אי ח לו לה ננ א, הנ בה י אנ בי רנ ר לש זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ל כה מות לש ם אנ יי פנ לש הוא אנ ת של בה חום שנ בות תש רנ ת - לש י, אל תםתנ בש ת שנ ר, (ויקרא יט) אל מנ אה ח וש תנ ה. פה תה מםר אנ לו, אל
ד לולות ינחנ ם כש יי תנ ן שש הי ה, של תונה חש תנ ת הנ בה שנ ה וש יונה לש על ת הה בה י - [נ"א זו] שנ תםתנ בש ת. שנ ה אל בה רי ך  שום כה ד, ומי צנ

ד. רות ינחנ תה סש ני וש

י אותי יתה  שי עה יום של ם, מי עולה בון הה יו: רי נה פה ה לש רה מש ה. אה בושה ה בש תה יש הה ה וש רה כש זש םא ני ל ת של רל חל ת אנ בה ה שנ רה אמ שש ני
ך ר אותה טי ענ י מש יני רי ל המ בה ך, אמ י לה אתי רה ת קה בה שנ ת, וש בה תש שנ י, אנ תי ה, בי ר לה מנ ה. אה לה יש י לנ לי ינו בש יום אי הנ ת, וש בה י שנ אתי רי קש ני

או. ירה י תי שי דה קש ר מי מנ אה רוז וש יר כש עלבי ה. הל יונה לש ר על ה יותי רה עמטה בנ

ר מנ אה יל וש לי כש רוך הוא הי דוש בה קה הנ י הוא של ה. ומי אה רש יי ה  ה בה שורה ה, וש אה רש יא יי הי ת של בה ב שנ רל ל על ת של בה זו שנ וש
בוענ רי הה וש גול  עי ה הה י - זל תםתנ בש ת. שנ בה חום שנ בות תש רנ ת - לש ייק אל די וש ך,  ר כה מנ אה א של בה אנ י מי תי עש מנ י שה ני אמ ונ י ה'?  ני אמ

דוש. ד קה חה אל כגלו, וש יש ד ונ חה יר, אל כי זש הנ נו לש ייש לה שות של דג י קש תי ם ייש שש יי ננ שש ם הנ ד אותה גל נל ם. וכש יי ננ ם שש הי ים, וש ני פש בי של

ה כםל עולל הנ וש בות,  תי ש  מי חה ים וש לשי שש ים ייש  שי דש קנ מש נו  אה של דוש  קי בות, ובנ תי ש  מי חה ים וש לשי שש בו  ייש  כגלו  יש ונ
ם ה הי זל הנ בוענ  רי הה גול וש עי הה שום של ם. ומי הל ים בה רי טש ענ תש ל מי אי רה שש ת יי סל נל הוא וכש רוך  בה דוש  קה הנ מות של ים שי עי בש שי לש
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א לה מור, אל שה ה בש לה לש כש םא ני אן ל ה כה יונה לש על ת הה בה שנ י הנ רי המ מםרו. של שש תוב תי כה מור, של שה ים בש לולי ם כש יהל ני י, שש תםתנ בש שנ
כור, לו הוא זה לום של שה הנ לו. וש לום של שה הנ ך של לל א מל רה קש ה ני ל זל ענ כור, וש זה יים בש תנ סש יון מי לש על ך הה לל מל י הנ רי המ כור, של זה בש

ה. לה עש מנ ת לש לקל חמ ין מנ ן אי ל כי ענ וש

לום ם (ישעיה נז) שה יי עממנ תוב פנ ך כה שום כה "ף. ומי ד יוסי חה אל עמקם"ב, וש ד ינ חה ה - אל טה מנ לומות לש י שש ני שש שום של מי
חוק ה' רה ר (ירמיה לא) מי מנ אל נל מו של חוק, כש רה ף. לה ה יוסי רוב - זל קה לנ עמקםב. וש ה ינ חוק - זל רה רוב. לה קה לנ חוק וש רה לום לה שה
חוק רה או. מי רוב בה קה ים מי שי דה ר (דברים לב) חמ מנ אל נל מו של רוב, כש קה לנ חוק. וש רה חםתו מי ב אמ צנ תנ תי י, (שמות ב) ונ ה לי אה רש ני

לו. יכה הי ת בש דל עומל ה של יונה לש על ה הה דה קג נש - זו הנ

ה נה מל א מי ירה ייש לי ע של צנ מש אל ת בה דל עומל ה של דה קג נש או - זו הנ ירה י תי שי דה קש מור. ומי שה ל בש לה כש מםרו, ני שש תוב תי ה כה ל זל ענ וש
י ? מי יהה למלל חנ ם מש י הי ת. מי מות יומה יהה  למלל חנ תוב (שמות לא) מש כה ה של מנ נו  יש הנ וש ה.  יתה מי שו  נש עה כםל של ן הנ ר מי יותי
תוב ה כה ל זל ענ ת. וש ם בו - מות יומה ה ופוגי ה שורה דה קג נש ה הנ אותה קום של מה בוענ לנ רי הה גול וש עי ל הה ל של לה חה תוך הל ס לש נה כש ני של
ד. חה כםל אל הנ נו ה', וש יש הנ ה. וש לה גנ תש םא הי ל יון של לש על ר הה תה סש ני ה אותו הנ יהה שורל לל עה י, וש ני את אמ רי קש יא ני הי ה הנ דה קג נש הנ או. וש ירה תי

ר מי חנ ה מש תה אנ וש ך  ת יהדש חנ תנ ייש  זו  ה הנ מה כש חה ל הנ ה כה רו, ומנ מש קו אותו. אה שש נה א וש בה י אנ בי רנ ר וש זה עה לש י אל בי רנ דו  יהרש
ל כה ה, וש תורה ק בנ סי ענ תש ני וש ך  לי ם ני תל אנ י וש ני א אמ לה י, אל ני י אמ לו מי אמ שש ל תי ם, אנ הל ר לה מנ ה? אה תה י אנ רו לו, מי מש ינו? אה רי חמ אנ
ים? מורי חמ ר בנ מי חנ יות מש הש לי אן וש ת כה כל לל לה ך  ן לש תנ י נה לו, מי רו  מש ך. אה רל דל ת הנ יר אל אי הה ה לש מה כש י חה רי בש ר די םאמנ ד י חה אל
ה תה צש םא רה "ף ל ד]. כה י [נ"א ינחנ מי ר עי שי קה הי "ך, לש מל סה "ף וש ם כה יות, עי י אותי תי ם שש ב עי רה ה קש תה שש ם, יו"ד עה הל ר לה מנ אה
ה תה צש רה םא  ל "ך  מל סה מו.  עי א  לה אל ד  חה אל ע  גנ רל יות  הש לי ה  לה יהכש םא  ל של קום]  מה בש [נ"א  ר  חנ אנ מי ר  שי קה הי ולש ק  לי תנ סש הי לש

יות. הש ים לי כולי םא יש "ך ל מל י סה לי י בש רי המ ים, של לי נופש ם הנ אותה זםר לש עש י לנ די ק, כש לי תנ סש הי לש

י רי ל המ בה ך? אמ ה לש עלשל ה אל י, מה ני י: בש ה לי רה מש אה י וש מי ה עי תה כש י, בה ה אותי קה בש חי י וש ה לי קה שש ה, נה ידה חי י יש לנ ה אי אה יו"ד בה
יך לל םא אי ב ן אה כי ר מי חנ אנ דות. לש בה כש ני יונות וש לש רות על תה סש יות ני אותי ה טובות וש מה כנ את מי לי מנ תש י מי ני אמ ת, ונ קל לל תנ סש י מי ני אמ
ה יונה לש ם י"ש, יו"ד על הי קו, של לש תנ סש הי לו של אי ר מי יונות יותי לש יות על י אותי תי ל שש ה של לה חמ ננ ך  ן לש תי אל ך, וש ד אותש ענ סש אל וש
י ני ן אמ ל כי ענ ים, וש מורי ר חמ מי חנ ילה מש הש תי וש ך  י, לי ני ך, בש שום כה כםל. ומי ים מי אי לי רות מש ך אוצה יו לש הש יי ה, של יונה לש י"ן על שי וש

ך. כה ך בש הולי

ם כל י לה תי רש מנ םא אה ל ם, וש הל ר לה מנ יך. אה רל חמ ר אנ מי חנ נו נש אה ב, וש כנ ך רש רו, לי מש אה כו וש א, ובה בה י אנ בי רנ ר וש זה עה לש י אל בי חו רנ מש שה
ית קום בי נו, מש תה לה רש מנ םא אה ך ל מש י שי רי רו לו, המ מש ים? אה מורי חמ ל הנ ר ענ מי חנ םא אותו מש יהב ד של יא ענ ך הי לל מל ת הנ ונ צש מי של
יר, וי אמ חנ בה פורי ד של חה ל אל דה גש הוא מי י, וש לי צש ה אל עגלל י הוא טוב ומש בי ית מושה קום בי ם, מש הל ר לה מנ ה הוא? אה ך מנ בש מושה
י. בי ית מושה קום בי ה הוא מש זל ד, וש חה י אל ני עה רוך הוא וש דוש בה קה ה - הנ זל ל הנ דה גש מי ים בו בנ רי דה ם הנ אותה ד. וש בה כש ני דול וש גה
ת ם אל הל ים לה עי טש הי ר, וש זה עה לש י אל בי רנ א וש בה י אנ בי לו בו רנ כש תנ סש ים. הי מורי ל חמ ר ענ מי חנ י מש ני אמ ם, ונ שה י] מי יתי לי עה י [נ"א וש יתי לי גה וש
ם, הל ר לה מנ יך. אה לל גש ר רנ פנ ת עמ ק אל שי ננ ר, נש םאמנ ם ת יך אי בי ם אה רו לו, שי מש ש. אה בנ ן ודש מו מה ים כש תוקי יו מש הה יו, של רה בה דש

ה תורה אות בנ גה תש הי ך לש כה י בש כי רש ין דנ ה? אי מה לה וש

ה, ד זל צנ ה לש ד זל צנ דול מי גה יהם הנ ת הנ ב אל יהה סובי הה ד של חה ג אל יהה דה הוא הה דול, וש גה יהם הנ תו בנ ירה ה די תה יש י הה בי ל אה בה אמ
ים יי ם חנ יא אותה ך מוצי ר כה חנ אנ יהם, וש ל הנ ים של גי דה ר הנ אה ל שש ת כה ענ אל יהה בולי הה ד של ים, ענ יק יהמי תי ענ ד וש בה כש ני דול וש יהה גה הה וש
יש ינד אי ץ בש חי י כנ יא אותי הוצי כםחו, וש ד בש חה ע אל גנ רל יהם בש ת הנ ט אל שה ם. וש עולה ל הה טובות של ל הנ כה ים מי אי לי ים ומש יהמי קנ וש

יהם. אותו הנ ז בש ננ גש ני קומו וש מש ב לי הוא שה ם, וש כל י לה תי רש מנ אה קום של אותו מה י בש ין אותי מי טש הי בור, וש גי

ב ל רנ של נו  בש ה הוא  תה דוש, אנ קה אור הנ מה ל הנ של נו  ה הוא בש תה ר לו, אנ מנ יו. אה רה בה דש ר בי זה עה לש י אל בי ין רנ חי בש הי
רו לו, מש כו. אה לש הה קו לו וש שש נה ד וש כו ינחנ ינו?! בה רי חמ ר אנ מי חנ ה מש תה אנ ה, וש תורה ל אור הנ נו של ה הוא בש תה ן, אנ קי זה א הנ נונה מש הנ

מו?. ת שש נו אל יענ לה הודי נו לש י מורי ני פש ם נוחנ לי אי הנ

א ה בה זל סוק הנ פה ל הנ בה ה. אמ פל הוא יה רוהו, וש אמ ה בי זל סוק הנ פה ע. הנ הויהדה ן יש יההו בל נה ר, (שמואל-ב כג) ובש מנ אה ח וש תנ פה
ם שי הנ הוא, וש ר הנ תה סש ני ר הנ בה דה א הנ ה בה מה כש חה ל סוד הנ ע - ענ הויהדה ן יש יההו בל נה ה. ובש תורה ל הנ ים של יוני לש אות סודות על רש הנ לש

ים. מי עולה י הה יק חנ די ה צנ י - זל יש חנ ן אי ם. בל גורי

אות, בה נו, הוא ה' צש מל ים מי אי ם יוצש כגלה שום של ים, מי יוני לש על כםחות הה ל הנ כה ים וש עמשי מנ ל הנ בון כה ים - רי לי עה ב פש רנ
דול ד גה בה כש ני הנ דול וש גה ן הנ ילה אי ל, הה אי צש בש קנ ים - הוא מי לי עה ב פש כםל. רנ ן הנ דול מי גה שום הוא וש יו, רה אה בה ל צש כה אות הוא בש
ת רל תל סש ני ה הנ יונה לש על ה הה גה רש דנ ל. הנ אי צש בש קנ ר, מי מנ אה תוב וש כה ר הנ זנ א? חה ה בה גה רש דנ יזו  אי א? מי קום יהצה ה מה יזל אי כםל. מי הנ מי
הוא כםל. וש א הנ ה יוצי נה מל יון, ומי לש על אור הה הה תוך  מי ה  תוכה ת לש סל כונל ה, וש כםל בה הנ ה של גה רש דנ גו'. הנ ה וש תה אה םא רה ן ל יי ענ של
ל כה מות, וש עולה ל הה ים כה יהמי ה קנ זל ל הנ יכה הי גוף הנ תוכו. ובש רות בש תה סש ני צות וש בה קג גות מש רה דש ל הנ כה ר של תה סש דוש ני ל קה יכה הי

ם. יומה ל קי ים ענ די עומש ים וש זוני נו ני מל ים מי דושי קש אות הנ בה צש הנ

ש דה קש אשון ומי ש רי דה קש נו, מי מל זונו מי ני לו וש לה גש ים בי די יו עומש ים הה שי דה קש י מי ני ב. שש ל מואה אי רי י אמ ני ת שש ה אל כה הוא הי
ם יב אותה רי חל הל וש ם  ה אותה כה יהכול הוא הי בש ה. כי לה עש מנ לש מי ענ  יהה שופי הה ע של פנ של ע הנ נה מש ני ק,  לי תנ סש הוא הי ן של יוה י. כי ני שי
את רי קש ני יא של הי ה הנ גה רש דנ ה. הנ גולה תוך הנ י בש ני אמ תוב (יחזקאל א) ונ כה הו של ל. זל פנ דול נה גה א הנ סי כי הנ ם, וש יד אותה מי שש הי וש
יענ פי שש םא מנ ל יו וש נותה יש עש יו ומנ ימה יק מי סי פש הי א של יוצי ענ וש שופי ר של הה ל נה ר. ענ בה ר כש הנ ל נש ה? ענ מה ה. לה גולה תוך הנ יא בש י, הי ני אמ

ה. אשונה רי בה כש
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ה כה ך הוא הי שום כה י. ומי ני ת שי יי בנ ש - בש יהבי אשון, וש ת רי יי בנ ב - בש רנ ש. ילחל יהבי ב וש רנ ר ילחל הה נה תוב (איוב יד) וש כה הו של זל
ל כה לו, וש לה גש בי דו  מש שש הג וש בו  רש חש נל ם, וש יי מנ שה בנ ב של אה יו מי הה ב, של ה] מואה אשונה רי י בה רי המ ב. [ס"א של ל מואה אי רי י אמ ני ת שש אל

כו. שש חש ם נל ל, כגלה אי רה שש יי ים לש ירי אי יו מש הה אורות של הה

יו ה, הה טה מנ יו לש ימה ת מי ך אל יהה מושי ה הה זל ר הנ הה נה הנ של ים כש אשוני רי ים הה ני מנ זש י. בנ רי אמ ת הה ה אל כה הי ד וש עוד, הוא יהרנ וש
ל מות של ה דש לה עש מנ לש ד מי יהה יורי ז הה אה ם, וש שה פש ל ננ ר ענ פי כנ נות לש בה רש קה ים וש חי בה ים זש חי זובש מות, של לי שש ים בי די ל עומש אי רה שש יי
ים בי לה כש ל הנ כה ק, וש זה ר חה בל מו גל נות כש בה רש ל קה פו, אוכי רש ל טנ ץ ענ חנ רובי בי זש מי י הנ בי ל גנ ים אותו ענ יו רואי הה ד, וש חה ייה אל רש אנ

ה. חוצה ים הנ אי םא יוצש ל יו וש נה פה לש ים מי אי בש חנ תש יו מי הה

ת לו תי ה לה צה םא רה ל ייה של רש אנ ת אותו הה ג אל רנ הה ה, וש טה מנ לש גות של רה דש תוך הנ ד לש ים, הוא יהרנ אי טה חמ מו הנ רש גה ן של יוה כי
ע. רה ר הה חי אנ ד הה צנ י הנ יני עי בור - לש תוך הנ אי. לש דנ י ונ רי אמ ת הה ה אל כה ג אותו. הוא הי רנ יהכול הה בש ה. כי אשונה רי בה פו כש רש ת טנ אל
ל אותו מו של ה שש נות. ומנ בה רש קה ת הנ כםל אל אל ד לל חה ב אל לל ה כל חה לש שה ה וש רה בש גנ תש ר, הי חי אנ ד הה צנ ך אותו הנ ה כה תה אמ רה ן של יוה כי
ב לל א כל לה ם, אל דה ל אה ל של לה כש ינו בי אי מו, של ן שש דה אמ לש ב? בנ לל ם אותו כל ה שי ייה. ומנ רש י אנ ני יו פש נה פה "ל, של יאי יי"ה? אורי רש אנ הה

ב. לל י כל ני ופש

םא תוב ל ה כה ל זל ענ יון. וש לש על ין הה די ית הנ ם בי עי ה מי לה עש מנ דון לש ין ני די הנ ים וש אי טה חמ מו הנ רש גה יום של ג - בנ לל שה יום הנ בש
ד ה. ענ קה זה חמ ש  בםל אי סש יהכול לי ים, וש ני שה בגש  לה ה  יתה ל בי כה שום של ה? מי מה יון. לה לש על ין הה די ה הנ ג. זל לל שה מי ה  יתה בי א לש ירה תי

תוב. כה אן סוד הנ כה

א בה תוב  כה הנ אן סוד  כה ה.  אל רש מנ יש  אי י  רי צש מי יש  אי ת  ה אל כה הי הוא  וש (שמואל-ב כג)  יו?  רה חמ אנ תוב  כה ה  מנ
ים ירי אי מש יו  הה אורות של ל הה כה טובות וש ל הנ ם כה הל ע מי ננ ק ומה לי תנ סש או, הוא הי טש ל חה אי רה שש יי ם של ענ ל פנ כה בש , של יענ הודי לש
תוב כה ה, של י הוא? מםשל ל. ומי אי רה שש יי יר לש אי יהה מי הה הוא של אור הנ ל הה אור של ה הה י - זל רי צש יש מי ת אי ה אל כה ם. הוא הי הל לה

יון. לש אור על ה לש לה ענ תש ם הי שה ל, וש די גנ תש ם הי שה ד, וש ם נולנ שה גו'. וש נו וש ילה צי י הי רי צש יש מי ה אי נה רש םאמנ ת (שמות ב) ונ

יש ר (דברים לג) אי מנ אל נל מו של - כש יש  ידות. אי חי םא בש ל ה וש אל רש ר (במדבר יב) ומנ מנ אל נל מו של ה - כש אל רש יש מנ אי
ה ץ מנ רל אה צונו בה ל רש כה זו בש ה הנ גה רש דנ ת הנ יג אל הי נש הנ ה לש כה זה בוד ה', של ה כש אי רש ל אותו מנ ה של לה עש יהכול בנ בש ים. כי להי אל הה

ר. חי יש אנ ה אי כה םא זה ל של

י. יהדי ים בש להי אל ה הה טי ר (שמות יז) ומנ מנ אל נל מו של יהדו, כש ר בש סנ מש ני ים של להי אל ה הה טי ה מנ ית - זל ני י חמ רי צש מי ינד הנ ובש
ע, לנ סל א בנ טה ה חה זל דוש, ובה קה קוק הנ חה דוש הל קה ם הנ שי קוק בו הנ חה שות וש מה שש ין הנ ת בי בה ב שנ רל א על רה בש ני ה של טל מנ ה הנ זל וש
י תי תנ ה נה זל םא לש ה, ל רוך הוא: מםשל דוש בה קה ר לו הנ מנ ם. אה יי עממה הו פנ טי מנ ע בש לנ סל ת הנ ינך אל ר (במדבר כ) ונ מנ אל נל מו של כש

ה. אה לש הה אן וה כה ך מי יהדש ילה בש הש םא יי יך ל יל י, חנ לי ה של טל מנ ת הנ ך אל לש

יא הי ה הנ עה שה הנ מי י. של רי צש מי ינד הנ ית מי ני חמ ת הנ ל אל זם גש יי ה, ונ של קה ין הנ די ט (שמואל-ב כג), בנ בל שה יו בנ לה ד אי יירל יהד - ונ מי
ס ננ כש םא ני ל ת וש הוא מי ה הנ טל מנ ה בנ כה הי א של טש חי ל אותו הנ יתו - ענ ני חמ הו בנ גי רש ינהנ ים. ונ מי עולה יהדו לש יהה בש םא הה ל נו וש מל ע מי ננ מש ני

ל. אי רה שש יי ה מי זל אור הנ ע הה נה מש ני ה, וש דושה קש ץ הנ רל אה לה

ם הוא הל ה, ומי טה מנ יענ לש פי שש הי ם וש הל ל מי טנ נה ים של יוני לש ה על נה ים שה לשי לו שש ד, אי בה כש י ני כי ים - המ לשי שש ן הנ (שם) מי
ב. רי קה תש חנ ומי יהה לוקי הה

ל ף ענ אנ ם. וש יהל לי א אמ יהה בה םא הה הוא ל ב, וש לי צון הנ רש ים לו בי ני נותש יו וש לה ים אי אי יו בה ם הה א - הי םא בה ה ל לשה שש ל הנ אל וש
ים. מי עולה לש בו  לוחנ לי ד מי רה פש םא ני ל תו. של עש מנ שש ל מי ד אל וי הו דה מי שי יש ם, (שם) ונ הל לה בון של שש חל הנ ן וש יה נש מי ס בנ ננ כש םא ני ל ב של גנ
ים בי הה אמ הה וש ים  ירי שי הנ וש חות  בה שש תי הנ שום של ד, מי וי דה םא לש הוא ל יו, וש לה אי בו  ם לי ד שה וי ים. דה מי עולה רוד לש ם פי הל ין לה אי

תו. עש מנ שש ל מי ד אל וי הו דה מי שי יש הו ונ זל ה, וש מה יורו עי ילה די הש יי יהה של לל ת אותו אי כל יא מושל ש, הי מל של ה לנ ה עושה נה בה לש הנ של

או םא רה ל ים וש די דה צש ל הנ כה לו לש כש תנ סש הי מו וש או אותו. קה םא רה ך ל כה ך וש ין כה יו. בי נה פה א לש בה י אנ בי רנ ר וש זה עה לש י אל בי לו רנ פש נה
ים יקי די צנ ינו, של ני שה ה של אי זל דנ ונ א,  בה י אנ בי ר רנ מנ ה אה עה ר שה חנ ה. אנ ם זל ה עי ר זל בי דנ לש לו  יהכש םא  ל וש כו  ובה בו  אותו. יהשש
נונהא מש ב הנ ה הוא רנ אי זל דנ ם. ונ יהל לי ים אמ אי ם בה עולה ל אותו הה ים של יקי די ם צנ אותה ם, של יהל יני ה בי י תורה רי בש די ים וש כי הולש
ה סה כנ תש הי וש לו  ך  לנ נוהו, הה רש כנ ם הי רל טל וש לו,  לה ים הנ רי בה דש ת הנ אל נו  לות לה גנ לש הוא  ם הנ עולה ן הה מי ינו  לי א אי בה ן של קי זה הנ
ת אל יחו  ני הי וש דו  חמ פה כו.  לש הה םא  ל וש ב  כנ רש לי צו  רה כו.  לש הה םא  ל וש ים  מורי חמ הנ ל  ענ ב  כנ רש לי ים  רוצי יו  הה וש מו,  קה נו.  מה עי מי

ים. מורי חמ קום הנ קום מש מה אותו הנ ים לש אי יו קורש יום הה ד הנ ענ ים. וש מורי חמ הנ

יון לש על טוב הה ה הוא הנ מה גו'. כנ יך וש אל ירי תה לי נש פנ ר צה של ך אמ ב טובש ה רנ ר, (תהלים לא) מה מנ אה ר וש זה עה לש י אל בי ח רנ תנ פה
ים לי דש תנ שש מי א של טש י חי אי רש ים יי יוני לש ים על יקי די ם צנ אותה ם לש דה י אה ני בש עמשות לי רוך הוא לנ בה דוש  קה יד הנ תי עה ד של בה כש ני הנ וש
ך ב טובש ר רנ כל י הוא? (שם קמה) זי ך. ומי ב טובש א רנ לה ך, אל תוב טובש םא כה ם. ל עולה אותו הה ים לש סי נה כש ני של ה, כש תורה בנ
אי הוא (ישעיה דנ ך. ונ ב טובש ר רנ כל הוא זי ים, של מי עולה י הה חנ א לש בה ם הנ עולה הה ים מי עי שופש ים של יי חנ ג הנ נל הו עם זל יעו. וש ינבי

גו'. ל וש אי רה שש ית יי בי ב טוב לש רנ סג) וש

ה ב - זל נו. רנ רש אנ בי מו של "ה - כש אן. מה לו כה לש כש סודות ני ל הנ כה ה, וש מה כש חה ק סוד הנ קה חש אן נל ך, כה ב טובש ה רנ עוד מה
ה "ך - זל ים. טובש יעי קי רש רום הה יסו לש ני כש דול ומנ ה הוא גה זל נו, וש מל ן מי טה ר קה חי ן אנ ילה ייש אי שום של ק, מי זה חה דול וש ץ גה עי הה

ם. עולה אותו הה ים בש יקי די צנ ז אותו לנ ננ גה שום של יך - מי אל ירי תה לי נש פנ ר צה של אשון. אמ רי יום הה א בנ רה בש ני אור של הה
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ד גל ך. נל ים בה חוסי תה לנ לש ענ הו פה זל תה ה'. וש לש ענ ך פה תש בש שי כון לש תוב (שמות טו) מה כה יון, של לש על ן הה דל עי ן הה ה גנ תה - זל לש ענ פה
ן יוקה ה ודש צורה ר כש בוש יהקה לש ה בי שה בש לנ תש ני , של רוחנ ם בש ים שה די ים עומש יקי די צנ ל הנ כה ה של טה מנ לש ן של דל עי ן הה ה גנ ם - זל דה י אה ני בש
ים חי ם ופורש ים שה אי צה מש ני ה, וש זל ם הנ עולה בה ם של דה י אה ני ל בש ה של ה צורה אותה ם, בש דה י אה ני ד בש גל נל הו  זל ה, וש זל ם הנ עולה ל הה של
מון סש רש פנ רות אמ המ י ננ לי טנ ים בש צי רוחמ ים וש חי ה. ופורש לה עש מנ לש ן של דל עי ן הה אותו גנ יענ בש קי רה ת הה יבנ שי תוך יש ים לש עולי יר וש וי אמ בה
ים, יוני לש ים על כי אה לש מו מנ ים כש סי ם ני הל עמשות לה ם לנ דה י אה ני ד בש גל ים נל אי רש ים ני מי עה פש לי ה. וש טה מנ ים לש שורי ים וש די יורש הור, וש טה

ר. ה יותי מה כש ל חה סודות  של ת בש ענ דנ לה ל וש כי תנ סש הי ינו לש כי םא זה ל יון, וש לש על אור הה מה ת אור הנ ו אל שה כש ינו ענ אי רה מו של כש

ב ל גנ ף ענ ינו. אנ אי ים רה להי י אל מות כי תו מות נה שש ל אי נוחנ אל ר מה םאמל י ר, (שופטים יג) ונ מנ אה א וש בה י אנ בי ח רנ תנ פה
נו אי אה דנ י, ונ חה ם וה דה אה י הה ני אנ רש םא יי י ל תוב (שמות לג) כי כה יל וש ר, הואי מנ - אה הו  עמשי ה מנ מנ ענ  יהה יודי םא הה ל נוחנ  מה של
י רי המ ם, של עולה יים בה קנ תש ני וש נו  מה עי ך  יהה הולי הה ה של זל אור הנ לה ינו  כי זה וש ינו  אי רה נו  אה וש מות.  נה מות  ך  שום כה ינו, ומי אי רה

נו. קי לש י חל רי שש ה, אנ לה גי ה של מה כש חה ל הנ נו סודות של יעי הודי ינו לש לי ח אותו אי לנ רוך הוא שה דוש בה קה הנ

רו מש אה ה וש ם זל ה עי יש זל קי הנ ר לש הה ל הה ן של ילה אי י הה פי נש ילו ענ חי תש ה. הי ש נוטה מל של ה הנ תה יש הה ד וש חה ר אל הנ יעו לש גי כו. הי לש הה
ין בי רו  זש פנ תש הי ם של ים, אותה דושי ים קש להי י אל ני ר: בש יהה אומי הה ק של זה ד חה חה קול אל עו  מש ים, שה כי ם הולש עודה ה. בש ירה שי
ה. תורה ם בנ כל בונש ם רי ענ עי עמשי תנ שש הי ם לש קומה מש צו לי בש קנ תש ה, הי יבה שי יש י הנ ני אורות בש ם מש ה, אותה זל ם הנ עולה ל הה ים של יי חנ הנ
ים, מי ים רה ישי טי ים פנ קי זה ים חמ עי לה ר: סש מנ אה ם וש קםדל מו מי א קול כש ם יהצה יי תנ ינש בו. בי יהשש ם וש קומה מש דו בי מש עה וש לו  אי דו  חמ פה

צו. בש קנ תש הי סו וש נש כה טון, הי לש שי א הנ סי ל כי ד ענ ים עומי יורי צי ם בש קה רג ים מש ני וה גש ל הנ ענ ה בנ ני הי

ר ים, (תהלים קט) קול ה' שובי רי יו אומש הה יף, וש קי תנ ק וש זה נות חה ילה אי י הה פי נש ת קול ענ עו אל מש יא שה הי ה הנ עה שה בנ
ר. בה עו דה מש םא שה ל כו, וש לש הה זון וש פה חי מו בש ם. קה יהל לי ל עמ פנ ב נה ד רנ חנ א ופנ בה י אנ בי רנ ר וש זה עה לש י אל בי ם רנ יהל ני ל פש לו ענ פש ים. נה זי רה אמ

כו. לש הה ר וש הה ן הה או מי יהצש

ח מנ חו. שה מש אי. שה ן יוחנ עון בל מש י שי בי ת רנ ם אל או שה יהא, רה קונש ן לה עון בל מש י שי בי ן רנ י בל י יוסי בי ית רנ בי יעו לש גי הי של כש
ם כל תש י אל יתי אי רה אן, וש י כה תי נש י יהשנ ני אמ ם, של תל רש ים עמבנ יוני לש אותות על ים וש סי ל ני ך של רל אי דל דנ ם, ונ הל ר לה מנ אה עון וש מש י שי בי רנ
רוך דוש בה קה זו הנ ך הנ רל דל בנ אי של דנ ם. ונ כל רש טל ענ ד לש חה ן אל קי י זה די ל יש רות ענ י עמטה תי ם שש כל חנ לה שולי ע של הויהדה ן יש יההו בל נה ת בש אל וש

יא. בי נה יף מי די ם עה כה חה ם, של תל רש מנ ה אמ י, יהפל י יוסי בי ר רנ מנ נות. אה שג ם מש יכל ני ת פש י אל יתי אי רה עוד, של יהה. וש הוא הה

ר מנ ה. אה כה עון ובה מש י שי בי ד רנ חנ ה. פה עמשל מנ ר [לו] הנ פי סי וש יו  בי י אה כי רש ין בי בי םאשו  ת ר ם אל שה ר וש זה עה לש י אל בי א רנ בה
י די ל יש יים ענ קנ תש הי תו וש יתה ה מי אה רה ה של עה שה קוק בש בנ ר חמ מנ ה אה זל סוק הנ פה ת הנ י. אל אתי עמך יהרי מש י שי תי עש מנ (חבקוק ג) ה' שה
יהה ה הה זל ן. וש ת בי קל תש חםבל יהה אנ ת חנ עי ה כה זל ד הנ מועי תוב (מלכים-ב ד) לנ כה שום של קוק? מי בנ א חמ רה קש ה ני מה ע. לה ישה לי אל

יו. ל פי יו ענ ם פי יהשל תוב (שם) ונ כה ע, של ישה לי ל אל ד של חה אל מו, וש ל אי ד של חה יו - אל ים הה בוקי י חי ני ית. ושש מי שוננ ל הנ ה של נה בש

שום בות, מי תי יו בנ לה ים עה קוקי מות חמ ם שי יי ננ ים ושש עי בש שי קוק של ם חה שי ך  לל מל למםה הנ ל שש של רו  פש סי בש אנו  צה מה
ל ק בו כה קנ ק אותו, חה בי ע חי ישה לי אל של ת כש עי כה נו. וש מל חו מי רש ת, פה מי של ה, כש אשונה רי יו בה בי ק בו אה קנ חה א"ב של יות הה אותי של
ם ים הי קוקי חמ הנ לו  לה מות הנ שי ם הנ יי ננ ים ושש עי בש ל שי יות של אותי הה מות, וש שי ם הנ יי ננ ים ושש עי בש ל שי יות של אותי ן הה אותה
יות אותי ידו בה עממי הנ י לש די ע, כש ישה לי בור] אל די רוחו [נ"א בש ק בש קנ יות חה אותי ל הה ת כה אל יות. וש ה אותי רי שש ש על שי ם וש יי אתנ מה
ים, בוקי חי ת הנ ים אל לי שש ים, מנ די דה צש ל הנ ת כה ים אל לי שש מנ ם של שי קוק, הנ בנ חמ א לו  רה קה וש מות.  ם שי יי ננ ים ושש עי בש ל שי של
ת יר אל זי חמ הנ יים לש קנ תש בות הי תי דוש. בנ קה ם הנ שי ל הנ יות של אותי ה הה רי שש ש על שי ם וש יי אתנ ל מה סוד של ים לנ לי שש הי ר. וש בםאה מש כנ

קוק. בנ א חמ רה קש ן ני ל כי ענ יומו, וש ל קי ל גופו ענ יים כה קנ תש יות הי אותי רוחו, ובה

הוא ם הנ עולה הה י מי תי מש ענ טה י של יהה לי הה ה של י מנ תי עש מנ י. שה אתי יהרי עמך  מש י שי תי עש מנ ר (חבקוק ג) ה' שה מנ הוא אה וש
יו. יה מו חנ יייהו. כש יו חנ הש ים יי ני ב שה רל קל י, בש יתה לי שי עה ך של לש עה ר, ה', פה מנ אה שו וש פש ל ננ ים ענ מי חמ ש רנ קי בנ יל לש חי תש י. הי תי דש חנ ופה
ין אי ה של גה רש דנ ה הנ אותה יענ לש ים תודי ני ב שה רל קל ים בו. בש רי שה קש ים ני יי חנ יות, הנ מוני דש קנ ים הנ ני שה ן הנ אותה ר בש שה קש ני י של ל מי כה וש

ל. לה ים כש יי ה חנ בה

םאשו ל ר ענ ים יהדו  רי הוא. הי רוך  בה דוש  קה הנ י מי תי דש חנ י פה תי עש מנ שה ה של מנ י מי ני ף אמ ר, אנ מנ אה עון וש מש י שי בי ה רנ כה בה
יו נה ל פה ל ענ פנ י בו. נה יתי כי םא זה ל ים, וש ני פה ים בש ני אות פה רש ם לי יתל כי ם זש תל ה, אנ תורה ן, אור הנ קי זה א הנ נונה מש ב הנ ה רנ ר, ומה מנ אה וש
י לי עמ ים בנ ני כי יו שש הש ם תי עולה אותו הה י, בש בי ר לו, רנ מנ . אה יחנ שי מה ך הנ לל ל מל יכנ הי רות בש יר ני אי ים מי רי ר הה ה אותו עוקי אה רה וש
מו "ל, כש יאי ני א פש בה י אנ בי רנ ולש נו  ר בש זה עה לש י אל בי רנ א לש יהה קורי הוא הה יום הנ הנ הוא. מי רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש ה לי אה הורה

ים. ני ל פה ים אל ני ים פה להי י אל יתי אי י רה ר (בראשית לב) כי מנ אל נל של

תו לה הי ם תש יהל ל עםשי כה ל טוב לש כל ת ה' שי אנ רש יי ה  מה כש ית חה אשי ח, (תהלים קיא) רי תנ יהיא פה י חי בי ית. רנ אשי רי בש
יא סוף ת ה' הי אנ רש יי ל של לנ גש ת ה', בי אנ רש ה יי מה כש תםב: סוף חה כש לי יך  רי צה ך  ה כה סוק זל ה, פה מה כש ית חה אשי ד. רי ענ ת לה דל עםמל
י חו לי תש תוב (שם קיח) פי כה הו של ה. זל יונה לש ה על מה כש ל חה ה של גה רש דנ תוך הנ ס לש ני כה הי ית] לש אשי יא רי א הי לה ה. [נ"א אל מה כש חה
הוא יון של לש ך על לל מל ל) לש שה ים. (מה מי עולה ס לש ני כה םא יי ה, ל ר זל ענ שנ ס בש ני כה םא יי ם ל אי אי. של דנ ה', ונ ר לנ ענ שנ ה הנ ק. זל דל י צל עמרי שנ
ים, עולי נש ה מנ מה כנ ד בש חה ר אל ענ ה שנ שה ים עה רי עה שש ל הנ סוף כה ה, ובש לל ל אי ה ענ לל ים אי רי עה ה לו שש שה עה נוז, וש גה ר וש תה סש יון ני לש על
אשון ילה רי הש ה יי ר זל ענ י - שנ לנ ס אי ני כה הי ה לש רוצל י של ל מי ר: כה מנ אה ה, וש לל ל אי ה ענ לל לות אי יכה ה הי מה כנ ים, בש חי תה ה פש מה כנ בש

ית. אשי י רי זוהי יא. וש ת ה' הי אנ רש ה, יי יונה לש ה על מה כש חה אשון לש ר רי ענ ך שנ ם כה ס. גנ ני כה ה - יי ר זל ענ שנ ס בש ני כה יי י של י. מי בנ גנ לש

ל לנ גש לות. ובי גנ תש הי ד בש ד עומי חה אל ר, וש תה סש ני נוז וש ד גה חה דות - אל קג י נש תי ה שש לל אי ד, וש חה אל ים כש רי בש חנ תש מי ם של ם הי יי ננ ב, שש
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מו י הוא ושש רי המ ד. של חה כםל אל הנ ה, וש ל זל ה נוטי ל זל נוטי י של ם. מי יי ננ םא שש ל ד וש חה ית, אל אשי ים רי אי רה קש רוד ני ם פי הל ין לה אי של
ע. רה ל טוב וה ץ של הוא עי ל של לנ גש ת ה'? בי אנ רש א יי רה קש ה ני מה ך. לה דל בנ ך לש מש ה ה' שי תה י אנ עו כי יידש תוב (שם פג) וש כה ד, של חה אל
ל כה ס לש ני כה הי ר לש ענ ה שנ זל ה, וש אה רש ה יי קום זל מה ה בש ן שורה כי לה ע. וש ה רה ני ה - הי כה םא זה ם ל אי ה טוב. וש ני ם - הי דה אה ן הה ה בל כה זה

ד. חה אל ם כש הי ים של רי עה י שש ני ה שש לל ל טוב - אי כל ם. שי עולה בה טוב של

ע הוא ה בו רה םא שורל ל ל של ענ ל. וש לה ע כש י רה לי ל טוב בש כל הוא שי ים, של יי חנ ץ הנ ה עי ל טוב - זל כל ר, שי מנ י אה י יוסי בי רנ
יהכול בש ה כי תורה י הנ כי ם תומש אותה ה. וש תורה י הנ כי ים, תומש ני מה אל נל ד הנ וי י דה די סש לו חנ ם - אי יהל ל עםשי כה ע. לש םא רה ל ל טוב בש כל שי
ם ייש הל ים בה כי תומש ם של ה. אותה ים בה קי עוסש עוד של יהה בש ם עמשי הל ין בה ה אי תורה ים בנ קי עוסש של לו  ל אי ים. כה ם עושי הי

אוי. רה דו כה מש ל עה א ענ סי כי ד הנ עומי ד, וש ענ ת לה דל תו עםמל לה הי תוב תש ה כה כםחנ זל יהה, ובש ם עמשי הל בה

ים רי בי חמ ם הנ ל אותה ינו, כה ני שה ה. של לה עש בנ ת בש רל בל חנ תש ה מי לה כנ הנ ה של לה יש לנ ה בנ תורה ק בנ עוסי ב וש יהה יושי עון הה מש י שי בי רנ
ה מה יות עי הש ה לי לה עש ם בנ ה עי פה חג תוך הנ ת בש רה חר מה יות לנ הש ה לי ידה ה עמתי לה כנ הנ ה של לה יש אותו לנ כו בש רש טה צש ה, הי לה כנ ל הנ יכנ י הי ני בש
ים יאי בי נש ים, ומי יאי בי נש ה לי תורה ה, מי תורה עמסםק בנ ת לנ נל קל תנ תש יא מי הי של יהה  קונל תי בש ה  מה עי מםחנ  שש לי וש ה,  לה יש לנ הנ ל אותו  כה
יהה מותל לש ענ יא וש הי , וש יהה יטל שי כש תנ וש יהה  קונל ם תי לו הי אי ל של לנ גש ה, בי מה כש חה סודות הנ ים ובש סוקי פש שות הנ רה דש ים, ובי תובי כש לי
ה פה חג ת לנ סל נל כש םא ני ת ל רה חר מה לנ ה, וש לה יש לנ ל אותו הנ ם כה הל ה בה חה מי ם, ושש הל ת בה נל קל תנ תש ם ומי יהל אשי ל רה ת ענ דל עומל ת וש סל נל כש ני
ך רי בה ם ומש יהל לי ל עמ רוך הוא שואי דוש בה קה ה, הנ פה חג ת לנ סל נל כש ני ן של יוה כי ה. וש פה חג י הנ ני ים בש אי רה קש ה ני לל אי ם. וש תה ד אי א ינחנ לה אל

ם. קה לש י חל רי שש ה. אנ לה כנ ת הנ רל עמטל ם בנ ר אותה טי ענ ם, ומש אותה

ם, הל ד מי חה אל ד וש חה ל אל ה כה י תורה רי בש ים די שי דש חנ ה ומש תורה ת הנ ננ רי ים בש ני נש רנ ים מש רי בי חמ ל הנ כה עון וש מש י שי בי יהה רנ הה וש
םא ר ל חה מה ל של לנ גש ם, בי כל קש לש י חל רי שש י, אנ ננ עון, בה מש י שי בי ם רנ הל ר לה מנ ים. אה רי בי חמ ר הנ אה ל שש כה עון וש מש י שי בי חנ רנ מי יהה שה הה וש
יו הש ם יי ה, כגלה ים בה חי מי ה ושש זל ה הנ לה יש לנ יהה בנ קונל ים תי ני קש תנ מש ם של כגלה ל של לנ גש ם. בי כל תש ד אי א ינחנ לה ה אל פה חג ה לנ לה כנ ס הנ ני כה תי
ם עולה ל  של רות  עמטה ונ כות  רה בש ים  עי בש שי בש ם  כה רש בה מש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ וש רונות,  כש זי הנ ר  פל סי בש ים  תובי וכש ים  שומי רש

יון. לש על הה

ל בה נוהו. אמ דש עלמנ י הל רי ה המ סוק זל כו'. פה ל וש בוד אי ים כש רי פש סנ ם מש יי מנ שה ר, (תהלים יט) הנ מנ אה עון וש מש י שי בי ח רנ תנ פה
ים רי בי חמ הנ ם  עי ד  ינחנ יהה  שוטל קי בש ה  ירה אי ומש ת  נל קל תנ תש מי ת  רה חר מה לנ ה,  פה חג לנ ס  ני כה הי לש ת  רל עורל תש מי ה  לה כנ הנ של ה  זל ן  מנ זש בי
יהלות בות חמ כה רש אות ומל בה ים, צש לוסי ה אוכש מה ת כנ רה חר מה לנ ם. וש תה ה אי חה מי יא שש הי ה, וש לה יש לנ הנ ל אותו  כה ה  מה עי חו  מש שה של
ד חה אל ים כש רי בש חנ תש מי ן של יוה ה. כי זל ה הנ לה יש לנ בנ ה  נו אותה קש תי ד של חה אל ד וש חה ל אל כה ים לש כי חנ ם מש כגלה יא וש הי ה, וש תה נות אי חמ ומנ
ים רי פש סנ ה. מש פה חג ס לנ נה כש ני ן של תה חה ה הל ם - זל יי מנ שה ל. הנ בוד אי ים כש רי פש סנ ם מש יי מנ שה תוב? הנ ה כה ה, מנ לה עש ת בנ ה אל יא רואה הי וש

ם. עולה ד סוף הה ענ ם וש עולה סוף הה ר מי זוהי יר וש אי מי יר של פי סנ ר הנ זםהנ ים כש ירי אי - מש

א רה קש ה ני נה שה י הנ מי ל יש כה ל יום. בש כה ם בש ל זועי אי תוב (תהלים ז) וש כה ל, של א אי רה קש ני ה של לה בוד כנ ה כש ל - זל בוד אי כש
טון. לש ל שי טון ענ לש ל אור. שי בוד. אור ענ ל כה בוד ענ ל. כה א אי רה קש ני בוד וש א כה רה קש ה, ני פה חג ת לנ סל נל כש י ני רי המ של ת כש עי כה ל, וש אי
ם כגלה ה,  אותה ינו  קי תש הי ים של רי בי חמ הנ ם  ל אותה כה ה,  לה יר  אי ומי א  ובה ה  פה חג לנ ס  נה כש ני ם  יי מנ שה הנ של ה  עה שה ה  אותה בש ז  אה וש
יום י קי לי עמ ם בנ ה אותה לל יו - אי ה יהדה עמשי . מנ יענ קי רה יד הה גי יו מנ ה יהדה עמשי תוב ומנ כה הו של זל ם, וש ם שה מותה שש ים בי שי רש פה תש מי
הו, ני ינו כונש ה יהדי עמשי ר ומנ מנ אל נל מו של יו, כש ה יהדה עמשי ים מנ אי רה קש ית ני רי בש יום הנ י קי לי עמ ם בנ אותה ה. וש לה כנ ם הנ ד עי ית ינחנ רי בש הנ

ם. דה אה ן הה ר בל שנ בש ה בי תומה חמ ת של ילמל קנ ית הנ רי זו בש

יו ת פי ם אל דה ן אה ן בל תי םא יי ל ך - של רל שה ת בש יא אל טי חמ יך לנ ת פי ן אל תי ל תי ך, (קהלת ה) אנ ר כה מנ ן אה קי זה א הנ נונה מש ב הנ רנ
ים כי ך, מושש ה כה ם עושל אי ש, של קםדל ית הנ רי תום בו בש חה ש של ר קםדל שנ יא אותו בש טי חמ הנ רםם לש גש יי ע וש הור רנ רש הי יא לש בי הה לש
ל ד ענ עומי תו, וש ד אי ה ינחנ לה בה י חנ כי אמ לש ל מנ בואות של ה רי מה כנ מו, וש "ה שש נםם דומה יהי גי ל הנ ה ענ נל מג אותו מש נםם. וש יהי גי אותו לנ

ם. יהל לי ב אמ רנ קש שות לי ין לו רש ה אי זל ם הנ עולה ש בה קםדל ית הנ רי רו בש מש שה ם של ל אותה כה נםם, וש יהי גי ח הנ תנ פל

רוך הוא, דוש בה קה י הנ ני פש "ה לי ה דומה לה ה עה עה ה שה אותה ד. בש חנ ה, פה עמשל ה לו אותו מנ רה קה ה של עה שה ך, בש לל מל ד הנ וי דה
ל אל תוב (שם יח) וש כה יש, וש ת אי של ת אי ף אל אנ נש ר יי של אמ יש  אי ה (ויקרא כ) וש תורה תוב בנ ם, כה עולה בון הה ר לו: רי מנ אה וש
יק הוא, די ד צנ וי רוך הוא: דה דוש בה קה ר לו הנ מנ ינו)? אה ה די הו (מנ ה מנ וה רש על ית בש רי ל בש קי לש קי ד של וי כו'. דה ך וש יתש ת עממי של אי

ם. עולה א הה רה בש ני יום של ע מי בנ ת של ת לו בנ נל זגמל מש לוי של י גה ננ פה י לש רי המ ד, של קונו עומי ל תי ש ענ קםדל ית הנ רי ובש

לו ל אי י כה רי המ יהה, של הה ה של יהה מנ ר הה תי הל עוד בש וש ר לו:  מנ לוי! אה םא גה יו ל נה פה לוי - לש גה יך  נל פה ם לש ר לו: אי מנ אה
ה לשה כות שש חנ לש יהה לו  ך, הה ם כה ר לו: אי מנ ט. אה גי בש תו  שש ר אי פוטי ד של ם ענ הל ד מי חה ה אל םא עולל ב, ל רה קש ים לנ עולי של
םא יהה ל אורי י של ננ פה לוי לש גה ת, וש רל עגבל יא מש הי ים של שי חושש קום של מה ר? בש בה דה ד הנ ה עומי מה ר לו: בנ מנ ה. אה כה םא חי ל ים, וש שי דה חר
םא ל מו, של תום עי י חה מי יההו. שש תוב אורי כה יהה, וש תוב אורי דות. כה עי תוכו לש תום בש י חה מי י שש רי המ ם, של עולה יהה מי לל ב אי רנ קה
יו נה פה ה, לש מה ב עי כנ םא שה יהה ל אורי לוי של יך גה נל פה ם לש תה - אי רש מנ אה ה של ה מנ ם, זל עולה בון הה ר לו: רי מנ ים. אה מי עולה ה לש ש בה מי שי
ד וי ח לו דה לנ ה שה מה ז לה ה, אה מה ב עי כנ םא שה ם ל עולה מי ע של ם יהדנ עוד, אי ים. וש שי דה ה חר לשה ה שש כות לה חנ יהה לו לש לוי? הה ם גה אי הנ

יך?. לל גש ץ רנ חנ ך ורש יתש בי ד לש תוב (שמואל-ב יא) רי כה תו, של שש ם אי ש עי מי שנ יו לש לה ה עה וה צי וש

נו, דש מנ לה ך  כה יו, של ים הה שי דה ה חר עה בה רש י אנ רי המ ים, של שי דה ה חר לשה שש ר מי ה יותי כה ל חי בה ע, אמ םא יהדנ אי ל דנ ר לו: ונ מנ אה
כו לש הה וש ן,  יוה סי בש של ים  יהמי ה  עה בש שי בש ב  יואה ם  עי יו  הה וש ל,  אי רה שש יי ל  כה בש רוז  כש ד  וי דה יר  עלבי הל ן  יסה ני בש ה  שה מי חמ ונ ים  רי שש על בש
ת ם בנ יהה עי הה ה של יהה מנ לול הה אל ה בל עה בה רש אנ ים וש רי שש על לול, ובש אל ב ול מוז אה ן תנ יוה ם סי הו שה מון. שה י ענ ני ץ בש רל יתו אל חי שש הי וש
רוז, ר כש ערבנ ר הה דה אמ ה בנ עה בש שי ים בש רי ייש אומש א. וש טש חי הוא אותו  רוך  בה דוש  קה הנ ל לו  חנ ים מה פורי כי יום הנ ע, ובש בנ של
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ר שי בנ תש ים הי פורי כי יום הנ ע, ובש בנ ת של ם בנ יהה עי הה ה של יהה מנ לול הה אל ר בל שה ה עה שה מי חמ יהר, ובנ אי ר בש שה ה עה שה מי חמ סו בנ נש כנ תש הי וש
ה. ינד דומה מות בש םא תה מות? ל םא תה ה ל ה זל מות. מנ םא תה ך ל אתש טה יר חנ עלבי ם ה' הל (שם יב) גנ

ת ול ן מה י בל י ה' כי ר (שם) חנ מנ אה יו וש ח פי תנ הוא פה יו, של לה י אי ד ייש לי חה ר אל בה י דה רי ם, המ עולה בון הה ה: רי ר דומה מנ אה
י ננ פה ה לש י הודה רי המ שות, של רש ך  ין לש ר לו: אי מנ יו. אה לה י עה לי יהא ייש  רונש שו. טש פש ת ננ ן אל הוא דה םאת, וש ה ז עםשל הה יש  אי הה
ר זנ יהד חה ל. מי בי קי יו וש לה י עה תי בש תנ ש כה נל יהה, עם אורי א בש טה חה ה של מנ ל בש בה א. אמ טה םא חה ל י של ל פי ף ענ ה', אנ י לנ אתי טה ר חה מנ אה וש
י. שי פש ה ננ ה דומה נה כש ט שה ענ מש י כי ה לי תה רה זש י ה' על ד, (תהלים צד) לולי וי ר דה מנ ה אה ל זל ענ ש. וש פל י נל חי פנ בש קומו  מש ה לי דומה
עור שי מו הנ ק כש מו חוט דנ ט? כש ענ מש ה כי ה זל כו'. מנ ה וש נה כש ט שה ענ מש י, כי לי רופוס של פוטש יהה אל הה י של ה לי תה רה זש י ה' על לולי

י. שי פש ה ננ ה דומה נה כש םא שה ל יהה של עור הה אותו שי ר, כש חי אנ ד הה צנ ין הנ י ובי יני ייש בי של

ה גה גה י שש ה (קהלת ה) כי דומה ר לש ל לומנ םא יוכנ ל ל של לנ גש ד, בי וי דה ר בש בה ר דה םאמנ םא י ל ר של מי שה הי ם לש דה ן אה יך בל רי ן צה כי לה וש
ל אותו קול ך - ענ ל קולל ים ענ להי אל צםף הה קש ה יי מה ין. לה די רוך הוא בנ דוש בה קה ח אותו הנ צנ ני ד וש וי דה יהה לש הה מו של יא, כש הי
ה. י דומה די ל יש נםם ענ יהי גי בנ ך  שה מש ני ם וש גנ פה של דוש  קה ית הנ רי בש ש  ר קםדל שנ ה בש - זל יך  ה יהדל עמשי ת מנ ל אל בי חי ר, וש מנ הוא אה של
י לי עמ ובנ זו  ה הנ לה כנ ם הנ עי רו  בש חנ תש הי ים של רי בי חמ ם הנ לו אותה . אי יענ קי רה יד הה גי יו מנ ה יהדה עמשי ה (תהלים יט) ומנ ל זל לנ גש ובי
ר פל הו סי זל לות, וש זה ים ומנ בי כוכה ה וש נה בה ה ולש מה בו חנ יענ של קי רה הו הה ? זל יענ קי רה י הה ד. מי חה אל ד וש חה ל אל ם כה רושי יד וש גי ה, מנ יתה רי בש

יד. מי ם תה צונה עמשות רש לנ ל וש יכה הי י הנ ני יות בש הש ם לי ב אותה כותי ם וש ם אותה רושי יד וש גי רון, הוא מנ כה זי

ים רי בי חמ ם הנ ים אותה חי בש שנ ך, מש לל מל ל הנ ים של יוני לש ים על ם יהמי אותה דוש מי ר - יום קה יענ אםמל יום ינבי (שם) יום לש
ה גה רש ל דנ ה - כה לה יש לנ ה לש לה יש לנ חו, וש בש שנ ר ומש יענ אותו אםמל יום ינבי רו. יום לש בי חמ ד לנ חה ל אל ר כה מנ אה ר של בה ים אותו דה רי אומש וש
[ס"א מות  לי שש ובי רו,  בי חמ מי ד  חה אל ל  כה ל  של ת  ענ דנ אותו  ה  זל לה ה  זל חנ  בי שנ מש ה  לה יש לנ בנ ת]  טל שולל של [נ"א  ת  מל לל שש מג של

ים. בי אוהמ ים וש רי בי ם חמ הל ים לה עמשי ה ננ בה ה] רנ בה המ אנ ובש

ם. עה מש שה יך לש רי םא צה ל דוש וש קה ך הנ לל מל י הנ ני פש ים לי עי מה שש םא ני ל ם, של עולה י הה רי בש ר די אה שש ים - בי רי בה ין דש אי ר וש ין אםמל אי
ים דורי ומה ים  יוני לש על ים  דורי ים מה רי בה דש ם  ה, אותה ידה די מש ים  ם. עושי וה א קנ יהצה ץ  רל אה ל הה כה בש לו,  לה הנ ים  רי בה דש ל הנ בה אמ
קום מה ים בש רי בה ם דש אותה ר של םאמנ ם ת אי ח. וש בנ של הנ אותו  ץ, מי רל אה ה הה לל אי ים, ומי יעי קי ים רש עמשי ננ ה  לל אי ים, מי תוני חש תנ
ר, מנ אה ר וש זנ ם? חה הל ה בה י שורל ים, מי יעי קי ם רש הל ים מי עמשי ננ ן של יוה כי ם. וש יהל לי ל מי בי ה תי צי קש ם - בי עולה ים בה טי שוטש ד מש חה אל

ם. הל ר בה טי ענ תש ם ומי הל נו בה כה שש דורו ומי ם מש דוש שה ש, קה מל ם. אותו של הל ל בה ם אםהל ש שה מל של לנ

ם אותה ץ בש רה וש חנ  מי תו. שה פה חג א מי יםצי ן  תה חה הוא כש וש י -  זנ ם, אמ הל ר בה טי ענ תש ים ומי יעי קי ם רש אותה ה בש שורל ן של יוה כי
יון לש ם על עולה אי מי דנ או - ונ ם מוצה יי מנ שה ה הנ צי קש ר. מי חי קום אנ מה ר בש חי ד אנ חה ל אל דה גש תוך מי ץ לש רה ם וש הל א מי ים. יוצי יעי קי רש
יא הי ה, של טה מנ ם לש יי מנ שה ה הנ צי ה קש תו? זל קופה ה תש י זל - מי תו  קופה ה. ותש לה עש מנ ם לש יי מנ שה ה הנ צי הוא קש א, של א ובה יוצי
- תו  מה חנ ר מי תה סש ין ני אי וש ה.  זל יענ  קי ד רה ם ענ יי מנ שה ן הנ ת מי רל של קנ תש ים, ומי רי יבה אי ל הה ת כה ת אל בל סובל ה של נה שה ת הנ קופנ תש

ד. ל צנ כה ב בש סובי מש ש של מל של ת הנ קופנ ה זו ותש קופה ה תש אותה של

ל כה יו, וש לה אות אי יפות ובה קי ם מנ יו כגלה הה יונות של לש על גות הה רה דש ל הנ כה נו מי מל ה מי סל כנ תש מי י של ין מי ר - אי תה סש ין ני אי וש
ה שובה תש בי ם  יהל בי גנ לש ק)  תוקי שש (ומי ב  שה וש ם  מי חנ תש מי ה של עה שה בש  - תו  מה חנ מי נו.  מל מי ה  סל כנ תש מי י של מי ין  אי ד  חה אל וש ד  חה אל
ש ה. שי ימה מי ת ה' תש תוב תורנ כה ה הוא, של תורה ל הנ לנ גש ה בי זל לוי הנ עי ל הה כה וש ה  זל ח הנ בנ של ל הנ ה, כה מה לי ה) שש שוקה תש (בי
תוב ה כה ל סוד זל ענ ה". וש ימה מי ת ה' תש ד "תורנ ים" ענ רי פש סנ ם מש יי מנ שה ן "הנ ים מי סוקי ה פש שה שי אן ה', וש תוב כה ים כה מי עה פש
ד גל נל ים כש רי חי ים אמ סוקי בות. פש ש תי י שי רי ץ - המ רל אה ת הה אי ם וש יי מנ שה ת הנ ים אי להי א אל רה יות. בה ש אותי י שי רי ית - המ אשי רי בש

אן. ל כה בות של ש תי ל שי לנ גש מות בי ה שי שה אן. שי ל כה יות של ש אותי ל שי לנ גש ים בי סוקי ה פש שה ים ה'. שי מי עה ש פש שי

אנו רה ן קה כי לה או, וש ה בה ינה כי שש י הנ ני אי פש דנ ם, ונ הל ר לה מנ א. אה בה י אנ בי רנ וש נו  ר בש זה עה לש י אל בי סו רנ נש כש ים, ני בי ם יושש עודה בש
ן יההו בל נה ל "ובש תוב של כה ם הנ כל ה לה לה גי ם וש תל עש דנ יש ו של שה כש ענ ים. וש ני פה ים בש ני ה פה ינה כי שש ת הנ ם אל יתל אי י רש רי המ "ל, של יאי ני ם פש כל לה

רו. מה כםל אמ הנ תום מי סה אותו הנ יו. וש רה חמ אנ לש סוק של פה הנ דוש הוא וש יק קה תי ר ענ בה דה אי של דנ ע" - ונ הויהדה יש

י רי צש מי יש הנ אי ת הה ה אל כה הוא הי ר, (דברי הימים-א יא) וש מנ אה ח וש תנ ה. פה גון זל ר כש חי קום אנ מה ה הוא בש סוק זל ופה
ץ רל אל אםד בש דול מש גה , (שמות יא)  יהדוענ הנ י? אותו  רי צש מי י הנ ד הוא. מי חה כםל סוד אל הנ וש ה.  מה אנ בה ש  מי ה חה דה מי יש  אי

א). נונה מש ב הנ ן (רנ קי ה אותו זה לה גי מו של ד כש בה כש ני דול וש גו', גה י וש די בש י ענ יני עי ם בש יי רנ צש מי

ה דה יש מי אי ה וש אל רש מנ יש  ד. (שמואל-ב כג) אי חה כםל אל ה הנ דה יש מי ה. אי יונה לש על ה הה יבה שי יש ר בנ אי בה תש ה מי סוק זל ופה
םא תוב (ויקרא יט) ל כה יר, וש עי חוץ לה ם מי דםתל תוב (במדבר לה) ומנ כה חום, של ת ותש בה הוא שנ ל של לנ גש ד. בי חה כםל אל הנ
ד ענ ם וש עולה סוף הה כו מי רש ה הוא, אה דה מי יש  ש אי מה הוא מנ ה הוא, וש דה מי יש  ה אי ל זל ענ ה. וש דה מי ט בנ פה שש מי ל בנ ול עה עמשו  תנ
סוף יו מי ה הה מה אנ ש בה מי ם חה ה? אותה מה אנ ש בה מי תוב חה י כה רי ר, המ םאמנ ם ת אי יהה. וש ך הה אשון כה רי ם הה דה ם. אה עולה סוף הה

ם. עולה ד סוף הה ענ ם וש עולה הה

יהדו יהה בש הה ים של להי אל ה הה טי ה מנ ים - זל גי נור אםרש מש ר כי מנ אל נל מו של ית, כש ני י חמ רי צש מי ינד הנ (דברי הימים-א יא) ובש
תוב כה ג, של א אורי רה קש ני תו, של יבה ישי ל וי אי לש צנ ק בש יהה חוקי הה יות של י אותי רופי ל צי אור של בש ש  פםרה לוף מש ם גה שי קוק בש חה
אור ים בה די דה צש ל הנ כה קוק בש ם חה יר שי אי יהה מי ה הה טל אותו מנ גו'. וש ם וש רםקי ב וש חםשי ש וש רה גו' חה ם וש א אםתה לי (שמות לה) מי
ר. מנ אה של מו  ה כש אה לש הה וה אן  כה סוק מי פה הנ וש ים.  ני פה ם אר יי ננ ושש ים  עי בה רש אנ בש ש  פםרה מש ם הנ ים שי קי חוקש יו  הה ים של מי כה חמ הנ של
ה לה יש לנ בנ ה  תה ד אי ף ינחנ תי תנ שש מי י של ל מי כה ה. של זל ה הנ לה יש לנ ה בנ לה כנ קון הנ תי ש  די חנ ונש בו  ים, שש די בה כש ני בו  קו. שש לש י חל רי שש אנ
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תוב (תהלים לד) חונלה ם כה יהל לי לום. עמ שה תו בש נה יא שש יוצי יא וש הי ה הנ נה שה ל הנ ה כה טה מנ ה ולש לה עש מנ מור לש ילה שה הש ה, יי זל הנ
י טוב ה'. או כי עממו ורש ם טנ צי לש חנ יש יו ונ אה ירי יב לי בי ך ה' סה אנ לש מנ

לוהנ ר ייש אל אומי י של ל מי כה ל, של כי תנ סש הי ה ייש לש סוק זל פה ים. בש להי א אל רה ית בה אשי רי ר, בש מנ אה עון וש מש י שי בי ח רנ תנ פה
דו םאבש שו, י םא עה א ל קה רש אנ ם וש יי מנ שה י הנ להי ם: אל הל רו לה םאמש ך ת ר (ירמיה י) כה מנ אל נל מו של מות, כש עולה הה ד מי מה שש ר, מג חי אנ

דו. בנ לש רוך הוא בי דוש בה קה ן הנ ר חוץ מי חי לוהנ אנ ין אל אי ל של לנ גש ה. בי לל ם אי יי מנ שה ת הנ חנ תנ ץ ומי רל אה הה מי

םא ים ל דושי ים קש כי אה לש מנ ל של לנ גש ר בי םאמנ ם ת ה). אי לל סוק (אי פה ת סוף הנ לנ מי גום, חוץ מי רש ה הוא תנ סוק זל ופה
ים כי אה לש עו מנ מש שש יי י של די ש כש קםדל שון הנ לש ר בי מי אה הי יא לש אויהה הי ה זו רש לה ז מי ים אותו, אה ירי כי םא מנ ל גום וש רש תנ ים לש קי קה זש ני
ים כי אה לש מנ ים לו הנ קי קה זש םא ני ל גום, של רש תוב תנ ך כה שום כה אי מי דנ א ונ לה ה, אל ל זל הודות ענ ים לש קוקי יו זש הש יי ים וש דושי קש
ם י הי רי המ ים, של דושי ים קש כי אה לש ם מנ ל הי לה כש ה בי סוק זל פה בש ל של לנ גש יק לו, בי זי הנ ם לש דה ן אה בל בש או  נש קנ םא יש ל ים וש דושי קש הנ
א עה רש אנ תםב וש כש לי יך  רי יהה צה א, הה קה רש אנ ץ. וש רל אה ם וה יי מנ שה שו  םא עה ם ל הי ים, וש להי ל אל ל של לה כש ם בי הי ים, וש להי ים אל אי רה קש ני
ן. יי ל קנ יו של נה י בה ני ם בש נה קום ילשש אותו מה ה, ובש טה מנ לש צות של רה ע אמ בנ ן של אותה ת מי חנ יא אנ א הי קה רש אנ ל של לנ גש א בי לה ץ)! אל רל (אל
ה פולה ץ כש רל יא אל הי לום. וש ע כש םא יהדנ ל ם, של ש שה בי תנ שש הי דות, וש ה תולה שה עה ם וש ד שה ץ, יהרנ רל אה י הה ני ל פש ענ ש מי גםרנ ר של חנ אנ לש

אור. ך וש חםשל ה מי לה פש כש ני של

ם שה ד לש יהרנ ה של עה שה ה. ובש זל ה בה רוג זל טש ם קי שה אור. וש ה בה זל ך וש חםשל ה בנ ים - זל טי שולש ים של יטי לי ים שנ ני מג י מש ני ם שש שה וש
מו ים כש אשי י רה ני שש ם בי ה הי ל זל ענ ן. וש יי דות קנ ם תולש הי ים של כםל רואי הנ ד, וש חה אל ימו כש לי שש הי ה וש ם זל ה עי פו זל תש תנ שש ן, הי יי קנ
ים יי הש ני אור וש ך בה חםשל בנ לו של לש כש ה ני ל זל ענ ר. וש חי אנ ל הה חנ ענ צי ננ לו ומש חנ של צי ננ ט - מש אותו אור שולי של כש ט של רה יות, פש י חנ תי שש
מותו ד דש חה ם, אל יי פנ נה ש כש שי ים בש דושי ים קש כי אה לש מות מנ דש ם כי מותה ימון, ודש טי סש קנ א וש ירה רי פש ים, ענ ני מג י מש ני ם שש ד. הי חה אל

ם. דה מות אה ים דש עמשי ים ננ רי בש חנ תש מי של "ר, וכש של מו נל מותו כש ד דש חה אל מו שו"ר, וש כש

הום תש הנ תוך  ים לש סי טה וש ש,  חה נה כש ים  כי הולש וש ים,  אשי י רה ני שש בי ש  חה נה ל  מות של דש ים לי כי פש הנ תש ך, מי חםשל ם בנ הי של כש
ים גי לש דנ ם מש הי ם, וש ים אותה רי עורש ם ומש ים אותה יזי גי רש "ל, מנ אי זה עמ "א ונ זה ת עמ לל של לש שנ ים לש יעי גי מנ של דול. כש גה יהם הנ ים בנ צי רוחמ וש
יהם ים בנ טי שה לו  ים אי ני מג י מש ני ין. ושש ם די הל לה בםענ  תש ה לי הוא רוצל רוך  בה דוש  קה הנ ים של בי חושש ך, וש חםשל י הנ רי הה תוך  לש
בו שש חה וש ים  אשוני ים רי אי רי יש יהה  רל חמ אנ עו  טה ים, של די שי ם הנ ה, אי עממה ננ לש ה  לה יש לנ בנ ים  כי הולש וש ם,  שה ים מי חי ופורש דול,  גה הנ
עו טש יי י של די ם כש דה י אה ני י בש בי גנ ים לש יורי ה צי מה כנ ית בש עמשי ננ אות, וש סה רש ף פנ לל ים אל שי ת שי גל לל דנ יא מש הי . וש יהה לל ב אי רי קה תש הי לש

ם. דה י אה ני יהה בש רל חמ אנ

י ני ם בש אותה ים לש רי עורש ם מש הי ם, וש קומה מש ים לי רי חוזש ם וש עולה ל הה כה ים בש טי שוטש ים ומש חי ה פורש לל ים אי ני מג י מש ני ושש
םא ץ ל רל אה הה ה, וש לל אי ם כה ינה ים אי טי ם שולש ם הי שה ם של יי מנ שה דות. הנ עמשות תולה ים לנ עי ים רה רי צה ל יש רוחנ של ן בש יי ל קנ יו של נה בה
ם יי מנ שה י הנ להי ם אל הי ים. וש ני מנ ים וזש ני ה שה מה כנ א בש לה ים אל רי םא חוזש ל ה, וש לל מו אי יר כש צי קה ע וש רנ ם זל הל לה ם של כםחה ה בש ידה מולי
ם דה י אה ני בש מו לי רש גש םא יי ל ה, וש טו בה שוטש םא יש ל וש ה  טו בה לש שש םא יי ל ל, של בי ל תי ה של יונה לש ץ על רל אל דו מי םאבש שו. י םא עה א ל קה רש אנ וש
ר. אי בה תש ני של מו  ה, כש לל ל אי ם של שי בנ עמשו  ננ ם, של יי מנ שה ת הנ חנ תנ ץ ומי רל אה הה מי דו  םאבש ה י ל זל ענ ה. וש לה יש ה לנ רי קש מי א מי מי טה הי לש
ה ל זל ענ נו. וש לה גו  רש טש קנ םא יש ל ים, וש רי ם אומש יהל לי עמ ים של יוני לש ים על כי אה לש מנ בו  שש םא ינחש ל גום, של רש ה הוא תנ סוק זל ן פה כי לה וש

גום. רש תנ ף בנ לי חנ תש םא מי ל דוש של ר קה בה ר, הוא דה אי בה תש ני מו של ה" כש לל ל "אי סוד של הנ

ח בנ ה של יזל ה, אי תה ך יהאה י לש ם כי גויי ך הנ לל ך מל אמ רה םא יי י ל תוב (ירמיה י) מי כה ה של סוק זל ר, פה זה עה לש י אל בי ר לו רנ מנ אה
י מי כש ל חנ כה י בש תוב כי כה ך], של םא [כה אי הוא ל דנ ל ונ בה קומות, אמ ה מש מה כנ ר בש מנ אל ה נל סוק זל י, פה ני ר בש זה עה לש ר לו, אל מנ הוא? אה
ם יהל הורי רש ענ הי םא יודי רוך הוא ל דוש בה קה הנ ים של בי חושש ים של עי שה רש ה הה תםחנ פי פש א לי י בה רי המ ם. של כותה לש ל מנ כה ם ובש גויי הנ
ר מנ ם, אה עולה מות הה אג ד מי חה ילוסוף אל י פי לנ א אי ת בה חנ ם אנ ענ פנ ם. של טותה ת שש יענ אל הודי ן ייש לש כי לה ם, וש יהל בותי שש חש ומנ
ים עי םא יודש ל ים וש יגי שי םא מנ בות ל כה רש מל הנ אות וש בה צש ל הנ ם? כה יי מנ שה י הנ ל רומי כה ט בש ם שולי יכל להי אל ים של רי ם אומש תל י: אנ לי
ין אי ם מי כותה לש ל מנ כה ם ובש גויי י הנ מי כש ל חנ כה י בש תוב כי כה ך, של ל כה כה בודו  ת כש יל אל די גש םא מנ ה ל סוק זל קומו. פה ת מש אל

יום?. ם קי הל ין לה אי ם של דה י אה ני בש ה לי קול זל ה שי מוך. מנ כה

ל בה ם - אמ םא קה ל ל אי רה שש יי בש ה,  מםשל ל כש אי רה שש יי בש יא עוד  בי נה ם  םא קה ל וש ים (דברים לד)  רי ם אומש תל אנ עוד, של וש
ך, ם כה ל ייש. אי אי רה שש י יי מי כש חנ ל בש בה מוהו - אמ ין כה ם אי גויי י הנ מי כש ל חנ כה ר, בש י אומי ני ך אמ ם כה ם. גנ ם קה עולה מות הה אג בש
י לו: תי רש מנ אוי. אה רה י כה תי ינקש די א של צה מש תי סוק וש פה ן בנ יי יט. ענ לי שנ לוהנ הנ אל ינו הה מוהו, אי ל כה אי רה שש י יי מי כש חנ ייש בש לוהנ של אל

. תה רש מנ ה אה אי יהפל דנ ונ

ים? מי שה יד גש י מורי ים. מי תי יו מי חל הל ע וש ישה לי אל יההו ול לי א אי דו. בה בנ רוך הוא לש דוש בה קה א הנ לה ים? אל תי ייה מי חנ י מש מי
א לה ץ? אל רל אה ם וה יי מנ ה שה שה י עה תו. מי לה פי תש ם בי ידה הורי ם, וש ע אותה ננ ומה יההו  לי א אי דו. בה בנ הוא לש רוך  בה דוש  קה א הנ לה אל
רוך דוש בה קה א הנ לה ש? אל מל של ת הנ יג אל הי נש י מנ לו. מי לה גש ם בי דה מש עה מו בש יש קנ תש הי ם וש הה רה בש א אנ דו. בה בנ רוך הוא לש דוש בה קה הנ
ד. מה עה חנ  יהרי וש ש  מל של דםם הנ יי ונ י)  תוב (יהושע  כה וש ט,  קנ שה וש דו  מש ל עה עממםד ענ ינ של הו  וה צי וש יקו  תי שש הי וש ענ  הושג יש א  הוא. בה
רות זי ר גש רוך הוא גוזי דוש בה קה הנ עוד, של יים. וש קנ תש הי ין וש ר די זנ ר גש זנ ה גה ך מםשל ם כה ין - גנ ר די זנ ר גש רוך הוא גוזי דוש בה קה הנ
ה ול צנ הוא מש עוד, של ים. וש להי ת אל אנ רש ל יי יק מושי די תוב (שמואל-ב כג) צנ כה ם, של ים אותה לי טש בנ ל מש אי רה שש י יי יקי די צנ - וש
י או לו יוסי רש קה ם, וש יי לנ חמ ר שנ פנ כש ייר בי גנ תש הי ילוסוף וש ך אותו פי לנ כםל. הה מות לו בנ דנ תש הי ש לש מה יו מנ כה רה דש ת בי כל לל ם לה אותה

קום. י אותו מה יקי די צנ י וש מי כש ין חנ הוא בי ה, וש בי רש ה הנ ד תורה מנ לה ה, וש אה ינה טי קש

םא י ל א, מי לה אן? אל בוי כה רי ה הה דו, מה גש ן נל יי אנ ם כש גויי ל הנ תוב (ישעיה מ) כה י כה רי המ סוק, ונ פה ל בנ כי תנ סש הי ת ייש לש עי כה
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ה צה הוא רה רוך  בה דוש  קה קום הנ ל מה כה א בש לה ל? אל אי רה שש יי ך  לל םא מל ל וש ם הוא,  גויי הנ ך  לל י מל כי וש ם,  גויי הנ ך  לל מל ך  אמ רה יי
ים. רי בש עי י הה להי ל אל אי רה שש י יי להי תוב (שמות ה) אל כה ם, של דה בנ ל לש אי רה שש ל יי ק ענ א - רנ רה קש םא ני ל ל, וש אי רה שש יי בש חנ  בי תנ שש הי לש
י רי המ ם, של יי מנ שה נו בנ ר לה חי רון אנ טש ם: פנ עולה מות הה רו אג מש אי. אה דנ ונ ל בש אי רה שש ך יי לל ל. מל אי רה שש ך יי לל ר ה' מל מנ תוב כםה אה כה וש

ט. ינו שולי ינו אי לי עה ם, וש כל דש בנ ם לש יכל לי א עמ לה ט אל םא שולי ם ל כל כש לש מנ

עמשות לנ ם וש קותה לש הנ ם ולש הל דות בה רש יון לי לש על הה ך  לל מל ם [נ"א הנ גויי הנ ך  לל מל ך  אמ רה םא יי י ל ר, מי מנ אה סוק וש פה א הנ בה
ים דולי גש ים  יטי לי ה שנ לל ם] - אי גויי י הנ מי כש ל חנ כה י בש ה. כי טה מנ ה ולש לה עש מנ לש ך  מש א מי ירה ה, לי תה יהאה ך  י לש צונו. כי ם רש הל בה
ה, לה עש מנ לש טות ייש  כגיות שולש לש ע מנ בנ רש י אנ רי המ ה, של לה עש מנ לש יא של הי כות הנ לש מנ ם - בנ כותה לש ל מנ כה ם. ובש יהל לי ים עמ ני מג מש הנ
ה וה צי של מו  א כש לה ן אל טה ר קה בה דה לו  פי ה אמ עמשל ינ ם של הל ין בה ה אי ל זל ם כה עי וש ים,  מי ענ ר הה אה ל שש ל כה ענ צונו  רש טות בי שולש וש
ים ני מג מש ם הנ ם - אותה גויי י הנ מי כש ץ. חנ רל אה י הה יהרי דנ ם ובש יי מנ שה א הנ בה צש ה בי צונו עושל רש כי תוב (דניאל ד) וש כה מו של ם, כש אותה
א רה קש מי ה הנ זל ר. וש מנ אל נל מו של ת, כש טל לל שנ כות הנ לש מנ ם - הנ כותה לש ל מנ כה ם. ובש הל יא מי ם הי תה מה כש חה ה של לה עש מנ לש ים של דולי גש הנ וש

כיפששוטו.

אות, בה בות וצש כה רש ן מל אותה ים, של אשוני רי י הה רי פש סי אנו בש צה ה מה ת זל ם - אל כותה לש ל מנ כה ם ובש גויי י הנ מי כש ל חנ כה ל בש בה אמ
צונו] רש םא כי ל וש דוש  ר קה תה סש [ני יהו  תו, מי עגלה עמשות פש לנ ד  חה ל אל כה ה לש נה ומי ם  עולה י הה רי בש ל די ענ נו  מנ תש ני ב של גנ ל  ענ ף  אנ
מוך ין כה אי הו מי זל ם. וש כגלה ך מי שש ענ מנ שום בש ה רה תה אנ לוי, וש עי שום בש ה רה תה אנ ל של לנ גש מוך? בי ם כה הל ד מי חה ה שום אל עמשל ינ של
דוש, קה ך הנ לל מל ה הנ עמשי כםל? מנ ך בנ ה לש ילה דומל הש יי ה וש טה מנ ה ולש לה עש מנ מוך לש ילה כה הש יי ה וש עמשל ינ דוש של ר קה תה סש ני יהו  ה'. מי
א רה ית בה אשי רי תוב בש רוך-הוא כה דוש-בה קה ילו. בנ ל יועי ם בנ יהל מודי חמ ונ ם (ישעיה מד) תםהו  ל הי בה ץ. אמ רל אה ם וה יי מנ שה

בםהו. ה תםהו וה תה יש ץ הה רל אה הה תוב וש ם כה כותה לש מנ כו', בש ים וש להי אל

ר זה עה לש י אל בי רנ ר לש מנ ה. אה לה כנ ד לנ חה שוט אל ט קי שי קנ ם יש כל ד מי חה ל אל א זו, כה לולה י הי ני ים, בש רי בי חמ עון לנ מש י שי בי ר רנ מנ אה
ה פה חג ס לנ ני כה יי של ה] כש הוא] [נ"א בה רוך  בה דוש  קה ל [הנ כי תנ סש יי ר  חה י מה רי המ ה, של לה כנ ת לנ חנ ה אנ נה תה ן מנ ר, תי זה עה לש נו, אל בש

יו. נה פה עממםד לש ל לנ יכה הי י הנ ני ה בש ים לה ני נותש ים) של ידי מי דות וצש עה צש ים (אל חי בה ים ושש ירי ם שי אותה בש

ל ים של דושי י קש ני ל שש ל של לה כש םאת - הנ י ז גו'. מי ר וש בה דש מי ן הנ ה מי םאת עםלה י ז ר, (שיר ג) מי מנ אה ר וש זה עה לש י אל בי ח רנ תנ פה
ר בי חנ תש "י, ומי ים מי שי דה ש קה י קםדל רי המ ים. של שי דה ש קה יות קםדל הש ש לי מה ה מנ ד - עםלה חה ר אל של קל ד וש חה בור אל חי מות בש י עולה ני שש
ה לה יות כנ הש לי ה  שה יהרש ר  בה דש מי ן הנ י מי רי המ - של ר  בה דש מי ן הנ ים. מי שי דה קה ש  יא קםדל הי ה, של יות עולה הש לי י  די כש םא"ת  ז ם  עי
ש חנ ל לנ ר של בה דש אותו מי ה. בש אול ך נה רי בה דש ר (שיר ד) ומי מנ אל נל מו של ה, כש יא עולה ר הי בה דש מי ן הנ עוד, מי ה. וש פה חג ס לנ ני כה הי ולש

ה. יא עולה ם הי יי תנ פה שש בנ

ה כה ל מנ כה ם בש יי רנ צש ת מי ים אל כי מנ ים הנ להי אל ם הה ה הי לל ה אי לל אי ים  הה להי אל תוב (שמואל-א ד) הה כה הו של ינו, מנ ני שה וש
ר - בה דש מי א בנ לה יהה! אל ה הה שוב זל יי י בנ רי המ יהה? ונ ר הה בה דש מי הוא בנ רוך  בה דוש  קה ם הנ הל ה לה שה עה ה של ל מנ י כה כי ר, וש בה דש מי בנ
ר - בה דש מי ן הנ ה מי ך עםלה ם כה ים. גנ רי ר הה בנ דש מי תוב (תהלים עה) מי כה ה, וש אול ך נה רי בה דש ר (שיר ד) ומי מנ אל נל מו של בור, כש די בש
ה שורה ת וש דל בור יורל די ך בנ ר כה חנ אנ א, וש מה אי י הה פי נש ין כנ ת בי סל נל כש ני ה וש יא עולה ה הי פל ל הנ ר של בה אותו דה אי. בש דנ ר ונ בה דש מי ן הנ מי

דוש. קה ם הנ עה י הה אשי ל רה ענ

יו. ינה ח עי קנ פה ה של עה שה בונו בש רי ך לש רי בה ר, ייש לו לש בםקל ם בנ ם קה דה ן אה בל של ה, כש לה חה תש הנ י בנ רי המ בור? של די ה בש יך עולה אי
ים רי עורש תש מי ן של מנ זש ם, ובי יהל ני פש ים לי ני יו נותש ם הה יי ל מנ ה של לה טש ים: ננ אשוני ים רי ידי סי ים חמ יו עושי ך הה ך? כה רי בה יך מש אי
צות ז חמ א, אה גול קורי נש רש תנ הנ של ה. וכש תה יאה רי ל קש ים ענ כי רש בה ה ומש תורה ים בנ קי עוסש ים וש די עומש ם, וש יהל די ים יש צי ה, רוחמ לה יש לנ בנ
מות, זםהה אות ומש מי ם טש יי דנ יה ך בש רי בה סור לש אה ן. וש דל ן עי גנ ים בש יקי די צנ ם הנ א עי צה מש רוך הוא ני דוש בה קה ז הנ אה ש, וש מה ה מנ לה יש לנ הנ

ה. עה ל שה ך כה כה ים], וש כי רש בה [ומש

ת נל זגמל ה מש אה מש נו, רוחנ טג מל ת מי חנ רוחו פורנ ה של עה שה נו. ובש מל ת מי חנ ן, רוחו פורנ ם יהשי דה ן אה בל ה של עה שה בש ל של לנ גש בי
נו ינל אי של יום כש י בנ רי ך, המ ם כה ר, אי םאמנ ם ת אי ה. וש ילה טי םא נש ל ם לש הל ך בה רי בה סור לש אה ם, וש את אותה מי טנ יו ומש ל יהדה ה ענ שורה וש
א רה קש יי םא  ל וש ך  רי בה יש םא  א ל סי כי ית הנ בי לש ס  נה כש ני של ה, וכש אה מש טג יו רוחנ  לה ה עה םא שורה ל וש נו  מל ת מי חנ םא פורנ ל רוחו  וש ן  יהשי
כו? לש כש לנ תש ה הי מה ך הוא, בנ םא כה ים - ל כי לה לגכש ם מש הי ל של לנ גש ר בי םאמנ ם ת אי יו! וש ץ יהדה חנ רש יי ד של ד ענ חה ר אל בה לו דה פי ה אמ תורה בנ
ם. ייש עולה ד הה ה עומי ל מה ים ענ עי םא יודש ל ם וש בונה בוד רי ל כש ים ענ עי םא יודש ל ים וש יחי גי שש םא מנ ל ם של עולה י הה ני בש א אוי לי לה אל
עות בש צש ן אל ל אותה ה ענ יהד שורל ת, ומי נםפל טי לוך וש כש אותו לי ה מי נל הל נל ה וש ם שורל שה ם של עולה בה א של סי ית כי ל בי כה ד בש חה רוחנ אל

ם. דה ן אה בל י הנ די יש

ע רוך-הוא, אותו רנ דוש-בה קה ק לנ לל ן חי םא נותי ל ים וש מועמדי ם הנ אותה חנ בש מי שה י של ל מי ר, כה מנ אה עון וש מש י שי בי ח רנ תנ פה
רוך דוש בה קה ק הנ לל ב לו. חי סובי רות מש ל צה רות ענ ה צה מה כנ ם, וש עולה הה קו מי לש סנ יו ומש לה ג עה רי טש קנ א אותו ומש ן שוני טה ן, שה יי ענ
ים לי ם כי אות אותה רש א לי לו בה ים אי יהמי רוך הוא בש דוש בה קה הנ ל של לנ גש עמשות. בי יהכול לנ ה של י מנ פי ים כש יי ני חנ עמ מי שנ הוא לש
ת יב אל רי חמ הנ ה לש רוצל ה וש לה עש מנ ה לש ם. עולל יהל לי ה עמ , ובוכל מםחנ שש ם לי הל ין לה אי ה של רואל ם, וש יהל לי ס עמ נה כש ני לו, וש ים של בורי שש

ם, עולה הה

יך! נל ל בה ענ יך  מל חמ רנ לו  גש לש גנ תש , יי אתה רי קש נון ני חנ חום וש ם, רנ עולה בון הה ים: רי רי אומש יו וש נה פה ה לש יבה שי יש י הנ ני ים בש אי בה
ם עולה הה ה, וש נל בה ד יי סל ם חל י עולה תי רש מנ תוב (תהלים פט) אה כה ד, של סל ל חל א ענ לה יהו אל יתי םא עמשי ם ל עולה י הה כי ם: וש הל ר לה מנ אה
ד סל עמשות חל יהכול לנ ה וש תה שה ל וש כנ אה י של לוני י פש רי ם, המ עולה בון הה ים: רי יוני לש על ים הה כי אה לש מנ יו הנ נה פה ים לש רי יהם. אומש ה קנ ל זל ענ

יש. ר אותו אי חנ ף אנ רודי שות, וש ש רש קי בנ ג ומש רי טש קנ א אותו מש ר. בה בה ם דה הל ן לה תנ םא נה ל ים וש יי ני עמ ם הה עי
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תוב? (בראשית ה כה ה מנ תל שש ה מי שה עה יום של יות. בנ רי בש ל הנ כה ד לש סל ה חל שה עה ם של הה רה בש אנ דול מי ם גה עולה נו בה י לה מי
ל כה א לש רה קה ה וש תל שש ם מי הה רה בש ה אנ שה ק. עה חה צש ת יי ל אל מי גה יום הי דול בש ה גה תל שש ם מי הה רה בש ש אנ ינענ ל ונ מנ גה יי ד ונ לל יל ל הנ דנ גש יי כא) ונ
ם דה אה ם אותו  ה. אי רואל וש ך  ג הולי רי טש קנ מש ה אותו  חה מש ת שי עודנ ל סש כה נו, בש דש מנ לה וש ה.  עודה סש ה  אותה דור לש י הנ דולי גש
ם שה ס לש נה כש םא - ני ם ל אי ם. וש ס שה נה כש םא ני ל ת וש יי אותו בנ ד מי רה פש ג ני רי טש קנ ת - אותו מש יי בנ ים בנ יי ני עמ הה ים וש יי ני עמ ד לנ סל ים חל די קש הי

יו. לה ג עה רי טש קנ ה ומש לה עש מנ ה לש ים, עולל יי ני עמ ים לה די קש הי ד של סל י חל לי ים ובש יי ני י עמ לי ה בש חה מש ל שי יהה של בובש רש ה עי רואל וש

יחנ גי ינשש י של יהה מי םא הה ל י, וש ני מו עה ח כש תנ פל ל הנ ד ענ מנ עה ג וש רי טש קנ מש ד הנ דור, יהרנ י הנ דולי ת גש ם אל הה רה בש ין אנ מי זש הי ן של יוה כי
ים יני מי אמ מנ יו  םא הה ל ם, של כגלה ים לש ני ה בה יקה יני ה הי רה ים. שה דולי גש הנ ים וש כי לה מש ם הנ ת אותה אל ש  מי שנ יהה מש ם הה הה רה בש בו. אנ
ה לה טש נה ם, וש מה ם עי יהל ני ת בש יאו אל בי ך הי שום כה שוק. מי ן הנ יאו אותו מי בי הי י הוא, וש סופי רו, אמ מש א אה לה ה, אל ידה הולי של כש
אי. דנ ים ונ ני ה. בה רה ים שה ני ה בה יקה יני ם הי הה רה בש אנ ל לש לי י מי תוב (שם) מי כה הו של ם. זל יהל ני פש ם לי ה אותה יקה יני הי ה וש רה ם שה אותה

ים. להי י אל ה לי שה חםק עה ה, צש רה ה שה רה מש ח. אה תנ פל ל הנ הוא ענ ג הנ רי טש קנ מש הנ וש

ם הה רה בש אנ תה  רש מנ ה אה תה ם, אנ עולה בון הה ר לו: רי מנ אה הוא, וש רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש הוא לי ג הנ רי טש קנ מש ה הנ לה יהד עה מי
ה רה ה שה רה מש עוד, אה ת. וש חנ ה אנ לו יונה פי יך אמ נל פה יב לש רי קש םא הי ל ים, וש יי ני עמ םא לה ל ר וש בה ך דה ן לש תנ םא נה ל ה וש עודה ה סש שה י, עה בי אוהמ
ה, חה מש ה שי ל אותה ל כה בי לש בי ד של ם ענ שה ז מי םא זה ל ם? וש הה רה בש אנ ם כש עולה י בה רוך הוא: מי דוש בה קה ר לו הנ מנ ה. אה תה בה קש חנ צה של
ר ענ צנ ל אותו הנ ה. כה נה ר בש ענ ל צנ מות ענ תה ה של רה ל שה ר ענ זנ גש ני ן, וש בה רש ק קה חה צש ת יי יב אל רי קש הנ רוך הוא לש דוש בה קה ה הנ וה צי וש

ים. יי ני עמ ר לה בה ן דה תנ םא נה ל ם של רנ גה

םא ל ה' - ב ל אל לי פנ תש יי יר ונ קי ל הנ יו אל נה יההו פה קי זש ב חי יהסי תוב (ישעיה לח) ונ כה הו של ר, מנ מנ אה עון וש מש י שי בי ח רנ תנ פה
ד םא פוחי ה, ל תורה ל בנ די תנ שש מי י של ל מי כה כםל. של ל הנ יון ענ לש ה הוא על מה כנ ה וש תורה ל הנ ק של זה חה כםחנ הל ה הוא הנ מה ה כנ אל רש תי
נו מל ד מי לומי ים וש יי חנ ץ הנ עי חוז בש הוא אה שום של ם, מי עולה ל הה ים של עי ים רה אי לה חר ד מי םא פוחי ל ים, וש תוני חש תנ ים וש יוני לש על מי

ל יום. כה בש

ת ל אל טי בנ לש בונו  י רי ני פש יהשוב לי יך  ה אי צה עי ד אותו  מי לנ ת, תש מל אל ך  רל דל ת בש כל לל ם לה דה ת אה דל מל לנ ה מש תורה י הנ רי המ של
םא ל וש נו  מל ת מי קל לל תנ סש ת ומי לל טל בנ תש יהד מי - מי זו  ה הנ רה זי גש ל הנ טי בנ תש םא תי ל יו של לה ר עה זה גש ני ם  אי לו  פי אמ ה. של רה זי גש הנ ה  אותה
ה. נה מל םא יהסור מי ל ילות וש לי ים וש ה יהמי תורה ל בנ די תנ שש הי ם לש דה אה יך הה רי צה ך  שום כה ה. ומי זל ם הנ עולה ם בה דה אה ל הה ה ענ שורה
ץ עי ד מי רה פש ני לו  אי ה, כש נה מל ד מי רה פש ני ה או  תורה ן הנ ר מי ם סה אי וש ה.  לה יש לנ וה ם  יומה בו  יתה  גי הה וש תוב (יהושע א)  כה של הו  זל

ים. הנחניי

ב לי ה בש לה עש מנ לש כות של לש מנ ת הנ יו אל לה ל עה בי קנ יך לש רי תו, צה טה ל מי ה ענ לה יש לנ ה בנ הוא עולל של ם - כש דה אה ה לה צה ה עי אי םא רש ב
םא ל עות וש רה רוחות הה ל הה כה עות ומי רה לות הה חמ מנ ל הנ כה צול מי יהד ני שו, ומי פש דון ננ קש ת פי יו אל נה פה סםר לש מש ים לי די קש הנ ם ולש לי שה
לו יכה י הי ני פש לי וות  חמ תנ שש הי ולש יתו,  בי לש ס  ני כה הי ולש בונו,  רי לש ך  רי בה לש יך  רי צה תו,  טה מי ם מי קה של ר, כש בםקל ובנ יו.  לה עה ים  טי שולש
י ני אמ תוב (תהלים ה) ונ כה ים, של דושי קש בות הנ אה ם הה אותה ה מי צה ח עי קנ יי תו. וש לה פי ל תש לי פנ תש יי ך  ר כה חנ אנ ה, וש בה ה רנ אה רש יי בש

ך. תל אה רש יי ך בש שש דש ל קה יכנ ל הי ה אל ול חמ תנ שש ך אל יתל בוא בי ך אה דש סש רםב חנ בש

עמקםב, ינ ק וש חה צש ם יי הה רה בש אנ ה בש אשונה רי ך בה לנ מש ם ני א אי לה ת אל סל נל כש ית הנ בי ס לש ני כה הי ם לש דה אה יך לה רי םא צה ל , של שוהה רש ך פי כה
ם. הה רה בש ה אנ ך - זל יתל בוא בי ך אה דש סש רםב חנ י בש ני אמ תוב ונ כה הו של רוך הוא. זל דוש בה קה י הנ ני פש ה לי לה פי תש נו הנ קש ם תי הי שום של מי
ית בי ס לש ני כה ך יי ר כה חנ אנ םאש, וש ר ם בה ילה לי כש הנ יך לש רי צה עמקםב. וש ה ינ ך - זל תל אה רש יי ק. בש חה צש ה יי ך - זל שש דש ל קה יכנ ל הי ה אל ול חמ תנ שש אל

ר. אה פה תש ך אל ר בש של ל אמ אי רה שש ה יי תה י אה די בש י ענ ר לי םאמל י תוב (ישעיה מט) ונ ז כה תו. אה לה פי ל תש לי פנ תש יי ת וש סל נל כש הנ

קו סש יו פה ינה עי יהה, וש ים הה יש יהמי שי דול וקש ם גה דה אה ת, וש רל נל חוף יהם כי אי בש חומנ י רש בי י רנ ני פש צוי לי יהה מה ס הה חה ינש י פי בי רנ
אור י בש תי לש כנ תנ סש הי וש ה,  ן טובה בל ית אל לי גה רש מנ ייש  נו  רי בי אי חמ יוחנ לש י של תי עש מנ אי שה דנ ונ ס,  חה ינש י פי בי רנ ר לש מנ אות. אה רש לי מי
ם יי מנ שה ן הנ ד מי מנ אור עה אותו הה ם, וש עולה ל הה ת כה ה אל ירה אי הי וש ה  יקה תי רש ננ מי ש  מל של אור הנ א כש יוצי יא של הי ית הנ לי גה רש מנ הנ
כםל ל הנ לנ הוא כה אור הנ הה וש אוי.  רה א כה סי כי ל הנ ב ענ יהשנ וש ים  יהמי יק הנ תי ענ ב  יהשנ ד של ם ענ עולה ל הה ת כה יר אל אי הי וש ץ  רל אה לה
א, ך. צי קש לש י חל רי שש ם. אנ עולה ל הה ת כה יר אל אי הי ה וש חוצה א הנ יהצה ן, וש טה קה ק וש א אור דנ ך יהצה יתש בי ל בש לנ כש ני אור של הה ך, ומי יתש בי בש

ך. ת לש דל ה עומל עה שה י הנ רי המ ם, של עולה ל הה ת כה ה אל ירה אי מש יא של הי ית הנ לי גה רש מנ ר הנ חנ ך אנ לי א, וש י, צי ני בש

ל סות ענ טה אות וש יו בה הה ים של פררי י צי תי ה שש אה מו. רה ים עי רי בה י גש ני יא, ושש הי יהה הנ ני אר ס לה ני כה הי ד לש מנ עה יו וש נה פה לש א מי יהצה
ר ם בנ שה קום של מה ת הנ ם אל יתל אי רש יהם, הנ ל הנ ענ סות  ן טה תל אנ ים, של פררי צי ים  פררי צי ר:  מנ אה וש ם קול  הל לה ים  רי יהם. הי הנ
ד ן. ענ הל כו לה לש הה יהם וש סו לנ נש כש כו. ני לש הה חו וש רש י. פה יבו אותי שי הה כו וש ים, לש פררי ים צי פררי ר: צי מנ ט, אה ענ ה מש הה תנ שש אי? הי יוחנ
ן א מי אי יהצה ר יוחנ ה בנ ני הי של ה  תוכה תוב בש כה ת, וש חנ ה אנ קה תש ן פי הל ת מי חנ י אנ פי אות, ובש ים בה פררי ן צי ה אותה ני א, הי יהצה של
יך יתי אי רש י של ר: ונ מנ אה מו וש ה עי כה ים. בה לגדי א חמ לי גופו מה ה, וש נל שג א אותו מש צה יו, ומה לה ך אי לה נו. הה ר בש זה עה לש י אל בי רנ ה וש רה עה מש הנ

ך. כה י בש יתי יי םא הה ך, ל כה י בש י אותי יתי אי םא רה א ל לי מה לש אי ך. של כה י בש יתה אותי אי רה י של קי לש י חל רי שש ר: אנ מנ ך. אה כה בש

ת סל נל כש בי ים  חוזי אמ של לו  אי ים הה יקי די צנ וש ה,  לה עש מנ לש ים  רי הה ם  ה הוא. אותה שה קה שון  לה ה,  זל הנ ר  הה ה, הה אי רש םא  ב
ד צנ ה בש זל ה לה ים זל רי אומש ים וש ני יה צג ם מש הי ל של לנ גש ם, בי יי לנ רושה יב יש בי סש ים של רי ם הה יון אותה ר צי ים הנ אי רה קש ני וש ל,  אי רה שש יי
ה. לוכה מש ה' הנ ה לנ תה יש הה ן, וש מנ אותו זש םאל. בש מ שש ד הנ צנ ג מי רי טש קנ מש רוג הנ טש קי ו, של שה ר עי ת הנ פםט אל שש חוד (עובדיה א) לי יי הנ
ל לנ גש ה, בי לוכה את מש רי קש ו ני שה כש ענ םאל. וש מ שש לי ין וש יהמי ים - לש די דה י צש ני שש ה לי יקה יני מי שום של ה, מי כה לה מש את מנ רי קש ה ני לה חה תש הנ בנ
ת בל י יושל רי המ יא, של ם הי עולה םא לש לות ל גה הנ ל של לנ גש ם. ובי עולה י לש יך לי תי שש רנ אי תוב (הושע ב) וש כה הו של ין. זל יהמי ה לש יקה יני מי של

בנגהלות.
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ד. חה מו אל ד ושש חה ילה ה' אל הש הוא יי יום הנ ץ בנ רל אה ל הה ל כה ך ענ לל מל יהה ה' לש הה מוך לו (זכריה יד) וש סה ה, של אי םא רש ב
יהה ה' הה ן, וש מנ ל אותו זש בה ך, אמ לל ינו מל ה אי ירה בי י גש לי ך בש לל ם, ומל הל מה ה עי ינה כי לות - שש גה ל בנ אי רה שש יי של ו, כש שה כש ד ענ ענ ל של לנ גש בי

חוד. יי ז הוא הנ יק, אה די צנ ה בש ינה כי שש ת הנ קל בל דש ני של ד. כש חה מו אל ד ושש חה ילה ה' אל הש הוא יי יום הנ ץ בנ רל אה ל הה ל כה ך ענ לל מל

ב. לי צון הנ רש ה בי מונה אל י הה רי שש ר קי שי קנ דונו ולש אמ ד לנ ינחי ם לש דה יך אה רי צה ע, של מנ ת שש יאנ רי ל קש סוד של נו בנ דש מנ ך לה כה של
יונות לש גות על רה ה דש מונל ח' - שש כםל, וש ל הנ ה] של קה ה [עממג יקה תי ת ענ רל תל סש א' ני ן בש וי כנ לש לו  יך  רי ד", צה חה "אל לש יענ  גי מנ של וכש
א (תהלים רה קש ני ד של וי ל דה קו של לש יא חל הי ל, של אי רה שש ת יי סל נל ל כש קות של בש דנ תש ה - הי דולה ד' גש יק. וש די ד צנ ה ענ יונה לש ה על מה כש חה מי
ק יוני ם  עולה ל הה כה וש ה  דולה גש יא  ז הי א"ח. אה מוזות בש רש ה של לה עש מנ לש גות של רה ן דש אותה ת לש קל בל דש ני של יון, כש בש אל וש י  ני פו) עה

לום. ת שה אי מוצש יו כש ינה עי י בש יתי יי ז הה לות, (שיר ח) אה דה גש מי ם כנ הי ם של יי דנ ם שה אותה ה, וש נה מל מי

את רי קש ם ני עולה מות הה ין אג בי יהה  נל ם בה לות עי גה יא בנ הי של ר. כש אי בה תש ני ל  אי רה שש ת יי סל נל ל כש ה ענ סוק זל ה, פה אי םא רש ב
ז אה ת,  מל אל ך  רל דל בש ים  כי הולש וש ה  תורה בנ ים  קי בה דש ני ל  אי רה שש יי של וכש ה.  נה טנ קש נו  לה חות  אה (שם)  תוב  כה של הו  זל ה,  נה טנ קש

לות. דה גש מי י כנ דנ שה ה וש י חומה ני ת, אמ רל אומל יא וש ה הי יבה שי ם. מש הל ר בה בי חנ תש לום מי שה את, וש לי מנ תש מי

לום שה וש גות,  רה ע דש בנ ז' של כםל.  ל הנ של דוש  קה יק הנ תי ענ לום. א' סוד הה שה וש ז  י, אה מי ר עי בי חנ תש הי ן של מנ זש אותו  בש
ן ם? אותה יי יננ ה עי יזל אי לום. וש ת שה אי מוצש יו כש ינה עי י בש יתי יי ז הה רות, אה בש חנ תש מי לו  לה גות הנ רה דש הנ ן של יוה יק. כי די א צנ רה קש ני של
ר כה זה ל  קום של מה יק בש תי ענ ל הה טוב של ה הנ שורל וש ם,  עולה לום לה ז שה אה וש י ה',  ני פש י ה',  יני עי אות  רה קש ני גות של רה ע דש בנ של
י רי שש ל קי ת כה ר אל שי קנ ד. לש חה ינו ה' אל להי ל ה' אל אי רה שש ע יי מנ ר (דברים יד) שש מנ אה ה וש תורה ה בנ ה מםשל וה ן צי כי לה ה, וש בה קי ונש

ה. מונה אל הה

י מי ל יש כה קום של הוא מה ל של לנ גש ם? בי ענ טנ ה הנ יו. מה נותה יו ושש יהמה ין לו  יכי רי אמ ד, מנ חה אל יך בש רי אמ מנ ל הנ ה, כה אי םא רש ב
רו בו עורש תש הי ד. וש חה ם אל כגלה ה, וש רה ם עמשה הי ד, וש חה אל מוזות בש רש גות של רה דש ם הנ סוד אותה ים בש לויי תש ם בו  עולה נות הה ושש
ם דה אה יך  רי צה וש ה,  לה של מי אור  ה  לה ין  אי וש "ת הוא,  לל דה ל  ה של זל קום  מה ל של לנ גש בי ה,  פל יה וש "ת  לל דה בש רו,  מש אה וש ים  רי בי חמ הנ
ה שה ם שי אותה יק, וש די צנ י הנ די ל יש ים ענ יוני לש ים על ני ה בה שה ים, שי די דה ה צש שה ם שי אותה כות מי רה ה בש שםך לה מש לי וש ה  יך בה רי אמ הנ לש

ה. מונה ל שש סוד של ח', בש ים בש מוזי ים רש די דה צש

כות רה ם בש הל ת לה תי לה ה וש לה עש מנ ם לש ילה לי כש הנ יף ולש הוסי ם - לש אי ב וה ה, אה ינה ה ובי מה כש ה - חה לה עש מנ ם לש יי ננ ה, ושש לל ת אי של שי
ר כה ים זה אי צה מש ני קום של מה ם, בש לי קום שה מה א בש לה יק אל תי ענ ל הה טוב של ה הנ ין שורל י אי רי המ ים, של יוני לש על ם הה אי וה ב  אה מי
יום ר. בש גומי וש תו  נה תג יום חמ ר. בש גומי וש למםה  שש ך  לל מל יון בנ נות צי ה בש ינה אל ה ורש ינה אל תוב (שיר ג) צש כה של הו  ה. זל בה קי ונש
כםל, ל הנ יון של לש קום על מה כות מי רה שםך בש מש יך לי רי א צה לה י"ת, אל חי טםף בש םא ינחמ ל ד של בנ לש רו, ובי מש ה אה ל זל ענ א. וש קה וש תו דנ נה תג חמ
ה. זל ן הנ בי ק הנ א רנ לה ה, אל מה אי יהה וש בי ית אה בי ה בש שה רג ה יש ין לה אי םאת של ז ת הנ בנ ך לנ ר כה חנ ים. אנ ני ה בה שה ם שי אותה יק בש רי הה ולש
"ת לל דה בנ יך  רי אמ הנ לש יך  רי א צה לה ן, אל בי ן הנ זונות מי מש ה  לה ייש  א של לה םא, אל ת ל ם, ובנ אי ב וה אה ש  ן יורי בי של נו  דש מנ אן לה כה ומי

הנזםאת.

יות וי ע זה בנ רש אנ ה ולש טה מנ ה ולש לה עש מנ לש ה  יך אותה לי ינמש עור של שי ה, כש בה יך  רי אמ הנ ם לש דה אה יך  רי ה צה מה ים כנ רי ם אומש שה וש
ה, זל יך בה רי אמ ם מנ דה אה של ים, וכש מי עולה דו לש רש פה םא יי ל ה וש מה רו עי בש חנ תש ם יי כגלה ים של יוני לש ים על די דה ה צש שה ל שי ם, סוד של עולה הה
ר םאמל י א לו (ישעיה מט) ונ רוך הוא קורי דוש בה קה הנ םאשו, וש ל ר ה ענ כה רה ים בש כי ים מושש יוני לש ים על ני שה ים וש ם יהמי ל אותה כה

ר. אה פה תש ך אל ר בש של ל אמ אי רה שש ה יי תה י אה די בש י ענ לי

ם עולה א הה רה בש ני ן  הל בה של ירות  מי אמ הה ן  ל אותה כה ל  של ל  לה וכש ים,  מוזי רש ה  זל הנ סוק  פה בנ ה  תורה הנ ל  לנ כש ה,  אי רש םא  ב
ל ענ ם. וש עולה א הה רה בש ם ני הל ש. ובה יהענ ה ונ תה וש שו אי פש ננ נו וש יבל שי י יש ד ומי חה אל הוא בש תוב (איוב כג) וש כה הו של ד. זל חה אל ים בש מוזי רש
ל אשון של רי סוק הה פה ים בנ לולי ם כש כגלה ה, וש רה ם עמשה כגלה נו של שש רנ כו', ופי ם וש עולה א הה רה בש רות ני מה אמ ה מנ רה עמשה ינו, בנ ני ה שה זל

ה. תורה הנ

ד סל ל חל ל של לה ת - כש ה. אי ינה ים - בי להי ע. אל םא נודה ל ר של תה סש ני יון הנ לש על א - הה רה ה. בה מה כש חה ית - סוד הנ אשי רי בש
ץ - רל אה יק. הה די צנ יל הנ לי כש הנ ת" - לש אל ל "וש א"ו של הוד. וה ח וש צנ ל ני לות של לה ת - כש אי ת. וש רל אל פש ם - תי יי מנ שה ה. הנ בורה וגש
ית הוא אשי רי ים. בש יוני לש ים על ם יהמי סוד אותה ה בש ל תורה ט של רה ך פש ר כה חנ אנ ים, וש יי חנ ץ הנ רל ל, אל אי רה שש ת יי סל נל ל כש לות של לה כש

ית. אשי א רי רה קש ני ה, וש מה כש ל חה ה של גה רש דנ ד הנ גל נל ר, כש מה אמ מנ

מות עולה ל הה כה א אור לש ם יוצי שה י מי רי המ ין, של יהמי יא לש הי ד של סל ל חל ה של גה רש דנ ד הנ גל נל י אור - כש הי ים יש להי ר אל םאמל י ונ
ה, זל ק הנ לל חי ז בנ אוחי ם של הה רה בש ה, אנ טה מנ לש דו  גש נל יום. וכש ל הנ ל כה ד אי סל תוב (תהלים נב) חל כה של הו  ל יום, זל סוד של בש
ל סוד של ח, בש רה זש מי יר מי עי י הי תוב (ישעיה מא) מי ם, ובו כה הה רה בש יהה אנ ד הה חה אן - אל כה ד, וש חה אן יום אל תוב כה ן כה כי לה וש

ח. רה זש מי א מי יוצי אור של

ף, לל ה אה לה חי תש ם בנ יהל מותי ל שש סוד של ה בש לה עש מנ ים לש חוזי אמ ים של יקי די צנ ת הנ ענ בש ל שי כה א בש צה מש םא תי ה, ל אי םא רש וב
חוז רםן אה המ אנ ב של ל גנ ף ענ ים. אנ אי ד בה סל חל ד הנ צנ ים מי ני י כםהמ רי המ ה, של זל ד הנ סל חל ים בנ חוזי אמ רםן של המ אנ ם וש הה רה בש א אנ לה אל
כםל הנ אות של רש הנ חוז הוא, לש ת אה רל אל פש תי ם בש ח, גנ צנ ני חוז בש אה ב של ל גנ ף ענ ה, אנ חוז. ומםשל ד הוא אה סל חל ם בש הוד, גנ בש
ן, א כםהי רה קש ני רוך הוא, וש דוש בה קה ין הנ ימי הוא לי ה, של טה מנ לש דו  רש פש ני נו  מל ים, ומי יקי די צנ ל הנ כה לש םאש  ם ר הה רה בש אנ ד. וש חה אל
ל בה ן, אמ הוא כםהי ל של לנ גש ה בי זל חוז בה רםן אה המ אנ ק. וש דל י צל כי לש י מנ תי רה בש ל די ם ענ עולה ן לש ה כםהי תה תוב (תהלים קי) אנ כה הו של זל

תו הוא הוד. גה רש דנ
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ק, חה צש חוז יי ם אה שה ה של בורה ל גש ה של גה רש דנ ד הנ גל נל כו' - כש יל וש די בש י מנ יהי ם וי יי מה תוך הנ יענ בש קי י רה הי ים יש להי ר אל םאמל י ונ
ה טה מנ לש ך  כה ל  לנ גש ובי יל,  די בש מנ י  יהי וי ם  יי מה הנ תוך  בש יענ  קי רה י  הי יש ך  כה ל  לנ גש בי ש,  אי ידו  ם הולי יי מנ הנ ת.  רל אל פש תי דו  גש נל וכש
ה אותה ה בש קה זה חמ ש  אי ה  אותה א מי יהצה נםם, של יהי א גי רה בש ני יום  אותו  ק, ובש חה צש יי ת  יד אל ם הולי הה רה בש (בראשית כה) אנ

ין. די ן אותו יום הוא יום הנ כי לה ת, וש לקל חמ מנ

י, ישי לי הוא שש עמקםב של ד ינ גל נל י, וכש עי צה מש אל ו הה א קנ רה קש ני ת של רל אל פש ת תי גנ רש ד דנ גל נל ם - כש יי מנ הנ וו  קה ים יי להי ר אל םאמל י ונ
עמקםב א ינ רה קש ה ני ל זל ענ י, וש ישי לי דו יום שש גש נל ם, וכש יי מנ שה ם] מי יי מנ שה ש הנ ל אי ם [של יי ש ומנ ל אי אותו של ים בש קי לה י חמ ני ל שש נוטי וש
ים - לי ב אםהה ש. יםשי אי ם בש לי ם. שה יי מנ ם בש לי ין. שה די ם בש לי ד. שה סל חל ם בש לי כםל. שה ם בנ לי ים. שה לי ב אםהה ם יםשי יש תה (שם) אי

ים. מי חמ יו רנ יהדה ה בש עמשל ננ כםל, וש ל הנ נוטי ה, וש בורה ד וגש סל ם, חל יי ננ שש

ץ א עי רה קש ני יק של די ל צנ ה של גה רש דנ ר. הנ גומי וש י  רי ץ פש ע עי רנ זל יענ  רי זש ב מנ של א עי של ץ דל רל אה א הה שי דש ים תנ להי ר אל םאמל י ונ
ה טה מנ דו לש גש נל א, וכש קה וש ץ, דנ רל אה ל הה עו בו ענ רש ט לו. זנ רה י פש רי ה פש עמשל ינ ם של כגלה ין בש י אי רי המ י, של רי ה פש הוא עושל ים, וש יי חנ הנ
ד גל נל ד כש חה י טוב, אל ה כי זל יום הנ ם בנ יי עממנ ן פנ כי לה לום. וש ית שה רי א בש רה קש ני ן, וש יי י עה לי ת עמ ן פםרה ף בי ת יוסי ן פםרה (שם מט) בי
ווג זי א  לה אל ין בו  ר אי חי ה אנ עמשל ומנ ה,  לה עש מנ לש של ת  בה שנ יום הנ הוא  יק, של די צנ ת  גנ רש דנ ד  גל נל כש ד  חה אל וש ת,  רל אל פש תי ת  גנ רש דנ
ת בה שנ מי ר בו  תה ווג מג זי ה, של טה מנ ם לש גנ ך  הוא. כה רוך  בה דוש  קה ל הנ יו של עמשה י מנ רי ם, פש עולה מות לה שה נש י  רי יא פש הוצי לש

ת. בה שנ לש

ל לה כש ם ני ענ טנ ה הנ ת, מה בה שנ ד יום הנ גל נל י, הוא כש רי ה פש י עםשל רי ץ פש ה עי ה זל ה, מנ תורה ל הנ יון של לש ה סוד על אי םא רש ב
ה (דברים תורה תוב בנ ם כה ענ טנ ה הנ ר, מה אי אומי ן יוחנ עון בל מש י שי בי ינו, רנ ני שה ל של לנ גש יון הוא, בי לש י? סוד על ישי לי יום שש בש
ם דה אה ל לש שה ה. מה שה ש אי קי בנ ר ולש זי חנ יש לש אי ך הה רל דל ל של לנ גש יש? בי אי ה לש שה ח אי קנ לה י תי םא כי ל ה, וש שה יש אי ח אי קנ י יי כד) כי
תוב (בראשית כה הו של יש. זל א אי רה קש ה ני סוד) זל יק (יש די צנ תו. וש דה בי ר אמ חנ ר אנ זי חנ ה מש דה בי אמ ל הה ענ ה, בנ דה בי ה לו אמ דה בש אה של

נו. רש אנ בי י של פי ה, כש חה נש יש מי אי ידו לה הורי מג) וש

ף ן אנ כי ד, לה וי ל דה כות של לש י מנ יעי בי רש מוד הה ענ ר, הה סי אםרםת חה ל מש סוד של י בש יעי בי יום רש ה בש מוזה רש ל של אי רה שש ת יי סל נל וכש
יא הי י, וש יעי בי יום רש לש מוך  יות סה הש י, לי ישי לי שש יום הנ ז בנ מנ רש ני ל וש לנ כש ני ת,  בה שנ ה יום הנ יק זל די ל צנ של קומו  מש ב של ל גנ ענ

ץ. רל אה ל הה יט ענ לי שנ ף הוא הנ יוסי ה (שם מב) וש טה מנ תוב לש ן כה כי לה תו, וש דה בי ל אמ ר ענ זי חנ ה מש דה בי אמ ל הה ענ ן בנ כי תו, לה שש אי

יומו , של יחנ שי מה םא הנ יהב של י, כש שי שי ף הנ לל אל הוא הה י של שי שי יום הנ ים, בנ יהמי ית הנ רי חמ אנ הוא בש םא, של ב יד לה תי עה ל לל בה אמ
ה זה מש רש ני ה וש כה לש י, הה יעי בי רש ל הוא יום הה אי רה שש ת יי סל נל ל כש ה של קה לש חל ב של ל גנ ף ענ ה, אנ נה ף שה לל רוך הוא אל דוש בה קה ל הנ של
י תוב (ירמיה לא) כי כה הו של זל ן. וש חה לש ן לו שג קי תנ ת, לש בה שנ יק, יום הנ די א צנ רה קש ני ה של לה עש בנ ה לש מוכה יות סש הש י לי שי שי יום הנ בנ
י הי יש ב ונ רל י על הי יש תוב ונ ן כה כי לה י, וש שי שי יום הנ הוא בנ יחנ של שי מה ן הנ מנ זש הו בי ר. זל בל ב גה סובי ה תש בה קי ץ נש רל אה ה בה שה דה א ה' חמ רה בה
ת סל נל כש קום ה' זו  ל מה כה ל בש בה ים? אמ יהמי ר הנ אה שש ן בי יהה כי םא הה ל ה של ף ה', מנ ם נוסה ענ טנ ה הנ י. מה שי שי ר יום הנ בםקל
תוב (ישעיה ך כה ל כה לנ גש ר. ובי פה עה ן הל ה מי ימה קי המ לנ ה  לה עש םא בנ יהב של ת, כש בה יום שנ ה בש לה עש ם בנ ג עי וי דנ זש הי ה לש אה בה ל, של אי רה שש יי

ל. אי רה שש ת יי סל נל יק וכש די ה צנ שור, זל ץ אנ רל אל ים בש די אםבש או הה כז) ובה

לש שה וש ין  יהמי מי גות  רה דש לש  שה של ל  לנ גש בי יק?  די צנ ל  של סוד  הנ י  ישי לי שש הנ יום  הנ ל  לה כש ני ם  ענ טנ הנ ה  מה ר,  חי אנ ר  בה דה
ל, אי רה שש ת יי סל נל הוא כש י של יעי בי יום רש תו לש עה פה שש יענ הנ פי שש הנ י לש די כםל כש קות לנ שש הנ גוף לש ע הנ צנ מש אל יהה בש הוא הה םאל, וש מ שש מי
שום ה, מי אכה לה עמשות בו מש סור לנ ה אה זל ת הנ בה שנ ה, יום הנ אל רש םא תי ה. וב זל יק הנ די צנ מוך לנ ה סה מה צש ענ ה אור מי ין לה אי של

י טוב. ל בו כי פנ כש הג גות, וש רה י דש תי ד שש גל נל ר, כש םאמל י י ונ ני לו בו שש לש כש ך ני כה

ה א מנ לה ה אל לה של ה אור מי ין לה אי ה של לה עש מנ לש כות של לש ק, מנ דל ל צל ה של גה רש ד דנ גל נל אםרםת - כש י מש הי ים יש להי ר אל םאמל י ונ
י רי המ ים, ונ ני שה ים וש יהמי יף לו  הוסי לש ך  רי טה צש הי ה, וש בה חוז  יון אה בש אל י וש ני ה עה טה מנ ד לש וי ן דה כי לה יק, וש די י צנ די ל יש ענ ה  ן לה נותי של

י. יעי בי א יום רש רה קש ני ה, וש נה ים שה עי בש א שי קה וש נו דנ רש אנ בי

ה טה מנ ה לש דו מםשל גש נל ה, וכש תורה ל הנ ין של מוד יהמי הוא ענ ח, של צנ ל ני ה של גה רש ד דנ גל נל ם - כש יי מנ צו הנ רש שש ים יי להי ר אל םאמל י ונ
ר. גומי ה וש לה יש לה ם וה י יומה יתי רי םא בש ם ל תוב (ירמיה לג) אי כה הו של ה. זל תורה ם בנ עולה ך לה סומי

רםן המ ה, אנ אי םא רש י. ב שי את יום שי רי קש ני ן, וש רם המ ז אנ אוחי ל הוד של ה של גה רש ד דנ גל נל ץ - כש רל אה א הה ים תוצי להי ר אל םאמל י ונ
מות הי י בש יני ם מי אותה נות בש בה רש ה קה עושל א הוד, וש רה קש ני י של שי שי יום הנ ה בנ טה מנ חוז לש ד, אה סל חל א מי בה ב של ל גנ ף ענ ה אנ טה מנ לש
יד הורי ה ולש מונה אל גות הה רש שםר דנ קש יק, לי די צנ ה בש זה מש רש ני ל של אי רה שש ת יי סל נל ת כש ב אל רי קה לו, לש יום של בנ או  רש בש ני הורות של טש

רנחממיים להעולהם.

ה צה ים, רה רי תה סש ני ת הנ רל תל סש כםל ני ל הנ ה של יונה לש על ה הה גה רש דנ ד הנ גל נל כש זו  ה הנ ירה מי אמ ם. הה דה ה אה עמשל ים ננ להי ר אל םאמל י ונ
ה שה עה אוי לו, וש רה ד כה חה ל אל יא, כה הוצי לש ן כםחנ  תנ ה נה טה מנ גות לש רה דש ל הנ כה ם, ובש דה ל אה סוד של בש מותו  דש בוד לי עמשות כה לנ

ים. תוני חש תנ ים וש יוני לש על כםל, בש ט בנ שולי ם של דה אה

ן יוה ה. כי לה עש מנ ם לש דה ם אה לי תנ שש םא הי ים, ל יוני לש ים על ל יהמי גות של רה ע דש בנ ן של מו אותה לש תנ שש םא הי ל ד של ה, ענ אי םא רש וב
ת יט אל לי שש ן הי כי מות. לה לי שש מות בי עולה ל הה כה תון וש חש תנ ם הנ דה ה אה טה מנ ם לש לי תנ שש יון, הי לש על ם הה דה ה אה לה עש מנ ם לש לי תנ שש הי של
ע בנ ה של סוק זל פה ז בש מנ ן רה כי לה כםל. וש ל הנ ט ענ יון שולי לש על ם הה דה אה ל של לנ גש ם, בי עולה א בה רה בש ני ה של ל מנ ל כה תון ענ חש תנ ם הנ דה אה הה
ם דה ה אה עמשל ך, ננ ל כה לנ גש ם. בי הל ם בה לי תנ שש הי ה וש לה עש מנ לש ם של דה ם אה הל א בה רה קש ני יונות של לש גות על רה ע דש בנ ייש בו של גות, של רה דש

ד. סל א חל רה קש ני קום של אותו מה ע מי פנ ת לו של תי נו, לה מי לש צנ בש
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יו, סוף יהמה ה בש ינה כי ת בו שש רל בל חנ תש םאשו, ומי ל ר ב ענ יושי נו וש מל ז מי םא זה ל ל ד אי סל יו, חל לה ה עה ם זל לל צל י של ה, מי אי םא רש ב
םא ל נו  מל מי לו  א  בה ה של זל ם  לל צל וש ה.  לה עש מנ לש של ים  יהמי הנ ל  כה ל  של םאש  הוא ר וש אשון,  יום רי ה הוא  זל ד  סל חל ל של לנ גש בי
יא הי וש "ק,  דל ל צל ה של גה רש דנ יא הנ הי וש ים.  יהמי ית הנ רי חמ את אנ רי קש ני ה של גה רש דנ הנ ה  אותה יו בש יהמה ים  מי לה שש ני ד של ק, ענ לי תנ סש מי
גות, רה ע דש בנ ד של גל נל ה כש נה ים שה עי בש שי מו  לש שש ני של ם, כש דה אה י הה מי ים יש מי לה שש ה ני גה רש דנ ה  אותה ה. ובש טה מי שש ת הנ ננ ית, שש יעי בי שש
ים ם יהמי אותה ם? בש הל ה בה ה זל ה. מנ נה ים שה עי בש ם שי הל בה ינו  נותי י שש מי יש תוב (תהלים צ)  כה של הו  ה. זל גה רש ל דנ כה ר לש של על

ים. מוני בורםת שש גש ם בי אי ה, וש לה עש מנ לש ים של ני שה וש

כות ן זש הל בה גות של רה ע דש בנ ן של ל אותה סוד של ים, הנ רי בה דש ים הנ לויי כות תש זש םא בי זונות ל ים ומש יי ים חנ ני ה, בה אי םא רש ב
יון לש על ל הה זה מנ בנ א של לה ים, אל עי בש שי ט לש רה י פש יות חנ הש ם לי דה אה לה יהה לו  םא הה ל ך  ם כה אי ה, של בורה ד וגש סל סוד חל ה בש חובה וש

צונו. רש ם כי דה אה י הה מי ל יש ל כה יף ענ ך הוא מוסי ל כה לנ גש ים, בי לויי כםל תש ל הנ יק של תי ענ הה

מו לש צנ ם בש דה ל אה כי תנ סש ם יי ג, אי ל חנ רון של חמ אנ ה הה לה יש לנ בנ ך, של לל מל למםה הנ ל שש של רו  פש סי בש נו  דש מנ לה ך  ה, כה אי םא רש וב
ה עה בש ד שי גל נל ג כש חה י הל מי ת יש ענ בש שי ל של לנ גש ה? בי זל ה הנ לה יש לנ ם בנ ענ טנ ה הנ ה. ומה יתה יו מי לה ה עה רה זש גש םא ני ם, ל לי ה אותו שה אל רש יי וש
ל (דברי הימים- תוב של כה ים בנ מוזי ם רש הי ם, וש הל ים בה לויי ם תש עולה ל הה ים של ני שה הנ ים וש יהמי ל הנ כה ם, של ים הי יוני לש ים על יהמי
את צי מש ני ים של יהמי ית הנ רי חמ ל. אנ אי רה שש ת יי סל נל ה. כש כה לה מש ם מנ יומה סי וש ד  סל ם חל יתה אשי ר. רי גומי ה וש לה דג גש ה' הנ ך  א כט) לש

ית. רי חמ ית אנ יעי בי שש

ה זל יון הנ לש על ם הה לל צל ם הנ אי וש םאת.  ז ית הנ רי חמ אנ ים בה יהמי הנ מו  לש תנ שש ם הי ה אי אל רש ני ה,  זל י הנ יעי בי שש יל הנ א לי בה של וכש
מו יא עי הי וש ק,  דל צל ל  ה של זל הנ ין  די הנ ד מי םא פוחי ל וש ה,  לה חי תש בנ יו כש לה עה זםר  ינחמ יום  ל הנ כה ל  ד אי סל ז חל אה יו,  לה עה ה  אל רש ני
זו, ק הנ דל צל י הנ יני די ל מי צי נה הי ל לש אי רה שש ת יי רוך הוא אל דוש בה קה יר הנ הי זש ן הי כי לה ים. וש ני ה לו פה ירה זי חמ ה ומנ וה דש חל מות בש לי שש בי
ים, ת יהמי ענ בש שי בו  שש כםת תי סג תוב (ויקרא כג) בנ כה של הו  ה. זל מונה אל ל הה צי ת בש בל של לה ם, וש יהל לי לום עמ ת שה כנ סות סג כנ ולש
י הוא יעי בי ה הוא שש יום זל ל של לנ גש ים, בי יוני לש על ם הה יי מנ ה מי כה רה בש ה  יף בה הוסי ה ולש לה עש מנ לש זו  ה הנ גה רש דנ ת הנ יל אל לי כש הנ לש
ה ים בה עושי ל, וש חנ י ננ בי רש ם ענ הי ים של מודי י לי ני ם שש אותה יון בש לש על ה הה זל הנ חנ  בי זש מי ת הנ ים אל יפי קי מנ נו  ל. אה אי רה שש ת יי סל נל כש

ה. מה כש חה סוד הנ כםל בש ית, הנ אשי רי י בש מי ת יש של שי ם מי הי ין של תי ם שי אותה יק בש די ן צנ נותי ם, וש יי מנ סוך הנ ני

ים, יוני לש ים על ה יהמי עה בש ם שי אותה נוס לש עמשו כי ם, תנ כל ילה לה הש ת תי רל צל י עמ יני מי שש יום הנ ן (במדבר כט) בנ כי ר מי חנ אנ ולש
י ני ד יום שי גל נל נו, כש מותי דש נו כי מי לש צנ תוב בש ך כה ל כה לנ גש י. בי יעי בי ל אותו יום שש ינו של די ם מי תל לש צה ני ל של לנ גש עמשו יום טוב בי ונ
ים. יוני לש על ם הה אותה יו לש עמשה מנ מות בש דה הי םאת ולש ז נו' הנ מותי ת 'דש ים אל שי ם לה דה אה ז ייש לה אה ק, וש חה צש ל יי קו של לש ה, חל בורה גש
ה, לה עש מנ לש ם של אותה מו לש צש מות ענ דנ יש לש אי ה הה ם רוצל יש, אי אי י הה ידי ן בי תנ רוך הוא נה דוש בה קה הנ ל של לנ גש ה? בי מה ה לה ל זל כה וש

ה. יונה לש על ין הה די ת הנ דנ מי ד מי םא פוחי ל ם, וש הל ם בה לי תנ שש מי

ה), ירה פי ה (סש גה רש ה דנ אותה או בש רש בש יהם ני ת הנ גנ דש ה, של ה מםשל חוז בה אה ח של צנ ל ני ה של גה רש דנ ד הנ גל נל יהם - כש ת הנ גנ דש דו בי רש יי וש
דו, רש ים - יי יוני לש על ה לה םא דומל ם ל אי ים, וש יוני לש על ם לה דה ה אה ם דומל ם אי יהל לי לט עמ שש ים כםחנ לי רי תה סש ני ר הנ תנ סש ם ני הל ן לה תנ נה וש
תה רש חנ ה, (דברים ל) ובה י מםשל די ל יש ה ענ נה תש ני ה של תורה ם הנ ה אותה ירה הי זש ן הי כי לה ם, וש דה י אה ני בש ם בי הל ים בה טי יהם שולש י הנ גי ודש

ים. בנחניי

יד תי יהה עה הוא הה ל של לנ גש ם, בי הל ד מי חנ םא פה ל וש יהם  י הנ גי דש יו  לה עה טו  לש םא שה יהם, ל ק לנ רנ זש ני של ה, כש ה, מםשל אי םא רש ב
ה ינכל יו של חי רםן אה המ אנ ז לש מנ רה יהם, וש י הנ גי ל דש ט ענ לנ ק, שה בנ דש ני ר של חנ אנ לש רוך-הוא, וש דוש-בה קה בםק בנ דש לי ה וש לה עש מנ ב לש רי קה תש הי לש
ה צה םא רה ל או, וש רש בש ה ני ם ובה יהל לי ת עמ טל לו שולל ה של גה רש ה דנ אותה ל של לנ גש ך, בי ה כה שה םא עה הוא ל ים, וש גי דה יהמותו הנ יהם וש ת הנ אל
הוא, רוך  בה דוש  קה י הנ כי רש דנ בש ך  ם הולי דה אה של אוייב. וכש ם לש הל לה ך  פי הנ תש הי יל לש בי שש ה הוא בי ינכל הוא של רוך  בה דוש  קה הנ
ה גה רש ד דנ גל נל ם. כש יי מנ שה עוף הנ יהם ובש ת הנ גנ דש דו בי רש יי ה וש זל ר. של גומי י וש ני ך אה תש ם אי יי מנ עמבםר בנ י תנ יו (ישעיה מג) כי לה תוב עה כה

ת. רל אל פש זו תי ם, וש יהל לי ט עמ ה שולי גה רש ה דנ אותה בש ם, של יי מנ ל שה של

א רה ו קה שה כש ל ענ בה ף, אמ נה א עוף כה לה ם אל תוב שה םא כה עופות, ל הה יהם וש י הנ גי ל דש עמשו כה ח ננ צנ נל ת הנ גנ רש דנ בש ב של ל גנ ף ענ אנ וש
סוד ם בש יהל לי ט עמ ה - שולי מה הי בש ם. ובנ יי מנ ל שה ד של צנ א מי לה ם אל יהל לי ט עמ םא שולי ם ל דה ן אה בל ל של לנ גש ם, בי יי מנ שה ם עוף הנ הל לה
א רה קש ני יק של די ל צנ סוד של ט בש ץ - שולי רל אה ל הה כה מות. ובש הי בש או הנ רש בש אותו יום ני י בש רי המ , של יוענ ן לו סי נותי ל הוד של של
כםל בו. הנ שום של ה, מי תונה חש תנ ץ הנ רל ל אל ט ענ ה שולי טה מנ ם לש דה ם אה ך גנ ה. כה יונה לש על ץ הה רל ץ, אל רל אה ל הה ט ענ הוא שולי כםל, וש
ה: יונה לש על כות הה לש מנ ים, הנ יי חנ ץ הנ רל אל מי ן לו  תה ני של יוענ  סי ם מי דה ם אה יהל לי ט עמ ץ - שולי רל אה ל הה ענ ש  רםמי הה ש  מל רל ל הה כה ובש

(ע"כ מההשמטות)

ן כגלה ל,  אי רה שש יי לש הוא  רוך  בה דוש  קה ן הנ תנ נה של ה  תורה וות הנ צש מי ר,  מנ אה וש ה  תורה וות הנ צש מי עון בש מש י שי בי רנ ח  תנ פה
ל. לה ך כש רל דל ה בש תורה תובות בנ כש

את רי קש ני ת ה', של אנ רש יי זו  ה  וה צש מי את  רי קש ני וש כםל.  הנ ל  ה של אשונה רי ה הה וה צש מי י הנ זוהי ים.  להי אל א  רה ית בה אשי רי בש
ה ר זל בה דה שום של ת. מי ענ ית דנ אשי ת ה' רי אנ רש ת ה'. (משלי א) יי אנ רש ה יי מה כש ית חה אשי תוב (תהלים קיא) רי כה ית, של אשי רי

ם. עולה ל הה יים כה קנ תש זו מי ה הנ וה צש מי ל הנ ענ ה, וש מונה אל תוך הה ס לש ני כה הי ר לש ענ שנ ה הנ זל ית, וש אשי א רי רה קש ני

ם דה ה. ייש אה אה רש ל יי ר של קה ד עי חה אל אוי, וש רה ר כה קה ם עי הל ין בה ם אי הל ם מי יי ננ ים, שש די דה ה צש לשה שש ת לי דל רל פש ה ני אה רש יי הנ
א ן יהרי ל כי ענ מונו, וש ל מה ל גופו או של ש של נל עם א מי יהרי םא יהמותו, או של ל יו וש נה יו בה חש יי י של די רוך הוא כש דוש בה קה הנ א מי יהרי של
ן ד מי פוחי ם של דה ר. ייש אה קה עי ה לש ם אותה םא שה רוך הוא ל דוש בה קה ן הנ א מי הוא יהרי ה של אה רש יי את הנ צי מש יד. ני מי נו תה מל מי
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ם ה הי אה רש ל יי ר של קה םא עי ה ל לל י אי ני נםם. שש יהי גי ש הנ נל עם ם ומי עולה ש אותו הה נל עם ד מי פוחי שום של רוך הוא מי בה דוש  קה הנ
לו. ש של שםרל הנ וש

מות, עולה ל הה ל כה ש של שםרל ר וש קנ יט, עי לי שנ דול וש הוא גה שום של בונו מי רי א מי ירה ם יי דה אה ר, של קה יא עי הי "ה של אה רש יי הנ
צונו ת רש ים אל שי לה וש ים,  שובי ם חמ ינה אי ץ כש רל אה י הה יהרי ל דנ כה ר (דניאל ד) וש מנ אל נל של מו  ים, כש שובי םא חמ ל יו כש נה פה כםל לש הנ וש

ה. אה רש א יי רה קש ני קום של מה אותו הנ בש

ת דו אל בש ענ יך ינ ים אי עי שה רש עו הה ר - יידש ם אםמנ ר. אי םא אםמנ ם ל אוי אי ר, וש ם אםמנ ר, אוי אי מנ אה עון וש מש י שי בי ה רנ כה בה
ה אה רש יהה ייש יי נל פה לש ה, מי דושה ה קש אה רש ה יי שורה קום של מה ה. בש זל ר הנ בה דה ת הנ ים אל רי בי חמ דו הנ בש אנ ר - יש םא אםמנ ם ל ם. אי בונה רי
קות לש מנ הנ ש  נל ל עם לנ גש ד בי פוחי י של ים, ומי עי שה רש ת הה קות אל לש הנ ה לש צועה רש יא הה הי וש ת,  גל רל טש קנ ה ומש כה ה ומנ קה לש מנ ה של עה רה
יו? לה ה עה י שורה א מי לה ים. אל יי חנ ת ה' לש אנ רש את יי רי קש ני ת ה' של אנ רש ה יי יו אותה לה ה עה םא שורה ר, ל אי בה תש ני מו של רוג כש טש קי הנ וש

ת ה'. אנ רש םא יי ל ה וש עה ה רה אה רש יא, יי הי ה הנ צועה רש יו הה לה ה עה שורה א של צה מש ני יא. וש הי ה הנ עה רה ה הה אה רש יי הנ

ר קה עי ה הה זל זו, וש ה הנ וה צש מי אן הנ ת כה לל לל כש ן ני ל כי ענ ת, וש ענ ית דנ אשי א רי רה קש ת ה' ני אנ רש א יי רה קש ני קום של מה ך הנ שום כה ומי
ר םא שומי ה - ל אה רש ר יי םא שומי כםל. ל ר הנ זו - שומי ה הנ אה רש יי ר הנ שומי י של ה. מי תורה ל הנ וות של צש מי ר הנ אה ל שש כה סוד לש יש הנ וש
ת ים אי להי א אל רה ה, בה אה רש יא יי הי ית, של אשי רי תוב בש ך כה שום כה כםל. ומי ל הנ ר של ענ שנ ה הנ י זל רי המ ה, של תורה וות הנ צש ת מי אל
ה צועה רש ה - הה ל זל ר ענ עובי י של ל מי שו של נש עה ה. וש תורה וות הנ צש ל מי ר ענ ה, עובי ל זל ר ענ עובי י של מי ץ. של רל אה ת הה אי ם וש יי מנ שה הנ
ה עה בה רש לו אנ ה אי ני ים. הי להי רוחנ אל הום וש י תש ני ל פש ך ענ חםשל בםהו וש ה תםהו וה תה יש ץ הה רל אה הה נו וש יש הנ ה אותו, וש קה לש זו מנ ה הנ עה רה הה

ים. עי שה רש ת הה ם אל הל יש בה ני עמ הנ ים לש שי נה ער

ים ני בה אמ ה,  ילה קי סש זו   - בםהו  ה.  דה מי ל  בל חל ב)  (זכריה  תםהו,  ו  קנ לד)  (ישעיה  תוב  כה של ק,  נל חל ה  זל  - תםהו 
ם עמכל מש שה י כש הי יש תוב (דברים ה) ונ כה ה, של פה רי ך - זו שש חםשל ים. וש עי שה רש ת הה נםש אל עמ דול לנ גה הום הנ תש תוך הנ עות בש קה שג מש הנ
י אשי ל רה ענ ה של קה זה חמ ש הנ אי זו הה כו'. וש ך וש ם חםשל יי מנ שה ב הנ ד לי ש ענ אי ר בה ר בםעי הה הה ך, (שם ד) וש חםשל תוך הנ קול מי ת הנ אל
ר מנ אל נל מו של ת בו, כש טל הל לנ ה מש נונה ב שש רל ה, חל רה עה ף. רוחנ סש יי סנ ג בש רל ה הל רוחנ - זל ם. וש רםף אותה שש ה לי ילה חי תש ים מנ עי שה רש הה
ר חנ אנ ה. וש תורה וות הנ צש ל מי עמבםר ענ ינ י של מי ה לש זל ש הנ נל עם . הה את רוחנ רי קש ני ת, וש כל פל הנ תש מי ב הנ רל חל ט הנ הנ ת לנ אל (בראשית ג) וש

ה. תורה וות הנ צש ר מי אה ה שש אה לש הה אן וה כה כםל. מי ל הנ ל של לה כש יא הנ הי ית, של אשי ה רי אה רש תוב יי כה

"ה. בה המ יא אנ הי ים, וש מי עולה ה לש נה מל את מי םא יוצי ל וש ה  ה בה זה חש אל ה נל אה רש ל יי ה של וה צש מי ה של וה צש י מי יהה - זוהי ני ה שש וה צש מי
ך לי הנ תש תוב (שם יז) הי כה ה, של בה ה רנ בה המ ה? זו אנ מה לי ה שש בה המ יא אנ ה הי ה. ומנ מה לי ה שש בה המ בונו אנ ת רי ב אל םאהנ ם י דה אה של
ה בה המ את אנ רי קש ני ה של מה לי ה שש בה המ י אור. זו אנ הי ים יש להי ר אל םאמל י תוב ונ כה הו של זל ה. וש בה המ אנ ם בש לי ים, שה מי ייה תה הש י ול ננ פה לש

אוי. רה בונו כה ת רי ב אל םאהנ ם י דה אה ה של וה צש מי יא הנ אן הי כה ה. וש בה רנ

ס, חה ינש י פי בי י רנ ני פש י, לי ני מםר, בש ר לו, אל מנ ה. אה זל י בה תי עש מנ י שה ני מות אמ לי שש ה בי בה המ א, אנ בה ר, אנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ים, די דה י צש ני ל שש מות של לי שש ה בי מה לי ה שש בה המ נו אנ יש ה הנ בה ה רנ בה המ ר, אנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ זו. אה ה הנ גה רש דנ ד בנ י הוא עומי רי המ של

מות. לי שש אוי בי רה ה כה בה המ ה אנ ינה ים - אי די דה י צש ני שש ת בי לל לל כש ין ני ם אי אי וש

תוך ב אותו מי אוהי י של רוך הוא. ייש מי בה דוש  קה ת הנ בנ המ ה, אנ בה המ אנ ת הה דל רל פש ים ני די דה י צש ני שש ינו, לי ני ן שה ל כי ענ וש
ם אי ב אותו. וש ך אוהי תוך כה נות לו, ומי קה תג יו מש כה רה יו, דש אה ל שונש ט ענ יבו, שולי בי ים סש ני ים, בה ך יהמי ר, אםרל ייש לו עםשל של
ל לנ גש ל, ובי לה ב אותו כש םאהנ םא י ל א אותו וש נה שש ה - יי של ין קה ל די גול של לש רוך הוא גי דוש בה קה יו הנ לה יר עה זי ינחמ ך וש פי הנ תש ה יי זל לה

ר. קה ה עי ייש לה ה של בה המ ה אנ ינה ה זו אי בה המ ך אנ כה

ת ב אל אוהי כו של רש קון דנ תי ד. וש סל חל ין בש ין בי די ין בש ים - בי די דה צש י הנ ני שש יהה בי הה הוא של ה, הנ מה לי את שש רי קש ני ה של בה המ אנ
ל אור של ן הה ל כי ענ ים. וש די דה י צש ני שש ה בי מה לי ה שש בה המ יא אנ ך. זו הי מש ך מי תש מה שש ת ני ל אל נוטי לו של פי ינו, אמ ני שה מו של בונו, כש רי
מות לי ילה שש הש תי ד, של ים ינחנ די דה צש י הנ ני שש לו  לש כש ני ה, וש של ין קה א די ז, יהצה ננ גש ני של ז. כש ננ גש ני ך  ר כה חנ אנ א וש ית יהצה אשי רי ה בש עמשי מנ

אוי. רה ה כה בה המ אנ הה

אן. כה י לש ני חנ לה רוך הוא שש דוש בה קה אי הנ דנ ונ ר, בש מנ אה כו, וש רש קו ובי שה ס ונש חה ינש י פי בי א רנ קו. בה שה עון ונש מש י שי בי לו רנ טה נש
יך רי םא צה אי ל דנ ונ ר, בש זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ם. אה עולה ל הה כה יר לש אי ך מי ר כה חנ אנ י וש יתי בי ל בש לה כש ני י של רו לי מש אה ן של טה ה הוא אור קה זל
יא ה הי בה המ אנ ק? הה בי דנ תש יך מי ה. אי זל ק בה בי דנ תש הי ה לש אה רש יי יך  רי זו צה ה הנ וה צש מי ן בנ כי ל של וות, כה צש מי ל הנ כה "ה בש אה רש יי כםחנ  שש לי
ה אה רש ר יי עורי לש יך  רי ז צה זונות, אה ים ומש ני ים, בה יי ל חנ של ך  טוב, אםרל ר וש ן עםשל נותי ר של אי בה תש ני של מו  ד טוב, כש חה ד אל צנ בש
"ה אה רש ל יי ה כולי זל שום של יד, מי מי ד תה חי פנ ם מש דה י אה רי שש תוב (משלי כח) אנ ה כה ל זל ענ א. וש טש חי רםם הנ גש םא יי ל חםד של פש לי וש

"ה. בה המ אנ בש

ז יו, אה לה ה עה ה שורל של קה ין הנ די הנ ה של רואל של ה. כש אה רש יי ר בו  עורי ה לש של קה ין הנ די ל הנ ר של חי אנ ד הה צנ בנ יך  רי צה ך  כה וש
אותו ה, בש עה רה פול בש יי בו  ה לי של קש תוב (שם) ומנ ה כה ל זל ענ בו. וש ה לי של םא ינקש ל אוי וש רה כה בונו  רי ד מי חנ פש יי ה וש אה רש ר יי עורי יש
ה מה לי ה שש בה המ אנ י  זוהי וש ם,  הל ת מי לל לל כש ני וש ים  די דה צש י  ני שש ה בי זה חש אל נל ה של אה רש יי של את  צי מש ני ה.  עה א רה רה קש ני של ר  חי אנ ד הה צנ הנ

כהרהאוי.

ם אותה אוי בש רה חוד כה ל יום יי כה ד אותו בש ינחי ם, ולש עולה יט בה לי שנ דול וש גה לוהנ  ייש אל ת של ענ דנ ית - לה ישי לי ה שש וה צש מי
ה לה עש מנ צון לש ן רה וי כנ ל ולש אי רה שש ע יי מנ ל שש בות של תי הנ ש  שי ד בש חה חוד אל ם יי עמשות אותה לנ ים, וש יוני לש על ים הה די דה צש ת הנ של שי
ת חנ תנ ם מי יי מנ הנ וו  קה יי תוב  כה של הו  זל וש בות,  תי ש  שי ש] בש שי [נ"א בש אותו  יך  רי אמ הנ ד" לש חה "אל יך  רי ן צה ל כי ענ וש ם.  הל מה עי
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ה שה שי מות לש לי שש יות בי הש ה לי אה רש יי ן  הל ז בה חי אה תי ם של יי מנ שה ת הנ חנ תנ גות של רה דש הנ סו  נש כנ תש יי ד.  חה קום אל ל מה ם אל יי מנ שה הנ
"ת לל דה ד, של חה ל אל "ת של לל דה יך בנ רי אמ הנ יך לש רי צה ה, של אה רש שםר בו יי קש יך לי רי חוד צה יי אותו הנ ה, בש ל זל ם כה עי אוי. וש רה ים כה די דה צש

חוד. יי אותו הנ ה, בש שה יא ינבה הי "ת, של לל ר דה שי קנ תש תי ה וש אל רה תי ה, של שה ינבה ה הנ אל רה תי תוב וש כה נו של יש הנ ה. וש דולה ד גש חה ל אל של

ים רי חי אמ ים הה די דה צש ה  שה שי בש יהה  לוסל ם אוכש עי ה  טה מנ לש ה  שםר אותה קש לי יך  רי צה ה,  לה עש מנ לש ם  ה שה רה שש קש ני של ר  חנ אנ וש
ה תה יש הה ה של ז, מנ אה חוד. וש יי ל הנ רות של חי בות אמ תי ש  שי בו  ייש  ד, של על ם וה עולה לש כותו  לש בוד מנ ם כש שי רוך  ה, בה טה מנ לש של
ץ, רל ה אל שה ינבה ים לנ להי א אל רה קש יי תוב ונ כה ה של נו מנ יש הנ נות. וש ילה טםענ אי נש לי ים וש בי אי רות וש עמשות פי ץ לנ רל ה אל תה שש על ה, נל שה ינבה
ד חה חוד אל יי יון וש לש ד על חה חוד אל ם. יי יי עממנ י טוב פנ י טוב כי ן כי ל כי ענ אוי. וש רה ם כה לי צון שה ץ, רה רל ה אל טה מנ לש חוד של יי אותו הנ בש
ים בי אי וש רות  פי עמשות  לנ ה  נה קש תנ תש א. הי של ץ דל רל אה א הה שי דש ה תנ אה לש הה וה אן  כה ים, מי די דה צש י  ני שש ז בי חה אל נל ן של יוה כי תון.  חש תנ

כהרהאוי.

י ך כי בל בה ל לש בםתה אל שי המ יום ונ תה הנ עש יהדנ ר (דברים ד) וש מנ אל נל מו של ים, כש להי אל ה' הוא הה ת של ענ דנ ית - לה יעי בי ה רש וה צש מי
נו סוד יש הנ רוד. וש ם פי הל ין בה אי ד וש חה ם אל הי ת של ענ דנ ל יי', לה ם של שי ים בנ להי ל אל ם של שי ל הנ לי כה יי של ים. וש להי אל ה' הוא הה
ל לי כה יי ל, של לה רוד כש י פי לי ד בש חה מות אל שי י הנ ני שש יו  הש יי ץ, של רל אה ל הה יר ענ אי הה ם לש יי מנ שה הנ יענ  קי רש אםרםת בי י מש הי יש תוב  כה הנ
ם הל ין בה ן אי בה אור לה חםר בש רוד. אור שה ם פי הל ין בה אי ד וש חה ם אל הי שום] של רה ם [נ"א של יי מנ ל שה ם של שי ר בנ סי אםרםת חה מש
נו קש תנ תש יי ה, וש לה יש ת לנ דנ ת יום ומי דנ ה, מי לה יש לנ ש בנ ל אי ן של נה עה יום וש ל הנ ן של בה לה ן הנ נה ה הוא עה זל ד. וש חה ר] אל בה כםל [דה הנ רוד, וש פי

ץ. רל אה ל הה יר ענ אי הה ר לש מנ אל נל מו של יר, כש אי הה ה לש ם זל ה עי זל

ם רנ גה ה של ם מנ רנ גה ך  שום כה ה, ומי לה עש מנ יד לש רי פש הי ה וש טה מנ ר לש בי הוא - חי י הנ מוני דש קנ הנ ש  חה נה ל הנ א של טש חי הנ הו  זל וש
ד, חה אל בור  חי ה בש לה עש מנ לש ז  חי אה הי לש יך  רי צה חםר  אור שה וש ה.  לה עש מנ לש ר  בי חנ ולש ה  טה מנ לש יד  רי פש הנ לש יך  רי צה שום של ם, מי עולה לה
ים ה' להי אל ת של ענ דנ יך לה רי ה צה ל זל ם כה עי ע. וש רה ד הה צנ ן הנ ה מי יד אותה רי פש הנ ה ולש חודה יי יהה בש לוסל אוכש ך בש ר כה חנ ז אנ חי אה הי ולש
ר חי אנ ד הה צנ לו אותו הנ פי רוד, אמ ים פי םא יהשי ל ד וש חה כםל אל הנ ם של דה ע אה יידנ של ים. וכש להי אל רוד. ה' הוא הה י פי לי ד בש חה כםל אל הנ

ה. טה מנ ך לש שי מה םא יי ל ם וש עולה ן הה ק מי לי תנ סש יי

ת. אור ול ר מה חי אנ ד הה צנ מםחנ אור. הנ . הנ מםחנ ר הנ חנ ה אנ ה עולה פה לי קש ה הנ ני הי אםרות. של מש יו לי הה תוב וש כה נו סוד הנ יש הנ וש
רוד. פי ל  של ת  ול מה יות  אותי בש ר  בי חנ תש מי ם,  שה מי ק  לי תנ סש מי ה  זל הנ אור  הה של וכש רוד.  פי בש ת  ול מה יות.  אותי ל  של בור  חי בש
ה ירה זי חל י טוב. הל ה כי שה אי א הה רל תי תוב (בראשית ג) ונ כה ם, כנ עולה ל הה ע ענ ה רנ מה רש גה ה וש וה ה חנ ילה חי תש לו הי לה יות הנ אותי הה מי
תוב כה מו של ם, כש עולה ל הה ת ענ ול ה מה מה רש גה ם, וש מה י"ו עי אות תה הה לו  טש נה וש כו  לש ם הה הי ר מ"ו, וש אנ שש ני וש ענ  רי פש מנ יות לש אותי הה
ת כל פל הנ תש מי יד  מי ים, תה יי חנ יא  הי א"ו של וה ה.  ידה חי יש ה  רה אמ שש ני "ם  מי נו  דש מנ לה י  רי המ א,  בה אנ ר,  זה עה לש י אל בי רנ ר  מנ אה א.  רל תי ונ
ה תה רוך אנ ר לו, בה מנ יות. אה אותי רו הה בש חנ תש הי זו וש ה הנ בה תי ה הנ מה לש שש ני ן. וש תי תי ח ונ קנ תי תוב ונ כה י"ו, של ת תה לל נוטל ת וש כל הולל וש

ה. זל ר הנ בה דה נו הנ רש אנ י בי רי המ י, ונ ני בש

עמסםק ת לנ חנ וות: אנ צש מי לש  שה ייש  ה  זל סוק הנ פה יהה. בנ חנ ש  פל נל ץ  רל ם של יי מנ הנ צו  רש שש יי תוב  ית - כה ישי מי ה חמ וה צש מי
ה תורה עמסםק בנ ה. לנ לה רש עה ם הה שה יר מי עמבי הנ ים ולש ה יהמי מונה שש מול לי ת לה חנ אנ יהה, וש בי יהה ורש רי פש ק בי סי ענ תש הי ת לש חנ אנ ה, וש תורה בנ

רוחו. שו וש פש ת ננ ן אל קי תנ ל יום לש כה ה בש ילה די גש הנ ה ולש ל בה די תנ שש הי ולש

ל ש של פל נל יהה. הנ ש חנ פל ץ נל רל תוב של כה ה, של דושה ת קש רל חל ה אנ מה שה נש ן בי קה תש ה, הוא ני תורה ק בנ סי ענ תש ם מי דה אה ן של יוה כי של
ה ינה ה אי לה עש מנ לש ה של שה דג קש הנ ה, וש דושה ש קש פל ין לו נל ה, אי תורה ק בנ סי ענ תש ם מי דה ין אה ר אי של אמ כנ יא. של הי ה הנ דושה קש יהה הנ חנ הנ
יות הש לי יא וש הי יהה הנ חנ ש הנ פל נל ה לש ה, הוא זוכל ר בה רי בה הוא מש בור של די אותו הנ ה, בש תורה ל בנ די תנ שש ר מי של אמ כנ יו. וש לה ה עה שורה
ים אי רה קש ני ה של תורה ים בנ קי סש ענ תש מי ם של לו הי יו. אי כה אה לש ה' מנ כו  רש תוב (תהלים קג) בה כה ים, של דושי ים קש כי אה לש מנ מו  כש

ץ. רל אה יו בה כה אה לש מנ

רוך הוא דוש בה קה יד הנ תי עה ינו, של ני ם שה עולה אותו הה ה. ובש זל ם הנ עולה ה בה ץ. זל רל אה ל הה ף ענ עופי עוף יש תוב וש כה הו של זל וש
ר בל אי עמלו  ינ כםחנ  יפו  לי ינחמ ה'  קויי  וש תוב (ישעיה מ)  כה ם, של עולה ל הה כה בש יהשוטו  של וש ים  רי שה נש ם כי יי פנ נה ם כש הל לה עמשות  לנ
ש פל ל נל ץ של רל יאו של יוצי צו וש רש שש ם, יי יי את מנ רי קש ני ה של תורה ץ - זו הנ רל אה ל הה ף ענ עופי עוף יש תוב וש כה ה של נו מנ יש הנ ים. וש רי שה נש כנ
ב ד (תהלים נא) לי וי ר דה מנ ן אה ל כי ענ ר. וש אי בה תש ני של מו  ה, כש טה מנ לש ה  אותה כו  שש מש יא יי הי יהה הנ חנ ל הנ קום של מה הנ יהה מי חנ

י. בי רש קי ש בש די כון חנ רוחנ נה ז - וש אה ה, וש תורה עמסםק בנ ים, לנ להי י אל א לי רה הור בש טה

יות הש הוא לי ר הנ הה נה ם לנ יהה, גורי בי יהה ורש רי פש ק בי סי ענ תש מי י של ל מי כה יהה. של בי יהה ורש רי פש ק בי סי ענ תש הי ית - לש שי ה שי וה צש מי
אותו אות מי יוצש שות וש דש חנ תש שות מי דה מות חמ שה ים. ונש די דה צש ל הנ כה א בש לי מנ תש יהם מי הנ יו. וש ימה קו מי סש פה םא יי ל יד וש מי ענ תה נובי
ץ רל ם של יי מנ צו הנ רש שש תוב (בראשית א) יי כה הו של מות. זל שה נש ם הנ ם אותה ה עי לה עש מנ ים לש לי דש גנ תש ים מי בי אות רנ בה ן, וצש ילה אי הה
תו מה שש ל ני בות של רנ תש הי ץ וש רל ים של צי שורש ים וש בי רנ תש לו מי ם של יי מנ הנ א, וש יוצי ענ וש שופי ר של הה נה ש, הנ קםדל ית הנ רי יהה. זו בש ש חנ פל נל

יא. הי יהה הנ חנ לנ

ר של אמ כנ ם. וש עולה ל הה כה ים בש סי טה ים וש חי פורש ה עופות של מה ים כנ אי יא, יוצש הי יהה הנ חנ סות לנ נה כש ני מות של שה נש ן הנ אותה ובש
ה מה מו. כנ א עי ץ יוצי עי אותו הה זו, מי ה הנ מה שה נש ם הנ א עי יוצי חנ וש פורי הוא של עוף הנ ה, הה זל ם הנ עולה ל הה את אל ה יוצי מה שה נש הנ
ים אותו, רי ם שומש ה - הי ם הוא זוכל םאל. אי מ שש ד מי חה אל ין וש יהמי ד מי חה ם, אל יי ננ ה? שש מה שה ה ונש מה שה ל נש ם כה ים עי אי יוצש

יו. לה ים עה גי רש טש קנ ם מש םא - הי ם ל אי ך. וש ה לה ול צנ יו יש כה אה לש י מנ תוב (תהלים צא) כי כה של

ם תוב (איוב לג) אי כה ה, של הוא זוכל של ם כש דה אה ל הה ים ענ רופוסי פוטש ים אל די עומש ם של ה הי לשה ס, שש חה ינש י פי בי ר רנ מנ אה
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ד חה ם. אל יי ננ יץ - שש לי ד. מי חה ה אל ני ך הי אה לש יו מנ לה ם ייש עה רו. אי ם יהשש דה אה יד לש גי הנ ף לש לל י אה ני ד מי חה יץ אל לי ך מי אה לש יו מנ לה ייש עה
נו - נל חג יש ר. ונ םאמל י נו ונ נל חג יש ר, ונ תוב יותי כה ה, של שה מי עון חמ מש י שי בי ר רנ מנ ה. אה לשה ה שש ני רו - הי ם יהשש דה אה יד לש גי הנ ף לש לל י אה ני מי
ר חי אנ שות לש ין רש י אי רי המ דו, של בנ רוך הוא לש דוש בה קה ה הנ נו זל נל חג יש א ונ לה ה, אל כה םא כה ר לו, ל מנ ם. אה יי ננ ר - שש םאמל י ד. ונ חה אל

א לו. לה אל

ל כה ת  אל ת  לל כולל של מות  דש הנ ת  אל יט  עי מש מנ יהכול  כש כי יהה,  בי ורש יהה  רי פש מי ע  נה מש ני של י  ומי  , תה רש מנ אה ה  יהפל לו,  ר  מנ אה
תוב יו כה לה עה ים, וש די דה צש ל הנ כה דוש בש קה ית הנ רי בש ת הנ ם אל יו, ופוגי ימה ים מי עי ין שופש אי ר של הה נה אותו הנ ם לש גורי יות, וש מג דש הנ
ל, לה גוד כש רש פנ ת לנ סל נל כש תו ני מה שש ין ני אי גוף, וש ה לנ אי זל דנ י ונ י. בי ים בי עי פםשש ים הנ שי נה אמ י הה רי גש פי או בש רה או וש יהצש (ישעיה סו) וש

ם. עולה אותו הה ד מי רה טש הוא ני וש

ה גה רש דנ יא הנ יא הי הי יהה הנ חנ הנ שום של ה, מי לה רש עה ת הה מנ ת זגהמ יר אל עמבי הנ ים ולש ה יהמי נה מם שש מול לי ית - לה יעי בי ה שש וה צש מי
יא הי של מו  ים כש ה יהמי נה מם שש לי יהה  נל פה אות לש רה הי ה לש יכה רי ה צש נה מל ת מי חנ פורנ יא של הי הנ ש  פל נל הנ גות, וש רה דש ל הנ כה ית לש יני מי שש הנ
ר. חי אנ ד הה צנ ן הנ םא מי ל ה, וש דושה קש יא הנ הי יהה הנ חנ ל הנ ש של פל נל יהה. הנ ש חנ פל יא נל הי ה של אל רש אי ני דנ ז ונ אה ית, וש יני מי ה שש גה רש דנ
אות ל הה ם של רםשל ה הה זל יהה. וש ש חנ פל ל נל ם של ש רםשל ע קםדל רנ ל זל ם של יי מנ מו הנ שש נוך יירה ל חמ רו של פש סי ם. בש יי מנ צו הנ רש שש הו יי זל וש

ם. עולה ל הה ים של שומי רי ר הה אה ל שש כה ש מי קםדל ר הנ שנ בש ם בי שה רש ני יו"ד של

ל ה של ילה מי ה הנ אותה ם בש יות שה הש יסות לי ע טי בנ רש אנ ם בש עולה ל הה ת כה ס אל טה יההו של לי ה אי ץ - זל רל אה ל הה ף ענ עופי עוף יש וש
ם. ה שה ינו שורל םא - אי ם ל אי יהה"ו. וש לי ל אי א של סי כי ה הנ יו: זל פי יר בש כי זש הנ א, ולש סי כי ר לו  די סנ לש יך  רי צה ש. וש קםדל ית הנ רי בש
ה. יעה רי פש הנ ך  ר כה חנ אנ ה, וש לה רש עה ל הה ה של ילה מי ה. הנ יעה רי ה ופש לה רש ה עה לל י אי ני ים - שש דםלי גש ם הנ יני ני תנ ת הנ ים אל להי א אל רה בש יי ונ
יהה חנ ש  פל נל יא הנ הי ש, של קםדל ית הנ רי ל אות בש ם של רםשל ה הה - זל ת  של רםמל יהה הה חנ הנ ש  פל נל ל  ת כה אי וש ה.  בה קי ונש ר  כה זה ם  הי וש

זו. ם הנ רםשל ל אות הה יהה של לל כו אי שש מש ני ים של יוני לש על ם הה יי מנ ם - הנ יי מנ צו הנ רש ר שה של נו. אמ רש מנ אה י של פי ה כש דושה קש הנ

ין יר בי כי הנ ים, לש דושי ים קש שומי ם רש ת אותה מנ גש דג ה. כש טה מנ הור לש טה וש דוש  ם קה רםשל ל בש אי רה שש יי מו  שש רש ה ני ל זל לנ גש ובי
ים אי בה כו"ם, של ים ענ מי ענ ה לש שה דג קש ד הנ ין צנ יר בי כי הנ ים לש שומי ל רש אי רה שש ף יי ה, אנ אה מש טג ל הנ ר של חי אנ ד הה צנ ה לנ שה דג קש ד הנ צנ
מות הי בש ם לי הל לה עופות של הה מות וש הי בש ם הנ ך רושי ם, כה ם אותה רושי מו של ר. וכש אי בה תש ני מו של ה, כש אה מש ל טג ר של חי אנ ד הה צנ מי

ל. אי רה שש ל יי ם של קה לש י חל רי שש כו"ם. אנ ים ענ מי ענ ל הה עופות של וש

ה יסה ני כש יא מנ הי ה. וש ינה כי שש י הנ פי נש ת כנ חנ ס תנ ני כה הי מו ולש צש ת ענ מול אל ס לה נה כש ני ר של גי ת הנ הםב אל אל ית - לל יני מי ה שש וה צש מי
ש פל ץ נל רל אה א הה תוב תוצי כה , של יהה לל ים אי בי רש קה תש ר ומי חי אנ ה הה אה מש טג ד הנ צנ ים מי די רה פש ני ם של אותה יהה לש פל נה ת כש חנ ם תנ אותה
ה מה ה. כנ ינה מי ר לש מנ אה ר וש זנ כםל - חה ת לנ נל זגמל יא מש ל הי אי רה שש יי ה בש לולה כש זו של יהה הנ חנ ש הנ פל נל ר של םאמנ ם ת אי ה. וש ינה מי יהה לש חנ

. יהה פל נה ת כש חנ יהה. תנ יא חנ הי זו של ץ הנ רל אה ה ייש לה זל ים מי ני פש ה לי ים זל רי דה חמ אות ונ רה דש סנ כש אנ

חוד יי רובות בש ן קש הי רות של חי מות אמ י אג תי שש ים לי די רה פש ני זו  ף הנ נה כה הנ אות. ומי רה דש סנ כש י אנ תי ה שש ין, ייש לה ף יהמי נה כה
ים די רה פש ני רות, וש חי אות אמ רה דש סנ כש י אנ תי םאל ייש שש מ ף שש נה ת כה חנ תנ לו. וש לה אות הנ רה דש סנ כש אנ הה תוך  ם לש יסה ני כש הנ ל לש אי רה שש יי לש
ים רי חי אמ ים  תומי סש ים  רי דה חמ ה  מה כנ וש יהה.  חנ ש  פל נל ים  אי רה קש ני ם  כגלה וש ב.  ומואה מון  ענ ם  הי של רות,  חי אמ מות  אג י  תי שש לי
ים אי רה קש ני ים, וש רי יש גנ תש מי ים של רי גי ם הנ ל אותה כה יד לש רי פש הנ אות רוחות לש ם יוצש הל ף, ומי נה כה ף וש נה ל כה כה ים בש רי חי לות אמ יכה הי וש

ר. םא יותי ל ה וש ינה כי שש י הנ פי נש ת כנ חנ ים תנ סי נה כש ם ני כגלה ה. וש ינה מי ל לש בה יהה, אמ ש חנ פל נל

זו ץ הנ רל אה תוך הה מות לש שה נש חות הנ ם פורש שה הוא, ומי ן הנ ילה אי ל הה גוף של תוך הנ את מי ל יוצי אי רה שש ת יי מנ שש ל ני בה אמ
מו הה יר של ן ינקי ל בי אי רה שש ה יי ל זל ענ ץ. וש פל ץ חי רל ם אל תל אנ יו  הש י תי סוד - (מלאכי ג) כי הנ ים, וש ני פש לי י וש ננ פש לי יהה  על מי תוך  לש
ן ילה אי ק בה לל ין חי ים אי רי גי עוד, לנ ה. וש חוצה ם הנ יי פנ נה כש הנ םא מי ל ן, וש טל י בל ני ים מי סי עממג ים (ישעיה מו) הה אי רה קש ני יו, וש לה יהה עה על מי
םא ל ה וש ינה כי שש י הנ פי נש ת כנ חנ ר תנ גי הנ ר, וש םא יותי ל ם וש יי פנ נה כש ם הוא בנ הל לה ק של לל חי ל הנ בה לו. אמ גוף של ן בנ כי ל של כה וש יון,  לש על הה
יהה ש חנ פל ץ נל רל אה א הה ך תוצי שום כה ר. ומי אי בה תש ני מו של ים, כש ני פש םא לי ל ים, וש זי חה אל נל ם וש ים שה שורי ם של ק הי דל צל י הנ רי ר. גי יותי
ה ינה מי ד לש חה ל אל ל כה בה יא, אמ הי יהה הנ חנ הנ ש מי פל ים נל בי ם שואמ ה. כגלה ינה מי ץ לש רל תו אל יש חנ וש ש  מל רל ה וה מה הי י? בש מי ה. ולש ינה מי לש

ה. אוי לה רה כה

ה עמשל ננ נו.  מותי דש כי נו  מי לש צנ ם בש דה ה אה עמשל ננ תוב  כה ף, של רל ם טל הל ת לה תי לה וש ים  יי ני עמ ת הה חםן אל ית - לה יעי שי ה תש וה צש מי
ים, ירי ר עמשי כה זה ד הנ צנ י מי רי המ ים. של יי ני - עמ נו  מותי דש ים. כי ירי - עמשי נו  מי לש צנ ה. בש בה קי ר ונש כה ל זה ל של לה ף, כש תה שג "ם - מש דה אה
ם דה יך אה רי ך צה ד, כה סל ל לו חל גומי ה וש זל ן לה ה נותי זל ה, וש ל זל ס ענ ה חה זל ת וש חנ פות אנ תה שג ם בש הי מו של ים. כש יי ני ה עמ בה קי נש ד הנ צנ ומי

ה. זל ה לה ד זל סל מםל חל גש לי ה וש זל ה לה ת זל תי לה ד, וש חה בור אל חי י בש ני עה יר וש שי יו עה הש יי ה של טה מנ לש

צון רש ים בי יי ני עמ ל הה ס ענ חה י של ל מי כה ך, של לל מל למםה הנ ל שש רו של פש סי ינו בש אי נו רה לה סוד של גו' - הנ יהם וש ת הנ גנ דש דו בי רש יי וש
ה בו, הוא מה שש רש "ם ני דה ל אה מותו של דש ן של יוה כי אשון. וש רי ם הה דה ל אה מותו של דש ם מי עולה לש מותו  ה דש נה תנ שש םא מי ב, ל לי הנ
ל ל כה ילה ענ הש ם יי כל תש חי ם וש כל אמ תוב (בראשית ט) ומורנ כה הו של מות. זל דש ה הנ אותה ם בש עולה ל הה יות של רי בש ל הנ ל כה ט ענ שולי
ה לל ענ תש יי ה של עגלה ה מש וה צש יא מי זו הי שום של ה בו, מי מה שש רש ני מות של דש ה הנ אותה ים מי די ים ופוחמ עי ם זה גו'. כגלה ץ וש רל אה ינת הה חנ

וות. צש מי ר הנ אה ל שש ל כה ם ענ דה ל אה מותו של דש ם  בי דה ן אה בל

ל ענ ם  חי רנ מש יהה  הה ן של מנ זש ל  כה  - הוא  לום הנ חמ ת הנ ם אל לנ חה ב של גנ ל  ענ ף  אנ ע].  שה רה [הה ר  צנ נל דש בוכנ נש מי נו?  לה ן  יי ננ מי
תוב? (דניאל ד) עוד ה כה ים, מנ יי ני ל עמ ם ענ חי רנ םא לש ל ה של עה ן רה יי יל ענ טי הי ן של יוה לומו. כי יו חמ לה ה עה רה םא שה ים, ל יי ני עמ הה
יהה, אן עמשי תוב כה ם. כה דה ה אה עמשל ך ננ שום כה ם. ומי דה אה י הה ני בש ד מי רנ טש ני מותו וש ה דש תה נש תנ שש יהד הי גו'. מי ך וש לל מל י הנ פי ר בש בה דה הנ
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ז. יום בםענ מו הנ י עי יתי שי ר עה של יש אמ אי ם הה ם (רות ב) שי תוב שה כה וש

א רה בש יי תוב (בראשית א) ונ כה ה, של יונה לש על מות הה דש בנ מו  צש ת ענ ים אל לי שש הנ ין ולש לי פי תש יחנ  ני הנ ית - לש ירי ה עמשי וה צש מי
ר. אי בה תש ני וש נוהו  דש עלמנ ה הל זל סוק הנ פה ל. הנ מל רש כנ כנ ך  יי לנ עה ך  םאשי ר, (שיר ז) ר מנ אה ח וש תנ מו. פה לש צנ ם בש דה אה ת הה ים אל להי אל
יות אותי יהוה בש דוש  קה הנ ך  לל מל ל הנ של מו  םאש, שש ל ר ין של לי פי יון, תש לש על הה םאש  ר ה הה ל - זל מל רש כנ כנ ך  יי לנ עה ך  םאשי ל ר בה אמ
ינו, (דברים ני שה אוי. וש רה יות כה אותי ל הה דור של סי קוק בש דוש חה קה ם הנ שי ת, הנ חנ ה אנ שה רה אות פה ל אות וש כה שומות, וש רש

יו. יותה ל אותי דור של סי דוש בש ם קה ם שי הי םאש, של ל ר ין של לי פי לו תש ךה - אי מל או מי יהרש יך וש לל א עה רה קש ם ה' ני י שי כח) כי

ים. יוני לש על ים הה שי דה קר ל הנ ל כה כור של בש ש, הנ יא קםדל הי כור, זו י' של ל בש י כה ש לי דל ה - (שמות יג) קנ אשונה ה רי שה רה פה
אוי, רה ים כה בי אי רות וש עמשות פי לנ ה  מה חש ת רנ אל חנ  הוא פותי יו"ד, של ד מי יורי הוא של ק הנ דנ יל הנ בי שש ם - בנ חל ל רל ר כה טל פל

יון. לש ש על הוא קםדל וש

ים, חי תה ים פש שי מי חמ יו"ד בנ תוך  מי ה  מה חש ח רנ תה פש ני ל של יכה הי ה' הנ ך, זו  אמ בי י יש יהה כי הה יהה - (שם) וש ני שש ה הנ שה רה פה הנ
תוך א מי יוצי ה קול של מםענ בה שש ה לי זל ל הנ יכה הי ה יו"ד בנ שה עה הוא של ר הנ טל פל הנ בו. של ים של רי תה סש ני ים הנ רי דה חמ אות ונ רה דש סנ כש אנ
נו קול. מל יא מי הוצי לש ח אותו  תנ א יו"ד ופה ים, ובה די דה צש ל הנ כה ר בש תה סש ה הוא ני זל ר הנ שופה הנ שום של ה, מי זל ר הנ שופה הנ
או יהצש ה  זל הנ ר  שופה ת הנ יענ קי תש ובי רות.  חי לנ ים  די עמבה יא  הוצי לש קול  נו  מל מי יא  הוצי וש לו  ע  קנ תה ח אותו,  תנ פה של ן  יוה כי וש
ייש ך  שום כה ה, ומי זל ר הנ שופה ן הנ ה מי אה ה בה לה אג ל גש כה ים. וש יהמי סוף הנ ת בש רל חל ם אנ ענ פנ יד בש תי ך עה כה ם, וש יי רנ צש מי ל מי אי רה שש יי
ת לנ אג גש יא קולו לי ומוצי ה  מה חש חנ רנ פותי ל יו"ד של כםחנ של א בנ ה בה זל ר הנ שופה הנ י מי רי המ זו, של ה הנ שה רה פה ם בנ יי רנ צש ת מי יאנ צי יש

דוש. קה ם הנ שי ל הנ יהה של ני שש אות הנ זו ה, הה ים. וש די עמבה הה

כםל, ל הנ חוד של יי ה הנ כםל ובה ת הנ לל כולל א"ו של ל (דברים ו). זו וה אי רה שש ע יי מנ ל שש חוד של יי ית - סוד הנ ישי לי ה שש שה רה פה
ים די דה י צש ני ל שש לות של לה , כש מוענ ם שה יהה אי הה וש ית - (שם ה)  יעי בי רש ה הה שה רה פה כםל. הנ ל הנ הוא נוטי וש ים  די ינחמ תש מי ובו 
ין לי פי תש הנ ם. וש הל ת מי לל לל כש ני ם וש ת אותה לל נוטל ה של רונה חמ אנ זו ה' הה ה. וש טה מנ לש ה של בורה גש ל, הנ אי רה שש ת יי סל נל ם כש הל ת בה זל חל אל נל של
- ך  םאשי ת ר לנ דנ וש םאש.  ל ר ין של לי פי תש לו  ל - אי מל רש כנ כנ ך  יי לנ עה ך  םאשי ן, ר ל כי ענ וש דוש.  קה ם הנ שי יות הנ אותי ש  מה ם מנ הי

ה. לה עש מנ לש מו של ה כש מות ייש לה לי ך שש ף כה ה, אנ לה עש י מנ פי לנ יהה כש ני יא עמ הי ל יהד, של יא של הי ה הנ לה פי תש הנ

ן ל כי ענ אוי. וש רה הוא כה דוש הנ קה ם הנ שי ז בנ חי אה הי ים לש תי בה ם הנ אותה חוז בש אה שור וש ים - הוא קה טי הה רש סור בה ך אה לל מל
ם שי ד בו הנ ינחי תש ף הוא מי דוש, אנ קה ם הנ שי ד בו הנ ינחי תש ים מי אלהי ה בי ים. מה להי ם אל לל צל ם הוא בש הל ן בה קי תנ תש מי י של מי

ד. חה כםל אל הנ ל יהד, וש ה של לה פי םאש ותש ל ר ין של לי פי ם. תש א אםתה רה ה בה בה קי ר ונש כה אוי. זה רה דוש כה קה הנ

ת חנ אנ ץ, וש רל אה ל הה ר של עמשי ר מנ שי ענ ת לש חנ וות - אנ צש י מי תי אן ייש שש ץ. כה רל אה ר הה שנ עש ר מנ שי ענ ה - לש רי שש ת על חנ ה אנ וה צש מי
ל י כה ני ל פש ר ענ של ע אמ רנ זל ענ  רי ב זם של ל עי ת כה ם אל כל י לה תי תנ ה נה ני תוב (בראשית א) הי כה ן, של ילה אי רות הה ל פי ים של כורי בי
תוב כה ל, וש אי רה שש יי ר בש עמשי ל מנ י כה תי תנ ה נה ני י הי וי י לי ני בש לי ם (במדבר יח) וש תוב שה כה י, וש תי תנ ה נה ני אן הי תוב כה ץ. כה רל אה הה

ה' הוא. ץ לנ עי י הה רי פש ץ מי רל אה ע הה רנ זל ץ מי רל אה ר הה שנ עש ל מנ כה (ויקרא כז) וש

ענ רי ץ זם י עי רי ר בו פש של ץ אמ עי ל הה ת כה אל תוב (בראשית א) וש כה ן, של ילה אי י הה כורי יא בי בי הה ה - לש רי שש ים על תי ה שש וה צש מי
י תי תנ נות. נה ילה אי י הה כורי לו ובי ר של עמשי מנ ל הנ ם כה הל ן לה תנ נה ם וש הל יר לה תי ל. הי כה אמ מנ סור לש ם אה כל י, לה אוי לי רה ה של ל מנ ע. כה רנ זה

ם. יכל רי חמ אנ דורות של םא לנ ל ם וש כל ם - לה כל לה

ד חה אל ים וש יי ל חנ ד של חה ם, אל ים הי ני מג י מש ני שש ים. של יי חנ שםר אותו בנ קש נו לי בש יון לי דש עמשות פי ה - לנ רי שש לש על ה שש וה צש מי
םא יהכול ל וש ה אותו,  הוא הוא פודל ת הנ ול מה יהד הנ נו, מי ת בש אל יש  אי ה הה דל פש יי של ם. וכש דה אה ל הה ים ענ די עומש ת, וש ול ל מה של
ה אםד - זל ים, מש יי ך חנ אנ לש ה מנ ה טוב - זל ני הי ל, וש לה כש ה, בי שה ר עה של ל אמ ת כה ים אל להי א אל ינרש ל ונ ה סוד של זל יו. וש לה לט עה שש לי
ה לו ה קונל זל יון הנ דש פי ת. בנ ול מה ל הנ ש אותו של לה חש נל ים, וש יי ל חנ ה של יים זל קנ תש הוא מי יון הנ דש פי ן בנ ל כי ענ ת. וש ול מה ך הנ אנ לש מנ

ז בו. םא אוחי ל ב אותו וש ע עוזי רה ד הה צנ אותו הנ ר. וש אי בה תש ני מו של ים, כש יי חנ

לולות אן כש ית. כה אשי רי ה בש עמשי ל מנ כה ה מי נוחה מש הוא יום הנ ת, של בה שנ ת יום הנ מםר אל שש ה - לי רי שש ע על בנ רש ה אנ וה צש מי
מו ת, כש בה שנ ת יום הנ מםר אל שש דושו. לי קי יום בש ש אותו הנ די קנ ת לש חנ אנ ת, וש בה שנ ת יום הנ ירנ מי ת שש חנ וות - אנ צש י מי תי שש
ש די קנ תש הי ד של עמשו ענ ננ וש לו בו  לש כש תנ שש ים ני עמשי מנ ל הנ כה מות, וש עולה ה לה נוחה ל מש הוא יום של יו, של לה נו עה רש ענ הי וש נו  רש כנ זש הי של
רוך דוש בה קה ע הנ םא יהדנ י ל כי ם גופות. וש הל או לה רש בש םא ני ל ל רוחות של ה של יאה רי ה בש רה אמ שש יום, ני ש הנ די קנ תש הי ן של יוה יום. כי הנ
ד צנ ת אותו הנ ר אל ע עורי רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ א עי לה לו? אל לה רוחות הנ או גופות לה רש בה יי ד של יום ענ ת הנ ש אל די קנ ב לש כי ענ הוא לש

גופות. ם בש עולה ק בה זי חנ תש הי ים לש יני ה מי מה כנ ה רוחות בש מה דו כנ רש פש ני ם, וש עולה ק בה זי חנ תש הי ה לש צה רה ע וש רה ל הה ר של חי אנ הה

ר עורי תש הי ר, וש חי ן אנ ילה אי ה בש כה הי ת רוחנ וש יבנ שי ים נש יי חנ ץ הנ תוך עי ר מי עורי תש ך, ני רוך הוא כה דוש בה קה ה הנ אה רה ן של יוה כי
ה, זל ה הנ לה יש לנ יא בנ טוב הי ד הנ צנ רות רוחות בנ עורש תש הי ת גופות וש יאנ רי י בש רי המ יום. של ש הנ די קנ תש הי ל טוב וש ר של חי ד אנ צנ
ם עולה יהכול הה םא  טוב, ל ד הנ ים צנ די ינקש ם של רל ה טל זל ה הנ לה יש לנ ר בנ חי אנ ד הה צנ ים הנ די קש א הי לי מה לש אי וש ר.  חי אנ ד הה צנ םא בנ ל וש
ים די קש הי יום, וש דוש הנ יו קי נה פה ג לש לי די ה - של פואה ים רש די קש רוך הוא הי דוש בה קה ל הנ בה ד. אמ חה ע אל גנ לו רל פי ם אמ יהל ני פש עממםד לי לנ
ה זל ה הנ לה יש לנ ה בנ נה בש ק, ני זי חנ תש הי ם לש עולה נות בה בה הי ר לש חי אנ ד הה צנ ב הנ שנ חה ה של ם. ומנ עולה יים הה קנ תש הי ר, וש חי אנ ד הה צנ י הנ ני פש לי
ים מי כה ל חמ ן של תה עונה ך  שום כה טוב. ומי ד הנ צנ ה מי זל ה הנ לה יש לנ דושות בנ רוחות קש נו גופות וש בש ני ק, וש זי חנ תש הי טוב וש ד הנ צנ

ת. בה שנ ת לש בה שנ ה מי ת זל ים אל עי יודש של

ת כל ה. הולל שה דג קש ל הנ ד של ה צנ תה שש עמשות - עה ה לנ בה שש יא חה הי מו של כש ר, של חי אנ ד הה צנ ה הנ ת זל ה אל ז רואה י אה רי המ של
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ם ל גופה לוי של גי ם בש תה טה ת מי ים אל שי מש שנ מש ם של ל אותה ת כה ה אל רואה ה, וש לה ים של די דה צש הנ אות וש בה ה צש מה כנ ת בש טל שוטל ומש
ר חי אנ ד הה צנ הנ ם רוחות מי יהל לי ים עמ רויי שש יו  הה ים, של פי כש ני ם  ם הי שה ים מי אי יוצש ים של ני בה ם הנ ל אותה כה וש ר,  ני אור הנ לש
ת גל הורל וש י"ת  ילי לי ם  הל בה ה  שורה וש ים,  יקי זי מנ ים  אי רה קש ני של ים  עי שה רש הה ל  יות של אי ילה טי רש ענ הה רוחות  הה ם  אותה וש הוא.  הנ

ם. אותה

יל ל לי ן כה מה טש ני וש מו  צש ין ענ טי קש ר מנ חי אנ ד הה צנ הנ ם, אותו  עולה ל הה ת ענ טל ה שולל שה דג קש הנ יום וש הנ ש  די קנ תש הי ן של יוה כי
ל ים של לויי גי ת הנ אות אל רש ר לי תל סי רות בנ ני ל הנ ים ענ כי הולש של לו  ת של כנ ל הנ כה ימו"ן, וש סי אה ט לש רה ת, פש בה שנ יום הנ ת וש בה שנ
נות חמ אות ומנ בה ה צש מה ת, כנ בה שנ ה הנ אה יהצש ן של יוה דול. כי גה הום הנ תש ב הנ קל נל תוך  ים בש ני מה טש ני ך  ר כה חנ אנ וש ים,  ישי מי שש תנ הנ
קום ה מה יזל אי דוש. לש קה ם הנ עה ל הה ענ טו  לש שש םא יי ל ים של עי גה ל פש יר של ן שי קנ ן תג ל כי ענ וש ם,  עולה ים בה טי שוטש ים ומש חי פורש
ם ים אותה רואי דוש, וש קה ם הנ עה ל הה ם ענ עולה לט בה שש ים לי בי חושש זון וש פה חי ים בש אי יוצש של הוא? כש ה הנ לה יש לנ ים בנ טי שוטש מש
ם שה מי ים  חי פורש כוס,  הנ ל  ענ ים  ילי די בש ומנ ה  לה פי תש בנ ים  ילי די בש מנ ית  אשי רי ובש זו,  הנ ה  ירה שי הנ ת  אל ים  רי אומש וש ה  לה פי תש בנ

ים. עי רה ים הה די דה צש הנ ם ומי הל נו מי ילי צי ן ינ מה חמ רנ ר. הה בה דש מי תוך הנ ים לש יעי גי ים ומנ טי שוטש ים ומש כי הולש וש

מו. צש ת ענ ל אל לי קנ מש י של ד - מי חה ם: אל מה צש ענ ה לש עה ים רה מי גורש ם של ה הי לשה ה, שש כה רה בש ם לי רונה כש זי ינו  בותי רנ רו  מש אה
ם רל טל ת בש בה י שנ אי מוצה ר בש יק ני לי דש מנ י של י - מי ישי לי שש ת. הנ יי זנ ם כנ הל בה ייש  ים של רורי פי ם או  חל ק לל זורי י של י - מי ני שי הנ
קום מה ם. של נה מנ זש יענ  גי הי ם של רל טל זו  הנ ש  אי ק בה לי דה הי נםם לש יהי גי הנ ש  אי ם לש גורי א, של רה דש סי ה דש שה דג קש ל לי אי רה שש ים יי יעי גי מנ של
ר יק ני לי דש הי של ת אותו  ים אל לי לש קנ נםם מש יהי גי ים בנ נושי עמ ם של אותה תות, וש בה ים שנ לי לש חנ מש ם של אותה נםם לש יהי גי בנ ד ייש  חה אל
ה פה ני ך צש פש נה צש נוף יי גו', (שם) צה ר וש בל ה גה לה טי לש ך טנ לש טל לש טנ ה ה' מש ני ים לו: (ישעיה כב) הי רי אומש נו, וש מנ יענ זש גי הי ם של רל טל

ם. יי דה ת יה בנ חמ ץ רנ רל ל אל דור אל כנ

ל ים ענ ילי די בש ה ומנ לה פי תש ים בנ ילי די בש ל מנ אי רה שש יי ד של ת ענ בה את שנ יוצי של כש ש  יק אי לי דש הנ אוי הוא לש ין רה אי שום של מי
ל כוס, כה ל הנ ים ענ ילי די בש מנ ה של עה שה ינו. ובש לי ת עה טל ת שולל בה שנ ת הנ שנ דג יא, וקש ת הי בה ן שנ מנ זש ד אותו הנ ענ שום של כוס, מי הנ
תו עמבודה לנ וש קומו  מש יהשוב לי ד  חה אל וש ד  חה ל אל חםל, כה מות הנ יש ל  ענ נו  מנ תש הי נות של חמ מנ ם הנ ל אותה כה וש יהלות  חמ ם הנ אותה

שלהיתשמננהה עהלליהה.

ד טונו, ענ לש ל שי טי בנ תש חםל מי הנ ם, וש עולה ט בה שולי ר וש עורי תש ש מי קםדל יום, הנ ש הנ די קנ תש הי ת וש בה ה שנ סה נש כש ני של כש שום של מי
ן מנ זש ד הנ ם ענ קומה מש ים לי בי םא שה ת, ל בה את שנ יוצי ב של גנ ל  ף ענ אנ וש ם.  קומה מש ים לי בי םא שה ת ל בה שנ את הנ יוצי ה של עה שה הנ
מות ל יש נו ענ מנ תש הי נות של חמ מנ הנ ק, וש לי תנ סש ש מי קםדל ז הנ חםל. אה ש לש ין קםדל יל בי די בש מנ ה יי' הנ תה רוך אנ ים בה רי ל אומש אי רה שש יי של
ד ים ענ טי םא שולש ה ל ל זל ם כה עי . וש יהה לל ד עה קנ פש הג תו של רש מנ שש ל מי ד ענ חה אל ד וש חה ל אל ם, כה קומה מש ים לי בי שה ים וש רי עורש תש חםל מי הנ
מוד סוד ענ מי ] [נ"א של ענ שופי ש של אי אור הה מי שום [של ש, מי אי י הה אורי ים מש אי רה קש ם ני כגלה ר. וש ני סוד הנ יו אורות מי הש יי של
ימו לי שש ם הי רל ר טל יק ני לי דש ם מנ דה אה של ה כש ל זל כה תון. וש חש תנ ם הנ עולה ל הה ים ענ טי שולש ם וש ים כגלה אי ש בה אי יסוד הה ש] ומי אי הה

א. רה דש סי ה דש שה דג קש ת הנ ל אל אי רה שש יי

ת ם אל יהל לי ים עמ יקי די צש נםם מנ יהי גי בנ ים של עי שה רש ם הה א, אותה רה דש סי ה דש שה דג ימו קש לי ינשש ד של ין ענ תי מש ם הוא מנ ל אי בה אמ
בור (בראשית כז) צי ים הנ רי אומש כות של רה בש ל הנ יש כה אי ל אותו הה ים ענ מי יש קנ ם מש הי רוך הוא, וש דוש בה קה ל הנ ינו של די
י רי שש גו'. (תהלים מא) אנ ה וש דל שה ה בנ תה רוך אנ יר ובה עי ה בה תה רוך אנ ם (דברים כח) בה יי מנ שה ל הנ טנ ים מי להי אל ך הה ן לש תל יי וש
ה עה רה ת הה טל שולל יום של ה? הנ עה יום רה ה בש ה זל יות, מנ הש יך לי רי יהה צה ע הה יום רנ הו ה'. בש טי לש מנ ה יש עה יום רה ל בש ל דה יל אל כי שש מנ
רוך הוא. דוש בה קה ל הנ צל או אי טש חל או מי פש רנ ע לש רנ יב מש כי הו שש ל - זל ל דה יל אל כי שש י מנ רי שש תו. אנ מה שש ת ני ת אל חנ קנ יא לה הי הנ
יום ה'. הנ הו  טי לש מנ יש ה  עה יום רה ר בש מנ אל נל של מו  נו, כש מל צול מי ם, ני עולה ל הה ה ענ ין שורל די הנ יום של ה הנ ר - זל חי ר אנ בה דה

ם. עולה ל הה לט ענ שש ה לי עה ה רה אותה ין לש די ר הנ סה מש ני של

בשריאשיית

א יהצה ק, וש זה יצוץ חה יון ני לש אור על יקות בש קי ק חמ קנ ך חה לל מל צון הנ ק] רש קנ ך חה לל מל ת הנ מנ כש חה ית בש אשי רי םאש [נ"א בש ר בש
םא ל חםר וש םא שה ל ן וש בה םא לה ת, ל ענ בנ טנ עוץ בש ם נה גםלל ן בש שה י"ן סו"ף עה אי סוד] הה [נ"א מי םאש  ר ים מי רי תה סש ני ר הנ תנ סש ני תוך 
ד חה ן אל יה עש א מנ אור יהצה מה הנ תוך  ים בש ני פש יר. לי אי הה ה צורות לש שה ה, עה ידה די ד מש דנ מה של ל. כש לה ן כש ול םא גה ל םא יהרםק וש ל דםם וש אה
לו יר של וי אמ ת הה ע אל קנ םא בה ל ע וש קנ י"ן סו"ף בה אי ל סוד הה ים של רי תה סש ני ר תוך הנ תה סש ה. ני טה מנ צורות לש עו הנ בש צש נו ני מל מי של
םא ה ל דה קג נש ה  ר אותה חנ ה אנ יונה לש ת על רל תל סש ת ני חנ ה אנ דה קג ה נש ירה אי לו מש ה של יעה קי בש ק הנ תוך דםחנ מי ד של ל, ענ לה ע כש םא נודנ ל

כםל. ל הנ אשון של רי ר הה מה אמ מנ ית, הנ אשי את רי רי קש ן ני כי לה ל, וש לה ע כש נודנ

ץ. רל אה ם וה יי מנ או שה רש בש בו ני בות אהו"ה, של י תי אשי ץ, רה רל אה ת "הה אי ם "וש יי מנ שה ת "הנ ים "אי להי א אל רה ית בה אשי רי בש
נות ילה אי ל הה כה ה בש שוקה ן תש תנ הוא נה ה. וש בה ייש  ה של ל מנ כה ץ וש רל אה ה הה אה רש בש ני ם. ו"ה - בו  יי מנ שה הנ או  רש בש ני א"ה - בו 
ר שומי ה וש לה עש מנ לש יו מי לה ה עה נל מג ין מש אי ה של טה מנ לש ב מי של עי ב וש של ל עי ך כה ין לש רו, אי מש אה ה של הוא מנ ץ, של רל אה בה ים של בי עמשה הה וש

ץ: רל אה רו בה טה שש ים מי שי ם תה ם אי יי מה קות שה תה חג עש יהדנ ר (איוב לח) המ מנ אל נל ל, של דנ ר לו גש אומי ה אותו וש כל מנ אותו, של

ל ר של תה סש ני ר הנ זםהנ ד. הנ על ם וה עולה ים לש בי כוכה ים כנ בי רנ י הה יקי די צש יענ ומנ קי רה ר הה זםהנ רו כש הי זש ים ינ לי כי שש מנ הנ (דניאל יב) וש
םאת, ז ית הנ אשי רי ה הה טה שש פנ תש ז הי אה ה זו [אור], וש דה קג נש יר] בי אי הי ] [וש יענ גי םא הי ל וש יענ  גי הי לו [של יר של וי אמ ה בה כה ים הי רי תה סש ני הנ
ע רנ ם זה תו], שה חש בנ שש תי לו ולש יכה הי בודו ולש כש לי חו] [נ"א וש בש שנ לו ולש יכה הי בוד לש תו, [כה חש בנ שש תי בודו ולש כש ל לי יכה ה לו הי שה עה וש
ע רנ מו זל בודו, כש כש ע לי רנ ע זל רנ זה ר של ה. זםהנ תה בש צנ ש מנ ע קםדל רנ ה סוד (ישעיה ו) זל זל ם, וש עולה ת הה לל תועל יד לש הולי ש לש ע קםדל רנ זל
זו ית הנ אשי רי כםל. בה ת לנ לל תועל תו וש חש בנ שש יא תי הי ל של יכה ה לו הי עושל ים וש ני פש ה לי סל כנ תש מי ן טוב של מה גה רש ל אנ ה של זל י הנ שי מל הנ
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ים. להי א אל רה ית בה אשי רי ה - בש סוד זל ים, וש להי א אל רה קש ה ני ל זל יכה ה. הי זל ל הנ יכה הי ת הנ ע אל םא נודנ ל ר של תה סש א אותו ני רה בה

ה זל ם בה ה. אי זל ר הנ תה סש ני ר הנ זםהנ ל הנ ה של דה קג נש ל הנ טות של שש פנ תש סוד הי בש או  רש בש רות ני מה אמ מנ ל הנ נו כה מל מי ר של זםהנ הנ
ית, אשי רי ה סוד בש ר זל מו. זםהנ לש צנ ם בש דה אה ת הה ים אל להי א אל רה בש יי תוב (בראשית א) ונ כה ה, של יהה מי ין תש א, אי רה תוב בה כה
ה רה עמטה קוק בנ ים, חה להי יר] אל אי ה מי יקה קי חמ יר, בנ אי דו [נ"א מי צי קוק בש דוש חה ם קה ילה, שי הש מו אל כםל, שש ל הנ אשון של רי הה
א יוצי של םא"ש  "ר ר של ית אמ אשי ל רי ל סוד של ית של אשי רי נוז, הה גה וש ר  תה סש ל ני יכה "ר הי של ה] אמ רה עמטה ת הה יקנ קי חמ [נ"א בנ

ית. אשי רי מי

ה יונה לש על ית  אשי רי ית,  אשי רי ל  כולי ית  אשי רי בש ז  אה ד,  חה אל כש ר]  דל סי [כש ל  יכה הי הנ וש ה  דה קג נש הנ ר  חנ אנ לש ן  קי תנ תש הי של וכש
ה יונה לש על ה  דה קג נש ל]  יכה הי הנ ש  די חנ תש הי נו  מל ומי [נ"א  ת.  יי בנ א  רה קש ני וש ל  יכה הי הנ גון אותו  ף  לי חנ תש הי ך  כה ר  חנ אנ ה.  מה כש חה בש
ת. יי בנ שוב בנ יהה יי ם הה רל טל של ד, כש חה ל אל לנ כש ד, בי כםל הוא ינחנ הנ של ית, כש אשי רי סוד בש ה בש זל ה בה ל זל םא"ש, כולי את ר רי קש ני

ר. תה סש יר ני מי ים טה להי א אל רה קש ז ני שוב, אה יי קון הנ תי ע לש רנ זש ני ן של יוה כי

ם ל אותה קון של ל תי יטות של שי פש יהם בי ת קנ יי בנ הנ יד, וש הולי תוכו לש ים] בש ני בה ד של ים [ס"א ענ ני בה של נוז כש גה ר וש תה סש ר ני זםהנ
ל ל של לה כש כםל בנ א הנ לה ים, אל להי א אל רה קש םא ני שוב, ל יי טות הנ שש פנ תש ה הי טה שש פנ תש םא הי ל ה וש רה םא הוסש ל ד של ענ ש, וש ע קםדל רנ זל
י הוא אותו ע בו. מי רנ זש ני ע של רנ זל אותו  דות מי ם תולה יא אותה ים, הוצי להי ל אל ם של שי ן בנ קי תנ תש הי ר של חנ ית. אנ אשי רי בש

ה. דה קג ה נש אותה או מי יהצש ה של תורה ל הנ קוקות סוד של יות חמ לו אותי ע? אי רנ זל

לו לש כש ני "ק. וש ירי "ק, חי "ם, שורג דות: חםלה קג ה נש לשה ל שש ע] של רנ ל סוד [זל יכה תוך אותו הי ה בש עה רש ה זה דה קג נש ה הנ אותה
ל ת כה לל כולל של ת זוגו  בנ מו  את עי א, יוצי יוצי ה של עה שה ד, בש חה בור אל חי א בש יוצי ד. קו"ל של חה סוד אל עמשו  ננ וש ה  זל ה בה זל
רון. חמ יל"ה אנ הש ת), הוא אל רל אל פש ם (תי יי מנ הוא שה ה של זל קול הנ ת זוגו. הנ "ם, קול ובנ יי מנ שה "ת הנ תוב אי כה יות, של אותי הה

ה. ע] זל רנ מו [נ"א זל ים כש ני וה גש הנ יות וש אותי ל הה ל כה כולי ר של זםהנ הנ

ים. להי אל א  רה בה ית  אשי רי בש יון  לש על הה ה  זל הנ סוד  ד הנ גל נל כש גות  רה דש לש  שה לו  אי יהוה,  ינו  להי אל יהוה  אן,  כה ד  ענ
ת ה. אי טה מנ כםל לש יים הנ קנ י"ם - סוד לש להי כםל. אל ם הנ שה ט מי שי פנ תש הי ר לש תה סש "א - סוד ני רה אשון. בה ית - סוד רי אשי רי בש

ד. חה אל ה כש בה קי ר ונש כה ם זה ידה רי פש הנ םא לש ל ם - של יי מנ שה הנ

"א ף הי תוסי מי ך  ר כה חנ סוף. אנ וה םאש  ם ר יות הי אותי ל הה ל כה ל של לה כש ם, הנ יות כגלה אותי הה חנ  לוקי של - כש "ת  אי
ת - סוד ם. אי ת כגלה ילה אל חנ "ה מש תה אנ ה (נחמיה ט) וש ל זל ענ "ה, וש תה א אנ רה קש ני "א, וש ם הי יות עי אותי ל הה ר כה בי חנ תש הי לש

יון. לש ה יהו"ה סוד על ם - זל יי מנ שה א. הנ רה קש ך ני כה אדני וש

עמשות יון, לנ לש ת על מנ גש דג ים כש להי ה אל ץ - זל רל אה ד. הה חה כםל אל הנ "ת - סוד ויהו"ה, וש אי ה. וש בה קי ר ונש כה קון זה "ת - תי אי וש
ר תל ל סי אן סוד של ד כה ים. ענ די דה ה צש מה כנ ה לש ם זל ד שי רה פש ם ני שה קומות, ומי ה מש לשה שש לול בי ה כה ם זל ים. שי בי אי רות וש פי

ה: אה לש הה אן וה כה ד. מי חה סוק אל ל פה ר של תל סי ר בנ תה סש ך ני רל דל יד בש עלמי הל ה וש נה ק ובה קנ חה ים של רי תה סש הנ

ס רוחנ ני י כי ד, מי יהרנ ה וש לה עה ם של כל י מי עו. מי מש שי וש בו  רש ה, קי לה שה מש מל ים בנ לי ים מושש רי ים, שה מי ים רה רי שה ה. קש נה שש מי
םאש ר ר בה תה סש ד ני חה ה אור אל לה בודו, עה כש בוד לי עמשות כה ן לנ בה לה םאש הנ ר ל הה צון של רה ה בש לה עה ה של עה שה ע, בש יידנ יהדו, יהקום וש בש
אותו ד, וש חה כםל אל ה הנ עמשה ננ וש דו  יהרש וש לו  עה ד, וש חה אל כםל כש רות הנ בש חנ תש ירות מי אי פות מש לי יא קש הוצי וש ה  ב בה שנ כםל, נה ל הנ של
יא כםחנ הוצי ה, וש ב בה שנ נה יצוצות וש ק ני רנ זה ד וש יהרנ ה וש לה יל"ה. אותו אור עה הש א אל רה קש יר ני אי הי וש ה  ב בה שנ נה של ר כש תה סש אור ני
רו בש חנ תש הי ירות של אי פות מש לי ם קש ת, אותה רל תל סש ני וש ה  ירה מי ה טש יקה קי חמ יל"ה. בנ הש ר אל של אמ מו  א שש רה קש ני וש ד,  חה יר אל מי טה

ה. " הוה א יש רה קש ני יון, וש לש ל אותו אות על כםחנ של ה בש יקה קי חמ או בנ ר, יהצש תה סש ד ני חה ע אל לנ תוך סל מי

א רה קש ני ד וש ל צנ כה ץ לש נוצי יר של מי ד טה חה יא כםחנ אל הוצי ר, וש בל ל עי כה ים לש קי ים זורש צי ים נוצש יקי יא זי הוצי ה וש ב בה שנ עוד נה
יא כםחנ הוצי ש, וש ל אי ים של שורי ם קי יי אתנ ף ומה לל אל ה בש לה עה ד וש יהרנ ה וש לה עה ה, וש ב בה שנ ר נה תה סש יר ני מי "ל. עוד אותו אור טה אי
ם הל מי ד,  צנ ל  כה לש ים  טי לוהמ ים  ירי מי טש כםחות  ים  טי שש פנ תש מי ה  זל מי ה.  בורה גש הנ זו  וש ים,  להי אל א  רה קש ני וש יר  מי טה ד  חה אל

ים. רי חי ים אמ קוני תי ים בש ני קה תג מש ם של הל ים, ומי פי ים יה קוני תי ים בש ני קה תג מש של

י ני ין שש ד בי עומי ם. וש יי מנ א שה רה קש ני ים, וש מי חמ ת רנ דנ ה, מי " הוה א יש רה קש ני ד של חה יר אל מי טה יא כםחנ  הוצי וש ה  ב בה שנ עוד נה
יים קנ לש ינו  מי ד לש חה אל ד וש חה ל אל ים, כה יוני לש על נות הה חמ מנ ל הנ כה וש יהלות  חמ ל הנ כה או  ה יהצש זל אות. מי בה ים צש אי רה קש ני יהלות של חמ

ך: חנ בה ם בוטי דה י אה רי שש אות אנ בה תוב (תהלים פד) ה' צש יו כה לה מות, עה עולה ת הה יג אל הי נש הנ ולש

יון לש סוד על ים מי טי שש פנ תש מי ים של די דה ה צש שה ם, שי יי מנ שה ה הנ צי ד קש ענ וש ם  יי מנ שה ה הנ צי קש י"ת, מי א שי רה ית, בה אשי רי בש
ה. לה עש מנ לש ת של חנ ה אנ דה קג ל נש טות של שש פנ תש א הי רה ה. בה אשונה ה רי דה קג תוך נש א מי רה בה קודות] של לש נש שה טות [נ"א מי שש פנ תש הי בש

יות. ם אותי יי תנ ים ושש עי בה רש ל אנ ם של שי ק סוד הנ קה חש אן נל כה וש

ים כי הולש ם  הל לה של גון  ני ובנ נות,  גש ננ מש של ים]  מי עה טש [נ"א  נועות  תש ת  מנ גש דג כש רו,  הי זש ינ ים  לי כי שש מנ הנ וש יב)  (דניאל 
דות. קג רוחנ נש הה יות, וש גוף אותי ם. הנ כה לש י מנ רי חמ ים אנ לי יה מו חנ ם, כש יהל רי חמ ים אנ עי נש עש ננ תש דות ומי קג יות ונש ם אותי יהל רי חמ אנ
יות אותי עות הה , נוסש ענ ים נוסי מי עה טש גון הנ ני של ם. כש קומה מש ים בי די עומש נועות וש תש ר הנ חנ ם אנ יהל עותי סש מנ ים בש עי ם נוסש כגלה

ם. קומה מש ים בי די עומש ים וש עי ם נוסש ינה ם אי ק, הי הוא פוסי של ם. כש יהל רי חמ דות אנ קג נש הנ וש

ה לל אי מו  גון כש ני טות הנ שש פנ תש - הי יענ  קי רה ים. הה מי עה טש גון הנ ר - ני זםהנ דות. כש קג יות ונש - אותי רו  הי זש ים ינ לי כי שש מנ הנ וש
ים קי פוסש של ים  מי עה טש הנ י  סוקי פי ם  אותה  - ים  בי רנ הה י  יקי די צש ומנ גון.  ני בש ים  כי הולש וש טות  שש פנ תש הי בש ים  טי שש פנ תש מי של



25

ר תל ל סי סוד של עות בש סה מנ ד בש חה אל ים כש ירי אי דות, ומש קג יות ונש ירו אותי הי זש ר. ינ בה דה ע הנ מה שש ך ני ל כה לנ גש בי ם, של יהל עותי סש מנ בש
ים מודי ם ענ - אותה יענ  קי רה ר הה זםהנ כש רו  הי זש ים ינ לי כי שש מנ הנ כםל. וש ט הנ שי פנ תש ה מי זל ים. מי רי תה סש ים ני ילי בי ם שש אותה ע כש סה מנ בש
ה ל מנ כה ל בש כי שש הנ ים בש לי כש תנ סש ם מי הי ים של יוני לש ים על ני דה אמ ים ונ מודי ם ענ ים - אותה לי כי שש מנ יון. הנ רש פי ל אותו אנ ים של ני דה אמ ונ
רו - הי זש ל. ינ ל דה יל אל כי שש י מנ רי שש ר (תהלים מא) אנ מנ אל נל מו של ה כש זל ר הנ תל סי לו. הנ ים של ני דה אמ יון ונ רש פי יך אותו אנ רי צה של

יך. רי צה ה של ל מנ כה יון בש רש פי אותו אנ ל בש כי תנ סש הי ן ולש יי ענ ים לש כולי םא יש ים, ל ירי אי םא מש ל ירו וש הי זש םא ינ ם ל אי של

י אשי ל רה מות ענ (יחזקאל א) ודש תוב בו  כה ים, של ילי כי שש מנ ם הנ י אותה בי ל גנ ד ענ עומי של - אותו  יענ  קי רה ר הה זםהנ כש
ם אותה יהה, וש ה חנ ל אותה ים של אשי ם רה אותה יר לש אי מי ר של ה, זםהנ תורה יר לנ אי מי ר של א. זםהנ נורה ח הנ רנ קל ין הנ עי יענ כש קי יהה רה חנ הנ
הו אור זל ם, וש שה א מי יוצי אור של הה אותו  לש יענ  קי רה אותו  ים לש לי כש תנ סש יד ומי מי ים תה ירי אי מש ים של ילי כי שש ם מנ ים הי אשי רה

ק. םא פוסי ל יד וש מי יר תה אי מי ה של תורה הנ

ספר הבהיר השלמה מההשמטות (סימן ל)

ה תםהו? ה זל ה, ומנ תה יש ר הה בה כש ה? של תה יש יענ הה מי שש ה מנ ה תםהו? מנ תה יש ץ הה רל אה הה תוב וש כה ה של ה זל יהה, מנ כש רנ י בש בי ר רנ מנ אה
תוב כה ה של ם מנ ל שי תוב בםהו - בו הוא, ענ כה ש, של מה ייש בו מנ ר של בה ה בםהו? דה ה זל ם. ומנ דה י אה ני ת בש ה אל הל תש מנ ר הנ בה דה
ע. רה קומו בש ם מש שה א תםהו וש רה לום. בה שה קומו בש ם מש שה א בםהו וש רה ים. בה להי אל ה הה שה ה עה עגמת זל ה לש ת זל ם אל (קהלת ז) גנ
רוך הוא - דוש בה קה ל הנ ינו של מי ר יש ל שנ אי יכה מי ד של מי לנ יו. מש רומה מש לום בי ה שה תוב (איוב כה) עםשל כה לום, של שה בםהו בש
יו. רומה מש לום בי ה שה תוב עםשל כה נו של יש הנ , וש יענ רי כש ם מנ יהל יני לום בי ם שה שה ש. וש - אי םאלו  מ ר שש ל שנ יאי רי בש גנ ד, וש רה ם ובה יי מנ
בםהו. לום מי שה תםהו, וש ע מי ד? רה יצנ א כי ע, הה א רה לום ובורי ה שה תוב (ישעיה מה) עםשל כה לום? של בםהו שה נו של ן לה יי ננ ומי
ה ר עםשל מנ אל נל לום, של שה קומו בש ם מש שה א בםהו וש רה ע. בה א רה לום ובורי ה שה ר עםשל מנ אל נל ע, של רה קומו בש ם מש שה א תםהו וש רה בה

יו: רומה מש לום בי שה

אותו ה בש מה ה זגהמ נה מל ה מי אה ם. יהצש יי מנ תוך הנ ג בש לל ה, של זל ם לה קםדל א מי קה וש ה דנ תה יש גו', הה בםהו וש ה תםהו וה תה יש ץ הה רל אה הה וש
דור] [מה קום  מש מי ה תםה"ו  תה שש על נל וש ה  רה הוסש וש ת,  סםלל פש ה  בה ה  תה יש הה וש ה  קה זה חמ ש  אי ה  בה ה  כה הי וש ם,  יי מנ בנ ג  לל של ל  של כםחנ 
ה. קה זה חמ ש  ל אי סוד של ך, הנ חםשל הנ ה  ב בה ינשי תש הי וש ת  סםלל פש תוך  ר מי רי בה תש הי רור של - בי בםה"ו  וה ת.  סםלל פש ן הנ ה, קי מה זגהמ הנ

נו. מל ה מי נה קש תנ תש הי ת וש סםלל ה פש י אותה בי ל גנ ל אותו תםה"ו ענ ה ענ סה "ך כי אותו חםשל וש

ה, בה שש רוחנ זו נה ר של חנ ם. אנ יי מנ י הנ ני ל פש ת ענ פל חל רנ זו מש ים, וש יי ים חנ להי אל ה מי אה יהצש ש של קםדל ים - רוחנ הנ להי רוחנ אל וש
ד ם, ענ יי עממנ ם ופנ ענ ה פנ פה רש צש ני ה וש פה נש צש ני ה וש רה רש בש ני של ה. כש מה זגהמ יב הנ בי מו שש ת כש סםלל ה פש תוך אותה ת מי חנ יקות אנ קי ה דנ רה רש בש ני
ק זה חה וש ה  דולה גש רוחנ  נו  מל א מי יהצה ף,  רנ צש ני וש ר  רנ בש ני ה  זל הנ תםהו  הנ של ה, כש מה ל זגהמ לה כש ה  ין בה אי ה של מה זגהמ ה  ה אותה רה אמ שש ני של
ר חנ אנ תוב (שם) וש כה ש, של ענ נו רנ מל א מי יהצה ף, וש רנ צש ני ם וש הל ר בה רנ בש יההו. ני לי ה אי אה רה ים, אותו של עי לה ר סש בי שנ ים ומש רי ק הה רי פה מש
לו סוד של ל בנ לנ כש ני וש רוחנ  ר הה רנ בש ש. ני אי ש  ענ רנ ר הה חנ אנ תוב וש כה ש, של לו אי סוד של ל בנ לנ כש ני וש ך  חםשל ר הנ רנ בש ני ש. וש ענ רנ רוחנ  הה

ה. קה ה דנ מה מה קול דש

ים בו לי כש תנ סש מי של מות, כש דש ו הוא בנ שה כש מות, ענ דש סוד הנ ל בש לה כש םא ני ל מות וש םא דש ל ן וש ול ין בו גה אי קום של תםה"ו - מה
יהה]. םא הה ל ל וש לה נו כש ינל אי ה בו וש אל רש ני ה [של זל ט לה רה ש פש בי לנ תש הי בוש לש כםל ייש לש ל. לנ לה מות כש ין לו דש אי

תוך ים מי אי יוצש ל תםהו  ה] של פה לי ה [נ"א קש יקה קי חמ הנ תוך  קועות בש ים שש ני בה מות אמ יור ודש צי ה ייש  זל - לה בםה"ו 
ה, טה מנ ה לש לה עש מנ לש ת מי לל ים תועל כי בוש, מושש ל לש יור של צי ם בש עולה ת לה לל ים תועל כי ם מושש שה ם, ומי ה שה קועה שש ה הנ יקה קי חמ
ים לויי ים תש מי עה פש יר. לי וי אמ ים בה לויי ה תש לל לונות] אי ים, [חנ מי פגלה ים ומש קובי ם נש ה הי ל זל ענ וש ה,  לה עש מנ ה לש טה מנ ה מי עולל וש
ין זי הה הום לש תש תוך הנ ם מי יי ים מנ יאי ן, ומוצי נה עג מש יום הנ ים בנ אי בש חנ תש ם מי ים הי מי עה פש לי ה, וש לה עש מנ ם לש שה ים מי עולי יר של וי אמ בה

ם. עולה תםהו בה ט הנ שי פנ תש מי ין] של אי ה] [של עה שה טות [נ"א וש ה ושש וה דש ז חל י אה רי המ ם, של שה תםה"ו מי ת הנ אל

ה, נה בה לש ש  יור. אי צי ה בש קה זה ה חמ קה רג יש ש  ה. אי אל רש מנ ה בש קה זה ה חמ מה דג אמ ש  ן. אי ול גה ה בנ קה זה ה חמ חורה ש שש ך הוא אי חםשל
ט רה ה, פש שוכה ש חמ םא אי ל ש, וש ך הוא אי תםה"ו. חםשל ת הנ ק אל זי חנ ה מש זל ים, וש שי אי ל הה כה ק בש זה ך חה כםל. חםשל ל הנ כולי ן של ול גה הנ
י ני ך פש גו'. חםשל ו וש שה ת עי א אל רה קש יי אות ונ רש יו מי ינה ה עי ינה הל כש תי ה סוד (בראשית כז) ונ זל תםהו, וש ת הנ ת אל קל זל חנ מש י של תנ מה לש

הום. י תש ני ל פש ך ענ חםשל הו סוד וש זל ק אותו, וש זי חנ יו לש לה ה עה שורל ך של א חםשל רה קש ז ני אה ע, וש רנ ים לה ני יר פה בי סש מנ ע של רנ

ה סוד (תהלים כט) זל יך, וש רי צה ה של ל מנ כה יג אותו בש הי נש ק אותו ומנ זי חנ ל בםהו, ומש ה ענ שורל רו"חנ הוא קול של
ים אי ם יוצש הל מי הומות של תש תוך הנ קועות בש ים שש ני בה ם. אמ יי מה י הנ ני ל פש ת ענ פל חל רנ ים מש להי ן רוחנ אל כי ם. וש יי מנ ל הנ קול ה' ענ
ה זל וש לו  יך  רי צה מו של ה כש הום, זל י תש ני ים, פש ני ם פה אותה ת לש קל זל חנ ה ומש יגה הי נש מנ ם. רוחנ  יי מה י הנ ני פש או  רש קש ה ני ל זל ענ ם, וש יי מנ
ים. להי ם אל רוי שי יו שה לה ך, עה או"ת. חםשל בה ם צש רוי שי יו שה לה "י. בםה"ו, עה דנ ם שנ ה שי יו שורל לה יך לו. תםה"ו, עה רי צה מו של כש

ם יהו"ה. רוי שי יהה שה לל , עה רוחנ

ר] תל ל סי סוד [של יו בש לה ט עה "י שולי דנ י שנ רי המ ין בו, של ה אי ם זל גו', שי ה' וש רוחנ  םא בה ים ל רי ק הה רי פה ק מש זה חה רוחנ 
הנתםהו.

ש, ענ בםהו רנ א הנ רה קש ך ני ל כה ענ בםהו, וש סוד הנ ט בו בש אות שולי בה ם צש י שי רי המ ש ה', של ענ רנ םא בה ש ל ענ רוחנ רנ ר הה חנ אנ וש
ש קול אי ר הה חנ אנ ך. וש חםשל ד הנ צנ ט בו מי ים שולי להי ם אל י שי רי המ ש ה', של אי םא בה ש ל ש אי ענ רנ ר הה חה אנ ש. וש ענ םא רנ ל ינו בש אי של
ם ל אותה ים של דועי ים יש רי יבה אי גוף וש י הנ קי רש ם פי הי אן, של ים כה קי רה ה פש עה בה רש ם יהו"ה. אנ א שי צה מש אן ני ה. כה קה ה דנ מה מה דש

ה. רה עה מש יההו בנ לי אי ר לש סנ מש ני יות של ה אותי רי שש ים על תי ל שש קוק של ם חה אן שי כה ר, וש שה ים עה ני ם שש הי ה, וש עה בה רש אנ
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ם ג' ן עי טה ר קה פה סש מי בש ה: תםה"ו  ה יי וה הנ  וש הנ  וש הנ  יש הנ  יות יש ן י"ב אותי ם בי תוב שי י כה אתי צה י, מנ וי ן לי יהמי נש י בי בי רי
ן טה ר קה פה סש מי ך בש ה ב' ב"ה בםהו. חםשל זל אות כה בה יהא צש רי טש ימנ ן גי טה ר קה פה סש מי יהא ש' ש"ד שד"י. בםהו בש רי טש ימנ יות גי אותי
ר פה סש מי ש בש ענ ן. רנ טה ר קה פה סש מי יהא יהו"ה בש רי טש ימנ גי ל בש כולי ם הנ ן עי טה ר קה פה סש מי ים. רוחנ בש להי יהא אל רי טש ימנ ל גי כולי ם הנ עי
ם י"ב ד שי גל נל ר כש י"ב יותי ל יהו"ה וש כולי ם הנ ן עי טה ר קנ פה סש מי ה בש קה ה דנ מה מה יהא בםהו. קול דש רי טש ימנ ל גי כולי ם הנ ן עי טה קה

יהא יב"ק. נלעד"ן: רי טש ימנ יות גי ה אותי לשה שש ם הנ ן עי טה ר קה פה סש מי ה בש קה ן דנ כי ה. וש רה ענ מי יההו בנ לי אי ר לש סה מש ני הנ

ד ענ ט. של רה פש ם בי עולה א הה רה בש יך ני ים אי זי נה םא גש צ מש ית לי אשי רי יא הה אן הי כה י אור. מי הי יש י אור ונ הי ים יש להי ר אל םאמל י ונ
סוד יר מי וי אמ לוי בה כםל תה יהה הנ אן הה ד כה ל. ענ לה ט וכש רה ל ופש לה יות כש הש ל, לי לה יות כש הש ר לי זנ ך חה ר כה חנ אנ ל, וש לה כש יהה בי אן הה כה
י רי המ ים. של להי ר אל םאמל י ה, ונ ירה מי תוב בו אמ ים, כה להי ל אל סוד של יון הנ לש על ל הה יכה הי כםחנ בנ ט הנ שי פנ תש הי ן של יוה ין סוף. כי אי

ר. םאמל י תוב בו ונ םא כה ל ל בה ר, אמ מה אמ ית הוא מנ אשי רי בש ב של ל גנ ף ענ אנ ט, וש רה פש ה בי ירה מי תוב בו אמ םא כה ה ל לה עש מנ לש

סוד ין סוף בש סוד אי אי מי שנ חמ תו בנ מה רה המ ם ונ רומי תש הי ר, כםחנ של םאמל י ת. ונ ענ דנ לה אםל וש שש ד לי ה הוא עומי זל ר הנ םאמל י ונ
יד הולי וש ש  ל קםדל ע של רנ זל ר מי הוסנ ה של מנ ל מי יכה הי יד אותו הנ ו הולי שה כש ים. ענ להי ר אל םאמל י ה. ונ בה שה חמ מנ םאש] הנ ר [נ"א בש
נו מל א מי יהצה ן של יוה ל. כי לה ע כש מנ שש םא ני ל אי של שנ חמ יד בנ יד אותו. הולי הולי י של חוץ מי ע בנ מה שש ד, ני לי ינ תש מי הוא של הנ אי. וש שנ חמ בנ

חוץ. ע בנ מה שש ני ה קול של עמשה א, ננ יהצה ה של מנ

ר זנ חה ך  ר כה חנ הוא י"ה. אנ א, של מה אי א וש בה ל אנ ל סוד של י - ענ הי א. יש ה יהצה סוד זל א בש יהצה ה של ל מנ י אור - כה הי יש
ה סוד יהה. אור זל ר הה בה כש י אור - אור של הי יש ר אור. ונ חי ר אנ בה דה ט לש שי פנ תש הי ית לש אשי יות רי הש ה לי אשונה רי ה הה דה קג נש לנ
ה דה קג יא נש הוצי ה וש לה חי תש ע בנ קנ ר. בה תה סש ני יון הנ לש על יר הה וי אמ ר הה תל ל סי סוד של ה מי עה קש בש ני ה וש טה שש פנ תש הי טות של שש פנ תש ר, הי תה סש ני
ה ה, מנ טה שש פנ תש הי י' זו  ן של יוה י'. כי ה זו  דה קג ה נש לה גי וש לו  יר של וי אמ ע מי קנ ין סוף בה י אי רי המ לו, של סוד של ת מי חנ ת אנ רל תל סש ני

ר. תה סש יר ני וי ל אותו אמ אותו סוד של א אור מי צה מש ר ני אה שש ני של

א, ט, יהצה שי פנ תש הי ן של יוה . כי יענ גי םא הי ל וש יענ  גי יו, הי לה עה ך  ר כה חנ ה אנ תה לש גנ תש ה, י' הי אשונה ה רי דה קג נש נו  מל ה מי אה צש מש ני של כש
ה דה קג ה נש רה אמ שש ני ז, וש ננ גש ני ק וש לי תנ סש הי א וש ד. יהצה ה עומי זל יהה, וש ר הה בה כש נו אור של יש הנ יר, וש וי אמ ר מי אה שש ני אור של הוא הוא הה וש
ה דה קג נש ך  רל דל בש יר בו  אי . מי יענ גי םא מנ ל וש יענ  גי ה, מנ דה קג נש ה  אותה יזות בש ני גש ך  רל דל יד בש מי ה תה יעה גי ילה מנ הש תי של נו  מל ת מי חנ אנ

ה. זל ה ובה זל יר בה אי ה, מי זל ה בה חוז זל כםל אה ן הנ כי לה נו, וש מל ה מי אה יהצש ה של אשונה רי

ה ד. אותה חה ה אל עמשל כםל ננ הנ י"ן סו"ף, וש קום אי מש ז בי נה גש ני וש יענ  גי הוא מנ ים בו, וש זי חה אל נל ים וש כםל עולי ה, הנ עולל של כש
ך א חםשל יו. יהצה ים הה חי לנ שו, וש רש םא קה ל ל א"ב וש יות של אותי ע הה בנ ים בו של ירי אי ט ומש שי פנ תש יא אור. ומי ת אור, הי דנ קג נש
יענ קי רה א  יהצה ים.  חי לנ ים  די עומש וש שו  רש קש ני שו,  רש קש ני םא  ל וש א"ב  ל הה רות של חי אמ יות  ע אותי בנ של בו  או  יהצש וש ך,  כה ר  חנ אנ
ה ד זל ל צנ יות של ע אותי בנ גו של לש ז כ"ב. די רות. אה חי יות אמ ה אותי מונל או בו שש יהצש ים, וש די דה י צש ני ל שש ת של לקל חמ יד מנ רי פש הי של
יות, אותי שו הה רש קש ני , וש יענ קי ש אותו רה רנ קש ים. ני חי ים לנ די יו עומש הה , וש יענ קי אותו רה ם בש קו כגלה קש חש נל ה, וש ד זל ל צנ ע של בנ של וש

ה. חוצה יר הנ אי הה ה לש תורה ם הנ ה שה קה קש חש נל ם, וש יהל יורי צי רו בש יש טנ צש הי מו וש לש גנ תש הי וש

ים, אור להי א אל רה קש ני של ך  ל חםשל י - סוד של הי יש ונ אשון.  יר רי וי אמ א מי יהצה דול סוד של ל גה הוא אי י אור - של הי יש
ין. יהמי םאל בש מ םאל ושש מ שש ין בי ל יהמי לה כש ים, ני להי ל ייש אל ל אי סוד של ז מי אה ין. וש יהמי םאל בש מ ל שש לה כש ני של

ר אה ל שש כה ולש ה  טה ומנ ה  לה עש מנ יר  אי - הי י טוב  כי י.  עי צה מש אל מוד הה ענ ה  זל  - י טוב  אור כי ת הה ים אל להי אל א  ינרש ונ
כםל יות הנ הש ת לי לקל חמ יד מנ רי פש גו' - הי ים וש להי ל אל די ינבש ים. ונ די דה צש ל הנ ת כה ז אל אוחי ם של שי סוד יהו"ה, הנ ים בש די דה צש הנ

ם. לי שה

ה, אור אי םא רש י טוב. ב אור כי ת הה ים אל להי א אל ינרש תוב ונ כה אור יום, וש ים לה להי א אל רה קש יי תוב (בראשית א) ונ כה
ים שי שי וש אות  מי לש  שש ה  מה חנ מות הנ יש ן  ינ נש מי ן  כי לה וש ה,  לה עש מנ לש של טוב  הנ מי לו  ן  תנ ני של כםחנ  מי יר  אי מי של כש ה,  טה מנ לש של ה  זל
נו מל ק מי יוני י, וש יעי בי הוא שש א טוב, וש רה קש ני יק של די ל צנ ה זו של גה רש ד דנ גל נל ם כש הל בועות. מי ה שה עה שש תי ים וש עי בה רש ה, אנ שה מי חמ ונ
ם אי הה ק מי הוא יוני ים, של מי עה ע פש בנ בועות של ה שה עה בש ד שי גל נל ים, כש מי עה ע פש בנ בועות של ה שה עה בש ה. שי טה מנ לש ה של זל ש הנ מל של הנ
ם יי ננ ים ושש רי שש ה על שה מי חמ ים ונ שי שי אות וש לש מי שש רו מי אמ שש ה. ני טה מנ לש ל של נות יובי ד שש גל נל ל, וכש את יובי רי קש ני ה של יונה לש על הה

ם. יהל לי ד עמ תון עומי חש תנ ם הנ עולה הה ה של תורה ל הנ יות של ם אותי יי תנ ים ושש רי שש ד על גל נל ים, כש יהמי

ים, ה יהמי שה מי חמ ים ונ שי שי אות וש לש מי ם שש מו אותה לש תנ שש הי של ב, וכש תה כש בי ה של א תורה רה קש ה ני לה עש מנ לש יק של די י צנ רי המ של
ן ל מי בי קנ ית לש ני בות שי יונות שה לש גות על רה ע דש בנ ן של ל אותה כה וש ה זו  גה רש דנ ל טוב, של ה זו של גה רש דנ ל מי בי קנ ית לש ני ים שי בי שה
ה, תונה חש ה תנ ינה כי את שש רי קש ני של זו  ה הנ גה רש דנ הנ ת מי קל ה יונל לה יש לנ ת בנ טל שולל ה של נה בה לש הנ של זו  ה הנ גה רש דנ הנ ה, וש יונה לש על ם הה אי הה
נו, מל מי ת  קל יונל וש ים  יוני לש על ים  נוקי פש תנ ם  אותה מי ה  אותה א  לי מנ מש יק  די צנ אותו  של ל  לנ גש ובי יק.  די צנ אותו  מי ת  קל יונל של

ה. נה בה את) לש רי קש (ני

ה ם אותה גנ ך  ש, כה מל של הנ ה מי ן לה תה ני ה של ק מנ א רנ לה ה אל מה צש ענ ה אור מי ין לה זו אי ה הנ תונה חש תנ ה הנ נה בה לש הנ מו של כש של
ים, דושי ים קש יוני לש ים על טי בה ר שש שה ים עה ני ים שש די עומש ה. וש לה עש מנ ה לש מה כש חה את יהם הנ רי קש ני ה זו  גה רש דנ ה, וש לה עש מנ לש ה של גה רש דנ

ם. יהל לי ה עמ זל ה הנ מה כש חה יהם הנ ח, וש רה זש מי ה לנ לשה ב ושש עמרה מנ ה לנ לשה רום, ושש דה ה לנ לשה פון ושש צה ה לנ לשה שש

ה שה עה זו  ה הנ גה רש דנ ד הנ גל נל םאת. וכש ז ה הנ מה גש דג כנ חנ  בי זש מי יב הנ בי ים סש די ים עומש טי בה ר שש שה ים עה ני ה שש טה מנ ם לש דה גש נל וכש
א לה א יהם? אל רה קש ם ני ענ טנ ה הנ א יה"ם. מה רה קש ה ני לה עש מנ ה לש זל יהם הנ הנ ר, וש קה ר בה שה ים עה ני ל שש ד ענ ה עומי טה מנ לש יהם של למםה הנ שש
אור ים לה להי א אל רה קש יי תוב (בראשית א) ונ כה א יום, של רה קש ה ני זל יהם הנ את הנ לי מנ מש יק של די ל צנ ה של גה רש ה דנ שום אותה מי
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א רה קש ני ה של זל יהם הנ א לנ לי מנ בו מש דוש, של קה ם הנ שי ל הנ סוד של יר בש אי ה מי זל יק, וש די צנ ענ לנ רג תוב (תהלים צז) אור זה כה יום, וש
ה ל זל כה יהם, וש ת הנ ים אל כי ים הםלש לי חה נש ל הנ תוב (קהלת א) כה כה הו של דוש). זל קה ם הנ שי ל הנ ה של רונה חמ ה (אנ תונה חש "א תנ הי
מו, עי גות של רה דש הנ ש  מי חמ לו  ים אי לי חה נש נו. הנ מל ים מי אי ים יוצש נוקי פש תנ ל הנ כה שום של את כםל, מי רי קש ני יק של די צנ ת הנ גנ רש דנ
ל סוד של זו בש ה הנ גה רש דנ ה לנ זל יק הנ די צנ יר הנ אי מי של ע. וכש בנ ת של את בנ רי קש ה ני גה רש דנ זו הנ ה, וש א אותה לי מנ יהם לש ל הנ ים אל כי הולש

ה. נה בה לש ים לנ מי עה ע פש בנ בועות, של ה שה עה בש ל שי סוד של ה בש ירה אי ה מש תונה חש תנ ש הנ מל של ים הנ מי עה ע פש בנ בועות של ה שה עה בש שי

ד גל נל ם כש הל בועות, מי ה שה עה שש תי ים וש עי בה רש ים, אנ ה יהמי שה מי חמ ים ונ שי מי חמ אות ונ מי לש  ה שש נה בה לש ת הנ ננ שש ך  שום כה מי
רו אמ שש ים. ני יוני לש בועות אורות על ים שה עי בה רש אנ ה וש עה שש תי יק בש די צנ הנ ה מי ירה אי מש יון, של לש על יהם הה זו הנ ית הנ יעי בי שש ה הנ גה רש דנ הנ
מםר שש ה לי זל יהם הנ יב הנ בי סש ים של טי בה ר שש שה ים עה ני ד שש גל נל ים כש שי מי חמ ה ונ שה מי חמ אות ונ מי לש  בון שש שש חל ים לש ר ימי יסנ רי תש
ים יוני לש ים על רי עה ם שש ך אותה רל דל ך) וש רל דל ה, (ומי יונה לש על ם הה יי לנ ירושה ייש בי ים של יוני לש ים על רי עה ר שש יסנ רי תש ן בי כה שש מי ת הנ רל מל שש מי
ה הודה ר יש ענ תוב (יחזקאל מח) שנ כה הו של אוי לו, זל רה דו כה צי ד לש חה ל אל ה, כה תונה חש א תנ מה אי ים מי טי בה ם שש ים אותה קי יונש
יו אתי רה י בש בודי כש לי י. וש מי ל שש כםחנ של יר בנ אי מי יק של די ת צנ גנ רש י, זו דנ מי שש א בי רה קש ני תוב (ישעיה מג) כםל הנ ה כה ל זל ענ ד, וש חה אל

ן. כה שש מי ה בנ לה גנ תש ני בוד ה' של א כש רה קש ני ה של מה כש חה הו יהם הנ זל יו, וש אתי רה י בש בודי א כש רה קש ני קום של אותו מה יר לש אי הה - לש

יק די צנ ר אור. ובנ תוב (שם מה) יוצי ך כה ל כה ענ ה, וש לה עש מנ לש ד כםל של גל נל הוא כש ה של טה מנ לש יום של ה סוד הנ יו - זל תי רש צנ יש
יו - יתי ף עמשי נו. אנ מל ה מי טה מנ לש ם של עולה יר לה אי ה ומי טה מנ הו לש עמשי ה מנ לל גנ תש יי ד של ה, ענ ירה צי תוב בו יש םא כה ה ל לה עש מנ לש ה של זל הנ
תוב כה של הו  זל ם,  עולה לה לום  לום, שה ה שה ז עושל אה רו,  בש חנ תש הי של ך. כש א חםשל ובורי תוב  כה של הו  זל ה,  טה מנ לש ה  נה בה לש הנ זו 

ה. טה מנ לום לש ה שה לה עש מנ לום לש ה, שה טה מנ חוד לש ה יי לה עש מנ חוד לש ז יי אה ד. וש חה ר יום אל י בםקל הי יש ב ונ רל י על הי יש (בראשית א) ונ

מות עולה ל הה כה לום בש יף שה ה, מוסי טה מנ ם לש לי תנ שש מי של ה. כש לה עש מנ לש יק של די צנ חוז בנ י אה רי המ ה, של טה מנ ף לש ה יוסי מו זל כש
רוך ם (תהלים סח) בה תוב שה כה ף יום יום, וש ל יוסי ה אל רה בש דנ י כש הי יש אן (שם טל) ונ תוב כה ים. כה יוני לש על ים הה יהמי ל הנ כה ובש
ל כה כות בש רה לום ובש שה ים בש יוני לש על ים הה ז יהמי ר יום יום, אה יפנ ת פוטי של אי ע לש מנ םא שה ל שום של נו. מי ס לה עממה ה' יום יום ינ

ההעולהמות:

תוב כה ה של ה זל ק, מנ חה צש י יי בי ר רנ מנ ינו, אה ני ם שה ם (בראשית א), שה יי מנ שה יענ הנ קי רש אםרםת בי י מש הי ים יש להי ר אל םאמל י ונ
ך? יך בה י ומום אי יהתי עש ה רנ פה ך יה (שיר ד) כגלה

ת א אל רה ה, ובה לה עש מנ לש ל מי צה אל נל אור הנ הה אותו  מי או  מו, עמשה ת עולה הוא אל רוך  בה דוש  קה א הנ רה בה של ה, כש אי םא רש ב
ר אה ל שש יד כה יענ הולי קי רה אותו הה ה, וש לה חי תש או בנ רה רוך הוא ובש דוש בה קה ינו הנ כי הל אשון של רי יענ הה קי אותו רה ם מי יי מנ שה הנ

נו. מל וו מי הנ תש ני ים של יעי קי רש הה

ה, לה עש מנ לש מי ל  בי קנ מש של אור  הה אותו  מי אורות  מש הנ ל  כה יד  הולי יענ  קי רה הה ב, אותו  רנ ר  מנ אה ה  הודה יש ב  רנ ר  מנ אה וש
יענ קי רה אותו  ם בש יחה ני הי וש אורות  מש ת הנ הוא אל רוך  בה דוש  קה ל הנ טנ נה  , יענ קי רה הוא אותו  רוך  בה דוש  קה א הנ רה בה של וכש
יד יון הולי לש על יענ הה קי רה ב, הה ר רנ מנ ה אה הודה י יש בי ר רנ מנ אה ם. של יי מנ שה ן הנ ה מי וה הנ תש יענ ני קי אותו רה ם, וש יי מנ שה יענ הנ קי א רש רה קש ני הנ
רוך דוש בה קה ל הנ טנ נה ם, וש יי מנ שה יענ הנ קי או רש רש קש ני ה, וש זל יענ הנ קי רה ת הה ידו אל ם הולי יי מנ שה הנ יו, וש תה חש ר תנ של ם אמ יי מנ שה ת הנ אל

ם. יי מה שה יענ הנ קי רש ים בי להי ם אל ן אםתה תי יי תוב (בראשית א) ונ כה הו של ם בו. זל נה תה לו ונש לה אורות הנ מש הוא הנ

ל ה ענ לה שה מש יות מל הש לי יענ  קי רה ה הה זל ם בש יחה ני הי וש לו  לה אורות הנ מש רוך הוא הנ בה דוש  קה ה הנ שה ק, עה חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ג הי ננ תש הי ש ולש מי תנ שש הי ה לש אל ין נה ה, אי נה בה לש ה הנ רה מש ה. אה ול שה ם בש נו אורה תש ם נה יהל ני יות, ושש רי בש ם הנ הל ש בה מי תנ שש הי ץ ולש רל אה הה
ש חםדל םאש  יר ר עי ל שש ה של רה פה כנ הנ נו  יש הנ וש ה,  יט אותה עי מש הוא? הי רוך  בה דוש  קה ה הנ שה עה ה  ה. מל ול שה ים בש רי תה י כש ני שש בי

ה'. את לנ טה ר בו (במדבר כח) חנ מנ אל נל של

לו אמ שה או וש ן, בה מה חש ב ננ א רנ בה של ן. כש יה נש עי י הה בי לי ב בש ינשי תש םא הי ל ה, וש ת זל ינו אל ני קומות שה ה מש מה כנ עמקםב, בש י ינ בי ר רנ מנ אה
ק. תנ יך? שה רל בי י חמ רי בש ל די עמבםר ענ ה לנ ה רוצל תה לום אנ עמקםב, כש י ינ בי רנ ה לש הודה י יש בי ר רנ מנ עו. אה מה שש מנ ר כש מנ אותו. אה

ק שי ננ יו לש ה יהדה חה קש לה וש תו  ה בי אה נו. יהצש תה ר חמ זה עה לש י אל בי ת רנ אות אל רש א לי יהא בה קונש ן לה עון בל מש י שי בי רנ י בש י יוסי בי רנ
י ני י, אמ תי עש ו יהדנ שה כש ר, ענ מנ אה ר וש זה עה לש י אל בי ע רנ מנ דוש. שה הוא קה ך, של לי עש י בנ ני פש לי ך מי מי צש י ענ עמטי י ומנ כי ה, לש ר לה מנ ם. אה אותה
נהה בה לש ר לנ מנ רוך הוא אה דוש בה קה הנ ינו של ני שה מו של ה, כש נה בה לש ל הנ ר ענ מנ אל נל ה של רה קה ית יש לי גה רש יא מנ הי ד, של חה ר אל בה דה ר בש כה זש ני
יהה הה ך  כה וש י  תי עש מנ י שה ני אמ ך  יו, כה מי חה ר לו  מנ טון. אה לש שי ה  ן לה תה ני םא  ל ה של נה בה לש ה הנ בה שש חה ך, של מי צש ת ענ י אל עמטי י ומנ כי לש

י. תי קש תנ י שה רנ בי ת חמ ענ ל דנ עמבםר ענ םא לנ ל י של די י, וכש בי לי ר בש דה סג מש

ב רל ר חל של אמ ונ ך  רל זש ן על גי ה' מה ע בנ ם נושנ ענ מוך  י כה ל מי אי רה שש יי יך  רל שש ר, (דברים לג) אנ מנ אה ר וש זה עה לש י אל בי ח רנ תנ פה
תוב כה ו, של שה עי ה לש נה תש ב ני רל חל י הנ רי המ ך! של םא כה ב הוא? ל רל חל ל בנ אי רה שש ל יי ם של תה וה אמ י גנ כי ר, וש זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ך. אה תל וה אמ גנ
ר בה ים דה עי ר שומש של אמ כנ ים, של מי כה י חמ ידי מי לש תנ לו  אי י, של בי אה י מי תי עש מנ שה ך  א כה לה ילה. אל חש תי ך  בש רש ל חנ ענ (בראשית כז) וש
ה ת זל ה אל רםג זל המ ים לנ רוצי ב, וש רל חל בות בש רה י קש כי ם עורש אותה ה כש ם זל ה עי ב זל רה ים קש כי ם עורש הי ם, וש בה לי ב בש ינשי תש םא מי ל וש

נו. תי נה שש סוד מי נו בש רש זנ ך גה כה יא, וש ך הי ינו כה רי בי רו חמ מש אה ה של ר זל בה דה , וש יהה לל עה

ל ענ ו, וש שה ל עי טון של לש יות שי הש ש לי מל של ל הנ ר ענ זנ ה, גה נה בה לש ת הנ אל ש וש מל של ת הנ רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה ר בה של אמ כנ של
לו, לה מות הנ אג י הה תי יהבםאו שש ד של ים ענ יפי קי תנ ים וש דולי ם גש יהל לי ה עמ נה עמקםב, ומי ל ינ טון של לש ה שי זל ם הנ עולה יות בה הש ה לי נה בה לש הנ
ה נה בה לש טון לנ לש ן שי תי נה יי רוך הוא של דוש בה קה ן הנ ה מי צה עמקםב, רה ל ינ ה של מה אג יל הה בי שש ה בי נה בה לש ל הנ ה ענ נה מנ תש הי דול של אותו גה וש
עמקםב (חסר ל ינ ה של מה אג יך  רי י צה ני ה אמ י מה כי רוך הוא, וש בה דוש  קה ר הנ מנ עמקםב. אה ל ינ ה של מה אג ר לה לומנ ה, כש זל ם הנ עולה בה
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י די בש עש תנ שש הי ך וש מי צש ת ענ י אל עמטי י ומנ כי ה לש זל ם הנ עולה ל בה בה מות, אמ אג ל הה ל כה ם ענ הל לט בה שש לי א, וש בה ם הנ עולה א בה לה כאן). אל
א. בה ם הנ עולה ך לה כות אותה זנ לות לש גה בנ

ר מנ ו, אה שה עי ן לש תנ ני טון וש לש שי ם הנ הל ל מי טנ ני ל של רוך הוא ענ דוש בה קה י הנ ני פש עממו לי רנ תש הי עמקםב וש ל ינ ה של מה או אג בה של וכש
ם עולה ם לה כל תש יט אל לי שש הנ ב לש רי י עה ני י אמ רי המ ה? של זל ם הנ עולה טון בה לש ים שי ם רוצי תל ה אנ י מה כי רוך הוא: וש דוש בה קה ם הנ הל לה
ה רה פה כנ יאו  בי הה וש כו  ב. לש רי י עה ני אמ ה של חה טה בש הנ ה  ל אותה ר, ענ לומנ י. כש לנ ה עה רה פה כנ יאו  בי ן הה כי לה מות, וש אג ל הה ל כה א ענ בה הנ
י תי טש ענ ן מי ת כי נה ל מש ענ ים, של מי ענ ל הה ל כה ם ענ כל תש יט אל לי שש הנ י לש לנ עה ר טוב, וש כה ם שה כל ת לה תי י לה לנ עה ה, וש תורה קו בנ סש ענ תש הי וש
ה נורה מש הנ אור וש ל הה דול של גה י הנ לי ה, כש ר לה מנ אה וש תו  בי א לש רה קה םאשו, וש ר בש קו  שה י ונש י יוסי בי א רנ ם. בה עולה בה חנ  יהרי ת הנ אל

ך. אות כה רש י לי יתי כי זה י של קי לש י חל רי שש אנ ך, וש קי לש י חל רי שש אנ ך וש יי רנ שש ך. אנ טובות ייש לה ה בש קה לש חש נל של

תוב כה ר, של חי אור אנ מה ים לש יכי רי ם צש ינה אי רוך הוא וש בה דוש  קה ם הנ הל יר לה אי הי ל של אי רה שש יי כו  ר, זה מנ ן אה נה י יוחה בי רנ
ה נה בה לש בון לנ שש ים חל טון, מוני לש שי ם הנ הל ף לה לי חנ תש ני ן של יוה הו, כי בה י אנ בי ר רנ מנ ם. אה אור עולה ך ה' לש יהה לה הה (ישעיה ס) וש

ים: ני מנ ים וזש יל מועמדי בי שש רון בי סה ה חי א בה צה מש םא ני ל ך - של ין בה ף. ומום אי םאן יוסי צ ג כנ ת נםהי גל הל ננ ה מש בה של

ד חה ע אור אל צנ מש אל ד בה עומי ה של זל ם הנ לי שה אור הנ הה יא מי הוצי ין לש מי זש הי א וש רה א? קה רה קש יי הו ונ גו'. מנ ים וש להי א אל רה קש יי ונ
י חנ סוד  יש ט  שי פנ תש י, הי עי צה מש אל הה מוד  ענ ם,  לי שה אור  אותו  ומי מות.  עולה הה ים  די יו עומש לה עה של ם  עולה סוד הה יש הוא  של
ת, חנ ה אנ בה קי נש ך  חםשל ד הנ צנ יא מי הוצי ין וש מי זש הי א וש רה ה - קה לה יש א לה רה קה ך  חםשל לנ ין. וש יהמי ד הנ צנ הוא יום מי ים, של מי עולה הה
מוד ענ הה אותו  ין בש יהמי ס הנ נה כש ני ץ.  רל אה ל הה דון כה ל אדנ"י, אמ סוד של ה, הנ לה יש את לנ רי קש ני וש ה  לה יש לנ ת בנ טל שולל ה של נה בה לש הנ
[ ר [נ"א כםחנ בה ם דה ז שה אוחי חנ וש לוקי ה, וש אשונה ה רי דה קג ד נש ה ענ לה עש מנ ה לש לה עה םאל, וש מ שש סוד הנ לול בש ע כה צנ מש אל בה ם של לי שה הנ
כםל ר הנ בי חנ תש הי ה, וש זל סוד הנ ד בנ בנ לש ע מי רנ זש ני ע של רנ ין זל י אי רי המ ש. של ע קםדל רנ "ק זל ירי "ק חי "ם שורג דות: חולה קג לש נש ל שה של

קות.  תוקש שש הי אור הנ כםל בש ת הנ ז אל אוחי א כםל, של רה קש ן ני כי לה ם, וש עולה סוד הה יא יש הוצי י וש עי צה מש אל מוד הה ענ בה

ה בה קי נש ה  ה אותה יאה הוצי ש  ל אי ט של הנ לנ אותו  . ומי יחנ רי יחנ  רי גות מי רה דש ל הנ כה , בש יחנ רי ומי כםחנ  ט בש םאל לוהי מ שש הנ
ד חה לו, אל לה גות הנ רה דש י הנ תי יאו שש לו הוצי לה ים הנ די דה צש י הנ ני ך. ושש חםשל יהה מי הה ל של לנ גש ך, בי יהה חםשל ט הה הנ לנ אותו הנ ר, וש הנ סנ הנ
מוד ענ אותו  ן של יוה כי ה בו. של תה יש הה ת אור של פל תוסל ה  אותה י מי עי צה מש אל מוד הה ענ חוז בה סוד אה יש ה. הנ בה קי נש ד  חה אל ר וש כה זה
כםל בו, הנ ה של וה דש חל ים בש די דה צש ל הנ כה ה ומי לה עש מנ לש ף בו אור מי ז נוסה ים, אה די דה צש ל הנ כה לום לש ה שה שה עה ם וש לי תנ שש י הי עי צה מש אל הה
רוחות ה וש טה מנ אות לש בה צש ל הנ כה או  אן יהצש כה ף. מי א מוסה רה קש ני ים וש מי עולה סוד הה א יש ה יהצה וה דש ל חל ת של פל תוסל ה  אותה ומי

רוחות. י הה להי ל אל או"ת, אי בה סוד יהו"ה צש דושות בש מות קש שה ונש

ין יהמי ל בנ לי כנ תש הי לש ך  חםשל הנ ת אותו  ונ אמ תנ ל של לנ גש ך. ובי חםשל אותו  םאל מי מ שש ל הנ ד של צנ ץ מי רל אה ל הה דון כה ה אמ לה יש לנ
ך יים, אותו חםשל תנ סש םא הי ן ל יי דנ עמ של ה כש זל ה הנ לה יש לנ ט הנ שי פנ תש הי יל לש חי תש מנ של ה. כש זל ה הנ לה יש לנ נו הנ מל ט מי שי פנ תש ש כםחו, הי לנ חל נל וש
ך אור, כה ל בה לי כה הי ך לש חםשל ת הנ ונ אמ תנ מו של ה. וכש זל ה הנ לה יש לנ רון הנ סה חי ר בש אה שש ני ז אותו וש ין אוחי יהמי הנ ין, וש יהמי ל בנ לה כש ני ס וש נה כש ני
יר, אי םא מי ך ל חםשל אור. הנ םא בה ל רון וש סה חי ה בש גה רש יא דנ ן הוצי כי לה ע אורו, וש ך גורי חםשל יום. הנ ל בנ לי כה הי תו לש וה אמ ה תנ לה יש לנ הנ
ם לי תנ שש םא מי ה ל לה יש לנ רון הנ סש יום. חל ל בנ לה כש ר ני של אמ א כנ לה יר אל אי םא מי ל נו  מל א מי יוצי ה של לה יש אור. לנ ל בש לה כש ני של א כש לה אל

אן. ע כה רה גש אן - ני ף כה נוסה ה של ף. מנ מוסה א בש לה אל

י תי פו בו שש ן נוסש כי לה ים, וש די דה צש ל הנ כה י בש עי צה מש אל מוד הה ל ענ סוד של ה וש יונה לש על ה הה דה קג נש ל הנ יהה בו סוד של ף הה מוסה בש
אן ה. כה לה יש א לה רה תוב קה כה י"ו, וש נו וה מל ע מי רנ גה א, וש רה קש יי תוב ונ א כה רה ז קה אה ה, וש לל י אי ני נו שש מל ים מי עי רה גש ה ני לה יש לנ יות. בנ אותי

יון. לש ר על תל ל כל קוקות של יות חמ ם אותי יי תנ ים ושש עי בש ל שי סוד של

ים תוני חש תנ ים לנ יוני לש ם על יי ין מנ יד בי רי פש הנ סוד לש ט הנ רה פש אן בי גו'. כה ם וש יי מה תוך הנ בש יענ  קי י רה הי ים יש להי ר אל םאמל י ונ
אן הוא סוד כה וש ין הוא,  יהמי אן סוד הנ ד כה ענ םאל. של מ שש סוד הנ ת בש לקל חמ אן מנ ה] כה אה רש בש ני וש םאל. [נ"א  מ שש סוד הנ בש
י רי המ כםל, של תוב הנ ין כה יהמי ן בש כי לה כםל, וש מות הנ לי ין הוא שש יהמי ין. הנ יהמי ה לנ ל זל לנ גש ין] בי ת [בי לקל חמ בו מנ רש ן הי כי לה םאל, וש מ שש הנ
ז, גל רם הה ש  ת אי קל זל חנ תש ת מי לקל חמ מנ ה  אותה ת, ובש לקל חמ ת מנ רל עורל תש םאל, מי מ ר שש עורי תש מי של מות. כש לי שש ל הנ לויהה כה תש בו 

ק. בה דש ני םאל וש מ שש ר בנ עורי תש נםם מי יהי גי נםם. וש יהי ת גי לקל חמ ה מנ אותה ה מי נה מל א מי יוצי וש

ת לקל חמ ה מנ תה יש ית הה אשי רי ה בש עמשי מנ ן. בש בוני תש יחנ הי גי שש ית הי אשי רי ה בש עמשי מנ ל ובש כי תנ סש ה הי זל ה, בה ל מםשל תו של מה כש חה
הוא י של עי צה מש אל מוד הה ענ ק בו. הה בנ דש ני נםם וש יהי א בו גי םאל, יהצה מ שש ר בו הנ עורי תש הי ת של לקל חמ ה מנ אותה ין, ובש ם יהמי םאל עי מ שש
ל לנ כש ני םאל  מ ה. ושש טה מנ ד לש יהרנ נםם  יהי גי וש ים.  די דה י צש ני שש ים לי כי סש הי וש ת  לקל חמ מנ יד הנ רי פש הי וש ם  יהל יני ס בי ננ כש ני י,  ישי לי יום שש

כםל. לום בנ יהה שה הה ין, וש יהמי בנ

יד רי פש הנ אוי לש י, רה ר לי מנ ית. אה אשי רי ה בש עמשי מנ ה בש ל מםשל כי תנ סש ין. הי יהמי םאל בש מ ן, שש רם המ אנ ח בש ת קםרנ לקל חמ ה מנ מו זל כש
ר, מנ קו. אה זש חה ח בש ק קםרנ זי חנ תש הי וש םאל,  מ שש ה הנ צה םא רה ל וש ם.  יהל יני ים בי כי סש הנ ל לש די תנ שש םאל. הי מ ין ושש יהמי ין  ת בי לקל חמ מנ
ק בי דה הי ה לש צה םא רה ין] הוא ל יהמי בנ ל  לי כה הי ה ולש לה עש מנ ק [לש בי דנ תש הי לש יך  רי םאל צה מ ת שש לקל חמ מנ ל הנ של כםחנ  נםם בנ יהי גי אי  דנ ונ

לו. ז של גל רם כםחנ הה ה בש טה מנ ד לש אי יירי דנ ין, ונ יהמי ל בנ לי כה הי ה ולש לה עש מנ לש

בוד כה ש לנ שנ םא חה ל ם, וש יי מנ ם שה שי יהה לש םא הה ל ל של לנ גש ה, בי ינד מםשל ת זו בש לקל חמ ים מנ כי סש הנ ח לש ה קםרנ צה םא רה ה ל ל זל ענ וש
ז ה, אה חוצה ה הוא הנ חה דש ני ית וש אשי רי ה בש עמשי יש מנ חי כש הי ה של ה מםשל אה רה ן של יוה ית. כי אשי רי ה בש עמשי יש מנ חי כש הי ה וש לה עש מנ לש של

אםד. ה מש מםשל ר לש חנ יי ונ

ה עמשי מנ ישו  חי כש הי של ל  ענ  - אםד  מש ת.  לקל חמ מנ ה  אותה לש ים  כי סש הי םא  ל של אותו  ישו  חי כש הי של ל  ענ  - ה  מםשל לש ר  חנ יי ונ
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ה. לה עש מנ ה ולש טה מנ י לש רי ל ה'. המ ם ענ צותה הנ תוב (במדבר כו) בש כה ה, של טה מנ ה ובש לה עש מנ ח - בש יש קםרנ חי כש כםל הי ית. ובנ אשי רי בש
אוי לו. רה ה] של מנ מו [בש ק כש בנ דש ה ני ל זל ענ וש

אי מנ ל שנ ת של לקל חמ ר - זו מנ ך יהשה רל דל ת בש ילמל קנ תש ת, ומי דל םא יורל ל ה וש עולה ה, וש לה עש מנ לש מו של ה כש נה קש תנ תש הי ת של לקל חמ מנ
ידו רי פש ם הי יי מנ שה ם. וש יי מנ ם שה שי ת לש לקל חמ ה מנ תה יש זו הה ם, וש הל ים לה כי סש הי ם וש יהל יני יד בי רי פש רוך הוא הי דוש בה קה הנ ל. וש לי הי וש
ת כםל, אל יש  חי כש ית הי אשי רי ה בש עמשי מנ ח בש קםרנ וש ית.  אשי רי ה בש עמשי מנ של מו  יהה כש ה הה זל וש יים.  קנ תש ה הי זל ל  ענ וש ת,  לקל חמ מנ

ק בו. בנ דש ה ני ל זל ענ נםם, וש יהי גי קות הנ בש דנ תש הי יהה בש אי הה דנ ה. ונ י תורה רי בש יש די חי כש הנ ה לש צה רה ה. וש תה יש ם הה יי מנ ל שה ת של לקל חמ ומנ

ה אותה בש תו  ק אי בה דש ני וש נםם  יהי גי א בו  רה ובה כםחו  ר בש עורי תש ר, מי עורי תש מי ך  חםשל של ם. כש דה ל אה של רו  פש סי ה בש סוד זל וש
יו, לוקות הה חמ י מנ תי ה. ושש בה המ ל אנ ת של לקל חמ ר, מנ חי ן אנ ול גה ת בש לקל חמ ת מנ רל עורל תש , מי כםחנ הנ ז וש גל רם ך הה שוכי ן של יוה ת. כי לקל חמ מנ
יהה ח הה ה. קםרנ נוחה מש ם בי הל לה סוף של י, וש קםשי ם בש הל לה ית של אשי ים - רי יקי די צנ ך הנ רל י דל זוהי יום. וש ת סי חנ אנ ית וש אשי ת רי חנ אנ
ר עורי לש יך  רי ך, צה כנ ז שה גל רם של ת. כש לקל חמ מנ ל הנ סוף של אי הנ מנ נםם. שנ יהי גי ק בנ בנ דש ני וש כםחנ  וש ז  גל י רם פי ת כש לקל חמ מנ ית הנ אשי רי

ם. יי מנ שה י הנ די ל יש ה ענ מה כה סש הנ ה ולש בה המ ל אנ ת של לקל חמ מנ

ה צה רה כםחנ  וש ז  גל ל רם רות של עורש תש ה, הי אשונה ת רי לקל חמ מנ יל. זו  די בש י מנ יהי וי ם  יי מה הנ תוך  בש יענ  קי י רה הי יש ה סוד  זל וש
ת לקל חמ ה מנ רה עורש תש גו', הי יענ וש קי רה ת הה ים אל להי ש אל ינענ ז ונ אה נו. וש נש טנ צש כםחנ הי הנ ז וש גל רם הה ד של נםם ענ יהי ר גי עורי תש הי יד, וש רי פש הנ לש
ה סה נש כש ני ה  פל ל  ענ בש של ה  תורה של ל,  לי הי וש אי  מנ שנ ל  של ת  לקל חמ מנ הנ ה  זל סוד  ובש ם,  עולה הה יום  קי וש יבות  בי חמ ונ ה  בה המ אנ ל  של

ם. לי יום שה קי יו בש הה ב וש תה כש בי ה של תורה ה לנ בה המ אנ בש

ם (שם טז) תוב שה כה וש ל,  די ינבש ונ תוב  כה יל, וש די בש י מנ יהי ה - וי לה דה בש אן הנ תוב כה םאל. כה מ שש אי בי דנ ונ יא  ה הי לה דה בש הנ
ה לה דה בש ין הנ אי אי דנ י ונ רי המ י. של וי לי ט הנ בל ת שי יל ה' אל די בש יא הי הי ת הנ עי תוב (דברים ו) בה כה גו', וש יל וש די בש י הי ם כי כל ט מי ענ מש הנ
ה לה דה בש י? הנ ישי לי הוא שש י של וי לי ה בש לה דה בש ה הנ מה אי, לה דנ י ונ ני שי יא בנ ה הי לה דה בש ר הנ םאמנ ם ת אי םאל. וש מ קום שש מש י בי ני שי א בנ לה אל
יהה, י הה ני שי ם בנ עולה י, ולש ני יהה שי עמקםב הה ת ינ ענ דנ י, לש ישי לי י הוא שש וי לי ב של ל גנ ף ענ א, אנ לה י! אל ני הוא שי עון של מש שי יך בש רי צה

אוי. רה ם כה לי ך שה רל דל ר בש ך יהשה רל דל כםל בש הנ וש

ד נםם צנ יהי גי ה מי ת, עולל בה שנ את הנ יוצי של ת. וכש בה שנ חםל לש י הנ ימי ים בי טי שולש ם של ין אותה ת בי בה י שנ אי מוצה ה בש לה דה בש הנ
ה עמשי ים (תהלים צ) ומנ רי ל אומש אי רה שש יי ה של עה שה לט בש שש ה לי רוצל ע] של ה רנ נל מג ית מש חי שש ה [ס"א מנ עה רה ן הה יי ענ ד מי חה אל
לט שש לי ל וש אי רה שש ל יי ע של רנ זל ב בנ רי עה תש הי ה לש רוצל אול], וש םאל [שש מ את שש רי קש ני ה של גה רש ה דנ אותה א מי יוצי ינו, וש לי ה עה נה ינו כונש יהדי

ל. אי רה שש ל יי ענ

קומו מש לי ס  נה כש ני וש ד  צנ אותו  ך  ומה ם,  הל ד מי רה פש ני וש ה,  לה דה בש ים הנ רי אומש וש ן  יי ינ וש ס  דנ המ ה בנ עמשל ים מנ ל עושי אי רה שש יי וש
םא ם ל הי ה. וש אולה ים שש יי ם חנ הל ר לה של ל אמ כה ם וש דו הי יירש תוב (במדבר יט) ונ כה ם, של תו שה עמדה ח ונ קםרנ קום של מה אול, בש שש בנ

גו'. ה וש דה עי תוך הה לו מי דש בה תוב (שם) הי כה ם, של הל ה מי לה דה בש ל הנ אי רה שש ים יי עושי ד של ם ענ שה ים לש די יורש

ך םא שוכי ל ן של יי דנ ת, עמ לקל חמ מנ םאל בנ מ שש ר הנ עורי מש ז של גל רם ית וש אשי רי םאל בש מ הוא שש י, של ני שי יא בנ ה הי לה דה בש ם הנ עולה ולש
ש אי ם הה ה אותה לה כש אה ה, וש לה עש מנ ם לש בונה רי ים לש גי רש טש קנ מש ים של כי אה לש ם מנ ל אותה או כה רש בש ז ני נםם. אה יהי א בו גי רה בש ני ה, וש נוחה מש בי
ה. מו זל כםל כש הנ ה, וש טה מנ ח לש ה קםרנ מו זל ש. כש אי לו בה כש אל נל יום וש ם קי הל ין לה אי ים, וש לי טש בנ תש מי ה של לל ר אי אה ל שש ן כה כי פו, וש רש שש ני וש

תוך דות מי רש פה תש ט הי שי פנ תש דול הי "ל גה ין אי ל יהמי ף של תי זו. א"ל - כה מי דות זו  רש פה תש ה הי טה שש פנ תש - הי יענ  קי י רה הי יש
ה לל ים הי"ם. אי להי ל אל אי ד מי רי פה תש הי ה, וש זל ה בה דות זל רש פה תש ה הי אותה ל בש לי כנ תש הי "ל ולש ה אי זל ם הנ שי ם הנ לי תנ שש הי ם לש יי מנ הנ
ה ים הי"ם, זל יוני לש ם על יי י. מנ ני שי ט בנ שי פנ תש הי דות של רש פה תש ה הי ים ימ"ה, אותה תוני חש ם תנ יי יות מנ הש כו לי פש הנ תש הי דו וש רש פה תש הי
עמשו נו, ננ קש תנ תש הי ן של יוה ים. כי תוני חש ם תנ יי ה ימ"ה, מנ לל אי יות הה אותי ל הה ך של פל הי ים. הנ יוני לש ם על יי דול. הי"ם מנ יה"ם גה הנ

קומות. ה מש מה כנ ה בש ם זל ד שי רי פה תש הי ד וש חה ל אל לה כםל כש הנ

ם יי יר מנ כי הנ לש דו,  רש פש ני ד של ם, ענ יי מנ ם בש יי מנ יו  ה הה לה חי תש בות. בנ קי נש ים  תוני חש ם תנ יי ומנ ים,  רי כה זש ים  יוני לש על ם  יי מנ
ה. תונה חש ה' תנ ה וש יונה לש זו ה' על ים]. וש תוני חש ם תנ יי ה אדנ"י [מנ זל ים]. וש יוני לש ם על יי ים [מנ להי ה אל ים, זל תוני חש תנ ים וש יוני לש על
ים תוני חש ם תנ יי ים, ומנ יוני לש ם על יי ים מנ להי ה אל ם זל ח שי קנ לה טות זו  שש פנ תש . הי יענ קי רה ת הה ים אל להי ש אל ינענ תוב? ונ ה כה מנ

כםל. ט בנ שי פנ תש ים הי להי ם אל ים, שי בי ם נוקש יי מנ ים בש רי כה ם זש יי מו מנ לש תנ שש הי ן של יוה ה, כי ל זל ם כה עי אדנ"י. וש

ה מה כש סש הג י, וש ישי לי ד יום שש ה ענ לה טש בנ תש םא הי ת ל לקל חמ ים, מנ תוני חש תנ ים לש יוני לש ם על יי ין מנ יד בי רי פש הי ב של ל גנ ף ענ אנ וש
י תוב כי םא כה ם, ל עולה יום הה הוא קי י של ל פי ף ענ ת זו, אנ לקל חמ ל מנ לנ גש אוי. ובי רה קומו כה מש ב בי ינשי תש כםל הי הנ ת, וש לקל חמ מנ הנ
ד ם ענ עולה דות בה יו תולה םא הה ל ד, וש חה אל יו כש ים הה תוני חש ם תנ יי ים ומנ יוני לש ם על יי ה. מנ עמשל מנ ם הנ לי תנ שש םא הי ל י, של ני שי טוב בנ

דות. שו תולה ן עה כי לה עו, וש נודש דו וש רש פש ני של

הוא כםל, של ים בנ כי סש י הי ישי לי שש ה - יום הנ תה יש ת בו הה לקל חמ מנ הנ י וש ני שי ה בנ תה יש ה הה לה דה בש הנ ב של ל גנ ף ענ ה, אנ ל זל ם כה עי וש
ה, תונה חש ה ה' תנ יונה לש ים. ה' על תוני חש ם תנ יי ים ומנ יוני לש ם על יי ין מנ ים בי כי סש הנ תו [יהו"ה] הו"ה לש יקה קי חמ ק בנ קה חש נל ם של שי
דו ים יהרש תוני חש ם תנ יי ד. מנ חה ד אל מו ני ים, קה יוני לש ם על יי ן, מנ די ינרש י הנ ה מי ן זל ימה סי ים. וש די דה י צש ני שש ים בי לי שש הנ ם לש יהל יני ו' בי

ע. צנ מש אל כו בה לש ל הה אי רה שש יי יהם, וש לנ

א לי מה לש אי ה. וש זל ה בה ים זל לולי ם כש כגלה ם, וש הל יג בה הי נש ם ומנ הל ך בה ים הולי מי עולה י הה חנ אן, וש תוב כה ים כה יעי קי ה רש שה מי חמ
ים ני אות שה ש מי מי ה. חמ זל ה בה רו] זל ינשש תש רו [נ"א ני יש תנ שש םא הי ל וש לו  לש כש םא ני ע, ל צנ מש אל י הה די ל יש ה ענ מה כש סש הג ת זו של לקל חמ מנ
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ים כי שה מש ני וש ים  עי שופש של ית  אשי רי בש י  ימי מי ל  כה וש ם,  עולה לה דות  תולה וש רות  פי עמשות  לנ ם  הל בה ק  בי דה ים  יי חנ הנ ץ  עי של ם  הי
ק לי חנ יש תוב (שמואל-ב ו) ונ כה ך, של ר כה חנ ק אנ לי הוא חי כםל, וש ח הנ קנ ך לה לל מל ד הנ וי דה ל יהדו, וש יו ענ תה חש קו תנ לש חש ית נל אשי רי בש מי
ה לה יש עוד לנ ם בש קה תה תוב (משלי לא) ונ כה קוטון, וש לש ם יי הל ן לה תי תוב (תהלים קד) תי כה גו', וש מון וש ל המ כה ם לש עה ל הה כה לש

גו'. ף וש רל ן טל תי תי ונ

ם שה מי או  יהצש וש ים,  יני די הנ ת  בל הל לש שנ ת  קל זל חנ תש ומי ה  בה רנ תש מי םאל,  מ שש הנ ק  חםזל בש ת  רל עורל תש מי ת  לקל חמ מנ של ה  עה שה בש
אן כה וש ם,  יהל יני מי לש ים  עי רה ים  יני מי דו  רש פש ני ם  הל ומי ה.  בה קי ונש ר  כה זה יו  הה וש ל,  לה כש חות  לנ י  לי בש יהד  מי שו  רש קש ני וש פות,  לי קש
ים, קי זה ים חמ יני מי קו בש זש חנ תש ה הי לל ה. אי לה רש עה ם סוד הה הי קות, וש זה פות חמ לי ן קש ל אותה כה ה בש אה מש טג ל רוחנ הנ יפות של קי תנ הנ
כםל ר הנ ד. חוזי חה בור אל חי ים בש ני ע שה בנ של ים] לש עי בש שי יד [לש ה מולי על פש ד. אל חה ם אל יהל ני "ש, ושש חה ד נה חה אל "ה וש על פש ד אל חה אל

ש. חה ל נה ים של ני ע שה בנ של לש

גות רה דש ה  מה כנ ובש מות.  שי ה  עה בש שי בש א  רה קש ני ע  רה הה ר  ייצל מות.  שי ה  עה בש שי בש א  רה קש ני של נםם  יהי גי הנ סוד  הוא  אן  כה
ל קוק של ם חה אן שי ם. כה עולה שוב הה הוא יי ע, וש רנ םאל טוב וה מ שש סוד הנ כםל מי הנ ם, וש עולה אן לה כה ה מי אה מש טג ה הנ טה שש פנ תש הי

ם. עולה ל הה שוב של ה יי כה רה ה ובש בה דה צון נש י רה מי שש ל גי ה ענ נל מג יות מש ה אותי רי שש ה על מונל שש

אשונהה ה רי דה קג ה נש ל אותה סוד של י מי רי המ ה, של רה שה ך יש רל דל יות בש הש ו לי ך קנ רל דל גו'. בש ם וש יי מנ וו הנ קה ים יי להי ר אל םאמל י ונ
אותו יענ לש גי מנ ד של גות, ענ רה דש ר הנ אה שש ר לי ו יהשה קנ א בש ם יהצה שה יון, ומי לש ל על יכה הי ס לש ני כנ תש הי יענ וש גי הי ד של ר, ענ תה סש ני א בש כםל יהצה הנ

ים. מי עולה י הה יהו? חנ ה. ומי בה קי ר ונש כה ל זה ל של לה כש כםל בי ס הנ כוני ד של חה קום אל מה

ד חה אל ם וש יי מנ ד שה חה ה ו"ו, אל ל זל ענ ה. וש נה טנ ם ו' קש יי מנ שה ת הנ חנ תנ ה. מי יונה לש על ה' הה ה מי לה עש מנ לש ים מי אי יוצש ם של יי מנ הנ
ה רונה חמ אנ תוך הה ה. ומי סה כנ תש ר הי אה שש ל הנ כה ה, וש לה גנ תש ה הי ה. זל תונה חש ה, זו ה' תנ שה ינבה ה הנ אל רה תי ז וש ם. אה יי מנ שה ת הנ חנ תנ מי

יון. לש על ם הה עולה ל הה חוד של יי ר הנ של אן הוא קל כה ל של לנ גש ד, בי חה קום אל ל מה ה. אל סה כנ תש הי ל אותו של כל שי ע בנ זו נודנ הנ

ם עולה ל הה ד של חה אל יו, וש גותה רש דנ ד בש ינחי תש הי יון לש לש על ם הה עולה ל הה ד של חה ים, אל חודי י יי ני ד. שש חה מו אל ד ושש חה יהו"ה אל
ם, שי בנ תש ם מי ים שה מי עולה י הה אן. חנ ד כה יון הוא ענ לש על ם הה עולה ל הה חוד של יי ר הנ של יו. קל גותה רש דנ ד בש ינחי תש הי תון לש חש תנ הנ
ם, ים שה סי נש כנ תש ים מי רי יבה אי ל הה כה גות וש רה דש ל הנ ד. כה חה קום אל א מה רה קש ן ני כי לה לו, וש חוד של יי יון בנ לש על ם הה עולה ר הה שה קש ני וש
ם ים כגלה סי כנ תש א זו, ובו מי לה ד אל חה חוד אל יי ם בש ת שה דל ינחל תש מי ה של גה רש ין דנ אי ל. וש לה רוד כש י פי לי ד, בש חה ם בו אל ים כגלה יי הש ני וש

ר. תה סש ני ם הנ עולה ה בה לל גש ני ם הנ עולה ד הה ינחי תש ה זו מי גה רש דנ אן בש ד כה ת. ענ חנ קות אנ תוקש שש הי ר בש תה סש ך ני רל דל בש

ת ה', ה אל אל רש אל תון. (ישעיה ו) וה חש תנ ם הנ ה הוא עולה לל גש ני ם הנ עולה ה, וש טה מנ ן לש ם כי ד גנ ינחי תש ה מי לל גש ני ם הנ עולה הה
בוד ה', (יחזקאל א) א כש יירה ה, (שם יז) ונ אה רש בוד ה' ני ל, (במדבר יד) וכש אי רה שש י יי להי ת אל או אל רש יי (שמות כד) ונ

ה. שה ינבה ה הנ אל רה תי הו סוד וש זל בוד ה'. וש מות כש ה דש אי רש יב הוא מנ בי ה סה גנ נם ה הנ אי רש ן מנ גו', כי ת וש של קל ה הנ אי רש מנ כש

א רה בש ני יום של י מי תי תנ כות, נה לש ן, זו מנ נה עה י בל תי תנ י נה תי שש ת קנ הו אל זל ים. וש מי עולה י הה ה חנ ת - זל של קל ה הנ אי רש מנ (שם) כש
ר עורי תש בוד ה' מי מות כש ה דש אי רש ר], מנ בי גנ תש הי לש םאל  מ שש ר הנ עורי תש מי של ת [כש של קל ית הנ אי רש ני של ן כש נה עג יום מש ם. בש עולה הה
ם הי ה, וש ד זל צנ "ל בש יאי רי בש ה, גנ ד זל צנ "ל בש אי פה ה, רש ד זל צנ "ל בש אי יכה ה. מי תה דש לי ש בש קנ תש ל ונ חי את רה ר. יוצי בי גנ תש הי םאל לש מ שש הנ

יהרםק. דםם וש אה ן וש בה מות - לה ה דש אותה ים בש אי רש ני ים של ני וה גש הנ

ים ני וה גש בוד ה'. הנ מות כש ה דש אי רש ן, הוא מנ יי ענ ה הה אי רש גול מנ לש גי ה בש סה כנ תש הי אור של יב, הה בי סה ה  גנ נם ה הנ אי רש ן מנ כי
ים אי רש םא ני ל ים של רי תה סש ים ני ני וה ינו ה'. גש להי יון. ה' אל לש חוד על ד יי ינחי תש הי חוד של י יי פי ם לש תון הי חש תנ חוד הנ יי דו הנ ינחמ תש הי של
מו יהרםק כש דםם וש ן אה בה ם. לה הל ד בה ינחי תש הי ה לש טה מנ ת לש של קל ים בנ ני וה גש יון, הנ לש על ד בה חה חוד אל ד יי חה קום אל ל מה ים אל רי שש קנ תש ומי
ה. טה מנ לש חוד של יי ד - הנ על ם וה עולה כותו לש לש בוד מנ ם כש רוך שי ד. בה חה מו אל ר, סוד ושש חי חוד אנ ם יי הי ים. וש רי תה סש ים ני ני וה גש
ו ל קנ ידות של די - מש וו  קה ה. יי ד זל גל נל ה כש ד. זל חה יהו"ה אל ינו  להי ל יהו"ה אל אי רה שש ע יי מנ יון - (דברים ו) שש לש חוד על יי

בות. ש תי אן שי כה בות, וש ש תי אן שי ה. כה דה ומי

ר ל יוצי עור של אן שי ם. כה יי מנ וו הנ קה הו יי זל ם. וש יי ערלו מה שה ד בש דנ י מה תוב (ישעיה מ) מי כה ק, של זה חה יצוץ הל ני ת הנ ידנ די מש
ד חה קום אל ל מה הו אל אות - זל בה ם. ה' צש יי מנ וו הנ קה הו יי דו"ש - זל דו"ש קה דו"ש קה "א. קה א"ו הי "א וה מות יו"ד הי עולה הה
חוד כוז"ו במוכס"ז יי ם הנ ת שי יקנ קי ה. סוד חמ שה ינבה ה הנ אל רה תי ה וש - זל בודו  ץ כש רל אה ל הה םא כה ל ה. מש ם זל ל שי סוד של בנ

כוז"ו.

תוכו ים בש עי שופש ד וש חה קום אל מה סו לש נש כנ תש הי ם של יי ם מנ אותה ה כםחנ בש יאה אן הוצי גו', כה ב וש של א עי של ץ דל רל אה א הה שי דש תנ
ה מונה אל י הה ני בש ם  ל אותה כה של ים,  דושי קש אות  בה וצש ים  יוני לש על ים  ירי מי טש תוכו  בש ים  אי יוצש וש ת,  רל תל סש ני ירות  מי טש תוך 

ם. בונה ת רי ה עמבודנ אותה ה בש מונה אל קון הה תי ם בש ים אותה ני קש תנ מש

ה ים לה לי דש גנ ים, ומש רי ף הה לל ל אל ת ענ צל רובל ה של מה הי בש גו'. זו  ה וש מה הי בש יר לנ צי חה יחנ  מי צש ה סוד (תהלים קד) מנ זל וש
ל ל של כה אמ מנ ים לנ די עומש י וש ני שי או בנ רש בש ני ה של עה י שה פי ים לש יטי לי ים שנ כי אה לש ם מנ ה, אותה זל יר הנ צי חה יר, וש צי ל יום אותו חה כה בש

ש. ת אי לל ש אוכל ייש אי ל של לנ גש זו. בי ה הנ מה הי בש הנ

ם יהל קוני תי ים תוך  ני קש תנ ם מש כגלה ים, של רובי יות וכש חנ ה וש לל אי ים הה ני אופנ ה הה ב זל של ם - עי דה אה ת הה עמבודנ ב לנ של עי וש
ם. דה אה ת הה י עמבודנ זוהי ה, של לה פי תש ם ובי יהל ני בש רש קה ם בש בונה ת רי עמבודנ ים לנ אי ם בה דה י אה ני בש ה של עה שה ן בש קי תנ תש הי ים לש די עומש וש
ם, דה אה ת הה ה עמבודנ אותה ים בש ני קש תנ תש ם מי הי של אוי. וכש רה קונו כה תי ן בש קי תנ תש הי ם לש דה אה ת הה עמבודנ ן לנ ן ומוכה זגמה ה מש ב זל של עי וש
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ע, רנ יענ זל רי זש ב מנ של הו עי זל ץ. וש רל אה ן הה ם מי חל יא לל הוצי תוב (שם) לש כה ם, של עולה ף לה רל טל זונות וש ם מש הל ים מי אי ך יוצש ר כה חנ אנ
ם. עולה קון הה תי ב לש של עי ה, וש דושה ש קש ל אי ל של כה אמ מנ ן לש מי דנ זש א מי לה ע, אל רנ יענ זל רי זש םא מנ יר ל צי י חה רי המ של

ה, זל ץ הנ רל אה ב הה של עי ת  ים אל ני קש תנ מש ם של דה אה י הה ני בש ל  ים של קוני תי ל הנ ץ. כה רל אה ן הה מי ם  חל לל יא  הוצי ה לש זל ל  כה וש
ל כות של רה בש ם מי דה י אה ני ך בש רי בה תש הי ה ולש זל ם הנ עולה זונות לה ף ומש רל ץ טל רל ה אל אותה ם מי ל יהדה ק ענ פי סנ ם לש בונה רי ם לש תה עמבודה של

ה. לה עש מנ

אן ם כה י, גנ רי ה פש ץ עםשל ל עי יא כםחנ של י מוצי רי ץ פש עי מו של ה. כש בה קי ר ונש כה ה, זה גה רש ל דנ ה ענ גה רש י - דנ רי ה פש י עםשל רי ץ פש עי
ן בה רש קה ן הנ עמשנ ים בנ עולי ם של ה אותה לל רות? אי מש ה תי ה זל רות. מנ מש תי ים וש רובי ם כש ה אותה לל יהו? אי יא, ומי הוא מוצי
ה ם, מנ דה אה ת הה עמבודנ ם לנ יהל קוני תי ים בש יהמי ם קנ כגלה ן, וש שה רות עה מש ים] תי אי רה קש ני ים [וש ידי עממי ומנ מו  ד עי ים ינחנ ני קש תנ תש ומי
ר קה בה יר כש צי ך חה מה י עי יתי שי ר עה של מות אמ הי א בש ה נה ני תוב (איוב מ) הי כה ל, של כה אמ מנ ן לש י מוכה רי המ יר, של צי חה ן הל יהם כי םא קנ ל של

יםאכנל.

ים ני ה פה לל ים. אי רובי ם כש אותה ם כש ינה ה אי לל ם, אי דה י אה ני ם פש יהל ני מות פש ה. ודש בה קי ר ונש כה מות זה י - דש רי ה פש י עםשל רי ץ פש עי
ל לנ גש ם. בי הל לולות בה יות כש מג דש ל הנ ם, כה דה י אה ני ינוקות. פש מו תי נות כש טנ ים קש ני ים, פה רובי ה. כש תומה מות חמ דש דולות בי גש
ם, עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ ש בש פםרה מש ם הנ יקות שי קי מו חמ ים כש קוקי ים חמ יורי ם צי הל ים בה רי יש טנ צש דולות ומי ים גש ני ם פה הי של

רו"ם. דה פו"ן וש "ב צה עמרה "ח מנ רה זש מי

י ני י שו"ר, פש ני יי"ה, פש רש י אנ ני "ם, פש דה י אה ני יו. פש לה ים אי לי כש תנ סש ים מי ני פה ל הנ כה רום, וש ד דה צנ שום לש ם רי "ל רושי אי יכה מי
ם, יי בותנ ים רי להי ב אל כל ל רל ים של יורי ים צי רי יש טנ צש ה. מי לל אי ט לש רה ם פש דה א אה רה קש םא ני ל ה, וש בה קי ר ונש כה ם הוא זה דה "ר. אה של נל

ן. אה נש י שי פי לש ם אנ יי בותנ ים רי להי ב אל כל תוב (תהלים סח) רל כה של

ר כה סוד זה ד בש חה אל ה כש לה לש כש ני טות של שש פנ תש ם, הי דה הו אה יי"ה. ן' זל רש "ר אנ של ים, שו"ר נל יורי צי ל הנ ל כה ל של לה ן כש אה נש שי
ד חה אל ד וש חה ל אל ים כה די רה פש לו ני לה יות הנ מג דש הנ "ן. ומי אה נש ה שי זל סוד הנ הנ ים מי אי ם יוצש בות, כגלה בה ים ורש פי לה אמ ל הה כה ה. וש בה קי ונש

ם. הל אוי לה רה מו של ם כש יהל די צי בש

רו. שו"ר בי חמ לול בנ ד כה חה אל ד וש חה ל אל יות כה הש ד, לי חה אל ד בש חה ים אל לולי ד, וכש חה אל ד בש חה ים אל בי לה שג מש ם של ה הי לל אי וש
ל. כי תנ סש הי ג ולש הי ננ תש הי ים לש ים עולי קוקי מות חמ ה שי עה בה רש ל אנ סוד של ים בנ גי המ ננ תש "ם מי דה יי"ה אה רש "ר אנ של נל

ים, ני וה י גש ני ל שש סוד של ק בש קה חג ר מש טי ענ תש ד מי חה ם אל ה שי ם. עולל דה י אה ני ל פש ל שור אל כי תנ סש הי ג ולש הי ננ תש הי ה לש עולל
ה. זל ם הנ שי סוד הנ ג בש הי ננ תש הי ם לש שה רש ני ף אותו, וש גולי ק וש א חוקי סי כי הנ חור, וש אה ר לש ז חוזי "ל. אה הוא אי וש

ים ני י פה ני ל שש סוד של ק בש קה חג ר מש טי ענ תש ר, מי חי ם אנ ה שי ם. עולל דה אה י הה ני ל פש ר אל של ל נל כי תנ סש הי ג ולש הי ננ תש הי ה לש עולל
ף גולי ק וש א חוקי סי כי הנ חור, וש אה ר לש ז חוזי דול. אה הוא גה ה, וש לה עש מנ לש טור של עי יהה בה לי עמ עמלות בנ לנ ר וש יות מואה הש ים לי ני וה גש

ה. זל ם הנ שי סוד הנ ג בש הי ננ תש הי ם לש שה רש ני אותו, וש

ים ני י פה ני ל שש סוד של ק בש קי חנ תש ר מי טי ענ תש ר מי חי ם אנ ה שי ם. עולל דה י אה ני ל פש ייה אל רש ל אנ כי תנ סש הי ג ולש הי ננ תש הי ה לש עולל
ג הי ננ תש הי ם לש שה רש ני ף אותו, וש גולי ק וש א חוקי סי כי הנ חור, וש אה ר לש ז חוזי בור. אה הוא גי ף, וש תםקל ר בש ינשי תש הי ק ולש זי חנ תש הי ים לש ני וה גש

ה. זל ם הנ שי סוד הנ בש

ם סוד שי ה בש יור זל צי ם בש תה יקה קי חמ רו בנ יש טנ צש ם הי ז כגלה ים בו. אה לי כש תנ סש ים ומי ם עולי כגלה ם, וש כגלה ל בש כי תנ סש "ם מי דה אה
זו. מות הנ דש ים בנ לולי ם כש ם. כגלה דה י אה ני ם פש יהל ני מות פש ם (יחזקאל א) ודש יהל לי תוב עמ ז כה אה א. וש א נורה רה קש ני ד של חה אל

ם. ת אותה לל זו כולל מות הנ דש הנ וש

לו לה מות הנ שי י הנ רי המ א. של נורה הנ בור וש גי דול הנ גה ל הנ אי רוך הוא (נחמיה ט) הה בה דוש  קה א הנ רה קש ה ני ל סוד זל ענ וש
כםל. ל הנ כולי ם של שי הוא הנ יות יהו"ה, של ע אותי בנ רש אנ ה בש לולה ה, כש יונה לש על ה הה בה כה רש מל סוד הנ ה בש לה עש מנ ם לש ים הי קוקי חמ
ד חה אל םאל וש מ שש ד לי חה אל ין וש יהמי ד לש חה ם, אל הל ם בה קה רג קוק מש א חה סי כי הנ וש א,  סי כי לופות בנ קות וגש קה חג ה מש לל אי יות הה מג דש

ם. עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ שום בש חור, רה אה ד לש חה אל ים וש ני פה לש

ת ים אל חי לוקש לו  לה ים הנ יוני לש על מות הה שי ה הנ עה בה רש לו. אנ לה יות הנ מג דש ע הנ בנ רש אנ שום בש ה, רה הוא עולל של א, כש סי כי הנ
ם ט אותה לוקי חנ וש לוקי ן של יוה ים. כי סופי ל כי ים של נוגי עי שות וש פה ט נש לוקי חנ וש לוקי ד של ם, ענ הל ל בה לה כש א ני סי כי הנ ה, וש זל א הנ סי כי הנ
ע בנ רש ים אנ אי ד, יוצש הוא יורי ן של יוה רות. כי א פי לי ד ומה ל צנ כה ים לש פי נה א עמ לי מה ץ של מו עי א כש לי ד מה ים, יורי סופי כי ים וש נוגי עי
ז אה ם, וש עולה ל הה ע ענ רנ ים זל עי ם זורש הי ים, וש טי המ לנ ים מש צי ים נוצש ירי אי ים מש קוקי ם חמ יהל יורי צי ים בש יהרי צג לו מש לה יות הנ מג דש הנ

ם. עולה ל הה ע ענ רנ ים זל עי ם זורש הי ב של של עי ע, הה רנ יענ זל רי זש ב מנ של א עי רה קש ני

ל עו בו ענ רש ר זנ של ינו אמ מי י לש רי ה פש י עםשל רי ץ פש תוב עי ז כה יות, אה מג דש ל הנ ת כה לל כולל ם של דה מות אה את דש יוצי ן של יוה כי
יא הוצי ם לש דה ן אה בל שות לש ין רש אי אן של כה עו בו. מי רש ר זנ של ץ אמ רל אה ל הה א ענ קה וש ת, דנ לל תועל א לש לה ע אל רנ יא זל םא מוצי ץ. ל רל אה הה
ים רי חי אמ מו הה יומו כש קי ד בש םא עומי ל ל וש טי בנ תש ן הי כי לה ע, וש רנ יענ זל רי זש ינו מנ אן אי ל כה יר [סוד] של צי חה ה. הל לה טה בנ נו לש מל ע מי רנ זל
םא ל ם של ל אותה ים. כה אי רש םא ני ל ים וש אי רש א ני לה ל. אל לה יור כש צי מות וש דש ק בי קי חה הי ייר ולש טנ צש הי מות לש דש ין לו  אי ה, של לל אי הה
ם מו קםדל ים כש רי חוזש ש, וש ת אי לל ש אוכל אי ים בש לי כה אל נל ה וש עה י שה פי ים לש די יום. עומש ם קי הל ין לה מות, אי יור ודש צי רו בש יש טנ צש הי

ל יום. כה ן בש כי וש
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ה לה עש מנ לש מות של יור ודש ה. צי לה עש מנ לש ה של לל ל אי של מו  יום כש קי בש ינו  אי וש יור,  צי וש מות  דש לו  ה ייש  טה מנ ם לש דה ן אה בל
ם דה אה ל  יור של צי הנ יד.  מי תה יום  קי ם בש ן הי כי לה וש ייר,  טנ צש הי לש ר  חי אנ בוש  לש מנ י  לי בש יו  הה של מו  כש ם  יהל יורי צי בש ים  רי יש טנ צש מי
ה לה יש ל לנ כה ן, ובש דה עי וש ן  מנ זש ל  יום של קי ים בש די ן עומש כי לה וש ר.  חי ן אנ ול גה םא בש ל וש בוש  לש מנ ם בש יהל יורי צי ים בש רי יש טנ צש ה, מי טה מנ לש
ים רי ך חוזש ר כה חנ אנ ת אותו. וש לל ת, אוכל לל ש אוכל ה אי אותה ה]. וש לה עש מנ ה [לש עולל ה וש זל בוש הנ לש מנ הנ ט רוחנ מי שי פנ תש ה מי לה יש לנ וש
תוב ה כה ל זל ענ וש ה,  לה עש מנ לש של לו  לה יות הנ מג דש הנ מו  ה כש ידה ם עממי הל ין לה ן אי כי לה וש ם,  יהל בושי לש ים בי רי יש טנ צש ם ומי קםדל מי מו  כש
םא ל יא וש ה הי בה ך? רנ תל מונה ה אל בה ם רנ ענ טנ ה הנ יום. מה ל יום וה כה ים בש שי דה ם חמ הי ם של דה י אה ני ים, בש רי קה בש ים לנ שי דה (איכה ג) חמ

ה. נה טנ קש

ה. תונה חש תנ וש ה  יונה לש על ה  תוכה ם בש ילה לי כש הנ ולש ם  עולה י הה ני בש ל  ת כה חנ קנ לה ה  כולה יש ה, של דולה גש אי  דנ ונ ך,  תל מונה ה אל בה רנ
יהם ל הנ ים אל כי ים הולש לי חה נש ל הנ ה - (קהלת א) כה סוד זל ר, וש א יותי לי מנ תש םא מי ל כםל וש ל הנ כולי ב הוא של רנ דול וש קום גה מה
ך הוא ר כה חנ א. אנ לי מנ תש םא מי ל תוכו, וש ם בש ל אותה אוכי ם וש חנ אותה יהם לוקי הנ יהם, וש ים לנ כי גו'. הולש א וש לי נו מה ינל יהם אי הנ וש

ך. תל מונה ה אל בה ה רנ ל זל לנ גש ים, ובי כי הולש ם וש קםדל מו מי ם כש יא אותה מוצי

ר מנ ת, אה לקל חמ יד מנ רי פש ים ומנ די דה י צש ני שש חוז לי ה אה זל יום הנ ל של לנ גש ם. בי יי עממנ י טוב פנ י טוב כי תוב כי ה כה יום זל בש
ם ל שי סוד של אן הנ ר. כה םאמל י ר ונ םאמל י ם ונ יי עממנ ן ייש בו פנ כי לה ם. וש יהל יני ים בי כי סש י טוב, ומנ ה כי ד זל צנ י טוב ולש ה כי ד זל צנ לש
שום ים רה די דה ה צש עה בה רש אנ יות בש מג ע דש בנ רש אנ יות בש ה אותי רי שש ים על תי שש ה לי ת עולה קל חוקל ה מש יקה קי יות חמ ע אותי בנ רש ל אנ של

דוש. קה א הנ סי כי ל הנ ענ

ל אור ז אור של ננ גש ני ר של חנ אנ ינוקות. של תי ה לנ רה כה סש ה אנ אה רש בש ני ר, של סי אםרםת חה כו'. מש אםרםת וש י מש הי ים יש להי ר אל םאמל י ונ
ה עולה את,  יוצי של ן  יוה כי ת.  רל חל אנ ה  פה לי קש ה  יאה ומוצי ת  טל של פנ תש מי ה  פה לי קש ה  אותה וש  , מםחנ לנ ה  פה לי קש ה  אה רש בש ני אשון,  רי הה
ם, הל מי ד  רי פה הי לש ה  םא רוצה ל וש ם,  תוכה בש ייר  טנ צש הי ולש ם  הל בה ק  בי דנ תש הי לש ה  נות, רוצה טנ קש ים  ני פה י  בי גנ לש ה  יעה גי מנ ת,  דל יורל וש

ה. זל ם הנ עולה ה בה ן זל קי תנ י לש די ם כש דה א אה רה בה של ה, כש טה מנ ה לש יד אותה ם ומורי שה רוך הוא מי דוש בה קה ה הנ יד אותה רי פש מנ

ם, שה ה מי חה רש ה, פה מה לי מות שש ה דש תה אמ רה ה וש לה עש ל מנ י של ל יםפי ם של דה ל אה דו של צי ה בש בוקה ה דש וה ת חנ ה אל תה אמ רה ן של יוה כי
ם הל ף בה זנ נה ה.  לה נו  תש נה םא  ה ל לה עש מנ לש ים של רי עה שש י הנ רי ם שומש נות. אותה טנ ים קש ני פה ק בש בי דנ תש הי ם לש קםדל מי מו  ה כש תה צש רה וש
ה יא אותה ז הוצי תו. אה שש אי וש ם  דה א אה טה חה ד של ם ענ ה שה בה יהשש וש יהם,  י הנ פולי שי בש ה  יל אותה טי הי וש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ
ים אויי רש ם של דה י אה ני ל בש נות של טנ ים קש ני ינוקות פה ם תי ל אותה ל כה ת ענ טל שולל יהם, וש י הנ פולי שי הוא מי רוך  בה דוש  קה הנ
ה רואה וש ץ  רל אה בה של ן  דל עי ן  גנ י  רי עמ שנ לש ת  בל רל קה תש מי ם.  עולה בה ת  טל שוטל ומש ת  כל יא הולל הי וש ם,  יהל בותי אמ י  אי טה חמ בנ ש  ני עה הי לש

ט. הנ ד אותו לנ צנ ה מי אה יא יהצש הי ל של לנ גש ב, בי רל חל ט הנ הנ ל אותו לנ צל ם אי ת שה בל יושל ן, וש דל עי ן הה י גנ רי עמ י שנ רי ים, שומש רובי כש

ש, ני עה הי לש ים  אויי רש של ינוקות  תי את  ומוצי ם,  עולה בה ת  טל שוטל ומש ת  חנ בורנ ט,  הנ לנ אותו  ך  פי הנ תש מי של ה  עה שה בש
םא ן ל יי ד קנ נולנ של אםרםת. כש ה מש זל ה, וש ת אורה ה אל ינה טי קש הי ה של נה בה לש ת הנ ימנ גי פש בי הו  זל ם. וש ת אותה גל הורל ם וש הל ת בה קל צוחל וש

ים. פי עופש ים ומש די שי ה רוחות וש ידה הולי יו וש לה ה אי בה רש קה תש ך הי ר כה חנ ק בו. אנ בי דנ תש הי ה לש לה יהכש

י ני בש יהה  רל חמ עו אנ יהה טה פש יה תוך  ה, ומי עממה ה ננ אה בה ד של בות, ענ קי ם רוחות נש ים עי ני ים שה לשי ה ושש אה ש מי מי ם שי דה אה
ת כל יא הולל הי ם, של עולה ים בה די שי וש עות  רוחות רה טו  שש פנ תש ה הי נה מל ומי ם.  הל ה מי ידה הולי וש "ל,  אי זה עמ ונ "א  זה עמ ים  להי אל הה
ם הל לה עושות  וש ם  דה אה י  ני בש בי קות]  צוחמ וש [נ"א  ת  קל צוחל וש ם  עולה בה ת  כל הולל וש ית]  ילי לי ם  עי [נ"א  ה  לה יש לנ בנ ת  טל שוטל ומש
קות בה דש ני זות וש אוחמ ם, וש יהל לי ת, שורות עמ יי בנ ים בש ידי חי ים יש ני שי ם יש דה י אה ני ים בש אי צה מש ני קום של ל מה כה י. ובש רי כו קל פש שש יי של
ת ימנ גי פש ה בי ל זל כה . וש ענ םא יודי הוא ל לות, וש חמ מנ עות בו בש עוד פוגש ם, וש הל ידות מי ה ומולי וה אמ ם תנ הל חות מי לוקש ם, וש הל בה

ה. נה בה לש הנ

ל כה לש ן הוא  גי מה ה  רופה צש ת ה'  רנ מש אי יח)  (תהלים  יות  אותי הה כות  פש הנ תש מי ה,  נה בה לש הנ ת  נל קל תנ תש מי של כש אםרםת,  מש
ם ל אותה כה לש ה  תה ימה גי פש ם בי עולה ים בה טי שוטש מש ים של יקי זי עות ומנ ם רוחות רה ל אותה ל כה ן הוא ענ גי ים בו. מה חוסי הנ

רוך הוא. דוש בה קה ת הנ מוננ אל ים בו בל חוזי אמ של

ל כי תנ סש הי גוז וש ת אל פנ לי ח קש קנ י, לה תי דש גוז יהרנ ת אל ננ ל גי תוב (שיר ו) אל כה גוז, של אל ק הה עםמל ד לש יהרנ של ך, כש לל מל למםה הנ שש
ם ל אותה ים של נוגי ם עי ל אותה כה נוג] של עי א מי לה או אל רש בש םא ני ם ל ל אותה כה ל של כי תנ סש הי ע [נ"א וש יהדנ פות, וש לי ן קש ל אותה כה בש
תוב (קהלת ב) כה ם, של א אותה מי טנ ם] ולש יתה סי המ לנ ם [נ"א וש דה י אה ני בש ק בי בי דה הי ק לש א רנ לה ינו אל גוז אי אל פות הה לי רוחות קש

דות. שי ה וש דה ם שי דה אה י הה ני נגגות בש עמ תנ וש

רוך דוש בה קה ך הנ רי טה צש כםל הי הנ דות, וש שי ה וש דה ם שי הל א מי ה יוצי לה יש לנ ת הנ ננ שש ים בי גי נש ענ תש מי ם של דה י אה ני י בש נוגי עמ עוד, תנ
ם ל עולה כה . וש מםחנ ל הנ פות חופות ענ לי ה קש מה כנ ים, וש ני פש בי כםל מםחנ מי הנ ם, וש עולה ת הה ם אל הל ין בה קי תש הנ ם ולש עולה םא בה ר בש הוא לי
ה. זל ה לה זל ה, וש זל בוש לה ה לש ם זל ם הי גות. כגלה רה דש ל הנ ד סוף כה ה ענ יונה לש על ה הה דה קג נש םאש סוד הנ ר ה מי טה ה ומנ לה עש ה, מנ מו זל כש

ה. זל ה לה זל ה וש זל ה לה פה לי ה קש זל א של צה מש ני ד של ה, ענ זל ים מי ני פש ה לי זל ה, וש זל ים מי ני פש ה לי . זל ה רוחנ פה לי תוך מםחנ וקש ה מםחנ לש זל

ד ענ לו,  של יות  קי ונש יקות  קי דנ וש כות  כש דנ זש הי ת  ענ דנ לה עור  שי לו  ין  אי של י  ימי ני פש אור  ה  תה יש הה ה  אשונה רי ה  דה קג נש
ה אותה ש  בי לנ תש הי ד לש חה ל אל יכה ית הי עמשי ננ ה  דה קג נש ה  ל אותה טות של שש פנ תש הי ה  אותה וש טות,  שש פנ תש הי נו  מל ה מי טה שש פנ תש הי של

לו. כוך של זי ל הנ גםדל םא יהדוענ לש ל ה, אור של דה קג נש

ך הוא זגכה יק ומש קי םא דנ ה ל ל זל ם כה עי עור, וש ין לו שי אי יא אור של ת הי רל תל סש ה ני דה קג ה נש אותה בוש לש הוא לש ל של יכה הי הנ
ה אותה וש אשון,  רי הה אור  טות  שש פנ תש הי ט  שי פנ תש הי ל  יכה הי הנ אותו  ה.  נוזה וגש ה  ירה מי טש ה  אשונה רי ה  דה קג נש ה  אותה מו  כש
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ר. י יותי ימי ני ך פש זגכה יק ומש קי ל דנ יכה אותו הי בוש לש יא לש טות הי שש פנ תש הי

זו וש ה מםחנ  ה. זל זל ה לה זל ה, וש זל לה בוש  ה לש א זל צה מש ני ד של ה, ענ זל ה בה זל ש  בי לנ תש הי ה וש זל ה בה ט זל שי פנ תש ה הי אה לש הה אן וה כה מי
ם לל צל י בש ד כי ה, ענ טה מנ ך לש ה כה עמשל ה ננ מו זל כםל כש הנ ת. וש רל חל ה אנ גה רש דנ ה הוא מםחנ לש עמשה בוש, ננ ה לש זל ב של ל גנ ף ענ אנ ה. וש פה לי קש

ם. עולה ל הה קון של כםל הוא תי הנ גוף, וש ה, רוחנ וש פה לי ה, מםחנ וקש זל ם הנ עולה ם הוא בה דה אה ה הה זל

ל ה ענ דה קש פש הג ש וש מל של הנ ה מי דה רש פש ני ן של יוה אור. כי ה בה נה בה לש ה הנ תה יש ת, הה חנ קות אנ בי דש ש בי מל של ם הנ ה עי נה בה לש ה הנ תה יש הה של כש
כםל הנ . וש מםחנ יזות הנ ני גש פות לי לי ל קש פות ענ לי קש או  רש בש ני ה, וש ת אורה ה אל ינה טי קש ה, הי מה צש ת ענ ה אל ינה טי קש , הי יהה ילותל ל חי כה

ץ. רל אה ל הה יר ענ אי הה תוב לש כה הו של זל ם, וש עולה קון הה תי ה לש ל זל כה ר. וש סי אםרםת חה י מש הי ה יש ל זל ענ . וש מםחנ ל הנ קון של תי

ים דםלי גש אםרםת הנ מש י הנ ני ת שש אוי. אל רה כםל כה ל הנ קון של תי בוי וש ש - רי ינענ ים. ונ דםלי גש אםרםת הנ מש י הנ ני ת שש ים אל להי ש אל ינענ ונ
ך רל דל א בש לה לוי אל גי בש ינו  אי ב של ל גנ ף ענ ים, אנ להי ד הוי"ה אל ם ינחנ לי שה ם הנ שי ה הנ ד. סוד זל חה בור אל חי ה בש לה חה תש הנ - בנ
לו כםל. מצפץ מצפץ אי ל הנ ם של שי ם הנ הל א בה רי קה הי ה לש זל ה כה ם זל שי לו] בש דש גנ תש ני [נ"א של או  רש בש ני ים - של דםלי גש ר. הנ תה סש ני
ם הי ל של לנ גש בי ה,  לה עש מנ לש ים  עולי וש לו  דש גנ תש הי לו  - אי ים  דםלי גש ים. הנ מי חמ רנ דות הה ה מי רי שש על לש  ל שש ים של יוני לש על מות  שי
ם יהל ני אםרםת, שש מש י הנ ני ה שש זל מו  מות. כש עולה ם הה הל יים בה קנ מש ם של עולה ת הה לל תועל ים לש עולי וש יון,  לש סוד על ים מי יוני לש על

ת. חנ לות אנ דש גנ ים בש ד עולי חה אל כש

ש מל של ה. הנ על רש ה תי יכה ה (שיר א) אי רה מש ה אה נה בה לש י זו. הנ ני פש לי ה מי שה יש בנ תש ש. זו הי מל של ל הנ צל ה אי נה בה לש ה הנ בה ינשש תש םא הי ל
ילה הש יך אל יהה, אי עםטש ילה כש הש ה אל מה לה ם? (שם) שנ יי רנ הר צה יר בנ אי יך מי ן אי טה ר קה ם. ני יי רה הר צה יץ בנ בי רש ה תנ יכה ה (שם) אי רה מש אה
רוך דוש בה קה ה הנ ר לה מנ םאן. אה צ י הנ בי קש עי ך בש י לה אי תוב צש כה ים, של תוני חש תנ םאש לנ יות ר הש ה לי מה צש ה ענ ינה טי קש ז הי ה? אה בושה בש

ך. מי צש ת ענ י אל יני טי קש הנ י וש כי הוא, לש

ת ה אל ינה טי קש הי ך  ר כה חנ ים, אנ קולי ד שש חה אל ים כש בי יושש יו  ה הה לה חה תש הנ בנ ש. של מל של הנ ק מי אור, רנ ה  ין לה ם אי שה ומי
ה לה עש ם בנ ק עי לות רנ דש גנ ה בש שה ין אי י אי רי המ ם, של יהל לי עמ םאש  יא ר הי ב של ל גנ ף ענ ה, אנ לה גות של רה ם דש ל אותה כה בש ה  מה צש ענ
ה. בה שה חמ מנ גות, סוף הנ רה דש ל הנ י"ם, סוף כה להי - אל ן  טם קה אור הנ מה ת הנ אל וש - יהו"ה.  דםל  גה אור הנ מה ת הנ ד. אל חה אל כש
ה מה צש ה ענ ינה טי קש ך הי ר כה חנ אנ לו, וש ית של יעי בי רש אות הה דוש הה קה ם הנ שי ל הנ יות של אותי ה בה לה עש מנ ם הוא לש שנ רש ה ני לה חה תש הנ בנ

ים. להי ל אל ם של שי א בנ רי קה הי לש

ך כה ר  חנ אנ דוש.  קה ם הנ שי ל הנ יות של אותי בור הה חי בש ה'  אות  בה ה  לה עש מנ לש ים  די דה צש הנ ל  כה לש ה  עולה ה  זל ל  כה ם  עי וש
גות רה יום, ודש ת הנ לל של מש מל או  רש קש ה ני לה עש מנ לש ד של צנ מי טו  שש פנ תש הי גות של רה דש ה. הנ ד זל צנ ה ומי ד זל צנ גות מי רה דש טו  שש פנ תש הי
ם הל ין לה אי נות של חמ מנ הנ אות וש בה צש ר הנ אה ים - שש בי כוכה ת הנ אי ה. וש לה יש לנ ת הנ לל של מש מל או  רש קש ה ני טה מנ לש ד של צנ מי טו  שש פנ תש הי של
ם. יי מה שה יענ הנ קי רש ים בי להי ם אל ן אותה תי יי תוב ונ כה ים, של מי עולה י הה ם חנ יי מנ שה הנ יענ  קי רש אותו  ים בש לויי ם תש כגלה בון, של שש חל
ץ רל אל ץ, זו  רל אה ל הה ענ יר  אי הה לש ה  זל וש ים.  מי עולה י הה חנ א זו  מה גש דג ה, כש טה מנ לש ה  יונה לש על ץ הה רל אל - זו  ץ  רל אה ל הה ענ יר  אי הה לש

ה. לה עש מנ לש א של מה גש דג ה כש תונה חש תנ הנ

יות אותי הה נו  קש תנ תש א, הי סי כי הנ ל  של ית  יעי בי רש ה  יכה מי ותש ל  גל רל ה הוא]  זל [וש ה  זל יום  בש ה  נה קש תנ תש ד הי וי דה כות  לש מנ
ב ינשי תש םא הי אוי, ל רה קון כה ם תי דה אה מות הה ה דש נה קש תנ תש הי י של שי שי יום הנ ד הנ ה, ענ ל זל ם כה עי וש ן.  קומה ל מש ענ רו  ינשש תש הי וש
יות אותי הה ל  כה וש ם,  קומה מש בי בו  ינשש תש הי ם  כגלה מות  עולה הה וש תון,  חש תנ א  סי כי וש יון  לש על א  סי כי ן  קי תנ תש הי ז  אה וש קומו,  מש בי

ר. של קל ת הנ יסנ פי ל תש טות של שש פנ תש הי ם בש יהל לי גנ לש ל גנ נו ענ קש תנ תש הי

תוב (שיר כה הו של ים. זל בוני סו הנ אמ ן מה בל ר (תהלים קיח) אל מנ אל נל מו של ים, כש בוני אוס מי י הוא יום מה יעי בי יום רש וש
ם ל אותה ם. כה קומה ל מש נו ענ קש תש פות ני לי קש הנ ה, וש לה אור של הה ה וש מה צש ה ענ ינה טי קש ה זו הי י אורה רי המ י. של רו בי חמ י ני מי י אי ני א) בש

כות). לש ד (מנ וי א דה סי ם כי הל ין בה קי תש הנ ה לש זל ם הנ יי מנ שה יענ הנ קי רש ים בי לויי ם תש ים, כגלה ירי אי מש אורות של מש הנ

י. ימי ני יור פש ם, צי דה ל אה ל של לה כש ם בי הי ם של ל כגלה יור של ין צי קי תש הנ ה לש טה מנ לש יור של ים צי רי יש צנ מש לו  לה אורות הנ מש הנ
תוב (יחזקאל לד) כה הו של ם. זל דה א אה רה קש טות זו ני שש פנ תש הי ל בש לה כש ני יור של ל צי כה אן של כה ך. ומי א כה רה קש י ני ימי ני יור פש ל צי כה של

כו"ם. ים ענ מי ר ענ אה םא שש ל ם וש דה ים אה רויי ם קש תל ם, אנ תל ם אנ דה אה

תוב (איוב י) עור ה כה ל זל ענ ם], וש דה ל אה [של בוש  הוא לש ה גופו  שה דג ד קש ל צנ של ם. רוחנ  דה את אה רי קש ני ל רוחנ  כה וש
בוש ר, לש שה ים. בה ני פש ם לי דה ם, אה דה ר אה שנ תוב בש קום כה כל מה בוש. ובש ם הוא לש דה ל אה ר של שה גו'. בה י וש ני ישי בי לש ר תנ שה ובה
ר, חי בוש אנ לש שו בי בש לנ תש הי ים של יורי נו צי מל רו מי יש טנ צש ל רוחנ זו הי תוך של הי ים בש כי תה ני ה של טה מנ לש ם גופו. רוחות של דה אה הה
ם גו'. אותה וש מור  ינחש וש י  בי יהל וצש ים אנ זי ה עי שי ים וש שי בה ה כש הורות, (דברים יד) שור שי מות טש הי ל בש יור של צי מו  כש
ם אותו שי ה בש ים] עולל יורי ים [ס"א צי די דה ם צש ל אותה י של ימי ני פש ם, אותו רוחנ  דה ל אה בוש של לש ל בי לי כה הי ים לש יכי רי צש של

ם. ן כגלה כי בוש, וש לו לש ר של שה בה ל אותו גוף. הנ י של ימי ני ר שור. שור הוא פש שנ ם בש ל אותו שי בוש של א בו גופו לש רה קש ני של

ינו אי ה של אה מש ד טג צנ את מי כו"ם יוצי י ענ די ים עובש מי ר ענ אה שש ה בי טה שש פנ תש הי א, רוחנ של מי טה ר הנ חי אנ ד הה צנ ה בנ מו זל כש
גוף ק. הנ לל ין בו חי אי ם וש דה ל אה ם של שי ה בש םא עולל א ל מי ל אותו רוחנ טה ם של שי ה. הנ ם זל שי ה בש םא עולל ך ל שום כה ם. ומי דה אה
אותו ה אותו רוחנ בש שורה עוד של ך, בש שום כה בושו. מי ר לש שנ תוך בש א לש מה טש א יי מי ר טה שה א, בה מי ל אותו טה בוש של לו לש של

ם. שי בוש בנ ה אותו לש םא עולל ל א וש מי א טה רה קש םא ני בוש - ל לש אותו הנ א רוחנ מי א. יוצי מי א טה רה קש גוף ני

מו ר כש חי בוש אנ לש ים בי שי בש לנ תש מי ים של יורי נו צי מל ים מי רי יש טנ צש ל רוחנ זו מי תוך של הי ים בש כי תה ני ה של טה מנ רוחות לש הה
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ל מות של הי עופות ובש יר וש זי חמ גון הנ א. כש מי טה ם הנ כל ה לה זל ם (ויקרא יא) וש הל ה בה חה תש ה פה תורה הנ אות, וש מי מות טש הי י בש יורי צי
בוש לש ר הנ שה תוך בה יר לש זי יר, חמ זי ר חמ שנ א בש רה קש גוף ני הנ לו. וש בוש של לש גוף הנ ם הנ שי אותו הנ ה בש ד, רוחנ עולה צנ אותו הנ
ך ין הולי ל מי א. כה מי ל טה סוד של לו בש לש כש ה ני לל אי ם, וש דה סוד אה לו בש לש כש ה ני לל ים. אי די רה פש לו ני לה ים הנ די דה צש י הנ ני ן שש כי לה לו. וש של

ינו. מי ר לש חוזי ינו וש מי לש

אוי, רה ים כה יורי ה צי טה מנ ייר לש צנ כו', לש וש ם  יי מה שה הנ יענ  קי רש אותו  ים בש ירי אי ים, מש ירי אי מש ים של יוני לש על אורות הה מש הנ
הו זל לו  י אורות אי ני ל שש טון של לש ה. שי לה יש לנ יום ובנ שםל בנ מש לי כו' וש ם וש יי מה שה הנ יענ  קי רש ים בי להי ם אל ן אותה תי יי ונ תוב  כה של

אוי. רה טון כה לש שי

וות צנ יום לש ר בנ כה זה טון הנ לש אן שי כה ה, מי סוד זל ה. וש לה יש לנ טונו בנ לש ן שי טה אור קה יום, מה טונו בנ לש דול שי גה אור הנ מה הנ
ין כםל, אי ת הנ חנ ה לוקנ בה קי נש הנ ה וש לה יש לנ ס הנ נה כש ני ן של יוה זון. כי ף ומה רל יס בו טל ני כש הנ יך ולש רי צה ה של ל מנ כה יתו בש בי א] לש לי מנ [נ"א לש
ה לה יש עוד לנ ם בש קה תה תוב (משלי לא) ונ כה ר], של כה זה ל הנ םא של ל ה [וש לה טון של לש שי ז הנ י אה רי המ ה, של בה קי נש ק בי ת - רנ יי בנ טון הנ לש שי

ה. בה קי נש ל הנ ה של לה יש לנ ת הנ לל של מש ר, ומל כה זה ל הנ יום של ת הנ לל של מש םא הוא. מל ל יא וש ה. הי יתה בי ף לש רל ן טל תי תי ונ

ל ט ענ שולי ש  מל של עות, וש ה שה רי שש ים על תי שש בו  ים, ייש  חי תה ר פש שה ים עה ני שש בו  ייש  ש, וש מל של הנ הו  דול זל אור גה [מה
ה רי שש ים על תי ה ייש שש לה יש לנ ה, ובנ לה יש לנ ל הנ ת ענ טל שולל ה, וש נה בה לש זו הנ ים, וש חי תה ר פש שה ים עה ני ן ייש בו שש טה קה אור הנ מה יום. הנ הנ
דות ה מי רי שש לש על ים שש עמשי ים ננ חי תה ר פש שה ים עה ני ש ושש מל של ד. הנ חה מו אל ד ושש חה ילה ה' אל הש הוא יי יום הנ ה בנ ל זל ענ עות, וש שה
ה לה יש לנ יום וה ד, וש חה ה אל נה בה לש הנ וש ש  מל של עמשו הנ ננ ר. וש שה ה עה לשה שש עמשו  ננ ים וש חי תה ר פש שה ים עה ני ה ושש נה בה לש יל הנ ים. לי מי חמ רנ הה
ת דל ה פוקל בה קי נש הנ ן של יוה ים - כי בי כוכה ת הנ אי ה]. וש לה עש מנ ה לש סוד זל ד, וש חה ר יום אל י בםקל הי יש ב ונ רל י על הי יש תוב ונ כה הו של ד. זל חה אל
ת, יי בנ י הנ קוני ל תי ין כה קי תש הנ ת לש יי בנ רו בנ אמ שש ני מות של עמלה ק לה א רנ לה ת אל יי בנ טון לנ לש ין שי ה, אי לה עש בנ ת לש סל נל כנ תש ת ומי יי בנ ת הנ אל

אוי. רה כםל כה הנ יום, וש ר בנ כה זה טון הנ לש שי ת לש יי בנ ר הנ ך חוזי ר כה חנ אנ וש

ה לה עש מנ ים לש עולי אורות של ם מש אותה ך  שום כה אור. מי ה מה זל וש אור  ה מה אםרםת. זל מש י הנ ני ת שש ים אל להי אל ש  ינענ ונ
ים טי שולש ה וש טה מנ גות לש רה ם דש הי ש, של י אי אורי ים מש אי רה קש ה ני טה מנ לש דו  יהרש אורות של ם מש אותה י אור, וש אורי ים מש אי רה קש ני
ן ל בל עות של בה צש אל לט. הה שש שות לי ם רש הל ה לה נה תש י ני רי המ ר, של ל ני ים ענ כי רש בה את, מש ת יוצי בה שנ הנ של ן, כש ל כי ענ חםל. וש י הנ מי ל יש כה
ז מל ם רל הי חוץ, וש ם לנ ים הי יי חורי ים. אמ יי חורי אמ ים ונ יי ימי ני ם פש הל ייש בה ה, וש לה עש מנ לש סודות של גות וש רה ל דש ר של תל ם סי ם הי דה אה
ים ירי אי ר ומש ני אותו הנ ים מי ירי אי י מש רי המ ת, של בה י שנ אי מוצה ם בש יי ננ רש פה צי ל בנ כי תנ סש הי שות לש ן ייש רש כי לה עות. וש בה צש אל י הה ני רש פה צי לש

לט. שש ש לי ה אי אותה מי

ים אי רה קש ני ים וש ירי אי ה מש לה עש מנ לש י מי רי המ ר, של אותו ני אות בש רה הי שות לש ין רש ים אי ני פש ל בי עות של בה צש ים. אל אי רש ה ני לל אי
עות בה צש אל ת בה בה י שנ אי מוצה ם בש דה ן אה ל בל כי תנ סש םא יי ל או. של םא יירה י ל ננ י ופה חורה ת אמ יתה אל אי רה ה סוד וש זל יות. וש ימי ני ים פש ני פה
ם. (שם) יי ננ רש פה צי זו בנ מש רש ני חוץ של ל בנ ים של ני לו פה י - אי חורה ת אמ יתה אל אי רה ש. וש אי י הה אורי א מש ר בורי אומי ה של עה שה ים בש ני פש לי

חםל. ים בש טי ה שולש לל אי ת, וש בה שנ ים בש טי ה שולש לל ים. אי ני פש עות לי בה צש אל לו הה או - אי םא יירה י ל ננ ופה

ים בו לי לה כש ם ני כגלה בודו, וש א כש סי ל כי ים ענ יי ימי ני ים פש ני ם פה אותה דו בש בנ ט לש רוך הוא שולי דוש בה קה ת הנ בה שנ יום הנ ובש
ם ים ענ אי רה קש ני ה של זל דוש הנ קה ם הנ עה ה זו הה שה רג ים יש שי יורש מות, וש עולה ל הה כה ה לש נוחה יש מש ן מורי כי לה לו. וש טון הוא של לש שי הנ וש
ים ירי אי ת מש בה שנ יום הנ בש אשון. של רי יום הה יהה בנ הה אשון של הוא אור רי ין של יהמי ד הנ צנ י אור מי אורי ץ. מש רל אה ד בה חה אל

ה. טה מנ ם לש ים כגלה ירי אי ם מש הל ים, ומי טי שולש ם וש דה בנ לש י אור בי אורי ם מש אותה

ד חה אל ד וש חה ל אל ים כה טי ש שולש אי י הה אורי ים, ומש לי גנ תש םא מי ל י אור של אורי ם] מש ים [אותה זי נה גש ת, ני בה את שנ יוצי של וכש
ר ני אותו הנ ים מי רי יות מואה הש ים לי יכי רי ה צש ל זל ענ ת. וש בה שנ ב יום הנ רל ד על ת? ענ בה י שנ אי מוצה ים בש טי י שולש תנ ם. מה קומה ל מש ענ

ת. בה י שנ אי מוצה בש

ל ם של לות הי גנ תש מי יות של שוב. חנ צוא וה ם רה הי ל של לנ גש ם בי הל לט בה שש ן לי יי ענ ה הה כולה םא יש ל שוב, של צוא וה יות רה חנ הנ וש
יון לש על אות], וש בה צש ה [נ"א הנ לל ר אי אה שש ד מי בה כש ני דול וש הוא גה ה? מטטרו"ן, של יהו זל ם, ומי תוכה א בש צה מש ן ני אופנ אותו הה
יות סות. י"ה אותי כנ תש מי יונות של לש יות על י אותי תי ת שש חנ בוצות] תנ ן [רש רות הי תה סש מג יות של סות. חנ רש אות פנ ש מי מי חמ
כםל ל הנ ט ענ ל שולי לה ע כש םא נודה ל ים של ירי מי טש ל הנ ל כה יר של מי טה הנ אותו  ה. וש לל אי ה לש בה כה רש ה מל לל ל ו"ה. אי טות ענ שולש
ים גי המ ננ תש ן, ומי הל רות מי רות ומואה תה סש ני יונות של לש על ה הה לל ת אי חנ ה תנ טה מנ ם לש לות הי גנ תש מי יות של חנ כםל. הנ ל הנ ב ענ רוכי וש

ם. לה לה גש בי

יו הה וש ם,  יי מנ שה הנ יענ  קי רש בי אםרםת  מש י  הי יש תוב  כה ם  יהל לי עמ ונ ם,  יי מנ שה הנ יענ  קי רש בי לולות  כש ן  כגלה יונות  לש על הה יות  חנ הנ
תוב כה ה אותו של יות, זל חנ י הנ בי ל גנ ענ יענ של קי רה ם. הה יי מנ שה יענ הנ קי אותו רש ים בש לויי ם תש ם. כגלה יי מנ שה יענ הנ קי רש אורםת בי מש לי

מון]. דש קנ מון [נ"א ה' הנ דש ה אותו קנ ח. זל רנ קל ין הנ עי יענ כש קי יהה רה חנ י הנ אשי ל רה מות ענ (יחזקאל א) ודש

ה, בה שה חמ מנ ר בנ תה סש ני הוא  שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ת. מה ענ דנ לה וש ל  כי תנ סש הי לש יהכול  י של ין מי ה אי אה לש הה וה ם  שה י מי רי המ של
ק בי דנ תש הי םא יהכול] לש ם [ל עולה ל הה כה ם בש דה אה ן הה ת בל בל של חמ ה. מנ יונה לש ת על רל תל סש ני ה וש ירה מי רוך הוא טש דוש בה קה ת הנ בל של חמ ומנ
ש מה ה] מנ יונה לש ה [על בה שה חמ מנ ם. הנ יג אותה שי הנ יהכול לש י של ין מי ה אי יונה לש ה על בה שה חמ מנ ים בש לויי תש ים הנ רי בה ה. דש ת אותה ענ דנ לה וש
ת. ענ דנ ן לה כי ל של כה אםל, וש שש ה לי לה כה שש ין הנ י אי רי המ יונות? של עש ה רנ עושל יהו של ה מי בה שה חמ מנ הנ ים מי ני פש ה. לי מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ ענ

תוך ל. מי לה ה כש בה שה חמ מנ לות הנ כש תנ סש הי יון לש עש םא רנ ל לויהה בו, וש םא תש ה ל לה אי ל, ושש לה ם כש ין בו רםשל י"ן סו"ף אי אי בה
חםד ם] כש רםשל ר [נ"א בה תל סי ר בנ תה סש , ני םא יהדוענ ל יק וש קי יר אור דנ אי ין סוף, מי אי ל הה ית של תי חש םאש תנ ר ר, מי תה סש ני ר הנ תנ סש ני
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ל ל כה ים של שומי רי בו  ייש  קום של מה אור. בש נו  מל ט מי שי פנ תש מי ד של , ענ םא יהדוענ ה ל בה שה חמ מנ ל הנ ר של תה סש ט. סוד ני חנ מנ הנ
ים. אי ם יוצש שה יות, מי אותי הה

ד. חה א אל לה א אל רה קש םא ני ל גות, וש רה דש ל הנ ים בו כה מי שה רש ני ם של רםשל גות. הה רה דש ל הנ ל כה סוף של םאש וה כםל. א ר םאש הנ ר בש
ים לויי ים תש תוני חש תנ ים וש יוני לש על אות של יא הה אי הי דנ ד. ונ חה א אל לה ינו אל בות, אי יות רנ מג ייש בו דש ב של ל גנ ף ענ אנ אות של רש הנ לש
כםל יון, הנ לש יענ על קי ל אותו רה טות של שש פנ תש ה הי אותה ה. וש יונה לש על ה הה בה שה חמ מנ ל סוד הנ ר של תל "ף, סי לל ל אה ית של אשי ה. רי בה
אותו את. בש ה יוצי בה שה חמ מנ םאש הנ ל סוד ר מות של דש ה, בי זל יענ הנ קי רה את א' מי יוצי של כש ל של לנ גש םאש. בי ר אותו הה ר בש תה סש ני
עולות] [ס"א יונות [ס"א של לש על רות הה תה סש ני יות הנ חנ ל הנ ל כה גות, סוד של רה דש ש  שי ים בו  לולי "ף כש לל ל אה ע של צנ מש אל

ה. בה שה חמ מנ תוך הנ לויות] מי תש של

ל, אםהל ח הה תנ ם פל הה רה בש ב אנ יהה יושי הה יום של ית. חםם הנ אשי רי ל בש ל אות ט של ה אור של ז, זל נה גש ני יר וש אי מי ד של חה אור אל
ם. שה יר מי אי ח ומי תנ ל אותו פל יר ענ אי יום מי חםם הנ ה, וש לה עש מנ ה לש טה מנ לש ח מי תנ הוא פל של

תוב כה ה זו, של גה רש ין דנ קי תש הנ ק לש חה צש ת יי לנ פי ל תש סוד של ב. הנ רל נות על ת פש עי לש שוך  יות חה הש לי ך  הולי י, אור של ני שי
נות פש לו. בי צש ם אל ים כגלה שוכי חמ ב, ונ רל ל על לות של כש תנ סש ב. הי רל נות על פש ה לי דל שה בנ שוחנ  ק לה חה צש יי א  ייצי ונ (בראשית כד) 

ו. שה ל עי ה של נל מג אותו מש עמקםב בש ל ינ כי תנ סש ה הי זל ב הנ רל על הה

ח לו רנ זש יי ונ עמקםב (בראשית לב)  ינ תוב בש כה ה, סוד הנ פואה רש יר בי אי מי לו, אור של י אי ני ל שש כולי י, אור של ישי לי שש
ל. אי רה שש ח יי צנ הו ני כו. זל רי ל יש ענ ענ הוא צםלי ה וש אה לש הה אן וה כה ב. מי רל נות על אותו פש ל בש לה כש ני של אי כש דנ גו'. ונ ש וש מל של הנ

יו לה עה ל, וש מואי א שש בה ד של ם ענ שה יש מי א אי בי ננ תש םא הי ל ית, של יעי בי ה רש גה רש יו, זו דנ כה רי םא יש ל תוב וש כו כה רי כו, יש רי ל יש ענ
ל ה של נל מג מש ם הנ ינו עי בי עמקםב אה ן ינ כי תנ סש הי של ש כש לה יהה חנ הה ן של קנ תש ז ני גו'. אה ל וש אי רה שש ח יי צנ ם ני גנ תוב (שמואל-א טו) וש כה

עישהו.

םא ל ל בו וש לה כש יהה ני עמקםב הה ינ ה. וש של קה ין הנ די ב בנ רל נות על אותו פש ח כםחנ מי קנ עמקםב, לה ל ינ צל א אי בה של כו. כש רי ף יש כנ ע בש גנ יי ונ
עמקםב ינ גוף. של חוץ לנ ך הוא מי יהרי ל של לנ גש ם, בי שה ין מי די ף הנ ח תםקל קנ כו. לה רי ף יש כנ ע בש גנ יי ונ םא יהכםל לו  י ל א כי ינרש יהכםל לו. ונ
יהד - גוף, מי חוץ לנ ף מי ח תםקל קנ לה ן של יוה ם. כי דה א אה רה קש ני סוד של גות בש רה י דש תי ל שש סוד של לול בש יהה כה גופו הה יהה גוף, וש הה

עמקםב. ך ינ ף ילרל ע כנ קנ תי ונ

ענ הושג ם הוא. יש דה םא אה י ל תוב בו, כי ל כה אי רה שש ח יי צנ ה ני ל זל ענ ל, וש מואי א שש בה ד של ם ענ שה מי יש  א אי בי ננ תש םא הי ל וש
ך ילרל ח -  צנ ני ית.  ישי מי ה חמ גה רש דנ זו  וש יו. הוד.  לה עה ך  הודש מי תה  תנ נה וש תוב (במדבר כז)  כה ה, של ל מםשל של הודו  א מי בי ננ תש ני
תוב םא כה ך ל ינש מי ח. יש צנ ך נל ינש ימי מות בי עי תוב (תהלים טז) נש כה ין, של יהמי ל אותו בנ לנ כה ד וש וי א דה ן בה כי לה עמקםב. וש ל ינ םאל של מ שש
ב כי ענ תש הי , וש נו כםחנ מל ח מי קנ לה ה וש אה מש טג ד הנ יו צנ לה ב אי רי קה תש הי ל של לנ גש עמקםב? בי ינ ך  ה ילרל שה לש חש ם נל ענ טנ ה הנ ך. מה ינש ימי א בי לה אל
ין די יו בנ יו הה רה בה ל דש ה כה ל זל ענ ל. וש אי רה שש ח יי צנ ם ני גנ תוב וש כה ל, של אי רה שש ל יי ך של הו יהרי זל יר של כי זש הנ א לש ה בה ל זל ענ ל. וש מואי ד שש ענ

סוף. בנ ית ולש אשי רי בה

קול ה הוא שה ל זל ענ ים. וש כי לה ח מש שנ מה ר של חנ אנ י? לש תנ הוד, מה ך בש ר כה חנ ל אותו אנ לנ רוך הוא כה דוש בה קה הנ עוד, של וש
י ים, ומי די דה צש י הנ ני ם שש אותה מו של ה כש טה מנ ם הוא לש ה - גנ לה עש מנ לש ים של די דה י צש ני שש ן בי רם המ אנ ה וש ה מםשל ן. מנ רם המ אנ ה וש מםשל כש
רםן המ אנ ה וש תוב (שם צט) מםשל כה זו, של חוזות זו בש גות אמ רה דש ל הנ כה ה. וש לה עש מנ לש רםן של המ אנ ה וש מםשל מו של הוד, כש ח וש צנ ם? ני הי

זו. חוזות זו בש אמ לו ונ לש כש ים ני די דה ה צש שה י שי רי המ מו. של י שש אי קורש ל בש מואי יו ושש נה כםהמ בש

ת ת. מי יי בנ ל הנ ענ עמקםב בנ ף. ינ יוסי ה וש עמקםב מםשל ים ינ חוזי ם אמ ך גנ ל - כה מואי ן ושש רם המ אנ ה וש ים, מםשל חוזי ה אמ לל אי מו של כש
שו מש םא שי ם ל יהל ני יק. [ושש די יהה צנ ה הה עמקםב ומםשל י ינ די ל יש ף ענ יו. יוסי יה חנ ה בש ה אותה וה צי ת, וש יי בנ ת הנ ה אל ל מםשל טנ עמקםב - נה ינ

יק]. די יהה צנ הה ל של לנ גש ף, בי יוסי א בש לה ת אל יי בנ הנ

ד ה ענ ש בה מי םא שי ה ל ף. מםשל עמקםב יוסי דות ינ ה תםלש לל תוב (בראשית לז) אי כה ת, של יי בנ ת הנ ח אל קנ ף לה יוסי עמקםב בש ינ
תוב (שמות יג) כה ף, של יוסי ק בש ה, רנ ג בה וי דנ זש הי םא יהכול לש לות, ל גה הנ ה מי ינה כי שש ה הנ אה יהצש של ף. כש ת יוסי ח אותו אל קנ לה של
ל ענ ית. וש רי בש ם הנ ג עי וי דנ זש מי ד של ה ענ בה קי נש ג בי וי דנ זש םא מי א גוף ל לה מו? אל תוב עי ה כה מה מו. לה ף עי מות יוסי צש ת ענ ה אל ח מםשל קנ יי ונ
ים כי ף הולש יוסי ה וש עמקםב מםשל ן ינ כי לה אוי. וש רה ה כה בה קי נש בי ש  מי מו, שי יהה עי הה ן של יוה מו. כי ף עי ת יוסי ח לו אל קנ ה לה ה מםשל זל

ד. חה אל כש

א לה אל ש,  קםדל הנ ץ  רל אל בש ר  בנ קש ני םא  ל גופו  ת,  מי ף  יוסי ה.  דושה קש הנ ץ  רל אה לה אותו  יסו  ני כש הי גופו  וש ת,  מי עמקםב  ינ
עמקםב - ת ינ יהה. מי ה הה ירה בי גש ל הנ אשון של רי הה ה  לה עש עמקםב בנ א ינ לה ה? אל מה ה, לה םא זל ל ה וש םא זל ת] - ל ה [מי יו. מםשל מותה צש ענ
עמקםב ינ ת  י. אל ני שי הנ ה  לה עש יהה בנ הוא הה אוי, וש רה כה ה  ה אותה וה ה, צי זל ם הנ עולה יהה בה ה הה מםשל עוד של ה. ובש מםשל ה בש גה וש דנ זש הי
ם מות הי עמצה ל של לנ גש םא גופו, בי ל יו וש מותה צש ף - ענ הוא גוף. יוסי ל של לנ גש ם, בי לי שה גופו  של ה כש דושה קש ץ הנ רל אה לה יסו  ני כש הי
ל כה ל של לנ גש ם? בי ענ טנ ה הנ אות. מה בה א צש רה קש יק ני די צנ הנ יק. וש די צנ אותו  ים מי אי ם יוצש כגלה ה, וש לה עש מנ לש נות של חמ אות ומנ בה צש

ץ. רל אה סו לה נש כש אות, ני בה ן צש הי יו, של מותה צש ה ענ ל זל ענ נו, וש מל ים מי אי ים יוצש יוני לש נות על חמ אות ומנ בה צש

ה מםשל ר של חנ ץ. אנ רל אה ה לה ינה כי שש ה הנ סה נש כש א ני לה יו. אל מותה צש םא ענ ל וש םא גופו  ם ל שה ס לש ננ כש םא ני ל חוץ, וש יהה בנ ה הה מםשל
ת רל יא חוזל ם, הי עולה הה אותו  ם בש יי ננ שש את לי שי ני ה של בה קי אן נש כה עמקםב. מי אי הוא ינ דנ אשון, ונ רי הה ה  לה עש בנ ה לש רה זש חה ת וש מי

ץ. רל אה יהה בה אשון הה רי ה הה לה עש בנ ן של יוה חוץ, כי יהה בנ ה הה אשון. מםשל רי לה
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ם אי ה. וש זל ם הנ עולה ה בה ם, ומםשל עולה אותו  בש ה  בה ש  מי עמקםב שי עמקםב. ינ ינ ה בו  כה םא זה ל ה של יו מנ יה חנ ה בש כה ה זה מםשל
ם ל אותה כה יהה, וש ל הה יובי ד הנ צנ ם, מי יי רנ צש מי ל מי אי רה שש או יי יהצש של א כש לה ך! אל םא כה ה - ל ל מםשל רון של סה חי יהה הנ ה הה זל ר של םאמנ ת
ם יהל ני א בש לה ץ, אל רל אה ס לה ננ כש םא ני ם ל הל ד מי חה אל ר, וש בה דש מי כו בנ לש מות הה דש ה הנ אותה יון. ובש לש על ם הה עולה יו מי בוא הה ים רי שי שי

ה. נה בה לש קון הנ יו תי ץ הה רל אה י הה עמשי ל מנ כה ה, וש נה בה לש קון הנ ם תי הי אוי, של רה ם כה יהל דותי תולש

יהה לי עמ בנ ה  לה עה ה,  זל הנ ם  עולה הה מי ר  טנ פש ני של וכש צונו,  רש לי ה  ה אותה וה צי וש גוף  בנ הוא  עוד של בש ה  נה בה לש בנ ש  מי ה שי מםשל
ה לו. מנ יו של הה בוא של ים רי שי ם שי אותה ק בש בנ דש ם ני שה ה), וש ינה יון (בי לש על ל הה יובי לנ רוחנ  ר בש זנ חה ש, וש קםדל הנ רוחנ  ה בש יונה לש על
ר חי ת אנ יי בנ ן של יוה יות] כי יו, [הל יה חנ בש ך  יהה כה םא הה ל ה של ה מנ טה מי שש תוך הנ לש רוחנ  ר בש זנ הוא חה עמקםב, של ינ ן לש יהה כי םא הה ל של

יהה לו. הה

ם יות כגלה הש לי אוי  רה םא  ל ה  זל ל  ענ וש ה.  לה עש מנ לש של כםחנ  ה] בנ טה מנ לש של ם  עולה [הה קון  תי בנ ה  נה קש תנ תש ני ה  דושה קש ץ הנ רל אל וש
גוף, ם בש דה בנ ם לש יו כגלה תון הה חש תנ ם הנ עולה ל הה ה של לל אי , וש רוחנ ם בש ם כגלה דה בנ יו לש יון הה לש על ם הה עולה ל הה ה של לל ד. אי חה אל כש
ה. לל תוך אי ה מי לל יר אי אי הה חוץ, לש ה בנ לל אי ה וש נה בה לש ה תוך הנ לל א אי לה ה, אל נה בה לש תוך הנ ה בש לל אי ה וש לל יות אי הש ים לי אויי םא רש ל וש
םא ל ילה דור וש הש םא יי ל ל של לנ גש ם, בי מותה ה כש יונה לש יהה על לי עמ בנ יו  םא הה ל יו, וש ים הה אשוני רי מות הה ץ, דש רל אה בה סו  נש כש ני ם של כגלה וש

ים. ני פה ים בש ני ם פה בונה בוד רי יו כש ם זי הל ה לה אה רש ני ים של אשוני ם רי מו אותה ם כש קםדל יהה מי הה

ה אותה גוף בש הוא בנ של ש כש מי שי תו וש שש אי ד מי רנ פש ה ני . מםשל רוחנ ק רוחנ בש בנ דש ך ני ר כה חנ גוף, אנ יו בנ שותה נש ש בי מי עמקםב שי ינ
ד. חה אל ן כש ים כגלה קי בה דש ני יו  גות הה רה דש ל הנ כה ה, וש לה עש ל מנ ה של ירה מי ה טש יונה לש על רוחנ  ק רוחנ בש בנ דש ני ך  ר כה חנ ה. אנ דושה רוחנ קש
יהה יו הה שותה ל נש ה. גוף של טה מי שש ק בנ בי דנ תש הי עמקםב לש ינ ל  של ה. רוחו  טה מי שש הנ מי ל, גופו  יובי הנ יא מי ה הי ל מםשל של רוחו 
ם מותה דש ם בי הל ה מי טה מנ ם לש מותה דש ץ [נ"א בי רל אה ה בה טה מנ ם לש הל לה מות של דש ים בנ יוני לש אורות על ם מש ל אותה ה. כה זל ם הנ עולה בה
ה, לשה ם שש קונה תי ד וש חה אל ים כש לולי מות כש י שי ני ל שש אן סוד של ם. כה יי מנ שה הנ יענ  קי רש ים בי לויי ם תש כגלה ץ], וש רל אה ה בה טה מנ לש

ה. מונה אל ל הה ה של סוד זל ים בש לולי קוק כש לוף חה ם גה הוא שי ה. וש ד זל גל נל ה כש ד זל חה אל ים לש רי חוזש וש

עון מש ר: שי מנ אה ים וש ני קי זש ן הנ קנ ח אתו זש תנ גו' (תהלים כה). פה יו וש אה ירי ם. סוד ה' לי דה ה אה עמשל ים ננ להי ר אל םאמל י ונ
ים ני קי זש ן הנ קנ ח אותו זש רנ ך פה ין כה ה? בי ים זל להי אן אל יהו כה ם? מי דה ה אה עמשל ים ננ להי ר אל םאמל י ר ונ מנ אה י הוא של עון, מי מש שי
הו אי זל דנ יו: ונ רה בי חמ ר לנ מנ עון, אה מש י שי בי םא רנ ל עון וש מש א לו שי יהה קורי הה עון, של מש י שי בי ע רנ מנ שה מו של ה אותו. וכש אה םא רה ל וש
ה, זל סוד הנ בנ תםחנ  פש ה לי עה י שה ת זוהי עי י כה רי ב. המ ים יושי יהמי יק הנ תי ענ וש (דניאל ז)  ר בו  מנ אל נל הוא של רוך  בה דוש  קה הנ

לות. גנ תש הי שות לש ה רש נה תש ני ע של מה שש ת מנ עי כה לות, וש גנ תש הי שות לש ן רש תה םא ני ל אן סוד של אי ייש כה דנ ונ של

ר בה ה דה יהה עושל םא הה ן ל מה אותו אג ן, וש מה יהה לו אג הה נות וש בש ים לי ני יה נש ה בי מה יו לו כנ הה ך של לל מל ל) לש שה ר, (מה מנ אה ח וש תנ פה
ה יונה לש ה על מה כש אי חה דנ הוא ונ ך  לל מל מון. הנ אה לו  צש ילה אל הש אל ר (משלי ח) וה ה אומי תה אנ של מו  ך, כש לל מל שות הנ רש א מי לה אל
ה, טה מנ ן לש מה ים אג להי ה. אל יונה לש על ם הה זו אי ה, וש לה עש מנ ן לש מה ים אג להי ה. אל טה מנ ך לש לל י [הוא] מל עי צה מש אל מוד הה ענ ה, וש לה עש מנ לש

ה. טה מנ לש ה של ינה כי זו שש וש

ר יהה אומי ילות, הה צי אמ ך  רל דל בש יו  הה ים של ני יה נש בי ל הנ כה וש ה,  לה עש שות בנ י רש לי ר בש בה עמשות דה לנ שות  ין רש ה אי שה אי לה וש
י אור. הי יש ונ י אור  הי ים יש להי ר אל םאמל י ר ונ מנ אל נל של מו  יהה, כש הש יהד ני ה, ומי זל כה ה וש זל ילה כה הש "א, יי מה אי ה לש ירה מי אמ "א בנ בה אנ
ך רל דל ים בש ני יה נש בי ל הנ ך כה כה יהד. וש ה מי ן עושל מה אג הה ר, וש ן הוא אומי יה נש בי ל הנ ענ י אור. בנ הי ים יש אלהי ר לי יהה אומי ר, הה םאמל י ונ
ם עולנ הוא  של רוד,  פי הנ ם  עולנ לש יענ  גי הי של כש יהד.  מי ה  עמשה ננ כםל  הנ וש אםרםת,  מש י  הי יש  , יענ קי רה י  הי יש ר  אומי יהה  הה ילות  צי אמ
אי טוב הוא דנ ונ ן,  יה נש בי הנ ל  ענ בנ ר  מנ אה נו.  מותי דש כי נו  מי לש צנ בש ם  דה אה ה  עמשל ננ ן,  יה נש בי הנ ל  ענ בנ לש ן  מה אג הה ר  מנ אה ים,  לי דה בש ני הנ
יל סי ן כש ב ובי ח אה מנ שנ ם יש כה ן חה תוב (שם י) בי כה הו של יל. זל סי הוא כש ל של לנ גש יך בי נל פה םא לש ט חמ יד הוא לנ תי ל עה בה עמשותו, אמ לנ

מו. ת אי תוגנ

הו זל י.  לי מות של דש בנ םא אותו  ר בש לי ה  י רוצה ני אמ "א,  בה אנ בה םא  ל וש "א  מה אי לוי בה תה או  טש חל ר של חנ ה, אנ רה מש אה יא  הי
תוב? (ישעיה נ) ה כה א מנ טה חה ן של מנ זש "א. בי בה ף בו אנ תי שנ ה לש צה םא רה ל מו, וש לש צנ ם בש דה אה ת הה ים אל להי א אל רה בש יי תוב ונ כה של
ש רנ ן גי מנ זש אותו  םא?! בש ט חמ יד הוא לנ תי עה של ך  י לה תי רש מנ םא אה ל "א, וש מה אי לה ך  לל מל ר הנ מנ ם. אה כל מש ה אי חה לש ם שג יכל עי שש פי ובש
ם דה ה אה ם - זל כה ן חה מו. בי ת אי יל תוגנ סי ן כש ב ובי ח אה מנ שנ ם יש כה ן חה תוב (משלי י) בי ן כה כי לה מו. וש מו עי ת אי ש אל רנ גי אותו וש

ה. יאה רי ל בש ם של דה ה אה יל - זל סי ן כש ילות. ובי צי ך אמ רל דל הוא בש של

ך רל דל "א הוא בש בה ל אנ ד של צנ מי "א, של מה אי "א וש בה ין אנ רוד בי פי י ייש  כי י, וש בי י רנ בי רו, רנ מש אה ים וש רי בי חמ ל הנ כה מו  קה
ר כה ילות זה צי ל אמ ם של דה י אה רי המ ה, של זל ך  םא כה ים, ל רי בי ים חמ רי בי ם, חמ הל ר לה מנ ה? אה יאה רי בש "א בנ מה אי ד הה צנ ילות ומי צי אמ
י אור הי יש "א, ונ בה אנ ד הה צנ י אור מי הי י אור. יש הי יש י אור ונ הי ים יש להי ר אל םאמל י הו ונ זל "א, וש מה אי "א וש בה ד אנ צנ יהה מי ה הה בה קי ונש

ים. צופי רש ם דו פנ דה הו אה זל "א. וש מה אי ד הה צנ מי

אותו ים, וש להי בון אל שש חל ה לש עולל ד של חה נוי אל ה כי יהה לה ה הה יונה לש על ם הה א אי לה מות, אל ם ודש לל ין בו צל ה אי זל ל לה בה אמ
ילות צי ל אמ ם של דה אה םא לש ט חמ יד לנ תי עה א של בה ר אנ מנ נוי, אה אותו כי יהה בש הה ך של ל אותו חםשל לנ גש ך. ובי חםשל נוי הוא אור וש כי

יון]. לש יון [נ"א על לש בוש על הוא אור לש ה] של יאה רי ל בש [נ"א של

יום א בנ רה בש ני של ך  אותו חםשל ים. וש יקי די צנ לנ ז אותו  ננ גה אשון של יום רי רוך הוא בש דוש בה קה א הנ רה בה אור של הו הה זל וש
םא ט חמ יד לנ תי יהה עה הה ך של ל אותו חםשל לנ גש מו, ובי דה ך יי חםשל ים בנ עי שה ר (שמואל-א ב) ורש מנ אל נל מו של ים, כש עי שה רש אשון לה רי הה
- נו  מותי דש אור. כי - אותו הה נו  מי לש צנ ם בש דה ה אה עמשל ר ננ מנ ה אה ל זל לנ גש ף בו. ובי תי תנ שש הי א לש בה ה אנ צה םא רה אותו אור, ל לש
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י. ני ישי בי לש ר תנ שה תוב (איוב י) עור ובה כה הו של ה. זל מה שה נש לנ בוש  גוף הוא לש מו של אור, כש בוש לה הוא לש ך, של אותו חםשל
ה. תה ד ענ עו ענ מש שש םא ני ל ים של רי בה מםענ דש שש ינו לי כי זה נו של קי לש י חל רי שש רו, אנ מש אה ם וש חו כגלה מש שה

ר, מנ גו'. אה י וש די מה ים עי להי ין אל אי י הוא וש ני י אמ ני י אמ ה כי תה ענ או  ר, (דברים לב) רש מנ אה עון וש מש י שי בי ח עוד רנ תנ פה
או ר רש מנ אה ה של י זל ר. מי ה לומנ יונה לש שות על י] רש ה [לי נה תש ני ר של חנ לות אנ גנ י לש יתי צי רה ים של יקי תי ים ענ רי בה עו דש מש ים שי רי בי חמ
ה, לל אי לות הה עי הה ת מי לנ לות, עי עי ת הה לנ א עי רה קש ני ים, אותו של יוני לש על ל הה ל כה ת ענ לנ הו עי א זל לה י הוא? אל ני י אמ ני י אמ ה כי תה ענ
ה עמשל ננ ה בש לה עש מנ נו לש רש אנ בי מו של יו, כש לה עה אותו של שות מי ח רש קנ יי ד של ה ענ עמשל לו שום מנ לה לות הנ עי הה ד מי חה ה אל עמשל םא ינ ל של

אהדהם.

שות רש א בי לה ר אל בה ה דה םא עושל ל ה. וש עמשל נו ננ מל ה מי לה עש מנ לש אותו של ה לש ר זל מנ אה ר. של מנ אל ם נל יי ננ ל שש אי. ענ דנ ה ונ עמשל ננ
ל אותו בה רו. אמ בי חמ ה מי צה חנ עי לוקי ד של ר ענ בה ה דה םא עושל נו ל מל ה מי לה עש מנ לש אותו של נו. וש מל ה מי לה עש מנ לש אותו של ה מי ירה מי אמ ונ
י ל מי אל וש (ישעיה מ)  ר  מנ אל נל של מו  ה לו, כש ול ה שה טה מנ לש םא  ל וש נו  מל ה מי לה עש מנ לש ין  אי לות, של עי ל  ל כה ענ ת  לנ עי א  רה קש ני של
מו ה, כש צה נו עי מל חנ מי לוקי י, של די מה ים עי להי ין אל אי י הוא וש ני י אמ ני י אמ ה כי תה או ענ ר, רש מנ דוש. אה ר קה םאמנ ה י ול שש אל י וש יוני מש דנ תש

ם. דה ה אה עמשל ים ננ להי ר אל םאמל י ר ונ מנ אה אותו של של

ת לנ עי ה של לה עש מנ תה לש רש אנ םא בי י ל רי המ רו, ונ מש ה. אה קום זל מה ר בש בי דנ שות לש נו רש ן לה י, תי בי רו, רנ מש אה ים וש רי בי חמ ל הנ מו כה קה
י תי רש מנ םא אה י ל רי המ ר! ונ בי דנ ם מש יכל פי ה של ם מנ יכל ני זש ים אה עי יו שומש ם, הל הל ר לה מנ ם? אה דה ה אה עמשל כת"ר ננ ר לש מנ לות אה עי הה
לות ל עי ל כה ת ענ לנ עי לש לות, של ל עי ל כה ת ענ לנ א עי רה קש ני ינו אותו של ה אי זל לות, וש עי ת הה לנ א עי רה קש ני י של ייש מי ו של שה כש ם ענ כל לה

ף. תה ין לו שג אי כםל, וש י הנ ני פש יד לי הוא יהחי ה, של צה נו עי מל חנ מי לוקי י של ני ין לו שי אי

ף תה םא שג ל י וש ני ין לו שי אי ה, של צה נו עי מל חנ מי לוקי י, של די מה ים עי להי ין אל אי י הוא וש ני י אמ ני י אמ ה כי תה או ענ ר רש מנ ן אה כי לה וש
ד חה ל הוא אל בה יו, אמ אתי רה ד קש חה י אל ם (שם נא) כי הל ר בה מנ אל נל ה, וש בה קי ר ונש כה מו זה תוף כש שי ד בש חה ייש אל בון. של שש םא חל ל וש
יש אי י הה רי שש רו, אנ מש אה יו וש נה פה לש חו  טש תנ שש הי ם וש כגלה מו  י. קה די מה ים עי להי ין אל אי ר וש מנ ן אה כי לה תוף, וש םא שי ל בון וש שש י חל לי בש

ים. דושי ים קש כי אה לש מנ ים לש לי גנ תש יו מי םא הה ל ים של ירי מי לות סודות טש גנ מו לש ים עי כי סש בונו מנ רי של

י ני ה (דברים לב) אמ זל סוק הנ פה ים ייש בנ ירי מי ה סודות טש מה כנ סוק, של פה ים הנ לי שש הנ נו לש ים, ייש לה רי בי ם, חמ הל ר לה מנ אה
ם אי ת. וש ול םאל מה מ שש ד הנ צנ ים, ומי יי ין חנ יהמי ל הנ ד של צנ ילה - מי חנ ירות. אמ פי סש ילה - בנ חנ אמ ית ונ מי י אה ני גו'. אמ ילה וש חנ אמ ית ונ מי אה
ים מי עה פש לי וש ד.  חה אל כש ה  לשה שש ב  מושה בש ם  הי של ין,  די הנ יים  קנ תש מי םא  ל י,  עי צה מש אל הה מוד  ענ ם  עי ם  יהל ני שש ים  ימי כי סש מנ םא  ל
א"ו "א וה הוא יהו"ה יו"ד הי ים, של בי ל שה בי קנ ה לש שוטה יא פש הי ין] של םא יה"ד [יהמי יהב ין, וש עמשות די ה לנ לשה ים שש ימי כי סש מנ
י. עי צה מש אל מוד הה ד ענ צנ ה. ינד יהו"ה מי בורה גש ד הנ צנ םאל מי מ "ד. ינד שש סל חל ד הנ צנ ין מי את ינד יהמי רי קש ה ני ינה כי זו שש "א. וש הי
ין אי וש ר בו  מנ אל לות, נל עי ל הה ל כה ת ענ לנ ן עי דה של ל כש בה ין. אמ די הנ מי ה אותו  ילה צי מנ זו  יהד הנ ה, הנ שובה תש ב בי ם שה דה ן אה בל של כש

יל. צי י מנ יהדי מי

"י יו"ד הי בש זו  מש רש ני ם א' א' א' י' י' י', של הל בה ייש  י, של ני י אמ ני י אמ ני ה אמ סוק זל פה ר בש מנ אל ים נל מי עה פש לש  עוד, שה וש
ה. לל אי מות הה שי זו בנ מש רש ני ין - של 'אי י וש ני 'אמ ילה ונ חנ 'אמ ים, ו' ו' ו' - ונ וי לש וה ם שה הל ייש בה "א. וש א"ו הי "א וה "י יו"ד הי א"ו הי וה
י ני י אמ ני י אמ ה כי תה או ענ ר רש מנ אל נל מו של ים, כש רי חי ים אמ להי ל אל צל ים אי רי בי חמ ה הנ זל סוק הנ פה ת הנ רו אל אמ י בי רי המ ה של ל זל ם כה עי וש
י ני "ש. אמ חה נה ה סמא"ל וש י - זל די מה ים עי להי ין אל אי ה"ו. וש י וה ני ם אמ הל ר בה מנ אל נל תו של ינה כי רוך הוא ושש דוש בה קה ה הנ הוא - זל
יל צי י מנ יהדי ין מי אי יק. וש די הוא צנ י של ת מי ה אל ילה בה חנ י אמ ני אמ ע, ונ שה הוא רה י של מי י לש תי ינה כי שש ית בי מי י אה ני ילה - אמ חנ אמ ית ונ מי אה
ה ל מנ בה ת. אמ מל כםל אל הנ הוא כוז"ו במוכס"ז כוז"ו, וש "א, וש א"ו הי "א וה הוא יהו"ה יו"ד הי ה ינ"ד יהו"ה של - זל
ל בה יא [נ"א אמ בי נה ם וש כה ל חה כה ר לש סה מש םא ני ה ל זל סוד הנ הנ לות, וש עי ל הה ל כה ת ענ לנ הוא עי יון של לש על ת הה לנ ה עי לה עש מנ ר לש אי בה תש ני של

יא]. בי נה ם וש כה ל חה כה א לש לה ר אל סה מש םא ני ה ל זל סוד הנ לות, הנ עי ל הה הוא ענ יון של לש ל על ה ענ לה עש מנ ר לש מנ אל נל ה של מנ

ם, הל ה לה בה כה רש ירות מל פי סש הנ ירות, וש פי סש ים בנ בי כה רש ם מג הי ים וש שי בש לנ תש ם מי הי ים של רי תה סש ם ני לות הי ה עי מה ה כנ אי םא רש ב
אורות גו'.  וש ר  שםמי בםהנ  גה ל  ענ מי בםהנ  גה י  כי ה)  (קהלת  ר  מנ אל נל ם  יהל לי עמ ונ ם,  דה אה י  ני בש ת  בל של חמ מנ מי ים  ירי מי טש ם  הי של
ל ת [ענ לנ עי ם. ולש הל ים מי לי בש קנ מש ם של יהל לי עמ ים של רי חי אמ ים מי שוכי ם חמ ים הי לי בש קנ מש ה של לל אי ה. וש לל ל אי ה ענ לל ים אי חי צה חש צג מש

יו. נה פה ים לש שוכי אורות חמ ל הה כה יו, של נה פה ד לש ין אור עומי לות אי עי ל] הה כה

ם שי כש ך של דש מל לנ אן? לש הו כה עמשי ה מנ . ומנ ל יום ייש לו כםחנ כה ך של דש מל לנ , לש בוענ שה מות הנ ן יש ינ נש מי הו? כש עמשי ה מנ "ן, מנ יי זנ
ם, דה אה ייש בה ע של בנ ים? של רי בה ה אי יזל אי ים. וש רי בה אי ל הה כה הוא בש כםחנ הנ ך ייש הנ ית, כה לי כש ין תנ אי ן לש זל אם ה בה דולה ה גש מה כש ייש חה של

ם: דה אה ת הה ה אל שה ים עה להי ם אל לל צל י בש תוב (בראשית ט) כי כה של

א נה ימש הי יהא מש עמ רנ

ר חנ ר אנ מנ אה הו של נו, מנ מותי דש נו כי מי לש צנ ם בש דה ה אה עמשל ר (בראשית א) ננ מנ אה ר של חנ ה, אנ דושה קש ה הנ נורה ר לו, מש מנ אה
א, רה בש ני רו  מש ם אה הל מי ה, של נה שש מי י הנ לי עמ בנ ך  ל כה ענ רו  אמ בי ה של ר לו, מנ מנ מו? אה לש צנ ם בש דה אה ת הה ים אל להי א אל רה בש יי ונ ך  כה

מו. לש צנ ם בש דה אה ת הה ים אל להי א אל רה בש יי תוב (שם) ונ כה א אותו, של רה רוך הוא בה דוש בה קה הנ א, וש רה בש םא ני רו ל מש ם אה הל ומי

ל ין של יקוני אי א בש לה ם, אל הל לה מות של דש ה בנ עמשה םא ננ ל ם וש הל ד מי חה ינד אל ק בש לל ן חי תי םא יי ך הוא, ל ם כה ר לו, אי מנ אה
ר י אומי ני א אמ לה לום, אל שה ס וש ר, חנ מנ ע? אה נודה ך  ר, כה מנ יתו. אה ני בש מות תנ ם ודש לל הוא צל מותו, של דש כי מו  לש צנ ך, בש לל מל הנ
יהה ד הה חה ל אל יו כה לה ס עה יהה כועי הה ן של מנ זש קו, בי לש ן בו חל ד נותי חה ל אל יהה כה ם הה אי כםל, של ל הנ יטו ענ לי שש הי כםל וש א בנ רה בש ני של

ב הוא?. שה חש ה נל מל י בנ נו, כי מל קו מי לש ל חל נוטי
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ה בה ת כםל, של מוננ יא תש הי ה של דושה קש כות הנ לש י מנ מותו, זוהי דש ד בי חה ל אל א אותו כה רה רוך הוא בה דוש בה קה א הנ לה אל
י לי ים בש תוני חש תנ ים וש יוני לש ה על ל בה לנ כה ם, וש עולה א בה רה בה יות של רי בש ל הנ כה ם וש עולה ת הה א אל רה רוך הוא ובה דוש בה קה ל הנ כי תנ סש הי
כםל, ל הנ דון ענ הוא אה כםל של ל הנ ת ענ לנ עי יות, וש וה המ הנ ים וש נויי כי הנ מות וש שי ל הנ כה ירות, וש פי ר סש של על ה  ל בה לנ כה ל, וש לה רוד כש פי

נו. מל חות מי ים פה תוני חש תנ הנ ים וש יוני לש על ל הה כה א בש צה מש םא ני ל יו, וש דה עה לש בי לוהנ מי ין אל אי וש

א צה מש םא ני ל ל של לנ גש ה. ובי לה שה כםל מה בנ כותו  לש ומנ יים בו  קנ ם, לש ל כגלה מות של לי שש הנ ם וש ל כגלה ר של של הוא קל ל של לנ גש בי
ת מוננ אל ה  בה רש קה תש הי את]  רי קש [ני יא  הי ם,  הל מי ד  חה אל בש לו  פי אמ נו  מל מי חות  פה ים  תוני חש תנ ובנ ים  יוני לש על בה כםל  הנ ל  ענ ת  לנ עי
ים מי ענ ר הה אה ל שש ד של צנ ל מי בה ה. אמ מונה ל תש ם כה יתל אי םא רש י ל ה (דברים ד) כי ר בה מנ אל כםל נל ל הנ ת ענ לנ ל עי ד של צנ ל. ומי אי רה שש יי

יט. ת ה' ינבי מוננ ה] (במדבר יב) ותש ם [בה הל ר בה מנ אל נל

ת אל נו  מל טםל מי יהכול לי י של ין מי ת אי עי רו, כה מש אה יו וש נה פה לש וו  חמ תנ שש הי ים וש רי בי חמ ר הנ אה ה ושש דושה קש ה הנ נורה מש א הנ בה
םא ל וש רו,  כה שש או  שו  נש לוי עה תה כםל, ובו  ל הנ ת ענ לנ מות עי עולה א הה א בורי לה ם, אל עולה הה ד מי חה אל ן לו  תנ נה םא  ל קו, של לש חל
ר חי ר אנ בה דה ם וש יי מנ ם שה ף שי תי שנ מש ה, הנ נה שש מי י הנ מי כש שוהה חנ רש ך פי ל כה לנ גש ם, ובי עולה הה יהה מי רי שום בש םא בש ל ף וש רה שה ך וש אה לש מנ בש

ם: ע"כ. עולה ן הה ר מי עלקה נל

ת ים אל רי ם אומש הי ת של רי שה י הנ כי אמ לש ל מנ ים ענ רי בי חמ שוהה הנ רש י פי רי נו - המ מותי דש נו כי מי לש צנ ם בש דה ה אה עמשל ר ננ חי ר אנ בה דה
יד תי עה ים של עי יודש יו  ם הה הי וש יות  הש יד לי תי עה ה של יהה ומנ הה ה של ים מנ עי יודש יו  הה ר של חנ ם, אנ הל ר לה מנ ה. אה זל סוק הנ פה הנ
ה ינה כי ה שש רה מש אה ן של מנ זש יו בי לה ים עה גי רש טש קנ מש יו  ל הה אי זה עמ א ונ זה עמ א של לה םא עוד, אל ל עמשות אותו? וש לנ צו  ה רה מה םא, לה ט חמ לנ
יד תי עה של הו  עי דה תי ם, ונ דה םא אה ר בש ה לי ה רוצל תה ה אנ הו? מה עי דה תי ם ונ דה ה אה רו, מה מש ם. אה דה ה אה עמשל רוך-הוא ננ דוש-בה קה לנ
ן מנ זש אותו  ה. בש יאה רי ל בש של ך  םאל חםשל מ ה, שש בה קי נש ך  חםשל ר, וש כה אור הוא זה ך? של יא חםשל הי של תו  שש אי בש יך  נל פה םא לש ט חמ לנ
ת ים אל להי אל י הה ני או בש רש יי תוב ונ כה מו של פםל, כש נש ים לי ידי ם עמתי תל ים, אנ גי רש טש קנ ם מש תל אנ ה של זל ה: בה ינה כי שש ם הנ הל ה לה רה מש אה

ם. תה שה דג קש ה מי ינה כי שש ם הנ ה אותה ילה פי הי ם, וש הל עו בה טה ם] וש הל קו בה שש גו'. [חה ה וש נה י טםבםת הי ם כי דה אה נות הה בש

אי דנ ונ ם, של יהל רי בש די ים בש רי קש שנ מש יו  םא הה ל ל אי זה עמ א ונ זה ך], עמ ם כה [נ"א אי ך  ין כה י, בי בי י רנ בי ים, רנ רי בי חמ הנ רו  מש אה
א בה צש ר מי י יותי ננ פה ג לש רי טש קנ ם לש תל נש מנ דנ זש ם הי תל ה: אנ ינה כי שש ה הנ רה מש אה ך  ם, כה הל ר לה מנ םא. אה ט חמ ם לנ דה יד אה תי ה עה בה קי נש בנ
ה שה אי םא בש ט חמ יד לנ תי ל הוא עה בה יו, אמ לה ג עה רי טש קנ ם לש כל ה לה אל ם, נה יכל עמשי מנ ם בש דה אה ים מי פי ם יה יתל יי ם הל תל ם אנ רום. אי מה הנ
נות ת בש ים אל להי אל י הה ני בש או  רש יי ונ תוב  כה של מו  ם, כש דה י אה ני בש ר מי ם יותי כל לה ה של בה חי בות. הנ ים רנ שי נה ם בש תל אנ ת, וש חנ אנ
ים לו די קש י מנ רי א, המ ם חוטי דה ם אה א אי לה םא עוד, אל ל ם. וש דה אה נות הה ת בש א אל לה ר, אל מנ אל םא נל ם ל דה אה ת הה ת בנ ם. אל דה אה הה

א. טה חה ה של מנ ן בש קי תנ בונו לש רי זםר לש חמ ה לנ שובה תש

א רה בה ך של יהה כה םא הה ם ל ים, אי רי בי חמ עון לנ מש י שי בי ר רנ מנ ה? אה ל זל ה כה מה ך, לה ם כה י], אי בי י רנ בי ים, [רנ רי בי חמ רו לו הנ מש אה
ל] לנ גש א [בי לה ה, אל יאה רי ל בש ם של דה אה ה לש חובה כות וש ה זש תה יש םא הה ך, ל חםשל ם אור וש הי ע, של רנ ר טוב וה רוך הוא ייצל דוש בה קה הנ
יהה םא הה ל ה? וש מה ה לה ל זל רו לו, כה מש גו'. אה ים וש יי חנ ת הנ יום אל יך הנ נל פה י לש תי תנ ה נה אי ן (דברים ל) רש כי לה ם, וש יהל ני שש א מי רה בש ני של

ר?! כה םא שה ל ש וש נל םא עם יהה לו ל םא הה ל ה, וש לה עש מנ ם לש רנ גה ה של ל מנ רםם כה גש לי םא וש ט חמ םא לנ ל של א וש רה בש םא ני ל ה של יהפל

ר כה שה ים וש עי שה רש ש לה נל ה עם תוב בה כה ה, של אה רש בש לו ני לה גש ה בי תורה הנ ל של לנ גש ך, בי או כה רש בה יהה לו לש ין הה די ן הנ ם, מי הל ר לה מנ אה
םא תםהו ה, (ישעיה מה) ל יאה רי ל בש ם של דה ל אה לנ גש א בי לה ים אל עי שה רש לה ש  נל עם וש ים  יקי די צנ ר לנ כה יהה שה םא הה ל וש ים,  יקי די צנ לנ
רוך בה דוש  קה א הנ רה םא בה אי ל דנ ונ ו, של שה כש ד ענ ענ נו  עש מנ םא שה ל ה של נו מנ עש מנ ת שה עי אי כה דנ רו, ונ מש ה. אה רה צה ת יש בל של לה ה  אה רה בש
יד תי יהה עה םא הה ם ל דה ם אה אי ה, וש ינה כי שש הנ בוש  יא לש ה הי יאה רי ל בש ה של תורה א הנ לה םא עוד, אל ל יך, וש רי םא צה ל ר של בה הוא דה
ת ה אל ינה כי שש יט לנ שי פש הי לו  אי א, כש טה חה י של ל מי ן כה כי לה וש י.  ני עה מו  סוי כש י כי לי ה בש ינה כי שש ה הנ תה יש םא], הה ט חמ םאת [לנ ר בה הי לש

ם. דה אה ש הה נל הו עם זל , וש יהה בושל לש מנ

ית יצי צי סוי הנ כי בש שוהה  רש ן פי כי לה . וש יהה בושל לש ת מנ ה אל ינה כי שש לנ יש  בי לש הי לו  אי ה, כש תורה וות הנ צש יים מי קנ מש י של ל מי כה וש
ה, אי םא רש . ב שוהה רש י פי רי המ לות? ונ גה ב, בנ כה שש ה יי מל עםרו בנ תו לש לה מש וא שי ה הי דה בנ סותםה לש יא כש י הי ין] (שמות כב) כי לי פי [ותש

ה. תורה ל הנ ן של לבל ה, אור הנ תורה ל הנ חםר של ך הוא שה חםשל

השלמה מההשמטות (סימן ה)

ם שה ה מי לל ענ תש מי של ה. וכש אוה נה י וש ני ה אמ חורה ה שש תורה ר בנ מנ אל ך, נל חםשל ש בנ בי לנ תש אותו אור מי של ה, וכש תורה ל הנ ן של לבל
אור ה בה פה יה ה וש חורה יא שש הי ן, של יי ת ענ בנ של מו  ה כש תורה הנ ת, וש חםרל רש חנ י שש ני אמ י של ני אג רש ל תי ת אנ רל ן, אומל בה הוא לה אור של
ת יא בנ הי י - אור י', של א. אורי ירה י אי מי י מי עי שש יי י וש ה ה' אורי רה מש ה אה יר בה אי מי אור של הה ן וש יי ת ענ ן בנ כי לה ה, וש יר בה אי מי של
הו פות]. זל לי ים [קש לוסי קי ל הנ ל כה ם ענ הל ט בה יות שולי הש חוץ, לי בנ ך מי חםשל ים וש ני פש בי - אור מי ה  ים ייש לה ני וה י גש ני ן, ושש יי ענ

ה. לה שה כםל מה כותו בנ לש תוב (תהלים קג) ומנ כה של

יהה אור הה ל  אי רה שש יי י  ני בש ל  כה ולש י)  (שמות  ם  הל בה ר  מנ אל נל של ם  ל אותה כה ל  ענ ת  טל יא שולל הי ל אור  של בוש  לש בי
מו. דה ך יי חםשל ים בנ עי שה ם (שמואל-א ב) ורש הל ר בה מנ אל נל ים של עי שה רש ל הה ת ענ טל חםר שולל בוש שה לש ם, ובי בםתה מושש בש

ם, הה רה בש ה אנ י אור, זל הי יש ר בו  מנ אל נל אשון של ל יום רי הוא אור של ד), של סל ין (חל יהמי ד הנ צנ עוד, אור הוא מי וש
ך חםשל לנ אות, וש רש יו מי ינה ה עי ין הל כש תי ק (שם כז) ונ חה צש יי ר בו בש מנ אל נל םאל, של מ שש ד הנ צנ ך מי אור יום. חםשל ים לה להי א אל רה קש יי ונ
י  הוא עי צה מש אל מוד הה ם ענ יהל ני שש םאל, ובי מ ל שש ך של חםשל ין ובנ ל יהמי אור של ם בה יהל ני שש בוש מי יהה לה הה עמקםב של ה. ינ לה יש א לה רה קה

ענמוד.
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מוד הוא ש. ענ לו אי ד של צנ ך מי חםשל ם. הנ יי לו מנ ד של צנ ן מי נה עה ם. הל עה י הה ני פש ה לי לה יש ש לנ אי מוד הה ענ ם וש ן יומה נה עה מוד הל ענ
ל ה כה ל זל ה אל ב זל רנ םא קה ל ע - וש צנ מש אל הוא בה של יו. וכש רומה מש לום בי ה שה תוב (איוב כח) עושל כה הו של ם. זל יהל יני לום בי שה
אי מנ ית שנ ל ובי לי ית הי ת בי לקל חמ י מנ זוהי ם. וש יהל יני יד בי רי פש הוא מנ ם, של יי מנ ש לנ םא אי ל ש, וש אי ם לה יי מנ ב הנ רנ םא קה ה. ל לה יש לנ הנ
הוא ם, של יהל יני יענ בי רי כש לום מנ ר שה שנ ל, וש יאי רי בש גנ ל וש אי יכה , מי יענ קי רה ל הה ים של אי מורה י אה ני ם שש דה גש נל ם, וכש יי מנ ם שה שי יא לש הי של
ל ט ענ מו, שולי ה, מטטרו"ן שש טה מנ לש ם של דה הוא אה םאל, וש מ שש ד הנ צנ ל מי יאי ין, נורי יהמי ד הנ צנ א מי רה קש ל ני יאי ל. אורי יאי נורי
י מי בש ים  בי רנ תש מי ים של מי כה חמ י  ידי מי לש תנ לו  אי יהם,  הנ ת  גנ דש בי דו  רש יי וש א)  (בראשית  תוב  כה של הו  זל ה.  נה שש מי י הנ לי עמ בנ ל  כה

יהה. ש חנ פל ם נל שה ים מי שי יורש ה, של תורה הנ

ף עופי הוא עוף יש ם רוחנ של שה ים מי שי יורש ה, וש לה עש מנ ים לש חי ם פורש כותה זש בי כגיות, של י זש לי עמ לו בנ ם - אי יי מנ שה עוף הנ ובש
י ץ כי רל אה ם הה ת ענ או אל ירש ל תי ם (במדבר יד) אנ הל ר בה מנ אל נל ץ של רל אה י הה מי לו ענ ה - אי מה הי בש ה. ובנ וות עמשי צש מי ם בש יי פנ נה כש בנ

ם. ע"כ. נו הי מי חש לנ

יהה פל ל רםדש ר (איכה א) כה מנ אל נל של מו  , כש יהה רל חמ ים אנ פי ה רודש לה בה י חנ כי אמ לש ה מנ מה ה, כנ מה לי שש ה  ינה ה אי לה פי ם תש אי (וש
םא ל ש. וש חה הוא נה ה סמא"ל של ון - זל ר עה פי כנ חום יש הוא רנ ים (תהלים עח) וש לי לש פנ תש ן מי כי לה ים, וש רי צה מש ין הנ יגוהה בי שי הי
ר חנ פו אנ דש רש םא יי ל י של די ה, כש מה תו - זו חי מה ל חמ יר כה עי םא יה ל ף. וש ה אנ פו - זל יב אנ שי הה ה לש בה רש הי ית. וש חי שש מנ ה הנ ית - זל חי ינשש
יענ קי רה יענ וש קי ל רה כה ים, ובש עי בש ם שי הל ים מי לויי ם, ותש ים הי ני מג ה מש עה בש ם. שי הל ים מי לויי ה תש לה בה י חנ כי אמ לש ה מנ מה כנ ה. וש לה פי תש הנ
ל ין ענ לי פי ה ותש וה צש ל מי טוף של עי ה בש מה לי ה שש ה עולה לה פי ם תש אי בוא. וש ים רי פי לה ת אמ רל ם עמשל הל ים מי לויי ים, ותש גי רש טש קנ ם מש הי
ם ה' ךה. שי מל או מי יהרש יך וש לל א עה רה קש ם יהו"ה ני י שי ץ כי רל אה י הה מי ל ענ או כה רה ם (דברים כח) וש הל ר בה מנ אל , נל רוענ זש הנ םאש וש ר הה
ם יהד כגלה יא אדנ"י (יהו"ה), מי הי ה של לה פי תש םאש בנ ר ל הה ם יהו"ה ענ ה שי רואל י של םאש. ומי ל ר ין של לי פי יא תש הי שוהה של רש פי

גו'.) ף וש לל ך אל דש צי פול מי תוב (תהלים צא) יי כה הו של ים. זל חי בורש

הו ה. זל לה אג גש הנ ה ובו  נה ם רי שה ים, ומי מי עולה י הה יק חנ די ל צנ ה של גה רש דנ זו  וש ה',  ים בנ יקי די צנ נו  נש אור הוא, רנ הה של כש
הו ין. זל יהמי ע מי צנ מש אל מוד הה ענ וש םאל,  מ שש מי ענ  יק נוסי די צנ וש י,  ירי הוא עמשי אי של דנ ונ יק,  די ח צנ מנ תוב (ירמיה כג) צל כה של

מו. ת לה ש דה ינו אי ימי תוב מי כה של

י ץ חנ םאל, קי מ שש מי ענ  יק נוסי די צנ ה, וש ינה כי שש לולות בנ כש ה של תורה יות הנ ד אותי צנ ן מי יות הי אותי ל הה ה, כה אי םא רש ב
ה. תה יש ץ הה רל אה הה ה וש ר בה מנ אל םאל נל מ ד שש צנ ה מי תונה חש ה תנ ינה כי םאל, ושש מ שש שור בי ים קה מי עולה י הה פוך. חנ הי ק בש חה צש הוא יי של
ם רנ י גה ה. ומי תונה חש תנ ה הנ ינה כי הום - זו שש י תש ני ל פש ך ענ חםשל י. וש עי צה מש אל מוד הה ד ענ צנ בםהו, בו הוא מי ין תםהו וה יהמי ד הנ צנ מי

ה, טה מנ ה ה' לש טה שש פנ תש הי ך  ר כה חנ ה, אנ " הוה יש ר  תה סש ני יהה  ם הה עולה ת הה א אל רה בה ם של "ה קםדל בה קה א הנ לה ה? אל זל ת  אל ה  לה
ם. אה רה ה' בש ם, בש אה רש בה הי ץ בש רל אה הה ם וש יי מנ שה דות הנ ה תולש לל ר - אי בה דה סוד הנ בםהו, וש וה ה תםהו  תה יש ץ הה רל אה הה וש ה  ר בה מנ אל נל וש

ה תםהו. בושה יהה לש הה ך של י לש רי המ

ה לה עש יהה בנ הה ן, של יי ם אנ דה אה ל של לנ גש ה בי לה ע של פנ של ד הנ יהה יורי םא הה ן ל יי דנ ים, עמ להי יר ה' אל טי מש םא הי י ל ה כי ל זל לנ גש ובי
ם שה ת, ומי רל תל סש ה ני דה קג נש יא  הי ע, של פנ של קור הנ הוא מש ה, של ינה הוא בי ן יה"ו, של ט ה' מי שי פנ תש הי ד של ן. ענ יי אנ ר בש תה סש ני
יהה ה הה ל זל לנ גש ן, בי יבה רי חמ מות ומנ ה עולה רוך הוא בונל דוש בה קה יהה הנ ה הה דה יהרש ם של קםדל ה. וש מה דה אמ י הה ני ל פש ת כה ה אל קה שש הי
ה ל זל לנ גש ה. ובי נל בה ד יי סל ם חל י עולה תי רש מנ תוב (תהלים פט) אה כה הו של ד, זל סל חל ית מי אשי יא רי ן הי מנ אותו זש ד בש ע יורי פנ של הנ

ה. אה רה םא תםהו בש ל דו, של בנ ם לש דה אה יות הה םא טוב הל ה ל ר בה מנ אל נל ה, וש רה צה ת יש בל של ה לה אה רה םא תםהו בש ל

ך י אםתש ר בו כי מנ אל נל ק של חה צש ל יי ץ של גו', קי י וש ננ פה א לש ר בה שה ל בה ץ כה , קי נםחנ ים לש להי ר אל מנ יהה תםהו, אה הה ן של מנ זש ובי
י די ז כש מל רל בש ר לו  יהה אומי הוא הה בו. וש רש חש םא נל ם, ל יהל לי ים עמ מי חמ רנ ש  קי בנ מש יתה  יי ה הה תה ם אנ אי י, של ננ פה יק לש די י צנ יתי אי רה

םאל. מ שש ד הנ צנ הוא מי יחנ של שי םא יהמות מה ל ם, וש יהל לי ים עמ מי חמ ש רנ קי בנ יש של

ית, רי חמ אנ ית  אשי רי יד מי גי א מנ לה אל ם?  עולה א הה רה בש ני של ם  ן קםדל יבה רי חמ ומנ מות  ה עולה יהה בונל י הה רי המ ונ לו,  ר  מנ אה
ים יו עושי הה ה של אה או. רה רש בש ני ם של קםדל בו  רש חש נל ה, וש יהה בונל הה דורות של ל הנ כה תו  בש שנ חמ מנ יהה בש רוך הוא הה בה דוש  קה הנ של
יו הה עות, וש דות רה ה תולה לל אי ים של יהמי ד סוף הנ ר ענ בי דנ ה מש זל ם, וש יבה רי חל לו הל אי ב כש שנ א, חה רה בה ן של יוה כי בו, וש רש ילחל ים של עמשי מנ
ה יונה לש ה על ינה כי מות, שש י עולה ני שש לו בי ה של יעה בי נש י. הנ ני ת שי יי בנ ש בש יהבי אשון, וש ת רי יי בנ ב בש רנ ש. ילחל יהבי ב וש רנ ר ילחל הה נה ים דש מי גורש
ה א מםשל בה ד של ים, ענ מי חמ ם רנ יהל לי ש עמ קי םא בי ל יות, וש הש יד לי תי עה ה של יהה ומנ הה ה של ה מנ לה גנ תש נםחנ הי ה. ולש תונה חש ה תנ ינה כי ושש
יו הה ה של בורה גש ד הנ צנ ה, מי חה פה שש מי ם מי יי ננ יר ושש עי ד מי חה א אל לה או אל םא ייצש ל ל של אי רה שש יי יו  ים הה ידי עמתי ים, של מי חמ ש רנ קי ובי

תםהו. ם לש עולה ר הה זנ חש הג ים, וש ני דה

יא הי ת של בל רל קה ין מש יהמי ל, וש אי רה שש י יי ני ה בש או בה םא יהצש ל ה וש םאל דוחה מ שש ים, הנ מי חמ ם רנ יהל לי ש עמ קי ה בי מםשל ל של לנ גש ובי
יא הי י, של עי צה מש אל מוד הה יא ענ הי תו, של גה רש דנ ף לש ן תםקל תנ ם, נה יהל לי מו עמ צש ן ענ תנ נה ל של לנ גש ה, בי ד. ומםשל סל י חל פי לנ ה כש טל ין מנ יהמי
תוב כה הו של לויהה בו. זל ה תש לה אג גש ה הנ ל זל לנ גש מו, ובי ת לה ש דה ינו אי ימי תוב (דברים לג) מי כה הו של ין. זל יהמי ה בש נה תש ני ה של תורה

בון. שש חל ה בש הוא מםשל ילה", של םא "שי י יהב ד כי ה, ענ יהודה ט מי בל םא יהסור שי (בראשית מט) ל

ה מה יש רנ צש עמקםב מי ינ ה לש אה בה הנ ש  פל נל ל הנ כה בו  נו  שש רנ פי י של ל פי ף ענ ה, אנ םאל דוחה מ א שש הי סו"ד תש יק בו  די סוד צנ יש
ים שי ם שי ש הי שי ים וה שי שי י, של עי צה מש אל מוד הה ה ענ נה מל לוי מי י תה ת כי בל רל קה ין מש יהמי םאל, וש מ שש ר בי שה קש ני ל של לנ גש ש, בי שי ים וה שי שי
ה, בורה גש ים מי עי נוסש של או  רש קש ים ני בורי ים גי שי םאל. שי מ יא שש הי ה של בורה גש מי נו  תש ני ה של נה שש י מי רי דש ה סי שה שי תות, וש כש סל מנ
ה תורה ה. של נה שש י מי רי דש ה סי שה שי וש תות  כש סל ים מנ שי ל שי ל של לה ה, כש תונה חש ה תנ ינה כי יא שש הי ה, של ל פל ענ בש ה של ם תורה שה של

חות. דה הי ה, לש יא פל הי םאל, של מ יד שש תי עה ל של לנ גש ה, בי תה לש גנ תש םא הי ה ל פל ב, לנ תה כש בי של
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ין, יהמי לוי בנ כםל תה הנ ל של לנ גש ה, ובי לה אג גש ה הנ לה גנ תש םא מי לוי ל הוא גה ה של פל הנ ב, וש לי ה בנ לה אג גש ך הנ יר כה תי סש ן הוא מנ כי לה וש
תוב (איכה כה הו של ך, זל א לה פה רש י יי ה מי ר בה מנ אל נל אי, של דנ י ונ ל מי ה. ענ תה לה גש י ני ל מי רוענ ה' ענ יא (ישעיה נג) וזש בי נה ר הנ מנ אה
תוב כה הו של ה. זל פואה םא רש ב "ה תה מנ ן, ובש מנ זש םא הנ "ה יהב מנ מו, בש "ה שש י מנ רו לי מש אה ך, וש ה לה מל דנ "ה אמ ך מה ידי עי "ה אמ ב) מה
ל פנ ך כה ל כה לנ גש ך. ובי תי מה חה א נל הי מו ובו תש "ה שש ה הוא מנ מםשל ך, של א לה פה רש "י יי ר, מי גומי ך וש מי חמ ננ אמ ך ונ ה לה ול שש ה אנ (שם) מה
יר ז יהשי ה אה ל זל לנ גש ה, ובי רונה חמ אנ ל הה ד ענ חה אל ה, וש אשונה רי ה הה לה אג ל גש ד ענ חה ה, אל ה מםשל מםשל מו  רוך הוא שש בה דוש  קה הנ

יר. ז יהשי א אה לה ר, אל מנ אל םא נל ר ל ז שה ה. אה מםשל

ש קםדל רוחנ הנ ד בש וי דה ק. וש דל ה ה' צל עה מש ד שי וי דה ה לש לה פי ר (תהלים יז) תש מנ אל יהה נל לל עה ה, וש ינה כי זו שש ה, וש לה פי תש י בנ ירי עמשי
לות, א גה לה ה אל לה יש ין לנ אי ה, וש לה יש לנ תה  דש קנ י פה בי לי תה  נש חנ ל (שם) בה אי רה שש ל יי ר ענ מנ לות, אה גה ל הנ ים של יהמי ית הנ רי חמ אנ ר בש מנ אה
דוש קה ר הנ מנ אה ג לו, וש רי טש קנ ה לש צה ן רה טה שה הנ ך, וש לנ יי ן ונ נה ה עה לה ר כה מנ אה ל של אי רה שש ל יי ל ענ שה יהה מה כםל הה יוב הנ ר אי מנ אה ה של ומנ

לות: ע"כ. גה ק הנ ת דםחנ שו אל דש רוחנ קה ה בש אה רה ל של לנ גש ך, בי עמקםב כה ינ ף בש ר. אנ בי דנ ת יש ענ דנ םא בש יוב ל רוך הוא, אי בה

ר (בראשית כח) מנ ים, [אה יהמי סוף הנ ה בש רונה חמ אנ לות הה גה ל הנ ק של דםחנ ש  קםדל הנ רוחנ  ה בש אה רה ל של לנ גש עמקםב, בי ינ וש
ר לו. ייצל אםד ונ עמקםב מש א ינ ירה יי ר] (שם לב) ונ מנ אה לות, וש גה ל הנ ה של לה יש לנ א הנ ש, ובה מל של א הנ י בה ם כי ן שה לל יה קום ונ מה ע בנ גנ פש יי ונ
ן יהל די לש ינ ת  אל חות וש פה שש ת הנ ם אל יהשל ר (שם לג) ונ מנ אל נל של מו  ים, כש די דה ה צש לשה שש לות לי גה בנ דוש  קה ם הנ עה ת הה ק אל לי חי וש
ר חנ ה אנ אה רה ל של לנ גש ים. ובי ני רם חמ ף אנ ת יוסי אל ל וש חי ת רה אל ים וש ני רם חמ יהה אנ דל ילה ה וי אה ת לי אל דום. וש לות אל גה םאש בש ר ה, בה נה אשם רי
בםש. לש ד לי גל כםל ובל אל ם לל חל י לל ן לי תנ נה ר, וש מנ אה י. וש בי ית אה ל בי לום אל שה י בש תי בש שנ ר (שם כח) וש מנ ם, אה הל לה ר של ענ צנ יות וש ני ך עמ כה

ה, שה בי ה יש בה רי ה חמ ינה כי ה שש אה רה ל של לנ גש ר. בי בה דש מי א בנ מי צה ייף וש עה ב וש עי ר (שמואל-ב יז) רה מנ לות אה גה ל הנ לנ גש ד, בי וי דה וש
סוף ים, ובש גוני י ני יני ה מי רה ן עמשה קי ה, תי וה דש חל ה] בש שובה תש ים [בי רי ל חוזש אי רה שש יי ה של אה רה ר של חנ ה. אנ לה לה גש ר בי ענ ל צנ יהה נוטי הה
ה ה' טי ד הנ וי דה ה לש לה פי ם תש סוף כגלה ים, ובש לי י תי יני ה מי רה ן עמשה קי עמטםף [נ"א תי י ינ י כי ני עה ה לש לה פי ר (תהלים קב) תש מנ ם אה כגלה
י, ני עה ת הל לנ פי ס תש ני כה תי ד של סות ענ נה כש יו ני םא הה ל ך, וש לל מל י הנ ני פש ים לי פי טש ענ תש ן מי לה לה גש בי לות של פי תש ל הנ כה ת של חנ י. אנ ני ני ך עמ נש זש אה
י ני ים עה די קש ן הי כי תו, לה לה פי ס תש ני כה תי ד של יהה ענ נל פה לות לש פי תש ל הנ ת כה פל עוטל ה של לה פי יא תש הי עמטםף], וש י ינ י כי ני עה ה לש לה פי ר תש מנ אה

ם. כגלה לש

ה, לה עש י בנ לי יא בש הי שום של ה, ומי לה עש י בנ לי בש ה  מה צש י ענ ני פש שות בי יא רש הי ית של בי רש ת ענ לנ פי תש י? זו  ני עה ת הל לנ פי י תש הי מנ
ית בי רש ת ענ לנ פי תש ה לי דומל ם, וש עולה מות הה ל אג שות כה רש הוא בי עמקםב, של ע ינ רנ ה זל ש זל י יהבי ני יק עה די צנ ה, וש שה יבי יהה וי ני יא עמ הי

לות.  גה ל הנ ה של לה יש יא לנ הי של

ים יי ני עמ ים [של יי ני עמ ה לנ קה דה ת צש בה שנ בש ש  מל ה, של נה שש מי י הנ לי עמ בנ רוהה  אמ בי של מו  י, כש ני עה ה לל קה דה יא צש ת הי בה ת שנ לנ פי ותש
ל כה ה בש ידה ת עממי לנ פי תש ך בי לל מל ר הנ ענ שנ י לש ני מו עה יות כש הש ם לי דה יך אה רי ן צה כי לה ת]. וש בה ל שנ ש של מל ל של ך של רל דל ים בש מי חמ ננ תש מי
מו ין כש לי פי תש ילה בי הש יי י, וש ני עה מו  ית כש יצי ל צי ה של וה צש ל מי טוף של עי בש ה  ף לה טי ענ תש ה, ומי ינה כי שש יל הנ בי שש חםל בי י הנ מי ת יש של שי

ח. תה פש י תי תנ פה "י שש נה דם הו אמ זל "ל. וש יכה בון הי שש חל ה לש ך עולל כה הוא אדנ"י. של ר של ענ שנ ל הנ צל יון אי בש אל

א רה קש "ל ני יאי ה נורי זל ה. וש לה יש לנ ת הנ לנ פי יו תש פה נה כש ל בי בי קנ חםל לש י הנ ימי ר בי של ת נל ית, נוחי בי רש ת ענ לנ פי תש יו בי חנ פי פותי של וכש
גו'. ינור וש ר די הנ ר בו (דניאל ז) נש מנ אל נל ק, של ר דולי הוא ני ה, של בורה ל גש ד של צנ "ל מי יאי נורי "ד, וש סל ל חל ד של צנ "ל מי יאי אורי

ה זל יהה,  חנ ל  כה לש [ייש]  ם  יי פנ נה כש ע  בנ רש אנ יו, של פה נה וכש יו  רועותה זש בי ה  לה פי תש ל  בי קנ לש ת  נוחי ייה  רש ית אנ רי חמ ת שנ לנ פי תש ובי
דוש קה ת הנ ת נוחי בה שנ ל. ובש יאי רי בש ה גנ זל יו, וש פה נה יו וכש נה רש קנ ה] בש לה פי ל [נ"א תש בי קנ ת לש ה שור נוחי חה נש ת מי לנ פי תש ל. ובי אי יכה מי
אותו לו. בש ה של ידה חי ת יש ת, ש' בנ בה ל שנ ה סוד של זל ם, וש הל לו בה ה של ידה חי ת יש בנ ל הנ בי קנ בות לש אה ת הה לשל שש רוך הוא בי בה
ם יכל אשי רה ים  רי עה שש או  (תהלים כד) שש ים,  רי אומש וש ים  חי פותש יי',  ל  של ם  שי בנ או  רש קש ני של יונות  לש על הה יות  חנ הנ ן  מנ זש

ם. י עולה חי תש או פי שש נה הי וש

י - ישי לי ה. שש אה רש יי ל הנ יכנ י - הי ני ה. שי בה המ אנ ל הה יכנ אשון - הי רי ל הה יכה לות. הי יכה ה הי עה בש ים שי חי תה פש ן ני מנ אותו זש בש
יהה רש לנ קש פנ סש אנ ה בש בואה נש ל הנ יכנ - הי י  ישי מי ה. חמ ירה אי מש יהה הנ רש לנ קש פנ סש אנ ה בש בואה נש ל הנ יכנ - הי י  יעי בי ים. רש מי חמ רנ ל הה יכנ הי

ין. די ל הנ יכנ י - הי יעי בי ק. שש דל צל ל הנ יכנ י - הי שי ה. שי ירה אי ה מש ינה אי של

ם דה גש נל ה, וכש טה מנ לות לש יכה ה הי עה בש ם שי ך הי כה י. וש יעי בי ל שש יכה ים הי להי י"ת. אל א שי רה ית - בה אשי רי ר בש מנ אל ם נל יהל לי עמ ונ
ר שה עה ה  מונה שש בי הוא  רוך  בה דוש  קה ט הנ שוטי ן מש הל בה של רות  כה זש אנ ה  רי שש על ה  מונל ושש ה',  לנ בו  הה ל  ה קולות של עה בש שי
י רי ה שומש מה כנ מות, וש בוא עולה ר רי שה ה עה מונה ם שש הי ן, של אה נש י שי פי לש ם אנ יי בםתנ ים רי להי ב אל כל רל מות (תהלים סח) בש עולה
י ני פש ד לי עומי י של ין מי אי ל, וש קה שש מי ה בש דה מי א בש לה ס אל ני כה םא תי ה ל לה פי ל תש כה לות, וש פי ים תש לי בש קנ מש לות של יכה הי ים ייש לנ רי עה שש
ל לנ גש ך. בי לל מל ר הנ ענ יא שנ הי ר, של ענ שה ים בנ בי ת אויש אל רו  בש דנ יש י  כי ייבםשו  םא  ר (שם קכז) ל מנ אל יו נל לה עה וש ה,  לה פי תש ר הנ ענ שנ
יך רי צה וש ה.  קה סה פש הנ ם  יהל יני בי יך  רי צה םא  ל  - הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ה  זל ה  תורה הנ וש ה,  ינה כי שש זו  וש ה,  וה צש מי יא  הי ה  לה פי תש של

ה. אה רש יי ה וש בה המ אנ ה בש וה צש ה ומי עמלות תורה הנ לש

ם י"ה - שס"ה י עי מי ה שש נו סוד זל רש אנ בי מו של ה. כש " הוה ם יש שי לויות מי ן תש ה כגלה עמשל םא תנ ל ה וש וות עמשי צש ל מי כה של
בות ם רמ"ח תי הי רמ"ח, וש אן שס"ה וש י כה רי המ ה. ונ וות עמשי צש ם ו"ה - רמ"ח מי י עי רי כש ה זי זל ה. וש עמשל םא תנ וות ל צש מי
ה, בה המ אנ ל בש אי רה שש מו יי ענ ר בש בוחי נו הנ קש ן תי כי לה ל אות ה'. וש ה של אה רש יי ל אות י'] וש ה [של בה המ אנ נו מי תש ני ע, וש מנ ת שש יאנ רי קש בי של

י. בי ם אוהמ הה רה בש ע אנ רנ ר בו זל מנ אל נל ם, של הה רה בש אנ ים בש לולי ם כש הי וש

השלמה מההשמטות (סימן ו)



41

ת רו אל בש דנ י יש םא ייבםשו כי ר (שם קכז) ל מנ אל יו נל לה עה ה, וש לה פי תש ר הנ ענ י שנ ני פש ד לי עומי י של ין מי י. אי בי ם אםהמ הה רה בש ע אנ רנ זל
םא רוך הוא, ל דוש בה קה ה הנ ה זל תורה ה, וש ינה כי זו שש ה, וש וה צש יא מי ה הי לה פי תש ל של לנ גש ך, בי לל מל ר הנ ענ הוא שנ ר, של ענ שה ים בנ בי יש אם
לויות ה תש עמשל םא תנ ל ה וש וות עמשי צש ל מי כה ה, של בה המ אנ ה וש אה רש יי ה בש וה צש ה ומי עמלות תורה הנ יך לש רי צה ה, וש קה סה פש ם הנ יהל יני יך בי רי צה

ם ו"ה - רמ"ח י עי רי כש ה זי זל ה, וש עמשל םא תנ וות ל צש ם י"ה - שס"ה מי י עי מי ה שש נו סוד זל רש אנ בי מו של ה, כש " הוה ם יש שי מי
ה מונל ם ושש יי אתנ ן מה הי ים, וש שי שי ה וש שה מי חמ אות ונ מי לש  ים, ושש עי בה רש אנ ה וש מונה ם ושש יי אתנ אן מה י כה רי המ ה, ונ וות עמשי צש מי
ל אי רה שש מו יי ענ ר בש בוחי נו הנ קש ך תי שום כה ל אות ה', ומי ה של אה רש יי ה וש בה המ אנ נו מי תש ני ע, וש מנ ת שש יאנ רי קש בי בות של ים תי עי בה רש אנ וש

י. בי ם אםהמ הה רה בש ע אנ רנ ר בו (ישעיה מא) זל מנ אל נל ם של הה רה בש אנ ים בש לולי ם כש הי ה, וש בה המ אנ בש

ל בםענ כה תש ים לי ים עולי גי רש טש קנ מש ל הנ ם כה שה ק, של חה צש ד יי חנ ה פנ זל םאל, וש מ שש יא לי הי ה של אה רש יי נו מי תש ני ן עםז של ין הי לי פי תש
ל ת ה' כה בו אל הל תוב (תהלים לא) אל כה הו של ה. זל בה המ אנ ה, ו"ה בש אה רש יי ין, י"ה בש לי פי ה תש זו - זל רוענ עג זש ן ובי כי לה ים, וש יני די הנ

י עי צה מש אל מוד הה הוא ענ יו, של לה ב עה צה ני ה  " הוה ה יש ני הי עמקםב וש ינ ר בש מנ אל ן נל כי לה כםל, וש ל הנ ה כולי " הוה ה, יש אי םא רש יו. ב ידה סי חמ
ן א מי רוז יוצי כה ה, הנ לה עש מנ ה לש תו עולה לה פי ר תש של אמ כנ אי] של דנ בונו ונ ל רי מות של דש ד בנ פוס, ענ דש תוב בנ ם. [כה הוקנ ר של חנ אנ לש
ח - תה פש י תי תנ פה י שש נה דם זו. אמ ה הנ לה פי תש י הנ ני פש ד לי עומי ר של ענ ין שנ אי וש ך,  לל מל ן הנ יוקנ דש בוד לי כה בו  ר הה םאמנ י וש ים  יעי קי רש הה

זון. מה ם הנ ה שה זל ל הנ יכה הי בנ ים, של דושי קש ים הנ ני בה זון לנ יא מה הוצי לש

ים יי חנ הנ א מי יוצי ים של יי חנ ץ הנ הוא עי ל, וש אי רה שש י יי כםרי י בש ני הוא בש י, של עי צה מש אל מוד הה ד ענ צנ זונות מי ים ומש יי ים חנ ני בה
ה לה זון של מה ה, הנ ה תורה לה ים של יי חנ ה, הנ טה מנ ל לש אי רה שש ם יי ה הי ינה כי שש י הנ ני ם. ובש כגלה זון לש בו מה ץ של עי הוא הה ה, וש לה עש מנ לש של
רוך-הוא דוש-בה קה ן לנ בה רש יא קה ה הי ינה כי ים, ושש ני י בה ה לי בה ל הה אי רה שש ל יי צל ר אי מנ אל לות נל גה ן, ובנ בה רש קה ה כש שובה חמ ה, של לה פי תש

ים. ים טובי יהמי ת וש בה שנ ין וש לי פי הוא אות תש יק, של די צנ ה בש מה חודו עי יי גוף, וש םאל וש מ ין ושש יהמי ה בש ל אותה בי קנ מש של

ה ירה פי סש יו בי לה ים אי לי לש פנ תש ים מי מי עה פש גות? לי רה ה דש מה כנ רוך הוא בש דוש בה קה ל הנ ים אל לי לש פנ תש ה מי מה אםל, לה שש ייש לי וש
הו םאל - זל מ שש ים לי מי עה פש ים, לי רי ים ינדש כי חש הנ ה לש רוצל ר הה מנ אל נל הו של ין - זל יהמי ה לש לה פי ים תש מי עה פש ה, לי דועה ה יש דה מי ה ובש דועה יש
י, עי צה מש אל מוד הה ענ ים לה מי עה פש לי וש םאל,  מ שש לי וש ין  יהמי ם לש ם הי אי וה ב  ל אה ים של מי עה פש ין, לי פי צש ינ יר  עמשי הנ ה לש רוצל ר הה מנ אל נל של

יא ה הי לה פי ה, ותש ירה פי ה וסש ירה פי ל סש כה ה הוא בש " הוה אי יש דנ א ונ לה ה. אל דועה ה יש גה רש דנ ה לש ה עולה לה פי ל תש יק, כה די צנ ים לש מי עה פש לי
ששכיינהה.

כםל הנ םאל, וש מ שש ה בי ם עולה עולה ין בה עמשות די ש לנ קי בנ מש ן של מנ זש ין, ובי יהמי ה בש ם עולה עולה ל הה ם ענ חי רנ ש לש קי בנ מש ן של מנ זש בי
זו ה', וש ן לנ בה רש ה קה ינה כי יא שש הי ה של לה פי זו תש ה', וש ה לנ ה, עולה עםלה ת הה םאת תורנ ן ז כי לה קום, וש ל מה כה הוא בש ה של " הוה ל יש אל
ה: רה עמשה חות מי ה פה שה דג ין קש אי ירות, של פי סש ל הנ ת כה ה אל מה יל עי לי כש הנ יך לש רי יו, צה לה ה אי עולה של נו, וכש בה רש יא קה הי ה של לה פי תש

ע"כ.

ה - בה שה חמ םאת. מנ ר בה הי ה לש בה שה חמ מנ ה בש לה ל עה אי רה שש ר - יי בה דה סוד הנ "א, וש א"ו הי "א וה יו"ד הי ה בש עולל ל של אי רה שש יי
ם דה אה ת הה ים אל להי א אל רה בש יי ר ונ מנ אל ל, נל אי רה שש הוא יי עמקםב של ינ שום של דוש. ומי קה ם הנ שי ת הנ א אל צה מש "ה, ובו תי "ב מה שנ חה

בונו. מות רי דש מו, בי לש צנ בש

ץ הוא עי י"ם, וש יי חנ ץ הנ הוא עי ל. וש אי רה שש י יי כורי "י בש ני הוא בש י, של עי צה מש אל מוד הה ד ענ צנ זונות מי ים ומש יי ים חנ ני בה
י ה לי בה ר (בראשית ל) הה מנ אל לות נל גה ן. ובנ בה רש קה ת לש בל של חש נל ה של לה פי לו תש זון של מה ם הנ ל הי אי רה שש ן יי כי לה כםל. וש זו"ן בו לנ מה של
ה עולה של גוף. וכש םאל וש מ ין ושש יהמי נו בש מל רוך הוא מי דוש בה קה ל הנ ן של בה רש יא קה ה הי ינה כי י. ושש נםכי ה אה תה ן מי יי ם אנ אי ים וש ני בה
ם דה ן אה בל של ן כש כי לה תו. וש שה דג הוא קש ר, של של על חות מי ה פה שה דג ין קש אי ירות, של פי סש ר הנ של ל על ה כה מה יל עי לי כש הנ יך לש רי יו, צה לה אי
ר - בה דה סוד הנ , וש ענ לי קש עמשות לו מנ יך לנ רי ה, צה לה פי תש ג לנ רי טש קנ ה לש ש רוצל חה ם] נה תו, [אי נועה ל תש כה ה בש לה פי עמלות תש הנ ה לש רוצל

א. תה גולש ך סל ר הולי ף שופה קה א מנ קה רש זנ

ה. טה מנ לש של ה וש לה עש מנ לש ה של יבה שי יש י הנ ה מורי לל סו, אי נש כנ תש ים הי תוני חש עו, תנ מש ים שי יוני לש ר, על מנ אה עון וש מש י שי בי ח רנ תנ פה
ל כה ה וש תה אן אנ כה ד לש ה, רי נל מג מש נוך הנ ן. חמ מי דנ זש דול הי ב גה רה י קש רי המ אן, של כה ד לש רי שות וש ח רש יך, קנ לל ה עה בועה שש יההו, בי לי אי

ה. ינה כי שש בוד הנ כש א לי לה י, אל יתי שי י עה בודי כש םא לי ל ך, של ת יהדש חנ תנ ה של יבה שי יש י הנ מורי

ע לנ קל ן הנ בל ה אל אותה מו של . כש קום יהדוענ אותו מה ה לש לה פי עמלות תש הנ ך לש בואמ אי. בש דנ א ונ קה רש ר, זנ מנ אה ם וש קםדל מי ח כש תנ פה
ה ר בה מנ אל נל ת, של רל עגטל ת ומש לל לל כש ן מג בל ר אל תל אותו כל ה בש לה פי תש תו בנ בש שנ חמ עמלות מנ הנ יך לש רי ך צה , כה קום יהדוענ מה ה לש קה רש זש ני של

ם. שה ה לש עמלותה הנ יך לש רי צה ם, של שי ף בנ ף זוקי זוקי ל הנ כה

ר בו מנ אל נל ב של ל גנ ף ענ יק, אנ סי פש םא ינ ל בו  ל עמקי ענ רוך  כה ש  חה נה לו  פי ה, אמ לה עש בנ לש ה  ה אותה עמלל מנ קום של אותו מה ובש
ל, אי רה שש ן יי בל ה אל ם רםעל שה ה (בראשית מט) מי ר בה מנ אל נל עמקםב, של ל ינ יא י' של הי ן של בל אל ה הה ב. אותה קי נו עה שופל ה תש תה אנ וש
רוך, בה ענ בש ענ כורי כורי ל הנ ר בו כה מנ אל ה, נל יד אותה מורי של ין סוף. וכש ד אי ה] ענ ה [נ"א אותה עמלותה הנ יך לש רי צה יק. וש סי פש םא ינ ל

ה. טה מנ םא לש ל ה וש לה עש מנ םא לש נו ל מל ה] מי יק [נ"א אותה סי פש םא ינ ל ית, וש לי כש ין תנ ד אי ה ענ ידה הורי יך לש רי צה של

ים מי עה פש ם. לי יי י שוקנ תי שש בי יהה  לל ד אי ם יורי יי י שוקנ תי ל שש ים של קי רה ה פש שה שי יק בש די צנ הוא ו' בש ה  לה עש ים בנ מי עה פש לי
א, מה אי א וש בה ן אנ ים הוא בל מי עה פש רועות. לי י זש תי שש יו בי לה ה אי עולה ים של קי רה ה פש שה רועות], שי י [נ"א זש תי שש ה הוא ו' בי לה עש בנ
ין י' י' פוך ו' ובי הי יא בש ים הי מי עה פש ם, לי ה שה עולל של ה'. וכש ה לש לה עש מנ ר] לש של אמ כנ ה וש לה עש מנ ה לש עמלות [לה הנ יך לש רי ן י"ה, צה בל

ה. נה םאש פי ר ה לש תה יש ים הה בוני סו הנ אמ ן מה בל ה (תהלים קיח) אל ר בה מנ אל נל יו, של לה ה אי עמלותה הנ יך לש רי ה א צה מו זל כש

קום יי"ה מש ים אנ רי ים אומש כי אה לש מנ הנ ה  לה לה גש ה, ובי יא עולה ים הי אשי רה ל הה כה םאש  ר ה, בש לה עש מנ ה לש יא עולה הי של וכש
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ה דה קג ת נש דל יורל של "ר. וכש תל םאשו כל ל ר ה ענ רה ל א' עמטה םאש של ר ר בה תל יא כל ה א, הי מו זל ה] כש לה עש מנ א' [לש ה לה עולה של בודו. וכש כש
את רי קש ת ני דל יורל של ים, וכש מי עה טש סוד הנ ר בש תל את כל רי קש ה ני עולה של ץ]. וכש מנ ה [א קה מו זל ה כש ת בה דל ת, יורל רל טל ענ תש ה ומי טה מנ לש

כםל. ל הנ י של יעי בי הוא שש י"ת, של רי נו אות בש מל ה מי לולה יא כש את אות] ז', הי רי קש יא [ני ה הי מה ד עי ינחי תש מי של ה. וכש דה קג נש

ין ה בי דה יא מי ך. הי ילה לה הש ק יי דל צל ה וה מה לי ן שש בל ן (דברים כה) אל כי לה מות, וש עולה ל הה ן כה ינ נש יא בי ן זו הי בל אל אי של דנ ונ ובש
ר של ה על מה ית אנ עמשי ה ננ ה. ובה לה עור של שי ר, הנ של על ה לש ה עולה ה] בה ירה פי ל סש כה ה, [נ"א וש ירה פי ל סש ל כה ה של ירה פי ה, וסש ירה פי ל סש כה
ק רל ין פל יא בי ה. י' הי אה כםל מי ין הנ ש, ובי רל קה ך הנ מות אםרל ר אנ של ר - על בה דה סוד הנ ה. וש ירה פי ה וסש ירה פי ל סש ין כה ך בי מות אםרל אנ

ה. מה ה אנ אה ל מי ל] של ענ ה [בנ דה מי ה לש ים עולל מי עה ר פש של ק על רל ופל

מות ש אנ מי ה חה דה מי עור הנ שי ה. וש לה ה של דה ל, י' מי קל ה. ו' של דה עור ומי ם שי י"ו הי ם, וש את עולה רי קש ה ני דה ה ומי דה ל מי כה
ם הי בו, וש חש אות רה ש מי מי חמ כו ונ רש אות אה ש מי מי ך חמ לנ המ מנ יענ של קי ל רה ל כה עור של ד שי גל נל ם כש הי ב. וש מות רםחנ ש אנ מי חה ך וש אםרל
ה לל לו ה' אי ים של יעי קי ה רש שה מי ם. חמ יי מנ שה יענ הנ קי אות ו' הוא רש יות יהו"ה. של אותי ה בש עור קומה ך שי י לש רי ה"ה. המ
ם ש עי מי ם ה"ה חה הי ם. וש יי מנ שה י הנ מי ים שש יוני לש ה על שה מי ם, חמ יי מנ שה ים בנ לולי כש ים של יעי קי ה רש שה מי ם. ה' חמ יי מנ או ה' שה רש קש ני
י בי ל גנ ה ענ עה בש צות שי רה אמ ם הה ן הי כי ים י"ד. וש עולי ה וש עה בש שי ה בש עה בש ם. י' שי הל י לה יעי בי ם. י' שש הל י לה שי יענ שי קי ש. ו' רה מי חה

ם. יי יננ י עי תי שש ים בי מוזי ם רש כגלה ים, וש לי צה י בש די לש מו גי ה כש עה בש שי

ל כה יך בו. וש רי אמ הנ יך לש רי רםך, צה ם אה עולה לות לש אי אםל שש שש ה לי רוצל י של ל מי כה רםך. וש ם אה ן, ו' עולה טה ם קה א עולה רה קש י' ני
יך. רי אמ הנ אי לש שנ ם רנ דה ין אה ר - אי צי קנ רו לש מש אה קום של מה רו, בש אמ ה בי ל זל ענ ר. וש צי קנ יך לש רי ר, צה צה ם קה עולה ל בש שואי י של מי

ל - פי ננ תש הי ל אות ו']. ולש ד של צנ יך [מי רי אמ הנ ל י' לש ה של דה קג נש ה. בנ א לה א נה פה א רש ל נה לות - (במדבר יב) אי פי תש ר בנ צי קנ לש
ד]. חה כםל [אל ה. הנ לה יש ים לנ עי בה רש אנ ים יום וש עי בה רש ה אנ נה אשם רי י ה' כה ני פש ל לי פנ ננ תש אל כםל פ"ו] וה הנ וש אות פ'.  (דברים ט) [בש
ה יהו"ה עולל דוש, וש קה ם הנ שי ה ובנ לה פי תש בנ יך  רי אמ הנ לש יך  רי "ד צה סל חל ד הנ צנ "ם מי יי ית מנ עמשי ע ננ צנ מש אל ה בה דה קג "ם, י' נש מי
םא ל צור וש קי םא בש י - ל ינוני ים. בי רי בה שש ד הנ צנ ר מי צי קנ ה. לש יעה קי תש הוא סוד הנ ה זו של נועה תש בי יך  רי אמ הנ יך] לש רי צה [וש יענ  בי רש בי

ש. קםדל ל הנ קל ם של יהל ני שש ת, של לל של לש יא שנ הי י של עי צה מש אל מוד הה ענ ל הה ה של רועה תש יכות, בנ רי אמ בנ

יד אותו. הורי לש יך  רי ה צה זל עמלות קול, וש הנ לש יך  רי ה צה א. זל בה ד שש גל נל ים כש רי בה ם. שש ה חםלה הוא עולל יענ של בי ד רש גל נל כש

. ענ מי שה םא יי ה ל קולה ר (שמואל-א א) וש מנ אל נל מו של ע, כש מנ שה םא יי קול ל ה, וש תונה חש ה תנ ינה כי אי שש שנ חמ ים בנ רי בה ם שש ן אותה כי לה וש
ין ם. אי מו חםלה יק כש ירי ה חי קודה יא נש הי ה, וש בה יך בו תי רי אמ מנ יענ הנ קי רה מו הה ייש כש ם. וש יהל ני שש חוז בי ת אה לל של לש ה זו שנ רועה תש
ל צל דות אי קג נש ם  הל לה א  צה מש ם תי דול. כגלה גה ף  קי ל זה א אל בה א. שש תה גולש ל סל גול אל ים. סל מי עה טש בנ ה  מותה ין כש אי ה של דה קג נש
ין ה' ת יהמי דנ קג ח נש תה א. [פנ תה גולש ך סל ר הולי ף שופה קה א מנ קה רש ר, זנ מנ אה ח וש תנ ים. פה ירי מי ענ סודות טש יודי י של מי ים לש מי עה טש הנ
יון, ה' לש ם על ה עולה ך זל לל ר, ה' מל מנ א אה חה י אה בי ה. רנ טה מנ לוך לש מש ע ה' יי צנ מש אל ך. בה לה םאל ה' מה מ גול שש ת סל דנ קג ך. נש לל מל

ית]. רי בש רון הנ ה אמ לוך זל מש ת, ה' יי רל אל פש ה תי ך זל לה מה

השלמה מההשמטות (סימן מא)

ר, בי גנ תש ים - מי יקי די ל צנ אי רה שש יי של ים, וכש יקי די צנ ם הנ ל שי מו ענ יק שש די צנ יענ וש קי רה ד לה ץ ענ רל אה ן הה ד מי חה מוד אל ינו, ענ ני שה
ל םא יוכנ ש, ל לה ם חנ אי ם, וש סוד עולה יק יש די צנ תוב (משלי י) וש כה ם, של עולה ל הה ל כה הוא סובי ש, וש לי חנ תש או - מי ם לה אי וש

ם: ע"כ. עולה יים הה קנ תש הי לש

השלמה מההשמטות (סימן ז)

ה כה רה בש ת הנ עי ש. ובש יהבי ב וש רנ ר ילחל הה נה ר (ישעיה יט) וש מנ אל יו נל לה עה ד, וש בנ ע אה פנ של םא הנ םא יהב ל ן של מנ ל זש ד - כה בה יק אה די צנ הנ
יק: ע"כ. די םאש צנ ר כות לש רה יק, בש די ך צנ רי בה ה תש תה י אנ - (תהלים ה) כי

השלמה מההשמטות (סימן ח)

ר, בי גנ תש ים - מי יקי די צנ ייש  של ים, וכש יקי די צנ ם הנ ל שי ענ מו  יק שש די צנ וש יענ  קי רה ד לה ץ ענ רל אה ן הה ד מי חה מוד אל נו, ענ דש מנ לה
ל םא יוכנ ש, ל לה ם חנ אי ם. וש סוד עולה יק יש די צנ תוב (משלי י) וש כה ם, של עולה ל הה ל כה הוא סובי ש, וש לי חנ תש או - מי ם לה אי וש

ם: ע"כ. עולה יים הה קנ תש הי לש

ת אל ל  סנ פה  - ה  לל אי תוב  כה של קום  מה ל  כה  , שוהה רש פי י  רי המ (ר"ת תה"ו),  ץ  רל אה 'הה וש ם  יי מנ 'שה הנ דות  ת'ולש ה  לל אי
ר אי בה תש ני של ם  הי ה  לל אי וש תםהו,  ה  תה יש הה ץ  רל אה הה וש י  ני שי הנ סוק  פה בנ זו  מש רש ני של תםהו  ל  של דות  תולה ה  לל אי וש ים.  אשוני רי הה
רוך בה דוש  קה א הנ בורי יך  ה, אי ה ובוהה ה תוהה תה יש ץ הה רל אה ן הה כי לה ן. וש יבה רי חמ מות ומנ א עולה רוך הוא בורי בה דוש  קה הנ של
דוש קה הנ ן? של יבה רי חמ ה ומנ ה זל אן ייש סוד. מנ אי כה דנ א ונ לה ם! אל םא אותה ר בש םא לי ל יהה של ה הה פל ם? יה יבה רי חמ הנ מות לש הוא עולה
ן שה עה ם כל יי מנ י שה ם (ישעיה נא) כי הל ר בה מנ אל נל ם של יי מנ שה ה הנ א זל לה םא עוד, אל ל יו, וש י יהדה עמשי ת מנ יד אל מי םא ינשש רוך הוא ל בה

ה?! כל ה ומנ רוך הוא עושל דוש בה קה ן, הנ ם כי גו'. אי חו וש לה מש ני

רוהה אמ בי מו של ה, כש תורה א אותו בנ רה ם ובה עולה ת הה א אל רה רוך הוא בה בה דוש  קה הנ ך הוא של ר, כה בה דה א סוד הנ לה אל
הוא ץ, וש רל אה ת הה אל ם וש יי מנ שה ת הנ א אל רה זו בה ית הנ אשי רי כו. ובה רש ית דנ אשי י רי ני נה ה (משלי ח) ה' קה ר בה מנ אל נל ית, של אשי רי בש
ה לה יש לה ם וה י יומה יתי רי םא בש ם ל ה (ירמיה לג) אי ר בה מנ אל נל י'ת', וש 'אשי 'רי בש ה בו בי תובה ית כש רי בש ל של לנ גש ה, בי ם בה ך אותה מנ סה
ע בנ של ה מי לולה כש יא  ים הי יי חנ ץ הנ רל אל וש גו'.  וש ה'  לנ ם  יי מנ ם שה יי מנ שה ם (תהלים קטו) הנ הל ר בה מנ אל נל ם של הי לו  אי וש גו'.  וש

ים. יי חנ צות הנ רש אנ י ה' בש ני פש ך לי לי הנ תש ך (שם קיו) אל לל מל ד הנ וי ר דה מנ ם אה יהל לי עמ צות, של רה אמ
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דוש קה ה הנ צה ן רה כי ם, לה ך אותה סומי י"ת של רי הוא בש סוד של ם יש ין שה אי ל תםהו, וש ך ענ ר כה חנ ץ אנ רל אה ם וה יי מנ א שה רה ובה
ה רה אמ שש ני ה, וש לה בש קנ צו לש םא רה ל ש, וש מה ה מנ ילה ית מי רי הוא בש כו"ם, של י ענ די ם עובש עולה מות הה אג ה לש ת תורה תי רוך הוא לה בה

ה. שה יבי ה וי בה רי ץ חמ רל אה הה

קום ל מה ה. אל תורה ם - זו הנ יי מנ וו הנ קה ה. יי שה ינבה ה הנ אל רה תי ד וש חה קום אל ל מה ם אל יי מנ שה ת הנ חנ תנ ם מי יי מנ וו הנ קה הו יי זל וש
בוד קומו. כש מש בוד ה' מי רוך כש ר בו בה מנ אל נל קום של אותו מה לויות מי ם תש יהל מותי שש ני שום של ל, מי אי רה שש לו יי ד - אי חה אל
אי דנ ונ ם בש יהל לי ה עמ ם, שורה שה ם מי יהל מותי שש ם ני אותה ן של יוה כי ה. וש יונה לש ה על ינה כי - שש קומו  מש ה. מי תונה חש ה תנ ינה כי ה' - שש

ד. חה קום אל ל מה ם אל יי מנ וו הנ קה הו יי זל מו. וש ק ה' ענ לל י חי ם (דברים לב) כי הל ר בה מנ אל נל יהו"ה, וש

ים בי רי רו חמ אמ שש ה, ני לו אותה בש םא קי ל כו"ם, של י ענ די ם עובש הי ם, של עולה מות הה אג ם. וש עולה שוב הה יא יי ה הי תורה הנ וש
םא ל ה.  תורה הנ וות  צש מי ים  רי םא שומש ל של ה  לל אי ן,  יבה רי חמ ומנ מות  עולה א  בורי הוא  רוך  בה דוש  קה הנ של הו  זל וש ים,  שי יבי וי
ה' ם, בש אה רש בה הי ם בש הל ר בה מנ אל נל יו, של נה ת בה ם אל יד אותה מי ה ינשש מה לה ם. וש דה י אה ני ים בש בי חושש מו של יו כש עמשה יד הוא מנ מי ינשש של
י ישי מי חמ ף הנ לל אל ם בה הה רה בש ל אנ ה של נה טנ ה ה' קש לה פש נה ם  לה לה גש ם, בי עולה מות הה אג ים מי רי יש גנ תש מי ם של ה אותה לל אי וש ם?  אה רה בש

י. ני ת שי יי בנ ש בש יהבי אשון, וש ת רי יי בנ ב בש רי ש. חה יהבי ב וש רי הוא חה הוא ה', של של

ם הל ן בה תנ נה ה' וש או בש רש בש ני ה של לל אי יו מי הה ב של שנ חה ה, וש ינה כי שש י הנ פי נש ת כנ חנ ים תנ רי יס גי ני כש הנ ה לש צה רה שום של ה, מי ומםשל
ת לו אל בש םא קי ל שום של ך. מי מש ת ענ חי י שי ד כי ך רי ר (שמות לב) לל מנ אל נל מו של ה, כש ידה רי מו לו יש רש ם, גה הה רה בש ל אנ אות ה' של

הוא ו'. תו של גה רש דנ ד מי ל ה', הוא יהרנ ה של בה המ אנ ל יו"ד ובש ה של אה רש יי אות ה' בש הה

ין לות בי גה ם בנ יהל יני ב בי רי עה תש הי גול לש לש גי סוד הנ יד הוא בש תי עה ם, של יהל יני ד בי םאבנ םא י ל י של די מו כש ה עי דה אות ו' יהרש וש
ם ה אותה לל אי גו'. וש וש חו  לה מש ן ני שה עה ם כל יי מנ י שה ם (ישעיה נא) כי הל ר בה מנ אל נל ה של לל ד אי צנ ם מי יהל מותי שש ם ני הי ב, של ב רנ רל עי
ם (דברים כה) הל ר בה מנ אל נל ה של לל אי יו מי הה ל של לנ גש ץ, בי רל אה ן הה חו מי מה יי ם ונ הל ר בה מנ אל נל ם, וש יהל לי ים עמ מי חמ ש נםחנ רנ קי םא בי ל של
ד ל ענ אי רה שש ץ יי רל אל ס לש ני כה םא יי ן הוא ל כי לה ם, וש יהל יני יל ה' בי פי הי ם, וש הל ר מי מנ שש םא ני ה ל ק. ומםשל לי ר עממה כל ת זי ה אל חל מש תי

ה. ל מםשל ה, ו' של ים אותה ה, ו' יהקי לה פש ן ה' נה כי לה ד בו ו'. וש יהרנ תו, וש גה רש דנ ד הוא מי ן יהרנ כי לה ה. וש קומה מש שוב ה' לי תה של

ר בו (ישעיה סג) מנ אל נל ה, וש לה לה גש ן הוא בי טנ קש ם, ני אה רש בה ל הי יא של הי ם, של הה רה בש ל אנ ה, ה' של נה טנ "א קש הי שום של ומי
ה מה לש שש ני יו י"ה וש לה ה עה תה רש יהד שה מו. מי ה עי יא אותה בי הי ל ו' וש כםחנ של ם בש שה ה מי יא אותה הוצי גו'. וש ה וש ין מםשל ימי יך לי מולי
ר בו מנ אל נל ה, של ה מםשל דםר דםר? זל ה מי ה זל גו'. מנ ה' וש ה לנ מה חה לש ס יהה מי ל כי י יהד ענ ר] (שמות יז) כי מנ אל נל ה, [של בועה שש הנ
ה שה אי ר בו של מנ אל נל ה, של ה מםשל זל בוא, וש ים רי שי שי חות מי ין דור פה אי שוהה של רש י פי רי המ א. ונ דור בה ך וש (קהלת א) דור הםלי

ת. חנ ס אנ רל כל בוא בש ים רי שי ה שי דה לש ת יה חנ אנ

ה ה' לה פש ם נה לה לה גש ים. ובי קי לי 'מה ים עמ אי 'פה ים רש קי 'נה ים עמ 'בורי ים גי ילי 'פי ם: נש הי ב, וש ב רנ רל עי ם בש ים הי יני ה מי שה מי חמ ונ
ל, בל בה ר  אי שה יי ק,  לה בה ן  מי ם, ל"ק  עה לש בי ן  מי ח ע"ם  קנ תי ק.  לי עממה ל  של ד  צנ מי יו  הה ק  לה ובה ם  עה לש בי ה.  קומה מש מי ה  נה טנ קש
ח מנ יי ם (שם ז) ונ הל ר בה מנ אל נל ם של אותה רו מי אמ שש ני ם של ה אותה לל אי ץ. וש רל אה ל הה ת כה פנ ל ה' שש לנ ם בה י שה (בראשית יא) כי
ל אי רה שש ל יי ים ענ ידי עממי ם מנ הי ב, וש יום רנ קי ים בש אשי ם רה ית, הי יעי בי לות רש גה ם בש הל רו מי אמ שש ני ה של לל אי קום. ומי יש ל הנ ת כה אל

ים. קי לי ם עממה ה אותה לל ם. אי יהל ני פש ס מי מה ץ חה רל אה ה הה אה לש י מה ר (שם ו) כי מנ אל ם נל יהל לי עמ ס, ונ מה י חה לי כש

י ני ין שי ם מי ה הי לל אי ה. וש נה י טםבות הי ם כי דה אה נות הה ת בש ים אל להי אל י הה ני או בש רש יי ר (שם) ונ מנ אל ם נל יהל לי ים, עמ ילי פי נש הנ
גו', וש נו  מי לש צנ ם בש דה ה אה עמשל ר ננ מנ אה ם, של דה עמשות אה רוך הוא לנ דוש בה קה ה הנ צה רה של כש ה. של לה עש מנ לש ה מי לל אי ים הה ילי פי נש הנ מי
ר מנ אל נל ף של יוסי מו של ל יהדו, כש ים ענ ני מנ תש יו מי הש יי של ם וש ל כגלה ה ענ נל מג יות מש הש ים לי יוני לש על ל הה כה םאש לש עמשות אותו ר ה לנ צה רה
גו', וש נו  רל כש זש י תי כי נוש  ה אל (תהלים ה) מה רו  מש אה וש גו  רש טש קנ לש צו  ם רה ץ, הי רל אה ל הה ים ענ די קי ד פש קי פש ינ וש (שם מא)  בו 
ים אי ם חוטש יתל יי מותו, הל ה כש טה מנ ם לש יתל יי ם הל תל ם אנ הוא: אי רוך  בה דוש  קה ם הנ הל ר לה מנ יך. אה נל פה םא לש ט חמ יד לנ תי עה של
ם ילה פי הוא הי רוך  בה דוש  קה הנ ם, וש הל בה קו  שש גו', חה וש ם  דה אה נות הה ת בש ים אל להי אל י הה ני בש או  רש יי ונ יהד -  נו. מי מל ר מי יותי

לשמנטהה בששנלשששלהאות.

ים שי ר נה חנ נות אנ זש ם לי מה צש ילו ענ פי הי ים, של ילי פי נש ם הנ הי ב, של ב רנ רל עי ל הה מות של שה נש ם הנ הל מי "ל, של אי זה עמ "א ונ זה ם עמ הי וש
ם רה כה ם שש הל ן לה תנ נה ם, וש ק שה לל ם חי הל ילה לה הש םא יי ל א של בה ם הנ עולה הה רוך הוא מי דוש בה קה ם הנ ילה פי ן הי כי לה ן טובות, וש הי של

גו'. ידו וש בי אמ הנ יו לש נה ל פה יו אל אה נש שם ם לש לי שנ ר (דברים ז) ומש מנ אל נל מו של ה, כש זל ם הנ עולה בה

ה לל ד אי צנ ם מי הי ם, וש שי י הנ שי נש גו' אנ ים וש בםרי גי ה הנ מה ר (בראשית ז) הי מנ אל ם נל יהל לי י, עמ ישי לי ין שש ים - מי בורי גי הנ
ם הל ים בה מי שה שות, וש רה דש יות ומי סי ני י כש תי ים בה ם. ובוני נו שי ה לה עמשל ננ גו' וש יר וש נו עי ה לה נל בש ה ני בה ם (שם יא) הה הל ר בה מנ אל נל של
ר חי ד אנ צנ ם. וש נו שי ה לה עמשל ננ תוב וש כה הו של ם. זל ם שי הל עמשות לה א לנ לה ם ה', אל שי םא לש ל םאשו, וש ל ר ה ענ רה עמטה ה ונ ר תורה פל סי
ם יי מנ הנ ר (שם ז) וש מנ אל ם נל יהל לי עמ ה, ונ עמבודה ת הה לל טל בנ תש ם ומי ים אותה לי גוזש ץ, וש רל אה ר הה פנ עמ ם כנ הי ל של אי רה שש ל יי ים ענ רי בש גנ תש מי

ץ. רל אה ל הה אםד ענ אםד מש רו מש בש גה

םא ל ם וש ילה צי הנ שות לש ם רש הל לה ייש  ם, וש הל ים מי פי רנ תש ק, מי דםחנ ל בש אי רה שש ת יי אל או  רש ם יי י, אי יעי בי ין רש ים - מי אי פה רש הה
ר מנ אל ם נל יהל לי לות. עמ זה ים ומנ בי י כוכה די ם עובש עמשות טוב עי ה לנ ים בה לי דש תנ שש מי ה של לל אי ה ומי תורה הנ ים מי פי רנ תש ים. ומי רוצי

מו. ר לה כל ל זי ד כה בי אנ תש ם (שם) ונ הל ר בה מה אל ל, נל אי רה שש יי ה לש ידה קי םא פש ב תה ן של מנ זש מו. בי ל יהקג ים בנ אי פה (ישעיה כו) רש

ם יהל לי עמ יך, ונ רםתל גש רש גנ ים לש קי נה עמ ם (משלי א) ונ הל ר בה מנ אל נל ם של אותה ים לש לי זש לש זנ ם מש הי י, של ישי מי ין חמ ים - מי קי נה עמ הה
ם עולה ת הה ים אל ירי זי חמ מנ ם של ה אותה לל ה. אי זל ה לה ים זל קולי ים. שש קי נה עמ ם כנ ף הי בו אנ שש ים ייחה אי פה ר (דברים ב) רש מנ אל נל
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שוב יי וש ר  קנ עי יא  הי בםהו, של וה תםהו  ה  תה יש הה ץ  רל אה הה וש ש  דה קש מי ית הנ בי ב  רנ חל נל ם]  לה לה גש בי [של ר,  בה דה הנ סוד  וש בםהו.  וה תםהו  לש
לויהה ה תש ינה ה אי לה אג גש ל הנ בה דו. אמ םאבי י ם וש עולה ן הה חו מי מה רוך הוא, יי דוש בה קה הוא הנ אור, של םא הה יהב של יהד כש ם. מי עולה הה

. שוהה רש י פי רי המ ה, ונ בועה שש בו הנ ה, של חל מה יי ד של ק ענ לי עממה א בה לה אל

ל. אי רה שש יי יך  להל ה אל לל ם (שמות לב) אי הל ר בה מנ אל נל ם של ה אותה לל גו', אי וש ם  יי מנ שה דות הנ ה תולש לל ר אי חי ר אנ בה דה
יום תוב (בראשית ב) בש כה הו של ץ. זל רל אה ם וה יי מנ רוך הוא שה דוש בה קה ה הנ שה לו אותו יום עה אי ה, כש לל חו אי מה יי יום של בנ
הו ם, זל עולה הה ש  די חנ תש יי וש תו  ינה כי ם שש הוא עי רוך  בה דוש  קה ילה הנ הש יי ן  מנ זש אותו  ם. בש יי מה שה ץ וש רל ים אל להי עמשות ה' אל

יום עמשות. הו בש גו'. זל ה וש שה דה חמ ץ הנ רל אה הה ים וש שי דה חמ ם הנ יי מנ שה ר הנ של אמ י כנ תוב (ישעיה סו) כי כה של

םא ה, ל לל אי חו  מה יי ד של ה, ענ לה חה תש הנ ל בנ בה גו'. אמ ד וש מה חש ץ נל ל עי ה כה מה דה אמ ן הה ים מי להי ח ה' אל מנ ינצש ן, ונ מנ זש אותו  בש
ה דל שה הנ יחנ  כםל שי ר - וש בה דה סוד הנ חו, וש מש צש םא יי נות ל ילה אי לה ים וש בי עמשה ים לה דומי ל של אי רה שש יי ה, וש תורה ל הנ ם של של ד גל יורי
ש דה קש מי ית הנ בי ל בש אי רה שש ם יי הי ה, של מה דה אמ ת הה עמבםד אל ן לנ יי ם אנ דה אה ל של לנ גש גו'. בי ה וש דל שה ב הנ של ל עי כה ץ וש רל אה ילה בה הש ם יי רל טל

נות. בה רש קה ה בש מה דה אמ ת הה עמבםד אל לנ

ה ח - זל מה צש ם יי רל ה טל דל שה ב הנ של ל עי כה ץ. וש רל אה ילה בה הש ם יי רל אשון - טל יחנ רי שי ה מה ה - זל דל שה יחנ הנ כםל שי ר, וש חי ר אנ בה דה
ה. מה דה אמ ת הה עמבםד אל ן לנ יי ם אנ דה אה ר וש מנ אל יו נל לה עה ה, של ינה כי שש ת הנ עמבםד אל ה לנ ם מםשל ין שה אי שום של ה? מי מה לה י. וש ני יחנ שי שי מה
ן יחנ בל שי ה מה יו, זל לה גש ין רנ בי ק מי חםקי ד. ומש וי ן דה יחנ בל שי ה מה ה - זל יהודה ט מי בל םא יהסור שי ר - (בראשית מט) ל בה דה סוד הנ וש

"ת. הה "י קש וי לי יות וש ים - אותי מי ת ענ הנ קש לו יי ה. וש זל ה כה בון זל שש ה. חל ה מםשל ם"ה - זל יל םא שי י יהב ד כי ף. ענ יוסי

י. ש - ש' חנ יחנ  ים. שי מי עולה "י הה יק חנ די ל צנ ד של צנ ם מי הי ים של יקי די צנ לו הנ ה - אי דל שה יחנ הנ כםל שי ר, וש חי ר אנ בה דה
ה לשה ה - ע"ב שי"ן. שש דל שה ב הנ של ל עי כה ר וש חי שון אנ ים. לה מי "י עולה ן חנ בות ומי ה אה לשה ם שש הי ן, וש ילה אי י הה פי נש ת ענ לשל שש
יא הי קום של מה ים בש זי חה אל םא נל ם ל בון ע"ב. כגלה שש חל ם בש הל ים בה לויי תש ים של פי נה ם ע"ב עמ הי ם ש יאהדונה"י, וש הי ים של לי עה

ה. מה דה אמ ת הה עמבםד אל ן לנ יי "ם אנ דה אה הו וש זל "א. וש א"ו הי "א וה הו יו"ד הי "ם, של דה א אה רה קש ני םא אותו של יהב ד של ה ענ ינה כי שש

ץ רל אל ת מי מל (תהלים פה) אל נו  מל י"ק. ומי די ח צנ מנ צש יי ד של ח, ענ מה צש ם יי רל ה טל דל שה ב הנ של ל עי כה וש ר בו  מנ אל ן נל כי לה וש
לות גה ים בנ חי םא צומש ים, ל אי שה ם דש הי ים, של מי כה י חמ ידי מי לש תנ ה. וש צה רש ת אנ מל ך אל לי שש תנ ר בו (דניאל ח) וש מנ אל נל ח, של מה צש תי
ש דורי י של ילה מי הש םא יי ל יהו, של פי ה בש תה יש ת הה מל ת אל ר בו (מלאכי ב) תורנ מנ אל נל ה של ה מםשל זל ח, וש מה צש ץ תי רל אל ת מי מל אל ד של ענ
ן ץ. א"ד מי רל אה ן הה ה מי עמלל "ד ינ אי יהד - וש םא, מי הוא יהב יהד של עמבםד. ומי ן לנ יי ם אנ דה אה ה וש ל זל לנ גש מותו, ובי ה כש ינה כי שש ת הנ אל
ל אי רה שש ים יי קי שש נו מג מל ה, מי מה דה אמ ל הה י כה ני ת פש ה אל קה שש הי יהד - וש ץ. מי רל אה ל הה דון כה אמ ה  ה בה עמשל ננ ו' וש ה לו  אדנ"י עולל
ה ץ. אותה רל אה ן הה ה מי עמלל ינ ן  נה עה גומו  רש ץ, תנ רל אה ן הה ה מי עמלל ד ינ אי ר וש חי ר אנ בה ה. דה תורה ל הנ ים של ני ים פה עי בש שי ה בש טה מנ לש

ן. מנ אותו זש ץ בש רל אה ים בה מי כה י חמ ידי מי לש ים תנ קי שש גו', ובו מג ן וש כה שש מי ל הנ ן ה' ענ ננ י עמ ה (שמות מ) כי ר בה מנ אל נל של

ל ים של יורי צי ם בש ייר אותה רוך הוא צי דוש בה קה ן הנ מנ אותו זש ל. בש אי רה שש יי לו  ם - אי דה אה ת הה ים אל להי ר ה' אל יצל יי ונ
י"ן י' י', י יודי ני ל שש יור של צי מו בש שש ם בי יסה ני כש רוך הוא הי דוש בה קה ן הנ מנ אותו זש ר, בש יצל יי א. ונ בה ם הנ עולה הה ה וש זל ם הנ עולה הה
ם הל לה ם של חםטל י"ן בנ י יודי ני שש ם בי הל לה ים של ני פה יו בנ נה פה ים בש יהרי צג מש יו  הש יי בון יהו"ה. וש שש חל ים לש ם עולי הי ם, של יהל יני ו' בי
דוש, קה ם הנ שי ל הנ ים של יורי ם צי ה אותה לל נו. אי אל רש ים אל םאש צורי ר י מי תוב (במדבר כג) כי כה ר הנ מנ ן אה כי לה אות ו'. וש בה
ל דור כה ם לש ייר אותה עוד צי ם. וש יהל לי רות עמ ו' הוא חה ם י' י', של הי ים, של די בה כש י לוחות ני ני שש ם בי יהל ני פש ים בי יהרי צג יו מש הש יי וש
הוא ה, של לה עש מנ לש יור של ל צי ם של אותה ם בש ייר אותה צי וש ם.  יהל ני ל שש חוד של יי ם הנ ו' הי וש י"ה,  ה, זו  יונה לש על הה ת זוגו  בנ בש
ית, רי חמ ע שנ מנ ת שש יאנ רי ית וקש בי רש ע ענ מנ ת שש יאנ רי ם קש הי ה, של תונה חש תנ ה וש יונה לש ה על ינה כי ל שש י, כולי עי צה מש אל מוד הה ל ענ אי רה שש יי

י. רי שה בש ר מי שה י ובה מנ צה עמ ם מי צל ר על מנ אל ם נל יהל לי עמ ונ

"ן "א. גנ מה אי "א וש בה ים, אנ להי ע ה' אל טנ יי תוב ונ כה הו של דוש. זל קה ן הנ דל עי ן הה גנ ל בש אי רה שש ת יי ע אל טנ ן נה מנ אותו זש יהד בש ומי
לו ע של טנ ילה נל הש יא תי י. הי עי צה מש אל מוד הה ענ ה הה ם - זל דה אה ת הה ה. אל יונה לש על ם הה אי "ן - זו הה דל ה. עי תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש - זו הנ
ן מנ זש אותו  רוך הוא בש דוש בה קה ם הנ ע אותה טנ ל נה אי רה שש יי לו. וש דון של עי ילה הה הש תי ם, וש עולה נו לש מל זוז מי םא תה ל ת זוגו, וש בנ

ר. אי פה תש הי י לש דנ ה יה עמשי י מנ ענ טה ר מנ צל ר (ישעיה ס) ני מנ אל נל מו של ם, כש עולה דוש בה ע קה טנ נל

י, עי צה מש אל מוד הה ענ ה הה ל - זל כה אמ מנ טוב לש י"ק. וש די ה צנ ד - זל מה חש ץ נל ל עי א. כה מה אי א וש בה ים - אנ להי ח יהו"ה אל מנ ינצש ונ
ת ים אל יכי רי םא צש ל נו, וש מל ה מי ינה כי נו ושש מל א מי לה יק אל די צנ ס הנ ני רש פנ תש םא מי ל כםל בו. וש הנ כםל, של זון לנ ין מה מי זש בו הוא מנ של
זון ים מה מי עולה "י הה חנ ה ולש ינה כי שש יהה לנ םא הה לות ל גה בנ ל יהדו. של ה ענ טה מנ ים לש זוני ם ני א כגלה לה ם], אל הל לה ים [של תוני חש תנ הנ

כםל. זון לנ ילה מה הש ן הוא יי מנ אותו זש ל בש בה ה. אמ לה פי תש ל הנ כות של רה ח"י בש א בש לה אל

ים יי חנ ץ הנ עי ם מי ח גנ קנ לה ר בו (בראשית ג) וש מנ אל נל ן, של גה תוך הנ טוענ בש ילה נה הש ים, יי יי חנ ץ הנ הוא עי ים, של יי חנ ץ הנ עי וש
םא ל ע, וש רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ ם עי הי ב של ב רנ רל ם עי הי ר, של חי אנ ד הה ל צנ ץ של עי ט הה םא שולי ה ל ינה כי שש ל הנ ענ ם. וש עםלה י לש חנ ל וה כנ אה וש
ים רי ים גי לי בש קנ םא מש ן ל כי לה ר. וש כה ל ני מו אי ין עי אי וש נו  חל נש ד ינ דה תוב (דברים לב) ה' בה כה הו של א. זל מי עוד טה ה  ל בה בי קנ תש

ר. חי ין אנ מי ע מי טנ ת נל לל בל קנ םא מש ל ן של פל מו גל ה כש ינה כי שש ילה הנ הש תי , וש יחנ שי מה ימות הנ לי

ץ רל ם אל יי מנ שה מי יך  לי שש (איכה ב) הי ר בו  מנ אל נל י, של ם יםפי יהל לי זםר עמ ינחמ ה, וש אל רש מנ ד לש מה חש ץ נל ל עי כה יו  הש ל יי אי רה שש יי וש
ר מנ אל י נל רי המ ם, של הל ים בה בי רש עה תש םא מי ל וש ים  קי בש דנ תש םא מי ל וש ם,  הל ים מי חי דש ני ע  רה וה ת טוב  ענ דנ ץ הנ עי וש ל.  אי רה שש ת יי רל אל פש תי
לו כש יום אה בש רוך הוא, של דוש בה קה ם הנ הל ה לה לה גי ב. וש ב רנ רל ם עי הי נו, של מל ל מי םאכנ םא ת ע ל רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ עי ל ומי אי רה שש יי בש
מות, מות תה נו  מל מי ך  לש כה יום אמ י בש כי הו  י. זל ני ת שי יי אשון ובנ ת רי יי בנ ם  הי דות, של בי י אמ תי שש דו  בש אי של מו  רש גה נו,  מל מי
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ינהה כי יא שש הי י, של ני ת שי יי בנ ה, ובש יונה לש ה על ינה כי יא שש הי אשון, של ת רי יי בנ בש ש  יהבי ב וש רנ יק ילחל די צנ מו של רש גה ם של הי ם. וש יי עממנ פנ
י' ע הנ פנ נו של מל ק מי לי תנ סש תי ל של לנ גש ה, בי תונה חש ה' תנ ב בש רנ ה ילחל ר זל הה נה ש. וש יהבי ב וש רנ ר ילחל הה נה הו (ישעיה יט) וש ה. זל תונה חש תנ

ין סוף. אי לש

א ר יםצי הה נה וש ר בו  מנ אל ש נל יהבי ב וש רי יהה חה הה ר של הה יהד נה חוד, מי דוש לש קה ם הנ עה לות, הה גה הנ ל מי אי רה שש יי או  יהצש של יהד כש ומי
ת קות אל שש הנ ה. לש יונה לש על א הה מה ן - זו אי דל עי א מי י. יםצי עי צה מש אל מוד הה ענ ה הה ר - זל הה נה ן. וש גה ת הנ קות אל שש הנ ה ו', לש ן, זל דל עי מי
הוא ע' ג, של נל עם ל ה'. בש ג ענ ננ ענ תש ז תי ל (שם נח) אה אי רה שש יי ה ובש מםשל ר בש מנ אל ן נל מנ אותו זש בש ה. של תונה חש ה תנ ינה כי ן - זו שש גה הנ
ב רל עי ך לש פי הנ תש יי יר. וש א יהשי לה ר, אל מנ אל םא נל ר ל גו'. שה ה וש יר מםשל ז יהשי תוב (שמות טו) אה כה יים הנ קנ תש יי ן. וש ר, ג' גנ הה ן, נ' נה דל עי
ל בה בועות, אמ עש בנ ין אמ חי ם שש הל ח בה רנ פה ים של רי צש מי הנ עםה וש רש פנ מו של כו"ם, כש י ענ די ם עובש עולה מות הה אג "ע, ולש גנ נל "ג לש נל ב עם רנ

"ג. נל ילה עם הש ל יי אי רה שש יי לש

ין. רוענ יהמי "ד זש סל ם חל הי ים, של אשי ה רה עה בה רש אנ יהה לש הה ד וש רי פה ם יי שה ן. ומי גה ת הנ קות אל שש הנ ן לש דל עי א מי ר יםצי הה נה הו וש זל וש

ים. טי בה שש י  ני ושש ה  הודה יש ה  טי מנ מו  עי וש נו,  מל מי ל  בי קנ מש "ל  אי יכה מי ה  ני חמ ומנ ים,  רי ינדש ים  כי חש הנ לש ה  רוצל ן הה מנ זש אותו  ובש
ן ה דה טי מנ מו  עי נו, וש מל ל מי בי קנ "ל מש יאי רי בש ה גנ ני חמ ין, ומנ פי צש יר ינ עמשי הנ ה לש רוצל ן הה מנ זש אותו  םאל. ובש מ שש רוענ  "ה זש בורה גש
מו. ים עי טי בה י שש ני ן ושש אובי ה רש טי מנ מו  עי "ל, וש יאי ל נורי ה של נל חמ ל מנ בי קנ מש נו  מל ין, ומי "ח שוק יהמי צנ ים. נל טי בה י שש ני ושש
"ל, אי פה ה רש ני חמ ל מנ בי קנ נו מש מל כו, ומי רי ל יש ענ ענ  הוא צםלי עמקםב (בראשית לב) וש ינ ר לש מנ אל נל יהה  לל עה םאל, של מ הו"ד שוק שש

ים. טי בה י שש ני ם ושש יי רנ פש ה אל טי מו מנ עי לות, וש גה ת הנ פואנ ל רש ה ענ נל מג הוא מש של

ס ננ כש ני ד  חה ס. אל די רש פנ לנ סו  נש כש ני ה של עה בה רש ם אנ ה אותה לל ים - אי אשי ה רה עה בה רש אנ יהה לש הה וש ד  רי פה יי ם  שה ר ומי חי ר אנ בה דה
ר בו (ויקרא יא) כםל מנ אל נל בור, אותו של ם הוא קה שה יחו"ן, וש גי ס בש ננ כש י ני ני שי כות. הנ לה ה המ י שונל הוא פי ישו"ן, של פי בש
םא ל עמדו. וש לוהנ בנ ך אל יהסל ה ונ רה תה סש ני כו  רש ר דנ של ר אמ בל גל ר (איוב ג) לש מנ אל יו נל לה ל, עה ר אי בנ "ל - גה יאי רי בש חון. גנ ל גה ך ענ הולי
"ל קל דל חי ס בש ננ כש י ני ישי לי א. שש יזה מי רש א בי ימה כי חמ י לנ דנ ז, וש מל הו רל זל ם, וש ה שה לה גנ תש הי ה של זל יום הנ ד הנ תו ענ בורה ת קש יש אל ע אי יהדנ
ן א ובל ן זומה יהה. בל בי יהה ורש רי בו פש , של מםחנ הוא הנ "ת, של רה פש ס בי ננ כש י ני יעי בי ה. רש שה רה דש ה לי לה ת קנ דל דל חג שון מש זו לה ל, וש ד קנ - חנ
לום שה ס בש ננ כש ני ר בו של מנ אל , נל מםחנ ס בנ ננ כש ני א של יבה י עמקי בי ם. רנ הל ים בה יו לוקי ה, הה תורה ל הנ פות של לי קש לנ סו  נש כש ני אי של זנ ענ

לום. שה א בש יהצה וש

א יבה י עמקי בי ר רנ מנ אה הו של ים, מנ רי בי חמ לו הנ אמ שה ש, וש רה דש מי ית הנ בי י בש יתי יי ד הה חה א, יום אל בה ר, אנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ [אה
תוב (תהלים כה ם, של כל מש צש ענ נו בש כש תנ סש א תי מה ם של יי ם מנ יי מנ רו  םאמש ל ת הור אנ ש טה יי י שנ ני בש אנ לש יעו  גי תנ של יו, כש ידה מי לש תנ לש
ם תל אנ ה  מה בנ ן,  נה בה רנ ם,  הל לה ר  מנ אה וש ד  יהרנ ים.  ני קי זש הנ ן  קנ זש ה  ני הי ך  כה ין  בי י?  ינה עי ד  גל נל לש כון  יי םא  ל ים  רי קה ר שש דםבי קא) 
אי דנ ם, ונ הל ר לה מנ כו'. אה ש וש יי י שנ ני בש אנ יעו לש גי תנ של יו כש ידה מי לש תנ א לש יבה י עמקי בי ר רנ מנ אה ה של זל אי בה דנ רו לו, ונ מש ים? אה לי דש תנ שש מי
ה לות סוד זל גנ י לש די ם, וכש כל י לה תי דש יהרנ עו  טש םא תי ל י של די ה, וכש יונה לש על ה הה יבה שי יש בנ שוהה  רש י פי רי המ אן, ונ כה יון ייש  לש סוד על

דור]. י הנ ני בש יר מי מי יון טה לש הוא סוד על ם, של יכל יני בי

סוף. ו' ובנ םאש  ר אות א' בה ים בה מוזי ם רש הי ים, וש כי ם זנ יי ים מנ אי ם יוצש הל מי ם של הור הי טה ש  יי י שנ ני בש אי אנ דנ ונ [בש
ר, יצל יי ונ ים בש מוזי ה רש לל אי י"ם הה יודי י הנ ני ם. ושש עולה י לש חנ נו - וה מל ל מי אוכי י של ים. מי יי חנ ץ הנ ם הוא עי יהל יני טוי בי הוא נה של
סוף. בנ ה  מה כש חה וש םאש  ר בה ה  מה כש חה ם  הי וש ים.  תוני חש תנ הנ ל  של ה  ירה יצי וי ים  יוני לש על הה ל  של ה  ירה צי יש ירות,  צי יש י  תי שש ם  הי וש

יון]. לש ר על תל ת כל חנ תנ ה של יונה לש ה על מה כש חה עמלומות מי ם תנ אי הי דנ ה. ונ מה כש עמלומות חה תנ

י ני שש ה מי תורה הנ ל של לנ גש דו? בי ה יהרש מה לה דול. וש גה יהם הנ דות לנ עות יורש מה י דש תי ם שש הל בה ם של יי יננ י עי תי ד שש גל נל ם כש הי [וש
י. ני שי אשון וש ת רי יי ן בנ דנ בש ם אה רנ ה גה זל לו, וש פש נה רו וש בש שש ני ם, וש הל כו בה םא זה ל ל, וש אי רה שש יי יד לש ה מורי יהה מםשל לו הה לה לוחות הנ הנ
ע, רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ ל עי ד של צנ ים מי רי חי ם אמ הל ן לה תנ נה ר, וש יצל יי ל ונ הוא ו' של ם, של הל ח ו' מי רנ פה ל של לנ גש לו? בי פש ה נה מה לה וש

ת]. ול םאל מה מ שש ים, ומי יי ין חנ יהמי ר. מי תי הל סור וש אי ה בש ה תורה נה תש ם ני שה מי של

יו הש םא תי ם. ל יי ם מנ יי מנ רו  םאמש ל ת הור אנ טה ש  יי י שנ ני בש אנ לש יעו  גי תנ של יו, כש ידה מי לש תנ א לש יבה י עמקי בי ר רנ מנ ן אה כי לה [וש
ים ני בה אמ ה] לנ תונה חש ה תנ מה כש חה וש ה  יונה לש ה על מה כש ר, חה יצל יי ונ ל  י"ן של י יודי ני ם שש הי הור [נ"א של טה ש  יי י שנ ני בש ים אנ לי שוקש
ם תל א אנ לה םא עוד, אל ל וש םאלו.  מ שש יל לי סי ב כש לי וש ינו  ימי ם לי כה ב חה ם (קהלת י) לי שה מי ת, של ול ים ומה יי ן חנ הי רות של חי אמ
ל. לה רוד כש י פי לי חוד בש יי ן בש הור הי ש טה יי י שנ ני בש אנ רוד, וש פי ם בש ע הי רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ ל עי ה של לל אי ל של לנ גש ם, בי כל מש צש נו ענ כש סנ תש
י, ינה ד עי גל נל כון לש םא יי ים ל רי קה ר שש רוד - דםבי ם פי יהל יני ייש בי וש לו  פש נה ם וש הל ים מי יי חנ ץ הנ ק עי לי תנ סש י הי רי המ רו של םאמש ם ת אי וש

ם]. הל ק מי לי תנ סש הי ח וש רנ ק אותו, פה שי ננ או לש ה. בה לל אי יו מי רו הה בש שש ני ה של לל אי ה. של לה עש מנ רוד לש ם פי ין שה י אי רי המ של

תוב (תהלים כה הו של יות. זל רי כש פות נה לי ין קש ם אי ים שה יי חנ ץ הנ עי ה בש לה עש מנ אי לש דנ ונ ן - בש דל עי א מי ר יםצי הה נה ר וש חי ר אנ בה דה
הוא ין, של פי נש יר אנ עי ל זש ן של דל ן עי גנ טוענ בש הוא נה יות, וש רי כש פות נה לי אי קש דנ ונ ה ייש בש טה מנ לש ץ של עי ל בה בה ע. אמ ך רה גורש םא יש ה) ל
ל תה פש ם ני יות שה הש פות לי לי ל קש בוב של רש ם עי ין שה הוא אי רוך  בה דוש  קה ל הנ יון של לש על ן הה דל עי ן הה גנ נוך, מטטרו"ן, של חמ
ן - גה ת הנ קות אל שש הנ לו. לש דון של עי ן - מי דל עי א מי מטטרו"ן יםצי ר בש נו לומנ יהכםלש גו', וש ן וש דל עי א מי ר יםצי הה נה ה וש ל זל לנ גש ש. ובי קי עי וש
ע. ה רנ ד זל צנ ה טו"ב ומי ד זל צנ לו מי פות של לי ע. וקש ישה לי אל א ול ן זומה אי ובל זנ ן ענ ם בל שה סו לש נש כש ני לו של ס של די רש פנ לו, הנ ן של גה הנ

ה. רה הר טה ה וש אה מש סול, טג ר ופה שי ר, כה תי הל סור וש ה אי זל וש

הוא סוד ך  א כה לה א. אל רה קש םא ני ים הוא ל יי חנ ץ הנ ל עי בה אי! אמ דנ ונ ה  זל ך  י, כה בי י רנ בי ר, רנ מנ אה ד וש חה ן אל קי ד זה מנ עה
ים יי חנ ד הנ צנ ן, מי טה ם קה דה ה אה ץ זל ע. עי רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ ה עי ע. זל רה ת לש חנ ה אנ ירה יצי טוב וי ת לש חנ ה אנ ירה צי ר - יש יצל יי ר, ונ בה דה הנ
ת ים אל להי ר ה' אל יצל יי ונ ר  מנ אל נל יו  לה עה וש ר,  תי הל וש סור  ם אי הי של לו  ירות של צי יש י  תי ם שש נו. שה מל ת מי ול מה ד הנ צנ ומי נו  מל מי
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ה. מה דה אמ ן הה ר מי פה ם עה דה אה הה

ה ן. זל גה תוך הנ ים בש יי חנ ץ הנ עי ר וש מנ אל יהה נל לל עה ה. וש שובה ן - תש דל ה. עי יונה לש ה על ינה כי ים - זו שש יי ת חנ מנ שש יו ני פה אנ ח בש פנ יי ונ
ם דה אה י הה הי יש ם ונ הל לו, ובה צש אל ש  פל נל וש ה רוחנ  מה שה ם, נש ים הי רי שה ה קש לשה ה. שש תונה חש ה תנ ינה כי "ן שש גה י. הנ עי צה מש אל מוד הה ענ הה
ה. לה עש מנ ה לש לה לו, עה ים אי רי בה ר דש מנ אה יהד של ים. מי יי ת חנ מנ שש יא ני הי ה של ינה כי שש א לנ רה קש יו ני פי ש מי מה הוא מנ יהה, של ש חנ פל נל לש

קום. ל מה כה נו מי ך ייש לה אי תומי דנ ונ ך, ובש אה לש יהה מנ ה הה אי זל דנ ונ ים, בש רי בי עון, חמ מש י שי בי ר רנ מנ אה

א לה ח אותו? אל קנ ן לה יי אנ ח - מי קנ יי גו'. ונ ן וש דל ן עי גנ הו בש חי ני ינ ם ונ דה אה ת הה ים אל להי ח ה' אל קנ יי יו: ונ רה חמ סוק אנ פה ח הנ תנ פה
ם אותו שה ם, וש הל ידו מי רי פש ים. הי אשי ה רה עה בה רש אנ יהה לש הה ד וש רי פה ם יי שה ם ומי הל ר בה מנ אל נל סודות של ה יש עה בה רש אנ ח אותו מי קנ לה

בשגנן עידלן.

ק סי ענ תש ה ומי שובה תש ב בי שה ן של מנ זש סודות. בי ה יש עה בה רש אנ א מי רה בש ני ם של דה ן אה בל רוך הוא לש דוש בה קה ה הנ עמשל ה ינ מו זל כש
ם אותו שה ם, וש תה וה אמ תנ שו מי פש יד ננ רי פש ד. הי רי פה ם יי שה ר ומי מנ אל ם נל יהל לי עמ ם, ונ שה מי לו  רוך הוא נוטש בה דוש  קה ה, הנ תורה בנ
ה, הוא מםר אותה שש ה לי כה ם זה ה. אי עמשל םא תנ וות ל צש מי ה - בש רה מש שה ה, ולש וות עמשי צש מי ה - בש דה בש עה ה, לש ינה כי יא שש הי לו של ן של גנ בנ
בון הוא רי ים בו של ירי כי ר, ומנ חי י אנ די ל יש םא ענ ל וש ל יהדו  ים ענ קי שש מג ר של הה ה נה של עה יי סודות, וש ה יש עה בה רש ל אנ םאש ענ ילה ר הש יי

ם. יהל לי ט עמ שולי וש

ם הי ים של רי יבה אי ל הה כה וש ע.  רה ר הה ייצל הוא  ע של ל רה ץ של עי ירות הה רי מש ים מי קי שש ם מג ה, הי תורה ל הנ ענ ר  בנ ם עה אי וש
י בי גנ ה. ולש רה ל מה ירות של רי מש - בי רו  רמ מה יש גו'. ונ ם וש יהל יי ת חנ אל רו  רמ מה יש ונ ם (שמות א)  הל ר בה מנ אל סודות, נל ה יש עה בה רש אנ מי
ם יי תםת מנ שש לו לי םא יהכש ל ה וש תה רה יהבםאו מה ר (שם טו) ונ מנ אל ם נל יהל לי טוב, עמ ד הנ צנ ם מי הי גוף של ל הנ ים של דושי ים קש רי יבה אי
ר. חםמל ל וה קנ ר - בש חםמל יהא. בש שש קג ה - בש שה ה קה עמבםדה ם בנ יהל יי ת חנ רו אל רה ממ יש ה, ונ נה שש מי י הנ לי עמ רו בנ מש ה אה גון זל גו'. כש ה וש רה מה מי

ה. נה שש גו' - זו מי ם וש תה ל עמבםדה ת כה א. אי תה יש רנ ה - זו בה דל שה ה בנ ל עמבםדה כה ה. ובש כה לה בון המ לי ים - בש ני בי לש ובי

ה ה מםשל זל ם. וש יי מה קו הנ תש מש יי ונ ים, ובו  יי חנ ץ הנ ה עי זל ץ, וש הו ה' עי יורי ם (שם) ונ הל ר בה מנ אל ה, נל שובה תש ים בי בי ם שה אי
ה. יתה מי דו  צי ומי ים  יי חנ דו  צי מי מטטרו"ן,  ה  זל "ה  טל מנ יהדו.  בש ים  להי אל הה ה  טי ומנ יז)  (שם  בו  ר  מנ אל נל של  , יחנ שי מה

יו. נה פה ה מי ס מםשל נה יה יהד (שם יד) ונ דו. מי גש נל ש הוא כש חה נה ך לש פי הנ תש מי של טוב. כש ד הנ צנ ר מי זל ה הוא עי טל מנ ך לש פי הנ תש מי של כש

ע, לנ סל ה בו בנ כה הי יהד של ר. מי תי הל סור וש ה אי בה ה, של ל פל ענ בש ה של יא תורה הי ה, וש ינד מםשל רו בש סה רוך הוא מש דוש בה קה הנ וש
"ט בל שי כות אותו בו. וש הנ ט, לש בל שה יו בנ לה ד אי יירל ר בו (שמואל-ב כג) ונ מנ אל נל יהדו, וש רוך הוא בש דוש בה קה ח אותו הנ קנ לה
ן מנ זש בי ה, של תורה ל בנ די תנ שש יי יש של אי י הה רי שש ד. אנ רי פה ם יי שה עוד, ומי תו. וש מה חמ לות מי גה כםל הוא בנ הנ ש, וש חה ע נה רה ר הה הוא ייצל
ע בנ רש אנ בש םאש  יות ר הש לי ך  הולי ם וש שה ד מי רה פש ני סודות,  ה יש עה בה רש אנ ה מי זל גוף הנ הנ הוא מי רוך  בה דוש  קה הנ ח אותו  קנ יי של

גו'. ך וש אונש שה ם יי יי פנ ל כנ ם ענ הל ר בה מנ אל נל יות, וש חנ

ד, בי כה יא בנ הי וש ים,  רי חי ים אמ להי ם אל שה מי ה, של רה ה זה א עמבודה לה ו אל ין צנ אי שוהה  רש י פי רי גו', המ וש ים  להי ו ה' אל צנ יש ונ
ה ד עמבודה לו עובי אי ס כש כועי ל הנ , כה שוהה רש י פי רי המ ס. ונ ד כועי בי כה הנ ה לו, וש רה ה זה יא עמבודה הי ה, של עמבודה ד הה בנ כש ה תי נה מל מי של
ב רל חל ה, הנ רה זו מה ך. וש פי שה מו יי ם דה דה אה ר (בראשית ט) בה מנ אל נל מו של ים, כש מי יכות דה פי ם - זו שש דה אה ל הה ו. ענ צנ יש הו ונ ה. זל רה זה
יות, לוי עמרה ה גי אמםר - זל יות. לי ב פי רל חל ה כש דה ה חנ נה עמ לנ ה כנ רה ה מה יתה רי חמ אנ ר (משלי ה) וש מנ אל נל מו של ת, כש ול מה ך הנ אנ לש ל מנ של
ם דה ירות הנ עמכי ה מי קל שש ים, ומג קי עררה ה וה ין פל חול אי טש לנ גו', של יהה וש ה פי תה חמ ה ומה לה כש ר (שם ל) אה מנ אל יו נל לה חול, עה ה טש זל וש
י קי רש עה ה, של רה מה ם מי ים הי מי י דה כי ל שופש גו'. כה וש יהה  ה פי תה חמ ה ומה לה כש הו אה זל ה. וש אנו לו פל צה םא מה ל ד, וש בי כה ל הנ חםר של שה הנ

. יהה נל פה לש ים מי חי ם בורש ה, כגלה רה ים מה רואי של יהד כש ב, מי לי ל הנ ם של דה הנ

לוי גי ה וש רה ה זה עמבודה ים ונ מי יכות דה פי ל שש ר ענ עובי י של חול. מי טש ל הנ חםר של ם שה דה ך בש חםשל ים בנ סי כנ תש יות מי עמרה ל הה כה וש
ה. מה חי ף וש ית אנ חי שש ם - מנ יהל לי ים עמ ני מג ה מש לשה נםם. ושש יהי גי ים אותו בנ ני דה חול, וש ה טש רה ד מה בי כה תו בש מה שש ה ני יות, גולה עמרה
ה וה ם, צי מה ה עי ינה כי לות ושש גה ל בנ אי רה שש יי לו  גה י של ני פש בון ו'. לי שש חל ים כש רי חי ה אמ שה שי בון י"ה, וש שש חל ם כש יות הי ט"ו עמרה
ה. ינה כי שש ת הנ ונ רש לוי על יא גי זו הי לות הנ גה הנ ה. וש לי גנ םא תש ך ל מש ת אי ונ רש ל, (ויקרא יח) על אי רה שש ת יי רוך הוא אל דוש בה קה הנ
ת ונ רש י על זוהי לות, וש גה ה בנ ינה כי ל ושש אי רה שש לו יי יות גה לוי עמרה ל גי ענ ם. וש כל מש ה אי חה לש ם שג יכל עי שש פי תוב (ישעיה נ) ובש כה הו של זל
ה, לה עש מנ לש ל של אי רה שש ל יי יות של עמרה ה ונ לה יות של ם עמרה ב הי ב רנ רל עי ב. וש ב רנ רל ל עי ם של מה ית, אי ילי יא לי ה זו הי וה רש על ה. וש ינה כי שש הנ

ה. לי גנ םא תש גו' ל יך וש בי ת אה ונ רש ר (ויקרא יח) על מנ אל יו נל לה עה של

ם הי ה. וש לי גנ םא תש ה ל תה ה ובי שה ת אי ונ רש תוב (שם) על כה הו של ם. זל יהל יני ב ו' בי רי קה תש םא תי ל ין ה' ה' של ידו בי רי פש ם הי הי וש
ין ה' ים, בי קי 'נה ים עמ אי 'פה ים רש קי לי 'מה ים עמ 'בורי ים גי ילי 'פי ם: נש הי ב, של ב רנ רל עי הה ן של מנ זש בי ה. של תונה חש תנ ה וש יונה לש ה על ינה כי שש
ב רנ ש. ילחל יהבי ב וש רנ ר ילחל הה נה ר - (ישעיה יט) וש בה דה סוד הנ ם, וש יהל יני ב בי רי קה תש הי רוך-הוא לש דוש-בה קה שות לנ ין רש ה', אי לש
ו' בות לש רש קה תש ין הי ן אי כי לה ים. וש יי חנ ץ הנ יא עי הי ו' של ב מי ב רנ רל סו עי נש רש פנ תש םא יי ל י של די ה. כש תונה חש ה' תנ ש בש יהבי ה, וש יונה לש ה' על בש

ם. יהל יני ב בי ב רנ רל עי ן של מנ זש ין ה' ה' בי בי

ה' ין ו' לנ ידו בי רי פש ם הי הי ה. וש לי גנ םא תש ך ל תש לה ת כנ ונ רש תוב על כה הו של יהה. זל ני שש ה' הנ ב לנ רי קה תש הי אות י' לש שות לה ין רש אי וש
יו ה' לה ה אי וה ן צי כי לה ת. וש ן, ה' בנ ם, ו' בי ב, ה' אי יא אה י' הי ה. של לי גנ םא תש יך ל בי ת אה של ת אי ונ רש תוב על כה הו של ה. זל יונה לש על הה
ה - תה ת בי ת בנ אל ה וש נה ת בש ת בנ ה. אל תונה חש יך - זו ה' תנ בי ת אה ך בנ חותש ת אמ ונ רש ה. על לי גנ םא תש יך ל בי ת אה של ת אי ונ רש ה. על יונה לש על
ח הוא אה ל אות י', וש ה של דה הוא תולה יו"ד, של - זו  יך  בי י אה חי ת אמ ונ רש ל ה'. על דות של ם תולה הי "א, של "א הי ם הי הי

א"ו. וה לש
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חו מה יי יהד של ם יהו"ה. ומי יות שי אותי חוד בש יי ה וש בה רש ין קי ל, אי אי רה שש יי ים בש בי עםרה ב מש ב רנ רל עי ן של מנ זש סוף סוף בי
ד. חה מו אל ד ושש חה ילה יהו"ה אל הש הוא יי יום הנ רוך הוא (זכריה יד) בנ בה דוש  קה ל הנ יות של אותי ר בה מנ אל ם, נל עולה הה מי
יא הי ה, וש ים בה יקי זי חמ מנ יא לנ ים הי יי ץ חנ ה (משלי ג) עי ר בה מנ אל נל ה, של תורה חוד בנ ם יי הל ל, ייש לה אי רה שש ם יי הי ם, של דה ן אה כי לה וש
ם דה אה יות הה םא טוב הל רוך הוא, ל דוש בה קה ר הנ מנ ן אה כי לה ים. וש כי לה י מש ני ל בש אי רה שש או יי רש קש ה ני דה צי מי כו"ת, של לש ה מנ ירה בי גש הנ
ל - אי רה שש כו יי ם זה ה. אי ינה כי שש ת הנ חנ פש יא] שי הי הוא [וש ר, וש ענ ל אותו ננ תו של שש ה, אי נה שש דו. זו מי גש נל ר כש זל ה לו עי עלשל דו אל בנ לש
הור סור. טה סול אה א פה מי ל טה ד של צנ דו מי גש נל יא כש םא - הי ם ל אי ר. וש שי הור כה ר טה תי ל הל ד של צנ לות מי גה ם בנ הל ת לה רל יא עוזל הי

ע. רה ר הה סור הוא ייצל א אה מי סול טה טוב. פה ר הנ ר הוא ייצל שי כה ר וש תי הל

לו, חוד של יי ת זוגו, הנ בנ ה  ינה אי וש ה אותו  מה יא שה ה הי נה שש מי ל הנ ד של צנ ה מי דה ם ני דנ ר וש ם טםהנ דנ ה  לה ייש  ה של שה אי וש
ה, נה שש יא מי תו הי בורה ה, וקש דושה קש ץ הנ רל אה חוץ לה ה מי ר מםשל בנ קש ן ני כי לה ם. וש עולה הה מי חו  מה ב יי ב רנ רל עי ד של חוד ענ ין יי אי של
ך. לל ה ומל מםשל ה לש לה בה יא קנ הי ה, של ירה בי גש ל הנ ת ענ טל שולל ה של נה שש תו מי בורה ה. קש זל יום הנ ד הנ תו ענ בורה ת קש יש אל ע אי םא יהדנ ל וש
ד בל על הו  - זל לוך  מש י יי ד כי בל ת על חנ כו' תנ ץ וש רל ה אל זה גש רה לוש  ת שה חנ ן (משלי ל) תנ כי לה וש ה.  לה עש בנ ת מי דל רל פה תש ה מי ירה בי וגש

ם. כה םא חה ל ל וש בה ם נה ב. ענ ב רנ רל ה עי ם - זל חל ע לה בנ שש י יי ל כי בה נה ה. וש נה שש ה - זו מי חה פש שי . וש יהדוענ הנ

ם הי ם של עולה ם. אוי לה יי מנ שה ל עוף הנ ת כה אי ה וש דל שה ינת הנ ל חנ ה כה מה דה אמ ן הה ים מי להי ר ה' אל צל יי ר, ונ מנ אה ח וש תנ עוד פה
ם יי מנ שה עוף הנ ה וש דל שה ינת הנ אי חנ דנ ונ ים. של עי םא יודש ל ה וש תורה סודות הנ ים בש לי כש תנ סש םא מי ל ם של יי יננ י עי תומי ב וסש י לי טומי אמ
ה מםשל םא לש ל לות, וש גה ה בנ ינה כי שש לות] לנ גה ר [בנ זל ם עי הל א בה צה מש םא ני יהה, ל חנ ש  פל ם נל הי לו, של אי לו בש פי אמ ץ, ונ רל אה י הה מי ם ענ הי

ה. נה מל ז מי םא זה ה ל ינה כי ה שש תה לש גה ן של מנ ל זש כה בש ה, של מה הוא עי של

ך? תה כה רש מנ ה אה תה אנ י, וש ני ר לו: בש מנ ה? אה מםשל ל ובש אי רה שש יי ם בש דה ל אה ה של עמשל ן מנ תנ י נה י מי רי המ ר, ונ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
הוא ת, וש םא מי ה ל ן מםשל כי לה אי. וש דנ הוא ונ ך  ר לו, כה מנ ית?! אה רי חמ ית אנ אשי רי יד מי גי (ישעיה מו) מנ תה  דש מנ םא לה י ל כי וש
מוד ענ ר בה מנ אל ן נל כי וש דו.  גש נל ם כש א כגלה לה ר, אל זל א עי צה םא מה ם ל דה אה ה ולש רונה חמ אנ לות הה גה ר בנ מנ אל נל לו  לה גש ם, ובי דה א אה רה קש ני
ין י אי א כי ינרש כםה ונ ן כםה וה פל יי תוב (שמות ב) ונ כה הו של לות. זל גה הנ ה מי ינה כי יא שש יוצי ר של זל א עי צה םא מה ם ל דה אה י ולש עי צה מש אל הה

דו. גש נל ר כש זל א עי צה םא מה ר בו ל מנ אל נל ש, של מה מותו מנ דש ה הוא בי יש. ומםשל אי

לות, גה הנ - זו  ה  מה די רש א. תנ מה אי וש א  בה - אנ ים  להי ם. ה' אל דה אה ל הה ענ ה  מה די רש ים תנ להי ל ה' אל פי ינ ונ ן  מנ זש אותו  בש
ח קנ יי לות. ונ א גה לה ה אל נה ין שי ן. אי ישנ יי ה ונ ל מםשל ענ ילו  פי ם. הי רה בש ל אנ ה ענ לה פש ה נה מה די רש תנ (בראשית טו) וש ה  ר בה מנ אל נל של
הוא ם, וש הל ד מי חה א אל מה אי א וש בה לו אנ טש ה נה ירה בי גש ל הנ מות של ם עמלה אותה א מי לה י? אל ל מי יו של עותה לש צנ יו - מי עםתה לש צנ ת מי חנ אנ
ה ל מםשל ר של שה ר. בה שה ם הוא בה גנ שנ ר בו (שם ו) בש מנ אל נל ר של שה ה בה ה - זל נה תל חש ר תנ שה גםר בה סש יי ה. ונ נה בה לש ה כנ פל ן, יה בה ד לה צנ

ה. מה חנ ה כנ רה ה בה נה בה לש ה כנ פה ן (שיר ו) יה כי לה ה, וש מה י חנ ני פש ה כי י מםשל ני ר פש מנ אל יו נל לה עה דםם, וש אה

מו גםר - כש סש יי ונ ר  חי ר אנ בה עמדו. דה גםר ה' בנ סש יי ונ תוב  כה של הו  ה. זל יו בה לה ן עה גי הה לש צו  ר - רה שה גםר בה סש יי ונ ר  חי ר אנ בה דה
י מי ת יש של גור שי ילה סה הש ה (יחזקאל מו) יי ירה בי גש ה הנ בה ת, של ילמל קנ תש ת מי רל גל סש ת, מי רל גל סש מי ת הנ עגמנ ר (שמות כה) לש מנ אל נל של

ה. עמשל מנ הנ

הו ה. זל נל בש םא יי ה, שוב ל נה םא בה ל ן של יוה בו, כי רו  מש אה בום, של יי ז סוד הנ מה רש אן ני ע. כה לה צי ת הנ ים אל להי ן ה' אל בל יי ונ
ים. להי ן ה' אל בל יי ר בו ונ מנ אל רוך הוא נל דוש בה קה י הנ בי גנ ל לש בה יו. אמ חי ית אה ת בי ה אל נל בש םא יי ר ל של תוב (דברים כה) אמ כה של
ר מנ אל ם נל יהל לי א, עמ מה אי א וש בה ן י"ה, אנ הוא בל ם ה'. ו' של יי לנ רושה ה יש תוב בוני כה הו של יו. זל לה ה אי ים אותה א בוני מה אי א וש בה אנ
ל יא אותו אל בי ם - הי דה אה ל הה הה אל אל בי יש י. ונ עי צה מש אל מוד הה ענ ה הה ם - זל דה אה ן הה ח מי קנ ר לה של ע. אמ לה צי ת הנ ים אל להי ן ה' אל בל יי ונ

ה. לה ה של מה לש ענ ה', הה ח מי קנ לה ע של לנ צי הנ

ל ש ענ דה קש מי ית הנ ה בי נל בה ה יי ר זל הנ ן בש כי לה יב. וש בי ש סה ת אי ם ה' חומנ אג ה נש ילה לה הש י אל ני אמ ר (זכריה ב) ונ מנ אל יהה נל לל עה וש
רון חמ אנ ה הה זל ת הנ יי בנ בוד הנ ילה כש הש דול יי ר (חגי ב) גה מנ אל יו נל לה עה י דורות, וש דורי יהם לש ילה קנ הש רוך הוא, יי דוש בה קה י הנ די יש
םא ם ה' ל ן (תהלים קכז) אי כי לה רוך הוא. וש דוש בה קה י הנ די ל יש ה ענ זל ם - וש דה י אה די ל יש ה ענ נה בש אשון ני רי הה אשון. של רי ן הה מי

יו בו. לו בונה מש א עה וש ת שה יי ה בנ נל בש יי

ע לנ ית. צל ני שי ן הנ כה שש מי ע הנ לנ צל ר (שמות כו) ולש מנ אל נל של מו  ע, כש לה צי ת הנ ים אל להי ן ה' אל בל יי ה ונ מםשל ר בש מנ אל ן נל כי וש
ל לה כש ני ה וש בורה גש ד הנ צנ דםם מי הוא אה ר של שה ה - בה נה תל חש ר תנ שה גםר בה סש יי ה. ונ נה בה את לש רי קש ם ני שה ן, מי בה ד לה סל ל חל ד של צנ אי מי דנ ונ

י. ני קי בש חנ ינו תש ימי י וי םאשי ר ת לש חנ םאלו תנ מ ן (שיר ב) שש מנ אותו זש ם. בש יהל ני שש בי

םאת ה ז ר בה מנ אל י, נל עי צה מש אל מוד הה ענ ה לה סה אםרה מש ה הנ עמרה ה ננ ינה כי י - זו שש רי שה בש ר מי שה י ובה מנ צה עמ ם מי צל ם על ענ פנ םאת הנ ז
יא הי יון של לש ד על צנ ה - מי שה א אי רי קה יי אי  דנ ונ םאת  ז י. לש רי שה בש ר מי שה י ובה מנ צה עמ ם מי צל יא על הי י של תי עש יהדנ י  ני גו' אמ וש ם  ענ פנ הנ

ה. טה מנ מותו לש דש ה בי ן מםשל כי הוא י'. וש ה) של מה כש "א (חה בה ל אנ ד של צנ םאת - מי ה ז חה יש לגקה אי י מי ה). כי ינה "א (בי מה אי

ש דה ב חה ם לי כל י לה תי תנ נה תוב (יחזקאל לו) וש כה של הו  זל ת זוגו, וש בנ ד לש חה אל ד וש חה ל אל ל כה אי רה שש יי כו  זש ן יי מנ זש אותו  בש
שות דה חמ מות  שה נש ם  הי לו  אי וש גו',  וש ם  יכל נםתי ובש ם  יכל ני בש או  בש ני וש ג)  (יואל  תוב  כה וש ם,  כל בש רש קי בש ן  תי אל ה  שה דה חמ רוחנ  וש
שות דה חמ ז הנ אה גוף, וש בנ מות של שה ל נש כה לו  כש יי ד של א ענ ד בה וי ן דה ין בל אי שוהה  רש פי של מו  ל, כש אי רה שש ל יי יות ענ הש ים לי ידי עמתי של

יהבואו.

ם יהל ני שש יו  הש יי ונ זוגו,  ת  בנ ד בש חה ל אל ה, כה מםשל ובש ל  אי רה שש יי בש ר  מנ אל נל וש ם,  עולה הה ב מי ב רנ רל עי רו  בש יגענ ן  מנ זש אותו  בש
אי. דנ ב ונ ב רנ רל לות, עי מו גה רש גה ם של ה הי לל אי ם, של עולה הה ה מי וה רש עמבםר על תנ שו. של בםשה תש םא יי ל תו וש שש אי ם וש דה אה ים הה עמרומי
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ם עולה מות הה ל אג יות של חנ ל הנ כה ע מי רנ רום לש גו'. עה ה וש דל שה ינת הנ כםל חנ רום מי יהה עה הה ש  חה נה הנ ר וש מנ אל ם נל יהל לי עמ ונ
ה, וה חנ ש בש חה יל נה טי הי א של מה יו זגהמ ם הה אי הי דנ ב ונ ב רנ רל עי ה. וש וה ת חנ ה אל תה פי י של מוני דש קנ ש הנ חה נה י הנ ני ם בש הי כו"ם, וש י ענ די עובש
"ם גנ שנ ל. בש בל ה הל ם זל גנ שנ ר. בש שה ם הוא בה גנ שנ ר בו בש מנ אל נל םאן, של ה צ ל רועי בל ת הל ג אל רנ הה ן וש יי א קנ א יהצה מה ה זגהמ אותה ומי

ם. דה ל אה כור של ן בש יהה בי הוא הה ג אותו, וש רנ הה ה. וש אי הוא מםשל דנ ונ

י יני י קי ני ה (שופטים א) ובש ר בה מנ אל נל רו של תש ת יי ת בנ ח אל קנ יו, לה בי ת אה ונ רש ל על סות ענ כנ י לש די ה, כש ה, מםשל ל זל ם כה עי וש
ן. יי קנ ד מי רה פש י ני יני קי ר הנ בל חל ר (שם ד) וש מנ אל נל מו של ן, כש יי קנ ד מי רנ פש ני י? של יני א קי רה קש ה ני מה , לה שוהה רש י פי רי המ ה. ונ ן מםשל חםתי
ה ה טובה בה שה חמ ף מנ רי צה רוך הוא מש דוש בה קה הנ יו, של בי ת אה ונ רש ת על סות אל כנ ה לש שובה תש ב בי ב רנ רל יר עי זי חמ הנ ה לש צה ך רה ר כה חנ אנ
ץ עי ר לו ומי מנ אה ם של דה ל אה א של טש ם חי ה הי לל ם. אי הל ר מי מי שה ע, תי ע רנ זנ גל ם מי רוך הוא: הי דוש בה קה ר לו הנ מנ אה ה, וש עמשל מנ לש

ל. אי רה שש יי ה וש ל מםשל א של טש ם חי ה הי לל נו. אי מל ל מי םאכנ םא ת ע ל רה ת טוב וה ענ דנ הנ

ה אי. ומםשל דנ ונ ל בש אי רה שש ם יי דה אה ם. וש דה אה ת הה ש אל רל גה יש תוב ונ כה הו של ם. זל שה שו מי גםרש לות וש גה ל בנ אי רה שש לו יי ם גה לה לה גש ובי
א טה חה רוך הוא וש דוש בה קה ר הנ מנ אמ ל מנ ר ענ בנ ם עה לה לה גש בי ל, של אי רה שש ץ יי רל אל ס לש ני כה הי ה לש כה םא זה ל וש קומו  מש ש מי ם גםרנ לה לה גש בי
ה בה שה חמ ה, מנ ל זל ם כה עי מו. וש רש ם גה הי ע, וש לנ סל ל הנ ם אל תל רש בנ די ק (במדבר כ) וש א רנ לה ר לו אל מנ םא אה ל ה בו, וש כה הי ע של לנ סל בנ
ת ונ רש סות על כנ א לש לה ית אל רי ם אות בש הל ן בה תנ נה ם, וש ל אותה בי םא קי הוא ל ה, של עמשל מנ ה לש פה רש צה רוך הוא מש דוש בה קה ה הנ טובה
ר (שמות לב) מנ ם אה לה לה גש נו, ובי מל צום מי עה דול וש גוי גה ך לש ה אםתש עלשל אל ר לו (שם יד) וש מנ רוך הוא אה דוש בה קה הנ יו. וש בי אה
ם הי ק, וש לי ר עממה כל ת זי ה אל חל מש ר בו (דברים כה) תי מנ אל נל ק של לי ע עממה רנ זל ם מי הי י, של רי פש סי נו מי חל מש י אל א לי טה ר חה של י אמ מי

ה. תורה ל הנ לוחות של י הנ ני ת שש בםר אל שש מו לי רש גה

ה, י תורה לי בש יו  הה ם של יי רנ צש ל מי בוד של עש שי ם. בנ ם הי מי ירג י עי ל כי אי רה שש יי עו  יידש ם ונ יהל ני י שש יני ה עי נה חש קנ פה תי יהד - ונ ומי
י מי ן אי טל בל י מי תי רםם יהצה ם (איוב א) עה יי עממנ ר פנ מנ ה אה ל זל לנ גש יוב בי אי יהה. וש רש על רום וש תש עי אנ ם (יחזקאל טז) וש הל ר בה מנ אל נל וש
יד תי עה ז של מנ אן רה ה - כה מה שוב שה ה. אה ינה ני שש לי "ה וש מה שנ ב לש ב רנ רל עי ך לש פי הנ תש "ה, הי יהה מםשל הה ה של ה. מנ מה שוב שה רםם אה עה וש
ם ה' י שי הי ח יש קה ה' לה ן ונ תנ ר (שם) ה' נה מנ הוא אה "ה, וש מה שנ ם לש יהל יני בי ך  הולי ה, וש רונה חמ אנ לות הה גה ם בנ יהל יני זםר בי חמ לנ

ך. בםרה מש

ה מה כנ סו בש כנ תש ה. הי נה אי ה תש רו עמלי פש תש יי ם ונ הל ר בה מנ אל ה, נל ל פל ענ בש ה של תורה ה, וש תורה י לוחות הנ ני רו שש בש שש ני ן של מנ זש ובי
ין, לי פי תש צועות הנ ית ורש יצי י צי פי נש ם כנ הל לה סוי של כי ם. וש תה וה רש ה על לל גנ תש םא תי ל ם, של ם הי מי ירג י עי שום כי ב מי ב רנ רל עי פות מי לי קש
ה נה אי ה תש רו עמלי פש תש יי ית - ונ יצי י צי בי גנ ל לש בה ם. אמ שי בי לש ינ נות עור ונ תש תו כה שש אי ם ולש דה אה ים לש להי ש ה' אל ינענ ר ונ מנ אל ם נל יהל לי עמ
ה (שם קמט) ר בה מנ אל נל ע של מנ ת שש יאנ רי זו קש בור, וש גי ך  ל יהרי ענ ך  בש רש גור חנ הו (תהלים מה) חמ גםרםת. זל ם חמ הל ינעמשו לה ונ

גםרםת. ם חמ הל ינעמשו לה הו ונ ם. זל רונה גש ל בי מות אי רומש

ים להי ם קול אל ע עה מנ שה תוב (דברים ד) המ כה הו של י. זל יננ ר סי הנ בו לש רש קה של גו', כש ים וש להי ת קול ה' אל עו אל מש שש יי ונ
מות, ן נה ים פל להי נו אל מה ר עי בי דנ ל יש אנ ה (שמות כ) וש מםשל רו לש מש אה יו של ם הה הי תו. וש ב מי ב רנ רל עי גו'. וש ש וש אי תוך הה ר מי בי דנ מש
ם הי ל של לנ גש ה, בי מה הי ל בש ם כה ב עי רור שםכי ם (דברים כז) אה הל ר בה מנ אל נל ץ של רל אה י הה מי ם ענ ה הי לל אי ה. וש תורה ת הנ או אל צש ומה

ה. מה הי בש ל הנ כה ה מי תה רור אנ ר בו אה מנ אל נל ד אותו של צנ מי

ל ד של צנ ב מי ב רנ רל ייש עי ש, וש חה נה ל הנ ד של צנ ב מי ב רנ רל ל ייש עי בה יות, אמ חנ מות וש הי ים בש עי ב רה ב רנ רל ם עי ה הי מה י כנ רי המ ונ
ם ים הי עי שה ל רש ם של תה מה שש ני ים, של יקי זי ל מנ ד של צנ ב מי ב רנ רל ייש עי ה, וש דל שה מות הנ המ יות ובנ חנ ים לש דומי כו"ם של מות ענ אג
ם כגלה ין בש אי ל, וש אי רה שש יי ים בש בי בה עגרש כםל מש הנ ין, וש ילי לי רוחות וש ים וש די ל שי ב של ב רנ רל עי ייש  ש, וש מה ם מנ עולה ל הה ים של יקי זי מנ
ת ול ם מה ת זוגו סנ חנ הוא, ובנ ם, רוצי עולה ל הה יות של עמרה ל הה כה לוי לש ר. הוא גי חי ל אנ ע אי ש רנ חה הוא נה ק, של לי עממה ל כנ לה קג מש
ל לה קג ש הוא מש חה נה ל הנ ד של ל אותו צנ בה ים. אמ וי כםל שה םא הנ ל ייש סמא"ל, וש ייש סמא"ל וש כםל סמא"ל. וש הנ ה, וש רה ה זה עמבודה

כםל. ל הנ ענ

כות בו בש לי ש וש דה קש מי ית הנ יב בי רי חמ הנ יד לש תי עה ז לו של מנ אן רה ה. כה ילכה ר לו אנ םאמל י ם ונ דה אה ל הה ים אל להי א ה' אל רה קש יי ונ
ל ר כה עי בנ רוך הוא לש דוש בה קה יד הנ תי םא עה ב יד לה תי עה לל "ה. וש "י כה ד. אי דה ה בה בה ה יהשש יכה תוב (איוב א) אי כה הו של ה. זל יכה אי
תוב כה מו של קומו, כש מש כםל לי ב הנ ז שה אה ח. וש צנ נל ת לה ול מה ע הנ לנ תוב (ישעיה כה) בי כה מו של ם, כש עולה הה ים מי עי רה ים הה יני מי הנ

ד. חה מו אל ד ושש חה ילה ה' אל הש הוא יי יום הנ (זכריה יד) בנ

ם תה ך] סש לל מל בות הנ קי נש [ס"א בי ך  לל מל לו, בש לום של שה הנ של ך  לל מל ים, בש ירי שי יר הנ שי ר בש מנ אל נל למםה של ל שש ינו, כה ני שה
"ת, יי נו בנ יש הנ ת. וש חנ אנ ן כש יהל תי ה שש יונה לש על ה לה תונה חש ה תנ ירה ר - די בה דה סוד הנ ה. וש יונה לש על ה בה תונה חש ך] תנ לל ה [מל לה ה מי בה קי נש בי
יון רש פי נון. אנ בה לש י הנ צי עמ למםה מי ך שש לל מל ה לו הנ שה יון עה רש פי תוב (שיר ג) אנ ת. כה יי ה בה נל בה ה יי מה כש חה תוב (משלי כד) בש כה של

יון. לש על ם הה עולה הה תון מי חש תנ ם הנ עולה ל הה קון של ה תי זל

תוכו ר בש תה סש מו ני יהה] הוא שש םא [הה ל מו, וש ר בו שש תה סש יהה ני ם, הה עולה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה םא בה ל ד של ענ של
ים] ני מה מש יל סנ בי שש כםל בי יד הנ עממי הנ ה לש בה שה חמ מנ ל הנ צון [של רה ה בש לה עה ד של דו] ענ בנ לש יהה בי הוא הה ר, [וש בה ד דה מנ םא עה ל ד, וש חה אל
א רה ה] ובה בה שה חמ ל מנ יון של לש ר [על ל זםהנ ד של חה טוף אל עי ף בש טי ענ תש הי ד של ד, ענ םא עומי ל נוי וש שום ובה יהה רה הה ם, וש םא עולה ר בש לי
דול] יו גה זי אור [וש אותו הה ים מי דולי ים גש יוני לש ים על זי רה נות] אמ ילה יא [אי הוצי מון], וש דש קנ ם הנ עולה ל הה ין של ם [נ"א יהמי עולה
קו קש חש נל שומות, של יות רש ם אותי יי תנ ים ושש רי שש ל על תו ענ בש כנ רש ם מל שה יון], וש לש על ין הה ר יהמי ל זםהנ ד של חה יון [נ"א אל לש ר על זםהנ
י רי המ ע. [של טה ר נה של נון אמ בה י לש זי רש תוב (תהלים קד) אנ כה נון, וש בה לש י הנ צי עמ תוב מי כה של הו  בו. זל ינשש תש הי ירות וש מי ר אמ של על בש

הוא]. יון הנ רש פי אנ ת הה ה אל שה לו עה אי מי
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ד חה הוא אל יענ של הודי יון, לו - לש לש בוד על אות כה רש הנ קונו, לו - לש תי מו, לו - לש צש ענ למםה. לו - לש ך שש לל מל ה לו הנ שה עה
ה תה י אנ כי עו  יידש תוב) (תהלים פג) וש כה ד, וש חה אל מו  ד ושש חה ילה יהו"ה אל הש ר (זכריה יד) יי מנ אל נל של מו  ד, כש חה אל מו  ושש

ך. דל בנ ך ה' לש מש שי

ן כי ה. וש טה מנ ד לש םאל. יורי מ שש ה לי ין. סוטל יהמי ה לש ה. נוטל לה עש מנ ה לש ד זל צנ ה לש ים, נוטל דועי לות יש יכה ה, הי אה כה הנ יענ הנ גי הנ בש
ה, טה מנ ד לש ד יורי חה יון אל לש ר על הה נה יות  הש וות לי צה ה קש עה בה רש אנ ה ולש טה מנ ה ולש לה עש מנ ה לש דה רש פש ני כות  לש וות. מנ צה ה קש עה בה רש אנ לש
י הוא רי המ א. של לי מה נו  ינל יהם אי הנ יהם וש ל הנ ים אל כי ים הםלש לי חה נש ל הנ ר (קהלת א) כה מנ אל נל של מו  דול, כש גה יהם הנ לנ הו  עושי וש
א לה רון אל ין שה אי ים. וש קי עממה ת הה ננ רון שושנ שה ת הנ לל צל בנ י חמ ני ר (שיר ב) אמ מנ אל נל מו של תוכו, כש ב אותו לש שואי כםל וש ס הנ כוני
יא ה מוצי זל ך  שום כה ים בו. מי סי נה כש ני יר [וש אי ב ומי שואי יא וש מוצי ם, של עולה י הה ימי ל מי ב כה שואי דול של גה יהם הנ קום הנ מש
נלה בה ה יי מה כש חה ם (משלי כד) בש יהל לי תוב עמ ז כה אה יו], וש לה ב עה עה ים רה לי חה דועות [נש ים יש כי רה דש ה בי זל ה בה יר] זל אי ב, מי ה שואי זל וש
ך ף כה ן אנ כי ה, וש מה כש חה ה בש נה בש יון ני לש ת על יי ם] [בנ תה ך סש לל ם מל עולה ל הה ת של יי ה בנ ל זל ענ ית [נ"א וש אשי רי ית בש ה בי ל זל ענ ת, וש יי בה

תון. חש ת תנ יי ם - בנ תה ך סש לל ם. מל עולה שוב הה דול - יי גה יון הנ לש ת על יי ל בנ בה תון]. אמ חש תנ הנ

בו רש קה ולש םאשו  ת ר חנ תנ חםז בו  אל ה לל יונה לש ה] על בורה ת גש רל עורל תש מי של ים, [כש אלהי ח בי מנ שש יי ך  לל מל הנ וש (תהלים סג) 
ד חה יל אל בי שש יא בי הוצי יר] של אי מי אור] [של ה, אור [בה חה מש ים - שי אלהי ח בי מנ שש יי ך  לל מל הנ ד. וש חה כםל אל יות הנ הש ה לי וה דש חל בש

ם. לי יום שה קי ן בש קנ תש ם ני עולה ה הה ל זל ענ ד, וש חה ם אל הי ם של יי ננ שש ס בו בי נה כש ני נוז וש גה יר וש מי טה

ח] לנ שה ר אותו של תה סש יון [נ"א ני לש על ם הה עולה חנ בה מי תון שה חש תנ יון] הנ לש ם [אור על ים - עולה אלהי ח בי מנ שש ך יי לל מל הנ וש
י יי ים חנ אי רה קש כםל. ני ים לנ יי ] חנ חנ , בו שולי חנ מי ים. בו שה אלהי ? בי חנ מי קום שה ה מה יזל אי את בש יוצי ת וש ענ שופנ ה של חה מש מםק [שי עה
ים, ב' להי א אל רה ית בה אשי רי בש הו  זל וש ם.  עולה ה הה ובונל ם  עולה ל הה ת של יי בנ ה  ה בונל זל ת  יי בנ ת.  יי בנ ר הנ קנ עי ה  זל ך.  לל מל הנ

כםל. אםב הנ שש דול לי ה יהם גה עמשל ננ תוכו וש כםל לש ס הנ כוני של ה כש מה כש ית חה אשי ית. רי אשי רי

ים בי אה שש ני ים וש טי שה ים וש כי ם הולש יי מנ הנ תוכו, וש ם לש ס אותה כוני ם וש עולה ימות הה ל מי ב כה יו שואי ימה או מי פש קה יהם של
ים לודי יו גש ימה מי ח, של רנ קה א הנ י יהצה ן מי טל בל ה - (איוב לח) מי זל סוד הנ ל הנ ן של ימה סי יון. וש לש על הה תוך  א מי ה יוצי זל בו, וש

ים. רי חי אםב אמ שש ים) בו לי פואי (קש

לו, צש ב אותו אל רי קה יו ומש לה יענ אי גי רום מנ דה ק הנ חםזל ה של עה שה א בש לה יו אל ימה ים מי עי םא שופש א, ל קופי ה יהם של זל ח הנ רנ קל הנ
רום דה ד הנ צנ ים, ומי ידי לי גש ם מנ יי מנ פון הנ צה ד הנ צנ י מי רי המ ים, של עי שופש ים וש ירי שי פש פון מנ צה ד הנ צנ ים בש לודי יו גש הה ם של יי מנ ז הנ אה וש
י דה תו שה יש ל חנ קו כה ר (תהלים קד) ינשש מנ אל נל של מו  ה, כש דל שה יות הנ ן חנ ל אותה קות כה שש הנ ים לש עי שופש ים וש ירי שי פש ם מנ הי
ם יי מנ ז הנ אה יו, וש לה ב אי רנ קש יל לי חי תש רום מנ ד דה צנ של ים כש קי שש ם מג כגלה רוד. של פי י הנ רי ר, הה תל י בה רי ים הה אי רה קש ני לו  אי גו', וש וש

ה. חה מש שי ה ובש לה דג גש ם בי כםל הי , הנ ענ שופי ה של יון זל לש כםחנ על ים. ובש עי שופש

ר תל ד [כל חה ר אל הה תוכו נה ] מי ענ שופי יענ [וש גי ים, מנ ירי מי טש ל הנ ל כה יר של מי טה ה] מי וה דש ל חל צון [של רה ה בש ה עולה בה שה חמ מנ של כש
ך לל כםל. וב' מל ית הנ אשי אן הוא רי כה ה, וש טה מנ ה ולש לה עש מנ םא יהדוענ לש ל ד של חה יל אל בי שש ה בי זל ה בה ים זל בי רש קה תש מי של יר], וכש מי טה

ה. זל ה לה ה זל דומל ן וש קנ תש םאת ני ז ית הנ אשי רי הה ם, מי תה סש

ה] [נ"א חוצה ים הנ אי יוצש וש יהה  ימל ים מי עי שופש ת של רל תל סש ה ני דה קג ם נש תנ ם [סש יי מנ שה ת הנ ים אי להי א אל רה ה] בה זל כםחנ  [ובש
ה זל תוכו, וש יא קול מי ה] ומוצי זל א בה יוצי ענ וש שופי ה] [אור של יונה לש "א על הי א בש יוצי ר של הה ה] [ונ"א נה זל ים בה אי יוצש ר של חנ אנ
ם יי מנ שה ר]. וש שופה הוא הנ ר [נ"א וש שופה הוא קול הנ הוא] של ם [וש יי מנ שה ת הנ ים אי להי א אל רה נו בה יש הנ ר. וש שופה א קול הנ רה קש ני
י שנ ן יי בל ים בש לויי ים תש יי חנ הנ ה. של מה דה אמ ל הה "י ענ י חנ שנ ן יי ר - בל בה דה ן לנ ימה סי ץ. וש רל אה ל הה יון ענ לש על ך הה לל מל י הנ יי חנ ים בש טי שולש
ה פה תוסש א"ו הי ץ. וה רל אה ת הה אי תוב וש כה של הו  נו. זל מל ית מי זוני ץ ני רל אה הה כםל, וש ט בנ ם שולי הל ים לו]. ובה יעי פי שש א"ו מנ וה [ובש

ץ. רל אה ל הה זונות ענ מש לט בנ שש לי

ן תנ נה וש ה,  זל ים  להי "ת א' ת' אל יא אי הוצי יות של ם אותי יי תנ ושש ים  רי שש על ל  לנ ל כש של הוא כםחנ  וש ה,  לה עש מנ לש "ת  אי
ה זל ה בה יל זל לי כש הנ ם - לש יי מנ שה ת הנ נו אי יש הנ תו. וש נה תג יום חמ מו בש ה לו אי רה טש עי ה של רה עמטה ר (שיר ג) בה מנ אל נל מו של ם, כש יי מנ שה לנ
ץ - רל אה ת הה אי ם. וש יי מנ נו שה מל ין מי זי הה ם, לש תה ך סש לל ך, מל לל מל י הנ יי ם חנ אותה ד בש חה אל יים כש קנ תש הי ה לש זל ה בה ם זל ר אותה בי חנ ולש
ים יעי פי שש ם מנ יי מנ שה הנ ם, של יי מנ שה הנ מי עו  פש שש ני של ך  לל מל י הנ יי חנ וש שומות,  יות רש אותי בש קו  קש חש נל ה של בה קי ר ונש כה ל זה בור של חי

. יהה לוסל ל אוכש כה ץ וש רל אה ת הה יים אל קנ ם לש הל לה

ל ית של אשי רי ה הה לה עש מנ לש כםחנ של ד בש חה אל ם כש יא אותה הוצי יום. וש קי ץ לש רל אה ם וה יי מנ ה שה שה יון עה לש ים על להי ל אל סוד של וש
ה. טה מנ ץ לש רל אה ם וה יי מנ ה שה שה ה עה זל רון הנ חמ אנ הה ה. וש טה מנ ד לש יון יורי לש ה סוד על מו זל כםל. כש הנ

ה. מו זל ה כש תון. זל חש תנ ם הנ עולה ה הה זל יון וש לש על ם הה עולה ה הה מות, זל או עולה רש ם ובה מות הי י עולה ני כםל שש ל הנ סוד של וש
יא ה הוצי זל מות, וש י עולה ני יא שש ה הוצי ם. זל מות הי י עולה ני ה שש ל זל ענ ץ. וש רל אה ם וה יי מנ א שה רה ה בה זל ץ, וש רל אה ם וה יי מנ א שה רה ה בה זל

ה. יונה לש על ית הה אשי רי ל הה כםחנ של כםל בש הנ מות, וש י עולה ני שש

יר מי טה ר וש תה סש יל ני בי אותו שש מו של . כש יהה לל ה עה שורה ת של חנ ה אנ גה רש ל דנ ך של רל דל א בש לי מנ תש תון ומי חש תנ יון בנ לש על ד הה יורי
ח אםרנ וש ר (משלי ד)  מנ אל נל של מו  ך, כש רל ה דל טה מנ לש של ת. אותו  חנ אנ ך  רל דל וש יק.  קי ד דנ חה יל אל בי שש ט לי רה ה, פש לה עש מנ נוז לש גה וש
כםל ל הנ סוד של ט. וש יי עו עה דה םא יש יב ל תי תוב (איוב כח) נה כה מו של יק, כש קי יל דנ בי ה שש לה עש מנ לש אותו של ה. וש גנ אור נם ים כש יקי די צנ
ים. בי ם רנ יי מנ ך בש ילש בי ושש ך  כל רש יהם דנ תוב (תהלים עז) בנ כה ה. וש יבה תי ים נש זי ם ענ יי מנ ובש ך  רל יהם דל ן בנ נותי - (ישעיה מג) הנ
ר כה זה ד,  חה אל ים כש ני בה י  ני ה שש יאה ר, מוצי כה זה ן הנ ת מי רל בל ענ תש מי ה של בה קי נש מו  ר כש בי ענ תש ומי א  לי מנ תש מי של יון, כש לש על ם הה עולה הה
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ה. לה עש מנ לש מו של ץ כש רל אה ם וה יי מנ ם שה הי ה, וש בה קי ונש

ה. בה קי נש ים  תוני חש תנ וש ר  כה זה ים  יוני לש על של א  לה אל ה,  תוכה לש ים  כי פה שש ני יו  ימה ומי ץ  רל אה הה ית  זוני ני ם  יי מנ שה הנ י  ימי מי מי
ם יי ת מנ כל שופל ר וש כה זה ה לנ תוחה פש ה של בה קי נש ים כי יוני לש על ים לה אי ים קורש תוני חש ם תנ יי ר. ומנ כה זה ן הנ ים מי זוני ני ים  תוני חש תנ הנ וש
מו י"ו, כש ת וה פל תוסל ץ, בש רל אה ת הה אי תוב וש כה הו של ר. זל כה זה ן הנ ית מי זוני ה ני בה קי נש הנ ע. וש רנ עמשות זל ר לנ כה זה ל הנ ם של יי ד מנ גל נל כש

ר. מנ אל נל של

כםל, ל הנ ה של עמשל מנ בנ קו  קש חש יות נל אותי גו'. הה ה וש לל א אי רה י בה מי או  ם ורש יכל יני רום עי מה או  תוב (ישעיה מ) שש כה
א. רה ית בה אשי רי תוב. ב' בש כה קו בנ קש חש נל יות וש אותי מו הה שש רש ני ך  ר כה חנ תון. אנ חש תנ ל הנ ה של עמשל מנ יון ובנ לש על ל הה ה של עמשל מנ בנ
מו ר. כש כה ה. א' זה בה קי יון. ב' נש לש על כםחנ  אי בש דנ א, ונ רה י"ת בה ר בי מנ אל נל מו של אי, כש דנ א ונ רה ית בה אשי ת. ב' רי ים אי להי א' אל
יות. ה' ם אותי יי תנ ים ושש רי שש ל על לות של לה ם כש יי מנ שה יות הנ יא אותי א' הוצי ך  ה, כה לה עש מנ לש של כםחנ  אי בנ דנ ונ א  רה ב' בה של

יש אותו. רי שש הנ קות] ולש שש הנ ים [ולש יי ם חנ הל ת לה תי ם לה יי מנ יא שה הוצי

ץ - רל אה ת הה אי ה. וש אוי לה רה פוק של ה סי ת לה תי לה וש ה  ינה קי תש הנ זון ולש ה מה ת לה תי ץ לה רל אה ה הה יאה ץ - ו' הוצי רל אה ת הה אי וש
מו ה, כש תוכה ם לש ת אותה לל ץ כולל רל אה הה ית. וש זוני ץ ני רל אה הה יות, וש ם אותי יי תנ ים ושש רי שש ל על לות של לה "ת כש א"ו אי ח וה קנ לה של
ת לל בל קנ ומש ה  תוכה כםל לש ת הנ סל כונל ץ. של רל אה ת הה אי נו סוד וש יש הנ יהם. וש ת הנ ים אל כי ים הםלש לי חה נש ל הנ ר (קהלת א) כה מנ אל נל של

ד. חה אל ץ כש רל אה ם וה יי מנ ל שה ם - סוד של יי מנ שה "ת הנ ד. אי חה אל ץ כש רל אה ם וה יי מנ ה שה "ת - זל אי ץ. וש רל אה ה הה חה קש ץ, לה רל אה ם הה אותה

ת, טל לוהל ש  אי של ץ. כש רל אה צוי בה ת מה טםרל קש ל הנ יכנ ים. הי צויי מש תו  אה כה הנ ר בש בה דה ת הנ ענ גה ין. הנ זי הה ם לש ת אותה לל בל קנ ומש
ר של י אמ ני פש ן כגלו מי שנ י עה יננ ר סי הנ ר (שמות יט) וש מנ אל נל מו של ן, כש שה ה עה עולל ה וש ז בה אוחי םאל של מ שש ת מי רל עורל תש ת ומי ענ שופנ
ה זל ה בה ים זל חוזי ת, אמ דל יורל של ש כש אי תוך של ן. מי שי ר עה הה ת הה אל תוב (שם) וש כה ן. וש שה ה עה זל ש וש ש. זו אי אי יו ה' בה לה ד עה יהרנ
ם, יי מה ה שה חה פש י טי יני ימי ץ. וי רל ה אל דה י יהסש די ף יה נו סוד (ישעיה מח) אנ יש הנ םאל, וש מ שש ד הנ צנ ד בש כםל עומי ז הנ אה ש, וש אי ן בה שה עה

םאל. מ שש ד הנ צנ ה מי בה קי ין, ונש יהמי ד הנ צנ א מי ר בה כה זה ר. וש כה ם זה הי ם של יי מנ עמשו שה ן ננ מו כי ה. כש לה עש מנ ין לש יהמי ל הנ כםחנ של בש

ה. לה עש מנ לש של אםל כש שש םא לי ל ים של רי בה דש הנ לו  אן עה ד כה ה. ענ לל א אי רה י בה מי או  ם ורש יכל יני רום עי מה או  (ישעיה מ) שש
ז מםק, אה ט אור עה שי פנ תש הי ן של יוה ה. כי עממםד בה ינ ין של ה אי קה עממג ת ונ רל תל סש ני ה של לה אי שש ת לי דל םא עומל ל ן וש יי אנ ה מי נה קש תש ה ני מה כש חה של

ה. לל א אי רה י בה י. מי ה מי לה אי י שש ל פי ים לו ענ אי קורש ה, וש טה מנ לש כםל של הנ ר מי תה סש הוא ני ב של ל גנ ף ענ ה אנ לה אי שש ד לי אורו עומי

ד עומי של ח], אותו  רנ קה א הה אי [יהצה דנ ונ י  ן מי טל בל ח. מי רנ קה א הנ יהצה י  ן מי טל בל (איוב לח) מי נו  רש מנ אה סוד של נו  יש הנ וש
י רי המ ת אותו, של ענ דנ םא לה ל ת, וש ענ דנ ים לה אי יוצש קום של אםל מה שש א לי לה ה, אל טה מנ ה לש ה ומנ לה עש מנ ה לש אםל מנ שש ין לי אי ה. וש לה אי שש לנ

ת בו. ענ דנ םא לה ל ה וש לה אי שש ד לנ א עומי לה ים. אל כולי םא יש ל

א יהצה םא  ל ד של א ענ לה ר. אל מה אמ ית הוא מנ אשי רי בש ר של םאמנ נ ר הוא. או  מה אמ ית מנ אשי ית, רי אשי ית ב' רי אשי רי בש
א רה קש אות, ני בה צש נו  מל מי טו  שש פנ תש הי וש א  יהצה ן של יוה ר הוא. כי מה אמ ית הוא ומנ אשי רי ר בו, בש תה סש כםל ני הנ וש ט כםחו  שי פנ תש הי וש
א רה ה יה"ם ובה עמשה ל, ננ לי כש תנ שש הי ט וש שי פנ תש הי של ר כש חנ ה. אנ לל א אי רה בה ה אותו של לה אי "י שש דו. מי בנ לש ר בי מה אמ הוא מנ ית, וש אשי רי

ם ב'. יהל ני ה, ושש מו זל ה כש זל ה וש ד זל גל נל ה כש ה. זל לה עש מנ לש ש של מה מו אותו מנ ה כש שה כםל עה הנ ה. וש טה מנ לש

רות בי חמ ה  ל אותה סוד של ה. בש תונה חש כות תנ לש מנ ב בש ינשי תש הי - לש בו  סי מש בו. בי סי מש בי ך  לל מל הנ ד של תוב (שיר א) ענ כה
א יוצי וש נו  מל א מי לי מנ תש ע, ומי םא נודה ל וש נוז  גה ר וש תה סש ני יל של בי שש אותו  יון בש לש על ן הה דל עי בה יבות של בי חמ ה  ל אותה נוק של פש תנ וש
יחנ טוב ה רי לל עמ ה, ומנ לה עש מנ לש מו של ה כש טה מנ לש ם של א עולה רה בה תון. של חש ך תנ לל ה מל יחו - זל ן רי תנ י נה די רש ים. ני דועי ים יש לי חה נש בי

יון. לש אור על יר בש אי ט ומי שולי יהכול וש עמשות, וש לנ לט וש שש יון לי לש על

מו יר, כש אי הה לש עמשו  ננ ים  ה יהמי שה ים. שי יוני לש ים על יהמי ה  שה שי םאל, בש מ שש ין ובי יהמי ם, בש עולה א הה רה בש ני ים  ני וה גש י  ני שש בי
ים שי שי שו  עה וש ים  כי רה דש רו  פש ה חה לל אי וש ץ.  רל אה ת הה אל ם וש יי מנ שה ת הנ ה ה' אל שה ים עה ת יהמי של י שי ר (שמות לא) כי מנ אל נל של
ינו] ני שה י  רי [המ ה  זל ל  ענ וש הום.  תש הנ תוך  לש ים  לי חה נש הנ י  מי עמלות  הנ לש ים  בי קה נש ים  שי שי ם  אותה וש ה,  בה רנ הום  תש לי ים  בי קה נש

ם. עולה לום הה יו שש ם הה הי או, וש רש בש ית ני אשי רי י בש מי ת יש של שי ין מי יתי שי הנ

ה תה יש ה. הה מה יש קנ תש םא הי ל ה וש לה חה תש הנ ה בנ תה יש הה של תו  יטה לי קש תוך  ה בש מונה טש ת הנ סםלל פש בםהו, הנ וה ה תםהו  תה יש ץ הה רל אה הה וש
דוש. קה ם הנ שי ל הנ טור של ם עי כגלה יים, וש קנ תש הי ם וש עולה ק הה קנ חש יות נל ם אותי יי תנ ים ושש עי בה רש אנ ה. בש מה יש קנ תש ך הי ר כה חנ אנ ר וש בה כש
י די דש צי ת  ענ בנ רש אנ בש רות  עמטה בנ רות  טש ענ תש מי ה,  טה מנ לש דות  יורש וש ה  לה עש מנ לש יות  אותי יות  אותי בש עולות  פות,  רש טה צש מי של כש
ה לל אי ה בש יטה לי קש ל הנ פוס של דש ך]. הנ לל מל ם [נ"א הנ עולה י הה עמשי מנ ים בש מי יש קנ תש ה מי לל אי יים. וש קנ תש הי ם לש עולה יהכול הה ם וש עולה הה
יים קנ תש הי פו וש רש טה צש הי ם וש חותה תוך הנ סו לש נש כש ם. ני עולה א הה רה בש ני ת וש אי ת וש או אי יהצש סו וש נש כש ת. ני מל חותל ם הנ חותנ ים כש צויי מש

ם. עולה הה

ה בה הום רנ ך תש ר כה חנ מות. אנ אות אנ ש מי מי חמ ף ונ לל ר אל פה עה י הל בי קש ת ני חנ סו תנ נש כש ני כו וש דול הי גה ש הנ חה נה ל הנ ל של קי מנ בנ
ה לל גנ תוב (איוב יב) מש כה יר, של אי הי א וש יהצה וש ך  חםשל ע בנ קנ א אור ובה יהצה ד של כםל, ענ ה הנ סה כי ך  חםשל הנ ך, וש חםשל ה בנ יהה עולל הה

ת. ול מה לש אור צנ א לה יםצי ך ונ י חםשל ני קות מי עממג

י צי חמ יום, ונ קי ם לש הל י מי צי ל. חמ קה שש מי תוך הנ פו לש טש לש נה עות. שה בה צש אל אות בה ש מי מי חמ ף ונ לל ל אל קנ שש מי לו בש קש שש ם ני יי מנ
ין יהמי ה לש טה םא סה ל ר וש ך יהשה רל דל ל בש קה שש מי ד הנ מנ יהד, עה ינת הנ לי עמ לו בנ עה ן של יוה ים. כי די לו יורש אי ים וש לו עולי ה. אי טה מנ סו לש נש כש ני של

גו'. ם וש יי ערלו מנ שה ד בש דנ י מה תוב (ישעיה מ) מי כה הו של םאל. זל מ שש םא לי ל וש
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ד טו, ענ שש פנ תש םא הי ל מו וש רש םא זה ל ה, וש תוכה ים בש פואי ם קש יי ף ומנ תםקל כםחנ וש ה, וש לה גנ תש םא הי ל ר וש תה סש ץ ני רל אה יהה בה כםל הה הנ
י הי ים יש להי ר אל םאמל י תוב ונ כה הו של . זל יהה אותל בש ירו צי שי פש הי ה וש ישה רי קש ה בנ כה אור הי הה ה, וש לה עש מנ לש אור של יהה הה לל יר עה אי הי של

ן. כי ם לה קםדל יהה מי הה יון של לש אשון על הו אור רי י אור. זל הי יש אור ונ

יר אי הי ן של יוה כי ך.  ר כה חנ אנ יהה  אותל בש ה צי יאה הוצי וש ה  מה שש בנ תש ץ הי רל אה הה וש כםחות,  הנ וש אות  בה צש ל הנ כה או  יהצש אן  כה ומי
א םא יהצה ל ן, וש מנ טש ני ז וש ננ גש ם, ני עולה י הה עי שש רי ל בש כי תנ סש הי של ם. כש עולה ד סוף הה ם ענ עולה סוף הה ה אורו מי יהה עולל ד], הה יהרנ [וש

לו. גנ תש םא הי ל ים של רי תה סש ני יו הנ ילה בי שש א בי לה אל

ה לה עש מנ לום הוא לש י טוב, שה ל כי יום של קי ד בנ עומי לום של ל חמ ינו, כה ני י טוב. שה אור כי ת הה ים אל להי א אל ינרש ונ
ה בו חה תש ה פה תורה י הנ רי המ לומו, של חמ ה ט' - טוב לו, טוב לנ אה ד. רה חה אל ד וש חה ל אל כו כה רש י דנ פי יות, כש ה אותי אה ה. רה טה מנ ולש

מות. לי שש ם. ט' טוב. טוב הוא טוב אור בי עולה סוף הה ם לש עולה סוף הה יר מי אי י טוב. מי כי

יא הי ל י' של ה סוד של דה קג ל נש ר של תל סי ה בנ עמשל ננ ל בו וש לה כש ני ית וש אשי יון רי לש על יר מי אי מי כםל. אות של ל הנ י של יעי שי ט' תש
או ה יהצש נה מל ה ב'. מי ירה אי ה, הי ימה ני ז פש ננ גש ני ת וש חנ ה אנ דה קג נש יים בי תנ סש הי של ם. כש יי מנ עמשו שה א. בו ננ כםחו יהצה ת. ו' מי חנ ה אנ דה קג נש

ה. לה עש מנ לש כםחנ של ד בנ עומי ם, וש יי ננ ל שש סוד של לוי בש תון גה חש תנ יר. הנ מי יון טה לש תון. על חש תנ יון וש לש על

ה, טה מנ ה ולש לה עש מנ כםל לש ל הנ כולי ם של עולה יק הה די צנ לש ך  ר כה חנ לו אנ לש כש לו טו"ב ני לה יות הנ אותי לש הה הו טו"ב. שש זל וש
כםל תוב (תהלים קמה) טוב ה' לנ כה לול בו, של יון כה לש אור על ל של לנ גש י טוב. בי יק כי די רו צנ מש ר (שם ג) אי מנ אל נל מו של כש
כםל. ל הנ יון ענ לש כםל, על יר לנ אי מי ד של חה יר יום אל אי הה יל לש בי שש ר בי בה דה ל הנ ם של תה ה סש תוב, זל כםל כה יו. לנ עמשה ל מנ ל כה יו ענ מה חמ רנ וש

ים. רי בה דש ם הנ תנ אן סש ד כה ענ

השלמה מההשמטות (סימן ז"ך)

יו. רה חמ אנ ה מי תוחה "ף פש לל אה הה יו, וש נה פה לש תוחנ מי ד ופה ל צנ כה תום מי סה ה, של מה כש חה ר בש נוצנ ם של דה אה ה? לה י"ת דומה ה בי מה לש
ים: ע"כ. רי חי אמ יענ לנ פי שש הנ ח לש תנ ה פל ייש לה ר, וש תל כל ן הנ ל מי בי קנ ה לש תוחה יא פש י הי ר, כי ה לומנ רוצל

יא הי ה של יונה לש ה על מה כש חה ה. זו  רומה תש ימו  רי ה תה לה ם חנ כל יסםתי ית עמרי אשי ל רי ים - סוד של להי א אל רה ית בה אשי רי בש
ת קות אל שש הנ ן לש דל עי א מי ר יםצי הה נה תוב וש כה ס בו, סוד הנ נה כש ני ר של הה אותו נה ה מי קל שש יות מג הש ם לי עולה ית הה ית. ב' בי אשי רי

ן. גה ת הנ קות אל שש הנ ים לש מי עולה יו לש ימה ים מי קי םא פוסש ל יון וש לש על ק הה עםמל הה כםל מי ת הנ ס אל כוני ר - של הה נה ן. וש גה הנ

תוכו. נוז בש גה ד של חה יק אל קי יל דנ בי שש יות בי אותי הה בו  מו  יש תנ סש ית, הי אשי רי אשון, בש ת רי יי יון בנ לש ק על עםמל אותו  וש
אותו תוך  ם, מי יי מנ שה א הנ לה ם אל יי מנ תוב שה םא כה ם. ל יי מנ שה ת הנ תוב אי כה י כםחות, של ני שש או  ק יהצש עםמל הה אותו  תוך  ומי

םאת. ז ץ הנ רל אה ת הה יא אל ה הוצי ר זל תל ץ - סי רל אה ת הה אי כםל. וש הנ ר מי תה סש ני ק הנ עםמל

ם יי מנ כםל, שה ית הנ אשי יר רי אי הי של ה. כש זל ה בה זל דו  צי ה בש בוקה ד דש חה אל כש או  יהצש ה. וש תה יש ם הה יי מנ שה ל הנ ל של לנ כש ל בי בה אמ
ה רה זש חה של ם א"ת. כש הי יות של אותי ל הה לנ ת - כש אי ץ. וש רל אה ת הה אי תוב וש כה ה, של קומה מש בי ה  אותה יבו  הושי וש ה  אותה חו  קש לה
ה] לה חי תש בנ [כש מו  ד כש חה אל ם כש יי מנ שה ק בנ בי דה ה לי ה ובוהה ה תוהה תה יש ם, הה יי מנ שה ד הנ צנ ה מי דה רש פש ני וש ה  קומה מש ת בי בל של ץ לה רל אה הה
ה בה שה ה, וש יר לה אי הי יהה וש לל א עה יון יהצה לש אור על ד של ה. ענ שוכה יא חמ הי ים וש ירי אי ם מש יי מנ שה ת הנ ה אל תה אמ רה שום של ה, מי לה חה תש הנ בנ

ה. מה שש בנ תש הי ץ וש רל אה ה הה נה קש תנ תש ז הי אה ים. וש ני פה ים בש ני ם פה יי מנ שה ל בנ כי תנ סש הי ה לש קומה מש בי

ל די ינבש תוב ונ כה הו של ה. זל זל ה בה ל זל לי כה הי י לש די כש ך  ר כה חנ ם אנ ידה רי פש הי םאל, וש מ ד שש צנ בש ך  חםשל ין וש ד יהמי צנ א אור בש יהצה
הוא אור של ד הה צנ א מי יום בה א הנ לה םא! אל ה - ל לה דה בש ש הנ מה ה מנ תה יש הה ר של םאמנ ם ת אי ך. וש חםשל ין הנ אור ובי ין הה ים בי להי אל
ל כי תנ סש הי לש דו  צי ה מי תה יש ה הה לה דה בש הנ ם. וש יד אותה רי פש ד, הי חה אל כש או  יהצש של םאל, וכש מ הוא שש של ך  חםשל ד הנ צנ ה מי לה יש לנ ין, וש יהמי

ד. חה כםל אל יות הנ הש ה לי זל ה בה ק זל בי דה הי ים ולש ני פה ים בש ני פה

ה גו'. מנ אור יום וש ים לה להי א אל רה קש יי ר ונ מנ אל נל מו של ה, כש לה יש את לנ רי קש יא ני הי א לו יום, וש קורי א יום וש רה קש הוא ני וש
ך חםשל לנ תוב וש כה ה, של לה יש את לנ רי קש יא ני הי [וש ה  מה צש ענ אור מי ה  ין לה אי ה של לה יש לנ ת הנ ז אל אוחי של ך  חםשל הנ הו  ך? זל חםשל לנ ה וש זל
ך. יא חםשל הי ש של אי ל הה ד של צנ ה מי אה בה ב של ל גנ ף ענ אנ ה]. וש מה צש ענ ה אור מי ין לה אי ך וש חםשל ה הנ ז בה אוחי ל של לנ גש ה, בי לה יש א לה רה קה
תוב (תהלים קלט) כה ן של מנ ד זש יר ענ אי םא מי ה ל לה יש לנ וש ה,  לה יש לנ יר לנ אי יום, יום מי ד הנ צנ ר מי מואה ד של ך, ענ ל חםשל בה אמ

ה. אורה ה כה כה שי חמ יר כנ יום יהאי ה כנ לה יש לנ וש

ים. קול בי ם רנ יי ל מנ ים ה' ענ עי רש בוד הי כה ל הנ ם אי יי מה ל הנ ש, (שם כט) קול ה' ענ רנ דה ה וש לה חי תש ץ בנ פנ ר קה זה עה לש י אל בי רנ
ד. חה נוס אל כי ד בש חה קום אל מה ים לש סי נש כנ תש מי ד של ה ענ גה רש דנ ה לש גה רש דנ ים מי עי שופש ם של יי מנ ל הנ ה ענ נל מג מש יון של לש ה קול על ה' - זל
ל ה ענ נל מג מש ה של זל ן הנ גה ל הנ ענ מו בנ כו. כש רש י דנ פי ד כש חה אל ד וש חה ל אל ם, כה כה רש דנ ם בש יי מנ ם הנ ת אותה חנ אל יון שולי לש אותו קול על

ם. יי מנ ל הנ ה ענ נל מג ך קול ה' מש אוי לו, כה רה קום כה קום ומה ל מה כה ם לש חה לש שה ם לש יי מנ

א יוצי ה וש בורה גש א מי בה ד של ה צנ ן. זל בונה תש י יי ו מי בורםתה ם גש ענ רנ ר (איוב כו) וש מנ אל נל של מו  ים - כש עי רש בוד הי כה ל הנ אי
ה מה כש ה חה ים - ה' זל בי ם רנ יי ל מנ םאל. ה' ענ מ נו שש מל את מי יוצי ין של יהמי ה הנ ים - זל עי רש בוד הי כה ל הנ ר אי חי ר אנ בה נו. דה מל מי
ר (תהלים עז) מנ אל נל של מו  נו, כש מל א מי יוצי ר של תה סש ני ק  עםמל ל אותו  ים - ענ בי ם רנ יי ל מנ את יו"ד. ענ רי קש ני ה של יונה לש על

ים. בי ם רנ יי מנ ך בש ילש בי ושש

ה ין יל הש ת תי רל גל סש מי ת הנ עגמנ תוב (שמות כה) לש ר כה מנ אה סוק וש פה ח הנ תנ ר, פה מנ אה ת וש לקל חמ מנ ת הנ ש אל רנ עון פי מש י שי בי רנ
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ד חה יק אל קי יל דנ בי שש ר בי של אמ תוחנ חוץ מי םא פה ל גור של קום סה הו מה ת? זל רל גל סש ה מי י אותה ים. מי די בנ ים לש תי ]בה עםת [לש בה טנ הנ
א רה קש ר, ני תה סש ני נוז וש קום גה הוא מה ל של לנ גש רות. ובי יק ני לי דש הנ ים לש רי עה ם שש שנ רה א וש לי מנ תש לו הי לה גש לו, ובי צש יזות אל ני גש ע בי נודה של

ת. רל גל סש א מי רה קש א ני בה ם הנ עולה אותו הה א. וש בה ם הנ עולה הו הה זל ת, וש רל גל סש מי

ם ם. כגלה יי מנ מי ש  אי ש, וש אי מי רוחנ  , וש רוחנ ם מי יי זו, מנ בה זו  זו  חש אל נל יונות של לש עות על בה טנ לו  עםת - אי בה טנ הנ ה  ין יל הש תי
אותו אור ז לש חה אל נל ה  בה ת, של רל גל סש ה מי אותה ים לש לי כש תנ סש ם מי כגלה לו, וש לה עות הנ בה טנ בנ זו  מי ים זו  אי יוצש וש זו  זו בה זו  חש אל נל

ים בו. זי חה אל נל ם וש קותה שש הנ יון לש לש על

ל לנ גש ה, בי טה מנ לש בות של כה רש ם מל הי ים של די בנ קומות לש ים ומש תי ים, בה יוני לש ם על לו הי לה עות הנ בה טנ ים - הנ די בנ ים לש תי בה
י ה, מי ל זל ענ רון. וש אה ה לה בה כה רש יות מל הש י לי די ם, כש ן כגלה כי , וש רוחנ ד הה צנ ה מי זל ם, וש יי מנ ד הנ צנ ה מי זל ש, וש אי ד הה צנ א מי ה בה זל של
ב. רי קה תש ל תי ם אנ רל כל יב, לנ בי יב סה בי יר סה זי נה ים לש רי ך אומש ך לי ים. לי ני פה לש ה של מנ םא בש ל לו וש לה ים הנ די בנ ב בנ רי קה תש ב, מי רי קה תש מי של
תוב (במדבר א) ה כה ל זל ענ ב, וש רנ קש לי וש ש  מי שנ עמלות, לש הנ שות לש ה רש נה תש ם ני הל ים, לה ני פש ש בי מי שנ ים לש אויי רש לו הה אי ט לש רה פש

ת. ב יומה רי קה ר הנ זה הנ וש

ר מנ ם? אה הי ינו מה ני שה לו של לה ית הנ אשי רי י בש מי ת יש של ר, שי מנ אה ל אותו וש אנ י שה ה. ר' יוסי דולה יא גש ית הי אשי רי ל בש ב' של
ם ך גנ נון, כה בה ן לש ים מי אי לו יוצש לה ים הנ זי רה אמ הה מו של ע. כש טה ר נה של נון אמ בה י לש זי רש תוב (תהלים קד) אנ כה ה של נו מנ יש לו, הנ

ית. אשי רי ן בש ים מי אי ים יוצש ה יהמי שה ם שי אותה

ה לה דג גש ה' הנ ך  לש תוב (דברי הימים-א כט)  כה ם, של אותה ש  רנ פי סוק  פה לו, הנ לה הנ ים  יוני לש על ים הה יהמי ת הנ של שי וש
גומו: רש מו תנ ל, כש אי רה שש ת יי סל נל ץ - זו כש רל אה ת. ובה רל אל פש ם - זו תי יי מנ שה יק. בנ די ה צנ י כםל - זל גו'. כי ת וש רל אל פש תי הנ ה וש בורה גש הנ וש
ץ רל אה ם, ובה יי מנ א שה רה קש ני ת של רל אל פש תי ז בנ א כם"ל, הוא אוחי רה קש ני ם של עולה סוד הה יש ר, של לומנ ץ. כש רל אה ם ובה יי מנ שה ז בנ אוחי של

ל. אי רה שש ת יי סל נל את כש רי קש ני של

יהה ני יא שש הי ל של לנ גש ה] בי מה כש חה ית - בש אשי רי ן בש תה ם יונה גי רש תי מו של ה, כש מה כש יא [חה ית הי אשי ית. ב' רי אשי רי ה בש ל זל ענ וש
ית אשי רי בון, הה שש חל ס בנ ננ כש םא ני ל ל של ענ אשון. וש יר הוא רי מי ה טה יון זל לש ר על תל כל ל של לנ גש ית בי אשי את רי רי קש ני בון, וש שש חל לנ
יא ם הי ה גנ תונה חש ה תנ מה כש ך חה ם כה ית, גנ אשי יא רי ה הי יונה לש ה על מה כש חה מו של עוד, כש ית. וש אשי ה ב' רי ל זל לנ גש י. בי ני הוא שי

ית. אשי ן רי יד ב' מי רי פש הנ ין לש ן אי כי לה ית, וש אשי רי

מו ים כש אי רה קש ה ני לל אי ים בו, וש לי לה כש ני וש נו  מל ים מי אי ים יוצש ה יהמי שה שי ה. וש זל ך  כה ר וש מה אמ ים לו מנ אי ית קורש אשי רי בש לי
ן? גה ת הנ קות אל שש הנ ה לש ה זל ן. מנ גה ת הנ קות אל שש הנ ן לש דל עי א מי ר יםצי הה נה תוב וש כה הו של ים - זל להי א אל רה ים. בה רי חי אמ ה הה לל אי של

יך. רי צה ה של ל מנ כה ל בו בש כי תנ סש הי יים אותו ולש קנ קותו ולש שש הנ לש

כםל יא הנ הוצי י לש די ר כש הה נה י אותו  די ל יש אי ענ דנ ים ונ להי א אל רה ית בה אשי רי ע בש מה שש מנ ים, של יי ים חנ להי ים - אל להי אל
כםל. ן כםחנ לנ תנ ה, בו נה טה מנ ם לש עולה א הה רה בש ך בו ני ר כה חנ אוי. אנ רה ה כה בה קי ר ונש כה בור זה ם - חי יי מנ שה ת הנ כםל. אי קות הנ שש הנ ולש

השלמה מההשמטות (סימן כ"ח)

למםה ם שש אי ם. הנ יי מנ שה ע הנ מנ שש ה תי תה אנ תוב (מלכים-א ח) וש כה רוך הוא? של דוש בה קה ם הנ ם הי יי מנ שה נו של ן לה יי ננ ומי
גםל הוא עה א של לה ם? אל יי מנ א שה רה קש ה ני מה לה מו. וש ל שש ן ענ מה א שש רה קש ני א של לה תו? אל לה פי תש עו  מש שש יי ם של יי מנ שה ל הנ ל אל לי פנ תש מי
ם יהל יני יס בי ני כש ם, ומנ יי מנ ש ומי אי ם, מי יי א מנ ע, שה צנ מש אל הוא בה םאלו וש מ שש ש מי אי ינו וש ימי ם מי יי מנ ד, הנ מי לנ םאש, ומש מו ר כש
לום ה שה נו (איוב כה) עםשל יש הנ ם, וש יי מנ ת הנ דנ דו מי צי א מי צה ם ומה יי א מנ ש. בה אי ת הה דנ דו מי צי א מי צה ש ומה אי א הה לום. בה שה
םאש ן ר הל ה מי שה עה וש ה,  זל ה בה ן זל חה פה ם וטש יי ומנ ש  הוא אי רוך  בה דוש  קה ל הנ בי גי ד של מי לנ ם? מש יי מנ שה ם הנ הי יו. מה רומה מש בי

ת: ע"כ. מל ך אל רש בה םאש דש ר (תהלים קיט) ר מנ אל נל יו, של רה בה דש לי

יא ית הוצי אשי רי ר של חנ ים אנ יי ים חנ להי ל סוד אל של כםחנ  ת, בנ אל יאו  ם הוצי יי מנ שה הנ ע של מה שש מנ ם, של יי מנ שה "ת הנ אי
אותו.

ית אשי רי ית, ובה אשי ה רי תה שש על ה נל רונה חמ אנ ת זו הה ענ בנ ד, טנ חה אל קומו כש מש ב בי ינשי תש כםל הי הנ כםל, וש יא הנ ה הוצי זל ן של יוה כי
א רה אי בה דנ ית ונ אשי רי ה בש ל זל ענ ה. וש טה מנ ד לש גל נל יענ כש פי שש הנ ם לש יי ילו מנ חי תש הי ה אור וש רה שש הי ים, וש יוני לש יא אורות על זו הוצי הנ

כםל. ן כםחנ לנ תנ אורות, בו נה יא מש תון, בו הוצי חש תנ ם הנ א עולה רה ים. בו בה להי אל

ן מה אג ל הה םא של י - ל ל מי ח של בנ של ב בו. הנ חםצי ל הנ ן ענ זל רש גנ ר הנ אי פה תש יי תוב (ישעיה י) המ ה כה ל זל ר, ענ מנ ה אה הודה י יש בי רנ
י בי ר רנ מנ ים הוא! אה להי ל אל י? של ל מי ח של בנ של ם - הנ יי מנ שה ת הנ יון אל לש ים על להי א אל רה םאת בה ז ית הנ אשי רי בש ך  הוא? כה
ים להי א אל לה יות! אל הש לי יך  רי רוב צה ים? קה רםבי יו. קש לה ים אי רםבי ים קש להי אל ר לו  של תוב (דברים ד) אמ כה ה של י, זל יוסי
ים אי יוצש ם של בות הי בורות רנ ים, וגש רםבי תוב קש כה ך  שום כה רון. ומי חמ ים אנ להי ק. אל חה צש יי ד  חנ ל פנ ים של להי יון. אל לש על

ד. חה כםל אל הנ ד וש חה אל מי

השלמה מההשמטות (סימן כ"ט)

מות ה עולה יהה בונל ה, הה לל אי פות הה לי קש יהה בנ רוך הוא הה דוש בה קה הנ ן של מנ זש ה תםהו (בראשית א). בי תה יש ץ הה רל אה הה וש
ם עולה מות, בה עולה י הה ני שש ש בי יהבי ב וש רנ יק ילחל די הוא צנ ר של הה נה מות, וש עולה ל הה כה ה בש עה פה שש ין הנ אי ימו של קי י הי רי המ ן, ונ יבה רי חמ ומנ
ה זל י וש יל לי ה מועי ר זל מנ אה ן, וש יבה רי חמ הנ מות ולש נות עולה בש תו לי בש שנ חמ מנ ה בש לה עה ר של אומי י של ייש מי א. וש בה ם הנ עולה ה ובה זל הנ
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ץ רל אה הה ם וש הל ר בה מנ אל נל ים של רי חי אמ הה י, וש ים לי ילי ץ - מועי רל אה ת הה אי ם וש יי מנ שה ת הנ ם אי הל ר בה מנ אל נל ה של לל י. אי יל לי םא מועי ל
בםהו. ר תםהו וה מנ אל ם נל יהל לי ם - עמ ה אותה שה םא עה ל ם וש נותה בש צונו לי רש ה בי לה עה מות של ל עולה ה ענ אל רש מנ בםהו, של ה תםהו וה תה יש הה

ה. לה פי עמבור תש ך מי ן לה נה עה כםתה בל ר בו (איכה ב) סנ מנ אל לו, נל לה פות הנ לי קש רוך הוא בנ דוש בה קה הנ ן של מנ זש ובי

לוי תה ים של ני פש בי מםחנ מי גוז. הנ אל פות הה לי לו קש אי ך, וש חםשל הנ ן וש נה עה י הל הי יש ר (שמות יד) ונ מנ אל ם נל יהל לי ך, עמ חםשל תםהו וה
י רי בה לוא כםה דש ר (ירמיה כג) המ מנ אל נל מו של ה, כש אה מש ל טג בי קנ םא מש הוא ל ה, של " הוה ה יש ים זל די דה ה צש עה בה רש אנ לש] לש ל שה [של
לו לה פות הנ לי קש רות הנ בש גנ תש מי ן של מנ זש ה. ובי אה מש ל טג בי קנ םא מש מו ל ך שש ה, כה אה מש ת טג לל בל קנ םא מש ש ל ה אי ם ה'. מה אג ש נש אי כה

הוא ן של מנ זש בי כםל. של ה הנ לה עמ ה, ומנ " הוה הוא יש ה של לה עש בנ ה לש "י, עולה נה דם ה, אמ ינה כי יא שש הי ה, של לה פי תש גוז, הנ אל הה רות מי בה שש ני וש
אי. שנ חמ ים בנ די ים עמבה ני נותש ה של א מנ לה ה אל ין לה אי ה, וש שה בי יהה יש ני את עמ רי קש יא ני לו, הי לה פות הנ לי קש ה בנ נה מל ה מי סל כנ תש מי

יך ף עור מורל ני כה םא יי ל ר (ישעיה ל) וש מנ אל לו, נל לה פות הנ לי קש ן הנ רוך הוא מי דוש בה קה ט הנ שי פנ תש מי ן של מנ אותו זש ובש
ה כה רה בש את הנ רי קש ני בודו, וש ץ כש רל אה ל הה םא כה ל ה (שם ו) מש ר בה מנ אל ה, נל שה בי ה יש תה יש הה ה של יך. ומנ ת מורל יך רםאות אל ינל יו עי הה וש
לו, ה של עולה לו, הה שור של קי ת הנ טםרל קש ל הנ ה אל עולה לו. וש לה פות הנ לי קש ל הנ ף כה שורי של לו  ה של לו, עולה ן של בה רש קה לו, הנ של
ה מה כנ ה בש חה נש ת מי לנ פי תש יו בי לה ה - אי עםלה יא הה ית, הי רי חמ ת שנ לנ פי תש ה - בי עםלה יא הה ה. הי עםלה ת הה םאת תורנ תוב (ויקרא ו) ז כה של
םא ל ה של תומה ה. סש לה י כנ חםתי עול אמ ן נה גנ תוב (שיר ד)  כה של הו  ה. זל תורה ן הנ גנ יא  הי ן, של דל ן עי גנ ל  ים של מי שה יחות ובש רי

ה. לה עש בנ ק לש א רנ לה ת אל חנ תנ פש ני

י] ני שש ים [בי רי תה יו כש לה ת אי חנ תנ פש ני ה  יונה לש ת על לל הוא דל ח, של תה פש י תי תנ פה י שש נה דם ה, (תהלים נא) אמ לה עש םא בנ יהב של וכש
ינו ימי י וי םאשי ר ת לש חנ םאלו תנ מ תוב (שיר ב) שש כה הו של רועות. זל י זש תי שש ת אותו בי לל בל קנ הוד) ומש ח וש צנ ת (ני מל י אל מודי ענ

יות, אותי מות בש י שי ני בור שש הוא חי יהא יאהדונה"י, של רי טש ימנ "ן גי מי סוד אה הו  זל וש  , יהה לל ד אי ה יורי " הוה י. יש ני קי בש חנ תש
ים. יקי די צנ םאש הנ ר ם בש יי ננ ם שש הי ן של מנ זש ך, בי רי בה מש הנ ר מי ן יותי מי ה אה עונל דול הה ן גה כי לה וש

ה לל אי ת, מי חםרל רש חנ י שש ני אמ י של ני אג רש ל תי ם, (שם א) אנ הל ת לה רל ל אומל אי רה שש ת יי סל נל ים, כש עי שה רש םאש הה ר ם בש הי של ל כש בה אמ
תוב (שמות לב) כה של הו  עות. זל שה הנ ש  שי ל בש גל עי ל בה אי רה שש ת יי ים אל תי פנ מש יו  הה של מו  ם, כש דה י אה ני בש תות לי פנ ים לש שורי של
י די ל, כש גל עי ת הה אל שו  עות עה שה ש  שי א בש לה ש? אל ה בםשי ה זל , מנ רוהה אמ ר, ובי הה ן הה ת מי דל רל ה לה מםשל ש  י בםשי ם כי עה א הה ינרש ונ

ע. בנ של ש לש ין שי ק בי לי ך - חי אםר. אנ יתו שש בי שש אשון תנ רי יום הה ך בנ תוב אנ כה ה של ע. זל בנ של ם מי ידה רי פש הנ לש

אור ש, וש שי הוא הנ ת), של רל אל פש י ו' (תי ני מל ק מי לי תנ סש הי מו של רש ש. גה מל שה י הנ ני תש פנ זה שש ל, של אי רה שש ת יי סל נל ה כש רה מש ן אה כי לה וש
ר חנ י, ני רו בי חמ י ני מי י אי ני ד, בש חה ינו ה' אל להי ל ה' אל אי רה שש ע יי מנ ם שש הי בות, של ש תי ל שי ר של תל סי יר בנ אי יהה מי הה ש של שי הנ
ת אל ה  רה נםטי י  ני מג שה ן  כי לה וש ם,  רונה גש בי ל  אי מות  רומש (תהלים קמט)  ה  בה ר  מנ אל נל של ע,  מנ שש ת  יאנ רי קש לו  טש בי של ם  רונה גש

כםל. ים בנ יחי לי צש ב מנ ב רנ רל ם עי ן אותה כי לה י, וש תי רש טה םא נה י ל לי י של מי רש ן כנ כי לה ב. וש ב רנ רל מות עי ר אג אה ם שש הי ים, של מי רה כש הנ

ם ל אותה ל ענ כי תנ סש הי אות, לש רש יו מי ינה עי ה  ין הל כש תי ם (בראשית כז) ונ הל ר בה מנ אל נל ם, של יי יננ עי י הה שוכי נות עור חמ תש כה
ה עמשי מנ בש ים אור של מי עה פש ש  מי ם חה הי ים, של להי אות אל רש ה מנ אל רש אל וה ם  יי מנ שה הנ חו  תש פש ני ם (יחזקאל א)  הל ר בה מנ אל נל של
- ך  ה. חםשל לשה - שש ם, בםהו  יי ננ - שש ד, תםהו  חה י אל רי ץ - המ רל אה הה ה תםהו. וש תה יש ץ הה רל אה הה ם. וש נות אור הי תש ית, כה אשי רי בש
ן כי לה גוז, וש אל פות הה לי ם קש הי סודות של ה יש עה בה רש ם אנ הי גוף, וש ים בנ לולי כש ם של ה הי עה בה רש אנ ה. וש שה מי הום - חמ ה. תש עה בה רש אנ

. מםחנ מות לנ קודש פות של לי קש ך הנ רל ך דל כה ן, של כי ם לה קםדל ה - מי תה יש רוהה הה אמ ה תםהו. ובי תה יש ץ הה רל אה הה וש

הו ה. זל לה אג ילה גש הש יהד תי ה, מי תורה י הנ י מי ני ל פש ת ענ פל חל רנ א מש הי תש יהד של , מי יחנ שי ל מה של רוחו  ים - זו  להי אל רוחנ  וש
מו ן, כש דל ן עי גנ יהה בש הה של יחנ  שי מה ת הנ ] אל יחנ שי מה יהד [ולנ ים, מי להי ה' אל הו  חי לש שנ יש י אור. ונ הי ים יש להי ר אל םאמל י תוב ונ כה של
ל לנ גש ה. בי ינה כי יא שש הי ה, של מה דה אמ ת הה עמבםד אל ה? לנ מה לה דונו, וש עי ן, מי דל ן עי גנ גו'] מי הו [וש חי לש שנ יש ר בו (בראשית ג) ונ מנ אל נל של

ם. שה א מי ייצי יהד של הו, מי חי לש שנ יש ה ונ זל

ר בו מנ אל נל , של יחנ שי מה ך רוחנ הנ מושי ף של ן יוסי יחנ בל שי ד ומה וי ן דה יחנ בל שי ים, מה רובי כש ת הנ ן - אל גה ם - לנ דל קל ן מי כי ינשש ונ
בון שש חל ילה כש ה שי עולל ך  כה , של רוחנ ן הה י מי תי לש צנ אה וש (במדבר יא)  ר בו  מנ אל נל של ם"ה, אותו  יל ה שי ים, זל להי אל רוחנ  וש
לויהה בו, ה תש לה אג גש הנ ה, וש תורה י הנ ני ל פש ת ענ פל חל רנ ילה מש הש תי י של די ם, כש יהל ני שש ילה לי ים שי די קש מנ ם, של דל קל ן מי כי ינשש ה. ונ מםשל

ונהמריי פירששוהה.

ש חה נה ש ומי חה נה ה לש טל מנ ך מי פי הנ תש ה. מטטרו"ן מי טל מנ הו? הנ יהדו, ומנ ילה בש הש יהד יי ת, מי כל פל הנ תש מי ב הנ רל חל ט הנ הנ ת לנ אי וש
או - ם לה אי ים. וש מי חמ רנ או בש ייצש ין, וש יהמי ד, לש סל י חל פי לנ ל - כש אי רה שש כו יי ם זה אי ה, וש תונה חש ה תנ ינה כי ה זו שש טל עוד, מנ ה. וש טל מנ לש
ל, אי רה שש יי ים מי בי רנ יחנ וש שי ג מה רה הל נל ם, וש פםך דה שש ש לי קי בנ מש ר של חי ל אנ ש אי חה נה ם הנ שה ה, של בורה גש ד הנ צנ ה, לש י חובה פי לנ ה כש טל מנ

ד. סל י חל פי לנ ה כש טל ילה מנ הש יי ם של הה רה בש ל אנ ר של הוא בםקל ר, של בםקל ד הנ י ענ בי כש ר (רות ג) שי מנ אל ן נל כי לה וש

ר מנ אל נל ה, של יא תורה הי ים, של יי חנ ץ הנ ך עי רל ת דל מםר אל שש י לי די כםל כש הנ ת, וש כל פל הנ תש מי ב הנ רל חל ט הנ הנ ת לנ אי ה וש ל זל לנ גש ובי
יא או - הי ם לה אי לו, וש ים של יי ם חנ יא סנ ם - הי דה ה אה כה ם זה ה. אי ל פל ענ בש ה של יא תורה הי יא, וש ים הי יי ץ חנ ה (משלי ג) עי בה
ה. טל מנ לש ש  חה נה ומי ש  חה נה לש ך  פי הנ תש הי ה של טל מנ הנ של מו  ך, כש ה כה נה שש מי י הנ לי עמ בנ שוהה  רש י פי רי המ ת. ונ ול מה ם הנ סנ לש ת לו  כל פל הנ תש מי

ם: יהל טי לה ם בש יי רנ צש י מי מי טג רש ן חנ ינעמשו כי ם (שמות ז) ונ הל ר בה מנ אל נל ם של ל אותה ם כה עולה ן הה חו מי מה ן יי מנ אותו זש ובש

א תה פש תוסל

"ם יי מנ שה "ה. הנ בורה ה וגש לה דג גש ז לי "ת רומי "ה. אי ינה בי ז לש ים רומי להי "ה. אל מה כש "ר חה תל כל ז לש מל "א, רל רה י"ת בה אשי רי בש
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כו"ת: עד כאן התוספתא. לש מנ ז לש "ץ רומי רל אה סו"ד. הה "ח הו"ד יש צנ נל ז לש "ת רומי אי "ת. וש רל אל פש הו תי זל

י הי ים. יש רי חי אמ א לנ לה ר אל ינו אומי ר? אי י הוא אומי מי ים, לש להי ר אל םאמל י י אור. [ונ הי יש י אור ונ הי ים יש להי ר אל םאמל י ונ
הוא אור ה, וש לה חי תש הוא בנ רוך  בה דוש  קה א הנ רה בה אור של הה הו  זל א]. וש בה ם הנ עולה י אור - לה הי יש ה. ונ זל ם הנ עולה אור - לה
ם, עולה ד סוף הה ענ ם וש עולה סוף הה ה בו מי יהה רואל הה אשון וש רי ם הה דה אה רוך הוא לש דוש בה קה ה הנ אה רש הל הוא אור של ן, וש יי ענ הה
תה נש פנ ר צה של אמ ך  ב טובש ה רנ ר (תהלים לא) מה אומי וש חנ  בי שנ יהה מש הה ד, וש וי דה רוך הוא לש בה דוש  קה ה הנ אה רש הל הוא אור של וש

ן. ד דה ענ ד וש עה לש גי ה בו מי אה רה ה וש מםשל רוך הוא לש דוש בה קה ה הנ אה רש הל אור של הוא הה יך. וש אל ירי לי

בול, מנ דור הנ נוש, וש ם, דור אל הי ים, וש עי שה ל רש ה דורות של לשה דו שש מש ענ ינ רוך הוא של דוש בה קה ה הנ אה רה ה של עה שה ובש
ה לשה ש בו שש מי תנ שש הי ה וש מםשל רוך הוא לש דוש בה קה ן אותו הנ תנ נה שו בו, וש מש תנ שש םא יי ל י של די ז אותו כש ננ ה - גה גה לנ פש דור הנ וש

ים. חי רה ה יש לשה הו שש ני פש צש תי ר (שמות ב) ונ מנ אל נל מו של בורו, כש יום עי רו לו מי אמ שש ני ים של שי דה חר

י יננ ר סי ל הנ ד ענ מנ עה ד של נו, ענ מל רוך הוא מי בה דוש  קה ח אותו הנ קנ עםה, לה רש י פנ ני פש ס לי ננ כש ים ני חי רה ה יש לשה ר שש חנ אנ וש
ד יו, ענ לה ב אי רנ קש ל לי אי רה שש י יי ני בש לו  םא יהכש ל יו. וש ל יהמה כה ש בו  מי תנ שש הי אור וש יר לו אותו הה זי חל הל ה, וש תורה ת הנ ל אל בי קנ לש
תוב (תהלים כה הו של ית. זל לי טנ ף בו כש טי ענ תש הי יו. וש לה ת אי של גל או מי ירש יי ר (שם לד) ונ מנ אל נל מו של יו, כש נה ל פה ה ענ ול סש ן מנ תנ נה של

ה. מה לש שנ ה אור כנ קד) עםטל

ק, אור חה צש י יי בי ר רנ מנ א. אה בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה י - הוא בה הי יש ונ ר בו  מנ אל נל ה של ל מנ י אור. כה הי יש י אור ונ הי יש
ז. ננ גש ני ם וש עולה ד סוף הה ענ ם וש עולה סוף הה ה אורו מי יהה עולל ית, הה אשי רי ה בש עמשי מנ רוך הוא בש דוש בה קה א הנ רה בה של

מור הוא שה וש ם.  לה לה גש בי נו  ייהה םא  ל מות  עולה הה וש ם,  עולה י הה עי שש רי נו  מל מי נו  ייהה םא  ל של י  די כש ז?  ננ גש ני של ם  ענ טנ ה הנ מה
מות עולה מו הה שש בנ תש ז יי אה ה. וש חה מש ב שי י לי רי שש יי יק ולש די צנ ענ לנ רג תוב (תהלים צז) אור זה כה א, של קה וש יק דנ די צנ ים, לנ יקי די צנ לנ

נוז. גה ר וש תה סש א, הוא ני בה ם הנ עולה ילה הה הש יי יום של ד הנ ענ ד. וש חה ם אל יו כגלה הש יי וש

יל בי שש ק בי קנ חש ז, נל ננ גש ני אור של אותו  מי ד של כםל, ענ ר מי תה סש ני ה של טל מנ ק בנ קה חש נל של ך  חםשל הנ תוך  א מי אור יהצה אותו 
ך חםשל לנ תוב בו וש כה ה, של לה יש א לנ רה קש ני ה? אותו של טה מנ לש ך של חםשל יהו הנ רוי בו. מי אור שה הה ה. וש טה מנ לש ך של חםשל יר לנ מי ד טה חה אל

ה. לה יש א לה רה קה

ך חםשל ר מי םאמנ ם ת ר, אי י אומי י יוסי בי ך? רנ י חםשל ני קות מי ה עממג לל גנ תוב (איוב יב) מש כה ה של ה זל ינו, מנ ני ה שה ל זל ענ וש
ל א כה לה ה? אל לל גנ הו מש קות. מנ ים עממג אי קורש ים וש יוני לש ים על רי תה ם כש ל אותה ם כה ים הי רי תה סש ני ינו של אי י רה רי לו, המ גנ תש ר הי תה סש ני
ל סוד של ד בש חה ילה אל הש כםל יי הנ ה [וש לה יש לנ סוד הנ הוא בש ך של תוך אותו חםשל א מי לה לו אל גנ תש םא הי ים ל יוני לש ים על רי תה סש ם ני אותה

מון]. טה נוז וש םא הוא גה יהב יום של ד הנ ענ ת, וש חנ ה אנ גה רש דנ ה בש מה חנ אור הנ ה כש נה בה לש יהה אור הנ הה וש

ד ים ענ לי גנ תש םא מי ם, ל חנ אותה קול לוקי ה וש בה שה חמ תוך מנ ים מי אי יוצש ים של רי תה סש ים ני קי ם ערמה ל אותה ה, כה אי םא רש ב
בור. נו די יש ר? הנ בה דה ה הנ ם. מה ה אותה לל גנ בור מש די של

י בי ה רנ יהה עושל ך הה כה ת. [וש בה שנ סור בש ל חםל אה בור של בור, די א די רה קש ת ני בה שנ ל של לנ גש ת, ובי בה א שנ רה קש בור ני די ה הנ זל וש
ל לנ גש סור.] בי אה יום וש ת הנ בה י. שנ קי תש א, שי מה ה: אי ר לה יהה אומי ת, הה רל בל דנ ה מש תה יש הה מו של ת אי ה אל יהה רואל הה של עון, כש מש שי
י ני ע מי מה שש תוכו. ומנ קות מי ה עממג לל גנ ך, מש חםשל ד הנ צנ א מי הוא בה ה של בור זל די ר. וש חי םא אנ ל לט וש שש לי יך  רי ה צה בור זל די של

א. קה וש י דנ ני תוב מי כה ך, של חםשל ד הנ צנ א מי בה ך, אותו של חםשל

השלמה מההשמטות (סימן ל"א)

תוב ש כה מה ייש בו מנ א אור של לה ך? אל א חםשל ר אור ובורי תוב (ישעיה מה) יוצי כה הו של ש, מנ רנ דה י בון וש בי ב רנ יהשנ
ה צל רש ם תי . אי א רוחנ ים ובםרי רי ר הה ר (עמוס ד) יוצי מנ אל נל מו של ה, כש יאה רי תוב בו בש ש כה מה ין בו מנ אי ך של ה, חםשל ירה צי בו יש
יהה, א עמשי לה יהה אל וה ין המ אי י אור, וש הי יש י אור ונ הי ים יש להי ר אל םאמל י תוב ונ כה יהה, של תוב בו עמשי ש כה מה ייש בו מנ ר, אור של אםמנ
ר ה אומי תה אנ מו של ה, כש יאה רי א בו בש ה, קורי שה רה פש הנ ה וש לה דה בש א הנ לה יהה אל עמשי יהה בו  םא הה ל של ך  ה. חםשל ירה צי יש א בו  קורי וש
ל שה יהה? מה הה ר וש מנ םא אה ל י אור, וש הי יש י אור ונ הי ים יש להי ר אל םאמל י תוב ונ כה הו של יהה, מנ כש רנ י בש בי ר רנ מנ כו'. אה י וש לוני יא פש רי בש הי
ר בה כש י אור, של הי יש י אור ונ הי תוב יש כה הו של ם. זל הו שה מה שה קום וש ן לו מה מי זי ד של הו, ענ צה קש הי ה וש אל ץ נה פל יהה לו חי הה ך של לל מל לש

יהה: הה

יא יום ר לו, אור הוצי מנ ך? אה חםשל ין הנ אור ובי ין הה ים בי להי ל אל די ינבש תוב ונ כה הו של ך, מנ ם כה ק, אי חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ה לה יש לנ ד. של חה ר יום אל י בםקל הי יש ב ונ רל י על הי יש תוב ונ כה ד, של חה יו אל הה ד וש חה אל ם כש ר אותה בי ך חי ר כה חנ ה, אנ לה יש יא לנ ך הוצי חםשל וש
ל ן של מנ זש בנ ת] זו  לקל חמ יד מנ רי פש הי ך, [של חםשל ין הנ אור ובי ין הה ים בי להי ל אל די ינבש ונ תוב  כה ה של זל וש ד.  חה ים אל אי רה קש ני יום  וה

רוד. א פי צה מש ני לות של גה הנ

ה מל ד. בנ חה יות אל הש ד לי חה אל ים כש רי בש חנ תש מי ך  ר כה חנ ך. אנ חםשל ה בנ בה קי אור ונש ר בה כה אן זה ד כה ק, ענ חה צש יי י  בי ר רנ מנ אה
ך, חםשל א בנ לה ין אור אל י אי רי המ ד, של חה אל ם כש ם הי יהל ני גות, ושש רה דש דות הנ רש פה תש ך? מי ין חםשל ין אור ובי יר בי כי הנ ים לש די רה פש ני

ד. חה תוב יום אל כה ד, של חה ם אל ה הי ל זל ם כה עי ים, וש ני וה גש ים בי די רה פש ד, ני חה ם אל הי ב של ל גנ ף ענ אנ אור. וש א בה לה ך אל ין חםשל אי וש

ה לה יש לה ם וה י יומה יתי רי םא בש ם ל תוב (ירמיה לג) אי כה יים, של קנ תש הי א וש רה בש ם ני עולה ית הה רי בש ל הנ ר, ענ מנ עון אה מש י שי בי רנ
ם עולה ה הה ל זל ענ כור. וש ל זה הוא סוד של ם, של עולה סוד הה יק יש די ה צנ ית? זל רי בש י הנ י. מי תי מש םא שה ץ ל רל אה ם וה יי מנ קות שה חג



55

קות י. חג תי מש םא שה ץ ל רל אה ם וה יי מנ קות שה ה חג לה יש לה ם וה י יומה יתי רי םא בש ם ל תוב אי כה ד, של חה אל ה כש לה יש לנ ם וה ית יומה רי בש ד בי עומי
יון. לש על ן הה דל עי ים מי אי יוצש ים וש עי שופש ם של ץ הי רל אה ם וה יי מנ שה

ה ים - זל צי צש חנ קול מש גו'. מי קות ה' וש דש נו צי תנ ם יש ים שה בי אנ שש ין מנ ים בי צי צש חנ קול מש ר, (שופטים ה) מי מנ אה ח וש תנ פה
ם ין אותה ב בי הוא יושי ים - של בי אנ שש ין מנ ם. בי יי יננ בי הנ יש  ר (שמואל-א יז) אי מנ אל נל מו של ים - כש צי צש חנ עמקםב. מש קול ינ

תוכו. ם בש ל אותה כולי ים וש די דה י צש ני שש ל בי הוא נוטי ה, וש לה עש מנ לש ם מי יי ים מנ בי שואמ של

קות דש ים צי קי ם יונש קות ה' - שה דש נו צי תנ ם יש ק. שה בי דנ תש הי ה לש מונה אל קום הה ם הוא מש קות ה' - שה דש נו צי תנ ם יש שה
כםל ל הנ נוטי וש ב  הוא שואי וש ש,  קםדל ית הנ רי הוא בש ם של עולה יק הה די ה צנ ל - זל אי רה שש יי בש זונו  רש קםת פי דש ים. צי בי שואמ וש ה' 
רוך הוא דוש בה קה ם הנ הל ן לה תנ נה ה, וש זל ית הנ רי שו בש ל יהרש אי רה שש יי ל - של אי רה שש יי ים. בש יוני לש ם על יי ם מנ דול אותה גה יהם הנ ר לנ זי פנ ומש

ים. מי ת עולה שנ רג יש

ם ה'. ים ענ רי עה שש דו לנ ז יהרש תוב? (שופטים ה) אה ה כה ים, מנ עי םא פורש ל ים וש לי יו מה הה בו אותו, של זש ל עה אי רה שש יי ן של יוה כי
תוב (שופטים ן כה מנ אותו זש ה. ובש ימה ני ים פש סי נה כש םא ני ל ים וש רי עה שש ים לנ בי יו יושש ק הה דל י צל עמרי ם שנ ים - אותה רי עה שש דו לנ יהרש
רםענ פש ר (שם ה) בי מנ אל נל של מו  ה, כש זל ם בה ה אותה יחה רי כש הי ה וש בורה ה דש אה בה ד של גו'. ענ ת ה' וש ל אל אי רה שש י יי ני בש בו  זש ענ ינ ב) ונ

פשרהעות בשייששרהאיל.

ש קםדל ית הנ רי זון - בש רה פש לו  דש נו. חה רש מנ אה זונו של רש פי הו  זון - זל רה פש לו  דש ל. חה אי רה שש יי זון בש רה פש לו  דש תוב חה ה כה ל זל ענ וש
ים יוני לש ם על יי י מנ תי דש י הורנ ני א אמ לה ם? אל ה אי ה זל ל. מנ אי רה שש יי ם בש י אי תי מש קנ ה שנ בורה י דש תי מש קנ ד שנ עו. (שם) ענ רש םא פה ל של
ל א ענ לה יים אל קנ תש םא מי ם ל עולה הה אות של רש הנ ה. לש טה מנ ה ולש לה עש מנ ם לש תה ל - סש אי רה שש יי מות. בש עולה ת הה יים אל קנ ה לש לה עש מנ לש מי

תוב. ם כה סוד עולה יק יש די צנ כםל - (משלי י) וש סוד הנ ית זו. וש רי בש

א תה פש תוסל

מור. שה כור וש ה. זה יעה רי ה ופש ילה ן: מי גות הי רה י דש תי שש ל של לנ גש ל. בי םא מה לו ל אי ה, כש ילה מי ת הנ ע אל רנ םא פה ל ל וש ינו, מה ני שה
הוא של ם? כש ר אותה בי חנ ה מש מל ם. ובנ רה בש חנ יך לש רי צה ל, וש חי ית זו רה רי ף, ובש ה יוסי ית זל רי ה. אות בש בה קי ר ונש כה ק. זה דל צל יק וש די צנ

רוד. (עד כאן התוספתא). ם פי יהל יני שו בי לו עה אי , כש ענ םא פורי ל ר וש גוזי י של . ומי ענ ר ופורי גוזי

ה מה כנ יק לש יני ד מי חה ד. אל חה אל ים לש יקי יני ם מי יי ננ ם. שש יי ננ ין שש ס בי נה כש ד ני ה עומי לשה שש ד בי חה ד. אל חה אל ים מי אי ה יוצש לשה שש
נו יש ד, הנ חה אל ל כש ר כולי בםקל ב וה רל ל על ד. יום של חה ר יום אל י בםקל הי יש ב ונ רל י על הי יש תוב ונ כה הו של ד. זל חה כםל אל ז הנ אה ים, וש די דה צש

ד. חה כםל אל ה, ובו הנ לה יש לנ ם וה ית יומה רי ל בש סוד של

ים יעי קי ה רש עה בש ר, שי מנ ה אה הודה י יש בי ם. רנ יי מה ם לה יי ין מנ יל בי די בש י מנ יהי ם וי יי מה תוך הנ יענ בש קי י רה הי ים יש להי ר אל םאמל י ונ
ם. יי מנ ע הנ צנ מש אל ה הוא בש יענ זל קי רה ם. וש הל ן בה קה תש דוש ני קה ם הנ שי הנ ה, וש יונה לש ה על שה דג קש ים בי די ם עומש כגלה ה, וש לה עש מנ ם לש הי

ים תוני חש ם תנ יי ים. ומנ תוני חש ם תנ יי מנ ים לש יוני לש ם על יי ין מנ יד בי רי פש הוא מנ רות, וש חי יות אמ י חנ בי ל גנ ד ענ ה עומי יענ זל קי רה
ים בו. לולי ם כש יי מנ ל הנ כה שום של ם, מי יהל יני יד בי רי פש מנ הו של ם. זל ים אותה ה שותי זל הנ יענ  קי רה הה ים. ומי יוני לש על ים לה אי קורש

ם. שה ים מי בי שואמ לו וש לה יות הנ חנ ם לנ יד אותה ך מורי ר כה חנ אנ וש

ל ל בו. גנ לה כש כםל ני הנ ר בו, של תה סש כםל ני הנ עול - של ן נה תום. גנ ן חה יה עש עול מנ ל נה ה גנ לה י כנ חותי עול אמ ן נה תוב (שיר ד) גנ כה
ם? ענ טנ ה הנ ים. מה די עומש וש ים בו  אי ם קופש יי מנ הנ יא, וש םא מוצי ל ל וש כולי וש ס בו  נה כש ני א וש יוצי וש ענ  ר שופי הה נה אותו  עול - של נה
ד א צנ לי מה לש אי וש ח,  רנ ה קל עמשל ננ ד של ה ענ חוצה ים הנ אי םא יוצש ל וש ים,  אי קופש ם וש יי מנ ם הנ אותה ת בש בל פון נושל צה רוחנ  ל של לנ גש בי

ים. מי עולה ם לש יי נו מנ מל או מי םא ייצש ה, ל זל ח הנ רנ קל ל הנ ר כםחו של בי שנ מש רום של דה הנ

אותו ך  ם, כה יי מנ ם הנ ל אותה כה תוכו  יס בש ני כש א ומנ קופי ה של זל ח הנ רנ קל ה הנ אי רש מנ יון כש לש על יענ  קי רה ה אותו  אל רש ומנ
תוך יענ בש קי י רה הי נו יש רש מנ אה ה של זל ים. וש תוני חש ם תנ יי מנ ים לש יוני לש ם על יי ין מנ יד בי רי פש ם, ומנ יי ם מנ ל אותה ס כה יו כוני לה עה יון של לש על
ל ד ענ עומי ה של לה עש מנ הוא לש יהה, וש ם הה יי מנ ע הנ צנ מש אל נו, בש מל יהה מי הה י. אותו של הי תוב יש א כה לה ך, אל םא כה ע. ל צנ מש אל ם. בה יי מה הנ

יות. חנ םאש הנ ר

ה לה עש מנ לש ב מי שואי ה, וש לה עש מנ ה לש טה מנ לש יק מי סי פש מנ ם של דה ן אה ל בל יו של עה ע מי צנ מש אל רום בש קש ק, ייש  חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ם יי מנ ין  בי יד  רי פש מנ הוא  וש ה,  טה מנ לש של יות  חנ הנ ן  ל אותה ענ ד  עומי וש ע,  צנ מש אל בה הוא  יענ  קי רה הה ה  זל כה ך  כה ה.  טה מנ לש ן  נותי וש
ה ילה די בש הי וש תוב (שמות כו)  ה כה ל סוד זל ענ ך, וש חםשל ידו  הולי וש רו  ם הה יי ם מנ ה, אותה אי םא רש ים. ב תוני חש תנ ים לנ יוני לש על

ים. שי דה קר ש הנ ין קםדל ש ובי קםדל ין הנ ם בי כל ת לה רםכל פה הנ

ם הל בה כםל של ל הנ ים של יוני לש ם על יי לו מנ ם - אי יי מנ גו'. בנ יו וש יותה לי ם עמ יי מנ ה בנ רל קה מש ח, (תהלים קד) הנ תנ א פה בה י אנ בי רנ
ן. כונה תש ה יי בונה תש ת ובי יי ה בה נל בה ה יי מה כש חה ר (משלי כד) בש מנ אל נל מו של ת, כש יי ן בנ קי תי

ה. ל יהם זל ד ענ עומי םאל של מ ך, שש הוא חםשל ב של "ב יה"ם. עה ים עה בי ק עה לי ן חי קי זה א הנ יסה י יי בי כובו - רנ ים רש בי ם עה שה הנ
תוב (תהלים ב. כה הה ים זה בי רג ם כש יי ננ ה סוד (שמות כה) שש זל יון, וש לש על ש הה דה קש מי ל הנ י רוחנ - זו רוחנ של פי נש ל כנ ך ענ לי הנ מש הנ
ה זל ד של ענ . וש י רוחנ פי נש ל כנ ה ענ לה גש ני ך  ר כה חנ ד, אנ חה רוב אל ל כש ב ענ כנ רש יי . ונ י רוחנ פי נש ל כנ א ענ יידל עםף ונ יה רוב ונ ל כש ב ענ כנ רש יי יח) ונ

ה. זל ה בה לל גנ תש םא מי ר, ל עורי תש מי

ם הי ה, וש תוכה יעו לש גי הי של ם כש ין אותה קי תש ש הי מה ה מנ דה מי ה. בש דה מי ן בש כי ם תי יי תוב (איוב כח) ומנ ר, כה מנ י אה י יוסי בי רנ
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קום מה ים לנ יעי גי יו מנ הה של ים כש רי ים אומש אשוני רי יו הה ך הה א, כה בה י אנ בי ר רנ מנ ה. אה בורה גש ד הנ צנ יעו מי גי הי של ם כש עולה קון הה תי
שו. נש עה םא יי ל י של די ר, כש בה ים דה רי םא אומש ל ים וש מי כה חמ י הנ תי פש שות שי חמ רנ ה, מש זל הנ

ה טה מנ לש ת מי רל טל ענ תש ך, ומי ר זנ של י קל ני ל פש ת ענ טל שוטל ה מש תה יש יות הה אותי ל הה ה של אשונה ר, אות רי מנ ר אה זה עה לש י אל בי רנ
ל ן כה כי ד. וש חה אל ד בש חה אל לו  לש כש ני ם, וש קומה מש ים בי בי ינשש תש ם ומי תה יקה קי חמ ים בנ קי קה חש ם נל יי ת, ומנ דל יורל ה וש עולה ה, וש לה עש מנ לש ומי

יסוד. ן וי יה נש ן בי יהל לי ה עמ נל בש ני ד של זו, ענ רות זו בש טש ענ תש זו ומי לולות זו בש ן כש יות כגלה אותי הה

ל ענ ם [וש עולה ל הה ת של יי יאו בנ הוצי ים, וש תוני חש ם תנ יי מנ ים בש בי רש עה תש ים מי יוני לש ם על יי יו מנ רו, הה טש ענ תש הי ם וש נו כגלה בש ני של וכש
ים ם עולי יי םאש, ומנ ר ית בה אי רש ה ב' ני ל זל ענ ם], וש יי מנ א שה רה קש ני אור של ץ, ומה רל א אל רה קש ני ד של חה י אורות, אל ני יאו שש ה הוצי זל
ש הוא אי נםם, של יהי גי א  רה בש ני בו  י, של ני שי ה בנ תה יש ת הה לקל חמ ומנ ם.  יד אותה רי פש הי ה של זל הנ יענ  קי רה יהה הה הה ד של ענ ים  די יורש וש

ים. עי שה רש םאש הה ל ר רות ענ שש יד לי תי עה ה הוא, וש לה ש אוכש ר (דברים ד) אי מנ אל נל מו של ק, כש דולי של

יא הי ת של לקל חמ אן מנ י כה רי המ יים. של קנ תש הי ה לש ם סופה יי מנ ם שה שי יא לש הי ת של לקל חמ ל מנ אן כה כה ה, מי הודה י יש בי ר רנ מנ אה
לות דה בש הנ גו'. בנ ם וש יי מה יענ שה קי רה ים לה להי א אל רה קש יי תוב ונ כה ה של ר זל חנ אנ מו. לש יש קנ תש ה הי זל ם בה יי מנ שה הנ ה, וש תה יש ם הה יי מנ ם שה שי לש
ש קםדל ין הנ ם בי כל ת לה רםכל פה ה הנ ילה די בש הי תוב (שמות כו) וש ינו, כה ני י שה רי המ מו, של יש קנ תש הי ים וש צויי ם מש תה דה מי עמלות, בש מנ בנ של

ע. צנ מש אל תוך הה יד בש רי פש מנ יענ של קי י הוא רה רי המ א, של קה וש ים דנ שי דה קר ש הנ ין קםדל ובי

ל ש. אל מה ם מנ יי מנ שה ת הנ חנ תנ ד. מי חה קום אל ל מה ם אל יי מנ שה ת הנ חנ תנ ם מי יי מנ הנ וו  קה יי ך  ר כה חנ תוב אנ ה, כה אי םא רש ב
ד. חה א אל רה קש םא ני יו ל דה עה לש ד, ובי חה אל ים לש לי שש י הוא מנ רי המ תון, של חש הוא יהם תנ ד, וש חה א אל רה קש ני קום של מה ד - לש חה קום אל מה

יהם. ל הנ ים אל כי ים הםלש לי חה נש ל הנ ר (קהלת א) כה מנ אל נל מו של ים, כש סי נש כנ תש ם מי יי מנ ל הנ בו כה וו, של קה תוב יי כה ע של מה שש ומנ

י רי המ מוט. של םא תה י ל לומי ית שש רי תוב בו (ישעיה נד) ובש כה קום של הו מה ד - זל חה קום אל ל מה ר, אל מנ א אה יסה י יי בי רנ
א רה קש יי ר ונ מנ אל נל מו של ץ, כש רל י אל ה. זוהי שה ינבה ה הנ אל רה תי תוב וש כה ץ, של רל אה ת הה נל קל תנ תש יהם, ובו מי ק בנ זורי כםל וש ל הנ הוא נוטי

ץ. רל ה אל שה ינבה ים לנ להי אל

ל לנ גש תוב. ובי י כה ני ם עה חל י. לל ני ם עם חל תוב (דברים טז) לל כה ה של נו מנ יש ק, הנ חה צש י יי בי ר רנ מנ ה? אה שה את ינבה רי קש ה ני מה לה
א לי מנ ה מש קום זל מה ד של ה, ענ שה ה ינבה תה יש יא הה הי ם, וש עולה י הה ימי ל מי ה כה תוכה ב בש שואי ה, וש שה א ינבה רה קש י ני ני ם עה חל הוא לל של

קורות. מש ם הנ ך אותה רל ם דל יי ים מנ עי ז שופש אה ה, וש אותה

ם שה ומי ים  סי נש כנ תש ם מי יי מנ ל הנ כה ם  שה ה, של לה עש מנ לש של ם  יי מנ נוס הנ כי ית  בי הו  זל  - ים  ינמי א  רה ם קה יי מנ ה הנ וי קש מי ולש
ים. אי יוצש ים וש עי שופש

השלמה מההשמטות (סימן ל"ב)

ם דה ל אה מםחנ של ן הנ שוך מי ה מה רה דש שי י חוט הנ ל, כי אי רה שש ל יי ם של עה רש א זנ ם בה שה ם, ומי ל עולה חו של רה זש מי יהה בש י הה יעי בי שש
קום מה ה הנ זל ים - מי ל טובי אי רה שש יי של ך. כש על רש יא זנ בי ח אה רה זש מי תוב (ישעיה מג) מי כה ע, של רנ זל ם הוא הנ שה ה, ומי מה אנ א לה ובה
תוב (קהלת א) דור כה ם, של עולה א לה ר בה בה כש ע של רנ זל ן הנ ים - מי עי ל רה אי רה שש יי של ש. וכש דה ע חה רנ ך זל ש לש די חנ תש ך, יי על רש יא זנ בי אה
א רה קש ה ני מה לה ב. וש עמרה מנ יד לנ מי ה תה נוטה ה של דה מי ה  אותה ךה? מי צל בש קנ ב אמ עמרה מנ מי הו  א. ומנ ר בה בה כש א. דור של דור בה וש ך  הםלי
ה נועה ה וצש אה ה נה לה כנ ה לו  תה יש הה של ך  לל ן מל בל ה? לש ר דומל בה דה ה הנ מה ל לש שה ע. מה רנ זל ל הנ ב כה רי עה תש ם מי שה י של ני פש ב? מי עמרה מנ
כםל. ת הנ בל רל עה יד ומש מי ת אותו תה ענ ננ צש כםל ומנ ת הנ חנ לוקנ יד, וש מי ה תה יא לה בי ר ומי יו עםשל בי ית אה בי חנ מי יהה לוקי הה רו, וש דש חנ בש
ית ה הוא בי ךה. ומנ צל בש קנ ב אמ עמרה מנ תוב (ישעיה מג) ומי כה נו של יש ץ. הנ בי ה קי ף ומנ סנ ה אה אות מה רש לי ש  קי ים בי סוף יהמי לש
ה ץ מנ בי קנ הוא מש ך  ר כה חנ אנ וש ב,  עמרה מנ בנ ענ  זורי וש יא,  בי מי ח  רה זש מי מי ד של מי לנ ך. מש על רש זנ יא  בי ח אה רה זש מי תוב מי כה יו? של בי אה

ע: ע"כ. רנ זה של

תוב כה י טוב, וש ים כי להי א אל ינרש תוב ונ ם, כה יי מנ ה הנ וי קש מי יענ לש גי מנ של כש יק. של די ה צנ ם זל יי מנ ה הנ וי קש יהיא, מי י חי בי ר רנ מנ אה
םא ל י של ני שי יום הנ ט לנ רה י טוב, פש תוב כי ם כה כגלה ן בש כי א טוב, וש רה קש אשון ני ן אור רי כי י טוב. [וש יק כי די רו צנ מש (ישעיה ג) אי

ל ה'. אי רה שש ה יי וי קש תוב (ירמיה יז) מי כה ה, של ול קש ל הוא מי אי רה שש ר, יי מנ י אה י יוסי בי י טוב] רנ תוב בו כי כה

ם ת כגלה רות, אל הה נות ונש יה עש ים ומנ לי חה נש שום של ים. מי א ינמי רה תוב קה כה ה של נו מנ יש יק, הנ די ה צנ ר, זל מנ יהיא אה י חי בי רנ
תוב כה י טוב, וש ים כי להי א אל ינרש ה ונ ל זל ענ ים. וש ך ינמי שום כה כםל. מי ל הנ הוא נוטי כםל וש ל הנ קור של מה הוא הנ ל, וש הוא נוטי

י טוב. יק כי די רו צנ מש (ישעיה יג) אי

י ישי לי שש יום הנ י בנ רי המ ם, של יהל יני י טוב בי ר כי מנ אל םא נל ל י וש ישי לי שש אשון לנ ין יום רי יד בי רי פש ם, הי שנ רש הוא ני שום של ומי
י. רי ץ פש ע עי רנ יענ זל רי זש ב מנ של א עי של ץ דל רל אה א הה שי דש ים תנ להי ר אל םאמל י תוב ונ כה ה, של זל יק הנ די צנ כםחנ הנ רות מי ץ פי רל אה ה הה תה שש עה

ם. סוד עולה יק יש די ה צנ י - זל רי ה פש רות. עםשל ים ופי בי ה אי הוא עושל ע, של רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ ה עי י? זל רי ץ פש ה עי ה זל מנ

ינו. מי שום לש ם רי הל ם בה ן רושי ילה אותו אי י של רי הוא פש ה, של דושה ם רוחנ קש הל ייש לה ם של דה י אה ני ל בש ל כה ינו - של מי לש
יק די צנ נו, וש מל ים מי די רה פש םא ני ל ים וש סי נה כש ינו ני מי ינו, לש מי ה לש מונה אל י הה ני לום. ובש ית שה רי ש בש ית קםדל רי הו בש ם? זל רםשל ה הה ומה

מותו. ילה כש הש יי י של רי ה פש ל אותו עושל ינו של מי ינו, לש מי י לש רי יא אותו פש ר ומוצי בי ענ תש ן מי ילה אותו אי י הוא. וש רי ה פש עושל

מו אי ה לש מל דש יי י של די י כש יני מי שש יום הנ בנ דוש  קה ם הנ ן רםשל ל כי ענ יו, וש בי אה ולש מו  אי ה לש דומל י של ל מי של קו  לש י חל רי שש אנ
ע רה פש ני של ים]. וכש ה יהמי מונה שש יהה לי נל פה אות לש רה הי ה לש יכה רי ה צש נה מל ה מי חה רש פה ש של פל ה נל אותה ית, וש יני מי ה שש גה רש יא דנ הי ל של לנ גש [בי
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ינו - מי יו. לש בי ש אה ית קםדל רי י - זו בש רי ה פש ם. עםשל י - זו אי רי ץ פש ה עי ל זל ענ יו. וש בי אה ה לש מל דש יי י של די דוש כש קה ם הנ ה רםשל לל גנ תש ומי
ם בו. שי יירה ה לו וש מל דש יי של

ץ רל אה ל הה א"ו בו. ענ ע וה רנ א זל לה עו בו? אל רש ה זנ ה זל יות! מנ הש יך לי רי ע בו צה רנ עו בו? זל רש ץ - זנ רל אה ל הה עו בו ענ רש ר זנ של אמ
ים דומי וש ים  דושי קש ם  הי של ל  אי רה שש יי ל  של ם  קה לש חל י  רי שש אנ ץ.  רל אה הה ל  ענ ק  רנ זה ע  רנ זל אותו  י  רי המ של אי,  דנ ונ הוא  ך  כה  -
או ה יהצש לל אי י מי רי המ אי, של דנ ים ונ יקי די ם צנ ים. כגלה יקי די ם צנ ך כגלה מי ענ תוב (ישעיה סח) וש אי כה דנ ה ונ ל זל ענ ים, וש דושי קש לי

א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ם בה יהל רי שש ים. אנ ה דומי לל אי ולש

יך רי ץ צה רל ה אל שה כםחו? עה ץ? [בש רל ה אל ה עםשי ה זל כםחו. מנ ץ בש רל ה אל תוב (ירמיה י ונא) עםשי יהיא, כה י חי בי ר רנ מנ אה
ה. לה עש מנ רוך הוא לש דוש בה קה ה הנ זו] זל ץ הנ רל אה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה ן הנ קי תנ יד, ומש מי אי תה דנ ה ונ א עושל לה יות! אל הש לי
תוב (תהלים ט) כה ק, של דל ה צל תו - זל מה כש חה ה. בש טה מנ לש ץ של רל ל - זו אל בי תו. תי מה כש חה ל בש בי ין תי כי יק. מי די ה צנ - זל כםחו  בש
, כםחנ ה? בש מל , ובנ יהה כל רה ין דש קי תש ץ ומנ רל ין אל קי תש מנ רוך הוא של דוש בה קה ה הנ ץ - זל רל ה אל ק. עםשי דל צל ל בש בי פםט תי שש הוא יי וש

נו. רש מנ אה י של פי כש

ים שורי ם קש יי תנ ים ושש רי שש יות על אותי י הה רי שש קי ר ייש  זה עה לש י אל בי ל רנ קוקות של יות חמ אותי ר, בש מנ ה אה הודה י יש בי רנ
"ך ה - (ישעיה מה) אנ ן זל ימנ סי ה. וש ת עולה דל יורל של ת וש דל ה יורל עולה של ת, וש דל יורל זו  ה וש יות, זו עולה י אותי תי ד. שש חה אל כש

"ל. "ך אי בה

ל - קה שש גו'. מי ל וש קה שש מי ה בש דה מי ן - (ויקרא יט) בש ימה סי ע, וש צנ מש אל ד בה ל עומי קה שש ל מי שון של לה ר, הנ מנ י אה י יוסי בי רנ
ם? יי ננ םאזש ה מ יזל לו. אי קש שש ני ים בו וש די ם עומש יי ננ םאזש תוב. ומ ש כה קםדל ל הנ קל ה סוד (שמות ל) של זל ע. וש צנ מש אל ד בה עומי שון של לה
ל קל של ר, בש מנ ה אה הודה יש י  בי ש. רנ קםדל ל הנ קל של ל בש קה שש מי ים בש די ם עומש כגלה וש ק,  דל י צל ני םאזש ר (ויקרא יט) מ מנ אל נל של מו  כש

ש. קםדל ש - זו רוחנ הנ קםדל הנ

עמשו ם ננ יי מנ ר ה' שה בנ דש ם. בי אה בה ל צש יו כה רוחנ פי עמשו ובש ם ננ יי מנ ר ה' שה בנ דש תוב (תהלים לג) בי ק, כה חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ענ שופי ר של הה אותו נה יענ לש גי הי ד של יא קול ענ הוצי רוחנ - של ה. בש לה עש מנ לש ם של יי מנ ר שה בנ דש עמשו בי ננ ה של טה מנ לש ם של יי מנ לו שה - אי

ר. כה הוא זה רוחנ של ים בה די ים עומש תוני חש תנ ל הנ ם - כה אה בה ל צש יו כה רוחנ פי ים. ובש מי עולה יו לש ימה ים מי קי םא פוסש ל א וש יוצי וש

ה זל ה  מנ יו,  יותה לי עמ מי ים  רי הה ה  קל שש מנ ץ.  רל אה הה ע  בנ שש תי יך  עמשל מנ י  רי פש מי יו  יותה לי עמ מי ים  רי הה ה  קל שש מנ (שם קד) 
ל אותו ץ - סוד של רל אה ע הה בנ שש יך תי עמשל י מנ רי פש יו. מי יותה לי ם עמ יי מנ ה בנ רל קה מש תוב (שם) הנ כה נו, של רש מנ אה מו של יו? כש יותה לי עמ

ר. אי בה תש י ני רי המ גו', ונ עו בו וש רש ר זנ של י אמ רי ה פש תוב עםשל כה הו של ה. זל טה מנ א לש יוצי ענ וש שופי ר של הה נה

ים שורי אםרםת של ר, מש יהה אומי קי זש י חי בי ר. רנ סי אםרםת, חה י מש הי ץ. יש רל אה ל הה יר ענ אי הה ם לש יי מנ שה יענ הנ קי רש אםרםת בי י מש הי יש
ה רה כה סש לויהה אנ תש ה  בה ה של נה בה לש יא הנ ה. הי טה מנ לש  - אםרםת  י מש הי יש ר,  מנ י אה יוסי י  בי ין. רנ די ת הנ לוטנ ין, קש די ף הנ תםקל בו 
םא ל וש ת  כל של חש נל ים של מי עה פש לי וש אורות,  מש ל הנ כה ן מי טה אור קה יא מה הי ל של לנ גש אםרםת, בי לוי מש תה ה  ם, ובה עולה ינוקות הה תי לש

ת אור. לל בל קנ מש

אור מה יר לנ אי הוא מי אורות, וש מש ל הנ ל כה נוטי ל של לנ גש ם, בי ל כגלה לות של לה הוא כש יענ של קי הו רה ם - זל יי מנ שה יענ הנ קי רש בי
ים יני ם מי ל אותה ה כה טה מנ ים לש לויי ה, ובו תש רה אי ה מש ה אותה ה בה קה בש דש ני ל של לנ גש לויהה בו בי יא תש הי יר [וש אי ינו מי אי ה של זל הנ

אור]. ת הה ננ טה קש ל הנ לנ גש ים בי רי חי אמ

ץ רל אל ם וש יי מנ כות שה לש מנ ים לו  אי קורש יר. וש אי םא מי ל ה של זל הנ יענ  קי רה ת הה לו] אל פי אמ יא [ונ הוצי ר, וש מנ ק אה חה צש יי י  בי רנ
ה זל ם? של ענ טנ ה הנ ר ו'. מה סי אםרםת חה י מש הי ך יש שום כה ה, מי זל יענ הנ קי רה יר] הה אי מי ם הוא [של יי מנ שה ים. הנ יי חנ ץ הנ רל אל ל וש אי רה שש יי

ם. עולה ת הוא בה ול א"ו מה י וה לי בש

תוב (ישעיה כה ם הוא. וש דול שה גה ן וש טם תוב (איוב ג) קה ם. כה עולה ית בה ילי יל לי לי כש הנ לוי בו לש כםל תה אםרםת - הנ י מש הי יש
. נוחנ ה מה ה לה אה צש ית ומה ילי ה לי יעה גי רש ם הי ך שה תוב (שם לד) אנ ה כה ל זל ענ נו. וש יר ה' לה די ם אנ ם שה י אי לג) כי

ים יוני לש על י אורות  די יש ל  ענ א  לה ה, אל מה צש ענ ה מי ירה אי םא מש ל יהה של רש לנ קש פנ סש אנ  - אםרםת  י מש הי יש ר,  מנ ר אה זה עה לש י אל בי רנ
ה ני ץ. הי רל אה ל הה דון כה ית אמ רי בש רון הנ ה אמ ני תוב (יהושע ג) הי יר. כה אי מי ת אור של לל בל קנ מש ית של שי מו עמשה ה כש ים לה ירי אי מש של
רון - אםרםת. אמ י מש רון - זוהי ה אמ ני ה. הי ירה אי מש יהה הנ רש לנ קש פנ סש ית - אנ רי בש ה. הנ ירה אי ה מש ינה אי יהה של רש לנ קש פנ סש רון - זו אנ אמ
ית רי בש רון הנ ם אמ ד עי ית ינחנ רי יא בש הי ה, וש ה לה ירה אי מש ש של מל של ית - זו הנ רי בש ב. הנ תה כש בי ה של ה תורה תוכה יס בש ני כש הנ ה לש בה תי

ץ. רל אה ל הה דון כה הוא אמ ית של רי בש ץ - הנ רל אה ל הה דון כה א. אמ קה וש דנ

נו מל את, ומי רי קש ך ני ם כה עולה ל הה כה ה לש ירה אי ה ומש ה לה ירה אי מש ש של מל של ל הנ לנ גש דון, בי ה הוא אה זל רון הנ אה הה שום של ומי
ך ק, כה דל צל יק וש די נו צנ רש מנ אה מו של "ת נו"ן יו"ד. כש לל "ף דה לל ל אה סוד של דון בנ ה אה זל רון הנ אה א הה רה קש ני ם. וש שי ת הנ ה אל חה קש לה

ים. לויי ה תש זל ה בה "י זל נה דם דו"ן אמ אה

ים שומי רש ם, של יי מנ שה הנ יענ  קי ה] רש זל וש נו  רש מנ אה של ש  מל הוא [של ית, של רי בש ים בי די לות עומש זה ים ומנ בי ה, כוכה אי םא רש ב
ים לויי תש אםרםת של י מש הי ך, יש ר כה יהה אומי ן הה קי זה א הנ יסה י יי בי יר. רנ אי הה ים לש לויי לות ובו תש זה ים ומנ בי ים בו כוכה קוקי חמ ונ
י רי המ ים - של מועמדי ש. ולש מל של י הנ רי אורםת - המ מש לי יו  הה וש תוב  כה ן של יוה לויהה בו. כי תש ה של נה בה לש הנ זו  וש ם,  יי מנ שה הנ יענ  קי רש בי

ים. הווי ם וש הל ים בה לויי תות תש בה שנ ים וש שי דה ים חר גי חנ ים וש ני מנ זש
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ה עה בש ד שי גל נל ם כש ים הי בי ה כוכה עה בש כםל. שי הוא הוא הנ ז בו, וש חה אל דוש נל קה מו הנ שש יון של לש אשון על ה רי עמשל מנ כםל בש הנ וש
תון. חש ם תנ עולה וש יון  לש ם על ם - עולה מות הי י עולה ני ם. ושש יהל לי יון עמ לש ם על עולה הה וש ם,  עולה י הה יגי הי נש ם מנ כגלה וש ים,  יעי קי רש

תון. חש ך תנ לל יון ומל לש ך על לל ם. מל עולה ד הה ענ ם וש עולה ן הה תוב (דברי הימים-א טז) מי כה ה, של לה עש מנ לש מו של תון כש חש תנ

לוך - מש ע. ה' יי צנ מש אל ך - בה לה ה. ה' מה לה עש מנ ך - לש לל ד. ה' מל על ם וה עולה לוך לש מש ך ה' יי לה ך ה' מה לל תוב ה' מל ינו] כה ני [שה
ך - לה א. ה' מה בה ם הנ עולה הוא הה יון של לש על ם הה ה עולה ך - זל לל ה] מל ינה לש על ה הה מה כש חה ר, ה' [נ"א זו הנ מנ א אה חה י אה בי ה. רנ טה מנ לש
ך - לה ה. ה' מה יונה לש ה על מה כש ך - זו חה לל ר, ה' מל מנ א אה חה ית [נ"א ר' אה רי בש רון הנ ה אמ לוך - זל מש ל. ה' יי אי רה שש ת יי רל אל פש זו תי

ל]. אי רה שש ת יי רל אל פש לוך - זו תי מש א. ה' יי בה ם הנ הוא עולה יון של לש על ם הה ה עולה זל

- ך  לל ד. ה' מל על ם וה עולה ך  לל ר (תהלים י) ה' מל מנ אה ה, וש לה עש מנ ה לש טה מנ לש ם מי יר אותה זי חל הל ד וש וי ר דה חי ן אנ מנ א זש בה
- לוך  מש ה. יי לה עש מנ - לש ך  לל כםל. מל מות הנ לי יום ושש קי עמדות וש ונ תש ם הי שה ה. של לה עש מנ ד - לש על ע. וה צנ מש אל ם - בה ה. עולה טה מנ לש

לשמנטהה.

ל יר ענ אי הה ץ - לש רל אה ל הה יר ענ אי הה ם. לש יי מנ שה יענ הנ קי רש ים בי רי בש חנ תש ם מי לו, כגלה לה אורות הנ מש ל הנ ר, כה מנ א אה בה י אנ בי רנ
ן דל עי א מי ר יםצי הה נה תוב וש כה ן, של דל עי א מי יוצי ענ וש שופי ר של הה ה נה ר, זל י אומי וי ץ? הל רל אה ל הה יר ענ אי מי יענ של קי רה יהו הה ץ. מי רל אה הה

ן. גה ת הנ קות אל שש הנ לש

ה טה מנ לש ם של יי מנ שה ם הנ ל אותה א, כה יוצי וש ענ  שופי אור של הה אותו  ת מי רל ת ומואל טל ה שולל נה בה לש הנ ן של יוה ה, כי אי םא רש ב
ים, צי עי ים וש חי מה ים צש לי דש גנ ים ומש טי ם שולש ץ, כגלה רל אה ל הה ים ענ ני מג מש ים הנ בי כוכה אור. וש ים בש פי ם נוסה ם, כגלה יהל אותי בש צי וש
ם, עולה ים בה טי שוטש ין מש די י הנ לוחי ה שש מה כנ ה. וש רה תי לות יש דש גנ ם בש יהם כגלה י הנ גי ם ודש יי לו מנ פי אמ ם, ונ כגלה ל בש די גנ תש ם מי עולה הה וש
לו פי אמ ונ ים,  רי עה שש י הנ ני מג ם מש אותה לו  פי ך, אמ לל מל ית הנ בי יא בש ה הי וה דש חל הנ של ה. כש רה תי לות יש דש גנ ה ובש וה דש חל ם בש כגלה ל של לנ גש בי
ים יכי רי ם צש עולה ינוקות הה תי ם. וש עולה ים בה טי שוטש ים ומש חי מי ם שש ים], כגלה יקי זי ים [נ"א מנ שי נה י הנ ני מג ית מש בי ם מי אותה

ר. מי שה הי לש

ז אה ה, וש ם זל ה עי ה זל וה דש ז חל ים בו, אה די ם עומש כגלה של ם. וכש יי מה שה יענ הנ קי רש ים בי להי ם אל ן אםתה תי יי ר, ונ מנ א אה חה י אה בי רנ
ץ. רל אה ל הה יר ענ אי הה תוב לש כה הו של ה. זל יר לה אי הה י לש די ל כש נוטי ה של ל מנ כה ש, וש מל של י הנ ני פש לי ה מי ה אורה ינה טי קש ה מנ נה בה לש הנ

ת ענ בש אור שי ם כש יי תנ עה בש ה שי מה חנ אור הנ ה וש מה חנ אור הנ ה כש נה בה לש יהה אור הנ הה תוב (ישעיה ל) וש ר, כה מנ ק אה חה צש י יי בי רנ
י מי ת יש ענ בש ם שי ה אותה לל ר, אי מנ ה אה הודה י יש בי ית. רנ אשי רי י בש מי ת יש ענ בש ם שי ה אותה לל ים? אי יהמי ת הנ ענ בש ה שי ה זל ים. מנ יהמי הנ
ל לנ גש ה בי נה בה לש ת הנ מל גל פש םא ני ל מותו, וש לי שש ר בי חוזי ם וש עולה ם הה שי בנ תש ן הי מנ אותו זש שום של אי. מי דנ ים ונ לואי ים. מי לואי מי הנ
ת ול מה ע הנ לנ תוב (ישעיה כה) בי כה ן של מנ זש ה? בי ילה זל הש י יי תנ לוף. ומה יד אנ רי פש ן מנ גה רש ני תוב בו (משלי טז) וש כה ע של רה ש הה חה נה הנ

ד. חה מו אל ד ושש חה ילה ה' אל הש הוא יי יום הנ תוב (זכריה יד) בנ ז כה אה ח. וש צנ נל לה

מו ים כש יני ים מי שי רוחמ ים של תוני חש ם תנ יי מנ לו  ר, אי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ה. אה ינה מי יהה לש חנ ש  פל ץ נל רל ם של יי מנ הנ צו  רש שש יי
ה הוא? זו יהה, ומנ חנ ש  פל נל יאו  ים הוצי יוני לש ר, על מנ יהיא אה י חי בי ים. רנ תוני חש ם תנ אותה ים וש יוני לש ם על ה. אותה לה עש מנ לש של
ים יחי לי שש לו  - אי ץ  רל אה ל הה ענ ף  עופי יש עוף  וש יהה.  חנ ש  פל נל לש ם  דה אה י הה הי יש ונ ר  מנ אל נל של מו  אשון, כש רי ם הה דה ל אה של ש  פל נל הנ
םא ל ים של רי חי אמ ייש  יות של ץ, הל רל אה ל הה ענ ף  עופי יש תוב  כה ע של מה שש ם. מנ דה ה אה אי רש מנ ם כש דה י אה ני בש ים לי אי רש ני ים של יוני לש על

ם. דה אה י הה ני ל בש כל י שי פי ש לש מה רוחנ מנ א בש לה ים אל אי רש ני

לו אי יות של הו, הל יני מי ף לש נה ל עוף כה ת כה אל ם וש הל תוב בה כה ים של רי חי ם אמ מו אותה הו כש יני מי לו לש אי תוב בש םא כה ן ל כי לה
ים ני שג מש ם של הל ר, ייש בה םאמנ ם ת אי הו. וש יני מי ם לש הל תוב בה םא כה ל לו של לה ים הנ רי חי אמ ים כה מי עולה ם לש יהל יני מי ים מי ני שג םא מש ל

ד. רי פה ם יי שה תוב ומי ך כה שום כה ה. מי לל אי ה מי לל ים אי ני שג מש ם של הל י ייש בה רי המ אי! של דנ ונ ה בש ך זל ה - כה זל ה מי זל

ש פל נל ת - זו  של רםמל יהה הה חנ הנ ש  פל ל נל ת כה אי ת זוגו. וש ן ובנ יהתה וש לי לו  ים - אי דםלי גש ם הנ יני ני תנ ת הנ ים אל להי א אל רה בש יי ונ
ית. ילי ר זו לי י אומי וי ת? הל של יא רומל הי יהה של חנ יא הנ י הי ם. ומי עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ ת לש של יא רומל הי יהה של חנ ה הנ אותה
ל כה ים לש עי שופש ם וש יי מנ ים הנ ירי שי פש רום, מנ דה ד הנ א צנ בה של כש ם. של ים אותה לי דש גנ ם מש יי מנ הנ ם - של הל יני מי ם לש יי מנ צו הנ רש ר שה של אמ
תה רש צנ ה יה ן זל יהתה וש כון לי לי הנ יות יש ני ם אר ר (תהלים קד) שה מנ אל נל של מו  ים, כש רי עובש ים וש כי יהם הולש יות הנ ני אר ים, וה די דה צש הנ

ק בו. חל שנ לש

יד גי ם ינ יי פנ נה ל כש ענ קול ובנ ת הנ יך אל ם יולי יי מנ שה י עוף הנ ר (קהלת י) כי מנ אל נל מו של הו - כש יני מי ף לש נה ל עוף כה ת כה אי וש
הו? יני מי ה לש ה זל הו. מנ יני מי תוב לש ך כה שום כה ים, ומי מי עולה ים לש ני תנ שש םא מי ל ם וש יי פנ נה ש כש שי ם מי ר, כגלה מנ י אה י יוסי בי ר. רנ בה דה
ה, לה עש מנ ם לש ים אותה לי עמ ם ומנ דה י אה ני י בש עמשי ים מנ רואי ש, וש שי ם בש עולה ים בה טי שוטש ים ומש סי ה טה לל אי ה, וש לה עש מנ לש ין של מי לנ

גו'. ל וש לי קנ ל תש ך אנ לל עמך מל דה מנ ם בש תוב (שם) גנ ה כה ל זל ענ וש

ה (תהלים ל זל ענ ה. וש לה יש ש לנ נו, רומי רש מנ אה מו של לא כש יות! אל הש יך לי רי ת צה צל שורל ת? הנ של רםמל ר, הה מנ יהה אה קי זש י חי בי רנ
ל ים של די דה ה צש לשה שש ה בי ירה ים שי חי ת, ופותש טל יא שולל הי ה של עה שה ים בש טי ם שולש כגלה ר. של ענ יה תו  יש ל חנ מםש כה רש קד) בו תי

ם. כל י לה מי ל דר ת ה' אנ ים אל ירי כי זש מנ תוב הנ לו כה ל אי ענ ים. וש טי םא שוקש ל ה וש ירה ים שי רי מש זנ ה, ומש לה יש לנ צות הנ חמ

ל כה עו  זש עש דנ זש הי ם,  דה אה םא  ר בש לי הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ה  צה רה של כש י, של יתי יי הה ל  כי תנ סש מי ר,  מנ אה וש עון  מש י שי בי רנ ד  מנ עה
אורות. ל הה ה כה לה חי יר תש אי הי יון וש לש צון על ה רה לה עה ד של יו, ענ גותה רש דנ ה בש יהה עולל י הה שי שי יום הנ ים, וש תוני חש תנ הנ ים וש יוני לש על הה
ח. רה זש מי ק בנ זי חנ תש הי םאש וש ר ש מי יהרנ אור של י הה קי זש ה חה אה רש רום הל דה הנ אור. וש א הה ם יוצי שה י מי רי המ ח, של רה זש מי ר הנ ענ ח שנ תנ ופה
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ז מו. אה ף עי תי תנ שש הי ב ולש רי קה תש הי ב לש עמרה מנ דול לנ ל גה יי חנ א בש רה קה ט, וש שי פנ תש הי ר וש עורי תש פון הי צה הנ פון, וש צה ת הנ ק אל זי ח חי רה זש מי
ן. גה י הנ רי דש ם גי הי פון, של צה רום וש בו אותו דה סובש ב, וש עמרה מנ ז בנ חנ אה רום וש דה א הנ ך בה ר כה חנ ר בו. אנ שנ קש ני פון וש צה ה בנ לה ב עה עמרה מנ
ילה הש יי נו. של מותי דש נו כי מי לש צנ ם בש דה ה אה עמשל ר ננ מנ אה ם, וש כגלה ש מי קי ה ובי וה דש חל ה בש רה ב שה עמרה ב, ומנ עמרה מנ ב לנ רנ ח קה רה זש מי ז הנ אה
א ם יהצה דה אה ינו, של ני ה שה ל זל ענ יא אותו. וש הוצי ב וש עמרה מנ ק בנ בנ דש ח ני רה זש ה. ומי טה ה ומנ לה עש ים ומנ די דה צש ת הנ ענ בנ רש אנ ה בש מו זל כש

ש. דה קש מי ית הנ קום בי מש מי

ה זל ם הנ שי ה. סוד הנ לה עש מנ לש ד של צנ מי או  בה של לו  לה ים הנ תוני חש תנ ר לנ מנ הוא אה רוך  בה דוש  קה ם, הנ דה ה אה עמשל ננ עוד 
ם דה ה. אה טה מנ לול לש כה ה וש לה עש מנ לול לש ם כה דה אה י הה רי המ יות. של אותי ם סוד הה דה יון. אה לש ר על תה סש סוד ני ם מי דה ם. אה דה ה אה עולל של
לות לה כש ה  זל וש ב.  עמרה מנ בנ ר  תה סש ני של תון  חש תנ ד'  ה.  רה שש מי הנ ה  בי רש םנ לש מי ם  יא  הי של ר  תה סש ני ם  ה.  לה עש מנ לש ה  לה עש מנ לש ד  חה אל

ה. טה מנ ן לש קה תש ני ה וש לה עש מנ ן לש קה תש ה. ני טה מנ לש של ה וש לה עש מנ לש של

יו, חורה אמ ה בנ קה בש דש ה ני בה קי ה, ונש בה קי ר ונש כה א זה צה מש מותו, ני לי שש ד בי חה אל ם כש ה כגלה טה מנ לש לו  לה יות הנ אותי דו הה יהרש של כש
ה. טה מנ ש לש דה קש מי ית הנ קום בי מש ל בי טה יהה מג הה ן, וש יהשנ ה וש מה די רש יו תנ לה יל עה פי הי ד של ענ

תוב כה של הו  יו. זל לה אי ה  יסה ני כש הי ה וש לה כנ ת הנ ים אל ני קש תנ מש של מו  כש ה  ן אותה קי תי הוא וש רוך  בה דוש  קה ר אותו הנ סי ני וש
ה אשונה ית רי ילי אנו, זו לי צה ים מה אשוני רי י הה רי פש סי א. בש קה וש ת דנ חנ ח אנ קנ יי ה. ונ נה תל חש ר תנ שה גםר בה סש יי יו ונ עםתה לש צנ ת מי חנ ח אנ קנ יי ונ
ר? זל ה עי ה זל דו. מנ גש נל ר כש זל א עי צה םא מה ם ל דה אה תוב ולש כה מו של ר, כש זל דו עי גש נל יהה כש םא הה ל נו, וש מל ה מי רה בש ענ תש הי מו וש ה עי תה יש הה של
כםל רון הנ חמ ם אנ דה ה, אה אי םא רש דו. ב גש נל ר כש זל ה לו עי עלשל דו אל בנ ם לש דה אה יות הה םא טוב הל תוב ל כה ה של עה ה שה ד אותה ך. ענ מל סל

ם. עולה ל הה לום ענ יא שה בי הה אוי לש ך רה כה יהה, של הה

םא י ל ח כי מה צש ם יי רל ה טל דל שה ב הנ של ל עי כה ץ וש רל אה ילה בה הש ם יי רל ה טל דל שה יחנ הנ כםל שי תוב וש עון, כה מש י שי בי ר רנ מנ עוד אה
ים. ני טנ יו קש הה ך וש ר כה חנ עו אנ טש נש ני ים של דולי ים גש צי לו עי ה - אי דל שה יחנ הנ כםל שי גו'. וש ץ וש רל אה ל הה ים ענ להי יר ה' אל טי מש הי

םא י ל תוב כי כה ל של לנ גש ים? בי ני פה ים בש ני פה או  רש בש םא ני ם ל ענ טנ ה הנ או. מה רש בש ה ני ד זל צנ ה בש ה זל וה חנ ם וש דה ה, אה אי םא רש ב
ים ני יות פה הש רו לי זש חה ה וש טה מנ לש ה זו של נה קש תש ני של אוי. וכש רה קונו כה תי א בש צה מש םא ני ווג ל זי הנ ץ, וש רל אה ל הה ים ענ להי יר ה' אל טי מש הי

ה. לה עש מנ א לש צה מש ן ני ים, כי ני פה בש

םא ל ד של ענ מו. וש ם עי ר הוקנ חי ן אנ כה שש מי יות של ן, הל כה שש מי ם הנ תוב (שמות מ) הוקנ כה ן, של כה שש מי ן הנ נו? מי ן לה יי ננ מי
ן קי תנ תש םא הי ו ל שה כש ד ענ ענ שום של ה. ומי לה עש מנ ם לש ה, הוקנ טה מנ ם לש הוקנ של אן כש ם כה ה. גנ לה עש מנ ם לש םא הוקנ ה, ל טה מנ ם לש הוקנ
ך שום כה ץ. ומי רל אה ל הה ים ענ להי יר ה' אל טי מש םא הי י ל תוב כי כה , של יחנ סוק מוכי פה הנ ים, וש ני פה ים בש ני או פה רש בש םא ני ה, ל לה עש מנ לש

קונו. תי יהה בש םא הה ל ן, של יי ם אנ דה אה וש

ה, שה רה פה בנ ך  מל ין אות סה ו אי שה כש ד ענ ענ סוד של ה הנ זל ם. וש לנ שש םא ני ן ל כי ם לה קםדל ם, וש דה ם אה לנ שש ה, ני וה ה חנ מה לש שש ני של וכש
ר כה זה ים  ני פה ים בש ני ה פה לה עש מנ ר לש זנ חה ה של לה עש מנ לש ר של זל ה עי זל וש ר,  זל ה עי זל "ך  מל ל סה בה רו, אמ מש ים אה רי בי חמ הנ ב של גנ ל  ענ ף  אנ וש
ה ים - זל מוכי ר. סש יהשה ת וש מל אל ים בל ם עמשויי עולה ד לש ענ ים לה מוכי אי, (תהלים קיא) סש דנ ונ ה בש ד זל גל נל ה כש ך זל מה סש ה, ני בה קי ונש
ם עולה ן הה קנ תש םא ני ל ד של ענ יון, של לש ם על עולה תון בש חש ם תנ ים עולה מוכי ם סש הי ד [נ"א של חה אל ים כש מוכי ם סש הי ה של בה קי ר ונש כה זה
ם ן עולה קנ תש םא ני ל של ה, וכש טה מנ לש ם של עולה לוי בה נו תה רש מנ אה ה של זל ם הנ עולה נו] [הה רש מנ אה ם של עולה ן אותו הה קנ תש םא ני ה, ל טה מנ לש של

נו]. רש מנ אה ם של ן אותו עולה קנ תש םא ני ה, ל טה מנ לש של

יות הש רו לי זש חה נו וש קש תש ני של תון, כש חש תנ ה הנ ם זל עולה מוך. וש ה סה זל ה בה י זל רי המ ץ, של רל אה ל הה ים ענ להי יר ה' אל טי מש םא הי י ל כי
קונו], תי ם בש קון [נ"א עולה תי ה בש עמשל מנ יהה הנ םא הה ן ל כי ם לה קםדל י מי רי המ ה, של לה עש מנ ך לש מל א סל צה מש נו, ני קש תש ני ים וש ני פה ים בש ני פה

ים. לויי ה תש זל ה בה זל ץ, וש רל אה ל הה ים ענ להי יר ה' אל טי מש םא הי ל שום של מי

ד אי ה. וש מה דה אמ י הה ני ל פש ת כה ה אל קה שש הי ך, וש ר כה חנ ה. אנ טה מנ לש קון של ה תי ץ, זל רל אה ן הה ה מי עמלל ד ינ אי יו? וש רה חמ תוב אנ ה כה מנ
קון א תי צה מש םא ני ל ל של לנ גש יר? בי טי מש םא הי ם ל ענ טנ ה הנ ר, מה חי ר אנ בה ר. דה כה זה ה לנ בה קי נש קות הנ תוקש שש ץ - זו הי רל אה ן הה ה מי עמלל ינ

ה. לה עש מנ ה לש עמשל ר מנ עורי תש ה הי תונה חש תנ ץ הנ רל אה ן הה ה מי ל זל ענ ץ. וש רל אה ן הה ה מי עמלל ינ של

ן ה עמשנ מו זל ה. כש זל ה בה ך זל ר כה חנ ר אנ בי חנ תש כםל מי הנ ר, וש עורי תש ן מי נה עה ה וש לה חה תש הנ ץ בנ רל אה ן הה ה מי ן עולל שה ה, עה אי םא רש ב
ה. לה עש מנ לש ה  זל מו  כש ים  מי לה שש ני וש ה,  זל בה ה  זל כםל  הנ ר  בי חנ תש ומי ה,  לה עש מנ לש מות  לי שש ה  עושל וש ה  טה מנ לש מי ר  עורי תש מי ן  בה רש קה הנ
רות עורש תש הי בנ ה  ילה חי תש מנ ל  אי רה שש יי ת  סל נל כש של א  לי מה לש אי וש ם.  לה שש ני כםל  הנ ך  כה ר  חנ אנ וש ה,  טה מנ לש מי ה  ילה חי תש מנ רות  עורש תש הי

ה. לה עש מנ ם לש לה שש ה ני טה מנ לש קות של תוקש שש הי ה. ובנ לה עש מנ לש ה אותו של דה גש נל ר כש עורי תש םא יי ה, ל לה חה תש הנ בנ

ך לנ המ מנ ינו של ני י שה רי ים המ יי חנ ץ הנ ע? עי רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ עי ן וש גה תוך הנ ים בש יי חנ ץ הנ עי תוב וש ה כה מה ר, לה מנ א אה בה י אנ בי רנ
ל חנ כה הוא לוקי ן, וש גה ע הנ צנ מש אל ש בש מה ים מנ יי חנ ץ הנ יו. עי תה חש ים תנ קי לה חל ית נל אשי רי י בש ימי ל מי כה יהה, וש ים הה ני אות שה ש מי מי חמ

יו. תה חש ים תנ קי לה חל נל ית וש אשי רי י בש ימי מי

ם יי מנ ים הנ קי לה חל ם נל שה ס בו, ומי נה כש ני ן וש גה הנ ל אותו  ה ענ א, הוא שורל יוצי וש ענ  שופי ה) של ינה ר (בי הה נה י אותו  רי המ של
ר מנ אל נל מו של ה, כש טה מנ ים לש לי חה ה נש מה כנ ים לש קי לה חל נל ה וש נה מל ים מי אי ך יוצש ר כה חנ אנ כםל, וש חנ הנ ן לוקי גה אותו הנ ים. וש די דה ה צש מה כנ לש
ל ים של יוני לש ים על רי ם הה ת אותה ה אל קל שש יון ומנ לש ם על אותו עולה ים מי אי יוצש מו של י. כש דה תו שה יש ל חנ קו כה (תהלים קד) ינשש

כו. רש י דנ פי ד כש ל צנ כה יו בש תה חש ים תנ קי לה חל ים, נל יי חנ ץ הנ עי ים לש יעי גי מנ של ך כש ר כה חנ ך. אנ מון זנ סש רש פנ אמ

א לה הו? אל ע מנ רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ ל עי בה ע? אמ צנ מש אל ינו בה ה אי ץ זל י עי רי המ ך, של א כה רה קש ה ני מה ע - לה רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ עי וש
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ם ענ אותה יודי ים וש די דה י צש ני שש ק מי יוני ל של לנ גש ר, ובי תוק ומנ ק מה יוני י של מי ם כש ענ אותה יודי ים וש די דה י צש ני שש ק מי יוני ל של לנ גש בי
ם. יהל לי ים עמ יעות שורי טי ם נש ל אותה כה ע. וש רה ך טוב וה א כה רה קש ם ני תוכה ה בש שורל וש

ה שה ם שי נון? אותה בה י לש זי רש ם אנ י הי נון. מי בה לש י הנ זי רש ים אנ אי רה קש ם ני הי יונות, וש לש רות על חי יעות אמ טי ים נש חוזי ובו אמ
ך. ר כה חנ אנ מו  יש קנ תש הי אי של דנ יעות ונ טי ע, נש טה ר נה של נון אמ בה י לש זי רש נו. אנ רש מנ אה ית של אשי רי י בש מי ת יש של ים, שי יוני לש ים על יהמי
דוש קה ם הנ ר אותה קנ אי עה דנ ה. ונ ד זל צנ ה בש יהה זל הה ה, וש תה יש דו הה צי ה? בש נה תל חש ר תנ שה גםר בה סש יי י ונ הי "ך. מנ מל ה סה אה לש הה אן וה כה מי
ר קנ מות. עה עולה ים הה מוכי ה סש מו זל יום. כש קי ים לנ ני פה ים בש ני יות פה הש רו לי זש חה ר, וש חי קום אנ מה ם בש ל אותה תנ שה רוך הוא וש בה

ם. לי יום שה קי מו בש יש קנ תש הי ר וש חי קום אנ מה ם בש ל אותה תנ שה רוך הוא וש דוש בה קה ם הנ אותה

י יהדנ ה  עמשי מנ י  ענ טה מנ ר  צל ני ס)  (ישעיה  תוב  כה של ים?  טועי נש יו  הה ה  וה חנ וש ם  דה אה של נו  לה ן  יי ננ מי א,  בה אנ י  בי רנ ר  מנ אה וש
י. גי שי גש שנ תש ך  עי טש ני יום  תוב (שם יז) בש כה וש רות,  חי יות אמ רי ם בש הל בה לו  דש תנ שש םא הי ל י, של יהדנ ה  עמשי א מנ קה וש ר. דנ אי פה תש הי לש
ים. ירי אי יו מש םא הה ל יק וש קי ם דנ אורה ים וש בי גה י חמ ני רש קנ יו כש יעות הה טי נש ינו, הנ ני חו. שה רש ם, סה עולה עו בה טש נש ני אותו יום של בש של
םא ל אור וש בה בו  רנ תש םא הי עו, ל טש נש ני ד של ה ענ וה חנ ם וש דה אה נון. וש בה י לש זי רש אנ או  רש קש ני אור וש בה בו  רנ תש נו, הי קש תש ני וש עו  טש נש ני ן של יוה כי

אוי. רה נו כה קש תש ני לו וש תש שש ני רו וש קש על אי. נל דנ ונ יחנ בש עללו רי הל

ל ים. ענ ני יה דנ לו הנ ים - אי להי ם. אל שי ת הנ כנ רש ה. ה' - זו בי רה ה זה א עמבודה לה ו אל ין צנ ינו, אי ני י שה רי ים. המ להי ו ה' אל צנ יש ונ
י, חנ ן הנ ר מי בה םא אי ל ל - וש םאכי כםל ת ל. אה זי םא גה ל ן - וש גה ץ הנ כםל עי יות. מי לוי עמרה אמםר - זו גי ים. לי מי ת דה יכנ פי ם - זו שש דה אה הה

ה. יהפל וש

ל כה עמקםב וש ינ ק וש חה צש ל, יי כנ ם אה הה רה בש ינו אנ אי י רה רי המ ד. של ם ינחנ לה כש אה כםל לש יר לו הנ תי הי ל - של םאכי כםל ת ן אה גה ץ הנ כםל עי מי
י נו]. מי מל ל מי םאכנ םא ת ע ל רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ עי תוב ומי כה מו של ת הוא [כש ול מה ץ הנ ה, עי ץ זל ל עי בה יו. אמ חה לו וש כש ים אה יאי בי נש הנ
נו מל מי ך  לש כה יום אמ י בש ה כי ל זל ענ ים]. וש יי חנ הנ מי ידו  רי פש הוא מנ ל של לנ גש ל [בי טנ ת נה ול מה ם הנ י סנ רי המ ת, של - מי דו  בנ לש לו  נוטש של

יעות. טי נש יד הנ רי פש מנ ל של לנ גש מות, בי מות תה

ר לו, מנ ה? אה ה זל תו, מנ לה רש עה ך בש יהה מושי אשון הה רי ם הה דה ינו, אה ני שה ה של עון, זל מש י שי בי ת רנ ל אל אנ ה שה הודה י יש בי רנ
ה תה פנ תש הי ה וש לה רש עה ק בה בנ דה ש וש ית קםדל רי ב בש זנ עה ה. וש לה רש עה ך בה יהה מושי הה אי של דנ קו, ונ לש חל קומו ומי מש ש מי ית קםדל רי יד בש רי פש הי של
אול ת שש ול דות מה יםרש יהה  לל גש תוב (משלי ה) רנ כה ל של לנ גש נו - בי מל ל מי םאכנ םא ת ה. ל שה ץ - זו אי עי י הה רי פש ש. ומי חה נה ר הנ בנ דש בי
ץ עי ל של לנ גש מות - בי נו מות תה מל מי ך  לש כה יום אמ י בש י. כי רי יהה פש םא הה ר ל חי אנ י בש רי המ י, של רי יהה פש ה הה זל מםכו. ובה תש יי יהה  דל עה צש

ת. ול דות מה יהה יםרש לל גש תוב רנ כה נו של רש מנ אה מו של יהה, כש ת הה ול מה הנ

ה, לה עש מנ לש ה מי קל שש יהה מג הה נו  רש מנ אה ה של זל ן הנ ילה אי ר, הה מנ י אה י יוסי בי ה] רנ דל שה ינת הנ כםל חנ רום מי יהה עה הה ש  חה נה הנ [וש
ה ס בה נה כש יהה ני ה הה ר זל הה נה ה. וש שה ן זו אי גה ן. הנ גה ת הנ קות אל שש הנ ן לש דל עי א מי ר יםצי הה נה ר וש מנ אל נל מו של , כש חנ מי יהה שה הה ל וש די גנ תש הי וש
ם שה תוב ומי כה רוד, של ה הוא פי טה מנ ם ולש שה י מי רי המ ד]. של חה מו אל ד ושש חה ז ה' אל אה ד [וש חה כםל אל יהה הנ הה ה וש ה אותה קל שש ומנ

ד. רי פה יי

ם, הל ר לה מנ עון. אה מש י שי בי י רנ ני פש או לי ש. בה מה ש מנ חה ר נה מנ ה אה הודה י יש בי ע. רנ רה ר הה ה ייצל ר זל מנ ק אה חה צש י יי בי ש, רנ חה נה הנ וש
ד. חה כםל אל הנ ן, וש טה ה הוא שה ש זל חה נה מו. של לש צנ ש וש חה ל נה ה ענ אה רש ני יהה, וש סמא"ל הה ד, וש חה כםל אל אי הנ דנ ונ

ים חי יות ובורש רי בש ל הנ ים כה יו רואי מו הה לש צנ ה, וש ש זל חה ל נה כוב ענ ם רה יי מנ שה הנ ד סמא"ל מי ה יהרנ עה ה שה אותה ינו, בש ני שה
ל בי חי ם, וש עולה ל הה לות ענ לה יא סמא"ל קש בי ה הי מה כש חה אי בש דנ ם. ונ עולה ת לה ול מו מה רש גה ים וש רי בה דש ה בי שה אי לה יעו  גי הי נו. וש מל מי
ר חי ן אנ ילה א אי בה ד של ל סמא"ל, ענ לוי ענ יהה תה ה הה ר זל בה דה ם, וש עולה רוך הוא בה דוש בה קה א הנ רה בה מון של דש קנ ן הנ ילה אי ת הה אל
ם דה ת אה מנ גש עמקםב דג י ינ רי המ ה. של טה מנ ו לש שה עי ה וש לה עש מנ ך סמא"ל לש רי בה תש םא יי ל כות של רה נו בש מל ל מי טנ נה עמקםב, וש הוא ינ דוש, של קה
ן ילה אי הה כות מי רה ע סמא"ל בש ננ מה של מו  ה, כש ל זל ענ יהה. וש אשון הה רי ם הה דה ל אה של יו  פש עמקםב יה ינ יו], של פש יה יהה [וש אשון הה רי הה
ת ח אל קנ עמקםב לה ינ ה. וש טה מנ לש ה ומי לה עש מנ לש כות מי רה סמא"ל, בש ם מי דה ת אה מנ גש ן, דג ילה הוא אי עמקםב של ע ינ ננ ם מה ך גנ אשון, כה רי הה

מו. יש עי ק אי בי ייאה ה (בראשית לב) ונ ל זל ענ כםל, וש לו בנ של

ת ול ם מה רנ ת, גה ול מה ך הנ אנ לש ש הוא מנ חה נה הנ שום של ת. ומי ול מה ך הנ אנ לש ה מנ ע, זל רה ר הה ה ייצל רום, זל יהה עה ש הה חה נה הנ תוב וש כה
ר, שה ל בה כה ה לש מה שה נש ל הנ נוטי ר של שה ל בה ל כה ץ של הו קי י. זל ננ פה א לש ר בה שה ל בה ץ כה תוב (שם ו) קי כה הו סוד של זל ם. וש עולה ל הה כה לש

ך. א כה רה קש ני וש

יר הי בה ר הנ פל השלמה מההשמטות (סימן ל"ד) סי

יל ר: הואי מנ ה. אה וה י חנ רי חמ אנ ש  חה נה הנ ך  לנ הה של נו  יש הנ וש ה,  בה קי נש ן הנ ה מי בה קי נש ת הנ מנ שש ני וש ר,  כה זה ן הנ ר מי כה זה ת הנ מנ שש ני
יהה יך הה יו: אי ידה מי לש לו תנ אמ . שה יהה לל א עה בה שום של ה? מי תה יש הה ה של תה סה המ ה הנ ה. ומה רה הי ה מש נה יתל סי פון, אמ צה ן הנ ה מי תה מה שש ני וש
רוך הוא דוש בה קה ר הנ מנ אה שום של בו, מי ל רנ ה ענ לה עש אות מנ בש ל צי ם כה ר עי שנ ע קה שה רה ם: סמא"ל הה הל ר לה מנ ה? אה עמשל מנ הנ
ש קי יו ובי ילותה ל חי ם כה ד עי יו? יהרנ נה פה לש שו מי רש גה יאו ולש טי חמ הנ ל לש ך אוכנ יאנ ר, הי מנ ם. אה יי מנ שה עוף הנ יהם ובש ת הנ גנ דש דו בי ורש
י ף כי ה: אנ ר לה מנ ה. אה שה אי ל הה צל א לו אי יו ובה לה ב עה כנ ל. רה מה מות גה יהה לו דש הה ש, וש חה י הוא? נה מותו. ומי ר כש בי ץ חה רל אה לו בה
נו עה נה םא מש ה: ל רה מש יא. אה ע הי רנ גש תי י של די יף, כש אוסי ר וש יותי ש  קי בנ ר, אמ מנ ן. אה גה ץ הנ כםל עי מי לו  םאכש םא ת ים ל להי ר אל מנ אה
י ני ה שש יפה הוסי תון. וש מג ן תש עו בו פל גש םא תי ל נו וש מל לו מי םאכש םא ת ים ל להי ר אל מנ ן אה גה תוך הנ ר בש של ת אמ ענ דנ ץ הנ עי א - מי לה אל
ת. ענ דנ ץ הנ עי א מי לה אל ה  ר לה מנ אל םא נל ל לו, וש םאכש םא ת ים ל להי ר אל מנ ן אה גה הנ תוך  ר בש של ץ אמ עי י הה רי פש ה, מי רה מש ים. אה רי בה דש

תון. מג ן תש עו בו פל גש םא תי ה, ל רה מש אה וש
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ל גל י רל ני בואי ל תש ר: (תהלים לו) אנ אומי חנ וש ן צווי ילה אי יהה הה הה ן, וש ילה אי ע בה גנ נה וש ך  לנ ע? הה שה רה ה סמא"ל הה שה ה עה מל
י תי עש גנ י נה רי ה: המ שה אי ר לה מנ אה וש ך  לנ י. הה ני די ני ל תש ים אנ עי שה ינד רש ר וש מנ אל נל י, של ע בי גנ ל תי י, אנ ני די ני ל תש ים אנ עי שה ינד רש ה וש וה אמ גנ
א ת בה ול מה ך הנ אנ לש ה מנ תה אמ רה ן, וש ילה אי ה בה עה גש נה ה וש שה אי ה הה כה לש י. הה מותי םא תה ל ן וש ילה אי י בה עי גש תש תי ף אנ י, אנ תי םא מנ ל ן וש ילה אי בה
י יני רי א המ לה ם, אל דה אה ה לה נה נותש ת וש רל חל ה אנ שה ה לו אי רוך הוא עושל דוש בה קה הנ ה, וש תה י מי ני ו אמ שה כש י ענ ה: אולנ רה מש ה. אה דה גש נל כש
ה. לה עש בנ ם לש ה גנ נה תש נה יו וש רש פי ה מי חה קש לה ינו. וש ני ילה שש חש ילה - ני חש ם ני אי ינו, וש ני מות שש מות - נה ם נה י. אי מי ל עי םאכנ י ת לו של מל גורל
ב לו יות. יהשנ רי בש ל הנ י כה ני הו שי ך קה י? כה ננ הו שי קה י של ני תי לש כנ אל הל ה של ה: מנ ר לה מנ יו. אה נה הו שי קה ם וש יהל ני י שש יני חו עי קש פנ תש ני
ר לו: מנ י? אה ננ פה תה מי חש רנ ה בה מה ר לו: לה מנ אה ם וש דה אה א לה רה ק. קה דל ט צל א שופי סי כי תה לש בש ר (שם ט) יהשנ מנ אל נל ת, של מל ין אל די בש
ירםם י עי י. כי לי פםעמ י - מי נםכי ירםם אה י עי א. כי בי חה אי י וה נםכי ירםם אה י עי א כי ירה אי י, וה מותנ צש ענ עמדו  רה ן, וש גה י בנ תי עש מנ שה ך  ת קםלש אל

א. בי חה אי י, וה עמשנ מנ י - מי נםכי ירםם אה י עי י, כי וויי צי י - מי נםכי אה

י ך כי יד לש גי י הי ר מי מנ אל נל רםם, של מו עה צש ה ענ אה יו. רה לה עה יטו מי שי פש הי ן, וש פםרל ל צי ם? עור של דה ל אה בושו של יהה לש ה הה מל
א לה ך, אל י לה אתי טה א חה מה י של די בנ י לש יתי יי הה של ם, כש ל עולה בונו של רוך הוא: רי דוש בה קה י הנ ני פש ם לי דה ר אה מנ ה. אה תה ירםם אה עי
ץ. עי ן הה י מי ה לי נה תש וא נה י הי די מה ה עי תה תנ ר נה של ה אמ שה אי ר הה מנ אל נל יך, של רל בה דש י מי ה אותי יחה די יא הי י הי אתה לי בי הי ה של שה אי הה
ם, ל עולה של בונו  יו: רי נה פה ה לש רה מש ם? אה דה אה את לה טי חל הל א של לה את, אל טה חה של ייך  םא דנ הוא: ל רוך  בה דוש  קה הנ ה  ר לה מנ אה
יל פי הי ת, וש ול לות ומה לה ים קש לשי ה ושש עה שש ין. תי רות די זי ם גש יהל לי ר עמ זנ גה ם וש תה שש לה יא שש בי יך. הי נל פה םא לש ט חמ י לנ ני יאנ שי ש הי חה נה הנ
ה, מה הי ל בש כה יהה ומי ל חנ כה רו מי רש אי ש, וש חה ל נה יו של לה גש ץ רנ צי קי ם, וש יי מנ שה ן הנ ם מי תה שה דג קום קש מש לו מי ת של כנ ת הנ אל סמא"ל וש

ים: ע"כ. ני ע שה בנ ר של חנ ת עורו אנ יט אל שי פש ילה מנ הש יי יו של לה ד עה קנ ופה

א רה ה בה ן זל ילה אי ה, בש שה אי ה לה ר לה מנ ם. אה עולה יל בה טי ף הי אנ ח וש תנ ף פה אנ ר, בש מנ י אה י יוסי בי ף. רנ ה אנ שה אי ל הה ר אל םאמל י ונ
הוא ך  י הוא כה רי המ ע. של רה י טוב וה עי ים יודש אלהי ם כי יתל יי הש וי נו  מל מי לו  כש ם, אי עולה ת הה אי אל דנ הוא ונ רוך  בה דוש  קה הנ

גו'. י וש עי ים יםדש אלהי ם כי יתל יי הש ה וי ל זל ענ ע, וש רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ מו עי ים שש להי אל

יהה, ה הה אל ם, נה עולה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה ה בה ן זל ילה אי ר בש מנ לו אה אי ך, של ר כה מנ םא אה ה, ל הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ם, עולה ת הה א אל רה ז בה אה רוך הוא וש דוש בה קה ל הנ כנ ה אה ן זל ילה אי א, מי לה ר אל מנ םא אה ל ל בה ב בו. אמ חוצי ינד הנ ן בש זל רש גנ י הוא כנ כי
ם כל לש כה יום אמ י בש ים כי להי ענ אל י יםדי ה כי ל זל ענ מות. וש י עולה אי יו בורש הש ם תי תל אנ נו וש מל לו מי כש רו, אי בי ת חמ א אל ן שוני מה ל אג כה וש

נו. מל לו מי םאכש םא ת ל יו של לה ם עה כל תש ה אל וה ה, צי ת זל ע אל הוא יהדנ שום של גו', ומי נו וש מל מי

לו םאכש םא ת ים ל להי ר אל מנ י אה ף כי תוב אנ כה יהה - של ר הה קל רו של מש אה ה של לה חי תש ר. בנ קל רו של בש כםל די ק, בנ חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
יר לו. תי ם הי כגלה ל, וש םאכי כםל ת ן אה גה ץ הנ כםל עי תוב מי י כה רי המ ך, של םא כה ל ן, וש גה ץ הנ כםל עי מי

ת כנ רש ל בי ו. ה' - ענ צנ יש תוב ונ כה ה, של רה ה זה ל עמבודה רוך הוא ענ דוש בה קה ה אותו הנ וה צי ינו של ני י שה רי י, המ י יוסי בי ר רנ מנ אה
יו ים הה שי נה ה אמ מה י כנ כי יות. וש לוי עמרה ל גי אמםר - ענ ים. לי מי יכות דה פי ל שש ם - ענ דה אה ל הה ים. ענ יני די ל הנ ים - ענ להי ם. אל שי הנ

יהה. ה הה זל ן הנ ילה אי ל הה כםל ענ אי הנ דנ א ונ לה ה? אל יך זל רי הוא צה ם של עולה בה

ל אותו נוטי וש רוד.  פי ה  עושל דו,  בנ לש בי ל אותו  נוטי של י  מי ל  כה של לו.  לה הנ וות  צש מי הנ ל  כה ים  חוזי אמ בו  של שום  מי
ם אותה ה בש רה ה זה יות. עמבודה לוי עמרה גי ים וש מי יכות דה פי ה ושש רה ה זה ל עמבודה טנ נה ים בו, וש חוזי אמ ה של טה מנ לש ים של לוסי אוכש בה
יות לוי עמרה ה. גי ל זל ה ענ נל מג סמא"ל מש ה. וש בורה ד גש צנ הוא בש ה של זל ן הנ ילה אי ים בה לויי ים תש מי יכות דה פי ים. שש ני מג ים מש דולי גש
יות. לוי עמרה גי שוד בש ילה חה הש םא יי ל ה של לה עש ם בנ א עי לה ה אל דה בנ לש ה בי שה אי ת הה ן אל מי זנ סור לש אה את, וש רי קש ה ני שה אי יא, וש ה הי שה אי

חוז בו. כםל אה י הנ רי המ ם, של כגלה ר בש בנ נו, עה מל ל מי כנ אה ן של יוה ה. כי זל ן הנ ילה אי ה בה וה טנ צש ם הי כגלה ה בש ל זל ענ וש

ה. מה ה עי לה עש ן בנ ם כי א אי לה ה אל דה בנ לש ה בי שה ם אי ד עי ינחי תש הי סור לש אה ך הוא, של ה כה ר זל בה אי דה דנ ר, ונ מנ ה אה הודה י יש בי רנ
ר בה דה י. וש מותי םא תה ל ך וש יהדי י בש עי י וגש בי רש תש קי ם אנ י, גנ תי תש םא מנ ל ה וש זל ן הנ ילה אי י לה תי עש גנ י הי רי ר, המ מנ ע? אה שה ה אותו רה שה ה עה מל

מו. צש ענ ה מי יף לה ה הוא הוסי זל

מו יחות, כש ה רי לה על ה] הל דל ן [שה ילה ק, אותו אי חה צש י יי בי ר רנ מנ ה? אה תה אמ ה רה מה גו'. בנ י טוב וש ה כי שה אי א הה רל תי יהד ונ מי
נו. מל כםל מי אל ה אותו לל דה מש ה, חה יהה עולל הה יחנ של ל אותו רי לנ גש כו ה'. ובי רמ ר בי של ה אמ דל יחנ שה רי ר (בראשית כז) כש מנ אל נל של
יהה זו אי ר לו, רש מנ ם? אה יהל ני י שש יני ה עי נה חש קנ פה תי תוב ונ י כה רי המ ה, ונ הודה י יש בי ר לו רנ מנ ה. אה תה יש יהה הה אי ר, רש מנ י אה י יוסי בי רנ

א. קה וש ה דנ שה אי א הה רל תי תוב ונ כה ה], של תה יש ב הה לי עור הנ ה אותו [נ"א שי חה קש ן לה ילה אי ל הה עור של שי בנ

ר חנ תוב אנ ה כה ה בו. מנ בה ינשש תש םא הי ל י טוב וש ה כי תה אמ י טוב - רה ה. כי תה אמ םא רה ל ה וש תה אמ י טוב - רה ה כי שה אי א הה רל תי ונ
ה ידה רי פש הי ת. וש ול ם מה עולה ל הה כה ה לש מה רש גה ת, וש ול מה קום הנ מש ה בי קה בש דש יא ני הי נו. וש מל ח מי קנ תי תוב ונ םא כה ל יו, וש רש פי ח מי קנ תי ך? ונ כה
י ים. ומי מי עולה ים לש די רה פש םא ני בור ל די י קול מי רי המ ה, של לה עש בנ ה מי שה יד אי רי פש הנ רוד לש ם פי רנ ה גה א זל טש חי ת, ובש ול מה ים מי יי חנ

ר. פה עה ן לל תה בור, ני נו די מל ל מי טה ני ן של יוה כי ר. וש בי דנ םא יהכול לש ל ם וש לי אנ תש בור, מי די יד קול מי רי פש מנ של

יהה, י דומי תי מש לנ אל ר. נל כה עש י נל בי אי טוב וכש י מי יתי שי חל יהה הל י דומי תי מש לנ אל תוב (תהלים לט) נל עון, כה מש י שי בי ר רנ מנ אה
לות. גה יא בנ הי ן של יוה בור, כי די ת הנ יג אל הי נש קול מנ ל של לנ גש ם? בי ענ טנ ה הנ לות. מה גה ל בנ אי רה שש ת יי סל נל ה אותו כש רה מש ה אה סוק זל פה
םא ל טוב, של י מי יתי שי חל הל ל של לנ גש ם? בי ענ טנ ה הנ גו'. מה יהה וש י דומי תי מש לנ אל ה נל ל זל ענ ע, וש מה שש םא ני בור ל די ה, וש נה מל ד מי רה פש קול ני
יא הי ד, של וי דה ה לש לה הי תש יהה? זו  ה דומי ה זל ה. מנ לה הי יהה תש דומי ך  ים (שם סה) לש רי ל אומש אי רה שש יי ה. וש תה קול אי ך  הולי
ק לי תנ סש הי ת של קל שותל יהה וש יא דומי הי ך  לש לה גש ך? בי ה לש ה זל ק, מנ חה צש יי י  בי ר רנ מנ י קול. אה לי ת בש קל שותל לות וש גה יהה בנ דומי

ה קול. נה מל מי
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ד, חנ ן הוא פנ יי ינ הנ ד של מי לנ א מש לה ה? אל ל זל צל ה אי ן זל ינ נש ה עי ב? מה לה חה ן וש יי הו ינ ב (ישעיה נה). מנ לה חה ן וש יי יר ינ חי לוא מש ובש
ך? תש עש ל דנ ה ענ ב עולל לה חה ן וש יי ר. ינ יותי ינו  לי רוב אי הוא קה י של ני פש ה? מי לה חי ן תש יי יר ינ כי זש ה הי י מה ני פש ד. ומי סל ב הוא חל לה חה וש

ב: ע"כ. לה חה ן וש יי מות ינ מםר, דש א אל לה אל

ה ה בו שורל ן זל ילה י אי רי המ ם. של עולה ל הה כה ת לש ול מו מה רש גה ה לו, וש נה תש נה ים וש בי נה ה עמ טה חמ סה ינו של ני י שה רי יו, המ רש פי ח מי קנ תי ונ
י ני ם בש א אותה לה ת. אל ול ם מה ענ ים טנ ם טועממי עולה י הה ני ל בש ת, כה טל יא שולל הי של ה. וכש לה יש לנ ט בנ שולי ן של ילה הוא אי ת, וש ול מה הנ
ה ל זל ענ ם, וש קומה מש שות לי פה נש רות הנ דון, חוזש קה פי הוא בש ל של לנ גש דון. ובי קה פי ם בש שה פש ה ננ ים לה ני נותש ים וש ימי די קש ה מנ מונה אל הה

תוב. ילות כה לי ך בנ תש מונה אל (תהלים צב) ול

ו. שה כש ד ענ ענ עו  םא יהדש ל ה של ם מנ עולה עות הה ת רה ענ דנ לה חו  קש פש י ני רי המ ר, של מנ יהא אה י חי בי ם. רנ יהל ני י שש יני ה עי נה חש קנ פה תי ונ
ק לי תנ סש הי ם וש יהל לי ה עמ סל כנ יהה מש הה יון של לש ר על דו זםהנ בש אי ם, של ם הי מי ירג י עי עו כי ז יהדש ע, אה ת רנ ענ דנ חו לה קש פש ני וש עו  יהדש ן של יוה כי
ן ילה אי ל אותו  ים של מי לה צש ם  אותה בש סות  כנ תש הי לש קו  בש דש ני  - ה  נה אי תש ה  עמלי רו  פש תש יי ונ נו.  מל מי ים  מי עמרג רו  אמ שש ני וש ם,  הל מי
ה זל ם הנ עולה הה עו מי יהדש ן של יוה ר, כי מנ י אה י יוסי בי גםרםת - רנ ם חמ הל ינעמשו לה ן. ונ ילה אי ל הה ים של לי ים עה אי רה קש ני נו של מל לו מי כש אה של
ם עולה ם בה הל ק בה זי חנ תש הי ק לש ם חםזל הל שו לה עה ן, וש ילה אי ל הה ים של לי ם עה י אותה די ל יש ג ענ הה נש ה מג זל ם הנ עולה הה או של קו בו, רה בש דש ני וש
ם. יהל לי ן עמ גי הה י לש די ן כש ילה אי ל הה ים של לי ם עה אותה ן בש יי י זנ לי גםר כש חש צו לנ רה ם, וש עולה ל הה ים של פי שה י כש יני ל מי עו כה ז יהדש אה ה. וש זל הנ

ל לנ גש בי יומו  קי ד בש מנ םא עה ל ל וש לי קנ תש תון הי חש תנ ם הנ עולה הה דונו, וש ני ין וש די ה בנ לשה שש סו  נש כש ז ני ר, אה מנ ה אה הודה י יש בי רנ
עור הה ים של בושי לש רוך הוא בי דוש בה קה ם הנ יש אותה בי לש ך הי ר כה חנ י. אנ יננ ר סי הנ ל בש אי רה שש דו יי מש עה ד של ש, ענ חה נה ת הנ מנ זגהמ
ה, לה עש מנ לש ים של יוני לש על ם בה הל ים בה שי מש תנ שש יו מי הה נות אור של תש יו כה ה הה לה חי תש נות עור. בנ תש תוב כה כה הו של ם. זל הל ה מי נל הל נל
ים להי אל ט מי ענ מש הו  רי סש חנ תש תוב (שם ח) ונ כה של הו  אור. זל הה אותו  נות מי הה ים לי אי בה יו  ת הה רי שה י הנ כי אמ לש מנ שום של מי

ש. פל נל םא הנ ל ם וש הל ה מי נל הל עור נל הה נות עור, של תש או - כה טש חה ת של עי כה הו. וש רי טש ענ ר תש דה הה בוד וש כה וש

ם, יי ננ ה שש ידה הולי ם וש הל ה מי רה בש ענ תש הי ה וש וה ל חנ או ענ ם בה יי ננ יהה. שש ה הה מה זגהמ ל הנ ן של אשון. בי ן רי ידו בי ך הולי ר כה חנ אנ
ה ה דומל זל לו, וש ד של צנ ה לנ ה דומל ה. זל ד זל צנ ה לש זל ה וש ד זל צנ ה לש דו זל רש פש ם ני הל לה רוחנ של ינו, וש מי א לש ה יהצה זל ינו וש מי א לש ה יהצה זל
ל ד של צנ ים, ומי אי ים בה פי שה ים וכש די שי רוחות וש ים וש עי רה ים הה יני מי ל הנ ד של ל צנ ים של דורי מש ל הנ ן כה יי ל קנ ד של צנ לו. מי ד של צנ לנ
ל נו כה מל מי סו  ינחמ תש הי ת וש א שי בה ד של ענ מו  ן עי קנ תש םא ני ל ע. וש ן רנ יי ינ ן טוב בש יי מות. ינ לי שש םא בי ל ר וש ים יותי מי חמ ל רנ ל של בל הל

ם. עולה י הה עי שש רי ים וש עי שה ים ורש צופי ם חמ ל אותה או כה ן בה יי קנ ם. ומי עולה ל הה תנ שש ם, ובו ני י עולה יקי די ל צנ ם דורות של אותה

רםג המ ים לנ אי ים ובה ני זגיה נות מש חמ י מנ יני יו מי נה פה ה לש אה רה ל של לנ גש ד, בי יהה פוחי ן, הה יי א קנ טה חה ה של עה שה ר, בש זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
יך נל פה ה ומי ה זל ר. מנ תי סה יך אל נל פה ה ומי מה דה אמ י הה ני ל פש ענ יום מי י הנ תה אםתי שש רנ ן גי ר? הי מנ ה אה ה, מה שובה תש ר בי זנ חה של אותו. וכש
נו. מל יו מי נה יר פה תי סש םא הי ל ר (תהלים כב) וש מנ אל נל מו של ר, כש מנ א אה בה י אנ בי י. רנ לי ן של יה נש בי הנ ר מי תה סש ילה ני הש א אל לה ר? אל תי סה אל
ל ענ י. וש יחו בי גי םא ינשש ל ר של תה סש ילה ני הש ך אל לש ים של ני פה ם הנ אותה ר, מי תי סה יך אל נל פה ה ומי ל זל ענ יו. וש נה ה פה ר מםשל תי ינסש (שמות ג) ונ

י. ני גי רש י ינהנ אי ל מםצש יהה כה הה ה וש זל

יו לה ן עה תנ ה נה תורה יות הנ ם אותי יי תנ ים ושש רי שש על ת מי חנ ה אות? אות אנ ה זל גו'. מנ י וש תי לש בי ן אות לש יי קנ ם ה' לש יהשל ונ
ם ה קה ל זל ענ ה. וש שה אי ה? זו הה דל שה ה בנ ה זל ה, מנ דל שה ם בנ יותה הש י בי הי יש תוב ונ כה ה של ה זל ה, מנ הודה י יש בי ר רנ מנ יו. אה לה ן עה גי הה לש
ל ל ענ בל הל ן בש יי א קנ ני קי וש ם.  עולה ל הה כה ת לש ול ם מה רנ גה ל סמא"ל של ד של צנ רםג מי המ לנ ש  יהרנ ה  ד זל צנ י מי רי המ ג אותו. של רנ הה וש
ר מנ נו. אה בה רש ל קה בי קנ תש םא הי ל ל של יו, ענ נה לו פה פש יי אםד ונ ן מש יי קנ ר לש חנ יי תוב ונ כה ינו של אי י רה רי ר, המ מנ יהיא אה י חי בי לו. רנ ה של בה קי נש הנ

דו. גש נל יהה לש כםל הה הנ ך הוא, וש לו, כה

ך א כה לה ץ? אל את רםבי טה ח חנ תנ פל יב לנ יטי םא תי ם ל אי ת וש אי יב שש יטי ם תי םא אי ל תוב המ כה ה של ה זל ה, מנ הודה י יש בי ר רנ מנ אה וש
י רי המ ת. של אי ר שש תוב (בראשית מט) ילתל כה של מו  ת? כש אי ה שש ה זל ת. מנ אי ז שש יך, אה עמשל יב מנ יטי ם תי םא אי ל ר, המ מנ אה
את טה ח חנ תנ פל יב לנ יטי םא תי ם ל אי ת, וש אי יב שש יטי ם תי ה אי ל זל ענ יו. וש עמשה מנ לוי בש תה יד, וש מי כםל תה ר בנ ח יהתי בנ כור ייש של בש לנ

ץ. רםבי

מו ח, כש תנ ם. פל עולה ל הה ים של עי ים רה עמשי ל מנ ים ענ יני ים די אי יוצש נו  מל מי ה של לה עש מנ לש ח של תנ פל הו  ח? זל תנ פל ה לנ ה זל מנ
יד תי הוא עה ת, וש ול מה הנ ך  אנ לש ה מנ ץ, זל את רםבי טה ח - חנ תנ פל אותו  ק. ולש דל י צל עמרי י שנ לי חו  תש ר (תהלים קיח) פי מנ אל נל של

ך. מש ע מי רנ פה הי לש

ה. לה עש מנ ה לש נה שה הנ םאש  ה. ר טה מנ ה ולש לה עש מנ אי סוד לש דנ ונ ה  נה שה הנ םאש  ר ם. בש דה ד אה ה נולנ נה שה הנ םאש  ר ה, בש אי םא רש ב
תוב (בראשית כא) כה יהה? של ה הה ה זל נה שה םאש הנ ר בש נו של ן לה יי ננ דות. מי קה פש רות ני ה עמקה נה שה םאש הנ ר ה. בש טה מנ ה לש נה שה םאש הנ ר
ד ם עומי עולה הה ין, וש די א] בש יהצה ה [וש נה שה םאש הנ ר א בש ם יהצה דה אה שום של ה. ומי נה שה םאש הנ ה ר א זל קה וש ה' דנ ה. ונ רה ת שה ד אל קנ ה' פה ונ

ד. מנ שש תג ד של תו - ענ שוקה יך תש לל אי ך. וש מש ע מי רנ פה הי י לש די ץ - כש את רםבי טה אי. חנ דנ ח ונ תנ פל ך לנ שום כה ין, ומי די בש

ט םא שולי רו, ל מש אן אה כה ם. מי ת כגלה ילה אל חנ ה מש תה אנ וש תוב (נחמיה ט)  כה - סוד הוא, של ל בו  שה מש ה תי תה אנ וש
ז ם, אה יד אותה מי ינשש ת  ול מה הנ ך  אנ לש מנ ן של יוה ה, כי ל זל ענ וש ם.  עולה י הה עי שש רי דו  מש יגשש ן של מנ זש א בי לה הוא אל רוך  בה דוש  קה הנ
א. קה וש ה דנ תה אנ ה). וש שובה תש ל בו (בי שה מש ה תי תה אנ תוב וש כה ם, של עולה ע לה רנ הה א לש םא ייצי ל יו של לה ט עה רוך הוא שולי דוש בה קה הנ

ה. שובה תש ל בו - בי שה מש ה תי תה אנ ר, וש מנ ה אה הודה י יש בי צוי. רנ ל מה מושי ת הנ לקל חמ מנ ל הנ ר של של קל ק, בנ חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
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ים יו דומי הה ץ, וש רל אה ת הה ים אל קי לש חנ יו מש ם, הה עולה ים בה כי ן הולש יי ל קנ ם דורות של יו אותה הה של ר, כש מנ י אה י יוסי בי רנ
ים. תוני חש תנ ים וש יוני לש על לש

או טש חה וש ם  דה י אה ני בש נות  בש או  ה, רה לה עש מנ לש ם מי תה שה דג קום קש מש מי לו  פש נה של "ל, כש אי זה עמ ונ "א  זה ק, עמ חה צש יי י  בי ר רנ מנ אה
ץ. רל אה יו בה ים הה לי פי נש הנ תוב וש כה ים, של ילי פי יו נש ה הה לל אי ים. וש ני ידו בה הולי וש

ה רה בש ענ תש הי ה וש מה ה זגהמ יל בה טי ה, הי וה ל חנ א סמא"ל ענ בה של י כש רי המ ים, של להי י אל ני יו בש ן הה יי י קנ ני ר, בש מנ יהיא אה י חי בי רנ
יו םא הה לו, ל ד של צנ הנ מי או  בה ם של ל אותה כה ם, וש דה י אה ני ר בש אה שש ה לי יהה דומל םא הה ל לו  ה של אל רש מנ הנ ן, וש יי ת קנ ה אל ידה הולי וש

ים. להי אל י הה ני א בש לה ים אל אי רה קש ני

בון שש חל ץ כנ רל אה יו בה ים הה שי ים. שי בםרי גי ה הנ מה ים, הי אי רה קש ני ך  ים כה ילי פי י] נש ני ם [בש לו אותה פי אמ ר, ונ מנ ה אה הודה י יש בי רנ
י י יוסי בי ה. רנ יב לה בי ים סה בורי ים גי שי ם (שיר ג) שי תוב שה כה ם, וש עולה ר מי של ים אמ בםרי גי ה הנ מה אן הי תוב כה ה. כה לה עש מנ לש של
נו. רש מנ אה ם של ה? הוא עולה ם זל הו שי ם, מנ שי י הנ שי נש א. אנ קה וש ם דנ עולה ש. מי מה ם מנ עולה ר מי של ים אמ בורי גי ה הנ מה ר, הי אומי
ה שה אי ן הה קםב בל יי תוב (שם) ונ כה ם, וש בו שי קש נה ם (ויקרא כד) בש תוב שה כה ם, וש שי י הנ שי נש אן אנ תוב כה א. כה קה וש ם דנ שי י הנ שי נש אנ

ם. שי ת הנ ית אל לי אי רש שש יי הנ

השלמה מההשמטות (סימן ל"ו)

ם. שי י הנ שי נש תוב (בראשית ו) אנ כה יו, של ע הה רה ד הה ל צנ ים של בורי ים גי רי בה יו, וגש ה הה ם זל עולה ר, מי מנ יהיא אה י חי בי רנ

ה. מה ם הי עולה י מי יך כי דל סה חמ יך ה' ונ מל חמ כםר רנ תוב (תהלים כה) זש ה כה מו זל ם. כש שי י הנ שי נש א אנ לה תוב, אל םא כה ם ל י שי שי נש אנ

ה. לה עש מנ ה לש דושה ה קש בה כה רש יות מל הש ים לי אשוני רי בות הה אה ם הה הי הוא, וש רוך  בה דוש  קה ם הנ ח אותה קנ אי לה דנ ונ ם  עולה מי
כו': ע"כ. תוב וש כה למםה, של שש לי תו של טה י מי ם - זוהי עולה ק, מי חה צש י יי בי ר רנ מנ אה

ה ר [זל מנ אל נל מו של רוך הוא, כש דוש בה קה ם הנ ח אותה קנ ה לה טה מנ לש ם של עולה יו, ומי ש הה מה ם מנ עולה ר, מי מנ יהיא אה י חי בי רנ
ה מו זל ם. כש י שי שי נש א אנ לה ם, אל שי י הנ שי נש תוב אנ םא כה ל ם, וש י שי שי נש תוב אנ כה יו, של ע הה רה ד הה ל צנ ים של בורי ים גי רי בה יו, וגש הה
ם ח אותה קנ ה לה טה מנ לש ם של עולה אי. ומי דנ ם ונ עולה ה. מי מה ם הי עולה י מי יך כי דל סה חמ יך ה' ונ מל חמ כםר רנ תוב] (תהלים כה) זש כה
ר של ים אמ בםרי גי ה הנ מה אן הי ם כה ה. גנ לה עש מנ ה לש דושה ה קש בה כה רש יות מל הש ים לי אשוני בות רי ם אה הי וש הוא.  רוך  בה דוש  קה הנ
למםה, שש לי תו של טה הו?] זו מי ם [ומנ עולה ר, מי מנ ק אה חה צש י יי בי רוך הוא. רנ דוש בה קה ם הנ ח אותה קנ אי לה דנ ם ונ עולה ם. מי עולה מי
םא ן ל יי דנ י עמ רי המ [של ים  להי אל י הה ני בש או  רש קש ני ם  ר, כגלה מנ א אה חה י אה בי ה. רנ יב לה בי ים סה בורי גי ים  שי ג) שי תוב (שיר  כה של

ה]. מה שש בנ תש הי

תוספתא

ה וה צי ן וש דל ן עי גנ א אותו בש רה ם, בה דה אה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה בה ה של עה שה ה, בש כה רה בש ם לי רונה כש ינו זי בותי רו רנ מש אה
רוך דוש בה קה י הנ ני פש רו לי מש "ל, אה אי זה עמ "א ונ זה ם, עמ יי מנ י שה כי אמ לש י מנ ני ן, ושש דל ן עי גנ ש מי גםרנ א וש טה וות. חה צש ע מי בנ ל של אותו ענ
ע? רה ר הה ל ייצל ים ענ כולי ם יש תל י אנ כי רוך הוא: וש דוש בה קה ם הנ הל ר לה מנ ים. אה יקי די ינו צנ יי ץ, הה רל אה נו בה ינו אה יי לו הה הוא: אי
תוב כה וש ץ,  רל אה בה יו  הה ים  לי פי נש הנ ר  מנ אל נל של מו  כש הוא,  רוך  בה דוש  קה הנ ם  יל אותה פי הי יהד  מי ים.  כולי יש יו:  נה פה לש רו  מש אה
או טש רו. חה חה ר בה של כםל אמ ים מי שי ם נה הל לה חו  קש יי ר ונ מנ אל נל ע, של רה ר הה ם ייצל הל ס בה ננ כש ץ ני רל אה לה דו  יהרש ה של עה שה ים. ובש בםרי גי הנ

ם. ע"כ התוספתא. תה שה דג קש רו מי קש על נל וש

דוש קה ם הנ ר אותה קנ עה ך  ר כה חנ ד. אנ חה קום אל מה ים בש יקי קי ים דנ שומי ים רש רי תה סש ני יו  יעות הה טי נש ל הנ ה, כה אי םא רש ב
ם דה דםת אה פר תולש ה סי תוב זל כה ה של ה זל ל, מנ אנ א שה יסה י יי בי מו. רנ יש קנ תש הי ר וש חי קום אנ מה ם בש ל אותה תנ שה הוא וש רוך  בה
ה א, זל בה י אנ בי ר לו רנ מנ ם? אה ך אםתה רל בה יש ם ונ אה רה ה בש בה קי ר ונש כה ה אםתו זה שה ים עה להי מות אל דש ם בי דה ים אה להי םא אל ר יום בש בש
י רי המ יון של לש ר על פל כו'. סי ים וש מורי ים גש יקי די ל צנ ד של חה ה, אל נה שה םאש הנ ר ים בש חי תה פש ים ני רי פה ה סש לשה ינו, שש ני יון. שה לש סוד על
ה לה עש מנ לש לות של לה הוא כש ר של פל ה [סי טה ה ומנ לה עש ל מנ לות של לה י כש עי צה מש ר אל פל ה. סי יבה תי את כש נו יוצי מל כםל, מי א הנ נו יוצי מל מי
א רה קש ני י של ישי לי ר שש פל אשון, סי רי ם הה דה ל אה ים סוד של די דה צש ל הנ כה ז לש אוחי כו'] [וש ים סוד וש די דה צש ל הנ כה ז לש אוחי ה וש טה מנ ולש
ים יקי די ל צנ הו של זל ם, וש דה דםת אה א תולש רה קש ני י של ישי לי ר שש פל אשון. סי רי ם הה דה ב אה תה כש בי ה של תורה ה] של א] תורה רה קש ני [נ"א וש

דות. ה תולה עושל אי של דנ סוד), ונ יק (יש די ה צנ ם, זל דה דםת אה ר תולש פל ה סי תוב זל כה הו של ים. זל מורי גש

ה מה גש דג מו בש יש קנ תש הי ה, וש טה ה ומנ לה עש מנ כםל לש ן הנ קנ תש ז ני אי אה דנ י ונ רי המ ים, של להי מות אל דש ם בי דה ים אה להי םא אל ר יום בש בש
ד. חה אל ל בש לה כש ד ני חה ם אל תה ם, סש אה רה ה בש בה קי ר ונש כה ת. זה חנ אנ

אותו ץ בש רה ם של דה דות אה ר תולש פל הו סי ב. זל גה שש ני יק וש די ם ה' בו יהרוץ צנ ל עםז שי דנ גש תוב (משלי יח) מי ה. כה נה שש מי
י ני בש אן יהדוענ לי ד. כה חה כםל אל הנ ם ה', וש ל עםז שי דנ גש הו מי זל ד, וש וי ל דה דנ גש הו מי א זל לה הו? אל עמשי ה מנ ה מנ זל ל הנ דה גש מי ל. הנ דה גש מי
יהרוץ ם ה' בו  ל עםז שי דנ גש ה סודו מי מונה אל י הה ני בש ם. לי דה דות [(יש שלא גורסים) אה ר תולש פל אי סי דנ ונ הו  ה זל מונה אל הה

ה. (ראה ציור למעלה). מונה אל י הה ני בש ם לי דה יק] אה די ב. יהו"ה צנ גה שש ני יק וש די צנ

י ני בש יענ לי גי ה הי ר זל פל סי ה. וש יונה לש ה על מה כש ענ חה יהה יודי אשון, ובו הה רי ם הה דה אה ד לו לש אי יהרנ דנ ר ונ פל א, סי בה י אנ בי ר רנ מנ אה וש
ה ר זל פל סי ים בו. וש עי יודש ים בו וש ני בונש תש ה. ומי יונה לש ה על מה כש ע בו חה ן בו, יהדנ בוני תש הי ה לש כה זה י של דור, ומי י הנ מי כש ים חנ להי אל
ר. פל אותו סי ז בש חנ ן, אה דל ן עי גנ ם מי דה א אה יהצה ה של עה שה יו. ובש נה פה ים לש ני מג ים מש יחי לי ה שש לשה סודות ושש ל הנ ענ יד אותו בנ הורי
ח כנ שה םא תי ל י של די ם, כש קםדל מו מי יבו לו אותו כש שי הי בונו, וש י רי ני פש ה לי כה ל ובה לי פנ תש ר], הי ענ שנ נו [לנ מל ס מי נו] טנ מל א [מי יהצה של כש
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ם. בונה ת רי ת אל ענ דנ לו לה דש תנ שש יי ם וש דה י אה ני בש ה מי מה כש חה

ה, מה כש חה הו סוד הנ זל יהה, וש ם הה דה דות אה ל תולש ר של פל ל סי קום של מה ר מי פל ה סי זל נוך, וש חמ יהה לו לנ ר הה פל ינו, סי ני ן שה כי וש
ל ר ענ ענ ננ נםך לנ תוב (משלי כב) חמ כה ר, של ענ ננ הוא הנ ים. וש להי ח אםתו אל קנ י לה נו כי ינל אי תוב וש כה הו של ל. זל טנ ץ ני רל אה הה י מי רי המ של

פיי דנרשכו.

ה אה יהדו. ומי רו בש סש מש חות ני תש פש ף מנ לל אל יחות, וש לי ה שש שה עה ן וש תנ נה ר וש סנ ה מה זל יהדו. וש רו בש סש מש ים ני יוני לש ים על זי נה ל גש כה וש
הו ש אותו. זל מי שנ ם לש עולה הה ח אותו מי קנ רוך הוא לה דוש בה קה בונו. הנ רי ים לש רי שה ר קש קושי ל יום וש כה חנ בש כות לוקי רה בש

ים. להי ח אםתו אל קנ י לה תוב כי כה של

ים זי נה ל גש ה לו כה אה רש רוך הוא, הל דוש בה קה ז אותו הנ חנ אה ה של עה שה נוך. בש ל חמ רו של פש א סי רה קש ני ר של פל ר סי סנ מש ה ני זל ומי
ים ידי סי ם חמ י אותה רי שש רו. אנ פש סי ינו בש אי כםל רה הנ יו, וש פה נה עמ לו ונ ים של לי עה הל ן וש גה ע הנ צנ מש אל ים בש יי חנ ץ הנ ה לו עי אה רש ים. הל יוני לש על
ר (תהלים כה) סוד ה' מנ אל נל של מו  ים, כש מי עולה ם לש הל ה מי חה כש שש םא ני ל ם וש הל ה לה תה לש גנ תש ה הי יונה לש ה על מה כש חה ים של יוני לש על

ם. יעה הודי יתו לש רי יו ובש אה ירי לי

יהה אותו ן הה מנ אותו זש ר, בש מנ א אה חה י אה בי גו'. רנ ר וש שה ם הוא בה גנ שנ ם בש עםלה ם לש דה אה י בה םא יהדון רוחי ר ה' ל םאמל י ונ
ת), ול מה ץ הנ עי (מי ת)  ול מה הנ ה בו  שורל ן (של ילה אי יק בה ים ומורי יי חנ הנ ץ  עי ה מי יונה לש על יא רוחנ  א, מוצי יוצי וש ענ  שופי ר של הה נה
ה רוחנ קה לש תנ סש ז הי ח. אה תנ פל בו לנ ינצש תש הי עות וש לו רה עה ד של ים, ענ בי ים) רנ ני מנ ים (זש ם יהמי דה י אה ני תוך בש כות רוחות לש שה מש ני וש
ת תי ם. לה עםלה ם לש דה אה י בה םא יהדון רוחי תוב ל כה הו של ם. זל דה י] אה ני בש י [מי ני בש מות בי שה חו נש רש פה ה של עה שה ן בש ילה אותו אי ה מי יונה לש על

ם. דה י אה ני בש מות בי שה חו נש רש פה ה של עה שה ם בש עולה לש

יר אי הוא מי ה, של ה מםשל ם זל גנ שנ רו) בש מש ר אה זה עה לש י אל בי ל רנ תו של יבה ישי ר, (בי מנ ר אה זה עה לש י אל בי ר, רנ שה ם הוא בה גנ שנ בש
ז מל ה - רל נה ים שה רי שש על וש ה  אה יו מי יהמה יו  הה וש ים.  בי ים) רנ ני מנ ים (זש ם יהמי עולה ם בה דה י אה ני ים בש די ה עומש זל כםחנ  ה, ומי נה בה לש לנ
א לי מה לש יהה. אי הה ך  כה ים. וש יי חנ ץ הנ עי אותו  ם מי דה י אה ני בש ים לי יי ק] חנ יק [זורי ז מורי אה ה. וש ה תורה נה תש ני ל יהדו  ענ ה, של מםשל לש
יהה ים הה יי חנ ץ הנ י עי רי המ ת. של ול מה ך הנ אנ לש מנ רות מי לגחות. חי ל הנ רות ענ תוב (שמות לב) חה כה הו של ל. זל אי רה שש יי או  טש חה של

ה. טה מנ ך לש מושי

חוז ה, אה טה מנ חוז לש ם אה גנ שנ ים. בש יי ל חנ של יק) רוחנ  חי רש הנ יק (לש רי הה ר לש בה דה ד הנ ר עומי שה הוא בה "ם של גנ שנ ל בש ענ וש
ב ל גנ ף ענ ש, אנ מל של י הנ רי המ ה, של נה בה לש יר לנ אי יהה מי הה ם וש עולה ן הה ס מי ני כנ תש א הי לה ת, אל םא מי ה ל ינו מםשל ני ה שה ל זל ענ ה. וש לה עש מנ לש
ת יכנ שי מש ר - בי שה ם הוא בה גנ שנ ר בש חי ר אנ בה ה. דה ך מםשל ה, כה נה בה לש יר לנ אי ס ומי נה כש א ני לה ת, אל םא מי ם, ל עולה ן הה ס מי ני כנ תש מי של

ה. זל ם הנ עולה י הה עמשי מנ ל בש די תנ שש הי גוף ולש ר הנ חנ ך אנ שי מה הי ר לש שה בה יות הנ הש ר לי ב, חוזי ן רנ מנ ם זש דה י אה ני בש רוחנ בי הה

ידו, הולי וש טו  שש פנ תש הי ך  ר כה חנ ים. אנ ידי סי חמ ים ונ יקי די ם צנ ת, כגלה שי מי נו  קש תש ני דורות של ל (הנ ק, כה חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
עמבםד לנ ם וש עולה קון הה ם תי הל ין לה קי תש הי א נםחנ וש בה ד של בות. ענ רה חמ ים ובנ חי מה רש רםג בי המ ם לנ עולה ה]) הה מה כש חה נות [וש מה דו אג מש לה וש
ל תוב עוד כה כה ה, של ת זל כו אל רש טה צש הי ך  ר כה חנ ים, אנ רי קוצש ים וש עי יו זורש םא הה ה ל לה חה תש הנ י בנ רי המ ץ. של רל אה ת הה ן אל קי תנ ולש

גו'. ץ וש רל אה י הה מי יש

ים יכו יהמי רי ינאמ י של די ם כש דה י אה ני בש ין רוחנ בי קי תש הנ ם ולש ן עולה קי תנ רוך הוא לש דוש בה קה יד הנ תי ר, עה מנ ר אה זה עה לש י אל בי רנ
ה ה' חה ח ומה צנ נל ת לה ול מה ע הנ לנ תוב (שם כה) בי כה גו'. וש י וש מי י ענ מי ץ יש עי י הה ימי י כי תוב (ישעיה סה) כי כה הו של ים. זל מי עולה לש

ר. בי י ה' די ץ כי רל אה ל הה ל כה ענ יר מי מו יהסי ת ענ פנ רש חל ים וש ני ל פה ל כה ענ ה מי עה מש ים די להי אל

ה. שה רה פה קון הנ ה תי אה לש הה אן וה כה ים. מי רי בה דש נו הנ קש תש אן ני ד כה ענ

בשריאשיית

ל סוד יקות של קי חמ ק בנ קנ ם, חה עולה ת הה הוא אל רוך  בה דוש  קה א הנ רה בה של כש ינו, של ני י שה רי עון, המ מש י שי בי ר רנ מנ אה
תון חש ם תנ ה עולה שה עה ד. וש חה סוד אל כםל בש הנ ה, וש טה מנ ק לש קנ חה ה וש לה עש מנ ק לש קנ חה ים וש יוני לש סודות על ה תוך אורות בש מונה אל הה
ק קנ הוא חה רוך  בה דוש  קה ן הנ כי לה וש ד.  חה חוד אל יי בש ד  חה כםל אל יות הנ הש ה לי ד זל גל נל ד כש ה עומי זל וש יון.  לש על ם הה עולה של מו  כש

מות. עולה ת הה א אל רה ם בה הל ה, ובה טה מנ ה ולש לה עש מנ יות לש ל אותי יקות של קי חמ

ר, מנ אה ח וש תנ אשון. פה רי ם הה דה ת אה א אל רה ם בה ך גנ ם, כה עולה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה ה הנ שה עה מו של ה, כש אי םא ורש וב
א אותו רה יונות, ובה לש רות על עמטה בנ ר אותו  טי הוא עי רוך  בה דוש  קה י הנ רי המ ית. של רי בש רו  בש ם עה דה אה ה כש מה הי (הושע ו) וש
מות דש א בי רה בש ם, ני דה א אה רה בש ני של י כש רי המ יו. של נה פה לש דו מי חמ עו ופה ם זה כגלה כםל, וש ם בנ לי יות שה הש ם לי עולה ל הה ים של די דה ה צש שה שי בש
ן גנ רוך הוא בש דוש בה קה יסו הנ ני כש ך הי ר כה חנ אנ יו. וש נה פה לש ים מי די ים ופוחמ עי זה מות וש ה דש אותה ים בש לי כש תנ סש יו מי הה ה, וש יונה לש על
סודות וש ים אותו,  בי סובש וש יו  נה פה לש ים  שי מש שנ מש ים  יוני לש על ים  כי אה לש מנ יו  הה וש ים,  יוני לש על ים  דוני עי בש ם  שה ן  די ענ תש הי לש ן  דל עי

ים לו. יעי יו מודי ם הה בונה רי

סודות ל הנ ם כה שה ל מי כי תנ סש ה ומי יהה רואל ן, הה דל ן עי גנ רוך הוא לש דוש בה קה יס אותו הנ ני כש הי ה של עה שה ה, בש אי םא רש ב
בונו. בודו רי כש ל בי כי תנ סש הי ת ולש ענ דנ י לה די ה כש מה כש חה ל הנ כה ים וש יוני לש על הה

מו ה [כש טה מנ ם לש לות הי יכה ה הי עה בש שי ה. וש יונה לש על ה הה מונה אל ם סוד הה הי ה, של לה עש מנ ם לש ים הי דורי לות מש יכה ה הי עה בש שי
ה, יונה לש א על מה גש דג ה כש שה ם שי הי ה. וש לה עש מנ לש מו של ה] כש טה מנ ם לש לות הי יכה ל הי ים של דורי ה מש עה בש ד. שי חה ד אל גל נל ד כש חה ם אל הי של
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מו ם כש הל בה ייש  לו  לה לות הנ יכה הי ל הנ כה שום של יון, מי לש סוד על ם בש ה הי לל ל אי כה וש ה.  לה עש מנ נוז הוא לש גה וש יר  מי ד טה חה אל וש
ה, טה מנ לש סוד של ל הנ מות של דש ה ובי לה עש מנ לש סוד של ל הנ מות של דש ל בי יות כולי הש ה, לי טה מנ לש של מו  ם כש הל ייש בה ה, וש לה עש מנ לש של

ם. דה ל אה יורו של יהה די ם הה הל ובה

אוי רה ם כה הל ענ בה עמשי תנ שש הי ים לש יקי די צנ מות הנ שש ני רוך הוא לש דוש בה קה ם הנ ין אותה קי תש ן, הי דל ן עי גנ ש מי גםרנ ר של חנ אנ ולש
נו. שש רנ פי מו של ה כש טה מנ לש מו של ה וכש לה עש מנ לש מו של ן כש קי תנ תש ד הי חה אל ד וש חה ל אל כה יון, וש לש על בוד הה כה ל הנ יו של זי מי

ן דל ן עי גות גנ הה נש ים הנ רי בי חמ ירו הנ עי י הי רי המ ה. ונ לה עש מנ לש מו של יות כש הש ה לי טה מנ ן לש קה תש הוא ני קום של אשון - מה ל רי יכה הי
הוא כםל] [נ"א וש ר מי תה סש ני נוז וש ה גה טה מנ לש סוד של ל הנ ר של תל ים תוך סי ני פש בי ן לש קה תש הוא ני יון [של לש סוד על הוא בש מו של כש
ה לה עש מנ לש ים  קוקי יות חמ הש לי ים,  יקי די צנ מות הנ שש ני לש ט  רה פש ן,  יי ענ הה ת בו  טל םא שולל ל וש כםל]  הנ ר מי תה סש ני וש ים  ני פש בי לש ן  קה תש ני

ה. לה עש מנ לש נוג של עי ם ובה בונה סוד רי ם בש שה ל מי כי תנ סש הי ה ולש טה מנ ולש

ל יי ת חנ של תוב (משלי יב) אי ת. כה רל חל ה אנ אה רש יל יי בי שש ם בי בונה בוד רי כש יפו  לי חש םא הל ל ים של יקי די ם צנ ה אותה לל אי וש
י רי המ םאל. ונ מ שש לי ין וש יהמי ה לש טל סש םא יי ל יד וש מי נו תה מל חםד מי פש לי בונו] וש רי ם [בש דה ן אה ק בל בי דה הי ה לש מונה אל ה, סוד הה לה עש ת בנ רל עמטל
ה שה אי ך מי רש מה שש תוב (שם ז) לי ן כה כי לה י"ם. וש נוני "ת זש של את אי רי קש ני ת של רל חל ה אנ אה רש ר יי חנ ם אנ דה ן אה ך בל לי םא יי ל נו של רש אנ בי

ה. יקה לי חל יהה הל רל מה יהה אמ רי כש נה ה מי רה זה

ים סי נה כש ה, ני זל ם הנ עולה ן הה אות מי ים יוצש יקי די צנ מות הנ שש ני של כש יות של יון, הל לש ל סוד על מות של דש ד בנ ה עומי ל זל יכה הי
ה יכה רי צש ן של מנ זש ל אותו  ד כה חה אל ד וש חה ל אל ים כה בי ים] יושש סי נה כש ם [ני שה ה, וש טה מנ לש ן של דל ן עי גנ בש של לו  לה לות הנ יכה הי הנ תוך  לש

הננששהמהה להשלבלת שהם.

ת של בל לנ תש ם מי שה ה. וש טה מנ לש ה] של טה מנ [לש מו  יות כש מג ה ודש לה עש מנ לש יון] של לש [על מו  יות כש מג דש ל ייש  יכה הי ל וש יכה ל הי כה ובש
עמלות ן לנ מנ זש הנ יענ  גי מנ ד של ה, ענ יכה רי צש ן של מנ זש ל אותו  ם כה ת שה נל דל ענ תש ה, ומי זל ם הנ עולה ל הה של מו  ים כש בושי לש ה בי מה שה נש הנ
בוד כש בי ל  כי תנ סש הי לש יונות  לש על יות  מג דש ה  רואה ה בו,  שה בש לנ תש הי ד של גל בל אותו  תוך  ומי יך.  רי צה של מו  כש יון  לש על קום  מה לש

ריבונהם.

סות נה כש ני ם וש דות שה רו עומש יש גנ תש הי ים של רי גי ם הנ מות אותה שש ני ל, וש כי תנ סש הי ים לש יוני לש אורות על ה ייש מש זל ל הנ יכה הי בנ
ה פל צג ל מש יכה אותו הי יר. וש אי םא מי ל יר וש אי מי ל אור של ד של חה בוש אל לש ם בי שות שה בש לנ תש יון, ומי לש על בוד הה כה ל בנ כי תנ סש הי ם לש שה

ב. הה זה ה וש ן טובה בל אל מי

ל] אי רה שש ל יי ים [של עי שה ם רש ל אותה כה ים בש לי כש תנ סש ם מי שה נםם. מי יהי גי ח הנ תנ ד פל גל נל ד כש יורי ד של חה ח אל תנ ם הוא פל שה וש
ש אי ם בש ים אותה די טורש ה של לה בה י חנ כי אמ לש ם מנ אותה שו בש גםרש ה וש דושה קש ית הנ רי בש סו בנ נש כש םא ני ל ה] של רה ה זה י עמבודה די ל עובש [של

רו. יש גנ תש הי ל של ים ענ חי מי ים ושש ם רואי הי ת. וש קל דולל של

ר גי לוס הנ קש אונש יהה וש דש ם עובנ יהל לי עמ ם. ומי ים שה עי שש עש תנ שש יון ומי לש תוך אור על ים מי רי יום מואה ים בנ מי עה פש לש  שה וש
ם. ר שה טי ענ תש הי ם לש תה מה שש עמלות ני הנ ים לש זוכי של ה כש לה עש מנ ה לש מו זל רו. כש יש גנ תש הי ים של רי גי ר הנ אה ושש

ה] [נ"א רה עה מש תוך הנ מוך לש ח הוא סה תנ פל ה [הנ זל ה, וש זל אשון הנ רי ל הה יכה הי הנ ים מי ני פש ד לי ה עומי ל זל יכה י. הי ני ל שי יכה הי
פות צנ מש רות של קה ים יש ני בה ל אמ אן ייש כה אשון. כה רי הה ר מי יר יותי אי ה מי זל ל הנ יכה הי הנ בות. וש אה ל הה ה] של רה עה מש מוך לנ ל סה יכה הי

אותו.

ים די ה עומש זל ל הנ יכה הי ה. בנ טה מנ ה לש לה עש מנ לש יר מי אי הוא מי ים, וש ני וה גש ל הנ כה לול מי ד כה חה ה ייש אור אל זל ל הנ יכה הי תוך הנ בש
ל יום, כה ם בש בונה רי ים לש חי בש שנ ים ומש מודי יו  הה ן, וש קי תנ תש הי י לש די ה כש זל ם הנ עולה ים בה אי לה חר ים וה סורי יי לו  בש סה לו של ל] אי [כה

ים. מי עולה ם לש יהל לותי פי ים תש לי טש בנ יו מש םא הה ל וש

א הי ן יש מי ים אה עוני ם, וש בונה ם רי כםחנ שי ל הנ כה ל יום] בש כה ים [בש שי דש קנ מש לו של ל אי ים כה די ה עומש זל ל הנ יכה הי הנ ים מי ני פש לי
ים ני וה גש ל הנ ל כה כולי אותו אור של ה. וש זל ל הנ יכה הי ים בנ ני פש לי י וש ננ פש ים לי די ם עומש ה הי לל אי . וש כםחנ כל הנ ך בש רנ בה א מש בה יה רנ מי שש
ם יהל לי עמ ם. ומי תוכה ים בש זי חה אל םא נל ל ים וש זי חה אל נל ים של רי חי אורות אמ ים מש רואי ים וש די אור עומש הה אותו  ם. מי הל יר לה אי מי

ם. ם אותה חי ננ ם ומש יהל יני ד בי עומי ס וש נה כש הוא ני , של יחנ שי מה

ל כה וש ים,  שי ים קה בי אי ים וכש אי לה י חר ני ם בש ל אותה ם כה שה י, וש ישי לי שש ל הנ יכה הי ס. בנ נה כש ני ה וש זל ל הנ יכה הי הנ מי ענ  הוא נוסי
כו] פש שה ש [וש דה קש מי ית הנ ן בי בנ רש ל חג ים ענ עמצובי ם הה ל אותה כה ם, וש יהל מי ימו יש לי שש םא הי ל ן של בה ית רנ ל בי ינוקות של ם תי אותה

ם. ם אותה חי ננ הוא מש ל, וש יכה אותו הי ים בש די ם עומש עות. כגלה מה ים דש כי יו שופש הה וש

גו רש הל נל ם של ל אותה כה ם וש יי לנ ירושה יון וי י צי לי בי ם אמ ל אותה ם כה שה י, וש יעי בי רש ל הה יכה הי ס. בנ נה כש ני ה וש זל ל הנ יכה הי הנ ענ מי נוסי וש
ים זי ם אוחמ ד, כגלה וי ע דה רנ ל זל ים של יאי שי ם נש ל אותה ז כה אה ה. וש ה ובוכל הוא שוהל כו"ם. וש י ענ די ים עובש מי ענ ר הה אה י שש די ל יש ענ

ים אותו. מי חמ ננ בו ומש

םאש ד ר ם ענ ה שה שוהל ה וש לה עש מנ ה לש עולל קול וש אותו  ז בש חה אל נל א קול, וש יוצי ד של ה, ענ יהה ובוכל ני ם שש ענ יל פנ חי תש מנ
ם ל אותה כה אור לש ה וש פואה לות ורש יכה ם הי ל אותה כה ים לש ירי אי ים מש יוי זי ה אורות וש מה מו כנ ים עי די ד, יורש יורי של ש. וכש חםדל

. יחנ שי מה ם הנ לו עי בש סה ים של אובי כש ים ומנ אי לה י חר ני ים ובש רוגי המ הנ

כו"ם י ענ די ים עובש מי ענ ר הה אה ל שש ים של רוגי ם המ ל אותה ים כה שומי ים ורש קוקי ם חמ שה כות. וש לש בוש מנ ש לש ז לובי אה וש
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דוש קה הנ ך. וש לל מל ל הנ ה של יונה לש על ה הה ירה פי פורש ם תוך הנ ק שה קה חש נל ה, וש לה עש מנ ה לש ירה פי ה פורש ה אותה עולה ה, וש ירה פי ה פורש אותה בש
א בה ד של יות. ענ וי א גש לי ם מה גויי ין בנ תוב (תהלים קי) יהדי כה ים, של מי דון ענ לה ה וש ירה פי ה פורש בםש אותה לש יד לי תי רוך הוא עה בה
ד חה ל אל מו. כה בות עי כה רש ים ומל כי אה לש ה מנ מה כנ ן, וש די ענ תש הי ים לש דוני עי אורות וש ה) מש מה (כנ מו  ים עי די יורש ם, וש ם אותה חי ננ ומש
ם שה וש ים,  רוגי המ הנ מות  שש ני ם  ל אותה כה ם  הל בה ש  בי לנ תש הי לש בוש]  לש מנ ד  חה אל וש ד  חה אל ל  כה ינד  ובש [נ"א  בוש  לש מנ בש ד  חה אל וש

ד. יורי ה וש הוא עולל ן של מנ ל אותו זש ים כה ני דש ענ תש מי

א יבה עמקי י  בי מו) רנ (כש ים  ני מג ים מש דולי גש ה  רה עמשה ם  ה אותה יונה לש על ה  גה רש דנ ים תוך  די ה עומש זל ל הנ יכה הי הנ ים מי ני פש לי
תוב (ישעיה ם כה יהל לי יון. עמ לש בוד על יו כה זי ים בש ירי אי ה ומש לה עש מנ לש יהה של רש לנ קש פנ סש יהה תוך אנ לי עמ ים בנ ם עולי כגלה יו. וש רה בי חמ ונ

ה לו. כי חנ מש ה לי עמשל ך ינ תש ים זולה להי ה אל תה אה םא רה ן ל יי סד) ענ

ם הל בה מו  חמ ננ תש הי וש ם  יהל אי טה חמ מי בו  שה של ה  מה לי שש הנ ה  שובה תש הנ י  לי עמ בנ ם  אותה ל  כה ים  יהמי קנ י  ישי מי חמ הנ ל  יכה הי בנ
ת. ול ם מה יהל לי עמ לו  בש קי וש ם  בונה ם רי שי שו  דש קי של לו  ל אי כה וש ה)  שובה י תש לי עמ ם בנ ל אותה כה (וש ה,  רה הר טה בש ה  אה יהצש ם  תה מה שש ני וש
ר לו תנ חה ה וש מה לי ה שש שובה תש רוך הוא בי דוש בה קה לו הנ בש קי ה של הודה ך יש לל ה מל של ננ ד מש ח) עומי תנ ה (פל זל ל הנ יכה הי ר הנ ענ שנ ובש

לו.  בש קנ ה לש ירה תי חמ

ל רו ענ מש רש מנ תש הי ה של עה שה ה בש אה ם יהצש תה מה שש ני ה, של מה לי ה שש שובה י תש לי עמ ם בנ ל אותה ים כה די ה עומש ל זל יכה הי ים מי ני פש לי וש
ל יכה הי אותו  בש ס  נה כש ני אור  יום  בש ים  מי עה פש לש  שה וש יום.  וה יום  ל  כה בש יון  לש על דון  עי בש ים  ני דש ענ תש מי לו  אי וש ם.  יהל עמשי מנ
ה. לה עש מנ ין לש ה בי טה מנ ין לש רו, בי בי ל חמ ה של פה חג ל הנ אור של ה מי ול כש ד ני חה ל אל כה אוי לו, וש רה ד כה חה אל ד וש חה ל אל ים בו כה ני דש ענ תש מי של
הוא) תוך (הנ ס לש ני כה הי ים לש כולי םא יש ים ל מורי ים גש יקי די לו צנ פי אמ ים, ונ תוני חש לות תנ יכה ם הי ל אותה ד ענ ה עומי זל ל הנ יכה הי הנ
ל ה ענ יונה לש ה על גה רש יא דנ הי ים של ידי סי חמ ת הנ גנ רש דנ ט לש רה כםל (בו), פש ל הנ ה ענ יונה לש ה על גה רש י דנ זוהי עממםד בו. וש לנ ה וש זל ל הנ יכה הי הנ

כםל. הנ

כםל. ל הנ ד ענ עומי ל של יכה הו הי זל כםל. וש ל הנ יון ענ לש ה הוא על ל זל יכה ים. הי ידי סי חמ ל הנ יכנ ה הוא הי ל זל יכה י. הי שי ל שי יכה הי
ה בה המ אנ ם בש בונה ת רי ים אל בי אוהמ ם של ל אותה כה ים וש דושי ים קש ידי סי ם חמ א אותה לה עממםד בו, אל ינ י של ין מי ין אי יהמי ל הנ יכנ הי
ה זל ל הנ יכה הי ים בנ סי נה כש ה ני לל אי ל יום. וש כה ם בש בונה ל רי חוד של ים יי די ינחמ מש לו של ל אי ים כה די ה עומש זל ל הנ יכה הי ח הנ תנ פל ה. ולש בה רנ

ה. אשונה רי עמלות בה ים לנ ידי עמתי ונ

חנ בי זש מי י הנ בי ל גנ ד ענ עלקנ נל ק של חה צש ד יי ר עומי חי ח אנ תנ פל רוך הוא. ולש דוש בה קה ין הנ מי ם, יש הה רה בש ה אנ זל ח הנ תנ פל ל הנ ענ ומי
ים טי בה ר שש שה ים עה ני ם, ושש לי שה עמקםב הנ ד ינ ים עומי ני פש בי ר לש חי ח אנ תנ פל רוך הוא. ולש דוש בה קה י הנ ני פש ם לי לי ן שה בה רש יהה קה הה וש

ם. יהל אשי ל רה ה ענ ינה כי יבו, ושש בי סש

ה יא עולה ז הי אה ם. וש יהל לי ן עמ גי הה ה לש ינה כי שש ת הנ ים אל רי עורש בות ומש אה ת הה לשל ים שש רי עורש תש ה, מי רה צה ל בש אי רה שש יי של וכש
לות יכה הי ייש  ה  לה עש מנ לש ם  גנ ך  כה ן,  דל עי ן  גנ בש ה  טה מנ לש לות  יכה הי ייש  של מו  וכש ל.  אי רה שש יי ל  ענ ה  נה גי ומש ה  לה עש מנ לש ת  רל טל ענ תש ומי

הוא: ד של חה ל אל יכה הי ים בש רי טש ענ תש ים ומי רי שש קנ תש לו מי לה לות הנ יכה הי ם] הנ ל [אותה כה ה. וש מונה אל ם סוד הה הי ים של ני קה תג מש

ד חה מוד אל ד ענ ה עומי זל ל הנ יכה הי ע הנ צנ מש אל לות. בש יכה הי ר הנ אה ל שש כה ר מי תה סש ני נוז וש ה גה ל זל יכה הי י. וש יעי בי שש ל הנ יכה הי
אוי רה י של ה. מי זל ל הנ יכה הי תוך הנ ן עולות לש מות עולות, הי שה נש של חםר. וכש דםם, שה ן, אה בה ים: יהרםק, לה בי ים רנ ני וה גש הוא בי של

אוי לו. רה ד כה חה אל ד וש חה ל אל ה בו, כה ה עולל זל ן הנ ול גה לנ

ל ענ ש. וש ל שי סוד של כםל בש ש הנ שי דור. וש מה ינו לש י אי יעי בי שש הנ נו, וש רש מנ אה י של פי דור כש מה ם לנ לו הי לה לות הנ יכה הי ת הנ של שי וש
ד חה כםל סוד אל הנ ה, וש טה מנ גות לש רה ש דש שי ה וש לה עש מנ גות לש רה ש דש ית. שי א שי רה תוב בה ה כה זל

תון. חש ה תנ זל יון וש לש ה על י. זל ני ת שי יי אשון ובנ ת רי יי יו, בנ ים הה תי י בה ני ר, שש מנ ה אה הודה י יש בי ית. רנ אשי רי ה, בש אי םא רש ב
ה ל זל כולי ך הוא - של כה ד. של ל צנ כה ים לש רי עה חנ שש יון פותי לש על ד. ב' הה חה ם אל כגלה תון, וש חש ה תנ זל יון וש לש ה על ם. זל י"ן הי הי י הי ני שש

ן. יה נש בי בון הנ שש חל ס בש ני כה הי ית לש אשי ז הוא רי ית. אה אשי ה. רי זל בה

הו לולות בו. זל יות כש מג דש ל הנ כה מות) של דש ל הנ מות (של דש לות  הנ לה ה כש ית זל אשי רי ר, בש זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ק אה חה צש י יי בי רנ
א רה ית בה אשי רי הו בש זל ים. וש רי חי ה אמ שה ים בו שי אי רש ני ה של אל רש בוד ה'. מנ מות כש ה דש אי רש תוב (יחזקאל א) הוא מנ כה סוד הנ

שיית.

נות מה ם אג הל עםל בה פש לי ם וש לותה גנ לש ה  מה צש ה ענ ינה קי תש יא מנ ים, הי ני וה ה גש שה ה שי זל ה הנ אל רש מנ ים בנ סי נה כש ני של ה, כש אי םא רש ב
ה הוא שה שי ל הנ ח של בנ ית. של א שי רה תוב בה ה זו - כה גה רש דנ יא מי ם הי עולה ל הה זו של נות הנ מה אג הה ר של םאמנ ם ת אי ם. וש עולה הה

ה. זל נות בה מה ים אג עושי של

ים ני צה ני נו. הנ צי רש אנ ע בש מנ שש תור ני קול הנ וש יענ  גי יר הי מי זה ת הנ ץ עי רל אה בה או  רש ני ים  ני צה ני ח, (שם ב) הנ תנ י פה י יוסי בי רנ
ת גנ רש ם, דנ הה רה בש ת אנ גנ רש גות: דנ רה ש דש ם שי לו הי אי ית. וש יעי בי יא שש הי וש יהה  לל גות [עה רה ש דש ל שי הו סוד של ץ)- זל רל אה או בה רש (ני
יהה רש י קי ץ - זוהי רל אה ץ. בה רל אה בה או  רש ני תוב  כה ץ, של רל אה אות בה רש ן ני "ף. כגלה יוסי "ז וש י"ן ובםענ יהכי עמקםב, וש ינ ת  גנ רש דנ ק וש חה צש יי
- יענ  גי יר הי מי זה ת הנ זו. עי ה הנ גה רש דנ לות בנ גה הי יות לש מג ן דש אותה שום של ץ - מי רל אה בה או  רש ל]. ני אי רה שש ץ יי רל ל אל ה של דושה קש
מו מור, כש זש א מי רה קש ן ני כי לה דםם. וש םא יי ל בוד וש כה ך  רש מל זנ ן יש ענ מנ ר (תהלים ל) לש מנ אל נל של מו  ר, כש חוזי וש חנ  בי שנ ז מש י אה רי המ של
י רי המ ר, של מנ יהיא אה י חי בי . רנ יענ גי יר הי מי זה ת הנ הו עי זל םאש. וש ר ה בה ינה כי יו שש לה ה עה תה רש שה ד, של וי דה מור לש זש תוב מי כה ינו של ני שה של

. חנ בי שנ ן לש מנ יענ זש גי ז הי אה
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ל ל כה יון יום של לש סוד על ד בש עומי שום של ים, מי רי תה סש ני יו  רה בה ל דש כה וש ר  תה סש ני יון  לש על ם הה ר, עולה מנ א אה בה י אנ בי רנ
ל כה ר, של תה סש הוא ני ל של לנ גש לו. ובי אי ה הה שה שי ת הנ יא אל יא, הוצי הוצי א וש רה בה של ים]. וכש רומי ל הה ל כה רום של ים [הה יהמי הנ
ם הוא עולה שום של ם, מי א אותה רה י בה ר מי מנ םא אה ל ים. וש יוני לש ים על ה  יהמי שה א שי רה ית, בה אשי רי ר בש מנ ים, אה רי תה סש יו ני רה בה דש

ר. תה סש יון ני לש על

ד עומי ם של הוא עולה שום של א אותו, מי רה י בה ר מי מנ אה וש תון,  חש תנ ה הנ עמשל מנ ם] הנ הל ר [לה מנ אה וש ה  לה גי ך  ר כה חנ אנ וש
ת א אל רה ר] בה תה סש ני ך  רל דל ר [בש תה סש א ני רה תוב בה םא כה ל ץ, וש רל אה ת הה אי ם וש יי מנ שה ת הנ ים אי להי א אל רה ר, בה מנ אה לות. וש גנ תש הי בש
ר תה סש ני אשון בש רי לות. הה גנ תש הי ם בש אי שי דנ ים ונ להי ים, אל להי א אל רה ר בה מנ אה לות. וש גנ תש הי ם בש הוא עולה שום של ם, מי יי מנ שה הנ
ם שי ל הנ סוד של ה. וש לל גש ני וש ר  תה סש הוא ני רוך  בה דוש  קה ה הנ עמשי יד מנ מי יות תה הש לות. לי גנ תש הי תון בש חש תנ יון. הנ לש הוא על של
ץ רל יל אל לי כש הנ ץ - לש רל אה ת הה אי ה. וש טה מנ ים לש תוני חש ם תנ יי מנ בות שה רנ ם - לש יי מנ שה ת הנ ה. אי לל גש ני ר וש תה סש ך הוא ני דוש כה קה הנ

ה. לה עש מנ לש מו של יהה כש עמשל ל מנ בות כה רנ ה ולש טה מנ לש של

ה - תה יש ה. הה מה צש ל ענ של ה אור מי ין לה אי ה של יונה לש על ץ הה רל ץ - זו אל רל אה הה נו. וש רש מנ אה מו של בםהו, כש ה תםהו וה תה יש ץ הה רל אה הה וש
ה ינה טי קש הי ה וש מה צש ת ענ ה אל ינה טי קש ך הי ר כה חנ א. אנ קה וש ה דנ תה יש ך. הה חםשל בםהו וש ו תםהו וה שה כש ענ אוי, וש רה ה כה תה יש ר הה בה ה כש לה חה תש הנ בנ

ה. נו בה קש תש ני ם של עולה סודות הה ה יש עה בה רש רוחנ - אנ ך וש חםשל בםהו וש ה. תםהו וה ת אורה אל

ים [אורות] דורי ה מש מה כנ ה בש תה שש על יא נל הי ה של טה מנ לש ץ של רל בות אל רנ נו, לש רש מנ אה י של פי ץ - כש רל אה ת הה אי ר וש חי ר אנ בה דה
ה, מה דה ץ, אמ רל ץ: אל רל אה י הה דורי ם מש לו אותה . אי רוחנ וש ך  חםשל וש בםהו  וה ה תםהו  תה יש ץ הה רל אה הה וש הו  זל ה. וש לה עש מנ לש של מו  כםל כש הנ

ק. דל צל ל בש בי פםט תי שש הוא יי תוב (תהלים ט) וש כה ל, של בי ם תי כגלה בש דול של גה ל. וש בי א, תי קה רש יהה, אנ יהה, צי שי א, נש יש גנ

תוב ה כה סוד זל ת. וש ול מה לש צנ יהה וש ר צי מנ אל נל מו של נםם, כש יהי גי קום הנ הו מש ר לו, זל מנ יהה? אה י צי הי י, מנ י יוסי בי ר רנ מנ אה
י פי ת, כש ול מה הנ ך  אנ לש ל מנ קום של מה יהה, הנ צי הו  נםם. זל יהי גי קום הנ ה סוד מש הום. זל י תש ני ל פש ענ ך  חםשל ת) וש לנ מי תוב] (בש כה [של

יון. לש ך על ל חםשל קום של הו מה זל יות. וש רי בש י הנ ני ת פש יך אל שי חש הוא מנ נו, של רש מנ אה של

א, קה רש יהה. ובםהו זו אנ שי את נש רי קש ה ני ל זל ענ כםל, וש הנ ח מי כה שש ני ד של ל ענ לה ה כש אל רש ה מנ ה בה אל רש םא ני ל יה"ה של שי ה נש תםה"ו זל
ים, להי רוחנ אל זון מי ני ל של בי ד תי גל נל ה כש ת - זל פל חל רנ ים מש להי רוחנ אל א. וש יש ה גנ ר, זל מנ יהיא אה י חי בי ח. רנ כה שש םא ני ל קום של מה

ד. חה אל כםל הוא כש הנ וש

ים כי אה לש ים מנ דורי מש ל הנ כה ה, ובש גה רש ל דנ ה ענ גה רש ה דנ לה עש מנ ם לש ים הי דורי ה מש עה בש ה, שי יונה לש על ץ הה רל אה לה ה ייש  זל מו  כש
ה, לה עש מנ ם לש ים הי דורי ה מש עה בש ד. שי חה כםל אל יות הנ הש ה לי זל ה בה חוז זל כםל אה הנ ה. וש טה מנ ם לש ך גנ ה. כה לל ל אי ה ענ לל ים אי יוני לש על
גות רה רוך הוא. דש דוש בה קה הנ ת לש חנ בנ שש את תי צי מש ם ני כגלה ה, ובש ים בה די ם עומש כגלה ם וש ת אותה זל ה אוחל יונה לש על ץ הה רל י אל רי המ ונ

ה. זל ה מי ים זל די רה פש קומות ני זו, ומש דות זו מי רה פש ני

קות זה רות חמ עה י רוחות וסש דורי מש ן לי קה תג הוא מש יר, וש אי םא מי ל שוך של ת חה יי קום בנ ה הוא מש טה מנ אשון לש דור רי מה
ה תוך ין בו צורה אי ל, של לה ה כש יעה די ים בו יש עי םא יודש ם ל שה ל. וש לה מות כש םא דש ל ך וש םא חםשל ל ין בו אור וש אי ים. וש אי רש םא ני ל של

ם]. רםשל א  [הה סי כי ל הנ לנ כש

י יקי זי ים מנ חי מש ני ים. וש פי עופש ים מש ני מג ים מש עי בש מו שי עי "ל. וש יאי רי המ מו טנ ד ושש חה ך אל אה לש ה מנ נל מג קום מש ל אותו מה ענ וש
םא ל וש ים  שי דש חנ תש מי ם  כגלה ר,  בםקל הנ א  בה של וכש ים.  אי צה מש ני םא  ל וש ים  אי רש ני םא  ל וש ים  די עומש םא  ל וש ם]  יהל לי עמ [של בות  הה לש שנ הנ
ים. אי רש םא ני ל הום וש תש ל הנ ד של חה ב אל קל נל ים בש סי נה כש ני ים, וש אי צה מש םא ני ל ים וש די קום, אובש אותו מה ים לש יעי גי מנ של ים. כש די עומש

ר. בםקל יענ הנ גי מנ ד של בות ענ הה לש ן שנ אותה ים מי חי מש ה, ני לה יש לנ ך הנ שה חש נל של כש

ן קה תג הוא מש אשון. וש רי אותו  מו  כש שוך  םא חה ל ל בה שוך, אמ הוא חה ר וש יר יותי אי מי קום של י הוא מה ני שי דור הנ מה
ה עה רה ך  רל ה דל אותה ם] בש טותה סש הנ ם [לש יטה סי המ לנ ם וש דה אה י הה ני י בש עמשי ל מנ ים ענ ני מג מש ים של יוני לש ים על כי אה לש ל מנ ים של דורי מה לש
ם דה י אה ני ם בש ה] עי בה רש ב [קי רה קש ייש  לו  לה ים הנ כי אה לש מנ לנ וש אשון.  רי ן הה ר מי ה יותי אה רש קום ני מה אותו  ים. וש כי ם הולש הי של

ר. יר יותי אי הה ת ולש לל תועל עמלות בש ה לנ טה מנ לש ם של יחנ ובםשל רי ים] מי ני הל נל ים [וש זוני ני וש

ים אי רש םא ני ל ם, וש הל ים לה כי הולש ים וש כי שוכש ה וש ירה שי ים בש חי ה פותש לל אי "ל. וש יאי דומי מו קש שש ד של חה ה אל נל מג ם מש יהל לי עמ ונ
ים מי עה לש פש ר. שה ים יותי ירי אי ים מש אי רש ני ם וש קומה מש ים בי די ז עומש אה ה, וש ירה ים שי רי אומש ים וש חי ה פותש טה מנ ל לש אי רה שש יי ד של ענ
דוש קה הנ ה, וש לה עש מנ דות לש ם] עי ים [הי ידי עי ים ומש סי ם טה ה, כגלה תורה ים בנ קי ל עוסש אי רה שש יי של ה. וכש שה דג ים קש שי דש קנ יום מש בש

ם. יהל לי ם עמ חי רנ רוך הוא מש בה

הוא א, של יוצי ענ וש שופי ינור של ר די הנ ל נש ה של עה פה שש ם הנ שה ן, וש שה רות עה מש תי בות וש הה ל לל קום של י הוא מה ישי לי דור שש מה
ים די טורש ה של לה בה י חנ כי אמ לש ם מנ שה וש ים,  עי שה רש י הה אשי ל רה ענ ש  ת אי דל יורל ם  שה מי ים, של עי שה רש שות הה פש ננ לש ד  מוקי ית הנ בי

ם. אותה

חות דש ה לי פואה ים רש חי לוקש ן של מנ זש ט לי רה ם, פש טות אותה סש הנ ים ולש מי עה פש ל לי אי רה שש ל יי ע ענ רה שון הה את לה צי מש ם ני שה וש
"ל אי מה סה הום. וש י תש ני ל פש ענ ך  חםשל ר וש מנ אל נל מו של ך, כש חםשל ד הנ צנ ם מי םאל, כגלה מ שש ד הנ צנ ם מי יהל לי ד עמ חה ה אל נל מג אותו. ומש

ם. א שה צה מש ע ני שה רה הה

ה ירה שי ים בש חי ין, ופותש מי ד יש צנ בש ים של יוני לש ים על כי אה לש מנ ם הוא אור לש שה יר, וש אי מי קום של י הוא מה יעי בי דור רש מה
ים בי שה ת, וש קל ש דולל אי ים בש רי עובש ים וש פי רה שש ני ה וש ירה שי ים בש חי פותש ים של אשוני לו רי אי עמבור כש ים לנ כי םא הולש ל ים, וש מי יש סנ ומש
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ים ני תנ שש מי םא  ל של ים  מי חמ רנ י  כי אמ לש מנ ה  לל אי וש ים.  לי טש בנ תש מי םא  ל וש ם  קומה מש בי ים  די עומש ה  לל אי וש ם.  קםדל מי כש ים  שי דש חנ תש ומי
לשעולהמיים.

ים אי רש םא ני ל ם וש עולה ם בה יחותה לי ים שש ה עושי לל אי גו'. וש יו רוחות וש כה אה לש ה מנ תוב (תהלים קד) עםשל ם כה יהל לי עמ ונ
ים חי מו פדא"ל. ובו פותש שש ם, של יהל לי ה עמ נל מג ד מש חה ך אל אה לש ב. ומנ ל רנ כל שי ר בש חי ד אנ צנ ה או בש אל רש מנ ט לש רה ם, פש דה י אה ני בש לי

ם. יהל שותי קה ם ובנ יהל לותי פי יר תש עמבי הנ ים לש רי עה ים שש חי ם, ופותש בונה רי ים לש בי שה ם של אותה ים לש מי חמ רנ חות הה תש פש מנ

ם. יי ם מנ הל ש ומי ם אי הל ים, מי כי אה לש ייש בו מנ ים, וש מי קודש ל הנ כה ר מי אור יותי יר בש אי מי דור של י הוא מה ישי מי דור חמ מה
ה לל ים אי מי עה פש ה. לי ד זל צנ ה בש לל אי וש ה  זל ד  צנ ה בש לל ין. אי די ים בש אי צה מש ני ים  מי עה פש לי וש ים,  מי חמ רנ ים בש אי צה מש ני ם  ים הי מי עה פש לי
ה נל מג אור. ומש ה הה עולל של ה כש לל אי ה, וש לה יש לנ צות הנ חמ ה בנ לל ם. אי בונה רי ר לש מי זנ ים לש ני מג ה מש לל אי ים, וש שוכי ה חמ לל אי ים וש ירי אי מש

מו קדשיא"ל. שש ם של יהל לי ד עמ חה אל

ן גנ ים בש יקי די צנ ם הנ עי ענ  עמשי תנ שש הי א לש הוא בה רוך  בה דוש  קה הנ פון וש צה ר רוחנ  עורי תש צות ומי חמ ה בנ לה יש לנ ק הנ לה חל נל של כש
ים חי ופותש ים  רי מש זנ מש ם  כגלה וש ר,  מי זנ לש ה  לה יש לנ הנ צות  חמ בנ ים  ני מג מש ם הנ אותה לש ה  יעה גי ומנ ה  ישה קי מנ פון  צה ז רוחנ  אה ן,  דל עי
י בי ל כוכש כה וש ה,  ירה ים שי רי ים אומש רי חי אמ ל הה ז כה אור, אה ר בה בםקל רות הנ דש ת קנ רל בל חנ תש ומי ר  בםקל הנ יענ  גי מנ של ה. וכש ירה שי בש
יעו יהרי ר ונ י בםקל בי ד כםכש ן ינחנ רה תוב (איוב לח) בש כה מו של ם, כש הל ים לה עי יש סנ ה] מש טה מנ לש ים [של כי אה לש מנ ר הנ אה ל שש כה וש יענ  קי רה הה

ם. יהל רי חמ חות אנ בה שש תי ה וש ירה ים שי אי ל נושש אי רה שש יי ד של ים. ענ להי י אל ני ל בש כה

יהם ן הנ ים מי קי לה חל נל ים של לי חה רות ונש הה יות ונש ני ין אר ם, ובי יי מנ שה כות הנ לש מנ רוב לש יון קה לש דור על י הוא מה שי דור שי מה
מו ם ושש יהל לי ד עמ חה ה אל נל מג ים, ומש ני מג ים מש רי ם שה יהל לי עמ ם. ומי עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ ים לש שי חמ רנ מש ם של ים הי גי ה דה מה כנ וש

ים. תוני חש תנ ה הנ לל ל אי ל כה ה ענ נל מג הוא מש "ל, וש יאי אורי

רום] ד [דה צנ יות לש ני עות אר נוסש של ה. כש ד זל צנ ה ולש ד זל צנ יות לש ני עות אר נוסש של ים כש עי גה עות ורש שה ים בש עי ם נוסש כגלה וש
ה נל מג מש פון, הנ ד צה צנ יות לש ני עות אר נוסש של ין. וכש יהמי א מי בה "ל של אי יכה ד הוא מי אותו צנ ם לש יהל לי ד עמ עומי ה של נל מג מש ח, הנ רה זש מי
ם י שה רי רום, המ ח] דה רה זש ד [מי צנ יות לש ני עות אר נוסש של םאל. וכש מ שש ד הנ צנ א מי בה ל של יאי רי בש ד הוש גנ אותו צנ ן לש יהל לי ד עמ עומי של
ד צנ יות לש ני עות אר נוסש של ין. וכש יהמי הוא לש מו, וש "ל] שש יאי "ל [נ"א אורי אי פה ד רש אותו צנ ם לש יהל לי ד עמ עומי ה של נל מג מש הוא הנ

ה. רונה חמ אנ הוא לה "ל] וש אי פה "ל [נ"א רש יאי ד הוא אורי צנ אותו הנ ם לש יהל לי ד עמ עומי ה של נל מג מש ב, הנ עמרה מנ

ים ני דש ענ תש ם מי שה ים של יקי די צנ מות הנ שש ק ני ים, רנ אי צה מש םא ני ם ל שה כםל, וש ל הנ יון ענ לש דור על י הוא מה יעי בי דור שש מה
י זי נש גי ים, וש אי כה ם זנ ק אותה ים, רנ אי צה מש םא ני ם ל שה ים. וש יוני לש ים על נוקי פש תנ ים וש דוני עי ים בש ני דש ענ תש יון, ומי לש ר על זםהנ אותו  בש

ים. רי בי חמ רו הנ מש י אה רי המ יון, ונ לש גון על כםל הוא כש ה. הנ בה דה ה ונש כה רה לום ובש שה

ם, דה י אה ני ה בש אי רש מנ ים כש יני ם ייש מי כגלה ה. ובש לה עש מנ לש מו של ם כש כגלה ים, וש דורי ה מש עה בש שי ה בש טה מנ לש ץ של רל אה ז הוא בה אה
ה לל אי יון. וש לש על דור הה מה ם בנ הי ם של אותה בודו כש ת כש ענ אל יודי י של ין מי אי רוך-הוא, וש דוש-בה קה ים לנ חי בש שנ ים ומש ם מודי כגלה וש

בודו. ת כש יר אל כי הנ חו ולש בש שנ דו ולש בש עה אוי לש רה בודו כה ת כש ים אל רואי

ים דושי ים קש ם גופי הי ים של יקי די צנ יל הנ בי שש ק בי א רנ לה יומו, אל קי ד בש םא עומי ל, ל בי הוא תי ה, של זל יון הנ לש על ם הה עולה וש
ה טה מנ ה לש זל י הנ יעי בי שש דור הנ מה ם הנ גנ ך  ים. כה יקי די צנ מות הנ שש ני א לש לה י אל יעי בי דור שש ד אותו מה םא עומי ה ל לה עש מנ לש מו של כש

ה. מו זל ה כש ד זל חה כםל אל יות הנ הש ים, לי יקי די צנ ל הנ ם של יהל גופי א לש לה ד אל םא עומי ל

ם סודות אותה לות מי יכה ה הי עה בש ם ייש שי תוכה נו, ובש רש מנ אה ם של ים הי דורי ה מש עה בש עון, שי מש י שי בי ר רנ מנ ה, אה אי םא רש ב
יונות. לש ל ייש רוחות על יכה הי ל וש יכה ל הי כה ים. ובש יוני לש ים על יעי קי ה רש עה בש ד שי גל נל ה כש מונה אל הה

ם א אותה הוא נושי מו רחמיא"ל, וש רו ושש יש גנ תש הי ים של רי גי מות הנ שש ל ני ה ענ נה מנ תש הי אן ייש רוחנ של אשון, כה ל רי יכה הי
ה. לה עש מנ לש בוד של כה יו הנ זי ים מי ני הל נל וש

ם עולה כו בה םא זה ל ינוקות של תי מות הנ שש ם ני ל אותה ל כה ד ענ ה עומי זל מו אהינא"ל, וש שש ד של חה י, ייש רוחנ אל ני ל שי יכה הי
ם. ד אותה מי לנ ם ומש יהל לי ד עמ הוא עומי ה, וש תורה עמסםק בנ ה לנ זל הנ

םא ל ה וש שובה תש רו בי זש חה ם של מות אותה שש ל ני ד ענ הוא עומי ם אדרהינא"ל, וש שי ד בש חה י ייש רוחנ אל ישי לי שש ל הנ יכה הי בנ
רוחנ ם לה ים אותה לי עמ ך מנ ר כה חנ אנ נםם, וש יהי גי ם בנ ים אותה די ה טורש לל תו. אי ם מי הל רו בה זש ם חה רל טל בו, ובש שש חה גון של רו. כש זש חה
ר, שה י בה ני בש ים  אי רה קש ני ה  לל אי וש ים.  ני הל נל םא  ל וש ם  בונה בוד רי יו כש זי נות מי הה לי ים  די חומש וש ם.  א אותה נושי וש ה  זל ה הנ נל מג מש הנ
ר מנ י אה ננ פה וות לש חמ תנ שש הי ר לש שה ל בה םא כה תו יהב בנ שנ ת בש בה י שנ די שו ומי דש חה ש בש י חםדל די יהה מי הה תוב (ישעיה סו) וש ם כה יהל לי עמ ונ

ה'.

מות שה ן נש ל אותה ל כה ד ענ ה עומי מו גדריהא"ל [נ"א גהדהא"ל]. זל ד ושש חה ד רוחנ אל אן עומי י, כה יעי בי ל רש יכה הי
יום ד הנ ם ענ ים שה מי שה רש ני ך, וש לל מל ל הנ כות של לש בוש מנ תוך לש ם לש עמלותה הנ כו"ם] לש י ענ די ים [עובש מי ענ ר הה אה י שש רוגי ל המ של

ה. בה ץ רנ רל ל אל םאש ענ ץ ר חנ יות מה וי א גש לי ם מה גויי ין בנ תוב (תהלים קי) יהדי כה רוך הוא, של דוש בה קה ם הנ קםם אותה נש יי של

לו. לה מות הנ שה נש ל הנ ל כה ד ענ ה עומי זל א אדיריא"ל, וש רה קש ני ד של חה ד רוחנ אל אן עומי י, כה ישי מי ל חמ יכה הי

יון לש על ה הה זל דור הנ מה בנ ם של ל כגלה ענ ם מי ה הי לל אי ד, וש צנ אותו הנ דו בש מש עה ה] של שובה תש זו בנ חמ אה ים של ידי סי ל חמ [נ"א של
ם בות כגלה בה ים ורש פי לה ה אמ מה כנ ים] בו. וש די עומש ד [של ם עומי ל כגלה ם] ענ יהל לי דול [עמ ה גה נל מג מו] מש "ל [שש אי יכה כםל, ומי ל הנ ענ
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ם עולה הה ענ מי שופי יון של לש אותו אור על ים בש ידי סי חמ מות הנ שש ן ני נות אותה דש ענ תש ם מי שה ד. וש צנ אותו הנ יו בש תה חש ים תנ די עומש
א. בה הנ

ר די סנ לש לו  ך  רי טה צש הי ה של עה שה ה? בש מו מםשל כש בונו  ת רי לנ פי ר תש די סנ לש ענ  יודי של יהו  עון, מי מש י שי בי ר רנ מנ ה, אה אי םא רש ב
ן. ם כי ר - גנ צי קנ ך לו לש רי טה צש הי ה של עה שה ר. ובש די יכות - סי רי אמ תו בנ לה פי תש

ים מי עה פש לי ד.  חה ר אל של קל סודות בש י הנ ל סודי דור של ים סי מוני דש קנ י הנ רי פש סי בש אנו  צה י מה רי עון, המ מש י שי בי ר רנ מנ אה
רםענ קש לי ם  לי חוד שה יי ד  ינחי ת לש ענ דנ לה וש אוי,  רה כה בונו  ת רי ם אל שי בנ ים לש רי שה שםר קש קש לי וש אוי  רה כה תו  לה פי ר תש די סנ לש יך  רי צה של

יהדו. ה בש חל מש יי י של ילה מי הש םא יי ל ים של חי תה ים ופש רי עה תםחנ שש פש לי ים וש יעי קי רש

יד הורי ם ולש עולה ה בה ינה כי רות שש שש הנ רות ולש זי גש ל  טי בנ ם ולש בונה ת רי תות אל פנ ים לש עי יודש ים של יקי די צנ ם הנ יהל רי שש אנ
בורות ל גש לי מנ י יש ר, (תהלים קו) מי מנ אה עון וש מש י שי בי ם רנ ם. קה עולה טו בה לש שש םא יי ל ין של די י הנ לי עמ ת בנ יר אל סי הה כות, ולש רה בש
תה לש חנ תש הי סודות וש ך סוד הנ ה לש לה גי רוך הוא, של דוש בה קה ין הנ מי יד, יש סי חה ם הל הה רה בש יך אנ ינל עי ר מי פה ה עה לל גנ י יש גו'. מי ה' וש

יון. לש על ך הה לל מל לות הנ יכש ך הי לו לש גנ תש הי ם, וש עולה לות בה פי תש

חוד יי ת הנ לנ פי ת תש סל נל כש ד ני חה אל ד וש חה ל אל כה יום. ובש קי ים בש רי עה שש ים בנ די ם עומש הי ם, וש ים הי דושי לות קש יכה ה הי עה בש שי
שםר קש לי וש לות  יכה הי הנ ל  כה ס בש ני כה הי לש ענ  יודי מות, של לי שש חוד בי יי ד  ינחי ולש בונו  רי לש ם  שי בנ לש ענ  יודי של י  מי ל  בונו] של רי ל  [של
ש חנ קון לנ דוך צה קה ר פש צנ תוב (ישעיה כו) ה' בנ ה. כה יונה לש על רוחנ  ה בש תונה חש , רוחנ תנ רוחנ לו, רוחנ בש אי לו בש ים אי רי שה קש

מו. ך לה רש מוסה

ר. סוד טםהנ ם לה יי מנ שה ם הנ צל על יר וכש פי סנ ת הנ ננ בש ה לי עמשי מנ יו כש לה גש ת רנ חנ תנ תוב (שמות כד) וש אשון. כה רי ל הה יכה הי
אותו ד. וש יורי ה וש ד עולל חה ים. אור אל די דה י צש ני שש ת לי צל ה נוצל ן טובה בל ל אל יר של פי סנ יר. כש פי את סנ רי קש ני של סודות רוחנ  הנ

לוי. גה ר וש תה סש לוי ני ם. אורו תה עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ ה ולש טה מנ ה ולש לה עש מנ ד לש ל צנ כה ץ לש ן נוצי בה אור לה

ק דולי ר של ני ת הנ נורנ מש ד כי חה ים אור אל ירי אי ם מש כגלה ים, וש די דה ה צש עה בה רש אנ ה אורות לש עה בה רש ים אנ די רה פש ה ני זל אור הנ הה מי
ש ה אי תוך אותה ים מי בי שה ים וש כי ים, הולש די יורש ים וש ר עולי ני ם אורות הנ אותה ם. וש דה י אה ני י בש יני ה עי אי רש מנ ץ אורות לש נוצי וש
ת של לגטל ת מש חםשל ל נש ה של אל רש מו מנ ים כש צי אורות נוצש מש ל הנ כה ה. וש לל ם אי ך גנ ד. כה חה ם אור אל כגלה ק, וש דולי ר של ני ל אור הנ של

ין. יהמי הו לש ל. זל לה ת קה חםשל ין נש עי ים כש צי נםצש ר (יחזקאל א) וש מנ אל נל מו של דםם, כש אה בש

ד, חה אל ן כש בה לה וש דםם  אה ה. אורו  זל ה בה ס זל נה כש ני וש אשון  רי הה רוחנ  ל בה לה כש ה ני זל וש ה,  נה בה א לש רה קש ני של רוחנ  םאל ייש  מ שש לי וש
ים אשוני רי הה אורות  בה ים  יעי גי מנ ה,  זל ל  של אורות  מש הנ ים  אי בה של כש ים.  אשוני רי אורות  מש ם  אותה מי א  יוצי של שום  מי
עו םא נודש ל וש לו  לה ים הנ רי חי אמ ים הה לי גנ תש םא מי ל וש ם,  דה בנ ים לש אשוני רי אורות הה מש ים הנ אי רש ני וש ד.  חה ם אל הי וש ים בו  לי לה כש ני וש
רוחנ הו רוחנ בש זל גו'. וש ה וש נה בל רש ל קי או אל י בה ע כי םא נודנ ל ר (בראשית מא) וש מנ אל נל מו של רו בו, כש תש תנ סש ני ם וש תוכה סו לש נש כש ני של
ים יעי קי ם רש אותה ים מי תוני חש ים] תנ יעי קי ים [רש רי עה י שש ני ם שש אן הי כה ד. וש חה ם אל הי אורות של מש אורות בי ד. מש חה ם אל הי של

.[ יענ קי ם [רה יי מנ שה י הנ מי ים שש אי רה קש ני של

יות, חנ מות הנ דש ם כי מותה דש ים, של דושי ם קש הי ים של ני אופנ ם הה אותה או  רש בש ני לו  לה ים הנ צי נש צש ננ מש רוחות הנ י הה ני שש מי
ש י אי לי חמ גנ ם כש יהל אי רש יות מנ חנ מות הנ תוב ודש כה הו של זל גו'. וש ם וש יהל עמשי ים ומנ ני אופנ ה הה אי רש תוב (יחזקאל א) מנ כה מו של כש
יא הי וש נו  מל או מי יהצש קום של ה, מה דושה קש יא? זו רוחנ  י הי יות. מי חנ ין הנ ת בי כל לל הנ תש יא מי ים הי די פי לנ ה הנ אי רש מנ בםעמרות כש

ק. רה א בה ש יוצי אי ן הה ש ומי אי ה לה גנ נם תוב וש כה ם, של הל ה לה ירה אי מש

מותו י דש רי המ ים. ונ ני ה אופנ עה בה רש ל אנ ל] ענ טה מוז [מג ת רה חנ יהה אנ ל חנ ם אור של הל א מי , יוצי רוחנ בש ל רוחנ  לה כש ני של כש
ם ל אותה ל כה ה ענ נה מנ תש ה הי זל ר הנ של נל י הנ פי נש ים. כנ רי חי ים אמ ני ל אופנ בוא של אות רי מי לש  ף ושש לל ל אל ט ענ ייה שולי רש אנ כש
ם הי ים. וש מודי ה ענ לשה ל שש גנ לש גנ ל וש גנ לש ל גנ כה ה. בש עה בה רש ם אנ אותה ד מי חה אל ד וש חה ל אל ים כה עי ים נוסש לי גנ לש ה גנ עה בה רש אנ ים. בש ני אופנ
י רי המ ם, ונ כגלה ת לש דל רוחנ זו עומל או. וש אן יהצש כה כםל. מי ל הנ ת ענ טל ים. רוחנ זו שולל לי גנ לש ה גנ עה בה רש אנ ים בש מודי ר ענ שה ים עה ני שש

ים. זוני ה ני נה מל מי

ים די דה ה צש עה בה רש אנ ים לש לי כש תנ סש ים מי ני ם פה ל אותה כה ד. וש חה אל ד וש חה ל אל כה ים לש ני ע פה בנ רש לו, אנ לה ים] הנ ני אופנ ה [הה עה בה רש אנ
ה זל בה ה  זל ים  סי נה כש ני יהה,  חנ הנ ה  אותה ת  חנ תנ לו  לה הנ ה  עה בה רש אנ הה ים  עי נוסש של כש ם.  יהל לי עמ ת  דל עומל של יהה  חנ הנ ה  אותה ל  של
ת חנ אנ ת בש חנ ל אנ לי כנ תש הי ה, לש חםתה ל אמ ה אל שה אםת אי לגלה ילת הנ בי קש ר (שמות כו ולא) מנ מנ אל נל מו של ה, כש זל ה בה ים זל בי לה שג ומש

ם. יהל יני מי ה לש טה מנ לש אות של בה ם צש ל אותה כה ימות בש עי ע קול נש מה שש ים, ני לי גנ לש ם גנ ים אותה עי נוסש של זו. כש ס זו בה ני כה הי ולש

ל ב של כוכה ים לנ יעי גי מנ ד של ה, ענ טה מנ לש ים של יעי קי ל רש ים של די דה ה צש מה כנ ה לש חוצה אות הנ בה ים צש די רה פש ה ני ל זל יכה ת הי חנ תנ
, רוחנ ה  אותה ים לש לי כש תנ סש ם מי ה כגלה ל זל יכה הי בש ה של לל ל אי ים. כה זוני ני ם  שה ה. מי ל זל יכה הי ים לש לי כש תנ סש ם מי אי. כגלה תנ בש שנ
ת ננ בש א לי רה קש ני ל של יכה הי הו  זל ן. וש תה כש לל בש בו  סנ םא יי ל כו  לי ת יי כל לל לה רוחנ  ה הה מה ילה שה הש ר יי של ל אמ תוב (יחזקאל א) אל כה של

הנסנפייר.

ש מל של אור הנ ים כש מי עולה ב] לש [עוזי ך  םא שוכי ל של ה  ת, אורה דל יורל וש ה  יהה עולה ני ת שש רל חל אנ ת רוחנ  לל כולל הנ זו  רוחנ 
ה עולה ל וש יכה אותו הי ת בש סל נל כש ני ה של לה פי ה תש אותה יק בש די יש צנ ל אי צון של רה ט לש רה , פש יהה לל ד עה עומי י של ין מי ם. אי יי מנ תוך הנ בש
ה עולל ה, וש בה חנ  מי שה וש ה  ף בה טי ענ תש אור מי ז הה אוי. אה רה כה זו  אור] הנ [הה רוחנ  ל הה ה של לה חי תש מות בנ לי שש ים בי רי שה שםר קש קש לי

יו. לה עה ה של יונה לש ת על רל חל רוחנ אנ לול בש כה ל רוחנ של לי כנ תש הי י, לש ני שי ל הנ יכה הי ל הנ ר של של קל ר בנ שי קנ תש הי ה לש מה עי
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ש ים אי זי חה אל נל מו של ים בו כש זי חה אל נל ים, וש לי גנ לש גנ ים וש ני ם אופנ ל אותה כה יהה וש ה חנ ה אותה ת בה לל ת, כולל לל כולל רוחנ זו של וש
ה זל ה בה ם זל ים כגלה זי חה אל נל ך  ח. כה רה זש מי ב בש עמרה ב, ומנ עמרה מנ ח בש רה זש רום, מי דה פון בש פון, צה צה רום בש ש, דה אי ם בש יי ם ומנ יי מנ בש
י, ני שי הנ ל  יכה הי הנ ל  אל ה  לה עש מנ לש ת  לל כל תנ סש מי יהה  חנ ה  אותה וש ר,  שי קנ תש הי לש ה  עולה רוחנ  ה  אותה ה.  זל בה ה  זל ים  רי שה קש ני וש

ה. זל ה בה ים זל לי כש תנ סש ומי

יב תי עוץ [נ"א נה נה קוב וש הוא נה ר, וש חי אנ ל הה יכה הי ע הנ צנ מש ד אל ה ענ עולל ד של חה מוד אל עוץ ענ ה נה זל ל הנ יכה הי ע הנ צנ מש אל בש
ר (קהלת ג) מנ אל נל ת, של חנ ם רוחנ אנ יות כגלה הש ם לי כגלה ה מי לה עש מנ ד לש ן ענ כי , וש רוחנ ק רוחנ בש בי דה הי ה לש לה עש מנ ה לש טה מנ לש עוץ] מי נה

כםל. ד לנ חה רוחנ אל וש

ן לבל ד בש עומי ר, וש א זםהנ רה קש ני אן הוא אותו רוחנ של ר. כה טםהנ ם לה יי מנ שה ם הנ צל על תוב (שמות כד) וכש י. כה ני ל שי יכה הי
מו ץ כש נוצי תש הי ך לש לות כה גנ תש הי ינו בש ה אי ים. זל מי עולה ה לש נל תנ שש םא מי ל ם של צל הוא על ר, וש חי אנ יו בש נה וה בו גש רש עה תש םא יי ל יד של מי תה
שום ך. מי ה כה ם זל גנ גול. וש לש גי ת בש צל נוצל ת וש רל ת, זוהל לל גל לש גנ תש מי של כש ן של יי ענ ר הה תל סי מו  לות. כש גנ תש הי ה לש של ה קה ר. זל חי אנ הה
ן ול גה ן תוך  יי ענ ן הה ל לבל ר של של קל תו בש ד אי ר ינחנ שה קש ני ה אותו, וש לל גנ ל ומש גנ לש גנ ל בנ גי לש גנ ה, מש אשון עולל רי אותו רוחנ  של כש של

יו. לה ה עה שורל נו של מל יק מי קי הוא דנ ר של חי אנ

םא ל יר. וש אי ה ומי זל אור הנ ל] הה גי לש גי ל [וש גנ לש גנ ב לנ ה סובי טה מנ לש אור של ה. הה טה מנ לש של תוך רוחנ  ת מי לל גל לש גנ תש מי זו  רוחנ 
הוא יר] של אי יהה מי הה ה [של טה מנ לש אור של ז בה אוחי יר, וש אי ז מי אה וש מו  ר עי שה קש ני תון וש חש תנ הנ ז בו  אוחי ד של יר ענ אי הה יהכול לש
ד צנ ר לש חי ל אור אנ ל, נוטי גי לש גנ תש ה מי אור זל של וכש לו.  גול של לש גי בנ לו  לה גש ה בי לל גנ תש א מי לה ל, אל לה כש ה בי נל תנ שש םא מי ל וש לול  כה
ן. מה י אה די ה יש עמשי ים מנ אי לה מו חמ ך כש יי כנ רי י יש מוקי תוב (שיר ז) חנ כה ה סוד הנ זל מו. וש ב עי תובי סש מו ומי ל עי גי לש גנ תש םאל ומי מ שש
ן ול גה בש יבו  בי יר סש אי יר] ומי אי ב [ומי תובי סש ומי מו  ת עי לל לל כש ת ני רל חל אנ אורות. רוחנ  ל] מש גי לש גנ לות [לש גנ לש ענ  יודי י של י מי רי שש אנ
םאל, מ ד שש צנ לש תון של חש תנ אור הנ ל הה דםם של אה ר בה שה קש ת ני לל כי תש אותו  ה, וש זל ן הנ בה לה ר בנ שה קש ן ני בה לה ן. אותו  בה לה ת וש לל כי תש
ל לה כש כםל ני ה, הנ טה מנ לש ל של יכה אותו הי ה וש טה מנ לש ה של ל מנ כה ם. וש יי מנ שה ם הנ צל ים על אי רה קש ני ד, וש חה ים אל יי הש ני ה וש זל ה בה ים זל לי לה כש ני וש

ם. יי מנ שה ם הנ צל א על רה קש אן, ני ל כה לה כש כםל ני הנ יות של הל אן. ול כה

ים די ים עםמש פי רה ר (ישעיה ו) שש מנ אל נל של מו  ם, כש יי פנ נה כש ש  ל שי ים של פי רה ם שש אותה או  רש בש ני לו  לה אורות הנ ל של לה כש מי
ת ים אל פי שורש ם של ה הי לל ם. אי יי מנ שה ם הנ צל על ם מי כגלה שום של ש, מי שי ם בש ד. כגלה חה אל ם לה יי פנ נה ש כש ם שי יי פנ נה ש כש ל לו שי ענ מנ מי
ה, נה שש י מי רי דש ה סי שה ה שי שונל א וש קורי י של ף. מי ר חולי תל כל ש בש מי תנ שש מי הנ סוד של ם. וש בונה בוד רי ל כש ים ענ שי םא חושש ל ה של לל אי
ל דוש של קה ם הנ שי ים הנ שי דש קנ מש ם של ה אותה לל אוי. אי רה בונו כה ל רי חוד של ל יי שור של שםר קי קש לי ר וש די סנ ענ לש יודי י של הו מי זל

יד. מי ל יום תה כה ם בש בונה רי

יות חנ ע  בנ רש אנ ל  ענ ת  לל טל ומג ת  דל עומל יא  הי של ת,  חנ אנ יהה  חנ ל  של ם אור  הל מי א  יוצי אורות,  הה ים  לי גש לש גנ תש מי של כש
ים שי חה ים נש תוני חש ים תנ פי רה שש ים הנ ים, כופי עי נוסש של ה כש לל אי ם. ובש תוכה ם בש לות אותה כולש אשונות של רי ל הה יטות ענ לי שנ הנ

ם. עולה ל הה כה ת לש ול ם מה גורי ף של רה ש שה חה תוך אותו נה ים מי אי יוצש של

ך רל ר (משלי ל) דל מנ אל נל מו של ם, כש יהל לי עמ יון של לש ר על של נל יהה הנ ה חנ ל אותה לות אל כש תנ סש ר, מי של י נל ני יות פש חנ ה הנ לל אי
ה, לה עש מנ ת לש לל כל תנ סש ם, מי ל כגלה ת] ענ לל טל מג ת [נ"א של זל רומל יהה של חנ כםל. אותו הנ ל הנ ת ענ טל ם. רוחנ זו שולל יי מה שה ר בנ של נל הנ

ה]. לה צש יהה [נ"א אל לל ם אי כגלה וש

ים רי כש תנ סש מי [נ"א  ים  רי בש תנ שש מי ם  הל מי ים,  ירי אי מש ם  הל מי אות.  בה צש ה  מה כנ ים  עי זש עש דנ זש מי ים,  עי נוסש ם  כגלה של כש
ת חנ ים תנ סי נה כש ני ם  ם. כגלה קםדל מי ים כש שי דש חנ תש ים ומי אי ש, ובה אי ם בה ים אותה פי שורש ם] וש יהל ימי ם [מי יומה קי ם] מי יהל ני פש לי מי

ה. לה עש מנ ם לש ילה לי כש הנ יהה לש פל נה ת כש חנ ים תנ רי תש תנ סש יהה, ומי ה חנ אותה

ל גנ לש ת. גנ חנ אנ ת וש חנ ל אנ כה ים לש לי גנ לש ה גנ עה בה רש יהה. אנ חנ ה הנ תוך אותה ת לש רל רוחנ זוהל של יות עולות כש ע חנ בנ רש ן אנ אותה
ד צנ ל לש כי תנ סש ד מי חה ל אל גנ לש גנ ע. וש צנ מש אל ים לה לי כש תנ סש ומי ים אותו  אי ים נושש מודי ה ענ לשה ח, ושש רה זש ד מי צנ ל לש כי תנ סש ד מי חה אל
ה לשה ושש רום,  דה ד  צנ לש ל  כי תנ סש מי ר  חי אנ ל  גנ לש גנ וש ע.  צנ מש אל לה ים  לי כש תנ סש ומי ים אותו  אי נושש ים  מודי ענ ה  לשה ושש ב,  עמרה מנ
ים אותו אי ים נושש מודי ה ענ לשה פון ושש ד צה צנ ל לש כי תנ סש ר מי חי ל אנ גנ לש גנ ע. וש צנ מש אל ים לה לי כש תנ סש ים אותו ומי אי ים נושש מודי ענ
ל כה . וש תוחנ גור ופה ע סה צנ מש אל אותו הה ע, וש צנ מש אל תוך הה ים מי אי ים נושש מודי ענ ר הה שה ים עה ני ל שש כה ע. וש צנ מש אל ים לה לי כש תנ סש ומי

ים. יעי קי רש ל הה כה ע בש מה שש , קול ני ענ נוסי של ל כש גנ לש גנ ל וש גנ לש גנ

ה טה מנ לש ים של ני ם אופנ ים אותה סי נה כש ני זו, וש בות] זו בה לש תנ שש שות [מי בש לנ תש ם מי ה] כגלה לה עש מנ לש יות [של ע חנ בנ רש אנ לו הה אי
ז חי אה הי ה לש עולה ת וש טל ן רוחות, לוהל אותה ה בש לה לש כש ני ה. רוחנ זו של לל אי ה בש לל ים אי לולי ה כש לה עש מנ לש לו של לה יות הנ חנ תוך הנ לש
ת סל נל כש ני ה וש עולה של כש ל. של לי פנ תש מי ה של לה פי תש ה  אותה יק בש די צנ הנ יש  אי צון הה רש ר בי שי קנ תש הי ד] ולש חי אנ תש הי ת לש דל עומל ה וש לה עש מנ לש

. ה רוחנ אותה ים בש לי לה כש ני ד של ה ענ זל ה בה לו זל לש כש ני ה וש מה ד עי ים ינחנ לי ם נוטש כגלה כםל, וש חנ הנ ל, לוקי יכה אותו הי בש

ל יכה הי ים לנ יעי גי ם מנ כגלה ד של כםל, ענ ת הנ דל ינחל מש ה של לה פי תש ל הנ חוד של יי ר הנ של ל קל צון של רה ת בש לל נוטל רוחנ  ה  אותה וש
ב, עמרה מנ ח בש רה זש . מי רוחנ ר בש פה עה ר, וש פה עה ש, רוחנ בש אי ם בש יי ם, ומנ יי מנ ש בש ים אי אשוני רי מו הה ה, כש זל ה בה ים זל לולי י כש ישי לי שש הנ
ים בי לה שג ה ומש זל ה בה ים זל זי חה אל נל ה, וש זל ה בה ים זל רי שש קנ תש לו מי לה ל הנ ך כה כה פון. וש צה רום בש דה רום, וש דה פון בש ח, צה רה זש מי ב בש עמרה מנ
יעו גי הי ד של ים ענ תוני חש ם תנ אותה בש בו  רש עה תש הי ה וש טה מנ דו] לש יהרש [נ"א של זו  חש אל נל נות של חמ אות ומנ בה ה צש מה ך כנ כה ה. וש זל ה בה זל

ם. עולה ל הה ים ענ ני מג ה מש מה ם כנ שה ק, וש דל ב צל כוכה לש

ז חה אל נל ד של י ענ ישי לי שש ל הנ יכה הי הנ תוך  ס לש נה כש ני ז וש חה אל נל ה וש ים בו, עולל לולי ם כש כגלה ם וש כגלה ל מי לה כש ני ה של זל רוחנ  של וכש
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לול ד כה חה ם רוחנ אל כגלה אוי. וש רה אן כה ד כה מות ענ לי שש כםל בי ז הנ אה ע, וש צנ מש אל ד בה עומי מוד של ענ תוך אותו הה ם בש ל שה רוחנ של בה
בונו. רי ק בש בי דה הי ה לש יעה רי כש אן הנ כםל). כה ה (לנ נה הי ד לש חה רוחנ אל ר וש מנ אל נל מו של כםל, כש הנ ם מי לי שה כםל וש הנ מי

ין בו ם. אי כגלה רור מי הור, בה ה הוא טה ה. רוחנ זל גנ א נם רה קש ני ל אותו רוחנ של ל של יכה ה הוא הי ל זל יכה י. הי ישי לי ל שש יכה הי
ים תוני חש תנ ל הנ כה ה מי רורה ה בש רה הר ר. טה א טםהנ רה קש ן ני כי לה דםם, וש םא אה ל חםר וש םא שה ל םא יהרםק וש ל ן וש בה םא לה ה בו, ל אל רש ני ן של ול גה
ים] כורי ים [נ"א וש זי אוחמ ים וש לי גש לש גנ תש לו מי לה ים הנ תוני חש תנ הנ ד של ה ענ אל רש םא ני כםל, ל הנ הור מי הוא טה ב של ל גנ ף ענ אנ לו. וש לה הנ

ם. כגלה ד מי חה ן אל ול םא גה ל ת אורו, וש ה אל אל רש ז מנ תוכו, אה ים בש סי נה כש ני ן של יוה תוכו [בו]. כי ים בש סי נה כש ני בו וש

אורות י מש ני ם שש אורות. אותה ה מש לשה שש לול בי כה נו אור של מל א מי ים, יוצי תוני חש תנ ל הנ כה ה מי זל ם רוחנ  לה שש ני של כש
ד. חה ם אור אל כגלה ה, וש זל ה מי ים זל ני שג ם אורות מש יי ננ ים ושש רי שש ים על אי רש נוץ ני צש ני אותו  ים. בש צי נוצש ים וש די יורש ים וש עולי

ד. חה אל אור הה אותו הה ים בש סי נה כש ני וש

ל צון של רה אותו  ים. וש ה עולי טה מנ לש של לו  לה אורות הנ הה ן של מנ זש ט לנ רה יר פש אי םא מי ל ם, וש ל אותה אור כולי הה אותו  וש
אורות י הה ני יא שש אור ומוצי יר אותו הה אי . מי ה רוחנ תוך אותה א מי ז אותו אור יוצי ם. אה ת כגלה א אל ה נושי לה פי תש הנ
אור. אותו הה ים בש לי לה כש ני ים וש רי ך חוזש ר כה חנ ה. אנ תורה יות הנ ם אותי יי תנ ים ושש רי שש בון על שש חל ים כש אי רש ני לו, וש לה ים הנ צי נוצש הנ

אור ם בה כגלה ים], וש תוני חש לו [תנ לה אורות הנ ים בה לולי ם כש ם אורות], כגלה אותה ים [בש תוני חש אורות תנ ם הה ל אותה כה
ב ינשי תש הי ד לש םא עומי ל ה, וש זל י הנ ישי לי שש ל הנ יכה הי ד בנ עומי רוחנ  אותו הה , וש רוחנ הה תוך אותו  לול בש ה כה זל אור הנ ה. הה זל הנ

תוכו. עמלות לש קותו לנ תוקש שש הי י של יעי בי רש ל הה יכה הי תוך הנ א בש לה אל

ה עה שה ים. בש צי נוצש אורות הנ מש ל הנ ים כה רי בש חנ תש ים מי צי נוצש של , כש רוחנ הה ה  אותה תוך  מי או  יהצש של לו  לה אורות הנ מש הנ
ה, דולה גש ה  דושה ת קש חנ יהה אנ ם חנ הל את מי יוצי ץ.  נוצי תש הי ים לש דוחי וש ים  קי דוחמ וש ד  חה אור אל אותו  תוך  ים מי אי יוצש של
ת חנ מות אנ ה דש עמשו בה ננ ד, וש חה אל ים כש לולי ר כש של מות נל ייה ודש רש מות אנ יות. דש חנ ר הנ אה לו שש ל אי ל כה ה של אל רש מנ ה כנ מותה דש

מיהלם.

ש שי ים. וש ני וה גש ל הנ ילות כה לי כש ם בי קה רג מש יש  שי רש ה תנ אי רש מנ ים כש יוני לש ים על ני ה אופנ עה בה רש אנ םאת ייש  ז יהה הנ חנ ת הנ חנ תנ
ים אי ם יוצש כגלה ם, וש יי פנ נה ה כש מונל שש ם בי כגלה לו  לה ים הנ ני אופנ ה הה עה בה רש אנ וש ם.  תוכה ם בש ים] כגלה דולי בוא [גש ף רי לל אות אל מי

לו. לה אות הנ בה אות צש בה ה צש יאה אור, מוצי ץ אותו הה נוצי ה של עה שה ם. בש יהל לי ת עמ טל שולל יהה של חנ ה הנ תוך אור אותה מי

ים ני י פה תי ד. שש חה אל וש ד  חה ל אל ים כה ני ע פה בנ רש אנ ם בש עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ ים בש די עומש יהה  תל חש תנ ה של לל ה אי עה בה רש אנ וש
ל. כי תנ סש הי ים לש כולי םא יש ל ים של צי נוצש ם אורות של אותה ם מי יהל פי נש כנ כגסות בש ים מש ני י פה תי יהה, ושש חנ ה הנ אותה לות לש כש תנ סש מי

ה עמשל ננ ים  אשוני רי ים כה מודי ם] ענ יי ננ [ושש ר]  שה ים עה ני ים [ד"א ושש לי גנ לש גנ ה  עה בה רש אנ ה בש לל ים אי עי נוסש ם של ענ ל פנ כה בש
ה לל אי ים. ולש מי עולה ים לש טי םא שוקש ל ים של רי מש זנ ים ומש חי בש שנ ם מש כגלה נות של חמ אות ומנ בה ה צש מה ם כנ הל לה ה של עה זי הנ ה  אותה מי

עור. ם שי הל ין לה אי

ם כגלה ן של מנ זש ח. ובי תנ ח ופל תנ ל פל כה ים בש ני מג ה מש רה ם. עמשה עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ ה לש זל ל הנ יכה הי ים ייש לנ חי תה ה פש עה בה רש אנ
ד ענ ים  חי תה פש ים  חי פותש ם  כגלה ה,  כה זנ ה  לה פי תש ל  של צון  רה בש ים  עולי לות  יכה הי ם  אותה וש ה,  טה מנ לש של לות  יכה הי הנ תוך  בש של
תוך נות בש חמ ים, מנ ני מג מש תוך  ים לש ני מג מש ל הנ ים כה סי נה כש ני וש ה,  לל אי ה בש לל ים אי בי לה שג ה, ומש לל אי ה בש לל ם אי ים כגלה לי לה כש ני של
רוחנ ים בש סי נה כש ני ד של , ענ רוחנ אורות, רוחנ בש מש אורות בי לו מש לה ים הנ ני אופנ ים. בה ני אופנ יות בש חנ יות וש חנ ים בש ני נות, אופנ חמ מנ

זו.

םא ל ים וש םא עולי ל נות של חמ אות ומנ בה ה צש מה ים כנ נוזי ם גש שה ץ, וש נוצי ב של הה ה זה אי רש מנ ד כש חה קום אל ה ייש מה זל ל הנ יכה הי בנ
ים אי ם יוצש ר. כגלה טי ענ תש הי לש ענ  ל נוסי יכה הי הנ ים, וש רי שה ים קש רי ה קושש לל ל אי כה ה של עה שה ק בש א רנ לה ה, אל לה עש מנ ים לש רי טש ענ תש מי
ה קום זל מה י. בש יעי בי רש ל הה יכה הי בנ ין של די י הנ לי עמ בנ תוך  ם מי עולה ים בה לוחי ים. שש ני גי י מה יקי זי חמ ם מנ אי רה קש ני ין, וש די ים בש אי לי מש
ם חומות הל ה מי טה מנ ן לש כי וש ד.  צנ וש ד  ל צנ כה ב לש הה ל זה ים של ני גי בוא מה ף רי לל אות אל מי ש  ים שי די דה ה צש עה בה רש אנ ים בש לויי תש

ים. שי ם שי הי יפות, וש קי מנ

ד ם, ענ עולה ל הה ין של די י הנ לוחי ם שש ל אותה כה ט לש רה ים, פש חי מה בות ורש רה חמ בות בנ רה ים קש מי חה לש ני לו  לה ים הנ ני גי מה ל הנ כה וש
אות, בה ם צש ל אותה כה בש רוחנ  ה  אותה ר בש טי ענ תש ה ומי ל עולל יכה הי ז הנ אה וש ים.  די אש ב מנ כוכה גות לש רה דש גות בי רה ים דש יעי גי מנ של
ים יני ים די לי שש הנ ים לש צי ים רה לוחי שש ם הנ ים. אותה צי רה א הה א תה רה קש קום ני מה אותו  קומו. וש מש קום בי מה ר אותו  אה שש ני וש

ם. עולה י הה די דש ל צי כה נגיות בש עה ופגרש

ד ד, ענ חה אל ם כש ים כגלה לי לה כש ני ים וש רי שה ת קש רל קושל נות, וש חמ מנ הנ וש לו  לה אורות הנ מש ל הנ את כה ה, נושי לה פי ה תש עולה של כש
קו לש י חל רי שש י. אנ יעי בי רש ל הה יכה הי ל הנ רוחנ של ל בה לי כה הי מוד לש תוך אותו ענ ים לש סי נה כש ני ד. וש חה ם אל הי וש רוחנ  ר רוחנ בש שה קש ני של

יך. רי צה קום של מה לו בש גש ים די רי בונו ומי ענ סוד רי יודי י של ל מי של

קום מה כםל לש ה הנ עולל ד של ה, ענ זל ה בה יר זל אי הה ה ולש ם זל ה עי ים זל לי שש הנ ה לש זל ה לה זל ה וש זל ה לה יך זל רי כםל צה ה, הנ אי םא ורש וב
כםל ם הנ לה שש ני וש ים  די דה צש ל הנ כה יא בש מות הי לי שש ז הנ אה וש ה,  לה עש מנ לש מי ך  ר כה חנ אנ ה, וש לה חה תש הנ ה בנ טה מנ לש מות. מי לי שש יך  רי צה של
הוא שות, וש קה רות הנ זי גש ל הנ ל כה טי בנ בונו ומש רי ק בש בי דנ תש מי הו של מות, זל לי ה שש עושל לו וש לה סודות הנ ענ הנ יודי י של אוי. מי רה כה
ת רל םא חוזל ל תו  לה פי ם, ותש עולה מוד הה יק ענ די א צנ רה קש ני ם של דה אה הו  זל ם. וש עולה ל הה כות ענ רה בש ך  ומושי בונו  ת רי ר אל טי ענ מש

ה. מונה אל י הה ני בון בש שש חל הוא בש א, וש בה ם הנ עולה קו בה לש חל ם, וש יקה רי



72

רוחות ל הה כה וש לו  לה אורות הנ ל הה כה וש לו  לה אות הנ בה צש ל הנ כה וש לו  לה יות הנ חנ ל הנ כה וש לו  לה לות הנ יכה הי ל הנ ה, כה אי םא רש ב
ם הי לו  לה הנ לות  יכה הי הנ ה.  לה עש מנ לש מי ך  כה ר  חנ אנ ם  לי תנ שש הי ולש ה  טה מנ לש מי ם  לי תנ שש הי לש י  די כש ה,  זל לה ה  זל ים  יכי רי צש לו  לה הנ

ה. זל ה בה ים זל קי בש דנ תש מי

ה אל רש מנ אותו  ם כש ם הי תוכה בש ה של ל מנ ה. כה ם זל ה עי ים זל בוקי ן] דש יי ענ ל הה [של ה  לה עש מנ לש ים של ני וה גש הנ מו  ם כש כגלה וש
ה גול, הוא אותה לש אותו גי ה בש אל רש םא ני ל ה של אותו מנ ץ. וש ר נוצי ה אותו זםהנ אל רש ני ן וש יי ענ ת הה לל גל לש גנ תש מי של ר כש תל סי ה בנ אל רש ני של

אוי. רה כםל כה ר הנ טי ענ תש מי ד של גות ענ רה ל דש גות ענ רה ה דש זל ה בה ד זל ן עומי כי לה כםל. וש ל הנ ת ענ טל שולל רוחנ של

םא ל, ל גנ לש גנ בש ת  לל גל לש גנ תש ומי ן  יי ענ הה ת  מל תל סש ני של ים, כש אי רש ני ן של יי ענ ל הה ים של ני וה גש ם  ל אותה כה א  לי מה לש ה, אי אי ורש םא  וב
א צה מש ם. ני יהל לי ט עמ שולי ר של תה סש ני הנ ק אותו  בה דש ני םא  ים ל ני וה גש ם  א אותה לי מה לש אי וש ים,  רי זוהמ ים של ני וה גש ם הנ ים אותה אי רש ני
ר טי ענ תש הי ה לש ה עולל לה פי תש צון הנ י. ורש ישי לי שש ל הנ יכה הי ד בנ חה אל כםל כש ל הנ לה כש ני של ה כש זל ה בה ר זל שה קש ני ה וש זל ה בה לוי זל כםל תה הנ של

בונו. רי צות לש רנ תש הי ה לש אה וה חמ תנ שש אן הי ד. כה חה ר אל של קל ד וש חה צון אל רה ד וש חה כםל אל ז הנ אה י. וש יעי בי רש ל הה יכה הי בנ

ד. חה ל אל יכה ם הי כגלה ה, וש זל ים מי ני פש ה לי ה, זל זל לות לה יכה ה הי עה בה רש ם. אנ כגלה ה מי נל שג ה הוא מש ל זל יכה י. הי יעי בי רש ל הה יכה הי
ה נה מל כםל. מי את הנ נושי זו  ם. רוחנ  עולה ל הה ל כה כות של זש הנ ך  פי הנ תש ה מי זל קום  מה כות. בש זש א  רה קש ני של אן הוא רוחנ  כה
ה ים זל קי בש דנ תש לו. מי לה ים הנ רי חי אמ הה מו  ים כש טי שש פנ תש םא מי ל גול של עי ם בש כגלה ים. וש צי ם נוצש ים אורות כגלה עי בש ים שי אי יוצש
ים אי ם יוצש כגלה לו. מי לה אורות הנ מש י הנ ני פש דות לי ם עומש עולה כגיות הה ל זש ה. כה זל ה בה ים זל חוזי ה, אמ זל ה בה ים זל ירי אי ה ומש זל בה

יד. מי ם תה יהל ני פש ים לי די עומש ד של חה אל ים כש קולי אורות שש י מש ני שש

ים אורות עי בש לו. שי לה לות הנ יכה הי ת הנ ענ בנ רש ל אנ ת כה ים אל בי סובש חוץ של בנ ים של דולי ים גש ני מג ים מש עי בש ה שי לל ד אי גל נל כש
ת מנ ך עמרי ני טש תוב (שיר ז) בי כה ה סוד הנ זל ים, וש ני פש לי ים וש ני פש ים לי יי ימי ני ם פש ם, כגלה יהל ני פש ים לי די עומש י אורות של ני לו ושש אי

ים. ני שושנ ה בנ ים סוגה טי חי

ים ידי עי מש לו  לה אורות הנ י הה ני דון. שש הי ם לש עולה י הה עמשי ל מנ ל כה ענ וש כגיות  זש ל הנ ים כה סי נה כש ני לו  לה אורות הנ י הה ני פש לי
ם שה רש ם ני עולה ה בה עמשל ננ ה של ל מנ כה ל] וש ן כה ץ, [כי רל אה ל הה כה ים בש טי שוטש מש י ה' של יני ע עי בנ של ייש  ם] של הי שום [של דות, מי עי
ים לי כש תנ סש ם ומי הל ים בה לו רואי לה אורות הנ י הה ני ם. ושש יומה קי ים בש די עומש וש ש  מה כות מנ ה זש אותה וש ש  מה ה מנ עמשל אותו מנ בש
אן הוא כה ע. וש רנ ן לש טוב הי ן לש ים, הי יני ים די ני דה רות וש זי י גש רי ים גוזש עי בש ה שי לל ה. אי לל אי ים אורות הה עי בש י שי ני פש ים לי ידי עי ומש

כות. זש קום הנ מש

ל קות של בש דה הי ה בש זל קום הנ מה קות בנ בה דש לו ני לה יות הנ אותי הה של כש ם יה"ו. של הי יות של לש אותי מו שה שש רש ה ני רוחנ זו בה
ים. די דה ה צש עה בה רש אנ יר לש אי מי ד של חה א אור אל יוצי ך  ר כה חנ ם. אנ שה ים מי קי לש תנ סש םא מי ל וש ים בו  מי שה רש ני ז  ה, אה בה קי ר ונש כה זה
ר, עםשל ם - בש עולה י הה רי בש די ים בש רי חי ים אמ יני ים די ני דה ין של י די תי ה בה לשה ם שש הי ים של רי חי ה אמ לשה יא שש ה מוצי זל אור הנ הה
ים עי בש שי ם  אותה לש ד  חה אל ל  יכה הי ם.  הל בה דון  ני ם  עולה הה של ים  רי בה דש ר  אה שש ם  אותה ל  כה בש מות  לי שש בי לות,  חמ מנ בש י,  ני עם בש

ים. רי חי אמ ה הה לשה ם שש אותה ה לש לשה ים. שש ני פש לי ים י אשוני רי

מו ם כש יי יננ ה עי ייש לה ת, וש טל הל לנ תש ת מי חנ ה אנ דושה יהה קש ה חנ יאה ה, ומוצי טה מנ לש לו של ל אי ת כה לל כולל זו וש רוחנ הנ ה הה עולה
ים חי ופותש ים  קי תה פש ים  חי ם לוקש כגלה ין.  די הנ י  לי עמ בנ אות  בה צש בות  בש רי בוא  רי וש ים  פי לה אמ ף  לל אל בש יחנ  גי שש הנ לש ם  דה אה י  יני עי

ין. ים די ימי לי שש ם ומנ עולה ים בה רי סוגש וש

ם יי ננ ים ושש עי בש ים שי ש. עולי י אי יבי בי ח ושש רנ פל וה תור  פש כנ ם כש ים, כגלה טי ים לוהמ פי רה ה שש עה בה רש אנ זו  יהה הנ חנ ת הנ חנ תנ
ה אותה ים לש שי מש שנ ים מש פי לה ף אמ לל ש. אל ל אי ד של חה ר אל הה ה נה עמשל ים, ננ עי נוסש של ש. כש אי ים בש טי להה ד מש חה ל אל כה ים לש לי גנ לש גנ
תוך ם בש הל מי דו  מש ענ ינ בות של בה בוא רש ם רי ה הי מה ים, כנ עי ים נוסש לי גנ לש גנ הנ של אות. כש בה ה צש מה ים כנ אי ם יוצש שה ש, ומי אי הה

ים. פי רה שש ם ני כגלה אן וש ב כה רי קה תש הי ים לש אי ים ובה רי מש זנ מש אות של בה ים צש אי י יוצש ני שי ל הנ יכה הי ת הנ חנ ש. תנ אי ה הה אותה

לש שה ה בש מה שש רש ני רוחנ של ה הה תוך אותה לט מי שש ם לי ינה א די אן יוצי כה לט, מי שש נו לי מנ תש הי ם של עולה י הה ני מג ם מש ל אותה כה
ה. זל ל הנ יכה הי ר בנ סה מש כםל ני את. הנ יוצי ת וש ענ שופנ זו של ש הנ אי ים בה דוני ני ם וש עולה הה ם מי יומה ים קי ירי עמבי אן מנ כה יות. ומי אותי
ין אי נות של חמ אות ומנ בה ה צש יאה יהה מוצי חנ ה הנ ם. אותה הל ת בה לל לל כש זו ני רוחנ הנ אן, הה יות כה לש אותי שה מו בש שש רש ני שום של מי

בון. שש ם חל הל לה

םא ל זונות, של ים ומש יי ים, חנ ני ה - בה לשה שש ט לי רה ע, פש רנ ן לש הי ן טוב וש ה, הי זל ל הנ יכה הי הנ ים מי אי ם יוצש עולה י הה יני ל די כה
ע צנ מש אל ד. בש ר עומי בה דה הנ נו  מל ים מי עי אורות שופש ל הה כה יון של לש ר על הה נה אותו  י בש רי המ ה. של זל קום הנ מה שות בנ ה רש נה תש ני

ם. הל ה בה זו עולה זו, וש רוחנ הנ תוך הה ה בש לה עש מנ לש רוחנ של ד הה גל נל ן כש קה תג קום מש ה הוא מה זל ל הנ יכה הי הנ

יענ הודי ים לש יזי רי כש מנ ים של ני מג ים ומש רי ם שה ל אותה ח כה תנ ח ופל תנ ל פל כה ה. בש זל ל הנ יכה הי ם לנ ים הי חי תה ר פש שה ים עה ני שש
צו צש ר קנ ן אומי כי ל וש יי חנ א בש ר (דניאל ד) קורי מנ אל נל של מו  ה, כש טה מנ ת לש דל רל ים לה ידי עמתי ים הה יני די ם הנ ל אותה ה כה טה מנ לש

ההאיילהן.

ם, שה ה. ומי מה ל חנ יענ של קי רה ר לה בה דה ים הנ יעי מודי ד של ם, ענ יי פנ נה כש י הנ לי עמ ל בנ ר כה בה ים דה חי לו לוקש לה ים הנ רוזי כש תוך הנ ומי
יענ קי רה י הה בי ל כוכש כה של יענ  קי רה ל הה של ש  חה נה הנ אותו  לש יענ  גי מנ ד של ם ענ עולה ט בה שוטי ר ומש בה א דה ש, יוצי מל של את הנ יוצי של כש

. יענ קי רה ע הה צנ מש אל הוא בש ים בו, של פואי קש

ש, חה נה ל אותו הנ ים ענ ני מג מש ם של אותה ש, וש מל של ם] הנ יי מנ שה ת [הנ חנ תנ ים של רי שה ים אותו הנ חי לוקש ר, וש בה דה ים הנ עי שומש וש
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ים רוזי כש ם. הנ עולה ים אותו בה יעי ם מודי יי מנ שה לו עופות הנ פי אמ ים ונ די שי לו רוחות וש פי אמ ם. ונ עולה ט לה שי פנ תש ה מי ם זל שה ומי
ם ד עי ד ינחנ חה ם אל תונות כגלה חש תנ רוחות הנ ל הה כה ד של רוחנ ענ ק] רוחנ בש לי תנ סש הי ה [לש םא עולה ים. ל חי תה ים פש מי סותש ים וש בי שה

ד. חה כםל אל ה הנ עמשה ננ ד של ה ענ זל ה בה ים זל סי נה כש ני ים וש לי לה כש ם ני כגלה זו, וש רוחנ הנ י] הה רי חמ רוחנ אנ [הה

אן דון כה ם ני ה. אי לה עש מנ ים לש לויי ים תש יי חנ ת. הנ ול מה ן לש ים הי יי חנ ן לש דון הי אן ני יו, כה לש ית חה בי א בש צה מש ם ני דה ן אה בל של כש
ס נה כש ני וש בונו  רי ק בש בה דש ני י של ל מי של קו  לש י חל רי שש ים. אנ ני םא נותש ז ל םא - אה ם ל אי ה. וש לה עש מנ לש ים מי יי ים חנ ני ים - נותש יי חנ לש
ין אי ה וש מונה ל אל ר (דברים לב) אי מנ אל ה נל זל ל הנ יכה הי ל הנ ין. ענ די ל הנ ר ענ בי גנ תש הי ץ לש רל אה ם בה יי פנ ל אנ ה ענ ידה אן קי א. כה יוצי וש

גו'. ל וש ול עה

ים. רוחנ זו תוני חש תנ ם הנ אותה יר לש אי יר ומי הי זש מנ הוא רוחנ של ר, של זוהי ק של רה בה ל הנ יכנ ה הי ל זל יכה י. הי ישי מי חמ ל הנ יכה הי
ן. מה גה רש אנ ין הה עי ד כש חה יר אור אל אי ה מי נוץ זל צש ני ים. מי די דה צש ל הנ כה ת לש צל נוצל ה וש ירה אי ת, מש רל סוגל ת וש חנ ה ופותנ לולה יא כש הי
ן בה ם לה קה רש ה. ני לל אי ה בש לל ים אי לי לה כש יהרםק. ני דםם וש חםר, אה שה ן וש בה ים. אור לה ירי אי מש ים של ני וה גש ל] הנ לנ ל [כש ל כה ה כולי זל אור הנ הה
מות דש ה כי מותה דםם. דש אה ה יהרםק וש ל בה לה כש ני ת, וש מל קל רג ת מש חנ יהה אנ ית חנ עמשי ננ חםר. וש שה ן בש בה ך לה ר כה חנ יהרםק. אנ חםר בש דםם, שה אה בש

יות. מג דש ל הנ ל כה כולי ם של דה אה

ם. יי ננ הוא שש ן של א אופנ רה קש ד ני חה ה. אל טה מנ לש ה של לל ל אי דולות ענ יות גש ם חנ הי ים של מודי ה ענ עה בה רש אנ או  ה יהצש נה מל מי
ה, זל ה בה ר זל חי ס אנ נה כש ני ך  ר כה חנ ה. אנ זל ה בה ס זל נה כש ני ה.  זל ה בה בוק זל תוכו. דה ר בש חי יר אנ אי ה, מי ה זל אל רש ני של כש שום של מי
ם (יחזקאל א) הל תוב בה כה ם של ה הי לל אי ד. וש חה ם גוף אל כגלה ם, וש עולה ה רוחות הה עה בה רש אנ ים לש אשי ה רה עה בה רש ים אנ אי רש ני וש
דות רה פש ני םא  ל יונות של לש על יות הה חנ ה הנ אי רש מנ ה, כש זל ה בה ים זל שורי ה קש לל ל אי כה וש ן.  אופה הה תוך  ן בש אופנ ילה הה הש יי ר  של אמ כנ
ת ענ נוסנ של כש אן של כה ה רוחות. מי עה בה רש אנ ה לש לל אי ה בש לל ים אי חוזי ים אמ מי קה רג ים מש ני וה ה גש עה בה רש ל אנ זו של יהה הנ חנ ים. הנ מי עולה לש

י רוחות. ני שש ת לי ענ יא נוסנ זו, הי יהה הנ חנ הנ

אורות. ם הה ל אותה כה ת וש חנ יהה אנ ה חנ יאה ק מוצי רה בה ל הנ י רוחות. רוחנ זו של תי שש ת בי לל לל כש ק ני רה בה ל הנ זו של רוחנ הנ הה
אורות הה ה. וש עה בה רש ם אנ הי י אורות של ני ה שש נה מל ים מי ירי אי ת, מש טל הל לנ מש את רוחנ  רי קש ני ה, של נה מל ה מי ירה אי ת מש רל חל אנ רוחנ 
ים כי פש הנ מש אורות של ם מש לו אותה ת. אי כל פל הנ תש מי ב הנ רל חל ט הנ הנ אן הוא (בראשית ג) לנ כה ים. וש ני וה גש ים בי כי פש הנ תש לו מי לה הנ
ל ת ענ דל םאת עומל ז ב הנ רל חל ט הנ הנ לנ שום של ה, מי טה מנ לש ל של יכה הי ל הנ ים ענ די ה עומש לל אי ים] וש קי ה חוקש לל אי ב, [וש רל חל ינות הנ ני שש

ה. לה עש מנ לש ם מי םאשה ל ר לויהה ענ ב תש רל ין, חל ים די ני דה ים של ני יה ם דנ ל אותה אן, כה כה ין. מי די ית הנ ל בי ים אורות של עי בש ם שי אותה

ל ת ענ דל עומל ת של רל חל ת אנ חנ יהה אנ חנ יאו  םאל הוצי מ ד שש צנ לש ם אורות של ם אותה ה הי לל ל אי של זו  ב הנ רל חל ט הנ הנ לנ
ם הל ץ מי ה, נוצי לל אי ת בש סל נל כש ני זו  יהה הנ חנ רוחנ הנ של םאל. כש מ שש ם מי יי ננ ין ושש יהמי ם מי יי ננ ם, שש יומה קי ים בש די םא עומש ל ע של בנ רש אנ
ים. טי לוהמ לו  לה הנ יצוצות  ני הנ יד.  מי תה ים  כי פש הנ תש ומי ה  חוצה הנ ה  זל הנ ל  יכה הי הנ מי ים  אי יוצש וש ים,  טי לוהמ יצוצות  ני י  ני שש

ים. דושי ים קש כי אה לש ים מנ מי עה פש לי ים רוחות וש מי עה פש ים. לי רי כה ים זש מי עה פש בות לי קי ים נש מי עה פש לי

א ה יוצי זל ה בה ים זל לי לה כש ני ק של חםזל הנ תוך  ה, מי אשונה רי יהה הה חנ בנ זו  יהה הנ חנ ת הנ לל לל כש ני של כש שום של ם? מי ענ טנ ה הנ מה
יצוצות. י ני ני ם שש ל אותה ם של יהל רי חמ ך אנ הולי ט וש שה ים, וש מי עולה ך לש םא דועי ל יד של מי ט תה ד לוהי חה יצוץ אל ני

ה כל ה מנ זל יצוץ הנ ני הנ ז], וש ים [אה עמכי דנ תש ים, מי מי יש סנ םא מש ל ד של ענ ם. וש עולה יחות בה לי ים שש עושי ים וש רי כה ם זש ו הי שה כש ענ וש
ן דועמכות. מות הי יש סנ מש ם של רל טל טות. וש שוטש כות ומש הולש בות, וש קי ם נש הי ם, וש קםדל מי ים כש שי דש חנ תש ם, ומי הל יר לה אי ם ומי הל בה
ה עה בה רש אנ לול מי כםל, כה הנ לול מי יצוץ כה ני אותו  שום של ם, מי קםדל מי ים כש רי חוזש ם וש הל יר לה אי ם ומי הל ה בה כל ה מנ יצוץ זל ני וש

לו. לה ים הנ ני וה גש ל הנ כה ים לש כי פש הנ תש ם מי ן הי כי לה ים, וש ני וה גש

ים לי לה כש ני של כש ים של אשוני רי ים הה רי חי אמ םא כה ל ד, וש חה אל ם כש יי ננ ים שש אי רש ני נו, וש רש מנ אה מו של ר, כש חי רוחנ אנ ל בש לה כש ה ני רוחנ זל
ל ף ענ אנ ים. וש תוני חש תנ ל הנ כה ים מי לולי יבות כש בי חמ ים בנ די עומש ם, וש יי ננ ים שש אי רש אן ני כה ד. וש חה אל ט לש רה ים פש אי רש םא ני ה ל זל ה בה זל
ל כה ים מי לולי יבות כש בי חמ ים בנ אי רש ני וש רוחנ  בש טו] רוחנ  שש פנ תש הי של ט כש רה ט [פש שי פנ תש ר מי של אמ ד. כנ חה ם אל ם, הי יי ננ ם שש הי ב של גנ

ים. ני שושנ ים בנ רםעי יהה הה בי י צש אומי ים תש רי פה י ער ני שש ך כי יי דנ י שה ני תוב (שיר ד) שש כה ה] סוד של זל הו [וש זל ים, וש תוני חש תנ הנ

ה. בה המ אנ ל הה יכנ ה, הי בה המ ל אנ יכנ א הי רה קש ני ה וש ל זל יכה ר הי ז חוזי יבות, אה בי חמ ה בנ זל ה בה ים זל טי שש פנ תש י רוחות מי ני שש של וכש
ת ן אל תי תוב (שם ז) אל אן כה כה ק בו. וש בי דנ תש הי יך לש רי צה י של מי סודות לש סוד הנ ז בש ננ גש ני יומו, וש קי יד בש מי ד תה ה עומי ל זל יכה הי
ים פי לה ה רוחות, אמ מה כנ אות לש בה ה צש מה ים כנ אי ד, יוצש חה ם אל הי י רוחות של ני ים שש ירי אי ר מש של אמ ך, כנ ר כה חנ ך. אנ י לה דםדנ
אות בה ה צש מה ים כנ יעי גי מנ ד של ים, ענ מוני ם רי הל ים, מי ני פה ם גש הל ים, מי אי ים דודה אי רה קש ם ני הל עור. מי ם שי הל ין לה אי בות של בה ורש
ן תי ם יי תוב (שם ח) אי אן כה כה ים. וש מי עולה ים לש די רה פש םא ני ל יבות של בי חמ ם בנ כגלה ה. וש גנ א נם רה קש ני ב של ד אותו כוכה ה ענ חוצה הנ
ת בנ המ אנ ק בש בי דנ תש הי ם לש יי דנ יה ת  ישנ רי ה ופש אה וה חמ תנ שש תוב] הי אן [כה לו. כה ה בוז יהבוזו  בה המ אנ בה יתו  ל הון בי ת כה אל יש  אי

ריבונו.

ל יכה הי ך. הנ יי תותנ פש י שי ני שה חוט הנ תוב (שם ד) כש כה י, סוד הנ ני שה א חו"ט הנ רה קש ני אן הוא רוחנ של י. כה שי ל שי יכה הי
ים צי רה לו  לה הנ תונות  חש תנ רוחות הנ ל הה כה צון של רה הוא  של אן רוחנ  כה צון.  רה ל הה יכנ הי א  רה קש ני א]  רה קש ני של ל  יכה [הי ה  זל הנ

ה. בה המ אנ ה בש יקה שי נש ה בי ק בה בי דה הי יהה לש רל חמ אנ

ה ן רוחנ זל כי לה ים. וש יוני לש ש על שי ד בש עומי מו, וש ד עי ה ינחנ טה מנ לש ש של שי ל בש לה כש ש. ני שי ד בש עומי ש, וש שי ל בש לה כש ה ני רוחנ זל
עמלות ים לנ חי מי ם שש לו הי לה אורות הנ ר הה שה ים עה ני ה. שש לה עש מנ לש ה ומי טה מנ לש ם מי ים כגלה לולי ר אורות כש שה ים עה ני יא שש מוצי

ה. טה מנ לש לו של ל אי ל כה בי קנ ה ולש לה עש מנ לש
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ה' צון מי יק רה פי מי של הו  אן, זל כה ם לש ה אותה עמלל ים ומנ רי שה ר קש קושי י של כםל, מי צון הנ צון, רש הוא רה ה של ל זל יכה הי
ה ה. רוחנ זל ל מםשל ל של יכה הי הו הנ ה. זל בה המ יקות אנ שי ק נש נושי ה, של בה המ אנ ה בש ף מםשל סנ אל ה נל זל ל הנ יכה הי תוך הנ יבות. בש בי חמ בנ

ים. די דה צש ל הנ כה ה לש בה המ יך אנ שי מש מנ חוד של יי ל הנ רוחנ של ה. הה בה המ אנ רוחנ הה

י בי דושות אוהמ יות קש ע חנ בנ רש אות אנ ם יוצש הל לה נוץ של צש ני הנ ים. מי טי לוהמ ים וש ר אורות עולי שה ים עה ני ם שש אותה וש
יות תוב (תהלים קד) חנ כה ם, של הל ל בה לי כה הי נות לש טנ ם קש ר אותה בי חנ תש הי דולות לש יות גש ים חנ אי רה קש ה ני לל ה. אי בה המ אנ הה

דולות. ם גש נות עי טנ קש

ת ננ ה גי ל זל יכה א הי רה קש ן ני כי לה ים, וש די דה ה צש עה בה רש אנ ר לש בה חג מש גוז של מו אל ים, כש די דה ה צש עה בה רש אנ זו לש חוזות זו בה לו אמ אי
ל יכנ הוא הי י, של תי דש גוז יהרנ ת אל ננ שום גי גוז? מי ת אל ננ ל גי ה אל ה זל י. מנ תי דש גוז יהרנ ת אל ננ ל גי תוב (שיר ו) אל כה גוז, של אל

ה. בה קי נש ר בי כה ק זה בי דנ תש הי ה לש בה המ אנ הה

ם הל ם. ובה הל ים בה לולי ים כש תוני חש ם תנ ל אותה ד. כה ל צנ כה לש לש  שה לש  ר, שה שה ים עה ני שש ים לי די רה פש ני ע  בנ רש אנ ה הה לל אי
לול כה ה של ז רוחנ זל אה ד. וש חה ים אל עמשי ננ ד של ה ענ לל ם אי ה עי לל ם אי ם אורות. כגלה ם רוחות, אורות עי ים רוחות עי יהמי קנ
ן יוה מו. כי ר עי בי חנ תש הי ין אותו לש מי זש ם, ומנ יי מנ א שה רה קש ני ה, אותו של לה עש ל מנ רוחנ של ר] בה עורי תש הי ר [לש טי ענ תש הי ה לש ם עולל כגלה מי
ר רוחנ שי קנ תש הי יא לש ה הי וה דש חל ז הנ אה יהו. וש יקות פי שי נש י מי ני קי שה ר (שם א) יי מנ מו, אה ד עי ה ינחנ טה מנ לש ם של כגלה רו  שש קש ני של

ד. חה בור אל חי מות בש לי שש יא הנ ז הי אה ה, וש זל ה בה ם זל לי תנ שש הי רוחנ ולש בש

ה זל צון  רה בש אוי  רה כה מות  לי שש הנ ל  כה בש ה  זל בה ה  זל ים  ירי אי ומש ה  זל בה ה  זל מו  לש שש ני וש מו  עי ר  בי חנ תש מי ה  זל רוחנ  ן של יוה כי
ר בי חנ תש ם מי יי מנ ז [שה ה, אה זל ה בה ה זל בה המ ר אנ בי חנ קום לש ד אותו מה אוי ענ רה כםל כה ה הנ לל עמ מנ יק של די ם צנ דה ן אה ל בל לי פנ תש מי של
לו לש כש ני ם רוחות של ל אותה כה לות וש יכה ם הי ל אותה ז] כה אה ה, וש זל ה בה ים זל קי בש דנ תש ה מי רה אה הל מות בש לי שש ה בי בה המ אנ ה בש רוחנ זל בש
ל יכה הי ל אותו  ד נוטי חה אל ד וש חה ל אל ם, כה יי מנ ל שה ל של לה כש ם בי הי לות של יכה הי ם רוחות וש אותה ד מי חה אל ד וש חה ל אל ה, כה זל בה

אוי. רה מו כה ם עי לי תנ שש הי מו ולש ר עי בי חנ תש הי אוי לו לש רה אותו רוחנ של וש

א רה קש ני ה של זל הנ רוחנ  ה, הה ל זל יכה ל הי ה, נוטי לה עש מנ לש דוש  קה ם רוחנ  יי מנ א שה רה קש ני ה של זל י הנ שי שי הנ רוחנ  הה שום של [מי
י שי שי רוחנ  אותו  שום של ק] [נ"א מי שי ננ תש הי צון לש ים רה רי בש חנ תש מי ך  כה חוד, וש יי אותו  ם בש יהל לי ם אמ ה אותה עמלל צו"ן מנ רה
ל ה, נוטי לה עש מנ לש דוש  הוא רוחנ קה ם, של יי מנ ים שה רי בש חנ תש ך מי כה חוד, וש יי אותו  ם בש יהל לי ם אמ ה אותה עמלל צון מנ א רה רה קש ני של
ה סוד (בראשית זל ה. וש זל ה בה ם זל לי תנ שש הי ה, לש זל ה בה ר זל בי חנ תש הי ה, לש זל ה בה ק] זל שי ננ תש הי צון לש א רה רה קש ני ה של ה רוחנ זל ל זל יכה הי

גו'. ל וש חי רה עמקםב לש ק ינ שנ יי כט) ונ

ה ר זל שי קנ תש הי "ה לש בה המ א אנ רה קש ני ה] רוחנ של בה המ ל אנ יכנ נו] [הי רש מנ אה ל של יכה הי ל [הנ ה נוטי לה עש מנ ין לש הוא יהמי ם של הה רה בש אנ
י יםפי . וש תש ה אה אל רש ת מנ פנ ה יש שה י אי י כי תי עש א יהדנ ה נה ני ר - (שם יב) הי בה דה ן לנ ימה סי ד, וש חה יות אל הש ה לי זל ה בה ר זל בי חנ תש הי ה, לש זל בה

ם. יי דנ ם שה אותה ה בש שה אי ל הה של

את רי קש ני רוחנ של ם הה שה ים. מי רי עורש תש ים מי יני די ל הנ כה ין של ית די ל בי ל [של יכה ל אותו הי טנ םאל, נה מ הוא שש ק של חה צש יי
לות יכה י הי ני שש לו  טש ים נה יאי בי נש ר הנ אה אוי. שש רה ד כה חה כםל אל יות הנ הש ה לי זל ה בה ם זל לי תנ שש הי ה  ולש זל ה בה ר זל בי חנ תש הי כות לש זש
יות הש ה לי לל אי ה בש לל ר אי שי קנ תש הי גו', לש ך וש יי כנ רי י יש מוקי תוב (שיר ז) חמ כה סוד הנ "ר, בש זםהנ "ה וש גנ י רוחות נם ני ה)]. שש טה מנ לש (של

ד. חה אל

תוב כה ב של ל גנ ף ענ אנ יר, וש פי סנ ת הנ ננ בש את לי רי קש ני של רוחנ  יר, הה פי ל סנ ל של יכה ל הי טנ ם נה עולה מוד הה יק ענ די צנ ף הנ יוסי
הוא ר, של ל יותי טנ ה נה זל מוד הנ ענ הה ך  ר כה חנ אנ אי. וש דנ ונ ך הוא בש כה ך. וש לל מל בוד הנ יל כש בי שש יו, בי לה גש ת רנ חנ תנ (שמות כד) וש
ם ה עי ם זל לי תנ שש הי ה לש זל ה בה ים זל רי בש חנ תש גות ומי רה רות דש בש חנ תש אן מי ד כה י. ענ יעי בי שש ל הנ יכה הי ל הנ קום של מה סודות, בנ סוד הנ
י א מי בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה קו בה לש י חל רי שש גו'. אנ ים וש להי אל ז ה' הוא הה אה אוי. וש רה כםל כה ד. הנ חה ם אל יות כגלה הש ה לי זל

בונו. רי ק בש בי דה הי ם ולש רה שש קה ענ לש יודי של

ם יי פנ אנ ת  ילנ פי ונש ם  יי פנ כנ ת  ישנ רי ופש ה  ידה קי וש ה  אה וה חמ תנ שש הי וש י"ן]  וי וה הנ יף  ומוסי אן  כה ה  עה רה כש הנ [בש ה  יעה רי כש הנ אן  כה
ים אורות אי יוצש נו  מל מי ין סוף, של ד אי ה ענ לה עש מנ לוי לש תה מות, של שה נש ל הנ ת כה מנ שש ני יון,  לש על הה רוחנ  צון הה רש יך  שי מש הנ לש
ירות אי ים מש ני פה ל הנ כה וש ה,  לה עש מנ לש ה ומי טה מנ לש מות מי לי שש כםל בי יות הנ הש לי וש אוי  רה ה כה לה עש מנ לש כםל מי ים הנ לי שש הנ כות לש רה ובש
תוב ה כה זל ל  ענ וש ה.  טה מנ ולש ה  לה עש מנ לש ה  עמשל ננ צון  רה ל הה כה וש ין,  די י הנ רי זש גי ל  ים כה לי טש בנ תש ז מי אה וש אוי.  רה ים כה די דה צש ל הנ כה בש
ה לו כה כה ם של עה י הה רי שש תוב (תהלים קמד) אנ כה ר. וש אה פה תש ך אל ר בש של ל אמ אי רה שש ה יי תה י אה די בש י ענ ר לי םאמל י (ישעיה מט) ונ

יו. להה ה' אל ם של עה י הה רי שש אנ

ת רםכל פה סודות, הנ גו' [תוך] סוד הנ וש ר  תה סש ני כםל הוא בש ש, הנ מה מות מנ דש ין בו  ה אי ל זל יכה הי י. בש יעי בי ל שש יכה הי
ה זל ים מי ני פש ים]. לי די ה עומש זל ה מי ים [ד"א זל רובי י כש ני או שש רה תש םא יי ל ים של די לות עומש יכה הי ל הנ ה], כה רוסה ה [פש רוסה פש של
קום ה מה זל ים הנ שי דה קר ש הנ ים. קםדל שי דה קר ש הנ א קםדל רה קש ה ני ל זל יכה ן הי כי לה ים, וש שי דה קר ש הנ ל קםדל מות של ת, דש פםרל ת כנ דל עומל

לו. לה ים הנ יוני לש על ם] הה י [עולה בי גנ א לש בה ם הנ עולה ל הה ל כה ל של לה ה, כש יונה לש ה על מה שה ה נש אותה ן לש קה תג מש

כםל ת הנ מנ שש יון ני לש ר רוחנ על עורי תש ז מי אוי, אה רה ה כה זל ה בה ים זל מי לה שש ני ה וש זל ה בה רוחות זל ל הה ים כה רי בש חנ תש מי של י כש רי המ של
ם ים אותה לי שש הנ ולש ה,  טה מנ לש ה  לה עש מנ לש ם מי הל לה יר  אי הה ולש כםל  ל הנ ענ ר  עורי תש הי לש ים,  רי תה סש ני ל הנ ר כה תנ סש ני ה  לה עש י מנ פי לנ כש

רות. יק ני לי דש הנ לש
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ל יכה ה הוא הי זל י הנ יעי בי שש ל הנ יכה הי ז הנ יון, אה לש ד אור על יורי כםל וש ל הנ אור של מות בה לי שש כםל [נ"א הוא] בי הנ של וכש
ן ת מי רל בל ענ תש מי ה של בה קי מו נש ם כש שה א מי לי מנ תש הי ד, ולש יורי ים אור של שי דה קר ש הנ ת אותו קםדל ל אל בי קנ כםל, לש ר הנ תל סי ר בש תה סש ני
ל יכה הי הנ ה סוד  זל וש יון.  לש על אור  ל אותו  בי קנ לש ן  קה תג מש של ה  זל ל  יכה הי מי א  לה אל את  לי מנ תש מי םא  ל וש את,  לי מנ תש ומי ר  כה זה הנ

אוי. רה ת] כה חנ מות [אנ לי ד שש חה כםל אל יות הנ הש י, לי יעי בי שש י בי יעי בי ר שש בי חנ תש הי ווג לש זי בור הנ ל חי קום של י, הוא מה יעי בי שש הנ

הוא ר וש רוך הוא גוזי דוש בה קה ה, הנ טה מנ הוב לש אה ה וש לה עש מנ הוב לש קו, אה לש י חל רי שש ה - אנ חוד זל שםר יי קש ענ לי יודי י של ומי
ד ינחי ענ לש יודי ים וש רי שה ר קש הוא קושי של כש שום של א מי לה ך! אל םא כה בונו? ל רי ג בש רי טש קנ הוא מש ך של תש עש ל דנ ה ענ לל עמ ינ ל. המ טי בנ מש
ים קי לש תנ סש מי ים   יני די הנ ל  כה אוי,  רה כה ך  רי בה תש מי כםל  הנ וש את,  צי מש ני מות  לי שש הנ ל  כה וש ירות,  אי מש ים  ני פה הנ ל  כה וש חוד  יי
תוב בו (משלי י) כה ה, של טה מנ הו לש א. זל בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה קו בה לש י חל רי שש ם. אנ עולה ין בה א די צה מש םא ני ל ים וש לי טש בנ תש ומי
דוש קש ה' בי יל בנ גי ה תה תה אנ רוז, (ישעיה מא) וש כה יו הנ לה א עה ל יום קורי כה ם. בש עולה יום הה הו קי ם. זל סוד עולה יק יש די צנ וש

ל. לה הנ תש ל תי אי רה שש יי

ם יי וי ולש צון,  רה ים בש ני כםהמ וש אוי לו,  רה ד כה חה אל וש ד  חה ל אל ים [בו] כה קי פש תנ סש ן, ומי שה ה עה ה] עולל [זל ן  בה רש ה קה זל מו  כש
אוי לו רה ם כה קומה מש ים בי רי בש חנ תש מי ד של , ענ רוחנ בש ל, רוחנ  יכה הי ל בש יכה ים הי סי נה כש ני ה, וש זל ל בה לה כש ה ני ה. זל ירה שי ימות הנ עי נש בי

ה. זל ה בה ים זל ירי אי ים] ומש אורי ד [ונש חה ם אל הי ד של ה, ענ זל ה בה ים זל די ינחמ תש ה, ומי זל ה בה ים זל מי לש תנ שש ר ומי יבה אי ר בש יבה אי

ד אוי, ענ רה מות כה לי שש ים בי ירי אי רות מש ני ל הנ כה ם, וש הל ה לה ירה אי ה ומש לה עש מנ לש ה מי אה כםל בה ל הנ ה של יונה לש על ה הה מה שה נש ז הנ אה
םא ל ים וש עי ם נובש יי ל מנ ר של אי בש א כי לי מנ תש ך ומי רי בה תש ים, ומי שי דה קר ש הנ ל קםדל ס אל נה כש כםל ני הנ ר, וש עורי תש יון מי לש אותו אור על של

ה. טה מנ ה ולש לה עש מנ ים לש כי רש בה תש ם מי כגלה ים, וש קי פוסש

י ננ פש יק לי תי מש ים מנ מי עולה ס לש פה תש ני םא  ל צון של בון, רה שש חל ס בש נה כש ני םא  ל וש ע  םא נודה ל של סודות אותו  אן סוד הנ כה
כםל הוא הנ ין סוף, וש ד אי ד ענ חה צון אל כםל רה ז הנ אה נו]. וש ת [לה ענ דנ ס לנ פה תש םא ני ל צון וש ע אותו רה םא נודה ל ם. וש תוכה ים בש ני פש לי וש
ב ל גנ ף ענ ה, אנ ימה ני ס פש נה כש םא ני ה ל זל צון הנ רה ד. הה חה כםל אל ה הנ עמשל ננ ד של ים, ענ ני פש לי י וש ננ פש לי ה ומי לה עש מנ לש ה ומי טה מנ לש מות מי לי שש בי
ס פה תש םא] ני ל םא [של ל כםל] וש צון [לנ יק אותו רה תי מש ז מנ ים. אה די דה צש ל הנ כה ה בש לה חה תש הנ יר בנ אי ם ומי לה שש כםל ני הנ ד של ע, ענ םא נודה ל של
ה, טה מנ יו לש רה שש אנ ה וש לה עש מנ יו לש רה שש ה, אנ עה ה שה אותה בונו בש רי ק בש בה דש ני י של ל מי קו של לש י חל רי שש ז אנ אה ר. וש תה סש ני ים בש ני פש לי י וש ננ פש לי

ך. תל דש ל יולנ גי תה ך וש מל אי יך וש בי ח אה מנ שש תוב (משלי כג) יי יו כה לה עה

ם הל ה לה ירה אי ה מש יונה לש על ה הה מה שה נש הנ ד, וש חה ר אל של קל ה בש זל ה בה זל רו  שש קש ני ה וש זל ה בה זל נו  קש תש ם ני כגלה ן של יוה ה, כי אי םא רש ב
ס [ד"א פה תש ה] ני בה שה חמ מנ ה [בש בה שה חמ מנ ל הנ ד של חה צון אל ז רה מות, אה לי שש ד בי חה ר אל ם ני אורות הי ל הה כה ה, וש לה עש ל מנ ד של צנ מי
ע, םא נודה ל ס וש פה תש םא ני ל ה] אור של בה שה חמ מנ ס בנ פה תש צון ני אותו רה ים בש ני פש י לי ננ פש כםל ובי ל הנ ה ענ עולל אור של ים, של ני פש לי י וש ננ פש לי
צון רש אותו  ק  תי מנ תש ומי יר  אי מי של א  לה אל ת,  סל תופל ה  מנ ת  ענ יודנ םא  ל וש ת  סל תופל ה  בה שה חמ מנ הנ של צון  רה אותו  לש ט  רה פש
י רי שש תוב (תהלים קמד) אנ ה כה ל זל ענ אוי. וש רה כםל כה ם הנ שי בנ תש יר ומי אי ם ומי לה שש כםל ני הנ א וש לי מנ תש כםל מי הנ ה. וש בה שה חמ מנ הנ

גו'. ה לו וש כה כה ם של עה הה

םא תו ל לה פי ה. תש טה מנ הוב לש אה ה וש לה עש מנ הוב לש מות. אה עולה ל הה ת כה ש אל ה, יורי מו זל בונו כש רי ק בש בי דה הי ה לש זוכל י של מי
ת טל תו שולל ימה אי יך, וש רי צה ה של ל מנ כה צון בש ה לו רה עושל יו וש בי י אה ני פש ן לי מו בי בונו כש י רי ני פש א לי טי חנ תש ה מי ם. זל יקה ת רי רל חוזל
ל ענ וש ך  ם לה יהקה ר וש ר אםמל זנ גש תי וש תוב (איוב כב)  יו כה לה יים. עה קנ הוא מש רוך  בה דוש  קה הנ ר וש יות. הוא גוזי רי בש ל הנ ל כה ענ

ה אור. גנ יך נה כל רה דש

יעות טי נש ת הנ רוך הוא אל דוש בה קה ר הנ קנ עה אן של כה ק, מי חה צש י יי בי ר רנ מנ גו'. אה י אור וש הי יש י אור ונ הי ים יש להי ר אל םאמל י ונ
י הי יש תוב ונ כה ע של מה שש מנ ינו, מי ני יהה שה ר הה בה כש ר, אור של ה אומי הודה י יש בי י. רנ הי תוב יש כה ע של מה שש מנ ם, מי ל אותה תנ שה לו [וש לה הנ
ים. יקי די צנ זו לנ נה ים, גש עי שה ל רש ם דורות של אותה רוך הוא בש דוש בה קה ל הנ כי תנ סש הי של י. וכש הי יש א ונ לה יהה אל הה תוב וש םא כה אור. ל
הו י אור. זל הי ים יש להי ר אל םאמל י ר ונ מנ אל י נל רי המ ה. ונ חה מש ב שי י לי רי שש יי יק ולש די צנ לנ ענ  רג תוב (תהלים צו) אור זה כה של הו  זל

גו'. ח וש רה זש מי יר מי עי י הי תוב (ישעיה מא) מי כה של

ז ננ גה ים וש עי שה רש י הה עמשי מנ ה בש אה נו, רה רש מנ אה י של פי יהיא כש י חי בי ר רנ מנ ה? אה אה ה רה י טוב, מה אור כי ת הה ים אל להי א אל ינרש [ונ
ל תנ שה אור], [נ"א וש ת הה ים אל להי א אל ינרש נםז אותו. ונ גש י טוב לי אור כי ת הה ים אל להי א אל ינרש ר, ונ מנ א אה בה י אנ בי אותו. רנ
י, הי יש א ונ לה ר אל מנ אל םא נל ר, אור ל ה אומי הודה י יש בי יהה אור. רנ ר הה בה כש יענ אור? של מי שש ה מנ י אור. מנ הי יש תוב ונ כה ם, של אותה
אור ת הה ים אל להי א אל ינרש גו'. ונ ח וש רה זש מי יר מי עי י הי תוב מי כה הו של זל גו', וש יק וש די צנ ענ לנ רג תוב אור זה כה יהה, וש ר הה בה כש ר של לומנ
ק לי סי ה] של אה ר רה מנ א אה בה י אנ בי ז אותו. רנ ננ גה ים וש עי שה רש י הה עמשי מנ ה בש אה רה נו, של רש מנ אה של מו  ק כש חה צש י יי בי ר רנ מנ ל, אה די ינבש ונ

ם. עולה י הה עי שש נו רי מל נו מי םא ייהה ל י של די זו כש נש גה י טוב הוא לש כי ם, וש עולה ד סוף הה ענ ם וש עולה סוף הה אורו מי

תוב כה י טוב, וש אן כי תוב כה ה. כה חה תש א בו רי צי מה םא יי ל י טוב, של אור כי ת הה ים אל להי א אל ינרש עון, ונ מש י שי בי ר רנ מנ אה
ין אור ובי ין הה ים בי להי ל אל די ינבש ] - ונ יחנ סוק [מוכי פה סוף הנ ל, וש אי רה שש ת יי ך אל רי בה י ה' לש יני עי י טוב בש ם (במדבר כד) כי שה

ד. חה אל רוך הוא כש דוש בה קה ם הנ ף אותה תי שי ב של ל גנ ף ענ אנ ה, וש חה תש ה בו רי אה צש מש םא ני ן ל כי לה ך. וש חםשל הנ

ר טי ענ תש הי ין לש הוא יהמי כםל בו. וש ה לנ חה מש אותו אור שי ה, ומי זל אור הנ יר הה אי יות מי הש יון לי לש אור על ה, הה אי םא רש ב
יך אל ירי תה לי נש פנ ר צה של ך אמ ב טובש ה רנ תוב (תהלים לא) מה ר. כה מנ אל י נל רי המ תו, ונ ד אי ים ינחנ קוקי יו] חמ קוקה יו [חי יקותה קי חמ
י אי רש ם יי הי ים, של יקי די צנ יך - לנ אל ירי רוך הוא. לי דוש בה קה ז הנ ננ גה אשון של ה אור רי ך - זל ב טובש ה רנ ך. מה ים בה חוסי תה לנ לש ענ פה

נו. רש מנ אה מו של א כש טש חי
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השלמה מההשמטות (סימן ל"ז)

י ר כי מנ אל יו נל לה עה י אור, וש הי יש תוב ונ כה יו, של ים הה דולי גש י אורות הנ ני ן, שש נה י יוחה בי ר רנ מנ אה י אור. וש הי ים יש להי ר אל םאמל י ונ
ר של ך אמ ב טובש ה רנ תוב (תהלים לא) מה כה םא, של ב יד לה תי עה ים לל יקי די צנ זו לנ נה ד וגש חה אל רוך הוא הה דוש בה קה ח הנ קנ לה טוב. וש
ל בו, כי תנ סש הי ה לש כולה יהה יש רי ל בש ין כה אשון אי רי אור הה ד של מי לנ ם. מש דה י אה ני ד בש גל נל ך  ים בה חוסי תה לנ לש ענ פה יך  אל ירי תה לי נש פנ צה
דוש קה ה הנ אה אםד. רה ה טוב מש ני הי ה וש שה ר עה של ל אמ ת כה ים אל להי א אל ינרש י טוב, ונ אור כי ת הה ים אל להי א אל ינרש תוב ונ כה של

יר. הי יר ובה הי זש אםד מנ ה טוב מש אה ה, רה שה ר עה של ל אמ ת כה רוך הוא אל בה

תוב (משלי כה נו של יש הנ ה, וש זל ם הנ עולה נו לה תה ה, ונש מה כש חה יבות הנ תי ם נש יי תנ ים ושש לשי ל שש לנ כה טוב, וש אורו הנ ח מי קנ לה וש
רוך דוש בה קה ר הנ מנ אה ה. וש ל פל ענ בש ה של ל תורה ה של רה ר: אוצה י אומי וי זםבו. הל עמ ל תנ י אנ תי ם תורה כל י לה תי תנ ח טוב נה קנ י לל ד) כי
ה, ל פל ענ בש ה של יא תורה הי ה, וש זל ם הנ עולה ל הה לנ כש ת בי בל של חש ה נל דה מי םאת הנ ז ה, של זל ם הנ עולה ה בה דה מי םאת הנ רו ז מש שש ם יי הוא, אי

נוז. גה טוב הנ הוא הנ א של בה ם הנ עולה י הה יי חנ כו לש זש יי

ח קנ לש ני של ה  גנ נם יד הנ תי עה ילה.  הש אור תי כה ה  גנ נם וש תוב (חבקוק ג)  כה הוא? של רוך  בה דוש  קה ל הנ של עגזו  ה הוא  ומה
תוב (משלי א) כה ם. וש הורותה י לש תי בש תנ ר כה של ה אמ וה צש מי הנ ה וש תורה י הנ ננ מו בה יש קנ ם יש אור, אי יות כה הש אשון לי רי אור הה הה מי
הו זםה. ומנ יון עג בש ם חל שה יהדו לו, וש ם מי יי ננ רש קנ תוב (חבקוק ג) וש כה ך, וש מל ת אי טםש תורנ ל תי אנ וש יך  בי ר אה י מוסנ ני ע בש מנ שש
ך, ים בה חוסי תה לנ לש ענ נו - פה ר לה אה שש ני ה של זל יך. וש אל ירי תה לי נש פנ ר צה מנ אל נל יא, של בי חש הל ז וש ננ גה אור של א אותו הה לה זםה? אל יון עג בש חל
ים די ינחמ דול ומש גה ך הנ מש ים שי שי דש קנ יך, ומש וותל צש ים מי מי יש קנ ך ומש תש ים תורה רי שומש ה וש זל ם הנ עולה ך בה לש צי ים בש חוסי ם של אותה

ם. דה י אה ני ד בש גל ר נל מנ אל נל לוי, של גה ר ובנ תל סי בנ

ה תורה ה וש וה צש ר מי י ני ר (משלי ו) כי מנ אל נל ה, של ה אורה תורה ל, וש אי רה שש יי ה לש יא אורה הי ד של מי לנ אי, מש חומנ י רש בי ר רנ מנ אה
יים קנ תש ר ני בה כש תוך של א מי לה ב. אל תה כש בי ה של ה תורה ה. אור - זל ל פל ענ בש ה של ה - זו תורה וה צש ה, ומי וה צש ר - זו מי ר ני מנ אה אור. וש
דול אור גה יום הוא וש י של ל פי ף ענ ת, אנ יי בנ י הנ פי סי נוענ בש ם צה דה אה ה? לש ר דומל בה דה ה הנ מה ל לש שה א לו אור. מה אור, קורי הה
ר, יא ני הי י של ל פי ף ענ ה. אנ ל פל ענ בש ה של ר - תורה ר. ני יס בו ני ני כש ן הי ם כי א אי לה יתו אל תוך בי ה בש ם רואל דה ין אה ם, אי עולה בה

אשון. רי אור הה ה הה ת ה', זל אנ רש י הוא? יי , ומי יהה ר סודותל אי בה יהה ולש יותל שש ק קג רי פה ה לש ה תורה ה לה יכה רי צש

ד מי לנ ן? מש י כי הי יש ונ ר לו  מנ םא אה ל וש י אור,  הי יש ונ י אור  הי יש ים  להי ר אל םאמל י ונ תוב  כה של הו  יר, מנ אי י מי בי ר רנ מנ אה של
םא, ב יד לה תי עה ים לל יקי די צנ הוא לה רוך  בה דוש  קה הנ זו  נה ל בו, גש כי תנ סש הי ה לש כולה יהה יש רי ל בש ין כה אי דול, וש הוא גה אור הנ הה של
א לה ר? אל ת דה דנ יא מי ה הי ל מה ענ ר. וש דה ת וש רל ין סםחה קורי ה של רה קה ן יש בל אל הוא כםחנ  ם, וש עולה בה ה של חורה ל סש ת כה דנ יא מי הי וש
ל ה כה ל בה לנ כה ת, וש טל של קג ה ומש אה ה נה רה קה ן יש בל ה אל נה מל ה מי נה ם, ובה יי פנ לש אנ ת מי חנ ה אנ יוה זי רוך הוא מי דוש בה קה ח הנ קנ לה ד של מי לנ מש

וות. צש מי הנ

ר מנ אל נל תו, של דה ל מי טנ נה ה וש כה ה. זה ה אותה צה םא רה ל וש ה זו  רה קה ן יש בל אל לו  נו  תש ת לו, נה תי לה כםחו  ש  קי ם ובי הה רה בש א אנ בה
תו, דה ל מי טנ נה ה וש כה ה. זה ה בה צה םא רה ל נו לו וש תש נה ש כםחו, וש קי ק ובי חה צש א יי ם. בה הה רה בש אנ ד לש סל עמקםב חל ינ ת לש מל ן אל תי (מיכה ז) תי

ק. חה צש יו יי בי ד אה חנ פנ עמקםב בש ע ינ בנ שה יי תוב (בראשית לא) ונ כה ד, של חנ פנ נו הנ יש הנ ה, דש בורה גש ת הנ דנ יהה מי הה של

ילה הש ה תי תה ה, אנ טה מנ ק לש חה צש יי ה וש לה עש מנ לש ם מי הה רה בש אנ יל וש ר לו, הואי מנ נוהו לו. אה תה םא נש ל וש ה  ה בה צה רה עמקםב וש א ינ בה
ת מל ן אל תי תוב תי י כה רי המ לום, ונ שה נו  יש ע? הנ צנ מש אל הה הו  עמקםב. ומנ ינ ת לש מל ן אל תי תוב תי כה ם, של תה שש לה לל שש כש תי ע וש צנ מש אל בה
לום ילה שה הש י יי ת, (ישעיה לט) כי מל אל לום ול י שה רי בש ר (אסתר ט) די מנ אל נל מו של ד, כש חה ם אל לום הי שה ת וש מל עמקםב? אל ינ לש
ד סל חל הנ לו  ייש  ה של מורה ה גש לה חמ ננ נו  יש הנ יך. דש בי עמקםב אה ינ ת  לנ חמ ננ יך  תי לש כנ אמ הנ תוב (שם נח) וש כה של נו  יש הנ י, וש יהמה ת בש מל אל ול

ה. נה םאש פי ר ה לש תה יש ים הה בוני סו הנ אמ ן מה בל ר (תהלים קיח) אל מנ ך אה יכה פי לום. ולש שה הנ ת וש מל אל הה ד וש חנ פנ הנ וש

ר מנ אל םא נל ל המ ה, ונ סו בה אמ ה מה מה לה ה. וש נה םאש פי ר ה לש תה ה ענ תה יש ם, הה עולה ת הה נו אל בה ק, של חה צש יי ם וש הה רה בש סו - אנ אמ ן מה בל אל
י? תי רש מנ שש ה מי ה זל י? מנ תורםתנ י וש קותנ י חג ותנ צש י מי תי רש מנ שש מםר מי שש יי י ונ קםלי ם בש הה רה בש ע אנ מנ ר שה של ב אמ קל (בראשית כו) עי
ד מנ ם עה הה רה בש י אנ רי המ י, של תי אכש לנ עמשות מש י לנ ני י אמ תי כש רנ צש םא הג ם ל עולה ם בה הה רה בש יות אנ י הל מי ל יש כה ד: של סל ת חל דנ ה מי רה מש אה
בו יש חנ תש ני לו  פי אמ ם כגלו, ונ עולה ת הה ה אל כל זנ י מש ני אמ י, של תי אכש לנ ה מש תה יש ה זו הה דה מי י - בש תי רש מנ שש מםר מי שש יי י. ונ קומי מש ם בי שה
תוב (שם כא) כה ם, וש הה רה בש ה אנ שה ה עה ל זל ם. כה יהל בי צון אמ עמשות רש ם לנ בה בה לש יא בי בי ם ומי יבה שי עוד מש ם. וש ה אותה כל זנ י מש ני אמ
ם תל אנ י  מי לש ם:  בה לי ל  ענ ר  בי דנ ומש ה  כל זנ מש יהה  הה וש ם,  עולה י  אי בה ל  כה לש יו  ימה ומי מו  חש לנ ר  די סי ע.  בנ שה ר  אי בש בי ל  של אי ע  טנ יי ונ

ים. בי שה ים וש אי יו בה הה ד של ם, ענ הל ש לה יהה דורי הה ץ! וש רל אה הה ם וש יי מנ שה י הנ להי ת ה' אל דו אל בש ים? עי די עובש

ילה הש יי יו  ם הה הה רה בש אנ ם, וש הה רה בש אנ י מי ני ה אמ סל כנ ממ ר (שם יח) הנ מנ אל נל ה? של כל זנ יהה מש ים הה יהבי חנ ף הנ אנ של נו  ן לה יי ננ ומי
םא ל הוא של רוך  בה דוש  קה ע הנ םא יהדנ ל ר של ר לומנ שה פש י אל כי ה. וש כל זש יי ים וש מי חמ ם רנ יהל לי עמ ש  קי בנ יש של הו  כי זנ א אמ לה ר. אל גומי וש
ה ים לו. מנ חי א - פותש מי טה א לי ין אותו. בה עי יש סנ ר - מש הי טה א לי רו, בה מש אן אה כה ר. מי מנ כותו הוא אה א זש לה ל? אל צי נה הי לו לש יהכש
מםר שש ה, אל י בה תי צש פנ םא חה ל יל וש ר, הואי מנ י - אה תורםתנ י וש קותנ י חג ותנ צש יד. מי מי ים תה תוחי פש ם הנ ים לו? אותה חי ה פותש זל

ם.  מה יש קי ל וש פי לש ם ופי עה דה ה הוא יש לה עש מנ ים לש מורי ים שש פולי לש אות ופי לו הורה פי א אמ לה י? אל ה תורםתנ ה זל . מנ יהה ותל צש מי

ת. רל נו סםחה יש הנ פון? וש צה דול הנ גה אור הנ הו הה יון. ומנ לש על ק הה דל ר, צל י אומי וי ל? הל אי רה שש ן יי בל ה אל ם רועל שה ה מי ה זל ומנ
ין: ע"כ יהמי ינד  ל  עות של בה צש אל ש  מי חה נו  יש הנ לו,  יהדו  מי ה הוא?  ומנ ר,  דה את  רי קש ני ה  נה ימל הי ה  טה מנ לש ה  רה דה ן של בל אל הה וש

מההשמטות.

ם הי של תוך  ומי אור.  ד הה צנ מי  - ר  בםקל י  הי יש ונ ך.  חםשל ד הנ צנ מי  - ב  רל על י  הי יש ונ ד.  חה אל יום  ר  בםקל י  הי יש ונ ב  רל על י  הי יש ונ



77

ר? י בםקל הי יש ב ונ רל י על הי יש תוב ונ יום כה ל יום וה כה ם בש ענ טנ ה הנ ר, מה מנ ה אה הודה י יש בי ד. רנ חה תוב יום אל ד, כה חה אל ים כש פי תש תנ שש מי
ד. רי פה הי ים לש יכי רי םא צש ל י יום, וש לי ה בש לה יש ין לנ אי ה וש לה יש י לנ לי ין יום בש י אי רי המ ת של ענ דנ לה

י בי ר רנ מנ ם יום. אה כגלה תוב בש כה ים, של יהמי ל הנ כה ט בש שי פנ תש אשון, הי א אור רי יהצה יום של י, אותו הנ י יוסי בי ר רנ מנ אה
אשון ר, יום רי מנ עון אה מש י שי בי אשון. רנ ל אור רי ד של צנ א מי לה ר אל ין בםקל אי ר, וש ם בםקל כגלה תוב בש כה ע של מה שש ר, מנ זה עה לש אל

ד. חה כםל אל הנ רוד וש ם פי הל ין בה אי אות של רש הנ י לש די ם בו, כש כגלה ם, וש ם כגלה ך עי הולי

יום בנ או  רש בש ני ים של כי אה לש מנ ם הנ ה הי לל אי ה, וש טה מנ ה לש זל אור הנ טות הה שש פנ תש ילה הי הש י אור, תי הי ים יש להי ר אל םאמל י ונ
יהה רש לנ קש פנ סש אנ ת הה לל אל כש ת - לי י טוב, אל אור כי ת הה ים אל להי א אל ינרש ין. ונ ד יהמי צנ יים לש קנ תש הי יום לש ם קי הל אשון, ייש לה רי הה
יל] לי כש הנ [לש לל  כש לי  - ת  אל ר,  זה עה לש אל י  בי רנ ר  מנ אה י טוב.  כי [בו]  ר  מנ אל נל ה, של ירה אי מש יהה  רש לנ קש פנ סש אנ ם  ה עי ירה אי םא מש ל של

ם. לי יום שה קי ה בש לה חי תש בנ ים כש ירי אי ם מש כגלה ה, וש זל אור הנ ד הה צנ ים מי אי בה ים של כי אה לש מנ ל הנ ת כה בות אל רנ ולש

- יענ  קי רה ים.  תוני חש תנ ם  יי מנ מי ים  יוני לש על ם  יי מנ דו  רש פש ני ה  זל בה ה,  הודה יש י  בי רנ ר  מנ אה ם.  יי מה הנ תוך  בש יענ  קי רה י  הי יש
ים. תוני חש תנ ים לנ יוני לש ם על יי ין מנ יל - בי די בש י מנ יהי ר. וי מנ אל י נל רי המ ם, ונ יי מנ טות הנ שש פנ תש הי

לות דש גנ יל אותו בש די גש הי ש, של ינענ א ונ לה תוב, אל םא כה יענ ל קי י רה הי יש ה. ונ יונה לש ה על לה עמ מנ יענ - בש קי רה ת הה ים אל להי ש אל ינענ ונ
ם בו לנ שש ני םא  ל י  ני שי בנ ת.  לקל חמ מנ ה  אה רש בש ני י  ני שי בנ ם.  עולה י הה עי שש רי לש נםם  יהי גי א  רה בש ני י  ני שי בנ ק,  חה צש יי י  בי רנ ר  מנ אה ה.  בה רנ
ם, יי עממנ י טוב פנ כי ך  שום כה ה. מי עמשל מנ ם בו הנ לנ שש ני י וש ישי לי א יום שש בה ד של י טוב, ענ תוב בו כי םא כה ן ל כי לה ה, וש עמשל מנ הנ
ה בו לה דש בש ני וש י  ני שי יום הנ ן הנ קי תנ תש י הי ישי לי שש יום הנ מו. בנ צש ענ ד לש חה אל וש י,  ני ל יום שי ה של עמשל מנ ת הנ מנ לה שש ל הנ ד ענ חה אל
ך שום כה נםם. מי יהי גי בות הנ המ לש ים שנ כי כש תנ שש י מי ישי לי שש יום הנ נםם. בנ יהי גי י הנ עי שש ל רי ים ענ מי חמ מו רנ לש תנ שש ת, ובו הי לקל חמ מנ

ם בו. לנ שש ני י וש ני ל בו שי לנ כש ני

ם יי מנ דו הנ רש פש ני י, וש ני יום שי ך בש חםשל אשון, וש יום רי ה בש ר לו, אור זל מנ עון. אה מש י שי בי י רנ ני פש ב לי יהה יושי יהיא הה י חי בי רנ
ה תה יש ה הה ל זל ר לו, ענ מנ םאל? אה מ שש ת הנ ל אל ין כולי י יהמי רי המ אשון, של רי יום הה ם בנ לנ שש םא ני ה ל מה ה בו, לה תה יש ת הה לקל חמ ומנ

לום. ם שה הל בות בה רש הנ יענ ולש רי כש הנ ם לש יהל יני ס בי ני כה הי ה לש צה י רה ישי לי ת, ושש לקל חמ מנ

ים רי ים [ד"א פה יוני לש ם על יי רות. מנ עמשות פי ים לנ תוני חש תנ ים בנ יוני לש ם על יי ל מנ רות של בש חנ תש א - הי של ץ דל רל אה א הה שי דש תנ
ים, יי רי כה ים זש יוני לש ם על יי מנ שום של ר, מי כה זה ה לנ בה קי נש ים כי יוני לש על ם לה הל ים לה אי ים קורש תוני חש תנ הנ רות, וש ים פי עושי ים] וש בי רה וש

ים. יי בי קי ים נש תוני חש תנ וש

נו [ד"א רש מנ אה ים של להי ך, אל ם כה י, אי י יוסי בי ר רנ מנ ה. אה טה מנ הוא לש ה וש לה עש מנ ה הוא לש ל זל ר, כה מנ עון אה מש י שי בי רנ
ם, תה ה סש טה מנ ים לש להי ר אל םאמנ ם ת אי ה. וש לה עש מנ ים לש יי ים חנ להי ם] אל תה ים סש להי א אל לה ים? [ד"א אל להי אל י הה ר] מי מנ אה
ם. אה רה ה' בש בש נו  רש מנ אה וש ם.  אה רש בה הי ץ בש רל אה הה וש ם  יי מנ שה דות הנ ה תולש לל ר אי מנ אל נל של מו  דות, כש ה הוא תולה טה מנ לש א  לה אל
יא י הי רי המ דות, של ה תולה ץ עושה רל אה ה הה ל זל ענ יהה, וש עמשי יא הה כםל הוא, הי ל הנ ם של יהל בי ה אמ לה עש מנ ה] לש לה עש מנ לש אותו [של וש

ר. כה זה ן הנ ה מי בה קי נש ת כי רל בל ענ תש מי

י] ישי מי ד יום [חמ , ענ יהה דותל ם תולש הי ה, וש ת כםחה ה אל יאה םא הוצי ל ץ, וש רל אה יו בה אות הה בה צש ל הנ ר, כה מנ ר אה זה עה לש י אל בי רנ
קון ה תי יאה א הוצי לה א? אל של ץ דל רל אה א הה תוצי תוב ונ י כה רי המ ר, ונ םאמנ ם ת אי יהה. וש ש חנ פל ץ נל רל אה א הה תוב תוצי כה י, של שי שי הנ
ה יקה רי וש ה  מה תוב שומי ה כה לה חה תש הנ י בנ רי המ ך. של רי טה צש הי ד של ענ ה  נוז בה יהה גה כםל הה הנ וש אוי,  רה ב כה ינשי תש הי י לש די כש יהה  כםחותל
ר חנ ם אנ ה אותה יאה הוצי אוי, וש רה נות כה ילה אי ים וש בי עמשה ים ונ אי שה ע ודש רנ ה זל לה בש קי ה וש בה ינשש תש הי ה וש נה קש תש ך ני ר כה חנ גומו, אנ רש תנ כש

ך. רי טה צש הי ד של ם ענ הל לה שו אורות של מש םא שי ן ל ם כי אורות גנ מש הנ ך. וש כה

רוד פי ה  שה עה וש ה  מה זגהמ יל  טי הי של ע  רה הה ש  חה נה יל  לי כש הנ לש ר],  סי חה תוב  כה אםרםת  [מש ם  יי מנ שה הנ יענ  קי רש בי אםרםת  מש י  הי יש
ה. מה דה אמ ה הה רורה תוב אמ כה ץ, של רל אה ה הה לה לש קנ תש הי ם של רנ ה גה ל זל ענ לות. וש לה אםרםת - קש ה. מש נה בה ם לש ש עי מי שנ םא מש ש ל מל של הנ של
ג וי דנ זש הי ד לש חה ל אל לה כש ם בי יהל ני ש. ושש מל של ם - זו הנ יי מנ שה יענ הנ קי ה. רש נה בה לש אםרםת - זו הנ י מש הי ד. יש חה תוב אל אםרםת כה ן מש כי לה וש
ה, טה מנ ה ולש לה עש מנ ע לש מה שש מנ ץ, של רל אה תוב בה םא כה ל ץ וש רל אה ל הה תוב ענ כה ע של מה שש מנ ה. מי טה מנ ה ולש לה עש מנ מות לש עולה יר הה אי הה לש

ה הוא. נה בה לש כםל בנ ל הנ בון של שש חל

ינו. ה אי לה עש מנ י לש רי המ ה, של נה בה לש כםל הוא בנ ים - הנ בורי עי וש קופות  בון תש שש חל וש יהאות  רי טש ימנ ר, גי מנ עון אה מש י שי בי רנ
א לה אל ך!  כה םא  ל לו,  ר  מנ אה ים?  רי בי חמ הנ ים  עושי ים  עורי שי וש בונות  שש ה חל מה כנ י  רי המ ונ םא?!  ל וה ר,  זה עה לש אל י  בי רנ לו  ר  מנ אה
ים? מועמדי אםתםת ולש לש יו  הה תוב וש י כה רי המ ר לו, ונ מנ ה. אה לה עש מנ ת לש ענ דנ ם לה דה אה ס הה ני כה ם יי שה ה, ומי נה בה לש ד בנ בון עומי שש חל הנ
א לי מנ תש מי ר זו של אוצה יו בו, כש הש יי ם של יות כגלה וה ר לו, המ מנ יו? אה הה תוב וש י כה רי ר לו, המ מנ ר. אה סי תוב חה אםתםת כה ר לו, לש מנ אה

ה. נה בה לש כםל הוא בנ ל הנ בון של שש חל ל הנ בה כםל. אמ הנ מי

םא ל ע וש םא נודה ה ל דה קג ה נש ל אותה ים של ני פש לי ה של י מנ רי המ נות, של מש ית לי אשי רי ם הה שה ת ומי חנ ה אנ דה קג ה, ייש נש אי םא רש ב
ר תה סש ל ני נות כה מש ית לי אשי רי ם הה שה ה, ומי עה םא נודש ל ל וש לה ה כש תה לש גנ תש םא הי ל ת של רל תל סש ה ני לה עש מנ ה לש דה קג ייש נש נות, וש מש ן לי תה ני
אן הוא ה כה ל זל ענ ן, וש יה נש ל מי כה בון ולש שש ל חל כה ית לש אשי ם הוא רי שה ה, ומי תה לש גנ תש הי ה של טה מנ ה לש דה קג ם ייש נש גנ ך  ק. כה עםמל וש
דוש- קה ים בנ קי בי דש ל של אי רה שש יי וש תות.  בה שנ ים וש גי חנ ים וש ני מנ זש הנ וש ים  בורי עי הה יהאות וש רי טש ימנ גי הנ קופות וש תש ל הנ כה קום לש מה הנ
ם תל אנ וש ד)  (דברים  תוב  כה של ה,  לה עש מנ לש ים אותו  לי עמ ומנ בו  ים  קי בי דש ם  הי וש ה,  נה בה לש לנ בון  שש חל ים  עושי רוך-הוא,  בה

גו'. ם וש יכל להי ה' אל ים בנ קי בי דש הנ
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מו כש ידו  הולי וש שו  חמ רה ם  יי מנ ם  אותה של שוהה  רש פי י  רי המ ר,  זה עה לש אל י  בי רנ ר  מנ אה יהה.  חנ ש  פל נל ץ  רל של ם  יי מנ הנ צו  רש שש יי
ף?. עופי ה יש ה זל תםב, מנ כש יך לי רי ץ - יהעוף צה רל אה ל הה ף ענ עופי עוף יש ר. וש מנ אל י נל רי המ ה, ונ לה עש מנ לש של

ף - עופי ים. יש פי רה שש ן הנ ד מי חה י אל לנ ף אי עה יה תוב (ישעיה ו) ונ כה "ל, של אי יכה ה מי עוף זל עון, סוד הוא, וש מש י שי בי ר רנ מנ אה
ה לה חי תש זון בנ חה י בל יתי אי ר רה של ל אמ יאי רי בש גנ יש  אי הה תוב (דניאל ט) וש כה "ל, של יאי רי בש ה גנ א] זל לה לו, אל יך  רי [ד"א יהעוף צה
א הוא. מה אי א וש בה ל אנ ד של צנ םא מי ל ץ וש רל אה יד בה מי א תה צה מש ני יההו של לי ה אי ץ - [זל רל אה ל הה ף]. ענ עופי הו יש זל ף. [ד"א וש יעה ף בי עה מג
ת. חנ רוחנ ה' - אנ ע. וש דה םא אי ר ל של ל אמ ך ענ אמ שה רוחנ ה' יי תוב וש כה יסות, של ע טי בנ רש אנ ם) בש עולה ת הה ס אל הוא (טה א של צה מש ני
י ני ל פש ץ. ענ רל אה יך הה שי חש הוא [מנ ת] של ול מה ך הנ אנ לש ה מנ י - זל ני ל פש ע. ענ בנ רש ע - אנ דה םא אי לש. ל ר - שה של ל אמ ם. ענ יי תנ ך - שש אמ שה יי

כו'. ין וש טי סש ה ומנ נו עולל רש מנ אה מו של ם - כש יי מה שה יענ הנ קי הום.] רש י תש ני ל פש ך ענ חםשל תוב בו וש כה ם, וש עולה י הה ני יך פש שי חש - מנ

ת פואנ ל רש ה ענ נל מג הוא מש "ל, של אי פה ה רש ץ זל רל אה ל הה א ענ לה א? אל רה בש י ני ני שי ת בנ ול מה ך הנ אנ לש י מנ רי המ א, ונ בה י אנ בי ר רנ מנ אה
"ל. יאי ה אורי ם - זל יי מה שה יענ הנ קי י רש ני ל פש ל כםחו. ענ כה א לש פי רנ יהה ומש לל ם עה דה ן אה יהם בל קנ ץ, וש רל אה את הה פי רש לו ני לה גש בי ץ, של רל אה הה

סוק. פה כםל הוא בנ הנ וש

ן יהתה וש לו, לי נו אי רש אנ י בי רי ר [ד"א המ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ים. אה דםלי גש ם הנ יני ני תנ ת הנ ים אל להי א אל רה בש יי יו ונ רה חמ תוב אנ ן כה כי לה וש
ץ. רל אה ל הה ים ענ טי יות שולש הש ם לי או כגלה רש בש ן ני כי לה ים, וש מי ענ ים הה עי בש ל שי ים ענ דולי ים גש ני מג ים מש עי בש ם שי ה הי לל ת זוגו] אי ובנ
ץ. רל אה ד בה חה ים גוי אל אי רה קש ני יהה, וש ה חנ ל אותה אי של דנ ש ונ פל ם נל הי ל של אי רה שש ם יי ה הי לל ת - אי של רםמל יהה הה חנ ש הנ פל ל נל ת כה אי וש
ם, הל בה ים של יקי די צנ ה הנ לל הו - אי יני מי ף לש נה ל עוף כה ת כה אי ה. וש תורה ים בנ לי דש תנ שש ם מי הי ם - של הל יני מי ם לש יי מנ צו הנ רש ר שה של אמ

ם. עולה י הה לוחי ם שש ה הי לל ר, אי מנ אל נל מו של ף - כש נה ל עוף כה ת כה אי ר, וש חי ר אנ בה יהה. דה ש חנ פל ם נל ן הי כי לה וש

דוש- קה ים לנ ני רוך הוא [ד"א בה דוש בה קה י הנ ני ם בש הי שום של ל, מי אי רה שש ם] יי ם [הי הי יהה של ש חנ פל א, נל בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ם? קום הי ה מה יזל אי כו"ם מי י ענ די ים עובש מי ענ ר הה אה שות שש פש נו. ננ מל אות מי ם בה הל לה דושות של קש מות הנ שה רוך-הוא] ונש בה
ים אי מי טש ם  כגלה ן  כי לה וש מות,  שה נש ם  הל לה ייש  ם  אותה ים  אי מש טנ מש של םאל  מ שש הנ י  די דש צי ם  אותה מי ר,  זה עה לש אל י  בי רנ ר  מנ אה

ם. מה ב עי רי קה י של ים מי אי מש טנ ומש

ה. ינה י מי פי ת כש חנ אנ ת וש חנ ל אנ רות כה חי אמ יות הה חנ ר הנ אה ל שש גו' - כה יהה וש חנ ש  פל ץ נל רל אה א הה ים תוצי להי ר אל םאמל י ונ
ה מה הי ה. בש יונה לש ה על דושה יהה קש ש חנ פל ם נל הי ל, של אי רה שש לו יי יהה אי ש חנ פל נל נו של רש מנ אה ה של מנ ענ לש יי סנ ה מש ר, זל זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה וש
מו כש ה]  לה רש עה [ד"א  א  לה אל יהה,  חנ ש  פל נל ם  ינה אי ה של רה זה ה  עמבודה י  די עובש ים  מי ענ הה ר  אה שש לו  אי  - ץ  רל אל תו  יש חנ וש ש  מל רל וה

נו. רש מנ אה של

השלמה מההשמטות (סימן כה)

ן יוה כי ים. של להי את אל רי קש ני ה של ינה ל בי ה של גה רש דנ ד הנ גל נל ע - כש רנ ענ זל רי ב זם של ל עי ת כה ם אל כל י לה תי תנ ה נה ני ים הי להי ר אל םאמל י ונ
ם. עולה יים בה קנ תש הי ה לש לה עש מנ לש ים מי נוקי פש ם תנ הל ה לה נה תש ים, נה מי לי ם שש ה אותה תה אמ ה רה יונה לש על ם הה אי הה של

מות הי כםל בש אל שות לל ן לו רש תנ םא נה ל ע, וש רנ ענ זל רי ב זם של ל עי רוך הוא כה דוש בה קה ן הנ תנ אשון נה רי ם הה דה אה ה, לש אי םא רש ב
כםל רום מי הוא (בראשית ג) עה של ש  חה נה אותו  תות בש פנ תש הי יד לש תי יהה עה הה יו של נה פה לוי לש גה שום של ם, מי יי מנ שה עופות הנ וש
םא ל מות וש הי בש ם הנ םא עי ל מו וש ק עי סל ילה לו עי הש םא יי ל נו, וש מל יק אותו מי חי רש רוך הוא, אנ דוש בה קה ר הנ מנ ה. אה דל שה ינת הנ חנ

ם. עולה יים בה קנ תש י יי יו אולנ נה פה לש שול מי כש ם מי דה אה ים לה רי רוך הוא הי דוש בה קה הנ שום של עופות, מי ם הה עי

אותו נו  שש רנ י פי רי ה'. המ לנ חנ  בי זש מי נםחנ  ן  בל יי ונ תוב בו? (בראשית ח)  ה כה יק, מנ די א צנ רה קש ני , של נםחנ א  בה של ל כש בה אמ
יב רי קש הי א נםחנ וש ם, בה גה ה פש שו בה ם עה עולה י הה עי שש רי שום של ן? מי בל יי ם ונ ענ טנ ה הנ אשון. ומה רי ם הה דה יב אה רי קש בו הי חנ של בי זש מי הנ
חנ בי זש ב אותו מי רנ קש ני רוך הוא של דוש בה קה ה הנ אה רה של ר. כש סי , חה חנ בי זש מי ל עםלת בנ ענ ינ תוב ונ כה הו של ה. זל לה עש בנ חנ לש בי זש אותו מי
יק זי חל הוא הל שום של ם? מי ענ טנ ה הנ מות, מה הי בש ל הנ כםל כה אל לל שות  רש ן לו  תנ נה הורות,  מות טש הי ם בש יב אותה רי קש הי וש
ה צה רה ה של תה פנ תש ך הי ר כה חנ אנ א של לה ה, אל אשונה רי בה חוד כש ה יי שה עה ת, וש ענ דנ ץ הנ עי ב אותו לש רנ קי ים וש יי חנ ץ הנ ית עי רי אותו בש בש

ם. רל יב אותו כל צי הי נו וש מל ל מי צנ םא ני ך ל לו כה פי בםק בו, אמ דש םא לי ל א וש טש חי ת אותו הנ דםק אל בש לי

םא י ל רי המ נו, של מל ם מי יק אותה חי רש הי וש נות  ילה םא אי ן ל תנ נה םא  נות, ל ילה אי תות בש פנ תש הי יד לש תי עה ם של דה ה, אה אי םא רש ב
יו לה ה עה סה כי וש ם בו  לנ שש ה ני לה חי תש ל. בנ אי רה שש ית יי א בי רה קש ני ם של רל ע אותו כל טנ נה מו חםל, וש צש ת ענ ה אל שה עה א של לה ם, אל ירה כי זש הי
תוב? ה כה דםק מנ בש ה לי צה רה של ו כש שה כש ענ ית. וש רי בש רון הנ את אמ רי קש ני ה של בה תי ל? זו  אי רה שש ית יי יא בי י הי ל] בו. ומי צנ ני ל [וש צנ ני
ה צה רש פי ה  ה אותה לה לה, גי הר אה תוך  ל בש גנ תש יי ונ ך  ר כה חנ יו. אנ רש פי ח מי קנ תי ר ונ מנ אל נל של מו  ן, כש יי ינ ן הנ תש מי יישש (בראשית ט) ונ
יהה ה, הה לה חי תש בנ ק בו  בנ דש ני שום של יו מי לה ן עה גי הי של חנ  בי זש מי םא אותו  ם ל אי ים. וש ני פש לי י וש ננ פש לי נו  כה שש מי תוך  ה בש אשונה רי בה כש
ם סי רש פי מו של ה אותו כש מה סש רש םא פי ל ה וש תורה יו הנ לה ה עה תה סש דק, כי בש ק לי ה אותו רנ שה םא עה ל של ה, כש ל זל ם כה עי יהד. וש ס מי פה תש ני

יו. לה ה עה רה פה חנ כנ בי זש אותו מי ם, וש דה אה ת הה אל

ה מוזה רש יא  הי וש ה,  מה אנ ם  יי תנ ושש ים  לשי שש ל  ענ ם  יי תנ ושש ים  לשי שש יהה  הה ים  מי עולה ית  בי ל  של חנ  בי זש מי ה,  אי רש םא  ב
סוד, הו יש ה - זל מה ס אנ ננ כש ה ני מה ה אנ לה את. עה רי קש ה ני תונה חש ה תנ מה כש י חה רי המ ה, של מה כש יאות חה לי יבות פש תי ם נש יי ננ ים ושש לשי שש בי

ה. אה רש את מנ רי קש י ני רי המ ה, של ים בה אי רש ם ני כגלה גות וש רה דש ל הנ ת כה ה אל ייש בה מו של י כש רי המ ה, של לה עש מנ לש ק של דל יק] צל די ד [צנ גל נל כש

. חנ בי זש מי ת אותו הנ ת אל בל יא סובל הי ה, של ק בה בה דש ני ה של גה רש ה דנ ד אותה גל נל ב, כש הו סובי ה - זל מה ס אנ ננ כה וש ש  מי ה חה לה עה
ן. גות הי רה ש דש מי ה חה גה רש ה דנ ד אותה יסוד ענ י מי רי המ י, של ני קי בש חנ ינו תש ימי תוב (שיר ב) וי כה הו של זל
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ע, פנ של יון וש לש על ף הה תםקל ם הנ הל מי ה  לה או  רה גות של רה דש לש  ן שה ד אותה גל נל נות, כש רה לו קש ה - אי מה ס אנ ננ כה וש לש  ה שה לה עה
חנ בי זש מי הנ ף  תםקל  , חנ בי זש מי הנ נות  רש קנ ן  אותה בש הוא  של שום  מי כותו,  לש מנ ה  כה שש מש ני ן,  רל קל בש ח  שנ מש ני של ד  וי דה ך  כה שום  ומי

יון. לש על הה

ע פנ ה של ת לה תי י לה יעי בי רש ד, יום הה וי א דה סי יא כי הי שום של , מי חנ בי זש מי ה ייש בנ מה ל אנ ה ענ מה נות אנ רה ע קש בנ רש ה, אנ אי םא רש ב
ל צל יד אי מי תה ת הנ ד עולנ סל ל חל ד של צנ הנ ים מי ני כםהמ ים הנ יבי רי קש יו מנ הה של נות. וכש רה ע קש בנ רש ן אנ אותה מות לש לש אנ ן שה אותה מי
ה, עולה ם הה דנ נות מי תה ים מנ יו עושי הה של כות). וכש לש חנ (מנ בי זש א מי רה קש ני קום של מה אותו הנ ים אותו לש יבי רי קש יו מנ , הה חנ בי זש מי הנ
ן הי נות של תה י מנ תי ים שש ני נותש ם, וש יהל בי ק אמ לל חי ם וש הל לה ה של גה רש דנ הוא הנ ב של סובי הנ אותו  ים בש כי יו הולש הה ים וש עולי יו  הה

ה. א עולה רה קש ני קום של ד אותו מה גל נל ע כש בנ רש אנ

ם יש תה עמקםב אי ינ תוב (בראשית כה) וש כה הו של ים. זל קי לה י חמ ני ל שש נוטי כור של בש ל אותו  נות של תה י מנ תי ד שש גל נל וכש
ה נה תש ני תוב (דברי הימים-א ה)  כה של הו  לו. זל ים של קי לה י חמ ני יק שש די צנ ח אותו  קנ לה וש ין,  די וש ים  מי חמ ים, רנ לי ב אםהה יםשי
הו א יהם. זל רה קש ני קום של א אותו מה לי מנ םאת, ומש ז כםל כםל הנ ה הנ חה קש לה יו, וש בי ל אה ים של קי לה י חמ ני ף, ושש י יוסי ני בש לי תו  כםרה בש

יהם. ל הנ ים אל כי ים הםלש לי חה נש ל הנ תוב (קהלת א) כה כה של

כםל, ל הנ י של יעי שי תש יק הנ די צנ ד הנ ייש ענ גות של רה ע דש שנ ד תי גל נל לו כש לה מות הנ ע אנ שנ לו. תי צש יהה אל ה הה עולה ח הה בנ זש ה מי זל
ים להי ן ה' אל בל יי תוב (בראשית ב) ונ כה הו של ה. זל לה עש מנ לש ה מי רה צה ה וקש טה מנ לש ה מי בה חה ר, רש ן אוצה ינ נש בי יא כש הי אי, וש דנ טוב ונ
א רה קש ן ני כי לה ה, וש לה עש מנ לש ם של דה ל אה תו של שש ה הוא אי זל יון הנ לש על חנ הה בי זש מי הנ ה. וש שה אי ם לש דה אה ן הה ח מי קנ ר לה של ע אמ לה צי ת הנ אל
את רי קש ם ני ענ טנ ה הנ . מה חנ בי זש את מי רי קש ני ל, וש אי רה שש ת יי סל נל זו כש ית, וש רי בש רון הנ ר (יהושע ג) אמ מנ אל נל מו של ה, כש עולה ח הה בנ זש מי
י יתי כי הי תוב (ויקרא כו) וש כה הו של ם. זל ת אותה חנ יא זובנ ים, הי רי שי ם כש יהל עמשי ין מנ ם אי עולה י הה ני ר בש של אמ כנ שום של ך? מי כה
תו טה ה מי ני תוב (שיר א) הי כה של הו  זל ה.  יהדה בש רו  סש מש ני ך  לל מל ל הנ ב של רה קש י הנ לי ל כש י כה רי המ י, של ני ם] אמ [גנ ף  ם אנ כל תש אל
י יי חנ לש ה  כות בה זש ה לי מה לי ה שש ל תורה אי רה שש יי ן לש תנ הוא נה רוך  בה דוש  קה ן הנ כי לה וש ה.  יב לה בי ים סה בםרי ים גי שי למםה שי שש לי של

. יהה לל ב אי רנ קש ר לי חי יש אנ אי שות לש ין רש אי ה של , מנ חנ בי זש מי ין אותו הנ די ל מי צי נה הי ם ולש עולה

םאלו מ תוב (שיר ב) שש ה, כה אי םא רש ה - ב לה חה תש הנ ים בנ ה יהמי עה בש יהה שי לל ב אי רנ ה קה מםשל ינו של אי י רה רי ר, המ םאמנ ם ת אי וש
ל כה ה בש דושה קש ץ הנ רל אה ה בה יא שורה הי של ל, כש אי רה שש ת יי סל נל ל כש ר ענ מנ אל ה נל זל סוק הנ פה י. הנ ני קי בש חנ תש ינו  ימי י וי םאשי ר ת לש חנ תנ
ים אי רה קש ן ני כי לה ם, וש כל ת ילדש א אל לי מנ ים יש ת יהמי ענ בש תוב (ויקרא ח) שי כה של הו  מות. זל לי שש ם בי ים כגלה ה יהמי עה בש ם שי אותה

א. קה וש ים דנ לואי מי י הנ מי ת יש ענ בש שי

ה ה זל י. מנ םאשי ר ת לש חנ םאלו תנ מ תוב שש כה הו של ה. זל זל חנ הנ בי זש מי ה לנ לה חי תש ב בנ רנ ה הוא קה ד זל צנ י, מי וי הוא לי ה של ומםשל
ירו עי ה הי ל זל ם כה עי ה. וש לה חי תש את בנ רי קש יא ני םאלו הי מ ה, שש ה עולה אותה זו בש חנ הנ בי זש ת מי קל בל דש ני של םאש, כש ר א בה לה י? אל םאשי ר
לות. קש מנ ל הנ ר ענ של ן אמ בה לה שםף הנ חש תוב (בראשית ל) מנ כה של הו  ש, זל מי א שי רה מש אי ין בו  אי ן של בה לוק לה חה ים, בש רי בי חמ הנ

ם. עולה יון בה לש ד על סל יר חל עי הי , וש יהה לל ב אי רנ קה ד וש סל חל ש בש בי לנ תש ין, הי די ד הנ צנ הוא מי ב של ל גנ ף ענ אנ שום של מי

ין לום בי ת שה תי את, לה טה ר חנ יב פנ רי קש הי ך  ר כה חנ אנ אי, וש דנ ה ונ ר עולה חנ ל שנ יד של מי תה םאש  ר ר בש יב? פנ רי קש ה הי ומנ
ן ר כםהי ה פנ זל ה. וש דה גש נל יא כש את הי טה חנ הנ ל, וש אי רה שש ת יי סל נל כש זו  ל, וש גל ה עי שה עה של כש ה  א לה טה חה רםן של המ אנ את וש טה ר חנ פנ אותו 
ה יב עולה רי קש מנ ך  ר כה חנ אנ וש את,  טה חנ ה לש בה קי נש א  לה ר, אל חי אנ יש  אי ין בש אי ה של , מנ חנ בי זש מי ל הנ א אל טה הוא חה של כש יחנ  שי מה
ל כה וש ה.  טה מנ לש ים  לואי מי ה  לה עש מנ לש ים  לואי מי יא.  הי ים  לואי מי ז  אה ה,  זל הנ חנ  בי זש מי לנ ה  עולה ה  בה רש קש הג של ן  יוה כי  . יהה לל אי

ים. לגאי מי יל הנ ת אי חנ אל בי זש אותו מי יב לש רי קש ז מנ אה ה, וש לה עש ם בנ ה עי רה בש חנ תש ה הי ירה בי גש י הנ רי המ ה, של חה מש שי מות בש עולה הה

ה, י תורה רי בש ל די בי יקנ י. וי קםשי םא בש ל כות, וש רנ מםענ בש שש ה לי כה ילה רנ הש תי י של די ן כש רם המ ן אנ זל נוך אם ל תש ם ענ אותו דה ן מי נותי וש
בו יישש ם של ה אותה וה צי יו. וש נה בה ן לש כי מות, וש עולה ל הה ים כה לי שש הנ ב, ולש תה כש בי ה של תורה ה מי ל פל ענ בש ה של ין תורה יד בי רי פש הנ םא לש ל של
ים יהמי ת הנ ענ בש ל שי כה מו  לש תנ שש יי א, וש מי טה ל וש רי ב עה רנ קש םא יי ל קום של מםר אותו מה שש ל, לי אםהל ל אותו הה ר של ענ שנ אותו הנ בש
ח תנ אותו פל קו בש בש דש ה ני לה חי תש ם בנ י הי רי המ ה, של לה עש מנ ה לש טה מנ י מי יעי בי יא שש הי ד של סל חל ת הנ גנ רש ה דנ אותה עמלו בש ינ ים, וש יוני לש על הה
י הי יש תוב (ויקרא ט) ונ כה הו של י. זל ני קי בש חנ ינו תש ימי תוב? וי ה כה ך מנ ר כה חנ אנ ה. וש לה עש מנ לו לש ענ תש ך הי ר כה חנ אנ ד, וש ל מועי אםהל
יהה הוא הה , וש חנ בי זש אותו מי יבו לש רי ינקש א בו וש טה חה ל של גל ת אותו עי חנ קנ ה אותו לה וה צי ן, וש רם המ אנ ה לש א מםשל רה י קה יני מי שש יום הנ בנ

. יהה בותל המ לש שנ ד מי חנ פה , של יהה לל יב אי רי קש הנ ייש לש בנ תש מי

נות, רה ם קש ל אותה ם ענ אותו דה ן מי תי ה, וש לה חי תש ך - בנ אתש טה ת חנ ה אל עמשי חנ ונ בי זש מי ל הנ ב אל רנ ה (שם), קש ר לו מםשל מנ אה
ת קל צל , לה חנ בי זש מי סוד הנ ל יש ק אל ם יהצנ דה ת הנ אל ך (שם) וש ר כה חנ אנ כות, וש רה ם בש הל ע מי ננ ם ומה לה צש ה אל לה חי תש א בנ טה חה שום של מי

ק. יהם מוצה ת הנ ש אל ינענ ר (מלכים-א ז) ונ מנ אל נל מו של ק? כש ה יהצנ ה זל סוד. מנ ה אותו יש בה

ל יב ענ רי קש ר הי חנ אנ ל, וש גל רל ך  ר כה חנ אנ םאש, וש ה ר לה חי תש ה בנ שה עה ה, וש עולה ה  חנ אותה בי זש מי אותו  יב לש רי קש הי ך  ר כה חנ אנ וש
םא ה. ב עולה ש לש בל כל ל וש גל ך עי ר כה חנ אנ ה. וש רה ה זה עמבודה קו בה בש דש ע ני רה ד הה ל צנ ד של צנ אותו הנ י מי רי המ ים, של זי יר עי עי ל שש אי רה שש יי
הו יו. זל בי אה יב אותו לש רי קש ך הי ר כה חנ מו, אנ ל אי מות אל לי שש יב אותו בי רי קש הי ן של יוה את. כי טה חנ ל לש גל ה עי לה חה תש הנ ה, בנ אי רש

םאל. מ שש ד הנ ל צנ ה של שור זל מות. וש עולה ל הה כה לום בש ה שה ני הי ים, של מי לה שש ל לי יי אנ ך, שור וה ר כה חנ ה. אנ עםלה תוב לש כה של

רוך הוא דוש בה קה ז הנ ה, אה טה מנ לום לש ה שה לה עש מנ לום לש ים, שה מי לה שש א לי לה ין אל ים די םא עושי חק ל צש ל יי ילו של אי וש
ה םאל, מםשל מ ין ושש ים - יהמי חי ת אנ בל ד. של ם יהחנ ים גנ חי ת אנ בל ים של עי ה נה ה טוב ומנ ה מנ ני ם, (תהלים קלג) הי יהל לי ח עמ תנ פה
ן מל של תוב? כנ ה כה ז מנ אה ם]. וש לה שש ם [מג לי חוד שה יי כםל בש יק, הנ די ד - צנ ל. יהחנ אי רה שש ת יי סל נל ת כש יל אל לי כש הנ ם - לש ן. גנ רם המ אנ וש
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םאש, ר ל הה ענ טוב  ן הנ מל של כנ ך  שום כה ם, מי לי ה שה בה קי ונש ר  כה זה רו  בש חנ תש הי ן של יוה ן. כי קה זה ל הנ ענ ד  יםרי םאש  ר ל הה טוב ענ הנ
ים. אשי רה ל הה םאש כה כםל, ר ל הנ יק של תי ענ ה הה לה חה תש הנ בנ

ן. (שם כז) קי ם זה הה רה בש אנ ן. (בראשית כד) וש קי או זה רש קש ם ני כגלה ת, של רל אל פש תי ה וש בורה ד וגש סל ה חל ן - זל קה זה ל הנ ד ענ יםרי
הוא יק, וש די ה צנ יו - זל דותה י מי ל פי ן. ענ קל זם דו מי בש ת) כה רל אל פש ל (תי אי רה שש י יי יני עי ה). (שם מח) וש בורה ק (גש חה צש ן יי קי י זה י כי הי יש ונ
ה וה ם צי י שה יון. כי י צי רי רש או הנ רש קש ני ים של רי ה הה עה בש לו שי יון - אי י צי רי רש ל הנ ד ענ יםרי מון של רש ל חל טנ ך, כש ר כה חנ אנ יו. וש דותה י מי פי
ם שום אותה ה מי ל זל כה ם. וש עולה אותו  ים בש יי חנ ץ הנ ה עי ם - זל עולה ד הה ים ענ יי רו. חנ בש חנ תש הי ן של יוה ה - כי כה רה בש ת הנ ה' אל

ה. טה מנ ה ולש לה עש מנ ים טוב לש רי עורש מש נות של בה רש קה

ב, רנ קש לי ר  חי אנ יש  אי לש שות  רש ין  אי של ה  מנ  , חנ בי זש מי אותו  לש ים  בי רי קש "ד  סל חל הנ ד  צנ מי של ים  ני כםהמ הנ ך  כה ר  חנ אנ וש
ת ה אל , עושה יהה לל ה אי בורה ה גש בה רי קש של ה כש ייש בה פון של ד צה צנ בש שום של , מי חנ בי זש מי פון הנ צש ים בי שי דה קר ת הנ יטנ חי ים שש טי חה שש ני וש
ים די ז יורש אה , וש חנ בי זש מי בות הנ המ לש שנ ם בש עולה ף הה רי שה םא יי ל ם, של עולה לום בה ים שה ני כםהמ ים הנ ך עושי שום כה מות, מי קה ן נש אותה
הוא שום של ים? מי יי ם חנ ענ טנ ה הנ לום. מה שה הנ ים וש יי חנ תו הנ ה אי תה יש י הה יתי רי תוב (מלאכי ב) בש כה הו של ם. זל עולה ים לה יי חנ

עושלה שהלום.

ל י של ל יםפי ה של גה רש ה דנ ד אותה גל נל ב כש לל ם. חי דה ב וש לל דםם, חי אה ן ול בה ן? לה בה רש קה הו הנ ן. מנ בה רש קה לום בנ ים שה ים עושי ני כםהמ וש
ע ה' בנ שש תוב (ירמיה נא) ני כה ש, של פל את נל רי קש ני ה של גה רש דנ ה הנ ד אותה גל נל ם כש דה ץ. וש רל אה י הה פי גומו יש רש ץ תנ רל אה ב הה לל כםל. חי הנ
תוב כה הו של שו. זל פש יב ננ רי קש לו מנ אי ה, כש ם זל יב דה רי קש מנ של ם, כש דה ן אה שו]. ובל פש ננ ע ה' בש בנ שש שו [(עמוס ו) ני פש ננ אות בש בה צש

ר. פי כנ ש יש פל נל ם הוא בנ דה י הנ (ויקרא יז) כי

ה לל כש יי  , חנ בי זש מי ים לנ יבי רי קש מנ נו  מל מי ם של דה וש ב  לל חי אותו  ל מי םאכנ י י של ה, מי תורה ם הנ ה אותה ירה הי זש הי ך  שום כה ומי
ת אותו יב אל רי קש הנ יהה לו לש הה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ . מה יהה מל ענ יא מי הי ש הנ פל נל ה הנ תה רש כש ני תוב וש כה הו של הוא. זל חנ הנ בי זש מי הנ מי

יום. ה בש לה יש ת לנ דנ ה ומי לה יש לנ ת יום בש דנ יל מי לי כש הנ סוד, לש יש ם בנ אותו דה , וש חנ בי זש מי ל הנ ב ענ לל חי

ה. עמשי ק לנ תה ני ה הנ עמשל םא תנ ל ל ענ ה וש ל עמשי ל ענ אי רה שש ל יי ל כה ר ענ פי כנ כםל, לש ל הנ לות של לה יא כש הי יד של מי תה ת הנ עולנ ובש
אותו יל לש לי כש הנ נות לש תה מנ ה  ים לה עושי יא, וש ה הי ה עמשי ל עולה ה של גה רש דנ זו  קום] הנ יהה [מה ני אר הה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ מה

ל. אי רה שש יי א כםל  ולש רה קש ני קום של מה

ים. מי חמ הוא רנ ח, של רה זש מי ר הנ עורי ית לש פוני ית צש חי רה זש ן מי רל קל ת בש חנ נות? אנ תה ן מנ ים אותה ני קום נותש ה מה יזל אי ולש
חנ בי זש יל אותו מי לי כש הנ ית, לש רומי ית דש בי עמרה ן מנ רל קל בש ך  ר כה חנ אנ הוא, וש הנ חנ  בי זש מי ל הנ יו של לה ה אי חה מש שי פון בש צה ר הנ עורי ולש

י םאשי ר ת לש חנ תנ םאלו  מ תוב (שיר ב) שש כה של הו  ת. זל חנ ה אנ נה תה כםל מנ ן הנ כי לה וש ד,  סל הוא חל רום של דה ב בש עמרה א מנ רה קש ני של
י - ני קי בש חנ תש ינו  ימי וי ך  ר כה חנ אנ ה. וש לה חי תש י - בנ םאשי ר ת לש חנ פון. תנ הוא צה ח של רה זש ל מי - של םאלו  מ י. שש ני קי בש חנ תש ינו  ימי וי

שלהוא חלסלד.

ה י אותה רי המ ית? של בי עמרה ית מנ פוני ית, צש חי רה זש ית מי רומי ן דש רל קל ה בש נה תה ים מנ ני םא נותש ל ם של ענ טנ ה הנ ר, מה חי ר אנ בה דה
הוא ם של הל לה ק של לל חי הנ ד וש צנ רום הנ דה בנ ש, של בל אותו כל ים בש ני כםהמ ים הנ עולי של ה, כש לה חי תש יא בנ ית הי חי רה זש ית מי רומי ן דש רל קל
, חנ בי זש אותו מי ח לש רה זש מי ד הנ ר צנ בי חנ י לש די , כש חנ בי זש מי ין לנ ך יהמי רל א דל לה ינו אל ה, אי ה פונל תה אנ נות של ל פי ים, כה רי אומש ד. וש סל חל
םא ל גות, וש רה ן דש אותה אשון לש י הוא רי רי המ ית, של חי רה זש ית מי רומי ן דש רל ה קל אותה ה בש לה חי תש ה בנ נה תה ת מנ תי ן לה כםהי יהה לו לנ הה וש
סוד ל יש תוב (ויקרא ד) אל כה שום של רו, מי מש אה ים וש רי בי חמ ירו הנ עי י הי רי ה. המ לה חי תש ד בנ סל יהה חל לל ר אי עורי תש הי א של לה עוד, אל
ן רל קל וש ה.  לה צש יק אל די הוא צנ סוד של יש ב  רי ר, קה לומנ ה]. כש ם [ס"א עםלה ל עולה של ה  חה בש זש מי סוד לש יש ן  ה - מי עםלה ח הה בנ זש מי

סוד. ה יש יהה לה םא הה ית ל חי רה זש ית מי רומי דש

סוד יש ל אותו הנ א אל טה הוא חה ל של לנ גש ים. ובי אלי עי מש שש יי נו לנ רל כש מש ני כו וש ה (בראשית לז) לש יהודה תוב בי ה, כה אי םא רש ב
ך כה סוד. וש יש יהה לו  םא הה לו ל ק של לל אותו חי ך בש שום כה כםר אותו, מי מש ה לי צה ן עי תנ נה ה וש יונה לש ץ על רל ה אל אותה ידו מי רי פש הי וש
יק די הוא צנ ין, של יהמי נש ל בי קו של לש חל יהה בש ה הה רות. ומל זה עמ כות ונ שה ת ולש יי בנ ר הנ ה? הנ הודה ל יש קו של לש יהה חל ה הה ינו, מל ני שה
ם י גנ רי המ ח, של רה זש י מי פי לנ יא כש הי ה של הודה ל יש קו של לש חל את מי ה יוצי צועה ים. ורש שי דה קר ש הנ ית קםדל ל ובי יכה הי ם וש ה? אולה טה מנ לש
יהה, ה הה הודה ל יש קו של לש חנ חל בי זש מי י הנ רי המ , של חנ בי זש מי ה הנ נה בש יהה ני לל עה ין, וש יהמי נש ל בי קו של לש חל ה לש סה נש כש ני ח, וש רה זש מי יהה מי לו הה גש די
ד גל נל כות), כש לש י (מנ יעי בי רש ך הה הוא תומי יו, וש מודה ל ענ א ענ סי כי ד הנ מנ עה ת, של דל לל עממםד מי תנ נו (בראשית כט) ונ רש אנ בי י של פי כש

ה. נה םאש פי ר ה לש תה יש ים הה בוני סו הנ אמ ן מה בל ה (תהלים קיח) אל תוב בה כה ית, וש יעי בי יא רש הי ל של אי רה שש ת יי סל נל כש

ה ב אותה רי קה יו לש לה ר עה עי טנ צש יק מי די צנ ין הנ יהמי נש ה, ובי מונה אל סוד הה נו בש רש אנ בי מו של , כש חנ בי זש אותו מי ז בש חנ נו אה ד, בש וי דה וש
חנ רי אה ה מש עמשה ננ ה, וש טה מנ יק לש די צנ ין הנ יהמי נש ה בי כה זה ך  שום כה יום. מי ל הנ יו כה לה ף עה תוב (דברים לג) חופי כה הו של יו. זל לה אי
ה לה עש מנ יק לש די ים. צנ יקי די י צנ ני ין שש ה בי ינה כי ו שש שה כש ענ ב, וש עמרה מנ קו בנ לש הוא חל ן, של כי יו שה פה תי ין כש תוב ובי כה הו של ה, זל בורה גש לנ
ת רל י עמקל יבי תוב (תהלים קיג) מושי ן כה כי . לה חנ רי אה מש ה הנ זל ה, וש ירה בי גש ל הנ ענ הו בנ ין. זל יהמי נש ה - בי טה מנ יק, לש די צנ ף הנ - יוסי
ל חי ה רה זל ם הנ עולה ר הה קנ ת. עי יי בנ ת הנ רל יא עמקל הי ה של תונה חש ה תנ ינה כי ה], זו שש לל גנ תש מי ה [ס"א של לל כנ תש מי ם של ה עולה ת, זל יי בנ הנ

ה. טה מנ ה ולש לה עש מנ ים לש יקי די י צנ ני ין שש בי

ל בה אמ ין,  יהמי נש בי ל  של תו  שה ירג בי יהה  הה ים  מי עולה ית  בי ל  של חנ  בי זש מי הנ ים.  מי עולה ית  בי ש  דה קש מי ית הנ בי א  רה קש ני ן  כי לה
ה לה עש מנ ם הוד הוא לש י עולנ רי המ ים, של מי ית עולה בי ה  א לה םא קורי ילה, ל שי ף בש ל יוסי של תו  שה ירג ה בי ינה כי ה שש תה רש שה של כש

לויהה. לש ן הנ כי לה ה, וש ינה כי ה - זו שש חה מי ים שש ני בה ם הנ ה. אי טה מנ ולש
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ם, גי פה הי םא לש ל קומו של ל מש טנ נה ה, וש טה מנ יק לש די יהה צנ יו הה חי ין אה יהמי נש ם, בי יי רנ צש מי יק לש די ר אותו צנ כנ מש ני של ה, כש אי םא רש ב
ם ל שי ע - ענ לנ ים. בל רי בי חמ שו הנ רש פי מו של יק, כש די צנ ל אותו  מו של ל שש ם ענ הל א לה רה יו לו קה הה ים של ני ה בה רה ם עמשה אותה ולש
י צי ח חמ רה זש מי ל בנ פון, אוכי צה ל הנ י כה ני ל פש ענ ב וש עמרה מנ ל הנ י כה ני ל פש ך ענ לי הנ יהה מש סוד הה יש ינו, הנ ני ן שה כי מות. לה אג ין הה ע בי לנ בש ני של
יט לי יהה שנ י הוא הה רי המ סוד, של ן ייש לו יש כי ב, לה עמרה מנ יהה בנ ין הה יהמי נש ל בי קו של לש חל שום של ה, מי מה י אנ צי רום חמ דה ה ובנ מה אנ
יקו חי רש י הוא הי רי המ סוד, של יש יהה לו  םא הה ח, ל רה זש הוא מי ה של הודה ל יש ק של לל חי ל בנ בה ם, אמ סוד עולה יק יש די צנ ל אותו  אל

ים. רי צש מי רו לנ כש מה ה לש צה ן עי תנ נה נו, של מל מי

ים לו מוכי סש הנ ה וש הודה ן. יש כה שש א מי רה קש ני ה של עולה ח הה בנ זש מי יב אותו  בי י הוא סש רי ים המ לי גה דש ר הנ דל ה, סי אי םא רש ב
ם הל ן לה תנ נה ר, של שכה שה יי מוך לש סה בולון של זש ך  ר כה חנ אנ ה. וש תורה כםחנ הנ יו בש לה ן עה גי מי ר של שכה שה ים? יי מוכי סש י הנ ח. ומי רה זש מי בנ
ים מוכי סש של ן וש רום. דה דה ים לו בנ מוכי סש הנ ן וש אובי ב. רש עמרה מנ ין לנ יהמי נש ה ובי של ננ ם ומש יי רנ פש ה. אל תורה ק בנ סי ענ תש הי כםחנ לש אי וש לנ מש

פון. צה לו בנ

או אםתו. נש שש יי ה ונ אה י לי ני בש תוב בי כה ה, וש הה לש י בי ני ת בש ר אל ענ הוא ננ יק (בראשית לז) וש די אותו צנ תוב בש ה, כה אי םא ורש וב

יהה. יו הה נה ל בה של קום וש ר אותו מה מנ שה יו של חי ק אה לל י חי רי המ ב, של עמרה מנ ל הנ י כה ני ל פש ך ענ לי הנ יהה מש ה הה זל סוד הנ יש ינו, הנ ני ן שה כי לה
ה, מה י אנ צי ח חמ רה זש מי ל בנ ים אותו. אוכי אי שונש יו  םא הה פון ל צה ים בנ רויי שש יו  הה של לו  אי שום של פון, מי צה ל הנ י כה ני ל פש ענ וש
י צי רום חמ דה רםג אותו. ובנ המ ם] לנ יר [אותה אי שש םא הי ל וש ע,  צנ ה בל ר (שם) מנ מנ ה. אה לה צה י הנ צי ה חמ שה ה עה הודה יש שום של מי

א אותו. יהה שוני םא הה ם, ל ה שה יהה חונל הה ד של ם גה גנ ם. וש יהדה יל אותו מי צי הנ ר לש מנ ן אה אובי רש שום של ה, מי מה אנ

רוך הוא דוש בה קה יש הנ הורי ים של יי חנ ך הנ רל דל ל בש די תנ שש הי ים לש םא רוצי ל ם של דה י אה ני ם בש ים הי מי ה עמקג מה ה בנ אי םא רש ב
ה. לה יש לנ יד יום מי רי פש הנ שות לש ך רש ין לש אי ה, של לה יש לנ ם וה יתה בו יומה גי הה ר (יהושע א) וש מנ אה יהה וש לל ם עה יר אותה הי זש הי יו, וש נה בה לש
ק בנ דש ן, ני כה שש מי יב אותו הנ בי ה סש יהה שורל הה של ה, כש לה יש הוא לנ ב, של עמרה יהה מנ לו הה גורה קו וש לש חל י של ל פי ף ענ ה, אנ הודה ן יש כי לה וש
יד יום רי פש הנ םא לש ל ים. של יי חנ בנ תה  רש חנ (דברים ל) ובה ר לו  מנ אה וש ז לו  מנ הוא רה רוך  בה דוש  קה הנ הוא יום. וש ח של רה זש מי בנ
רו יום בש םא חי ל ם וש כה רש יתו דנ חי שש הי שום של יו, מי נה תו בה א מי טש אותו חי ת, ובש ול מה ם לש ם גורי יד אותה רי פש מנ י של ה. ומי לה יש לנ מי
ה. לה חי תש ם בנ ידה רי פש הי לו, של א של טש ר אותו חי פי כנ י לש די דםם כש ם אה ן עי בה ר לה בי חנ אוי לש רה לו כה דש תנ שש םא הי ל שום של ה, מי לה יש ם לנ עי

רוך דוש בה קה ז לו הנ מנ ה. רה לה יש את לנ רי קש ני ל של אי רה שש ת יי סל נל כש ידו מי רי פש הי א יום, של רה קש ני יק של די ת אותו צנ ר אל כנ מה של כש
ח רה זש ב מי רי קה ה, לש הודה ה יש ני חמ ל מנ גל ה דל חה רה זש ה מי מה דש ים קי ני חם הנ ר לו, (במדבר ב) וש מנ אה ב, וש עמרה מנ ח בש רה זש ב מי רי קה הוא לש

ה. לה עש מנ לש כות מי רה ע בש פנ ת לו של תי ב לה עמרה מנ לנ

ב עמרה מנ נות בנ חמ רוך הוא לנ דוש בה קה ז לו הנ מנ ח, רה רה זש מי ק בנ בה דש יהה ני ין הה יהמי נש בי ב של ל גנ ף ענ ין, אנ יהמי נש ף ובי י יוסי ני ובש
ם. כו בה לש ים יי קי די צנ י ה' וש כי רש ים דנ רי שה י יש תוב (הושע יד) כי כה הו של ר. זל ך יהשה רל דל כםל בש יק הנ די צנ ל לנ אי רה שש ת יי סל נל ב כש רי קה לש
ד צנ הוא מי יו, וש נה לו בה בש קנ יש ל של גל עי א הה טש ל אותו חי ר ענ פי כנ י לש די ן, כש דה רום. וש דה ה בנ נל ד, ינחמ סל חל ד הנ צנ ק בש בנ דש ני ן של אובי ורש

א. טש ל אותו חי ר ענ פי כנ פון לש צה ה בנ נל פון, ינחמ צה הנ

כםל סוב. הנ ה יי מה אנ ים בה לשי חוט שש ה, (מלכים-א ז) וש רה ל עמשה ה ענ רה למםה עמשה ה שש שה עה יהם של תוב בנ ך כה שום כה מי
ים ני ה פם לשה ה ושש ים יהמה ני ה פם לשה ה ושש פונה ים צה ני ה פם לשה ר שש קה ר בה שה י עה ני ל שש ד ענ תוב בו (שם) עםמי ה. כה מה כש חה סוד הנ בש

ם. הל ן בה קנ תש ה ני מה כש ל חה ה. אותו יהם של לה עש מה לש ם מי יהל לי יהם עמ הנ ה וש חה רה זש ים מי ני ה פם לשה ה ושש בה גש נל

ייש יהה, של ה הה ה זל עמשל םא תנ ל ל רות של ל עמבי ר ענ פי כנ את, לש טה ה חנ ת אותה ים אל ני כםהמ ים הנ יו עושי הה של ה, כש אי םא רש ב
תוב (שמות כה ר, וש כה יא זה הי ה של עולה ה הה אה ד בה אותו צנ ה, ומי וות עמשי צש ה מי םא עושל ל י של ל מי ה ענ אה ה בה עולה ת. וש רי ם כה הל בה
שום ה, מי ף עולה ל מוסנ ים, של שי בה י כש ני ת שש בה שנ ים בש יבי רי קש מנ נו  ן אה כי לה ה, וש ת עמשי ונ צש ת - מי בה שנ ת יום הנ כור אל כ) זה

דוש. קה יק הנ תי ענ הה יק אור מי די אותו צנ ף לש תוסי ין ני יהמי ל הנ אותו של בש של

ייש בו ה של עמשל םא תנ ל ה וש ת עמשי בה שנ ך ייש בש שום כה ה. מי עמשל םא תנ מור, ל יא שה הי ל של אי רה שש ת יי סל נל ם כש ק עי בה דש ני של כש
ם שה ת מי תל רל כש ם, ני הל לה ווג של זי ת הנ יד אל רי פש ה, ומנ עמשל םא תנ א ל רה קש ני קום של אותו מה ם בש גה ה פש עושל י של י מי רי המ ת, של רי כה
ה וה דש חל מות בש עולה ל הה כה תון, וש בה שנ ת בש בה שנ ק בש בה דש ני של ש  קםדל ת, בנ בה שנ ל חםל בש ים של עמשי ה מנ עושל י של יהו? מי שו, ומי פש ננ

. חנ בי זש ת מי גנ רש ה דנ ד אותה גל נל את כש טה יב חנ רי קש ה, מנ גה גה שש א בי לה ה אל םא עושל ל י של ל מי בה ה. אמ אורה בש

ל ד של צנ י מי רי המ ם, של יי ננ ר שש קה י בה ני ים בש רי ים (במדבר כח) פה יבי רי קש נו מנ ה אה נה בה לש שות הנ דש חנ תש הי ש בש םאש חםדל ר ובש
אותו ם מי יי ננ ל שש ד ענ חה ע אל פנ של ה  ת לה תי לה וש ה  לה ם של גה פש ת הנ ים אל לי שש הנ ה לש לה עש מנ ם לש הי או, וש ה בה ימה מי ה תש מה דג ה אמ רה פה
ק, (שיר ב) חה צש ל יי ילו של אי ה  יב לה רי קש הנ ד - לש חה ל אל יי אנ ה. וש נה בה לש ן אור לנ מנ זש אותו  ף בש נוסה ה, וש א עולה רה קש ני קום של מה
ים ימי מי ה, תש מה ים עי בי רה קש ים ני רי כה ה זש עה בש שי ין, וש יהמי ה בש ק אותה בי חנ ה, לש עה בש ה שי נה י שה ני ים בש שי בה י, כש םאשי ר ת לש חנ םאלו תנ מ שש
את, טה חנ ר הנ ל פנ ה של ד זל צנ ה מי אה בה זו  את הנ טה חנ את. של טה חנ ד לש חה ים אל זי יר עי עי ים שש יבי רי קש מנ נו  אה וש כםל,  ים בנ מי לי שש

ה. עמשל םא תנ ל ל א ענ בה את של טה יר חנ עי ים שש יבי רי קש נו מנ אה ה הוא, וש עמשל םא תנ מור ל שה מור, וש תוב שה כה של

או מש טנ םא יש ל תוב (יחזקאל מג) וש כה יו, של שה דה קה ש וש דה קש ת מי אנ מש ל טג ה ענ רה פה כנ א לש בה ש, של םאש חםדל ר ה בש לה ף של מוסה בנ
יב, רי קש הנ ין לש ת אי בה ל שנ ף של ל מוסה בה א. אמ מי טה ל וש רי ל עה אי רה שש ת יי סל נל כש ב לי רי קה תש םא יי ל י, של שי דש ם קה ל שי אי רה שש ית יי עוד בי
ת בה י שנ רי המ ה, של רה אה הל א בש צה מש כםל ני הנ מות, וש עולה ל הה כה צון לש אותו רה יר בש אי דוש, ומי קה יק הנ תי ענ ה הה לה גנ תש י הי רי המ שום של מי
לו פי אמ , ונ חנ בי זש מי פון הנ צש ים אותו בי טי "ד שוחמ סל חל ד הנ צנ ים מי ני כםהמ קםם. וש עה ש הל חה נה ט הנ םא שולי ל ל, וש לה ין כש י די לי יא בש הי

ר. תה חםט מג שש ל לי בה יב, אמ רי קש הנ חנ לש בי זש אותו מי ב לש רנ קש שות לי ם רש הל ין לה אי ה של זל ט לה רה עמשות, פש ים לנ כולי ל יש אי רה שש יי
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ים עושי , וש חנ בי זש מי ם לנ ים דה יבי רי קש נו מנ אה פון, וש צה ק מי יר יוני עי י שה רי המ יר, של עי ל אותו שה קומו של פון הוא מש צה ובנ
ש קםדל ב לש רנ קש אוי לי םא רה ל י של ב מי רי קה תש יי םא  ל ים, של די דה צש ל הנ כה מי יפו  קי הנ י לש די נות כש רה ע קש בנ רש ל אנ נות ענ תה ע מנ בנ רש אנ

ם. עולה נו בה מל ה מי אה מש טג ד הנ ר צנ עורי תש םא יי ל ים, של שי דה קר ש הנ יא קםדל ה הי נה מל ה מי עושל את זו של טה חנ ים. וש שי דה קר הנ

ע בנ רש את אנ טה ל חנ בה . אמ חנ בי זש מי ה בנ ד עולה ינחי תש מי חוד של יי ע, סוד הנ בנ רש ן אנ הי נות של תה י מנ תי ה שש עולה ה, בה אי םא ורש וב
דוש, קה א  סי כי ה  טה מנ אותו  לש ה,  בורה גש הנ ד  צנ מי ם  הי של ים  בורי גי ם  אותה יף  קי הנ ולש מםר  שש לי א  לה אל ם  ינה אי של נות,  תה מנ
את טה ן חנ כי יר, לה עי שה ד הנ צנ א מי א, בה טש עמשות אותו חי ם לנ דה י אה ני בש ם לי רנ גה י של ה. ומי בה שו  עה ם של גה פש ים אותו  לי שש הנ ולש

םאל. מ ד שש צנ כםל מי ר. הנ יחנ פנ שי ן מה את כםהי טה חנ יר, וש עי יא שה שי את נה טה חנ ה, וש ירה עי יד שש יהחי

בור ל צי ה של רה ה זה עמבודה א בנ לה וות. אל צש מי ר הנ אה ל שש כה ל וש אי רה שש ת יי סל נל ד כש גל נל ה כש בה שש יד כי יב יהחי רי קש ים מנ מי עה פש לי וש
י רי המ דול, של רון גה סה הוא חי שום של "ף, מי לל י אה לי ר בש סי את הוא חה טה אותו חנ את, וש טה חנ יר לש עי שה ה וש עולה ר לש ים פנ יבי רי קש מנ
ת ז בנ ד עי חה ל אל כה ים. וש אי טה למםה חנ י שש ני י ובש ני י אמ יתי יי הה תוב (מלכים-א כא) וש כה רון, של סה ל חי שון של את הוא לה טה חנ
יר עי שה ית, וש רי ה בש אותה רון מי ידו אותו אה רי פש הי יק, של די צנ ה לנ לה עש מנ ר דורון הוא לש פה אותו הנ םאל. וש מ שש ד הנ צנ תו, מי נה שש
ה עמשל םא תנ ל ל וות של צש ל מי כה א בש טה יד חה יהחי של ה, כש ל זל ם כה עי כות. וש רה ה בש נה מל עו מי נש מה ל של אי רה שש ת יי סל נל ד כש גל נל את כש טה חנ לש

ה. בה שש יב כי רי ינקש ין לו של אי של א כש לה ה, אל לה חי תש כנ ים לש זי ת עי ירנ עי יב שש רי קש הנ יך לש רי ת, צה רי ם כה הל ייש בה של

יחוחנ ני יחנ  ה אותו רי עולל נות, וש תה ע מנ בנ רש ה אנ יכה רי ן צש כי לה ים, וש יהמי ית לנ יעי בי יא רש ל הי אי רה שש ת יי סל נל ה, כש אי םא ורש וב
ג. (במדבר כח) שוגי יהה בש ה הה י זל רי המ מות, של קה ה נש םא עושה ל ל וש אי רה שש ת יי סל נל כש ת רוחנ לי חנ ז ייש ננ אה ים, וש שי בה ם כש אותה מי
ה שה עה ח של סנ פל ם אותו  עולה לש נו  ר לה ילה זוכי הש יי י של די ח, כש סנ ים פל ר עושי של ל על ה ענ עה בה רש הוא אנ אשון - של רי הה ש  חםדל ובנ
ר בי חנ תש הי א, וש מי קום טה מה ל מי אי רה שש יי וש ה  ינה כי שש יא הנ הוצי ה, וש לל טה ת אותו  ה אל כה הי ל. של אי רה שש יי הוא לש רוך  בה דוש  קה הנ

ה'. ח לנ סנ ז פל אה ר, וש של על קומו בש מוז מש רה יק, וש די הוא צנ שור של עה ה בל רה בש חנ תש ל הי אי רה שש ת יי סל נל שור, כש ם עה ה עי עה בה רש אנ

םא ל הוא י' בו, וש יק, של די ל צנ של דוש  ם קה ה רםשל אל יירה ה, וש לה רש עה ה  אותה נו  מל ה מי קה לש סג הור וש הוא טה י של ן מי כי לה וש
יב, ייש רי קש םא הי ם ל אי א. של מי טה ל וש רי םא עה ל ש וש דה קש מי ב לנ רנ קש אוי לי הוא רה יק, של די צנ ל לנ אי רה שש ת יי סל נל ה', כש ח לנ סנ יב פל רי קש הי
ח סנ פל ם בש ענ טנ ה] הנ ה [ומה ה, מה עמשל םא תנ וות ל צש ל מי א ענ לה ת אל רי ין כה ה אי תורה ל הנ כה י בש רי המ ם? של ענ טנ ה הנ ת. ומה רי כה בו 
ח, סנ פל יא  הי ל של אי רה שש יי ת  סל נל כש יא  הי ת של מל גורל ה  גה רש דנ הנ שום של א מי לה אל ת?  רי כה ייש  ה,  עמשי וות  צש ם מי הי ה, של ילה ומי

ם יום. ה עי לה יש ת לנ דנ יל בו מי לי כש הנ ה ולש ם עמשי ר עי בי חנ תש הי ה לש יכה רי ה, צש עמשל םא תנ וות ל צש את] מי רי קש את [ני רי קש ני וש

מול םא ני ם ל אי ה. וש לה יש לנ ת יום בש דנ ה מי עמשל םא תנ ת ל ונ צש מי ל בש לה כש ני ה, וש ת עמשי ונ צש ה ומי ילה יא מי הי יק, של די ה צנ יהו? זל ומי
שו פש ס ננ ני כה םא תי ל ת, של רי כה ה אותו בש נה דה יו, וש לה ה עה עמשל םא תנ ת ל ונ צש ת מי דל ן עומל כי ם, לה יב אותה רי קש הנ אוי לש םא רה ם, ל דה ן אה בל
ח סנ יב פל רי קש םא מנ ל ה וש םא עושל ם ל דה ן אה ם בל אי ה. וש לה עש ם בנ ר עי בי חנ תש הי ל לש אי רה שש ת יי סל נל ה כש יכה רי ח צש סנ פל ן בש כי ש. וש דה קש מי לנ
דוש, קום קה מה מי שו  פש ת ננ תל רל כש ני עםה, וש רש ת ינד פנ חנ תנ מי ה אותו  יאה םא מוצי ל ה אותו, וש נה דה יו וש לה ת עה דל יא עומל ה', הי לנ

ם. שה או מי םא יהצש לו, ל וות אי צש י מי תי ל שש אי רה שש שו יי םא עה ם ל י אי רי המ ם, של יי רנ צש מי ה בש אה מש קום טג מש ת בי רל אל שש ני וש

ה, בה קי ל נש לות של לה מור - כש יך. שה להל ה' אל ח לנ סנ יתה פל שי עה יב וש בי אה ש הה ת חםדל מור אל תוב (דברים טז) שה ן כה כי לה וש
ר נו עםמל מל ים מי יבי רי קש יב, ומנ בי ה אה עורה ה שש עה ה שה אותה י בש רי המ יב - של בי אה ש הה כםל. חםדל ל הנ לות של לה ת - כש ה. אל עמשל םא תנ ל
ם אותה ל מי בי קנ ה, ולש לה עש מנ עמלות לש ים לנ מי לי בועות שש ה שה עה בש ים שי רי סופש יא, וש ת הי בה שנ ת הנ רנ חר מה ה מי יפה אי ית הה ירי עמשי

י. מי חש לנ מו בש חמ כו לנ תוב (משלי ט) לש כה ם, של חל את לל רי קש ני ה של ה תורה יונה לש על ם הה אי ל הה ים של יוני לש ים על ים יהמי שי מי חמ

ד יורי ה, וש ל פל ענ בש ה של תורה ב וש תה כש בי ה של ם, תורה חל לל י הנ תי ה שש ה בו תורה נה תש ני ים של שי מי חמ יום הנ ים בש יבי רי קש נו מנ אה וש
ן אותה ת מי חנ ל אנ כה כםל, וש ים בנ מי לי בועות שש ה שה עה בש ם שי אותה ה) בש ינה ה (בי יונה לש על ם הה אי ל הה דוש של קה יק הנ תי ענ ל הה ד של סל חל
ה'. ח לנ סנ פל יתה  שי עה יב וש בי אה הה ש  ת חםדל מור אל ן שה כי ה. לה מונה אל סוד הה בש נו  רש אנ בי י של פי ה, כש עה בש שי ה בש לולה גות כש רה ע דש בנ של
ים, מורי יל שי את לי רי קש ני זו של ה הנ גה רש דנ ת הנ ים אל לי שש תנ ה, וש לה יש ם לנ יי רנ צש מי ך מי יאמ י בו הוצי רי המ חוד, של יי ם בש ב אותה רי קש הנ

ם. לי ה שה לה יש א לנ רי קה תי יהה וש לל ר אי כה יב זה רי קש תנ וש

תוב כה הו של ה. זל עמרה את ננ רי קש ך ני ר כה חנ ר. אנ ענ את ננ רי קש ר, ני כה יהה זה לל ב אי רנ םא קה ל ד של ה, ענ תולה ה בש עמרה ה, ננ אל רש םא תי וב
אוי. םא רה ל י] של מי י [לש ב מי רי קה תש םא הי ל ה, וש מה לי את שש צי מש ני של הו כש זל א. וש קה וש ה דנ מה לי ה, שש עמרה ננ י הנ בי אמ נו לנ תש נה (דברים כב) וש
ב רי קה תש הי אוי לש םא רה ן ל כי לה םאת, וש ז ה לש ב זל רי קה תש מי של ה', כש ה לנ זל ה הנ לה יש לנ ך הנ ר כה חנ ים, אנ מורי יל שי ה לי לה חי תש אן, בנ ף כה אנ

א. מי טה ל וש רי ח עה סנ אותו פל לש

יא ה. הי מה אי יא לש ת הי חנ י אנ תי מה י תנ תי יא יונה ת הי חנ ר (שיר ו) אנ מנ אל נל מו של א, כש קה וש ת דנ חנ ה אנ נה תה עון מנ ה טה מה דה וש
ה יו"ד רה בש חנ תש הי וש ם,  שה מי או  יהצש י יהה  טי בש שי ך  שום כה ם, מי יהל גי המ נש מי בש או  מש טנ תש םא יי ל ל של אי רה שש יי יהה  נל ת בה ת אל רל שומל
ך שום כה ש, מי דה קש מי או הנ מש טי ם וש או שה מש טש ל, ני בל בה או מי יהצש של ל כש בה ם. אמ שו הי עה מו של ר, כש חי קום אנ מה םא בש ל "א, וש הי בש
יות. רי כש ים נה שי נה בש ש  דה קש מי ת הנ אל או  מש טי שום של ן, מי מנ זש אותו  ל בש אי רה שש יי טון לש לש א שי צה מש םא ני ל ם, וש הל ט בה לנ שה ש  חה נה הנ
ל ענ ה. וש לה עש מנ ש לש דה קג ה, מש טה מנ מו לש צש ש ענ די קנ מש י של ה. ומי לה עש מנ א לש מי ה, הוא טה טה מנ מו לש צש ת ענ א אל מי טנ מש י של אן, מי כה מי
ם רנ גה א של לה ם, אל יי רנ צש מי או מי יהצש ה של עה ה שה אותה ל כש בל בה או מי יהצש ה של עה ה שה אותה ס בש ם ני הל ה לה של עה יי ים של אויי יו רש הה ך  כה

א. טש חי הנ

ים יבי רי קש נו מנ ד, אה סל ת חל גנ רש דנ חוז בש אה אשון וש הוא רי ם, של הה רה בש ל אנ ק של לל חי אשון הנ רי ש הה חםדל ר לנ שה ה עה שה מי חמ ובנ
ת גנ רש ד דנ גל נל ד כש חה ל אל יי דוש. אנ קה יק הנ תי ענ הה ד מי סל ת חל גנ רש דנ ים לש קי לה י חמ ני יף שש הוסי ים, לש רי י פה ני רוך-הוא שש דוש-בה קה לנ
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ה בורה גש ת הנ גנ רש ה דנ ים אותה כי סש תנ יך של רי צה ם. וש יי מנ ק הנ קו חםזל לש חל שום של יפות, מי קי ל תנ שון של ל, לה יי יך אנ רי צה ק, וש חה צש יי
הו ם. זל יי מנ ד הנ צנ יפו  קי הנ ם, ולש הל ים לה יקי צי מש ם של אותה ע מי רנ פה הי ל, ולש אי רה שש ל יי ם כה ד עי סל עמשות חל יון לנ לש ד על סל ם חל עי

ן. בה לה שםף הנ חש תוב (בראשית ל) מנ כה של

יום ים, בנ שי בה ה כש עה בש יום שי ל יום וה כה ן בש כי בו. וש מו  לש תנ שש יי גות של רה דש ל הנ ד כה גל נל ים - כש ימי מי ים תש שי בה ה כש עה בש שי
ל בי קנ ימות לש מי תות תש בה ע שנ בנ יו של הש יי ע, וש בנ ל של סוד של ן בש קה תש ד ני חה ל אל ים, כה יוני לש על ים הה יהמי ת הנ ענ בש ל שי ל כה אשון של רי הה
יר עי שה אותו  שות לש ילה רש הש םא תי ל ש, וש דה קש מי ת הנ אנ מש ל טג ר ענ פי כנ את לש טה יר חנ עי ה. שש תורה ל הנ יון של לש על אור הה ת הה אל

ל. אי רה שש ל יי ין ענ טי סש הנ םא לש ל ב וש בי רש ענ לש

ם עולה ן הה קנ תש ז ני י אה רי המ עמקםב, של ת ינ גנ רש ד דנ גל נל ה - כש שה דה ה חמ חה נש ם מי כל יבש רי קש הנ ים בש כורי בי יום הנ (במדבר כח) ובש
ל ה של רה ה עמטה זל כור הנ בש ן הנ בי ת לנ נל נותל יון, של לש על ל הה יובי כםל בנ ר הנ בי חנ י לש די בועות כש ה שה עה בש ים שי נו מוני אה ש, וש די חנ תש הי וש
ן בי ה לנ נה תש ני ה, וש ינה י בי רי עמ ים שנ שי מי ם חמ אותה ה בש יונה לש על ה הה מה כש חה ה מי אה יהצש ים, וש ני ה פה עה שש תי ים וש עי בה רש אנ ת בש לל לל כש ני ה של תורה
ך לל מל יון בנ נות צי ה בש ינה אל ה ורש ינה אל תוב (שיר ג) צש כה של הו  ה זו. זל גה רש דנ ם בש גנ חוז  אה ה של י מםשל די יש ל  ה ענ זל כור הנ בש הנ
סוד א בש רה קש ם ני לי שה ים, וש די דה צש ל הנ כה ה מי מה לי ה זו שש גה רש דנ נו של רש אנ י בי רי המ י] של רי המ לו. [ונ לום כגלו של שה הנ ך של לל מל למםה, בנ שש
בו - ת לי חנ מש יום שי ה]. ובש ה [תורה נה תש ני של ה כש תו - זל נה תג יום חמ ם. בש יש תה עמקםב אי ינ תוב (בראשית כה) וש כה ה, של מונה אל הה

ש. דה קש מי ית הנ ה בי נה בש ני של כש

יא הי וש ש,  חםדל י בנ ישי לי את שש רי קש ני של ה זו  גה רש ה דנ רה בש חנ תש הי י, של ישי לי שש הנ ש  חםדל תוב (שמות יט) בנ ה, כה אי םא רש ב
ר הנ ד אותו  גל נל ר - כש הה ד הה גל כור. נל בש ן הנ בי הנ ה זו  גה רש ר. דנ הה ד הה גל ל נל אי רה שש ם יי ן שה חנ יי תוב (שם) ונ ה כה ל זל תו, ענ נה תג חמ
י רי המ י. של יננ ר סי א הנ רה קש ני ה, וש לה עש מנ ר לש בי חנ תש מי של א כש שה ני ם וש הוא רה ה, של לה עש מנ לש ים של רי הה ל הל כה ן מי טה הוא קה ע של נודנ של
ים, יוני לש ים על ה יהמי עה בש ד שי גל נל ם כש הי ם, של עולה רוך הוא בש דוש בה קה א הנ רה צות בה רה ע אמ בנ של ים וש ה יהמי עה בש שי ים וש רי ה הה עה בש שי
ם שה א מי בה ת, של רל נל יהם כי ם בש גנ ל, וש אי רה שש ת יי סל נל ל כש סוד של הוא הנ י, של יננ ר סי הנ א בש לה ה אל ת תורה תי ם לה כגלה ר מי חנ םא בה ל וש

ים. רי בי חמ שו הנ רש פי י של פי ת, כש רל נל הו יהם כי זל יק, וש די צנ ה הנ ת זל רל נל ל כי אי רה שש ת יי סל נל בוד. כש כה א הנ סי כי ה לש דומל ת, של לל כי תש

ם ד קה וי דה יו, וש לה אי ן מי גי ננ ת בו, מש בל של ננ ית מש פוני צש רוחנ  ה של עה שה ד, ובש וי ל דה של תו  טה מי ה מי לה עש מנ לוי לש יהה תה נור הה כי
ה דה קג נש כםל, הנ ל הנ ית של יעי בי שש ל הנ אי רה שש יי ץ  רל אל ל. ובש אי רה שש יי ת  סל נל ם כש ר עי בי חנ תש הי ה לש לה יש לנ צות הנ חמ ה בנ תורה עמסםק בנ לנ

ה. יונה לש על ה הה דה קג נש ד הנ גל נל יא כש הי רוך הוא של דוש בה קה ר הנ חנ ה בה תונה חש תנ ץ הנ רל ל אל ית של עי צה מש אל הה

שום ית? מי רי ת בו בש תי ה לה רון זל אה יך בש ני ימה סי ב, וש תה כש בי ה של ת בו תורה תי ה לה לה עש מנ לש י של יננ ר סי הנ ם בו בש ענ טנ ה הנ מה
ל ב של רה קש י הנ לי ל כש כה ת בו, וש חנ ננ ית, מג רי את בש רי קש ני ב, של תה כש בי ה של תורה ים, וש טובי ים הנ זי נה גש ל הנ ים כה חי נה ה מג רון זל אה בש של
ת נל ז נותל ה, אה תורה מםר הנ שש ל לי אי רה שש יי כו  ם זה ה. אי נה מל ים מי קי ה יונש טה מנ לש מות של עולה ל הה כה , וש יהה יהדל בש רו  סש מש ני ך  לל מל הנ
י. זו ני ף אה ם אנ כל תש י אל תי רש סנ יי תוב (ויקרא כו) וש כה של הו  ם. זל ת אותה רל ינסל ז מש םא, אה ם ל אי ם, וש עולה ל טוב הה ם כה הל לה
םאת ז תוב (דברים ד) וש ן כה כי ם. לה עולה ת הה ן אל דה "י, וש נה דם את אמ רי קש ה, ני לה "ת של לל י" דה ני "אה ר בש בי חנ תש של ל. וכש אי רה שש ת יי סל נל כש

ה. ה תורה נה תש םאת" ני "ז ה. בש ם מםשל ר שה של ה אמ תורה הנ

ית, רי בש רון הנ תוב אמ כה ת בו, של חנ ננ מג ית זו  רי בש םאת, של ז ת בש חנ ננ יק, ומג די את צנ רי קש ב ני תה כש בי ה של ה, תורה אי םא רש ב
ה, ם מםשל ר שה של ז - אמ אה םאת, וש ם ז א"ו עי ר וה בי חנ תש ה, הי תורה םאת הנ ז ן וש כי לה יק. וש די הוא צנ ית של רי ת בו בש חנ ננ מג שום של מי
םאת", "ז א"ו מי ק וה לי תנ סש ים, מי רי שי ם כש ינה ם אי דה י אה ני י בש עמשי מנ של ה. וכש ק בה בנ דש ים ני יי חנ ץ הנ י עי רי המ ם, של עולה ים לה יי חנ ם הנ סנ

ת. מי שוב כנ הו חה זל ע, וש צםרה מש ת הנ ילה תורנ הש םאת תי תוב (ויקרא יד) ז ז כה אה וש

ה זל הנ ל  אםהל ה הה עושל וש םאת,  ז מי ו'  ה  קה לש תנ סש ל. הי אםהל בש יהמות  י  כי ם  דה אה ה  תורה םאת הנ ז יט)  (במדבר  תוב  כה וש
מו רש ם ה', גה ה ו' עי רה בש חנ תש םא הי ל שום של ה ה'. מי וה ר צי של ה אמ תורה ת הנ קנ םאת חג תוב (שם) ז כה ה של מנ נו  יש מות. הנ קה נש
ל ה ענ רה פש כי ה וש רה ה פה אה בה ד של שו, ענ פש ננ ה לש יתה ם מי ם גורי ידה רי פש מנ י של י מי רי המ ה, של יתה ם מי הל מו לה רש גה וש ש  דה קש מי או הנ מש טי של

ים. תי י מי אי מי ל טש ה ענ אה זה ה הנ נה מל ים מי עושי ה, וש נה בש

םאת ז ך (דברים ד) וש ר כה חנ אנ ן, וש יה דש י מי לי ם כש אותה ה לש אה זה שו הנ עה ד של א"ו ענ ה וה ר לה בי חנ תש םא הי ל ה, של תורה םאת הנ ז
ל ל כה בה זו. אמ םאת" הנ "ז ה בה קה בש דש ה ני כה רה ה. בש כה רה בש םאת הנ ז ה, (שם לג) וש בה קו  בש דש ים ני יי ר. חנ גומי ם וש ר שה של ה אמ תורה הנ
ת. (שם ענ רנ ע צה גנ ת נל םאת תורנ א. (ויקרא יג) ז טש ל חי לנ גש ה בי א"ו, זל י וה לי ה" בש תורה םאת הנ ה "ז תורה א בנ צה מש תי קום של מה
או מש טי וש ם  מה צש ת ענ אל או  מש טי שום של אםת. מי נה קש ת הנ םאת תורנ ת. (במדבר ה) ז ענ רנ צה ע הנ גנ נל ל  כה ה לש תורה םאת הנ יד) ז
םאת ת ז ר אל בי חנ מות לש לי רםן שש המ י אנ ני ה בש ינעמשו לה ד של א"ו, ענ תוב בו וה םא כה ה, ל עםלה ת הה םאת תורנ ש. (ויקרא ו) ז דה קש מי הנ
י רי ה המ עולה הה ה, וש ם עולה ה עי אה בה ה, או של בה דה יא נש י הי רי המ א, של טש ל חי א ענ םא בה ה - ל חה נש מי ת הנ םאת תורנ ז ה. (שם ו) וש לה עש בנ לש

םאת". ת "ז או אל מש טי א של טש ל חי א ענ את - בה טה חנ ת הנ םאת תורנ מות. (שם) ז לי ה שש עושה

םאת ז ה. (שם) וש בה קי םא נש ל ר וש כה ה זה אה ן בה כי לה ם, וש גה ך פש ל כה שו כה םא עה ל שום של ם - מי שה אה ת הה םאת תורנ ז (ויקרא ז) וש
ה חה נש מי ]לנ [וש ה  עםלה לה ה  תורה םאת הנ ז (שם)  א"ו.  וה ה  מה עי ר  בי חנ תש מי לום,  שה לש ה  אה בה שום של ים, מי מי לה שש ח הנ בנ זל ת  תורנ
יף א"ו מוסי קום - וה ל מה כה נו בש שש רנ ה פי ה, זל בי רש ה הנ ד טובה בי אנ ד יש חה א אל חוטי סוק, וש פה ייש בנ את של טה ל חנ לנ גש את - בי טה חנ לנ וש

אשון. ן רי יה נש ל עי ענ

םאת? ז וש תוב  ה כה מה ה? לה לה חי תש םאת בנ ר ז מנ םא אה י ל רי א"ו, המ ם וה ענ טנ ה הנ ר, מה גומי וש ם  ר שה של ה אמ תורה םאת הנ ז וש
םאת תוב ז םא כה ל ב של ל גנ ף ענ ה, אנ כה רה יל בש בי שש ה - בי כה רה בש םאת הנ ז וש ה. (דברים לג)  ק בה בנ דש ני ים של יי חנ ם הנ שום סנ מי
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הו זל א"ו. וש ק וה בה דש םא ני ל שום של םאת? מי ז תוב וש םא כה ם ל ענ טנ ה הנ ם מה כגלה ל בש בה םא, אמ יהב ה של ל מנ ר ענ בי די ה, או  לה חי תש בנ
יף א"ו מוסי את, וה טה חנ ת הנ םאת תורנ ז ה (שם ו) וש לה עש מנ תוב לש כה שום של ם, מי שה אה ת הה םאת תורנ ז תוב (ויקרא ז) וש כה של

םאת". "ז ה בש ה תורה נה תש ך ני שום כה אשון, מי ן רי יה נש ל עי ענ

ל כה וש מות,  קה נש ם  הל בה ה  עמשל תנ וש א"ו  וה ה  נה מל מי ק  לי סנ אמ םאת,  ז ה  עלשל אל י  ני אמ ף  אנ כו)  (שם  תוב  כה ך  כה שום  ומי
ף, מוסה ים בש רי י פה ני ה שש יום זל ים בש יבי רי קש מנ נו  אה ה, וש זל י הנ ישי לי שש ה בנ לה עש מנ םאת" לש "ז ת הנ ב אל רי קה ים לש אי נות בה בה רש קה הנ
חו מש שש יי גות של רה דש ל הנ ד כה גל נל ים כש שי בה ה כש עה בש ה, שי בורה ל גש כםחנ של ה הנ ר לה בי חנ ד לש חה ל אל יי ים. אנ קי לה י חמ ני ה שש יף לה הוסי לש

ה. טה מנ לש ים של עי שה רש ש הה דה קש מי או הנ מש טי ל של ר ענ פי כנ ים לש זי יר עי עי זו, שש א הנ לולה הי בנ

תוב כה הו של ים. זל רי י פה ני שש ל בי אי רה שש ת יי סל נל ם כש ר עי בי חנ תש יי ק של חה צש ת יי גנ רש ד דנ גל נל י - כש יעי בי שש ש הנ חםדל (במדבר כט) ובנ
ר של ל על ית ענ יעי בי יא שש הי ל, של אי רה שש ת יי סל נל ה כש פה תוסש הי ר, של שה ה עה עה בש שי י בש יעי בי שש ש הנ חםדל ה בנ בה תי ח הנ ננ תה (בראשית ח) ונ
םא, ם ל יי ננ ל שש בה ם. אמ עולה ת הה דון אל ה לה יונה לש על א הה מה אי הה כםחנ  יף לו  הוסי ד, לש חה ר אל פנ ך  שום כה ה. מי רה עמשה ה לנ מוכה סש

ה. של קה ין הנ די ת הנ בםל אל סש םא יהכול לי ם ל עולה הה שום של מי

א צה מש ה תי זל ל הנ יי אנ הה ה, וש י חושה תי רה זש על י לש יהלותי יפות, (תהלים כב) אל קי ל תנ שון של לו, לה ה של בורה גש ד - הנ חה ל אל יי אנ
ה לל גנ תש מי ל, של לה ין כש ה די ין בה אי ה וש נוחה ה מש ייש בה ת של בה שנ ט לש רה ם, פש יהל לי ה עמ בורה וגש ים כםחנ  יפי מוסי ים, של פי מוסה ל הנ כה בש
ל כה לש ת כםחנ  תי ה - לה נה י שה ני ים בש שי בה ים). (במדבר כח) כש מי ים (עולה יוני לש על ל הה כה טובות לש ה וש חה מש דוש שי קה יק הנ תי ענ הה
ין די ה בנ יונה לש על ה הה בורה גש ת הנ רל בל חנ תש ה מי יום זל ין, ובש די יום הנ ש בש דה קש מי ה בנ אה מש ה טג אל רה םא תי ל ים - של זי יר עי עי גות. שש רה דש הנ

ם. עולה ת הה דון אל ש לה םאש חםדל ל ר תון של חש תנ הנ

ל ם יוכנ עולה הה י של די ד כש חה ר אל יום פנ ת הנ ך חובנ ה, אנ פל רה ין הה ל די אי רה שש ת יי סל נל ה, כש של קה ין הנ ה די בורה ה, גש אי םא רש ב
ר קה ן בה ר בל לו פנ ף של מוסה ה. בנ ת מםשל גנ רש ד דנ גל נל ש כש חםדל ה לנ רה עמשה ה. בנ רה פה יא כנ הי ים, של רי י פה ני ש שש םאש חםדל ר ן בש כי לה בםל, וש סש לי
ל ים של עי שה רש ת הה בםר אל שש יף לי קי ד תנ חה ל אל יי ה. אנ רה פה ל כנ אותו יום הוא של יות של ך, הל ל כה ין כה ף בו די םא נוסה ל ד, של חה אל
ף תוסי ד הי חה ים אל זי יר עי עי גות. שש רה דש ל הנ כה יף לש הוסי ה לש עה בש ים שי שי בה ז. כש גל רם הה ך  כי שנ ת לש חנ עמשות ננ לנ יך  רי צה ם, וש עולה הה
ר אי שה םא תי ל כםל וש ל הנ ר ענ פי כנ ה יש לה עש מנ רוך הוא לש דוש בה קה הנ שום של ש, מי דה קש מי ת הנ אנ מש ל טג ר ענ פי כנ יום לש ת הנ חובנ אן בש כה

טגמשאהה בהעולהם.

ך, ל כה ה כה אה מש ם טג א שה צי מה םא תי ל י של די ה, כש נה שה ת בש חנ ם אנ ענ ים פנ שי דה קר ש הנ ר קםדל פי כנ יום, לש ד בנ חה ך אל שום כה מי
חוז אה רםן של המ ת אנ גנ רש ד דנ גל נל כש ש  חםדל ר לנ שה ה עה שה מי חמ ם. בנ עולה ה בה אה מש א טג צי מה םא תי ל יצון של חי הנ חנ  בי זש מי חוץ לנ ד בנ חה אל וש

ד. סל חל ם בש ה גנ לה ענ תש הי הוד, וש בש

ל ד של סל ף חל תוסי מי שום של ד, מי סל רוך הוא חל דוש בה קה ה הנ ם עושל עולה מות הה ל אג ם כה לו עי פי ה אמ ן זל מנ זש ן בי כי לה וש
ם עולה ל הה כה חו  מש שש יי י של די נות עולות, כש בש רש ים קה ה יהמי עה בש שי בש ים בו  יבי רי קש ם מנ הי ם, וש הה רה בש ל אנ ד של סל ם חל ן עי רם המ אנ
ים רי אשון פה רי יום הה ם, ובנ עולה לות הה זש ים ומנ בי י כוכה די מות עובש ים אג עי בש ד שי גל נל ים כש רי ים פה עי בש ל. שי אי רה שש ת יי חנ מש שי בש
לש ייש בו שש רוך הוא של דוש בה קה ל הנ טובו של א בש לה ם אל עולה יים בה קנ תש הי ים לש אי דה ם כש ינה אי אות של רש הנ ר, לש שה ה עה לשה שש

ים. מי חמ ל רנ דות של ה מי רי שש על

ל כה ים בש יבי רי קש מנ ה של מנ ם מי יי ננ ד שש חה ל אל יון ענ לש ד על סל ל חל ה של גה רש ה דנ אותה יפות לש קי ילה תנ הש תי ם, של יי ננ ים שש ילי אי
ל של י. יומו  שי שי א יום הנ רה קש ני וש ית.  שי ה שי גה רש דנ חוז בש אה ן, של רם המ ת אנ גנ רש ד דנ גל נל ה הוא כש ג זל חנ שום של ים, מי פי מוסה הנ
מו. ענ ד לש סל ם חל יי ננ ד שש חה ל אל ל כה יף ענ הוסי רוך הוא לש דוש בה קה יד הנ תי אותו יום עה ים. ובש ני ף שה לל רוך הוא אל דוש בה קה הנ
טו יום קש לש ר יי של ל אמ ה ענ נל שש יהה מי הה ז - וש יאו, אה ר יהבי של ת אמ ינו אי כי הי י וש שי שי יום הנ יהה בנ הה תוב (שמות טז) וש כה הו של זל

כות. רה פות בש ה נוסה לה עש מנ לש גות של רה דש ל הנ כה יום, ובש

הו מו. זל ל ענ לות של גה רוך הוא בו הנ דוש בה קה ס הנ ני כנ יש יף, של סי אה ג הה א חנ רי קה יי יחנ וש שי מה ך הנ לל םא מל אותו יום יהב ובש
ל כה כות, של סג ג הנ א חנ רי קה יי מו. וש ר ענ אה ת שש נות אל קש ית יהדו לי ני יף ה' שי הוא יוסי יום הנ יהה בנ הה תוב (ישעיה יא) וש כה של
רםן, המ כות אנ זש ר בי בה דש מי ל בנ אי רה שש ם יי ים עי כי בוד הולש כה י הנ ני נש ל ענ ן כה כי לה ה, וש כה מו סג ל כש אי רה שש ל יי סות ענ כנ גות מש רה דש ע הנ בנ של

ל יום. כה בש ים של שי בה ר כש שה ה עה עה בה רש ן אנ כי לה וש

ם. עולה ל הה ם ענ חי רנ רוך הוא יש דוש בה קה הנ ש, וש מל של ם אור הנ יי תנ עה בש יר שי יהאי ם, וש יי תנ עה בש י שי רי ים - המ ה יהמי עה בש שי ובש
יום לות. בנ זה ים ומנ בי י כוכה די ם עובש עולה מות הה או אג מש טי ש של דה קש מי ת הנ אנ מש ל טג ר ענ פי כנ את - לש טה חנ ד לש חה ים אל זי יר עי עי ושש
י ישי מי חמ יום הנ ף. בנ ת יוסי גנ רש ד דנ גל נל י כש יעי בי רש יום הה עמקםב. בנ ת ינ גנ רש ד דנ גל נל י כש ישי לי שש יום הנ ק. בנ חה צש ת יי גנ רש ד דנ גל נל י כש ני שי הנ

רםן. המ ת אנ גנ רש ד דנ גל נל י כש שי שי יום הנ ה. בנ ת מםשל גנ רש ד דנ גל נל כש

ן ין כי אי ה של ה, מנ לה עש מנ לש ים של יהמי ל הנ ם כה הל ים בה לולי כש ים של ה יהמי עה בש צות שי מנ ג הנ חנ ה ובש ג זל חנ ה, בש אי םא ורש וב
ן בה לה שםף הנ חש ה, (בראשית ל) מנ מונה אל סוד הה בש נו  שש רנ פי ה של מנ נו  יש א הנ לה ף, אל ם מוסה הל ים בה יבי רי קש מנ ים של גי ר חנ אה שש בי
ד גל נל צות כש מנ ל הנ ג של חה ד, הל סל חל ד הנ צנ ם בש יפות אותה קי גות מנ רה ע דש בנ ה של עה בש ם שי ל אותה כה לש לות, של קש מנ ל הנ ר ענ של אמ
ג חה ד. הל סל ל חל ד של צנ ם לנ לי שה עמקםב הנ יף ינ קי גות מנ רה דש ל הנ ת כה י אל רי המ ם, של גות שה רה דש ל הנ ן כה כי ד, לה סל חל א מי בה ם של הה רה בש אנ

מו. ם עי ד, כגלה סל חל חוז בש אה רםן של המ ל אנ תו של גה רש ד דנ גל נל ה כש זל הנ

ה לה גנ תש רוך הוא הי דוש בה קה ם, הנ יי רנ צש מי ל מי אי רה שש או יי יהצש של ים, כש יקי די צנ ל הנ כה גות וש רה דש ל הנ כה שום של ר - מי חי ר אנ בה דה
אן, כה וש אן  ים כה מוזי ים רש רי תה כש ל הנ כה ך  שום כה . מי יחנ שי מה ת הנ יאנ ן בי מנ זש ן בי עמשות כי יד לנ תי עה וש לו,  ים של רי תה כש ם בנ שה
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תוב (מיכה כה הו של ים, זל פי מוסה ר הנ אה שש ה מי עה בש ד שי חה ל אל ם ענ שה ם. וש שה אן מי כות כה רה ע בש בנ ם של יי ננ ד שש חה ל אל ים ענ לי נוטש וש
ים יהמי ל הנ כה י? של ימי ה כי ה זל ר! מנ לומנ יהה לו  הה ך  אתש יום צי אות. כש לה פש ני נו  אל רש ם אנ יי רה צש ץ מי רל אל מי ך  אתש י צי ימי ז) כי
ים שי מי י חמ רי המ אות, של לה ים פש שי מי אות, חמ לה אות, נ' פש לה פש ני ך  שום כה אן, מי כה לש נו  מש דנ זש הי וש ם  שה לש נו  מש דנ זש ים הי יוני לש על הה
ת יאנ צי ים יש מי עה ים פש שי מי ה חמ תורה ת בנ רל כל זש ן מג כי לה ם, וש שה ם מי יא אותה הוצי הוא לש רוך  בה דוש  קה ח הנ תנ ה פה ינה י בי רי עמ שנ
ן קי זה הנ ת אותו  נו אל אל רש א אנ לה נו? אל אל רש ה אנ ה זל . ומנ יחנ שי מה ימות הנ ה לי עמשל ינ ך  ים, כה רי עה ים שש שי מי ד חמ גל נל ם, כש יי רנ צש מי
ל נות של עה פגרש ת  הנ אות אל רש יד לי ז עמתי אה ה, וש דםלה גש יהד הנ ת הנ ל אל אי רה שש א יי ינרש תוב (שמות יד) ונ כה ה, של אשונה רי ה בה אה רה של

אלדום

םא ל ם, וש עולה מות הה ל אג ת כה יר אל עמבי הנ רוך הוא לש דוש בה קה יד הנ תי ים עה יקי די צנ ת הנ ענ בש יל שי בי שש בי ר - של חי ר אנ בה דה
ים. ה יהמי עה בש אן שי ך כה שום כה ד. מי חה ל גוי אל אי רה שש יי דו וש בנ רוך הוא לש דוש בה קה א הנ לה ם אל עולה ר בה אי שה יי

ים יבי רי קש ם ומנ עולה ם בה דה בנ ל לש אי רה שש ים יי טי י שולש יני מי שש יום הנ ים, ובנ כי הולש ים וש עמטי מנ תש ך מי שום כה מי ה של אי םא רש ב
ן מנ אותו זש בש ב של ל גנ ף ענ ים - אנ זי יר עי עי גות. שש רה ע דש בנ ד של גל נל ים - כש שי בה ה כש עה בש חוד. שי יי ד, סוד הנ חה ל אל יי ד, אנ חה ר אל פנ
ן מנ אותו זש יהה. ובש בי יהה ורש רי פש לו מי טש בנ תש םא יי ל נו של מל ר מי אי שה ה יי ל זל ם כה ם, עי עולה ן הה רוך הוא מי דוש בה קה נו הנ ירל עמבי ינ
יהם ל הנ יהם אל צש חל יון, וש לש ד על סל ה חל י - זל מוני דש קנ יהם הנ ל הנ יהם אל צש ה, (זכריה יד) חל יונה לש על ה הה מה כש חה ים מי יי ם חנ יי או מנ ייצש
ין ר די אי שה יי םא  ל ם. של יי מנ ד הנ צנ ובש ש  אי ד הה צנ ף - בש חםרל ץ ובנ יי קנ ה. בנ יונה לש ה על בורה ה וגש תונה חש ה תנ בורה גש רון - זו  חמ אנ הה

ם. עולה רות בה חי ים וש יי חנ ים וש מי חמ כםל רנ א הנ לה ם, אל עולה בה

ל כה ית, וש אשי רי י בש מי ת יש של שי ים מי יתי ם שי אותה ד בש סל ל חל ע של פנ ם, של יי מנ סוך הנ ים ני ה עושי זל ג הנ חה ה, בל אי םא רש וב
ה יזל אי ה. ובש ירה מי טש ה הנ יונה לש על ם הה יי לנ ירושה ים מי אי יוצש ים של יי ם חנ יי ם מנ אותה ים מי לי בש קנ ים מש יוני לש על ים הה יהמי ת הנ ענ בש שי
שום זו, מי א הנ לולה הי ים בנ חי מי ים שש יקי די צנ וש ים  ידי סי חמ ונ ים,  יתי ם שי אותה ים? בש יי ם חנ יי ם מנ ל אותה ענ מוז  קום רה מה
ן ה מי אה מש טג ת הנ הוא אל רוך  בה דוש  קה יר הנ עמבי ינ של עמשות כש לנ הוא  רוך  בה דוש  קה יד הנ תי עה טוב של הנ אותו  ז לש רומי של
ים ה לגגי לשה ם שש הי רון, וש חמ אנ יון, יהם הה לש חנ על בי זש אותו מי ים בש יתי שי ם הנ אותה ים בש הורי ם טש יי ם מנ דו אותה יירש ץ, של רל אה הה

ים. יתי ם שי אותה ים בש די ם יורש יי מנ ל יהדו הנ ענ ים, וש מי עולה י הה א חנ רה קש ני יק של די ד צנ גל נל ים, כש יצי ה בי רי שש ה על מונל ם, שש יי מנ

אן - י כה ני ין אמ ם אי אי אן, וש כםל כה אן - הנ י כה ני ם אמ ר, אי מנ זו, אה א הנ לולה הי חנ בנ מי יהה שה ן הה קי זה ל הנ לי הי של ה, כש אי םא ורש וב
ה בה א כםל של רה קש ני קום של אן, אותו מה כםל כה אן - הנ ה כה י שורה ני את אמ רי קש ני ה של ינה כי ם שש ר, אי אומי ז וש יהה רומי אן? הה י כה מי
ץ רל אה ה בה םא שורה ה ל ינה כי שש שום של ם, מי לי שוב טוב שה םא חה י ל רי המ אן? של י כה אן - מי י כה ני ין אמ ם אי אי ה. וש ג בה וי דנ זש הי לש
י ה. מי שועה יש י הנ ני יש ענ מנ שון מי שה ם בש יי ם מנ תל בש אנ תוב (ישעיה יב) ושש ז כה ים, אה רי ם פה מו אותה לש תנ שש יי של ל כש בה ה. אמ דושה קש הנ
ה תוך אותה את מי ה יוצי ינה כי שש שום של ה, מי וה דש חל ם כגלו בש עולה ז הה אה םאת, וש ז ה הנ שועה יש ים בנ יקי רי מש נות של יה עש ה מנ שה ם? שי הי

ם. כל ילה לה הש ת תי רל צל י עמ יני מי שש יום הנ ך (במדבר כט) בנ שום כה ים, מי מי ענ ר הה אה ת שש אנ מש טג

ה, ה - תורה תורה ל הנ ים של רי בה דש ר הנ אה י, שש יננ סי ה מי מםשל ה לש כה לה ם - המ יי מנ סוך הנ ני ה וש בה יעות, עמרה טי ר נש של ה, על אי םא רש ב
שםר קש ה לי ת מםשל ה אל דה מש ה לי ל פל ענ בש ה של י, תורה יננ ר סי א הנ רה קש ני ה של קום זל מה שום של א מי לה ם? אל ענ טנ ה הנ ה. מה כה לה אן המ כה וש

ה. מונה אל י הה רי שש קי

ינעמשו ית, וש יעי בי ב שש רל א על רה קש ני קום של אותו מה ן בש ז אותה חנ אה רוך הוא, של דוש בה קה ע הנ טנ נה יעות של טי ר נש של ן על אותה
ית שי ה שי נה ה שה אותה א מי לה זון אל ם מה הל ין לה אי זו, של ית הנ יעי בי שש ם בנ עולה זון לה םא מה יהב י של די ה, כש אה ית סי אותו בי י בש רי פש
אותו ילה לש הש ים יי עי זורש ה של ד. מנ סל י חל פי רו לש צש קי ה וש קה דה צש ם לי כל עו לה רש תוב (הושע י) זי כה הו של ים. זל עי רה ה זש ים בה עי זורש של
ם. הה רה בש ה אנ ד? זל סל י חל פי י הוא לש יון. ומי לש על ילה טוב הה הש ז יי ד, אה סל י חל פי רו לש צש קי ז וש אה ה, וש מה לי ה שש קה דה א צש רה קש ני קום של מה

תוב (בראשית מו) כה הו של ה, זל יונה לש על ם הה אי ד הה גל נל ה - כש יעה רי ם. זש יהל יני ים ייש בי עמשי ה מנ עה בש ה שי טה מנ ה, לש אי םא רש ב
ת גנ רש ד דנ גל נל רוץ - כש חה ה בש ישה ד. די סל י חל פי לש רו  צש ]קי תוב [וש כה של הו  ם, זל הה רה בש ת אנ גנ רש ד דנ גל נל ה - כש ירה צי ע. קש רנ ם זל א לל הי
ז הוא (תהלים אה ם, וש עולה י הה עי שש רי ין בש ה די עושל נו, וש מל יד מי רי פש ין מנ ר. די אותו בה ן מי בל יד תל רי פש ין ומנ ה די עושל ק, של חה צש יי
ה. דו זורל גש נל עמקםב, וכש ינ י רוחנ  חי תש תוב (בראשית מה) ונ כה עמקםב, של ל ינ ה של גה רש דנ זו זו הנ רוחנ הנ . וש י רוחנ ני פש מםץ לי לה) כש
יק, די ת צנ גנ רש ד דנ גל נל ה - כש ן. אופל רם המ ת אנ גנ רש ד דנ גל נל ש - כש ה. לה ת מםשל גנ רש ד דנ גל נל ן - כש ל. טוחי כה אמ מנ ש לש אי ן לה תה מםץ ני אותו הנ וש
ה לה חי תש ר. בנ שה ל בה כה ם לש חל ן לל תוב (תהלים קלו) נםתי כה הו של יון. זל צי ייש בש אותו אור של יק בש די ל צנ יהדו של ם בש חל ה לל עמשל ננ וש

יום. קי ה הנ ם? זל חל ה לל ה זל ר. ומנ שה א בה רה קש ני קום של אותו מה ך לש ר כה חנ אנ ל", וש "כה לש

ל כה ית, וש שי שי ה הנ נה שה ם בנ הל ן לה תנ ני ם של חל ים אותו לל לי א אוכש לה ה, אל אכה לה ים מש םא עושי זו ל ית הנ יעי בי שש ה הנ נה שה ובנ
ים זוני ני ים  תוני חש תנ ל הנ י כה רי המ ה, של זל קום  מה ים בש וי ם שה ים, כגלה ירי עמשי הה וש ים  יי ני עמ ל הה כה וש ה.  וה דש חל ים בש חי נה מות  עולה הה
כות, רה נו בש מל ענ מי יות מוני ני ל עמ ה של זל קום הנ מה רות, הנ ם פי אותה ה בש חורה ה סש ם עושל דה ם אה אי זו. וש ית הנ יעי בי שש ה הנ נה שה מי
ם ת עי חנ ננ רוך הוא ייש  דוש בה קה ל הנ זו של ה הנ דושה קש ץ הנ רל אה לה אות של רש הנ ם לש דה יך אה רי צה כות. וש רה נו בש מל ענ מי ן מוני כי לה וש
י, רי שה בש ר מי שה א (בראשית ב) בה רה קש ני קום של אותו מה "כםל" לש ה, וש זל כםל הנ ם לנ חל ן לל רוך הוא נותי דוש בה קה הנ ה, וש לה עש בנ

א. ילה מי ה מי עו בה רש זש ני ית של שי שי י הנ יחי פי ם סש א אותה לה ה, אל לה של ה אור מי ין לה אי וש

ה, בה מו  לש תנ שש הי של יעות  טי נש ר  של על ן  אותה בש ץ  רל אה הה ת  אכל לל מש עמשות  לנ ית  יעי בי שש ב  רל על אותו  בש ם  דה אה יך  רי צה וש
רוך הוא, דוש בה קה ע הנ טנ נה ה של יעה טי ה, נש יעה טי א נש רי קה יא תי ף הי אנ ם, וש הל ד מי רי פה םא תי ל ם וש הל מה עי זו  ץ הנ רל אה ד הה ינחי תש תי של
י, שי שי יום הנ ם בנ דה א אה רה בש ני ן  כי לה וש ית.  יעי בי שש ה בנ נוחה מש ה  לה עש ם בנ עי ה  לה ייש  טוב של ה אותו  נה מל ע מי ננ מה יי םא  ל י של די כש

ה. זל י הנ יננ ר סי הנ ת אור לש תי י לה שי ם שי ק עי דל ה צל גה וש דנ זש ו הי שה כש ענ ת, וש בה שנ ג בש ני ענ תש הי ת זוגו לש מו בנ ה עי גה וש דנ זש הי וש
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ב רל א חל רה קש ה, ני נה מל א"ו מי ים וה ידי רי פש ם מנ דה י אה ני ם בש אי א"ו, וש וה מו  ג עי וי דנ זש מי של א כש רה קש ב ני ר חורי ה, הנ אי םא ורש וב
ם ם אותה ה עי לו אותה לש כש יי ה, של ל פל ענ בש ה של י תורה יננ סי ה מי מםשל ה לש כה לה ן המ כי מות, לה קה ה נש עושה ב, וש רל תוב חל י כה רי המ ה', של לנ
ן לו תה ני ה של א מנ לה אור אל ין לו  אי קום של הוא מה ית, של יעי בי שש ם בנ עולה זון לה םא מה יהב ית, וש יעי בי ב שש רל יעות על טי ר נש של על

א"ו. אותו וה מי

א"ו וה נו  מל מי ידו  רי פש הי ה, של זל ב הנ ר חורי הנ מי כות  רה בש הנ ידו  רי פש הי וש ל,  גל עי הה ת  ל אל אי רה שש יי שו  עה של ה, כש אי ורש םא  וב
ב. אותו ר חורי הנ יהם מי דש ת על ל אל אי רה שש י יי ני לו בש צש ננ תש יי תוב? (שמות לג) ונ ה כה יעות מנ טי ן נש אותה יעות, בש טי נש צו בנ צש קי וש
ר הנ ם? מי הל ן לה תנ ני קום  ה מה יזל אי ם, ומי הל מי ירו  סי ה הי הה יהד כי ים בש מי שה של רוענ  וזש םאש  ל ר ין של לי פי יון, תש לש יט על שי כש תנ

ב. רל חל ת הנ ם אל יהל לי רו עמ עורש לוף, וש יד אנ רי פש ן מנ גה רש ]ני ת (משלי טז) [וש עי כה א"ו. וש ה וה מה ג עי וי דנ זש הי של ב, כש חורי

ר ענ שנ ה בש עממםד מםשל ינ תוב (שמות לב) ונ כה הו של ם, זל הל עו מי רש פש ה, ני קום זל מה יהה לש וה שו לש עה י של וי י לי ני ך, בש שום כה מי
ה, ם מםשל הל ר לה מנ אה יהה. וש וה א לש לה רוד, אל שו פי םא עה י ל רי המ י. של וי י לי ני ל בש יו כה לה פו אי סש ייאה י, ונ לה ה' אי י לנ ר מי םאמל י ה ונ נל חמ מנ הנ
ים. יני עמשות די שות לנ ם רש הל ה לה נה תש םאת נה ז "כםה" הנ הנ שום של ה. מי נל חמ מנ ר בנ ענ שנ ר לה ענ שנ מי שובו  וה רו  בש ר ה' עי מנ כםה אה
ן ד אותה גל נל ת, כש לשל שש א כי לה ר, אל מנ אל םא נל ת ל לשל יש. שש י אי פי לש ת אנ לשל שש ם כי הל גו מי רש ן הה כי לה ב, וש ר חורי ה הנ יהו כםה? זל ומי
ים צי םאן רםבש י צ רי דש ה על לשה ם שש ה שה ני הי תוב (בראשית כט) וש כה הו של זו. זל ר הנ אי בש ת הנ אות אל לש מנ יו מש הה גות של רה לש דש שה

. רוהה אמ י בי רי המ ה, ונ נה מל קו מי לש תנ סש יי מו של רש ם גה הי שום של , מי יהה לל עה

חנ בי זש מי ת הנ יפו אל ינקי ה, של בה עמרה יעות ונ טי ר נש של ן על ל אותה ה ענ ת מםשל םאת אל ז ה הנ ל פל ענ בש ה של ה תורה תה וש ך צי שום כה מי
ם יי מנ סוך הנ ני ז ינעמשו  אה הוד, וש ח וש צנ ם ני הי ה, של לה עש מנ ים לש יפי קי מנ גות של רה י דש תי ד שש גל נל ל, כש חנ י ננ בי רש ם ענ ם אותה ה עי זל הנ

יון. לש על טוב הה ה הנ זל חנ הנ בי זש מי עו מי נש מש םא יי ל יק, וש די י צנ די ל יש ים ענ אי בה ים של יי ים חנ ם מנ אותה

ת דון אל לה ה  ס בה נה כש ני ין של די ז לנ ן, רומי יי ינ הנ סוך  ה ני זל הנ חנ  בי זש מי ים בנ ה עושי נה שה מות הנ ר יש אה ל שש ה, כה אי םא ורש וב
ץ רל אה ה הה אה לש י מה ן, (ישעיה יא) כי מנ אותו זש ף בש אור נוסה ים וש יי י חנ רי המ ים, של יי ם חנ יי מנ ף בש ים אנ ג עושי חה ל בל בה ם. אמ עולה הה

ים. סי כנ יהם מש ם לנ יי מנ ת ה' כנ ה אל עה די

עמקםב ינ ית  בי לש ש  פל נל ל הנ תוב (בראשית מו) כה כה ם, של יי רנ צש מי ם לש תה ידה ירי ת בי חנ ל: אנ אי רה שש יי נו  מש ני ים  מי עה ר פש של על
ים. קודי פש הנ ש  מנ חג ם בש יי תנ ף. ושש לל אות אל ש מי שי תוב (שמות יב) כש כה ם, של יהתה לי עמ ת בנ חנ אנ ר. וש גומי ה וש מה יש רנ צש ה מי אה בה הנ
ר פנ סש ת מי ב אל ן יואה תי יי ד, (שמואל-ב כד) ונ וי י דה ימי ת בי חנ אנ ים. וש אי לה טש ת בנ חנ אנ ק וש זל בל ת בש חנ אול, אנ י שה ימי ם בי יי תנ ושש
םא, (ירמיה לג) עםד ב יד לה תי עה ת לל חנ אנ ד. וש חה אל ל כש הה קה ל הנ א, (עזרא ב) כה רה זש י על ימי ת בי חנ אנ ך. וש לל מל ל הנ ם אל עה ד הה קנ פש מי

ה. י מונל די ל יש םאן ענ צ ה הנ נה עמבםרש תנ

ה יעה גי מנ של י. כש תנ ימה ר), אי תל יק (כל תי ענ ל הה טוב של יו הנ לה ה עה רה שש הי יון של לש על ם הה דה ה אה ה - זל מה כש א חה צה ם מה דה י אה רי שש אנ
י הי יק. ומנ תי ענ ל הה צון של רה ה הה ה'. זל צון מי ק רה יהפל ונ א טוב  צה ה מה שה א אי צה יח) מה ר (משלי  מנ אל נל של מו  ה, כש מה כש חה הנ
כםל. את בנ צי מש ני מו של א? כש צה ה מה ה זל א, מנ צה ה. מה לה עש מנ רות לש בש חנ תש הי ה בש דולה יא גש הי ה של ירה עי ה זש מה כש זו? זו חה ה הנ מה כש חה הנ
י די ל יש ענ זו, וש ה הנ מה כש חה יר לנ אי הה ה לש בונה יון תש לש על ק הה עםמל הה יא מי הוצי ל ולש כי תנ סש הי ן ולש יי ענ יך לש רי צה ה - של בונה יק תש פי ם יה דה אה וש

ה: יר לה אי הה ה לש לה עש מנ לש צון מי יק רה פי מי יון של לש על ם הה דה אה י הה די ל יש ה? ענ אורה יא נש י הי מי

השלמה מההשמטות (סימן לח)

ם לל צל בש א)  (בראשית  ר  מנ אל נל של ם,  דה אה בה ן  דה גש נל כש ן  כגלה וש רוך-הוא,  דוש-בה קה לנ לו  ייש  דושות  קש צורות  ע  בנ של
י רי ית - המ רי םאל, גוף ובש מ ין ושש םאל, ינד יהמי מ ין ושש ן: שוק יהמי לו הי אי ם. וש א אםתה רה ה בה בה קי ר ונש כה א אםתו, זה רה ים בה להי אל

ד. חה ר אל שה בה יו לש הה תו, (שם ב) וש שש אי ם בש ע הי בנ ע? של בנ תה של רש מנ י אה רי המ ש. ונ שי

ר, מנ ים. אה לי קה ם דש יו כגלה הה ים, וש רי כה נות זש ילה ה אי עה שש נו תי גנ ע בש טנ בו לי לי ה בש לה עה ך של לל מל ה? לש ר דומל בה דה ה הנ מה ל לש שה מה
ה עה שש תי ם הנ אותה ד מי חה הוא אל ם, וש יהל יני רוג בי תש ע אל טנ ה? נה שה ה עה יים. מל קנ תש הי ר לש שה פש י אל ד, אי חה ין אל ם מי יו כגלה הש יי של כש
ים: רי מה פםת תש ר כנ דה ץ הה י עי רי תוב (ויקרא כג) פש כה נו של יש הנ ה, וש בה קי יהה? נש הש ה ני רוג מנ תש אל ים. וש רי כה יות זש הש בו לי לי ה בש לה עה של

ם דה אה ת הה ים אל להי א אל רה בש יי ונ תוב (שם א)  י כה רי המ ונ ן?  ר כי ר לומנ שה פש ם (בראשית ה). אל אה רה ה בש בה קי ר ונש כה זה
גםר סש יי יו ונ עםתה לש צנ ת מי חנ ח אנ קנ יי דו. ונ גש נל ר כש זל ה לו עי עלשל ך (שם) אל ר כה חנ אנ ר, וש גומי א אםתו וש רה ים בה להי ם אל לל צל מו בש לש צנ בש
ה בה קי ר ונש כה תוב זה כה יהה, של ה. עמשי יאה רי ן בש הל תוב בה כה יהה, וש ן עמשי הל תוב בה כה ה, וש ירה צי תוב יש כה מםר, של א אל לה ה. אל נה תל חש ר תנ שה בה
תוב כה סוף הוא של שון אי יא לש ה זו הי ירה צי יש נו של ן לה יי ננ כםל. ומי ף הנ סנ אה גוף וש ל הנ ה ענ מה שה נש יב הנ כי רש ת הי עי ם, בש א אםתה רה בה
ם דה אה ל הה תוב ענ כה נו של יש הנ ם, וש דה אה ל הה א אל יהבי ם ונ יי מנ שה ל עוף הנ ת כה אי ה וש דל שה ינת הנ ל חנ גו' כה ים וש להי ר ה' אל צל יי (שם ב) ונ

ם. ך אםתה רל בה יש ם. ונ א אםתה רה ה בה בה קי ר ונש כה - זה

ה? (תהלים קד) ה הוא דומל מנ א"ו לש מור, וה י אה רי המ יו, ונ קה לה ל חמ כה יו ובש רה בה ל אי כה א אםתו. בש רה ים בה להי ם אל לל צל בש
ים שובי ם חמ דה ל אה של ווגו  זי ה וש ילה ית מי רי ר לו, בש מנ וות. אה צה קש ש  א שי לה אל ה  ינה א"ו אי י וה רי המ ה, ונ מה לש שנ ה אור כנ עםטל לש
תוב (קהלת ז) כה ם, של יי מנ שה ם בנ מותה ם כש דה גש נל ה. וכש שה יו שי י שוקה תי ה. שש שה מי גופו חמ םאשו וש ה. ר לשה יו שש י יהדה תי ד. שש חה אל
ת אל ם וש יי מנ שה ת הנ ה ה' אל שה ים עה ת יהמי של י שי ים, (שמות לא) כי יהמי נו  יש הנ ים. וש להי אל ה הה שה ה עה ת זל עגמנ ה לש ת זל ם אל גנ

יום ייש לו כםחו: ע"כ מההשמטות. ל יום וה כה ד של מי לנ ים, מש ת יהמי של שי ר בש מנ םא אה ל ץ, וש רל אה הה

השלמה מההשמטות המשך הנ"ל
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דות, עמשות תולה לנ וש יהה  בי יהה ורש רי פש ה בי זל ם הנ עולה ק בה סי ענ תש הי לש ה זו  וה צש ר. מי גומי וש בו  ורש רו  ים פש להי ר אל םאמל י ונ
ה לה עש מנ הוא לש רוך  בה דוש  קה בוד הנ ילה כש הש יי מות, של שה קםט רוחות ונש לש לי ים, וש די דה צש ל הנ כה לש דוש  קה ם הנ שי ט הנ שי פנ תש יי של
ה, זל ם הנ עולה א בה צי מה םא יי ל של בונו  ל רי מות של דש ת הנ ין אל טי קש יהה, מנ בי יהה ורש רי פש ק בי סי ענ תש םא מי ל י של ל מי כה ה. של טה מנ ולש
א] מה גש ת [נ"א דג דל רל ף לה תוסי ך מי מות, כה שה פות רוחות ונש תוסש מי מו של ה. כש זל ם הנ עולה ה בה ינה כי ה שש רל שש םא תי ל ם של גורי וש

זון. ת רה תנ חי אםם מש ס לש פל אל ך ובש לל ת מל רנ דש ם הנ ב עה רה תוב (משלי יד) בש כה ך, של לל מל בוד הנ ה כש זל ם הנ עולה לה

ך לל מל מות הנ ת דש ננ טה קש ה הנ זון - זל ת רה תנ חי ה. מש זל ם הנ עולה ת לה דל רל ף לה תוסי מי ך של לל מל בוד הנ יו כש ה זי ך - זל לל ת מל רנ דש הנ
ך פנ לו שה אי ם כש דה ל אותו אה ב ענ שה חש נל ד, וש םא יורי יו ל י אותו זי רי המ ה, של לה עש מנ ם לש ין גנ טי קש ך מנ ה, כה זל ם הנ עולה הה ין מי טי קש מנ של
ם. דה אה ת הה ה אל שה ים עה להי ם אל לל צל י בש תוב (בראשית ט) כי כה ה, של לה עש מנ לש של מו  ה כש טה מנ לש מות של דש ע הנ רנ גה ים, של מי דה
יהה בי ורש יהה  רי פש בי ק  סי ענ תש הי לש ם  דה אה יך  רי צה ן  כי לה וש ה,  לה עש מנ לש ן  יוקה ודש מות  דש הנ וש ה  טה מנ לש ים  להי אל ם  לל צל ין  טי קש מנ הוא  וש

ים: ע"כ מההשמטות. די דה צש ל הנ כה בוד ה' בש יל כש די גש הנ ים לש להי ם אל לל עמשות צל לנ וש

השלמה מההשמטות (סימן לח) ר"מ

ם ת שה ם ו', בנ ן שה ם ה', בי ם שה אי ם י', וש ב שה אה שום של ת, מי ן ובנ יים בי קנ יהה לש בי יהה ורש רי ת פש ונ צש יים מי קנ ה זו לש וה צש מי
ר (בראשית א) מנ ית אה אשי רי ה בש עמשי מנ ה בש מו זל ם. וכש יהל לי ה עמ םא שורל ם ה' ל ת, גנ ן ובנ ם בי הל ייש לה ם של אי ב וה אה ה', וש
ת י, אי עי צה מש אל מוד הה ה ענ א זל רה כםל, ובה ים הנ להי א אל רה בה בו  םאל, של מ שש ד הנ צנ מי בו  ין, ורש יהמי ד הנ צנ מי רו  בו, פש ורש רו  פש
שות דג לש קש שה כו בש רש בה תש הי שו וש דש קנ תש י הי רי המ שום של ת? מי ן ובנ ם בי אי ב וה אה ע, בש בנ רש יך אנ רי ה צה מה לה ה. וש ינה כי ץ - זו שש רל אה הה
יד יהחי שות הנ ם רש דה יות אה הש ה, לי רה ם עמשה יהל לי שורות עמ יות של ע אותי בנ רש יות אנ הש יכות לי רי ם י', צש הי כות של רה ע בש בנ של וש
קום מש דונו, בי ת אמ בנ המ אנ ה ובש אה רש יי ה בש וה צש מי ה ובנ תורה ק בנ סי ענ תש מי י של ה. ומי רה עמשה הו  בש גה וש ה  עה בה רש אנ בו  חש רה דונו, של אמ לנ
רויהה ה', ה שש וה צש קום מי מש רויהה ו', ובי ה שש קום תורה מש ם ה', בי רויהה שה ה שש בה המ קום אנ מש ם י', בי רויהה שה ה שש אה רש יי
א"ו "א וה ה בו יו"ד הי כםל, שורה הנ לול מי ם, כה דה אה ת הה םאת תורנ ז ה (שמואל-ב יט) וש ר בה מנ אל נל ה של בה שה חמ מנ קום הנ מש בי
לו סמא"ל יו בו? אי לו בונה מש א עה וש ה שה ה זל יו בו. מנ לו בונה מש א עה וש ת שה יי ה בנ נל בש םא יי ם ה' ל "א, (תהלים קכז) אי הי

ש: ע"כ מההשמטות. חה נה וש

ים ני קה תג ים מש רי יבה אי ה, בש לה עש מנ לש מו של כםל כש הנ לול מי ים כה די דה ה צש שה שי ל בש לה כש ני נו - של מותי דש נו כי מי לש צנ ם בש דה ה אה עמשל ננ
ה. יונה לש ה על דושה ה קש מה כש חה כםל בש ה, הנ בה קי ר ונש כה ל זה ם - סוד של דה ה אה עמשל יון. ננ לש קון על כםל תי אוי, הנ רה ה כה מה כש חה סוד הנ בש

כםל. ל הנ יט ענ לי ם שנ עולה י בה ידי חי ד] הוא יש חה יות [אל הש ה לי זל ה בה ן זל קי תנ תש הי נו - לש מותי דש נו כי מי לש צנ בש

י, ני שי י טוב בנ ר כי מנ אל םא נל ל ה של ן מנ קנ תש אן ני אםד - כה ה טוב מש ני הי ל] וש לנ ה [ד"א כה שה ר עה של ל אמ ת כה ים אל להי א אל ינרש ונ
ה אםד - זל ה טוב מש ני הי ים, וש רי בי חמ רו הנ מש אה מו של ים כש כי הולש אםד, וש ה טוב מש ני הי ר וש מנ אל אן נל כה ת. וש ול מה א הנ רה בש בו ני שום של מי

הנמהולת.

דוש קה ה הנ אה כםל רה א הנ לה ם? אל ה אותו קםדל אה םא רה י ל כי אםד, וש ה טוב מש ני הי ה וש שה ר עה של ל אמ ת כה ים אל להי א אל ינרש ונ
ל כה ם בש עולה ש בה די חנ תש יי ה של ל מנ ן כה כי ך, וש ר כה חנ יהבואו אנ דורות של ל הנ בות כה רנ ל - לש ת כה ר אל מנ אה ה של רוך הוא. ומנ בה
םא יהב ה של ל מנ כה ר לש קה עי סוד וש א יש רה בש ם ני שה ית של אשי רי י בש עמשי ל מנ ה כה ה - זל שה ר עה של ם. אמ עולה יהבואו לה ם של רל טל דור בש דור וה
ה עמשי מנ כםל בש ת הנ ם אל שה יהה, וש םא הה ל ד של רוך הוא ענ דוש בה קה ה אותו הנ אה ך רה שום כה ן. ומי כי ר מי חנ אנ ם לש עולה ש בה די חנ תש יי וש
ם, עולה ן הה קנ תש ר ני של אמ אן כנ א כה לה "א? אל ם הי הל ר בה מנ אל םא נל ל ים של יהמי ל הנ כה ה בש ה שונל י - מנ שי שי ית. יום הנ אשי רי בש
ד חה כםל אל נו הנ קש תש כגלו - ני יש ד. ונ חה כםל אל יות הנ הש סוד] לי הוא] [יש י [של שי שי ד. ה' בנ חה בור אל חי ר בש כה זה ה בנ בה קי נש ה הנ רה בש חנ תש הי

כםל. מו בנ לש תנ שש הי כםל וש הנ נו מי קש תש ד]. ני חה אל [כש

יך אל ירי תה לי נש פנ ר צה של ך אמ ב טובש ה רנ ח, (תהלים לא) מה תנ ר פה זה עה לש י אל בי ם. רנ אה בה ל צש כה ץ וש רל אה הה ם וש יי מנ שה כגלו הנ יש ונ
ם לי יות שה הש ין אותו לי קי תש הי ם וש עולה ם בה דה א אה רה רוך הוא בה דוש בה קה ה, הנ אי םא רש ם. ב דה י אה ני ד בש גל ך נל ים בה חוסי תה לנ לש ענ פה
ר מנ אל נל של מו  ים, כש יקי די צנ הוא לנ רוך  בה דוש  קה ז הנ ננ גה יון של לש על אור הה ה לה כל זש יי י של די יו כש כה רה ת דש ן אל קי תנ ולש תו  עמבודה בנ

ה לו. כי חנ מש ה לי עמשל ך ינ תש ים זולה להי ה אל תה אה םא רה ן ל יי (ישעיה סד) ענ

השלמה מההשמטות (סימן ט"ל)

ם עולה ר, הה מנ ה אה ים מה עי םא יודש ל א, וש בה ם הנ עולה ל יום הה ים כה רי נו אומש אה ה של ה זל ש, מנ רנ דה יהה וש כש רל י בש בי ב רנ יהשנ
דול םא אור גה ר בש ה לי בה שה חמ מנ ה בש לה ם עה עולה א הה רה בש ני ם של קםדל ד של מי לנ א), מש בה ם הנ עולה י (הה תי אה א דש מה לש ם עה גה רש תג א מש בה הנ
לו, בש סה ים לש כולי ם יש ינה אי רוך הוא של דוש בה קה ה הנ פה לט בו. צה שש ה לי כולה יהה יש רי ל בש ין כה אי דול של א אור גה רה בש ני יר, וש אי הה לש
י יעי בי שש הנ ה  זל בש כו  זש יי ם  אי ר,  מנ אה םא.  ב לה יד  תי עה לל ים  יקי די צנ לנ זו  נה גש ר  אה שש הנ וש קומו,  מש בי ם  הל לה ם  שה וש י  יעי בי שש ח  קנ לה
ית. אשי רי י בש מי ת יש של ם שי קםדל א מי ר בה בה כש א, של בה ם הנ עולה תוב הה כה נו של יש הנ רון, וש חמ ם אנ עולה ה לש ם זל הל ן לה תי רוהו - אל מש שש יי וש
ע"כ ם:  דה אה י  ני בש ד  גל נל ך  בה ים  חוסי לנ תה  לש ענ פה יך  אל ירי לי תה  נש פנ צה ר  של אמ ך  טובש ב  רנ ה  מה לא)  (תהלים  תוב  כה של הו  זל

מההשמטות.

ק לל יות לו חי הש ה לי כל זש ל יום, יי כה ה בש תורה ל בנ די תנ שש מי י של ל מי כה ה. של תורה אור? בנ אותו הה ם לש דה אה ה הה כל זש ה יי מל ובנ
תוב (משלי ג) ה' כה הו של ן. זל קנ תש ני ם וש עולה ה הה נה בש ה ני תורה י בנ רי המ מות, של ה עולה נה בה לו  אי ב לו כש שי ייחה א, וש בה ם הנ עולה בה
ל כה ים יום יום. של עמשועי ילה שנ הש אל מון וה לו אה צש ילה אל הש אל תוב (שם ח) וה כה ה, וש בונה תש ם בי יי מנ ן שה ץ כוני רל ד אל ה יהסנ מה כש חה בש

ם. יים אותה קנ מות ומש ן עולה קי תנ ה, מש ל בה די תנ שש מי י של מי
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ים קי עוסש של לו  ל אי של ד, רוחנ  הוא עומי רוחנ  ם ובה עולה ת הה הוא אל רוך  בה דוש  קה ה הנ שה עה רוחנ  ה, בה אי םא ורש וב
ם אותה יך - לש אל ירי ז. לי ננ גש ני טוב של ה הנ ך - זל ב טובש ה רנ ן. מה בה ית רנ ל בי ינוקות של ל תי בל ל הל ן רוחנ של כי ל של כה ה, וש תורה בנ
י רי המ ן, של דל ן עי ה גנ ר, זל מנ א אה בה י אנ בי ית. רנ אשי רי ה בש עמשי ה מנ ? זל תה לש ענ ה פה ה זל - מנ ך  ים בה חוסי לנ תה  לש ענ א. פה טש י חי אי רש יי
תוב (תהלים כה הו של ים. זל יקי די צנ ת הנ ק בו אל זי חנ ה, לש לה עש מנ לש מו של ץ כש רל אה רוך הוא בה דוש בה קה ה אותו הנ שה נות עה מה אג בש
י בי ר רנ מנ ים. אה דושי ים קש יוני לש ד על גל ר נל חי אנ הה ם, וש דה י] אה ני ד [בש גל י הוא נל רי המ ם. של דה י אה ני ד בש גל ך נל ים בה חוסי תה לנ לש ענ לא) פה
ים יקי די צנ ס בו  ני כנ תש הי לש ם]  דה י אה ני בש ד  גל נל ר הוא  חי אנ הה לו  פי אמ [ונ ם הוא,  דה י אה ני בש ד  גל נל וש ה  לה עש מנ לש ן  דל עי ן הה גנ עון,  מש שי

ם. בונה צון רי ים רש עושי של

עון מש י שי בי ה. רנ טה מנ ה ולש לה עש מנ ץ - לש רל אה הה וש ם  יי מנ שה ה. הנ טה מנ לש ים של עמשי ה ומנ לה עש מנ לש ים של עמשי מנ לו  כה - של כגלו  יש ונ
ה, תורה י הנ טי רה ה פש לל ם - אי אה בה ל צש כה ה. וש ל פל ענ בש ה של נות תורה מה אג ה וש עמשי ב ומנ תה כש בי ה של תורה נות הנ מה אג ה וש עמשי ר, מנ מנ אה
ל כה ל. וש לה ט וכש רה ץ - פש רל אה ם וה יי מנ ה. שה זל ה בה נו זל קש תש ני מו וש יש קנ תש הי כגלו - של יש ה. ונ תורה ים לנ ני ים פה עי בש ה, שי תורה ל הנ ים של ני פה

ה. תורה בנ אות של מש טג ה וש תורה בנ רות של הה ה, טש תורה ם - סודות הנ אה בה צש

השלמה מההשמטות (סימן מ')

ם כגלו, עולה ל הה יים כה קנ מש י של ני פש יב לו, מי בי חה ם וש עולה ד בה חה יק אל די רוך-הוא צנ דוש-בה קה ה הוא? ייש לו לנ י מנ יני מי שש
ן קה תג ה, מש טה מנ יר לש די אנ א וש ה, נורה לה עש מנ יב לש בי חה הוב וש חו, אה מש שנ לו ומש דש גנ יחו ומש מי צש לו ומנ כש לש כנ הוא מש סודו, וש הוא יש וש

ם. שות כגלה פה נש סוד הנ הוא יש ה, וש טה מנ ל לש בה קג ן ומש קה תג ה, מש לה עש מנ ל לש בה קג ומש

י הוא יעי בי ן שש ש? כי פנ נה יי ת ונ בנ י שה יעי בי שש יום הנ תוב ובנ י כה רי המ ם, ונ שות כגלה פה נש סוד הנ יש תה  רש מנ אה י, וש יני מי תה שש רש מנ אה
א רה קש ם ני ענ טנ ה הנ ם. ומה יהל יני יענ בי רי כש מנ הוא של ל, וש ענ מנ לש מי שה ה וש טה מנ לש לש ם שה נה ילשש ם, וש יהל יני יענ בי רי כש מנ שום של א מי לה אל
תוב (שמות כה ה, של דה מי ה הנ אותה ת בש בה שנ ת בש בנ רוך הוא שה דוש בה קה הנ י של ני פש א מי לה םא, אל י? ל יעי בי שש י הוא בנ כי י? וש יעי בי שש
יום ייש ל יום וה כה ד של מי לנ ש. מש פנ נה יי ת ונ בנ י שה יעי בי שש יום הנ ץ ובנ רל אה ת הה אל ם וש יי מנ שה ת הנ ה ה' אל שה ים עה ת יהמי של י שי לא) כי
ה לו סורה מש ה הנ עגלה ם פש עולה ל בה הוא פועי י של ני פש א מי לה א בו, אל רה בש הוא ני י של ני פש םא מי דון לו, ל הוא אה ד של חה ר אל מה אמ לו מנ

בשיהדו.

דוש קה ף הנ ם, אנ כגלה חו  מש תו. שה עגלה ל פש ענ י ופה יעי בי שש א יום הנ ד - בה בנ ם לש יהל עמשי מנ מו  יש קי ם וש תה לה עג ם פש כגלה עמלו  פה
ה ין בה אי ה זו? של יתה בי י שש הי ש. ומנ פנ נה יי ת ונ בנ י שה יעי בי שש יום הנ תוב ובנ כה תו, של מה שש ה ני לה דש גה א של לה םא עוד אל ל רוך הוא, וש בה
י עי צה מש אל ן הה גנ נות, ובנ ה גנ עה בש יו לו שי הה ך של לל מל ה? לש ר דומל בה דה ה הנ מה ל לש שה ת. מה בנ תוב שה כה ה, של נוחה יא מש הי ה, וש אכה לה מש
א, לי מנ תש ז מי ם אה עולה ל בה פועי יהד של םאלו, ומי מ שש ה מי לשה ושש ינו  ימי ה מי לשה ים, שש יי ם חנ יי קור מנ מש מי ענ  ה נובי אל ן נה יה עש מנ
ים, תי שובש ים וש יני תי מש ם מנ הי ם, וש לה דש גנ ם ומש ה אותה קל שש הוא מנ א. וש לי מנ תש נו הוא מי כי רש צה ים: לש רי אומש ם וש ים כגלה חי מי ושש
ה אותו? קל שש ם מנ הל ד מי חה ה אל ני הי ך, וש על רש יא זנ בי ח אה רה זש מי תוב (ישעיה מג) מי י כה רי המ ה. ונ עה בש שי ת הנ ה אל קל שש הוא מנ וש
ת דנ מי ר, זו  י אומי וי ית? הל יעי בי ה שש דה י מי הי ם. ומנ ן כגלה ר כי חנ ה אנ קל שש ב מנ לי הנ ב, וש לי ת הנ ה אל קל שש מםר, הוא מנ א אל לה אל

רוך הוא. דוש בה קה ל הנ טובו של

ה, אה ה נה לה יהה לו כנ הה ך של לל מל ה? לש ר דומל בה דה ה הנ מה ל לש שה י? מה תי בנ ת שנ ר אל מנ םא אה ל י וש תםתנ בש ת שנ ר אל מנ ם אה ענ טנ ה הנ מה
ן, כי יל וש ם: הואי הל ר לה מנ ם, אה בה אוהמ ים וש אי ים נה ני ך ייש לו בה לל מל הנ מו, וש יות עי הש ד לי חה ה יום אל ינה מי זש בוענ מנ שה בוענ וש ל שה כה וש
כור ה זה ה זל רו אותו. ומנ דש ן הנ ם כי ם גנ תל אנ ל, וש די תנ שש י מי ני ם אמ כל לה של י בש ני י אמ י, כי תי חה מש יום שי ן בש ם כי ם גנ תל אנ חו  מש שי
י הור, כי רש הי ם מי כל מש צש רו ענ מש או? שי ירה י תי שי דה קש ם (ויקרא יט) ומי ענ טנ ה הנ ה. מה בה קי נש מור לנ שה ר, וש כה זה כור לנ מור? זה שה וש

ד: ע"כ מההשמטות. ל צנ כה י ה' בש ני ם, אמ כל שש די קנ י ה' מש ני ה? (שם כ) אמ מה דוש הוא. לה י קה שי דה קש מי

ל יום של הוא קי ם של עולה ן הה קנ תש ה ני י, ובה יעי בי הוא יום שש ה של ל פל ענ בש ה של י - זו תורה יעי בי שש יום הנ ים בנ להי ל אל כנ יש ונ
א יוצי ב של תה ל כש ף של תםקל כםל בש ה הנ יאה ב הוצי תה כש בי ה של י תורה רי המ תו, של אכש לנ ל מש םא כה ל ה, וש שה ר עה של תו אמ אכש לנ כםל. מש הנ
ך רל בה יש ונ י.  יעי בי שש יום הנ בות בנ שש יי ונ י.  יעי בי שש יום הנ ים בנ להי ל אל כנ יש ונ י:  יעי בי שש יום הנ אן בנ ים כה מי עה פש לש  ה. שה מה כש חה מי
י יעי בי שש ם יום הנ עי ה, של ל פל ענ בש ה של י - זו תורה יעי בי שש יום הנ ים בנ להי ל אל כנ יש לש. ונ י שה רי י. המ יעי בי שש ת יום הנ ים אל להי אל

נו. רש מנ אה מו של ם כש עולה ן הה קנ תש ה ני זל הנ

ל כה אן מי תוב כה ך כה ל כה ענ ל. וש ה יובי ן זל קי זה א הנ יבה י יי בי ל רנ רו של פש סי ם. בש עולה סוד הה ה יש י - זל יעי בי שש יום הנ בות בנ שש יי ונ
כםל. הנ ר מי ה יותי תה יש ה בו הה נוחה י מש רי המ נו, של רש מנ אה מו של סוד, כש ה יש נו זל אה נו. וש מל א מי כםל יהצה הנ תו, של אכש לנ מש

ל ן נוטי ינו כםהי ני שה םאש, של ר ל בה הוא נוטי כםל וש ת הנ ך אל רי בה מש דול של ן גה ה כםהי י - זל יעי בי שש ת יום הנ ים אל להי ך אל רל בה יש ונ
יסוד ד הוא בי חה לו - אל לה ם הנ יי ננ שש ר, הנ מנ ן אה קי זה א הנ יסה י יי בי י. רנ יעי בי א שש רה קש ני ך, וש רי בה כות שורות לש רה בש םאש, ובו הנ ר בה
ד חה אל יום, וש ל הנ ד של חה אל ה, וש לה יש ל לנ ת של בה ב שנ רל על ד בש חה ה - אל לל ת אי לשל ל שש בה י [ד"א אמ עי צה מש אל מוד הה ענ ד בה חה אל ם וש עולה הה

דול]. גה ת הנ בה הוא שנ א של בה ם הנ עולה ל הה של

ר (שמואל-ב טו) מנ אל נל של מו  ה, כש שורה ית בו  רי בש אות הנ קום של מה ת אותו  י? אל ת מי ש] אםתו, אל די קנ יש ן [ונ כי וש
ת סל נל כש לי נו  מל מי ים  אי יוצש וש ה]  לה עש מנ לש [של ה  לה עש מנ לש ים  דושי קי ל הנ כה ים  ה שורי זל קום  מה ובש הו.  וי נה ת  אל וש אםתו  י  ני אנ רש הי וש
ן תי הוא יי וש מו  חש ה לנ נה מי ר שש שי אה תוב (בראשית מט) מי כה של מו  ה כש זל ך  הולי ג, וש נל ם עם חל נוק לל פש תנ ה  ת לה תי ל לה אי רה שש יי
הוא ג. וש נל ם עם חל יות לל הש ר לי י, חוזי ני ם עם חל יהה [לו] לל הה ה] של מו - [מנ חש ה לנ נה מי ם. שש לי יום שה ה קי ר - זל שי אה ך. מי לל י מל ני דנ עמ מנ
ים אי יוצש ים של דושי קי ל הנ כה ם, וש עולה י הה נוקי פש ל תנ ה כה ן לה ל, הוא נותי אי רה שש ת יי סל נל ך? זו כש לל מל י הנ ך - מי לל י מל ני דנ עמ ן מנ תי יי
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ית. רי בש ש אםתו, אםתו - אות הנ די קנ יש ן ונ כי לה ים. וש אי ה יוצש זל קום הנ מה הנ ה, מי לה עש מנ לש מי

ה. נוחה מש ה] לי אה ת [ד"א בה בה ים. בו שנ תוני חש תנ ים וש יוני לש על לה ה] של נוחה כםל [ד"א בו מש ת הנ נוחנ ת - בו מש בנ י בו שה כי
עמשות ם, לנ עולה ן הה מנ ה אג עמשות - זל ם. לנ עולה ה הה עמשי ין מנ קי תש הנ מור לש א שה כור יוצי ל זה ל של לה כש ים - מי להי א אל רה ר בה של אמ

כםל]. ל הנ ה של עמשל מנ ל הנ כה ם וש עולה יך לה רי ן צה מה א - אג רה ר בה של כםל. [ס"א אמ ל הנ ה של עמשל מנ

ת סל נל כש ר - זו  ד. שומי סל חל הנ וש ית  רי בש ר הנ תוב (דברים ז) שומי ר, כה מנ אה ר וש בה דה ת הנ עון אל מש י שי בי רנ ש  רנ עוד פי
ד. סל חל הנ ית וש רי בש ר הנ יא שומי ל הי אי רה שש ת יי סל נל כש ם, של הה רה בש ה אנ ד - זל סל חל הנ וש ם.  עולה סוד הה ה יש ית - זל רי בש ל. הנ אי רה שש יי
ים להי א אל רה ר בה של אי. אמ דנ ם ונ עולה י הה עמשי ל מנ ים כה לויי כםל, בו תש ל הנ ח של תנ פל ר הנ הו שומי ל, זל אי רה שש ר יי את שומי רי קש ני וש

ים. די שי לו רוחות וש פי אמ מות, ונ שה יא רוחות ונש הוצי יום ולש ל יום וה כםל כה ין הנ קי תש הנ ל לש לי כש שנ עמשות - לש לנ

י עי שש ם רי הל קות בה לש הנ ולש ם  עולה קון הה תי לש יו  ם הה י הי רי המ ך! של םא כה - ל ם  עולה קון הה ם תי ינה אי ר של םאמנ ם ת אי וש
ה [לוקל ם  דה גש נל כש םאל  מ שש ד הנ צנ ז בש חה אל נל םאל,  מ שש לי ך  הולי י של ם. ומי אותה יחנ  הוכי ם לש דה גש נל ים כש כי ם הולש הי ם, של עולה הה

קון. תי ם לש ן הי כי ם], לה הל בה

י ני י בש עי גש ם ני י הי ם. מי דה י אה ני י בש עי גש ני ים ובש שי נה ט אמ בל שי יו בש תי חש הוכנ למםה, (שמואל-ב ז) וש שש תוב בי ה כה ה מנ אי םא רש ב
ם הי לו  אי י גוף, וש לי בש רוחנ  רו  אמ שש ני יום וש הנ ש  די קנ תש או, הי רש בש ני ה של עה שה ה, בש אי םא רש ים. ב יקי זי מנ ם הנ ה אותה לל ם? אי דה אה
ם הי וש נו  קש תש ני םא  ל של שום  ה, מי זל ל  ענ וש ב.  הה זה הנ ת  מנ זגהמ ם  םאל הי מ ד שש צנ ומי דו],  ינסש תש הי םא  ל [וש נו  קש תש ני םא  ל של יות  רי בש
ים די ים ופוחמ עי זה דוש וש קה ם הנ שי הנ ם הוא מי הל לה ד של חנ פנ הנ קו בו, וש בש דש םא ני ל ם וש הל ה בה םא שורל דוש ל קה ם הנ שי ים, הנ גומי פש

גום. קום פה מה ה בש םא שורל דוש ל קה ם הנ שי הנ נו, וש מל מי

דוש קה ם הנ שי ק בנ בה דש םא ני נו, ל מל א מי יוצי של ה, כש זל ם הנ עולה ן בה יר בי אי שש םא הי ל ם, של גנ פש ני ה של זל ם הנ דה אה ה, הה אי םא ורש וב
י די ת כש רל חל ם אנ ענ ה פנ יעה טי נש יך  רי ר צה עלקנ נל ץ של עי ם. וש לה שש םא ני ל גום וש הוא פה שום של גוד, מי רש פנ לנ ים אותו  יסי ני כש םא מנ ל וש

ים. מי עולה ק בו לש בנ דש םא יי רון ל סה חי ים, וש די דה צש ל הנ כה ם בש לנ דוש יגשש קה ם הנ שי הנ של

ים קי בה דש םא ני ל ה וש לה עש מנ ים לש קי בה דש םא ני ן ל כי לה ה, וש טה מנ לש ה ומי לה עש מנ לש ם מי ים הי גומי פש לו  לה יות הנ רי בש ה, הנ אי םא ורש וב
י רי ר, המ םאמנ ם ת אי ה. וש טה מנ ה ולש לה עש מנ לש מו  לש שש םא ני ל עמשות, של ים לנ להי א אל רה ר בה של ם אמ הל תוב בה כה ה של לל אי וש ה.  טה מנ לש
ים אי ם בה כגלה ה. וש לה עש מנ מו לש לש שש םא ני ץ, ל רל אה ה בה טה מנ מו לש לש שש םא ני ל ן של יוה א כי לה ה? אל לה עש מנ מו לש לש שש םא ני ה ל מה ם, לה רוחות הי
לש שה ת, ובש רי שה י הנ כי אמ לש מו מנ ם כש לש הי שה ם. בש הל ע לה רנ הה ם לש דה גש נל ים כש די עומש ם, וש דה י אה ני י בש יני עי ים מי כגסי םאל ומש מ ד שש צנ מי

. רוהה אמ י בי רי המ ם, ונ דה י אה ני מו בש ם כש הי

יל לי ה  בה הום רנ ב תש קל נל ל  ם של יי חנ רי ר הה חנ ם רוחות אנ אותה רו  אמ שש ני נו],  מש טש ני רוחות [ד"א  או  רש בש ני ר של חנ אנ
יך רי צה רוחות, וש ל הה כה ים לש טי שוטש ם ומש עולה או לה מו, יהצש לש שש םא הג ל יום וש ת הנ שנ דג ה קש אה יהצש ן של יוה ת. כי בה שנ יום הנ ת וש בה שנ הנ
מאםל ד שש צנ בש ם של ל אותה כה ת, וש טל נםם לוהל יהי גי ש הנ אי םאל, וש מ ד שש ל צנ ר כה עורי תש ז מי י אה רי המ ם, של הל ר מי מי שה הי ם לש עולה הה
ינו קי תש הי וש ם,  הל ר מי מי שה הי ים לש יכי רי ז צש אה וש ים,  כולי םא יש ל וש גוף  בש ש  בי לנ תש הי ים לש רוצי ם. וש עולה ים בה טי שוטש ים ומש כי הולש

ם. עולה רוי בה ם שה הל לה ד של חנ פנ ה של עה ל שה כה ים בש עי גה ל פש יר של שי

לום? זו ת שה כנ סג י זו  ם. מי עולה ת בה סל רל פש ני ה וש לום שורה ת שה כנ ת, סג בה ב שנ רל על יום בש הנ ש  די קנ תש מי של ה, כש אי םא רש ב
הום ב תש קל ל נל ם של יי חנ רי ין הה עי ים בש סי נה כש ני ים וש ני מה טש ם ני ה, כגלה אה מש טג ל רוחות הנ כה ים וש די שי רות וש עה ל רוחות וסש כה ת. וש בה שנ

ה. י זל ני פש לי חנ מי ה בורי זל תו, וש ת אי רל עורל תש םא מי ה ל אה מש טג ם, רוחנ הנ עולה ל הה ה ענ שה דג ת קש רל עורל תש מי ן של יוה י כי רי המ ה. של בה רנ

ן, מי ד אה ענ ל לה אי רה שש מו יי ת ענ ר אל מו שומי ה כש ירה מי ל שש ל ענ לי פנ תש הי יך לש רי םא צה ל ה, וש יונה לש ה על ירה מי שש ם בי עולה ז הה אה וש
ל כה ר בש מה שש ני ם, וש עולה ל הה לום ענ ת שה כנ ת סג סל רל פש ת ני בה שנ ל בש בה ה. אמ ירה מי יך שש רי ם צה עולה הה של יום חםל כש ן לש קנ תש ה הג י זל רי המ של
דוש קי ן בש כי לה ים. וש תוני חש תנ הנ ים וש יוני לש על לום - הה שה ים בש אי צה מש כםל ני הנ ם, וש ים הי מורי נםם שש יהי גי י הנ עי שש לו רי פי אמ רוחות, ונ הה
הו א זל לה ם? אל יי לנ רושה ל יש ה ענ מה ם. לה יי לנ רושה ל יש ענ ל וש אי רה שש מו יי ל ענ ל כה ענ ינו וש לי לום עה ת שה כנ ס סג פורי ים הנ כי רש בה יום מש הנ
מו ינו כש לי ה] עה נה גי יות [מש הש נו, לי מה רות עי שש לי ינו וש לי ה עה סה רש פש ני ה של כה ה סג ת אותה ן אל מי זנ יך לש רי צה ה, וש כה ה סג ל אותה דור של מה

ינו. לי לום עה ת שה כנ ס סג פורי ן הנ כי לה רוחות, וש ל הה כה ים מי די םא פוחמ ן ל כי לה ים, וש ני בה ל הנ ה ענ שורה ם של אי

ים רי אומש ה, וש דושה ת קש חנ םאת אורנ ז לום הנ שה ת הנ כנ ת סג ים אל יני מי זש ים ומנ כי רש בה ל מש אי רה שש יי ה של עה שה ה, בש אי םא רש ב
ל ענ ם  אי מו  ם כש ה אותה סה כנ ל, ומש אי רה שש יי ל  ענ יהה  פל נה ת כש סל ופורל ת  דל יורל ה  יונה לש על ה  שה דג ז קש לום, אה ת שה כנ ס סג פורי הנ
לום שה ת הנ כנ ז סג אה ם. וש בונה ת רי שנ דג ת קש חנ ים תנ בי ל יושש אי רה שש יי ם, וש עולה הה ים מי סי נש כנ תש ים מי עי רה ים הה יני מי ל הנ כה ים. וש ני בה הנ
ווג, זי הנ ן  מנ זש ז  אה [ס"א של מות  שה נש הנ רויות  שש ה  בה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ מה  . יהה נל בה לש שות  דה חמ מות  שה נש ת  נל נותל זו  הנ
מות שה ה נש יקה , מורי יהה נל ל בה ענ יהה  פל נה ת כש סל ה ופורל שורה ן של יוה כי אות. וש ה יוצש נה מל ה] ומי ן שורות בה הי מות וש שה ת נש לל נוטל וש

ד. חה אל ד וש חה ל אל כה שות לש דה חמ

ה טה מי ה שש ל זל ענ אי. וש דנ ה ונ זל ך  יא. כה א הי בה ם הנ ל עולה א של מה גש ת דג בה ינו, שנ ני ה שה ל זל עון, ענ מש י שי בי ר רנ מנ עוד אה
ת כנ ל סג ה ענ אה יא בה כור הי ל זה סוד של ה, מי מה שה ת נש פל ה תוסל אותה ך הוא. וש א כה בה ם הנ עולה ת וש בה שנ ה. וש זל ה בה א זל מה גש ל דג יובי וש
ם הי ת  פל תוסל ה  אותה ובש דוש.  קה הנ ם  עה לה ת  נל נותל םאת  ז הנ ת  פל תוסל הנ וש א.  בה הנ ם  עולה הה מי ת  חנ לוקנ של םאת  ז הנ לום  שה הנ
ך יחנ ה' לש ני יום הה ר (ישעיה יד) בש מנ אל נל מו של רות, כש צה ל הנ כה ר וש ענ ל צנ כה חםל, וש י הנ רי בש ל די ם כה הל ים מי חי כה שש ני ים, וש חי מי שש

גו'. ה וש שה קה ה הנ עמבםדה ן הה ך ומי זל גש רה ך ומי בש צש עה מי
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םא ל ד של בנ לש כםל, ובי הנ ה מי לה לש כש םאת ני ז לום הנ ת שה כנ סג אות של רש הנ י לש די כםל כש הנ עםם מי טש ם לי דה יך אה רי ת צה בה יל שנ לי ובש
ה עמלל ם מנ ן אי כי ל של כה ה. וש פל יה יום, וש ל הנ רות של חי אמ עודות הה סש י הנ תי שש ם, לי יי ננ ים שש רי ייש אומש יום, וש ד לש חה ל אל כה אמ גםם מנ פש יי

ים. רי בי חמ רוהה הנ אמ יק. ובי פי סש ים מנ ילי שי בש י תנ ני שש ים בי ני טנ קש לי ים. וש רי חי ים אמ לי כה אמ מנ עםם מי טש יהכול לי יום וש ר לנ יותי

ם ל עולה של רו  ה ני תה בש יא כי הי ים, של רי בי חמ הנ רו  מש י אה רי המ דוש. ונ קה ם הנ עה שות הה נש ה לי קה לה דש הנ ן לש תה ת ני בה ל שנ ר של ני
רות ם ני הי מות של שה ם, ונש עולה ת הה ירנ בי גש יא  הי לום זו  ת שה כנ ר - סג בה דה ל סוד הנ בה ה. אמ פל יה וש כו',  וש ה אותו  יכה שי חש הל וש

ה. עמשל ה מנ עושה ת וש זל חל אל ה נל קומה מש י בי רי המ יק, של לי דש הנ ה לש יכה רי ה צש ירה בי גש ה הנ ל זל ענ ם שורות. וש ה הי ים בה יוני לש על

ה מה צש ענ ה לש דולה כות גש ה, וזש יון הוא לה לש בוד על י כה רי המ ת, של בה ר שנ יק ני לי דש הנ צון לש רה ב וש לי ת הנ ונ דש חל ה בש יכה רי ה צש שה אי וש
ים. כי רג ים אמ יי ה חנ לה עש בנ ת לש נל נותל ץ, וש רל אה לום בה בו שה ינרש ה וש אה רש יי ה ובש תורה ם בש עולה ר הה יו ני הש יי ים של דושי ים קש ני בה כות לש זש לי

ה. ר בה הי זה הי ה לש יכה רי ן צש כי לה

שו, דש קנ ת לש בה שנ ת יום הנ כור אל תוב זה ה כה ל זל ענ וש ד,  חה אל מור הוא כש שה כור וש יום, זה וה ה  לה יש ת לנ בה ה, שנ אי םא רש ב
דוש קה ל הנ קו של לש ל חל אי רה שש ם יי יהל רי שש ד. אנ חה כםל אל הנ ה, וש בה קי נש מור לי ר, שה כה זה כור לש ת. זה בה שנ ת יום הנ מור אל תוב שה כה וש

יו. להה ה' אל ם של עה י הה רי שש ה לו אנ כה כה ם של עה י הה רי שש תוב (תהלים קמד) אנ ם כה יהל לי תו, עמ שה ירג לו וי רוך הוא, גורה בה

השלמה מההשמטות (סימן מ"ב)

ה, ילה ע. גי בנ רש ה - אנ לה לש. כנ ן - שה תה ם. חה יי תנ ה - שש חה מש ד. שי חה שון - אל דו. שה מש ל עה ד ענ חה ל אל ש כה רנ א פי ינה ני י חמ בי רנ
ם: ע"כ מההשמטות. עולה א הה רה בש ם ני הל בה רות של מה אמ ה מנ רה ד עמשה גל נל ר, כש של עות - על רי לום וש ה, שה וה חמ ה, אנ בה המ ה, אנ יצה די

ין בי ים הי להי תוב (איוב כח) אל עון, כה מש י שי בי ר רנ מנ גו'. אה ם וש דה אה ן הה ח מי קנ ר לה של ע אמ לה צי ת הנ ים אל להי ן ה' אל בל יי ונ
ר מנ אל נל מו של ה? כש כה רש ין דנ בי ים הי להי ה אל ה זל א מנ לה ים, אל בי ים רנ ני וה ה ייש גש זל סוק הנ פה ה. בנ קומה ת מש ע אל הוא יהדנ ה וש כה רש דנ
ך. רל יהם דה ן בנ נותי ר (ישעיה מג) הנ מנ אל נל מו של ך, כש רל דל ה  בה ייש  ה של ל פל ענ בש ה של ע, זו תורה לה צי ת הנ ים אל להי ן ה' אל בל יי ונ

ה. כה רש ין דנ בי ים הי להי ך אל שום כה מי

ד], ה' חה אל ים כש כי ה הולש בונה ת ותש ענ ת. [דנ ענ ה דנ ייש בה ב של תה כש בי ה של ה? זו תורה קומה י מש ה, מי קומה ת מש ע אל הוא יהדנ וש
א - ה' לי ם מה שי יהה בש הה שום של ה, מי ינה ה בי אה רש קש ני ה וש מה כש ה חה אה רש קש ה ני ל זל ענ כםל, וש ה בנ ין לה קי תש הנ א לש לי ם מה ים, שי להי אל

מות. שי י הנ ני שש מות בי לי שש כםל בי ים, בנ להי אל

ח קנ ר לה של פו. אמ סה אל נל חו וש מש י שה עי לש צנ ר (תהלים לה) ובש מנ אל נל מו של ה, כש ירה אי םא מש ל יהה של רש לנ קש פנ סש ע - זו אנ לה צי ת הנ אל
י רי המ םאל, של מ ד שש ל צנ ת של בל הל לש שנ ר בש שי קנ תש הי לש  - ה  שה אי לש ה.  אה יהצש ב  תה כש בי ה של תורה י מי רי המ שום של - מי ם  דה אה ן הה מי

ד. חה אל ה כש שורה ש ה' קש יות אי הש ה - לי שה אי ה. לש נה תש ה ני בורה גש ד הנ צנ ה מי תורה הנ

ב. תה כש בי ה של תורה ר בנ בי חנ תש הי ל ולש לי כנ תש הי א לש לה ה, אל דה בנ א לש צי מה הי ה לש יכה רי םא צש ל שום של ם - מי דה אה ל הה אל הה  אל בי יש ונ
י רי המ ץ, ונ רל אה ת הה אי תוב וש כה ה של נו מנ יש יך, הנ רי צה ה של ה מנ ן לה תי יי ה וש ן אותה קי יתנ ה וי מו, הוא יהזון אתה ה עי רה בש חנ תש הי ן של יוה כי
ים ני נותש ה וש ים אותה ני קש תנ ה מש מה אי יהה וש בי ה, אה לה עש בנ ס לש ני כה םא תי ל ד של תו, ענ ת בי יא אל שי מנ י של מי נו, של דש מנ אן לה כה נו. מי רש אנ בי

יך. רי צה ה של ה מנ ן לה תי יי ה וש ה, הוא יהזון אותה לה עש בנ ה בש רה בש חנ תש הי ן של יוה יך. כי רי צה ה של ל מנ ה כה לה

ה עה בה רש אנ ים וש רי שש על [בש ה  לה ינו  קי תש א הי מה אי א וש בה אנ ע, של לה צי ת הנ ים אל להי ן ה' אל בל יי ונ תוב  ה כה לה חי תש ה, בנ אי םא רש ב
ה קולות: שה מי חמ ה בנ יס אותה ני כש הי ם. [וש דה אה ל הה הה אל אל בי יש ך ונ ר כה חנ אנ ע]. וש בנ רש אנ ים וש רי שש יהא על רי טש ימנ גי הה בש אל בי יש ים. ונ שוטי קי
ד חה אל כםל כש ר הנ שי קנ תש הי ים] לש ני תה לות חמ המ צש ה קול מי לה קול כנ וש ן  תה ה קול חה חה מש קול שי וש שון  (ירמיה כה) קול שה

יך. רי צה ה של ה] מנ ן [לה הוא נותי ד. וש חה אל ד בש חה ר אל בי חנ תש הי ולש

ה, יכה רי ה צש תה בי ה של ל מנ כה ל יום בש כה ת בש לל כל תנ סש יא מי א, הי מה ית אי בי ת בש בנ הנ של ה - כש כה רש ין דנ בי ים הי להי ר אל חי ר אנ בה דה
ן קי יתנ וי יך  רי צה ה של ל מנ כה ה  ן לה ה, הוא נותי לה עש בנ ה בש רה בש חנ תש הי ן של יוה ה. כי כה רש ין דנ בי ים הי להי תוב (איוב כח) אל כה של
ל ר ענ מנ אל ה נל סוק זל ים] [ד"א פה יוני לש סודות על ר בש שה קש ה ני סוק זל ה [ופה קומה ת מש ע אל הוא יהדנ תוב וש כה הו של . זל יהה עמשל מנ
ים להי ל אל בה ל, אמ לה כש ה  ענ בה יודי י של ין מי ה אי אשונה רי ה הה דה קג נש י בנ רי המ ים, של יוני לש סודות על ר בש שה קש ני ה וש יונה לש על ה הה מה כש חה

ם]. שי םא יהדוענ בש ל א הו"א וש רה קש ני ר של תה סש ני ים, הנ ירי מי טש ל הנ כה יר מי מי טה ה הנ הו"א זל א. וש בה ם הנ עולה ה הה ה, זל כה רש ין דנ בי הי

טוב, ר הנ ייצל ל בנ לנ כש ני נו של רש אנ י בי רי המ םאל, ונ מ שש ין ובי יהמי כםל בש ן הנ קנ תש אן ני ם. כה דה אה ת הה ים אל להי ר ה' אל יצל יי תוב ונ כה
ע. ר רה ייצל ר טוב וש ייצל ים - בש להי ר ה' אל יצל יי ל ונ בה אמ

השלמה מההשמטות (סימן מ"ג)

י לי ה בש וה דש הוא חל ש, של מה פון מנ צה ד הנ ה צנ לה עש מנ יו, ולש לה ה אי יא אותה בי ה ומי וה דש הוא חל ע של ר רה ייצל ר טוב וש ס"א ייצל
ינו ימי וי ך  כה ר  חנ אנ וש י,  םאשי ר לש ת  חנ תנ םאלו  מ (שיר ב) שש תוב  כה ה, של לה חי תש בנ ה].  [בה חוז בו  ע אה רה הה ר  ייצל הנ ה של מה זגהמ
ים די דה י צש ני י שש בי גנ א לש לי ם מה ים, שי להי ר ה' אל יצל יי ן ונ כי לה זון], וש הי םאל] [לש מ םאל [ושש מ שש ין לי ין יהמי ת בי נל תל ני י, וש ני קי בש חנ תש

כו': ע"כ מההשמטות. ם וש דה אה ת הה לו. אל אי

יד מי ר תה עורי תש םאל מי מ ד שש צנ תו [ס"א ומי בה קי ת נש יו אל לה ר אי עורי ע לש רה ר הה מו, ייצל צש ענ ר טוב לו לש א ייצל לה ה? אל מה לה
ה. שה את אי רי קש ן ני כי לה ה, וש מה ר עי שה קש ני ה וש בה קי נש יד לי מי ר תה עורי תש פון מי צה נו של דש מנ אן לה כה ר, מי בה דה ה]. סוד הנ בה קי נש לי

ה רה שש קנ תש הי ם] וש הל ת בה לל לל כש ה ני בה קי נש ם [נ"א של יהל יני ה בי נה תש ה ני בה קי נש הנ שום של ע, מי רה ר הה ייצל ר טוב וש ה, ייצל אי םא ורש וב
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ז ה, אה זל ה בה ים זל רי שש קנ תש מי ן של יוה כי ה. וש זל ה בה ים זל רי שש קנ תש יהה ומי לל ר אי עורי תש ע מי רה ר הה ייצל ד של ת ענ רל של קנ תש םא מי ל ם, וש מה עי
ים להי ר ה' אל יצל יי ה ונ ל זל ענ ן. וש קי תנ ם לש יהל יני ת בי נל תל ז ני אה יו, [וש לה ה אי יא אותה בי ה ומי וה דש הוא חל טוב של ר הנ ר ייצל עורי תש מי
ז ע אוחי רה ר הה ייצל ה, של מה י זגהמ לי ה בש וה דש יא חל הי ש של מה פון מנ צה ד הנ ה צנ לה עש מנ ע] [ד"א ולש ר רה ייצל ר טוב וש יו ייצל לה א אי לי ם מה שי
םאל מ ין ושש ין יהמי ה בי נה תש ני וש י,  ני קי בש חנ תש ינו  ימי וי ך  ר כה חנ אנ י. וש םאשי ר ת לש חנ תנ םאלו  מ תוב (שיר ב) שש כה ה, של לה חי תש בנ ה  בה

לו]. לה ים הנ די דה צש י הנ ני י שש בי גנ א לש לי ם מה ים, שי להי ר ה' אל יצל יי ה ונ ל זל ענ זון. וש הי לש

תוב? ה כה ים. מנ ני פה ים בש ני יות פה הש ים לי די רה פש יו] ני םא הה ל ד, [וש חה אל ה כש בה קי ר ונש כה ל זה בה נו, אמ רש אנ י בי רי ם, המ דה אה ת הה אל
ה. לה עש ם בנ ל שי את ענ רי קש יא ני ה, הי לה עש בנ ת בש רל בל חנ תש ה מי שה אי של ה, כש אל רש םא תי ין. ב קי תש הנ ד לש ו עומי שה כש ה. ענ מה דה אמ ן הה ר מי פה עה
י בי ר (יחזקאל כ) צש מנ אל נל מו של יהה, כש בי יא צש הי י וש בי ז] הוא צש אה ר. [וש פה יא עה הי ר וש "ק. הוא עםפל דל י"ק צל די ה. צנ שה יש אי אי

צות. רה אמ ל הה כה יא לש הי

י כי ח - וש בנ זש ל מי צל ך. אי ה לה עמשל ר תנ של יך אמ להל ח ה' אל בנ זש ל מי צל ץ אי ל עי ה כה רה שי ך אמ ע לש טנ םא תי תוב (דברים טז) ל כה
ם ל שי את ענ רי קש יא ני ה הי שה אי הה ה, של לה עש ה בנ ר זל שי נו, אה רש אנ י בי רי א המ לה יר? אל תי י הי ר מי חי קום אנ מה נו או בש מל ה מי לה עש מנ לש
םא תוב ל ך כה שום כה ה. מי רה שי אמ לה ל וש ענ בנ תוב (מלכים-ב כג) לנ ה כה ל זל ענ "א], וש ר הי של ם אמ י הי רי ה [נ"א המ רה שי ה אמ לה עש בנ
ד ח ה' הוא עומי בנ זש י מי רי המ ח ה', של בנ זש ל אותו מי קום של מה ד הנ גל נל יך, כש להל ח ה' אל בנ זש ל מי צל ץ אי ל עי ה כה רה שי ך אמ ע לש טנ תי

ת. רל חל ה אנ רה שי ך אמ ע לש טנ םא תי ה ל דה גש נל ה כש ל זל ענ ה, וש ל זל ענ

ה נה בה לש לנ ים  די עובש של לו  אי וש ל,  ענ בנ לנ ים  די עובש ים  אי רה קש ני ש  מל של הנ י  די עובש ם  ל אותה כה קום,  מה ל  כה בש ה,  אי רש םא  ב
ל טי בנ תש ה ני מה ך, לה ם כה "ר. אי שי ה אה לה עש ם בנ ל שי את ענ רי קש ה ני רה שי אמ ה. ונ רה שי אמ לה ל וש ענ בנ ן לנ כי לה ה. וש רה שי י אמ די ים עובש אי רה קש ני
רוהה שש םא אי ל י] של רי הוא [המ נות, וש י בה רוני שש י אי י כי רי שש אה תוב (בראשית ל) בש כה ם של ל שי ה ענ רה שי א אמ לה ה? אל זל ם הנ שי הנ
ד] עלבנ ן [נל כי לה , וש ילוהה זי יהה הי דל בש כנ ל מש תוב (איכה א) כה כה א של לה םא עוד, אל ל . וש יהה תל חש ת תנ רל חל ת אנ דל עומל ים וש מי ענ ר הה אה שש
חנ בי זש ים מי אי קורש ה, וש רה ה זה י עמבודה די ים עובש מי ר ענ אה ים שש עושי ם של אותה קו  זש חנ תש םא יי ל י של די ה, וכש זל ם הנ שי ל הנ טי בנ תש ני

ה. מה דה אמ ן הה ר מי פה ך עה שום כה גו'. מי ה וש מה דה ח אמ בנ זש תוב (שמות כ) מי כה ה, של מה דה אמ הוא מי של

ה בה קי נש ר, כי פה עה אותו  ים בש יי ת חנ מנ שש ה ני לה לש כש יו] ני פה אנ ח בש פנ יי ל ונ בה ל. אמ לה כש ר ני בה ים - [דה יי ת חנ מנ שש יו ני פה אנ ח בש פנ יי ונ
ם דה אה י הה הי יש מות. ונ שה הו? רוחות ונש כםל, ומנ הנ ה מי זל ר הנ פה עה א הל לי מנ תש ים ומי רי בש חנ תש י מי רי המ ר, של כה זה ן הנ ת מי רל בל ענ תש מי של

יהה. ש חנ פל נל ת הנ זון אל לה ין וש קי תש הנ ם לש דה יהם אה קנ ן וש קי תנ תש אן הי יהה - כה ש חנ פל נל לש

השלמה מההשמטות (סימן מ"ד)

ה ה זל ד. ומנ חה קום אל מה יד בש מי ב תה שי ל אי אנ ייל, וש טנ רוך-הוא לש דוש-בה קה כו לנ ה, לש דל שה א הנ צי י ני ה דודי כה ר לו, לש מנ אה
ם הל ים ובה תומי יו סש הה ם, וש יי תנ ים ושש לשי הוא] שש "ב הוא [וש מו. לי ה עי תה אנ חוץ וש בנ א מי ן זומה ן, בל ם כי ר לו, אי מנ ב? אה לי
ן ינ נש ים, ומי רי דה י חמ רי דש חנ ב בש יהה יושי הה ך של לל מל ל לש שה יבות. מה תי ם נש יי תנ ים ושש לשי ר לו, שש מנ "ב? אה הו לי ם. ומנ עולה א הה רה בש ני
ך רל ל דל ענ רו  דש חנ כםל] בש ס [הנ ני כה הי ה לש זל ך  לל מל ה לש אל יב, נה תי נה ים ייש  רי דה חמ ן הנ ד מי חה ל אל כה ם, ולש יי ננ ים ושש לשי ים שש רי דה חמ הנ
ע גנ ה? נה שה ה עה םא. מל ל תה  רש מנ יו? אה מודותה חמ יו ונ זה נה יו וגש נותה כש שש יו ומי ינה ני לות פש גנ םא לש ל של ה לו  אל םא נה ר, ל מנ יבות. אה תי נש
ה. נה ל הי כי תנ סש יי ים,  ני פש ] בי יהה ינל עי ל בש כי תנ סש הי ס [ס"א לש ני כה הי ה לש רוצל הה וש  , יהה בושל לש יבות ומנ תי נש ל הנ כה ה  ל בה לנ כה וש ת  בנ בנ

ך. לל מל ה לנ אה שה ונש

ים מי עה פש לי יו, וש ד הה חה קום אל מה י מי י, כי חותי ת] אמ [בנ תו  בה המ אנ ה בש א אותה ים קורי מי עה פש לי ה, וש נה תה מנ ה לו בש נה תש ם ני גנ
ר מנ אל י נל רי המ ה, של מה כש ין חה ם אי ין אי ין די י אי עוד, כי י. וש מי ה אי א אותה ים קורי מי עה פש לי יא, וש תו הי י בי י, כי תי ה בי א אותה קורי
ל כה עו  מש שש יי תוב (שם ג) ונ כה תו, של כגנש תש ל מנ ין ענ די ת הנ ן אל דה ך  ר כה חנ אנ למםה. וש שש ה לי מה כש ן חה תנ נה ה'  (מלכים-א ה) ונ

ר. גומי בו וש רש קי ים בש להי ת אל מנ כש י חה או כי י רה ר, כי גומי ט וש פה שש מי ת הנ ל אל אי רה שש יי

נו אה של מו  הוא, כש רוך  בה דוש  קה ל הנ של מו  א שש שה למםה נה למםה? שש שש הוא לי רוך  בה דוש  קה ן הנ תנ נה ה  מה כש ה חה ומל
י, מי שש כי ך  מש שי וש יל  הוא, הואי רוך  בה דוש  קה ר הנ מנ ד. אה חה אל ד מי בנ לש ש  ים קםדל ירי שי יר הנ שי בש למםה של ל שש ים, כה רי אומש
ש. רנ םא פי ל למםה, וש שש ה לי מה כש ן חה תנ ה' נה ם, ונ שי הנ לו  ה  נה תה ה נש נה תה מנ ר לו, בש מנ יא. אה ה הי שואה י נש רי המ י, ונ תי בי ך  יא לש שי אנ
ם דה אה ן של מנ ל זש א כה לה ט? אל פה שש ה מי ה זל ט. [ומנ פה שש עמשות מי בו לנ רש קי ים בש להי ת אל מנ כש י חה או כי י רה יו, כי נה פה ש? לש רנ ן פי יכה הי וש
ים להי ה אל נה תה נש ה של מה כש ה חה אותה ר, של י אומי וי ט? הל פה שש עמשות מי ה לנ ה זל בו] ומנ רש קי ים בש להי ת אל מנ כש ט, חה פה שש ה מי עושל
תו, רש ינסנ א מש לה םא עוד אל ל תו, וש קש חנ רנ או - מש ם לה אי תו, וש בש רנ קה תו ומש רש םאת עוזנ בו. ז רש קי יא בש רו, הי דש חנ מו בש יא עי הי של וש

י: ע"כ מההשמטות. ני ף אה ם אנ כל תש י אל תי רש סנ יי תוב (ויקרא כו) וש כה של

ה. לה עש בנ ה לש אה םא בה ל ד של ה ענ ינו אותה קי תש א הי מה אי א וש בה י אנ רי המ א, של לי ם מה שי ן בש ם כי אן גנ ף כה ים. אנ להי ן ה' אל בל יי ונ
א בה ל אנ בה ה. אמ ירה אי םא מש ל יהה של רש לנ קש פנ סש ם, אנ יי לה רושה נות יש ה בש אוה נה י וש ני חורה אמ ר (שיר א) שש מנ אל נל מו של ע, כש לה צי ת הנ אל

ה. מה ה עי לה עש ייס בנ פנ תש יי ה של ינו לה קי תש א הי מה אי וש

מו ן, כש תה חה ל הל שותו של רש ה בי יסה ני כש הנ ה לש לה כנ ל הנ א של מה אי א וש בה ים אנ יכי רי צש נו של דש מנ אן לה כה ם, מי דה אה ל הה הה אל אל בי יש ונ
ת הוא יי בנ י הנ רי המ , של יהה לל יהבוא אי ה  לה עש בנ ך  ילה אי אן וש כה גו'. מי ה וש זל הנ יש  אי י לה תי תנ י נה תי ת בי ר (דברים כב) אל מנ אל נל של
אן ייש ד כה ענ ם, של דה אה ל הה אל הה  אל בי יש ה ונ לה חה תש הנ ל. בנ חי ל רה ם אל םא גנ יהב . ונ יהה לל םא אי יהב תוב (בראשית כט) ונ כה ה, של לה של

ה. נה מל שות מי טםל רש יי ה הוא, וש לה ת של יי בנ ל הנ כה , וש יהה לל םא אי ך הוא יהב ר כה חנ עמשות, אנ א לנ מה אי א ולש בה אנ לש

י מי נו, של דש מנ אן לה כה ה. מי לה חה תש הנ שות בנ ל רש טנ נה ם, של ן שה לל יה קום ונ מה ע בנ גנ פש יי תוב (שם כח) ונ כה נו, של רש ענ ה הי ל זל ענ וש
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ילה הש יי י של די ה, כש לה צש םא יהלון אל ל םא - של ם ל אי ים, וש רי בה דש ה בי ח אותה מי שנ ה ולש נה מל מי ש  קי בנ לש יך  רי תו, צה שש אי ר בש בי חנ תש מי של
ס. נל םא אם ל ד בש חה אל ם כש הל לה צון של רה

ם יהשל קום ונ מה י הנ ני בש אנ ח מי קנ יי יום. ונ תו בנ טה ש מי מי שנ ם לש דה אה סור לו לה אה אות של רש הנ ש, לש מל של א הנ י בה ם כי ן שה לל יה ונ
ה טה ין לו מי קי תש ה תנ כה לש מנ הנ ם, וש הל לון בה בוד לה י כה בושי ב ולש הה טות זה ך מי לל מל יו לנ הש יי לו  פי אמ נו של דש מנ אן לה יו, כה שםתה אמ רנ מש

הוא. קום הנ מה ב בנ כנ שש יי תוב ונ כה ין, של קי תש יא תנ הי ה של מנ יהלון בש לו וש ת של זםב אל עמ ים - ינ ני בה אמ ת מי נל קל תג מש

ה מה עי יך  שי מש הנ ים לש רי בה דש ל הנ בות של י עמרי רי גו'. המ וש ם  ענ פנ םאת הנ ם ז דה אה ר הה םאמל י ונ אן,  תוב כה ה כה ה מנ אי םא רש ב
י רי בש ה די מה ים, כנ רי בה ם דש ים אותה בי ה עמרי מה ה כנ אי ה. רש בה המ ה אנ מה ר עי עורי צונו לש רש ה) לי מה ה (עי יך אותה שי מש הנ יבות ולש בי חמ

כםל. ם בנ יהל יני רוד בי ין פי אי ד וש חה ם אל הי ה של אות לה רש הנ י לש די י, כש רי שה בש ר מי שה י ובה מנ צה עמ ם מי צל ם, על ה הי בה המ אנ

ל ת, כה יי בנ בוד הנ י כש ה, זוהי מותה א כש צה מש םא יי ל יא של ה. זו הי שה א אי רי קה םאת יי ז ה - לש חנ אותה בי שנ יל לש חי תש ו מנ שה כש ענ
י רי בש כםל הוא די ת. הנ רל חל אנ םא לש ל םאת וש ז כםל. לש מות הנ לי ה - שש שה א אי רי קה םאת יי ז ל לש בה ם. אמ דה י אה ני פש קוף בי יהה כש נל פה ים לש שי נה הנ

ה. נה ל כגלה ית ענ לי תש עה אנ ל וש יי שו חה נות עה בות בה ר (משלי לא) רנ מנ אל נל מו של ה, כש בה המ אנ

ק בי דה הי ה ולש בה המ אנ ה בש יכה שי מש הנ כםל לש ד, הנ חה ר אל שה בה יו לש הה תו וש שש אי ק בש בנ דה מו וש ת אי אל יו וש בי ת אה יש אל ב אי זה עמ ן ינ ל כי ענ
ע רה ר הה ר ייצל עורי תש י הי רי גו'. המ וש רום  יהה עה הה ש  חה נה הנ וש תוב?  ה כה לו, מנ לה ים הנ רי בה דש ל הנ כה יהה  לל ר אי עורי ן של יוה ה. כי מה עי

ם. הל ג בה ני ענ תש ע מי רה ר הה ייצל ים של רי חי ים אמ רי בה יהה דש לל ר אי עורי גוף ולש ת הנ ונ אמ תנ ה בש רה שש קה י לש די ה כש חםז בה אל לל

יו רש פי ח מי קנ תי ם, ונ יי יננ עי ה הוא לה וה אמ י תנ כי ל וש כה אמ מנ ץ לש עי י טוב הה ה כי שה אי א הה רל תי תוב, ונ ה כה ך מנ ר כה חנ אנ לש ד של ענ
ה וה אמ תנ בש יו  לה אי ה  רה עורש תש הי יא  הי ז  אה י  רי המ ל].  םאכנ י [ונ ה  מה עי ה  ישה אי לש ם  גנ ן  תי תי ונ צון,  רה בש אותו  ה  לה בש קי ל.  םאכנ ת ונ

ה. לה עש מנ לש מו של ם כש דה י אה ני בש ה לי עמשל אות מנ רש הנ ר לש בה ה דה ה, זל בה המ אנ צון וש ת] לו רה תי ר [לה עורי תש הי לש

י רי המ לו,  ר  מנ אה ה?  בה קי נש בי ז  אוחי של ע  רה הה ר  ייצל ה  לה עש מנ לש אותו  יד  עממי ננ ה  מל בנ ך,  כה ם  אי ר,  זה עה לש אל י  בי רנ ר  מנ אה
ה לה עש מנ םאל לש מ םאל. ושש מ שש ע מי ר רנ ייצל ין, וש יהמי ר טוב מי ע. ייצל ר רנ ייצל ר טוב וש ה, ייצל טה מנ לו לש אי ה וש לה עש מנ לו לש רו אי עורש תש הי
ה ל זל ענ י. וש םאשי ר ת לש חנ תנ םאלו  מ ר (שיר ב) שש מנ אל נל של מו  גוף, כש ד בנ חה אל ה] כש ר בה שי קנ תש הי [לש ה  רה שש קה ה לש בה קי נש ז בנ אוחי
ים ני טנ קש ת לי פל ל זל ף] של רה שש נות [נ"א בי טש ל קנ ים של לי ה מי אה לש הה אן וה כה אן. מי ד כה ה ענ טה מנ ה ולש לה עש מנ שו לש רש פה תש ים הי רי בה דש

ים. רי בי חמ רו בו הנ עורש תש י ני רי המ ר, ונ בה דה ש הנ רי פה יסות לש עמרי בה של

ס חה נש י פי בי ת רנ או אל ך רה ין כה יהיא. בי י חי בי רנ ה וש הודה י יש בי רנ י וש י יוסי בי מו רנ יו עי הה יהה, וש רש בל טש ך לי יהה הולי עון הה מש י שי בי רנ
נו, בש י יהשנ רי ס, המ חה נש י פי בי ר רנ מנ ר. אה הה י הה ני ילה אי ד מי חה ן אל ילה ת אי חנ בו תנ יהשש דו וש ד, יהרש חה אל רו כש בש חנ תש הי ן של יוה א. כי יהה בה הה של

. מםענ שש ים לי נו רוצי ל יום אה כה ר בש ה אומי תה אנ ים של לי עג ים מש רי בה ם דש אותה מי

ם יהה שה ר הה של קום אמ מה ד הנ ל ענ ית אי ד בי ענ ב וש גל נל יו מי עה סה מנ לש ך  לל יי ר, (בראשית יג) ונ מנ אה עון וש מש י שי בי ח רנ תנ פה
י ני א שש לה יו? אל עה סה מנ ה לש ה זל יות! מנ הש לי יך  רי צה עו  סה מנ יו? לש עה סה מנ לש ך  לל יי ונ י.  עה ין הה ל ובי ית אי ין בי ה בי לה חי תש לה בנ הר אה
ק זי חנ לש י  די כש ה  בה קי ונש ר  כה זה א  צי מה הי לש יך  רי צה ם  דה אה ן  בל ל  כה י  רי המ של ה,  ינה כי שש הנ ל  של ד  חה אל וש לו  של ד  חה אל ם,  הי עות  סה מנ

ים. מי עולה נו לש מל ת מי דל רל פש םא ני ה ל ינה כי שש ז הנ אה ה, וש מונה אל הה

א יוצי י של ה, מי אי םא רש נו? ב מל ת מי דל רל פש ה ני ינה כי שש ה, הנ בה קי ר ונש כה א זה צה מש םא ני ל של ך  רל דל א לנ יוצי י של ר, מי םאמנ ם ת אי וש
ן מנ זש ך, בי רל דל א לנ ייצי םא  ל ד של ענ בונו  ת רי יננ כי יו שש לה עה יך  שי מש הנ י לש די הוא כש רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש ה לי לה פי ר תש די סנ יש ך  רל דל לנ
מו, ה עי גה וש דנ זש ה הי ינה כי שש י הנ רי המ א, של יו - ייצי לה ה עה ה שורה ינה כי יו ושש חה בה תו ושש לה פי ר תש די סי ן של יוה ה. כי בה קי ר ונש כה א זה צה מש ני של
ך לי הנ יו יש נה פה ק לש דל תוב (תהלים פה) צל כה הו של ה. זל דל שה ה בנ בה קי ר ונש כה יר, זה עי ה בה בה קי ר ונש כה ה. זה בה קי ר ונש כה א זה צי מה יי י של די כש

יו. מה עה ך פש רל דל ם לש יהשי וש

םא יון ל לש על ווג הה זי הנ י של די יו כש עמשה מםר מנ שש לי יך  רי ל כםחו] צה כה ך, [בש רל דל ב בנ כי ענ תש ם מי דה ן אה בל ן של מנ ל זש ה, כה אי םא רש ב
ר בו. שה קש יון ני לש על ווג הה זי אן של ן כה כי ל של מו, כה תו עי בה קי נש של יך כש רי יר צה עי ה. בה בה קי ר ונש כה י זה לי גום בש א פה צי מה יי נו, וש מל ד מי רי פה יי

יתו. בי יהשוב לש ד של נו ענ מל ד מי רה פש םא ני ל ך וש רל דל ר אותו בנ ה שומי זל יון הנ לש על ווג הה זי הנ א של לה םא עוד, אל ל וש

ן יוה יון. כי לש ווג על ה לו אותו זי מה רש תו גה שש אי שום של יתו], מי תו [בי שש ת אי חנ אל מי שנ יך לש רי יתו צה בי ס לש נה כש ני ה של עה שה בש
יא, ה הי וה צש מי ת הנ ונ דש ווג, חל זי ת אותו  ונ דש שום חל ד מי חה ים. אל מי עה י טש ני שום שש מי ה  אותה חנ  מי שנ לש יך  רי , צה יהה לל א אי בה של

יא. ה הי ינה כי שש ת הנ ונ דש ה חל וה צש מי ת הנ ונ דש חל וש

לום י שה כי תה  עש יהדנ תוב (איוב ה) וש כה של הו  ה]. זל שה אי ה] [נ"א לה טה מנ ם [לש תה לום סש ה שה בל רש מנ א של לה םא עוד, אל ל וש
בוד ענ כש גורי שום של אי! מי דנ ונ ה בש ך זל א? כה טש ה חי תו זל שש ת אי ד אל םא פוקי ם ל י אי כי א. וש טה חל םא תל ל ך וש וש תה נה דש קנ ך ופה לל הר אה
ה מה שה ה נש יק בה רי יון מי לש על ווג הה זי ת, הנ רל בל ענ תש תו מי שש ם אי אי ד - של חה אל ה לו. וש מה רש תו גה שש אי ה בו וש גה וש דנ זש הי יון של לש על ווג הה זי
יך רי צה של מו  כש ה זו  וה דש חל ן בש וי כנ לש יך  רי ה צה ל זל ענ הוא. וש רוך  בה דוש  קה ית הנ רי את בש רי קש ני זו  ית הנ רי בש י הנ רי המ ה, של דושה קש
ינהה כי שש י הנ רי המ ך, של לל הר לום אה י שה תה כי עש יהדנ ה וש ל זל ענ ים. וש מי כה חמ ווג הנ הוא זי ים], של מי כה ם חמ ל אותה ת [של בה שנ ת הנ ונ דש חל בש
ה ינה כי שש י הנ ני פש ש לי מי שנ א? לש טה חל םא תל ל ה וש ה זל א. מנ טה חל םא תל ל ך וש וש תה נה דש קנ ה (שם) ופה ל זל ענ ך. וש יתש בי ה בש שורה ך וש מש ה עי אה בה

ה. וה צש מי ת הנ ונ דש חל

ווג זי ה, הנ תורה ק בנ סי ענ תש הי י לש די ] כש בוענ שה י הנ מי ם יש ל אותה ם כה יהל שותי נש ים מי שי פורש ים של מי כה י חמ ידי מי לש ה תנ מו זל כש
ים מי כה י חמ ידי מי לש ים תנ יכי רי ת, צש בה ת שנ סל נל כש ני ן של יוה ה. כי בה קי ר ונש כה א זה צי מה יי י של די ם כש הל ד מי רה פש םא ני ל ם וש הל ג בה וי דנ זש יון ני לש על הה
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ר. מנ אל נל מו של ם כש בונה צון רי רש ם בי בה ן לי וי כנ יון, ולש לש על ווג הה זי בוד הנ שום כש ם מי יהל שותי ת נש חנ אל מי שנ לש

מו ג עי וי דנ זש יון מי לש על ווג הה זי ים הנ יהמי ם הנ ל אותה אוי, כה רה ה כה ר אותה שומי ה וש תה אה מש י טג ימי תו בי שש אי י של ה מי מו זל כש
ים מי עה טש ל הנ כה ה. וש יונה לש ה על וה דש ה חל וה צש ת מי חנ מש ה שי חנ אותה מי שנ יך לש רי ת, צה רל הל טש תו ני שש אי ן של יוה ה. כי בה קי ר ונש כה א זה צי מה יי של

ה. זל צון בה רה ב וש ן לי וי כנ ים לש יכי רי ה צש מונה אל י הה ני ם בש ל אותה ר - כה בה ל דה מו של תה ת. סש חנ ה אנ גה רש דנ ים בש נו עולי רש מנ אה של

יון לש על ווג הה זי שום הנ יתו, מי בי ר בש של אמ ר מי יותי ך  רל דל א לנ יוצי של יש כש אי ל הה ח הוא של בנ ך, של ם כה ר, אי םאמנ ם ת אי וש
ת יי בנ הנ ה מי זה םא זה ה ל ינה כי שש שום של תו, מי שש ת אי יי בנ ר הנ קנ יתו, עי בי ם הוא בש דה ן אה בל ן של מנ זש ה, בי אי םא רש מו - ב ת עי גל ול דנ זש מי של
ה ה. מה יקה לי דש ר הי ני מו, של ה אי רה ה שה לה אםהל ק הה חה צש יי הה  אל בי יש תוב (בראשית כד) ונ כה ינו, של ני שה של מו  תו, כש שש שום אי מי

ת. יי בנ ה לנ אה ה בה ינה כי שש הנ שום של ם? מי ענ טנ הנ

ה, בה קי ר ונש כה זה רו  בש חנ תש הי ת וש יי בנ ן הנ קנ תש ני ן של מנ זש א בי לה ר אל כה זה ל הנ צל את אי צי מש םא ני ה ל יונה לש על ם הה אי ר - הה בה דה סוד הנ
א לה ר אל כה זה ל הנ צל את אי צי מש םא ני ה ל תונה חש תנ ם הנ אי ה הה מו זל ם. כש ך אותה רי בה י לש די כות כש רה ה בש יקה ה מורי יונה לש על ם הה אי ז הה אה וש
ך רי בה כות לש רה ה בש יקה ה מורי תונה חש תנ ם הנ אי ז הה ד. אה חה אל רו כש בש חנ תש הי לו וש ה של בה קי נש ר לנ כה זה א הנ ת, ובה יי בנ ן הנ קי תנ תש הי ן של מנ זש בי

ם. אותה

עםת בש ת גי ונ אמ ד תנ תוב (שם מט) ענ כה הו סוד הנ זל ה. וש לה עש מנ לש מו של בות כש קי י נש תי שש יתו בי בי ר בש טי ענ תש ר מי כה זה ה הנ ל זל ענ וש
ה בה קי ך אותו, נש רי בה ר אותו ולש טי ענ ן אותו ולש קי תנ ה לש יונה לש ה על בה קי ם בו. נש עות עולה בש ל גי ת של ונ אמ ה, תנ זל "ד הנ ענ ם. הה עולה

נו. מל זון מי הי ר בו ולש בי חנ תש הי ה לש תונה חש תנ הנ

ת חנ אנ ה וש יונה לש ת על חנ בות - אנ קי י נש תי שש ר בי טי ענ תש יו, ומי לה ם אי עות עולה בש ת גי ונ אמ א, תנ שה ר ני כה זה של ה, כש טה מנ ה לש מו זל וכש
ת ונ אמ יתו תנ בי ם בש דה ן אה מו. ובל ר עי בי חנ תש הי נו ולש מל זון מי הי ה לש תונה חש תנ הנ כות, וש רה יו בש לה יק עה הורי ה לש יונה לש על ה. הה תונה חש תנ

ם. הל ר בה טי ענ תש יו ומי לה ם אי עות עולה בש גי

ה רוצל יתו,  בי לש ב  שה של כש ת.  רל אל שש ני ה  תונה חש תנ הנ וש מו,  עי ת  רל בל חנ תש מי ה  יונה לש על הה ם  אי הה ך.  כה םא  ל ך  רל דל לנ א  יוצי של כש
ים חי םא פותש ים ל ירי פי ל סנ ר של של קל פות בש לי קש בי לו  פי ס, אמ חה נש י פי בי ר רנ מנ נו. אה רש מנ אה י של פי בות כש קי י נש תי שש ר בי טי ענ תש הי לש

יך. נל פה חון לש תש פי

ל אי רה שש י יי תי י בה ני שש תוב (ישעיה ח) לי כה מו של ים, כש תי י בה ני ין שש ת בי דל ה עומל תורה ה הנ מו זל עון, כש מש י שי בי ר רנ מנ אה
םא ל דול וש תוב (דברים ה) קול גה כה דול, של ה] קול גה יון [זל לש על ר] הה תה סש ני ר. [הנ לוי יותי ד גה חה אל יון, וש לש ר על תה סש ד ני חה גו'. אל וש
אי, שנ חמ את [בו] ה' בנ רון, יוצי גה ית הנ ענ בי נובי של הו כש זל ה. וש לל גנ תש םא מי ל ע וש מה שש םא ני ל ה הוא של זל י הנ ימי ני פש קול הנ הנ ף. וש יהסה

ים. מי עולה ע לש מנ שש םא ני ל י של ימי ני ק פש הוא דנ ק. וש םא פוסי ל ענ וש יד נובי מי תה וש

ת, ענ מנ שש םא ני ל ה של אותה א] מי א [יוצי יוצי ע] של מה שש ני ע [של מה שש ה ני זל עמקםב. וש יא קול ינ הי ה של תורה את הנ אן יוצי כה ומי
י תי ין שש ז בי ה, אוחי הוא תורה עמקםב של ל ינ קול של פו. וש קש תה ומי כםחו  ה מי חוצה א הנ יוצי וש מו  ז עי חה אל בור נל די הנ ך  ר כה חנ אנ וש

ע. מה שש ני חוץ של בנ ה של זל ז בה אוחי ע, וש מה שש םא ני ל ה של זל י הנ ימי ני פש ז בנ בות. אוחי קי נש

ת רל תל סש ני ה הנ יונה לש על ה הה מה כש י חה ים זוהי עי מה שש ני םא  ל ם של יי ננ ים. שש עי מה שש ני ם של יי ננ ים, ושש עי מה שש ני םא  ל ם של ם הי יי ננ שש
ע אותו מה שש םא ני ל אי, של שנ חמ ט בנ ענ ה מש לה גנ תש את ומי יוצי ך  ר כה חנ ת. אנ ענ מנ שש םא ני ל ה וש לה גנ תש םא מי ל ה של בה שה חמ מנ ת בנ דל עומל של

אי. שנ חמ א בנ יוצי ק וש הוא דנ דול, של א קול גה רה קש ני של

ה זל דול הנ גה קול הנ מו. הנ ז עי חה אל נל בור של די עמקםב וש ל ינ קול של אן הנ כה ים מי אי יוצש ם של ים, אותה עי מה שש ני ם של ם הי יי ננ שש
ה זל רון הנ חמ אנ בור הה די הנ "ת. וש יי את בנ רי קש ה ני בה קי ל נש כה ה, וש יונה לש על ה הה מה כש חה ת לנ יי יא בנ ע, הי מה שש םא ני ל אי של שנ חמ הוא בנ של

ית. אשי י"ת רי י"ת, בי בי ה בש ילה חי תש ה מנ תורה ן הנ ל כי ענ ה. וש הוא תורה עמקםב של ל ינ קול של ת לנ יי הוא בנ

נו יש הנ ם,  יי מנ שה ת הנ ע. אי לה צי הנ ת  ים אל להי אל ן ה'  בל יי ונ תוב  כה של נו  יש הנ ים,  להי אל א  רה בה ית  אשי רי בש ר,  מנ אה וש ח  תנ פה
ים. יי חנ ץ הנ רל י אל אי זוהי דנ י. ונ מנ צה עמ ם מי צל ר על מנ אל נל מו של ץ, כש רל אה ת הה אי ם. וש דה אה ל הה הה אל אל בי יש תוב ונ כה של

יך. לל גש רנ דםם לש המ יך  בל יש ית אם שי ד אה י ענ יני ימי ב לי י שי ני אדם ם ה' לנ אג ר, (תהלים ק) נש מנ אה עון וש מש י שי בי ח רנ תנ עוד פה
םאל מ ית, שש רומי דש ית בי בי עמרה ר מנ שי קנ י, לש יני ימי ב לי ת שי רל ה אומל תונה חש תנ ה הנ גה רש דנ ה לנ יונה לש על ה הה גה רש דנ י - הנ ני אדם ם ה' לנ אג נש
עמקםב. ה ינ ם ה' זל אג י - נש ני אדם ם ה' לנ אג לות. נש זה ים ומנ בי י כוכה די ים עובש מי ענ ר הה אה ל שש ם של ת כםחה בםר אל שש י לי די ין, כש יהמי בש
ה, טה מי שש י - זו  ני אדם ל. לנ ה יובי ם ה' - זל אג ר נש חי ר אנ בה ץ. דה רל אה ל הה דון כה ית אמ רי בש רון הנ ה (יהושע ג) אמ י - זל ני אדם לנ
ר שי קנ יך לש רי ה צה טה מי ל, ושש יובי יל בנ חי תש ין מנ יהמי י הנ רי המ י - של יני ימי ב לי י. שי ני דם ת אמ י אל תי בש הנ ה (שמות כא) אה תוב בה כה של

ין. יהמי בש

ר, שי קנ תש הי ה לש רוצל של את.  כש רי בש ני יום של םאל מי מ שש ין ובי יהמי ם בש לי יום שה קי ת בש רל של קש םא ני ל ה זו  טה מי ה, שש אי םא רש ב
ל ן של מנ זש ד הנ יום ענ ין בו קי םאל, אי מ ד שש צנ הוא מי ל של לנ גש ה. ובי זל ם הנ עולה ת הה א אל רה ה ובה דה גש נל םאל כש מ רוענ שש יט זש הושי
ם, לי יום שה קי םאל בש מ שש הנ וש ין  יהמי ין הנ ילה בי הש תי ז  אה וש ין.  יהמי בש ז  ר אה שי קנ תש מי חוד  יום לש אותו  בש י, של יעי בי שש ף הנ לל אל הה

ים. מי עולה ם לש שה זוז מי םא תה ז ל אה ה, וש שה דה ץ חמ רל אל ים וש שי דה ם חמ יי מנ או שה צש מה יי וש

םא ל וש יך,  לל גש רנ דםם לש המ יך  בל יש ית אם שי ד אה תוב ענ כה , של ן יהדוענ מנ ד זש א ענ לה י? אל יני ימי ב לי יד שי עממי ננ ה  מל ך, בנ ם כה אי
כםל יות הנ הש י, לי רםצי פש םאול תי מ ין ושש י יהמי תוב (ישעיה נד) כי כה ים, של מי עולה ם לש שה זוז מי םא תה ן ל מנ אותו זש ל בש בה יד. אמ מי תה
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ד. חה אל

ל רות של בש חנ תש הי ה בש טה מנ לש ה של ינה כי ץ - זו שש רל אה ת הה אי ה). וש ינה ה (בי יונה לש ה על ינה כי ם - זו שש יי מנ שה ת הנ ה, אי אי םא רש ב
ו. שה כש ד ענ ים ענ רי בי חמ ירו בו הנ עי הי מו של ר כש מנ אל י נל רי המ ד, ונ חה אל ה כש בה קי ר ונש כה זה

ים סוקי י פש ני ר, שש מנ אה עון וש מש י שי בי ח רנ תנ נו. פה לי צש אן אל ר כה בה עון, דה מש י שי בי ר רנ מנ מו. אה ת. קה כל לל ה] לה צה [רה צו  רה
ים יי ם חנ יכל להי ה' אל ים בנ קי בי דש ם הנ תל אנ ם (שם) וש תוב שה כה ה הוא, וש לה ש אםכש יך אי להל י ה' אל ים, (דברים ד) כי תובי כש
י ה' ה, כי אל רש םא תי ם. ב הל ירו בה עי ים הי רי בי חמ הנ קומות, וש ה מש מה כנ ם בש נו אותה רש אנ לו בי לה ים הנ סוקי פש ת הנ יום. אל ם הנ כל כגלש
ת לל אוכל ש] וש אי ייש  ש, [וש ת אי לל ש אוכל ייש אי ים של רי בי חמ הנ תוך  ה בש זל ר הנ בה דה ר הנ מנ אל י נל רי ה הוא, המ לה אםכש ש  אי יך  להל אל

. שוהה רש ש, ופי אי ה מי קה זה ש חמ ייש אי יות של ה, הל ה אותה ידה מי שש ה ומנ אותה

ת או לל חל גנ תוך הנ ה מי עולה ת של בל הל לש שנ ל בנ כי תנ סש דוש, יי קה חוד הנ יי ת הנ מנ כש ת חה ענ דנ ה לה רוצל י של ה, מי אי םא רש ל ב בה אמ
ר]. חי ס [אנ ר גנ בה דה ת בש זל חל אל נל של א כש לה ה אל םא עולה ת ל בל הל לש שנ י הנ רי המ ק. של דולי ר של תוך ני מי

חםר או ה שה ז בה חה אל נל ד אור של חה אל יר, וש אי מי ן של בה ד אור לה חה י אורות. אל ני ה ייש שש עולה ת של בל הל לש שנ ה, בנ אי םא רש ב
א סי הוא כי חםר של שה ת או  לל כי אור תש יו אותו  תה חש תנ ר, וש יהשה ך  רל דל ה בש עולל ה וש לה עש מנ ן הוא לש בה אור לה ת. אותו  לל כי תש

ן. בה אותו לה לש

הוא ת של לל כי ן תש ול חםר או גה אותו אור שה ד. וש חה כםל אל יות הנ הש ה לי זל ה בה ים זל זי חה אל נל יו, וש לה ה עה ן שורל בה אותו אור לה וש
ק, לי דה הי ר לש חי ר אנ בה דה ז בש חה אל חםר נל ת שה לל כי ה תש א זל סי כי ת. וש לל כי תש ה סוד הנ ל זל ענ ן, וש בה אותו לה בוד לש א כה סי ה הוא כי טה מנ לש

יון]. לש על ן [הה בה לה אור הנ ז בה חי אה הי ר אותו לש עורי הוא מש הנ ה, וש טה מנ לש הוא מי של

י רי המ ים, של מי עולה ה לש נל תנ שש םא מי יו ל לה עה ן של בה אותו אור לה דםם. וש יות אה הש ר לי ים חוזי מי עה פש ה לי זל חםר הנ שה ת הנ לל כי תש הנ וש
ז חה אל ה נל זל דםם, וש ים אה מי עה פש לי חםר, וש ת או שה לל כי ים תש מי עה פש לו. לי לה ים הנ ני וה גש ה לנ נל תנ שש ה מי ת זל לל כי ל תש בה ן, אמ בה יד לה מי הוא תה
יר אי הה ן בו לש קה תג מש יו של תה חש תנ הוא של ר הנ בה דה ה בנ טה מנ ז לש חה אל ן. נל בה יון] לה לש אותו אור [על ה בש לה עש מנ ז לש חה אל ים. נל די דה י צש ני שש לי

ז בו. חי אה הי יק] ולש לי דש הנ ים לו לש מי שה ים של רי בה [דש

יו, לה ה עה שורל ה וש טה מנ ק בו לש בה דש ני ה של ל מנ כה י בש רי המ ה. של ים לה מי שה ר של בה אותו דה ה לש ידה מי שש יד ומנ מי ת תה לל זו אוכל וש
לויהה י בו תש רי המ ל, של יות אוכי הש לי יד וש מי שש הנ יא לש כו הי רש דנ שום של ל אותו, מי אוכי יד אותו וש מי שש ת מנ לל כי אותו אור תש

ה. טה מנ ה לש ק בה בה דש ני ה של ל מנ ת כה לל יא אוכל ן הי כי לה כםל. וש ל הנ ת של ול כםל, מה ת הנ דנ מה שש הנ

ה ר מםשל מנ ה אה ל זל ענ ה אורו, וש נל תנ שש םא מי ל ים וש מי עולה יד לש מי שש םא מנ ל ל וש םא אוכי יו ל לה ה עה שורל ן של בה אותו אור לה וש
יך להל ר ה' אל מנ ה אה ל זל ענ יו. וש תה חש ה תנ שורל ה של ל מנ יד כה מי שש ל ומנ אי. אוכי דנ ה ונ לה ה הוא. אםכש לה ש אםכש יך אי להל י ה' אל כי

ל. כנ םא אה ל יד וש מי שש םא הי ל יהה של ה הה לה עש מנ לש ן של בה אותו אור לה ה בש מםשל שום של ינו, מי להי םא אל ל וש

ל אי רה שש י יי די ל יש א ענ לה ן אל בה אור לה ד בש חי אנ תש הי ה לש זל ת הנ לל כי תש אור הנ ק הה לי דה הי רות לש עורש תש הי ין לו  ה, אי אי םא רש ב
יו. תה חש ים בו תנ קי בה דש ם ני הי של

ל אי רה שש יו, יי תה חש ק בו תנ בה דש ני ה של ל מנ יד כה מי שש הנ ה לש זל חםר הנ שה ת וש לל כי אור תש ל הה ך של רל דל י של ל פי ף ענ ה, אנ אי םא ורש וב
ה' ים. בנ יי ם חנ יכל להי ה' אל ים בנ קי בי דש ם הנ תל אנ וש תוב (דברים ד)  כה של הו  יום. זל קי ים בש די עומש וש יו  תה חש תנ ים בו  קי בה דש ני
ק בו בה דש ני ה של ל מנ יד כה מי שש ל ומנ אוכי חםר של ת שה לל כי אותו אור תש ם], בש יכל להי ה' אל א בנ לה [אל ינו  להי םא אל ל ם וש יכל להי אל

יום. ם הנ כל ים כגלש יי תוב חנ כה ים, של יהמי קנ ים בו וש קי בש דנ תש ם מי תל אנ יו, וש תה חש תנ

ת בל הל לש שנ א בנ צה מש כםל תי הנ וש אן.  יון כה לש סוד על יף אותו, וש קי מנ ר של תה סש ה אור ני לה עש מנ רוי לש ן שה בה לה אור הנ ל הה ענ וש
י בי ם רנ כו עי לש אן. הה נו כה שש גנ פש ני ן של מה חמ רנ רוך הה ר, בה מנ קו. אה שה ס ונש חה נש א ר' פי ה. בה ים בה יוני לש על ל הה מות של כש חה ה וש עולה של

ין. ילי ה מי לשה ס שש חה נש פי

שום מי דוש של קה חוד הנ יי ה הוא בנ מה כש חה נו סוד הנ רש מנ אה ה של עון, זל מש י שי בי ר רנ מנ ים. אה רי בי חמ הנ עון וש מש י שי בי רו רנ זש חה
יר. אי מי ן של בה הוא אור לה יה"ו, של ז בש חה אל נל חםר של ת שה לל כי דוש הוא אור תש קה ם הנ שי ל הנ ה של רונה חמ "א אנ ך הי כה

ה טה מנ לש ל  אי רה שש יי ים בו  קי בה דש ני םא  ל של ן  מנ זש בי א  לה אל ים ה'.  מי עה פש לי וש ד',  ת  לל כי תש אור הנ הה ים  מי עה פש לי ה,  אי רש םא  ב
א רה קש ז ני ן, אה בה לה אור הנ ם הה ר עי בי חנ תש הי ים אותו לש רי עורש מש ים של מי עה פש לי ן הוא ד', וש בה לה אור הנ ז בה חי אה הי יק אותו לש לי דש הנ לש
ה רה בש חנ תש םא הי ל שום של ם? מי ענ טנ ה הנ י ה', מה לי תוב בש רה כה עמ ה. ננ תולה ה בש עמרה ילה ננ הש י יי תוב (שם כב) כי כה נו? של ן לה יי ננ ה'. מי

ר ד'. אה שש ני ם, וש שה ה מי עולה את וש צי מש םא ני "א ל ה, הי בה קי ר ונש כה ים זה אי צה מש םא ני ל קום של ל מה כה ר, ובש כה זה בש

יא ד. הי חה אל ר כש בי חנ תש כםל מי ז הנ י אה רי המ את ה', של רי קש יר ני אי מי ן של בה לה אור הנ ת בה רל בל חנ תש מי ן של מנ ל זש יא כה י הי רי המ של
הו זל ד. וש חה כםל אל ז הנ אה ה, וש יק אותה לי דש הנ יהה לש תל חש ים תנ די עומש ה] וש טה מנ ה [לש ים בה קי בה דש ל ני אי רה שש יי ן, וש בה לה אור הנ ת בה קל בל דש ני
ן, בה לה אור הנ ר בה בי חנ תש ק, מי לה דש ני של יק. וכש לי דש הנ ה לש זל ת הנ לל כי תש אור הנ לה ר אותו  עורי ה מש עולל ן של שה עה הל ן, של בה רש קה סוד הנ

ד. חה חוד אל יי ק בש ר דולי ני הנ וש

צון רה של יו. כש תה חש תנ ק בו  בה דש ני ה של ל מנ ל כה יות אוכי הש לי יד וש מי שש הנ ה לש זל ת הנ לל כי תש אור הנ ל הה של כו  רש דנ שום של ומי
ע ז נודה אה וש גו'.  וש ה  עםלה ת הה ל אל םאכנ ת ה' ונ ש  פםל אי תי ונ תוב (מלכים-א יח)  ז כה ד, אה חה בור אל חי ק בש ר דולי ני וש א  צה מש ני
ים בי לה יו חמ תה חש ל תנ ד. אוכי חה הוא אל ן וש בה אור לה ק בש בה דש ת ני לל כי ד. אור תש חה ר אל של קל ד וש חה בור אל חי ק בש ר דולי ני אותו  של
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ק] ה [דולי הוא עולל ן של מנ זש א בי לה יו, אל תה חש ל] תנ םא אוכי י ל רי המ עולות של הוא וש ל [נ"א וש םא אוכי ה ל זל ע של מה שש מנ עולות של וש
ד. חה חוד אל יי ר בש שה קש כםל ני הנ ם, וש ים כגלה מי עולה לום הה ז הוא שש אה ן, וש בה לה אור הנ ר בה בי חנ תש ר ומי שה קש כםל ני הנ וש

ה לל ל. אי אי רה שש יי וש ם  יי וי לש ים  ני יו כםהמ תה חש תנ ים בו  קי בש דנ תש ה, מי זל ת  לל כי יו אור תש תה חש יד תנ מי שש הנ לש יים  סי ר של חנ אנ וש
ים ירי אי ד ומש חה אל אורות כש ים הה קי בה דש ני ם. וש יהל לי ק עמ ר דולי ני ה. וש לה פי תש ה בי לל אי ב, וש לי צון הנ רש ה בי לל אי יר, וש שי ת הנ ונ דש חל בש

ים. תוני חש תנ ים וש יוני לש ים על כי רש בה תש מות, ומי עולה הה

ל יף ענ הוסי א ו' - לש לה תםב! אל כש יך לי רי ם צה תל ם? אנ תל אנ יום. וש ם הנ כל ים כגלש יי ם חנ יכל להי ה' אל ים בנ קי בי דש ם הנ תל אנ ז וש אה וש
חםר ת שה לל כי אור תש אותו  בש ים בו  קי בש דנ תש ם מי תל אנ וש ים,  ידי מי שש ומנ ים  לי אוכש וש ים בו  קי בה דש ני ם  הי עולות של וש ים  בי לה חמ
לום, חמ ים לנ ים טובי ני וה גש ל הנ ן] כה מה גה רש אנ ת וש לל כי יום. [ס"א ותש ם הנ כל ים כגלש יי תוב חנ כה הו של ים. זל יהמי ם קנ תל אנ ת וש לל אוכל של
כםל הנ שום של תון. ומי חש תנ ם הנ עולה ל הה ה ענ שורל ת וש ול בו מה ן של ילה הוא אי יד, וש מי יד תה מי שש ל ומנ הוא אוכי ת של לל כי תש חוץ מי

יד. מי שש ל ומנ יו, הוא אוכי תה חש ה תנ שורל

ים] לי אוכש ים וש ידי מי שש ם [מנ כגלה ה, וש לה עש מנ ם לש אות הי בה ה צש מה כנ ה, וש לה עש מנ ם לש יי מנ שה ה בנ ם שורל ך, גנ ר כה םאמנ ם ת אי וש
ס, ר גנ בה ם דה הי ך, של םא כה ים ל תוני חש תנ ל הנ בה ים, אמ לי לה כש ת ני לל כי אותו אור תש ה בש לה עש מנ לש ם של ל אותה ה, כה אי םא רש ים. ב יהמי קנ
ר חי ר אנ בה דה ה  ין לה אי וש ם.  יד אותה מי שש ל ומנ ן אוכי כי לה וש יו.  לה ה עה שורל ד וש עומי ה] של ל מנ ה ענ טה מנ ר לש חי ם [נ"א אנ עולה הה

יו. לה ד עה עומי ה של ל מנ יד כה מי שש ת מנ לל כי תש אור הנ שום של ד, מי מנ םא יגשש ל ם של עולה ה בה טה מנ לש

ד חה ל אל הומות. כה ה תש עה בש שי ים לש קי לה חל ה נל עה בש ם. שי עולה ק הה לה חל י אורות נל יני ל מי ים של ני וה ה גש שה מי חמ ים ונ עי בה רש אנ בש
ם יי ם, ומנ ב אותה נוקי ים וש ני בה ם אמ אותה ס אותו אור בש נה כש ני הום, וש תש תוך הנ לות בש גש לש גנ תש ים מי ני בה אמ לו, ונ הום של תש ה בנ כל מנ

ים. די דה י צש ני שש ה לי סל כנ הום ומש תש ל הנ ד ענ חה אל ד וש חה ל אל ים כה עי שוקש ם, וש הל ים בה אי יוצש

תו, רה בש חל אור בש ל הה גי לש גנ תש הום. מי תש י הנ די דש ת צי ענ בנ רש אנ ה לש כל ס אור ומנ נה כש ני וש ים,  בי קה נש ם  אותה ם בש יי ים מנ אי יוצש
ים כי שה חמ ים] בנ ים [שורי כורי הומות, וש ה תש עה בש שי ה בש עה בש ם שי ל אותה ים כה זי אוחמ ם, וש יי מנ ים הנ קי לה חל נל ד, וש חה אל ים בש שי ופוגש
אורות. מש ם  אותה בש ים  לי גש לש גנ תש ומי ים  די יורש וש ם  יי מנ הנ ים  עולי וש ם,  הל בה ים  בי רש עה תש מי לו  לה הנ ים  כי שה חמ הנ וש הום.  תש הנ ל  של

ים. שוכי ים חמ אי רש םא ני ל ם אורות של הל עמשו מי ננ ם, וש יי ך ומנ חםשל ד אורות וש חה אל ים כש בי רש עה תש ומי

נור ל צי ם. כה יי ים מנ מי ם זורש הל הום, ובה תש ל הנ נורות של ה צי שה מי חמ ה ונ עה בש שי ים לש קי לה חל נל רו, וש בי חמ ה בנ כל ד מנ חה ל אל כה
לק ר: חמ אומי וש רו  בי חמ א לנ הום קורי ל תש ע, כה מה שש קול ני אותו  של ים. וכש עי זש עש דנ זש הומות מי תש הנ קולו, וש ה בש נור עולל צי וש

יך. נורל קול צי א לש הום קורי ל תש הום אל תוב (תהלים מב) תש כה הו של ך. זל ס בש ני כה אל יך וש ימל מי

ם הל ומי ים  חםרי שש ם  הל ומי ים  ני בה לש ם  הל מי ים.  ידי גי ה]  שה מי חמ [ונ ים  מוני ושש ים]  שי שי [וש אות  מי לש  שש ה  לל אי ת  חנ תנ
ת של את רל רי קש ת ני חנ ל אנ כה תות, וש שה ה רש רי שש ע על בנ שש מו בי קש רש ים ני ידי ם גי ד. אותה חה ן אל ול עמשו גה ננ ה וש זל ה בה לו זל לש כש ים. ני מי דג אמ
ה אי רש מנ תות כש שה י רש תי דות שש ה עומש לל ת אי חנ הום. תנ תש ית הנ תי חש תנ ים בש די יורש ה וש זל ה בה זל מו  קש רש מו] ני יש קנ תש ים. [הי ידי גי

ת. חםשל נש ה הנ אי רש מנ רות כש חי תות אמ שה י רש תי ל, ושש זל רש בנ הנ

ם יי ד, ומנ חה אל רות כש בה חג תות מש שה ן רש ל אותה םאל. כה מ שש ד מי חה אל ין וש יהמי ד מי חה ם, אל יהל לי ים עמ די אות עומש סש י כי ני שש
ד חה אל חםר, וש יענ שה קי ל רה א של סי ד כי חה אות, אל סש י כי ני ם שש ה. אותה לל אי תות הה שה רש ים בה סי נה כש ני נורות וש ם צי אותה ים מי די יורש
חםר. שה יענ הנ קי רה ל הה א של סי אותו כי ד] בש חה אל ים [בש ים, עולי ם עולי הי של לו, כש לה אות הנ סש כי י הנ ני ש. שש חנ יענ תנ קי ל רה א של סי כי

ש. חנ תנ יענ הנ קי ל רש א של סי אותו כי ים בש די ים, יורש די יורש של וכש

א סי אותו כי ין, וש יהמי חםר מי שה יענ הנ קי רה ל הה א של סי אותו כי םאל. וש מ שש ד מי חה אל ין וש יהמי ד מי חה לו, אל לה אות הנ סש כי י הנ ני שש
ים בו. די יורש םאל וש מ יענ שש קי ל רה א של סי כי יך הנ מי נש חםר, מנ שה יענ הנ קי רה ל הה א של סי כי ים בנ עולי של םאל. כש מ שש ש מי חנ תנ יענ הנ קי ל רש של

ים יסי ני כש ם ומנ תוכה תות לש שה רש ן הה ל אותה ים כה חי ים] לוקש חי לוקש ים וש די ד, [יורש חה אל ד בש חה אות אל סש כי ים הנ לי גש לש גנ תש מי
א סי ד כי עומי הומות, וש תש ם הנ ל אותה כה ה מי לה עש מנ ה לש עולל ד וש חה א אל סי ד כי ה. עומי תונה חש תנ הום הנ תש ית הנ תי חש תנ ם לש אותה
נורות ם צי ל אותה כה הומות. וש ם תש ל אותה ים כה לי גש לש גנ תש מי לו  אות אי סש י כי ני ין שש הומות. בי תש ל הנ ל כה ה של טה מנ ר לש חי אנ

לו. לה אות הנ סש כי י הנ ני ין שש עמצו בי נש ני

ם, הל ים בה חוזי ים אמ רי חי ם אמ ל אותה כה כםל, וש ל הנ ים של יוני לש ם על ה הי עה בש ם. שי נורות הי ה [אורות] צי שה מי חמ ים ונ עי בש שי
ה. זל ד הנ צנ ה בנ זל א הנ סי כי י הנ לי גנ לש גנ ים בש עוצי ה, ונש זל ד הנ צנ ה בנ זל א הנ סי כי י הנ לי גנ לש גנ ים בש עוצי ם נש כגלה וש

ם. ים אותה עי ובוקש הומות  תש בנ ים  כורי ים  די יורש של ם  ים. אותה די יורש וש ים  עולי ם  יי מנ הומות]  תש בנ [נ"א  ם  הל בה
ל ים של ני וה ה גש עה בש אן שי ד כה ים. ענ ינמי ת הנ ענ בש שי ים לש אי לש מנ ים ומש עולי ים, וש ני בה אמ י הה בי קש ם ני אותה ים בש סי נה כש ים ני עולי ם של אותה

יון. לש סוד על אורות בש

יהם ד הוא  חה אל יהם הה הנ ם. אותו  ל אותה ד כולי חה יהם אל וש ים,  ינמי ה  עה בש שי ים לש קי לה חל נל ים  רי חי ה אורות אמ עה בש שי
יהם לנ ים בו  כי ומנ יהם  הנ אותו  תוך  ים לש סי נה כש ני לו  לה ה אורות הנ עה בש ים בו. שי לולי ים כש ינמי ת הנ ענ בש ל שי כה יון של לש על הה
ים לי חה ה נש עה בש שי לש הו  כה הי תוב (ישעיה יא) וש כה ים, כנ לי חה ה נש עה בש שי ק לש לה חל ד נל צנ ד וש ל צנ כה ים. וש די דה ה צש עה בש שי ים] לש עי בש שי [לש
ת קל לל חל נל ך  רל דל וש ך  רל ל דל כה וש ים,  כי רה ע דש בנ של לש ק  לה חל נל ר  הה נה וש ר  הה נה ל  כה וש רות,  הה נש ה  עה בש שי לש ק  לה חל נל ל  חנ ננ וש ל  חנ ננ ל  כה וש גו'.  וש

ם. תוכה ים לש סי נה כש ם ני יהם כגלה י הנ ימי ל מי כה ים, וש ילי בי ה שש עה בש שי לש



96

ם, ה הי שה יהם. שי תוך הנ ים לש סי נה כש ים ני יוני לש ה אורות על עה בש ים. שי די דה ה צש עה בש שי ים לש די יורש ים וש ה אורות עולי עה בש שי
ד חה ין אל ני רות. תנ הה ם נש ל אותה כה ים, לש ם ינמי ל אותה כה יו לש ימה ק מי לי חנ ך מש יהם, כה ל הנ נוטי מו של ים. כש אי ד יוצש חה יון אל לש על ומי
ב שואי אםב, וש שש לי יענ  גי ל, ומנ זל רש בנ ים כש קי זה ם חמ יו כגלה שה קנ שש ד. קנ צנ א בנ רות בה הה ם נש ל אותה כה ט בש םאל שה מ ד שש צנ ה בש טה מנ לש
ב רל חל כש שונו  ת לש דל דל חג שונו] מש ש. [חםד לש ים אי טי שונו לוהמ יו ולש יו. פי נה פה ים לש כי שה חש אורות נל ם הה ל אותה כה ה. וש קומה מש

ה. קה זה חמ

ים יוני לש אורות על ים, וש כי שה חש אורות נל הה ש וש דה קש מי ת הנ א אל מי טנ ז מש אה יהם, וש תוך הנ ש לש דה קש מי ס לנ ני כה הי יענ לש גי מנ ד של ענ
ר, בה דה ה סוד הנ ל זל ענ ים. וש מי םא זורש יו ל ימה א ומי יהם קופי הנ םאל, וש מ ד שש צנ יהם בש י הנ ימי ים מי קי לה חל ז נל אה יהם. וש הנ ים מי עולי
ה טה מנ לש ד מי ע יורי רה הה ש  חה נה ים. סוד הנ להי ה ה' אל שה ר עה של ה אמ דל שה ינת הנ כםל חנ רום מי יהה עה הה ש  חה נה הנ תוב וש כה של מו  כש
תוך לו לש פש יי ד של ה ענ טה מנ תות לש פנ ד לש יורי ים, וש ירי רי מש ם הנ יי מנ י הנ ני ל פש ט ענ הוא שה ה], וש טה מנ ה לש לה עש מנ לש ה [ס"י מי לה עש מנ לש

ריששתו.

ש חה ייש נה םאל. וש מ ד שש צנ ם. הוא לש דה אה ל הה ים של רי תה סש ני יו הנ עה מי ס בש נה כש הוא ני ם, וש עולה בה ת של ול ה הוא מה זל ש הנ חה נה הנ
. נוהה רש אנ בי מו של ם כש דה אה ן הה ם בל ים עי כי ם הולש יהל ני ין. שש ד יהמי צנ ים בש יי חנ ל הנ ר של חי אנ

ת מנ הוא זגהמ שום של ה, מי זל מו  ע כש רנ הה ם לש כה ם חה הל ין בה ה אי דל שה יות הנ ר חנ אה ל שש י כה רי המ ה, של דל שה ינת הנ כםל חנ מי
ך שה מש ם ני דה . אה נוהה רש אנ י בי רי המ יו, ונ רה חמ ך אנ הולי י של ל מי כה ת ולש ול ם לו מה הוא גורי יו, של רה חמ ך אנ שה מש ני י של מי ב. אוי לש הה זה הנ
ים יעי גי מנ ד של ם, ענ יהל רי חמ כו אנ רש דנ צונו וש ך רש שה מש ך ני ד, כה יורי מו של ה. כש טה מנ לש ה של ל מנ כה ת בש ענ דנ ד לה יורי ה וש טה מנ יו לש רה חמ אנ
ק בנ דש ני תו וש שש אי ם וש דה ר אה חנ ך אנ שנ מש הוא ני ם, וש ז קה ה. אה קום זל מה ים בש טי יו שה כה רה ם ודש עולה ת הה ונ אמ ים תנ רואי ה וש זל ש הנ חה נה לנ
תו מש זגהנ ה  קה סש פה םא  י, ל יננ ר סי הנ לש ל  אי רה שש יי יעו  גי הי ד של ענ יו.  רה חמ אנ או  בה דורות של ל הנ כה ולש ת  ול ם מה הל לה ם  רנ גה וש ם,  הל בה
ת קול ה' עו אל מש שש יי תוב? ונ ה כה ה, מנ טה מנ ת לש ול ה בו מה שורל ץ של עי קו בה בש דש ני או וש טש חה ן של יוה ר. כי אי בה תש י ני רי המ ם, ונ עולה הה מי

ך. לי הנ תש א מי לה אן, אל תוב כה ין כה ך אי לי הנ ן. מש גה ך בנ לי הנ תש ים מי להי אל

ים. יי חנ ץ הנ עי ד מי רה פש יהה ני םא הה ל יון וש לש על אור הה ת הה מנ כש חה ד בש עומי ה וש יהה עולל א, הה טה םא חה ם ל דה אה ד של ה, ענ אי םא רש ב

טוב. ב הנ זנ עה ע וש ע רה יהדנ ים, וש יי חנ ץ הנ עי ד מי רנ פש ני ד של ם ענ יהל רי חמ ך אנ שנ מש ה, ני טה מנ ת לש דל רל לה ת וש ענ דנ תו לה וה אמ יל תנ די גש הי ן של יוה כי
ץ ם עי ה עי ירה ין לו די ע, אי ר רה חנ ך אנ שה מש ני י של ע. מי ך רה גגרש םא יש ה ל תה ע אה שנ ץ רל פי ל חה םא אי י ל תוב (תהלים ה) כי ה כה ל זל ענ וש

ים. הנחניי

ר ל זםהנ יום של קי ים בנ די עומש ה וש יונה לש ה על מה כש ים חה עי יודש יו  הה ה וש לה עש מנ לש ים קול מי עי יו שומש או, הה טש םא חה ל ד של ענ וש
ל, אי רה שש או יי טש םא חה ל ד של ה, ענ מו זל עממםד בו. כש לו לנ םא יהכש ה ל טה מנ לש לו קול של פי או, אמ טש חה ן של יוה ים. כי די םא פוחמ ל יון וש לש על הה
יהה ע הה רה ר הה ייצל טול  ז בי י אה רי המ ה, של זל הנ ש  חה נה ת הנ מנ זגהמ ם  הל ה מי לה טש בנ תש ני י  יננ ר סי ל הנ ענ ל  אי רה שש יי דו  מש עה ה של עה שה בש

ה. טה מנ דו לש םא יהרש ל ה וש לה עש מנ לו לש עה ים וש יי חנ ץ הנ עי זו בש חש אל ז נל אה ם, וש הל חו אותו מי דה ם וש עולה הה מי

ם הל ר לה גנ ז חה אה . וש מםענ שש לי ת וש ענ דנ ים לה חי מי ם אורו ושש יהל יני עי יונות, וש לש יות על רש לנ קש פנ סש ים אנ רואי ים וש עי יו יודש ז הה אה
א מי טנ םא יש ל וש ה  זל הנ ש  חה נה ם הנ יהל לי לט עמ שש ל לי םא יוכנ ל של דוש  קה הנ מו  יות שש ל אותי גורות של הוא חמ רוך  בה דוש  קה הנ
ן ם אותה הל מי לו  טש ים, ובה יוני לש אורות על גות וש רה ן דש ל אותה ם כה הל מי לו  טש ל, בה גל עי בה או  טש חה ן של יוה ם. כי קםדל מו  ם כש אותה
ל כה ת לש ול מו מה רש גה ם וש קםדל מו מי ע כש רה ש הה חה ם נה יהל לי יכו עמ שי מש הי דוש, וש קה יון הנ לש על ם הה שי הנ רו מי טש ענ תש הי נות של זגיה גורות מש חמ
או ירש יי יו ונ נה ן עור פה רנ ה קה ני הי ה וש ת מםשל ל אל אי רה שש י יי ני ל בש כה ן וש רם המ א אנ ינרש תוב? (שמות לד) ונ ה כה ך מנ ר כה חנ אנ ם. וש עולה הה

יו. לה ת אי של גל מי

ים יוני לש ים אורות על ם רואי כגלה ה. וש דםלה גש יהד הנ ת הנ ל אל אי רה שש א יי ינרש ה [שמות יד], ונ לה חי תש תוב בנ ה כה ה מנ אי םא רש ב
םא ל ים וש יו רואי יהם הה ל הנ ענ קולת. וש ת הנ ים אל ם רםאי עה ל הה כה תוב, (שם כ) וש כה ה, של ירה אי מש יהה של רש לנ קש פנ סש אנ ים בש ירי אי ומש
תוב כה אות, של רש ים לי כולי יש יו  םא הה סור ל רש סנ י הנ ני או, פש טש חה ר של חנ הו. אנ וי נש אנ י וש לי ה אי תוב (שם טו) זל כה ים, של די פוחמ

יו. לה ת אי של גל או מי ירש יי (שם לד) ונ

י לי ם כש ם אותה הל לו מי טש בה ב, של ר חורי הנ יהם מי דש ת על ל אל אי רה שש י יי ני לו בש צש ננ תש יי ם, (שם לג) ונ הל תוב בה ה כה ה מנ אי םא רש ב
ה ם מנ הל מי לו  טש בה ן של יוה ע. כי רה ש  חה ם נה הל לט בה שש םא יי ל י של די י כש יננ ר סי הנ ם] בש הל בה רו  גש חנ תש הי ם] [של הל בה רו  בש חנ תש הי ן [של יי זנ

ה. נל חמ מנ ן הנ ק מי חי רש ה הנ נל חמ מנ חוץ לנ ה לו מי טה נה ל וש אםהל ת הה ח אל קנ ה יי תוב? (שם) ומםשל כה

ן יי י זנ לי ם כש ל אותה אי רה שש יי מי לו  טש בה ה של ע מםשל יהדנ ן של יוה א כי לה ה? אל ל זל ה אל זל סוק הנ פה ה הנ ר, מה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ם - יהל יני בי ש  דה קש אן מי ם יהקום כה אי ם, וש יהל יני דור בי םא לה יהב ע  רה ש  חה ה נה אה לש הה וה אן  כה אי מי דנ ונ י  רי ר, המ מנ ים, אה יוני לש על
ז י אה רי המ ה של ה מםשל אה י רה ה. כי נל חמ מנ ן הנ ק מי חי רש ה הנ נל חמ מנ חוץ לנ ה לו מי טה נה ל וש אםהל ת הה ח אל קנ ה יי יהד - ומםשל א. מי מה טש יי

ה. זל ם לה קםדל יהה מי םא הה ל ה של ע מנ ש רה חה לט נה שש יי

ד. ל מועי ת אםהל עי כה ם, וש תה ל סש ה אםהל לה חה תש הנ א בנ לה ד? אל ל מועי ה אםהל לה חה תש הנ יהה בנ םא הה י ל כי ד, וש ל מועי א לו אםהל רה קה וש
הוא יום ד של ה מועי טוב - מנ ר לש מנ ר אה זה עה לש י אל בי ע. רנ רנ ר לש מנ א אה בה י אנ בי רנ טוב, וש ר לש מנ ר אה זה עה לש י אל בי ד? רנ ה מועי ה זל מנ
ה, ם זל שי בש ה  א לה רה אן קה ם כה רון, גנ סה חי ת בו  טל םא שולל ד] ל ה מועי ה. [מנ שה דג קש ה בו  פה תוסש ני ה של נה בה לש ל הנ ה של וה דש חל

תוב. ד כה ל מועי א לו אםהל רה קה ה וש ל זל ענ ם, וש גנ פש םא ני ל ם וש יהל יני בי ל מי ש] אםהל חה ק [נה חי רנ תש י הי רי המ אות של רש הנ לש

ל ן בנ עה צש ל יי ל בנ ר (ישעיה לג) אםהל מנ אל נל מו של ם, כש תה ל סש יהה אםהל ה הה לה חה תש הנ י בנ רי המ ע - של רנ ר לש מנ א אה בה י אנ בי רנ וש
אן כה ת, מי ול ם מה הל לט בה שש םא יי ל ים של מי עולה ים לש כי רג ים אמ יי ת חנ תי ה לה לה חה תש הנ ד. בנ ל מועי ו אםהל שה כש ענ ח, וש צנ נל יו לה דםתה תי ע יש סנ יי
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ם. עולה ים לה צובי ים קש יי חנ ן וש מנ ן בו זש תה ו ני שה כש י. ענ ל חה כה ד לש ית מועי ר (איוב ל) ובי מנ אל נל מו של ד, כש ל מועי ה אםהל אה לש הה וה
ל ו אםהל שה כש םא יהסורו, ענ ל של ש  מל של ה בנ נה בה לש ל הנ ווג של זי וש א  רותה בש ה חנ לה חה תש הנ ם. בנ גה פש ני ו  שה כש ענ וש ם,  גנ פש ני םא  ה ל לה חה תש הנ בנ

ם. יהה קםדל םא הה ל ה של ד מנ ל מועי א לו אםהל רה ן קה כי לה ן. וש מנ זש ן לי מנ זש ם מי הל לה ווג של זי ד, הנ מועי

השלמה מההשמטות (בין סימן מד - מה) יש כאן כמה שורות

י בי רנ ק וש חה צש י יי בי רנ ה וש הודה י יש בי יו רנ נה פה ים לש בי יושש יו  הה ה, וש תורה ק בנ עוסי ד וש חה ה אל לה יש ב לנ יהה יושי עון הה מש י שי בי רנ
מו רש גה נו של רש מנ אה ב, וש ר חורי הנ יהם מי דש ת על ל אל אי רה שש י יי ני לו בש צש ננ תש יי תוב (שמות לג) ונ י כה רי ה, המ הודה י יש בי ר רנ מנ י. אה יוסי
ל, אי רה שש יי יחנ  ני ה. ננ לה חי תש ם בנ הל ירו אותו מי סי הי ע של ש רה חה נה ם אותו  הל ט בה שולי ה, וש לה עש מנ ן וה מנ אותו זש ם מי יהל לי ת עמ ול מה

םא?. י או ל יננ ר סי הנ ם בש מה ל עי בי קי יון של לש ן על יי י זנ לי נו אותו כש מל ל] מי טי בנ תש ל [יי טנ א, בה טה םא חה ל ענ של הושג ל יש בה אמ

ה? מה נו - לה מל ר מי הוסנ ר של םאמנ ם ת ם? אי דה י אה ני ר בש אה שש ת כי ה מי מה ך, לה ם כה נו, אי מל ל מי טנ םא בה ל ר של םאמנ ם ת אי
ר הנ ה בש רה ה עמטה ל אותה בי םא קי ל ר של םאמנ ם ת אי ל? וש אי רה שש או יי טש חה ה של עה שה ה בש ם מםשל יהה עי י הוא הה רי המ א, של טה םא חה י ל רי המ ונ

ה?. מה ל - לה אי רה שש לו יי בש קי מו של י כש יננ סי

ה ים מנ רי בי חמ הנ רו  מש ה אה סוק זל פה ימו. בש ני פה זו  ר ילחל ב יהשה הי קות אה דה יק ה' צש די י צנ ר, (תהלים י) כי מנ אה ח וש תנ פה
יק די ר צנ מנ אל נל מו של ר, כש ר - הוא יהשה ב. יהשה הי קות אה דה ן צש כי לה יק, וש די מו צנ יק הוא ושש די יק ה', צנ די י צנ ל כי בה רו. אמ מש אה של
ן דה של ה, כש אי םא רש אוי. ב רה ה כה רה שה יש ך  רל דל ת בש כל לל ם לה יהל כי רש דנ נו  קש יתנ ם, וי עולה י הה ני ל בש ימו, כה ני פה זו  ה ילחל ל זל ענ ר. וש יהשה וש

ם. דה אה י הה ני י רםב בש פי א לש לה ן אותו אל ינו דה ם, אי עולה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה הנ

ם גה ם פש רנ גה ם, וש עולה ל הה כה ת לש ול מה ה בו הנ שורל ץ של אותו עי ם לש רנ נו, גה מל ל מי כנ אה ץ של עי ם בה דה א אה טה חה של ה, כש אי םא ורש וב
ל אי רה שש יי דו  מש עה ן של יוה י. כי יננ ר סי הנ ל בש אי רה שש יי דו  מש עה ד של ה ענ נה בה לש ה בנ זל ם הנ גה פש א הנ טש ד חי מנ עה ה, וש לה עש בנ ה מי שה יד אי רי פש הנ לש

יד. מי יר תה אי הה ה לש דה מש עה ה, וש נה בה לש ם הנ גנ ם אותו פש הל ל מי טנ י, בה יננ ר סי הנ בש

ה ך אותה שנ ה ומה ז בה חנ אה ע וש רה ש הה חה נה ט הנ לנ שה ם, וש קםדל מו מי ם כש גי פה הי ה לש נה בה לש ה הנ בה ל, שה גל עי ל בה אי רה שש או יי טש חה ן של יוה כי
ש חה נה י הנ רי המ אי של דנ ע ונ ים, יהדנ יוני לש ים על דושי ן קש יי י זנ לי ם כש ם אותה הל ר מי הוסנ ל וש אי רה שש או יי טש חה ה של ע מםשל יהדנ של יו. וכש לה אי

ה. חוצה ה הנ יא אותה ז הוצי אה ה, וש מה גש פש ני יו וש לה ה אי יכה שי מש הנ ה לש נה בה לש ז בנ חנ אה

ה ה בה רה ם שה גה פש הנ ן של יוה לו, כי ן של יי זנ י הנ לי ל כש ה של רה עמטה ד בה מנ עה ענ  הושג יש ב של ל גנ ף ענ ם, אנ גי פה הי ה לש דה מש עה ן של יוה כי וש
יהה ה, ומותו הה ט בה יהה שולי הה ה של מםשל ט לש רה יים, פש קנ תש הי ם לש דה םא יהכול אה ם, ל דה ל אה א של טש חי ה בנ מה גש פש ני מו של ה כש רה זש חה וש
או לו. רש ד קה ל מועי ך אםהל ל כה ענ ר. וש חי םא אנ ל יד וש מי ענ תה הושג ת יש יים אל קנ ה לש שות בה יהה רש םא הה ה ל ל זל ענ יון. וש לש ר על חי ד אנ צנ בש

ם. עולה ל הה כה צוב לש ן קה מנ ה בו זש י שורל רי המ ל, של אםהל

ין ה. ייש יהמי טה מנ םאל לש מ ייש שש ה וש לה עש מנ םאל לש מ ה. ייש שש טה מנ ין לש ייש יהמי ה וש לה עש מנ ין לש ר - ייש יהמי בה דה ה סוד הנ ל זל ענ וש
ה יונה לש ה על שה דג קש הוא בי ה של לה עש מנ םאל לש מ שש ר. ייש  חי אנ ד הה צנ הוא בנ ה של טה מנ ין לש יהמי ייש  ה, וש יונה לש ה על שה דג קש ה בי לה עש מנ לש
ה בה המ אנ יד  רי פש מנ של ה  טה מנ לש םאל  מ שש ייש  וש יר,  אי הה לש ה  לה עש מנ לש דוש  קה קום  מה בש ה  נה בה לש הנ ת  אל ר  שי קנ לש ה  בה המ אנ ר  עורי לש

ע. רה ש הה חה נה ל הנ ד של הו צנ זל יו, וש לה ב אי רי קה תש הי ש ולש מל של יר בנ אי הה לש ה מי יד אותה רי פש ה, ומנ לה עש מנ לש של

ה אורה ך  שה חש נל וש ה  לה עש מנ לש מי ה  יד אותה רי פש ומנ ה  נה בה לש ת הנ אל ך  ז מושי ר, אה עורי תש מי ה  טה מנ לש ה של זל םאל הנ מ שש של כש של
ים. יי חנ ץ הנ עי ת מי קל חל רנ תש ש ומי חה נה ת בנ קל בל דש ני כםל וש ה לנ טה מנ ת לש ול ת מה בל ז שואל אה ע, וש רה ש הה חה נה ת בנ קל בל דש ני וש

ה בה שה וש ה  נה בה לש הנ ה  נה קש תש ני של צוב  קה ן  מנ זש ד  ענ ש  דה קש מי א הנ מה טש ני ז  אה של הו  זל וש ם.  עולה ל הה כה לש ת  ול מה ם  רנ גה ה  זל ל  ענ וש
מו ש כש דה קש מי ת הנ ם אל גנ ב ופה רנ קה ה של זל ש הנ חה נה ל הנ יו של טש על א בש לה ת אל םא מי ענ ל הושג ה יש ל זל ענ ד. וש ל מועי הו אםהל זל יר, וש אי הה לש
ר ענ ננ הוא  ב של ל גנ ף ענ אנ ל. של אםהל הה תוך  מי יש  םא יהמי ר ל ענ ן נון ננ בי ענ  יהושג תוב (שמות לג) וי כה סוד הנ הו  זל וש ם.  קםדל
דוש ן קה יי י זנ לי כש ב של ל גנ ף ענ ה, אנ ם זל גה פש ם ני גנ ך  ה - כה ם זל גה פש ני מו של ל. כש אםהל תוך הה יש מי םא יהמי ל אור, ל בי קנ ה לש טה מנ לש

ש. מה ן מנ ול אותו גה נו מי מל דו מי בנ ל לש צה םא ני אי ל דנ ך הוא ונ ה, כה נה בה לש ה הנ מה גש פש ני ן של יוה יהה לו. כי הה

ירות אי יות מש ן, אותי יי י זנ לי ם כש נו אותה מל רוך הוא מי דוש בה קה ל הנ טנ ם, נה דה א אה טה חה ן של יוה ה, כי מו זל ה, כש אי םא רש ב
י כי עו  יידש תוב ונ כה של הו  ם. זל הל מי טו  שש פנ תש י הי רי המ של עו  יהדש דו, וש חמ ז פה אה הוא. וש רוך  בה דוש  קה הנ ר אותו  טי עי דושות של קש
או, טש חה של ן  יוה כי כםל.  הנ מי רות  חי ם  הי ים של ני זגיה מש בוד  כה י  רי תש כי ם  אותה בש ים  שי בש לנ תש מי יו  הה ה  לה חה תש הנ בנ ם.  הי ם  מי ירג עי
ל כה ם ולש הל ת לה ול מו מה רש גה כםל, וש רות הנ חי טו מי שש פש הג עו של יהדש ם, וש הל א לה ת קורי ול מה י הנ רי המ עו של ז יהדש אה ם, וש הל טו מי שש פנ תש הי

ם. עולה הה

מו כש ה,  טה מנ לש של ה  זל בה זו  חש אל נל וש ים  מי סה וקש ים  פי שה כש י  יני מי ל  כה דו  מש לה של נו  שש רנ פי י  רי המ ה.  נה אי תש ה  עמלי רו  פש תש יי ונ
ין די ם בש דה ד אה מנ עה רוד, וש ה פי עמשה ז ננ אה מות. וש ה אנ אה ם מי דה אה ת הה קומנ יפות וש קי זש ה הנ עה רש גש ה ני עה שה ה  אותה ר. בש אי בה תש ני של

נו. רש אנ י בי רי המ ץ, ונ רל אה ה הה לה לש קנ תש הי וש

ה שה רוך הוא עה בה דוש  קה ם הנ י, אי מי ין לש רושי ה גי שה י עה י מי תי עש םא יהדנ ר, ל זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ם. אה דה אה ת הה ש אל רל גה יש ונ
אי דנ ם ונ דה אה ם. הה דה אה ת? הה ש אל רנ י גי א, ומי קה וש "ת דנ ת, אל ש אל רל גה יש ך, ונ פי הנ תש ר הי בה דה ל הנ בה םא. אמ ם ל ם אי דה אה ים לה רושי גי
נו. רש אנ בי י של פי ת, כש ם אל דה ש אה רנ גי שום של הו? מי חי לש שנ יש ה ונ מה ן. לה דל ן עי גנ ים מי להי הו ה' אל חי לש שנ יש תוב ונ ן כה כי לה ת, וש ש אל רנ גי
ם, עולה ל הה ים ענ יני ה די רה שש הי וש ים  ילי בי ים ושש כי רה ם דש תנ סה ם וש רנ הוא גה ה. של קום זל מה ם בש ה אותה רה שש ן - הוא הי כי ינשש ונ

ה. לה עש מנ אותו יום וה לות מי לה יך קש שי מש הי וש
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ים ני וה גש לי ים  כי פש הנ תש מי ם, של עולה ל הה ים ענ יני די י הנ קי זורש ים בש רויי שש של לו  ל אי ת, כה כל פל הנ תש מי ב הנ רל חל ט הנ הנ לנ ת  אל וש
ין אי ים רוחות של מי עה פש לי ת וש טל ש לוהל ים אי מי עה פש ים. לי שי ים נה מי עה פש לי ים וש שי נה ים אמ מי עה פש ם. לי עולה הה ע מי רנ פה הי י לש די ים כש בי רנ
לו אי  - ב  רל חל ט הנ הנ לנ ם.  קםדל מי ע כש רנ הה לש יפו  יוסי םא  ל ים של יי חנ ץ הנ עי ך  רל ת דל מםר אל שש לי ה  זל ל  כה וש ם.  הל עממםד בה ינ י של מי
י ני י בש כי רש י דנ פי ים לש יני ה מי מה כנ ים לש כי פש הנ תש ים מי ני וה גש הנ ים. וש אי חוטש הנ ים וש עי שה רש י הה אשי ל רה ים ענ ני יה לש תנ וש ש  ים אי טי המ לנ מש של
ה', ב לנ רל ב - זו חל רל חל ר. הנ מנ אל י נל רי המ גו', ונ א וש בה יום הנ ם הנ ט אםתה הנ לי ר (מלאכי ג) וש מנ אל נל מו של ט, כש הנ ה לנ ל זל ענ ם, וש דה אה הה

גו'. ם וש ה דה אה לי ה' מש ב לנ רל ר (ישעיה לד) חל מנ אל נל מו של כש

ם מות, כגלה דש מות לי דש ים מי כי פש הנ תש מי ה של טה מנ לש ים של ני מג מש ם הנ ל אותה לו] כה פי ב - [אמ רל חל ט הנ הנ ה, לנ הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ם. בונה וות רי צש ל מי ים ענ רי עובש ם של עולה י הה עי שש ת רי טות אל סש הנ ע ולש רנ הה ם לש עולה ל הה ים ענ ני מג מש

םא יהכםל ל ם וש כגלה ד מי חנ ים, ופה יני י די לי עמ ה בנ מה כנ ים וש עי ים רה יני ה מי מה יו כנ לה יך עה שי מש א, הי טה ם חה דה אה ן של יוה ה, כי אי םא רש ב
ד יהה פוחי ם הה עולה ל הה כה כות, וש לש ת מנ רל רוך הוא עמטל דוש בה קה ם לו הנ שה ה, וש יונה לש ה על מה כש ע חה למםה יהדנ ם. שש יהל לי עממםד עמ לנ
ע לו. רנ הה לו לש ז יהכש אה ם, וש כגלה ד מי חנ ים, ופה יני י די לי עמ ה בנ מה כנ ים וש עי ים רה יני ה מי מה יו כנ לה יך עה שי מש א, הי טה חה ן של יוה נו. כי מל מי

נו. מל חו מי קש יהדו לה יהה בש הה ה של ומנ

ך דו. כה גש נל ך כש הולי ה של נל מג יו כםחנ מש לה ך עה ך מושי ה, כה ק בה בה דש ני ך של רל דל ה הנ אותה ם ובש דה ן אה ך בל הולי ה של מנ ה, בש ל זל ענ וש
ם. עולה י הה ני ל בש ת כה אל א אותו וש מי טי ר של חי א אנ מי יו כםחנ טה לה ך עה יהה מושי ם הה דה אה

ע רה הה ש  חה נה הו  זל וש ם,  עולה י הה ני ל בש ת כה אל וש א אותו  מי טי ה וש אה מש טג יו כםחנ  לה עה ך  שנ ם, מה דה א אה טה חה של ה, כש אי םא רש ב
א מי טנ א, ומש מי נו גוף טה מל ר מי אה שש ם, ני דה אה י הה ני בש מות מי שה יא נש מוצי של ינו, כש ני שה ם. של עולה ת הה א אל מי טנ א ומש מי הוא טה של
ן יוה ה, כי ל זל ענ גו'. וש ת וש מי ענ בש גי נם תוב (במדבר יט) הנ כה הו של יו. זל לה ים אי בי רש קה תש מי ה של לל ל אי ת כה א אל מי טנ ת ומש יי בנ ת הנ אל
י אותו רי המ יו, של לה רות עה שש ים לי אי מי ים טש די דה ם צש ל אותה כה שות לש ה רש נה תש ז ני גוף, אה ת הנ א אל מי טנ ה ומש מה שה ל נש הוא נוטי של
ה, ע שורל רה הה ש  חה נה אותו  קום של ל מה כה ה, בש ל זל ענ וש יו.  לה ה עה שורל ע של רה הה ש  חה נה הנ ל אותו  ד של צנ ן הנ א מי מה טש גוף ני הנ

א. מה טש ני א אותו וש מי טנ מש

י ני ל בש ל כה יו ענ פה נה כש ש  ה פורי לה יש לנ הנ וש ה,  לה יש לנ ם בנ יהל טותי ל מי ים ענ ני שי יש ה של עה שה ם בש עולה י הה ני ל בש ה, כה אי םא ורש וב
את מי טנ ם ומש עולה ל הה ה ענ טה זו שה ה הנ אה מש טג ת, רוחנ הנ ול ם מה ענ ים טנ טועממי תוך של ת. ומי ול מה ם הנ ענ ים טנ ם, טועממי עולה הה

א. מה טש ני יש וש אי י הה די ל יש ה ענ שורה לו], וש ל של אםהל תוך הה ם [ד"א בש עולה ת] הה [אל

ה. אה מש ם רוחנ טג יהל לי ה עמ י שורה א, כי מה טש כםל ני יהדו - הנ ב בש רי קה יש ה של ל מנ כה יו, בש לה ת אי רל תו חוזל מה שש ני ר וש עורי תש מי של וכש
ייש א. וש מה טש ני ה וש אה מש יו אותו רוחנ טג לה יך עה שי מש י הי רי המ יו, של ל יהדה טנ םא נה ל י של מי בםש מי לש יו לי דה גה ם בש דה ח אה קנ םא יי ה ל ל זל ענ וש

דו. צי ם מי א רםשל צה מש ני קום של ל מה כה רות בש שש זו לי ה הנ אה מש טג רוחנ הנ שות לש רש

ל טנ נה ה של לו זל בש קי ה וש אה מש יו אותו רוחנ טג לה יך עה שי מש הי שום של יו, מי ל יהדה טנ םא נה ל י של מי יו מי ם יהדה דה טםל אה םא יי ן ל כי לה וש
ה זל ע הנ רה הה ש  חה נה ד הנ צנ יו מי דה דה ל צש כה ר בש מי שה הי ם לש דה אה יך  רי ן צה כי ם. לה דה אה ל הה רות ענ שש שות לי רש לו  ייש  נו, וש מל ם מי יי מנ
ת אל תוב (זכריה יג) וש כה הו של ם. זל עולה ן הה לו מי טש בנ א לש בה ם הנ עולה רוך הוא לה דוש בה קה יד הנ תי עה יו, וש לה לט עה שש םא יי ל של

גו'. ח וש צנ נל ת לה ול מה ע הנ לנ תוב (ישעיה כב) בי ז כה אה ץ, וש רל אה ן הה יר מי עמבי ה אנ אה מש טג רוחנ הנ

יא ה הי עםלה ם הה דה אה י הה ני ענ רוחנ בש י יודי ר, (קהלת ג) מי מנ אה ח וש תנ א פה בה י אנ בי גו'. רנ תו וש שש ה אי וה ת חנ ע אל ם יהדנ דה אה הה וש
ה ייש תורה י הנ רי בש ל די ן הוא כה כי ים, וש ני וה ה גש מה ה ייש כנ זל סוק הנ פה ץ. לנ רל אה ה לה טה מנ יא לש ת הי דל יםרל ה הנ מה הי בש רוחנ הנ ה וש לה עש מה לש
ים עי בש ד שי גל נל ים כש ני ים פה עי בש שי ת בש של רל פה תש ה מי תורה ל הנ כה ם. וש ך הי כה ים וש אותי ם נש כגלה ים, וש ני וה ה גש מה ד כנ חה אל ד וש חה ל אל כה בש
ים ני פה ה אר מה ר, כנ בה דה ר וש בה ל דה כה א מי יוצי ה של ל מנ כה ה. וש תורה ל הנ ר של בה דה ר וש בה ל דה כה ך הוא בש כה ים, וש פי נה ים עמ עי בש שי ים וש די דה צש

ים. די דה צש ל הנ כה נו לש מל ים מי שי רש פה תש מי

ה יונה לש על ה  דושה קש רוחנ  יו  לה עה יך  שי מש ומנ ין  יהמי לש ך  הולי הוא  ת,  מל אל ך  רל דל בש ך  הולי ם  דה אה ן  בל של כש ה,  אי רש םא  ב
ם דה אה של נו. וכש מל זוז מי םא תה ל ה של יונה לש ה על שה דג קש ק בי בי דה הי ה ולש לה עש מנ ז לש חי אה הי דוש לש צון קה רה ה בש רוחנ זו עולה ה, וש לה עש מנ לש מי
מו א בו, כש מה טש ני א אותו וש מי טנ םאל, ומש מ ד שש צנ לש ה של אה מש יו רוחנ טג לה ך עה יו, הוא מושי כה רה דש ה בי סוטל ה וש עה ך רה רל דל ך בש הולי

ים אותו. אי מש טנ א - מש מי טה הי א לש ם. בה ם בה תל מי טש ני ם וש הל או בה מש טנ םא תי ל ר (ויקרא יא) וש מנ אל נל של

ן בי ה, הנ ק בה בה דש ני וש ה  יונה לש ה על שה דג קש יו רוחנ  לה עה ך  ת ומושי מל אל ך  רל דל בש ך  ם הולי דה ן אה בל ה של עה שה ה, בש אי ורש םא  וב
תוב (שם כה מו של בונו, כש ת רי שנ דג קש דוש בי ילה קה הש יי ה וש יונה לש ה על שה דג יו קש לה יך עה שי מש ם הוא מנ עולה נו לה מל א מי ייצי יד וש יולי של
ן בי ק בו, הנ בה דש ני ה וש אה מש יו רוחנ טג לה יך עה שי מש םאל ומנ מ ד שש צנ ך בש הוא הולי של גו'. וכש ים וש דםשי ם קש יתל יי הש ם וי תל שש די קנ תש הי כ) וש

ד. צנ ת אותו הנ אנ מש טג א בש מה טש יי ה וש אה מש יו רוחנ טג לה יך עה שי מש ם הוא מנ עולה נו לה מל א מי ייצי של

ה יא עולה ין, הי יהמי קות הנ בש דה הי הוא בש של ה. וכש לה עש מה יא לש ה הי עםלה ם הה דה אה י הה ני בש רוחנ  ענ  י יודי תוב, מי ה כה ל זל ענ וש
ם שה ה, וש טה מנ ה לש לה עש מנ לש ד מי ה יורי אה מש טג הוא רוחנ  םאל של מ ד שש צנ םאל, אותו  מ שש קות הנ בש דה הי הוא בש של ה. וכש לה עש מנ לש
רוחנ אותו  מי נו  יהה בש הש ני ה הוא  אה מש ] טג [רוחנ ה  אותה יד בש הולי ה] של ן [ומנ בי הנ וש נו.  מל ז מי םא זה ל וש ם  דה אה ן הה בל בש יורו  די

ן. בי ה הוא אותו הנ אה מש טג הנ

יד ה הולי נה מל ה מי מה ה זגהמ ה אותה לה בש קי ה וש חה קש לה ה, וש לה חה תש הנ ה בו בנ קה בש דש תו ני שש אי א, וש מי אותו רוחנ טה ק בש בנ דש ם ני דה אה
ם דה ב אה שה של ד כש חה אל א, וש מי אותו רוחנ טה ד מי חה ם - אל ים הי ני י בה ני ה שש ל זל ענ ה. וש אה מש טג ל רוחנ הנ ן של ה הוא בי ן זל ן. בי בי
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ה. רה הר טה ד הנ צנ ה מי זל ה] וש זל ה, [וש אה מש טג ד הנ צנ ה מי ן זל כי לה ה. וש שובה תש בי

ם, דה ה אה מה עי ש  מי שי של ה אותו, וכש לה בש יא קי ה, הי וה חנ ה בש מה ה זגהמ ש אותה חה יל נה טי הי ה של עה שה ר, בש מנ ר אה זה עה לש י אל בי רנ
ן יי קנ ה, וש יונה לש מות על דש ה בי יהה דומל ל הה בל הל ם. וש דה ל אה ד של צנ ד מי חה אל א, וש מי ד טה אותו צנ ד מי חה ים - אל ני י בה ני ה שש ידה הולי
ע רה הה ש  חה נה הוא הנ ה של אה מש טג ל רוחנ הנ ן של יהה בי ן הה יי קנ אי של דנ ה. ונ זל ה מי זל דו  רש פש ם ני יהל כי רש ן דנ כי לה ה, וש תונה חש מות תנ דש בי
ל נו כה מל דו, ומי צי הוא בש יו, וש חי ת אה ג אל רנ ת, הה ול מה הנ ך  אנ לש ל מנ ד של צנ א מי ן בה יי קנ ל של לנ גש יהה. ובי ם] הה דה ל אה ן של ל בי בל הל [וש

ם. עולה ים לה אי רוחות בה ים וש די שי ים וש יקי זי ים ומנ עי רה ים הה דורי מש הנ

ה ן. זל בה רש יאו קה בי ך הי ר כה חנ אנ ם. וש עולה ה לה אה מש טג ד הנ צנ או מי בה ים של עי ים רה דורי ל מש ן של ן - קי יי י, קנ י יוסי בי ר רנ מנ אה
י בי גו'. רנ ה וש מה דה אמ י הה רי פש ן מי יי א קנ יהבי ים ונ ץ יהמי קי י מי הי יש תוב ונ כה הו של לו. זל ד של צנ יב מי רי קש ה הי זל לו, וש ד של צנ יב מי רי קש הי
אותו ן מי יי קנ ת. וש ול מה ך הנ אנ לש ה? מנ יהו זל ר. ומי שה ל בה ץ כה הו קי ים? זל ץ יהמי קי ה מי ה זל ים, מנ ץ יהמי קי י מי הי יש ר, ונ מנ עון אה מש שי
ה תה אנ ייאל (דניאל יב) וש ני דה תוב בש ן כה כי לה ין. וש ץ יהמי קי ר מי מנ םא אה ל ים וש ץ יהמי קי ר מי מנ אה א של קה וש ן. דנ בה רש יא קה בי ים הי ץ יהמי קי
ץ קי יא מי בי ן הי יי קנ ין. וש יהמי ץ הנ קי ר לו, לש מנ ין? אה יהמי ץ הנ קי ים או לש יהמי ץ הנ קי ר לו, לש מנ ך. אה לש גםרה עממםד לש תנ נוחנ וש תה ץ וש קי ך לנ לי

ים. יהמי הנ

ר מנ אל נל של מו  ה, כש מה דה אמ י הה רי פש ר, מי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ץ. אה עי י הה רי פש ר ומי מנ אל נל של מו  ה, כש מה דה אמ י הה רי פש ן מי יי א קנ יהבי ונ
ך אנ לש ה מנ - זל לו  םאכי ם י יהל לי לש ענ י מנ רי לו. פש םאכי ם י יהל לי לש ענ י מנ רי י פש גו' [כי יו וש דה מול יה י גש ע כי ע רה שה רה (ישעיה ג) אוי לש
א מי טנ ם ולש רםג אותה המ ם לנ הל ק בה בנ דש יי ם וש יהל לי ך] עמ שה מש ני ה לו - של של עה ת. יי ול מה ך הנ אנ לש ה מנ יו - זל מול יהדה לו]. [גש םאכי ת י ול מה הנ

דו. צי יב מי רי קש ן הי יי ה קנ ל זל ענ ם. וש אותה

ע ה' שנ יי ן ונ כי לה דוש], וש ד קה צנ ה [מי שה דג קש ד הנ צנ א מי בה יון של לש על ד הה צנ בות הנ רנ כםרות - לש בש ם הוא מי יא גנ בי ל הי בל הל וש
ר חנ יי ן ונ כי לה רוך הוא. וש דוש בה קה ם [אותו] הנ ל אותה בי םא קי ה. ל עה םא שה תו ל חה נש ל מי אל ן וש יי ל קנ אל תו וש חה נש ל מי אל ל וש בל ל הל אל
י הי יש תוב ונ ן כה כי לה וש ל.  בל ת הל ל אל בי קי וש דו,  ל צי ים של ני ם פה יו, אותה נה פה לו  בש קנ תש םא הי י ל רי המ יו. של נה פה לו  פש יי אםד ונ ן מש יי קנ לש
ה רה תי יש ה הנ בה קי נש ל הנ א ענ ני ן קי יי קנ ה. וש אה צה ה מש דל שה י בנ ר (דברים כב) כי מנ אל נל מו של ה, כש שה אי ה זו הה דל שה ה. בנ דל שה ם בנ יותה הש בי

ר. מנ אל י נל רי המ ת, ונ דל לל ף לה תםסל תוב ונ כה ל, של בל ם הל ה עי דה נולש של

ד רי םא תי ל ה וש לה עש מנ ה לש לל עמ ת תנ אי א, שש בה י אנ בי ר רנ מנ אה מו של ת כש אי ל שש בה ר. אמ מנ אל נל מו של ת, כש אי יב שש יטי ם תי לוא אי המ
ך זםב לש עמ ינ וש ך  מש ה מי עמלל ינ ת  אי י, שש תי עש מנ שה ך  ל כה בה ה הוא, אמ אל נה וש ר  מה אל נל ת  עי ה כה זל ר  בה י, דה י יוסי בי ר רנ מנ ה. אה טה מנ לש

ה. אה מש טג ל רוחנ הנ קות זו של בש דה הי

ר מנ אל נל מו של כםל, כש ל הנ ח של תנ פל הוא הנ יון של לש על ין הה די ה הנ ח? זל תנ פל ה לנ ה זל ץ. מנ את רםבי טה ח חנ תנ פל םא - לנ ם ל אי וש
ע רנ פה הי ך לש מםר אותש שש יך, יי לל ך עה שה מש ני ה בו וש קה בש דש ני ד של צנ ץ - אותו הנ את רםבי טה ק. חנ דל י צל עמרי י שנ חו לי תש (תהלים קיח) פי

גומו. רש תנ ך, כש מש מי

נו, מל מי תו  מה שש את] ני יא [יוצי יוצי יך  ע אי םא יהדנ ל, ל בל ת הל ג אל רנ ן הה יי קנ ה של עה שה ה, בש אי םא רש ק, ב חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ך יהה הולי הה רוך הוא, וש דוש בה קה לו הנ לש ה קי עה שה ה הנ אותה ים. בש רי בי חמ רוהה הנ אמ י בי רי המ ש, ונ חה נה יו כש נה שי ך אותו בש יהה נושי הה וש
ה לה בש ץ קי רל אה הה בונו, וש י רי ני פש ב לי שה וש םאשו  ל ר ח ענ פנ טה ד של ל אותו, ענ בי קנ מש קום של יהה מה םא הה ל ם, וש עולה י הה די דש ל צי כה לש

ה. טה מנ תון לש חש תנ דור הנ מה אותו בנ

ך, םא כה ר, ל מנ ק אה חה צש י יי בי ן אות. רנ יי קנ ם ה' לש יהשל תוב ונ כה ה, של ת בה כל לל ה אותו לה לה בש ץ קי רל אה ר, הה מנ י אה י יוסי בי רנ
ה. מה דה אמ י הה ני ל פש ענ יום מי י הנ אםתי תה  שש רנ ן גי תוב הי כה , של יהה תל חש תנ ד של חה דור אל מה ץ בש רל אה הה ה אותו  לה בש ה קי טה מנ א לש לה אל
ה לל ל אי ל כה ענ א, וש קה רש אנ ה? בש מה דה אמ ה אותו הה לה בש קום קי ה מה יזל אי ש. ובש םא גםרנ ה ל טה מנ ל לש בה ש, אמ ה גםרנ מה דה אמ י הה ני ל פש ענ מי
תוב כה נו של יש הנ דורו, וש ת מש ם אל ם שה שה ה. וש לל אי ם הה יי מנ שה ת הנ חנ תנ ץ ומי רל אה ן הה דו מי םאבש תוב (ירמיה י) י ם כה ים שה רי דה של

ן. דל ת עי מנ דש ץ נוד קי רל אל ב בש יישל ונ

תוספתא

יו לה עה ר  זנ גה של שום  מי שו.  נש עה מי י  צי חמ הוא  רוך  בה דוש  קה הנ לו  ל  חנ מה שוא,  נש מי י  וני עמ דול  גה ן  יי קנ ר  מנ אה של ן  יוה כי
גו'. י ה' וש ני פש לי ן מי יי א קנ ייצי תוב ונ כה הו של דו. זל בנ לש נוד בי ר בש אה שש ו ני שה כש ענ ץ, וש רל אה ילה בה הש ד תי נה ע וה נה ר לו  מנ אה ה וש לה חה תש הנ בנ

ע. םא נה ל ץ וש רל אה ד בה יות נה הש יל לי בי שש יהה בי י ה' הה ני פש לי א מי יהצה של כש ר, של לומנ כש

ר בה א, כש בה ן: אנ יי ר לו קנ מנ ך? אה ינש ל די ה ענ עמשה ה ננ י, מנ ני ם: בש דה ר לו אה מנ י ה', אה ני פש לי ן מי יי א קנ יהצה של רו, כש מש עוד אה וש
י אתי טה חה שום של ר לו: מי מנ הוא? אה ך  יאנ ר לו: הי מנ דו. אה בנ לש נוד בי הוא בש רוך  בה דוש  קה י הנ ל לי חנ מה י של תי רש שנ בנ תש הי
בונו רי לש חנ  בי שנ לש יל  חי תש י?! הי תי עש יהדנ םא  ל י  ני אמ ונ ה  שובה תש הנ ק כםחנ  חםזל וש ל  גםדל הו  זל י  כי וש ם:  דה ר אה מנ יו. אה נה פה לש י  יתי הודי וש
חנ בי שנ ר, טוב לש לומנ ה'. כש הודות לנ ת טוב לש בה שנ יום הנ יר לש מור שי זש ר (תהלים צב) מי מנ אה ח וש תנ הודות לו. פה ולש

רוך הוא. עד כאן התוספתא. דוש בה קה י הנ ני פש דות לי ונ תש הי שוב ולש לה וש

בות קי י רוחות נש תי תו, שש שש אי ם מי דה ד] אה רנ פש ד [ני רנ פש ני ל, של בל ת הל ן אל יי ג קנ רנ הה ה של עה ה שה אותה ק, מי חה צש י יי בי ר רנ מנ אה וש
ם דה ן אה י בל רי המ ך, של ה לש של םא ינקש ה ל זל ם. וש עולה ים בה טי שוטש מש ים של די שי יד רוחות וש הולי מו, וש גות עי וש דנ זש אות ומי יו בה הה
ים אי רה קש ה ני לל אי ך, וש ר כה חנ ידות אנ נו ומולי מל מות מי מש חנ תש מו ומי קות עי צוחמ בות וש קי אות רוחות נש לומו, בה חמ הוא בנ של כש
למםה שש תוב בי ה כה ל זל ענ םאש. וש ר רות בה עה ם שש הל ין לה אי ם, וש דה י אה ני יות בש מג דש א לי לה ים אל כי פש הנ תש םא מי ל ם, וש דה י אה ני י בש עי גש ני
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שות נש לי ים  אי בה ים  רי כה זש ה רוחות  זל מו  כש לו  פי אמ ונ ם.  דה אה י  ני בש י  עי גש ני ובש ים  שי נה אמ ט  בל שי בש יו  תי חש הוכנ וש ז)  (שמואל-ב 
ם. דה י אה ני י בש עי גש ים ני אי רה קש ם ני כגלה ידות רוחות. וש ם ומולי הל רות מי בש ענ תש ן מי הי ם, וש עולה הה

"ת. סוד מו שי א שש רה קה ן וש יד בי הולי תו, וש שש אי ר בש בי חנ תש הי ה וש אה נש קי ם בש דה ש אה בי לנ תש ים הי ני ים שה לושי ה ושש אה ר מי חנ אנ
ל גוף [של ת בש של בל לנ תש מי ת של דל אובל של ל רוחנ  ר, סוד של מנ ה אה הודה יש י  בי ים. רנ קוקי ים חמ רי שה קש יות בי אותי ל סוף הה של

ל. בל ת הל חנ ר תנ חי ע אנ רנ ים זל להי י אל ת לי י שה תוב כי כה הו של ם, זל עולה ר בה חי ץ] אנ רל אה הה

ר בה דה מו, וש לש צנ מותו כש דש יו [בי םא הה ים ל רי חי ים אמ ני בה ע של מה שש מו, מנ לש צנ מותו כש דש ד בי יולל תוב ונ ה, כה הודה י יש בי ר רנ מנ אה וש
מו ה הוא כש ר זל בה דה ר. [נ"א וש יהשה ך  רל דל בש ש  פל נל קון הנ תי גוף ובש קון הנ תי מו, בש לש צנ כש מותו  דש ה בי זל מותו. וש דש ה הוא] בי זל
ים רי חי ים אמ ני ן, בה קי זה א הנ יבה י יי בי ם רנ שי עון מי מש י שי בי ר רנ מנ אה של מו  א] כש יסה י יי בי ם רנ שי א מי בה י אנ בי ר רנ מנ אה ר. וש מנ אל נל של
ם אי וש ם.  דה אה מות  דש בי יהה  םא הה ן ל כי לה וש יו,  "ל הה אי מה סה הוא  יו, של לה עה ב  רוכי של אותו  וש ש,  חה נה הנ ת  מנ זגהמ קות  בש דנ תש הי בש

ה. טה מנ לש מות של דש יו בנ םא הה ם ל יהל ני ל שש בה ך הוא! אמ ר - כה חי ד אנ צנ יהה מי ל הה בל הל תה של רש מנ י אה רי ר, המ םאמנ ת

ה ר לה מנ םא [ד"א אה ל ן, וש יי ת קנ ד אל לל תי ר ונ הנ תנ תו ונ שש ה אי וה ת חנ ע אל ם יהדנ דה אה הה תוב וש י כה רי המ י, ונ י יוסי בי ר [לו] רנ מנ אה
א לה ד, אל יולל תוב ונ םא כה ל ל בל הל בש לו  פי אמ ן. ונ יי ת קנ ד אל יולל תוב ונ םא] כה ל מותו, של דש בי יו  םא הה ם ל יהל ני ל שש בה הוא, אמ ך  כה

מו. לש צנ מותו כש דש ד בי יולל תוב? ונ ה כה ה מנ זל ל בה בה ר. אמ בה דה הו סוד הנ זל ל. וש בל ת הה יו אל חי ת אה ת אל דל לל ף לה תםסל ונ

יהה ים הה ני שה ים הנ לושי ה ושש אה ם מי ל אותה כה תו, וש שש אי ם מי דה ד אה רנ פש ים ני ני ים שה לושי ה ושש אה ר, מי מנ עון אה מש י שי בי רנ
ב ה, שה מה זגהמ ה הנ נו אותה מל ל מי סי חי ן של יוה אוב בו. כי יהה שה הה ה של מה זגהמ ל אותו כםחנ הנ לנ גש ם בי עולה ים בה די שי יד רוחות וש מולי

מו. לש צנ מותו כש דש ד בי יולל תוב ונ ז כה ן. אה יד בי הולי תו וש שש ת אי ר] אל בי עי א [של ני קי וש

מו, צש ל ענ ענ ך  ה מושי אה מש טג ל רוחות הנ יו, כה כה רה ת דש א אל מי טנ םאל ומש מ ד שש צנ לש ך  הולי ם של דה ן אה ל בל ה, כה אי םא רש ב
ר, חי אנ םא בש ל ה וש זל יש הנ אי ילה בה הש א יי מי ל אותו רוחנ טה לו] של קות [של בש דנ תש הי נו, וש מל ה מי זה םא זה ל ת בו וש קל בל דש ה ני אה מש רוחנ טג וש
י יקי די ם צנ הי ה, וש רה שה ך יש רל דל ים בש כי הולש ים של יקי די צנ י הנ רי שש ם. אנ הל ים בה קי בה דש ני ה של לל אי א בש לה ה אל ינה ם אי קותה בש דנ תש ן הי כי לה וש

ץ. רל נו אה כש שש ים יי רי שה י יש תוב (משלי ב) כי ם כה יהל לי עמ ם, ונ עולה ים בה יקי די ם צנ יהל ני ת, ובש מל אל

ה? עממה ננ ה  מה שש ר של מנ תוב אה כה הנ אן של ה כה רה ה קה ה, מנ עממה ן ננ יי ל קנ חות תובנ אמ תוב ונ כה ה של יהיא, מנ י חי בי ר רנ מנ אה
א זה ים עמ להי אל י הה ני ם בש ר, אותה מנ ק אה חה צש יי י  בי ים. רנ די שי וש רוחות  לו  פי אמ ונ יהה  רל חמ ם אנ דה י אה ני בש עו  טה שום של א מי לה אל

. יהה רל חמ עו אנ ל טה אי זה עמ ונ

ית] ילי ם לי ה [עי לה יש לנ ל הנ ה ענ תה נש מנ תש יא הי הי ן, וש יי ד קנ צנ ה מי אה יהצש ה של תה יש ים הה די שי ל הנ ם של מה ר, אי מנ עון אה מש י שי בי רנ
ך ר לו, כה מנ ם? אה דה י אה ני בש ק בי חי צנ ה לש תה נש מנ תש יא הי הי ר של ר מנ מנ י אה רי המ א, ונ בה י אנ בי ר לו רנ מנ ינוקות. אה ל תי ה של רה כה סש אנ בש
ו שה כש ד ענ ענ ם, וש הל ם מי עולה ה רוחות בה ידה ים מולי מי עה פש לי ם, וש דה י אה ני בש ם בי הל ת בה קל חל צנ ה ומש אה יא בה י הי רי המ אי, של דנ הוא ונ

ם. דה י אה ני בש ק בי חי צנ ת לש דל יא עומל הי

ה! ך זל ר לו, כה מנ ו? אה שה כש ד ענ ת ענ דל יא עומל ם הי ענ טנ ה הנ ם, מה דה י אה ני בש ים כי תי ם מי י הי רי המ א, ונ בה י אנ בי ר לו רנ מנ אה
רוך הוא רוחנ דוש בה קה ר הנ עי בנ יש ד של יהמות, ענ ן קנ ם, כגלה הל לה ד של צנ הנ ה מי אה יהצש ת של לנ חמ ת מה ת בנ רנ גש אנ ה וש עממה ננ ית וש ילי ל לי בה אמ

ץ. רל אה ן הה יר מי עמבי ה אנ אה מש טג ת רוחנ הנ אל תוב (זכריה יג) וש כה ם, של עולה ן הה ה מי אה מש טג הנ

ם כגלה וש ים  לי כש תנ סש םא מי ל וש ים  יחי גי שש םא מנ ל וש ים  עי םא יודש ל ם של דה י אה ני ם בש אותה ם לש הל לה עון, אוי  מש י שי בי ר רנ מנ אה
ן] תנ א [ני לי מה לש אי ים. של רי תה סש ים ני רי בה דש אות ומי רש םא ני ל נות של שג יות מש רי בש ם מי עולה א הה לי ה מה מה ים כנ עי םא יודש ל ים, של טומי אמ

ם. עולה יים בה קנ תש הי ים לש כולי יך יש ם אי דה י אה ני הו בש מש תש אות, יי רש ן לי יי ענ שות לה ה רש נה תש ני

ם דה י אה ני בש ים בי מי מש חנ תש מי ים של די ם שי ל אותה ים כה אי בה ה  דה צי ה, ומי תה יש ים הה די שי ם הנ זו, אי ה הנ עממה ה, ננ אי םא רש ב
ל רוחנ ד של צנ א מי י בה רי ל קל ענ בנ ל של לנ גש י. ובי רי י קל לי עמ ם בנ ים אותה עושי ם, של הל ת בה קל צוחל ה, וש וה אמ ם רוחנ תנ הל ים מי חי לוקש וש

ים: רי בי חמ רוהה הנ אמ י בי רי המ נו. ונ מל ר מי הי טה הי מו לש צש חםץ ענ רש יך לי רי ה, צה אה מש טג הנ

ל ל כה יות של מג ם דש דה אה רוך הוא לה דוש בה קה ה הנ אה רש ק, הל חה צש י יי בי ר רנ מנ יו. אה יותה מג דש ם - לי דה דםת אה ר תולש פל ה סי זל
אות רש לי יענ  גי ל. הי אי רה שש ל יי עממםד ענ ים לנ ידי עמתי ם של עולה י הה כי לש ם ומנ עולה י הה מי כש ל חנ כה ם, וש עולה יהבםאו לה ם דורות של אותה
עו רש גה ים. וש ני ים שה עי בש שי ה לו  ול לש יף] אנ י [אוסי לי ים של ני שה הנ ר] מי מנ ר לו, [אה מנ ת. אה ד ומי נולנ ל של אי רה שש יי ך  לל ד מל וי ת דה אל

ד. וי דה רוך הוא לש דוש בה קה ם הנ ה אותה עללה הל ים וש ני ים שה עי בש ם שי דה אה מי

ה וה דש י חל ם לי רנ י גה ן. מי ני רנ אמ יך  י יהדל עמשי מנ בש ך  לל ער פה י ה' בש ני תנ חש מנ י שי ר, (תהלים צב) כי מנ אה ד וש וי ח דה בנ ה שי ל זל ענ וש
ם, דה וה ר  שה ל בה של ערלו  םא פה ל וש הוא,  רוך  בה דוש  קה ל הנ של ערלו  הוא פה אשון של רי ם הה דה אה הו  ך, זל לל ער ה]? פה זל ם [הנ עולה בה
ים ני ף שה לל אל ם מי דה אה ים מי ני ים שה עי בש ם שי עו אותה רש ה גה ל זל ענ ם. וש דה י אה ני בש םא מי ל רוך הוא וש דוש בה קה ל הנ יו של ה יהדה עמשי מנ
י בי ל רנ של דורו  לש יענ  גי הי ד של דור, ענ וה י דור  מי כש ל חנ הוא כה רוך  בה דוש  קה הנ ה לו  אה רש הל וש ם.  הל יים בה קנ תש הי לש לו  יו  הה של
ל יך אי על רו רי ה יהקש י מנ לי ר, (תהלים קלט) וש מנ אה ח וש תנ ב. פה צי ענ תש הי תו וש יתה ה מי אה ח. רה מנ שה לו וש ה של ה תורה אה רה א, וש יבה עמקי

ם. יהל אשי מו רה צש ה עה מל

י די ל יש ר ענ פל רוך הוא סי דוש בה קה יד לו הנ ן, הורי דל ן עי גנ ם בש דה יהה אה הה של נו, כש רש אנ י בי רי המ אי. ונ דנ ר ונ פל ר - סי פל ה סי זל
ה מה כש חה יונות וש לש יקות על קי ים חמ קוקי ים, ובו חמ דושי קש ים הנ יוני לש על סודות הה ל הנ ה ענ נל מג מש דוש הנ קה ל הנ יאי זי ך רה אה לש מנ הנ
סודות ל  של יקות  קי חמ ים  עי בש שי וש אות  מי ש  שי לש נו  מל מי ים  שי רש פה תש מי יו  הה ה  מה כש חה י  יני מי ם  יי ננ ושש ים  עי בש שי וש ה,  דושה קש
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ים. יוני לש על

ים, דושי ים קש יוני לש על רו לש סש מש םא ני ל חות של תש פש אות מנ ש מי מי חמ ף ונ לל ת אל ענ דנ ה לה מה כש חה ת הנ יקנ קי ר חמ פל סי ע הנ צנ מש אל בש
ים כי אה לש מנ ים  סי נש כנ תש מי יו  הה נו  מל מי ם,  דה אה ל  צל אי  [ יענ גי הי ן של יוה כי ם.  דה אה לש [לו  יענ  גי הי של ד  ענ ר,  פל סי בנ ים  רי תה סש ני ם  כגלה וש

ך. בודל ץ כש רל אה ל הה ל כה ים ענ להי ם אל יי מנ שה ל הנ ה ענ ים (שם נז) רומה רי יו אומש הה , וש מםענ שש לי ת וש ענ דנ ים לה יוני לש על

ך, בונש בוד רי ת כש נםז אל ם, גש דה ם, אה דה ר לו: אה מנ אה דוש, וש קה ך הנ אה לש מנ הדרניא"ל הנ יו לש לה ז אי מנ רש ה ני עה ה שה אותה בש
א יהצה ד של ענ מו  נוז עי גה מור וש הוא שה ר הנ פל סי יהה הנ הה ך. וש ט לש רה פש ך  בונש בוד רי כש ת בי ענ דנ ים לה יוני לש על שות לה ה רש נה תש םא ני ל של
ה ים מנ יוני לש לו לו סודות על גנ תש הי בונו, וש י רי זי נש גי ל יום בש ש כה מי תנ שש ן בו ומי יי ענ יהה מש ה הה לה חה תש הנ י בנ רי המ ן. של דל ן עי גנ ם מי דה אה
חנ ם טופי דה יהה אה הה ר, וש פל סי נו אותו הנ מל ח מי רנ בונו, פה ת רי ונ צש ל מי ר ענ בנ עה א וש טה חה ן של יוה ים. כי יוני לש ים על שי מה עו שנ םא יהדש ל של

יוו. ה זי נה תנ שש הי ים וש בי קה ים נש בי קה ת גופו נש ים אל ם עושי יי מנ הנ ארו, וש וה ד צנ יחון ענ י גי מי ס בש ננ כש ני ה, וש םאשו ובוכל ל ר ענ

יחו ני הי ק וש ם עוסי דה יהה אה הה ר, ובו  פל סי הנ יב לו אותו  שי הי ל, וש אי פה רש הוא לי רוך  בה דוש  קה ז הנ מנ ה רה עה שה ה  אותה בש
י רי המ ונ בונו,  בוד רי כש ל בי כי תנ סש הי לש ענ  יהה יודי הה ם, ובו  הה רה בש אנ לש יענ  גי הי ד של ים, ענ אי צה אל ם צל ל אותה כה ן לש כי וש נו,  ת בש שי לש

יון. לש על בוד הה כה נו בנ מל ל מי כי תנ סש הי ר וש פל סי ן לו הנ תנ נוך ני חמ ן לנ כי ר. וש מנ אל נל

ה י תורה רי תש סי

השלמה מההשמטות (סימן ט)

ה זל וש לו,  מות של דש בנ יו  הה םא  ל ים  רי חי אמ הה אן, של כה מי נו  דש מנ לה ת.  שי מו  ת שש א אל רה קש יי ונ מו  לש צנ כש מותו  דש ד בי יולל ונ
אוי. רה ר כה ך יהשה רל דל ש, בש פל נל קון הנ תי גוף ובש קון הנ תי ה, בש עמשה מו ננ לש צנ מותו כש דש בי

ייר, טנ צש הי ה לש לה יהכש םא  ל וש יהה  על מי ת בש של כל שש כנ ה מש תה יש ה הה מה ה זגהמ אותה וש ה,  וה חנ ה בש מה זגהמ יל  טי הי ש  חה נה ה, הנ אי םא רש ב
אות יעו לה גי הי ד של ה, ענ זל ם הנ עולה ים בו בה רי יש טנ צש ים בו ומי ני קה תג א"ב מש יות הה יו אותי ם, הה דה א אה טה םא חה ל ד של ענ שום של מי
ב כנ רה ד וש יהרנ , וש יענ קי רה סמא"ל בה ע לש רנ יהד הי ם. מי יהל ני פש ים לי יוני לש ים על כי אה לש ן, ומנ גנ יבות בנ בי חמ ה בנ בה קי ר ונש כה נו זה קש תש "ף, ני כה
ד, חה אל עמשו  ננ וש ש  חה נה הנ ם אותו  ר סמא"ל עי בי חנ תש ז הי אה יות, וש אותי הה בו  רש עה תש יהד הי יו. מי נה פה ה לש אה רש ני ק וש זה חה ש  חה ל נה ענ
ע, תוי רנ פי ם בש דו אותה צה נו צ"ץ, וש יש הנ יות צ"ד צי"ד, וש אותי ה בש עה נות רה מה ה אג אה לש הה ם וה שה שו מי עה יות, וש חו אותי קש לה וש
ה. קו"ף, עה נות רה מה אג יות בש פםך אותי המ לנ רו  זש חה שום של ר, מי קל ל של נות של מה יות ק"ר, אג אותי ה בש רה תי נות יש מה שו אג עה וש

יום. ין לו קי ם אי דה י אה ני י בש ני פש ם. קוף לי יי לנ גש ין לו רנ אי עממםד, של םא יהכול לנ ל של

ים ני בה ידו  לו ק"ר הולי לה יות הנ אותי תו, ובה שש אי ם וש דה אה לו  פש נה ד של ה ענ עה נות רה מה אג בש כו  פש הנ תש הי לו  ע אי י"ש, רנ רי
ג, רל הל א הנ צה מש ן ני כי לה ן, וש יי ד קנ ש נולנ מה ה מנ מה ה זגהמ אותה ה, מי וה חנ ה בש בה אמ שש ני ש של חה נה ת הנ מנ יל זגהמ בי שש יום בי קי יו בש םא הה ל וש

אן. ד כה יות ענ אותי בו הה כש ענ תש הי ג, וש רל יא הל ש הי חה נה נות הנ מה אג שום של מי

ה מו, זל לש צנ מותו כש דש ד בי יולל תוב? ונ ה כה תו, מנ בה קי ם נש ש עי מי שנ ם לש מו קםדל ר כש זנ חה ה וש שובה תש ב בי ם שה דה אה ה של עה שה בש
יות אותי רו הה זש חה ץ, וש רל אה ל הה ה ענ עמשה ר ננ של ל אמ בל הל תוב (קהלת ח) ילש  ז כה אה אוי, וש רה גוף כה וש ל רוחנ  קון של תי יהה מי הה
ם לל צל ת הוא בש ל. שי בל ת הל חנ ר תנ חי ע אנ רנ ים זל להי י אל ת' לי י 'שה תוב (בראשית ד) כי כה י"ו, של תה י"ן וש ל שי ה של לה חה תש הנ בנ
ף ד, נוסנ ל ילרל אי לש לנ המ ן ומנ ינה א. קי יתה א בי פה לש ל אנ ר של חי ן אנ ול גה ם בש עולה ה הה נה בש אן ני כה ך, ומי םא כה ים ל אשוני רי הה מות, של ודש

ים. רי שה ה קש עה בש שי ם בש עולה דור הה ן סי קי תנ לש

ה, מה דה ץ, אמ רל ם: אל הי ה, וש זל ה מי לה עש מנ ה לש ים זל יעי קי ה רש עה בש ם שי אותה מו של זו, כש ה מי לה עש מנ לש ן זו  צות הי רה ע אמ בנ של
ק. דל צל ל בש בי פםט תי שש יי הוא  תוב (תהלים ט) וש כה ם, של כגלה ה מי לה עש מנ יא לש ל הי בי ל. תי בי יהה, תי יהה, צי שי נש יא,  א, גי קה רש אנ
ם אור ין שה אי שוך של קום חה הוא מה ץ, וש רל את אל רי קש ני ה של אותה ק לש רנ זש ם, הוא ני שה ש מי גםרנ ן וש דל ן עי גנ ם מי דה א אה יהצה של כש
ה תה יש ת הה כל פל הנ תש מי ב הנ רל חל ט הנ הנ לנ וש דול,  גה ד  חנ ד פנ חנ ם, הוא פה שה ס לש ננ כש ני ם  דה אה ן של יוה כי לום.  כש ש  מי שנ םא מש ל וש ל  לה כש

ץ. רל אה ל הה כה ים בש די דה צש ל הנ כה ת בש טל לוהל

ה, מה דה א אמ רה קש ני קום של מה אותו  הוא לש רוך  בה דוש  קה הנ יא אותו  ה, הוצי שובה ר תש הי רש הי ת וש בה ה שנ אה יהצש ן של יוה כי
ם יום, שה לות, וש זה ים ומנ בי ל כוכה יוות של מג יר ודש אי מי םאת ייש אור של ז ה. בה מה דה אמ ת הה עמבםד אל תוב (בראשית ג) לנ כה של
ם רוחות עי ש  מי שנ יהה מש הה ים של ני שה ים הנ לשי ה ושש אה מי ם בש דה אה מי או  יהצש ים של רי בה ים, גש יוני לש ם על דה י אה ני ל בש ים של יורי צי וש
ע, ד רנ צנ ים לש כי פש הנ תש ה ומי זל ם הנ עולה ים לה אי יוצש ים וש טי שוטש ה מש לל אי ה, וש וה דש ם חל הל ין בה אי ים, של יד עמצובי מי ם תה הי בות, וש קי נש
ם ין שה אי ים, וש לי אוכש ם וש יי חנ רי ים בה עי רה ים זש עי זורש ם, וש ם שה קומה מש ים בי בי ינשש תש ה, ומי לה פי ים תש לי לש פנ תש ם ומי שה ים לש רי חוזש וש

ה. בואה י תש יני ז' מי ד מי חה א אל לה ים. וש טי חי

א רה קש ני קום של אותו מה רוך הוא לש דוש בה קה יד אותו הנ ן הורי יי א קנ טה חה ן דש יונ ל, כי בל הל ן וש יי דו קנ קום נולש מה ה הנ זל בש
ע י נה יתי יי הה ה. וש מה דה א אמ רה קש ני קום של אותו מה ה, מי מה דה אמ י הה ני ל פש ענ יום מי י הנ תה אםתי שש רנ ן גי תוב (שם ד) הי כה ה, של מה דה אמ

ש. גםרנ ה וש חה דש ם ני שה שום של ץ, מי רל אה ד בה נה וה

ה אותו עללה הל ה, וש שובה ר תש הי רש הי ד, וש יהה פוחי הה ת, וש כל פל הנ תש מי ב הנ רל חל ט הנ הנ לנ ה  י - אותה ני גי רש י ינהנ אי ל מםצש יהה כה הה וש
ש, מל של הנ תוך  יר מי אי מי אור של ייש  א  קה רש אנ א, ובש קה רש אנ ים בש ני יד בה הולי ם וש יהה שה הה וש א,  קה רש אנ הוא לש רוך  בה דוש  קה הנ
ם ם הי שה ם של ל אותה ה. כה בואה י תש יני ה מי עה בש ם שי אותה םא מי ל ים וש טי ם חי ין שה אי נות, וש ילה ים אי עי נוטש ים וש עי רה ים זש עי זורש וש
ה מה לי ת שש ענ ם דנ הל ין בה אי ים, וש ני טנ ים קש רי בה ם גש הל ים ומי יוני לש ים על רי בה ם גש הל ים, מי אשי י רה ני ם שש ם עי הי ן, וש יי דות קנ תולש מי
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ים ידי ע, ומולי רה ד הה צנ ים לנ רי ים חוזש מי עה פש לי טוב, וש ד הנ צנ ים לנ רי חוזש ים וש יקי די ם צנ ים הי מי עה פש אן. לי כה ם של דה י אה ני ר בש אה שש כי
ם. דה אה י הה ני ר בש אה שש ים כי תי ומי

ה זל קום הנ מה ה לנ לה עה גות, וש רה ע דש בנ רש ה אנ לה עש מנ ה לש לה ם עה שה ת, ומי יד שי הולי ד של א], ענ קה רש אנ ה [וש מה דה אמ יהה בנ ם הה דה אה
א רה קש ני של ש  דה קש מי ית הנ קום בי מש ה לי לה עה ה,  לה עה ן של יוה גות. כי רה דש ל הנ ל כה ה של יונה לש על יא הה הי ל זו  בי תי וש ל.  בי א תי רה קש ני של
יא יהה. גי יהה, צי שי יא, נש קומות - גי ה מש לשה ם שש דה ג אה לי א. די רה קש ך ני ה כה מה דה ץ אמ רל ם, אל הל יהה בה יורו הה די מות של ם שי אותה בש
ם ידו שה הולי ל וש דה גש נו מי בה ם של רו אותה זש פנ תש יהה הי צי יהה וש שי יא ונש גי נםם. בש יהי גי ך הנ אםרל ב וש מו רםחנ דול כש קום גה ר ומה תנ הוא אמ

ת. קל דולל ש הנ אי רוב לה ה קה ן זל כי יון, לה לש על ך הה לל מל ת הנ יזו אל גי רש הי ל של ענ

ת דנ מש חל ל, בש בי תי יהה מי הה ם וש שה ס לש ננ כש ני י של רות. מי קה ים יש ני בה אמ ב ונ הה רות זה פש ענ ר וש ל עםשל כה ים בש די בה כש ם ני דה י אה ני ייש בש וש
םא ל ה וש זל יא הנ גי ד לנ ם. יורי ח שה כה שש ני שום של יהה, מי שי א נש רה קש ני קום של מה ה לש ים עולל מי עה פש לי ין לו, וש ני ר נותש עםשל הה אותו 
ת חנ ה אנ צועה נםם, ורש ן הי יא בל א גי רה קש ה ני זל ה, וש טה ה ומנ לה עש ל מנ ע של צנ מש אל יא הוא בה ם. גי שה יהה מי הה קום של מה ת הנ ענ אל יודי

נםם. יהי גי ח הנ תנ ם פל שה נםם, וש ן הי יא בל ך גי ף כה את אנ רי קש ני םאת, וש ז ל הנ בי תי ה לנ לה עש מנ ם לש שה את מי יוצי

ם ין שה אי ים, וש צי ים עי עי נוטש ים וש עי ם זורש שה דות, וש בה כש מות ני כש חה ים וש פי שה ים כש עי ם יודש ם, כגלה שה ם של דה י אה ני ם בש אותה
ט רה ים, פש מי טה ם חר הל ין לה אי ים, וש ני טנ ים קש טועי ם קש ם כגלה דה י אה ני יהה ייש בש שי נש ים. בנ יני מי ת הנ ענ בש שי ד מי חה םא אל ל ים וש טי םא חי ל
ים עי נוטש ים וש עי זורש יהה, וש שי את נש רי קש ך ני ל כה ענ ים, וש חי יהד שוכש ים מי עושי ה של ל מנ כה , וש ם רוחנ הל את בה יוצי ים של בי קה י נש ני שש לי

ים. יני מי ת הנ ענ בש שי םא מי ל ים וש טי ם חי ין שה אי ים, וש צי עי

יהה, הוא צי של תוך  ה, ומי אל רש מנ ים לש פי יה ם  דה י אה ני ם בש שה כםל, וש ל הנ של ש  יםבל ם  שה מו, ייש  שש קום כי יה"ה הוא מה צי
ם יי מנ ל הנ קום של מה הנ תוך  ים מי עולי ים של מי עה פש לי וש ם,  שה לש ים  סי נה כש ני ים,  עי נובש ם  יי מנ קור  ל מש קום של ים מה עי יודש של כש
ים עי זורש ב, וש ר רנ עםשל ים וש ים טובי יורי ם די יהל יני ים, ובי רי חי ם אמ דה י אה ני בש ר מי ה יותי מונה י אל ני ם בש הי זו, וש ל הנ בי תי ים לנ עולי וש
ין ם אי כגלה אן, ומי ל כה ם של דה י אה ני בש ם לי תה שוקה ים, ותש יחי לי צש םא מנ ל וש ים  צי ים עי עי נוטש וש ם,  ל שה של ש  יםבל הנ תוך  ט מי ענ מש
ל בי פםט תי שש הוא יי תוב (תהלים ט) וש כה ל, וש בי ה תי לל ל אי ל כה ענ אן מי ל, כה בי תי אן בנ כה ה של לל ק] אי מו [רנ ם - כש חל י לל לי אוכש

ק. דל צל בש

י, ייש יעי בי הוא שש שום של ך, מי ף כה ם אנ הל מות ייש לה שי ה הנ לל ל אי כה םאת, וש ז ל הנ בי תי צות ייש בנ רה אמ לו הה ל אי כה מו של כש
ה, טה מנ לש קום של אותו מה מו של ד כש חה אל ד וש חה ל אל א כה רה קש ני אן, וש קומות כה ים ומש חומי קומות תש ם מש ל אותה מו של אן כש כה
ה מה כש חה ם בש יך ה' כגלה עמשל בו מנ ה רנ תוב (שם קד) מה כה ה, של לל אי ה מי לל ים אי ני שג ם מש דה י אה ני ל בש ים של יורי די ה בנ לל ל אי כה וש

ך: ע"כ מההשמטות. נל יה נש ץ קי רל אה ה הה אה לש יתה מה שי עה

ה בה קי ונש ר  כה זה לו.  לה ים הנ סוקי פש י הנ ני שש בי לו  גנ תש ים הי יוני לש על ר, סודות  מנ עון אה מש י שי בי ם. רנ אה רה ה בש בה קי ונש ר  כה זה
ץ רל אה ם וה יי מנ ל שה סוד של ה, בנ אי םא רש ם. ב דה א אה רה בש ה ני תוך סוד זל מי ה, של מונה אל יון, סוד הה לש על בוד הה כה ת הנ ענ דנ ם לה אה רה בש
ם הל ם. בה דה דםת אה ר תולש פל ה סי תוב זל ם כה דה אה ם]. בש אה רש בה הי ץ [בש רל אה הה ם וש יי מנ שה דות הנ ה תולש לל תוב אי ם כה הל ם, בה דה א אה רה בש ני
ר כה זה ה  א בה צה מש םא ני ל מות של ל דש אן, כה כה ם. מי אה רה ה בש בה קי ר ונש כה ם. זה אה רש בה יום הי תוב בש ם כה דה אה ם, ובש אה רש בה הי תוב בש כה

נו. רש אנ ה בי נה שש מי סוד הנ אוי, ובש רה ה כה יונה לש מות על ה דש ינה ה, אי בה קי ונש

אותו דורו בש ת מש ם אל םא שה רוך הוא ל דוש בה קה ד, הנ חה אל ה כש בה קי ר ונש כה ים זה אי צה מש םא ני ל קום של ל מה כה ה, בש אי םא רש ב
ם מה ת שש א אל רה קש יי ם ונ ך אםתה רל בה יש תוב ונ כה ה, של בה קי ר ונש כה ים זה אי צה מש ני קום של מה ק בש אות רנ צה מש םא ני כות ל רה בש הנ קום, וש מה הנ
ה בה קי ר ונש כה א זה לה א אל רה קש םא ני ם ל דה לו אה פי אמ ם. של דה מו אה ת שש א אל רה קש יי ך אותו ונ רל בה יש תוב ונ םא כה ל ם, וש אה רש בה יום הי ם בש דה אה

ד. חה אל כש

ל יום, כה דות בש ם אובש הי ם, וש עולה כות בה רה אות בש צה מש םא ני ל ש  דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל נל יום של ר, מי מנ ה אה הודה י יש בי רנ
כות רה תוב (משלי י) בש כה מו של יו שורות בו, כש הה כות של רה בש ד הנ בי ד? אי בנ ה אה ד. מה בה יק אה די צנ תוב (ישעיה נז) הנ כה של
ים. להי ם אל ך אםתה רל בה יש תוב ונ כה ם, וש ך אםתה רל בה יש תוב ונ ה כה מו זל ה. כש מונה אל ה הה דה בש תוב (ירמיה ז) אה כה יק. וש די צנ םאש  ר לש

ם. עולה יו בה הה ת של מל י אל יקי די ם צנ ל אותה כה ם וש עולה ל דורות הה סו כה ינחמ תש "ת הי שי מי

ל ענ ם  דה אה ר  בנ עה של ר  חנ אנ או  צש מש ני א]  צי מה הי [לש ה  תורה בנ יו  הה של לו  לה הנ רונות  חמ אנ יות הה אותי י, הה יוסי י  בי ר רנ מנ אה
יום ם קי הי "ת, של שי מו  לש צנ כש מותו  דש הוא כי ן של בי הנ אותו  א לש רה ן קה כי לה ר תשר"ק. וש דל סי ם [בש ה כגלה תורה יות הנ אותי
ר דל סי בש ענ  רי פש מנ לש יות  אותי הה רו  זש חה ז  אה ומי ה,  לל אי י  ני שש בי ז  חנ אה בונו  רי י  ני פש לי תו]  שוקה תש [ובי תו  שובה תש ובי יות].  אותי הה

תשר"ק.

נו קש תש ני םא  ל וש יות.  אותי יום הה סי ם  הי "ת, של שי מו  לש צנ בש מותו  דש בי הוא  של לו  ד  נולנ של ן  בי אותו  לש א  רה קה ן  כי לה וש
ץ, רל אה וה ם  יי מנ שה או  רש בש ני יום של ם כש קונה ל תי יות ענ אותי הה רו  זש ז חה אה וש י,  יננ ר סי ל הנ ל ענ אי רה שש יי דו  מש עה ד של יות ענ אותי הה

יומו. ל קי ד ענ מנ עה ם וש עולה ם הה סי בנ תש הי וש

ה ם. מה קומה מש ר מי קי עה הי ף] לש גי נה הי ץ [לש רל אה ם וה יי מנ צו שה בונו, רה ת רי ונ צש ל מי ם ענ דה ר אה בנ עה יום של ר, בש מנ א אה בה י אנ בי רנ
ם יי מנ קות שה ה חג לה יש לה ם וה י יומה יתי רי םא בש ם ל תוב (ירמיה לג) אי כה ית, של רי בש ל הנ ק ענ דו רנ מש םא עה ם ל הי שום של ם? מי ענ טנ הנ
י ני פש לי לוי  גה א של לי מה לש אי וש ית.  רי בש רו  בש עה ם  דה אה ה כש מה הי וש ו)  ר (הושע  מנ אל נל ית, של רי ר בש בנ ם עה דה אה וש י.  תי מש םא שה ץ ל רל אה וה
ם עולה יים הה קנ תש םא הי םאת, ל ז ית הנ רי בש ת הנ יים אל קנ י לש יננ ר סי ל הנ עממםד ענ ל לנ אי רה שש ים יי ידי עמתי הוא של רוך  בה דוש  קה הנ

או. טש ל חל ל לו ענ יחנ לו ומוחי ני רוך הוא מי דוש בה קה או, הנ טש ל חל ה ענ מודל י של ל מי ר, כה מנ יהה אה קי זש י חי בי ה]. רנ זל [הנ
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נו? ן לה יי ננ ם. מי עולה ת הה יהה אל לל יד עה עלמי הל ית זו וש רי ה בש שה ם, עה עולה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה בה של ה, כש אי םא רש ב
כות רה ים בש אי יוצש וש ים  עי שופש נו  מל מי ית של . שי יהה לל ד עה ם עומי עולה הה ית של רי בש הנ ית. זו  א שי רה ית], בה אשי רי תוב [בש כה של

מו]. עי ה [ס"א מי קומה מש ה מי ירה עלבי הל זו וש ית הנ רי בש ל הנ ר ענ בנ ם עה דה אה ם. וש עולה א הה רה בש יהה ני לל עה ם, וש עולה לה

מו א שש רה קה או וש טש ל חל ה ענ ן, הודה יד בי הולי של ם. כש עולה יסוד הה ר וי קנ ה עי נה טנ אות יו"ד, אות קש ה בה זה מש רש ית זו ני רי בש
ת ל אל תנ נו שה מל אן] מי כה רוך הוא [מי דוש בה קה ן הנ כי לה יו. וש לה ר עה בנ עה שום של ית, מי יות שי הש יר בו יו"ד לי כי זש םא הי ל "ת, וש שי

ת]. שי ם [מי עולה י הה יקי די ל דורות צנ סו כה ינחמ תש הי ם, וש עולה הה

י"ת. יהו? בי ית, ומי רי בש לו סוד הנ לה יות הנ אותי י הה תי ין שש ס בי ננ כש י, ני יננ ר סי ל הנ ל ענ אי רה שש דו יי מש עה של ה, כש אי םא ורש וב
י תי שש ין  בי ית,  רי בש הנ סוד  י"ת,  בי ה  סה נש כש ני של וכש ל.  אי רה שש יי לש ה  אותה ן  תנ נה וש רו,  אמ שש ני של יות  אותי הה י  תי שש ין  בי ס  ננ כש ני וש
ת ל אל אי רה שש י יי ני בש רו  מש שה ר (שמות לא) וש מנ אל נל של מו  ת, כש בה עמשו שנ ננ סו] וש נש כש י"ו, [ני י"ן תה ם שי הי לו, של לה יות הנ אותי הה
ל דורות ם כה הל ס בה ינחי תש הי לש ם  עולה ית הה אשי יהה רי הה של מו  ם. כש ית עולה רי בש ם  דםרםתה לש ת  בה שנ ת הנ עמשות אל לנ ת  בה שנ הנ
דוש, קה ית הנ רי בש ם הנ יהל יני ס בי ננ כש ני אוי וש רה ם כה עולה ן הה קנ תש ני ד של ים ענ לויי יו תש לו ש"ת, הה לה יות הנ אותי י הה תי שש ם מי עולה הה

"ת. בה ה שנ עמשה ננ מות וש לי שש ן בי קנ תש ני וש

ד נולנ יום של ענ מי רי פש מנ יות לש אותי רו הה זש חה של י"ת, וכש אות בי נו בה קש תש לו ני לה יות הנ אותי י הה תי לו שש י, אי י יוסי בי ר רנ מנ אה
נו. קש תש ני י וש יננ ר סי הנ ל לש אי רה שש יעו יי גי הי ד של דור ענ ל דור וה כה יות בש אותי רו הה זש ת, חה שי

ים בי ינשש תש מי םא  ל וש יות  אותי בה ם  עולה הה ק  בה חג מש יהה  הה דור  וה דור  ל  כה ובש רו.  זש חה ה  טה מנ לש ה,  הודה יש י  בי רנ ר  מנ אה
נוש י אל ימי ר, בי ר אומי זה עה לש י אל בי נו]. רנ קש תש יות ני אותי ל הה ן [נ"א כה קנ תש כםל ני ל, הנ אי רה שש יי ה לש תורה ה הנ נה תש ני של ם. כש קומה מש בי
ם דה ן אה יהה בל םא הה ל ם. וש יי מנ שה ילות הנ ת חי עמצםר אל ה לנ מה כש חה ים ובש מי קוסש ים וש פי שה ל כש ה של מה כש חה ים בש מי כה ים חמ שי נה אמ יו הה הה
תו, שש אי ם וש דה י אה רי המ ה. של ק בה סי ענ תש הי ן של ילה אי ל הה ים של לי עה ל הל ה של מה כש מו חה יא עי הוצי ן וש דל ן עי גנ ם מי דה א אה יהצה יום של מי

ה. בו אותה זש נוש, עה א אל בה ד של נו ענ מל או מי יהצש ם של אותה וש

שו עה ם וש הל קו בה סש עה ים, וש יוני לש על ת הה ה] אל טה שנ ה [ס"א מש נה שנ ם מש תה מה כש ת חה ה אל אה רה ם וש ה אותה אה נוש, רה א אל בה של כש
יו הה ם  כגלה וש בול.  מנ דור הנ ה בש מה כש חה ה  ה אותה טה שש פנ תש הי ד של ענ ם,  הל מי דו  מש לה וש ים  מי סה וקש ים  פי שה וכש ים  עמשי ם] מנ הל [בה

ע. רנ הה ם לש יהל עמשי ים מנ עושי

ם י הי רי המ ם, של יהל לי רות עמ שש ם לי עולה ין הה םא יהכול די ל ים של רי אומש מות, וש כש ן חה אותה י נםחנ בש פי לנ ים כש קי זש חנ תש יו מי הה וש
הו לו. זל לה מות הנ כש חה ק בנ סי ענ תש הי ם לש כגלה ילו  חי תש הי נוש  אל ין. ומי די י הנ לי עמ ם בנ ל אותה ת כה חות אל דש ה לי מה כש ים חה עושי

ם ה'. שי םא בש ר קש ל לי ז הוחנ תוב אה כה של

חות מש ים לי לי דש תנ שש מי יו  ם הה דור, כגלה הנ ר אותו  חנ ם אנ יהל יני בי יו  הה ים של יקי די ם צנ ל אותה ר, כה מנ ק אה חה צש י יי בי רנ
ים די מורש ים הנ עי שה טו רש שש פנ תש הי ד של לו, ענ םא יהכש ל נוך, וש חמ ח ונ לנ תושל ד מש מו ילרל ם], כש יהל לי שו עמ נש עה םא יי ל י של די ם [נ"א כש הל בה

נו. דל בש ענ י ננ י כי דנ ה שנ רו (איוב כא) מנ מש אה ם, וש בונה רי בש

ם ל אותה כה וש מות  כש חה הנ ם  ל אותה כה ים  עי יודש יו  הה של שום  מי א  לה אל ים?  רי אומש יו  הה ם  הי זו  הנ שות  פש טי הנ י  כי וש
ם עולה ת הה הוא אל רוך  בה דוש  קה יב הנ שי הי ד של ם, ענ יהל לי ים עמ כי סומש יו  הה ם וש יהל לי עמ דו  קש פש הג ם של עולה ל הה ים של ני מג מש הנ
םא ל וש ה,  לה חי תש בנ ם כש עולה ת הה הוא אל רוך  בה דוש  קה יב הנ שי הי ך  ר כה חנ ם, אנ יי מנ ם בש יי יהה מנ ה הה לה חי תש י בנ רי המ יהה. של הה של כש

ים. להי תוב אל םא כה ל ב, וש בול יהשה מנ תוב (תהלים כט) ה' לנ כה ם, של יהל לי יחנ עמ גי שש ים הי מי חמ רנ י בש רי המ כםל, של הנ ב מי רנ חל נל

ים לי כש תנ סש יו מי הה יונות וש לש מות על כש חה ים בש יחי גי שש יו מנ דור הה יום] הנ ל אותו [הנ ינוקות של לו תי פי נוש אמ י אל ימי בי
י ם מי יהל לי יא עמ בי הה רוך הוא לש דוש בה קה יד הנ תי עה ים של עי יו יודש םא הה ל יו של ים הה שי פש ך, טי ם כה א, אי יסה י יי בי ר רנ מנ ם. אה הל בה

ם? הל יהמותו בה בול וש מנ

ה נל מג מש ך הנ אה לש ים אותו מנ עי יו יודש ם הה הי ם. של בה לי שות בש פש זו טי חמ ל אה בה ים, אמ עי יו יודש ק, יהדוענ הה חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
יו םא הה ם ל הי ם. וש יהל לי ין עמ עמשות די לו לנ םא יוכש ל ם של עמצםר אותה ים לנ עי יו יודש הה ם, וש יי מנ ל הנ ה ענ נל מג מש אותו הנ וש ש  ל אי ענ

ם?. עולה ל הה ין ענ םא די נו יהב מל ץ ומי רל אה ל הה ט ענ רוך הוא שולי דוש בה קה הנ ים של עי יודש

ים לי כש תנ סש יו מי םא הה ן ל כי לה ם, וש עולה י הה רי בש ל די ם כה הל ים, ובה ני מג ם מש י אותה ידי ד בי קנ פש ם הג עולה הה ים של יו רואי א הה לה אל
ת: רל אומל ל יום וש כה ה בש יזה רי כש ש מנ קםדל רוחנ הנ ה. וש תה חמ שש ץ ני רל אה הה ד של יו ענ עמשה מנ ים בש יחי גי שש םא מנ ל רוך-הוא וש דוש-בה קה בנ
ם אותה ן של מנ זש הנ ל אותו  ם כה הל לה יך  רי אל הוא הל רוך  בה דוש  קה הנ ם. וש ינה ים עוד אי עי שה ץ ורש רל אה ן הה ים מי אי טה חנ מו  תנ יי
ין רוך הוא די דוש בה קה יד הנ ז הורי ם, אה עולה הה קו מי לש תנ סש הי ן של יוה ם. כי עולה ים בה יהמי נוך, קנ חמ ח ונ לנ תושל ד ומש ים, ילרל יקי די צנ

ץ. רל אה ן הה חו מי מה יי ר (בראשית ז) ונ מנ אל נל מו של דו, כש בש אל נל ם וש יהל לי עמ

בו סי מש ך בי לל מל הנ ד של ח, (שיר א) ענ תנ י פה י יוסי בי ים. רנ להי ח אםתו אל קנ י לה נו כי ינל אי ים וש להי אל ת הה נוך אל ך חמ לי הנ תש יי ונ
ק בו בה דש ם ני דה ן אה בל ה של עה שה רוך הוא - בש דוש בה קה ל הנ כו של רש ך דנ ה, כה אי םא רש ל ב בה ר. אמ מנ אל ה נל סוק זל יחו. פה ן רי תנ י נה די רש ני
ק אותו לי סנ ומש נו  מל טוב מי הנ יחו  ט רי לוקי ים וש די קש ח, מנ רנ סש ים הוא יי ר יהמי חנ אנ של ענ  יודי יו וש לה עה יורו  ה די רל שש הוא מנ וש

מיההעולהם.

ה - זל בו  סי מש הוא. בי רוך  בה דוש  קה ה הנ - זל ך  לל מל הנ ד של יחו. ענ ן רי תנ י נה די רש ני בו  סי מש בי ך  לל מל הנ ד של תוב ענ כה של הו  זל
ק לי תנ סש ם יי לה לה גש בי של בו  ים של ים טובי עמשי ם מנ - אותה יחו  ן רי תנ י נה די רש יו. ני כה רה דש בי ך  הולי וש ק בו  בה דש ני ם של דה ן אה בל אותו 



104

נו. מנ יענ זש גי ם הי רל טל ם בש עולה הה מי

גו'. ייש ים וש יקי די ר ייש צנ של ץ אמ רל אה ל הה ה ענ עמשה ר ננ של ל אמ בל ר (קהלת ח) ייש הל ך אומי לל מל למםה הנ יהה שש ה הה ל זל ענ וש
רוך הוא דוש בה קה ים הנ ים טובי עמשי יל מנ בי שש בי נו, של רש אנ בי מו של ים - כש עי שה רש ה הה עמשי מנ ם כש יהל לי יענ  אמ גי ר מנ של ים אמ יקי די צנ
ם, נה מנ זש יענ  גי ם הי רל טל ם] בש ק אותה לי סנ ם מש הל בה תו  בה המ אנ תוך  יו), ומי חש (יי לו  קש לש קנ תש יי םא  ל י של די ם [כש עולה הה ם מי קה לש סנ מש
ים ם יהמי הל יך לה רי אמ רוך הוא מנ דוש בה קה הנ ים - של יקי די צנ ה הנ עמשי מנ ם כש הל לי יענ אמ גי מנ ים של עי שה ייש רש ים. וש יני ם די הל ה בה עושל וש
יו, או לה רו אי זש ינחש י של די ה כש לל אי לו, וש קש לש קנ תש םא יי ל יל של בי שש ה בי לל ר. אי אי בה תש ני מו של ה כש ל זל כה זו, וש גש ת רג ם אל הל יך בה רי אמ ומנ

ים. לי עג ים מש ני ם בה הל או מי ייצש י של די כש

ל. קי לש קנ ם יש רל טל ח אותו בש קנ לה ל, וש קי לש קנ יש ך  ר כה חנ אנ ה של אה רוך הוא רה דוש בה קה הנ יק, וש די יהה צנ נוך הה ה, חמ אי םא רש ב
ם רל טל הוא בש רוך  בה דוש  קה ם הנ אותה חנ  טוב, לוקי יחנ  ים רי ני נותש שום של ים. מי ני קםט שושנ לש לי תוב (שיר ו) וש כה של הו  זל
ה ים. מה ים יהמי יכי רי אמ יו מנ הה ם של דה י אה ני ר בש אה שש ים כי יך יהמי רי אמ הנ נו - לש ינל אי ים. וש להי ח אםתו אל קנ י לה נו כי ינל אי לו. וש קש לש קנ יש

נו. מנ יענ זש גי ם הי רל טל רוך הוא בש דוש בה קה ח אותו הנ קנ י לה ם? כי ענ טנ הנ

ים זי נה גש ל הנ יו כה יהדה ר בש סנ ים, ומה רומי י מש מי שש הו לי לה על הל נוך וש ת חמ לו אל טה רוך הוא נש דוש בה קה ר, הנ מנ ר אה זה עה לש י אל בי רנ
ם כגלה וש ים,  יוני לש על ים  כי אה לש מנ ים  שי מש תנ שש מי ם  הל בה של ים  קוקי חמ ים  רי תה סש חות  תש פש מנ ים  עי בה רש אנ וש ה  שה מי חמ ונ ים  יוני לש על הה

נו. רש אנ י בי רי המ יהדו, ונ רו בש סש מש ני

ל םא אי י ל ח, (תהלים ה) כי תנ ה פה הודה י יש בי בו. רנ בםת לי שש חש ר מנ ל ייצל כה ץ וש רל אה ם בה דה אה ת הה ענ ה רה בה י רנ א ה' כי ינרש ונ
ך שה מש ני וש ע  רה ר הה ייצל ק בנ בה דש ני י של ה, מי אי םא רש ל ב בה נוהו. אמ רש אנ ר ובי מנ אל ה נל סוק זל ע. פה רה ך  גגרש יש םא  ה ל תה ע אה שנ ץ רל פי חה

ר. אי בה תש ני מו של או אותו, כש מש יטנ א הוא וי מה טש יו, יי רה חמ אנ

ל ם ענ נה חי ים לש מי ים דה כי יו שופש הה ד של ם ענ אה טש ם חל לנ שש םא ני ל ים, וש יו עושי עות הה רה ל הה ם - כה דה אה ת הה ענ ה רה בה י רנ כי
תוב כה ע, וש ק רנ אן רנ תוב כה יום. כה ל הנ ע כה ק רנ תוב רנ כה הו של ץ? זל רל אה ל הה ם ענ כה רש ים דנ יתי חי שש יו מנ הה ם של י הי ץ. ומי רל אה הה

י ה'. יני עי ע בש ה רנ הודה כור יש ר בש י עי הי יש תוב] (בראשית לח) ונ כה ע, וש ך רה גגרש םא יש ם [ל שה

ה שה םא עה ל ב של ל גנ ף ענ רו, אנ בי ל חמ ים יהדו ענ רי לו הי פי ע - אמ שה םא. רה ר לו, ל מנ ע? אה שה ינו רה ע אי י רה כי י, וש י יוסי בי ר רנ מנ אה
ה. כל א תנ לה תוב, אל םא כה יתה ל כי ך. הי על ה רי כל ה תנ מה ע לה שה רה ר לה םאמל י תוב (שמות ב) ונ כה מו של ע, כש שה א רה רה קש ר, ני בה לו דה

רוחנ ק לש חםזל ן כםחנ וש נותי ץ, וש רל אה ת הה א אל מי טנ מו ומש צש א ענ מי טנ כו ומש רש ית דנ חי שש מנ י של א מי לה א אל רה קש םא ני ע ל ל רנ בה אמ
ה זל בה שום של ה, מי ינה כי י שש ני ה פש םא רואל ל ין וש רי טי לש פנ ס בש נה כש םא ני ל יום. וש ל הנ ע כה ק רנ תוב רנ כה ע, של את רנ רי קש ני ה של אה מש טג הנ

ם. עולה ן הה ה מי ינה כי ת שש קל לל תנ סש מי

ם עולה ה בה קה זש חנ תש ם הי לה לה גש בי יו של נה בה סול בש פש ייש  ב של שנ ה, חה ינה כי שש נו  מל ה מי קה לש תנ סש הי של כש עמקםב. של ינ נו? מי ן לה יי ננ ומי
ש דה קש מי הנ ת  אל א  מי טנ מש ה  זל שום  מי ה?  מה לה ר  םאמנ ת ם  אי וש ה.  אותה ם  גנ ופה ה  נה בה לש הנ מי אור  הה ע  רנ גש ני וש ה  אה מש טג הנ רוחנ 
ה, אה מש טג ת רוחנ הנ ק אל זי חנ הוא מש מו של צש א ענ מי טנ כו ומש רש א דנ מי טנ מש ן אותו של כי ל של עמקםב. כה ל ינ ענ ה מי ינה כי ה שש קה לש תנ סש הי וש

ע. א רנ רה קש א ני מה טש ני של ן כש כי לה וש

א רה קש ני אותו של ד מי קה פש ם ני ענ ל פנ כה טוב, ובש רוך הוא לש דוש בה קה ן הנ ד מי קה פש םא ני א, ל מה טש ם ני דה ן אה בל של ה, כש אי םא רש ב
ה ל זל ענ ע. וש ד רה קל פה ל יי ז בנ ר, אה יהשה ך  רל דל בש ך  הולי של ע. כש ד רה קל פה ל יי ין בנ לי יה ענ  בי שה תוב (משלי יט) וש כה הו של ע. זל רנ ע לש רנ
ך לי י אי ם כי תוב (תהלים כג) גנ כה ע. וש שה א רה רה קש םא ני ל ע וש א רנ רה קש ה ני זל ע. וש ך רה גגרש םא יש תוב ל כה יום, וש ל הנ ע כה ק רנ תוב רנ כה

י. די מה ה עי תה י אנ ע כי ע רה ירה םא אי ת ל ול מה לש יא צנ גי בש

ון עה י הל כי ח, (ישעיה ה) הוי מושש תנ י פה י יוסי בי בו. רנ ל לי ב אל צי ענ תש יי ץ ונ רל אה ם בה דה אה ת הה ה אל שה י עה ם ה' כי חל נה יי ונ
ל יום, כה ם בש בונה י רי ני פש ים לי אי חוטש ם של דה י אה ני לו בש ון - אי עה י הל כי ה. הוי מושש אה טה ה חנ לה גה עמ עמבות הה כנ א וש וש שה י הנ לי בש חנ בש
שו עה א של טש אותו חי וש שו  עה ה של עמשל אותו מנ ים של בי חושש א, וש וש שה י הנ לי בש חנ ם כש הי ים של אי טה ם חמ ם אותה יהל יני עי ים בש מי דש ני וש
ה, לה גה עמ עמבות הה דול כנ גה ק וש זה א חה טש ת אותו חי ים אל עושי ד של רוך הוא ענ דוש בה קה ם הנ הל יחנ בה גי שש םא מנ ל לום, וש ינו כש אי של

לות. כנ תש הי ל לש םא יוכנ ל ק של זה הוא חה של

רוך דוש בה קה י הנ ני פש או לי טש ם חה הי ב של ל גנ ף ענ ם, אנ עולה י הה עי שש רי ין בש רוך הוא די דוש בה קה ה הנ עושל של ה, כש אי םא ורש וב
ל ם ענ יהל לי ם עמ חי ננ תש ם, מי יהל עמשי מנ יחנ בש גי שש מנ של ם. וכש עולה הה ם מי ד אותה בי אנ ה לש ינו רוצל ל יום, אי יזו אותו כה גי רש הי הוא וש

ם. עולה ם בה הל יך לה רי אמ יו ומנ י יהדה עמשי ם מנ הי של

ין, די ם  הל בה עמשות  לנ ה  רוצל של וכש ם.  יהל לי עמ ס  חה וש ם  יהל לי עמ ם  חי ננ תש ומי ה  מה חה נל ל  נוטי יו,  יהדה י  עמשי מנ ם  הי ל של לנ גש ובי
ר מנ אל נל מו של ם, כש יהל לי צוב עמ יו, הוא עה י יהדה עמשי ם מנ הי ן של יוה כי יו]. של נה פה סו לש נש כה םא יי חות ל מה צוב [ד"א שש יהכול הוא עה בש כי

יו. נה פה יס לש ני כש םא הי חות ל מה (דניאל ו) ושש

ה, אי םא רש י, ב י יוסי בי ר רנ מנ קומו. אה מש ה בי וה דש חל יו עםז וש נה פה ר לש דה הה תוב] (תהלים צו) הוד וש י כה רי המ תוב [ס"א ונ כה
ר של אמ ר (שמואל-א ב) כנ מנ אל נל של מו  בו, כש ר. לי חי קום אנ מה םא לש ל וש בו  ל לי ב אל צי ענ תש תוב. הוא הי כה בו  ל לי ב אל צי ענ תש יי ונ
ר בל ר די של ה אמ עה רה ל הה ם ה' ענ חל נה יי ר (שמות לב) ונ מנ אל נל מו של ם ה', כש חל נה יי ר, ונ מנ ק אה חה צש י יי בי ה. רנ עמשל י ינ שי פש ננ י ובש בי בה לש בי
דוש קה הנ ר של אי בה תש ני מו של טוב, כש ר לש מנ א אה יסה י יי בי ע. רנ רנ ר לש מנ יהה אה קי זש י חי בי טוב. רנ ר לש מנ א אה יסה י יי בי מו. רנ ענ עמשות לש לנ

יו. נה פה ים לש אי ם חוטש הי שום של ב, מי צי ענ תש יי ם. ונ יהל לי ס עמ חה יו וש דה י יה עמשי ם מנ ל אותה ם ענ חי ננ תש רוך הוא מי בה
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ים חומי ם ני יהל לי ל עמ ם, נוטי עולה י הה עי שש ד רי בי אנ הוא לש רוך  בה דוש  קה ה הנ רוצל של כש ע, של רנ ר לש מנ יהה אה קי זש י חי בי רנ וש
םא ל ין, וש ה די עמשה אי ננ דנ ים, ונ חומי ל ני בי קי ן של יוה ד. כי בנ אה ה של ל מנ ים ענ חומי ל ני בי קנ מש י של מי יהכול כש בש ים, כי חומי ל ני בי קנ ומש

ה. שובה תש ר בי בה דה לוי הנ תה

ר בה דה ז הנ ים, אה חומי נש ם תנ יהל לי ל עמ בי קי י של רי ים. המ חומי נש ם תנ יהל לי ל עמ בי םא קי ל ד של ה? ענ שובה תש לוי בי ה תה י זל תנ ימה אי
ין, עמשות די ין לנ די קום הנ ת אותו מש ק אל זי חנ ין ומש ל די ין ענ יף די ז מוסי אה ה. וש עמשה ין ננ די הנ ל וש לה ה כש שובה תש לוי בי םא תה ר ל בה כש
בו, ל לי ב אל צי ענ תש יי ך ונ ר כה חנ אנ ים. וש חומי נש ל תנ בי ם ה', קי חל נה יי תוב ונ כה תוב, של כה כםל בנ הנ ם, וש עולה הה ים מי עי שה רש ת הה ד אל בי אנ ומש

ין. עמשות די ין לנ די ן כםחנ לנ תנ נה

רוך דוש בה קה ה הנ שה עה של ה. כש וה דש חל ים וש חומי נש ל תנ טנ ץ - נה רל אה ם בה דה אה ת הה ה אל שה י עה ם ה' כי חל נה יי ר, ונ מנ יהיא אה י חי בי רנ
רוך הוא דוש בה קה ת הנ ים אל חי בש שנ ים מש יוני לש על ים הה כי אה לש מנ ל הנ כה ה, וש יונה לש א על מה גש דג הוא כש ץ, של רל אה ם בה דה אה ת הה הוא אל
ך ר כה חנ הו. אנ רי טש ענ ר תש דה הה בוד וש כה ים וש להי אל ט מי ענ הו מש רי סש חנ תש רו (תהלים ח) ונ מש אה ה, וש יונה לש מות על דש או אותו בי רה של כש
יו נה פה לש רו  מש אה ת של רי שה י הנ כי אמ לש מנ ה לש חון פל תש ן פי תנ נה א. של טה חה ל של הוא ענ רוך  בה דוש  קה ב הנ צי ענ תש ם, הי דה א אה טה חה של כש

נו. דל קש פש י תי ם כי דה ן אה נו ובל רל כש זש י תי נוש כי ה אל םא אותו, מה ר בש ה לי צה רה של ה כש לה חי תש בנ

י ני פש את לי צי ר (דברי הימים-ב כ) בש מנ אל נל ין, של ם די הל עמשות בה ה לנ צה י רה בו, כי ל לי ב אל צי ענ תש יי ה, ונ הודה י יש בי ר רנ מנ אה
שום א מי לה י טוב? אל אן כי תוב כה םא כה ה ל מה ק, לה חה צש י יי בי ר רנ מנ אה דו. וש סש ם חנ עולה י לש ה' כי לנ ים הודו  רי אםמש לוץ וש חה הל
ים יוני לש ים על כי אה לש מנ או  יהם, בה ת הנ ים אל רי ל עובש אי רה שש יי יו  הה של ה כש זל מו  ל. כש אי רה שש י יי ני פש יו מי י יהדה עמשי ת מנ יד אל בי אל הל של
ים עי י טובש י יהדנ עמשי ה מנ רוך הוא: ומה דוש בה קה ם הנ הל ר לה מנ ה. אה לה יש אותו לנ רוך הוא בש דוש בה קה י הנ ני פש ה לי ירה ר שי לומנ
ל ים של מי עה פש ל הנ כה אן, בש ם כה ה. גנ לה יש לה ל הנ ה כה ל זל ה אל ב זל רנ םא קה ל ז (שמות יד) וש ה?! אה ירה ים שי רי ם אומש תל אנ יהם, וש בנ

בות. צש ם ענ יהל לי את עמ צי מש ז ני ם, אה עולה הה ים מי עי שה בוד רש אי

בות צש ה ענ אה צש מש ז ני תו, אה וה צש ל מי ר ענ בנ עה הוא וש רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש ם לי דה א אה טה חה ה של עה שה ר, בש מנ א אה בה י אנ בי רנ
יהד ד. מי חה אור אל ך מה שנ חש ה זו נל עה שה יון. בש לש על כםחנ הה ת הנ תה אל שש לנ חל הל ם, אוי של דה רוך הוא: אה דוש בה קה ר לו הנ מנ יו. אה נה פה לש

ן. דל ן עי גנ ש אותו מי רנ גי

ן?! בה רש קה ב הנ רה קש םא ני ל חנ של בי זש מי ת הנ תה אל מש גנ ה פה תה אנ ן, וש בה רש יב קה רי קש הנ ן לש דל ן עי גנ ך לש י אותש תי סש ננ כש י הי ני ר לו: אמ מנ אה
מוך ת סה מי ה של עה שה זו בש נה רוך הוא וגש דוש בה קה יו הנ לה ס עה חה ה. וש יתה יו מי לה ר עה זנ גה ה. וש מה דה אמ ת הה עמבםד אל ה - לנ אה לש הה אן וה כה מי

לנגהן.

ד חה יק אל קי ה אור דנ אה א רה לה ע? אל יפםה יהדנ אי תו. מי שש אי ה הוא וש ר בה תי תנ סש הי ת וש חנ ה אנ רה עה ה מש שה ם? עה דה ה אה שה ה עה מל
ן. דל ן עי ר גנ ענ שנ מוך לש קום סה ם הוא מה שה רו, וש בש קי תו לש וה אמ ה תנ וה אנ תש הי ן, וש דל ן עי גנ א מי יוצי קום של אותו מה ס בש ננ כש ני של

ך לנ ה הה ל מה ענ ל אותו:  אשון. שואי רי ם הה דה ת אה ה אל אל רש יי ד של ענ ם  עולה הה ם מי דה ק אה לי תנ סש םא מי ה, ל אי םא רש ב
ל י ענ תי רש בנ י עה ני י, אמ ני יב לו: בש שי הוא מי ם. וש עולה הה י מי אתי יהצה ך  לש לה גש בי ר לו: אוי של א? הוא אומי יהצה יך  אי ם וש עולה הה מי

. תה רש בנ ך עה בונש ל רי וות של צש ה מי מה כנ ים וש אי טה ה חמ מה ה כנ תה ה אנ אי ה, רש ילה בי שש י בי תי שש ננ על נל ת וש חנ ה אנ וה צש מי

או, טש ל חל ה ענ יום ומודל ם בש יי עממנ בות פנ אה ת הה ה אל רואל אשון וש רי ם הה דה ד אה ה עומי זל יום הנ ד הנ יהיא, ענ י חי בי ר רנ מנ אה
או יהצש ים של ידי סי חמ ים ונ יקי די צנ ם הנ ל אותה ה כה רואל ך וש הולי יון, וש לש בוד על כה יהה בו בש הה קום של ת אותו מה ם אל הל ה לה אל רש ומנ
ך דש סש ר חנ ה יהקה ים, (תהלים לו) מנ רי אומש ים וש בות מודי אה ל הה כה ן. וש דל ן עי גנ בש יון של לש בוד על ת אותו כה שו אל יהרש וש נו  מל מי

יון. סה יך ילחל פל נה ל כש צי ם בש דה י אה ני ים ובש להי אל

אות רש הנ ם, לש עולה הה ים מי קי לש תנ סש מי ה של עה שה אשון בש רי ם הה דה ת אה ים אל ם רואי עולה י הה ני ל בש ר, כה מנ א אה יסה יי י  בי רנ
םא ל ה בש יתה ין מי אי ינו  ני שה של מו  ם, כש דה ל אה של לו  לה גש םא בי ל וש ם  עולה הה ק מי לי תנ סש הוא מי יש  אי י הה אי טה שום חמ מי דות של עי
ייש וש ין.  יהמי נש ובי י  וי ם, לי רה מש ם: ענ ה הי לל אי וש י,  מוני דש קנ הנ ש  חה נה ל  של יו  טש על בש קו  לש תנ סש הי ה של לשה ם שש אותה ט לש רה א, פש טש חי
ש, חה נה ת הנ ה עמצנ ם אותה יהל לי ה עמ רה כש זש ני ק של יהמותו בו, רנ א של טש ם חי הל א בה צה מש םא ני ל או, וש טש םא חה ל י. של שנ ם יי ים גנ רי אומש

נו. רש אנ בי מו של כש

עון מש י שי בי י כםל. רנ יני עי לוי לש גה ם בש עולה ל הה ים ענ אי טה יטו חמ שי פש ם הי , כגלה י נםחנ ימי יו בי הה דורות של ל הנ ה, כה אי םא רש ב
ה ר, ומנ מנ ס. אה רל י חל די כנ ת בש של קל ר הנ של קל ים בש רי יו קושש הה ם של דה י אה ני ה בש אה יהה. רה רש בל י טש עמרי שנ ד בש חה ך יום אל יהה הולי הה

תו. יהם ומי תוך הנ קו לש רש זש ני ם וש הל ינו בה ן עי תנ ם? נה בונה ת רי יז אל גי רש הנ לוי לש גה ה בש א זל טש חי

יו ה הה לל ם. אי עולה ן הה ה מי יורה ת די ק אל לי סנ ץ ומש רל אה הה ה מי ינה כי שש ת הנ ה אל לוי, דוחל גה ה בש עמשל ננ א של טש ל חי ה, כה אי םא רש ב
ה חה רוך הוא דה דוש בה קה הנ ד של ם, ענ עולה הה ה מי ינה כי שש ת הנ חו אל דה לוי, וש גה ם בש יהל אי טה ים חמ עושי קוף וש םאש זה ר ים בש כי הולש

גו'. ף וש סל כה ים מי יגי גו סי גו', הה ך וש לל י מל ני פש ע לי שה גו רה תוב (משלי כה) הה ה כה ל זל ענ נו. וש מל ם מי יר אותה עלבי הל ם וש אותה

א רה בה של ה, כש אי םא רש ר, ב זה עה לש י אל בי ר רנ מנ גו'. אה וש ר  שה ם הוא בה גנ שנ ם בש עםלה ם לש דה אה י בה םא יהדון רוחי ר ה' ל םאמל י ונ
ים יקי די ם צנ ם הי דה י אה ני בש של ה, וכש לה עש מנ לש מו של ש כש מי תנ שש הי ה לש זל ם הנ עולה ת הה ה אל שה ם, עה עולה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה הנ
קום מה ים לנ יי ם חנ ים אותה יעי גי מנ ד של ה, ענ לה עש מנ לש ים של יי חנ ר רוחנ  עורי רוך הוא מש בה דוש  קה ר, הנ יהשה ך  רל דל ים בש כי הולש של

רוי בו. ינו שה בי עמקםב אה ינ של

ם שה רוי בו, ומי שה ך  לל מל ד הנ וי דה ה של זל ם הנ עולה לה רוחנ  ה  ת אותה כל של מש ני ד של ענ ים,  יי ם חנ ים אותה עי ם שופש שה ומי
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יים קנ תש הי ים לש יכולי ה, וי טה מנ ת לש כל של מש ני ת וש ענ ה שופנ יונה לש ה רוחנ על אותה ים. וש תוני חש תנ ם הנ ל אותה כה כות לש רה בש עות הנ שופש
ה אותה של י כש רי המ א"ו. של י וה לי ם בש עםלה תוב לש ן כה כי לה ך, וש לל מל ד הנ וי ל דה ם של הו עולה דו, זל סש ם חנ עולה ך לש שום כה ם. ומי עולה בה
ק לי תנ סש ם, הי דה י אה ני בש או  טש חה ו של שה כש יים. ענ קנ תש הי כםל לש ים לנ יי חנ כות וש רה אות בש ם יוצש שה ם, מי אותו עולה ת לש ענ רוחנ שופנ
ר שה ם הוא בה גנ שנ יים בו. בש קנ תש הי ים ולש תוני חש תנ נו הנ מל נות מי הה ה לי ם זל עולה ים לש יי יענ אותו רוחנ חנ גי םא ינ ל יל של בי שש כםל, בי הנ
ק בו זי חנ תש יי גות של רה דש תון. של חש תנ ש הנ חה בות נה רש הנ םא לש ל ם? של ענ טנ ה הנ ה. מה זל ם הנ עולה לה רוחנ  ע זו הה פנ שש םא תג ל י של די - כש

א. מי רוחנ טה ב בש רי עה תש םא יי ל ה של שה דג ל קש ים] רוחנ של יכי רי [וצש

ל ץ כה ר (בראשית ו) קי מנ אל נל מו של ר, כש שה ך הוא בה שום כה ך. מי רי בה תש יי י של מוני דש קנ ש הנ חה ה נה ר - זל שה ם הוא בה גנ שנ בש
ל דה גש ל מי ה של נה תה מש ה - הנ נה ים שה רי שש על ה וש אה יו מי יהמה יו  הה ת. וש ול מה הנ ך  אנ לש מנ הו  עון, זל מש י שי בי ר רנ מנ אה י. וש ננ פה א לש ר בה שה בה

ר. שה קג מש הנ

ם יל] אותה פי הי יא [ד"א של הוצי ר של מנ אל נל של מו  "ל, כש אי זה עמ "א ונ זה עמ לו  י, אי י יוסי בי ה רנ נה ץ. שה רל אה בה יו  ים הה לי פי נש הנ
יהיא, י חי בי ר רנ מנ ה? אה זל ם הנ עולה יים בה קנ תש הי לש לו  יהכש יך  ר, אי םאמנ ם ת אי ה. וש לה עש מנ לש ה של שה דג קש הנ הוא מי רוך  בה דוש  קה הנ
ם אי ם. וש הל לה ה של אל רש מנ ם כנ דה י אה ני בש ים לי אי רש ה ני לל אי ר של מנ אל י נל רי המ ץ. ונ רל אה ל הה ף ענ עופי עוף יש תוב וש כה ם של אותה יו מי ה הה לל אי
ם עולה יר הה וי אמ שו בנ בש לנ תש דו, הי יהרש ה של עה שה ים. ובש ני וה ה גש מה כנ ים לש כי פש הנ תש מי ר של מנ אל י נל רי ך? המ פי הנ תש הי לו לש יך יהכש ר, אי םאמנ ת

ם. דה י אה ני בש או כי רש ני וש

םא ל ה, וש מו בה יש קנ תש הי ץ וש רל אה שו בה בש לנ תש הי רוך הוא וש דוש בה קה ם הנ ילה פי הי ה וש לה עש מנ דו לש רש מה לו של לה "ל הנ אי זה עמ "א ונ זה עמ ונ
י ני בש ים לי פי שה ים כש די מש לנ ים ומש יהמי ם קנ ה הי זל יום הנ ד הנ ענ ם. וש עולה שות הה ר נש חנ עו אנ ך טה ר כה חנ אנ נו, וש מל ט מי שי פנ תש הי לו לש יהכש

ר. אי בה תש י ני רי המ ים, ונ להי י אל ני ים בש אי רה קש ים ני ילי פי ם נש אותה ים. וש בורי ים גי קי נה ם עמ הל או לה רש קה ים, וש ני ידו בה הולי ם, וש דה אה

השלמה מההשמטות (סימן מ"ו)

ם ל שי א ענ רה קש ב ני לי ה, וש לה עש ם מנ ל שי א ענ רה קש בוד ני כה א של לה ד, אל חה ם אל י הי רי ב המ לי בוד וש אי, כה חומנ י רש בי ר רנ מנ אה
ל א כה לה בודו? אל ץ כש רל אה ל הה םא כה ל ה הוא (ישעיה ו) מש ם. מנ יי מנ שה ב הנ לי נו  יש הנ ם, וש שי בוד הנ כש נו  יש הנ וש ה,  טה ת מנ עגלנ פש
ם? ה הי ומנ ם,  שי בוד הנ כש ה מי אה לי ל, מש אי רה שש יי ץ  רל ד אל גל נל כש ה  לה עש מנ לש יא  הי אשון, של יום רי את בש רי בש ני ץ של רל אל ה  אותה

קומו. מש בוד ה' מי רוך כש תוב (יחזקאל ג) בה כה לו, וש חה נש ים יי מי כה בוד חמ תוב (משלי יג) כה כה ים, של מי כה חמ

יו לה יה חנ ל  כה של רו  דש חנ בש ה  ירה בי גש לו  ה  תה יש הה של ך  לל מל לש ה?  דומל ר  בה דה הנ ה  מה לש ל  שה מה ה?  זל הנ בוד  כה הנ יהה  הה ה  ומל
נו? מי ה אי נה רו לו: אה מש ין אותו. אה כי רש בה ך ומש לל מל י הנ ני אות פש רש יום לי ל הנ ים כה אי ים, ובה ני ה בה יו לה הה ה, וש ין בה עי שש עש תנ שש מי
ל לה כש קומו, מי מש תוב מי כה ה של יא. ומנ הי קום של ל מה כה א בש הי ה תש רוכה רו: בש מש ה. אה תה ה ענ אותה רש לו לי םא תוכש ם: ל הל ר לה מנ אה
ת של יא אי הי או של רה ד של ה. ענ אה ן בה יי אנ עו מי םא יהדש ל חוק וש קום רה מה ה מי אה בה ה של ירה בי גש ל לי שה קומו. מה ת מש ענ אל ין יודי אי של
לו אמ ם. שה עולה ת הה ה אל ירה אי יהה הי עמשל מנ י בש ה, כי חה קש לש אור ני ן הה אי מי דנ םאת ונ רו: ז מש , אה יהה עמשל ל מנ כה ה בש גונה המ ה ונ אה ל נה יי חנ
ך בםרה י ומש יי הש ה תי רוכה ך, בש קומי י מש שי נש ים אנ דולי ן, גש ם כי רו: אי מש י. אה קומי מש ם: מי הל ה לה רה מש ? אה תש ן אנ יי אנ ה: מי אותה

ך. קומי מש

יש אי ה? לש ר דומל בה דה ה הנ מה ל לש שה א מה לה ים אותו? אל כי רש בה ה מש מה ע, לה רנ םא גה יו ל אותה בש צי ד מי חה בוד ה' אל ין כש י אי כי וש
ם הל לה כו  לש - הה יותו  קש ת שנ לנ חי תש ן בי גה ה הנ קה שש ם הי אי ה, וש דל ת שה יכנ תי חמ נו  מל רוב מי קה ן בש גה חוץ לנ ה, וש אל ן נה גנ יהה לו  הה של
ח תנ ך פה יכה פי ד הוא, לש חה כםל אל הנ י של ל פי ף ענ ה, אנ בוקה ה דש ינה יא אי הי ה של דל ל שה ה של יכה תי ה חמ ך אותה ן, אנ גה ל הנ ל כה ם ענ יי מנ הנ

ה: ע"כ מההשמטות. דה בנ ה לש ה אותה קה שש הי קום וש ה מה לה

םא י ל ח, (ישעיה נה) כי תנ י פה י יוסי בי ה. רנ מה דה אמ י הה ני פש ל  ענ י מי אתי רה ר בה של ם אמ דה אה ת הה ה אל חל מש ר ה' אל םאמל י ונ
ם. יהל בותי שש חש י מנ בותנ שש חש מנ

ר מי שה הוא יי יענ לו, הנ ם יודי אי ר. של בה ר דה םא אומי ל ק וש ר, הוא שותי חי אנ קםם מי נש ה לי ם רוצל דה ן אה בל של ה, כש אי םא רש ב
ם ענ ם פנ הל יענ לה יז ומודי רי כש מנ ד של ם ענ עולה ין בה ה די םא עושל ך, ל ה כה םא עושל רוך הוא ל דוש בה קה ל הנ בה ל לו. אמ םא יוכנ ל וש

יו. נה פה עממםד לש ל לנ םא יוכנ ל נו וש מל ר מי מי שה םא יי ל , וש יתה שי ה עה ר לו מל םאמנ י יהדו של ה בש חל מש יי י של ין מי י אי לש, כי שה ם וש יי עממנ פנ

ה רה תש הי י נםחנ וש די ל יש ם ענ הל יענ לה ה. הודי מה דה אמ י הה ני ל פש ענ י מי אתי רה ר בה של ם אמ דה אה ת הה ה אל חל מש ר ה' אל םאמל י ה, ונ אי םא רש ב
ץ. רל אה י הה ני ל פש ענ ם מי יד אותה בי אל הל ין וש ם די יהל לי יא עמ בי עו, הי מש םא שה ל ר של חנ עו. אנ מש םא שה ל ים וש מי עה ה פש מה ם כנ הל בה

ה? ה זל מה לה אמםר, וש אן לי ה כה מה נו. [לה עמשי מנ נו מי מי חמ ננ ה יש אמםר זל מו נםחנ לי ת שש א אל רה קש יי , ונ נםחנ תוב בש ה כה ה מנ אי םא רש ב
ה ה זל אמםר, מנ ץ. לי רל אה ת הה נוחנ , מש נםחנ א לש רה רוך הוא קה דוש בה קה הנ ז של מל יק. רל די ה צנ ה - זל ה. זל שה אי אמםר - זו הה א לי לה אל
רוך דוש בה קה ה אותו הנ שה נו, עה מי חמ ננ ה יש אמםר זל ה. לי דושה קש ץ הנ רל יהו? אל , ומי נםחנ א לו  ה קורי קום זל א מה לה אמםר? אל לי
ים יקי די צנ י הנ רי שש ינו לו. אנ וי ה ה' קי ם (ישעיה כה) זל תוב שה כה נו, וש מי חמ ננ ה יש אן זל תוב כה ה. כה יונה לש א על מה גש דג ה כש טה מנ הוא לש
תוב אוי. כה רה ץ כה רל אה מות בה ם שי הוא שה מו, וש שש ים בי שומי יות רש הש ה לי יונה לש על ך הה לל מל ת הנ מל ל חותל ם של רםשל ים בה שומי רש של
ה גה רש ם דנ א שה לה ת? אל תוב אל םא כה ה ל מה עמקםב. לה ינ מו  ת שש א אל רה קש יי תוב (בראשית כה) ונ כה , וש נםחנ מו  ת שש א אל רה קש יי ונ
ם ת ה'. גנ א אל לה תוב אל םא כה ה ה' ל אל רש אל ת ה'. וה ה אל אל רש אל ר (ישעיה ו) וה מנ אל נל מו של ת, כש רל חל ה אנ גה רש אן דנ כה ת], וש חנ [אנ
ת יל אל לי כש הנ "ת - לש אן אל ל כה בה עמקםב. אמ ינ א לו  רה הוא קה רוך  בה דוש  קה ש, הנ מה מנ תו  גה רש עמקםב - דנ ינ מו  א שש רה קש יי אן ונ כה

ה. ינה כי שש הנ
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ה מה דה אמ הה ה  רורה אמ תוב  כה של ם,  עולה הה ת  אל ל  לי קי הוא  רוך  בה דוש  קה הנ של ה  עה שה בש א  לה אל  ? ענ יודי יהה  הה יפםה  אי מי
ד ר לו: ענ מנ ה? אה לה לה קש ם בי עולה ילה הה הש י יי תנ ד מה ם, ענ ל עולה בונו של רוך הוא: רי דוש בה קה י הנ ני פש ם לי דה ר אה מנ ך, אה עמבורל בנ
אות שום בש הול רה ה אותו מה אה ד, רה נולנ ן של יוה כי . וש ד נםחנ נולנ ה של עה ד שה ים ענ כי חנ יו מש הה ך. וש מותש הול כש ן מה ך בי ד לש לי וה יי של

ך. ר כה חנ ה אנ שה עה ה של ל מנ מו ענ ת שש א אל רה ז קה אה מו, וש ה עי בוקה ה דש ינה כי ה שש אה רה ש, וש קםדל הנ

, א נםחנ בה ן של יוה ם. כי יהל ידי ה בי מה דה אמ ת הה ים עמבודנ יו עושי הה רםש, וש חמ לנ צםר וש קש לי וש רםענ  זש ים לי עי יודש יו  םא הה ה ל לה חי תש בנ
נו מי חמ ננ יש ה  זל תוב  כה של הו  זל רות.  פי עמשות  לנ ה  מה דה אמ ת הה ן אל קי תנ לש ים  יכי רי צש ים של לי כי הנ ל  כה וש ם  הל לה נות  מה אג ין  קי תש הי
ים - טי ים חי עי זורש יו  הה ה של לה לש קנ תש הי ה של מנ ץ מי רל אה ת הה יא אל הוא הוצי ה. של מה דה אמ ן הה מי ינו  יהדי בון  צש עי ומי נו  עמשי מנ מי

ה. מה דה אמ יש הה תוב אי ן כה כי לה ים. וש רי דה רש דנ ים וש ים קוצי רי קוצש וש

ת יא אל הוצי יק וש די א צנ רה קש ני שום של י. מי ערמי נה יש  ר (רות א) אי מנ אל נל מו של ה, כש מה דה אמ יש הה ר, אי מנ ה אה הודה י יש בי רנ
א רה קש ן ני כי לה ם. וש דה אה עמבור הה ה בנ מה דה אמ ת הה ל עוד אל לי קנ ף לש םא אםסי תוב ל כה ה, של לה לש קנ תש הי ה של מנ ה מי שה עה ן של בה רש קה ץ בש רל אה הה

םא. יהב ה של ל מנ ם ענ א לו שי רה ה קה ל זל ענ ה, וש מה דה אמ יש הה אי

ימוהו קי ה הל סוק זל ץ. פה רל אה מות בה ם שנ ר שה של ים אמ להי עמלות אל פש זו מי כו חמ ח, (תהלים מו) לש תנ ה פה הודה י יש בי רנ
דוש קה י הנ עמשי מנ י. בש ד לי גנ ה הג שה זות קה ר (ישעיה כא) חה מנ אל נל של מו  זו? כש ה חמ ה זל גו' [מנ וש זו  חמ כו  ל לש בה ר. אמ אי בה תש ני וש
כםל] ם לנ ם גורי שי י הנ רי המ אי, של דנ מות ונ ץ - שי רל אה מות בה ם שנ ר שה של ם. אמ דה י אה ני בש ה לי יונה לש ה על בואה ה נש תה לש גש רוך הוא ני בה
יו הה שום של ל מי בה ץ, אמ רל אה בה יום  ם קי - שה "א  א"ו הי וה "א  יו"ד הי עמלות  פש מי יו  הה לו  אי מון]. של מה שון שי הוא לש [וש

ץ. רל אה מות בה ם שנ ים - שה להי ל אל ם של שי עמלות הנ פש מי

כםל ה הנ ם זל ין שי ה ובי ם זל ין שי בי שום של י לו, מי תי רש מנ י אה ני ך אמ םא כה ה? ל זל תה לה רש עורנ תש ת הי עי יהיא, כה י חי בי ר לו רנ מנ אה
ץ, רל אה ם בה ש [שה מה מות מנ ץ, שי רל אה מות בה מות. שנ ם שי שה ים של רי בי חמ ירו הנ עי הי מו של י לו כש תי רש מנ י אה ני ל אמ בה ח. אמ בנ הוא של

ם]. עולה יום בה יות קי הש לי ם וש עולה ם הה הל ש בה מי תנ שש הי יל לש בי שש ה? בי מה לה וש

ם שי ילה בש הש יי ם  עולה הה לו  אי ר. של מנ ה אה יהפל ה -  הודה יש י  בי ר רנ מנ אה ה של מנ לו  פי אמ ונ כםל הוא,  ר, הנ מנ ק אה חה צש יי י  בי רנ
ה הוא, יהפל ץ, וש רל אה מות בה ם שנ ין, שה ל די ד ענ עומי ין וש ל די א ענ רה בש ם ני עולה הה שום של ל מי בה ם. אמ עולה יים הה קנ תש ים, יי מי חמ רנ הה

ם. דה אה י הה ני י בש אי טה י חמ ני פש לי יים מי קנ תש הי ם לש עולה ל הה םא יוכנ ך ל א כה לי מה לש אי של

ים, ני בה בות, נוחנ לנ אה ם, נוחנ לה עולה ה [נםחנ - נוחנ לו, נוחנ לה מה חה ל נל ם של ל שי או לו ענ רש ד נםחנ קה נולנ של ה, כש אי םא רש ב
י בי גנ ל לש בה ם. אמ ם גורי שי יות] הנ הש לי ילה [וש הש יי של א] וש בה ם הנ עולה ה, נוחנ לה זל ם הנ עולה ים, נוחנ לה תוני חש תנ ים, נוחנ לנ יוני לש על נוחנ לה

ן.  א חי צה נםחנ מה ר וש מנ אל נל מו של "ן, כש יות - חי פוך אותי הי ך. נםחנ בש םא כה רוך הוא ל דוש בה קה הנ

ע. רנ ם לש ם גורי הל לה ם של שי ים, הנ עי שה רש טוב. בה ם לש ם גורי הל לה ם של שי ים, הנ יקי די צנ . בנ נםחנ נו  יש ן הנ י, חי י יוסי בי ר רנ מנ אה
י ה'. יני עי ע בש "ע. רנ "ר רנ ע. עי רנ יו לש יותה כו אותי פש הנ תש ה הי הודה כור יש ר בש עי י ה'. בש יני עי ן בש א חי צה נםחנ מה תוב וש נםחנ כה בש

יהה הה רוך הוא, וש דוש בה קה י הנ ני פש ים לי אי ם חוטש הי ם של דה אה י הה ני י בש עמשי ת מנ ה אל אה , רה ד נםחנ נולנ ן של יוה ה, כי אי םא רש ב
ם דה ל אה ר של פל אותו סי ק? בש סנ ה הוא עה מה ר, בנ םאמנ י ת כי ם. וש כה רש דנ ת בש כל לל םא לה י ל די בונו כש ת רי עמבודנ ק בנ סנ עה מו וש צש ז ענ גוני

בונו. ת רי עמבםד אל ם לנ הל ק בה יהה עוסי הה נוך. וש ל חמ ר של פל סי וש

ה ל מה ה ענ מה כש א חה צה מה שום של א מי לה בונו? אל רי ן לש בה רש יב קה רי קש הנ ע נםחנ לש יפםה יהדנ אי י מי רי המ ך הוא, של כה ה של אי םא רש ב
ים. תוני חש תנ ים וש יוני לש ים על די יו עומש םא הה ן ל בה רש קה א הנ לי מה לש אי ן, וש בה רש קה ל הנ ד ענ הוא עומי ע של יהדנ ד, וש ם עומי עולה הה

ר מנ ים, אה כי יו הולש הה ד של יהיא. ענ י חי בי רנ י וש י יוסי בי רנ נו וש ר בש זה עה לש י אל בי מו רנ יו עי הה ך וש רל דל ך בנ יהה הולי עון הה מש י שי בי רנ
ם גנ ר, (קהלת י) וש מנ אה עון וש מש י שי בי ח רנ תנ ה פה י תורה רי בש מםענ די שש ים לי ינו, רוצי ני פה ת לש נל קל תג ך מש רל דל יו, הנ בי אה ר לש זה עה לש י אל בי רנ
א םא ייצי ל ד של רוך הוא, ענ דוש בה קה י הנ ני פש יו לי כה רה ן דש קי תנ ה לש ם רוצל דה ן אה בל של גו'. כש ר וש סי בו חה ך לי ל הםלי כה סה הנ של ך כש רל דל בנ
ם יהשי ך וש לי הנ יו יש נה פה ק לש דל תוב (תהלים פה) צל כה ינו של ני שה מו של כו, כש רש ל דנ יו ענ נה פה ל לש לי פנ תש הי ך בו ולש לי מה הי יך לש רי ך צה רל דל לנ

נו. מל ת מי דל רל פש םא ני ה ל ינה כי שש י הנ רי המ יו. של מה עה ך פש רל דל לש

דוש קה ה הנ בו? זל ה לי י זל ר. מי סי בו חה לי ך  ל הםלי כה סה הנ של ך  רל דל ם בנ גנ תוב בו? וש ה כה בונו, מנ רי ין בש מי אמ םא מנ ל י של ומי
םא ל ד של בונו, ענ רי ין בש מי אמ םא מנ ל ם של דה ן אה אותו בל שום של כו. מי רש דנ יועו בש סי ענ מי גורי ך וש רל דל מו בנ ך עי לי םא יי ל רוך הוא של בה

בונו. יוענ רי ת סי ש אל קי םא בי כו ל רש דנ א לש ייצי

םא ל בונו וש ם רי ד עי ך ינחנ ינו הולי אי ר, של סי בו חה ן לי כי לה ה, וש י תורה רי בש די ק בש םא עוסי ך, ל הוא הולי של ך כש רל דל לו בנ פי אמ ונ
שות פש טי זו  ר של בונו, הוא אומי ל רי ה של מונה ר אל בנ דש ענ  שומי של כש לו  פי אמ ל הוא - ונ כה כםל סה ר לנ אומי כו. וש רש דנ א בש צה מש ני
ה מונה ר אל בנ םא דש ל ר של אומי ם, וש דה אה ר הה שנ בש בי מו  שש רה ית של רי בש ל אות הנ ם ענ דה ן אה בל לש לו  אמ שה ה של זל מו  ה. כש זל עמסםק בה לנ
רוך דוש בה קה יוענ הנ סי זו בש ך הנ רל דל נו בנ אה מות. וש ל עמצה ל של ה גנ עמשה ננ ל בו, וש כי תנ סש הי ן וש קי זה א הנ יבה י יי בי םאת רנ ע ז מנ הוא. שה

ה. י תורה רי בש ר די ים לומנ הוא רוצי

ה, של ה קה סוק זל ך. פה מל ה שש אה רש יי י לש בי בה ד לש ינחי ך  תל מי אמ בנ ך  לי הנ אמ ך  כל רש י ה' דנ ני ר, (תהלים פו) הורי מנ אה ח וש תנ פה
דוש קה הנ ה מי ת זל ע אל בנ תה יך  ד אי וי דה ע. וש שה יק או רה די יות צנ הש לי רוך הוא חוץ מי בה דוש  קה ינד הנ כםל בש ינו, הנ ני י שה רי המ של
ת אותו. ענ דנ לה י וש יננ לות עי גנ ת לש נל קל תג ישור ומש מי ך  רל דל ה  - אותה ך  כל רש י ה' דנ ני ר, הורי מנ אה ך  ד כה וי א דה לה הוא? אל רוך  בה
מו י? כש בי בה ה לש ה זל י - מנ בי בה ד לש םאל. ינחי מ שש לי ין וש יהמי ה לש טל סש םא אל ל ת וש מל אל ך  רל דל בש ך  לי - אי ך  תל מי אמ בנ ך  לי הנ אמ ך  ר כה חנ אנ
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י כנ רה ת דש מםר אל שש ך, לי תל אה רש יי ק בש בי דה הי ך. לש מל ת שש ה אל אה רש יי ש לש קי בנ י מש ני ה אמ ל זל כה י. וש קי לש חל י וש בי בה ר (שם עג) צור לש מנ אל נל של
א. ירה ה לי אה רש יי רויהה הנ בו שש י של קי לש קום חל ך - מש מל ה שש אה רש יי אוי. לש רה כה

ם דה י אותו אה רי המ אוי, של רה ה כה מונה אל מו הה רויהה עי רוך הוא, שש דוש בה קה ת הנ א אל יהרי ם של דה ן אה ל בל ה, כה אי םא רש ב
יות לו הש אי לי דנ ינו כש אי ה, וש מונה רויהה בו אל םא שש בונו, ל ת רי אנ רש יי רויהה בו  םא שש ל י של בונו. ומי ת רי עמבודנ ם בנ לי הוא שה

א. בה ם הנ עולה ק לה לל חי

ים יקי די צנ ם הנ יהל רי שש יום. אנ כון הנ ד נש אור ענ וה ך  ה הולי גנ אור נם ים כש יקי די ח צנ אםרנ ר, (משלי ד) וש מנ אה ח וש תנ עוד פה
ם. רה יקה ה בי רוך הוא רוצל דוש בה קה הנ א, של בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה בה

א רה בה יר של אי מי אור הנ הה מו אותו  ה? כש גנ אור נם ה כש ה זל ה. מנ גנ אור נם ים כש יקי די ח צנ אםרנ תוב, וש ה כה ה מנ אי םא רש ב
אורו ה בש הוא עולל אור - של וה ך  א. הולי בה ם הנ עולה ים לה יקי די צנ ז לנ ננ גה הו של ית, זל אשי רי ה בש עמשי מנ רוך הוא בש דוש בה קה הנ
עו םא יהדש לו. ל שי כה ה יי מל עו בנ םא יהדש ה ל לה פי אמ ים כה עי שה ך רש רל תוב? (שם) דל ה כה ים מנ עי שה רש ל בה בה נו. אמ מל ענ מי םא גורי ל יד וש מי תה
יד תי עה ם] של הל ל [לה כי תנ סש הי ים לש םא רוצי ל ה וש זל ם הנ עולה ה בה מה עמקג ך  רל דל ים בש כי הולש ים של עי שה א רש לה ים? אל עי םא יודש י ל כי - וש
םא ל נו של ים: אוי לה רי אומש ים וש חי ם צווש הי נםם. וש יהי ין גי די ם בש יסה ני כש הנ ם ולש אותו עולה ם בש דון אותה רוך הוא לה דוש בה קה הנ

נו! י לה ים: ונ רי ל יום אומש כה ם. ובש אותו עולה נו בש בש שנ קש םא הי ל ם וש יי ננ זש נו אה נש כנ רש הי

קום ם, מה קה לש ר חל כנ ם שש הל ת לה תי לה א וש בה ם הנ עולה ים לה יקי די צנ יר לנ אי הה הוא לש רוך  בה דוש  קה יד הנ תי ה, עה אי םא רש ב
ה לו. כי חנ מש ה לי עמשל ינ ך  תש ים זולה להי ה אל תה אה םא רה ן ל יי ר (ישעיה סד) ענ מנ אל נל של מו  יו, כש לה עממםד עה ת לנ טל םא שולל ן ל יי ענ של
ר פל יו אי הש י יי ים כי עי שה ם רש סותל ענ תוב (מלאכי ג) וש כה י. וש ים בי עי פםשש ים הנ שי נה אמ י הה רי גש פי או בש רה או וש יהצש תוב (שם סו) וש כה וש
ם עולה ים לש יקי די תוב (ישעיה ס) צנ ם כה יהל לי א. עמ בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ים בה יקי די צנ י הנ רי שש ם. אנ יכל לי גש פות רנ ת כנ חנ תנ
ן מי ם אה עולה ה' לש רוך  יך. בה נל ת פה ים אל רי שה יש בו  יישש ך  מל שש לי ים יודו  יקי די צנ ך  תוב (תהלים קמ) אנ כה ץ. וש רל אה שו  ירש יי

ן: מי אה וש

דםת נםחנ ת תולש שנ רה פה

ה עמשי י מנ ענ טה ר מנ צל ץ ני רל שו אה ירש ם יי עולה ים לש יקי די ם צנ ך כגלה מי ענ ח, (ישעיה ס) וש תנ יהיא פה י חי בי . רנ דםת נםחנ ה תולש לל אי
א. בה ם הנ עולה כו לה זש ה יי לה לה גש בי ה של תורה י הנ כי רש ים דנ עי יודש ה וש תורה ים בנ קי עוסש ל של אי רה שש ם יי יהל רי שש ר. אנ אי פה תש הי י לש דנ יה

ד ם עומי עולה הה ית של רי בש ים הנ רי שומש שום של ם? מי ענ טנ ה הנ א, מה בה ם הנ עולה ק לה לל חי ל ייש  אי רה שש ל יי כה ה, לש אי םא רש ב
ל אי רה שש ה, יי ל זל ענ י. וש תי מש םא שה ץ ל רל אה ם וה יי מנ קות שה ה חג לה יש לה ם וה י יומה יתי רי םא בש ם ל ר (ירמיה לג) אי מנ אל נל מו של , כש יהה לל עה

א. בה ם הנ עולה ק לה לל ם חי הל ה, ייש לה לו אותה בש קי ית וש רי בש ים הנ רי שומש של

ד ם עומי עולה הה זו של ית הנ רי בש ר הנ שומי י של ל מי נו, כה דש מנ אן לה כה ים. מי יקי די או צנ רש קש ני ך  שום כה א מי לה םא עוד, אל ל וש
ך מי ענ וש ך  ל כה ענ יק. וש די א צנ רה קש ני ה של כה ם זה עולה ית הה רי ת בש ר אל מנ שה שום של ף. מי יוסי נו? מי ן לה יי ננ יק. מי די א צנ רה קש , ני יהה לל עה

ץ. רל שו אה ירש ם יי עולה ים לש יקי די ם צנ כגלה

ת שנ רה פה ה בש לה עש מנ תוב לש ה כה כו'. מנ וש ינו  ני ים. שה אשוני רי ת הה ל אל סנ קום פה ל מה כה ה - בש לל ר, אי מנ ר אה זה עה לש י אל בי רנ
א יוצי וש ענ  שופי ר של הה נה הנ גו'. אותו  ד וש רי פה ם יי שה ן ומי גה ת הנ קות אל שש הנ ן לש דל עי א מי ר יםצי הה נה ית? (בראשית ב) וש אשי רי בש
כםל. ז נוחנ לנ ים, הוא אה עי רה ל זש די גנ רות ומש ה פי עושל ת וש חנ ה לו ננ עושל ה, וש לה עש מנ לש ה של אה קה שש הנ ה אותו מי קל שש ן ומנ גה ס לנ נה כש ני וש
בםת שש יי תוב ונ כה ת, וש בנ י בו שה ר (שם) כי מנ אל נל מו של ח בו], כש ן נה גה הנ ן, וש גה [נ"א לנ ה בו  נוחה ה מש ה עושל זל ן. וש גה לנ ה נוחנ  זל וש

ר. חי םא אנ ל דות וש ה תולה ה עושל ר זל בה דה ה סוד של זל י. וש יעי בי שש יום הנ בנ

סוד ה. וש מה דה אמ יש הה א אי רה קש ה ני ל זל ענ ה, וש לה עש מנ לש א של מה גש יהה דג דוש הה קה ית הנ רי בש ה הנ טה מנ ה נםחנ לש מו זל ה, כש אי םא רש ב
ע. רנ יות זל חנ תוב לש כה כםל, של ל הנ ע של רנ יים זל קנ ה ולש מה ר עי בי חנ תש הי ה לש בה תי ך לנ רי טה צש י נםחנ הי רי המ נו, של דש מנ לה

תוב כה נםחנ  ה. בש לה עש מנ לש א [זו] של מה גש דג מו  ם כש הי ך  ה כה טה מנ ה לש בה תי הנ וש נםחנ  ית. וש רי בש רון הנ ה] אמ ה? [זל בה תי הנ י זו  מי
ת י אל ימםתי קי המ תוב ונ כה ה, של בה תי ס לנ ננ כש םא ני ית ל רי יים בו בש קנ תש הי ד של ענ ך. וש תה י אי יתי רי ת בש י אל ימםתי קי המ תוב ונ כה ית, של רי בש
ל לנ גש ה. ובי לה עש מנ לש מו של כםל כש , הנ נםחנ ה וש בה ית. [זו] תי רי בש רון הנ ה אמ בה תי ה הנ תה יש ז הה אה ה. וש בה תי ל הנ אתה אל ך ובה תה י אי יתי רי בש
מו [כש ך  שום כה דות. מי ה תולה ה] הוא עושל טה מנ [לש ה נםחנ  זל מו  דות. כש ה תולה ה, הוא עושל לה עש מנ םאת לש ז ית הנ רי בש הנ של

. דםת נםחנ ה תולש לל ר] אי מנ אל נל של

ץ רל אה הה וש ם.  סוד עולה יק יש די צנ וש תוב (משלי י)  ה כה ל זל ענ וש ה.  לה עש מנ לש של מו  אי כש דנ ונ הוא בש ך  יק, כה די צנ יש  אי נםחנ 
סוד ה. וש טה מנ יק לש די א צנ רה קש נםחנ ני יק, וש די ה צנ יהו? זל יו, ומי לה ד עה ם עומי עולה הה מוד של ענ י הוא הה רי המ ה, של ל זל ת ענ ילמל קנ תש מי
מו ץ כש רל אה ילה הוא בה הש יי של ים, וש מי עולה נו לש מל ד מי רנ פש םא ני ל א. של קה וש . דנ ך נםחנ לל הנ תש ים הי להי אל ת הה כםל - אל ל הנ ה] של [נ"א זל
ה (בראשית ו) ל זל ענ אי. וש דנ ה ונ מה דה אמ יש הה ם. אי עולה ל הה לום של לום, שה ית שה רי ם. בש עולה סוד הה יק יש די יש צנ ה אי לה עש מנ לש של

י ה'. יני עי ן בש א חי צה נםחנ מה וש

יהה הוא הה ם, וש ת כגלה ים אל לי שש נו. הוא הי מל מי או  יהצש ם של ה אותה לל יו? אי דםרםתה ה בש ה זל יו, מנ דםרםתה יהה בש ים הה מי תה
ל דורות של םא בנ ל יו - וש דםרםתה ים. בש מי ייה תה הל י ול ננ פה לש ך  לי הנ תש תוב הי כה הול, של ד מה נולנ יהה - של ים הה מי ם. תה כגלה ם מי לי שה

ם]. עולה דות בה או [תולה נו יהצש מל י מי רי המ ם, של עולה הה
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םא ל ד של ענ וש ה,  בה ס  ני כה הי לש ד  חה אל בור  חי בש ה  בה תי בנ יות  הש לי ם  עולה א הה רה בש ני של יום  מי יהה  הה אוי  רה נםחנ  ה,  אי רש םא  ב
ה? צה פש הו נה ץ. מנ רל אה ל הה ה כה צה פש ה נה לל אי תוב? (שם ט) ומי ה כה ך מנ ר כה חנ אוי. אנ רה ם כה עולה יהה הה םא הה ד, ל חה אל רו כש בש חנ תש הי
א מה גש דג ד כש חה כםל אל הנ ים וש די דה צש ל הנ כה דות לש רו תולה זש פנ תש הי רוד וש א פי צה מש ם ני שה מי ד. של רי פה ם יי שה ר (שם ב) ומי מנ אל נל מו של כש
א ץ. בה רל אה יים בה קנ דות לש ה תולה עושל ם הוא של עולה סוד הה י יש רי המ אי. של דנ ה ונ לל . אי דםת נםחנ ה תולש לל ך אי שום כה ת. מי חנ אנ
ה. ך זל ם כה ה גנ בה תי עור הנ שי ה, מי אי םא ורש אי. וב דנ ונ ה בש ך זל ר. כה שובי ע וש לנ ב סל כםחו נוקי ייה בש רש ר, אנ מנ קו. אה שה א ונש בה י אנ בי רנ

תוספתא

רוחנ ה, וש זל ם הנ עולה ת בה חנ י רוחות - רוחנ אנ תי ם ייש לו שש עולה בה יק של די צנ יק וש די ל צנ א כה לה ם? אל יי עממנ ה נםחנ נםחנ פנ מה לה
ל מואי שש ם,  הה רה בש אנ ם  הה רה בש אנ עמקםב,  ינ עמקםב  ינ ה,  מםשל ה  מםשל ים:  יקי די צנ הנ ל  כה בש א  צה מש תי ך  כה וש א.  בה הנ ם  עולה בה ת  חנ אנ
י בי ל גנ ב ענ רנ קש ני ה של עה שה ק, בש חה צש יי שום של ם, מי הל תוב בה כה של מו  כש תוב בו  םא כה ל ק של חה צש יי ט לש רה ם. פש ם שי ל, שי מואי שש
יו לה ה אי בה ים, שה תי מי ייה הנ חנ רוך מש ם בה הה רה בש אנ ר בש מנ אל נל ן של יוה כי ה. וש זל ם הנ עולה ה בו בה תה יש הה תו של מה שש ה ני אה , יהצש חנ בי זש מי הנ
שום ק, מי חה צש ל יי א ענ לה מו אל ת שש רוך הוא אל דוש בה קה ד הנ חי םא יי ל א של צה מש ה תי שום זל א. מי בה ם הנ עולה ל הה תו של מה שש ני

גו'. ין וש מי םא ינאמ ו ל דםשה קש ן בי ר (איוב טו) הי מנ אה תוב וש כה ז הנ מנ ה רה ל זל ענ ת. וש מי ב כש שנ חש נל של

דורות ל בש בה יו, אמ דםרםתה יהה בש ים הה מי ם. תה יי עממנ פנ ח אותו  בנ יק שי די יהה צנ הה שום של דםת, מי ה תולש לל ר אי חי ר אנ בה דה
דור ה בש שה ה עה ה מל אי ר, רש חי ר אנ בה ד. דה וי דור דה ה וש דור מםשל ם וש הה רה בש ל אנ מו דורו של לום, כש כש ב לי שה חש נל ינו  ים אי רי חי אמ

ים. ע"כ התוספתא יקי די ם צנ כגלה דור של יהה בש לו הה ר אי חםמל ל וה ים, קנ עי שה ם רש כגלה של

ר, אי בה תש י ני רי ה המ זל סוק הנ פה ץ. הנ רל אה מות בה ם שנ ר שה של עמלות ה' אמ פש זו מי כו חמ ח, (תהלים מו) לש תנ ר פה זה עה לש י אל בי רנ
רוך דוש בה קה הנ יו של עמשה מנ י. בש ד לי גנ ה הג שה זות קה ר (ישעיה כא) חה מנ אל נל מו של זו? כש ה חמ ה זל זו, מנ כו חמ ל לש בה רוהו. אמ אמ ובי

כםל. ם לנ ם גורי שי י הנ רי המ אי, של דנ מות ונ מות - שי ם שנ ר שה של ם. אמ דה י אה ני בש ה לי יונה לש ה על בואה ה נש לה גנ תש ה מי הוא עושל

ה ה זל ה. זל שה אי אמםר זו הה א לי לה ה? אל ה זל מה לה אמםר? וש אן לי ה כה מה גו', לה ה וש אמםר זל מו נםחנ לי ת שש א אל רה קש יי תוב ונ כה
ה קום זל א מה לה אמםר? אל ה לי ה זל אמםר, מנ ץ. לי רל אה ת הה נוחנ , מש נםחנ א לו  רה רוך הוא קה דוש בה קה הנ מו של ז כש מנ יק. [רה די צנ
ה טה מנ רוך הוא לש דוש בה קה ה אותו הנ שה גו'. עה נו וש עמשי מנ נו מי מי חמ ננ ה יש אמםר זל ה. לי דושה קש ץ הנ רל י הוא? אל , ומי א לו נםחנ רה קה
ה ים זל די רה פש םא ני ל שום של ה, מי בה קי אמםר זו נש יק. לי די ה צנ ) זל אמםר, נםחנ ן נםחנ (לי כי יק, וש די ה צנ ה זל ה]. [נ"א זל יונה לש א על מה גש דג כש
ם (ישעיה כה) תוב שה כה נו, וש מי חמ ננ ה יש אן זל תוב כה ת]. כה מל ה אל זל ה] [וש דושה קש ץ הנ רל אמםר זו אל ק, לי חה צש י יי בי ר רנ מנ ה. אה זל מי
ם הוא שה ים, וש שומי מו רש שש יות בי הש ך לי לל מל ת הנ מל ל חותל ם של רםשל ים בה שומי רש ים של יקי די צנ ם הנ יהל רי שש ינו לו. אנ וי ה ה' קי זל

אוי. רה ץ כה רל אה מות בה שי

ת [ד"א רל חל ה אנ גה רש ם דנ א שה לה ת? אל תוב אל םא כה ה ל מה עמקםב. לה מו ינ א שש רה קש יי תוב ונ כה , וש מו נםחנ ת שש א אל רה קש יי תוב ונ כה
ה ה' אל רש אל ת ה'. וה ה אל אל רש אל תוב (שם ו) וה כה ת ה'] כנ ה אל אל רש אל ר וה מנ אל נל מו של ת, כש ת, [נ"א אל רל חל ה אנ גה רש אן דנ כה ת] וש חנ אנ
רוך הוא דוש בה קה לו הנ ה של גה רש עמקםב - דנ מו ינ א שש רה קש יי . ונ מו נםחנ ת שש א אל רה קש יי נםחנ ונ ך בש ם כה ת ה', גנ א אל לה תוב אל םא כה ל

ה]. טה מנ ת לש רל חל ה אנ גה רש יא דנ הי ה [נ"א של ינה כי שש ת הנ יל אל לי כש הנ ת - לש אן אל ל כה בה עמקםב. אמ ה לו ינ אה רש ש קה מה מנ

ט. פה שש מי יו בש רה בה ל דש כי לש כנ ה יש ול לש ן ומנ חוני יש  ח, (תהלים קיב) טוב אי תנ ה פה הודה י יש בי גו'. רנ וש דםת נםחנ  ה תולש לל אי
תוב (שמות טו) ה' כה כםל, וש תוב (שם קמה) טוב ה' לנ כה מו של א טוב, כש רה קש ני רוך הוא של דוש בה קה ה הנ יש - זל טוב אי
יו רה בה ל דש כי לש כנ יש נו.  מל זון מי ני קום  מה אותו  וש לו,  של מי ין לו  אי קום של מה לש ה,  ול לש ומנ ן  ה חוני זל הנ כםל  לנ ה.  מה חה לש מי יש  אי

ך. אמ סש כון כי ט מש פה שש ק ומי דל ר (תהלים פט) צל מנ אל נל מו של ט, כש פה שש מי א בש לה זון אל םא ני ר ל בה י אותו דה רי המ ט - של פה שש מי בש

י בי לו. רנ םאכי ם י יהל לי לש ענ י מנ רי י פש י טוב כי יק כי די רו צנ מש תוב (ישעיה ג) אי כה יק, של די ה צנ יש - זל ר טוב אי חי ר אנ בה דה
תוב כה ח טוב, של תנ בו פה ת של בה שנ ל הנ ח של בנ של ה הנ ר, זל מנ ק אה חה צש י יי בי יק. רנ די יש צנ תוב נםחנ אי כה , של ה נםחנ ר, זל מנ י אה יוסי

ה'. הודות לנ (תהלים צב) טוב לש

י ם מי עולה ל הה דות של ם. תולה עולה דות בה ה תולה ה עושל זל ד. וש חה ר אל בה רו דה מש ם אה כגלה ד, וש חה כםל אל ר, הנ מנ יהיא אה י חי בי רנ
רוך דוש בה קה הנ ה של עה שה ר, בש מנ עון אה מש י שי בי רוך הוא. רנ דוש בה קה י הנ עמשי י מנ רי ם פש הי ים של יקי די צנ מות הנ שש לו ני ם? אי הי
ה טה מנ לש ר מי טי ענ תש כםל. מי ק הנ עםמל לש קום של מה ה מי לה עש מנ לש ה, מי טה מנ לש ה ומי לה עש מנ לש ר מי טי ענ תש יו, מי רותה טש ענ ר בש טי ענ תש הוא מי
ים, די דה צש ל הנ כה מי ש  דה קש מי קום הנ ל מש לה כש ני ה, וש טה מנ לש ה ומי לה עש מנ לש ים מי יי ים חנ פי ז נוסה אה וש ים.  יקי די צנ מות הנ שש ני ה? בש מל בנ

כםל. ן לנ ז נותי אה ם, וש לה שש יהם ני הנ את וש לי מנ תש ר מי אי בש הנ וש

ך? רל אי ך בש ר כה חנ אנ ה וש לה חי תש ך בנ אן] בורל ה [כה מה ך. לה רל אי תוך בש ים מי לי נוזש ך וש בורל ם מי יי ה מנ תי תוב (משלי ה) שש כה
קום א מה לה ד הוא. אל חה קום אל כםל מה א הנ לה ים? אל עי נובש ם של יי ר - מנ אי . בש ענ ינו נובי אי יק של א רי לה א אל רה קש םא ני י בור ל רי המ של
"ת. לל יהו? דה תוכו, ומי ים לש ני נותש ה של א מנ לה לו אל של ין לו מי אי א בור, של רה קש ני ים בו  חוזי י] אמ ני עם הה ים [נ"א של יי ני עמ הה של
ה לה עש מנ לש מי את  לי מנ תש מי "א.  יהו? הי ומי ים,  די דה צש הנ ל  כה מי א]  לי מנ תש מי [של א  לי ומה ענ  נובי הוא  ר של אי בש ה  עמשל ננ ך  כה ר  חנ אנ

ים. יקי די צנ מות הנ שש ני ה מי טה מנ לש ת מי ענ נובנ נו, וש רש מנ אה מו של ה כש לה עש מנ לש את מי לי מנ תש ה. מי טה מנ לש ת מי ענ נובנ וש

ית םאר בי ב ם מי יי י מנ ני קי י ינשש תוב בו (שמואל-ב כג) מי כה ך, של לל מל ד הנ וי ה דה ך - זל בורל ם מי יי ה מנ תי ר, שש חי ר אנ בה דה
ים. יי ם חנ יי ר מנ אי א בש רה קש ני ק, של חה צש ה יי ך - זל רל אי ע. בש צנ מש אל הוא בה עמקםב, של ה ינ תוך - זל ם. מי הה רה בש ה אנ ים - זל לי נוזש ם. וש חל לל
ר, םאמנ י י של ם. ייש מי מה ר עי בי חנ תש ך הי לל מל ד הנ וי דה בות. וש אה הה ה מי יונה לש על ה הה דושה קש ה הנ בה כה רש מל את הנ צי מש ה ני זל סוק הנ פה י בנ רי המ
ד וי דה ים, וש יי ם חנ יי ר מנ אי א בש רה קש ני ן, של רם המ ה אנ ך - זל רל אי ע. בש צנ מש אל הוא בה ה, של ה מםשל תוך - זל ק. מי חה צש ה יי ים - זל לי נוזש וש
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ם. הל מה ר עי בי חנ תש הי ך של לל מל הנ

ים יוני לש על הה ם  יי מנ הנ ד  גל נל כש ם  יי מנ ת  כל שופל וש רוחנ  ה  בה ת  סל נל כש ני ר  של אמ כנ א  לה אל ה  ינה אי ר  כה זה לנ ה  בה קי נש הנ ת  שוקנ תש
ים סי נה כש ני ים של יקי די צנ רוחנ הנ א בש לה רוך-הוא אל דוש-בה קה קות לנ תוקש שש ת הי רל עורל םא מש ל ל אי רה שש ת יי סל נל כש ך  ים. כה יי רי כה זש הנ
ד. חה שור אל קי ת] וש חנ ה אנ גגדה אמ ת [ונ חנ ה אנ שוקה ה תש עמשל כםל ננ הנ ר. וש כה זה י הנ ד מי גל נל ה כש תוכה ם מי יי ים מנ עי ז נובש אה ה, וש תוכה בש

ים. יקי די צנ מות הנ שש ם ני ייל עי טנ רוך הוא מש דוש בה קה הנ יול של טי הנ כםל וש ל הנ צון של הו רה זל וש

כםל הנ ד, וש חה בור אל חי זו בש ה הנ בה תי ס בנ נה כש ני של א כש לה יק אל די צנ ים מי אי םא יוצש ן ל דל עי ן הה דות גנ ן תולש ל אותה ה, כה אי םא רש ב
ס ננ כש ני ד של ם ענ עולה רות בה פש דות לי יא תולה םא הוצי יק ל די יש צנ אן נםחנ אי ם כה ה. גנ נה מל ים מי אי ך יוצש ר כה חנ אנ ה, וש ים בה נוזי גש
א לי מה לש אי ץ. וש רל אה יים בה קנ תש הי ם ולש עולה רות בה פש ה לי נה מל או מי ך יהצש ר כה חנ אנ ה, וש ים בה נוזי יו גש הה ה וש כםל בה סו הנ נש כנ תש הי ה, וש בה תי בנ
ה בה תוך תי ה, מי לה עש מנ ים לש אי ה יוצש בה תוך תי ה - מי לה עש מנ לש מו של כםל כש הנ ם. וש עולה מו בה יש קנ תש םא הי ה, ל בה תי תוך הנ או מי יהצש של
ים לי נוזש תוב וש כה ך  שום כה מי ה, של זל ם לה קםדל םא מי ל ם וש עולה יים הה קנ תש אן הי כה תוך] וש ה. [מי זל מו  ה כש ה, זל טה מנ ים לש אי יוצש

ים. ני ה בה לשה ד נםחנ שש יולל תוב ונ כה ך, וש רל אי תוך בש מי

ים? להי אל י הה ני פש ה לי מה ץ, לה רל אה ת הה חי שה תי תוב ונ כה ן של יוה ה, כי הודה י יש בי ר רנ מנ ים. אה להי אל י הה ני פש ץ לי רל אה ת הה חי שה תי ונ
ים. להי אל י הה ני פש תוב לי ז כה כםל, אה י הנ יני עי לוי לש גה ם בש יהל אי טה שו חמ עה ן של יוה א כי לה אל

יו םא הה ל ים, של להי אל י הה ני פש ה לי לה חה תש הנ ים - בנ להי אל י הה ני פש ץ לי רל אה ת הה חי שה תי פוך. ונ י הה תי רש מנ י אה ני ר, אמ מנ י אה י יוסי בי רנ
ס, מה ץ חה רל אה א הה לי מה תי תוב ונ כה הו של לוי. זל גה שו בש סוף עה בנ ם. ולש דה י אה ני י בש ני פש םא לי ל שו וש ים עה להי אל י הה ני פש לוי. לי גה ים בש עושי

ים. ני וה י גש ני שש סוק בי פה ר הנ מנ ך אה ל כה לנ גש לוי, ובי גה יהה בש םא הה ל ץ של רל אה ל הה כה קום בש יהה מה םא הה ל של

ך ר כה חנ דו אנ נולש ם של דה אה י הה ני ל בש בונו, כה ת רי ונ צש ל מי ם ענ דה ר אה בנ עה יום של ר, מי מנ א אה בה י אנ בי דםת נםחנ - רנ ה תולש לל אי
א בה ן של יוה בונו. כי ת רי ונ צש ל מי ר ענ בנ עה ל אותו של נו של ר בש מנ אה מו של א כש לה ך, אל או כה רש קש ח ני בנ של םא לש ל ם. וש דה אה י הה ני או בש רש קש ני
ם ירה עלבי הל ם של דה דות אה םא תולש ל ם. וש עולה ם בה ידה עלמי הל ח. של בנ של לש דםת נםחנ  . תולש ם נםחנ ל שי ם ענ עולה י הה ני בש או  רש קש , ני נםחנ

ם. כגלה ת לש ול ם מה רנ גה ם וש עולה הה מי

י ני נו בש ר בה של ל אמ דה גש מי ת הנ אל יר וש עי ת הה אות אל רש ד ה' לי יירל ך, ונ ר כה חנ תוב אנ י כה רי ך, המ ם כה י, אי י יוסי בי ר לו רנ מנ אה
בונו, טוב לו י רי ני פש א] לי טה א ד"א חה טה חה ם [של דה אה שום של ר לו, מי מנ . אה י נםחנ ני תוב בש םא כה ל תוב, וש ם כה דה אה י הה ני ם. בש דה אה הה

ה. סוק זל תוב פה כה יו הנ לה תםב עה כש םא יי ל א וש רה בש םא ני ל של

יו בי ת אה ים אל רי ם זוכש עולה י הה ני ל בש ן טוב, כה בי ר הנ של אמ ב. כנ ח אה מנ שנ ם יש כה ן חה תוב (משלי י) בי ה, כה אי םא רש א ב לה אל
ם או אותה בה של בונו, כש ת רי ונ צש ל מי ר ענ בנ עה א וש טה חה שום של ם, מי דה ע. אה רנ יו לש בי ת אה ים אל רי ם זוכש ע, כגלה הוא רנ של טוב. וכש לש
ה לל ן אי כי לה תו, וש וה צש ל מי ר ענ בנ עה בונו וש רי ד בש רנ מה אשון של רי ם הה דה ם. אה דה אה י הה ני נו בש ר בה של תוב? אמ ה כה ם מנ בונה רי דו בש רש מה של
םא ל וש ים.  מי עולה לש דות  תולה יאו  הוצי וש ה  בה תי הנ תוך  לש סו  נש כש ני וש או  יהצש ה של לל אי ים.  אשוני רי םא הה ל וש ה  לל אי  . נםחנ דםת  תולש

ם. שה ם מי יא אותה םא הוצי ל ן וש דל ן עי גנ א מי יהצה ם של דה דות אה תולש

נהה בה לש ך אור הנ שנ חש םא נל ל י דורות, וש דורי ים לש די מה שש יו מג םא הה ן, ל דל ן עי גנ דות מי ם תולה דה יא אה לו הוצי ה, אי אי םא רש ב
מו ה, כש מה כש חה יו וש זי אור וש ם בש יהל ני פש דו לי מש םא עה ים ל יוני לש ים על כי אה לש לו מנ פי אמ ים, ונ מי עולה ים לש יהמי יו קנ ם הה כגלה ים, וש מי עולה לש
מו יש קנ תש םא הי חוץ, ל דות בנ ה תולה שה עה ן וש דל ן עי גנ א מי יהצה א וש טש חי ם הנ רנ גה ן של יוה ל כי בה א אותו. אמ רה ים בה להי ם אל לל צל ר בש מנ אל נל של

אוי. רה יו כה םא הה ל ם וש עולה בה

א, טה חה ע וש רה ר הה יו ייצל לה ך עה שנ מש םא ני א ל לי מה לש י אי רי המ ם, של דות שה עמשות תולה לו לנ יך יהכש י אי כי יהה, וש קי זש י חי בי ר רנ מנ אה
ר ם ייצל יהל לי יכו עמ שי מש הי ל וש גל עי ל בה אי רה שש או יי טש חה א של לי מה לש ה אי מו זל דות? כש ה תולה עמשל םא ינ ל דו וש בנ ם לש עולה יים הוא בה קנ תש יי

ם. עולה ים לה רי חי םא יהבםאו דורות אמ ל דות וש ים תולה מי עולה םא ינעמשו לש ע, ל רה הה

דות ה תולה עמשל ל ינ בה ע, אמ רה ר הה ל ייצל ד של צנ ה מי מו זל דות כש ה תולה עמשל םא ינ ם, ל דה א אה טה םא חה א ל לי מה לש ר לו, אי מנ אה
ם דה אה י הה ני דות בש ל תולש כה שום של ע, ומי רה ר הה ייצל ד הנ צנ א מי לה דות אל ה תולה ינו עושל ו אי שה כש ענ ש. של קםדל ל רוחנ הנ ד של צנ מי
ם הל ב בה עםרה ר מש חי אנ ד הה צנ הנ יים, של קנ תש הי ם לש הל ר לה שה פש י אל אי יום, וש ם קי הל ין לה ן אי כי ע, לה רה ר הה ל ייצל ד של צנ ן הנ ם מי כגלה

ר]. חי אנ ד הה צנ ם בנ הל ר לה שה פש אל [וש

ים דושי קש ש, של קםדל ל רוחנ הנ ד של צנ דות מי ה תולה יהה עושל ן, הה דל ן עי גנ ש מי םא גםרנ ל ם וש דה א אה טה םא חה א ל לי מה לש ל אי בה אמ
םא ל ן וש דל ן עי גנ חוץ לש ים מי ני יד בה הולי א וש טה חה ן של יוה ה. כי לה עש מנ יהה לש הה מו של י דורות כש דורי ים לש די ים עומש יוני לש ים על כי אה לש מנ כש
ה, בה תי ס בנ ננ כש ני יק, וש די הוא צנ , של א נםחנ בה ד של ה, ענ זל ם הנ עולה ש בה רי תה שש הי לו לש פי מו אמ יש קנ תש םא הי ן, ל גה ן הנ ם מי יאה הוצי ה לש כה זה

ם. עולה ע רוחות הה בנ רש ל אנ כה רו לש זש פנ תש ם הי שה ם, ומי עולה ל דורות הה או כה ה יהצש בה תי הנ ומי

מו כו, כש רש ת דנ ר אל שה ל בה ית כה חי שש י הי שום כי ה? מי תה חה שש ה ני מה ה. לה תה חה שש ה ני ני הי וש ץ  רל אה ת הה ים אל להי א אל ינרש ונ
ה. עה רה ם הה כה רש דנ בו מי י שה ם כי יהל עמשי ת מנ ים אל להי א אל ינרש ר, (יונה ג) ונ מנ אה סוק וש ח פה תנ יהיא פה י חי בי ר. רנ מנ אל נל של

ל ה כה את בה צי מש ני ת וש קל זל חנ תש ץ מי רל אה ז הה ה, אה תורה וות הנ צש ת מי ים אל רי שומש ים וש ם זוכי דה י אה ני בש ה של עה שה ה, בש אי םא רש ב
י ני בש של ה. וכש וה דש חל ים, בש תוני חש תנ ים וש יוני לש כםל, על ז הנ אה ץ. וש רל אה ל הה ה ענ ה שורה ינה כי שש הנ שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ה. מה חה מש שי הנ
ת ים אל יהכול דוחי בש ז כי ם, אה בונה י רי ני פש ים לי אי חוטש ה וש תורה וות הנ צש ת מי ים אל רי םא שומש ל ם וש יהל כי רש ים דנ יתי חי שש ם מנ דה אה
ת. תל חל שש יא ני ז הי אה , וש יהה לל ה עה םא שורה ל ה וש תה חמ דש ה ני ינה כי שש י הנ רי המ ת, של תל חל שש ץ מג רל אה ת הה רל אל שש ני ם, וש עולה הה ה מי ינה כי שש הנ
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ל אי רה שש יי ים, של רי ה אומש ל זל ענ ם. וש עולה ת הה ת אל לל בל חנ מש של יהה  לל ת עה רל חל אנ ה רוחנ  שורה שום של ת? מי תל חל שש ם ני ענ טנ ה הנ מה
ה. ינה כי ים זו שש להי ם. אל עולה ת הה ים אל ידי עממי מנ ים של אלהי ים עםז לי ני נותש

גו', ים וש להי ם אל יי מנ שה ל הנ ה ענ תוב? (תהלים ו) רומה ה כה ים, מנ עי שה רש או  צש מה ל יי אי רה שש ם יי לום אי שה ס וש ם חנ אי וש
בול, מנ דור הנ בש מו של גו', כש ה וש י שוחה ננ פה רו לש ם. כה נה ת חי אנ נש שי ס וש מה ת חה בנ סי י, בש שי פש ף ננ פנ י. כה מנ עה פש ינו לי כי ת הי של רל שום של מי

ה. יבה אי ה וש אה נש ם שי יהל יני ה בי תה יש ם, הה יהל יני יהה בי הה ס של מה חה שום הל מי של

ר חי ה אנ נל מג םא מש ל ת וש רל חל יהה רוחנ אנ לל ה עה םא שורה ל ל אי רה שש ץ יי רל אל ינו של ני י שה רי המ ן? ונ ל כי אי רה שש ץ יי רל אל ף בש יהכול אנ
ר חי יחנ אנ לי םא שה ל ה וש נל מג יהה מש לל ה עה םא שורל ל יא של ך הי ל כה אי רה שש ץ יי רל אל ה של אי םא רש דו. ב בנ לש רוך הוא בי דוש בה קה הנ חוץ מי
ד, וי דה נו? מי ן לה יי ננ ם. מי דה אה י הה ני ת בש ית אל חי שש הנ לש יהה  לל ה עה ת שורל חנ ה אנ עה ל שה בה דו, אמ בנ רוך-הוא לש דוש-בה קה ט לנ רה פש
ה תה חמ שש ז ני אה ם, וש יי לנ רושה ל יש טויהה ענ יהדו נש ה בש לופה בו שש רש חנ ך ה' וש אנ לש ת מנ ד אל וי א דה ינרש תוב (דברי הימים-א כא) ונ כה של

ץ. רל אה הה

ם תוב שה כה וש ה',  ך  אנ לש אן מנ כה תוב  יהה. כה הוא הה רוך  בה דוש  קה ה הנ עה שה ה  אותה בש לו  פי ר, אמ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
דוש קה הנ יהה  לל ט עה ע שולי רנ ן לש טוב הי ן לש ים. הי להי אל הה ך  אנ לש ע מנ סנ יי תוב ונ כה י, וש ל אםתי גםאי הנ ך  אה לש מנ (בראשית מח) הנ
ע - רנ ם. לש יהל עמשי מנ שו מי יש בנ תש ם יי עולה י הה יהרי ל דנ כה ים, וש ני מג מש ר הנ אה ת שש חנ ה תנ רה סש מש םא ני ל שום של טוב - מי רוך הוא. לש בה
ה, שה דה קש מי או  ם בה ה גויי תה אמ י רה תוב (איכה א) כי י כה רי המ ונ ר,  םאמנ ם ת אי . וש יהה לל לט עה שש ה לי לל אי חו  מש שש םא יי ל י של די כש

ש! דה קש מי ב הנ רנ חל םא נל ים, ל ני מג ם מש ים אותה טי םא שולש ם ל אי ה. וש יתה יבו בי רי חל הל וש

ת ים אל להי א אל ינרש תוב ונ ה, כה אי םא רש ם. ב מה ר זה של ה ה' אמ שה תוב (שם ב) עה כה , וש יתה שי ה עה תה י אנ תוב כי ה, כה אי םא רש ב
בו י שה ם כי יהל עמשי ת מנ ים אל להי א אל ינרש ונ ם (יונה ג)  גנ ך  ר. כה מנ אל נל של מו  אי, כש דנ ונ ה  תה חה שש ני ה.  תה חה שש ני ה  ני הי וש ץ  רל אה הה
ת טל של קנ תש מי ה של בה קי נש יהה כי נל ת פה טל של קנ ה ומש יונה לש יהה על לי עמ ה בנ עולה ה וש לה עש מנ את לש ץ קורי רל אה ז הה י אה רי המ ה. של עה רה ם הה כה רש דנ מי

ך. לל מל ים לנ יקי די ים צנ ני ה בה לה דש י גי רי המ ץ, של רל אה ם הה ך גנ ר, כה כה זה ל הנ אל

ה אה מש טש ני ה של שה אי ה, כש תה חה שש ה ני ני הי ץ וש רל אה ת הה ים אל להי א אל ינרש תוב? ונ ה כה בול מנ מנ דור הנ בו  םא שה ל ו של שה כש ענ וש
ה ין לה אי ה של בה קי נש כי יהה  נל ה פה מה ץ שה רל אה לוי, הה גה ם בש דה אה י הה ני י בש אי טה ים חמ בי רנ תש מי ן של מנ זש ה. ובי לה עש בנ מי יהה  נל ה פה ירה תי סש הי וש
ה אי. מה דנ ונ ה  תה חה שש ני י  כי א  ינרש ונ ה  זל ל  ענ וש  . יהה בל יםשש ת  חנ ה תנ פה נש ץ חה רל אה הה וש ר (ישעיה כד)  מנ אל נל של מו  כםל, כש ה מי בושה

ץ. רל אה ל הה כו ענ רש ת דנ ר אל שה ל בה ית כה חי שש י הי שום כי ם? מי ענ טנ הנ

ל יחנ של טי ין לו שה קי תש ה אותו, הי אה רה ן של יוה יו. כי מי יהא חה קונש ן לה עון בל מש י שי בי רנ י בש י יוסי בי ל רנ ך אל לנ ר הה זה עה לש י אל בי רנ
ר של ה ה' אמ שה תוב (איכה ב) עה כה ה של יך זל בי אה תה מי עש מנ שה ר של שה פש יו, אל מי ר לו חה מנ בו. אה יהשש ץ, וש ל עי מוטות של סוי בש כי

ם?. דל י קל ימי ה מי וה ר צי של תו אמ רה מש ע אל צנ ם בי מה זה

י רי המ ם - של דל י קל ימי ה מי וה ר צי של לו. אמ ת של רל דל אנ ע הה רנ קה - של תו  רה מש ע אל צנ ים, בי רי בי חמ הנ שוהה  רש י פי רי ר לו, המ מנ אה
שום ה, מי ע אותה רנ קה ש  דה קש מי ית הנ בי ב  רנ חה יום של ובנ ים,  יוני לש על ים  אשוני ים רי יהמי ם  אותה ה מי וה צי ת  רל דל אנ הה ה  אותה

ה. ע אותה רנ קה קונו, וש תי בודו וש יא כש זו הי ת הנ רל דל אנ הה של

ר לו, מנ םא?! אה ט חמ לנ םא יהבםאו  ל ד של יו ענ נה בה ע לש רנ הה ם] לש ב [קםדל חושי ך  לל י מל כי ם, וש מה ר זה של ה ה' אמ שה ר לו, עה מנ אה
יו. ינה עי ן בש א חי צה ל בו ומה כי תנ סש יהה מי הה ר וש בי שה םא יי ל יו של לה ד עה יהה פוחי ל יום הה כה ר, ובש י יהקה לי יהה לו כש הה ך של לל מל ל) לש שה (מה

ם. מה ר זה של ה ה' אמ שה תוב עה כה הו של ר אותו. זל בנ שה ר וש י יהקה לי ך אותו כש לל מל ח הנ קנ ך. לה לל מל ת הנ יז אל גי רש הי נו וש א בש ים בה יהמי לש

יהה הה ה, וש בי רש יו הנ לה יב עה בי חה וש ל בו  כי תנ סש הוא מי רוך  בה דוש  קה יהה הנ הה ש  דה קש מי ית הנ ה בי נה בש ני יום של ה, מי אי םא רש ב
ש יהה לובי ש, הה דה קש מי ית הנ ל בי צל א אי יהה בה הה ם של ענ ל פנ כה בש ך  כה ש. וש דה קש מי ית הנ ב בי רי ייחה וש או  טש ילחש ל של אי רה שש ל יי ד ענ פוחי
ע רנ ת [קה רל דל אנ ה הה ע אותה רנ קה ש וש דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל ך, נל לל מל י הנ ני פש יזו לי גי רש הי ים וש אי טה חמ מו הנ רש גה ר של חנ ת. אנ רל דל ה אנ אותה

ם. מה ר זה של ה ה' אמ שה תוב עה כה נו של יש ש]. הנ דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל נל ת וש רל דל אנ ה הה אותה

ה אל ן נה ילה אי םאש וש ר ה לש רה רו עמטה טש ענ תש י הי רי המ יר, ונ מי םאש אה ר ה בש בה ה יהשש לה חי תש זו בנ תו הנ רה מש אל גו' [הה תו וש רה מש ע אל צנ בי
עמקו ם צה לה אל רש ן אל הי אי, (ישעיה לג) וש דנ ים ונ יצוני חי ים הנ תי בה יו בש נה פה בות לש צש ז ענ אה אי. וש דנ ם ונ דל י קל ימי יא מי הי יו. וש נה פה לש
ן מנ זש ל בי בה ש. אמ דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל נל ן של מנ זש בי נו  יש גו']. הנ הוא וש יום הנ אות בנ בה ים צש להי א ה' אל רה קש יי ה. (שם כב) ונ צה חג
הו יו. זל נה פה לש יזו  גי רש הי ם של אותה ם וש עולה י הה עי שש ים רי די אובש ן של מנ זש מו  הוא כש רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש ה לי וה דש ין חל ר אי חי אנ
י ני פש ת לי חנ בנ שש תי ה וש וה דש ם, חל עולה י הה עי שש רי ין בש ה די עושל דור של ל דור וש כה ן בש כי ה. וש נה ים רי עי שה בםד רש אמ תוב (משלי יא) ובנ כה של

רוך הוא. דוש בה קה הנ

םא א ב לה ים? אל עי שה רש ין בה ה די הוא עושל של רוך הוא כש בה דוש  קה י הנ ני פש ה לי וה דש ין חל אי ינו של ני י שה רי ר, המ םאמנ ם ת אי וש
יענ גי מנ של לו כש לה ים הנ רי בה דש הנ ם. וש עולה הה דו מי בש אל נל ל של יו ענ נה פה חות לש בה שש תי וות וש דש ים, חל עי שה רש ין בה ה די עמשל ננ ה של עה שה ה, בש אי רש
ד] ענ ם, [וש נה מנ יענ זש גי םא הי ל ד של ין ענ ם די הל ה בה עמשל ם ננ ל אי בה ם. אמ יהל אי טה חמ יו מי לה בו אי םא שה ל ם וש הל ין לה תי מש הי ן של מנ אותו זש
ע רנ יו, וש נה פה ה לש וה דש ין חל ז אי ה, אה נה ד הי י ענ מורי אל ון הה ם עמ לי םא שה י ל ר (בראשית טו) כי מנ אל נל מו של ם, כש אה טש ם חל לה שש םא ני ל של

דו. בש אל נל ל של יו ענ נה פה לש

רוך דוש בה קה י הנ רי המ ם, של מה צש ענ ע לש מו רנ רש ם גה א הי לה ם? אל נה מנ יענ זש גי הי ם של רל ין טל ם די הל ה בה ה עושל מה ר, לה םאמנ ם ת אי וש
ם הל ה בה ן עושל כי לה ם, וש הל ע לה רנ הה ל לש אי רה שש ם יי ים עי פי תש תנ שש מי שום של א מי לה ם, אל נה מנ יענ זש גי ם מנ רל טל ין בש ה די ינו עושל הוא אי
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י ימי ל בי אי רה שש י יי אי יד שונש בי אל הל יהם וש ם בנ יי רנ צש יענ מי בי טש ן הי כי לה יו. וש נה פה ע לש רנ הו של זל ן. וש מנ זש םא הנ ל ם בש עולה הה ם מי דה בש אנ ין ומש די
ם. נה מנ י זש ני פש דו לי בש אל ל נל אי רה שש שום יי י מי רי המ ם, של ן כגלה כי ט, וש פה הושה יש

ן מנ זש ט לנ רה ם, פש עולה הה דו מי בש אה ל של יו ענ נה פה ת לש חנ בנ שש תי ה וש וה דש ז חל בו, אה םא שה ל ם וש הל ה לה כה חי ן של מנ זש ם הנ לנ שש הג של ל כש בה אמ
אותו יו. ומי נה פה ה לש וה דש ה חל תה יש םא הה יו, ל נה פה לש יזו  גי רש הי ם של הל לה ן של מנ זש ם הנ לנ שש הג ב של ל גנ ף ענ אנ ש, של דה קש מי ית הנ ב בי רנ חה של

ה. טה מנ ה ולש לה עש מנ יו לש נה פה ה לש וה דש ה חל תה יש םא הה ן ל מנ זש

ר, מנ ה אה הודה י יש בי גו'. רנ ה וש לה יש ים לה עי בה רש אנ ים יום וש עי בה רש ץ אנ רל אה ל הה יר ענ טי מש י מנ נםכי ה אה עה בש ים עוד שי יהמי י לש כי
תוב כה וש ם,  עולה י הה עי שש רי קות  לש הנ לש יום  ים  עי בה רש אנ א  לה אל ם?  יהל עמשי מנ ה  לו, מנ לה ה הנ לה יש לנ ים  עי בה רש אנ וש יום  ים  עי בה רש אנ
א רה בש ם ני דה ן אה בל שום של ה. מי רה ד עמשה חה ל אל כה ם, לש עולה ה רוחות הה עה בה רש ד אנ גל נל יף, כש םא יםסי נו ל ים ינכל עי בה רש (דברים כה) אנ

ם. עולה ת הה חות אל מש לי קות וש לש הנ ים לש עי בה רש יך אנ רי צה קום. וש יש ל הנ ת כה י אל יתי חי ה ומה ל זל ענ ם, וש עולה ה רוחות הה עה בה רש אנ מי

י ני פש ץ לי רל אה ת הה חי שה תי ונ תוב  כה רו] של מש אה ה [של זל סוק  פה ר לו  מנ עון. אה מש י שי בי י רנ ני פש צוי לי יהה מה ק הה חה צש יי י  בי רנ
כו, רש ת דנ ר אל שה ל בה ית כה חי שש י הי תוב כי כה שום של ר לו, מי מנ ה? אה אה טש ה חה מה ץ בנ רל אה או - הה טש ם חה דה י אה ני ם בש ים. אי להי אל הה
ר, םאמנ ם ת אי או. וש טש ם חה דה י אה ני א בש לה . אל יהה לל ה עה ונה קםד עמ פש אל ץ וה רל אל א הה מה טש תי ה, (ויקרא יח) ונ מו זל ר. כש מנ אל נל מו של כש
, יחנ תוב מוכי כה הנ ת, וש תל חל שש יא ני הי ץ וש רל אה ת הה ים אל יתי חי שש ם מנ הי ם, וש דה אה י הה ני ם בש ץ הי רל אה ר הה קנ א עי לה ה? אל מל ץ בנ רל אה הה

ץ. רל אה ל הה כו ענ רש ת דנ ר אל שה ל בה ית כה חי שש י הי ה כי תה חה שש ה ני ני הי ץ וש רל אה ת הה ים אל להי א אל ינרש תוב ונ כה של

ץ רל אה ל הה ענ ע  רנ זל ך  ל שופי א של טש חי הנ וש ה.  שובה תש בי לויהה  תש ם  תה תה חה שש ם, הנ כגלה ם  דה אה י הה אי טה ל חמ כה ה,  אי רש םא  ב
ם תנ כש תוב (ירמיה ב) ני יו כה לה עה ץ, וש רל אה ת הה ית אל חי שש ית אותו ומנ חי שש ץ - מנ רל אה ל הה ע ענ רנ יא זל כו ומוצי רש ית דנ חי שש ומנ
תוב כה ה. וש דולה ה גש שובה תש ט לי רה ע. פש רה ך  גגרש םא יש ה ל תה ע אה שנ ץ רל פי ל חה םא אי י ל (תהלים ה) כי תוב בו  כה י, וש ננ פה לש ך  וני עמ

ר. אי בה תש י ני רי המ הו ה', ונ יתי מי יש י ה' ונ יני עי ע בש ה רנ הודה כור יש ר בש י עי הי יש (בראשית לח) ונ

ר לו, סוד הוא, מנ ר? אה חי ר אנ בה דה םא בש ל ש וש אי םא בש ל ם וש יי מנ ם בש עולה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה ן הנ ה דה מה ר לו, לה מנ אה
ם י הי אוי. [ומי רה ה כה בה קי ר ונש כה רו זה בש חנ תש םא הי ים ל תוני חש ם תנ יי ים ומנ יוני לש ם על יי מנ יל של בי שש ם בי כה רש יתו דנ חי שש ם הי י הי רי המ של
ים, יתי חי שש ם מנ ר הי של אמ כנ ה. וש תונה חש "א תנ ה הי יונה לש "א על כות. הי לש ים - מנ תוני חש ם תנ יי ה. ומנ ינה ים? בי יוני לש על ם הה יי מנ הנ
ים יי רי כה ם זש יי ה מנ מו זל ם, כש כה רש יתו דנ חי שש ם הי ה הי ם]. מנ יי מנ ם בש יי "א ומנ הי "א בש ר הי אנ שש ני ר, וש כה הוא זה ק י"ו, של לי תנ סש ני
מו עור, כש ת הה ם אל הל ים מי טי ים ופושש חי רותש יו  ם הה יי מנ הנ וש או.  טש ם חה הי ה של מנ ם, בש יי מנ בש דונו  ה ני ל זל ענ וש ים.  יי בי קי ונש
ם יי י מנ רי ה. המ בה הום רנ נות תש יש עש ל מנ כה עו  קש בש ני תוב  כה של הו  ין. זל ד די גל נל כש ין  ים. די חי ם רותש יי מנ ם בש כה רש דנ יתו  חי שש הי של

ים. תוני חש תנ ים וש יוני לש ם על יי ים. מנ יוני לש ם על יי ה מנ חו - זל תה פש ם ני יי מנ שה בםת הנ רג אמ ים. ונ תוני חש תנ

י ני מות בש צש ים ענ רי הה ין הל בי או  צש ים, ומה דולי ים גש רי הה לש יעו  גי הי ך, וש רל דל ים בנ כי הולש יו  ה הה הודה י יש בי רנ יהיא וש י חי בי רנ
רו מש אה ה של נו מנ יש רו, הנ מש הו. אה מש ת. תה חנ ם אנ צל על יעות בש סי אות פש לש מי עו שש סש בול, ופה מנ י הנ ני ם בש אותה יו מי הה ם של דה אה
נו מל ל סור מי אי לה רו  םאמש י תוב (איוב כא) ונ כה של מו  הוא, כש רוך  בה דוש  קה ין הנ די ים מי די יו פוחמ םא הה ם ל הי של ינו  רי בי חמ
םא ל ים וש אי ים יוצש תוחי ם רש יי הום, ומנ תש נות הנ יש עש ת מנ ם אל יהל לי גש רנ ים בש מי יו סותש שו? הה ה עה נו. מל צש פה םא חה יך ל כל רה ת דש ענ דנ וש

ים. תי ץ ומי רל אה ים בה לי נופש ים וש טי מה שש יו ני הה ד של ם, ענ הל עממםד בה לו לנ יהכש

ל שה ה. מה זל י בה תי עש מנ שה ים של רי בה ך דש ר לש אםמנ םא וש ה, ב הודה י יש בי רנ יהיא לש י חי בי ר רנ מנ גו'. אה ים וש ני ה בה לשה ד נםחנ שש יולל ונ
ד חה ל] אל ים. [כה ני ה בה לשה ם או שש יי ננ או שש יהצש ת, וש חנ ם אנ ענ פנ ] בש יהה על י מי רי ת [ד"א פש רל בל ענ תש מי ה של בה קי נש יס לי ני כש מנ ם של דה אה לש
ים כי ל רוחנ הולש ים של רי שה ה קש לשה אן שש ם כה ף גנ י. אנ ינוני ה בי זל ע וש שה ה רה זל יק וש די ה צנ יו. זל עמשה מנ יו בש כה רה דש ר בי חי אנ ד מי רה פש ני

מות. ה עולה לשה שש ים בי לי לה כש ני ים וש טי שה וש

ת רל בל חנ תש ה, מי טה מנ ת לש דל ה. יורל מה שה נש בנ רוחנ  ת הה רל בל חנ תש רוד, ומי י פי רי ין הה ת בי סל נל כש ני את וש ה יוצי מה שה ה, נש אי םא רש ב
ה ים זל לולי רוחנ כש ש וש פל ה, נל הודה י יש בי ר רנ מנ ה. אה ם זל ה עי ים זל רי בש חנ תש ים] ומי די ים ד"א יורש כי ם [הולש כגלה , וש רוחנ ש בה פל נל הנ

קומו. ע מש םא נודה ל ר של תה סש דור ני הוא מה ה] וש זל ם, [וש דה ן אה ל בל יו של כה רה דש ה בי ה שורה מה שה נש ה. הנ ם זל עי

דוש. א קה רה קש ני וש ים אותו  שי דש קנ ים אותו ומש רי המ טנ ה ומש דושה ה קש מה שה נש ים לו בי עי יש סנ ר - מש הי טה הי ם לש דה ן אה א בל בה
ה, לה עש מנ לש יוענ של ה [סי דושה ה קש מה שה ין בו נש רוחנ בו. אי ש וש פל ם נל הי ים, של חי גות פותש רה י דש תי ר - שש הי טה הי א לש םא בה ל ה וש כה םא זה ל
אן כה נו. מי מל ים מי ירי סי ה מש לה עש מנ לש של יוענ  סי הנ וש ים אותו.  אי מש טנ א - מש מה טש ם יי אי א של לה םא עוד, אל ל כו]. וש רש י דנ פי ה כש זל וש

כו. רש י דנ פי ד לש חה ל אל ה כה אה לש הה וה

א תה פש תוסל

קולות הנ ם. קול מי יי ננ זש י אה תוחי ם, פש יי יננ י עי תוחי נו פש ד] אה ל אותו צנ לות [של יכה הי י הנ לי יכש ל הי ים של מי ים רה שורי קי
ם, יי יננ י עי תומי ם, סש יי ננ זש י אה טומי ים? אמ םא רואי ל ים וש רואי ם של י הי ים. מי עי לה ים וסש רי ר הה בי שנ ה, מש טה מנ ה לש לה עש מנ לש ד מי יורי

ה. חוצה ם הנ ים אותה ם. דוחי תוכה ם בש יי ננ שש לול בי כה ד של חה ל, אל כל שי ים בנ עי םא יודש ים, ל עי םא שומש ל ים וש םא רואי ל

םא ם. ל תוכה ים] בש מי ה [ס"א שה םא שורל ים ל ני מה אה ן הה מנ ד אג חה אל ם, הה יי ננ ם שש אותה ין [ס"א בו] בש ים בי קי בה דש ם ני הי
ים חי מש ני רונות וש כש זי ר הנ פל סי בו בש תש כש םא ני ם, ל תוכה ה בש םא שורל ה ל ן זל מה ל אג לו של ל אי ים. כה דושי ים קש רי פה ין סש ים בי סי נה כש ני

בו. תי כה ל יי ים אנ יקי די ם צנ עי ים וש יי ר חנ פל סי חו מי מה ר (תהלים סט) יי מנ אל נל מו של ים, כש יי חנ ר הנ פל סי מי

ה י דומה ידי בי רו  סש מה ר יי של אמ ם כנ ע אותה בנ תש יי י  ם]. מי יהל יי חנ ם [לש הל ה. אוי לה זל ם הנ עולה הה מי או  ייצש של ם כש הל אוי לה
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י די יהה מי הה ר (ישעיה סו) וש מנ אל נל מו של תות, כש בה שנ ים וש שי דה י חר אשי רה ק בש ה רנ נה מל או מי םא ייצש ל ת וש קל דולל ש של אי פו בש רש שה יי וש
יז רי כש פון מנ ד צה צנ בש רוז של ך כה ר כה חנ ר ה'. אנ מנ י אה ננ פה וות לש חמ תנ שש הי ר לש שה ל בה םא כה תו יהב בנ שנ ת בש בה י שנ די שו ומי דש חה ש בש חםדל
ה עה בה רש אנ ם בש יהל לי סו עמ נש כנ תש ים יי סורי ל יי גגדות של ה אמ מה גו'. כנ ה וש אולה שש ים לי עי שה ר, (תהלים ט) יהשובו רש אומי ם וש יהל לי עמ

נום. ן הי יא בל גי ת בש טל ש לוהל ים. אי די דה צש

א הי ן יש מי ם אה קול רה ים בש ל עוני אי רה שש יי ן של מנ זש א בי לה םא עוד, אל ל ים]. וש פי רה שש ים [ני די קש פנ תש יום מי ים בש מי עה פש לש  שה
י עמרי ל שנ ה ענ נל מג מש הנ ך  אה לש מנ ז לנ רומי כםל, וש ל הנ ס ענ חה ים וש מי חמ א רנ לי מנ תש הוא מי רוך  בה דוש  קה ך, הנ רנ בה א מש בה רנ יה  מי שש
ת אור ים אל רואי ר, וש בה דש מי ד הנ צנ בש ים של רי עה ה שש לשה חנ שש יהדו, ופותי חות בש תש פש ה מנ לשה מו סמריא"ל, ושש שש נםם, של יהי גי הנ

ים. כי רה דש ם הנ סותי ש וש ל אי ן של שה א עה ה. בה זל ם הנ עולה הה

ים ני נותש ם, וש קומה מש ן לי שה ים עה ירי זי חמ ם ומנ יהל ידי ים בי בי שש ננ פות, מש רי גש לש מנ ם שה יהל די ת יש חנ תנ ים של ני מג ה מש לשה ז שש אה וש
ל אי רה שש ים יי רי אומש ן של מנ ל זש כה יום. ובש ים בש מי עה לש פש ך שה כה ם. וש הל לה ש של אי ים לה בי ך שה ר כה חנ אנ י. וש צי חי ה וה עה ה שה חה וה ם רש הל לה
ל כה ם לש אותו עולה ה בש ירה אי ם מש כה רש דנ ים של יקי די צנ ם הנ יהל רי שש ם. אנ הל ים לה חי וש רנ כו', מש וש ך  רנ בה א מש בה רנ יה  מי א שש הי ן יש מי אה
יום. (עד כאן התוספתא). כון הנ ד נש אור ענ ך וה ה הולי גנ אור נם ים כש יקי די ח צנ אםרנ ר (משלי ד) וש מנ אל נל מו של ים, כש די דה צש הנ

ים. רי בי חמ רוהה הנ אמ י בי רי המ ע. ונ בנ ד של ים, ענ יי ישי לי ים שש יי ני ים, שש דורי ל מש ים ענ דורי נםם ייש מש יהי גי ר, בנ מנ א אה בה י אנ בי רנ
י ל מי כה ם. וש הל ים בה אי מה טש םא ני ל ם וש יהל כי רש דנ ים בש כי םא הולש ל ים וש עי שה רש י הה אי טה חמ ים מי רי מה שש ם ני הי ים של יקי די צנ י הנ רי שש אנ וש

תון. חש תנ דור הנ מה ד הנ ד ענ יורי נםם, וש יהי גי ד לנ ם יורי אותו עולה ך לש הולי של א, כש מה טש ני של

ל בי קנ ם ומש ים אותו שה ני אול, דה שש ד לנ יורי י של דון. מי בנ אמ אול ונ ה - שש ם זל ה עי ים זל מוכי סש ם של ים הי דורי י מש ני ושש
ד יורי י של ל מי בה ים אותו. אמ לי עמ ם מנ הי ד של ה, ענ גה רש ר דנ חנ ה אנ גה רש ן דנ כי ר. וש חי יון אנ לש דור על מה לש ים אותו  לי עמ שו, ומנ נש עה

כםל. הנ בוד הוא מי י אה רי המ דון, של בנ א אמ רה קש ן ני כי לה ים, וש מי עולה ים אותו לש לי עמ םא מנ דון, ל בנ אמ לה

יא בי הוא הי רוך  בה דוש  קה הנ ד של ים לו, ענ עי שומש יו  םא הה ל וש י דורו,  ני בש ה בי רל תש יהה מנ יק הה די צנ הנ ה, נםחנ  אי םא רש ב
נםם יהי גי ין הנ די דונו בש ם ני כגלה . וש חנ ה רותי זל ן וש ה צוני ש. זל אי ם וש יי ג, מנ לל של ש וש נםם? אי יהי ין גי הו די נםם. מנ יהי גי ין הנ ם די יהל לי עמ
יות] רי בש ין [מי ין ומי ל מי ה כה יס בה ני כש הי ה וש בה תי ס נםחנ בנ ננ כש ני אוי לו. וש רה ם כה עולה יים הה קנ תש ך הי ר כה חנ אנ ם, וש עולה הה דו מי בש אה וש

ה. לה עש מנ לש מו של ם כש עולה י הה יני ל מי ה כה בה תי הנ או מי יהצש יהה. וש י הה רי ה פש ץ עםשל אי נםחנ עי דנ ם. ונ עולה הה

נות, טנ דולות וקש יות גש ה חנ לה עש מנ לש ים של יני ם מי ל אותה י כה רי ץ פש עי ר בש בי חנ תש י, מי רי פש ה הנ ה עושל ץ זל עי של ה, כש אי םא רש ב
ם כגלה ה. וש בה תי ה נםחנ בנ מו זל דולות. כש ם גש נות עי טנ יות קש ר (תהלים קד) חנ מנ אל נל מו של ינו, כש מי ין לש ל מי ים כה יני ה מי מה כנ וש
י רי המ יק. ונ די יש צנ א אי רה קש ני ה. נםחנ  מה דה אמ יש הה א אי רה קש ני ן נםחנ  כי לה ה. וש לה עש מנ לש מו של ם כש עולה יים הה קנ תש הי ה, וש בה תי הנ או מי יהצש

. רוהה אמ בי

יו םא הה ל ם וש יהל עמשי ל מנ ם ענ הל ה בה רל תש מנ יהה נםחנ  בול הה מנ א הנ םא בה ל ד של ה ענ נה אות שה מי לש  ר, שש מנ יהיא אה י חי בי רנ
ם עולה הה דו מי בש אה ם וש הל ה לה כה חי ן של מנ זש ים הנ לי שש רוך הוא הי דוש בה קה הנ ד של ים לו, ענ עי שומש

ים כי יו הולש הה ם. וש הל דו לה נות יגלש ה ובה מה דה אמ י הה ני ל פש רםב ענ ם לה דה אה ל הה חי י הי י כי הי יש ה, ונ לה עש מנ תוב לש ה כה ה מנ אי םא רש ב
ר קה עי סוד וש יהה יש ה הה זל גו'. וש ם וש דה אה נות הה ת בש ים אל להי אל י הה ני או בש רש יי תוב? (בראשית ו) ונ ה כה ין כםל. מנ עי ים לש מי עמרג
ת חו אל דה שו וש רש שה עו ובש זש גי ע ובש רה ר הה ר ייצל חנ כו אנ שש מש ן ני כי לה ם, וש עולה הה ד מי מי שה הי ם לש הל ם לה רנ גה ד של ם ענ אה טש חל ך בש שי מה הי לש
ד מי לנ לש  - י  ננ פה לש א  בה ר  שה ל בה ץ כה קי ן  כי לה ר.  מנ אל נל של מו  כש דו]  בש אל נל וש [נ"א  או  מש טש ני וש ם,  יהל יני בי ה מי דושה קש ה הנ מונה אל הה

ם. יהל לי יהה עמ גורש טי קה

י. ננ פה א לש ר בה שה ל בה ץ כה נםחנ קי ים לש להי ר אל םאמל י ונ

השלמה מההשמטות (סימן י)

ה ם תורה הל לה ן  תנ נה וש הוא  רוך  בה דוש  קה ם הנ הל בה ה  צה רנ תש הי ל של אי רה שש יי ל  ם של קה לש י חל רי שש ר, אנ מנ יהה אה קי זש י חי בי רנ
דוש קה ק הנ ם - רנ הל לט בה שש םא יי ל י של די ה כש טה מנ ה ומי לה עש מנ ר מי מי שה הי ה לש צה ם עי הל ן לה תנ נה וש ם  יר אותה הי זש הי וש ה,  דושה קש הנ
מו תו, כש שה ירג וי לו  ק גורה לל יו חי הש יי י של די רוחות, כש ל הה כה ים וש גי רש טש קנ מש ל הנ ם כה הל חות מי דש ים לי עי ם יודש הי רוך הוא, וש בה

תו. לה חמ ל ננ בל עמקםב חל מו ינ ק ה' ענ לל י חי ר (דברים לב) כי מנ אל נל של

ים בי ם יושש עולה י הה ני ל בש כה ם, וש עולה ל הה ין ענ די ב בש הוא יושי רוך  בה דוש  קה ה הנ נה שה הנ םאש  ל ר יום של ה, בנ אי םא רש ב
רוך הוא דוש בה קה הנ ל של לנ גש אותו יום. ובי ים בש חי תה פש ים ני תי ים ומי יי י חנ רי פש סי בון, וש שש חל ס בש נה כש םא ני ל י של ין מי אי בון, וש שש חל בש
ה ין שורל די הנ ן של מנ ל זש כה ן בש כי נו, וש מנ תש ם הי הי ה של לה עש ל מנ ים של רוגי טש קי ל הנ כה ל מי צי נה הי ה לש צה ם עי הל ן לה תנ ם, נה הל ה בה צה רנ תש הי
ה א עולל יוצי ה של זל קול הנ הנ ר, של שופה ה? בנ מל ים, ובנ מי חמ ם רנ יהל לי ר עמ עורי ל לש אי רה שש ים יי ני מה זש ה מג יום זל ם. בש עולה ל הה ענ
ב יושי ין וש א די סי כי ם מי רוך הוא קה דוש בה קה הנ ם, וש קומה מש ים מי מי חמ ים רנ רי עורש תש ז מי יון, אה לש על ר הה ר שופה עורי ה ומש לה עש מנ לש

ג. רי טש קנ מש שות לנ ת רש נל תל םא ני ל ל, וש אי רה שש ל יי ם ענ חי רנ ים ומש מי חמ א רנ סי כי בש

ים, מי חמ ים רנ רי עורש תש ים] ומי רי עורש ר [ומש שופה ים בנ עי תוקש ה וש שובה תש רוך הוא בי דוש בה קה י הנ ני פש ים לי בי ל יושש אי רה שש יי וש
ים, מי חמ רנ א הה סי י כי ני פש עממםד לי יהכול לנ םא  ין ל שי לש מנ ז הנ אה וש ים,  מי חמ רנ רות הה עורש תש א הוא הי יוצי קול של י אותו  רי המ של

יהא. גורש טי א קה צה מש םא ני ל ד וש אותו צנ א מי םא בה י ל רי המ של
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ב רנ קש םא יי ל י של די אותו יום, כש ם, בש בונה ת רי שנ דג קש ים בי די ל עומש אי רה שש יי ין, וש די ת הנ ימנ תי הוא חמ ים של פורי כי יום הנ בש
הוא] נו. [וש מל ה מי נל הל ה נל אה מש רוחנ טג א, וש מי הוא טה ה וש אה מש טג ד רוחנ הנ צנ א מי בה יר, של עי ים לו שה ני ש, נותש דה קש מי ין לנ שי לש מנ

נו. מל ים מי צולי ל ני אי רה שש יי ירות, וש אי ים מש ני פה ז הנ אה א, וש מי טנ ש לש דה קש מי ב לנ רי קה תש םא מי ל ק בו, וש סי ענ תש הוא מי

ז הוא ם, אה עולה י הה אי טה ל חמ ר ענ עורי תש ין מי די ת הנ ענ שש ה בי זל ין הנ שי לש מנ ם, הנ דה אה י הה ני י בש אי טה ים חמ בי רנ של ר, כש חי ן אנ מנ זש בי
ה ל זל ענ ין, וש די א הנ צה מש ני ים עמצובות וש ני פה ל הנ כה א, וש מה טש ש ני דה קש מי הנ רוך הוא, וש דוש בה קה י הנ ני פש ה לי נה שה לש את הנ צי מש ני א, וש בה
(ע"כ מו:  רש גה ם  הי של שום  מי ם  עולה הה י  אי טה חמ בםענ  תש לי אי,  דנ ונ י  ננ פה לש א  בה י,  ננ פה לש א  בה ר  שה בה ל  כה ץ  קי ו)  (בראשית 

מההשמטות).

ח, תנ ה פה הודה י יש בי מו]. רנ רש ם גה הי שום של אי. מי דנ י ונ ננ פה א לש י, בה ננ פה א לש ר בה שה ל בה ץ כה אשון. קי רי ר הה בה דה לנ נו  רש זנ [חה
רוך הוא: דוש בה קה י הנ ני פש ד לי וי ר דה מנ י. אה ני ל אה די ה חה ה מל עה דש יא אי ה הי י מנ ת יהמנ דנ י ומי צי י ה' קי ני יעי (תהלים לט) הודי

ם. עולה אותו הה ם לש דה י אה ני ם בש הל ת בה כל לל ים לה כי רה י דש תי ם שש הי םאל, וש מ שש ד לי חה אל ין וש יהמי ד לש חה ם, אל ים הי צי י קי ני שש

ל כה ולש ך  חםשל ם לנ ץ שה תוב (איוב כח) קי כה םאל - של מ שש ץ לי קי ין. וש יהמי ץ הנ קי תוב (דניאל יב) לש כה ין - של יהמי ץ לש קי
ץ א אותו קי לה ר? אל חוקי י הוא הנ ר? מי ית הוא חוקי לי כש ל תנ כה ה ולש ה זל ת. מנ ול מה לש צנ ל וש ן אםפל בל ר [אל ית הוא חוקי לי כש תנ
ל ן אםפל בל יד - אל מי שש הנ ם לש עולה ל הה ין ענ די רוי הנ שה ן של מנ זש ית? בי לי כש ל תנ כה ולש הו  יות]. מנ רי בש י הנ ני פש יך  שי חש מנ םאל של מ שש לי
תוך ל הי ד של צנ י מי רי המ ך, של חםשל ם לנ ץ שה ר, קי שה ל בה ץ כה ש. קי חה ה נה ת, זל ול מה ך הנ אנ לש ה מנ - זל ך  חםשל ם לנ ץ שה ת. קי ול מה לש צנ וש
י ני יך פש שי חש הנ ם לש עולה גור לה טי יות קה הש ר לי ם, הוא חוקי עולה ל הה רוי ענ ין שה די ן של מנ זש ית - בי לי כש ל תנ כה א. ולש ב הוא בה הה זה הנ

ין. יהמי ץ הנ קי תוב לש כה נו של רש מנ אה מו של ין, כש יהמי ץ לש יות. קי רי בש הנ

ם עולה ה או בה זל ם הנ עולה ה בה נוחה ר לו: מש מנ . אה נוחנ תה ץ וש קי ך לנ ה לי תה אנ ייאל: וש ני דה רוך הוא לש דוש בה קה ר לו הנ מנ אה
ין. יהמי ץ הנ קי ך לש לש גורה עממםד לש תנ ם. (דניאל יב) [וש בותה כש שש ל מי נוחו ענ ר יה מנ אל נל מו של הוא, כש ם הנ עולה ר לו: בה מנ הוא? אה הנ
ן מנ זש ר לו: בי מנ ]. אה נוחנ תה ר לו: וש מנ ם? אה אותו עולה י בש לנ ילה עה הש ה יי י מנ תי עש םא יהדנ י ל רי המ קום, של ה מה יזל אי ר לו: לש מנ אה
תות, תות כי כי יהקומו  י של תי עש יהדנ י  רי ר לו: המ מנ עממםד. אה תנ וש ר לו:  מנ םא? אה ל ם או  יהל יני קום בי ר, אה פה עה הל מי יהקומו  של
ר לו: מנ ך. אה לש גורה ר לו: לש מנ קום. אה ם אה הל י מי ם מי י עי תי עש םא יהדנ ל ם, וש עולה י הה עי שש ל רי ם של הל ת ומי מל י אל יקי די ל צנ ם של הל מי
ץ קי לש ין או  יהמי ץ הנ קי ץ, לש ה קי יזל אי י לש תי עש םא יהדנ ל םאל, וש מ שש ץ לי קי ייש  ין וש יהמי ץ לש קי ץ. ייש  קי לנ ך  ה לי תה אנ וש תה  רש מנ י אה רי המ

ין. יהמי ץ הנ קי ר לו: לש מנ ים? אה יהמי הנ

תו עש ה דנ חה םא נה ל י. וש לי ק גורה לל הו חי י, מנ צי י ה' קי ני יעי רוך-הוא, (תהלים לט), הודי דוש-בה קה ר לנ מנ ד אה וי אן דה ם כה גנ
ץ , קי נםחנ ר לו לש מנ רוך הוא אה דוש בה קה ם הנ ה, גנ אי םא רש י. ב יני ימי ב לי תוב (שם קי) שי כה ין, של יהמי ילה לש הש יי ר של שי בנ תש הי ד של ענ
נו דש מנ אן לה כה י. מי ננ פה א לש ר, בה שה ל בה ץ כה הוא קי יות, של רי בש י הנ ני פש יך  שי חש מנ ץ של קי ה הנ יהו? זל י. מי ננ פה א לש ר בה שה ל בה כה
ת ל אל שות, הוא נוטי ים לו רש ני נותש ן של יוה כי ם. של הל יך לה שי חש הנ ם לש יהל לי ים אותו עמ כי ים ומושש ימי די קש ם מנ עולה י הה עי שש רי של
י ני נש הי ן וש כי לה ם. וש עולה י הה ני י בש ני יך פש שי חש הנ שות לש טםל רש י לי ננ פה א לש ה בה ל זל ענ שות, וש ים לו רש ני נותש ד של ל ענ םא נוטי ל ה, וש מה שה נש הנ

יך. לל לט עה שש ל לי םא יוכנ ל ל, וש צי נה הי י לש די ר, כש י גםפל צי ת עמ בנ ך תי ה לש ה עמשי ל זל ענ ץ. וש רל אה ת הה ם אל יתה חי שש מנ

םא ית] ל חי שש הנ ת לש ול מה הנ ך  אנ לש מנ שות לש ה רש נה תש ני ם [נ"א של עולה בה יר או  עי ת בה ול מה ייש  ן של מנ זש ינו, בי ני ה, שה אי םא רש ב
רוך הוא: דוש בה קה ר לו הנ מנ ך אה שום כה כםל. מי ית הנ חי שש הנ ית לש חי שש מנ שות לנ ייש לו רש שום של שוק, מי ם בנ דה ה אה אל יירה

יך. לל לט עה שש םא יי ל ית של חי שש מנ י הנ ני פש ך לי מש צש ת ענ ה אל אל רש םא תנ ל ר, וש מי שה הי יך לש רי ה צה תה אנ

ה כל מג של ם או כש עולה ין בה ך די ין לש ה, אי אי םא רש רו?. ב בש גנ תש הי יו וש ם הה יי י מנ רי המ ית, של חי שש אן מנ ן כה תנ י נה ר, מי םאמנ ם ת אי וש
ם ם. גנ עולה ים בה עמשי ננ ים של יני די ם הנ תוך אותה ך בש הולי ית של חי שש מנ א אותו הנ צה מש םא ני ל ין, של די ם בש עולה ר הה סה מש ני של או כש
ר מנ ה אה ל זל ענ וש ה.  זל ם הנ שי ל בנ לה כש ני ך, של א כה רה קש הוא ני בול. וש מנ הנ תוך  בש ך  ית הולי חי שש מנ הנ וש יהה,  הה ך  בול כה מנ אן בנ כה

ם. עולה ה בה אל רה תש םא יי ל מו וש צש מםר ענ שש נםחנ לי רוך הוא לש דוש בה קה הנ

ים אי רש םא ני ל ן של מנ ל זש תוכו? כה ך בש ית הולי חי שש מנ הנ ה וש זל ם הנ עולה תוך הה ית בש אי רש זו ני ה הנ בה תי י הנ רי ר, המ םאמנ ם ת אי וש
או צש םא תי ם ל תל אנ תוב (שמות יב) וש כה ם, של יי רנ צש מי נו? מי ן לה יי ננ יו. מי לה לט עה שש םא יהכול לי ית, ל חי שש מנ י הנ ני פש ם לי דה י אה ני פש
אות רה תש הי לש יך  רי םא צה ל ית, וש חי שש הנ הוא יהכול לש א וש צה מש הוא ני שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ר. מה ד בםקל ענ יתו  ח בי תנ פל מי יש  אי

ם. יהל לי לט עמ שש םא יהכםל לי ית ל חי שש מנ הנ ה, וש בה תי תוך הנ מו בש עי לו של ל אי כה נוז נםחנ וש יהה גה ן הה כי יו. לה נה פה לש

יו הה ך של רל דל ים בנ יעי קי ים בש שומי או רי ט. רה רה רה י אמ רי ם הה אותה שו בש גש ך. פה רל דל ים בנ כי יו הולש י הה י יוסי בי רנ יהיא וש י חי בי רנ
ם ירה אי שש רוך הוא הי דוש בה קה הנ בול וש מנ י הנ ימי יו מי הה לו של לה ים הנ יעי קי בש י, הנ י יוסי בי רנ יהיא לש י חי בי ר רנ מנ בול. אה מנ י הנ ימי מי

יו. נה פה ים לש עי שה רש ל הה ם של אה טש ה חל חל מה םא יי ל י של די י דורות, כש דורי לש

םא ל ה וש טה מנ ה ולש לה עש מנ ם לש רו אותה כש זש יי ה של צונו - רוצל ים רש עושי ים של יקי די צנ רוך הוא: לנ דוש בה קה ך הנ רל ך דל כה של
יר כי זש הנ ם, ולש אה טש ח חל כנ שה םא יי ל י של די צונו - כש ים רש םא עושי ל ים של עי שה רש ה לה מו זל טוב. כש י דורות לש דורי ם לש רה כש ח זי כנ שה יי

גו'. י וש ננ פה ך לש וני ם עמ תה כש תוב (ירמיה ב) ני כה ינו של יש י דורות, הנ דורי ע לש רנ ם לש רונה כש זי ם וש יהל שי נש עה

שוהו רש ה פי סוק זל תות. פה נה יהה עמ ני ה עמ שה יש י לנ יבי שי קש ים הנ לי ת גנ ך בנ י קולי לי המ ר, (ישעיה י) צנ מנ אה י וש י יוסי בי ח רנ תנ פה
ך ינו, כה בי ם אה הה רה בש ל אנ של תו  ים - בי לי ת גנ בנ ך  י קולי לי המ ל. צנ אי רה שש ת יי סל נל ל כש ר ענ מנ אל ה נל סוק זל ל פה בה ים. אמ רי בי חמ הנ
ה תוכה ים לש סי נה כש ני וש ים  כי הולש וש ים  סי נש כנ תש מי אורות של ם מש ים הי לי גנ עול.  נה ל  גנ תוב (שיר ד)  כה ים, כנ לי גנ ת  בנ שוהה  רש פי

ים. מוני ס רי די רש ך פנ יי חנ לה תוב (שם) שש כה ה, כנ ים אותה אי לש מנ ומש
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א רה קש ה ני מה ה. לה בה קי ה - נש שה יש ר. לנ כה ש - זה יי ף. לנ רל י טה לי בש ד מי ש אםבי יי ר (איוב ד) לנ מנ אל נל מו של ה, כש שה יש י לנ יבי שי קש הנ
כםל א הנ לה ף. אל רל י טה לי בש ד מי ש אםבי יי תוב לנ כה שום של ה, או מי מה הי בש בור בנ ש גי יי תוב (משלי ל) לנ כה שום של ם מי ש? אי יי לנ
ים לי חה נש ם  אותה של ה  עה שה בש  - ף  רל טה י  לי בש מי ד  אםבי ש  יי לנ ה.  יונה לש על ה  בורה גש מי ה  אה בה של ה  תונה חש תנ ה  בורה גש ש,  יי לנ הוא 
י ני ף ובש רל י טה לי בש ד מי ש אםבי יי תוב לנ כה ף, של רל י טל לי בש ת מי דל אובל ה של שה יש את לנ רי קש ז ני ה, אה תוכה ים לש סי נה כש םא ני ל ים וש קי לש תנ סש מי

דו. רה פה תש יא יי בי לה

ר של אמ ים  ני כםהמ ן הנ (ירמיה א) מי ר  מנ אל נל של מו  יות, כש ני עמ ל  י של ני עם תות,  נה עמ יהה  ני עמ נו  יש ה, הנ שה יש לנ ר  מנ אה ה של ומנ
ה לה יהם, עה יהה קנ ד הה וי ך דה לל מל הנ ן של מנ ל זש א כה לה נו? אל יעי מי שש ה מנ יך. מנ דל ל שה ך ענ תםת לי נה תוב (מלכים-א ב) עמ כה תות, וש נה עמ בנ

יך. דל ל שה ך ענ תםת לי נה למםה, עמ ר לו שש מנ ך אה ר כה חנ כםל. אנ ר ובנ עםשל ר בש יהתה בש אל

ר, ת ייש לומנ עי יך. כה דל ל שה ך ענ ו לי שה כש ענ י, וש ני עם א בש בה יהה אנ יך הה יהמל ר לו, בש מנ א אה לה ך? אל למםה כה א לו שש רה ה קה מה לה
ד חה ן אל ט בי לי מה יי תוב (שמואל-א כב) ונ כה ינו של ני י שה רי תות, המ נה עמ יהה מי הה ר של םאמנ ם ת תות? אי נה ר עמ יהתה בש א אל רה קש ה ני מה לה
רו, מש אה י של ל פי ף ענ אנ ים. וש ני כםהמ יר הנ ה עי תה יש י נוב הה רי המ יהה, של נוב הה הוא מי ר. וש יהתה בש מו אל טוב ושש חי ן אמ ך בל לל ימל חי אמ לנ
דו בש אה וש אול  שה י  די יש ל  ענ יר  עי הה ה  דה בש אה וש י  ני עם לש ה  דה יהרש של שום  מי תות?  נה עמ את  רי קש ני ה  מה לה וש תות,  נה עמ יא  הי נוב  יא  הי
י כי ר (מלכים-א ב) וש מנ אה שום של תות, מי נה ר עמ יהתה בש ה אל א לה רה ן קה כי לה ה נוב, וש ינה אי יהה, וש ר הה פה תות כש נה א עמ לה ים. אל ני כםהמ הנ

ך. א לו כה רה יו קה יהמה יהה לו בש הה ד של וי ל דה י של ני עם ל הה ענ יר נוב, וש עי הה יהה מי הוא הה י. וש בי ה אה נה ענ תש ר הי של כםל אמ יתה בש ני ענ תש הי

נםחנ א  בה ד של הוא, ענ רוך  בה דוש  קה וות הנ צש ל מי ם ענ דה ר אה בנ עה יום של י מי ני עם יהה בש ם הה עולה יהיא, הה י חי בי ר רנ מנ אה
ד ש, ענ חה נה ת הנ מנ זגהמ ץ מי רל אה ה הה אה םא יהצש ל ם וש עולה ב הה ינשי תש םא הי י, ל י יוסי בי ר רנ מנ ם. אה עולה ב הה ינשי תש הי ן וש בה רש יב קה רי קש הי וש

ם. עולה ב הה ינשי תש ז הי אה ים, וש יי חנ ץ הנ עי זו בש חש אל נל י וש יננ ר סי ל הנ ל ענ אי רה שש דו יי מש עה של

ה קה סש פש ני י  רי המ ים, של מי עולה ים לש תי מי יו  םא הה הוא, ל רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש לי או  טש חה ל וש אי רה שש יי רו  זש חה א של לי מה לש אי וש
כםל, ל הנ רות של ם חי הל ה בה תה יש הה ים של אשוני רי לוחות הה ם הנ אותה רו  בש שש ז ני או, אה טש חה ן של יוה ש. כי חה נה ת הנ מנ ם זגהמ הל מי
ך יהה הולי הה ע וש רה ש הה חה נה ר הנ עורי תש ז הי ג, אה רל רםג הל המ ם לנ יי וי לש מו הנ קה של ר. וכש שה ל בה ץ כה הוא קי ש של חה נה אותו הנ רות מי חי הנ
ש חה נה יהכםל הנ םא  ל וש נות,  זגיה גורות מש חמ ם בנ ים כגלה זי רש דה זש מי יו  ל הה אי רה שש יי שום של ם, מי הל לט בה שש יהכםל לי םא  ל וש ם,  יהל ני פש לי
לט שש ה לי זל הנ ש  חה נה שות לנ ה רש נה תש ני יך,  לל עה מי ך  יש דש ד על ה הורי תה ענ וש ה (שמות לג)  מםשל ר לש מנ אה ן של יוה כי וש ם.  הל לט בה שש לי

ם יהל לי עמ

יות! הש לי יך  רי לו צה צש ננ יש לו? ונ צש ננ תש יי ב. ונ ר חםרי הנ יהם מי דש ת על ל אל אי רה שש י יי ני לו בש צש ננ תש יי תוב (שם), ונ ה כה ה מנ אי םא רש ב
ב ר חורי הנ לו מי בש קי ב, של ר חםרי הנ יהם מי דש ת על לט. אל שש ש לי חה נה שות לנ ה רש נה תש ני שום של ר, מי חי אנ י הה די ל יש לו ענ צש ננ תש יי א ונ לה אל

ל. אי רה שש יי ה לש ה תורה נה תש ני של כש

םא ל ן  יי דנ עמ של שום  מי א  לה אל ם?  עולה הה מי ת  ול מה ל  טי בנ מש יהה  הה םא  ל ה  מה לה יק,  די צנ יהה  הה של נםחנ  יהיא,  חי י  בי רנ ר  מנ אה
ל של ים  לי עה בל ים  חוזי אמ ם  כגלה וש רוך-הוא,  דוש-בה קה בנ ינו  מי אל םא הל ל ם  הי של עוד,  וש ם.  עולה הה ן  מי ה  מה זגהמ הנ ה  קה לש תנ סש הי
ה. אשונה רי בה ע כש רה ר הה ר ייצל חנ ת אנ כל לל לה םא וש ט חמ ך לנ ר כה חנ יפו אנ עוד הוסי ה. וש אה מש רוחנ טג ים בש שי בש לנ תש ה ומי טה מנ ן לש ילה אי הה
ך שנ הוא מה עוד של ץ, וש רל אה רוך הוא לה דוש בה קה ה הנ יד אותה םא הורי ן ל יי דנ ים, עמ יי חנ ץ הנ יא עי הי ה, של דושה קש ה הנ תורה הנ וש

ר. אי בה תש י ני רי המ לה, ונ הר תוך אה ל בש גנ תש יי ר ונ כה שש יי ן ונ יי ינ ן הנ תש מי יישש תוב ונ כה ך, של ר כה חנ ם אנ עולה אותו בה

יענ גי הי של ה. כש אל רש ני י וש הודי ה הוא יש זל יש הנ אי י, הה י יוסי בי ר רנ מנ א. אה יהה בה הה ד של חה י אל הודי או יש ים, רה כי יו הולש הה ד של ענ
נו אה ג, וש חה ן הל מנ זש יענ  גי הי ין, וש אמי ר רה פה כש ים בי רי גה נו  י אה רי המ ה, של וה צש יחנ מי לי י שש ני ם, אמ הל ר לה מנ לו אותו. אה אמ ם, שה יהל לי אמ
י, הודי ם אותו יש הל ר לה מנ ד. אה חה אל כו כש לש ה. הה וה צש מי ם לש טםף אותה קש ך לי י הולי ני אמ מו, ונ לו עי ים של יני מי ם הנ ב עי ים לולה יכי רי צש
ים יכי רי נו צש ה אה מה ם לה תל עש מנ ם], שש יי מנ ל הנ ם [נ"א ענ עולה ד הה ענ צות בש רנ ים לש אי ם בה כגלה בש לו של לה ב הנ לולה י הנ יני ת מי ענ בנ רש אנ

ה. מםר אותה ך - אל ת יהדש חנ ש הוא תנ דה ר חה בה ם דה ל אי בה ים, אמ רי בי חמ ה הנ זל ירו בה עי ר הי בה ר לו, כש מנ ג? אה חה ם בל אותה

יד מי לש תנ ינו  לי עה ייש  ה, וש תורה ים בנ קי ם עוסש כגלה ן, וש טה הוא קה ים בו  רי גה נו  אה קום של מה אי אותו  דנ ם, ונ הל ר לה מנ אה
ג חה י בל רי המ ר של מנ אה ים, וש שי דה ה חמ י תורה רי בש נו די ר לה יום אומי ל יום וה כה ה, ובש אה חוזה י מה ר יוסי ק בנ חה צש י יי בי מו רנ ם ושש כה חה
ים אי רה קש ני ם של ל אותה ל כה נו ענ חש צנ נו ני אה ה של אל רש מנ ב של ים לולה חי לוקש ן וש מנ אותו זש ים בש טי ל שולש אי רה שש לט. [יי שש ן הוא לי מנ זש
י ייש כי ם. וש יהל ני שי ף לש רל נו טל נה תה םא נש ל רוך ה' של ים בה ידוני זי ם הנ יי מנ נו הנ שי פש ל ננ ר ענ בנ י עה זנ ם] [אמ יהל לי לט עמ שש לי ם וש עה מון הה המ
ים מי ענ ר הה אה ל שש ים ענ דולי גש ים  ני מג ם מש ים. אותה מי ענ ר הה אה ם שש ים) אותה דולי ם גש ל אותה כה א] (של לה ם? אל יי מנ ם לנ יי ננ שי
ם יי מנ ר (תהלים קכד) הנ מנ אל נל מו של ים, כש ידוני זי ם הנ יי ם מנ הל ים לה אי קורש ל, וש אי רה שש ל יי ם של דה צי ים מי כי רש בה תש כו"ם, ומי ענ

ים. ידוני זי הנ

דוש קה ת הנ צות אל רנ ב לש לולה י הנ יני ה מי עה בה רש ם אנ אותה בש דוש  קה ם הנ שי סוד הנ בש אנו  ם בה יהל לי לט עמ שש יל לי בי שש ובי
. חנ בי זש מי י הנ בי ל גנ ך ענ סי ננ ים לש דושי ם קש יי ינו מנ לי יר עה עי הה דוש, ולש קה ם הנ שי סוד הנ ם בש יהל לי לט עמ שש לי ם] וש יהל לי רוך הוא [עמ בה

ית ה בי ה? זל אשונה רות רי עורש תש ה הי ה זל ם. מנ עולה יא בה ה הי אשונה רות רי עורש תש ה הי נה שה םאש הנ ר ם, בש הל ר לה מנ עוד אה
ם עולה ל הה ב ענ רוך הוא יושי דוש בה קה הנ ם. וש עולה ת הה דון אל ר לה עורי תש מי ש] של מה ה מנ נה שה םאש הנ ה ר תון [נ"א זל חש תנ ין הנ די

ם. עולה ת הה ן אל דה ין וש די בש

ש חה א נה צה מש םא ני ל , וש יהה נל ים פה ירי אי מש ים של פורי כי ד יום הנ ם, ענ עולה ת הה דון אל ה לה זל ה] הנ טה מנ לש ין [של די ית הנ ט בי שולי וש
אוי לו. רה ה כה אה מש טג הנ ד רוחנ  צנ הוא מי יר, של עי שה הנ אותו  ים לו  יאי בי מש ה של מנ ק בש סי ענ תש הוא מי ם, של עולה ין בה שי לש מנ
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ש. דה קש מי ב לנ רי םא קה יר, ל עי אותו שה ק בש סי ענ תש מי שום של ומי

םאש ר ך בש ה [כה נה שה םאש הנ ל ר יהה של נל ירות פה אי ק בו ומש סי ענ תש מי ש של םאש חםדל ל ר יר של עי מו אותו שה ה כש יר זל עי שה וש
ם יהל אי טה חמ רוך הוא, ונ דוש בה קה י הנ ני פש ים לי מי חמ ים רנ אי ל מוצש אי רה שש ל יי ה כה ל זל ענ ש]. וש דה קש מי י הנ ני ים] [פש ירי אי ה] [מש נה שה הנ
ר מנ ים. אה מי כה ים חמ יוני לש ים על דושי ים קש ידי סי חמ ט לנ רה לות פש גנ שות לש ה רש נה תש םא ני ל נו, וש ר לה מנ ד אה חה סוד אל ים. וש לי טש בנ תש מי

ם. כל תש י אל תי קש דנ םא בה ן ל יי דנ ם, עמ הל ר לה מנ הו? אה י, מנ י יוסי בי רנ

ז אוחי פון וש צה ד הנ רוך הוא צנ דוש בה קה ר הנ עורי ש, מש מל של ת לנ בל רל קה תש ה מי נה בה לש הנ של ם, כש הל ר לה מנ ך אה ר כה חנ כו. אנ לש הה
ת קל ז יונל אה ח. וש רה זש מי ת בנ רל בל חנ תש ה ומי ה עולה נה בה לש הנ ר, וש חי ד אנ צנ ר מי עורי תש רום מי דה הנ יו, וש לה ך אותו אי ה ומושי בה המ אנ בו בש

ה. לה עש בנ ה לש שה אי ת הה בל רל קה תש אן מי כה את. וש לי מנ תש ה ומי נה בה לש ת הנ כל רל בה תש ז מי אה אי, וש שנ חמ כות בנ רה ת בש לל נוטל ים וש די דה י צש ני שש מי

מות ל דש ם ייש [הוא] סוד של ך גנ יו, כה קונה תי ם וש דה אה ים] הה רי יבה אי י הה קוני תי י [נ"א בש רי יבש מות אי ייש סוד דש מו של כש
ד גל נל ר כש עורי תש ומי ה  ז בה אוחי י] של ה [מי לה עש מנ לש ם ייש  גנ ך  נו. כה תוכי בש ש  פםרה כםל מש הנ ה, וש בה קי נש י הנ קוני תי ה וש בה קי נש י הנ רי יבש אי

ה]. בה קי נש קון הנ תי ה [ד"א וש נה בה לש ת הנ חנ ר תנ חי אנ תון הה חש תנ ם הנ דה אה קון הה תי ה סוד וש טה מנ ם ייש לש ך גנ ה, כה בה המ אנ בש

ים מודי ענ י הה וי ה. [וה טה מנ לש ם ייש  גנ ך  ה, כה בה המ אנ בש ה  דה גש נל ר כש עורי תש ומי ה  ת בה זל ה אוחל לה עש מנ םאל לש מ שש רוענ  זש של מו  כש
ה אה מש ל רוחנ טג ד של צנ ה מי שה דג קש ד הנ ה צנ מונה אל י הה רי שש ה קי זל ה בה ר זל שי קנ תש הי ה ולש זל ה בה ז זל חי אה הי ים לש רי יבה ים אי די ם עומש כגלה
ב רי קה יו, וש לה ב עה רוכי י של ז בו מי אוחי ה, וש אה מש טג ל רוחנ הנ םאל של מ רוענ שש ה הוא זש ש זל חה ה]. נה טה מנ לש ש של חה נה הוא סוד הנ של

את. מי טש ני קות וש בי ל דש קות] של בי דש ם [נ"א בי יהל יני ה בי ך אותה ה ומושי נה בה לש לנ

ה עולה ת וש רל הל טש ה ני נה בה לש הנ יר, וש עי שה הנ ר אותו  חנ אנ ך  שה מש ני ש  חה נה אותו  יר, וש עי ים שה יבי רי קש ה מנ טה מנ ל לש אי רה שש ז יי אה וש
ה. טה מנ ה לש כה שש חש נל ה של ים מנ ירי אי יהה מש נל ך, ופה רי בה תש הי ה לש לה עש מנ ת לש רל של קנ תש ה ומי לה עש מנ לש

נו מל מי ת  דל רל פש ני ה  נה בה לש הנ יר,  עי שה אותו  בש ק  סי ענ תש מי ע  רה הה ש  חה נה אותו  של ן  יוה כי ים,  פורי כי הנ יום  בש אן  כה ז  אה
הוא רוך  בה דוש  קה הנ ים, וש ני בה ל הנ ם ענ אי מו  ם כש יהל לי ת עמ כל סוכל יהא, וש גורש ני ם סה יהל לי ד עמ מי לנ ל] לש אי רה שש יי ת [בש קל סל ענ תש ומי

ם. הל ל לה ה ומוחי לה עש מנ לש ם מי ך אותה רי בה מש

יהה נל ייאורו פה ה וש נה בה לש ר בו הנ שי קנ תש תי י של די ה, כש לה עש מנ ין לש ד יהמי ים צנ רי עורש ג, מש חה ים לל יעי גי ל מנ אי רה שש יי של ך כש ר כה חנ אנ
םא יהבםאו ל ם, וש קה לש חל קו בש סש ענ תש יי ה של טה מנ לש ים של ני מג ם מש ל אותה כה כות לש רה ה בש לה ק של לל ת] חי נל ת [נותל קל לל חנ ז מש אה אוי. וש רה כה

ל. אי רה שש ק יי לל ל חי ד של צנ ב לנ רי קה תש הי ינםק ולש לי

ם ב עי רי עה תש הי םא יהבםאו לש ל ם, וש קה לש ת חל שנ ירג ים בי קי סש ענ תש ם מי ים, כגלה כי רש בה תש ים מי מי ענ ר הה אה שש של ה - כש טה מנ ה לש מו זל כש
ם קה לש חל בש קו  סש ענ תש יי י של די ים, כש ני מג ם מש ל אותה כה כות לש רה ים בש כי ל מושש אי רה שש ן יי כי לה ם. וש תה שה רג ק יש לל מםד חי חש לנ ל וש אי רה שש יי

ם. מה בו עי רש עה תש םא יי ל וש

תוב ה כה זל ל  ענ וש ם.  דה בנ לש ה  נה מל ים מי קי יונש וש ים  אי ל בה אי רה שש יי אוי.  רה ה כה לה עש מנ לש כות  רה את בש לי מנ תש ה מי נה בה לש הנ של וכש
סו נש כי ה של ל מנ סות). כה נש כנ תש ישו (הי ני גומו כש רש תנ ת? כש רל צל ה עמ ה זל ם. מנ כל ילה לה הש ת תי רל צל י עמ יני מי שש יום הנ (במדבר כט) בנ
ילה הש ת תי רל צל תוב עמ ן כה כי לה ם. וש דה בנ ל לש אי רה שש יי ט לש רה ים, פש רי חי ים אמ מי ה ענ נה מל ים מי קי םא יונש יונות, ל לש כות על רה ם בש אותה מי

ים. ני מג מש ר הנ אה שש םא לי ל ם וש כל ים, לה מי ענ ר הה אה שש םא לי ל ם וש כל ם, לה כל לה

ת ונ דש חל בש ך  ר כה חנ אנ בו  רש עה תש םא יי ל קו בו, וש סש ענ תש יי כות של רה ק בש לל ם חי הל ת לה תי ם, לה יי מנ ל הנ ים ענ צי רנ ם מש ה הי ל זל ענ וש
נו. מה ר עי חי ב אנ רי עה תש םא מי ל י לו. של ני אמ י ונ י לי תוב דודי ל אותו יום כה ענ יונות. וש לש כות על רה ים בש קי יונש של ל כש אי רה שש יי

ה ך רוצל לל מל הנ ענ של י יודי רי ך המ לל מל הוב הנ שום. אמ יום רה ה לו לש שה עה ה של יונה לש ה על עודה סש הובו לי ין אמ מי זש הי ך של לל מל לש
ל סו כה נש כה י, יי הובי ם אמ ה עי עודה סש י בי ני ר אמ של אמ כנ ש של י חושי ני אמ י, ונ הובי ם אמ מםחנ עי שש ה לי י רוצל ני ת אמ עי ך, כה לל מל ר הנ מנ בו. אה
ים אותו די קש ה? הי שה ה עה י. מל הובי ם אמ ה עי חה מש שי ת הנ עודנ עםד סש סש ן לי חה לש שג לנ נו  מה עי בו  יישש ים וש ני מג ים מש ידי קי ם פש אותה
ם ך עי לל מל ב הנ ך יהשנ ר כה חנ כםל. אנ אל ים לל ני מג ים מש ידי קי ם פש י אותה ני פש יב לי רי קש הי ים וש רי וה ר שש שנ קות ובש רה ל יש ים של יני הוב מי אה
יו כה רה ל צש נו כה מל ש מי קי ך, בי לל מל ם הנ דו עי בנ הוא לש עוד של ם. ובש עולה י הה דוני ל עי כה ה מי יונה לש על ה הה עודה סש ה הנ אותה הובו לש אמ
רוך הוא. דוש בה קה ם הנ ל עי אי רה שש ך יי ם. כה יהל יני ים בי רי חי בו אמ רש עה תש םא הי ל דו, וש בנ הובו לש ם אמ ך עי לל מל ח הנ מנ שה ן לו, וש תנ נה וש

ם. כל ילה לה הש ת תי רל צל י עמ יני מי שש יום הנ תוב בנ ן כה כי לה

ה. תורה ים בנ קי עוסש ם של י אותה רי שש ינו. אנ ני פה ך לש רל דל ין הנ קי תש רוך הוא הי דוש בה קה יהיא, הנ י חי בי רנ י וש י יוסי בי רו רנ מש אה

בו. ה, יהשש דל שה יעו לנ גי הי של ך. כש יי נה לום בה ב שש רנ י ה' וש מודי ך לי יי ננ ל בה כה י, (ישעיה נד) וש י יוסי בי יו רנ לה א עה רה קוהו. קה שה או ונש בה
בול מנ ה בנ ה שונל גו', ומנ ה וש ל עממםרה ענ דםם וש ל סש יר ענ טי מש ה' הי תוב (בראשית יט) ונ כה ה של ה שונל יש, מנ אי ר אותו הה מנ אה

כםל]?. ה' [בנ תוב ונ םא כה ל ה] וש מה קום, [לה ל מה כה ים בש להי ים אל להי תוב אל כה של

ין ה די עמשה דםם ננ סש א בי לה דו. אל בנ ין לש ם - די תה ים סש להי ינו. אל ית די ה' - הוא ובי תוב ונ כה קום של ל מה כה ינו, בש ני א שה לה אל
דו] בנ לש או [בי צש מש ני ם של ל אותה כה ם וש עולה ל הה ד כה מנ שש בול הג מנ ל בנ בה ין, אמ די ב בש רי עה תש ן הוא הי כי לה ם, וש יד עולה מי שש הנ םא לש ל וש

ם. עולה בה

ה ל מנ ה כה ל זל ענ ה. וש אל רש םא ני ל יהה, של ן הה יי ענ ן הה ר מי תה סש י] ני רי לו - המ צש מו [ני יהה עי הה י של י] נםחנ ומי רי ר, [המ םאמנ ם ת אי וש
ם] דה יך [אה רי צה ה, וש רה תה סש יך הנ רי ים צה להי כםל. אל יד הנ מי שש םא הי ל לוי, וש גי ה' בש ה ונ ל זל ענ יד אותו, וש מי שש ם הי עולה א בה צה מש ני של
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יהה. דו הה בנ ים לש להי ה אל ל זל ענ יד, וש מי שש כםל מנ י הנ רי המ ר, של מי שה הי לש

ב רו. יהשנ מש אה לש נו  יהכםלש םא  תוב, ל סוק כה א פה לי מה לש ב? אי ה יהשה ה זל ב. מנ בול יהשה מנ ה סוד (תהלים כט) ה' לנ זל וש
דו. בנ ב לש ד יישי דה ם (ויקרא יג) בה תוב שה כה ב, וש אן יהשה תוב כה ין. כה ם די א עי םא בה ל דו, של בנ לש

כםר זש יי תוב? ונ ה כה זו, מנ גש ח רג נה ם וש עולה ד הה מנ שש הג ין, וש ה די עמשה ננ ך  ר כה חנ ן, אנ יי ענ ן הה ר מי תה סש יהה ני הה נםחנ  שום של ומי
דוש קה נו - הנ דש מנ ה] לה סוד [זל ן, וש יי ענ הה ר מי תה סש יהה ני הה ר של כנ זש םא ני ם, ל עולה יד הה מי שש הי של י כש רי המ גו'. של וש ת נםחנ  ים אל להי אל
ן כי לה ם. וש שה אות מי כות יוצש רה בש ל הנ כה קום של ר הוא מה תה סש ני ה, וש טה מנ לש ין של די ית הנ לוי הוא בי לוי. גה גה ר וש תה סש רוך הוא ני בה
ים ין שורי ית די ל בי קום של ה, אותו מה לל גש ני בנ ם של ל אותה כה יו. וש לה כות שורות עה רה ר, בש תל סי ם בנ הי ם של דה אה י הה רי בש ל די כה

ה. לה עש מנ לש מו של יון כש לש סוד על כםל הוא בש הנ יו, וש לה ט עה ן שולי יי ע ענ א רנ רה קש ני אותו של לוי, וש גי קום בש הוא מה שום של יו, מי לה עה

ים רי בה ים דש רי הה נו בל ה לה ינה מי זש כותו הי י זש רי המ תוכו, של רוי בש עון שה מש י שי בי רנ דור של י הנ רי שש ר, אנ מנ אה י וש י יוסי בי ה רנ כה בה
הוא רוך  בה דוש  קה הנ לו, וש לה ים הנ רי בה דש הנ נו  יעי הודי א לש ה בה זל הנ יש  אי י, הה י יוסי בי ר רנ מנ אן]. אה ד כה ה [ענ לל אי ים כה יוני לש על

ר. מנ ה אה יהפל אי של דנ ר, ונ מנ עון, אה מש י שי בי י רנ ני פש ים לי רי בה דש רו הנ דש סי או וש בה של ינו. כש לי ח אותו אי לנ שה

ם אותה ה מי נה הל ה נל זל ר הנ שה ל בה ץ כה ר לו, קי מנ יו. אה בי עון אה מש י שי בי י רנ ני פש ד לי חה ב יום אל יהה יושי ר הה זה עה לש י אל בי רנ
ה לה עש מנ לש ד  חה אל כש ים  קי פה סג מש יו  ם הה לו, כגלה ר  מנ אה םא?  ל או  חנ  בי זש מי הנ י  בי גנ ל  ענ ים  יבי רי קש ל מנ אי רה שש יי יו  הה נות של בה רש קה

ה. טה מנ ולש

ים עולי ים של דושי צונות קש ם רש ל אותה בור של חי ם בש דה ים אה אי רה קש ם ני ים הי לי אי רש שש יי ם וש יי וי ים ולש ני ה, כםהמ אי םא ורש וב
ל יהה כה לל ש עה רי פה חנ לש בי זש מי ל הנ ב ענ רנ קש םא תג ל ד של יך ענ רי ים, צה יבי רי קש מנ ה של מה הי ה בש ל או אותה יי ב או אנ של ם. אותו כל תוכה מי
ים אי טה ם חמ אותה תוך  כםל בש ה בנ מה הי את בש רי קש ני יא  הי ז הנ אה וש  , יהה לל עה דות  ונ תש הי לש ים  עי רה צונות הה רש ל הה כה וש ים  אי טה חמ הנ

ים. הורי רש הי עות וש רה וש

אן. ם כה ך גנ גו' - כה ל וש אי רה שש י יי ני ונםת בש ל עמ ת כה יו אל לה ה עה דה ונ תש הי תוב (ויקרא יו) וש כה ל של אזי זה עמ ל הה ן של בה רש קה מו הנ כש
ה זל ם, וש דה סוד אה ה בש קומו. זל מש ה לי ה עולל זל קומו וש מש ה לי ה עולל ן זל כי לה ם, וש יי ננ ד שש חה ל אל א ענ שה חנ מנ בי זש מי ל הנ ה ענ עולל של וכש

יענ ה'. ה תושי מה הי ם ובש דה ר (תהלים לו) אה מנ אל נל מו של ה, כש מה הי סוד בש בש

ל. אי רה שש יי ת  לנ פי תש ובי ם  יי וי לש ת הנ ירנ שי וש ים  ני כםהמ צון הנ רש ה בי דושה קש ר רוחנ  עורי לש חות  נה מש ר הנ אה ל שש כה וש ין  תי בי חמ הנ
ר אה ל שש ים] כה טי שש פנ תש ים - ס"א ומי קי נש פנ תש ים [ס"א ומי קי פש תנ סש ים ומי וי רנ תש ים, מי עולי ח של מנ קל ן וש מל של ן וש שה עה אותו  ובש
סוד ה בש עמשה כםל ננ ה, הנ אי םא רש ד. ב חה ן אל מנ זש כםל בי הנ ם, וש הל ר לה סה מש ני ין של די אותו הנ לט בש שש ים לי כולי םא יש ל ים של יני די י הנ לי עמ בנ

ין סוף. ד אי יך ענ רי צה י של ה מי לה עש מנ עמלות לש לנ ה וש זל ה בה ק זל פי תנ סש הי ה לש מונה אל הה

ל אותו ד ענ ה עומי לה עש מנ ה לש לה עש מנ יון לש לש על צון הה רה של כש ה, של לה עש מנ לות לש פי תש י בי י יהדנ ימותי רי עון, המ מש י שי בי ר רנ מנ אה
ה מנ יא  מוצי םאש  ר הה אותו  וש ה,  לה עש מנ לש של ר  תה סש ני ר  יותי הנ םאש  ר הה ים,  מי עולה לש ל  לה כש ס  פה תש ני םא  ל וש ע  נודה םא  ל של צון  רה

ר. תל סי כםל בש יר הנ אי מי ה של יר מנ אי , ומי םא יהדוענ ל יא, וש מוצי של

ך סה מה אותו  תוך  ומי ד.  רה פש ני ד  חה אל ך  סה נו. מה מל ר מי יות מואה הש לי וש יו  רה חמ דםף אנ רש ה לי יונה לש על ה הה בה שה חמ מנ צון הנ רש
ה ז אותה אה וש ה.  ירה אי מש ה של ה מנ ירה אי ך, מש סה מה ד אותו  ענ ה  יעה גי םא מנ ל וש ה  יעה גי ה מנ יונה לש על ה  בה שה חמ מנ ה  ת אותה יפנ די רש בי
אור ה  כל מנ ז  אה וש  . ענ יודי םא  ל ה  בה שה חמ מנ ה  אותה וש  , יהדוענ םא  ל של ר  תה סש ני ר]  תל סי [בש אור  בש ה  ירה אי מש ה  יונה לש על ה  בה שה חמ מנ
ז אה ה. וש לה גנ תש םא הי ל ע וש םא נודה ל וש םא יהדוענ  ל ה של מנ יר מי אי מי ד, של עומי ך של סה מה ל הנ אור של ע בה םא נודה ל ה של זל ה הנ בה שה חמ מנ הנ

לות. יכה ה הי עה שש ים תי עמשי ננ ד. וש חה אל ים כש ירי אי ך, ומש סה מה ל הנ אור של ה בה כל ע מנ םא נודה ל ה של בה שה חמ מנ ה אור הנ ה] זל [נ"א זל

אורות ה הה עה שש ל תי ל כה צון של רה ם. הה הל ד בה עומי י של ין מי אי מות, וש שה םא נש ל םא רוחות וש ל ם אורות וש ינה לות אי יכה הי הנ וש
םא ל ה וש בה שה חמ מנ ים בנ די עומש ה של עה שה ם. בש יהל רי חמ דםף אנ רש ם לי בון כגלה שש חל ם בש הל ד מי חה הוא אל ה, של בה שה חמ מנ ם בנ ים כגלה די עומש של
םא ל וש ה  ים בה סי יונות]. תופש לש ה [על יונה לש ה על בה שה חמ מנ םא בש ל וש צון  רה םא בש ים ל די םא עומש ה ל לל אי וש ים.  עי םא נודה ל וש ים  קי בה דש ני
ה - טה מנ לש ה [של יונה לש על ה הה בה שה חמ מנ סוד הנ אורות מי ם הה ל אותה כה ה וש מונה אל ל סודות הה ים כה די ה עומש לל אי ים. בש סי תופש
םא ל צון וש אן רה ין כה ים. אי עי םא נודה ל ים וש יעי גי םא מנ ל וש ים אורות  יעי גי אן מנ ד כה ין סוף. ענ ים אי אי רה קש ני ם  ה] כגלה טה מנ ולש

ה. בה שה חמ מנ

ה ינה בי הנ תוך  ת לש רל תל סש ני וש ת  של בל לנ תש ז מי ה, אה ירה אי מש י של מי ] מי [יהדוענ ת  ענ םא נודנ ל וש ה  בה שה חמ מנ ה הנ ירה אי מש של ז] כש [אה
ר שה קש כםל ני ה, הנ עולל של ן כש בה רש קה סוד הנ ד. ובש חה אל ים כש לי לה כש ם ני כגלה ד של ה, ענ זל ה בה ים זל סי נה כש ני ה, וש ירה אי מש י של מי ה לש ירה אי ומש
ת רל מואל אור של ין סוף. אותו הה ם אי ת עי רל טל ענ תש ה מי בה שה חמ מנ הנ יהה, וש לי עמ ם בנ ים כגלה די ז עומש ה. אה זל ה בה יר זל אי ה ומי זל ה בה זל
יר, אי מי י של מי יר לש אי ד ומי עומי א וש צה מש ני נו  מל ין סוף, ומי א אי רה קש ל ני לה כש ה  ת בה ענ םא נודנ ל ה של יונה לש על ה הה בה שה חמ מנ נו הנ מל מי

א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ים בה יקי די צנ ל הנ ם של קה לש י חל רי שש ד. אנ כםל עומי ה הנ ל זל ענ וש

צון רה וש ה,  וה דש חל ה בש טה מנ אן לש ם כה גנ ה,  חה מש שי ה בש לה עש מנ א לש צה מש ר ני של קל הנ של מו  ה, כש זל ר הנ שה ל בה ץ כה ה, קי אי םא רש ב
אוי. רה ל כה אי רה שש ל יי ת ענ דל ם עומל אי הה ה. וש טה מנ ה ולש לה עש מנ כםל לש ק הנ פי תנ סש הי לש

ל ר ענ ד יותי חה ק אל לל ה חי זל ר הנ שה ל בה ץ כה קי ים לש ני ה, נותש נה בה לש ת הנ של דל חנ תש מי של ש כש חםדל ש וש םאש חםדל ל ר כה ה, בש אי םא רש ב
הו זל וש ם,  כה לש ם מנ עי דו  חמ אנ תש יי י של די ם כש דה בנ ל לש אי רה שש ל יי ד של ילה צנ הש יי וש קו,  לש חל בש ש  מי תנ שש יי וש ק בו  סי ענ תש הי נות לש בה רש קה הנ
ה הוא ל זל ענ יר. וש עי יש שה י אי חי ו אה שה ן עי יר, (בראשית כז) הי עי תוב בו שה כה ו, של שה ק עי לל חי הוא בש שום של יר, מי עי שה הנ
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ל אי רה שש יי יהה  ר לו  חנ עמקםב בה י ינ תוב (תהלים קלה) כי ן כה כי לה וש ם,  קה לש חל ים בש שי מש תנ שש ל מי אי רה שש יי וש קו,  לש חל בש ש  מי תנ שש הי
תו. גגלה סש לי

ן כי לה יו, וש לה יד אי מי ר תה שה בה קון הנ ן תי כי לה יד, וש מי ר תה שה בה א בש לה ינו אל צונו אי ל רש ה, כה זל ר הנ שה ל בה ץ כה ה, קי אי םא רש ב
ן תה ר ני שה בה הנ ה, וש קומה מש ה לי ה עולה מה שה נש ה. הנ מה שה נש ל הנ םא ענ ל גוף וש ל הנ ט ענ ט, שולי הוא שולי של ר. וכש שה ל בה ץ כה א קי רה קש ני

ד. חה קום אל מה ר לש שה בה הנ ד, וש חה קום אל מה ה לש צון עולל רה הה ן, של בה רש קה ה בש מו זל ה. כש זל קום הנ מה לנ

ייש בו מום, שום של ן, מי בה רש ינו קה יק אי די ינו צנ אי ר של חי אנ ה, וש רה פה כנ ש לש מה ן מנ בה רש יק, הוא קה די הוא צנ יש של אי הה וש
ם. עולה ן בה בה רש ם קה הי ם וש עולה ת הה רנ פה ם כנ ים הי יקי די צנ ה הנ ל זל ענ גו'. וש צון וש רה םא לש י ל תוב (ויקרא כב) כי כה של

י ני נש ן הי כי לה ם. וש עולה י הה ני י בש ני יך פש שי חש הנ שות לש טםל רש י. לי ננ פה א לש ר בה שה ל בה ץ כה נםחנ קי ים לש להי ר אל םאמל י ה, ונ אי םא רש ב
יהיא י חי בי יך. רנ לל לט עה שש ל לי םא יוכנ ל וש ה  ל בה צי נה הי י לש די ר, כש י גםפל צי ת עמ בנ תי ך  ה לש ה עמשי ל זל ענ ץ. [וש רל אה ת הה ם אל יתה חי שש מנ

הו ה'. וה ר צי של כםל אמ ש נםחנ כש ענ ינ תוב ונ ד]. כה חה ר אל מנ ך אה רל דל ים בנ כי יו הולש י הה י יוסי בי רנ וש

השלמה מההשמטות (סימן יא)

ילות. לי ים וש ה יהמי ים בה לי דש תנ שש ם מי הי ה וש דושה ה קש ם תורה הל ה לה נה תש ני ל של אי רה שש י יי רי שש י, אנ י יוסי בי ר רנ מנ ה ה'. אה וה צי
ן ר מי תנ סש ן] ני כי לה ל, [וש צה יהה ני םא הה ד, ל חה אל רות כש בש חנ תש הי ה בש בה תי ם הנ א נםחנ עי צה מש ני א של לולי ע של מה שש י מנ רי המ ה, של אי םא רש ב
ר בי חנ תש הי י לש די ך, כש מש צש ענ ך ולש ר, לש י גםפל צי ת עמ בנ ך תי ה לש תוב עמשי י, כה הודי ר אותו יש מנ כו. אה לש הה מו וש ה. קה בה תי תוך הנ ן בש יי ענ הה

ר. (ע"כ מההשמטות). גומי הו וש וה ר צי של ל אמ כה ש נםחנ כש ענ ינ תוב? ונ ה כה ה. מנ ל בה צי נה הי ה ולש מה עי

יהה םא הה לו ל א אי לה נות? אל מש ה לי זל בון הנ שש חל א הנ ה בה מה י לה כי גו'. וש ה וש נה אות שה ש מי ן שי נםחנ בל תוב, וש ה כה ה מנ אי םא רש ב
ר בי חנ תש ז הי ה, אה נה אות שה ש מי שי ם בש לי תנ שש הי ן של יוה ה. כי מה ר עי בי חנ תש םא יי ל ה וש בה תי ס לנ ני כה םא יי ה, ל נה אות שה ש מי ן שי נםחנ בל

ה. מה עי

ש שי ם נםחנ בש לי תנ שש הי ד של רוך הוא ענ דוש בה קה ם הנ הל ה לה כה ם, חי עולה י הה ני ל בש ם של אה טש ם חל לי תנ שש הי יום של ן, מי ל כי ענ וש
ה. לה עש מנ לש מו של כםל כש הנ ה. וש בה תי ס לנ ננ כש ז ני אה ם, וש לי יק שה די יהה צנ הה אוי וש רה תו כה גה רש ה דנ מה לש שש ני ה, וש נה אות שה מי

י די דש ת צי של ד שי גל נל ה [ד"א כש נה אות שה ש מי ן שי בל ר כש מנ אל םא נל ן ל כי לה נו. וש רש מנ אה של מו  ה, כש נה אות שה מי ש  ן שי בל נםחנ  וש
י, ני א אמ לה י? אל ני אמ ר ונ מנ אה ן של יוה י כי ני נש ם הי ענ טנ ה הנ ם. מה יי בול מנ מנ ת הנ יא אל בי י מי ני נש י הי ני אמ ר, ונ מנ אה ח וש תנ ם]. עוד פה עולה הה

ד. חה ר אל בה ה דה כםל זל י] - הנ ני נש י, [הי נםכי אה

אות בש ז  מה רש ני ן  כי לה וש ה,  לה עש מנ לש של ה  מנ מי ת  לל בל קנ מש אי של דנ ונ ה,  מה שה נש לנ גוף  ה  עמשל ננ י  ני אמ קום  ל מה כה בש ה,  אי רש םא  ב
י ני ה, אמ לה עש מנ לש ה של מנ א לש סי י כי ני ת, אמ ענ דנ ת לה נל זגמל לוי מש גה ת בש ילמל קנ י של ני ך. אמ תה י אי יתי רי ה בש ני י הי ני תוב אמ כה ית, של רי בש הנ
ין. עמשות די ן לנ מי דנ זש הי דו, של בנ ם לש שה רש ך ני ר כה חנ ד. אנ חה אל ה כש בה קי ר ונש כה ל זה י - כולי ני אמ י דורות. ונ דורי מות לש קה ה נש עושה של

ם. יי בול מנ מנ ת הנ יא אל בי י. מי ני נש הי

ל ף ענ אנ ת. של ול מה ך הנ אנ לש בות מנ רנ בול, לש מנ ת הנ א אל לה ם? אל יי הוא מנ נו של עש םא יהדנ בול, ל מנ ת הנ יא אל בי ר מי מנ אה ן של יוה כי
ינו, ני ך שה י ה' - כה ני ם. אמ יי מנ ם הנ אותה יד בש מי שש הנ ם לש עולה ך בה יהה] הולי ם] [הה הל ית בה חי שש הנ ית [לש חי שש מנ ם, הנ יי יו מנ הה ב של גנ
י, ני אמ ים בנ יקי די צנ לנ סוק  פה ם הנ הל לה יחנ  טי בש ן הי כי לה וש ים.  עי שה רש הה ע מי רנ פה הי ולש ים  יקי די צנ לנ ר טוב  כה ם שה לי שנ לש י  ני ן אמ מה אל נל

י. ני אמ א בנ בה ם הנ עולה ם לה הל ע מי רנ פה הי ים לש עי שה רש יים לה אי א. וש בה ם הנ עולה ם לה הל לה ר טוב של כה ם שה לי שנ לש

ן תי יי םא  ל וש תוב (שמות יב)  ה כה ל זל ענ וש ם,  עולה ל הה ית של חי שש מנ הנ הו  זל נו, של דש עלמנ הל של מו  ר - כש שה ל בה ת כה חי שנ לש
ן יוה י כי רי המ י. של ננ פה א לש ר בה שה ל בה ץ כה ל קי ד של צנ ר, מי שה ל בה ת כה חי שנ ה הוא לש זל וש גםף.  נש ם לי יכל תי ל בה םא אל ב ית לה חי שש מנ הנ
ת חי שנ ז לש ה, אה נה אות שה ש מי שי ים נםחנ לש לי שש הי ד של ם] ענ הל ה לה כה חי רוך הוא [ד"א וש דוש בה קה ם הנ הל ה לה כה חי ן של מנ יענ זש גי הי של
י תי רש מנ אה ה של נו, [ס"א זל ר לה מנ אה י], של אי חוזה י מש י יוסי בי רנ ק [ס"א בש חה צש י יי בי ל רנ מו של שש נו מי דש מנ ך לה ר, כה מנ ר. אה שה ל בה כה

ם]. כל לה

ל. דל י חה בי ם יושש ם עוד עי דה יט אה בי םא אנ ים ל יי חנ ץ הנ רל אל ה יהה יהה בש אל רש םא אל י ל תי רש מנ ר, (ישעיה לח) אה מנ אה ח וש תנ פה
א לה ה, אל תורה י הנ רי בש די ים בש יחי גי שש םא מנ ל וש ים  עי םא יודש ל ם של דה י אה ני ם בש ים הי טומי ה אמ מה יהה, כנ ה  אל רש םא אל י ל תי רש מנ אה

ה. מה כש ם רוחנ חה הל ת מי חנ כנ שש ני ם וש עולה י הה רי בש די ים בש לי כש תנ סש מי

יהם הוא קנ עוד של ה בש זל ם הנ עולה ה בה שה עה ה של ל מנ כה בונו מי רי בון לש שש ן חל נותי ה וש זל ם הנ עולה הה ק מי לי תנ סש ם מי דה אה של כש של
ן דל ן עי ר גנ ענ שנ ב בש אשון יושי רי ם הה דה אה ש בש ם ופוגי אותו עולה לש ך  הולי ד של ה, ענ רואל ה של ה מנ רואל ד, וש חה אל גוף כש וש רוחנ 

ם. הל חנ בה מי שה ם וש בונה וות רי צש ת מי רו אל מש שה ם של ל אותה אות כה רש לי

י בי ים יושש אי רה קש ה ני לל אי ן, וש דל עי ן הה גנ ך  רל דל טו לש סה נםם וש יהי גי הנ ך  רל דל עו מי נש מש ני לו של ם. אי דה יב אה בי ים סש יקי די ה צנ מה כנ וש
י בי א יושש לה ה, אל יחה ני י מנ מי ת לש ענ םא יודנ ל ה וש יחה ני ת ומנ רל גורל ה של דה לש חג מו  ם כש ינה י אי ד, כי לל י חה בי תוב יושש םא כה ל ל. וש דל חה
יקו זי חל הל נםם, וש יהי גי ך הנ רל דל עו מי נש מש ני ל] של דל י חה בי א יושש לה גו', [אל ם וש דה אה ן הה ם מי כל לו לה דש ר (שם ב) חי מנ אל נל מו של ל, כש דל חה

ן. דל ן עי גנ ם בש יסה ני כש הנ ם לש הל בה

ם דה אה שום של ים. ומי עי שה רש י הה אי טה ם חמ אותה ם מי מה צש ענ עו  נש מה ה של שובה י תש לי עמ בנ לו  ל - אי דל י חה בי ר יושש חי ר אנ בה דה
ר מנ אל נל של מו  ל, כש דל י חה ני ם בש הי ם וש יהל אי טה חמ מי עו  נש מש ני ם של ל אותה ם] ענ ב [עי בונו, יושי י רי ני פש ה לי שובה תש ב בי אשון שה רי הה
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ל ך של רל ה דל אותה ים בש אי בה ים של יקי די צנ חנ בנ מי שה ן וש דל עי ן הה ר גנ ענ שנ ב בש ן הוא יושי כי לה י. וש ני ל אה די ה חה ה מל עה דש (תהלים לט) אי
ן דל ן עי גנ

תוב כה , של יחנ תוב מוכי כה א סוף הנ לה אות יהה? אל רש י יהכול לי י מי כי ה יהה. וש אל רש םא אל י ל תי רש מנ תוב, אה ה כה ה מנ אי םא רש ב
יהה רש לנ קש פנ סש אנ ל הה ר של זםהנ ים בנ ני הל ם נל ים, שה יי חנ רור הנ קום צש מש מות עולות לי שה נש הנ של ה, כש אי םא רש ים. ב יי חנ ץ הנ רל אל יהה בש
ב רי קה תש הי ל לש םא תוכנ ר, ל חי בוש אנ ל לש ר של זםהנ ה בנ מה שה נש ה הנ שה בש לנ תש םא הי לו ל אי כםל. וש ל הנ יון של לש על קום הה מה הנ ה מי ירה אי מש של
ך ה, כה זל ם הנ עולה עממםד בה ת בו לנ של בל לנ תש מי בוש של ה לש מה שה נש ים לנ ני נותש מו של ר - כש בה דה סוד הנ אור. וש ת אותו הה אות אל רש לי
ה ירה אי מש יהה של רש לנ קש פנ סש ה אנ תוך אותה ל בש כי תנ סש הי ם ולש אותו עולה ה בש עממםד בה יון לנ לש ר על ל זםהנ בוש של ה לש ים לה ני ם נותש גנ

ים. יי חנ ץ הנ רל ה אל תוך אותה מי

מו כש ר,  חי אנ בוש  לש בי ש  בי לנ תש הי של כש א  לה אל ל  כי תנ סש הי של ה  מנ בש ל  כי תנ סש הי לש ב  רי קה תש הי לש יהכםל  םא  ל ה  מםשל ה,  אי רש םא  ב
י מי כש בו  ש  בי לנ תש הי וש ן.  נה עה עות הל צה מש אל גום, בש רש תנ וש ר.  הה ל הה ל אל ענ ינ ונ ן  נה עה הל תוך  ה בש םא מםשל יהב ונ ר (שמות כד)  מנ אל נל של
ה םא מםשל יהב תוב (שם כד) ונ כה ים, וש להי אל ם הה ר שה של ל אמ פל עמרה ל הה אל ש  גנ ה ני ן (שם כ) ומםשל כי לה בוש. וש לש בי ש  בי לנ תש מי של

ל. כי תנ סש הי ה של מנ ל בש כי תנ סש הי יהכםל לש ה, וש לה יש ים לה עי בה רש אנ ים יום וש עי בה רש ר אנ הה ה בה י מםשל הי יש גו', ונ ן וש נה עה תוך הל בש

א לה ג אל הי ננ תש םא יי ל ם, של עולה ל אותו הה מו של בוש כש לש ם בי עולה אותו הה ים בש יקי די צנ מות הנ שש שות ני בש לנ תש ה מי מו זל כש
יהה הה ים, של יי חנ ץ הנ רל אל הו יהה יהה בש זל ים. וש יי חנ ץ הנ רל ה אל אותה יר בש אי מי אור הנ ל בה כי תנ סש הי ים לש די עומש ה, וש מו זל בוש כש לש בי
םא יד. ל םא הולי ל וש יק אותו  סי פש מנ ענ  שופי ר הנ הה נה הנ שום של לות, מי כש תנ סש הי ה  אותה אור ולש אותו  ה לש כל זש יי םא  ל בור של סה

ר. אי בה תש ני מו של אשון, כש רי ם הה דה ה אה ם עוד - זל דה יט אה בי אנ

י מי שום של א. מי בה ם הנ עולה ילה - לה חש םא תי ל ה, וש זל ם הנ עולה ה - בה תה ת אנ י מי יא, כי בי נה ר לו הנ מנ י אה ה? כי מה ה לה ל זל כה וש
אות רש ה לי םא שורל ל נו, וש רש מנ אה ה של ל מנ כה ים אותו מי שי רש גה נו, מש מל א מי יוצי של ה, כש זל ם הנ עולה ים בה ני יד בה יהה] מולי םא [הה ל של
כות זש ה לו  תה יש הה יהה של קי זש ה חי ם]. ומה דה אה י הה ני ר בש אה ים ושש מי ענ ר הה אה שש ן לי כי ל של כה ן וש כי ל של יר [כה אי מי אור הנ אותו  בש

בונו. י רי ני פש א לי חוטי בות וש כות אה ין לו זש אי י של ן מי כי ל של ך, כה יד כה סי חה יק וש די אי צנ כנ הוא זנ בות וש אה

ם. עולה אותו הה ים בו בש שי בש לנ תש מי ן של נה בה ל רנ לוק של ים, חה רי בי חמ רו הנ מש אה ה של ם] מנ נו הוא [הי רש מנ אה ה של זל בוש הנ לש הנ
תוב ם כה יהל לי א, עמ בה ם הנ עולה ים לה דוני עי ה טובות וש מה רוך הוא כנ דוש בה קה ם הנ הל ז לה ננ גה ים של יקי די צנ ל הנ ם של קה לש י חל רי שש אנ

ה לו. כי חנ מש ה לי עמשל ך ינ תש ים זולה להי ה אל תה אה םא רה ן ל יי (ישעיה סד) ענ

בו ר רה של ה אמ יבה רי י מש ה מי מה ח, (במדבר כ) הי תנ ה פה הודה י יש בי ץ. רנ רל אה ל הה ם ענ יי בול מנ מנ ת הנ יא אל בי י מי ני נש י הי ני אמ ונ
י ה מי מה ר הי מנ אה אן של ה כה ה שונל ת ה'? מנ ל אל אי רה שש י יי ני בו בש םא רה ר ל חי קום אנ מה י בש כי ם. וש ש בה די קה יי ת ה' ונ ל אל אי רה שש י יי ני בש
ייש שום של ק. מי זי חנ תש הי ין לש די י הנ לי עמ בנ ק לש חםזל נו כםחנ וש תש נה אי של דנ יו ונ לו הה לה ה הנ יבה רי מש י הנ א מי לה ים? אל רי חי םא אמ ל ה, וש יבה רי מש
ה מה ה, הי ל זל ענ ה. וש טה טה י קש לום ומי י שה ים. ייש מי ם עמכורי יי ייש מנ ים וש לולי ם צש יי ים. ייש מנ ירי רי ם מש יי ים ומנ תוקי ם מש יי מנ
תוב כה של הו  בו. זל או  מש טש ני וש יך  רי םא צה ל י של ת מי ם אל יהל לי עמ יכו  שי מש הי ת ה', של ל אל אי רה שש י יי ני בש בו  ר רה של ה אמ יבה רי י מש מי

ם. ש בה די קה יי ונ

ש - די קה יי ה. ונ לה ר עה בה דה א הנ לה שו! אל דש קה יי יות ונ הש יך לי רי יהה צה ש? הה די קה יי ה ונ ה זל ך, מנ ם כה יהה, אי קי זש י חי בי ר לו רנ מנ אה
מו בול, כש מנ ת הנ יא אל בי י מי ני נש י הי ני אמ אן. ונ ח כה בנ של ינו לש ש אי די קה יי ה. ונ נה בה לש ה הנ מה גש פש ני יהכול של בש יך. כי רי םא צה ל י של ם מי גנ פש ני

או בו. מש טש ם ני הי מו של ם כש יהל לי ית עמ חי שש יא מנ בי הה נו, לש רש אנ בי של

ם הי עוד של ם בש יהל אי טה ל חמ הוא ענ רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש שוב לי ים לה םא רוצי ל ים של עי שה רש י, אוי לה י יוסי בי ר רנ מנ אה
ים יקי זי חמ מנ ם של ל אותה כה וש לו,  ל  הוא מוחי רוך  בה דוש  קה או, הנ טש ל חל ענ ם  חי ננ תש ומי ב  ם שה דה אה של כש ה. של זל הנ ם  עולה בה
םא ל נםם וש יהי גי לו לנ פש פםל] יי ך [יי ר כה חנ ם, אנ יהל אי טה ים] חמ אי טה ל [חמ רוך הוא ענ דוש בה קה י הנ ני פש שוב לי צו לה םא רה ל ם וש יהל אי טה חמ בנ

ים. מי עולה ם לש שה עמלו מי ינ

דוש קה יא הנ בי לוי, הי גה ם בש אה טש אות חל רש הנ צו לש רה ל נםחנ וש ם דורו של ל אותה ם כה בה ת לי קו אל זש חי שום של ה, מי אי םא רש ב
הוא רוך  בה דוש  קה ר, הנ תה סש ני ם בש דה א אה חוטי של כש לו  פי ק, אמ חה צש י יי בי ר רנ מנ ן. אה ול גה הנ אותו  ין בש די ם הנ יהל לי הוא עמ רוך  בה
י כםל. יני עי לש ה אותו  לל גנ םא, הוא מש ם ל אי ר לו. וש תי ונ ומש ל לו  יו ומוחי לה ה עה סל כנ יו, מש לה ם אי דה אה ן הה ב בל ם שה אי ן. וש מה חמ רנ

ה. סוטה נו? מי ן לה יי ננ מי

ים חי רותש יו  הה וש ם,  יי ים מנ אי יוצש יו  הה א של לה חו? אל מש ני יך  אי וש לוי.  גה ץ בש רל אה הה מי לו  לה ים הנ עי שה רש הה חו  מש ם ני גנ ך  כה וש
א לה רו אל אמ שש םא ני ל ר, וש שה בה ם הנ ך גנ עור - כה ם הה הל ר מי ערבנ הה ן של יוה כי ם. וש ת עורה ם אל הל ים מי ירי עמבי ים ומנ עולי הום, וש תש הנ מי
םא ל וש זו  מי זו  דו  רש פש מות ני עמצה ם הה ל אותה כה ץ. וש רל אה ן הה מי חו  מה יי תוב ונ כה ה של ת מנ יים אל קנ ד, לש בנ לש ם בי הל לה מות של עמצה בה
ר מנ אל נל של מו  חו? כש מה יי ה ונ ה זל ץ, מנ רל אה ן הה מי חו  מה יי ר, ונ מנ ק אה חה צש י יי בי ם. רנ עולה הה מי רו  בש עה כםל הה הנ ד, ומי חה אל כש רו  אמ שש ני

ין. די םא יהקומו בש ל ים וש מי עולה יהה לש חי ם תש הל ין לה אי נו, של דש מנ אן לה כה ים. מי יי ץ חנ רל אל חו מי מה יי

ה, טה מנ ית לש רי בש יום הנ קי ה כש לה עש מנ ית לש רי בש יום הנ אן קי כה ר, מי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ך. אה תה י אי יתי רי ת בש י אל מםתי קי המ ונ
ה לה עש מנ ם לש עולה יים הה קנ תש ם, מי עולה ים בה יקי די צנ הנ של כש נו, של דש מנ אן לה כה ר, מי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה ך. וש תה תוב אי כה ע של מה שש מנ

ה א לה ני קנ הוא מש של ה כש בה קי נש ר לנ כה זה רות הנ עורש תש הי של ר הוא, כש תה סש ר ני בה עון, דה מש י שי בי ר רנ מנ ה. אה טה מנ ולש

ז אה וש בו.  ה  קותה תוקש שש הי וש נו  מל מי ה  זה זה םא  ל ה  ינה כי שש הנ יהד  מי ם,  עולה בה ייש  יק  די צנ של כש ר,  בה דה הנ ה סוד  אי רש םא  ב
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ת י אל מםתי קי המ ה, ונ ל זל ענ ה. וש א לה ני קנ הוא מש של תו כש בה קי נש ר לי כה זה קות הנ תוקש שש הי ה כש בה המ אנ יהה בש לל ה אי לה עש מנ לש קות של תוקש שש הי
ק. חה צש ת יי ים אל קי י אה יתי רי ת בש אל ה (בראשית יז) וש מו זל ך. כש לש לה גש ת בי רל עורל תש קות מי תוקש שש הי ך. הנ תה י אי יתי רי בש

יק די ינו צנ א אי לי מה לש אי ה. של בה תי ל הנ אתה אל ך ובה ר כה חנ אנ ם, וש עולה י בה יתי רי יות אות בש הש ך, לי תה יך אי רי ת בש י אל מםתי קי המ ונ
ר. אי בה תש ה ני י זל רי המ ה, ונ בה תי ל הנ אתה אל ן ובה כי לה יק. וש די ק צנ ה, רנ בה תי ר לנ בי חנ תש םא מי י ל רי המ ה. של בה תי ס לנ ני כה םא יי ית], ל רי [בש

ם עולה שון בה לה וש ם  ין ענ ה, אי אותה בו  זש ענ ינ םא  ל וש ית זו  רי בש בי זו  חש ם ילאל דה י אה ני בש ן של מנ ל זש כה ר, בש זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ר לו]. של ל אמ כה רוך הוא [וש דוש בה קה ר אותו הנ מנ ן שה כי לה ה, וש ר אותה מנ שה ית זו וש רי בש יק בי זי חל נםחנ הל ם. וש הל ע לה רנ הה לו לש יוכש של
א טש אותו חי ר, בש מנ אל י נל רי המ ם. ונ עולה הה רוך הוא מי דוש בה קה ם הנ יר אותה עלבי ן הל כי לה ה, וש רו אותה מש םא שה י דורו ל ני ל בש כה וש

ם. עולה הה חו מי מש ן ני ול אותו גה או - בש טש ם חה הי ש של מה מנ

ת א אל פי רנ יש תוב (מלכים-א יח) ונ כה ה של זל סוק הנ פה ים בנ קי יו עוסש הה עון, וש מש י שי בי י רנ ני פש צוי לי יהה מה ה הה הודה י יש בי רנ
ת בו אל זש עה רוך הוא וש דוש בה קה ת הנ בו אל זש ל עה אי רה שש ל יי יההו כה לי י אי ימי ה, בי אי םא רש א?. ב פי רנ יש ה ונ ה זל רוס. מנ הה ח ה' הל בנ זש מי
ית רי בש ת הנ ם אל הל ירו מי עלבי הל וש זו  ה הנ ילה ית מי רי ל בש אי רה שש י יי ני בו בש זש עה ה של אי יההו ורש לי א אי בה של ם. כש הל לה ה של ילה מי ית הנ רי בש

הנזו.

הו א. זל פי רנ תש כםל הי - הנ קומו  מש ר לי בה יב דה רי קש הי ן של יוה קומו. כי מש ר בי בה ן דה קי תנ א לש יההו, בה לי אי ך  ה כה אה רה ן של יוה כי
ה בה זש על נל ה] של ילה מי ית הנ רי רוס בש הה ח ה' הל בנ זש ן מי קי תנ א לש בה ה [של ילה מי ית הנ רי רוס. זו בש הה ח ה' הל בנ זש ת מי א אל פי רנ יש תוב ונ כה של

ח ה'. בנ זש ל מי קון של הו תי עמקםב. זל י ינ ני י בש טי בש ר שי פנ סש מי ים כש ני בה ה אמ רי שש ים על תי יההו שש לי ח אי קנ יי תוב (שם) ונ כה ם. וש עולה בה

ל אי רה שש אי יי דנ א ונ לה ל? אל אי רה שש אן יי ר כה כנ זש ם ני ענ טנ ה הנ ך. מה מל ילה שש הש ל יי אי רה שש אמםר יי יו לי לה ר ה' אי בנ יהה דש ר הה של אמ
בו זש י עה תוב (שם יט) כי כה נו של יש הנ ה. וש קומה מש ה לי ילה מי ית הנ רי ת בש יב אל שי הה ה ולש לה עש מנ לות לש ענ תש הי אי לש דנ ונ ך  מל ילה שש הש יי

סו. רה יך הה חםתל בש זש ת מי ך אל שום כה ל, ומי אי רה שש י יי ני ך בש יתש רי בש

ית רי בש ת הנ בו אל זש עה של ה. וכש טה מנ ה ולש לה עש מנ יום לש שו קי ז עה דוש, אה קה ית הנ רי רו בש מש ל שה אי רה שש יי ן של מנ ל זש ה, כה אי םא רש ב
ם יי מנ קות שה ה חג לה יש לה ם וה י יומה יתי רי םא בש ם ל תוב (ירמיה לג) אי כה ה, של טה מנ ה ולש לה עש מנ יום לש א קי צה מש םא ני ז ל םאת, אה ז הנ
ת אותו יים אל קנ י מש רי המ אי, של דנ ה ונ זל ך  ה? כה פואה י זו רש כי רוס. וש הה ח ה' הל בנ זש ת מי א אל פי רנ יש ן ונ כי לה י. וש תי מש םא שה ץ ל רל אה וה

לויהה בו. ה תש מונה אל הה קום של מה

תוב ן כה כי לה ה, וש קומה מש בי זו  ית הנ רי בש ת הנ ין אל קי תש י, הי רי מש ה זי עמשי מנ א לש ני קי עה של שה ס, בש חה נש פי ך  ם כה ה, גנ אי םא רש ב
ה לו תה יש ה הה טה טה יזו קש יהה? אי ס הה חה נש שום פי מי ך של תש עש ל דנ ה ענ לל עמ י ינ כי לום. וש י שה יתי רי ת בש ן לו אל י נםתי ני נש (במדבר כה) הי
לום שה לו?  ן  תי אל ה  ומה י.  יתי רי בש ת  אל לו  ן  נםתי י  ני נש הי קומו.  מש בי ר  בה דה הנ ר  שה קש ני אן  כה א  לה אל זו?  הנ ית  רי בש בנ ס  חה נש פי לש
הו? לום. ומנ י שה יתי רי ת בש אל ן לו  י נםתי ני נש ה הי ל זל ענ ה, וש קומה מש ית בי רי בש ר הנ בי חנ תש הי קומו] לש מש ד בי חה ל אל ר כה בי חנ תש הי [לש
הוא יל וש ה, הואי ל זל ענ ר בו. וש בי חנ תש לו הי לה גש ם - בי אה טש חל נו בש מל ד מי רנ פש ני ה של מו. מנ ר עי בי חנ תש הי קום לש הוא מה לום, של שה
א ני ר קי של ת אמ חנ ם תנ ת עולה ננ הג ית כש רי בש יו  רה חמ אנ עו  רש זנ ולש ה לו  תה יש הה וש  - ה  אה לש הה וה אן  כה קומו, מי מש ר בי בה דה ין הנ קי תש הי

ליאלההיו.

ר מנ אל נל מו של ית, כש רי בש א הנ טש מו חי א לו כש ני קנ רוך הוא מש דוש בה קה הנ ם של עולה ר בה בה ך דה ין לש עון, אי מש י שי בי ר רנ מנ אה
ת תנ חה שש הנ או בש טש חה שום של א מי לה בול אל מנ א דור הנ טש ם חי לנ שש םא הג ה, ל אי םא ורש ית. וב רי ם בש קנ ת נש מל ב נםקל רל (ויקרא כו) חל
יהה, כםל הה הנ ס מי מה חה ס [וש מה ץ חה רל אה א הה לי מה תי תוב ונ כה ה, כנ ת זל ה אל ים זל סי יו חומש הה ב של ל גנ ף ענ אנ ץ, וש רל אה ל הה ם ענ כה רש דנ
ם - יתה חי שש י מנ ני נש הי ים. וש להי אל י הה ני פש ץ לי רל אה ת הה חי שה תי קום ונ ל מה כה ם. מי יהל ני פש ס מי מה ץ חה רל אה ה הה אה לש י מה תוב כי כה ן], וש כי לה וש

ה. תה חה שש הנ א הנ טש חי ם בש יתה חי שש י מנ ני נש ה. הי דה ד מי גל נל ה כש דה מי

ים עי רה יו  הה ה, של ת זל ה אל ים זל סי חומש יו  הה ס של מה חה א הל טש חי א בש לה ם אל תה אה ה סש אה לש מנ תש םא הי ל ים של רי אומש ייש  וש
ם יהל רי בש ל חנ ין ענ די ים הנ רי מוסש לו של ל קולות אי ים ענ די קה פש מג ה של לה עש מנ לש ים מי ני מג ה מש מה ה כנ אי םא רש יות ב רי בש לנ ם וש יי מנ שה לנ

ץ. רל אה ת הה ם אל יתה חי שש י מנ ני נש הי תוב וש ן כה כי לה ם. וש יהל ני פש ס מי מה ץ חה רל אה ה הה אה לש י מה תוב כי ה כה ל זל ענ ם, וש הל שו לה עה ה של ל מנ ענ

ה ה שונל יה? מנ אן יש כה ים וש להי ר] אל מנ ם [אה כגלה ה בש מה עון, לה מש י שי בי ר רנ מנ ך. אה יתש ל בי כה ה וש תה םא אנ נםחנ ב ר ה' לש םאמל י ונ
חנ ה אורי שה ל אי בי קנ תש ץ של רל ך אל רל ין דל נו - אי דש מנ לה א סוד הוא של לה ים? אל מי חמ רנ ל הה יון של לש על ם הה שי ר ה', הנ מנ אל נל אן של כה

ה. לה עש שות בנ רש א בי לה ה אל מה עי

ן לו תי ה יי בה תי ל הנ ענ בנ ד של אוי ענ יהה [לו] רה םא הה ל ה, וש מה ר עי בי חנ תש הי ה לש בה תי ס לנ ני כה הי ה לש צה .] נםחנ רה ם נםחנ [גנ ך  ף כה אנ
ז אה ה, וש בה תי ל הנ ל של ענ בנ אן ה', הנ א כה רה קש ן ני כי לה ה. וש בה תי ל הנ ך אל יתש כםל בי ה וש תה םא אנ תוב ב כה ה], של מה ס [עי ני כה הי שות לש רש
הו ת. זל יי בנ ל הנ ענ ה, בנ לה עש שות בנ רש א בי לה ת אל יי בנ ס לש ני כה הי חנ לש אורי שות לש ין רש אי נו של דש מנ ן לה כי ה. וש מה ר עי בי חנ תש הי ס נםחנ וש ננ כש ני

גו' םא נםחנ וש יהב ך ונ ר כה חנ תוב אנ כה של

חנ ם אורי דה ל אה בי קנ יש םא  ל של נו  דש מנ אן לה כה ה. מי זל דור הנ י בנ ננ פה יק לש די י צנ יתי אי רה ך  י אםתש תוב, כי ה כה ה מנ אי םא רש ב
תוב כה הו של ל. זל לה יו כש ינה עי שוד בש םא חה ל יק של די צנ יו לש ינה עי ד בש ם עומי א אי לה ע, אל שה הוא רה ד בו של ם הוא חושי יתו אי בי בש

ה. זל דור הנ י בנ ננ פה יק לש די י צנ יתי אי ך רה י אםתש שום כי ם? מי ענ טנ ה הנ ה. מה בה תי ל הנ ך אל יתש כםל בי ה וש תה םא אנ ב

ת. יי בנ ם לנ יס אותה ני כש םא ינ מו, ל ים עי אי בה ם של ל אותה כה שות לש ן רש תנ םא נה ל וש דו  בנ שות לש ן לו רש תנ ם נה אי נו, של דש מנ לה וש

ץ. רל ך אל רל נו סוד דל דש מנ ה לה זל סוק הנ פה ס. ומי ני כה הי שות לש ן רש תנ ם נה כגלה ה. לש בה תי ל הנ ך אל יתש ל בי כה ה וש תה םא אנ תוב ב כה הו של זל
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גו']. ה וש בה תי ל הנ ך אל יתש כםל בי ה וש תה םא אנ [ד"א ב

ד וי דה ינו, לש ני י שה רי ה. המ י בה בי יםשש ל וש בי תי ה  לואה ץ ומש רל אה ה' הה מור לנ זש ד מי וי דה ח, (תהלים כד) לש תנ ה פה הודה י יש בי רנ
ר חנ אנ ש וש קםדל יו רוחנ הנ לה ה עה תה רש שה ד - של וי דה מור לש זש ש. מי קםדל יו רוחנ הנ לה ה עה תה רש ך שה ר כה חנ אנ ה וש ירה ר שי מנ אה מור - של זש מי

ה. ירה ר שי מנ ך אה כה

מו ה, כש ינה כי שש ה זו הנ לואה ה. ומש דושה קש ץ הנ רל יא אל הי ל של אי רה שש ץ יי רל ל אל ר ענ מנ אל ה נל סוק זל ה - פה לואה ץ ומש רל אה ה' הה לנ
ן. כה שש מי ת הנ א אל לי בוד ה' מה תוב (שמות מ) וכש כה ית ה', וש ת בי בוד ה' אל א כש לי י מה ר (דברי הימים-ב ה) כי מנ אל נל של
ים. די דה צש ל הנ כה ה בש מה לי ה שש נה בה לש ש. הנ מל של הנ א מי לי מנ תש הי כםל, של הנ א מי לי מנ תש הי אי, של דנ א ונ לי א מה לה א? אל לי םא מי ל א וש לי ה מה מה לה
ץ רל אה ה' הה תוב לנ ה כה ל זל ענ וש ם,  עולה ל הה ל טוב של כה א מי לי מנ תש הי ה של זל ר הנ אוצה הה מו  ה, כש לה עש מנ לש ל טוב של כה א מי לי מה

צות. רה אמ ר הה אה לו שש ה - אי י בה בי יםשש ל וש בי ה. תי לואה ומש

ה - לואה ה. ומש ה בה רוך הוא רוצל דוש בה קה הנ ה של יונה לש על ה הה דושה קש ץ הנ רל ה - זו אל לואה ץ ומש רל אה ה' הה ר, לנ חי ר אנ בה דה
ד חה מוד אל כםחנ ענ ם מי הל את] מי לי מנ תש מי את [ד"א של לי מנ תש ה] מי ים אותה אי לש מנ ם מש כגלה ים [ד"א של יקי די צנ מות הנ שש לו ני אי

ד. ד עומי חה ל אל ר ענ םאמנ ם ת אי יו. וש לה ד עה ם עומי עולה הה של

ה. דה סה ים יש ל ינמי י הוא ענ תוב, (תהלים כד) כי ה כה ה מנ אי םא רש ב

השלמה מההשמטות (סימן מ"ז)

יהם את הנ רי קש ני ה של מה כש חה וש ה  תורה דו  סש יי ים של דולי גש ל הנ אי רה שש יי י  מי כש חנ לו  - אי (תהלים כד)  ה  דה סה יש ים  ינמי ל  ענ
ם הי ים של ידי מי לש תנ הנ לו  - אי רות  הה נש ל  ענ וש יהם.  ל הנ ים אל כי ים הםלש לי חה נש ל הנ ר, (קהלת א) כה ן הוא אומי כי וש דול,  גה הנ
ל ם כה הל ץ לה רי תה הוא מש ן, וש יהל יותי שש קג ב בש רנ ת הה ים אל די דש חנ ם מש הי ים, וש ידי מי לש תנ ן הנ דול מי ב גה רנ ן הה כי ר, וש הה נה הנ ים מי דולי גש הנ
יהם. ל הנ ים אל כי ים הםלש לי חה נש ל הנ ר כה מנ אל נל א, של לי ינו מה אי יהם וש ים לנ כי שה מש ני רות של הה נש מו הנ ל, כש שי רנ תש ינו מי אי יות וש שש קג הנ
ה: עמשל י מנ ידי יא לי בי מוד מי לש תנ י הנ ה, כי מה כש םא חה ל ה בש עמשל ין מנ י אי ר ה', כי הנ ה בש לל עמ י ינ ן, מי י כי רי חמ רו אנ מש יהה - אה אה רש הה וש

ע"כ מההשמטות.

צות קש י הוא לי תוב (איוב כח) כי כה נו, וש שה ר הוא עה מנ אל נל מו של רוך הוא, כש דוש בה קה ה הנ י הוא? זל י הוא, מי כי
יט. ץ ינבי רל אה הה

ה, ים אותה אי לש מנ ם ומש יהל לי ץ עמ רל אה ת הה דל עומל ים של מודי ה ענ עה בש שי לו  - אי הה  נל כונש רות יש הה ל נש ענ וש ה  דה סה ים יש ל ינמי ענ
ה זו עושה ץ הנ רל אה ז הה ם, אה עולה ים בה יקי די צנ ים  הנ בי רנ תש מי ה של עה שה ם? בש הל את מי לי מנ תש מי יך  ם. אי הל את מי לי מנ תש יא מי הי וש

כםל. הנ את מי לי מנ תש רות ומי פי

ם יי לו מנ זש ש. אה יהבי ב וש רנ ר ילחל הה נה י יהם וש ני ם מי יי לו מנ זש תוב (שם יד) אה ז כה ם, אה עולה ים בה עי שה רש ים הה בי רנ תש מי ה של עה שה ובש
ד חה אל מוד הה ענ ש - אותו הה יהבי ב וש רנ ר ילחל הה נה ה. וש יונה לש ה על אה קה שש הנ ית מי קי שש ני נו של רש מנ אה ה של דושה קש ץ הנ רל אה י יהם - זו הה ני מי

ד. בה יק אה די צנ ר (ישעיה נז) הנ מנ אל נל מו של ש - כש יהבי ב וש רנ ר ילחל הה נה נו. וש מל ר מי יות מואה הש יהה לי לל ד עה עומי של

ל] כי תנ סש צוב] [מי רוך הוא [עה דוש בה קה ם, הנ עולה הה ים מי עי שה ם רש ים אותה די בה אל נל ן של מנ אותו זש ה, בש הודה י יש בי ר רנ מנ אה וש
מו צש ל [דורו] ענ ן ענ גי הה יהה לו לש הה , של י נםחנ רי ר המ םאמנ ם ת אי יו. וש לה ד] עה עומי ן [של גי מי י של ה מי םא רואל ל ם וש עולה ל הה ל ענ די תנ שש מי

ה. זל דור הנ א בנ קה וש ה. דנ זל דור הנ י בנ ננ פה יק לש די י צנ יתי אי ך רה י אםתש תוב כי כה הו של ם - זל עולה דות לה נו תולה מל יא מי הוצי ולש

ים מי יק תה די צנ יש  אי ך  ל כה א כה צה מש ני ע, וש שה אותו דור רה יהה בש הה לו, של ח של בנ ה של ה זל זל דור הנ ר, בנ מנ י אה י יוסי בי רנ
שום ם, מי עולה ל הה ן ענ גי הה יהה יהכול לש םא הה ל ל בה ה, אמ ל מםשל דורו של לו בש פי אמ לו] ונ ה של זל א] [ס"א וש לה דורו, אל םא בש ל אי וש דנ [ונ
אן ם כה ם. גנ או שה צש מש םא ני ל ה, וש רה ם עמשה און שה צש מה י יי ר (בראשית יח) אולנ מנ אל נל מו של ם, כש עולה ה בה רה או עמשה צש מש םא ני ל של

ה. רה יו עמשה םא הה ל ם, וש יהל בותי קי יו ונש נה ת בה לשל א הוא ושש לה ה, אל רה או עמשה צש מש םא ני ל

ה) א זל צה מש ן ני ר ינשה זוהנ ה (בש י תורה רי תש סי

השלמה מההשמטות (סימן יב)

יו נה פה כות לש בש יל לי חי תש הי וש ב,  רי ם חה עולה ת הה ה אל אה רה ה וש בה תי הנ א מי יהצה של כש נםחנ  הוא לש רוך  בה דוש  קה יב הנ שי ה הי מנ
ר: מנ אה רוך הוא וש דוש בה קה יבו הנ שי כו'? הל יך וש יותל רי ל בש ם ענ חי רנ ך לש יהה לש חום, הה אתה רנ רי קש ם, ני ל עולה בונו של ר: רי מנ אה וש
י ננ פה יק לש די י צנ יתי אי ך רה י אםתש ך כי י לש תי רש מנ אה ה של עה שה תה בש רש מנ םא אה ה ל מה ה? לה ת זל ר אל ה אומי תה ו אנ שה כש ה, ענ ה שוטל רועל
ך י לש תי רש מנ אה י וש תי בש כנ ענ תש ה הי ל זל ר? כה י גםפל צי ת עמ בנ ך תי ה לש ך עמשי ר כה חנ אנ ם, וש יי בול מנ מנ ת הנ יא אל בי י מי ני נש ר הי חנ אנ גו', וש וש
שוב ל יי ים ענ מי חמ רנ ש  קי בנ לש ך  בש לי ס בש ננ כש םא ני ה, ל בה תי ל בנ צי נה תי תה של עש מנ שה ז של אה ם, ומי עולה ל הה ים ענ מי חמ רנ ש  קי בנ תש י של די כש
ן יוה ים?! כי נוני חמ תנ שות וש קה י בנ ננ פה ר לש יך לומנ תה פי חש תנ ם, פה עולה ד הה בנ אל נל ר של חנ ת, אנ עי כה , וש תה לש צנ ני ה וש בה יתה תי שי עה ם, וש עולה הה
עוף כםל הה ה ומי הםרה טש ה הנ מה הי בש כםל הנ ח מי קנ יי ונ תוב (בראשית ח)  כה עולות, של וש נות  בה רש יב קה רי קש ך, הי כה נםחנ  ה  אה רה של

ר. גומי הור וש טה הנ

ל דורו ן ענ גי םא הי . נםחנ ל ין נםחנ ר נםחנ ובי חנ ל אנ אי רה שש יי ם לש הל יו לה הה ים של יקי די ין צנ ה בי ה מנ אי םא רש ן, ב נה י יוחה בי ר רנ מנ אה
י ה כי עממםרה דםם ונ ת סש עמקנ ם (שם יח) זנ הה רה בש אנ רוך הוא לש דוש בה קה ר הנ מנ אה ן של יוה כי ם, של הה רה בש אנ ם כש יהל לי ל עמ לי פנ תש םא הי ל וש
א צה מש ם יי אי ל של אנ שה ד של רוך הוא, ענ דוש בה קה י הנ ני פש ים לי נוני חמ ה תנ בה רש הי ר, וש גומי ר וש םאמנ י ם ונ הה רה בש ש אנ גנ יהד ני ה - מי בה רה
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ה רה יו עמשה נותה תו ובש שש אי ם לוט וש יר עי עי יו בה הה ם של הה רה בש ב אנ שנ חה ם, וש עמבורה קום בנ מה ל הנ כה ר לש פי כנ יש ים, של יקי די ה צנ רה עמשה
ל. לי פנ תש םא הי ך ל יכה פי ים, ולש יקי די צנ

ן ר מי הי רו מנ רוך הוא (שמות לב) סה בה דוש  קה ר הנ מנ אה ן של יוה ל דורו. כי ן ענ גי הי ל וש לי פנ תש הי ה וש א מםשל בה ך  ר כה חנ אנ
ה יחנ מםשל ני םא הי רו, ל מש ינו אה בותי ה. רנ לה חה לש תו חנ זנ חה אמ ד של ר, ענ גומי ה וש ל מםשל חנ יש ה, ונ לה פי תש ה בי ד מםשל מנ יהד עה - מי ך  רל דל הנ
י ני חי ן מש יי ם אנ אי תוב (שם) וש כה א, של בה ם הנ עולה ן הה ה ומי זל ם הנ עולה ן הה ם מי יהל לי שו עמ פש ן ננ תנ נה ד של רוך-הוא ענ דוש-בה קה לנ
ץ רל פל ד בנ מנ ירו עה חי ה בש י מםשל ם לולי ידה מי שש הנ ר לש םאמל י אן (תהלים קו) ונ כה י, מי י יוסי בי ר רנ מנ . אה תה בש תה ר כה של ך אמ רש פש סי א מי נה

יו. נה פה לש

תוב כה ט, של לי מנ םא אמ י ל בו, אולנ לי ר בש מנ ל דורו? אה ים ענ מי חמ רנ ש  קי םא בי ל של ה נםחנ  אה ה רה , מה ענ הושג י יש בי ר רנ מנ אה
ם. יהל לי ים עמ מי חמ רנ ש  קי םא בי ל ך  יכה פי דור, ולש י הנ פי ר לש לומנ ה, כש זל דור הנ י בנ ננ פה יק לש די י צנ יתי אי ך רה י אםתש (בראשית ז) כי
ר םאמנ י י של רוך-הוא מי דוש-בה קה נוחנ לנ שום של ם, מי עולה ל הה ים ענ מי חמ ש רנ קי בנ יהה לו לש ך הה לו כה פי ר, אמ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ל, אי רה שש ל יי ר טוב ענ מנ אה שום של יק, ומי די ן צנ םא בל ל יק וש די יהה צנ םא הה ל ש, של ן יואה עון בל דש גי נו? מי ן לה יי ננ יו, מי נה ל בה טוב ענ
ה? זל ך  כםחמ ה בש ה זל ן. מנ יה דש ינד מי ל מי אי רה שש ת יי תה אל עש הושנ ה וש זל ך  כםחמ בש ך  רוך הוא (שופטים ו) לי דוש בה קה ר לו הנ מנ אה

י. ע"כ מההשמטות. ננ ל בה תה ענ רש מנ אה טוב של הנ

ין די הנ ם וש דה י אה ני י בש אי טה חמ א בנ לי מנ תש ם מי עולה הה ה של עה שה ינו, בש ני י שה רי יו, המ בי עון אה מש י שי בי ת רנ ל אל אנ ר שה זה עה לש י אל בי רנ
ס פנ תש םא ני ל ל נםחנ של צנ יך ני ה. אי לה חי תש ים בנ עי שה רש י הה אי טה חמ ס בנ פה תש הוא ני ם, של עולה א בה צה מש ני יק של די אותו צנ א - אוי לש יוצי
ה. בה תי הנ תוך  ם מי עולה דות לה נו תולה מל יא מי הוצי הוא לש רוך  בה דוש  קה ה הנ צה רה ר של מנ אל י נל רי ר לו, המ מנ ם? אה יהל אי טה חמ בנ

ן. יי ענ הה ה מי סה כנ תש הי ה וש בה תי ר בנ תה סש ני יר וש מי יהה טה הה שום של יו, מי לה לט עה שש םא יהכםל לי ין ל די י הנ רי המ עוד, של וש

ס ננ כש ני ק, וש דל ש צל קי נםחנ בי ף ה'. וש יום אנ רו בש תש סה י תי ה אולנ וה נה שו עמ קש ק בנ דל שו צל קש תוב (צפניה ב) בנ ה, כה אי םא ורש וב
ים דושי ם קש אותה ז לש מה רש אן ני יו. כה לה ג עה רי טש קנ לט ולש שש םא יהכםל לי ין ל די ה הנ ל זל ענ ף ה', וש יום אנ ר בש תנ סש ני ה וש בה תי תוך הנ לש
ם אותה ת  אל כות  הנ לש כ"ב  יות  אותי הה ל  של פוך  הי הנ יונות  לש על הה דושות  קש הנ יות  אותי הה סוד  בש ת  ענ דנ לה ים  יוני לש על

ך. יתש כםל בי ה וש תה םא אנ תוב. ב ץ כה רל אה ן הה חו מי מה יי ה ונ ל זל ענ ים, וש עי שה רש הה

ם עמשות לו שי ם לנ יהל ני פש ם מי יי מנ ענ  תו בוקי רש אנ פש תי רוענ  ה זש ין מםשל ימי לי יך  ח, (ישעיה סג) מולי תנ ק פה חה צש י יי בי רנ
ענ ך בוקי שום כה ה, ומי ל מםשל ת של רל אל פש ה, תי מםשל ין מי יהמי הוא הנ ם, של הה רה בש ל אנ כות של זש תו] - זו  רש אנ פש תי רוענ  ם [זש עולה

ם ם עולה עמשות לו שי ה? לנ מה ה לה ל זל כה ם. וש יי ת מנ ענ יא בוקנ ם הי הה רה בש ל אנ כות של זש י הנ רי המ ם, של יהל ני פש ם מי יי מנ

ה תה ענ ה (שמות לב) וש מםשל רוך הוא לש דוש בה קה ר הנ מנ אה ה של עה שה ם. בש עולה י הה ני ר בש אה שש ה לי ין מםשל ה בי ה מנ אי םא רש ב
ת עי י? כה ילי בי שש ל בי אי רה שש ל יי ם של ינה זםב די על י אל כי ה, וש ר מםשל מנ יהד אה גו' - מי דול וש גוי גה ך לש ה אותש עלשל אל גו', וש י וש ה לי יחה ני הנ

. ה נםחנ שה עה מו של ל כש אי רה שש ת יי י אל תי גש רנ י הה ני אמ ם של עולה י הה ני ם בש ל אותה רו כה םאמש י

ת יא אל בי י מי ני נש י הי ני אמ תוב ונ כה ר] של מנ אל נל מו של ה, [כש בה תי יל אותו בנ צי ינ רוך הוא של דוש בה קה ר לו הנ מנ אה ן של יוה כי של
י יתי רי ת בש ים אל קי י מי ני נש י הי ני אמ ה ונ מה דה אמ י הה ני ל פש ענ י מי יתי שי ר עה של קום אמ יש ל הנ ת כה י אל יתי חי תוב ומה כה גו', וש ם וש יי בול מנ מנ הנ
ך שום כה דו. ומי בש אל נל ם וש עולה ל הה ים ענ מי חמ ש רנ קי םא בי יו, ל נה ל הוא ובה צי נה יי ר לו של מנ אה ן של יוה ה - כי בה תי ל הנ אתה אל גו' ובה וש

. י נםחנ עמבםר מי י מי תי עש בנ שש ר ני של י אמ םאת לי י נםחנ ז י מי ר (ישעיה נד) כי מנ אל נל מו של מו, כש ל שש בול ענ מנ י הנ ים מי אי רה קש ני

דול. גוי גה ך לש ה אותש עלשל אל י וש ר לי מנ אה שום של ם מי י אותה תי גש רנ י הה ני אמ ם של עולה י הה ני בש רו  םאמש ת י עי ה, כה ר מםשל מנ אה
ר עורי ם וש יהל לי ים עמ מי חמ ש רנ קי יו. בי להה י ה' אל ני ת פש ה אל ל מםשל חנ יש יהד - ונ ל. מי אי רה שש דו יי מש םא יגשש ל מות וש אה י של ת טוב לי עי כה

רנחממיים ענל ההעולהם.

ר בה דה י הנ כי ך. וש מל ענ ך בש פש ה אנ רל ה ה' ילחל מה ר? לה מנ ה אה ם מה יהל לי ים עמ מי חמ ש רנ קי בי של ה כש לה חי תש ק, בנ חה צש י יי בי ר רנ מנ אה וש
וו חמ תנ שש יי ה ונ כה סי ל מנ גל ם עי הל שו לה ר עה מנ אל נל מו של לות, כש זה ים ומנ בי דו כוכה בש י עה רי המ ה, ונ מה ה לה ר אותו מםשל מנ יך אה ה אי זל הנ
ת עמשות אל לנ יך  רי םא צה ר, ל חי אנ ת הה ה אל צל רנ מש י של נו, מי דש מנ לה ך  א כה לה ה? אל מה ר לה מנ ה אה גו', ומםשל ה וש לל אי רו  םאמש י ונ לו 
תוב כה ע], של שה רה ר [הה חי אנ י הה ני פש לי יל אותו  די גש ינ ך  ר כה חנ אנ יו, וש נה פה לש ין אותו  טי א ינקש לה דול, אל גה הוא] לש א [של טש אותו חי

ה. דםלה ה גש אה טה ם חמ אתל טה ם חמ תל אנ

ן יי ם אנ אי ם וש אתה טה א חנ שה ם תי ה אי תה ענ תוב וש כה ה, של יתה מי מו לש צש ר ענ סנ מה ד של רוך הוא ענ דוש בה קה ת הנ ב אל זנ םא עה ל וש
ה שה םא עה נםחנ ל גו'. וש ה וש עה רה ל הה ם ה' ענ חי נה יי תוב ונ כה ם, של הל ל לה חנ רוך הוא מה דוש בה קה הנ . וש תה בש תה ר כה של ך אמ רש פש סי א מי י נה ני חי מש

ם. עולה ל הה ת כה ב אל זנ עה ל, וש צי נה הי ה לש צה א רה לה ן, אל כי

תוב (ישעיה כה ה, של מו מםשל א כש צה מש םא ני ל ת: אוי של רל ש אומל קםדל ם, רוחנ הנ עולה ל הה ה ענ ין שורל די הנ ם של ענ ל פנ כה ובש
ק ענ צש ה תי ה מנ ל מםשל ר ה' אל םאמל י תוב (שמות יד) ונ כה גו', של יהם וש ם מי עמלי מנ ייה הנ מו אנ ה ענ ם מםשל י עולה מי כםר יש זש יי סג) ונ
מו] ל שש א [ענ רה קש יהם, ני ל בנ אי רה שש ל יי ה ענ לה פי תש מו בי צש ם ענ שה שום של יהם, ומי הנ ם מי ה אותה עללה ה הוא הל לה פי תש י בנ רי המ י. של לה אי

יהם. הנ ם מי ה אותה עללה הוא הל יהם, של ם מי עמלי מנ הנ

הםמות - תש ם בנ יכה ל. מולי אי רה שש יי ין  ה בי ינה כי ה שש רה שש הי ה, של מםשל הו  זל  - שו  דש קה ת רוחנ  אל בו  רש קי ם בש שה ייה הנ אנ
א רה קש ה ני ל זל ענ ה] [נ"א וש ל מםשל ר ענ מנ אל כםל נל הנ ם [וש יי מנ הנ או  פש קה ה של שה ינבה הום בנ תש תוך הנ בש כו  לש הה ם וש יי מנ הנ עו  קש בש ני של כש
י] די אי [כש דנ ינו כש , אי יהה נםחנ יק הה די צנ ב של ל גנ ף ענ ה, אנ הודה י יש בי ר רנ מנ ל. אה אי רה שש ל יי מו ענ צש ר ענ סנ מה שום של מו], מי ה עי מםשל
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ילו. בי שש ם בי עולה ל הה ן ענ גי רוך הוא יה דוש בה קה הנ של

ה מנ יהה לו בש םא הה נםחנ ל ל לש בה ים, אמ אשוני רי בות הה אה כות הה זש א בי לה כותו, אל זש ר בי בה דה ה הנ לה םא תה ה ל ה, מםשל אי םא רש ב
ת י אל מםתי קי המ רוך הוא ונ בה דוש  קה ר לו הנ מנ אה ן של יוה ה, כי ל זל ם כה עי ק, וש חה צש י יי בי ר רנ מנ ה. אה מו מםשל כות כש זש ה בי לל תש יי של
י ה, אולנ זל ם לה קםדל יב אותו מי רי ינקש ך - של ר כה חנ יב אנ רי קש הי ן של בה רש קה הנ ים. וש מי חמ ם רנ יהל לי ש עמ קי בנ יהה לו לש ך, הה תה י אי יתי רי בש

ם. עולה הה ס מי ענ כנ ך הנ כנ שש יי

הוא, רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש ים לי יסי עי כש מנ יו  ם הה עולה י הה עי שש י רי רי המ עמשות, של לנ יהה לו  ה הה ה, מל הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ם, עולה י הה עי שש תוך רי ת בש ול מה גםש בו הנ פש םא יי ל יל של בי שש יהה בי מו הה צש ל ענ ד ענ אי נםחנ פוחי דנ א ונ לה ן?! אל בה רש יב קה רי הוא ינקש וש

ל יום. רוך הוא כה דוש בה קה י הנ ני פש ים לי יסי עי כש יך מנ אי ל יום וש כה ים בש עי רה ם הה יהל עמשי ה מנ יהה רואל הה של

ס פה תש ני ם  יהל יני א בי צה מש ני יק של די צנ ם, הנ עולה י הה עי שש ים רי בי רנ תש מי ם של ענ ל פנ ר, כה מנ ק אה חה צש יי ח]  תנ ר פה זה עה לש י [אל בי רנ
יר אי שש יך הי אי י. וש שי דה קג מש א מי לה י אל שי דה קש מי י מי רי קש ל תי ינו, אנ ני שה לו. וש חי י תה שי דה קש מי תוב (יחזקאל ט) ומי כה ה, של אשונה רי בה
יק די יהה צנ הה ם, של עולה דות לה נו תולה מל או מי ייצש י של די א כש לה ים? אל עי שה רש ם הה ל אותה ין כה ת נםחנ בי רוך הוא אל דוש בה קה הנ

כהרהאוי.

תוב (שם ג) כה סוק של פה ת הנ אל שו  פש ננ יים בש קי וש נו,  מל מי לו  בש םא קי ל וש יום  וה ל יום  ם כה הל ה בה רה תש הוא הי עוד, של וש
ב ל גנ ף ענ ע - אנ שה רה ת הה יר אל הי זש מנ י של ל מי כה אן של כה . מי תה לש צנ ך הי שש פש ת ננ ה אל תה אנ תוב וש כה גו', וש ע וש שה תה רה רש הנ זש י הי ה כי תה אנ וש
ה אותו, ינכל ד של יר אותו? ענ הי זש ה ינ מה ד כנ ענ או. וש טש חל ס בש פה תש ע ני שה אותו רה מו, וש צש ת ענ יל אל צי נו, הוא מנ מל ל מי בי םא קי ל של

ים. רי בי חמ שוהה הנ רש י פי רי המ ונ

ל ת כה יד אל מי שש הנ רוך הוא לש דוש בה קה ה הנ אה ה רה ר לו, מה מנ ד. אה חה עון יום אל מש י שי בי י רנ ני פש צוי לי יהה מה י הה י יוסי בי רנ
ה יות מל רי בש ר הנ אה ם ושש יי מנ שה עופות הנ מות וש הי או, בש טש ם חה דה אה י הה ני ם בש ים? אי עי שה רש ם הה ם עי יי מנ שה עוף הנ ר וש בה יות הנ חנ
ם. יהל כי רש ים דנ יתי חי שש מנ יו  ם הה ץ. כגלה רל אה ל הה ענ כו  רש ת דנ ר אל שה ל בה ית כה חי שש י הי תוב כי כה שום של ר לו, מי מנ או? אה טש חה

ר. חי ין אנ מי קו בש בש דש ני ם וש ינה ת מי בו אל זש עה

ם הי ית, וש אשי רי ה בש עמשי יש מנ חי כש הנ ] לש יחנ כי שש הנ צו [לש רה יות, וש רי בש ל הנ כה ך לש מו כה רש ם גה עולה י הה עי שש ם רי ה, אותה אי םא רש ב
[ יחנ כי שש הנ ם [לש יתל צי ם רש תל רוך הוא, אנ דוש בה קה ר הנ מנ יתו. אה חי שש ם הי הי מו של ם כש כה רש ית דנ חי שש הנ יות לש רי בש ל הנ כה מו לש רש גה
יר זי חמ ה. אנ מה דה אמ י הה ני ל פש ענ י מי יתי שי ר עה של קום אמ יש ל הנ ת כה י אל יתי חי ם, ומה כל צונש ים רש לי שש י אנ ני י? אמ י יהדנ עמשי יש מנ חי כש הנ לש
ם עולה רות בה חי יות אמ רי ה בש עלשל ה אל אה לש הה אן וה כה ר. מי אי בה תש י ני רי המ ם, ונ יי מנ ם בש יי ה, מנ לה חה תש הנ יהה בנ הה מו של ם כש יי מנ ם לש עולה הה

כהרהאוי.

ים רי תה סש מי יש בנ ר אי תי סה ם יי ר, (ירמיה כג) אי מנ אה ח וש תנ יהיא פה י חי בי תו. רנ יו אי נה י בה שי תו ונש שש אי יו וש נה םא נםחנ ובה יהב ונ
בוד כש ים בי עי םא יודש ל ים וש יחי גי שש םא מנ ל ם של יי יננ י עי תומי ב וסש י לי טומי ם אמ דה י אה ני ם בש ה הי מה ם ה'. כנ אג נו נש אל רש םא אל י ל ני אמ ונ
ם יהל אי טה חמ ר מי תי תנ סש הי ם לש דה י אה ני ים בש רוצי יך  א. אי לי י מה ני ץ אמ רל אה ת הה אל ם וש יי מנ שה ת הנ לוא אל המ תוב בו  כה ם, של בונה רי

יו?. נה פה או מי בש ן ייחה אה ם. לש יהל עמשי ך מנ שה חש מנ יהה בש הה תוב (ישעיה כט) וש כה נו, וש עי י יודש נו ומי י רואי ים מי רי אומש וש

יף קי ך. הי לל מל מון בנ רש אנ י הה ני בש דו  רש ים מה יהמי רות. לש תה סש לות ני חי ץ מש רל אה ת הה חנ ה תנ שה עה ין וש רי טי לש ה פנ נה בה של ך  לל מל לש
י ני ך, אמ לל מל ר הנ מנ לות. אה חי מש י הנ בי קש ני ת  חנ ם תנ מה צש ענ יאו  בי חש הל וש סו  נש כש ני שו?  ה עה יהסות. מל גש בי ך  לל מל ם הנ יהל לי ר] עמ עי [צי
ם אג נו נש אל רש םא אל י ל ני אמ ים ונ רי תה סש מי יש בנ ר אי תי סה ם יי תוב אי כה הו של א? זל בי חנ תש הי ים לש ם רוצי תל י אנ ננ פה לש ם, ומי י אותה יתי שי עה

י?! ננ פה לש א מי בי חנ תש הי לו לש יך תוכש ם אי תל אנ אור, וש ך וש י חםשל יתי שי עה לות וש חי י מש יתי שי עה י הוא של ני ה'? אמ

לוי. גה ין בש ה בו די רוך הוא עושל דוש בה קה ר, הנ תי תנ סש הי מו לש צש יך ענ שי מש בונו ומנ י רי ני פש א לי ם חוטי דה אה של ה, כש אי םא רש ב
יך לו רי צה אי של דנ ונ ף ה'. של יום אנ ה בש אל רש םא יי ל ירו של תי סש הנ ה לש רוך הוא רוצל בה דוש  קה מו, הנ צש ר ענ הי טנ ם מש דה אה הה של וכש
יו, נה פה ים לש אי רש ני לו של ל אי י כה רי המ ל בו, של כי תנ סש םא יי ל ם של עולה ל הה ה ענ שורל של ית כש חי שש מנ י הנ ני פש אות לי רה הי םא לש ל ם של דה אה לה

ית. חי שש הנ שות לש ייש לו רש

ית חי שש א מנ רה קש הוא ני יו. וש לה ה עה ית שורה חי שש מנ ין הנ ה - עי עה רה ינו  עי ם של דה ל אה עון, כה מש י שי בי ר רנ מנ אה ה של הו מנ זל וש
יו לה אי ב  רנ קש לי סור  אה וש יו],  נה פה [לש ק  זי נה יי םא  ל של י  די כש יו  לה אי ב  רי קה תש הי לש םא  ל וש נו  מל מי ר  מי שה הי לש ם  דה אה הה יך  רי צה וש ם.  עולה הה

ה. מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ ת ענ ול מה ך הנ אנ לש י מנ ני פש לי ן, ומי יי ע ענ יש רנ אי ר מי מי שה הי יך לש רי ך צה שום כה לות. ומי גנ תש הי בש

קום ל מה כה ה לו, ובש תה יש ה הה עה ן רה יי ענ ן. של יי עה ם הה תג ר שש בל גל ם הנ אג ם? (במדבר כד) ונש עה לש בי תוב בש ה כה ה] מנ ל זל ענ [וש
ל כה יד בש מי שש הנ י לש די ל, כש אי רה שש יי ל בש כי תנ סש הי ה לש צה ן רה כי לה ית. וש חי שש מנ ת רוחנ הנ יו אל לה יך עה שי מש יהה מנ ל בו, הה כי תנ סש יהה מי הה של
י די ת כש חנ ן אנ יי ענ יך  מי נש הי ת וש חנ ן אנ יי ף ענ קנ זה יו. של ינה ת עי ם אל עה לש א בי שה יי תוב? ונ ה כה לות. מנ כש תנ סש מי יו  יו הה ינה עי קום של מה

ה. עה ן רה יי ענ ל בש אי רה שש ל יי ל ענ כי תנ סש הי לש

ם יהל לי ת עמ צל רובל ם וש יהל לי ה עמ סה כנ ה מש ינה כי שש הנ ה של אה רה יו. וש טה בה שש ן לי ל שםכי אי רה שש ת יי א אל ינרש תוב, ונ ה כה ה מנ אי םא רש ב
י רוחנ רי המ ם, של הל ל לה יך אוכנ ר, אי מנ ם. אה יהל לי לט עמ שש יו לי ינה כולות עי ין יש אי , וש יהה תל חש ים תנ טי בה ר שש שה ים עה ני שש ת בי נל קל תג מש
י נו. מי ימל קי י יש יא מי בי לה י וכש רי אמ ב כנ כנ ע שה רנ תוב כה כה הו של ? זל יהה פל נה כש ם בי ה אותה סה כנ ם ומש יהל לי ת עמ צל ה רובל יונה לש ה על דושה קש

ן. יי ענ ם הה יהל לי לט עמ שש תי לו וש גנ תש יי י של די ם כש יהל לי עמ נו מי ימל קי יש

לט שש ה לי אה מש טג הנ ל רוחנ  םא תוכנ ל ן, של יי ענ הה ר מי תי תנ סש הי , לש ת נםחנ סות אל כנ הוא לש רוך  בה דוש  קה ה הנ צה ה רה ל זל ענ וש
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י] רי המ בול, [של מנ י הנ י מי ני פש ן. מי יי ענ הה ר מי תי תנ סש הי ר לש אי בה תש ני מו של , כש םא נםחנ יהב ר. ונ אי בה תש י ני רי המ ת, ונ חנ םא יגשש ל י של די יו כש לה עה
ים ני ה שש ר בה מנ שש ני ה וש בה תי ס לנ ננ כש ן ני כי לה יו] וש לה א [אי יהה בה הה ת של ול מה ך הנ אנ לש ה מנ אה י, רה י יוסי בי ר רנ מנ קו אותו. אה חמ ם דה יי מנ הנ
ים ני ר שש מנ ד אה חה אל ה. הה הודה י יש בי רנ ק וש חה צש י יי בי ה רנ קו בה לש חש ים? נל שי דה ר חר שה ים עה ני ה שש מה לה ה]. וש נה שה ל הנ ים [של שי דה ר חר שה עה
ר אה גות ושש רה ה דש רי שש ים על תי יך] שש רי יק [נ"א צה די ים צנ לי שש הנ ר לש מנ ד אה חה אל ים. וש עי שה רש ין הה הוא די ך  כה של ש  ר חםדל שה עה

ה. בה תי הנ את מי צי ים לה אויי יו רש הה גות של רה דש הנ

ר שה ים עה ני ה שש מה לה ם, וש יי יו מנ אן הה י כה רי המ ש, ונ אי ים בש שי דה ה חר שה שי ם וש יי מנ ם בש ים הי שי דה ה חר שה ר, שי מנ ה אה הודה י יש בי רנ
ם יהל לי עמ דו  יהרש ם של יי מנ הנ - של ם  יי מנ ש. בש אי וש ם  יי מנ - בש דונו  ני נםם  יהי גי י הנ יני די י  ני שש י, בי יוסי י  בי [לו] רנ ר  מנ ים? אה שי דה חר
נםם יהי גי ין הנ די ה בש ל זל ענ ש. וש אי ים כה חי רותש יו  ה הה טה מנ לש מי או  יהצש ם של יי מנ הנ - של ש  אי ג. ובש לל של ים כנ ני צונש יו  ה הה לה עש מנ לש מי
ר שה ים עה ני ם שש נםם הי יהי גי ים בנ עי שה רש ין הה ר, די זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה יו. של ש הה ר חםדל שה ים עה ני ן שש כי לה ם [וש יי ש ומנ אי דונו - בש ני
דו מש שש הג ד של ש] ענ אי ם וש יי מנ לו - בש לה ים הנ יני י די ני שש ים בי דוני ם ני עולה י הה עי שש ם רי ל אותה ה כה ל זל ענ . וש שוהה רש י פי רי המ ים. ונ שי דה חר
ל ה ענ טה ה שה תה יש ה הה בה תי הנ יו, וש לה ב אי רנ םא קה ל ית וש חי שש מנ הנ ן וש יי ענ ן הה ה מי סה כנ תש הי ה וש בה תי ר בנ תי תנ סש יהה מי נםחנ הה ם. וש עולה ן הה מי

ץ. רל אה ל הה ענ ם מי רה תה ה ונ בה תי ת הנ או אל שש יי ר ונ מנ אל נל מו של ם, כש יי מנ י הנ ני פש

ם. עולה הה חו מי מש ן ני מנ זש ר הנ אה ל שש כה גו'. וש ץ וש רל אה ל הה ים יום ענ עי בה רש בול אנ מנ י הנ הי יש תוב ונ כה קו, של ים יום לה עי בה רש אנ
הו ין. זל די עממםד בש ם לנ עולה יות בה חש םא יהקומו לי י ל רי המ ים, של עי שה ם רש אותה ם לש הל ץ. אוי לה רל אה ן הה חו מי מה יי תוב ונ כה הו של זל

םא יהקומו. ין ל די עממםד בש לו לנ פי אמ ד. של על ם וה עולה יתה לש חי ם מה מה ר (תהלים ט) שש מנ אל נל מו של חו, כש מה יי תוב ונ כה של

ץ רל אה ל הה ל כה ים ענ להי ם אל יי מנ שה ל הנ ה ענ ח, (שם נז) רומה תנ א פה בה י אנ בי ץ. רנ רל אה ל הה ענ ם מי רה תה ה ונ בה תי ת הנ או אל שש יי ונ
ן ה מי ינה כי שש ת הנ ים אל ם דוחי יהל אי טה חמ ל יום, ובנ כה ם בש בונה ת רי ים אל יזי גי רש ים ומנ אי חוטש ים של עי שה רש ם לה הל ך. אוי לה בודל כש

ים. להי ם אל יי מנ שה ל הנ ה ענ תוב רומה יהה כה לל עה ים, וש להי את אל רי קש ה ני ינה כי שש הנ ם. וש עולה ן הה ק מי לי תנ סש תי ים של מי גורש ץ, וש רל אה הה

ם עולה ה בה םא שורה ל ץ, של רל אה ל הה ענ ם מי רה תה ה. ונ חוצה ה הנ חו אותה דה ה, של בה תי ת הנ או אל שש יי תוב, ונ ה כה ה מנ אי םא רש ב
יו. לה ין] עה די ט [הנ ין שולי די ז הנ אה ם, וש עולה יחנ בה גי ינשש י של ין מי י אי רי ם, המ עולה הה ת מי קל לל תנ סש יא מי הי של נו. וכש מל ה מי קה לש תנ סש הי וש

ם. עולה ה לה דורה ת מש ה אל ירה זי חמ ה מנ ינה כי שש ם], הנ עולה הה נו [מי מל קו מי לש תנ סש יי ם וש עולה י הה עי שש חו רי מה יי של וכש

ה רה זש םא חה ה ל מה ז לה ן, אה מנ אותו זש יו בש הה ים של עי שה רש חו הה מש ני ל של אי רה שש ץ יי רל י אל רי ך, המ ם כה א, אי יסה י יי בי ר לו רנ מנ אה
קום ל מה כה ל] בש בה א [אמ לה ם, אל עולה י הה יקי די ר צנ אה ה שש רו בה אמ שש םא ני ל שום של ר לו, מי מנ ה? אה לה חי תש בנ ה כש קומה מש ה לי ינה כי שש הנ
רו אמ שש ם ני ן אי כי ל של ם - כה הל ה מי דה רש פש םא ני ת ל רל חל יהה אנ רי כש ץ נה רל אל ה בש ם. ומה הל מה ה עי דורה ת מש ה אל מה שה ה וש דה כו, יהרש לש הה של

ה. דושה קש ץ הנ רל אה בה

ל כו ענ רש ית דנ חי שש מנ י של ם מי הל ד מי חה ה. אל ינה כי שש ת הנ ים אל ם, דוחי עולה י הה עי שש ל רי ים של אי טה חמ ל הנ כה נו. בש רש מנ י אה רי המ ונ
ן מי חו  מה יי ה ונ לל ל אי תוב ענ ה כה ל זל ענ ין. וש רי טי לש פנ ס לנ נה כש םא ני ל ה וש ינה כי י שש ני ה פש םא רואל ן ל כי לה נו, וש רש מנ אה של מו  ץ, כש רל אה הה

כםל. הנ חו מי מש ני ץ, של רל אה הה

חוץ או בנ צש מה יי ים של תי ם מי ל אותה ים, כה תי מי יות הנ חמ הנ רוך הוא לש דוש בה קה יד הנ תי עה ן של מנ זש אותו הנ ה, בש אי םא רש ב
ם צל י על רי המ אוי. של רה ם] כה גופה ם בש ידי עממי ם [נ"א ינ יהל ם גופי הל א לה רה בש רוך הוא יי בה דוש  קה יות, הנ רי כש צות נה רה ר אמ אה שש בי
ת רוך הוא אל דוש בה קה ה הנ נל בש יהה יי לל עה ה, וש סה עי בה אור של שש ה כנ של עה ם תי צל ה על ץ, אותה רל אה ת הה חנ ם תנ דה אה ת בה רל אל שש ני ת של חנ אנ

גוף. ל הנ כה

ת חנ אל י פםתי ני ה אמ ני תוב (יחזקאל לז) הי כה ל, של אי רה שש ץ יי רל אל א בש לה מות אל שה ם נש הל רוך הוא לה דוש בה קה ן הנ תי םא יי ל וש
ץ. רל אה ת הה חנ לו תנ גש לש גנ תש יי ל. של אי רה שש ת יי מנ דש ל אנ ם אל כל תש י אל אתי בי הי י וש מי ם ענ יכל רותי בש קי ם מי כל תש י אל יתי לי עמ הנ ם וש יכל רותי בש קי
י ני ם בש ל אותה מות כה שה נש לו  בש קנ יש ל  אי רה שש ץ יי רל אל י בש רי המ גו', של וש ם  יתל יי חש וי ם  כל י בה י רוחי תי תנ נה וש תוב?  ה כה מנ ך  ר כה חנ אנ וש
ן א מי קה וש ץ, דנ רל אה ן הה מי חו  מה יי ונ תוב  ה כה לל אי ץ. בש רל אה ת הה אל או  מש טי וש או  מש טש ני בול] של מנ [דור הנ לו  אי ט לש רה ם, פש עולה הה
ר פל סי מי חו  מה ר (תהלים סט) יי מנ אל נל של מו  חו, כש מה יי ונ ה.  ל זל ים ענ אשוני רי הה קו  לש חש נל וש שו  קש הי ב של ל גנ ף ענ אנ וש ץ.  רל אה הה

ים. חניי

ם עולה תוב לש כה וש ץ,  רל אה ן הה מי חו  מה יי ונ תוב  כה א, של בה ם הנ עולה ק בה לל ם חי הל ין לה אי אי של דנ עון, ונ מש י שי בי רנ ר לו  מנ אה
ה לל אי ם וש י עולה יי חנ ה לש לל יצו אי ר יהקי פה י עה ני שי יש ים מי בי רנ תוב (דניאל יב) וש ם כה יהל לי עמ ין. ונ די ל יהקומו בש בה ץ. אמ רל שו אה ירש יי

ים. רי בי חמ רוהה הנ אמ בי י של פי כםל כש ל הנ בה ה. אמ זל ת בה לקל חמ מנ הנ ם. וש און עולה רש די פות לש רה חמ לנ

ים יטי לי ם שנ ל אותה לל כה כש ל] - לי ת כה ר, [אל מנ א אה בה י אנ בי ה. רנ מה דה אמ י הה ני ל פש ר ענ של קום אמ יש ל הנ ת כה ח אל מנ יי ונ
ין רוך הוא די דוש בה קה ה הנ ר עושל של אמ כנ ה. של מה דה אמ י הה ני ל פש ר ענ של קום אמ יש הו הנ זל ץ, וש רל אה ל הה ים ענ ני מג מש ים הנ טי שולש של
ת חנ ים תנ בי יושש ם של ת אותה ך אל ר כה חנ אנ ה, וש לה חה תש הנ ם בנ יהל לי ים עמ ני מג מש ים הנ יטי לי שנ ם הנ ת אותה יר אל עמבי ם, מנ עולה י הה ני בש בי

ה. מה דה אמ ל הה ה ענ מה דה אמ י הה כי לש ל מנ ך - ענ ר כה חנ אנ רום, וש מה רום בנ מה א הנ בה ל צש קםד ה' ענ פש תוב (ישעיה כד) יי כה ם, של יהל פי נש כנ

ש יך אי להל י ה' אל תוב (דברים ד) כי כה הו של ת. זל קל דולל ש של אי ם בש יר אותה עמבי א מנ לה יו? אל נה פה לש ים מי רי ערבה יך מה אי וש
ים בי יושש ם של אותה ש. וש אי ר] בש ם [נ"א עובי יהל לי עמ ד מי עומי ש. אותו של ת אי לל אוכל ש [הוא] של א. אי נה ל קנ ה הוא אי לה אםכש
ד ה ענ מה הי ד בש ענ ם וש דה אה ך מי ר כה חנ אנ ה, וש מה דה אמ י הה ני ל פש ר ענ של קום אמ יש ל הנ ת כה ח אל מנ יי ונ ך  שום כה ם. ומי יי מנ ם בש יהל תי חש תנ
ם עולה רו בה אמ שש םא ני ל ט. של עי מנ ך לש ך נםחנ - אנ ר אנ אי שה יי ה. ונ טה מנ לש לו של ל אי ץ, כה רל אה ן הה חו מי מה יי ם ונ יי מנ שה ד עוף הנ ענ ש וש מל רל

. שוהה רש י פי רי המ ייה, ונ רש ישו אנ כי הי ר, של גי יהה חי הה ר, של מנ י אה י יוסי בי ה. רנ בה תי מו בנ עי י של ק נםחנ ומי רנ
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ח, (משלי כב) תנ יהיא פה י חי בי ה. רנ בה תי תו בנ ר אי של ה אמ מה הי בש ל הנ ת כה אל יהה וש חנ ל הנ ת כה אל ת נםחנ וש ים אל להי כםר אל זש יי ונ
ן מנ זש ה בי בה תי הנ תוך  ס לש ננ כש ני וש ה,  ר בה תי תנ סש הי וש ה  בה תי ס לנ ננ כש ני של נםחנ  ל  ר ענ מנ אל נל ה  סוק זל ר. פה תה סש ני וש ה  עה ה רה עה רום רה עה
יף קי ם ומנ יהל יני בי ך  הולי ת של ול מה הנ ך  אנ לש ת מנ ה אל אה ה, רה בה תי ס לנ ננ כש םא ני ל ד של ענ ר של מנ אל י נל רי המ קו אותו. ונ חמ ם דה יי מנ הנ של
ה - עה ה רה אה ר. רה תה סש ני ה וש עה ה רה אה רום רה תוב עה כה הו של ה. זל תוכה ר בש תי תנ סש הי ה וש בה תי ס לנ ננ כש ה אותו, ני אה רה ן של יוה ם. כי אותה

בול. מנ י הנ י מי ני פש תוב מי כה הו של יו. זל נה פה לש ר מי תנ סש ני ת, וש ול מה ך הנ אנ לש הו מנ זל

רוי ת שה ול מה הנ ן של מנ זש ר, בי מנ אל נל ה של ל מנ ר ענ זנ ר] חה תי סה יי תוב ונ םא כה ר, [ל תה סש ני ה וש עה ה רה אה רום רה ר, עה מנ י אה י יוסי בי רנ
לו ה  נה תש ני של ן  יוה כי שום של ית, מי חי שש מנ י הנ ני פש לי ה  אל רה תש יי םא  ל וש חוץ  בנ עממםד  ינ םא  ל וש ר  תי תנ סש יי ם  כה חה ם  דה אה ן  בל ם,  עולה בה
רו בש ים עה אי תה סוק - ופש פה סוף הנ לוי. וש יו גה נה פה ים לש רי עובש יו וש נה פה ים לש אי צה מש ני ם של ל אותה ת כה ית אל חי שות, הוא ינשש רש הה

שו. נה על נל יו, וש נה פה או לש רה תש הי יו וש נה פה רו לש בש שו. עה נה על נל וש

ה ר - זל תה סש ני ה וש עה ה רה אה רום רה ר עה חי ר אנ בה שו. דה נה על נל ם] וש בונה ל רי ה זו [נ"א של וה צש ל מי רו ענ בש רו - עה בש ר עה חי ר אנ בה דה
ך ר כה חנ ן, אנ מנ ל אותו זש ם כה ה שה הה תנ שש הי ר וש תי תנ סש הי ן של יוה שו]. כי נה על נל י דורו [וש ני לו בש שו - אי נה על נל וש רו  בש ים עה אי תה . ופש נםחנ

. ת נםחנ ים אל להי כםר אל זש יי ונ

ן יוה ה. כי ירה כי זש תוב בו  םא כה ה, ל עמשה ין ננ די הנ ה של עה שה ה, בש אי םא רש ] ב ת נםחנ ים אל להי כםר אל זש יי עון, [ונ מש י שי בי ר רנ מנ אה
את צי מש םא ני ם, ל עולה רוי בה ין שה די ר הנ של אמ י כנ רי המ ה. של ירה כי תוב בו זש ז כה ם, אה עולה י הה עי שש דו רי בש אל נל ין וש די ה [בו] הנ עמשה ננ של
אן תוב כה ן כה כי לה קומו, וש מש כםל לי ב הנ ז, שה גל רם ך הה כנ שה ין וש די ר הנ בנ עה ן של יוה ם. כי עולה ל הה רוי ענ ית שה חי שש מנ הנ רות, וש בש חנ תש הי

תוב בו. יק כה די יש צנ נםחנ אי כור, של ה זה בו שורל , של ת נםחנ ים אל להי כםר אל זש יי ונ

יו לה גנ ץ בש יהם קופי הנ ה של עה שה ם. בש חי בש שנ ה תש תה יו אנ לה שוא גנ יהם בש אות הנ גי ל בש ה מושי תה תוב (תהלים פט) אנ כה
פו, עש ך זנ שוכי יו וש לה ת גנ ך אל ין ומושי יהמי ד הנ צנ ד מי חה חנ חוט אל רוך הוא שולי דוש בה קה ים, הנ די יורש ים וש הומות עולי תש הנ וש

ענ אותו. יודי י של ין מי אי וש

א לה יהד? אל ה מי חה רש םא פה ל נו וש מל תו מי מה שש ה ני אה םא יהצש יך ל ע אותו, אי לנ ג ובה דה ן לו אותו הנ מי דנ זש הי יהם וש ד לנ ה יהרנ יונה
םאל מ שש ל הנ ד של חה יא חוט אל יהם הי אות הנ ה גי אותה יהם, וש ל הנ אות של ה גי אותה ט בש רוך הוא שולי דוש בה קה הנ שום של מי
ה עמלל ינ םא  ין, ל יהמי ד הנ צנ יו מי לה אי יענ  גי מנ חוט של הנ םא אותו  ם ל אי ה. וש לה ענ תש הוא מי ה, ובו  לה עש מנ יהם לש ת הנ ה אל עמלל מנ של
רםף טש ים לי גי שואמ ים וש לי גנ ים הנ רי עורש תש ז מי ז בו, אה יהם אוחי הנ יהם, וש ד לנ חוט יורי אותו הנ ן] של יוה כי ר [של של אמ כנ ים. של מי עולה לש

ם. קומה מש ים לי בי שה חור וש אה ם] לש יב אותו [אותה שי רוך הוא מי דוש בה קה הנ ד של ף, ענ רל טל

זםר חמ ם לנ ר אותה בי שנ ם - תש חי בש שנ יהם. תש י הנ לי ם גנ ת אותה ם אל חי בש שנ ם. תש חי בש שנ ה תש תה יו אנ לה שוא גנ תוב בש כה הו של זל
י ל מי אן, כה כה קות. מי תוקש שש הי אות בש רש ים לי עולי שום של ם מי הל ח הוא לה בנ ש. של מה ם מנ חי בש שנ ר, תש חי ר אנ בה ם. דה קומה מש לי
ם כגלה וש לו,  ח הוא של בנ של שות] - הנ רש ים לו  ני םא נותש ל וש יהכול [נ"א  םא  ל ב של גנ ל  ענ ף  ת, אנ ענ דנ לה וש ל  כי תנ סש הי לש ף  סה כש ני של

ים אותו. חי בש שנ מש

ן יוה כי ים. וש מי עולה רוך הוא לש דוש בה קה כםר אותו הנ זש םא יי ל ד של יהה פוחי ה, הה בה תי יהה בנ הה של , כש ה, נםחנ הודה י יש בי ר רנ מנ אה
. ת נםחנ ים אל להי כםר אל זש יי תוב? ונ ה כה ז מנ ם, אה עולה י הה עי שש רו רי בש על נל ין וש די ה הנ עמשל ננ של

י ני פש ה [לי לה עש מנ מו לש ר שש כי זה יי ם של דה אה יך לה רי םא צה ם, ל עולה רוי בה ין שה די הנ ה של עה שה ה, בש אי םא רש ר, ב מנ ר אה זה עה לש י אל בי רנ
נו? לה ן  יי ננ מי בו.  יחנ  גי שש הנ לש יהבואו  וש יו  אה טה ל] חמ ים [כה רי כה זש ני מו,  ר שש כה זש ני ם  י אי רי המ ם]. של עולה הוא בה רוך  בה דוש  קה הנ
ה ר לה מנ ז אה אה ם, וש עולה ת הה ן אל רוך הוא דה דוש בה קה הנ ה, וש נה שה םאש הנ ל ר יהה יום טוב של יום הה אותו הנ ית. של מי שוננ מי
ך לל דוש. מל קה ך הנ לל ך. מל לל א מל רה קש ז ני אה רוך הוא, של דוש בה קה ה הנ ך? זל לל מל ל הנ ך אל ר לה בי דנ ייש לש ע (מלכים-ב ד) המ ישה לי אל
י י. מי מי ענ תוך  א בש לה י, אל בי יחו  גי ינשש וש י  אותי רו  כש זש יי ה של י רוצה יני ת. אי בל יושה י  נםכי י אה מי ענ תוך  ר בש םאמל ת ונ ט.  פה שש מי הנ

י. מי תוך ענ ה בש רה מש ך אה שום כה ע. מי רנ דון אותו לש יו לה לה יחו עה גי םא ינשש ם [כגלו], ל עה ין הה םאשו בי יס ר ני כש מנ של

ים להי כםר אל זש יי תוב? ונ ה כה ין, מנ די ר הנ בנ עה ן של יוה ר. כי כנ זש םא ני ם, ל עולה רוי בה יהה שה ז הה גל רם הה ה של עה שה , בש ה, נםחנ אי םא רש ב
י. יתי רי ת בש כםר אל זש אל ר וה מנ אל נל מו של , כש ת נםחנ ים אל להי כםר אל זש יי ר ונ חי ר אנ בה מו. דה ר שש כנ זש ו ני שה כש . ענ ת נםחנ אל

י רי המ ד, של בנ ה לש תה אנ יך של לל י עה ני הנ מי ר לו, תש מנ א. אה יסה י יי בי ע בו רנ גנ לוד. פה יהא לש קי פוטש קנ ך מי יהה הולי יהה הה קי זש י חי בי רנ
י ני ה אמ ל זל ענ ר לו, וש מנ י. אה רנ חמ א אנ הוא בה י, וש מי ך עי לנ ד הה חה ינוק אל ר לו, תי מנ ך. אה רל דל י לנ ידי חי ם יש דה א אה םא ייצי ל ינו של ני שה
י רי בש מו די ין עי אי וש ך  רל דל ך בנ הולי י של ל מי ינו, כה ני י שה רי המ ה? של י תורה רי בש מו די ר עי בי דנ םא תש ל י של ך מי מש ך עי יך הולי , אי הנ מי תה

אי. דנ ונ ה בש ך זל ר לו, כה מנ שו. אה פש ננ ן בש כי תנ סש ה, מי תורה

י תי עש מנ שה יר לוד, וש עי ר לו, מי מנ ה? אה תה קום אנ ה מה יזל אי י, מי ני א, בש יסה י יי בי ר לו רנ מנ ינוק. אה יענ אותו תי גי ם הי יי תנ ינש בי
ה? י תורה רי בש ענ די ה יודי תה י, אנ ני ר לו, בש מנ מו. אה ת עי כל לל לה תו וש עמבודה י לנ מי צש י ענ תי נש מנ זי ם, וש שה ך לש ם הולי כה חה ה הל זל יש הנ אי הה של
י, חי ם אה ר עי יהה אומי הה ה של מנ י לש ננ זש י אה תי נש כנ רש הי נות, וש בה רש ת קה שנ רה פה י בש ד אותי מי י לי בי י אה רי המ , של ענ י יודי ני ר לו, אמ מנ אה

י. מםר לי י, אל ני א, בש יסה י יי בי ר לו רנ מנ י. אה ני מל דול מי הוא גה של

. חנ בי זש מי ל עםלת בנ ענ ינ הור ונ טה עוף הנ כםל הה ה ומי הםרה טש ה הנ מה הי בש כםל הנ ח מי קנ יי ה' ונ לנ חנ  בי זש ן נםחנ מי בל יי ר: ונ מנ אה ח וש תנ פה
א לה ה אל םא עולה ה ל י עולה רי המ ה, של יב עולה רי קש ה נםחנ הי מה אשון. לה רי ם הה דה יב בו אה רי קש הי חנ של בי זש מי הו הנ חנ - זל בי זש ן נםחנ מי בל יי ונ
ל ין ענ ר די זנ הוא גה רוך  בה דוש  קה י הנ רי ר: המ מנ אה ר וש הי רש הי א נםחנ  לה א? אל טה ה חה מה בנ נםחנ  ב, וש לי צון הנ הור ורש רש יל הי בי שש בי
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ן נםחנ בל יי יהד - ונ ם? מי עולה כות בה י זש ר לי אי שה םא תי ל י וש כותי ל זש ה כה עה קש י פה יל אותי צי מנ שום של י מי ב, אולנ רי ייחה ם של עולה הה
ה'. חנ לנ בי זש מי

מו רש ם גה עולה י הה עי שש רי שום של א מי לה ן? אל בל יי ה ונ מה ז לה ך, אה ם כה יהה. אי אשון הה רי ם הה דה יב אה רי קש בו הי חנ של בי זש אותו מי
וא ה הי תוב (ויקרא א) עםלה ד. כה חה ת, אל תוב עםלנ ל עםלת, כה ענ ינ ן. ונ בל יי תוב בו ונ , כה א נםחנ בה ן של יוה קומו. כי מש ד בי מנ םא עה ל של
ים מי ר תה כה תוב זה כה ה, של בה קי ה נש םא עולה ל ר וש כה ה זה ה - עולל ם] עולה ר. אי כה ה זה ה עולל ם עםלה עולה ה' [לש יחםחנ לנ יחנ ני ה רי שי אי

ם?. א שה צי מה הי ה לש יכה רי ש צש י אי רי המ ה, של של תוב אי ה כה מה נו. לה יבל רי ינקש

ה מה א עי לה נו, אל מל ד מי רי פה הי ה לש יכה רי םא צש ה ל בה קי נש ת, הנ בל רל קש ה ני קומה מש לי ר וש כה ת זה בל רל קש ה ני עולה ב של ל גנ ף ענ א אנ לה אל
שום ה לש של אי ב של גנ ל  ענ ף  אנ וש ד,  חה אל ר כש בי חנ תש הי ר לש כה זה ל הנ ה אל בה קי נש ה הנ עולה ה. של ם זל ה עי ר זל בי חנ יל לש בי שש ב, בי רה קש ני

ים. ישי אי

ר בי חנ תש הי לש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ה אותו  שה עה ר,  כה זה ל הנ קום של מה הוא בנ ה, של יב עולה רי קש הנ לש יך  רי צה יהה  הה נםחנ 
י רי המ ה. של בה קי נש םאל בנ מ שש ה] הנ מה ר [עי בי חנ תש הי ש ה'. של ה. אי של ה הוא אי ה. עולה יב עולה רי קש ה הי ל זל ענ ה, וש בה תי ס לנ ני כה הי ולש
ה. של ה אי בה קי ה] נש את [עולה רי קש ן ני כי לה ה, וש זל ה בה קות זל בש דנ תש הי ין בש יהמי ד הנ צנ ר מי כה זה ה, וש אה םאל בה מ שש ד הנ צנ ה מי בה קי ל] נש [כה
וא ה הי תוב עםלה ן כה כי לה ד, וש חה אל ר כש שי קנ תש הי ה ולש לה עש מנ ה לש עמלותה הנ םאל לש מ שש ה הנ ז בה אוחי ה של בה המ אנ ל הה ר של של ה - קל של אי

ה. ם זל ה עי ה זל בה קי ר ונש כה ל זה ר של של קל ה, הנ שי אי

י רי המ ד, של חה אל ים כש רי בה חג ש מש אי ן וש שה נו - עה עש מנ ך שה ה, כה של . אי יחםחנ יחנ ני ה רי שי תוב אי כה . וש יחםחנ ני יחנ הנ ת רי ח ה' אל יהרנ ונ
ש. אי יו ה' בה לה ד עה ר יהרנ של י אמ ני פש ן כגלו מי שנ י עה יננ ר סי הנ תוב (שמות יט) וש כה מו של ש, כש םא אי ל ן בש שה ין עה אי

ה, זל ה בה ים זל זי חה אל נל ך, וש ק כה ינו דנ אי חוץ של ד בנ חה ר אל בה דה ז בש אוחי ק, וש הוא דנ ים וש ני פש בי את מי ש יוצי ה, אי אי םא רש ב
ן שה א בו עה יוצי ם של חםטל ר - הנ בה דה ן לנ ימה סי ל, וש עי פנ תש מי ר הנ בה דה ת בש זל ש אוחל אי הה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ן. מה שה עה ה הל ז עולל אה וש

ש. תוך אי מי

ל] עי פנ תש ם [מי חםטל הנ ה. וש קומה מש לי ש  אי ת הה רל חוזל שום של ך. מי פל אנ ה בש טורה ימו קש תוב (דברים לג) יהשי ה כה ל זל ענ וש
צון ה רה עמשל ננ ה וש בה שה חמ מנ תוך הנ כםל לש ב הנ רה קש ני קומו, וש מש ר לי חוזי כםל וש ז הנ חה אל נל ד של ים, ענ ני פש לי י וש ננ פש יחנ לי אותו רי ף בש סה אל נל

ת. חנ ה ננ עמשל ננ ז וש גל רם ח הה נה , של יחםחנ יחנ ני ז רי אה ד. וש חה אל

ח נה ד של ים ענ ני פש לי י וש ננ פש ם לי יהל ני ים שש סי נה כש ני ן, וש שה עה ת בל זל ש אוחל אי הה ש, וש אי ט בה מי קנ תש ס ומי נה כש ני ף וש סה אל ן נל שה עה י הל רי המ של
רוחנ ת הה חנ ת. ננ חנ את ננ רי קש ני ד וש חה ר אל של קל ה וש נוחה ז הוא מש ז, אה גל רם ח הה נה ה וש זל ה בה ז] זל ים [אוחי זי חה אל כםל נל הנ של ז. וכש גל רם הה
יחנ רי מי י של מי מו  , כש יחםחנ ני הנ יחנ  ת רי ח ה' אל יהרנ ונ תוב  ן כה כי לה ים. וש ני פה ת הנ רנ אה רות הל ני ת הנ רנ אה ד. הל חה אל כםל כש ת הנ ונ דש חל

קומו. תוך מש כםל לש ס הנ כוני וש

ך רל דל הנ זםר מי חל ר, אל מנ י בו? אה תי עש יהדנ םא  ל וש ך  יהדש ת  חנ ה תנ זל טוב הנ ל הנ ה כה ר, ומנ מנ קו. אה שה ונש א  יסה יי י  בי א רנ בה
י אותו ידי ז בי חנ ינו. אה ני פה ת לש נל קל תג י מש רי המ ך, של לי ה ני ינה כי שש ם הנ ך זו עי רל דל יהה, בש קי זש י חי בי ר רנ מנ כו. אה לש ך. הה מש ר עי בי חנ תש ני וש

ך. ר לש מנ יך אה בי אה ם של אותה ד מי חה סוק אל נו פה מםר לה ר לו, אל מנ כו. אה לש הה ינוק וש תי

א] יהצה א [של יוצי ה של יונה לש על קות הה תוקש שש י הי יהו. זוהי יקות פי שי נש י מי ני קי שה ר, (שיר א) יי מנ אה ינוק וש תי ח אותו הנ תנ פה
צון רה ש בש את אי ק, יוצי שי ננ ה לש פל ר הנ בי חנ תש מי של י כש רי המ ש. של את אי ר יוצי של אמ ם כנ חםטל הנ א מי םא יוצי ל ק, וש שי ננ ה לש פל הנ צון מי רה

ה. נוחה ל מש קות של בש דנ תש הי כםל, בש ת הנ ונ דש חל ירות, בש אי ים מש ני פה בש

ה עמשל ננ כות, וש יש חנ ם מש יי יננ עי הה ים וש ני יר פה אי ומי חנ  מי שנ מש ן] הנ יי ן [ינ יי ינ אותו  ן, מי יי יה מי יך  ים דםדל י טובי כי ך  שום כה ומי
ה, ל זל ענ ז. וש גל ל רם ן של יי טות ינ ם לוהמ יי יננ עי הה ים, וש ני פה יך  שי חש ז ומנ גל ה רם עושל יר] וש כי שש מנ ר [של כי שנ מש ן הנ יי ינ הנ םא מי ל צון. וש רה הה
ל יום ים אותו כה יבי רי קש ה, מנ בה המ ל אנ קות של תוקש שש ה הי עושל ם וש יי יננ עי חנ הה מי שנ ים ומש ני פה יר הנ אי ה טוב מי ן זל יי ינ שום של מי
כו סש ני וש תוב (במדבר כח)  כה ת, של חנ ננ ה לו  עושל וש אותו  חנ  מי שנ ה אותו, מש שותל י של מי עור של שי בש חנ  בי זש מי הנ י  בי גנ ל  ענ

קות. תוקש שש הי ה וש בה המ ר אנ עורי מש ן של יי ינ אותו הנ ן, מי יי יה יך מי ים דםדל י טובי ך כי שום כה ין. ומי הי ית הנ יעי בי רש

אותו ה מי עולל ן של שה עה ה בל לה עש מנ לש אור של ך הה דועי של רות, כש י ני ני ה. שש לה עש מנ לש ה של בה המ ר אנ עורי ה מש טה מנ לש מו של כםל כש הנ וש
תון חש תנ בנ לוי  תה יון  לש על הה ם  עולה הה של אי,  דנ ונ בש הוא  ך  כה יהה,  קי זש חי י  בי רנ ר  מנ אה ה.  לה עש מנ לש של אותו  ק  לה דש ני ה,  טה מנ לש של
לוי ה תה זל אות של רש הנ י לש די ה, כש טה מנ ה ולש לה עש מנ כות לש רה או בש צש מש םא ני ש, ל דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל נל ן של מנ זש יון. ומי לש על תון בה חש תנ הנ וש

ה. זל בה

ים [ד"א אי ד יוצש אותו צנ כםל מי ת הנ יקנ ני י יש רי המ אות, של צה מש לות ני לה אות, וקש צה מש ין ני כות אי רה י, בש י יוסי בי ר רנ מנ אה וש
יק לי דש הנ יך לש רי צה ה של ים עמבודה די םא עובש ל ץ וש רל אה ים בה רויי םא שש ל ל אי רה שש יי שום של ם? מי ענ טנ ה הנ אות]. מה םא יוצש כות ל רה ובש

אוי. רה יומו כה קי ב בש םא יושי ם ל עולה הה ה, וש טה מנ ה ולש לה עש מנ ים לש אי צה מש םא ני ן ל כי לה כות, וש רה א בש צי מה הי אורות ולש מש

ך א, כה יסה יי י  בי ר רנ מנ ה? אה זל הו  ם. מנ דה אה עמבור הה ה בנ מה דה אמ ת הה ל עוד אל לי קנ ף לש םא אםסי יהה, ל קי זש י חי בי ר רנ מנ אה וש
ה, טה מנ לש ין של הוא די ן, של שה עה ק - הל זי חנ תש הי ה לש יפה ה מוסי לה עש מנ לש של ש  אי ם של ענ ל פנ ר, כה מנ אה עון של מש י שי בי רנ י מי תי עש מנ שה
ין די של ין, וכש די ם הנ לה שש ני ד של יו] ענ נה פה ה [לש קה סה פש הנ ה  ין לה ש, אי את אי יוצי של כש שום של כםל. מי יד הנ מי שש ז ומנ גל רם ק הה זי חנ מש
תוב ן כה כי לה יד. וש מי שש הנ ין לש די ם הנ לנ םא יגשש ל ק, וש ין ופוסי ה די ה, עושל לה עש מנ לש ין של די ם הנ ק עי זי חנ תש הי יף לש םא מוסי ה ל טה מנ לש של

ה. טה מנ לש ין של די ק הנ זי חנ תש יי ת של פל ת תוסל תי ף, לה םא אםסי ל
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ה לה לש קנ תש הי ה של עה ה שה אותה י בש רי המ ך, של עמבורל ה בנ מה דה אמ ה הה רורה תוב אמ כה שום של י מי תי עש מנ ינוק, שה ר אותו תי מנ אה
יד מי שש ם ומנ עולה ת הה ית אל חי שש הוא מנ ע, של רה ש הה חה נה יהה אותו הנ לל לט עה שש יי שות של ה רש נה תש ם, ני דה ל אה או של טש חל ץ בש רל אה הה
את צי ץ לה רל אה שות לה ה רש נה תש רוך הוא אותו, ני דוש בה קה יחנ הנ רי הי ן וש בה רש יב נםחנ קה רי קש הי אותו יום של ם. מי עולה י הה ני ת בש אל
י ני יר פש אי הה י לש די רוך-הוא, כש דוש-בה קה ן לנ בה רש ל קה אי רה שש ים יי יבי רי קש ן מנ כי לה ה. וש תה אה מש טג ה מי אה יהצש וש ש  חה נה ת אותו הנ חנ תנ מי

ץ. רל אה הה

השלמה מההשמטות (סימן יג)

, יחנ ייש רי יחנ וש א ייש רי לה י? אל יחנ מי רי ים, לש יך טובי נל מה יחנ שש רי ר, (שיר השירים א) לש מנ אה ינוק וש ח אותו תי תנ עוד פה
ת טםרל קש יחנ הנ רי ד, וש וי ית דה ל בי יכנ ל הי ים של טי בה ם שש ל אותה ד כה ינחי יב ומש רי קש ן מנ בה רש קה יחנ הנ ת. רי טםרל קש יחנ הנ רי ן וש בה רש קה יחנ הנ רי

ך. מון זנ סש רש פנ רות אמ המ ים ננ יוני לש ירות על ם ני יר אותה אי ד ומי ינחי יב ומש רי קש מנ

ה עולה ח הה בנ זש י, מי ימי ני ת הוא פש טםרל קש ח הנ בנ זש ה. מי עולה ח הה בנ זש ת ומי טםרל קש ח הנ בנ זש חות - מי בש זש י מי ני יו שש ה הה ל זל ענ וש
יר אי הה ין לש קי תש ת מנ טםרל קש ח הנ בנ זש מי יחנ  תונות, רי חש נורות תנ יר מש אי הה לש ין  קי תש ה מנ עולה ח הה בנ זש מי יחנ  י. רי יצוני הוא חי

ים. יך טובי נל מה ת, שש טםרל קש ה הנ ל אותה יחנ של רי ים, לה יך טובי נל מה יחנ שש רי ה לש ל זל ענ יונות. וש לש נורות על מש

הו זל ם. וש לי י הוא שה ימי ני פש חנ הנ בי זש ה. מי טה מנ יצון לש חנ חי בי זש ה מי לה עש מנ י לש ימי ני חנ פש בי זש ן מי חות הי בל זש י מי תי ה שש אי םא רש ב
ר ענ ה, ננ עמרה ננ מו  "א, כש ר הי סי יצון הוא חה חי הנ חנ  בי זש קום. ומי ל מה כה ך הוא בש כה "א, וש ת הי פל תוסל ה, בש חה בי זש מי תוב הנ כה של
ה מל ובנ ה,  לה עש מנ ל  של י  ימי ני פש הנ חנ  בי זש מי ר  עורי תש מי ה  טה מנ ל  של יצון]  חי [הנ חנ  בי זש מי הנ רות  עורש תש הי מי של א  צה מש ני ה'.  ר  סי חה
ה מל ובנ ה,  לה עש מנ ל  של יצון  חי הנ חנ  בי זש מי ר  עורי תש מי ה  טה מנ ל  של יצון  חי הנ חנ  בי זש מי רות  עורש תש הי מי [של יחנ  רי בש ר?  עורי תש מי
ה, לה עש ל מנ י של ימי ני פש חנ הנ בי זש ר מי עורי תש ה מי טה ל מנ י של ימי ני פש חנ הנ בי זש ל מי ת של טםרל קש יחנ הנ רי נות. ובש בה רש קה יחנ הנ רי ר? בש עורי תש מי
רות ם ני ים, אותה יך טובי נל מה יחנ שש רי ה (שם) לש ל זל ענ ה. וש טה ל מנ ת של טםרל קש ה] הנ ל זל ענ ת. וש טםרל קש יחנ הנ רי ר? בש עורי תש ה מי מל ובנ
י טוב: ע"כ כי אור  ת הה ים אל להי אל א  ינרש ונ (בראשית א)  ם  תוב שה כה וש ים,  אן טובי כה תוב  כה ים.  צי נוצש ים  ירי אי מש

מההשמטות.

א, י יייסה בי ר רנ מנ י. אה יננ ר סי ל הנ ל ענ אי רה שש דו יי מש עה ד של לוי ענ יהה תה ה הה זל הוא] וש ה הוא, [וש יהה, יהפל קי זש י חי בי ר רנ מנ אה
ל לי קנ י לש די ה כש לה לש קנ תש ם הי דה ל אה או של טש שום חל ל מי בה ש, אמ חה נה ט אותו הנ לנ שה ה וש נה בה לש ת הנ ין אל טי קש רוך הוא הי דוש בה קה הנ
ט רה יעות, פש רי ה גש אותה ה בש נה בה לש ה הנ דה מש עה ה וש לה לה ה קש אותה ץ מי רל אה ה הה אה ה] יהצש תורה ה הנ נה תש ני אותו יום [של ם. בש עולה ת הה אל

ם. צה רש ל אנ ים ענ בי ל יושש אי רה שש יי ם וש עולה או בה צש מש נות ני בה רש קה ה של עה שה לנ

ים. ני שה ה ובש מה כש חה כםל, בש ילה בנ הש א תי בה ר לו, אנ מנ א. אה בה ר לו, אנ מנ ך? אה מש ה שי ינוק, מנ אותו תי א לש יסה י יי בי ר רנ מנ אה
ך. תל דש ל יולנ גי תה ך וש מל אי יך וש בי ח אה מנ שש יו (משלי כג) יי לה א עה רה קה

תוב כה ר] של מנ אל נל [של מו  ם, כש עולה הה ה מי אה מש טג הנ יר רוחנ  עמבי הנ הוא לש רוך  בה דוש  קה יד הנ תי יהה, עה קי זש י חי בי ר רנ מנ אה
ים להי ה ה' אל חה ח ומה צנ נל ת לה ול מה ע הנ לנ תוב (ישעיה כה) בי כה ץ, וש רל אה ן הה יר מי עמבי ה אנ אה מש טג הנ ת רוחנ  אל (זכריה יג) וש

ר. בי י ה' די ץ כי רל אה ל הה ל כה ענ יר מי מו יהסי ת ענ פנ רש חל ים וש ני ל פה ל כה ענ ה מי עה מש די

תוב כה מו של ע, כש רה ש הה חה שום אותו נה ך מי חםשל הנ ה מי יאה הוצי ה ולש נה בה לש ת הנ יר אל אי הה רוך הוא לש דוש בה קה יד הנ תי עה וש
ה אור? אותו יזל ים. אי יהמי ת הנ ענ בש אור שי ם כש יי תנ עה בש ילה שי הש ה יי מה חנ אור הנ ה וש מה חנ אור הנ ה כש נה בה לש יהה אור הנ הה (שם ל) וש

ית. אשי רי ה בש עמשי מנ רוך הוא בש דוש בה קה זו הנ נה גש אור של הה

ת ה' כנ רש ר, (משלי י) בי מנ אה ח וש תנ א פה בה י אנ בי גו'. רנ בו וש רו ורש ם פש הל ר לה םאמל י יו ונ נה ת בה אל ת נםחנ וש ים אל להי ך אל רל בה יש ונ
אות ה יוצש נה מל ם, ומי עולה כות הה רש ל בי ה ענ נה מג יא מש הי ה, של ינה כי שש ת ה' - זו הנ כנ רש ה. בי מה ב עי צל ף על םא יוסי ל יר וש עמשי יא תנ הי

כםל. כות לנ רה בש

ל ענ בנ ר, של אי בה תש ני מו של גו'. כש ה וש בה תי ל הנ ך אל יתש כםל בי ה וש תה םא אנ נםחנ ב ר ה' לש םאמל י ה, ונ לה חה תש הנ תוב בנ ה כה ה מנ אי םא רש ב
א סוף יהצה ה, ובנ לה עש שות בנ רש ס בי ננ כש ה ני לה חה תש הנ את. בנ צי ה לו לה רה מש ה אה שה אי ך הה ר כה חנ ס. אנ ני כה הי שות לש ן לו רש תנ ת נה יי בנ הנ
אמםר ל נםחנ לי ים אל להי ר אל בי דנ יש תוב ונ כה הו של יא. זל ה תוצי שה אי הה יס, וש ני כש ת ינ יי בנ ל הנ ענ בנ נו של דש מנ אן לה כה ה. מי שה אי שות הה רש בי

יסו. ני כש הנ םא לש ל , וש חנ אורי ת הה יא אל הוצי יהה לש יהדל ה בש תה יש שות הה רש ה. של בה תי ן הנ א מי צי

י די ה, כש לה ן  תנ נה של נות  תה מנ ם הנ אותה וש  . יהה יהדל בש ת  יי בנ הנ וש ת  יי בנ בנ יא  הי שום של נות, מי תה מנ ה  לה ן  תנ נה א,  יהצה של ן  יוה כי
תו, שש אי נות לש תה ן מנ א נותי יוצי של ה, כש לה עש ינד בנ ת בש תי חנ [לה אורי ץ לש רל ך אל רל נו דל דש מנ אן לה כה ה. מי לה עש ל בנ ה אל בה המ בות אנ רש הנ לש

ה. לה עש ם בנ ה עי בה המ ה אנ בות לה רש הנ נות לש תה ה מנ ן לה תנ נה ר של חנ אנ ה, לש ל זל ענ נות]. וש תה ן לו מנ תנ נה ן של יוה ן, כי כי לה ה. וש יהדה םא בש ל וש

ם ה עי בה המ ה אנ בות לה רש הנ ה ולש מה מםחנ עי שש לי תו וש שש אי ת לש תי ה לה לה עש ינד בנ רות בש אוצה נות וש תה ן מנ תנ א, נה יהצה ן של יוה [נ"א כי
ה בות לה רש הנ י לש די כש ה  לה עש ל בנ יהד של ן בנ תנ נה נות של תה לו מנ . אי חנ בי זש מי ל עםלת בנ ענ ינ גו' ונ כםל וש ח מי קנ יי תוב ונ כה של הו  ה. זל לה עש בנ
ה ל זל ענ . וש יהה יהדל םא בש ל וש תו  שש אי לש ה  לה עש ל בנ יהד של נות בנ תה ן מנ תי יי של חנ  אורי ץ לש רל אל ך  רל נו דל דש מנ אן לה כה ם. ומי עולה ה בה בה המ אנ
ת ים אל להי ך אל רל בה יש תוב ונ כה ך אותו, של רנ ך אותו] בי רנ ה בי לה עש ם בנ ה עי בה המ בות אנ רש הנ ר, לש כה זה ן לש בה רש , קה חנ בי זש מי ל עםלת בנ ענ ינ ונ

ר. אי בה תש ני מו של אי כש דנ יר. ונ עמשי יא תנ ת ה' הי כנ רש תוב (משלי י) בי ן כה כי לה גו'. וש בו וש רו ורש ם פש הל ר לה םאמל י יו ונ נה ת בה אל נםחנ וש

ים. ני פה ת  רנ אה הל י  לי בש ז  גל רם וש בות  צש ענ  - בון  צה עי ה.  נה םאכמלל ת בון  צה עי בש תוב  כה הנ סוד   - ה  מה עי ב  צל על ף  יוסי םא  ל וש
ן כי לה ם, וש עולה הה כות מי רה ענ בש מוני ר של חי ל רוחנ אנ ד של בון - צנ צה עי אות. בש צה מש םא ני כות ל רה כות) ובש לש ה (מנ נה בה לש ת הנ כל של חש נל של כש
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ה. מה דה אמ ת הה ל אל לי קנ ף עוד לש םא אםסי תוב (בראשית ח) ל כה הו סוד הנ זל ה. וש מה ב עי צל ף על םא יוסי ל

יות מג יו דש םא הה ה ל לה חי תש י בנ רי המ ם, של דה י אה ני יות בש מג ם דש כל ילה לה הש ה יי אה לש הה אן ולש כה ילה. מי הש ם יי כל תש חי ם וש כל אמ ומורנ
מות דש תוב (שם ה) בי כה ם, וש דה אה ת הה ה אל שה ים עה להי ם אל לל צל תוב (שם ט) בש ה כה לה חי תש ה, בנ אי םא רש ם. ב דה י אה ני ל בש של
י ני פש לי חםד מי פש לי כו  פש הנ תש ם הי הי ה, וש יונה לש מות על דש ה  אותה ם מי מותה ה דש תה נש תנ שש או, הי טש חה ן של יוה ה אםתו. כי שה ים עה להי אל

ה. דל שה יות הנ חנ

ן יוה כי יו.  נה פה לש מי דו  חמ ופה עו  זה וש ה  יונה לש על ה  דושה קש מות  דש או  רה וש ם,  יי יננ עי פו  קש זה ם  עולה הה יות  רי בש ל  כה ה  לה חה תש הנ בנ
ר אה שש י  ני פש לי ים  די ופוחמ ים  עי זה ם  דה אה י  ני בש של ך  פי הנ תש הי וש ת,  רל חל אנ מות  דש לי ם  יהל יני עי בש ם  מותה דש ה  כה פש הנ תש הי או,  טש חה של

הנבשרייות.

ם מותה יו דש ה, זי תורה וות הנ צש ל מי ים ענ רי םא עובש ל ם וש בונה י רי ני פש ים לי אי םא חוטש ל ם של דה י אה ני ם בש ל אותה ה, כה אי םא רש ב
ים רי ם עובש דה י אה ני בש ה של עה שה יו. ובש נה פה ים לש די ים ופוחמ עי ם זה עולה יות הה רי ל בש כה ה, וש יונה לש על מות הה דש ה הנ אי רש מנ ה מי נל תנ שש םא מי ל
שום מי רות,  חי אמ הה יות  רי בש הנ י  ני פש לי מי ים  די ופוחמ ים  עי זש עש דנ זש מי ם  כגלה וש ם,  מותה דש ת  פל לל חנ תש מי ה,  תורה הנ י  רי בש די ל  ענ
ה ם אותה הל ים בה םא רואי י ל רי המ ה, של דל שה יות הנ ם חנ הל ים בה טי ז שולש אה ם, וש הל ה מי רה בש עה הה ה וש יונה לש על מות הה דש ה הנ פה לש חנ תש הי של

אוי. רה ה כה יונה לש מות על דש

כםל, ל הנ ם ענ יט אותה לי שש הי וש זו  ה הנ כה רה בש ת הנ ם אל כה רש ם, בי קםדל מו מי כש ש  די חנ תש ם הי עולה הה ן של יוה ו, כי שה כש ענ ך  ל כה ענ וש
ן. כי ם לה קםדל - מי נו  תה ני ם  כל ילדש בש ר,  מנ יהיא אה י חי בי יהם. רנ י הנ גי דש לו  פי אמ ונ נו.  תה ני ם  כל ילדש יהם בש י הנ גי ל דש כה וש ר  מנ אל נל של מו  כש
ם יי מנ שה עוף הנ יהם ובש ת הנ גנ דש בי דו  תוב ורש כה כםל, של ת הנ ם אל יהל ידי ר בי סנ ם, מה עולה ת הה א אל רה רוך הוא בה בה דוש  קה הנ של כש

גו'. וש

ה. אה טה סוי חמ ע כש שנ שוי פל י נש רי שש יל אנ כי שש ד מנ וי דה ח, (תהלים לב) לש תנ יהה פה קי זש י חי בי . רנ ת נםחנ ים אל להי אל ך  רל בה יש ונ
ת ד אל וי ח דה בנ ח שי בנ י של יני ה מי רה עמשה ינו, בנ ני י שה רי המ ה. של מה כש חה סוד הנ ר בש אי בה תש ה ני סוק זל ל פה בה רוהו, אמ אמ ה בי סוק זל פה
ם רל טל בש מו  צש ין ענ קי תש ד הי וי דה ר. וש של ן על אותה ת מי חנ ה אנ גה רש הוא דנ יל, וש כי שש ם הוא מנ הל ד מי חה אל הוא, וש רוך  בה דוש  קה הנ

זו. ה הנ גה רש דנ יו הנ לה ה עה רל שש תי של

ל אותו ם של דה י אה ני ל בש כגיות של ים וזש אי טה ל חמ הוא שוקי רוך  בה דוש  קה הנ ה של עה שה י בש רי המ ע, של שנ שוי פל י נש רי שש אנ
יעות רי כש ר, מנ חי ל אנ קה שש מי ן בש הי כגיות של זש ים, הנ רי חי אמ ם הה אותה ים, וש ים עולי אי טה חמ ד הנ צנ בש ל של קה שש אותו] מי של [ד"א כש

ע. שנ שוי פל הו נש ה - זל טה מנ לש

נםחנ יהה לש הה מו של ית, כש חי שש מנ יו הנ לה לט עה שש םא יי ל ה של סל כנ ילה מש הש יי ם, של עולה ה בה ין שורל די הנ ה של עה שה ה - בש אה טה סוי חמ כש
יענ פי שש ה הי א זל טש חי ן של יוה כי ם. של עולה ל הה ם ענ דה יו אה לה עה יך  שי מש הי א של טש חי אותו  הוא מי רוך  בה דוש  קה הנ ה אותו  סה כי של
א נםחנ יהצה של ן כש כי לה קונו. וש תי ן בש קנ תש םא הג ם ל עולה הה ם, וש הל ד מי ם פוחי דה ן אה טות, ובל יות שולש רי בש ר הנ אה ם, שש עולה ל הה ם ענ דה אה

גו'. יו וש נה ת בה אל ת נםחנ וש ים אל להי ך אל רל בה יש תוב ונ כה רוך הוא, של דוש בה קה כו הנ רש ה, בי בה תי הנ מי

םא סוק ל פה בות הנ קי ל נש בה יו, אמ נה ת בה אל וש ת נםחנ  א אל לה בות, אל קי או נש צש מש םא ני ל לו  לה כות הנ רה בש בו. בנ ורש רו  ם פש תל אנ וש
ת אל תו. וש שש ת אי בות אל רנ ת נםחנ - לש עוד, אל ד. וש חה אל בות כש קי נש הנ ים וש רי כה זש ל הנ ל של לה ם - כש תל אנ עון, וש מש י שי בי ר רנ מנ ר. אה מנ אה

ם. יהל בותי קי ת נש בות אל רנ יו - לש נה בה

דוש קה ם הנ הל ן לה תנ נה אן  כה וש ץ.  רל אה בה צו  רש ה, שי אה לש הה וה אן  כה דות מי עמשות תולה בו, לנ ורש רו  ם פש תל אנ תוב וש ן כה כי לה וש
וות צש ל מי ם כה הל נו לה תש ני י וש יננ ר סי הנ ל בש אי רה שש דו יי מש עה ד של ם, ענ יהל רי חמ ים אנ אי בה ל הנ כה ה ולש תורה וות הנ צש ע מי בנ רוך הוא של בה

ד. חה אל ה כש תורה הנ

ן. נה עה י בל תי תנ י נה תי שש ת קנ גו', אל ם וש יכל יני י ובי יני ן בי י נםתי ני ר אמ של ית אמ רי בש םאת אות הנ גו', ז וש נםחנ  ים לש להי ר אל םאמל י ונ
מות יר דש פי ן סנ בל ה אל אי רש מנ ם כש םאשה ל ר ר ענ של יענ אמ קי רה ל לה ענ מנ ח, (יחזקאל א) ומי תנ עון פה מש י שי בי ן. רנ כי ם לה קםדל י - מי תי תנ נה
יות ע חנ בנ רש לו אנ ן. אי תה כש לל י בש דנ קול שנ ים כש בי ם רנ יי קול מנ ם כש יהל פי נש ת קול כנ ע אל מנ שש אל ה? וה לה עש מנ תוב לש ה כה א. מנ סי כי
סות כנ זו לש רות זו בה בש חנ תש דות] מי רה פש ם [ני יי פנ נה כש ל הנ כה ם. וש יהל לי ן עמ קה תג יענ מש קי רה אותו הה דושות של יונות קש לש דולות על גש

ם. ת גופה אל

י, דנ קול שנ תוב כש כה הו של ה. זל ירה ים שי רי אומש ם של כגלה לש ם של יי פנ נה כש ע קול הנ מה שש ם, ני יהל פי נש ים כנ שי ם פורש הי ה של עה שה ובש
ים? (שם צח) רי ה אומש דום. ומה םא יי ל וש בוד  כה ך  רש מל זנ יש ן  ענ מנ ר (תהלים ל) לש מנ אל נל של מו  ים, כש מי עולה לש ך  םא שוכי ל של

תו. קה דש ה צי לה ם גי גויי י הנ יני עי תו לש שועה יענ ה' יש הודי

ה ומה ה.  לה עש מנ לש ים  יוני לש על הה אות  בה צש הנ ל  כה ים  רי בש חנ תש מי של כש דוש  קה ה  נל חמ מנ קול  כש ה,  נל חמ מנ קול  כש ה  לה מג קול המ
ים רי דוש. חוזש ים קה רי רום, אומש דה ים לנ רי בודו. חוזש ץ כש רל אה ל הה םא כה ל אות מש בה דוש ה' צש דוש קה דוש קה ים? קה רי אומש

רוך. ים בה רי ב, אומש עמרה מנ ים לנ רי דוש. חוזש ים קה רי ח, אומש רה זש מי ים לנ רי דוש. חוזש ים קה רי פון, אומש צה לנ

ים לי לה כש ני ד של צנ אותו  ים לש ני ים פה בי סובש ת, מש כל יא הולל הי קום של ל מה כה ם. ובש יהל אשי ל רה ד ענ ה עומי זל הנ יענ  קי רה הה וש
י ני ים: פש ני ע פה בנ רש אנ ת בש קל קל חש לו נל בוענ של רי ה. בה טה מנ ים לש בי תובש סש ם מי כגלה ה רוחות, וש עה בה רש אנ יו לש נה ב פה סובי ים בו. מש ני פה הנ
ם]. דה י שו"ר [אה ני ם. פש דה "ר אה של י נל ני ם. פש דה יי"ה אה רש י אנ ני ם. פש דה ם אה כגלה קוק בש ם. חה דה י אה ני י שור, פש ני ר, פש של י נל ני ייה, פש רש אנ

ם. דה י אה ני ם פש יהל ני מות פש תוב ודש ן כה כי לה ים בו. וש לולי ם כש כגלה
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ע. בנ רש ע אנ בנ רש אנ ים בש קוקי חמ ים בו  אי רש ני ים  ני וה גש ה  עה בה רש ים בו. אנ לולי ים כש ני וה גש ל הנ ע, כה בנ רנ תש הי ה של זל הנ יענ  קי רה הה וש
ים ני ים שש ע, עולי בנ רש ם אנ ל אותה ים של ני וה גש ים הנ די רה פש ני של ים. כש תוני חש תנ ים וש יוני לש ים אורות על שומי ים רש קוקי ה חי עה בה רש אנ בש
ת של קל ה הנ אי רש מנ תוב (יחזקאל א) כש כה הו של ים. זל ני וה גש ל הנ כה לו מי לש כש ני יר של פי ן סנ ול ן. גה בה ן לה ול דםם. גה ן אה ול ן יהרםק. גה ול ר. גה שה עה
ים, ני וה גש ל הנ ל כה ה של אל רש מנ בוד ה'. הנ מות כש ה דש אי רש יב הוא מנ בי ה סה גנ נם ה הנ אי רש ן מנ ם כי של גל יום הנ ן בש נה עה ילה בל הש ר יי של אמ

ן. נה עה י בל תי תנ י נה תי שש ת קנ ן אל כי לה וש

א רה קש ף ני יוסי שום של תו, מי שש ן קנ יתה אי ב בש של תי תוב (בראשית מט) ונ כה ף, של יוסי ר בש מנ אל נל מו של י? כש תי שש ה קנ ה זל מנ
יהה הה נםחנ  שום של ז. ומי חה אל ה נל ם זל ה עי ית זל רי בש הנ יק, של די צנ ת בש לל לל כש ני ת של של קל ל הנ ית של רי בש תו, זו  שש ן קנ כי לה יק. וש די צנ

ת. של לו קל ית של רי בש יק, הנ די צנ

ב רה ז  פנ ומי ב  הה זה מי ים  די מה חל נל הנ יט)  (תהלים  ר  מנ אל נל של מו  כש כםל,  הנ ת  דנ מש חל בש ירו  אי פםזו? הי יה ונ ה  זל ה  מנ פםזו,  יה ונ
ית, רי את בש רי קש ת ני של קל ה הנ ל זל ענ יק. וש די צנ ף הנ א יוסי רה קש ן ני כי לה ית. וש רי בש ר הנ מנ שה של יון כש לש אור על בש רו  ים. הואמ תוקי ומש

ה. זל ה בה ל זל כולי

ים. מוני טש ים הנ ני וה גש מון] הנ ים [נ"א טה מוני ה טש אל רש מנ ה כש אל רש אות, מנ רש מנ ל הנ ל כה ה של אל רש מנ יון הנ לש ד על בה כש ר ני זםהנ
ן כי ה. וש ינה כי שש לון בנ ה קה אל רה תש םא יי ל ם, של עולה ית בה אי רש ני של ת כש של קל ן בנ יי ענ ל בה כי תנ סש הי שות לש ין רש אי לו. וש גנ תש םא הי ל ים של ני וה גש הנ

ל. כי תנ סש הי םא לש ל יון של לש על בוד הה ה כה אי רש מנ שור כש ק קה ה מוצה אל רש ת הוא מנ של קל י הנ גוני

ית רי אות בש ה לש תה יש הה ה וש ל זל ענ יום. וש קי ה בש מה יש קנ תש ה, הי דושה ית קש רי זו, בש ת הנ של קל ת הנ ה אל תה אמ ץ רה רל אה הה ן של יוה כי וש
ה ן עולל נה עה תוך הל ד, ובש חה ם סוד אל ם כגלה יהל יני ל בי לה כש ני ד של חה אל ים וש ני וה גש ת הנ לשל לו שש אי נו של רש מנ אה ה של גו'. זל ים וש להי ין אל בי
ה דה קג יא נש הי יהה של תי שש ן הנ בל י אל יר - זוהי פי ן סנ בל ה אל אי רש מנ ם כש םאשה ל ר ר ענ של יענ אמ קי רה ל לה ענ מנ אות. (יחזקאל א) ומי רה הי לש
ה לל ה אי עה בה רש ל אנ ה ענ נל מג מש יון של לש על דוש הה קה א הנ סי כי י? הנ הי ים, ומנ שי דה קר ש הנ יהה קםדל לל ד עה עומי ם וש עולה ל הה ל כה ת של חנ אנ

ה. ל פל ענ בש ה של י תורה זוהי ים, וש מודי ה ענ עה בה רש אנ א בש סי מות כי דש

ב תה כש בי ה של תורה אן של כה ב. מי תה כש בי ה של י תורה ה - זוהי לה עש מה לש יו מי לה ם עה דה ה אה אי רש מנ מות כש א דש סי כי מות הנ ל דש ענ וש
הוא עמקםב של ל ינ מות של דש הוא הנ ם, של דה ה אה אי רש מנ ה. כש זל א לה סי ה כי זל שום של ה, מי ל פל ענ בש ה של ל תורה ה ענ ימו אותה יהשי

. יהה לל ב עה יושי

ת יי בנ ם בנ יהה שה הה יהא, וש סי חש יר מנ עי יהה בש נש סנ כש אנ ה בש לה יש לנ צות הנ חמ ה בנ תורה עמסםק בנ ד לנ חה ה אל לה יש ם לנ ה קה הודה י יש בי רנ
ר של םאת אמ ז ן הנ בל אל הה ר, (בראשית כח) וש מנ אה ה וש הודה י יש בי ח רנ תנ ים. פה בושי לש ל מנ חות של תה מש י אנ תי שש א בי בה ד של חה י אל הודי יש

ש.  דה קש מי ית הנ ה בי נה בש יהה ני לל עה ם וש עולה ל הה תנ שש ם ני שה מי יהה של תי שש ן הנ בל י אל ים - זוהי להי ית אל ילה בי הש ה יי בה צי י מנ תי מש שנ

ם עולה א הה רה בש ני ם של רל יהה טל תי שש ן הנ בל י אל רי המ ונ ר?  שה פש אל יך  ה אי ר זל בה ר לו, דה מנ אה י וש הודי יש אותו  םאשו  ים ר רי הי
ה ם אותה עמקםב שה ינ ע של מה שש מנ ה, של בה צי י מנ תי מש ר שנ של םאת אמ ז ן הנ בל אל הה תה וש רש מנ ה אה תה אנ ם, וש עולה ל הה תנ שש ה ני נה מל ה, ומי תה יש הה
םאת ז ן הנ בל אל הה יהה, וש ל הה ית אי בי עמקםב בש ינ עוד, של יו? וש שםתה אמ רנ ם מש ר שה של ן אמ בל אל ת הה ח אל קנ יי ונ תוב (שם)  כה ו, של שה כש ענ

ההישתהה ביירושהלניים.

תוב (דברים כה ל, וש אי רה שש יך יי להל את אל רנ קש כון לי ר, (עמוס ד) הי מנ אה ח וש תנ יו, פה לה םאשו אי ב ר םא סובי ה ל הודה י יש בי רנ
ם ד. קה חה אל צון כש רה גוף וש ן בש קי תנ תש הי ים לש יכי רי ה צש י תורה רי בש די ה, וש נה וה ים כנ יכי רי ה צש י תורה רי בש ל. די אי רה שש ע יי מנ ת ושש כי סש כז) הנ

ה. לה יש לנ ם וה ה יומה תורה ים בנ קי עוסש ים של יקי די צנ ם הנ יכל רי שש ר, אנ מנ אה ה וש הודה י יש בי ל רנ צל ב אי יהשנ ש, וש בי לנ תש הי י וש הודי אותו יש

ים יכי רי ה צש י תורה רי בש י די רי המ ד, של חה אל ר כש בי חנ תש ני של ך  רש בה מםר דש ך, אל מש צש ענ תה  נש ונ כי ו של שה כש ה, ענ הודה י יש בי רנ ר לו  מנ אה
ינו, ני י שה רי א המ לה ים. אל רי בה ר דש י אומי יתי יי י הה בי לי ב, ובש י שוכי יתי יי י הה תי טה מי םא - בש ם ל אי ב, וש לי קון הנ תי גוף וש קון הנ תי
םא ל י?! וש תי טה מי ב בש י שוכי ני אמ אן ונ ה כה ינה כי ה שש מו, ומנ ת עי רל בל חנ תש ה מי ינה כי שש ה, הנ תורה ק בנ עוסי ב וש יושי ד של חה לו אל פי אמ של

חות. ים צנ יכי רי צש א של לה עוד, אל

ה], לה יש לנ צות הנ חמ פון [בנ צה ת רוחנ  רל עורל תש מי של ה, כש לה יש לנ צות הנ חמ ה מי תורה עמסםק בנ ם לנ קה ם של דה ן אה ל בל כה עוד, של וש
ים [לו, יבי שי קש ם מנ ן, כגלה גנ בנ ים של יקי די צנ ל הנ כה הוא וש ן. וש דל ן עי גנ ים בש יקי די צנ ם הנ ענ עי עמשי תנ שש הי א לש רוך הוא בה דוש בה קה הנ
מםענ שש ים לי ני דש ענ תש מי ים של יקי די צנ ל הנ כה וש הוא  רוך  בה דוש  קה ה הנ יו. ומה פי ים מי אי יוצש ים של רי בה ם דש אותה ים] לש יבי שי קש ומנ

ך. רש בה מםר דש ת אל עי ר לו, כה מנ י?! אה תי טה מי ב בש ילה שוכי הש י אל ני אמ זו, ונ ה הנ עה שה ה בנ י תורה רי בש די

ר של םאת אמ ז ן הנ בל אל הה ], וש תה רש מנ אה יהה של תי שש ן הנ בל ל אל ה [סוד של זל סוק הנ פה תה בנ רש מנ אה ה של ל מנ י ענ תי לש אנ ר לו, שה מנ אה
ן בל אל י  רי המ ר? של שה פש אל יך  אי י]  רנ בה דש לי יב  שי קש מנ ו של שה כש [ענ יהה,  תי שש הנ ן  בל אל זו  ים, של להי אל ית  בי ילה  הש יי ה  בה צי מנ י  תי מש שנ
ם עמקםב שה ינ ע של מה שש מנ י, של תי מש ר שנ של תה אמ רש מנ ה אה תה אנ ם, וש עולה ל הה תנ שש ה ני נה מל ה, ומי תה יש ם הה עולה א הה רה בש ני ם של רל יהה טל תי שש הנ

יו?. שםתה אמ רנ ם מש ר שה של ן אמ בל אל ת הה ח אל קנ יי תוב ונ כה ת, וש עי ה כה אותה

ה לה פש קנ תש ל הי אי רה שש יי ץ  רל אל ל  כה לו,  ר  מנ אה ם.  יי לנ ירושה בי ה  תה יש הה זו  הנ ן  בל אל הה וש יהה,  הה ל  אי ית  בי בש עמקםב  ינ של עוד,  וש
ה. בה צי י מנ תי מש ר שנ של םאת אמ ז ן הנ בל אל הה תוב וש כה תוב, וש ם כה ר שה של ר לו, אמ מנ ה. אה תה יש יו הה תה חש ן תנ בל אל ה  אותה יו, וש תה חש תנ

מםר אותו. ר - אל בה דה תה הנ עש ם יהדנ ר לו, אי מנ אה

יבות בי חמ ך, הנ לל מל ד הנ וי דה ך.  תל מונה יץ תש קי הה ה בש עה בש שש אל יך  נל פה ה  זל חל ק אל דל צל בש י  ני יז) אמ ר, (תהלים  מנ אה וש ח  תנ פה
ה צה רה של ה. וכש נה םאש פי ר ה לש תה יש ים הה בוני סו הנ אמ ן מה בל ר (שם קיח) אל מנ יהה אה לל עה םאת, וש ז ן הנ בל אל ה בה תה יש לו הה קות של בי דש הנ וש
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ס. ננ כש ך ני ר כה חנ אנ ה, וש לה חי תש יהדו בנ ן זו בש בל ל אל טנ בונו, נה בוד רי ה כש אי רש מנ ל בש כי תנ סש הי לש

םאת ז תוב (ויקרא יג) בש כה םאת, של ן ז בל ם אל א עי לה ס אל נה כש םא ני בונו, ל י רי ני פש אות לי רה הי ה לש רוצל י של ל מי כה שום של מי
אות רה הי ד לש וי ל דה לותו של דש תנ שש ל הי כה יך. וש נל ה פה זל חל ק אל דל צל י בש ני ר, אמ אומי מו וש צש חנ ענ בי שנ ד מש וי דה ש. וש קםדל ל הנ רםן אל המ םא אנ יהב

ה. לה עש י מנ פי לנ אוי כש רה םאת כה ן ז בל אל בש

יהה קונל תי ה בש עה שה הנ ה  ן אותה קי תי וש ם,  עולה בה בונו  טוב רי יענ  הודי וש ר  בםקל ת הנ לנ פי ן תש קי ם תי הה רה בש ה, אנ אל רש תי וש םא  ב
ייש ין וש ייש די ם של עולה יענ בה הודי ה, וש חה נש ת מי לנ פי ן תש קי ק תי חה צש ר. יי בםקל ם בנ הה רה בש ם אנ כי ינשש תוב (בראשית כב) ונ כה אוי, של רה כה

ם. עולה ת הה דון אל לה יל וש צי הנ יהכול לש ן של יה דנ

ן כי אוי, לה רה ה כה זל ם לה קםדל ם מי דה ן אה ן בל קי םא תי ל ה של ן מנ קי תי זו של ה הנ לה פי תש יל הנ בי שש ית, ובי בי רש ת ענ לנ פי ן תש קי עמקםב תי ינ
מותו. ר כש חי ה אנ ן אותה קי םא תי ה ל עה ה שה ד אותה ענ ה. של בה צי י מנ תי מש ר שנ של םאת אמ ז ן הנ בל אל הה ר וש מנ אה מו וש צש ת ענ ח אל בנ שי

ים קי הי ה, וש פולה ה נש תה יש הה ה? של בה צי ה מנ ה זל ה. מנ בה צי ה מנ ם אםתה יהשל יו ונ שםתה אמ רנ ם מש ר שה של ן אמ בל אל ת הה ח אל קנ יי ן ונ כי לה וש
ה הודה י יש בי א רנ ם. בה עולה י הה ני ל בש כה ר מי עמשות יותי ר לנ בה דה לוי הנ עמקםב תה ינ י בש רי המ ה. של םאשה ל ר ן ענ מל צםק של יי ה. ונ אותה
י ה לי תה יש ה הה חוקה דש ר לו, של מנ ם?! אה י עולה יי יחנ חנ ני ה ומנ חורה סש ק בי ה עוסי תה יך אנ אי , וש תה עש ה יהדנ ל זל כה ר לו, וש מנ קו. אה שה ונש
ם מורה ר לש כה ם שה הל ת לה תי לה ם וש זונה מש ל בי די תנ שש י מי ני אמ ב, ונ רנ ית הה בי יום בש ל הנ ים כה די עומש ים, וש ני י בה ני י שש ייש לי ה, וש עה שה הנ

ה. תורה קו בנ סש ענ ינ י של די כש

ה? זל ח הנ בנ של ה הוא הנ אםד. מנ כגתו מש לש ן מנ כם תי יו ונ בי ד אה וי א דה סי ל כי ב ענ למםה יהשנ ר, (מלכים-א ב) ושש מנ אה ח וש תנ פה
ט) (בראשית  תוב  כה וש אםד.  מש כגתו  לש מנ ן  כם תי ונ ז  אה וש ים,  שי דה קר הנ ש  קםדל יהה  לל עה ם  שה וש יהה  תי שש ן  בל אל ין  קי תש הי של א  לה אל
ס נה כש םא ני ה, ל מה ה עי אל רש םא ני ל י של יד, ומי מי תה ה  בה קו  שש הוא חי רוך  בה דוש  קה י הנ רי המ ם. של ית עולה רי כםר בש זש לי יהה  יתי אי ורש

ם. ית עולה רי כםר בש זש יהה לי יתי אי תוב ורש ה כה ל זל ענ בונו. וש י רי ני פש לי

גו', וש חות  צש מי ל  ענ ו  תה יתה  וי תש הי וש ט)  (יחזקאל  ר  מנ אל נל של מו  כש ? סוד הוא,  יהה יתי אי ורש ה  זל ה  מנ  , יהה יתי אי ורש
ר. שה בה בנ דוש של קה אות הנ ם הה ה רםשל ים, זל רי ייש אומש ם. וש יהל לי אות עמ רה הי לש

או ייצש של יון, וכש לש סוד על ת בש דל ם עומל עולה ית בה אי רש ני ת זו של של ל קל בה ך] אמ כםל הוא. [כה אי הנ דנ ה, ונ הודה י יש בי ר רנ מנ אה
י, הודי ר לו אותו יש מנ ה. אה לה עש בנ ת לש טל של קנ תש מי זו של ה הנ לה כנ ים כנ ני וה גש ט בי שי קנ תש הי ת זו לש של ה קל ידה לות, עמתי גה הנ ל מי אי רה שש יי
ם עולה ת זו בה של ה קל אל רה תי ד של יחנ ענ שי י מה לי גש רנ ה לש פל צנ ל תש י] אנ ר לי מנ ם, [אה עולה הה ק מי לי תנ סש יהה מי הה של א, כש בה י אנ ר לי מנ ך אה כה

. יחנ שי מה ה לנ פי ז צנ אה ם, וש עולה ר לה יואנ ים וש ירי אי ים מש ני וה גש ת בי טל של קג ן] מש נה עה [בל

יא הי רון [וש כה זי ית לש אי רש ים, ני שוכי ים חמ ני וה גש ית בי אי רש ני ת של עי כה ם. וש ית עולה רי כםר בש זש יהה לי יתי אי תוב ורש כה נו? של ן לה יי ננ מי
ת טל של קנ תש מי ה של לה מו כנ קון כש תי ת בש טל של קג ים ומש ירי אי ים מש ני וה גש ית בי אי רש ן ני מנ אותו זש ל בש בה בול. אמ םא מנ םא יהב ל כםר] של זש לי
ר. פה עה הל מי ה  ימה יקי לות וי גה יא בנ הי זו של ית הנ רי בש ת הנ רוך הוא אל דוש בה קה כםר הנ זש יי ם, וש ית עולה רי כםר בש זש ז לי אה ה, וש לה עש בנ לש
ם יהל להי ת ה' אל דו אי בש עה תוב (ירמיה ל) וש כה ם. וש כה לש יד מנ וי ת דה אי ם וש יהל להי ת ה' אל שו אל קש תוב (הושע ג) ובי כה הו של זל
ת. לל נםפל יד הנ וי ת דה כנ ת סג ים אל קי ר (עמוס ט) אה מנ אל נל מו של ר. כש פה עה ים מי קי ר אה של ם. אמ הל ים לה קי ר אה של ם אמ כה לש ד מנ וי ת דה אי וש

ר. פה עה הל ה מי ימה קי המ לנ ם וש ית עולה רי כםר בש זש יהה לי יתי אי ה ורש ל זל ענ וש

ר של תוב (ישעיה נד) אמ כה של הו  זל ה. וש רונה כש זי ל וש אי רה שש ת יי לנ אג ה גש תורה ה בנ רה כש זש ני ך  שום כה מי א, של בה אנ ך  ר כה מנ אה וש
ך. ר בה עה גש ך ומי יי לנ צםף עה קש י מי תי עש בנ שש ן ני ץ כי רל אה ל הה י נםחנ עוד ענ עמבםר מי י מי תי עש בנ שש ני

ן ים מי אי יםצש ר הנ מנ ה אה מה , לה י נםחנ ני יו בש הש יי תוב ונ כה ן של יוה ר, כי מנ ר אה זה עה לש י אל בי ה. רנ בה תי ן הנ ים מי אי יםצש י נםחנ הנ ני יו בש הש יי ונ
יו נה ידו בה ך הולי ר כה חנ י אנ רי המ ן, של א, כי בה י אנ בי ר לו רנ מנ ה? אה בה תי הנ או מי םא יהצש ל יו לו של ים הה רי חי ים אמ ני י בה כי ה? וש בה תי הנ
ת. יהפל ם וה חה ם וש ה שי בה תי ן הנ ים מי אי יםצש תוב הנ ן כה כי לה ה. וש בה תי הנ או מי םא יהצש ם ל הי גו', וש ם וש דםת שי ה תולש לל תוב אי כה ים, של ני בה

ל רו של פש סי ם וש עולה נוך בה ל חמ רו של פש רוך הוא סי דוש בה קה ן הנ תנ נה של ם כש עולה צוי בה י מה יתי יי לו הה ר, אי מנ עון אה מש י שי בי רנ
ים רי בה דש עו בי טה ם וש הל ל בה כי תנ סש הי ים לש מי כה חמ ל הנ שו כה שש םא חה י ל ים, כי שי נה אמ ין הה או בי צש מה םא יי ל ק של זי חנ תש י מי יתי יי ם, הה דה אה
ם ים אותה ירי תי סש ים ומנ רי בה ים דש עי ם יודש עולה י הה מי כש ה חנ ני ת הי עי כה ת, וש רל חל שות אנ רה ה לש יונה לש שות על רה יא מי הוצי ים לש רי חי אמ

ם. בונה ת רי עמבודנ ים בנ קי זש חנ תש ומי

ן קנ ר, זש תה סש ני יר הנ מי טה וות הנ דש חל ל הנ ת כה ונ דש ר חל עורי מש של כש א], של תה פש סודות [תוסל סוד הנ י בש אתי צה ה מה סוק זל ופה
םאל מ שש יר לנ אי יון, ומי לש על ה  חה שש ן מי מל של ין בש יהמי יר לש אי וות מי דש חל ל הנ ת כה ונ דש יק. חל קי אור דנ נו  מל יר מי אי ים מי ני קי זש הנ
ן תה ני ה וש רוחנ עולה ת וש רל עורל תש ים. רוחנ מי די דה י צש ני ל שש ן] של מה גה רש אנ ל הה ה [של וה דש חל ע בש צנ מש אל יר לה אי טוב, מי ן הנ יי ינ ת הנ ונ דש חל בש

. רוחנ בה

רוחנ ת הה רל ית. עובל רי בש ה בנ קה בש דה ת של חנ ית אנ רי את בש לש יוצי תוך שה לש. מי שה ים לש סי נה כש לש ני ה. שה זל ה בה ים זל קי בי דש
ה בה תי נםחנ וש ים. וש ני ה בה לשה שש רות מי בש ענ תש , ומי רוחנ ים רוחנ בש קי בה דש ים, ני די דה י צש ני שש ת בי נל תל ני של נו. כש מל ת מי רל בל ענ תש ה ומי עולה הה
ד צנ בש ם של ת. שי יהפל ם וה חה ם וש ה - שי בה תי הנ תוך  מי או  יהצש ם של ה הי לל אי ים, וש יוני לש על ת הה לשל שש מו  ה, כש לשה ם שש הל מי או  יהצש

ם. ל אותה כולי ן של מה גה רש ת אנ םאל, ילפל מ ד שש צנ בש ם של ין, חה יהמי

ן כי לה י. וש מוני דש קנ הנ ש  חה ל נה ה של אה מש טג הנ רות רוחנ  עורש תש ים. הי יגי ת סי חנ ב תנ הה זה ת הנ מנ ן, זגהמ ענ נה י כש בי ם הוא אמ חה וש
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יך שי חש הל ן של ענ ננ ל, אותו כש לי קנ תש הי ן של ענ ננ ם. אותו כש עולה ל הה לות ענ לה יא קש בי הי ן. של ענ נה י כש בי ם הוא אמ חה ר, וש מנ אה ם וש שנ רה
יות. רי בש י הנ ני פש

ם, עולה ת הה יך אל שי חש הל ן, אותו של ענ נה י כש בי ם הוא אמ חה תוב וש כה ה של א זל לה ם, אל ל כגלה לנ כש א מי םא יהצה ם] ל ן [כגלה כי לה וש
ן. ענ נה י כש בי ם הוא אמ חה ר וש מנ אה ץ וש פנ יהד קה א מי לה ך, אל י כה בי ת הוא אמ ילפל ך או  י כה בי ם הוא אמ שי ה וש ל זל לנ כש תוב בי םא כה ל וש

אי. דנ ונ

ל יום של יהה קי םא הה ן ל יי דנ עמ ץ. של רל אה ם בה רה בש עמבםר אנ ינ ונ תוב? (בראשית יב)  ה כה ם, מנ הה רה בש א אנ בה של ה, כש ל זל ענ וש
ים, יקי די ל צנ אי רה שש יו יי הה של דוש. כש יון קה לש ם על ס שי ני כה יי ה וש זל ם הנ שי א הנ ייצי ם של עולה ל לה אי רה שש ל יי ע של רנ או זל םא בה ל בות וש אה הה

ן. ענ ננ ץ כש רל ר - אל חי ם אנ ל שי ץ ענ רל אה ה הה אה רש קש כו, ני םא זה ל של ל. כש אי רה שש ץ יי רל ה - אל זל ם הנ שי ל הנ ץ ענ רל אה ה הה אה רש קש ני

ם. עולה ל הה לות ענ לה יא קש בי הוא הי יו. של חה אל ילה לש הש ים יי די ד עמבה בל ן על ענ נה רור כש ר אה םאמל י תוב (שם ט) ונ ה כה ל זל ענ וש
ם חה ם וש תוב שי ה כה ל זל ענ ים. וש די ד עמבה בל תוב על כה ה של נו מנ יש ה, הנ מה הי בש ל הנ כה ה מי תה רור אנ תוב? (שם ג) אה ה כה ש מנ חה נה ובנ

נו. רש מנ אה מו של ה, כש בה תי ן הנ ים מי אי יוצש י נםחנ הנ ני ה בש לל ת אי לשל ת. שש יהפל וה

נו סוד יש ץ, הנ רל אה ל הה ה כה צה פש ה נה לל אי יון. ומי לש ל סוד על יום של קי ם, הנ עולה ל הה ל כה יום של קי , הנ י נםחנ ני ה בש לל ה אי לשה שש
ת לשל שש ל  של כםחנ  בנ ן  גה הנ ת  אל ה  קל שש מנ א,  יוצי וש ענ  שופי של ר  הה נה אותו  של כש של ים.  יוני לש על הה ים  ני וה גש הנ ת  לשל שש ל  של ה]  [זל
דוש קה בוד הנ כש אות של רש הנ רו, לש בי חמ לול בנ ד כה חה אל ד וש חה ל אל ה כה טה מנ לש ים של ני וה גש ים הנ די רה פש ם ני שה לו. ומי לה ים הנ יוני לש על הה

ים. תוני חש תנ ים ובנ יוני לש על ד בה חה הוא אל ה, וש טה מנ ה ולש לה עש מנ ט לש שי פנ תש רוך הוא הי בה

ים ני וה ת גש לשל ל שש ה של אל רש מנ ה, ומי שה דג קש ד הנ צנ ים מי אי בה ם של ל אותה כה לו בש לה ים הנ ני וה גש ת הנ לשל ר, שש זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ים די רה פש ני יך  א אי צה מש גות תי רה דש סוד הנ ל בש כי תנ סש תי של ת, וכש רל חל אנ הה רוחנ  ד הה צנ ים מי אי בה ם של ל אותה כה ים לש די רה פש ני לו  אי
ל ים] של די דה צש נורות, [הנ צי ה הנ עה בש שי ים וש רי שש ם על ל אותה סוד של ה בנ טה מנ ים לש סי נה כש ני ד של ים, ענ די דה צש ם הנ ל אותה כה ים לש ני וה גש הנ

הומות. תש ת הנ ים אל סי כנ מש תות של לה דש הנ

ה לה גי ם וש בודה כש ה בי רוך הוא רוצל דוש בה קה הנ ים של יקי די צנ ל הנ ם של קה לש י חל רי שש ים. אנ יוני לש ים על מי כה חמ לנ כםל יהדוענ  הנ וש
ם. יעה הודי יתו לש רי יו ובש אה ירי תוב (תהלים כה) סוד ה' לי ם כה יהל לי ים, עמ יוני לש ה על מה כש י חה רי תש ם סי הל לה

חםק רה צות מי א עי לל יתה פל שי י עה ך כי מש ה שי ך אודל מש רומי ה אמ תה י אנ להנ ר, (ישעיה כה) ה' אל מנ אה ר וש זה עה לש י אל בי ח רנ תנ פה
ענ יודי י של ל מי כה שום של בודו, מי כש חנ לי בי שנ רוך הוא ולש דוש בה קה בוד הנ כש ל בי כי תנ סש הי ם לש דה י אה ני בש ה ייש לי מה ן. כנ ה אםמל מונה אל
ה לה עש מנ כות לש רה ה בש בל רש מנ א של לה םא עוד - אל ל צונו, וש ת רש ה אל הוא עושל רוך  בה דוש  קה אוי, הנ רה כה בונו  ת רי אל חנ  בי שנ לש

ה. טה מנ ולש

רוך דוש בה קה הנ ה, וש טה מנ ד לש מה חש נל ה וש לה עש מנ יב הוא לש בי מו, חה ת שש ד אל ינחי בונו ולש ת רי חנ אל בי שנ ענ לש יודי י של ן, מי ל כי ענ וש
ר. אה פה תש ך אל ר בש של ל אמ אי רה שש ה יי תה י אנ די בש י ענ ר לי םאמל י תוב (שם מט) ונ יו כה לה עה בודו], וש כש חנ בו [בי בי תנ שש הוא מי

ע טנ נה ה וש שה ה] גםרש בה כש רנ תש ן [ני דל ן עי גנ ר מי מנ ד אה חה י. אל י יוסי בי רנ ה וש הודה י יש בי ם. רנ רל ע כל טנ יי ה ונ מה דה אמ יש הה ל נםחנ אי יהחל ונ
ים לובי בש צו לי נש צש ני רות וש ה פי תה שש אותו יום עה ה, ובש ל אותה תנ שה ה וש ר אותה קנ עה ה, וש תה יש ץ הה רל אה ר בה מנ ד אה חה אל אן. וש ה כה אותה

ר. כי תנ שש ן ומי יי ינ הנ ה מי שותל ה וש ט אותה יהה סוחי הה ים, וש בי נה עמ ונ

ם דה ק אה דנ בה א של טש אותו חי דםק בש בש לי ה נםחנ  צה רה של ה. כש זל סוק הנ פה אן בנ ה הוא כה מה כש חה ר, סוד הנ מנ עון אה מש י שי בי רנ
ן יוה ם. כי רל אותו כל דםק בש בש ים לי בי נה ט עמ חנ םא יהכםל. סה ל ם, וש עולה ן הה קי תנ ת ולש ענ דנ א לה לה ק בו, אל בי דנ תש הי י לש די םא כש אשון - ל רי הה
ת. רל תל סש ה ני תה יש הה ם של עולה ל הה ה של צה רש ה פי לה ל, גי גנ תש יי ן ונ כי לה עממםד. וש יהה לו כםחנ לנ םא הה ל ל, וש גנ תש יי ר ונ כה שש יי ז] ונ ה, [אה זל יענ לה גי הי של

ם. רל ה כל ל אותה ה של לה הר תוך אה ה. בש יתה ח בי תנ ל פל ב אל רנ קש ל תי אנ תוב וש ה כה ל זל ענ "א. וש הי תוב בש לה, כה הר תוך אה בש

ה עמלל ם תנ תות? אי שש קום לי אותו מה ן בש יי ם ינ הל ן לה תנ י נה י מי כי ן, וש יי י ינ תויי יו שש הה ינו של ני שה רםן של המ י אנ ני ה בש זל מו  כש
י ה' ני פש יבו לי רי ינקש תוב (ויקרא י) ונ כה תו, של ן שה יי אותו ינ אי מי דנ א ונ לה ך! אל םא כה ן - ל יי תו ינ שה ים של צופי יו חמ הה ך של תש עש דנ בש

ד. חה ר אל בה כםל דה הנ ה. וש רה ה זה שה אי ך מי רש מה שש ם (משלי ז) לי תוב שה כה ה, וש רה ש זה אן אי תוב כה ה. כה רה ש זה אי

קום ן מה תנ ני ר, וש אי בה תש ני מו של ן, כש ענ ננ י כש בי ם אמ ר חה עורי תש ה הי ל זל ענ ל. וש גנ תש יי ר ונ כה שש יי ן ונ יי ינ ן הנ תש מי יישש ה ונ מו זל ך כש כה וש
יום. נו אותו קי מל יר מי עלבי הל ינו, של ני שה ס אותו. וש רנ ית, סי רי בש סוד הנ יק בש די ה צנ יהה זל הה ה של לט. ומנ שש ן לי ענ ננ כש לי

י רי המ ן. של ענ נה רור כש ר אה םאמל י ה ונ ל זל ענ ם. [וש עולה ל יהדו בה ה ענ לה חי תש רו בנ עורש תש לות הי לה קש י הנ רי המ רור, של ר אה מנ ן אה כי לה וש
כםל גו'. הנ ה וש מה הי בש ל הנ כה ה מי תה רור אנ ר אה מנ אל נל של מו  ילה, כש הש ים יי די ד עמבה בל ה]. על לה חי תש בנ ם כש עולה ל הה ענ לות יהבםאו  לה קש
י כי רש ים דנ עי יודש ם של אותה סוד הוא לש א. וש םא ייצי הוא ל רות, וש חי או לש ם ייצש כגלה ן. וש קנ תג םא יש הוא ל םא, וש ב יד לה תי עה ן לל קנ תג יש

ה. תורה י הנ ילי בי ושש

ר מי שה הי לש ם  דה אה י  ני בש לי ייש  ה  מה כנ יד.  מי תה י  די גש נל י  אתי טה חנ וש ע  דה אי י  ני אמ י  ענ שה פש י  כי נא)  (תהלים  ר,  מנ אה וש ח  תנ פה
כםחנ ק בש ק, רנ חה מש םא ני ל ה וש לה עש מנ או לש טש שום חל ם, רה דה א אה טה חה ר של חנ י אנ רי המ רוך הוא, של דוש בה קה י הנ ני פש ם לי יהל אי טה חמ מי

י. ננ פה ך לש וני ם עמ תה כש ית ני ך בםרי י לה בי רש תנ ר וש תל נל י בנ סי בש כנ ם תש י אי ר (ירמיה ב) כי מנ אל נל מו של ה, כש בה ה רנ שובה ל תש של

יהה ני ם שש ענ א בו פנ טה חה של ם. וכש ה רםשל ת - עושל חנ ם אנ ענ רוך הוא פנ דוש בה קה י הנ ני פש ם לי דה א אה טה חה ן של יוה ה, כי אי םא רש ב
תוב ז כה אה ה, וש ד זל צנ ה לש ד זל צנ ם מי תל כל ט אותו הנ שי פנ תש ית - מי ישי לי ם שש ענ א בו פנ טה ם. חה רםשל ר אותו הה ק יותי זי חנ תש - מי
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י. ננ פה ך לש וני ם עמ תה כש ני

א טש אותו חי ב של שנ ע, חה בנ ת של ל בנ ק של סל עי ל הה רוך הוא ענ דוש בה קה י הנ ני פש ך לי לל מל ד הנ וי א דה טה חה ן של יוה ה, כי אי םא רש ב
ם רםשל הה ר אותו  ערבנ מות. הה םא תה ל ך  אתש טה יר חנ עלבי ם ה' הל תוב? (שמואל-ב יב) גנ ה כה ים. מנ מי עולה יו לש לה ם עה שה רש ני

יו. נה פה לש מי

ה ן אותה תנ ה נה מה ם, לה עולה א הה רה בש ני יום של ך מי לל מל ד הנ וי ל דה ה של תה יש ע הה בנ ת של בנ ינו של ני י שה רי המ א, ונ בה י אנ בי ר לו רנ מנ אה
ב ל גנ ף ענ הוא - אנ רוך  בה דוש  קה ל הנ של כו  רש דנ ך  ר לו, כה מנ ה? אה זל ם לה קםדל י מי תי חי יהה הנ אורי הוא לש רוך  בה דוש  קה הנ
ה חל דש נו, ני מנ יענ זש גי הי ן של יוה ה. כי ל זל נו של מנ יענ זש גי מנ ד של ה ענ א אותה נושי ר וש חי ים אנ די קש לו, מנ יות של הש ם לי דה ן אה בל ת לש נל זגמל מש של
הוא רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש ה לי של קה וש ם,  עולה הה ק מי לי תנ סש ומי ך  ר כה חנ א אנ בה ה של זל ר הנ חי אנ י הה ני פש לי מי ה  א אותה שה נה ה של זל

ה. זל ר הנ חי אנ י הה ני פש לי נו מי מנ יענ זש גי םא הי ן ל יי דנ עמ של ם כש עולה הה ירו מי עמבי הנ לש

ץ רל אה ה הה נה תש ה ני מה א לה צה מש תי ייק וש דנ א וש ה, צי לה חי תש נו] בנ רש מנ אה י של פי י [כש תי חי יהה הנ אורי ה לש נה תש ני ע של בנ ת של בנ סוד של וש
ד. חה ר אל בה דה ד הוא וש חה כםל סוד אל הנ ה. וש ר זל בה א דה צה מש תי ל, וש אי רה שש או יי בה ם של רל טל ן בש ענ ננ כש ה לי דושה קש הנ

ים אי טה ם חמ אותה צונו מי בו ורש לי יר מי סי םא הי ה, ל שובה תש ב בי שה או וש טש ל חל ה ענ הודה ב של ל גנ ף ענ ד, אנ וי ה, דה אי םא רש ב
ת ענ שש יו בי לה ג עה רי טש יקנ וי ם  הל ד מי חה רםם אל גש יי א  מה יד של מי ם תה יהל לי ד עמ חנ י פה ע, כי בנ ת של ל בנ א של טש חי אותו  א ומי טה חה של

צונו. רש נו ומי מל ם מי ח אותה כנ םא שה ן ל כי לה ה, וש נה כה סנ הנ

י די גש י נל אתי טה חנ ע. וש דנ י אי ני ם אמ דה י אה ני י בש אי טה ם חמ הל לויות בה תש גות של רה דש ל הנ ע - כה דה י אי ני י אמ ענ שה י פש ר, כי חי ר אנ בה דה
ם עולה ם הה סי בנ תש ז הי אה מות, וש לי שש ה בי ירה אי הי למםה וש א שש בה ד של ה ענ תה אה מש טג ה מי אה םא יהצש ל ה של נה בה לש ת הנ ימנ גי יד - זו פש מי תה
תו. נה אי ת תש חנ תנ וש נו  פש ת גנ חנ תנ יש  ח אי טנ בל ל לה אי רה שש יי ה וש הודה ב יש יישל תוב (מלכים-א ה) ונ כה ח, של טנ בל ל לה אי רה שש יי בו  יהשש וש
ר מנ אל נל מו של םא, כש ב יד לה תי עה יחנ לל שי מה ך הנ לל םא מל יהב ד של ם ענ עולה הה ק מי סה פש םא ני ל יד, וש מי י תה די גש י נל אתי טה חנ ה - וש ל זל ם כה עי וש

ץ. רל אה ן הה יר מי עמבי ה אנ אה מש טג ת רוחנ הנ אל (זכריה יג) וש

ק. זה חה יש  יהה אי ה, הוא הה אי םא רש י ה'. ב ני פש ד לי יי בור צנ רםד גי מש ני ר כש מנ ן ייאה ל כי י ה' ענ ני פש ד לי יי בםר צנ יהה גי הוא הה
ם. הל יות בה רי בש ל הנ ה של ידה צוד צי ע לה יהדנ ש, וש יהה לובי אשון הה רי ם הה דה י אה בושי לש

ט יהה שולי הה וש ה,  רה זה ה  עמבודה ת הה עמבודנ ר  חנ ת אנ כל לל יות לה רי בש ת הנ ה אל תל פנ יהה מש רוד הה מש ני ר,  זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ם. דה י אה ני בש ים אותו  די עובש ם, וש עולה ל הה יט של לי הוא שנ ר של יהה אומי הה ם, וש עולה י הה ני ת בש חנ אל צי ננ ים ומש בושי ם לש אותה בש

ים. תוני חש תנ ד בנ רנ ים ומה יוני לש על ד בה רנ מה ה, של לה עש מנ לש יון של לש על ך הה לל מל ד בנ רנ מה רוד? של מש מו ני א שש רה קש ה ני מה לה וש

יט לי שנ הוא הנ ר של מנ אה בונו וש רי ד בש רנ ם, ומה הל ך בה לנ ם ומה עולה י הה ני ר] בש אה ל [שש ל כה ט ענ לנ ים הוא שה בושי ם לש אותה בש
ר מנ ם. אה עולה בון הה ת רי ר עמבודנ חנ אנ את מי צי ם לה דה י אה ני ך בש שנ מה ד של יו, ענ רה חמ יות אנ רי בש ת הנ ה אל תל פנ יהה מש הה ם, וש עולה ל הה של

יון. לש ים סוד על רי בי חמ ם הנ הל ים בה עי לו יודש לה ים הנ בושי לש עון, בנ מש י שי בי רנ

נםתו בה הי ת בש יי בנ הנ ח, (מלכים-א ו) וש תנ עון פה מש י שי בי ים. רנ די חה ים אמ רי בה ת ודש חה ה אל פה ץ שה רל אה ל הה י כה הי יש ה. ונ נה שש מי
םא י ל כי - וש נםתו  בה הי ת בש יי בנ הנ נםתו. וש בה הי ת בש יי בנ ע בנ מנ שש םא ני ל ל זל רש י בנ לי ל כש ן כה זל רש גנ הנ בות וש קה ה ומנ נה בש ע ני סה ה מנ מה לי ן שש בל אל

נםתו?. בה הי ה בש ה זל ם? מנ יו שה הה ים של ני מה אה ל הה כה למםה וש ה אותו שש יהה בונל הה

א לה ה? אל של יעה הו תי ה, מנ שה קש יא מי ם הי ה. אי נורה מש ה הנ של יעה ה תי שה קש תוב (שמות כה) מי כה מו של ך הוא, כש א כה לה אל
ה עמשות אותה ים לנ ני מה אה ת הה ד אל מי ה, לי עמשל מנ עמשות הנ ילו לנ חי תש הי ן של יוה מו. כי צש ענ ה הוא מי עמשה ס ננ ני אות וש כםל בש אי הנ דנ ונ

ן. כי ם לה קםדל ים מי עי יו יודש םא הה ל ה של מנ

נהה בש ני נםתו, הוא  בה הי תוב בש ן כה ל כי ענ וש ם,  יהדה ל  ה ענ תה רש הוא שה רוך  בה דוש  קה ת הנ כנ רש בי שום של ם? מי ענ טנ ה הנ מה
ל אותו ם של רםשל ם הה יהל יני עי ק מי לי תנ סש םא הי ל עמשות, וש יל לנ חי תש הנ לש יך  ים אי ני מה אה מוד לה לי ת הנ ד אל מי הוא לי מו, של צש ענ מי

ת. יי בנ ל הנ ה כה נה בש ני ד של ים, ענ עושי ים בו וש לי כש תנ סש ש, ומי מה ה מנ עמשל מנ הנ

ה תה רש שה וש ה  אה ובה ה  עה סש נה ע, של סה אי. מנ דנ ונ ה  מה לי ן שש בל יו"ד, אל ד  סי תוב חה ה כה מה לי ה, שש נה בש ני ע  סה מנ ה  מה לי שש ן  בל אל
ם. תה עש דנ םא מי ל עמשות של ם לנ יענ יהדה סי הי ע, של סה ה]. מנ עמבודה ה הה תה שש על נל ם וש ה יהדה עה סש נה ע, של סה ה [מנ עמבודה ה הה תה שש על נל ם וש יהל לי עמ
ע, מנ שש םא ני ל ל זל רש י בנ לי ל כש ן כה זל רש גנ הנ בות וש קה נות. ומנ חמ מנ ת הנ ע אל סנ מנ ם (במדבר י) ולש תוב שה כה ע, וש סה אן מנ תוב כה כה

ס. ני ם אות וש יהה עי כםל הה הנ עמשות, וש ים לנ לי כי ר הנ אה שש כו לי רש טה צש םא הי ל ר, של בה ע דה מנ שש םא ני ל כםל וש ע הנ קנ יר בה מי שה הנ שום של מי

ת כל לל ענ לה יודי ם וש הל ק בה סי ענ תש מי י של ל מי קו של לש י חל רי שש ה. אנ תורה י הנ רי בש ם די ים הי יבי בי ה חמ מה עון, כנ מש י שי בי ר רנ מנ אה
תוך ה מי לה בודו, עה כש בוד לי עמשות כה רוך הוא לנ דוש בה קה צון הנ רש ה בי לה ר עה של אמ נםתו. כנ בה הי ת בש יי בנ הנ ת. וש מל ך אל רל דל [בו] בש

ה. דועה ה יש ינה אי ת של רל תל סש ני ה הנ בה שה חמ מנ ה הנ ל אותה קום של מה הנ ט מי שי פנ תש הי ט, וש שי פנ תש הי צון לש ה רה בה שה חמ מנ הנ

ת טל של פנ תש מי של ז, כש אה ים. וש יי הוא רוחנ חנ סוד של ענ בש יד נובי מי תה קום של מה רון, הנ גה ית הנ בי ה בש שורה ת וש טל של פנ תש מי ד של ענ
תוב (ירמיה י) הוא כה ים, של יי ים חנ להי יא אל הי ה הנ בה שה חמ מנ את הנ רי קש ני ה,  זל קום הנ מה ה בנ שורה וש יא  הי ה הנ בה שה חמ מנ הנ

ים. יי ים חנ להי אל

הוא ם, וש לי יש שה עמקםב אי א ינ יוצי ד, וש ים ינחנ לולי ם כש יי ש רוחנ ומנ או אי ם יהצש שה לות, מי גנ תש הי ט ולש שי פנ תש הי ה לש צה עוד רה
לוי. גי ת בש ענ מנ שש אי ני שנ חמ ת בנ רל תל סש ה ני תה יש הה ה של בה שה חמ מנ אן הנ כה ע. מי מה שש ני א וש יוצי ד של חה קול אל
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בור די הנ א  יוצי ז  אה וש ם,  יי תנ פה שש בנ יש  קי ומנ ה  זל הנ קול  הנ ה  כל ומנ לות,  גנ תש הי לש זו  הנ ה  בה שה חמ מנ הנ ת  טל של פנ תש מי עוד 
ד. חה כםל אל הנ ים, וש ני פש ה בי תה יש הה ת של רל תל סש ה ני בה שה חמ ה מנ כםל הוא אותה הנ ע של מה שש כםל. ני ה הנ לל גנ כםל ומש ים הנ לי שש מנ של

ר של אמ תוב כנ םא כה נםתו. ל בה הי ת בש יי בנ הנ ז - וש קול, אה הנ אותו  כםחנ  בור בש ה די עמשל ננ וש טות זו  שש פנ תש ה הי יעה גי מנ ן של יוה כי
מו. ה לו אי רה טש עי ה של רה עמטה תוב (שיר ג) בה כה ר. וש אי בה תש ני מו של ה, כש מה לי ן שש בל ם. אל ענ ם ופנ ענ ל פנ כה נםתו, בש בה הי א בש לה ה, אל נה בש ני

ל ן כה זל רש גנ הנ בות וש קה ה. ומנ טה מנ ענ לש נוסי ה וש שורל ה וש לה עש מנ לש א מי ה. יוצי חוצה ענ הנ נוסי ה וש שורל ים וש ני פש בי א מי יוצי ע, של סה מנ
יא הי של ה כש ימה ני פש לו  בש קנ תש םא הי ל וש עו  מש שש םא ני ל ים בו, וש לויי ם תש כגלה תונות של חש תנ גות הנ רה דש ר הנ אה שש לו  ל - אי זל רש י בנ לי כש
ים קי יונש וש ה  וה דש חל ים בש די ם עומש ת, כגלה קל יונל יא  הי של ז, כש אה וש נםתו.  בה הי בש הו  זל וש ם,  שה ינוק מי לי וש ה  לה עש מנ ז לש חי אה הי ה לש עולה
רוד. מות פי עולה ל הה כה ם בש הל ין בה אי ד, וש חה חוד אל יי ד, בש חה סוד אל ים בש די מות עומש עולה ל הה ז כה אה כות, וש רה בש ים בי אי לש מנ תש ומי

נו. מנ תש הי ה של מנ ם לש יהל די צי ים לש די רה פש ני ים וש טי שש פנ תש ם מי ם, כגלה קה לש ים חל לי ד נוטש חה אל ד וש חה ל אל כה ר של חנ אנ

מונו דש אותו קנ ם - מי דל קל ם מי עה סש נה י בש הי יש ך? ונ ר כה חנ תוב אנ ה כה גו'. מנ ת וש חה ה אל פה ץ שה רל אה ל הה י כה הי יש ה, ונ אי םא רש ב
כות לש מנ םאש הנ הוא ר ים, וש די דה צש ם הנ ל אותה כה ים לש די רה פש ם ני שה י מי רי המ ר. של עה נש ץ שי רל אל ה בש עה קש או בי צש מש יי ם - ונ עולה ל הה של

ר. זי פנ תש הי לש

ה. ה זל כה כה אי של דנ ד? ונ רי פה ם יי שה ן ומי גה ת הנ קות אל שש הנ ן לש דל עי א מי ר יםצי הה נה תוב (בראשית ב) וש ה כה ני ר, הי םאמנ ם ת אי וש
תוב כה רוד, של ים ייש פי עי נוסש של רוד. וכש ין פי ינוק אי ם לי ים שה סי כגנה ם מש ר הי של אמ כנ רוד, וש ם ייש פי שה ים מי עי נוסש ן של יוה כי של

ר. אי בה תש ני מו של ה, כש עה קש או בי צש מש יי ם ונ דל קל ם מי עה סש נה י בש הי יש ונ

ת חנ ה אנ מונה אל ד ול חה ש אל שםרל ר וש קה עי יסוד וש ם בי עולה י הה רי ז המ אה ים, של די חה ים אמ רי בה ת ודש חה ה אל פה ץ שה רל אה ל הה י כה הי יש ונ
ה, עה קש או בי צש מש יי כםל. ונ ת הנ מוננ ם אל עולה ר הה קנ אשון עי רי הה ם, מי דל קל ם מי עה סש נה י בש הי יש תוב? ונ ה כה רוך-הוא. מנ דוש-בה קה בנ

או]. צש מש יי ה [ונ יונה לש על ה הה מונה אל ת הה חנ תנ ה מי או בה יהצש או וש צש ה מה יאה צי מש

ת. רל חל שות אנ רה ז בש חי אה הי ע לש סנ ם נה שה י מי רי המ ל. של בל תו בה כש לנ מש ית מנ אשי י רי הי תש רוד, ונ מש ני תוב בש ה כה ה מנ אי םא רש ב
ת. רל חל שות אנ רה ה לש יונה לש על שות הה רה את מי צי ם לה בה לי עו בש סש ם נה שה ר. מי עה נש ץ שי רל אל ה בש עה קש או בי צש מש יי אן, ונ כה וש

סתרי תורה

ים רי בש דנ מש יו  םא הה ל וש ה,  ים אותה ירי כי ת מנ רי שה י הנ כי אמ לש מנ של ש  קםדל שון הנ לש ים בי רי בש דנ ל מש דה גש מי הנ וש יר  עי י הה ימי קי מש
ים כי אה לש מנ ת של רל חל שון אנ לה ים בש רי בש דנ א מש לי מה לש אי גו'. של ם וש הל ר מי צי בה םא יי ה ל תה ענ תוב וש כה ך  שום כה ת, מי רל חל שון אנ לה בש
א לה ינו אל ים אי די שי ה הנ עמשי מנ ן של יוה עמשות, כי בו לנ שש ם חה הי יבות של שי חמ ה הנ רה סש חש ה, נל ים אותה ירי כי יו מנ םא הה ים ל יוני לש על

ר. םא יותי ל ם וש דה י אה ני ה בש אי רש מנ ד לש חה ע אל גנ רל בש

ה, גה רש ם דנ הל ה לה פה לש חנ תש םא הי ל יהה, וש רש ל בג ת ענ חנ אנ ת וש חנ ל אנ יונות כה לש גות על רה ים דש עי יו יודש הה ים, של די חה ים אמ רי בה ודש
יר נו עי ה לה נל בש ה ני בה תוב הה כה ה, של מה כש ל חה ה של צה ה, עי עה ה רה צה עי עמצו בש יה תש ך הי שום כה ים. ומי די חה ים אמ רי בה תוב ודש ן כה כי לה וש
יו הה שום של תו, מי ת עמבודה עמבםד אל לנ וש ר  חי אנ ד הה צנ ת הנ ץ אל רל אה ק בה זי חנ לש צו  רה וש ה.  מה כש חה סוד הנ כםל הוא בש ל. הנ דה גש ומי

ש. קםדל ת הנ גנ רש ת דנ חות אל דש צו לי רה מות, וש עולה ים לה די ם יורש שה ים מי עי רה ים הה יני די ל הנ כה ים של עי יודש

יר עי א בש לה ץ אל רל אה ק בה זי חנ תש םא מי דוש ל קה ם הנ שי ים של עי יו יודש י] הה רי המ ה, [של יונה לש על ה הה מה כש חה "ל - זו הנ דה גש י"ר ומי עי
ך. ארי וה יד צנ וי ל דה דנ גש מי תוב (שיר ד) כש כה "ל - של דה גש גו'. מי יון וש יא צי ד הי וי יר דה תוב (שמואל-ב ה) עי כה י"ר - של ל. עי דה גש ומי
יות הש לי קומו, וש מש ץ מי רל אה ל הה דון כה ת אמ חות] אל דש ה [לי דוחל ץ של רל אה ר בה חי אנ ד הה צנ טון הנ לש יות שי הש לי שו  ה עה מה כש חה ובש

ץ. רל אה א בה רה חמ א אנ רה טש סי יור לנ די

ן ץ. פל רל אה ם בה ילה שי הש יי ינו של יני ה בי ק אותה זי חנ ה, נש לה עש מנ ם לש שי ר] הוא הנ חי אנ חוז [של אה מו של ם - כש נו שי ה לה עמשל ננ וש
ה. מה כש חה ה בש ה זל עמשל עמשות מנ ים לנ די ינחמ תש יו מי ן הה כי לה ץ, וש רל אה י הה ני ל פש ענ רו מי זש פנ תש יי ים של עי יו יודש ה הה יעה די פוץ - יש נה

לו לה גש קו בי זש חנ תש הי ם וש הל א [בו] בה טה ם חה דה אה מו של ה. וכש של קה ין הנ די ת הנ מנ ף זגהמ ה, תםקל בה קי ר ונש כה ר הוא זה חי אנ ד הה צנ הנ
יא בי הי אשון של רי ם הה דה י אה ני ם. בש דה אה י הה ני בש נו  ר בה של תוב אמ כה ר, של ק יותי זי חנ תש יי של שו  ם עה אן הי ם כה גנ ם,  עולה ל הה ענ
ל, דה גש יר ומי עי א בש לה ה אל זל ם הנ עולה טונו בה לש ין שי ה אי שה דג קש ד הנ צנ מו של ע. כש רה ד הה צנ ם, הנ עולה ל הה ר ענ חי אנ ד הה יט צנ לי שש הי וש

ם. עולה ה בה זל ע הנ רה ד הה צנ ת הנ יט אל לי שש הנ ל לש דה גש יר ומי נות עי בש ם לי בו הי שש אן חה ם כה גנ

ים רי בש דנ יו מש ם הה הי נו, וש בה ן של יה נש בי ל הנ ם של יהל עמשי ת מנ ל] אל אות [ענ רש ה לי זל דוש הנ קה ם הנ שי ת הנ חנ אות. נה רש ד ה' לי יירל ונ
גות רה דש ל הנ כה לו  בש לש בנ תש ה, הי שה דג קש ה הנ דה יהרש ן של יוה ים. כי יחי לי צש מנ יו  הה דושות וש גות קש רה ם דש ל אותה כה לש ש  קםדל שון הנ לש בי
ם שונה ל לש בי לש בי ך  ר כה חנ אנ וש יו.  הה של מו  ר כש יהשה ך  רל דל ים בש די עומש יו  םא הה ל וש לו,  עה ים  תוני חש תנ וש דו  יהרש ים  יוני לש על לו.  לה הנ

ם. עולה י הה די דש ל צי כה רו לש זש פנ תש הי שון וש ים לה עי בש שי בש

ל כה ין בש מי זה יהם וש הוא קנ ם, וש עולה י הה עמשי ל מנ חות של תש פש ם] מנ ל [ד"א אותה ים כה יהמי , ובו קנ יענ קי רה ד ייש בה חה ה אל נל מג מש
ים רי סוגש ים וש חי פותש יו  הה ה, וש זל ה הנ נל מג מש ל הנ ה של נוזה גש ה, הנ מה כש חה סוד הנ ים בש עי יודש יו  ם הה הי יום. וש י הנ עי גש רי עות וש שה הנ
ם, הל מי ע  ננ מש ני כםל  הנ ם,  הל לה של ר  מה אמ מנ הנ ל  בי לש בנ תש הי של לו]  כש תנ סש הי [של ן  יוה כי ם.  יהל פי ר  מנ אמ מנ בש ם  יהל עמשי מנ בש ים  יחי לי צש ומנ

ים. די דה צש ד הנ ה. צנ עה קש ה בי אותה או בש צש ן מה קה תג קום מש ומה

ל אותו לו] של ף [של עו. תםקל נש מש ני ק וש זי חנ ם לש צו הי רה ע, של רה ד הה צנ ה [אותו] הנ זל ן לש קה תג קום מש ה, מה עה קש או בי צש מש יי ונ



134

נו תש ני ל וש דה גש יר ומי נו עי ם בה הי מו של נות, כש חמ אות ומנ בה ם צש שה ה מי לה טש נה ד של ה, ענ עה קש ה בי אותה ע בש רנ פה הי לוי לש יהה תה ד הה צנ הנ
אותו י"ם, בש יהמי "ץ הנ קי לו בש פש נה לו וש המ בש י"ן. ני יהמי "ץ הנ קי את בש צי צו לה םא רה ל ם של ם אותה גו שה רש הל נל . וש יהה יהדל ם בש כםל] כגלה [הנ

מות. ה עמצה אה לי יא מש הי תוב (יחזקאל לו) וש ה כה ל זל ענ זו. וש ה הנ עה קש בי ה בנ לה חי תש כםחנ בנ ש הנ לנ חל נל קום של מה

ם. לל צל אותו  מות ובש ם עמצה אותה בש ך  ר כה חנ ף אנ תםקל ר הנ בנ שש ני ר. וש צנ נל דש בוכנ ים נש קי הי ם של לל צל הנ אותו  ה בש קה זש חנ תש הי וש
לוהנ ין אל אי ם של עולה י הה מי ל ענ כה עו  ז יהדש אה ר, וש בנ שש ם ני לל צל אותו  ם, וש יהל לי גש ל רנ ענ מו  קה וש מו  יש קנ תש ים הי אשוני ם רי אותה של
ד. חה יום אל כםל בש הנ יהה, וש רש זנ עמ ל ונ אי ישה יהה מי נש ננ י חמ די ל יש מו ענ ש שש די קנ תש הי עוד, של דו. וש בנ לש רוך הוא בי דוש בה קה י הנ עמדי לש בנ מי

גו'. ע"כ סתרי תורה. עמקםב וש דוש ינ ת קש ישו אל די קש הי תוב (ישעיה כט) וש ה כה ל זל ענ וש

נז) (ישעיה  ח,  תנ פה יהיא  חי י  בי רנ ם.  שי נו  לה ה  עמשל ננ וש ם  יי מנ שה בנ םאשו  ר וש ל  דה גש ומי יר  עי נו  לה ה  נל בש ני ה  בה הה רו  םאמש י ונ
ל, ב חובי י רנ לי ל] בש בל י הל לי ך [בש הולי קונו וש תי א מי יהם יוצי ר הנ של אמ כנ ן. של ש? כי רה גש י ייש יהם ני כי גו'. וש ש וש רה גש יהם ני ים כנ עי שה רש הה וש
ט קי שש י הנ שום כי ם? מי ענ טנ ה הנ ד. מה יורי ה וש עולל יו וש רש ל בג ב ענ םא יושי ל ן וש יי ה ינ שותל י של מי קומו, כש מש ש מי רי גה תש ש ומי רה גש ז ני אה

תו. פה שש ת לי נםפל טי ל הנ כה יהם וש ל הנ יט של טי ל אותו הנ יו כה ימה ים מי יאי מוצי יט. של טי ש וה פל יו רל ימה שו מי רש גש יי ל ונ םא יוכה ל

ך רל דל ים מי אי יוצש קון, של י תי לי ן בש יי י ינ תויי שש ים כי כי הולש ה וש ינה קי תש ך  רל דל ים מי אי יוצש ים של עי שה רש ם הה ה אותה זל מו  כש
י לי ת בש כל לל ם לה הל ם לה רנ ם גה יהל כי רש קום דנ י עי רי המ ל, של םא יוכה ט ל קי שש י הנ שום כי ם? מי ענ טנ ה הנ ה. מה מה עמקג ך  רל דל ה לש רה שה יש
ם יט, כגלה טי ש וה פל בור רל די ם, אותו הנ יהל פי בור מי ים די רי אומש ה של עה שה ם בש זה גש ל רג כה א של לה םא עוד, אל ל ט. וש קל י של לי קון ובש תי

ם. ים אותה אי מש טנ ים ומש אי מה טש ני ד של ה ענ חוצה ם הנ יהל פי ל מי גםענ ת וש נםפל ים טי יאי מוצי

א. מה לש עה ה בש נה מה זש שון הנ א לש לה ה אל בה ין הה ם. אי יי מנ שה בנ םאשו  ר ל וש דה גש יר ומי עי נו  ה לה נל בש ה ני בה הה רו  םאמש י ה, ונ אי םא רש ב
או, הוא טות בה שש רוך-הוא. בי דוש-בה קה ב לנ רי סה ה לש עה ה רה צה עי בש או  ם בה ם, כגלה יי מנ שה בנ םאשו  ר ל וש דה גש יר ומי עי נו  ה לה נל בש ני

בשטיפששות הנליב.

שות רה ה לש יונה לש שות על רה את מי צי י לה די או כש עות בה שש ל רי ה של מה כש חה ל בש בה ם, אמ בה לי חו בש קש טות לה א, שש בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ה. יונה לש ה על מה כש ל חה כםל ייש סוד של ר. ובנ בוד זה כה בודו לש יף כש לי חמ הנ ת, ולש רל חל אנ

קום ם מה הל ה לה לה גנ תש הי ה, וש רה שות זה יא רה הי םאת של ז ה הנ עה קש בי יעו לנ גי הי של ה, כש אי םא רש ל. ב דה גש יר ומי נו עי ה לה נל בש ה ני בה הה
יהד ים. מי תוני חש תנ נות בו הנ הה ב לי לי ת הנ ק אל זי חנ ת ולש בל של קום לה ה מה ני רו, הי מש יהם, אה י הנ גי תוך דש קוענ בש ה תה טון זל לש שי של

ל. דה גש יר ומי ה עי זל קום הנ מה ין בנ קי תש יר, ננ נו עי ה לה נל בש ה ני בה הה

ה מה ל. לה דה גש יר ומי ה עי קום זל מה ה לש נל בש ני ר, וש חי םא אנ ל ה, וש אה רש יי נו לש ילה לה הש ם] יי הל ן לה תנ ה [נה קום זל ם. מה נו שי ה לה עמשל ננ וש
ן ם. פל עמבםד שה ה לנ אה רש ם, יי נו שי ה לה עמשל ננ ן. וש קה תג קום מש אן מה י כה רי נו? המ מל נות מי הה ל לי םא נוכנ ל ה של לה עש מנ עמלות לש נו לנ לה

ם. עולה י הה די דש צי ר לי זי פנ תש ני רות וש חי גות אמ רה דש פוץ לי נה

ה הוא י מנ כי ץ. וש רל אה ה לה ינה כי שש ה הנ דה יהרש ים של מי עה ר פש של על ת מי חנ ל. זו אנ דה גש מי ת הנ אל יר וש עי ת הה אות אל רש ד ה' לי יירל ונ
ם יכל לי א ה' עמ ר (שמות ה) יירל מנ אל נל של מו  ין, כש די בנ יחנ  גי שש הנ אות לש רש א לי לה ה? אל זל ם לה קםדל מי ענ  יהה יודי םא הה ל אות, וש רש לי
אות רש א לי לה ם, אל דה אה י הה ני ת בש אות אל רש תוב לי םא כה י ל רי המ ל, של כי תנ סש הי אן ייש לש ל - כה דה גש מי ת הנ אל יר וש עי ת הה פםט. אל שש יי וש
ה גה רש דנ בנ יחנ  גי שש ה מנ לה חה תש הנ ין, בנ די הוא בש רוך  בה דוש  קה הנ יחנ  גי שש מנ ה של עה שה א בש לה ה? אל מה ל. לה דה גש מי ת הנ אל יר וש עי ת הה אל
יענ גי ה מנ ר זל בה דה שום של ים. ומי תוני חש תנ בנ ך  ר כה חנ אנ ים, וש יוני לש על ה בה לה חה תש הנ ה. בנ טה מנ לש ה של גה רש דנ בנ ך  ר כה חנ אנ ה, וש לה עש מנ לש של

ל. דה גש מי ת הנ אל יר וש עי ת הה אות אל רש תוב לי כה ה, של לה חה תש הנ ה בו בנ תה יש ה הה לה עש ל מנ ה של חה גה שש הנ ה, הנ לה עש מנ לש

נו ר בה של ם. אמ עולה ת לה ול ם מה רנ גה בונו וש רי ד בש רנ מה אשון של רי ם הה דה י אה ני ם? בש דה אה י הה ני ה בש ה זל ם. מנ דה אה י הה ני נו בש ר בה של אמ
ה. לה עש מנ נות לש בש צו לי רה מו] וש רש רו [גה מש אי אה דנ ן ונ יה נש ם - בי דה אה י הה ני בש

ילה הש ים יי די ה קה נל פם ית הנ ימי ני פש ר הנ צי חה ר הל ענ ים שנ להי ר ה' אל מנ ר], (יחזקאל מו) כםה אה מנ אה ח [וש תנ עון פה מש י שי בי רנ
הוא סוד ל בו, וש כי תנ סש הי ה ייש לש סוק זל פה . בש חנ תי פה יי ש  חםדל יום הנ חנ ובש תי פה ת יי בה שנ יום הנ ה ובש עמשל מנ י הנ מי ת יש של גור שי סה
ה מה גו', לה וש חנ  תי פה יי ש  חםדל יום הנ ובש חנ  תי פה ת יי בה שנ יום הנ ה? [ובש מה ה, לה עמשל מנ י הנ מי ת יש של גור שי ילה סה הש יי ר.  מנ אל נל של מו  כש

ה?]. עמשל מנ י הנ מי ת יש של ל שי ים של ם יהמי ל אותה גור כה ילה סה הש יי

יום חנ ובש תי פה ת יי בה שנ יום הנ ש. ובש קםדל ם הנ חםל עי ש הנ מי תנ שש הי םא לש ל גור של ילה סה הש ה יי ר זל ענ שנ חםל של י הנ מי לו יש א אי לה אל
ם ר עי בי חנ תש הי ה לש נה בה לש ה הנ ירה אי ז מש אה ש, וש קםדל ש בש ל קםדל רוך הוא] של דוש בה קה ל הנ מוש [של ז שי י אה רי המ , של חנ תי פה ש יי חםדל הנ

ש. מל של הנ

תון חש תנ ם הנ עולה חםל הה י הנ מי ם יש אותה י בש רי המ שום של חםל, מי י הנ מי ת יש של ם שי אותה ח בש תה פש םא ני ה ל ר זל ענ ה, שנ אי םא רש ב
ל. אי רה שש ץ יי רל אל ר בש של אמ ם חוץ מי עולה ל הה חםל ענ י הנ מי ת יש של ם שי ל אותה ים כה טי שולש זון, וש ני

יום ת ובש בה שנ יום הנ ל בש בה גור. אמ ה סה זל ר הנ ענ שנ הנ שום של ה, מי דושה קש ץ הנ רל אה ים בה טי םא שולש ים, ל טי שולש ם של אותה וש
םא ל ם, וש שה זון מי ני ה וש וה דש חל ם הוא בש עולה הה , וש תוחנ ה הוא פה זל ר הנ ענ שנ הנ שום של ים, מי טי םא שולש ל ים וש רי ם עובש ש, כגלה חםדל הנ

ת. רל חל שות אנ רה ם לש עולה ן הה תה ני

םא יהקומו ל ד של ים, ענ די ה קה פונל ה, הנ אל רש םא תי ם - ב דה בנ ים לש טי ם שולש ים הי ה יהמי שה ם שי ל אותה כה ר של םאמנ ם ת אי וש
ש. חםדל יום הנ ת וש בה שנ יום הנ ט לש רה ש פש קםדל ן הנ ם מי עולה זון הה ח לה תה פש םא ני ל ל בה ם. אמ עולה יד בה מי ל תה כי תנ סש לט, הוא מי שש לי
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ים, תוחי ים פש רי עה שש ל הנ ת כה בה שנ יום הנ ז] בש [אה י  רי המ ם. של שה ים מי זוני ני וש ת  בה שנ יום הנ ים בש קי בה דש ני ם  ים כגלה יהמי ל הנ כה וש
רוש] יף פה עי צה חםל [וש לש ש  קםדל ד מי אות, יהרנ רש ד ה' לי יירל ה, ונ אי םא רש ים. ב תוני חש תנ לנ ים וש יוני לש על כםל - לה את לנ צי מש ה ני נוחה ומש

ם. ה אותה אה רש יי ם לש עולה ל הה ר ענ עורי יום לש מו קי יש קי נו וש בה ה של מנ יחנ בש גי שש הנ לש

רוך- דוש-בה קה רםד בנ מש טות זו לי שו שש עה ה של לל או אי ה רה ר לו, מה מנ עון. אה מש י שי בי י רנ ני פש ב לי יהה יושי ק הה חה צש י יי בי רנ
ה לה עש מנ לש עו מי סש ם. הג דל קל ם מי עה סש נה י בש הי יש תוב ונ כה ר, של אי בה תש י ני רי ר לו, המ מנ ה? אה זל מו בה יש קנ תש ת הי חנ ה אנ צה עי ם בש כגלה הוא וש

ק. בי דה הי קום לש אן מה י כה רי רו, המ מש ל. אה בל בה דו לש יהרש ל וש אי רה שש ץ יי רל אל עו מי סש ה. נה טה מנ לש

י רי ם, המ עולה רות בה שש א לי ין בה די הנ של כש שום של ה. מי זל קום הנ מה ה בנ טה מנ לש יוענ של סי ק הנ בי דנ תש יי גו', וש ם וש נו שי ה לה עמשל ננ וש
א לה םא עוד, אל ל נו. וש מל ם מי עולה ת הה ין אל זי הה ק לש ה ייש דםחנ לה עש מנ י לש רי המ זון. של יי ם וש עולה ה הה נל אן ייהה כה דו, ומי גש נל ה כש קום זל מה

ם. קםדל מי ם כש עולה בול בה ד [בו] מנ םא יירי ל ב של רה עמרםך בו קש ננ יענ וש קי רה ה לה לל עמ נו ננ אה

יחו לי צש ינ וש ינעמשו  ם  כגלה של חוד,  יי בש ד,  חה אל כש ם  כגלה של שום  מי ם.  כגלה לש ת  חנ אנ ה  פה שה וש ד  חה אל ם  ענ ן  הי ה'  ר  םאמל י ונ
ץ ה' פל יה תוב? ונ ה כה ה. מנ טה מנ לש ה של לל ל אי כה רו  זש פנ תש ה יי ל זל לנ גש לו, ובי ד של צנ ד לנ חה ל אל גות כה רה דש הנ רו  זש פנ תש ם, יי יהל עמשי מנ בש

ם. שה ם מי אםתה

ם כגלה שום של א מי לה הוא]? אל רוך  בה דוש  קה ם הנ ל אותה בי לש ובי ר  זי [פי ם  שונה ה לש לה בש לש בנ תש ה הי מה ר, לה םאמנ ם ת אי וש
ים לויי לו תש לה ים הנ רי בה ה דש פל בור הנ די ה ובש עמשל מנ בש שום של . מי יוענ ם סי הל ה לה תה שש שון עה ה לה ש, אותה קםדל שון הנ לש ים בי רי בש דנ מש

ים. קי הה צו לש רה קום של אותו מה יוענ לש ים סי ה עושי זל ב, ובה לי ת הנ ננ וה יג כנ שי הנ לש

יחו לי צש םא הי ם, ל שונה ה לש פה לש חנ תש הי ן של יוה ש. כי קםדל שון הנ לש ם בי צונה ק רש זי חנ לו לש םא יהכש ל ם של שונה ה לש לה בש לש בנ תש ה הי ל זל ענ וש
ם, שונה ה לש לה בש לש בנ תש הי של ש. וכש קםדל שון הנ ת לש ק אל ים - רנ ירי כי םא מנ ל ים וש עי םא יודש ה ל לה עש ל מנ א של בה צה הנ שום של ה, מי עמשל מנ בנ

ם. פה קש ר תה בנ שש ני ם וש ש כםחה לנ חל נל

ים בו עי יודש ם  יי מנ שה אות הנ בש צי ל  ש, כה קםדל שון הנ לש ים בי תוני חש תנ ים הנ רי אומש ה] של [זל בור  י די רי המ ה, של אי םא רש ב
ה, לל ל אי ם של שונה ה לש לה בש לש בנ תש הי ן של יוה ה, כי ל זל ענ ה. וש ים בה ירי כי םא מנ ל ים וש עי ם יודש ינה ת אי רל חל שון אנ לה ים בו, וש יקי זי חמ ומנ

ם. הל לה צון של רה ר בה בה עמשות דה לו לנ םא יהכש ל ם וש ר כםחה בנ שש י ני רי המ יר, של עי נםת הה בש לו לי דש ינחש יהד - ונ מי

ה בורה גש הנ ה וש מה כש חה הנ ם, של עולה ד הה ענ ם וש עולה הה ך מי בםרה "ה] מש בה קה ל הנ לוה] [של אל ם הה מו [שי ילה שש הש יי (דניאל ב) של
ם דה י אה ני ה בש לו בה קש לש קנ תש ם, הי עולה ה לה מה כש חה רוך הוא סודות הנ דוש בה קה יד הנ הורי ה] של שום [זל י מי רי המ יא. של לו הי של

רות בו. גה תש הי צו לש רה וש

ד ע, ענ רה ר הה ייצל ק בנ בנ דש ני גות וש רה ע דש ה לו, יהדנ תה לש גנ תש הי ה של מה כש ה חה אותה אשון. ובש רי ם הה דה אה ה לש יונה לש ה על מה כש ן חה תנ נה
ך ר כה חנ ם. אנ קםדל מו מי םא כש ל ם, וש הל לו לו מי גנ תש הי וש בונו  י רי ני פש ב לי ך שה ר כה חנ אנ ה, וש מה כש חה נות הנ יש עש נו מנ מל קו מי לש תנ סש הי של

יו. נה פה יזו לש גי רש הי ם וש דה י אה ני או בש ך בה ר כה חנ מות. אנ כש ע חה לו יהדנ ר של פל סי אותו הנ בש

ל, גנ תש יי ר ונ כה שש יי ן ונ יי ינ ן הנ תש מי יישש תוב? ונ ה כה ך מנ ר כה חנ אנ רוך הוא, וש דוש בה קה ת הנ ה אל ד בה בנ עה וש נםחנ  ה לש מה כש ן חה תנ נה
יז גי רש הי אל של עי מה שש נו יי מל א מי ך יהצה ר כה חנ רוך הוא, אנ דוש בה קה ת הנ ה אל ד בה בנ עה ם וש הה רה בש אנ ה לש מה כש ן חה תנ ר. נה אי בה תש ני מו של כש

יות. חה י אמ תי ח שש קנ עמקםב לה ו. ינ שה נו עי מל א מי ק יהצה חה צש ן יי כי רוך הוא. וש דוש בה קה י הנ ני פש לי

ל כה ן בש מה אל ש נל מה ה שנ מםשל יהה כש םא הה ל ן הוא. וש מה אל י נל יתי ל בי כה תוב בו? (במדבר יב) בש ה כה ה, מנ מםשל ה לש מה כש ן חה תנ נה
אוי. רה ה כה יונה לש ה על מונה אל ד בל מנ א עה לה ם, אל הל ד מי חה ת אל שוקנ תש בו בי ה לי טה םא סה ל גות, וש רה דש הנ

א שה מנ למםה, (שם ל) הנ י שש לי שש תוב בו? (משלי א) מי ה כה מנ ך  ר כה חנ ך, אנ לל מל למםה הנ שש ה לי יונה לש ה על מה כש ן חה תנ נה
עמשות י יהכול לנ ני אמ ל - ונ כה אג יא. וש לו הי ה של מה כש חה הנ ל, וש י אי תי למםה, אי ר שש מנ ל. אה כה אג ל וש יאי יתי אי ל לש יאי יתי אי ר לש בל גל ם הנ אג נש

גו'. למםה וש שש ן לי טה ם ה' שה יהקל ך (מלכים-א יח) ונ ר כה חנ י. אנ צוני רש

רוך-הוא, דוש-בה קה בנ רו  גה תש ים, הי אשוני רי ת הה מנ כש חה ה  אותה ה מי לל אי או  צש מה ה של מה כש ת חה צה שום קש ה, מי אי םא רש ב
ל בה ר. אמ בה עמשות דה ה לנ מה כש ם חה הל ה בה רה אמ שש םא ני ל ץ, וש רל אה י הה ני ל פש ענ רו מי זש פנ תש הי ד של שו, ענ עה ה של ל מנ שו כה עה ל וש דה גש נו מי ובה
י ת רוחי אל תוב (יחזקאל לו) וש כה הו של ה. זל דו אותו בה בש ענ ינ ם וש עולה ה בה מה כש ר חה עורי רוך הוא יש דוש בה קה םא הנ ב יד לה תי עה לל
כו לי י תי קנ חג ר בש של ת אמ י אי יתי שי עה א - וש לה ם, אל עולה ת הה ה אל יתו בה חי שש הי ים של אשוני רי םא כה י. ל יתי שי עה ם וש כל בש רש קי ן בש תי אל

ם. יתל עמשי רו ונ מש שש י תי טנ פה שש ומי

ר. בה ר דה םאמנ נ ה וש תורה ח בנ תנ פש יהיא, ני י חי בי רנ י לש י יוסי בי רנ ר לו  מנ ך. אה רל דל ים בנ כי יו הולש יהיא הה י חי בי רנ י וש י יוסי בי רנ
יהה הה וש יך  נל פה לש יך  בל יש ת אם תי לה וש ך  ילש צי הנ לש ך  נל חמ ב מנ רל קל בש ך  לי הנ תש מי יך  להל י ה' אל ר, (דברים כג) כי מנ אה י וש י יוסי בי ח רנ תנ פה
יות! הש לי יך  רי יהה צה הה ך  לי הנ ך? מש לי הנ תש מי יך  להל י ה' אל יך. כי רל חמ אנ ב מי שה ר וש בה ת דה ונ רש על ך  ה בש אל רש םא יי ל וש דוש  קה יך  נל חמ מנ
ך - לי הנ תש אשון. מי רי ם הה דה נו אה מל ל מי כנ אה ן של ילה הו אי זל יום. וש רוחנ הנ ן לש גה ך בנ לי הנ תש ר (בראשית ג) מי מנ אל נל מו של א כש לה אל

ר. כה ך - זה לי הנ ה. מש בה קי נש

גו'. ם וש ם יומה יהל ני פש לי ך  ה' הםלי תוב (שמות יג) ונ כה ר, של בה דש מי ים בנ כי הולש יו  הה של ל כש אי רה שש י יי ני פש לי ך  לנ הה של הו  זל וש
הו זל יו. וש מה עה ך פש רל דל ם לש יהשי ך וש לי הנ יו יש נה פה ק לש דל תוב (תהלים פה) צל כה ך, של רל דל ך בנ הולי של ם כש דה אה י הה ני פש ך לי הולי הוא של וש
לט שש םא יי ל ך וש רל דל ם בנ דה יל אה צי הנ יך, לש נל פה יך לש בל יש ת אם תי לה ך וש ילש צי הנ ה? לש מה לה ה. וש הוא זוכל ה של עה שה ם בש דה אה י הה ני פש ך לי הולי של
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בו אנחיר.

יך נל חמ יהה מנ הה תוב (דברים כג) וש כה ה זו? של רה הר ה טה מו. מנ צש ת ענ ר אל הי טנ יו ולש אה טה חמ ר מי מי שה הי ם לש דה יך אה רי ן צה כי לה וש
ר בי חנ תש גוף מי הנ גוף של י הנ רי יבש לו אי דוש - אי יך קה נל חמ א מנ לה יות! אל הש יך לי רי יהה צה ים הה דושי דוש? קש ה קה ה זל דוש. מנ קה

ר. בה ת דה ונ רש ך על ה בש אל רש םא יי ל דוש. וש יך קה נל חמ יהה מנ הה ן וש כי לה ם. וש הל ן בה קה תש ני וש

כםל. הנ ר מי ס בו יותי רוך הוא מואי דוש בה קה הנ ר של בה ה הוא דה זל יות, של ה] עמרה וה רש ר [על בנ ה דש ר? זל בה ת דה ונ רש ה על ה זל מנ
ם מה צש ת ענ ים אל אי מש טנ ים ומש לי גועמ של לו  לה ם הנ עולה י הה עי שש א רי לה ר? אל בה ה דה מה ת, לה ונ רש על ך  ה בש אל רש יי םא  ל וש ר  מנ אה ן של יוה כי

ר. בה ת דה ונ רש הו על זל ם, וש יהל פי א מי יוצי ם של בורה די בש

ך מש ך עי לי םא יי ל יך. של רל חמ אנ ב מי שה יהד - וש ך, מי ה כה ה עושל תה ם אנ אי יך. וש נל פה ך לש הוא הולי שום של ה? מי מה ך לה ל כה כה וש
םאשו ל ר ת ענ רל טל ענ תש ה מי תורה י הנ רי המ ה, של י תורה רי בש די ק בש סי ענ תש ך, ני רל דל יו בנ נה פה ים לש כי ינו הולש רי נו המ אה יך. וש רל חמ אנ יהשוב מי וש

נו. מל ה מי זה םא זה ה ל ינה כי שש הנ ם וש דה ל אה של

ם עה סש נה י בש הי יש תוב, ונ ה כה ה מנ אי םא רש גו' ב ם וש כגלה ת לש חנ ה אנ פה שה ד וש חה ם אל ן ענ ר ה' הי םאמל י ר, ונ מנ אה יהיא וש י חי בי ח רנ תנ פה
א לה או? אל צש מש יי ונ ה  ה זל יות! מנ הש יהה לי הה יך  רי צה או  רש יי ונ או?  צש מש יי ונ ם.  ל עולה של מונו  דש קנ ם? מי דל קל ה מי ה זל ם. מנ דל קל מי
אותו עמשות בש קו לנ סש ענ תש ה הי בול, ובה מנ י הנ ני בש ם מי ה שה עמרה ננ תש הי ים של מוני דש קנ הנ ה מי מה כש חה י הנ סודי ם מי או שה צש ה מה יאה צי מש

ה. עמשל ים מנ עושי ה וש פל ים בנ רי יו אומש הה רוך-הוא, וש דוש-בה קה ב לנ רי סה שו לש עה ה של עמשל מנ

שון לש ים בי רי בש דנ ד ומש חה צון אל רה ד ובש חה ב אל לי ם בש הי שום של ם. מי כגלה ת לש חנ ה אנ פה שה ד וש חה ם אל ן ענ תוב, הי ה כה ה מנ אי רש
ל בי לש בנ ה? אמ עלשל ה אל ל מה בה ם. אמ יהל עמשי ע מנ ננ מש יי י של ין מי אי עמשות, וש מו לנ זש ר יה של ם כםל אמ הל ר מי צי בה םא יי ה ל תה ענ ש. וש קםדל הנ
ד חה ב אל לי וש צון  רה בש יו  הה שום של ה מי ם. ומנ הל לה ה של עמשל ע מנ ננ מש ני ז  אה ה, וש טה מנ לש ם של שונה ה ולש לה עש ל מנ גות של רה דש ם הנ הל לה
ם - הל לט בה שש םא יהכםל לי ה ל לה עש מנ לש ין של די עמשות, וש מו לנ זש ר יה של ם כםל אמ הל ר מי צי בה םא יי תוב ל ש כה קםדל שון הנ לש ים בי רי בש דנ ומש

ה. מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ ד, ענ חה צון אל רה ד וש חה ב אל לי נו בש אה ה, וש תורה ים בנ קי סש ענ תש מי ים של רי בי חמ נו או הנ אה

ם עולה י הה ני לו בש לה הנ ם של ענ ל פנ כה י בש רי המ יום. של ם קי הל ין לה ת אי לקל חמ מנ י הנ לי עמ ם בנ אותה לש אן של כה י, מי י יוסי בי ר רנ מנ אה
ין די ם הנ הל ט בה םא שולי רוך-הוא, ל דוש-בה קה ים בנ די מורש ב של גנ ל  ענ ף  - אנ ד  חה ב אל לי וש ד  חה צון אל רה ה בש לל ם אי ה עי לל אי

גו'.  ם וש שה ם ה' מי ץ אםתה פל יה יהד - ונ קו, מי לש חש נל ן של יוה ה. כי לה עש מנ לש של

ם. שה ם מי ץ ה' אםתה פל יה יהד ונ לו, מי בש לש בנ תש הי ן של יוה י כי רי המ לוי, של ה תה פל בור הנ די כםל בש הנ ע של מה שש יהיא, ני י חי בי ר רנ מנ אה
דו בש עה ם ה' לש שי ם בש םא כגלה ר קש ה לי רורה ה בש פה ים שה מי ל ענ אל פםך  הש ז אל י אה תוב? (צפניה ג) כי ה כה םא מנ ב יד לה תי עה ל לל בה אמ
רוך ה' ד. בה חה מו אל ד ושש חה ילה ה' אל הש הוא יי יום הנ ץ בנ רל אה ל הה ל כה ך ענ לל מל יהה ה' לש הה תוב (זכריה יד) וש כה ד, וש חה ם אל כל שש

ן: מי אה ן וש מי ם אה עולה לש

ך ך לש ת לל שנ רה פה

ר זםהנ

עו מש ה. שי קה דה צש ים מי חוקי רש ב הה י לי ירי בי י אנ לנ עו אי מש ר (ישעיה מו) שי מנ אה ח וש תנ א פה בה י אנ בי גו'. רנ ך וש צש רש אנ ך מי ך לש לל
ים לי כש תנ סש םא מי ל ה וש תורה י הנ כי רש דנ י וש ילי בי ת שש ים אל רואי ים, של עי שה רש ל הה ם של יהל בותי ים לי קי זה ה חמ מה ב - כנ י לי ירי בי י אנ לנ אי
ה - קה דה צש מי ים  חוקי רש ב. הה לי י  ירי בי ים אנ אי רה קש ני וש ם,  בונה רי לש ה  שובה תש ם בי רי ם חוזש ינה אי ים של קי זה ם חמ יהל בותי לי וש ם,  הל בה

ה. תורה ן הנ ים מי קי חמ רנ תש מי של

י ירי בי או אנ רש קש ך ני שום כה נו, ומי מל ים מי חוקי ם רש הי רוך הוא, וש דוש בה קה ן הנ ים מי קי חמ רנ תש מי ר, של מנ יהה אה קי זש י חי בי רנ
ן יוה ה. כי קה דה צש ים מי חוקי ם רש ך הי שום כה רוך הוא, מי דוש בה קה ל הנ ב אל רנ קש ים לי ם רוצי ינה אי ה - של קה דה צש ים מי חוקי רש ב. הה לי
ר ה' מנ לום אה ין שה תוב (ישעיה מח) אי כה לום, של ם שה הל ין לה אי לום, של שה ם מי ים הי חוקי ה, רש קה דה צש ים מי חוקי ם רש הי של

ה. קה דה צש ים מי חוקי ם רש הי שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ים. מה עי שה רש לה

ק דל תה צל בש הנ תוב (תהלים מה) אה כה הו של ב. זל רי קה תש הי רוך הוא וש דוש בה קה ל הנ ב אל רנ קש ה לי צה ם רה הה רה בש ה, אנ אי םא רש ב
י. בי ם אםהמ הה רה בש תוב (ישעיה מא) אנ ה כה ל זל ענ ה, וש קה דה צש ב לי רי קה תש ע, הי שנ א רל נה שה ק וש דל ב צל הנ אה שום של ע. מי שנ א רל נה שש תי ונ
י ני ל בש כה רוך הוא מי בה דוש  קה ת הנ ם אל הה רה בש ב אנ הנ אה ה של בה המ אנ ק. הה דל צל תה  בש הנ תוב אה כה שום של י? מי בי ם אםהמ ענ טנ ה הנ מה

ר. אי בה תש ני מו של ה, כש קה דה צש ים מי חוקי ם רש הי ב, וש י לי ירי בי יו אנ הה דורו, של

ה י תורה רי תש סי

ן ילה אי ל הה ה של יעה טי נש יונות, הנ לש על יעות הה טי נש תוך הנ ק בש זה חה דול וש ד גה חה ן אל ילה ע אי טנ נה ך  לל מל צון הנ ף רש תםקל נו בש דש מנ לה
ל יו. כה עותה סש אות מנ סה רש לו. ת"ק פנ גש ה רנ רושה ם פש עולה ל הה ים של די דה ה צש עה בה רש אנ ת. בש בל בל סג ים מש חומי ר תש יסנ רי תש ה בי זל הנ
צונו. רש א מי יוצי י של ין מי מו. אי ים עי רי עורש תש ם מי ר, כגלה עורי תש ה מי זל של ים. כש לויי תש סות בו  רש ם פנ ל אותה צונות של רש הה
ה] לל גנ תש יהם [מי הנ נו  מל יהם. מי הנ תוך  יו לש עותה סש מנ ד בש ד] יורי ה, [יורי לה עש מנ לש ם מי מו. קה ד עי חה צון אל רה ם בש כגלה ך  ר כה חנ אנ
ים לויי ן תש גה אות הנ קה שש ית. הנ אשי רי י בש ימי ל מי ים כה קי לה חל יו נל תה חש ים, תנ עי נובש ם הנ יי מנ ל] הנ ל כה קור [של מה א. הוא הנ לי מנ תש מי

בו.

את יוצי של ה. כש זל ם הנ עולה ת לה דל רל ן לה גה סות לנ נה כש ני לו  לה מות הנ שה נש נו. הנ מל חות מי ים פורש מי עולה ל הה מות של שה נש ל הנ כה
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ה. יונה לש על מות הה דש ל הנ יהה [של לי עמ יות] בנ הש לי גוף [וש ם] לנ רה וש רוחנ  ב [לש יות אה הש כות לי רה ע בש בנ של ת בש כל רל בה תש יא מי ה, הי מה שה נש
ה. יונה לש מות על ל דש יהה] של לי עמ גוף בנ ם) לנ רה רוחנ וש א (לש בה ה אנ יונה לש ה על מה שה י נש רי ם. המ רה בש ל אנ ר ה' אל םאמל י תוב ונ כה הו של זל

ה תורה וות הנ צש ת מי מםר אל שש הוא לי רוך  בה דוש  קה הנ ה  אותה יענ  בי שש ה, מנ זל ם הנ עולה ת לה דל רל ש] לה פל נל ה [הנ רוצה של כש
בון שש חל יונות כש לש על גות הה רה דש ת הנ ים אל לי שש הנ ל יום לש ל כה כות של רה ל בש חות של תש פש ה מנ אה ה מי ר לה צונו, ומוסי עמשות רש לנ וש

ן. דל עי ן הה ה גנ ך - זל צש רש אנ ה. מי רה מש שה ה ולש דה בש עה ן ולש גה ת הנ ם אל הל ן בה קי תנ י לש די ה כש רו לה סש מש ם ני י כגלה רי המ "ך. של "ך לש לל

ה. ינה כי שש יך - זו הנ בי ית אה בי ים. ומי יוני לש ים על טי בה ר שש יסנ רי הוא תש ים, של יי חנ ץ הנ א עי רה קש ני גוף, של ה הנ ך - זל תש דש [ומולנ
א לה יו אל בי ין אה אי גו'. וש ע וש שנ ין פה ר אי אםמי וש מו  אי יו וש בי ל אה ר (משלי כח) גוזי מנ אל נל הוא, של רוך  בה דוש  קה ה הנ זל יך  בי אה
ה.] [ס"א זל ם הנ עולה ה הוא הה - זל ךה  אל רש ר אנ של ץ אמ רל אה ל הה ל. אל אי רה שש ת יי סל נל א כש לה מו אל ין אי אי רוך הוא, וש דוש בה קה הנ
ךה - אל רש ר אנ של ץ אמ רל אה ל הה ים. אל יוני לש ים על טי בה ים, שש חומי ר תש יסנ רי - תש יך  בי ית אה בי ים. ומי יי חנ ץ הנ ה עי ך - זל תש דש מולנ ומי

ה. י תורה רי תש אן סי ד כה ה]. ענ זל ם הנ עולה הו הה זל

ת עמבודנ ל בנ כי תנ סש הי ם לש דה י אה ני בש ה ייש לי מה אות. כנ בה יך ה' צש נותל כש שש ידות מי די ה יש ח, (תהלים פד) מנ תנ י פה י יוסי בי רנ
ם ה הי ל מה ענ ם וש עולה ד הה ה עומי ל מה ים ענ לי כש תנ סש םא מי ל ים וש עי םא יודש ם ל דה אה י הה ני ל בש י כה רי המ הוא, של רוך  בה דוש  קה הנ
יו םא הה ל ד, וש ים ינחנ בי עםרה ם מש יי מנ ומי ש  אי ם מי יי מנ ה שה שה ם, עה עולה ת הה רוך הוא אל בה דוש  קה א הנ רה ר בה של אמ כנ ים. של יהמי קנ
ם אותה וש ים,  מודי ענ ל  ענ עממםד  לנ ם  עולה הה ת  אל ל  תנ שה ם  שה ומי ה,  יונה לש על רוחנ  בש דו  מש עה וש או  פש קה ך  כה ר  חנ אנ וש ים,  אי קופש
ם עולה הה ים וש עי זה ים וש פי רופש תש ם מי ה, כגלה עולה רוחנ  הה ה  אותה ה של עה שה יא. ובש הי הנ רוחנ  א בה לה ים אל די םא עומש ים ל כי תומש הנ
ר של אמ כנ ה. של תורה ל הנ ד ענ כםל עומי הנ צון. וש לה פנ תש יי יהה  מודל ענ וש ה  קומה מש ץ מי רל יז אל גי רש מנ תוב (איוב ט) הנ כה הו של ת. זל רותי

ם. לי יום שה קי ם בש קומה מש ים בי יהמי ים קנ כי תומש ים הנ מודי ענ ם הה אותה ם, וש עולה יים הה קנ תש ה, מי תורה ים בנ לי דש תנ שש ל מי אי רה שש יי

ם עי ענ  עמשי תנ שש הי לש ן  דל עי הה ן  גנ לש ס  נה כש ני הוא  רוך  בה דוש  קה הנ וש ה  לה יש לנ הנ צות  חמ ר  עורי תש מי של ה  עה שה בש ה,  אי רש םא  ב
י צי נו עמ נש רנ ז יש תוב (דברי הימים-א טז) אה כה יו, של נה פה ים לש חי בש שנ ים ומש רי מש זנ ן מש דל עי ן הה ל גנ נות של ילה אי ל הה ים, כה יקי די צנ הנ

גו'. י ה' וש ני פש לי ר מי ענ ינ הנ

, מםענ שש יו לי נה זש אה ה רוחנ לש סה נש כש ני ם של כל י מי ים, מי יוני לש ים על דושי ים קש רי ם אומש כל ר: לה אומי ל וש יי חנ א בש רוז קורי כה הנ וש
ה, מה שה נש מות הנ שש בנ תש ת הי ה אל ימה רי רוחות מש ל הה ל כה רוחנ של הה ה של עה שה ת, בש ענ דנ תוחנ לה בו פה לי אות, וש רש קוחות לי יו פש ינה עי וש

ם. עולה ה רוחות הה עה בה רש אנ רו לש זש פנ תש אות הי בה צש קולות, הנ ל הנ קול של א הנ ם יוצי שה ומי

ים רי עורש תש ם מי יי ננ ם. ד. שש יי ננ ין שש ס בי נה כש ד ני חה ד. ג. אל צנ הנ אותו  ד לש ד יורי חה ד. ב. אל חה ד אל צנ ה לש ד עולל חה א. אל
ה שה שי ד, וש חה ד אל צנ ם לש הל ה מי שה ים. ז. שי ני וה יא גש ד מוצי חה ד. ו. אל חה אל ים בש סי נה כש ה ני לשה ה. ה. שש לשה שש ים] בי רי טש ענ תש [מי
ם. י. יי ננ ים ושש רי שש על ים בש רי עורש תש ר מי שה ים עה ני ר. ט. שש שה ים עה ני שש ים בי סי נה כש ה ני שה ד. ח. שי צנ הנ אותו  ים לש די ם יורש הל מי

ד. חה אל ים בש די ה עומש רה ה. יא. עמשה רה עמשה ים בנ לולי ה כש שה שי

ה, נל מש בון ני שש חל הנ של ין כש די יך יהקומו בנ ים אי לי כש תנ סש םא מי ל ים וש עי םא יודש ם, ל יהל ירי חי נש ה בי נה שי ים וש ני שי יש ם של אותה אוי לש
ים, חי תה פש ני םא  ל ים  רי עה שש הנ וש ת,  דל יורל וש ה  עולה וש יר  אי מי של יר  וי אמ הה י  ני פש ל  ענ ת  טל שוטל מש ה  מה שה נש הנ וש גוף,  הנ א  מה טש ני של כש
קומות מש תוך הנ ה? בש זל נוג הנ עמ תנ םא יהקומו בנ ל ם של ש אותה קי בנ י יש ם! מי הל ע. אוי לה לנ קל תוך הנ ים בש ני בה אמ ים כנ לי גש לש גנ תש ומי
ה לה תוב (איוב ז) כה ם כה יהל לי ים. עמ םא עולי ל ים וש די ה, יורש י דומה ידי ים בי רי סה מש ני ם. וש קומה ד מש קה פש ני ים וש יקי די צנ י הנ נוגי ל עי של

ה. עמלל םא ינ אול ל ד שש ן יורי ך כי לנ יי ן ונ נה עה

ה יעה גי ת ומנ דל יורל ם, וש עולה ה רוחות הה עה בה רש אנ ה בש כה פון, ומנ צה ד הנ צנ ת מי חנ ת אנ בל הל לש ת שנ רל עורל תש ה מי עה שה ה הנ אותה בש
י יקי די צנ ם  אותה ט לש רה פש ר,  עורי תש מי י של מי ין  אי וש א.  קורי וש ת  בל הל לש שנ הנ ה  אותה ת בו  רל עורל תש ומי גול,  נש רש תנ י הנ פי נש כנ ין  בי לש
ן דל עי הה ן  גנ תוך  בש ים של יקי די צנ הנ ם  ל אותה כה וש הוא  רוך  בה דוש  קה ז הנ אה וש ה.  תורה בנ ים  רי עורש תש ומי ים  די עומש ת של מל אל הה

י. ני יעי מי שש ך הנ קולי ים לש יבי שי קש ים מנ רי בי ים חמ ני גנ ת בנ בל יושל ר (שיר ח) הנ מנ אל נל מו של ם, כש קולה ים לש יבי שי קש מנ

ר ה אומי גו'. מה יו וש בי ח אה רנ י תל ני ל פש ן ענ רה ת הה יהמה ה? (בראשית יא) ונ לה עש מנ תוב לש ה כה ם. מנ רה בש ל אנ ר ה' אל םאמל י ונ
ן, רה ג חה רנ הל ש, נל אי ם לה הה רה בש ק אנ רנ זש ני של ה, וכש זל ט לה רה יו פש בי י אה יי חנ ת בש מי ם של דה יהה אה םא הה יום ל ד אותו הנ א ענ לה אן? אל כה
יו לה ה עה לה גנ תש ים, הי די שש אור כנ ם לש הה רה בש ת אנ יכו אל לי שש הי ן של יוה א כי לה ן? אל רה ת הה ג אל רנ י הה ם. [מי שה או מי ה יהצש שום זל ומי

ם. ד שה יו עומי חי ן אה רה יהה הה הה ילו, וש צי הי רוך הוא וש דוש בה קה הנ

הו זל ן.  רה ת הה ה אל פה רש שה וש ש  ל אי ת של בל הל לש ה שנ אה יהצש יהד  צול. מי ני ן  רה ל הה של כותו  זש יל  בי שש ים, בי די שש כנ הנ רו  מש אה
ת יך אל לי שש ל ננ בה ח, אמ רנ ל תל עו של רש זנ ש בש ת אי טל ין שולל אי ים של רי אומש ייש של יו. וש בי ח אה רנ י תל ני ל פש ן ענ רה ת הה יהמה תוב ונ כה של
יהה הה ף, וש רנ שש ני ש וש אי ן לה רה ת הה יכו אל לי שש יהד הי עו. מי רש זנ ש בש אי ת הה טל ין שולל אי אי של דנ ע ונ דנ ר, ני ענ בש םא יי ם ל אי ש, וש אי ן לה רה הה

יו. בי ח אה רנ י תל ני ל פש ן ענ רה ת הה יהמה תוב ונ כה הו של ם. זל ד שה יו עומי בי ח אה רנ תל

ל ידו של חי הוא יש רוך הוא של דוש בה קה א הנ לה ם אל הה רה בש ת אנ יל אל צי םא הי ל שון של לה ה וש מה ל אג עו כה יום יהדש אותו הנ בש
דוש- קה חנ בנ ה בוטי תה אנ ך של ינו אותש אי ים לו: רה רי אומש ם, וש הה רה בש ל אנ נו של כה שש מי ם לש יהל ני ת בש ים אל יאי בי יו מש הה ם, וש עולה
תוב (תהלים מז) כה ר הנ מנ ם אה יהל לי עמ . ונ ענ ה יודי תה אנ של ך  כש רש דנ מי ינו  ני ת בה ד אל מי ם, לנ עולה בון הה הוא רי רוך-הוא של בה

ם]. הה רה בש י אנ להי ם אל פו ענ סה אל ים נל מי י ענ יבי די נש

ים. די שש אור כנ ם מי תה אי או  ייצש גו', ונ ן וש רה ן הה ת לוט בל אל וש נו  ם בש רה בש ת אנ ח אל רנ ח תל קנ יי ונ תוב,  ה כה ה מנ אי םא רש ב
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ם לוט עי ח וש רנ א תל לה ם? אל תה או אי ייצש ה ונ ה זל גו'. מנ ח וש רנ ח תל קנ יי תוב ונ י כה רי המ יות, של הש יך לי רי יהה צה תו הה ם? אי תה או אי ייצש ונ
ל צנ נו ני ם בש הה רה בש אנ ח של רנ ה תל אה רה ן של יוה כי ים. של עי שה רש ם הה תוך אותה את מי צי ר לה קה עי יו הה ם הה הי או, של ה יהצש רה שה ם וש הה רה בש אנ

לוט. ח וש רנ ם תל תה או אי ייצש ך ונ שום כה ם, ומי הה רה בש ל אנ צונו של ת רש עמשות אל ר לנ זנ ש, חה אי תוך הה מי

י מי ל  כה נו,  דש מנ לה אן  כה מי ם.  שה לש ת  כל לל לה יהה  הה ם  צונה רש של ן.  ענ ננ כש ה  צה רש אנ ת  כל לל לה תוב?  כה ה  מנ או  יהצש של ה  עה שה ובש
ר ה' םאמל י יהד - ונ ן, מי ענ ננ ה כש צה רש ת אנ כל לל תוב לה כה ן של יוה כי ך הוא, של כה ה של אי םא רש ים אותו. ב עי יש סנ ר, מש הי טנ הי ר לש עורי תש מי של

ך. ך לש תוב לל םא כה ה, ל לה חי תש ר בנ עורי תש הוא הי ד של ענ ך. וש ך לש ם לל רה בש ל אנ אל

יו אותו לה ה עה רל שש יי ה של ל מנ ה ענ אשונה רי ה בה טה מנ ר לש עורי תש מי ד של ר ענ עורי תש םא מי ה ל לה עש מנ לש ר של בה דה ה, הנ אי םא רש ב
יא הי ן של יוה ה. כי אשונה רי ת בה רל עורל תש יא מי הי ד של ן ענ בה לה אור הנ ז בה חה אל ינו נל חםר אי שה אור הנ ר - הה בה דה סוד הנ ה. וש לה עש מנ לש של

ן. בה לה אור הנ יהה הה לל ה עה יהד שורל ה, מי אשונה רי ת בה רל עורל תש מי

ן ן מי בה לה אור הנ ק הה סי פה םא יי ל י של די ל, כש קםט אי שש ל תי אנ ש וש רנ חל ל תל ך אנ י לה מי ל דר ים אנ להי תוב (שם פג) אל ה כה ל זל ענ וש
ה רל שש תי ה של מנ ה בש טה מנ ר לש עורי י לש די ם, כש כל י לה מי ל דר ת ה' אנ ים אל ירי כי זש מנ ן (ישעיה סב) הנ כי וש ים.  מי עולה ם לש עולה הה
רות עורש תש ת הי רל עורל תש ז מי ה, אה אשונה רי ה] בה רות [טובה עורש תש ם הי דה יר אה עי מי ן של יוה ן כי כי וש ה.  לה עש מנ לש רות של עורש תש הי הנ

גו'. ם וש רה בש ל אנ ר ה' אל םאמל י יהד - ונ גו', מי ים וש די שש אור כנ ם מי תה או אי ייצש תוב ונ כה ן של יוה ה, כי אי םא רש ה. ב לה עש מנ לש של

ן קי תנ ק] לש זי חנ תש הי ך, [לש מש צש ת ענ ן אל קי תנ ך, לש מש צש ענ ך - לש ך לש ר, לל זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ך. אה ך לש ם לל רה בש ל אנ ר ה' אל םאמל י ונ
דוש קה י הנ רי המ ך, של ך לש ר - לל בה דה סוד הנ לו. וש לה ים הנ עי שה רש ין הה אן בי עממםד כה אי] לנ דנ ך [ס"א כש ינש ך - אי ך לש ך. לל תש גה רש ת דנ אל
ם הל ל בה כי תנ סש הי ם, וש עולה שוב הה י יי די דש נורות] צי ף [צי רי צה ומש ענ  יהה יודי הה ה, וש מה כש ל חה ם רוחנ של הה רה בש אנ ן לש תנ רוך הוא נה בה

שוב. יי י הנ די דש ל צי ים ענ ני מג מש כםחות הנ ת הנ ע אל יהדנ ל וש קה שש מי ל בש קנ שה וש

כםחנ ת הנ ת אל ענ דנ ן לה בוני תש יהדו. הי ה בש יהה עולל םא הה ל וש ל  קה שש מי ל בש קנ שוב, שה יי ע הנ צנ מש ת אל דנ קג נש תוך  לש יענ  גי הי של כש
ן בוני תש ם. הי עולה ל הה ל כה תנ שש ם ני שה ה מי ני הי ה של אה רה ים, וש מי עה ה פש מה ל כנ קנ צונו. שה רש ק בי בי דנ תש הי םא יהכםל לש ל , וש יהה לל ה עה נל מג מש של
ל ים של די דה צש מו הנ ינו כש אי ר, וש תה סש ני מםק וש עור, עה ין לו שי יהה אי לל עה יון של לש על כםחנ הה ה הנ ני הי ה של אה רה ת, וש ענ דנ ל לה קנ שה ף וש רנ צי וש

שוב. יי גות הנ רש דנ

ל כה ם לש עולה ל הה ל כה תנ שש ה ני נה מל שוב, מי יי ל הנ יתו של עי צה מש יא אל הי ה הנ דה קג נש הנ מי מו של י כש רי המ ע של יהדנ ל וש קנ שה ן וש בוני תש הי
ם, עולה י הה די דש ל צי ל כה ים ענ ני מג מש כםחות הנ ר הנ אה ל שש או כה ם יהצש שה , מי יהה לל ה עה שורל כםחנ של י הנ רי המ ע של ם יהדנ גנ ך  יו. כה דה דה צש

ן. ענ ננ ה כש צה רש ת אנ כל לל ים לה די שש אור כנ ם מי תה או אי ייצש ז (בראשית יא) ונ ים בו. אה חוזי ם אמ כגלה וש

יהה לל עממםד עה םא יהכםל לנ ל , וש ענ יהה יודי םא הה ל קום וש מה ל אותו הנ ר של בה דה רור הנ ל בי עממםד ענ ף לנ רנ צי ל וש קנ שה יחנ וש גי שש עוד, הי
ם. בו שה יישש ן ונ רה ד חה יהבםאו ענ יהד ונ יו, מי לה עממםד עה םא יהכםל לנ ל ה וש זל קום הנ מה ל הנ ת כםחו של ה אל אה רה ן של יוה יג. כי שי הנ לש

ל כה ם בש עולה י הה יגי הי נש ים מנ יטי לי שנ ם הנ ל אותה ת כה ף אל רי צה ענ ומש יהה יודי הוא הה א של לה ם? אל הה רה בש ל אנ ם של ענ טנ ה הנ מה
י ם מי הל לה לות של זה מנ הנ ים וש בי כוכה י הנ יגי הי נש שוב מנ יי י הנ די דש צי ים בי טי שולש ם הנ ף אותה רי צה ל ומש יהה שוקי הה שוב, וש יי י הנ די דש צי
ה זל קום הנ מה יענ לנ גי הי של יהדו. כש ה בש יהה עולל הה םא] וש ל ם [וש עולה י הה שובי ל יי ת כה ל אל יהה שוקי הה לו. וש ל אי לו ענ ים אי קי זה חמ ם הנ הי
יהד תו, מי שוקה רותו ותש עורש תש ת הי רוך הוא אל דוש בה קה ה הנ אה רה ן של יוה עממםד בו. כי םא יהכםל לנ ל ים וש קי ערמה ק הה ת חםזל ה אל אה רה

ך. מש צש ן ענ קי תנ ך ולש ת אותש ענ דנ ך, לה ך לש ר לו לל מנ אה יו וש לה ה עה לה גנ תש הי

ן בוני תש ה מי תה אנ ה של מה כש חה הנ ה  אותה - מי ך  תש דש מולנ ק בו. ומי בה דש ני יתה  יי הה שוב של יי ל הנ ד של צנ הנ אותו  - מי ך  צש רש אנ מי
םא ל יך - של בי ית אה בי ל. ומי זה מנ אותו הנ ב ובש כוכה אותו הנ תה בו, ובש דש נולנ ן של מנ זש הנ ה וש עה שה הנ ע וש גנ רל הה ך וש תש דש ת תולנ ל אל שוקי וש
זו ה הנ מה כש חה הנ מי ך  לש ך  לל ך  שום כה יך, מי בי ית אה בי ם מי עולה בה יחנ  לי צש הנ לש ש  שםרל ך  לש ייש  ם  אי וש יך.  בי ית אה בי בש יחנ  גי שש תנ

זו ה הנ חה גה שש הנ הנ ומי

ך? תש דש מולנ ך ומי צש רש אנ ך מי ך לש ר לו לל םאמנ ה י מה ן, לה רה חה יו בש הה ים וש די שש אור כנ או מי י יהצש רי המ ך הוא, של כה ה של אי םא רש ב
תה םא יהכםלש ל יו, וש לה עממםד עה לנ תה  םא יהכםלש ל ה של - מנ ךה  אל רש ךה. אנ אל רש ר אנ של ץ אמ רל אה ל הה ר. אל מנ אל נל של מו  ר כש בה דה ר הנ קנ א עי לה אל

ר. תה סש ני מםק וש הוא עה יא של הי ץ הנ רל אה ת כםחנ הה ת אל ענ דנ לה

ה לה דש גנ אמ ך. ונ צש רש אנ תוב מי כה שום של - מי ך  כש רל בה אמ ך. ונ לש ך  תוב לל כה שום של - מי ך  שש על אל גו'. וש דול וש גוי גה לש ך  שש על אל וש
יך. בי ית אה בי תוב ומי כה שום של ה - מי כה רה ייה בש הש ך. ול תש דש מולנ תוב מי כה שום של ך - מי מל שש

ה י תורה רי תש סי

ע. בנ רש ה - אנ כה רה ייה בש הש ול לש.  - שה ך  מל ה שש לה דש גנ אמ ונ ם.  יי תנ - שש ך  כש רל בה אמ ונ ת.  חנ ה אנ כה רה בש דול. זו  גוי גה לש ך  שש על אל וש
ך רי בה תש הי ן של יוה ע. כי בנ ה של ני ה - הי מה דה אמ חםת הה פש שש ך כםל מי כו בש רש בש ני ש. וש אםר - שי ך אה לש לל קנ ש. ומש מי יך - חה כל רמ בה ה מש כה רש בה אמ ונ

ה. וה טנ צש הי י של פי ה כש זל ם הנ עולה ת לה דל רל יו ה', לה לה ר אי בל ר די של אמ ם כנ רה בש ך אנ לל יי תוב? ונ ה כה לו, מנ לה כות הנ רה בש ע הנ בנ של בש

גוף, ין לנ טי סש הנ ח לש תנ פל ד לנ הוא עומי לו, של לה גש ם בי עולה ל הה לי קנ תש הי ל וש לי קנ תש הי ש של חה נה ה הנ תו לוט. זל ך אי לל יי יהד ונ מי
ר שה ים עה ני שש י מי רי המ ים. של ני ה שה רי שש לש על ה שש זל ם הנ עולה יהה בה לל רו עה בש ענ ינ ד של ה ענ תה וש טנ צש הי ה של ה עמבודה מה שה נש ל הנ ענ פש םא תי ל וש
ים ני שה ש  מי ן חה בל ם  רה בש אנ וש תוב.  כה של הו  זל ה.  תה וש טנ צש הי של ה  עמבודה הה ת  אל עמבםד  לנ ה  מה שה נש הנ ת  רל עורל תש מי ה  לה עש מנ וה ים  ני שה

ם]. ר הי שה ה עה עה בה רש ם - אנ יהל לי ים עמ יוני לש י על ני ר [ושש שה ים עה ני ם שש ש הי מי חה ע וש בנ ה. של נה ים שה עי בש שי וש
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ים. יי חנ הנ ץ  עי ל  של סות  רש פנ ם ת"ק  הי של ים  ני שה ש  מי חה מי ה  אה בה יא  הי של ה,  זל הנ ם  עולה בה ה  מה שה נש הנ ית  אי רש ני ז  אה וש
ת מנ ה זגהמ אותה את מי ז יוצי ה. אה נה ים שה עי בש א שי רה קש ני גות וש רה דש י לנ יעי בי הוא שש ש, של מה ן מנ ילה הו אותו אי ה - זל נה ים שה עי בש שי וש
ם אותה ים מי יי פורות חנ םא סש ה ל נה ים שה עי בש י שי מי ן [יש רה חה אתו מי צי תוב בש כה הו של ה. זל דושה קש ה הנ עמבודה ת לה סל נל כש ני ש, וש חה נה הנ
ט שולי גוף וש ת הנ ו אל שה כש ד ענ ית אותו ענ סי יהה מי הה ש של חה נה הוא הנ ן] הנ טה שה ל [הנ ף של תםקל הנ ז וש גל רם אותו הה ה] מי רי שש ע על בנ רש אנ

עהלהיו.

ל ענ רו  בש עה ן של יוה ה. כי לה רש י עה ני ים שש אי רה קש ני ים של ני ה שה רי שש על לש  ם שש דה אה ים. בה ני שה לש  ה שה לה רש ת עה טל ן שולל ילה אי בה
גוף ת הנ ה אל וה צנ יא מש ש, הי קםדל ת הנ ת עמבודנ עמבםד אל ה לנ מה שה נש ה] הנ רה עורש תש הי ה [ד"א וש רה בש ענ תש הי ים וש ני שה ן הנ גוף אותה הנ
י רנ ת שה ם אל רה בש ח אנ קנ יי ונ תוב  כה יהה, של הה של מו  לט כש שש םא יהכול לי ה ל ני הי של ש  חה נה הנ ת אותו  אל יענ  ני כש הנ צון טוב, לש רה לש
ה ה]. זל בה קי נש ל הנ ה של מה שה נש ר. ה' זו הנ כה הוא זה ה, וש מה שה נש ה לי מה שה נש י זו ה'. י' זו הנ רנ ת שה ם זו י'. אל רה בש גו' [אנ תו וש שש אי
ך ל כה ז כה םא זה ל ש של חה נה ע] הנ רה ר הה ה [ייצל יו - זל חי ן אה ת לוט בל אל ר. וש כה זה ל הנ צל ה אי בה קי מו נש ה כש מה שה נש ל הנ צל הוא אי גוף, של הנ
יד מי ה תה מה שה נש רות הנ עורש תש ל הי בה נו. אמ מל הוא] מי ן הנ מנ זש ים [הנ זי זה ך  ל כה םא כה גוף ל ל הנ קות של בי דש שום הנ גוף, מי ן הנ מי

לט. שש םא יהכול לי ל חו, וש רש ל כה ענ ה אותו בש יעה ני כש ה אותו ומנ יחה ה בו ומוכי רה תש ה אותו ומנ קה לש מנ

ל רות של עורש תש הי ה בנ זל ם הנ עולה ם בה דה ה אה עושל ים של טובי ים הנ עמשי מנ הנ לו  - אי שו  כה ר רה של ם אמ כושה ל רש ת כה אל וש
יא הי ה הנ לה רש עה ל הה רות של בי חמ קות בנ בי דש ה בנ אשונה רי ה בה תה יש הה ש של פל נל ה הנ ן - אותה רה חה שו בש ר עה של ש אמ פל נל ת הנ אל ה. וש מה שה נש הנ
ת ן אל קי תנ ת לש רל עורל תש ה מי מה שה נש הנ של ה, כש לה עש מנ ים וה ני ה שה רי שש לש על ר שש חנ י אנ רי המ ן, של כי ר מי חנ אנ ה לש ן אותה קי תי גוף וש ם הנ עי
ת אל תוב וש כה הו של ה. זל עה רה תו הה שוקה ותש ש  חה נה ק הנ ם חםזל ת עי פל תל תנ שש מי ש של פל נל הנ ה  ת אותה ים אל ני קש תנ ם מש יהל ני גוף, שש הנ
ה שובה ל תש בוד של עש שי ק בש חםזל בםר אותו בש שש ש לי חה נה אותו הנ ת בש רל בל גנ תש ה מי מה שה נש ה הנ ל זל ם כה עי ן. וש רה חה שו בש ר עה של ש אמ פל נל הנ
רוחנ הה ל  ענ ר  בי גנ תש יי םא  ל של י  די כש שות  רה דש מי י  תי ובה יות  סי ני כש י  תי בה לש אותו  ך  ומושי ה,  תורה ל  של בוד  עש שי בש [נ"א 

עמבםר. (ע"כ סתרי תורה). ינ תוב ונ כה הו של ה]. זל אשונה רי בה כש

ד צנ - מי ך  מל ה שש לה דש גנ אמ םאל. ונ מ שש ד הנ צנ - מי ך  כש רל בה אמ ין. ונ יהמי ד הנ צנ דול - מי גוי גה לש ך  שש על אל ר, וש מנ עון אה מש י שי בי רנ
ים לולי כש ם  כגלה של ים  מודי ענ ה  עה בה רש אנ ל  של א  סי כי אן  כה ה  ני הי ל.  אי רה שש יי ץ  רל אל ל  של ד  צנ מי  - ה  כה רה בש ייה  הש ול ע.  צנ מש אל הה
כו רש בש ני אםר וש ך אה לש לל קנ יך. ומש כל רמ בה ה מש כה רש בה אמ תוב ונ כה אן, של כה ים מי זוני ני ים של רי חי אמ כות לה רה ה בש אה לש הה אן וה כה ם. מי הה רה בש אנ בש

ה. מה דה אמ חםת הה פש שש ך כםל מי בש

ר לו מנ יהה. אה קי זש י חי בי רנ ק וש חה צש י יי בי רנ ה וש הודה י יש בי מו רנ יהה עי הה יו, וש בי עון אה מש י שי בי י רנ ני פש ב לי יהה יושי ר הה זה עה לש י אל בי רנ
םא ה ל מה ת, לה כל לל או לה ם יהצש כגלה ן של יוה ך, כי תש דש מולנ ך ומי צש רש אנ ך מי לש ך  תוב לל כה ה של יו, זל בי עון אה מש י שי בי רנ ר לש זה עה לש י אל בי רנ
ה רות טובה עורש תש הי ר בש עורי תש הי ן של יוה ה, כי רה ה זה עמבודה ד לנ יהה עובי ח הה רנ תל ב של ל גנ ף ענ י אנ רי המ או? של ם ייצש כגלה ר לו של מנ אל נל
תוב םא כה ה ל מה את, לה צי יל לה חי תש הי ים, וש עי שה רש ת הה שובנ תש ה מי צל רג רוך הוא מש דוש בה קה הנ ינו של אי רה ם, וש הה רה בש ם אנ את עי צי לה

ך?. ך לש דו לל בנ ם לש הה רה בש אנ ה לש מה ם? לה כל כו לה לש

ך! םא כה ה - ל שובה תש זםר בי חמ י לנ די יהה כש ה הה ים, זל די שש אור כנ א מי יהצה של ח, כש רנ תל ר של םאמנ ם ת עון, אי מש י שי בי ר לו רנ מנ אה
ח: רנ תל ים לש רי יו אומש ם, הה הה רה בש ל אנ צנ ני או של רה ן של יוה רםג אותו. כי המ צו לנ צו רה רש י אנ ני ל בש כה ל, של צי נה הי א לש א, יהצה יהצה של א כש לה אל
םא ן, ל רה חה יענ לש גי הי ן של יוה ח. כי רנ א תל ם יהצה הל לה ה של דה חה פש הנ תוך הנ לו. ומי לה ים הנ ילי סי פש ה אותו בנ על טש יתה מנ יי הה ה הוא של תה אנ
ך, לל יי תוב [בו ונ םא כה ח ל רנ לו תל אי תו לוט. וש ך אי לל יי יו ה' ונ לה ר אי בל ר די של אמ ם כנ רה בש ך אנ לל יי תוב ונ כה ך, של ר כה חנ ם אנ שה א מי יהצה

א]. ייצי א ונ לה אל

ע ננ מה יי ל וש בה ימוהו, אמ קי ה הל זל סוק הנ פה ר. הנ בי שה ה תי מה רוענ רה ם וזש ים אורה עי שה רש ע מי ננ מה יי ר, (איוב לח) וש מנ אה ח וש תנ פה
רוד. מש ה ני ר - זל בי שה ה תי מה רוענ רה ם. וזש יהה אורה הה ם, של הל ם מי הה רה בש א אנ יהצה י דורו של ני רוד ובש מש ה ני ם - זל ים אורה עי שה רש מי

א לה אור אל תוב הה םא כה ם. ל הה רה בש ה אנ ם - זל יתו. אורה י בי ני ח ובש רנ ה תל ם - זל ים אורה עי שה רש ע מי ננ מה יי ר וש חי ר אנ בה דה
ך שום כה ם, ומי עולה י הה ני ל בש ת כה יו אל רה חמ ה אנ על טש יהה מנ הה רוד, של מש ה ני ר - זל בי שה ה תי מה רוענ רה ם. וזש הל מה יהה עי הה ם, של אורה

ה. אה לש הה אן וה כה ך מי מש או מי ייצש ם של ל אותה כה ך ולש יר לש אי הה י לש די ך, כש ך לש תוב לל כה

םא ה ל תה ענ ם. וש רי המ טנ תש ה ונ רה בש עה רוחנ  ים וש קי חה שש יר הוא בנ הי או אור בה םא רה ה ל תה ענ ר, (שם לז) וש מנ אה ח וש תנ עוד פה
יר הי יך. בה בי ית אה בי ך ומי תש דש מולנ ך ומי צש רש אנ ך מי ך לש ם לל הה רה בש אנ רוך הוא לש דוש בה קה ר הנ מנ אה ה של עה שה י? בש תנ או אור - מה רה
רוחנ ם. וש יר שה אי הה ה ולש לה עש מנ לש הוא של אור הנ ם בה הה רה בש ת אנ יק אל בי דש הנ רוך הוא לש דוש בה קה ה הנ צה רה ים - של קי חה שש הוא בנ

י ני יתו [נ"א בש י בי ני ירו]. בש י עי ני ל בש כה יתו [נ"א וש י בי ני ל בש כה ח וש רנ ה תל שובה תש בו בי ך שה ר כה חנ י אנ רי המ ם - של רי המ טנ תש ה ונ רה בש עה
גו'. לום וש שה יך בש בםתל ל אמ בוא אל ה תה תה אנ תוב וש כה ח, של רנ ן. תל רה חה שו בש ר עה של ש אמ פל נל ת הנ אל תוב וש כה ירו], של עי

ר בל ר די של אמ ם כנ רה בש א אנ ייצי תוב ונ םא כה י ל רי המ ה, של אי םא רש ר, ב זה עה לש י אל בי ר רנ מנ יו ה'. אה לה ר אי בל ר די של אמ ם כנ רה בש ך אנ לל יי ונ
ים די שש אור כנ ם מי תה או אי ייצש תוב ונ כה ה, של יאה צי שו יש ה עה אשונה רי י בה רי המ ך, של ך לש ר לל מנ אל נל מו של ך, כש לל יי א ונ לה יו ה', אל לה אי

א. ייצי תוב ונ םא כה ל ך, וש לל יי תוב ונ ו כה שה כש ענ ן. וש ענ ננ ה כש צה רש ת אנ כל לל לה

מםד לש י לי די כש מו  ר עי בי חנ תש הי לוט - של תו  אי ך  לל יי חות. ונ טה בש הנ ל הנ ת כה אל לו  יחנ  טי בש הי יו ה' - של לה ר אי בל ר די של אמ כנ
רוך בה דוש  קה י הנ כי רש ים דנ די לומש ים של יקי די צנ י הנ רי שש ר, אנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ה. אה ל זל ד כה מנ םא לה ה ל ל זל ם כה עי יו, וש עמשה מנ מי

רוך-הוא. דוש-בה קה בון לנ שש חל ין וש ת די תי ם לה דה יד אה תי עה ין של די אותו יום הנ נו מי מל א מי ירה לי ם וש הל ת בה כל לל י לה די הוא כש

םא ל ב בה רוהו. אמ אמ ה בי זל סוק הנ פה הו. הנ עמשי י מנ שי נש ל אנ ת כה ענ דנ תום לה ם ינחש דה ל אה ינד כה ר, (איוב לז) בש מנ אה ח וש תנ פה
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ד רי פה הי ה לש ש רוצה פל נל הנ ר וש בה שש גוף ני הנ הוא של יום הנ ם, הנ עולה ן הה את מי צי יש לה אי י הה מי ים יש מי לה שש ני הוא של יום הנ ה, בנ אי רש
יו. רש ל בג ד ענ מנ עה ט וש לנ גוף שה הנ ן של מנ זש אות בי רש שות לי ה לו רש תה יש םא הה ל ה של אות מנ רש ם לי דה אה שות לה ת רש נל תל ז ני נו, אה מל מי

ה הוא מודל ה, וש זל ם הנ עולה ה בה שה עה ה של ל מנ כה יו וש אה טה חמ יו ונ ים יהמה בי שש חנ ים ומש יחי לי ה שש לשה יו שש לה ים עה די ז עומש אה וש
דון ים לה תומי ם חמ יהדו כגלה תום. ובש ם ינחש דה ל אה ינד כה תוב בש כה הו של יהדו. זל יו בש לה ם עה ך הוא חותי ר כה חנ אנ יו, וש פי כםל בש ל הנ ענ
ד חה ח אל כה שש םא ני ים, ל ני שה ל יש ענ ים וש שי דה ל חמ ים, ענ רוני חמ אנ ל הה ענ ים וש אשוני רי ל הה ם ענ עולה ה] הה זל אותו ד"א בש [בש אותו 
ן ם נותי ך גנ , כה רוחנ גוף וש ה בש זל ם הנ עולה ה בה שה עה ים של עמשי מנ ם הנ ל אותה כה הו. וש עמשי י מנ שי נש ל אנ ת כה ענ דנ תוב לה כה הו של ם. זל הל מי

ם עולה ן הה א מי ם יהצה רל טל רוחנ בש גוף וש בון בש שש חל

ה זל ם הנ עולה ן הה את מי צי ים לה רוצי ה של עה שה לו בש פי ם אמ גנ ך  ה, כה זל ם הנ עולה ף בה י עםרל שי ים קש עי שה רש ה הה מה ה כנ אי םא רש ב
ם. הל ת בה כל לל י לה די רוך הוא כש דוש בה קה י הנ כי רש ת דנ ה אל זל ם הנ עולה ד בה לומי יש של אי י הה רי שש ך אנ שום כה ף. מי י עםרל שי ם קש הי
שום מםד. ומי לש ה לי םא רוצל ל ף וש ה עםרל של קש ים, מנ יקי די צנ ם] הנ ל עי די תנ שש מי לו [נ"א של אי ל בש כי תנ סש מי י של ל פי ף ענ ע, אנ שה רה הה וש
םא ל יהדו וש יק בש זי חמ הנ ייש לו לש זםב אותו, וש עמ םא ינ ף הוא, ל ה עםרל של קש ע מנ שה רה הה ב של ל גנ ף ענ אנ יק בו. וש זי חמ הנ יק לש די צנ ך ייש לנ כה

ם. עולה ת הה יב אל רי ינחמ ך וש לל זםב אותו, יי עמ ם ינ י אי זםב אותו. כי עמ ינ

ם עי ר  בי חנ תש םא הי ל מו,  עי יהה  הה לוט  ם של ענ פנ ל  כה  - ם  הה רה בש אנ ן בש כי וש י.  זי יחמ גי ת  ה אל חה דה ע של ישה לי אל ה מי אי רש םא  ב
ה דום. מנ ד סש ל ענ הנ ילאל תוב ונ כה ן. וש די ינרש ר הנ כנ ל כי ת כה ר לו לוט אי חנ בש יי תוב? ונ ה כה נו, מנ מל ד מי רנ פש ני ן של יוה ים. כי עי שה רש הה

אםד. ה' מש ים לנ אי טה חנ ים וש עי דםם רה י סש שי נש אנ ך? וש ר כה חנ תוב אנ כה

ה סוק מנ פה סוף הנ ל בש בה ה. אמ פל ה יה ם - זל רה בש א אנ ייצי תוב ונ םא כה ל ם וש רה בש ך אנ לל יי ונ תה  רש מנ אה ה של א, זל בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ה. אשונה רי ה בה תה יש תו הה דש ץ מולנ רל אל יא מי הי ה הנ יאה צי יש הנ ן, וש רה חה תוב מי ר, כה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ן. אה רה חה אתו מי צי תוב? בש כה

שות ין רש אי שום של ים, מי ימי עי ים נש רי בה דש ה בי ך אותה שנ א מה לה ח? אל קנ יי ה ונ ה זל תו. מנ שש י אי רנ ת שה ם אל רה בש ח אנ קנ יי ונ
ן, (שם רם המ ת אנ ח אל ר (במדבר כ) קנ ן הוא אומי כי ה. וש צונה םא רש ל ת לש רל חל ץ אנ רל אל ת לש כל לל תו לה שש ת אי יא אל הוצי ם לש דה אה לש
ם ה הי מה דור כנ י הנ ני י בש כי רש ת דנ ה אל יענ לה הודי ים וש רי בה דש ה בי ך אותה שנ ם. מה רה בש ח אנ קנ יי ך ונ שום כה ם. ומי יי וי לש ת הנ ח אל ג) קנ

תו. שש י אי רנ ת שה ם אל רה בש ח אנ קנ יי ך ונ שום כה ים. ומי עי רה

יד תי עה ש של קםדל רוחנ הנ ה בש פה צה שום של א מי לה ת לוט? אל מו אל יק עי בי דש הנ ם לש רה בש ה אנ אה ה רה יו. מה חי ן אה ת לוט בל אל וש
ייר גנ ם מש הה רה בש ם. אנ שותה פש ת ננ נו אל קש תי רות של גי הנ ים וש רי גי לו הנ ן - אי רה חה שו בש ר עה של ש אמ פל נל ת הנ אל ד. וש וי נו דה מל את מי צי לה

ם. שו אותה לו עה אי ם כש יהל לי ה עמ לל עמ ים, ומנ שי ת נה ילרל גנ ה מש רה שה ים, וש שי נה אמ

ן, ר, כי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ מו? אה עי כו  לש ם הה כגלה ר של םאמנ ם ת יו, אי ם הה דה י אה ני ה בש מה ך, כנ ם כה א, אי בה י אנ בי ר רנ מנ אה
יהה הה ם. וש הה רה בש י אנ להי ם אל או ענ רש קש ם ני מו, כגלה ים עי כי יו הולש הה ים של שי נה אמ ם] הה ך כגלה שום כה ם ד"א ומי כגלה שום של [ומי

ץ. רל אה ם בה רה בש עמבםר אנ ינ תוב ונ כה ד, של יהה פוחי םא הה ל ץ וש רל אה ר בה עובי

ש. פל נל ת הנ אל תוב וש א כה לה ך. אל ר כה י אומי יתי יי ן - הה רה חה שו בש ר עה של ש אמ פל נל הנ תוב וש יהה כה ם הה א, אי בה י אנ בי ר לו רנ מנ אה
כות זש ה הנ ר, אותה חי אנ ת הה ה אל כל זנ מש י של ל מי כה מו. של כות עי יו הולש הה שות של פה נש ל הנ ל כה כות של זש ת הנ בות אל רנ ת - לש אל
ה תה יש שות הה פה נש ן הנ ל אותה כות של זש ן. הנ רה חה שו בש ר עה של ש אמ פל נל ת הנ אל תוב וש כה נו? של ן לה יי ננ נו. מי מל ה מי זה םא זה ל לויהה בו וש תש

ם. הה רה בש ם אנ ת עי כל הולל

ם הה רה בש ל אנ רוך הוא ענ דוש בה קה ה הנ לה גנ תש הי ה של אשונה רי לות הה גנ תש הי הנ ם של ענ טנ ה הנ עון, מה מש י שי בי ר רנ מנ ך. אה ך לש לל
רו מש ה אה א זל לה ך? אל ך לש לל ח בש תנ ם פה ענ טנ ה הנ רוך הוא. מה דוש בה קה מו הנ ר עי בי םא די אן ל ד כה י ענ רי המ ך, של ך לש לל ת בש חנ פותנ

ן. ד לו בי ים נולנ ני ה שה אה מי י לש רי המ ה, של אה בונו מי שש חל ז בש מנ רה של

ם הה רה בש אנ שום של ה. מי מה כש ל חה כםל הוא סוד של ץ, הנ רל אה רוך הוא בה דוש בה קה ה הנ שה עה ה של ל מנ ה, כה אל רש םא תי ל ב בה אמ
ם ב עי רי קה תש הי יך לש רי צה הוא של קום הנ מה ז לנ מל ה רל זל ך. וש ך לש ר לו לל מנ אוי, אה רה ז כה רוך-הוא אה דוש-בה קה בוק בנ יהה דה םא הה ל

ך. ך לש ך לל שום כה רוך-הוא, מי דוש-בה קה ס לנ ני כה הי ה לש אשונה רי ה הה גה רש דנ יא הנ הי רוך הוא, וש דוש בה קה הנ

ן מו כי יא. כש הי ה הנ גה רש דנ ת הנ ל אל בי קנ ם יש שה ץ, של רל אה ס לה ני כה יי ד של ה ענ ז בה חי אה הי ם לש הה רה בש םא יהכול אנ זו ל ה הנ גה רש דנ ובנ
ה נה ד אה וי ר דה םאמל י ה ונ לי ר ה' עמ םאמל י ה ונ הודה י יש רי עה ת מי חנ אנ ה בש לל על אל אמםר הנ ה' לי ד בנ וי ל דה אנ שש יי תוב (שמואל-ב ב) ונ כה
ל ל כה יהד ענ כות מי לש מנ ת הנ ל אל בי םא קי ה ל מה ד, לה וי דה אויהה לש כות רש לש מנ הנ אול וש ת שה מי ן של יוה י כי כי ה. וש רונה בש ר חל םאמל י ה ונ לל על אל

ייששרהאיל?.

ם הי בות של אה ם הה ר עי בי חנ תש יי ד של א ענ לה כות אל לש ל מנ בי קנ ין לו לש ד אי וי דה שום של ה, מי מה כש ל חה כםל הוא סוד של א הנ לה אל
סוד כםל בש הנ אוי, וש רה כות כה לש ל מנ בי קנ יש י של די ים, כש ני ע שה בנ ם של ב שה כי ענ תש ן הי ל כי ענ כות. וש לש ם מנ הל ל בה בי קנ ז יש אה רון, וש בש חל בש
ס ננ כש ני ד של הוא ענ רוך  בה דוש  קה ל הנ של יתו  רי בש ס לי ננ כש םא ני ם ל הה רה בש ן אנ כי מו  כותו. כש לש ת מנ ן אל קי תנ יש י של די ה וכש מה כש חה הנ

ץ. רל אה לה

ם שי ז הנ מל רל אן הוא  א כה לה יות! אל הש לי יך  רי צה יהה  הה ך  לל יי ונ עמבםר?  ינ ונ ץ.  רל אה ם בה רה בש עמבםר אנ ינ ונ תוב,  ה כה ה מנ אי רש
תוב כה עמבםר, וש ינ אן ונ תוב כה ה. כה זל ם הנ שי ן בנ כגלה קוקות של יות חמ ם אותי יי תנ ים ושש עי בש שי ם בש עולה ם בו הה תה חש נל דוש של קה הנ

א. רה קש יי יו ונ נה ל פה עמבםר ה' ענ ינ ם (שמות לד) ונ שה
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הוא י. וש ל טובי יר כה עמבי י אנ ני ם (שם לג) אמ תוב שה כה ץ, וש רל אה ם בה רה בש עמבםר אנ ינ תוב, ונ ן כה קי זה א הנ יסה י יי בי ל רנ רו של פש סי בש
ה [ד"א ל"ג ד זל צנ ה, מי לון מורל ד אי ם ענ כל קום שש ד מש אוי. ענ רה יון כה לש קום על מה ה מי אה בה ץ של רל אה ת הה שנ דג קש ז לי מל רל
יא בי הי ל וש לי קנ תש הי ע של רה הה ש  חה נה ט הנ ת שולי עי ד כה ענ ר של אי בה תש י ני רי ץ, המ רל אה ז בה י אה ני עמ ננ כש הנ אוי. וש רה ה כה ד זל צנ ה] לש טה מנ לש של
ה תה רור אנ תוב (שם ג) אה כה יו, וש חה אל ילה לש הש ים יי די ד עמבה בל ן על ענ נה רור כש תוב (בראשית ט) אה כה ם, של עולה ל הה לות ענ לה קש
ה לה גנ תש אן הי ם. כה רה בש ל אנ א ה' אל יירה תוב? ונ ה כה רוך-הוא. מנ דוש-בה קה ם לנ הה רה בש ב אנ רי קה תש ם הי שה גו'. וש ה וש מה הי בש ל הנ כה מי

נו. מל ה מי כגסל יהה מש הה ה של א, מנ יירה ך ונ שום כה ץ. ומי רל אה ל הה ט ענ שולי מםק של עה כםחנ הל ענ אותו הנ יהה יודי םא הה ל ה של לו מנ

ה לו תה לש גנ תש אן הי א כה לה יו? אל לה ה אי אל רש ני ה הנ ה זל ה', מנ ר לנ מנ אה ן של יוה יו. כי לה ה אי אל רש ני ה' הנ חנ לנ בי זש ם מי ן שה בל יי ז ונ אה וש
ה. יים בה קנ תש הי ה וש ס בה ננ כש ני ץ, וש רל אה ל הה ת ענ טל שולל ה של גה רש דנ ה הנ אותה

"א. הי תוב בש לה, כה הר ייט אה ה. ונ זל קום הנ מה טועות בנ נש גות הנ רה דש ל הנ כה ר ה' וש ע הנ ם יהדנ שה ה. מי רה הה ם הה שה ק מי תי עש ינ ונ
כםל, ל הנ ט ענ רוך הוא שולי דוש בה קה הנ ע של ז יהדנ אה חוזות בו, וש אמ גות של רה דש ל הנ כה ם בש יי מנ כות שה לש ל מנ בי קי ה וש ישה רי ש פש רנ פה
ע יהדנ כםל, וש ל הנ ט ענ רוך הוא שולי דוש בה קה י הנ רי המ ה לו של לה גנ תש אן הי כה שום של יו, מי חות הה בש זש י מי ני . ושש חנ בי זש ה מי נה ז בה אה וש
ה גה רש דנ ד לנ חה אל לויהה, וש גש ה הנ גה רש דנ ד לנ חה חות - אל בש זש י מי ני ה שש נה ן. ובה י כי ני פש לי ענ מי יהה יודי םא הה ל ה של ה מנ יונה לש על ה הה מה כש חה הנ

הנניסשתלרלת.

ם ן שה בל יי תוב ונ ך כה ר כה חנ אנ גו', וש יו וש לה ה אי אל רש ני ה' הנ חנ לנ בי זש ם מי ן שה בל יי תוב ונ ה. כה אשונה רי יהה בה ך הה כה ה של אי םא רש ב
ה גה רש דנ ה לש גה רש דנ ם מי הה רה בש ר אנ טי ענ תש ז הי אה ה. וש מה כש ל חה כםל הוא סוד של הנ יו, וש לה ה אי אל רש ני תוב הנ םא כה ל ם, וש תה ה' סש חנ לנ בי זש מי
ם, הה רה בש ל אנ של קו  לש הוא חל רום, של דה ה הנ ה. זל בה גש נל הנ סוענ  נה וש לוך  ם הה רה בש ע אנ סנ יי תוב ונ כה של הו  תו. זל גה רש דנ ה לש לה עה ד של ענ
ן יוה כי רום.  דה הנ ל  של תו  גה רש דנ לש ה  לה עה וש אוי,  רה כה ר  שנ קש ני ם  שה וש רום  דה לנ ה  לה עה של ד  ענ ה  גה רש דנ ר  חנ אנ ה  גה רש דנ סוענ  נה וש לוך  הה
ב עה י רה הי יש ונ תוב?  ה כה ז מנ אה ה,  דושה קש ה הנ גה רש דנ לנ ץ]  רל אה [בה ס  ננ כש ני וש ה  דושה קש ץ הנ רל אה בה תו  גה רש דנ ר בש טי ענ תש ם הי הה רה בש אנ של

רוך הוא. דוש בה קה ל הנ ב אל רי קה תש הי ה לש יעה די ים יש עי יו יודש םא הה ל ץ, של רל אה בה

ם רל טל שום של ץ, מי רל אה ל הה ענ זון  ק ומה ן חםזל ץ נותי רל אה ל הה ענ של כםחנ  יהה הנ םא הה ת ל עי ד כה ענ ץ, של רל אה ב בה עה י רה הי יש ונ
ן תנ םא נה ץ, ל רל אה ל הה ה ענ נל מג מש כםחנ הנ ת אותו הנ ה אל אה ם רה הה רה בש אנ ן של יוה יום. כי קי ה בש דה מש םא עה ל ה] וש נה קש תש ה [נ"א ני שה דש קנ תש הי
ת י אל תי תנ נה עמך  רש זנ תוב לש כה ם? של הה רה בש ע אנ ן יהדנ יי ננ ם. מי גור שה ם לה יי רנ צש ם מי רה בש ד אנ יירל ז ונ אוי, אה רה כה דוש  קה כםחנ  ק וש חםזל
דושות דועות] קש גות [יש רה דש א בי לה דוש, אל קון קה תי ה בש נה קש תש םא ני ץ ל רל אה ה הה ני הי ם של הה רה בש ע אנ ז יהדנ םאת. אה ז ץ הנ רל אה הה

נו. רש מנ אה י של פי א כש לה ה, אל שה דג קש ן בי קי תנ םא תי ץ ל רל אה הה ה, של מה כש חה ת סוד הנ ם אל הה רה בש ע אנ ז יהדנ אה נו. וש מל או מי ייצש של

ה י תורה רי תש סי

יא [ס"א הי ה וש מה שה נש ה לי מה שה נש ם זו הנ הה רה בש ק. אנ חה צש יי ם ובש הה רה בש אנ ה בש יונה לש ה על מה כש ז חה רוך הוא רומי בה דוש  קה הנ
ה ה זל דושה קש הוא. רו"חנ הנ סמא"ל הנ ל הנ ת זוגו של "ש ובנ חה נה ה הוא הנ ה. לוט זל רה יא שה זו הי ה הנ מה שה נש הנ ם], וש רה ב וש אה
י תו (קהלת ג) מי מה כש חה למםה בש ר שש מנ ה אה ל זל ענ ה, וש מה הי בש ע זו רוחנ הנ רה "ר הה ה. ייצל קה בש ה זו רי דושה קש "ש הנ פל ק. נל חה צש יי

ע. רה ר הה ייצל ד הנ צנ ש מי פל נל ית זו הנ מי המ בנ ש הנ פל גו'. נל יא וש ה הי עםלה ם הה דה אה י הה ני ענ רוחנ בש יודי

ה מה שה נש הנ "ה.  מה כש חה ובש "ה  אה רש יי בש יש  אי הה ת  אל ת  רל עורל מש זו  הנ ה  מה שה נש לי ה  מה שה נש הנ הוא] של הנ [של רו  מש אה ה  זל ל  ענ וש
"ה מה שה נש גו'. הנ ה וש מה כש יא חה ת ה' הי אנ רש ן יי ם הי דה אה ר לה םאמל י תוב (איוב כח) ונ כה הו של ה. זל ינה בי יש בש אי ת הה ת אל רל עורל מש
יש אי ת הה ים אל רי עורש ת, ומש ענ א דנ רה קש ני קו"ל, וש רו"חנ הוא הנ "ה. וש רה את שה רי קש ני ה וש ינה את בי רי קש ני "ה של שובה תש ת בי רל עורל מש

ים. ים טובי עמשי ה מנ נה מל ים מי רי עורש תש ית מי לי כש שי ש הנ פל נל הנ ב, וש תה כש בי ה של א תורה רה קש ני ה, וש תורה ה בנ קולו עולל של

ה, מה שה נש ה לי מה שה הוא נש של מו  ם, כש יי ר ומנ פה עה וש רוחנ  וש ש  סודות - אי ה יש עה בה רש אנ גוף מי ת הנ א אל רה בה זו  ה הנ מה גש דג ובנ
ע. ייש רה ר הה ם ייצל הי ים של רי רש אה מש ם הנ יי ייש מנ ה. וש שה דג ל קש ים של תוקי מש ם הנ יי מנ הו הנ זל ר, וש כה ה זה ם זל יי ש. מנ פל נל רוחנ וש ה וש מה שה נש
ר צל יי ה מי בה קי יא נש הי ש, של קםדל ל הנ ת אל ל עי כה םא בש ל יהב אנ תוב וש ה כה ל זל ענ ה. וש רה ש זה יהה, אי רי כש ש נה ייש אי ה, וש בה קי ה נש דושה ש קש אי
ע. ייש פנ א צל ש ייצי חה ש נה שםרל י מי ר (ישעיה יד) כי מנ אל נל ע, של רה ר הה ה ייצל ה, זל אה מש ר. ייש רוחנ טג כה יא זה ה הי דושה ע. רוחנ קש רה הה

א. מי ר טה פה ייש עה דוש וש ר קה פה עה

ך ה, ומושי שובה ל תש בוד של עש שי בםר אותו בש שש לי ש  חה נה אותו הנ ת בש רל בל גנ תש "ה, מי שובה יא תש הי ה של מה שה נש ה, הנ ל זל ענ וש
יות, אחה"ע בומ"ף כ"ב אותי ים לש טי שש פנ תש סודות מי יש ת הנ ענ בנ רש ם אנ אותה שות, וש רה דש י מי תי יות ובה סי ני י כש תי בה אותו לש

גיכ"ק דטלנ"ת זסשר"ץ.

ר מנ אל נל של מו  כש ם,  ה שה ינה כי שש הנ יור  די קום  מש ת,  סל נל כש הנ ית  בי ה  זל  - ם  כל שש קום  מש ד  ענ ץ  רל אה בה ם  רה בש אנ עמבםר  ינ ונ
ין ק אי דל צל י הנ רי המ יק, של די א צנ רה קש ני יל וש אויהה לו, הואי רש ה של ינה כי ד. זו שש חנ 'ם אנ 'כל ך שש י לש תי תנ "י נה ני אמ (בראשית מח) ונ
ם ים שה ים ומורי די לומש שות של רה דש י מי תי לו בה ה - אי לון מורל ד אי ם. ענ כל קום שש ד מש הו ענ זל יק, וש די ם צנ א עי לה ה אל יורה די

ים. בי רנ ה בה תורה

ך שום כה לו, ומי ים ייש  בי מות רנ שי חו. של רש ל כה ענ גוף בש ע בנ רה ר הה ן ייצל קנ תש ני ק וש תנ מש ז ני ץ - אה רל אה ז בה י אה ני עמ ננ כש הנ וש
אותו נו  מל ל מי טנ םא בה ל ן של מנ זש גוף בי ז הנ אה שום של ה, מי זל ע בה נה כש ני וש אי,  דנ ונ ץ,  רל אה ז בה ים. אה בי מות רנ שי ר בש כה זש ר] ני זנ [חה
ים יני די גוף לש ת הנ ב אל סובי מש י? של ני עמ ננ א כש רה קש ה ני מה ץ. לה רל אה ז בה י אה ני עמ ננ כש ז הנ גוף אה קות הנ בי שום דש ך, מי ל כה כה ש  חה נה הנ

רהעיים.
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ה - ם זוכה ה. אי זל ם הנ עולה ן הה את מי יוצי ך  ר כה חנ ה, אנ כות בה זש י לי די אוי כש רה ה כה זל ם הנ עולה ת בה דל ה עומל מה שה נש הנ וש
ר של קום אמ מה ד הנ תוב ענ כה ה. וש נה אשם רי ם בה ה שה שה ר עה של חנ אמ בי זש מי קום הנ ל מש תוב אל כה ה, של אה ם יהצש שה מי ה של קומה מש ה לי עולה

"א. הי ם"ה בש ל הר ה. אה לה חי תש לה בנ הר ם אה יהה שה הה

ה - ם זוכה י. אי עה ין הה ל ובי ית אי ין בי תוב] בי כה ה, [של טה מנ ת לש דל רל ין לה ה ובי לה עש מנ עמלות לש ין לנ ת בי דל יא עומל ת הי עי כה וש
רוך דוש בה קה ה הנ ם זל ה שה שה ר עה של א אמ לה ? אל חנ בי זש ה מי יזל אי ה וש שה י עה גו'. מי ם וש ה שה שה ר עה של חנ אמ בי זש מי קום הנ ל מש ה אל עולה
יהה ר הה של עמקםב אמ י ינ ני י בש טי בש ר שי פנ סש מי ים לש ני בה ה אמ רי שש ים על תי ל שש ן אותו ענ קי תי ה וש זל חנ הנ בי זש מי ת הנ ם אל ה שה שה עה הוא, של

אי. דנ ך ונ מל ילה שש הש ל יי אי רה שש אמםר יי יו לי לה ר ה' אי בנ דש

מות, עולה ל הה ל כה יר של מי טה יון] הנ לש יון, [על לש על ם הה עולה א הה רה בש ני ר  של אמ ה כנ אשונה רי ם בה ה שה שה ה עה זל הנ חנ  בי זש מי הנ וש
א רה קש יי תוב? ונ ה כה ה מנ מה שה ם נש שה ה לש עולה ן של יוה מות. כי שה ל נש נות של בה רש יו קה לה יב עה רי קש ד ומנ דול עומי גה ן הנ כםהי ל הנ אי יכה ומי

ים. יי חנ רור הנ צש ת בי רל רל צש ני ם וש את שה ה קורי מה שה נש ם ה'. הנ שי ם בש רה בש ם אנ שה

ד ל. ענ לה קג מש הנ ל אותו  ק של חםזל סםף] הנ אל לל [וש יענ  ני כש הנ אוי ולש רה גוף כה ן הנ קי תנ ה לש זל ם הנ עולה יק בה די ם צנ ה אי ל זל כה וש
יום ל יום וה כה בש ע], של רה ר הה ה ייצל ה לוט [זל ני קש י מי ין רםעי ם ובי רה בש ה אנ ני קש י מי ין רםעי יב בי י רי הי יש תוב? ונ ה כה נו מנ מל ד מי רנ פש ני של
ים גי רש טש קנ ם מש ע, הי רה ר הה ייצל ת הנ ים אל יגי הי נש ים ומנ עי יש סנ ם מש הי ה, וש מה שה נש ת הנ ים אל יגי הי נש ים ומנ עי יש סנ ם מש ה הי זל ם הנ עולה בה
ב רה קש ים בי מי חה לש ני ש של חה נה אותו הנ ה לש מה שה נש ין הנ ם, בי יהל יני ר בי ענ צנ גוף בש ל הנ ים של רי יבה אי ל הה כה לו, וש ם אי לו עי רוג אי טש קי בש

ל יום. כה בש

י יני ה בי יבה רי י מש הי א תש ל נה ת לו, אנ רל אומל ע וש רה ר הה ייצל ת לנ רל ה חוזל מה שה נש ל לוט. הנ ם אל רה בש ר אנ םאמל י תוב? ונ ה כה מנ
ע רה ר הה ייצל טוב וש ר הנ נו. ייצל חש נה ים אמ חי ים אנ שי נה י אמ ך, כי לש ים של די דה צש הנ י וש לי ים של די דה צש יך, הנ ין רועל י ובי ין רםענ ך ובי ינל ובי

םאל. מ שש ה לי זל ין וש יהמי ה לש ה. זל ם זל ה עי ים זל רובי קש

ם י. אי מי עי ד מי רי פה הי ם וש יהל רי חמ ט אנ שוטי ך וש ם, לי עולה ים בה עי שה רש ים הה בי י. רנ לה עה א מי ד נה רל פה יך הי נל פה ץ לש רל אה ל הה םא כה ל המ
יש דו אי רש פה יי תוב ונ כה ד של ל יום, ענ כה מו בש ה עי עושל בות של רה ה קש מה כנ יק לו בש צי יחנ אותו ומי גו'. ומוכי ה וש נה ימי אי םאל וש מ שש הנ

יו. חי ל אה ענ מי

ים יקי די צנ ם הנ ם אותה ה עי מה שה נש ת הנ בל ינשל תש ן. מי ענ נה ץ כש רל אל ב בש ם יהשנ רה בש תוב? אנ ה כה ה מנ זל ה מי ים זל די רה פש ני ן של יוה כי
קום מה בש ר  בי חנ תש הי ולש ג  רי טש קנ לש ך  ג הולי רי טש קנ מש הנ ל  לה קג מש הנ ר. אותו  כה כי הנ י  רי עה בש ב  יהשנ לוט  וש לום.  שה בש שוב טוב  יי בש
ם אםד. שה ה' מש ים לנ אי טה חנ ים וש עי דםם רה י סש שי נש אנ יו? וש רה חמ תוב אנ ה כה דםם. מנ ד סש ל ענ הנ ילאל תוב ונ כה ם, של ים שה עי שה רש הה של
ים, טובי ים  עמשי מנ בש ם  הה רה בש אנ [וש ם.  אותה ד  בי אנ ולש ם  יט אותה סי הה לש ם  הל מה עי ר  בי חנ תש הי לש ם  יהל יני בי יורו  די ם  שה וש רוי  שה

ים]. עי ים רה עמשי מנ ה] (חסר) [בש תורה ה, ובנ שובה תש בי

ת ה אל רל שש רוך הוא מנ דוש בה קה יהד הנ ה, מי מה זגהמ ה הנ אותה גוף מי ר הנ הה טש ני ג וש רי טש קנ י מש לי ה בש מה שה נש ת הנ רל אל שש ני ן של יוה [כי
ים עי שה רש ם הה ין אותה הוא בי ל הנ לה קג מש הנ ים. וש יקי די צנ ין הנ ת בי חנ ייש לו ננ ה, וש תונה חש תנ ה וש יונה לש ה על לה חמ ש ננ יורי מו וש יורו עי די

ם.] יהל אי טה חמ דות לנ ין פש אי ד של מו, ענ ים עי אי חוטש

ה בה שש ני ע של רה ר הה ה ייצל יו - זל חי ה אה בה שש י ני גוף. כי ר הנ טםהנ ה בש רה אמ שש ני ה של מה שה נש ם. זו הנ רה בש ע אנ מנ שש יי תוב? ונ ה כה [מנ
ה, תורה ים בנ קי עוסש ים של יקי די צנ ם הנ לו הי יתו - אי י בי ידי לי יו יש יכה ני ת חמ ק אל יהרל ים. ונ בי ים רנ אי טה חמ ים בנ עי שה רש ם הה ין אותה בי
ים עי בש שי גוף, וש י הנ רי יבש לו רמ"ח אי אות - אי לש מי ר ושש שה ה עה נה מם מו. שש ת עי כל לל ים לה יזי רי זש גוף הנ ל הנ ים של רי יבה אי ם הה הי של
ם] אה טש חל [מי ם  יב אותה שי הה לש ים  עי שה רש ם הה אותה לש ם  שה לש ת  כל לל לה ז  רי דה זש מי כםל  בנ ם.]  שה מי את  יוצי של ה  מה שה נש ל סוד הנ של

ם. יהל אי טה חמ מי

ן םא נותי ל נםם, וש יהי גי ש הנ נל עם הוא וש ם הנ עולה ין הה ת די ם אל הל יענ לה ם ומודי יהל רי חמ ף אנ ן. רודי ד דה דםף ענ רש יי תוב? ונ ה כה מנ
רוך- דוש-בה קה ה לנ שובה תש ם בי יב אותה שי ים, ומי עי שה רש ם הה ת אותה ם אל יחנ אותה מוכי ד של ה ענ לה יש לנ יום ובנ ינו בנ עי ה לש נה שי

אוי. רה ה כה מה לי ה שש שובה תש ם בי יב אותה שי כגש. הי רש ל הה ת כה ב אי יהשל תוב? ונ ה כה הוא. מנ

םא] ל [וש חו  רש כה ל  ענ בש יעו  ני כש מנ ד של ענ מו,  עי יק  זי חמ מנ ע  רה ר הה ייצל ת אותו  אל לו  פי אמ  - גו'  וש יו  חי ת לוט אה ם אל גנ וש
יחנ מוכי ד של ה, ענ לה יש לנ ם וה קםט יומה שש םא יי ל ן של יוה כי אוי, מי רה ה כה מה לי ה שש שובה תש יב בי שי כםל מי הנ אוי. וש רה יק אותו כה תי מש ומנ

אוי. רה ה כה מה לי ה שש שובה תש ים בי בי שה ד של או ענ טש חה א של טש חי ל אותו הנ ם ענ ף אותה רודי ם וש אותה

ינו, ני גו'. [שה יר וש עי ים בה בי סםבש ים הנ רי שםמש י הנ אוני צה תוב (שיר ג) מש ה. כה שה רה פה ל הנ ים של אשוני רי ים הה רי בה דש נו לנ רש זנ חה
יש אי ם הה שי ה (רות א) וש זל סוק הנ פה מוז בנ זו רה ה הנ מה גש דג ה יהו"ה, כנ קה בש רי ה וש רה שה ק וש חה צש יי ם וש הה רה בש אנ מוז בש רה ה של מה גש דג כש

ה. מה שה נש ה לי מה שה נש "ך זו הנ לל ימל לי ים. אל תי רה פש יון אל לש כי לון וש חש יו מנ נה י בה ני ם שש שי י וש ערמי תו נה שש ם אי שי ך וש לל ימל לי אל

ש. קםדל לון זו רוחנ הנ חש ינו. מנ להי ם ה' אל י נםענ יהי שום (תהלים צ) וי י? מי ערמי את נה רי קש ה ני מה לה ה. וש מה שה נש "י זו הנ ערמי נה
ם ל שי את רו"ת? ענ רי קש ה ני מה לה ה. וש דושה קש ש הנ פל נל רוך הוא. רו"ת זו הנ דוש בה קה ל לו הנ חנ מה לון? של חש א מנ רה קש ה ני מה לה וש
"ע. רה "ר הה ה ייצל ה. זל מה הי בש לום (קהלת ג) רוחנ הנ שה יו הנ לה למםה עה ר שש מנ ה אה ל זל ענ "ה, וש מה הי בש יו"ן זו רוחנ הנ לש תו"ר. כי

ף הוא. ה עםרל שי ם קש י ענ שום כי ה? מי פה רש את עה רי קש ה ני מה לה ע. וש רה ר הה ייצל ל הנ ת זוגו של םאל, בנ מ שש ש הנ פל "ה זו נל פה רש עה

ת רל אל שש ני , וש רוחנ הה ה וש מה שה נש י הנ רי ם דובש ים אותה קי לש תנ סש םא - מי ם ל אי ה, וש יונה לש על ה הה מה שה נש ה הנ ם - עולה דה ה אה כה ם זה אי
יהה לתל י כנ תי ה ושש מה ה שה תה יש ר הה של קום אמ מה ן הנ א מי צי תי תוב? (רות א) ונ ה כה ית. מנ לי כש שי ש הנ פל נל הנ ה וש יונה לש על ה הה מה שה נש הנ
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ה מה ענ לש ה  בה שה ה  פה רש עה וש גו'.  וש י  בי י  עי גש פש תי ל  אנ רות  ר  םאמל ת ונ גו'.  וש י  נםתנ בש ה  נה שםבש יהה  לתל כנ לש י  ערמי נה ר  םאמל ת ונ ה.  מה עי
ושליאלהליהה].

ים לי דה גש ומי חומות  בש ה,  טה מנ ל  ם של יי לנ רושה יש מו  כש ה  לה עש מנ ל  ם של יי לנ רושה יש הוא  רוך  בה דוש  קה ה הנ שה עה ינו.  ני שה
חומות, ן הנ ל אותה ים של רי עה שש ת הנ ים אל רי שומש ים של רי ם שומש יהל לי ם ייש עמ שה חומות של ן הנ אותה ים, וש תוחי ים פש חי תה ופש
ר ם, שומי כגלה יון מי לש דול על ן גה ל כםהי אי יכה גו'. ומי ים וש רי י שםמש תי דש קנ פש ם הי יי לנ רושה ך יש יי ל חומםתנ תוב, (ישעיה סב) ענ כה של

חומות. לו הנ ל אי ים של חי תה פש

ע טנ נה ץ של רל אה ל הה ן של דל עי ן הה גנ ת לש סל נל כש ה - ני ם זוכה ה, אי זל ם הנ עולה ן הה את מי יוצי של "י], כש ערמי את נה רי קש ני "ה [של מה שה נש הנ
ם. עולה ל הה ים של יקי די צנ ל הנ ם כה שה ה, וש לה עש מנ לש ן של דל ן עי מו אותו גנ ים כש יקי די צנ רוחות הנ רוך הוא לש דוש בה קה הנ

ם דה אה ת בש של ן. פוגל דל עי ן הה ח גנ תנ ם הוא פל שה ה של לה פי כש מנ ת הנ רנ עה מש ת לי סל נל כש ה, ני זל ם הנ עולה ן הה את מי ה יוצי מה שה נש הנ של וכש
םא - ם ל אי ת, וש סל נל כש ני ים וש חי תה פש ה  ים לה חי ופותש ה  ים בה חי מי ה - שש יא זוכה ם הי ם. אי שה בות של אה ם הה אותה אשון ובש רי הה
ת. כל הולל גו'. וש ים וש רי שםמש י הנ אוני צה ה? (שיר ג) מש חוצה ה הנ ים אותה דוחי של ת כש רל יא אומל ה הי ה [ומנ חוצה ה הנ ים אותה דוחי
י, םאשי י ר לי רו עמ לו ני הי ר (איוב כט) בש מנ אל נל םאשו, של ל ר ר ענ תון ני נה ה וש זל ם הנ עולה ה לה אה בה י של ני פש לי ם מי ת שה כל הולל ר של חנ אנ

י?! ערמי םאת נה ז ים המ רי אומש ים וש עי זש עש דנ זש ה מי ים אותה רואי י של ל מי כה

אותו י - בש תי כש לנ ה הה אה לי י מש ני גו'. אמ א וש רה י מה ה לי אן רל י קש ערמי י נה ה לי אנה רל קש ל תי ת, (רות א) אנ רל אומל ה וש יבה שי יא מש הי
י ה לי אנה רל קש ה תי מה ע. לה גוף רנ י לש יס אותי ני כש הי ים, של ים טובי עמשי י מנ לי ה ובש י תורה לי י ה' - בש ני יבנ שי ם הל יקה רי קום, וש מה
ה ך, זל לל ימל לי ם אל ת עי גל ול דנ זש ן [מי גה ם בנ ת שה בל ת, יושל סל נל כש ני ן של יוה ן. כי דל ן עי גנ ת לש סל נל כש ה, ני ם זוכה אי י]. וש ה בי נה ה' עה י ונ ערמי נה
ל של בוש  לש בנ ם  ת] שה של בל לנ תש ומי [ד"א  שו  בש לנ תש הי וש ית]  לי כש שי הנ ש  פל נל הנ זו  של ם רות,  עי ג  וי דנ זש מי רוחנ  ה הה זל לון, של חש מנ

ת. נל דל ענ תש ם מי שה ה וש זל ם הנ עולה ל הה מות של דש הנ

ה מה שה [נש ש  פל ן נל הי לו  אי זו, וש בש חוזות זו  אמ ן של גות הי רה דש לש  ע] שה בנ רש ב. [אנ לי י הנ מי כש חנ ר לש סה מש ים ני רי תה סש ר הנ תל סי
נו. מל מי ה  נל בש ני גוף  הנ של כםחנ  הנ יא  הי ש  פל נל הנ "ש]  פל [נל ה.  מה שה ונש יו"ד] רו"חנ  את  רי קש ני של ה  יונה לש על הה ה  מה שה נש הנ ה,  מה שה נש לי
ים ני קה תש ני ים] וש סי נש כנ תש ים [נ"א מי ימי כי סש יו מנ רה יבה ל אי תו, כה בה קי ם נש ג עי וי דנ זש הי ה לש זל ם הנ עולה ר בה עורי תש ם מי דה אה ר הה של אמ כנ של
ש פל נל ה הנ ת אותה ך אל ש], ומושי מה ה [מנ עמשל מנ ם אותו הנ ים עי כי סש לו מנ צון של רה הה ש וש פל נל ה הנ אותה ם, וש ה] שה מה שה נש נות [לנ הה לי

ך. שופי ע של רנ זל אותו הנ ם בש ה שה יס אותה ני כש ומנ

י"ם, ישי אות אי רה קש ני גות של רה דש ן הנ אותה ם מי שה ר לש חי ך כםחנ אנ שה מש ם, ני שה ך לש מושי ש של פל נל ת הנ כנ שה מש הנ צון וש תוך רה ומי
לש. ע] שה בנ רש ם [אנ ל אותה תון של חש תנ אשון הנ רי כםחנ הה הו הנ זל גוף. וש נו הנ מל ה מי נל בש ני הוא וש ע הנ רנ זל ת הנ יכנ שי מש ס בי נה כש כםל ני הנ וש

ל ר ענ פי כנ ב לש רה קש ני ן של בה רש קה גוף, הנ ל הנ סוד של יש הנ קות וש בי דש ת בי בל רל קש ני ש  פל נל ה] הנ מה שה נש ה לי מה שה םאת [נש ז שום של ומי
ל ק של לל חי ת הנ יכנ שי מש שום של ית], מי לי כש שי ש הנ פל נל או רוחנ וש רש קש ני י"ם [של ישי ל אי גות של רה דש ם הנ אותה ק לש לל ן חי תה ה ני מה שה נש הנ
זון ן מה נותי י? של שנ אי י לש מי חש לנ הו  י [מנ שנ אי י לש מי חש י לנ ני בה רש ת קה תוב אל כה של נו  יש הנ ם. וש הל ה מי אה בה ש  פל נל ה] הנ מה שה [נש ה  אותה
ת מי של ם. וכש קה לש ים חל לי ש נוטש פל נל ת הנ רנ פה הואא כנ שום של ה], מי ינה כי שש יו הנ זי ים מי ני הל ם נל הי אור של ע מי פנ הו של זל י, וש שנ אי לש
ם ה עי ים זל רי פש סנ ים ומש תי מי ים הנ עי ה יודש זל כםחנ הנ ים, ובנ מי עולה ר לש בל קל ן הנ ה מי זה םא זה ש ל פל נל ה הנ ה, אותה זל ם הנ עולה ם בה דה אה

ה. זל

ה שוקה תש ם בי הי של ר כש כה זה ה לנ בה קי נש רות הנ עורש תש ת הי יכנ שי יא מש הי ה, וש זל ם הנ עולה ש בה פל נל ת הנ ת אל ילמל קנ מש יא של רוחנ הי הה
ל ה אל שוקה תש ע בי רנ זל ת  כל ה שופל טה י מנ פי לנ ה כש בה קי נש הנ של מו  כש זו  הנ רוחנ  לה ה  תה שוקה תש ר בי כה זה ת לנ רל עורל תש ז מי אה וש ת.  חנ אנ
ים להי אל ל הה שוב אל תה רוחנ  הה אן סוד] (קהלת יב) וש כה ה, וש בה קי נש ה לנ שוקה תש ע בי פנ של ך  פה שש ני של ה [כש זל ר הנ תל סי הנ ר. וש כה זה הנ

ה. נה תה ר נש של אמ

ש פל נל ן הנ ת מי דל רל פש ני ה וש זל ם הנ עולה ן הה את מי יוצי של ר], כש של אמ ה כנ מה שה נש "ה לנ מה שה "ה ונש מה שה ונש "ש  פל נל [וש זו  רו"חנ הנ הה וש
ן גנ ס לש נה כש ים] ני ני וה גש ל הנ כה ת מי מל קל רג ה מש יונה לש מות על דש ש בי בי לנ תש ים, ומי יוני לש על ם הה יי מנ שה ן בנ דל ן עי גנ ק לש לי תנ סש ים י"ה מי די רה פש [ני
ים יוני לש על ים הה כי אה לש מנ ים הנ שי בש לנ תש מי מו של ן כש גה ל הנ יר של וי אמ תוך הה ם בש ש שה בי לנ תש תון], ומי חש תנ ה [הנ זל ם הנ עולה בה ן של דל עי הה

גו'. יו רוחות וש כה אה לש ה מנ תוב (תהלים קד) עםשל כה יו, של רוחנ הה ה הה אותה ם מי הי שום של ה, מי זל ם הנ עולה ים לה די יורש של כש

ן גנ ים. בש דוני עי ל הה כה ת בש נל דל ענ תש ם מי שה ה, וש זל ם הנ עולה מות הה דש ץ בי רל אה ל הה ן של דל עי ן הה גנ ת בש של בל לנ תש רוחנ מי ך הה ף כה אנ
ם ל אותה ם כה שה יון, וש לש על ם הה עולה ל הה יות של מג ים ודש יורי ייש צי ה, וש זל ם הנ עולה ל הה יות של מג ים ודש יורי ה ייש צי זל ן הנ דל עי הה
זו הנ מות  דש [הנ ה  לה עש מנ לש עמלות  לנ ים  ם רוצי תות הי בה שנ וש ים  שי דה חר י  אשי רה ובש ם.  ים שה ני דש ענ תש ומי ים  כי ים הולש יקי די צנ הנ
י"ם שי דה חר הל וש י"ם  מועמדי הנ ל  כה ובש ים,  דוני עי הה ל  כה בש ים  ני דש ענ תש מי זו  הנ מות  דש ובנ ה.  זל הנ ם  עולה הה ל  של "ש  אי וש רו"חנ  מי
ן דל עי ן הה גנ בש ה  יונה לש על מות  דש ים בי שי בש לנ תש ה ומי זל גוף הנ הנ ים מי טי שש פנ תש ומי "ש  פל נל הנ וש רו"חנ  ים הה קי לש תנ סש תו"ת מי בה שנ הנ וש
אור ים מי ני הל ם נל הי ד יהו"ה, וש ים ינחנ גי וש דנ זש בושו, ומי לש קום הוא י"ה? בי ה מה יזל אי ים. בש ני וה גש ל הנ כה ם בש קה רג ה מש לה עש מנ לש של

הנששכיינהה].

ם ת שה טל של פנ תש עמלות, מי ה לנ ר רוצה של אמ רוחנ כנ ה הה אותה של ים, וכש ני וה גש ל הנ כה ם בש קה רג ד מש חה מוד אל ן ייש ענ גה ע הנ צנ מש אל ובש
תוך אותו ה לש לה עש מנ ה לש עולל ה] וש עולה מוד [וש ענ תוך אותו הה ת לש סל נל כש ני גוף] וש ם בנ ת שה רל אל שש ש ני פל נל הנ הוא [וש בוש הנ לש הנ מי

גו'. שוב וש רוחנ תה הה תוב וש כה נו, כנ מל ה מי אה יהצש קום של מה הנ
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ה] אה הוא, [ובה רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש ים לי מי שה ן בש בנ רש קה ה  יב אותה רי קש דול, ומנ גה ן הנ כםהי ל הנ אי יכה מי ה  ל אותה נוטי וש
ך ר כה חנ גו'. אנ וש ך  תש ים זולה להי ה אל תה אה םא רה ן ל יי ענ ים, (ישעיה סד) של יי חנ רור הנ צש אותו  ת בש נל דל ענ תש ם, ומי ת שה בל יושל וש
שו], פש ננ ם  עי ת  גל ול דנ זש [ומי הוא  הנ בוש  לש בנ ת  של בל לנ תש ומי ים,  דוני עי הה ל  כה בש ת  נל דל ענ תש ומי ץ  רל אה הה ל  של ן  גה הנ תוך  לש ת  דל יורל
ן דל עי ן הה ל גנ יבות של שי יש ה לנ עולה חםל. וש הו בש זל ה. [וש אשונה רי ה בה תה יש הה ה של מה כנ ם מי יי ננ י שש ד פי חה ל אל טור של עי ם בש ת שה בל יושל וש

ש]. פל נל ם הנ ג עי וי דנ זש הי ת לש דל תות יורל בה שנ ים וש ים ומועמדי שי דה י חר אשי ל רה כה ה, ובש תורה ת בנ קל סל ענ תש ומי

ל כה יהד, וש ה מי לה עש מנ ה לש זו עולה ים. וש יי חנ ץ הנ ל עי סוד של ר, הנ כה זה כםחנ הנ יא מי הי לו, וש ל אי ל כה יון ענ לש יא כםחנ על ה הי מה שה נש הנ
או יהצש קום של אותו מה בות לש שה ן עולות וש דות, כגלה רה פש ני של ה. וכש ם זל ה עי ד זל רות ינחנ שה קש גות ני רה דש לש הנ ן] שש לו [אותה אי

נו. מל מי

ס קה נש פי ה  ים לה ני ם נותש בות, הי אה הה ם וש דה ם אה שה ה של רה עה מש ת לנ סל נל כש ני וש ה  זל ם הנ עולה ן הה את מי יוצי זו  הנ רוחנ  הה של כש
ה - ם זוכה ת. אי כל פל הנ תש מי ב הנ רל חל ט הנ הנ לנ ה  אותה וש ים  רובי כש את הנ ם, ומוצי שה ה לש בה רי ן. קש דל עי ן הה גנ ת לש סל נל כש ני וש ן,  ימה סי

ה. חוצה ה הנ ים אותה םא - דוחי ם ל אי ת. וש סל נל כש ני ח וש תנ ה פל ים לה חי ן, ופותש ימה סי ס הנ קה נש ים פי רואי

ים שי דה י חר אשי רה ובש ה.  זל הנ ם  עולה ל הה מות של דש בי ם  ת שה של בל לנ תש מי ת,  בל יושל ן של מנ זש הנ ל אותו  ם. כה ת שה בל יושל וש
ת ת אל של הוא,  ופוגל מוד הנ ענ ה בה עולה ן וש ימה ס סי קה נש ה פי ים לה ני ן נותש דל ן עי גנ בש ים של יקי די צנ עמלות, הנ ה לנ רוצה של תות כש בה שנ וש
ה אותו נה מל ים מי לי םא - נוטש ם ל אי ת, וש סל נל כש ני ח וש תנ פל ה  ים לה חי ה - פותש ם זוכה ם. אי יי לנ רושה י חומות יש רי ם שומש אותה
גו', וש יר  עי ים בה בי סםבש ים הנ רי שםמש י הנ אוני צה ת, (שיר ג) מש רל אומל ן וש גה ה לנ בה יא שה ה. הי חוצה הנ ה  ים אותה דוחי ס וש קה נש פי הנ

ה]. נה מל נו [מי מל לו מי טש נה ן של ימה סי ס הנ קה נש הו פי י. זל לנ עה י מי ידי די ת רש או אל שש נה

ת טל של פנ תש מי ה  מה שה נש לנ ה  מה שה נש הנ זו,  הנ ה  מה גש דג [כנ ם.  יי לנ רושה יש חומות  י  רי שומש ם  אותה לו  אי חומות,  הנ י  רי שומש
ת רל אל שש ני ש)  פל נל הנ (וש ה  מה שה נש הנ וש ה.  ינה כי שש אור הנ ית מי ני הל נל וש ה  לה עש מנ ה לש לה עש מנ ת לש קל לל תנ סש ה ומי לה עש מנ לש של בוש  לש הנ אותו  מי
ה רה אמ שש ני ה של מה שה נש ם הנ ת עי גל ול דנ זש ה ומי מה שה נש ה לנ מה שה ת נש דל תות יורל בה שנ הנ ים וש מועמדי הנ ים וש שי דה חר י הל אשי כל רה גוף, ובש בנ
סוד ה, וש לה עש י מנ בי גנ ר לש כה ני ר של פה עה הל רוחנ וש ן הה ה מי תה יש ה הה לה עש מנ לש ן של דל עי ן הה ל גנ מות של דש הנ ה, וש מה שה נש ם הנ ת עי גל ול דנ זש גוף ומי בנ
אן ד כה ם. ענ יי מנ ר שה מנ אל נל ם, של יי ומנ ש  ה, הוא אי טה מנ לש ן של דל ן עי ל גנ בוש של י"ה לש ש  בי לנ תש ה מי זל בוש  לש שוב הוא, ובי חה
ך תוב (איוב יד) אנ כה ץ, של רל אה ל הה גוף של ת בנ רל אל שש ה ני שה פש ננ ה, וש תה גה רש דנ ת לש דל ה, יורל טה מנ ת לש דל יורל םאל הנ מ שש ל הנ רוחנ של הה
תון חש תנ ם הנ עולה הה ים ומי יקי די צנ בוד הנ כש א מי בה ם הנ עולה ים בה עי ים יודש תי מי הנ רו של מש ה אה ל זל ענ גו'. וש ב וש אה כש יו יי לה רו עה שה בש

ה. י תורה רי תש אן סי ד כה ה]. ענ ם זל ה עי ים זל רי פש סנ ומש

ר זםהנ

ן ה' גנ תוב כש כה ן ה', של גנ קול לש שה שום של א מי לה ם? אל יי רנ צש מי ם לש ענ טנ ה הנ ם. מה גור שה ה לה מה יש רנ צש ם מי רה בש ד אנ יירל ונ
ב סםבי ישון הוא הנ ד פי חה אל ם הה תוב (בראשית ב) שי כה ין, של יהמי הוא לש ד של חה ר אל הה ד נה יהרנ ל וש קנ ם שה שה ם. של יי רנ צש ץ מי רל אל כש
ן ל אותה ת כה ענ דנ ה לה צה ה, רה מה לי שש ה הנ מונה אל ס בה ננ כש ני ע וש יהדנ ן של יוה ם כי הה רה בש אנ ב. וש הה זה ם הנ ר שה של ה אמ ילה וי חמ ץ הנ רל ל אל ת כה אי
ה, אי םא ורש ם. וב יי רנ צש מי ד לש יהרנ ך  שום כה ין], ומי יהמי ין [ד"א לש יהמי מי ענ  יהה נוסי ם הה יי רנ צש ה. ומי טה מנ לש זו  חש אל נל גות של רה דש הנ

ין. די ן הנ ים מי מי חמ ים רנ קי לש תנ סש ר מי של אמ א כנ לה ץ אל רל אה א בה צה מש םא ני ב ל עה רה הה

יות! הש יך לי רי יהה צה ב הה רנ ר קה של אמ יב? כנ רי קש ר הי של אמ ר, כנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ה. אה מה יש רה צש םא מי ב יב לה רי קש ר הי של אמ י כנ הי יש ונ
אן ף כה ה. אנ שובה תש ל לי אי רה שש ת יי ב אל רנ הוא קי יב, של רי קש עםה הי רש תוב (שמות יד) ופנ כה א כנ לה יב? אל רי קש ר הי של אמ ה כנ ה זל מנ
ק חי רנ תש הי גות ולש רה דש ן הנ אותה ן בש בוני תש הי ה, לש מה יש רה צש םא מי ב אוי. לה רה רוך-הוא כה דוש-בה קה מו לנ צש ת ענ יב אל רי קש הי יב, של רי קש הי

ם. יי רנ צש י מי עמשי מנ ק מי חי רנ תש הי ן ולש הל מי

יו נה בה דו  בש עש תנ שש שות, הי י רש לי ם בש יי רנ צש מי ם לש הה רה בש ד אנ יהרנ שום] של ן [ס"א מי יוה ה, כי אי םא רש ה, ב הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ל ר כה עי טנ צש הי וש ם,  יי רנ צש ד מי תוב רי םא כה ל וש ה,  מה יש רה צש ם מי הה רה בש אנ ד  יירל ונ תוב  י כה רי המ ה, של נה אות שה ע מי בנ רש ם אנ יי רנ צש מי בש

ה. רה יל שה בי שש הוא בי ה הנ לה יש לנ הנ

ענ יהה יודי םא הה יא ל הי ה הנ עה שה ד הנ י ענ כי . וש תש ה אה אל רש ת מנ פנ ה יש שה י אי י כי תי עש א יהדנ ה נה ני תו הי שש י אי רנ ל שה ר אל םאמל י ונ
רםב ה מי רה מות שה דש ל בי כי תנ סש םא הי יא ל הי ה הנ עה שה ד הנ ענ , של שוהה רש ה פי א זל לה ה? אל אל רש ת מנ פנ ה יש שה ה אי תה יש הה ם של הה רה בש אנ

ה. ה אותה אה רה ה וש תה לש גנ תש יא הי ם, הי יי רנ צש מי ב לש רנ קה של ם. וכש יהל יני ה בי תה יש הה יעות של ני צש הנ

ר בה ה. דה תה נש תנ שש םא הי ל יהה וש פש יה ה בש דה מש יא עה הי ה, וש זל בנ תש ם מי דה ך אה רל דל ח הנ י טםרנ די ל יש א ענ לה ע? אל ה יהדנ מל ר, בנ חי ר אנ בה דה
ה ר עולל בה דה ה הנ זל . וש תש י אה חםתי ר אמ מנ אה ם וש הה רה בש ח אנ טנ ך בה שום כה ה, ומי ינה כי שש ת הנ ה אל מה ה עי אה רה י, של תי עש א יהדנ ה נה ני ר הי חי אנ
תש אנ תוב (דברים ה) וש כה וש  , תש י אה חםתי ה אמ מה כש חה מםר לנ תוב (משלי ז) אל כה ד כנ חה אל עו, וש מה שש מנ ד כש חה ים - אל ני וה י גש ני שש לי

ה תה יש חה הוא. וש רוך  בה דוש  קה י הנ יב לי יטי יי ך  עמבורי ר, בנ מנ ה אה ינה כי י שש פי לנ - כש ך  עמבורי י בנ ב לי יטנ ן יי ענ מנ ינו. לש לי ר אי בי דנ תש
ים. יי חנ ך הנ רל דל לות לש ענ תש הי ה לש כל זש יי ם וש דה ה אה לל ענ תש ה יי זל בה שום של ך, מי לי לה גש י בי שי פש ננ

ן יוה כי ה, וש מה זי ם בש ים הי טופי ים שש רי צש מי ל הנ כה ם של הה רה בש יהה אנ הה ענ  ר, יודי מנ א אה יסה י יי בי גו'. רנ י וש חםתי א אמ י נה רי מש אי
ה מה ה עי אה רה שום של א מי לה ם? אל שה ס לש ני כה יי םא  ל וש ך  רל דל ן הנ ר מי זנ םא חה ל של תו  שש ל אי ד ענ חנ םא פה ה ל מה ע, לה יהדנ ה  ל זל כה של

ששכיינהה.

השלמה מההשמטות (סימן יד)
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ם הה רה בש א אנ לה ה? אל תה יש ן הה יכה ה הי רה שה תםב)! וש כש (לי יך  רי יהה צה ם הה בואה ה (שם יב). כש מה יש רה צש ם מי רה בש בוא אנ י כש הי יש ונ
רו לו: מש ס. אה כל ן מל תי י אל ני ר: אמ מנ ס. אה כל ם מל לי רו לו: שנ מש ם, אה יי רנ צש מי יענ לש גי הי ן של יוה . כי יהה לל ר עה גנ סה ה וש בה תי ה לש יסה ני כש הי
ם: הל ר לה מנ ן. אה ה טועי תה ח אנ שובה י מש שי י מי די גש רו לו: בי מש ים. אה לי ל כי ס של כל ן מל תי ם: אל הל ר לה מנ ן. אה ה טועי תה ים אנ לי כי
יות. לי גה רש ל מנ ס של כל ן מל תי ם: אל הל ר לה מנ ן. אה ה טועי תה יות אנ לי גה רש רו לו: מנ מש ח . אה שובה י מש שי י מי די גש ל בי ס של כל ן מל תי אל
ץ רל ה אל ירה אי ה, הי בה תי ת הנ אל חו  תש פה ן של יוה ה. כי תוכה ה בש ה מנ אל רש ני וש ה  בה תי ת הנ אל תםחנ  פש א לי לה ר אל שה פש י אל לו: אי רו  מש אה
ם בואה י כש הי יש ה, ונ הודה י יש בי ר רנ מנ ר. אה גומי ה וש שה אי ת הה ים אל רי צש מי או הנ רש יי תוב (שם) ונ כה הו של ה, זל לה אור של הה ם מי יי רנ צש מי

כו': ע"כ מההשמטות. ה וש בה תי א בנ לה ר! אל יהה לו לומנ ה הה מה יש רנ צש מי

יס ני כש ה, הי הודה י יש בי ר רנ מנ אםד. אה וא מש ה הי י יהפה ה כי שה אי ת הה ים אל רי צש מי או הנ רש יי ה ונ מה יש רה צש ם מי רה בש בוא אנ י כש הי יש ונ
ה פה י יה תוב כי כה הו של ש. זל מל של אור הנ יהה אור כש ח, הה תנ פש ני ן של יוה ס. כי כל ה מל נה מל ת מי חנ קנ ה לה חו אותה תש ה, ופה בה תי ה בש אותה
ה. לה חי תש בנ ה כש או אותה רה ה וש יאו אותה ת. הוצי רל חל מות [נ"א אור] אנ ה דש בה תי או בנ רה א של לה אםד? אל ה מש ה זל אםד. מנ וא מש הי
י רי שה ה  אםתה או  רש יי ה ונ ה זל ה, מנ שה אי ת הה ים אל רי צש מי הנ או  רש יי תוב ונ כה ן של יוה עםה. כי רש י פנ רי שה ה  אםתה או  רש יי תוב ונ כה של הו  זל

גו'. עםה וש רש ל פנ ה אל למלו אםתה הנ יש ז ונ אה ה, וש לה חי תש בנ ה כש או אותה רה ה וש יאו אותה הוצי א של לה עםה? אל רש פנ

רוך הוא, דוש בה קה י הנ עמשי מנ ים בש יחי גי שש םא מנ ל ים וש עי םא יודש ל ם של עולה י הה עי שש ם רי אותה ק, אוי לש חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ה ה מנ לה חי תש בנ ענ  הוא יודי הוא, של רוך  בה דוש  קה ם הנ עי ם הוא מי עולה בה ייש  ה של ל מנ כה כםל] של ים [בנ לי כש תנ סש םא מי ם ל הי וש
י די כש ה  אשונה רי ים בה עמשי ה מנ עושל וש ה  הוא צופל וש ית.  רי חמ ית אנ אשי רי יד מי גי (ישעיה מו) מנ תוב  כה סוף, של ילה בנ הש יי של

ים. ר יהמי חנ אנ ם לש עמלותה הנ לש

ר חנ אנ ה לש אה קה לש ה הנ מה רש גה זו  ה הנ אה קה לש הנ הנ ה. וש קל לש יהה מג םא הה עםה, הוא ל רש פנ י לש רנ ה שה לה טש ני א של לי מה לש ה, אי אי םא רש ב
ים תי ן ה' אותםת ומםפש תי יי ם (דברים ו) ונ תוב שה כה ים, וש דםלי ים גש עי גה אן נש תוב כה ים. כה דולי ים גש עי גה נש ם בי יי רנ צש קו מי לש יי ן של כי מי
ים סי רוך הוא ני דוש בה קה ה הנ שה עה מו של כות. כש ר מנ של אן על ף כה כות - אנ ר מנ של ן על לה הנ ה לש ם. מנ יי רנ צש מי ים בש עי רה ים וש דםלי גש

ה. לה יש לנ בורות בנ ים וגש סי ה ני רה שה רוך הוא לש דוש בה קה ה הנ שה אן עה ף כה ה - אנ לה יש לנ ל בנ אי רה שש יי בורות לש וגש

ל כה ב של ל גנ ף ענ ד, אנ וי ר דה מנ י. אה םאשי ים ר רי י ומי בודי י כש עמדי ן בנ גי ה ה' מה תה אנ ר, (תהלים ג) וש מנ אה ח וש תנ י פה י יוסי בי רנ
רוך- דוש-בה קה ד לנ וי ר דה מנ י. אה עמדי ן בנ גי תוב מה ה, כה אי םא רש י. ב די עמ ן בנ גי ה ה' מה תה אנ ב - וש רה י קש מי עמרםך עי ם יהבואו לנ עולה י הה ני בש
תוב כה ם, של הה רה בש אנ ה בש כה רה ים בש מי חותש מו של ה כש כה רה ל בש ה של ימה תי י חמ ים בי םא עושי ה ל י מה ני פש ם, מי ל עולה בונו של הוא: רי

ם?. הה רה בש ן אנ גי ים מה רי אומש ך, וש ן לה גי י מה נםכי אה

ר לו מנ ם. אה לי יום שה קי י בש ננ פה ד לש עומי יו, וש תי פש רנ יו וצש תי נש חנ ר בש בה ם כש הה רה בש ד: אנ וי דה הוא לש רוך  בה דוש  קה ר הנ מנ אה
ד וי ר דה כנ זש ע, ני בנ ת של ל בנ ר של בה דה ה אותו הנ שה עה ן של יוה י. כי בי לי י וש יותנ לש ה כי פה רש י צה ני סי ננ י ה' וש ני ני חה ך, (שם כו) בש ם כה ד: אי וי דה

י. ר פי עמבה ל ינ י בנ מםתי א זנ צה מש ל תי י בנ ני תנ פש רנ ה צש לה יש תה לנ דש קנ י פה בי תה לי נש חנ ר (שם יז) בה מנ ר. אה מנ אה ה של ל מנ יו ענ נה פה לש

ל י בנ ני תנ פש רנ ה צש תה אנ י, וש יותנ לש ה כי פה רש י צה תי רש מנ י אה ני י. אמ בי תה לי נש חנ ה בה תה אנ י, וש ני סי ננ י ה' וש ני ני חה י בש תי רש מנ י אה ני ר, אמ מנ אה
ם עי י. וש ת פי עמבםר אל םא ינ ל י, של תי בש שנ חה ה של זל ר הנ בה דה הנ ן וש תי י יי י - מי ר פי עמבה ל ינ י בנ מםתי אוי. זנ רה י כה אתה אותי צה םא מה א, ל צה מש תי
י בודי י כש עמדי ן בנ גי ה ה' מה תה אנ וש ד,  וי ר דה מנ אה ך  שום כה ד. ומי וי ן דה גי ים מה רי אומש נו  אה ה, של כה רה בש הנ ים בו  מי ה חותש ל זל כה

ר בו. טי ענ תש י מי ני אמ י של לי בוד של כה ה זו הנ גה רש אי דנ דנ ה] ונ זל י. [וש םאשי ים ר רי ומי

ם הל טו בה לש שש םא יי ל ים של יקי די צנ ן לנ גי רוך הוא מה דוש בה קה ה, הנ אי םא רש חו אםתו. ב לש שנ יש ים ונ שי נה עםה אמ רש יו פנ לה ו עה צנ יש ונ
תו. שש אי טו בו ובש לש שש םא יי ל ם של הה רה בש ל אנ ן ענ גי רוך הוא הי דוש בה קה הנ ם, וש דה י אה ני בש

ה קה לש הי וש ך  אה לש מנ א הנ - בה יהה  לל ב אי רנ קש עםה לי רש א פנ הוא. בה ה הנ לה יש לנ ל הנ ה כה רה שה ה מי זה םא זה ה ל ינה כי שש ה, הנ אי םא רש ב
לו םא יהכש ה ל רה ל שה י ענ רי המ בונו, של רי יק בש זי חמ יהה מנ ם הה הה רה בש אנ ה. וש קל לש יהה מנ ה - הה קי לש ה הנ רה ה שה רה מש אה ם של ענ ל פנ אותו. כה
רוך דוש בה קה ר הנ חנ ר אנ הי רש םא הי ל יון של סה ני אן הנ כה ח. וש טה בש יר יי פי כש ים כי יקי די צנ תוב (משלי כח) וש כה הו של . זל יהה לל לט עה שש לי

הוא.

מו צש א הוא ענ לה ם, אל יי רנ צש מי ת לש דל רל רוך הוא לה דוש בה קה ה הנ וה םא צי ך ל שום כה מי ה של אי םא רש ק, ב חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
תו. שש ל אי ר ענ עי טנ צש ך הי ר כה חנ אנ ן, וש ר לו כי מנ אה ם של עולה י הה ני בש ה לי חון פל תש ילה פי הש םא יי ל י של די ד, כש מו יהרנ צש ענ מי

י ני פש ח, מי רה פש ר יי מה תה יק כנ די ה. צנ גל שש נון יי בה לש ז בנ רל אל ח כש רה פש ר יי מה תה יק כנ די ר, (תהלים צב) צנ מנ אה ח וש תנ ק פה חה צש י יי בי רנ
ן ד מי בנ אה ן של יוה יק, כי די ך צנ ף כה ב - אנ ן רנ מנ ד זש ה ענ םא עולל ים אותו ל רי גוזש ן של יוה ר כי מה ה תה ר? מנ מה תה יק לש די יש צנ קי ה הי מה

ם. ך גנ ף כה ה - אנ גל שש נון יי בה לש ז בנ רל אל ב. כש ן רנ מנ ד זש יו ענ תה חש ר תנ חי ה אנ םא עולל ם, ל עולה הה

ר כה זה ה. הנ בה קי ר ונש כה א זה לה ה אל םא עולל יק ל די צנ ך הנ ף כה ה, אנ בה קי ר ונש כה א זה לה ה אל םא עולל ר ל מה ה תה ח - מנ רה פש ר יי מה תה כנ
כםל הנ כםל וש ל הנ יון ענ לש נון על בה לש ז בנ רל אל ה הה ה - מה גל שש נון יי בה לש ז בנ רל אל ה. כש רה שה ם וש הה רה בש אנ מו של ת, כש קל דל ה צנ בה קי נש הנ יק וש די צנ
ל א ענ לה ד אל ינו עומי ם אי עולה הה יו. וש תה חש ים תנ בי כםל יושש הנ כםל וש ל הנ יון ענ לש יק הוא על די צנ הנ ך  ף כה יו - אנ תה חש ים תנ בי יושש

ל. תה שש יו ני לה עה ך, וש מה סש לו ני לה גש ד, ובי ם עומי עולה יו הה לה עה ם. וש סוד עולה יק יש די צנ תוב (משלי י) וש כה ד, של חה יק אל די צנ

יהה מודל ה ענ בה צש תוב (שם ט) חה כה ד, כנ ם עומי עולה ים הה מודי ה ענ עה בש ל שי ענ של ינו  ני י שה רי המ ונ ר,  מנ ה אה הודה יש י  בי רנ
ל ך של מל הוא סל ים, של די ם עומש י הי יעי בי שש ים בנ רי חי אמ ל הה אן] כה ל [כה בה אי, אמ דנ ך הוא ונ י, כה י יוסי בי ר לו רנ מנ ה. אה עה בש שי
תוב (ישעיה ג) יו כה לה עה כםל, וש ן לנ זה כםל] וש ן הנ ם [מי עולה ת הה ה אל ול רש ם] ומנ עולה ת הה ה [אל קל שש ה מנ זל יק, וש די הוא צנ ם, וש עולה הה
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יו. עמשה ל מנ ל כה יו ענ מה חמ רנ כםל וש תוב (תהלים קמה) טוב ה' לנ כה לו, וש םאכי ם י יהל לי לש ענ י מנ רי י פש י טוב כי יק כי די רו צנ מש אי

ם עולה הה מוד של ענ ה הוא הה ן. זל גה ת הנ קות אל שש הנ ן לש דל עי א מי ר יםצי הה נה תוב (בראשית ב) וש י כה רי ק, המ חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ם עולה ים בה חי רות פורש פי ל הנ כה רות. וש ה פי נו עושל מל נו, ומי מל ה מי קל שש ן ני גה הנ ן], וש דל עי ן [הה גה ה לנ קל שש הוא מנ יו וש לה ד עה עומי
דוש קה ל הנ יו של עמשה י מנ רי ם פש הי ים של יקי די צנ מות הנ שש ם? ני י הי ה. ומי תורה ל הנ יום של קי ם, הנ עולה ל הה יום של קי ם הנ הי וש

ים עולות. יקי די צנ מות הנ שש ה ני לה יש לנ ה וש לה יש ל לנ כה ך בש שום כה רוך הוא. ומי בה

ין ם. בי כגלה י, בש י יוסי בי ר רנ מנ י? אה מי ם. בש הל ענ בה עמשי תנ שש הי ן לש דל עי ן הה גנ א לש רוך הוא בה דוש בה קה ה, הנ לה יש לנ ק הנ לה חל נל של וכש
רוך דוש בה קה ענ הנ עמשי תנ שש ם מי כגלה ה, בש זל ם הנ עולה ם בה דורה מש ים בי בי יושש ם של ין אותה הוא, ובי ם הנ עולה ם בה דורה מש ם של אותה

ה. לה יש לנ צות הנ חמ הוא בנ

אות ים יוצש יקי די צנ מות הנ שש ני של תון. וכש חש תנ ם הנ עולה ל הה רותו של עורש תש ת הי יך אל רי ה צה לה עש מנ לש ם של עולה ה, הה אי םא רש ב
רוך הוא דוש בה קה ם הנ הל ה, ובה דה בה כש מות ני דש ה בי לה עש מנ לש אור של שות בה בש לנ תש ן מי ה, כגלה לה עש מנ עולות לש ה וש זל ם הנ עולה ן הה מי
דוש- קה ים לנ ני דושות בה מות קש שה ם נש הל ייש לה ל של אי רה שש או יי רש קש ה ני ל זל ענ יו, וש עמשה י מנ רי ם פש הי ם, של הל ב לה אי תה ענ וש עמשי תנ שש מי

יו. עמשה י מנ רי אי, פש דנ ים ונ ני ם. בה יכל להי ה' אל ם לנ תל ים אנ ני ר (דברים יד) בה מנ אל נל מו של רוך-הוא, כש בה

ל ה כה לה יש לנ צות הנ חמ בנ שום של ר לו, מי מנ יך? אה ץ]. אי רל אה ל הה ה [של זל ם הנ עולה בה ם של לו אותה פי א, אמ יסה י יי בי ר רנ מנ אה
דוש קה הנ ר של אי בה תש י ני רי המ ה. ונ תורה חות הנ בש שש ת תי מםענ אל שש לי ה וש תורה םא בנ ר קש ים לי רי עורש תש ם מי ת, כגלה מל י אל יקי די ם צנ אותה
ם יהל לי עמ ך  שה מש ד ני סל ל חל חוט של ם, וש קולה ים לש יבי שי קש ם מנ ן כגלה דל עי ן הה גנ תוך  בש ים של יקי די צנ ם הנ ל אותה כה הוא וש רוך  בה

י. מי ירםה עי ה שי לה יש לנ דו ובנ סש ה ה' חנ ול צנ ם יש תוב (תהלים מב) יומה כה יום, של בנ

ים גורי יו סש ל הה אי רה שש יי ה של עה שה ה, בש אי םא רש ה. ב מה לי ת שש חנ בנ שש יו, זו תי נה פה ה לש לה יש לנ עולות בנ חות של בה שש תי ן הנ ל כי ענ וש
יו. נה פה חות לש בה שש תי ל וש לי ים הנ רי יו אומש ם, הה יי רנ צש י מי כורי בש רוך הוא בי דוש בה קה ג הנ רנ הה של ם כש יהל תי בה בש

יהה הה וש תו  טה מי ב בש שוכי ב או  יהה יושי הה ר של םאמנ ם ת אי ה, של לה יש לנ צות הנ חמ ם בנ יהה קה הה ך  לל מל ד הנ וי דה ה של אי םא רש ב
אי דנ קום ונ ך. אה הודות לה קום לש ה אה לה יש צות לנ תוב (שם קיט) חמ כה מו של א כש לה םא, אל חות - ל בה שש תי ירות וש ר שי אומי
ך לל י מל ימי לו בי פי אמ ים, ונ מי עולה י לש ך חנ לל מל ד הנ וי ך דה שום כה ה. ומי תורה ל הנ חות של בה שש תי ירות וש שי ק בש סי ענ תש הי ה לש ידה עממי בנ
ד וי ים הוא - דה תי מי ן הנ ם מי אי מו, וש ד שש וי ים הוא - דה יי חנ ן הנ ם מי , אי יחנ שי מה ך הנ לל ינו, מל ני י שה רי המ ך. של לל יחנ הוא מל שי מה הנ

ר. חנ ה שה ירה עי נור אה כי ל וש בל ני ה הנ י עורה בודי ה כש תוב (שם נז) עורה כה םא, של ם יהב רל טל ר בש בםקל ר בנ עורי תש יהה מי הוא הה מו. וש שש

רוך- דוש-בה קה ר לנ מי זנ ים לש יוני לש על ים הה כי אה לש מנ או הנ עםה, בה רש ל פנ צל ה אי תה יש ה הה רה שה ה של לה יש לנ ל אותו הנ ה, כה אי םא רש ב
י מי ן לש ימה ם, סי יי רנ צש מי דולות בש כות גש עמשו מנ כו ונ ם לש כל רוך הוא: כגלש דוש בה קה ם הנ הל ר לה מנ חות. אה בה שש תי ירות וש שי הוא בש

גו' ים וש דםלי ים גש עי גה עםה נש רש ת פנ ע ה' אל גנ ננ יש תוב ונ כה ה של ה מנ ך. זל ר כה חנ עמשות אנ יד לנ תי י עה ני אמ של

ר מנ אל נל של מו  אן כש תוב כה םא כה י ל רי המ , של ענ יהה יודי ן הה יי ננ גו'. מי ם וש רה בש אנ עםה לש רש א פנ רה קש יי ונ תוב,  ה כה ה מנ אי םא רש ב
ר? בה ר לו דה מנ םא אה אן ל כה גו', וש יא הוא וש בי י נה יש כי אי ת הה של ב אי שי ה הה תה ענ תוב וש כה ך, של לל ימל בי אמ בנ

ת של י אי רנ ר שה בנ ל דש ים לו: ענ רי אומש יו  הה ך  כה ם. של רה בש ת אנ של י אי רנ ר שה בנ ל דש תוב ענ י כה רי ק, המ חה צש יי י  בי ר רנ מנ אה
זו ה הנ כה מנ ר: הנ םא יותי ל ר וש אי בה תש ה ני ר זל בה דה א בש לה ך, אל לל ימל בי ם אמ ר עי בי דנ מש מו של מו כש ר עי בי דנ יהה מש םא הה י ל רי המ ם. של רה בש אנ
יהד - יא. מי ם הי הה רה בש ל אנ תו של שש זו אי ע של ז [הוא] יהדנ מו. אה ה] עי ר [זל בי דנ יהה מש םא הה ל ם. וש רה בש ת אנ של י אי רנ ר שה בנ ל דש יא ענ הי

גו'. ר וש םאמל י ם ונ רה בש אנ עםה לש רש א פנ רה קש יי ונ

לו שו  יהה עה וה אםתו, לש חו  לש שנ יש ם. ונ הל ע לה רנ הה ם לש הל ם לה דה ב אה רנ קש םא יי ל י של די ה? כש מה ים, לה שי נה עםה אמ רש יו פנ לה ו עה צנ יש ונ
ך, צש רש אנ ם מי ה אותה ול לנ ה תש תה יו, אנ נה בה עמשות לש יד לנ תי ה עה תה ך אנ רוך הוא: כה דוש בה קה ר לו הנ מנ ם. אה יי רנ צש ץ מי רל ל אל כה בש

צו. רש ל אנ כה ם מי ה אותה וה לי ם, של עה ת הה עםה אל רש ח פנ לנ שנ י בש הי יש תוב (שמות יג) ונ כה של

ם הה רה בש ל אנ ם של מה ת שש ל אל די גנ י לש די א כש לה ך? אל רי טה צש ה הי מנ ם ולש הה רה בש אנ ן לש מי דנ זש ה הי מה ך לה ל כה א, כה בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ם הה רה בש ל אנ די גנ תש ם, הי הל ל מי צי נה הי ם לש דה יהה אה םא יהכול הה ל ם, וש עולה י הה פי שש כנ ם מש הי ם של יי רנ צש מי לו בש פי אמ ם, של עולה ה בה רה שה וש
ר של ל אמ כה תו וש שש אי ה הוא וש ה זל ה [ומנ בה גש נל קום? הנ ה מה יזל אי ם. לש יי רנ צש מי ם מי רה בש ל אנ ענ ינ תוב ונ כה הו של ה. זל לה עש מנ ה לש לה ענ תש הי וש

ך]. לל מל ילה לנ הש תי ה של רה יל שה בי שש נו לו בי תש נה נות של תה ן מנ אותה ר מי בה נו דה מל לו מי זש םא גה ל יענ של הודי א לש לה לו? אל

ם הה רה בש אנ ה של טה מנ לש גות של רה דש הנ ה וש מה כש חה אן בנ ז כה מנ רה ה, וש מה כש ל חה כםל הוא סוד של ה, הנ אי םא רש עון, ב מש י שי בי ר רנ מנ אה
ה גה רש דנ יענ לנ גי ר הי של אמ כנ ם של דה אה ם כש הל ה בה תה פנ תש םא הי ל בונו, וש י רי ני פש ב לי שה ם, וש הל ק בה בנ דש םא ני ל ם, וש ע אותה יהדנ ם וש קה מש עה ד לש יהרנ
תוב? ה כה יא מנ הי ה הנ גה רש דנ יענ לנ גי הי ד וש ר יהרנ של אמ כנ , של מו נםחנ ה כש תה פנ תש םא הי ל ם. וש עולה ת לה ול ם מה רנ גה ש וש חה נה ה בנ תה פנ תש יא הי הי הנ

"א. הי תוב בש לה כה הר לה. אה הר תוך אה ל בש גנ תש יי ר ונ כה שש יי ן ונ יי ינ ן הנ תש מי יישש (בראשית ט) ונ

ק בנ דש ני ה של יונה לש ה על גה רש דנ קומו לש מש ב לי שה ד, וש םא יהרנ ל ה וש לה עה ם. של יי רנ צש מי ם מי רה בש ל אנ ענ ינ תוב? ונ ה כה ם מנ הה רה בש אנ ל בש בה אמ
ה, תה פנ תש םא הי ל אוי לו  וש רה ם כה לי יום שה קי יים בש קנ תש הי ה של מה כש חה אות הנ רש הנ י לש די יהה כש ה הה זל ה הנ עמשל מנ הנ ה. וש אשונה רי בה ה כש בה
לוך תוב הה כה ה, של אשונה רי בה כש ה  ז בה חנ אל נל ה של יונה לש על ה הה גה רש דנ רום, הנ דה ה הנ ה - זל בה גש נל קומו. הנ מש ב לי שה יום וש קי ד בש מנ עה וש

ה. אשונה רי ק בו בה בנ דש ני קום של ה - מה בה גש נל אן הנ ף כה ה. אנ בה גש נל סוענ הנ נה וש

לו ק גורה לל ילה חי הש םא יי ה, ל אשונה רי ם בה ף שה רי טה צש םא יי ל ם וש יי רנ צש מי ד לש םא יירי ם ל רה בש ם אנ ר, אי בה דה ה סוד הנ אי םא רש ב



147

ם, לי ם שה ד, ענ חה ם אל ם] ענ הל עמשות לו [ד"א לה רוך הוא לנ דוש בה קה ה הנ צה רה של יו, כש נה בה ה לש מו זל רוך-הוא. כש דוש-בה קה בנ
ם ן אי מו כי לו. כש י של ידי חי יש ם הנ עה יו הה םא הה ם, ל כו שה כש דנ זש םא יי ל ם וש יי רנ צש מי ה לש אשונה רי דו בה םא יירש ם ל יו, אי לה ם אי בה רש קה ולש
רוך בה דוש  קה ל הנ של לו  גורה וש קו  לש ץ חל רל אה ה הה תה יש םא הה ה, ל לט בה שש יי ה וש אשונה רי ן בה ענ ננ כש ה לי דושה קש ץ הנ רל אה ה הה נה תש םא ני ל

ד. חה כםל סוד אל הנ הוא, וש

ים, כי ם הולש עודה ה. בש הודה י יש בי רנ א וש בה י אנ בי רנ נו, וש ר בש זה עה לש י אל בי רנ מו  יהה עי הה ך, וש רל דל בנ ך  יהה הולי עון הה מש י שי בי רנ
ר, מנ אה ח וש תנ ים. פה די ה עומש ל מה ענ ה וש י תורה רי בש ת די ענ דנ ים לה יחי גי שש םא מנ ם ל עולה י הה ני יך בש י אי ני הנ מי עון, תש מש י שי בי ר רנ מנ אה

נו אותו. רש אנ רוהו ובי אמ ה בי זל סוק הנ פה ךה. הנ רל חמ שנ י אמ בי רש קי י בש ף רוחי ה אנ לה יש לנ ך בנ יתי וי י אי שי פש (ישעיה כו) ננ

ן כגלה ר של םאמנ ם ת אי ה. וש לה עש מנ ה לש עולה וש נו  מל את מי תו, יוצי טה מי ה לש הוא עולל של ם, כש דה אה הה ש  פל ה, נל אי םא רש ל ב בה אמ
ם ק רםשל גוף, רנ ם הנ עי ה  ר בה אה שש םא ני ל ה וש עולה ש  פל נל א הנ לה ך, אל לל מל י הנ ני ת פש ה אל ד רואל חה אל ד וש חה ל אל ין כה עולות - אי

ב. לי יות הנ ל חנ ה של דה מי ל הנ ה] של ימה שי [נש

ל פות של לי קש ת בנ של ופוגל ת  טל שוטל יא מש עמלות, הי לנ גות  רה דש לי גות  רה ה דש מה כנ וש עמלות.  לנ ה  רוצה וש ת  כל הולל ש  פל נל הנ וש
ם יהל יני את בי מי טש ה, ני הורה םא טש ם ל אי ה. וש לה עש מנ ה לש יום, עולה ה בנ אה מש טש םא ני ל ה, של הורה יא טש ם הי ה. אי אה מש טג אורות הנ
ים מי עה פש לי רוב. וש ן קה מנ ל זש ים של רי בה ם דש אותה ת מי קל בל דש ני ים, וש רי בה ה דש ים לה יעי ם מודי שה ר. וש ה יותי םא עולה ל ם וש הל ת בה קל בל דש ני וש
ה בה שה יש, וש אי ר הה עורי תש יי ד של ה ענ לה יש לנ ל הנ ה כה מו זל ת כש כל ז הולל אה ים. וש בי ים כוזש רי בה ה דש ים לה יעי יהה ומודי לל ים עה קי צוחמ של
ין. אוי די ן הנ רו מי מש שה יי י של די לום כש חמ יו בנ ם סודותה הל ה לה לל גנ רוך הוא מש דוש בה קה הנ ים של יקי די צנ י הנ רי שש ה. אנ קומה מש לי

ם. שה פש ננ ם וש מה צש ים ענ אי מש טנ מש ם של עולה י הה עי שש ם רי אותה לש

גות רה דש הנ ן  אותה ל  כה ין  בי ת  סל נל כש ני וש ה  עולה ש  פל נל הנ ם,  תה טה מי לש ים  עולי של כש או,  מש טש ני םא  ל של ם  אותה ה,  אי רש םא  ב
ה. כה רש י דנ פי ה כש עולה ת וש טל שוטל ת ומש כל ך הולל ר כה חנ ן. אנ הל ת בה קל בל דש םא ני ל ה וש עולה ה, וש אשונה רי בה

ה יונה לש ה על שוקה תש אות בי רה הי צון לש רה ת בש קל בל דש ני ים, וש יהמי י הנ ני ר פש בל י סי ני פש ית לי אי רש עמלות, ני ה לנ זוכה ש של פל נל ה הנ אותה
א. בה ם הנ עולה יד בה מי ק תה לל ייש לו חי יש של אי ה הוא הה זל לו. וש יכה הי ר בש קי בנ ך ולש לל מל ם הנ נםענ אות בש רש לי

לו אורות לה ים הנ יני מי ת בנ קל בל דש םא ני ל יד] וש מי רוך-הוא [תה דוש-בה קה ה בנ עולה של ה כש לה סוף של כי הנ ש של פל נל יא הנ זו הי וש
י שי פש ננ תוב  כה ך  שום כה ם. ומי שה את מי יוצי קום] של ר מה חנ קום [אנ מה בש דוש  ין קה ר מי חנ ת אנ כל יא הולל הי וש ים,  רי חי אמ הה

י. רי כש ר נה חי ין אנ ר מי חנ תות אנ פנ תש הי םא לש ל יך וש רל חמ דםף אנ רש י לי די ה, כש לה יש לנ ך בנ יתי וי אי

י שי פש ננ תוב  כה יום, של בנ רוחנ  ה. הה לה ה של גה רש דנ ר הנ חנ דםף אנ רש לי ה  לה יש לנ בנ ת  טל שולל של ש  פל נל הנ י - זו  שי פש ננ ה,  אי םא רש ב
יום. ת בנ טל שולל רוחנ של ךה - זו הה רל חמ שנ י אמ בי רש קי י בש ף רוחי ה. אנ לה יש לנ ת בנ טל שולל ש של פל נל ה, זו הנ לה יש לנ ך בנ יתי וי אי

ת חנ אנ ד, וש חה בור אל חי ם בש יי תנ ן שש הי ת, וש חנ ה אנ גה רש ן דנ י הי רי המ ך, של םא כה רוד - ל פי ן בש גות הי רה י דש תי שש ר של םאמנ ם ת אי וש
סוד בש עולות  גות  רה דש הנ ל  כה וש ה.  מה שה נש את  רי קש ני וש ים]  אי רה קש ני [וש ה  בה ן  הי וש ן  הל בה ת  קל בל דש ני וש ן  יהל לי עמ ת  טל שולל של ה  יונה לש על
ם הל ת בה סל נל כש ני זו  ה הנ מה שה נש הנ וש ה,  יונה לש על ה הה מה כש חה ם בנ דה אה ל הה כי תנ סש גות, יי רה דש הנ לו  ל אי ים ענ לי כש תנ סש מי של כש ה. של מה כש חה הנ

רוך-הוא. דוש-בה קה ד לנ חה צון אל כםל. רה ן הנ ם מי לי דוש, שה א קה רה קש יש ני אי ז אותו הה ט, אה ה שולי זל של ה. וכש ים בה קי בה דש ני וש

גוף. ה בנ חוזה יא אמ הי וש ה  ז בה גוף אוחי הנ ה אותו, וש נה זה גוף וש ה בנ מוכה זו סש ה, וש תונה חש רות תנ עורש תש יא הי "ש הי פל נל הנ
תוב (ישעיה כה גוף, כנ ת בנ זל חל אל נל םאת של ז ש הנ פל נל רות הנ עורש תש הי יהה רוחנ בש לל רות עה שש הנ א לש סי ית כי עמשי ננ ת וש נל קל תש ך ני ר כה חנ אנ

רום. מה ינו רוחנ מי לי ה עה רל עה ד יי לב) ענ

רות שש הנ לש ה  מה שה נש לנ א  סי ית כי עמשי ננ רוחנ  י הה רי המ ה, של מה שה נש ל  בי קנ לש ים  ידי עמתי ם,  יהל ני ת שש ים אל ני קש תנ מש ר של חנ אנ לש
א סי כי א, וש סי כי א לנ סי ה] כי ייש [לה א של צה מש ים. ני מוני טש ל הנ ת כה מוננ כםל טש ל הנ ה ענ יונה לש ת על רל תל סש יא ני זו הי ה הנ מה שה נש הנ , וש יהה לל עה
ה זל ן הנ ול גה יק בנ בי דש הנ ה לש מה כש יא חה כםל הי הנ ה, וש זל ר הנ בה דה ה בנ מה כש חה א סוד הנ צה מש גות, תי רה דש ל בנ כי תנ סש תי של ם. וכש יהל לי יון עמ לש על לה

ים. רי תה סש ים ני רי בה דש

תון חש תנ אור הנ הה אור, של מה ל הנ אור של מו הה גוף, כש ת בנ קל בל דש ני ה של תונה חש רות תנ עורש תש יא הי ש הי פל נל ה, הנ אי םא רש ב
אור א לה סי ה כי עמשל ה, ננ ילה תי פש ן בנ קה תש ני של ה. וכש א בה לה ן אל קה תש םא ני ל ה וש נה מל ד מי רה פש םא ני ל ה וש ילה תי פש ק בנ בה דש חםר, ני הוא שה של

חםר. שה אור הנ ל אותו הה ה ענ שורל ן של בה לה יון הנ לש על הה

ה ע מנ ינו נודה אי ה וש אל רש ני ינו  אי ר של תה סש ני אור הנ א לה סי ן כי בה ה אותו אור לה עמשל ים, ננ ני קה תש ם ני יהל ני שש של כש ך  ר כה חנ אנ
ר מנ אל נל מו של דוש, כש א קה רה קש ז ני אה כםל, וש ם בנ לי הוא שה ם של דה אה ך הה כה ם. וש לי אור שה ז הה אה ן, וש בה לה אור הנ ל אותו הה ה ענ רה שה של

יון. לש סוד על ן בש מו כי גו'. כש ה וש מה ץ הי רל אה ר בה של ים אמ דושי קש (תהלים טז) לי

יו, לה ה אי אל רש ני ה' הנ ר לנ מנ אל נל מו של רוך הוא, כש דוש בה קה ה לו הנ אה רש ץ, ני רל אה ס לה ננ כש ם ני הה רה בש אנ ה של עה שה ה, בש אי םא רש ב
ה לה עה ד] של [ענ ך  ר כה חנ . אנ ל רוחנ בי קי ה, של בה גש נל סוענ הנ נה וש לוך  ך הה ר כה חנ יא. אנ הי ה הנ גה רש דנ לנ חנ  בי זש ה מי נה ש ובה פל ם נל ל שה בי קי וש

ים. רי תה סש ני ל הנ ת כה רל תל סש יא ני הי ה של מה שה נש יא הנ ם. זו הי תה ה', סש חנ לנ בי זש ם מי ן שה בל יי ז ונ ה, אה מה שה נש ק תוך הנ בי דנ תש הי לש

םא ל וש ם,  שה מי ל  צנ ני וש ה,  מה יש רה צש מי ם  רה בש אנ ד  יירל ונ  - יהד  מי גות,  רה דש בנ ר  טי ענ תש הי ולש ף  רי צה הי לש יך  רי צה של ע  יהדנ ך  כה ר  חנ אנ
ה לה ם. עה יי רנ צש מי ם מי רה בש ל אנ ענ ינ יהד - ונ ף, מי רנ צש ני ד וש יהרנ ן של יוה קומו. כי מש ב לי שה ף וש רנ צש ני אורות, וש ם הה ה תוך אותה תה פנ תש הי

ה. בה גש נל תוב הנ כה ה, של יונה לש על ה הה מונה אל ק בה בנ דש ני קומו וש מש ב לי שה אי וש דנ ונ
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ם. עולה ל הה ין של יהמי ה הנ עמשה ננ רוך-הוא, וש דוש-בה קה ק בנ בנ דש ני ה וש יונה לש על ה הה מה כש חה ם הנ הה רה בש ע אנ ה יהדנ אה לש הה אן וה כה מי
ף - סל כל ב. בנ עמרה מנ ד הנ צנ ה - בש נל קש מי ח. בנ רה זש מי ד הנ צנ אםד - בש ד מש בי ב. כה הה זה ף ובנ סל כל ה בנ נל קש מי אםד בנ ד מש בי ם כה רה בש אנ ז, וש אה

פון. צה ד הנ צנ ב - מי הה זה רום. בנ דה ד הנ צנ מי

ן ק מי לי תנ סש תי של י, כש י ונ ר, ונ מנ אה א וש בה י אנ בי ה רנ כה ת יהדו. בה קו אל שש ני ים וש רי בי חמ ל הנ כה א וש בה י אנ בי רנ ר וש זה עה לש י אל בי או רנ בה
יך. פי לו מי לה ה הנ י תורה רי בש ים די עי שומש ים של רי בי חמ ל הנ ם של קה לש י חל רי שש ה? אנ תורה ת אור הנ יר אל י יהאי ם, מי עולה הה

עו סה מנ יו - לש עה סה מנ תו. לש גה רש דנ וש קומו  ת מש קםד אל פש יו, לי עה סה מנ לש ך  לל יי תוב. ונ ה כה ה מנ אי םא רש עון, ב מש י שי בי ר רנ מנ אה
ם (מלכים-א ו) תוב שה כה עו, וש סה אן מנ תוב כה ה. כה אשונה רי אויהה לו בה רש ה של אשונה רי ה הה גה רש דנ עו? זו הנ סה מנ י הנ תוב, מי כה

ר. אי בה תש ני מו של ע, כש סה אי. מנ דנ ה ונ מה לי ן שש בל נו אל רש אנ י בי רי המ ה. ונ נה בש ע ני סה ה מנ מה לי ן שש בל אל

ת ן אל קי תנ לש ל,  ית אי ד בי ענ וש ב  גל נל מי ר.  מנ אל נל של מו  ה, כש גה רש ר דנ חנ ה אנ גה רש גות, דנ רה דש ן הנ ל אותה יו, כה עה סה מנ לש ך  לל יי ונ
אוי. רה ה כה מה כש חה א סוד הנ צה מש ל ני ית אי ד בי ענ ב וש גל נל י מי רי המ ם, של לי חוד שה יי ם בש רה בש חנ קומו ולש מש

מו ה, כש מה לי ן שש בל ל. אל ית אי ה בי לה? זל הר י אה "א. מי הי לה בש הר ה, אה לה חי תש לה בנ הר ם אה יהה שה ר הה של קום אמ מה ל הנ אל
ז אה יו. וש לה ה אי אל רש ני ה' הנ תוב לנ כה ה, של נה אשם רי ם בה ה שה שה ר עה של אמ חנ  בי זש מי קום הנ ל מש ר, אל מנ אה ם וש שנ נו. עוד רה רש מנ אה של

ה. מה לי שש ה הנ מונה אל ק בה בנ דש ז ני ם ה', אה שי ם בש רה בש ם אנ א שה רה קש יי ונ

זו יו, וש לה ה אי אל רש ני ה' הנ תוב לנ כה ם, וש רה בש ל אנ א ה' אל יירה תוב ונ כה ה, של לה עש מנ ה לש טה מנ ה מי לה ה עה אשונה רי ה, בה אי םא רש ב
ה, בה גש נל הנ סוענ  נה וש לוך  הה ך  ר כה חנ אנ ו], וש עה סה מנ תוב לש כה ה, וש נה בש ע ני סה ה [מנ מה לי ן שש בל אל נו  רש מנ אה של מו  ה כש אשונה רי ה הה גה רש דנ הנ
ה ם, זל תה ה' סש ר לנ מנ אה ה וש לה עה של ר כש בה דה ם הנ תנ ך סה ר כה חנ לו. אנ גורה קו וש לש רום, חל דה ר בנ טי ענ תש הי ד של ה, ענ גה רש ר דנ חנ ה אנ גה רש דנ

אוי. רה קומו כה מש ק בי בנ דש כםל ני הנ ה, וש טה מנ ה לש לה עש מנ ד מי יהרנ גות וש רה דש ע בנ סנ ם נה שה יון, ומי לש על ם הה עולה הה

ד צנ ב. מי גל נל יו מי עה סה מנ לש ך  לל יי תוב? ונ ה כה ה. מנ יונה לש על ה הה מה כש חה ת סוד הנ א אל צה מש גות, תי רה דש ל בנ כי תנ סש תי של אן כש כה וש
ד ענ ב וש גל נל ד] מי ה [ענ גה רש ר דנ חנ ה אנ גה רש ד דנ יהרנ ין סוף. וש ד אי ה ענ לה עש מנ מםק לש עה ר הל תה סש ני יון הנ לש על ם הה עולה ית הה אשי ין, רי יהמי הנ

ה. טה מנ ה לש לה עש מנ ל, מי ית אי בי

ר של אמ חנ  בי זש מי קום הנ ל מש תוב אל כה אוי, של רה כה קומו  מש חוד בי יי ק הנ בנ דש ם ה'. ני שי ם בש רה בש ם אנ א שה רה קש יי תוב ונ כה וש
ה לה עש מנ גות מי רה דש ד בנ ו יהרנ שה כש ענ ה, וש לה עש מנ ה לש טה מנ ה מי ה אותה עללה הל ם? של ה שה שה ר עה של ה אמ ה זל ה. מנ נה אשם רי ם בה ה שה שה עה

אוי. רה ד כה חה חוד אל יי כםל בש ד הנ ינחי תש יי ה, וש נה מל םא יהזוזו מי ם ל הי יונות וש לש על גות הה רה דש ן הנ אותה זוז מי םא תה ל י של די ה כש טה מנ לש

ים רי טש ענ תש מי ים של יקי די צנ ם הנ יהל רי שש אי. אנ דנ רוך הוא ונ דוש בה קה ל הנ לו של ק גורה לל חי יהה לש הה ם וש הה רה בש ר אנ טי ענ תש ז הי אה
תוב כה ם  יהל לי עמ א.  בה הנ ם  עולה בה ם  יהל רי שש אנ וש ה  זל הנ ם  עולה בה ם  יהל רי שש אנ ם.  הל בה ר  טי ענ תש מי הוא  וש הוא  רוך  בה דוש  קה בנ
אור ך וה ה הולי גנ אור נם ים כש יקי די ח צנ אםרנ תוב (משלי ד) וש כה ץ, וש רל שו אה ירש ם יי עולה ים לש יקי די ם צנ ך כגלה מי ענ (ישעיה ס) וש

יום. כון הנ ד נש ענ

ה זל סוק הנ פה י. בנ ני ני חה י וש לנ ה אי ני ר, (תהלים כה) פש מנ אה עון וש מש י שי בי ח רנ תנ בו. פה ד יהשש חה ה אל דל שה יעו לש גי הי של כו. כש לש הה
י - לנ ה אי ני ים ייש בו. פש רי תה סש ים ני רי בה ה דש זל סוק הנ פה ל בנ בה קומות. אמ ה מש מה כנ נו אותו בש רש אנ י בי רי המ ל בו, ונ כי תנ סש הי ייש לש
ך - דל בש ענ ך לש זש ה עג נה ר. (שם פו) תש מנ ה הוא אה ר בה טי ענ תש הוא מי תו של גה רש עמבור דנ א בנ לה י? אל ני ני חה י וש לנ ה אי ני ר פש מנ ד אה וי י דה כי וש
ף . אנ יחנ שי מה ך הנ לל ם, מל תה ך סש לל ה מל כו? זל לש י מנ כו. מי לש מנ ן עםז לש תי יי תוב (שמואל-א ב) וש כה יון, כנ לש על עםז הה ה הה ך זל זש ה עג נה תש

ם. תה ך סש לל נו מל רש מנ אה מו של , כש יחנ שי מה ך הנ לל ה מל ך זל דל בש ענ אן לש כה

א לה יו? אל בי ל אה ם של שי םא בנ ל מו וש ל אי ם של שי ר בנ מנ אה ד של י הוא, ענ שנ ן יי יהה בל םא הה י ל כי ך - וש תל מה ן אמ בל ה לש יעה הושי וש
יר כי זש ן הי ל כי ענ אי, וש דנ הוא ונ ר של בה דה ת בש כל לל יך לה רי יר, צה כי זש הנ יון לש לש ר על בה ל דה בי קנ ם לש דה םא אה ר יהב של אמ כנ נו, של מש קנ ה הי ני הי

נו. רש מנ אה י של פי ך כש לל ה מל זל י] של רי המ ינו [של ני ה שה ני עוד, הי יו. וש בי ת אה םא אל ל מו וש ת אי אל

ה צה רה ר יו"ד. של סי תוב חה ב כה ם, רי רה בש ה אנ ני קש י מי ין רםעי יב בי י רי הי יש תוב. ונ ה כה ה מנ אי םא רש עון, ב מש י שי בי ר רנ מנ אה
ב ז יםשי י אה זי רי פש הנ י וש ני עמ ננ כש הנ תוב וש כה , של יחנ תוב מוכי כה סוף הנ ץ, וש רל אה י הה בי ים יושש די עובש ה של רה זה ה הנ עמבודה זםר לנ חמ לוט לנ
מונו דש קנ ם? מי דל קל הו מי ם. מנ דל קל ע לוט מי סנ יי תוב ונ כה ה? של רה ה זה עמבודה ע לנ רה סורו הה ר לש זנ לוט חה נו של ן לה יי ננ ץ. ומי רל אה בה
ם - ל עולה מונו של דש קנ ה מי יעה סי ן נש לה הנ ה לש ם. מנ דל קל ם מי עה סש נה י בש הי יש תוב ונ כה ם, וש דל קל ע לוט מי סנ יי אן ונ תוב כה ם. כה ל עולה של

ן. אן כי ף כה אנ

ך ינש י. אי לה עה א מי ד נה רל פה גו' הי ל לוט וש ם אל רה בש ר אנ םאמל י יהד - ונ ל לוט, מי בו של ה לי טה ך נה כה לש ם של הה רה בש ע אנ יהדנ ן של יוה כי
ע, שה רה ר לה בי חנ תש מי י של ל מי כה מו, של ר עי בי חנ תש הי ת ולש כל לל ה לה צה םא רה ל ם וש הה רה בש נו אנ מל ד מי רנ פש ז ני י. אה מי ר עי בי חנ תש הי אי לש דנ כש

לו. לה גש ש בי ני עה הי יו ולש רה חמ ת אנ כל לל סופו לה

תוב (דברי הימים-ב כה ם, של ש שה ננ על בות נל כות אה א זש לי מה לש אי ב, וש אה חש ם אנ ר עי בי חנ תש הי ט של פה יהושה נו? מי ן לה יי ננ מי
ל ם כה עי ם לוט. וש ת עי כל לל ם לה רה בש ה אנ צה םא רה ן ל ל כי ענ נו, וש מל ים מי להי ם אל יתי סי יש תוב ונ כה ל, של צנ ז ני אה ט. וש פה הושה ק יש ענ זש יי יח) ונ
ע סנ נה ם.  דל קל ע לוט מי סנ יי ונ ן  די ינרש ר הנ כנ כי ל  ת כה אי לוט  ר לו  חנ בש יי ונ א  לה ע, אל רה הה סורו  זםר מי חמ לנ ה לוט  צה רה םא  ל ה  זל

ם. הה רה בש מו אנ ה כש מה לי שש ה הנ מונה אל בםק בה דש ה לי צה םא רה ל ם, וש עולה ל הה מונו של דש קנ מי

י רי עה ב בש לוט יהשנ בונו. וש רי ק בש בי דה הי ה לש מה כש חה ת הנ ענ דנ לה ה וש מונה אל קום הה מש ק בי בי דה הי ן, לש ענ נה ץ כש רל אל ב בש ם יהשנ רה בש אנ
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ים עי דםם רה י סש שי נש אנ תוב וש כה ה, של מונה אל תוך הה או מי יהצש ם של עולה ל הה ים של עי שה רש ם הה ם אותה דםם, עי ד סש ל ענ הנ ילאל ר ונ כה כי הנ
ם ה יומה תורה ים בנ לי דש תנ שש מי ים של רי בי חמ ם הנ יהל רי שש ך אנ שום כה אוי. מי רה כו כה רש דנ ד לש רנ פש ד ני חה ל אל אםד. כה ה' מש ים לנ אי טה חנ וש
ם יכל להי ה' אל ים בנ קי בי דש ם הנ תל אנ תוב (דברים ד) וש ם כה יהל לי עמ רוך הוא, ונ דוש בה קה ם הנ ם עי הל לה רות של בי חמ הנ ה, וש לה יש לנ וה

יום. ם הנ כל ים כגלש יי חנ

ה ישה שי רש רםחנ תנ בש ה לי ם יונה יהקה ח, (יונה א) ונ תנ א פה בה י אנ בי גו'. רנ מו וש עי ד לוט מי רל פה י הי רי חמ ם אנ רה בש ל אנ ר אל מנ ה' אה ונ
ת אל ם וש יי מנ שה ת הנ לוא אל תוב בו (ירמיה כג) המ כה רוך הוא, של דוש בה קה י הנ ני פש לי ר מי תי תנ סש מי י של מי גו'. אוי לש י ה' וש ני פש לי מי

יו?! נה פה לש רםחנ מי בש א לי הוא בה ם ה', וש אג א נש לי י מה ני ץ אמ רל אה הה

ע - זו לנ סל י הנ וי גש חנ ל. בש אי רה שש ת יי סל נל י - זו כש תי ה. יונה גה רי דש מנ ר הנ תל סי ע בש לנ סל י הנ וי גש חנ י בש תי תוב (שיר ג) יונה א כה לה אל
ה יונה לש יא על ם הי יי לנ רושה יש ף  כםל, אנ ל הנ ק ענ זה חה וש יון  לש ע הוא על לנ סל ה הנ ם. מה עולה ל הה ל כה ה ענ יא עולה הי ם של יי לנ רושה יש
ל ל כה ב של לי ים, הנ שי דה קר י הנ שי דש ית קה א בי רה קש ני קום של מה ש] הנ דה קש מי ית הנ ה [בי ה - זל גה רי דש מנ ר הנ תל סי כםל. בש ל הנ ה ענ קה זה חמ ונ

ם. עולה הה

ה נועה יא צש הי ה של שה אי מו  ת, כש רל תל סש ני ה  ינה כי שש ה הנ תה יש ם הה שה שום של ה, מי גה רי דש מנ ר הנ תל סי תוב בש כה ך  שום כה ומי
ך גו'. כה ך וש יתל י בי תי כש ינרש יהה בש ן פורי פל גל ך כש תש שש ר (תהלים קכח) אל מנ אל נל מו של ה, כש חוצה ה הנ יתה בי את מי ין יוצי אי ה וש לה עש בנ לש
לות. גה הנ תוך  יא בש הי לות של גה ל הנ ן של מנ זש א בי לה ה אל גה רי דש מנ ר הנ תל סי בש ה  קומה מש חוץ לי ה מי שורה ה  ינה ל אי אי רה שש ת יי סל נל כש

ר. ה יותי וה לש שנ ה וש ים ייש טובה מי ענ ר הה אה שש לות, לי גה יא בנ הי שום של ומי

ם, יהל לי ם עמ לי א שה סי כי הנ וש אוי,  רה ן כה קה תג יהה מש כםל הה ה, הנ דושה קש ץ הנ רל אה ים בה ל שורי אי רה שש יי ן של מנ זש ה, בי אי םא רש ב
ץ רל אה הה שום של ה, מי קומה מש ה בי לה עש מנ ה לש ה עולה עמבודה ה הה אותה ם. וש עולה ל הה ים של ירי וי אמ ענ הה ה, ובוקי עמבודה ת הה ים אל עושי וש
םא ל ים, של קי חמ רנ תש יו מי כו"ם הה י ענ די ים עובש מי ענ ר הה אה ך שש שום כה ם. ומי דה בנ ל לש אי רה שש יי א לש לה ה אל עמבודה ה לה נה קש תנ תש םא הי ל

ית. צי מש תנ הנ א מי לה זונו אל םא ני ל שום של ו, מי שה כש מו ענ ה כש ים בה טי יו שולש הה

ה, אי םא רש ם - ב עולה ל הה יהם ענ ש קנ דה קש מי ית הנ בי ן של מנ זש טו בי לש שה יו של ים הה כי לה ה מש מה ינו כנ אי י רה רי ר, המ םאמנ ם ת אי וש
זונו א ני לה כו"ם, אל י ענ די ים עובש מי ענ ר הה אה ים שש טי יו שולש םא הה ץ, ל רל אה ת הה ל אל אי רה שש או יי מש ם טי רל טל של אשון, כש ת רי יי בנ בש
ת חו אל יהכול דה בש ז כי ץ, אה רל אה ת הה או אל מש טי ל וש אי רה שש או יי טש חה ן של יוה ך. כי ל כה םא כה ל ים וש טי יו שולש ה הה ית, ובה צי מש תנ ן הנ מי

לט. שש שות לי רש ם הה הל ה לה נה תש ני ים וש מי ענ ר הה אה טו שש לש ז שה אה ר, וש חי אנ קום הה מה ה לנ בה רש קה תש הי ה, וש קומה מש ה מי ינה כי שש הנ

או טש חה ה של עה שה ובש דו.  בנ לש רוך-הוא  דוש-בה קה לנ ט  רה פש ר  חי אנ ה  נל מג מש ט  םא שולי ל ל  אי רה שש יי ץ  רל אל ל  ענ ה,  אי רש םא  ב
ים כי ומושש ה,  קומה מש מי ה  ינה כי שש הנ ה  תה חמ דש ני יהכול  בש כי ץ,  רל אה הה תוך  בש של ה  רה זה הנ ה  עמבודה לה ים  רי טש קנ מש יו  הה וש ל  אי רה שש יי
ר של קל יא  הי ת  טםרל קש של שום  מי ה,  יטה לי שש הנ ם  הל לה ה  נה תש ני ז  אה וש ה,  ינה כי שש הנ תוך  לש ה  רה זה ה  עמבודה שםר  קש לי ים  רי טש קנ ומש

ץ. רל אה טו בה לש םא שה יונות ל לש על גות הה רה דש ן הנ ל אותה כה ים, וש יאי בי לו נש טש ים ובה מי ענ ר הה אה טו שש לש ז שה אה ר, וש שי קנ תש הי לש

ת יי בנ ה בש ני ה הי ל זל ענ ם. וש יהל לי ה אמ ינה כי שש ת הנ כו אל שש ם מה הי שום של ים, מי מי ענ ר הה אה ת שש יטנ לי ת שש ירו אל סי םא הי ל וש
ים טי ם שולש שה קום של מה ים, הנ מי ענ ר הה אה שש ה בי ינה כי שש לות של גה ן בנ כי ל של כה ים, וש מי ענ ר הה אה שש ה מי יטה לי שש ה הנ רה םא סה י ל ני שי

ם. יהל לי ת אמ בל רל קש ני ה של ינה כי שש ן הנ ים מי קי ם יונש ך כגלה שום כה ים. ומי ני מג מש ר הנ אה שש

ה תה יש ה הה ינה כי שש רוך הוא, הנ דוש בה קה ת הנ ת עמבודנ ים אל די עובש ץ וש רל אה ל הה ים ענ רויי יו שש ל הה אי רה שש יי ן של מנ זש ה, בי ל זל ענ וש
ן, מנ זש אותו הנ יו בש הה ים של יאי בי נש ם הנ ל אותה ך, כה שום כה לוי. ומי גה ה בנ חוצה ה הנ יתה תוך בי ה מי אה םא יהצש ל ם, וש יהל יני ה בי נועה צש
םא ל י של די ש, כש קםדל ץ הנ רל אל חוץ לש חנ מי יהה בורי ה הה יונה ך  שום כה נו. ומי רש מנ אה י של פי ה, כש קומה מש א בי לה ה אל בואה לו נש טש םא נה ל

רוך הוא. דוש בה קה ל הנ יחות של לי שש ך בנ לי םא יי ל ה, וש בואה נש יו הנ לה ה עה לל גנ תש תי

תוב (יחזקאל א) כה נו של שש רנ ה פי ני חוץ - הי יא בנ הי ל, של בל בה ה בש ינה כי שש ה הנ תה לש גנ תש הי ינו של אי י רה רי ר, המ םאמנ ם ת אי וש
ה. תה עש שנ ה לש תה יש יא הה הי ה הנ בואה נש הנ וש ש,  דה קש מי ית הנ ה בי נה בש ני יום של ן מי י כי ני פש לי יהה מי םא הה ל ה של יהה מנ הה יהה, של יםה הה הה
תוב כה יו, של לה ה עה תה לש גנ תש יד הי מי ה תה ינה כי שש הנ ם, וש עולה א הה רה בש ני יום של ן הנ יהה מי ר הה בה כש ר של הה נה ר, הנ בה ר כש הנ ל נש תוב ענ כה וש

ם. הל ד מי חה ה הוא אל זל גו'], וש ד וש חה אל ם הה גו' [שי ד וש רי פה ם יי שה ן ומי גה ת הנ קות אל שש הנ ן לש דל עי א מי ר יםצי הה נה (בראשית ב) וש

ה. תה לש גנ תש םא הי ר ל חי ן אנ מנ זש ל בי בה ם, אמ עמרה י צנ פי ל לש אי רה שש יי ה  כו אותה רש טה צש הי ה של עה י שה פי ה לש ינה כי שש ה הנ תה לש גש ם ני שה וש
תוב כה הו של ח. זל רנ ש ובה קםדל ץ הנ רל אל ך מי לנ יו, הה לה ה עה לל גנ תש םא תי ל ה וש ינה כי שש יו הנ לה ה עה רל שש םא תי ל י של די ה, כש ך יונה שום כה ומי

חנ י ה' הוא בםרי ני פש לי י מי ים כי שי נה אמ עו הה י יהדש תוב כי כה י ה'. וש ני פש לי (יונה א) מי

א לה ה אל לה גנ תש םא מי ל אויהה וש םא רש ך ל ף כה ה, אנ אוי לה רה קום הה מה א בש לה ה אל לה גנ תש םא מי ה ל ינה כי שש הנ מו של ה, כש אי םא רש ב
ש קםדל הנ ה רוחנ  קה לש תנ סש ע, הי רה הה סורו  לש ך  פי הנ תש הי ל לוט לש של צונו  ל רש ה ענ לה עה יום של י מי רי המ ה. של אוי לה רה ם של דה אה בש
ם רה בש ל אנ ר אל מנ ה' אה תוב ונ כה של הו  ה. זל קומה מש בי ש  קםדל הנ ה רוחנ  תה רש יהד שה לוט, מי נו  מל ק מי לי תנ סש הי של ם. וכש הה רה בש אנ מי

גו'. מו וש עי ד לוט מי רל פה י הי רי חמ אנ

לום שה ס וש י חנ ר, אולנ מנ ם. אה הה רה בש ד אנ יהה פוחי ע, הה רה סורו הה ב לש יהה שה לוט הה ם של הה רה בש ה אנ אה רה ן של יוה ה, כי אי םא רש ב
ד רנ פש ני ן של יוה הוא. כי רוך  בה דוש  קה י הנ ר אותי טי עי של דוש  קה ק הנ לל חי ת הנ אל לו  לה גש י בי תי דש בנ ה אי ם זל רות עי בי חמ שום הנ מי

ם. ה שה תה ר אנ של קום אמ מה ן הנ ה מי אי יך ורש ינל א עי א נה ר לו, שה מנ נו, אה מל מי

ה נה פם ה. צה מה לי שש ה הנ מונה אל בה תה  רש טנ ענ תש הי ה וש לה חי תש בנ בו  תה  קש בנ דש ני ם? של ה שה תה ר אנ של קום אמ מה ן הנ ה מי ה זל מנ מו  כש
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ה - בה גש נל סוענ הנ נה וש לוך  תוב הה כה יו. וש עה סה מנ ך לש לל יי תוב ונ כה ה, של לה חי תש יו בנ הה יו של עה סה ם מנ לו הי ה - אי יהמה ה וה מה דש קי ה וה בה גש נל וה
ה. לה חי תש ה בנ מה לי שש ה הנ מונה אל ר בה טי ענ תש הי יונות של לש על גות הה רה דש לו הנ אי

ה ה זל ה. מנ ה רםאל תה ר אנ של ץ אמ רל אה ל הה ת כה י אל תוב כי כה ים, של מי עולה יו לש נה בה נו ומי מל זוז מי םא תה ל ר של שי בנ תש ז הי אה וש
ר של אמ ך  שום כה יו. ומי לה ה אי אל רש ני ה' הנ ר לנ מנ אל נל של מו  ה לו, כש תה לש גנ תש הי ה של אשונה רי ה הה גה רש דנ הנ ה? זו  ה רםאל תה ר אנ של אמ
ל ת כה י אל כי ך  שום כה ה. ומי אות בה רש ן ני כגלה גות וש רה דש ל הנ כה ת מי לל לל כש ני זו  ה הנ אשונה רי ה הה גה רש דנ הנ שום של ה, מי ה רםאל תה אנ

גו'. ה וש ה רםאל תה ר אנ של ץ אמ רל אה הה

י בי ם רנ ה. קה תורה עמסםק בנ ה לנ לה יש לנ ם בנ יהה. קה קי זש י חי בי רנ מו  יהה עי הה לוד, וש יהה בש נש סנ כש ית אנ בי ע לש לנ קש ר ני זה עה לש י אל בי רנ
ר. מון צנ רש אנ ים בש אי צה מש ים ני רי בי חמ ר, הנ זה עה לש י אל בי ר לו רנ מנ יו. אה לה יהה אי קי זש חי

ד מה חש הוא נל רוך הוא, של דוש בה קה ה הנ פוחנ - זל תנ גו'. כש ר וש ענ ינ י הנ צי עמ פוחנ בנ תנ ר, (שיר ב) כש מנ אה ר וש זה עה לש י אל בי ח רנ תנ פה
ר חי ין אנ אי שום הוא של כםל, רה ן הנ שום הוא מי ה לו. רה דומל י של ין מי אי נות של ילה אי ר הה אה ל שש כה יו מי נה וה גש ר בי טי ענ תש ומי
י - תי דש מנ ים. חי ני מג מש ר הנ אה ל שש ל של צי םא בש ל וש לו  צי ר. בש חי ל אנ ל של צי םא בש ל וש לו  צי י. בש תי דש מנ חי לו  צי בש ך  שום כה מותו. מי כש
ר מנ אל נל של מו  ה, כש בה המ אנ רוך הוא בש בה דוש  קה ת הנ ב אל הנ אה ד וש מה חש הוא נל ם, של עולה ם בה הה רה בש יהה אנ הה יום של ן הנ י? מי תנ מה

דוש. י קה רי הוא פש ק, של חה צש ה הוא יי י - זל כי חי תוק לש יו מה רש י. ופי בי ם אםהמ הה רה בש (ישעיה מא) אנ

רות ה פי שה עה יק של די צנ ף הנ יוסי ה  זל  - י  כי חי תוק לש מה יו  רש עמקםב. ופי ינ ה  זל  - י  תי בש יהשנ וש י  תי דש מנ חי לו  צי ר בש חי ר אנ בה דה
עמקםב ל ינ דות של תולה ם הנ ל אותה כה ף. של עמקםב יוסי דות ינ ה תםלש לל תוב (בראשית לז) אי ה כה ל זל ענ ם, וש עולה ים בה דושי קש
[ד"א ם]  כגלה ין  עי כש דות  תולה ה  עושל של ים,  די עומש ם  הי יק  די צנ הנ ף  יוסי בש [נ"א  דות]  תולה ה  עושל של הוא  של ף  [יוסי

גו'. ם וש יי רנ פש י אל יר לי ן ינקי בי תוב (ירמיה לא) המ כה ם, של יי רנ פש ם אל ל שי ל ענ אי רה שש או יי רש קש ך ני שום כה ים], ומי טי בה שש

ה מה לי ה שש מונה אל ן בל יי טנ צש ני יחות, וש ה רי לל עמ מנ פוחנ של תנ ה לש דומל ם, של הה רה בש ה אנ ר - זל ענ ינ י הנ צי עמ פוחנ בנ תנ ר כש חי ר אנ בה דה
יהה ם הה ענ טנ ה הנ ם. מה הה רה בש יהה אנ ד הה חה תוב אל כה ה, של טה מנ ד לש חה ם אל שנ רש ני ה וש לה עש מנ ד לש חה ם אל שנ רש ני י דורו, וש ני ל בש ל כה ענ
תוב י כה רי המ יהה, ונ קי זש י חי בי ר לו רנ מנ ט לו. אה רה רוך הוא פש דוש בה קה ת הנ מוננ אל ה לל לה עה ם של עולה ר בה חי יהה אנ םא הה ל ד? של חה אל

ם. הה רה בש ם אנ הל ר בה טי ענ תש הי יונות של לש גות על רה דש יו בי םא הה ם ל ת הי עי ד כה ר לו, ענ מנ ן? אה רה חה שו בש ר עה של ש אמ פל נל ת הנ אל וש

ה לה ענ תש הי ן של יוה עמקםב. כי ינ ק וש חה צש יי ה בש לה ענ תש הי ד של ד ענ חה ם אל הה רה בש א אנ רה קש םא ני ל י, של תי עש מנ ר לו, עוד שה מנ ך אה ר כה חנ אנ
י ני ל בש כה ן מי יה צג ם, מש עולה פוחנ בה ז הוא תנ אה ד. וש חה ם אל הה רה בש א אנ רה קש ז ני ם, אה עולה בות הה ם אמ תה שש לה יו שש הה עמקםב וש ינ ק וש חה צש יי בש

. תה רש מנ ה אה ר לו, יהפל מנ ם. אה עולה הה

ה לו - זל צי רוך הוא. בש דוש בה קה ה הנ י - זל ן דודי רוך הוא. כי דוש בה קה ה הנ ר - זל ענ ינ י הנ צי עמ פוחנ בנ תנ ר, כש חי ר אנ בה דה
ה ל תורה אי רה שש יי לו  בש קי י וש יננ ר סי ל הנ רוך הוא ענ בה דוש  קה ה הנ לה גש ני יום של י - בנ תי בש יהשנ י וש תי דש מנ רוך הוא. חי בה דוש  קה הנ

ע (שמות כד). מה שש ני ה וש עמשל רו ננ מש אה וש

ר בה ים. דה ת צופי נםפל ש וש בנ דש ים מי תוקי ם (תהלים יט) ומש הל תוב בה כה ה של תורה י הנ רי בש לו די י - אי כי חי תוק לש יו מה רש ופי
מו דות עי עומש רוך הוא וש בה דוש  קה ל הנ יו של עמשה י מנ רי ן פש כגלה ים של יקי די צנ מות הנ שש ני לו  י - אי כי חי תוק לש יו מה רש ר ופי חי אנ

ה. לה עש מנ לש

ד. חה אל סוד  בש ד  חה אל ן  כגלה הוא,  רוך  בה דוש  קה הנ ל  של יו  עמשה מנ י  רי פש ן  הי של ם  עולה הה מות  שש ני ל  כה ה,  אי רש םא  ב
ד. רות ינחנ בה חג ה מש בה קי ר ונש כה ן זה הי ה, וש בה קי ר ונש כה ים זה ני וה גש דות בי רה פש ן ני ם, כגלה עולה דות לה יורש של וכש

ת שוקנ ל תש צון של רה הה ש. וש פל ה נל ה עושה בה קי נש ר לנ כה זה ת הנ שוקנ ש, ותש פל ה נל ר עושה כה זה ה לנ בה קי נש ת הנ שוקנ ה, תש אי םא ורש וב
ת לל לל כש ני וש ה.  ל אותה נוטי וש ה  בה קי נש תו] הנ שוקה [תש ת  שוקנ ל תש כולי וש ש,  פל נל ה  יאה מוצי ה  בה קותו  בש דנ תש הי וש ה  בה קי נש לנ ר  כה זה הנ

רוד. י פי לי ד בש חה צון אל ית רה עמשי ננ ה, וש לה עש מנ לש ה של שוקה תש ה בנ תונה חש תנ ה הנ שוקה תש הנ

כםל ן הנ ל כי ענ ד, וש קות ינחנ בה דש ם ני יהל ני ל שש שוקות של תש הנ ר, וש כה זה ן הנ ת מי רל בל ענ תש ה, ומי בה קי כםל נש ל הנ ל] כולי ז [נוטי אה וש
דות זו רה פש דות, ני יורש ן של יוה ך, כי ר כה חנ ה. אנ בה קי ר ונש כה ד זה אות ינחנ ן יוצש אות, הי מות יוצש שה נש הנ של ה. וכש ם זל ה עי לול זל כה
רוך- דוש-בה קה א לנ לה ר, אל חי אנ ן לש תה םא ני ווג ל זי הנ ך. וש ר כה חנ ן אנ ג אותה וי זנ רוך הוא מש דוש בה קה הנ ה, וש ד זל צנ זו לש ה וש ד זל צנ לש

אוי. רה ם כה ר אותה בי חנ ם לש ווגה ת זי ענ אל הוא יודי דו, של בנ הוא לש

ה. לה חי תש יהה בנ הה של מו  כש ש  פל נל בש ש  פל נל ר  בי חנ תש תי י של די ת כש מל אל הה ך  רל דל בש ך  הולי וש יו  עמשה מנ ה בש זוכל של יש  אי י הה רי שש אנ
קון תי הוא בש י, של כי חי תוק לש יו מה רש תוב ופי ך כה שום כה אוי. ומי רה ם כה לי ם שה דה הו אה יו, זל עמשה מנ ה בש ם הוא זוכל י אי רי המ של

ה. םא זוכל ם ל אי ה וש ם זוכל ם אי דה אה י הה עמשי מנ לוי בש כםל תה הנ שום של ם, מי עולה נו הה מל ך מי רי בה תש יי ך של בםרה מש

ת סל נל כש ר לי מנ רוך הוא אה דוש בה קה א. הנ צה מש ך ני יש רש י פל ני מל תוב (הושע יד) מי כה י, של תי עש מנ ך שה יהה, כה קי זש י חי בי ר רנ מנ אה
ש פל ה נל עושה ה של בה קי נש ת הנ שוקנ ה תש ך. אותה יש רש א פל לה א, אל צה מש י ני יי רש תוב פי םא כה א. ל צה מש ני ך  יש רש י פל ני מל אי מי דנ ל, ונ אי רה שש יי
ים אי צה מש ן ני כי ר מי חנ אנ נו. לש רש מנ אה פי של ה, כש זל ת זו בה לל ת כולל חנ עמשות אנ ננ ש, וש פל נל ש בש פל ת נל לל לל כש ני ר, וש כה זה כםחנ הנ ת בש לל לל כש ני וש

ה. בה קי נש י הנ רי א פש צה מש ר ני כה זה כםחנ הנ אי בש דנ ם, ונ עולה ם בה יהל ני שש

רות פי עמשו  ננ םא  ל ר,  כה זה לנ ה  בה קי נש ת הנ שוקנ םא תש ל ם  אי ר, של כה זה י הנ רי פש א  צה מש ני ה  בה קי נש הנ ת  שוקנ תש ר, בי חי אנ ר  בה דה
א. צה מש ך ני יש רש י פל ני מל תוב מי כה הו של ים. זל מי עולה לש
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לו גש רנ הו לש אי רה קש ק יי דל ח צל רה זש מי יר מי עי י הי ח, (ישעיה מא) מי תנ י פה י יוסי בי גו'. רנ ר וש עה נש ך שי לל ל מל פל רה מש י אנ ימי י בי הי יש ונ
ה עה בש ינו, שי ני י שה רי המ ה, של מה כש חה ל הנ סוד של ה הוא בנ זל סוק הנ פה ל הנ בה ים. אמ רי בי חמ הנ רו  אמ ה בי זל סוק הנ פה ת הנ גו'. אל וש
ים די ם עומש כגלה וש הוא,  רוך  בה דוש  קה בוד הנ ת כש אל יענ  הודי ם לש כגלה וש ה,  לה עש מנ לש הוא  רוך  בה דוש  קה ה הנ שה עה ים  יעי קי רש

ה. יונה לש על ה הה מונה אל ת סוד הה יענ אל הודי לש

ם, כגלה יר לש אי ם ומי יגה הי נש מנ יענ של קי רה ה הוא הה זל ה, וש עה בש שי ם הנ אותה ה מי לה עש מנ ר לש תה סש יון ני לש יענ על קי ה, ייש רה אי םא רש ב
ך שום כה יו. ומי לה ים עה הי מי ם תש כגלה מםק, וש עה ר וש תה סש הוא ני שום של ה, מי דועה םא יש ל ה של לה אי שש ד בי עומי ע, וש נודה ינו  ה אי זל וש
ד עומי יון של לש על יענ הה קי רה ה הוא הה זל ר. וש מנ אל נל ח, וש רנ קה א הנ י יהצה ן מי טל בל תוב (איוב לח) מי כה שוהה של רש פי מו של "י, כש א מי רה קש ני

ה. עה בש שי ם הנ ל אותה ל כה ענ

יענ קי רה יר, אותו הה אי םא מי ל תון של חש הוא תנ שום של יר. ומי אי םא מי ל ם וש כגלה תון מי חש הוא תנ יענ של קי ה רה טה מנ ייש לש וש
יון לש על הה יענ  קי רה הה אותו  יהם, של א  רה קש ני וש תוכו,  בש ם  לה כולש הוא  לו  לה הנ יות  אותי הה י  תי ושש מו,  עי ר  בי חנ תש מי ם  יהל לי עמ של

"י. א מי רה קש ני של

ה עושל יון, וש לש על יהם הה ז הוא הנ אה יו, וש לה ים אי סי נה כש ני ים וש לי חה ים נש עמשי ים ננ רי חי אמ ים הה יעי קי רש ם הה ל אותה כה שום של מי
יות ר חנ פה סש ין מי אי ש וש מל ם רל ם שה יי דה ב יה חנ דול ורש יהם גה ה הנ ד (תהלים קד) זל וי ר דה מנ ה אה ל זל ענ ם. וש יהל יני מי ים לש גי דה רות וש פי

דםלות. ם גש נות עי טנ קש

ם. הה רה בש ה אנ ח - זל רה זש מי יר מי עי י הי לו. מי גש רנ לש הו  אי רה קש ק יי דל ח צל רה זש מי יר מי עי י הי תוב (ישעיה מא) מי ה כה ל זל ענ וש
ל ל כה תון של חש תנ הנ יענ  קי רה ה הוא הה גו'] זל וש לו  גש רנ לש הו  אי רה קש יי ק  דל ה. ד"א צל רה שה - [נ"א זו  לו  גש רנ לש הו  אי רה קש יי ק  דל צל

ה יהם. עמשה ננ ים של יעי קי רש הה

ח בנ תנ שש ה הי זל ים. ובה אי יל שונש פי מות ומנ קה ה נש עושל נו, של רש מנ אה תון של חש תנ יענ הנ קי רה ה? הוא הה י זל ם, מי יו גויי נה פה ן לש תי יי
ם לו הי ם - אי יו גויי נה פה ן לש תי ם. (ישעיה מא) יי יתי מי צש י אנ אנ נש שנ ף ומש י עםרל ה לי תה תנ י נה בנ יש אם ר (תהלים יח) וש מנ אה ד וש וי דה
? דש ה ינרש ה זל , (מנ דש ים ינרש כי לה ם. [ומש ג אותה יהה הורי רוך הוא הה דוש בה קה הנ ם, וש יהל רי חמ ף אנ ם רודי הה רה בש יהה אנ הה ים של מי ענ הה
לו דש - אי ים ינרש כי לה ה] ומש טה מנ לש ים של מי ענ לו הה ם - אי יו גויי נה פה ן לש תי ם. יי יהל לי ה עמ לה עש מנ ים לש ני מג מש ים של כי לה מש לו הנ א) אי לה אל
ין ה די ם], הוא עושל עה ם [ד"א בה עולה ין בה ה די הוא עושל רוך  בה דוש  קה ר הנ של אמ כנ ה. של לה עש מנ לש ים של דולי גש ים הנ ני מג מש הנ

ה. טה מנ ה ובש לה עש מנ כםל, בש בנ

ם, הה רה בש ה אנ ם - זל פי דש רש יי םא יהבוא, (ישעיה מא ג).  יו ל לה גש רנ ח בש לום אםרנ עמבור שה ינ ם  פי דש רש יי (ישעיה מא ג) 
ה לום. זל עמבור שה תוב ינ כה ם, של ג אותה הורי יו וש נה פה ר לש יהה עובי רוך הוא הה דוש בה קה הנ ם, וש ף אותה יהה רודי ם הה הה רה בש אנ של

לום. א שה רה קש ני רוך הוא של דוש בה קה הנ

ים סוסי תוך  בש ים או  ני נה עמ הה תוך  בש ך  יהה הולי ם הה הה רה בש אנ של ך  תש עש ל דנ ענ ה  י עולל כי וש יהבוא,  םא  ל יו  לה גש רנ ח בש אםרנ
דוש קה א הנ לה , אל יחנ לי םא שה ל ך וש אה לש םא מנ ם ל הה רה בש י אנ ני פש ך לי יהה הולי םא הה ל םא יהבוא, של יו ל לה גש רנ ח בש א אםרנ לה בות? אל כה רש ומל
מו רוך הוא, כש דוש בה קה ל הנ יו של תה חש תנ ים של כי אה לש מנ לו הנ יו? אי לה גש ה רנ י זל יו. מי לה גש רנ ח בש תוב אםרנ כה דו, של בנ רוך הוא לש בה

גו'. הוא וש יום הנ יו בנ לה גש דו רנ מש עה ר (זכריה יד) וש מנ אל נל של

ת יא אל בי הה ם לש עולה ת הה יר אל עי הוא הי רוך  בה דוש  קה הנ ה של עה שה ה, בש אי םא רש ח - ב רה זש מי יר מי עי י הי ר מי חי ר אנ בה דה
ר שה ים עה ני יד שש עממי הנ עמקםב ולש נו ינ מל את מי צי יהה לה יד הה תי עה שום של זו מי רות הנ עורש תש הי יו, הנ לה ב אותו אי רי קה ם ולש הה רה בש אנ
א יד קורי מי יהה תה רוך הוא הה דוש בה קה הנ לו, של גש רנ הו לש אי רה קש ק יי דל רוך הוא. צל דוש בה קה י הנ ני פש ים לי יקי די ם צנ ים כגלה טי בה שש
אי. דנ הו ונ אי רה קש ק יי דל ך, צל שום כה םאש. ומי ר דםרות מי א הנ ר (ישעיה מא) קםרי מנ אל נל מו של ם, כש עולה א הה רה בש ני יום של לו מי

יך. לל גש רנ ר בש של ם אמ עה ר (שמות יא) הה מנ אל נל מו של יו, כש לה ב אותו אי רי קה תו ולש עמבודה ר בו בנ בי חנ תש הי לו - לש גש רנ לש

אור ל הה ק של חםזל רום, אותו הנ דה הנ שום של יר. מי אי הה אור לש ית הה אשי ם רי שה מי ח - של רה זש מי יר מי עי י הי ר מי חי ר אנ בה דה
זון ני וש ענ  הוא נוסי שום של ח - מי רה זש מי רום. מי דה ל הנ אור של הה יר - אותו  עי י הי ן, מי ל כי ענ וש ח.  רה זש מי ן הנ הוא מי לו  של

ח. רה זש מי ת לנ תי יון לה לש על יענ הה קי רה ל אותו הה תו של שוקה ה, ותש אשונה רי בה

ר (תהלים פג) מנ אל נל של מו  ט, כש םא שוקי ל וש א לו  יד קורי מי הוא תה ב, של עמרה מנ ה הנ זל  - לו  גש רנ לש הו  אי רה קש יי ק  דל צל
ם יו גויי נה פה ן לש תי יו. יי לה ר אי עורי תש יד מי מי ב תה עמרה מנ הנ שום של ל, מי קםט אי שש ל תי אנ וש ש  רנ חל ל תל אנ ך  י לה מי ל דר ים אנ להי אל

ם. עולה ל הה ים של מי ענ ם הה ל אותה ת כה יענ אל ני כש הנ ק לש חםזל ת הנ ל אל בי קנ נו מש מל י מי רי המ , של דש ים ינרש כי לה ומש

רוך דוש בה קה ל הנ רות אל עורש תש ל הי טנ םא נה ל ם, של הה רה בש ה אנ ח - זל רה זש מי יר מי עי י הי ר, (ישעיה מא) מי מנ ה אה הודה י יש בי רנ
הוא שו של פש ננ רות לש עורש תש ל הי טנ ח, נה רה זש מי ד הנ צנ ר מי בםקל את בנ יוצי ש של מל של ת הנ ה אל אה רה שום של ח. מי רה זש מי א מי לה הוא אל
ף סנ אל נל ש של מל של ה הנ אה ב רה רל על הוא. לה יום הנ ל הנ ד לו כה בנ י. עה א אותי רה בה ך של לל מל ה הוא הנ ר, זל מנ רוך הוא. אה דוש בה קה הנ
ה, זל יום הנ ל הנ י כה תי דש בנ עה ה של עמבודה ה הה ל אותה ט ענ שולי אי של דנ ה הוא ונ ר, זל מנ ה. אה ירה אי ה מש נה בה לש הנ את] וש ה יוצי נה בה לש הנ [וש

הוא. ה הנ לה יש לנ ל הנ ד לו כה בנ יר. עה אי םא מי ל יו וש נה פה ך לש שנ חש ה נל ני הי של

יג הי נש מנ יט של לי שנ ך וש לל ם מל יהל לי לו ייש עמ ל אי אי כה דנ ר, ונ מנ ח. אה רה זש מי ד הנ יר צנ אי הי ה וש כה שי חמ ה הנ כה לש הה ה של אה ר רה בםקל לנ
תוב כה מו, של ר עי בי די יו וש לה ה אי לה גנ תש י הי זנ יו, אמ לה ם אי הה רה בש ל אנ תו של שוקה ת תש רוך הוא אל דוש בה קה ה הנ אה רה ן של יוה ם. כי אותה

יו. לה ה עה לה גנ תש הי מו וש ר עי בי די לו, של גש רנ הו לש אי רה קש ק יי דל צל
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ה עושל ת וש מל ם אל רוך הוא הי בה דוש  קה י הנ רי בש ל די ים. כה רי ישה יד מי גי ק מנ דל ר צל ח, (שם מה) דםבי תנ ק פה חה צש י יי בי רנ
ד, יהה עומי םא הה ם, ל עולה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה ר בה של אמ כנ שום של ים? מי רי ישה ה מי ה הוא עושל מה ים. בנ רי ישה מי
בונו ר לו: רי מנ ט? אה מוטי תש ה מי תה אנ ך של ה לש ם: מנ עולה רוך הוא לה דוש בה קה ר הנ מנ אן. אה כה אן ולש כה ט לש מוטי תש יהה מי הה וש
יק די ך צנ יד בש עממי הנ יד לש תי י עה ני י אמ רי ר לו: המ מנ יים. אה קנ תש אל ה של ל מנ סוד ענ י יש ין בי אי עממםד, של י יהכול לנ יני ם, אי ל עולה של
דות ה תולש לל תוב (בראשית ב) אי כה של הו  יומו. זל קי ם בש עולה ד הה מנ יהד עה י. מי ב אותי םאהנ י ם של הה רה בש הוא אנ ד של חה אל

ם. עולה יים הה קנ תש ם מי הה רה בש אנ ם. בש הה רה בש אנ א בש לה ם אל אה רש בה הי י בש רי קש ל תי ם. אנ אה רש בה הי ץ בש רל אה הה ם וש יי מנ שה הנ

ם הה רה בש רוך-הוא: אותו אנ דוש-בה קה ם לנ עולה יב הה שי ה הי ני הי ים, של רי ישה יד מי גי יהיא, (ישעיה מה) מנ י חי בי ר רנ מנ אה
ר מנ אל. אה עי מה שש נו יי מל את מי צי ה. [נ"א לה תורה ת הנ פו אל רש שש יי ש וש דה קש מי ת הנ יבו אל רי ינחמ ים של ני י בה ני מל או מי ייצש יד הוא של תי עה
ר מנ ה.] אה תורה רםף הנ שש יי ש וש דה קש מי ית הנ ת בי יב אל רי ינחמ ע של שה רה ו הה שה נו עי מל את מי צי יד לה תי ר לו: עה מנ ק! אה חה צש ה יי ני לו: הי
יים קנ תש יהד הי ים. מי יקי די ם צנ ים כגלה טי בה ר שש שה ים עה ני נו שש מל או מי ייצש עמקםב, וש הוא ינ נו של מל את מי צי ד לה חה ם אל דה יד אה תי לו: עה

ים. רי ישה יד מי גי תוב מנ כה הו של ילו. זל בי שש ם בי עולה הה

לוי, גה ר הוא בש בי דנ יש ים. ונ שי רש פה תש ם מי עממה טנ ם לש ר - כגלה םאמל י ד, ונ גי ינ ר, ונ בי דנ יש נו, ונ רש ענ י הי רי ר, המ ר אומי זה עה לש י אל בי רנ
ה גה רש דנ ז לש מל ד, הוא רל גי ינ ק. ונ דל ר צל הו דםבי זל יונות. וש לש על גות הה רה דש ן הנ מו אותה ית כש ימי ני ה פש גה רש ה דנ ינה אי ה, של יצונה ה חי גה רש דנ
רוי עמקםב שה ינ ה של יונה לש על ה הה גה רש דנ ים? זו הנ רי ישה מי י הנ ים. מי רי ישה יד מי גי הו מנ זל בור, וש די ל הנ ת ענ טל שולל ה של יונה לש ית על ימי ני פש

ר. תוב דובי םא כה ל יד וש גי תוב מנ ך כה שום כה ים. ומי רי ישה תה מי נש ה כוננ תה תוב (תהלים צט) אנ כה הו של ה. זל בה

ה גה רש דנ יא הנ אי, הי דנ ך הוא ונ ר לו, כה מנ יתו? אה רי ת בש ם אל כל ד לה גי ינ תוב (דברים ד) ונ י כה רי המ ק, ונ חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ה, אי םא רש אן. ב ן [ייש] כה בוני תש הי י] לש רי פש תםל הנ שש ה] הוא [נ"א לי כםל [בה הנ ק, וש דל ר צל יא דםבי הי ה של תונה חש תנ ל הנ ת ענ טל שולל של
הוא כםל וש ן הנ א מי לי בור הוא מה די אי הנ דנ א ונ לה יון, אל לש על ינו  אי ר של םאמנ ל ת תון, אנ חש בור הוא תנ די הנ ב של ל גנ ף ענ אנ של

ם. כל ק הוא מי ר רי בה םא דה י ל ר - (שם לב) כי בה דה ן לנ ימה סי ה, וש יונה לש ה על גה רש דנ

ה ני ר, הי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ יהה. אה קי זש י חי בי רנ י וש י יוסי בי רנ יהיא וש י חי בי מו רנ יו עי הה יו, וש מי ית חה בי ך לש יהה הולי ר הה זה עה לש י אל בי רנ
לויהה תש ה  לה עש מנ ל  של רות  עורש תש הי הנ י  רי המ של ה,  טה מנ לש ר  עורי תש מי של כש א  לה אל ה  ינה אי ה  לה עש מנ ל  של רות  עורש תש הי של י  יתי אי רה

ר]. בה דה ה [הנ טה ל מנ ה של שוקה תש בנ

ל רות של עורש תש הי יא הנ הי ל. זו  קםט אי שש ל תי אנ וש ש  רנ חל ל תל אנ ך  י לה מי ל דר ים אנ להי ר, (תהלים פג) אל מנ אה ח וש תנ פה
ם? ענ טנ ה הנ ין. מה יהמי ל הנ ר אל בי חנ תש הי יון ולש לש על ל הה יר אל עי הה ך, לש י לה מי ל דר ים אנ להי ד, אל וי ר דה מנ לט. אה שש י לי די ה כש טה מנ
ים להי ך, אל שום כה רםתו. ומי כש ית יי רי יך בש לל ו עה דה ב ינחש י נועמצו לי תוב] כי כה גו'. [וש יון וש מה יך ילהל בל ה אויש ני י הי שום (שם) כי מי
ז ין, אה יהמי ת בנ רל של קש ר ני של אמ כנ ה. וש מה ה עי ר אותה קושי ין וש יהמי ר הנ עורי תש ז מי י אה רי המ ה, של לה עש י מנ פי לנ יר כש עי הה ך לש י לה מי ל דר אנ

ץ אוייב. ענ רש ך ה' תי ינש מי כםחנ יש י בנ רי דה אש ך ה' נל ינש מי תוב (שמות טו) יש כה ים, של אי שונש ים הנ רי בה שש ני

ן מי ירו  עמבי הנ לש עמצו  יה תש ם, הי הה רה בש ל אנ ב ענ רה קש ם בנ חי לה הי ים לש כי לה מש ם הנ ל אותה כה רו  בש חנ תש הי ה של עה שה ה, בש אי םא ורש וב
י חי ן אמ כגשו בל ת רש אל ת לוט וש חו אל קש יי תוב ונ כה כו, של לש יהד הה ם, מי הה רה בש ל אנ יו של חי ן אה לוט בל טו בש לש שה ן של יוה כי ם, וש עולה הה
ל אותו כה כו, של לי יי ונ ך  שום כה ם, ומי הה רה בש אנ ה לש ה דומה תה יש ל לוט הה מותו של דש שום של ם? מי ענ טנ ה הנ כו. מה לי יי ם ונ רה בש אנ

ילו. בי שש יהה בי ב הה רה קש הנ

ת עמבודנ לנ ם  יס אותה ני כש ומנ ה  רה זה ה  עמבודה מי ם  עולה י הה ני בש ת  אל יא  יהה מוצי הה ם  הה רה בש אנ שום של ם? מי ענ טנ ה הנ מה
ם עולה ם בה הה רה בש ל אנ מו של ת שש ל אל די גנ י לש די ם כש עולה ם בה יר אותה עי רוך הוא הי דוש בה קה עוד, הנ רוך הוא. וש דוש בה קה הנ
ד ך, ענ י לה מי ל דר ים אנ להי ז אל ם, אה יהל רי חמ דםף אנ רש ר לי עורי תש ם הי הה רה בש אנ ן של יוה ר - כי בה דה סוד הנ תו. וש עמבודה ב אותו לנ רי קה ולש
תוב כה נו, של רש מנ אה מו של יו, כש נה פה לש ים מי כי לה מש ל הנ רו כה בש שש ז ני ם, אה הה רה בש אנ ר לש שנ קש כםל ני הנ של ם. וכש הה רה בש אנ ר לש שנ קש כםל ני הנ של

גו'. ץ אוייב וש ענ רש ך ה' תי ינש מי יש

גו'. ם סוכו וש לי שה י בש הי יש ר, (תהלים עו) ונ מנ אה ח וש תנ עון פה מש י שי בי ן. רנ יי יה ם וה חל יא לל ם הוצי לי ך שה לל ק מל דל י צל כי לש ומנ
ל אור של מה ל הנ ת של חנ ת אנ בל הל לש יא שנ ם, הוצי עולה ת הה םא אל ר בש לי הוא  רוך  בה דוש  קה צון הנ רש ה בי לה עה של ה, כש אי רש םא  ב
ם ר אותה בי חי ת, וש חנ ה אנ פה הום טי תש י הנ די דש צי תוך  יא מי הוצי ת. וש פל שורל ה וש שוכה חמ רוחנ  בש ף רוחנ  שנ נה ה, וש של קה יצוץ הנ ני הנ

ם. עולה ת הה ם אל הל א בה רה ד, ובה ינחנ

ם ד עי חה אל לו  ין. עה יהמי ה בש רה טש ענ תש הי וש ה  תה לש ה עה פה טי הנ ה  אותה וש םאל,  מ שש ה בי רה טש ענ תש הי וש ה  תה לש ת עה בל הל לש שנ הנ ה  אותה
ה אה יהצש ה וש ם זל ה עי רו זל שש קש ד. ני ה יהרנ לה עה ה של זל ה, וש לה ד עה יהרנ ה של ה. זל ד זל צנ ה לש זל ה וש ד זל צנ ה לש קומות, זל יפו מש לי חל ד, הל חה אל
ם ד עי חה אל הה רו  טש ענ תש הי ] וש רוחנ ם [הה יהל יני ה בי נה תש ני ד, וש חה אל עמשו  ים ננ די דה צש י הנ ני ם שש ז אותה אה ה, וש מה לי שש ם רוחנ  יהל יני בי מי

ה. מה יש קנ תש ה הי גה רש דנ הנ ה, וש טה מנ לום לש שה ה וש לה עש מנ לום לש א שה צה מש ז ני אה ד. וש חה אל הה

ך לל ק מל דל י צל כי לש ז ומנ אה ם. וש לי ר שה של קל ה בש רה שש קש ני "א וש ה הי תה לש ז עה אה "א, וש ם הי א"ו עי א"ו, וה ם וה "א עי ה הי רה טש ענ תש הי
ים ני פה ל הנ כה של ים, כש פורי כי יום הנ ם? בש לי שה ך  לל י הוא מל תנ מות. מה לי שש ט בי שולי של ך  לל אי מל דנ ם הוא ונ לי שה ך  לל ם. מל לי שה

ירות. אי מש

מו ם, כש שי ה מי נה הג יא כש הוצי רוך הוא לש דוש בה קה ה הנ צה עון, רה מש י שי בי ר רנ מנ ם, אה לי ך שה לל ק מל דל י צל כי לש ר מנ חי ר אנ בה [דה
י כי וש ם:  הה רה בש אנ לו  ר  מנ אה בונו,  רי ת  כנ רש בי לש ם  הה רה בש אנ ת  כנ רש בי ים  די קש הי ן של יוה כי יון.  לש על ל  אי לש ם  רה בש אנ רוך  בה ר  מנ אל נל של
ב י שי ני אדם ם ה' לנ אג תוב (תהלים קי) [נש כה ם, של הה רה בש אנ ה לש נה הג כש ה הנ נה תש יהד ני בו? מי ת רנ כנ רש בי ד לש בל על ת הה כנ רש ים בי ימי די קש מנ
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ל אי ן לש הוא כםהי תוב וש כה ק. של דל י צל כי לש י מנ תי רה בש ל די ם ענ עולה ן לש ה כםהי תה ם אנ חי נה םא יי ל ע ה' וש בנ שש יו, ני רה חמ תוב אנ כה י. וש יני ימי לי
ן]. עו כםהי רש ין זנ אי יון, וש לש על

ד חה ם אל ד עי חה ר אל טי ענ תש הי יון. של לש על ם הה עולה ה הה ם - זל לי ך שה לל רון. מל חמ אנ ם הה עולה ה הה ק - זל דל י צל כי לש ר ומנ חי ר אנ בה דה
י ני בו שש ן - של יי יה ם וה חל יא לל ד. הוצי חה ר אל בה הוא דה כםל, וש תון הוא הנ חש תנ ם הנ עולה לו הה פי אמ ד, ונ מות ינחנ י עולה ני רוד שש י פי לי בש
יון, לש על ם הה עולה יון - הה לש ל על אי ין. לש יהמי ה הנ ן - זל הוא כםהי ם. וש ד עולה גל ם נל ש עולה מי שנ יון - מש לש ל על אי ן לש הוא כםהי לו. וש אי

ם. עולה ת הה ך אל רי בה ן לש כםהי יך הנ רי ך צה שום כה ומי

ר םאמנ י ונ הו  כי רמ בה יש ז ונ אה דול, וש גה ן הנ כםהי ם הנ ר עי בי חנ תש מי של ה, כש זל תון הנ חש תנ ם הנ עולה ל הה כות נוטי רה בש ה, הנ אי םא רש ב
ה, זל קום הנ מה ת הנ ך אל רי בה ים ולש רי שה שםר קש קש ה לי טה מנ ן לש כםהי יך הנ רי ן צה מו כי אי. כש דנ ה ונ ך זל יון. כה לש ל על אי ם לש רה בש רוך אנ בה

כות.  רה בש קון הנ ר הוא תי בה דה ם - סוד הנ רה בש רוך אנ ד. בה מות ינחנ י עולה ני שםר שש קש ין לי יהמי ר הנ שי קנ תש יי י של די כש

ם. עולה ך הה לל ץ - מל רל אה ם וה יי מנ ה שה ני ינו. קם להי יון - ה' אל לש ל על אי ה. לש תה רוך אנ נו, בה רש מנ אה מו של ם - כש רה בש רוך אנ בה
יך רל ן צה גי ר מי של יון [אמ לש ל על רוך אי ה. ובה לה עש מנ ה לש טה מנ הו - מי כי רמ בה יש ך] ונ שום כה כות. [ומי רה בש ה הוא סוד הנ זל סוק הנ פה הנ וש

ה. טה מנ ר לש שה קש ר ני של קל הנ קום של מה ק בנ בי דנ תש הי כםל - לש ר מי עמשי ן לו מנ תל יי ה. ונ טה מנ ה לש לה עש מנ יון - מי לש ל על רוך אי ך], ובה יהדל בש

ד וי דה ר, (שם כה) לש י אומי הודי יש הנ יהה אותו  הה מו. וש ד עי חה י אל יהודי א וי יסה י יי בי ם רנ הל בה ש  גנ ים פה כי ם הולש עודה בש
ד וי ר דה מנ תו אה גה רש יל דנ בי שש א בי לה מור? אל זש ד מי וי דה ד או לש וי דה מור לש זש תוב מי םא כה ה ל מה י לה כי ד, וש וי דה א. לש שה י אל שי פש יך ה' ננ לל אי
ד, וי ה דה א] זל שה י? [אל שי פש י זו ננ י, מי שי פש ה. ננ לה עש מנ יך ה' לש לל א, אי שה י אל שי פש יך ה' ננ לל ילו. אי בי שש ר בי מנ אה ת של חנ בנ שש תי ת הנ אל
שום ים. מי רי הה ל הל י אל יננ א עי שה ר (שם קכא) אל מנ אל נל מו של ה, כש לל עמ א - אנ שה נו. אל רש מנ אה ה של אשונה רי ה הה גה רש דנ [הוא] הנ

אוי. רה ם כה לי ר שה של קל ם בש ר שה שי קנ תש הי ה ולש לה עש מנ ר לש טי ענ תש הי תו לש גה רש ת דנ עמלות אל הנ יו לש ל יהמה ל כה די תנ שש יהה מי ד הה וי דה של

ת - ת ה'? אל י אל שי פש י ננ כי רש ר בה מנ ה אה ר. ומה מנ תו אה גה רש שום דנ ת ה'. מי י אל שי פש י ננ כי רש ד בה וי דה ן (שם קג) לש מו כי כש
ר מנ אל נל מו של ם, כש יי בנ רה אות קש רה קש ני ה של דל שה יות הנ ר חנ אה לו שש י? אי בנ רה ם קש י הי י, מי בנ רה ל קש כה ה. וש לה עש מנ ר לש של קל ר בש שי קנ תש הי לש
ת ה' - כםל. אל מות הנ לי ת ה' - זו שש ר. אל מנ ילו הוא אה בי שש י - בי שי פש י ננ כי רש ר בה חי ר אנ בה יו. דה לה עה מו  י הה ענ (שיר ה) ומי

כםל.  ל הנ ל של לה כש הנ

אי. דנ ה ונ זל ך  ר לו, כה מנ . אה תה רש בנ חנ תש הי ה וש ינה כי שש ם הנ עי אתה  בה ך של י אותש יתי אי א, רה יסה י יי בי רנ ר לש זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
י תי עש םא יהדנ ל ה, וש זל יום הנ ם לנ י אותה תי רש מנ י שה ני אמ ים, ונ לי עג ים מש רי בה ה דש מה י כנ ה לי רה מש אה ה וש מה י עי תי כש לנ הה אות של סה רש לש פנ שה וש

ת. עי י כה יתי אי רה מו של יר כש אי מי אור של מה הוא הנ של

ד] חה ר אל בה [דה ר  זה עה לש אל וש ר  זל יועי ר לו,  מנ ר. אה זל יועי ר לו,  מנ ך? אה מל ה שש הוא, מנ י הנ הודי יש לנ ר  זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
י הוא נםכי י אה נםכי ר, (ישעיה מג) אה מנ אה י וש הודי יש הנ ח אותו  תנ הוא. פה ה הנ דל שה ד בנ חה ע אל לנ ל סל ענ בו  ד. יהשש ים ינחנ בי יושש

י?. נםכי י אה נםכי ם אה יי עממנ ם פנ ענ טנ ה הנ כםר. מה זש םא אל יך ל םאתל ט חנ י וש ני עמ מנ יך לש על שה ה פש מםחל

י. יננ סי ה הוא בש יך. זל להל י ה' אל נםכי תוב (שמות כ) אה כה ם, של עולה ת הה א אל רה בה ה של עה שה ד בש חה אל י, וש יננ סי ד בש חה א אל לה אל
אות רש הנ י לש די י. הוא כש אתי רה יהה בה לל ם עה דה אה ץ וש רל י אל יתי שי י עה נםכי תוב (ישעיה מה) אה כה ם, של עולה ת הה א אל רה בה של ד כש חה אל וש

ה. טה ה ומנ לה עש ין מנ רוד בי ין פי אי של

י? ני עמ מנ ה לש ה זל י, מנ ני עמ מנ ים. לש מי עולה או לש רה תש םא יי ל י של די ה, כש א מוחל לה יך אל על שה יר פש עמבי תוב מנ םא כה יך, ל על שה ה פש מםחל
גו'. יך וש להל חום ה' אל ל רנ י אי תוב (דברים ד) כי כה י, של ים בי לויי תש ים של מי חמ רנ ם הה שום אותה מי

ם ר אותה של אמ כנ ה, של לה עש מנ ם לש גה ים פש ם עושי עולה ל הה ים של עי שה רש ה, הה אי םא רש י - ב ני עמ מנ יך לש על שה ה פש ר מםחל חי ר אנ בה דה
כות רה ת בש לל ה נוטל ינה זו אי ה הנ גה רש דנ הנ ה, וש טה מנ דות לש םא יורש כות ל רה בש ת הנ יקנ יני יון וי לש אור על ים וש מי חמ ים, רנ ים עולי אי טה חמ
או ן, (שם לב) רש מו כי כםל. כש יק [לו] לנ ני הה כות לש רה עו בש נש מה םא יי ל י של די י, כש ני עמ מנ ך לש שום כה ה. ומי טה מנ יק לש ני הה ה לש לה עש מנ לש של

ר. אי בה תש ני מו של ה, כש טה ה ומנ לה עש ין מנ רוד בי ין פי אי אות של רש הנ י הוא. לש ני י אמ ני י אמ ה כי תה ענ

ם, הה רה בש א אנ בה ן של יוה מות. כי עולה ל הה כה כות לש רה רות בש עורש תש ם, מי עולה ים בה יקי די ים צנ אי צה מש ני של ה כש מו זל ה, כש אי םא רש ב
כות רה לו בש לה גש או בי צש מה יי ז של מל ה? רל כה רה ייה בש הש ה ול ה זל ה. מנ כה רה ייה בש הש ול ך  כש רל בה אמ תוב ונ כה ם, של עולה כות לה רה רו בש עורש תש הי

יך. כל רמ בה ה מש כה רש בה אמ תוב ונ כה גו', וש ך וש כו בש רש בש ני תוב וש כה ה, של טה ה ומנ לה עש מנ לש

י די ם כש עולה ין בה די ת הנ ר אל הוא עורי ים, וש עי שה רש ן הה ע מי רנ פה הי ה לש לה עש מנ ן לש יה ייש דנ ין וש ייש די כםל של יענ לנ הודי ק וש חה צש א יי בה
ם עולה ה בה מונה אל ת הה ים אל לי שש הי ם, וש עולה ים בה מי חמ ר רנ עורי עמקםב וש א ינ ם. בה עולה י הה ני ל בש רוך הוא כה דוש בה קה הנ או מי ירש יי של

כהרהאוי.

ם לי שה ך  לל א מל צה מש ז ני אה קומו, וש מש א בי סי כי ר הנ טי ענ תש הי ם. של לי שה ך  לל ק מל דל י צל כי לש תוב? ומנ ה כה ם מנ הה רה בש י אנ ימי בי
םא ל ן - של יי יה ם וה חל יא לל אוי. הוצי רה ם כה מות כגלה עולה כות לה רה זונות ובש יא מש הוצי ן - של יי יה ם וה חל יא לל ל. הוצי לה ם כש גה םא פש ל לש
זונות יא מש ה מוצי לה עש מנ לש גות של רה דש הנ ץ, מי רל אה א הה ר תוצי מנ אל נל של מו  יא - כש מות. הוצי עולה ל הה כה כות מי רה בש הנ עו  נש מה יי

מות. עולה ל הה כה כות לש רה ובש

ם גה ים פש ים עושי עי שה רש הה מו של אות, כש רש הנ אוי. לש רה ה כה יונה לש מות על לי שש א בי צה מש כםל ני הנ יון - של לש ל על אי ן לש הוא כםהי וש
ם. עולה י הה ני ל בש ים כה כי רש בה תש ם מי לה לה גש ם, ובי עולה כות לה רה אות בש ים בה יקי די צנ יל הנ בי שש ם בי ך גנ כות, כה רה ים בש עי ם ומונש עולה בה
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ל כה קום של מה הוא הנ שום של כםל, מי אות מי יוצש כות של רה בש ם הנ אותה כםל? מי ר מי עמשי ה מנ ה זל כםל, מנ ר מי עמשי ן לו מנ תל יי ונ
ר, עמשי ן לו מנ תנ רוך הוא נה דוש בה קה כםל - הנ ר מי עמשי ן לו מנ תל יי ר ונ חי ר אנ בה ם. דה שה אות מי ם יוצש עולה דות לה יורש כות של רה בש הנ
ת חנ יא אנ הי ר, וש עמשי יא מנ הי וש ה,  דות בה ם עומש עולה ל הה כות של רה בש הנ וש ה  מונה אל י הה חי תש ל פי כה ה של גה רש דנ הנ ה הוא? זו  ומנ

אוי. רה ה כה לה עש מנ לש יום של קי ם בנ הה רה בש ס אנ ננ כש ה ני אה לש הה אן וה כה ה. מי אה מי ה מי רה יא עמשה הי ה, וש רה עמשה מי

ינוקות תי ד  מי לנ מש לו,  ר  מנ אה יך?  עמשל מנ ה  מנ ר,  זה עה לש אל י  בי רנ לו  ר  מנ אה  . תה רש מנ אה ה  יהפל ר,  זה עה לש אל י  בי רנ לו  ר  מנ אה
י ים לי ני יו נותש הה לו. וש צש ם אל יבו אותה הושי י, וש לי צש אל ם מי קו אותה לש סי יר, וש עי ין לה ני ר חה פה כש י מי י יוסי בי א רנ ת בה עי י. כה קומי מש בי
ם הל נות מי הה י לי אוי לי םא רה ל י של מי צש ענ י בש תי לש כנ תנ סש הי י, וש לי צש יו אל ינוקות הה תי הנ ן של מנ זש מו אותו הנ ר כש כה יר שה עי י הה ני ל בש כה

א. בה ל אנ כות של רה בש ת הנ יך אל רי אן צה ר, כה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ה. אה זל הוא] הנ ם [הנ כה חה ם הל י עי מי צש י ענ תי רש כנ שש הי ם, וש נה חי בש

יהה ד הה חה יום אל עון. וש מש י שי בי י רנ ני פש ל יום לי ד כה לומי ב וש יהה יושי הה ך], וש ר כה חנ עון [אנ מש י שי בי י רנ ני פש כו לי לש מו. הה קה
ה. טה מנ ש לש נה על ה - נל לה עש מנ ש לש נה על נל ב של ל גנ ף ענ אוי, אנ רה יו כה ל יהדה םא נוטי ל י של ל מי ר, כה מנ יו. אה נה פה ם לש יי דנ ת יה ילנ טי נש סוק בי עה
מו צש ענ ם לש גורי אוי, של רה יו כה ל יהדה נוטי י של ה מי זוכל ך  - כה ך  שו כה נש עה של מו  י. כש ני עם מו  צש ענ ם לש גורי ה? של טה מנ לש שו  נש ה עה ומה

ר. עםשל ך בש רי בה תש אוי ומי רה ל יהדו כה כות ענ רה בש שורות הנ ה, של לה עש מנ לש כות של רה בש

ר מנ ם. אה יי ל מנ ב של עור רנ שי יו בש ל יהדה נוטי ם, וש יי מנ יו בש ל יהדה נוטי ה אותו של אה רה עון, וש מש י שי בי ים רנ די קש ך הי ר כה חנ אנ
ק יהה עוסי הה וש ר,  א אוצה צה ומה ר  שי ענ תש ה הי אה לש הה וה יום  הנ אותו  יהה. מי הה ך  כה וש יך.  כותל רש בי יו מי יהדה א  לי עון, מנ מש י שי בי רנ
י בי יו רנ לה א עה רה ירות. קה אי ים מש ני פה ם בש הל לה יר  בי סש ם, ומנ הל מה עי חנ  מי יהה שה הה וש ל יום,  ים כה יי ני עמ זון לנ ן מה נותי וש ה  תורה בנ

גו'.< דוש וש קש ה' בי יל בנ גי ה תה תה אנ עון, (ישעיה מא) וש מש >HEBשי

>HEBי לנ עה י וש דודי י לש ני ח, (שיר ז) אמ תנ ה פה הודה י יש בי גו'. רנ ם וש רה בש ל אנ ר ה' אל בנ יהה דש ה הה לל אי ים הה רי בה דש ר הנ חנ >אנ
ר עורי תש מי ין  אי י  רי המ של ה,  לה עש מנ לש של רות  עורש תש הי הנ א  צה מש תי ה  טה מנ לש של רות  עורש תש הי בנ ל  בה אמ  , שוהה רש פי י  רי המ תו.  שוקה תש

ן. יקה ינו רי אי ש, וש מה ייש בו מנ ה של מנ א בש לה אות אל צה מש םא ני ה ל לה עש מנ לש כות של רה בש הנ ה, וש טה מנ ר לש עורי תש מי ד של ה ענ לה עש מנ לש

כות רה בש י הנ רי המ ת. של יי בה ך בנ ה ילש לה י מנ י לי ידי גי ע (מלכים-ב ד) הנ ישה לי ה אל ר לה מנ אה יההו של דש ת עובנ של אי נו? מי ן לה יי ננ מי
ם י אי ת כי יי בנ ך כםל בנ תש חה פש שי ין לש ר אי םאמל ת תוב? ונ ה כה יק. מנ קום רי מה םא בש ל יק וש ן רי חה לש ל שג ן שורות ענ ינה ה אי לה עש מנ לש של

ה. נה טנ ע קש בנ צש ת אל יחנ שי י מש די א כש לה ינו אל ה אי זל ן הנ מל של ל הנ עור של שי ה לו, הנ רה מש א אה לה סוך? אל ה אה ה זל ן. מנ מל סוך שה אה

ך ייש לה ו של שה כש ל ענ בה יק, אמ קום רי מה ה בש לה עש מנ לש כות של רה בש רו הנ שש יי יך  י אי תי עש םא יהדנ י ל רי המ י, של ני תנ מש חנ ה, ני ר לה מנ אה
תוב? ה כה סופו מנ גו'. ובש טוב וש ן הנ מל של תוב (תהלים קלג) כנ כה נו? של ן לה יי ננ כות. מי רה או בו בש צש מה יי קום של הו מה ן, זל מל של

ר]. אי בה תש ני כות. [וש רה בש ה שורות הנ זל קום הנ מה ם. ובנ עולה ד הה ים ענ יי ה חנ כה רה בש ת הנ ה ה' אל וה ם צי י שה (שם) כי

הוא ן וש מל א הוא של לה ל? אל א טנ לה ן אל מל תוב של םא כה ל יון, וש י צי רי רש ל הנ ד ענ יםרי מון של רש ל חל טנ ר, (שם) כש םאמנ ם ת אי וש
ין. יהמי ד הנ צנ א לש ן יוצי מל של אותו הנ יון. של לש על ן הה מל של הנ רוך הוא מי דוש בה קה יל הנ טי הי ל הוא של טנ ל. אותו הנ טנ

אות ין יוצש יהמי ד הנ צנ ין. ומי ד יהמי צנ ן לש מל של הנ םאל, וש מ ד שש צנ ן לש יי ינ ים - הנ די דה י צש ני שש כו לי לש הה ן, וש מל של ן וש יי ם - ינ ם הי יי ננ שש
ן מל של ה, הנ אשונה רי ה בה טה מנ ן לש קה תש יהה ני ן הה מל של הנ שום של ה. ומי דושה קש כות הנ לש מנ ת הנ חנ שנ מש ם ני שה ם, ומי עולה כות לה רה בש

כות. רה בש ת הנ קנ רה ה המ לה עש מנ ן לש מי זנ מש

ן יי ננ נו. מי ל] בש ך [ענ רי בה תש הי למםה לש ד ושש וי ל דה יק ענ רי הה א לש ה בה לה עש מנ לש ה של זל ן הנ מל של ל הנ רות של עורש תש הי הנ ה, מי אי םא רש ב
ים. מי ס ענ ני ד לש ר עםמי של י אמ שנ ש יי ם (ישעיה יא) שםרל תוב שה כה עממםד, וש ינ אן ונ תוב כה ן. כה מל שה עממםד הנ ינ תוב ונ כה נו? של לה

יק א רי צי מה יי של יך  רי םא צה ם, ל עולה זון לה כות ומה רה בש אות הנ ם יוצש שה מי ים, של ני פה ם הנ חל ל לל ן של חה לש שג ה, מי אי םא רש ב
כות רה בש י הנ רי המ יק, של ן רי חה לש ל שג ים ענ כי רש בה םא מש ל ך  ף כה כות. אנ רה בש ם הנ שה מי קו  לש תנ סש םא יי ל י של די ד, כש חה ע אל גנ רל לו  פי אמ

יק. ן רי חה לש ל שג ין שורות ענ ה אי לה עש מנ לש של

י דודי י לש ני תו. אמ שוקה י תש לנ עה ך וש ר כה חנ אנ ה, וש לה חי תש י בנ דודי י לש ני תו. אמ שוקה י תש לנ עה י וש דודי י לש ני תוב, אמ ה כה ה מנ אי םא רש ב
את צי מש םא ני ה ל ינה כי שש ינו של ני י שה רי המ י, של דודי י לש ני ר אמ חי ר אנ בה תו. דה שוקה י תש לנ עה ך וש ר כה חנ אנ ה, וש לה חי תש קום בנ ן לו מה קי תנ לש
תוב כה הו של יו. זל לה ה עה ה שורה ינה כי שש ז הנ רוך-הוא, אה דוש-בה קה ב לנ רי קה תש הי ר ולש הי טה הי ם לש דה אה א הה בה ן של יוה ים. כי עי שה רש ם הה עי

ים אותו. רי המ טנ ר - מש הי טה הי ם לש דה אה א הה ן. בה כי ר מי חנ אנ תו - לש שוקה י תש לנ עה ה, וש לה חה תש הנ י - בנ דודי י לש ני אמ

רוך הוא, דוש בה קה ם הנ ג אותה רנ הה לו וש לה ים הנ כי לה מש ר הנ חנ ף אנ דנ ם רה הה רה בש אנ ה של לל אי ים הה רי בה דש ר הנ חנ ה, אנ אי םא רש ב
דוש קה ל הנ ם אל דה י אה ני יר בש זי חמ י מנ יתי יי הה ר של כה שה הנ י אותו  תי עש רנ ה גה ילה לי חה ס וש י חנ ר, אולנ מנ ה. אה ם תוהל הה רה בש יהה אנ הה
רוך הוא, דוש בה קה ר לו הנ מנ יהד אה י. מי די ל יה ים ענ שי נה גו אמ רש הל ת נל עי כה יו, וש לה ם אי ב אותה רי קה ם לש הל י בה תי זש חנ אה רוך הוא, וש בה

ים. מי עולה כו לש זש םא יי ם ל י כגלה רי המ ם, של יהל לי תה עמ לש בנ ר קי כה גו'. שה אםד וש ה מש בי רש ך הנ רש כה ך שש ן לה גי י מה נםכי ם אה רה בש א אנ ירה ל תי אנ

יות מג דש ל הנ כה ה של גה רש דנ ה, הנ אל רש מנ אותו הנ א בש לה ה? אל זל חמ מנ ה בנ ה זל אמםר, מנ ה לי זל חמ מנ ם בנ רה בש ל אנ ר ה' אל בנ יהה דש הה
ה זל חמ מנ י הנ מו, ומי ת עי רל בל דנ ת מש חנ ה אנ גה רש ה דנ תה יש ם, הה הה רה בש מול אנ ני ם של רל ה, טל אי םא רש עון, ב מש י שי בי ר רנ מנ ה. אה אות בה רש ני
ר בי ז די אה זו, וש ה הנ גה רש דנ ל הנ גות שורות ענ רה דש ל הנ יו כה מול, הה ני ן של יוה ה. כי זל י ילחל דנ ה שנ זי חמ תוב (במדבר כד) מנ כה ה? של זל הנ
ן יו אותה םא הה מול, ל ני ם של רל טל י. וש דנ ל שנ אי עמקםב בש ל ינ אל ק וש חה צש ל יי ם אל הה רה בש ל אנ א אל רה אי תוב (שמות ו) וה כה הו של מו. זל עי

ר. בי דנ יו לש לה גות שורות עה רה דש הנ
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תוב כה ה, וש בה גש נל סוענ הנ נה לוך וש ם הה רה בש ע אנ סנ יי תוב ונ כה ם, וש רה בש ל אנ א ה' אל יירה תוב ונ ה כה לה חי תש ה בנ ני הי ר של םאמנ ם ת אי וש
גות רה דש ן הנ יהה אותה םא הה מול ל ני ם של רל טל ים, של רי ת אומש עי כה יונות. וש לש על גות הה רה דש ן הנ אן אותה ה כה ני . הי חנ בי זש ם מי ן שה בל יי ונ

מו? ר עי בי דנ זו לש ה הנ גה רש דנ ל הנ יונות שורות ענ לש על הה

ת ע אל יהדנ ק בו, וש בי דה הי ה לש מה כש חה ת הנ ת אל ענ דנ ם לה הה רה בש אנ ה לש מה כש רוך הוא חה דוש בה קה ן הנ תנ ה נה לה חי תש ה, בנ אי םא רש ב
גות רה דש ל הנ מול, כה ני ן של יוה ה. כי דה בנ לש זו  ה הנ תונה חש תנ ה הנ גה רש דנ א הנ לה ה אל תה יש םא הה ל מו  ר עי בי דנ ל לש בה ה, אמ מונה אל סוד הה

ר. אי בה תש ני מו של כםל, כש ם בנ הה רה בש ה אנ לה ענ תש ז הי אה מו, וש ר עי בי דנ י לש די ה כש תונה חש תנ זו הנ ה הנ גה רש דנ ל הנ יו שורות ענ יונות הה לש על הה

ז חנ אל נל מו וש שש ס בי ננ כש מול, ני ני ן של יוה רוך הוא. כי דוש בה קה ל הנ מו של שש ז בי חנ אל םא נל ם, ל דה אה מול הה ני ם של רל ה, טל אי םא רש ב
ה בה המ אנ תוך הה י מי רי המ אוי, של רה םא כה ל וש ז בו  חנ אל נל יהה, של ך הה מול? כה ני ם של רל ז בו טל חנ אל נל ם של הה רה בש ר, אנ םאמנ ם ת אי בו. וש
ר של קל ית, הנ רי בש ה לו הנ נה תש ני מול וש יי ה אותו של וה ך צי ר כה חנ ב אותו, אנ רנ רוך הוא קי דוש בה קה ב אותו הנ הנ אה ה של יונה לש על הה
כםל הנ ר של של קל ית - הנ רי בש ה. הנ ם זל ה עי יל זל לי כש הנ ד לש כםל ינחנ ר הנ שי קנ ר לש של קל ית - הנ רי בש יונות. הנ לש על גות הה רה דש ל הנ ל כה של

ר. אי בה תש ני מו של ה, כש זל חמ מנ א בש לה מו אל יהה עי םא הה בורו ל ם, די הה רה בש מול אנ ני ם של רל ך, טל שום כה ר בו. ומי שה קש ני

"א רה ר בה מנ אל נל מו של ית, כש רי בש ל הנ א ענ לה א אל רה בש םא ני ם, ל עולה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה בה ה של עה שה ה, בש אי םא רש ב
ם תוב (ירמיה לג) אי כה ם, וש עולה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה יים הנ ית קי רי בש ל הנ ענ ית] של רי נו [בש יש הנ ים. וש להי א אל רה י"ת, בה שי
םא ה ל לה יש לנ הנ וש יום  הנ ר של של קל יא הנ ית הי רי בש י הנ רי המ י. של תי מש םא שה ץ ל רל אה וה ם  יי מנ קות שה ה חג לה יש לה וה ם  י יומה יתי רי םא בש ל

ניפשרהדיים.

ם ל, אי אי רה שש ר יהבםאו יי של אמ כנ יהה: של אי הה ננ ל תש ם, ענ עולה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה בה של ר, כש זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ל אי רה שש דו יי מש עה ד של יים ענ קנ תש םא הי ם ל עולה הה בםהו. וש תםהו וה ם לש כל ירש זי חמ י מנ יני רי םא - המ ם ל אי ה, וש פל ה - יה תורה ת הנ לו אל בש קנ יש

ם. עולה יים הה קנ תש ז הי אה ה, וש לו תורה בש קי י וש יננ ר סי ל הנ ענ

אותו י מי רי המ ם. של דה אה י הה ני י בש ווגי ם? זי י הי מות, ומי א עולה הוא בורי רוך  בה דוש  קה ה, הנ אה לש הה יום וה הנ אותו  ומי
ה, אי םא רש א. ב הוא בורי מות של עולה ם הה לו הי אי י. וש לוני פש י לי לוני ת פש ר: בנ אומי ים וש ווגי ג זי וי זנ רוך הוא מש דוש בה קה ן הנ מנ זש הנ

ה. לה חי תש ה בנ ז בה חנ אל נל ה של אשונה רי ה הה גה רש דנ יא הנ י - זו הי נםכי ך, אה ן לה גי י מה נםכי אה

סתרי תורה

ל ל כה ר ה' אל בל ה די לל אי ים הה רי בה דש ת הנ תוב (דברים ה) אל כה ה, של י תורה רי בש לו די גו' - אי ה וש לל אי ים הה רי בה דש ר הנ חנ אנ
ה, לל אי ים הה רי בה דש ה בנ זל ם הנ עולה ם בה דה ל אה די תנ שש הי ר של חנ ה. אנ י תורה רי בש אן די ף כה ה - אנ י תורה רי בש ן די לה הנ ה לש ם. מנ כל לש הנ קש
י נםכי ם אה רה בש א אנ ירה ל תי תוב אנ כה הו של שורות טובות], זל לום [בש ה שה מה שה נש ים לנ די קש ר לו ומנ שי בנ רוך הוא מש דוש בה קה הנ

נםם. יהי גי ל הנ ים של עי רה ים הה יני מי ל הנ כה ך, מי ן לה גי מה

ם עולה ה בה לה חמ ת ננ שנ רג ל יש נוחי ה וש ה, זוכל זל ם הנ עולה ה בה תורה ל בנ די תנ שש מי י של ל מי כה שום של אםד, מי ה מש בי רש הנ ך  רש כה שש
הור מון טה סש רש פנ רות אמ המ ה ננ רי שש לש על ן שש יי אנ ה יי"ש מי ה יי"ש? [זל ה זל י ייש. מנ בנ יל אםהמ חי נש הנ תוב (משלי ח) לש כה א, כנ בה הנ
ה, זל ם הנ עולה א - בה לי מנ ם אמ יהל רםתי אםצש א]. וש בה ם הנ עולה ה הה א [נ"א זל בה ם הנ עולה ה בה יונה לש ה על שה רג ים לו יש ני נותש דות] של [מי

ם. עולה ל הה ל טוב של כה ר וש עםשל מי

םאל מ שש ייש  ה [של זל ם הנ עולה ר בה ה עםשל ני םאל - הי מ שש לי ך  הולי י של א, ומי בה ם הנ עולה ה לה ין - זוכל יהמי לש ך  הולי י של מי
א בה ם הנ עולה ים בה יהמי ך  אםרל ים לו  ני ה, נותש תורה ק בנ סי ענ תש מי י של נו, מי רש מנ אה ה הוא של זל וש א.  מי םאל טה מ שש ייש  וש דוש  קה
גוף ה הנ נל ייהה ה של צל רש יי י של גו'. ומי וש ה  ינה ימי ים בי יהמי ך  ר (משלי ג) אםרל מנ אל נל ה, של זל ם הנ עולה בוד בה כה ר וש ים לו עםשל ני נותש וש
ר צל יי ד הנ צנ םאל, מי מ שש ד הנ צנ ה מי זל ם הנ עולה ר בה ים לו עםשל ני ים, נותש ים טובי עמשי מנ ה ובש תורה ק בנ סי ענ תש םא מי ל ה וש זל ם הנ עולה בה
ל כה ן, של ה? כי שה דג קש ד הנ צנ ר מי ה עםשל זל ם הנ עולה ין בה י אי כי ר, וש םאמנ ם ת אי נםם. וש יהי ש גי יורי ע וש ה רנ ה עושל זל ר הנ עםשל ע, ובה רה הה

ה]. שה דג קש ד הנ צנ מי ר טוב של הו עםשל זל ר, וש עםשל ה מי מה יש קנ י, סופו לש ני עם ה מי תורה ת הנ יים אל קנ מש הנ

ל די תנ שש יי םא וש א, יהב בה ם הנ עולה ים בה יי ך חנ ה אםרל י רוצל ר ומי ה עםשל י רוצל יז: מי רי כש יהה מנ א, הה בה י אנ בי ם רנ שה א מי בה של כש
י ני י, אמ בי ר לו: רנ מנ יו. אה לה א אי ד בה חה תו. יום אל כונה שש ד בי חה ק אל וה יהה רנ ם. הה עולה ל הה יו כה לה ים אי סי נש כנ תש יו מי ה. הה תורה בנ
ר מנ י. אה ר לו: יוסי מנ ך? אה מל ה שש ר לו: מנ מנ אי. אה דנ ה ונ ני ר לו: הי מנ ר. אה י עםשל ילה לי הש יי י של די ה כש תורה עמסםק בנ ה לנ רוצל

ה. תורה ק בנ סי ענ תש הי ב וש בוד. יהשנ כה הנ ר וש עםשל ל הה ענ י בנ י יוסי בי או לו רנ רש קש יי יו של ידה מי לש תנ לש

ס ננ כש ם. ני יי מנ ם שה שי ה לש שה םא עה ל ה של זל ע מי מה שש ר: ני מנ ר? אה עםשל יפםה הה י, אי בי ר לו: רנ מנ יו. אה נה פה ד לש יהה עומי ים הה יהמי לש
ר לו: מנ יו. אה לה ב אי דול. שה יש גה ילה אי הש יי יו], של לה יש אותו [שוב אי ני עמ ל תנ ר: אנ יהה אומי הה ד של חה ע קול אל מנ רו, שה דש חנ לש

ר. ך עםשל ן לש י נותי ני אמ ב, ונ י, שי ני ב, בש שי

ה י רוצל ני י, אמ בי ר לו: רנ מנ ת. אה יי בנ ל אור בנ פנ נה וש יא אותו  יהדו. הוצי ז בש ל פה י של לי ד וכש חה אל יש  א אי ם בה יי תנ ינש בי
י, בי י אה יר לי אי שש הי ב של ר רנ י עםשל י ייש לי רי המ י, של ילי בי שש ה בי תורה ל בנ די תנ שש יי י של ה מי רוצל י, וש יתי כי םא זה י ל ני אמ ה ונ תורה כות בנ זש לי
ן י נותי ני אמ ה ונ תורה כות בנ זש ה לי י רוצל ני אמ לו, ונ אי ר כוסות מי שה ה עה לשה יו שש לה ר עה די סנ יהה מש נו הה חה לש ל שג ב ענ ר יהשנ של אמ כנ של

ר. עםשל

י בי יו רנ לה א עה רה ז. קה פה ל הנ כוס של ן לו אותו הנ תנ ר. נה ך עםשל ן לש ה נותי זל ה, וש תורה ל בנ די תנ שש ק: תי וה רנ אותו הה ר לש מנ אה
ן יהה נותי הוא הה ם הנ דה אה הה ה, וש תורה ד בנ מנ לה ב וש ז. יהשנ י פה לי ה כש תה מורה ית ותש כוכי ב וזש הה ה זה נה כל רש ענ םא ינ א: (איוב כח) ל בה אנ
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יהה הה של בו  רנ א אותו  צה ה. מה יהה בוכל הה וש ב  יהה יושי ד הה חה יו. יום אל עה מי ה לש תורה ת הנ דנ מש ה חל סה נש כש ים ני יהמי ר. לש עםשל לו 
ה י רוצל יני ה? אי יל זל בי שש א בי בה ם הנ עולה י הה יי ת חנ יחנ אל ני י מנ ני ה אמ ר לו: ומה מנ ה? אה ה בוכל תה ה אנ ל מה ר לו: ענ מנ ה. אה בוכל

ם. יי מנ ם שה שי ה לש שה ה עה ני הי ע של מה שש ה ני זל ו מי שה כש ר: ענ מנ י. אה לי צש כות אל זש א לי לה אל

ר ק יהתי לל חי ך  ן לש י נותי ני אמ ונ ים,  יי ני עמ ונ ים  יתומי לי ן אותו  תי וש ך  רש שש ת עה ר לו: טםל אל מנ יש, אה אי הה אותו  א לש רה קה
י, זי ן פה יו בל נה בה מו, ומי ר שש םא סה יום ל ד הנ ענ ז, וש ל פה כוס של י אותו הנ י יוסי בי יר לו רנ זי חל ד. הל י לומי ני אמ ה של ל מנ כה ה בש תורה בנ
י מי ם כש עולה ר טוב בה כה ך שה ין לש אי ה]. של ד תורה מנ לה שום של יו [מי נה ה הוא ובה ה תורה מה כנ ה לש כה זה י, וש זי ן פה י בל י יוסי בי נו רנ יש הנ וש

ה. יים אותה קנ ה ומש ד תורה לומי של

ה, זל חמ מנ ה בנ תורה תוב בנ כה קום של ל מה כה גו'. בש אמםר וש ה לי זל חמ מנ ם בנ רה בש ל אנ ר ה' אל בנ יהה דש ה הה לל אי ים הה רי בה דש ר הנ חנ אנ
ל אי עמקםב בש ל ינ אל ק וש חה צש ל יי ם אל הה רה בש ל אנ א אל רה אי ר (שמות ו) וה מנ אל נל "י, של דנ י הוא? שנ בות, ומי אה ה לה לה גנ תש הי ם של שי ה הנ זל
ים אי רש ני יונות  לש על אות הה רש מנ ל הנ כה ה של אל רש מנ ה הנ זל וש ה.  זל ילחל י  דנ ה שנ זי חמ ר מנ של ר (במדבר כד) אמ מנ אל נל של מו  י, כש דנ שנ
ה זל גום וש רש ה תנ ד. זל חה ה הוא אל זל חמ ה ומנ אל רש ד. מנ חה כםל אל הנ וש אות בו  רש יות ני מג דש ל הנ כה ה של זל ה הנ אל רש מנ מו הנ תוכו. כש מי

ש. קםדל שון הנ לש

ה לה גי שון של לה הנ ה  אותה ם בש גי רש תנ לש לוס  קש אונש שות לש ה רש תה יש ן הה ל כי ענ וש ה,  תורה ם בנ ים הי בי י, רנ יוסי י  בי ר רנ מנ אה
ר תה סש יהה ני הה ה] של ני הי ה, [של זל חמ מנ ים. בנ יוני לש על ים הה כי אה לש מנ הנ ת מי רל תל סש יא ני זו הי שון הנ לה הנ ה, וש תורה רוך הוא בנ דוש בה קה הנ

ם. הה רה בש ם אנ ר עי בי דנ מש של ה כש זל ים בה עי ם יודש ינה אי ים של יוני לש על ים הה כי אה לש מנ הנ מי

ם הל יר מי תי סש יהה מנ ך הה שום כה ר, ומי שה תום בה ל סש רי יהה עה הה הול, וש יהה מה םא הה ם ל הה רה בש אנ שום של ם? מי ענ טנ ה הנ מה
י כי אמ לש מנ תוך  ר מי בה דה יהה הנ ר הה תה סש ה, ני זל ילחל ה.  זל י ילחל דנ ה שנ זי חמ ר מנ של תוב אמ כה ם, של עה לש בי ן בש כי מו  גום. כש רש שון תנ לש בי
י רי המ של א,  מי טה הנ ל  רי עה הל אותו  ם  עי ר  בי דנ מש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ של ה  פל חון  תש פי ם  הל לה ילה  הש יי םא  ל של י  די כש ת  רי שה הנ

גום. רש שון תנ לש ים לי קי קה זש ים] ני אי ם [קורש ינה ים אי דושי קש ים הנ כי אה לש מנ הנ

ים עי בש שי ד מי חה גום הוא אל רש תנ הנ שון, וש ים לה עי בש ף שי ת יוסי ד אל מי ל לי יאי רי בש י גנ רי המ ים - ונ עי םא יודש ל ר של םאמנ ם ת אי
י הוא רי המ יו, של לה ים עה ני בונש תש ין מי אי וש ים  שי ין חושש אי ים, של קי קה זש ני םא  ל של ינו  ני ל שה בה ים, אמ עי יודש יהדוענ  א  לה שון? אל לה

שונות. לש ר הנ אה ל שש כה ם מי יהל ני פש אוס לי מה

שון לה ה בנ תורה ת הנ לוס אל קש ם אונש גי רש ה תי מה ים, לה יוני לש על ים הה כי אה לש מנ ן הנ אוס מי הוא מה יל וש הואי ר, של םאמנ ם ת אי וש
ים יוני לש על ים הה כי אה לש מנ ה לנ אה נש ין קי אי יך! של רי ך צה כה ם, וש יהל ני פש אוס הוא לי א מה לה א? אל רה קש מי ת הנ ל אל יאי זי ן עג ן בל תה יונה זו, וש הנ
רוך דוש בה קה ב הנ תנ קומות כה ה מש מה כנ י בש רי המ אוס, של ינו מה אי ך, וש א כה רה קש ה ומי גום תורה רש ן תנ ל כי ענ ר, וש ל יותי אי רה שש ם יי עי

ך. ה כה תורה הוא בנ

ר, תה סש ך ני רל דל ם בש הה רה בש אנ ה לש לה גנ תש ן הי ל כי ענ ים. וש דושי קש ים הנ יוני לש על ים הה כי אה לש מנ תוך הנ ר מי תה סש ך הוא ני שום כה ומי
יש ל אי ה ענ לה גנ תש הוא הי רוך  בה דוש  קה הנ ה של חון פל תש ם פי הל ילה לה הש םא יי ל ים, וש דושי קש ים הנ כי אה לש מנ הנ בו  יחו  גי םא ינשש ל של
ר בי דנ יש תוב ונ כה ש, של קםדל יום הנ ית קי רי ן לו בש תנ ר נה של אמ ים? כנ יוני לש ים על כי אה לש ל מנ לות של גנ תש הי בש ה לו  לה גנ תש י הי תנ ל. מה רי עה

לות. גנ תש הי ם בנ שי ה הנ זי חמ מנ תוב בש םא כה ל ש, וש קםדל ל הנ ם של שי ים - הנ להי אמםר. אל ים לי להי תו אל אי

שון לה א בש לה ת, אל רל חל שון אנ לה םא בש ה, ל כגסל מש ילה בי הש םא תי ל שון של ל לה כה יז בש רי כש הנ אמםר ולש אמםר? לי ה לי ה זל אמםר, מנ לי
תו ר אי בי דנ יש ן ונ ל כי ענ ה, וש חון פל תש ר פי לומנ ג וש רי טש קנ ים לש כולי םא יש ל ה וש זל ה לה ר זל ים לומנ כולי יש ה, של ים בה רי בש דנ ם מש כגלה של

יו. לה ב אותו אי רנ קי ש וש קםדל יום הנ ית קי רי בש יס אותו לי ני כש יהה מנ הה שום של ה, מי זל חמ םא מנ ל ים וש להי אמםר. אל ים לי להי אל

ית. רי את בש רי קש ש ני מה יא מנ הי ם? של ענ טנ ה הנ מול. מה ני ד של ה לו ענ נה תש םא ני "א ל הי ך הנ שום כה ר, מי מנ ה אה הודה י יש בי רנ
ם מון גויי ב המ אנ יתה לש יי הה ך וש תה י אי יתי רי ה בש ני י הי ני תוב אמ כה "א, של אות הי ה לו הה נה תש ז ני ית, אה רי בש ס בנ ננ כש ני ן של יוה ן, כי ל כי ענ וש

גו'. ם וש רה בש ך אנ מש א עוד שי רי קה םא יי ל וש

ר לו, מנ אי. אה גנ י חנ בי ש אותו רנ גנ ר. פה זה עה לש י אל בי ת רנ אות אל רש ך לי יהה הולי יהיא הה י חי בי ה. רנ לל אי ים הה רי בה דש ר הנ חנ אנ
ך לי י אי ני ם אמ גנ ר לו, וש מנ ר. אה זה עה לש י אל בי ת רנ אות אל רש ר לו, לי מנ יא? אה ת הי כל ן הולל אה ר, לש י מנ ני פש ת לי נל קל תג מש זו של ך הנ רל דל הנ
םא ל ר לו, של מנ יך. אה חורל אמ םא - שוב לנ ם ל אי ך, וש ע - לי מנ שש תי ה של מנ יל לש כי שש הנ ין לש בי הה ל לש ם תוכנ ר לו, אי מנ ך? אה מש עי

ן. הל עממםד בה י לנ תי יהכםלש ה וש ל תורה ה סודות של מה י כנ תי עש מנ י שה ני י אמ רי המ ה, של זל שםש מור לה ינחש

ן בנ רש ה קה י - זל ני בה רש ת קה גו', אל י וש שנ אי י לש מי חש י לנ ני בה רש ת קה תוב (במדבר כח) אל כה ה של ר, מנ מנ אה אי וש גנ י חנ בי ח רנ תנ פה
ל ר ענ פי כנ ר לש שה בה א הנ לה ים אל בי רה קש םא ני נות ל בה רש קה ל הנ כה שום של ר, מי שה ל בה ר ענ שה ם, בה ל דה ם ענ ר דה פי כנ ב לש רה קש ני ר של שה בה הנ

ר. שה בה הנ

יב רי י ינקש ם כי דה ר (ויקרא א) אה מנ רוך הוא אה דוש בה קה הנ ה של אה טש ה חה ה מל מה הי א - בש טה ם חה דה ם אה י, אי תי עש מנ ך שה כה וש
זו, יד זו מי רי פש הי ה, וש מה הי בש ת רוחנ הנ אל ם וש דה י אה ני ת רוחנ בש ה אל שה רוך הוא עה דוש בה קה א הנ לה ה? אל מה גו'? לה ן וש בה רש ם קה כל מי

ה. זל ה מי ים זל די רה פש אי ני דנ גו'. ונ ה וש מה הי בש רוחנ הנ ה וש לה עש מה יא לש ה הי עםלה ם הה דה אה י הה ני ך (קהלת ג) רוחנ בש שום כה ומי

ע רנ זל ענ  רי ב זם של ל עי ת כה ם אל כל י לה תי תנ ה נה ני ים הי להי ר אל םאמל י תוב? (בראשית א) ונ ה כה ם מנ דה א אה טה חה ם של רל טל בש
ה שה דות עה תולה ם הנ ל אותה כה גופו, ובש ב לש אנ שש ר ני צל יי הנ א וש טה חה ן של יוה ר! כי םא יותי ל ה, וש לה כש אה ילה לש הש ם יי כל תוב לה כה גו', וש וש
ה ם, מנ דה יב אה רי קש הי מו של ן כש בה רש יב קה רי קש ע, הי רה ר הה ייצל ל הנ קום של מה הנ ה מי נה בש גוף ני ה הנ ני הי ה של אה רה א נםחנ וש ר בה חנ אנ ין, וש די
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רוך הוא, דוש בה קה ר הנ מנ יו. אה עגרה נש ע מי ם רנ דה אה ב הה ר לי י ייצל תוב כי כה גו', וש יחםחנ וש ני יחנ הנ ת רי ח ה' אל יהרנ תוב? (שם ח) ונ כה
ב של ק עי ילרל ר. כש שה ל בה םאכנ אוי לו, י רה מו של גוף כש ג הנ ני ענ תש ע, יי רה ר הה ייצל אותו הנ ב מי אה שש גוף ני הנ יל וש ה, הואי אה לש הה אן וה כה מי

ת כםל. ם אל כל י לה תי תנ נה

אותו גוף, ומי נו הנ מל ל מי די גנ תש ה ומי ם זל ה עי ים זל בי רש עה תש לו, ומי ר של שה בה ג הנ ני ענ תש ר מי שה בה אותו הנ ר, מי שה ל בה אוכי של כש
ר שה ובה ל,  ר אוכי שה גוף. בה ל הנ ענ ה  רה פה ר כנ שה בה הוא, הנ רוך  בה דוש  קה ר הנ מנ ים. אה אי טה ה חמ מה כנ א בש גוף חוטי ג הנ נל עם הה
ם דה ך הנ שום כה גוף [מי ם לנ ה דה ל עושל אוכי ר של שה בה הנ ל גופו, וש ר ענ פי כנ ר לש שה ך בה שום כה א. מי טה נו, ובו חה מל ה מי בל רנ תש מי
חוץ, ר בנ שה בה הנ אותו  ר מי אה שש ני ם של דה ך, הנ שום כה ם]. מי גוף דה ה לנ ר עושל שה בה ל, הנ אוכי ר של שה בה הנ אותו  ר מי אה שש ני של

ר. פי כנ ש יש פל נל ם הוא בנ דה י הנ תוב (ויקרא יז) כי כה לו, של ר של שה בה אותו הנ ה מי עמשה ננ ם של דה ל הנ ר ענ פי כנ ד לש תי ענ תש מי

י - ני בה רש א קה לה ה? אל זל ה לה ין זל ה בי ם. מנ כל נש בנ רש ת קה יבו אל רי קש תוב (שם א) תנ כה ם, של כל נש בנ רש תוב קה כה י, וש ני בה רש תוב קה כה
ך, שום כה ם. מי שה אה א וש טש ל חי ים ענ אי בה מות של שה אמ אות ונ טה חנ מו  ם - כש כל נש בנ רש לום. קה ל שה ים ענ אי בה ים של מי לה שש מו  כש
ן כםהי ה הנ עושל ת רוחנ של חנ י - זו ננ יחםחי ת. ני טםרל קש יחנ - זו הנ ן. רי יי ינ ם וש חל י - לל מי חש ר. לנ שה י - בה ני בה רש ת קה (במדבר כח) אל

ה. חה בה יר ושש ל שי צון של רה ם בש יי וי לש הנ דוש, וש קה ם הנ שי ל הנ צון של רה בה

מועמדו? ה בש ה זל ב, מנ רל על ר ובה בםקל ל יום בנ כה ר בש םאמנ ם ת מועמדו? אי ה בש ה זל מועמדו, מנ י בש יב לי רי קש הנ לש רו  מש שש תי
ה גה רש דנ ה בש לה עש מנ א לש צה מש ני צון של רה צון, הה ת רה עי ה  אותה ט בש שולי של מועמדו  א הנ לה הוא מועמדו?] אל ר של ה אומי [נ"א מה

מועמדו. תוב בש ן כה ל כי ענ ה. וש דועה יש

אורות מש הנ ד, וש ינחי תש ב ומי רה קש חוד ני יי הנ ד, וש ל צנ כה פות לש לי קש רות הנ זש פנ תש ק, ומי לל ים חי לי כםל נוטש ן. הנ בה רש קה ב הנ רה קש ני של כש
יהיא י חי בי א רנ אוי. בה רה ד כה חה חוד אל ל יי סוד של א בש צה מש רוך הוא ני דוש בה קה הנ מות, וש עולה ל הה כה צון בש א רה צה מש ני ים, וש ירי אי מש
ד וי ר דה מנ אה ח וש תנ ים. [עוד פה יהמי י הנ ני ר פש בל ת סי אות אל רש לי ת וש כל לל י לה ני מל י, מי ני ה, בש תה ה אנ אל ר לו, נה מנ ק אותו. אה שנ נה וש
י, יעי בי רש הוא הה כות? של לש מנ הנ ש  יהרנ ך  לל מל ד הנ וי ה דה מה ים] [נ"א לה בוני הנ סו  אמ ן מה בל הוא אל י, של יעי בי הוא רש ך, של לל מל הנ

ים]. בוני סו הנ אמ ן מה בל הוא אל של

ה זל א הנ סי כי ם, הנ הל מםר לה אל ול ך  ש, לי מה שנ ר לו לנ מנ ר. אה ענ שנ ל הנ ים ענ בי ם יושש ה אותה אה יו, רה לה יעו אי גי הי של כו. כש לש הה
ד וי ר דה מנ ם אה נה חי םא לש ל ר, של מנ לש מםר לו  אל ול ך  לו, לי רו  מש ד]? אה חה כםל אל ד [הנ חה ל אל ה הוא כה ים מנ מודי ה ענ לשה ל שש של
ר מנ הוא אה ד של וי דה סו בו בש אמ יפםה מה אי ם, של הל מםר לה אל ך ול ר לו, לי מנ ים. אה בוני סו הנ אמ ן מה בל י, אל יעי בי רש הוא הה ך, של לל מל הנ

ים. בוני סו הנ אמ ן מה בל אל

ה זל סוק הנ פה י בנ תי עש מנ ר, שה מנ ר? אה בה ה דה זל בה תה  עש מנ שה ר לו, המ מנ אה אי, וש גנ י חנ בי רנ לש םאשו  ת ר יהיא אל י חי בי יר רנ זי חל הל
ך הוא לל מל ד הנ וי ל דה ענ למםה, וש ר אותו שש מנ ה אה זל סוק הנ פה הנ גו', של י וש מוני י שה רו בי חמ י "ני מי י "אי ני תוב (שיר א) "בש כה של

ם. הל לו מי ים של חי אנ חו אותו הה דה של ר, כש מנ אל נל

מו יות שש א אותי לה יו? אל חה ל אל כה ה מי יהודה לי כות  לש ת מנ תי לה הוא  רוך  בה דוש  קה ה הנ אה ה רה י, מה תי עש מנ עוד שה וש
ה - הודה י, יש תי עש מנ עוד שה כות. וש לש מנ ת הנ ש אל יהרנ ך  שום כה מו, ומי שש בוד לי ן כה תנ רוך הוא נה בה דוש  קה הנ קוקות בו, וש חמ
תוב כה ם, של עולה י הה ני ל בש כה מי מו  שש ר בי שנ קש ני של ך  לל מל ד הנ וי ה דה א זל לה ה? אל מה ה לה נה ינל אי. ד' אי דנ ונ מו  יות שש ה אותי ני הי
ין לי פי ל תש ר של של הוא קל עוד, של מו. וש שש שור בי ד קה וי ה דה ני גו'. הי ם וש כה לש יד מנ וי ת דה אי ם וש יהל להי ת ה' אל שו אל קש (הושע ג) ובי

מו. שש ר בי שנ קש ד ני וי ך דה שום כה אי], ומי דנ ין ונ לי פי ל תש ר של של ך [ד"א קל לל מל ד הנ וי אי, ד' דה דנ ונ

ע קול מנ שה רו, וש דש חנ ר לש זה עה לש י אל בי ס רנ ננ כש קו. ני תש ם שה הי ר וש זה עה לש י אל בי ק רנ תנ יו. שה נה פה בו לש סו, יהשש נש כש ני ן של יוה סו. כי נש כש ני
ם ייש ם, אי הל ר לה מנ ם. אה יהל לי ר אמ זנ ים. חה רי שי ם כש י הי רי המ ים, של ם רוצי הי ה של ם מנ הל מםר לה אל ך ול ר: לי יהה אומי הה ד של חה אל
יון, לש על אור הה מה ל הנ חות של צנ הנ תוך  ים מי רי יות מואה הש ים לי כי חנ מש נו  לו, אה רו  מש י. אה ר לי םאמנ י ר - של בה ע דה מנ שה י של מי

יל. כי שש הנ ין ולש בי הה ולש

ת םא אל ר בש רוך הוא לי דוש בה קה ה הנ צה רה של ץ. כש רל אה ל הה יו כה נה פה ס מי שו הנ דש ל קה יכנ הי ה' בש ר, (חבקוק ב) ונ מנ אה ח וש תנ פה
ה, שובה תש א הנ רה בה ד של עממםד, ענ יהה יהכול לנ םא הה ל ים, וש שומי ם רי שנ רה ה וש תורה ה סוד הנ בה שה חמ מנ תוך הנ ל בש כי תנ סש ם, הי עולה הה

ן. יהל יקותי קי חמ יות בנ אותי רו הה יש טנ צש הי מו וש שש רש ם ני שה ר, וש תה סש סוד ני יון וש לש י על ימי ני ל פש יכה יא הי הי של

ל יו כה נה פה ס מי תוב הנ כה ם, של עולה ל הה ל כה ים של יורי יו צי נה פה ם לש רושי ה, וש זל ל הנ יכה הי ל בנ כי תנ סש יהה מי א, הה רה בש ה ני זל ן של יוה כי
אשון רי אור הה ל בה כי תנ סש ה? הי שה ה עה ם, מל יי מנ םא שה ר בש ה לי צה ם. רה עולה ל הה ל כה ים של יורי צי ים וש שומי יו רי נה פה ם לש שנ ץ. רה רל אה הה

ה. יעה רי יש ם כנ יי מנ ה שה ך נוטל ר כה חנ אנ ה, וש מה לש שנ ה אור כנ תוב (תהלים קד) עםטל כה ם, של יי מנ א שה רה ף בו ובה טי ענ תש הי וש

ל ת כה יו אל נה פה ם לש שנ רה וש ל  כי תנ סש הי נו  מל ס בו, ומי ננ כש ני וש ר  חי ל אנ יכה ה הי שה תון, עה חש תנ ם הנ עולה עמשות הה ל לנ כי תנ סש הי
ם שנ יו - ה"ס רה נה פה "ס מי ץ. הנ רל אה ל הה יו כה נה פה ס מי שו הנ דש ל קה יכנ הי ה' בש תוב ונ כה הו של א אותו. זל רה ה ובה טה מנ מות לש עולה הה
יו נה פה ם לש שנ ן רה כגלה ן. וש הי ש  מי חה ים וש שי בון ה"ס. שי שש חל כש ש  מי חה ים וש שי ם שי הי ם, של עולה ל הה ל כה דות של קג נש ל הנ יו כה נה פה לש
ים כי הולש יו וש כה רה ים דש עי יודש ם של אותה א לש לה ינו אל רוך הוא אי דוש בה קה ל הנ בודו של ך כש שום כה ם. מי עולה ת הה א אל רה בה של כש

אוי. רה ת כה מל ך אל רל דל ם בש הל בה

ר: יהה אומי הה ד של חה עו קול אל מש חוץ. שה בו בנ ם יהשש הי ה אותו, וש יפה קי הי ש וש ה אי אה ם, בה מה ר עי בי דנ יהה מש הה ם של יי תנ ינש בי
ה] דושה קש ה הנ מה לש ענ [הה דוש  קה ם הנ לל עי ן, הה קי זה י הנ ני ל פש ים של רי דה חמ ם הנ ל אותה כה יו, בש רה דה חמ ך  לל מל י הנ ני יאנ בי דוש, הל י קה אי
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א בה ל צש כה ים,  דושי קש הנ יך  יל חנ ובש ך.  ילש בי שש בי ם של אותה ולש ך  לש ים  ני קה תג ם מש כגלה וש יהדו,  בש ם  הל לה חות של תש פש מנ הנ רו  סש מש ני של
ך. ה בה חה מש שש ני ה וש ילה גי ם נה יי מנ שה הנ

נו. כי רש דנ ך לש לי ני אן וש כה א מי צי ה, ני זל ים לה אויי נו רש ינל רו, אי מש ם. אה יהל לי ל עמ פנ ב נה ד רנ חנ עו, ופנ זש עש דנ זש ך, הי או כה ה רה לל אי של כש
ב שי ני רוך הוא של דוש בה קה ל הנ צונו של ין רש רו, אי מש אה אות אותו, וש רש לו לי םא יהכש ל ל אותו יום וש ם כה בו שה כו]. יהשש לש [הה

כו. לש הה ם וש שה או מי אן. יהצש כה

ם יהל רי שש גו'. אנ רו וש בה י דש י כםחנ עםשי בםרי יו גי כה אה לש כו ה' מנ רש ר, (שם קג) בה מנ אה יהיא וש י חי בי ח רנ תנ ים, פה כי ם הולש עודה בש
ם ה אותה שה עה ים וש מי ענ ר הה אה ל שש כה ם מי הל ה בה צה רנ תש רוך הוא הי דוש בה קה הנ ם, של עולה ל הה ים של מי ענ ר הה אה ל שש כה ל מי אי רה שש יי
יהה ימו עמשי די קש הי י וש יננ ר סי ל הנ ד ענ חה צון אל רה יו בש ם הה כגלה שום של ה, מי דושה ה קש ם תורה הל ן לה תנ ן נה ל כי ענ תו, וש לה חמ ננ קו וש לש חל

ליששמייעהה.

ם תל אן אנ ד כה ם, ענ הל ר לה מנ לו. אה יהה של לש מנ פנ הוא לנ רוך  בה דוש  קה א הנ רה ה, קה יעה מי שש יהה לי עמשי ימו  די קש הי ן של יוה כי
ת ש אל די קנ שות לש ם רש כל ין לה כםל. אי ם בנ הל מה ים עי רי בי ץ חמ רל אה י בה ננ ה בה ני ה הי אה לש הה אן וה כה ם, מי עולה י בה ננ פה ים לש ידי חי ם יש יתל יי הל
יהה ימו עמשי די קש הי שום של י, מי מי ת שש ש אל די קנ ים לש רי בי ד חמ יו ינחנ הש ם תי כל כגלש ץ, וש רל אה ם בה כל מה רו עי בש חנ תש ל יי אי רה שש יי ד של י ענ מי שש
מם"ענ שש רו לי בה "י דש י כםחנ עםשי בםרי יו גי כה אה לש כו ה' מנ רש תוב בה כה , של יענ קי רה ים בה יוני לש על ים הה כי אה לש מנ ים הנ עושי מו של ה כש יעה מי שש לי

. מםענ שש ך לי ר כה חנ אנ ה, וש לה חה תש הנ רו בנ בה י דש רו. עםשי בה קול דש בש

הוא רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש ים לי שובי ם חמ הי ץ של רל אה ים בה יקי די צנ ם הנ אותה לו  יו - אי כה אה לש ה' מנ כו  רש ר בה חי ר אנ בה דה
או. ל שונש ר ענ בי גנ תש מי בור טוב של גי ם כש רה צש ל יי ים ענ רי בש גנ תש מי י כםחנ של בורי ם גי הי שום של , מי יענ קי רה ים בה יוני לש על ים הה כי אה לש מנ כנ

ים. כי רש טה צש מי ה של עה שה ה בש לה עש מנ לש מםענ קול מי שש ל יום לי כה ים בש זוכי רו - של בה קול דש מםענ בש שש לי

י רי שש ם. אנ יהל ני פש עממםד לי ים לנ כולי יש ם של י אותה רי שש ים? אנ יוני לש ים על דושי ם קש הי ם של ם אותה עממםד עי י יהכול לנ ת מי עי כה
נו יך אה ל יום. אי כה ם בש יהל לי רוך הוא עמ דוש בה קה ל הנ תו של חה גה שש ם. הנ יהל ני פש לי ל מי צי נה הי ל] לש יוכנ י של מי ים [לש כולי יש ם של אותה
ם עוז לו דה י אה רי שש תוב (שם פד) אנ כה ב, וש רי קה ר ותש חנ בש י תי רי שש תוב (שם סה) אנ ה כה ל זל ענ ם? וש יהל ני פש ס לי ני כה הי ים לש כולי יש

ה). י תורה רי תש אן סי ד כה גו'. (ענ ך וש בה

ר זםהנ

י"ו "א וה ים - יו"ד הי להי "ת נו"ן יו"ד. אל לל "ף דה לל "י - אה נה דם י. אמ ן לי תל ה תי ה מנ " י ילהוי נה דם ם אמ רה בש ר אנ םאמל י ונ
תון חש תנ ם הנ עולה ד, הה ינחנ מות  י עולה ני שש ל  בור של - חי ר  בה דה הנ א סוד  לה אל ים].  להי אל קוד  ני בש ה  הוה יש ים  להי [אל "א  הי

יון. לש על ם הה עולה הה וש

י, ירי א עמרי רה קש ה ני זל ם הנ עולה ן בה ין לו בי אי י של ל מי כה נו, של דש מנ לה ן. וש י בי ין לי אי י, של ירי ך עמרי י הולי נםכי אה י וש ן לי תל ה תי מנ
םא יהכול ל בש י? כי ן לי תל ה תי ר מנ מנ אה ה של זל ר הנ בה דה ר הנ מנ ה אה ל מה ם, ענ הה רה בש אנ יו. וש הש ים יי ירי ר (ויקרא כ) עמרי מנ אל נל מו של כש

רוך-הוא?. דוש-בה קה ין בנ מי אל הל

יהד א. מי בה ם הנ עולה אםד - בה ה מש בי רש ך הנ רש כה ה, שש זל ם הנ עולה ך - בה ן לה גי י מה נםכי רוך הוא, אה דוש בה קה ר לו הנ מנ א אה לה אל
הוא ם הנ עולה ס לה ני כה הי ר לש כה ל שה בי קנ םא מש ל י של תי עש י יהדנ רי המ י, של ן לי תל ה תי ר מנ מנ אה ה וש מה כש חה סוד הנ ם בש הה רה בש ר אנ עורי תש הי
אן כה י בו. מי יתי כי םא זה ל י, של ן לי תי םא תי י ל רי המ י. של ירי ך עמרי י הםלי נםכי אה י וש ן לי תל ה תי ר מנ מנ ה אה ל זל ענ ן. וש יד בי םא מולי ל ם של דה אה

גוד. רש פנ תוך הנ ס לש ני כה הי הוא לש ם הנ עולה ה בה םא זוכל ה, ל זל ם הנ עולה ים בה ני בה ה בש םא זוכל ל ם של דה אה של

ר לו מנ גו'. [אה וש ה  חוצה הנ א אםתו  יוצי ונ תוב?  ה כה יד. מנ םא יולי ל של לו  ינות של ני גש טנ צש אי ה בה יהה רואל ם הה הה רה בש אנ וש
רוך הוא, דוש בה קה ר לו הנ מנ יד] אה ם מולי הה רה בש יד. אנ ינו מולי ם אי רה בש ך. אנ לש ינות של ני גש טנ צש אי א מי רוך הוא, צי דוש בה קה הנ
דוש קה ם הנ שי ל הנ סוד של ך. הנ על רש ילה זנ הש תוב כםה יי כה הו של ן. זל ך בי ילה לש הש י יי מי ל שש סוד של א בנ לה ה, אל זל ל בה כי תנ סש ל תי אנ

ר. חי אנ ד הה צנ הנ םא מי ל ן] וש ה [בי ם זל ר לו עי שנ קש ם ני שה מי של

ד צנ א מי בה ד של צנ תו. כםה - אותו הנ שה קה ת בנ ם אל דה א אה צה מש ה יי ה, בה כה רה א בש צה מש ה יי ה, בה לה פי תש ר לנ ענ שנ הוא הנ כםה - של
ם, עולה רות לה רות ופי ים פי אי ם בה שה מי א כם"ה, של רה קש ה ני בורה גש ד הנ אותו צנ ק. וש חה צש א יי ה בה בורה גש ד הנ צנ י מי רי המ ה, של בורה גש הנ

לות. זה ים ומנ בי ל כוכה ה של טה מנ לש ד של צנ הנ םא מי ל וש

ה' - ן בנ מי אל הל לות. וש זה ים ומנ בי כוכה םא בש ל ה', וש ן בנ מי אל הל ה. וש טה מנ ק לש בנ דש םא ני ל ה וש לה עש מנ ק לש בנ דש ה'. ני ן בנ מי אל הל ז וש אה
ע רנ םא לו זל ם יהב שה מי ה לו, של נה תש ני ה של גה רש דנ ה הנ אותה ה' - בש ן בנ מי אל הל א. וש בה ם הנ עולה רו לה כה ת שש ה אל בל ינרש יחנ לו של טי בש הי של
םאת. ז "כםה" הנ ים הנ מי חמ יא רנ לו הי אי ין, כש יא די הי ב של ל גנ ף ענ אנ הה לו - של בל שש ינחש ה. ונ קה דה הה לו צש בל שש ינחש ם. ונ עולה יד בה הולי לש

ד. ם ינחנ רה בש חנ תון לש חש תנ יון בנ לש ר על של ר קל שנ קה ה - של קה דה הה לו צש בל שש ינחש ר ונ חי ר אנ בה דה

אל עי מה שש ת יי יד אל ה הולי ני הי ר של םאמנ י ת כי יד. וש מולי ינו  ם אי רה בש יד - אנ ם מולי הה רה בש ירו, אנ עי ה הי ני ה, הי אי םא רש ב
עודו י בש רי המ ם, של רה בש עודו אנ יד אותו בש םא הולי רוך הוא, ל דוש בה קה יחנ לו הנ טי בש הי הוא של ן הנ בי א הנ לה ם? אל רה בש עודו אנ בש
יד ינו מולי ם אי רה בש ך אנ שום כה ה. ומי לה עש מנ יד לש ז הולי ית, אה רי בש ס בנ ננ כש ני ם וש הה רה בש א אנ רה קש ני ן של יוה ה. כי טה מנ יד לש ם הולי רה בש אנ

ק. חה צש יי ה בש לה עש מנ ר לש שה קש ני נו, וש רש מנ אה מו של יד כש ם מולי הה רה בש יון, אנ לש ר על של קל בש

י ה' עמדי לש בנ ל מי י אי י מי ח, (שמואל-ב כב) כי תנ א פה בה י אנ בי גו'. רנ ים וש ני ע שה שנ תי ה וש נה ים שה עי שש ן תי ם בל רה בש י אנ הי יש ונ
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יהכול ה של נל מג מש יט או הנ לי שנ י הוא הנ י ה' - מי עמדי לש בנ ל מי י אי י מי ה, כי זל סוק הנ פה ת הנ ר אל מנ ך אה לל מל ד הנ וי גו'. דה י צור וש ומי
ם שותה רש ים בי די ין עומש ם אי כגלה שום של רוך הוא, מי דוש בה קה ם הנ עי ה מי וה טנ צש הי י של א מי לה י ה'? אל עמדי לש בנ ר מי בה עמשות דה לנ
ינו? להי י אל עמדי לש בנ מו מי צש ענ ה מי בורה ף וגש עמשות תםקל יהכול לנ יף של קי תנ י הוא הנ י צור - ומי ר. ומי בה עמשות דה ים לנ כולי םא יש ל וש

שותו. רש ק מי ר, רנ בה עמשות דה םא יהכול לנ ל רוך הוא, וש דוש בה קה ינד הנ ם בש א כגלה לה אל

ה אי רש מנ ה בש אל רש ני י של מי םא כש ל וש שותו,  רש כםל בי הוא הנ רוך  בה דוש  קה הנ י ה' - של עמדי לש בנ ל מי י אי י מי ר כי חי ר אנ בה דה
ינו, להי י אל תי י צור זולה ר. ומי חי ן אנ ול גה יפו לש לי חמ רוך הוא מנ דוש בה קה הנ ר, וש בה ים דה אי רש ם מנ כגלה לות, של זה מנ הנ ים וש בי כוכה הנ
מות, דש תוך  מות בש ייר דש צנ ומש ה  ם, עושל לי יהר שה צנ הוא  הוא, של רוך  בה דוש  קה הנ של מו  כש יהר  צנ ין  אי של שוהה  רש פי י  רי המ
ין אי ך  שום כה יון, מי לש על קון הה תי ה לנ דומל ה, של יונה לש על ש  פל נל יס בו  ני כש ה, ומנ קונה ל תי כה מות בש דש ה הנ ת אותה ים אל לי שש ומנ

רוך הוא. דוש בה קה מו הנ יהר כש צנ

ז אה יו,  לה אי ת  רל עורל תש מי תו  בה קי ונש תו,  בה קי נש לי תו  שוקה ת תש רל עורל תש מי של כש ם,  דה אה ל  ע של רנ זל הנ אותו  ה, מי אי רש םא  ב
ייר רוך הוא צי דוש בה קה הנ שום של ד, מי חה אל יות כש מג י דש תי שש לול מי כה ד של חה ן אל ם בי הל א מי יוצי ד, וש ם ינחנ יהל ני ים שש רי בש חנ תש מי
יא הי מות הנ דש א הנ צי מה יי י של די הוא, כש ן הנ מנ זש מו בנ צש ת ענ ש אל די קנ ם לש דה יך אה רי ן צה ל כי ענ ם. וש יהל ני שש ל מי לה כש ני יור של צי אותו בש

אוי.  רה ם כה לי יור שה צי בש

ל יור של צי הנ נות וש מה אג י הה רי המ רוך הוא, של דוש בה קה ל הנ יו של עמשה ם מנ ים הי דולי ה גש מה ה, כנ אי םא רש יהיא, ב י חי בי ר רנ מנ אה
ד חה אל ד וש חה ל אל ים כה ווגי ג זי וי זנ מות, ומש א עולה רוך הוא בורי בה דוש  קה יום הנ ל יום וה כה ם, ובש עולה מו הה יא כש ם הי דה אה הה

ם. עולה ם לה ם בואה רל ם טל מותה ת דש ייר אל הוא צי אוי לו, וש רה כה

דוש קה הנ , של שוהה רש א פי לה יהה לו? אל ר הה פל י סי כי ם, וש דה דםת אה ר תולש פל ה סי תוב זל עון, כה מש י שי בי ר רנ מנ אה ה, של אי םא רש ב
ש קםדל רוחנ הנ ה בש אה רה ר של םאמנ ם ת ה לו? אי אה רש יך הל כו'. אי יו וש שה דורש אשון דור דור וש רי ם הה דה אה ה לש אה רש רוך הוא הל בה
ה אותה ם, וש ת כגלה ן אל יי ענ ה בש אה א רה לה ך, אל םא כה ם - ל עולה םא לה ה יהב ה מנ מה כש חה ה בש רואל י של מי ם כש עולה םא לה ב ים לה ידי ם עמתי הי של
ם, עולה א הה רה בש ני יום של מי שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ן. מה יי ענ ה בש אה ם הוא רה ת כגלה ם, אל עולה ה בה עממםד בה ים לנ ידי עמתי מות של דש הנ
ש מה מות מנ דש הנ ה  אותה הוא בש רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש לי דות  ן עומש ם, כגלה דה אה י הה ני בש עממםד בי ידות לנ עמתי שות הה פה נש ל הנ כה

ם. עולה ה בה עממםד בה ידות לנ עמתי של

רוך הוא דוש בה קה הנ שות עולות, וש פה נש ל הנ ה, כה זל ם הנ עולה ן הה ים מי אי יוצש ר של חנ ים, אנ יקי די צנ ם הנ ל אותה ן כה מו כי כש
ם ה אותה אה רה יו, וש נה פה ים לש די ם עומש ך כגלה שום כה ה. מי זל ם הנ עולה יו בה הה מו של ה כש ש בה בי לנ תש הי ת לש רל חל מות אנ ם דש הל ן לה מי זנ מש

ן. יי ענ אשון בש רי ם הה דה אה

ם רוך הוא הי דוש בה קה י הנ רי בש ל די ה, כה אל רש תי םא וש ם - ב יומה קי דו בש מש םא עה ם ל ה אותה אה רה ר של חנ אנ ר, של םאמנ ם ת אי וש
י רי גו'. המ פםה וש נו  ר ילשש של ת אמ י אל תוב (דברים כט) כי ה כה זל מו  ם. כש עולה ים לה די יורש ד של יו ענ נה פה ים לש די עומש יום וש קי בש

ם. או שה צש מש ם ני ם, כגלה עולה יות בה הש ים לי ידי עמתי ם של דה אה י הה ני ל בש כה , של שוהה רש פי

דו מש עה ם של אותה או מי יהצש ם] של לו [כגלה ע אי מה שש גו', ומנ נו פםה וש ינל ר אי של ת אמ תוב אל י כה רי המ ל, של כי תנ סש הי אן ייש לש כה
םא ל א של לה ם, אל דו שה מש ם עה אן] כגלה אי [כה דנ א ונ לה יום. אל ד הנ נו עומי מה תוב עי םא כה ל יום, וש נו הנ מה תוב עי כה שום של ם, מי שה

או. רש םא ני ל ב של ל גנ ף ענ יום אנ נו הנ מה תוב עי ך כה שום כה ן, מי יי ענ או לה רש ני

אן י כה רי המ ן, ונ יי ענ ן בש יי ם ענ ה אותה אה רה אשון של רי ם הה דה אה או לש רש ני מו של אן כש או כה רש םא ני ם ל ענ טנ ה הנ ר, מה םאמנ ם ת אי וש
ן יי ים ענ לי כש תנ סש ים ומי יו רואי יונות. הה לש גות על רה ר ודש חי ה אנ אל רש ל, מנ אי רה שש יי ה לש ה תורה נה תש ני של אן, כש א כה לה ר? אל או יותי רה
דוש קה ל הנ יון של לש על בוד הה כה ת הנ או אל ך רה שום כה ם, ומי בונה בוד רי כש אות בי רש לי ל וש כי תנ סש הי ים לש קי תוקש שש יו מי הה ן, וש יי ענ בש

ר. חי אנ םא מי ל דו וש בנ רוך הוא לש בה

יות מג דש ן הנ אותה רוך הוא בש דוש בה קה י הנ ני פש ים לי די ם עומש ם, כגלה עולה עממםד בה ים לנ ידי עמתי ם של דה אה י הה ני ל בש ן, כה ל כי ענ וש
יך, ינל או עי י רה מי לש גו'. גה וש ך  רש פש ל סי ענ וש יך  ינל או עי י רה מי לש תוב (תהלים קלט) גה כה הו של ן. זל הל עממםד בה ים לנ ידי עמתי ש של מה מנ
ינו, להי י אל תי י צור זולה תוב (שם יח) ומי ך כה שום כה ה, ומי זל ה כה תה יש ה הה יונה לש ת על רל חל מות אנ דש שום של ם? מי ענ טנ ה הנ מה

רוך הוא?. דוש בה קה מו הנ ה] כש ם זל ה עי כםל [זל ל] הנ כולי ייר [של צי טוב של יהר הנ צנ י הנ מי

ל אי ר של םאמנ ם ת אי גות. וש רה דש ל הנ כה ל מי לה כש ני ל של לה ל הוא כש י אי רי המ ר, של בה דה ה סוד הנ לוהנ - זל י אל י מי ר כי חי ר אנ בה דה
י ה' עמדי לש בנ ל מי ין אי י אי רי המ ה, של אי םא רש ל יום? ב כה ם בש עי ל זם אי תוב (שם ז) וש כה שום של ת, מי רל חל ה אנ גה רש יא דנ ה הי זל הנ
גו', י צור וש גו'. ומי י ה' וש עמדי לש בנ ל מי י אי י מי תוב (שמואל-ב כב) כי ן כה ל כי ענ ים, וש מי עולה ד לש רה פש םא ני ל דו, וש בנ לש ינו  אי של
י ה' הוא כי ך  בל בה לש ל  אל בםתה  שי המ ונ יום  הנ תה  עש יהדנ וש תוב (דברים ד)  כה ד, כנ חה כםל אל א הנ לה דו, אל בנ לש ינו  י צור אי רי המ של

גו'. ים וש להי אל הה

ר בנ יהה דש תוב הה כה ר, של מנ אל נל מו של דו, כש בנ ה לש זל חמ תוך מנ מו מי ר עי בי דנ יהה מש ם, הה הה רה בש מול אנ ני ם של רל טל ה, של אי םא רש ב
ר. מנ אל נל של מו  ה, כש אות בה רש ני יות  מג דש ל הנ כה ה של גה רש דנ ה, הנ אל רש מנ הנ אותו  ה - בש זל חמ מנ גו'. בנ וש ה  זל חמ מנ ם בנ רה בש ל אנ ה' אל

ית. רי בש ה הוא סוד הנ זל ה הנ זל חמ מנ הנ וש

ז אה וש ה  אות בה רש יות ני מג דש ל הנ כה ה של אל רש מנ ה הנ גה רש דנ יא הנ הי שום של ה, מי זל חמ א מנ רה קש ני ך  שום כה מי ר של םאמנ ם ת אי וש
ין אי זו של ה הנ גה רש דנ ק הנ מו, רנ ר עי בי דנ יהה מש םא הה ם, ל הה רה בש מול אנ ני ם של רל טל ה, של אשונה רי תה בה רש מנ י אה רי ה - המ זל חמ את מנ רי קש ני
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י רי המ יונות הוא, ונ לש על גות הה רה דש ל הנ ל כה ה של אל רש מנ ה - הנ זל חמ מנ בנ תה  רש מנ ו אה שה כש ענ רות, וש חי אמ גות הה רה דש הנ יהה  לל ים עה שורי
ה?. זל חמ מנ ם בנ רה בש ל אנ ר ה' אל בנ יהה דש תוב הה מול כה ני ם של רל טל

ה. נה קש תש יונות ני לש על גות הה רה דש ל הנ ה של אל רש מנ יונות, ובנ לש על גות הה רה דש ל הנ ל כה ה של אל רש מנ יא הנ זו הי ה הנ גה רש דנ א הנ לה אל
ל כה יא, ובש יונות הי לש על גות הה רה דש ל הנ ה של אל רש מנ זו בנ ה הנ גה רש דנ הול - הנ יהה מה םא הה ם ל הה רה בש ן אנ מנ זש אותו הנ בש ב של ל גנ ף ענ אנ וש
םאל - מ שש ד מי חה אל ן, וש בה ן לה ול ין - גה יהמי ד מי חה . אל יהה תל חש ד תנ ים עומי ני וה גש ם הנ ל אותה ה של אל רש מנ הנ ת, וש דל ים עומל ני וה גש ם הנ אותה
ה אל רש מנ ה בנ ל זל ענ יו. וש לה ים עה די ים עומש יוני לש על ים הה ני וה גש ל הנ כה ה של אל רש מנ הוא הנ ים. וש ני וה גש ל הנ כה לול מי כה ד של חה דםם, אל ן אה ול גה

ם. רה בש ל אנ א ה' אל יירה תוב? ונ ה כה מול מנ ני ן של יוה מול. כי םא ני ל ב של ל גנ ף ענ אנ מו, וש ר עי בי די ם וש הה רה בש ל אנ ד ענ מנ ה עה זל הנ

א לה ה? אל זל ה לה ין זל ה בי ם. מנ תה ה סש זל חמ תוב מנ ם כה הה רה בש אנ י, ובש דנ ה שנ זי חמ תוב מנ ר] כה מנ ם [אה עה לש בי ה, בש אי םא רש ב
ה] אל רש ל מנ ל כה ה הוא ה' [של ה זל זל חמ ם, מנ תה ה סש זל חמ לו. מנ ה של אל רש מנ ם הנ הי נו, וש מל או] מי יהצש ה [של טה מנ לש לו של י אי דנ ה שנ זי חמ מנ

י. דנ ה שנ זי חמ ם מנ עה לש בי ם, ובש תה ה סש זל חמ ם מנ הה רה בש אנ תוב בש ך כה שום כה אות בו. ומי רש יונות ני לש על יות הה מג דש ל הנ כה של

גו'. יו ה' וש לה א אי יירה יהד ונ מול, מי ני ן של יוה נו. כי רש מנ אה י של פי זו כש ה הנ גה רש דנ ה לו הנ תה יש ם, הה הה רה בש מול אנ ני ם של רל ן, טל ל כי ענ וש
ה גה רש דנ ר מי שנ קש ם ני הה רה בש אנ מות. וש לי שש אוי בי רה מו כה ה עי רה בש זו די ה הנ גה רש דנ הנ זו, וש ה הנ גה רש דנ ל הנ גות ענ רה דש ר ] הנ אה ל [שש או כה רש ני

מות. לי שש אוי בי רה ש כה קםדל ית הנ רי בש ס לי ננ כש ני ה, וש גה רש דנ לש

השלמה מההשמטות (סימן מ"ח)

מוד ענ הה ין]  [בי י.  יננ סי בש  - ית  רי בש הנ םאת אות  ז ם.  סוד עולה יש יק  די צנ ל  ד של צנ מי ית  רי בש את אות  רי קש ני ה  ינה כי שש
ה שה ים עה ת יהמי של י שי ה. (שמות לא) כי ינה כי יא - זו שש יק. הי די ה צנ ח הוד. אות - זל צנ ל - ני אי רה שש י יי ני ין בש י, ובי עי צה מש אל הה
א לה י אל יעי בי ין שש אי אות ו', וש ד הה צנ א מי לה קום אל ל מה כה ש בש ין שי אי י, של עי צה מש אל מוד הה ענ ד הה ר ענ תל כל ם - מי יי מנ שה ת הנ ה' אל
מול נו לה קש תי יא אות, וש ה הי תונה חש תנ ה הנ מה כש חה יא אות, הנ ה הי יונה לש על ה הה מה כש חה םאשו. הנ ל ר ה ענ רה אות י', עמטה ד הה צנ מי
ם, םאשה ל ר ה ענ רה יות עמטה הש ר לי תל כל ד הנ ה ענ עמלותה הנ ה לש נה טנ ם י' קש הל ל בה בי קנ סוד, לש יש ד הנ ה ענ מה כש יא חה ם הי שה ה של נה מם שש לי

מו: ע"כ מההשמטות. חש ר לנ פה ש עה חה נה יים וש קנ ר, לש פה עה י וש לי כש ה בי לה רש עה ים הה שי נו לה קש תי וש

ה, דושה ה קש רה עמטה ר בנ טי ענ תש הי ה, וש דושה קש ית הנ רי בש ס לנ ננ כש ני ה, וש לה רש עה הה א מי יהצה ם,  הה רה בש מול אנ ני ן של יוה ה, כי אי םא רש ב
י יתי רי םא בש ם ל תוב (ירמיה לג) אי כה שום של לו, מי לה גש ם בי עולה יים הה קנ תש ז הי אה , וש יהה לל ד עה ם עומי עולה הה ית של רי בש ס בנ ננ כש ני וש
ם, אה רש בה הי ץ בש רל אה הה ם וש יי מנ שה דות הנ ה תולש לל תוב (בראשית ב) אי כה י, וש תי מש םא שה ץ ל רל אה ם וה יי מנ קות שה ה חג לה יש לה ם וה יומה
ם ל אותה ת כה ם אל דה אה ה לה אה רש רוך הוא הל דוש בה קה הנ ה של עה שה ד. ובש חה סוד אל ד בש כםל עומי הנ ם, וש הה רה בש אנ ם, בש אה רה "א בש הי בש
מות דש ה הנ אותה ן בש דל עי ן הה גנ ים בש די ם עומש דור, כגלה ל דור וה ד, כה חה אל ד וש חה ל אל ם כה ה אותה אה רה ם, וש עולה ל הה דורות של הנ

ה. זל ם הנ עולה ה בה עממםד בה ים לנ ידי עמתי של

ים עי בש לו שי של ן לו מי תנ הוא נה ה, וש מנ ל, תה לה ים כש יי ין בו חנ אי ד של וי ת דה ה אל אה רה ן של יוה ר, כי אי בה תש י ני רי ה, המ אי םא ורש וב
ה הוא זל ר הנ בה דה הנ ד. וש וי דה לו לו לש ים עה עי בש שי ם הנ אותה ים, וש ני ים שה לשי אות ושש ע מי שנ ם תש דה אה יו לו לש ך הה שום כה ים. מי ני שה
ל כה ה. וש מה כש ל חה כםל הוא סוד של הנ אשון. וש רי ם הה דה אה ים מי ני שה ים הנ עי בש שי ט לש רה ים] פש ין [יהמי ד אי וי דה לש ה, של מה כש ל חה סוד של

ה. לה עש ל מנ סוד של כםל הוא בנ ה, הנ טה מנ לש ה של מנ

ן, כי מי ר  חנ אנ לש זוגות.  זוגות  יו  נה פה לש ם  כגלה ם,  עולה הה ל  של מות  שה נש הנ ל  של יות  מג דש הנ ן  ל אותה כה בש ה,  אי ורש םא  וב
ים. ווגי ג זי וי זנ רוך הוא מש דוש בה קה ה, הנ זל ם הנ עולה ים לה אי בה של כש

י בי ר רנ מנ י. אה לוני פש י לי לוני ת פש ר בנ ר] אומי אומי ים וש ווגי ג זי וי זנ רוך הוא [מש דוש בה קה ק, הנ חה צש ה] יי הודה י [יש בי ר רנ מנ אה
ש מל שה ת הנ חנ ה, תנ הודה י יש בי ר רנ מנ ש? אה מל שה ת הנ חנ תנ ש  דה ל חה ין כה תוב (קהלת א) אי י כה רי המ ר, ונ ה אומי ה זל י, מנ יוסי

ה. לה עש מנ ה לש תוב, שונל כה

א יוצי ש של מה ה מנ עה ה שה אותה יהיא, בש י חי בי ר רנ מנ יהה אה קי זש י חי בי ר רנ מנ י אה רי המ רוז, ונ כש אן הנ ה כה י, מנ י יוסי בי ר רנ מנ אה
ך לל מל י הנ ני פש רות לי טש ענ תש ם מי יהל מותי שש ני ים של יקי די צנ י הנ רי שש א, אנ בה י אנ בי ר רנ מנ ת לו? אה נל זגמל ת זוגו מש ם, בנ עולה ם לה דה אה
ן ל אותה ם, כה עולה מות לה שה יא נש רוך הוא מוצי דוש בה קה הנ יא של הי ה הנ עה שה ינו, בנ ני ך שה כה ם. של עולה ם יהבםאו לה רל דוש טל קה הנ

ד. רות ינחנ בה חג מש ה של בה קי ר ונש כה לולות זה ן כש מות, כגלה שה נש הנ רוחות וש הה

דות יורש ה של עה שה ה. ובש לה יש מו לנ ם, ושש דה אה י הה ני יונות בש רש ל הל ה ענ נה מנ תש ני יחנ של לי שה ה הנ נל מג מש י אותו הנ ידי רות בי סה מש ני וש
ן מנ ה] זש כל יענ [מנ גי מנ של ם. וכש דה אה י הה ני בש ם בי יד אותה ה, ומורי י זל ני פש ים לי די קש ה מנ ים זל מי עה פש לי דות, וש רה פש יו, ני יהדה רות בש סה מש ני וש
ם. יהל לי עמ יז  רי כש ומנ ה  אשונה רי בה כש ן  ר אותה בי חנ מש מות  שה נש הנ וש רוחות  הה ן  אותה יר  כי מנ של הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ם,  ווגה זי
ש. מל שה ת הנ חנ ש תנ דה ל חה ין כה ך אי שום כה אוי, ומי רה םאל כה מ ין ושש ת, יהמי חנ ה אנ מה שה ד ונש חה ים גוף אל עמשי ים, ננ רי בש חנ תש מי של וכש
יו עמשה ומנ ה  ם זוכל אי אי! של דנ ונ ה  זל ך  - כה ם  דה אה י הה כי רש דנ וש י  עמשי י מנ פי א לש לה ווג אל זי ין  אי של ינו  ני י שה רי ר, המ םאמנ ם ת אי וש

א. יהצה מו של לו כש ם אותו של ר עי בי חנ תש הי ה לש ים, הוא זוכל רי שי כש

ינו, ני י שה רי ר לו, המ מנ ווגו? אה ת זי ב] אל [יושי ש  קי בנ קום יש ה מה יזל אי ים, בש רי שי יו כש עמשה מנ י של יהיא, מי י חי בי ר רנ מנ אה
יהדו. ד בש קה פש ני בונו  דון רי קש ם פי כה יד חה מי לש תנ ה] של אי םא רש ם, [ד"א וב כה יד חה מי לש ת תנ א בנ שה יי כו' וש ם וש דה כםר אה מש ם יי עולה לש
ה ל זל ענ ם. וש ווגה ת זי ים אל מי חמ רנ ים בש די קש הנ ים לש כולי מות, יש שה ל נש גול של לש גי בש או  בה ם של ל אותה ה, כה נה שש מי סוד הנ ינו בש ני שה
ר חי רו אנ מש ה אה יהפל ים. וש מי חמ רנ ר בש חי נו אנ מל דש קנ א יש מה ים, של שי דש קנ ל מש בה ד, אמ מועי ים בנ שי ים נה אי ין נושש ים, אי מי כה חמ ירו הנ עי הי
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י ה'. כי רש ים דנ רי שה י יש תוב כי אי כה דנ ים ונ ני ל פה ל כה ענ רוך הוא. וש דוש בה קה י הנ ני פש ים לי ווגי זי ים הנ שי ן קה ל כי ענ יוק. וש די בש

ה יזל אי מות - מי שה גול נש לש גי או בש בה ם של י, אותה תי עש ר יהדנ בה דה י סוד הנ רי ר, המ מנ ר. אה זה עה לש י אל בי רנ ח לש לנ ה שה הודה י יש בי רנ
ם תל פש טנ חמ תוב ונ כה גו'. וש ים וש שי נה ים לש רי נותה ם לנ הל ה לה עמשל ה ננ תוב (שופטים כא) מנ ח לו, כה לנ ווג? שה ם ייש זי הל קום לה מה
ין לו ר אי חי י אותו אנ כי ים. [וש מי חמ רנ ר בש חי נו אנ מל דש קנ א יש מה ינו של ני ה שה ל זל ענ ה, וש יחה ין מוכי יהמי נש י בי ני ת בש שנ רה גו'. פה ם וש כל לה
ת ם אל יינבי יו וי חי םא אה ת, יהב ים ומי ני ה בה נה מל מי לו  יו  םא הה ל וש ת זוגו  א בנ שה נה ם של דה אה מו  ה כש א זל צה מש ל תי בה ת זוגו? אמ בנ
א לה ת זוג אל ין לו בנ אי ר של חי אנ ה הוא הה ם, זל עולה ה לה רה זש תו חה מה שש ני ת של מי ה הוא הנ זל ן הנ בי ן. הנ ה בי נה מל ד לו מי לי וה יי תו וש שש אי
ים מי חמ רנ ה בש זל ל  של תו  שש ת אי א אל שה לי ר  חי ים אנ די קש הנ לש יהכול  ים, של מי חמ רנ ר בש חי אנ נו  מל דש קנ יש א  מה ה הוא של זל וש מו.  אי
ה הוא לה עש ם (הוא) בנ א אי לה םא יהכול אל ים, ל מי חמ רנ ר בש חי ים אנ די קש הנ ים לש כולי יש ך של י לש תי רש מנ אה ב של ל גנ ף ענ אנ ה. וש לה פי תש ובי

יק]. די הוא צנ ע וש שה רה

ל ם של קה לש י חל רי שש רוך הוא. אנ בה דוש  קה י הנ ני פש ים לי ווגי זי ים הנ שי קה אי של דנ ה הוא ונ ת] זל עי ה, [כה הודה י יש בי ר רנ מנ אה
יו. נה פה ים לש נוזי גש ים של זי נה גש הנ וש רות  תה סש ני ל הנ כה וש הוא,  רוך  בה דוש  קה י הנ כי רש ת דנ ם אל ת אותה דל מל לנ ה מש תורה הנ ל של אי רה שש יי
ה, נה מל ד מי רה פש םא ני ל ה וש תורה ל בנ די תנ שש מי י של ל מי של קו  לש י חל רי שש גו'. אנ ה וש ימה מי ת ה' תש תוב (תהלים יט) תורנ אי כה דנ ונ
יך יל יא חנ י הי תוב (דברים ל) כי כה ם, של עולה י הה יי חנ ד מי רה פש ני י של מי ת, כש חנ ה אנ עה לו שה פי ה אמ תורה ן הנ ד מי רה פש ני י של ל מי כה של

ך. יפו לה לום יוסי שה ים וש יי נות חנ ים ושש ך יהמי תוב (משלי ג) אםרל כה יך, וש ך יהמל אםרל וש

ץ רל שו אה ירש ם יי עולה ים לש יקי די ם צנ ך כגלה מי ענ ח, (ישעיה ס) וש תנ י פה י יוסי בי גו'. רנ ה וש נה ים שה עי שש ן תי ם בל רה בש י אנ הי יש ונ
ים רי שש על ה וש אה נו, מי דש מנ לה ים. של יקי די ם צנ הל א לה רה רוך הוא קה דוש בה קה הנ ים, של מי ענ ר הה אה ל שש כה ל מי אי רה שש ם יי יהל רי שש גו'. אנ וש
ת אותו ים אל זי אוחמ ים קול וש עי שומש ם, וש עולה ל הה ת כה ים אל סי טה ים וש כי הולש ם של יי פנ נה י כש לי עמ ים בנ פי לה ה אמ מונה ש] ושש מי חה [וש

הנקול.

ים לי עמ ם, ומנ יי פנ נה י כש לי עמ ים בו בנ זי אוחמ . וש יענ קי רה ס בה טה ך וש הולי ין לו קול וש אי ם של עולה ר בה בה ך דה ין לש אי ינו של ני שה מו של כש
י עוף תוב (קהלת י) כי כה ע, של רנ ן לש טוב הי ן לש ים אותו הי ני דה ין] וש די י הנ לי עמ ים [בנ רי אומש ם] של בונה רי קול [לש ת אותו הנ אל

גו'. קול וש ת הנ יך אל ם יםלי יי מנ שה הנ

יא הי נו, וש מל ה מי אה תו יהצש מה שש ני ן וש יהשי ב וש ם שוכי דה ן אה בל ה של עה שה ר, בש מנ יהיא אה י חי בי קול? רנ ת אותו הנ ים אל ני י דה תנ מה
ה יך. מה י פי חי תש מםר פי ך שש יקל ת חי בל שםכל תוב (מיכה ז) מי כה הו של קול. זל ת אותו הנ ים אל ני ז דה אה ם, וש דה אה ן הה בל ה בש ידה עי מש
ה בו ידה עי תו מש מה שש ל יום, ני כה ה בש ם עושל דה אה ה של ל מנ ר, כה ה אומי הודה י יש בי ם. רנ דה אה ה בה ידה עי יא מש הי שום של ם? מי ענ טנ הנ

ה. לה יש לנ ם בנ דה אה בה

ש, מל של ס הנ נה כש ני יום וש א] הנ יוצי ף [של נושי של ה, כש לה יש לנ ה בנ אשונה רי ה הה עה שה ת הנ לנ חי תש ר, בי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ נו, אה דש מנ לה
ם ל אותה ם, כה כגלה ס בש ננ כש ני ר של חנ יום. אנ ים בנ תוחי פש ים של רי עה ר שש יסנ רי תש ס בי נה כש ש ני מל של ל הנ ה ענ נל מג מש חות של תש פש מנ ל הנ ענ בנ
ם אותה ת  אל ז  אוחי וש ד  עומי של י  מי ד  עומי יז.  רי כש הנ לש יל  חי תש ומנ ד  עומי רוז  כה הנ ים],  תוחי פש [הנ ים  תומי סש הנ ים  רי עה שש הנ
חון תש ה] פי חנ [פל פותי י של ין מי אי ים, וש עולי ים וש סי נש כנ תש ם מי עולה י הה רי ם שומש ל אותה רוז, כה כה יים הנ סי ר של חנ חות. אנ תש פש מנ הנ
ה ילה חי תש מנ ה  נה בה לש הנ וש ם,  עולה בה ים  טי שוטש ומש ים  כי הולש וש ה,  טה מנ לש של ים  יני די הנ ים  רי עורש תש מי ז  אה ים.  טי שוקש כםל  הנ וש ה  פל

לשההאייר.

ה מה ם. כנ בונה י רי ני פש ים לי רי מש זנ ה ומש ירה ת שי רל עורל תש ז מי ית. אה ני ים שי עי ים. תוקש לי לש ינ ים ומש עי ה תוקש בה בה יש י הנ לי עמ ובנ
ה ידה עי את ומש ה יוצי מה שה נש הנ ים, וש ני שי ם יש דה אה י הה ני ז בש ם. אה עולה ים בה יני ים די רי עורש ם ומש קומה מש ים בי די ים עומש ני גי י מה לי עמ בנ

ה. קומה מש ה לי בה ה שה מה שה נש הנ ם, וש דה ם אה ד עי סל ה חל רוך הוא עושל דוש בה קה הנ ין. וש די ת בנ ילבל חנ תש דות ומי עי

ד צנ בש יט של בי רש שנ הנ קומו  מש ד בי , עומי רוחנ ר בה עורי תש פון מי צה ד הנ רות, צנ עורש תש ים מי פררי צי הנ של ה, כש לה יש לנ צות הנ חמ בנ
ם עי ענ  עמשי תנ שש הי יו לש גה הה נש מי הוא בש רוך  בה דוש  קה ר הנ עורי תש ז מי ם. אה סי בנ תש ט ומי שוקי וש רוחנ  הה ה  אותה ה בש כל רום, ומנ דה הנ

ן. דל ן עי גנ ים בש יקי די צנ הנ

ל כה וש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ י  רי המ של ה,  תורה בנ ענ  עמשי תנ שש הי לש ד  עומי של ם  דה אה ל  של קו  לש חל י  רי שש אנ ה.  עה שה ה  אותה בש
ך קולי ים לש יבי שי קש ים מנ רי בי ים חמ ני גנ ת בנ בל יושל תוב (שיר ח) הנ כה הו של קולו. זל ים לש יבי שי קש ם מנ ן, כגלה דל ן עי גנ בש ים של יקי די צנ הנ
מור יד] שה מי ילה [תה הש יי "ד של סל ל חל ד של חה יו חוט אל לה עה ך  הוא מושי רוך  בה דוש  קה הנ א של לה םא עוד, אל ל וש י.  ני יעי מי שש הנ
ה לה יש לנ דו ובנ סש ה ה' חנ ול צנ ם יש תוב (תהלים מב) יומה כה הו של ים אותו. זל רי ים שומש תוני חש תנ ים וש יוני לש י על רי המ ם, של עולה בה

י. מי ירםה עי שי

י בי ר רנ מנ א. אה בה ם הנ עולה יד בה מי ק תה לל אי ייש לו חי דנ ה, ונ תורה זו בנ ה הנ עה שה ל בנ די תנ שש מי י של ל מי יהה, כה קי זש י חי בי ר רנ מנ אה
ל ן, כה דל ן עי גנ רוך הוא בש דוש בה קה ר הנ עורי תש מי של ה, כש לה יש צות לנ ל חמ כה נו, של דש מנ ך לה ר לו, כה מנ יד? אה מי ם תה ענ טנ ה הנ י, מה יוסי
יו ימה ים מי קי ין פוסש אי ים, של ני דה ל עמ חנ ים, ננ דומי ל קש חנ א ננ רה קש ני ל של חנ ננ הנ אותו  ר מי ים יותי קי שש ן מג גה ל הנ יעות של טי נש הנ
תוך ה אותו בש קל שש םאשו ומנ ל ר יק ענ ל מורי חנ ננ לו אותו הנ אי ה, כש תורה ל בנ די תנ שש ד ומי עומי יהכול אותו של בש ים. כי מי עולה לש
ן דל עי הה ן  גנ תוך  בש של ים  יקי די צנ הנ ל  כה וש יל  הואי א  לה אל עוד,  םא  ל וש י]  יוסי י  בי רנ ר  מנ [אה ן.  דל עי ן  גנ בש של יעות  טי נש הנ ם  אותה

א. בה ם הנ עולה יד בה מי ק תה לל ייש לו חי א של צה מש ל. ני חנ ננ ת הנ אנ קה שש ה הנ אותה ק בש לל ים לו חי מי ים לו, שה יבי שי קש מנ

א. שה רה ר טש פנ כש שו בי גש פש מו. ני יהה עי הה נו  עמקםב בש י ינ בי רנ יו, וש מי חה לש יהא של רונש ית טש בי יהה לש רש בל טש א מי יהה בה א הה בה י אנ בי רנ
שום ר לו: מי מנ ה? אה מה ת: לה יי בנ ל הנ ענ ר לו בנ מנ גול? אה נש רש אן תנ ת: ייש כה יי בנ ל הנ ענ בנ א לש בה י אנ בי ר רנ מנ ב, אה כנ שש צו לי רה של כש
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ש. מה ה מנ לה יש לנ צות הנ חמ ם בנ י קה ני אמ של

ם, יי מנ א אותו בש לי מנ י מש ני י, אמ תי טה י מי ני פש לי ה של זל ל הנ קה שש מי הנ ת - של יי בנ י בנ ן ייש לי ימה י סי רי המ יך, של רי םא צה ר לו: ל מנ אה
ם, נוהי ה וש זל בוק] הנ דה ל [הנ גנ לש גנ ל הנ גי לש גנ תש ם, ומי יי מנ ל הנ ים כה ני רוקש תש ש מי מה ה מנ לה יש לנ צות הנ חמ ה. ובנ פה ה טי פה ף טי טי פש טנ ומש

ש. מה ה מנ לה יש לנ צות הנ ז הוא חמ אה ת. וש יי בנ ל הנ כה ע קולו בש מה שש ני וש

י בי ר רנ מנ ה. אה ת זל ה אל שה ך עה שום כה ה, ומי תורה ל בנ די תנ שש ה ומי לה יש צות לנ ל חמ כה ם בש יהה קה הה י של יהה לי ד הה חה ן אל קי זה וש
עמקםב, י ינ בי רנ א וש בה י אנ בי מו רנ בוק]. קה דה ל [הנ גנ לש גנ ם אותו הנ הנ ה נה לה יש לנ צות הנ חמ אן. בנ כה י לש ני חנ לה שש ן של מה חמ רנ רוך הה א: בה בה אנ
צות תוב (תהלים קיט) חמ ר, כה יהה אומי הה מו, וש יו עי נה י בה ני ת ושש יי בנ י הנ תי כש ינרש ב בש יהה יושי הה יש של אי ת אותו הה עו אל מש שה וש
ה? לה יש לנ צות הנ חמ םא בנ ל ה וש לה יש צות לנ ר חמ מנ הוא אה ד של וי ה דה אה ה רה ך. מה קל דש י צי טי פש שש ל מי ענ ך  הודות לה קום לש ה אה לה יש לנ
צות י חמ רי המ ן, של רוך הוא? כי דוש בה קה א הנ רה קש ני ך  י כה כי ך. וש ר כה מנ רוך-הוא אה דוש-בה קה אי לנ דנ ה - ונ לה יש צות לנ א חמ לה אל

ים. יקי די צנ ם הנ ענ עי עמשי תנ שש הי ן לש דל עי ן הה גנ ס לש נה כש ני ה של עה שה יא הנ ז הי אה תו, וש יעה סי א וש צה מש רוך הוא ני דוש בה קה ש הנ מה ה מנ לה יש לנ

מםר רו לו, אל מש מו. אה בו עי יהשש בו וש רש ד. קה ר ינחנ בי חנ תש ני ה וש ינה כי שש ם הנ ף עי תי תנ שש אי ני דנ עמקםב, ונ י ינ בי רנ א לש בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ת] לנ חי תש לש [של שש ר, של יהה אומי עוד הה י. וש בי סה י מי תי דש מנ ה לה ר זל בה ם, דה הל ר לה מנ ה? אה ך זל ן לש יי ננ , מי תה רש מנ ה אה יהפל יך, של ר פי בנ דש

ם. עולה ים בה טי שוטש ים ומש כי הולש ים וש רי עורש תש ה מי טה מנ לש ים של יני די ל הנ ה, כה לה יש לנ ל הנ אשונות של רי עות הה שה הנ

ל כה וש ים.  אי צה מש ני ין  ה אי טה מנ לש ים של יני די הנ וש ן,  דל עי ן  גנ בש ר  עורי תש הוא מי רוך  בה דוש  קה הנ ש  מה ה מנ לה יש לנ צות הנ חמ ובנ
תוב כה של ם,  הה רה בש אנ מי נו?  לה ן  יי ננ מי ש.  מה מנ ה  לה יש לנ הנ צות  חמ בנ א  לה אל ים  אי צה מש ני ין  אי ה,  לה יש לנ בנ ה  לה עש מנ לש של ים  גי הה נש מי הנ
ך ה כה תורה ים בנ בי קומות רנ מש ה. ובי לה יש לנ י הנ צי חמ י בנ הי יש ם - (שמות יב) ונ יי רנ צש מי ה. בש לה יש ם לנ יהל לי ק עמ לי ייחה (בראשית יד) ונ

. ענ יהה יודי ד הה וי דה א. וש צה מש ני

זו ה הנ עה שה ד בנ ה עומי ל זל ענ ה], וש לה יש לנ ה [הנ זל לויהה בה כותו תש לש מנ ן, של קי זה ר הנ מנ ך אה א כה לה ? אל ענ יהה יודי ן הה יי ננ ה] ומי [ומל
ים יני די ל הנ י כה רי המ גו', של ך וש הודות לה קום לש ש] אה מה ה [מנ לה יש צות לנ רוך-הוא חמ דוש-בה קה א לנ רה ן קה כי לה ה, וש ירה ר שי אומי וש
י בי א רנ ה. בה ירה ר שי מנ אה ם וש קה ה, וש ד בה וי ר דה שנ קש ה ני עה שה ה הנ אותה אן. ובש כה ים מי אי צה מש כות ני לש מנ י הנ יני די אן, וש כה ים מי לויי תש

אן. כה י לש ני חנ לה שש ן של מה חמ רנ רוך הה ך הוא. בה אי כה דנ ר לו, ונ מנ קו. אה שה א ונש בה אנ

י ני פש י לי תי רש ענ י הי רי המ אי, ונ דנ ך הוא ונ כה ים, וש רי בה דש ת הנ נו אל מש קנ י הי רי המ קום, ונ ל מה כה ין בש ה הוא די לה יש לנ ה, הנ אי םא רש ב
ר מנ אל י נל רי ר לו, המ מנ ה? אה לה יש צות לנ תוב חמ ה כה מה ך, לה ם כה יש, אי אי ל אותו הה נו של ד בש לל יל ר אותו הנ מנ עון. אה מש י שי בי רנ

ם. יי מנ שה כות הנ לש ת מנ רל עורל תש ה מי לה יש לנ צות הנ חמ בנ של

ר, מנ אור. אה מה ילה קול הנ הש יי יך  ר פי בנ י דש רי המ י טוב, של ני מםר בש א, אל בה י אנ בי ר לו רנ מנ ר. אה בה י דה תי עש מנ י שה ני ר, אמ מנ אה
ת קל יונל שום של צות, מי ר חמ מנ אה ה של זל ין. וש קום הוא די ל מה כה כות, ובש לש מנ ין הנ ה הוא די לה יש לנ י הנ רי המ י, של תי עש מנ י שה ני אמ
יא ת הי רל חל אנ ית הה צי חמ מנ י בנ רי המ ין, של יא די ה הי אשונה רי ית הה צי חמ מנ הנ אי של דנ ד. וונ סל חל וש ין  די צות] - בש ים [חמ ני וה גש י  ני שש בי

אי. דנ תוב ונ ה כה לה יש צות לנ ן חמ ל כי ענ ד, וש סל חל ד הנ צנ יהה בש נל ה פה ירה אי מש

ם אותה ק בש ה, רנ מה כש את חה צי מש ין ני אי י של תי בש שנ אי חה דנ ר, ונ מנ אותו. אה ך  רנ ובי םאשו  ר בש ם יהדו  שה א וש בה י אנ בי ם רנ קה
י בי רנ יך  רל שש ה. אנ יונה לש ה על מה כש חה לש כו  עון זה מש י שי בי ל רנ דור של ים בנ די לה יש לו  פי אמ י של יתי אי ת רה עי ה. כה בה כו  זה ים של יקי די צנ הנ

ה. תורה קו בנ סש ענ תש הי ר וש בםקל ד הנ בו ענ נו! יהשש מל ק מי לי תנ סש ה תי תה אנ דור של עון! אוי לנ מש שי

תוב ם כה ענ טנ ה הנ ים, מה רי בי חמ רוהו הנ אמ י בי רי ה המ זל ר הנ בה דה גו'. הנ ים וש יקי די ם צנ ך כגלה מי ענ ר, וש מנ אה א וש בה י אנ בי ח רנ תנ פה
ה מה כנ ל,  אי רה שש יי בש ייש  ים  עי שה רש ה  מה כנ י  רי המ ונ ים?  יקי די צנ ם  הי ל  אי רה שש יי ל  כה י  כי וש ים,  יקי די צנ ם  כגלה ך  מי ענ וש (ישעיה ס) 

ה. תורה וות הנ צש ל מי ים ענ רי עובש ים של עי שה ה רש מה כנ ים וש אי חוטש

רוך-הוא, דוש-בה קה לנ צון  רה ל  של ן  בה רש קה ים  עושי של ל  אי רה שש יי ם  יהל רי שש אנ יות:  נה שש מי הנ סוד  בש ה  נה שה ך  כה א  לה אל
רוך הוא, דוש בה קה ל הנ טוב של ק הנ לל חי ים לנ סי נה כש ים, ני מולי ני של ן, וכש בה רש קה ים לש ה יהמי מונה שש ם לי יהל ני ת בש ים אל יבי רי קש מנ של
אי דנ ים. ונ יקי די ים צנ אי רה קש ם ני יק, הי די צנ ל הנ ה של זל ק הנ לל חי בנ סו  נש כש ני ן של יוה כי ם. וש סוד עולה יק יש די צנ תוב (משלי י) וש כה של

ים. יקי די ם צנ כגלה

ה' ר לנ ענ שנ ה הנ תוב זל כה ם, וש םא בה ב ק אה דל י צל עמרי י שנ חו לי תש תוב (תהלים קיח) פי כה ץ, כנ רל שו אה ירש ם יי עולה ן לש ל כי ענ וש
דוש קה ע הנ טנ נה יעות של טי נש ם הנ אותה ר מי צל י - ני ענ טה ר מנ צל ים. ני יקי די ים צנ אי רה קש ני וש מולו  ני ם של בו, אותה ים יהבםאו  יקי די צנ
תוב (שם לז) כה א, וש בה ם הנ עולה ק טוב לה לל ל חי אי רה שש יי ן ייש לש ל כי ענ ן, וש הל ת מי חנ יא אנ זו הי ץ הנ רל אה ן. הה דל ן עי גנ רוך הוא בש בה
ר בה דה י הנ רי המ נו, ונ תי נה שש מי נו בש רש אנ בי מו של ם? כש עולה ה לש ה זל ץ, מנ רל שו אה ירש ם יי עולה ץ. (יסעיה ס) לש רל שו אה ירש ים יי יקי די צנ
ה, אי םא רש [נ"א ב ה?]  תה ענ ד  ענ ם  הה רה בש א אנ רה קש ני םא  ל תוב של כה ה הנ אה ה רה נו, מה דש מנ לה [וש ים.  רי בי חמ ין הנ ר בי אי בה תש ני ה  זל הנ
מול, םא ני ה ל תה ד ענ ענ נו, של רש אנ ך בי א כה לה ם? אל ענ טנ ה הנ ה, מה תה ד ענ ם ענ הה רה בש ם אנ הה רה בש אנ א לש רה םא קה רוך הוא ל דוש בה קה הנ
ר בי חנ תש מול, הי ני של מול, וכש םא ני ו ל שה כש ד ענ ענ נו, של רש אנ ך בי א כה לה ה בו]. אל תה רש שה וש זו  "א הנ הי ה בו הנ רה בש חנ תש מול, הי ני של וכש

ם. הה רה בש א אנ רה קש ז ני אה ה בו, וש תה רש ה שה ינה כי שש הנ זו וש "א הנ הי לנ

ה נה שה וש ם,  אה רה ה' בש ה בש נה שה וש ם.  אה רש בה הי ץ בש רל אה הה וש ם  יי מנ שה דות הנ ה תולש לל תוב (בראשית ב) אי כה ה של מנ נו  יש הנ וש
יהה. ה הה זל ה וש זל ה, וש של םא קה ר ל בה דה הנ ד, וש ד ינחנ כםל יורי הנ ה, וש ינה כי שש זו הנ ד וש סל ה חל א זל לה ים? אל רי ה אומש ם. מה הה רה בש אנ בש

ה ה. מנ דולה ה' (דברים לב) - גש לש ל הנ ה' של ה, וש נה טנ יא קש ם הי אה רש בה ל הי זו של ה' הנ א, הנ בה י אנ בי רנ עמקםב לש י ינ בי ר רנ מנ אה
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ז יק, אה די צנ הנ ה מי ירה אי ר מש של אמ כנ ד. של חה כםל אל הנ ים של שוני של ייש  [וש ל,  ה יובי זל וש ה,  טה מי שש ר לו, זו  מנ ה? אה זל ה לה ין זל בי
ר, חי אנ ד הה צנ ת מי קל יונל מות וש לי שש ת בי דל םא עומל ל ים של מי עה אוי. ופש רה ת כה רל י מואל רי המ ה, של דולה "א גש הי מות וש לי שש ת בי דל עומל
א צה מש ני יהה  נל פה ובש ה,  רונה סש חל ים בש מי עה פש לי וש ה,  מותה לי שש ת בי דל ה עומל נה בה לש הנ ים של מי עה פש לי ך  שום כה ומי ה].  נה טנ "א קש ז הי אה

ר. בה דה רור הנ ה הוא בי זל ה, וש פל כםל יה הנ ע, וש נודה וש

ם הל ן לה תנ נה ים וש מי ענ ר הה אה ל שש כה ם מי הל ה בה צה רנ תש הוא הי רוך  בה דוש  קה הנ ל של אי רה שש ם יי יהל רי שש א, אנ בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ין אי אוי, של רה ר אותו כה ם הוא שומי נםם אי יהי גי ד לנ ין יורי זו, אי ית הנ רי בש ייש בו אות הנ י של ל מי כה זו, של ית הנ רי בש אות הנ
ל של מו  שש ר בי קי שנ מש י של מי ה, כש זל ר בה קי שנ מש י של ל מי כה ך. של לל מל ם הנ שי ר בש קי שנ םא מש ל וש ת  רל חל שות אנ רה לש יס אותו  ני כש מנ

דו. לה ים יה רי ים זה ני י בה דו כי גה ה' בה תוב (הושע ה) בנ כה רוך הוא, של דוש בה קה הנ

הוא רוך  בה דוש  קה א הנ זו, קורי ית הנ רי בש לנ יסו  ני כש הנ לש נו  ת בש ה אל עמלל ם מנ דה אה הה ן של מנ זש א, בי בה י אנ בי ר רנ מנ עוד אה
ם עולה ת הה ס אל טה יההו, וש לי ן [לו] אי מי דנ זש ה מי עה שה ה הנ אותה ם! בש עולה י בה יתי שי יהה עה רי יזו בש או אי ר, רש אומי לו וש יהא של לש מנ פה לנ
ל א של סי כי ה הנ ר: זל םאמנ י בודו, וש כש ר לי חי א אנ סי ן כי קי תנ ם לש דה יך אה רי צה ינו של ני ה שה ל זל ענ ם, וש שה ן לש מי דנ זש יסות ומי ע טי בנ רש אנ בש

רוך הוא. דוש בה קה י הנ ני פש יד לי עי ה ומי הוא עולל ם. וש ה שה ינו שורל םא, אי ם ל אי יההו. וש לי אי

י להי ה' אל לנ י  אתי ני םא קי נ תוב קנ כה וש גו',  וש יההו  לי פםה אי ך  ה לש תוב (מלכים-א יט) מנ ה כה אשונה רי ה, בה אי םא רש ב
מו אותו שש רש ה יי זל דוש הנ קה ם הנ רםשל הה קום של ל מה כה בש יך, של יל ר לו, חנ מנ גו'. אה ל וש אי רה שש י יי ני ך בש יתש רי בו בש זש י עה אות כי בה צש
ית רי בש ת הנ ים אל מי יש קנ ל מש אי רה שש יי יד של עי בו, הוא יה זש ל עה אי רה שש יי יד של עי הי ה של פל הנ ם. וש שה ן לש מי דנ זש ה תי תה ם, אנ רה שה בש י בי ננ בה

יו. נה ל בה ע ענ רה שון הה ר לה מנ אה ל של רוך הוא? ענ דוש בה קה י הנ ני פש יההו לי לי ש אי ננ על ה נל ל מה ינו, ענ ני י שה רי המ זו. ונ הנ

ם תל קש עמסנ ה של מנ יש, בש אי ר לו אותו הה מנ ת, אה כל לל מו לה ה. קה י תורה רי בש ים די רי יו אומש הה יום, וש א אור הנ ם בה יי תנ ינש בי
י תי שש י אי רי המ ית, של רי בש ל הנ ענ ל בנ יו של נה ת פה ר אל חה מה לש או  רש תי ר לו, של מנ ה הוא? אה רו, מנ מש ימו. אה לי שש ה הנ זל ה הנ לה יש לנ בנ
י בי ר רנ מנ לו. אה א של לולה הי ילה הנ הש ר תי חה מה י - לש ד לי נולנ י של ני ל בש ית של רי בש ת הנ ילנ ם, ומי כל מי זו  ה הנ שה קה בנ ת הנ ה אל שה קש בי

ה. ינה כי שש י הנ ני ת פש אות אל רש ב לי שי ני ה, וש וה צש ל מי ה של שה קה יא בנ א, זו הי בה אנ

קו סש ענ תש ה הי לה יש לנ הנ ל אותו  כה וש יו,  בה ל אוהמ ת כה אל יש  אי הה ס אותו  ני ה כי לה יש לנ הנ אותו  יום. בש הנ ל אותו  כה כו  חי
ש דה ר חה בה ר דה םאמנ י ד  חה אל וש ד  חה ל אל ם, כה כל ה מי שה קה בנ יש, בש אי הה ם אותו  הל לה ר  מנ ן. אה יהשנ י של יהה מי םא הה ל וש ה,  תורה בנ

ה. תורה בנ

או ה רה ה'. מה כו  רש ם בה ב עה די ננ תש הי ל בש אי רה שש יי עות בש רה פש רםענ  פש ר, (שופטים ה) בי מנ אה א] וש בה י אנ בי ד [רנ חה ח אל תנ פה
תוב כה זו, של ית הנ רי בש ל הנ א ענ לה יים אל קנ תש ם מי עולה ין הה ינו, אי ני שה ך  א כה לה ה? אל זל סוק הנ פה בנ חו  תש פה ק של רה ה ובה בורה דש
ל אי רה שש יי ן של מנ ל זש ך, כה שום כה ים. מי יהמי ה קנ ל זל ץ ענ רל אה ם וה יי מנ י שה רי המ גו'. של ה וש לה יש לנ ם וה י יומה יתי רי םא בש ם ל (ירמיה לג) אי
ת ים אל לי טש בנ לום מש שה וש ס  חנ ן של מנ זש ל  כה וש ם.  יומה קי ים בש די ץ עומש רל אה וה ם  יי מנ קות שה זו, חג ית הנ רי בש ת הנ ים אל מי יש קנ מש

ם. עולה כות בה רה אות בש צה מש ין ני אי ים, וש מי יש קנ תש ץ מי רל אה ם וה יי מנ ין שה זו, אי ית הנ רי בש הנ

ם? הל לו מי טש ה בי זו. ומנ ית הנ רי בש ת הנ ם אל הל לו מי טש בי של א כש לה ל אל אי רה שש ל יי ים ענ מי ענ ר הה אה טו שש לש םא שה ה, ל אי םא רש ב
ינד ם בש כםר אםתה מש יי ונ גו'  וש ת ה'  ל אל אי רה שש יי י  ני בש בו  זש ענ ינ ונ תוב (שמואל-א יב)  ה כה ל זל ענ וש לו.  גנ תש ני םא  ל וש עו  רש פש ני םא  ל של
ם יהל אי שונש עו  נש כש ז ני ה, אה זל ר הנ בה דה ל לנ אי רה שש ל יי ת כה ה אל בה דש ני ה וש בורה ה דש אה בה ד של ש. ענ מה ת ה' מנ אל בו  זש ענ ינ א. ונ רה יסש סי

תנחשתייהלם.

לו גנ תש םא הי ל עו וש רש פש םא ני ל ים וש טומי ם אמ ל הי אי רה שש י יי כי , וש ענ יהושג רוך הוא לי דוש בה קה ר הנ מנ אה ינו, של ני שה ה של נו מנ יש הנ וש
י ני ת בש ם? (יהושע ה) שוב מםל אל יהל אי ת שונש יענ אל ני כש הנ ץ ולש רל אה ם לה יסה ני כש הנ ה לש ה רוצל תה אנ י, וש יתי רי ת בש ים אל מי יש קנ םא מש ל וש
ן יוה אן, כי ף כה ם. אנ יהל אי שונש עו  נש כש םא ני ל ץ וש רל אה לה סו  נש כש םא ני זו, ל ית הנ רי בש ה הנ תה לש גנ תש ני וש עו  רש פש ני ד של ענ ית. וש ני ל שי אי רה שש יי
עות רה רםענ פש פש תוב בי כה הו של ם. זל עולה כות לה רה בש רו הנ זש חה ם וש יהל תי חש ם תנ יהל אי עו שונש נש כש זו, ני אות הנ ל בה אי רה שש בו יי דש ננ תש הי של

כו ה'. רש ם בה ב עה די ננ תש הי ל בש אי רה שש יי בש

ה. ת מםשל י? אל ת מי יתו. אל מי ש המ קי בנ יש הו ה' ונ שי גש פש יי לון ונ מה בנ ך  רל דל י בנ הי יש ר, (שמות ד) ונ מנ אה ח וש תנ ר, פה חי ם אנ קה
יט, לי שנ דול וש גה ך  לל מל יענ  ני כש הנ ם ולש יי רנ צש מי ל מי אי רה שש ת יי יא אל הוצי לש ך  ה הולי תה י אנ כי וש הוא,  רוך  בה דוש  קה הנ ר לו  מנ אה

יתו. מי ש המ קי בנ יש יהד - ונ מול? מי םא ני ך ל נש בי ית, של רי בש ת הנ ך אל מש תה מי חש כנ ה שה תה אנ וש

ה מה תוכו. לה אםף אותו לש שש ף לי ד שורי חה ש אל חה נה ז לש מנ רש ני רםף אותו, וש שש ש לי ל אי ת של בל הל לש שנ ל בש יאי רי בש ד גנ נו, יהרנ דש מנ לה
ז מנ רש יהד ני מול?! מי םא ני ך ל נש ק, ובי זה חה הל דול וש גה ש הנ חה נה ת הנ רםג אל המ ך לנ ה הולי תה רוך הוא, אנ דוש בה קה ר לו הנ מנ ש? אה חה נה
ה ה זל ה צםר. מנ פורה ח צי קנ תי תוב ונ כה הו של צול. זל ני וש ה  נה ת בש ה אל לה ה ומה פורה ה צי תה אמ רה ד של רםג אותו, ענ המ ד לנ חה ש אל חה נה לש

ש. קםדל ה רוחנ הנ ה בה צה נש צש ני ה. של נה ת בש לנ רש ת עה רםת אל כש תי תוב ונ כה ה? של פואה רש ה הה ה. ומה פואה א רש לה צםר? אל

א רה ה קה מה י לה כי גו'. וש ר וש םאמל י שו ונ גה יי י ונ לנ א אי שו נה יו גש חה ל אל ף אל ר יוסי םאמל י ר, (בראשית מה) ונ מנ אה ר וש חי ם אנ קה
כות לש מנ או אותו בש רה הו של מש ם, תה יכל חי ף אמ י יוסי ני ם אמ הל ר לה מנ אה ה של עה שה א בש לה יו? אל לה ים אי רובי יו קש ם הה י הי רי המ ם, ונ הל לה
ית רי ת בש ם אל הל ה לה אה רש הל שו, של גה יי י ונ לנ א אי שו נה ה. גש י אותה תי חש ונ רש ה הי שום זל זו, מי כות הנ לש מנ ף, הנ ר יוסי מנ ה. אה יונה לש על

ה. י אותה תי רש מנ שה שום של זו, מי כות הנ לש מנ ת הנ י אל ה לי מה רש ר, זו גה מנ ה. אה ילה מי הנ

תוב (רות כה ז, של בםענ נו? מי ן לה יי ננ ה לו. מי מורה כות שש לש מנ זו, הנ ית הנ רי בש ת אות הנ ר אל שומי י של מי נו, של דש מנ אן לה כה מי
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ה כה ך זה שום כה זו, מי ית הנ רי בש ת הנ ר אל מנ שה ה וש בועה ע שש בנ שש ני ד של ה בו, ענ רל גה תש יהה מי רו הה צש יי ר. של בםקל ד הנ י ענ בי כש י ה' שי ג) חנ
רוך הוא. דוש בה קה ל הנ מו של שש א בי רה קש ני יחנ של שי מה ך הנ לל מל הנ ים, וש כי לה מש ר הנ אה ל שש ל כה ים ענ יטי לי ים שנ כי לה נו מש מל או מי יהצש של

ה ה זל , מנ חנ י בוטי ני םאת אמ ז ינו, בש ני ך שה גו'. כה ה וש נל חמ י מנ לנ ה עה נל חמ ם תנ תוב (תהלים כז) אי ר, כה מנ אה ר וש חי ח אנ תנ פה
תוב כה מו של םאת, כש ז ר בש מנ אל ך נל שום כה ה. ומי לה עש מנ ה לש זה מש רש ני ם, וש דה ל אה צל יד אי מי ת תה נל זגמל מש ית הנ רי בש םאת? זו אות הנ ז בש
ם אי ים. וש די רה פש םא ני ל ת וש חנ ה אנ גה רש דנ ם בש םאת הי ז ה וש ינו, זל ני שה ת. וש חנ ה אנ גה רש דנ כםל בש הנ י, וש יתי רי םאת בש ית, ז רי בש םאת אות הנ ז
ה בו חוזה יא אמ הי שום של א מי לה ר? אל חי םא אנ ל וש דו  בנ לש ד בי וי דה ה  מה לה ך,  ם כה דה אה י הה ני ר בש אה י שש רי ך, המ ם כה ר, אי םאמנ ת

כות. לש מנ ר הנ תל יא כל הי ה בו, וש זה מש רש ני וש

ל אותו נו כה מל ה מי רה בש עה כות הה לש מנ אוי, הנ רה ך כה לל מל ד הנ וי ה דה ר אותה מנ םא שה זו ל םאת הנ ז ת הנ אל שום של ה, מי אי םא רש ב
ה אותה ה. בש דושה קש יהה הנ רש קי ם, הנ יי לנ ירושה ה בי זה מש רש ני ה, וש לה עש מנ לש כות של לש מנ ה בנ זה מש רש ני זו  םאת הנ ז נו, הנ דש מנ לה ך  כה ן. וש מנ זש הנ
כות לש מנ הנ ם, וש יי לנ ירושה ים מי די ך טורש ר. אותש תי וה תה תי רש שנ קש ני ה של מנ ד, בש וי ר: דה מנ אה א קול וש , יהצה יהה לל ר עה בנ ד עה וי דה ה של עה שה הנ
יהה. הה ך  כה יהק. וש דג מש בי ך  יתש בי ך. מי יתש בי ה מי עה רה יך  לל ים עה קי י מי ני נש תוב (שמואל-ב יב) הי כה נו? של ן לה יי ננ ך. מי מש ר מי תוסנ

ה. מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ ם ענ עולה י הה ני ר בש אה ך - שש ך כה לל מל ד הנ וי ה דה ש. ומנ ננ על יו נל לה ר עה בנ עה ה של מנ בש

ל אי רה שש ים יי ה זוכי מל נו, בנ דש מנ י. לה שי פש ה ננ ה דומה נה כש ט שה ענ מש י כי ה לי תה רה זש י ה' על ר, (תהים צד) לולי מנ אה ר וש חי ח אנ תנ פה
זו. אות הנ א] בה לה ה? [אל י דומה ידי ים בי רי סה מש ין ני אי ה, וש רה ה זה י עמבודה די ים עובש מי ענ ר הה אה מו שש נםם כש יהי גי ים לנ די ם יורש ינה אי של

ים די קה פש ים ני לי בש חנ ה) מש לה בה י חנ כי אמ לש ל (מנ בוצות של ה קש מה ה, כנ זל ם הנ עולה ן הה א מי ם יוצי דה אה ה של עה שה נו, בש דש מנ ך לה כה של
ה י דומה ידי ן בי תה ני ינו  אי נו, וש מל ים מי די רה פש ני ש, וש קםדל ית הנ רי יא בש הי זו, של אות הנ ת הה ים אל רואי ם וש יי יננ ים עי ימי רי יו. מש לה עה
ים, תוני חש תנ וש ים  יוני לש על ים  די פוחמ זו  הנ אות  הה ומי נםם.  יהי גי לנ ד  יורי אי  דנ ונ יהדו,  בש ר  סה מש ני י של ל מי כה נםם. של יהי גי לנ ת  דל רל לה
מו שש ז בי חה אל הוא נל שום של זו, מי ית הנ רי בש ת הנ מםר אל שש ה לי ם הוא זוכל ם אי דה אה ים בו בה טי ין שולש ים אי עי רה ים הה יני די הנ וש

רוך הוא. דוש בה קה ל הנ של

ם. יי לנ ירושה ד מי רנ טש ני כות, וש לש מנ נו הנ מל ה מי רה בש עה אוי, הה רה זו כה ית הנ רי בש ת אות הנ ר אל מנ םא שה ך ל לל מל ד הנ וי דה ן של יוה כי
יו, לה ר עה שי בנ תש הי ד של הוא, ענ ם הנ עולה יהמות בה ה וש ינד דומה רו אותו בש סש מש יי יהד, וש ידו אותו מי יורי ר של בנ י סה ד, כי חנ יהד פה מי
י ה לי תה רה זש י ה' על ר, לולי מנ אה ח וש תנ ה פה עה שה הנ ה  אותה מות. בש םא תה ל ך  אתש טה יר חנ עלבי ם ה' הל תוב (שמואל-ב ב) גנ כה של

י. שי פש ה ננ ה דומה נה כש ט שה ענ מש כי

י אםתו ני אנ רש הי וש הו  הו? [מנ וי ת נה אל וש י אםתו  ני אנ רש הי ד (שם טו) וש וי ר דה מנ אה תוב] של כה ה [של ה זל ר, מנ מנ אה ר וש חי ח אנ תנ פה
יו לה ר עה זנ גה יא של הי ה הנ עה שה ינו, בנ ני שה ך  א כה לה הוא? אל רוך  בה דוש  קה ת הנ אות אל רש י יהכול לי הו?] מי וי ת נה אל וש ך  ר כה חנ אנ וש
אות ז בה מה רש כםל ני הנ חוז, וש ד אה כםל ינחנ הנ ה, של זל ש בה נה על אוי נל רה זו כה אות הנ ר הה מנ םא שה ל ל של ענ ע של ד יהדנ וי דה ש, וש נל עם אותו הה

הו. וי ת נה אל י אםתו וש ני אנ רש הי ר, וש אומי תו וש שה קה ש בנ קי בנ יהה מש אוי - הה רה ר אותו כה ינו שומי אי י של יק מי די א צנ רה קש םא ני ל זו, וש הנ

לו] ית [של רי בש לו] זו אות הנ אות של "ה הה בה קה ל הנ י אותו של רי המ ית, של רי בש לו, אות הנ אות של ה אםתו? [הה ה זל מנ
חוזות ם - אמ יי לנ ירושה כות וי לש מנ לו - הנ י אי ני שש שום של ם? מי ענ טנ ה הנ י. מה ני מל ה מי דה בש אה ד של י פוחי ני י אמ רי המ ה, של דושה קש הנ
ד. חה ר אל בה כםל דה הנ ה, וש קומה מש זו לי אות הנ ל הה כות של לש מנ זםר הנ חמ תנ הו, של וי ת נה אל תו אםתו וש שה קה בנ ה בש לה ך תה שום כה ה. ומי זל בה

א לה י! אל מי צש ענ יות ומי הש יך לי רי יהה צה י? הה רי שה בש ה ומי ה זל . מנ לוהנ ה אל זל חל י אל רי שה בש ר, (איוב יט) ומי מנ אה ר וש חי ח אנ תנ פה
י יתי רי ה בש תה יש הה תוב (בראשית יז) וש כה ך, וש יי לה עה רו מי בש ענ ש ינ ר קםדל שנ תוב (ירמיה יא) ובש כה יא? של ה הי ש, ומנ מה י מנ רי שה בש מי
רוך דוש בה קה ת הנ ה אל ה רואל נה מל זו, מי אות הנ ל הה דוש של קה ם הנ רםשל ם בה דה ם אה שה רש ני ן של מנ ל זש כה ינו, בש ני שה ם. של כל רש שנ בש בי

ת בו. זל חל אל ה נל דושה קש ה הנ מה שה נש הנ ש, וש מה נו מנ מל הוא, מי

ם רםשל י הה רי המ דו, של םאבי לוהנ י ת אל מנ שש ני תוב? (איוב ד) מי ה כה זו, מנ אות הנ ת הה ר אל ינו שומי אי ה, של םא זוכל ם ל אי וש
יים בו? קנ תש י מי תנ נו. מה מל ת מי דל רל פש ה ני ינה כי שש ין הנ ר אותו, אי שומי ה וש ם זוכל אי ר. וש מה שש םא ני רוך הוא ל בה דוש  קה ל הנ של
ת חנ א אנ לה ד? אל כות ינחנ "א הולש א"ו הי ם וה ענ טנ ה הנ ינו, מה ני שה [של ה  קומה מש ת לי סל נל כש ני זו  אות הנ הה א, וש שה ר הוא ני של אמ כנ
קום ה מה יזל אי יון. בש לש על ד הה סל חל ם הנ יהל לי ה עמ ז שורל ד, אה חה ם אל א שי רה קש ני וש ד,  ינחנ ים  פי תש תנ שש ה]. מי בה קי נש ת  חנ אנ וש ר  כה זה
ך שום כה ר. ומי כה זה ר בנ טי ענ תש ה ומי יונה לש על ה הה מה כש חה הנ א מי יוצי א וש בה "ל של "ד אי סל ד? חל סל חל י הנ ר. ומי כה זה ד הנ צנ ה? בש שורל
ם הי ד וש ים ינחנ פי תש תנ שש ה מי בה קי ר ונש כה זה מו של ד כש ים ינחנ כי "א הולש י"ו הי ל וה סוד של ינו, הנ ני שה ה. [נ"א של בה קי נש ת הנ מל של בנ תש ני

ה]. בה קי נש ת הנ מל של בנ תש ני ר וש כה זה ר בנ טי ענ תש יון, ומי לש על ד הה סל חל ם הנ יהל לי ה עמ ז שורל ד, אה חה אל

. לוהנ א אל רה קש ד ני ים ינחנ פי תש תנ שש מי של ה. כש בה קי ר, ה' נש כה ה. ו' זה מה כש חה הוא. א"ל, אור הנ ך  כה לוהנ  ינו, אל ני עוד שה
. זו לוהנ ה אל זל חל י אל רי שה בש תוב ומי ן כה ל כי ענ זו, וש אות הנ לוי בה כםל תה הנ ת, וש זל חל אל ה נל זל קום הנ מה הנ ה מי דושה קש ה הנ מה שה נש הנ וש
דוש קה ים בנ חוזי אמ ים של דושי ל קש אי רה שש ם יי יהל רי שש ן אנ ל כי ענ ש. וש מה זו מנ אות הנ הה ש, מי מה י מנ רי שה בש כםל, מי מות הנ לי יא שש הי
שום גו', ומי ה' וש ים בנ קי בי דש ם הנ תל אנ תוב (דברים ד) וש ם כה יהל לי א, עמ בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ם בה יהל רי שש רוך הוא, אנ בה

יום. ם הנ כל ים כגלש יי ך חנ כה

רו קש ענ ינ ים  פררי צי ם הנ לו, אי רו  מש אן? אה ים כה בי ם יושש תל אנ וש ים,  מי כה ם חמ תל אנ ך  ל כה כה ה בש א, ומנ בה י אנ בי ר רנ מנ אה
קומו. מש ד מי יש נודי ן אי ה כי נה ן קי ת מי דל פור נודל צי תוב (משלי כז) כש כה הו של סות. זל ן טה אה ים לש עי םא יודש ם, ל קומה מש מי

ים קי נו עוסש י אה צי חמ ים, ונ ני שי נו יש י אה צי ה, חמ לה יש ל לנ כה נו. בש לה זו של ך הנ רל דל הנ ה, וש תורה נו לנ ה אותה כה ה זי זל קום הנ מה הנ וש
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ת בל ינשל תש יא מי הי וש ה,  תורה ת הנ אל נו  ים לה ירי אי ם מש יי רות מנ המ ננ וש ה  דל שה יחות הנ ר, רי בםקל ים בנ די עומש נו  אה של ה. וכש תורה בנ
ל ין ענ די אותו הנ קו בש לש תנ סש ים הי ני גי י מה רי ה שה מה כנ ת, וש חנ ם אנ ענ ה פנ לה עש מנ נו אותו לש י דה רי ה המ זל קום הנ מה ת הנ אל נו. וש בי לי בש
אן, כה ד מי רה פש ני י של נו, ומי ענ לה יי סנ ה מש זל קום הנ מה הנ ה, וש תורה יא בנ ה הי לה יש לנ ם וה נו יומה לה לות של דש תנ שש הי ז הנ אה ה, וש תורה ש הנ נל עם

ם. עולה י הה יי חנ ד מי רה פש ני י של מי כש

ם אותה לש רו  מש אה יום,  הנ יר  אי הי של ר  חנ אנ יום.  הנ יר  אי הי של ד  ענ בו  יהשש ם.  אותה ך  רנ ובי א  בה אנ י  בי רנ יהדו  ים  רי הי
ה. זל דול הנ גה יש הנ אי ה לה תורה בנ ש  דה ר חה בה ר דה םאמנ ד י חה ל אל כה יום, וש יר הנ אי ם הי או אי ורש או  ם: צש יהל ני פש לי ינוקות של תי הנ
ר מנ ה. אה זל ת הנ יי בנ ר, ובנ חי ר אנ מנ ה. אה לה עש מנ לש ש מי ה אי זל יום הנ ת בנ נל זגמל ם, מש הל ד מי חה ר אל מנ יום. אה יר הנ אי הי או של רה או וש יהצש

נו. ילי צי ן ינ מה חמ רנ א, הה בה י אנ בי ר רנ מנ זו. אה ש הנ אי ף בה רי שה הי ה לש זל יום הנ יד בנ תי עה אן של ד כה חה ן אל קי ר, זה חי אנ

י ני ת פש ים אל רי בי חמ או הנ הוא רה יום הנ הנ יהה, של ך הה כה ץ. וש רל אה ס בה פה תש כות ני לש מנ ן הנ ר, עמשנ מנ ר. אה בי דנ םא יהכםל לש ל ה וש מנ תה
ה. תורה ת הנ חנ מש שי ש מי אי יו כה נה טו פה המ א לה בה י אנ בי רנ ש, וש אי פו בש קש הג ה וש ינה כי שש הנ

ם תוכה ים בש רי בה ים דש שי דש חנ מש יו  הה ן, וש שה עה ר בש שנ קש ת ני יי בנ הנ ת, וש יי בנ ן הנ ם מי כגלה או  םא יהצש יום ל הנ ל אותו  ינו, כה ני שה
ר מנ ה. אה לה יש ם לנ אי ם הוא יום וש ים אי עי יו יודש םא הה קו, ל לש תנ סש הי ר של חנ י. אנ יננ ר סי הנ ה מי הוא תורה יום הנ לו הנ בש לו קי אי כש
ל ענ ת, בנ יי בנ ל הנ ענ בנ ד לש סל שםר חל קש ה לי מה כש ל חה של ש  דה ר חה בה דה נו  מה עי ד מי חה ל אל ר כה םאמנ ים, י די עומש נו  עודי א, בש בה י אנ בי רנ

א. לולה הי הנ

ן כי ר מי חנ אנ יך, לש רל צי ה חמ לה חי תש גו'. בנ וש יך  רל צי ן חמ כם שש ב יי רי קה ר ותש חנ בש י תי רי שש ר, (תהלים סה) אנ מנ אה ד וש חה ח אל תנ פה
מו ה, כש לה חי תש בנ יך  רל צי ן חמ כם שש יי ה.  זל ה מי לה עש מנ לש תוך]  [נ"א לש ה  זל וש ה,  זל מי י  ימי ני פש ה  זל ך.  לל יכה ן הי כי ר מי חנ אנ ולש ך,  יתל בי

ר לו. מל דוש ייאה ם קה יי לנ ירושה ר בי נותה הנ יון וש צי ר בש אה שש ני יהה הנ הה ר (ישעיה ד) וש מנ אל נל של

ה נל בש ה יי מה כש חה תוב הנ םא כה ת. ל יי ה בה נל בה ה יי מה כש חה ר (משלי כד) בש מנ אל נל מו של ן, כש כי ר מי חנ אנ ך לש יתל טוב בי ה בש עה בש שש ני
תוב כה ה של נו מנ יש ת, הנ יי ה בה נל בה ה יי מה כש חה תוב בש א כה לה ת. אל יי את בנ רי קש ה ני מה כש חה ע של מה שש ך, מנ תוב כה יהה כה ם הה אי ת. של יי בנ

גו'. ן וש גה ת הנ קות אל שש הנ ן לש דל עי א מי ר יםצי הה נה (בראשית ב) וש

כםל הנ ה, וש זל ה וה ר ה"י כ"ל, זל לומנ ל? כש יכה ה הי ה זל ינו, מנ ני ך שה כה כםל. של מות הנ לי ה הוא שש ר זל חנ אנ ך לש לל יכה דוש הי קש
נו ת בש יב אל רי קש מנ י של ה מי יך? זל רל צי ן חמ כם שש ב יי רי קה ר ותש חנ בש י תי רי שש תוב אנ כה תוב של כה םאש הנ יחנ ר ה מוכי ד. מנ ם ינחנ לה שש ני
ם שה ב אותו, וש רי קה ה בו ומש צל רנ תש הוא, ומי ן הנ בה רש קה רוך הוא בנ דוש בה קה ל הנ צונו של רוך הוא, רש דוש בה קה י הנ ני פש ן לי בה רש קה
אי דנ יך, ונ רל צי ן חמ כם שש תוב יי כה ד, של רו ינחנ שש קש ם ני יי ננ שש ם הנ אותה ה, של ת זל אל ה וש ת זל ז אל אוחי ים, וש רי דה י חמ ני שש דורו בי ת מש אל

יך. רל צי י חמ ני שש

ים חי ה, פותש זל ן הנ בה רש קה ם לנ יהל ני ת בש ים אל יבי רי קש מנ של אן, כש ל כה של ינו  ני קי ים, זש אשוני רי ים הה ידי סי חמ הנ ך  שום כה מי
ך יתל טוב בי ה בש עה בש שש ני ים:  רי ם אומש יהל לי עמ ים  די עומש ם של יך. אותה רל צי ן חמ כם שש יי ב  רי קה ותש ר  חנ בש י תי רי שש ים: אנ רי אומש וש
ם אותה ינו. וש בי ם אה הה רה בש ל אנ יתו של רי בש יסו בי ני כש הנ נו לש וה צי יו וש וותה צש מי נו בש שה דש ר קי של ך אמ רי בה ך מש ר כה חנ ך. אנ לל יכה דוש הי קש
ר חנ אנ יו, וש לה ים עה מי חמ ם רנ דה ש אה קי בנ ה יש לה חי תש ינו, בנ ני שה כו'. וש ית וש רי בש תו לנ סש ננ כש הי ם של שי ים: כש רי ם אומש יהל לי ים עמ די עומש של
ת נו אל חש קנ נו לה אה ל. וש אי רה שש ל יי הנ ל קש ד כה ענ ך - ובש ר כה חנ אנ ה, וש לה חי תש עמדו - בנ ר בנ פל כי תוב (ויקרא טז) וש כה ר, של חי אנ ל הה ך ענ כה

ינו. ני פה אוי לש רה ה וש פל ך יה כה זו, וש ך הנ רל דל הנ

פות ה חג רה עמשה מו מי צש ת ענ יא אל ך, הוא מוצי ר כה םא אומי ל י של ר. ומי בה דה ה הנ אל נה ך הוא וש אי כה דנ א, ונ בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ים רי בה ה דש רה ך עמשה שום כה ה. ומי זל ים בה רי שה קש ם ני כגלה א. וש בה ם הנ עולה ים בה יקי די צנ רוך הוא לנ דוש בה קה עמשות הנ יד לנ תי עה של
י רי שש ה. אנ נה מל ת מי חנ ה אנ פה ית חג עמשי ר ננ בה דה ר וש בה ל דה כה גו', ומי ב וש רי קה ר ותש חנ בש י תי רי שש ה אנ זל סוק הנ פה ה ייש בנ מונה אל ל הה של
ה עה שה י בש יננ ר סי הנ ם בש כל גופש ם בש תל דש לו עממנ אי ם כש כל בש בנ לש ת בי רל של קש ה ני תורה י הנ רי המ א, של בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ם בה כל קש לש חל

ל. אי רה שש יי ה לש ה תורה נה תש ני של

ינו, ני גו'. שה יך וש מל לה ת שש אל יך וש ת עםלתל יו אל לה תה עה חש בנ זה י וש ה לי עמשל ה תנ מה דה ח אמ בנ זש ר, (שמות כ) מי מנ אה ר וש חי ח אנ תנ פה
רוך הוא, דוש בה קה י הנ ני פש ם לי עולה ל הה נות של בה רש קה ל הנ ת כה יב אל רי קש לו הי אי ה, כש זל ן הנ בה רש קה נו לנ ת בש יב אל רי קש מנ י של ל מי כה
ית רי בש ת הנ יו אל לה מול עה ר לה פה א עה לי ד מה חה י אל לי ם כש חנ עי בי זש ר מי די סנ יך לש רי ך צה שום כה יו. מי נה פה ם לש לי חנ שה בי זש ה מי נה לו בה אי וכש

ר. קה םאן ובה נות, צ בה רש קה יו עולות וש לה ח עה בנ לו זה אי רוך הוא כש דוש בה קה י הנ ני פש ב לי שה חש נל ה, וש זל דוש הנ קה הנ

ת יר אל כי זש ר אנ של קום אמ מה ל הנ כה גו'. בש יך וש מל לה ת שש אל יך וש ת עםלתל יו אל לה תה עה חש בנ זה תוב וש כה ם, של כגלה ר מי נוחנ לו יותי וש
ם. יעה הודי יתו לש רי יו ובש אה ירי ה (תהלים כה) סוד ה' לי תוב בה כה ה, של ילה מי ת] זו הנ י? [אל מי ת שש יר אל כי זש הו אנ י. מנ מי שש
ר של אמ ר כנ גי ז לנ מל י. רל ה לי עמשל ה תנ מה דה ח אמ בנ זש ם מי אי יו? וש רה חמ תוב אנ ה כה נו, מנ רש מנ אה מו של אי כש דנ ה ונ זל ה הנ מה דה אמ ח הה בנ זש מי

ים. ני בה ח אמ בנ זש א מי רה קש ה ני ב. זל ה לי שי ף וקש ה עםרל שי ם קש ענ ם מי הי ייר, של גנ תש מי

םא יהמול אותו, ל י] וש די רוך הוא, [כש דוש בה קה ת הנ עמבודנ יסו לנ ני כש הנ יך לש רי צה ה? של ה זל ית, מנ זי ן גה הל תש ה אל נל בש םא תי ל
נו אותו מל ר מי םא הוסנ ל מול וש ם ני אי ב. וש לי י הנ שי נו אותו קש מל יר מי יהסי ה, וש תה ד ענ ד ענ בנ עה ת של רל חל אנ ה הה ח עמבודה כנ שש יי ד של ענ
ד צנ הנ ים אותו מי רי גוזש ה של זל ן הנ בל אל ל הה סל פל י הוא כש רי רוך הוא, המ דוש בה קה ל הנ ש של קםדל ת הנ עמבודנ ס לנ ני כה הי ב לש לי י הנ שי קש
יותו - שש קנ ר בש אה שש ם הוא ני אי ית. של זי ן גה הל תש ה אל נל בש םא תי ך ל שום כה ה. מי אשונה רי בה ן כש בל ר אל אה שש ני ה, וש זל ד הנ צנ ן הנ ה ומי זל הנ

ה לו. ילה ה מועי ינה מול אי ני ה של ילה מי ה הנ ר, אותה לומנ . כש הה למלל חנ תש יהה ונ לל תה עה פש ננ ך הי בש רש י חנ כי
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רוך הוא. דוש בה קה י הנ ני פש צון לי רה ה ובש חה מש שי ה בש זל ן הנ בה רש קה ת הנ יב אל רי קש מנ י של ל מי קו של לש י חל רי שש ך, אנ שום כה מי
ימו לי ך עה סי תה נו וש ני רנ ם יש עולה ך לש י בה ל חוסי חו כה מש שש יי תוב (שם ה) וש כה הוא], של יום [הנ ל הנ ה כה זל ק הנ לל חי מםחנ בנ שש יך לי רי צה וש

ך. מל י שש בי ך אםהמ צו בש לש עש ינ וש

י דנ ל שנ י אי ני גו', אמ א ה' וש יירה ים ונ ני ע שה שנ תי ה וש נה ים שה עי שש ן תי ם בל רה בש י אנ הי יש ר, (בראשית יז) ונ מנ אה ר וש חי ח אנ תנ פה
רוך דוש בה קה ה הנ לה גנ תש םא הי ה ל תה ד ענ י ענ כי ים. וש כי רה ה דש מה כנ ה בש של קה ן בו, וש יי ענ ה ייש לש זל סוק הנ פה גו'. בנ י וש ננ פה לש ך  לי הנ תש הי
ל ר ה' אל םאמל י תוב ונ י כה רי המ ם? ונ םא קםדל ל יו וש לה א ה' אי יירה ה, ונ לל אי ים הה יהמי יענ לנ גי הי של ת, כש עי ד] כה א [ענ לה ם אל הה רה בש אנ הוא לש
מונלה של ים, וכש יהמי בון הנ שש ת חל ה אל ת מונל עי כה וש גו',  וש ע  דנ תי יהדוענ  ם  רה בש אנ ר לש םאמל י ונ ם.  רה בש ל אנ ר אל מנ ה' אה ם. ונ רה בש אנ
ע שנ תי ה וש נה ים שה עי שש ן תי תוב בל כה עוד, של יו! וש לה ה עה לה גנ תש םא הי ה ל תה ד ענ ענ ע של מה שש ם, ני רה בש ל אנ א ה' אל יירה תוב ונ ם, כה אותה

ים!. ני ך שה ר כה חנ אנ ה, וש נה ה שה לה חי תש ים. בנ ני שה

ך] תום, [כה סה טום וש יהה אה הה ה של ל מנ א כה לה ם? אל ענ טנ ה הנ א. מה יירה תוב ונ םא כה ים ל יהמי ם הנ ל אותה ינו, כה ני ך שה א כה לה אל
ה צה רה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ א. מה יירה תוב ונ כה יו, של לה ה אי לה גנ תש ת הי עי אוי. כה רה רוך הוא כה בה דוש  קה יו הנ לה ה עה לה גנ תש םא הי ל

דוש. קה ר הנ תל כל זו, הנ אות הנ לות בו הה גנ לש

ר שה בה ן הוא בש יי דנ עמ של ילה כש הש יי םא  ל דוש  קה דוש, וש ע קה רנ זל נו  מל יא מי הוצי הוא לש רוך  בה דוש  קה ה הנ צה רה של עוד, כש וש
ילה הש יי דוש, של ע קה רנ נו זל מל א מי ייצי רוב הוא של ן קה מנ זש לי ים וש ני ע שה שנ תי ים וש עי שש ן תי הוא בל ת של עי ר, כה מנ א אה לה טום, אל אה
ים ני מנ זש ל הנ כה םא בש ל ה, וש זל יו בה ת יהמה ה אל נה מה ך  שום כה דוש. מי ע קה רנ זל נו  מל א מי ייצי ך  ר כה חנ אנ ה, וש לה חה תש הנ בנ דוש  הוא קה
יו םא הה ל ת, של חנ ה אנ נה שה א כש לה ים, אל ני שה יו  םא הה ים ל אשוני רי יו הה ל יהמה כה ה - של נה ים שה עי שש ה. עוד, תי לה חה תש הנ בנ של לו  לה הנ

ה. נה םא שה ל ים וש ני ם שה ה, הי זל יענ לה גי הי ו של שה כש ים. ענ יו יהמי יהמה

דוש קה ה הנ שה ינו, עה ני ך שה א כה לה י? אל דנ ל שנ י אי ני ר אמ מנ םא אה ו ל שה כש ד ענ ענ יענ של מי שש ה מנ י. מנ דנ ל שנ י אי ני יו אמ לה ר אי םאמל י ונ
ם. הל ים בה אי מה טש ים, ני מולי םא ני ל ם של ל אותה כה ה, וש טה מנ ים לש דושי ם קש ינה אי ים של תוני חש ים תנ רי תה רוך הוא  כש בה

ים אי מה טש ני ך  שום כה ר, ומי םא יותי ל "ת וש לל י"ן דה ם שי הל ה בה אל רש ני ם? של הל ייש בה שום של רי ה הה ם. ומה הל ים בה שומי ורש
ם רםשל ם יו"ד, הה הל ה בה לל גנ תש ה, ומי ינה כי שש י הנ פי נש כנ ים לש סי נה כש ני לו, וש אי ים מי אי ים יוצש מולי ני ר של חנ ם. אנ הל ים בה קי בה דש ני ם וש הל בה

י. דנ ל שנ י אי ני ה אמ זל תוב בה ן כה ל כי ענ ם, וש לי יום שה קי ים בש מי לה שש ני "י, וש דנ ם שנ הל ם בה שה רש ני ם, וש לי שה ית הנ רי בש דוש, אות הנ קה הנ

ייה הש ך, ול מש צש ת ענ "ת. מול אל לל דה י"ן וש ל שי ם של רםשל ה בה רה סי ת אות חמ עי כה ם. של לי ים. שה מי ייה תה הש י ול ננ פה לש ך  לי הנ תש הי
י דנ ל שנ אי תוב (בראשית כח) וש כה ה, של זל ם הנ שי ך בנ רי בה תש הי אוי לש ה, רה זל ם הנ רםשל הוא בה י של ל יו"ד. ומי ם של רםשל ם בה לי שה

ך. ך אותש רי בה יש

כםל הנ ים, וש תוני חש תנ ים הנ רי תה כש ל הנ ל כה ט ענ שולי כות, הוא של רה בש אות הנ יוצש נו  מל מי הוא של י? הנ דנ ל שנ ה אי ה זל מנ
םא ל וש נו  מל ים מי קי חמ רנ תש ים מי דושי ם קש ינה אי ם של ל אותה מול, כה ני י של ך, מי שום כה ים. מי עי זש עש דנ זש ומי תו  אה רש יי ים מי די פוחמ
ם ל אותה גו'. [כה ים וש יקי די ם צנ כגלה ך  מי ענ תוב (ישעיה ס) וש כה נםם, של יהי גי ד לנ םא יורי ל א של לה םא עוד, אל ל ים בו, וש טי שולש
א רה קש ני הוא של א הנ לה זו אל ץ הנ רל אה ת הה ש אל ין יורי אי ץ, של רל שו אה ירש ם יי עולה ך לש שום כה ים, ומי יקי די ים צנ אי רה קש מולו ני ני של

גו'] ץ וש רל שו אה ירש ם יי עולה ים לש יקי די ם צנ ך כגלה מי ענ ך, וש ף כה יק. אנ די צנ

לו לה ים הנ רי בה דש ת הנ מםענ אל שש י לי אתי בה י של קי לש י חל רי שש א, אנ בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ם בה יכל רי שש א, אנ בה י אנ בי ר רנ מנ אה
א רה קש ה יי זל י וש ני ה' אה ר לנ םאמנ ה י תוב (שם מד) זל ם כה יכל לי דוש. עמ קה לוהנ הנ אל י הה ני ם בש כל ים, כגלש דושי ם קש כל ם. כגלש יכל פי מי
יון, לש על הה דוש  קה הנ ך  לל מל שור בנ קה חוז וש ם אה כל ד מי חה ל אל ה. כה נל כנ ל יש אי רה שש ם יי שי ה' ובש לנ תםב יהדו  כש יי ה  זל עמקםב וש ם ינ שי בש
ל טנ ל הנ ן של מה ן הנ ים מי לי יהה אוכש דולל גש ים, של יי חנ ץ הנ רל את אל רי קש ני ץ של רל אה ה הה אותה ים מי ני גי ים מה ני מג ים מש דולי ם גש תל אנ וש

הנקהדוש.

ך י לה תוב (שם) אי כה לו. וש םאכי ת י עי ך בה יי רנ שה ים וש ן חורי ך בל כי לש מנ ץ של רל יך אל רי שש ר, (קהלת י) אנ מנ אה ר וש חי ח אנ תנ פה
יך רי שש תוב אנ כה של הו  ים. זל שי םא קה ל ית, וש די דה ים המ שי קה לו  לה ים הנ סוקי פש לו. הנ םאכי ר י בםקל בנ ך  יי רנ שה ר וש ענ נה ך  כי לש מנ ץ של רל אל
יהה לל עה ים, וש יי חנ ץ הנ רל את אל רי קש ך ני שום כה ה, ומי לה עש מנ לש ים של יי חנ ם הנ ל אותה ל כה ת ענ טל שולל ה של לה עש מנ לש ץ של רל אה ץ - זו הה רל אל
ם חל ה לל ל בה םאכנ נגת ת כי סש מי םא בש ר ל של ץ אמ רל תוב אל כה יד. וש מי ה תה ש אםתה יך דםרי להל ר ה' אל של ץ אמ רל תוב (דברים יא) אל כה
דוש קה ה הנ ים, זל ן חורי ך בל כי לש מנ תוב של כה שום של ה? מי מה ך לה ל כה כה יהק. וש דג מש ה, בי ר כםל בה סנ חש םא תל ה. ל ר כםל בה סנ חש םא תל ל

ל. אי רה שש י יי כםרי י בש ני ר (שמות ד) בש מנ אל נל מו של רוך הוא, כש בה

ם אתל רה תוב וקש כה ם, וש כל ילה לה הש ש תי יא קםדל ל הי ר (ויקרא כה) יובי מנ אל נל מו של ים? כש ן חורי ה בל ה זל ים, מנ ן חורי בל
ן תוב בל םא כה ל ין, וש ן חורי ר, בל םאמנ ם ת אי ין. וש ן חורי ך בל שום כה ל, ומי יובי ן הנ ה מי אה רות בה חי ל הנ י כה רי המ ץ, של רל אה רור בה דש

יות! הש יך לי רי יהה צה רות הה ן חי אי. בל דנ ונ ה בש ך זל רות - כה חי

ת קות אל שש הנ ן לש דל עי א מי ר יםצי הה נה תוב וש ז כה ה', אה רות יו"ד בש בש חנ תש מי של נו, כש דש מנ ה לה תומה סש הנ נו  תי נה שש מי א בש לה אל
ץ רל אל יך  רי שש ן אנ ל כי ענ ים. וש ן חורי תוב בל כה ך  שום כה ים, ומי רי בש חנ תש אי מי דנ א ונ לה ים, אל רי בש חנ תש מי של ר כש םאמנ ל ת אנ ן. וש גה הנ

צון. רה מות ובש לי שש ה, בי חה מש שי לו - בש םאכי ת י עי ך בה יי רנ שה ים, וש ן חורי ך בל כי לש מנ של

ה י עמבודה די ים עובש מי ענ ר הה אה צות שש רש ר אנ אה ל שש נו, כה דש מנ לה ה. של טה מנ לש ץ של רל אה ר - זו הה ענ נה ך  כי לש מנ ץ של רל ך אל י לה אי
ם י גנ יתי יי ר הה ענ (תהלים לז) ננ תוב בו  כה הוא של ם הנ כגלה ל לש ענ ם. ומי יהל לי ים עמ ני מג מש ים של ני גי ים מה דולי גש לי נו  תש ה, ני רה זה
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ם עולה ר. אוי לה ענ ך נה כי לש מנ ץ של רל ך אל י לה תוב אי ן כה ל כי ענ ם, וש ל עולה רו של ר אותו שה מנ ה אה זל סוק הנ פה נו, הנ דש מנ לה י. וש תי נש קנ זה
ת. רל חל שות אנ רה ק מי יוני י של מי ים כש קי לות, יונש גה ל בנ אי רה שש יי של ה. וכש זל ד הנ צנ הנ ק מי יוני של

ה מה חנ הנ ה של עה שה ינו, בש ני שה יום. של ל הנ ר של חי ן אנ מנ זש םא בי ל ר - וש בםקל יום. בנ ל הנ כה םא בש ל - וש לו  םאכי ר י בםקל בנ ך  יי רנ שה וש
ה? ת זל ם אל רנ י גה ם. מי עולה לוי בה ז תה גל רם ה הה חה נש מי ת הנ ענ שש ם. בי עולה לוי בה ז תה גל רם ש, הה מל של ים לנ די סוגש ים וש אי ת ובה חנ זורנ
ין דוש, אי קה ך הנ לל מל י הנ ני ים, בש יוני לש ים על דושי ת, קש מל אל י הה יקי די ם צנ תל אנ ר. וש ענ א ננ רה קש ני הוא של ר, הנ ענ נה ך  כי לש מנ שום של מי
ה' ים בנ קי בי דש ם הנ תל אנ תוב (דברים ד) וש ם כה יכל לי ה. עמ לה עש מנ לש דוש של קה קום הנ מה אותו הנ א מי לה ה, אל זל ד הנ צנ ן הנ ים מי קי יונש

יום. ם הנ כל ים כגלש יי ם חנ יכל להי אל

גו'. הו וש לי קש סנ יש הו ונ קי זש ענ יש גו', ונ מו וש רש כנ י לש ת דודי ירנ י שי ידי ידי א לי ה נה ירה שי ר, (ישעיה ה) אה מנ אה א וש בה י אנ בי ח רנ תנ פה
יות הש לי יך  רי יהה צה י? הה ידי ידי ה! לי חה יות תוכה הש לי יך  רי יהה צה ה? הה ירה תוב שי ה כה מה ן, לה בוני תש הי לש ייש  לו  לה ים הנ סוקי פש בנ
י אתי צה םא מה ל ה וש תורה ל הנ כה י בש תי לש כנ תנ סש ן? הי מל ן שה ן בל רל קל י בש ידי ידי יהה לי ם הה רל י. כל ת דודי ירנ תוב שי כה של מו  י, כש דודי לש
ל בה ה. אמ ך זל כה ה וש פל כםל יה הנ ה צורות, וש מה כנ ים בש רי בי חמ רו הנ אמ לו בי לה ים הנ סוקי פש ת הנ א אל לה ן. אל מל ן שה א בל רה קש ני קום של מה

ם. עולה א לה יהצה ם של רל יד טל א יהדי רה קש ני יד, וש יהה יהדי הה ק, של חה צש ה יי י - זל ידי ידי א לי ה נה ירה שי אה

יו, בי ם אה הה רה בש מול אנ ני ם של רל ה טל עמשה םא ננ ל רוך-הוא בו של דוש-בה קה ה לנ תה יש ה הה בה ה רנ בה המ ינו, אנ ני שה יד? של ה יהדי מה לה
ה רה שה ן, ה' לש בוני תש הי אן ייש לש םאת. כה ז "א הנ ה הי ה לה נה תש י ני רי ה המ רה שה ן לש כי ימו, וש לי שש הנ "א לש ה לו הי פה נוסש ם, וש לי א שה רה קש ני וש
יון לש א סוד על לה ר. אל כה יהה זה י הוא הה רי המ תםב, של כש יך לי רי יהה צה םא יו"ד? יו"ד הה ל "א וש ה הי מה ם לה הה רה בש אנ ל לש בה ה, אמ פל ה יה זל
"א ר. הי כה זה ל הנ ם של עולה יא הה הי ה של יונה לש על "א הה הי ל סוד מי טנ נה ה, וש לה עש מנ ה לש לה ם עה הה רה בש נו אנ לי צש תום אל יהה [הוא] סה הה
ה, לה עש מנ לש "א של הי ה בנ לה ם עה הה רה בש אנ ך  שום כה ה. ומי בה קי נש אי בנ דנ ונ זו  ר וש כה זה לויהה בנ תש ה, זו  תונה חש תנ "א הנ הי ה וש יונה לש על הה

ה. טה מנ לש "א של הי ה בנ דה ה יהרש רה שה וש

י זו. ומי ית הנ רי בש ס בנ ני כה הי יל לש חי תש יהה מנ הה ש, של מה מנ עמך  רש זנ  - ך  על רש זנ נו  דש מנ לה וש ך,  על רש ילה זנ הש יי תוב כםה  כה עוד, של
דוש ע קה זנ גל א מי םא בה ל שום של ק, מי דל ר צל א גי רה קש ייר ני גנ תש מי ר של גי ך הנ שום כה ס. ומי נה כש זו - ני ית הנ רי בש ס בנ ני כה הי יל לש חי תש מנ של
ש, מה מנ עמך  רש ך, זנ על רש ילה זנ הש כםה יי תוב בו  כה ך  שום כה ם. מי הה רה בש ה: אנ זל כה מו  ה - שש זל ס בה נה כש ני י של ן, מי ל כי ענ מולו. וש ני של
ה ידה זו מולי כםה הנ הנ מו של ה, כש טה מנ יד לש הולי ם לש הה רה בש אנ יהה לו לש ה, הה רה שה "א לש ה הי רה סש מש םא ני ם ל אי "א. וש ר לו הי סנ מש ני וש

לשמנטהה.

ם הוא יו"ד. הל א מי יהצה ה של ה, ומנ לה עש מנ ידו לש הולי ד וש י"ן ינחנ הי י הי תי רו שש בש חנ תש "א, הי ה הי רה שה ה לש רה סש מש ני ר של חנ אנ
י תוב (בראשית כא) כי ן כה ל כי ענ ט, וש שי פנ תש הי ר לש כה זה יל הנ חי תש אן מנ כה ר. מי כה ק, זה חה צש ל יי םאש של ר ך יו"ד אות הה שום כה מי
עמקםב ינ עמקםב, וש ינ ת לש מל ן אל תי תוב (מיכה ז) תי כה ה, של לה עש מנ יד לש ק הולי חה צש ך. יי םא בש ל ק וש חה צש יי ע. בש רנ ך זה א לש רי קה ק יי חה צש יי בש

כםל. ים הנ לי שש הי

הוא, ך  כה קו  לש א חל לה ם? אל הה רה בש אנ ד לש סל תוב חל י כה רי המ ונ ר,  םא יותי ל וש ז  חנ אל ה נל זל ם בה הה רה בש י אנ כי וש ר,  םאמנ ם ת אי וש
ם הה רה בש מול אנ םא ני ן ל ל כי ענ יל, וש חי תש אן מנ כה חוז ומי אן הוא אה יד - כה הולי ל לש בה ם. אמ עולה י הה ני ם בש ד עי סל ה חל שה עה שום של מי

נו. תי נה שש מי נוהו בש רש אנ , ובי י יהדוענ רי ר המ בה דה סוד הנ ה, וש נה ע שה שנ תי ים וש עי שש ן תי א בל לה אל

כםל ים הנ לי שש עמקםב הי ן ינ ל כי ענ ד, וש סל א חל רה קש ני יד, וש הולי קו ולש לש חל חםז לש אל א לל ה, יהצה של קה ין הנ די ק, הנ חה צש ך יי שום כה ומי
ם הל ן לה תנ ני ד של צנ הנ מות. מי לי שש יא הנ ה הי לה עש מנ ם לש קה לש חל ק לש חה צש יי ם וש הה רה בש ה אנ יזה חי אמ ד הה צנ ה. מי זל ד הנ צנ הנ ה ומי זל ד הנ צנ הנ מי
זו חש אל נל ר. בו  אה פה תש אל ך  ר בש של ל אמ אי רה שש תוב (ישעיה מט) יי ן כה ל כי ענ וש מות.  לי יא שש ה הי לה עש מנ ה לש טה מנ לש יד מי הולי לש

ה. טה מנ ה ומי לה עש מנ ים מי ני וה גש הנ

ר, כה יד זה הולי א לש רה קש ה ני זל אי. של דנ ה ונ ירה י. שי ידי ידי א לי ה נה ירה שי תוב (שם ה) אה כה ה, של ירה אן שי תוב כה ן כה ל כי ענ וש
ר (ירמיה מנ אל נל ם, של הה רה בש ה אנ י - זל ידי ידי א לי ה נה ירה שי ה] אה ים, [זל רי ייש אומש ם. וש עולה םא לה יהב ם של רל יד טל א יהדי רה קש י ני רי המ של
ך ק - כה חה צש ה יי זל נו של רש מנ אה ה של ל] מנ ל [ענ בה ה. אמ זל ק הנ לל חי ת הנ לנ חמ ל ננ ה של שה רג ש יש ם יהרנ הה רה בש אנ י. וש יתי בי י בש ידי ידי ה לי יא) מנ

ה. זל

י - ידי די דום. יש אה ח וש י צנ תוב (שיר ה) דודי כה י, של א דודי רה קש ני רוך הוא של דוש בה קה ה הנ מו - זל רש כנ י לש ת דודי ירנ שי
י. ידי ידי יהה לי ם הה רל תוב כל כה ם, של רל ע כל טנ נו ני מל ר, ומי כה י, זה דודי ז בש אוחי

ה ן, מנ רל קל ר בש מנ אה ר וש זנ ע? חה טנ ה ני מל ה ובנ זל ם הנ רל כל א הנ ה יהצה מל א בנ לה ן? אל מל ן שה ן בל רל קל ה בש ה זל ן, מנ מל ן שה ן בל רל קל בש
ן א בל רה קש ני ר של כה זה אותו הנ ה בש חוזה זו אמ ן הנ רל קל הנ יל. וש חי תש ל מנ יובי ן הנ רל קל ל. בש יובי ן הנ רל קל תוב (יהושע ו) בש כה ן? של רל ה קל זל

שהמלן.

יק לי דש הנ ה לש לה דג ן וגש מל ענ של ם שופי שה מי ן, של מל ד. של חה ר אל בה ם דה יהל ני ים, ושש ן חורי ר בל מנ אל נל מו של ן? כש מל ן שה ה בל ה זל מנ
ל נוטי ד של אורות, ענ ים מש יקי לי דש ים ומנ אי יוצש ים וש עי לו שופש לה ה הנ חה שש מי הנ ן וש מל של הנ ן. וש מל ן שה ך בל שום כה אורות, ומי מש הנ
ן ל כי ענ ן, וש רל קל א בש לה כות אל לש מנ ת הנ יחנ שי ין מש ך אי שום כה ל. מי יובי ן הנ רל א קל רה קש ה ני זל ה. וש זל ן הנ רל קל ס אותו הנ כוני אותו וש

ז בו. חנ אל נל ן וש רל קל ח בש שנ מש ני ד, של וי כות דה לש ה מנ כה שש מש ני

ל ת כה קו אל לש חל נו ומי מל יר מי סי הי הו - של לי קש סנ יש ים. ונ די דה צש ל הנ ת כה ה אל יפה קי מנ זו של ת הנ ענ בנ טנ הו - כנ קי לש סנ יש הו ונ קי זש ענ יש ונ
ם רל כל ן] הנ רל קל ת [הנ ח לו אל קנ הוא לה ים. וש תוני חש תנ ים הנ רי תה כש ם הנ ל אותה ים, כה ני גי מה ם הנ ל אותה ים, כה דולי ים גש רי ם שה אותה
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תו. לה חמ ל ננ בל עמקםב חל מו ינ ק ה' ענ לל י חי תוב (דברים לב) כי כה קו, של לש חל ה לש זל הנ

"א. הי תוב בש ם"ה כה ת. כגל מל ע אל רנ ק כגלה זל שורי יך  תי עש טנ נש י  נםכי אה וש ר (ירמיה ב)  מנ אל נל של מו  ק - כש רי שם הו  עי טה יי ונ
ילה הש תוב כםה יי כה נו של יש אי. הנ דנ ת ונ מל ע אל רנ ת. כגלה זל מל ע אל רנ א זל ה יהצה זל ה, ומי לה עש מנ יד לש הולי ם לש הה רה בש יל אנ חי תש אן הי כה מי
סוק (ישעיה ה) פה זו. סוף הנ ה הנ דושה קש ה הנ שה רג יש ת הנ שו אל יהרש ל של אי רה שש ל יי ם של קה לש י חל רי שש ד. אנ חה ר אל בה כםל דה הנ ך, וש על רש זנ
ב. בו יהרוץ גה שש ני יק וש די ם ה' בו יהרוץ צנ ל עםז שי דנ גש ר (משלי יח) מי מנ אל נל מו של ל? כש דה גש ה מי ה זל תוכו. מנ ל בש דה גש ן מי בל יי - ונ

אי. דנ יק ונ די צנ

ה ק. מנ דל צל י  עמרי י שנ לי חו  תש פי (תהלים קיח)  ר  מנ אל נל של מו  כש ק,  דל צל ל הנ ר של ענ שנ ה הנ זל  - ב בו  צי חה ב  ילקל ם  גנ וש
ה, זל ן הנ בה רש קה לנ נו  ת בש יב אל רי קש מנ י של ם. ומי יהל ני שש ה לי זוכל וש ם  יהל ני שש ס בי נה כש ני מול,  ני ל של אי רה שש יי ן  בל ל  כה נו? של יעי מי שש מנ
י יתי רי םא בש ם ל תוב (ירמיה לג) אי כה ץ, של רל אה ם וה יי מנ ים שה מי יש קנ תש מי זו  אות הנ ל הה ענ דוש. וש קה ם הנ שי לנ יס אותו  ני כש מנ
רוך הוא דוש בה קה ת הנ אות אל רש כםל, לי ה לנ כה ה זה זל א הנ לולה הי ל הנ ענ י. ובנ תי מש םא שה ץ ל רל אה ם וה יי מנ קות שה ה חג לה יש לה ם וה יומה

ה. זל יום הנ ים בנ ני פה ים בש ני פה

יו (ישעיה מג) לה אנו עה רה ך, קה ד לש נולנ ה של זל ן הנ בי הנ נו. וש מה ך עי קש לש י חל רי שש אנ ה, וש זל יום הנ ינו לנ כי זה נו של קי לש י חל רי שש אנ
א בה י אנ בי ת רנ אל וו  גו'. לי י ה' וש מודי לי ך  יי ננ ל בה כה תוב (שם נד) וש כה יו. וש יתי ף עמשי יו אנ תי רש צנ גו', יש י וש מי שש א בי רה קש ני כםל הנ

ין. ילי ה מי לשה שש

ה ר, מנ מנ ה. אה וה צש מי יום הנ ת קי יים אל קי שום של ה מי ל זל כה ה לש כה ך זה לש חנ של רי אה מש ה הנ זל א הנ לולה הי ל הנ ענ רו לו, בנ מש אה
אשון רי ן הה בי ה הנ זל ה, וש י אותה אתי שה נה ים, וש ני י בה לי ת בש הוא מי ה, וש תה יש י הה חי ת אה של י, אי תי שש יש, אי אי ר אותו הה מנ יא? אה הי
ר י בנ ידי ה הוא אי זל י, וש ידי א לו אי רה ה קש אה לש הה אן וה כה ר לו, מי מנ ר. אה טנ פש ני י של חי ם אה שי י לו בש אתי רה קה ה, וש נה מל י מי יהה לי הה של

כו. רש דנ ך לש לנ הה א וש בה י אנ בי ם רנ ך אותה רנ עמקםב. בי ינ

עון, מש י שי בי י רנ ני פש יהה לי ד הה חה עון. יום אל מש י שי בי רנ ר לש ד לומנ חנ ר, ופה זה עה לש י אל בי י רנ ני פש ים לי רי בה דש ר הנ די א, סי ר בה של אמ כנ
ך? תה י אי יתי רי ה בש ני י הי ני אמםר אמ ים לי להי אל תו  ר אי בי דנ יש ונ יו  נה ל פה ם ענ רה בש פםל אנ יי ונ תוב  כה של הו  עון, מנ מש י שי בי ר רנ מנ אה וש
ה ני י הי ני ד. אמ חנ םא פה ל וש יומו  קי ד בש מנ מול, עה ני ר של חנ מו. אנ ר עי בי דנ יו ומש נה ל פה ל ענ יהה נופי מול, הה םא ני ל ד של ענ ע של מה שש מנ

הול. מו מה צש ת ענ א אל צה מה ך, של תה י אי יתי רי בש

ר לו, מנ ה? אה זל י בה תי עש מנ שה ים של לי עג מש ים הנ רי בה דש ם הנ אותה יו מי נה פה ר לש אםמנ ר של י מנ ני פש ם נוחנ לי א, אי בה י אנ בי ר לו רנ מנ אה
א ירה םא יי ה ל עה ה רה מועה שש לום, (תהלים קיב) מי שה ס וש ר לו, חנ מנ י. אה ל יהדי שו ענ נש עה םא יי ל ד של י פוחי ני ר לו, אמ מנ מםר. אה אל

ים. רי בה דש ם הנ ל אותה ת כה יו אל נה פה ר לש די סי ה, וש עמשל מנ ר לו הנ פי ה'. סי טוחנ בנ י בה בי כון לי נה

ל כה של יך  לל י עה ני רנ ם? גוזש תה אותה רש מנ םא אה ל וש ך  לש צש ים אל מוני טש יו  הה לו  לה ים הנ לי עג מש ים הנ רי בה דש ל הנ י כה כי ר לו, וש מנ אה
עמשות? ך לנ ל יהדש אי יות לש הש יו בי לה עה בש ע טוב מי ננ מש ל תי תוב (משלי ג) אנ םא כה ל ח, וש כנ שש תי ד וש מנ לש לו תי לה ים הנ יהמי ים הנ לשי שש

ים. רי בי חמ ין הנ ל] בי בל בה לו בש גש יי ל [וש בל בה לו לש גש זו יי ה הנ תורה בנ י של ני רנ ר, גוזש מנ יהה. אה ך הה כה וש

ר מנ יך. אה נל פה צוי בש ך מה בש פוס לי ר לו, דש מנ עון, אה מש י שי בי ה אותו רנ אה ד רה חה א. יום אל בה י אנ בי ל רנ תו של עש ה דנ שה לש חה
ם יהל יני לו בי גנ תש ים הי רי בה דש שום של א מי לה שו, אל נש על נל לום של שה ס וש ר לו, חנ מנ ם! אה הל לה ל של א ענ לה י הוא, אל לי ל של םא ענ לו, ל
ין י אי רי המ ם, של תוכה ים בש רי בה דש הנ סו  כנ תש יי ים] וש קי תש מנ תש ים, [ומי כי רה דש ם הנ אותה דו  מש לש יי ים, וש רי בי חמ ין הנ בי לש לו  גש ך. יי ל כה כה

ים. רי בה דש ים הנ לי גנ תש ינו מי ל יהדי ענ נו, וש מה ים עי כי סש רוך הוא הי דוש בה קה י הנ רי המ ינו, של יני א בי לה ים אל לי גנ תש ים מי רי בה דש הנ

ל יז ענ רי כש הנ הוא לש רוך  בה דוש  קה יד הנ תי גו'. עה וש ך  ר אורל חנ שנ ע כנ קנ בה ז יי תוב (ישעיה נח) אה י, כה י יוסי בי ר רנ מנ אה
ך. פל סש בוד ה' ינאנ ך כש קל דש יך צי נל פה ך לש לנ הה ח וש מה צש ה תי רה הי ך מש תש כה רג אמ ך ונ ר אורל חנ שנ ע כנ קנ בה ז יי ר, אה םאמנ י יו וש נה בה

פרשת וירא אליו

ים ני צה ני נו. הנ צי רש אנ ע בש מנ שש תור ני קול הנ וש יענ  גי יר הי מי זה ת הנ ץ עי רל אה בה או  רש ים ני ני צה ני ח, (שיר ב) הנ תנ יהיא פה י חי בי רנ
ה יאה םא הוצי ל ץ, וש רל אה יהה בה כםל הה הנ ה, וש אוי לה רה כםחנ של ל הנ ץ כה רל אה ן בה תנ ם, נה עולה ת הה "ה אל בה קה א הנ רה בה של ץ, כש רל אה או בה רש ני
ת ה אל תה לש גי ץ  רל אה הה וש ם,  עולה את] בה צי לה אוי [ד"א  כםל רה ם, הנ דה א אה רה בש ני ן של יוה כי ם.  דה א אה רה בש ני ד של ענ ם  עולה רות בה פי

ה. דו בה קש פש ני ה של כםחה ה וש יהה רותל פי

ם רל ה טל דל שה יחנ הנ כםל שי תוב (בראשית ב) וש כה הו של ם. זל דה א אה בה ד של ץ ענ רל אה נו כםחות לה תש םא נה ם ל יי מנ שה ה הנ מו זל כש
ה. מה דה אמ ת הה עמבםד אל ן לנ יי ם אנ דה אה ץ וש רל אה ל הה ים ענ להי יר ה' אל טי מש םא הי י ל ח כי מה צש ם יי רל ה טל דל שה ב הנ של ל עי כה ץ וש רל אה ילה בה הש יי
ן, יי ם אנ דה אה שום של ץ מי רל אה ל הה ירו ענ טי מש םא הי ל בו, של כש ענ תש ם הי יי מנ שה הנ לו, וש גנ תש םא הי ל דות וש ם תולה ל אותה ה כה רו בה תש תנ סש ני
כםחות ל הנ כה ץ, וש רל אה בה או  רש ים ני ני צה ני יהד הנ ם, מי דה ה אה אה רש ני ן של יוה לו. כי לה גש ב בי כי ענ תש כםל הי הנ א, וש רה בש םא ני ל א וש צה מש םא ני ל של

ה. נו בה תש ני לו וש גנ תש רו, הי תש סש ני של

ם. דה א אה רה בש םא ני ל ד של א ענ צה מש םא ני ל ה של "ה מנ בה קה י הנ ני פש ר לי מי זנ חות לש בה שש תי קון הנ ן תי קי תנ תש הי , של יענ גי יר הי מי זה ת הנ עי
א צה מש םא ני ל "ה של בה קה ה] הנ שה עה רוך הוא [ד"א של דוש בה קה ל הנ ר של בה ל] דה ה] [כה י [זל רי המ נו, של צי רש אנ ע בש מנ שש תור ני קול הנ וש

א. צה מש כםל ני ם, הנ דה א אה צה מש ני ן של יוה ם. כי דה א אה רה בש ני ד של ם ענ עולה בה

ה מה דה אמ ה הה רורה תוב (בראשית ג) אמ כה של הו  ץ. זל רל אה ה הה לה לש קנ תש הי וש ם  עולה הה ק מי לי תנ סש כםל הי א, הנ טה חה ר של חנ אנ



169

ך. יחנ לה מי צש ר תנ דנ רש דנ קוץ וש תוב וש כה גו', וש ך וש ה לה ת כםחה ף תי םא תםסי ה ל מה דה אמ ת הה עמבםד אל י תנ כתוב כי גו', וש ך וש עמבורל בנ

י ני או בש לה. בה הר תוך אה ל בש גנ תש יי ר ונ כה שש יי ן ונ יי ינ ן הנ תש מי יישש ך, ונ ר כה חנ ם. אנ עולה ירות בה צי ים ופש מי דג רש ן קנ קי תי א נםחנ וש בה
א בה של ד  ענ ים  די עומש יו  הה וש ם,  קםדל מי כש ם]  עולה הה ל  [של ץ  רל אה הה אות  בש צי קו  לש תנ סש הי וש "ה,  בה קה הנ י  ני פש לי או  טש חה וש ם  עולה הה

ם. הה רה בש אנ

ת ץ. עי רל אה אות בה בה צש ל הנ כה לו  גנ תש הי וש נו  קש תנ תש ץ, הי רל אה בה או  רש ני ים  ני צה ני יהד הנ ם], מי עולה [לה ם  הה רה בש א אנ בה ן של יוה כי
מול, ני ם וש הה רה בש אנ ה בו בש אה צש מש ית ני רי בש ן של מנ זש יענ אותו הנ גי הי ן של יוה מול. כי "ה לה בה קה ר לו הנ מנ אה ה של עה שה , בש יענ גי יר הי מי זה הנ
יו לה א אי יירה תוב ונ כה הו של לות בו. זל גנ תש הי יהה בש "ה הה בה קה ר הנ בנ ם, ודש עולה יים הה קנ תש הי ה, וש זל סוק הנ פה ל הנ יים בו כה קנ תש ז הי אה

ה'.

א לה אל מו  ר עי בי םא די מול, ל םא ני ל ד של ענ ם. של הה רה בש מול אנ ני ר של חנ ה] אנ עה שה ה [בש זל סוק הנ פה ח הנ תנ ר פה זה עה לש י אל בי רנ
ים ני צה ני יהד הנ מול, מי ני ן של יוה ה. כי גה רש דנ הנ ה  ל אותה יהמות ענ קנ יו  םא הה יונות ל לש על גות הה רה דש הנ וש ה,  תונה חש ה תנ גה רש דנ תוך  מי
לו יענ - אי גי יר הי מי זה ת הנ זו. עי ה הנ תונה חש תנ ה הנ גה רש דנ ה הנ ינה קי תש הי ה וש יאה הוצי תונות של חש תנ גות הנ רה דש לו הנ ץ. אי רל אה או בה רש ני
ע, מנ שש אותו קול ני כםל, וש ל הנ י של ימי ני תוך אותו פש א מי יוצי הו קול של נו - זל צי רש אנ ע בש מנ שש תור ני קול הנ ה. וש לה רש עה י הה פי נש ענ

מות. לי ה שש ה לה עושל ר וש בי דנ ר לש בה ר דה גוזי ה קול של זל וש

מול ני ר] של חנ ן [אנ יוה נו. כי רש מנ אה י של פי זו כש ה הנ גה רש דנ א הנ לה יו אל לה ה עה תה יש םא הה ם ל הה רה בש מול אנ םא ני ל ד של ענ ה של אי םא רש ב
ר אן יותי ח כה בנ של ה הנ ז מה ם אה רה בש אנ ם לש אי ם? של רה בש ל אנ א ה' אל יירה תוב ונ םא כה י ל רי המ י? של מי יו ה'. לש לה א אי יירה תוב? ונ ה כה מנ
גהה רש ה דנ אותה יו ה' - לש לה א אי יירה ר הוא. ונ תה סש א סוד ני לה ם? אל רה בש ל אנ א ה' אל יירה תוב ונ כה מול של םא ני ל ד של ה ענ לה חה תש הנ בנ מי
מו. ר עי בי די של בור כש די ר בנ בי חנ תש הי קול וש ה הנ לה גנ תש ת הי עי כה מול. של םא ני ל ד של ה ענ זל ם לה קםדל יהה מי םא הה ל ה של מו, מנ ה עי רה בש די של
ה גה רש דנ ל הנ רויות ענ גות שש רה דש ל הנ כה ה של מה כש חה ת הנ ה אל לה אן גי א כה לה י. אל ה מי לה םא גי ל הוא - וש ל. וש אםהל ח הה תנ ב פל הוא יםשי וש

ם. הה רה בש מול אנ ני ר של חנ זו אנ ה הנ תונה חש תנ הנ

ח תנ ב פל הו"א יםשי ה בו. וש לל גנ תש בור ומי די ר בנ בי חנ תש הי ע של מנ שש ני קול של סוד של הו הנ יו ה' - זל לה א אי יירה ה, ונ אי םא רש ב
ק בנ דש ם ני הה רה בש אנ ה של גה רש דנ ין, הנ יהמי ר הנ י הואנ רי המ יום, של חםם הנ יו. כש לה יר עה אי הה ד לש מנ עה יון של לש על ם הה עולה הו הה ל - זל אםהל הה

ה. ד זל גל נל ה כש ל זל ה של שוקה תש ה בי גה רש דנ ה לש גה רש ת דנ בל רל קה תש מי ה של עה שה יום - בש חםם הנ ר כש חי ר אנ בה בו. דה

ה תה רש שה ה, וש לה גנ תש כםל הי מול, הנ ני ן של יוה טום. כי יהה אה ם, הה הה רה בש מול אנ םא ני ל ד של א, ענ בה י אנ בי ר רנ מנ יו. אה לה א אי יירה ונ
ל ה ענ שורל יון של לש על ם הה עולה הה הו  הוא - זל ל. וש אםהל ח הה תנ ב פל הוא יםשי ה, וש אי םא רש אוי. ב רה מות כה לי שש ה בי ינה כי יו שש לה עה

רות בו. שש ד לי חה יק אל די ל צנ תו של שוקה תש ן של מנ זש יום, בי חםם הנ י? כש תנ ימה ה. אי זל תון הנ חש תנ ם הנ עולה

ק חה צש ם יי הה רה בש לו אנ ים? אי שי נה ה אמ לשה ם שש י הי יו. מי לה ים עה בי צה ים ני שי נה ה אמ לשה ה שש ני הי א וש ינרש יו ונ ינה א עי שה יי יהד - ונ מי
ם. אתה רה קש ץ לי יהרה א ונ ינרש ז - ונ אה ית. וש זוני ני ם] וש עולה סוד הה ת [יש קל יא יונל ם הי הל זו, ומי ה הנ גה רש דנ ל הנ ים ענ די עומש עמקםב, של ינ וש
ם הל ין לה קי תש הנ ה, לש צה רש חו אה תנ שש יי ם. ונ יהל רי חמ ך אנ שי מה הי ה לש תה וה דש חל ם וש הל ר בה בי חנ תש הי זו לש ה הנ תונה חש תנ ה הנ גה רש דנ ת הנ שוקנ תש של

כיסיא.

הוא ב של ל גנ ף ענ אנ בות. וש אה מו הה יון כש לש על א הה סי כי הנ ד מי חה מוד אל ך ענ לל מל ד הנ וי ת דה ה אל שה "ה עה בה קה ה, הנ אי םא רש ב
כות לש מנ ת הנ ל אל טנ ך נה כה יון, ולש לש על א הה סי כי ן בנ קי תנ תש הי ד לש חה מוד אל ם הוא ענ הל ר בה בי חנ תש מי ן של מנ זש ל בי בה ם, אמ יהל לי א אמ סי כי

ר. מנ אל י נל רי המ ם, ונ הל ר בה בי חנ תש הי ים לש ני ע שה בנ ך של לל מל ד הנ וי רון דה בש חל בש

א תה פש תוסל

ל ה ענ צה עי ן לו  תנ נה שום של א מי לה ר? אל חי קום אנ מה םא בש ל א וש רי מש י מנ לני אי ה בש מה א. לה רי מש י מנ לני אי יו ה' בש לה א אי יירה ונ
ר: ני ר לו עה מנ יו. אה רה בי ם חמ ך עי לי מה הי ם לש הה רה בש ך אנ לנ מול, הה הי ם לש הה רה בש אנ "ה לש בה קה ר הנ מנ אה ה של עה שה לו. בש ה של ילה מי ית הנ רי בש

ך? מש צש ענ יק לש עי ה מי תה אנ ה, וש נה ים שה עי שש ן תי ה בל תה אנ

ל ר ענ בנ עה ב של עה אותו רה ש, וש אי ן הה שנ בש תוך כי ים לש די שש כנ ך הנ קו אותש רש זה יום של ת הנ תה אל רש כנ זה א: המ רי מש ר לו מנ מנ אה
ם יהל רי חמ אנ פו  דש רה ים של כי לה ם מש אותה וש ה,  מה יש רה צש ם מי רה בש ד אנ יירל ונ ץ  רל אה ב בה עה י רה הי יש ונ תוב (בראשית יב)  כה ם, של עולה הה
ך! בונש ת רי ונ צש ת מי ה אל עמשי ע? קום ונ רנ ך  עמשות לש לנ יש  םא יהכםל אי ל כםל וש הנ מי ך  יל אותש צי "ה הי בה קה הנ ם, וש יתה אותה כי הי וש
הו זל ך. וש לש ין של רי טי לש פנ א בנ לה יו אל לה ה עה לל גנ תש י מי יני אי יך  יל מול, חנ הי ה לש צה עי לו  תה  תנ ה נה תה א, אנ רי מש "ה: מנ בה קה ר לו הנ מנ אה

א). תה פש תוסל אן הנ ד כה א. (ענ רי מש י מנ לני אי תוב בש כה של

ם לה עש נל ש הנ רה דש מי

ה מה שה ינו, נש בותי נו רנ גו'. שה ך וש מל ק שש ן תורנ מל ים של יך טובי נל מה יחנ שש רי ה, (שיר א) לש זל סוק הנ פה חו בנ תש ינו פה בותי רנ
ה. ר אותה קי בנ "ה מש בה קה נו, הנ רש מנ אה יון של לש ר על אותו זםהנ ת בש דל עומל יענ וש קי רה ץ לה רל אה הה ה מי עולה ה של עה שה ם, בש דה אה ן הה ל בל זו של

בוד, כה ת הנ יננ כי קום שש מש ת בי דל עומל ן של יוה ים, כי יקי די צנ ת הנ מנ שש ל ני אי, כה ר יוחנ עון בנ מש י שי בי ר רנ מנ ע, אה מנ שש םא תי ב
לו ימו  די קש הנ וש א,  בה יק של די צנ י הנ לוני ת פש אל רו  קש ובנ כו  ם: לש הל ר לה אומי בות וש אה א לה "ה קורי בה קה ת, הנ בל של אויהה לה רש של
אות רש אוי לי ן רה בי ן. הנ בי ת הנ אות אל רש ת לי כל לל א לה בה אנ אוי לש םא רה ם, ל עולה בון הה ים: רי רי ם אומש הי וש י.  מי שש לום מי שה

יו. בי ת אה רםש אל דש לי אות וש רה הי ולש



170

א בה יק של די צנ י הנ לוני י פש ני דו] פש מש ל [לנ בי קנ וש ך  ים, לי ני ר בה ענ צנ ך  יהה לש הה ה של תה ר לו: אנ אומי עמקםב וש ינ א לש הוא קורי וש
י. שי קש בנ א מש לה ש, אל קי בנ ר מש מנ אל םא נל ה. ל לה עמקםב סל יך ינ נל י פה שי קש בנ תוב (תהלים כד) מש כה הו של ך. זל מש ך עי לי י אי ני אמ אן, ונ כה לש

גו'. ו וש שה ה דור דםרש תוב זל כה ע, של מה שש סוק מנ פה םאש הנ ר יהיא, מי י חי בי ר רנ מנ אה

יההו, לי י אי בי א דש נה ן תה כי בוד. וש כה א הנ סי ינו הוא כי בי עמקםב אה א), ינ יבה יהיא (נ"א עמקי י חי בי ר רנ מנ עמקםב אה י ינ בי ר רנ מנ אה
"ה בה קה ת הנ רנ ית כה רי ינעמקוב. בש י  יתי רי ת בש י אל תי רש כנ זה וש תוב (ויקרא כו)  כנ מו, של צש י ענ ני פש א בי סי הוא כי ינו  בי עמקםב אה ינ

אשון. רי ן הה ט מי רה בוד, פש כה א הנ סי ה לו כי שה עה יו, של בותה ל אמ כה ר מי דו יותי בנ עמקםב לש ינ לש

ר לו, מנ ק? אה ר עוסי ה מנ מל ר לו, בנ מנ אה א וש יבה י עמקי בי יו רנ לה א אי ה. בה תורה ק בנ יהה עוסי הה ב וש יהה יושי ר הה זל יעל לי י אל בי רנ
ה לו שה עה ינו של בי עמקםב אה ה ינ ם? זל לי חי נש בוד ינ א כה סי הו כי ם. מנ לי חי נש בוד ינ א כה סי כי תוב (שמואל-א ב) וש כה ה של זל סוק הנ פה בנ
ה רואה של ש, וכש חםדל וש ש  חםדל םאש  ל ר כה בש מו  עי ך  "ה הולי בה קה הנ יק, וש די צנ ת הנ מנ שש ד ני ענ ה בש ל תורה בי קנ לש דו  בנ בוד לש א כה סי כי
תוב (תהלים כה הו של זל "ה. וש בה קה י הנ ני פש ה לי וה חמ תנ שש ת ומי כל רל בה בונו, מש ת רי יננ כי ל שש יהה של רש לנ קש פנ סש אנ בוד הה ת כש ה אל מה שה נש הנ

ת ה'. י אל שי פש י ננ כי רש קד) בה

ל כה גו'  וש אםד  מש תה  לש דנ גה י  להנ אל ת: ה'  רל אומל וש ת  חנ ה פותנ מה שה נש הנ וש יו,  לה עה ד  עומי "ה  בה קה א, הנ יבה עמקי י  בי רנ ר  מנ אה
ת אותו חנ בנ שנ א מש לה ד, אל בנ לש םא זו בי ל א, וש יבה י עמקי בי ר רנ מנ עוד אה גו'. וש ים וש אי טה מו חנ תנ ר יי אומי יום של סי ד הנ ה, ענ שה רה פה הנ

גו'. י וש בנ רה ל קש כה ת ה' וש י אל שי פש י ננ כי רש ר (שם קג) בה אומי ה, וש זל ם הנ עולה ר בה אה שש ני גוף של ל הנ ענ

ה ה זל עמקםב. מנ ה ינ א. זל רי מש י מנ לני אי יו ה' בש לה א אי יירה תוב ונ כה ה של זל סוק הנ פה הנ ה? מי נו זל ן לה יי ננ ך. מי "ה הולי בה קה הנ וש
ם יי אתנ יהא מה רי טש ימנ גי א בש רי מש ק, מנ חה צש יי י  בי ר רנ מנ א. אה סי הוא כי וש ן,  דל עי מות מי ם עולה יי אתנ מה ש  יהרנ שום של א? מי רי מש מנ
הוא ת של חנ אנ ים וש מוני יו, ושש רש ת פי ים אל רי נםטש ם לש יי אתנ תוב (שיר ח) ומה כה ן, של דל ל עי ם של יי אתנ יהה. מה ת הה חנ אנ ים וש מוני שש

א. מרי א מנ רה קש ה ני ם זל ל שי ענ א. וש רי מש י מנ לני אי יו ה' בש לה א אי יירה א ונ רה קש ן ני כי לה א. וש סי כי

ל, אםהל ח הה תנ ב פל הוא יםשי עמקםב. וש יר ינ בי תוב אמ כה הו של קו, זל זש ר חה צונו לומנ י? רש לני אי ה בש ה זל ה, מנ הודה י יש בי ר רנ מנ אה
י מי י שש אי רש ם יי כל ה לה חה רש זה תוב (מלאכי ג) וש כה יום, של חםם הנ גו'. כש וש ך  לל הר אה י יהגור בש תוב (תהלים טו) ה' מי כה הו של זל

. יהה פל נה כש א בי פי רש ה ומנ קה דה ש צש מל של

ק, חה צש יי ם  הה רה בש בות, אנ אה ים הה עי שומש שום של "ה, ומי בה קה הנ ך  לנ ה הה עה שה ה  אותה אי, בש כנ זנ ן  ן בל נה י יוחה בי ר רנ מנ אה
תוב כה ה של מנ יו, מי לה ים עה די ם עומש הי לום, וש ים לו שה די קש הנ ם ולש מה ת עי כל לל עמקםב לה ינ ים מי עי יו, תובש לה ך אי "ה הולי בה קה הנ של
ק חה צש ם יי הה רה בש בות, אנ אה לו הה ים] אי די עומש ים [של שי נה ה אמ לשה יו. שש לה ים עה בי צה ים ני שי נה ה אמ לשה ה שש ני הי א וש ינרש יו ונ ינה א עי שה יי ונ
חו תנ שש יי ל ונ אםהל ח הה תנ פל ם מי אתה רה קש ץ לי יהרה א ונ ינרש ים. ונ עושי ה] של שה עה ים [של ים טובי עמשי או מנ רה יו וש לה ים עה די עומש עמקםב, של ינ וש

בות]. אה ן הה לו הי בוך [אי הי מות אמ ן עמלה ל כי תוב (שיר א) ענ כה הו של ם. זל מה בוד עי כה ת הנ יננ כי ה שש אה רה שום של ה, מי צה רש אנ

ינו, ני שה ם. של דה ל אה תו של ירה טי ת פש ענ שש ה בי זל סוק הנ פה חו בנ תש ינו פה בותי א, רנ רי מש י מנ לני אי יו ה' בש לה א אי יירה ר ונ חי ר אנ בה דה
ר טה פש םא ני ל גוף. וש ן הנ ת מי דל רל פה תש ה מי מה שה נש הנ דול, של גה ין הנ די ם הוא יום הנ דה ל אה תו של ירה טי ת פש ענ שש ה, בי הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ם ים עי אי י. ובה חה ם וה דה אה י הה ני אנ רש םא יי י ל תוב (שמות לג) כי כה של הו  ה. זל ינה כי שש ת הנ ה אל רואל ד של ם ענ עולה ן הה ם מי דה אה
ה יום - זל חםם הנ גו'. כש יו ה' וש לה א אי יירה תוב ונ כה הו של יק. זל די ל צנ תו של מה שש ל ני בי קנ ת לש רי שה י הנ כי אמ לש ה מנ לשה ה שש ינה כי שש הנ

גוף. ן הנ ה מי מה שה נש ת הנ יד אל רי פש הנ נור לש תנ ר כנ בועי ין הנ די יום הנ

ן יוה כי יו. וש פי ם בש יהל לי ה עמ הוא מודל ה, וש שה עה ה של יו מנ עמשה ים מנ רי קש בנ מש ים, הנ שי נה ה אמ לשה ה שש ני הי א וש ינרש יו ונ ינה א עי שה יי ונ
גוף ה הנ שה עה ה של ל מנ ה כה דה ונ תש מי ד של ם ענ ת שה דל עומל ה, וש יעה לי בש ית הנ ח בי תנ ד פל גוף ענ ן הנ את מי ך, יוצי ה כה ה רואה מה שה נש הנ של
ק, חה צש י יי בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה ה. של דונה קש ל פי ה ענ חה מי יהה ושש עמשל מנ ה בש חה מי יא שש יק הי די צנ ת הנ מנ שש ז ני אה ה. וש זל ם הנ עולה ה בה מה עי

א. בה ם הנ עולה ג בה ני ענ תש הי י לש די ל כש בל הוא הל ה של זל ם הנ עולה ן הה א מי צי י תי תנ ימה ה אי וה אנ תש יק מי די ל צנ תו של מה שש ני

נוס קש ת הורש ינו אל ימי יב לי הושי יהה, וש ת הה בה ב שנ רל יום על דול, אותו  גה ר הנ זל יעל לי י אל בי ה רנ לה חה של ינו, כש בותי נו רנ שה
ן יוה יהה. כי תו הה עש דנ ף בש טםרה מש ב של שנ חה תו של עש דנ ר בש בה ל דה בי קנ יהה מש םא הה הוא ל רות, וש תה סש ני קות וש ה לו עממג לל גנ יהה מש הה נו, וש בש

ים. יוני לש ע סודות על שנ תי ים וש מוני ה שש אה נו מי מל ל מי בי יו, קי לה ת עה בל ינשל תש יו מי בי ת אה ענ דנ ה של אה רה של

ם ר, עממםד שה מנ ר. אה ק לומנ סנ ר ופה זל יעל לי י אל בי ה רנ כה ים, בה יוני לש על ם הה יי מנ ים בנ בי רש עה תש מי של ש  יי י שנ ני בש אנ לש יענ  גי הי של כש
ך מש אי מםר לש אל ול ך  ר לו, לי מנ ם. אה עולה ן הה לף מי חמ ר לנ הי מנ י מש ני אמ ה של י רואל ני ר לו, אמ מנ ה? אה מה א, לה בה ר לו, אנ מנ י. אה ני בש
םא ם. ל אות אותה רש י לי די אן כש כה םא לש ב אה ם, וש עולה ן הה ק מי לי תנ סש אל ר של חנ אנ יון, וש לש קום על מה י לש לי ין של לי פי תש ת הנ ה אל עמלל תנ של

ם. ה אותה יגה שי םא מנ ם ל דה י אה ני ת בש ענ דנ ים, וש תוני חש םא תנ ל ים וש יוני לש ים על רובי ם קש הי כו, של בש תי

ינו, ני שה ש אותו, של מי שנ או לש םא בה ל ל של ם ענ ל אותה לי קי ם, וש ר אותה קי בנ דור לש י הנ מי כש סו חנ נש כש ים, ני בי יו יושש הה ד של ענ
י ש אותי מי שנ אתה לש םא בה ה ל מה א, לה יבה א, עמקי יבה ר לו, עמקי מנ א, אה יבה י עמקי בי א רנ בה ד של ה. ענ מודה לי ר מי ה יותי מושה ה שי דולה גש
ת יתנ מות מי ם תה יך אי לל עה ה  מנ תש ר, אל מנ אה ח וש תנ אי. רה ננ י פש יהה לי םא הה י, ל בי ר לו, רנ מנ ף]? אה רי צה הי ת לש עי ה הה אה י בה רי המ [של

ם. כגלה ה מי שה ילה קה הש תו תי יתה מי לו של לש ך. קי מש צש ענ

ש ה אי אה ה. בה בה כה רש ה מל עמשי מנ ר בש זל יעל לי י אל בי יו רנ ח פי תנ ה. פה י תורה ד אותי מי לנ י, תש בי ר לו, רנ מנ אה א וש יבה י עמקי בי ה רנ כה בה
יצון חי ח הנ תנ פל לנ או  יהצש ך.  כה ים לש אי דה ים וכש אויי רש נו  ין אה אי ה של זל ע מי מה שש ני ים,  מי כה חמ רו  מש ם. אה יהל ני ת שש ה אל יפה קי הי וש

ה. כה לש ש הה אי הה יהה, וש הה ה של יהה מנ ם. הה בו שה יהשש וש
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י סוקי ל פש ים של מי עה ר טש שה ה עה שה שי ם וש יי אתנ ד אותו מה מי לי סוקות, וש כות פש לה אות המ לש מי ה שש זה ת ענ רל הל בנ ד בש מי לי וש
סוק (שיר ב) פה לש יענ  גי הי של ה. כש לה חי תש בנ כש ש  אי ה הה רה זש חה וש עות,  מה גות דש א זולש יבה עמקי י  בי י רנ יני עי יו  הה וש ים,  ירי שי יר הנ שי
יהה. כי בש ים קולו בי רי הי בםל, וש סש א לי יבה י עמקי בי םא יהכםל רנ י, ל ני ה אה בה המ ת אנ י חולנ ים כי פוחי תנ י בנ דוני פש ישות רנ שי אמ י בה כוני מש סנ

ם. ה שה תה יש הה ה של ינה כי שש ת הנ אנ רש יי ר מי בי דנ יהה מש םא הה ל ים קולו וש רי הי וש

שום בש ש  מי תנ שש םא יי ל ה של בועה שש יעו  בי שש הי ים, וש ירי שי יר הנ שי בש יו  הה ים של יוני לש סודות על קות וש ל עממג כה ה לו  הורה
רםב מי בו  שו  מש תנ שש יות יי רי בש הנ יו של נה פה ה לש םא רוצל ל לו, וש לה גש ם בי עולה ת הה יב אל רי םא ינחמ "ה ל בה קה הנ י של די נו, כש מל סוק מי פה
ם עולה הה י! של בי י רנ י! ונ בי י רנ ר, ונ יהה אומי הה ם, וש יי יו מנ ינה עי עו  בש נה ה, וש כה א ובה יבה י עמקי בי א רנ ר יהצה חנ בו. אנ ייש  ה של שה דג קש הנ

ם. הל יב לה שי הי לו אותו, וש אמ שה ים, וש מי כה חמ ר הנ אה ל שש יו כה לה סו אי נש כש ך. ני מש ר יהתום מי אה שש ני

ר, אוי מנ אה ח וש תנ בו. פה ל לי ם ענ ם אותה שה יו וש רועותה י זש תי יא שש ר. הוצי זל יעל לי י אל בי רנ ה] לש עה שה ה לו [הנ חוקה ה דש תה יש הה
ם כל רועות, אוי לה י זש תי ם שש כל אור. אוי לה ל אור ומה תון כה חש תנ ן הנ ז מי ני גה הי ס ולש ני כנ תש הי ר לש יון חוזי לש על ם הה עולה ם, הה עולה הה
ה מועה שש ה הנ תה יש ר הה זל יעל לי י אל בי י רנ מי ל יש ק, כה חה צש י יי בי ר רנ מנ אה ם. של עולה ן הה ה מי זל יום הנ ים הנ חי כה שש יו ני הש יי י תורות של תי שש

י. יננ ר סי הנ ה בש נה תש ני יום של יו כנ פי ה מי ירה אי מש

ל של נוש  י אל ני ל בש כה יו  הש יי לו  אי י, של יתי שי עה מוש  שי י וש תי דש מנ ה לה מה כש חה וש י  תי נש בנ א] הי רה מה י וגש תי דש מנ ה [לה ר, תורה מנ אה
א לה י אל בותנ רנ י מי ני אמ ן, ונ יי ענ חול בש כש מי א כש לה י אל תי מה כש חה י מי ידנ מי לש תנ רו  סש םא חה ל תםב, וש כש לי לו  םא יוכש ים, ל רי ם סופש עולה הה

נו. מל ר מי יו יותי בותה רנ ה לש יק טובה זי חמ הנ א לש לה יהה אל םא הה ל יהם. וש ה בנ שותל י של מי כש

י בי ם רנ יהה שה םא הה ל וש הור.  ר טה מנ אה וש תו  מה שש ני ה  אה יהצש ד של ענ בום,  יי ל  ל של דה נש סנ אותו  בש נו  מל ים מי לי שואמ יו  הה וש
ל ענ ך  שנ מש ני ד וש ם יהרנ דה רו, וש שה ל בש ט כה רנ שה וש דו  גש ע בי רנ ת. קה מי א של יבה י עמקי בי א אותו רנ צה ת, מה בה שנ ה הנ אה יהצש של א. כש יבה עמקי
יר אי יהה מי הה אור של הה ה, של נה בה לש לנ וש ש  מל של לנ רו  מש ם, אי יי מנ ם שה יי מנ ר: שה מנ אה ה וש חוצה א הנ ה. יהצה ובוכל חנ  יהה צווי נו. הה קה זש

ך. שנ חש י נל רי ם המ הל ר מי יותי

ל בי קנ י לש די תו כש יתה מי טוחנ בש יק בה די צנ הנ ה, וש חה מי את - שש צי ה לה יק רוצה די צנ ת הנ מנ שש ני ה של עה שה ה, בש הודה י יש בי ר רנ מנ אה
מו כש ל,  אםהל הה ח  תנ פל מי קום?  מה ה  יזל אי מי ם.  יהל ני פש ל  בי קנ לש ה  חה מש שי בש ם,  אתה רה קש לי ץ  יהרה ונ א  ינרש ונ תוב  כה של הו  זל רו.  כה שש

ה. ינה כי שש ל הנ ה - אל צה רש חו אה תנ שש יי נו. ונ רש מנ אה של

ר עםפל לש י או  בי צש י לי דודי ך  ה לש מי ים סםב דש לי לה צש הנ סו  נה וש יום  הנ יהפוחנ  ד של ר, (שיר ב) ענ מנ אה וש ח  תנ ן פה נה י יוחה בי רנ
תוב, ה כה ה מנ אי םא רש ן. ב יי ף ענ רל הל הוא כש ה של זל ם הנ עולה עודו בה ם בש דה אה ה לה רה הה זש גו' - זו אנ יום וש יהפוחנ הנ ד של ים. ענ לי יה אנ הה

לו. צש ד אל חה יום אל ב כש שה חש יהה, נל חה ה של ל מנ ה, כה יתה מי יום הנ גו'. בש ם וש יי עממנ ים פנ ני ף שה לל יהה אל לו חה אי (קהלת ו) וש

יך ינל עי ה בש מל דש יי ים], וש לי לה צש סו הנ נה יום [וש יהפוחנ הנ ד של ת ענ רל אומל ה בו וש רה תש ם מנ דה ל אה תו של מה שש עון, ני מש י שי בי ר רנ מנ אה
ך, מש ה מי שה קה בנ ץ. בש רל י אה לי ינו עמ ל יהמי י צי תוב (איוב ח) כי כה הו של ים, זל לי לה צש סו הנ נה ה. וש זל ם הנ עולה ך בה עודש ן בש יי ף ענ רל הל כש

גו'. י וש בי צש י לי ך דודי ה לש מי סםב דש

הוא ה של זל ם הנ עולה עודו בה ם בש דה אה ה לה רה הה זש י, זו אנ זי ן פנ עון בל מש י שי בי ר רנ מנ גו' - אה יום וש יהפוחנ הנ ד של ר ענ חי ר אנ בה דה
י די כש ך  אמ צון בורנ עמשות רש ים לנ לי יה אנ ר הה עםפל כש י או  בי צש ל כנ ייה קנ ה הל תה ף אנ יו - אנ לה גש רנ ל בש י קנ בי צש ה הנ ן: מה יי ף ענ רל הל כש

טוב. ע"כ מדרש הנעלם. ר הנ הה נוג, הה עמ תנ ר הנ ר ה', הנ א הנ רה קש ני ים, הנ מי שה י בש רי הוא הה א, של בה ם הנ עולה ל הה חנ נש תי של

ה י תורה רי תש סי

עממםד ה לנ כולה ן יש יי ענ ין הה אי חוק, וש רה ן מי יי ענ ה לה אל רש ני ה של אל רש ד - מנ חה ן אל ול ים, גה ני וה ה גש לשה שש ית בי אי רש ך ני לל מל ת הנ לל של מש מל
תוב (ירמיה ה כה ל זל ענ ה, וש לה מוץ של קי ן בנ טה ה קה אל רש ן מנ יי ענ ת הה לל נוטל ד של חוק, ענ רה הוא מי שום של ה, מי רואה רור של בי בנ

י. ה לי אה רש חוק ה' ני רה לא) מי

ר תל סי ק בש ן, רנ יי ענ ה לה אל רש ה ני זל ן הנ ול גה ין הנ אי ה, של לה ר של תל סי ד] בנ חה ל אל םאת [נ"א של ז ן הנ יי ענ ל הה ה של אל רש י - מנ ני ן שי ול גה
ה] זל ן וש ול גה ה [נ"א הנ זל ן הנ ול גה הנ ה. וש אל רש מנ חנ אותו הנ לוקי ט וש ענ חנ מש ן ופותי יי ענ ם הה רור, סותי בי ד בש םא עומי ל ס וש תופי ן, של טה קה

ה. ה רםאל תה ה אנ תוב (שם א) מה ה כה ל זל ענ ן, וש יי ענ ת הה חנ לוקנ ה של ל מנ עממםד ענ רון לנ תש פי יך לש רי צה

ר הוא של אמ ן כנ יי ענ גול הה לש גי ל, חוץ מי לה כש ה בו  אל רש םא ני ל ה של ירה אי מש יהה הנ רש לנ קש פנ סש אנ ר הה י הוא זםהנ ישי לי שש ן הנ ול גה הנ
אותו עממםד בש םא יהכול לנ ל ה. וש ירה אי מש יהה הנ רש לנ קש פנ סש ה אנ זל גול הנ לש גי ה בנ אל רש ני גול וש לש גי ים לו בש לי גש לש גנ ימות ומש תי סש תום בי סה
ינד ה' י ינד ה', (שם לג) [וש לנ ה עה תה יש תוב (יחזקאל לז) הה ה כה ל זל ענ ן, וש יי ענ ר הה תל סי יר בש אי ר מי ה זםהנ רואל ק של ן, רנ ול גה הנ
ל כי תנ סש הי ה לש כה זה יון של לש על ן הה מה אל נל ה הנ מםשל ט לש רה ת, פש מל אל י הה יאי בי נש ים מי שי פםרה ם מש כגלה ה. וש קה זה י חמ לנ ינד ה' עה י] וש לנ ה עה תה יש הה

גו'. ה וש י מםשל די בש ן ענ םא כי תוב (במדבר יב) ל יו כה לה ל. עה לה ה כש אל רש םא ני ל ה של מנ ה בש לה עש מנ לש

ין, יהמי ד  צנ "ל לש אי יכה דו, מי צי בש רו  בש חנ תש הי גות של רה ן דש אותה ה תוך  ינה כי שש י הנ ה לי תה לש גנ תש ני וש ה  תה אמ רש ני יו,  לה א אי יירה ונ
[נ"א ים  לוני אמ בה ה  ינה כי שש יו הנ לה עה ה  תה לש גש ני ה  זל ל  ענ וש חור,  אה לש "ל  יאי ים, אורי ני פה לש "ל  אי פה רש םאל,  מ ד שש צנ לש "ל  יאי רי בש גנ
ם עולה ל הה כה ה בש תה יש הה של ש  קםדל אשון] הנ ם רי ית [ד"א רםשל רי ם בש יהל ני פש אות לי רש הנ י לש די ם, כש עולה ל הה של לו  לה ים] הנ מי לה צש

ה. מונה אל סוד הה בש

ה יום, זל חםם הנ ה. כש מונה אל ית, סוד הה רי א בש רה קש ני קום של מה ה הנ ל? זל אםהל ח הה תנ ה פל ה זל ל. מנ אםהל ח הה תנ ב פל הוא יםשי וש
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ח תנ ק פל דל ל צל ר של ענ שנ ל - סוד הנ אםהל ח הה תנ לו. פל ה של גה רש דנ ין, הנ יהמי ד הנ ל צנ ק של חםזל ם, הנ הה רה בש אנ ק בו  בנ דש ני סוד של הנ
ד חה בור אל ל חי ה של גה רש דנ יק, הנ די צנ הו  יום - זל חםם הנ דוש. כש קה ם הנ רםשל אותו הה ם בש הה רה בש אנ ס בו  ננ כש ז ני אה ה, של מונה אל הה
גות רה דש י הנ תי ל שש יום של קי ס בנ ננ כש ני ה וש לה רש עה ן הה ל מי טי בנ תש י ני רי המ דוש, של קה ם הנ רםשל ם בו הה שנ רש ני מול וש ני י של ס בו מי נה כש ני של

ה. מונה אל ן סוד הה הי לו של לה הנ

ה זל ם הנ עולה ים לה די יורש יר, וש וי אמ ים בה שי בש לנ תש מי ים של לוחי ים שש שי נה ה אמ לשה שש לו  גו' - אי וש ים  שי נה ה אמ לשה ה שש ני הי וש
ה לשה שש א בי לה ית אל אי רש ני םא  ת ל של קל הנ שום של ה, מי לה עש מנ לש של מו  ם כש ה הי לשה שש הנ ם, וש דה ן אה ל בל ה של אל רש מנ ים] בש אי רש ני [וש

אי. דנ ונ ך הוא בש כה יהרםק, וש דםם וש ן, אה בה ים - לה ני וה גש

"ל, אי יכה ה מי ן זל בה לה ן הנ ול גה ים). הנ מי חמ ן יהרםק (רנ ול דםם, גה ן אה ול ן, גה בה ן לה ול ים. גה ני וה ה גש לשה לו שש לה ים הנ שי נה אמ ת הה לשל ושש
י ת גוני לשל ם שש לו הי אי "ל. וש אי פה ה רש יהרםק זל ן הנ ול גה םאל. הנ מ שש ל הנ ד של צנ "ל, הנ יאי רי בש ה גנ דםם זל אה ן הה ול גה ין. הנ יהמי ד הנ הוא צנ של

לו. לה ים הנ ני וה גש ת הנ לשל שש ה בי ינה כי לוי שש יו, גי לה א אי יירה ך ונ שום כה ם. ומי הל מה א עי לה ית אל אי רש ת ני של קל ין הנ אי ת, של של קל הנ

ל ה ענ רה ת שה ר אל שי בנ ד לש חה אל פואות. וש רש ל הה ענ ל, בנ אי פה הו רש זל ה, וש ילה מי ת הנ א אל פי רנ ד לש חה כו. אל רש טה צש ם הי ת כגלה אל וש
ד חה אל ין. וש יהמי ד הנ צנ רו מי סש מש יהדו ני בש כות של רה בש הנ טובות וש ל הנ כה ין, וש יהמי ה לנ נה מנ תש הוא הי שום של ל, מי אי יכה הו מי זל ן, וש בי הנ
םאל מ שש ין) הנ די ד (הנ צנ ם מי עולה ל הה ים של יני די ל הנ ל כה ה ענ נל מג הוא מש םאל, וש מ שש הוא לי ל של יאי רי בש הו גנ זל דום, וש ת סש פםך אל המ לנ

ך. לל מל ית הנ ל בי ג של רל הל ל הנ ענ הוא בנ ת, של ול מה ך הנ אנ לש י מנ די ל יש עמשות ענ לנ דון וש לה

ה, דושה קש ה הנ מה שה נש יחות לנ לי שש "ל בי יאי רי בש גנ ך  אה לש מנ הנ וש אוי לו.  רה ד כה חה אל וש ד  חה ל אל כה וש ם,  יחותה לי שש שו  ם עה כגלה וש
ה. ינה כי ה שש רואה ד של את ענ םא יוצי ה ל דושה קש ה הנ מה שה נש ה הנ ל זל ם כה עי ע. וש רה ר הה ייצל ל הנ ש של פל נל יחותו לנ לי שש ת בי ול מה ך הנ אנ לש ומנ

תוב (בראשית לג) כה ה, של וה חמ תנ שש הי וש יהה  נל וה גש ה] בי מו זל ה [כש ינה כי ה שש אה ז רה ד, אה חה אל ים כש רי בה חג ם מש ה אותה אה רה של כש
ה ינה כי שש י הנ בי גנ ה. ולש ינה כי שש ה, לנ טה מי םאש הנ ל ר ל ענ אי רה שש חו יי תנ שש יי ר (שם מז) ונ מנ אל נל עמקםב של ל ינ צל מו אי ה, כש צה רש חו אה תנ שש יי ונ
ת רל יק ומואל די צנ ת מי רל מואל של ץ כש רל אה ל הה דון כה א אמ רה קש ני ז  י אה רי המ דו"ן, של יק אה די צנ י הנ בי גנ ולש ם אדנ"י,  שי ר בש מנ אה

ה. לה עש מנ ם לש לה שש ה ני ז] זל ה אה זל הו כה שום [זל י מי רי המ , של יהה נל וה גש בי

ה לה עש מנ לש ה מי כה שה מש ים הנ כי מושש לו  לה ים הנ ני וה גש י הנ רי המ ה, של לה עש מנ לש ה מי כה שה מש הנ ך  ה מושי טה מנ לש ה של אל רש מנ אן של כה מי
ל ת כה לל ם נוטל הל ם, ובה הל ש בה בי לנ תש מי לו של לה ים הנ ני וה גש ת הנ לשל שש ה בי לה עש מנ לש ך מי ים. אדנ"י מושי יוני לש קורות על ם מש אותה מי
ה ם זל י שי רי המ ם אדנ"י, של ר שי מנ אל כםל, נל בנ ה  לה ים של כי תומש וש ה  לה בור של ם חי הי שום של ה. ומי לה עש מנ לש ת מי לל נוטל ה של מנ
ד ענ וש הול.  יהה מה םא הה ל של ן כש כי ם לה קםדל יהה מי םא הה ל ה של לוי מנ גי בש ה לו  לה גנ תש ים, הי יוני לש סודות על לול בש כה ה לו  לה גנ תש הי

דוש. קה ע הנ רנ זל נו הנ מל א מי יהד יהצה מול, מי ני ן של יוה דוש. כי נו קה מל יא מי הוצי "ה לש בה קה ה הנ םא רצה מול, ל ני של

. יענ קי רה ר הה זםהנ כש רו  הי זש ינ ים  לי כי שש מנ הנ וש יב)  (דניאל  דושות.  גות קש רה ן דש אותה ה בש ינה כי יו שש לה עה ה  תה לש גנ תש ן הי כי לה וש
ים. די דה ה צש מה כנ ץ לש נוצי יק וש לי דש מנ יר של אי מי "ר של ר. זםהנ ל זםהנ קות של לי דש ים בי רי זוהמ ר של "ר זוהי זםהנ

"ר זםהנ ים.  מי עולה לש ק  םא פוסי ל "ר של זםהנ א.  יוצי וש ענ  "ר שופי זםהנ ר.  בל עי ל  כה לש ץ  נוצי "ר  זםהנ ד.  יורי וש ה  עולל "ר  זםהנ
ר תה סש יר. ני מי טה א וש גות בו. יוצי רה דש ל הנ כה וש ים  יצוצי ני ל הנ ל כה צות של נוצש תש נוז, הי גה יר וש מי "ר טה דות. זםהנ ה תולה עושל של
ה לה יש לנ צות הנ חמ ענ בנ עמשי תנ שש ה, מי לה יש לנ ר בנ תה סש יום, ני א בנ ר, יוצי אי בש ן הנ ינ עש ה מנ ר זל פל "ר] סי ה. [זםהנ אל רש םא ני ל ה וש אל רש לוי. ני גה וש

יא. הוצי דות של תולה בנ

ל ם של שי א בנ רה קש ני ים בו וש רי תה סש ים ני ני וה גש ל הנ כה ה, וש אל רש ני הו של זל ה, וש תורה ל הנ ל של לה כש כםל, הנ יר לנ אי ר ומי זוהי "ר של זםהנ
ר] י זםהנ בי גנ ך [לש שה מש כםל ני ים הנ יוני לש על לו הה אי ה. מי לה עש מנ לש ים של ני וה גש ת הנ לשל לו שש אי ה מי טה מנ ים לש אי רש ים ני ני וה ה גש לשה אדנ"י. שש
ם ר הי שה ה עה לשה נו. שש מל ים מי צי נוצש ים של רי הה ים וזש נוצי צש ר ני שה ים עה ני שש ץ בי נוצי ה, וש אל רש םא ני ל ר] של ים. זםהנ יוני לש על ם הה [אותה

א יהו"ה. רה קש ין סוף ני ל אי סוד של גו', הנ דוש וש קה ם הנ שי סוד הנ בש

ת מל אל י הה יאי בי ים נש עי יודש בו  ר של תה סש ם ני ה שי עמשל יון יהו"ה, ננ לש ר על זםהנ תון אדנ"י בש חש ר תנ ר זםהנ בי חנ תש ר מי של אמ כנ
תוב (יחזקאל א) כה ירות], של מי יות טש ים [חנ ירי מי אות טש רש , מנ י הי נה הםדוה אמ ה יש זל יון, וש לש על ר הה זםהנ הנ תוך  ים לש לי כש תנ סש ומי

ש. אי תוך הה ל מי מנ שש חנ ין הנ עי כש

יות, אותי ים בה קי לה חש נל וש אות  ה יוצש תורה ל הנ דות של קג נש ע  שנ ין, תי יהמי ל הנ ים של ים טובי בוהי גש ים  יוני לש על ה.  נה שש מי
ים יטי לי שנ ת הנ ענ שש לו תי ים, אי קי ל] חולש יכה סודות. [הי ים בש יקי קי יו דנ עותה סש ים] מנ לי טש לש טנ עות, [מי ם נוסש הל יות בה אותי הה וש
ים. אי ה יוצש לל אי של ק כש ים רנ עי םא נוסש ם. ל הל ם לה יסה ני כש הנ ים לש קודי רו נש אמ שש ם. ני הל טו מי שש פנ תש יות הי אותי יות, הה אותי ל הה ענ

ם, ים אותה אי ם נושש הי מו של ין סוף. כש ל אי סוד של עות בנ סה עות] מג יות [נוסש אותי ל הה ין סוף. כה ל אי סוד של ם בנ הי
יות. אותי שורות הה ה של ל מנ ים ענ ירי מי לו טש לויות. אי םא גש ל לויות וש יות גש ים אותי רי תה סש ני לו הנ ים. אי עי ם נוסש ך הי כה

"ל, יל"ה, יהו"ה, אי הש ר אל של יל"ה אמ הש "א] אל ילה. [יו"ד הי הש אשון אל רי הה ה, וש רה ם עמשה קוקות עי מות חמ ה שי עה שש תי
סוד יות, וש ט כ"ב אותי שי פנ תש "א מי א"ו הי "א וה ה יו"ד הי זל ם הנ שי הנ "י. [ומי דנ דו"ן, שנ אות, אה בה י"ם, יהו"ה, צש להי אל
י י"ד רי ינו יהו"ה - המ להי ד. יהו"ה אל חה ינ"ו יהו"ה אל להי הו סוד יהו"ה אל זל יות, וש י כ"ז אותי רי ם מנצפ"ך המ שי הנ
ה שה מי ן ע"ב מנצפ"ך חמ ם בל שי ן מ"ב וש ם בל ים, שי רי בה טו רמ"ח אי שש פנ תש ם יי הל יות, ומי ד סוד י"ג אותי חה יות. אל אותי
ם יי' ים עי רי יבה י רמ"ח אי רי טו ע"ב. המ שש פנ תש ם יי הל ה, ומי ינה י בי רי עמ ים שנ שי מי ל חמ סוד של ט הנ שי פנ תש יי נו  מל בורות, ומי גש

ת]. מל ם אל יכל להי אל
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מונהה ושש ים  עי בה רש אנ ם  יי אתנ מה קו  קש חש נל לו  לה הנ מות  שי הנ ל  כה וש ם,  יהל די צי בש ים  קוקי חמ מות  שי ה  רה עמשה ם  הי ה  לל אי
ו שה כש ענ ה  לה גנ תש הי סוד]  [ד"א  ה  זל וש אדנ"י.  א  רה קש ני של ם  שי הנ יהו?  ומי ד,  חה אל הה ית  רי בש הנ רון  אמ בנ ים  סי נה כש ני וש ים  רי בה אי
ה זל ם הנ שי ת הנ אל ש  מי שנ ז ומש אוחי ין של יהמי ם הנ ל שי אי יכה "ל אדנ"י]. מי או"ת, ונ"א אי בה ם. [נ"א יהו"ה צש הה רה בש אנ לש
ה - זל ל הנ אי יכה ק מי לי תנ סש ם הי ם. אי ל שה אי יכה ם - מי ה שה זל ם הנ שי סוד הנ קום של ל מה כה ים. בש רי חי אמ ם הה אותה ר מי יותי

י. דנ ם שנ ים עי להי ק אל לי תנ סש מי

ם הל לה של ש  אי הה אי, של דנ ונ ים  לי ים, אוכש לי אוכש יו  הה וש יר  וי ל אמ יור של צי בש מו  לש גנ תש הי וש ים,  שי נה ה אמ לשה ה שש לה חה תש הנ בנ
םא ל יר וש וי ל אמ יור של צי ה בש סה כנ תש ש מי אי ה הה אותה אי, וש דנ ש ונ ם אי ם. הי הה רה בש אנ ת רוחנ לש חנ ים ננ עושי כםל וש ה הנ לה כנ ת ומש לל אוכל

ה. ת רוחנ מזל חנ ל ננ בי קנ ם מש הה רה בש אנ ת אותו, וש לל אוכל ת וש טל ש לוהל ל אי כה אמ אותו מנ ית. וש אי רש ני

תוב כה ל, של אי יכה מו מי ק עי לי תנ סש יהד מי ם. מי הה רה בש ל אנ ענ ים מי להי ל אל ענ ינ תוב? ונ ה כה ה מנ ינה כי שש ה הנ קה לש תנ סש הי יון של כי
ק לי תנ סש ין הי הוא יהמי ל של אי יכה א מי לה ם. אל יי ננ ו שש שה כש ענ ה, וש לה חה תש הנ תוב בנ ה כה לשה גו'. שש ה וש דםמה ים סש כי אה לש מנ י הנ ני יהבםאו שש ונ

ה. ינה כי שש ם הנ עי

לו ם אי ד עי יהרנ םא  ל ה של ל. מנ יאי אורי הו  זל וש ה לו,  אה רש ני וש יר  וי אמ ם [לו] בה לי גנ תש הי וש ד  יהרנ נוחנ  מה ה לש אה רש ני של ך  אה לש מנ הנ
ל, כנ אה תוב של םא כה ם, ל הה רה בש אנ מו  שוב כש םא חה ל שום של ן. ומי דה א מי בה של נוחנ  מה ר לש שי בנ לש דו  בנ אן לש ד כה ם - יהרנ הה רה בש אנ לש
ל ענ ינ ונ  , חנ בי זש מי ל הנ ענ ב מי הנ לנ עמלות הנ י בנ הי יש ונ תוב,  כה וש ך.  מל חש לנ ל בש םא אםכנ י ל ני רי צש עש ם תנ תוב (שופטים יג) אי י כה רי המ של
ל אי פה רו רש אמ שש ני ל, וש אי יכה ק מי לי תנ סש בו הי שום של ם. מי הה רה בש ל אנ ענ ים מי להי ל אל ענ ינ אן ונ כה גו'. וש חנ וש בי זש מי ב הנ הנ לנ ך ה' בש אנ לש מנ

ושגנבשרייאיל.

ד, חה ק אל לי תנ סש ך הי ר כה חנ ם. אנ עולה ל הה לוי ענ ין תה די הנ ה של עה שה ב - בש רל על ה. בה דםמה ים סש כי אה לש מנ י הנ ני תוב שש ם כה יהל לי עמ ונ
יו. (ע"כ ס"ת). לה או אי ה בה ל זל ענ ם, וש הל ה בה כה ך זה ף כה הוא אנ ל לוט, וש צנ ם ני הה רה בש כות אנ זש דו. בי בנ ל לש יאי רי בש גנ א של צה מש ני וש

זהר:

י ני ל בש ה, כה אי םא רש שו. ב דש קום קה מש י יהקום בי ר ה' ומי הנ ה בש לל עמ י ינ ר, (תהלים כד) מי מנ אה ח וש תנ א פה בה י אנ בי רנ
ים ם יהמי ל אותה "ה כה בה קה י הנ ני פש ים לי די עומש ים וש עולי ים וש כי ים הולש יהמי הנ ם, וש עולה ים בה די ה עומש ל מה ים ענ םא רואי ם ל עולה הה
או? רש בש ני של נו  לה ן  יי ננ ומי ה.  לה עש מנ לש ים  די ם עומש כגלה וש או  רש בש ני ם  י כגלה רי המ ה, של זל ם הנ עולה ם בה הל ים בה די ם עומש דה י אה ני בש של

רו. ים יגצה תוב (שם קלט) יהמי כה של

תוב (מלכים- כה הו של יון. זל לש על ך הה לל מל י הנ ני פש ים לי בי רי ם קש ה, כגלה זל ם הנ עולה ן הה לות מי עה הי ים לש יהמי ים הנ יעי גי מנ של וכש
ינו ה, אי זל ם הנ עולה ם הוא בה דה ן אה ר בל של אמ כנ שום של מות. מי ל לה אי רה שש י יי מי יש בו  רש קש יי מות. ונ ד לה וי י דה מי יש בו  רש קש יי א ב) ונ
י רי המ של נות,  יקה רי בש ך  הוא הולי לו  אי כש ב  יום חושי וה יום  ל  כה א  לה אל ד,  עומי ה הוא  מנ ל  ענ ן  בוני תש מי םא  ל וש יחנ  גי שש מנ
ה לה עש מנ עמלות לש לנ ך  רל דל י הנ רי המ ה. של ים אותה לי עמ מנ ך  רל דל יזו  אי ת לש ענ םא יודנ ה, ל זל ם הנ עולה ן הה את מי יוצי ה  מה שה נש הנ של כש
ם עולה יו בה לה יך עה שי מש הוא מנ מו של י כש רי המ מות, של שה נש ל הנ כה ן לש תה םא ני ירות, ל אי יונות מש לש על מות הה שה נש אור הנ קום של מה לש

נו. מל א מי יוצי ר של חנ אנ ך לש שה מש ך ני ה, כה זל הנ

נו, מל א מי יוצי של ה כש י זל רי חמ ה, אנ זל ם הנ עולה יו בה רה חמ תו אנ שוקה "ה ותש בה קה ר הנ חנ ך אנ שה מש ם ני דה ן אה ם בל ה, אי אי םא רש ב
ה. זל ם הנ עולה ל יום בה צון כה רה ך בש שה מש ני ה של יכה שי ה מש ר אותה חנ ה אנ לה עש מנ עמלות לש ך לנ רל ים לו דל ני נותש יו, וש רה חמ ך אנ שה מש הוא ני

ה מה כש ה חה אותה י מי רו לי מש אה ם, וש דל י קל ני ן בש יו מי הה ם של אותה ת מי חנ יר אנ עי י בש תי שש גנ פש ד ני חה א, יום אל בה י אנ בי ר רנ מנ אה
יהה הה וש ד,  חה ר אל פל י סי לי בו  רש קי וש ם,  הל לה ה של מה כש חה ל הנ ים של רי פה ים סש אי מוצש יו  הה וש ים,  אשוני ים רי יהמי ים מי עי יודש יו  הה של
אותו מו  ה כש לה עש מנ לש מי יו רוחנ  לה עה יך  שי מש מנ ך  ה, כה זל ם הנ עולה בה ן בו  וי כנ תש ם מי דה אה ל הה צון של רה הה של מו  כש תוב בו, של כה

יו. לה ה אי טה מנ ה לש לה עש מנ לש ר מי בה דה יך אותו הנ שי מש דוש, הוא מנ יון קה לש ר על בה דה ן לש וי כנ תש צונו הי ם רש ק בו. אי בה דש ני צון של רה הה

יו. לה ה אי טה מנ ה לש לה עש מנ לש ר מי בה דה הנ ת אותו  אל יך  שי מש ן בו, הוא מנ וי כנ תש ר ומי חי אנ ד הה צנ ק בנ בי דנ תש הי לש צונו  ם רש אי וש
ה אותו טה מנ ה לש לה עש מנ לש ך מי שה מש ה ני זל ק, ובה בי דנ תש הי צון לש רה ה ובש עמשל מנ ים ובש בורי די לוי בש ר תה בה דה ר הנ קנ עי ים של רי יו אומש הה וש

ק בו. בה דש ני ד של צנ הנ

צון רה הה יך  אי ם, וש הל לה כו  רש טה צש הי ים של רי בה לות ודש זה מנ הנ וש ים  בי כוכה עמבודות הנ ונ ים  עמשי ם מנ ל אותה כה בו  אנו  צה ומה
ה עמשל מנ י בש רי המ ש, של קםדל רוחנ הנ ה בש לה עש מנ ק לש בי דה הי ה לש רוצל י של ה מי מו זל ם. כש יהל לי ם אמ שםך אותה מש י לי די ם כש הל ן בה וי כנ תש הי לש
אותו ק בש בי דה הי ה ולש טה מנ ה לש לה עש מנ לש יו מי לה שםך אותו אי מש ר לי בה דה לוי הנ ר תה בה דה אותו הנ ן בש וי כנ ב לש לי צון הנ רש ים ובי בורי די ובש

ר. בה דה הנ

ה. זל ם הנ עולה ן הה א מי יוצי של ים אותו כש כי ם מושש גנ ך  ה - כה זל ם הנ עולה ך בה שנ מש ם ני דה ן אה בל מו של ים, כש רי יו אומש הה וש
ה - אה מש טג ם בש אי ש, וש קםדל ש - בש קםדל ם בש ם. אי עולה אותו הה ק בש בה דש ני ך  יו - כה רה חמ ך אנ שנ מש ני ה וש זל ם הנ עולה ק בה בנ דש ני ה של מל ובנ
י ני פש לי ש  מי שנ לש ש  מה שנ ה  נל מג מש ה  עמשל ננ וש ה  לה עש מנ לש בו  ק  בה דש ני וש ד  צנ הנ אותו  לש ים אותו  כי ש, מושש קםדל בש ם  ה. אי אה מש טג בש
תוב (זכריה ג) כה ים, של דושי ם קש ין אותה ד בי עומי ה וש לה עש מנ ק לש בה דש ני ך  כה מו של ים. כש כי אה לש ר מנ אה ם שש ין אותה "ה בי בה קה הנ

ה. לל אי ים הה די עםמש ין הה ים בי כי לש הש ך מנ י לש תי תנ נה וש

ם הי ם, וש מה ק עי בי דה הי ם לש הל ד מי חה אל ה כש עמשל ננ וש ד  צנ הנ אותו  לש ים אותו  כי ה, מושש אה מש טג ם בש ה. אי זל מו  ם כש גנ ך  כה
נםם יהי גי לנ ים אותו  בי שואמ וש ים אותו  חי ה, לוקש זל ם הנ עולה ן הה א מי יוצי ה של עה שה ה  אותה ם. ובש דה י אה ני י בש קי זש ים ני אי רה קש ני
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ד חה אל יק כש זי הוא מנ ם, וש הל ק בה בה דש ני ך  ר כה חנ אנ ם, וש רוחה ם וש מה צש ענ או  מש טי ה של אה מש טג י הנ ני ת בש ים אל ני דה קום של אותו מה בש
ם. עולה י הה יקי זי ם מנ אותה מי

ים רי פה סש ם הנ אותה תוך] מי ק [מי חי רנ תש הי ם לש כל לה ל ייש  בה ה, אמ י תורה רי בש די רוב לש ה קה ר זל בה י, דה ננ ם, בה הל י לה תי רש מנ אה
םא] לום [ל שה ס וש א חנ מה אן של ר כה מנ אה ים של די דה צש ם הנ ל אותה כה ולש לו  לה עמבודות הנ ם לה כל בש ה לי טל סש םא יי ל י של די לו] כש לה [הנ
יו ם הה דל י קל ני בש שום של ם, מי דה אה י הה ני ת בש ים אל עי טש מנ לו  לה ים הנ רי פה סש ל הנ י כה רי המ "ה, של בה קה ת הנ ר עמבודנ חנ אנ מי טו  סש תי
י ני בש לי וש כה)  (בראשית  תוב  כה של ים,  שי גש ילנ פי הנ י  ני בש לי ן  תנ נה של ם  הה רה בש אנ מי שו  יהרש זו  הנ ה  מה כש חה הנ ת  שנ ירג וי ים,  מי כה חמ
ם. דל ץ קל רל ל אל ה אל מה דש י קי נו חנ עודל נו בש ק בש חה צש ל יי ענ ם מי חי לש שנ יש נםת ונ תה ם מנ הה רה בש ן אנ תנ ם נה הה רה בש אנ ר לש של ים אמ שי גש ילנ פי הנ

ים. די דה ה צש מה כנ ה לש מה כש ה חה אותה כו בש שש מש ך ני ר כה חנ אנ וש

הו ק. זל חה צש יי לש ר לו  של ל אמ ת כה ם אל הה רה בש ן אנ תי יי תוב (שם) ונ כה ך, של םא כה עמקםב, ל ל ינ קו של לש ק, חל חה צש ע יי רנ ל זל בה אמ
עמקםב? (שם ינ תוב בש ה כה ד. מנ צנ הנ אותו  ל ומי גורה אותו  א מי יהצה ם וש הה רה בש ק אנ בנ דש ני ה  בה ה של מונה אל ל הה דוש של קה ק הנ לל חי
"ה בה קה ר הנ חנ אנ ך  שי מה הי לש ם  דה אה הה יך  רי צה ך  שום כה גו'. מי וש י  די בש ענ עמקםב  ינ ה  תה אנ וש תוב  כה וש יו,  לה עה ב  צה ני ה ה'  ני הי וש כח) 

ק. בה דש תוב (דברים י) ובו תי כה יד, של מי ק בו תה בי דה הי ולש

ם, לל יו צל יהדה ה בש םא עושל ל ם. של יי פנ י כנ קי ש, נש רנ ר ופי זנ ך חה ר כה חנ גו'. אנ ר ה' וש הנ ה בש לל עמ י ינ ה, (תהלים כד) מי אי םא רש ב
ם אותה מו  גוף כש ת הנ ם אל הל א בה מי טנ םא מש ל וש ם  הל א בה מה טש ני םא  ל עוד, של וש יך.  רי םא צה ל ה של מנ ם בש הל מה יק עי זי חמ םא מנ ל וש
בו לי צונו וש ת רש ך אל םא מושי ל ה של מו זל ב, כש בה ר לי ם ובנ יי פנ י כנ קי ה הוא נש זל א, וש מי טה הי ם לש יי דנ יה ם בנ מה צש ת ענ ים אל אי מש טנ מש של

"ה. בה קה ת הנ ר עמבודנ חנ ך אנ שי מה הי א לש לה ר אל חי אנ ד הה צנ לנ

ה. מונה אל ד הה ד, צנ וי ש דה פל י - זו נל שי פש , ננ שוהה רש י פי רי המ י, ונ שי פש א ננ רה קש ני שו וש פש תוב ננ שו. כה פש א ננ וש שה א לנ שה םא נה ר ל של אמ
ה ל מנ ים, ענ רי שי כש ים של עמשי מנ ה בש לל ענ תש שו תי פש ננ ה וש זל ם הנ עולה ן הה א מי ר יהצה של אמ כנ שום של ש. מי מה ם מנ דה אה ש הה פל שו - זו נל פש ננ
צות רש אנ י ה' בש ני פש לי ך  לי הנ תש ר (תהלים קטז) אל מנ אל נל של מו  ים, כש דושי קש ם הנ ל אותה ין כה ת בי כל לל לה ם  הל יים בה קנ תש יי של

גו'. ת ה' וש אי ה מי כה רה א בש שה י, יי שי פש א ננ וש שה א לנ שה םא נה ל שום של ים. ומי יי חנ הנ

לוי גי בש ים  כי אה לש מנ ה  לשה שש יו  לה אי ח  לנ שה "ה  בה קה הנ וש ב,  כואי וש ב  יושי יהה  הה ם,  הה רה בש אנ מול  ני של ר  חנ אנ ה,  אי רש םא  ב
ה תוב (שם קד) עםשל י כה רי המ ים, ונ כי אה לש אות מנ רש י יהכול לי י מי כי ה וש לל גש ני י בש רי המ ר, של םאמנ ם ת אי לום. וש ים לו שה די קש הנ לש
ם י הי רי המ ה, של ך זל ה לש של קש םא יי ל ם. וש דה י אה ני מו בש ץ כש רל אה דו לה יהרש ם של ה אותה אה רה אי של דנ א ונ לה גו'? אל יו רוחות וש כה אה לש מנ
י ני בש ים לי אי רש ני ים, וש מי לה ל גש יסודות של ים ובי ירי וי אמ ים בנ שי בש לנ תש ם, מי עולה ים לה די יורש ה של עה שה דושות, ובש אי רוחות קש דנ ונ

ם. מותה ה דש אי רש מנ ש כש מה ם מנ דה אה

ץ רה וש א  ה, יהצה ילה מי ן הנ ב מי יהה כואי הה ב של ל גנ ף ענ אנ ם, וש דה י אה ני ה בש אי רש מנ ם כש ה אותה אה ם רה הה רה בש ה, אנ אי םא ורש וב
ן. כי ם לה קםדל ה מי יהה עושל הה ה] של רםענ [מנ גש םא לי י ל די ם כש יהל רי חמ אנ

"ת לל "ף דה לל אה י, בש נה דם ר אמ םאמנ י תוב ונ כה ה של מנ ים, מי כי אה לש ל מנ ה של אל רש מנ ם כש ה אותה אה רה אי של דנ עון, ונ מש י שי בי ר רנ מנ אה
ה אה רה . וש יהה תל חש תנ ים של ני וה גש ת הנ לשל ם שש הי שום של , מי יהה לל א אי סי כי וש ה  לה ים של מודי יו ענ לו הה אי ה, וש אה ה בה תה יש ה הה ינה כי שש הנ
ם. דה י אה ני ם בש הי א של לה , אל ענ יהה יודי םא הה ה ל לה חי תש מול. בנ םא ני ל ד של ה ענ זל ם לה קםדל ה מי אה םא רה ל ה של מול מנ ני שום של ת מי עי כה
ך תש שש ה אי רה יי"ה שה רו לו אנ מש אה ה של עה שה יחות, בש לי שש יו בי לה או אי ם ובה ים הי דושי ים קש כי אה לש ם מנ אותה ע של יהדנ ך  ר כה חנ אנ

ק. חה צש ת יי שורנ רו לו בש שש ובי

ל. אםהל ה בה ני ר הי םאמל י "ה. ונ בה קה ז לנ מל ה, רל לה עש מנ לש ה של מנ ז לש מל רל י"ו  ן אנ ימנ סי י"ו, וש קודות אנ יות נש אותי יו - הה לה אי
תוב ה כה מה י"ו, לה קוד אנ נה ן של יוה ה, כי אי םא רש גו'. ב ן וש עה צש ל יי ל בנ ם (ישעיה לג) אםהל תוב שה כה ל, וש אםהל ה בה ני אן הי תוב כה כה
ם ל. שה אםהל ה בה ני ר הי םאמל י ר ונ מנ ז אה ה. אה מונה אל ד סוד הה חה אל ה כש בה קי ר ונש כה ל זה בור של חי שום של א מי לה ייה? אל ך אנ ר כה חנ אנ
ים יוני לש על ים הה כי אה לש מנ עו הנ םא יהדש י ל כי גו'. וש ייה וש ל]. אנ אםהל ה בה ני ר הי םאמל י א [ונ צה מש ם הוא ני שה כםל וש ל הנ ר של של קל הוא הנ

ת. ענ דנ ם לה הל ר לה סה מש ני ה של א מנ לה ה אל זל ם הנ עולה ים בה עי םא יודש ל א של לה ייה? אל תוב אנ ה כה מה ל? לה אםהל ה בה ני ה הי רה שה של

א לה "ה? אל בה קה ים ייש לנ כי אה לש ים ומנ יחי לי ה שש מה י כנ כי י ה'. וש ני ם אמ יי רנ צש ץ מי רל אל י בש תי רש בנ עה ה, (שמות יב) וש אי םא רש ב
דו. בנ "ה לש בה קה ט לנ רה כור פש ל בש םא של ל ה של אותה כור לש ל בש ה של פה ין טי ים בי עי יו יודש םא הה ם ל הי שום של מי

ים עי םא יודש ם ל הי שום של א מי לה ים? אל יכי רי ה צש מה לה ים. וש שי נה אמ חות הה צש ל מי ו ענ יתה תה וי תש הי ה (יחזקאל ט) וש מו זל כש
ה ם. ומה עולה ל הה יא ענ בי הה "ה לש בה קה יד הנ תי עה לו של לה ים הנ רי בה דש ל הנ מו כה ים], כש עי ת [יודש ענ דנ ם לה הל ר לה סה מש ני ה של ק מנ א רנ לה אל

ם. עולה ל הה יא ענ בי הה יד לש תי עה ר של בה אותו דה ים בש יעי קי רש ל הה כה רוז בש יר כש עמבי "ה מנ בה קה הנ שום של ם? מי ענ טנ הנ

י די שוק כש ה בנ אל רש ילה ני הש םא יי ל יתו וש בי ר בש תי תנ סש הי ם לש דה ן אה יך בל רי ם, צה עולה א בה צה מש ית ני חי שש מנ הנ ה של עה שה ה בש גון זל כש
ר תי תנ סש הי יהכול לש לו של אי ר. מי ד בםקל יתו ענ ח בי תנ פל יש מי או אי צש םא תי ם ל תל אנ ר (שמות יב) וש מנ אל נל מו של ת, כש חנ םא יגשש ל של
ים רי תה סש מי יש בנ ר אי תי סה ם יי תוב? (ירמיה כג) אי ה כה ר. מנ תי תנ סש הי יך לש רי םא [ס"א יהכול] צה "ה ל בה קה י הנ ני פש לי ל מי בה ן, אמ כי

ם ה'. אג נו נש אל רש םא אל י ל ני אמ ונ

ם לה עש נל ש הנ רה דש מי

יא ה הי מה שה נש ן הנ ינ נש ם עי ה אי מה כש חה ל בש כי תנ סש זו - ני ה הנ שה רה פה ים בנ לי כש תנ סש ינו מי יי ם הה ב, אי ר רנ מנ יהיא אה י חי בי ר רנ מנ אה
ה או שה רה פה ל הנ ת כה תםר אל סש יא, ני ם הי עולה ן הה ם מי דה אה ת הה ירנ טי פש ן לי יה נש עי ם הה אי ה, וש םאשה ה ר ין סופה אי ה וש ה סופה םאשה ין ר אי
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גו', ם וש חל ת לל ה פנ חה קש אל גו', וש ם וש יכל לי גש רנ צו  חמ רנ ם וש יי ט מנ ענ א מש ח נה ה יגקנ ה זל ה. מנ זל בה ה או  זל ה בה שה רה פה ת הנ יד אל עממי ננ
גו'?. ב וש לה חה ה וש אה מש ח חל קנ יי גו', ונ ם וש הה רה בש ץ אנ ר רה קה בה ל הנ אל גו', וש ה וש רה ל שה ה אל לה אםהל ם הה הה רה בש ר אנ הי מנ יש ונ

נות. בה רש קה ז הנ מל אן רל כה ז בש מנ רה ה של א מנ לי מה לש גוף אי ת לנ לל ה תועל מה שה נש ה הנ אה צש םא מה ר, ל מנ י, אה ימי ב די א רנ בה של כש
ר מנ אה ר. של יל לו יותי יועי ה וש תורה עמסםק בנ ינ נות, של בה רש קה ק בש סי ענ תש םא מי ל ה של ה. זל תורה ה הנ לה טש םא בה נות - ל בה רש קה לו הנ טש בה
ם, תה מה דש ל אנ ל ענ אי רה שש יו יי הש יי ן של מנ זש ח בי יננ ם, תי ל עולה בונו של ה: רי ר מםשל מנ נות, אה בה רש קה "ה הנ בה קה ש הנ רנ פי של ן, כש נה י יוחה בי רנ
ל כה ר מי ה יותי ילה בי שש ם בי הל ל לה י מוחי ני אמ ה, ונ תורה קו בנ סש ענ ה, ינ ר לו: מםשל מנ ה ינעמשו? אה ם מנ תה מה דש ל אנ ענ לו מי גש יי ן של יוה כי
ה, יל עולה בי שש ה בי תורה םאת הנ ר, ז לומנ גו'. כש ה וש חה נש מי ה לנ עםלה ה לה תורה םאת הנ ר (ויקרא ז) ז מנ אל נל ם, של עולה בה נות של בה רש קה הנ

ם. שה יל אה בי שש את, בי טה יל חנ בי שש ה, בי חה נש יל מי בי שש בי

ם תה בש רג קש תי נות וש בה רש קה ן הנ ינ נש שות עי רה דש י מי תי בה יות ובש סי ני י כש תי בה יו בש פי יר בש כי זש מנ י של ה מי אי, זל דנ פש רוסש י כש בי ר רנ מנ אה
עמשות לו ים לנ כולי םא יש ל ע לו, של רנ הה י לש די או כש טש ים חל ירי כי זש מנ ים הנ כי אה לש מנ ם הנ אותה יא של ה הי רותה ית כש רי ם, בש הל ן בה וי יכנ וי

ק טוב. א רנ לה אל

ן יי ענ יו? לש לה ה עה ה זל יו, מנ לה ים עה בי צה ני ים  שי נה ה אמ לשה ה שש ני הי וש ר  מנ אה ן של יוה כי ! של יחנ תוכי ה זו  שה רה ? פה יחנ י יוכי ומי
ית ה? בי לה אםהל ה הה ה זל גו'. מנ וש ה  לה אםהל ם הה הה רה בש ר אנ הי מנ יש ונ תוב?  ה כה ך, מנ יק כה די צנ ת הנ מנ שש ני ה  רואה ן של יוה ינו. כי די בש
ר קה בה ל הנ אל תוב וש כה הו של ם. זל הל ת בה נל ול כנ תש ה מי מה שה נש הנ נות, וש בה רש קה ן הנ ינ נש ים, עי אי לש סש י שש רי המ ר? מנ הו אומי ש. ומנ רה דש מי הנ

ע לו. רנ הה ים לש כולי םא יש ל ם וש הל ז נוחנ לה אה ם. וש הה רה בש ץ אנ רה

ח רםן קנ המ ל אנ ה אל ר מםשל םאמל י תוב ונ כה ם, וש עה ף בה גל נל ל הנ חי ה הי ני הי תוב (במדבר יז) וש כה סוק של ח פה תנ ס פה חה נש י פי בי רנ
ן בה רש ן קה לה הנ ה לש ים. מנ אי לש סש י שש רי המ ם מנ תוב שה כה ר, וש הי אן מנ תוב כה ה. כה פה גי מנ ר הנ צנ עה תי תוב ונ כה גו', וש ה וש תה חש מנ ת הנ אל

ל. צי נה הי ן לש בה רש אן קה ף כה ל, אנ צי נה הי לש

ר בה ר דה י מנ ר לי םאמנ י לו, י תי רש מנ יההו. אה לי ת אי י אל תי שש גנ ופה ך  רל דל בנ ך  לי הנ י מש יתי יי ת הה חנ ם אנ ענ ס, פנ חה נש י פי בי ר רנ מנ אה
ם, דה אה י הה אי טה יר חמ כי זש הנ ים לש ני מג מש ים של כי אה לש מנ ל הנ יו כה נה פה סו לש נש כש ני "ה, וש בה קה ר הנ זנ ית גה רי ר לו, בש מנ יות. אה רי בש יל לנ מועי של

טוב. ירו אותו לש כי זש ם ינ כגלה ם - של הל צונו בה בו ורש ן לי וי כנ ה, ומש ה מםשל וה צי נות של בה רש קה ם הנ דה י אה ני ירו בש כי זש ינ ן של מנ זש בי של

עמלו ם ינ אי ם, דש יי מנ שה ילות הנ ל חי ל כה ר ענ רוז עובי כה הנ ה, וש רה זש גש ית ני רי בש ם, הנ דה י אה ני בש ת בי ול ע מה רנ ילאל ן של מנ זש עוד, בי וש
ם הל יו לה הה ים של מי שה ת בש טםרל ל קש ים של ני יה נש ב עי לי וה ש  פל צון נל רש רו בי םאמש י שות וש רה דש י מי תי בה יות ובש סי ני י כש תי בה ץ בש רל אה יו בה נה בה

ם. הל ת מי ול מה ל הנ טי בנ תש יי ל, של אי רה שש יי לש

ל ענ מי ש  אי יהה  לל ן עה תל ה וש תה חש מנ ת הנ ח אל רםן קנ המ ל אנ ה אל ר מםשל םאמל י תוב, ונ ה כה ה מנ אי םא רש ק, ב חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ל הה קה ל תוך הנ ץ אל יהרה תוב? ונ ה כה גו'. מנ י ה' וש ני פש לי ף מי צל קל א הנ י יהצה ה? כי מה ן, לה רם המ ר לו אנ מנ ת. אה טםרל ים קש שי חנ וש בי זש מי הנ
ה לה בה ל חנ ך של אה לש םא יהכםל מנ ל ה. וש פה גי מנ ר הנ צנ עה תי ים ונ יי חנ ין הנ ים ובי תי מי ין הנ עממםד בי ינ תוב ונ כה ם. וש עה ף בה גל נל ל הנ חי ה הי ני הי וש

ת. ול מה ל הנ טי בנ תש ני לט וש שש לי

א דול בה ם גה דה רו, אה מש יר. אה עי י הה ני ל בש יו כה לה שו עה חמ לו. לה חנ של רי אה מש ל הנ צל א אי א, בה שה רש ר טנ פנ כש ך לי לנ א הה חה י אנ בי רנ
ה עה בש שי ייש  של לו  רו  מש הו? אה ם, מנ הל ר לה מנ ינו? אה דםתל בי ל אמ ענ ש  םא חושי לו, ל רו  מש לו. אה צש אל או  יו. בה לה אי ך  לי אן, ני כה לש

ל. טי בנ תש םא מי ל ק וש זי חנ תש ל יום מי כה יר, וש עי ת בה ול ייש מה ים של יהמי

או ים, בה כי הולש יו  הה ד של ענ הוא.  רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש לי ים מי מי חמ רנ ש  קי בנ ונש ת  סל נל כש ית הנ בי לש ך  לי ני ם,  הל לה ר  מנ אה
ה עה שה הנ ך, של עממםד כה ת לנ ין עי א, אי חה י אנ בי ם רנ הל ר לה מנ מות. אה ים לה י נוטי לוני י ופש לוני תו, ופש י מי לוני י ופש לוני רו, פש מש אה וש

ה. חוקה דש

י ני אמ ונ ים,  קי לה ה חמ עה בה רש אנ ה לש רה ה עמשה רה ים. עמשה אי כה ר זנ יותי הנ לו  אי ם מי דה י אה ני ים בש עי בה רש ם אנ כל מי ישו  רי פש ל תנ בה אמ
ל ן של יה נש ה עי צה פי חמ ש  פל נל בש רו  מש אי יר, וש עי וות הה צש ע קנ בנ רש אנ ן לש כי יר, וש עי ה הה צי קש ה לי רה עמשה יר ונ עי ה הה צי קש ה לי רה ם, עמשה כל מה עי

תו. נות אי בה רש קה ל הנ ן של יה נש עי ה, וש מםשל ן לש תנ רוך הוא נה דוש בה קה הנ ים של מי סנ ת הנ טםרל קש

לו אי ך לש לי ם, ני הל ר לה מנ סוף אה בנ ן. לש ים כי רי יו אומש הה וות וש צה ע קש בנ רש אנ יר לש עי ל הה כה רו בש בש עה ים וש מי עה לש פש ך שה שו כה עה
ה ר מםשל םאמל י ים, ונ סוקי פש לו הנ רו אי םאמש מו, ת יש סנ ר תש של אמ כנ ך, וש רו כה םאמש ת ם וש יהל תי בה ם לש כל ישו מי רי פש תנ מות, וש ים לה נוטי של
ל טי בנ תש הי שו וש ן עה כי גו'. וש ים וש תי מי ין הנ עממםד בי ינ גו', ונ ן וש רם המ ח אנ קנ יי גו', ונ ש וש יהה אי לל ן עה תי ה וש תה חש מנ ת הנ ח אל רםן קנ המ ל אנ אל

ת). ול מה ם (הנ הל מי

ה םא שורל ם ל יי מנ שה ין הנ י די רי המ ח, של צנ נל לה ילוהה  חי נש ים הי אשוני רי סודות, הה י הנ ר: סודי אומי עו אותו קול של מש שה
ה עמשל ה - תנ ת זל יתה אל שי עה מו של ים לו: כש רי אומש ע של מנ ן. שה יהשנ א וש חה י אה בי ל רנ בו של ש לי לנ לו. חה טש בנ ים לש עי י יודש רי המ אן, של כה
ם יהל לי לו עמ בש קי ה, וש מה לי ה שש שובה תש ם בי ירה זי חל הל ם וש י. קה ננ פה ם לש ים הי עי שה רש ה, של שובה תש רו בי זש ינחש ם של הל מםר לה ך אל ה. לי ת זל אל

יהא. סי חש א מנ תה א מה או לה רש קה יר, וש עי ם הה ת שי יפו אל לי חש הל ם, וש עולה ה לש תורה הנ לו מי טש בנ תש םא יי ל של

ע דנ ם, תי הל ים לה כי רש בה מש ן של ר כי חנ אנ א לש לה ה, אל רה זי גש ת הנ ים אל לי טש בנ מש ים של יקי די צנ ם לנ הל י לה םא דנ ה, ל הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ה ין - מנ די ת הנ ל אל טי בנ ן ומש יה נש עי ל אותו הה כה גו' וש ים וש אי לש סש י שש רי המ גוף מנ ת לנ רל ה אומל מה שה נש הנ ן של יוה כי ן הוא. דש כי ך של לש

ה. כה רה י בש רי יהה. המ ת חנ עי יך כה לל שוב אי ר שוב אה םאמל י תוב? ונ כה
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ן יי ענ ים לש עי שה רש ל הה צל ים אי כי ים? הולש ה עושי - מה שו  פש ננ ה לש צה ח עי קנ ה לה זל ים של כי אה לש מנ הנ ה  ים אותה רואי ן של יוה כי
ים, עי שה רש קום הה מש דםם, לי י סש ני ל פש ענ פו  קי ינשש ים ונ שי נה אמ ם הה שה מו מי יהקג תוב ונ כה הו של ט. זל פה שש ם מי הל עמשות בה לנ ם וש ינה די בש
ינו ינו, אי די ים בש ני יש ענ מש ה של רואל ן של יוה יק: כי די ל צנ כו של רש ך דנ ה, כה הודה י יש בי ר רנ מנ אה ה הוא של ט. זל פה שש ם מי הל עמשות בה לנ

נו. מל ין מי די י הנ לי עמ ים בנ קי לש תנ סש מי ד של י צורו, ענ ני פש מו לי דה בו וש לש ל] חל יב [ענ רי קש הנ ל ולש לי פנ תש הי שוב ולש ר לה חי אנ תש מי

ם הה רה בש ר אנ הי מנ יש ה? ונ מה שה נש תוב בנ ה כה יו - מנ לה ים עה בי צה ים ני שי נה ה אמ לשה ה שש ני הי א וש ינרש יו ונ ינה א עי שה יי ר ונ מנ אה ן של יוה כי של
ב מוטה ירו לש זי חמ הנ גוף לש ל הנ צל ה אי מה שה נש ת הנ רל הל מנ יהד מש ה. מי בה כה עש םא שום הנ ל ירות בש הי מש זון ובי פה חי ה. בש רה ל שה ה אל לה אםהל הה

ין. די י הנ לי עמ נו בנ מל ים מי קי לש תנ סש מי ד של ר לו, ענ פי כנ תש יי ה של מנ ש בש קי בנ ולש

ים? שי נה ח כנ ה אםרנ רה שה יות לש הש ל לי דנ ים חה יהמי ים בנ אי ים בה ני קי ה זש רה שה ם וש הה רה בש אנ ר וש מנ אה הו של ר, מנ ר אומי זל יעל לי י אל בי רנ
ה בי רש ים הנ יהמי ים וש ני ים שה יהמי ים בנ אי ים, בה ני ה שה מה כנ ץ מי רל אה ר בה אה שש גוף ני הנ ה, וש תה לה עמ מנ ת בש דל ה עומל מה שה נש הנ ן של יוה א, כי לה אל

גוף. יות הנ חמ הנ ר לש שי בנ תש ם. ני דה ל אה ר כה אה שש ח כי עמבםר אםרנ לנ םא וש ב לה את וש צי ל לה דנ חה וש

ה נה דש י על ה לי תה יש ים, הה ני ה שה מה יום כנ הנ ר מי פה עה י בל לותי י בש רי חמ ה? אנ נה דש י על ה לי תה יש י הה לותי י בש רי חמ ר אנ אומי הו  מנ
ה' א מי לי פה יי ר, המ מנ רוך הוא אה דוש בה קה הנ י. וש ני ידנ קי פש םא הי ל נו וש מל את מי יהצה ים של ני ה שה מה יום כנ הנ ן, של קי י זה ני אדם דוש. ונ חי וש
ים. ני לש שה ן שה בל ש כש די חנ תש יי ד של מי לנ ן, מש ה בי רה שה ים. ולש תי יות מי חמ הנ י לש לי צש יהדוענ אל ד? אותו הנ מועי הו לנ ד. מנ מועי ר לנ בה דה

ר הוא אומי רוך  בה דוש  קה ה, הנ לה עש ל מנ של ה  יוה זי ית מי זוני ני ה  מה שה נש הנ ן של יוה ימון, כי י סי בי רנ ה בש הודה יש י  בי ר רנ מנ אה
ת אל ילה  חנ אמ י  ני אמ של ד  נמועי לג יותו  חמ הנ לש יד  תי עה י  ני אמ של י  לוני פש גוף  לש ר  שי ובנ ך  לי "ה:  דומה א  רה קש ני הנ ך  אה לש מנ הנ אותו  לש
ה, מה דה אמ י בה תי נש כנ שה ר וש פה עה י בל לותי י בש רי חמ ה? אנ נה דש י על ה לי תה יש י הה לותי י בש רי חמ יב: אנ שי הוא מי םא. וש ב יד לה תי עה ים לל יקי די צנ הנ

דוש?. י חי ילה לי הש ר, תי פה גוש עה ה וש מה י רי רי שה ל בש כנ אה וש

ד מועי ר?! לנ בה ה' דה א מי לי פה יי גו' המ ם וש הה רה בש ל אנ ר ה' אל םאמל י תוב ונ כה הו של ה: זל מה שה נש ר לנ רוך הוא אומי דוש בה קה הנ
ם כל יותש הש לי ה  אשונה רי בה כש ש  דה חג מש דוש  הוא קה גוף של הנ אותו  יך  לל שוב אי ים אה תי מי ת הנ יות אל חמ הנ לש י  לי צש אל יהדוענ  הנ
ם עולה בוד ה' לש י כש הי תוב (תהלים קד) יש כה של הו  ם. זל הל בה מםחנ  שש י לי ננ פה יד לש תי יום עה הנ אותו  ים, וש דושי ים קש כי אה לש מנ

יו. (ע"כ מדרש הנעלם) עמשה מנ ח ה' בש מנ שש יי

זהר:

יך לל שוב אי ר שוב אה םאמל י יהד - ונ ל, מי אםהל ה בה ני ר הי מנ אה ן של יוה . כי יהה נל פה ר לש לומנ צו  םא רה ל ך, של תש שש ה אי רה ייה שה אנ
םא כםל, ל אל ם לל יהל ני פש ם לי הה רה בש ין אנ מי זש םא הי ל ד של ענ ץ, של רל אל ך  רל ה דל אי םא רש גו' ב וש ך  תל שש ה אי רה שה ן לש ה בי ני הי יהה וש ת חנ עי כה
רו מש ז אה לו, אה םאכש י תוב ונ כה ר של חנ כםל. אנ אל ם לל ין אותה מי זש ה הי שורה ה בש שום אותה מי ה של אל םא יירה ל י של די ר, כש בה רו לו דה מש אה

ה. שורה ה בש לו אותה

ה אל רש ם ני הה רה בש ל אנ של בודו  יל כש בי שש א בי לה ים? אל לי ים אוכש יוני לש ים על כי אה לש מנ של ך  תש עש ל דנ ה ענ לל עמ י תנ כי לו?! וש םאכש י ונ
ם הה רה בש ם אנ הל ן לה תנ נה ה של ל מנ כה ים, וש אי רש םא ני ל ש וש ת אי לל ש אוכל ם אי הי שום של אי, מי דנ לו ונ םאכש י ר, ונ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ך. אה כה

ה]. לה עש מנ לש ד של אותו צנ ים מי לי אוכש ה [של לה עש מנ ים לש לי ם אוכש הה רה בש ד אנ צנ מי שום של לו, מי כש אה

ר מנ ם שה הה רה בש אנ לו, וש כש אה ם וש יהל ני פש יב לי רי קש ן הי כי לה ה, וש רה הר טה ל בש כנ ם, הוא אה הה רה בש ל אנ כנ אה ה של ל מנ ה, כה אי םא רש ב
א מי ה טה זל ם של הה רה בש ע אנ ז יהדנ יתו. אה בי ב לש רי קה תש הי םא יהכםל לש א [ל מי הוא טה ם של דה ן אה לו בל פי אמ ה של רה הר טה ה וש אה מש יתו טג בי בש
אוי לו רה ים כה ה יהמי עה בש מםר שי שש לי ה לו  שה עה ה, או  ילה בי טש ה] לו  שה עה ד של יתו, ענ בי בש ש  מי שנ יהה מש םא הה ה] [ל שה עה הוא, וש

אי. דנ ונ ה בש ך זל כה יתו, וש בי בש

נות פש יהה לי הה תו? וש נה קה ה תנ גו'. מנ ה וש לה יש ה לה רי קש הור מי ילה טה הש םא יי ר ל של אמ יש  תוב (דברים כג) אי ה, כה אי םא רש ב
י תי יו שש הה ה של דה ת ני אנ מש ה] או טג דה ני ת או  ענ רנ ת צה אנ מש ה [טג יבה זי מו  ת, כש רל חל ה אנ אה מש ה בו טג עה רש ם. אי יי מה ץ בנ חנ רש ב יי רל על
ין שום] בי ת [מי רל חל ה אנ אה מש ל טג בי קי ם של י קםדל רי ע לו קל רנ אי ין של שום] בי ה [מי ילה בי ה טש אותה יק לו בש פי סש םא מנ אות, ל מש טג

ך. ר כה חנ ע לו אנ רנ אי של

ם הה רה בש ק אנ סנ ם עה ענ טנ ה הנ ים. מה שי נה יא לנ הי וש ים  רי בה גש ם, הוא לנ כגלה ה לש ילה בי ים טש ני קש תנ מש יו  ה הה רה שה ם וש הה רה בש אנ וש
הור ד. טה חה םא אל א ל מי טה הור מי ן טה תי י יי תוב (איוב יד) מי כה הור, של א טה רה קש ני הור וש הוא טה שום של ם? מי דה י אה ני ר בש הי טנ לש

ח. רנ תל א מי יהצה ם של הה רה בש ה אנ - זל

ר הי טנ ין לש קי תש ן הי כי ד). לה סל "ם (חל יי י? מנ הי ם, ומנ הה רה בש ל אנ ה של גה רש דנ ה הנ ת אותה ן אל קי תנ י לש די ר, כש מנ עון אה מש י שי בי רנ
י די ם, כש יי ט מנ ענ א מש ח נה תוב? יגקנ ה כה יו מנ רה בה ית דש אשי רי ים, בש כי אה לש מנ ת הנ ין אל מי זש הי ה של עה שה ם. ובש יי מנ ם בש עולה י הה ני בש
ר הי טנ כםל. מש הנ ם מי דה אה י הה ני ל בש ת כה ר אל הי טנ יהה מש הה ך  שום כה ה, ומי ים בה רויי ם שש יי מנ הנ ה של גה רש דנ ה  אותה ק בש זי חנ תש הי לש
ה רה ם שה ך גנ ים, כה שי נה אמ ת הה ר אל הי טנ הוא מש מו של ה. וכש אה מש טג ד הנ צנ ם מי ר אותה הי טנ ה, ומש רה ה זה ל עמבודה ד של צנ ם מי אותה

כםל. הנ ים מי הורי ם טש יהל לי א אמ בה י של ל מי כה א של צה מש ני ים, וש שי נה ת הנ ת אל רל הל טנ מש

ה עה שה ט לש רה אוי, פש רה קום כה ל מה כה ה בש יהה עולל םא הה ל ם, וש יורו שה די קום של ל מה כה ן בש ילה ע אי טנ ם נה הה רה בש אנ ה של אי םא רש ב
ה. רה ה זה עמבודה ז בנ חה אל נל י של "ה ומי בה קה ז בנ חה אל נל י של ענ מי יהה יודי ן הה ילה אותו אי ן, ובש ענ ננ ץ כש רל אל יהה בש יורו הה די של

ל צי ז בנ חה אל נל י של ה. ומי אל ל נה יו צי לה ה עה עושל םאשו וש ל ר ה ענ סל כנ יו ומש פה נה ש עמ ן פורי ילה אי יהה הה "ה, הה בה קה ז בנ חה אל נל י של מי
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יר אותו, הי זש ם ומנ הה רה בש ענ אנ יהה יודי ז הה ה. אה לה עש מנ ים לש יו עולי יו הה פה נה עמ ה, ונ לל ענ תש יהה מי ן הה ילה אי ה, אותו הה רה ה זה ל עמבודה של
ן, ילה אי ל אותו הה בי קנ ך] מש הור [ד"א כה הוא טה י של ך מי כה רוך הוא. וש דוש בה קה ת הנ מוננ אל ז בל חנ אל נל ד של ם ענ שה ז מי םא זה ל וש

ם. יי מנ ם בש ר אותה הי טנ יהה מש הה ם וש הה רה בש ע אנ ז יהדנ ל אותו. אה בי קנ ינו מש א אי מי הוא טה י של ומי

ן, ילה אי י הה פי נש ים ענ עולי יו, וש לה ים אי ם עולי יי מנ יהד הנ ה מי ילה בי יך טש רי צה י של ן, ומי ילה ת אותו אי חנ יהה תנ ם הה יי ן מנ ינ עש ומנ
ר מי שה הי א ולש מי טה הי ה לש רוצל ע של ז יהדנ אה ם, וש יי מנ שו הנ םא, יהבש ם ל אי ה. וש ילה בי יהד טש יך מי רי צה א וש מי הוא טה ם של הה רה בש ע אנ ז יהדנ אה

ים. ה יהמי עה בש שי

דםק בש לי אות וש רש י לי די ץ כש עי ת הה חנ נו תנ עמ שה הי ם וש הל ר לה מנ ים אה כי אה לש מנ ת הנ ין אל מי זש הי ה של עה שה לו בש פי אמ ה, של אי םא ורש וב
ר מנ ה] אה שה רוך הוא [עה דוש בה קה שום הנ ד] מי גל נל סוד [כש הנ ם. וש עולה י הה ני ל בש ת כה ק אל יהה בודי ן הה ילה אותו אי ם, ובש אותה

ה. רה ה זה ת עמבודה חנ םא תנ ל ץ, וש עי ת הה חנ נו תנ עמ שה הי ן וש כי לה כםל, וש ים לנ יי חנ ץ הנ הוא עי של

א בו טה הוא חה גו', וש ת וש ענ דנ ץ הנ עי תוב ומי כה ע, של רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ עי א בש טה ם, הוא חה דה א אה טה חה של ה, כש אי םא ורש וב
ם].. עולה י הה ני ל בש כה ת לש ול ם מה רנ גה גו' [וש ים וש יי חנ ץ הנ עי ם מי ח גנ קנ לה ח יהדו וש לנ שש ן יי ה פל תה ענ תוב? וש ה כה ם. מנ עולה ת לה ול ם מה רנ גה וש
י ני בש ל  כה לש ה  מונה אל ת הה אל יענ  הודי וש ים,  יי חנ ץ הנ עי הוא  ר, של חי ן אנ ילה ם אי ם עי עולה ת הה ין אל קי תש ם, הי הה רה בש אנ א  בה של וכש

ם. עולה הה

י רי המ תםב, של כש יך לי רי יהה צה שוב - שוב יהשוב הה ק, שוב אה חה צש י יי בי ר רנ מנ יהה. אה ת חנ עי יך כה לל שוב אי ר שוב אה םאמל י ונ
לש שה ינו,  ני שה של מו  כש ר,  חי אנ יחנ  לי שה ינד  בש םא  ל וש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ינד  בש הוא  רות  עמקה הה קםד  פש לי ה  זל הנ חנ  תי פש מנ הנ
, יחנ לי ינד שה רו בש סש מש םא ני ל יל וש הואי ים. וש מי שה ים, וגש תי מי ינת הנ חי יהה, ותש ל חנ : של יחנ לי ינד שה רו בש סש מש םא ני ל ם של חות הי תש פש מנ
תוב ן כה כי ר, לה בה דה ר [לו] הנ מנ ם אה יהל לי ד עמ יהה עומי הה הוא של רוך  בה דוש  קה אי הנ דנ ונ א  לה שוב? אל תוב שוב אה ה כה מה לה

יך. לל שוב אי ר שוב אה םאמל י ונ

ר - םאמל י ר. ונ חי םא אנ ל ית וש רי בש ך הנ אנ לש ם, הוא מנ תה א סש רה קש יי ם או ונ תה ר סש םאמל י תוב ונ כה קום של ל מה כה ה, בש אי םא ורש וב
תוב (ויקרא א) כה א - של רה קש יי ונ יהו.  ר מי מנ םא אה ל וש ר,  םאמל י גו'. ונ וש ע  מנ שש תי מםענ  ם שה ר אי םאמל י ונ תוב (שמות טו)  כה של
יהה. י הה ר מי מנ םא אה ל גו', וש ר וש מנ ה אה ל מםשל אל תוב (שמות כד) וש כה ר - של מנ יהה. אה י הה ר מי מנ םא אה ל ה, וש ל מםשל א אל רה קש יי ונ
כםל הנ יהה, וש ית הה רי בש ל הנ ך של אה לש ה מנ לל ל אי כה א בש לה יהה.] אל י הה ר מי מנ םא אה ל ם, וש תה ר סש םאמל י שוב. ונ תוב שוב אה כה ך של ף כה [אנ

גו'. ן וש ה בי ני הי גו', וש יך וש לל שוב אי ר שוב אה םאמל י תוב ונ ן כה כי לה "ה. וש בה קה ר בנ מנ אל נל

מו ר כש גה הה הוא מי שםב של םא ינחש ל י של די א כש לה ך? אל ן לש ה בי ני הי תוב וש םא כה ם ל ענ טנ ה הנ ך. מה תש שש ה אי רה שה ן לש ה בי ני הי וש
ת ק אל חה צש יי ה  ב - זל ד אה בי כנ יש ן  יו. בי נה דם ד אמ בל על ב וש ד אה בי כנ יש ן  ר, (מלאכי א) בי מנ אה ח וש תנ עון פה מש י שי בי ה. רנ אשונה רי בה
ים לשי ן שש ק בל חה צש יי ן. וש בה רש קה לש יבו  רי קש הנ ה לש צה רה וש חנ  בי זש מי י הנ בי ל גנ ד אותו ענ קנ עה ה של עה שה ד אותו? בש בי י כי תנ ם. מה הה רה בש אנ
הוא יו, וש נה פה עממםד לש יהה יהכול לנ םא הה ת ל חנ ל אנ גל רל ט [בו] בש יהה בועי לו הה אי ן, של קי יהה זה ם הה הה רה בש אנ יהה, וש ים הה ני ע שה בנ של וש

יו. בי צון אה עמשות רש י לנ די ש כש יי מו תנ ד אותו כש קנ עה יו, וש בי ת אה ד אותו אל בי כי

מו דו, כש בש כי ם וש הה רה בש ל אנ של צונו  ל רש ה כה שה עה ן וש רה חה לש ח אותו  לנ שה של ם, כש הה רה בש אנ ר לש זל יעל לי ה אל יו - זל נה דם ד אמ בל על וש
ת ד אל בי כנ י לש די י, כש נםכי ם אה הה רה בש ד אנ בל ר על םאמנ י ונ תוב (שם)  כה וש גו',  וש י  ני דם ת אמ אל ך  רנ ה' בי ונ תוב (בראשית כד)  כה של
םא ה, ל אל רש מנ ה לש אל אוי, נה רה הוא כה ים, וש לי מנ רות וגש קה ים יש ני בה אמ ב ונ הה זה ף וש סל יא כל בי יהה מי הה ם של דה ן אה י בל רי המ ם. של הה רה בש אנ
ם הה רה בש ח אנ בנ ת של עמלות אל הנ י לש די י, כש נםכי ם אה הה רה בש ד אנ בל ר על מנ א אה לה לו, אל רוב של ם או קה הה רה בש ב אנ הוא אוהי ר של מנ אה

ם. יהל יני עי דו בש בש כנ ולש

ם תל אנ ם או של יכל בי י אמ ני אמ ר של ם לומנ יכל יני עי לון בש י, קה ננ ל בה אי רה שש ם יי תל אנ יו. וש נה דם ד אמ בל על ב וש ד אה בי כנ ן יש ן בי ל כי ענ וש
ד בי כי ן של הו בי אל. זל עי מה שש םא יי ל אי, וש דנ ן ונ הו בי ן. זל ה בי ני הי ך וש שום כה גו'. מי י וש בודי ייה כש י אנ ני ב אה ם אה אי י? וש לי ים של די עמבה

אוי. רה יו כה בי ת אה אל

ן ה בי ני הי ה. וש נה מל ה מי אה יהצש ד של ה ענ שה פש ה ננ בה אמ לו כה לה גש בי ה, של תה לו מי לה גש בי ה - של רה שה ן לש ך. בי תש שש ה אי רה שה ן לש ה בי ני הי וש
גו', ה וש רה ת שה ד אל קנ ה' פה ז ונ אה ם. של עולה ל הה ין ענ די ב בש רוך הוא יושי דוש בה קה הנ ה של עה שה לו בש לה גש לות בי ענ תש הי ה - לש רה שה לש
ה] ה. [זל רה שה ן לש ה בי ני הי ים]. וש כי אה לש מנ רו הנ מש ה אה ה [זל רה שה ן לש ה הוא בי ל זל ענ ק, וש חה צש שום יי ה מי רה ת שה ים אל ירי כי זש י מנ רי המ של

ר. כה זה הנ ן מי בי ת] הנ ת [אל חנ ה לוקנ בה קי נש י הנ רי המ של

א סוד הוא, לה יך לו! אל רי יו צה רה חמ יא אנ הי יו? וש רה חמ הוא אנ ה וש ה זל יו. מנ רה חמ הוא אנ ל וש אםהל ח הה תנ ת פל ענ ה שםמנ רה שה וש
ח תנ ר] פל יהה אומי הה י של יו - מי רה חמ הוא אנ רוך הוא. וש דוש בה קה ה הנ ל, זל אםהל ח הה תנ ר [פל יהה אומי הה ה של ת מנ ענ ה שםמנ רה שה וש
ח תנ ה [נ"א פל יונה לש על ה הה גה רש דנ הנ ה לו  הודה ה] של יו - [זל רה חמ הוא אנ ה. וש מונה אל ח הה תנ ה, פל תונה חש תנ ה הנ גה רש דנ הנ ל, זו  אםהל הה
ה גה רש דנ יו - זו הנ רה חמ הוא אנ ה, וש תונה חש תנ ה הנ גה רש דנ ל - זו הנ אםהל ח הה תנ רוך הוא. פל דוש בה קה ה הנ יו - זל רה חמ הוא אנ ל וש אםהל הה

ה. עה ה שה אותה ט לש רה רוך הוא פש דוש בה קה ר הנ בנ ה דש עה מש םא שה ם ל עולה ה בה רה ה שה תה יש הה יום של ה]. מי יונה לש על הה

ר שי בנ תש הי ה של זל ר הנ בה דה ה הנ עה מש יא שה הי ים, וש רי בה דש מםענ הנ שש י לי די ל כש אםהל ח הה תנ ה פל רה ת שה בל ה יושל תה יש הה ר - של חי ר אנ בה דה
ה. ינה כי שש י הנ חורי אמ ב מי יהה יושי הה ם של הה רה בש יו - אנ רה חמ הוא אנ ר] וש חי ר אנ בה ם. [דה הה רה בש בו אנ

ם, הל או לה רש ז ני אה ים של יהמי ל הנ ים של עורי שי ים? הנ יהמי ים בנ אי ה בה ה זל ים. מנ יהמי ים בנ אי ים בה ני קי ה זש רה שה ם וש הה רה בש אנ וש
א י בה ר כי מנ אל נל מו של ים, כש יהמי ים בנ אי אוי. בה רה ים כה יהמי ל הנ עור של שי ים הנ יהמי סו בנ נש כש ים, ני עי שש ד תי חה אל הה ה וש אה ד מי חה אל הה
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ר, חי דון אנ עי בש ה  מה צש ה ענ תה אמ ה רה עה שה ה  אותה ים. וש שי נה ח כנ ה אםרנ רה שה יות לש הש ל לי דנ ס. חה ני כה הי יום לש יב הנ עלרי הל יום, של הנ
ן. קי י הוא זה יד כי הולי אי לש דנ םא כש י הוא ל רי המ ן, של קי י זה ני אדם ה ונ רה מש ן אה כי לה וש

רוך הוא דוש בה קה ה, הנ אי םא רש ץ. ב רל י אה ני קש ם זי תו עי בש שי ה בש לה עש ים בנ רי עה שש ע בנ ח, (משלי לא) נודנ תנ ה פה הודה י יש בי רנ
יהכול ם של עולה א הה רה בש ני יום של הנ יהה מי םא הה ל וש ם  עולה יהה בה םא הה ב. ל לוי רנ עי ר בש תה סש ני וש נוז  הוא גה של בודו  כש ה בי לל ענ תש מי

עממםד בו. םא יהכול לנ ל תו וש מה כש ל חה עממםד ענ לנ

ק בי דנ תש הי ים לש כולי םא יש ים ל תוני חש תנ הנ ים וש יוני לש על ל הה כה ה, וש לה עש מנ ה לש לה עש מנ ה לש לה ענ תש הי ר וש תה סש ני נוז וש י הוא גה שום כי מי
תוב כה ה, של לה עש מנ לש הוא  ים של רי ים אומש תוני חש תנ קומו. הנ מש בוד ה' מי כש רוך  ג) בה (יחזקאל  ים  רי ם אומש כגלה של ד  ענ
ך. בודל ץ כש רל אה ל הה ל כה תוב (שם נז) ענ כה ה, של טה מנ הוא לש ים של רי ים אומש יוני לש על בודו. הה ם כש יי מנ שה ל הנ (תהלים קיג) ענ
עממםד יהכול לנ י של יהה מי םא הה ל ע וש םא נודנ י ל קומו, כי מש בוד ה' מי כש רוך  ים בה רי ים, אומש תוני חש תנ ים וש יוני לש ם, על כגלה ד של ענ

ה?. לה עש ים בנ רי עה שש ע בנ ר נודה ה אומי תה אנ מו, וש עי

ל בו כה לי ר בש עי שנ מש ה של י מנ פי ק לש בה דש ני ע וש הוא נודה רוך הוא, של דוש בה קה ה הנ ה - זל לה עש ים בנ רי עה שש ע בנ אי נודה דנ א ונ לה אל
ים - רי עה שש ע בנ ן נודה כי לה בו, וש לי ע בש ך נודה בו, כה לי ר בש עי שנ מש ה של י מנ פי ה. ולש מה כש חה ל הנ רוחנ של ק בה בי דה הי יהכול לש ה של מה ד כנ חה אל

ת אותו. ענ דנ לה ק וש בי דה הי יהכול לש י של ין מי אוי אי רה ע כה נודה ל של בה ים. אמ רי עה שש ם הנ אותה בש

ים רי עה שש או  שש כד)  (תהלים  ר  מנ אל נל של מו  כש ים?  רי עה שש ה  יזל אי ה,  לה עש בנ ים  רי עה שש בנ ע  נודה ר,  מנ אה עון  מש שי י  בי רנ
רוך בה דוש  קה ע הנ ם נודה לה לה גש יונות, בי לש גות על רה ם דש הי לו, של לה ים הנ רי עה שש שום הנ ם. ומי י עולה חי תש פי או  שש נה הי ם וש יכל אשי רה

ק בו. בי דנ תש הי ים לש כולי םא יש םא - ל ם ל אי הוא, וש

ם הי גוף, וש י הנ רי בש י אל די ל יש א ענ לה ה, אל ת אותה ענ דנ יהכול לה י של ין] מי ין הוא [אי ם אי דה אה ת הה מנ שש י ני רי ה, המ אי םא רש ב
שום ע, מי םא נודה ל ע וש רוך הוא נודה דוש בה קה ך הנ ע. כה םא נודה ל ע וש ך נודה שום כה ה. מי מה שה נש נות הנ מה עושות אג גות של רה דש הנ
ע ה, נודה מה שה נש ים לנ חי תה ם פש הי ים, של רי עה שש ם הנ אותה ל בש בה כםל. אמ ן הנ יר מי מי טה נוז וש , גה רוחנ ה, רוחנ לש מה שה נש ה לי מה שה הוא נש של

רוך הוא. דוש בה קה הנ

הו ל - זל אםהל ח הה תנ רוך הוא. פל דוש בה קה ל הנ בודו של ם יהדוענ כש הל ה, ומי גה רש דנ ה לש גה רש דנ ח וש תנ פל ח לש תנ ה, ייש פל אי םא רש ב
ח תנ פל ס בו, ובנ ני כה הי אשון לש ח רי תנ הו פל גו'. זל "ק וש דל "י צל עמרי "י שנ ח"ו לי תש ר (שם קיח) פי מנ אל נל מו של ק, כש דל ל צל ח של תנ פל
ים, חי תה פש ר הנ אה ל שש כה ת אותו ובש ענ דנ ה לה ח], זוכל תנ פל ה [לנ זל ה לה זוכל י של ים. מי יוני לש על ים הה חי תה פש ר הנ אה ל שש ים כה אי רש ה ני זל הנ

יו. לה ים עה ם שורי כגלה שום של מי

ת ענ דנ ים לה כולי םא יש ל נו וש מל קו מי לש תנ סש ים הי חי תה פש ל הנ כה לות וש גה ל בנ אי רה שש יי שום של ע, מי םא נודה ה ל ח זל תנ פל ו של שה כש ענ וש
אוי. רה יו כה לה רות עה שש יונות לי לש על גות הה רה דש ל הנ ידות כה לות, עמתי גה ן הנ או מי ל ייצש אי רה שש יי ן של מנ זש ל בי בה בםק. אמ דש לי וש

תוב (ישעיה יא) כה ה, של זל ם לה קםדל ים מי עי יודש יו  םא הה ל ה של ה מנ דה בה כש ה ני יונה לש ה על מה כש ם חה עולה י הה ני בש עו  ז יהדש אה וש
ח תנ פל ל הנ רות ענ שש ים לי ידי ם עמתי ת ה'. כגלה אנ רש יי ת וש ענ ה רוחנ דנ בורה ה וגש צה ה רוחנ עי ינה ה ובי מה כש יו רוחנ ה' רוחנ חה לה ה עה חה נה וש
ט פנ שה תוב וש כה ם, של עולה דון הה י לה די יחנ כש שי מה ך הנ לל ל מל רות ענ שש ים לי ידי ם עמתי כגלה ל, וש אםהל ח הה תנ הוא פל ה, של זל תון הנ חש תנ הנ

גו'. ים וש לי ק דנ דל צל בש

יך לל שוב אי תוב שוב אה כה ר של אי בה תש ני מו של ת כש רל ה אומל תה יש הה זו  ה הנ גה רש דנ ם, הנ הה רה בש ר אנ שי בנ תש הי של ך, כש שום כה מי
ת רל בל דנ ה מש תה יש הה ה זו של גה רש ת דנ ענ ה שםמנ רה שה ה וש ל זל ענ ל. וש אםהל ח הה תנ הו פל זל יהה, וש י הה תוב מי םא כה ר - ל םאמל י יהה. ונ ת חנ עי כה
ת שוב רל אומל ת וש רל של בנ ה מש תה יש הה ל, של אםהל ח הה תנ ת פל ענ ה שםמנ רה שה תוב וש כה ה, של זל ם לה קםדל ת מי ענ ה שומנ תה יש םא הה ל ה של מו מנ עי

ך. תש שש ה אי רה שה ן לש ה בי ני הי יהה וש ת חנ עי יך כה לל שוב אי אה

ר חנ מול. אנ ני ד של ק ענ חה צש יי נו  מל א מי יהצה םא  י ל רי המ ם, של הה רה בש אנ הוא לש רוך  בה דוש  קה יבות הנ בי ה חמ מה ה כנ אי םא רש ב
מו ז הוא כש אה וש דוש,  ע קה רנ זל ינו  מול אי ני ם של רל טל וש דוש,  ע קה רנ זל ז הוא  אה שום של ק, מי חה צש יי ל  ענ ר  שי בנ תש מול הי ני של

הו. יני מי עו בו לש רש ר זנ של תוב (בראשית א) אמ כה של

ה לה רש עה ק בה בנ דש הי וש ה  לה רש עה תוך  א מי יהצה שום של דוש, מי יהה קה םא הה ל עו  רש זנ ם  הה רה בש מול אנ ני ם של רל ה, טל אי םא ורש וב
ק בנ דש ני ה, וש לה עש מנ יד לש הולי ה וש לה עש מנ לש ה של שה דג קש ק בנ בנ דש ני ה, וש שה דג קש הנ תוך  ע בש רנ זל הנ א אותו  יהצה מול,  ני ר של חנ ה. אנ טה מנ לש
ם יי מנ אי] הנ דנ [ונ לו  אי אוי. וש רה כה דוש  א קה ק, יהצה חה צש ת יי ם אל הה רה בש יד אנ הולי של ה, כש אי םא רש אוי. ב רה כה תו  גה רש דנ ם בש הה רה בש אנ

ך. ידו חםשל הולי רו וש הה של

ק, חה צש רוך הוא יי דוש בה קה א לו הנ רה קה ה של ר לו, זל מנ יו. אה בי עון אה מש י שי בי ת רנ ד אל חה ל יום אל אנ ר שה זה עה לש י אל בי רנ
י רי ר לו, המ מנ ק? אה חה צש א לו יי רה ם קה עולה א לה םא יהצה ל ד של ענ ה של אל רש י ני רי המ ה? של מה ק, לה חה צש יי מו  ת שש אתה אל רה קה תוב וש כה של
ל אנ ם] [שה יי וי לש הנ ל מי אנ שש םא תי עוד [נ"א וב ה, וש בורה גש ל הנ ד של צנ ים מי אי ם בה יי מנ י הנ רי המ ם, של יי ת מנ חנ לוקנ ש  אי ר של מנ אל נל
ק הוא חה צש יי ך  שום כה ה, מי זל ד הנ צנ ד הנ גל נל חות כש בה שש תי ר וש מל י זל לי כש ד בי צנ הנ אותו  ים לש חי מש שנ ם מש הי ם של יי וי לש אותו] הנ

ק בו. בה דש ני ד וש אותו צנ א מי הוא בה שום של ה, מי וה דש חל

רוך דוש בה קה ן הנ כי לה ך. וש א כה רה קש ה ני ל זל ענ ם, וש יי מנ ש בש אי ש וש אי ם בש יי ה מנ יפה לי חמ מנ ה של וה דש חוק, חל ק צש חה צש ה, יי אי םא רש ב
ם. הה רה בש אנ יענ לש הודי ה וש ם זל שי ם בש עולה א לה ם יהצה רל טל ך בש א לו כה רה הוא קה
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יו ים הה שי נה לו  פי אמ ונ מות,  ם שי הל םא לה ר קש הוא לי רוך  בה דוש  קה ם הנ הל יר לה אי שש ים הי רי חי אמ ל הה כה ה, בש אי ורש םא  וב
ם, הה רה בש אנ א לש לה ם, אל שי םא לו  ר קש לי מו  אי הוא לש רוך  בה דוש  קה יר הנ אי שש םא הי אן ל ל כה בה מות, אמ ן שי יהל ני בש אות לי קורש

דו. צי ילו בש לי כש הנ ם לש יי מנ ש בש אי ש וש אי ם בש יי יף מנ לי חמ הנ י לש די ר. כש חי םא אנ ל ה וש תה ק. אנ חה צש מו יי ת שש אתה אל רה קה תוב וש כה של

ר זה עה לש י אל בי דםם. רנ י סש ני ל פש פו ענ קי ינשש ים ונ שי נה אמ ם הה שה מו מי יהקג תוב? ונ ה כה ק, מנ חה צש יי ם בש הה רה בש ר אנ שי בנ תש הי ן של יוה כי
יו, כה רה דש ים בי כי הולש ם של אותה ן לש כי ל של כה יות, וש רי בש ל הנ ם כה ה עי רוך הוא טובה דוש בה קה ג הנ ה נוהי מה ה כנ אי םא רש ר, ב מנ אה
ין די םא אותו הנ םא יהב ל ד של ר ענ בה דה כות בנ זש ב אותו לי אוהי י של מי ם לש ם, הוא גורי עולה ת הה דון אל ה לה רוצל ן של מנ זש לו בי פי אמ של

להעולהם.

כות בו. זש י לי די י, כש ני עה יהו? הל חנ לו דורון, ומי ם, שולי דה אה ת הה ב אל רוך הוא אוהי דוש בה קה הנ ה של עה שה ינו, בש ני שה של
ם אותו, רושי םאשו וש ל ר ס ענ ין ופורי יהמי ד הנ צנ ך מי שה מש ני ד של סל ל חל ד של חה יו חוט אל לה ך עה ה בו, הוא מושי זוכל ן של יוה כי וש
נו מל ק מי לי תנ סש ז מי אה ם, וש רםשל ה אותו הה רואל יו וש ינה ים עי רי ר בו, ומי הי זה ית יי חי שש מנ ם, אותו הנ עולה ין לה די םא הנ יהב של כש י של די כש

ה. כל זש יי ה של מנ רוך הוא בש דוש בה קה ים הנ די קש ך מנ שום כה יו. מי לה ר עה הה זש ני וש

ח לו דורון לנ שה ם וש הה רה בש ת אנ ם אל ה קםדל כה דםם, זי ל סש ין ענ יא די בי הה רוך הוא לש דוש בה קה ה הנ צה רה של ה, כש אי םא ורש וב
ת לוט ח אל לנ שנ יש ם ונ הה רה בש ת אנ ים אל להי כםר אל זש יי תוב ונ כה הו של ם. זל שה יו מי חי ן אה ת לוט בל יל אל צי הנ י לש די ם כש הל מה כות עי זש לי
ר אותו כנ זה כםר? של זש יי ה ונ ה זל ל. ומנ צנ ם ני הה רה בש כות אנ זש י בי רי המ ת לוט, של ים אל להי כםר אל זש יי תוב ונ םא כה ל ה, וש כה פי המ תוך הנ מי

ים. כי אה לש מנ ת הנ לשל ם שש ם אותה ם עי ה קםדל כה זה ה של מנ

ר לו רוך הוא זוכי דוש בה קה ם, הנ עולה רוי בה ין שה די ה של עה שה ם, בש דה י אה ני ם בש ה עי קה דה צש ה בי זוכל ם של דה ן אה ה, בל מו זל כש
ין די ה של עה שה לו בש פי אמ ה. ונ לה עש מנ יו לש לה ב עה תה כש ך ני ם, כה דה ן אה ה בל זוכל ה של עה ל שה כה בש שום של ה. מי שה עה ה של קה דה צש ה הנ ת אותה אל
ר (משלי יא) מנ אל נל מו של ם, כש דה י אה ני ם בש ה עי כה זה ה וש שה עה טוב של ת אותו הנ ר אל רוך הוא זוכי דוש בה קה יו, הנ לה ה עה שורל

ת לוט. יל אל צי ינ ה וש כל זש יי י של די ם, כש הה רה בש אנ רוך הוא לש דוש בה קה ים הנ די קש ך הי שום כה ת. מי ול מה יל מי צי ה תנ קה דה וצש

ה כה זה ם וש הה רה בש ם אנ הל ן לה קי תי ה של עודה סש ה  אותה ם, מי שה ים מי שי נה אמ הה מו  יהקג ה, ונ אי םא רש דםם. ב י סש ני ל פש ענ פו  קי ינשש ונ
ם, הה רה בש שום אנ לום, מי כש נו  מל ר מי אנ שש ני םא  ל ל כה אמ מנ ל אותו  כה וש ם.  הל ה בה כה זה ים,  כי אה לש מנ יו  הה ב של גנ ל  ף ענ ם. אנ הל בה

ל. כנ אל ם נל הל לה ש של אי לו, בה םאכי י תוב ונ י כה רי המ כותו, של זנ ולש

לול ד כה חה אל ד וש חה ל אל א כה לה . אל ה רו"חנ זל וש "ם  יי ה מנ זל וש "ש  ה אי יו? זל ים הה כי אה לש ה מנ לשה י שש רי ר, המ םאמנ ם ת אי וש
ם ית הי אי דה ה ונ ילה כי תו. אמ שש יי ונ לו  םאכש י ים ונ להי אל ת הה אל זו  ילחל ונ ה (שמות כד)  זל מו  לו. כש םאכי י ונ ך  שום כה רו, ומי בי חמ בנ
ם הה רה בש אנ ד של צנ הנ אותו  נו] מי מל זון [מי הי ז] לש מל ז רל מנ רש [נ"א ני מו  רש - גה לו  םאכי י אן ונ ף כה ה. אנ ינה כי שש הנ מי זונו  ני לו, של כש אה

ם. הה רה בש ם אנ הל ן לה תנ נה ה של מנ לום מי ירו כש אי שש םא הי ך ל שום כה ק בו, ומי בנ דש ני

ם ף הי ה, אנ לה עש מנ לש ה של כה רה בש ה  אותה ה לש כל זש יי י של די ה כש כה רה ל בש כוס של ה  אותה תות מי שש ם לי דה אה הה יך  רי ן צה כי מו  כש
ל כה זון לש א מה ד יוצי אותו צנ י מי רי המ ם, של הה רה בש ל אנ ד של צנ הנ זון מי הי כו לש זש יי י של די ם כש הה רה בש ם אנ הל ן לה קי תי ה של מנ לו מי כש אה
ם תוב שה כה וש פו,  קי ינשש אן ונ תוב כה ת לוט. כה יל אל צי הנ ים לש מי חמ ל רנ רות של עורש תש פו, הי קי ינשש ים. ונ יוני לש על ים הה כי אה לש מנ הנ

ים. מי חמ רנ אן לש ף כה ים - אנ מי חמ רנ ן לש לה הנ ה לש ך. מנ של דש עון קה מש ה מי יפה קי שש (דברים כו) הנ

ם הי ע של ם יהדנ הה רה בש אנ ר של םאמנ ם ת א, אי יסה י יי בי ר רנ מנ יהה. אה וה ם לש הל עמשות לה ם, לנ חה לש שנ ם לש מה עי ך  ם הםלי הה רה בש אנ וש
י ני ל בש כה עמשות לש יהה לנ יל הה גי ע [רה יהדנ ב של ל גנ ף ענ ר, אנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ א, אה לה יהה? אל וה ם לש הל ה לה שה ה עה מה ים, לה כי אה לש מנ
ם], ה אותה וה לי ם וש הל ה בה שה ם עה דה י אה ני ם בש עמשות עי יל לנ גי יהה רה הה ה של יהה]. [מנ וה ם לש הל עמשות לה מו לנ ים עי ני זגמה מש ם של דה אה הה
ם, מה עי ך  יהה הולי הוא הה עוד של ה. ובש זל לוי בה כםל תה י הנ רי המ ים, של חי אורש יהה לה וה עמשות לש ם לנ דה אה לה יך  רי צה ך  כה שום של מי
ה' - הוא ה. ונ י עםשל ני ר אמ של ם אמ הה רה בש אנ י מי ני ה אמ סל כנ ממ ר הנ מה ה' אה תוב ונ כה ם, של הה רה בש ל אנ רוך הוא אל דוש בה קה ה הנ לה גנ תש הי

ם. מה ך עי יהה הולי רוך הוא הה דוש בה קה הנ שום של ינו, מי ית די ובי

מו ת עי כל לל לה מו וש ר עי בי חנ תש הי ה לש ינה כי שש ת הנ ך אל רו, הוא מושי בי חמ ם] לנ דה אה יהה [לש וה ה לש ם עושל דה ן אה בל של ה, כש אי םא רש ב
מו. ר עי בי חנ תש הי יו לש לה ך עה ה ומושי ינה כי מו שש ר עי בי חנ י לש די חנ כש אורי ת הה וות אל לנ ם לש דה יך אה רי ן צה כי לה ילו, וש צי הנ ך לש רל דל בנ

ה ה' עמשל םא ינ י ל ח, (עמוס ג) כי תנ יהיא פה י חי בי ה. רנ י עםשל ני ר אמ של ם אמ הה רה בש אנ י מי ני ה אמ סל כנ ממ ר הנ מה ה' אה ך, ונ שום כה מי
ה צה רנ תש רוך הוא הי דוש בה קה הנ ם של עולה י הה יקי די ם צנ יהל רי שש ים. אנ יאי בי נש יו הנ דה ל עמבה ה סודו אל לה ם גה י אי ר כי בה ים דה להי אל
ם הל ה מי סל כנ םא מש ל ה אותו, וש ים עושל יקי די צנ י הנ די ל יש ם - ענ עולה עמשות בה יד לנ תי עה יענ וש קי רה ה בה הוא עושל ה של ל מנ כה ם, וש הל בה
ל כה ים בש עי שה רש ה לה חון פל תש ילה פי הש םא יי ל ים של יקי די צנ ת [הנ מו אל ף עי תי שנ ה לש רוך הוא רוצל דוש בה קה י הנ ים, כי מי עולה לום לש כש

ה. הוא עושל ה של מנ

ם דה אה י הה ני ת בש ים אל ירי הי זש ים ומנ אי ם בה הי שום של ים, מי יקי די צנ הוא] לנ רוך  בה דוש  קה ה הנ לל גנ כםל מש ה, הנ אי םא רש ב
רוך דוש בה קה ך הנ שום כה יו. מי לה ה אי חון פל תש ם פי הל ילה לה הש םא יי ל יון וש לש על ין הה די תוך הנ שו מי נש עה םא יי ל ם וש יהל אי טה חמ שוב מי לה

ין. ם די הל ה בה שה ין עה י די לי י בש רי המ רו של םאמש םא י ל י של די עוד, כש ין. וש די ם הנ הל ה בה הוא עושל סוד של ם הנ הל יענ לה הוא מודי

ה ם. ומה יהל אי טה חמ ר מי מי שה הי ים לש עי םא יודש ל ים וש יחי גי שש םא מנ ל ים וש עי םא יודש ל ים של עי שה רש ר, אוי לה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ים יקי די צנ ה לנ לל גנ מש ד של ם ענ עולה ה בה עושל ה של ל מנ ה כה ינו עושל ין אי יו די כה רה ת ודש מל יו אל עמשה ל מנ כה רוך הוא של דוש בה קה הנ
םא ל ם של יהל רי בש עמשות די ם לנ הל לה ייש  ן של כי ל של םא כה ם ל דה י אה ני ל בש צל ם, אי דה י אה ני בש ה לי חון פל תש ם פי הל ילה לה הש םא יי ל י של די כש
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עמשות ם לנ הל ייש לה ל. וש אי רה שש יי ה' ומי ים מי יי קי ם נש יתל יי הש תוב (במדבר לב) וי ן כה כי ם. וש הל ע בה רה שון הה ם לה דה י אה ני רו בש בש דנ יש
ילה הש םא תי ל ר, של מי שה הי ים לש יחי גי שש םא מנ ל ים וש אי ם חוטש ם הי ם אי הל רו בה ינתש ם, וש דה י אה ני בש ה לי חון פל תש ם פי הל ילה לה הש םא יי ל של

ים. רי שי ים כש עמשי ה ומנ שובה תש ה? בי מל ם, ובנ יהל לי ה אמ חון פל תש רוך הוא פי דוש בה קה ל הנ ין של די ת הנ דנ מי לש

ץ רל אה ל הה ת כה ן אל תנ רוך הוא נה דוש בה קה ה, הנ הודה י יש בי ר רנ מנ ם. אה הה רה בש אנ י מי ני ה אמ סל כנ ממ ר הנ מה ה' אה ה, ונ אי םא רש ב
גו', וש ה  נה נל תש אל ך  ה לש ה רםאל תה ר אנ של ץ אמ רל אה ל הה ת כה י אל תוב כי כה ים, של מי עולה ה לש שה רג יש ת  לנ חמ ננ יות לו  הש ם לי הה רה בש אנ לש
ר מנ לו. אה לה קומות הנ מש ת הנ עמקםר אל הוא לנ רוך  בה דוש  קה הנ ך  רי טה צש ן הי כי ר מי חנ אנ ה. ולש אי ורש יך  ינל א עי נה א  תוב שה כה וש
םא ל יך, וש תי תנ ם נש מון גויי ב המ י אנ תוב כי כה כםל, של ב לנ הוא אה ם, וש הה רה בש אנ ץ לש רל אה ת הה י אל תי תנ ר נה בה רוך הוא, כש דוש בה קה הנ
שום יעו, מי הודי יך לש רי ך צה שום כה י, ומי בי ם אםהמ הה רה בש י לו אנ אתי רה קה ם של יהל בי אמ יענ לנ הודי י לש לי ים בש ני חות בה מש י לי ה לי אל נה

ה. י עםשל ני ר אמ של ם אמ הה רה בש אנ י מי ני ה אמ סל כנ ממ ר הנ מה ה' אה ר] ונ מנ ך [אה כה

דםם ת סש עמקנ רוך הוא זנ דוש בה קה ר לו הנ מנ אה ב של ל גנ ף ענ אנ ם, של הה רה בש ל אנ נותו של תה וש נש ה ענ אי םא רש א, ב בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ת יל אל צי הנ נו לש מל ש מי קי םא בי דםם, ל סש ין בי עמשות די ה לנ רוצל יענ לו של הודי מו וש יך עי רי אל הל ה של ל זל ם כה עי ה, וש בה י רה ה כי עממםרה ונ

יו. עמשה מנ ר מי כה בםענ שה תש םא לי ל יל של בי שש ם? בי ענ טנ ה הנ ין. מה ה בו די עמשל םא ינ ל לוט וש

ם הה רה בש ת אנ ים אל להי כםר אל זש יי תוב ונ כה ם, של הה רה בש שום אנ ילו מי צי הי ת לוט וש רוך הוא אל דוש בה קה ח הנ לנ ה שה ל זל ענ וש
םא ל ים וש עי שה ם רש כגלה שום של ל מי בה ר, אמ מנ אל י נל רי ן לוט? המ הי ב בה ר יהשנ של ה אמ ה זל גו'. מנ ה וש כה פי המ תוך הנ ת לוט מי ח אל לנ שנ יש ונ
ים הוא עי שה ים בו רש רי דה קום של ל מה כה בש נו, של דש מנ אן לה כה לוט. מי ט לש רה כות פש ר זש בנ ייש לו דש ם של כגלה ם] מי יהל יני א [בי צה מש ני

ב. רי חה

כותו - זש ר בי םאמנ ם ת אי בו. וש רש םא חה ל ים וש בי יגשה יו מש לו הה לה גש א בי לה ב לוט? אל ם יהשנ כגלה י בש כי ן לוט, וש הי ב בה ר יהשנ של אמ
יו לה ן עה גי מוש מי יק, אותו שי די צנ ה לש ם עושל דה אה מוש של שי ה של אי םא רש עון, ב מש י שי בי ר רנ מנ ם. אה הה רה בש כות אנ זש א בי לה םא! אל ל

ם. ה אותה עושל יו וש כה רה דש ד מי ע, לומי שה הוא רה ב של ל גנ ף ענ אנ א של לה םא עוד, אל ל ם, וש עולה בה

עמשות ד לנ מנ יו, לה עמשה ל מנ ד כה מנ םא לה ל ב של ל גנ ף ענ ם - אנ הה רה בש ם אנ ר לוט עי בי חנ תש הי שום של י מי רי המ ה, של אי םא רש ב
יו הה ן של מנ ל אותו זש ים כה רי עה ן הל ל אותה ת כה ב אל ינשי יהה מש הה הו של זל ם, וש הה רה בש ה אנ יהה עושל הה מו של יות כש רי בש ם הנ ד עי סל חל

ם. יהל יני ס לוט בי ננ כש ני ר של חנ ים אנ בי יגשה מש

ר לו מנ הוא אה רוך  בה דוש  קה הנ ה של עה שה ה  אותה ם בש הה רה בש אנ ה מי זה םא זה ה ל ינה כי שש ה של אי םא רש עון, ב מש י שי בי ר רנ מנ אה
י רי המ מו, של עי ת  רל בל דנ מש ה  תה יש הה ה  ינה כי שש י  רי המ ונ ר,  זה עה לש י אל בי רנ לו  ר  מנ אה מו].  עי הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ן של מנ זש אותו  [בש
ל אי עמקםב בש ל ינ אל ק וש חה צש ל יי ם אל הה רה בש ל אנ א אל רה אי תוב (שמות ו) וה כה רוך הוא, של דוש בה קה יו הנ לה ה אי לה גנ תש ה] זו הי גה רש דנ [בש

אי. דנ ה ונ ך זל ר לו, כה מנ י. אה דה שנ

ר ה' םאמל י סוף ונ בנ ר, ולש מה ה' אה ה ונ לה חה תש הנ ה. בנ בה י רה ה כי עממםרה דםם ונ ת סש עמקנ ר ה' זנ םאמל י תוב, ונ ה כה ה מנ אי םא ורש וב
ה. תונה חש תנ ה הנ גה רש דנ ל הנ ה לו ענ תה לש גנ תש הי ה של יונה לש על ה הה גה רש דנ י הנ גו'. זוהי ה וש עממםרה דםם ונ ת סש עמקנ זנ

מדרש הנעלם

דםם, י סש ני ל פש פו ענ קי ינשש ים ונ שי נה אמ ם הה שה מו מי יהקג ה? ונ לה עש מנ תוב לש ה כה גו'. מנ ם וש הה רה בש אנ י מי ני ה אמ סל כנ ממ ר הנ מה ה' אה ונ
רוך הוא דוש בה קה ין הנ א, אי דה סש ב חנ ר רנ מנ ם. אה הה רה בש אנ י מי ני ה אמ סל כנ ממ יו? הנ רה חמ תוב אנ ה כה ים. מנ עי שה רש ין בה עמשות די לנ
תוב כה דו. וש םאבי לוהנ י ת אל מנ שש ני תוב (איוב ד) מי כה הו של ים. זל יקי די ל צנ ם של תה מה שש ני ך בש לה מש ני ד של ים ענ עי שה רש ין בה ה די עושל
מות שש ני בש ך  לי מה אל ד של ים ענ עי שה רש ין בה עמשות די י לנ לום ייש לי רוך הוא: כש דוש בה קה ר הנ מנ ם. אה הה רה בש אנ י מי ני ה אמ סל כנ ממ הנ
י ה כי עממםרה דםם ונ ת סש עמקנ ר ה' זנ םאמל י תוב ונ כה ין, של ם די הל ה בה עלשל י, אל ננ פה או לש טש ים חה עי שה רש ם: הה הל ר לה אומי ים. וש יקי די צנ הנ

גו'. ם וש אתה טה חנ ה וש בה רה

ד ענ לום,  כש יו  נה פה לש ר  לומנ וש יו  לה אי ב  רי קה תש הי לש ה  אה רי יש יא  הי וש ה,  קומה מש בי ת  דל עומל ה  מה שה נש הנ הו,  בה אנ י  בי רנ ר  מנ אה
ה פל סש ף תי אנ ר הנ םאמנ י ם ונ הה רה בש אנ ש  גנ יי תוב ונ כה של הו  ה. זל תה צש רה ה של ר מנ םאמנ ת ניו וש פה ה לש נה ישל גי ינ מטטרו"ן של ר לש םאמנ י של

גו'. ך וש ה לש ילה לי גו', חה ע וש שה ם רה יק עי די צנ

ים שי מי חמ בנ קו  סש ענ תש א ני מה ם, של ל עולה בונו של ת: רי רל אומל ת וש חנ ה פותנ מה שה נש גו'. הנ ם וש יקי די ים צנ שי מי י ייש חמ אולנ
ה נםם. מנ יהי גי סו לנ נש כה םא יי ל א וש בה ם הנ עולה ם לה הל ר ייש לה כה ה, שה מה שש קו לי סש ענ תש םא ני ל י של ל פי ף ענ אנ ה, וש ל תורה יות של שי רה פה

גו'. ים וש יקי די ים צנ שי מי דםם חמ סש א בי צה מש ם אל ר ה' אי םאמל י יו? ונ רה חמ תוב אנ כה

ם ים הי רי פה ה סש שה מי הו, חמ בה י אנ בי ר רנ מנ א, אה לה יו. אל הה לש  שה ים וש שי מי רות חמ תי יות יש שי רה ן פה ינו], אותה ני י [שה רי המ ונ
ל כה ה בש רה שםב עמשה ם. חמ עולה א הה רה בש ם ני הל בה רות של מה אמ ה מנ רה רות עמשה בש די ת הנ רל ים עמשל לי לה כש ד ני חה אל ד וש חה ל אל כה ה, ובש תורה בנ

ים. שי מי ם - הוא חמ הל ד מי חה אל

השלמה מההשמטות (סימן טו)

. יהה רל בה דש ה לי ה' הודה ם, ונ תה קה דש צי ם בש עולה ל הה יל כה צי הנ ים לש אויי ם רש הי ה, וש ינה י בי רי עמ ים שנ שי מי ד חמ גל נל ם כש ים הי שי מי חמ
ם הל י ייש בה ר, אולנ לומנ ה, כש שה מי ים חמ יקי די צנ ים הנ שי מי רון חמ סש י ינחש ה (שם יח) אולנ רה מש ה, אה אה צש םא מה ל ה של תה אמ רה של וכש
"א, א"ו הי וה "א  ים, יו"ד הי עי בה רש אנ וש ה  שה מי הוא חמ לואו, של מי ם בש שי הוא הנ ך, של מל ת שש יענ ידי בי קו  סש עה ם של דה י אה ני בש
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י ר אולנ ת לומנ רל ה, חוזל אה צש םא מה ל של ל. וכש שםאי יך  להל ה ה' אל ל מה אי רה שש ה יי תה ענ ר (דברים י) וש מנ אל נל ם, של דה ר אה פנ סש מי כש
ים (ע"כ מההשמטות). עי בה רש ם אנ און שה צש מה יי

ל ם ענ שה נש לו עה בש א קי מה ה, של תורה קו בנ סש ענ תש םא ני ל י של ל פי ף ענ ם, אנ ל עולה בונו של ת: רי רל אומל ה וש מה שה נש ת הנ חנ עוד פותנ
שו יש בנ תש ני של ה  מנ ומי יף.  יםסי םא  ל נו  ינכל ים  עי בה רש אנ כה)  (דברים  ר  מנ אל נל של ם,  הל לה ר  פי כנ תש ני וש ין  די ית  בי בש או  טש חה של ה  מנ
עמבור בנ ה  עלשל אל םא  ל יו?  רה חמ אנ תוב  כה ה  מנ נםם.  יהי גי לנ סו  נש כה יי םא  ל של ם  הל לה ם]  יהל ני פש [לי ר  פי כנ תש הי לש יהם  דנ ם,  יהל ני פש לי

ים. עי בה רש אנ הה

השלמה מההשמטות (סימן טז)

ים יקי די ם צנ יהל יני י ייש בי ר, אולנ לומנ ים, כש לשי ם שש און שה צש מה י יי ם, אולנ ל עולה בונו של ת, רי רל אומל ת וש חנ עוד פותנ
ם הי ה], וש נה ים [שה לשי שש י בי הי יש ונ סוק  פה אל בנ קי זש חל יש ת  בואנ נש מוזות בי רש עמלות הה ים מנ לשי שש ם הנ אותה יגו  שי הי וש קו  סש עה של
ייש י  ן אולנ כי וש ירות,  פי סש ר  של על וש יות  ם אותי יי תנ ושש ים  רי שש על ם  הי ה, של מה כש חה יבות  תי נש ם  יי תנ ושש ים  לשי שש בי ים  לולי כש
ים לולי כש ה  בה ל, של אי רה שש ע יי מנ סוק שש פה יום בש ים בנ מי עה י פש תי ים שש די ינחמ מש ה הנ גגלה י סש ידי חי ים יש יקי די ים צנ שי נה ם אמ יהל יני בי
ך לל מל ד הנ וי ר דה מנ ד' אה הנ ה, וש רה י עמשה רי ה א' המ לה מי הנ ה, וש עה שש ם תי י"ת הי חי ם הנ "ף עי לל אה ד. הה חה ת אל לנ מי ירות בש פי ר סש של על
יום ים בנ מי עה י פש תי ר, ושש ענ שון שנ לש "ת מי לל דה ים יהבואו בו, וש יקי די ה' צנ ר לנ ענ שנ ה הנ יהה (תהלים קיח) זל לל לום עה שה יו הנ לה עה

ים. רי שש י על רי המ

י ר, אולנ לומנ ה, כש רה ם עמשה און שה צש מה י יי ם, אולנ ל עולה בונו של ת: רי רל אומל ת וש חנ ת ופותנ רל ה, חוזל אה ה מוצש ינה אי של וכש
ה רה ם עמשה יהל יני און בי צש מה י יי ן אולנ כי ל יום. וש כה רות בש בש די ת הנ רל עמשל רות ובנ מה אמ ה מנ רה עמשה ק בנ עוסי י של ם מי יהל יני א בי צי מה יי
ר כה ל שה ת, נוטי סל נל כש ית הנ בי ים לש אשוני ה רי רה עמשה ה מי נל מש ני א] הנ צה מש ני ל [הנ ינו, כה ני י שה רי המ ת, של סל נל כש ית הנ בי ים לש ימי די קש מנ של

ה. רה עמשה עמבור הה ית בנ חי שש םא אנ תוב? ל ה כה יו. מנ רה חמ ים אנ אי בה ם של ד כגלה גל נל כש

םא ל ן של יוה כי וש ה.  מה חי הנ ף וש אנ יט הה קי שש הנ ים, לש עי שה רש ל הה כות ענ יהה וזש גורש ני ד סה מי לנ יק לש די צנ ת הנ מנ שש ני לש ה ייש  ל זל כה
ב ם שה הה רה בש אנ ם וש הה רה בש ל אנ ר אל בי דנ ה לש לה ר כי של אמ ך ה' כנ לל יי תוב? (בראשית יח) ונ ה כה ד, מנ מי לנ כות לש ה שום זש אה צש מה
ג. רי טש קנ גור מש טי קה הנ גור, וש ני סה ק הנ לי תנ סש ני ן וש יה דנ ק הנ לי תנ סש ז ני אה ה, וש דועה יש הנ תו  עמלה קום מנ מש קומו? לי מש לי הו  קםמו. מנ מש לי
דםם ר סש ענ שנ ב בש ע, יושי רה ר הה ן, הוא ייצל טה לוט הוא שה ר. וש גומי ב וש רל על ה בה דםמה ים סש כי אה לש מנ י הנ ני יהבםאו שש הו (שם יט) ונ זל וש
ת, חנ ר שנ אי בש ם לי ידה מורי ד של ם ענ ה אותה על טש ם ומנ דה י אה ני ם בש ר עי בי חנ תש ץ, ומי את רםבי טה ח חנ תנ פל תוב לנ כה יתו, של ם בי י שה כי
םאת ז יר הנ עי א הה ה נה ני הו (שם) הי זל נםם, וש יהי ל גי ה של עמרה ד צנ ד ענ יורי ם, וש ה אותה עה טש הי ל של דון ענ ם ני הל מה ן עי ם כי הוא גנ וש

ה. מה נוס שה ה לה רםבה קש

קו שש חי וש תו  וה אמ ה, תנ ל זל ל כה ם ענ דון שה ני ד וש יורי י של ל פי ף ענ אנ ר. וש עה צש הוא מי ים, וש מי דה ך  ו שופי שה חנ הוא עי רוצי הה
ר: ע"כ מההשמטות. צוענ ל לוט מי ענ ינ הו (שם) ונ זל ים, וש רי חי אמ עות לנ טש הנ זםר ולש חמ לנ

עמלות ים מנ לשי שש יגו  שי הי ים של יקי די צנ ם  יהל יני בי ייש  י  ים? אולנ לשי ם שש שה ייש  י  ת: אולנ רל אומל וש ת  חנ עוד פותנ
י' וש יות  ם כ"ב אותי הי יבות, של תי ל"ב נש ים בש לולי ם כש הי ה, וש נה ים שה לשי שש י בי הי יש סוק (יחזקאל א) ונ פה ים בש מוזי רש הה

ה. נה מם שש ים לי לולי ם כש ים הי מי עה פש ירות, לי פי סש

ר כה ם שה הל לה ייש  ה וש מוד תורה לש תנ ים לש ני בה לו  דש גנ א יש מה ים, של רי שש ם על און שה צש מה י יי ת: אולנ רל אומל ת וש חנ עוד פותנ
ית בי לש יכו  ה ומולי מוד תורה לש תנ נו לש ל בש די גנ מש ל הנ ק, כה חה צש י יי בי ר רנ מנ אה ל יום, של כה ים בש מי עה י פש תי רות שש בש די ת הנ רל עמשל לנ
ר םאמל י תוב? ונ ה כה ל יום. מנ כה ים בש מי עה י פש תי ה שש תורה יו] הנ לה יים [עה לו קי אי תוב כש כה יו הנ לה ה עה לל עמ ב, מנ רל על ר ובה בםקל בו בנ רנ

ים. רי שש על עמבור הה ית בנ חי שש םא אנ ל

ה רה עמשה ם הה אותה יו מי א הה מה ם, של ל עולה בונו של ת: רי רל ה. אומל רה ם עמשה און שה צש מה י יי ת: אולנ רל אומל ת וש חנ עוד פותנ
ית חי שש םא אנ ר ל םאמל י תוב [בו]? ונ ה כה ם. מנ יהל רי חמ ים אנ אי בה ם של ד כגלה גל נל ר כש כה ל שה נוטי ת של סל נל כש ית הנ ל בי ים של אשוני רי הה

ה. רה עמשה עמבור הה בנ

ר של אמ ך ה' כנ לל יי תוב? ונ ה כה לום, מנ ם כש יהדה א בש צה מש םא ני ל ן של יוה ים. כי עי שה רש ל הה ר ענ יק לומנ די צנ ת הנ מנ שש ני ה ייש לש ל זל כה
ה. דועה יש תו הנ עמלה קום מנ מש קםמו? לי מש הו לי קםמו. מנ מש ב לי ם שה הה רה בש אנ ם וש הה רה בש ל אנ ר אל בי דנ ה לש לה כי

תוב כה נםם, של יהי גי לנ סו  נש כה םא יי ל ב וש מוטה לש רו  זש ינחש י של די ים כש עי שה רש ל הה ל ענ לי פנ תש הי ם לש דה אה לה ה לו  וה צש י, מי בי ר רנ מנ אה
קו לש תנ סש יי ים של עי שה רש ל הה ל ענ לי פנ תש הי ם לש דה אה סור לו לה י, אה בי ר רנ מנ אה גו'. וש ק וש י שה בושי ם לש לותה חמ י בנ ני אמ (תהלים לה) ונ
ם הה רה בש א אנ םא בה ה, ל רה ה זה ד עמבודה יהה עובי הה של ם כש עולה ן הה ח מי רנ תל רוך הוא לש דוש בה קה קו הנ לש א סי לי מה לש אי ם, של עולה ן הה מי
ים יקי די צנ ם הנ ל אותה כה ה, וש נה תש םא ני ה ל תורה הנ , וש יחנ שי מה ך הנ לל ד ומל וי ך דה לל מל הנ יו, וש םא הה ל ל אי רה שש י יי טי בש שי ם, וש עולה ינו לה בי אה
א צה מש ני םא  ל של הוא  רוך  בה דוש  קה ה הנ רואל ן של יוה כי ה,  הודה יש י  בי רנ ר  מנ אה ם.  עולה בה יו  םא הה ל ים  יאי בי נש הנ וש ים  ידי סי חמ הנ וש

ם לה עש נל ש הנ רה דש אן מי ד כה גו'. ענ ה וש דםמה ים סש כי אה לש מנ י הנ ני יהבםאו שש תוב? ונ ה כה ים, מנ ני יה נש עי ם הה ל אותה כה לום מי ים כש עי שה רש בה

זהר:

י ים - מי כי אה לש מנ ם הנ אותה ר לש םאמנ ם ת ר? אי מנ י אה מי ה. לש לה שו כה י עה לנ ה אי אה בה ה הנ תה עמקה צנ כש ה הנ אל רש אל א וש ה נה דה רמ אי
ר - חי ר אנ בה לו. דה לה קומות הנ מש ים הנ די שותו עומש רש בי ר, של מנ ם אה הה רה בש אנ א לש לה ה? אל ת זל ה אל ול צנ ה ומש ם זל ר עי בי דנ ה מש אה רה
ה א] זל לה שו? [אל ה עה ה זל ה. מנ שה תםב עה כש יך לי רי יהה צה שו? הה ם עה ענ טנ ה הנ ם, מה הה רה בש אנ ר לש מנ אל נל ה של ים. מנ כי אה לש ם מנ אותה לש
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ם, שה ים לש ני זגמה מש יו  הה שום של ים, מי כי אה לש מנ ר לנ מנ אל נל ה של - מנ שו  ר] עה חי ר אנ בה נו. [דה מל ה מי זה םא זה ל ה של ינה כי ם ושש הה רה בש אנ
שו. ה עה ל זל ענ ין, וש עמשות די ים לנ אי צה מש יו ני הה וש

א ה נה דה רמ ר אי מנ הוא אה רוך הוא של דוש בה קה ענ הנ יהה יודי םא הה י ל כי דו. וש גומו עמבה רש תנ עמשות] כש שו - [לנ ר עה חי ר אנ בה דה
ה - אל רש אל ה. וש ידה רי נו [זו] יש יש הנ ין, וש די ת הנ גנ רש דנ ים לש מי חמ רנ ת הה גנ רש דנ א מי ה נה דה רמ א אי לה יו? אל נה פה לוי לש כםל גה י הנ רי המ ה, ונ אל רש אל וש

ם. ין יהדון אותה ה די יזל אי ם בש יהל לי יחנ עמ גי שש הנ יהה זו לש אי רש

ל אי רה שש י יי ני ת בש ים אל להי א אל ינרש תוב (שמות ב) ונ כה טוב - של יהה לש אי ע. רש רנ יהה לש אי אנו רש צה טוב ומה יהה לש אי אנו רש צה מה
כתוב טוב - של ע. לש רנ ה לש ידה רי אנו יש צה טוב ומה ה לש ידה רי אנו יש צה ה [נ"א מה אל רש אל א וש ה נה דה רמ תוב אי כה ע - של רנ יהה לש אי ע. רש יידנ ונ
יל] בי שש א, בי ה נה דה רמ ע - אי רנ ה לש ידה רי ם. יש שה ך  מש י עי תי רש בנ די י וש תי דש יהרנ י. (במדבר יא) וש יננ ר סי ל הנ ד ה' ענ יירל (שם יט) ונ

ם. הה רה בש אנ י מי ני ה אמ סל כנ ממ רוך הוא הנ דוש בה קה ר הנ מנ ה אה ל זל ענ ין, וש די ם בנ יהל לי יחנ עמ גי שש הנ לש

ה עה שה לו בש פי אמ יענ של הודי י לש די א כש לה אן? אל זו כה ה הנ כה רה בש ם הנ ענ טנ ה הנ צום. מה עה דול וש גוי גה ילה לש הש יו יי ם הה הה רה בש אנ וש
ל ים ענ מי חמ רנ ב] ובש יושי ה [ד"א וש ל זל ין ענ די ב בש י יושי רי המ ה. של נל תנ שש םא מי ם, ל עולה ל הה ין ענ די ב בש רוך הוא יושי דוש בה קה הנ של

ת. חנ ה אנ עה שה ד ובש חה ע אל גנ רל כםל בש הנ ה, וש זל

צון, ת רה הוא עי ים של מי עה פש צון. לי ת רה ה' עי ך  י לש תי לה פי י תש ני אמ תוב (תהלים סט) ונ י כה רי המ ה, ונ הודה י יש בי ר רנ מנ אה
םא ל ים של מי עה פש לי וש א,  צה מש ני של ים  מי עה פש לי  . ענ םא שומי ל ים של מי עה פש לי וש  , ענ שומי ים של מי עה פש לי צון.  רה ת  עי ינו  אי ים של מי עה פש לי וש

רוב. יותו קה הש הו בי אג רה או קש צש מה הי שו ה' בש רש תוב (ישעיה נה) די כה א, של צה מש ני

ת ך אל רנ ך בי שום כה ם. מי עולה ל הה כה אן לש כה ד, וש חה קום אל מה אן לש בור. כה צי אן לש יד, כה יהחי אן לש ר, כה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
תוב] כה ם, [וש אה רש בה הי ץ בש רל אה הה ם וש יי מנ שה דות הנ ה תולש לל תוב (בראשית ב) אי כה ם, של עולה ל הה כה קול כש הוא שה ם, של הה רה בש אנ
ל דור כה רוך הוא בש דוש בה קה ין הנ מי זש ים מנ יקי די ים צנ לשי ינו, שש ני ך שה ים. כה לשי יהא שש רי טש ימנ גי ילה בש הש ם. יי הה רה בש אנ ינו בש ני שה וש

ם. הה רה בש ת אנ ין אל מי זש הי מו של ם, כש עולה דור לש וה

השלמה מההשמטות (סימן יז)

םא ר, ב זה עה לש י אל בי ר לו רנ מנ ם אורו. אה תה סש ני ל וש פי אה שוך וש ם חה עולה הה ה] של אה רה ה [וש אה רה עון וש מש י שי בי א רנ ת יהצה חנ ם אנ ענ פנ
יא ומוצי בוהנ  ר גה הנ ה לש דומל ד של חה אל ך  אה לש מנ או  צש ומה כו  לש ם. הה עולה עמשות בה רוך הוא לנ בה דוש  קה ה הנ ה רוצל ה מה אי רש
ם, עולה ת הה יב אל רי חמ הנ י לש צוני ר לו, רש מנ עמשות? אה ה לנ ה רוצל תה ה אנ עון, מה מש י שי בי ר לו רנ מנ יו. אה פי בות מי הה לש ים שנ לשי שש
תוב (בראשית יח) כה ם, של הה רה בש ל אנ רוך הוא ענ דוש בה קה ר הנ זנ ך גה כה דור, של ים בנ יקי די ים צנ לשי א שש צה מש םא ני ל שום של מי

ים. לשי יהא שש רי טש ימנ גי ילה', בש הש יו 'יי הה

ך לנ ץ. הה רל אה צוי בה אי מה ר יוחנ מםר לו, בנ אל רוך הוא ול דוש בה קה י הנ ני פש ך לי ך, לי מש ה מי שה קה בנ עון, בש מש י שי בי ר לו רנ מנ אה
אי? ר יוחנ י בנ ר לי מנ אה ה של יך מנ נל פה לש יהדוענ  לוי וש ם, גה עולה בון הה ר לו: רי מנ אה רוך הוא וש דוש בה קה י הנ ני פש ך לי אה לש אותו מנ

אי. ר יוחנ בנ יחנ בש גי שש ל תנ אנ ם וש עולה ת הה יב אל רי חמ ך תנ רוך הוא: לי דוש בה קה ר לו הנ מנ אה

ילה הש תי ם, וש יי מנ שה ס לנ ני כה םא תי ל יך של לל י עה ני רנ ך, גוזש לי םא תי ם ל ר לו: אי מנ ך. אה אה לש מנ ת הנ עון אל מש י שי בי ה רנ אה א, רה בה של כש
ם - עולה ים בה יקי די ים צנ לשי ין שש ם אי מםר לו, אי רוך הוא, אל דוש בה קה י הנ ני פש ס לי ני כה תי של ל, וכש אי זה עמ א ונ זה ל עמ קום של מה בנ
ה, רה יו עמשה הש יי ים - של רי שש ין על ם אי אי ים. וש רי שש על עמבור הה ית בנ חי שש םא אנ תוב: (בראשית יח) ל ך כה כה ים, של רי שש יו על הש יי של
תוב: כה ך  כה י, של ני י ובש ני ם אמ הי ם, של יי ננ שש יו  הש יי ה - של רה ין עמשה ם אי אי וש ה,  רה עמשה עמבור הה ית בנ חי שש םא אנ תוב: ל כה ך  כה של
ם יי מנ ר ה' שה בנ דש תוב (תהלים לג) בי כה ם, של א עולה לה ר אל בה ין דה אי ר, וש בה ים יהקום דה די י עי ני ם שש יי ננ י שש ל פי (דברים יט) ענ

ם. סוד עולה יק יש די צנ תוב (משלי י) וש כה י הוא, של ני אמ ד, ונ חה י ייש אל רי ם - המ יי ננ ין שש ם אי אי עמשו, וש ננ

ה - לה עש מנ ר לש רוך הוא גוזי דוש בה קה הנ עון, של מש י שי בי ך רנ קש לש י חל רי שש ר: אנ מנ אה ם וש יי מנ שה א קול מי ה יהצה עה ה שה אותה בש
ה: ע"כ מההשמטות. עמשל יו ינ אה רי צון יש ר (שם קמה) רש מנ אל יך נל לל אי עה דנ ונ ה. בש טה מנ ל לש טי בנ ה מש תה אנ וש

י] כי ים [המ לשי שש ן הנ גו'. מי א וש םא בה ה ל לשה שש ל הנ אל ד וש בה כש י] ני כי ים [המ לשי שש ן הנ ר, (שמואל-ב כג) מי מנ אה ח וש תנ פה
ן בל יההו  נה נו. ובש מל ם מי ל אותה טי בנ םא יש ל ם וש עולה הוא לה רוך  בה דוש  קה ין הנ מי זש מנ ים של יקי די ים צנ לשי ם שש הי לו  ד - אי בה כש ני

ם. הל ד מי חה ד, הוא אל בה כש י] ני כי ים [המ לשי שש ן הנ תוב בו מי ע כה הויהדה יש

א - םא בה ה ל לשה שש ל הנ אל ם. וש יהל לי ד עמ ם עומי עולה הה ים של רי חי אמ ת הה לשל שש קול לי םא שה ל א - של םא בה ה ל לשה שש ל הנ אל וש
א, םא בה ה ל לשה שש ל הנ אל ל וש בה בון, אמ שש חל ס בש ני כה הי ה לש כה ים זה יקי די ים צנ לשי ם שש ם אותה ם. עי הל ד מי חה אל ן כש יה נש מי יות בש הש לי
רוך דוש בה קה ן הנ כי לה ים הוא, וש לשי ינו שש ני שה מו של יל"ה, כש הש ד. יי חה ק אל לל חי ם בש הל מה יות עי הש לי ם וש מה ר עי בי חנ תש הי ה לש כה םא זה ל של

ים. יקי די ים צנ לשי ם שש ם אותה ך אותו עי רנ הוא בי

ה י מנ ננ פה ה לש תה לש י עה רי המ ה, של בה י רה ה כי עממםרה דםם ונ ת סש עמקנ ם, זנ הה רה בש אנ רוך הוא לש דוש בה קה ר לו הנ מנ ה, אה אי םא רש ב
תוב (איוב כח) כה ה, של עממםרה דםם ונ סש ס לי ני כה הי םא לש ל ם של יהל לי גש ים רנ עי ם מונש עולה ל הה כה ם, של עולה ל הה כה ים לש ם עושי הי של
ם אותה ל לש חנ ננ ץ הנ יהה פורי ה הה צה רש ר - פי ם גה עי ל מי חנ ץ ננ רנ עו. פה נוש נה אל לו מי ל דנ גל י רה ני ים מי חי כה שש ני ר הנ ם גה עי ל מי חנ ץ ננ רנ פה
ים אותו קי ר, זורש חי ם אנ דה אה תות לש שש לי כםל וש אל ן לל יהה נותי הה י של ת מי ה אל אה רה י של ל מי כה ם. של שה סו לש נש כש ני ם של עולה י הה ני בש

ן. ם כי חנ אותו גנ לוקי י של רות], ומי קש ני י הנ בי קש ני ר [בש הה נה ק הנ עםמל לש
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לו ס - דנ ננ כש ני י של ם. ומי שה ס לש ני כה הי םא לש ל ם של יהל לי גש ים רנ עי מונש ל, של גל י רה ני ים מי חי כה שש יו ני ם הה עולה י הה ני ל בש ה כה ל זל ענ וש
ר אה שש נו מי יוקש ה דש נל תנ שש תות, ומי שש לי כםל וש אל ים לו לל ני יו נותש םא הה ל ב וש עה רה גוף בה ת הנ ים אל לי דש לש דנ יו מש הה עו, של נה נוש  אל מי
יו ם הה גנ ך  . כה יהה לתל גש עש מנ עו  נה ם (משלי ה)  תוב שה כה וש עו,  נה אן  תוב כה עו. כה נה נוש,  אל מי לו  תוב דנ כה ם, של עולה י הה ני בש
תוב כה ם, של שה ס לש ני כה הי לש ים מי נועי יו מש ם הה יי מנ שה לו עופות הנ פי אמ ם, ונ שה ס לש ני כה הי םא לש י ל די ים כש כי רה ים ודש לי גה עש ים מנ סוטי
ם כגלה יות, של רה קש ל הנ ל כה ענ ה וש ל עממםרה ענ דםם וש ל סש ים ענ חי יו צווש ם הה עולה ל הה ן כה כי לה גו'. וש ט וש יי עו ענ דה םא יש יב ל תי (איוב כח) נה

יו. ד הה חה ן אל ול מו גה כש

ך שום כה אםד. מי ה מש דה בש י כה ם כי אתה טה חנ ר לו, וש מנ ה? אה מה ם, לה הה רה בש ר לו אנ מנ ה. אה בה י רה ה כי עממםרה דםם ונ ת סש עמקנ זנ
ים רי י עה תי ה, ושש עממםרה דםם ונ ת סש עמקנ תוב זנ י כה רי המ ם, של תה עמקה צנ כש תםב הנ כש יך לי רי יהה צה ה. הה תה עמקה צנ כש ה הנ אל רש אל א וש ה נה דה רמ אי

. שוהה רש י פי רי א המ לה ה? אל תה עמקה צנ כש ה הנ מה ז לה יו, אה הה

י בי קש תוך ני ים לש סי נה כש ני ת וש חנ ה אנ פה טי ים בש סי נש כנ תש ף, מי תי כה ים בש ני ים עמשה ד עולי רה בה ן הנ בל ת אל חנ תנ מי ד של צנ ה, בנ אי םא רש ב
ים עמשי ם ננ כגלה ים של לולי ים] ייש קולות צש לולי קולות צש ר [הנ של אמ ד הוא כנ חה ד. אל חה אל ה בש שה מי ים חמ עמשי ננ ה וש בה הום רנ תש
ך שי מה הי ין לש ענ די תובי ד וש יורי ה וש קול עולל אותו הנ ד. וש חה אל ים כש כי שה מש ני ם וש יהל יני ס בי נה כש ה ני טה מנ לש ה מי עולל קול של ד. הנ חה אל

ין. די יחנ בש גי שש הנ רוך הוא לש דוש בה קה ה הנ לל גנ תש ז מי ין, אה בםענ די תש ה לי ה עולל קול זל של ה. כש טה מנ לש

ה מה ינו, כנ ני ך שה כה ל יום. של ין כה ת די ענ תובנ ין של די ת הנ רנ זי ה? זו גש תה עמקה צנ כש י הנ ה, מי תה עמקה צנ כש עון, הנ מש י שי בי ר רנ מנ אה
ת רנ זי גש שום של ף, מי ת יוסי רו אל כש ף מה י יוסי חי אמ ל של רוך הוא ענ דוש בה קה י הנ ני פש לי ת מי ענ תובנ ין וש ת די רנ זי ת גש דל ים עומל ני שה

י. לנ ה אי אה בה ה הנ תה עמקה צנ כש ה הנ ל זל ענ ין, וש די ל הנ ת ענ חנ ין צוונ די הנ

ה אה בה הו הנ זל ה. וש בה יא שה ר הי בםקל ה ובנ אה יא בה ב הי רל על ר (אסתר ב) בה מנ אל נל מו של הו סוד כש י? זל לנ ה אי אה בה ה הנ ה זל מנ
ר. אי בה תש י ני רי ה, המ לה שו כה ר. עה אי בה תש י ני רי המ י, ונ ננ פה א לש ר בה שה ל בה ץ כה ה קי מו זל יד. כש מי י, תה לנ אי

מו ים כש מי חמ רנ ב הה ה אנ אה י רה ה, מי הודה יש י  בי ר רנ מנ ע. אה שה ם רה יק עי די צנ ה  פל סש ף תי אנ ר הנ םאמנ י ונ ם  הה רה בש אנ ש  גנ יי ונ
ק תנ שה ר. וש י גםפל צי ת עמ בנ ך תי ה לש גו', עמשי י וש ננ פה א לש ר בה שה ל בה ץ כה נםחנ קי ים לש להי ר אל םאמל י תוב ונ נםחנ כה ה, בש אי םא רש ם. ב הה רה בש אנ
ה עממםרה דםם ונ ת סש עמקנ רוך הוא זנ דוש בה קה ר לו הנ מנ אה ה של עה שה ם, בש הה רה בש ל אנ בה ים. אמ מי חמ ש רנ קי םא בי ל ר וש בה ר לו דה מנ םא אה ל וש

ע. שה ם רה יק עי די ה צנ פל סש ף תי אנ ר הנ םאמנ י ם ונ הה רה בש ש אנ גנ יי תוב ונ יהד כה ה - מי אל רש אל א וש ה נה דה רמ ה, אי בה י רה כי

ם הה רה בש ה. אנ םא זל ל ה וש םא זל ר, ל בה ה דה שה םא עה אוי. נםחנ ל רה מות כה לי שש ה בי שה םא עה ם ל הה רה בש ף אנ ר, אנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ש קי םא בי ל ים, של לי שש םא הי ל ה וש שה ה. עה רה ד עמשה ים ענ שי מי חמ יל מי חי תש הי ע, וש שה ם רה יק עי די םא יהמות צנ ל אוי של רה ין כה ש די קי בי

יו. עמשה ר מנ כנ בםענ שש תש ה לי םא רוצל ל ם של הה רה בש ר אנ מנ אה ך, של ין כה ך ובי ין כה ים בי מי חמ רנ

ן ר מי הי רו מנ רוך הוא (שמות לב) סה דוש בה קה ר הנ מנ אה ן של יוה כי ה. של ה מםשל אוי? זל רה מות כה לי שש ה בי שה י עה ל מי בה אמ
ר מנ אה ד של גו', ענ יו וש להה י ה' אל ני ת פש ה אל ל מםשל חנ יש תוב ונ יהד כה וו לו - מי חמ תנ שש יי ה  ונ כה סי ל מנ גל ם עי הל שו לה גו', עה וש ך  רל דל הנ
ד ם ענ שה ז מי םא זה או, ל טש ם חה כגלה ב של ל גנ ף ענ אנ . וש תה בש תה ר כה של ך אמ רש פש סי א מי י נה ני חי ן מש יי ם אנ אי ם וש אתה טה א חנ שה ם תי ה אי תה ענ וש
םא ה ל ל זל םא. ענ םא - ל ם ל אי יק, וש די ם צנ הל א בה צה מש ם ני א אי לה יחנ אל גי שש םא הי ם ל הה רה בש ל אנ בה ך. אמ רל בה דש י כי תי חש לנ ר לו סה מנ אה של

ן. מה אל ה נל הוא רועל ה של מו מםשל ל דורו כש ן ענ גי יה ם של דה ן אה ם בל עולה יהה בה הה

הוא ים של שי מי חמ יל מי חי תש ים. הי שי מי ם חמ או שה צש מה י יי ה. אולנ ת זל ש אל קי בנ מו לש צש ין ענ קי תש ר, הי םאמנ י ם ונ הה רה בש ש אנ גנ יי ונ
גות. רה דש ל הנ י, סוף כה ירי הוא עמשי ה, של רה ד עמשה ת, ענ ענ דנ ית לש אשי רי

יל חי תש הי ך  שום כה ים, מי פורי כי יום הנ ה לש נה שה םאש הנ ין ר בי ים של ה יהמי רה עמשה לו  ה, אי רה ד עמשה ק, ענ חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ה. רה ד עמשה ים ענ שי מי חמ מי

השלמה מההשמטות (סימן יח)

ין ה אי טה מנ אן ולש כה ר: מי מנ ה אה רה ד עמשה יענ ענ גי מנ ן של יוה כי גות. וש רה דש ה סוף הנ רה הוא עמשה ה, של רה ד עמשה ית ענ אשי הוא רי של
לו צש נה יי י של די ים כש לשי ר שש מנ אה ב וש שה יות, וש רה ע קש בנ רש אנ לו  צש נה יי י של די ים כש עי בה רש ר אנ מנ אה ב וש שה ה. וש שובה תש עממםד בי קום לנ מה
ת חנ יהה אנ רש ל קי צי נה תי י של די ה כש רה ר עמשה מנ אה וש ב  שה וש יות,  רה י קש תי שש לו  צש נה יי י של די ים כש רי שש ר על מנ אה וש ב  שה וש יות,  רה קש לש  שה

ה: ע"כ מההשמטות. רה ן עמשה ה מי טה מנ ד לש םא יהרנ ך ל שום כה ש, מי מי חה ן הל אותה מי

ת חנ תנ ד מי םא יהרנ ל ך  שום כה ה. מי שובה תש ד בי עומי קום של ינו מה ה אי טה מנ אן ולש כה ר, מי מנ ה, אה רה עמשה לנ יענ  גי הי ן של יוה כי וש
ה. רה עמשה לנ

ר של אמ ך ה' כנ לל יי ה, ונ לה עש מנ תוב לש ה כה ה מנ אי םא רש י, ב י יוסי בי ר רנ מנ גו'. אה ב וש רל על ה בה דםמה ים סש כי אה לש מנ י הנ ני יהבםאו שש ונ
י ני שש יהבםאו  ונ ז  אה קומו,  מש לי ב  ם שה הה רה בש אנ וש ם  הה רה בש אנ מי ה  ינה כי שש ה  דה רש פש ני של ן  יוה כי י  רי המ ם. של הה רה בש אנ ל  אל ר  בי דנ לש ה  לה כי

ם. יי ננ ם שש רו אותה אמ שש ני ה, וש ינה כי שש ם הנ ק עי לי תנ סש ד הי חה י אל רי המ ב, של רל על ה בה דםמה ים סש כי אה לש מנ הנ

ן תנ נה יתו וש בי יס לש ני כש ים הוא הי אי יו בה הה ם של ל אותה י כה כי ם? וש ענ טנ ה הנ ם. מה יהל רי חמ ץ אנ ם לוט, רה ה אותה אה רה ן של יוה כי
ת ה פנ נה תש ת לוט נה בנ ה הוא? של ין, ומנ שו די תו עה בי י לש רי המ גו אותו, של רש םא הה יך ל יר אי עי י הה ני תות? ובש שש לי כםל וש אל ם לל הל לה
א לה ה. אל לו אותה כש עות אה רה צש הנ ד של ג ענ גנ הנ םאש  ר בש יבוהה  הושי וש ש  בנ דש בי ה  חו אותה רש ה, ומה זל בה עו  ד, יהדש חה י אל ני עה ם לש חל לל
ם סו כגלה נש כנ תש ת, הי יי בנ סו לנ נש כש ני ן של יוה ה, כי ל זל ם כה עי יו. וש לה יר עה עי י הה ני לו בש כש תנ סש םא יי ל ב של שנ ה, חה לה יש לנ יהה בנ ה הה זל שום של מי
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ת. יי בנ ת הנ יפו אל קי הי וש

יהה קי זש י חי בי ם? רנ אתה רה קש ץ לי יהרה א לוט ונ ינרש תוב ונ כה שום] של א מי לה ם, [אל יהל רי חמ ץ לוט אנ ה רה מה ק, לה חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
א לוט ינרש אן ונ תוב כה ם. כה הל מה ה עי אה ה בה ינה כי ר, שש מנ ד אה חה אל ם. וש מה ה עי אה ם רה הה רה בש מות אנ ר, דש מנ ד אה חה א. אל יסה י יי בי רנ וש

ה. ינה כי ה שש אה אן רה ף כה ה, אנ ינה כי ה שש אה ן רה לה הנ ה לש ל. מנ אםהל ח הה תנ פל ם מי אתה רה קש ץ לי יהרה ם ונ תוב שה כה ם, וש אתה רה קש ץ לי יהרה ונ

תםב כש יך לי רי יהה צה א, הה "ת נו"ן יו"ד. סורו נה לל "ף דה לל אה "י, בש ננ דם א אמ ה נה נל ר הי םאמל י ם, ונ אתה רה קש ץ לי יהרה א לוט ונ ינרש ונ
ך רל דל סו בש נש כה םא יי ל יר וש עי י הה ני ם בש או אותה רש םא יי ל י של די ת כש יי בנ יב הנ בי ם סש ירה זי חמ הנ א לש לה א? אל נה ה סורו  ה זל א, מנ שו נה גש

א. ך סורו נה שום כה ה, ומי תה יש בנ ר הנ יהשה

י ני בש ם לי הל ה ייש לה מה ה. כנ אל רש ם יי יי מנ שה ל הנ ת כה חנ יט תנ ץ ינבי רל אה צות הה קש י הוא לי ח, (איוב כח) כי תנ יהה פה קי זש י חי בי רנ
ה, תורה ל בנ די תנ שש מי י של ל מי כה ילות, של לי וש ים  ה יהמי תורה ל בנ די תנ שש הי הוא ולש רוך  בה דוש  קה י הנ עמשי מנ ל בש כי תנ סש הי ם לש דה אה
ם ל אותה כה ים לש יי ץ חנ יא עי ה הי תורה הנ שום של ה, מי טה מנ לש בו  חנ  בי תנ שש ה ומי לה עש מנ לש בו  חנ  בי תנ שש הוא מי רוך  בה דוש  קה הנ

א. בה ם הנ עולה ים בה יי ם חנ הל ת לה תי לה ה וש זל ם הנ עולה ים בה יי ם חנ הל ת לה תי ה לה ים בה קי עוסש הה

שום כו, מי רש טה צש הי ה של ל מנ כה ם מי ק אותה פי סנ זון ולש ם מה הל ת לה תי יט, לה ץ ינבי רל אה צות הה קש י הוא לי ה, כי אי םא רש ב
ה. נה ית שה רי חמ ד אנ ענ ה וש נה שה ית הנ שי רי ה מי יך בה להל י ה' אל יני יד עי מי תוב (דברים יא) תה כה יד, של מי ה תה יחנ בה גי שש הוא מנ של
ל כה ף לש רל טל זון וש ת מה נל יא נותל הי ך  ר כה חנ ה. אנ מה חש יא לנ בי ק תה חה רש מל ה? (משלי לא) מי תוב בה ה כה מנ ץ זו  רל אל שום של מי

. יהה עמרםתל ננ חםק לש ה וש יתה בי ף לש רל ן טל תי תי ה ונ לה יש עוד לנ ם בש קה תה תוב (שם) ונ כה ה, של דל שה יות הנ חנ

זון ם מה הל ת לה תי ם לה עולה י הה ני ל בש ת כה ה, אל אל רש ם יי יי מנ שה ל הנ ת כה חנ יט תנ ץ ינבי רל אה צות הה קש י הוא לי ה כי ל זל ענ וש
ר בה צון. דה י רה ל חנ כה יענ לש בי שש ך ומנ ת יהדל חנ אל תוב (תהלים קמה) פותי כה ד, של חה אל ד וש חה ל אל יך כה רי צה ה של ל מנ כה פוק לש סי וש
ם דה י אה ני בש ים בו  עושי ה של ל מנ כה בש יחנ  גי שש הנ ם ולש דה אה ן הה י בל עמשי מנ ל בש כי תנ סש הי יט, לש ץ ינבי רל אה צות הה קש י הוא לי ר כי חי אנ

ד. חה אל ד וש חה ל אל ה כה רואל ל וש כי תנ סש ה, מי אל רש ם יי יי מנ שה ל הנ ת כה חנ ם. תנ עולה בה

ית חי שש הנ ים לש כי אה לש מנ ם הנ ם אותה הל ח לה לנ ה, שה עממםרה דםם ונ י סש עמשי רוך הוא מנ דוש בה קה ה הנ אה רה ן של יוה ה, כי אי םא רש ב
ד חה ר אל ה זםהנ אה א רה לה ה? אל ינה כי אות שש רש י יהכול לי י מי כי ה. וש ינה כי שש ת הנ ה אל אה א לוט. רה ינרש תוב? ונ ה כה דםם. מנ ת סש אל
ה אותו ינה כי שש ל הנ לנ גש ר. ובי אי בה תש ני מו של "ת כש לל "ף דה לל אה י, בש ננ דם א אמ ה נה נל ר הי םאמל י ז, ונ אה ם. וש יהל אשי ל רה ה ענ עולל יר וש אי מי של

ם. יכל לי גש צו רנ חמ רנ ינו וש לי ם וש כל דש בש ית ענ ת בי א אל ר סורו נה מנ יר הוא אה אי הי אור של הה

ל לוט בה גו'. אמ ם וש חל ת לל ה פנ חה קש אל ך וש ר כה חנ אנ ם, וש יכל לי גש צו רנ חמ רנ ר וש מנ ה אה לה חי תש א בנ לה ם, אל הה רה בש ך אנ ה כה שה םא עה ל
םא ל י של די ם, כש כל כש רש דנ ם לש תל כש לנ המ ם ונ תל מש כנ שש הי ם וש יכל לי גש רנ צו  חמ רנ וש ך  ר כה חנ אנ ינו, וש לי ם וש כל דש בש ית ענ ל בי א אל נה ר סורו  מנ אה

ם. דה אה י הה ני ם בש הל עו בה יידש

ם דה ן אה יהה בל םא הה ם, ל שה ים לש סי נה כש ני ים של חי ים: אורש עושי יו  הה ך  כה שום של ין. מי לי נה חוב  רש י בה םא כי ל רו  םאמש י ונ
דוש קה הנ של ה, כש אי םא רש גו'. ב אםד וש ם מש ר בה צנ פש יי תוב? ונ ה כה ין. מנ לי חוב נה רש י בה םא כי רו, ל מש ה אה ל זל ענ ת. וש יי בנ ם לנ יסי ני כש ינ של
יק פי סש םא מנ י ל כי ה? וש מה ים, לה יחי לי י שש ני שש ינו  אי ת רה עי כה ה אותו, וש ד עושל חה אל יחנ  לי ם, שה עולה ין בה ה די הוא עושל רוך  בה
ת לוט יא אל הוצי יהה לש ד הה חה ד] - אל חה אל שום של אי, מי דנ ה ונ זל ך  ם [כה יי ננ ר שש מנ אה ה של יהה, ומנ ד הה חה א אל לה ד? אל חה אל בש

ד. חה ר אל אנ שש ך ני כה ץ, ולש רל אה ת הה ית אל חי שש הנ יר ולש עי ת הה פםך אל המ ד לנ חה אל ילו, וש צי הנ ולש

ם לה עש נל ש הנ רה דש מי

י, בי ר רנ מנ ל. אה אי רה שש ת יי ם אל סות בה ננ ה' לש יחנ  ני ר הי של ם אמ גויי ה הנ לל אי וש ה, (שופטים ג)  סוק זל פה ח בש תנ י פה בי רנ
ר מנ אל נל ם, של בה צון לי ל רש ים ענ טי שולש ם של אותה א בש לה ה] אל לה עמ ין מנ אי ד [וש ם] עומי עולה ין הה אי ם, [וש עולה אותו  י בש יתי אי רה
יל בי שש כות? בי לש מנ הנ ה וש לה עמ מנ ה הנ אותה ף לש ה יוסי כה ה זה מה ה, לה הודה ב יש ר רנ מנ גו'. אה מו וש ף שה יהוסי דות בי (תהלים פא) עי

ם. יי מנ שה כות הנ לש ת מנ יו אל לה יל עה חי רו, מי צש ת יי ש אל כובי ל הנ ינו, כה ני שה רו. של צש ש יי בנ כה של

ה ם רוצל אי הנ ם. וש דה י אה ני סות בו בש ננ א לש לה ע אל רה ר הה ייצל ת הנ רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה םא בה א, ל חה ב אה ר רנ מנ אה של
ך בש רש קי י יהקום בש תוב (דברים יג) כי כה של נו? מי ן לה יי ננ א, מי חה ב אה ר רנ מנ אה ן. של ם? כי דה י אה ני סות בש ננ רוך הוא לש דוש בה קה הנ
ם דה י אה ני י בש עמשי ל מנ י כה רי המ יון, של סה יך ני רי ה צה מה לה גו'. וש ם וש יכל להי ה ה' אל סל ננ י מש גו', כי ת וש מופי הנ אות וש א הה גו' ובה יא וש בי נה
ב יהה יושי הה דםם, של ר סש ענ שנ ב בש לוט יםשי תוב? וש ה כה ה מנ אי ם. רש דה י אה ני בש ה לי חון פל תש ן פי תי םא לי ל א של לה יו? אל נה פה ים לש לויי גש

יות. רי בש ת הנ סות אל ננ לש

ע הוא שה ל רה ינו של ת די ענ שש לו בי פי גו'? אמ וש ש  רה גש יהם ני ים כנ עי שה רש הה תוב (ישעיה נז) וש כה הו של ק, מנ חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
דוש קה א הנ רה בה ם של שי ק, כש חה צש י יי בי ר רנ מנ גו'. אה בו וש כה שש ם יי רל תוב, טל ה כה ה מנ אי יהם. רש תו קנ עה שש רי י הוא בש זנ אמ יו, ונ נה ז פה עי מי

ה. לה עש מנ נםם לש יהי א גי רה ך בה ה - כה לה עש מנ ן לש דל ן עי א גנ רה בה ם של שי ץ. וכש רל אה נםם בה יהי א גי רה ך בה ץ - כה רל אה ן בה דל ן עי רוך הוא גנ בה

ץ רל תוב (איוב י) אל כה ץ, של רל אה נםם בה יהי גו'. גי ן וש דל עי ן בש ים גנ להי ע ה' אל טנ יי תוב (בראשית ב) ונ כה ץ, של רל אה ן בה דל ן עי גנ
ת ים אי יי חנ רור הנ צש ה בי רורה י צש ני דם ש אמ פל ה נל תה יש הה תוב (שמואל-א כה) וש כה ה, של לה עש מנ ן לש דל ן עי גו'. גנ ל וש מו אםפל ה כש תה יפה עי

ה. נה תה ר נש של ים אמ להי אל ל הה שוב אל רוחנ תה הה תוב (קהלת יב) וש כה יך, וש להל ה' אל

ן דל ן עי נו. גנ רש מנ אה מו של ה, כש טה מנ ן לש דל ן עי ע. גנ לנ קה ף הנ תוך כנ ה בש נה על לש קנ יך יש בל יש ש אם פל ת נל אי תוב וש כה ה, של לה עש מנ נםם לש יהי גי
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ם אותה לש ה  טה מנ לש נםם  יהי גי ה.  לה עש מנ ל  של דול  גה הנ אור  מי ים  זוני ני יות  הש לי ים  מורי גש ים  יקי די צנ ל  של ן  תה מה שש ני לש ה  לה עש מנ לש
י די ם עובש לו הי אי ת, וש בה רו שנ מש םא שה ל תו וש דה "ה וש בה קה ינו בנ מי אל םא הל ל ה וש ילה ית מי רי לו בש בש םא קי ל ל] של אי רה שש ל יי ים [של עי שה רש הה
תוב (ישעיה סו) כה גו', וש ם וש לי םאכש ש ת אי הה או וש ש יהצה אי הה ר (יחזקאל טו) מי מנ אל נל ש, של אי ים בה דוני ני לות של זה ים ומנ בי כוכה

גו'. ים וש שי נה אמ י הה רי גש פי או בש רה או וש יהצש וש

ם ים אותה דוחי ה, של שובה תש רו בי זש םא חה ל ה וש תורה וות הנ צש ל מי רו ענ בש עה ל של אי רה שש י יי עי ם פושש אותה ה לש לה עש מנ נםם לש יהי גי
ם שה כון. וש לה הנ תש ים יי עי שה יב רש בי ר (תהלים יב) סה מנ אל נל ם, של עולה ל הה ים כה בי סובש ים וש כי הולש ם, וש שה נש לו עה בש קנ יש ד של חוץ ענ לנ
קום מה י הנ פי ד כש חה אל ד וש חה ל אל ם, כה מותה ם בש שה נש לו עה בש קי ם של ם אותה ם עי דורה ן מה ר כי חנ אנ ש. לש ר חםדל שה ים עה ני ים שש דוני ני

אוי לו. רה הה

ם שה אי ר וש מנ אל נל ים, של ם עולי ינה שוב אי ם וש יי מנ ש ובנ אי יד בה מי ים תה דוני לות ני זה ים ומנ בי י כוכה די עובש ל הה ים של עי שה רש הה וש
שוב גו', וש וש ש  אי ית וה רי פש ה גה ל עממםרה ענ דםם וש ל סש יר ענ טי מש ה' הי תוב ונ כה מו של נםם כש יהי גי ים בנ עי שה רש ט הה פנ שש ה. מי בל כש םא תי ל
ם עולה - בה פו  אנ תו. בש מה חמ ובנ פו  אנ ה' בש ך  פנ ר הה של ר (דברים כט) אמ מנ אל נל ין, של די יום הנ לש םא יהקומו  ל ים, וש ם עולי ינה אי

א. בה ם הנ עולה תו - בה מה חמ ה. ובנ זל הנ

ה. לה עש מנ נםם לש יהי ייש גי ה וש טה מנ נםם לש יהי ה. ייש גי טה מנ ן לש דל ן עי ייש גנ ה וש לה עש מנ ן לש דל ן עי ה ייש גנ מו זל ק, כש חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
מועמדות הנ ת  אל לו  לש חי וש יהה  סש הל רש פנ בש ת  בה שנ לו  לש חי וש ם  הל בה של ה  ילה מי ית  רי בש לו  קש לש קי של ים  עי שה רש הה עמקםב,  ינ י  בי רנ ר  מנ אה
ינהם שוב אי ם, וש ים שה דוני ני ה וש טה מנ לש נםם של יהי גי ים לנ די ם, יורש הל ה לה דומל כנ ים וש תי מי ינת הנ חי תש רו בי פש כה של ה וש תורה רו בנ פש כה של וש

עוליים.

ר פה ת עה מנ דש י אנ ני שי יש ים מי בי רנ ר (דניאל יב) וש מנ אל ם נל יהל לי עמ ים, ונ תי מי ינת הנ חי תש יהקומו לי ין וש די יום הנ ל יהקומו לש בה אמ
כםל הנ און, של י רה און? דנ רה הו די ר. מנ שה ל בה כה און לש רה יו די הה ר (ישעיה סו) וש מנ אל ם נל יהל לי עמ גו', ונ ם וש י עולה יי חנ ה לש לל יצו אי יהקי
גו'. (ע"כ מדרש הנעלם). ים וש יקי די ם צנ ך כגלה מי ענ ר (שם ס) וש מנ אל ל נל אי רה שש יי בש ים של יקי די צנ ל הנ ענ ם. וש יהתה אי רש י בי רו דנ םאמש י

ה יום ני גו'. הי י וש רי זה כש א אנ ה יום ה' בה ני ח, (ישעיה יג) הי תנ יהיא פה י חי בי גו'. רנ ה וש ל עממםרה ענ דםם וש ל סש יר ענ טי מש ה' הי ונ
ל נוטי ס וש נה כש ני ד של ין ענ ה די םא עושל ל שום של שו. מי י עה לנ ה אי אה בה ר הנ מנ אל נל מו של א - כש ה. בה טה מנ לש ין של ית די ה בי א - זל ה' בה

י. ננ פה א לש ר בה שה ל בה ץ כה ה קי מו זל שות. כש רש

ה. רה בש על י וש רי זה כש ך אנ שום כה ה, מי מה שה נש ת הנ ל אל נוטי של ה כש טה מנ לש ית של חי שש מנ הו הנ א - זל ה יום ה' בה ני ר הי חי ר אנ בה דה
י יו? כי רה חמ תוב אנ ה כה ץ. מנ רל אה י הה בי לו יושש ה - אי נה מל יד מי מי ינשש יהה  אל טה חנ ה. וש עממםרה דםם ונ ה - זו סש מה שנ ץ לש רל אה שום הה לה
ה מנ ך  ר כה חנ ם. אנ עולה הה ם מי ירה עלבי הל וש ש  ם אי יהל לי עמ יר  טי מש ם הי יי מנ שה הנ י מי רי המ גו'. של וש ם  יהל ילי סי וכש ם  יי מנ שה י הנ בי כוכש

ם. עולה י הה ני ל בש ל כה ה אותו ענ עללה רוך הוא הל דוש בה קה הנ ם של הה רה בש ה אנ גו'. זל ז וש פה נוש מי יר אל תוב? אוקי כה

ים יוני לש על כו  שש יום חה הנ אותו  בש ש, של דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל נל יום של בנ לו  לה ים הנ סוקי פש ת הנ ים אל קי ה הי הודה י יש בי רנ
רוך הוא דוש בה קה ים הנ יהקי יום של לו בנ לה ים הנ סוקי פש ת הנ ר אל אי בה ר מש זה עה לש י אל בי ים. רנ בי כוכה ם וש יי מנ כו שה שש חה ים וש תוני חש תנ וש
ע דנ וה ד הוא יי חה יהה יום אל הה תוב (זכריה יד) וש כה ה, של טה מנ ה ולש לה עש מנ ע לש אותו יום נודה ר, וש פה עה הל ל מי אי רה שש ת יי סל נל ת כש אל
ים בי ת כוכה י עמבודנ די ים עובש מי ענ ר הה אה שש קםם מי נש רוך הוא לי דוש בה קה יד הנ תי עה ה, של מה קה יום הוא יום נש אותו הנ ה'. וש לנ

לות. זה ומנ

ז - פה נוש מי יר אל ז אוקי לות, אה זה ים ומנ בי י כוכה די ים עובש מי ענ ר הה אה שש מות בי קה ה נש עמשל רוך הוא ינ דוש בה קה הנ של וכש
תוב כה יו, של נה פה לש וו  חמ תנ שש יי וש דו  בש ענ ינ ם  עולה י הה ני בש ל  כה וש ם,  עולה י הה ני בש ל  ל כה ענ ד  בי כנ תש יי וש ה  לל ענ תש יי של יחנ  שי מה הנ ך  לל ה מל זל
ל - בל ל בה ה ענ רה מש אל ה זו נל בואה נש ב של ל גנ ף ענ ה, אנ אי םא רש גו'. ב יש וש שי רש י תנ כי לש גו' מנ ים וש יי עו צי רש כש יו יי נה פה (תהלים עב) לש
ל יאום אל בי הל ים ול מי חום ענ קה תוב ולש כה עמקםב, וש ת ינ ם ה' אל חי רנ י יש תוב כי כה ה זו של שה רה פה ינו בש אי י רה רי המ ר. של מנ אל ה נל כםל זל בנ

ם. קומה מש

ר, מנ ק אה חה צש יי י  בי ה. רנ לה עש מנ לש שות מי ל רש נוטי ה של טה מנ לש ין של ית די ל בי ה של גה רש דנ הנ דםם - זו  ל סש יר ענ טי מש ה' הי ונ
ה מה ר  םאמנ ם ת אי וש ים.  מי חמ רנ ם  עי ין  די א  צי מה הי לש י  די כש ם,  יי מה שה ן הנ מי ת ה'  אי מי תוב  כה ים, של מי חמ רנ בש ין  די הנ ה  עושל של
או ך יהצש ר כה חנ אנ גו'. וש ם וש הה רה בש ת אנ ים אל להי כםר אל זש יי ר ונ כה כי י הנ רי ת עה ים אל להי ת אל חי שנ י בש הי יש תוב ונ כה אן? של ים כה מי חמ רנ הה

ך. לל מל למםה הנ ד ושש וי נו דה מל א מי ייצי ה של כה זה מות וש לי מות שש י אג תי נו שש מל מי

י רי ם, המ עולה ה בה ין שורל די הנ ה של עה שה ה, בש אי םא רש ר ב םאמל י ונ ה  חוצה ם הנ ם אםתה יאה הוצי י כש הי יש ונ תוב?  ה כה ה מנ אי רש
םא ל יהב, וש חנ אי לש כנ ין זנ ין בי חי בש םא מנ ין, ל ה די שורל ן של יוה כי מי ל של לנ גש שוק, בי א בנ צי מה הי ם לש דה י אה ני בש לי יך  רי םא צה ל נו של דש מנ לה
תוב כה ה, וש עמשה ין ננ די הנ ה של עה שה ם בש עולה א בה צה מש םא ני ל ה וש בה תי ר נםחנ בנ גנ סש ה ני ת זל בנ סי בש נו של דש מנ י לה רי המ ם. ונ א שה צי מה הי יך לש רי צה
ך של פש ל ננ ט ענ לי מה ר הי םאמל י ך, ונ י כה ני פש ין. ומי די ה הנ של עה יי ד של ר, ענ ד בםקל יתו ענ ח בי תנ פל יש מי או אי צש םא תי ם ל תל אנ (שמות יב) וש

גו'. יך וש רל חמ יט אנ בי ל תנ אנ

רוך דוש בה קה ה הנ שה עה ין של די ק, הנ חה צש י יי בי רנ ה לש הודה י יש בי ר רנ מנ ך. אה רל דל ים בנ כי יו הולש ה הה הודה י יש בי רנ ק וש חה צש י יי בי רנ
ם. יי מנ ש ובנ אי ים בה דוני נםם ני יהי גי י הנ עי שש י רי יו, כי נםם הה יהי גי י הנ יני ם די יהל ני דםם, שש ל סש ין של די הנ בול וש מנ הוא בנ

ת אי ש מי אי ית וה רי פש ה גה ל עממםרה ענ דםם וש ל סש יר ענ טי מש ה' הי תוב ונ כה נםם, של יהי גי ין הנ די ה בש דונה דםם ני ק, סש חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
י ני שש ים בי דוני נםם ני יהי גי י הנ עי שש רי נםם, וש יהי גי ין הנ ה הוא די זל ה וש ש. זל ל אי ד של צנ ה מי זל ם וש יי ל מנ ד של צנ ה מי ם. זל יי מה שה ן הנ ה' מי
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לו. לה ים הנ יני די הנ

נםם, יהי גי הנ ם מי ה אותה עמלל הוא מנ רוך  בה דוש  קה הנ ים, וש שי דה ר חר שה ים עה ני נםם שש יהי גי י הנ עי שש ל רי ין של די ר לו, הנ מנ אה
ים שי קש בנ ם מש הי ם, וש ם שה ים אותה ני דה סו וש נש כש ני ים של עי שה ם רש ים אותה רואי נםם, וש יהי גי ר הנ ענ שנ ים לש בי יושש ים וש ני בש לנ תש ם מי שה וש
אותו יום ם. מי הל יך לה רי צה קום של מה ם בנ יס אותה ני כש ם ומנ יהל לי ס עמ רוך הוא חה דוש בה קה ך הנ ר כה חנ אנ ים, וש מי חמ ם רנ יהל לי עמ

ה. אוי לה רה ה כה קומה ת מש של ה יורל מה שה נש הנ ר וש פה עה ך בל גוף שוכי ה הנ אה לש הה וה

דו יהרש ים  ירי רי ם קש יי ם. מנ יי ומנ ש  אי א בש לה אל דונו  ני םא  בול ל מנ י הנ ני ם בש אותה לו  פי אמ ר של מנ אל נל י  רי המ ה, של אי םא רש ב
ן כי לה וש הוא,  ך  ה כה לה עש ל מנ ין של די שום של ים, מי יני י די ני שש בי דונו  ני ש. וש אי ה כש טה מנ לש מי לו  ים עה חי ם רותש יי ה, ומנ לה עש מנ לש מי

ש. אי ית וה רי פש דםם גה סש בי

יהקומו, םא  ה ל עממםרה ונ דםם  ל סש של לו  ל אי בה ר, אמ אי בה תש ני י  רי ר לו, המ מנ ין? אה די יום הנ לש יהקומו  ם  אי ר לו, הנ מנ אה
ך פנ ר הה של גו', אמ חנ וש מי צש םא תנ ל ע וש רנ זה םא תי ה ל צה רש ל אנ ה כה פה רי ח שש לנ מל ית וה רי פש תוב (דברים כט) גה כה , של יחנ תוב מוכי כה הנ וש
רוך דוש בה קה יד הנ תי עה ן של מנ זש תו - בי מה חמ א. ובנ בה ם הנ עולה פו - בה אנ ה. בש זל ם הנ עולה ך ה' - בה פנ ר הה של תו. אמ מה חמ פו ובנ אנ ה' בש
דו בש ם אה ך הי ם כה ים, גנ מי י עולה מי עולש ם ולש עולה ה לש דה בש ם אה צה רש אנ מו של ה, כש אי םא רש ר לו, ב מנ ים. אה תי יות מי חמ הנ הוא לש

ים. מי י עולה מי עולש ם ולש עולה לש

ם ה - גנ קל שש ל ומנ כה אמ מנ י בש ני עה ש הל פל ת נל יבו אל שי םא הי ם ל ין. הי ד די גל נל ין כש רוך הוא די דוש בה קה ין הנ די ה של אי םא רש וב
ף ים - אנ יי את חנ רי קש ני ה של קה דה צש עו מי נש מש ם ני ה, הי אי םא רש א. וב בה ם הנ עולה ם לה שה פש יב ננ שי םא הי רוך הוא ל דוש בה קה ך הנ כה
י ני בש ים מי ילי בי ים ושש כי רה דש עו  נש ם מה הי של מו  א. וכש בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ים בה יי ם חנ הל ע מי ננ הוא מה רוך  בה דוש  קה הנ
ה זל ם הנ עולה ם בה יהל לי ם עמ חי רנ ים לש מי חמ ל רנ ים של ילי בי ים ושש כי רה ם דש הל ע מי ננ הוא מה רוך  בה דוש  קה ם הנ גנ ך  ם - כה עולה הה

ובהעולהם הנבהא.

און רש די פות לש רה חמ ה לנ לל אי תוב (דניאל יב) וש ם כה יהל לי עמ ין, ונ די יהקומו לנ דו וש מש ענ ם ינ עולה י הה ני ל בש ר, כה מנ א אה בה י אנ בי רנ
ל כה בש דונו  םא ני ין, ל די לו  בש קי וש ה  זל ם הנ עולה ם בה ן אותה דה ן של יוה ים, כי מי חמ רנ ל הה ענ הוא הוא בנ רוך  בה דוש  קה הנ ם. וש עולה

הנדייניים.

ן לוט? הי ב בה ר יהשנ של ים אמ רי עה ת הל פםך אל המ הו בנ גו'. מנ ה וש כה פי המ תוך הנ ת לוט מי ח אל לנ שנ יש תוב ונ יהיא, כה י חי בי ר רנ מנ אה
ן לוט. הי ב בה ר יהשנ של תוב אמ כה דםם. [וש ד סש ל ענ הנ ילאל ר ונ כה כי י הנ רי עה ב בש לוט יהשנ תוב וש כה לוט, של יורו  ה די שה כםל עה א בנ לה אל

ם. הה רה בש שום אנ דםם מי סש ל אותו בי בי קי דםם של ך סש לל מל לו אותו, חוץ מי בש םא קי ל יורו] וש ת די ה אל שה ם עה כגלה בש אי של דנ א ונ לה אל

יו חורה אמ ר, מי מנ י אה י יוסי בי ה. רנ ינה כי שש ר הנ חנ אנ א מי לה ? אל יהה רל חמ אנ תםב מי כש לי יך  רי יהה צה יו, הה רה חמ אנ תו מי שש ט אי בי תנ ונ
ך לוט, לנ הה קום של ל מה א כה לה ח אותו? אל לנ י הוא שה רי ך, המ לנ יו הה רה חמ י אנ כי יו. וש רה חמ ך אנ יהה הולי ית הה חי שש מנ הנ ל לוט, של של

ית. חי שש מנ ך אותו הנ יהה הופי יו, הה חורה אמ יר לנ אי שש הי ר וש בה ך כש לנ הה קום של ל מה כה ית, וש חי שש הנ ית לש חי שש מנ ב הנ כי ענ תש הי

ה תה אמ רה יו, וש רה חמ אנ תו מי שש ט אי בי תנ תוב ונ ה כה ל זל ענ יך. וש רל חמ ל אנ בי חנ י מש ני י אמ רי המ יך, של רל חמ ט אנ בי ל תנ ר לו אנ מנ ן אה כי לה וש
יו נה ה פה אל רש [מנ יש  אי י הה ני ת פש ה אל רואל ינו  ית אי חי שש מנ הנ ן של מנ ל זש י כה רי המ ח. של לנ יב מל צי נש י  הי תש ז ונ ית, אה חי שש מנ ת הנ אל

ח. לנ יב מל צי י נש הי תש יהד ונ יו, מי רה חמ ל אנ כי תנ סש הי יהה לש נל ה פה ירה זי חל תו הל שש אי ן של יוה ית אותו. כי חי שש ינו מנ יש], הוא אי אי לש

תוב (דברים ר, כה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ה. אה זל סוק הנ פה ים בנ קי עוסש ד וש חה ים יום אל די יו עומש י הה י יוסי בי רנ ר וש זה עה לש י אל בי רנ
ר מנ אל י נל רי א המ לה ה? אל ה בה ם בה יי עממנ ה פנ ם מה שי ה. לש ר כםל בה סנ חש םא תל ם ל חל ה לל ל בה םאכנ נגת ת כי סש מי םא בש ר ל של ץ אמ רל ח) אל
םא ל ך וש אה לש ט מנ םא שולי ל ל אי רה שש ץ יי רל אל ים, ובש ני מג ים מש לוחי שש צות לי רה אמ הה ים וש מי ענ ל הה ת כה ק אל לי רוך הוא חי דוש בה קה הנ של

ר. חי ה אנ ט בה םא שולי ל ץ של רל אל ר לש חי ם אנ הל ט בה םא שולי ל ם של עה ת הה יס אל ני כש ן הי כי דו, לה בנ א הוא לש לה ר, אל חי ה אנ נל מג מש

י די ים עובש מי ענ ר הה אה ל שש ם. כה עולה ל הה כה ך לש ר כה חנ אנ ה, וש לה חי תש ם בנ זון שה ן מה רוך הוא נותי דוש בה קה ה, הנ אי םא רש ב
ם. עולה ל הה ך כה ר כה חנ אנ ה וש לה חי תש ית בנ זוני ל ני אי רה שש ץ יי רל א אל לה ך, אל םא כה ל ל אי רה שש ץ יי רל אל י, וש ני עם לות בש זה ים ומנ בי כוכה

קום מה םא בש ל וש ה  ל בה םאכנ כםל ת ל הנ פוק של סי ר, בנ עםשל א בש לה ם, אל חל ה לל ל בה םאכנ נגת ת כי סש מי םא בש ר ל של ץ אמ רל ן אל כי לה וש
ר. חי קום אנ מה םא בש ל ה, וש לה עש מנ לש ה של כה רה בש ה הנ ה שורה ה, בה יונה לש על ה הה מונה אל ה הה ה שורה ץ, בה רל אה ת הה שנ דג קש ה בי ר. בה חי אנ

ץ רל ם הוא אל אי ם וש יי רנ צש ץ מי רל ם הוא אל ן ה' אי ע גנ םא נודנ אן ל ד כה ם. ענ יי רנ צש ץ מי רל אל ן ה' כש גנ תוב כש ה, כה אי םא רש ב
ם ך גנ כה דםם וש ה סש תה יש ם הה ך גנ כםל, כה ל הנ דון של עי פוק וש ייש בו סי ן ה' של גנ א כש לה ן. אל דל ן עי א גנ רה קש ני ן ה' של ם הוא גנ אי דםם וש סש
ה ילוס עולל ני הנ שום של ה, מי קותה שש הנ ר לש חי יך אנ רי םא צה ם ל יי רנ צש ף מי קותו, אנ שש הנ ם לש דה יך אה רי םא צה ן ה' ל ה גנ ם. מנ יי רנ צש מי

ם. יי רנ צש ץ מי רל ל אל ת כה ה אל קל שש ומנ

ש נל הו עם גו'. זל ים וש לנ רושה ל יש ץ אל רל אה חות הה פש שש ת מי אי ה מי עמלל םא ינ ר ל של יהה אמ הה תוב, (זכריה יד) וש ה כה ה מנ אי םא רש ב
םא ל תוב וש םא כה ל ה של אי גו'? רש ה וש אה םא בה ל ה וש לל עמ םא תנ ם ל יי רנ צש ת מי חנ פנ שש ם מי אי תוב וש ה כה ר. מנ טה ם מה הל ע מי נה מש ני ם של הל לה של
םאת ז תוב (שם) וש כה הו? של ם מנ שה נש א עה לה ים אותו. אל יכי רי םא צש ל ם וש יי רנ צש מי ר בש טה ד מה םא יורי י ל ם, כי של גה ילה הנ הש ם יי יהל לי עמ
ה? תוב בה ה כה דםם מנ ף סש ר. אנ טה ים מה יכי רי םא צש ם ל יי רנ צש מי שום של גו'. מי ם וש גויי ל הנ ת כה גםף ה' אל ר יי של ה אמ פה גי מנ ילה הנ הש תי

ה. נו בה דש ענ תש ים יי רי חי ם אמ דה י אה ני בש צו של םא רה ה ל ל זל ענ ה, וש יו בה ם הה עולה י הה דוני ל עי ה. כה קל שש ה מנ י כגלה כי

םא ל אוי הוא של י, רה ני עה ן לש יי ר ענ הוא צנ ם של דה ן אה ל בל כה ם, של מונה ם ומה מה צש ענ ים מי עי שה יו רש ם הה ר, הי מנ יהיא אה י חי בי רנ
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יים קנ תש יי אוי הוא של י, רה ני עה ן לש רה תש הוא ונ י של ל מי כה א. וש בה ם הנ עולה ים לה יי ין לו חנ אי א של לה םא עוד, אל ל ם, וש עולה עממםד בה ינ
א. בה ם הנ עולה ים לה יי ל חנ ך של אםרל ים וש יי ייש לו חנ ילו, וש בי שש ם בי עולה יים הה קנ תש יי ם וש עולה בה

ה י תורה רי תש סי

לו כש תנ סש ל, יי כל שי ים בנ מי כה ים], חמ צי פש ננ מש ים. ונ"א הנ רי בםרה מש ים [נ"א הנ רי זש פנ מש ים הנ רי ים, שה מי ים רה רי שה א. קש תה פש תוסל
ם ין אותה יות טובות. בי לי גה רש ל מנ ים של ני בה ל אמ ענ ים  מודי ענ י הה בי גנ ל  ענ א  סי ן כי קי ן תי בה לה הנ םאש  ר הה ה של עה שה ת, בש ענ דנ לה
ם ים. אותה ני וה גש ים  עי בש שי ט בש לוהי ן] של שה עה ל הל י [של לי כש סוי הנ ר כי תםאנ ה ובש פל יה ה  אל רש מנ ת בש חנ ית אנ לי גה רש מנ ים ייש  ני בה אמ הה

ד. ל צנ כה ים לש טי ים לוהמ ני וה ים גש עי בש שי

ם. עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ צות לש נוצש רוחות של ה רוחות בש לל ים. אי ני וה ה גש לשה תוך שש ים מי די רה פש ים ני עי בש שי ה הנ לל אי

ים. חי תה פש ים ני רי פה סש הנ ב וש ין יושי די ים הנ ני וה ים גש עי בש ם שי ם. אותה יי מנ שה ז בנ חה אל נל םאל של מ ד שש ל צנ ה של קה זה חמ רוחנ  אן ייש  כה

בו. ם  יי מנ שה הנ מי את  יוצי של ה  קה זה חמ ש  אי ת  זל חל אל נל וש ל.  דה גש מי הנ ל  של ש  אי וש ים  חי מה ורש בות  רה חמ ונ ים  צי חי ים  אי יוצש אן  כה מי
ין. די הנ ז וש גל רם ת הה בםר אל שש יהכול לי י של ין מי ה, אי טה מנ לש לו של אי ה בש יונה לש על ש הה אי ת הה זל חל אל נל של וכש

בות] רה ם [חמ יי ננ תש גור מה ש אותו, חמ פוגי י של מי ם. אוי לש עולה ם לה הל ד בה ש יורי ל אי בות של הה לש מו שנ טות כש ם לוהמ יי יננ עי
שות רש ים בי עי בש ם שי הי ק, של תל פל ק] הנ סה פש [הנ י  רי המ ע. של ל רנ םא ענ ל וש ל טוב  ם ענ חי רנ םא מש יהדו. ל בש ה  נונה ב שש רל חל וש הוא, 
ל יום. הוא כה ך בש ים, הופי ני וה ה גש מה כנ ך בש פי הנ תש ים. מי יני ה די מה כנ םאל בש מ ינד שש ד בש ם, יורי יי מנ שה ל הנ ד של ז אותו צנ חה אל נל של
ם הי ים בו. וש אי רש ני הוא  רוך  בה דוש  קה ל הנ ם של ענ זנ י הנ לי ל כש ים של ני וה גש ל הנ ם. כה דה י אה ני בש ן לי קה תג מש ם זגלגת של רג א כש רה קש ני
ש אי וש ם  יי מנ ל  של תוך  הי  - ש  אי וה ית  רי פש גה ם.  הל בה ים  יחי גי שש מנ םא  ל ם  לותה כש סי בש ם  דה אה י  ני ובש ם,  עולה הה רום  בש ים  בי יושש

ם. בונה בוד רי ל כש ים ענ יחי גי שש ם מנ ינה אי ים של עי שה רש דםם. אוי לה ל סש דו ענ יהרש ה וש זל ה בה זו זל חש אל ם נל יי מנ שה הנ ים מי כי תה ני של

ים ני וה גש ים  עי בש שי ג:  דול.  גה בון  שש חל לש ים  עולי וש ם  ה הי רה עמשה ך. ב:  לל מל צון הנ רש בי ים  קוקי מות חמ ה שי רה עמשה א: 
ם. יי מנ שה סוד הנ ם בש הי ים של כי אה לש מות מנ ים שש עי בש ל שי ים סוד של קוקי חמ מות של תוך שי ים מי אי ד. יוצש ל צנ כה ים לש טי לוהמ

"ח - "פדאל תה "ץ - "קדומיאל "מלכיאל "צדקיאל. פנ מנ ל. קה יאי ל, נורי אי פה ל, רש יאי רי בש ל, גנ אי יכה ם: מי הי וש
גו"ל - "סטוטריה "גזריאל "ותריאל [נ"א "י - "צדקיאל "רזיאל "יופיאל. סל רי "תומיאל "חשדיאל. צי
"א - "שמעאל "ברכיאל [נ"א ש"כניאל בה "ק - "חזקיאל "רהטיאל "קדשיאל. שש רי ו"רדיאל] "למואל. חי
מ"לכיאל]. ל"עדיאל  ח"ניאל  [נ"א  "מחניאל  "להדיאל  "חניאל   - "ם  חםלה "אהיאל.  ב"רקיאל]  ונ"א 
"ק. ח"כמיאל ר"מיאל רג "עניאל ענאל אהניאל רחמיאל עזריאל [נ"א ש"בנאל ר"ומיאל ק"דומיאל - שג
"ק] סנניה ודרגזיה רסיסיאל דומיאל "חוניאל "זכריאל "ואריאל "ה"ינאל ד"נדאל רי ק"רשיאל - חי
ם. ד [פירוש, כשע"ב מלאכים מתחברים במלכות, אז ל כגלה ג"דיאל ב"דאל א"נפיאל ועדי"אל אדנ"י ענ

נקרא מלכות הוא ובית דינו בלשון וה'.]

השלמה מההשמטות (סימן מ"ט)

"אהניאל "ברקיאל "גדיאל "דומיאל "הדריאל "ודרגזיה "זהריאל "חניאל "טהריאל "יעזריאל
"כרעיאל "למדיאל "מלכיאל "נהריאל "סניה "ענאל "פתחיאל "צוריאל "קנאל "רמיאל "שעריאל

"תבכיאל:

סדר תשר"ק

"תפוריא "שכניאל "רנאל "קמריה "צוריה "פסיסיה "עיריאל "סמכיאל "נריאל "מדוניה "לסניה
"כמסריה "יריאל "טסמסיה "חניאל "זכראל "ודריאל "הניאל "דנבאל "גדיאל "בדאל "אדירירון

אדני על כולהו וכו': (עד כאן מההשמטות)

ן ת ה' מי אי ד. מי חה ל אל לנ כש כםל בי א ויהוה, הנ רה קש ז ני יון אה לש על כםחנ  ד בש חה סוד אל ד בש חה אל ים כש רי בש חנ תש ם מי כגלה של כש
ל ים ענ טי שולש ים של עי בש ם שי ה הי לל אי ם. וש יי מנ ל שה ים, סוד של רי חי מות אמ ים שי עי בש שי ק בש קה חש נל של דוש  ם קה ם - שי יי מה שה הנ
ם. ה [פירוש, שם של ע"ב יי מנ ה, יהו"ה שה שה דג קש לו בי לה מות הנ שי ים הנ עי בש שי ל יהו"ה, וש ים, סוד של יני ים די עי בש לו שי אי
גשרים היוצא מפסוק ויסע ויבא ויט, אלו הם נקראים שמים, ואותם ע"ב מלאכים של מטה במלכו"ת

מקבלים מע"ב של מעלה ונוטלין מהם.]

ה. ז זל ה מי זל ת יהוה  אי ל מי נוטי [פירוש, מלכות מתפארת]  ו  יהו"ה  וש ה,  לל אי ים) מי עי (נוסש ים  לי נוטש לו  אי
לו, אי ים בש לויי לו תש אי [פירוש, סוד של אותן ע"ב שמות הוא שם יהוה, והוא הרוכב עליהן כנשמה לגוף.] וש
בודו. ח [פירוש, ע"ב מלאכים של כש רוך הוא בי דוש בה קה ע הנ ה נודה זל ד. ובה חה ר אל של כםל קל הנ ים, וש יוני לש על ים בה תוני חש תנ
סוד בש הו  ים סוד יהוה, זל עי בש ם שי הי ם של יי מנ מטה מתחברים בע"ב שמות של מעלה הנקראים שמים.] שה

ייט. םא ונ יהב ע ונ סנ יי ן ונ ים מי אי יוצש ם של לו הי אי מות, וש ם שי יי ננ ים ושש עי בש שי

ם רוך שי אשון בה ק רי לל וה"ו יל"י סי"ט על"ם מה"ש לל"ה אכ"א כה"ת הז"י אל"ד לא"ו הה"ע. חי
ק לל ד. יז"ל מב"ה הר"י הק"ם לא"ו כל"י לו"ו פה"ל נל"ך יי"י מל"ה חה"ו. חי על ם וה עולה כותו לש לש בוד מנ כש
ד. נת"ה הא"א יר"ת שא"ה רי"י או"ם לכ"ב וש"ר יח"ו לה"ח על ם וה עולה לש כותו  לש בוד מנ ם כש רוך שי י בה ני שי
ד. אנ"י חע"ם רה"ע יי"ז הה"ה מי"ך וו"ל על ם וה עולה כותו לש לש בוד מנ ם כש רוך שי י בה ישי לי ק שש לל כו"ק מנ"ד. חי
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ד. וה"ו דנ"י הח"ש עמ"ם על ם וה עולה כותו לש לש בוד מנ ם כש רוך שי י בה יעי בי ק רש לל יל"ה סא"ל ער"י עש"ל מי"ה. חי
ד. ומ"ב על ם וה עולה כותו לש לש בוד מנ ם כש רוך שי י בה ישי מי ק חמ לל ננ"א ני"ת מב"ה פו"י נמ"מ יי"ל הר"ח מצ"ר. חי
כותו לש בוד מנ ם כש שי רוך  י בה שי ק שי לל יה"ה ענ"ו מח"י דמ"ב מנ"ק אי"ע חב"ו רא"ה יב"מ הי"י מו"ם. חי

ד. על ם וה עולה לש

מות ים שי עי בש שי לו  תונות סוד ויהו"ה. אי חש גות תנ רה ים דש עי בש ל שי ים ענ טי שולש מות של ים שי עי בש ם שי הי לו  אי וש
יר. טי מש יהוה הי הו ונ זל דוש. וש ם קה מות שי ים שי עי בש שי ים לש עולי ם של ים הי יעי קי ה רש עה בש ם. שי יי מנ א שה רה קש ני יהו"ה, סוד של

ם. יי מה שה ן הנ ת יהוה מי אי מי

י רי יבש בון אי שש ם. חל דה א אה רה קש ני ר של תל א סי רה בש נו ני מל ם, מי יי מנ א שה רה קש ני ה של ם זל ר. שי סה מש ים ני מי כה חמ ים לנ רי תה סש ר הנ תל סי
ה זל ם  ה. שי רי שש על ש  שי וש ם  יי אתנ יו מה יותה בון אותי שש ים. חל רי יבה ה אי מונה ושש ים  עי בה רש ם אנ יי אתנ בון מה שש ם חל הי גוף של הנ
ש שי ם וש יי אתנ ה מה ם זל י שי רי המ שום של ירות, מי מי ר אמ של על יות וש כ"ב אותי ה בש תורה ל הנ ל כה ל של לה ר כש תל סי הוא סוד וש של

גוף. י הנ רי יבש ה אי מונה ים ושש עי בה רש ם אנ יי אתנ י מה רי ה. המ ים בה לולי כש ים של ילי בי ם שש יי ננ ים ושש לשי יות ושש ה אותי רי שש על

ל ענ תוב (יחזקאל א) וש כה ה של ר זל תל סי ה, וש טה מנ לש ים של עי בש ל שי א, סוד של סי כי ל הנ ט ענ שולי ם הנ דה א אה רה קש ני סוד של
ת ה' אי גו' מי דםם וש ל סש יר ענ טי מש ה' הי תוב ונ כה ר של תל ה הוא סי זל ה, וש לה עש מה לש יו מי לה ם עה דה ה אה אי רש מנ מות כש א דש סי כי מות הנ דש
ה זל ם הנ עולה ם בה קה לש חל י [הוא]  רי שש ר. אנ סה מש ני ב  לי י הנ מי כש חנ לש ד  חה ר אל תל סי וש ד,  חה אל ר  בה דה וש ד  חה כםל אל הנ וש ם.  יי מה שה ן הנ מי

ובהעולהם הנבהא.

ה, יקה זי חל םא הל יון ל בש אל י וש ני ינד עה ר (שם יו) וש מנ אל נל מו של ם, כש הל ה מי קה דה עו צש נש מה ל של ם ענ הל לה ין של ר די זנ ם גש תנ חש דםם נל סש
ם יי מנ ל שה ענ דול מי י גה תוב (תהלים קח) כי כה ד, וש חה כםל אל ם הנ יי מנ שה ה וש קה דה ם. צש יי מנ שה ן הנ א מי לה יהה אל םא הה ין ל די ן הנ כי לה וש

ם. יי מה שה ן הנ ת ה' מי אי תוב מי כה ם, של יי מנ שה ין הוא מי ם], די יי מנ שה מו [בנ שש לויהה בי ה תש קה דה צש שום של ך, מי דל סש חנ

את רי קש ם ני יי לנ ירושה דםם. וי את סש טנ חנ י מי מי ת ענ ון בנ ל עמ דנ גש יי תוב (איכה ד) ונ כה ה, של קום זל מה ל מי אי רה שש ל יי ין של די הנ
ד חה ין אל ם די יי מנ שה ן הנ יהה מי ם הה ינה די ך, וש חותי דםם אמ ון סש יהה עמ ה הה ה זל ני ר (יחזקאל יט) הי מנ אל נל מו של דםם, כש סש חות לי אה
ה. ע"כ קומה ין תש זו אי לה ה, וש קומה זו ייש תש ב. לה רנ חל ה נל זל ך וש פי הנ תש ה הי זל ה של זל ט לה רה ם, פש הל ה מי קה דה עו צש נש מה ל של דםם ענ סש כי

סתרי תורה.

דםם סש רוב לי יהה קה הה ה של אה רה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ גו'. מה מו וש יו עי נםתה י בש תי ר הוא ושש הה ב בה יישל ר ונ צוענ ל לוט מי ענ ינ ונ
רוך הוא דוש בה קה גו'. הנ ם וש לה ער פה ו לש בולתה חש תנ ך בש פי הנ תש בות מי סי הוא מש ח, (איוב לז) וש תנ ק פה חה צש י יי בי ם. רנ שה ה מי לה עה וש
ן ול גה ם בש ה אותה עושל ם וש ך אותה ך הופי ר כה חנ אנ יו, וש עמשה עמשות מנ ים לנ חי ש צנ י אי לי חמ יא גנ בי ם ומי עולה ים בה בובי ב סי בי סנ מש

ר. חי אנ

ים. אשוני רי ם הה מו אותה םא כש ל ם, וש פםך אותה המ י לנ די ים כש בובי ב סי בי סנ בולות ומש חש ה תנ ו. עושל בולתה חש תנ ה? בש מל ובנ
ל ם ענ וי צנ ר יש של ם. כםל אמ ך אותה פי הנ ך הוא מש ים, כה עמשי ים מנ ם עושי הי מו של נוש. כש י אל ני ל בש ם של ערלה שום פה ם - מי ערלה פה לש
י ני ל פש ם ענ ה אותה ול צנ הוא מש ה של ל מנ כה בות בש סי ם מש ך אותה פי הנ ם הוא מש דה י אה ני י בש עמשי שום מנ ה - מי צה רש ל אה בי י תי ני פש

גו'. ל וש בי תי

ם עולה ים בה עמשי יא מנ בי ים ומי בובי ב סי בי סנ רוך הוא מש דוש בה קה ך - הנ פי הנ תש בות מי סי הוא מש ר, וש מנ ר אה זה עה לש י אל בי רנ
ם ת אותה ם אל ך אותה רוך הוא הופי דוש בה קה ים, הנ עמשי ם מנ מו אותה יש קנ תש יי ם של דה י אה ני ים בש בי חושש ר של חנ אנ יים, וש קנ תש הי לש
עוד ס, בש רל י חל לי ה כש עושל ה של זל ן הנ מה אג הה מו  תוב, כש כה תו  בולה חש תנ ו, בש בולתה חש תנ ה. בש לה חה תש הנ בנ יו  הה של מו  כש ים מי עמשי מנ
לי ך כש פי הנ ה. מש ר - עושל חי גון אנ עמשות כש ב לנ ה, חושי ה - עושל גון זל עמשות כש ב לנ יו, חושי נה פה ב לש תובי סש ל מי גנ לש גנ אותו הנ של

ה. הוא עושל יו של עמשה ת מנ ך אל פי הנ רוך הוא מש דוש בה קה ך הנ יו. כה נה פה ב לש ל סובי גנ לש גנ אותו הנ שום של ר מי חי י אנ לי כש ה לי זל

ים לי ך כי פי הנ ה הוא מש ל זל ענ יו, וש נה פה ב לש סובי ל הנ גנ לש הוא גנ ה של טה מנ ין לש ית די ה בי הו? זל ר יו"ד, ומנ סי ו חה בולתה חש תנ בש
ל גנ לש גנ הנ ם - אותו  יהל עמשי ים מנ יבי טי ם מש דה י אה ני ם בש ם. אי דה י אה ני ל בש ם של ערלה י פה פי ה כש ל זל כה וש ר,  חי י אנ לי כש ה לי י זל לי כש מי
םא ל יד וש מי ב תה ל סובי גנ לש גנ הנ אוי, וש רה ם כה הל יב לה יטי הי ם לש עולה ים בה עמשי ים מנ עמשי ז ננ אה ה, וש ינה ם יהמי ב אותה סובי ב מש סובי הנ
ה תה יש הה יד וש מי ת תה בל סובל של תו  בולה חש ע - תנ רנ הה ם לש דה י אה ני בש או  ל בו. בה גי לש גנ תש ם מי עולה הה ין, וש יהמי ד הנ צנ אותו  ט בש שוקי
יו הה ים של לי כי וש בות  סי מש ך  פי הנ ומש םאל  מ ד שש צנ לש ה  ב אותה סובי הוא מש רוך  בה דוש  קה ין, הנ יהמי ל הנ בוב של סי ת בנ דל עומל

םאל. מ ד שש אותו צנ ה לש לה חה תש הנ בנ

ם דה י אה ני בש ד של ד ענ אותו צנ ב לש ל סובי גנ לש גנ הנ ם. וש דה י אה ני בש ע לי רנ הה ם לש עולה ים בה עמשי ים מנ עמשי ננ ב וש ל סובי גנ לש גנ ז הנ אה וש
יד. מי ד תה םא עומי ל ם, וש ערלה פה ו לש בולתה חש תנ ך בש ל כה ענ ם. וש דה אה י הה ני י בש עמשי מנ ד בש ל עומי גנ לש גנ הנ ם, וש יהל עמשי יב מנ יטי הי ים לש בי שה

א כםל יוצי הנ וש אוי,  רה כםל כה עמשות הנ י לנ די ם כש עולה ים בה עמשי ים ומנ בובי ם סי הוא גורי רוך  בה דוש  קה ה, הנ אי םא רש ב
הול ם מה הה רה בש אנ יהה  הה םא  ל של כש אל,  עי מה שש יי נו  מל מי א  יהצה  - יו  לה אי ם  הה רה בש אנ ת  ב אל רנ קי ה.  לה עש מנ לש של ש  שםרל הנ וש ר  קה עי הה מי

ש. ית קםדל רי אות בש ם בש לנ שש םא ני ל ה וש טה מנ הוא לש שום של נו, מי מל א מי יהצה של כש

מו שש ם בי לנ שש ני ית וש רי בש ס בי ננ כש ני ם, וש הה רה בש מול אנ ני יו וש בולותה חש תנ ים בש בובי ב סי בי רוך הוא סי דוש בה קה ך הנ ר כה חנ אנ
מול, הוא ני ם וש לנ שש "א] ני ל הי סוד [של הנ ן של יוה . כי רוחנ ם מי יי ל מנ סוד של ה אותו בש רה טש ה עי יונה לש ה' על ם, וש הה רה בש א אנ רה קש ני וש
י נםכי אה תוב (ירמיה ב) וש ה כה ל זל ענ ם, וש יי מנ מי ש  ל אי סוד של ה בש לה עש מנ ר לש שנ קש ני ש, וש ע קםדל רנ יהה זל הה ק וש חה צש יי נו  מל א מי יהצה
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ר. חי אנ ד הה צנ אותו הנ ר בש שנ קש םא ני ל ת, וש מל ע אל רנ ק כגלה זל יך שורי תי עש טנ נש

ה ל זל ענ ם, וש הל אוי לה רה ד של אותו צנ רו בש שש קש ני דות וש רה פש מות ני י אג תי יו שש נותה בש נו ומי מל או מי לוט יהצש ה, מי אי םא רש ב
קומו. מש כםל בי ר הנ שי קנ תש יי אוי וש רה ה כה של עה כםל יי הנ ם של עולה ים בה גולי לש ל גי גי לש גנ ים ומש בובי ב סי סובי רוך הוא מש דוש בה קה הנ

לו, לה מות הנ אג י הה תי תו שש שש אי יו] ומי נותה בש נו [ומי מל יא מי רוך הוא יוצי דוש בה קה הנ לוט של יהה לש ה הה אל ה, נה אי םא רש ב
אותו ה בש רה עה מש ם בנ הל ן לה מי דנ זש ן הי יי ינ אותו הנ ן, וש יי ינ תוך  עמשו מי ננ ם, וש הל אוי לה רה ם הה קומה מש ר בי שי קנ תש הי יל לש בי שש א בי לה אל

. רוהה אמ ר ובי אי בה תש י ני רי המ ר, ונ כה שש יי ן ונ יי ינ ן הנ תש מי יישש ר ונ מנ אל נל מו של עמשו, כש ננ סוד של הו הנ זל ה, וש לה יש לנ

ה, פה צש חג ה בש רה מש ה אה ירה כי בש ר, הנ מנ י אה י יוסי בי ב. רנ אה ב - מי מות. מואה ם שי הל או לה רש ן קה מון הי ענ ב וש ה, מואה אי םא רש ב
ן י. בל מי ן ענ ה בל רה מש יעות אה ני צש י. בי מי ן ענ מו בל א שש רה קש תי ן ונ ה בי דה לש יא יה ם הי ה גנ ירה עי צש הנ א הוא. וש בה אנ ב, מי ה מואה רה מש אה

י הוא. מי ה מי רה מש םא אה ל י, וש מי ענ

ה לה עש מנ לש יוענ מי סי שום של א"ו, מי ל וה קוד ענ נה א"ו, וש וה ה, בש קומה ה ובש בה כש שי ע בש םא יהדנ ל תוב וש ה כה לה חה תש הנ ה, בנ אי םא רש ב
תוב ת כה רל חל אנ ובה א"ו.  וה בש אן  ם כה לנ שש ני ן  כי לה וש נו,  מל את מי צי לה יחנ  שי מה הנ ך  לל מל יד  תי עה ה של עמשל מנ אותו  בש א  צה מש ני יהה  הה
זו ת הנ רל חל אנ תוב בה ה כה ל זל ענ וש זו,  ת הנ רל חל אנ הה מו  "ה כש בה קה ק לנ לל ה חי נה מל א מי יהצה םא  ל שום של י"ו, מי וה ס  ה, חה מה קג ובש

יו. לה קוד עה ני א וש לי א"ו מה וה ה בש קומה ה ובש דולה גש הנ

ר אה ל שש כה למםה וש ושש ך  לל מל ד הנ וי ה דה נה מל יד מי עממי הנ הוא לש רוך  בה דוש  קה יד הנ תי עה ע של םא יהדנ ר, ל מנ עון אה מש י שי בי רנ
גו'. וש הו  עי ת רי יש אל יר אי ם ינכי רל טל ם בש קה תה רות (רות ג) ונ תוב בש כה מו של ה, כש קומה . עוד ובש יחנ שי מה ך הנ לל ים ומל כי לה מש הנ
ל ה כה נה מל מו מי הוקש תו, וש לה חמ ל ננ ת ענ מי ם הנ ים שי קי הה ז לש בםענ ה  מה ר עי בי חנ תש אי, הי דנ ה ונ ימה ה קי ה לה תה יש יום הה אותו הנ ובש
ה, קומה ר. ובש בםקל ד הנ ו ענ לותה גש רש ב מנ כנ שש תי תוב ונ כה ה, של בה כש שי ע בש םא יהדנ ל ל. וש אי רה שש ל יי לוי של עי ל הה כה וש לו  לה ים הנ כי לה מש הנ

א"ו. קוד וה ה נה קומה ך ובש שום כה גו'. מי הו וש עי ת רי יש אל יר אי ם ינכי רל טל תוב בש כה של

ין עמשות די הוא לנ רוך  בה דוש  קה ה הנ צה רה של ה, כש לה חי תש בנ לו  פי י אמ רי המ ם, של הה רה בש ל אנ של נותו  תה וש נש ת ענ ה אל אי םא רש ב
ן, שה בש כי יטםר הנ קי ץ כש רל אה יטםר הה ה קי לה ה עה ני הי א וש ינרש תוב ונ כה ר של חנ י] אנ רי המ ל לוט. [של ים ענ מי חמ נו רנ מל ש מי קי םא בי דםם, ל סש בי
שםב םא ינחש ל י של די ר, כש בה רוך הוא דה דוש בה קה ר לו הנ מנ םא אה ך ל ף כה לום. אנ "ה כש בה קה יו לנ לה ר עה מנ םא אה ל ל לוט וש ש ענ קי םא בי ל

לום. כותו כש זש ע מי רנ רוך הוא גה דוש בה קה הנ ם של הה רה בש אנ

ם ב עי רה קש ם בנ חי לה הי ת לש כל לל שו לה פש ר ננ סנ י מה רי לום - המ כש ת לוט לי בו אל לי יב בש שי חש םא הל ם ל הה רה בש אנ ר של םאמנ ם ת אי וש
תוב כה וש ה,  לה יש ם לנ יהל לי ק עמ לי ייחה תוב ונ כה יו, וש חי ה אה בה שש י ני ם כי רה בש ע אנ מנ שש יי ר ונ מנ אל נל של מו  ים, כש קי זה ים חמ כי לה ה מש שה מי חמ
ה אה רה רוך הוא וש דוש בה קה ת הנ ב אל הנ אה ה של בה המ אנ ל בה בה גו'. אמ יב וש שי כגשו הי יו ורש חי ת לוט אה ם אל גנ כגש וש רש ל הה ת כה ב אי יהשל ונ
לו, של לום מי הוא כש רוך  בה דוש  קה זםב הנ עמ ינ לו  לה גש בי ם של הה רה בש ה אנ צה םא רה אוי, ל רה ים כה רי שי ם כש ינה ל לוט אי יו של עמשה מנ של

סוף. םא בנ ל ה וש לה חי תש םא בנ ים ל מי חמ יו רנ לה ש עה קי םא בי ן ל כי לה וש

ם לה עש נל ש הנ רה דש מי

ם עולה ל לש טי בנ תש ינו מי אי ך של ע לש דנ ע, תי רה ר הה ייצל תוב בנ ה כה ה מנ אי םא רש הו, ב בה י אנ בי ר רנ מנ גו'. אה ר וש צוענ ל לוט מי ענ ינ ונ
ם דה י אה ני ה בש רואל י של ל פי ף ענ אנ גו'. של ן וש בל אל ב הה ת לי י אל רםתי סי המ תוב (יחזקאל לו) ונ כה ן, של מנ ד אותו זש ם ענ דה י אה ני בש מי
ם שה נםם, מי יהי ל גי ה של עמרה צנ ר, מי צוענ ל לוט מי ענ ינ תוב ונ כה הו של ם. זל דה י אה ני ל בש צל ר לו אי חוזי א וש נםם, הוא בה יהי גי ין בנ דוני ני

ם. דה י אה ני תות בש פנ ה לש עולל

ה. דושה קש ה הנ מה שה נש יא כםחנ הנ זו הי ה, וש מה כש חה הנ ל וש כל שי ת הנ גנ הה נש ם: הנ דה אה גות ייש בה הה נש לש הנ ה, שה הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ם דה אה י  ני בש לי ת  גל הל נש מנ הנ ה  גה הה נש הנ הנ וש ה.  וה אמ תנ הנ כםחנ  הו  זל וש עות,  רה וות  אמ תנ ל  כה בש ה  וה אנ תש מי יא  הי של ה,  וה אמ תנ ת הנ גנ הה נש הנ וש

יק. זי חמ מנ הו כםחנ הנ י, זל ימי י די בי ר רנ מנ גוף. אה ש הנ פל את נל רי קש יא ני הי גוף, וש ת הנ קל זל חנ ומש

ש פל נו, נל רש מנ אה של לו  י כםחות אי ני שש לו  אי א בש לה ט אל ע שולי רה ר הה ין ייצל ם אי עולה ה, לש אי םא רש ה, ב הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ן. קי זה ינו  בי ה אה ירה עי צש ל הנ ה אל ירה כי בש ר הנ םאמל ת תוב ונ כה ע של מה שש ם, מנ עולה ע לש רה ר הה ר ייצל חנ ת אנ פל רודל יא הה ה הי וה אנ תש מי הנ
ה כה ת לש רל יא אומל הי ע, וש רה ר הה ייצל ק בנ בי דה הי גוף לש ם הנ ה עי ה אותה תה פנ ת ומש רל חל אנ ת הה ת אל רל עורל יא מש ה הי וה אנ תש מי ש הנ פל נל
ת דנ מש ת חל שוקנ ר תש חנ אנ ע וש רה ר הה ר ייצל חנ דםף אנ רש ני ך וש לי א, ני בה ם הנ עולה נו בה ה ייש לה מו. מנ ה עי בה כש שש ני ן וש יי ינו ינ בי ת אה ה אל קל שש ננ
מות טש פנ תש ן. מי יי ן ינ יהל בי ת אמ ה אל ין קל שש תנ תוב? ונ ה כה ק בו. מנ בי דה הי ימות לש כי סש ן מנ יהל תי ה עושות? שש ה. ומה זל ם הנ עולה הה

יהה. תי שש ה ובי ילה כי אמ ע בנ רה ר הה ייצל ר לנ עורי תש הי לש

ת רל עורל מש יא הנ ה הי וה אנ תש מי הנ ש  פל ה, נל לה יש לנ בנ תו  טה ל מי ב ענ ם שוכי דה אה של . כש יהה בי ת אה ב אל כנ שש תי ה ונ ירה כי בש ם הנ קה תה ונ
ד] ל] [נ"א ענ נו] [ד"א ענ מל ט  [מי ענ ת מש רל בל ענ תש מי ד של ע ענ הור רה רש ל הי כה ק בש בי הוא דה ת בו, וש רל הל רש הנ ע ומש רה ר הה ייצל לנ
םאת ז ד של ענ ה  עמשותה ר לנ מה גש ני םא  ל וש בו  לי בש ייש  ן  יי דנ עמ ונ ה בו,  קה בי ה ודש עה רה ה הה בה שה חמ מנ הנ ה  ם אותה דה אה ב הה לי יא בש בי מי של
ה ין רל המ תנ תוב ונ כה של הו  ה. זל עה רה לום הה שש ז הוא תנ אה ע, וש רה ר הה ייצל ק בנ בי דה הי ה לש לה חי תש מי גוף כש הנ כםחנ  ת לש רל עורל ה מש וה אמ תנ הנ

ן. יהל בי אמ נות לוט מי י בש תי שש

ט ז שולי ן אה יי ינ ת הנ חנ מש תוך שי יהה, ומי תי ה ושש ילה כי אמ א בנ לה ה אל תל פנ תש ע מי רה ר הה ין ייצל ם אי עולה ק, מי חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ה, הודה י יש בי ר רנ מנ אה ם. של עולה ר לש כי תנ שש ינו מי אי שו, וש פש ע ננ שםבנ ל לש יק אםכי די תוב בו? (משלי יג) צנ ה כה יק מנ די צנ ם. בנ דה אה בה
ם ל שי לי חנ מש א של לה םא עוד, אל ל וש יר.  זי ף חמ אנ ב בש הה ם זה זל נל יו (שם יא)  לה ים עה אי ה, קורש שותל ם של כה יד חה מי לש תנ אותו 
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םאן חוט צ שה ר וש קה רוג בה ם, הה דה אה ט בה ז שולי ן אה יי ינ ה. הנ חה מש שי שון וש ה שה ני הו? (ישעיה כב) הי ים מנ עי שה רש ג הה הנ נש ם. מי יי מנ שה
ר ין ייצל אי ע, של רה ר הה ייצל ר לנ עורי י לש די גו'. כש וש דםפו  רש ר יי כה ר שי בםקל י בנ ימי כי שש תוב (שם ה) הוי מנ כה ר הנ מנ ם אה יהל לי גו'. עמ וש

ן. יי ן ינ יהל בי ת אמ ה אל ין קל שש תנ תוב ונ כה הו של ן. זל יי ינ תוך הנ א מי לה ר אל עורי תש ע מי רה הה

ה בה כש שי בש ה  בה יחנ  גי שש מנ ינו  ע אי רה ר הה ר, ייצל לומנ ה. כש קומה ובש ה  בה כש שי ע בש םא יהדנ ל תוב? וש ה כה הו, מנ בה י אנ בי ר רנ מנ אה
י בי ר רנ מנ אה ה. של זל ם הנ עולה בה תו  וה אמ עמבםד תנ גוף לנ הנ ם כםחנ  ר עי עורי תש א מי לה א, אל בה ם הנ עולה לה ה  קומה ה ובש זל ם הנ עולה בה
ה, א צםעמרה לוט בה תוב וש כה הו של ן, זל הל אות בה רש ע לי רה ר הה ייצל ים לנ יסי ני כש נםם, מנ יהי גי ים בנ עי שה רש ים הה נסי כש ני ה של עה שה הו, בש בה אנ
ר - צוענ ל לוט מי ענ ינ ונ תוב  כה של הו  נו. זל רש מנ אה של מו  יות, כש רי בש ת הנ סות אל ננ ם לש שה מי א לו  יהצה וש נםם.  יהי גי ל  של ה  עמרה צנ לש

נםם. יהי ל גי ה של עמרה צנ מי

הוא ר. גוף של קום הנ מש בו בי ם מושה הוא שה ד של מי לנ ר, מש הה תוב בה כה ע של מה שש ק, מנ חה צש י יי בי ר רנ מנ ר - אה הה ב בה יישל ונ
ה אה רש ר - יי צוענ ת בש בל של א לה י יהרי נו. כי רש מנ אה כםחות של י הנ תי לו שש מו - אי יו עי נםתה י בש תי ה. ושש ין בו טובה אי ר של מו הנ ב כש רי חה
ינו אי ה של רואל ן של יוה דון. כי ם יי שה ב של חושי ים וש עי שה רש ין לה עמרי צנ מש נםם של יהי ר גי ענ ה צנ רואל ה של עה שה יו בש לה ת עה לל ה נופל דה רה חמ ונ

יו. רה חמ ם אנ דה י אה ני תות בש פנ ך לש הולי א וש ם, יוצי דון שה ני

נםם, יהי ל גי יחנ של לי שה מי רו  מש שה י, הי ננ ם: בה הל ר לה יהה אומי ם, הה דה אה י הה ני ת בש יר אל הי זש הנ לש ש  יהה דורי הה של א כש ב הונה רנ
נםם. יהי ל גי יחנ של לי הוא שה ע, של רה ר הה ה ייצל יהו? זל ומי

נו, רש מנ אה נות לוט של י בש תי לו שש ב? אי ב הנ נות הנ י בה תי ה שש עמלוקה תוב (משלי ל) לנ כה ה של ה זל ר, מנ מנ א אה בה י אנ בי רנ
ם. עולה ע לש רה ר הה ר ייצל חנ ת אנ פל רודל גוף הה ת בנ פל תל תנ שש מי ש הנ פל נל ה, וש וה אנ תש מי ש הנ פל יא נל הי של

"א ב. יהרי ב הנ נות הנ י בה תי ה שש עמלוקה ם לנ תוב שה כה ר, וש צוענ ת בש בל של א לה י יהרי לוט כי אן בש תוב כה , כה ענ הושג י יש בי ר רנ מנ אה
ך א כה לה יות? אל רי בש ת הנ עות אל טש הנ א לש ה הוא בה מה ז לה א הוא, אה ם יהרי ק, אי חה צש י יי בי ר רנ מנ "ה. אה יהא הוא עמלוקה רי טש ימנ גי בש
ר ך ייצל לום. כה כש ש לי ינו חושי אי תו וש עה שש רי ר לש יהד חוזי ה, ומי עה י שה פי א לש יהרי תש ע, מי רה ה הה רואל של ה - כש לה וש ה ענ ל עושי ך כה רל דל

לום. ש כש ינו חושי עמשות], אי חוץ [לנ א לנ יוצי ן של יוה א. כי ים, יהרי עי שה רש ין בה ה די רואל ה של עה שה ע, בש רה הה

ר הו ייצל ן? זל קי ינו זה בי ה אה ה זל ן? מנ קי ינו זה בי ה אה ירה עי צש ל הנ ה אל ירה כי בש ר הנ םאמל ת רו ונ מש אה ה של ה זל ר, מנ מנ א אה בה י אנ בי רנ
ם. דה אה ם הה ד עי נולנ ן, של קי הוא זה יל. של סי ן וכש קי ך זה לל ר (קהלת ד) מל מנ אל נל ן, של קי א זה רה קש ני ע של רה הה

דםף רש ן, ני קי זה ינו  בי ת: אה רל חל אנ ת לה רל ה אומל וה אנ תש מי הנ ש  פל נל ה  י, אותה י יוסי בי ר רנ מנ ה אה הודה י יש בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה של
ין אי ץ וש רל אה יק בה די יש צנ ין אי ינו - אי לי םא עה ב ץ לה רל אה ין בה יש אי אי ם. וש עולה בה ים של עי שה רש ל הה ר כה אה שש ק בו כי בנ דש ני יו וש רה חמ אנ
ים, עי שה ם רש הי ץ של רל אה ל הה ך כה רל דל ה כש עמשל ים, ננ עי שה נו רש די בנ לש נו בי חש ננ ין אמ ץ, אי רל אה ים בה עי שה ה רש בי רש רו. הנ צש ל יי יט ענ לי יש שנ אי
ן יי ה ינ ול רש ני ה וש תל שש ני ל וש םאכנ ה, נ זל ם הנ עולה ח בה מנ שש ן - ני יי ינ ינו  בי ת אה ה אל קל שש ה ננ כה ץ הוא. לש רל אה ל הה כה ך  רל יום דל ד הנ ענ של
גו ן שה יי ינ ה בנ לל ם אי ת: (ישעיה כח) גנ רל אומל ת וש חנ צוונ ש  קםדל הנ רוחנ  מו. וש ה עי בה כש שש ני ע, וש רה ר הה ייצל ינו, בנ בי אה ק בש בנ דש ני וש

עו. ר תה כה שי ובנ

ן, יי ינ י הנ רי חמ עות אנ טש ים לי עי שה רש הה ך  רל ן. דל יי ינ ן  יהל בי ת אמ אל ה  ין קל שש תנ תוב? ונ ה כה ה מנ אי םא רש ה, ב הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ת ב אל כנ שש תי ה ונ ירה כי בש ם הנ קה תה יהד - ונ תו, מי טה ל מי ב ענ רותו שוכי כש שי חנ בש מי הוא שה ד של ענ רו. וש עורש ע ולש רה ר הה ייצל ק לנ ני פנ לש
ה ק בה בה דש ני וש ה  מה ר עי בי חנ תש ע מי רה ר הה ייצל וש ים,  עי ים רה הורי רש ל הי כה ת בש רל הל רש הנ ה ומש וה אנ תש ומי מו  ת עי נל זגמל יא מש . הי יהה בי אה
יד תי עה לל ה  קומה ה, ובש זל ם הנ עולה בה ה  בה כש שי - בש ה  קומה ובש ה  בה כש שי ה. בש נה מל ה הוא מי ן] מנ מנ זש אותו  [בש ה  בה יחנ  גי שש ינו מנ אי וש
י ני שי יש ים מי בי רנ תוב (דניאל יב) וש כה ין, של די יום הנ ה - לש קומה בון, ובש שש חל ין וש ן די תי תי של א כש בה ם הנ עולה ה - בה בה כש שי םא. בש ב לה

גו'. יצו וש ר יהקי פה ת עה מנ דש אנ

ת רל עורל ן מש ר כי חנ אנ ולש ת בו,  קל בל דש ני יא  הי וש ה  ק בה בי א דה לה ע, אל רה ר הה ייצל בו  יחנ  גי שש ין מנ אי לו  אי ן מי יה נש עי שום  בש
מו ן. כש יי ן ינ יהל בי ת אמ ה אל ין קל שש תנ ת בו, ונ קל בל דש ני ת וש רל חל אנ ה הה אה ע, בה רה ר הה ייצל ק בנ בנ דש דול ני הור גה רש הי הנ ר של חנ אנ ת. לש רל חל אנ לה
תוב כה הו של ע. זל רה ר הה ייצל ן מי יהל תי רות שש בש ענ תש עמשות, ומי עות לנ רה לום הה שש י תנ זנ אמ ת בו, ונ קל בל דש ני ע וש רה ר הה ייצל ר לנ עורי ן לש כי

ן. יהל בי אמ נות לוט מי י בש תי ה שש ין רל המ תנ ונ

ם ה עי ן זל יה נש עי ים בש עי שה ל רש ם של כה רש ן דנ כי ה. וש תה עה שש ת רי דל זו יולל ה, וש תה עה שש ת רי דל ן - זו יולל יהל עמשי ל מנ פםענ א לנ יהצה ד של ענ
ן. מו כי ם כש דה י אה ני בש תות לי פנ ם לש שה ה מי ך עולל ר כה חנ אנ ם, וש יסו שה ני כש נםם ומנ יהי גי יכו לנ ם ומולי דה אה ג לה הורי ד של ע, ענ רה ר הה ייצל

מו. ר עי בי חנ תש ינו מי אי נו וש מל צול מי יר בו, ני כי מנ י של ומי

י ני בש רםג לי המ לנ וש ל  זם גש ים לי כי רה דש ים בנ בי אורש יו  הה ים של טי סש ת לי כנ ה? לש ר דומל בה דה ה הנ מה ל לש שה ק, מה חה צש יי י  בי ר רנ מנ אה
ם לה בש קנ לש ך  הולי וש ים  די קש ה? מנ ה עושל ך. מה רנ שונו  ם ולש דה י אה ני בש ית לי סי הה לש ענ  יודי ד של חה ם אל הל ים מי ישי רי פש ומנ ם,  דה אה
ם יכה מו, ומולי ים עי חי מי תו ושש יחה שי תו ובש בה המ אנ ים בש חי ים בו ובוטש שי פש טי ים הנ יני מי אמ מנ ד של ם, ענ יהל ני פש ד לי בל על ה כש עמשל ננ וש
ר חנ אנ ם לש ג בה הורי אשון של רי ם, הוא הה שה ם לש הל מה עי יענ  גי מנ ן של יוה ם. כי ים שה טי סש לי הנ של ך  רל דל הנ אותו  יו בש רה בה ק דש לל חי בש
שונו. לש רםך  ולש לו  נו  בש שנ קש הי ים: אוי של רי אומש ים וש חי ם צווש הי ם. וש מונה ת מה חנ קנ לה וש ם  גה רש הה ים לש טי סש לי ינד הנ ם בש נה נותש של
ה זל ים לה רואי של ים כש ם עושי ה הי ים מנ חי קש פי ה. הנ לה חי תש מי ם כש דה י אה ני תות בש פנ א לש יוצי ם וש שה ה מי ה, עולל לל גו אי רש הה ר של חנ אנ לש

ת. רל חל ך אנ רל דל ים בש כי ים אותו, והולש גי הורש ם, וש שה פש ת ננ ה אל הוא צודל ין בו של ירי כי ם? מנ הל ה לה תל פנ ם ומש אתה רה קש א לי יוצי

ק תל ק מל לל חי ם בש הל תות לה פנ ם ולש דה י אה ני ד בש גל נל נםם כש יהי גי ה מי ים, עולל טי סש לי ת הנ כנ א מי ע, יוצי רה ר הה ייצל הוא  ך  כה
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ר ה? עובי ה עושל ם. מה דה י אה ני בש רםב לי אל ים לל טי סש לי מו  גו'. כש וש ר  הה ב בה יישל ונ ר  צוענ ל לוט מי ענ ינ ונ תוב  כה של הו  זל יו.  רה בה דש
ים שי ם נה הל ן לה נותי ד, של בל על ם כש הל ד לה עובי ם וש תותה פנ לש ך  הוא הולי של תו  בה המ אנ ובש ים בו  יני מי אמ ים מנ שי פש טי הנ ם, וש יהל ני פש לי
ך, ים כה ים רואי שי פש טי ם. הנ יי מנ כות שה לש עםל מנ ה וש ם עםל תורה הל ק מי רי פה ע, מש רנ הה ם לש דה י אה ני ם בש הל ן לה סורות, נותי יהפות אמ
ך רל ין דל ר אי של נםם אמ יהי גי ך  רל דל ם, בש ים שה טי סש לי הנ ך של רל אותו דל ם בש יכה ם ומולי הל מה עי ך  הולי ד של תו, ענ בה המ אנ ים בש חי בוטש
ת ול מה הנ ך  אנ לש ם מנ הל ה לה עמשל ננ וש ם,  הל לה ג  הורי אשון של רי ם, הוא הה שה לש ם  הל מה עי יענ  גי מנ ן של יוה םאל. כי מ ין ושש יהמי טות  נש לי
יל םא מועי ל ה. וש זל נו לה בש שנ קש הי ים: אוי של רי אומש ים וש חי ם צווש הי ה, וש לה בה י חנ כי אמ לש ם מנ הל ים לה ידי נםם, ומורי יהי גי ן לנ יסה ני כש ומנ

ם. הל לה

ים רי בש גנ תש ים אותו, ומי ירי כי ים אותו, מנ רואי של ים כש חי קש פי ם. הנ דה י אה ני בש תות לי פנ א לש יוצי ם וש שה ה מי ן עולל ר כי חנ אנ לש
נו. מל ל מי צי נה הי ת לש רל חל ך אנ רל ים דל חי לוקש ך וש רל דל ה הנ זל ים מי סוטי יו, וש לה ים עה טי שולש ד של יו ענ לה עה

םא ל וש ים יהפות  שי ין נה ים בי אי יוצש וש ים  סי נה כש ני יו  הה ים של קי וה ם רנ ת אותה ה אל אה ל, רה בל בה ד לש יהה יורי הה של ף כש ב יוסי רנ
נו רש זנ גש נו ני אנו. אה ע בה יטון רנ די קונש םא מי רו לו: ל מש ע? אה רה ר הה ייצל ים מי די םא פוחמ ה ל לל ם אי אי ם: הנ הל ר לה מנ ים. אה אי חוטש
ים ני נו בה מל או מי ייצש יש, וש מי שש ת תנ ענ שש מו בי צש ענ ש  די קנ ם לש דה אה יך  רי ב, צה ר רנ מנ ה אה הודה ב יש ר רנ מנ אה ש. של קםדל ת הנ שנ דג קש מי

ים. דםשי ם קש יתל יי הש ם וי תל שש די קנ תש הי ר (ויקרא כ) וש מנ אל נל ע, של רה ר הה ייצל ים מי די םא פוחמ ל ים של לי עג ים מש ני ים בה דושי קש

י ידי מי לש ל תנ ם של תה ין עונה א אי לה שו? אל די י קנ תותנ בש ת שנ אל וש תוב (יחזקאל כ)  כה ה של ה זל ר, מנ מנ א אה בה י אנ בי רנ
שו דש ר קנ לומנ שו, כש די ה - קנ וה צש יא מי ה הי טה מי יש הנ מי שש תנ יל וש הואי ם, של יר אותה הי זש ת. ומנ בה שנ ת לש בה שנ א מי לה ים אל מי כה חמ

ה. וה צש ל מי יש של מי שש אותו תנ י בש תותנ בש שנ ם בש כל מש צש ענ

ה] אי [רש ך  ך: בש ר כה םאמנ י יו וש ינה ין עי כי ים יהפות, ינרש ים נשי רואי יר וש עי ס לה נה כש ני י של ב, מי ר רנ מנ ה אה הודה ב יש ר רנ מנ אה
שום ם? מי ענ טנ ה הנ ת הוא. מה בה ל שנ דוש של קה י הנ בי אה א, של א צי ה, צי לה קה תש פוס הנ ק] דש י [חםזל תי בש צנ חש צוב נל ים חה שובי חמ מי

יו. עד כאן מדרש הנעלם לה לט עה שש ע לי רה ר הה יהכול ייצל ט בו, וש ך שולי רל דל ימות הנ מי חמ של

ה י תורה רי תש סי

ה בוקה ה דש יקה קי חמ הנ ר של של ל קל ד של חה תוך אל ין הי יהמי ד הנ צנ ד מי רנ פש ך, ני לל מל צון הנ תוך רש גו', מי ר וש צוענ ל לוט מי ענ ינ ונ
ן. ילה אי ל הה ד של חה ר אל של ל קל ה של עמשה ננ קומו] וש רו] [נ"א ומש צש ל יי ה [של אה מש תוך טג םאל בש מ שש ד הנ צנ ב מי הה זה תוך הנ תוך הי בש

ק זי חנ תש הי ם, וש יומה קי גות מי רה יד דש רי פש הי ק וש זי חנ תש ה הי של קה ין הנ די ל הנ ק של חםזל ם, בנ עולה ר בה עורי תש הי ק לש חה צש ה יי צה רה של כש
ל שו של רש שה ס בש ננ כש י ני מוני דש קנ ש הנ חה ה. אותו נה אה מש ה טג תוך אותה ן מי ילה אי ל הה ד של חה ר אל של יד אותו קל רי פש הי ם וש הה רה בש אנ
ה, אה מש טג ד הנ צנ בות בש סובש גות של רה דש ן הנ הי זו. וש שורות זו בה גות קש רה י דש תי יד שש הולי ה וש תה שה ן של יי ינ הוא הנ ץ, וש עי אותו הה

עו"ר. א פש רה קש ד ני חה אל כו"ם וש לש א מי רה קש ד ני חה אל

סוי. הוא כי הוא בש כו"ם, של לש לוי. מי גי יו בש עמשה ל מנ כה ה הוא וש לה גנ תש הי עו"ר, של לוי. פש גי ה בש צה זו עי ה, וש סל כש ני ה בש צה זו עי
ים די דה צש ל הנ ת כה אל דול וש גה יהם הנ ת הנ ים אל בי סובש ם וש יהל יני מי ים לש בי ים רנ יני ים מי די רה פש ה ני לל י אי ני שש ים. מי כגסי יו מש עמשה ל מנ כה וש

קומו. מש ף] לי זנ ץ [נ"א נה ד קופי חה אל ד וש חה ל אל כה לו, וש לה ים הנ אי מי טש הנ

ר כנ זש ין ני די ם הנ יהל לי ר עמ עורי תש הי של דםם, כש י סש שי נש ם אנ יורו עי ם די שה ם וש הה רה בש אנ ד מי רנ פש ה. לוט ני טה מנ ן הוא לש מו כי כש
ב את מואה רי קש ת ני חנ מות. אנ י אג תי נו שש מל ידו מי הולי ן וש יי קוהו ינ שש יו הי נותה ם. בש הל ד מי רנ פש ני ם וש שה ח לו מי לנ שה ם, וש הה רה בש אנ בש
עו"ר, פש תו  גה רש ב דנ סוי. מואה כי ה בש צה כו"ם, עי לש תו מי גה רש מון דנ סוי. ענ כי ת בש חנ אנ לוי וש גי ת בש חנ מון. אנ את ענ רי קש ת ני חנ אנ וש

לוי. גי כםל בש הנ

יהה הוא הה ך  שום כה י הוא, מי מי ה מי רה מש םא אה ל י וש מי ענ י מי לי ן ייש  י, בי מי ן ענ ה בל רה מש ת אה חנ יו. אנ נותה ה בש זל מו  כש
לוי. גי ר בש בה דה עו"ר, הנ תו פש גה רש יהו, דנ תי דש א הולנ בה אנ ה, מי ב הוא זל אה ב, מי ה מואה רה מש סוי. זו אה כי בש

ר טי ענ תש מון הי ענ ך, ומי לל מל ד הנ וי ה דה נה מל א מי יהצה ה רות וש אה ב בה מואה ן מי כי ר מי חנ אנ ך, לש לל מל ד הנ וי ז דה חנ ה אה לל י אי ני שש ובי
ת אל וש ר  זל ני ת הנ יו אל לה ן עה תי יי ונ יא)  תוב (מלכים-ב  כה ד, של וי דה ל  של עו  רש זנ לש דות  יא עי הי של זו  ה הנ רה עמטה בה ך  לל מל ד הנ וי דה

ם. כה לש ת מנ רל ת עמטל ח אל קנ יי תוב (שמואל-ב יב) ונ כה מון, של י ענ ני ת בש גנ רש כו"ם דנ לש מי ה מי תה יש זו הה דות. וש עי הה

ע ה נודנ ים, ובה מי עולה יו לש נה בה דות לש ה עי תה יש ם הה שה ד, ומי וי םאש דה ל ר י ענ הי תש תוב ונ כה מון הוא, של י ענ ני ת בש גנ רש כםם דנ לש מי
יום, אותו הנ ד בש נולנ לו של פי אמ גוף]. של ד הוא [הנ וי ן דה ים מי רי אומש אי של דנ לך ונ מש אוי לי רה ך של לל מל ד הנ וי י דה ני ן בש י הוא מי מי
ם דה ן אה ה, ובל תה יש ה הה רה קה ן יש בל אל ב וש הה ר זה כנ ל כי קנ שש יהה מי הה י הוא] של רי המ םאשו [של ל ר יא ענ הי ה הנ רה עמטה בםל בה סש יהה לי יהכול הה

דות. עי ת הה אל ר וש זל ני ת הנ יו אל לה ן עה תי יי ש, ונ יואה תוב בש כה הו של זל ה. וש בםל אותה סש םא יהכול לי ר ל חי אנ

ד צנ ל בנ לה כש םא ני ם ל אי ים, של מי ענ ר הה אה ל שש ק ענ זי חנ תש הי כותו לש לש ף מנ ם תםקל הי ך, וש לל מל ד הנ וי ז דה חנ אל גות נל רה י דש תי שש ובי
ק זי חנ תש הי ר ולש בי גנ תש הי ד לש וי דה ים בש לולי ים כש מי ענ ר הה אה ל שש גות של רה דש ים] הנ ני וה גש ל [הנ ם כה יהל לי ר עמ בי גנ תש הי םא יהכול לש ם, ל הל לה של

ם. יהל לי עמ

ע רה ר הה ל ייצל נות של י בה תי לו שש ב. אי ב הנ נות הנ י בה תי ה שש עמלוקה תוב (משלי ל) לנ ר. כה הה ב בה יישל ר ונ צוענ ל לוט מי ענ ינ ונ
ת פל כוסל של ש  פל יא נל ת הי חנ אנ גוף, וש יד בנ מי ה תה בה רנ תש מי של ש  פל יא נל ת הי חנ גוף. אנ ל הנ לט ענ שש י] לי די [כש רות אותו  עורש מש
זו וש "ה,  ירה כי בש הנ י  זוהי ה.  זל הנ ם  עולה הה ל  של ים  עי רה הה ים  סופי כי הנ ל  כה ובש ה]  זל הנ ם  עולה הה ל  של [ד"א  עות  רה וות  אמ תנ לש
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"ה. ירה עי צש ת] הנ רל חל אנ [וש

יל] הובי [לש לו  ינו  מי ינאמ י של די ם, וכש דה י אה ני תות בש פנ י לש די ה כש לל י אי תי שש א בי לה יד אל מי ר תה בי חנ תש םא מי ע ל רה ר הה ייצל וש
ים טי סש לי לש דו.  בי כש ץ  חי ח  לנ פנ יש ד  ענ ז)  (שם  ר  מנ אל נל של מו  כש אותו,  דו  בש ענ ינ וש ת  ול מה הנ י  צי חי קום  מש לי ם  יד אותה בי אמ הנ לש
ם מה צש ים ענ רי ם שומש דה י אה ני י בש רי המ ים של עי יודש ים, וש רי הה יד בל חי פש קום מנ מה ם בש מה צש ים ענ ירי תי סש ים, ומנ רי הה ים בל חי פש קנ מש של
י ני תות בש פנ ענ לש יודי ם, אותו של כגלה ה מי דה שונו חנ לש ם אותו של הל ים מי רי ים? בוחמ ה עושי לו, מה לה קומות הנ מש ת לנ כל לל לה מי
יל חי תש ם, מנ יהל לי אמ יענ  גי מנ ן של יוה ם. כי ים שה רי ם עובש עולה י הה ני ל בש כה ה של רה שה יש ך  רל דל ב בש יושי וש ם  יהל יני בי א מי יוצי וש ם,  דה אה

ם). (עד כאן סתרי תורה). תותה פנ ם (ולש מה ר עי בי חנ תש הי לש

ה מה כש חה י בש רי המ שום של ר, מי חי ד אנ צנ לש ר מי רום יותי ד דה צנ יו לש יו הה עותה סש ל מנ ב. כה גל נל ה הנ צה רש ם אנ הה רה בש ם אנ שה ע מי סנ יי ונ
רום. דה ק בנ בי דה הי ה לש שה עה

דוש קה ם הנ אי ס, וש ני ל הנ מםך ענ סש ם לי דה יך אה רי םא צה ן] ל יוה ינו, [כי ני וא. שה י הי חםתי תו אמ שש ה אי רה ל שה ם אל הה רה בש ר אנ םאמל י ונ
ש חי רנ תש ה מי עה שה ה וש עה ל שה כה םא בש י ל ת, כי רל חל ם אנ ענ פנ ס בש ל ני יד ענ מי מםך תה סש ין לו לי ם, אי דה ן אה בל ס לש יש ני חי רש רוך הוא מנ בה

ס. ני

, רוהה אמ ה ובי לה חי תש ה בנ שה עה כותו של ל זש ה כה עה קש י פה רי ן, המ יי ענ צוי לה ק מה זל ני הנ קום של מה מו לש צש ת ענ ם אל דה יס אה ני כש ם ינ אי וש
צול ני ם וש יי רנ צש מי ה מי לה עה ן של יוה ם, כי הה רה בש אנ גו'. וש ת וש מל אל ל הה כה ים ומי די סה חמ כםל הנ י מי תי נש טם ר (בראשית לב) קה מנ אל נל מו של כש

וא?. י הי חםתי ר אמ מנ אה ה וש לה חי תש בנ ר כש ענ צנ מו בש צש ת ענ יס אל ני כש ה הי מה ת לה עי ת, כה חנ ם אנ ענ פנ

ם, שה ה מי זה םא זה ל ה וש רה ל שה ה של דורה מש יד בי מי ה תה ינה כי שש ת הנ ה אל אה רה לום, של מו כש צש ל ענ ך ענ מנ םא סה ם ל הה רה בש א אנ לה אל
ן כי לה , וש תש י אה חםתי ה אמ מה כש חה מםר לנ תוב (משלי ז) אל כה מו של וא, כש י הי חםתי ר אמ מנ אה ם וש הה רה בש ך אנ מנ ם, סה ה שה תה יש הה שום של ומי

וא. י הי חםתי ר אמ מנ אה

םא יהב תוב (במדבר כב) ונ כה מו של ים? כש עי שה ל רש א אל רוך הוא בה דוש בה קה י הנ כי גו'. וש ך וש לל ימל בי ל אמ ים אל להי םא אל יהב ונ
יהה ם הה יהל לי ד עמ קה פש מג יחנ של לי שה ה הנ נל מג א אותו מש לה ן? אל בה ל לה ים אל להי םא אל יהב ם, (בראשית לא) ונ עה לש ל בי ים אל להי אל
ל ים אל להי םא אל יהב ה ונ ל זל ענ ים. וש אי ם בה ין הי די ד הנ צנ ה, מי זל ם הנ שי ים הנ לי יחות, נוטש לי ים שש עושי של ם, כש כגלה שום של מי

גו'. תה וש חש קנ ר לה של ה אמ שה אי ל הה ת ענ ך מי נש ר לו הי םאמל י ה ונ לה יש לה לום הנ חמ ך בנ לל ימל בי אמ

יו רה בה ל דש כה ם, של הה רה בש ה אנ ד - זל ענ כון לה ת תי מל ת אל פנ גו'. שש ת וש מל ת אל פנ ר, (משלי יב) שש מנ אה ח וש תנ עון פה מש י שי בי רנ
ל ם אל הה רה בש ר אנ םאמל י ר, ונ מנ אל ם נל הה רה בש אנ ך. בש לל ימל בי ה אמ ר - זל קל שון שה ה לש יעה גי רש ד אנ ענ ת. וש מל אל יו בל סוף הה ה ובנ לה חה תש הנ בנ
ם הה רה בש אנ יא, וש י הי חםתי ה אמ רה ל שה ה של מה ה עי תה יש הה ה של ינה כי שש שום הנ ר מי מנ אה ה של לה חה תש הנ ה בנ וא. זל י הי חםתי תו אמ שש ה אי רה שה
ר (שיר ה) מנ אל נל מו של סוד כש וא, וש י הי חםתי ר אמ מנ ין, אה יהמי ד הנ צנ ם הוא מי הה רה בש אנ שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ה. מה מה כש חה ה בש שה עה
ה זל ה מי לא יהזוזו זל ה, וש מה ק עי בה דש ני שום של י, מי חותי יד אמ מי ה תה א לה רה ם קה הה רה בש ה אנ ל זל ענ י. וש תי מה י תנ תי י יונה יהתי עש י רנ חםתי אמ

לשעולהמיים.

שום כםל מי א הנ לה יהה? אל הה ך  י כה כי י. וש מי ת אי םא בנ ל ך  וא אנ י הי בי ת אה י בנ חםתי ה אמ נה מש ם אה גנ תוב? וש ה כה סוף מנ בנ לש
ם? גנ ה וש ה זל ה. מנ נה מש ם אה גנ וש ך  ר כה חנ . אנ תש י אה חםתי ה אמ מה כש חה מםר לנ תוב אל כה ה, של לה חה תש הנ וא בנ י הי חםתי ר אמ מנ ה אה ינה כי שש הנ
י חותי את אמ רי קש ן ני כי לה ה, וש יונה לש על ה הה מה כש חה ל הנ ת של בנ וא, הנ י הי בי ת אה י בנ חםתי ה. אמ לה חי תש ר בנ מנ אה ה של ל מנ יף ענ הוסי לש
ה, שה אי י לש י לי הי תש ה ונ ל זל ענ יון. וש לש על ר הה תה סש ני כםל הנ ית הנ אשי ל רי קום של מה הנ י, מי מי ת אי םא בנ ל ך  ה, אנ מה כש את חה רי קש ני וש

ה. מה כש ל חה כםל סוד של הנ י, וש ני קי בש חנ ינו תש ימי תוב (שם ב) וי כה יבות, של בי חמ ה ונ וה חמ אנ בש

י די י כש חםתי ה אמ א לה רה קה ה, וש מונה אל תוך הה ק בש בי דה הי יל לש בי שש ר בי מנ ך אה ם כה יי רנ צש מי דו לש יהרש של ה כש לה חה תש הנ ה, בנ אי םא רש ב
י רי המ אוי. של רה ה כה מונה אל הה תוך  זוז מי םא תה ל י של די י, כש חםתי אן אמ ף כה חוץ. אנ בנ גות של רה דש ם הנ אותה תוך  לש עו  טש םא יי ל של
ך שום כה ה ומי מונה אל הה תוך  ק בש בנ דש הוא ני ה, וש רה ה זה ר עמבודה חנ ים אנ כי יו הולש ץ הה רל אה י הה בי ם יושש ל אותה כה וש ך  לל ימל בי אמ
ד, רי פה הי ה לש כולה ה יש שה י אי רי המ אן. של ף כה ים - אנ מי עולה ח לש אה ן הה ת מי דל רל פש םא ני חות ל אה ה הה י. מה חםתי ר אמ מנ אה ם וש שה ס לש ננ כש ני

ים. מי י עולה מי עולש ים ולש מי עולה ד לש רי פה הי ים לש כולי םא יש ים ל חי י אנ ני י שש רי המ ת, של דל רל פש םא ני חות ל ל אה בה אמ

ים די עובש לות וש זה ים ומנ בי כוכה י הנ רי שש קי תוך  ים בש הוטי לש יו  ם הה י כגלה רי המ וא, של י הי חםתי ם אמ הה רה בש ר אנ מנ ן אה כי לה וש
ר - (ויקרא כא) בה דה ן לנ ימה סי ים. וש מי עולה ד לש רה פש םא ני ל י, של חותי ר אמ מנ אה ה, וש מונה אל תוך הה ק בש בי יהה דה ם הה הה רה בש אנ ם, וש אותה

רוי בו. ם שה הה רה בש אנ קום של מה ן הנ כםהי ר לנ מנ אל נל ה, של תולה בש חםתו הנ אמ לנ וש

רוהו. אמ ה בי זל סוק הנ פה . הנ ענ בי שה תי מו  שש ק ובי בה דש תי עמבםד ובו  תנ א אםתו  ירה תי יך  להל ת ה' אל תוב (דברים י) אל כה
קום מה ה, הנ אשונה רי ה הה גה רש דנ ת? זו הנ ה אל ה זל ת ה'. מנ תוב אל א כה לה תוב, אל םא כה א ל ירה יך תי להל ה' אל ה, לנ אי םא רש ל ב בה אמ
רוך הוא], דוש בה קה בונו [הנ י רי ני פש א לי ירה יך לי רי ם צה דה ם אה שה א, של ירה תוב תי ן כה כי לה רוך הוא, וש דוש בה קה את הנ רש ל יי של

ין. ית] די הוא [בי שום של מי

ת ים. אל מי עולה ים לש די רה פש םא ני ל זו, וש ה הנ תונה חש תנ ה הנ גה רש דנ ל הנ ת ענ דל עומל ה של יונה לש על ה הה גה רש דנ הנ עמבםד - זו  תנ אםתו  וש
ה י עמבודה רי המ ים. של מי עולה ש, אות לש קםדל ית הנ רי קום בש ה מש אםתו? זל ה וש ה זל ים. מנ די רה פש םא ני ל ים וש קי בי ה דש ם זל ה עי אםתו זל וש

עמבםד. אםתו תנ ן וש כי לה ה, וש לה עש מנ יא לש ה הי עמבודה ל הה בה א, אמ ירה א לי לה עמבםד אל ינו לנ אי אות וש ה בש םא שורה ל

קום מה - הנ ענ  בי שה תי מו  שש ע. ובי צנ מש אל ה בה שורל הוא גוף של ק של בי דה הי קות לש בי הוא דש קום של מה ק - בש בה דש תי ובו 
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ם הה רה בש ק אנ בנ דש ך ני שום כה ם. מי הל ים לה קי ר אה של ם אמ כה לש ד מנ וי ת דה אי ר - (ירמיה ל) וש בה דה ן לנ ימה סי גות, וש רה דש ל הנ י של יעי בי שש הנ
עמלות ל לנ םא יוכנ ל ד של חנ מםק, פה בור עה ת לש דל רל ה לה צה רה ם של דה אה ים. לש תי שש לי ץ פש רל אל ך לש לנ הה של ם וכש יי רנ צש מי ד לש יהרנ של ה כש מונה אל בה
אן כה ה, מי ר זל של י קל תי רש שנ קה יל וש ר, הואי מנ בור. אה הנ ה מי לה עש מנ ל לש בל ל חל ד של חה ר אל של ר קל שנ ה? קה שה ה עה בור, מל תוך הנ מי
ר של ת קל ה אל לה חי תש ר בנ שנ ם קה שה ד לש םא יהרנ ל ד של ם, ענ יי רנ צש מי ת לש דל רל ה לה צה רה ה של עה שה ם, בש הה רה בש ך אנ ם. כה שה ס לש ני כה ה אל אה לש הה וה

ד. ך יהרנ ר כה חנ אנ ק בו, וש זי חנ תש הי ה לש מונה אל הה

שון ה לש יעה גי רש ד אנ ענ ד. וש ענ כון לה ת תי מל ת אל פנ ך (משלי יב) שש שום כה ים. מי תי שש לי ץ פש רל אל ס לש ננ כש ני של ם כש גנ ך  ף כה אנ
ם תה י בש י כי תי עש י יהדנ נםכי ם אה תוב? גנ ה כה מנ לו  ירו  זי חל הל של י. וכש פנ ן כנ ים קש ני י ובש בי בה ם לש תה ר בש מנ אה של ך  לל ימל בי ה אמ ר - זל קל שה

ם. יי פנ יון כנ קש תוב ני םא כה ל םאת, וש יתה ז שי ך עה בש בה לש

גו'. מםר וש שש ו יי ידה סי י חמ לי גש ר, (שמואל-א ב) רנ מנ אה ח וש תנ ה פה הודה י יש בי יא הוא. רנ בי י נה יש כי אי ת הה של ב אי שי ה הה תה ענ וש
תו ירה מי ת שש אל נו  מל יר מי סי םא מי ל יד וש מי תה ר אותו  הוא שומי רוך  בה דוש  קה הנ ם של הה רה בש ה אנ זל ד, וש חה תוב אל כה ידו  סי חמ

יד. מי ה תה ר אותה שומי ה וש מה תו עי ינה כי ח שש לנ רוך הוא שה דוש בה קה הנ תו, של שש י - זו אי לי גש ר רנ מנ אה ה של ים. ומנ מי עולה לש

םא ל י של די יד כש מי תה מו  עי ך  לנ הוא הה רוך  בה דוש  קה הנ ם, של הה רה בש ה אנ ד, זל חה מםר - אל שש ו יי ידה סי י חמ לי גש ר רנ חי ר אנ בה דה
ף דנ רה ה של לה יש אותו לנ רוך הוא בש דוש בה קה ג הנ רנ הה ים של כי לה ם מש לו אותה מו - אי דה יי ך  חםשל ים בנ עי שה יק לו. ורש זי הנ לו לש יוכש

ם. יהל רי חמ אנ

ם. ג אותה רנ ה הה לה יש לנ הנ ף וש דנ ם רה הה רה בש אנ ם, וש ג אותה רנ הה וש ך  חםשל ר בנ שנ קש ני ה של לה יש לנ ה הנ מו, זל דה יי ך  חםשל תוב בנ כה הו של זל
ק לי חי רוך הוא של בה דוש  קה ה הנ ה - זל לה יש ם לנ יהל לי ק עמ לי ייחה ם. ונ ינכי יו ונ דה עמבה ה הוא ונ לה יש ם לנ יהל לי ק עמ לי ייחה תוב ונ כה הו של זל
תםב כש יך לי רי יהה צה ם? הה ינכי מו. ונ דה יי ך  חםשל ים בנ עי שה ך ורש שום כה ם, ומי הה רה בש אנ מות לש קה עמשות נש י לנ די ין כש די ן הנ ים מי מי חמ רנ

ם. דה בנ יו לש ר הה זל יעל לי אל הוא ול יש, של ר אי בנ גש כםחנ יי םא בש י ל רוך הוא, כי דוש בה קה ה הנ א זל לה ינכום! אל ונ

קום יהה מה םא הה ל ס, וש ני ל הנ ם ענ דה ן אה בל מםך  סש םא יי ל צוי של ק מה זל ני קום של מה בש של ינו  ני י שה רי המ ר, ונ מנ ק אה חה צש י יי בי רנ
ב. רה עמרםך קש לנ ם וש יהל רי חמ דםף אנ רש ים לי כי לה ה מש שה מי ר חמ חנ ך אנ ם הולי הה רה בש אנ ה של מו זל צוי כש ק מה זל ני הנ של

ל לוט עמרו של א צנ לה ס, אל ני ל הנ ך ענ מנ םא סה ל ב וש רה עמרםך קש ך לנ לנ םא הה ה, ל ל זל ם ענ הה רה בש ך אנ לנ הה של ה, כש הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ה אה א רה יהצה ן של יוה יו. כי בש תוך שי תו בש ד אי יהמות ינחנ םא - של ם ל אי דות אותו, וש פש מון לי ח מה קנ לה יתו, וש בי יא אותו מי הוצי
ג רנ הה הוא  רוך  בה דוש  קה הנ וש ם,  יהל רי חמ אנ ף  דנ רה ה  עה שה ה  אותה ובש ה,  יבה בי סש אות  בה צש ה  מה כנ וש יו  נה פה לש ה  ירה אי מש ה של ינה כי שש

מו. דה ך יי חםשל ים בנ עי שה תוב ורש כה הו של ם. זל אותה

לו פש נה ק וש חה צש יי מו  ף עי תי תנ שש א, הי יהצה של ם, וכש הה רה בש ה אנ מםר - זל שש ו יי ידה סי י חמ לי גש ר, סוד הוא, רנ מנ עון אה מש י שי בי רנ
םא י ל מו. כי דה יי ך  חםשל ים בנ עי שה תוב ורש כה הו של דו. זל מש שש םא הג ם, ל הה רה בש ם אנ ד עי ק ינחנ חה צש ף יי תי תנ שש הי םא של ם ל אי יו, וש נה פה לש

יו. נה פה ים לש חי דש יו ני םא הה םאל ל מ שש ד הנ צנ יהה בש םא הה ם ל ין, אי יהמי יד בנ מי א תה צה מש כםחנ ני הנ ב של ל גנ ף ענ יש. אנ ר אי בנ גש כםחנ יי בש

הוא רוך  בה דוש  קה הוא, הנ רוך  בה דוש  קה ת הנ ב אל ם אוהי דה ן אה בל ה של עה שה מםר - בש שש ו יי ידה סי י חמ לי גש ר רנ חי ר אנ בה דה
ה תה ענ ך מי ך ובואל אתש ר צי מה שש ר (תהלים קכא) ה' יי מנ אל נל מו של יו, כש כה רה ר דש שומי ה וש הוא עושל ה של ל מנ כה ב אותו בש אוהי

ושענד עולהם

לום, לו כש ל של ס ענ יהה חה םא הה ך, ל יהה הולי הה קום של ל מה כה בש "ה, של בה קה ם לנ הה רה בש ל אנ יבותו של בי ה חמ מה ה כנ אי םא רש ב
ב רנ םא קה ל ך  לל ימל בי אמ תוב ונ כה תו, של שש י אי זוהי מםר, וש שש ו יי ידה סי י חמ לי גש רנ ך  שום כה "ה, ומי בה קה ק בנ בי דה הי י לש די ק כש א רנ לה אל

. יהה לל גםענ אי נש יך לי תי תנ םא נש ן ל ל כי י ענ תוב כי כה , וש יהה לל אי

רוך דוש בה קה הנ ה - וש רה מש יא אה י. הי רנ ר שה בנ ל דש גו' ענ עםה וש רש ת פנ ע ה' אל גנ ננ יש תוב? (בראשית יב) ונ ה כה עםה מנ רש פנ בש
רוך דוש בה קה הנ ך, של לל ימל בי אמ עםה ונ רש לו פנ מו - אי דה ך יי חםשל ים בנ עי שה מםר. ורש שש ו יי ידה סי י חמ לי גש ך רנ שום כה ה, ומי כל יהה מנ הוא הה
ת של ב אי שי ה הה תה ענ תוב וש כה ם, של הה רה בש ה אנ יש? זל ה אי י זל יש, מי ר אי בנ גש יי כםחנ  םא בש י ל ה. כי לה יש לנ ים בנ יני ם די הל ה בה שה הוא עה

גו'. יש וש אי הה

דול גה ן הנ כםהי ענ הנ הושג ת יש י אל ני אי ינרש ר, (זכריה ג) ונ מנ אה ח וש תנ יהיא פה י חי בי גו'. רנ ר וש מה ר אה של אמ ה כנ רה ת שה ד אל קנ ה' פה ונ
ן כםהי הנ ענ  הושג ת יש י אל ני אי ינרש ל בו. ונ כי תנ סש הי ה ייש לש סוק זל פה נו. בש טש שי ינו לש מי ל יש ד ענ ן עםמי טה שה הנ ך ה' וש אנ לש י מנ ני פש ד לי עםמי
ים יקי די צנ מות הנ שש ני קום [של מה הו הנ ך ה'? זל אנ לש ה מנ י זל ך ה', מי אנ לש י מנ ני פש ד לי ק. עםמי דה הוצה ן יש בל ענ  הושג ה יש דול - זל גה הנ

ך ה'. אנ לש הו מנ זל ם, וש דות שה ים עומש יקי די צנ מות הנ שש ן ני ל אותה כה ה בו, וש רורה יק צש די צנ ת הנ מנ שש ל ני רור של רורות] צש צש

יא הוצי מות ולש שה טםל נש ם לי עולה בה ך  הולי ט וש שוטי הוא מש ע של רה ר הה ייצל הו  - זל נו  טש שי לש ינו  מי ל יש ד ענ ן עםמי טה שה הנ וש
י יאי בי ם נש ם אותה ש עי אי ר לה צנ נל דש בוכנ יל אותו נש טי הי ה של עה שה הו בש זל ה. וש טה מנ ה ולש לה עש מנ יות לש רי בש ת הנ טות אל סש הנ רוחות ולש

ם. מה ף עי רי שה יי י של די ה כש לה עש מנ ין לש טי סש יהה מנ ה הה זל ר, וש קל של הנ

שות רש לו  ייש  ם, וש עולה ה בה ר שורל ענ צנ הנ ן של מנ זש ה ובי נה כה ל סנ ן של מנ זש א בי לה ג אל רי טש קנ מש ינו  אי - של כו  רש יא דנ הי ך  כה של
יהה הה נו? של טש שי ה לש ה זל ט. מנ פה שש םא מי ל ה בש פל סש ייש ני ר (משלי יג) וש מנ אל נל מו של ין, כש י די לי לו בש פי ין אמ עמשות די לנ טות וש סש הנ לש

פו. רש שה ם יי כגלה לו או של צש נה ם יי כגלה ר, או של אומי

רוי ין שה די הנ ה של עה שה ן בש כי לה ים. וש עי שה רש הה יק מי די צנ צול הנ םא ני ל, ל בי חנ ית לש חי שש מנ שות לנ ה רש נה תש ני ה של עה שה י בש רי המ של
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מו יק כש די צנ ה לנ ם עושל ך גנ יל, כה חי תש מנ ן של יוה ית, כי חי שש מנ י הנ רי המ ם, של ס שה פי תה יי ם של רל טל רםחנ בש בש ם לי דה ן אה יך בל רי יר, צה עי בה
םא ס, ל ה ני עמשל ננ של כש שום של ם. מי לו כגלה צש נה ם או יי פו כגלה רש שה יי ענ של יהה תובי הה ד. וש חה אל ם כש תה שש לה יו שש הה ן של כי ל של כה ע, וש שה רה לה

ין. ס או די ד, או ני חה אל כםל כש א הנ לה ין, אל י די צי חמ ס ונ י ני צי ה חמ עמשל ננ

יהם ת הנ ענ אל יהה קורי ל, הה אי רה שש יי יהם לש ת הנ רוך הוא אל דוש בה קה ע הנ קנ בה ן של מנ זש י בי רי המ םא? ונ ל י, וה י יוסי בי ר לו רנ מנ אה
ין די אן וש ס כה א ני צה מש ני ים. וש תי ה ומי לל ת אי ים אל יעי בי טש ר ומנ חי ד אנ צנ ים מי בי יו שה ם הה יי מנ הנ ה, וש שה ינבה ים בנ כי ם הולש הי ה וש לל אי לש

ד. חה אל כםל כש אן, הנ כה

םא ל ד וש חה קום אל מה םא בש ד, ל חה אל ס כש ני וש ין  ה די הוא עושל רוך  בה דוש  קה הנ של כש יו, של נה פה ה לש של קה של הו  זל וש ר לו,  מנ אה
מות לי שש א בי לה כםל אל ה הנ עמשל םא ננ ה ל לה עש מנ י לש רי המ יו, של נה פה ה לש של ה קה עמשל ם ננ אי ד]. וש חה אל א כש צה מש כםל ני הנ ד [של חה ת אל יי בנ בש

ין. אי צה חמ םא לנ ל ד וש חה קום אל מה ין בש ס או די ד, או ני חה אל כש

י תוב (בראשית טו) כי כה הו של ם. זל אה טש חל מו בש לש תנ שש יי ד של ים ענ עי שה רש ין בה רוך הוא די דוש בה קה ה הנ םא עושל ן ל כי לה
ענ יהושג ין לי טי סש יהה מנ ה הה ל זל ענ ה. וש נה יבל רי ה תש חה לש שנ ה בש אה אסש סנ תוב (ישעיה כז) בש כה ה, וש נה ד הי י ענ מםרי אל ון הה ם עמ לי םא שה ל
ל ר ה' אל םאמל י ר ונ מנ אל נל ך ה' [וש אנ לש ה מנ ר לו? זל מנ י אה ן. מי טה שה ך הנ ר ה' בש ענ גש ר לו (זכריה ג) יי מנ אה ד של ם, ענ מה ף עי רי שה יי של

הנשהטהן].

תוב (שמות ג) כה ה, של נל סש ה בנ מםשל ם לש ך גנ ה, כה אי םא רש גו'? ב ך וש ר ה' בש ענ גש ן יי טה שה ל הנ ר ה' אל םאמל י ר, ונ םאמנ ם ת אי וש
ך, אה לש ים מנ מי עה פש לי וש ה',  ך  אנ לש ים מנ מי עה פש אות. לי רש ר לי י סה א ה' כי ינרש ונ תוב  כה וש ש,  ת אי בנ לנ יו בש לה ה' אי ך  אנ לש א מנ יירה ונ

ך. ר בש י גועי ני נש ר הי מנ םא אה ל ן וש טה שה ך הנ ר ה' בש ענ גש ר לו יי מנ ן אה כי לה ים ה'. וש מי עה פש לי וש

ן טה שה א הנ צה מש ז ני ין, אה די א הנ סי ל כי ב ענ רוך הוא יושי דוש בה קה הנ ם וש עולה ין בה א די צה מש ני יום של ה בנ מו זל ה, כש אי םא רש ב
מות. שה נש טםל הנ לי ם וש עולה ת הה ית אל חי שש הנ א לש צה מש הוא ני ה, וש טה מנ ה ולש לה עש מנ ה לש טל סש מנ ה של זל הנ

יא הי יר הנ עי י הה ני קש חו זי קש לה ה, (דברים כא) וש זל סוק הנ פה ל בנ די תנ שש יהה מי הה ה, וש ד תורה לומי ב וש יהה יושי עון הה מש י שי בי רנ
ה מה ר, לה זה עה לש י אל בי רנ ר לו  מנ ה. אה עמרםף אותה ין לנ כי סנ ין הוא בש די הנ ל. וש חנ נה ה בנ לה גש על ת הה ם אל שה פו  רש עה גו' וש ר וש קה ת בה לנ גש על

ה?. ת זל יך אל רי צה

ה תה פנ תש ע הי רה ש הה חה נה אותו הנ יום של אותו הנ י מי רי המ ה, של ר זל חנ ך אנ שה מש ני ם של עולה ר, אוי לה מנ אה עון וש מש י שי בי ה רנ כה בה
את צי םא יהכול לה ם ל עולה הה ם, וש עולה ת הה טות אל סש הנ ד לש ם, הוא עומי עולה י הה ני ל בש ט ענ שולי ם וש דה אה ל הה ט ענ ם, שולי דה בו אה
ת ול מה ע הנ לנ תוב (ישעיה כא) בי כה ר, של פה עה י הל ני שי ת יש רוך הוא אל דוש בה קה ים הנ יהקי וש יחנ  שי מה ך הנ לל םא מל יהב ד של שו ענ נש עה מי
ל ת כה טםל אל ה לי ם זל ל עולה ד ענ הוא עומי ץ. וש רל אה ן הה יר מי עמבי ה אנ אה מש טג ת רוחנ הנ אל תוב (זכריה יג) וש כה גו', וש ח וש צנ נל לה

ם. דה אה י הה ני מות בש שש ני

ל את ענ ם יוצי תה מה שש ם ני עולה י הה ני ל בש ה, כה אי םא רש גו'. ב ל וש לה א חה צי מה י יי תוב (דברים כא) כי י כה רי ה, המ אי םא ורש וב
י א מי לה ך! אל םא כה ת - ל ול מה ך הנ אנ לש י אותו מנ די ל יש תו ענ מה שש ה ני אה ה יהצש זל ם הנ דה ן אה בל ר של םאמנ ם ת ת. אי ול מה ך הנ אנ לש י מנ די יש

ת. ול מה ך הנ אנ לש לט בו אותו מנ שש יי נו של מנ יענ זש גי ם הי רל טל תו בש מה שש ת ני יא אל ג אותו, הוצי הורי של

ג רי טש קנ ם ולש נה חי ם לש עולה טות הה סש הנ ד הוא לש עומי ם של הל י לה םא דנ ל נו. וש לה ץ של רל אה לה גו'. וש ר וש כגפנ םא יש ץ ל רל אה לה ן וש כי לה וש
ת ים אל יבי רי קש ן מנ כי לה יו, וש נה ל בה ס ענ רוך הוא חה בה דוש  קה הנ ת. וש חנ קנ לה ייש לו  ה של נו מנ מל ים מי לי גוזש ן של כי ל של יד, כה מי תה
ל [ד"א ג ענ רי טש קנ א מש צי מה םא יי ל נו, וש מל ם מי דה אה ל הה ה של מה שה נש ה  ה אותה חה קש לש ני ה של מנ מו  ן עי קי תנ י לש די זו, כש ה הנ לה גש על הה

ם. עולה ה] הה זל ים בש רובי קש הנ

ים אותו, ני קש תנ ה מש זל ן בה כי לה ים, וש אי צה מש יון ני לש סוד על ם בש ה - כגלה לה גש ל, על גל ה, עי רה אן. שור, פה ינו כה ני יון שה לש סוד על וש
א צה מש םא ני ה ל זל תו. ובה יתה נו מי מש רנ םא גה ל כו וש פש םא שה גו'. ל ה וש זל ם הנ דה ת הנ כגה אל פש םא שה ינו ל תוב (דברים כא) יהדי כה הו של זל וש

ם. עולה ה לה צה רוך הוא עי דוש בה קה ן הנ תנ כםל נה ג, ובנ רי טש קנ ם מש יהל לי עמ

ל אי רה שש יי ג, וש רי טש קנ ד לש ם, הוא עומי עולה ין בה די א הנ צה מש ני ים, של פורי כי יום הנ ה וש נה שה הנ םאש  ר ה בש זל מו  ה, כש אי םא רש ב
קול אותו  יענ  מי שש הנ ד, ולש חה ים אל עמשי ננ וש "ם רו"חנ  יי ומנ "ש  אי לול בש כה ר קול של עורי ר ולש שופה ר בנ עורי תש הי ים לש יכי רי צש

ר. שופה תוך הנ מי

קול ה, הנ טה מנ לש ה מי זל קול הנ יענ הנ גי מנ ן של יוה ה. כי עולל ה בו וש כל ין ומנ די א הנ סי ב כי יושי קום של ד מה ה ענ אותו קול עולל וש
ה קול טה מנ ים לש רי עורש ל מש אי רה שש יי של מו  י כש רי המ ים. של מי חמ ר רנ עורי הוא מש רוך  בה דוש  קה הנ ה, וש לה עש מנ ן לש קה תש עמקםב ני ל ינ של
אותו קול ר. וש ה שופה לה עש מנ ר לש עורי תש ם מי ך גנ ר, כה שופה תוך הנ ד מי חה אל ים כש אי יוצש "ם של יי רו"חנ מנ "ש וש אי לול בש ד כה חה אל

ים. מי חמ רנ ים הה אי צה מש ני ם וש עולה ן הה קה תש ני ה, וש לה עש מנ לש ה מי זל ה וש טה מנ לש ה מי א זל יוצי ן, וש קה תש "ם רו"חנ ני יי "ש ומנ אי לול בש כה של

ז אה ים.  מי חמ רנ ים  רי עורש תש מי ה של רואל וש ם,  עולה בה ג  רי טש קנ ולש ין  די בנ לט  שש לי ב  חושי של ב,  בי רש ענ תש מי ג  רי טש קנ מש אותו  וש
ר םאמנ ם ת אי ים. של מי חמ רנ ם בש עולה ת הה ן אל הוא דה רוך  בה דוש  קה הנ וש ר,  בה עמשות דה יהכול לנ םא  ל וש כםחו  ש  תה וש ב  בי רש ענ תש מי

ים. מי חמ רנ דון בש ם ני עולה הה ין, וש ם די ים עי מי חמ ים רנ רי בש חנ תש א מי לה ך! אל םא כה ין - ל ה די עמשל ננ של

ט ז שולי י אה רי המ ה, של סה כנ תש ה מי נה בה לש הנ נו, של גי יום חנ ה לש סל כל ר בנ ש שופה חםדל עו בנ קש תוב (תהלים פא) תי ה, כה אי םא רש ב
םא ל ב וש בי רש ענ תש הוא מי ם, וש שה ת מי רל ערבל ה ומה נה בה לש ה הנ ים, עולה מי חמ ים רנ רי עורש תש מי של ם. וכש עולה יק לה זי הנ יהכול לש ע וש רה ש הה חה נה הנ
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םא ל תו וש נה שש ר מי עורי תש מי י של מי ב אותו כש בי רש ענ יך לש רי ה צה נה שה םאש הנ ר ן בש כי לה ם, וש שה ב לש רי קה תש םא יי ל ר של עובי לט, וש שש יהכול לי
לום. ענ כש יודי

ל ענ גור  ני סה לש ך  פי הנ תש ז מי אה וש ים לו,  יבי רי קש מנ יר של עי שה בנ ת רוחנ  חנ ננ עמשות לו  לנ וש נוחנ  לה יך  רי ים צה פורי כי יום הנ בש
ל רות של עורש תש ה הי לום. רואל עמשות כש םא יהכול לנ ל וש ענ  םא יודי ל ב, של בי רש ענ תש ה מי נה שה הנ םאש  ל ר יום של ל בנ בה ל, אמ אי רה שש יי
םא ל לום וש ענ כש םא יודי ל ב וש בי רש ענ תש ז הוא מי ם, אה יהל יני ה בי ה עולה נה בה הלש ה וש לה עש מנ לש ים מי מי חמ רנ ה וש טה מנ לש ים מי ים עולי מי חמ רנ הה

לט. שש יהכול לי

ים ה יהמי רה ם עמשה ל אותה ן כה מנ ם זש הל א לה ם ומוצי יהל לי ס עמ חה ים וש מי חמ רנ ל בש אי רה שש ת יי ן אל הוא דה רוך  בה דוש  קה הנ וש
ם ה אותה עמלל ם ומנ יהל אי טה חמ ם מי הל ר לה פי כנ יו ולש נה פה ים לש בי שה ם הנ ל אותה ת כה ל אל בי קנ ים לש פורי כי יום הנ ה לש נה שה םאש הנ ין ר בי של

ים. פורי כי יום הנ לש

םא ל י של ם מי יהל לי לט עמ שש םא יי ל י של די ה, כש עמשל עמשות מנ ל לנ אי רה שש ת יי רוך הוא אל בה דוש  קה ה הנ ול צנ כםל מש ה בנ ל זל ענ וש
לוי כםל תה הנ ם], וש דה י אה ני ים [בש ני בה ל הנ ב ענ אה ת הה בנ המ אנ ץ כש רל אה ים בה יקי די ם צנ יו כגלה הש יי ין וש די ם הנ יהל לי לט עמ שש םא יי ל וש יך  רי צה

ים. רי בה דש נו הנ רש אנ י בי רי המ ים, ונ בורי די ה ובש עמשל מנ בש

ת ד אל קנ ינו, פה ני שה ן. וש ה בי רה שה יהה ולש ת חנ עי כה יך  לל שוב אי ד אה מועי תוב לנ כה ר, של מה ר אה של אמ ה כנ רה ת שה ד אל קנ ה' פה ונ
יך לל שוב אי תוב שוב אה כה ר, של מה ר אה של אמ ה. כנ רה ת שה ד אל קנ ה' פה ך ונ שום כה ר. ומי כה זה ה לש ירה כי ה, זש בה קי נש ה לי ידה קי ה - פש רה שה

ר. חי יחנ אנ לי םא שה ל יהה וש הוא הה ם, של תה ר סש םאמל י יך, ונ לל שוב אי ר שוב אה םאמל י ר ונ מנ אה ע של מה שש אן מנ כה גו'. מי יהה וש ת חנ עי כה

יו עמשה י מנ רי פש ינו, של ני ך שה א כה לה ה? אל רה שה ש ה' לש ינענ הו ונ ה, מנ רה ת שה ד אל קנ ה' פה ר ונ מנ אה ן של יוה גו'. כי ה וש רה שה ש ה' לש ינענ ונ
ל כה ל של זה מנ הוא הנ ים, וש יקי די צנ מות הנ שש הוא ני ן הוא, וש דל עי א מי יוצי וש ענ  שופי ר של הה נה אותו  רוך הוא, מי דוש בה קה ל הנ של
יל זי מנ הוא  ן. של גה הנ ת  אל קות  שש הנ לש תוב  כה ים, של אי יוצש ם  שה ומי נו  מל מי ים  לי נוזש ה  כה רה בש י  מי שש גי וש טובות  כות הנ רה בש הנ
ת ד אל קנ ה' פה תוב ונ ה כה ל זל ענ ר. וש חי קום אנ מה םא בש ל ים, וש לויי ה תש זל ל הנ זה מנ ים בנ ני בה שום של ה מי טה מנ ה לש לה עש מנ לש ה מי קל שש ומנ

ה. דה בנ לש ה בי ידה קי ה, פש רה שה

ה ידה קי אן פש ה כה ל זל ענ לוי, וש ה תה ל זל זה מנ בש ר של מנ אל נל מו של זו, כש ה הנ גה רש דנ ן הנ ה מי לה עש מנ יא לש יהה הי ה, עמשי רה שה ש ה' לש ינענ ונ
ר כה ים שה ני ת ה' בה לנ חמ ה ננ ני ר, (תהלים קכז) הי מנ אה ח וש תנ ר פה זה עה לש י אל בי ד. רנ חה כםל אל הנ ה', וש ר ה' ונ מנ ן אה כי לה יהה. וש אן עמשי כה וש
ם עולה ים בה ני בה ה לש זוכל ם של דה ן אה בל ים. של מי עולה ה לש נה מל ל מי טי בנ תש םא יי ל ה' של ז בנ חי אה הי ק לש לל ת ה', חי לנ חמ ה ננ ני ן. הי טל בה י הנ רי פש
ם עולה בה ה בו  זוכל ם וש דה אה ן הה יר בל אי שש הי ן של בי הנ אותו  שום של א, מי בה ם הנ עולה גוד לה רש פנ ס לנ ני כה הי ם לש הל ה בה ה, זוכל זל הנ
ך כה ים. וש יי חנ ץ הנ רל אל ת ה'? זו  לנ חמ ה ננ ה זל ת ה'. מנ לנ חמ ננ לש ס בו  ני כה הי ה לש זוכל א, וש בה ם הנ עולה לה ה אותו  כל זנ ה, הוא יש זל הנ

ים. יי חנ ץ הנ רל יא אל הי ל, של אי רה שש ץ יי רל ת אל ה אל א לה רה קה

אמםר ת ה' לי לנ חמ ננ חנ בש פי תנ סש הי יום מי י הנ שוני רש י גי תוב (שמואל-א כו) כי כה ת ה', של לנ חמ ה] ננ א לה רה ך [קה לל מל ד הנ וי דה
ם הל ה בה ם זוכל ים. אי ני ה? בה זל יש הנ אי ת הה ה אל כל זנ י מש ים. מי ני ת ה' בה לנ חמ ה ננ ני ך הי שום כה ים, ומי רי חי ים אמ להי ך עמבםד אל לי
אותו ם בש דה ן אה ה בל זוכל יו הוא של עה י מי רי אותו פש ם בש אותו עולה ק טוב בש לל חי ר וש כה ן. שה טל בה י הנ רי ר פש כה ה - שה זל ם הנ עולה בה

ם. הל ם בה עולה

ה הוא לה עש מנ לש הוא מי רוך  בה דוש  קה ה הנ עמשי ל מנ רות של ל פי ק של לל חי ה וש שה רג ים, יש ני ת ה' בה לנ חמ ה ננ ני ה, הי אי םא רש ב
תוב? ה כה א. מנ צה מש ני ך  יש רש י פל ני מל ר (הושע יד) מי מנ אל נל של מו  ים, כש ני בה ם לש דה ן אה ה בל ם זוכל שה י מי רי המ ים, של יי חנ ץ הנ עי מי
ם עולה י בה רי שש אנ ה, וש זל ם הנ עולה י בה רי שש גו'. אנ םא ייבםשו וש ם ל הל תו מי פה שש ת אנ א אל לי ר מי של ר אמ בל גל י הנ רי שש (תהלים קכז) אנ

א. בה הנ

את ה יוצי מה שה ר נש של אמ כנ ים. של יני די י הנ לי עמ לו בנ ר? אי ענ שנ ים בנ בי אויש י הה ר, מי ענ שה ים בנ בי ת אויש רו אל בש דנ י יש םא ייבםשו כי ל
ס ני כה תי ר של ענ אותו שנ ר בש ענ שנ קום בנ מה ס לנ ני כה םא תי ל ד של יהה ענ נל פה ים לש ני זגמה מש ים של יני די י הנ לי עמ ם בנ ה הי מה ה, כנ זל ם הנ עולה הה מי
ת רו אל בש דנ י יש םא ייבםשו כי ה ל ל זל ענ ם. וש אותו עולה ה בש כל זש ם יי לה לה גש ה ובי זל ם הנ עולה כונות בה שש יר מנ אי שש הי שום של ם, מי שה לש

ר. ענ שה ים בנ בי אויש

י רי המ ה, של תורה ר בנ בי דנ יך וש ח פי תנ י, פש י יוסי בי רנ ה לש הודה י יש בי ר רנ מנ ך. אה רל דל ים בנ כי יו הולש י הה י יוסי בי רנ ה וש הודה י יש בי רנ
ך, רל דל ן בנ כי ל של כה ת, וש רל בל חנ תש ה ומי ינה כי שש ה הנ אה ים, בה רי בש דנ ה מש י תורה רי בש די בש ן של מנ ל זש כה בש ך, של לש צש את אל צי מש ה ני ינה כי שש הנ

רוך הוא. דוש בה קה ת הנ מוננ אל ים בל זוכי ם של דה י אה ני י בש ני פש ת לי כל הולל ה וש אה ה ובה ימה די קש ה מנ ינה כי שש של

ך. נל חה לש שג יב לש בי ים סה יתי י זי ילי תי שש כי יך  נל בה ך  יתל י בי תי כש ינרש יהה בש ן פםרי פל גל כש ך  תש שש ר, (שם) אל מנ אה י וש י יוסי בי ח רנ תנ פה
ים ני יד בה הולי אויהה לש ה ורש נועה יא צש ה, הי חוצה את הנ םא יוצי ל ת וש יי בנ י הנ תי כש ינרש ה בש שה אי הה ן של מנ ל זש יהה - כה ן פםרי פל גל ך כש תש שש אל
יש ם אי יעות עי טי ה נש עמשל םא תנ ה ל רה שי ה כש שה ך אי ר, כה חי ין אנ מי םא בש ל ה וש ינה מי א בש לה ת אל ענ טנ נש םא ני ן ל פל ה גל ן - מנ פל גל ים. כש רי שי כש

ך. ם כה ה גנ רה שי ה כש שה ך אי ף כה ר, אנ חי ץ אנ עי ה מי בה כה רש ה הנ ין בה ן אי פל ה גל ר; מנ חי אנ

ים שורי ם קש כגלה ה וש נה שה מות הנ ל יש ים כה לי ם נופש יהל לי ין עמ ים אי יתי ה זי ים. מנ יתי י זי ילי תי שש יך כי נל ה: בה רה כה ה שש ה מנ אי רש
א ה'. רי ר יש בל ך גה בםרנ ן יש י כי ה כי ני יו? הי רה חמ תוב אנ ה כה ך. מנ נל חה לש שג יב לש בי ים סה יתי י זי ילי תי שש יך כי נל ך בה ף כה יד, אנ מי ר] תה [בםסל
ל כה ה, של נה מל ה מי נו זל דש מנ לה ר של חי ר אנ בה בות דה רנ א לש לה תםב)! אל כש יך (לי רי יהה צה ן הה ה כי ני ר? הי בל ך גה בםרנ ן יש י כי ה כי ני ה הי ה זל מנ
ים רויי שש של ל כש אי רה שש לו יי ים, אי יתי י זי ילי תי שש יך כי נל יהכול - בה בש ה כי אוי לה רה ה כה קומה מש ה בי נועה ה צש תה יש ה הה ינה כי שש הנ ן של מנ זש



196

הוא, רוך  בה דוש  קה הנ י  ני פש לי ים  חי מי ושש נות  בה רש קה ים  יבי רי קש ומנ ים  שותי וש ים  לי אוכש של  - ך  נל חה לש שג לש יב  בי סה ץ.  רל אה בה
ם. לה לה גש ים בי תוני חש תנ ים וש יוני לש ים על כי רש בה תש ומי

י ין מי אי ל יום, וש ים כה חי צווש ים וש מי ענ ין הה ם בי הי ם, וש יהל בי ן אמ חנ לש ל שג ענ ל מי אי רה שש יי לו  גה ה וש ינה כי שש ה הנ אה יהצש ר של חנ אנ
ה מה ינו כנ אי רה גו'. וש ם וש יהל בי ץ אויש רל אל ם בש יותה הש םאת בי ם ז ף גנ אנ תוב (ויקרא כו) וש כה "ה, של בה קה ט לנ רה ם פש הל יחנ בה גי ינשש של
ים רויי שש יו  הה של ל כש אי רה שש יי מו  יש םא קי ל ה של תורה הנ ש  נל שום עם ה מי ל זל כה יפות, וש קי רות תנ זי גש בי תו  ים מי יוני לש ים על דושי קש

ה. דושה קש ץ הנ רל אה בה

סוק רםב כםל. פה ב מי בה טוב לי ה ובש חה מש שי יך בש להל ת ה' אל תה אל דש בנ םא עה ר ל של ת אמ חנ תוב, (דברים כח) תנ ה כה ה מנ אי רש
יא הי זו  וש עולות,  וש נות  בה רש ים קה יבי רי קש מנ יו  ים הה ני כםהמ ן של מנ זש בי ה,  חה מש שי בש תה  דש בנ עה םא  ר ל של ת אמ חנ ה הוא סוד. תנ זל
ל כה כות מי רה בש לו  טש נה ם וש יהל יני ים בי יי עי צה מש אל יו  הה ל של אי רה שש יי לו  רםב כםל - אי ם. מי יי וי לש הנ לו  ב - אי בה טוב לי ה. ובש חה מש שי בש
יר צי קה ת בנ חנ מש שי יך כש נל פה חו לש מש ים. שה ני כםהמ לו הנ ה. אי חה מש שי תה הנ לש דנ גש גוי לו הי יתה הנ בי רש תוב (ישעיה ט) הי כה ים, של די דה צש הנ
ילו גי ר יה של אמ כםל. כנ ן הנ ר מי עמשי ים מנ ני נותש ה וש דל שה ת הנ בואנ ת תש ם אל הל לה ך  רנ הוא בי רוך  בה דוש  קה הנ ל של אי רה שש יי לו  - אי

ן. גםרל תוך הנ ר מי עמשי ים מנ לי נוטש ם של יי וי לו לש ל - אי לה ם שה קה לש חנ בש

ה - חה מש שי תה הנ לש דנ גש אוי. לו הי רה ם כה יהל לי רוך הוא עמ דוש בה קה ת הנ מוננ אל ל של אי רה שש לו יי גוי - אי יתה הנ בי רש ר הי חי ר אנ בה דה
את בו. צי מש ה ני וה דש חל דול, וש הוא גה ה, של ק בה בנ דש ני ם של הה רה בש ל אנ יון של לש על םאש הה ר ת הה גנ רש י דנ זוהי

יא יר הי צי קה ת הנ חנ מש שי ל של אי רה שש ת יי סל נל יר - זו כש צי קה ת בנ חנ מש שי ך. כש ק בש בי דה הי ים לש עולי ה של עה שה יך - בש נל פה חו לש מש שה
ים קי לש חנ מש ן של מנ זש ה בי טה מנ בות לש כה רש מל הנ אות וש בה צש ר הנ אה שש לו  אי ילו  גי ר יה של אמ ל - כנ לה ם שה קה לש חנ בש ילו  גי ר יה של אמ ה. כנ לה של

כםל. ית הנ אשי רי ף בש רל ים טל פי טורש ל וש לה שה

א לה ה'? אל עמשות לנ ת לנ ה עי ה זל ך. מנ תל רו תורה פי ה' הי עמשות לנ ת לנ ר, (תהלים קיט) עי מנ אה ח וש תנ ה פה הודה י יש בי רנ
ל ת אל ל עי כה םא בש ל יהב אנ ר (ויקרא טז) וש מנ אל נל של מו  ת, כש את עי רי קש ני ל של אי רה שש ת יי סל נל כש ת - זו  ל עי בה , אמ שוהה רש י פי רי המ
י ני פש יבו לי רי ינקש הו (ויקרא י) ונ זל ה. וש רה ה זה שה אי ך מי רש מה שש ר (משלי ז) לי מנ אל נל מו של ת? כש ל עי כה םא בש ל יהב אנ ה וש ה זל ש. מנ קםדל הנ
אוי, רה ר כה בי חנ תש הי ה ולש ירה אי יות מש הש ב לי רי קה תש הי כםל לש ן לנ מנ ת וזש ה עי ייש לה שום של ת? מי ם עי ענ טנ ה הנ גו'. מה ה וש רה ש זה ה' אי

צון. ת רה ך ה' עי י לש תי לה פי י תש ני אמ ר (תהלים סט) ונ מנ אל נל מו של כש

ן קי תי ה וש שה לו עה אי ה כש תורה ל בנ די תנ שש מי י של ל מי כה ם. של ד שי וי ש דה ינענ תוב (שמואל-ב ח) ונ כה מו של ה', כש עמשות לנ לנ
לו אי ך. של תל רו תורה פי הי שום של ה? מי מה ך לה ל כה כה ת). וש רל אל פש רוך הוא (תי דוש בה קה ם הנ ה עי ר אותה בי חנ םאת לש ז ת הנ עי ת הה אל

ים. מי עולה ל לש אי רה שש יי רוך הוא מי דוש בה קה ל הנ רוד של א פי צה מש םא ני ך, ל תל רו תורה פי םא הי ל

ן קום מי תה ת ה'. של עי ה? בש תה עי הו בש ה. מנ נה ישל חי ה אמ תה עי י ה' בש ני תוב (ישעיה ס) אמ ה כה מו זל י, כש י יוסי בי ר רנ מנ אה
ר מנ ר. אה םא יותי ל ר וש פה עה תוך הל ל בש אי רה שש ת יי סל נל יא כש ד הי חה ה, יום אל ל זל ם כה עי י, וש י יוסי בי ר רנ מנ ה. אה נה ישל חי ז אמ ר, אה פה עה הל
יות ז אותי ה, אה קומה מש ה מי תה לש ל גה אי רה שש ת יי סל נל כש ה של עה שה נו. בש דש מנ לה סוד של ה הנ אי םא רש ל ב בה רו, אמ מש ך אה ה, כה הודה י יש בי רנ
י תי מש לנ אל תוב? (תהלים לט) נל ה כה מנ דו  רש פש ני שום של א"ו, ומי ן וה "א מי ה הי דה רש פש ני דו, של רש פש יהכול ני בש כי דוש  קה ם הנ שי הנ
ל אותו ר כה פה עה ת לל בל יא שוכל ן הי כי לה ם, וש לה אל בור נל די ז הנ א, אה צה מש םא ני קול ל "א וש הי א"ו מי ק וה לי תנ סש הי שום של יה"ה, מי דומי
ף לל אל הה ס אותו  נה כש םא ני ל ד של לות ענ גה ה בנ ימה די קש הי ב של ל גנ ף ענ אנ י. וש ישי מי חמ ף הנ לל אל יהו? הה "א. ומי ל הי ה של זל יום הנ הנ

"א. ת הי ים אל א"ו יהקי ז וה א"ו, אה ל וה סוד של הוא הנ י, של שי שי ף הנ לל אל םא הה יהב של "א. וכש ל הי סוד של י, הנ ישי מי חמ הנ

א"ו] וה ר, [של של ים על מי עה ש פש א"ו שי ים, וה מי עה ר פש של א"ו על ל וה מות של לי ז שש ש, אה פל ים נל שי ר שי של ים על מי עה ש פש ן שי מנ זש בי
"א. הי ת בש דל א"ו יורל י', וה ר] בש של על ה [בש א"ו עולה וה

אותו ים מי שי שי ים וש שי ל שי כה ר. ובש פה עה הל ה מי ימה קי המ ים לנ שי ם שי ז הי ים, אה מי עה ש פש ר שי של תוך על א"ו בש ת וה מל לל שש ני
י רי עמ חו שנ תש פה י יי שי שי ף הנ לל אל ים לה ני אות שה ש מי שי ק. ובש זי חנ תש הי לש יהה  גותל רש דנ ה בש עולה "א, וש ת הי קל זל חנ תש י מי שי שי ף הנ לל אל הה
יום ן בש קי תנ מש ם של דה ן אה מו בל י. כש יעי בי שש ס לנ ני כה הי ם לש עולה ן הה קי תנ תש יי ה, וש טה מנ ה לש מה כש ל חה נות של יה עש ה ומנ לה עש מנ ה לש מה כש חה הנ
י יי חנ ה לש נה אות שה ש מי ת שי ננ שש ר - (בראשית ז) בי בה דה ן לנ ימה סי ם, וש ך גנ ף כה ת, אנ בה שנ ס לש ני כה הי ש לש מל של יב הנ עמרי מנ של כש י מי שי שי

ה. בה הום רנ נות תש יש עש ל מנ עו כה קש בש גו' ני נםחנ וש

ת סל נל ל כש לות של ד גה חה הוא יום אל ים של רי בי חמ רוהו הנ אמ בי י של פי כש ר מי רםך יותי ן אה מנ ה זש ל זל י, כה י יוסי בי ר לו רנ מנ אה
סודות י בש בי אה י מי תי דש מנ לה ך  ר לו, כה מנ ה. אה וה יום דה ל הנ ה כה מה ני שומי ננ תה נש תוב (איכה א)  כה ר, של םא יותי ל ל וש אי רה שש יי

ד הוא. חה סוד אל כםל בש הנ ית, וש אשי רי ל בש ים של יהמי ם ובנ עולה נות הה ל שש ים של יהמי דוש ובנ קה ם הנ שי ל הנ יות של אותי הה

יהה יתי אי תוב (בראשית ט) ורש כה ה, של לה עש בנ ת לש טל של קנ תש מי ה של שה אי מו  ים כש ירי אי ים מש ני וה גש ת בי של קל ה הנ אל רה ז תי אה וש
ה ם. מנ ית עולה רי כםר בש זש ז לי אה אוי, וש רה ים כה ירי אי ים מש ני וה גש יהה בי יתי אי ה הוא. ורש יהפל וש שוהה  רש י פי רי המ ם, ונ ית עולה רי כםר בש זש לי
ים להי כםר אל זש יי ר ונ מנ אל נל מו של ר, כש פה עה ן הל ה מי ימה יקי "א וי ם הי א"ו עי ר וה בי חנ תש יי ל, וש אי רה שש ת יי סל נל ם? זו כש ית עולה רי ה בש זל

גו'. ית וש רי אות בש ה לש תה יש הה ר וש מנ אל נל מו של ית, כש רי יא בש הי ל של אי רה שש ת יי סל נל יתו. זו כש רי ת בש אל

בות רה ר קש עורי ן לש אובי י רש ני ים בש ידי עמתי ם, ונ עולה רו בה עורש תש ים יי יוני לש ז אותות על "א, אה ל הי א"ו אל ר וה עורי תש ז יי אה
רוך דוש בה קה א הנ צי מה יי רוך הוא, וש דוש בה קה ה הנ כםר אותה זש יי ר וש פה עה ן הל ה מי ים אותה ל יהקי אי רה שש ת יי סל נל ם, וכש עולה ל הה כה בש
ד קי פה יי קום וש ז תה אה ים, וש ני שה ש  ים שי מי עה ר פש של ר]. על של ים י' [על מי עה פש ש  א"ו שי בון וה שש חל לות כש גה הנ תוך  בש ה  לה צש הוא אל
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ה. בנ גש מוך - יי הוא נה י של מות. ומי קה עמשות נש ם לנ עולה הה

ים צי קי בון וש שש ר חל עורי לש נו  ין לה אי וש יות  אותי סוד הה תוך  הוא בש שום של , מי תה רש מנ ה אה יהפל י,  י יוסי בי רנ ר לו  מנ אה
הוא ץ, וש רל אה ה הה צל רש ז תי תוב (ויקרא כו) אה כה ה, של בון זל שש אנו חל צה ן מה קי זה א הנ יבה ב יי ל רנ רו של פש סי י בש רי המ ים, של רי חי אמ
ך ר כה חנ אנ כםר. וש זש ה אל ל זל ענ ד. וש חה אל כםל כש א"ו, הנ הו וה זל י ינעמקוב, וש יתי רי ת בש י אל תי רש כנ זה תוב (שם) וש כה א"ו, של ל וה סוד של הנ

רוך הוא. דוש בה קה ל הנ ץ אל רל אה ה הה צל רנ תש ה, תי צל רש ל. תי אי רה שש ת יי סל נל כםר, זו כש זש ץ אל רל אה הה וש

יות אותי סוד הה א בש צה מש כםל ני הנ רוך הוא וש דוש בה קה י הנ ני פש נוז לי כםל גה אי הנ דנ ים, ונ רי בי חמ רו הנ מש אה ד של חה ל יום אל בה אמ
יות אותי ן הה אותה ו בש שה כש ענ וש אן,  א כה יסה יי י  בי ן רנ ה אותה לה גי יות  אותי ן הה אותה לות בש גה י הנ רי המ דוש, של קה ם הנ שי ל הנ של

ן. ה אותה לה גי לו וש גנ תש הי

תוב כה א"ו, של ל וה סוד של א בנ לה ה, אל ד אותה קנ םא פה זו ל ה הנ גה רש דנ ה, מי רה ה שה דה קש פש ני של לו כש פי אמ ה של אי םא רש ר לו, ב מנ אה
ל כה שום של כםל, מי ה הנ לל גנ תש כםל ובו מי ל הנ "א כולי הי א"ו, ובש ל וה סוד של כםל הוא בנ הנ שום של גו', מי ה וש רה ת שה ד אל קנ ה' פה ונ

ר. תה סש הוא ני ה של ה מנ לל יגנ לוי וי גי הו בש ישל א מי םא בה ל ר וש תה סש ל ני ה כה לל גנ ר הוא מש תה סש ר ני בה דה

רוך הוא דוש בה קה ה לו הנ לה כםל תה הנ ן, וש מנ זש ד אותו הנ לות ענ גה תוך הנ ך בש שי מה הי נו לש ה ייש לה מה י, כנ י יוסי בי ר רנ מנ אה
כו ה. זה נה ישל חי ה אמ תה עי י ה' בש ני תוב אמ כה ה של זל סוק הנ פה ר בנ מנ אל נל מו של כו, כש זש םא יי ם ל אי כו וש זש ם יי ה - אי שובה תש יהשובו בי של כש

ה. תה עי כו - בש םא זה ה. ל נה ישל חי - אמ

ר מנ אה י וש בי ם אה ד עי חה י יום אל תי בש ה יהשנ זל קום הנ מה בנ ו של שה כש י ענ תי רש כנ זש י, ני י יוסי בי ר רנ מנ ים, אה כי ם הולש עודה כו. בש לש הה
י יתי כי י זה רי המ ה, ונ יונה לש ה על מה כש ל חה ר של ה אוצה זל קום הנ מה םא בנ צ מש ים לי ני ים שה שי שי יך לש יענ יהמל גי תנ של ה כש תה יד אנ תי י, עה ני י, בש לי

ר. מנ הוא אה ה של מה כש חה ה הנ נו או אותה רש מנ אה לו של לה ים הנ רי בה דש ם הנ ענ אי ינו יודי אי י, וש אתי צה םא מה ל ים וש יהמי ם הנ אותה לש

ה מל א, בנ בה י לו, אנ תי רש מנ ך. אה מש ד מי םאבנ יך, י ל יהדל יר של וי אמ תוך הה ש לש אי ל הה בות של הה לש שנ יעו הנ גי ינ של י, כש ר לי מנ אה וש
ה רה עה תוך מש ס לש ננ כש ני י וש י יוסי בי ד רנ רנ פש ני ך  ין כה י. בי תי עש יהדנ ך  םאשש ל ר ענ רו  בש עה ים של פררי י צי תי ן שש אותה י, בש ר לי מנ ? אה תה עש יהדנ

תו. א אי ה. יהצה רה עה מש ה הנ צי קש ע בי לנ סל ל הנ ב של קל תוך נל עוץ בש יהה נה הה ד של חה ר אל פל א סי צה ת, ומה חנ אנ

ל ענ כה יהה יודי ם הה הל אשון, ובה רי ם הה דה אה רו לש סש מש ני יות של י אותי קוקי ם חי יי תנ ים ושש עי בש ה שי אה ח אותו, רה תנ פה ן של יוה כי
ים יוני לש ת תוך אורות על רםכל פה ר הנ חנ ים אנ לי גש לש גנ תש מי ם של יי יחנ רי ר הה חנ אנ ם של ל אותה כה ים וש דושי ים קש יוני לש ל על ה של מה כש חה הנ

ם. עולה ת הה יך אל שי ינחש ב וש עמרה ד מנ צנ ן בש נה יהקום עה יום של ד הנ ם ענ עולה םא לה ב ים לה ידי עמתי ים של רי בה ם דש ל אותה כה וש

ן ל אותה ים של די דה ה צש לשה ם או שש יי ננ מםד שש לש יקו לי פי סש םא הי ר. ל פל אותו סי מםד בש לש ילו לי חי תש הי ה וש הודה י יש בי רנ א לש רה קה
ה, ם זל ה עי רו זל בש די ר וש פל סי י הנ רי תש סי מםד בש לש יעו לי גי הי ן של יוה ה. כי יונה לש ה על מה כש ה חה אותה ים בש לי כש תנ סש יו מי הה ד של יות ענ אותי הה
א טש ה חי ילה לי חה ס וש י חנ ר, אולנ מנ אה י וש י יוסי בי ה רנ כה ם. בה הל ד מי בנ אה ם וש יהל ידי ה בי כה הי ל רוחנ וש ב של שה ש ומנ ל אי יב של בי א שש יהצה

ת אותו. ענ דנ ים לה אי כה נו זנ ין אה אי נו, או של לי צש הוא אל

יות ם אותי ל אותה של יחנ  שי מה ץ הנ קי י בש ם, אולנ הל ר לה מנ ה. אה זל ה הנ עמשל מנ הנ לו  רו  פש עון, סי מש י שי בי ל רנ אל או  בה של כש
צון ין רש אי עון, של מש י שי בי ם רנ הל ר לה מנ נו. אה מה עי ח מי כה שש כםל ני י הנ רי המ נו, של עש םא יהדנ ה ל ת זל רו לו, אל מש ים? אה ם עמסוקי יתל יי הל
ם עולה ל הה ינוקות של לו תי פי , אמ יחנ שי מה ימות הנ רוב לי ילה קה הש יי של ם, וכש עולה ך לה ל כה ה כה לל גנ תש יי ה של זל רוך הוא בה דוש בה קה הנ
תוב כה של הו  כםל. זל ה לנ לל גנ תש יי ן  מנ זש אותו  בונות, ובש שש חל וש ים  צי קי ת בו  ענ דנ לה וש ה  מה כש ל חה רות של תה סש םא ני צ מש ים לי ידי עמתי
ה ים אותה יהקי ר וש פה עה ן הל ל מי אי רה שש ת יי סל נל קום כש תה ן של מנ זש ז? בי ה אה ה זל גו'. מנ ים וש מי ל ענ אל פםך  הש ז אל י אה (צפניה ג) כי

ד. חה ם אל כל דו שש בש עה ם ה' ולש שי ם בש םא כגלה ר קש ה לי רורה ה בש פה ים שה מי ל ענ פםך אל הש ז אל רוך הוא, אה דוש בה קה הנ

רום דה לנ יו  יו הה עותה סש ל מנ כה ה, וש בה גש נל הנ סוענ  נה וש לוך  ם הה רה בש ע אנ סנ יי ם, ונ הה רה בש אנ תוב בש כה ב של ל גנ ף ענ ה, אנ אי םא רש ב
מו ף עי תי תנ שש הי וש קומו  מש ה לי לה ענ תש ק, הי חה צש ד יי נולנ ן של יוה ק. כי חה צש ד יי נולנ ד של אוי ענ רה קומו כה מש ה לי לה םא עה ר בו, ל שנ קש ני וש

ה. ם זל ה עי רו זל שש קש ני וש

נו ם בש ת של ם אל הה רה בש א אנ רה קש יי תוב ונ כה ש, של ם אי ם עי יי ף מנ תי שנ י לש די ר, כש חי םא אנ ל ק וש חה צש יי א לו  רה ן הוא קה כי לה
ם. יי מנ ש מי ד לו? אי נולנ י הנ ק. מי חה צש ה יי רה ה לו שה דה לש ר יה של ד לו אמ נולנ הנ

ם לה עש נל ש הנ רה דש מי

ך םאשי ת ר לנ דנ ל וש מל רש כנ ך כנ יי לנ ך עה םאשי ה, (שיר ז) ר סוק זל פה ח בש תנ ן פה נה י יוחה בי ר. רנ מה ר אה של אמ ה כנ רה ת שה ד אל קנ ה' פה ונ
דוש קה ן הנ נותי של ה. כש טה ים לנ יטי לי שנ ה וש לה עש מנ ים לש יטי לי רוך הוא שנ דוש בה קה ה הנ שה ים. עה טי הה רש סור בה ך אה לל ן מל מה גה רש אנ כה

ה. טה ל מנ ים של כי לה מש ה הנ עמלה ים מנ לי ה, נוטש לה עש ל מנ ים של רי שה ה לש לה עמ רוך הוא מנ בה

ב. הה זה םאש הנ ה הוא ר תה תוב בו (דניאל ב) אנ כה ע, של שה רה ר הה צנ נל דש בוכנ ה נש לה עמ ל מנ טנ ל - נה בל ל בה רו של שה ה לש לה עמ ן מנ תנ נה
הו ר. זל צנ נל דש בוכנ נש הו  ל. זל מל רש כנ כנ ך  יי לנ עה ך  םאשי תוב ר כה הו של נו. זל ן בש ובל נו  ובש ת יהדו  חנ ים תנ די בה עש שג ם מש עולה ל הה יו כה הה וש
ש בנ לש יי ר (שם ה)  מנ אה ר של צנ שנ לש בל הו  - זל ן  מה גה רש אנ כה ך  םאשי ת ר לנ דנ וש ה.  דל שה ינת הנ ל חנ לנ צש יו תי תה חש תוב (שם ד) תנ כה של

יו. תה חש ך תנ לנ ר ומה צנ נל דש בוכנ יו נש בי ת אה מי ד של סור ענ יהה אה הה ך של רםדנ יל מש וי הו אל ים - זל טי הה רש סור בה ך אה לל ן. מל מה גה רש אנ

או רש בש ים ני רי בה ה דש עה בש ה, שי הודה י יש בי ר רנ מנ א, אה לה ים? אל ירי שי יר הנ שי ה בש ם זל ענ א טנ ה בה מה ה, לה הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ה, תה ם אה עולה ז מי אה מי ך  אמ סש כון כי ר (תהלים צג) נה מנ אל נל בוד - של כה א הנ סי כו', כי ן וש הי לו  אי ם, וש עולה א הה רה בש ני ם של קםדל
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ת רוך הוא אל דוש בה קה ל הנ טנ נה כםל, וש ם לנ דנ קש ני םאש הנ יהה ר הוא הה אשון. של רי רום מי בוד מה א כה סי תוב (ירמיה יז) כי כה וש
בוד כה א הנ סי הו כי ל. זל מל רש כנ ך כנ יי לנ ך עה םאשי תוב ר כה הו של גוף. זל ה לנ ירה אי יות מש הש בוד לי כה א הנ סי כי ה מי הורה טש ה הנ מה שה נש הנ
הו ים - זל טי הה רש סור בה אה ך  לל נו. מל מל ת מי לל טל ני ה הנ מה שה נש יא הנ הי ן - זו  מה גה רש אנ כה ך  םאשי ת ר לנ דנ כםל. וש ל הנ ענ םאש  הוא ר של
גוף. ל הנ ה כה נל בה יי נו  מל ב, ומי קל ד רל וה רש םא תנ ל מש א כי לה אל נו  מל ר מי אה שש םא ני ל וש ר  פה עה ה בל לל כה וש ר  בל קל סור בנ הוא אה גוף של הנ
ץ רל אה תוב (ישעיה כו) וה כה חוץ, של יט אותו לנ לי פש תנ ץ של רל אה ר לה גוף, הוא אומי ת הנ רוך הוא אל דוש בה קה ד הנ פוקי של וכש

יל. פי ים תנ אי פה רש

לו קומון - אי י יש תי לה בי יך. נש תל יו מי חש תוב (שם) יי כה הו של ה, זל לה חי ים תש יי ם חנ ץ הי רל אה בה ים של תי מי ן, הנ נה י יוחה בי ר רנ מנ אה
ה חוצה ה בש ת מםשל ה מי מה ן, לה נה י יוחה בי ר רנ מנ אה ר. של בה דש מי בנ ים של תי מי לו הנ ר - אי פה י עה ני נו שםכש נש רנ יצו וש קי ץ. הה רל אה ה לה חוצה בש של
דורו, יות לש חמ הנ יד לש תי ך עה ה, כה מםשל יות לש חמ הנ רוך הוא לש דוש בה קה יד הנ תי עה ם של שי ם, כש י עולה אי ל בה כה אות לש רש הנ ץ? לש רל אה לה
ת בנ המ ך אנ יי עורנ ד נש סל ך חל י לה תי רש כנ ר (ירמיה ב) זה מנ אל ם נל יהל לי עמ ן] ונ נה י יוחה בי ר רנ מנ אה ה. [של תורה לו הנ בש ם קי הי ה?] של מה [לה

ה. רועה םא זש ץ ל רל אל ר בש בה דש מי י בנ רנ חמ ך אנ תי כש ך לל יי לולתה כש

ים לי גש לש גנ תש ם ומי ה גופה נל בה ץ יי רל אה ה לה חוצה ים בש תי מי הנ בות. וש אה ם הה לו הי ר - אי פה י עה ני נו שםכש נש רנ יצו וש קי ר הה חי ר אנ בה דה
א בי נה ן הי כי תוב (יחזקאל לז) לה כה הו של ץ. זל רל אה ה לה חוצה םא בש ל ם, וש תה מה שש לו ני בש קנ ם יש שה ל, וש אי רה שש ץ יי רל ד אל ץ ענ רל אה ת הה חנ תנ
ם כל תש י אל אתי בי הי י וש מי ם ענ יכל רותי בש קי ם מי כל תש י אל יתי לי עמ הנ ם וש יכל רותי בש ת קי חנ אל י פםתי ני ה אמ ני גו'], הי ם [וש יהל לי תה אמ רש מנ אה וש

ם. יתל יי חש ם וי כל י בה י רוחי תי תנ נה יו? וש רה חמ תוב אנ ה כה ל. מנ אי רה שש ת יי מנ דש ל אנ אל

ך יי לנ עה ך  םאשי ר ז)  (שיר  ר  מנ אל נל של מו  כש םאש,  ר הה הוא  בוד של כה הנ א  סי כי מי ה  לה טש ני ה  מה שה נש הנ ר,  מנ אה ס  חה נש פי י  בי רנ
גוף ים - הוא הנ טי הה רש סור בה אה ך  לל םאש. מל ר ת הה לנ יא דנ הי ה של מה שה נש יא הנ הי ן - זו  מה גה רש אנ כה ך  םאשי ת ר לנ דנ וש ל.  מל רש כנ כנ
ר בי ר די של ד אמ מועי לנ ה  דה הוא פוקש רוך  בה דוש  קה הנ ך. וש לל מל הו  זל וש ה,  רה שה הו  זל וש גוף,  הנ הו  ים. זל רי בה קש סור בנ הוא אה של

ים. יקי די צנ קםד הנ פש בו יי יהדוענ של ן הנ מנ זש גוף לנ ת הנ ד אל ר. פוקי מה ר אה של אמ ה כנ רה ת שה ד אל קנ ה' פה תוב ונ כה הו של יו. זל לה אי

אשון רי ם הה דה ל אה י של יםפי םא כנ ב יד לה תי עה ים לל יקי די צנ גוף הנ ינפות לש רוך הוא לש דוש בה קה יד הנ תי ס, עה חה נש י פי בי ר רנ מנ אה
ה עודה ה בש מה שה נש י, הנ וי י לי בי ר רנ מנ ה. אה ול ן רה גנ כש יתה  יי הה גו' וש יד וש מי ך ה' תה חמ נה ר (ישעיה נח) וש מנ אל נל ן, של דל ן עי גנ ס לש ננ כש ני של כש
אור הה אותו  םא - בש ב יד לה תי עה גוף לל ש] לנ רי תה שש ני ס [וש ני כה תי של ת בו, וכש של בל לנ תש ה ומי לה עש ל מנ אור של ית בש זוני ה, ני תה לה עמ מנ בש
. יענ קי רה ר הה זםהנ כש רו  הי זש ינ ים  לי כי שש מנ הנ וש (דניאל יב)  תוב  כה של הו  . זל יענ קי רה ר הה זםהנ יר כש יהאי גוף  י הנ זנ אמ ונ ס,  ני כה תי ש  מה מנ
תוב כה ה של מנ ה? מי נו זל ן לה יי ננ ת ה'. מי ה אל עה ץ די רל אה ה הה אה לש י מה ר (ישעיה יא) כי מנ אל נל ה, של מה לי ה שש עה ם די דה י אה ני יגו בש ינשי וש

ה. לה עש ל מנ ה אור של ך. זל של פש חות ננ צה חש צנ יענ בש בי שש הי יד וש מי ך ה' תה חמ נה וש

ת ענ הו דנ יו - זל ימה בו מי זש כנ םא יש ר ל של ם אמ יי א מנ מוצה ה וכש ול ן רה גנ יתה כש יי הה גוף. וש ת הנ ידנ קי ה פש יץ - זל לי ינחמ יך  מםתל צש ענ וש
יא הי ים, של נוגי עמ תנ ת הנ מנ שש ים, ני יי חנ ת הנ מנ שש יא ני הי ם, של הל ת בה סל נל כש ני ה הנ מה שה נש הנ יות של רי בש עו הנ י יידש זנ אמ ך. ונ רנ בה תש א יי בורי הנ
ה בה המ תש אנ מש ענ ה נה ית ומנ פי ה יה ים (שיר ז) מנ רי אומש ה וש ים בה הי מי כםל תש הנ גוף, וש ת לנ נל דל ענ ה ומש לה עש מנ לש ים מי נוגי עמ תנ ה הנ לה בש קי

םא. ב יד לה תי עה ה לל מה שה נש יא הנ ים. זו הי נוגי עמ תנ בנ

ה ית ומנ פי ה יה יו מנ רה חמ תוב אנ כה ים, וש טי הה רש סור בה ך אה לל תוב (שם) מל כה ך הוא, של כה ה של אי םא רש ה, ב הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ר מנ אל נל יו, של יותה רי בש בי מםחנ  שש לי וש מו  עולה חנ  מי שנ הוא לש רוך  בה דוש  קה יד הנ תי ן עה מנ זש אותו  ה, בש הודה י יש בי ר רנ מנ אה . וש תש מש ענ נה
א לי מה ז יי תוב (שם קכו) אה כה ו, של שה כש ן ענ ין כי אי ה של ם מנ עולה חוק בה ילה שש הש י יי זנ אמ יו. ונ עמשה מנ ח ה' בש מנ שש (תהלים קד) יי
ה, ירה ר שי ם לומנ דה י אה ני ים בש ידי י עמתי זנ אמ ים, של להי י אל ה לי שה חםק עה ה צש רה ר שה םאמל ת תוב ונ כה של הו  גו'. זל וש ינו  חוק פי שש
ה מותה ה כש חה מש ה שי תה יש םא הה יו, ל יותה רי ם בש רוך הוא עי דוש בה קה ח הנ מנ שש יי יום של ר, הנ מנ א אה בה י אנ בי חוק. רנ ת שש הוא עי של
יהה הה תוב (ישעיה ד) וש כה ם, של רה פה עמ עוד לנ םא יהשובו  ם ל יי לנ ירושה ים בי רי אה שש ני ים הנ יקי די צנ הנ ם, וש עולה א הה רה בש ני יום של מי

א. קה וש ם דנ יי לנ ירושה יון ובי צי ר בש נותה ר לו. הנ מל דוש ייאה ם קה יי לנ ירושה ר בי נותה הנ יון וש צי ר בש אה שש ני הנ

ם יי לנ ירושה ם כי ינה ה די דושה קש ל הנ אי רה שש ץ יי רל אל רו בש אמ שש ני ם של ל אותה א כה לה ם. אל ים הי טי ענ ן מש ם כי א, אי חה י אה בי ר רנ מנ אה
ל בםאו אל י תה כי תוב (ויקרא יט) וש כה ע של מה שש מנ יא, מי ם הי יי לנ רושה ל יש לנ כש ל בי אי רה שש ץ יי רל ל אל כה ד של מי לנ ר. מש בה ל דה כה יון לש צי וכש

ל. לה כש כםל בנ ץ. הנ רל אה הה

ם, יותה חמ הנ רוך הוא לש בה דוש  קה יד הנ תי עה ים של תי ר לו, מי מנ יהה. אה קי זש י חי בי רנ ל לש אנ ר שה זה עה לש י אל בי רנ ה בש הודה י יש בי רנ
רוך דוש בה קה ע הנ בנ שש ר לו, ני מנ ל? אה אי רה שש ץ יי רל אל יות בש חה הי לש יהבםאו  ם, וש רו שה בש קש ני קום של מה ם בש תה מה שש ן ני תנ םא נה ה ל מה לה
מו ש עולה די חנ רוך הוא לש דוש בה קה יד הנ תי יהה, עה מש רש י יי בי ר רנ מנ אה ים. של מי עולה ס לש רי הה םא תי ל של ם, וש יי לנ רושה נות יש בש הוא לי
ל, אי רה שש ת יי סל נל ה עוד כש לל גש םא תי ל ע של בנ שש ני ס, וש רי םא ייהה ל י של די ן] כש יה נש ה [בי לה עש מנ לש נויהה מי ה בש ידה הורי ם ולש יי לנ רושה נות יש בש לי וש
ר עוד מי םא ייאה ל ך  צי רש אנ ה ולש עוד עמזובה ך  ר לה מי םא ייאה ר (ישעיה סב) ל מנ אל נל ם, של יי לנ רושה ן יש ינ נש ס בי רי םא ייהה ל ע של בנ שש ני וש

ששמהמהה.

ר עוד שה ל בה ת כה רי כה םא יי ל תוב (בראשית ט) וש כה הו של ה. זל בועה יא שש םא - הי םא ל א ל ה מוצי תה אנ קום של ל מה כה ובש
םא - םא ל ל אן של כה . מי י נםחנ עמבםר מי י מי תי עש בנ שש ר ני של תוב (ישעיה נד) אמ כה גו', וש בול וש ילה עוד מנ הש םא יי ל בול וש מנ י הנ מי מי
ל אי רה שש ת יי סל נל ה כש לל גש םא תי ל יום של מו קי יים עולה קנ רוך הוא לש דוש בה קה יד הנ תי עה ן. וש ענ הי ה שומי תה או אנ ן לה ה. ומי בועה שש
ילה הש תי י של די ים, כש מי עולה יהם לש קום קנ מה א בש לה ם אל תה מה שש ים ני לי בש קנ ין מש אי ך  יכה פי ש, לש דה קש מי ית הנ ן בי ינ נש ס בי רי ייהה םא  ל וש

גו'. ר לו וש מל דוש ייאה ם קה יי לנ ירושה ר בי נותה הנ יון וש צי ר בש אה שש ני תוב הנ כה ה הוא של זל ים. וש מי עולה גוף לש ת בנ ילמל ה קנ מה שה נש הנ
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דוש - דוש. הוא קה ה קה ר בה נותה דוש, הנ ם קה יי לנ רושה דוש, יש א הוא] הוא קה רה קש אן [מי כה יהה, מי קי זש י חי בי ר רנ מנ אה
תוב (קהלת ח) כה דוש - של ם קה יי לנ רושה דוש. יש ך קה בש רש קי תוב (הושע יא) בש כה אות, וש בה דוש ה' צש תוב (ישעיה ו) קה כה של
דוש ם קה יי לנ ירושה ר בי נותה הנ יון וש צי ר בש אה שש ני יהה הנ הה תוב (ישעיה ד) וש כה דוש - של ה קה ר בה נותה כו. הנ לי הנ דוש יש קום קה מש ומי

יהם. דוש קנ דוש קה ר קה אה שש ף הנ יהם - אנ אשון קנ רי דוש הה ה קה ר לו. מנ מל ייאה

תו נש ענ שש יש מי אי ים וש לה רושה חםבות יש רש נות בי קי ים וזש ני קי בו זש תוב (זכריה ח) עםד יישש כה ה של ה זל ק, מנ חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ק, חה צש י יי בי ר רנ מנ א, אה לה יהדו? אל תו בש נש ענ שש יש מי אי תוב וש כה ז של ת אה כל לל י] לה די יא זו [כש ה הי ה טובה ים? מנ רםב יהמי יהדו מי בש
ך יהדש י בש תי נש ענ שש ח מי קנ תוב (מלכים-ב ד) וש כה יא, של בי נה ע הנ ישה לי אל ים כל תי יות מי חמ הנ םא לש ב יד לה תי עה ים לל יקי די צנ ים הנ ידי עמתי
ים יקי די צנ עמשות הנ ים לנ ידי עמתי ר של בה רוך הוא: דה דוש בה קה ר לו הנ מנ ר. אה ענ נה י הנ ני ל פש י ענ תי נש ענ שש תה מי מש שנ תוב וש כה ך, וש לי וה
ין אי ין קול וש אי ר וש ענ ננ י הנ ני ל פש ת ענ נל על שש מי ת הנ ם אל יהשל תוב? ונ ה כה עמשות? מנ ו לנ שה כש עמשות ענ ה לנ ה רוצל תה םא אנ ב יד לה תי עה לל

ב. של ין קה אי ה וש עונל

י די יהדו, כש בש תו  נש ענ שש מי יש  אי וש תוב (זכריה ח)  כה זו, של ה  חה טה בש ם הנ יהדה בש ה  לה עה םא  ב יד לה תי עה ים לל יקי די צנ ל הנ בה אמ
ם (ישעיה הל תוב בה כה ם, של עולה מות הה אג רו מי יש גנ תש ני ים של רי גי הנ ם מי ים?] אותה תי מי ם הנ י הי ים. [מי תי מי ת הנ יות בו אל חמ הנ לש
יח, סוק מוכי פה ק, סוף הנ חה צש יי י  בי ר רנ מנ ל. אה לה קג יש ה  נה ה שה אה ן מי א בל חוטל הנ ה יהמות וש נה ה שה אה ן מי ר בל ענ ננ י הנ סה) כי

ים. רםב יהמי תוב מי כה של

ל כה ה  בה ילו  גי ים וש לנ רושה ת יש אל חו  מש תוב (ישעיה סו) שי ים, כה להי י אל ה לי שה חםק עה ה צש רה ר שה םאמל ת ר ונ חי ר אנ בה דה
רוך דוש בה קה י הנ ני פש ה לי חה מש ה שי תה יש םא הה ה, ל הודה י יש בי ר רנ מנ . אה יהה לל ים עה לי בש אנ תש מי ל הנ שוש כה ה מה תה ישו אי יהה שי בל אםהמ
ה אל רש ד מנ חה ל אל כה וש םא,  ב יד לה תי עה ים לל יקי די צנ ם הנ עי מםחנ  שש יד לי תי עה ה של חה מש שי ה  אותה ם כש עולה א הה רה בש ני יום של הוא מי
תו, ישועה ה בי חה מש שש ני וש ה  ילה גי נה לו  ינו  וי ה ה' קי זל נו  יעי יושי וש לו  ינו  וי ה קי זל ינו  להי ה אל ני ר, (שם כה) הי אומי ע וש בנ צש אל בה

ץ. רל אה ל הה כה םאת בש ת ז ענ ה מודנ שה אות עה י גי רו ה' כי מש תוב (שם יב) זנ כה וש

יך נל יר פה תי סש ר (תהלים קד) תנ מנ אה ך של לל מל ד הנ וי דה ה כש זל ר הנ בה דה ת הנ ש אל רנ פי י של ינו מי אי םא רה ר, ל מנ ן אה נה י יוחה בי רנ
ה לל יחנ בו - הוא כה גי שש ינו מנ אי של א כש לה ם, אל דה שום אה ה לש עה ה רה רוך הוא עושל דוש בה קה ין הנ אי אן של כה גו'. מי לון וש הי בה יי
גו', און וש רי בה יי ך  ח רוחמ לנ שנ (שם) תש ך  ר כה חנ אנ גו', וש עון וש וה גש ם יי ף רוחה לון תםסי הי בה יי יך  נל יר פה תי סש תוב תנ כה יו, של לה אי מי
א לי מה ז יי תוב (שם קכו) אה כה ם, של עולה חוק בה שש י הנ זנ אמ יו. ונ עמשה מנ ח ה' בש מנ שש ם יי עולה בוד ה' לש י כש הי ך (שם) יש ר כה חנ אנ וש

תו. ישועה מםחנ בי שש ים, לי להי י אל ה לי שה חםק עה ה צש רה ר שה םאמל ת תוב ונ כה הו של ה. זל נה נו רי שוני ינו ולש חוק פי שש

יק די הוא צנ ר של חנ אנ לום. לש שש תנ ן הנ ר מי סי ה, הוא חה זל ם הנ עולה ד בה גוף עומי הנ ד של ה, ענ אי םא רש ר, ב מנ יהיא אה י חי בי רנ
רו םאמש םא י ל י של די ה, כש רה ים, הוא שה תי מי ינת הנ חי תש יענ לי גי לומו. הי שש תנ ה בש רה א שה רה קש רו, ני יהשש ת בש ר ומי י יםשל כי רש דנ ך בש הולי וש
רוך הוא בה דוש  קה יר הנ עמבי ה ומנ ינה כי שש ם הנ עי חנ  מי שה י וש הוא חנ ר של חנ אנ רוך הוא. לש בה דוש  קה יהה הנ חל הל ר הוא של חי אנ של
י זנ גו', אמ ים וש ני ל פה ל כה ענ ה מי עה מש ים די להי ה ה' אל חה ח ומה צנ נל ת לה ול מה ע הנ לנ תוב (ישעיה כה) בי כה ם, של עולה ן הה גון מי יה הנ

םא. ב יד לה תי עה ים לל יקי די צנ ילה לנ הש יי ה של חה מש שי הנ חוק וש צש יל הנ בי שש ק בי חה צש א יי רה קש ני

ר מנ א, אה בה י אנ בי יו רנ נה פה ס לש ננ כש יר. ני עי י הה ני ל בש ה כה חה נש חו לו מי לש ן. שה נה ר חה פנ ל כש קום של אותו מה א לש ה בה הודה י יש בי רנ
םאת. ז ה הנ חה נש מי ר לנ שםש מנ ל ינחש ר לו, אנ מנ ך. אה לי אי יר וש עי י הה ני י בש נו לי תש נה ה של ע מנ רנ פש ר לו, אל מנ ר? אה ך מנ י הולי תנ לו, מה
י ני ל בש או כה ן. בה ר כי מנ ה? אה י תורה רי בש לו די בש קנ םא יש ל ר לו, וש מנ לום. אה ך כש מש לו מי בש קנ םא יש ל ה, וש ת זל שו אל ם עה ה הי תורה לנ
יהקום אן - של ת כה בל של ה לו לה אל םא נה ל י של ם ייש מי אי ר לו, וש מנ יבות. אה שי י יש אשי ם רה ה, כגלה הודה י יש בי ר לו רנ מנ יר. אה עי הה

ך. לי יי וש

ם הי י וש ני אמ ה, ונ זל דול הנ גה יש הנ אי ם הה בו עי ם, שש הל ר לה מנ נו. אה מל לו מי בש קנ יש ה של רה ם עמשה הל יל מי די בש הי א וש בה י אנ בי ם רנ קה
רו לו, מש לום. אה ר כש מנ םא אה ל ה] וש רה ם עמשה בו [אותה מו יהשש בו עי יהשש ה של רה ם עמשה אותה כו. וש לש מו. הה ב עי שי ני ר וש חה מה ל לש בי קנ נש

א. חו לו ובה לש אן. שה ינו כה א אי בה י אנ בי י רנ רי המ ם, ונ הל ר לה מנ ה. אה ינה כי י שש ני ל פש בי קנ ר, נש ל מנ צונו של ם רש אי

ה, רה ת שה ר אל כנ ה' זה ר, ונ יהה לו לומנ אן? הה יהה כה הה נוי של שי ה הנ ר, מה מנ ר אה של אמ ה כנ רה ת שה ד אל קנ ה' פה ר, ונ מנ אה ח וש תנ פה
ה לה חה תש הנ א בנ לה ה. אל לה חי תש יהה בנ הה ה של ל מנ א ענ לה ה אל ידה קי ין פש אי ל, של חי ת רה ים אל להי כםר אל זש יי ר (בראשית ל) ונ מנ אה מו של כש
ר. מה ר אה של אמ תוב כנ כה ע של מה שש ו, מנ שה כש ד ענ קנ פה ר של מנ אל ן נל יה נש ל אותו עי ענ יהה, וש ת חנ עי יך כה לל שוב אי תוב שוב אה כה יהה, של הה

יך. לל שוב אי ד אה מועי ר לנ מנ אה ר של בה ד - אותו דה קנ ל פה בה ה. אמ ירה כי ר זש םאמנ י ר, של מה ר אה של אמ ר כנ מנ אל םא נל א ל לי מה לש אי של

ל כה ן לש כי בודו, וש א כש סי כי ת בש קל קל חש מותו נל יון, דש לש בוד על אותו כה עמלות לש ה לנ זוכל ה של יק זל די ך, צנ ר כה מנ ך אה ר כה חנ אנ
ה. דושה ה קש מה שה ה נש אותה יחנ לש טי בש הנ ה לש טה מנ יהה לש הה מו של ה כש לה עש מנ מותו לש יק דש די צנ יק וש די צנ

ה מה שה ונש גוף  ים  רי זוהמ ה? של לה בג זש ד  מנ עה חנ  יהרי ש  מל ג) של תוב (חבקוק  כה ה של זל ה  ן, מנ נה יוחה י  בי ר רנ מנ אה של הו  זל וש
ה, מה שה נש ת הנ אנ נה ית המ זוני מות ני ה דש אותה ץ, וש רל אה ד בה יהה עומי הה מות של דש ה כי לה עש מנ לש יון של לש על דוש הה קה ן הנ גםרל ים בנ די עומש של
ה, חוצה ה הנ מה זגהמ ת הנ ת אל לל טופל ה וש נה מל עמבםר מי ה תנ מה דה אמ הה ץ, וש רל אה ה בה רה אמ שש ני זו של ם הנ צל על ש בה בי לנ תש הי ה לש ידה עמתי ה הה אותה וש

ה. שה דג א קש רה קש ני הו של זל וש

רוך בה דוש  קה הנ ך  לל מל י הנ ני פש וות לי חמ תנ שש הי לש ש  ל חםדל כה ה בש אה ה, בה לה עש מנ לש יא של הי מות הנ דש הנ ה  ת אותה דל עומל של וכש
ן מנ אותו זש יך. לש לל שוב אי ד אה מועי ר, לנ אומי ר לו וש שי בנ הוא מש שו. וש דש חה ש בש י חםדל די יהה מי הה תוב (ישעיה סו) וש כה הוא, של
ר של אמ ה כנ רה ת שה ד אל קנ ה' פה תוב ונ כה של הו  ה. זל רה שש בנ תש הי של מו  ן כש מנ זש אותו  ד לש קי פה תי ד של ים ענ תי יות מי חמ הנ יד לש תי עה של
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יו. עמשה מנ ח ה' בש מנ שש תוב (תהלים קד) יי כה הו של יו, זל עמשה מנ רוך הוא בש דוש בה קה ח הנ מנ שש יי אותו יום של ר. וש מה אה

ר, מנ אה ח וש תנ ה זו. פה שה רה תםחנ פה פש ם לי כל ה לה פל ר, יה מנ ך. אה ר כה חנ אנ ה של שה רה פה ל הנ ר ענ נו מנ ר לה םאמנ א, י בה י אנ בי ר לו רנ מנ אה
תה בש הנ ר אה של ך אמ ידש חי ת יש ך אל נש ת בי א אל ח נה ר קנ םאמל י גו', ונ ם וש הה רה בש ת אנ ה אל סה ים ני להי אל הה ה וש לל אי ים הה רי בה דש ר הנ חנ י אנ הי יש ונ

ה?. ה עושל ץ, מה רל אה קור הה מש ף מי סל יא כל מוצי ה של זל ן הנ מה אג ן, הה בוני תש הי אן ייש לש גו'. כה וש

ף, סל ר כל אה שש י ני רי המ ץ, ונ רל אה ל הה ה של מה זגהמ ל הנ ת כה נו אל מל יא מי מוצי ד של ת ענ קל ש דולל אי יס אותו לש ני כש ה מנ לה חי תש בנ
ר מנ אל נל מו של ים, כש יגי נו סי מל יא מי ה ומוצי לה חי תש בנ ש כש אי יס אותו בה ני כש ה? מנ ה עושל ך מה ר כה חנ ם. אנ לי ף שה סל םא כל ל ל בה אמ

יהה. בובש רש םא עי ל ם לש לי ף שה סל ז הוא כל אה גו', וש ף וש סל כל ים מי יגי גו סי (משלי כה) הה

ה מה זגהמ ל הנ נו כה מל ה מי אה יהצש ב וש קה רש ני כגלו  ד של ץ, ענ רל אה ת הה חנ ה תנ זל גוף הנ ת הנ יס אל ני כש רוך הוא מנ דוש בה קה ך הנ כה
ם. לי םא שה ו הוא גוף ל שה כש ד ענ ענ גוף, וש נו הנ מל ה מי נל בש ני ב וש קל ד רל ונ רש ר אותו תנ אה שש ני ה, וש עה רה הה

ים רי תה סש ה, מג לה יש םא לה ל םא יום וש ה' ל ע לנ דנ וה ד הוא יי חה יהה יום אל הה תוב (זכריה יד) וש כה דול, של גה ר אותו יום הנ חנ אנ
רות עה מש או בי תוב (ישעיה ב) ובה כה הו של רוך הוא. זל דוש בה קה ל הנ ק של חםזל הנ ד וש חנ י פנ ני פש לי ה מי לה חי תש מו בנ ר כש פה עה ם בל כגלה
ר גוף אה שש ני ב, וש קל ד רל ונ רש ל אותו תנ כי ענ תש ם ומי תה מה שש א ני יהצה גו'. וש אונו וש ר גש דנ המ ד ה' ומי חנ י פנ ני פש ר מי פה לות עה חי מש ים ובי רי צג
יענ קי רה ר הה זםהנ רו כש הי זש ים ינ לי כי שש מנ הנ תוב (דניאל יב) וש כה , של יענ קי רה ר הה זםהנ ש וכש מל של אור הנ לו כש אור] של ם [הה ה שה נה בש ני של

ת. רל חל יהה אנ בובש רש י עי לי ם בש לי ם, גוף שה לי ף שה סל ז כל אה גו', וש וש

ל אורות י טנ תוב (ישעיה כו) כי כה ה, של לה עש מנ לש רוך הוא מי דוש בה קה רםק הנ זש יר יי אי מי עמקםב, גוף של י ינ בי ר רנ מנ אה של
ר לו. מל דוש ייאה תוב (שם ד) קה כה ים, של יוני לש ים על דושי או קש רש קה ז יי אה גו'. וש ך וש לש טל לש טנ ה ה' מש ני תוב (שם כב) הי כה ך, וש לל טנ
ם ענ עממו עוד טנ טש םא יי ל רון, וש חמ יון] אנ סה ם] [ני לי ם גוף שה לי ף שה סל [כל הו  זל סוף, וש ל הנ ים של תי מי ינת הנ חי א תש רה קש ני הו של זל וש
ים לי לש פנ תש ן מי מנ זש אותו  גו'. ובש וש ך  כש רל בה אמ ך  רי י בה גו' כי וש יתה  שי ר עה של ן אמ ענ י ינ ם ה' כי אג י נש תי עש בנ שש י ני תוב בי כה ת, של ול מה הנ

ר. ה יותי זל סו בה ננ תש םא יי ל ים של יקי די צנ הנ

מו ים, כש ילי או אי רש קש ני ם של עולה י הה עי שש ר רי אה לו שש גו'. אי ל וש יי ה אנ ני הי א וש ינרש יו ונ ינה ת עי ם אל הה רה בש א אנ שה יי תוב? ונ ה כה מנ
ר מנ אל נל מו של גו', כש וש ך  בנ סש ז בנ חנ אל ר נל חנ יות. אנ בה י נש דולי ים: גש מי גש רש תנ ך, ומש תונל רש שה יות יש בה י נש ילי ר (ישעיה ס) אי מנ אל נל של
ע, יון רנ סה ני ל  כה סות בש ננ תש הי לש ים  ני זגמה ם מש הי גו', של וש ל  יי אנ ת הה ח אל קנ יי ונ ם  הה רה בש אנ ך  לל יי ונ  . ענ די גנ אמ ים  עי שה י רש ני רש ל קנ כה וש
תוב (זכריה יד) ן כה כי לה מו, וש ת שש ד אל ינחי ים לש דושי ים קש יוני לש ים על כי אה לש מנ מו  א כש בה ם הנ עולה ים לה יקי די צנ הנ רו  אמ שה יי וש

גו'. ד וש חה מו אל ד ושש חה ילה ה' אל הש הוא יי יום הנ בנ

י ני ל בש יו כה נה פה לש סו  נש כש ני ר, וש חי ס יום אנ ננ כש ח. ני תנ פל חו הנ תש ה פי אה לש הה אן וה כה ה, מי הודה י יש בי ם] רנ הל ר לה מנ [אה ר לו  מנ אה
ין ם בי ה. קה רה ת שה ד אל קנ ה' פה ת, ונ בה יום שנ בש ה  ינו בה רי קה ה של שה רה פה ה בנ י תורה רי בש ר די מנ נו  ר לה םאמנ לו, י רו  מש יר. אה עי הה
םא ם ל רה סה םא מש ל רוך הוא וש דוש בה קה ל הנ יהדו של חות בש תש פש ה מנ לשה גו'. שש ה וש רה ת שה ד אל קנ ה' פה ר, ונ מנ אה ח וש תנ ים, פה מודי ענ הה
ל ם - של יי ננ שש ל הנ טנ נה יההו וש לי א אי ים. בה תי מי ינת הנ חי ל תש של ים, וש מי שה ל גש של יהה, וש ל חנ חנ של תי פש ף: מנ רה ינד שה םא בש ל ך וש אה לש ינד מנ בש

ים. תי מי ינת הנ חי ל תש של ים וש מי שה גש

ן יות בל חמ הנ לש יההו  לי אי ש  קי בי של ן, כש נה י יוחה בי ר רנ מנ אה ת. של חנ א אנ לה אל יההו  לי ינד אי ר בש סנ מש םא ני ן, ל נה י יוחה בי ר רנ מנ אה וש
ים, מי שה גש חנ הנ תי פש י מנ ן לי א תי לה חות, אל תש פש י מנ ני ך שש יהדש ת בש חנ קנ ך לה ה לש אל םא נה רוך הוא: ל דוש בה קה ר לו הנ מנ ית, אה פי רש צה הנ
א לה ר, אל טה ן מה תי ר וש מנ םא אה ר. ל טה ה מה נה תש אל גו' וש ב וש אה חש ל אנ ה אל אי רה ך הי תוב (מלכים-א יח) לי כה נו של יש הנ ת. וש מי ילה הנ חנ ותש

ה. נה תש אל וש

רוך דוש בה קה ם הנ רה סה םא מש ם ל תה שש לה א שש לה יההו. אל לי ל אי רוחו של ם בש יי ננ י שש יים פי קנ ן. לש יו לו? כי ע הה ישה לי י אל רי המ ונ
יד ים ומורי תי ייה מי חנ ת מש חנ ם אנ ענ פנ רוך הוא: בש דוש בה קה ל הנ ה כםחו של אי םא רש ימון, ב י סי בי ר רנ מנ אה . של יחנ לי ינד שה הוא בש
סות, נה רש ן פנ רות, נותי ד עמקה ים, פוקי בולי ן יש שי דנ יר, מש צי חה יחנ  מי צש ים, מנ מי שה יד גש אורות ומורי יחנ מש רי זש ל, מנ ענ יה אול ונ שש
ד חה ע אל גנ רל ד ובש חה ן אל מנ זש כםל בי הנ ים, וש כי לה ים מש קי ים ומי כי לה יר מש עמבי ים, מנ פופי ף כש ים, זוקי לי נופש ך  ים, סומי לי ר דנ עוזי

עמשותו. ם יהכול לנ עולה יחנ לש לי ין שה אי ה של ת מנ חנ ת אנ בנ ובש

בור. די א בש לה עמשות אל יך לנ רי ינו צה רוך הוא, אי דוש בה קה ה הנ עושל ה של ל מנ י, כה י יוסי בי ר רנ מנ א, אה תה יש רנ בה ינו בנ ני שה
תוב כה רוך הוא, של דוש בה קה ל הנ תו של בורה ה כםחנ גש אי םא רש ה. ב עמשה יהד ננ ך - מי א כה הי תו יש שה דג קום קש מש ר מי מנ אה ן של יוה כי של
ץ רל אל י בש תי רש בנ עה תוב (שמות יב) וש כה ה של ה זל ה], מנ הודה ן [יש נה י יוחה בי ר רנ מנ אה עמשו. של ם ננ יי מנ ר ה' שה בנ דש (תהלים לג) בי

גו'?. ך וש אה לש םא מנ ל י וש ני ם אמ יי רנ צש מי

ה מה ך אג ין לש עוד, אי יוט. וש דש ס הל פנ תה י של מי ך לש לל ס מל פנ תה י של ה מי םא דומל ל ם, של יי רנ צש מי דול הוא לש בוד גה ך, כה ם כה אי
ם הי גו', של וש ם  רה שה ים בש מורי ר חמ שנ ר בש של ם (יחזקאל כג) אמ הל תוב בה כה ים, של רי צש מי הנ מו  ה כש אה מש ל טג כה ת בש מל זםהל מש

נו. ן בש ענ ננ כש לי ל אותו וש לי קי יו, וש בי אה ה לש שה עה ה של ה מנ שה עה ם של חה ים מי אי ם בה הי כור, וש ב זה כנ שש ל מי ים ענ שודי חמ

ל נו של יהה בש הה שור של אנ ה בש שה עה מו של ם כש יי רנ צש מי ה בש מה קה עמשות נש ר לנ גי שנ יחנ לש לי ך או שה אה לש "ה מנ בה קה יהה לנ םא הה י ל כי וש
רוך ה' ר (שם ט) בה מנ אל נל ך, של רי בה תש ני דול וש ן גה יהה כםהי ם הה שי שור. וש אנ ם וש ילה ם עי י שי ני תוב (בראשית י) ובש כה ם, של שי
ניה חמ מנ ה בש ינכל ונ ה'  ך  אנ לש א מנ ייצי ונ ם (ישעיה לז)  תוב בה כה וש יו,  חה ל אל ה ענ כה רה בש הנ וש ה  לה דג גש ם הנ שי יהה לש הה וש ם,  י שי להי אל

ך?. אה לש םא מנ ל י וש ני ר אמ מנ אה ה, וש מה ל אג כה ר מי ים יותי מי זםהה ם מש הי ים של רי צש מי ן הנ כי ל של ה. כה עמשה יחנ ננ לי י שה די ל יש ענ שור, וש אנ
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ל ענ מי בוהנ  הוא גה של תו  עמלה הוא ומנ רוך  בה דוש  קה ל הנ של תו  בורה גש כםחנ  נו  דש מנ אן לה כה ה, מי הודה י יש בי ר רנ מנ א, אה לה אל
ף, רה םא שה ל וש ך  אה לש ר מנ גי שנ אוי לש ין רה אי ת, וש פל נל טג ת ומש מל זםהל ם מש יי רנ צש ל מי ה זו של מה רוך הוא: אג דוש בה קה ר הנ מנ כםל. אה הנ
םא ל ף וש רה םא שה ל וש ך  אה לש עמשות מנ ין יהכול לנ אי ה של ה מנ י עושל ני א אמ לה ים, אל פי נה טג ים מש רורי ים אמ עי שה ין רש בי דוש  ר קה בה דה

עמשותו. ך יהכול לנ אה לש מנ ין הנ אי ה של ה, מנ עמשל יהד ננ ך - ומי א כה הי י יש תי שה דג קום קש מש ר מי י אומי ני אמ . של יחנ לי שה

עמשות. לנ ה  הוא רוצל ה של ה מנ עמשל ננ יהד  ומי  - ך  א כה הי יש ר  אומי תו  שה דג קום קש מש מי הוא  רוך  בה דוש  קה ל הנ בה אמ
םא ל קום של ל מה תו של לה דג אות גש רש הנ ים, ולש רי צש מי לון הנ יל קש בי שש , בי יחנ לי שה ך וש אה לש י מנ די ל יש ה זו ענ מה קה ית נש עמשי םא ננ ך ל יכה פי ולש

ך. אה לש םא מנ ל עמשותו, וש י יהכול לנ ני ך. אמ אה לש םא מנ ל י וש ני ר אמ מנ אל ה נל זל ך הנ רל דל ל הנ ענ דוש. וש ר קה בה ם דה יהל יני סו בי נש כה יי ה של צה רה

ל אי רה שש יי ים מי ידי סי חמ ים ונ יקי די ה צנ מה כנ ג? וש דה ר ה' לנ םאמל י תוב (יונה ב) ונ כה ה של ה זל ה, מנ הודה י יש בי ר רנ מנ א בו אה יוצי כנ
ה, הודה י יש בי ר רנ מנ א, אה לה ?! אל ענ יודי יר וש כי ינו מנ אי ר של בה ג דה דה ם הנ ר עי בי דנ א לש רוך הוא, ובה דוש בה קה ם הנ הל מה ר עי בי םא די ל של
ה ת יונה ג אל דה יא הנ יהקי יל של בי שש ר בי מנ תו אה שה דג קום קש מש רוך הוא, מי דוש בה קה י הנ ני פש ה לי ל יונה תו של לה פי ה תש תה לש עה ן של יוה כי
קום מש ה. מי שה ינבה ל הנ ה אל ת יונה יא אל יהקי ג של דה יל הנ בי שש ר ה' בי םאמל י ר, ונ לומנ יל. כש בי שש מו בי ג כש 'דה "ד לנ מל ה. לה שה ינבה ל הנ אל

עמשותו. יחנ יהכול לנ לי ין שה אי ה של ה, מנ עמשה יהד ננ ך - ומי א כה הי רוך הוא יש דוש בה קה ר הנ מנ תו אה שה דג קש

יא הי עוד של יא, ובש הוא הי רוך  בה דוש  קה ל הנ של יהדו  יהה בש ל חנ של חנ  תי פש עון, מנ מש י שי בי ר רנ מנ א, אה תה יש רנ בה בנ ינו  ני שה
חנ א, ו]פותי ם - [יוצי עולה את לה צי אוי הוא לה ם רה ד. אי לה וה אותו הנ ן בש יי ענ רוך הוא מש דוש בה קה ר, הנ בי שש מנ ל הנ ת ענ בל יושל
ך א כה לה ם? אל עולה ע לש שה א רה םא ייצי ך, ל ם כה ם. אי יהל ני שש תו  ומי יהה  תותל לש ר דנ או - סוגי ם לה אי א. וש יוצי וש ה  נה טש תות בי לש דנ
י רי ת פש לל פל ה מנ שה ה אי מה ק, לה חה צש י יי בי ר רנ מנ אה י] וש רי המ עון ונ מש י שי בי ר רנ מנ כו', [אה תות וש ים מי שי רות נה לש עמבי ל שה ינו, ענ ני שה

ביטשנהה?.

ים די קש ם, ומנ עולה את לה צי אוי לה רה ינו  אי ר של עגבה הה ה אותו  הוא רואל רוך  בה דוש  קה ק, הנ חה צש י יי בי ר רנ מנ א, אה לה אל
יו"ד םא  ל בש תוב  כה ים  לי פי נש הנ ם.  הי הה ים  יהמי בנ ץ  רל אה בה יו  הה ים  לי פי נש הנ ו)  (בראשית  ר  מנ אל נל של מו,  י אי עי מש בי יתו  מי המ לנ
ים רי זי מש בו מנ רש יי נות ונ זש ם בי הל דו לה לש יה ם וש דה אה נות הה ל בש ים אל להי אל י הה ני או בש ן בה י כי רי חמ אנ יל של בי שש ה? בי מה לה ה, וש אשונה רי

ם. עולה בה

רות קש ירו לי כםל ינכי הנ ם - של שי י הנ שי נש ר. אנ זי מש מנ מו הנ יץ כש רי עה יץ וש רי בור ופה ין גי אי ם - של עולה ר מי של ים אמ בםרי גי ה הנ מה הי
ר מנ אה ה של ם. ומנ אוהו אותו שי רה קש כםל יי בור, הנ גי יץ וש רי עה יץ וש רי הוא פה יו של עמשה ים מנ רואי ן של יוה כי ר. של זי מש יהדוענ מנ ם הנ שי הנ
ם עולה ים לה אי יוצש ים הנ עי שה רש ם הה אותה ם מי עולה ע בה שה ך רה ין לש ד - אי לה וה אותו הנ ן בש יי ענ רוך הוא מש דוש בה קה עון, הנ מש י שי בי רנ
ל אי רה שש יי ם מי דה אה יל לש צי ינ ר, או של שי כה יק וש די ן צנ יחנ בי ני גוף ינ ם אותו הנ ה אי רואל ן בו וש יי ענ רוך הוא מש דוש בה קה ין הנ אי של

ם. עולה יאו לה רוך הוא מוצי דוש בה קה ך הנ יל כה בי שש ת, ובי חנ ה אנ ה טובה עמשל ינ ה, או של נה שג ה מש יתה מי מי

ן אים בל מוצש של ם, וכש עולה מות הה י אג יצי רי ם פה ים עי רי הה ים בל די יו שודש הה ים של יצי רי ם פה יו אותה י הה י יוסי בי י רנ ימי בי
ים יאי ומוצי מו  ים עי כי יו הולש י - הה הודי יהה יש ם הה ך? אי מש ה שי ים לו: מנ רי יו אומש גו, הה רש הה לש ים אותו  סי תופש ם וש דה אה
ה ל זל כה לו בש ים אי אויי י, רש י יוסי בי ר רנ יהה אומי הה י] וש רי המ ים אותו. [ונ גי ר - הורש חי יש אנ יהה אי ם הה אי ים, וש רי הה ן הל אותו מי

א. בה ם הנ עולה ס לה ני כה הי לש

תוב (בראשית ג) כה יהה, של קולות: קול חנ א בש לה ם אל עולה ים לה אי ם בה ינה לו אי לה ים הנ רי בה ה דש לשה ינו, שש בותי נו רנ שה
ל תוב (תהלים כט) קול ה' ענ כה ים, של מי שה ים. קול גש להי אל יהה  לל ע אי מנ שש יי ונ תוב (שם ל)  כה וש ים,  ני י בה די לש ב תי צל על בש
א תוב (ישעיה מ) קול קורי כה ים, של תי מי ינת הנ חי ם. קול תש של גה מון הנ י קול המ תוב (מלכים-א יח) כי כה וש ם,  יי מה הנ

ר? בה דש מי אן קול בנ יך כה רי ה צה ר. מנ בה דש מי בנ

ר מנ ם. אה עולה ל הה כה ין לש די הוא הנ אן של כה ר. ומי בה דש י מי תי ר מי עורי ם קולות לש לו אותה א, אי יקה רי י זש בי ר רנ מנ א, אה לה אל
יהקומו ין של די ינו  ים אי תי מי ינת הנ חי תש בי יהקומו  של קולות. כש ס בש ננ כש ר, ני בל קל ם לנ דה ס אה ננ כש ני של ינו, כש ני י שה רי ן, המ נה י יוחה בי רנ
ת: (ישעיה כו) רל אומל רות וש בה י קש תי בה ת בש צל פוצל תש יות מי הש ת קול לי ה בנ ידה עמקםב, עמתי ינ י  בי ר רנ מנ י קולות? אה קולי בש
ך לל ל אורות טנ י טנ תוב (שם) כי כה ה, של לה עש ל מנ דול של ל אור גה ל של טנ יות בש חש ים לי ידי עמתי ר. ונ פה י עה ני נו שםכש נש רנ וש יצו  קי הה

צון. עד כאן מדרש הנעלם. י רה הי ן יש ן כי מי יל. אה פי ים תנ אי פה ץ רש רל אה וה

ק חה צש ד יי נולנ יום של יהיא, מי י חי בי ר רנ מנ ק. אה חי צנ ם מש הה רה בש אנ ה לש דה לש ר יה של ית אמ רי צש מי ר הנ גה ן הה ת בל ה אל רה א שה רל תי ונ
יו, נה פה ת לש סםלל ר פש כה זש םא ני ה, ל ב שורל הה זה קום של מה ם. בש שי אל בנ עי מה שש ה יי לה ענ תש םא הי ם, ל הה רה בש ית אנ בי אל בש עי מה שש יהה יי הה וש

ק. חה צש י יי ני פש ר לי כי זה הי אוי לש םא רה ל יש של ית, אי רי צש מי ר הנ גה ן הה ת בל ן אל כי לה וש

ן הוא בל ן של יי ענ בש ה אותו  תה אמ םא רה ל ה, של רה שה ה אותו  תה אמ לון רה ל קה ן של יי ענ ה, בש רה א שה רל תי ק, ונ חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ם, הה רה בש םא אנ ל ן זו וש יי ענ ה אותו בש רה ה שה תה אמ רה ה. של רה א שה רל תי ך ונ שום כה ית, ומי רי צש מי ר הנ גה ן הה הוא בל א של לה ם, אל הה רה בש אנ

נו. ת בש א אל לה ר, אל גה ן הה ת בל תוב אל םא כה ם ל הה רה בש אנ לו בש אי של

ן ל אודות בל תוב ענ םא כה ל נו. וש ל אודםת בש ם ענ הה רה בש י אנ יני עי אםד בש ר מש בה דה ע הנ יירנ תוב, ונ ה כה ך מנ ר כה חנ ה אנ אי םא רש ב
ם. הה רה בש ן אנ הוא בל ה של תה אמ םא רה ל ית, וש רי צש מי ר הנ גה ן הה ת בל ה אל רה א שה רל תי ך ונ שום כה ית. מי רי צש מי ר הנ גה הה

לות, זה ים ומנ בי כוכה ק לש חי צנ ה אותו מש תה אמ רה שום של ה הוא. מי רה שה ת לש חנ בנ שש ה תי זל סוק הנ פה ר, הנ מנ עון אה מש י שי בי רנ
ר זנ ית הוא, חה רי צש מי ר הנ גה ן הה א בל לה ם, אל הה רה בש י אנ עמשי ת מנ עמשות אל ם לנ הה רה בש ל אנ נו של בש ינו  ה אי ן זל בי אי של דנ ה ונ רה מש אה
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י ני ם בש םאת עי ז ה הנ מה אה ן הה ש בל ירנ םא יי י ל ה כי נה ת בש אל םאת וש ז ה הנ מה אה ש הה רי ם גה הה רה בש אנ ר לש םאמל ת ן ונ כי מו. לה ל אי ק של לל חי לנ
ק. חה צש ם יי עי

ה, מה רוך הוא עי דוש בה קה ה הנ יהה מודל םא הה ך, ל ם כה ה? אי לה ן של בי ה או לנ רה ה שה ה לה אה נש קי ך של תש עש ל דנ ה ענ לה י עה כי וש
מו אי לות וש זה ים ומנ בי ם כוכה עי ה אותו  תה אמ רה שום של א מי לה ה. אל קםלה ע בש מנ ה שש רה שה יך  לל ר אי םאמנ ר ת של תוב כםל אמ כה של
ש ירנ םא יי ל ת של ענ י יודנ ני םאת. אמ ז ה הנ מה אה ן הה ש בל ירנ םא יי י ל ה כי רה ה שה רה מש ן אה כי ה, לה רה ה זה י עמבודה גי המ נש ת אותו מי דל מל לנ מש
ה מה ה עי ן הודה כי לה א. וש בה ם הנ עולה םא בה ל ה וש זל ם הנ עולה םא בה ק ל לל י חי ני ם בש ילה לו עי הש םא יי ל ה, וש מונה אל ק הה לל ת חי ים אל מי עולה לש

רוך הוא. דוש בה קה הנ

י רי המ ם, של עולה ת הה א אל רה ך בה שום כה מי אוי, של רה דוש כה קה ע הנ רנ זל ת הנ דו אל בנ יד לש רי פש הנ ה לש צה רוך הוא רה דוש בה קה הנ וש
יהה ם הה עולה הה וש ם  עולה ם לה הה רה בש א אנ יהצה ן  כי לה וש ם,  עולה א הה רה בש ני םא  ל ד של הוא ענ רוך  בה דוש  קה צון הנ רש ה בי לה ל עה אי רה שש יי

ם. עולה עמקםב לה א ינ יהצה ד של ם ענ קומה מש בו בי ינשש תש םא הי ל דו וש מש םא] עה ק [ל חה צש יי ם וש הה רה בש אנ לו, וש לה גש יים בי קנ תש מי

ם עולה דוש לה קה ם הנ עה א הה ם יהצה שה ם, ומי עולה ל הה ד כה מנ עה ק וש חה צש יי ם וש הה רה בש מו אנ יש קנ תש ם, הי עולה עמקםב לה א ינ יהצה ן של יוה כי
ה קםלה ע בש מנ ה שש רה יך שה לל ר אי םאמנ ר ת של רוך הוא כםל אמ דוש בה קה ר לו הנ מנ ן אה כי לה אוי. וש רה דוש כה ן קה ול גה כםל בש יים הנ קנ תש הי וש

ע. בנ ר שה אי ר בש בנ דש מי ע בש תנ תי ך ונ לל תי ך? ונ ר כה חנ תוב אנ ה כה אל. מנ עי מה שש יי םא בש ל ע, וש רנ ך זה א לש רי קה ק יי חה צש יי י בש כי

השלמה מההשמטות (סימן יט)

א לה אל ה?  מה כש שי ל  ענ ם  שה ה  זל ה  מנ ר,  מנ אה א  רוקה בש י  בי רנ כא).  (בראשית  ר  גומי וש ר  בםקל בנ ם  הה רה בש אנ ם  כי ינשש ונ
ם (שמות טו) תוב שה כה ה, וש מה כש ל שי ם ענ אן שה תוב כה ה. כה לה חי תש ה בנ תה יש הה ה של מנ עממםד בש לנ ה וש מונה אל ל עםל הה ה ענ ירה הי זש הי של
ה מה צש ה ענ תה אמ רה ן של יוה ה? כי תה שש ה עה ה. מל ינה כי שש ל הנ אן ענ ף כה ה, אנ ינה כי שש ל הנ ן ענ לה הנ ה לש ט. מנ פה שש חםק ומי ם לו  ם שה שה
ע? תנ תי ונ ה  זל ה  מנ ע.  תנ תי ונ ך  לל תי ונ כא)  (בראשית  תוב  כה של ה,  קולה לש קי לש ה  רה זש חה ם,  הה רה בש אנ ל  של שותו  רש מי את  יוצי
ה עמשי ה מנ מה ל הי בל ם (ירמיה י) הל תוב שה כה ע, וש תנ תי אן ונ תוב כה . כה יהה בי ית אה י בי לולי גי ה וש רה ה זה ר עמבודה חנ ה אנ עה תש עש תי של

ים: ע"כ מההשמטות. עי תג עש תנ

ם הה רה בש ל אנ לנ גש רוך הוא בי דוש בה קה הנ ים. וש עי תג עש ה תנ עמשי ה מנ מה ל הי בל ם (ירמיה י) הל תוב שה כה ע, וש תנ תי אן ונ תוב כה כה
ה. נה ת בש אל ה וש ב אותה זנ םא עה ל

ר חנ ה אנ עמתה טה אן של כה וש ייך.  נש עה ל  ע ה' אל מנ י שה כי תוב?  ה כה ה מנ רה י שה ני פש לי ה מי כה לש הה של ה כש לה חה תש הנ ה, בנ אי םא רש ב
םא ל ר, וש ענ ננ ל קול הנ ים אל להי ע אל מנ י שה תוב? כי ה כה , מנ ךש בש תי ה ונ ת קםלה א אל שה תי תוב ונ כה ב של ל גנ ף ענ לות, אנ זה ים ומנ בי כוכה

ך. ת קולי ים אל להי ע אל מנ י שה תוב כי כה

ה טה ל מנ ין של ית די י בי רי המ ה, של לה עש מנ לש ין של די ית הנ ל בי צל ש הוא אי נל ר עם םא בה ל שוהה של רש י פי רי ם, המ ר הוא שה של אמ בנ
ע, שה יהה רה הה ב של ל גנ ף ענ אנ ה, וש לה עש מנ ה וה נה ים שה רי שש על ה מי לה עש ל מנ ל של ית של ה, ובי לה עש מנ ה וה נה ה שה רי שש לש על שש ים מי ישי ני עמ מנ

ם. ר הוא שה של אמ תוב בנ כה הו של זל , וש שוהה רש י פי רי המ ש. ונ נל ן עם ינו בל אי

קום ה מה יזל אי ה, מי נה ים שה רי שש על יו לש יהמה יעו  גי ם הי רל טל ם בש עולה הה ק מי לי תנ סש מי י של ך, מי ם כה ר, אי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ה רי שש על לש  שש ל מי בה יו, אמ בי י אה אי טה חמ א בנ לה ים אל שי נה ר ער בנ ינו  ה אי טה מנ ים וה ני ה שה רי שש על לש  שש י מי רי המ שום של ש, מי נה על נל
ר טוב כה שה ן לו  נותי וש יהב],  םא יהמות חנ ל [וש אי  כנ יהמות זנ יו של לה ס עה הוא חה רוך  בה דוש  קה ר לו, הנ מנ הו? אה ה מנ לה עש מנ וה

. רוהה אמ ם, ובי אותו עולה ש בש ני עה יי יהב של םא יהמות חנ ל הוא, וש ם הנ עולה בה

ר מנ שו? אה נש ה הוא עה מה ם בנ עולה הה ק מי לי תנ סש הי ן של יוה ה, כי נה ים שה רי שש על יו לש יעו יהמה גי םא הי ל יהב וש ינו חנ ם אי ר לו, אי מנ אה
ה נה וה י כנ לי בש ענ  ין] פוגי די ם, הוא [הנ עולה ד לה יורי ש  נל עם של כש ט. של פה שש םא מי ל ה בש פל סש ני ייש  יים, (משלי יג) וש קנ תש ה מי זל לו, בה

ה. לה עש מנ לש יו מי לה ים עה יחי גי שש םא מנ ל של ש כש ני עה יי ית, וש חי שש אותו מנ ה בש טה מנ ה ולש לה עש מנ לש

יו וונותה ש. עמ ני עה הי יו לש יעו יהמה גי םא הי ל י של בות מי רנ ת - לש ע. אל שה רה ת הה נו אל דג כש לש יו יי וונותה תוב (שם ה) עמ יו כה לה עה וש
י תוב כי ן כה כי ה. לה טה מנ לש ין של ית די םא בי ל ך, וש מי תה אתו יי טה י חנ לי בש חנ ה. ובש לה עש מנ לש ין של די ית הנ םא בי ל ע], וש שה רה ת הה נו [אל דג כש לש יי

ם. ר הוא שה של אמ ר בנ ענ ננ ל קול הנ ים אל להי ע אל מנ שה

ים די דה י צש ני שש א בי לה ה? אל מה א"ו לה וה א בש לי י ינעמקוב. מה יתי רי ת בש י אל תי רש כנ זה ר, (ויקרא כו) וש מנ אה ח וש תנ עון פה מש י שי בי רנ
סוק ל פה בה עמקםב. אמ ה בו ינ שורל קום של מה ה, הנ מה כש ל חה ה של גה רש ל דנ סוד של הוא הנ ד. של חה ה אל מה כש ל חה ם]. סוד של הוא [הי
ל סוד של דו בנ קש פה ם יי עמקםב], הי דו [בו ינ קש פה יי ן של מנ לות, אותו זש גה תוך הנ ם בש הי של כש ל. של אי רה שש ל יי לות של גה ל הנ ר ענ מנ אל ה נל זל

י. שי שי ף הנ לל אל הוא בה א"ו, וש וה

י, שי שי ף הנ לל אל ת בה לל דל יחנ הנ רי בש ים לי ני ים שה שי ל שי ן של מנ זש ן. ובי מנ י זש צי חמ ים ונ עי גה ה רש שה א"ו שי ל וה סוד של ה בש ידה קי ופש
ן מנ אותו זש י. ומי צי חי ים וה ני ש שה ה - שי ירה כי ה זש ילה לה הש יי ד של ן ענ מנ אותו זש עמקםב. ומי ת ינ בנ ה לש ידה קי ם פש יי מנ שה י הנ להי ים אל יהקי

י. צי חי ם וה יי תנ לש] ושש שה ים [וש עי בש ם שי הי רות, וש חי ים אמ ני ש שה שי

ד צנ ים מי בי ה כוכה עה בש ע שי לנ בש ח יי רה זש ד מי צנ ד בש חה ב אל כוכה יל, וש לי גה ץ הנ רל אל בש יחנ  שי מה ך הנ לל ה מל לל גנ תש יי ש  שי ים וה שי שי בש
י ני פון, ושש ד צה צנ ם לש עולה בה רו  עורש תש בות יי רה ים יום, וקש שי שי יענ  קי רה לויהה בה ילה תש הש ה תי חורה שש ש  ת אי בל הל לש שנ פון, וש צה

בות. רה ם קש אותה לו בש פש ים יי כי לה מש
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ה] תה יש הה תוב, [וש ן כה מנ זש הנ ל אותו  ענ וש ם.  עולה הה ם] מי [אותה ה  חות אותה דש עמקםב לי ת ינ ל בנ ים ענ מי ענ ל הה כה גו  וש דנ זש יי וש
ן ימה סי וש ש,  די חנ תש הי ים לש רוצי גוף וש הנ שות מי פה נש הנ מו  יש תנ סש ז יי אה וש  , ענ שי וה יי ה  נה מל עמקםב ומי ינ יא לש ה הי רה ת צה עי וש (ירמיה ל) 
עמקםב ינ ה לש אה בה הנ ש  פל נל ל הנ תוב] (בראשית מו) כה כה ים, וש עי בש ה שי מה יש רנ צש ה מי אה בה עמקםב הנ ית ינ בי לש ש  פל נל ל הנ ר - [כה בה דה לנ

ש. שי ים וה שי ש שי פל ל נל גו', כה ה וש מה יש רנ צש מי

ר עורי הוא יש רוך  בה דוש  קה הנ י, וש ל רומי ה של דולה גש יר הנ עי הה תוך  לש סו  נש כנ תש ם יי עולה י הה כי לש ל מנ כה לש  שה ים וש עי בש שי בש
ר עורי לש רו  זש ינחש ם וש שה לש יעו  גי םא ינ ל ים של כי לה ם מש אותה ט לש רה ם, פש עולה הה מי דו  םאבש י וש יש  בי גה לש י אל ני בש אנ ד וש רה ובה ש  ם אי יהל לי עמ
יהלות ה חמ מה כנ ים וש מי ה ענ מה מו כנ עי סו  נש כנ תש יי ם, וש עולה ל הה כה ר בש עורי תש יי יחנ  שי מה ך הנ לל ן מל מנ זש אותו  ים. ומי רי חי בות אמ רה קש

קומות. ם מש ל אותה כה סו בש נש כנ תש ל יי אי רה שש י יי ני ל בש כה ם, וש עולה י הה ל סופי כה מי

ם יכל חי ל אמ ת כה יאו אל בי הי ז (ישעיה סו) וש אה "א, וש ם הי ר עי בי חנ תש א"ו תי ז וה ה. אה אה מי ים לש ני ן שה מו אותה לש שש יי ד של ענ
י מי ל ענ ם כה ם] עי יהל לי ר [עמ עורי תש הי ן לש מנ זש אותו  ים בש ידי ל] עמתי אי רה שש אל [יי עי מה שש י יי ני גו'. ובש ה' וש ה לנ חה נש ם מי גויי ל הנ כה מי
תוב כה גו'. וש ה וש מה חה לש מי ם לנ יי לנ רושה ל יש ם אל גויי ל הנ ת כה י אל תי פש סנ אה תוב (זכריה יד) וש כה ם, של יי לנ רושה ל יש םא ענ ב ם לה עולה הה
ג ענ לש ק ה' יי חה שש ם יי יי מנ שה ב בנ תוב יושי כה יחו. וש שי ל מש ענ ל ה' וש ד ענ דו יהחנ ים נוסש ני רוזש ץ וש רל י אל כי לש בו מנ ינצש תש (תהלים ב) יי

להמו.

מו ם, כש עולה ת הה אל ש  די חנ י לש די נות כש שה יש יו  הה מות של שה נש ש  די חנ ר ולש בי חנ תש הי ר לש עורי תש ה תי נה טנ א"ו קש וה ך  ר כה חנ אנ
יו, עמשה מנ ח ה' בש מנ שש יי אוי.  רה ר כה בי חנ תש הי ם, לש עולה בוד ה' לש י כש הי יש תוב  כה וש יו.  עמשה מנ ח ה' בש מנ שש יי תוב (שם קד)  כה של

ד. מות ינחנ עולה ל הה ת כה ר אל בי חנ שות לש דה יות חמ רי יו בש הש ם יי כגלה של ם, וש עולה ם לה יד אותה הורי לש

"ה בה קה ד לנ חה ז הוא יום אל י אה רי המ ת, של בה שנ ס לש ני כה הי י לש שי שי ף הנ לל אל סוף הה בש רו  אמ שה יי ם של ל אותה ם כה יהל רי שש אנ
תוב (ישעיה כה ה, של אשונה רי רו בה אמ שש ני ם של ם אותה ם עי עולה יו בה הש יי שות של דה מות חמ שה קםט נש לש לי אוי וש רה ג כה וי דנ זש הי דו, לש בנ לש

ים. לה ירושה ים בי יי חנ תוב לנ כה ל הנ ר לו כה מל דוש ייאה ים קה לנ ירושה ר בי נותה הנ יון וש צי ר בש אה שש ני יהה הנ הה ד) וש

ה הודה י יש בי י. רנ ני ני ר הי םאמל י ם ונ הה רה בש יו אנ לה ר אי םאמל י ם ונ הה רה בש ת אנ ה אל סה ים ני להי אל הה ה וש לל אי ים הה רי בה דש ר הנ חנ י אנ הי יש ונ
ם זו. ד זו עי גות ינחנ רה דש ל הנ ל כה מות של לי שש י הנ גו'. זוהי י וש כי לש ה הוא מנ תה ר, (תהלים מד) אנ מנ אה ח וש תנ פה

םא ל ים וש מי חמ רנ ד הה צנ בש יו  הש ם יי כגלה ם, של עולה יחות בה לי ים שש עושי ים של יחי לי שש ם הנ ל אותה עמקםב, כה שועות ינ ה יש וי צנ
ים אי בה ים של יחי לי ם שש ה. אותה של קה ין הנ די ד הנ צנ ים ומי מי חמ רנ ד הה צנ ים מי יחי לי י שש לי עמ בנ ייש  שום של ין, מי די ד הנ צנ מי יו  הש יי

ל. לה ם כש עולה ין בה ל די יחות של לי ים שש םא עושי ים ל מי חמ רנ ד הה צנ מי

ם עולה םא! לש ין - ל די ך לש פי הנ תש הי ים וש מי חמ ל רנ יחנ של לי ינו שה ני י שה רי ם, המ עה לש בי ה לש לה גנ תש הי ך של אה לש מנ ה הנ ני ר, הי םאמנ ם ת אי וש
יו כה רה ך דש ין. כה די דו הוא הנ גש נל גור, וכש ני ם סה יהל לי יות עמ הש לי ל וש אי רה שש ל יי ן ענ גי הה יהה לש ים הה מי חמ רנ יחנ הה לי א שש לה ה. אל נל תנ שש םא מי ל
ים מי חמ ל רנ יהה של ה הה זל הנ יחנ  לי שה ן הנ ה. כי זל לה ין  די ד הוא  סל חל הנ ה, אותו  זל לה יב  יטי מי של הוא, כש רוך  בה דוש  קה ל הנ של
חו לש שה ר יי של אמ ם, כנ עולה ל הה ה ענ וי ד, צנ וי ר דה מנ עמקםב. אה שועות ינ ה יש וי צנ ך  שום כה ין, מי די לש ך  פי הנ תש ם הי עה לש בי ל, ולש אי רה שש יי לש

ים. מי חמ רנ ד הה צנ יו מי הש יי ים של לוחי שש

ה, אי םא רש ם. ב לותה תוך גה ה בש לה אג ם גש הל א לה צי מה תי לות, וש גה תוך הנ ם בש הי עמקםב, של שועות ינ ה יש וי ר, צנ מנ א אה בה י אנ בי רנ
ה עמקםב - זל שועות ינ ה יש וי ך, צנ שום כה ם. ומי עולה עמקםב לה א ינ םא בה ק ל חה צש א יי לי מה לש אי עמקםב, וש יהה ינ בות הה אה ל הה ח של בה שג מש הנ

עמקםב. שועות ינ יו יש ק, הה חה צש ל יי צנ ני ן של יוה כי ק. של חה צש יי

ב ל גנ ף ענ י - אנ הי יש ר. ונ ענ ל צנ ר ענ מנ אל י, נל ימי י בי הי יש ינו ונ ני ה שה ני ר, הי מנ עון אה מש י שי בי ה. רנ לל אי ים הה רי בה דש ר הנ חנ י אנ הי יש ונ
גות רה דש ל הנ ל כה ה של תונה חש תנ ה הנ גה רש דנ ר הנ חנ ים, אנ רי בה דש ר הנ חנ י אנ הי יש ונ בו.  ייש  ר  ענ צנ ל  פוס של י, דש ימי תוב בי םא כה ל של

י. נםכי ים אה רי בה יש דש םא אי ר (שמות ד) ל מנ אל נל מו של ים? כש רי בה דש הו הנ יונות. ומנ לש על הה

רוך דוש בה קה י הנ ני פש ג לי רי טש קנ ע לש רה ר הה א ייצל בה ם. של הה רה בש ת אנ ה אל סה ים ני להי אל הה זו? וש ה הנ גה רש דנ ר הנ חנ יהה אנ י הה ומי
ן יהה בל ק הה חה צש י יי רי המ תםב), של כש יך (לי רי יהה צה ק הה חה צש ת יי ם? אל הה רה בש ת אנ ה אל סה ים ני להי אל הה ל, וש כי תנ סש הי אן ייש לש הוא. כה
יו בי ש אה ננ על יהה נל םא הה ה - ל י רוצל יני ק אי חה צש ר יי מנ א אה לי מה לש אי לו, של ש של נל ר עם יהה בנ םא הה יו ל בי י אה רי המ ע, ונ בנ של ים וה לשי שש

ק?. חה צש ת יי ה אל סה תוב ני םא כה ל ם וש הה רה בש ת אנ ה אל סה ים ני להי אל הה ם וש ענ טנ ה הנ יו. מה לה עה

אן כה ן, וש כי ם לה קםדל ל מי לה ין כש יהה בו די םא הה ם ל הה רה בש י אנ רי המ ין, של ם די ל עי לי כה הי ה לש צה רה אי של דנ ם, ונ הה רה בש ת אנ א אל לה אל
קומו. מש ינו בי קי תש הנ ין ולש עמשות די ר לנ טי ענ תש הי ו, של שה כש ד ענ ם ענ לי יהה שה םא הה ם ל הה רה בש אנ "ש, וש ם אי "ם עי יי לו מנ לש כש ני

ה סה ים ני להי אל הה ך וש שום כה "ם, ומי יי ם מנ "ש עי אי "ש וש ם אי "ם עי יי ל מנ לנ כש ני ו של שה כש ד ענ ם ענ לי יהה שה םא הה יו ל ל יהמה כה וש
"ם יי ם מנ עי "ש  ס אי ננ כש ני ה,  ת זל ה אל שה עה של ין. וכש ם די ל עי לי כה הי ם לש הה רה בש ין אנ מי זש הי ק, של חה צש יי ת  םא אל ל וש ם  הה רה בש ת אנ אל
ם לי תנ שש םא הי ל ם של הה רה בש ל אנ ג ענ רי טש קנ א לש ע בה רה ר הה ז ייצל אה ה. וש ם זל ה עי ל זל לי כה הי ין לש די ה הנ ה עושל זל ה. וש ם זל ה עי ם זל לנ שש ני וש

ג. רי טש קנ א לש הוא בה ים וש רי בה דש ר הנ חנ ע הוא אנ רה ר הה ייצל ק. של חה צש יי ין בש ה די עמשל ינ ד של אוי ענ רה כה

ה זל סוק הנ פה ל בנ לה כש ק ני חה צש ם יי ק, גנ חה צש םא יי ל ם וש הה רה בש תוב אנ כה נו של רש מנ אה ב של ל גנ ף ענ ר. אנ בה דה ה סוד הנ אי םא ורש וב
ה זל וש א,  קה וש ת דנ ם, אל הה רה בש ת אנ א אל לה ם, אל הה רה בש אנ ה לש סה תוב ני םא כה ם. ל הה רה בש ת אנ ה אל סה ים ני להי אל הה וש תוב  כה סוד הנ
אוי, רה ם כה הה רה בש י אנ די ל יש ין ענ די ן בש מי דנ זש הי ד וש עלקנ נל ן של יוה ה. כי ה שורל תונה חש תנ "ה הנ בורה גש ה בנ עה ה שה אותה י בש רי המ ק. של חה צש יי
אוי, רה ת כה לקל חמ ה מנ אה צש מש ז ני אה ה, וש לה עש מנ לו לש עה "ם וש יי ם מנ "ש עי לו אי לש כש ני ם וש הה רה בש ם אנ ד עי ינחנ קומו  מש ר בי טי ענ תש ז הי אה
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ש. ם אי ם עי יי מנ

ר טי ענ תש הי ולש ש  אי ם  עי ם  יי מנ ת  לקל חמ מנ א  צי מה תי של י  די כש א  לה אל ר?  זה כש אנ ה  עמשל ננ של ן  מה חש רנ ב  אה ה  אה רה ה]  שה [עה י  מי
ים יוני לש על נו  קש תש ני וש ים  מי לי שש בות  ה אה לשה שש עמשו  ננ וש אוי,  רה ן כה קי תנ תש כםל הי הנ וש עמקםב  ינ א  בה ד של ענ אוי),  רה [כה ם  קומה מש בי

ים. תוני חש תנ וש

א יהצה םא  ל ק  חה צש יי של שום  ר מי םאמנ ם ת ן? אי קי זה הוא  ם של הה רה בש אנ יהכול  יך  י אי כי וש ך.  נש בי ת  א אל נה ח  קנ ר  םאמל י ונ
ם יכה שי מש הנ י לש די א כש לה נו, אל ר בש זה עה לש ת אל אל ן וש רם המ ת אנ ח אל ר (במדבר כ) קנ מנ אל נל מו של ל כש בה ה, אמ פל ל - יה לה שותו כש רש מי
י רי , המ תה בש הנ ר אה של ך אמ ידש חי ת יש ך אל נש ת בי ים. אל רי בה דש ח בי אן קנ ף כה רוך הוא, אנ דוש בה קה צון הנ רש ם לי יגה הי נש הנ ים ולש רי בה דש בי

אוי. רה קום של מה ן בנ קי תנ מור, לש ר הנ ל הנ י אל ך לי לי ר (שיר ד) אי מנ אל נל מו של יהה, כש מםרי ץ הנ רל ל אל ך אל ך לש לל . וש שוהה רש פי

. שוהה רש י פי רי י, המ ישי לי שש יום הנ חםק. בנ רה קום מי מה ת הנ א אל ינרש יו ונ ינה "ת עי "ם אל הה רה בש "א אנ שה יי י ונ ישי לי שש יום הנ בנ
ת א אל ינרש ונ י  ישי לי שש יום הנ ם בנ ענ טנ ה הנ ים, מה להי אל הה ר לו  מנ ר אה של קום אמ מה ל הנ אל ך  לל יי ונ ם  יהקה ונ ר  מנ אה ן של יוה א כי לה אל
יום בנ הו  זל וש נו,  מל מי א  יהצה של עמקםב  ינ הו  זל וש ע,  רנ זה ך  לש א  רי קה יי ק  חה צש יי בש י  כי תוב  כה של שום  מי א  לה אל חםק?  רה מי קום  מה הנ

י. אה לי רש חוק ה' ני רה ר (ירמיה לא) מי מנ אל נל מו של חםק, כש רה קום מי מה ת הנ א אל ינרש י. ונ ישי לי שש הנ

יום ם בנ הה רה בש ל אנ כי תנ סש קום. הי מה י הנ ני בש אנ ח מי קנ יי תוב (בראשית כח) ונ כה עמקםב, של ינ הו  קום - זל מה ת הנ א אל ינרש ונ
חוק רה נו מי רש מנ אה מו של חוק, כש רה נו. מי מל את מי צי יד לה תי עה עמקםב של ת ינ ה אל אה רה ית, וש ישי לי שש ה הנ גה רש דנ הוא הנ י, של ישי לי שש הנ

רוב. ן קה מנ זש םא לי ל וש

י רי המ עמקםב, של ינ נו  מל מי את  צי לה יד  תי עה ה של אה רה וש ל  כי תנ סש הי של כש ם  הה רה בש אנ ל  ח של בנ ה של ר, מנ זה עה לש י אל בי רנ ר לו  מנ אה
לו?. ך של ל כה ח כה בנ ינו של ק אי חה צש ת יי עמקםד אל ך לנ לנ הה של כש

ו שה כש ל ענ כי תנ סש הי ה, וש מה כש חה ת הנ ם אל הה רה בש ע אנ ן יהדנ כי ם לה קםדל י מי רי המ עמקםב, של ת ינ ה אל אה רה י] של רי המ אי [ונ דנ ר לו, ונ מנ אה
ל בה קום. אמ מה ת הנ א אל ינרש תוב ונ כה עמקםב, של ת ינ ה אל אה ז רה אה מות, וש לי עמשות שש ית לנ ישי לי ה שש גה רש יא דנ הי י של ישי לי שש יום הנ בנ

רוך הוא. דוש בה קה י הנ רי חמ ר אנ הי רש הנ ה לש צה םא רה ל ק וש חה צש ת יי עמקםד אל ך לנ לנ הה שום של חוק, מי רה ר מי בה דה ד לו הנ מנ ו עה שה כש ענ

כםל. ה הנ לה גנ תש םא הי ל וש ה אותו  אה ן רה כי לה וש ה,  דה בנ לש ה בי ירה אי םא מש ל יהה של רש לנ קש פנ סש אנ הה תוך  בש ה אותו  אה חוק רה רה מי
ם הה רה בש אנ יהה  לל עה יים  קנ תש הי ה,  ירה אי מש ה  ינה אי של יהה  רש לנ קש פנ סש אנ הה ל  ענ ה  ירה אי מש הנ יהה  רש לנ קש פנ סש אנ הה צויהה  מש ה  תה יש הה לו  אי של

חוק. רה יהה. מי דו הה בנ לש חוק בי רה ל מי בה אוי, אמ רה כה

עמקםב, ינ ל  של תו  גה רש דנ ה  תה יש הה זו  של שום  מי ה?  ירה אי מש יהה הנ רש לנ קש פנ סש אנ הה ה  זל הנ ר  בה דה הנ מי ה  קה לש תנ סש הי ם  ענ טנ הנ ה  מה
ת א אל ינרש ונ ר.  כה ל שה בי יקנ וי ך  לי יי י של די עוד, כש זו. וש ה הנ גה רש דנ ל הנ אן ענ א כה צה מש ני םא  עמקםב, ל ינ ד  םא נולנ ן ל יי דנ עמ שום של ומי
חוק, רה א מי לה ה, אל זל ם הנ עולה יו בה ינה עי יהה בש אי ה בו. [רש כה םא זה ל חוק, של רה ר מי אי בה תש ני מו של עמקםב, כש ה ינ חםק - זל רה קום מי מה הנ
חםק, רה קום מי מה ת הנ א אל ינרש ם. ונ עולה הה ק מי לי תנ סש הי ת וש יהה מי ם הה הה רה בש עמקםב, אנ א ינ בה של י כש רי המ זו, של ה הנ גה רש דנ הנ תוך  מי

ת). רל חל יהה אנ אי רש םא בי ל ל בה אמ

יהה אי ה רש אותה או לש בה ב של ל גנ ף ענ אנ אן, של ה] כה אה מוז [רה גו'. רה ים וש להי אל ר לו הה מנ ר אה של קום אמ מה ל הנ יהבםאו אל ונ
ת ם אל הה רה בש ם אנ ן שה בל יי יהד ונ אוי, מי רה ר של חי ן אנ ול גה ענ בש רוך הוא יודי דוש בה קה אי הנ דנ ם, ונ הה רה בש ר אנ מנ עמקםב, אה ת ינ ה אל אה רה וש
ם ענ טנ ה הנ ל מה בה . אמ שוהה רש י פי רי י. המ בי ר אה םאמל י יו ונ בי ם אה הה רה בש ל אנ ק אל חה צש ר יי םאמל י ה? ונ לה עש מנ תוב לש ה כה גו'. מנ חנ וש בי זש מי הנ
י ני נל י, הי ני י בש ני נל תוב הי ן כה כי לה ן, וש ל בי ב ענ ל אה ים של מי חמ רנ ק מי לי תנ סש י הי רי המ שום של א מי לה יהד? אל ר] מי בה [דה יב לו  שי םא הי ל

ין. די ך לש פי הנ תש הי ים וש מי חמ רנ קו הה לש תנ סש הי של

מו. יהה עי ת הה לקל חמ ל מנ ענ א בנ לה ב, אל אה יו כש לה ד עה מנ םא עה י ל רי המ יו, של בי ר אה םאמל י ונ תוב  םא כה ל ם, וש הה רה בש ר אנ םאמל י ונ
ה לו אל רש ים יי להי אל ר לו  מנ א אה לה ה לו? אל אל רש ה יי ה זל נו, מנ ה לה אל רש תםב) יי כש (לי יך  רי יהה צה ה. הה של הנ ה לו  אל רש ים יי להי אל

ו. דה ם ינחש יהל ני כו שש לש יי יהד ונ ש. מי בל םא כל ל י, וש ני ו בש שה כש ל ענ בה ך, אמ רי טה צש הוא יי של מו כש צש ענ לש

ם - לה אל רש ן אל יון. הי כה בש ר יי לום מנ י שה כי אמ לש ה מנ צה עמקו חג ם צה לה אל רש ן אל ר, (ישעיה לג) הי מנ אה ח וש תנ עון פה מש י שי בי רנ
א אםתו יוצי תוב (בראשית טו) ונ כה ר, של בה דה ל אותו הנ עממםד ענ צו לנ רה ה וש עה ה שה אותה עמקו בש ים, צה יוני לש ים על כי אה לש לו מנ אי

ה. צה עמקו חג ן צה כי ה, לה חוצה הנ

יחנ טי בש עמקםב הי יל ינ בי שש עמקםב, ובי י ינ ני פש ת לי כל לל ים לה ידי יו עמתי הה ים של רי חי ים אמ כי אה לש ם מנ לו אותה לום - אי י שה כי אמ לש מנ
לו אי וש ים.  להי י אל כי אמ לש מנ בו  עו  גש פש יי ונ כו  רש דנ לש ך  לנ עמקםב הה ינ וש תוב (שם לב)  כה הוא, של רוך  בה דוש  קה מות הנ לי ם שש הל לה
ים תוני חש תנ וש ים  יוני לש על עו  זש עש דנ זש הי וש ק,  חה צש יי ת  ד אל עוקי ם של הה רה בש ת אנ אל או  רה של כש כו  ם בה לום, כגלה י שה כי אמ לש מנ או  רש קש ני

ק. חה צש ל יי ם ענ כגלה וש

ם, לי רון שה חמ אנ אשון. הה רי רון כה חמ אנ ם הה הה רה בש ין אנ אי ם, של יהל יני ם בי ענ יק טנ סי פש גו'. מנ ה' וש ך  אנ לש יו מנ לה א אי רה קש יי ונ
םא אשון ל רי יא, הה בי רון נה חמ אנ ם. הה לי םא שה אשון ל רי ם, הה לי רון שה חמ אנ ל - הה מואי ל שש מואי ה שש מו זל ם. כש לי םא שה אשון ל רי הה
ם. הה רה בש ם אנ הה רה בש ה. אנ ינה כי נו שש מל ה מי זה םא זה ד ל נולנ יום של מי שום של ם, מי ענ ק טנ סי פש ין הל ה אי ה מםשל מםשל ל בש בה יא. אמ בי נה

ר. חי ב אנ לי ר, בש חי ה אנ עמשל מנ ת, בש רל חל רוחנ אנ רו לש עורש י לש די ר, כש מנ יהיא אה י חי בי רנ

ים מי שה בש הנ ת  טםרל קש יחנ  רי כש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ י  ני פש לי צון  רה בש ה  לה ענ תש הי וש ק  חה צש יי ר  חנ בש ני ר,  מנ אה ה  הודה יש י  בי רנ
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ר לו מנ אל נל ה של עה שה יהה בש ם הה הה רה בש ל אנ עמרו של י צנ רי המ ן. של בה רש קה ם הנ לה שש ני יום וש ם בנ יי עממנ יו פנ נה פה ים לש ני כםהמ ים הנ יבי רי קש מנ של
נהה כםל ובה ר הנ די סי וש ה  שה ם עה נה חי ם ולש לנ שש םא ני ל נו  בה רש קה ב של שנ ה, חה אומה מש לו  ש  ענ ל תנ אנ ר וש ענ ננ ל הנ אל ך  יהדש ח  לנ שש ל תי אנ

יהד: . מי חנ בי זש מי

יהה, שות הה מה שש ין הנ א בי רה בש ני ל של יי אנ ינו, הוא הה ני י שה רי גו'. המ ר וש חנ ל אנ יי ה אנ ני הי א וש ינרש יו ונ ינה ת עי ם אל הה רה בש א אנ שה יי ונ
עוד, שות. וש מה שש ין הנ תה בי רש מנ ה אה תה אנ יך. [וש רי ך צה כה תו, וש נה ן שש ד בל חה ש אל בל ר (במדבר ז) כל מנ אל נל מו של יהה, כש תו הה נה ן שש ובל
ין א בי רה בש ני ר של ה אומי תה אנ וש ם]  עולה יהה בה םא הה ק ל חה צש יי י  רי המ [ונ כו']  וש ד  קנ פש ני א  לה ם, אל עולה יהה בה םא הה ק ל חה צש יי י  רי המ ונ
ים רי בה דש ם הנ ל אותה כה מו של ם. כש הה רה בש ך אותו אנ רי טה צש הי ה של עה שה ל בש יי אנ ן אותו הה מי זנ יש של ד כםחנ  קנ פש א ני לה שות? אל מה שש הנ
ה זל ל הנ יי אנ ם הה ך גנ יך אותו. כה רי צה ה של עה שה הוא] בש ן הנ מנ זש ר [לנ בה ן אותו דה מי דנ זש יי ה כםחנ של נה מנ תש שות, הי מה שש ין הנ יו בי הה של

ק. חה צש ת יי חנ ב תנ רנ קש הג של

ל ם של תה רה ל צה כה ה, בש אי םא רש גו'. ב וש ם  יעה יו הושי נה פה ך  אנ לש ר ומנ םא צה ם ל תה רה ל צה כה ר, (ישעיה סג) בש מנ אה ח וש תנ פה
ם מה הוא עי רוך  בה דוש  קה הנ שום של א"ו, מי וה ים בש אי קורש "ף וש לל אה םא בש תוב ל רות, כה ם צה הל נות לה מש דנ זש מי של ל, כש אי רה שש יי
ם תה רה ה צה יעה גי ה מנ לה עש מנ ם לש שה ה, לש רה צה ז וש גל קום רם אותו מה ין בש אי ב של ל גנ ף ענ יון, אנ לש ר על קום יותי "ף מה לל אה םא בש ה. ל רה צה בנ

א"ו. וה ים בש אי קורש "ף וש לל אה תוב בש נו. כה חש ננ םא אמ ל נו וש שה ר (תהלים ק) הוא עה מנ אל נל מו של "ף, כש לל אה םא בש ל. ל אי רה שש ל יי של

ם, יעה תוב מושי םא כה א ל לה ם? אל יעה ר הושי ה אומי תה אנ ה, וש רה ה צה אותה ם בש מה י הוא עי רי המ ם, ונ יעה יו הושי נה ך פה אנ לש ומנ
לות - גה ל בנ אי רה שש יי ן של מנ ל זש כה ה, בש אי םא רש ם. ב מה בםל עי סש ה לי רה צה ה  אותה יד בש תי הוא עה ן, של כי ם לה קםדל ם מי יעה א הושי לה אל

גו'. ך וש מש חנ רי ך וש בותש ת שש יך אל להל ב ה' אל שה תוב (דברים ל) וש כה שוהה של רש י פי רי המ לות, ונ גה ם בנ מה ה עי ינה כי שש

א לה ם? אל יעה הוא הושי ר של ה אומי תה אנ לות, וש גה ם בנ מה יא עי הי ה, של ינה כי ם - זו שש יעה יו הושי נה ך פה אנ לש ר ומנ חי ר אנ בה דה
רוך דוש בה קה ם, הנ הל מה ה עי ינה כי שש שום של לות. ומי גה רוך הוא בנ דוש בה קה ל הנ יו של נותה כש שש ם מי ה הי לל אי אי, של דנ ונ ה בש ך זל כה
ר חנ אנ ה. וש לה חה תש הנ י, בנ יתי רי ת בש כםר אל זש אל תוב (שמות ו) וה כה לות, של גה הנ ם מי יאה הוצי ם ולש הל יב לה יטי הי ם לש ר אותה הוא זוכי

י. לנ ה אי אה ל בה אי רה שש י יי ני ת בש עמקנ ה צנ ני ה הי תה ענ ך, וש כה

יתו, רי ל בש ים אל להי כםר אל זש יי תוב (שם ב) ונ כה כםל. וש ל הנ ה של אשונה רי יא הה הי ת של רל חל יהה אנ אי בות רש רנ י - לש יתי אי ם רה גנ וש
ם עי ה  לה של ווג  זי הנ וש רות  בי חמ הנ זו  ם  הה רה בש אנ ת  א אל לה אל תםב.  כש לי יך  רי צה יהה  הה ם  הה רה בש אנ לש ם?  הה רה בש אנ ת  אל ה.  ינה כי שש זו 
ווג זי הו  עמקםב - זל ת ינ אל ית. וש בי עמרה ית מנ פוני צש הו  ק - זל חה צש ת יי ית. אל רומי ית דש בי עמרה מנ הו  ם - זל הה רה בש ת אנ בות. אל אה הה

אוי. רה ם כה לי ווג שה ד, זי חה ל אל לה ד, כש חה אל

אן ף כה ד. אנ חה אל ה כש לה יש לנ ת יום בנ דנ ץ - זו מי רל אה ת הה אי יום. וש ה בנ לה יש ת לנ דנ ל מי ל של לה הו כש ם - זל יי מנ שה ת הנ ה אי מו זל כש
רוך דוש בה קה יד הנ תי עה ים. וש מי עולה ה לש בה קי ר ונש כה ים זה די רה פש םא ני ל ד של חה ווג אל כםל זי ילה הנ הש יי ת, של אל עמקםב וש ינ ת, ובש ם אל כגלה בש
י הי יש ונ רו  קי שנ םא יש ים ל ני ה בה מה י הי מי ך ענ ר אנ םאמל י ר (ישעיה סג) ונ םאמנ י יענ קול של מי שש הנ ם ולש עולה ל הה כה יז בש רי כש הנ הוא לש

ן. מי אה ן וש מי ם אה עולה רוך ה' לש . בה יענ מושי ם לש הל לה

ה רה י שה יי יו חנ הש יי ת ונ שנ רה פה

ה ת יונה או אל שש יי ר, (יונה א) ונ מנ אה ח וש תנ י פה י יוסי בי ים. רנ ני ע שה בנ של ה וש נה ים שה רי שש על ה וש נה ה שה אה ה מי רה י שה יי יו חנ הש יי ונ
ץ רל אה ה הה ישה עי רש םא הי ל ה וש ל יונה יהם ענ יש הנ עי רש ם הי ענ טנ ה הנ ל מה כי תנ סש הי אן ייש לש פו. כה עש זנ יהם מי עממםד הנ ינ יהם ונ ל הנ לגהו אל טי יש ונ

ך? יהה הולי הה של ז בו כש יהה אוחי יון] הה לש על יהם [הה ה הנ מה ה? לה ינה כי שש יו הנ לה ה עה רל שש םא תי ל י של די ך כש יהה הולי הה ן של יוה יו, כי לה עה

יהם ך הנ שום כה בוד, ומי כה א הנ סי כי יענ לש קי רה הה , וש יענ קי רה ה לה יהם דומל ינו, הנ ני קמו. יהם שה מש ר בי בה דה יהה הנ אי הה דנ א ונ לה אל
ק רנ קומו], זה מש ה בי אה רש ה יי תה רש יהם בו שה י הנ ני פש לי יהם [נ"א ומי י הנ ני פש לי ח מי רנ ] בה חנ יהה בורי הה שום של ל אותו [מי טנ נה ז בו וש חנ אה

ה]. קומה מש יהד בי ה הנ רל שש קומו [נ"א תי מש יהם בו יהד בי הנ

יהה יהם הה יהם - הנ יו בנ כה רי ת יש ים אל עי בש טנ ים אותו ומש לי יו נוטש הה של נו, כש דש מנ יהם. לה ל הנ לגהו אל טי יש ה ונ ת יונה או אל שש יי ונ
י אוני ר שה מנ הוא אה ד של ך. ענ יהם שוכי יהה הנ ך הה ים אותו - כה עי בש טנ מש ה של ל מנ ש. כה יהם רועי הנ ים אותו - וש ימי רי ך. מש שוכי

יהם. ל הנ לגהו אל טי יש ה ונ ת יונה או אל שש יי יהד ונ יהם. מי ל הנ י אל ילגני טי המ ונ

ס ננ כש ני תו, וש מה שש ה לו ני רה זש חה יו, וש נה פה ה לש דונה ני ך וש לל מל א הנ סי ד כי ה ענ תה לש עה תו וש מה שש נו ני מל ה מי חה רש יהם, פה ק בנ רנ זש ני ן של יוה כי
. שוהה רש ג, ופי דה יים אותו הנ קנ תש ן הי כי ר מי חנ אנ ג. לש דה ת הנ הוא ומי ג הנ דה י הנ פי בש

ית י בי ני פש ית לי דוני ני וש נו  מל את מי יוצי תו  מה שש ה, ני לה יש לנ ה וש לה יש ל לנ כה בש תו  טה ל מי ה ענ ם עולל דה אה ה של עה שה ה, בש אי םא רש ב
ה. זל ם הנ עולה ת לה רל יים - חוזל קנ תש הי אי לש כנ ם זנ ך. אי לל מל ל הנ ין של די הנ

תוב כה עמשות, של ן לנ זגמה יד ומש תי הוא עה עות של רה ל הה ענ יש  אי ת הה ים אל ני ין דה י אי רי המ ים, של ני וה י גש ני שש ין הוא בי די הנ וש
חוד, ה לש שה עה טובות של ל הנ ים אותו ענ ני דה ר של םאמנ םא ת ל ם. וש ר הוא שה של אמ גו' בנ ים וש להי ע אל מנ י שה (בראשית כא) כי
עמשות, לנ יד  תי עה של כגיות  זש ל  ענ ים אותו  ני דה וש ר.  אי בה תש ני של מו  כש ו,  שה כש ענ ל  ם טובות של ל אותה ענ לו  יב  יטי הי לש א  לה אל
יות, רי בש ל הנ ם כה ד עי סל ה חל רוך הוא עושל דוש בה קה הנ שום של ע. מי שה ת רה עי הוא כה ב של ל גנ ף ענ צול, אנ ם הוא ני ילה בי שש ובי
דון ך ני שום כה עמשות, ומי יד לנ תי הוא עה עות של רה ל הה ם ענ דה אה ת הה ן אל םא דה ל כםל, וש יב לנ יטי הי ה - לש הוא עושל כו של רש ל דנ כה וש

רוך הוא. דוש בה קה י הנ ני פש ם לי דה אה הה
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עממםד? ינ ה ונ ה זל יון. מנ לש על יהם הה פו. הנ עש זנ יהם מי עממםד הנ ינ תוב? ונ ה כה יהם מנ ה לנ ת יונה אל ילו  טי הי ן של יוה ה, כי אי םא רש ב
מו ין הוא כש די ית הנ ם, אותו בי עולה רוי בה ין שה די הנ ה של עה שה ך. בש ז שוכי גל רם הה של ה כש ידה עממי אוי. הוא בנ רה יומו כה קי ד בש מנ עה של
ח םא נה ל ך וש םא שוכי ם, ל עולה ה בה ין שורל די הנ של ם כש ך גנ ז. כה גל רם ך הה ה, שוכי ידה מולי של ת, וכש דל לל ה לה שה קש ת ומנ רל בל ענ תש מי ה של שה אי
תוב (משלי כה הו של יומו. זל קי עממםד בש לנ ם וש לי קום שה מה עממםד בש לו, לנ ה של נוחה מש ז הוא הנ אה ים, וש עי שה רש ין בה די ה הנ עמשל ננ ד של ענ

נו. רש אנ ה בי זל ה. וש נה ים רי עי שה בםד רש אמ יא) ובנ

דוש קה י הנ ני פש ת לי חנ ין ננ י אי רי המ ע? ונ שה פםץ מות רה חש פםץ אל חה תוב (יחזקאל יח) הל י כה רי המ ה. ונ נה ים רי עי שה בםד רש אמ בנ
ה [ייש לו אה סש ה הנ מה לש שש ני ר של חנ אן אנ כה ה - וש אה סש ה הנ מה לש שש ני ם של אן קםדל א כה לה ים? אל עי שה רש ין בה ה די עמשל ננ של רוך הוא כש בה

ננחנת].

א תה פש תוסל

ם, עולה ט בה שי פנ תש ה מי טה מנ ה לש לה עש מנ ך מי פי הנ תש נו קול מי עש מנ ינו, שה יי ים הה רובי נו קש ה, אה נה שש מי ה. גוף הנ רה י שה יי יו חנ הש יי ונ
תוחות. ינו פש ני זש קות עולות. אה זה ים, רוחות חמ קי זה ים חמ עי לה ר סש בי שנ ים ומש רי ר הה בי שנ קול מש

ם. דה מש ל עה ים ענ די ם), עומש יהל יני עי ם (בש יהל חורי ה בש נה ים. שי מי דומש ים הנ ני שי יש קוץ הנ יץ בש קי יו, אה עה סה מנ ר בש יהה אומי הה
דו. מש ל עה ד ענ ים עומי בי יהלות רנ ל חמ טון של לש ים, שי רי עה שש י הנ רי או] שומש צש מש רו, ני בש םא עה ל ר, [וש בי דנ מש ך של לל מל הנ

י ני שוכש בון, וש שש חל ל בש נוטי ד וש ה עומי דומה ים, וש בי תה כש ם ני שי תוחנ ובנ ר פה פל סי הנ ים של עי םא יודש ל ים וש ישי גי רש םא מנ ם ל כגלה
פוך. הי גול וש לש גי ים בש קי ם חושש ינה ם, אי הל נות בה מה הי ב טוב לש רי קה חוץ, וש ים לנ בי ר שה פה עה

ם. יהל בונותי שש חל ב בש י יישי ם ומי ש אותה קי בנ י יש ה, מי ל דומה רו של פש סי ים מי יהבי חנ ים הנ חי מש ים, ני די םא עומש ל ים וש לי נופש
ים יי ר חנ פל סי חו מי מה ר (תהלים סט) יי מנ אל ם נל ילה בי שש ם]! בי שותה פש ננ ם [לש הל לה שות של גה רש ם! אוי לה יהל יי חנ ם! אוי לש הל אוי לה

גו'. וש

ן תה יתה ך מי ה כה תובה םא כש ל ם של עולה שות הה ל נש כה ה מי תורה ה בנ תה יתה ה מי תובה כש אן של ה כה ה שונל ה. מנ רה י שה יי יו חנ הש יי ונ
תוב כה וש ה,  תה רה פש אל ך  רל דל ר בש בי קה תי ונ ל  חי ת רה מה תה ונ תוב (בראשית לה)  ה כה ני הי וש םא?!  ל וש יהיא,  י חי בי ר רנ מנ ה? אה תורה בנ
תוב (בראשית לח) כה ה, וש קה בש ת רי קל ינל ה מי בורה ת דש מה תה תוב (בראשית לה) ונ כה גו', וש יהם וש רש ם מי ת שה מה תה (במדבר כ) ונ

ה. הודה ת יש של ת שוענ אי ת בנ מה תה ונ

ה נה ים שה רי שש על ה וש נה ה שה אה ה מי רה י שה יי יו חנ הש יי ר ונ מנ אל נל ה, של רה שה תוב בש כה מו של תוב כש םא כה ם ל כגלה י, בש י יוסי בי ר רנ מנ אה
ת חנ ה אנ שה רה תוב פה םא כה ם ל כגלה ה, ובש רה שה מו לש ים כש ני שה ים וש נו יהמי מש םא ני ם ל כגלה י בש רי המ ה. של רה י שה יי י חנ ני ים שש ני ע שה בנ של וש
זו [של ה  ים בה לויי ם תש דה ל אה ים של ני שה הנ ים וש יהמי ל הנ כה ה של גה רש דנ ה הנ שום אותה א סוד הוא, מי לה ה. אל רה שה מו לש כש ה  דה בנ לש

ה]. רונה חמ אנ "א הה יא הי הי

י רי המ אי, של דנ יא ונ כםל הי ץ בנ רל רון אל תש יי ד. וש עלבה ה נל דל שה ך לש לל יא מל כםל הי ץ בנ רל רון אל תש יי ר, (קהלת ה) וש מנ אה ח וש תנ פה
הוא. רוך  בה דוש  קה ה הנ ך? זל לל מל י הנ ד, מי עלבה ה נל דל שה לש ך  לל ם. מל עולה ת לה לל תועל מות וש שה נש הנ רוחות וש אות הה ם יוצש שה מי
ה ה? זל דל שה י הנ ד. מי עלבה הוא נל של ה כש דל שה ר לנ בי חנ תש מי יון של לש על ך הה לל מל ה הנ ך זל לל אוי. ומל רה ן כה קה תש הוא ני של ד, כש עלבה ה נל דל שה לש
ל כה ן בש קה תש ני ד וש עלבה ה] נל עמשל הוא [ננ של כש כו ה'. של רמ ר בי של ה אמ דל יחנ שה רי תוב (בראשית כז) כש כה כו ה', של רמ ר בי של ה אמ דל שה הנ

מו. ר עי בי חנ תש יון מי לש על ך הה לל מל ז הנ אוי, אה רה יך לו כה רי צה ה של מנ

ה ין שורה אי ה של ינה כי שש ך - זו הנ לל אן. מל ים כה יוני לש ים סודות על ני וה ה גש מה ד - כנ עלבה ה נל דל שה ך לש לל ר, מל מנ ר אה זה עה לש י אל בי רנ
מות שה ה נש יאה יא מוצי הי רות, וש עמשות פי לנ יד וש הולי תו לש שש ם אי ג עי וי דנ זש ם ומי דה א אה שה ני ן של מנ זש א בי לה ה אל ן בה קי תנ הי ת לש יי בנ בנ

ר. חי אנ םא לש ל ד וש עלבה ה נל דל שה ך לש שום כה ה, ומי רות בה שש הנ לש

ה דל שה ל. לש לה הנ תש יא תי ת ה' הי אנ רש ה יי שה ר (משלי לא) אי מנ אל נל של מו  ת ה', כש אנ רש ה יי שה אי - זו  ך  לל ר, מל חי ר אנ בה דה
ל כה ה של דל ה. ייש שה דל ייש שה ה וש דל ייש שה שום של ה. מי רה ה זה שה אי ך מי רש מה שש ר (שם ז) לי מנ אל נל מו של ה, כש רה ה זה שה ד - זו אי עלבה נל
יון לה כי ה וש אה מש טג ן וש בה רש ל חג כה ה של דל ייש שה כו ה', וש רמ ר בי של ה אמ דל יחנ שה רי ר כש מנ אל נל מו של שות בו שורות, כש דג קש הנ כות וש רה בש הנ
ה זה גש לוש רה ת שה חנ תוב (שם ל) תנ כה זו, של ה הנ דל שה ד לנ עלבה הוא נל ים של מי עה פש ה לי זל ך הנ לל מל הנ ים בו, וש רויי בות שש רה ג וקש רל הל וש
ר הה טש ני ד של ך ענ שה חש נל ה אורו וש סל כנ תש ה מי זל ך הנ לל מל הנ ה. וש תה רש בי ש גש ירנ י תי ה כי חה פש שי גו' וש לוך וש מש י יי ד כי בל ת על חנ גו' תנ ץ וש רל אל

ה. לה עש מנ ר לש בי חנ תש ומי

ה דל שה םא שורות בנ ל דוש וש קה ך הנ לל מל ן הנ הוא מי ה הנ דל שה ד הנ רה פש ני שום של ש, מי םאש חםדל ל ר יר של עי שה ך הנ שום כה ומי
י גו'. כי וש ה  אה צה ה מש דל שה י בנ תוב (דברים כב) כי ז כה זו, אה ה הנ דל שה ד לנ עלבה נל הוא  של ה. וכש זל הנ ך  לל מל ן הנ כות מי רה בש זו  הנ

ר. אי בה תש ני מו של ה, כש דל שה בנ

ה אה ה. בה לה עש בנ ם ולש עולה ת לה ול ה מה מה רש גה ה, וש מה ה זגהמ יל בה טי הי ה, וש זל ש הנ חה נה ה בנ קה בש דש ני ם וש עולה ה לה וה ה חנ אה ה, בה אי םא רש ב
ר של ל אמ כה תו וש שש אי ם הוא וש יי רנ צש מי ם מי רה בש ל אנ ענ ינ ר (בראשית יג) ונ מנ אל נל מו של ה בו, כש קה בש דש םא ני ל ה וש תה לש עה ה וש דה יהרש ה וש רה שה

גו'. ל וש גנ תש יי ר ונ כה שש יי ן ונ יי ינ ן הנ תש מי יישש תוב? (שם ט) ונ ה כה ם, מנ עולה א נםחנ לה לו. בה

. יהה רל חמ יהה אנ נל בה ה ולש לה עש בנ ה ולש ים לה יוני לש ים על יי חנ ה לש תה כש ך זה שום כה קו בו, מי בש דש םא ני ה ל רה שה ם וש הה רה בש אנ שום של ומי
ה תה כש זה ה, של רה י שה יי יו חנ הש יי ן ונ ל כי ענ ם. וש תל רש ת בור נגקנ בל קל ל מנ אל ם וש תל בש צנ ל צור חג יטו אל בי תוב (ישעיה נא) הנ כה הו של זל
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יו הה ה  לה ן של ל כי ענ וש ים,  יי חנ ה בנ קה בש דש ני יא  ם. הי כגלה ן בש כי וש ה,  וה י חנ יי חנ יו  הש יי ונ ים  שי נה ל הנ כה תוב בש םא כה ל וש ם.  כגלה ם בש הל בה
ים. הנחניי

א תה פש תוסל

ה: יבה שי יש םאש הנ ח ר תנ ך פה כה הוא. וש ם הנ עולה יון בה לש על דול וש ה הוא גה מה ם. כנ עולה מו בה צש ת ענ ין אל טי קש מנ י של י מי רי שש אנ
בון שש הוא חל ה של אה גו'. מי ה וש רה י שה יי יו חנ הש יי תוב ונ כה ן. של טה דול - הוא קה הוא גה י של דול. מי ן - הוא גה טה הוא קה י של מי
ה אותו, בה רי וש יל אותו  די גש ן, הי טה בון קה שש הוא חל ע של בנ ין אותו. של טי קש ד הי חה ים אל ני שה ן הנ ה. קםטל נה תוב בו שה דול, כה גה

ים. ני תוב שה כה של

י הוא רי שש ל. אנ די גנ תש מי א לנ לה ין אל טי קש םא מנ ל ין, וש טי קש מנ י של מי א לש לה רוך הוא אל דוש בה קה ל הנ די גנ ינו מש אי ה של אי םא רש ב
י ק. מי סי פה ק יי סנ פה י של אן. מי ד כה ם. ענ עולה הה אותו  לוי לש עי דול בש ה הוא גה ה, כה זל ם הנ עולה בה מו  צש ת ענ ין אל טי קש מנ י של מי
יו יה קו חנ סש פה ים - יי לי טי ים בש רי בה ל דש ה ענ י תורה רי בש די ק בש פוסי י של ר, מי צונו לומנ ך. רש רי אה תש ר יי צי קי י של ר. מי צי קנ תש ר יי צי קי של
ים יי חנ הנ ר מי צי קנ תש ה - יי נוחה יך תוך מש רי אמ םא מנ ל ן וש מי אה ר בש צי קנ מש י של הוא. מי ם הנ עולה יהם בה ינו קנ די ה, וש זל ם הנ עולה ן הה מי
זו אות הנ ב בה כי ענ תש םא יי ל ה, וש לה ה של יאה רי קש ת הנ ר אל צי קנ "ף ולש לל אה טםף הה חש יך לנ רי ד, צה חה ר אל אומי י של ה. מי זל ם הנ עולה ל הה של
ל ה של יבה ישי אי בי יוחנ ר  בנ עון  מש י שי בי רנ לש ידו  גי הי ים של דושי חי הנ לו  [אי יו.  יהמה כו  רש אה תש יי ה  זל ת  ה אל עמשל ינ י של ומי ל,  לה כש

ה.] ע"כ התוספתא לה עש מנ

ים ני ע שה בנ של ה, וש לה עש מנ ה לש נה ים שה רי שש על ה, וש לה עש מנ ה לש נה ה שה אה ה. מי לה עש מנ ם לש ים כגלה יי חנ ם הנ ה. אותה רה י שה יי יו חנ הש יי ונ
אוי. רה יו כה ם הה ה, כגלה לה עש מנ לש

ר מנ ע אה בנ ם של אותה ה, ובש נה ה שה נה ר שה מנ אה ם של כגלה ה בש ה שונל ר, מנ בה דה ת סוד הנ ה אל אי םא רש עון, ב מש י שי בי ר רנ מנ אה
כםל ל הנ ל של לה כש ה - הנ נה ה שה אה ד. מי חה כםל אל א הנ לה ים? אל ני ע שה בנ ך של ר כה חנ אנ ה, וש נה ים שה רי שש על ה וש נה ה שה אה תוב מי כה ים, של ני שה
ל כה ל  של ר  תה סש ני הנ יון,  לש על הה ל  לה כש ני של ה,  נה שה ים  רי שש על ן  כי וש יום.  ל  כה בש כות  רה בש ה  אה מי ל  סוד של בש ד  חה אל כש כםל  הנ [נ"א 
ל ר של תה סש ני יון, הנ לש קום על מה ל מי לה כש ני רוך הוא של דוש בה קה חוד]. הנ יי ל הנ סוד של ה, הנ נה תוב שה ך כה שום כה ים. ומי רי תה סש ני הנ
ה, סוד נה תוב שה כה ך  שום כה ה. ומי נה ים שה רי שש ן על כי ל יום, וש ל כה כות של רה ה בש אה ל מי סוד של ה, בש אה מי ים בש רי תה סש ני ל הנ כה

ים. מי עולה ל לש יובי הנ ה וש בה שה חמ מנ ים הנ די רה פש םא ני ל חוד, של יי הנ

ל בה אמ ד,  חה אל חוד  יי כםל  הנ של ב  גנ ל  ענ ף  אנ וש ה.  לה עש מנ לש של ר  תה סש ני הנ ל  לנ כש מי או  יהצש וש דו  רש פה תש הי לו  לה הנ ים  ני שה הנ ע  בנ של
חוד יי ה, סוד הנ נה תוב שה ך כה שום כה ה. ומי לה עש מנ ך לש יהה כה םא הה ל ה של ים מנ כי רה ים ודש די דה ה צש מה כנ ים בש מי חמ רנ ין וש די ים בש די רה פש ני
ן כי ין  אי ה של מנ ים  כי רה ודש ים  די דה צש ה  מה כנ בש ים  מי חמ רנ וש ין  די בש ים  די רה פש ני לו  לה הנ ים  ני שה הנ ע  בנ של ים.  מי עולה לש ד  רה פש ני םא  ל של
ה, רה י שה יי יו חנ הש יי ים. ונ יי ים חנ אי רה קש ם ני כגלה ה. וש נה םא שה ל ים וש ני ם שה הל תוב בה לו כה לה ים הנ ני שה ע הנ בנ של ך בש שום כה ה. ומי לה עש מנ לש

ה. לה עש מנ מו לש יש קנ תש הי או וש רש בש ני ש, של מה יו מנ הה של

ן יוה כי וש ים,  ני ע שה בנ של ים וש לשי ן שש יהה בל ק, הוא הה חה צש יי ד  עלקנ נל ר  של אמ י כנ רי המ , של שוהה רש ה פי ני יהיא, הי י חי בי ר רנ מנ אה
ת עמקםד אל לנ א, מי יהה בה מםרי ר הנ הנ א? מי ן בה יי אנ ה. מי כםתה בש לי ה וש רה שה פםד לש סש ם לי הה רה בש םא אנ יהב תוב ונ כה ה, של רה ה שה תה ד, מי עלקנ נל של
בון שש חל אי כש דנ ה. ונ רה י שה יי יו חנ ם הה ד, הי עלקנ נל ה של עה שה ד הנ ענ ק וש חה צש ד יי נולנ יום של ים מי ני ע שה בנ של ים וש לשי ם שש אותה ק. וש חה צש יי

ד. עלקנ נל ד של ענ ק וש חה צש ד יי נולנ של ר, מי אי בה תש ני מו של יו, כש ים הה ני ע שה בנ של ים וש לשי יהא שש רי טש ימנ גי י"ו בש הש יי ונ

ינו מי יש ה לו  יעה ה הושי שה אות עה לה פש י ני כי ש  דה יר חה ה' שי לנ ירו  מור שי זש ר, (תהלים צח) מי מנ אה ח וש תנ י פה י יוסי בי רנ
רות פה ה הנ נה רש שנ יי תוב (שמואל-א ו) ונ כה רו אותו, כנ מש רות אה פה הנ ים של רי בי חמ רוהו הנ אמ ה בי זל סוק הנ פה שו. הנ דש רוענ קה וזש

ה. שה אות עה לה פש י ני ש כי דה יר חה ה' שי ירו לנ מור שי זש רו? מי מש ן אה ה הי ירה יזו שי אי ה. וש שה דה ה חמ ירה רות שי יו אומש הה ך, של רל דל בנ

יו, נה פה חות לש בה שש תי ה וש ירה ים שי רי ם אומש ם, כגלה עולה רוך הוא בה דוש בה קה א הנ רה בה ה של ל מנ כה ל, של כי תנ סש הי אן ייש לש כה
אי! דנ ה ונ זל ך  - כה זו  ה הנ ירה שי ת הנ ים אל רי יו] אומש ם [ד"א הה מה צש ענ ם מי הי ר של םאמנ ם ת אי ה. וש טה מנ ין לש ה בי לה עש מנ ין לש בי
רו [נ"א ן שה ה, הי לה עש מנ מוהו לש שה ם וש יהל לי ל עמ קנ שש רון ני אה הה ן של יוה כי ן. וש בה ל גנ יהה ענ רון הה אה לו, הה ל אי בה יון. אמ לש הו סוד על זל של
רו מש םא אה ל וש ם  עולה ל הה רות של פה ר הנ אה שש ך  רל דל גועות כש יו  רון, הה אה ן הה הל ל מי טנ נש ני ן של יוה י כי רי המ ה, של ירה בו] שי כש םא שה ל

ר. מי זנ ן לש ה אותה שה ן עה בה ל גנ ענ רון של אה הה אי של דנ ה. ונ ירה שי

א לה ל. אל לה ד כש וי ר דה מנ םא אה אן ל כה מור, וש זש ד מי וי דה ד או לש וי דה מור לש זש תוב מי כםל כה ר, ובנ אי בה תש ני נו, וש רש אנ י בי רי מור. המ זש מי
ירו ז שי אה ר, וש פה עה ן הל ל מי אי רה שש ת יי רוך הוא אל דוש בה קה ים הנ יהקי ן של מנ זש ר אותו בי מי זנ ש לש קםדל ה רוחנ הנ ידה עמתי מור, של זש מי

ם. עולה א הה רה בש ני יום של ה מי רה מש אל םא נל זו ל ה כה ירה י שי רי המ ש. של דה ז הוא חה ש. אה דה יר חה ה' שי לנ

א תה פש תוסל

זו, ה הנ שה רה פה ת הנ ע אל מנ ם שה ר אי ר מנ םאמנ ר לו, י מנ יהיא. אה י חי בי ת רנ אות אל רש ך לי לנ ה הה הודה י יש בי ן רנ י בל י יוסי בי רנ
ך כה א, של בה ם הנ עולה ים בה יקי די צנ ל הנ ם של קה לש י חל רי שש ר, אנ מנ ה. אה מה שה נש ן הנ ינ נש עי בש שוהה  רש פי א של תה יש רנ בה י הנ לי עמ רו בנ מש יך אה אי
נות יה עש ים מנ חי ם פותש יי מנ רםב הנ - מי ים אותו  מי סותש ב של ל גנ ף ענ אנ ם, של יי ל מנ דול של ן גה יה עש מנ ם כש בה לי יא בש ה הי תורה הנ

ר. בל ל עי כה ים לש עי נובש של

בון שש חל ס בש נה כש ם ני דה אה ין גוף הה ם אי עולה זו, לש ה הנ שה רה פה בנ ך  ר לש י אםמנ ני ה. אמ תה הוב אנ י, אה י יוסי בי ע, רנ מנ שש םא תי ב
ן. דל ן עי גנ ים בש רובי כש ה הנ ים לה ני נותש ן של ימה ס סי קה נש ה פי מה שה נש ה הנ אל רש תנ ד של ה, ענ ל ינד דומה ים ענ יקי די צנ הנ
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ה קומה מש לי עמלות  לנ ת  כל יא הולל הי ם,  שה לש ת  סל נל כש ני של ר  חנ אנ ה,  מה שה נש הנ ה  ני הי של י  תי עש מנ שה י  ני אמ י,  יוסי י  בי רנ ר  מנ אה
ה לו אה רש ה, ומנ ל ינד דומה גוף ענ רופוס הנ פוטש ית אל עמשי ס, ננ ני כה תי ה וש לל עמ תנ ם של ל קםדל בה ה. אמ טה מנ ת לש דל רל םא לה ל ה, וש לה עש מנ לש

מות. אות עולה ע מי בנ רש ר אנ כה ל שה בי קנ אוי הוא לש רה של

ל בה ן. אמ דל ן עי גנ יהה בש לל ים עה יזי רי כש מנ שום של ם, מי ענ קםדל ה יודי י דומה רי המ ר, של מנ ר אה זה עה לש י אל בי ה רנ ני יהיא, הי י חי בי ר רנ מנ אה
ה. י דומה די ל יש ים ענ יקי די צנ ל הנ ק של תל פל יסו בנ ני כש הנ גוף לש ל הנ ת ענ רל ס, חוזל קה נש ה פי ים לה ני נותש ן של מנ זש בי י - של תי עש מנ ך שה י כה ני אמ
ע בנ רש ל אנ סוף של כי ה הנ ה? זל דל שה ף הנ סל ה כל ה זל י. מנ ני מל ח מי ה קנ דל שה ף הנ סל י כל תי תנ י נה ני עי מה ה לו שש תה ם אנ ך אי תוב אנ כה הו של זל

ה. שה ירג ים לו לי ני נותש מות של עולה אות הה מי

יק] ה הוא [רי ר, מנ פה הוא עה י של ר: מי יהה אומי ה, הה יבה שי יש י הנ אשי רה מי זו  ה הנ שה רה פה הנ ענ  יהה שומי ף הה ב יוסי רנ של כש
גו'. ר ה' וש הנ ה בש לל עמ י ינ תוב (תהלים כד) מי כה הו של י יהקום? זל ה ומי כל זש י יי ה? מי זל ה לה זוכל

ף. סל כל ת הנ רםן אל פש על ם לש הה רה בש קםל אנ שש יי רון ונ פש ל על ם אל הה רה בש ע אנ מנ שש יי תוב, ונ כה ה של ה מנ אי םא רש א, ב בה י אנ בי ר רנ מנ אה
אות נה המ ונ מות  אות עולה ע מי בנ רש אנ  - ף  סל כל ל  קל אות של ע מי בנ רש אנ ים.  סופי כי וש מות  ם עולה הי דול של גה הנ סוף  כי הנ הו  זל

יהדו. ה בש ין מוחל אי ה, וש לה עש ל מנ ם של יי לנ ירושה ם וי יי מנ י שה עמרי ל שנ עמבםר כה ינ ר, של מנ ן אה מה חש ב ננ ר - רנ סםחי ר לנ ים. עםבי סופי כי וש

ם תה בורה חמ ים בנ יקי די צנ ר הנ אה ם שש ה עי נה מש ני תו. וש שש ה אי רה ת שה ם אל הה רה בש ר אנ בנ ן קה י כי רי חמ אנ תוב, וש ה כה ה מנ אי םא רש ב
ל ים ענ ני מג ה ומש י דומה ידי ים בי תובי כש ם של ל אותה נו, כה דש מנ ך לה ק, כה חה צש י יי בי ר רנ מנ ה. אה י דומה די ל יש ה ענ נל מג מש ל הנ ק של תל פל מי
נםם יהי גי דו בנ םאבש י ק, של תל פל ל יהדו בנ ים ענ תובי ם כש ינה אי ים של עי שה רש ר. אוי לה פה י עה ני יות שוכש חמ הנ יד לש תי עה ן של מנ זש יהדו, יהקומו לי

ר. עד כאן תוספתא פל סי תוב בנ א כה צה מש ני ל הנ ך כה מש ט ענ לי מה יא יי הי ת הנ עי ר (דניאל יב) ובה מנ אל ה נל ל זל ענ ים, וש מי עולה לש

זהר:

ת חנ יא תנ הי ש, וש דה יא חה ה זו הי ירה אן שי כה ש, וש מל שה ת הנ חנ ש תנ דה ל חה ין כה תוב (קהלת א) אי יהיא, כה י חי בי ר רנ מנ אה
י שום כי ם? מי ענ טנ ה הנ ש. מה מל שה ת הנ חנ ש תנ דה ז ייש חה אה ה. וש נה בה לש יא? זו הנ י הי יא, ומי ש הי מל של ת הנ חנ י תנ רי המ ש, של מל של הנ
ת י? אל ת מי ה לו, אל יעה שו. הושי דש קה רוענ  וזש ינו  מי יש ה לו  יעה תוב הושי כה ה של אות? זל לה פש ני ם הנ י הי ה. ומי שה אות עה לה פש ני
אי דנ ינו, ונ מי יש ה לו  יעה םאל. הושי מ שש ין ובי יהמי ה בש כה מש סש ם ני הל בה שום של זו, מי ה הנ ירה שי ת הנ ה אל רה מש אה ה של גה רש דנ ה הנ אותה
ה ש מנ דה ילה חה הש ז יי אה ר, וש פה עה ן הל רו מי עורש תש יי ם וש י עולה תי יהקומו מי ן של מנ זש י? בי תנ ה. מה זל מור הנ זש מי ל הנ ה של גה רש דנ ה הנ אותה לש

ה. זל ם הנ עולה ה בה עמשה םא ננ ל של

ה ירה שי ר הנ מי אה ז תי ל, אה אי רה שש יל יי בי שש ם בי עולה מות בה קה רוך הוא נש בה דוש  קה ה הנ עמשל ינ ן של מנ זש ר, בי מנ י אה י יוסי בי רנ
ילה הש םא יי ל ם, של לי יום שה קי ם בש עולה הה ש  די חנ תש יי וש ם  עולה ל הה ים של תי מי ר הנ פה עה ן הל מי רו  עורש תש יי ך  ר כה חנ י אנ רי המ זו], של [הנ
הוא ם של עולה הה ש מי חה נה עמבםר הנ ינ ם, וש עולה ה בה יתה ת ומי רי ש] [נ"א כה חה נה הנ שום של ם, מי עולה ט בה ת שולי ול מה הנ ה של לה חי תש בנ [כש

יו. נה כו פה שש חש נל ם וש עולה א הה מה טש ני כםל, וש ם לנ עולה ת בה ול ם מה רנ ם] גה רנ גה

פו לש תוב (איוב ט) חה כה ה? כנ יבה אי ה וש ה זל ה. מנ שה אי ין הה ך ובי ינש ית בי שי ה אה יבה אי תוב (בראשית ג) וש ה, כה אי םא רש ב
דות זו רה פש ינות ני פי יות וסש ני ייש אר דול, וש גה יהם הנ תוך הנ טות בש שוטש ינות מש פי יות וסש ני ה אר מה ה כנ ני הי ה. של בל יות אי ני ם אר עי

ה. בה יות אי ני אות אר רה קש ן, ני תוכה ט בש ה שה זל ש הנ חה נה הנ יות של ני אר ן הה אותה זו. וש מי

לות. זה ים ומנ בי ת כוכה י עמבודנ די ים עובש מי ר ענ אה לו שש - אי עמך  רש ין זנ ת ה'. ובי אנ רש ה יי שה ה - זו אי שה אי ין הה ך ובי ינש בי
תוב כה ם, של עולה ן הה ר אותו מי עי בנ יד לש תי עה רוך הוא של דוש בה קה ה הנ םאש - זל ך ר שופש ל. הוא יש אי רה שש לו יי ה - אי עה רש ין זנ ובי

ץ. רל אה ן הה יר מי עמבי ה אנ אה מש טג ת רוחנ הנ אל תוב (זכריה יג) וש כה ח, וש צנ נל ת לה ול מה ע הנ לנ (ישעיה כד) בי

הוא םא"ש, של ר יים בה קנ תש יי םא"ש, של ילה ר הש ם יי עולה ז הה י אה רי המ ים, של תי מי רו הנ עורש תש יי של םא כש ב יד לה תי עה ה לל םאש - זל ר
ך ש נושי חה נה אותו הנ יום, וש קי ינו בש אי ב וש קי הוא עה ת של עי ה, כה זל ם הנ עולה ה בה ב - זל קי נו עה שופל ה תש תה אנ יון. וש לש על ם הה עולה הה

יות. רי בש י הנ ני יך פש שי חש ם ומנ עולה ת הה אל

ן אותה יים בש קנ תש הי מו לש יש תנ סש הי ן של יוה יונות, כי לש על גות הה רה דש ם הנ אותה דו בש מש עה או וש רש בש ם ני דה ל אה ים של יהמי ה, הנ אי םא רש ב
יים, קנ תש הי לש ה  גה רש ין דנ ה אי אה לש הה וה אן  כה גו'. מי וש ה  נה ים שה עי בש ם שי הל בה ינו  נותי י שש מי יש תוב (תהלים צ)  כה גות, של רה דש הנ

יו. םא הה ל ם כש הי ן, וש ול אה ל וה מה "ם עה בה הש רה ך וש שום כה ומי

י יי י חנ ני י שש מי ה יש לל אי ן וש כי ה, וש רה י שה יי יו חנ הש יי ר ונ מנ אל נל מו של מו, כש יש קנ תש הי יו וש ים הה יקי די צנ ל הנ ים של יהמי ם הנ ל אותה בה אמ
ר זנ חה א של לה אל? אל עי מה שש יי י  יי י חנ ני תוב (בראשית כה) שש כה אל, של עי מה שש יי בש תוב  ם כה גנ ך  ר, כה םאמנ ם ת אי וש ם.  הה רה בש אנ

יו. הש יי יו ונ יהמה א בש רה ן קה ל כי ענ ה, וש שובה תש בי

בון שש ר חל מנ אל י נל רי המ ם, של עולה שות הה ל נש כה יו בש םא הה ה ל מו זל ר, כש מנ א אה בה י אנ בי ע. רנ בנ רש ינת אנ רש קי ה בש רה ת שה מה תה ונ
ל כה ה בש רה מו שה ה כש תה יש םא הה ל אות של רש הנ א לש לה ה. אל רה בש קש יא ני בו הי קום של מה אותו הנ ם וש עולה ה בה יומה קי יהה וש נותל יהה ושש יהמל

ם. עולה שות הה נש

ת אות אל רש הנ א לש ה בה ם - זל ר שה בי קה תי יהם ונ רש ם מי ת שה מה תה תוב (במדבר כ) ונ כה יהם, של רש ה מי ני ר הי םאמנ ם ת אי וש
מו כש ה  תה יתה מי ר בש מנ אל םא נל ל ל בה יהם. אמ רש כות מי זש א בי לה ל אל אי רה שש יי בש כו  לש םא הה ם ל יי מנ י הנ רי המ ל, של אי רה שש ל יי ם של חונה רש סי

ה. רה שה ר בש מנ אל נל של
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רוהו אמ ה בי זל סוק הנ פה לו. הנ םאכי ת י עי ך בה יי רנ שה ים וש ן חורי ך בל כי לש מנ ץ של רל יך אל רי שש ח, (קהלת י) אנ תנ ה פה הודה י יש בי רנ
ל ת כה ענ דנ ה לה ם תורה הל ן לה תנ נה הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ל של אי רה שש ם יי יהל רי שש אנ ל בו, של כי תנ סש הי לש נו  לה ל ייש  בה ים, אמ רי בי חמ הנ

ר. אי בה תש ה ני י זל רי המ ים, ונ יוני לש ם סודות על הל לות לה גנ רות ולש תה סש ני ים הנ כי רה דש הנ

בות אה הה ה מי כה רש בה תש הי כות של רה בש ל הנ כה ה  ין לה מי זש מנ ה  לה של ך  לל מל הנ שום של ים, מי יי חנ ץ הנ רל אל ץ - זו  רל אל יך  רי שש אנ
יא מוצי ל של יובי ן הנ ים, בל ן חורי הוא בל יד, וש מי כות תה רה יהה בש לל יק עה רי הה ד לש הוא עומי א"ו, של ל וה סוד של ים, הנ יוני לש על הה
כםל הנ ה, וש חה שש ן מי מל ל של כה אור וש ל הה כה ים וש יי חנ ל הנ ת כה יד אל מי יא תה מוצי יון של לש על ם הה עולה ן הה רות, בל חי ים לש די עמבה ת הה אל

ץ. רל י"ך אל רי שש ך אנ שום כה ל, ומי ראי שש י יי כםרי י בש ני ר (שמות ד) בש מנ אל נל מו של זו, כש ץ הנ רל אה ה לה זל כור הנ בש ן הנ בי יענ הנ פי שש מנ

םא יון ל לש על ם הה עולה הה וש זו  ה הנ תונה חש תנ ץ הנ רל אה הה , של רוהה אמ בי של מו  ר, כש ענ נה ך  כי לש מנ ץ של רל אל ך  י לה ר אי מנ אל נל ה של ומנ
רוהה - אוי אמ בי מו של ר, כש ענ א ננ רה קש ני ך של לל מל אותו הנ כםל מי הנ ה, וש לה רש עה ל הה ה] של לה עש ל מנ טון [של לש תוך שי א מי לה ים אל קי יונש

ך. ינםק כה ה לי יכה רי צש ץ של רל אל לש

עו נש מש ני ים של מי עה פש ל הנ כה ים, וש דועי ים יש תי עי כות לש רה ל בש נוטי של ק כש לום, רנ מו כש צש ענ ין לו מי ה אי זל ר הנ ענ ננ ה, הנ אי םא רש ב
ה מה כנ עוד, בש זו. וש ה הנ עה שה ינםק בנ יך לי רי צה ם של עולה נו. אוי לה מל עות מי נה מש כות ני רה בש הנ ת, וש כל של חש נל ה וש נה בה לש ה הנ מה גש פש ני נו, וש מל מי

ך]. ר [כה אי בה תש ני ה, וש עמשה ננ ין וש די יים בש קנ תש כםל מי הנ נו, של מל ק מי ם יוני רל ה טל זל ם הנ עולה דון הה ים ני יני די

ש חה נה הנ י אותו  די יש ל  ענ ה  תה יתה ה מי תה יש םא הה ל שום של ע - סוד הוא, מי בנ רש ינת אנ רש קי ה בש רה ת שה מה תה ה, ונ אי םא רש ב
ם הל ם לה רנ גה יום של ם מי עולה י הה ני בש תו  מי ל יהדו  ענ ם, וש הל ט בה שולי ם של עולה י הה ני ר בש אה שש מו  כש ה  ט בה לנ םא שה ל תון, וש לה עמקנ
י ל פי יהם ענ רש מי תוב בש םא כה ה ל ינה כי שש בוד הנ שום כש י ה'. ומי ל פי ם ענ הל תוב בה כה יה"ם, של רש רם"ן ומי המ אנ "ה וש מםשל ט לש רה ם, פש דה אה

ה'.

ע, בנ רש ינת אנ רש קי ר. בש חי י אנ די ל יש םא ענ ל יון, וש לש סוד על ע בש בנ רש ינת אנ רש ל קי סוד של ע. הנ בנ רש ינת אנ רש קי תוב בש ה כה רה שה ל בש בה אמ
ינד ה בש תה יתה ה מי תה יש םא הה ן ל ל כי ענ בות, וש אה ם הה ך עי לל מל ד הנ וי ר דה בי חנ תש הי רון. של בש יא חל ע, הי בנ רש ינת אנ רש קי ש. בש חה נה םא בש ל וש

ע. בנ רש ינת אנ רש קי א בש לה ר אל חי אנ

םא ל ן של יוה כי ם.  עולה בה ם  דה אה יים הה קנ תש יונות, מי לש על גות  רה דש בי מו  יש קנ תש ם הי דה אה ל  ים של יהמי הנ ר  של אמ ה, כנ אי רש םא  ב
ז אה וש ת.  ול מה ה הנ שורה ה  בה של זו  ה הנ גה רש דנ ים לנ בי רי קש ד של ה, ענ טה מנ ים לש די יורש וש ים  אי יונות, יוצש לש על גות הה רה דש יים בנ קנ תש מי
א. מי ר טה אה שש ני גוף וש ת הנ א אל מי טנ ה, ומש מה שה נש ת הנ לל נוטל ת וש חנ ם אנ ענ פנ ם בש עולה ה הה סה טה ה, וש מה שה נש יא הנ הוצי שות לש ת רש לל נוטל

ה. אה מש ם טג הל ה בה רה אמ שש םא ני ל או וש מש טש םא ני ל ים של יקי די צנ י הנ רי שש אנ

ם ים כגלה קי דנ ים הנ בי כוכה ל הנ כה , של יענ קי רה ש הה חנ הוא נש יק, וש הי בש ד מנ חה ך אל רל ר דל שה קש יענ ני קי רה ע הה צנ מש אל ה, בש אי םא רש וב
ר. תל סי בנ ם של עולה י הה ני י בש עמשי ל מנ ד] ענ צנ ים [בנ ני מג ם מש הי ים, וש לי י תי לי ים בו תי די עומש ים בו וש שורי קש

ם, דה ה בו אה תה פנ תש הי מון של דש קנ יון הנ לש על ש הה חה נה ה הנ זל ם מי עולה אות לה ין יוצש י די כי אמ לש בוצות מנ ה קש מה ה כנ ת זל מנ גש דג כש
ל יוענ של סי הנ ה, וש לה עש מנ לש ים אותו מי עי יש סנ ר - מש הי טה הי ם לש דה א אה ך, בה שום כה ם, ומי עולה י הה עמשי ר מנ תל סי ים בש ני מג ם מש כגלה וש

דוש. א קה רה קש ני ר וש מה שש ני יף אותו וש קי בו מנ רנ

ים בי סובש ומש ים בו  ים] שורי בי ם [סובש כגלה ים לו, וש ני מש דנ זש ל אורות מי ילות של בי ה חמ מה א - כנ מי טה הי ם לש דה אה א הה בה
ר (ויקרא יג) מנ אל נל מו של א, כש מי א טה מי יו טה נה פה ים לש יזי רי כש ים ומנ כי ם הולש כגלה א. וש מי א טה רה קש ני ים אותו, וש אי מש טנ אותו ומש

ם. עולה ל הה ים של עמשי ה מנ מה כנ ים בש רי תה סש ני י וש מוני דש קנ ש הנ חה נה אותו הנ ים בש שורי ם קש כגלה א. וש רה קש א יי מי א טה מי טה וש

ע, שה רה ם הה עה לש בי ל אותו  י ענ ני הנ מי ק, תש חה צש י יי בי ר רנ מנ לוד. אה יהא לש רש בל טש ים מי כי יו הולש י הה י יוסי בי רנ ק וש חה צש י יי בי רנ
ם ם, כגלה עולה ל הה ים של שי חה י נש יני ל מי כה ד - של חה נו סוד אל דש מנ אן לה כה ה, וש אה מש טג ד הנ צנ יו מי ע הה שה רה י אותו הה עמשי ל מנ כה של
ם עולה ל הה ים של פי שה כש ל הנ ך כה שום כה ת. ומי מל זםהל ה מש אה מש הוא רוחנ טג י, של מוני דש קנ ש הנ חה נה אותו הנ ים מי אי יוצש ים וש שורי קש

א. מה טש ה הוא ני ני ה, הי זל ך לה שה מש ני י של ה. ומי זל ד הנ צנ ן הנ ים מי אי ם יוצש כגלה ים], וש בי רנ קש ענ ים [וש שי חה ה נש זל ם הנ שי ים בנ אי רה קש ני

מו כש ינו,  ני שה י  רי המ ה. של אה מש טג ל רוחנ  ד של צנ הנ יו אותו  לה עה שםך  מש לי י  די כש א  מי טה הי לש ה  רוצל א של לה אל םא עוד,  ל וש
ה לה עש מנ לש ה מי שה דג יו קש לה ך עה ה - מושי שה דג קש ד הנ צנ ר בש עורי ם הוא מש ה. אי לה עש מנ לש יו מי לה ך עה ם מושי ך גנ ם - כה דה אה ר הה עורי מש של
ה ל מנ ר ענ מנ אל י נל רי המ א. של מה טש ני וש ה  אה מש טג הנ יו רוחנ  לה עה ך  מושי ך  ה - כה אה מש טג ד הנ צנ ר בש עורי ם הוא מש אי ש. וש די קנ תש ומי

ים אותו. אי מש טנ א - מש מי טה הי ם לש דה א אה ינו, בה ני שה של

ל כה א בש מה טש יהה ני יון, הה לש על הה ש  חה נה אותו הנ ה מי אה מש טג יו רוחנ  לה עה שםך  מש י לי די ע, כש שה רה ם הה עה לש ך אותו בי שום כה מי
יו פה שה ה כש שה ז עה אה ה, וש אה מש יו רוחנ טג לה שםך עה מש לי א וש מי טה הי י לש די ישות כש י אי עמשי ה מנ מה ה עי יהה עושל הה תונו, וש ם אמ ה עי לה יש לנ

יו. עמשה ומנ

ת יא אל םאשו, ומוצי ת ר ענ אל קורי יו, וש נה פה ר אותו לש קושי ים, וש שי חה ם נש אותה ש מי חה ל נה יהה נוטי יו הה עמשה ית מנ אשי רי וש
ש חה נה םאש אותו הנ ת ר ל אל ך נוטי ר כה חנ ת. אנ חנ ת אנ טםרל נו קש מל ה מי עושל כםל, וש ף הנ שורי ים וש דועי ים יש בי ל עמשה נוטי שונו, וש לש

ת. רל חל ת אנ טםרל נו קש מל ה מי עושל ים, וש די דה ה צש עה בה רש אנ ענ אותו לש קורי וש

אות מי יו רוחות טש לה עה ך  שנ מה ד של ענ ים,  רי חי אמ ים  עמשי ה מנ עושל וש ים  בורי ר די יהה אומי הה וש ד,  חה אל גול  עי ה  עושל וש
ם שה . מי יענ קי רה ל הה ש של חה נה ד אותו הנ צנ ים מי עי ם יודש הי ה של י מנ פי ים כש עמשי ם מנ הל ה בה עושל יך, וש רי צה ה של יעות לו מנ ומודי
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י.  מוני דש קנ ש הנ חה נה אותו הנ יו רוחנ מי לה ך עה שנ מה ד של יו, ענ פה שה כש יו ובי עמשה מנ ך בש שנ מש ני

ים. שי חה את נש רנ קש ם לי ענ פנ ם בש ענ פנ ך כש לנ םא הה ל תוב, וש ך כה שום כה ים. ומי מי סה ים וקש פי שה יעות וכש די ענ יש יהה יודי אן הה כה ומי
ש. חה נה א בש לה ינו אל כםל אי ית הנ אשי ך רי ר כה חנ אנ ר, וש אי בה תש ני מו של ה הוא כש אה מש טג ש בנ שםרל הנ ר וש קה עי הה אי. וש דנ ים ונ שי חה נש

א בה של נו, מי דש מנ ך לה ר לו, כה מנ ים? אה שי נה א בש לה ים אל אי צה מש םא ני ים ל מי סה ים וקש פי שה י כש יני ל מי ה כה מה י, לה י יוסי בי ר רנ מנ אה
ק. חה צש י יי בי רנ ק לש שנ נה י וש י יוסי בי א רנ אי! בה דנ ה ונ ך זל ר, כה מנ ה. אה לה עש בנ םא בש ל ה וש יל בה טי א. הי מה ה זגהמ יל בה טי ה, הי וה ל חנ ש ענ חה נה

ת. עי א כה לה י בו, אל יתי כי םא זה ל ה וש זל ר הנ בה דה ל הנ י ענ תי לש אנ ים שה מי עה ה פש מה ר, כנ מנ אה

ל בה יו. אמ בי אה ר לו, מי מנ ם? אה ד אותה מנ קום לה ה מה יזל אי ם, מי עה לש ע בי יהדנ ה של ל מנ כה לו וש לה ים הנ עמשי מנ ל הנ ר לו, כה מנ אה
ם ים הי רי הה ם הל אותה בש שום של ים, מי מי סה י קש יני ל מי כה ים וש פי שה כש ל הנ ד כה מנ ם, לה דל ץ קל רל יא אל הי ם, של דל י קל רי רמ ם הנ אותה בש
ל אות של לה שש לש שנ ים בש שורי ם קש הי ם, וש יי מנ שה ן הנ הוא מי רוך  בה דוש  קה ם הנ יל אותה פי הי "ל של אי זה עמ ונ "א  זה ים עמ כי אה לש מנ הנ
ב ך מואה לל ק מל לה י בה ני חי נש ם ינ רה ן אמ ר מי מנ אל נל מו של ם, כש עה לש ענ בי יהה יודי ם הה שה ם. ומי דה י אה ני בש ים לי פי שה ים כש יעי ל, ומודי זל רש בנ

ם. דל י קל רי רמ הנ מי

ד צנ ר לו, הנ מנ יו? אה נה ר פה בה דש מי ל הנ ת אל יהשל ים ונ שי חה את נש רנ קש ם לי ענ פנ ם בש ענ פנ כש ך  לנ םא הה ל תוב וש י כה רי המ ר לו, ונ מנ אה
ל גל עי ת הה ל אל אי רה שש י יי ני שו בש עה של ר, כש בה דש מי ת בנ טל שולל ה של אה מש יא רוחנ טג ה הי לה עש מנ לש ה של אה מש טג רוחנ הנ א מי בה תון של חש תנ הנ

םא יהכםל. ל ל, וש אי רה שש ת יי עמקםר אל ל לנ יוכנ י של די יו, כש פה שה ת כש ה אל שה כםל עה תון. ובנ חש הוא תנ מו, של א עי מי טה הי י לש די כש

ל בה ה. אמ פל ה יה א - זל מה ה זגהמ יל בה טי ה הי וה ל חנ א ענ ש בה חה נה ר הנ של אמ כנ ה, של אשונה רי תה בה רש מנ אה ה של י, מנ י יוסי בי ר רנ מנ אה
ם הל ה מי קה סש ה, פה לו תורה בש ל קי אי רה שש יי של א. וכש מה זגהמ ם הנ הל ה מי קה סש י, פה יננ ר סי ל הנ ל ענ אי רה שש דו יי מש ר עה של אמ כנ ינו, של ני י שה רי המ

א. מה זגהמ ם הנ הל ה מי קה סש םא פה ה, ל תורה לו הנ בש םא קי ל כו"ם של י ענ די ים עובש מי ענ ר הה אה ל שש בה א. אמ מה זגהמ הנ

ה תורה םאת הנ ז תוב (דברים ד) וש כה ים, של רי כה זש א לנ לה ה אל נה תש םא ני ה ל תורה ה, הנ אי םא רש ל ב בה ! אמ תה רש מנ ה אה ר לו, יהפל מנ אה
ה. תורה וות הנ צש מי טורות מי ים פש שי י נה רי המ ל. של אי רה שש י יי ני י בש ני פש ה לי ם מםשל ר שה של אמ

ר א יותי מה זגהמ ת הנ יד אל רי פש הנ ה לש של ה קה שה אי הה או, ומי טש חה ר של חנ ה אנ אשונה רי מו בה ן כש תה מש זגהנ רו לש זש ם חה כגלה עוד, של וש
ד צנ אות מי ים בה שי נה י הנ רי המ ים. של רי בה גש ר בנ של אמ ר מי יותי זו  א הנ מה זגהמ ים ובנ פי שה כש ים בי שי נה או  צש מש ני ך  שום כה ר, ומי בל גל הנ מי
ד צנ אות מי בה שום של ר, מי אי בה תש ני מו של ים, כש רי בה גש בנ ר מי ם יותי הל ק בה בה דש ה ני זל ד הנ צנ הנ ה, וש של קה ין הנ די בוקות בנ םאל ודש מ שש הנ

ינו. ר מי חנ ך אנ הולי ק וש בה דש כםל ני הנ ה, וש של קה ין הנ די הנ

ה. אה מש ל טג יו רוחנ של לה יך עה שי מש הנ י לש די ה כש אשונה רי א בה מה טש יהה ני ם הה עה לש בי י - של תי רש מנ אה מו של ך הוא כש כה ה של אי םא רש ב
ן מנ זש אותו הנ ה, ובש אה מש ל טג רוחנ של ת בש קל בל דש ני שום של ה, מי נה מל ר מי מי שה הי ם לש דה אה ה ייש לש תה אה מש י טג ימי ה בי שה אי ה הה מו זל כש
ה ל מנ כה ן לש ל כי ענ ה, וש מה ה עי ה שורה אה מש י רוחנ טג רי המ ר, של חי ן אנ מנ זש בי ר מי ה יותי יהדה יחו בש לי צש ים - ינ פי שה ה כש עמשל יא תנ ם הי אי
ר מנ אה ה וש ם תורה הל ן לה תנ רוך הוא נה דוש בה קה הנ ל של אי רה שש ם יי יהל רי שש . אנ יהה לל ב אי רי קה י של ן מי כי ל של א, כה מה טש ת - ני בל רל קה תש מי של

י ה'. ני ה אמ תה וה רש לות על גנ ב לש רנ קש םא תי ה ל תה אה מש ת טג דנ ני ה בש שה ל אי אל ם (ויקרא יח) וש הל לה

רוחנ ה, של אה ד בה צנ אותו הנ ה מי ני הי ר לו, של מנ ש? אה חה א נה רה קש ה ני מה עופות לה י הה צופי פש צי ל בש כי תנ סש מי י של ר לו, מי מנ אה
ין אי ם, וש עולה אות לה ש ובה חה נה ים בנ בוקי ה דש אה מש ל רוחנ טג כה ם. וש עולה ים בה רי בה יענ דש הוא ומודי עוף הנ ל הה ה ענ ה שורה אה מש טג
ן מי ירו  עמבי הנ לש הוא  רוך  בה דוש  קה יד הנ תי עה ן של מנ זש ד הנ כםל ענ ם הנ א עי צה מש ני י הוא  רי המ ם, של עולה בה נו  מל ל מי צי נה יי י של מי
גו'. ים וש ני ל פה ל כה ענ ה מי עה מש ים די להי ה ה' אל חה ח ומה צנ נל ת לה ול מה ע הנ לנ תוב (ישעיה כה) בי כה ר, של מנ אל נל של מו  ם, כש עולה הה

גו'. ץ וש רל אה ן הה יר מי עמבי ה אנ אה מש טג ת רוחנ הנ אל תוב (זכריה ג) וש כה וש

ס ננ כש ן ני כי ם לה קםדל מי שום של ם, מי יו שה צונו הה בו ורש לי ן, וש ימה ה סי רה עה מש ה הנ אותה ע בש ם יהדנ הה רה בש ר, אנ מנ ה אה הודה י יש בי רנ
ח לו תנ פש ני ל, וש כי תנ סש הי מותו וש ה דש אה א רה לה יו? אל ם הה הי ענ של יהה יודי ן הה יי ננ ם. ומי ים שה מוני ה טש וה חנ ם וש דה ת אה ה אל אה רה ם וש שה לש

לו. צש ת אל דל ה עומל תה יש ם הה דה ל אה מות של ה דש אותה ם, וש ן שה דל ן עי ל גנ ד של חה ח אל תנ פל

ה עה שה ה בש ני הי שום של ים, מי מי עולה ה לש יתה מי צול מי ני ינו  ם, אי דה ל אה של מותו  דש ל בי כי תנ סש מי י של ל מי ה, כה אי םא ורש וב
מותו ה דש אה רה ל בו וש כי תנ סש ם הי הה רה בש ל אנ בה ת. אמ ן מי מנ זש אותו הנ ם, ובש דה ת אה ה אל ם, הוא רואל עולה ן הה ק מי לי תנ סש ם מי דה אה של
בו לי הוא, וש קום הנ מה דורו בנ מש ם לי הה רה בש ה אנ וה אנ תש ז הי ק. אה ד דולי חה ר אל ני ה, וש רה עה מש יר בנ אי מי אור של ה הה אה רה יים, וש קנ תש הי וש

ה. רה עה מש יד בנ מי יו תה צונו הה ורש

ה רה עה מש ת הנ ש אל קי םא בי ש, ל קי בי של י כש רי המ ה, של רה שה ר לש בל ש קל קי בי ן של מנ זש ה בי מה כש חה ה בש שה ם עה הה רה בש ת אנ עי ה, כה אי םא רש ב
י. נה פה לש י מי תי ה מי רה בש קש אל ם וש כל מה ר עי בל ת קל זנ חג י אמ נו לי ר, תש מנ א אה לה ם, אל הל ד מי רי פה הי ה לש רוצל ר של מנ םא אה ל ן, וש מנ אותו זש בש
ר לו מנ םא אה ם ל הה רה בש אנ ת. וש י חי ני תוך בש ב בש רון יםשי פש על תוב וש כה ם, של יהה שה ם - הוא הה יהה שה םא הה רון ל פש על ר של םאמנ ם ת אי וש

בשאותהה שהעהה כשלום.

ה צה ם רה הה רה בש אנ של ך  תש עש דנ ה בש י עולל כי גו'. וש ת וש י חי ני ל בש ר אל בי דנ יש תוב ונ כה מו של ר, כש מנ ם אה הל ר לה מנ אה ה של א מה לה אל
ה. מה כש חה ה בש שה א עה לה ם? אל הל מה ה עי תה יש תו הה שוקה תש ים, או של אי מי טש ין הנ ם בי יהל יני ר בי בי קה הי לש

ף יא - אנ הי ה הנ רה עה מש יו בנ צונו הה תו ורש שוקה תש שום של י מי רי המ ם, של הה רה בש ה אנ שה עה ה של מנ ץ בש רל ך אל רל אן דל נו כה דש מנ לה וש
יך רי םא צה ל ה של ה מנ לה חי תש ש בנ קי ה, ובי רה עה מש יהה לו בנ הה צון של רה יהד אותו הה ש אותו מי קי בנ ה לש צה םא רה ם, ל יהה שה הה ב של ל גנ ענ
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רון. פש על םא לש ל ים וש רי חי ם אמ אותה לש

ב רון יםשי פש על תוב? וש ה כה גו' - מנ וש נו  תוכי ה בש תה ים אנ להי יא אל שי י נש ני דם נו אמ עי מה רון, שש פש י על ני פש לי לו  רו  מש אה ן של יוה כי
רון פש על י בש עו לי גש י ופי עוני מה ר, שש מנ ז אה יהה. אה ם הה ם שה הה רה בש ר אנ מנ אה ים של רי בה דש ית הנ אשי רי ב. מי תוב יהשנ ת. כה י חי ני תוך בש בש
םא ל ה, של י עושל ני ם אמ כל ר מי י, יותי בודי יל כש בי שש ר בי םאמנ ם ת אי גו'. וש ר לו וש של ה אמ לה פי כש מנ ת הנ רנ עה ת מש י אל ן לי תל יי ר, וש ן צםחנ בל

ם. כל ד מי רי פה םא אל ל י של די ם, כש כל י בה יתי צי רה ם, של יכל יני ר בי בי קה הי י לש די ם - כש תוכמכל ם. בש כל י בה יתי צי רה

ל, גל עי הה ר אותו  חנ ץ אנ יהה רה הה שום של ס? מי ננ כש ני יך  ה, אי רה עה מש ם לנ הה רה בש ס אנ ננ כש ני ה של עה שה ר, בש מנ ר אה זה עה לש י אל בי רנ
ה ה מנ אה רה וש יו,  רה חמ ס אנ ננ כש ני וש ה,  רה עה מש הנ ה  ד אותה ח ענ רנ ר בה קה ן בה בל אותו  וש גו',  וש ם  הה רה בש ץ אנ ר רה קה בה ל הנ אל וש תוב  כה של

ה. אה רה של

ים, יוני לש יחות על ה רי לה עמ ה מנ תה יש הה ה של דל שה ה הנ ד אותה א ענ יהה יוצי הה יום, וש ל יום וה ל כה לי פנ תש הוא הי שום של עוד, מי
ה, ה אותה צה ך רה שום כה רוך הוא. ומי דוש בה קה מו הנ ר עי בי ם די שה ם, וש ל שה לי פנ תש הי ה וש רה עה מש תוך הנ א מי יוצי אור של ה הה אה רה וש

קום. מה אותו הנ יד בש מי ה תה תה יש תו הה שוקה תש של

ה. יך אותה רי םא צה ל יל וש ינו בו, הואי חי םא ינבש ל י של די ו? כש שה כש ד ענ ה ענ ה אותה צה םא רה ה ל מה ך, לה ם כה ר, אי םאמנ ם ת אי וש
ה. ש אותה קי בנ ה לש עה שה ה הנ ני ר, הי מנ ה, אה ך אותה רי טה צש הי ת של עי כה

א לה ים, אל מי עולה ה לש ר אותה יהה מוכי םא הה ם, ל הה רה בש ה אנ ה בה אה רה ה של ה מנ רה עה מש ה בנ יהה רואל רון הה פש ם על ה, אי אי םא רש ב
םא ל ה וש תה לש גנ תש ם הי הה רה בש אנ לש ך  שום כה יו, ומי לה עה בש א לי לה ה אל לל גש ר ני בה דה ין הנ י אי רי המ לום, של םא כש ל וש ה  ה בה אה םא רה אי ל דנ ונ
ך שום כה ק. ומי לל ה חי יהה לו בה םא הה ל ה - של לה גנ תש ה מי תה יש םא הה רון ל פש על ה. לש תה יש לו הה ה - של תה לש גנ תש ם הי הה רה בש אנ רון. לש פש על לש

ה. ר אותה כנ ן מה ל כי ענ ה, וש כה שי א חמ לה ה אל יהה רואל םא הה ל לום, וש רון כש פש על ה לש לה גנ תש םא הי ל

ת רנ עה ת מש י אל ן לי תל יי א - וש לה ר אל מנ םא אה ם ל הה רה בש י אנ רי המ ר, של כנ כםר לו מה מש יי ה של אשונה רי ם בה הה רה בש ש אנ קי םא בי ל ה של ומנ
יהה תי תנ ך נש ר בו לש של ה אמ רה עה מש הנ ך וש י לה תי תנ ה נה דל שה ר, הנ מנ הוא אה גו'. וש י וש ה לי נה נל תש א יי לי ף מה סל כל גו', בש ר לו וש של ה אמ לה פי כש מנ הנ

יא. ה הי ע מנ םא יהדנ ל רון, של פש ל על אוס ענ יהה מה כםל הה הנ שום של גו'. מי וש

י ני שש לו  לו  גנ תש הי וש ר,  פה עה יו  נה פה לש ק  רנ זש ני וש ם אור,  ה שה אה ה, רה רה עה מש לנ ה  לה חי תש ם בנ הה רה בש ס אנ ננ כש ני של ה, כש אי ורש םא  וב
יהה] הוא ם [הה שה ם של הה רה בש ע אנ יהה] יהדנ [הה ייך, ובו  חי ם וש הה רה בש ת אנ ה אל אה רה מותו, וש דש ם בי דה ה אה לה ם עה יי תנ ינש ים. בי רי בה קש

ר. בי קה הי יד לש תי עה

הוא, רוך  בה דוש  קה הנ ר לו  מנ אן? אה כה ה ייש  קםרה מש ה  ינה אי ה של ירה ם טי אי ך, הנ מש ה מי שה קה בנ ם: בש הה רה בש אנ ר לו  מנ אה
אן כה ו מי שה כש ם. ענ עולה אתה לה ה בה תה אנ ד של ה ענ ירה פי חמ ג בנ מו דה י כש תי נש מנ טש ו ני שה כש ד ענ ן ענ מנ זש אותו הנ אן, ומי י כה ין אותי מי טש הי

ך. ילש בי שש ם ייש בי עולה לה י וש יום לי ה קי ני ך הי ילה אי וש

ה. תה ד ענ ה ענ ה לה תה יש םא הה ל ה של ה מנ ה לה תה יש ה הה ימה ש קי מה ר בו. מנ של ה אמ רה עה מש הנ ה וש דל שה ם הנ יהקה תוב - ונ ה כה ה מנ אי רש
םא ו ל שה כש ד ענ ענ שום של ם, מי הה רה בש י אנ ני פש ה לי לה ענ תש הי ם וש קה ש, של מה ה מנ ימה אי קי דנ ונ ה -  דל שה ם הנ יהקה ונ ר,  מנ א אה בה י אנ בי רנ

טו. פה שש מי כםל כש ם הנ ז קה אה ה, וש לה ענ תש הי ם וש מון - קה יהה טה הה ה של ו, מנ שה כש ענ לום, וש ם כש ה שה אה רש ני

לו בש םא קי ל ה, וש וה חנ ם וש דה מו אה ה, קה רה ת שה ם אל שה יס לש ני כש הי ה וש רה עה מש ם לנ הה רה בש ס אנ ננ כש ני ה של עה שה עון, בש מש י שי בי ר רנ מנ אה
נו, מש רנ גה א של טש חי שום אותו הנ ם מי עולה אותו הה רוך הוא בש דוש בה קה י הנ ני פש ה לי בושה נו בש ה אה רו: ומה מש ם. אה ר שה בי קה הי לש

ם? כל בה ים של ים טובי עמשי מנ י הנ ני פש ת - מי רל חל ה אנ נו בושה ף לה תוסי ת תי עי כה וש

- יהד  ים. מי מי עולה יו לש נה פה לש ייש  בנ תש םא תי ל של ך  הוא עמבורש רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש ן לי זגמה י מש יני רי ם: המ הה רה בש ר אנ מנ אה
ה. זל ר הנ בה דה ת הנ ם אל הה רה בש יו אנ לה ל עה בי קי ר של חנ ן? אנ י כי רי חמ אנ ה וש ה זל תו. מנ שש ה אי רה ת שה ם אל הה רה בש ר אנ בנ ן קה י כי רי חמ אנ וש

ה ל אותה בי קי וש ם  דה ל אה צל אי ה  יס אותה ני כש הי וש ם  הה רה בש ב אנ רנ קה ד של ה, ענ סה נש כש ני םא  ה ל וה - חנ קומו  מש ס לי ננ כש ני ם  דה אה
בות רנ ה, לש רה ת שה א אל לה ה, אל רה שה תוב לש םא כה ל תו, וש שש ה אי רה ת שה ם אל הה רה בש ר אנ בנ ן קה י כי רי חמ אנ תוב וש כה הו של ילו. זל בי שש בי
ם, אה רש בה הי ץ בש רל אה הה ם וש יי מנ שה דות הנ ה תולש לל תוב (בראשית ב) אי כה של הו  אוי. זל רה ם כה קומה מש בי בו  ינשש תש ז הי אה ה. וש וה חנ

ם. הה רה בש אנ ינו בש ני שה וש

ם יי מנ שה דות הנ א תולש לה ץ, אל רל אה הה ם וש יי מנ שה ה הנ לל תוב אי םא כה ה. ל וה חנ וש ם  דה ה אה ץ - זל רל אה הה ם וש יי מנ שה דות הנ תולש
תוב כה ם? של הה רה בש יל אנ בי שש מו בי יש קנ תש הי נו של ן לה יי ננ ם. ומי הה רה בש יל אנ בי שש מו בי יש קנ תש ם הי הי ם. וש דה ן אה דות בל םא תולש ל ץ, וש רל אה הה
אותו ם בש קומה מש ה בי וה חנ וש ם  דה אה מו  יש קנ תש םא הי ם ל הה רה בש א אנ בה ד של ענ וש ם.  הה רה בש אנ לש ר בו  של ה אמ רה עה מש הנ וש ה  דל שה ם הנ יהקה ונ

ם. עולה הה

ה, לה פי כש מנ ת הנ רנ עה תוב מש י כה רי המ ה, של פולה ה כש ינה זו אי ה הנ רה עה מש ר, הנ מנ יו. אה בי עון אה מש י שי בי ת רנ ל אל אנ ר שה זה עה לש י אל בי רנ
ה. דל שה א לנ רה ה הוא קה לה פי כש ה. מנ לה פי כש מנ ה הנ די ת שש רנ עה ה מש א לה רה תוב קה כה ך הנ ר כה חנ אנ וש

יך, יל אי, חנ דנ ל ונ בה ה, אמ לה פי כש מנ ת הנ רנ עה ת מש י אל ן לי תל יי ר וש מנ אל נל מו של ה, כש לה פי כש מנ ת הנ רנ עה ה - מש א לה ך קורי ר לו, כה מנ אה
ה די ה, שש לה פי כש ם מנ ל שי ים ענ אי רה קש ה ני רה עה מש הנ ה וש דל שה א הנ לה ה. אל לה פי כש א מנ רה קש ה ני דל שה םא הנ ל וש ה,  לה פי כש יא מנ ה הי רה עה מש הנ

ר. חי ר אנ בה דה ד בש ה עומי דל שה אותו הנ ה, וש דל שה יא בנ ה הי רה עה מש י הנ רי המ ה, של רה עה מש םא הנ ל אי, וש דנ ה ונ לה פי כש מנ הנ

ם יי לנ רושה ן יש כי מו  ה. כש טה מנ ה ולש לה עש מנ ת לש דל יא עומל הי ל, וש אי רה שש ץ יי רל ל אל ה כה לה פש כש ם ני יי לנ רושה ת יש חנ ה, תנ אי םא רש ב
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ה לה עש מנ ים - לש די דה י צש ני שש ה בי חוזה ה אמ לה עש מנ ם לש יי לנ רושה ה. יש טה מנ ה לש חוזה אמ ה ונ לה עש מנ ה לש חוזה ה. אמ טה ם מנ יי לנ רושה ה - יש לה עש מנ לש
ה. פולה יא כש ך הי שום כה ה], ומי טה מנ ה ולש לה עש מנ ים - לש די דה י צש ני שש ה בי חוזה ה אמ טה מנ ם לש יי לנ רושה ה [יש טה מנ ולש

כו ה', רמ ר בי של ה אמ דל שה יחנ הנ רי תוב כש ן כה מו כי ה. כש יא שורה בו הי יא של ה הי לה פי כש ה מנ אותה זו מי ה הנ דל שה ן הנ ל כי ענ וש
פול. ה כה דל םא שה ל אי, וש דנ ה ונ לה פי כש מנ ה הנ די ך שש שום כה ה, ומי טה מנ ה ולש לה עש מנ לש

ד כםל עומי ה. הנ לה פי כש יא מנ הי דוש של קה ם הנ שי בנ ה? [ה'] של לה פי כש מנ י הנ אי. מי דנ ה ונ לה פי כש מנ ה הנ די ר - שש בה דה עוד סוד הנ
ה. זל ט לה רה ה פש לה פי כש ת מנ רל חל דוש אות אנ קה ם הנ שי ה בנ תה יש םא הה ל ה, של לה פי כש ' מנ ר הנ תה סש ך ני רל דל ר בש מנ ה אה ילה בי שש ד, ובי ינחנ

את רי קש ני ר  חי ם אנ ל שי ל ענ בה ה, אמ רה עה מש תוך  ה בש רה עה יא מש הי אי, של דנ ונ ה  תה יש ה הה לה פי כש מנ ת הנ רנ עה מש ב של ל גנ ף ענ אנ וש
ת רנ עה ת מש י אל ן לי תל יי ר וש מנ אה ר, וש בה דה ת הנ ה אל סה ת, כי י חי ני בש ר לי מנ אה של ע, וכש ם יהדנ הה רה בש אנ ר. וש מנ אל נל מו של ה, כש לה פי כש מנ ת הנ רנ עה מש

אוי. רה ה כה לה פי כש מנ ה הנ די ת שש רנ עה א מש לה ה אל ה לה אה רש םא קה ה ל תורה הנ ה, וש פולה ה כש רה עה יא מש הי ם של ל שי ה, ענ לה פי כש מנ הנ

ילה הש יי ה של ם זל ה עי יק זל בי דש הנ ה, ולש לה עש מנ לש מו של ה, כש זל ם הנ עולה א הה צי מה יי כםל של ת הנ ה אל שה רוך הוא עה דוש בה קה הנ וש
ם עולה ה ובה זל ם הנ עולה ם בה הל ה בה צה רנ תש רוך הוא הי דוש בה קה הנ ים של יקי די צנ ל הנ ם של קה לש י חל רי שש ה. אנ טה מנ ה ולש לה עש מנ בודו לש כש

א. בה הנ

ר חנ בש י תי רי שש ח, (תהלים סח) אנ תנ ה פה הודה י יש בי כםל. רנ ם בנ הה רה בש ת אנ אל ך  רנ ה' בי ים ונ יהמי א בנ ן בה קי ם זה הה רה בש אנ וש
הוא, רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש רות לי שי יו כש כה רה דש של יש  אי י הה רי שש ל אנ בה ר, אמ אי בה תש ה ני זל סוק הנ פה יך. הנ רל צי ן חמ כם שש ב יי רי קה ותש

יו. לה בו אי רש קה ה בו לש צה רנ תש הוא הי וש

ד או חה יום אל ם בש הה רה בש ב אנ רי קה תש םא הי ל ה. וש זל ל יום בה ה כה תה יש תו הה שוקה יו, ותש לה ב אי רי קה תש ם הי הה רה בש ה, אנ אי םא רש ב
תו. גה רש דנ ה בש לה ענ תש הי ד של ה, ענ גה רש דנ ה לש גה רש דנ יו מי ל יהמה כה בוהו בש רש יו קי עמשה א  מנ לה ת, אל חנ ם אנ ענ פנ בש

ים ם יהמי אותה ים, בש יהמי א בנ ז בה אה וש ן,  קי ם זה הה רה בש אנ וש תוב  כה אוי, של רה יונות כה לש גות על רה דש ס לי ננ כש ני וש ן  קי יהה זה הה של כש
ל כה כות וש רה בש ל הנ אות כה ם יוצש שה מי כםל. של ם בנ הה רה בש ת אנ ך אל רנ ה' בי ה. ונ מונה אל סוד הה ים בש דועי ים יש ם יהמי אותה ים, בש יוני לש על

טוב.

ה "ה, מנ בה קה ים לנ בי רי ד קש חה ע אל גנ רל ת] בש חנ ם אנ ענ פנ ד [בש חה יום אל ת בש חנ ה אנ עה שה י בש רי המ ה, של שובה תש י הנ לי עמ ם בנ יהל רי שש אנ
ים יהמי ם הנ אותה ס בש ננ כש םא ני ם ל הה רה בש ים. אנ ני ה שה מה כנ "ה בש בה קה בו לנ רש קה תש הי ים של מורי ים גש יקי די צנ לו לש פי ך אמ יהה כה םא הה ל של
ל בה ים. אמ יהמי א בנ ן בה קי ד זה וי דה ך  לל מל הנ תוב (מלכים-א א) וש כה ד, של וי ן דה כי ר. וש מנ אל נל מו של ן, כש קי יהה זה הה ד של ים ענ יוני לש על הה

"ה. בה קה ק בנ בה דש ני ס וש נה כש יהד ני ה מי שובה תש ל הנ ענ בנ

שות ים רש מורי ים גש יקי די צנ ין לש הוא, אי ם הנ עולה ים בה די ה עומש שובה תש י הנ לי עמ בנ קום של מה ינו, הנ ני ר, שה מנ י אה י יוסי בי רנ
ב רנ כםחנ  ובש ר  ב יותי לי צון הנ רש ם בי יהל לי ים עמ כי ם מושש הי וש ם,  כגלה ר מי יותי ך  לל מל ים לנ רובי ם קש הי שום של עממםד בו, מי לנ

ך. לל מל ב לנ רי קה תש הי לש

ד חה ל אל ים, כה יקי די צנ ים לנ בי ית מושה ם בי כגלה הוא, ובש ם הנ עולה "ה בה בה קה ים לנ ני קה תג קומות מש ה מש מה ה, כנ אי םא רש ב
אוי לו. רה תו כה גה רש י דנ פי ד לש חה אל וש

יו, לה אי ם  ב אותה רי קה הוא מש רוך  בה דוש  קה הנ יך, של רל צי חמ ן  כם שש יי ב  רי קה ותש ר  חנ בש י תי רי שש אנ תוב (תהלים סה)  כה
קומות מש לו הנ - אי יך  רל צי ן חמ כם שש ן. יי הל ה לה נה קש תש ני ם של תה לה חמ ננ ז בש חי אה הי ה ולש לה עש מנ ה לש טה מנ מות מי שה נש ם הנ ים אותה עולי של
ין ה בי גה רש י דנ זוהי ה. וש לל אי ים הה די עםמש ין הה ים בי כי לש הש ך מנ י לש תי תנ נה ר (זכריה ג) וש מנ אל נל מו של ם? כש י הי חוץ, ומי בנ גות של רה דש הנ וש

ים. יוני לש ים על דושי קש

ים עושי יד  מי תה וש ים,  כי אה לש מנ הנ ם  אותה מו  כש ם,  עולה הה בון  רי ל  של ים  יחי לי שש ם  הי זו  הנ ה  גה רש דנ לנ ים  אי כה זנ של י  ומי
ם עולה א בה מה טש ני י של ן מי כי מו  או. כש מש טש םא ני ל ה וש שה דג קש יד בי מי שו] תה דש קנ תש [הי לו  אי שום של ם, מי בונה צון רי רש יחות בי לי שש
ים, אי מי טש ם הנ ין אותה דורו בי ים אותו, ומש אי מש טנ תו, מש מה שש נו ני מל את מי יוצי של ה, וכש אה מש יו רוחנ טג לה ך עה ה, הוא מושי זל הנ
אותו ך בש שה מש ני דורו וש ך הוא מש ה - כה זל ם הנ עולה מו בה צש ת ענ ם אל דה יך אה שי מש מנ מו של ם. כש עולה ל הה ים של יקי זי מנ ם הנ לו הי אי וש

נםם]. יהי גי יסות אותו לנ ני כש אות אותו ומנ מש טנ אות מש מי טש ן רוחות הנ אותה ם [וש עולה הה

ם ין אותה הוא בי ם הנ עולה דורו בה א, מש מי טה םא יי ל ה של זל ם הנ עולה מו בה צש ת ענ ר אל שומי וש ש  די קנ תש מי י של ה, מי אי םא רש ב
ן. כה שש מי ר הנ צנ ת חמ ר (שמות כז) אי מנ אל נל מו של ר, כש צי חה ים בל די לו עומש אי יחות, וש לי יד שש מי ים תה עושי ים וש יוני לש ים על דושי קש

טוב ה בש עה בש שש ר (תהלים סה) ני מנ אל נל מו של ת, כש יי בנ א בנ לה ר, אל צי חה ם בל ינה אי ר של ים יותי ני פש ם בי הי ים של רי חי ייש אמ וש
ע בנ שש ך? יי יתל טוב בי ה בש עה בש שש תוב ני ה כה מה יך, לה רל צי ן חמ כם שש ר יי מנ אה ן של יוה ך. כי יתל טוב בי ה בש עה בש שש ד, ני וי ר דה מנ ך. אה יתל בי
ד וי י דה כי לש מנ א לש לה ה אל רה זה עמ ה בה יבה שי ין יש ינו, אי ני י שה רי א המ לה כםן! אל שש תוב יי כה מו של יות, כש הש לי יך  רי יהה צה הה ך  יתל טוב בי בש

ם. דה בנ לש

ן כה שש מי י הנ ני פש ים לי ני חם הנ תוב (במדבר ג) וש כה ם? כנ י הי ים, ומי ני פש ים לי סי נה כש ני ים של יוני לש ים על ידי סי חמ קום לנ מה ייש  וש
ל אורות אורות ענ ים וש דורי ל מש ים ענ דורי ה מש מה כנ וש גו'.  וש יו  נה ן ובה רם המ אנ ה וש ה מםשל חה רה זש ד מי ל מועי י אםהל ני פש ה לי מה דש קי
ם גנ ך  כה ה,  זל הנ ם  עולה בה ים  די רה פש ני ים  עמשי מנ הנ של מו  כש רו.  בי חמ אור  מי ייש  בנ תש מי ד  חה אל ל  כה וש הוא,  הנ ם  עולה בה ים  די רה פש ני

הוא. ם הנ עולה ים בה די רה פש אורות ני קומות וש מש
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ם עולה ט בה שוטי יכות לש רי מות צש שה נש הנ תו וש טה ל מי ן ענ ם יהשי דה אה של ה, כש זל ם הנ עולה לו בה פי אמ ר של מנ אל י נל רי ה, המ אי םא ורש וב
מו א כש לה ים, אל יהמי יק הנ תי י ענ ני ר פש בל בוד סי כש אות בי רש ת לי טל שוטל ה ומש ה עולה מה שה ה ונש מה שה ל נש ין כה גוף, אי תוך הנ או מי יהצש וש

ה. תו עולה מה שש ך ני ים, כה עמשי מנ י הנ פי יד וכש מי ך תה שה מש ני של

ן אותה ן בש הל ת בה קל בל דש ני ה, וש חות אותה אות לוקש מי ן רוחות טש ל אותה כה את, וש ה יוצי מה שה נש הנ ן וש א - הוא יהשי מה טש ם ני אי
ים מי עה פש לי וש ם.  עולה לה םא  ב לה ים  רובי קש ים של רי בה דש ה  לה יעות  מודי ם  הי וש ם,  עולה בה טות  שוטש מש תונות של חש תנ הנ גות  רה דש הנ

. שוהה רש י פי רי המ , ונ יהה לל ים עה קי צוחמ ים וש בי ים כוזש רי בה ה דש ים לה יעי מודי של

לו, לה אות הנ מי טש רוחות הנ ין הה ת בי ענ ה ובוקנ טה שה ת וש כל ה, הולל עולה תו  מה שש ני וש ן  יהשי הוא  של ם, כש דה ה אה ם זוכל אי וש
ה ים לה יעי ים, ומודי דושי קש ם הנ ין אותה ה בי יא עולה הי נו! וש די צי ינו מי ה אי נו. זל קום, פנ נו מה ים: פנ רי אומש ים וש יזי רי כש ם מנ כגלה וש

ת. מל ד אל חה ר אל בה דה

ה ים לה יעי ם מודי הי ר, וש בה דה ת אותו הנ ענ דנ יהה לה לל ב אי רי קה תש הי ים לש בוב רוצי רש ל עי נות של חמ ם מנ ל אותה ת, כה דל יורל של וכש
תוך ה בש בואה תש ים הוא כי רי חי אמ ם הה ין אותה ים בי דושי ם קש תוך אותה ת בש לל נוטל הוא של בור הנ די הנ ים. וש רי חי ים אמ רי בה דש

ה. זל ם הנ עולה ת בה דל ה עומל מה שה נש הנ ד וש הוא עומי עוד של ר בש ה יותי י] הוא זוכל ה [מי זל ן. וש בל תל הנ

נות חמ ומנ ח  תנ פל הנ י  רי ה שומש מה כנ וש עמלות,  לנ רוצות  ה,  זל הנ ם  עולה הה מי גוף  הנ מי מות  שה נש הנ אות  יוצש של כש ן  כי מו  כש
ה ינד דומה בש ם  ים אותה רי ומוסש שות,  פה נש הנ ן  אותה בש ם  הל בה ים  זי ם אוחמ כגלה  - ם  דה צי מי ם  ם הי ים. אי אי צה מש ני ים  יקי זי מנ

נםם. יהי גי ם לנ יסה ני כש הנ לש

וות צש ל מי ענ רו  בש עה ם של הי לו  ם: אי הל ים בה יזי רי כש ם, ומנ ים אותה לי ם נוטש הי ם, וש הל ים בה זי אוחמ עולות וש ך  ר כה חנ אנ וש
ר חנ ים. אנ שי דה ר חר שה ים עה ני ד שש ן ענ כי נםם, וש יהי גי ם לנ ים אותה ירי זי חמ ך מנ ר כה חנ אנ ם. וש עולה ל הה כה טות בש שוטש ן מש כי ם. וש בונה רי
מו ה, כש לה עש מנ עולות לש כו  זה מות של שה נש ם הנ ם. אותה הל אוי לה רה קום של מה אותו  ים בש כי ם שוכש ים הי שי דה ר חר שה ים עה ני שש

ם. יהל קומותי מש זוכות בי ר, וש אי בה תש ני של

ם ל אותה כה י בש נימי קום פש ין מה אי הוא, וש ם הנ עולה ה טובות לה מה ם כנ הל לה זו  נש גש ני ים של יקי די צנ י הנ רי שש ה, אנ אי םא רש ב
ה תה אה םא רה ן ל יי תוב (ישעיה סד) ענ לו כה ל אי ל יום. ענ כה ם בש הל בםק בה דש ים לי עי יודש ם וש בונה ת סוד רי ים אל עי יודש ם של אותה כש

ה לו. כי חנ מש ה לי עמשל ך ינ תש ים זולה להי אל

ל ר של בה דה ים לש קי דוחמ ם של לו הי אי ים. וש רי בה דש יוב בי ת אי ה אל כה ר (איוב לב) חי מנ אל נל מו של ה לו? כש כי חנ מש ה לי ה זל מנ
חנ בי תנ שש ם מי בונה רי ם של לו הי ם. אי בונה רי ים לש רי כה ם מג הי ר, וש בה דה רור הנ ת בי ת אל ענ דנ ים לה כי חנ ה ומש ים אותה קי יש דנ ה ומש מה כש חה

י ין מי אי ה, וש לה עש מנ לש ים של רי עה שש ל הנ כה ים בש סי נה כש ני לו  אי ים, וש דושי ים קש יוני לש ין על ים בי סי נה כש ני ם של לו הי ל יום. אי כה ם בש הל בה
א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ם בה קה לש י חל רי שש ם. אנ יהדה ה בש חל מש יי של

ה כה זה ה, וש אשונה רי בה יו של עמשה ת מנ ים אל די קש הי ר של חנ אנ אוי לש רה בונו כה רי ק בש בי דה הי ת ולש ענ דנ ס לה ננ כש ם ני הה רה בש ה, אנ אי םא רש ב
ם הה רה בש ת אנ ך אל רנ ה' בי תוב ונ כה ם, של שה אות מי כות יוצש רה בש ל הנ כה קום של מה הנ ך מי רי בה תש הי ים, וש יוני לש על ים הה יהמי ם הנ אותה לש

ים. מי עולה יו לש ימה ים מי קי ין פוסש אי ר של הה נה ל הנ קום של מה כםל? הנ ה בנ ה זל כםל. מנ בנ

ים מי ענ ר הה אה שש ק בי בי דה הי ם ולש עולה שות הה ם נש ב עי רי עה תש הי ה לש צה םא רה ם ל הה רה בש אנ ה של אי םא רש יהיא, ב י חי בי ר רנ מנ אה
ים רי בה גש ת הנ אות אל מש טנ ם מש לות הי זה ים ומנ בי י כוכה די ים עובש מי ענ ר הה אה שות שש נש שום של לות, מי זה ים ומנ בי י כוכה די עובש
קום ה מה יזל אי ש, ומי שםרל הנ ר וש קה עי ע הה ה, יהדנ מה כש חה ת הנ ע אל ם יהדנ הה רה בש אנ של כש שום של ם. מי הל ים בה קי בה דש ני ם של אותה ם ולש הל לה של
ים. מי ענ ר הה אה שש נו מי בש ה לי שה ח אי קנ םא יי ל דו של בש ת ענ יענ אל בי שש ן הי ל כי ענ ם, וש עולה אות בה מי טות רוחות טש שוטש אות ומש יוצש

מדרש הנעלם

א יוצי ינו, הנ בותי נו רנ ים. שה רי פה כש ה בנ ינה לי ה נה דל שה א הנ צי י ני ה דודי כה ה (שיר ז) לש זל סוק הנ פה חו בנ תש ינו פה בותי יו. רנ הש יי ונ
ה לה פי ה, ותש הוא עושל של ך  רל דל ל הנ ענ ך  רל דל ת הנ לנ פי ל יום, ותש ה של יא חובה הי ה של לה פי לות: תש פי תש לש  ל שה לי פנ תש יי ך  רל דל לנ
ל יו של לותה אי ל שש ינו, כה ני שה עמשותו, של ד יהכול לנ חה אל בש לו  פי לו, אמ אי ה הה לשה שש ת הנ ר אל םאמנ י לום. וש שה לש יתו  בי זםר לש ינחמ של

ה. לה פי ענ תש שומי ן בש לל אותה כש ם יהכול לי דה אה

ין. די ת הנ ת אל תי יד לה תי ם עה ל כגלה ענ ע, וש ן רנ הי ן טוב וש ר, הי פל סי ים בש תובי ם כש דה ל אה יו של עמשה ל מנ ה, כה הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ה שה עה ים של רי בה דש ם הנ - אותה יך  ינל עי או  י רה מי לש תוב (תהלים קלט) גה כה ה של ב, מנ ר רנ מנ ה אה הודה ב יש ר רנ מנ ינו, אה ני שה של
ין ם די יהל לי ן עמ תי בו - לי תי כה ם יי ך כגלה רש פש ל סי ענ ם. וש הל תה בה נש ינ עי יך של ינל או עי ם רה א, כגלה בה ם הנ עולה יחנ בה גי שש ינו מנ אי ם, של גםלל הנ

יל לו. יועי יד וש מי תו תה לה פי ם תש דה ים אה די ך ינקש כה לש א. הי בה ם הנ עולה בון לה שש חל וש

ל כי תנ סש םא מי ל נו אותו של יש הנ ם, וש דה םא אה ל ם וש הוא גםלל י של א מי לה רות אל ה עמבי ם עושל דה ין אה ק, אי חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
א רה קש ם ני י גםלל כי י בו, וש בי ר רנ מנ ת. אה ענ ין יודנ אי ת וש חנ גנ שש ין מנ אי זו של ה הנ מה הי בש יו כנ עמשה ל מנ א כה לה ה, אל דושה קש ה הנ מה שה נש בנ

ה? זל סוק הנ פה ת הנ ר אל מנ אה ד של וי דה

עמשות יך לנ ינל או עי ה, רה מה שה י נש תה בי קש רנ זה ם של יך. קםדל ינל או עי י רה מי לש רו, גה מה אשון אמ רי ם הה דה ק, אה חה צש י יי בי ר לו רנ מנ אה
ם, הל ד בה חה םא אל ל י. וש לי זו של ה הנ צורה רו, בנ ים יגצה ם? יהמי י הי בו, מי תי כה ם יי ך כגלה רש פש ל סי ענ י. וש מו לי דש יי ם של דה י אה ני י בש מותי דש בי

ם.  הל ד מי חה ר אל אה שש םא ני ל של



214

ם כגלה ם, וש שה פש ת ננ יתנ מי תו בש םא מי לו, ל ז של מל רל מו לו או בש דה ם של ה, כגלה אי םא רש ר לו, ב מנ ה? אה מה י בו, לה בי ר רנ מנ אה
ש. מה ן מנ יה נש אותו עי קו בש לה

ר אה י שש בי ל גנ ענ יון של לש על יענ הה קי רה ר הה זםהנ יהה כש יו הה פש יה אשון וש רי ם הה דה ל אה מותו של ה, דש הודה י יש בי ר רנ מנ ה, אה אי םא רש ב
ים בו מוזי רש יו  הה ם של ל אותה כה א. וש בה ם הנ עולה ים לה יקי די צנ הוא לנ רוך  בה דוש  קה ז הנ ננ גה אור של הה אותו  ים, וכש יעי קי רש הה

תו. קו ומי ם לה אשון, בו הי רי ם הה דה ל אה מותו של דש מי

ינו יו. אי וותה צש עמשות מי לנ ים וש יי ני עמ ת הה זון אל ה? לה מה ם, לה דה אה ר לה ן עםשל רוך הוא - נותי דוש בה קה ל הנ כו של רש ך דנ כה של
יו לה עה בש מור לי ר שה תוב (קהלת ה) עםשל כה ה, של קל לש יי הוא - בו  ר הנ עםשל ה בו] בה לה גנ תש ם ני אי ה [וש אל גה תש ה ומי ת זל ה אל עושל
ם הה רה בש אנ מור בש אה מו של יו, כש וותה צש מםר מי שש לי רוך הוא וש דוש בה קה ך הנ רל ם דל ד אותה מי לנ ה? לש מה ים, לה ני ן לו בה תו. נותי עה רה לש
גו'. ה וש קה דה עמשות צש ך ה' לנ רל רו דל מש שה יו וש רה חמ יתו אנ ל בי ת כה אל יו וש נה ת בה ה אל ול צנ ר יש של ן אמ ענ מנ יו לש תי עש דנ י יש (בראשית יח) כי
גו'. מו וש ענ ד בש כל םא נל ל ין לו וש םא ני תוב (איוב יח) ל כה ה, של ם הוא לוקל הל ם - בה הל ה בה אל גה תש ה ומי ת זל ה אל םא עושל הוא ל
יו וותה צש מםר מי שש י לי די ה? כש מה ם, לה הל אשון לה רי ם הה דה ל אה יון של לש י טוב על יפי רוך הוא מי דוש בה קה ן הנ נותי של ה, כש מו זל ן כש כי וש

ה. זל י הנ יםפי ים, בנ או בו - בו לוקי גה תש א הי לה ך אל שו כה םא עה צונו. ל עמשות רש לנ וש

ה, מה שה נש ק בו  רנ זה ם של רל ם טל יהה גםלל אשון, הה רי ם הה דה ת אה הוא אל רוך  בה דוש  קה א הנ רה בה של ה, כש הודה ב יש ר רנ מנ אה
הו ם. זל דה י אה ני ה בש שה שי זו  מות הנ דש צםר בנ ן וש יי ר לו: ענ מנ אה ם, וש דה י אה ני ל צורות בש ה ענ נל מג מש הנ ך  אה לש מנ הנ אותו  א לש רה קה וש

ש. א שי תה ר שי לומנ ת, כש מו שי ת שש א אל רה קש יי מו ונ לש צנ מותו כש דש ד בי יולל תוב (בראשית ה) ונ כה של

ת של ת שי םא אל ר בש רוך הוא לי דוש בה קה ח הנ קנ אשון, לה רי ם הה דה א אה רה בש ני ש של מה ר מנ פה אותו עה ק, מי חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ך ל כה ענ לו. וש ם של גםלל א הנ רה בש ני ה של סה עי הה ה  אותה מו, מי לש צנ כש מותו  דש ד בי יולל תוב ונ כה של הו  ש. זל ת שי שי א לו  רה קה ה, וש לל אי
רו מש םא שה ל ם של ם? כגלה י הי בו, מי תי כה ם יי ך כגלה רש פש ל סי ענ ים לו. וש דומי עמשות [בו] של תה בו לנ נש ינ עי יך, וש ינל או עי י רה מי לש ר גה מנ אל נל

ין]. די אותו הנ דונו בש ני ם [וש עולה ן הה דו מי רש טש ני ם וש הל רוך הוא לה דוש בה קה ן הנ תנ נה ה של מנ

ן יה נש ד ייש עי חה אל ד וש חה ל אל כה ה, ולש לה יש לנ רות הוא הנ מה שש לש מי שה אנו של צה ב, מה ר רנ מנ ה אה הודה ב יש ר רנ מנ ם, אה ינו שה ני שה
י ני פש ה לי לה יש ל לנ כה ה בש עולה תו  מה שש ני תו, וש טה ל מי ן ענ ם יהשי גםלל ר אותו  אה שש ני וש נו  מל תו מי מה שש את ני יוצי של ם, כש דה אה "ה בה בה קה לנ
ה. חוצה ה הנ ים אותה םא - דוחי ם ל אי ה, וש מה ים עי חי מי ה - שש יקה די יא צנ ם הי ק, אי חה צש י יי בי ר רנ מנ רוך הוא. אה בה דוש  קה הנ
ה י מנ ת דודי או אל צש מש ם תי ים אי לה רושה נות יש ם בש כל תש י אל תי עש בנ שש תוב (שיר ה) הי כה ה של ב, מנ ר רנ מנ ה אה הודה ב יש ר רנ מנ אה

י. ני ה אה בה המ ת אנ חולנ ידו לו של גי תנ

מות שה נש ם הנ אותה ת לש רל ה אומל מה שה נש ים - הנ לה רושה נות יש ם בש כל תש י אל תי עש בנ שש ה, הי הודה י יש בי ר רנ מנ ס אה חה נש י פי בי ר רנ מנ אה
ך יכה פי ולש ם,  ס שה ני כה לי זוכות  של ל  ענ ם  יי לנ רושה יש נות  בש אות  רה קש ני הנ ם  הי וש ה,  לה עש מנ ל  ם של יי לנ ירושה לי ס  ני כה הי לש זוכות  הנ
ב רוך הוא. רנ דוש בה קה ה הנ י - זל ת דודי או אל צש מש ם תי ים, אי לה רושה נות יש ם בש כל תש י אל תי עש בנ שש ם הי הל ת לה רל ה אומל מה שה נש הנ
ף תופי סש הי ולש לו  יו של זי הנ נות מי הה י, לי ני ה אה בה המ ת אנ חולנ של לו  ידו  גי ה תנ ה. מנ לה עש ל מנ יהה של רש לנ קש פנ סש אנ יו הה ה זי ר, זל מנ אה

בשצילו.

י ני ך אמ יכה פי כםל, לש ל הנ ם ענ עולה י בה תי פש סנ כה סוף של כי הנ ה וש שוקה תש ה הנ י - אותה ני ה אה בה המ ת אנ חולנ ר, של מנ א אה ב הונה רנ
ים יהמי ם הנ ל גוף, אותה של צו  ם קי לה שש ני ן של יוה כי גוף. של ה לנ מה שה נש ת הנ בל אוהל ה של בה המ אנ ר, זו  מנ ה אה הודה י יש בי ה. רנ חולה

גו'. תו וש י מי ני ל פש ענ ם מי הה רה בש ם אנ יהקה תוב? ונ ה כה ה, מנ רה י שה יי יו חנ הש יי ר ונ מנ אל נל מו של יו, כש לה רו עה זש גש ני של

רון בש יא חל ע הי בנ רש ינת אנ רש קי ה בש רה ת שה מה תה תוב ונ כה ה? של ם זל סוק קםדל פה תוב בנ ה כה ב, מנ ר רנ מנ ה אה הודה ב יש ר רנ מנ אה
ן. ענ נה ץ כש רל אל בש

ים קי לה חל נל ים הנ רי בה ה דש עה בה רש יס בו אנ ני כש הי ם וש דה אה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה ן, בה נה י יוחה בי ר רנ מנ ק אה חה צש י יי בי רנ
ל כה ש  רי פה תש הי ים לש קי ם חולש הי גוף, של ים בנ קי לה חל נל ר הנ מנ ק אה חה צש יי י  בי גוף. רנ ים בנ רי בה חג מש ה, הנ הודה י יש בי ר רנ מנ גוף. אה בנ
סוק פה הנ ע מי מה שש יו, מנ יה חנ גוף בש ים בנ רי בה חג מש ר, הנ מנ ה אה הודה י יש בי ה. רנ זל ם הנ עולה ן הה ם מי דה אה א הה יוצי של יסודו כש ד לי חה אל
גופו ים בש רי בה חג יו מש הה רון - של בש יא חל סודות. הי יש ה הנ עה בה רש לו אנ ע - אי בנ רש ינת אנ רש קי גוף. בש ה הנ ה - זל רה ת שה מה תה תוב ונ כה של

ט. ן מועה מנ זש ם בי דה ר אה בוחי ה הנ זל ם הנ עולה ן - בה ענ נה ץ כש רל אל יו. בש יה חנ בש

ת דל ם פוקל דה ל אה שו של פש ים ננ יהמי ת הנ ענ בש ל שי ינו, כה ני שה תוב] של כה נו [של יש ה. הנ כםתה בש לי ה וש רה שה פםד לש סש ם לי הה רה בש םא אנ יהב ונ
םא יהב ונ ה,  זל מו  ל. כש בה אל יו תל לה עה שו  פש ננ וש ב  אה כש יי יו  לה עה רו  שה בש ך  תוב (איוב יד) אנ כה של הו  זל יו.  לה ת עה לל בל אנ תש ומי גופו  לש

גוף. ה הנ ה - זל רה שה פםד לש סש ה. לי מה שה נש יא הנ ם - זו הי הה רה בש םא אנ יהב ה. ונ כםתה בש לי ה וש רה שה פםד לש סש ם לי הה רה בש אנ

בו. כה שש ל מי נוחנ ענ יה לום וש שה ב בש גוף שוכי ה, הנ תה לה עמ קום מנ מש ה לי עולה ה וש ה זוכה מה שה נש הנ ה של עה שה ק, בש חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
כםחו? ך נש ה הםלי ה זל כםחו. מנ ך נש ם הםלי בותה כש שש ל מי נוחו ענ לום יה תוב (ישעיה נז) יהבוא שה כה הו של זל

ה זל ה, מי הודה י יש בי ר רנ מנ ? אה יענ מי שש ה מנ ה. מנ נוז לה גה ן הנ דל עי קום הה מש לי כםחו  נש ך  ה הםלי מה שה נש חק, הנ צש י יי בי ר רנ מנ אה
ל כה ת בש רל קל בנ ת ומש מל שומל ת מש כל ה, הולל שה נש ל עה בי קנ אויהה לש יא רש הי ה, וש ה זוכה ינה אי ה של עה שה "א. ובש הי תוב בש כםחםה כה ע נש מה שש ני

ר. בל קל ת הנ אל גוף וש ת הנ יום אל

ת ר אל קי בנ ך ומש אן, הולי כה אן ולש כה יחות לש רי סש ך בי הולי של ה, כש זל ה הנ של קה ך] הנ ית [יהרי קולי ם הנ צל י, על י יוסי בי ר רנ מנ אה
ת ת אל דל ם, ופוקל עולה חוץ בה ת בנ כל ש, הולל נל ל עם בי קנ אויהה לש רש יא של הי ה הנ מה שה נש הנ ך  ים. כה שי דה ר חר שה ים עה ני שש קומו  מש
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ם. עולה רות ובה בה קש י הנ תי בה ים בש שי דה ר חר שה ים עה ני ה שש קומה מש

ינו ני י שה רי המ ונ א,  בה י אנ בי ר רנ מנ גו'. אה וש תו  י מי ני ל פש ענ ם מי הה רה בש ם אנ יהקה תוב ונ כה ה של אי םא רש ה, ב הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ה תה אן אנ כה ה, וש יונה לש מות על לי שש ם בי הה רה בש את אנ רי קש ני "א, וש הי ה  ת לה פל ה, נוסל יונה לש מות על לי שש יא בי ה הי מה שה נש ר הנ של אמ כנ של

תון? חש ן תנ טה תוך קה ד לש א יורי סי כי ב בש יושי י של מי יתה של שי ם. עה הה רה בש ם אנ יהקה תוב ונ כה ך, של ל כה יק כה די ינו צנ ר אי של אמ ר כנ אומי

אויהה ה רש מה שה נש הנ של א, כש יקה רי י זש בי ר רנ מנ י בו אה בי ר רנ מנ אה תו. של י מי ני ל פש ענ ם מי הה רה בש ם אנ יהקה י - ונ תי רש זנ גה ך  א כה לה אל
הו ה. זל תה לה עמ קום מנ מש לי ה  עולה ך  ר כה חנ אנ ם, וש שה את מי יוצי דוש של קה גוף הנ ל הנ ה ענ נה גי ם מש ה, קםדל נה דש קום עי מש עמלות לי לנ

גוף. ה הנ תו, זל י מי ני ל פש ענ ם מי הה רה בש ם אנ יהקה תוב ונ כה של

ן ענ מנ ם לש עולה ים בה מי לה הל נל ים וש תי חנ תש י] חנ ני ם [ד"א בש הי ים של יקי די צנ ר גופות הנ אה שש לו  ת - אי י חי ני ל בש ר אל בי דנ יש ונ
ל ענ ן, וש יה נש מי ים בש תובי כםל כש ה, הנ הודה י יש בי ר רנ מנ ם? אה ה אותה יכה רי ה צש מה לה ר. וש פה י עה ני ם שוכש הי ל של ים ענ תי ם, חי ת קונה אנ רש יי

בוד? ך כה רל דל יוס ובש ך פי רל דל ם בש הל ר לה מנ ה אה ם. ומה הל מה ן עי יה נש מי גוף בש יהה אותו] הנ ה הה יהה, ד"א זל הה [של

ה ה מנ אי י, רש בי ר רנ מנ ה. אה זל בור הנ חי ם בנ כל מה ד עי חה ן אל יה נש מי ילה בש הש ה יי זל גוף הנ הנ גו'. של ם וש כל מה י עי נםכי ב אה תושה ר וש גי
יא שי י נש ני דם אמ נו  עי מה תוב שש כה של הו  יוס. זל פי ך  רל דל בוד, בש כה ך  רל דל ן בש כי מו  גו'. כש ם וש הה רה בש ת אנ ת אל י חי ני בש נו  עמ ינ תוב, ונ כה

נו. תוכי ה בש תה ים אנ להי אל

ל יום כה את בש ת קול יוצי ם, בנ עולה ן הה יק מי די צנ א הנ יהצה ם של ס, קםדל חה נש י פי בי ר רנ מנ ה? אה תה ים אנ להי יא אל שי ה נש ה זל מנ
ים להי אל ת  אי מי ים,  רי ם אומש ן הי כי ל  ענ וש אן.  כה לש םא  יהב של י  לוני פש לי קום  מה ינו  כי הה ן:  דל עי ן  גנ בש ים  יקי די צנ הנ ם  ל אותה ענ
ים רי חה בש מג ים הנ יקי די צנ ת הנ בורנ חמ ים, בנ יקי די צנ ר הנ חנ בש מי ינו, בש רי בה ר קש חנ בש מי נו. בש תוכי ל יום בש כה יא בש שי ה נה תה ה אנ לה עש מנ לש מי
ים לו ימי די קש ומנ ים בו  חי מי נו שש י כגלה ן, כי יה נש מי ת הנ ע אל ננ מש םא יי נו ל מל יש מי אי נו, וש מה בון עי שש חל הו בש יסי ני כש ה אותו, הנ ני מש

שהלום.

ך אה לש מנ אותו הנ ת לש ענ ך פוגנ ר כה חנ אנ דון, לש תי ם וש הל ת בה ענ ה פוגנ מה שה נש הנ ן של יוה ה, כי אי םא רש י, ב זי ן פנ י בל י יוסי בי ר רנ מנ אה
ל ל יום ענ כה ם בש יהל יני יז בי רי כש הוא מנ מו, וש ה שש דומה רות וש בה קש י הנ תי ל בה ה ענ נל מג מש ך הנ אה לש ינו, מנ ני שה ם. של יהל לי ה עמ נל מג מש הנ
ה אה נה המ ה ובנ נוחה מש ה ובי חה טש בי ט ובש קי שש הנ גוף בש ן הנ כי שנ י לש די ת בו כש ענ יהד פוגנ ם, ומי יהל יני ס בי ני כה ים לי ידי עמתי ים הה יקי די צנ הנ

רון. פש ל על ר אל בי דנ יש תוב ונ כה הו של ה]. זל יונה לש [על

ר, פה י עה ני ל שוכש ה ענ נל מג הוא מש ל של רון? ענ פש מו על ה שש נל כנ תש ה ני מה לה ה. וש א דומה רה קש ני ך הנ אה לש מנ ה הנ א, זל יסה י יי בי ר רנ מנ אה
בון. שש חל ם בש יאה הוצי יד לש תי הוא עה ר, וש פה עה ים בל ני שוכש ים הנ ידי סי חמ בורות הנ חמ ים ונ יקי די צנ י הנ סי קש נש ל פי יהדו כה דו בש קש פש הג וש

ך אה לש מנ א לנ רה קש ים, יי תי מי יות הנ חמ הנ רוך הוא לש דוש בה קה קםד הנ פש יי של םא כש ב יד לה תי עה ר, לל זה עה לש י אל בי ר רנ מנ נו, אה דש מנ לה וש
ק דל צל י הנ רי ם גי אותה ים וש ידי סי חמ הנ ים וש יקי די צנ ים הנ תי מי ל הנ ן כה ינ נש נו מי מל ע מי בנ תש יי מו, וש ה שש דומה רות, וש בה קש ל הנ ה ענ נל מג מש הנ
ר פה סש מי יא בש מוצי תוב (ישעיה מ) הנ כה הו של בון. זל שש חל ם בש לה טה נש מו של בון כש שש חל ם בש יאה הוא מוצי מו, וש ל שש גו ענ רש הל נל של וש

ר. דה עש םא נל יש ל גו' אי ם וש אה בה צש

ה דומה מו  שש ה של זל ך  אה לש ל מנ של יהדו  תונות בש ים נש עי שה רש שות הה פש ננ עמקםב,  ינ י  בי רנ ל בש מואי י שש בי ר רנ מנ נו, אה דש מנ לה וש
ד וי ת דה אנ רש ה יי זל נםם. וש יהי גי סו לנ נש כה יי ד של רות, ענ ן חוזש ינה יהדו, שוב אי רות בש סה מש ני ן של יוה כי ם. וש דון שה לה נםם וש יהי גי ם בנ יסה ני כש הנ לש
י בי ר רנ מנ י. אה שי פש ה ננ ה דומה נה כש ט שה ענ מש י כי ה לי תה רה זש י ה' על ר (תהלים צד) לולי מנ אל נל ון, של ה אותו עה שה עה של א כש יהרי תש ני של
ל ר אל בי דנ יש תוב ונ כה הו של ם. זל בונה שש חל ים בש יקי די צנ ר גופות הנ אה ם שש גוף עי יס אותו  ני כש הנ לש ת לו  ענ ה פוגנ מה שה נש א, הנ יסה יי

גו'. רון וש פש על

ת. י חי ני בש תוך  ב בש רון יםשי פש על ה - וש לה עש מנ תוב לש ה כה ה מנ אי ר לו: רש אומי ם וש קודי ך  אה לש מנ חום, הנ נש י תנ בי ר רנ מנ אה
רון פש ן על ענ ינ תוב ונ כה הו של ים. זל יקי די צנ בון הנ שש חל גוף בש יס אותו הנ ני כש הנ ר לו לש אומי ים וש די קש הוא מנ ר, וש פה עה ן בל כם שש תו לי חמ שי
ר, מנ ן אה מה חש ב ננ ירו? רנ ר עי ענ י שנ אי כםל בה ה לש ה זל אמםר. מנ ירו לי ר עי ענ י שנ אי ל בה כה ת לש י חי ני י בש ני זש אה ם בש הה רה בש ת אנ י אל תי חי הנ
י תי בה ים לש סי נה כש ה ני ל ינד דומה בון, ענ שש ל] חל ר [ענ זנ גש ני ך  כה ן, וש מה חש ב ננ ר רנ מנ אה סו. של קה נש בון פי שש ב חל תנ כש סו בי נש כש ני ם של אותה

ר. פה עה י הל ני ל שוכש ה ענ נל מג הוא מש ם, וש יא אותה הוצי יד לש תי ק עה תל פל בון הנ שש חל רות, ובש בה קש הנ

י בי ר רנ מנ ה. אה בה ה רנ נוחה ה ומש וה לש ל שנ ר של י, אוצה י יוסי בי ר רנ מנ ר בו? אה של ה אמ רה עה מש הנ וש ך  י לה תי תנ ה נה דל שה ה הנ ה זל מנ
ים סופי כי מות וש ם עולה יי אתנ ין לו מה אי ה של תורה ים בנ קי עוסש ם הה אותה יק מי די צנ יק וש די ל צנ ך כה ין לש י, אי יומי נש ר מי לום בנ שה
ל יום כה ם בש מה צש ים ענ רי מוסש ל של ם ענ יי אתנ יו. ומה רש ת פי ים אל רי נםטש ם לש יי אתנ תוב (שיר ח) ומה כה הו של ה. זל תורה יל הנ בי שש בי

גו'. ת ה' וש תה אי בש הנ אה ב וש תנ כה ה] של זל סוק הנ פה רו בנ מש ך אה כה ה. [וש זל סוק הנ פה מו הנ חו כש צש ני מו, וש ת שש שנ דג ל קש גו ענ רש הל לו נל אי כש

לו אי תוב כש כה יו הנ לה ה עה לל עמ מו, מנ ת שש שנ דג ל קש שו ענ פש סםר ננ מש י לי די ה כש זל סוק הנ פה בו בנ ת לי ן אל וי כנ מש ל הנ נו, כה דש מנ לה וש
שו פש ר ננ מוסי ל הנ ן, כה מה חש ב ננ ר רנ מנ יום. אה ל הנ נו כה גש יך הםרנ לל י עה תוב (תהלים מד) כי כה הו של יו. זל לה ל יום עה כה ג בש רה הל נל
ן, מה חש ב ננ ר רנ מנ ם? אה יי אתנ ינו מה ני י שה רי המ ף, ונ ב יוסי ר רנ מנ א. אה בה ם הנ עולה מות לה אות עולה ע מי בנ רש ל אנ ה, נוחי סוק זל פה בש

מו. ת שש שנ דג ל קש ל יום ענ כה מו בש צש ר ענ סנ מה ל של ם ענ אתי ה - ומה תורה ל הנ ם ענ יי אתנ מה

ה, יהפה זו  ה הנ נה שש מי הנ הוא, של ך  ים כה ני ל פה ל כה ר, ענ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ה: אה נה שש גו'. מי ים וש יהמי א בנ ן בה קי ם זה הה רה בש אנ וש
מו יו, כש נה ת פה ענ בנ רש אנ יות לש חנ ל הנ צל ץ אי רל אה ד בה חה ן אל ה אופנ ני הי תוב בו (יחזקאל א) וש כה הוא של ה, הנ מה שה נש ית הנ עמשי ננ של

ה. אשונה רי א הה תה יש רנ בה ה הנ אותה מור בש אה של
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ים מי חמ רנ דות הה ה מי רי שש לש על שש ש בי רי פה תש ך הי ר לו, כה מנ ה. אה נה שש מי ה הנ אותה ר מי נו מנ ר לה םאמנ א, י בה י אנ בי ר לו רנ מנ אה
גו'. וש ה  מה אי יא לש ת הי חנ י אנ תי מה י תנ תי יא יונה ת הי חנ ר, (שיר ו) אנ מנ אה ח וש תנ ר. פה נו לומנ אן ייש לה ל כה בה לו, אמ ה של שה רה פה בנ

ר? כה שון זה ה לש תורה ם בנ שה ה, וש בה קי שון נש ים לש ירי שי יר הנ שי אן בש ים כה אי נו קורש אה יא של ה הי ר, מנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה

ה שה אי ה כש מה שה נש ל הנ צל גוף אי הנ י של ני פש גוף, מי ל הנ צל ר אי כה שון זה לש א בי רה קש ה ני תורה אן בנ ר, כה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ א, אה לה אל
תו. עמלה ש מנ ד יורי חה ל אל כה ר, וש כה זה י הנ ני פש ה בי בה קי נש ה כי לה עש י מנ פי לנ ה כש מה שה נש הנ ר, וש כה זה ל הנ צל אי

ר הה פות נה טי ם הנ אותה א מי יוצי ן, וש גה ל הנ ף ענ טי ננ ן מש דל עי ל יום הה כה ה בש עה שה ה] בש נה שה ים [בש מי עה ע פש בנ רש אנ ם, בש ינו שה ני שה
הו ן. זל גה י הנ ני ילה ים אי עי בי ם שש שה ל יום, ומי כה ף בש טי ננ פות מש ים טי עי בה רש אנ ה וש מונל ים, ושש אשי ה רה עה בה רש אנ ק לש לי חנ תש מי דול הנ גה
יא הי יזו  יו. אי יותה לי עמ ים מי רי ה הה קל שש אן (שם) מנ כה ר, מי מנ חום אה נש י תנ בי י ה'. רנ צי עמ עו  בש שש תוב (תהלים קד) יי כה של
בות עמרה ר, בנ מנ י אה י יוסי בי בות הוא. רנ עמרה ה מי לה עש מנ ר, לש מנ ה אה הודה י יש בי קום הוא? רנ ה מה יזל אי ן בש דל עי ן. וש דל הו עי יהה? זל לי עמ
ן דל יון. הוא עי לש על נוז הה גה הנ ים, וש יקי די ל צנ ן של תה מה שש ני לום וש שה ה וש כה רה ים בש ים טובי יי י חנ זי נש גי ם  ינו, שה ני י שה רי המ הוא, של

ל יום. כה ע בש פנ נו של מל ל מי נוטי ץ וש רל אה ן בה דו גנ גש נל ן כש כגוה ה מש טה מנ לש

ה פה ית טי צי מש קו תנ לש חל ל בש טנ ד נה חה ל אל כה ל, וש אי רה שש יי ם לש הל דו לה מש ים עה יאי בי ים נש עי בה רש אנ ה וש מונה הו, שש בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ה תה יש ן הה הל ת מי חנ ה אנ פה ל טי טנ נה יא של בי ל נה ם כה ה אי פות. ומה ים טי עי בה רש אנ ה וש מונל ם שש הי ן, של דל ל עי פות של ם טי אותה ת מי חנ אנ
אן כה ן. מי כי ל של םא כה ים ל עי בה רש אנ ה וש מונל שש ל מי בי קנ יהה מש הה אשון של רי ם הה דה ר - אה אה שש ל הנ ל כה ענ ש  קםדל הנ רוחנ  בש תו  עמלה מנ

תו. מה כש ה חה תה יש ה הה מה ד כנ מי ה לה תה אנ

ה פה ל טי כה ינו, בש ני שה ך  א כה לה פות? אל טי ן הנ אותה ים מי יאי בי נש ם לנ הל יהה לה ן הה יי אנ י מי כי א, וש נה המ ב כנ ר רנ מנ א אה י בה בי רנ
ם יי ייש מנ ים, וש מי כה ים חמ לי דש גנ מש ם של יי ה: ייש מנ נה שש מי ר בנ זנ גש ן ני ל כי ענ מו, וש את עי ה יוצי מה כש ן, רוחנ חה דל עי את מי יוצי ה הנ פה טי וש

ן. דל ל עי פות של טי יו מי ם הה יי מנ ם הנ ים, אותה מי כה ים חמ לי דש גנ מש ם של יי מנ ם הנ אותה ים. וש שי פש ים טי לי דש גנ מש של

ים, אשוני רי רות הה הה נש ת הנ ענ בנ רש ם אנ ל אותה כה ים] מי רי תי ים [נ"א יש בי פות יושש ם טי הל בה ם של יי מנ י, הנ י יוסי בי ר רנ מנ אה של
ל נופי הוא הנ ישון, וש ם פי כגלה ד מי יגחה מש ישון? הנ ד פי חה אל ם הה ה שי ה זל ישון. מנ ד פי חה אל ם הה תוב (בראשית ב) שי כה הוא של

ם. עולה ל הה כה ר מי ם יותי יי רנ צש ל] מי אי רה שש יי ת [לש מנ כש ה חה תה יש ך הה יכה פי ם, ולש יי רנ צש ץ מי רל אל בש

אותו ם בש ק אותה רנ זה פות וש טי ם הנ רוך הוא אותה דוש בה קה ל הנ טנ ם, נה יי רנ צש ת מי מנ כש ה חה דה בש אה ה של רה זי גש ה הנ רה זש גש ני של ומי
ה עה בה רש יד אנ יהה מולי ה הה זל ן. וש גה ת הנ קות אל שש הנ ן לש דל עי א מי ר יםצי הה נה תוב (שם) וש כה ן, של דל ן עי ל גנ ר של הה נה הנ אותו  ן, בש גה הנ
ה מה כש חה ה הנ דה בש ן, אה גה הנ או מי םא יהצש ל פות של טי לו הנ לו אי טש ני של יהה. מי ישון הה נו פי מל ד מי נולנ ד הנ יגחה מש ד הנ חה אל הה ים, וש רי חי אמ

ם. יי רנ צש מי מי

רוחנ ן לש גנ ך בנ לי הנ תש תוב מי כה נו של יש הנ יא, וש בי נה יא וש בי ל נה צו] כה מש צו [יי מש ן, תי דל עי את מי ה יוצי תה יש הה רוחנ של ה הה אותה ומי
תוב (ישעיה כה ר הנ מנ ן אה ל כי ענ תו, וש בואה נש אל בי קי זש חל ה יש אה רה ר של הה נה ה הוא הנ זל םא, וש ב יד לה תי עה ן לל דל ן עי גנ ה בש נוז זל גה יום. וש הנ

ם. עולה ה בה יעה די יש ים הנ לי דש גנ יד מש מי ם תה יי ם מנ אותה גו'. של ת ה' וש ה אל עה ץ די רל אה ה הה אה לש י מה יא) כי

ם עולה ה בה מה כש חה א הנ גל שש ן יי דל עי ד מי יורי ה של מנ ה מי ן. ומנ ן הי דל עי ה, בש לה עש מנ ים לש יקי די ל צנ ן של תה מה שש ל ני ינו, כה בותי נו רנ שה
ה. מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ יו ענ סופה כי יו וש אותה נה המ ים מי ני הל נל ים בו וש די עומש - לה

ך דול הולי גה ר הנ שנ "ל הנ אי יכה ה, מי לה עש ל מנ ם של יי לנ רושה י יש רי עמ שנ ס בש ני כה ה לי ה זוכה מה שה נש הנ ן של יוה ק, כי חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
י ר. מי בה דש מי ן הנ ה מי םאת עםלה י ז יהה (שיר ג) מי לל ים עה לי שואמ ה וש ים בה הי מי ת תש רי שה י הנ כי אמ לש לום. מנ ה שה ים לה די קש ה ומנ מה עי
יב שי ה. הוא מי מה ל דה בל הל ם לנ דה תוב (תהלים קמד) אה כה ל, של בל הל ה לש דומל ב של רי חה גוף הל הנ ה מי יונה לש על ין הה ה בי םאת עםלה ז
א סי יא כי ה זו הי מה אי ה - לש מה אי יא לש ת הי חנ יא. אנ ת הי דל יגחל יא - מש ת הי חנ י. אנ תי מה י תנ תי יא יונה ת הי חנ ר, (שיר ו) אנ אומי וש

ה. נה מל ה מי רה זש גש ני ה, של ת לה דל יולל ה וש מה שה נש ם לנ יא אי הי בוד של כה הנ

ם. יי לנ רושה נות יש אות בש רה קש ני ם הנ הי ה, וש לה עש מנ ן לש תה לה עמ מנ ן בש הי מות של שה נש ר הנ אה שש לו  - אי רוהה  שש אנ יש נות ונ בה אוהה  רה

נות לוט. אות בש רה קש רות ני חי אמ הה ם, וש יי לנ רושה נות יש אות בש רה קש לו ני נו - אי רש מנ אה ה של ל מנ נו ענ רש זנ ה חה ני י, הי י יוסי בי ר רנ מנ אה
לו כות אי לה ים - מש שי גש ילנ כות ופי לה ך. מש לום בואי רות שה אומש ה וש חות לה בש שנ מות מש שה נש ר הנ אה רוהה - שש שש אנ יש נות ונ אוהה בה רה
ה, לה עש מנ ת לש סל נל כש ני ד של ענ ה  סות אותה לש קנ חות ומש בש שנ ם מש ק. כגלה דל צל י הנ רי ם גי ים הי שי גש ילנ כות, ופי לה ם מש הי בות של אה הה
יכות רי אמ ס בנ ננ כש ים. ני יהמי א בנ ן בה קי ם זה הה רה בש אנ תוב וש כה של הו  ים. זל יכות יהמי רי ת אמ ילמל קנ תש ומי ה  תה לה עמ מנ ה בש מה שה נש י הנ זנ אמ ונ

א. בה ם הנ עולה ים לה יהמי

ה רה עמטה תה  רש זנ חל הל עון, של מש י שי בי ך, רנ לש יו  הש מות יי לום עמצה שה ה וש נוחה ר, מש מנ אה יו וש לה גש ל רנ ם ענ ן קה קי זה א הנ בה י אנ בי רנ
ים], סי נה כש ר ני חי ן אנ מנ זש יון [לי לש קום על מה ה בש מותה לי שש יא בי ה הי מה שה נש הנ ן של יוה כי ה, של אשונה רי א הה תה יש רנ בה ינו בנ ני שה ה. של נה יהשש לש
י בי א רנ בה ד של יום, ענ קי ת בש רל אל שש יא ני הי ה, וש נה מל אות מי יוצש רות של חי מות אמ שה ה נש נה מל אות מי רה בש א ני לה גוף, אל ה לנ בה םא שה ל
ה אותה ת בו  סל נל כש ה, ני רוחה ה סש פה הוא טי גוף של הנ ל, וש בל הוא הל ה של זל ם הנ עולה ם בה ה אי ש, ומה רנ דה אי וש ן יוחנ עון בל מש שי
ה ס אותה ני כה הי ין לש די ינו  ר, אי לום יותי שש תנ יום וש קי ר בש חה בש גוף מג ילה הנ הש יי וש ם  כגלה פו  רש צה יי םא של ב יד לה תי עה ה - לל מה שה נש הנ

ה? בה ים של לויי עי הה ים וש לומי שש תנ ל הנ כה ה בו בש מה שה נש הנ

יד תי ש עה מה גוף מנ אותו הנ ש, וש מה ה] מנ בה ים של לויי עי הה ים וש לומי שש תנ ל הנ כה ה [בו בש מה שה נש ה הנ א, אותה חה י אה בי ר רנ מנ אה
ה יג מנ שי הנ ת לש ענ דנ לום הנ שש תנ ים בש מי לי יו שש הש ם יי יהל ני ל שש בה םא, אמ ב יד לה תי עה ן לל יומה קי ן בש ידה עממי הנ רוך הוא לש בה דוש  קה הנ
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ה. זל ם הנ עולה יגו בה שי םא הי ל של

ים, הוא יהמי ם של אותו עולה ים] בש יהמי ם הנ אותה ן, [בש נה י יוחה בי ר רנ מנ אה י בו  בי גו'. רנ ים וש יהמי א בנ ן בה קי ם זה הה רה בש אנ וש
ים סופי כי הנ אות וש נה המ ם הנ אותה ים, בש ם יהמי הי מות של עולה ם הה אותה עמקםב, בש י ינ בי ר רנ מנ ה. אה לה יש הוא לנ ה של זל ם הנ עולה םא בה ל וש
מו, שש רוך הוא מי דוש בה קה ן לו הנ תנ נה ר] של עמשי מנ ה [נ"א הנ רה שש מי ה הנ אותה כםל. בש ם בנ הה רה בש ת אנ ך אל רנ ה' בי ל. ונ הוא נוחי של

ם. עולה א הה רה בש ה ני בה "א, של יא אות הי הי של

ל ה ענ נל מג יו, מש לה ל עה מושי דון הנ אה בו הה רנ ד מי בל ר על ענ הוא ננ ים, של ני פש ר הנ ן, מטטרו"ן שנ נה י יוחה בי ר רנ מנ נו, אה דש מנ לה וש
רות בה קש י הנ תי בה ק בש תל בון פל שש ת חל חנ קנ יד לה תי הוא עה וש ה,  וה טנ צש ני אור של הה אותו  מי ה  יק לה פי סש הנ ל יום לש כה ה בש מה שה נש הנ
גופות ת הנ ן אל קי תנ ץ, לש רל אה ת הה חנ ם תנ צל על אור אותו הה עמשות שש יד לנ תי הוא עה בו, וש י רנ ני פש אות אותו לי רש הנ ה, ולש דומה מי

ה. קומה מש ה לי ח אותה לנ שש רוך הוא יי דוש בה קה הנ ן] של מנ זש ה, [בי מה שה נש י הנ לי ל גוף בש מות של לי שש ם בי מה יש קנ ולש

ל הו אל גו'. מנ ל וש מושי יתו הנ ן בי קנ דו זש בש ל ענ ם אל הה רה בש ר אנ םאמל י תוב? ונ ה כה ה מנ עה ה שה אותה ק, בש חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
דו, בש ר ענ מנ אה ה של מנ א בש לה ל אל כי תנ סש םא ני אי, ל הורנ י נש בי ר רנ מנ דו? אה בש ל ענ ה אל ה זל ל, מנ כי תנ סש זו ני ה הנ מה כש חה ם בנ דו? אי בש ענ
ינפות יד לש תי הוא עה נו. של רש מנ אה י של פי ה מטטרו"ן, כש י הוא? זל תו, ומי עמבודה רוב לנ קה יתו] הנ ן בי קנ קום, [זש ל מה דו של בש ענ

רות. בה קש י הנ תי בה גוף בש ת הנ אל

ת לנ חי תש הוא  של יתו,  בי ן  קנ זש קום.  מה ל  של דו  בש ענ ה מטטרו"ן  זל דו,  בש עה ל  אל ם  הה רה בש אנ ר  םאמל י ונ תוב  כה של הו  זל
יו. אותה בש ל צי ל כה ה ענ לה שה מש רוך הוא מל דוש בה קה ן לו הנ תנ נה ר לו, של של ל אמ כה ל בש מםשי קום. הנ ל מה יו של יותה רי בש

ים ני הל נל ים אור וש לי ד נוטש בל ל אותו על יו של אותה בש ל צי ב, כה ר רנ מנ י אה י יוסי בי ר רנ מנ עון אה מש י שי בי ר רנ מנ נו, אה דש מנ לה וש
א לה ה? אל מה שה נש ה הנ לה טש א ני סי כי הנ י מי רי המ א. ונ סי כי אור הנ דול מי א גה בה ם הנ עולה ה לה מה שה נש נו, אור הנ דש מנ לה ה. של מה שה נש יו הנ זי מי
מות תוב (יחזקאל א) דש כה ש, של מה א מנ סי כי אור הנ דול מי ר, גה מנ ן אה מה חש ב ננ אוי לו. רנ רה י הה פי ה לש זל אוי לו, וש רה י הה פי ה לש זל

רו. הר ל זה יו? ענ לה ה עה ה זל ה. מנ לה עש מה לש יו מי לה ם עה דה ה אה אי רש מנ כש

ה מה שה נש הנ של הו  ר. זל זםהנ הנ אותו  ים מי זוני ני לו  ה של בה כה רש מל הנ יו וש אותה בש ל צי יחותו, כה לי עמשות שש לנ ך  הוא הולי של וכש
ם. יהל לי ה עמ מה שה נש ן הנ ע מי פה שש ני הו אור הנ י - זל כי רי ת יש חנ ך. תנ תש יעה ר סי לומנ ך, כש א יהדש ים נה תוב] שי כה ת לו, [של רל אומל

רוך הוא דוש בה קה קום, הנ ל מה יחותו של לי שש ך בי ה הולי זל ה של עה שה נו, בש לש בנ ך קי לום, כה י שה בי רנ ה בש הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ר, לומנ "ם. כש יהא רה רי טש ימנ גי בש "י  כי רי יש ך  א, כה ב הונה ר רנ מנ מו. אה שש ת מי חנ אות אנ ה בש לה עש מנ ל  יו של אותה בש צי ל  כה יענ  ני מי
ת יענ ה סי וה צי ר של חנ אנ כםל. ולש ל הנ ל ענ מושי א הנ שה ני ם וש ל רה תו של עמלה ת מנ חנ ך, תנ תש יעה ך, סי א יהדש ים נה ת שי רל ה אומל מה שה נש הנ

ה בו. דולה ה גש בועה יעמך שש בי שש י מנ ני ת יהדו, אמ חנ ים תנ יוני לש על הה

י להי ר אל מנ אל ה נל מה כםל, לה הוא הנ ה' של ר בנ מנ אה יל וש ץ - הואי רל אה י הה אלהי ם וי יי מנ שה י הנ להי ק, אל חה צש יי י  בי ר רנ מנ אה
דו. גש ן נל יי אנ ם כש כגלה כםל, וש יענ לנ ני ד הוא מי חה ע אל גנ רל ת ובש חנ ת אנ בנ כםל. בש ל הנ דון ענ הוא אה ה, של הודה י יש בי ר רנ מנ ם? אה יי מנ שה הנ

תו. לש ר בי חי ין אנ אי כםל וש הוא הנ הורות של מו, לש שש יות מי ם אותי יי תנ ל שש ר ענ ק אומי חה צש י יי בי רנ

א תה יש רנ בה י הנ לי עמ ל בנ ם של הל מה י עי יתי יי ם הה אי א, וש ב הונה ר רנ מנ ץ. אה רל אה י הה אלהי ם וי יי מנ שה י הנ להי ה' אל בנ יעמך  בי שש אנ וש
ל כה ים לש אויי םא רש ל לו וש גי ם של יהל פי ים בש בי ים רנ קי ה ערמה י רואל ני י אמ רי המ ך, של ם כה הל י מי יתי יי ד הה רה פש םא ני ה, ל זל סוד הנ לו הנ גי של כש

י. ני בש ה לי שה ח אי קנ םא תי ר ל של תוב אמ כה ה, של מה שה נש ת הנ ענ בנ שש זו ני ית הנ רי בש ת הנ בוענ ה, שש אי םא רש ם. ב דה אה

םא ל ר של לומנ י. כש ני בש ה לי שה ח אי קנ םא תי יחות זו, ל לי שש ך בי ה הולי תה אנ יל וש הואי ע, של מה שש אן מנ כה ק, מי חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
י, לי הוא של ש של מה הוא מנ הנ א בש לה אוי לו, אל ינו רה אי גוף של ר, בש גוף זה ר, בש חי גוף אנ ס בש ני כה הי י] לש ני יה נש בי י [לש ני בש ח גוף לי קנ תי

ך. לי י תי תי דש ל מולנ אל י וש צי רש ל אנ ם אל י אי תוב כי כה הו של נו. זל מל י מי אתי יהצה ש של מה הוא מנ הנ בש

אותו י בש מי ר עי עי טנ צש ני גוף של ק, אותו הנ חה צש י יי בי ר רנ מנ ק? אה חה צש יי י לש ני בש ה לי שה תה אי חש קנ לה וש הו  י, מנ י יוסי בי ר רנ מנ אה
ת חנ מש שי בש מו  עי ק  חנ צש לי ח  קנ תי ש  מה מנ גוף  הנ קונו, אותו  ת  אנ רש יי י  ני פש מי בו  סוף  כי וש ה  אה נה המ לו  יהה  הה םא  ל וש ם  עולה הה
תוב כה הו של ם. זל עולה חוק בה ת שש ו עי שה כש ענ מו של ק עי חנ צש רוך הוא, לי דוש בה קה ת הנ חנ מש שי מו בש ק עי חנ צש זו, לי ים הנ יקי די צנ הנ

גו'. ינו וש חוק פי א שש לי מה ז יי (תהלים קכו) אה

י תי שש םא  ל וש ת,  חנ אנ יחות  לי שש א  לה אל ה  עושל ד  חה אל ך  אה לש מנ ין  אי ע,  מנ שש תי םא  ב ק,  חה צש יי ר  בנ ה  הודה יש י  בי רנ ר  מנ אה
ל ים כה שי רש הנ יד לש תי יו, עה נה תש מה ר בש סופי ת הנ סל ר קל של ד, אמ חה ך אל אה לש א, מנ בה י אנ בי ר רנ מנ נו, אה דש מנ לה ת. וש חנ ת אנ בנ יות בש יחג לי שש
הו תו. זל מה שש ל ני בי קנ לש ידו  עממי הנ ד ולש חה אל ד וש חה ל אל ן כה קי תנ לש ך  דול הולי גה ר הנ שנ ן הנ ר כי חנ אנ חו, ולש צש ל מי ד ענ חה אל ד וש חה אל

ך. יחותש לי י שש ני פש יך? לי נל פה ה לש ה זל ה. מנ שה תה אי חש קנ לה יך וש נל פה כו לש אה לש ח מנ לנ שש תוב הוא יי כה של

יענ גי הי של ש. כש םאש חםדל יהה ר יום הה אותו הנ בו, וש אי רנ כנ ן זנ ן בל נה ן יוחה בה ת רנ אות אל רש ך לי לנ ר הה זל יעל לי ר] אל זה עה לש י [אל בי רנ
ר לו, מנ אן? אה ה כה ה רוצל ר, מה יותי לו  של ענ מי נובי וש ים אותו  אי לש מנ ת, ומש נםפל ל טי כה ה מי נגקל מש ר של אי בש ר לו, הנ מנ יו, אה לה אי
ם אותה ך מי לש צש ש ייש אל דה ר חה בה דה יך של נל פה ה בש י רואל ני א אמ לה י, אל תי רש מנ ך אה םא כה ר לו, ל מנ בו. אה י רנ ני יל פש בי קש הנ ם לש דה יהב אה חנ

אםל. שש יד לי תי ה עה תה אנ ים של קי עממג הה

יג הי נש ה מנ רה ל עמשה סוד של ה, ובנ רה עמשה ענ בנ נוסי ה, וש רה יו עמשה עותה סש מנ ה של זל אשון הנ רי אור הה ת הה י אל יתי אי ר לו, רה מנ אה
ים ית חולי ל בי חות של תש פש ה מנ רה ים, עמשה קי תה ה פש רה נו, עמשה דש מנ לה יו. וש עמשה ת מנ ה אל ה עושל רה ל עמשה יות של אותי כםל, ובה ת הנ אל
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ים. יקי די צנ ל גופות הנ ץ ענ רל ין אל קי תש הנ ן לש דל ן עי גנ ל בש ים נוטי קי תה ה פש רה עמשה יהדו, ונ בש

ג. הה נש ה מג רה עמשה א, בנ רה בש ה ני רה עמשה ם, בנ עולה ל הה של דוש  קה ך  אה לש מנ ר מי ה יותי רואל יתה  יי י, הה ני ר בש זל יעל לי ר לו, אל מנ אה

ה]. רה עמשה [בנ ים  יוני לש על מות.  ה עולה רה עמשה בנ יו.  עותה סש ה מנ רה עמשה ה, הוא בנ תורה ה הנ רה עמשה בנ דוש.  קה א הנ סי כי ה הנ רה עמשה בנ
רוך הוא. כםל בה ל הנ יון ענ לש ד על חה אל וש

יו נה דם י אמ לי מנ גש ים מי לי מנ ה גש רה ד עמשה בל על ח הה קנ יי תוב? ונ ה כה ה. מנ זל ה בה תה יש ה הה נה שש מי ל הנ ענ ל בנ תו של עש ר, דנ בה ך דה ר לש אםמנ וש
ך לנ הה בו של ל רנ מו של ר לו, הוא שש מנ הו? אה יהדו מנ יו בש נה דם ל טוב אמ כה ל וש בה ה, אמ זל סוק הנ פה י לנ יתי כי י, זה בי ר לו, רנ מנ ך. אה לל יי ונ

בו. רש קי י בש מי י שש אי, כי דנ הו ונ ר, זל מנ ן] אותו. אה גי הה יג [ולש הי נש הנ יסו ולש ני כש הנ יו לש לה אי

רוך דוש בה קה ד, הנ חה מו אל הוא ושש ענ של יו, יודי רש ל בג מו ענ ת שש ענ אל יודי י של ה, מי אי םא רש הו, ב בה י אנ בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה
ד. חה הוא אל ם וש שי ר, הנ לומנ ם] כש גו'. [כגלה ד וש חה תוב (זכריה יד) ה' אל כה ד, של חה מו אל הוא ושש

י בי ר רנ מנ ם. אה יי מה ר הנ אי ל בש יר אל עי חוץ לה ים מי לי מנ גש הנ ך  רי ינבש זו: ונ ה הנ שה רה פה ל בנ כי תנ סש הי לש א, ייש  בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ם רות - אותה בה קש י הנ תי בה ים בש מי דה קש ני נו, הנ דש מנ לה ם - של יי מה ר הנ אי ל בש רות. אל בה קש ית הנ בי הו  יר - זל עי חוץ לה א, מי בה אנ
ים תי ע עי בנ ם קה ה - אי לה חי תש בנ אותו  לו  אמ שה ה של ר, מנ בל קל ם לנ דה ס אה ננ כש ני של ינו, כש ני י שה רי המ ה. של תורה בנ נו  תש נה וש או  שש נה של

ה. לה חי תש ם בנ ימה קי המ ם] לנ מה יש קנ ין [לש ינו די א, אי ייצי של גו'. וכש ך וש תל ת עי מוננ יהה אל הה תוב (ישעיה לג) וש כה ה, של תורה לנ

ה ים. מנ תי מי ת הנ יד אל עממי הנ ן לש מנ זש ז הנ אה ת, של בה שנ ב הנ רל הוא על י, של שי הו יום שי ב - זל רל ת על עי א, לש בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ן מנ ב, זש רל ת על עי נו לש יש הנ כםל. וש יום הנ הוא סי י של שי שי ף הנ לל הוא אל ם, וש עולה ים הוא הה ני י שה פי לש ת אנ של ינו. שי ני שה ע? של מה שש מנ
את צי ת לה הוא עי ה, של ל תורה יהה של ימל ים מי בי שואמ ים הנ מי כה י חמ ידי מי לש ם תנ לו הי בםת - אי שםאמ את הנ ת צי עי כםל. לש יום הנ סי

ר. פה עה ן הל ר מי עי ננ תש הי ולש

ם תה מה שש ני ה וש זל ם הנ עולה ם בה אה ת בורש ת אל ענ דנ ים לה קי סש ענ תש מי ם הנ ינו, אותה ני שה ת, של ענ דנ א, עוד ייש לה בה י אנ בי ר רנ מנ אה וש
ה ני ה הוא. הי ומנ ש  מה מנ ה  י הוא גופה ת מי ענ דנ לה ך  ה, הולי מה שה נש בועות הנ שש את מי צי לה כו  א, זה בה ם הנ עולה לה ה  לומה שש תנ בש
את יםצי ה הנ מה לש ענ יהה הה הה תוב וש כה לום, של שש תנ ר הנ חנ ך אנ ם הוא, הולי כה יד חה מי לש תנ ב של ל גנ ף ענ ם, אנ יי מה ין הנ ל עי ב ענ צה י ני נםכי אה

. תה גש שנ הי ה של מנ תו מי יעה די ז יש מל י רל מםר לי ך - אל די כנ ם מי יי ט מנ ענ א מש י נה יני קי שש יהה הנ לל י אי תי רש מנ אה אםב וש שש לי

ל תו של יעה ידי ך בי תש יעה די ל] יש י [ענ ף לי לי חנ תש םא ני ל י, וש מוני מוך] כה ד [כה בל ה על תה ף אנ ה - אנ תי ה שש תה ם אנ י גנ לנ ה אי רה מש אה וש
י. מוני א כה רה בש ה ני תה אנ יג, של שי הנ ה לש תה יך אנ רי צה רוך הוא, וש קום בה מה

ך יאנ הי יך וש לל י עה ה ייש לי לה עמ י מנ י כי תי עש יהדנ ך, וש תש יעה יגו סי שי םא הי ל י של תי גה שה ת הנ יענ די ר, יש לומנ ב - כש אה שש יך אל לל מנ גש ם לי גנ וש
יא הי ע של דנ אי לו, וש ים אי רי בה ל דש ל כה י ענ די יה סור בש י מה הי ה יש ן זל ימה ר סי ם הוא אומי ך. אי לש צש תון אל נה יו הנ זי ה מי תה א אנ רה בש ני

י. ני יענ בי שש הי ה של בועה שש ה, הנ מה שה נש ה הנ אותה גוף מי ה, הוא הנ שה אי הה

ל סות ענ ננ ה לש ים הוא רוצל ני יה נש עי ל הה כה עוד של ה, בש הודה י יש בי ר רנ מנ ק אה חה צש י יי בי גו'. רנ ר וש בי דנ ה לש לה ם כי רל י הוא טל הי יש ונ
ת ת אל ענ דנ לה יג וש שי הנ ת גופו לש תי כי ה וש י תורה רי בש די ק בש סי ענ תש ני דוש של גוף קה הו הנ את, זל ה יםצי קה בש ה רי ני הי תוב? וש ה כה גוף, מנ הנ
י חי חור אמ ת נה של ם. אי ל עולה ה של כה לש ן מנ ה - בל כה לש ן מי ל. בל ל אי תו של ה, בי הודה ב יש ר רנ מנ ל - אה תואי בש ה לי דה ר יגלש של קונו. אמ

. יהה לל ה עה מה כש חה א הנ שה ה - מנ מה כש ל שי ה ענ דה כנ ה. וש מה שה נש ח הנ יא אנ הי ל, וש כל שי ק בנ בה דש ני ל, גוף של כל שי ת הנ רנ בש ם - חל הה רה בש אנ

ה מה כש ז חה מל י רל לי מםר  - אל ך  די כנ ם מי יי ט מנ ענ י מש יני יאי מי גש ר הנ םאמל י ונ ה מטטרו"ן.  זל  - ה  אתה רה קש לי ד  בל על ץ הה יהרה ונ
תוב? ה כה ה מנ ל זל ר כה חנ נו, אנ שש רנ פי מו של א, כש בה י אנ בי ר רנ מנ נו. אה מל אתה מי יהצה עולם של תה בה קש סנ עה ה של מנ ך מי אמ ת בורנ יענ ידי בי

. יהה ל יהדל ים ענ ידי מי צש הנ ה וש פה ל אנ ם ענ זל נל ם הנ שי אה וה

מו ה, כש ל זל ה ענ ם זל לה שוקש ם וש ד אותה אן, הוא צומי כה אן ולש כה לש רו  זש פש ני מות של עמצה ם הה א, אותה בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ם שה ל, וש אי רה שש ץ יי רל אל ד בש גוף עומי ה אותו הנ עה ה שה אותה א, בש בה י אנ בי ר רנ מנ יץ. אה לי יך ינחמ מםתל צש ענ ר (ישעיה נח) וש מנ אל נל של

תו. מה שש ס בו ני נה כש ני

לות חי ה מש הוא עושל רוך  בה דוש  קה א, הנ ירה י זי בי ר רנ מנ ל? אה אי רה שש ץ יי רל אל גוף לש הנ יך  י מולי ן, מי נה י יוחה בי ר רנ מנ אה
יל. פי ים תנ אי פה ץ רש רל אה תוב (שם כו) וה כה הו של ל. זל אי רה שש ץ יי רל אל ים לש כי הולש ים וש לי גש לש גנ תש ם מי הי ץ, וש רל אה ת הה חנ תנ

ם י עי כי לש תי תוב (בראשית כד) המ כה נו? של ן לה יי ננ ל, מי אי רה שש ץ יי רל אל ם לש יך אותה "ל מולי יאי רי בש ק, גנ חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ן? בה מו לה ח ושש ה אה קה בש רי תוב ולש כה הו של י, מנ י יוסי בי ר רנ מנ ל. אה יאי רי בש יש גנ אי הה ם (דניאל ט) וש תוב שה כה ה, וש זל יש הנ אי הה

א. צה מש תו ני צה א - קש צה מש םא ני כגלו ל י של ל פי ף ענ ם. אנ עולה ן הה ל מי טי ע בה רה ר הה ין ייצל ק, אי חה צש י יי בי ר רנ מנ אה

ל בה ם, אמ עולה ן הה ל מי טי בה ל] יי די בה א [יי בה ם הנ עולה א לוט. לה רה קש ה, ני זל ם הנ עולה ל בה טה יהה מג הה של ה כש לה חי תש ה, בנ אי םא רש ב
ר מנ ן? אה בה יך לה רי ה צה מה וולו. לה ני ץ מי רוחי י של מי א כש לה ה, אל אשונה רי בה ל כש נגוה םא מש ן, ל בה א לה רה קש ני םא כגלו, וש םא] ל ב יד לה תי עה [לל
ינו יהה אי בי יהה ורש רי א, פש צה מש ע ני רה ר הה ין ייצל ם אי עון, אי מש י שי בי ר רנ מנ אה יך. של רי יהה צה בי יהה ורש רי עמשות פש עון, לנ מש י שי בי רנ

צוי. מה

ת אל ה וש ה זל גו'. מנ ם וש חםתה ה אמ קה בש ת רי חו אל לש שנ יש תוב? ונ ה כה יומו, מנ קי ד בש עומי ה וש נל בש גוף ני הנ ן של יוה ע, כי מנ שש םא תי ב
גוף. ה כםחנ הנ ר, זל מנ ק אה חה צש י יי בי ה. רנ נועה תש ה כםחנ הנ ה? זל תה קש ני מי

ן יוה הו, כי בה י אנ בי ר רנ מנ גו'. אה י וש בםאי נון תה בה לש י מי תי ה אי לה נון כנ בה לש י מי תי ה, (שיר ד) אי זל סוק הנ פה ח בנ תנ הו פה בה י אנ בי רנ
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את יוצי וש יו  לה אי ת  נל תל מש מנ ה  מה שה נש הנ ל,  אי רה שש יי ץ  רל אל לש תו  מה שש ני ל  בי קנ לש ין אותו  יאי בי ומש יומו  קי ל   ענ ה  נל בש ני גוף  הנ של
י שורי ה. תה מה שה נש יא הנ ה, זו הי לה נון כנ בה לש י מי תי תוב אי כה הו של ה. זל דל שה שוחנ בנ ק לה חה צש א יי ייצי ר ונ מנ אל נל מו של אתו, כש רה קש לי

א. ינרש יו ונ ינה א עי שה יי תוב ונ כה נו של יש ה, הנ נה מה םאש אמ ר מי

הו, בה י אנ בי ר רנ מנ ק? אה חה צש ה יי ה זל ל מנ בה נו. אמ רש מנ אה י של פי ם כש הה רה בש ה אנ יא, יהפל ה הי מה שה נש ם הנ ה, אי הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ם. עולה בה ה של בה רנ ה הה חה מש שי ם הנ ל שי ק ענ חה צש א יי רה קש ו ני שה כש ענ רו של מש ים אה רי בי חמ ה הנ ני הי

גוף הנ ק וש חה צש ה יי מה שה נש את הנ רי קש ו ני שה כש ה. ענ רה גוף שה הנ ם וש הה רה בש ה אנ מה שה נש את הנ רי קש ה ני לה חי תש הו, בנ בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ץ רל אל בש גוף  לנ ה  מה שה נש הנ ת  נל תל מש מנ גוף  הנ יום  קי ם  קםדל יום  ים  עי בה רש אנ עון,  מש י שי בי רנ ר  מנ אה ה,  נה שש מי בנ ינו  ני שה ה.  קה בש רי

ש. דה קש מי קום הנ מש קום? בי ה מה יזל אי ל. בש אי רה שש יי

ב מו. אוהי י אי רי חמ ק אנ חה צש ם יי חי נה יי הה ונ בל הה ילאל ה ונ שה אי י לו לש הי תש ה ונ קה בש ת רי ח אל קנ יי ה, ונ אי םא רש הו, ב בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ם. עולה ה בה וה דש חל הנ חםק וש שש ת לי הוא עי מו, וש ם עי חי ננ תש גוף ומי ת אותו הנ אל

ח קנ יי ם ונ הה רה בש ף אנ יםסל הו. ונ ת מנ ענ דנ נו לה םא יהכםלש ל ל בה נו, אמ ה לה רה רש בה תש זו הי ה הנ שה רה פה ל הנ י כה רי ה, המ הודה י יש בי ר רנ מנ אה
תםר. סש זו לי ה הנ שה רה פה ל הנ ת כה ענ דנ קול הנ שי ה. ולש טורה ה קש מה ה ושש שה אי

לות, גנ נוהה לש מש םא זי ים ל יפי קי ים תנ יוני לש על רו של מש י. אה תי רש כנ זש םא ני ל י וש תי עש מנ זו שה ה הנ שה רה פה ר, הנ מנ י, אה ימי ב די א רנ בה של כש
לויהה. ה גש נה שש מי י הנ לי עמ ינו בנ רי בי ת חמ יבנ ישי ר, מי מנ אה ה וש הודה י יש בי ם רנ ר? קה םאמנ ה נ נו מנ אה וש

ת סודות ה אל לל גנ יהה מש הה עון, וש מש י שי בי רנ ר בש זה עה לש י אל בי ת רנ או אל צש יהיא. מה י חי בי רנ א וש יסה י יי בי רנ כו הוא וש לש הה מו וש קה
יש אי י הה רי שש י אנ רי המ י, של תי רש מנ ין אה לי פי תש ם הנ ענ ת טנ ם, אל הל ר לה מנ ר? אה ק מנ סי ענ תש ה מי מל רו, בנ מש אה יו וש נה פה סו לש נש כש ין. ני לי פי תש הנ

ן. הל לה ם של ענ טנ ת הנ ענ אל יודי ין וש לי פי יחנ תש ני מי של

ה בה ה רנ בה המ אנ רוך הוא בש דוש בה קה הנ יך, של בי אה נו מי עש מנ רו, שה מש ר. אה בה דה נו הנ ר לה םאמנ ר, י י מנ ני פש ם נוחנ לי רו, אי מש אה
יורו ת די יא אל יהבי ה, וש לה עש מנ לש ה של יונה לש על ה הה בה כה רש מל מו הנ ן כש כה שש ית מי עמשות לו בי ם לנ הל ר לה מנ ל אה אי רה שש ם יי ה לו עי תה יש הה של
ל ם של ענ טנ תום הנ אן סה כה יך, של בי אה נו מי עש מנ שה ם. וש תוכה י בש תי נש כנ שה ש וש דה קש י מי שו לי עה תוב (שמות כה) וש כה הו של ם. זל הל מה עי

ה. זל סוק הנ פה ין בנ לי פי תש הנ

רוך דוש בה קה ה הנ רה שש ך הי ר כה חנ אנ דושות, וש קש יו הנ בותה כש רש מנ ש בש דה קש מי ה הנ עמשה יון ננ לש על מו הה ה, כש אי םא רש ר לו, ב מנ אה
ילה אותו הש יי ין, של לי פי תש ם הנ ענ טנ ה בש נה שש מי י הנ לי עמ ים בנ רי בי חמ רו הנ עורש תש ן הי מו כי ה. וכש זל ן הנ יה נש עי ם כה הל מה יורו עי ת די הוא אל
יורו ה די רל ינשש כותו וש לש ת מנ יא אל בי הה ה, לש יונה לש ה על בה כה רש ה מל תונה חש ה תנ בה כה רש יונות, מל לש על בות הה כה רש מל ל הנ א של מה גש יש דג אי הה

עהלהיו.

ל ים סודות של דושי קש ים הנ יוני לש על ת הה מנ גש בות, דג כה רש לש מל ייש בו שה ם, וש תה מה גש דג ים וש יוני לש ינו, ייש בו סודות על ני שה וש
ל ט ענ יות שולי שי רה ע פה בנ רש יות, אנ אותי לש  בות שה כה רש מות, מל ה עולה לשה ים, שש דושי קש מות הנ שי ל הנ יות של אותי לש  שה
גוף, ים בנ טי ים שולש כי לה ה מש לשה ים, שש רי תה ה כש עה בה רש ל אנ י"ן של שי ים, וש רי תה ה כש לשה ל שש י"ן של שי ן סוד הנ ל כי ענ ע. וש בנ רש אנ

יות. שי רה ע פה בנ רש רוענ אנ ל זש ין של לי פי תש םאש. הנ ל ר ין של לי פי לו תש ה. אי לה עש מנ רוך הוא לש דוש בה קה יו, הנ לה ין עה לי פי תש

ה. טה מנ רוענ לש זש ל הנ ב של כל רל ה הה ינו, זל ני ב. עוד שה תון רוכי חש תנ הנ ה, וש תונה חש תנ ה הנ בה כה רש מל ל הנ א של מה גש ב, דג ב רוכי לי הנ
ה, טה מנ ב לש ב רוכי לי ך הנ ם. כה יי מנ שה ילות הנ ל חי ם כה יס אותה ני כש הנ יהדו לש רו בש סש מש ני ה, וש טה מנ הוא לש א של מה גש ב, דג ב רוכי לי הנ וש

גוף. י הנ רי יבש ל אי יהדו כה רו בש סש מש ני וש

כםל. הנ ך מי לל מל יון, הנ לש יט על לי רוך הוא שנ דוש בה קה ל הנ בה םאש. אמ ר הוא הה , של מםחנ ל הנ יות ענ שי רה ע פה בנ רש יו אנ לה עה ומי

ה. צה קה ד מי חה רוב אל ה וכש זל ה מי צה קה ד מי חה רוב אל ה כש עמשי תוב ונ כה ש, של דה קש מי הנ מו של זו הוא כש ה הנ מה כש חה סוד הנ ] וש רוחנ [וש
בות. כה רש י מל תי יות שש ע אותי בנ רש אנ ך בש לל מל יור הנ ם די יהל לי עמ ונ

ע] בנ רש ע [אנ בנ רש אנ רוך הוא בש דוש בה קה ל הנ דורו של ם מש יהל לי עמ אן, ונ כה מםחנ מי הנ אן וש כה ב מי לי , הנ מםחנ הנ ב וש לי ה הנ מו זל וכש
ם. יהל צועותי רש ם ובי גופה יות בש שי רה פה הנ יות וש אותי ים, הה רי תה כש ה סודות הנ אה לש הה אן וה כה ר, מי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ יות. אה שי רה פה

ים]. מי חמ רנ דות [הה ה מי רי שש לש על שש כםל בי ל הנ ם של ענ טנ הנ ה, וש לה גנ תש ם הי הל לה ז של מל רל הה י וש יננ סי ה מי מםשל ה לש כה לה המ

ם עולה בה ך  קש לש י חל רי שש רו לו, אנ מש י. אה י לי ה - דנ זל סוד הנ א עמבור הנ לה י אל אתי םא בה א ל לי מה לש ה, אי הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ח קנ יי ם ונ הה רה בש ף אנ יםסל ה, ונ זל סוק הנ פה ת סוד הנ ת אל ענ דנ ר לה י מנ ני פש אנו לי רו לו, בה מש ך. אה נוס לש ינו אה ז אי ל רה כה א, של בה הנ

ה. טורה ה קש מה ה ושש שה אי

גוף אותו הנ בוא בש ה תה מה שה נש ר הנ של אמ כנ ה, של נה שש מי י הנ לי עמ ינו בנ רי בי לו חמ גי מו של ה כש זל סוק הנ פה ל הנ רוש של ר, פי מנ אה
עו יידש בודו של יו כש זי ם מי הל ן לה תי יי ם, וש יהל עמשי ת מנ ירו אל שי ינכש יהקומו וש ים של עי שה רש ל הה יו ענ ים הה רי בה דש ה הנ ני ה, הי לה דוש של קה הנ

ה. מה לי כות שש כו זש זש יי יהשובו וש וש

ים רי בג ים קש עי שה י רש יתי אי ן רה כי ר, (קהלת ח) ובש מנ אה ה וש בי רש ה] הנ בי רש הנ הנ  מי יהה [תה למםה, הה ה שש ת זל ה אל אה רה של וכש
דוש.  קום קה מש יו מי חש יי יהבםאו וש כו, של לי הנ דוש יש קום קה מש או ומי בה וה

ך יו. כה רםתה בג רש בנ ר חמ מי נה וש י עורו  כושי פםך  ינהמ תוב (ירמיה ג) המ ן, כה נה י יוחה בי ר רנ מנ א אה בה י אנ בי ר רנ מנ ינו. אה ני שה וש
ה ה מנ אי א. רש בה ם הנ עולה ירו בה טי םא ינקש ם ל עולה ים, לש ים טובי עמשי יר מנ טי קש הנ ה ולש זל ם הנ עולה שוב בה כו לה םא זה ל ים של עי שה רש הה
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ת אל ר וש מנ אל נל מו של ה, כש שובה תש ם בי בה רש קה ם ולש גופה ה לש מה שה ם נש הל עמשות לה ה לנ רוצל של ה, וש שה ח אי קנ יי ם ונ הה רה בש ף אנ יםסל תוב, ונ כה
ן. רה חה שו בש ר עה של ש אמ פל נל הנ

ד ענ ים  עי רה ים  עמשי מנ ה  בי רש הנ ן.  שה יהקש ת  אל וש ן  רה מש זי ת  אל לו  ד  לל תי ונ תוב,  כה ה  מנ ה  אי רש םא  ב ר,  זה עה לש אל י  בי רנ ר  מנ אה
ר פה ת עה מנ דש י אנ ני שי יש ים מי בי רנ ר (דניאל יב) וש מנ אל ם נל יהל לי עמ נו. ונ ק בש חה צש ל יי ענ ם מי חי לש שנ יש תוב ונ כה ם, של עולה ן הה ים מי שי רה גש ני של

גו'. יענ וש קי רה ר הה זםהנ רו כש הי זש ים ינ לי כי שש מנ הנ ר וש מנ אל ים נל רי חי אמ ל הה ענ גו'. וש יצו וש יהקי

ם, הה רה בש ה] אנ מה שה נש ם [הנ ד] שי בנ א] [אה רה קש ן [ני מנ אותו זש ע של מה שש ה, ומנ שה רה פה ל הנ ע ענ מה שש ה מנ ה, זל הודה י יש בי ר רנ מנ אה
נו ק בש חה צש ת יי ים אל להי ך אל רל בה יש ם ונ הה רה בש י מות אנ רי חמ י אנ הי יש תוב ונ כה הו של נו. זל רש מנ אה י של פי ק, כש חה צש את יי רי קש קומו ני מש ובי
ם עולה יג בה שי םא הי ל ה של יג מנ שי הנ ת ולש ענ דנ ים, לה מי עולה י הה הוא חנ י של חנ ת הנ יענ די ם יש י. עי י רםאי חנ ר לנ אי ם בש ק עי חה צש ב יי יישל ונ

ת ה'. (עד כאן מדרש הנעלם) ה אל עה ץ די רל אה ה הה אה לש י מה תוב (ישעיה יא) כי כה הו של ה. זל זל הנ

זהר:

ר של ים אמ להי אל ל הה שוב אל תה רוחנ  הה יהה וש הה של ץ כש רל אה ל הה ר ענ פה עה יהשםב הל ר, (קהלת יב) וש מנ אה ח וש תנ ק פה חה צש י יי בי רנ
גופו ת  אל ה  נה ובה ש,  דה קש מי קום הנ מש מי רו  פה עמ ל  טנ נה ם,  דה אה הה ת  אל הוא  רוך  בה דוש  קה א הנ רה בה של כש ה,  אי רש םא  ב ה.  נה תה נש
ר (בראשית מנ אל נל מו של ים, כש יי יו רוחנ חנ לה יק עה רי ך הי ר כה חנ . אנ נו לו כםחנ תש ם נה כגלה ם, של עולה ל הה ים של די דה צש ת הנ ענ בנ רש אנ מי
ה מה כש חה ת הנ ע אל יהדנ ק וש בנ דש ז ני אה ה, וש טה ה ומנ לה עש מנ הוא מי ע של יהדנ ם וש קה ך  ר כה חנ גו'. אנ ים וש יי ת חנ מנ שש יו ני פה אנ ח בש פנ יי ב) ונ

ההעללשיונהה.

ה זל ם הנ עולה בה ש  די קנ תש הי ים לש עי יודש ם של ל אותה כה וש ה,  טה ה ומנ לה עש מנ לול מי ם הוא כה עולה בה ם של דה ל אה ה כה זל מו  כש
ים אי רה קש לו ני אי נו, וש מל ים מי אי ים יוצש דושי קש ל הנ כה קום של מה הנ ה מי שה דג יו רוחנ קש לה ים עה כי ן, מושש ים בי ידי מולי של אוי, כש רה כה
אוי, רה כה דוש  יון קה לש קום על מה מי רוחנ  ים לו  ני ם נותש גנ ך  אוי, כה רה ה כה שה דג קש ה בי עמשה גוף ננ הנ שום של "ה. מי בה קה ים לנ ני בה

ר. אי בה תש ה ני י זל רי המ ונ

יום יום הוא  הנ ם, אותו  עולה הה ן  מי א  יהצה ם  רל טל יו  עמשה מנ בון  שש ת חל תי לה ם  דה אה יד  תי עה של ה  עה שה בש ה,  אי רש םא  ב
קומו מש ב לי כםל שה הנ ץ, וש רל אה ב לה גוף שה הנ נו, וש מל ת מי דל רל פש ה ני מה שה נש ך הנ ר כה חנ בון. אנ שש ים חל ני ה נותש מה שה גוף ונש בון של שש חל הנ

יו. נה פה נוז לש כםל גה ים, הנ תי יות מי חמ הנ יד לש תי רוך הוא עה דוש בה קה הנ ן של מנ זש ד הנ . ענ שוהה רש י פי רי המ ם, ונ שה ח מי קנ לש ני של

ת ש אל די חנ ם ולש קםדל מו מי ם כש עולה יב לה שי הה רוך הוא לש דוש בה קה יד הנ תי ש עה מה ה מנ מה שה ה נש אותה ש וש מה אותו גוף מנ וש
דוש קה י הנ ני פש ה לי נוזה ש גש מה ה מנ מה שה נש ה הנ אותה קומון. וש י יש תי לה בי נש יך  תל יו מי חש תוב (ישעיה כו) יי כה הו של ם. זל עולה י הה ני פש
ן מנ זש ובי ה.  נה תה נש ר  של אמ ים  להי אל הה ל  אל שוב  תה רוחנ  הה וש ר  מנ אל נל של מו  כש ה,  כה רש דנ י  פי כש ה  קומה מש לי ה  בה שה וש הוא,  רוך  בה
ם יהקומו ל כגלה טנ אותו הנ ם, ובש יהל לי םאשו עמ ר ל מי יק טנ רי הה יד הוא לש תי ים, עה תי יות מי חמ הנ יד לש תי רוך הוא עה דוש בה קה הנ של

ר. פה עה הל מי

ה לה עש ל מנ אורות של ם הה אותה ש מי מה ל אורות? אורות מנ ה טנ ה זל ך. מנ לל ל אורות טנ י טנ תוב (שם) כי כה הו של זל
ו שה כש י ענ רי המ ים. של מי עולה ים לש קי םא פוסש ל ים של יי יק חנ ים יהרי יי חנ ץ הנ עי שום של ם, מי עולה ים לה יי יק חנ רי הה יד לש תי ם עה הל בה של
םא ים ל יי חנ הנ יו, וש ימה ים מי קי יהכול פוסש בש ך כי שום כה ה. ומי סה כנ תש ה מי נה בה לש הנ ט וש ה שולי זל ע הנ רה ש הה חה נה הנ שום של ים מי קי פוסש

אוי. רה ם כה עולה ים בה טי שולש

יר אותו, עמבי רוך הוא ינ דוש בה קה הנ ם, וש עולה ן הה ק מי לי תנ סש ע, יי רה ש הה חה נה הוא הנ ע, של רה ר הה ן אותו ייצל מנ אותו זש ובש
םא ה ל נה בה לש ם, הנ עולה ן הה ר מי ערבנ הוא יה ר של חנ אנ ץ. וש רל אה ן הה יר מי עמבי ה אנ אה מש טג הנ ת רוחנ  אל ר (זכריה יג) וש מנ אל נל של מו  כש
ה מה חנ אור הנ ה כש נה בה לש יהה אור הנ הה תוב (ישעיה ל) וש ז כה אה יו. וש נה יה עש מנ קו  סש פה םא יי א, ל יוצי וש ענ  שופי ר של הה נה הנ ה. וש סל כנ תש תי

גו'.  ים וש יהמי ת הנ ענ בש אור שי ם כש יי תנ עה בש ילה שי הש ה יי מה חנ אור הנ וש

גופות ם הנ ר - אותה פה עה ן הל מי רו  עורש תש יי וש ם יהקומו  עולה ל הה גופות של ל הנ כה ר של םאמנ ם ת יהה, אי קי זש י חי בי ר רנ מנ אה
םא ל ם כש י הי רי יחו, המ לי צש םא הי ל כו וש םא זה ל גופות של ם הנ י, אותה י יוסי בי ר רנ מנ ם? אה הל ילה מי הש ה יי ת מנ חנ ה אנ מה שה נש עו בי טש ני של
יו שה רה ל שה טנ נה וש יחנ  לי צש הי ע וש טנ נש ני רון של חמ אנ גוף הה הנ ן. וש מנ זש אותו הנ ם בש גנ ך  הוא, כה ם הנ עולה בה ש  ץ יהבי עי יו  הה מו של יו. כש הה

אוי יהקום. רה כה

ים שי רה ע שה טנ נה רות וש ה פי שה עה גו'. של ן וש נה עמ הו רנ לי יהה עה הה גו' וש ם וש יי ל מנ תול ענ ץ שה עי יהה כש הה תוב (ירמיה יז) וש יו כה לה עה וש
תוב ], כה יחנ לי צש םא הי ל ה וש כה םא זה ל ים [וש שי רה ע שה טנ םא נה ל רות וש ה פי שה םא עה ל אשון של גוף רי ל אותו  ענ אוי. וש רה כה יחנ  לי צש הי וש

ים. תי מי ינת הנ חי י יהבוא טוב - זו תש גו'. כי י יהבוא טוב וש ה כי אל רש םא יי ל ה וש בה עמרה ר בה עה רש ענ יהה כש הה (שם) וש

תוב (בראשית כה ם, של עולה א הה רה בש ני יום של יו מי נה פה נוז לש יהה גה הה ים של יקי די צנ יר לנ אי הה יד לש תי עה אור של יר אותו הה יהאי וש
תוב (מלאכי ג) כה וש ים,  תי מי יות הנ חמ הנ הוא לש רוך  בה דוש  קה יד הנ תי ז עה אה וש י טוב.  אור כי ת הה ים אל להי א אל ינרש ונ א) 
מו ם, כש עולה ן הה עמבםר מי ע ינ א רנ רה קש ני אותו של ם, וש עולה טוב בה ר הנ בי גנ תש ז יי אה גו'. וש ה וש קה דה ש צש מל י של מי י שש אי רש ם יי כל ה לה חה רש זה וש

יו. םא הה ל יו כש הש ים יי אשוני רי ים הה גופי ם הנ ז אותה אה נו, וש רש מנ אה של

ם הל ים בה ם זוכי אי רות, וש חי ים רוחות אמ גופי ם הנ ל אותה יק ענ רי הה רוך הוא לש דוש בה קה יד הנ תי ק, עה חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ת מנ דש י אנ ני שי יש ים מי בי רנ תוב (דניאל יב) וש כה ים, של יקי די צנ י הנ לי גש ת רנ חנ ר תנ פל יו אי הש םא - יי ם ל אי אוי, וש רה ם כה עולה - יהקומו בה
ר (ישעיה מ) מנ אל נל של מו  ן, כש יה נש מי ם בש ם כגלה הי וש הוא,  רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש ד לי עי וה יי וש ם  כםל יוקנ הנ וש גו',  וש יצו  יהקי ר  פה עה
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גו'. ם וש אה בה ר צש פה סש מי יא בש מוצי הנ

רוך הוא דוש בה קה הנ שום של ה, מי אשונה רי ל יהקומו בה אי רה שש ץ יי רל אל בש ים של תי מי ם הנ ל אותה ר, כה מנ אל י נל רי ה, המ אי םא רש ב
ם לו הי קומון - אי י יש תי לה בי ל. נש אי רה שש ץ יי רל אל בש ם של לו הי יך. אי תל יו מי חש תוב יי ם כה יהל לי ם. עמ ים אותה יהקי ם וש יהל לי ר עמ עורי תש יי
ץ רל אל א בש לה ה אל רל שש םא תי ים ל יי חנ י רוחנ הנ רי המ ה. של ימה א קי לה יהה, אל חי ם תש הל ה בה תובה םא כש ל רות, של חי צות אמ רה תוך אמ בש של
י לי יהקומו גוף בש ם, וש הל לה גוף של א הנ רה בש חוץ יי בנ ם של אותה יך, וש תל יו מי חש ם יי הל תוב בה ך כה שום כה ה, ומי דושה קש ל הנ אי רה שש יי
י די ת, כש רל חל שות אנ רש םא בי ל ה, וש מה שה לו נש בש קנ ם יש שה ל, וש אי רה שש ץ יי רל אל יעו לש גי ינ ד של ר ענ פה עה ת הל חנ לו תנ גש לש גנ תש ך יי ר כה חנ . אנ רוחנ

אוי. רה ם כה עולה מו בה יש קנ תש יי של

ה עה שה ה, בש אי םא רש ר, ב זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ה. אה תורה ים בנ קי עוסש ד וש חה ה אל לה יש ים לנ בי יו יושש א הה יסה י יי בי רנ ר וש זה עה לש י אל בי רנ
יות מג דות דש ם עומש יו, כגלה נה פה רו לש עורש תש יי מות של שה נש ם הנ ל אותה ים, כה תי מי ת הנ יות אל חמ הנ יד לש תי רוך הוא עה דוש בה קה הנ של
ם הל לה א  רה קש יי וש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ם  יד אותה יורי וש ה,  זל הנ ם  עולה בה יו  הה של ש  מה מנ מות  דש ה  אותה בש יו,  נה פה לש יות  מג דש
אוי, רה ם כה עולה יום בה קי יהקומו בש ה, וש קומה מש ס לי ני כה ה תי מה שה ל נש כה א. וש רה קש ם יי שי ם בש כגלה ר (שם) לש מנ אל נל מו של מות, כש שי בש
יר? מו יהסי ת ענ פנ רש חל ה וש ה זל גו'. מנ יר וש מו יהסי ת ענ פנ רש חל תוב (שם כה) וש ן כה מנ זש ל אותו הנ ענ ם. וש לי ם שה עולה ילה הה הש ז יי אה וש

ם. הל ט בה שולי יות וש רי בש י הנ ני ת פש יך אל שי חש מנ ע של רה ר הה ה ייצל זל

נו - הוא מל תו מי מה שש ה ני אה א. יהצש מי ינו טה זו - אי רוחנ הנ ד בה ם עומי דה אה ן של מנ ל זש ינו, כה אי י רה רי י, המ י יוסי בי ר רנ מנ אה
ם, הוא דה אה ל הה של רוחנ  ת הה ל אל נוטי של ע, כש רה ר הה ייצל י אותו  רי המ ר, של מנ אל נל ך  כה וש ך,  ה כה זל אי של דנ ונ ר לו,  מנ א. אה מי טה
ים, אי מי ם טש ם הי יהל יי חנ ם בש הי של לות, כש זה ים ומנ בי ת כוכה י עמבודנ די ים עובש מי ר ענ אה א. ושש מי ר גוף טה אה שש ני א אותו, וש מי טנ מש

ל. לה ה כש אה מש י טג לי גוף בש ר הנ אה שש ה, ני אה מש ה טג נו אותה מל ת מי נל רוקל תש מי של ה, וכש אה מש טג ד הנ צנ מות מי שה ם נש הל י ייש לה רי המ של

ן אותו בי א, וש מה טש לות, הוא ני זה ים ומנ בי ת כוכה י עמבודנ די ים עובש מי ענ ר הה אה ל שש ה של שה אי ק בש בה דש ני י של ך מי שום כה מי
יו רוחנ לה ל עה בי קנ ה יש מה ל, לה אי רה שש יי א מי יו הוא בה בי ד אה צנ י מי רי ר, המ םאמנ ם ת אי ה. וש אה מש ל טג יו רוחנ של לה ל עה בי קנ ד לו יש לי וה יי של

טגמשאהה?

ב אה הה ן של יוה כי ה, וש אה מי יא טש הי ה של שה אי ה  ם אותה ק עי בנ דש ני ה של עה שה יו בש בי א אה מה טש ה ני אשונה רי י בה רי המ ה, של אי םא רש ב
םא עוד, ל ה. וש אה מש טג יו רוחנ  לה ל עה בי קנ ה יש נה מל ד מי נולנ ן של בי אותו הנ ן של כי ל של ה, כה אה מי יא טש הי ה של שה ה אי אותה א בש מה טש ני
הוא שום של מו, מי א שש נה י ה' קנ ר, כי חי ל אנ אי ה לש ול חמ תנ שש םא תי י ל תוב (שמות לד) כי כה ה, של תורה ל הנ ר ענ בנ עה א של לה אל

זו. ש הנ קםדל ית הנ רי ל בש א ענ ני קנ מש

ר אה ל שש כה ד מי רי פה הי ה לש צה ה, רה מה כש ינו חה בי ם אה הה רה בש ע אנ יהדנ ן של יוה כי ר של מנ אל י נל רי המ ה, של אי םא רש ר, ב זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ח קנ םא תי ר ל של ץ אמ רל אה י הה אלהי ם וי יי מנ שה י הנ להי ה' אל יעמך בנ בי שש אנ תוב: וש כה ך  שום כה ם, ומי הל ק בה בי דה הי םא לש ל ים וש מי ענ הה
ל ת אי ל בנ ענ ר (מלאכי ב) ובה מנ אל נל מו של ה] סוד הוא, כש אי. [מנ דנ י ונ ני עמ ננ כש נות הנ בש גו'. מי י וש ני עמ ננ כש נות הנ בש י מי ני בש ה לי שה אי
י יתי שי י עה נםכי ם (ישעיה מד) אה תוב שה כה י, וש נםכי ר אה של אן אמ תוב כה יהק. כה דג מש י בי נםכי בו, אה רש קי ב בש י יושי נםכי ר אה של ר. אמ כה ני

ם. הל מה א עי מי טה הי םא לש י ל די ה כש ל זל כה ץ. וש רל אל

ים בי ת כוכה י עמבודנ די ים עובש מי ענ ר הה אה ל שש יא של הי ה הנ שה אי זו בה ה הנ דושה קש ית הנ רי בש ת הנ יס אל ני כש מנ י של ה, מי אי םא רש ב
יענ בי שש הי ב של ל גנ ף ענ אנ גו'. וש ץ וש רל ה אל זה גש לוש רה ת שה חנ תוב (משלי ל) תנ ה כה ל זל ענ ר, וש חי קום אנ א מה מי טנ ם לש לות, גורי זה ומנ
י להי ר, ה' אל מנ אה הוא וש רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש לי תו  לה פי ל תש לי פנ תש הי ד של ם, ענ הה רה בש אנ ח בו  טנ םא בה זו, ל ית הנ רי בש בנ אותו 
ם ין אותה א בי מי טה םא יי ל וש זו  ית הנ רי בש מםר הנ שש יי י של די ית כש רי בש ך הנ אנ לש ה מנ אי זל דנ כו. ונ אה לש ח מנ לנ שש גו', הוא יי ם וש יי מנ שה הנ

ההענמיים.

ת יר אל כי הי י של יהה מי םא הה ם ל כגלה ה בש ני הי ם של הה רה בש ע אנ יהדנ שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ה. מה מה ב שה שי םא תה י ל ני ת בש ק אל רנ
מו, דורו עי ילה מש הש יי א של לה ם, אל יהל יני ק בי חה צש ל יי דורו של ילה מש הש יי ה של צה םא רה ל דו, וש בנ ק הוא לש רוך הוא, רנ דוש בה קה הנ
ם הה רה בש ה אנ צה םא רה ן ל ל כי ענ ה, וש םאלה מ ה ושש ינה ה יהמי טל סש םא יי ל רוך הוא וש דוש בה קה ך הנ רל ת דל יד אל מי נו תה מל ד מי מנ לש ק יי חה צש יי וש

ם. ילה שה הש ק יי חה צש ל יי דורו של מש של

אותו א, ובש יהצה הוא  יום הנ הנ הוא, של ד הנ בל על י הה ני פש ה לי תה יש ם הה הה רה בש ל אנ של כותו  זש אי של דנ ונ א,  יסה יי י  בי ר רנ מנ אה
. שוהה רש ה פי ני הי ן. וש יי עה ל הה יום אל םא הנ ב אה תוב וה כה ם, של יי מנ ין הנ עי יענ לש גי יום הי הנ

ים שי נה אמ ים הה שי פש ה טי מה ך. כנ תל תורה אות מי לה פש ה ני יטה בי אנ י וש יננ ל עי ר, (תהלים קיט) גנ מנ אה ח וש תנ ר פה זה עה לש י אל בי רנ
ם עולה טוב בה ל הנ כה רות וש חי ל הנ כה ים וש יי חנ ל הנ ה כה תורה הנ שום של ה, מי תורה ל בנ די תנ שש הי ים לש לי כש תנ סש םא מי ל ים וש עי םא יודש ל של
א בה ם הנ עולה ל הה יא של הי רות הנ חי יא] [נ"א הנ א הי בה ל הנ של ה וש זל ם הנ עולה ל הה יא של הי רות הנ חי א. [הנ בה ם הנ עולה ה ובה זל הנ
ר (שמות מנ אל נל מו של ה, כש זל ם הנ עולה ים בה מי לי ים שש יהמי כו לש זש יי ה, של זל ם הנ עולה ם בה ים הי יי חנ ה] הנ זל ם הנ עולה ים בה יי חנ יא הנ הי
ל ים של יי חנ ם  ים, הי מי לי שש ים  יי ם חנ הי שום של א, מי בה ם הנ עולה ים בה כי רג אמ ים  יהמי ולש א.  לי מנ אמ יך  יהמל ר  פנ סש ת מי כג) אל
ל די תנ שש מי י של מי ל  כה כםל. של ל הנ רות של ה, חי זל ם הנ עולה רות בה ים. חי יי חנ ם  הי ים של יי בות, חנ צש ענ י  לי בש ים  יי ה, חנ חה מש שי

ם. עולה ל הה ים של מי ענ ל הה יו כה לה לט עה שש ים לי כולי ין יש ה, אי תורה בנ

ה. בה שה חמ מנ ה בש תה לש ך עה כה יו, וש רה בי חמ א ונ יבה י עמקי בי מו רנ ה, כש לה עש מנ לש יא מי ה הי רה זי ד? גש מה שש י הנ ני ם בש ר, אותה םאמנ ם ת אי וש
יא הי ים, של יי חנ ץ הנ עי ק בש בה דש יהה ני ם הה דה ם אה אי אי. של דנ ה ונ זל ך  כה יו, וש לה לט עה שש םא יהכול לי ל ת של ול מה ך הנ אנ לש ל מנ רות של חי

ם. עולה ל הה כה ת לו ולש ול ם מה יהה גורי םא הה ה, ל תורה הנ
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. שוהה רש י פי רי המ לגחםת, ונ ל הנ רות ענ ה? חה תוב בה ה כה ל, מנ אי רה שש יי ה לש רוך הוא תורה דוש בה קה ן הנ תנ נה של ך, כש שום כה ומי
רוך הוא דוש בה קה הנ ה. וש לה חי תש בנ ם כש עולה ת לה ול ים מה מי יו גורש םא הה ים, ל יי חנ ץ הנ ת עי בו אל זש עה או וש טש םא חה ם ל א הי לי מה לש אי וש
מותון ם תש דה אה ן כש כי ם - אה כל מש צש ת ענ ם אל תל לש בנ ם. חי כל יון כגלש לש י על ני ם ובש תל ים אנ להי י אל תי רש מנ י אה ני ר, (תהלים פב) אמ מנ אה

ם. עולה ת הה יך אל שי חש הל הוא של ע הנ רה ש הה חה נה יו הנ לה לט עה שש ין יהכול לי ה, אי תורה ל בנ די תנ שש מי י של ל מי ן, כה ל כי ענ גו'. וש וש

ר מנ ה יהמות?] אה מה לה םא יהמות! [וש א - ל טה םא חה ל ן של יוה ך, כי ם כה אי ת? של ה מי ה מםשל מה ך, לה ם כה א, אי יסה י יי בי ר רנ מנ אה
ק בנ דש א ני לה אי. אל דנ ת ונ םא מי ל א בו, וש מה טש םא ני ל וש ל יהדו  ת ענ םא מי א ל לה נו, אל רש מנ אה ט בו  לנ םא שה ל ל בה ת, אמ אי מי דנ לו, ונ

ם. י עולה יי חנ ך לש לנ הה ה וש ינה כי שש בנ

י ל מי ן, כה ל כי ענ גו'. וש י וש יש חנ ן אי ע בל הויהדה ן יש יההו בל נה תוב (שמואל-ב כג) ובש כה נו של רש אנ בי מו של י, כש א חנ רה קש ה ני זל וש
ים בי ת כוכה י עמבודנ די ים עובש מי ענ ר הה אה ל שש בוד של עש שי ה מי זל ם הנ עולה כםל בה ן הנ רות מי חי לו  ה, ייש  תורה ל בנ די תנ שש מי של

ל. לה הוא כש ם הנ עולה ין בה נו די מל עו מי בש תש םא יי ל שום של א, מי בה ם הנ עולה רות בה לות. חי זה ומנ

ים זי נה ה גש מה ים. כנ יני ני פש יא מי ה הי רה קה תוב (משלי ג) יש ך כה שום כה ה, מי תורה ים ייש בנ יוני לש ה סודות על מה ה כנ אי םא רש ב
ה. תורה ן הנ ים מי אי אות יוצש לה פש ה ני מה ע כנ יהדנ ה וש מה כש חה ל הנ רוחנ של ד בה וי ל דה כי תנ סש הי של ן, כש ל כי ענ ה. וש ים ייש בה מוני טש

ר בי דנ ה לש לה ם כי רל י הוא טל הי יש ה, ונ אי םא רש ך. ב תל תורה אות מי לה פש ה ני יטה בי אנ י וש יננ ל עי ר (תהלים קיט) גנ מנ אה ח וש תנ פה
ל כה ה מי יא אותה רוך הוא הוצי דוש בה קה הנ את? של ה יםצי ה זל יות! מנ הש יך לי רי יהה צה ה הה אה את? בה את. יםצי ה יםצי קה בש ה רי ני הי וש
ה שה גש פה "א, סוד הוא של הי תוב בש ה כה נה יש ענ ד הה רל תי ם. ונ הל לה ל של לה כש הנ את מי יא יוצי הי ים, וש עי שה ם רש כגלה יר, של עי י הה ני ם בש אותה

ם. יי מנ ה הנ לו לה עה "א, וש הי ה בש נה יש ענ תוב הה ך כה שום כה יהם, ומי רש ר מי אי ת בש ם אל שה

א לה אות? אל םא בה ל כות וש םא הולש ל אות וש ה יוצש מה ם. לה יי אםב מה שש אםת לי תוב יםצש כה את, כנ ה יםצי קה בש ה רי ני הי ר וש חי ר אנ בה דה
יהדו. ח בש קנ ן לה ימה סי ם. וש יי אםב מנ שש אות לי ה יוצש עה ה שה אותה יום, ובש ל הנ יו כה מונות הה טש שום של מי

ה עה שה ה  אותה ה. בש חה נש מי ת הנ לנ פי ן תש מנ יהה זש ב, הה רל ת על עי ה לש קה בש ת רי א אל צה ן ומה רה חה ד לש בל על הה יענ  גי הי של ה, כש אי םא רש ב
ק חה צש יי יענ  גי הי יא של הי ה הנ עה שה ה. ובנ קה בש ל רי ד אל בל על הה יענ  גי ה הי עה שה ה  אותה ה, בש חה נש ת מי לנ פי ל תש לי פנ תש הי ק לש חה צש יי יענ  גי הי של
סוד בש יענ  גי הי כםל  הנ וש אוי,  רה כה יך  רי צה של קומו  מש בי א  צי מה יי כםל  הנ יו, של לה אי ה  קה בש רי ה  יעה גי ה, הי לה חי תש בנ כש ה  חה נש ת מי לנ פי תש לי
נון. בה ן לש ים מי לי נוזש ים וש יי ם חנ יי ר מנ אי ים בש ני ן גנ ינ עש תוב (שיר ד) מנ כה ם, סוד הנ יי מנ ר הנ אי בש ד לי בל על א הה ן בה ל כי ענ ה, וש מה כש חה הנ

כםל הוא סוד. הנ נוהו, וש רש אנ ובי

ינו אי רה נו  י אה רי המ ך, של לי א, ני בה י אנ בי רנ עון לש מש י שי בי ר רנ מנ א. אה בה י אנ בי רנ מו  יהה עי הה יהה וש רש בל טש א לי עון בה מש י שי בי רנ
ל כה בש י של תי עש ה יהדנ ני א, הי בה י אנ בי ר רנ מנ ה. אה י תורה רי בש ם די הי יו, וש פי ים בש שי דה ים חמ רי בה ינו ודש לי ת אי עי יענ כה גי ד ינ חה יש אל אי של

ענ בו. עמשי תנ שש הי ם לש יי פנ נה כש ים בי סי ים טה כי אה לש חנ לו מנ רוך הוא שולי דוש בה קה ך, הנ ר הולי מנ קום של מה

י בי רנ עון וש מש י שי בי רנ בו  ך. יהשש הולי ץ וש יהה רה הה של יש  ה אי אה רה יו, וש ינה ת עי עון אל מש י שי בי ים רנ רי ים, הי כי ם הולש עודה בש
י ני אמ ונ יהא,  קי פוטש קנ י מי אתי י, ובה הודי יש י  ני ר לו, אמ מנ ה? אה תה י אנ עון, מי מש י שי בי רנ ר לו  מנ ם, אה יהל לי אמ יענ  גי הי של א. כש בה אנ
י. ני מםר בש ר לו, אל מנ יו. אה לה י אי חוני לה ים ושש דועי ים יש רי בה דש ים בי רי בי חמ נו הנ מש ני אי, של ר יוחנ ל בנ ל] של אםהל רו [לה תש סי י לש תי כש לנ הה

אי. ר יוחנ י בנ ני ר לו, אמ מנ אי? אה ר יוחנ ה בנ תה ר לו, אנ מנ אה

יההו קי זש ב חי ינסי תוב (ישעיה לח) ונ כה ל, כנ כםתל ין הנ בי ינו לש תו בי לה פי תש ם בי דה יק אה סי פש םא ינ ל נו של רש מנ י אה רי ר לו, המ מנ אה
ל כה לו לש לה מות הנ אנ ע הה בנ רש אנ רו לש אמ מוך לו, ובי מות סה ע אנ בנ רש עמבםר אנ סור לנ ל, אה לי פנ תש מי י של גו'. ומי יר וש קי ל הנ יו אל נה פה

לו. לה ים הנ רי בה דש ל הנ כה נו בש מש ני כו', וש בו וש י רנ חורי אמ ם מי דה ל אה לי פנ תש םא יי ל רו של מש אה יו. וש נה פה ט לש רה ד, פש צנ

ה עה מש ם שי ענ טנ ה הנ ש. מה רנ חל ל תל י אנ תי עה מש ל די ה אל ינה זי אמ י הנ תי עה וש שנ י ה' וש תי לה פי ה תש עה מש ר, (תהלים לט) שי מנ אה ח וש תנ פה
ע מנ ים שש מי עה פש קום לי ל מה כה א בש לה ה. אל עה מש ר שי חי קום אנ מה גו', ובש י וש ני ני חה ע ה' וש מנ תוב שש ד כה חה קום אל מה ע? בש מנ םא שש ל וש
ר (שם מנ אל נל מו של ע - כש מנ גו'. שש ק וש דל ה ה' צל עה מש ר (שם יז) שי מנ אל נל מו של ה - כש עה מש ה. שי בה קי נש ה לי עה מש ים שי מי עה פש לי ר, וש כה זה לש

ע. מנ ת ושש כי סש י, (דברים כז) הנ ני ע בש מנ י, (משלי א) שש ני ני חה ע ה' וש מנ ל) שש

ינו ני י שה רי המ ם. ונ עולה ל הה לות של פי תש ל הנ ת כה לל בל קנ מש ה של גה רש דנ יא] הנ הי ה [של זל שום של י ה', מי תי לה פי ה תש עה מש אן שי כה וש
ל ענ יק, וש די םאש צנ ר כות לש רה תוב (משלי י) בש כה ים, של מי עולה י הה יק חנ די ל צנ םאש של ר ה בש ם אותה שה ה וש רה ם עמטה הל ה מי עושל של

י ה'. תי לה פי ה תש עה מש ן שי כי

מו תו, כש רה צה ים קולו בש רי ם מי דה אה ה של לה פי ה - זו תש ינה זי אמ י הנ תי עה וש שנ ש. וש חנ לנ בש ה של לה פי י ה' - זו תש תי לה פי ה תש עה מש שי
יו ינה ף עי זוקי ים קולו וש רי תו מי לה פי תש בי א של לה ם? אל תה עה וש ה שנ ה זל ים. ומנ להי אל ל הה ם אל תה עה וש ל שנ ענ תנ ר (שמות ב) ונ מנ אל נל של
ת] קל דוחל ת [ס"א וש קל דופל ים וש רי עה ת שש רל בל שנ מש זו  ה הנ לה פי תש הנ ר. וש הה ל הה שוענ אל ר (ישעיה כב) וש מנ אל נל של מו  ה, כש לה עש מנ לש
, יהה נל פה ד לש עומי ר של ענ ין שנ אי וש ך  לל מל י הנ ני פש ת לי סל נל כש םאת ני - ז ש  רנ חל ל תל י אנ תי עה מש ל די תו. אל לה פי ת תש יס אל ני כש הנ ם לש אותה

ם. יקה עות רי מה רו דש זש םא חה ם ל עולה ולש

ך, מה י עי נםכי ר אה י גי ים: כי רי חי לש אמ לו שה ד אי גל נל ה. כש עה מש ה, די עה וש ה, שנ לה פי גות: תש רה לש דש אן שה תוב כה ה כה ני עוד, הי
ם. עולה ר הה קנ י, עי בותה ל אמ כה ך כש ר כה חנ ב, אנ ך תושה ר כה חנ אנ

ד גל נל ת כש חנ ן אנ הי ד, וש עםמל ת מי חנ אנ ב וש יםשל ת מי חנ ן - אנ לות הי פי י תש תי שש שום של ד, מי עםמל ם מי דה ל אה ה של לה פי ה, תש אי םא רש ב
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י פי לנ ב כש יםשל ה מי לה פי אן תש ף כה ד. אנ חה כםל אל הנ ה, וש לה יש לנ י יום וה פי לנ םאש. כש ל ר ה של לה פי ל יהד ותש ה של לה פי גות - תש רה י דש תי שש
ים טי שש קנ ם מש ך גנ ה, כה פה חג ה לנ יסה ני כש הנ ה לש ט אותה שי קנ ה ומש לה כנ ת הנ ן אל קי תנ מש י] של מי מו [כש ה כש ן אותה קי תנ ל יהד, לש ה של לה פי תש

כו'. ש וש קםדל יות הנ חנ ים וש ני אופנ הה יו וש תה רש שה ר מש של אמ ים ונ תי רש שה ר מש , יוצי יהה נותל חמ ה ומנ בה כה רש מל סוד הנ ה בש אותה

ך לל מל י הנ ני פש ים לי די נו עומש ז אה ה, אה ל אותה בי קנ א לש הוא בה יון וש לש על ך הה לל מל ת לנ סל נל כש ני ן של יוה ב. כי יםשל ה מי לה פי ה תש ל זל ענ וש
ה לה אג ה [וגש לה פי תש ה לי לה אג ין גש יק בי סי פש םא ינ ל ך  שום כה ה, ומי בה קי נש ם הנ ר עי בי חנ תש ר מי כה זה ה] הנ גה רש דנ ז [הנ י אה רי המ יון, של לש על הה

ל]. חי רה ף וש ק, יוסי דל צל יק וש די ל צנ סוד של גות, הנ רה י דש תי ן שש ה הי לה פי ותש

[ד"א עור  שי בש של ימוהנ  קי הל ול תו,  לה פי תש לי מות  אנ ע  בנ רש אנ ל  נוטי יון,  לש על הה ך  לל מל הנ י  ני פש לי ד  עומי ם  דה אה של שום  ומי
ף [ס"א קי דנ זש ומי יומו  קי עממםד בש ם לנ דה אה לש יך  רי ר, צה כה זה ד הנ צנ א בש בה ה של ל מנ כה וש ר כםל.  ל יוצי ל של בל ט חל רל סל עור] הנ שי בש
ל ר ענ כה זה ח הנ בנ ת של אות אל רש הנ י לש די ם, כש שי ף בנ ף, זוקי הוא זוקי של רוך. וכש בה ענ בש , כורי ענ הוא כורי של ן כש מו כי ף]. כש קי דנ זש יי וש

ה. בה קי נש הנ

יך להל ת ה' אל תוב (דברים י) אל כה ר, כנ אי בה תש ני בו, וש י רנ חורי ם אמ דה ל אה לי פנ תש ל יי אנ נו  רש מנ י אה רי המ ה, של אי םא ורש וב
ה לה פי תש ת הנ ענ שש ך בי שום כה בו. מי יד הוא רנ מי לש ת תנ אנ רש יי ה, וש ינה כי שש א הנ מורה בו כש רנ א מי ירה יך לי רי צה לל של כש ת - לי א. אל ירה תי

ר.  חי א אנ םא מורה ל דו וש בנ רוך הוא לש דוש בה קה א הנ ת מורה א אל לה ה], אל לה פי תש יו [ד"א לנ נה פה א לש מורה ים אותו הנ םא יהשי ל

ה גה רש דנ ה הנ ד אותה גל נל ר כש בםקל ת הנ לנ פי ם תש הה רה בש ן אנ קי תי מו של אי כש דנ ק, ונ חה צש ן יי קי ה תי חה נש ת מי לנ פי ת תש ה, אל אי םא ורש וב
ר של אמ כנ ה מי חה נש ת מי לנ פי ן תש ל כי ענ ה. וש ק בה בנ דש ני ה של גה רש ה דנ ד אותה גל נל ה כש חה נש ת מי לנ פי ן תש קי ק תי חה צש ך] יי ן [כה כי ה. וש ק בה בנ דש ני של

ב. עמרה ד מנ צנ תו לש גה רש דנ ת בש דל רל ש לה מל של ה הנ נוטה

ד סל תוב (תהלים כב) חל כה הוא, של ן הנ מנ זש ד הנ ר ענ בםקל ן הנ א יום מי רה קש ב, ני עמרה ד מנ צנ ש לש מל של ה הנ טה ם נה רל טל י בש רי המ של
ב. רל י עה לי לש טו צי נה י יי יום כי ה הנ נה י פה נו כי תוב (ירמיה ו) אוי לה כה ה, של אי םא רש ה - ב כה שי ד חמ ר ענ םאמנ ם ת אי יום. וש ל הנ ל כה אי
ן יוה ח. כי רה זש ד מי צנ יא לש הי ש  מל של ז הנ י אה רי המ יום, של ל הנ ל כה ד אי סל תוב חל כה ר, של בםקל ת הנ לנ פי ד תש גל נל יום - כש ה הנ נה י פה כי
ר עורי תש הי ב וש רל י על לי לש או צי יום ובה ה הנ נה ר פה בה ה, וכש חה נש מי ת הנ לנ פי ן תש מנ ז הוא זש י אה רי ב, המ עמרה ד מנ צנ ד לש יהרנ ש וש מל של ה הנ טה נה של

הנדיין הנקהשלה בהעולהם.

ית ב בי רנ חל ז נל אה ה, וש של קה ין הנ די ל הנ ה של גה רש דנ ם הנ הי ב של רל י על לי לש צי טו  נה ד, וש סל ל חל ה של גה רש דנ יא הנ הי יום של ה הנ נה ופה
ה של קה ין הנ די רוי הנ שה ן של מנ זש הוא הנ ה, של חה נש מי ת הנ לנ פי תש יר בי הי ם זה דה ילה אה הש יי ינו של ני ן שה ל כי ענ ל. וש יכה הי ף הנ רנ שש ני ש וש דה קש מי הנ
ת ן אל קי א"ו תי וה אי של דנ יך, ונ רי צה ה של ל מנ כה ה בש ן אותה זה ה וש ן אותה קי י הוא תי רי המ ית, של בי רש ת ענ לנ פי ן תש קי עמקםב תי ם. ינ עולה בה

ל.  לה ה כש מה צש ל ענ של ה אור מי ין לה אי א"ו, של וה ית מי זוני "א ני הי "א, וש הי

ן. מנ זש ה הנ םא זל ת ל עי כה ה, וש ירה אי ילה מש הש תי י של די יום כש ת הנ לנ פי תש ת בי לל לל כש י ני רי המ שות, של ית רש בי רש ת ענ לנ פי ך תש שום כה ומי
ה, לה יש לנ צות הנ ן חמ מנ ד זש ה ענ כה שי חמ ת בנ טל יא שולל הי וש ה,  יר לה יהאי יום של ה אור הנ לה גנ תש םא הי י ל רי המ ה, של אותה נו  רש אנ ובי
ה, תורה מםד] בנ לש לי ע [וש עמשנ תנ שש ם יי דה אה הה ן של מנ זש ז הנ אה ן, וש דל עי ן הה גנ ים בש יקי די צנ ם הנ עי ענ  עמשי תנ שש הוא מי רוך  בה דוש  קה הנ של כש

ר. אי בה תש ני מו של כש

ה ני ם, הי יי רנ הר צה ר וש בםקל ב וה רל תוב (תהלים נה) על כה לו, של לה לות הנ פי תש י הנ ני מנ ת זש לשל ר שש מנ אה א וש ד בה וי ה, דה אי םא רש ב
ה זל ר - וש בםקל ת הנ לנ פי תש ה לי ר. זל םא יותי ל ה, וש מל הל אל ה וש יחה שי תוב אה כה ם, של הל ם מי יי ננ א שש לה ל אל לי פנ תש םא הי הוא ל ה. וש לשה שש
ה. יחה שי אה ד בש סל חל יק לו בש פי סש ד, מנ סל חל ת הנ ענ יא שש הי ר, של בםקל ה. בנ מל הל אל ה וש יחה שי ייק אה ך די שום כה ה. מי חה נש מי ת הנ לנ פי תש לי
ם יהה קה ה, הה לה יש לנ ק הנ לה חש נל של ך כש ר כה חנ ה. אנ מל הל אל ך וש שום כה יהה, ומי מש יך הל רי ה, צה של קה ין הנ די ת הנ ענ יא שש הי ה, של חה נש מי ובש

ר. אי בה תש י ני רי המ י, ונ מי ירםה עי ה שי לה יש לנ תוב (תהלים סב) ובנ כה אוי, של רה חות כה בה שש תי ירות וש שי לש

םא עון, ב מש י שי בי ר רנ מנ ים, אה כי ם הולש עודה יהה. בש רש בל ד טש ענ מו  עי יש  אי הה אותו  ך  לנ כו. הה לש הה וש עון  מש י שי בי ם רנ קה
תוב כה ם, של יי תנ אות שש צה מש ני שום של ה, מי דולה גש ת הנ סל נל י כש שי נש ל אנ ים של מי כה חמ נום הנ קש ין תי ידי מי ד תש גל נל לות כש פי ה, תש אי רש
י ני שש ים בי בי רה קש ני ם  הי ם, וש יי בה רש ענ ין הה ה בי עמשל י תנ ני שי הנ ש  בל כל ת הנ אל ר וש בםקל ה בנ עמשל ד תנ חה אל ש  בל כל ת הנ (במדבר כח) אל

ה. לה פי תש י הנ ני מנ ם זש הי יום, של ל הנ לו של לה ים הנ ני מנ זש הנ

ק הוא חה צש יי ם וש הה רה בש נו אנ קש תי ה של לו, ומנ לה לות הנ פי תש ת הנ נו אל קש בות תי אה ה הה לה חי תש י בנ רי יש, המ אי ר אותו הה מנ אה
לו? מו אי ר כש קה םא עי ל שות וש יא רש ה הי מה בות, לה אה ל הה ח של בה שג מש הוא הנ עמקםב של ן ינ קי תי ה של ר. ומנ קה עי הה

ר בי חנ א לש לה ם אל ינה לות אי פי תש י הנ תי ל שש לו של לה ים הנ ני מנ זש י הנ ני ה, שש אי םא רש ל ב בה ר, אמ אי בה תש י ני רי עון, המ מש י שי בי ר רנ מנ אה
רועות זש י הנ תי ין שש ה בי שה אי ה הה נה תש ני ן של יוה כי ר. של ים יותי יכי רי נו צש ינל ה, אי ם זל ה עי רו זל בש חנ תש הי ן של יוה לו. כי גורה עמקםב לש ת ינ אל
ן יוה ם. כי יהל יני ה בי נה תש ני ל של לנ גש רועות בי זש י הנ תי ר שש עורי ים לש יכי רי צש נו  ן אה ל כי ענ וש ר,  יותי יך  רי םא צה גוף, ל ת בנ רל בל חנ תש ומי

יר. כי זש הנ םא לש ל ש של חנ לנ ם בש יהל רי בש ז די ה, אה שה אי הה גוף וש ם, הנ יהל יני יא בי הי של

רום ה מה תה אנ ר (תהלים צב) וש מנ אל נל של מו  רום? כש מה ה בנ ה זל ינו. מנ ני רום שה מה בנ ש  מי שנ עמקםב מש ינ ך,  שום כה ומי
ד א, ענ בה י אנ בי ר רנ מנ ת יהדו. אה קו אל שש נה הוא וש י הנ הודי יש הנ א וש בה י אנ בי או רנ ין. בה די י הנ עי יודש כםל הוא סוד לש הנ ם ה'. וש עולה לש

מםענ אותו. שש י לי יתי כי זה י של קי לש י חל רי שש ו. אנ שה כש ק ענ ה, רנ זל ר הנ בה דה י בנ תי דש מנ םא לה ה ל זל יום הנ הנ

יות הש לי יך  רי יהה צה ה? הה לה אםהל ה. הה של ה קה זל סוק הנ פה י, הנ י יוסי בי ר רנ מנ מו. אה ה אי רה ה שה לה אםהל ק הה חה צש יי הה  אל בי יש ונ
ם, עולה ת בה ילמל ה קנ תה יש ה הה רה שה ן של מנ ל זש כה שום של ה. מי ינה כי שש ם הנ שה ה לש רה זש חה ה? של לה אםהל ה הה ה זל מו! מנ ה אי רה ל שה אםהל לש
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. בוענ שה מות הנ ם יש ל אותה ת כה יר אל אי יהה מי הה ת וש בה ב שנ רל על ת לש בה ב שנ רל על ק מי יהה דולי ר הה ני ה, וש ינה כי שש ה הנ נה מל ה מי זה םא זה ל
ה תה מש דה מו - של ה אי רה ר. שה ני ת הנ ה אל יקה לי דש הי ה וש ינה כי שש ה הנ רה זש ה, חה קה בש ה רי אה בה ן של יוה ר. כי ני ה אותו הנ בה ה, כה תה מי ר של חנ אנ

. יהה עמשל ל מנ כה ה בש רה שה לש

ר מנ ק אה חה צש ת יי ה אל אה רה י של ל מי כה ם, וש הה רה בש ל אנ מותו של דש ה כי תה יש ק הה חה צש ל יי מותו של דש מו של ר, כש מנ ה אה הודה י יש בי רנ
ך שום כה ה, ומי רה ל שה ה של מותה דש ה כי תה יש ש הה מה ה מנ קה בש ל רי ה של מותה ם דש ך גנ ק - כה חה צש ת יי יד אל הולי ם של הה רה בש אי אנ דנ ה ונ זל

אי. דנ מו ונ ה אי רה שה

ן ה מי זה םא זה ה ל מותה ה, דש תה ה מי רה שה ב של ל גנ ף ענ אנ הו סוד. של ה, זל אי םא רש ל ב בה ה, אמ ך זל כםל כה ר, בנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ה, רה ל שה ה של מותה ה דש תה אמ רש ה, ני קה בש ה רי סה נש כש ני ן של יוה ה. כי קה בש ה רי אה בה ד של ה ענ תה מי יום של ם מי ה שה תה אמ רש םא ני ל ת, וש יי בנ הנ
ס ננ כש ני של דו כש בנ ק לש חה צש ק יי ה, רנ יהה רואל םא הה ל ם. וש ה שה תה אמ רש מו ני ה אי רה יהד שה גו'. מי ה וש לה אםהל ק הה חה צש הה יי אל בי יש תוב ונ כה של
ת, יי בנ ה בנ נה מש דנ זש הי ה וש תה אמ רש ני מו  אי י] של רי חמ מו? אנ י אי רי חמ ה אנ ה זל מו. [ס"א מנ י אי רי חמ ק אנ חה צש ם יי חי נה יי ן ונ ל כי ענ ם, וש שה לש

מו. י אי רי חמ א אנ לה מו, אל ת אי יתנ י מי רי חמ תוב אנ םא כה ן ל ל כי ענ וש

ר מנ אה ן של יוה ? כי הה בל הה ילאל ה ונ שה אי י לו לש הי תש ה ונ קה בש ת רי ח אל קנ יי ק, ונ חה צש יי תוב בש כה ה של ה שונל ר, מנ מנ עון אה מש י שי בי רנ
ה ה שונל ם. מנ יהל שותי ת נש ים אל בי ם אוהמ עולה י הה ני ל בש י כה רי המ ה? של ב אותה הנ הוא אה של נו  עש םא יהדנ ה, ל שה אי לש י לו  הי תש ונ

? הה בל הה ילאל תוב בו ונ כה ק של חה צש יי בש

םאלו מ תוב (שיר א) שש כה םאל, של מ שש א בי לה אל ה  ינה ה אי שה אי ר לה כה זה ל הנ ה של בה המ אנ ל הה רות של עורש תש אי הי דנ א ונ לה אל
ב ל גנ ף ענ ן, אנ ל כי ענ ה. וש ז בה אוחי ה וש בה קי נש ה לנ בה המ יד אנ מי ר תה עורי םאל מש מ שש הנ ד, וש ם ינחנ ה הי לה יש לנ ך וש חםשל י. וש םאשי ר ת לש חנ תנ
ת עמקםב אל ב ינ הנ ילאל ר ונ םאמנ ם ת אי ק. וש חה צש יי א בש לה , אל הה בל הה ילאל תוב בו ונ םא כה ה, ל רה ת שה ב אל יהה] אוהי ם [ס"א הה הה רה בש אנ של

ה לו. שה יהה בו עה הה ק של חה צש ל יי ד של צנ ל - הנ חי רה

ק חה צש ל יי בה ר. אמ םא יותי ל וש ה  ק אותה בי חנ יהה מש ה], הה קה בש ת רי ה [ס"א אל רה ת שה ה אל אה ם רה הה רה בש אנ של ה, כש אי םא רש ב
ך ר כה חנ י. אנ ני קי בש חנ ינו תש ימי י וי םאשי ר ת לש חנ םאלו תנ מ תוב שש כה ה, של םאשה ת ר חנ רועו תנ ת זש ם אל שה ה וש ז בה חנ ה, אה לה עש הוא בנ של

אוי. רה ם כה ים, כגלה טי בה ר שש שה ים עה ני יד שש הולי תו, וש טה ש מי מי שי עמקםב וש א ינ בה

ע - בנ רש אנ ם בש הה רה בש ם. אנ הל ד מי חה ל אל ים כה שי ע נה בנ רש אנ שו בש מש ם שי כגלה ד, וש חה סוד אל כו בש לש בות הה אה ל הה ה, כה אי םא ורש וב
ע. בנ רש ה אנ ני ם. הי יי תנ ים - שש שי גש ילנ ם. פי הה רה בש אנ ר לש של ים אמ שי גש ילנ פי י הנ ני בש לי תוב וש כה ים, של שי גש ילנ י פי תי ר ושש גה הה ה וש רה שה

ם. יי תנ ה - שש שה אי י לו לש הי תש ד. ונ חה ה - אל קה בש ת רי ח אל קנ יי תוב ונ כה ה, של קה בש ל רי ד של צנ ל הנ ע של בנ רש ל אנ סוד של ק בש חה צש יי
ד. חה סוד אל כםל בש הנ ים. וש שי ע נה בנ רש עמקםב אנ ינ יו לש ה הה ד זל גל נל ע. כש בנ רש ה אנ ני מו - הי י אי רי חמ ק אנ חה צש ם יי חי נה יי לש. ונ הה - שה בל הה ילאל ונ

ה, רה ם שה ם עי הה רה בש ש. אנ ל קםדל סוד של ת בש חנ ה אנ שה ם אי ד עי חה ל אל שו כה מש ק שי חה צש יי ם וש הה רה בש ר, אנ מנ יהיא אה י חי בי רנ
ים רי בה דש הנ לו  ר, עה מנ עון אה מש י שי בי ים. רנ קי לה י חמ ני שש עמקםב בי ינ ים לש שי ע נה בנ רש אנ יו  ם הה יהל ני ד שש גל נל כש ה. די קה בש ם רי ק עי חה צש יי

ד. חה סוד אל כםל בש הנ דוש, וש סוד קה ה בש עמשה כםל ננ י הנ רי המ ם, של קומה מש לי

ר גה ה הה דה רש פש ני ר של חנ ינו, אנ ני י שה רי המ ר. של גה יא הה הי ה זו  טורה ה. קש טורה קש ה  מה ושש ה  שה ח אי קנ יי ונ ם  הה רה בש ף אנ יםסל ונ
ה אה רש קש ני ה וש מה ה שש נה תנ שש ך הי שום כה ים, ומי רי שי ים כש עמשי מנ ה לש רה שש קש ך ני ר כה חנ , אנ יהה בי י אה לולי ר גי חנ ה אנ עמתה טה ם וש הה רה בש אנ מי
ן ל כי ענ ים, וש אי טה ל חמ ר ענ פי כנ ם מש נוי שי שי אן של כה ה. מי שה אי ה לש ח אותה קנ לה ם וש הה רה בש ח אנ לנ שה ים, וש רי שי ים כש עמשי מנ ה בש טורה קש

היששתננהה ששמהה.

ה מה ג עי וי דנ זש ה הי רה י שה ימי א בי לה ך! אל םא כה ה - ל רה ל שה יף ענ הוא הוסי ר של םאמנ ם ת ף? אי יםסל ה ונ ה זל ם. מנ הה רה בש ף אנ יםסל ונ
א שה נה ה של ל מנ ת ענ רל חל ם אנ ענ ם פנ קםדל מו מי ף, כש יםסל ך ונ ר כה חנ אנ אל, וש עי מה שש י יי קי סש ל עי ה ענ ש אותה רנ ך גי ר כה חנ אנ ת, וש חנ ם אנ ענ פנ

ה. מה ה שש נה ם שי ך גנ , כה יהה עמשל ה מנ תה נש שי י של פי ה. ולש אשונה רי ה בה אותה

ק חה צש יי וש ה,  רה מות שה ה דש תה לש גנ תש הי - של מו  ה אי רה ה שה לה אםהל ק הה חה צש יי הה  אל בי יש ונ ר,  זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה ה, של אי םא רש ב
ס ננ כש ני םא  א, ל שה נה ב של ל גנ ף ענ ם, אנ הה רה בש אנ וש ל יום.  ה כה יהה רואל הה ה  מותה ת דש אל וש מו  ה אי תה לש גנ תש הי י של רי חמ ם אנ חי ננ תש הי
ה תה אמ רש םא ני ה ל רה ל שה אםהל ה. ובש תה רש בי ש גש ירנ םא תי ה ל חה פש שי י של די ם כש שה ה לש שה אי ה הה ת אותה יס אל ני כש םא הי ל ת, וש יי בנ אותו הנ לש

ה. קה בש א רי לה ת, אל רל חל ה אנ שה אי

אות רש ל, לי אםהל ק אותו הה חה צש יי יר לש אי שש ם, הי ה שה תה לש גש ה ני רה ל שה ה של מותה דש ענ של יהה יודי ם הה הה רה בש אנ ב של ל גנ ף ענ אנ וש
ת ק. אל חה צש יי ר לו לש של ל אמ ת כה ם אל הה רה בש ן אנ תי יי תוב ונ כה הו של ם. זל הה רה בש םא אנ ל ק וש חה צש ל יום. יי כה מו בש ל אי מות של דש ת הנ אל

ן. כה שש מי אותו הנ ה בש רה ל שה מות של דש ה הנ א, זו אותה קה וש ר לו דנ של ל אמ כה

קו לש ת חל גנ רש דנ ק בש חה צש ק יי בנ דש יי ה של יונה לש על ה הה מונה אל ק, סוד הה חה צש יי ר לו לש של ל אמ ת כה ם אל הה רה בש ן אנ תי יי ר ונ חי ר אנ בה דה
ל ת כה ם אל הה רה בש ן אנ תי יי ע ונ מה שש ם. מנ יי א מנ ש נושי אי אי דנ ם. ונ יי ם מנ ש עי ש] אי ם אי ם עי יי לו [מנ לש כש אן ני ה, כה אי םא רש אוי. ב רה כה
ק חה צש ת יי ד אל קנ עה ה של עה שה י? בש תנ ם. מה יי ש ומנ ד אי לו ינחנ לש כש ה ני אשונה רי ש. ובה אי ים בה לי לה כש ני ם של יי מנ ה הנ ק, זל חה צש יי ר לו לש של אמ

ה. יונה לש על ה הה מונה אל סוד הה ילה בש הש כםל יי הנ ש, של אי ם בש יי לו מנ לש כש אן ני כה ם. וש יי מנ ש בנ אי ה הה לה לש כש ז ני ין, אה עמשות בו די לנ

גות רה דש הנ ים  די דה צש הנ לו  אי נות?  תה מנ ה  זל ה  מנ נות.  תה מנ ם  הה רה בש אנ ן  תנ נה ם  הה רה בש אנ לש ר  של אמ ים  שי גש ילנ פי הנ י  ני בש לי וש
כםל הנ ל  ענ ק  חה צש יי ה  לה ענ תש הי וש גות,  רה דש הנ ת  ים אל לי שש הנ לש י  די כש ה  אה מש טג הנ רוחנ  י  די דש צי ל  מות של שי ם  הי תונות של חש תנ הנ
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אוי. רה ה כה יונה לש על ה הה מונה אל בה

ים שי גש ילנ ר, פי מנ יהיא אה י חי בי ת. רנ עי כה ש  גל ילל ה, ופי אשונה רי בה ש  גל ילל ה. פי טורה י קש ני בש יו  הה לו  ים - אי שי גש ילנ פי י הנ ני בש
יהם קנ וש י  יהה חנ ם הה הה רה בש אנ עוד של י - בש חנ נו  עודל ק. בש חה צש יי ל  צל לט אי שש םא לי ל - של נו  ק בש חה צש יי ל  ענ ם מי חי לש שנ יש ונ ש.  מה מנ
עו נש כה ם יי כגלה ם וש ל כגלה ר ענ בי גנ תש יי יון של לש על ה הה של קה ין הנ די ד הנ צנ ן בש קנ תג ק יש חה צש יי י של די ך, וכש ר כה חנ רו בו אנ גה תש םא יי ל ם, של עולה בה

ים. אי מי טש ים הנ פי שה כש י הנ די דש ם צי ם הי שה שום של ם - מי דל ץ קל רל ל אל ה אל מה דש יו. קי נה פה לש

ם] י [הי ני בש יו מי הה ם של לו הי ם. אי דל י קל ני ל בש ת כה מנ כש חה למםה מי ת שש מנ כש ב חה רל תי תוב (מלכים-א ה) ונ ה, כה אי םא רש ב
ם, דה אה י  ני בש לי ים  פי שה כש ים  די מש לנ מש ם  הי ם  דל קל י  רי רמ הנ ם  אותה בש י  רי המ של נו  רש אנ בי י  רי המ ונ ם.  הה רה בש אנ ל  של ים  שי גש ילנ פי י  ני בש

רוהו. אמ י בי רי המ ים, ונ פי שש כנ ם מש כגלה ם, וש עה לש עור ובי ן ובש בה או לה ם יהצש דל ץ קל רל ה אל אותה ומי

ה, אי םא רש גו'. ב םא ה' וש ל ים המ זי זש בם ל לש אי רה שש יי עמקםב וש ה ינ סה שי מש ן לי תנ י נה ר, (ישעיה מב) מי מנ אה ח וש תנ יהה פה קי זש י חי בי רנ
ל כה וש ה,  טה ה ומנ לה עש מנ עות מי נה מש ני יהכול  בש עות, כי נה מש ני וש ם  עולה םא שורות בה כות ל רה בש ש, הנ דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל נל ן של מנ זש מי

ם. יהל אי טה חמ מו בנ רש ם גה הי שום של ל, מי אי רה שש ל יי טות ענ שולש כות וש הולש רות וש בש גנ תש תונות מי חש תנ גות הנ רה דש ר הנ אה ן שש אותה

עמקםב ה ינ סה שי מש ן לי תנ י נה ר מי מנ אה ן של יוה עמקםב. כי ה ינ סה שי מש ן לי תנ י נה תוב מי כה יו, של רה בה ים דש בי ינשש תש ין מי ה אי זל סוק הנ פה הנ
ינו בי םא אה ל בו? וש םא אה ל הו וש אנו לו, מנ טה ר חה מנ ם אה אי או לו! וש טש יות חה הש יך לי רי יהה צה אנו לו? הה טה ה חה ה זל ל, מנ אי רה שש יי וש

יות! הש יך לי רי צה

ת כל לל לה וש ה  קומה מש ר מי קי עה הי ה לש ינה כי שש ה הנ תה צש ה, רה לה גש ם הה עה הה ל וש יכה הי ף הנ רנ שש ני וש ש  דה קש מי ב הנ רנ חל נל ה של עה שה א בש לה אל
ם יי וי לש הנ ים וש ני כםהמ קומות הנ ת מש קםד אל פש אל י, וש לי יכה הי י וש יתי ת בי אות אל רש ה לי אשונה רי בה ך  לי ה: אי רה מש לות. אה גה ם בנ הל מה עי

י. יתי בי ים בש די יו עובש הה של

ה נה מל ק מי לי תנ סש מי ה  לה עש ת בנ ה אל תה אמ רה ה וש לה עש מנ ל לש אי רה שש ת יי סל נל ה כש לה כש תנ סש ה הי עה שה ה  אותה ר, בש זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ה, לה עש מנ ה לש לה עש מנ ע קול לש מנ שש ני קומות, וש מש ם הנ ל אותה כה ה בש לה כש תנ סש הי ת וש יי בנ ה לנ סה נש כש ה, ני טה מנ ה לש דה ה. יהרש לה עש מנ ה לש לה עש מנ לש
גו', יהה וש נל ל בה ה ענ כה בנ ל מש חי ים רה רורי מש י תנ כי י בש הי ע נש מה שש ה ני מה רה תוב (ירמיה לא) קול בש כה הו של ה. זל טה מנ ע קול לש מנ שש ני וש

וביאמרוהה.

י לי גש ין רנ לות בי גה ם בנ ים אותה סי רומש ם וש ים אותה קי דוחמ ה של תה אמ רה ם, וש עה ל הה ה ענ לה כש תנ סש לות, הי גה ה לנ סה נש כש ני ן של יוה כי
אנו לו. טה םא ה' זו חה ל ים: המ רי ם אומש הי גו'. וש עמקםב וש ה ינ סה שי מש ן לי תנ י נה ה: (ישעיה מב) מי רה מש ז אה ים. אה מי ענ ר הה אה שש

תו. תורה עו בש מש םא שה ל לוך וש יו הה כה רה דש בו בי םא אה ל ת: וש רל יא אומל הי וש

ר ה. [אומי אשונה רי לות בה גה ן הנ שוב מי ל תה אי רה שש ת יי סל נל מו, כש ת ענ קםד אל פש רוך הוא לי דוש בה קה יד הנ תי עה ה של עה שה ובש
רוך הוא: בה דוש  קה הנ ה  ר לה םאמנ י ה. וש לה חה תש הנ ה בנ נל בה יי ש  דה קש מי ית הנ בי י של די ת כש יי בנ י לנ כי לש רוך הוא]: תי בה דוש  קה הנ ה  לה

ש. אי ף בה רנ שש י ני לי יכה הי ב, וש רי י חה יתי ך? בי לי קום אי ה מה יזל אי ת: לש רל אומל ה וש בה יא שה ר. הי פה עה ן הל י מי קומי

ינת רש קי ת  ה אל נל בש יי וש ל  יכה הי הנ ת  ין אל קי ינתש וש ה  אשונה רי בה ש  דה קש מי ית הנ בי ת  אל ה  נל בש יי הוא  רוך  בה דוש  קה הנ של ד  ענ
ה בוני גו'.  וש ם ה'  יי לנ רושה יש ה  בוני (תהלים קמז)  תוב  כה של הו  זל ר.  פה עה הל ן  מי ה  ים אותה יהקי ך  כה ר  חנ אנ וש ם,  יי לנ רושה יש
י בי שש י  ר קומי פה עה מי י  עמרי ננ תש הי נב)  (ישעיה  ה:  לה ר  םאמנ י וש ס.  ני כנ יש ל  אי רה שש יי י  חי דש ני ך  כה ר  חנ אנ וש ה,  אשונה רי בה ם  יי לנ רושה יש
ל אי רה שש י יי חי דש ך - ני ר כה חנ אנ ה, וש אשונה רי ם ה' - בה יי לנ רושה ה יש תוב בוני כה הו של ל. זל אי רה שש לגיות יי ת גה ס אל ני יכנ גו'. וי ים וש לה רושה יש
ן תי י אל ת רוחי אל תוב (יחזקאל לו) וש כה ים, וש תי מי ינת הנ חי ם, זו תש בותה צש ענ ש לש בי חנ ב ומש י לי בורי שש א לי רופי ז הה אה ס. וש ני כנ יש

ן. מי אה ן וש מי ם אה עולה רוך ה' לש גו'. בה כו וש לי י תי קנ חג ר בש של ת אמ י אי יתי שי עה ם וש כל בש רש קי בש

ק חה צש דםת יי ה תולש לל אי ת וש שנ רה פה

תו. לה הי ל תש יענ כה מי בורות ה' ינשש ל גש לי מנ י יש ר, (תהלים קו) מי מנ אה יהיא וש י חי בי ח רנ תנ גו'. פה ק וש חה צש דםת יי ה תולש לל אי וש
א ה ובורי תורה ל בנ כי תנ סש יהה מי ם, הה עולה ת הה םא אל ר בש יו לי נה פה צון לש רה ה בש לה עה רוך הוא וש בה דוש  קה ה הנ צה רה של ה, כש אי םא רש ב
הו זל א אותו.  ובורי ה  תורה ל בנ כי תנ סש יהה מי ם, הה עולה הוא בה רוך  בה דוש  קה א הנ רה בה ה של עמשל ה ומנ עמשל ל מנ כה אותו, ובש

ן. מה א אג לה מון אל י אה רי קש ל תי ים יום יום. אנ עמשועי ילה שנ הש אל מון וה לו אה צש ילה אל הש אל תוב (משלי ח) וה כה של

ה מה דון אותו, לה ה תה תה אנ א וש טה ך ילחל ר כה חנ אנ א וש רי בה ם יי דה אה ם הה יו: אי נה פה ה לש תורה ה הנ רה מש ם, אה דה םא אה ר בש ה לי צה רה של כש
ה שובה י תש תי נש קנ ה תי ני רוך הוא: הי דוש בה קה ה הנ ר לה מנ ך? אה ינש ת די בםל אל סש ל לי םא יוכנ י ל רי המ ם, של נה חי יך לש י יהדל עמשי יו מנ הש יי
ר לו: מנ ם, אה דה אה ת הה א אל רה ה אותו ובה שה עה ה של עה שה ם בש עולה רוך הוא לה דוש בה קה ר הנ מנ ם. אה עולה ת הה י אל אתי רה בה ם של רל טל

ה. תורה ל הנ א ענ לה מו אל יש קנ תש םא יי יך ל קותל חג ה וש תה ם, אנ ם, עולה עולה

כםל הנ בםהו, וש וה תםהו  לש ך  ירש זי חמ י מנ יני רי םא - המ ם ל אי ה, וש ק בה סי ענ תש יי י של די ם, כש דה אה ת הה אל ך  י בש אתי רה בה ך  שום כה ומי
ת דל ה עומל תורה הנ וש י.  אתי רה בה יהה  לל ם עה דה אה וש ץ  רל י אל יתי שי עה י  נםכי תוב (ישעיה מה) אה כה של הו  זל יהם.  ם קנ דה אה יל הה בי שש בי

נו. זש ין אה כי ינרש י של ין מי אי ה, וש לו בה דש תנ שש יי קו וש סש ענ תש יי י של די ם כש דה י אה ני י בש ני פש ה לי יזה רי כש ומנ

ין אי אוי, וש רה קונו כה ל תי ה ענ עמשל ה ומנ עמשל ל מנ יים כה קנ ם ומש עולה יים הה קנ ה, מש תורה ל בנ די תנ שש מי י של ל מי ה, כה אי םא רש ב
ים די ם עומש כגלה ים, וש רי יבה אי ק לש לה חל ם נל דה אה מו של י כש רי המ ם. של עולה יהה בה רי דו בש גש נל ין כש אי ם של דה אה ר בה יבה אי ר וש יבה ל אי כה ך  לש
ים רי יבה ם אי יות כגלה רי ם בש ל אותה ם, כה עולה ם הה גנ ך  ד - כה חה ם גוף אל כגלה וש לו  ל אי ענ לו  ים אי ני קה תג גות מש רה ל דש גות ענ רה דש
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ש. מה ד] מנ חה ה גוף [אל ני ים - הי ני קה תג ם מש ר כגלה של אמ כנ לו, וש ל אי לו ענ ים אי די עומש ים וש רי יבה אי

ים - ני קה תש ם ני כגלה של לו, וכש ל אי לו ענ ים אי די עומש ים וש קי רה ים ופש רי יבה ה אי תורה ל הנ י כה רי המ ה. של תורה הנ מו של כםל כש הנ וש
ם ה' כגלה יך  עמשל מנ בו  ה רנ ר, (תהלים קד) מה מנ אה ח וש תנ ה, פה זל ה הנ עמשל מנ ל בנ כי תנ סש ד הי וי דה ן של יוה ד. כי חה ים גוף אל עמשי ננ

ך. נל יה נש ץ קי רל אה ה הה אה לש יתה מה שי ה עה מה כש חה בש

ים יוני לש על ים  רי בה דש ם  אותה ל  כה ה  תורה בנ יג.  שי הנ לש ים  כולי יש םא  ל של ים  תומי חמ ים  יוני לש על סודות  הנ ל  כה ה  תורה בנ
ים רי בה דש ל הנ כה ה וש זל ם הנ עולה ל הה ים של רי בה דש ל הנ ה. כה טה מנ ה ולש לה עש מנ לש ים של רי בה דש ל הנ ם כה ה הי תורה לו. בנ גנ תש םא הי ל לו וש גנ תש הי של
ל לי מנ יש י  תוב (תהלים קו) מי כה ך  שום כה ם. ומי יר אותה כי ומנ יחנ  גי שש מנ י של ין מי אי וש ה,  תורה ם בנ א הי בה ם הנ עולה ל הה של

תו. לה הי ל תש יענ כה מי בורות ה' ינשש גש

י תי רש מנ ר, אה מנ יהכםל. אה םא  ל וש ה  תורה י הנ דוקי קש ל די ענ וש ה  תורה י הנ רי בש ל די עממםד ענ לנ ש  קי למםה ובי א שש ה, בה אי םא רש ב
ך. תל תורה אות מי לה פש ה ני יטה בי אנ י וש יננ ל עי ר, (תהלים קיט) גנ מנ ד אה וי י. דה ני מל ה מי חוקה יא רש הי ה וש מה כה חש אל

י רי המ ונ ף.  לל אה וה ה  שה מי חמ ירו  י שי הי יש ונ ל  שה ים מה פי לה ת אמ לשל ר שש בי דנ יש ונ למםה (מלכים-א ה)  שש תוב בי ה, כה אי םא רש ב
יו ך הה ם, כה דה ר וה שה הוא בה למםה, של ה שש ר. ומנ יהה אומי הה ל של שה ל ומה שה ל מה כה יו בש ים הה מי עה ף טש לל אל ה וש שה מי חמ רוהו של אמ בי
ה מה כנ בו  ייש  ר  בה דה וש ר  בה ל דה כה בש ה של מה כנ וש ה  מה ת כנ חנ ל אנ הוא ענ רוך  בה דוש  קה ר הנ מנ אה ה של תורה י הנ רי בש - די יו  רה בה דש בי
בורות ל גש לי מנ י יש תוב מי ן כה ל כי ענ מות, וש כש ה חה מה ים, כנ יוני לש ה סודות על מה חות, כנ בה שש ה תי מה ים, כנ ירי ה שי מה ים, כנ לי שה מש

ה'.

ה לל אי ר וש מנ ך אה ר כה חנ ים. אנ יאי שי ר נש שה ים עה ני ם שש הי אל. של עי מה שש דםת יי ה תםלש לל אי ה, וש לה עש מנ תוב לש ה כה ה מנ אי םא רש ב
י ני יד שש ק הולי חה צש יי וש ים  יאי שי ר נש שה ים עה ני יד שש הולי אל של עי מה שש יי בש תוב בו  כה של ך  תש עש ל דנ ה ענ לל עמ תנ ק. המ חה צש יי דםת  תולש
עמקםב, ת ינ יא אל ק הוצי חה צש יי ק. וש חה צש ה יי בורות ה'. זל ל גש לי מנ י יש תוב מי ן כה ל כי ה? ענ לה ענ תש םא הי ה ל זל ה וש לה ענ תש ה הי זל ים, של ני בה
ה לה עש מנ ק לש חה צש ל יי בה ה. אמ טה ה ומנ לה עש ל מנ יום של קי ים, הנ טי בה ר שש שה ים עה ני יד שש הולי ם, של כגלה ר מי דו יותי בנ יהה לש הוא הה של
עמקםב. ה ינ תו. זל לה הי ל תש יענ כה מי בורות ה' ינשש ל גש לי מנ י יש תוב מי ן כה ל כי ענ ה, וש טה מנ ו לש שה עי אל] וש עי מה שש יי ה, [וש יונה לש ה על שה דג קש בי

ם. הל ים מי ירי אי ים מש בי ה כוכה מה ה, כנ נה בה לש ש בנ מל של ק הנ בנ דש ני של כש

ר? מנ ת אה עי כה ם וש הה רה בש ן אנ תוב בל םא כה אן ל ד כה ענ ה של ה שונל י, מנ י יוסי בי ר רנ מנ ם. אה הה רה בש ן אנ ק בל חה צש דםת יי ה תולש לל אי וש
ה רה אמ שש ני וש ה בו,  תה יש הה מותו  ם, דש הה רה בש ת אנ מי ת של עי נו, כה ק בש חה צש יי ת  ים אל להי אל ך  רל בה יש ונ תוב  כה ב של ל גנ ף ענ א אנ לה אל
ת יד אל ם הולי הה רה בש ר, אנ אומי יד וש עי יהה מי הה ם, וש הה רה בש אי אנ דנ ה ונ ר זל יהה אומי ק, הה חה צש ת יי ה אל אה רה י של ל מי כה ק. של חה צש יי בש

ייצשחהק.

ה, הודה י יש בי ר רנ מנ יא. אה הי ה הנ עה שה יהה בנ רש יסנ קי ם בש ה קה הודה י יש בי רנ ה, וש תורה עמסםק בנ ד לנ חה ה אל לה יש ם לנ ק קה חה צש י יי בי רנ
ר, ענ שנ ב לנ רנ קה של ד. כש לל יהה יל הה נו, של יהה בש קי זש מו חי ך עי לנ ד. הה ר ינחנ בי חנ תש ני ה וש תורה עלסםק בנ אל ק, וש חה צש י יי בי רנ ך לש לי אי קום וש אה
ם ק עי חה צש ב יי יישל נו ונ ק בש חה צש ת יי ים אל להי ך אל רל בה יש ם ונ הה רה בש י מות אנ רי חמ י אנ הי יש ר, ונ יהה אומי הה ק של חה צש י יי בי ת רנ ע אל מנ שה
ך רי בה ך לש רנ צש רוך הוא הג דוש בה קה הנ ה של ה שונל םאשו. מנ ין סופו ר אי םאשו סופו, וש ין ר ה אי זל סוק הנ פה י. הנ י רםאי חנ ר לנ אי בש
כות רה ן בש לו אותה ן עה ל כי ענ ו, וש שה ך עי רי בה תש םא יי ל שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ך אותו? מה רנ םא בי ם ל הה רה בש אנ שום של ק מי חה צש ת יי אל
ל ר של אי בש ה, הנ ינה כי שש ם הנ ר עי בי חנ תש הי א של לה י? אל י רםאי חנ ה לנ ה זל י, מנ י רםאי חנ ר לנ אי ם בש ק עי חה צש ב יי יישל רוהו. ונ אמ "ה, ובי בה קה לנ

כו. רש ך בי שום כה גומו, ומי רש תנ יהה כש לל ה עה אה רש ית ני רי בש ך הנ אנ לש מנ

י בי ר רנ מנ נו. אה מה ה עי ינה כי שש ווג הנ ת זי עי ק, כה חה צש י יי בי ר רנ מנ רו. אה בש חנ תש הי ס, וש ננ כש ני ר וש ענ שנ ה בנ הודה י יש בי ק רנ פנ ם דה יי תנ ינש בי
ם יי ר מנ אי ים בש ני ן גנ ינ עש ר, (שיר ד) מנ מנ אה ח וש תנ ע. פה מה שש ר ני בה דה ל בנ בה ה, אמ פל תה - יה רש מנ אה זו של י הנ י רםאי חנ ר לנ אי בש ה, הנ הודה יש
ים - יי ם חנ יי ר מנ אי ם. בש הה רה בש ה אנ ים - זל ני ן גנ ינ עש שוהו, מנ רש ה פי ני ל הי בה ר, אמ אי בה תש ה ני זל סוק הנ פה נון. הנ בה ן לש ים מי לי זש נם ים וש יי חנ
י חנ ר לנ אי ם בש ק עי חה צש ב יי יישל תוב ונ כה ינו של יש ק, הנ חה צש ה יי ים זל יי ם חנ יי ר מנ אי עמקםב. בש ה ינ נון - זל בה ן לש ים מי לי זש נם ק. וש חה צש ה יי זל
י הוא ם. חנ יד אותה רי פש הנ ין לש אי ים, וש מי עולה י הה יק חנ די ים, צנ מי עולה י הה ה חנ י - זל חנ ה. לנ ינה כי שש ר? זו הנ אי בש ה הנ י. ומה רםאי
יהם ילו קנ בי שש תון בי חש תנ ם הנ עולה הה תון. וש חש תנ ם הנ עולה י הה פי לנ י כש יון. חנ לש על ם הה עולה הוא הה ה, של לה עש מנ י לש מות. חנ י עולה ני שש בי

יר. אי ומי

ר אי ן בש ל כי ענ ה. וש ירה אי ה אותו - מש רואה ן של יוה כי ש, וש מל של ת הנ ה אל רואה של א כש לה ה אל ירה אי םא מש ה ל נה בה לש ה, הנ אי םא רש ב
ה. זל י הנ חנ הנ ה מי ירה אי יות מש הש לי א וש לי מנ תש הי י לש די י, כש י רםאי חנ ים. לנ יי ם חנ יי מנ ת בש דל עומל ה וש ירה אי ז מש אה אי, וש דנ זו ונ י הנ י רםאי חנ לנ

י חנ מו הנ דורו, כש יר לש אי הי יק וש די יהה צנ הה י, של יש חנ ן אי ע בל הויהדה ן יש בל יההו  נה תוב (שמואל-ב כז) ובש ה, כה אי םא רש ב
ק חה צש ב יי יישל נו. ונ רש מנ אה מו של יר, כש אי הה י לש די ה כש רואה ת וש לל כל תנ סש י מי חנ זו לנ ר הנ אי בש ן הנ מנ ל זש כה ם, ובש עולה יר לה אי ה מי לה עש מנ לש של
תוב (שיר כה ה, של לה יש לנ ך בנ ה, חםשל מה ד עי חי אנ תש הי ה וש מה ב עי ינשה ה, וש קה בש ת רי תו אל חש קנ תוב בש כה נו של יש י, הנ י רםאי חנ ר לנ אי ם בש עי
ם ק עי חה צש ב יי יישל ה ונ ה זל ם. מנ הה רה בש ת אנ מי י של רי חמ ע אנ בנ רש ינת אנ רש קי יהה בש ק הה חה צש ה, יי אי םא ורש י. וב םאשי ר ת לש חנ םאלו תנ מ ב) שש

נו. רש מנ אה מו של ה, כש בה המ אנ ר הה עורי ר לש אי בש ה הנ אותה ז בש חנ אה ה, וש מה ג עי וי דנ זש הי י? של י רםאי חנ ר לנ אי בש

ח רנ זה ם. וש חנ הוא שה ף זורי קומו שואי ל מש אל ש וש מל שה א הנ ש ובה מל של ח הנ רנ זה ר, (קהלת א) וש מנ אה ק וש חה צש י יי בי ח רנ תנ פה
ד עומי יון של לש קום על מה חנ מי זורי יר וש אי ה, ומי ירה אי ז מש ה, אה מה ה עי אל רש ר ני של אמ כנ ה. של נה בה לש יר לנ אי מי ש של מל של ה הנ ש - זל מל של הנ
ת ם בו אל שה ין, וש יהמי הוא הנ רום - של ל דה אל ך  ה. הולי נה בה לש ם הנ ג עי וי דנ זש הי - לש ש  מל שה א הנ יד. ובה מי תה חנ  ם זורי שה יו, מי לה עה
ה ד זל צנ יר לש אי פון. מי ל צה ב אל סובי ך  ר כה חנ לוי. אנ ין ובו הוא תה יהמי גוף הוא בש הנ ל כםחנ  בו, כה כםחו  שום של כםחו. ומי
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ל כה ד, וש חה סוד אל ד וש חה כםל אל א הנ לה ? אל ת רוחנ עי כה ש, וש מל תוב של ה כה אשונה רי . בה רוחנ ך הה ב הולי ב סםבי ה. סובי ד זל צנ יר לש אי ומי
ם. יהל ני רו שש בש חנ תש יי נו וש מל ת מי רל ה מואל נה בה לש הנ שום של ה מי זל

יק זי חל הל וש ה  ז בה חנ ק, אה חה צש א יי בה ן של יוה ה. כי ב אותה רנ קי ה וש נה בה לש ת הנ ק אל בי ם, חי עולה א לה ם בה הה רה בש אנ של ה, כש אי םא רש ב
ר בי חנ תש ז הי עמקםב, אה א ינ בה ן של יוה י. כי םאשי ר ת לש חנ םאלו תנ מ תוב שש כה ר, של מנ אל נל מו של ה, כש בה המ אנ ה בש ך אותה שנ אוי ומה רה ה כה בה
ר שה עה ים  ני שש בי ה  נה קש תש ני וש ה  ירה אי הי ה  נה בה לש הנ וש ים,  די דה צש הנ ל  כה בש ם  לי עמקםב שה ינ א  צה מש ני וש ה,  ירה אי הי וש ה  נה בה לש הנ ם  עי ש  מל של הנ

ששבהטיים.

ל בה רוהו. אמ אמ ה בי זל סוק הנ פה גו'. הנ י ה' וש די בש ל ענ ת ה' כה כו אל רש ה בה ני ר, (תהלים קלד) הי מנ אה ה וש הודה י יש בי ח רנ תנ פה
ם דה ל אה כה שום של י ה', מי די בש ל ענ רוך הוא? כה דוש בה קה ת הנ ך אל רי בה ים לש אויי רש ם של י הי ת ה', ומי כו אל רש ה בה ני ה, הי אי םא רש ב
כו רש בה תש יי ם  ילה בי שש בי ה של כה רה בש הוא, הנ רוך  בה דוש  קה ת הנ אל ך  רי בה לש ים  אויי ם רש כגלה ב של גנ ל  ף ענ ל, אנ אי רה שש יי ם מי עולה בה
ה? כה רה ם בש תה כה רש בי ם של י הי ם. ומי םא כגלה ל י ה', וש די בש ענ ים אותו  כי רש בה מש של ה  יא? אותה ה הי ים מנ תוני חש תנ הנ ים וש יוני לש על הה
ים די לו עומש ה, אי תורה םא בנ ר קש ים לי רי עורש תש ה ומי לה יש לנ צות הנ חמ ים בנ די עומש ם של ה הי לל ילות. אי לי ית ה' בנ בי ים בש די עםמש הה
אן ים כה די נו עומש אה ן. וש דל ן עי גנ ים בש יקי די צנ ם הנ ענ עי עמשי תנ שש הי רוך הוא לש דוש בה קה א הנ ז בה י אה רי המ ילות, של לי ית ה' בנ בי בש

נו בו. אה ק, של חה צש י יי רי בש די ר בש םאמנ ה, נ י תורה רי בש די ר בש עורי תש הי לש

ה מה ה, לה נה ים שה עי בה רש ן אנ גו'. בל ה וש קה בש ת רי תו אל חש קנ ה בש נה ים שה עי בה רש ן אנ ק בל חה צש י יי הי יש ר, ונ מנ אה ק וש חה צש י יי בי ח רנ תנ פה
ש אי רום, בש דה פון וש צה ק בש חה צש ל יי לה כש י ני רי אי המ דנ א ונ לה ה? אל קה בש ת רי א אל שה נה של ה כש נה ים שה עי בה רש ן אנ יהה בל הה אן של נות כה מש א לי בה
ים ני לש שה ת שה דםם. בנ ן אה בה ת, יהרםק לה של קל ה הנ אי רש מנ ה. כש קה בש ת רי תו אל חש קנ ה בש נה ים שה עי בה רש ן אנ ק בל חה צש יהה יי ז הה אה ם, וש יי ומנ
ן בל ם מי לי עמקםב שה א ינ ייצי י של די אוי, כש רה יד כה הולי ים, לש שי ן שי יד בל יד, הולי הולי של ה, וכש קה בש רי בש ה  ז בה חנ אה של כש ה  ז בה חנ אה

ם. לי יש שה ה אי עמשה ננ ך וש ר כה חנ עמקםב אנ ז ינ חנ ם אה ת כגלה אל אוי. וש רה ה כה נה ים שה שי שי

ל תואי ר ובש מנ אל ר נל בה י כש רי המ ה, של ל זל נו כה ת לה פנ כש ה אי י, מה מי רנ אמ ן הה בה חות לה ם אמ רה ן אמ דנ פנ י מי מי רנ אמ ל הה תואי ת בש בנ
י? מי רנ אמ ן הה בה חות לה ך אמ ר כה חנ אנ ם, וש רה ן אמ דנ פנ ך מי ר כה חנ אנ י, וש מי רנ אמ ל הה תואי ת בש ר בנ מנ ת אה עי כה גו', וש ה וש קה בש ת רי ד אל לנ יה
חות אמ ם, ונ רה ן אמ דנ פנ ל, ומי תואי ת בש ה בנ תה יש הה ם. של יהל עמשי מנ ה כש תה שש םא עה יא ל הי ים, וש עי שה ין רש ה בי תה יש הה , של שוהה רש א פי לה אל

ם. יהל עמשי מנ ה כש תה שש םא עה ל ים וש רי שי ים כש עמשי ה מנ תה לש על יא הל הי ע, וש רנ הה ים לש עי שה יו רש ם הה כגלה ן, וש בה לה

ח בנ של ז הוא הנ ה, אה רי שש לש על ת שש ר, או בנ ה או יותי נה ים שה רי שש ת על ה בנ תה יש ה הה קה בש ם רי ל, אי כי תנ סש הי ו ייש לש שה כש ענ
ה, הודה י יש בי ר רנ מנ ה? אה לה ח של בנ של ה הנ ז מה ים, אה ני לש שה ת שה ה בנ תה יש ה הה תה ד ענ ל ענ בה ם, אמ יהל עמשי מנ ה כש תה שש םא עה ל ה של לה של

ה. עמשל מנ ל אותו הנ ת כה ד אל בל על ה לה תה שש עה ה, וש תה יש ים הה ני לש שה ת שה בנ

ה, אי םא רש א ב לה םא. אל ים או ל רי שי יהה כש עמשל ם מנ אי נו הנ עש םא יהדנ ה, ל תה שש ה עה ל זל כה ב של ל גנ ף ענ ק, אנ חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
מו יהה כש לוסל ין אוכש יא בי הי ל. של אי רה שש ת יי סל נל ה - זו כש נה שושנ נות. כש בה ין הנ י בי יהתי עש ן רנ ים כי חוחי ין הנ ה בי נה שושנ תוב כש כה
ל ם כה ד עי סל ה חל עושל יון, וש לש ד על סל הוא חל ם של הה רה בש ל אנ ד של צנ הנ א מי ק בה חה צש ר - יי בה דה סוד הנ ים, וש ין קוצי ה בי נה שושנ
ם, יהל יני בי מי ה  תה לש ענ תש הי וש ה,  של קה הנ ין  די הנ ל  של ד  צנ מי ה  אה בה ה  קה בש רי וש ה.  של קה הנ ין  די הנ הוא  של ב  גנ ל  ענ ף  אנ וש יות,  רי בש הנ
ל חוט של ה וש פל רה ין הה די ד הנ צנ ה מי תה יש הה ב של ל גנ ף ענ אנ ה, וש של קה ין הנ די ד הנ צנ ה מי אה ה בה קה בש י רי רי המ ק. של חה צש ם יי ה עי רה בש חנ תש הי וש
םא יהכול ה, ל פל יא רה הי םא של ם ל אי ים. וש חוחי ין הנ ה בי נה שושנ כש יו  ה - הה פל יא רה הי ה וש של ין קה ק די חה צש יי ה, וש לוי בה ד תה סל חל
ד חה אל יף וש קי ד תנ חה ם, אל עולה ים בה ווגי ג זי וי זנ רוך הוא מש דוש בה קה ן הנ מו כי ק. כש חה צש ל יי ה של של קה ין הנ די ת הנ בםל אל סש ם לי עולה הה

ם. עולה ם הה סי בנ תש יי ן וש קי תנ תש כםל יי הנ י של די ה, כש פל רה

ן בה רש קה לו  יב  רי קש הי של ר?  תנ עש יל ונ הו  מנ תו,  שש אי ח  נםכנ לש ה'  לנ ק  חה צש יי ר  תנ עש יל ונ ר,  מנ אה וש יו  רה חמ אנ ה  הודה יש י  בי רנ ח  תנ פה
תוב כה ר לו ה', וש תל עה יי אן ונ תוב כה ר לו ה'. כה תל עה יי תוב ונ כה ה, של יב עולה רי קש יב? הי רי קש ן הי בה רש ה קה יזל אי . וש יהה לל ל עה לי פנ תש הי וש
תוב כה ק, וש חה צש ר יי תנ עש יל תוב ונ ן. כה בה רש אן קה ף כה ן - אנ בה רש ן קה לה הנ ה לש גו'. מנ ץ וש רל אה ים לה להי ר אל תי עה יי ם (שמואל-ב כא) ונ שה

ה. טה מנ לש ש של אי ד הה גל נל ה כש לה עש מנ לש ש מי ה אי אה יהצש ר לו. של תל עה יי ונ

אותו י בש רי המ ים, של ני בה ל הנ ענ ל של זה מנ ל הנ ה אל לה עש מנ ה לש ירה תי ר חמ תנ חה תו וש לה פי ל תש לי פנ תש הי ק - של חה צש ר יי תנ עש יל ר ונ חי ר אנ בה דה
תםר לו. ינחש א ונ לה אל ר לו  תל עה יי י ונ רי קש ל תי ה'. אנ ר לו  תל עה יי ונ ז  אה ל ה', וש ל ענ לי פנ תש תי תוב ונ כה ים, של ני בה ים הנ לויי קום תש מה

תו. שש ה אי קה בש ר רי הנ תנ ז - ונ אה ל אותו, וש בי קי רוך הוא וש דוש בה קה ר לו הנ תנ ה חה ירה תי חמ

דוש קה הנ שום של תו. מי לה פי ל תש לי פנ תש הי ד של ה, ענ ידה םא הולי ל תו וש שש ם אי ק עי חה צש ה יי הה תנ שש ה הי נה ים שה רי שש ה, על אי םא רש ב
ם? ענ טנ ה הנ כו. מה רש טה צש הי ה של ל מנ ם ענ תה לה פי ת תש יו אל נה פה ים לש שי קש בנ מש ה של עה שה ים בש יקי די צנ לות הנ פי תש ה בי צל רנ תש רוך הוא מי בה

ים. יקי די צנ לות הנ פי תש יך בי רי צה י של ל מי כה ש לש ת קםדל חנ שש ף מי תוסי יי ה וש בל רנ תש יי י של די כש

ה. רה ה עמקה תה יש ה הה רה שה ב של ל גנ ף ענ ים, אנ ני ן לו בה תי יי רוך הוא של דוש בה קה י הנ ני פש ל לי לי פנ תש םא הי ם ל הה רה בש ה, אנ אי םא רש ב
א לה ים], אל ני יך בה רי םא צה הוא ל יהה [הנ ה הה לה פי שום תש םא מי הוא ל ע - הנ רנ ה זה תה תנ םא נה י ל ן לי תוב הי י כה רי ר, המ םאמנ ם ת אי וש
א לה ר, אל קה םא עה הוא ל של ענ  יהה יודי הוא הה שום של מי תו  שש ל אי ל ענ לי פנ תש ק הי חה צש יי ל  בה בונו. אמ י רי ני פש ר לי פי סנ מש י של מי כש
ם ע אי םא יהדנ ל ל בה ים, אמ טי בה ר שש יסנ רי תש נו בי מל יא מי הוצי יד לש תי עמקםב עה ינ ה של מה כש חה סוד הנ ענ בש יהה יודי ק הה חה צש יי תו. של שש אי

ה. קה בש ח רי נםכנ םא לש ל תו וש שש ח אי נםכנ ן לש ל כי ענ ת, וש רל חל אנ זו או בש ה הנ שה אי בה

יל ו הואי שה מו עי ך כש ל כה עמקםב כה ת ינ ק אל חה צש ב יי הנ םא אה ה ל מה ך, לה ם כה ה, אי הודה י יש בי ל רנ נו של ד, בש לל יל ר אותו הנ מנ אה
ינו ת מי ב אל ין אוהי ל מי א כה לה , אל תה רש מנ ה אה ר לו, יהפל מנ ים? אה טי בה ר שש שה ים עה ני נו שש מל יים מי קנ יד לש תי הוא עה ענ של יהה יודי הה וש
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ינו. ר מי חנ ין אנ ך מי הולי ך וש שה מש ני וש

ין די הוא הנ ק, של חה צש ל יי ין של מי הוא הנ גו', וש י כגלו וש מוני דש אשון אנ רי א הה ייצי תוב ונ כה דםם, כנ א אה ו יהצה שה ה, עי אי םא רש ב
ב הנ ן אה ל כי ענ ינו, וש מי ך לש ין הולי ל מי כה ינו, וש מי ה לש דומל ה, של טה מנ ה לש של קה ין הנ די ו, הנ שה נו עי מל א מי יהצה ה, וש לה עש מנ לש ה של של קה הנ
ם תוב שה כה יו, וש פי ד בש יי י צנ אן כי תוב כה יו. כה פי ד בש יי י צנ ו כי שה ת עי ק אל חה צש ב יי הנ ילאל תוב ונ כה עמקםב, כנ ינ ר מי ו יותי שה ת עי אל

י ה'. ני פש ד לי יי בור צנ רםד גי מש ני ר כש מנ ן ייאה ל כי (בראשית י) ענ

ת ה'. אל רםש  דש ך לי לל תי י ונ נםכי ה אה ה זל מה ן לה ם כי ר אי םאמל ת ונ ה  בה רש קי ים בש ני בה צו הנ רםצמ תש יי תוב ונ ק, כה חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ע שה רה ו הה שה יהה אותו עי ם הה שה ה - של בה רש קי ים בש ני בה צו הנ רםצמ תש יי ר. ונ בל עי ם וש ל שי ש של רה דש מי ית הנ בי ה? לש כה לש קום הה ה מה יזל אי לש
ה, אי םא רש קו. ב לש חש נל ה וש ם זל ה עי רו זל בש שש ת מםחו. ני ץ אל צי נו, רי רש מנ אה מו של רו כש בש שש צו - ני רםצמ תש יי עמקםב. ונ ם ינ ב עי רה קש ם בי חה לש ני

ה. נה בה לש ם הנ ש עי מי שנ ש, לש מל של ד הנ צנ דוש בש קה ם הנ לי שה א הנ סי כי ל הנ ב ענ רוכי ה של ד זל צנ ש, וש חה ב נה רוכי ה של זל ד הנ צנ הנ

ם כה הוא חה ש של חה נה מו הנ ימות. כש מי קש ענ עמקםב בש תו ינ ך אי לנ ש, הה חה י אותו נה רי חמ ו אנ שה ך עי שנ מש ני שום של ה, מי אי םא ורש וב
מו יו לו כש יו הה פה לנ עמקםב כש ל ינ ים של עמשי מנ הנ ם. וש כה גו', חה רום וש יהה עה ש הה חה נה הנ ר וש מנ אל נל מו של ימות, כש מי קש ענ ך בש הוא הולי וש
ה זל ם הנ עולה מו בה ק עי לל ילה לו חי הש םא יי ל נו, וש מל ד מי רי פה יי ש, וש חה נה ר אותו הנ חנ ו אנ שה ת עי שםך אל מש י לי די יך לו כש רי ך צה כה ש, וש חה נה
יו, חי אה ת  ב אל קנ עה ן  טל בל בנ יב)  (הושע  תוב  רםג אותו. כה המ ונ ה  תה אנ ם  די קש - הנ ך  גש רש הה לש א  ינו, בה ני שה וש א.  בה ם הנ עולה ובה
ב קי עה ל אותו  ענ ת יהדו  ם אל שה ו, של שה ב עי עמקי ת בנ זל אםחל יהדו  וש תוב  כה של הו  ב, זל קי עה הל אותו  ה בש טה מנ לש ה אותו  רה שש הי של

לשהנכשנייעו.

ה נה בה לש הנ ו - זו  שה ב עי עמקי ת בנ זל אםחל יהדו  א וש לה כםל, אל כםל וה מי נו  מל את מי צי םא יהכםל לה ל ת - של זל אםחל יהדו  ר וש חי ר אנ בה דה
ק בנ דש יי ה וש טה מנ חותו לש דש י לי די ה כש מה כש חה מו בש ת עי כל לל ך לו לה רי טה צש ן הי ל כי ענ ו, וש שה ל עי ב של קי עה שום הל ה מי ה אורה סה כנ תש הי של

קומו. מש בי

םא עמקםב. ל מו ינ א שש רה י קה כי תוב המ ה, כה אי םא רש אי. ב דנ עמקםב ונ א לו ינ רה רוך הוא קה דוש בה קה עמקםב, הנ מו ינ א שש רה קש יי ונ
ש חה נה הנ י אותו  רי המ הוא, של רוך  בה דוש  קה הנ ה אותו  אה אי רה דנ ונ י,  ני בי קש עש ינ ונ מו.  א שש רה א קה לה מו, אל א שש רה קש ני תוב  כה

עמקםב. א לו ינ רה ך קה שום כה דו, ומי גש נל ם כש כה אי חה דנ י ונ רי ר, המ מנ עמקםב, אה א ינ בה ן של יוה ע. כי רנ הה ם לש כה י הוא חה מוני דש קנ הנ

אן כה גו'. וש ה וש ל מםשל א אל רה קש יי תוב ונ כה ה, כנ רונה חמ אנ ה הה גה רש דנ יא הנ ם זו הי תה א סש רה קש יי קום, ונ ל מה כה נו בש מש קנ י הי רי המ
תוב? (בראשית ה כה ר מנ חי קום אנ מה ם. בש דה ן אה י בל די ל יש א] ענ לה א [אל רה קש םא ני מו ל קום שש ל מה כה עמקםב, בש מו ינ א שש רה קש יי ונ
ה תה אנ ים, וש יוני לש על לוהנ בה י אל ני ר לו, אמ מנ ל. אה עמקםב אי ינ א לש רה רוך הוא קה דוש בה קה ל. הנ אי רה שש י יי להי ל אל א לו אי רה קש יי לג) ונ

ים. תוני חש תנ לוהנ בנ אל

ך שה מש יו ני עמשה ל מנ כה ן בש ל כי ענ תון, וש לה עמקנ ש  חה נה אותו  ק בש בי דה הי לש יהה לו  ו הה שה עי של ענ  יהה יודי עמקםב הה ה, ינ אי םא ורש וב
ה עון, מנ מש י שי בי ר רנ מנ אה ה של ה מנ מו זל א כש ה בה זל יך. וש רי ך צה כה יות, וש מומי קש ענ ה, בש מה כש חה ר, בש חי תון אנ לה ש עמקנ חה נה יו כש לה עה
ת - של רםמל יהה הה חנ ש הנ פל ל נל ת כה אי ו. וש שה עי עמקםב וש ה ינ ים - זל דםלי גש ם הנ יני ני תנ ת הנ ים אל להי א אל רה בש יי תוב (בראשית א) ונ כה של

יך. רי ך צה כה ר, וש חי אנ ש הה חה נה ד אותו הנ גל נל ם כש כה ה חה עמשה עמקםב ננ ינ אי של דנ ם. ונ יהל יני בי גות של רה דש ר הנ אה לו שש אי

ים פורי כי י הנ ימי ן בי כי ה, וש נה בה לש ן הנ ד מי רי פה יי קומו וש מש יכו לי שי מש הנ י לש די ד, כש חה יר אל עי ש שה חםדל ש וש ל חםדל כה ך בש שום כה ומי
יו לה יר עה עי שה א הנ שה נה תוב (ויקרא טז) וש כה ע, של רנ הה ל לש םא יוכנ ל יו וש לה לט עה שש ה לי מה כש חה ה בש זל יר, וש עי שה יב אותו הנ רי קש הנ לש
ה יו. מה פה לנ אות כש מה רנ ובש ה  מה כש חה בש כםל  הנ וש יר,  עי הוא שה ו, של שה עי ה  זל של רוהו  אמ ובי ה,  רה זי גש ץ  רל ל אל ם אל ונםתה עמ ל  ת כה אל
ע, רנ הה ם לש כה , חה ע, עמקםם רוחנ רנ ש  חה הוא נה שום של ל, מי תה פנ תש תי ש  קי ם עי עי וש תוב (תהלים יח)  כה שום של ם? מי ענ טנ הנ

ה. טה מנ ין לש טי סש ה ומנ לה עש מנ ין לש טי סש מנ

ל ענ לט. וש שש לי ע וש רנ הה ל לש םא יוכנ ל י של די ימות, כש מי קש ענ ה, בש מה כש חה ים לו בש מי כש חנ תש ים ומי ימי די קש ל מנ אי רה שש ך יי שום כה ומי
ת א אל מי טנ הוא לש הנ ש  חה נה קום לנ ן מה תנ נה םא  ל שום של ו מי שה י עי פי לנ יו כש עמשה ל מנ ה, כה מונה אל סוד הה הוא בש עמקםב, של ינ ן  כי
םא ל וש ימות,  מי קש ענ ג בש הי ננ תש הי לש ם  הה רה בש אנ לש ך  רי טה צש םא הי ן ל ל כי ענ וש ם.  עולה לט בה שש יי םא  ל וש יו  לה ב אי רנ קש יי םא  ל וש ש,  דה קש מי הנ
יך רי ת, צה יי בנ ל הנ ענ הוא בנ עמקםב, של ל ינ בה ם. אמ עולה א לה ם בה רל הוא, טל ש הנ חה נה ל הנ ד של צנ הוא הנ ו, של שה עי שום של ק, מי חה צש יי לש
יך רי ן צה ל כי ענ עמקםב, וש ל ינ ש של דה קש מי ית הנ ת בי א אל מי טנ ה לש יטה לי ל שש לה ילה לו כש הש םא תי ל ש של חה נה ד אותו הנ גל נל עממםד כש לו לנ
הוא, רוך  בה דוש  קה ל הנ של לו  ק גורה לל חי לש רו  חמ בש ני ים  דושי ל קש אי רה שש יי ך  שום כה ם, ומי עולה י הה ני ל בש כה ר מי עמקםב יותי ינ לש

תו. לה חמ ל ננ בל עמקםב חל מו ינ ק ה' ענ לל י חי תוב (דברים לב) כי כה של

ם אותה ך  ני חנ יהה מש ם, הוא הה הל ה לה עה יש סי כותו  וזש ל  די גנ תש הי ם לש הל ם לה רנ ם גה הה רה בש ל אנ ד של צנ ים, הנ רי עה נש הנ לו  דש גש יי ונ
יש ו אי שה י עי הי יש ים ונ רי עה נש לו הנ דש גש יי ו. ונ שה עי עמקםב וש בות ינ רנ גו', לש יו וש נה ת בה ה אל ול צנ ן יש ענ מנ יו לש תי עש דנ י יש תוב כי כה וות, של צש מי בש

ה. רה ה זה ל עמבודה ד של צנ ה לנ זל ה - וש מונה אל ד הה צנ ה לש כו, זל רש דנ ד לש רנ פש ד ני חה אל ד וש חה ל אל ר, כה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ גו'. אה ד וש יי ענ צנ יםדי

ים, או רי שי ים כש עמשי מנ ה בש לה דש תנ שש יא הי ר הי של אמ כנ דו. של צי ך לש לנ ד הה חה ל אל ם כה שה ה, של קה בש ל רי ם של יי ענ מי יהה בנ ן הה כי וש
ת כל ה הולל תה יש הה של את. וכש צי ק לה דוחי חנ וש מי עמקםב שה יהה ינ ה, הה תורה וות הנ צש ת מי עמשות אל קום טוב לנ מה מוך לש ה סה רה בש עה של
ל ם, כה עולה או לה יהצש או וש רש בש ני של ך, כש שום כה רוהו. ומי אמ את, ובי צי ה לה כה ע הי שה רה ה, אותו הה רה ה זה ל עמבודה קום של מה מוך לש סה

גו'. ד וש יי ענ צנ יש יםדי ו אי שה י עי הי יש ים ונ רי עה נש לו הנ דש גש יי ן ונ ל כי ענ אוי לו. וש רה קומו של מש ך לי שנ מש ני ך וש לנ הה ד וש רנ פש ד ני חה אל

ם תוב שה כה ה. וש דל יש שה ד אי יי ענ צנ יש יםדי תוב אי כה מו] של שוהו, [כש רש י פי רי יו. המ פי ד בש יי י צנ ו כי שה ת עי ק אל חה צש ב יי הנ ילאל ונ
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ה שה עה ר של מנ הוא אה ם. וש רםג אותה המ לנ ם וש דה אה י הה ני ת בש חנ אל פי קנ ה, לש דל יש שה הו] אי ד. [מנ יי בםר צנ יהה גי (בראשית י) הוא הה
ה, דל שה ר, בנ בה דש מי ב, בנ רי קום חה מה א בש לה שוב, אל יי ינו בש לו אי ק גורה לל חי שום של ה, מי דל יש שה יו. אי פי ד אותו בש צה ה, וש לה פי תש

ה. דל יש שה ה אי ל זל ענ וש

םא ם ל אי מו? של ה עי תה יש ה הה ינה כי שש י הנ רי המ ו, ונ שה ל עי ים של עי רה יו הה עמשה ל מנ ת כה ע אל םא יהדנ ק ל חה צש יך יי ר, אי םאמנ ם ת אי וש
מו ה עי רה ה דה תה יש ה הה ינה כי שש אי של דנ א ונ לה אותו? אל ך  רנ בי ה של עה שה עמקםב בש ת ינ אל ך  רי בה יהכםל לש יך  ה, אי ינה כי שש מו  ה עי תה רש שה
רוך דוש בה קה ל הנ תו של עש דנ א בש לה תו, אל עש י דנ לי עמקםב בש ך ינ רי בה תש יי י של די ה לו, כש יעה ל לו הודי בה יד, אמ מי מו תה ה עי רה דה ת וש יי בנ בנ
אוי רה תו של עש דנ ק בש חה צש ה יי אה ז רה אה ה, וש ינה כי מו שש ה עי סה נש כש יו, ני בי י אה ני פש עמקםב לי ס ינ ננ כש ני יא של הי ה הנ עה שה בנ יך, של רי ך צה כה הוא. וש

ה. ינה כי שש ת הנ ענ דנ ך מי רי בה תש יי ה וש כה רה בש לי

י בי רנ רו לש מש נו. אה ר בש זה עה לש י אל בי יו רנ נה פה ס לש ננ כש ים. ני רי בי חמ ר הנ אה עון ושש מש י שי בי ב רנ יהה יושי ת הה חנ ם אנ ענ ה, [פנ אי םא רש ב
יל שי בש ו תנ שה עי ת לש תי עמקםב לה ינ ה  צה םא רה ל יך  ו, אי שה עי וש עמקםב  ינ ל  ם של נה יה נש עי בש יך  נל פה לש ש  קי בנ לש ינו  צי דול רה גה ר  בה עון, דה מש שי
ה עה שה ם, בנ הל ר לה מנ ם. אה יי עממנ ה פנ י זל ני בי קש עש ינ יו, ונ בי ק אה חה צש יי ו לש שה ר עי מנ אה עוד, של תו? וש כורה ת בש ר לו אל כנ מה ד של ים ענ שי עמדה
יד עי תוב מי כה י הנ רי המ עמקםב, של י ינ רי בש די ם לש תל רש קנ שי ו וש שה י עי רי בש די ם לש תל נש מנ אל הל קות, של לש ל מנ בי קנ ים לש יהבי ם חנ תל םאת אנ ז הנ
ו שה עי שום של ו, מי שה ם עי עמקםב עי ל ינ נו של יה נש ך הוא עי א כה לה עמקםב. אל ינ ת לש מל ן אל תי תוב תי עוד כה ם, וש יש תה עמקםב אי ינ יו וש לה עה
תוב כה של הו  ף. זל סל י כל לי בש לו  פי אמ נו  מל מי ה  ח אותה קנ יי עמקםב של ינ ה מי יהה רוצל הה ה, וש אשונה רי ה בה כורה בש ת הנ א אל יהה שוני הה

ה]. כםרה בש ת הנ ו אל שה ז עי בל יי ך ונ לנ יי ם ונ יהקה תש ונ יישש ל ונ םאכנ י ונ

י רי המ של שוהה  רש ה פי ני עמקםב - הי ד ינ זל יה ר, ונ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ייף. אה הוא עה ה וש דל שה ן הנ ו מי שה םא עי יהב יד ונ זי עמקםב נה ד ינ זל יה ונ
הוא יד, של זי עמקםב נה ד ינ זל יה א ונ לה יות! אל הש יך לי רי יהה צה יד הה זי ק נה חה צש ד יי זל יה ל ונ בה יהה, אמ ה הה ם זל הה רה בש ל אנ ל של בל אי יל הה בי שש בי
דםם, יל אה שי בש ים תנ שי ים, עמדה מי דג ים אמ ילי שי בש ה תנ שה ך עה שום כה ק בו, מי בנ דש ני ד של אותו צנ לו בש ש של שםרל ת הנ ענ אל יהה יודי הה
ה לו שה עה ך  שום כה כםחו, ומי וש קו  זש ת חה בםר אל שש י לי די דםם כש אה ם הה דה ל הנ ק של חםזל הנ וש כםחנ  ת הנ ר אל בי שנ ה מש זל יל הנ שי בש תנ הנ של

דםם. אה ע הה בנ צל מו אותו הנ ה כש מה כש חה בש

יר עי יל שה בי שש בי עמקםב, של ע ינ יא יהדנ הי ה הנ עה שה עמקםב, ובנ ינ לש תו  כורה ר בש כנ ד ומה בל על לש ר לו  כנ מש הוא ני יל הנ שי בש תנ ל הנ ענ וש
ו שה עי ם  עי עמקםב  ינ ך  לנ הה כםל  ובנ ם.  הל לה ג  רי טש קנ יש םא  ל וש יו  נה בה לש ד  בל על לש ך  פי הנ תש יי לו,  של ה  גה רש דנ לנ ל  אי רה שש יי יבו  רי ינקש של ד  חה אל
יו. לה ן עה גי הוא יה יתו, וש ] בי א [בום מה טש םא ני ל ע וש ננ כש ני לט, וש שש םא יהכםל לי ל ם, וש כה חה ו הל שה ל עי ה של גה רש דנ ה הנ שום אותה ה, מי מה כש חה בש

שום א מי לה דםם? אל אה ם הה יי עממנ תוב פנ ה כה מה ה. לה זל דםם הנ אה דםם הה אה ן הה א מי י נה ני יטי עי לש עמקםב הנ ל ינ ו אל שה ר עי םאמל י [ונ
דםם אה דםם הה אה ן הה תוב מי כה דםם, של ילו אה שי בש תנ י. וש מוני דש אשון אנ רי א הה ייצי ר ונ מנ אל נל מו של דםם, כש ייש בו - אה ה של ל מנ כה של
י דום. ומי י אל בי ו אמ שה תוב הוא עי כה ים, של מי דג יו אמ שה נה אמ דום. ונ ה אל די יר שש עי ה שי צה רש תוב אנ כה ה, של מה דג צו אמ רש אנ ה. וש זל הנ
י תוב מי כה ך. וש בושל לש דםם לי דוענ אה תוב מנ כה דםם, של בושו אה דום. ולש אה ח וש י צנ תוב דודי כה דםם, של נו אה מל ע מי רנ פה הי יד לש תי עה של

דום.] אל א מי ה בה זל

י תי שש חנ תוב (בראשית כ) ני כה ף, כנ שי כנ יהה מש י הוא הה רי המ שום של ך, מי ה כה אל רש ן ני בה לה ן בש כי ה, וש הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ת כל לל ך לו לה רי טה צש הי י של ם מי ם, עי לי יהה שה ך הה שום כה ם, מי לי יש שה א אי רה קש עמקםב ני ינ ב של ל גנ ף ענ אנ ך. וש לל לה גש י ה' בי ני כי רמ בה יש ונ
י ני שש שום של ך, מי יהה הולי ימות הה מי קש ענ ה ובש של ין קה די מו בש ת עי כל לל ך לו לה רי טה צש הי י של ם מי עי ך, וש יהה הולי ים הה מי חמ רנ מו בש עי
"ד, סל חל ד הנ צנ יד בש סי ם חה ל. עי תה פנ תש ש תי קי ם עי עי ד וש סה חנ תש יד תי סי ם חה תוב (תהלים יח) עי יו כה לה עה יו בו, וש ים הה קי לה חמ

אוי. רה כםל כה ה, הנ של קה ין הנ די ל הנ ד של צנ ש בנ קי עי ם הה עי וש

ע שה רה ן וש חה בש יק יי די ר, (שם יא) ה' צנ מנ אה ח וש תנ ה פה הודה י יש בי גו'. רנ אשון וש רי ב הה עה רה ד הה בנ לש ץ מי רל אה ב בה עה י רה הי יש ונ
כםל ה - הנ הוא עושל ה של ל מנ כה ים, וש ני קה תג רוך הוא מש דוש בה קה י הנ עמשי ה מנ מה שו. כנ פש ה ננ אה נש ס שה מה ש] חה חה ב [ר"ת נה אםהי וש
יק די ל צנ ול ין עה אי ה וש מונה ל אל ט אי פה שש יו מי כה רה ל דש י כה ערלו כי ים פה מי צור תה תוב (דברים לב) הנ כה ת, כנ מל אל הה ין וש די ל הנ ענ

ר הוא. יהשה וש

בו ה לי טל סש םא יי ל של תו  לש תוענ לש ה אותו  וה צי ד של אשון ענ רי ם הה דה ת אה הוא אל רוך  בה דוש  קה ן הנ םא דה ה, ל אי םא רש ב
ין. די ן אותו בש ן דה ר כי חנ אנ דונו, וש וות אמ צש ל מי ר ענ בנ עה ר, וש מנ שש םא ני הוא ל א, וש מי טה םא יי ל י של די ת כש רל חל ך אנ רל דל צונו לש ורש

ט רה ים, פש ני ף שה לל הוא אל ד של חה יים יום אל קנ תש הי זו וש גש ת רג מו אל יך עי רי אל הל אוי לו, וש רה ן אותו כה םא דה ה ל ל זל ם כה עי וש
לום. מו כש צש ענ יהה לו מי םא הה ל ך, של לל מל ד הנ וי דה ר לש סנ מה ים של ני ים שה עי בש ם שי אותה לש

יים, קנ תש הי ם לש עולה םא יהכול הה ך ל ם כה אי יד, של מי ה תה הוא עושל ים של עי רה יו הה עמשה מנ ם כש דה אה ת הה ן אל ינו דה ן אי מו כי כש
י די כש ים  עי שה רש הה ם  עי ים.  יקי די צנ הנ מי ר  יותי ים  עי שה רש ם  עי וש ים,  יקי די צנ ם  עי זו  גש רג יך  רי אמ מנ הוא  רוך  בה דוש  קה הנ א  לה אל
גו' ם ה' וש אג י נש ני י אה תוב (יחזקאל לג) חנ כה א, כנ בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה מו בה יש קנ תש יי ה, של מה לי ה שש שובה תש יהשובו בי של
ם הל יך לה רי אמ ן מנ ל כי ענ א. וש בה ם הנ עולה יהה בה חה ה, וש זל ם הנ עולה יהה בה חה יהה. וש חה כו וש רש דנ ע מי שה שוב רה ם בש י אי גו' כי פםץ וש חש ם אל אי
ע טוב זנ הוא גל ח, של רנ תל ם מי הה רה בש ת אנ יא אל הוצי של מו  ם כש עולה ע טוב בה זנ ם גל הל א מי ייצי י של די כש יד. או  מי תה זו  גש ת רג אל

ם. עולה ק טוב לה לל חי ש וש שםרל וש

ענ הוא יודי שום של ים, מי ם עושי הי ים של עמשי מנ ל הנ כה יד בש מי ים תה יקי די צנ ם הנ ק עי די קש דנ רוך הוא מש דוש בה קה ל הנ בה אמ
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מונהה אל כםחנ הה ר וש צל יי ת הנ ענ אל י הוא יודי רי המ ילו, של בי שש םא בי ם, ל ן אותה ך בוחי שום כה ה, ומי םאלה מ ה ושש ינה טו יהמי סש םא יי ל של
ם. ילה בי שש ם בי םאשה ים ר רי הה י לש די א כש לה ם, אל הל לה של

ת מנ רה ה? המ סה ה ני ה זל ם. מנ הה רה בש ת אנ ה אל סה ים ני להי אל הה תוב (בראשית כב) וש כה ם, של הה רה בש אנ ה לו לש שה ה עה מו זל כש
יל בי שש ר, בי אי בה תש ה ני זל ב של ל גנ ף ענ אנ ם. וש עולה ל הה כה לו בש גש ים די רי ס, הי או ני ס, שש ימו ני רי ר (ישעיה סב) הה מנ אל נל מו של ס, כש ני
ך ף כה ם. אנ הה רה בש ת אנ ה אל סה ני תוב  כה של הו  ם. זל י כגלה יני עי ם בש הה רה בש ל אנ של לו  גש ת די ים אל רי הוא הי רוך  בה דוש  קה ה הנ זל

ם. עולה ל הה כה ם בש םאשה ת ר ים אל רי הה ם לש ן אותה ים, הוא בוחי יקי די צנ ל הנ גל ת דל ים אל רי הה י לש די רוך הוא, כש דוש בה קה הנ

ה ים, מנ יקי די צנ ה בנ צל רנ תש מי של הוא, כש רוך  בה דוש  קה הנ שום של עון, מי מש י שי בי ר רנ מנ ם? אה ענ טנ ה הנ ן, מה חה בש יק יי די צנ
ה צל רנ תש םא מי רוך הוא ל דוש בה קה ל הנ צונו של רש שום של ל מי בה רוהו. אמ אמ י, ובי לי חל או הל כש ץ דנ פי ה' חה תוב? (ישעיה נג) ונ כה
ה, לה עש מנ ז לש חי אה הי אוי לש ינו רה גוף אי הנ ה, וש לה עש ל מנ ה של מה שה נש ה לנ ה דומה מה שה נש י הנ רי המ םא. של גוף ל ל בנ בה ה, אמ מה שה נש א בנ לה אל

יון. לש סוד על יא בש גוף הי מות הנ דש ב של ל גנ ף ענ אנ וש

גוף ת הנ ה אל כל ה, הוא מנ יר] בה אי הה נות [לש הה ם לי דה אה ת הה מנ שש ני ה מי צל רג רוך הוא מש דוש בה קה הנ ן של מנ זש ה, בי אי םא ורש וב
ר] בה שש ע [ני רנ ר ייש  של אמ כנ לט. של שש ה לי כולה םא יש ה ל מה שה נש גוף, הנ ם הנ ה עי מה שה נש עוד הנ י בש רי המ ה, של מה שה נש לט הנ שש תי י של די כש
יק די ם צנ ך גנ ן. כה ן בםחנ בל ר (ישעיה כח) אל מנ אל נל מו של ן? כש חה בש יק יי די ה צנ ה זל ן, מנ חה בש יק יי די ת. צנ טל ה שולל מה שה נש גוף, הנ לנ

ן. חה בש יק יי די ם צנ ך גנ ת, כה רנ קש ת יי ננ יא פי הי זו של ן הנ ן בםחנ בל אל ק אותו. כש זי חנ ן, מש חה בש יי

רוך דוש בה קה הנ ך של תש עש ל דנ ה ענ לל עמ תנ שו? המ פש ה ננ אה נש ה שה ה זל שו (תהלים יא). מנ פש ה ננ אה נש ס שה מה ב חה אםהי ע וש שה רה וש
ל שו של פש ה ננ אה נש ה, שה לויות בה מות תש שה נש ל הנ כה ה של גה רש ה דנ א אותה לה הוא? אל ע הנ שה רה ת הה שו שוניאת אל פש ננ הוא הוא של
תוב ך כה שום כה א, ומי בה ם הנ עולה םא בה ל ה וש זל ם הנ עולה םא בה ה ל ה אותה םא רוצל ל, ל לה ה כש ה אותה םא רוצל ל הוא של ע הנ שה רה הה
ה ילהוי י  נה דם ע אמ בנ שש ני ו)  ר (עמוס  מנ אל נל של מו  שו, כש פש ננ ה  אה נש ר שה חי ר אנ בה אי. דה דנ ונ שו,  פש ננ ה  אה נש ס שה מה ב חה אםהי וש ע  שה רה וש

ן. חה בש יק יי די ך צנ שום כה שו, ומי פש ננ בש

ה לה ענ תש ה, הי מה כש חה ן לו  תנ נה יב לו.  יטי הי לש ה אותו  וה ם, צי דה אה ת הה הוא אל רוך  בה דוש  קה א הנ רה בה של ה, כש אי םא רש ב
ל] כי תנ סש הי ה [של לה ענ תש הי ה של ל מנ ח כה כנ שה ק בו, וש בנ דש ני ע וש רה ר הה ייצל ת הנ שוקנ ה תש אה ה, רה טה מנ ד לש יהרנ של ה. כש לה עש מנ תו לש גה רש דנ בש

בו. ל רנ יון של לש על בוד הה כה בנ

ק זה ן חה יי ה ינ אה רה ה, וש טה מנ ד לש ך יהרנ ר כה חנ אנ יהה, וש ים הה מי יק תה די יש צנ תוב (בראשית ו) נםחנ אי ה כה לה חה תש הנ , בנ א נםחנ בה
לה. הר תוך אה ל בש גנ תש יי ר ונ כה שש יי ן ונ יי ינ ן הנ תש מי יישש תוב ונ כה ה, כנ לה גנ תש הי ר וש כי תנ שש הי נו וש מל ה מי תה שה ד, וש חה יום אל לול, מי םא צה ל של

ה מה יש רנ צש ם מי רה בש ד אנ יירל ץ ונ רל אה ב בה עה י רה הי יש ך ונ ר כה חנ בונו. אנ בוד רי כש ל בי כי תנ סש הי ה, וש מה כש חה ה בנ לה ענ תש ם, הי הה רה בש א אנ בה
ר לו של ל אמ כה וש תו  שש אי ם הוא וש יי רנ צש מי ם מי רה בש ל אנ ענ ינ ך? ונ ר כה חנ תוב אנ ה כה גו'. מנ ץ וש רל אה ב בה עה רה ד הה בי י כה ם כי גור שה לה

לום. שה א בש יהצה לום וש שה ס בש ננ כש ני ה, וש אשונה רי ה בו בה תה יש הה ה של אשונה רי תו הה גה רש דנ ה לש לה ענ תש הי ה, וש בה גש נל מו הנ לוט עי וש

ך ר כה חנ ם אנ שה ה מי לה ענ תש הי ק וש חה צש ך יי לנ הה גו', וש אשון וש רי ב הה עה רה ד הה בנ לש ץ מי רל אה ב בה עה י רה הי יש תוב? ונ ה כה ק, מנ חה צש א יי בה
א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ם בה םאשה ת ר ים אל רי הה י לש די רוך הוא, כש דוש בה קה ן הנ ים בוחי יקי די צנ ל הנ ת כה אל לום. וש שה בש

ם לה עש נל ש הנ רה דש מי

גו'. יחנ וש נו רי תש ים נה אי דודה ח, הנ תנ ק פה חה צש י יי בי ק. רנ חה צש ת יי יד אל ם הולי הה רה בש ם אנ הה רה בש ן אנ ק בל חה צש דםת יי ה תולש לל אי וש
ר פה ן עה ינ נש יו בי הש םא יי ל ם של רה פה עמ ם מי ר אותה עי יננ ים וי תי מי ת הנ ילה אל חנ רוך הוא מש דוש בה קה םא הנ ב יד לה תי עה ינו, לל בותי נו רנ שה
ים להי ר ה' אל יצל יי תוב (בראשית ב) ונ כה הו של יים. זל קנ תש ינו מי אי ר של בה ש, דה מה ר מנ פה עה או מי רש בש ני ה של לה חי תש יו בנ הה מות של כש

ה. מה דה אמ ן הה ר מי פה ם עה דה אה ת הה אל

תוב כה של הו  יום. זל ם קי הל לה יות  הש לי יהם  קג ן מש יה נש בי בש דו  מש ענ ינ וש ן,  יה נש בי הנ אותו  ר מי פה עה מי עמרו  ננ תש יי ה  עה שה ה  אותה ובש
ם תה מה שש ני לו  בש יקנ וי ץ,  רל אה ת לה חנ תנ מי עמלו  ינ וש יום,  קי בש מו  יש קנ תש יי ם.  יי לנ רושה יש י  בי י שש ר קומי פה עה י מי עמרי ננ תש (ישעיה נב) הי
תוב כה של הו  זל ם.  יהל לי עמ ן  דל עי ן  גנ בש של יחות  רי י  יני מי ל  כה הוא  רוך  בה דוש  קה יף הנ צי יה ה  עה שה ה  אותה בש ל.  אי רה שש יי ץ  רל אל בש

. יחנ נו רי תש ים נה אי דודה הנ

ם ה עי ים זל עי רי ים וש ם דודי הי ה של מה שה נש הנ גוף וש הו הנ ים. זל דודי א הנ לה ים אל דודאי א הנ רה קש ל תי ק, אנ חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ם. עולה ה בה בה המ ים אנ ידי ם מולי ף הי ם, אנ עולה ה בה בה המ ים אנ ידי ים מולי אי דודה ה הנ ש. מה מה ים מנ אי ר דודה מנ ן אה מה חש ב ננ ה. רנ זל

ם. אה ת בורש יר אל כי הנ ת ולש ענ דנ ם, לה יהל עמשי רון מנ שש ? כי יחנ נו רי תש ה נה ה זל ומנ

מות. שה נש לו הנ ים - אי די גה ל מש ים. כה רי גה פש מות לנ שה יד נש הורי ים לש תוחי ם פש הי ם של יי מנ י שה חי תש לו פי ינו - אי חי תה ל פש ענ וש
ים טי ים מועה יהמי ם מי תה מה שש ני או  יהצש ם של אותה ים וש ני ה שה מה יום כנ הנ ם מי תה מה שש ני או  יהצש ם של ים - אותה ני שה ם יש ים גנ שי דה חמ
ם. הל ים לה ני מוכה גופות הנ ס בנ ני כה הי ת לש חנ ת אנ בנ ד בש ירי ים לי ידי ם עמתי א, כגלה בה ם הנ עולה ס בה ני כה הי ם לש יהל עמשי רון מנ שש כי כו בש זה וש

י תי נש פנ ך. צה י לה תי נש פנ ים צה ים דודי ני שה יש ם  ים גנ שי דה ת: חמ רל אומל וש את  ת קול יוצי עמקםב, בנ ינ ר  א בנ חה י אה בי ר רנ מנ אה
- [ יחנ נו רי תש ים [נה אי דודה ר הנ חי ר אנ בה י. דה קי נה דוש וש ה גוף קה תה אנ יל של בי שש ך, בי ילש בי שש ך - בי מות. לה עולה ם הה אותה ם בש אותה
ר (במדבר כא) מנ אל נל מו של ירו, כש אי שש נו - הי תש ם. נה עולה יחנ הה ם רי הי מות של שה נש לו הנ יחנ - אי נו רי תש לום. נה י שה כי אמ לש לו מנ אי

ל. אי רה שש ת יי יחון אל ן סי תנ םא נה ל וש
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וות לנ לש ת  בה ל שנ כה ובש ש  ל חםדל כה ים בש כי ת הולש רי שה י הנ כי אמ לש ל מנ תות של כי לש  ה, שה הודה יש י  בי ר רנ מנ נו, אה דש מנ לה של
ם הי גופות של ן הנ לו הי ה, אי הודה י יש בי ר רנ מנ ים? אה די גה ל מש ינו כה חי תה ל פש ת ענ ים אל קי י נה מי ה. ובש תה לה עמ קום מנ ד מש ה ענ מה שה נש לנ
ם, ל עולה בונו של ר: רי אומי יז וש רי כש הוא מנ בון, וש שש ל חל ק של תל ן פל ה נותי דומה ן, וש תה מה שש ל ני בי קנ רות לש בה י קש חי תש פי ים בש די עומש
יא הוצי ך, לש י לה תי נש פנ ם צה ט - כגלה ן מועה מנ זש רו מי בש קש ני ם של אותה ים וש ה יהמי מה כנ רו מי בש קש ני ם של ים, אותה ני שה ם יש ים גנ שי דה חמ

בון. שש חל ם בש אותה

תו ינה כי רות שש שש הנ ים לש יקי די צנ ם הנ ן עי מנ אותו זש מםחנ בש שש רוך הוא לי דוש בה קה יד הנ תי ב, עה ר רנ מנ ה אה הודה ב יש ר רנ מנ אה
ים ידי ה, עמתי הודה י יש בי ר רנ מנ יו. אה עמשה מנ ח ה' בש מנ שש תוב (שם קד) יי כה הו של ה, זל חה מש ה שי אותה חו בש מש שש כםל יי הנ ם, וש הל מה עי

ים. תי יות מי חמ הנ מות ולש םא עולה ר בש ן לי מנ אותו זש ים בש יקי די צנ הנ

ע, מנ םא שש ה, ב הודה י יש בי ר לו רנ מנ ש? אה מל שה ת הנ חנ ש תנ דה ל חה ין כה ינו (קהלת א) אי ני י שה רי המ י, ונ י יוסי בי ר לו רנ מנ אה
יים. קנ תש מי ם  עולה הה י  זנ אמ ם,  עולה בה ים  יקי די צנ הנ של וכש יום,  קי בש ינו  אי ם  עולה הה ל  כה בו,  רש יי וש ם  עולה בה ים  עי שה רש הה של עוד  בש
יש אי וש ם  יי לה רושה יש חםבות  רש בי נות  קי וזש ים  ני קי זש בו  יישש עםד  ח)  (זכריה  נו,  רש מנ אה של מו  כש ים  תי מי יות  חמ הנ לש ים  ידי עמתי ונ

ה. לה עש מנ תוב לש כה מו של ים, כש רםב יהמי יהדו מי תו בש נש ענ שש מי

יו, עמשה מנ רוך הוא בש דוש בה קה ח הנ מנ שש יי יום של י, בנ י יוסי בי ר רנ מנ אה ה. של מה לי ת שש ענ ים דנ יקי די צנ יגו הנ ן ינשי מנ אותו זש בש
תוב כה של הו  ן. זל יי ענ בה אותו  או  רה לו  אי ם כש בה לי ה בש לה כה שש הנ ה הנ בל רש ז תי אה ם, וש בה לי בש יר אותו  כי הנ ים לש יקי די צנ ים הנ ידי עמתי

גו'. ה וש ינו זל להי ה אל ני הוא הי יום הנ ר בנ מנ אה (ישעיה כח) וש

יו זי מי נו  ייהה וש ם  אה ת בורש אל יגו  ינשי וש עו  יידש וש ים  יהמי ם קנ יהל ני שש יו  הש יי ל של ם, ענ כגלה ר מי גוף יהתי ה בנ מה שה נש ת הנ חנ מש שי וש
ם לו הי ם. אי הה רה בש ן אנ ק בל חה צש דםת יי ה תולש לל אי תוב וש כה הו של םא. זל ב יד לה תי עה ים לל יקי די צנ נוז לנ גה טוב הנ הו הנ זל ה, וש ינה כי שש הנ
ה מה לי יות שש הש לי ך וש כה ה לש זוכה ה הנ מה שה נש יא הנ ם - הי הה רה בש ן אנ ן. בל מנ אותו זש ם בש עולה א בה הי יש חוק של שש הנ ה וש חה מש שי דות הנ תולש

ם. עולה ה בה זל חוק הנ שש הנ ה וש חה מש שי ה הנ ידה ה מולי מה שה נש ק - הנ חה צש ת יי יד אל ם הולי הה רה בש ה. אנ תה לה עמ מנ בש

יד תי עה ים לל יקי די צנ ה לנ עודה עמשות סש רוך הוא לנ דוש בה קה יד הנ תי עה ינו של ני שה ה של יהיא, זל י חי בי רנ ה לש הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ן יוה י. כי ע לי מנ שש ך ני ה, כה נה שש מי י הנ לי עמ ים, בנ דושי קש ים הנ כי אה לש מנ ם הנ י אותה ני פש י לי תי כש לנ ם הה רל ר לו, טל מנ יא? אה ה הי םא מנ ב לה
מו םא כש ב יד לה תי עה ים לל יקי די צנ ת הנ עודנ ר, סש זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה י. של בי לי ב בש ינשי תש ר, הי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה ה של ת זל י אל תי עש מנ שה של

ים. זוני ינו ני ני שה ה הוא של זל תו. וש שש יי לו ונ םאכש י ים ונ להי אל ת הה זו אל ילחל תוב (שמות כד) ונ כה ה של זל

ך א כה לה ה? אל זל ה לה ין זל ה בי ים. מנ זוני ינו ני ני ר שה חי קום אנ מה ים, ובש ני הל ינו נל ני ד שה חה קום אל מה ר, בש זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה וש
ים זוני כו, ני זה ים של יקי די צנ ל הנ בה ך. אמ ל כה יגו כה םא ינשי ל יו, של אותו זי ים מי ני הל ך, נל ל כה כו כה םא זה ל ים של יקי די צנ י, הנ בי ר אה מנ אה
ה, מםשל ה? מי נו זל ן לה יי ננ ה. ומי ילה כי אמ הה ה וש עודה סש יא הנ זו הי א זו, וש לה יהה אל תי ה ושש ילה כי ין אמ אי ה. וש מה לי ה שש גה שה יגו הנ ינשי ד של ענ
ם ענ טנ ה הנ ה. מה תה םא שה ם ל יי ל ומנ כנ םא אה ם ל חל ה לל לה יש ים לנ עי בה רש אנ ים יום וש עי בה רש ם ה' אנ ם עי י שה הי יש תוב (שמות לד) ונ כה של
ם תה עודה ן סש מו כי ה. וכש לה עש ל מנ יו של אותו זי ת, מי רל חל ה אנ עודה סש זון מי יהה ני הה י של ני פש ה? מי תה םא שה ם ל יי ל ומנ כנ םא אה ם ל חל לל

םא. ב יד לה תי עה ים לל יקי די ל צנ של

עו מש שש תוב (תהלים לד) יי כה הו של תו, זל חה מש שי בש מםחנ  שש םא לי ב יד לה תי עה ים לל יקי די צנ ת הנ עודנ ה, סש הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ה זל ה וה ק, זל חה צש י יי בי ר רנ מנ נו. אה ני רנ ם יש עולה ך לש י בה ל חוסי חו כה מש שש יי אן (שם ה) וש כה ר, מי מנ א אה ב הונה חו. רנ מה שש יי ים וש וי נה עמ
ים רי בה דש לו  אי  - ית  אשי רי בש י  מי יש ת  של שי מי יו  בה נה עמ בנ ר  מה שג מש הנ ן  יי ינ י,  יוסי י  בי רנ ר  מנ אה נו,  דש מנ לה וש םא.  ב לה יד  תי עה לל ם  נה ילשש
יא הי זו  וש םא,  ב לה יד  תי עה לל ים  יקי די צנ לנ לות  גנ תש הי לש ים  ידי עמתי ונ ם,  עולה א הה רה בש ני של יום  מי ם  דה אה לש לו  גש ני םא  ל של ים  יקי תי ענ

יא. אי זו הי דנ ה, ונ ילה כי אמ הה יהה וש תי שש הנ

או לו? שש ים יי רי י בול הה תוב (איוב מ) כי כה שור, של ה הנ ן ומנ יהתה וש הו לי ן מנ ם כי לום, אי י שה בי רנ ה בש הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ן יהתה וש ל לי ה ענ קה זה חמ הנ ה וש דולה גש הנ ה וש שה קה בו הנ רש חנ קםד ה' בש פש יא יי הי ת הנ עי תוב (ישעיה כז) בה ה כה ני הי י, וש י יוסי בי ר רנ מנ אה
ל ז ענ מנ רה ז הוא של מל א רל לה ה. אל לשה אן שש ה כה ני יהם. הי ר בנ של ין אמ ני תנ ת הנ ג אל רנ הה תון וש לה ש עמקנ חה ן נה יהתה וש ל לי ענ וש חנ  רי ש בה חה נה

ה. ך זל אי כה דנ ינו, ונ בותי רו רנ מש אה ה של ל מנ ר ענ ין לומנ חום, אי נש י תנ בי ר רנ מנ כגיות. אה לש מנ הנ

ל של זו  ה הנ עודה סש י, הנ תי רש מנ ה. אה זל ר הנ בה דה ל הנ י ענ תי לש אנ שה וש ענ  הושג יש י  בי י רנ ני פש י לי יתי יי י הה ני ק, אמ חה צש יי י  בי ר רנ מנ אה
ים יקי די צנ ת הנ עודנ ר, סש זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ה אה ני הי י, של בי לי ה בש בה ינשש תש םא הי הוא? ל ך  ם כה אי םא הנ ב יד לה תי עה ים לל יקי די צנ הנ
ר מנ ה אה , יהפל ענ הושג י יש בי ר רנ מנ תו. אה שש יי ונ לו  םאכש י ים ונ להי אל ת הה זו אל ילחל תוב (שמות כד) ונ כה ה של זל מו  םא כש ב יד לה תי עה לל

ך הוא. כה ר, וש זה עה לש י אל בי רנ

ל של זו  ה הנ עודה סש ם לנ ים הי ני זגמה מש ם של עולה רםב הה לש ינו  בותי רנ רו  מש אה של זו  ה הנ מונה אל , הה ענ הושג י יש בי ר רנ מנ עוד אה
תוב (ויקרא כו) כה שו, של רש דה או וש צש סוק מה ם, פה עולה א הה רה בש ני של כש ר מי מה שג מש ן טוב של יי תות ינ שש לי הוא, וש שור הנ הנ ן וש יהתה וש לי

ע. בנ שם ם לה כל מש חש ם לנ תל לש כנ אמ ונ

ר ה הוא יותי זל ב, וש מוטה ם לש ירה זי חמ הנ ל לש אי רה שש יי רוך הוא לש דוש בה קה ה הנ תה תוי פי י פי יני ל מי א, כה ירה י זי בי ר רנ מנ אה של
כםל. ן הנ ם מי הל ה לה של ה קה זל עו, וש בה שש םא תי ל ם וש תל לש כנ אמ לות - ונ לה קש ע, ובנ בנ שם ם לה כל מש חש ם לנ תל לש כנ אמ ם ונ הל ר לה מנ אה ם, של כגלה מי

גו'. ם וש יי רנ צש ץ מי רל אל ינד ה' בש נו בש ן מותי תי י יי תוב (שמות טז) מי כה ם? של ענ טנ ה הנ מה

רוך הוא בה דוש  קה ה הנ אה רה ן של יוה ם. כי יהדה מות בש ם לה שה פש ננ רו  סש ה מה ילה כי אמ שום הה מי ד של מי לנ א, מש ירה י זי בי ר רנ מנ אה
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ינו בותי או רנ ן רה מו כי ם. כש תה עש יחנ דנ ני הה י לש די ע, כש בנ שם ם לה תל לש כנ אמ וות - ונ צש מי קול הנ עו לש מש שש ם תי ם: אי הל ר לה מנ ם, אה תה וה אמ תנ
יד תי עה ה של דולה ה גש עודה סש בי מםחנ  שש לי כםל וש אל ים לל ידי עמתי של רו  מש אה ה, וש תורה י הנ סוקי ל פש ענ כו  מש תנ סש ת, הי כל של מש לות ני גה הנ של

ה. עודה סש ה הנ שום אותה לות מי גה ת הנ לו אל בש ם סה עולה ן רםב הה ל כי ענ ם, וש הל עמשות לה רוך הוא לנ דוש בה קה הנ

ה ל זל ה ענ ידה עי ה מש תורה י הנ רי המ ה. של יים אותה קנ א לש לה כםל, אל ת הנ מוננ ת אל תםר אל סש לי נו  ין לה ן, אי נה י יוחה בי ר רנ מנ אה
ך, ה בה חה מש שש ני ה וש ילה גי תוב (שיר א) נה כה ה הוא? של ם מנ הל לה סוף של כי הנ ים, וש יקי די צנ ת הנ מוננ ת אל ים אל עי נו יודש י אה רי המ של
יא זו הי ה, וש נה מל נות מי הה ק לי לל נו חי ילה לה הש , יי יהה לל ים אי ני זגמה מש ה של עודה ה סש אותה ן. וש יי ינ יך מי ה דםדל ירה כי זש ה. ננ ילה כי אמ םא בנ ל וש
כות ק - זש חה צש ת יי יד אל ם הולי הה רה בש םא. אנ ב יד לה תי עה ים לל יקי די צנ קו הנ חמ צש יי ק - של חה צש דםת יי ה תולש לל אי חוק. וש שש הנ ה וש חה מש שי הנ

ם. עולה ה בה חה מש שי הנ ה וש זל חוק הנ שש יד הנ ה מולי מה שה נש הנ

גו', יהו וש יקות פי שי נש י מי ני קי שה ר, (שיר א) יי מנ אה ח וש תנ י פה י יוסי בי ם רנ שי י בו בש בי ה. רנ נה ים שה עי בה רש ן אנ ק בל חה צש י יי הי יש ונ
מות עולה רוך הוא בה דוש בה קה א הנ רה בה ה של ל מנ עמקםב, כה ר ינ א בנ חה י אה בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה ם, של עולה א הה רה בש עמלות ני ה מנ מה כנ בש
ת לקל חמ מנ ה הנ בל רש ה תי זל ר הנ בה דה י בנ רי המ לום! של שה ס וש א? חנ חה י אה בי ך רנ ר כה מנ ם אה אי הנ תוף. וש שי יו בש נו, הה מל לו, חוץ מי של
ל י כה רי תוף, המ ם שי הל בה ייש  ר של םאמנ ש, י מה מנ ש  קםדל הנ ים רוחנ  אי רה בש ם ני הי ים של כי אה לש מנ ן, הנ ר כי םאמנ ם ת אי ם. של עולה בה

ים. וי נו שה לה של ם וש הל לה ים של ני פה הנ

ה שה עה של ה  מנ ל  כה של נו,  תי נה שש מי בש ינו  ני שה י  רי המ של ם,  עולה בה ת  לקל חמ מנ הנ ה  בל רנ תש תי ה  זל הנ ר  בה דה בנ א,  בה אנ י  בי רנ ר  מנ אה
ינהם ל אי בה ה, אמ ך זל ים גוף - כה כי אה לש מנ ין לנ י אי רי המ ר של םאמנ ם ת אי ה. וש מה שה נש הנ גוף וש מו הנ ה כש שה רוך הוא - עה דוש בה קה הנ
לו, לה ים הנ ני וה גש ה. ובנ לה עש מנ לש יוענ של יא סי הי יא, של הי ה הנ דושה קש ה הנ מה שה נש ם הנ הל מה ף עי תי תנ שש תי ד של ה ענ עמשל עמשות מנ ים לנ כולי יש

נו. מל ה מי לה עש מנ לש יוענ של ת אותו סי יך אל רי ה, צה עושל ה של ל מנ כה

רות] צה ל [הנ ה סוף כה ני הי וש ים,  תי יות מי חמ הנ לש הוא  רוך  בה דוש  קה יד הנ תי עה יא של הי ה הנ עה שה י, בנ יוסי י  בי ר רנ מנ אה
ל ם של תה יכה לי יף. סוף המ םא יםסי ל נו  ים ינכל עי בה רש ין - (דברים כה) אנ די ר הנ זנ ים, וגש עי בה רש אנ ילה בה הש ים] יי יקי תי ים [ענ קי ערמה
ת ננ שש ל. בי אי רה שש ץ יי רל אל ה בש מה שה נש ת לו הנ נל תל מש גוף מנ ינת הנ חי ם תש ה קםדל נה ים שה עי בה רש ים. אנ עי בה רש אנ ת הה ננ שש ר בי בה דש מי ל בנ אי רה שש יי
ץ רל אה ל הה ם ענ של גל י הנ הי יש תוב (בראשית ז) ונ כה הו של ם, זל של גל א הנ לה כש ים ני עי בה רש אנ ר. בה פה עה ן הל גופות מי ים יהקומו הנ עי בה רש אנ הה

. ח נםחנ תנ פש יי ים יום ונ עי בה רש ץ אנ קי י מי הי יש תוב ונ כה ים יום, וש עי בה רש אנ

ת רנ זה חש ל. הנ יובי יא הנ הי ם, של עולה שוב הה א יי ים בה שי מי חמ ים הוא, ובנ עי בה רש אנ ת הה ננ שש ל בי אי רה שש ל יי ם של תה לה אג ן גש מנ זש
ה, נה ים שה עי בה רש ן אנ ק בל חה צש יי י  הי יש ונ תוב  כה של הו  ל. זל אי רה שש ץ יי רל אל בש ה לו  ינה תי מש הי ים של עי בה רש אנ ת הה ננ שש גוף בי ה לנ מה שה נש הנ

גוף. ין לנ תי מש הי של

ם סופה כי ם וש תה וה אמ ין תנ בו, אי ה  תה סה נה כש הנ ה בש עה שה ה  אותה ן לו. בש זגמה מש גוף הנ בנ ה  תה סה נה כש הנ ה - בש קה בש ת רי אל תו  חש קנ בש
י ני קי שה א, יי בה י אנ בי ר רנ מנ יהו. אה יקות פי שי נש י מי ני קי שה תוב (שיר א) יי כה הו של ה. זל יוה זי זון מי לי ה וש ינה כי שש יו הנ זי נות מי הה א לי לה אל
תוב כה , של יחנ סוק מוכי פה י, סוף הנ י יוסי בי ר רנ מנ ה. אה לה עש ל מנ ה של יוה זי זון מי לי נות וש הה א לי לה ם אל תה סה נה רש ין פנ אי י. של ני סי נש רש פנ - יש

ן. יי יה יך מי ים דםדל י טובי כי

יו הה י של תי עש מנ שה יהם וש י הנ כי רנ כש י בי יתי יי י הה ני אמ ך הוא. ונ םא כה ר, ל מנ א אה ב הונה ל. רנ ל אי תו של ת בי ל - בנ תואי ת בש בנ
יו. לה י עה תי לש אנ י. שה מי רנ אמ ל הה תואי גוף - בש ל הנ כה ר מי בל קל ר בנ אה שש ני של ה, אותו  רה דש שי ל הנ ענ ם של צל על הה אותו  ים לש אי קורש

מות. עמצה ר הה אה ל שש כה אי מי מנ ם הוא רנ צל על אותו הה אי, וש מנ הוא רנ ש, של חה נה ה] הנ םאש [דומל ר הוא כש רו של מש אה

הוא שום של מות? מי עמצה ר הה אה ל שש כה ר מי ם יותי צל על יום אותו הה קי ר בש אה שש ה ני מה עון, לה מש י שי בי ר רנ מנ נו, אה דש מנ לה של
מות, עמצה ל הה כה ק מי זה ך הוא חה שום כה מות, ומי עמצה ר הה אה מו שש ם כש דה אה י הה ני ל בש זון של מה ל הנ ם של ענ ל טנ ינו סובי אי אי, וש מנ רנ

י. מי רנ אמ ל הה תואי ת בש תוב בנ כה הו של נו. זל מל ה מי נל בש גוף ני הנ ר של קה עי ילה הה הש הוא יי וש

ת תוב בנ כה הו של אי. זל מנ הוא רנ ע של רה ר הה ן ייצל כי של אי, וש מנ ם רנ עולה אי ומי מנ עון, הוא רנ מש י שי בי ר רנ מנ נו, אה דש מנ לה וש
חות ד. אמ מל הוא צל א, של תורה א דש נה דש ינו פנ ני שה מו של ים, כש אי מה ד רנ מל צל ם - מי רה ן אמ דנ פנ אי. מי מנ ם רנ צל י - על מי רנ אמ ל הה תואי בש
יד תי עה א לוט. לל רה קש ם ני עולה ה הה זל אות בש טה חנ ל בש נגוה יהה מש הה ה של לה חי תש ינו, בנ ני שה מו של י. כש מי רנ אמ ע הה רה ר הה חות ייצל ן - אמ בה לה
ין ים אי ני ל פה ל כה ן. ענ בה ים לו לה אי תו, קורש אה מש ת טג יל אל בי טש ץ ומנ רוחי י של מי ה, כש אשונה רי מו בה ל כש נגוה א מש הי םא יש ל םא של ב לה

ם. עולה ן הה ל מי טי ע בה רה ר הה ייצל

ע, רה ר הה ת ייצל רות אל עורש מש גוף הנ י כםחות הנ ני ן שש הי נות לוט, של י בש תי א. שש תה יש רנ בה נו בנ רש אנ נו בי ך אה כה ע של מנ םא שש ב
תוב כה של הו  ש. זל מה לות מנ טי ן בש ינה נות אי י בה תי ן שש אותה ן, וש בה א לה רה קש ני לוכו  כש לי ל מי בנ טש ני ל וש נגוה מש ך  ל כה כה ינו  אי ו של שה כש ענ

נות. י בה תי ן שש בה לה (בראשית כט) ולש

ל בה י, אמ י יוסי בי ר רנ מנ ה. אה נה טנ ה וקש דולה תוב גש אן כה כה ה, וש ירה עי ה וצש ירה כי תוב בש ם כה ך הוא. שה י, כה י יוסי בי ר רנ מנ אה
ה כםחה ה מי אה לי ה, של אה ה לי דםלה גש ם הנ תוב שי כה ע של מה שש ה, מנ לה חי תש מי ע כש רה ר הה ייצל ר לנ עורי תש הי ע ולש עמשות רה לנ כםחנ  ן בש ינה אי
יהה זל גוזש י  ני פש לי ל  חי רה וכש (ישעיה כג)  ר  מנ אל נל של מו  ר, כש עורי תש מי הנ כםחנ  ה  ין בה אי ל, של חי ה רה נה טנ קש ם הנ שי וש ה.  תה עה שש רי ומי

ה. מה לה אל נל

ל לה קג ה לוט, מש לה חי תש ה. בנ אשונה רי יו בה הה מות של כש פות מי לש חנ תש יו מי נותה י בש תי ע, ושש רה ר הה ה ייצל א, זל ב הונה ר רנ מנ אה
ת חנ ל אנ קות, כה זה יו חמ נותה י בש תי ה שש לה חי תש ה. בנ אשונה רי בה כש וולו  ני ל בש נגוה ל ומש לה קג מש ינו  אי ן, של לגבה ן, מש בה ו לה שה כש ל. ענ נגוה מש
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ם שי ים. וש אשוני רי יהה הה עמשל מנ ה מי אה זוק, לי םא חי ל ה בש אה , לי םא כםחנ ל ה בש אה ה - לי אה ה לי דםלה גש ם הנ ו שי שה כש ענ ה, וש כםחה ת בש חנ אנ וש
ה. אשונה רי יו בה הה מות של םא כש ל נו, וש רש מנ אה מו של ל, כש חי ה רה נה טנ קש הנ

י בי ר רנ מנ יא. אה ה הי רה י עמקה תו כי שש ח אי נםכנ ה' לש ק לנ חה צש ר יי תנ עש יל תוב, ונ ה כה ה מנ אי םא רש עמקםב, ב ר ינ א בנ חה ב אה ר רנ מנ אה
יהה בי יהה ורש רי א פש צה מש ין ני אי ך  ל כה ענ ם, וש עולה בה כםחנ  א בש צה מש ני ינו  ע אי רה ר הה ייצל י של ני פש ה? מי רה יא עמקה ה הי י מה ני פש א, מי חה אה
יהה. בי יהה ורש רי א פש צה מש ע, ני רה ר הה ר ייצל עורי תש מי ן של יוה תו. כי שש ה אי קה בש ר רי הנ תנ ר לו ה' ונ תל עה יי תוב? ונ ה כה ה. ומנ לה פי תש י בנ תי זולה

דוש קה הנ ר של מנ תוב אה כה ה הנ ני הי עוד, של ן? וש מנ אותו זש ה לש זל ם הנ עולה ין הה ש בי רי פש ה הל ן, מנ ם כי י, אי י יוסי בי ר רנ מנ אה
םא ל ג, וש וי זנ יך לש רי צה הוא של ן הנ יה נש עי יר אותו לה עי רוך הוא הי דוש בה קה הנ ך הוא, של א, כה חה י אה בי ר רנ מנ ה. אה שה רוך הוא עה בה
ווג אותו זי א לש לה ם, אל דה י אה ני ים בו בש אי חוטש יד וש מי א תה צה מש הוא ני ת, של עי מו כה ם כש דה ם אה יד עי מי ילה תה הש יי ה, של עה ל שה כה לש
י ירםתי סי המ תוב (יחזקאל לו) ונ כה הו של רוך הוא. זל בה דוש  קה ל הנ רות של עורש תש ילה הי הש יא תי הי רות הנ עורש תש הי הנ דו. וש בנ לש
םא ל ר, וש שה יא בה הוצי ב לש ה, לי הודה י יש בי ר רנ מנ ר? אה שה ב בה ה לי ה זל ר. מנ שה ב בה ם לי כל י לה תי תנ נה ם וש כל רש שנ בש ן מי בל אל ב הה ת לי אל

ר. חי ר אנ בה דה לש

ר םאמנ ק, ת חה צש יי י  בי רנ ר לו  מנ ה. אה הודה י יש בי רנ ע בו  גנ לוד. פה יהא לש קי פוטש קנ א מי יהה בה י הה י יוסי בי רנ ק בש חה צש יי י  בי רנ
ווג. זי ת הנ ענ שש ה  אותה ט לש רה ם, פש עולה ן הה ח מי כנ תנ שש ע יי רה ר הה ייצל ה של זל ן הנ יה נש עי לה רו  עורש תש א הי תה יש רנ בה י הנ מי כש חנ ינו  רי בי חמ של
ילה, הש םא תי ה ל מועה שש ת הנ ונ דש ע, חל רה ר הה א ייצל לי מה לש אי ם. של עולה ם לה של גל ם כש עולה ע לה רה ר הה ייצל יך  רי צה ך  יך, כה יל ר לו, חנ מנ אה

גו'. י וש שי דש ר קה ל הנ כה יתו בש חי םא ינשש ל עו וש םא יהרי תוב (ישעיה יא) ל כה הו של םא בו. זל ט חמ ה לנ אשונה רי בה ת כש לל נגול םא מש ל ל בה אמ

ה, מה שה נש הנ גוף וש ן הנ ינ נש ב טוב בי ר, לי ר אומי זל יעל לי י אל בי ע בו. רנ רה ר הה ל ייצל דורו של מש ב של לי עון, הוא הנ מש י שי בי ר רנ מנ אה
כםל. ר הנ קנ הוא עי ך, של בש בה ל לש כה יך בש להל ת ה' אל תה אי בש הנ אה תוב (דברים ו) וש ך כה שום כה ומי

ד בי כה ם - הנ גוף הי ל הנ ים של ני יה נש י בי ני א: שש תה יש רנ בה י הנ לי עמ ל בנ ם של מה שש ים מי רי ך אומש ר, כה מנ א, אה נה המ ב כנ א רנ בה של כש
ל יג של הי נש מנ יו. הנ רה יבה י אי די דש ל צי כה גוף בש ת הנ ים אל יגי הי נש ב מנ לי הנ ד וש בי כה ה, הנ הודה י יש בי ר רנ מנ עון אה מש י שי בי ר רנ מנ אה ב. של לי הנ וש
ה שה רה פה תוב בנ כה של נו  יש הנ וש ב.  לי י הנ ני שי הנ וש ד,  בי כה אשון הוא הנ רי הה וש ם.  יי ננ ם שש גוף הי ל הנ ל של בה , אמ מםחנ הוא הנ םאש  ר הה

גוף. י הנ ני יש נש י בי ני לו שש ה, אי בה רש קי ים בש ני בה צו הנ רםצמ תש יי ונ

יהה הה יו  לה שש יי ונ לו]  אמ צו? [שה רםצמ תש יי ונ ע.  רה ר הה ייצל ח הנ כה שש ני ר]  עורי תש ב [מי לי הנ מי שום של צו? מי רםצמ תש יי ונ ם  ענ טנ ה הנ מה
גוף ה, הנ הודה י יש בי ר רנ מנ ם. אה ילה חי ם וש ר כםחה בנ שש ר, ני לומנ רו, כש בש שה יי צו - ונ רםצמ תש יי א, ונ ב הונה ר רנ מנ א, אה לה יות! אל הש יך לי רי צה

ת ה'. רםש אל דש ך לי לל תי יהד - ונ י? מי אתי רי בש ה ני מה לה י, וש נםכי ה אה ה זל מה ן לה ם כי ר? אי הו אומי מנ

מםחנ ר, הנ מנ י אה י יוסי בי ב. רנ לי הנ ד וש בי כה ים - הנ אי י גי ני שש לו הנ גו'. אי ים וש מי אג י לש ני ך ושש ני טש בי ם בש י גויי ני ה שש ר ה' לה םאמל י ונ
י ני םאש. ושש ר א בה לה ן אל טל בל בנ מםחנ  ין הנ אי ך, וש ני טש בי תוב בש כה ע של מה שש ה, מנ ל זל לנ כש ין בי אי מםחנ  ר, הנ מנ ה אה הודה י יש בי ב. רנ לי הנ וש
י בי ר רנ מנ אה ב. של לי י הנ ני פש לי ש  מי שנ הוא מש דול וש גה ב וש הוא רנ ד, של בי כה הנ הו  יר. זל עי עמבםד צה ב ינ רנ גו', וש וש ך  יי ענ מי ים מי מי אג לש

ב. לי י הנ ני פש ש בו לי מי שנ ם ומש דה ט הנ ד קולי בי כה ה, הנ הודה יש

ל י? ענ מוני דש ה הוא אנ מה י. לה מוני דש הוא אנ אשון, וש רי ד הוא הה בי כה א, הנ נה המ ב כנ ר רנ מנ י. אה מוני דש אשון אנ רי א הה ייצי ונ
ל כה ם מי דה לענ הנ בש אשון לי הוא רי ל של אשון? ענ מו רי א שש רה קש ה ני מה ר, לה ר אומי זל יעל לי י אל בי ה. רנ לה חי ם תש דה ת הנ ענ אל בולי של
ן עורו מי שי דול בש גה ב וש הוא רנ ל של יר? ענ עי עמבםד צה ב ינ רנ ר וש אי בה ה נש מל ה. ובנ ירה צי יש םא לנ ל ל בה ם, אמ דה אשון לנ הוא רי ל, וש כה אמ מנ הנ

ב. לי ד לנ הוא עובי ב, וש לי הנ

יא הי מות הנ לי שש הנ ב של ל גנ ף ענ אנ ם, של עולה י הה ני בש אות לי רש הנ א לש לה זו? אל ה הנ שה רה פה ה הנ אה ה בה מה א, לה בה י אנ בי ר רנ מנ אה
הוא ד, וש יי ד צנ צה ד הוא הנ בי כה ה, הנ אי םא רש ר, ב מנ א אה יסה י יי בי ה. רנ נל תנ שש םא יי ם ל עולה ל הה עו של בש טי כו וש רש ץ - דנ רל אה ילה בה הש תי
ן נותי א וש בות, נושי שה חמ ב מנ יד, חושי זי עמקםב נה ד ינ זל יה תוב ונ כה הו של ים. זל לי ב אםהה הוא יםשי ב, וש חושי ב הוא הנ לי הנ יו, וש פי ד בש יי צנ

ה. תורה בנ

ה ה, מנ אי םא רש ה, ב נל תנ שש ינו מי ם אי ל עולה עו של בש ם טי עולה ר, לש מנ א אה חה י אנ בי ם רי שי א בש י בה בי יד, רי זי עמקםב נה ד ינ זל יה ונ
ב ב חושי לי ר, הנ לומנ בו. כש שש חה גומו: של רש תנ ם, וש יהל לי דו עמ ר זה של ר (שמות יח) אמ מנ אל נל מו של יד, כש זי עמקםב נה ד ינ זל יה יב, ונ תי כש
את צי לה עו  בש טי ך  רל דל ד של בי כה ייף. הנ הוא עה ה וש דל שה ן הנ ו מי שה םא עי יהב תוב? ונ ה כה או. מנ ת בורש יענ ידי ה בי תורה ר בנ הי רש הנ ומש
י רי בש די לו בש ים אי רי בה דש ר בי הי רש הנ ה מש תה אנ ד של ב: ענ לי ר לנ הוא אומי ייף, וש א עה רה קש א, ני ינו מוצי אי לענ וש בש יו לי פי ד בש יי צוד צנ לה וש
דםם אה ן הה א מי י נה ני יטי עי לש עמקםב הנ ינ ל  ו אל שה ר עי םאמל י ונ תוב  כה של הו  ך. זל יים גופש קנ יהה לש תי שש ה ובי ילה כי אמ ר בנ הי רש ה, הנ תורה

יהה. תי ה ושש ילה כי םא אמ ל י, בש נםכי ייף אה י עה ים, כי רי בה אי ר הה אה שש ר לי גי שנ ם ולש דה לענ הנ בש י לי כי רש ן דנ י כי ה, כי זל דםם הנ אה הה

ת יום אל ה כנ רה כש תוב מי כה ה של ך. זל תש כורה י בש ן לי ע, תי לנ בש תי ה של ל מנ כה ר מי חה בש מג הנ אשון וש רי י הה ן לי ר: תי ב אומי לי הנ וש
הור רש הי סוף וש א אותו כי לי מה לש אי ד. של בי כה ענ הנ ל, בולי כה אמ מנ ב בנ חושי ר וש הי רש הנ ב מש לי הנ ד של ה. ענ וה אמ תנ ית הנ אשי י, רי ך לי תש כםרה בש
ד ים ענ לי ם אוכש ינה אי ים - של די עמבה ך הה רל ן דל י, כי י יוסי בי ר רנ מנ אה . של לענ בש ים לי רי בה אי הה ד וש בי כה לו הנ םא יוכש ל, ל כה אמ מנ ב בנ לי ל הנ של

ל. דון אוכי אה הה של

ים לי גנ לש גנ עמ ים?  שי ה עמדה זל ה  ים. מנ שי עמדה יד  זי ונש ם  חל ו לל שה עי ן לש תנ נה עמקםב  ינ וש ן,  כי ר  חנ אנ תוב לש י, כה יוסי י  בי ר רנ מנ אה
ל כה ב של ל גנ ף ענ ן, אנ מנ אותו זש ם, בש דה ן אה ך הוא בל כו. כה רש דנ ח מי כה שש םא ני ל ר של לומנ ם, כש עולה ב בה ל סובי גנ לש גנ הנ ת, וש גםלל גגלש כש

ח. כנ תנ שש םא יי תות ל שש לי כםל וש אל ם לל עולה ל הה כו של רש יו, דנ הש מות יי לי בוד ושש כה ד וש סל אותו חל
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יים קנ ד לש חה אל ר רוחנ  עורי תש הי הוא לש רוך  בה דוש  קה יד הנ תי עה בות, וש שש ננ ם מש עולה ע רוחות הה בנ רש ינו, אנ ני ה. שה נה שש מי
תוב, םא כה ע ל בנ רש אנ . בש רוחנ י הה ע רוחות בםאי בנ רש אנ תוב (יחזקאל לז) מי כה הו של ע רוחות. זל בנ רש אנ לול מי ילה כה הש יי גוף של הנ

ם. תה עש בנ רש אנ לול מי א כה הי יש ם, של עולה ע רוחות הה בנ רש אנ א מי לה אל

ימות ה לי זל ם הנ עולה ין הה ין בי אי וש ה,  שותל וש ל  אוכי הה רוחנ  יד, הוא הה מולי הנ הוא רוחנ  רוחנ  הה נו, אותו  דש מנ לה וש
ב ה. רנ יעה די ת יש גנ שה הנ יות וש קי א נש לה ים אל תי מי ינת הנ חי תש ה לי זל ם הנ ין עולה ין בי אי ד, וש בנ לש כגיות בי לש בוד מנ עש א שי לה יחנ אל שי מה הנ

ים. יכות יהמי רי אמ ר, ונ מנ ן אה מה חש ננ

ש דה קש מי ית הנ ינו, בי ני שה םא, של ר לו, ל מנ ד? אה חה ם אל ינה ים אי תי מי ינת הנ חי ותש יחנ  שי מה מות הנ י יש כי ף, וש ב יוסי ר רנ מנ אה
נו? לה ן  יי ננ מי ם.  כגלה בש רון של חמ אנ ים הה תי מי ינת הנ חי ותש ים,  תי מי ינת הנ חי תש לי ם  לגיות קודי גה בוץ  לגיות, קי גה בוץ  קי ם לש קודי
יא ם. זו הי בותה צש ענ ש לש בי חנ ב ומש י לי בורי שש א לי רופי ס. הה ני כנ ל יש אי רה שש י יי חי דש ם ה' ני יי לנ רושה ה יש תוב (תהלים קמו) בוני כה של
ס, ני כנ ל יש אי רה שש י יי חי דש יו ני רה חמ אנ ה, וש לה חי ם תש יי לנ רושה ה יש ם. בוני יהל תי ל מי ב ענ י לי בורי שש ה לי פואה רש יא הה הי ים של תי מי ינת הנ חי תש

כםל. ל הנ רון ענ חמ ב אנ י לי בורי שש א לי רופי הה וש

ה. נה ים שה עי בה רש ן אנ ק בל חה צש י יי הי יש נו ונ רש מנ אה מו של ים, כש תי מי ינת הנ חי תש לגיות לי בוץ גה קי ם הנ ה קודי נה ים שה עי בה רש ינו, אנ ני שה
ים תי מי ינת הנ חי ד תש לגיות ענ בוץ גה קי א, מי רוקה י בש בי ר רנ מנ א אה נה המ ב כנ ר רנ מנ ם? אה יהל עמשי ה מנ מנ לו  לה ה הנ נה שה ים הנ עי בה רש אנ
יא הי ת הנ עי תוב (דניאל יב) בה כה ם, של הל ט מי לה מש ני י הנ רי שש אנ וש ל,  אי רה שש ל יי ענ רו  עורש תש מות יי חה לש ה מי מה רות, כנ ה צה מה כנ

ר. פל סי תוב בנ א כה צה מש ני ל הנ ך כה מש ט ענ לי מה יי

ים תי פש רנ אן, (זכריה יג) וצש כה ר מי מנ ק אה חה צש י יי בי ים. רנ בי פו רנ רש צה יי נו וש בש לנ תש יי רו וש רש בה תש אן, יי כה ר מי מנ ה אה הודה י יש בי רנ
ץ. פל ם חי הל י בה ין לי רו אי םאמש ר י של ים אמ יהמי יו  הש ים יי יהמי ם הנ אותה ב. ובש הה זה ת הנ חםן אל בש ים כי תי נש חנ ף ובש סל כל ת הנ רםף אל צש כי

ה. נה ים שה עי בה רש ים אנ תי מי ינת הנ חי ד תש רות ענ צה רו הנ בש ענ ינ ה של עה שה ומי

קול ה' - עו בש מש םא שה ר ל של גו' אמ ר וש בה דש מי ל בנ אי רה שש י יי ני כו בש לש ה הה נה ים שה עי בה רש י אנ ה, כי אי םא רש ר, ב מנ א אה ב הונה רנ
רו בש ענ ינ רות  צה הנ ה, של נה ים שה עי בה רש סוף אנ ולש רו.  מש אה ד  חה ר אל בה דה לו  אי ל  ף, כה יוסי ב  ר רנ מנ אה אן.  כה גוף]  [הנ ן  כי מו  כש
י דנ ה, וש רה ם צה יי עממנ קום פנ םא תה תוב (נחום א) ל כה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ר. מה פה י עה ני ים שוכש תי מי יו הנ חש לו, יי כש ים יי עי שה רש הה וש
ד חה ילה ה' אל הש הוא יי יום הנ תוב בנ כה הו של שובו, זל יי ם בש עולה ב הה ינשי תש ים יי תי מי ינת הנ חי ן תש מנ זש רו. ומי בש עה ה של מנ ם בש הל לה

ד. חה מו אל ושש

ה אי רש ר לו, מנ מנ . אה ענ הושג י יש בי יו רנ נה פה ס לש ננ כש אםד. ני שו מש פש ננ ר בש עי טנ צש יהה מי הה ב, וש יהה יושי הה ך  ן עמרה ר בל זה עה לש י אל בי רנ
רו עורש תש הי ה של ה מנ י רואל ני י אמ רי המ י, של ס בי ננ כש ב ני ד רנ חנ ה ופנ אל רש ר לו, מנ מנ ים? אה שוכי ה חמ מה ם לה עולה אור הה ל מש אור של הה
ל בה ה. אמ פל ה, יה לה אג ילה גש הש י יי שי שי בנ ירו של עי הי הוא של הנ ים, וש דושי ל קש ם רוחנ של יהל לי ה עמ שורה א, של תה יש רנ בה י הנ לי עמ ינו בנ רי בי חמ
יו הש נו יי מל ים מי ני ה שה מונל אות ושש ע מי בנ רש ן אנ מנ זש י לי שי שי ף הנ לל אל בה ר, של פה י עה ני ם שוכש ל אותה ר ענ יכות ילתל רי ה אמ י רואל ני אמ

ם. יומה קי ר בש פה י עה ני ל שוכש ים כה די עומש

נו יש הנ וש ה,  נה ח"ת שה לש רו  עורש תש יי "ת - של ת, חי י חי ני בש ם  הל א לה רה קה סוק של פה ל הנ ענ ינו  רי בי חמ ירו  עי הי ך  שום כה ומי
ים פי לה ת אמ של מי הוא חמ םא"ת, של ז ם הנ לי תנ שש יי של תו. כש זה חג ל אמ יש אל בו אי שג םאת תה ז ל הנ יובי ת הנ ננ שש תוב (ויקרא כה) בי כה של

תו. לה חמ ננ תו וש זה חג יא אמ הי תו, של מה שש ל ני תו, אל זה חג ל אמ יש אל שובו אי ה, תה מונל אות ושש ע מי בנ רש אנ וש

ים, מורי ים גש יקי די ל צנ ן: של תות הי לש כי ינו, שה ני י שה רי המ ה, של של ך קה ילה לש הש םא יי ה ל זל , של ענ הושג י יש בי ר רנ מנ [עוד] אה
ה מה יום כנ הנ ל, מי אי רה שש ץ יי רל י אל תי ל מי ה של ימה קי בנ ים יהקומו  מורי ים גש יקי די ים. צנ ינוני ל בי של ים, וש מורי ים גש עי שה ל רש של וש
אות ע מי בנ רש ן אנ מנ זש לי ם  ים כגלה רוני חמ אנ הה וש לגיות.  גה בוץ  ל קי ים של עי בה רש אנ ת הה ננ שש ה בי לה חי תש ים בנ מי ם קודש הי ים, של ני שה
ל ענ ה, וש זל ן הנ מנ זש ין הנ תו בי יום דה קי יים בש קנ תש י יי ה? מי זל ך הנ אםרל ה לה כל זש י יי נו. מי רש מנ אה מו של י, כש שי שי ף הנ לל אל ה לה נה ה שה מונל ושש

י. שי פש ננ ר בש עי טנ צש י מי ני ן אמ כי

, ענ הושג י יש בי ר רנ מנ כםל. אה ם הנ די קנ תש ה יי שובה תש ר, בי מנ אה ר וש זנ "ז. חה י רה הי י אור - יש הי ינו, יש ני ה שה ני י, הי בי ר לו, רנ מנ אה
הו שועות. מנ ן יש תוב (יחזקאל לג) חםסל כה ל יום, של ה כה לה אג גש פות לנ צנ יות לש פי ת הנ נו אל מש סנ ך, חה תה כה רש מנ אה םא של ם ל אי

ל יום. כה שועות בש ים יש פי צנ מש לו הנ שועות? אי יש

תוב כה ע של מה שש מנ מי יצו.  יהקי ר  פה עה ת  מנ דש אנ י  ני שי יש מי ים  בי רנ וש תוב  כה ה של מנ נו  יש ר? הנ זה עה לש אל י  בי רנ ל  של תו  עש דנ י  הי מנ
ר, ה אומי הודה י יש בי ים? רנ מי דה קש ני ם  ים הי ני ה שה מה כנ וש ה.  ם זל ם קםדל יהל יי חנ ים בש מי דה קש ני ים הנ יקי די צנ ם הנ הי לו  י, אי ני שי יש מי
ה נה גו'. יר"ד שה וש עמקםב  ינ "ד מי יירש וש תוב (במדבר כד)  כה ה, של נה ר, רד"י שה ק אומי חה צש יי י  בי ים. רנ ני ר שה של על וש ם  יי אתנ מה
ן, ם כי י, אי י יוסי בי ר לו רנ מנ ר. אה פה עה ה בל לה בש ני עור של שי י הנ פי ר, לש מנ ן אה מה חש ב ננ ם. רנ דה ל אה ר כה אה שש ים לי יקי די צנ ים הנ מי דה קש ני
א בה צה ר וש בה דה ת הנ מל אל זון, (דניאל י) ול חה ר בש מנ אל נל הו של זל ן, וש מנ זש אותו הנ יו בש הש יות יי חי תש ל הנ א כה לה יו, אל יות הה חי ה תש בי רש הנ

גהדול.

ד ר, (שיר א) ענ מנ אה ח וש תנ הו פה בה י אנ בי ם. רנ הה רה בש י אנ ימי יהה בי ר הה של אשון אמ רי ב הה עה רה ד הה בנ לש ץ מי רל אה ב בה עה י רה הי יש ונ
ים יקי די צנ רו הנ בש ענ ינ זו  ים זו מי ני שג ים מש ני מנ ה זש עה בה רש אנ קופות וש ע תש בנ רש ינו, אנ ני שה יחו. של ן רי תנ י נה די רש ני בו  סי מש בי ך  לל מל הנ של
ינו, ני שה ם. של עולה ה הה זל יגו בש שי םא הי ל ה של ה מנ גה שה יגו הנ ינשי ם וש עולה ה בה מה כש חה א הנ גל שש ן יי מנ ד - אותו זש חה אל םא. הה ב יד לה תי עה לל
יהם לנ ם  יי מנ תוב (ישעיה יא) כנ כה ת, של רי שה י הנ כי אמ לש מנ ר מי יותי םא  ב יד לה תי עה ים לל יקי די צנ ת הנ גנ שה ס, הנ חה נש פי י  בי ר רנ מנ אה

קו. (חסר) (עד כאן מדרש הנעלם) סש ענ תש י תי ני שי ים, הנ סי כנ מש
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מו ה עי תה יש ה הה ינה כי שש שום של ם, מי הה רה בש ר אנ מנ אה מו של יא, כש י הי חםתי ר אמ םאמל י ונ תו  שש אי קום לש מה י הנ שי נש לו אנ אמ שש יי ונ
ר מנ אה ק וש זי חנ תש ן הי ל כי ענ , וש תש י אה חםתי ה אמ מה כש חה מםר לנ תוב (משלי ז) אל כה ר, של מנ ה הוא אה ינה כי שש יל הנ בי שש תו, ובי שש ם אי עי וש
י תי י יונה יהתי עש י רנ חםתי תוב (שיר ה) אמ כה סוק של פה שום הנ אי מי דנ ונ אוי, של רה ך  ק כה חה צש יי וש ם  הה רה בש יא. עוד, אנ י הי חםתי אמ

"ה. בה קה ים בנ יקי די צנ ים הנ קי זש חמ תש ן מי ל כי ענ יא, וש י הי חםתי ר אמ ם לומנ הל ה לה אל רש אי ני דנ ך ונ שום כה י, ומי תי מה תנ

תוב ה כה רה ה זה עמבודה מו של ה. כש ינה כי שש זו הנ א, [וש קה וש תו - דנ שש ה אי קה בש ת רי גו'. אי ים וש יהמי ם הנ כו לו שה רש י אה י כי הי יש ונ
ק חה צש יי ך של תש עש ל דנ ה ענ לל עמ י תנ כי ר, וש חי ר אנ בה ה. דה קה בש ם רי ה עי תה יש הה ה של ינה כי ת] זו שש ק אי חי צנ ם מש ך גנ ק, כה חי צנ יהקומו לש ה ונ בה
יהה הה ק של חה צש יי יום, וש ם בנ תה טה ים מי שי מש שנ םא מש ל ים וש דושי ם קש ל הי אי רה שש ינו, יי ני י שה רי המ יום? של תו בנ טה ש מי מי שנ יהה מש הה

יום?. תו בנ טה ש מי מי שנ יהה מש דוש הה קה

לון, חנ ד הנ ענ אן בש תוב כה לון. כה הוא חנ ינותו של ני גש טנ יצש אי ל בש כי תנ סש הוא הי ם, וש כה יהה חה הה ך  לל ימל בי אמ אי של דנ א ונ לה אל
אן כה ף  אנ ינות,  ני גש טנ יצש אי בש ן  לה הנ לש ה  מנ א.  רה יסש סי ם  אי ב  ינבי תש ונ ה  פה קה שש ני לון  חנ הנ ד  ענ בש ה)  (שופטים  ם  שה תוב  כה וש
א רה קש יי ז ונ אה תו. וש שש יא אי הי ה, וש מה ק עי חי צנ אי הוא מש דנ א ונ לה ק, אל חה צש ר יי אומי מו של יהה כש םא הה ל ה של אה רה ינות. וש ני גש טנ יצש אי בש
ק ם, רנ הה רה בש אנ ה לש שה עה מו של ק כש חה צש יי עמשות לש ך לנ לל ימל בי אמ יהה לנ ה הה אל ר, נה מנ י אה י יוסי בי גו'. רנ ר וש םאמל י ק ונ חה צש יי ך לש לל ימל בי אמ

ה. אשונה רי רוך הוא בה דוש בה קה יחנ אותו הנ ה הוכי זל של

י חםתי ר אמ מנ ך אה שום כה א, מי בה י אנ בי ר רנ מנ ה. אה זל קום הנ מה ים בנ להי ת אל אנ רש ין יי ק אי י רנ תי רש מנ י אה תוב כי ה, כה אי םא רש ב
ה. מונה ה אל תה יש םא הה ם ל הל בה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ . מה תש י אה חםתי ה אמ מה כש חה מםר לנ תוב אל כה ה, של ינה כי שש ק בנ בי דה הי י לש די יא, כש הי
ך שום כה ך, ומי ר כה מנ ה אה מונה ם אל יהל יני ה בי תה יש םא הה ל תוך של ל מי בה יך, אמ רי יהה צה םא הה ה, ל מונה ם אל הל ה בה אה צש מש ם ני אי של

ה. מונה אל ים, זו הה להי ת אל אנ רש ין יי ה. אי זל קום הנ מה ים בנ להי ת אל אנ רש ין יי ק אי י רנ תי רש מנ י אה ר, כי מנ אה

ים להי ת אל אנ רש יי ין  ה אי ל זל ענ וש ה,  דושה קש ץ הנ רל אה לה חוץ  ה מי ינה כי שש ה הנ םא שורה ל שום של ר, מי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ה ה שורה ינה כי שש ה הנ ני הי ה של אה רה ה, של מונה אל יק בו בל זי חל ק הל חה צש יי אן. וש ה כה םא שורל ל וש קומו  םא מש ה ל זל ה, של זל קום הנ מה בנ

תו. שש תוך אי בש

ם הל יך לה רי אמ ה מנ מה ה כנ אי םא רש ת ב תו מות יומה שש אי ה ובש זל יש הנ אי ענ בה גי נם אמםר הנ ם לי עה ל הה ת כה ך אל לל ימל בי ו אמ צנ יש ונ
טו לש םא שה ה ל שום זל י מי רי המ ים, של דושי קש בות הנ אה ם הה ה עי שה עה ד של סל חל שום אותו הנ ים מי עי שה רש רוך הוא לה דוש בה קה הנ
ה ני ם) הי הה רה בש אנ ר לו (לש מנ אה ק של חה צש ם יי ד עי סל ה חל שה עה ך של לל ימל בי ה אמ שה ה עה פל ים. יה רוני חמ ר דורות אנ חנ אנ ד לש ל ענ אי רה שש יי בש

ב. יך שי ינל עי טוב בש יך בנ נל פה י לש צי רש אנ

ה, (בראשית לה חה תש הנ ר בנ מנ רון אה פש ה, על אי םא רש ם. ב לי ינו שה ם אי דה סש חנ ים של עי שה רש ל הה ל ענ בה ר, חמ מנ ה אה הודה י יש בי רנ
ל קל אםת של ע מי בנ רש ץ אנ רל ר, אל מנ ך אה ר כה חנ אנ גו'. וש יהה וש תי תנ ך נש ר בו לש של ה אמ רה עה מש הנ ך וש י לה תי תנ ה נה דל שה י הנ ני עי מה י שש ני דם כג) אמ
גו', וש יך  נל פה י לש צי רש ה אנ ני ה הי אשונה רי תוב בה אן כה ף כה ר. אנ סםחי ר לנ גו', עםבי ן וש רם פש על ם לש הה רה בש קםל אנ שש יי תוב ונ כה גו'. וש ף וש סל כל
ח קנ םא לה ל מו - של ה עי שה עה ד של סל חל ה הנ ר, זל זה עה לש י אל בי ר לו רנ מנ אםד. אה נו מש מל תה מי מש צנ י עה נו כי מה עי ך מי ר לו לי מנ ך אה ר כה חנ אנ וש

ית. רי מו בש רות עי כש יו לי רה חמ ך אנ לנ ך הה ר כה חנ אנ מונו, וש ל מה ם כה חו עי לה לום, ושש ך כש לל ימל בי ל אמ של מי

ם, יי ר מנ אי ר בש פנ חה ל וש די תנ שש ה הי מה כש חה ת סוד הנ ע אל יהדנ שום של י מי רי המ ק, של חה צש ה יי שה ה עה פל ר, יה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה וש
ת נל קל תג ה מש א אותה צה עמקםב מה ק]. ינ חה צש ן יי כי ם [וש יי ר מנ אי ר בש פנ חה ל וש די תנ שש ם הי הה רה בש ן אנ אוי. כי רה ה כה מונה אל ק בה זי חנ תש הי י לש די כש

אוי. רה ה כה מה לי שש ה הנ מונה אל ק בה זי חנ תש הי י לש די לו, כש דש תנ שש הי יו וש רה חמ כו אנ לש ם הה כגלה , וש יהה לל ב עה יהשנ וש

ית, יצי צי ם בש דה ק אה זי חנ תש יום מי ל יום וה כה מו של ה, כש תורה וות הנ צש ל מי סודות של ים בו בנ קי זש חנ תש ל מי אי רה שש ת יי עי כה וש
שום אוי, מי רה יון כה לש הוא סוד על רועו, של זש םאשו ובי ל ר יחנ ענ ני מי ין של לי פי תש ם בנ ך גנ ה. כה ף בה טי ענ תש ם מי דה אה ה, וש וה צש יא מי הי של

ה. יונה לש על ה הה מונה אל כםל סוד הה הנ ית, וש יצי צי ף בש טי ענ תש ין ומי לי פי תש ר בו בי טי ענ תש מי ם של דה אה א בה צה מש רוך הוא ני דוש בה קה הנ של

מו ה עי ין שורה אי ה לו של ל יום, דומל כה ין בש לי פי תש ק בנ זי חנ תש הי ר לש טי ענ תש םא מי ל ה וש זל ף בה טי ענ תש םא מי ל י של ן, מי ל כי ענ וש
תוך ים בש קי זש חנ תש בות מי אה הה יו  הה ך  שום כה אוי. ומי רה ה כה לה פי תש ה  ינה אי תו  לה פי בונו, ותש ד רי חנ פנ נו  מל ר מי סה ה, וש מונה אל הה

ה בו. ה שורה מה לי שש ה הנ מונה אל ל סוד הה ה של יונה לש על ר הה אי בש שום של ה, מי יונה לש על ה הה מונה אל הה

יענ בי שש הי וש יד  מי ה' תה ך  חמ נה וש ר, (ישעיה נח)  מנ אה וש ח  תנ יהיא פה י חי בי גו'. רנ וש ת  רל חל ר אנ אי פםר בש ינחש ונ ם  שה ק מי תי עש ינ ונ
י לי עמ יקו בנ זי חל ה בו הל זל סוק הנ פה ל בנ בה ר. אמ אי בה תש ני וש רוהו  אמ ה בי זל סוק הנ פה גו'. הנ יץ וש לי ינחמ יך  מםתל צש ענ וש ך  של פש חות ננ צה חש צנ בש
ר מנ אה ן של יוה ה', כי ך  חמ נה א. וש בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה יד - בה מי ה' תה ך  חמ נה א. וש בה ם הנ עולה ם לה הל לה יחנ  טי בש הי ה של מונה אל הה
ק לל חי הו הנ זל ק, וש חה צש ל יי רועו של ת זש חנ ק תנ זי חנ תש הוא הי ם של יי בנ רש ענ ין הה ל בי יד של מי תה ה הנ א זל לה יד? אל מי ה תה מה ך ה', לה חמ נה וש

מו. ן שש ענ מנ ק לש דל י צל לי גש עש מנ י בש ני חי נש תוב (תהלים כג) ינ כה ד, של וי דה נו? מי ן לה יי ננ א. מי בה ם הנ עולה לה

ג ני ענ תש הי ולש ל  כי תנ סש הי לש נות  הל נל מות  שה נש הנ ל  כה של ה  ירה אי מש הנ יהה  רש לנ קש פנ סש אנ הה זו   - ך  של פש ננ חות  צה חש צנ בש יענ  בי שש הי וש
ית ני הל ה, נ"א נל לה עש מנ ה לש יק [עולה די צנ ל הנ תו של מה שש ם ני םאשו סופו. אי ין ר ה אי זל סוק הנ פה יץ - הנ לי יך ינחמ מםתל צש ענ ה. וש תוכה בש
רוך הוא דוש בה קה יד הנ תי עה ים. של תי מי ינת הנ חי , זו תש שוהה רש ה פי ני א הי לה יץ? אל לי יך ינחמ מםתל צש ענ ה וש ה זל ה], מנ לה עש ל מנ אור של בה
תוך ה אור בש יפה ה מוסי שמה נש הנ ם, וש לי גוף שה ה בש אשונה רי בה יו כש הש יי ם של דה אה מות הה צש ת ענ ן אל קי תנ ים ולש תי מי ת הנ יות אל חמ הנ לש

אוי. רה ם כה לי ית שה רי בש גוף לי ם הנ יר עי אי תה ה של ירה אי מש יהה הנ רש לנ קש פנ סש אנ הה

י מי עולש ם ולש עולה ים לש יוני לש על יו הה ימה ים מי קי םא פוסש ל ה? של ול ן רה גנ ה כש ה זל ה. מנ ול ן רה גנ יתה כש יי הה תוב וש ך כה שום כה ומי
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ענ שופי הוא של ר הנ הה נה ה הנ ם - זל יי א מנ מוצה יד. וכש מי תה נו  מל ה מי ול רנ תש ומי נו  מל ה מי קה שש ה ני זל גוף] הנ הנ ן [וש גה הנ ים. וש מי עולה
ים. מי עולה יו לש ימה ים מי קי םא פוסש ל ן, וש דל עי א מי יוצי וש

יא הי ם, וש יי א מנ ה מוצה ייש בה ר של אי ה. בש מונה אל תוך סוד הה יון בש לש הו סוד על ים זל עי ם נובש יי ל מנ ר של אי ה, בש אי םא רש ב
אוי. רה ד כה ה ינחנ בה קי ר ונש כה ת, זה חנ ן אנ הי גות של רה י דש תי ם שש הי הוא, וש ם הנ יי מנ א הנ מוצה את מי לי מנ תש מי ר של אי בש

יס ני כש מנ קור של מה י אותו הנ רי המ ר, של אי א בש רה קש כםל ני הנ ד, וש חה ם אל ר הי אי ה בש אותה ם וש יי א מנ ה, אותו מוצה אי םא ורש וב
ה. מונה אל ל הה יון של לש על סוד הה ל בנ כי תנ סש זו, מי ר הנ אי בש ל בנ כי תנ סש מי י של את. ומי לי מנ תש ר מי אי בש הנ ים, וש מי עולה ק לש םא פוסי ל וש
ר, אי בש הנ קור וש מה ין הנ יד בי רי פש הנ ין לש אי יון, וש לש סוד על תוך  ם בש יי ר מנ אי פםר בש חש ים לנ לי דש תנ שש מי בות - של אה ן הה ימנ סי הו  זל וש

ד. חה כםל אל הנ וש

נות בה רש קה סוד הנ אוי בש רה כה זו  ר הנ אי בש הנ ת  ן אל קי תנ ולש עמבםד  לנ יו  נה בה ים  ידי עמתי של ז  מל - רל חםבות  רש ה  מה א שש רה קש יי ונ
ה שום זל עולות. ומי הה וש נות  בה רש קה הנ לו  ה. אי רה מש שה ולש ה  דה בש עה ן לש דל ן עי גנ בש הו  חי ני ינ ונ ן, (בראשית ב)  כי מו  עולות. כש הה וש
ם, יי מה י  גי לש פנ חובםת  רש בה ה  חוצה יך  נםתל יש עש מנ יהפוצו  וש ר (משלי ה)  מנ אל נל של מו  כש ים,  די דה צש הנ ל  כה לש יו  נותה יש עש מנ טו  שש פנ תש יי

חםבות. ה רש מה א שש רה קש יי ך ונ שום כה ומי

ה הוא סוד זל סוק הנ פה ה. הנ ן קולה תי חםבות תי רש ה בה נה רם חוץ תה מות בנ כש ר, (שם א) חה מנ אה ח וש תנ עון פה מש י שי בי רנ
ה. ה בה שורה ה וש יונה לש על ת בה לל לל כש ני ה של נה טנ קש ה הנ מה כש חה הנ ה וש יונה לש על ה הה מה כש חה לו הנ מות? אי כש ה חה ה זל יון. מנ לש על

לוי, גי ה בש ינה אי ת וש ענ םא נודנ ל ים, וש תומי סש ל הנ ל כה ה של תומה יא סש ה הי יונה לש על ה הה מה כש חה ה, הנ אי םא רש ה - ב נה רם חוץ תה בנ
א, בה הנ ם  עולה סוד הה בש ה  ירה אי מש יר,  אי הה לש ת  טל של פנ תש מי של כש גו'.  וש ה  כה רש על נוש  אל ע  יהדנ םא  ל (איוב כח)  ר  מנ אל נל של מו  כש
ד חה ם אל הי ם, וש ית שה סי כש ני זו  ה הנ מה כש חה הנ יו"ד, וש א בש רה בש א ני בה ם הנ עולה ינו, הה ני שה י של פי ה, כש נה מל א מי רה בש א ני בה ם הנ עולה הה וש
יות הש ה לי חה מש שי יא הנ ז הי נו. אה רש מנ אה י של פי א, כש בה ם הנ עולה ל הה סוד של כםל בנ ה] הנ עמשל ננ ר נ"א של טי ענ תש מי ב [של ינצי תש מי ן של מנ זש בי

ים. מי עולה חוץ לש ע בנ מה שש םא ני ל אי, של שנ חמ כםל בנ הנ ה, וש ירה אי מש

ד חה ים קול אל עמשי ננ ר, וש אי בה תש ני של מו  , כש רוחנ ם וש יי ומנ ש  ה אי זל קום הנ מה ן הנ ים מי אי יוצש ט, וש שי פנ תש הי ה לש עוד רוצל
ע מה שש ני םא  ל אי, של שנ חמ ים הוא בנ ני פש בי י  רי חוץ. המ הו  זל ן  לה הנ ולש ם  שה ז מי ר. אה אי בה תש ני של מו  כש ע,  מה שש ני וש חוץ  בנ א  יוצי של

ש. קי בנ הו ולש עמשי ת מנ ין אל קי תש הנ ם לש דה יך אה רי אן צה כה חוץ. מי א בנ רה קש סוד ני ע הנ מה שש ני ו של שה כש ים. ענ מי עולה לש

יו ימה ין מי אי ן של יה עש מנ הוא הנ ים, וש בי כוכה ל הנ ים כה ירי אי מש בו  הוא של הנ יענ  קי רה ה הה חובות? זל רש י הה חםבות - מי רש בה
ה, ן קולה תי ם תי שה חובות, וש הוא רש ן. וש גה ת הנ קות אל שש הנ ן לש דל עי א מי ר יםצי הה נה ר (בראשית ב) וש מנ אל נל של מו  ים, כש קי פוסש

ד. חה כםל אל הנ ה, וש תונה חש תנ ה וש יונה לש על

מו חוץ, כש ן בנ כי גו'. הה וש ך  ה לה דל שה בנ ה  דה תש ענ וש ך  תל אכש לנ חוץ מש ן בנ כי למםה, (משלי כד) הה ר שש מנ ה אה שום זל ומי
י תוב (דברים ד) כי כה ה, של לה אי שש ר לי בה דה ן וש קי תנ תש הי ה לש עמשל מנ ד הנ אן עומי כה י מי רי המ ה, של נה רם חוץ תה תוב בנ כה ר, של מנ אל נל של

ם. יי מה שה ה הנ צי ד קש ענ ם וש יי מנ שה ה הנ צי קש מי גו', ולש ים וש ני אשם ים רי יהמי א לש ל נה אנ שש

מו צש ת ענ ין אל קי ינתש ה וש מה כש חה ת סוד הנ ם אל דה אה ע הה יידנ ר של חנ אנ כו ה'. וש רמ ר בי של ה אמ דל שה ך - זו הנ ה לה דל שה ה בנ דה תש ענ וש
ן, ל כי ענ ם. וש לי שה יש  ה אי של עה יי ן וש קי תנ תש יי גופו, של ם בש דה ל אה ה של מה שה נש הנ ך. זו  יתל בי יתה  ני ך? ובה ר כה חנ תוב אנ ה כה ה, מנ בה
י רי שש אנ אוי.  רה כה כםל  הנ וש חובות,  רש א  רה קה ם]  לי שה ילה  הש יי [של לום  שה הנ אותו  לש לום,  שה בש ר  אי בש ה  שה עה וש ק  חה צש יי ר  פנ חה של כש
. שוהה רש י פי רי המ ץ, ונ רל ינו אה כי ץ, ינשש רל נו אה כש שש ים יי רי שה י יש תוב כי כה ם, של עולה ת הה יים אל קנ "ה לש בה קה ם לנ יהל עמשי מנ ים של יקי די צנ הנ

א רה קה ך  חםשל לנ וש אור יום  ים לה להי א אל רה קש יי ונ תוב (בראשית א)  עון, כה מש י שי בי ר רנ מנ ק. אה חה צש יי ן  קי י זה י כי הי יש ונ
ת, מל י אל רי בש ם די ם הי רוך הוא, כגלה דוש בה קה י הנ עמשי ל מנ ה, כה אי םא רש ל ב בה ר. אמ אי בה תש ני וש רוהו  אמ ה בי זל סוק הנ פה ה. הנ לה יש לה

אוי. רה ים כה יוני לש סודות על ה וש מונה י אל רי בש ם די ה כגלה תורה י הנ רי בש ל די כה יון. וש לש סוד על כםל בש הנ וש

יון, סוד לש אן הוא סוד על ל כה בה הו. אמ םא כה ל יו וש ינה עי מו  םא סה ל ם, של הה רה בש מו אנ ק כש חה צש ה יי כה םא זה ה, ל אי םא ורש וב
ך הולי אורו  יום, וש הוא אור הנ ם, של הה רה בש ה אנ אור יום. זל ים לה להי א אל רה קש יי ונ תוב  כה ר, של אי בה תש ני של מו  ה, כש מונה אל הה

יום. קון הנ תי ק בש זי חנ תש יר ומי אי ומי

ז יר. אה אי ן, [ומי קי הוא זה ים. וש ירי אי מש אורות של ם הה אותה ים, בש יהמי א בנ ן בה קי ם זה הה רה בש אנ תוב? וש ה כה ך מנ שום כה ומי
אור יום. ים לה להי א אל רה קש יי ונ ך  שום כה יום, ומי כון הנ ד נש אור ענ וה ך  ר (משלי ד) הולי מנ אל נל של מו  יר] כש אי ומי ך  הולי
ן קי הוא זה של ך, כש שום כה ה. ומי לה יש לנ ת הנ תוכו אל ל לש בי קנ ך לש הוא הולי ך, וש הוא חםשל ק, של חה צש ה יי ה - זל לה יש א לה רה ך קה חםשל לנ וש
תו גה רש דנ ך] בש חםשל ק [בנ בי דה הי ך ולש שי חה הי ה לש צה רה אי, של דנ ה ונ ך זל אםת. כה רש יו מי ינה ה עי ין הל כש תי ק ונ חה צש ן יי קי י זה י כי הי יש תוב? ונ ה כה מנ

כהרהאוי.

ל ד של צנ הנ ך מי שנ חש ק נל חה צש תו, יי גה רש ל דנ ד של צנ יר מי אי ם מי הה רה בש ה. אנ פל ר לו, יה מנ יו. אה ק יהדה שנ נה נו וש ר בש זה עה לש י אל בי א רנ בה
תוב הו. כה םא כה ל דו וש בש תוב כה אי, כה דנ ה ונ ך זל ר לו, כה מנ ן? אה קל זם דו מי בש ל כה אי רה שש י יי יני עי תוב וש כה ה, של מה עמקםב לה ינ תו, וש גה רש דנ
ל בה אוי, אמ רה ל כה כי תנ סש הי אות לש רש ל לי םא יוכנ דו. ל בש ד כה אותו צנ ק, מי חה צש ל יי ן של קל זם ן - מי קל זם א מי לה נו. אל קש זי םא מי ל ן וש קל זם מי
א רה ך קה חםשל לנ יים וש קנ תש הי ה, וש לה יש לנ ז בו הנ חנ אל ז נל י אה רי המ ך, של ה חםשל עמשה ננ כםל, וש כםל וה אי מי דנ ונ הו  ק כה חה צש ל יי בה הו. אמ םא כה ל

להישלהה.
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י. י יום מותי תי עש םא יהדנ י ל תי נש קנ א זה ה נה ני ר הי םאמל י ה. ונ של קה ין הנ די ל הנ דו של צי ל מי לה כש ני דםל. של גה נו הנ ו בש שה ת עי א אל רה קש יי ונ
ם בו שה "ה וש בה קה ק בנ זי חנ תש מי יש של אי י הה רי שש גו'. אנ וש ך  ם עוז לו בה דה י אה רי שש ר, (תהלים פד) אנ מנ אה ח וש תנ ר פה זה עה לש י אל בי רנ

פו. קש ת תה אל

יהכול ים  די עובש נו  אה של ינו  להי אל נו  תה אי ן  הי ג)  (דניאל  רו,  מש אה וש קו  זש חנ תש הי יהה של רש זנ עמ ונ ל  אי ישה מי יהה  נש ננ חמ כנ יהכול 
יל. צי ך ינ לל מל ך הנ יהדש ת, ומי דל יוקל ש הנ אי ן הה שנ בש תוך כי נו מי ילי צי הנ לש

רוך הוא דוש בה קה ל הנ מו של שש א של צה מש רוך הוא, ני דוש בה קה ם הנ יהל לי עממםד עמ םא ינ ל יל וש צי םא ינ ם ל אי ה, של אי םא רש ב
םא יהדוענ ן ל הי וש רו,  מש אה וש רו  זש אוי, חה רה כה רו  מש םא אה ל של עו  יהדש ן של יוה א כי לה רו. אל מש אה של מו  כםל, כש י הנ יני עי בש ש  די קנ תש םא יי ל
ם הל לה יענ  אל הודי קי זש חל יש של ינו  ני שה גו'. וש וש ך  לל מל הנ ך  יות לש הש לי יל, יהדוענ  צי םא ינ ין ל יל בי צי ין ינ גו'. בי וש ך  לל מל הנ ך  יות לש הש לי
ן הי רו, וש מש אה רו וש זש ז חה אה ר, וש כה לו שה בש קנ יש י של די ם, כש יהל לי ד עמ מנ םא עה רוך הוא ל דוש בה קה הנ נו, של מל לו מי בש קי עו וש מש שה ר, וש בה דה

גו'. ך וש לל מל ך הנ יות לש הש םא יהדוענ לי ל

ת כםחו ים אל ל יהשי בה ך. אמ כה וש ך  י כה ה לי עמשל י, או ינ ני ילי צי רוך הוא ינ דוש בה קה ר, הנ םאמנ י ם של דה ק אה זי חנ תש םא יי א ל לה אל
א ם בה דה אה ן של יוה כי ת. של מל אל ך  רל דל ת בש כל לל לה ה וש תורה ל הנ וות של צש מי ם הנ אותה ל בש די תנ שש הוא מי של ינע לו, כש סנ יש "ה של בה קה בנ
חונו טש ת כםחו בי ים אל םא יהשי ל ק בו, של זי חנ תש יי ינע לו, וש סנ הוא יש "ה של בה קה ק בנ זי חנ תש ה יי זל ים לו. ובה עי יש סנ אי מש דנ ר, ונ הי טה הי לש

ר. חי אנ בש

יא הי זו של ה הנ לה סי מש א כנ לה ר, אל חי הור אנ רש י הי לי אוי בש רה בו כה ה לי עמשל ינ ם. של בה בה לש לות בי סי ך מש ך, עוז לו בה שום כה ומי
ם. ך גנ יך, כה רי צה קום של ל מה כה עמבםר בש ת לנ בל ינשל תש מי

ם דה אה יך לה רי צה שום של ן. מי תי מו יי ענ ר (תהלים כט) ה' עםז לש מנ אל נל מו של ך - עםז כש ם עוז לו בה דה י אה רי שש ר אנ חי ר אנ בה דה
ה, טוב לו מה שש ל לי די תנ שש ינו מי אי ה וש תורה ק בנ סי ענ תש מי י של ל מי כה רוך הוא. של דוש בה קה ל הנ מו של שש ה לי תורה ק בנ סי ענ תש הי לש
מו. יהה שש בות בש עמרה ב בה רםכי ר (שם סח) סםלו לה מנ אל נל מו של ם? כש בה בה לש לות בי סי ה מש ה זל ם, מנ בה בה לש לות בי סי א. מש רה בש םא ני ל של

ם. עולה ה בה יבה טי עמשותו חמ לנ רוך הוא וש דוש בה קה ת הנ ים אל רי הה ה לש ל בה די תנ שש הוא הי יא של הי ה הנ תורה זו הנ

יהה רוך הוא הה דוש בה קה ך הנ שום כה רוך הוא, ומי דוש בה קה ל הנ מו של שש יו לי עמקםב הה ל ינ יו של עמשה ל מנ ה, כה אי םא רש ב
ם, יהה שה םא הה עמקםב ל ינ נו,  ו בש שה ת עי ק אל חה צש יי א לו  רה קה ה של עה שה י בש רי המ ה. של ינה כי שש הנ נו  מל ה מי זה םא זה ל יד, של מי תה מו  עי

עמקםב. ינ ה לש יעה ה הודי קה בש רי ה, וש קה בש רי ה לש יעה ה הודי ינה כי שש הנ וש

עמקםב ינ ט  יהה שולי הה םא  ו, ל שה עי ך  רי בה תש מי יהה  הה ן  מנ זש אותו  ה בש ילה לי חה וש ס  ם חנ ה, אי אי םא רש ר, ב מנ אה י  יוסי י  בי רנ
ת בל ה אםהל קה בש רי תוב וש ה, כה אי םא רש אוי. ב רה קומו כה מש א בי כםל בה הנ יהה, וש ה הה רוך הוא זל דוש בה קה ם הנ עי א מי לה ים. אל מי עולה לש
יך חי ו אה שה ל עי ר אל בי דנ מש יך  בי ת אה י אל תי עש מנ ה שה ני עמקםב, הי ינ יל  בי שש ה בי חה לש שה ך  שום כה ר. ומי אי בה תש ני ה  זל וש עמקםב,  ינ ת  אל

ליאמםר.

ה, נה בה לש לט הנ שש לי ר וש עי בנ תש הי ע לש רה ר הה ייצל הנ יך  רי צה יהה, וש ח הה סנ ב פל רל הוא על ן הנ מנ זש גו'. בנ י וש קםלי ע בש מנ י שש ני ה בש תה ענ וש
ים. ילי שי בש י תנ ני ה שש תה שש ן עה כי לה ה, וש מונה אל סוד הה

יום ל בש אזי זה עמ ד לנ חה אל ה' וש ד לנ חה ים, אל ירי עי י שש ני יב שש רי קש הנ עמקםב לש י ינ ני ים בש ידי עמתי ז של מל אן רל ר, כה מנ ה אה הודה י יש בי רנ
ת אל יענ  ני כש הנ י לש די ד כש חה אל ה, וש לה עש מנ לש ה של גה רש דנ יל הנ בי שש ד בי חה ים - אל זי י עי יי דה י גש ני ה שש יבה רי קש הי ך  שום כה ים. מי פורי כי הנ

ל. כנ אה ק וש חה צש ם יי ענ ם טה יהל ני שש ים, ומי זי י עי יי דה י גש ני ן שש ל כי ענ עמקםב, וש ל ינ לט ענ שש םא יי ל ו של שה ל עי תו של גה רש דנ

י בי ו]. רנ שה ל עי קום [של אותו מה ב אותו מי רנ חוק קי קום רה מה ז - מי מנ ז רה מל ן, רל יי ינ א לו  יהבי . ונ תש יישש ן ונ יי ינ א לו  יהבי ונ
ים רוצי של ה, כש חה מש יך שי רי צה ק, של חה צש ת יי חנ אל מי שנ י לש די את בו כש צי מש ה ני חה מש שי ל הנ כה הוא של ן הנ יי ינ הנ ז מי מל ר, רל מנ ר אה זה עה לש אל

. תש יישש ן ונ יי א לו ינ יהבי ן ונ ל כי ענ לו, וש ם] של יי וי לש ד [הנ ת צנ חנ אל מי שנ ה לש חה מש שי

יו הה בוד, של י כה בושי ה לש לל אי וש רוד,  מש ני ו מי שה עי יחנ  וי רש הי ים של בושי לש הנ לו  גו'. אי וש ו  שה י עי די גש ת בי ה אל קה בש ח רי קנ תי ונ
ד יי בםר צנ יהה גי תוב (בראשית י) הוא הה כה רוד, של מש ה ני ידה ד צי יהה צה ם הה הל רוד, ובה מש י ני ידי או לי אשון, ובה רי ם הה דה אה מי
הו לו. זל לה ים הנ בושי לש ת הנ נו אל מל ח מי קנ לה ג אותו, וש רנ הה רוד וש מש ם ני ב עי רה קש ם בי חנ לש ני ה וש דל שה א לנ ו יהצה שה עי גו'. וש י ה' וש ני פש לי
י שי פש ה ננ פה יש י עה ם (ירמיה ד) כי תוב שה כה ייף, וש הוא עה אן וש תוב כה , כה רוהה אמ ייף. ובי הוא עה ה וש דל שה ן הנ ו מי שה םא עי יהב תוב ונ כה של

ים. גי הםרש לש

ח קנ םא לה יום ל הנ אותו  וש ד,  יי ד צנ צה וש א  יהה יוצי ם הה הל ה, ובה קה בש רי ים לש בושי לש ם הנ ת אותה ה אל עמלל יהה מנ ו הה שה עי וש
ש בנ עמקםב לה ינ ן של יוה ל. כי לה יחות כש ים רי לי עמ יו מנ םא הה ם, ל ש אותה יהה לובי ו הה שה עי של ם. וכש ב שה כי ענ תש הי ה וש דל שה א לנ יהצה ם, וש אותה
ך שום כה ם, ומי דה ל אה יו של פש יהה יה עמקםב הה ל ינ יו של פש יה שום של יחות, מי עללו רי הל וש ה  קומה מש ה לי דה בי אמ ה הה בה ז שה ם, אה אותה

יחות. עללו רי הל ם וש קומה מש יא לי הי ה הנ עה שה רו בנ זש חה

ל בו של פוחנ עמקי ינו, תנ ני י שה רי המ ר? ונ שה פש יך אל ם אי דה ל אה יו של פש הוא יה יהה] של עמקםב [הה ל ינ יו של פש י, יה י יוסי בי ר רנ מנ אה
יהה. הה ך  כה אי של דנ ונ ר,  זה עה לש י אל בי רנ ר לו  מנ עמקםב? אה ינ יהה  הה ך  כה ר של םאמנ ם ת אי וש ה,  מה ל חנ גנ לש גנ ה  הל כש אשון מנ רי ם הה דה אה
ה נה תנ שש א, הי טה חה ן של יוה יו. כי פש יה ל בש כי תנ סש הי יות לש רי בש ל הנ ים כה כולי יש יו  םא הה אשון, ל רי ם הה דה א אה טה ם חה רל ה טל אשונה רי בה

מות. ה אנ אה ן מי ה בל עמשה ננ ך, וש מנ נש רומו הג יו וש פש יה
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ך שום כה הוא, ומי י הנ יםפי לויהה בנ ה תש יונה לש על ה הה מונה אל הה אשון הוא סוד, של רי ם הה דה ל אה של יו  פש יה ה,  אי םא ורש וב
כםל הנ עמקםב, וש ל ינ יו של פש אי יה דנ ונ הו  זל ם ה'. וש נםענ זות בש חמ תוב (שם כז) לנ כה ינו, וש לי ינו עה להי ם ה' אל י נםענ יהי (תהלים צ) וי

יון. לש הוא סוד על

מו יו, כש דה גה בש יחנ  א רי לה תוב, אל םא כה ים ל די גה בש הנ יחנ  ת רי ח אל יהרנ ונ ה,  אי םא רש הו. ב כי רמ בה יש ונ יו  דה גה בש יחנ  ת רי ח אל יהרנ ונ
יו דה גה בש יחנ  רי ת  אל ח  יהרנ ונ ה הוא]  [זל ר  חי אנ ר  בה דה ה.  יעה רי יש כנ ם  יי מנ שה ה  נוטל ה  מה לש שנ כנ ה אור  עםטל ר (שם קד)  מנ אל נל של
יחנ ת רי ] אל יחנ רי הי [של יחנ  רי םא הי ל ד של ענ ה. וש עה שה ה הנ אותה יחות בש עללו רי עמקםב, הל ם ינ יש אותה בי לש הי ן של יוה כי - של הו  כי רמ בה יש ונ

ים יו עולי םא הה ך, ל רי בה תש הי אוי לש םא רה ם ל אי ך. של רי בה תש הי אוי לש הוא רה ע של םא] יהדנ ז [ל י אה רי המ ך אותו, של רנ םא בי בושו ל לש
הו. כי רמ בה יש יו ונ דה גה יחנ בש ת רי ח אל יהרנ תוב ונ כה הו של מו. זל לו עי לה ים הנ דושי קש יחות הנ רי ל הה כה

ה תה יש הה ים של רי אומש ייש  ר הוא.  תה סש ני ר  בה - דה ר  םאמל י ונ ה'.  כו  רמ ר בי של ה אמ דל שה יחנ  רי י כש ני בש יחנ  ה רי אי ר רש םאמל י ונ
ה דל שה ים, הנ פוחי תנ ה הנ די ה שש ה? זל דל שה י הנ כו ה' - מי רמ ר בי של ה אמ דל שה יחנ  רי יהה. כש ק הה חה צש יי ים של רי ייש אומש ה, וש ינה כי שש הנ

ים אותו. ני קש תנ ים אותו ומש כי ים] סומש די ים [חומש יוני לש על בות הה אה הה של

ה זל הנ סוק  פה הנ א,  בה אנ י  בי רנ ר  מנ אה ירוש.  תי וש ן  גה דה רםב  וש ץ  רל אה הה י  ני מנ שש ומי ם  יי מנ שה ל הנ טנ מי ים  להי אל הה ך  לש ן  תל יי וש
ה מה י. כנ ני ני עמ ינ ונ י  אתי רה י קה לי ה  תה רה צה ל ה' בנ עמלות אל מנ יר הנ ה, שי אי םא רש ר] ב מנ אה וש א  בה י אנ בי ח רנ תנ ל [פה בה רוהו, אמ אמ בי
ם, עמשות לו שי לנ תו וש גה רש ת דנ ין אל קי תש הנ י לש די כםל כש הנ רוך הוא, וש דוש בה קה י הנ ני פש ך לי לל מל ד הנ וי ר דה מנ חות אה בה שש תי ירות וש שי
עמקםב]. ל ינ עמקםב [של ינ ה לש זל ה הנ עמשל מנ ה הנ אה רה של ר [לו] כש מנ זו אה ה הנ ירה שי הנ ם. וש ד שי וי ש דה ינענ ר (שמואל-ב ח) ונ מנ אל נל מו של כש

ה תה אנ י הנ ני ך בש שש מג אמ א ונ ה נה שה יו גש בי ר לו אה מנ אה ה של עה שה י] בש רי המ זו [של ה הנ ירה שי ר הנ מנ עמקםב אה ר, ינ מנ ר אה זה עה לש י אל בי רנ
יו. נה פה ע לש דנ וה יי וש יר אותו  יו ינכי בי אה ד של חנ פה ה, של דולה ה גש רה צה עמקםב בש יהה] ינ יהה [הה הה שום] של ז [מי םא. אה ם ל ו אי שה י עי ני ה בש זל
י אתי רה י קה ה לי תה רה צה ל ה' בנ ר, אל מנ ז אה הו. אה כי רמ בה יש רםת ונ עי יו שש חי ו אה שה י עי ידי יו כי יו יהדה י הה כי ירו  כי םא הי ל תוב? וש ה כה מנ

י. ני ני עמ ינ ונ

ה ר [מנ קל של ת הנ פנ יא שש הי ה, של רוי בה ו שה שה עי ה של גה רש דנ י הנ יהה. זוהי מי שון רש לה ר מי קל ת של פנ שש י מי שי פש ה ננ ילה צי ה' הנ
לות, לה יא קש בי ימות הי מי קש ענ מות ובש כש חנ תש הי ם, ובש עולה ל הה לות ענ לה ש קש חה נה יא אותו הנ בי הי ה של עה שה ר, בש קל ת של פנ הוא]. שש

ם. עולה ל הה לי קנ תש הי של

י די ו כש שה א עי יהצה , וש רוהה אמ "א, ובי הי דה, בש יי י צה ה לי צודה ה וש דל שה א הנ צי ו, וש שה עי ק לש חה צש ר יי מנ אה ה של עה שה ה, בש אי םא רש ב
י ני פש ר לי מנ אה ן של יוה ה. כי פל ר - יה םא יותי ל ה וש כה כש רל בה אמ ר ונ מנ לו אה אי י ה'. של ני פש ה לי כה כש רל בה אמ ר לו ונ מנ אה ק, של חה צש יי ך מי רי בה תש יי של
לות לה קש ן הנ אותה ש מי חה א נה ייצי ה של ה, ומנ רה מש רוך הוא. אה דוש בה קה ל הנ בודו של א כש סי ע כי זנ עמ דנ זש ה הי עה שה ה הנ אותה ה', בש

עמקםב. ר ינ אי שה יי וש

עמקםב ם ינ ן עי דל ן עי ת גנ ה אל אה רה ק, וש חה צש ע יי יהדנ מו. וש ה עי ינה כי שש הנ עמקםב וש י ינ ני פש א לי ל, ובה אי יכה ן מי מי דנ זש יא הי הי ה הנ עה שה בנ
םא ו ל שה עי ב של שנ חה אםד, של ד מש ה ענ דםלה ה גש דה רה ק חמ חה צש ד יי רנ ילחל ן ונ ל כי ענ נםם, וש יהי מו גי ס עי ננ כש ו, ני שה ס עי ננ כש ני של יו. וכש נה פה כו לש רש ובי

ילה. הש רוך יי ם בה הו גנ כי רמ בה אמ ר, וה מנ אה ח וש תנ הוא. פה ד הנ צנ יהה בנ הה

אשון, רי ם הה דה אה מו  הוא כש עמקםב, של ל ינ כות ענ רה יא בש בי הי יות של מומי קש ענ ה ובש מה כש חה עמקםב בש ן ינ מי דנ זש הי ך  שום כה מי
יא בי הה עות ולש טש הנ י לש די ה כש שה ר עה קל י של רי בש ה די מה כנ ר, וש מנ ר אה קל ה של מה כנ ר. של קל ת של פנ הוא שש ש, של חה נה אותו הנ לו מי טש נש ני וש
טםל לי ם וש עולה ל הה כות ענ רה יא בש בי הה י לש די יו, כש בי ת אה ה אל עה טש הי ה וש מה כש חה עמקםב בש א ינ בה ך  שום כה ם. מי עולה ל הה לות ענ לה קש
הו בואי תש ה ונ לה לה ב קש הנ ילאל תוב (תהלים קט) ונ ן כה ל כי ענ ה, וש תה יש ה הה דה ד מי גל נל ה כש דה ם. ומי עולה ן הה ע מי ננ מה ה של נו מנ מל מי
ה. דל שה ינת הנ כםל חנ ה ומי מה הי בש ל הנ כה ה מי תה רור אנ תוב (בראשית ג) אה יו כה לה נו. עה מל ק מי חנ רש תי ונ ה  כה רה בש ץ בי פי םא חה ל וש

כות. רה בש נו הנ מל ל מי טנ נה עמקםב וש א ינ י דורות, ובה דורי ר בו לש אה שש ני וש

ם ר עי אה שש הוא ני לו, וש לה כות הנ רה בש ל הנ ת כה הוא אל הנ ש  חה נה הנ טםל מי עמקםב לי ד ינ אשון נוענ רי ם הה דה ל אה יו של יהמה ומי
י צי יהה חי מי שון רש ך לה יף לה ה יםסי ך ומנ ן לה תי ה יי ש, (תהלים קכ) מנ קםדל רוחנ הנ ר בש מנ ד אה וי דה ם. וש הל א מי םא יהצה ל לות וש לה קש
ית, מי ך ומי ש נושי חה רו, נה מש אה מו של ם, כש עולה ל הה לות ענ לה יא קש בי הי ע של רנ ש הה חה נה אותו הנ ת לש פנ כש ה אי ים. מה נוני בור שש גי

ה. אה נה נו המ מל ין לו מי אי וש

ת לו אל של ל מי טנ נה עמקםב וש א ינ ך בה ר כה חנ ם. אנ עולה ל הה ענ יו וש לה ע עה יא רנ בי הי תו וש שש אי ם וש דה ת אה ה אל מה רי יהה - של מי שון רש לה
מו כות, כש רה בש ן הנ ל אותה עמקםב ענ ינ יד] לש חי פש הי ה [של אה נש ר שי מנ שה ו של שה ה עי ים - זל נוני בור שש י גי צי כות. חי רה בש ם הנ ל אותה כה

ה]. אי םא רש גו'. [ב ה וש כה רה בש ל הנ עמקםב ענ ת ינ ו אל שה טםם עי שש יי ר ונ מנ אל נל של

ירםש תי ן וש גה רםב דה ד. וש חה בור אל חי ה בש טה מנ ה ומי לה עש מנ לש ה מי ני ץ - הי רל אה י הה ני מנ שש ם ומי יי מנ שה ל הנ טנ ים מי להי אל ך הה ן לש תל יי וש
רוהה - אמ גו', ובי י וש יתי יי ר הה ענ ה, ננ אי םא רש ם. ב חל ש לה קל בנ עו מש רש זנ ב וש זה על יק נל די י צנ יתי אי םא רה ל תוב וש כה ל כנ בה , אמ שוהה רש ה פי ני - הי

ירםש. תי ן וש גה רםב דה ר וש מנ ך אה שום כה כו'. ומי ם וש ל עולה רו של ר אותו שה מנ ה אה זל סוק הנ פה הנ

ץ רל אה י הה כי לש ל מנ כה תוב וש כה ם, של יי לנ ירושה ך בי לל מל למםה הנ ט שש לנ שה ן של מנ זש ים - בי מי אג ך לש וג לש חמ תנ שש יי ים וש מי דוך ענ בש ענ ינ
ל כה לו  וו  חמ תנ שש יי תוב וש כה , של יחנ שי מה הנ ך  לל םא מל יהב ן של מנ זש ים - בי מי אג לש ך  לש וג  חמ תנ שש יי גו'. וש וש תו  חה נש מי יש  ים אי יאי בי גו' מש וש
ל ים כה כי לה ל מש וו לו כה חמ תנ שש יי תוב (תהלים עב) וש כה , כנ יחנ שי מה ך הנ לל מל םא הנ יהב ן של מנ זש כםל בי ר, הנ מנ ה אה הודה י יש בי ים. רנ כי לה מש

דוהו. בש ענ ם ינ גויי
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לו לה יות הנ אותי הה ה, של מונה אל ל הה יון של לש ה סוד על א זל לה ילה. אל הש ייה או תי ר הל מנ םא אה ל ה, וש וי יך. הל חל אנ יר לש בי ה גש וי הל
לט שש יך, לי חל אנ יר לש בי ה גש וי ר הל מנ אה ך  שום כה ך. ומי ר כה חנ ע, ה' אנ צנ מש אל א"ו בה ה, וה לה עש מנ ה. ה' לש מונה אל ן סודות הה הי
י רי המ , של יחנ שי מה ך הנ לל םא מל יהב ן של מנ זש כםל הוא בי ר, הנ מנ י אה י יוסי בי ך. רנ לל מל ד הנ וי א דה בה ן של מנ זש ם בי דות אותה רש לי ם וש יהל לי עמ

ך. ארל וה ל צנ ענ תה עגלו מי קש רנ ז ופה ה, אה תורה י הנ רי בש ל די ל ענ אי רה שש רו יי בש עה שום של מי

ל. טנ לו הוא נה של יו ומי עמקםב הה ל ינ קו של לש ל חל ד של צנ לו מי לה כות הנ רה בש ל הנ ר, כה מנ י אה י יוסי בי ים. רנ להי אל ך הה ן לש תל יי וש
טםל עמקםב לי ינ ם לש רנ גה רוך הוא, וש בה דוש  קה ה הנ שה עה ך  שום כה ו, ומי שה ת עי על ך  רי בה ק לש חה צש ה יי יהה רוצל הה לו  אי כות הה רה בש הנ וש

מישללו.

תוב? (בראשית ג) ה כה ה - מנ לה לש קנ תש ה הי מה דה אמ הה ם וש עולה ל הה לות ענ לה יא קש בי ש הי חה נה אותו הנ ה של עה שה ה, בש אי םא רש ב
ים דולי גי רות וש ה פי ילה עושה הש םא תי ל גו'. של וש ך  עמבורל ה בנ מה דה אמ ה הה רורה גו', אמ ך וש תל שש קול אי תה לש עש מנ י שה ר כי מנ ם אה דה אה ולש
ד גל נל ך - כש יחנ לה מי צש ר תנ דנ רש דנ קוץ וש ם. וש יי מנ שה ל הנ טנ ה מי ד זל גל נל ה - כש נה םאכמלל בון ת צה עי ץ. בש רל אה י הה ני מנ שש ה ומי ד זל גל נל אוי. כש רה כה
ת דו אל בש ענ ם ינ הי ים, של מי אג ך לש וג לש חמ תנ שש יי ים וש מי דוך ענ בש ענ ה ינ ד זל גל נל ם - כש חל ל לל םאכנ יך ת פל ת אנ ענ זי ירםש. בש תי ן וש גה רםב דה ה וש זל
ה, ד זל גל נל ה כש עמקםב זל ל ינ טנ כםל נה הנ ם. וש יכל מי כםרש ם וש יכל רי כה ר אי כה י ני ני ר (ישעיה סא) ובש מנ אל נל מו של ה, כש דל שה דו בנ בש ענ ינ ץ וש רל אה הה
ו שה עי וש קו,  לש חל וש קומו  מש ק בי בי דה הי לש לו  לה כות הנ רה בש ת הנ טםל אל יי עמקםב של ינ לש ם  רנ גה הוא  רוך  בה דוש  קה הנ וש ל.  טנ נה לו  של ומי

קו. לש חל קומו וש מש ק בי בנ דש יי של

מו ך, כש ר כה חנ ו אנ שה ל עי טנ כות נה רה ן בש ם, אותה יי מנ שה ל הנ טנ ץ ומי רל אה י הה ני מנ שש מי ינו של אי ה רה ני הי יהה, וש קי זש י חי בי ר רנ מנ אה
ל. עה ם מי יי מנ שה ל הנ טנ ך ומי בל ילה מושה הש ץ יי רל אה י הה ני מנ שש ה מי ני ר הי מנ אל נל של

ים - להי אל ך הה ן לש תל יי תוב וש עמקםב כה ינ גות. בש רה דש דות הנ רה פש ה ני מה ה, כנ זל ה כה םא זל ל ה וש זל ה כה םא זל עון, ל מש י שי בי ר רנ מנ אה
ם, יי מנ שה ל הנ טנ ץ וש רל אה י הה ני מנ שש מי תוב  ו כה שה עי ץ - בש רל אה י הה ני מנ שש ם ומי יי מנ שה ל הנ טנ תוב מי עמקםב כה ינ ילה. בש הש יי תוב  ה כה זל ובה

ה. זל ינו כה ה אי ה זל ני הי של

ה ם - זל יי מנ שה ל הנ טנ ים מי להי אל ך הה ן לש תל יי תוב בו, וש עמקםב כה ל ינ ה של זל בה שום של ה, מי מה כנ ה וש מה דות כנ רה פש גות ני רה דש הנ וש
ת גנ רש דנ בש ענ  שופי של ל  טנ הנ ה,  לה עש מנ ל  של ם  יי מנ שה הנ ם,  יי מנ שה הנ ל  טנ א  רה קש ני של ים,  יהמי הנ יק  תי ענ מי ענ  שופי של יון  לש על הה ל  טנ הנ
ו שה עי ים. בש יי חנ ץ הנ רל ה, אל לה עש מנ לש ץ של רל אה הה ץ - [זו  רל אה י הה ני מנ שש ים. ומי דושי קש ים הנ פוחי תנ ה הנ די שש ם לי שה ם, ומי יי מנ שה הנ
ה לה עש מנ לש של ץ  רל אה בה ה  אותה ש  יורי וש ה,  לה עש מנ לש של ים  יי חנ הנ ץ  רל אל זו  ץ  רל אה י] הה ני מנ שש מי עמקםב  ינ בש ץ,  רל אה י הה ני מנ שש ומי תוב  כה
ו שה עי ה, וש לה עש מנ ה לש לה עש מנ עמקםב לש ה. ינ טה מנ אן לש ל כה ם של יי מנ שה ה, ובנ טה מנ אן לש ל כה ץ של רל אה ו בה שה עי ה, ובש לה עש ל מנ ם של יי מנ שה ובנ

לשמנטהה לשמנטהה.

ל ענ מי עגלו  תה  קש רנ יד ופה רי ר תה של אמ יהה כנ הה וש תוב  כה ב של ל גנ ף ענ אנ ה. וש טה מנ ו לש שה עי וש ה,  טה מנ ה ולש לה עש מנ עמקםב לש ינ עוד, 
ל בל עמקםב חל ינ מו  ק ה' ענ לל י חי תוב (דברים לב) כי כה לום, של םא כש ה ל לה עש מנ ל לש בה ה, אמ טה מנ אן לש ל כה ה של זל - מי ך  ארל וה צנ
ל טנ ו נה שה עי ה, וש לה עש מנ לש קו של לש ל חל טנ עמקםב נה ו, ינ שה עי עמקםב וש ם ינ יהל כותי רש ת בי טםל אל ילו לי חי תש הי ה של עה שה ה, בש אי םא רש תו. ב לה חמ ננ

ה. טה מנ לש קו של לש חל

כות רה בש מו הנ יש קנ תש םא הי ה ל מה יך לה בי אה תה מי עש מנ לום שה ר, כש זה עה לש י אל בי רנ ר לש מנ יהא אה קונש ן לה עון בל מש י שי בי רנ י בש י יוסי בי רנ
מו? יש קנ תש ם הי ו כגלה שה ת עי ק אל חה צש ך יי רנ בי כות של רה בש ן הנ אותה עמקםב, וש ת ינ ק אל חה צש ך יי רנ בי של

ל בה עמקםב. אמ ת ינ רוך הוא אל בה דוש  קה הנ ך  רנ בי רות של חי כות אמ רה מות, ובש יש קנ תש כות מי רה בש ם הנ ל אותה ר לו, כה מנ אה
ה, טה מנ ה ולש לה עש מנ עמקםב לש ינ טםל  יי  , יחנ שי מה הנ ך  לל יהקום מל של כש ך  ר כה חנ ה. אנ טה מנ ל לש טנ ו נה שה עי ה, וש לה עש מנ ל לש טנ עמקםב נה ינ יהד  מי
ש עמקםב אי ית ינ יהה בי הה ר (עובדיה א) וש מנ אל נל מו של ם, כש עולה רון בה כה זי ה וש לה חמ ננ ק וש לל ילה לו חי הש םא יי ל כםל, וש ן הנ ו מי שה ד עי םאבנ י וש
ה זל ם הנ עולה מות - הה י עולה ני ש שש ירנ עמקםב יי ינ כםל, וש ן הנ ו מי שה ד עי םאבנ י י של די גו'. כש ש וש קנ ו לש שה ית עי ה ובי בה הה ף לל ית יוסי ובי

ושההעולהם הנבהא.

ה ה. אותה לוכה מש ה' הנ ה לנ תה יש הה ו וש שה ר עי ת הנ פםט אל שש יון לי ר צי הנ ים בש יעי מושי לו  עה תוב, (שם) וש ה כה זל ן הנ מנ זש ובנ
ה ינה ו אי שה כש י ענ כי דו. וש בנ רוך-הוא] לש דוש-בה קה ילה לנ הש רוך הוא [תי דוש בה קה ן לו הנ תנ ה, נה זל ם הנ עולה ל בה טנ נה ו של שה כות עי לש מנ
ר אה שש ן לי תנ ה נה ני ה, הי טה מנ ה ולש לה עש מנ ט לש רוך הוא שולי דוש בה קה הנ ב של ל גנ ף ענ א אנ לה רוך הוא? אל דוש בה קה הנ כות מי לש מנ
כות לש מנ ת הנ ם אל כגלה טםל מי הוא יי ן הנ מנ זש בו, ובנ ש  מי תנ שש הי ה לש זל ם הנ עולה ה בה לה חמ ננ ק וש לל ד חי חה אל ד וש חה ל אל כה ים לש מי ענ הה
ץ רל אה ל הה ל כה ך ענ לל מל יהה ה' לש הה תוב (זכריה יד) וש כה דו, של בנ ה, לו לש לוכה מש ה' הנ ה לנ תה יש הה תוב וש כה לו, של ילה של הש ה תי כגלה וש

ד. חה מו אל ד ושש חה ילה ה' אל הש הוא יי יום הנ בנ

ת חנ א אנ לה ה? אל מה לו לה לה יאות הנ צי יש י הנ תי א - שש םא יהצה ך יהצ ר, אנ מנ עון אה מש י שי בי גו'. רנ עמקםב וש א ינ םא יהצה ך יהצ י אנ הי יש ונ
ק חה צש יי ה. של ינה כי שש י הנ ני פש ך לי רי בה תש הי מו וש ה עי סה נש כש ה ני ינה כי שש עמקםב, הנ ס ינ ננ כש ני של ה כש ני הי עמקםב. של ל ינ ת של חנ אנ ה, וש ינה כי שש ל הנ של
ך תוב אנ כה הו של מו. זל ה עי אה ה יהצש ינה כי שש עמקםב, הנ א ינ יהצה של ם. וכש יהל לי ם עמ הל ה לה ה מודה ינה כי שש הנ כות, וש רה בש ת הנ ר אל יהה אומי הה

ד. יאות ינחנ צי י יש תי עמקםב. שש א ינ םא יהצה יהצ

ה, כה רה ה בו בש תה יש םא הה ל לו, של ה של ידה צי הוא הנ ידו, של צי א מי לה ד, אל יי צנ ן הנ תוב מי םא כה ידו. ל צי א מי יו בה חי ו אה שה עי וש
ן. יי ע ענ ם רנ חל ת לל ם אל חנ לש ל תי ת, (משלי כג) אנ רל אומל ת וש חנ ש צוונ קםדל רוחנ הנ וש

ם, ענ ין בו טנ אי ר של בה , דה רוחנ יפות הה קי תנ זות, בש ענ יהה בש הה בורו  י - די בי גו'. יהקום אה ים וש מי ענ טש ם הוא מנ גנ ש  ינענ ונ
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יו בי ל אה םא אל יהב תוב? ונ ה כה ה. מנ וה נה עמ יו, בנ בי ל אה ה של בושה ר בש מנ עמקםב אה ו. ינ שה עי עמקםב לש ין ינ ה בי ה מנ אי םא רש י. ב בי יהקום אה
ה לה כש אה ה וש בה א שש ים: קום נה נוני חמ שון תנ לש ר בי בי ענ אותו, די זי עמ זנ ה לש צה םא רה ל א של לה ה? אל זל ה לה ין זל ה בי י. מנ בי ר אה םאמל י ונ

מו. ר עי בי םא די ל י של מי י, כש בי ר: יהקום אה מנ ו אה שה עי י. וש ידי צי מי

ה דה רה ק חמ חה צש ד יי רנ ילחל תוב ונ כה ד, של חנ ק ופה חה צש ע יי זנ עמ דנ זש נםם. הי יהי גי מו  ס עי ננ כש ו - ני שה ס עי ננ כש ני ה של עה שה ה, בש אי םא רש ב
ה תה יש םא הה ל א של לה אםד? אל ד מש ה] ענ דםלה ה [גש ה זל י. מנ ה - דנ דםלה ה גש דה רה ק חמ חה צש ד יי רנ ילחל תוב ונ כה ן של יוה אםד. כי ד מש ה ענ דםלה גש
חנ בי זש מי י הנ בי ל גנ ק ענ חה צש ד יי עלקנ נל יא של הי ה הנ עה שה בנ לו  פי אמ א. ונ רה בש ני יום של ק מי חה צש ל יי ה ענ לה פש נה ה של דולה ה גש ימה אי ה וש אה רש יי
ם רל טל ר, בש מנ ז אה מו. אה ס עי ננ כש ני נםם של יהי ה גי אה רה ו וש שה ס עי ננ כש ני יא של הי ה הנ עה שה ע כנ זנ עמ דנ זש םא הי יו, ל לה ין עה כי ה] סנ ינה כי ה [שש אה רה וש

כות. רה בש ן הנ ל אותה ה ענ מודה ה של ינה כי י שש יתי אי רה ה] של תה אמ רה שום [של ילה, מי הש רוך יי ם בה הו גנ כי רמ בה אמ םא ונ ב תה

ר מנ עמקםב, אה ת ינ ל אל לי קנ ק לש חה צש ה יי צה ילה. רה הש רוך יי ם בה ר גנ מנ אה א קול וש הו, יהצה כי רמ בה אמ ר ונ מנ ק אה חה צש ר, יי חי ר אנ בה דה
רוך. יך בה כל רמ בה רור ומש יך אה רל תה לו אםרמ רש מנ ר אה בה י כש רי המ ל, של לי קנ ה מש תה ך אנ מש צש ת ענ ק, אל חה צש רוך הוא: יי דוש בה קה לו הנ

ם, יהל לי ה עמ ו הודה שה ל עי לו של ק גורה לל לו חי פי אמ ים, ונ תוני חש תנ ים וש יוני לש כות, על רה בש ן הנ ל אותה ם הודו ענ ה, כגלה אי םא רש ב
י י כי ני חי לש ר שנ םאמל י תוב ונ כה נו? של ן לה יי ננ ה. מי לה עש מנ םאשו לש ל ר הו ענ לה על הל כות, וש רה בש ן הנ ל אותה ה ענ הודה ך אותו, וש רנ הוא בי וש
יך יהכול י אי כי עמקםב. וש ינ יק בו  זי חל הל שום של י - מי ני חי לש ר שנ םאמל י י. ונ ני תה כש רנ ם בי י אי ך כי חמ לי שנ םא אמ ר ל םאמל י ר ונ חנ שה ה הנ לה עה
יו רוחות כה אה לש ה מנ תוב (תהלים קד) עםשל כה ש, של מה מנ הוא רוחנ  של ך  אה לש מנ יק בש זי חמ הנ ר, לש שה הוא גוף ובה ם, של דה אה

ט? ש להי יו אי תה רש שה מש

ים, מי לש גנ תש ומי ים  לומי גש ה,  זל הנ ם  עולה לה ים  די יורש של כש הוא,  רוך  בה דוש  קה הנ י  לוחי ים שש כי אה לש מנ אן של כה מי א,  לה אל
ים כי הולש קום של מה הנ ג אותו  הנ נש מי נות מי שנ םא לש ל אוי של רה ך  כה שום של ה, מי זל ם הנ עולה ל הה של מו  גוף כש ים בש שי בש לנ תש ומי

ם. שה לש

יום ים  עי בה רש אנ ה'  ם  עי ם  שה י  הי יש ונ לד)  (שמות  תוב?  כה ה  מנ ה  לה עש מנ לש ה  מםשל ה  לה עה ר  של אמ כנ של ר,  מנ אל נל ה  ני הי וש
ם. שה ך לש לנ הה הוא של קום הנ מה הנ נות מי שנ םא לש ל ג, של הה נש מי שום הנ ה, מי תה םא שה ם ל יי ל ומנ כנ םא אה ם ל חל ה לל לה יש ים לנ עי בה רש אנ וש
אן, ן כה כי לו. וש םאכי י ץ ונ עי ת הה חנ ם תנ יהל לי ד עמ הוא עםמי תוב (בראשית יח) וש ה, כה טה מנ לש דו  יהרש של ים, כש כי אה לש מנ ם הנ אותה וש
ל ענ ה, וש זל ם הנ עולה ל הה מו של גוף כש ש בש לגבה יהה מש הה תוך של א מי לה עמקםב אל ם ינ ק עי בנ אל םא נל ה, ל זל ך הנ אה לש מנ ה הנ טה מנ ד לש יהרנ של כש

ה. לה יש לנ ל אותו הנ מו כה ק עי בנ אל ן נל כי

א לה ה אל ינה ו אי שה ל עי ה של יטה לי שש ך הנ שום כה אי, ומי דנ ה ונ לה יש לנ א בנ לה ינו אל לו אי ל אי טון של לש שי הנ שום של ה, מי אי םא רש ב
םא יהכםל, ל וש ש כםחו  לנ חל ר, נל בםקל א הנ בה של מו. וכש ק עי בנ אל נל עמקםב וש ם ינ ק עי זי חנ תש ה הי לה יש לנ ן בנ ל כי ענ ה, וש לה יש לנ יא הנ הי לות, של גה בנ

יום. עמקםב בנ ל ינ טונו של לש שי שום של עמקםב, מי ר ינ בי גנ תש ז הי אה וש

י רי המ יל. של לי ה מי ר מנ ה שםמי לה יש לנ ה מי ר מנ יר שםמי עי שי א מי י קםרי לנ ה אי א דומה שה תוב, (ישעיה כא) מנ ך כה שום כה ומי
י י כי ני חי לש ר שנ םאמל י ז ונ אה ר, וש בםקל א הנ בה של ש כש לנ חל ך נל שום כה ה. ומי לה יש לנ יר, הוא בנ עי הוא שי ו, של שה ל עי טון הוא של לש שי ז הנ אה

ר. חנ שה ה הנ לה עה

ם י אי ה כי ה זל יות! מנ הש יך לי רי יהה צה י הה ני כי רש בה ם תש י אי י? כי ני תה כש רנ ם בי י אי י. כי ני תה כש רנ ם בי י אי ך כי חמ לי שנ םא אמ ר ל םאמל י ונ
ר םאמל י תוב? ונ ה כה ם. מנ לה לה גש י בי לנ ג עה רי טש קנ ילה מש הש םא תי ל א וש בה י אנ ך אותי רנ בי כות של רה בש ן הנ ל אותה ה ענ ם תודל י? אי ני תה כש רנ בי
י רי המ ך, של ש אותש מי שנ י לש י ייש לי חי רש ל כה ענ ר לו, בש מנ ל? אה אי רה שש ה יי מה גו'. לה ל וש אי רה שש ם יי י אי ך כי מש ר עוד שי מי עמקםב ייאה םא ינ ל

ך. מש ילה שי הש ל יי אי רה שש אי יי דנ ה, ונ יונה לש ה על גה רש דנ ה בש לה עש מנ ך לש כםחמ תה בש רש טנ ענ תש ה הי תה אנ

ר לו, מנ א אה לה ר? אל יהה אומי יו הה לה עה ת של ענ דנ ל הנ ה ענ לל עמ י תנ כי ים? וש להי ם אל ה עי ה זל ים. מנ להי ם אל עי יתה  רי י שה כי
ת] ל [אל תוב ענ םא כה ן ל ל כי ענ וש ה.  נה בה לש ם הנ עי ש  מל של ל הנ ווג של זי בור, בנ חי ים בש להי ם אל ג עי וי דנ זש הי ר ולש בי חנ תש הי לש יתה  רי שה

ד. חה ווג אל זי בור וש חי ים, בש להי ם אל א עי לה ים, אל להי אל

ר םאמל י אן, ונ ף כה יך. אנ להל קול ה' אל ע לש מנ שש מוענ תי ם שה ר אי םאמל י ר (שמות טו) ונ מנ אל נל מו של ר, כש םאמל י ר ונ חי ר אנ בה דה
תוב? ה כה בות. מנ אה ל הה ל של לה כש יות הנ הש תו לי גה רש דנ עמקםב בש ר ינ טי ענ תש ז הי אה ל. וש אי רה שש ם יי י אי עמקםב כי ך ינ מש ר עוד שי מי םא ייאה ל

יו. בי ך אותו אה רנ בי כות של רה בש ל הנ ל כה ה לו ענ הודה ם? של ך אםתו שה רל בה יש ה ונ ה זל ם. מנ ך אםתו שה רל בה יש ונ

ה ייש מה ה כנ אי םא רש ב תו  ם אי לי יו ינשש בה ם אויש גנ יש  י אי כי רש צות ה' דנ רש ר, (משלי טז) בי מנ אה ח וש תנ עון פה מש י שי בי רנ
אי דנ ונ , של שוהה רש י פי רי המ ה, של תורה וות הנ צש ת מי עמשות אל י לנ די רוך הוא כש דוש בה קה ם הנ יו עי ילה בי ת שש ן אל קי תנ יש ם של דה אה לש
ל ענ ים  ידי עי ם מש הי וש םאל,  מ שש לי ד  חה אל וש ין  יהמי לש ד  חה מו, אל ג עי וי דנ זש הי לש ה  לה עש מנ לש ם מי דה אה לה ייש  ים  יחי לי ים שש כי אה לש י מנ ני שש

ע. ר רנ ייצל ר טוב וש ם ייצל הל ים לה אי קורש ם, וש ים שה אי צה מש ם ני ה, הי הוא עושל ה של ל מנ כה ם בש דה אה הה

ל אותו ר ענ בי גנ תש ר הי בה מו, כש ג עי וי דנ זש הי טוב של ר הנ ה - אותו ייצל תורה וות הנ צש מי ל בש די תנ שש הי ר ולש הי טנ הי ם לש דה אה א הה בה
ל ר ענ בי גנ תש ק ומי זי חנ תש ע מי רה ר הה ייצל א, אותו  מי טנ הי לש ך  ם הולי דה אה של ד. וכש בל על לש לו  ך  פי הנ תש הי וש מו  ים עי לי שש הי ע וש רה ר הה ייצל
ר אותו בי גנ תש הי של ם כש דה אה ק הה זי חנ תש ה כםחנ הי מה כנ ר, בש הי טנ א לי ם בה דה אה אותו הה של אי כש דנ נו, ונ רש אנ י בי רי המ ר טוב, ונ אותו ייצל
למםה, (משלי יב) ר שש מנ ה אה ל זל ענ טוב. וש ר הנ ייצל י הנ ני פש ע לי נה כש ע ני רה ר הה אותו ייצל תו, של ם אי לי יו ינשש בה ז אויש ר טוב, אה ייצל
יו בה ם אויש ז גנ ה, אה תורה וות הנ צש מי בש ך  ם הולי דה אה של ז כש אה ע. וש רה ר הה ה ייצל ד לו? זל בל על ה וש ה זל ד לו. מנ בל על ה וש לל קש טוב ני

דו. צי א מי בה ה של ע ומנ רה ר הה ה ייצל תו, זל ם אי לי ינשש
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ה] ה [זל זל תו. וש ים אי לי יו ינשש בה ן אויש ל כי מו, ענ שש לי יו  יו הה כה רה ל דש כה וש "ה  בה קה ח בנ טנ עמקםב בה ינ שום של ה, מי אי םא רש ב
ן ל אותה ענ לו  ה  הודה וש עמקםב  ינ ם  עי ים  לי שש הי של שום  ומי עמקםב.  ינ ם  עי ים  לי שש הי ו, של שה עי ל  של ק  חםזל הנ וש כםחנ  הנ סמא"ל, 
ה לו י הודה רי המ ך, של ר לה של ך אמ י לש הי י יש חי ב אה י רה תוב ילש לי כה ו, של שה ה לו עי ז הודה ו. [אה שה מו עי ים עי לי שש י הי זנ כות, אמ רה בש הנ
מו ים עי לי שש םא הי יו, ל לה ה עה נה מנ תש ני ה של נל מג מש ם אותו הנ עמקםב עי ים ינ לי שש םא הי ל ד של ענ ב] וש רל חל לו בנ כות של רה בש ן הנ ל אותה ענ

ה. לה עש ל מנ כםחנ של לוי בנ ה תה טה ל מנ כםחנ של קום הנ ל מה כה ך, בש שום כה ו. מי שה עי

יות הש יך לי רי יהה צה פוא? הה י אי ה מי ה זל פוא - מנ י אי פוא. מי י אי ר מי םאמל י אםד ונ ד מש ה ענ דםלה ה גש דה רה ק חמ חה צש ד יי רנ ילחל ונ
י הוא פוא, מי י אי ר מי מנ ן אה ל כי ענ עמקםב, וש ת ינ ק אל חה צש ך יי רנ בי של ה כש ינה כי שש ה הנ דה מש ם עה שה פוא - של י אי א מי לה ה! אל י הוא זל מי
הוא רוך  בה דוש  קה ה הנ ני הי ילה! של הש יי רוך  ם בה אי גנ דנ ונ י אותו?  תי כש רנ בי כות של רה בש ן הנ ל אותה ה ענ אן ומודל ד כה עומי של

כות. רה בש ן הנ אותה ים לש כי סש הי

ף ל יוסי ש של נל עם עמקםב בה ש ינ ננ על יו, נל בי ק אה חה צש ת יי עמקםב אל יד ינ רי חל הל ה של דה רה חמ ה הנ שום אותה ר, מי מנ ה אה הודה י יש בי רנ
יפםה תוב אי כה עמקםב, של ש ינ ננ על יפםה נל אי פוא - בש י אי ר מי מנ ק אה חה צש אנו. יי צה םאת מה רו לו ז מש אה ה של עה שה זו בש ה כה דה רה ד חמ רנ חה של
כות, רה בש ן הנ אותה ל יהדו בש ים ענ כי סש רוך הוא הי דוש בה קה הנ ב של ל גנ ף ענ אנ עמקםב. וש ש ינ ננ על נל ד, וש בנ אל ף נל ם יוסי שה ים, וש ם רםעי הי

ש. נל עם ל אותו הה ש כה ננ על נל נו וש מל ד מי בנ אל ם נל שה ים, ומי ם רםעי יפםה הי תוב אי כה יפםה, של אי ש בש ננ על הוא נל

ה דםלה גש ש הנ אי ת הה אל ם (דברים יח) וש תוב שה כה ה, וש דםלה אן גש תוב כה ה? כה דםלה ה גש ה זל ה. מנ דםלה ה גש דה רה ק חמ חה צש ד יי רנ ילחל ונ
ה ני הי ם (בראשית א) וש תוב שה כה אםד, וש אן מש תוב כה אםד? כה ד מש ה ענ ה זל אםד - מנ ד מש נםם. ענ יהי מו גי ס עי ננ כש ני גו'. של םאת וש ז הנ

פוא. י אי ר מי מנ ז אה ת. אה ול מה ך הנ אנ לש ה מנ אםד. זל טוב מש

ו שה יא עי הוצי ה וש כה בה עות של מה ן דש שו אותה עות עה ה רה מה יהיא, כנ י חי בי ר רנ מנ גו'. אה יו וש בי י אה רי בש ת די ו אל שה עי מםענ  שש כי
י כי רוהו] המ אמ עמקםב. [ובי מו ינ א שש רה י קה כי ר. המ יו יותי בי ר אה בנ יב דש שי חש יהה מנ הה שום של נו, מי מל ך מי רי בה תש יי י של די יו כש בי י אה ני פש לי
א רה קש י ני כי תוב המ םא כה לון. ל יל קה בי שש ל רםק בי ת קול של ענ מה שש יא הנ א לו. הוצי רה קה מו אותו של א שש רה - קה מו  א שש רה קה

מו. א שש רה א קה לה מו, אל שש

יהה ד הה חה ר אל בה א דה לה יות! אל הש יך לי רי יהה צה ם הה יי עממנ י פנ ני בי קש עש ינ א] ונ לה ה? [אל ה הוא זל ה - מנ ם. זל יי עממנ ה פנ י זל ני בי קש עש ינ ונ
ה זל נו  בש ה שנ תה י ענ ן (בראשית מג) כי כי מו  ם. כש יי עממנ פנ הו  י. זל תי כה רש ת בי רל חל ם אנ ענ פנ יר לו  זי חל י, הל תי כםרה ם - בש יי עממנ פנ
נו נו. אה נו - בםשש בש ם. שנ דה י אותו אה ני פש ה לי בושה ילה בש הש םא ני ל י לו, וש תי רש זנ חל ה הל ני הי ד של חה ם. אל יי עממנ ד פנ חה ר אל בה ם. דה יי עממה פנ

נו. רש זנ חל ר הל בה נו, וכש מל ה מי בושה בש

ה רה עה שש ר בי של תוב אמ כה שוהה של רש יוב - אוייב. ופי ר אי זנ ך. חה אוייב לה י לש ני בי שש חש תנ יוב, (איוב יג) וש ר אי מנ ה אה מו זל כש
ה תה ה ענ ני הי ח, וש קנ י לה תי כםרה אן בש כה יך? וש נל פה ה לש רה בש ה עה רה עה סש א רוחנ  מה ם, של ל עולה בונו של יו: רי נה פה ר לש מנ גו'. אה י וש ני שופי יש

י. תי כה רש ל בי טנ נה ר וש בה דה ר הנ זנ חה

ה יך. מה לל ים עה כי ינסש י של ד פםה מי ין עומי פוא - אי ך אי י. ולש ני ה בש עלשל ה אל פוא מה ך אי גו', ולש ך וש יו לה תי מש יר שנ בי ן גש הי
פםך שש ך לי אוי לש ך רה י כה רי המ ילה, של חש ך תי בש רש ל חנ ענ ר וש מנ אה תו וש גה רש דנ ל בש כי תנ סש הי ה, וש זל ם הנ עולה ך אותו בה רנ ז בי י. אה ני ה בש עלשל אל

י. ני ה בש עלשל ה אל ר מה מנ ן אה ל כי ענ בות, וש רה עמשות קש לנ ים וש מי דה

ה פוא מה ך אי ר לו, ולש מנ א אה לה י? אל ני ה בש מה ה, לה ת זל ר אל מנ אה ן של יוה ה - כי עלשל ה אל פוא מה ך אי ר, ולש מנ ר אה זה עה לש י אל בי רנ
י ני אי. אמ דנ ונ י  ני י, בש ני א בש לה ה. אל מה לי שש ך  רל דל בש יך  חי ת אה אל ך, וש ה אותש י רואל ני ם אמ דה ב ובש רל חל ין ובש די ה בש תה אנ ה של עלשל אל
ד בנ םא עה י ל רי המ יים, של קנ תש םא הי ן ל יי דנ עמ עמבםד. ונ יך תנ חי ת אה אל ילה וש חש ך תי בש רש ל חנ ענ ן וש ל כי ענ י, וש ני ה בש תה אנ שום של ך מי י לש תי מש רנ גה
שום ים, מי מי עה פש ה  מה כנ י  דוני אמ א לו  רה קה וש ר  זנ חה הוא  וש ו,  שה כש ענ ה אותו  צה רה םא  ל עמקםב  ינ של שום  עמקםב, מי ינ ת  ו אל שה עי

נו. רש מנ אה מו של ים, כש יהמי סוף הנ ה אותו לש עללה הל חוק וש רה מי ל לש כי תנ סש הי של

ך יהה הולי הה ן של קי זה הנ י  יוסי י  בי רנ ת  אל או  רה ים  כי ם הולש עודה בש ך.  רל דל בנ ים  כי הולש יו  הה י  יוסי י  בי רנ וש יהיא  חי י  בי רנ
ר מנ כו. אה לש ינו. הה ני פה ת לש נל קל תג ך מש רל דל ו הנ שה כש רו, ענ מש ם, אה יהל לי יענ אמ גי הי ן של יוה ם. כי יהל לי יענ אמ גי הי ד של בו ענ ם. יהשש יהל רי חמ אנ
ה. שונה ל לש ד ענ סל ת חל תורנ ה וש מה כש חה ה בש חה תש יהה פה ר, (משלי לא) פי מנ אה י וש י יוסי בי ח רנ תנ ה'. פה עמשות לנ ת לנ יהיא, עי י חי בי רנ
ה תורה שון הנ ם לש הי ל, של אי רה שש ם יי הי לו  - אי ה  שונה ל לש ד ענ סל ת חל תורנ ל. וש אי רה שש ת יי סל נל כש ה - זו  מה כש חה ה בש חה תש פה יהה  פי

ילות. לי ים וש ה יהמי ים בה רי בש דנ מש של

ת א אל רה בו בה ם, של הה רה בש ה אנ ה - זל שונה ל לש ד ענ סל ת חל תורנ . וש שוהה רש ית, ופי אשי רי ל בש ה - זו ב' של מה כש חה ה בש חה תש יהה פה פי
ת יתה אל אי רה ר וש מנ אל נל מו של ה, כש ד זל צנ ה מי תומה ה. סש ד זל צנ ה מי תוחה ה, ופש ד זל צנ ה מי תומה יד. ב' סש מי ר תה בי דנ ם ובו מש עולה הה
יא הי ה, וש לה עש מנ לש ל מי בי קנ י לש די ה כש ד זל צנ ה מי תוחה ה, ופש לה עש י מנ פי לנ יהה כש נל ר] פה די הנ יר [לש אי הה י לש די ה כש ד זל צנ ה מי תוחה י. פש חםרה אמ
ה מה כש חה ה, בש מה כש חה ה בש חה תש פה יהה  ך. פי ר כה חנ את אנ לי מנ תש ה ומי תורה הנ םאש  ר ת בש דל עומל ך  שום כה ל. ומי בי קנ ה לש רה דש סנ כש אנ
ר, אומי ר וש פי סנ מש ך  ר כה חנ י אנ רי המ - של ה  שונה ל לש ד ענ סל ת חל תורנ גומו. וש רש תנ ים, כש להי א אל רה ית בה אשי רי תוב בש כה אי, של דנ ונ

י אור. הי יש י אור ונ הי ים יש להי ר אל םאמל י ונ

ה לולה לויהה, כש ה וגש תומה יא סש הי ה, וש כםל בה הנ דוש של קה ם הנ שי ל הנ ה] של אשונה רי ה - זו ה' [הה מה כש חה ה בש חה תש פה יהה  פי
ל, לה ת כש ענ ין נודנ אי ה של תומה יא סש הי שום של ה - מי מה כש חה ה בש חה תש פה יהה  ה. פי טה ה ומנ לה עש ל מנ סוד של ה, הנ טה ה ומנ לה עש מנ מי
יא הי ה, וש ה בה קה בש דש ני ה של מה כש חה ט בנ שי פנ תש הי ה לש ילה חי תש מנ של ה. וכש רה תה סש ם ני יי מנ שה עוף הנ י ומי ל חה י כה יני עי ה מי מה לש על נל תוב וש כה של

ד. סל ת חל יא תורנ הי ה קול, של יאה יא] מוצי הי ה, [וש תוכה בש
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ה - שונה ל לש ד ענ סל ת חל תורנ ה. וש מה כש חה לוי בנ בור תה די הנ בור, וש יא די הי ה של רונה חמ אנ "א הה ה - זו הי מה כש חה ה בש חה תש יהה פה פי
חםז אל לל ר וש בה דה יג הנ הי נש הנ ה, לש שונה ל לש הוא ענ עמקםב, של ה ינ ד - זל סל ת חל תורנ יגו. וש הי נש הנ בור לש די ל הנ ד ענ עומי קול של ה הנ זל

. רוהה אמ י קול, ובי לי בור בש ין די י אי רי המ אותו, של

ה - מה כש י חה ני א. אמ צה מש מות אל זי ת מש ענ דנ ה וש מה רש י עה תי נש כנ ה שה מה כש י חה ני ר, (משלי ח) אמ מנ אה יו וש רה חמ יהיא אנ י חי בי ח רנ תנ פה
ת ענ ה לו דנ תה יש הה ק, של חה צש ה יי א - זל צה מש מות אל זי ת מש ענ דנ ם. וש כה הוא חה עמקםב של ה ינ ה - זל מה רש י עה תי נש כנ ל. שה אי רה שש ת יי סל נל זו כש
א, צה מש אל מות  זי מש ת  ענ דנ וש  - ה  מה רש עה הוא  של עמקםב,  ינ ם  עי ה  פה תש תנ שש הי ה  מה כש חה של שום  ומי ו.  שה עי ת  אל ך  רי בה לש מות  זי מש

ים. מי י עולה מי עולש ם ולש עולה יו לש נה בה מו בו ובש יש קנ תש הי כות, וש רה בש ל הנ יו כה לה רו עה שה יו, וש בי אה עמקםב מי ך ינ רי בה תש הי של

ם ענ ץ וש רל אה ד בה חה ל גוי אל אי רה שש יו יי הש ז יי אה , של יחנ שי מה ך הנ לל ן מל מנ זש מו לי יש קנ תש ן יי כגלה ה, וש זל ם הנ עולה מו בה יש קנ תש ן הי הל מי
תוב כה ה, של טה מנ ה ולש לה עש מנ לש טו  לש שש יי וש ץ.  רל אה ד בה חה גוי אל ם לש י אםתה יתי שי עה וש תוב  כה של הו  רוך-הוא. זל דוש-בה קה ד לנ חה אל
לו ל אי ם של יהל ימי ובי תוב (שם ב)  כה , של יחנ שי מה הנ ך  לל ה מל זל א.  ם בה דה ן אה בל ם כש יי מנ שה י הנ ני נש ענ ם  ה עי ני הי וש ז)  (דניאל 
ל טנ םא נה ל םא, וש ב יד לה תי אותו עה יו לש כותה רש רו בי בש ענ ינ עמקםב של ה ינ צה ן רה ל כי ענ כות. וש לש ם מנ יי מנ שה י הנ להי יד אל עממי ים ינ כי לה מש הנ

ר. תנ לש אנ ם לש אותה

גו'. ל וש אי רה שש ת יי חנ ל תי אנ ם ה' וש אג עמקםב נש י ינ די בש א ענ ירה ל תי ה אנ תה אנ ר, (ירמיה ל) וש מנ אה יו וש רה חמ א אנ יסה י יי בי ח רנ תנ פה
מו צש ענ ל בש כי תנ סש כות, הי רה בש ן הנ ם אותה יו עי בי י אה ני פש לי עמקםב מי ינ א  יהצה יא של הי ה הנ עה שה ל בנ בה רוהו. אמ אמ ה בי זל סוק הנ פה הנ
א קול יהצה ד.  א ופוחי יהרי יהה  הה וש ים.  יהמי הנ ך  אםרל ך, לש ר כה חנ אנ לש ן  ירה עמבי הנ לש ה  י רוצל ני אמ לו  לה כות הנ רה בש ה הנ ני ר: הי מנ אה וש
יעמך י מושי ני נש י הי ה. כי זל ם הנ עולה ך בה זםב אותש על םא אל י. ל ני ך אה תש י אי ם ה' כי אג עמקםב נש י ינ די בש א ענ ירה ל תי ה אנ תה אנ ר: וש מנ אה וש

כות. רה בש ן הנ ת אותה ן, אל יר אותה עמבי ה מנ תה אנ ן של מנ זש אותו הנ חוק, לש רה מי

ם יא אותה י אוצי ני יך, אמ נל בה דו בש בש עש תנ שש יי יו וש כותה רש ו בי שה ל עי ו נוטי שה כש ענ ב של ל גנ ף ענ אנ יהם, של בש ץ שי רל אל עמך מי רש ת זנ אל וש
ב שה עמקםב]. וש ם ינ יא עי הי ה [של ינה כי שש עמקםב - זו הנ ב ינ שה כות. וש רה בש ן הנ אותה עמקםב, לש ב ינ שה דו בו. וש בש עש תנ שש יך יי נל ז בה יו, אה יהדה מי
יו הה ם  הי של דום.  אל ומי ן,  וה יה ומי י,  דנ ומה ל,  בל בה מי כגיות:  לש מנ ן  אותה מי  , רוהה אמ בי של מו  כש ן,  ננ אמ שנ וש ט  קנ שה וש אי.  דנ ונ עמקםב  ינ

ים. מי י עולה מי עולש ם ולש עולה יד - לש רי חמ ין מנ אי ל. וש אי רה שש יי דו בש בש עש תנ שש הי של

סוד יהה בש כםל הה ץ, הנ רל אה רוך הוא בה דוש בה קה ה הנ עושל ה של ל מנ אי כה דנ י, ונ י יוסי בי ר רנ מנ ים אה כי ם הולש עודה כו. בש לש הה
ת סודות הוא אל ה הנ עמשל מנ הנ דו מי מש לש יי י של די ם כש דה אה י הה ני בש ה לי יונה לש על ה הה מה כש חה ת הנ אות אל רש הנ י לש די כםל כש הנ ה, וש מה כש חה הנ
רוך הוא, דוש בה קה י הנ כי רש ם דנ ה הי תורה י הנ כי רש דנ שום של ה, מי תורה י הנ כי רש יו דנ עמשה ל מנ כה אוי, וש רה ם כה כםל הי הנ ה, וש מה כש חה הנ

ה. יונה לש ה על מה כש ל חה סודות של ים וש ילי בי ים ושש כי רה ה דש מה ין בו כנ אי ן של טה ר קה בה ין דה אי וש

ה יונה לש על ה הה מה כש חה סוד הנ סוקות בש כות פש לה אות המ לש מי ר שש יהה אומי אי הה כנ ן זנ ן בל נה י יוחה בי י רנ רי המ ה, של אי םא רש ב
י די מו, כש יהה עי הה ר של זל יעל לי י אל בי רנ א לש לה ם אל ה אותה לה םא גי ל ב, וש הה י זה ת מי ד בנ רי טש ת מנ ל בנ אי בש יטנ הי תו מש שש ם אי שי סוק וש פה בש
ת תורנ ה וש מה כש יא חה ר, הי בה דה ר וש בה ל דה כה ה, ובש תורה הוא בנ ה, של עמשל ה ומנ עמשל ל מנ כה ם בש ים הי יוני לש ה סודות על מה כנ ת של ענ דנ לה
ה יטה בי אנ י וש יננ ל עי ר גנ מנ אל נל מו של אות, כש לה פש ה ני נה מל אות מי רש הנ ים לש דושי ים קש רי בה ם דש ה הי תורה י הנ רי בש ך די שום כה ת. מי מל אל

ך. תל תורה אות מי לה פש ני

ה תה פנ תש הי א, וש מה ה זגהמ יל בה טי הי ה וש שה אי ב לה רנ קה תו, של שש ת אי אל ם וש דה ת אה הוא אל ש הנ חה נה ם הנ קי עי ה של עה שה ה, בש אי םא רש ב
ע רנ פה הי ם לש עולה ד הה מנ עה וש ם,  עולה ל הה כה ת לש ול ם מה רנ גה וש ה,  מה דה אמ הה ילו  בי שש ה בי לה לש קנ תש הי וש ם,  עולה א הה מה טש ני ז  ם, אה דה אה בו 
ל עו של רש ל זנ ים ענ מי עולה לט לש שש םא יי ל ש של חה נה יענ אותו הנ ני כש הי ם, וש דה ל אה ר] ענ פי כי ה [וש פה כה ים וש יי חנ ץ הנ א עי בה ד של נו, ענ מל מי

ינעמקםב.

ן ל כי ענ ר, וש מנ אל נל של מו  ד, כש בל על לש ך  פי הנ תש הי וש ש  חה נה הנ ע אותו  נה כש יהה ני יר, הה עי אל שה רה שש יי יבו  רי קש הי ן של מנ זש י בי רי המ של
ה תה יש הה ה של גה רש דנ יל הנ בי שש ד בי חה אל וש יר,  עי הוא שה ו, של שה ת עי אל יענ  ני כש הנ ד לש חה ים. אל ירי עי י שש ני יו שש בי אה עמקםב לש ינ יב  רי קש הי

ר. אי בה תש ני ק בו וש בנ דש ני ו וש שה עי לויהה בש תש

ת אותו ימו אל כי ינחש וש מו  קש ענ ינ ם, וש דה מו אה ם כש דה ן אה ה, ובל וה מו חנ ה כש שה םא אי ב תה ד של ם ענ עולה ד הה מנ עה ך  שום כה ומי
ר. אי בה תש כםל ני הנ יו, וש לה ב עה רוכי אותו של ע וש רה ש הה חה נה הנ

ם - יש תה ים. אי לי ב אםהה ם יםשי יש תה עמקםב אי ינ ר וש מנ אל י נל רי המ ה, ונ דל יש שה ד אי יי ענ צנ יש יםדי ו אי שה י עי הי יש ר, ונ מנ אה ח וש תנ פה
ים, די דה צש י הנ ני ת שש ז אל אוחי ים, של לי ב אםהה הוא יםשי שום של ם? מי ה הוא תה מה ים - לה לי ב אםהה גומו. יםשי רש תנ ם, כש לי ר שה בל גל
ד סה חנ תש יד תי סי ם חה תוב עי כה ר, של מנ אל נל מו של ו, כש שה ל עי א אל ק בה חה צש ל יי דו של צי עמקםב בש ן ינ ל כי ענ ק. וש חה צש ת יי אל ם וש הה רה בש ת אנ אל
שום ק, ומי חה צש יי ם וש הה רה בש ל אנ יוענ של ם סי א, עי ה הוא בה לה עש מנ לש יוענ של ם סי כות - עי רה ם בש א עי בה של ל. וכש תה פנ תש ש תי קי ם עי עי וש

ר. אי בה תש ני מו של ה, כש מה כש חה יהה בש ה הה ך זל כה

ח אותו צנ עמקםב ני ינ עמקםב, וש ת ינ יו אל לה ל עה בי קי ו, וש שה ל עי של תו  גה רש ל סמא"ל, דנ ר אל עורי תש עמקםב הי ינ של ה, כש אי םא רש ב
ח צנ ד, ני חה כםל אל הנ ב של ל גנ ף ענ אנ יר. וש עי שה הנ ק מי ח, רנ םא נגצנ ל יות, וש מומי קש ענ ה וש מה כש חה ש בש חה נה ת הנ ח אל צנ ים - ני די דה ה צש מה כנ בש
םא י ל א כי ינרש ר. ונ חנ שה ד עמלות הנ מו ענ יש עי ק אי בי ייאה תוב ונ כה הו של ח אותו. זל צנ ני ר וש חי חון אנ צה ני ת סמא"ל בש ן אל מו כי כש

יהכםל לו.

יהה ה הה לה יש לנ הנ אותו  וש ם,  עולה ן הה מי ירו  עמבי הנ ה לש צה רה וש א  הוא בה עמקםב, של ינ ל  של כותו  ה זש תה יש ה הה מה ה כנ אי םא רש ב
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י ידי חי ם יש דה א אה ל ייצי ינו, אנ ני שה מו. של ר עי חי הו אנ ישל יהה מי םא הה ל דו, של בנ ר לש אנ שש עמקםב ני ינ ה, וש נה בה לש ה בו הנ אה רש בש ני ה של לה יש לנ הנ
אותו ר. וש סי אםרם"ת חה י מש הי תוב יש כה ה, של רה סי ה חמ נה בה לש י הנ רי המ אורות, של מש הנ בו  או  רש בש ני ה של לה יש לנ ן בש כי ל של כה ה, וש לה יש לנ בנ
ג רי טש קי א סמא"ל וש ז בה אה ט, וש שולי ר וש בי גנ תש ע מי רה ש הה חה נה ה, הנ רונה סש חל ה בש נה בה לש ר הנ של אמ כנ שום של דו, מי בנ ר לש אנ שש ה ני לה יש לנ הנ

ם. עולה ן הה ידו מי בי אמ הנ ה לש צה רה יו, וש לה עה

א עמקםב. בה ינ ל  של קו  זש חה יו  ם הה הי ם, של הה רה בש ל אנ ד של צנ ק ובנ חה צש ל יי ד של צנ ים, בנ די דה צש ל הנ כה ק בש זה יהה חה עמקםב הה ינ וש
ין די ק בנ זה ק חה חה צש ת יי ה אל אה םאל, רה מ שש א לי ד. בה סל חל ל הנ ין של יהמי ד הנ צנ יום, בש ק הנ חםזל ק בש זה ם חה הה רה בש ת אנ ה אל אה רה ין, וש יהמי לש
י, זנ אן. אמ כה ד מי חה אל אן וש כה ד מי חה ים אותו אל יפי קי מנ לו של לה ים הנ די דה צש י הנ ני שש ק מי זה עמקםב חה ת ינ ה אל אה גוף, רה א לנ ה. בה של קה הנ
ך ף ילרל ע כנ קנ תי י, ונ זנ גוף. אמ ל הנ ד של חה מוד אל הוא ענ גוף, וש חוץ לנ קום מי הוא מה כו, של רי ף יש כנ ע בש גנ יי םא יהכםל לו ונ י ל א כי ינרש ונ

גו'. מו וש קו עי בש אה הי עמקםב בש ינ

יענ גי הי י, של ני חי לש ר שנ מנ ז אה ל סמא"ל, אה ש כםחו של לנ חל נל עמקםב, וש ר ינ בי גנ תש ה, הי לה יש לנ ר הנ בנ עה ר וש בםקל ר הנ עורי תש הי ן של יוה כי
תוב כה ת, של רל חל ה אנ כה רה יף לו בש הוסי כות, וש רה בש ן הנ ל אותה ה לו ענ הודה ת, וש כל לל ה לה צה רה ר. וש בםקל ת הנ ירנ ת שי ר אל ן לומנ מנ זש הנ

ם. ך אםתו שה רל בה יש ונ

ן ל אותה כה ת  אל יחנ  וי רש הי וש מות,  קש ענ תש הי ה  אותה בש יו  בי אה ל  ת של חנ אנ עמקםב:  ינ ך  רי בה תש כות הי רה בש ה  מה כנ ה  אי רש םא  ב
ת ים אל להי ך אל רל בה יש תוב ונ כה ן, של בה לה א מי יהה בה הה של רוך הוא כש דוש בה קה ך אותו הנ רנ בי ה, של ינה כי שש ל הנ ת של חנ אנ כות. וש רה בש הנ
ך לנ הה של יו כש בי ך אותו אה רנ בי ת של רל חל ה אנ כה רה ת בש חנ אנ ו. וש שה ל עי ה של נל מג מש הוא, הנ ך הנ אה לש מנ ך אותו הנ רנ בי ת של חנ אנ עמקםב. וש ינ

גו'. ך וש ך אםתש רי בה י יש דנ ל שנ אי תוב וש כה ם, של רה ן אמ דנ פנ לש

ת? עי כה ש  מי תנ שש ם אל הל ה מי כה רה בש יזו  אי ר, בש מנ לו, אה לה כות הנ רה בש ל הנ כה בש מו  צש ת ענ עמקםב אל ה ינ אה רה הוא של ן הנ מנ זש בנ
ה, קה זה יא חמ הי ב של ל גנ ף ענ אנ יו. וש בי ך אותו אה רנ בי ה, של רונה חמ אנ יא? זו הה י הי ן, ומי הל בה ה של שה לה חנ ש בנ מי תנ שש ת אל עי ר, כה מנ אה

ה. אשונה רי ה כה זל ם הנ עולה טון הה לש שי ה בש קה זה ה חמ ינה ר, אי מנ אה

י ננ בה י ולש ך לי רי טה צש אל ן של מנ זש רות לי חי אמ ן הה ל אותה ת כה יר אל עמבי אנ ה, וש ש בה מי תנ שש אל ת זו וש ו אל שה כש טםל ענ עמקםב, אל ר ינ מנ אה
י ם ה' כי שי י בש בוני בה ם סש ל גויי תוב כה כה ם, של עולה ן הה י מי ננ ת בה יד אל בי אמ הנ ים לש מי ענ ל הה סו כה נש כנ תש יי ן של מנ זש י? בי תנ י, מה רנ חמ אנ
ן ת - אותה חנ רו. אנ אמ שש ני ה של לשה י שש פי לנ ה, כש לשה אן שש ה כה ני גו'. הי ים וש בםרי דש י כי בוני גו'. סנ י וש בוני בה ם סש י גנ בוני ם. סנ ילנ מי אמ
כות רה בש ן הנ לש - אותה רוך הוא. שה דוש בה קה ך אותו הנ רנ בי כות של רה ן בש ם - אותה יי תנ יו. שש בי ל אה אשונות של רי כות הה רה בש הנ

הוא. ך הנ אה לש מנ ך אותו הנ רנ בי של

ת עי כה ם, וש שה ן לש יר אותה עמבי אנ ם, וש עולה ל הה ל כה ים של מי ענ ל הה כה ים וש כי לה מש ל הנ ן, אל יך אותה רי ם צה שה עמקםב, לש ר ינ מנ אה
בות, רה קש ם בנ חי לה הי בות לש רה י קש מי י לוחמ לי עמ ה בנ מה ים, כנ קי זה יונות חמ גש ה לי מה יו לו כנ הה ך של לל מל ה. לש זל י בה י לי ו דנ שה י עי פי לנ כש
י ני בש ר,  מנ אה  . חנ ד רוצי חה אל ד  ל שודי ענ ע  מנ ם שה יי תנ ינש בי בות.  רה קש ם  הל ם בה חי לה הי לש ים  קי זה חמ ים  כי לה מש י  פי לנ כש ים  ני זגמה מש של
י אותו פי לנ ר, כש מנ לו? אה א אי לה ם אל שה לש חנ  ך שולי ינש ך אי לש יונות של גש לי ל הנ כה רו לו, מי מש ם. אה שה לש כו  לש יי לו  לה ים הנ רי עה שש הנ
ב רה קש יום הנ ים. בש קי זה חמ ים הנ כי לה מש ם הנ אותה ם לש יר אותה עמבי ב אנ רה קש י הנ לי עמ י ובנ יונותנ גש ל לי י כה רי המ לו, של אי י בש ד דנ שודי הנ

יו. הש י, יי כו לי רש טה צש יי של כש

ל י כה פי לנ י כש ננ בה לש כו  רש יגצש הוא של ן הנ מנ זש ל לנ בה לו. אמ לה כות הנ רה בש ת בנ עי י כה י לי ו, דנ שה י עי פי לנ ר כש מנ עמקםב אה ינ ך  ף כה אנ
ל כה כות מי רה בש ן הנ אותה רו  עורש תש יי ן,  מנ זש הנ אותו  יענ  גי ינ של ם. כש ה אותה עמלל ם, אנ עולה ל הה ל כה ים של יטי לי שנ הנ וש ים  כי לה מש הנ
ר אה ל שש ל כה ענ זו  הנ כות  לש מנ קום הנ ה תה אה לש הה וה הוא  יום הנ הנ ומי אוי.  רה כה יומו  קי ל  ענ ם  עולה יים הה קנ תש יי וש ים,  די דה צש הנ
ם. עולה קום לש יא תה הי כגיות וש לש מנ הנ לו  ל אי ה כה לל כנ ת ותש תי כנ תוב (דניאל ב) תש כה , של רוהה אמ בי של מו  ת, כש רל חל כות אנ לש מנ
זו? זו ן הנ בל אל י הה ל. מי אי רה שש ן יי בל ה אל ם רםעל שה ר מי מנ אל נל מו של ם, כש יי דנ יה םא בנ ל ר וש הה ן הה ת מי רל זל גש ני יא של הי ן הנ בל אל נו הה יש הנ וש

גו'. ה וש בה צי י מנ תי מש ר שנ של םאת אמ ז ן הנ בל אל הה ר וש מנ אל נל מו של ל, כש אי רה שש ת יי סל נל כש

תוב כה רו. וש אמ שש ני רות של חי אמ כות הה רה בש לו הנ עמקםב - אי ר ינ אה ר יהשוב שש אה אן, (ישעיה י) שש כה ר, מי מנ יהיא אה י חי בי רנ
עמקםב] ית ינ רי אי יהה שש הה תוב וש רות. כה חי כות אמ רה לו בש ים. [אי בי ים רנ מי ב ענ רל קל ם בש גויי עמקםב בנ ית ינ רי אי יהה שש הה (מיכה ה) וש

ת ה'. אי ל מי טנ גו' כש ית וש רי אי יהה שש הה תוב וש כה ו. וש שה עי ק בש םא רנ ל ם, וש ם כגלה גויי בנ

ם עולה ם בה דה יהה אה םא הה ל ו, של שה ה עי ן זל יו. בי נה דם ד אמ בל על וש ב  ד אה בי כנ יש ן  ר, (מלאכי א) בי מנ אה וש א  יסה יי י  בי ח רנ תנ פה
ה. זל ם הנ עולה יט אותו בה לי שש ד אותו הי בי כי בוד של כה אותו הנ יו, וש בי ת אה ד אל בי ו כי שה עי מו של יו כש בי ת אה ד אל בי כנ יש של

ה מה כנ וש ר  ה עםשל מה כנ ן בש רה חה א לש יהה בה הה ם של דה י אה רי המ . של רוהה אמ ם, ובי הה רה בש ד אנ בל ר על זל יעל לי ה אל יו - זל נה דם ד אמ בל על וש
א בה ר של חי יש אנ ם או אי הה רה בש ל אנ בו של הוא אוהמ ן של בה לה ל וש תואי בש ר לי מנ םא אה ל ים, של עוני ים טש לי מנ רות וגש אוצה נות וש תה מנ
י ני דם אמ ך  ר כה חנ אנ י, וש נםכי ם אה הה רה בש ד אנ בל ר על םאמנ י תוב? ונ ה כה מנ רו  בה ת דש ר אל בי דנ ם יש רל א טל לה ם, אל הה רה בש ל אנ יוס של ם פי עי

ים. מי עה ה פש מה כנ יך לו לש רי אל ד הל סל חל אותו הנ בוד וש כה ם, אותו הנ הה רה בש ת אנ ד אל בי כנ יש י של די י, כש ני דם אמ

ן אותה ה, וש זל ם הנ עולה לט בה שש יי של לו  לה ים הנ מי עה פש ל הנ כה לו  יך  רי אל יו הל בי ת אה ד אל בי כי הוא של בוד הנ כה ו, הנ שה עי ך  כה
תוב כה עות, של מה דש יהה ובי כי בש רוך-הוא בי דוש-בה קה ל לנ אי רה שש יי יהשובו  ד של ענ בודו  עש שי ל לש אי רה שש ת יי אל ידו  עות הורי מה דש הנ
ה' ה לנ תה יש הה ו וש שה ר עי ת הנ פםט אל שש יון לי ר צי הנ ים בש יעי לו מושי עה תוב (עובדיה א) וש ז כה אה גו', וש י יהבםאו וש כי בש (ירמיה לא) בי

ן. מי אה ן וש מי ם אה עולה רוך ה' לש ה. בה לוכה מש הנ
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עמקםב א ינ ייצי ת ונ שנ רה פה

ל אל ש וש מל שה א הנ ש ובה מל של ח הנ רנ זה ר, (קהלת א) וש מנ אה ח וש תנ יהיא פה י חי בי ה. רנ נה רה ך חה לל יי ע ונ בנ ר שה אי בש עמקםב מי א ינ ייצי ונ
א ע. ובה בנ ר של אי בש יהה בי הה של עמקםב כש ה ינ ש - זל מל של ח הנ רנ זה ל וש בה רוהו, אמ אמ ה בי זל סוק הנ פה ם. הנ חנ הוא שה ף זורי קומו שואי מש
קום מה ב בנ כנ שש יי תוב ונ כה , של חנ ף זורי קומו שואי ל מש אל ש. וש מל של א הנ י בה ם כי ן שה לל יה תוב ונ כה ן, של רה חה ך לש לנ הה של ש - כש מל שה הנ

הנהוא.

ל ך אל ר הולי מנ אל נל מו של ים, כש די דה י צש ני שש ם בי יו הי עותה סש ם, מנ עולה ל הה כה יר לש אי ש מי מל של הנ ב של ל גנ ף ענ ה, אנ אי םא ורש וב
ך הולי ח, וש רה זש מי ד הנ צנ ל יום מי א כה יוצי וש ענ  שופי שום] וש םאל. [ומי מ ה שש זל ין וש ה יהמי זל שום של פון, מי ל צה ב אל סובי רום וש דה
ד צנ א לש יוצי ס וש ני כנ תש ש מי מל של ז הנ אה ב, וש עמרה מנ ד הנ צנ פון לש צה ד הנ צנ פון, ומי צה ד הנ צנ ך לש ר כה חנ אנ ב], וש עמרה ל מנ רום [של דה ד הנ צנ לש

ה. נה רה ך חה לל יי תוב ונ כה ב, של עמרה מנ ך לנ הולי ע. וש בנ ר שה אי בש עמקםב מי א ינ ייצי תוב ונ כה ח, של רה זש מי א מי ב. יוצי עמרה מנ

ת, רל חל שות אנ רש לי ך  הולי ע, וש בנ ר שה אי בש עמקםב מי א ינ ייצי תוב ונ כה ל, של אי רה שש ץ יי רל ל אל לנ כש א מי ר, יוצי מנ עון אה מש י שי בי רנ
יון לש על ק הה עםמל הה ת מי לל נוטל ה של טה מי שש ע, זו הנ בנ ר שה אי בש עמקםב מי א ינ ייצי תוב ונ כה ח, של רה זש מי א מי ה. [יוצי נה רה ך חה לל יי תוב ונ כה של

ם. ז שה גל רם הה ין וש די הנ קום של מה ה, הנ נה רה ך חה לל יי תוב ונ כה ב, של עמרה מנ ת לנ כל הולל יר, וש אי מי אור של הה

יהה עמקםב הה ינ יון, וש לש על ק הה עםמל ן הה ד אור מי יהה יורי ה הה אשונה רי לות. בה גה ה בנ זל סוק הנ פה ת הנ ר אל אי בה י מש י יוסי בי רנ
ל כה ר בש אי בש הנ ה  ים אותה לי שש הי וש ם,  שה יר מי אי יהה מי הה ים, של רי שה רוהה  פה חמ ר של אי בש ע, הנ בנ ר של אי בש לי ך  הולי וש ל אותו  נוטי
ה הוא ף. ומנ רון אנ ר חמ לומנ ה, כש נה רה ך חה לל יי תוב ונ כה ה, של נה רה חה ך לש לנ הה זו וש ע הנ בנ ר של אי בש ע מי סנ לות נה גה י הנ ימי מות. ובי לי שש הנ

ת. רל חל שות אנ ל רש ץ של רל אה ה, הה עה רה ה הה גה רש דנ רוך הוא? הנ דוש בה קה ל הנ פו של רון אנ חמ

קום לו, מה א של סי כי ש, הנ מל של ל הנ קומו של א מש רה קש ה ני זל ב הנ עמרה מנ ב, הנ עמרה מנ ש לש מל של ך הנ הולי של יהיא, כש י חי בי ר רנ מנ אה
ל ת כה ל אל נוטי וש יו,  לה יר עה אי הה יו לש לה אי ך  הולי ם. של הוא שה חנ  ף זורי שואי קומו  ל מש תוב אל כה של הו  יו. זל לה ט עה שולי של

יו. לה ם אי ס אותה כוני אורות וש הה

ין, לי פי יחנ תש ני רוך הוא מי דוש בה קה נו, הנ דש מנ לה ין, [ס"א וש לי פי יחנ תש ני רוך הוא מי דוש בה קה הנ ינו של ני שה מו של נו כש יש הנ וש
זו - רוענ עג זש מו. ובי ת לה ש דה ינו אי ימי תוב מי כה ה, של תורה ינו - זו הנ מי ינו, יש ני שה זו. וש רוענ עג זש ינו ובי ימי ע ה' בי בנ שש תוב ני כה של
רות ני הנ וש אורות  ם הה ל אותה סוף כה בנ לש ת  פל ה אוסל נה בה לש הנ וש ב.  עמרה ד מנ צנ לש ף  סי אנ ומש עמקםב  ינ ל  טנ נה ם  כגלה וש ין.  לי פי תש לו  אי
ל ת כה ל אל נוטי שום של ין] מי לי פי יחנ תש ני רוך הוא מי דוש בה קה ינו הנ ני שה ה של זל ה, וש יר לה אי ה ומי ן לה הוא נותי עמקםב, של ל ינ נוטי של
מו םאש, כש ר בה ין של לי פי תש ם הנ הי ה, וש יונה לש על ם הה אי סוד הה יון וש לש על ב הה אה ל הה סוד של ם? הנ י הי ים, ומי יוני לש על ים הה רי תה כש הנ
רוך דוש בה קה הנ א [של צה מש ני םאל, וש מ שש הנ ין וש יהמי ל הנ ם, נוטי אי הה ב וש אה ל הה נוטי ר של חנ אנ םאש. וש ר ל בה דול נוטי ן גה ינו, כםהי ני שה של

כםל. ל הנ נוטי הוא] של

אן ף כה ת אנ לל ה, נוטל לה עש מנ ל לש אי רה שש ת יי סל נל ת כש כל של מש ני של כםל, וכש ל הנ ל נוטי אי רה שש ת יי רל אל פש ר, תי מנ ר אה זה עה לש י אל בי רנ
ל ים כה אי יוצש של מו  הוא. כש רוך  בה דוש  קה ל הנ ה של בה קי נש ם הנ ן עולנ כי וש הוא,  רוך  בה דוש  קה ל הנ ר של כה זה ם הנ כםל, עולנ הנ
ה ע זל בנ ר של אי בש ך  שום כה ה, ומי זל מו  ה כש י זל רי המ ה, של זל ם הנ עולה כםל הה ל הנ ם נוטי גנ ך  ה, כה זל ם הנ עולה ן הה אורות מי הה
יר אי ינו מי ה] אי זל [הנ ש  מל של הנ רוך-הוא] וש דוש-בה קה כםל לנ ה] [הנ זל מו  ה כש י זל רי המ ה. [של טה מי שש ע] זו הנ בנ ר [של אי ל, בש יובי הנ
ך לל יי ע ונ בנ ר שה אי בש עמקםב מי א ינ ייצי ך ונ שום כה ה] ומי טה מי שש יס תוך הנ ני כש אורות ומנ תוך הה ל לש הוא נוטי ל, [וש יובי ן הנ א מי לה אל

ה. טה מי שש יא הנ הי ב של עמרה מנ ה הנ ה, זל נה רה חה

ה, לה רש עה ת הה ננ ה - זו שש נה רה ך חה לל יי ה. ונ טה מי שש ת הנ ננ ב, שש עמרה מנ ה הנ ע - זל בנ ר שה אי בש עמקםב מי א ינ ייצי ר, ונ מנ עון אה מש י שי בי רנ
ר. אי בה תש ני מו של יו, כש חי אה חנ מי יהה בורי הה ת, של רל חל שות אנ רש ה לי שה דג קש שות הנ רש א מי יהצה שום של מי

א תה פש תוסל

םא ל, יהב כי שש הנ ם בש יי יננ עי י הה לי עמ ם, בנ כל ם בה כה י חה עו. מי מש בו שי רש ה, קי לה שה מש מל י הנ ירי חי יון, בש לש י על הובי ם, אמ עולה י הה ני בש
ת חנ אנ ת י', וש חנ ת א', אנ חנ יקות, אנ קי חמ ת הנ יקנ קי חמ ם בנ ק אותה קנ חה יות וש לש אותי ל שה טנ ן נה בה לה םאש הנ ר הה ה של עה שה ע. בש יידנ וש
םאש ר ן הה ן מי קנ תש צון, ני רה ינת הה לי ים, י' הוא עמ מוני טש ל הנ ל כה מון של כםל טה ל הנ יון של לש על םאש הה ר א' הה ק אי"ן - הה קנ חש נל ן', וש
טות, לוהמ של רות  קה יש ים  ני בה אמ בנ קו  קש חש נל של ד  ענ ים,  ילי בי שש ם  יי ננ ושש ים  לשי שש יא  הוצי וש א  יהצה ה.  טה מנ לש ד  יהרנ וש ה,  לה עש מנ לש
ר שה קש ני דוש  קה ם הנ שי הנ נו, וש קש תש ם ני הל ק, בה זה ר חה של ים. קל בי י אוהמ ני ה, שש בה קי ר ונש כה יא זה הי אות נו"ן, של ם הה עי רו  שש קש ני וש

מות. עולה נו הה קש תש ם], ני הל כםל [בה זון לנ מה א הנ צה מש ם ני הל ם, מי הל בה

ים ילי בי יא שש מוצי צון של רה יא הה הי ת, י' של חנ ה אנ בה קי ה נש פופה ם: נ' כש יי תנ ל שש ל של לה כש ה, הנ שוטה ה ן' פש קה קש חש ן נל ל כי ענ וש
ד יהרנ ד של ים. ענ בורי ים די רי יבה אי ין הה יל בי טי הי י רוחות, וש תי ין שש עמקםב בי ל ינ יענ של קי רה ת הה ה אל שה עה יות וש אותי ין הה ה בי כה הי
ר אי את בש רי קש זו ני ה הנ פופה כש נ' הנ ד. הנ רו ינחנ שש קש ך ני ר כה חנ רום, אנ דה פון וש ד, צה ה ינחנ רו אותה בש חי ה, וש פופה יא כש הי זו, של נ' הנ לנ
ה. עוד, נה רה חה ך  לל יי ע ונ בנ ר שה אי בש עמקםב מי א ינ ייצי ן ונ ל כי ענ םאן, וש צ י הנ רי דש ל על ת כה קות אל שש הנ עמקםב לש ינ את מי לי מנ תש ע ומי בנ של
ף ה', רון אנ ה, חמ טה מנ לש ר של אי בש יא הנ הי ה, של נה רה ת חה קות אל שש הנ ך לש ר כה חנ א אנ ה יוצי נה מל י מי רי המ ה, של לה עש מנ ע לש בנ ר של אי בש מי

ך. עד כאן התוספתא. תל לה חמ ננ ם בש או גויי ים בה להי ן אל ל כי ענ ים. וש להי ין, אל די ית הנ ין, בי ב ה', די רל חל

יהיא י חי בי קום? רנ מה י הנ קום. מי מה ע בנ גנ פש יי תוב? ונ ה כה ה, מנ שה דג קש שות הנ רש יא בי הי ל, של ית אי בי לש יענ  גי ר הי של אמ כנ וש
מו ש, כש מל שה א הנ י בה ם כי ן שה לל יה ונ ם].  הוא שה חנ  ף [זורי שואי קומו  ל מש אל וש תוב  כה נו, של רש מנ אה של קומו  מש הו  ר, זל מנ אה
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יר לו. אי הה י לש די א כש י הוא בה רי המ ם, של חנ הוא שה ף זורי ר שואי מנ אל נל של

יות לי גה רש רות מנ קה ים יש ני בה ם אמ לו הי קום. אי מה י הנ ני בש אנ א מי לה קום אל מה י הנ ני בש תוב אנ םא כה קום. ל מה י הנ ני בש אנ ח מי קנ יי ונ
ף לל אל ר  שה עה ים  ני שש לו  אי ת  חנ תנ וש ים.  ני בה אמ ה  רי שש על ים  תי תוב שש כה כנ יונות,  לש על ים  ני בה אמ ה  רי שש על ים  תי ן שש הי טובות של
קום מה ה הנ קום], זל מה י [הנ ני בש םא אנ ל קום וש מה י הנ ני בש אנ ך מי שום כה ים, ומי ני בה אות אמ רה קש ן ני כגלה סולות, וש ים פש ני בה בות אמ בה ורש

שלאהמנר.

ם יו? אי שםתה אמ רנ ה מש ה זל הוא. מנ קום הנ מה ל הנ יו של שםתה אמ רנ א מש לה י? אל ל מי יו של שםתה אמ רנ יו. מש שםתה אמ רנ ם מש יהשל ונ
ד צנ ים לש ני בה לש אמ ם. שה עולה י הה די דש י] צי אשי ה [רה עה בה רש אנ יו - לש שםתה אמ רנ א מש לה םא. אל םאשו - ל ת ר חנ ם תנ שה י של מי ר כש םאמנ ת

ם. הל ן בה קי תנ הי ם לש יהל לי הוא עמ קום הנ מה הנ ח. וש רה זש ד מי צנ לש לש שה רום, וש ד דה צנ לש לש שה ב, וש עמרה ד מנ צנ לש לש שה פון, וש צה

ה זל קום הנ מה ל הנ ן ענ הי גות של רה דש ן הנ ל אותה כה ה, וש טה מנ יות לש לי גה רש ב, י"ב מנ כנ שש יי הוא. [ונ קום הנ מה ב בנ כנ שש יי ז ונ אה וש
ה, טה מי ל הנ ב ענ יישל עמקםב ונ ינ תוב בש ן כה ל כי ענ ש. וש מל של ה? הנ ב בה כנ י שה ה. מי ב בה כנ ה, שה טה מי ה הנ נה קש תש ני ן של יוה ן כ"ב.] כי י הי רי המ

ש. מל שה א הנ ש ובה מל של ח הנ רנ זה תוב וש ך כה שום כה הוא, ומי קום הנ מה ב בנ כנ שש יי ן ונ ל כי ענ ר. וש חי אנ םא לש ל אויהה וש י לו רש רי המ של

ד חה יהה אל הה מו, וש ים עי ני י בה ני ד ושש חה אל יש  ר אי בנ א. עה יקותה פי ת אמ רנ עה י מש ני פש ד לי חה ב יום אל יהה יושי ק הה חה צש י יי בי רנ
יא רוחנ הי הה שום של , מי רוחנ ל הה א ענ לה יים אל קנ תש ם מי עולה ין הה אי רום, וש דה ד הנ צנ ה הוא מי זל ש הנ מל של ק הנ ר, חםזל ד אומי חה אל לש

יים. קנ תש הי ם יהכול לש עולה ין הה מות, אי לי שש ד בי הוא עומי א של לי מה לש אי ים, וש די דה צש ל הנ ל כה מות של לי שש יום הנ קי

חוד יי ת הנ יו אל נה בה דו  חמ יי ה של עה שה ה, בש אי םא רש ם. ב עולה יים הה קנ תש םא הי עמקםב, ל א ינ לי מה לש ן, אי טה קה יו הנ חי אה ר לו  מנ אה
חוד יי ד בש ינחי תש הי ה לש יונה לש על מות הה לי שש י הנ ד, זוהי חה ה' אל ינו  להי ל ה' אל אי רה שש ע יי מנ (דברים ו) שש רו  מש אה ה וש לה עש מנ לש של
ה בה קי ר ונש כה ר זה בי חנ תש הי בות, לש אה ם הה ד עי חה בור אל חי ב בו בש יהשנ יתו, וש ת בי ל אל טנ נה ם, וש יהל בי עמקםב אמ ר ינ בי חנ תש י הי זנ ד, אמ חה אל

ד. ינחנ

ה ה' ר, קומה מנ אה וש יש  אי הה ח אותו  תנ פה ים.  רי ם אומש הי ה  מה ע  מנ שש אל וש ם  הל מה עי ף  תי תנ שש אל ק,  חה צש יי י  בי רנ ר  מנ אה
נו. כה שש ת מי נוחנ ית מש בי ך לש לל מל ר יהקום הנ אומי י של מי ך - כש תל נוחה מש ה ה' לי ך. קומה זל רון עג אמ ה ונ תה ך אנ תל נוחה מש לי

ד וי דה יך. וש בל יש פגצו אם יה ה ה' וש ר, (במדבר י) קומה מנ ה אה ד. מםשל וי דה ה וש ה ה' - מםשל רו קומה מש אה יו של ם הה ם הי יי ננ שש
יתו הוא ת בי ה אל ול צנ מש י של מו מי ה, כש א מםשל לה ם? אל יהל יני ל בי די בש הל ה הנ ך. מה תל נוחה מש ה ה' לי ר (תהלים קלב) קומה מנ אה
בו, ת רנ ין [לו] אל מי זש מנ מו של ה. כש נוחה מש ה לי ין אותה מי זש ד הי וי דה יו, וש אה ד שונש גל נל ב כש רה ם קש חי לה הי ה לש ה אותה וה ה צי ר. מםשל מנ אה

ם. ידה רי פש הנ םא לש ל י של די ך, כש זל רון עג אמ ה ונ תה ך אנ תל נוחה מש ה ה' לי תוב קומה כה הו של מו. זל ה עי ירה בי גש הנ ך וש לל מל ת הנ ין אל מי זש מנ

ת תי י לה די יו כש עמשה ת מנ ה אל נל שנ ך, יש לל מל ת הנ ין אל מי זש מנ י של מי נו, של דש מנ אן לה כה נו. מי ני רנ יך יש ידל סי חמ ק ונ דל שו צל בש לש יך יי נל כםהמ
ים רי שה ים וש די בה כש ים ני ני חה דש יו בנ נה פה ר לש די סנ ים - יש שוטי ים פש ני חה דש ים אותו בנ חי מש שנ מש ך של לל מל ך הנ רל ם דל ך. אי לל מל ה לנ חה מש שי

ך. לל מל ת הנ חנ מש שום] שי םא [מי םא - זו ל ם ל אי ים, וש דולי גש

ים רי יל שה בי שש בי ך  לל מל י הנ ני חה דש ת בנ ה אל נה ה? שי שה ה עה ה, מל נוחה מש ה לי ירה בי גש הנ וש ך  לל מל ת הנ ין אל מי זש ד הי וי ה, דה אי םא רש ב
יליך וי יות לש הש לי יך  רי יהה צה נו? הה ני רנ יש יך  ידל סי חמ נו. ונ ני רנ יש יך  ידל סי חמ ק ונ דל צל שו  בש לש יי יך  נל תוב כםהמ כה ם? של י הי ים, ומי די בה כש ני וש
ים ידי סי חמ הנ ים וש ני כםהמ ת הנ ה אל שה ה, עה נוחה מש ין אותו לי מי זש הי ד של וי ת דה עי כה ך, וש לל מל י הנ ני חה דש ם בנ ים הי יי וי לש י הנ רי המ נו! של ני רנ יש

ך. לל מל י הנ ני חה דש ם בנ יו הי הש יי של

ד, וי רוך הוא, דה דוש בה קה ר לו הנ מנ לו] [אה יך. [אי לל יחנ עה רי טש הנ ה לש י רוצל יני ד, אי וי רוך הוא, דה דוש בה קה ר לו הנ מנ אה
ך, י אותש תי נש מנ זש הי ת של עי ך. כה צונש ה רש ה עושל תה ך, אנ לש יכה הי ה בש תה אנ של א] כש לה ך, אל םא כה י, [ל בוני ד, רי וי ר לו דה מנ ך] אה םא כה ל

ה. זל ם בה כה רש ין דנ אי ב של ל גנ ף ענ ים, אנ שובי ר חמ ם יותי הי לו, של ת אי ב אל רי קה י לש צוני רש ד בי ר עומי בה דה הנ

צונו ת רש ה אל עמשל ים אותו, ינ יני מי זש ם מנ צונו. אי רש הו כי עמשי כו ומנ רש ר דנ די סנ יתו, יש בי הוא בש י של מי נו, של דש מנ אן לה כה מי
ר בה דה ת הנ ים אל קי רוך הוא הי דוש בה קה הנ ים, וש ני ר כםהמ די סי ים וש יי וי יף לש לי חש ד הל וי י דה רי המ יו, של לה ר עה די סנ מש מו של חו כש רש אה ל מש של

צונו. רש כי

דוש קה ר לו הנ מנ חור. אה םא יהשוב אה י ל תי רש דנ סי דור של סי ך. הנ יחל שי י מש ני ב פש שי ל תה ך אנ דל בש ד ענ וי עמבור דה ד, בנ וי ר דה מנ אה
ם שה רוך הוא מי דוש בה קה ז הנ םא זה ל ך. וש לש ים של לי כי א בנ לה ש, אל מי תנ שש םא אל י ל לי ים של לי כי לו בנ פי יך, אמ יל ד, חנ וי רוך הוא, דה בה
ך. א לה סי כי ית לש שי ך אה נש טש י בי רי פש ה מי נה מל םא יהשוב מי ת ל מל ד אל וי דה ע ה' לש בנ שש תוב ני כה נות, של תה רות ומנ ן לו אוצה תנ נה ד של ענ

י. י לי ה - דנ ת זל מםענ אל שש א לי לה זו אל ך הנ רל דל י לנ אתי םא בה ם ל ר, אי מנ ק לו. אה שנ נה ק וש חה צש י יי בי א רנ בה

ב זה עמ ן ינ ל כי תוב (בראשית ב) ענ כה נו של יש ה, הנ נה רה ך חה לל יי ע ונ בנ ר שה אי בש עמקםב מי א ינ ייצי ר, ונ מנ אה לו וש ד של חה ן אל ח בי תנ פה
או יהצש של ז כש מל ה - רל נה רה חה ך  לל יי ונ ע  בנ ר שה אי בש עמקםב מי ינ א  ייצי ונ ר  חי ר אנ בה תו. דה שש אי ק בש בנ דה וש מו  ת אי אל יו וש בי ת אה אל יש  אי
ה תה לש תוב גה כה ה, וש רה דה ל המ יון כה ת צי ן בנ א מי ייצי ר (איכה א) ונ מנ אל נל מו של ים, כש מי ענ ין הה לו בי גש הג ש וש דה קש מי ית הנ בי ל מי אי רה שש יי

גו'. י וש ני עם ה מי הודה יש

ך לל מל קום? לש מה ע בנ גנ פש יי ה ונ ה זל גו'. מנ וש ש  מל של א הנ י בה ם כי ן שה לל יה קום ונ מה ע בנ גנ פש יי ר, ונ מנ אה ן וש טה קה ר הנ חי אנ ח הה תנ פה
םא עוד, ל ר, וש קי פש הל לו כש צש א אל צי מה םא תי ל י של די ים כש רי בה דש ה בי ם אותה שי בנ ה ולש גםש אותה פש יך לי רי ה, צה ירה בי גש ית הנ בי ך לש הולי של
תו טה מי ת לו  נל קל תנ יא מש הי ם, וש הל ן בה ישם ם לי ה רוקי עמשי מות מנ קה רג תות מש סה ב וכש הה ל זה ה של טה מי לו  ייש  לו  פי אמ א של לה אל
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ד ם ינחנ הל לה צון של רה ילה הה הש יי י של די ת, וכש חנ ה ננ ת לה תי ם, לה הל יהלון בה לו וש ת של זםב אל עמ ן. ינ בל ל תל ר של דל חל ץ, ובש רל אה ים בה ני בה אמ מי
סור לו אה אות של רש הנ ש, לש מל של א הנ י בה ם כי ן שה לל יה תוב? [ונ ה כה , מנ יהה לל ך אי לנ הה ן של יוה כי אן, של נו כה דש מנ לה מו של ס. כש נל י אם לי בש
ת חנ ה ננ ת לה תי י לה די הוא, כש קום הנ מה ב בנ כנ שש יי יו ונ שםתה אמ רנ ם מש יהשל קום ונ מה י הנ ני בש אנ ח מי קנ יי יום] ונ תו בנ טה ש מי מי שנ ם לש דה אה לה

הוא]. קום הנ מה ב בנ כנ שש יי תוב ונ כה ם [של הל לון בה יו לה נה פה ים לש הובי ת אמ יי בנ י הנ ני בש לו אנ פי אמ של

לו, רו  מש ם? אה יכל רי חמ אנ ך  לי םא אי ל ם, וש יכל די ת יש חנ יות תנ לי גה רש מנ הנ לו  ר, אי מנ ח. אה מנ שה ייך] וש חי ק, [וש חה צש י יי בי ה רנ כה בה
ך לו לנ י. הה כי רש דנ ת לש כל לל י לה ו ייש לי שה כש ק, ענ חה צש י יי בי ר רנ מנ ה. אה י זל ני ל בש א של לולה הי יר לנ עי ס לה ני כה נו ני אה ך, וש כש רש דנ ך לש לי ה תי תה אנ
רוך-הוא. דוש-בה קה ר בנ מנ אל כםל נל הנ רו, וש מש ה אה אי יהפל דנ עון, ונ מש י שי בי ר רנ מנ עון. אה מש י שי בי י רנ ני פש ים לי רי בה דש ת הנ ר אל די סי וש
ים עי בה רש אנ שום של ש? מי לה א חנ רה קש ם ני ענ טנ ה הנ ם. מה ש הי לה חנ דוק הנ י צה בי ל רנ יו של נה י בה ני בש ם מי לו הי לה ים הנ רי בה דש ר, הנ מנ אה
ים יוני לש ה סודות על תורה ל הנ ר של בה דה ר וש בה ל דה ל כה ענ ש  רי פה יהה מש הה יו, וש יהמה ב בש רי חה םא תי ל ם של יי לנ רושה ל יש ה ענ נה ענ תש ה הי נה שה

ם. הל ג בה הי ננ תש הי ם לש עולה י הה ני בש ך לי רל ם דל הל ן בה נותי וש

י לו, תי רש מנ מו. אה ן עי טה קה נו הנ יש, ובש אי י אותו הה תי שש גנ פה ד של ים ענ טי ים מועה א] יהמי לה יו [אל םא הה ק, ל חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
םא ל יך של יל י, חנ ר לי מנ י, אה יר אותי כי הי ן של יוה תו. כי שש ם אי ר עי אנ שש ני א, וש לולה י לו הי יתי שי י, עה ר לי מנ ר? אה חי אנ ך הה נש יפםה בי אי
ים יני מי זש ך מנ כה ך, של י אותש תי רש כנ םא הי ל ך וש י בש תי עש םא יהדנ ל ד - של חה ים: אל רי בה ה דש לשה שום שש י מי ני ת בש ננ תג חמ ך לנ י אותש תי נש מנ זש הי
םא ל זון וש פה חי ך בש כש רש דנ ך לש ה הולי תה י אנ ד - אולנ חה אל ך. וש בודש ם כש גי פה יי דול וש יש גה ה אי תה י אנ אולנ בודו, וש י כש פי ם - כש דה אה ת הה אל
ן תה ן חה חנ לש ל שג ים ענ לי אוכש ם של ל אותה כה נו - של כי רש דנ ה, של בורה חמ י הנ שי נש י אנ ני פש ייש לי בנ תש םא תי ל ד - של חה אל יך. וש לל יחנ עה רי טש אנ
ה י לו, מנ תי רש מנ טוב. אה ך לש רוך הוא יהדון אותש דוש בה קה י לו, הנ תי רש מנ נות. אה תה רות ומנ ם אוצה הל ים לה ני ם נותש ה, כגלה לה כנ וש
ה, תורה ים בנ יוני לש ר] סודות על יסנ רי ר [תש שה ה עה לשה שש נו  מל י מי תי דש מנ ה לה עה שה ה  אותה ן. בש טה קה דוק הנ י, צה ר לי מנ ך? אה מש שי

לום. חמ ם] בנ יי ננ ד [ושש חה אל ה, וש בואה נש ד בי חה ה, אל לשה נו שש בש ומי

ש שי ה בש זל ה לה זל ה, ומי בה קי נש ם הנ עולנ לום בש חמ הנ ר, וש כה ל זה יא של ם הי עולה ה בה בואה לום? נש חמ ה לנ בואה ין נש ה בי ר, מנ מנ אה וש
ך שום כה ה, מי טה מנ גות לש רה ה דש מה כנ ד לש רה פש לום ני חמ הנ םאל. וש מ שש לום בי חמ הנ םאל, וש מ שש ין ובי יהמי ה בש בואה נש ד. הנ גות יורי רה דש
א לה ת אל טל של פנ תש ה מי ינה ה אי בואה נש תו, הנ גה רש ך דנ ם כה דה אה י הה פי ה, כש אל רש ך ני תו. כה גה רש י דנ פי ל כש בה ם, אמ עולה ל הה כה לום הוא בש חמ הנ

ה. קומה מש בי

ים ים עםלי להי י אל כי אמ לש ה מנ ני הי ה וש מה יש מה שה יענ הנ גי םאשו מנ ר ה וש צה רש ב אנ צה ם מג לה ה סג ני הי לם וש ינחמ תוב, ונ ה כה ה מנ אי םא רש ב
ר הנ ל נש ים ענ די שש ץ כנ רל אל ן בש כםהי י הנ ן בוזי אל בל קי זש חל ל יש ר ה' אל בנ יהה דש יםה הה ר, (יחזקאל א) הה מנ אה ח וש תנ ים בו. פה די יםרש וש
ה דה ה יהרש ינה כי שש הנ שום של לות מי גה ל הנ ה ענ כה רש טה צש הי ה, של תה יש ה הה עה שה ה לש בואה יהה - נש יםה הה ם ינד ה'. הה יו שה לה י עה הי תש ר ונ בה כש
שום ה, מי זל אוי לה םא רה קום ל מה אותו הנ ב של ל גנ ף ענ אנ ה. וש עה י שה פי ה לש אה רה ה של אל מנ קי זש חל ה יש אה רה לות, וש גה ל לנ אי רה שש ם יי עי
יענ גי םאשו מנ ר ה וש צה רש ב אנ צה ם מג לה תוב סג כה ה, של טה מנ יהה לש ה - הה לה עש מנ יםה לש א הה לה יהה? אל יםה הה ה הה ה זל יהה. מנ יםה הה ך הה כה

ה. טה מנ ד לש חה אל ה וש לה עש מנ ד לש חה יהה - אל יםה הה ה. הה טה מנ ל [אותו] לש נוטי ה וש לה עש מנ ל [אותו] לש ה. נוטי מה יש מה שה הנ

ץ רל אל ר. בש בה ר כש הנ נש ל  ים ענ די שש ץ כנ רל אל ה. בש טה ה ומנ לה עש מנ מות - בש י עולה ני שש יק בי זי חמ ה מנ זל ם הנ לה סג ה, הנ אי םא רש ב
ם קםדל ר מי בה יהה כש הה א של לה ר? אל בה ר כש הנ ה נש ה זל ר. מנ בה ר כש הנ ל נש ה, ענ ל זל ם כה עי ה בו, וש לות שורה גה הנ קום של מה ים - בש די שש כנ
ם אותה ד מי חה ר אל הה ה הוא נה זל גו'. וש ן וש גה ת הנ קות אל שש הנ ן לש דל עי א מי ר יםצי הה נה תוב וש כה יו, של לה ה עה ה שורה ינה כי שש הנ ן, של כי לה

אל. קי זש יחל ה לי לה גנ תש הי ו, וש שה כש ה בו ענ ר - שורל בה יו כש לה יהה עה הה ן וש כי ם לה קםדל יו מי לה ה עה רה שה שום של רות. ומי הה נש ה הנ עה בה רש אנ

דוש קה קום הנ מה לום, ובנ חמ יו בנ לה ה עה לה גנ תש בות, הי אה ל הה ם של לי שה הוא הנ דוש, של קה עמקםב הנ י ינ כי לם, וש ינחמ ה, ונ אי םא רש ב
ר םאמנ ם ת אי יהם. וש יהה קנ ק הה חה צש יי שוי, וש יהה נה םא הה הוא ל ן הנ מנ זש עמקםב בנ א ינ לה לום? אל חמ א בנ לה ה [לו] אל אה םא רה ה ל זל הנ

לום. תוב בו חמ ן כה ל כי ענ יהם, וש יהה קנ ק הה חה צש יי ם, וש רנ קום גה מה ם הנ לום? שה חמ א בנ רל אי תוב וה א, כה שה ני של ך, כש ר כה חנ ה אנ ני הי של

ה, חה מי ים שש ני בה ם הנ אי ת וש יי בנ ת הנ רל ם עמקל הל ם] לה הל ה [בה מה לש שש ני ים, וש טי בה שש ם הנ ה עי דושה קש ץ הנ רל אה א לה בה ר של חנ אנ וש
םא אן ל ה. כה לה יש לנ אםת הנ רש מנ ל בש אי רה שש יי ים לש להי ר אל םאמל י תוב (בראשית מו) ונ כה גו', וש עמקםב וש ל ינ ים אל להי א אל יירה תוב ונ כה

ה. יונה לש ת על רל חל ה אנ גה רש דנ יהה מי י הה רי המ לום, של תוב בו חמ כה

י די יש ל  ה - ענ אל רש ה. מנ בואה נש ית מי שי שי ה הנ גה רש דנ ה, בנ טה מנ הוא לש ל, של יאי רי בש גנ י  די יש ל  ענ לום הוא  חמ ה, הנ אי םא רש ב
ת ז אל לה הנ ן לש בי ל הה יאי רי בש תוב (דניאל ח) גנ ה כה ני ר, הי םאמנ ם ת אי ה. וש לה יש לנ ת בנ טל שולל יא של הי יהה הנ חנ ל הנ יא של הי ה הנ גה רש דנ הנ
ל ים של תומי סש ת הנ ש אל רי פה ר, ומש יותי ש  פםרה לום מש חמ ים, ובנ תומי ר סש יו יותי רה בה ה דש אל רש מנ אי, של דנ ה ונ זל ך  ה - כה אל רש מנ הנ

תום. ר סה הוא יותי ה, של אל רש מנ י הנ רי בש ת די ש אל רי פה יש ל, של יאי רי בש ד גנ קה פש ן ני ל כי ענ ה. וש אל רש מנ הנ

ים אי רש ני ה של זל ה הנ אל רש מנ מו הנ ה, כש אל רש הוא מנ שום של ם? מי ענ טנ ה הנ א. מה רה אי א, וה יירה ה - ונ אל רש מנ תוב בש ן כה ל כי ענ וש
מות דש תוכו  ית בש אי רש ני ה, של אל רש מנ הוא הנ י, של דנ ל שנ אי מותו. בש י דש יתי אי א, רה רה אי וה ך  שום כה יות, ומי מג דש ל הנ כה תוכו  בש

אות בו. רש יונות ני לש על יות הה מג דש ל הנ כה ת, וש רל חל אנ

ה גה רש דנ ם? הנ לה ה סג ה זל םאשו]. מנ ר ה [וש צה רש ב אנ צה ם מג לה ה סג ני הי לם וש ינחמ תוב ונ ן, כה מנ זש אותו הנ עמקםב בש ך, ינ שום כה מי
םאשו ר מו. וש ר עי שי קנ תש הי ך הוא לש ה, כה מה יש מה שה יענ הנ גי םאשו מנ ר ם. וש עולה סוד הה הוא יש ה, וש לויות בה גות תש רה דש ר הנ אה שש של
ה. טה מי הנ םאש  (בראשית מז) ר תוב בו  כה ה של י הוא? זל ם. ומי לה סג ל אותו  של םאשו  םאשו? ר י ר ה, מי מה יש מה שה הנ יענ  גי מנ
יון לש ין על ד בי עומי גוף, וש יום הנ הוא סי שום של ה, מי מה יש מה שה יענ הנ גי יר. מנ אי ה מי נה מל זו ומי ה הנ טה מי םאש לנ הוא ר שום של מי

ה. מה יש מה שה יענ הנ גי ה מנ ל זל ענ גוף, וש הנ ם וש יי כנ רי יש ין הנ ד בי עומי גוף וש יום הנ ית הוא סי רי בש הנ מו של תון, כש חש תנ וש
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ם לה סג ים בנ די יורש ים וש ם עולי הי ים, של מי ענ ל הה ל כה ים של ני מג מש הנ לו  ים בו, אי די יםרש ים וש ים עםלי להי י אל כי אמ לש ה מנ ני הי וש
ת אל ים  ירי שי כש מנ ל  אי רה שש יי של וכש ים.  ני מג מש הנ ם  אותה ים  עולי וש ה,  זל הנ ם  לה סג הנ ל  פה שש ני ים,  אי חוטש ל  אי רה שש יי של כש ה.  זל הנ
אן ה. כה זל ם הנ לה סג ד בנ כםל עומי ם. הנ טונה לש ר שי עובי ה וש טה מנ ים לש די ים יורש ני מג מש ל הנ כה ה, וש זל ם הנ לה סג ה הנ לל ענ תש ם, מי יהל עמשי מנ

ים. מי ענ ר הה אה טון שש לש ת שי אל ו וש שה ל עי טונו של לש ת שי לומו אל חמ עמקםב בנ ה ינ אה רה

ק לי תנ סש מי של כש ם. של לה ל אותו סג םאשו של אותו ר י? בש מי ים בו, בש די יםרש ים וש ים עםלי להי י אל כי אמ לש ה מנ ני הי ר וש חי ר אנ בה דה
ים ני מג מש ל הנ כה ה, וש לל ענ תש ם - מי לה אותו סג םאשו בש ר ר בי חנ תש מי של ים. וכש ני מג מש ל הנ ים כה עולי ע, וש נה כש ם ני לה סג נו - הנ מל םאשו מי ר

ד. חה ר אל בה כםל דה הנ ים. וש די יורש

ר, םאמנ ם ת אי ך. וש ן לה תל ה אל ל מה אנ ים שש להי ר אל םאמל י ה ונ לה יש לה לום הנ חמ למםה בנ ל שש ה ה' אל אה רש תוב (מלכים-א ג) ני כה
ה גה רש דנ ם הנ ה עי יונה לש על ה הה גה רש דנ ה, הנ גה רש דנ ה בש גה רש ת דנ לל לל כש אן ני א כה לה ה? אל זל לום בה חמ שות ייש לנ יזו רש י אי כי לום, וש חמ אן בנ כה
למםה, שש ה לי מה כש ן חה תנ ה' נה תוב (שם ה) ונ ם, כה לנ שש ני ן של יוה ם. כי לי יהה שה םא הה למםה ל ו שש שה כש ד ענ ענ שום של ה. מי תונה חש תנ הנ
למםה ה שש יהה רואל ז הה אה ה, וש נה בש ש ני דה קש מי ית הנ ה, ובי מותה לי שש ה בי נה בה לש ה הנ דה מש עה למםה. של ת שש מנ כש ב חה רל תי תוב (שם) ונ כה וש

לום. חמ ך לנ רי טה צש םא הי ל ן, וש יי ענ ן בש יי ה ענ מה כש חה ת הנ אל

ם יי עממנ י פנ כי ם. וש יי עממה יו פנ לה ה אי אה רש ני תוב (שם יא) הנ ן כה ל כי ענ ה, וש אשונה רי בה לום כש חמ לנ ך  רי טה צש א, הי טה חה ר של חנ אנ
ל יום. כה יהה בש ה הה מה כש חה ד הנ צנ ם, וש יי עממנ יהה לו פנ לום הה חמ ד הנ א צנ לה ר? אל םא יותי ל יהה וש הה

ה, גה רש ם דנ ה עי גה רש ה דנ לה לש כש ני שום של ם, מי דה אה י הה ני ר בש אה ל שש ל כה ר ענ יהה יותי לום הה חמ ל הנ ד של צנ ה הנ ל זל ם כה עי וש
ה ם. מה גי פה הי ה לש דה מש עה ה  נה בה לש הנ וש א,  טה חה שום של ה מי זל וש שוך,  ר חה יותי יו  יהמה סוף  אן בש ה כה ני הי וש "ה.  אל רש מנ "ה בש אל רש מנ
רוך בה דוש  קה הנ אי של ננ תש ה הנ זל יות, וש רי כש ים נה שי ם נה עי קותו  סש ענ תש הי בש ש  קםדל ית הנ רי ת בש ר אל מנ םא שה ל שום של ם? מי ענ טנ הנ

ך. א לה סי כי בו לש ד יישש י ענ די ם עמ יהל ני ם בש גו', גנ י וש יתי רי יך בש נל רו בה מש שש ם יי תוב (תהלים קלב) אי כה ד, של וי ם דה ה עי שה הוא עה

ת ר אל מנ םא שה למםה ל שש שום של ץ. ומי רל אה ל הה ם ענ יי מנ שה י הנ ימי תוב (דברים יא) כי כה של נו  יש ד? הנ י ענ ה עמדי ה זל מנ
ת אל ך  רי טה צש עמקםב הי ן ינ כי לום, וש חמ ת הנ אל ך  רי טה צש סוף הי ן בנ ל כי ענ ם, וש גי פה הי ה לש נה בה לש ה הנ ילה חי תש אוי, הי רה כה זו  ית הנ רי בש הנ

נו. רש יאנ בי מו של לום, כש חמ הנ

א נה ימש הי יהא מש עש רנ

השלמה מההשמטות (סימן ן)

י ני ים בש לי לש פנ תש מי ה - של צה רש ב אנ צה ה. מג לה פי ם - זו תש לה ה סג ני הי ה (בראשית כח). וש צה רש ב אנ צה ם מג לה ה סג ני הי לום וש ינחמ ונ
ה תה אנ ר בו (מלכים-א ח) וש מנ אל נל רוך הוא, של דוש בה קה הוא הנ ם של יי מנ שה לנ יענ  גי ה, ומנ ינה כי יא שש הי ץ, של רל אה ם לו בה דה אה
ם הל יענ לה מודי ן של מנ זש ר. ובנ גומי ץ וש רל אה ל הה כה ך בש מש יר שי די ה אנ נו מה ני דם ר - (תהלים ח) ה' אמ בה דה סוד הנ ם, וש יי מנ שה ע הנ מנ שש תי
- ים בו. בו  די יםרש ים וש ים עםלי להי י אל כי אמ לש ה מנ ני הי יהד - וש ה, מי לה פי תש ה הנ אותה ה בש עולה תו של ינה כי רוך הוא ושש בה דוש  קה הנ

ם. דה אותו אה בש

דות רג פש ם  יהל פי נש כנ וש א)  (יחזקאל  תוב  כה של הו  זל ה.  לה פי תש ה  אותה בש ה  ינה כי שש ל  בי קנ לש ם  יהל פי נש כנ ים  חי פותש ם  כגלה
רוך הוא דוש בה קה הנ רוך-הוא, של דוש-בה קה ה בו? בנ ה זל ים בו. מנ די יםרש ם, וש יהל פי נש ל כנ ה ענ ינה כי ים, שש ה עםלי זל ה. וש לה עש מה לש מי
ה לולה ה כש וה צש יא מי ה הי ינה כי שש תו, של לה פי תש יש בי אי אותו הה רוך הוא בש דוש בה קה ד הנ ינחי תו, ומש ינה כי ל שש בי קנ ם לש יהל לי ד עמ יורי
א"ו "א וה ם, יו"ד הי דה יא אה ה הי בה שה חמ יהה. ומנ לי עמ ה  ין לה ה אי בה שה חמ י מנ לי ה בש וה צש לו, ומי יהה של חנ יא הנ ם יהו"ה, הי שי בש
לו, ה של בה קי נש יא הנ יות, הי ע אותי בנ רש אנ ה מי לולה ה, כש בה כה רש מל יות הנ ע חנ בנ רש אנ ה מי לולה כות כש לש מנ ה, הנ וה צש ת מי רל אל פש "א, תי הי

ר. גומי ים וש כי יך הםלש נל ין פה ם אי י (שמות לג) אי תי רש מנ ה אה ים, עמבורה מי חמ רנ י הה ני לו, פש ים של ני פה הנ

ה רה דש שי ה לנ דומל ם, של דה אה י הה חורי אמ יות של לש ה חג רי שש ה על מונל ה שש לולה יהה כש יו, חנ חורה את אמ רי קש יק ני די צנ ד הנ צנ ומי
ה ה, מנ בה שה חמ מנ ה בש לה ה עה ר בה מנ אל נל ה, של בה שה חמ מנ ם לנ דנ קה ית, וש אשי רי ה בש עמשי מנ חור לש יא אה יות, הי לש ה חג רי שש ה על מונל ה שש בה של

נות. עה פגרש ם לנ דנ קה ית וש אשי רי ה בש עמשי מנ חור לש הוא אה ע, של רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ ל עי חור, של ל אה ם של דה אה ן בש ין כי אי של

כםל. ך בנ תש שה קה בנ ך  ים לש יון, הוא יהקי לש ל על אי ה לש תה אנ רוך  ן, בה מה אל נל ה הנ רו, רועל מש אה ים וש אי מורה אה ים וש אי נה מו תנ קה
י לו, מי נו דר תש ל תי אנ ר (ישעיה סב) וש מנ אל נל ה של סוק זל יים פה קנ תש ך הי ן, בש מה אל נל ה הנ ר, רועל מנ אה ם וש יהל יני יון בי לש ן על קי ם זה קה
נות חמ ה, ומנ יונה לש על ה הה יבה שי יש הנ ם מי הי רוך הוא של דוש בה קה נות הנ חמ ך, מנ מש לש צנ ים בש ני נש קנ ים מש תוני חש תנ ים וש יוני לש י על רי המ של
נות חמ ים מנ ך עולי ים בו. בש די יםרש ים וש ים עםלי להי י אל כי אמ לש ה מנ ני הי ר וש מנ אל יך נל לל ה, עה תונה חש תנ ה הנ יבה שי יש הנ ם מי הי ה של ירה בי גש הנ

ה. לה פי ל תש ים של גוני ני ים וש ירי ה שי מה כנ תו בש ינה כי שש רוך הוא לי דוש בה קה נות הנ חמ ים מנ די יורש ה, וש לה פי תש ה בי ינה כי שש הנ

הו יזל אי בש תו  ינה כי ושש הוא  רוך  בה דוש  קה לנ ן  בה רש יא קה הי ך, של תש לה פי תש רוך-הוא בי דוש-בה קה לנ רוב  קה ה הוא הנ תה אנ
ד, סל יש חל ן אי ם כםהי שה ין, של יהמי ד הנ צנ ה מי לה פי תש נות הנ בש רש ה קה נה שש מי י הנ לי עמ נו בנ קש תי כו'. של ל וש אי רה שש י יי ני ת בש ו אל צנ ן, בש קומה מש
ה. בורה ל גש םאל של מ שש ה בי רה שש קש ד ני וי ל דה ה של גה רש הוד דנ ה, וש בורה גש ד הנ צנ ם מי יהל רי חמ ם אנ יי וי לש יר הנ ם שי הי ירות של מי נו זש קש תי וש

ח. צנ ך נל ינש ימי מות בי עי תוב (תהלים טז) נש כה הו של ד, זל סל חל ר בש שה קש הוד ני תו בש גה רש ן דנ רם המ אנ וש

הו זל ין,  יהמי ד הנ צנ ה מי כה רה דוש, ובש קה דוש  קה דוש  הוא קה ה, של שה דג וקש כו  רש ל בה חוד כולי יי ל הנ ל של אי רה שש יי ע  מנ שש
מוד ם ענ יי וי לש ד הנ צנ ה מי שה דג ל. וקש אי רה שש י יי ני ת בש כו אל רמ בה אמםר כםה תש יו לי נה ל בה אל ן וש רם המ ל אנ ר אל בי תוב (במדבר ו) דנ כה של

ה. יונה לש על ם הה אי הוא הה םאש, של ל ר ין של לי פי ל תש ר של של הוא קל םאל, וש מ ין ושש ל יהמי ר של של קל י, הנ עי צה מש אל הה
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ל ר של של הוא קל ן? וש הל תוב בה ה כה ם מנ עולה בון הה ל רי ין של לי פי ה, תש נה שש מי י הנ לי עמ רוהו בנ אמ בי מו של םאשו כש ל ר ין ענ לי פי תש
ה, ך מםשל לש ין. ש' של לי פי ל תש ר של של ה קל מםשל הו לש אה רש ה, הל נה שש מי י הנ לי עמ רו בנ אמ בי ה של זל ה. וש תונה חש ה תנ ינה כי ל יהד, שש ין של לי פי תש
ת לנ פי ך תש לש ית. מ"ה של בי רש ה "ענ חה נש ית "מי רי חמ ם: "שנ נה ימה סי לות, של פי לש תש נו שה קש תי ה של לה עש מנ בות לש אה י הה ני לש פש ל שש כולי
ה בה כה רש ה מל לה לש כש ני ץ, וש רל אה ל הה כה ה ובש מה הי בש ם ובנ יי מנ שה עוף הנ יהם ובש ת הנ גנ דש דו בי ה (בראשית א) ורש ר בה מנ אל נל ת, של בה שנ הנ
י יק חנ די הוא צנ י, של ל חנ ם כה ה, אי טה מנ לש ת זוגו  ה, ובנ לה עש מנ אשון לש רי ם הה דה אה למםה, וש ד ושש וי ן דה רם המ ל אנ ה של תונה חש תנ הנ

ההעולהמיים.

ן, מה אל נל ה הנ יהה. רועל ה הה ירה בי גש ין הנ בי רםן שושש המ ינו, אנ בותי רנ רוהו  אמ ין, בי יהמי הוא  ב של ל גנ ף ענ רםן אנ המ ן, אנ כי לה וש
ל של יו  פש יה ה,  נה שש מי י הנ לי עמ בנ ימו  קי ם הי נה חי םא לש ל וש אשון,  רי ם הה דה ב אה רוכי בו  בות, של אה ת הה לשל ל שש כולי עמקםב הוא הנ ינ

אשון. רי ם הה דה ל אה יו של פש יה עמקםב כש ינ

לל כש ה, לי ה מםשל ר מםשל מנ אה ך וש מש רוך הוא שי דוש בה קה ל הנ פנ כה ינו של אי ן, רה מה אל נל ה הנ ה, רועל דושה קש ה הנ נורה מש ר הנ מנ אה
ך יל בש לי כש הנ ם, ולש הה רה בש ל אנ דו של צי אשון מי רי ם הה דה ך אה יל בש לי כש הנ ה, לש תונה חש תנ ה הנ בה כה רש מל ה ובנ יונה לש על ה הה בה כה רש מל ך בנ אותש

למםה. ד ושש וי ן דה רם המ ל אנ ד של צנ ה מי וה חנ

ל. אי רה שש א לו יי רה קה עמקםב וש א לו ינ רה קה שום של ה, מי דושה קש ה הנ נורה ר לו מש מנ ך? אה עמקםב כה ם ינ ת שי ל אל פנ םא כה ה ל מה לה
ל, אי רה שש א יי רה קש ני ה. וש מה ל חנ גנ לש ה גנ הל כש אשון מנ רי ם הה דה ל אה בו של נו, עמקי דש מנ לה ה, של בה קי נו נש יש הנ ב, של קי שון עה שון לש עמקםב לש ינ
םאש ך ר שופש ש, (שם ג) הוא יש חה נה רוך הוא לנ דוש בה קה ר הנ מנ אה הו של זל ב. וש קי נו עה יש הנ ה, של בה קי נש םאש לנ ר ר כה םאש זה ם ר שה של

ת ה'. אנ רש ה יי וה נה ב עמ קל ה (משלי כב) עי ר בה מנ אל נל לות, של גה ה בנ ינה כי ם שש רנ ה גה זל ב, וש קי נו עה שופל ה תש תה אנ וש

יו], נה פה עממםד [לש י יהכול לנ י, מי יננ ה, סי ינה כי שש ה הנ יו, פי נה פה לש רו  מש אה ה וש יבה שי יש י הנ אשי רה חו  מש שה עון וש מש י שי בי ח רנ מנ שה
ף אנ מו, וש ים עי רי בש דנ ים מש תוני חש תנ ה הנ יבה שי יש ל הנ בות של בה ים רש שי שי מו, וש ים עי רי בש דנ מש תו  ינה כי רוך הוא ושש בה דוש  קה הנ של

ר. גומי ים וש ים עםלי להי י אל כי אמ לש ה מנ ני הי ר וש מנ אל יך נל ל פי מו. ענ ים עי רי בש דנ ך מש ה כה יונה לש על ה הה יבה שי יש ל הנ בוא של ים רי שי שי

ר - בה דה סוד הנ וש "ל,  הוא קנ ם, וש לה ה סג "י זל יננ ר, סי מנ אה וש עון  מש י שי בי ח רנ תנ ם. פה לה ה סג ני הי וש לם  ינחמ ונ ר  חי ר אנ בה דה
א"ו. "א וה "א. יו"ד הי עוד - יו"ד. יו"ד הי "י. וש י"ו הי "י וה ה יו"ד הי ב זל "ל. עה "ב קנ ל עה ב ענ ה ה' רםכי ני (ישעיה יט) הי
ן הי יות של אותי ם. הה יי ננ ים ושש עי בש שי אשונות עולות לש רי יות הה אותי ים. הה לשי ה ושש אה ה מי "א - זל א"ו הי "א וה יו"ד הי

"ר. בון בה שש חל ם כש יי תנ ם ושש יי אתנ "ל מה "ב קנ ים. עה לשי ה ושש אה מי ן עולות לש יהל דותי תולש

דול ל, גה אי רה שש ל יי ן של בה ה הוא רנ תה ר. אנ קו בנ שש ר (תהלים ב) ננ מנ אל נל יך  לל ן, עה מה אל נל ה הנ רועל ן, הה בי ה הוא הנ תה אנ
ים לי שש הנ ם" לש ר "גנ סי תו, [חה ינה כי הוא ושש רוך  בה דוש  קה ל הנ ן של ה, בי לה עש מנ "ר לש ת, בנ רי שה י הנ כי אמ לש ל מנ ן של בה ה, רנ טה מנ לש

םא ך ל אתש טה יר חנ עלבי ה הל " הוה ם יש ף (שמות ב) גנ ן יוסי בל יחנ  שי י מה בי גנ ר לש מנ אל ם נל יהל לי ה] עמ שה מי חמ ים ונ עי בה רש ם אנ יי אתנ מה לש
מוז ה, רה יצה ש בי ת חםמל פל תוסל ים וש יצי לש בי שה ים וש עי בה רש ה, אנ לה חנ ל הנ עור של הו שי זל ד, וש וי ר דה פי כנ תש ה הי זל ם" הנ "גנ מות. בנ תה

יו. לה ף עה יו יםסי תה שי מי חמ (ויקרא ה) ונ

י ר בו (דברים כט) כי מנ אל נל י וש יננ ר סי ל הנ ד ענ רוך הוא יהרנ דוש בה קה הנ מו של יך, כש פי את מי יוצי ה הנ לה פי תש י הנ רי שש אנ
ה תורה ל בש די תנ שש ה מי תה אנ של כש ך  יום, כה הנ נו  מה פםה עי נו  ינל ר אי של ת אמ אי גו'] וש יום [וש ד הנ עםמי נו  מה פםה עי נו  ר ילשש של ת אמ אל
ל כה יות, וש הש ין לי ידי עמתי של וש יו  הה של לו  לה מות הנ שה נש ל הנ כה ים, וש תוני חש תנ ים וש יוני לש ס על ני כנ רוך הוא מש בה דוש  קה ה, הנ לה פי תש ובי
רוך הוא דוש בה קה ת הנ ד אל ינחי ך לש תש בש שנ חמ מנ שום של ך, מי תש תורה ך וש תש לה פי ל תש בי קנ ך לש מש לש צנ ד בש יורי ים, וש כי אה לש מנ נות הנ חמ מנ
ה בה שה חמ ף מנ רי צה הוא מש רוך  בה דוש  קה הנ ך  תש לה פי תש ובי ך  תש תורה ה, בש טה מנ ולש ה  לה עש מנ לש לו  נות של חמ מנ ל הנ כה בש תו  ינה כי ם שש עי

ע. מה שש ני ה וש עמשל רו (שמות כד) ננ מש ם אה הי י, וש נםכי ר אה מנ הוא אה מו של ה, וכש עמשל מנ ה לש טובה

ם הל בה ך  צונש רש שום של ך, מי רש בה דש ים לי עי שומש ים וש קי ם שותש הי נות, וש חמ מנ ל הנ כה ה לש הוא עושל רוך  בה דוש  קה הנ ך  כה
עמשות ה לנ הודה יחנ וש טי בש רוך הוא הי דוש בה קה הנ ה של ל מנ כה לו. וש נות של חמ מנ ל הנ כה תו בש ינה כי רוך הוא ושש דוש בה קה ד הנ ינחי לש

ע. מה שש ני ה וש עמשל ים ננ רי ם אומש ם סוף, כגלה הל ין לה אי ה טובות של מה כנ ה מי מה כש ך חה לש

רוך דוש בה קה י הנ רי המ ך, של יק בש זי חל הל ר, וש גומי י כםחנ וש בםרי יו גי כה אה לש ל] מנ כו ה' [כה רש רו (תהלים קג) בה מש ה אה שום זל ומי
ך, ל יהדש תוב ענ אי הוא כה דנ ר מי יותי ך, וש צונש ל רש עמשות כה ימו לנ כי סש תו הי ינה כי ל שש של לו וש נות של חמ מנ ל הנ כה תו וש ינה כי הוא ושש
בוד ה לו כה עושל גופו וש יב אותו כש שי חמ דונו מנ אמ יש של אי י הה רי שש יים. אנ קנ תש םא הי ל ך של ת יהדש יבנ תי כש ן מי טה ר קה בה ל דה פנ םא נה ל וש
א לה ג, אל רי טש קנ יו לש חנ פי פותי ד של חה ין אל אי י, וש יננ ר סי הנ מוד בש מו לי ה כש לה פי תש ה ובי תורה יו בש י פי רי בש ל די יות שוקי הש מותו לי דש כי

ד: ע"כ מההשמטות. חה צון אל רה ת בש חנ ה אנ מה כה סש הנ ים בש תוני חש תנ ים וש יוני לש על

תוב (מלכים א כב) כה יו, וש לה ב עה צה ד. ני חה אל ה כש מונה אל ל הה ר של של קל עמקםב הנ ה ינ אה אן רה גו'. כה יו וש לה ב עה צה ה ה' ני ני הי וש
כםל שםר הנ קש ם לי לה סג ל אותו הנ ד ענ ן ינחנ דות כגלה גות עומש רה דש ל הנ כה ה, של אה ח] רה לנ יב מל צי ך. [נש לל ב מל צה דום ני אל ין בל ך אי לל ומל
ם הה רה בש י אנ להי י ה' אל ני תוב (בראשית כח) אמ כה הו של ים. זל די דה י צש ני ין שש ן בי תה ם ני לה סג אותו הנ שום של ד, מי חה ר אל של קל בש

םאל. מ שש ין ובי יהמי ים, בש די דה י צש ני ם שש לו הי גו'. אי ץ וש רל אה ק הה חה צש י יי אלהי יך וי בי אה

עמקםב ינ םאל, וש מ ין ושש ה, יהמי דושה ה קש בה כה רש ילה מל הש כםל יי הנ עמקםב, של ל ינ ר] - ענ םאמנ י יו [ונ לה ב עה צה ה ה' ני ני הי ר וש חי ר אנ בה דה
נו ן לה יי ננ ק. מי חה צש י יי אלהי יך וי בי ם אה הה רה בש י אנ להי י ה' אל ני תוב אמ כה הו של ם. זל יהל יני ר בי שי קה הי ל לש אי רה שש ת יי סל נל ם, וכש תוכה בש
יך. בי ק אה חה צש י יי אלהי תוב וי םא כה ל ץ], וש רל אה ק [הה חה צש י יי אלהי יך וי בי ם אה הה רה בש י אנ להי תוב אל כה ע של מה שש ע? מנ צנ מש אל עמקםכ בה ינ של
כםל ה הנ ני - הי יהה  לל ב עה ה שםכי תה ר אנ של ץ אמ רל אה ך, הה ר כה חנ אנ ע. וש צנ מש אל הוא בה א של צה מש ם, ני הה רה בש ם אנ ר עי שה קש ני ן של יוה כי של
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בות. אה מות הה לי ילה שש הש יי ה של אה אן הוא רה כה ת. וש חנ ה אנ דושה ה קש בה כה רש מל

אן ק, כה חה צש י יי אלהי ע. וי צנ מש אל הוא בה אי של דנ יך, ונ בי ם אה הה רה בש ר אנ מנ אה ן של יוה כי יך, של בי ם אה הה רה בש י אנ להי ה, אל אי םא רש ב
ר - חי ד אנ צנ שור לש קה יך. וש בי ם אה הה רה בש תוב אנ כה ד - של חה ד אל צנ שור לש ם. קה ז אותה אוחי ים וש די דה י צש ני שש שור לי קה ז של מה רש ני

ים. די דה י צש ני שש חוז לי עמקםב אה ינ אות של רש הנ ק, לש חה צש יי א"ו לש ת וה פל ק. תוסל חה צש י יי אלהי תוב וי כה של

א שה ני ר של חנ ה. אנ תורה י הנ כי רש יר דנ כי מנ י של מי לוי לש גי ר בש מנ אל נל ר, וש לוי יותי גי ר בש מנ אל םא נל א, ל שה םא ני עמקםב ל ינ ד של ענ וש
אן כה ל. מי אי רה שש י יי להי ל אל אי א לו  רה קש יי ונ חנ  בי זש ם מי ב שה ינצל תוב (בראשית לג) ונ כה של הו  לוי. זל גי בש ר לו  מנ אל יד, נל הולי וש

לוי. גי םא בש ל ל בה ה, אמ טה מנ ה ולש לה עש מנ ם לש לנ שש ני עמקםב, של ה ינ ה. שונל לה עש מנ ם לש לה שש םא ני ה - ל טה מנ ם לש לה שש םא ני ל י של נו, מי דש מנ לה

תוב ה כה ני ר, הי םאמנ ם ת אי ן. וש מנ ר זש חנ אנ ם לש לנ יגשש ה של אה א רה לה םא. אל ה - ל עה שה הנ ה  אותה ם בש לנ שש ני ר של םאמנ ם ת אי וש
עמקםב ינ ה מי בה זש על םא נל תו ל ירה מי רוך הוא ושש דוש בה קה ת הנ חנ גה שש א הנ לה ך? אל לי ר תי של כםל אמ יך בש תי רש מנ ך ושש מה י עי נםכי ה אה ני הי וש

ם. לנ שש ני ד של יון ענ לש על ם הה עולה ל בה בה ה, אמ זל ם הנ עולה ך לו בה רי טה צש הי ה של ל מנ כה ים בש מי עולה לש

ע? םא יהדנ ל ה הוא של יהה מי י תש כי י. וש תי עש םא יהדה י ל נםכי אה ה וש זל קום הנ מה ן ייש ה' בנ כי ר אה םאמל י ונ תו  נה שש עמקםב מי ץ ינ יקנ יי ונ
י ה לי לה גנ תש ה הי ל זל י כה כי ר, וש מנ י. אה יתי לי םא חי י ה' ל ני ר (שמואל-א יג) ופש מנ אל נל מו של י? כש תי עש םא יהדה י ל נםכי אה ה וש ה זל א מנ לה אל

ם? לי יות שה הש לי ה וש ינה כי שש י הנ פי נש ת כנ חנ ס תנ ני כה הי י, ולש נםכי ת אה ענ דנ י לה תי לש כנ תנ סש םא הי ל וש

ת אור ה אל קה בש ה רי תה אמ יום רה ל יום וה י. כה נםכי ה אה ה זל מה ן לה ם כי ר אי םאמל ת תוב (בראשית כה) ונ ה, כה אי םא רש ב
רםש דש ך לי לל תי תוב? ונ ה כה , מנ יהה על מי ה בש תה רה ה צה תה אמ רה ן של יוה ם. כי ה שה לה לש פנ תש הי ה, וש נה כה שש מי ה בש תה יש ה הה ינה כי שש הנ ה, של ינה כי שש הנ
י נםכי אה י וש יתי אי ך רה ל כה י כה כי עמקםב, וש ר ינ מנ ך אה שום כה יא הוי"ה. מי הי ת, של רל חל ה אנ גה רש דנ זו לש ה הנ גה רש דנ הנ ה מי אה ת ה'. יהצש אל

ה. ינה כי שש י הנ פי נש ת כנ חנ ס תנ ננ כש םא ני ל דו וש בנ יהה לש הה שום של י? מי תי עש םא יהדה ל

ה - זל קום הנ מה א הנ ה נורה ים. מנ די דה צש י הנ ני שש ה הוא לי זל ר הנ בה דה ה. הנ זל קום הנ מה א הנ ה נורה ר מנ םאמנ י א ונ ירה יי יהד - ונ מי
ל. טי בה הי יך לש רי םא צה ל דוש, של קה ית הנ רי בש ל אות הנ ד ענ חה אל ה, וש אשונה רי ר בה מנ אה קום של מה ל אותו הנ ד ענ חה אל

ין ל, אי טי יות בה הש ה לי ין זל ים. אי להי ית אל ם בי י אי ה כי ין זל ר, אי מנ ד. אה חה ים - הוא אל די דה י צש ני שש ם לי הי ב של ל גנ ף ענ אנ וש
יק לו רי הה רות ולש פי עמשות בו  לנ וש בו  ש  מי תנ שש הי ים, לש להי ית אל א בי לה לו, אל ה של ידה עממי םא הה ה ל דו, זל בנ א לש צי מה הי ה לש זל
גוף ל הנ ר של ענ שנ ה הנ ם. זל יי מה שה ר הנ ענ ה שנ זל תוב וש כה הו של גוף. זל ל הנ ל כה ר של ענ שנ הו הנ זל גוף, של י הנ רי יבש ל אי כה כות מי רה בש
ר ענ ה שנ זל וש תוב  כה ה - של לה עש מנ חוז לש ה. אה טה מנ חוז לש אה וש ה  לה עש מנ חוז לש ה, אה טה מנ כות לש רה יק בש רי הה ר הוא לש ענ אי, שנ דנ ונ
ה. זל קום הנ מה א הנ ה נורה ר מנ םאמנ י א ונ ירה יי ה, ונ ל זל ענ ים. וש להי ית אל ם בי י אי ה כי ין זל תוב אי כה ה - של טה מנ חוז] לש ם. [אה יי מה שה הנ

קו. שה יו ונש בי א אה ה. בה טה מנ ה ולש לה עש מנ ם לש לי יות בו שה הש בו לי בוד של כה ים בנ יחי גי שש ם מנ ינה ם אי דה י אה ני ובש

ן מי ל  טי בי םא  ל ן של מה חמ רנ הה רוך  בה י,  תי רש מנ אה וש י  יתי כי בה יו,  פי מי ים  רי בה דש הנ ם  י אותה תי עש מנ שה של כש ק,  חה צש יי י  בי רנ ר  מנ אה
ס, ני כה הי יקו לש פי סש םא הי יר. ל עי ם לה הל מה י עי תי סש ננ כש ני ד של אות ענ סה רש לש פנ ד שה ם ענ מה י עי תי כש לנ ה. הה יונה לש על ה הה מה כש חה ם הנ עולה הה

ה. לה טה בנ יו לש הש םא יי יך ל רל בה רו לו, דש מש אה נו, וש ת בש יש אל אי ך אותו הה די שי ד של ענ

ים. רי חי ים אמ רי בה אות דש רש הנ ה ולש מה כש חה סוד הנ ם בש ם כגלה לו הי לה ים הנ רי בה דש הנ עון, של מש י שי בי ר רנ מנ אה ה של י, זל תי רש מנ אה
ים רי בה ם דש א הי לה ינוק, אל ל תי ם של לו הי לה ים הנ רי בה דש הנ ר של םאמנ ל ת י, אנ ר לי מנ עון, אה מש י שי בי י רנ ני פש ים לי רי בה דש י הנ תי רש דנ סי של כש

ה. מה כש חה סוד הנ ים בש שומי כםל רש הנ ים, וש יוני לש ל סודות על של

דוש קה יחנ לו הנ טי בש ה הי ל זל כה ן של יוה ה, כי הודה י יש בי ר רנ מנ גו'. אה י וש די מה ים עי להי ילה אל הש ם יי אמםר אי ר לי דל עמקםב נל ר ינ דנ יי ונ
י, תי מש לנ חה לום  עמקםב, חמ ינ ר  מנ אה א,  לה אל גו'?  וש י  די מה עי ים  להי אל ילה  הש יי ם  אי ר  מנ אה ין, של מי אל םא הל ל ה  מה לה הוא,  רוך  בה
ם ר אי מנ ן אה ל כי ענ ת. וש מל לום אל הוא חמ י של תי עש י יהדנ רי יים, המ קנ תש ם יי אי ת, וש מל םא אל ם ל הל ת ומי מל ם אל הל לומות - מי חמ הנ וש
ל חנ ננ ל הנ ן של יה עש מנ הנ כות מי רה ך בש ילה מושי הש י אל ני ים. אמ אלהי י לי יהה ה' לי הה י, וש תי מש לנ חה מו של גו', כש י וש די מה ים עי להי ילה אל הש יי

ים. להי א אל רה קש ני ה של זל קום הנ מה כםל לנ ל הנ של

יו, לה אי יענ  גי ינ ר של חנ אנ כםל, וש ל הנ קור של מה הנ ה מי אשונה רי ל בה כםל הוא נוטי ע, הנ צנ מש אל הוא בה ל של אי רה שש ה, יי אי םא רש ב
מו ים. כש אלהי כםל - לי ר הנ חנ אנ ה, וש אשונה רי י - בה יהה ה' לי הה תוב וש כה ע של מה שש ה, מנ זל קום הנ מה לנ יך  שי מש ומנ ענ  נו שופי מל מי
ן ל אותה י כה לי קום של מה הנ מי לו  ך  ילה מושי הש י אל ני ף אמ טובות, אנ ן הנ ל אותה י כה לי ה  עושל וש ר  ילה שומי הש יי ים  להי אל של
י, לי ה של גה רש דנ ב בנ ילה יושי הש אל של י, כש בי ית אה ל בי לום אל שה י בש תי בש שנ י? וש תנ כםל. מה ל הנ ר של של קל הנ ר בו  בי חנ תש יי כות, וש רה בש הנ

ים. אלהי י לי יהה ה' לי הה ז וש א, אה קה וש לום דנ שה י בש תי בש שנ י, וש בי ית אה ת בי ן אל קי תנ לום לש ל שה ה של גה רש דנ ב בנ ילה יושי הש אל וש

י לי ה'  יהה  הה וש ם.  לי תנ שש אל ם  ה, שה דושה קש ץ הנ רל אה הה יא  הי ם  שה של י,  בי אה ית  בי ל  אל לום  שה בש י  תי בש שנ וש ר  חי אנ ר  בה דה
תו. עלבםד עמבודה ם אל שה אוי, וש רה ת כה רל חל ה אנ גה רש דנ ה זו לש גה רש דנ ה] מי לה ענ תש ה [ני לל על ה אל זל קום הנ מה ים. בנ אלהי לי

ין סופו אי ה, של של ה קה זל סוק הנ פה ם. הנ רי פש כנ ה תש תה ינו אנ עי שה י פש ני מל רו  בש ונות גה י עמ רי בש ר, די מנ אה ח וש תנ יהיא פה י חי בי רנ
רו בש ונות גה י עמ רי בש כםל (תהלים סה) די ל הנ ש ענ קי ך בי ר כה חנ אנ מו, וש צש ל ענ ש ענ קי ד בי וי א דה לה םאשו סופו. אל ין ר אי םאשו וש ר
ם יהל לי ם עמ יהל אי טה חמ רו  בש גנ תש הי ם של עולה ם בה ים הי עי שה ה רש מה ל כנ בה י, אמ אתי טה חה י של מי צש ענ י בש תי עש י יהדנ ני ד, אמ וי ר דה מנ י. אה ני מל

ם. רי פש כנ ה תש תה ינו אנ עי שה ם, פש הל לה י וש ן, לי כי יל וש י. הואי ני מל ר מי יותי

מו חו, כש תש פש ים ני עי שה רש י הה רי פש סי קום של ד אותו מה ים ענ ם עולי ם, הי עולה ים בה עי שה רש ים הה בי רנ ה של עה שה ה, בש אי םא רש ב
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ד הוא] וי ל דה םאשו של ר ה מי לה עש מנ ], [לש יהה לל ד עה ין עומי די ר [הנ פל אותו סי ים, וש חי תה פש ים ני רי פה ב וסש ין יושי ית) די (בי ר הנ מנ אל נל של
ם. רי פש כנ ה תש תה ינו אנ עי שה ן פש ל כי ענ י, וש ני רו מל בש ונות גה י עמ רי בש ך די שום כה מי

םא ל א של לה םא. אל רוך-הוא - ל דוש-בה קה ין בנ מי אל םא הל ל ר של םאמנ ם ת ין. אי מי אל םא הל ל ך  שום כה ן מי כי מו  עמקםב כש ינ
שום ה, ומי ירה מי שש נו הנ מל ק מי לי תנ סש תי לום וש שה םא יהשוב בש ל ע אותו של ננ מש א יי טש חי אותו הנ א, וש טה י ילחל מו. אולנ צש ענ ין בש מי אל הל
שום ין, מי די ת הנ י אל די גש נל ים כש שי לום, אה שה שוב בש אה של ים, כש מי חמ לו רנ פי ים אמ אלהי י לי יהה ה' לי הה מו. וש צש ענ ין בש מי אל םא הל ך ל כה

יד. מי יו תה נה פה ד לש י עובי ני אמ י] של רי המ [של

ר שי קנ תש אל ין וש די ל בנ לי כנ תש י אל בי ית אה בי שוב לש אה של ין. כש די ת הנ יך אל רי י צה יני ת אי עי עמקםב, כה ר ינ מנ א, אה חה י אה בי ר רנ מנ אה
ד י ענ מםר אותי שש ין יי די הנ יך של רי י צה ני י, אמ די מה ים עי להי ילה אל הש ם יי ו אי שה כש ר, ענ מנ א אה לה ך, אל םא כה י, ל י יוסי בי ר רנ מנ בו. אה
ן מה אל ר נל של קל ר בש שי קנ תש אל ין, וש די ים בנ מי חמ רנ ת הה יל אל לי כש לום, אנ שה שוב בש אה ן של יוה ל כי בה י. אמ בי ית אה ל בי לום אל שה שוב בש אה של
ד, חה ר אל של ילה קל הש כםל יי ז הנ י אה רי המ ים, של להי ית אל ילה בי הש ה יי בה צי י מנ תי מש ר שנ של םאת אמ ז ן הנ בל אל הה ד. וש כםל ינחנ יל הנ לי כש הנ לש

כםל. ר מי עמשי ן מנ תי אל ה] של שום [זל ה, מי טה מנ ה ומי לה עש מנ ת מי כל רל בה תש םאל, מי מ שש ין ומי יהמי ת מי כל רל בה תש זו מי ן הנ בל אל הה וש

ים ני בה ה אמ מה ל] כנ ה [ענ יונה לש זו על ן הנ בל אל הה ר של םאמנ ם ת אי קום. וש מה י הנ ני בש אנ ח מי קנ יי תוב ונ ה כה ני א, הי בה י אנ בי ר רנ מנ אה
יהה ה הה יונה לש ה - [על בה צי י מנ תי מש ר שנ של םאת אמ ז ן הנ בל אל הה תוב וש י כה רי המ תוב] ונ כה הו של ם, [זל יהל לי רות עמ שש ה לי בה קום מושה מש לי
שום ה, מי יונה לש ה על בה צי ה מנ ים אותה רי אן הי ים, כה להי ית אל ם בי י אי ה כי ין זל ר אי מנ אה ן] של יוה שום [כי יות!] מי הש לי יך  רי צה
י תי מש ר שנ של ן אמ ל כי ענ וש ה.  פל יה וש ים,  להי ית אל ם בי י אי ה] כי טה מנ יים [לש קנ ה לש ין זל אי ה, של ל זל ח של בנ של ל הנ כה ה  ה בה לה תה של

ה. בה צי מנ

ית ה', ת בי ן אל כוני ר לש מנ אל נל מו של יות, כש הש יך לי רי יהה צה ית ה' הה ים? בי להי ית אל ים. בי מי עולה ים, לש להי ית אל ילה בי הש יי
הוא ל של יובי ד הנ צנ ים - מי יוני לש ים על די דה י צש ני שש ין הוא מי די ית הנ קום בי א מש לה ך. אל לי ית ה' ני ן (תהלים קכב) בי כי וש

ים. להי ק אל חה צש ל יי ד של צנ הנ ים, ומי יי ים חנ להי אל

ל ים], כה יני די ים [וש מי חמ ם רנ כגלה ה וש נה מל ים מי רי עורש תש ים] מי אי ים [יוצש יני די הנ ב של ל גנ ף ענ ל, אנ יובי ר, הנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ם ה. אי של קה ין הנ די ל הנ ד של צנ ים - הנ להי ית אל א בי לה כםל. אל רות] הנ הוא חי ת [וש חנ מש הוא שי ה, וש נה מל אות מי חות יוצש מה שש הנ
ד צנ ע, בש רנ לש ם  י. אי םאשי ר לש ת  חנ תנ םאלו  מ ר שש מנ אל נל של מו  ה, כש בה המ אנ ת בו  רל עורל תש םאל מי מ שש ל] הנ יובי [הנ ד  צנ טוב, בש לש
ים. להי ית אל אי בי דנ ץ. ונ רל אה י הה בי ל יםשש ל כה ה ענ עה רה ח הה תנ פה פון תי צה ר מי מנ אל נל מו של ה, כש של ין קה ר בו די עורי תש םאל מי מ שש הנ
ם עולה הה אי של דנ ב. ונ רנ ך  לל ייש מל ם וש תה ך סש לל ב. ייש מל רה ך  לל ינת מל רש תוב קי כה נו של יש ים, הנ להי ית אל ר, בי מנ עון אה מש י שי בי רנ

ב. ך רה לל ינת מל רש י קי זוהי ב, וש ך רנ לל יון הוא מל לש על הה

יההו. לי ת אי ה אל אה רה יהיא, וש י חי בי ם רנ דנ רש ה אונו. ני די ל שש נות של ילה אי ת הה חנ ים תנ בי יו יושש יהה הה קי זש י חי בי רנ יהיא וש י חי בי רנ
ל כה ב, וש רי חה הי ם לש יי לנ רושה ה יש רובה קש של יענ  הודי י לש אתי ת בה עי ר, כה מנ ה. אה דל שה יר הנ אי ר מי ל מנ של ך  רל דל ת הנ חנ הוכה ר, מי מנ אה
שות ה רש נה תש ני ה  ני הי וש ב,  רי חה ין תי ל די ענ וש ת  דל ין עומל ל די ענ וש ין,  יא די ם הי יי לנ רושה יש שום של ים, מי מי כה חמ יות הנ רש ן קי אותה
ן מנ ל זש י כה רי המ ם, של יי לנ רושה נות יש ת שש יכו אל רי י ינאמ ים אולנ מי כה חמ יענ לנ הודי י לש אתי ם, ובה עולה י הה בורי ל גי ענ יהה וש לל סמא"ל עה לש
ת רל עורל תש ה מי תורה הנ ן של מנ ל זש . כה יהה לל ד עה עומי ים הה יי חנ ץ הנ ה עי תורה הנ שום של ת, מי דל יא עומל ה - הי ה תורה את בה צי מש ני של

ם. עולה ן הה ה] מי נה מל ק [מי לי תנ סש ים מי יי חנ ץ הנ ה - עי טה מנ ה לש תורה ה הנ קה סש ה. פה לה עש מנ ז לש םא זה ים ל יי חנ ץ הנ ה - עי טה מנ לש

עמקםב קםל קול ינ תוב הנ י כה רי המ ם סמא"ל, של יהל לי ל עמ םא יוכנ ה, ל תורה בנ חו  מש שש ים יי מי כה חמ הנ ן של מנ ל זש ן, כה ל כי ענ וש
ט בור שולי די ק, הנ םא פוסי קול ל אותו  עוד של עמקםב. בש ינ את קול  רי קש ני ה של יונה לש על ה הה תורה הנ ו. זו  שה י עי די יש ם  יי דנ יה הנ וש

ים. מי כה חמ ה לנ זל ר הנ בה דה ת הנ רו אל מש אה כו וש לש הה יהיא, וש י חי בי ר רנ עורי תש הי ה. וש תורה יק בנ סי פש הנ יך לש רי םא צה ן ל ל כי ענ יהכול, וש וש

לו ר. אי ד שומי קנ א שה וש יר שה ר עי מה שש םא יי ם ה' ל תוב אי כה ך הוא, של כה ה, וש ת זל ים אל עי כםל יודש א, הנ יסה י יי בי ר רנ מנ אה
נו יש ם, הנ עולה ל הה ים של בורי גי ים הנ רי בה גש ל הנ םא ענ ל ם, וש יהל לי ת עמ דל ה עומל דושה קש יהה הנ רש קי ה, הנ תורה ים בנ לי דש תנ שש מי ם של הי

גו'. יר וש ר עי מה שש םא יי ם ה' ל תוב אי כה של

לום שה בש י אנ ני פש חו מי רש בה ד בש וי דה מור לש זש ר, (תהלים ג) מי מנ אה ח וש תנ ה פה הודה י יש בי גו'. רנ ה וש דל שה ר בנ אי ה בש ני הי א וש ינרש ונ
ם קה הוא של נו  בש שום של ם מי ה? אי ירה ר שי מנ ה אה מה ד, לה וי דה מור לש זש ל מי בה ים, אמ רי בי חמ הנ רו  עורש תש ה הי זל סוק הנ פה נו. בנ בש
מור זש א מי לה ה. אל בי רש ר הנ חי אנ של יו מי רובה קש ת מי צה ם קש דה אה ל הה יו ענ לה ע עה רנ י הי רי המ יות, של הש יך לי רי יהה צה ה הה ינה ר קי יו, יותי לה עה
ה אה רה ן של יוה הוא. כי ם הנ עולה או לה טש ת חל ק אל לי רוך הוא סי דוש בה קה הנ ב של שנ חה ד, של וי ש דה קי ך בי כה ה, וש ירה ר שי מנ ד, אה וי דה לש

ח. מנ נו, שה מל בות מי גש ה לי ה רוצל זל ם הנ עולה אן בה כה של

ח רנ בש יי תוב (הושע יב) ונ כה ח, של רנ עמקםב בה ם. ינ דה בנ ם לש כגלה חו, וש רש בה ם של עולה יו בה נו הה מל ים מי יוני לש על ה של אה רה עוד, של
ד וי דה דו. וש בנ ח לש רנ עםה, ובה רש י פנ ני פש ה מי ח מםשל רנ בש יי תוב (שמות כ) ונ כה ח, של רנ ה בה דו. מםשל בנ ח לש רנ ם, ובה רה ה אמ די עמקםב שש ינ
ינו ימי ים מי בי סובש מו, וש חו עי רש ם בה ל, כגלה אי רה שש י יי אשי רה ץ וש רל אה י הה בורי ם גי ל אותה כה ץ וש רל אה י הה יטי לי ם שנ ל אותה ח, כה רנ בה

ה. ירה ר שי מנ ה, אה זל ח הנ בנ של ה הנ אה רה ן של יוה ים. כי די דה צש ל הנ כה מםר אותו מי שש םאלו לי מ שש ומי

דו גש נל יהה כש ה הה אה נש ל שי ענ ד בנ וי א דה לה ה? אל ש בה גנ םא פה ד ל וי ה דה מה לה זו. וש ר הנ אי בש ת הנ שו אל גש ם פה ה, כגלה הודה י יש בי ר רנ מנ אה וש
ה תה צש רה ה וש חה מש שי ר בש אי בש ם הנ ה אותה לה בש ה קי עמקםב ומםשל ת ינ ה. אל ש בה גנ םא פה ך ל שום כה ן, ומי מנ זש אותו הנ ר] בש אי בש ל הנ [של

ה. לה עש ם בנ ה עי חה מי שש ה של שה אי יהה כש לל ם אי יי מנ לו הנ זו, עה ר הנ אי בש ם הנ ה אותה תה אמ רה ן של יוה ן, כי ל כי ענ ם. וש מה ב עי רי קה תש הי לש
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ה, לה עש מנ םא לש ל ר, וש אי בש ן הנ ה מי טה מנ יההו הוא לש לי א אי לה ה? אל מה ה, לה ש בה גנ םא פה ל ח וש רנ יההו בה לי ה אי ני ר, הי םאמנ ם ת אי וש
ן ה מי לה עש מנ ם לש ה הי עמקםב ומםשל ינ שום של יחות. ומי לי ה שש עושל וש ך  אה לש הוא מנ ך  שום כה עמקםב, ומי ינ וש ה  מםשל יו  הה של מו  כש

ת אותו. לל בל קנ ה ומש לה עש בנ ה לש חה מי שש ה של שה אי ם כש ל אותה בי קנ ה לש תה לש עה ם וש יהל לי ה אמ חה מי ר שש אי בש ר, הנ אי בש הנ

םאן י צ רי דש ה על לשה תוב שש ה. כה מו זל ה כש ה, זל לה עש מנ זו לש ר הנ אי בש ת הנ ה אל אה רה ה. סוד הוא של דל שה ר בנ אי ה בש ני הי א וש ינרש ונ
פון. ח, צה רה זש רום, מי ה: דה לשה ם שש א הי לה ים? אל רי עמדה ל הה ה כה מה פו שה סש אל נל תוב וש ה כה מה ה, לה לשה ם שש ם הי . אי יהה לל ים עה צי רםבש
ה ים אותה זי אוחמ וש זו  ר הנ אי בש ל הנ ים ענ די עומש לו  אי וש ם.  יהל יני ח בי רה זש ה, ומי זל ד הנ צנ הנ פון מי צה וש ה,  זל ד הנ צנ ן הנ רום מי דה
י. דה תו שה יש ל חנ קו כה תוב ינשש כה נו של יש ים. הנ רי עמדה קו הה יא ינשש הי ר הנ אי בש ן הנ י מי שום כי ם? מי ענ טנ ה הנ ה. מה ים אותה אי לש מנ ומש

א תה פש תוסל

ים שי קש בנ מש ם הנ ק. אותה דל י צל פי י רםדש לנ עו אי מש תוב (ישעיה נא) שי ר, כה מנ ר אה זה עה לש י אל בי ה. רנ דל שה ר בנ אי ה בש ני הי א וש ינרש ונ
עו]. מש בו שי רש יון [קי לש על ך הה לל מל י הנ כי רש ים דנ עי יודש ם של ה, אותה מונה אל ר הה של קל קו בש בש דש ני ם של ה, אותה מונה אל סוד הה

ם יי ננ ה, שש טה מנ ים לש די ם יורש יי ננ רועות. שש י זש תי ין שש ים אותו בי לי בש קנ ד - מש חה את אל רנ קש או לי יהצש ם וש יי ננ ים שש עולי של כש
כםל, ר בנ בי חנ תש הוא מי ם, של יהל יני ד בי חה ים בו, אל קי יונש קום של מה ים, הנ יאי בי נש ב הנ ה מושנ לל י אי ני ם. שש יהל יני ד בי חה ם, אל הי

כםל. ל הנ הוא נוטי

ים קי שש מג זו  הנ ר  אי בש הנ מי ים.  דושי קש הנ ים  פוחי תנ הנ ה  די שש יא  הי ם,  יהל תי חש תנ ת  דל עומל ה  דושה קש ר  אי בש ה  אותה
זו. ר הנ אי בש ל הנ ים] ענ די ים [עומש צי ים רובש יהמי ה קנ לשה ם. שש יי פנ נה י כש לי עמ ם בנ ל אותה בות, כה כה רש מל ן הנ ל אותה ים, כה רי עמדה הה
ה ל זל ענ א אדנ"י, וש רה קש ה ני גו'. זל ים וש רי עמדה קו הה יא ינשש הי ר הנ אי בש ן הנ י מי תוב כי כה הו של ם. זל הל את מי לי מנ תש זו מי ר הנ אי בש הנ
הו ץ. זל רל אה ל הה דון כה "י. אמ נה דם ן אמ ענ מנ ם לש מי שה ך הנ שש דה קש ל מי יך ענ נל ר פה אי הה תוב וש כה , וש לותה חי ה הנ תה ים אנ להי י אל נה דם תוב אמ כה

ץ. ע"כ התוספתא. רל אה ל הה דון כה ית אמ רי בש רון הנ ה אמ ני תוב הי כה של

ן - בל אל ת הה למלו אל גה יהם. וש ת הנ ים אל כי ים הםלש לי חה נש ל הנ תוב (קהלת א) כה כה נו של יש ים, הנ רי עמדה ל הה ה כה מה פו שה סש אל נל וש
ים אי םא יוצש ל ן, וש בל א אל רה קש ז ני אה ים] של רי כה ם זש יי ש, [מנ רנ קש ני א וש פה קה ה, אותו של של קה ין הנ די ף הנ ת תםקל ה אל נה מל ים מי ירי עמבי מנ
יש רי קש הנ פון לש צה םא יהכול הנ ל ין, וש יהמי הוא הנ רום, של דה ק הנ זי חנ תש ים, מי אי ים בה לי חה נש ם הנ אותה של ה. וכש חוצה ם הנ יי ה מנ נה מל מי

ים. טי יו מועה ימה מי ר של הה מו נה ם, כש יי מנ ים הנ שי רה קש ני ים וש אי םא קופש ים, ל בי יו רנ ימה מי של ה, כש זל ר הנ הה נה ם, כנ יי מנ ת הנ אל

ים קי שש ים ומנ עי שופש ים וש ירי שי פש ם מנ יי מנ הנ ין, וש יהמי הוא הנ רום, של דה ק הנ זי חנ תש ים, מי אי ים בה לי חה ם נש אותה של ן, כש ל כי ענ וש
שום ה, מי קומה מש ר, לי אי בש י הנ ל פי ן ענ בל אל ת הה יבו אל שי הי י. וש דה תו שה יש ל חנ קו כה תוב ינשש כה נו, של רש מנ אה מו של ים, כש רי עמדה ת הה אל

ה. ים בה עי שה רש ת הה יחנ אל הוכי ין, לש די ילה בש הש תי ה, של לה ין של די ת הנ יך אל רי ם צה עולה הה של

ן כי תו. וש שש ן לו אי מי דנ זש ם תי שה ע של יו, יהדנ לה ים אי ם עולי יי מנ ה הנ אה רה ר וש אי בש ל הנ ב ענ יהה יושי עמקםב הה ינ של ה, כש אי םא רש ב
עמקםב, ינ יהה לש ך הה כה ם. וש שה ן לו לש מי דנ זש תו תי שש אי ע של יו, יהדנ לה ים אי ם עולי יי מנ הנ ה של אה רה ן של יוה ר, כי אי בש ל הנ ב ענ יהשנ של ה, כש מםשל בש
ת עמקםב אל ה ינ אה ר רה של אמ י כנ הי יש םאן. ונ צ ם הנ ה עי אה ל בה חי רה ם וש מה ר עי בי דנ נו מש תוב עודל כה מו של תו, כש שש ה לו אי נה מש דנ זש ם הי שה של
ה אותה שום של ה, מי פורה ה לו צי נה מש דנ זש ם הי שה גו', וש שום וש רמ גה יש ים ונ רםעי יהבםאו הה תוב (שמות ב) ונ כה ה, של גו'. מםשל ל וש חי רה

ם. הל ה לה מה רש ר גה אי בש הנ

ר אי את בש רי קש ני ך  כה ע. וש בנ של ז לש מל יא רל הי שום של זו, מי ה הנ שה רה פה ים בנ מי עה ע פש בנ ה של תובה זו כש ר הנ אי בש ה, הנ אי םא רש ב
ר אי בש ן הנ י מי ה. כי דל שה ר בנ אי ה בש ני הי א וש ינרש תוב ונ כה זו, של ה הנ שה רה פה ים בנ מי עה ע פש בנ ת של רל כל זש זו ני ר הנ אי בש שום] הנ ע. [ומי בנ של
יבו שי הי םאן וש צ ת הנ קו אל שש הי ר. וש אי בש י הנ ל פי ענ גו' מי ים וש רי עמדה ל הה ה כה מה פו שה סש אל נל ר. וש אי בש י הנ ל פי ה ענ דםלה ן גש בל אל הה יא. וש הי הנ
אי דנ ונ ה, ובש עה בש י שי רי ר. המ אי בש י הנ ל פי ענ ן מי בל אל ת הה ל אל גל יה ר. ונ אי בש י הנ ל פי ענ ן מי בל אל ת הה למלו אל גה ר. וש אי בש י הנ ל פי ן ענ בל אל ת הה אל

ה. ך זל כה של

כםל ד מי רנ פש ה ני מםשל שום של ר. מי אי בש ל הנ ב ענ יישל ן ונ יה דש ץ מי רל אל ב בש יישל תוב ונ כה ת, של חנ ם אנ ענ א פנ לה תוב אל םא כה ה ל מםשל בש
יא ת הי חנ י. אנ תי מה י תנ תי יא יונה ת הי חנ תוב (שיר ו) אנ כה ד, כנ חה ה אל מםשל ל. בש לה ד כש רנ פש םא ני עמקםב ל ינ ה, וש טה מנ לש ת של יי בנ הנ כםל מי וה
א ינרש עמקםב - ונ ינ ר. בש אי בש ל הנ ב ענ יישל תוב ונ ה כה מםשל ה. בש לה עש מנ ה לש לה ענ תש הי ת וש יי בנ ל הנ ענ יהה בנ ה הה מםשל ך  שום כה ה. ומי מה אי לש

ר. אי בש ל הנ ב ענ יישל תוב ונ םא כה ל ה, וש דל שה ר בנ אי ה בש ני הי וש

י רי י שםמש רי שש ר, (תהלים קו) אנ מנ אה ח וש תנ א פה בה י אנ בי ה - רנ נה רה חה ך  לל יי ונ ע  בנ ר שה אי בש עמקםב מי ינ א  ייצי ונ ר  חי ר אנ בה דה
ת ם תורנ הל ן לה תנ רוך הוא נה דוש בה קה הנ ל של אי רה שש ם יי יהל רי שש ט, אנ פה שש י מי רי י שםמש רי שש ת. אנ ל עי כה ה בש קה דה ה צש ט עםשי פה שש מי
ת, ול מה ן הנ רות מי כםל, חי הנ רות מי לו חי ה, ייש  תורה ל בנ די תנ שש מי י של ל מי י כה רי המ ילות, של לי ים וש יהמי ה  ל בה די תנ שש הי ת לש מל אל
ם אי ים. וש יי חנ ץ הנ עי ז בש חה אל ה, נל ז בה חה אל נל ה וש תורה ל בנ די תנ שש מי י של ל מי כה שום של , מי שוהה רש י פי רי המ יו, ונ לה לט עה שש םא יהכול לי ל של
יום יתה בש פי רנ תש תוב (משלי כד) הי כה הו של ז בו. זל חה אל נל יו וש לה ה עה ת שורל ול מה ץ הנ ה עי ני ים, הי יי חנ ץ הנ עי מו מי צש ת ענ ה אל פל רש מנ

ה. תורה ן הנ יו מי ה יהדה פל רש ם מנ יתה - אי פי רנ תש ה. הי כה ר כםחל ה צנ רה צה

ן ל בל יד ענ מי ה תה תה ירה מי ין, ושש יהמי יד לש מי יא תה י הי רי המ ר כםחנ כםה. של ה? צנ כה ר כםחל ה צנ ה זל ה, מנ כה ר כםחל ה צנ רה יום צה בש
ג לו. רי טש קנ ל לש םא יוכנ ל ם וש דה אה ן הה בל ב לש רנ קש םא יי ל ה של חוצה ע הנ רנ ת הה ה אל ז דוחל אה ה, וש תורה י הנ כי רש דנ ך בש ר הולי של אמ ם כנ דה אה
םאל, מ שש הוא הנ ע, של רה הה אותו  שום של כםה, מי ר כםחנ  י צנ זנ ה, אמ נה מל ה מי פל רנ תש ה ומי תורה י הנ כי רש דנ ה מי ם סוטל דה אה של וכש

ה. רה צה קום בש ק אותו מה דוחי ד של ה, ענ חוצה זו הנ "כםה" הנ ת הנ ה אל דוחל ם, וש דה אה ל הה ט ענ שולי
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הוא ה, וש טה מנ ב לש הה אל נל ה וש לה עש מנ ב לש הה אל ה, נל תורה י הנ כי רש דנ ז בש ם אוחי דה ן אה ר בל של אמ כנ ה - של כה ר כםחל ר צנ חי ר אנ בה דה
רוך הוא, דוש בה קה ל הנ הוב של יהה אה הה בו, של הי ה' אמ ר (שמואל-ב יב) ונ מנ אל נל מו של רוך הוא, כש דוש בה קה ל הנ הוב של אה
יו לה ט עה שולי יו, וש לה ה הוא אי אה נש ל שי ענ לו ובנ ר של ר כםחנ כםה, צנ י צנ זנ ה, אמ תורה י הנ כי רש דנ ה מי ם סוטל דה אה של ב אותו. וכש אוהי וש

א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ג בו בה רי טש קנ מש ד של ע, ענ א רנ רה קש ני אותו של

ם, עולה טון ייש לו בה לש ה שי מה כנ ים, וש די דה ה צש מה כנ ם בש עולה ל הה ט ענ ע, שולי רה ר הה הוא ייצל ה, של זל ע הנ רה ה, הה אי םא רש ב
ת ם אל הל יא לה מוצי ד של ם, ענ יהל לי ים אותו עמ כי ם ומושש עולה י הה ני ים בו בש לי שה כש ני ם, וש דה א בו אה טה חה יף של קי ש תנ חה הוא נה וש

ם. יהל מותי שש ני

שום ה, מי מה שה נש הנ נו  מל את מי גוף, יוצי ל הנ ט ענ שולי ן של יוה כי וש גוף.  ל הנ ט ענ ט, שולי הוא שולי של ה, כש אי םא ורש וב
ל ים ענ טי שולש וש דו  צי ים מי אי בה ם של ה הי מה כנ שות. וש ל רש נוטי ד של יו ענ לה ט עה ין שולי אי ה, וש ה עולה מה שה נש הנ א, וש מה טש גוף ני הנ של
ים שי מה ם שנ ים, כגלה שי מה שנ ים וש ני מג ייש לו מש ם, וש הל ים בה טי שולש ים וש עמשי ננ ם של עולה י הה עמשי ל מנ כה ינו של ני י שה רי המ ם, ונ עולה הה

בשמנעמשיי ההעולהם.

ה זל םאל הנ מ שש ל הנ ץ של קי הנ םאל, וש מ שש ץ לי ייש קי ין וש יהמי ץ לש ייש קי שוהה של רש י פי רי המ םאל, ונ מ שש ל הנ ץ של ן הוא קי ל כי ענ וש
ה ץ. זל הו קי זל ר] וש שה ל בה ץ [כה הו קי ר - זל בה דה סוד הנ , וש ל רוחנ ץ כה א קי רה קש םא ני ר, ל שה ל בה ץ כה א קי רה קש ר. ני שה ל בה ץ כה הוא קי
ניה הי א, וש מי ה טה זל דוש וש ה קה םאל, זל מ ה שש זל ין וש ה יהמי י, זל יצוני ה חי זל י וש ימי ני ה פש ך זל שום כה . מי ל רוחנ ה ענ זל ר, וש שה ל בה ץ ענ קי

. שוהה רש פי

ים שי דה קר ש הנ ל קםדל כה ה, וש בה קי נש ם הנ עולנ ר וש כה זה ם הנ ל עולנ סוד של ה, הנ מונה אל ל הה דוש של יון קה לש ה סוד על אי םא ורש וב
ל כה אן, וש כה ם מי אורות הי ל הה כה טובות וש ל הנ כה רות, וש חי ל הנ כה ים וש יי חנ ל הנ כה או, וש אן יהצש כה ה מי מונה אל ל סודות הה כה בו, וש

רום. דה ה, סוד הנ זל ד הנ צנ הנ כםל מי בות הנ הה אמ ל הה ה של בה המ אנ ל הה כה בות, וש דה י נש לי לש טנ כות וש רה בש הנ

ז אוחי א, וש מי לוך טה כש ה, לי אה מש טג ד הנ צנ ב, בש הה זה ת הנ סםלל ה פש טה מנ ה לש יעה גי מנ ד של גות ענ רה טות דש שש פנ תש פון מי צה ד הנ צנ מי
ר כה ל זה סוד של ש, הנ חה ב נה ם רוכי הי ד, וש ה ינחנ בה קי ר ונש כה ים זה גי וש דנ זש אן מי כה ה. וש טה מנ ה לש ת זל ז אל אוחי ה, וש לה עש מנ ה לש ת זל אל

"ל. אזי זה ה סוד עמ זל ה, וש בה קי ונש

ם, עולה ל הה ענ ים  טי שולש וש אן  כה ים מי טי שש פנ תש מי ם, של עולה לה ים  די דה צש ה  מה ים כנ אי יוצש וש גות  רה דש דות הנ רה פש ני אן  כה ומי
ה נה שושנ דםם כנ אה ם, כגלו  עולה ו לה שה א עי יהצה של ה, כש אי םא רש ם. ב עולה הה תוך  ים לש רי ים שה ני מג ה, ומש אה מש טג י הנ די דש צי ם  כגלה וש

. שוהה רש ה פי ני הי ם, וש עולה ים בה טי שולש ר] של שה ים עה ני ים [שש ני מג ים מש ני גי ים, מה לופי ם אנ שה יר, ומי עי שה מו הנ ר כש עה שי בנ

רוך בה דוש  קה הנ שום של רוך הוא, מי בה דוש  קה ל הנ ה של מונה אל ים הה רי שומש ט - של פה שש י מי רי י שםמש רי שש ה, אנ אי םא רש ב
שום מי ט,  פה שש מי ר  ילה שומי הש יי של א  לה אל ת,  רל חל אנ ך  רל דל לש ה  טל סש יי םא  ל של מםר  שש לי ם  דה אה לה יך  רי צה וש ט,  פה שש מי הוא הוא 

ט. פה שש יו מי כה רה ל דש כה ט, של פה שש רוך הוא הוא מי דוש בה קה הנ של

ה תורה י הנ כי רש דנ ל בש די תנ שש מי י של א מי לה ה? אל קה דה עמשות צש ם לנ דה ת יהכול אה ל עי כה י בש כי וש  - ת  ל עי כה ה בש קה דה ה צש עםשי
ה לה עש מנ ה לש קה דה ה צש ה אותה בל רש י, מנ ני עה ם הל ה עי קה דה ה צש עושל י של ל מי כה ה. של ים אותה יכי רי צש ם של ם אותה ה עי קה דה ה צש עושל וש

ה. טה מנ ולש

קום מה אותו הנ ה לש לה עש מנ ה לש יעה גי ה ומנ לה עש מנ ה לש ה עולה עושל ה של קה דה ה צש ה, אותה קה דה צש ל בי די תנ שש מי י של ה, מי אי םא רש ב
ה אותה נות. ומי יה עש מנ ל הנ ל כה ן של יה עש מנ ן הנ הוא מי קום הנ מה כות לנ רה בש יך  שי מש ה, ומנ יונה לש ה על בה כה רש הוא מל עמקםב, של ל ינ של
ים, כי רש בה תש ם מי כגלה יהלות, וש חמ ל הנ כה בות ולש כה רש מל ל הנ כה ים ולש תוני חש תנ ם הנ ל אותה כה כות לש רה ה בש בל רש יך ומנ שי מש ה מנ קה דה צש הנ

ת. ל עי כה ה בש קה דה ה צש תוב עםשי כה הו של זל ת, וש או עי רש קש ם ני כגלה שום של אוי, מי רה ים אורות כה פי נוסה וש

או יהצש של ה. וכש טה מנ ה לש לה עש מנ כות מי רה ים בש כי מושש יו  ם הה ה, הי דושה קש ץ הנ רל אה ל בה אי רה שש יי יו  הה ן של מנ זש ה, בי אי םא רש ב
ם. עולה ן הה כות מי רה בש עו הנ נש מש ני ת, וש רל חל שות אנ ת רש חנ סו תנ נש כש ה, ני דושה קש ץ הנ רל אה ן הה ל מי אי רה שש יי

ס ננ כש ני ם של רל טל ת. וש רל חל שות אנ רש ס לי ננ כש ץ, ני רל אה ן הה א מי יהצה ן של יוה ה. כי דושה שות קש ת רש חנ יהה תנ עמקםב הה ה, ינ אי םא רש ב
ים כי אה לש מנ מו  עי כו  לש הה ה, וש אה רה ה של ל מנ ה כה אה רה לום וש חמ הוא בנ רוך  בה דוש  קה יו הנ לה ה עה לה גנ תש ת, הי רל חל שות אנ ת רש חנ תנ
ה לו נה מש דנ זש ם הי שה מי ה, של יהה מםשל ן הה כי ם, וש יי מנ יו הנ לה לו אי ר עה אי בש ל הנ ב ענ יהשנ ן של יוה כי ר. וש אי בש ל הנ ב ענ יהשנ ד של ים, ענ דושי קש

מו. ר עי בי חנ תש הי ה לש לה ר של של קל ת הנ ה אל רואה של א כש לה ה אל םא עולה ר ל אי בש ר - הנ בה דה תו. סוד הנ שש אי

ך יילל ע ונ בנ ר שה אי בש עמקםב מי א ינ ייצי תוב ונ ה כה אשונה רי ה. בה ל זל ה ענ ים זל שי לו קה לה ים הנ סוקי פש ל הנ א, כה בה י אנ בי ר רנ מנ אה וש
נו ן לה יי ננ ם. ומי דל י קל ני ה בש צה רש ך אנ לל יי יו ונ לה גש עמקםב רנ א ינ שה יי תוב ונ כה ם? של שה ע מי סנ ה נה מה ן. לה רה חה ב בש יהה יושי ן הה בה לה ה. וש נה רה חה
ר םאמל י ונ נו.  חש נה ן אמ רה חה מי רו  םאמש י ונ ם  תל ן אנ יי אנ י מי חנ עמקםב אנ ינ ם  הל ר לה םאמל י ונ תוב  כה ן? של בה ל לה של יורו  יהה די ן הה רה חה בש של

ן. רה חה יהה בש ן הה בה ל לה יורו של די ע של מה שש נו. מנ עש רו יהדה םאמש י חור ונ ן נה ן בל בה ת לה ם אל תל עש דנ יש הנ

ת ח אל לנ שה א וש שה א ני בה אנ של ן. כש תי חנ תש הי ה לש י רוצל ני אמ שום של ה מי ינה כי שש ס בנ ני כה הי ה לש י רוצל ני ר, אמ מנ עמקםב אה א ינ לה אל
םא ל ר וש אי םא בש ל ן וש יי םא ענ י ל אתי צה םא מה ה ל זל קום הנ מה ה בנ ני הי ה, וש שה א אי בה אנ ה לש נה מש דנ זש ז הי אה ם, וש יי מנ ין הנ א עי צה ד, מה בל על הה
ה לו נה מש דנ זש הי נו, וש רש מנ אה מו של ר, כש אי ה לו בש נה מש דנ זש ם הי שה ם, וש דל י קל ני ה בש צה רש ך אנ לל יי יו ונ לה גש עמקםב רנ א ינ שה יי יהד - ונ ם, ומי יי מנ

תו. שש אי
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ד גי תנ ץ ונ רה תה תוב ונ ה כה מה ך, לה םא כה ם ל אי ה. של דל שה ה בנ תה יש זו הה ר הנ אי בש הנ אי, וש דנ יהה ונ ם הה ן, שה רה ר, חה מנ ר אה זה עה לש י אל בי רנ
יר. עי מוך לה יהה סה הה שום של א מי לה ? אל יהה בי אה לש

ה לו ידה עלמי י הל רי המ ה, של אה ה לו לי נה מש דנ זש םא הי ה ל מה ר, לה אי בש ל הנ ה ענ שה ה לו אי נה מש דנ זש הי עמקםב של ר, ינ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה וש
תוב כה לוי, של גה עמקםב בש ם ינ ה עי גה וש זנ רוך הוא לש דוש בה קה ה הנ צה םא רה ה ל אה ת לי אל א של לה ים? אל טי בה שש ם הנ ל אותה עמקםב כה ינ לש

ר. בה דה ה הנ לה גנ תש םא הי ם ל י קםדל רי המ ל] של לה כש ה. [מי אה יא לי ה הי ני הי ר וש בםקל י בנ הי יש ונ

ה לו גה וש דנ זש ה הי ילה בי שש יורו, ובי ת די ם אל עמשות שה ל, לנ חי ל רה י של יםפי עמקםב בנ ל ינ בו של לי ינו וש ת עי שםך אל מש י לי די עוד, כש וש
לו, רו  מש ים אה רועי ם הה אותה א של לה ל? אל חי יא רה י הי עמקםב מי ע ינ ה יהדנ מל ים. בנ טי בה שש ם הנ ל אותה ת כה ה אל ימה קי הי ה וש אה לי

םאן. צ ם הנ ה עי אה תו בה ל בי חי ה רה ני הי תוב וש כה של

ר מנ םא אה ל עמקםב של ל ינ תו של עש ה דנ י מנ כי ה. וש נה טנ קש ך הנ תש ל בי חי רה ים בש ני ע שה בנ ך של דש עלבה ר אל םאמל י תוב, ונ ה כה ה מנ אי םא רש ב
יל בי שש בי רו של םאמש םא י ל י של די ה, כש מה כש חה ה בש שה עמקםב עה א ינ לה ה? אל מה ים לה ני ע שה בנ א של לה ת, אל חנ ה אנ נה ים או שה חי רה ה יש רה עמשה
ים ני שה ע הנ בנ ל של כה יא, וש ים הי ני ע שה בנ ת של ה בנ נה בה לש הנ ה, של מה כש חה יל הנ בי שש א בי לה ה, אל שה ל עה חי ל רה יהה של פש ל יה ה של שוקה תש הנ
ם כגלה ת  אל ל  טנ נה עמקםב  ינ י  רי המ של אוי,  רה כה ה  מה עי ת  בל של לה ל  חי רה ת  אל א  שה נה ם  רל טל עמקםב  ינ ל  ענ יו  הה יונות שורות  לש על הה

ץ. רל יא אל הי ם וש יי מנ א הוא שה צי מה הי י לש די , כש יהה לל א אי ך בה ר כה חנ אנ ה, וש אשונה רי בה

ם ל אותה קנ ים שה ני שה ע הנ בנ ל של א כה לה ים? אל די חה ים אמ יהמי ה כש ה זל ים. מנ די חה ים אמ יהמי יו כש ינה עי יו בש הש יי ר - ונ בה דה סוד הנ וש
ה, אםתה תו  בה המ אנ ה. בש ם זל ה עי ים זל רי שה קש ני ד, של חה ם אל כגלה ים, וש די רה פש םא ני ל ים וש די חה ם אמ הי ים, של יוני לש ם על אותה יו כש ינה עי בש

ה. יונה לש על ה הה מה גש דג יות כנ הש לי

י תי תוב טוב תי כה ר טוב, של מנ אה ח וש תנ פה ר. של מנ ה אה ע מה םא יהדנ ל ע וש בנ של ם הנ אותה ז לו בש מנ ן רה בה לו לה פי אמ ה של אי םא רש ב
ל כה ה, בש אי םא רש ר, ב זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ה. אה טה מי ם שש ג עי וי דנ זש הי ים לש ני ע שה בנ ד של בנ אי, עה דנ ה ונ זל ך  א, כה בה י אנ בי ר רנ מנ גו'. אה וש

ה. תה לש גנ תש ה הי טה מי שש הנ ה, וש לה גנ תש םא הי ל תום, של ל סה יובי קום הנ מה

ד ענ ם וש עולה ן הה תוב מי עמקםב, כה ר: ינ מנ אה א קול וש יהצה אשונות,  ים רי ני ע שה בנ ד של בנ עמקםב עה ינ ה של עה שה ה, בש אי םא רש ב
ן ם מי ם, הי הל ה לה לה גנ תש םא הי ל ים, של רי תה סש ם ני הי לו של אי ית. של אשי רי ם הה שה ל, מי יובי ה הנ לה עש מנ לש ר של תה סש ני ם הנ עולה ם. הה עולה הה
ם עולה ן הה ית מי אשי ה רי עמשל ינ י של די ה, וכש טה מי שש ן הנ ם מי י הי רי המ ב של שנ חה ע, של םא יהדנ ל עמקםב של ינ מו מי תש סש ך ני שום כה ל. מי יובי הנ
ה טה מי י שש ני ה שש שה ים, עה כגסי מש ל הנ יובי י הנ ני רו שש בש עה ר של חנ אנ ר. וש תה סש ל הוא ני יובי הנ שום של נו, מי מל סו מי כנ תש ה הי לה עש מנ לש של

ם. ז אותה חנ אה מות וש י עולה ני שש ר בי טי ענ תש הי ים, וש לי גש ני הנ

לו אי , וש יהה לל ים עה די ים עומש די דה ה צש שה י שי רי המ אוי, של רה ך  כה ת, וש חנ ת אנ ים ובנ ני ה בה שה ה שי ידה ה הולי אה ה, לי אי םא רש ב
ים יקי די י צנ ני ין שש בי ה, של טה מי ה שש ני אוי, הי ך רה כה ים, וש יקי די י צנ ני ה שש ידה ל הולי חי ה. רה אה יון יהצש לש סוד על ת בש חנ ת אנ ה ובנ שה שי
ים עי נו שופש מל ה, מי לה עש מנ יק לש די צנ ה. הנ טה מנ יק לש די צנ ה וש לה עש מנ יק לש די ץ. צנ רל שו אה ירש ים יי יקי די תוב צנ כה ים, של מי עולה ת לש בל יושל
ד צנ יק מי די צנ ה, וש ד זל צנ יק מי די ה. צנ מה לי ה שש שוקה תש ר בי כה זה ם לנ יי ה מנ בה קי נש ת הנ ענ נו נובנ מל ה, מי טה מנ יק לש די צנ ים. הנ יוני לש ם על יי מנ

ים. יקי די י צנ ני ין שש ת בי בל ה יושל טה מנ ה לש בה קי נש ם הנ ך גנ בות, כה קי י נש תי ין שש ב בי ה יושי לה עש מנ ר לש כה זה הנ מו של ה. כש זל

ית, רי בש ת הנ ר אל מנ שה שום של ה, מי לה עש מנ יק לש די יות צנ הש ה לי כה ף זה ים. יוסי יקי די י צנ ני ם שש ין הי יהמי נש ף ובי ן יוסי ל כי ענ וש
יק. די צנ ין הנ יהמי נש יק ובי די צנ ף הנ ים - יוסי יקי די י צנ ני ין שש ה בי טה מי שש ת הנ ר אל טי ענ ה, לש טה מנ יק לש די ין הוא צנ יהמי נש ובי

ה עמשל ן לו מנ מי דנ זש םא הי ל ב של ל גנ ף ענ אנ זו. וש ית הנ רי בש אות הנ א בש טה םא חה יו ל ל יהמה כה ן, של יק? כי די יהה צנ ין הה יהמי נש י בי כי וש
ם אי תו. וש טה ש מי מי םא שי ף, ל ל יוסי ל של בל אי יהה בש הה של עמקםב, כש י ינ מי ל יש א כה לה יק? אל די א צנ רה קש ה ני מה ן לה ם כי ף, אי מו יוסי כש
ב גנ ל  ף ענ א אנ לה תו? אל טה מי ש  מי םא שי ל ר של ה אומי תה אנ וש שוי,  נה םא  ל וש יהה  ם הה לל עמקםב, על ינ ף מי ל יוסי טנ ני של כש ר, של םאמנ ת

תו. טה ש מי מי שנ ה לש צה םא רה ן, ל כי ר מי חנ אנ ן לש תי חנ תש הי של

ך ר לו: ייש לש מנ ן. אה ר לו: כי מנ ה? אה שה ך אי ר לו: ייש לש מנ ין, אה יהמי נש ת בי ף אל ל יוסי אנ שה ה של עה שה ינו, בש ני ך שה נו כה אה וש
ים ידי ר לו, עמתי מנ ים? אה ני ך בה ר לו, ייש לש מנ כו', [אה י וש חי ם אה ל שי ר לו: ענ מנ ים? אה אי רה קש יך ני אי ן. וש ר לו: כי מנ ים? אה ני בה
ה תה אנ גו', וש ר וש כל בל ע וה לנ ין בל יהמי נש י בי ני תוב ובש כה גו', של ן וש עממה ננ א וש רה גו'] גי י וש חי ם אה ל שי ר לו, ענ מנ ם? אה אי רה קש ך תי יאנ הי י. וש לי

ה]. עה ה שה אותה א בש לה ש? [אל מי םא שי ל תה של רש מנ אה

י ני ר, ובש םאמנ ם ת אי יו לו] וש ים הה סורי אמ ית הה בי א מי יהצה ר של חנ אנ יו לו. [לש םא הה ה ל עה ה שה אותה י בש רי המ ן, של ר לו, כי מנ אה
תו טה ש מי מי םא שי ף, ל ל יוסי עמקםב ענ ל ינ בי אנ תש הי ן של מנ ל זש כה אי. של דנ ה ונ זל ך  ם, כה יי רנ צש מי סו לש נש כש ני של ר, כש כל בל ע וה לנ ין בל יהמי נש בי
גוף. יום הנ יא סי ית הי רי בש י הנ רי המ יהה, של א הה בה ל אנ ית של רי בש י, אות הנ חי ף אה ה יוסי ני ין: הי יהמי נש ר בי מנ אה ים. וש ני יד בה הולי וש

י. חי ל אה קומו של ר מש ילה שומי הש י אל ני ד, אמ בה אל הוא נל ן של יוה כי

ה בו זל ה הנ עמשל מנ ה הנ רה קה ד של יהה ענ םא הה יק הוא ל די צנ יק, של די יהה צנ םא הה ד ל בנ אל נל ן של מנ אותו זש י בש רי ר, המ םאמנ ם ת אי וש
ן בה ל לה צל יך אי רי אל ך הל שום כה ף, ומי ש יוסי ה יהרנ זל קום הנ מה הנ ענ של יהה יודי עמקםב הה ינ עמקםב, של ינ ים מי עי יו יודש ם הה א כגלה לה - אל
ף ת יוסי ל אל חי ה רה דה לש ר יה של אמ י כנ הי יש תוב ונ ן כה ל כי ענ ית, וש רי בש גוף? הנ יום הנ י הוא סי גוף, ומי יים הנ תנ סש יי ד של ך, ענ ל כה כה
ר מנ שה ע וש ין יהדנ יהמי נש ך בי שום כה ת. ומי כל לל ה לה י רוצל ני גוף, אמ ם הנ לי תנ שש הי ן של יוה גוף. כי ם הנ לי תנ שש ת הי עי אי כה דנ י ונ רי המ גו'. של וש

יו. חי ך אה רל ת דל אל

ן כי ל  ענ וש ים.  ני בה יד  הולי וש סו]  נש כש ני וש כו  לש הה [וש תו  טה מי ש  מי שי וש יתו  בי לש ר  זנ חה ין  יהמי נש בי א,  צה מש ני וש ף  יוסי לש א  בה ן של יוה כי



254

ה אה לי ים, וש ני י בה ני ה שש ידה ל הולי חי ך רה שום כה ה, ומי לה עש מנ יק לש די ף צנ יוסי ה, וש טה מנ יק לש די ה אותו צנ שה רוך הוא עה דוש בה קה הנ
ת. ים ובנ ני ה בה שה שי

ן אותה ל. וש יובי ל הנ יו של הה שום של עמקםב, מי ן ינ הל ע בה םא יהדנ ל כגסות, של אשונות מש רי ים הה ני שה ע הנ בנ ן של ה אותה ל זל ענ וש
ים. ני ע שה בנ ל של חי רה עמקםב בש עמבםד ינ ינ תוב ונ כה ה, של סה כנ תש הי ל של יובי ת הנ ד אל בנ לויהה עה גש ה הנ טה מי שש לו, ובנ גנ תש ה הי טה מי ל שש של
ה לל גש ני תוך הנ נו, מי דש מנ אן לה כה מות. מי י עולה ני שש ן בי הל ז בה חנ אל נל יונות, וש לש ים על ני ע שה בנ ד של בנ ל עה חי רה ם. בש תה ים סש ני ע שה בנ של

ר. תה סש ני ם לנ דה אה א הה בה

ע בנ ים. של מי עה ע פש בנ ים של ני ע שה בנ תוב של ל כה יובי י בנ רי ל, המ יובי הנ ן מי אשונות הי רי ים הה ני שה הנ ך של ם כה ר, אי םאמנ ם ת אי וש
ה אה ל לי ה של נה תג חמ ר בנ מנ שה ים של ה יהמי עה בש ם שי א אותה לה ן? אל יפםה הי צויות] אי םא מש ים [ל מי עה ע פש בנ צויות, של ים מש ני שה
תוב (תהלים כה ת, של חנ ם אנ ענ א פנ רה קש ע] ני בנ ת] [של חנ ע אנ בנ של ת וש חנ ם אנ ענ ל יום [פנ י כה רי המ בון, של שש חל ת הנ אל ימו  לי שש הי
ם ענ א פנ רה קש ני ל יום, של כה ים, ז' בש ה יהמי עה בש שי ם בש לי תנ שש ה מי עה בש ל שי כה ך. וש קל דש י צי טי פש שש ל מי יך ענ תי לש לנ יום הי ע בנ בנ קיט) של

אנחנת.

ך, ם כה ר, אי םאמנ ם ת אי ך. וש ר כה חנ ד אנ בנ עה ים של ני ע שה בנ א של לה ים, אל ה יהמי עה בש ר שי מנ םא שה ל ן, של יהה כי םא הה ל ל חי רה ובש
לו אי עמבםד, כש יו לנ לה ל עה בי קי ן של יוה א כי לה ה? אל טה מי שש ם הנ ג עי וי דנ זש הי ך לש ר כה חנ אנ ם וש עמבםד קםדל יהה לו לנ ה הה טה מי ל שש ים של ני שה
תוב (ישעיה קום כה מה ל אותו הנ ה, ענ זל סוק הנ פה י לנ יתי כי זה ן של מה חמ רנ רוך הה ר, בה מנ קו. אה שה א ונש בה י אנ בי א רנ ם. בה ד אותה בנ עה

יר. די ינאש ה וש יל תורה די גש קו ינ דש ן צי ענ מנ ץ לש פי מט) ה' חה

ים ני י בה ני ל שש חי אי. רה דנ ה ונ ך זל ת - כה חנ ת אנ ים ובנ ני ה בה שה ה שי ידה ה הולי אה ר לי מנ אל נל ה של ר, זל זה עה לש י אל בי ר רנ מנ עוד אה
ם, יי חורנ אמ ים  אי רה קש ני של ים  רי שה קש ה  עה בה רש אנ ם  א אותה לה אל ים?  די עומש יך  אי ם  קונה תי ה.  עה בה רש אנ חות  פה שש הנ י  ני בש אי,  דנ ונ

ה. תה יש ם בה יהל חםרי ל אמ כה תוב וש כה של

חוץ. ר בנ אנ שש ני חור, של הוא אה דול וש הוא גה ע של צנ מש אל ד בה חה ר אל של ל קל בה ים, אמ רי שה ה קש לשה ין שש יהמי רוענ  זש י בי רי המ של
ה, תה יש ם בנ או כגלה צש מש ן, ני קנ תש כםל ני הנ של םאל. וכש מ ך שש ילרל ד בש חה ן אל כי ין, וש יהמי ך  ילרל ד בש חה ן אל כי םאל, וש מ רוענ שש זש ד בי חה ן אל כי וש

ה. תה יש ם בה יהל חםרי ל אמ כה תוב וש כה סוק של פה ת הנ יים אל קנ לש

י ני פש אות בי רה הי ם לש יי כנ רי יש חוץ לנ רועות ומי זש חוץ לנ ים מי אי יוצש לו  אי ר, וש יםשל ים בש אי רש ם ני ים, כגלה רי שה קש ר הנ אה ל שש כה
חוץ. או בנ ך יהצש שום כה ה, ומי אה לי ל וש חי י רה ני בש ים כי שובי ם חמ ינה ן, אי יה נש מי ם בנ הי ב של ל גנ ף ענ אנ חות. של פה שש הנ

י בי ר רנ מנ ם. אה ים אותה לי לו נוטש אי ם, וש ילה בי שש ים בי לי ים נוטש רי שה קש ר הנ אה ל שש כה ה של עה בה רש אנ ם הה לו הי ר, אי חי ר אנ בה דה
ד. ן ינחנ קה תש כםל ני ן הנ ל כי ענ ה] וש םא זל ה ל א, זל בה י אנ בי ר רנ מנ אי, [אה דנ ה ונ ך זל א, כה בה אנ

ה חה מי ים שש ני בה ם הנ ת אי יי בנ ת הנ רל י עמקל יבי ח, (תהלים קיג) מושי תנ ר פה זה עה לש י אל בי גו'. רנ ה וש אה ה לי נואה י שש א ה' כי ינרש ונ
ה. אה ה - זו לי חה מי ים שש ני בה ם הנ ת. אי יי בנ ר הנ קנ יא עי הי ל, של חי ת - זו רה יי בנ ת הנ רל י עמקל יבי לויהה. מושי לש הנ

ים ני בה ם הנ ג. אי הה נש יו הוא מג לה ה, עה זל ם הנ עולה ר הה קנ יא עי הי ה, של טה מי ת - זו שש יי בנ ת הנ רל י עמקל יבי ר מושי חי ר אנ בה דה
כםל, ל הנ ל של לה כש ה הוא הנ זל סוק הנ פה הנ ים בו, וש לויי מות תש עולה ל הה ל כה ה של וה דש ל חל כה ה וש חה מש ל שי כה ל, של יובי ה הנ ה - זל חה מי שש

לויהה. לש סוק הנ פה יום הנ ה סי ל זל ענ דוש, וש סוד קה כםל בש ל הנ ה כולי זל שום של מי

ל כה ינו של אי רה ים, וש לי עג ים מש ני ם בה ינה ה אי נואה שש י הנ ני י בש רי המ ה, ונ נואה יא שש ה הי מה י לה כי ה. וש אה ה לי נואה י שש א ה' כי ינרש ונ
ר, תה סש ני ם הנ יד עולה מי ל הוא תה יובי אי הנ דנ א ונ לה ה? אל נואה ה שש אה לי ר של ה אומי תה אנ ה, וש אה לי או מי ים יהצש לי עג ים מש ני ם בה אותה

יו. עמשה ל מנ עמקםב כה ינ רו מי תש סש ך ני שום כה ה, ומי לל גש ני י] בש ני ם [בש ינה יו אי רה בה ל דש כה וש

ה יונה לש על ה הה מה כש חה הנ מו של יו. כש גותה רש דנ עמלות בש כםל לנ ית הנ אשי הוא רי ה, וש לל גש ני תון הוא בש חש תנ ם הנ עולה ה, הה אי םא רש ב
ה, תה ים אנ אי קורש ך  שום כה כםל, ומי ית הנ אשי יא רי הי ה, וש מה כש תון הוא חה חש תנ ם הנ עולה ם הה גנ ך  כםל, כה ית הנ אשי יא רי הי

לוי. גה ה, ובש טה מי הוא שש שום של מי

תוב כה ה, של אה ל לי ר של בה דה סוד הנ ר, וש תה סש ני ם בש יו הי רה בה ל דש כה ים הוא, של אי ל, קורש יובי הוא הנ יון, של לש על ם הה עולה הה וש
כםל. הוא - כות לנ רה נו בש מל שםך מי מש י לי די י הוא, כש וי לי ד הנ בנ עה תוב (במדבר יח) וש ה כה ל זל ענ ה הוא, וש לה יש לנ ה בנ מה ב עי כנ שש יי ונ
תוב כה ה סוד הנ זל ה, וש לל גש ני ה של מנ א בש לה צונו, אל רש ק בי בנ דש םא ני ר ל תה סש ני ה של מנ עמקםב בש ינ יד. וש מי ר תה תה סש ני יון של לש על ם הה עולה הה

תו. שש אי ק בש בנ דה וש

קום ל מה כה מו בש ם אי ם עי דה ד אה ינחי תש יי חותו], וש אמ מו [ונ ת אי ונ רש ם על דה א אה שוני אן של כה ה. מי אה ה לי נואה י שש א ה' כי ינרש ונ
ל. לה ה כש לה גנ תש םא הי יון ל לש על ם הה עולה הה עמקםב, של ינ ה מי סה כנ תש כםל הי הנ מו. וש ם אי ד עי ינחי תש ן מי ירו, בי עי י הי רי המ שםש, ונ םא ינחש ל וש

ר מנ אל נל של מו  כש ם,  הה רה בש אנ ל  של ילו  בי שש בי ה  ני הי ר,  םאמנ ת ם  אי וש ם.  עולה הה יים  קנ תש הי עמקםב  ינ יל  בי שש בי ה,  אי רש םא  ב
תוב (ישעיה כט) כה ם, של הה רה בש יים אנ קנ תש עמקםב הי שום ינ א מי לה ם - אל הה רה בש אנ א בש לה ם אל אה רש בה הי י בש רי קש ל תי ם, אנ אה רש בה הי בש
מות ה עולה הוא בונל רוך  בה דוש  קה יהה הנ ן הה כי ם לה קםדל ם. ומי הה רה בש ת אנ ה אל דה ר פה של עמקםב אמ ינ ית  ל בי ר ה' אל מנ כםה אה
ר ה' מנ תוב כםה אה כה של הו  ה. זל אשונה רי בה כש בו  רש חש םא נל ל מות וש עולה נו הה מל מי לו  לש כש תנ שש עמקםב, הי א ינ בה ן של יוה ם. כי יבה רי חמ ומנ

גו'. ל וש אי רה שש ך יי רש יםצל עמקםב וש ך ינ אמ בםרנ

ן א בי רה קש ני ל  אי רה שש יי י.  ני די בש ענ ינ וש י  ני ת בש ח אל לנ תוב שנ כה וש ל,  אי רה שש י יי כםרי י בש ני תוב, (שמות ד) בש ה כה ה מנ אי םא רש ב
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ע. דה י תי נו כי ם בש ה שי מו ומנ ה שש ר מנ מנ אל נל מו של ק בו, כש בה דש ני שום של רוך-הוא מי דוש-בה קה לנ

ה לשה שש ל בי לה כש ני שום של ם, מי תה ן סש אובי ן. רש אובי מו רש ת שש א אל רה קש תי תוב? ונ ה כה ן, מנ אובי ת רש ה אל ידה ה הולי אה לי של כש
ל ל כה בור של חי ר (מלכים-א ז) ליות, הנ מנ אל נל של מו  י? כש וי לי ם  ענ טנ ה הנ י. מה וי לי וש עון  מש - שי ד  ינחנ ים  רי בה חג ים מש די דה צש

ים. די דה צש הנ

יא כות הי לש מנ הנ כות. וש לש ה ומנ נה הג ה, כש כורה גומו בש רש תנ ז, כש ר עה ילתל ת וש אי ר שש תוב ילתל כה אן של כה ה, מי הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ם. תה ן סש אובי ן רש ל כי ענ ה, וש בורה גש ד הנ צנ בש

ם ענ פנ תוב הנ כה ה, של אה ל לי ה] של צונה ה [רש תה עש ה דנ תה יש ך הה י. כה וי לי עון וש מש שי ל בש לה כש ני ם, של תה ן סש או בי א, רש בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ד. ים ינחנ רי בש חנ תש מי ה של לשה יו שש הה שום של ים. מי ני ה בה לשה י לו שש תי דש לנ י יה י כי לנ י אי ישי ה אי ול לה יי

ע בנ רש אנ ל הה כה ם, וש מה ר עי בי חנ תש הי ך של לל מל ד הנ וי דה בות, וש אה ה - הה יונה לש על ה הה בה כה רש מל י הנ רי המ אן הוא, של כה ה של אי םא ורש וב
כות, לש ש מנ יהרנ ה של הודה ך יש ר כה חנ י, אנ וי לי עון וש מש ן שי אובי ן רש ל כי ענ דוש. וש קה ם הנ שי ל הנ סוד של יונות, הנ לש בות על כה רש ם מל הי

ה. זל קום הנ מה ם בנ ן כגלה ל כי ענ וש

אן כה שום של ת. מי דל לל עממםד מי תנ גו' ונ וש ת ה'  ה אל ם אודל ענ פנ תוב] (בראשית כט) הנ כה ה של ר זל חנ ה אנ תוב [זל כה וש
א לה ם? אל כגלה םא בש ל וש ת ה',  ה אל ה אודל זל ה בש רה מש ם אה ענ טנ ה הנ ת ה', מה ה אל ם אודל ענ פנ ים. הנ מודי ה ענ עה בה רש אנ מו  לש שש ני

ם. לי ינו שה דוש אי קה ם הנ שי לות, הנ גה ל בנ אי רה שש ת יי סל נל כש ן של מנ ל זש כה אן, של כה מי

ם ענ פנ ך הנ שום כה ם, ומי לי שה םא הנ א ל סי כי ה, הנ הודה ת יש ה אל ידה הולי ד של יו ענ ים הה ני ה בה לשה שש ב של ל גנ ף ענ ה, אנ אי םא רש ב
יו. כה ל תומש א ענ סי כי ד הנ מנ עה עממםד? של תנ ה ונ ה זל ת. מנ דל לל עממםד מי תנ ן ונ ל כי ענ ם. וש כגלה םא בש ל ת ה', וש ה אל אודל

ם אי רוד. וש פי ם הנ ה הוא עולנ טה מנ אן ולש כה ד. מי חה חוד אל יי עממםד, בש תנ אן ונ ד כה ה ענ ני הי עממםד, של תנ אן] ונ ד כה עממםד ענ תנ [ונ
שום לו, מי ם אי רו עי בש חנ תש ם הי יי ננ שש ם הנ י אותה רי המ םא של ה? ל מו זל ך כש ר כה חנ ה אנ ידה הולי ים של ני בה י הנ ני ם שש ר, אותה םאמנ ת

ד. ם ינחנ ם הי עולה ל הה ים של די דה צש ת הנ של שי של

יון לש על אור הה ן הה קי תנ ה, לש זל ם הנ עולה ל בה אי רה שש ת יי סל נל ל כש יהה של קונל ם תי ים הי טי בה שש ר הנ שה ים עה ני ל שש ה, כה אי םא ורש וב
ם עולה ם הה לה שש ה ני זל ים, ובה די ד עומש חה מו אל מות כש עולה ל הה קומו. כה מש כםל לי ר הנ קנ ת עי יב אל שי הה אוי, ולש רה מו של חםר כש שה הנ

ה. לה עש מנ לש ם של עולה הה מו של תון כש חש תנ הנ

ע, בנ רש ם אנ חות הי פה שש י הנ ני ן בש מו כי ם. כש עולה ל הה ים של די דה צש ת הנ של ים, שי ני ה בה שה מו שי לש שש אן ני לון, כה בג ר זש שכה שה יי
ל כה תוב (מלכים-א ז) וש ן כה ל כי ענ . וש רוהה אמ ם, ובי הל ים בה רי בש חנ תש מי ים של רי שה קש ת הנ ענ בנ רש אנ לו  אי לו, וש ם אי עי רו  בש חנ תש הי וש

ה. תה יש ם - בה חות הי פה י שש ני בש ב של ל גנ ף ענ ה. אנ תה יש ם בה יהל חםרי אמ

ם שה תוב ומי י כה רי המ רוד, של תון הוא פי חש תנ ם הנ עולה יד הה הולי ה של ל מנ ר, כה מנ אל י נל רי ך, המ ם כה ר, אי מנ יהה אה קי זש י חי בי רנ
ם עולה ן הה או מי םא יהצש י ל רי המ ינו, של ה אי ה - זל לל אי ד בש חה ם אל עולה ר של םאמנ ם ת ין? אי יהמי נש ף ובי יוסי ר בש םאמנ ה ת ד. מנ רי פה יי

רוד. ך הוא פי ם כה אי ה, וש לה עש מנ םא לש ל ה וש טה מנ יד לש יד, הולי הולי ה של תון - מנ חש תנ ם הנ עולה הה יון, וש לש על הה

ל ר של שה ים עה ני שש ן בי קי תנ תש יון הי לש על ם הה עולה י הה רי המ ר, של תה סש ה הוא ני ר זל בה ר לו, דה מנ קו. אה שה א ונש בה י אנ בי א רנ בה
נו מל ס ומי נה כש ני ס, בו  נה כש ני א וש תון יוצי חש תנ ם הנ עולה הה יק מי די צנ ן הנ מנ ל זש כה ר, בש בה דה ה סוד הנ אי םא רש ל ב בה לו. אמ של ם מי אותה
א] ס בו יוצי נה כש יק, בו ני די ה, [צנ טה מנ ר הוא לש קה עי הה ה, וש לה עש מנ ר הוא לש קה עי הה ה, וש זל קום הנ מה ה בנ נל בש ני ך  שום כה א, ומי יוצי

ה. תה י מי ה כי שה פש את ננ צי י בש הי יש תוב ונ ם, כה עולה תון לש חש תנ ם הנ עולה יד בה מי הוא תה וש

יק, די צנ ף הנ ל יוסי סוד של ס הוא בש נה כש ני של א. כש נו יוצי מל ס בו ומי נה כש יק ני די צנ ה, הנ זל תון הנ חש תנ ם הנ עולה ה, בה אי םא רש ב
א יוצי יק של די צנ ה הנ ה? זל שה פש י ננ ה. מי תה י מי כי ה  שה פש את ננ צי י בש הי יש תוב ונ כה של הו  ין. זל יהמי נש ל בי סוד של א הוא בש יוצי של וכש

ה. נה מל מי

ם אותה ר בש שה ד עה חנ אנ רו  אמ שש ני וש רוד,  פי ם הנ עולנ ה בש טה מנ ה לש ידה הולי ה של בה שש חה י, של ן אוני א בל רה קש ני ין,  יהמי נש ה בי זל וש
ד בנ אל ר נל של אמ כנ יון. של לש על ם הה עולה ה בה לה עש מנ ה לש לה ענ תש י הי רי המ ין. של ן יהמי ין, בל יהמי נש א לו בי רה יו קה בי אה תוב? וש ה כה ה. מנ לה עש מנ לש
ל כה ין וש יהמי נש ף ובי ך יוסי שום כה תון. מי חש תנ ם הנ עולה א בה יוצי ס וש נה כש יק ני די צנ ן הנ ל כי ענ קומו. וש ת מש ים אל לי שש ין הי יהמי נש ף, בי יוסי

ד. חה חוד אל יי ה בש לה עש מנ לש מו של ר, כש שה ים עה ני שש הנ

ה. דה עי ים וש רי שה סוד יש ב בש בה ל לי כה ה ה' בש ר, (תהלים קיא) אודל מנ אה ח וש תנ עון פה מש י שי בי ת ה'. רנ ה אל ם אודל ענ פנ הנ
רוך- דוש-בה קה הודות לנ ה לש צה דוש רה קה ם הנ שי ל הנ יון של לש סוד על ד בש וי א דה לה יות! אל הש יך לי רי יהה צה ב הה ל לי כה ב? בש בה ל לי כה בש

םאל. מ ד שש חה אל ין וש ד יהמי חה ים, אל די דה צש י הנ ני לו שש אי ע, וש ר רנ ייצל ר טוב ובש ייצל ב - בש בה ל לי כה ה ה' בש הוא. אודל

סוד רום. בש דה פון וש צה מו  ב כש בה י לי רי המ ה, של זל ם הנ עולה ל הה ים של די דה צש ר הנ אה ם שש הי לו  ה - אי דה עי ים וש רי שה סוד יש בש
תוב כה ה, וש הודה ל יש קום של מה הו הנ ה - זל דה עי ה. וש לה עש מנ לש מו של ה כש שה ם שי הי ם, של עולה י הה די דש ר צי אה ם שש לו הי ים - אי רי שה יש
ך יב (תהלים קלח) אודש תי גו'. כש ל וש ם אי ד עי ה עםד רה יהודה תוב (הושע יב) וי כה ם. וש די מש לנ י זו אמ דםתי עי (תהלים קלב) וש
ר מנ זו אה ה הנ גה רש דנ י לנ רי המ ךה, של רל מש זנ ים אמ להי ד אל גל תוב נל כה ר, של מנ אל ד נל חה קום אל מה אן בש ךה. כה רל מש זנ ים אמ להי ד אל גל י נל בי ל לי כה בש

ין. יהמי ה לש ר אותה בי חנ ה, לש ירה שי

םאל, מ שש ד הנ צנ א מי י הוא בה רי המ ח. של רה זש מי חוז בנ רום, אה דה חוז בנ ים. אה די דה צש ל הנ כה חוז בש ה אה הודה ה, יש אי םא רש ב



256

ת ה'. ה אל ם אודל ענ פנ ך, הנ שום כה גוף. מי ז בנ חה אל נל ין וש יהמי לש ך  הוא הולי שום של רום, מי דה חוז בנ אה פון, וש צה יתו בנ אשי רי וש
ה. דושה ה קש בה כה רש ן מל קנ תש כםל ני י הנ רי המ אוי, של רה ית כה רי בש ל הנ יום של קי ה בנ דה מש עה עממםד, של תנ ת. ונ דל לל עממםד מי תנ ונ

ר, מנ אה ם,  ה אותה אה רה של ן  יוה כי י.  יוסי י  בי רנ וש יהיא  חי י  בי רנ וש א  בה אנ י  בי רנ לו  ן  מי דנ זש הי יהה.  רש קי לנ א  יהצה עון  מש שי י  בי רנ
סוק. פה ם בש הל ד מי חה ל אל ח כה תנ ת, פה כל לל ה לה צה רה של ים]. כש ה [יהמי לל ת אי לשל בו שש אן. יהשש יך כה רי ה צה תורה ל הנ שות של דש חנ תש הי

י פי י לש כי גו'. וש ה וש אי יך ורש ינל א עי א נה מו, שה עי ד לוט מי רל פה י הי רי חמ ם אנ רה בש ל אנ ר אל מנ ה' אה ר, ונ מנ אה ח וש תנ א פה בה י אנ בי רנ
ע או בנ רש אנ אות, או  סה רש פנ לש  ם? שה דה ן אה ה בל ה רואל מה ד כנ ר? ענ םא יותי ל ץ, וש רל אה ת הה ש אל ם יורי הה רה בש ל אנ יהה של אי רש הה

גו'?! ה וש ה רםאל תה ר אנ של ץ אמ רל אה ל הה ת כה י אל ר כי הוא אומי אות, וש סה רש ש פנ מי חה

ל ים של די דה צש ת הנ ענ בנ רש י אנ רי המ ה. של ץ רואל רל אה ל הה ת כה ה, אל ם רואל עולה ל הה ים של די דה צש ת הנ ענ בנ רש אנ יון של א, כי לה אל
יא הי של ה לו  אה רש הל ל וש אי רה שש ץ יי רל ל אל הוא ענ רוך  בה דוש  קה הנ ים אותו  רי ם. עוד, הי עלה ל הה ל כה של לו  לה ם כש ם הי עולה הה
ם, עולה ל הה ת כה ה אל עון, רואל מש י שי בי ת רנ ה אל רואל י של ן, מי מו כי כםל. כש ת הנ ה אל יהה רואל הה ם, וש עולה י הה די דש צי ה בי שורה קש

ה. טה ה ומנ לה עש ל מנ ה של חה מש שי הנ

דו בנ קום לש מה הנ י אותו  כי וש ך,  על רש זנ ה ולש נה נל תש אל ך  לש יהה  לל ב עה ה שםכי תה ר אנ של ץ אמ רל אה ר, הה מנ אה וש יהיא  י חי בי ח רנ תנ פה
ע בנ רש ם אנ אותה ן, בש מנ אותו זש א בש לה ר? אל םא יותי ל יו וש ש הה מי מות או חה ע אנ בנ רש י אנ רי המ רוך הוא, של דוש בה קה יחנ לו הנ טי בש הי
ה ץ. ומה רל אה ל הה ל כה ל של לה כש קום הוא הנ אותו מה א של צה מש ל. ני אי רה שש ץ יי רל ל אל ת כה רוך הוא אל דוש בה קה ל הנ פי מות קי אנ
ה מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ ץ, ענ רל אה ל הה ל כה אור של מה הוא הנ עון של מש י שי בי ץ - רנ רל אה ל הה ל כה ל של לה כש קום הוא הנ מה אותו הנ

ם. עולה ל הה כה קול כש שה של

רוך- דוש-בה קה הודות לנ אוי לש םא רה ה ל ידה הולי ה של ל מנ כה י בש כי ת ה', וש ה אל ם אודל ענ פנ ר, הנ מנ אה י וש י יוסי בי ח רנ תנ פה
דו בנ ה לש הודה יש ך  שום כה א. ומי סי כי ת הנ ים אל לי שש הוא מנ א, וש סי כי י לנ יעי בי רש ן הה בי ה הוא הנ הודה א יש לה ה? אל זל א בה לה הוא אל
ה יהודה מי ד  וי דה א  בה ז  אה וש עמקםב,  ינ וש ק  חה צש יי וש ם  הה רה בש אנ ה,  לשה שש יו  הה [של ים.  כי תומש הנ ל  כה ל  של ך  תומי וש א  סי כי הנ קון  תי
י בי א] רנ סי כי לות הנ גש רש יו) מנ לה גש ע רנ בנ רש "ת (אנ לל דה הנ דוש, וש קה ם הנ שי הוא הנ ה, של הודה א יש רה קש ני ך  ל כה ענ א, וש סי כי ים הנ לי שש הי וש

ה. מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ ילו, ענ בי שש ים בי ירי אי אורות מש ה מש מה כנ ה וש תורה ם בנ עולה ל הה ת כה יר אל אי מי עון של מש שי

בו ה רנ ר, (תהלים קד) מה מנ אה ח וש תנ ק פה חה צש י יי בי ה. רנ דל שה ים בנ אי א דודה צה מש יי ים ונ טי יר חי צי י קש ימי ן בי אובי ך רש לל יי ונ
י יהכול א מי לה קומות. אל ה מש מה כנ רוהו בש אמ ה בי זל סוק הנ פה ך. הנ נל יה נש ץ קי רל אה ה הה אה לש יתה מה שי ה עה מה כש חה ם בש יך ה' כגלה עמשל מנ
בון, שש ם חל הל ין לה אי ה של זל ה מי ים זל ני שג נות מש חמ אות ומנ בה ה צש מה ה כנ ני הי הוא, של רוך  בה דוש  קה י הנ עמשי ת מנ נות אל מש לי
יא הוא מוצי רוך  בה דוש  קה הנ ך  ת, כה חנ ם אנ ענ פנ ים בש די דה צש ל הנ כה ים לש יקי יא זי מוצי יש של טי פנ מו  ת, כש חנ ם אנ ענ פנ ם בש כגלה וש

ת. חנ ם אנ ענ פנ ם בש כגלה בון, וש שש ם חל הל ין לה אי ה של זל ה מי ים זל ני שג נות מש חמ ים ומנ יני ה מי מה כנ

ר בנ דש ם. בי אה בה ל צש יו כה רוחנ פי עמשו ובש ם ננ יי מנ ר ה' שה בנ דש תוב בי כה ם, של עולה ה הה עמשה ד ננ רוחנ ינחנ בור ובש די ה, בש אי םא רש ב
ה מה ם כנ הל ים מי אי יוצש ה וש ם זל ה עי ים זל לי לה כש ני ך, וש םא הולי ה ל י זל לי ה בש . זל רוחנ הה יו - זו  פי רוחנ  בור. ובש די ה הנ ה' - זל

ת. חנ ם אנ ענ פנ כםל בש הנ נות, וש חמ מנ נות לנ חמ אות, ומנ בה צש אות לנ בה צש

הוא אור הנ הה מי ד, של חה ר אל תה סש יא אור ני מות, הוצי עולה ת הה םא אל ר בש רוך הוא לי דוש בה קה ה הנ צה רה של ה, כש אי םא רש ב
אורות, ר הה אה שש עמשו  ננ וש טו  שש פנ תש הי ים וש אי אור יוצש הה אותו  לו, ומי גנ תש הי אורות של ם הה ל אותה ים כה ירי אי ים ומש אי יוצש

יון. לש על ם הה עולה הוא הה וש

שום תון. ומי חש תנ ם הנ עולה ת הה ה אל שה עה יר, וש אי ינו מי אי ן, אור של מה ה אג שה עה ט וש שי פנ תש ה הי זל יון הנ לש על אור הה עוד, הה וש
יר אי הה ר לש שה קש ה ני טה מנ לש ר של של קל ה. ובנ טה מנ ר לש שי קנ תש הי ה לש ה, רוצל לה עש מנ ר לש שי קנ תש הי ה לש יר, רוצל אי םא מי ל הוא אור של של
ים יני מי נות לש חמ מנ הנ יהלות וש חמ ל הנ ת כה יא אל ה, מוצי לה עש מנ לש ר של של קל יר בנ אי מי ינו  אי ה של זל אור הנ הה ה. וש לה עש מנ לש ר של של קל בנ

גו'. יתה וש שי ה עה מה כש חה ם בש יך ה' כגלה עמשל בו מנ ה רנ תוב מה כה הו של ים. זל בי רנ

ה נה מנ תש הי יון של לש ר על חי ר אנ בה דה לוי בש םא תה ל ה של זל ם הנ עולה ן בה טה ר קה בה ך דה ין לש אי ה, וש לה עש מנ ם לש ך גנ ץ כה רל אה בה ה של ל מנ כה וש
ם ה עי ז זל חה אל כםל נל הנ ה, של לה עש מנ יו לש לה ה עה נה מנ תש הי ר אותו של עורי תש ה, מי טה מנ לש ה של ר זל עורי תש מי של כש שום של ה. מי לה עש מנ יו לש לה עה

ה. זל

רוך הוא דוש בה קה א הנ לה ל, אל חי ת רה דו אל לש יי ם של ים הי אי דודה םא הנ ך. ל ני י בש אי דודה י מי א לי י נה ני תוב תש ה, כה אי םא רש ב
שום ים, מי טי בה שש ל הנ כה ר מי ה יותי תורה ז בנ אוחי ר, של שכה שה א יי ייצי י של די ים כש אי ם דודה י אותה די ל יש ר ענ בה דה ת הנ ל אל גי לש גנ מש
ן כי תוב לה כה י, וש ישי ת אי ך אל תי חש ט קנ ענ מש תוב הנ כה הו של ה. זל אה לי לש ה אותו  ירה אי שש םא הי עמקםב ל ינ ה בש חוזה אמ ל הה חי י רה רי המ של

ך. ני י בש אי ת דודה חנ ה תנ לה יש לנ ך הנ מה ב עי כנ שש יי

תוב כה הו של רוך הוא, זל דוש בה קה י הנ ני פש ה לי תורה ל הנ יחנ של רי ה הה לל עמ מנ שום של ם מי עולה ר לה שכה שה א יי ייצי מו של רש ם גה הי
יון הוא לש על ם הה עולה הה שוהה של רש י פי רי המ אי, ונ דנ ה הוא, הוא ונ לה יש לנ ה בנ מה ב עי כנ שש יי תוב ונ כה כו', וש וש יחנ  נו רי תש ים נה אי דודה הנ

יון. לש על ם הה עולה הה את מי ה יוצי תורה י הנ רי המ שום של ה, מי לל גש םא ני ל ר וש תה סש ני של

נו מל מי יך  שי מש הנ לש י  די י הוא, כש וי לי ד הנ בנ עה וש ר  מנ אל נל י  רי המ ונ ה,  לה גנ תש םא הי ל יון הוא של לש על ם הה עולה קום הה ל מה כה ובש
א הוא רה קש ני ים של יוני לש על ים הה יי חנ ם הנ אותה לש ץ של עי ים, הה יי חנ ץ הנ ים עי אי ך קורש ל כה ענ ז בו, וש חה אל ר נל שכה שה יי כםל, וש כות לנ רה בש

ה. תה םא אנ ל וש
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ים להי אל יהה  לל ע אי מנ שש יי ונ תוב  ה כה ני הי םא, של ל - ל חי ל רה של יהה  על ת מי אל חו  תש פה לו  לה ים הנ אי דודה הנ ר של םאמנ ם ת אי וש
ה, לה עש מנ ם לש כםחה י של ל פי ף ענ ים, אנ אי דודה ם הנ אותה שום של ר. מי חי ר אנ בה םא דה ל רוך הוא וש דוש בה קה ה. הנ מה חש ת רנ ח אל תנ פש יי ונ
ר םאמנ ם ת אי ר. וש חי ר אנ בה דה םא בש ל ל, וש זה מנ ים בש לויי ים תש ני בה י הנ רי המ ים, של ני בה ת הנ ידנ קי ה פש נל מנ תש םא מי ם ל הל לה כםחנ של אותו הנ בש
םא ל רות, וש ם עמקה ינה אי ים, וש בי כש ענ תש מי ם של אותה יוענ לש ם סי ה הי זל ר הנ בה דה לו לנ פי י אמ רי המ םא, של ם - ל נה חי או לש רש בש ם ני ה הי ני הי של

ל. זה מנ א בש לה ם אל יהל לי ר עמ זה גש ני

נו דש מנ אן לה כה א מי לה ך, אל כה ינו  ה? אי פה צש ה הוא חג זל ר הנ בה דה גו'. הנ בוא וש י תה לנ ר אי םאמל ת ונ אתו  רה קש ה לי אה א לי צי תי ונ
ה לו, יעה הודי אי וש שנ חמ ה לו בנ רה מש אה ך וש רל דל ה לנ ימה די קש יא הי הי ה, וש חותה י אמ ני פש ר לי בה ה דה רה מש םא אה ל ה, של אה ל לי ה של נותה תה וש נש ענ
ל, חי י רה יני עי ע בש םא יירנ ל י של די שות. וכש ה רש לה טש ל נה חי רה יך. מי תי רש כנ כםר שש י שה תוב כי כה ל, של חי שות רה רש יהה בי ה הה י זל רי המ של

ת. יי בנ םא בנ ל חוץ, וש ה לו בנ רה מש אה

ם רל חוץ טל בנ ח של תנ פל עמקםב בנ ת ינ ה אל יסה ני כש הי ה, וש חוצה ה הנ אה חוץ] יהצש ה [לנ אה ן לי כנ שש ל מי ח של תנ פל א בנ לה םא עוד, אל ל וש
םא עוד, ל ה. וש חותה י אמ ני פש ף לי צי חנ תש םא תי ל ל, וש חי י רה ני פש ר לי בה ר דה םאמנ םא ת ל י של די ם? כש ענ טנ ה הנ ל. מה חי ן רה כנ שש מי ס לש ני כה יי של

חוץ. ה לו בנ ימה די קש ך הי שום כה ם, מי שה יאו מי הוצי ין לש ינו די ל, אי חי ן רה כנ שש מי עמקםב לש ס ינ ני כה ם יי ה, אי אה ה לי רה מש א אה לה אל

ם לו, כגלה לה ים הנ יוני לש על ים הה טי בה שש ל הנ כה ה של עה יהדש וש ה,  אה לי ה בש רה עורש תש הי ש  קםדל הנ רוחנ  א של לה ה? אל מה לה ה  זל ל  כה וש
סוד מות בש ם שי הל ה לה אה רש ך קה שום כה רוך-הוא, ומי דוש-בה קה יבות לנ בי חמ ה בנ עה שה ה הנ קה חמ דה ה, וש נה מל או מי ים, ייצש דושי קש

ה. מה כש חה הנ

ך רל דל ים בנ כי נו] הולש אה ם [של ענ ל פנ כה יהיא, בש י חי בי רנ י לש י יוסי בי ר רנ מנ ך. אה רל דל ים בנ כי יו הולש י הה י יוסי בי רנ יהיא וש י חי בי רנ
ה, תורה ק בנ סי ענ תש ני נו,  ה לה כה רג אמ זו  הנ ך  רל דל ת הנ עי כה וש ים,  סי ני נו  לה יש  חי רש הוא מנ רוך  בה דוש  קה ה, הנ תורה ים בנ קי עוסש וש

נו. מה ר עי בי חנ תש רוך הוא יי דוש בה קה הנ וש

תוב כה וש צםת,  מנ לו  םאכש ב ת רל על בה ש  חםדל לנ יום  ר  שה עה ה  עה בה רש אנ בש ן  אשם רי יב) בה ר, (שמות  מנ אה וש יהיא  י חי בי ח רנ תנ פה
ים. רי בי חמ רו בו הנ עורש תש ה הי זל ר הנ בה דה תוב. בנ י כה ני ם עה חל י. לל ני ם עם חל צות לל יו מנ לה ל עה םאכנ ים ת ת יהמי ענ בש (דברים טז) שי
יו, לה ם אי ב אותה רי קה רוך הוא לש דוש בה קה ה הנ צה רה של ת. כש רל חל שות אנ רש יו בי ם, הה יי רנ צש מי ל בש אי רה שש יו יי הה של ה, כש אי םא רש ל ב בה אמ
יון בש אל י וש ני י עה תוב בו (תהלים פז) כי כה ך, של לל מל ד הנ וי ה דה י? זל ני עה י הל י. מי ני ם עה חל י, לל ני ם עם חל ל לל קום של ם מה הל ן לה תנ נה

י. ני אה

ם בו אותה רש קי ן של יוה ה. כי לה חה תש הנ ה בנ צה מנ בו לנ רש קה תש י. הי ני יא עם ר הי כה י זה לי ה בש בה קי ה, נש צה א מנ רה קש ה ני זל י הנ ני ם עם חל לל וש
ת רל בל חנ תש ה מי צה מנ של ז, כש אה ה. וש בה קי ם נש ר עי כה ר זה בי חנ תש הי רות, וש חי גות אמ רה דש רוך הוא בי דוש בה קה ם הנ יס אותה ני כש ר, הי יותי
ה, אשונה רי ה בה צה ך מנ שום כה םאת. מי ז ה הנ וה צש מי י הנ תוב (דברים ל) כי כה הו של א"ו. זל ת וה פל תוסל ה, בש וה צש א מי רה קש ר, ני כה זה בנ

ה. וה צש ך מי ר כה חנ אנ וש

דו רש ל תי ה, אנ לה עש מנ טו לש ך, סש רל דל ים בנ בי ים אורש חי ל רוצש דוד של ר: גש אומי ד של חה עו קול אל מש ים שה כי ם הולש עודה בש
לו ינו. עה כי רה ת דש מםר אל שש ה לי רוך הוא רוצל דוש בה קה הנ ע של מה שש ה ני זל י, מי י יוסי בי ר רנ מנ ה. אה טה מנ לש ג של גנ ת הנ רנ סש ה חנ ירה טי לנ
ה אל רש זו, ני הנ ך  רל דל ה בנ צה רוך הוא רה בה דוש  קה הנ יל וש רו, הואי מש ים. אה קי זה ים חמ עי לה ין סש ד, בי חה ר אל הנ לש סו  נש כש ני ה וש לה עש מנ לש

ס. נו ני ש לה חי רנ תש ר, או יי בה דה

י ני ר, אמ מנ ה? אה תה י אנ י, מי י יוסי בי ר רנ מנ הו. אה מש ד. תה חה אל יש  ם אי הל ה לה לה ע. עה לנ סל י הנ יעי קי ל בש ענ בו  יהשש כו.  לש הה
ים ני שג ר מש חי ה אנ אל רש מנ ם בש הל ים, מי רי קוצש וש ים  עי זורש וש ן,  ר, כי מנ ם? אה דה י אה ני בש ייש  ם  שה ר לו, וש מנ א. אה קה רש י אנ שי נש אנ מי

ה? ם בה תל אנ ץ של רל אה ל הה ה של מה ה שש ם, מנ כל יר מי כי הנ ם לש יכל לי י אמ יתי לי עה י, וש ני מל מי

א ייצי זו  ם. מי חל א לה ה ייצי נה מל ץ מי רל תוב (איוב כח) אל כה ים, של יי חנ ץ הנ רל ה אל אן שורה כה שום של ץ, מי רל ר לו, אל מנ אה
רו, מש הו. אה מש קומו. תה מש ס לי ננ כש ם ני יי תנ ינש ים. בי יני מי ת הנ ענ בש שי םא מי א, ל ם יוצי אי ם, וש חל א לל םא ייצי ץ ל רל אה ר הה אה שש ם? בי חל לה

ר. בה ה דה יזל אי נו בש ר אותה עורי ה לש רוך הוא רוצל דוש בה קה אי הנ דנ ונ

ן תנ נה ח, של סנ פל יון בש לש ד על חה ר אל בה י דה בי סה י מי תי דש מנ לה י של תי רש כנ , זה תה רש מנ אה ה של זל סוק הנ פה ל הנ אי ענ דנ יהיא, ונ י חי בי ר רנ מנ אה
ה ני הי ה, וש זל ם הנ חל לל ם, הנ יי מנ שה ן הנ ם מי חל ך לל ר כה חנ אנ ים, וש יי חנ ץ הנ רל אל ה מי זל ם הנ חל לל ל הנ אי רה שש יי רוך הוא לש דוש בה קה ם הנ הל לה

ר. בה דה ת הנ נו אל רש אנ בי

ם, חל ל לל אוכי ן של יוה ם. כי חל ם לל טועי ד של ר ענ בה דה ענ  םא יודי ה, ל זל ם הנ עולה א לה יוצי של ם, כש דה אה ר, של יהה אומי עוד הה
דוש קה ם הנ הל ים לה עי טש הי ד של ר, ענ בה ים דה עי יודש יו  םא הה ם, ל יי רנ צש מי ל מי אי רה שש יי או  יהצש של כש ך  יר. כה כי הנ ת ולש ענ דנ ר לה עורי תש מי
דוש קה ת הנ יר אל כי הנ ת ולש ענ דנ ל לה אי רה שש סו יי נש כש ז ני אה ם, וש חל א לה ה ייצי נה מל ץ מי רל תוב אל כה זו, של ץ הנ רל אה ן הה ם מי חל רוך הוא לל בה

ה. זל ם הנ עולה ל הה ם של חל ם לל טועי ד של יר ענ כי םא מנ ל ענ וש םא יודי ינוק ל תי רוך הוא. וש בה

ת אותו אל ירו  כי הי וש עו  ז יהדש אה יון, וש לש ם על חל לל לו  כש אה ד של ה ענ לה עש מנ לש ים של רי בה דש בנ ירו  כי םא הי ל וש עו  םא יהדש ל ל אי רה שש יי
ד ענ לו,  יהכש םא  ל וש זו,  ץ הנ רל אה לה אוי  רה קום של מה אותו  ר בש יותי עו  יידש ל  אי רה שש יי הוא של רוך  בה דוש  קה ה הנ צה רה וש קום,  מה
ם, יי מה שה ן הנ ם מי חל ם לל כל יר לה טי מש י מנ ני נש תוב (שמות טז) הי כה ם, של יי מנ י הוא? שה קום, ומי מה אותו הנ ם מי חל עממו לל טה של
קומות] מש לו הנ אי ם בש חל לו לל כש םא אה ל ד של ענ קום, [וש אותו מה ם מי חל לו לל כש אה ד של ענ קום. וש אותו מה לו לש כש תנ סש הי עו וש ז יהדש אה וש

ירו. כי םא הי ל ר וש בה עו דה םא יהדש ל



258

ל ית של אשי רי ן הה ל כי ענ ה, וש זל רוך הוא בה בה דוש  קה ם הנ יר אותה עי ה הי ל זל אי ענ דנ ר, ונ מנ קו. אה שה י ונש י יוסי בי א רנ בה
י בי ר רנ מנ ה. אה בה קי ד נש חה אל ר וש כה ד זה חה רות, אל י פי ני או שש ים רה כי ם הולש עודה כו. בש לש הה מו וש ם. קה חל לל יהה הנ ת הה ענ דנ ל לה אי רה שש יי

יהם. ם בנ ך גנ ץ - כה רל אה בה ה של ל מנ כה ה, וש בה קי ר ונש כה ינו זה אי ם של עולה ר בה בה נו דה ין לה י, אי יוסי

אתו, רה קש ה לי אה א לי צי תי גו'. ונ וש אתו  רה קש ה לי אה א לי צי תי ב ונ רל על ה בה דל שה ן הנ עמקםב מי םא ינ יהב ר, ונ מנ אה י וש י יוסי בי ח רנ תנ פה
תוב כה הו של ר. זל שכה שה ה יי נה מל א מי ייצי ם לו של רנ גה יו, וש לה ה אי אה יהצש ה וש עה ה יהדש אה לי מור, וש חמ ה הנ עה גה רו של מש י אה רי ה? המ עה ן יהדש יי ננ מי
ס ני כה ם יי אי י של עתי אי יהדנ דנ ה: ונ אה ה לי רה מש ם לו. אה רנ מור גה חמ הנ ם, של רנ א גה לה ם אל רל י גה רי קש ל תי ם, אנ רל מור גה ר חמ שכה שה יי

י. ני כה שש מי ס לש ני כה יי אן וש ה לו כה כל חנ א אמ לה יא אותו, אל הוצי י לש ין לי ל, אי חי ן רה כנ שש מי עמקםב לש ינ

ים עי יש סנ מש לו  אי ה, של זל ל  ענ עמקםב  ינ לש נוחנ  של שום  י? מי ני בש י  אי דודה ה בש זל ה  י, מנ ני בש י  אי דודה בש יך  תי רש כנ כםר שש י שה כי
ה. לה עש מנ א לש לה ים, אל אי דודה ד בנ םא עומי ר ל בה דה הנ ענ של יהה יודי עמקםב הה ינ יד. וש הולי לש

ת: רל ש אומל קםדל יהיא, רוחנ הנ י חי בי ר רנ מנ לויהה. אה לש ה הנ חה מי ים שש ני בה ם הנ ת אי יי בנ ת הנ רל י עמקל יבי ר, מושי מנ אה ח וש תנ פה
תון. חש תנ ם הנ עולה ה הה ת - זל יי בנ ת הנ רל י עמקל יבי ה. מושי אה ה - זו לי חה מי ים שש ני בה ם הנ ל. אי חי ת - זו רה יי בנ ת הנ רל י עמקל יבי מושי

לויהה. לש ך הנ שום כה יון. מי לש על ם הה עולה ה הה לויהה] - זל לש ה  [הנ חה מי ים שש ני בה ם הנ אי

כםר י שה ה, כי אי םא רש ה. ב לה עש מנ לש מו של ם כש כגלה ה, וש טה מנ לש ים של קוני ם תי לו הי לה ים הנ טי בה שש ל הנ ה, כה הודה י יש בי ר רנ מנ אה
יד הולי יך - לש תי רש כנ כםר שש ש. שה מה ך מנ גופש ך, לש יך - לש תי רש כנ כםר שש ה. שה י הוא? תורה גוף, ומי נו הנ מל ת מי חנ קנ יך - לה תי רש כנ שש

ך. מותש ת דש אל

תוב כה א, של בה ם הנ עולה ש הה עמקםב. יורי ת ינ לנ חמ ת ננ ש אל יורי א וש בה ם הנ עולה ת הה ש אל ה, יורי תורה ק בנ עוסי י של אן מי כה מי
א. לי מנ ם אמ יהל רםתי אםצש י ייש וש בנ יל אםהמ חי נש הנ תוב (משלי ח) לש כה ך, וש תי לה עג פש ר לי כה י ייש שה ר, (ירמיה לא) כי כה ר, ייש שה שכה שה יי

י ם. ומי עולה ל הה ים של די דה צש ת הנ ענ בנ רש אנ וש ה  טה ה ומנ לה עש מנ לו  יהה, אי קי זש י חי בי ר רנ מנ ים. אה ני ה בה שה שי י לו  תי דש לנ יה י  כי
ינו יש הנ ם, וש עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ ה ולש טה מנ ה ולש לה עש מנ רוך הוא לש דוש בה קה ת הנ יך אל לי מש הנ יך לו לש רי ד, צה חה אל יך בש רי אמ מנ של

ד. חה אל

ים? מי שה י בש רי ם הה י הי ים. מי מי שה י בש רי ל הה תוב (שם ח) ענ כה ר, וש תל י בה רי ל הה תוב (שיר ב) ענ יהה, כה קי זש י חי בי ר רנ מנ אה
לול ד כה חה ל אל כה שום של ה, מי שה ם שי הי ר, וש שה ים עה ני ם שש הי ים, וש רי חי ה אמ שה ים שי לי כולש ה של אה ל לי ים של ני בה ת הנ של לו שי אי

לויהה. לש ה הנ חה מי ים שש ני בה ם הנ יים (תהלים קיג) אי קנ ם, לש יהל לי ה עמ אה לי רו, וש בי חמ בנ

ח לנ שנ חנ תש לי ן שנ ל כי ענ ה, וש לל גש ני םא הנ ל ר וש תה סש ני ם הנ עולה הוא הה שום של ים, מי ני בה ל הנ ם ענ אי ח הה קנ םא תי תוב ל ן כה ל כי ענ וש
ל. לה ה כש לה גנ תש םא הי ל ר וש תה סש ני ם של עולה הוא הה שום של ך, מי ח לה קנ ים תי ני בה ת הנ אל ם וש אי ת הה אל

ה צי ד קש ענ ם וש יי מנ שה ה הנ צי קש מי גו' ולש ים וש אשוני ים רי יהמי א לש ל נה אנ י שש תוב כי כה של נו  יש ך, הנ ח לה קנ ים תי ני בה ת הנ אל וש
יהה הה וש ד  רי פה יי ם  שה ומי תוב  כה ר, של תל בה י  רי הה או  רש קש ני ה  טה מנ ולש אן  כה מי ים.  מי שה בש י  רי הה ים  אי רה קש ני לו  אי ל  כה וש ם.  יי מה שה הנ

רוד. פי ל הנ ים של רי הה ים, הל אשי ה רה עה בה רש אנ לש

ר, זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה קון. וש תי כו לש רש טה צש הי ים של רי שה ה קש עה בה רש ים, אנ רי שה רו קש שש חות קה פה שש י הנ ני א, בש יסה י יי בי ר רנ מנ אה
ך רל דל ד, בש חה ם אל ה כגלה אה לש הה אן וה כה ד, ומי חה ם אל כגלה ב של ל גנ ף ענ אנ ים. וש רי שה קש ם הנ ה אותה חוצה ים הנ אי יוצש ך  שום כה מי של
י יהה טי בש ים שי טי בה לו שש ם עה שה תוב (תהלים קכב) של כה הו של ה. זל לה עש מנ דות לש עי ים בש ים עולי טי בה שש ל הנ ן כה ל כי ענ ה, וש רה שה יש

ם ה'. שי הודות לש ל לש אי רה שש יי דות לש עי

ד נולנ של כו כש רש דנ ת לש כל לל עמקםב לה ה ינ אה ה רה גו'. מה ף וש ת יוסי ל אל חי ה רה דה לש ר יה של אמ י כנ הי יש תוב ונ ר, כה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה וש
ו. שה ל עי נו של טה ד שש נולנ ה של אה רה , של שוהה רש ה פי ני א הי לה כו? אל רש דנ ת לש כל לל ה לה צה םא רה ף ל ד יוסי נולנ ם של רל טל ף, וש יוסי

ן יוה גוף. כי יום הנ אן סי כה יק, וש די א צנ רה קש ני ה לו, של כה ף זה יוסי יו וש רה חמ אנ קומו  ת מש ים אל לי שש ף הי ה, יוסי אי םא ורש וב
ים לי שש ין הי יהמי נש ה בי ל זל ם כה עי ית, וש רי בש גוף הוא הנ יום הנ סי כו, וש רש דנ ת לש כל לל גוף לה ה הנ צה גוף, רה ם הנ לנ שש ני עמקםב של ה ינ אה רה של

ר. שה ים עה ני מו שש לש שש בו ני בון, של שש חל ת הנ אל

ה ף, מה ד יוסי נולנ ב של ל גנ ף ענ ים, אנ טי בה שש מו הנ לש תנ שש םא הי ו ל שה כש ד ענ ענ עמקםב של ענ ינ יהה יודי םא הה י ל כי ר, וש םאמנ ם ת אי וש
אי דנ ר, ונ מנ ר. אה בה דה ע הנ יהדנ ה וש מה כש חה ה בש שה עמקםב עה א ינ לה ים? אל טי בה שש מו הנ לש תנ שש יי ין וש יהמי נש ד בי נולנ ד של ה ענ כה םא חי ם ל ענ טנ הנ
םא ל זו  ץ הנ רל אה ובה אוי,  רה כה ם  יהל לי עמ רוי  ה שה לה עש ל מנ קון של תי הנ י של תי עש יהדנ ה  ני ים, הי טי בה שש ל הנ אן כה כה מו  לש תנ שש יי ם  אי

ה. דושה קש ץ הנ רל אה א בה לה מו, אל לש תנ שש יי ים של יכי רי צש

ין, יהמי נש ד בי נולנ ן של יוה כי תון, וש חש תנ ם הנ עולה ל הה קון של תי ם הנ ים הי טי בה שש ר הנ שה ים עה ני ל שש כה ך הוא, של כה ה של אי םא רש ב
ץ רל אה א בה לה ין אל יהמי נש ד בי םא נולנ ן ל ל כי ענ ם, וש הל ן בה קי תנ תש הי ה לש זל תון הנ חש תנ ם הנ עולה קום הה מה ת הנ ה אל חה קש לה ל, וש חי ה רה תה מי
ת ה אל לה טש נה וש ל  חי ה רה תה ם מי שה ך, וש רל דל ן בנ ענ ננ ץ כש רל אל ל בש חי י רה לנ ה עה תה ן מי דה פנ י מי בםאי י בש ני אמ ונ תוב  כה של הו  ה. זל דושה קש הנ
ן קה תש ינו ני תון אי חש תנ ם הנ עולה ת, הה ילמל ל קנ חי רה ן של מנ ל זש כה ם. וש לי ת שה יי בנ ב בש ינשי תש הי ה, לש זל תון הנ חש תנ ם הנ עולה קום, הה מה הנ

מותו. לי שש ת בי יי בנ ה] הנ לה עש מנ ה [לש לה טש ל - נה חי ה רה תה ם. מי הל בה

יון], לש על תון [הה חש תנ ם הנ עולה ת הוא בה יי בנ הנ שום של א מי לה ן? אל מנ זש אותו הנ ה בש אה ה לי תה םא מי ה ל מה ר, לה םאמנ ם ת אי וש
י עמשי ל מנ כה ה. וש עה ה שה אותה ה בש תה םא מי ך ל שום כה תון], ומי חש תנ יון [הנ לש על ם הה עולה ן הה םא מי ל ן, וש קי תנ תש הי נו לש מל יו מי כםל הה הנ וש
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ה אה ל לי ה של תה יתה ה מי רה כש זש םא ני ך ל שום כה ה, ומי לל גש ני םא בש ל ר וש תה סש ני יון הוא בש לש על ם הה עולה הה שום של ר, מי תה סש ני ם בש ה הי אה לי
ל. חי ל רה ה של תה יתה מי כש

ל תון כה חש תנ יון] הנ לש על ם [הה עולה הה ר, וש תה סש ני יו בש רה בה ל דש יון כה לש על ם הה עולה הה שום של אי, מי דנ ה ונ זל ך  כה ה של אי םא ורש וב
לוי. גה בש זו  וש ר,  תה סש ני בש לויהה. זו  גש הנ ך  רל דל ל בנ חי רה וש ה,  לה פי כש מנ ת הנ רנ עה מש ה בי אה לי ה  תה סש כנ תש ני ך  שום כה ה, מי לל גש ני יו בש רה בה דש
מו ה שש אה רש קה ך  שום כה נות, ומי י בה רוני שש י אי י כי רי שש אה ה בש אה ר לי םאמל ת תוב ונ כה ם, של שנ רש ני יון  לש על ם הה עולה ר הה תה סש ני ובנ

ה]. ל זל ם כה עי ר, וש תה סש ני ה ובנ לל גש ני מות בנ עולה י הה ני ל שש כות של רה בש ל הנ ך כה שום כה ר. [מי שי אה

ה מות, זל י עולה ני קום, שש ל מה כה ם, ובש גנ ך  יון. כה לש על ם הה עולה ן הה כםל הוא מי י הנ רי המ ד, של חה כםל אל הנ ך  שום כה ומי
י להי רוך ה' אל תוב בה כה מות, של י עולה ני שש א בי לה רוך הוא אל דוש בה קה ת הנ ים אל כי רש בה םא מש נו ל אה ר, וש תה סש ני ה בש זל ה וש לל גש ני בש
"ה, תה ים אנ אי תון קורש חש תנ ם הנ עולה לה ים הו"א, וש אי יון קורש לש על ם הה עולה ך לה שום כה ם. מי עולה ד הה ענ ם וש עולה ן הה ל מי אי רה שש יי
אי דנ גו'. ונ ים וש לה רושה ן יש יון שםכי צי רוך ה' מי תוב בה כה הו של יק. זל די צנ י הנ די ל יש יון ענ לש על ם הה עולה ן הה רוך מי הוא בה שום של מי

רוך. יון הוא בה צי מי

ם, תוכה ם בש ענ טנ יק הנ סי פש ן מנ ל כי ענ וש ר,  תה סש ני ה בש זל וש ה  לל גש ני ה בש ם, זל מות הי י עולה ני ן ה' ה' שש כי מו  ה, כש אי םא רש ב
ד. חה כםל אל ה הנ זל ם הנ עולה ד הה ענ ה וש זל ם הנ עולה הה ומי

ת כל לל ה לה צה םא רה ל עמקםב, של ל ינ מות של לי שש ה הנ אי םא רש ה, ב הודה י יש בי ר רנ מנ גו'. אה ף וש ת יוסי ל אל חי ה רה דה לש ר יה של אמ י כנ הי יש ונ
ב זם עמ םא ינ ל עמקםב של ד ינ חנ פה שום של א מי לה שותו? אל רש ת בי רל חל ם אנ ענ פנ ך  לנ םא הה ה ל מה ר, לה םאמנ ם ת אי ן. וש בה שות לה רש א בי לה אל
מו ח, כש רנ ין, בה יהמי נש ל בי תו של עה ה שש יעה גי הי ה של אה רה יון של ן, כי ל כי ענ ת, וש רל חל ץ אנ רל אל ים בש טי בה ר שש שה ים עה ני מו שש לש תנ שש יי אותו וש

ר לו. של ל אמ כה ח הוא וש רנ בש יי ר ונ מנ אל נל של

סוד ענ בש יהה יודי עמקםב הה ינ ם. וש ם כגלה ת עי יי בנ ה הנ לה טש נה ים וש טי בה שש ל הנ כה ה בש ינה כי שש ה הנ רה שש קש ין, ני יהמי נש ד בי נולנ ן של יוה כי של
יא הי וש מות,  ל תה חי רה וש ם  מה ר עי שי קנ תש תי ט וש שי קנ תש ה תי ינה כי שש הנ ים, של טי בה ר שש שה ים עה ני שש מו  לש תנ שש יי ר  של אמ כנ ה, של מה כש חה הנ

ת. יי בנ ת הנ ת אל לל נוטל

יו הה ד של ה ענ לה םא יהכש ל א של לה ה, אל מםשל ה לש אה רש ני מו של עמקםב כש ינ ה לש אה רש תון ני חש תנ ם הנ עולה נו, הה דש מנ לה ך  ה, כה אי םא רש ב
ים טי בה שש ל הנ כה ת בש יי בנ ת הנ ה אל לה טש יא נה הי ל, וש חי ה] רה תה חמ דש ה [ני רה המ טש ז ני אה ם, וש מה ר עי שי קנ תש הי ת לש יי בנ ים בנ טי בה ר שש שה ים עה ני שש

ת. יי בנ ת הנ רל י עמקל יבי אי מושי דנ ז ונ אה ת, וש יי בנ ר הנ קנ ה עי תה יש הה וש

ת יי בנ לנ ה  לה עש מנ לש של ם  עולה הה ד  יירי אי  דנ ונ ים,  טי בה שש הנ ר  שה עה ים  ני שש מו  לש שש ני של ן  מנ זש הנ יענ  גי הי ה  ני הי עמקםב,  ינ ר  מנ אה
א לה םא עוד, אל ל ים. וש מי עולה אן לש כה א מי צי םא אי אן, ל מות כה ם תה יו. אי נה פה ית לש חי דש םאת ני ז ה הנ נה כי סש מי הנ ם, וש מה ר עי שי קנ תש הי לש

ים. טי בה שש מו הנ לש תנ שש ם יי רל גו', טל ה וש דה לש ר יה של אמ י כנ הי יש ך ונ שום כה ת. מי יי בנ ת הנ ים אל לי שש הנ אוי לש םא רה זו ל ץ הנ רל אה בה

ה מה ר, לה םאמנ ם ת אי כםל. וש ל הנ ה ענ ה עולל זל ה, וש הודה י יש בי י רנ רי בש ל די ם כה ים הי פי אי יה דנ ר, ונ מנ אה עון וש מש י שי בי ע רנ מנ שה
ל ן של מנ זש הנ יענ  גי הי ן של יוה ם. כי ב שה כי ענ תש ין, הי יהמי נש בי ה מי רה בש ענ תש םא הי ל ל חי רה ן של מנ ל זש א כה לה יהד? אל מי כו  רש דנ לש לו  ך  לנ םא הה ל

יך. רי צה םא] של ל קום [של מה ים בש טי בה שש ל הנ כה עמקםב בש ר ינ בי חנ תש יי ם, וש ב שה כי ענ תש םא יי ל י של די שות, כש ש רש קי םא בי ל ח וש רנ ין, בה יהמי נש בי

יורו די נו, וש םאן חותש ת צ ה אל יהה רועל ה הה ה, מםשל אי םא רש גו'. ב נו וש ר חםתש ל ילתל ב אל יהשה ה ונ ך מםשל לל יי ח, ונ תנ א פה בה י אנ בי רנ
םא ה ל מה ן, לה בה ם לה יהה עי יד הה מי יורו תה די ם, וש לי יהה שה הה עמקםב, של ינ שותו. וש רש א בי לה ך אל לנ םא הה ת, ל כל לל ה לה צה רה של מו. וכש יהה עי הה
ר לו, מנ ה אה אשונה רי י בה רי המ ם, של ר שה אי שה יי ים וש גולי לש מו גי ן עי בה ל לה גי לש גנ םא יש ל ר של אי בה תש י ני רי א המ לה שות? אל נו רש מל ש מי קי בי

נו. מל ד מי חנ ת פה עי כה ם, וש ר שה אנ שש ני ים וש גולי לש יו גי לה ל עה גי לש יהד גי ומי

עמקםב, י ינ פי לנ כש הו  עמשי ל מנ יהה כה שוף הה כי ף, ובש שי כנ יהה מש ן הה בה לה שום של ה, מי י מםשל פי לנ כש ך  יהה כה םא הה ל רו  תש ל יי בה אמ
םא ן ל ל כי ענ גו', וש יך וש בםתל ץ אמ רל ל אל ר לו שוב אל מנ רוך הוא אה דוש בה קה י הנ רי המ ם, של ב שה כי ענ תש הי עמקםב לש ה ינ צה םא רה ת ל עי כה וש

בונו. ת רי ונ צש ת מי זםב אל עמ לנ ב וש כי ענ תש הי ה לש צה רה

מות ל עמלה ח ענ י קםרנ ני בש חנ לי צי ננ מש ר, (תהלים מו) לנ מנ אה ח וש תנ גו'. פה ל וש חי ל רה ים אל להי כםר אל זש יי תוב ונ ה, כה אי םא רש ב
י ני ים בש רי יו אומש הה לו של לה חות הנ בה שש תי הנ ים וש ירי שי ל הנ כה ה, וש מה כש ל חה הוא סוד של ל של כי תנ סש הי ה ייש לש זל סוק הנ פה יר. בנ שי
ר מנ אה חות של בה שש תי ירות וש ם שי ל אותה ן כה כי ים, וש ני פה לש יו מי הה חות של בה שש תי ים וש ירי ם שי ם אותה ים הי שי דש חנ ם מש ח, כגלה קםרנ

ה. מה כש חה סוד הנ יון, בש לש סוד על יו בש ם הה מו, כגלה יו עי הה ם של ל אותה כה ד וש וי דה

ים רי דה סש ם הנ ל אותה כה וש יון,  לש על ם הה עולה הה מו  תון כש חש תנ ם הנ עולה ת הה ה אל שה הוא עה רוך  בה דוש  קה ה, הנ אי םא רש ב
ה. לה עש מנ לש מו של רו כש דש ם סי ת - כגלה מל אל י הה יאי בי ם נש ל אותה כה נו וש למםה בש ד ושש וי רו דה דש סי של

ם כגלה ה, וש ירה יד שי מי ים תה רי אומש ם וש בונה רי ים לש רי מש זנ מש יענ של קי רה ם בה ך גנ ץ - כה רל אה רות בה מה שש ייש מי מו של ה, כש אי םא רש ב
ים. רי בי חמ שוהה הנ רש י פי רי המ חות, ונ בה שש תי ירות וש ל שי ים של רי דה סש כםל בי הנ לו, וש ד אי גל נל לו כש ים אי די עומש

ים שי גש ילנ ים פי ני מם כות ושש לה ה מש מה ים הי שי ר (שיר ו) שי מנ אל נל מו של א כש לה יר? אל מות שי ה עמלה ה זל יר, מנ מות שי עמלה
ם הל ין לה אי שום של יו. ומי דודה גש ר לי פה סש מי ייש  ר המ מנ אל נל של מו  ר? כש פה סש ין מי מות אי עמלה ונ ה  ה זל ר. מנ פה סש ין מי מות אי עמלה ונ

ר. פה סש ין מי מות אי עמלה תוב ונ בון, כה שש חל

מות ם עמלה הי לו  אי ם, וש בונה ת רי אל חנ  בי שנ ר ולש מי זנ לו, לש ד אי גל נל כש לו  ים, אי רי דה ים סש יפי קי ם שורות שורות, מנ כגלה וש
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יר. מות שי אות עמלה רה קש לו ני לו, אי מו אי רות כש מש זנ ין מש אי מות של ייש עמלה שום של יר. ומי שי

ה לשה ד, שש ל צנ כה הוא לש ר, של דל סי וש ר  דל ל סי כה ם, ובש עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ ד לש ל צנ כה ים לש די רה פש ני ים  רי דה ה סש לשה שש
ר דל ל סי כה שום של ים, מי רי דה ה סש עה שש ם תי הי ם, וש ים הי רי דה ה סש לשה ח - שש רה זש ד מי צנ לש אשון של ר רי דל ים. סי רי חי ים אמ רי דה סש

ם. יהל תי חש בות תנ בה ים ורש פי לה ה אמ מה כנ ה, וש עה שש ם תי הי או של צש מש ני ים, וש רי דה ה סש לשה לו ייש לו שש לה ה הנ לשה שש הנ מי

יות אותי ן  אותה לש ל  כי תנ סש מי ר  דל סי ל  כה וש שומות,  רש יות  אותי בש ים  גי המ ננ תש מי ם  כגלה לו,  לה הנ ים  רי דה סש הנ ת  ענ שש תי
לו, אי מי ים  יוני לש על לו  אי וש שומות,  רש יות  אותי בש ים  עי נוסש ם  כגלה וש ר,  דל סי וש ר  דל סי ל  כה לש ן  כי וש רוהה  אמ בי י  רי המ [ונ שומות,  רש
ל יר של וי אמ הה תוך  חות לש יות פורש אותי ן הה אותה של ה. וכש ירה רות שי אומש רות וש בש חנ תש ן מי כגלה וש לו]  ל אי ענ לו  ים אי די עומש וש
ה אות אותה ה, וש טה מנ לש ה מי כה ת מג חנ אות אנ ת, וש קל תל מש ה ני ירה שי הנ ים, וש עי ם נוסש ז הי כםל, אה ל הנ ה ענ נה מג מש יא] הנ הי רוחנ [הנ הה
ת רל בל חנ תש ה ומי לה עש מנ ה לש טה מנ ר מי דל ה סי עמלה ה מנ טה מנ לש זו מי אות הנ הה ן. וש יהל לי חות עמ יות פורש י אותי תי ת, ושש דל יורל ה וש עולה
לו אי ה. מי ירה אי מש יהה הנ רש לנ קש פנ סש אנ הה תוך  בש לש  ן שה הי יות יה"ו, של אותי י הה פי ם לש יות, כגלה אותי לש  עמשות שה ננ ם, וש מה עי

לש. ן שה הי ן, וש הל מה ת עי רל בל חנ תש ה מי עולה אות של ה הה אותה יות, וש אותי י הה תי ן שש אותה ים וש רי דה ה סש לשה ים שש די רה פש ני

ן ך הי שום כה ין, ומי די ים בש מי חמ זו, רנ לולות זו בש ן כש יר, הי וי אמ עולות בה יונות של לש יות על י אותי תי ן שש ה, אותה אי םא רש ב
ן. יהל תי שש ת בי לל לל כש ני ה, וש בה קי יא נש ן הי הל מה ת עי רל בל חנ תש ה ומי עולה זו של ר. וש כה ל זה סוד של יון, בש לש על ם הה עולה ן הה ן מי הי ם, וש יי תנ שש
זו הנ ה  בה קי נש הנ אות  הה ם  גנ ך  כה ם,  הל מה עי ת  רל בל חנ תש ומי םאל,  מ שש ובי ין  יהמי בש ים,  די דה צש י  ני שש בי ת  לל לל כש ני ה  בה קי נש הנ של מו  כש
ר כה ד, זה חה כםל הוא אל הנ ה, וש טה מנ ה לש זל ים, וש יוני לש על לו הה ים אי די דה י צש ני שש ן בי הי רות, וש חי יות אמ י אותי תי ם שש ת עי רל בל חנ תש מי של
ל כה ת  אל ידו  ם הולי הי יון, של לש על הה ם  עולה ן הה מי ן  הי יות  אותי ם הה אותה ם, של עולה א הה רה בש ני ר  של אמ כנ [חוץ] של ה.  בה קי ונש
הוב אה ה וש לה עש מנ הוב הוא לש ן, אה הל ר בה הה זש ני ן וש אותה ענ  יודי י של ך, מי שום כה ש. ומי מה ם מנ הל לה של מו  ה כש טה מנ ים לש עמשי מנ הנ

לשמנטהה.

ם יי מנ הנ וש ים  יוני לש על הה ם  יי מנ הנ סוד  בש ד  ינחנ ל  לי כה הי לש ה,  בה קי ונש ר  כה זה לו,  לה הנ יות  אותי הה ל  כה ר,  מנ אה עון  מש שי י  בי רנ
קו לש י חל רי שש ם, אנ הל ר בה הה זש ני וש ם  יר אותה כי מנ י של ך, מי שום כה ם. ומי לי שה חוד הנ יי הנ הו  זל וש ד,  חה כםל אל הנ וש ים,  תוני חש תנ הנ
חוד יי ה, בש ד זל צנ ה ומי ד זל צנ לש מי לש שה אוי, שה רה ם כה לי שה חוד הנ יי ר הנ קנ הוא עי שום של א, מי בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה בה
סוד ה בש לשה ה שש לשה ר שש דל אותו סי ה, של לה עש מנ לש מו של אוי כש רה יון כה לש על ר הה דל סי ל הנ סוד של ם הנ כגלה כםל, וש מות הנ לי שש ד בי חה אל

ד. חה אל

ה, עה שש ם תי הי ה, וש לשה ה שש לשה ר שש דל סי ר וש דל ל סי כה ד, וש צנ אותו הנ ם לש ים הי רי דה ה סש לשה רום, שש דה ד הנ צנ לש י של ני ר שי דל סי
ה, בה קי ל נש סוד של יות בש ייש אותי שום של ד. מי כםל ינחנ ר הנ בי חנ תש הי ד לש ל צנ כה יות לש אותי קות הה לה חל נל ך  כה ר, וש מנ אל נל של מו  כש
ים ני מג ים מש רי דה ם סש יהל לי אמ ם, ונ לי שה דוש הנ קה ם הנ שי סוד הנ ת בש חנ ן אנ הי ד, וש רו ינחנ בש חנ תש ן הי כגלה ר, וש כה ל זה סוד של יות בש אותי וש
ם שי יות הנ אותי נו  קש תש ני ר של דל סי ה, כנ לה עש מנ לש בות של אה ל הה ר של דל סי הנ א מי כםל יוצי הנ וש ר,  אי בה תש ני של מו  ה, כש לשה ה שש לשה שש
ה מה כנ ן, וש הל ים בה עי נוסש וש לו  לה דועות הנ יש יות הנ אותי ים בה גי המ ננ תש לו מי לה ים הנ רי דה סש ל הנ ר. כה אי בה תש ני מו של דוש יה"ו, כש קה הנ

ה. זל ר הנ דל סי ים בנ גי המ ננ תש ים ומי עי נוסש ה של טה מנ ם לש בות כגלה בה אות ורש בה צש

ה לשה ים שש די דה ה צש לשה שש ה, ובי עה שש ם תי הי וש ד,  צנ הנ אותו  ם לש ים הי רי דה ה סש לשה שש פון, בי ד צה צנ לש י של ישי לי ר שש דל סי
סוד בש ים,  רי שש על וש ה  עה בש שי ר.  אי בה תש ני של מו  כש ים,  די דה צש הנ ת  לשל שש מי ים  רי דה סש ם  אותה וש ה,  עה שש תי ם  הי ד  צנ ל  כה לש ה  לשה שש
ך כה ע. וש בנ של ים וה רי שש ן על יות הי אותי מות הה לי ם, שש יי תנ ים ושש רי שש ן על הי ב של ל גנ ף ענ אנ ים. וש רי שש על ע וש בנ ן של הי יות של אותי הה

לו. לה רות הנ דה סש ל הנ דור של סי הנ

ה לשה ה, ושש עה שש ם תי הי ה של ד זל צנ ה מי לל ה אי לשה או שש צש מש ני ד. וש ל צנ כה ים לש רי דה ה סש לשה ה שש לשה שש ים, לי רי שש על ה וש עה בש שי
ים. רי שש על ה וש עה בש ם שי או כגלה צש מש ה, ני עה שש ם תי הי ה של זל ד הנ צנ הנ לו מי לה ה הנ לשה ה, ושש עה שש ם תי הי ה של זל ד הנ צנ הנ לו מי לה הנ

ם ה עי בה קי ם נש הל מה ר עי בי חנ בות, לש קי נש סוד הנ ן בש הי ן] של יות [הי ע אותי שנ ן תי לו הי לה ים הנ רי שש על ה וש עה בש שי ל הנ סוד של הנ וש
אוי. רה כםל הוא כה הנ ר], וש כה זה ל הנ ר [של אי בה תש ני סוד של ים בנ רי חי ים אמ די דה ר צש שה ה עה מונה ם שש אותה

ה, טה מנ לש רות  חי אמ הה יות  אותי הה ם  גנ ך  כה יון,  לש על הה ם  עולה הה ל  של יונות  לש על יות  אותי ן  אותה של מו  כש ה,  אי רש םא  ב
ל סוד של ם בש לו הי לה סודות הנ ל הנ כה ה. וש מו זל ה כש כםל זל הנ נות, וש טנ תונות קש חש יות תנ אותי דולות, וש יונות גש לש יות על אותי

מות. לי שש ד בי חה כםל אל ה, הנ בה קי ר ונש כה זה

השלמה מההשמטות (סימן נ"א)

עמקםב ינ ם בש שנ רש כור ני זה שום של ה? מי מה ה, לה ירה כי תוב זש ל כה חי רה ה, ובש ידה קי תוב פש ה כה רה שה ל. בש חי ת רה ים אל להי כםר אל זש יי ונ
ף א יוסי רה קש ן ני כי לה ר, וש חי אנ ד הה צנ ק אותו הנ זנ םא ילחל ל מו של ל שור עי טנ נה של ה? כש מל ף, ובנ ה יוסי עמשה ננ של לום כש ית שה רי הוא בש של
ת יי בנ ל הנ ענ יט, בנ לי שנ בון וש ם רי יש תה עמקםב אי ינ ם, וש אותו שור שור תה אי, וש דנ כור שורו ונ ל בש טנ נה אותו שור של כור, של בש

תוכו: ע"כ מההשמטות ה בש ם שורל אותו שור תה של

םא ה ל ה - זל רה ת שה ד אל קנ ה' פה ה. ונ ירה כי ה זש תוב בה ך כה שום כה לוי, ומי ה תה ל זל זה מנ י בש רי המ ל, של חי ל רה ים אל להי כםר אל זש יי ונ
א לה ל, אל זה מנ יהה בש םא הה ה ל ה זל רה שה אן בש ה - כה טה מנ םא לש ל ל וש זה מנ ים בש לויי ים תש ני בה י הנ רי המ ר של םאמנ ם ת אי ל. וש זה מנ הנ יהה מי הה

ד. כםל ינחנ ה', הנ תוב ונ כה

ה, טה מנ ר לש סנ מש ה ני זל חנ הנ תי פש מנ הנ ן, וש כי ם לה קםדל ה מי תה יש זו] הה ה [הנ ירה כי זש אי הנ דנ א ונ לה ה? אל ידה קי תוב פש ה כה מה ך, לה ם כה אי
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מו ן כש י כי רי חמ גו'. אנ ה וש זל ד הנ מועי ה לנ רה ך שה ד לש לי ר תי של ק אמ חה צש ת יי ים אל קי י אה יתי רי ת בש אל תוב (בראשית יז) וש כה מו של כש
ד. כםל ינחנ ל הנ ל של לה כש ילה הנ הש יי ה, של ידה קי ה פש בה קי נש ל הנ סוד של ר בנ מנ אל ך נל ר כה חנ ה, אנ לה עש מנ לש סוד של ר בנ כנ זש ני ן של יוה ה - כי זל

ר של ל אמ אי רה שש י יי ני ת בש קנ אמ ת ננ י אל תי עש מנ י שה ני ם אמ גנ ר, (שמות ו) וש מנ אה ח וש תנ יהיא פה י חי בי ל. רנ חי ל רה ים אל להי כםר אל זש יי ונ
ה הוא זל ל הנ זה מנ הנ ה, של לה עש מנ יא לש הי שום של ה, מי ירה כי י זש רי כםר - המ זש אל י. וה יתי רי ת בש כםר אל זש אל ים אםתם וה ידי עמבי ם מנ יי רנ צש מי
ר מנ אל נל מו של ל, כש חי ת רה ים אל להי כםר אל זש יי ן ונ מו כי ה. כש בה קי נש ה בנ טה מנ לות לש גה יא בנ הי ה של ידה קי ל פש א ענ ר, בה כה זה ה בנ לה עש מנ לש

י. יתי רי ת בש כםר אל זש אל וה

ן מנ זש אותו הנ ה, ובש בה קי נש ת בנ דל ה עומל ידה קי פש י הנ רי המ י? ונ תי דש קנ קםד פה י פה כי ם. וש כל תש י אל תי דש קנ קםד פה תוב פה ה, כה אי םא רש ב
לות, גה יא בנ הי ה, וש מה כש חה ל הנ אן סוד של כה ל, וש כי תנ סש הי אן ייש לש כה א של לה י? אל תי דש קנ קםד פה ת פה רל יא אומל הי לות, וש גה ה בנ תה יש הה

י. תי דש קנ קםד פה ה פה רה מש יך אה אי אן וש ה כה מםשל ה לש אל רש יך ני אי

ל םא כה ל ן מש מו כי קום. כש ל מה כה ץ בש רל אה ל הה כםחו ענ פו וש קש תה ם, וש יי מנ שה יר - הוא בנ אי ש מי מל של הנ של נו, כש דש מנ ך לה א כה לה אל
לות - גה ל בנ אי רה שש יי ת של עי כה ה, וש דושה קש ץ הנ רל אה בודו, זו הה ץ כש רל אה ל הה םא כה ל ד - מש מנ ש עה דה קש מי הנ ן של מנ זש בודו. בי ץ כש רל אה הה

ת. רל חל ץ אנ רל אל ם בש הי ב של ל גנ ף ענ אנ ם, וש יהל לי ן עמ גי הה ל לש אי רה שש ת יי יף אל קי ף מנ תםקל הנ ה, וש לה עש מנ יא לש הי

דושות בות קש כה רש ים מל חומי ר תש שה ים עה ני שש ה בי לה עש מנ ה לש ינה כי ה. שש לה עש מנ ה לש ינה כי ה ושש טה מנ ה לש ינה כי ה, שש אל רש םא תי וב
ה לה עש מנ ה לש ינה כי שש ת הנ לל לל כש ז ני אה ים. וש דושי ים קש טי בה ר שש שה ים עה ני שש ה בי טה מנ ה לש ינה כי יונות. שש לש יות על ה חנ רי שש ים על תי ושש
םא ם ל ך גנ ה, כה לה עש מנ ת לש נל קל תש םא ני ה ל טה מנ לות לש גה ל בנ אי רה שש יי ן של מנ זש בי ב של ל גנ ף ענ אנ ד. וש ת ינחנ חנ ם אנ ענ פנ כםל בש הנ ה, וש טה מנ ולש

ם. הל מה לות עי גה יא בנ הי ל, של אי רה שש ם יי לות עי גה הו בנ זל ת, וש נל קל תש םא ני ה ל טה מנ לש שום של ת מי נל קל תש ני

תו, טה ת מי ין לו אל קי תש םא הי ל נו, וש ל בש בל ל אי ענ תו  טה ת מי ה אל פה ה? כה שה ה עה נו, מל ת בש מי של ך  לל מל ת? לש נל קל תש ה ני מל בנ
ל אי רה שש יי לו  גה ן של יוה הוא, כי רוך  בה דוש  קה הנ ך  . כה יהה לל ב עה כנ שה וש תו  טה ת מי חנ יל תנ טי הי וש ים  רי דה רש דנ וש ים  ל קוצי טנ נה א  לה אל
ש ת אי בנ לנ יו בש לה ה' אי ך  אנ לש יו מנ לה א אי יירה ונ תוב  כה של הו  יו. זל תה חש ם תנ שה ים וש רי דה רש דנ ים וש ח קוצי קנ ש, לה דה קש מי ב הנ רנ חל נל וש

לות. גה יו בנ ל הה אי רה שש יי שום של ה, מי נל סש תוך הנ מי

י תי דש קנ ה, פה לה עש מנ לש קםד מי א פה לה ה? אל ה עושל ה ומה ול צנ ה מש שותו, מנ רש ד בי םא עומי ל י של ם. מי כל תש י אל תי דש קנ קםד פה פה
ן יוה כי י.  יתי רי בש ת  כםר אל זש אל וה תוב  כה ן, של כי לה ם  קםדל מי יהה  לל עה ה  תה יש הה זו  הנ ה  ירה כי זש הנ שום של ם? מי ענ טנ ה הנ מה ה.  טה מנ לש מי
ה חה קש ן לה ימה י סי רי המ י, של תי דש קנ קםד פה ך פה ר כה חנ ה אנ רה מש ך אה שום כה , ומי יהה לל ה עה תה נש מנ תש ה הי ירה כי ה זש ני כםר - הי זש אל תוב וה כה של
ר מנ אל םא נל ן, ל כי ם לה קםדל ה מי רה כש זש םא ני ל ל, של חי אן רה ל כה בה ה. אמ רה ת שה ד אל קנ ה' פה תוב ונ כה ה, של רה ן שה מו כי ן. כש כי ם לה קםדל מי

ל. זה מנ ל הנ סוד של ה, בנ ירה כי זש כםל הוא בי הנ ה, וש ירה כי א זש לה ה, אל ידה קי ה פש בה

ל יהה ענ קי זש י חי בי רנ וש ב,  יהה רוכי ה הה הודה יש י  בי רנ וש לוד,  יהא לש קי פוטש קנ ים מי כי הולש יו  יהה הה קי זש י חי בי רנ וש ה  הודה יש י  בי רנ
ל גםדל בו  הה לב)  (דברים  תוב  כה כנ ה,  תורה בנ ק  סי ענ תש ני ה  אה לש הה וה אן  כה מי ר,  מנ אה ה.  הודה יש י  בי רנ ד  יהרנ ם  יי תנ ינש בי יו.  לה גש רנ

ינו. אלהי לי

ל לו של לה ים הנ רי בה דש ר לו, הנ מנ יבו לו. אה ם יהשי יי ננ ר - ושש םאמנ ד י חה אל ה הוא, של ה - יהפל לשה ינו שש יי לו הה ר לו, אי מנ אה
א רה קש ם ה' אל י שי תוב כי כה הו של יבו לו. זל ם יהשי יי ננ רוך הוא, ושש דוש בה קה ל הנ ד של חה ם אל ר שי כה זש ני שום של כות, מי רה בש הנ
ל בה ים. אמ רי חי ם אמ יי ננ שש לו  - אי ינו  אלהי ל לי גםדל בו  ך. הה רי בה מש ד של חה ה אל א - זל רה קש ם ה' אל י שי ינו. כי אלהי ל לי גםדל בו  הה

רוך-הוא. דוש-בה קה ה לנ תורה ח הנ בנ ל של ק של חםזל ל וש ים גםדל ני נותש ים וש בי ם יושש יי ננ לו שש פי ה, אמ תורה בנ

ל גםדל בו  תוב הה כה ר, של אי בה תש ני וש שוהה  רש י פי רי ר לו, המ מנ ה? אה לשה ה שש מה כות לה רה בש י הנ פי לנ יהה, כש קי זש י חי בי רנ ר לו  מנ אה
י די יב, כש שי הה ם לש יי ננ ך ושש רי בה ד לש חה ך - אל כות הוא כה רה בש ל הנ סודות של ל הנ י כה רי המ אן, של ר כה בה דה ל סוד הנ בה ינו. אמ אלהי לי
הו זל ים, וש מודי ן] של מי ים אה רי ם [אומש יי ננ ך ושש רי בה ד מש חה ה, אל לשה ל שש סוד של רוך הוא בש דוש בה קה ל הנ ח של בנ של ה הנ עמלל ינ של

רוהו. אמ בי מו של ה, כש לשה ל שש סוד של אוי, ובנ רה יון כה לש סוד על כות, ובש רה בש יום הנ קי

ייש וש טוב  ה לש ידה קי פש ע, ייש  רנ ה לש ירה כי זש ייש  וש טוב  ה לש ירה כי זש ינו, ייש  ני ה, שה הודה י יש בי ר רנ מנ ים, אה כי ם הולש עודה בש
גו', וש ים  ני אשם רי ית  רי ם בש הל לה י  תי רש כנ זה וש (ויקרא כו)  תוב  כה , של רוהה אמ בי של מו  כש  - טוב  לש ה  ירה כי זש ייש  ע.  רנ לש ה  ידה קי פש
תוב (תהלים כה ע - של רנ ה לש ירה כי ייש זש יתו. וש רי ת בש ים אל להי כםר אל זש יי , (שמות ב) ונ ת נםחנ ים אל להי כםר אל זש יי (בראשית ח) ונ
ה ידה קי ם. פש כל תש י אל תי דש קנ קםד פה תוב (שמות ג) פה כה טוב - של ה לש ידה קי םא יהשוב. פש ל ך וש ה רוחנ הםלי מה ר הי שה י בה כםר כי זש יי עח) ונ

ים. יוני לש ם סודות על כגלה ם. וש ונה ים עמ עי גה נש ם ובי עה שש ט פי בל שי י בש תי דש קנ תוב (תהלים פט) ופה כה ע - של רנ לש

ה ירה כי ד, זש חה ה, סוד אל בה קי ר ונש כה ה, זה מונה אל דועות, סוד הה גות יש רה ן דש לו הי טוב, אי ה - לש ידה קי ה ופש ירה כי לו - זש ל אי כה
ים להי ל אל סוד של ד בש עומי ר של חי אנ ד הה צנ ל הנ סוד של ם הנ הי לו  ע אי רנ ה לש ידה קי ה ופש ירה כי טוב. זש ם לש הי לו  ה, אי ידה קי ופש
אן כה לו. מי ד אי גל נל לו כש אי ע וש רנ ים לש די יד עומש מי תה ם של לו הי אי ה, וש זל ה בה ידה קי ה ופש זל ה בה ירה כי ד, זש ה ינחנ בה קי ר ונש כה ים. זה רי חי אמ
ים עי רה ים הה יני מי ל הנ ים כה אי אן יוצש כה , ומי רוהה אמ בי מו של יונות, כש לש על שות הה דג קש ל הנ כה ה וש מונה אל ל סודות הה ים כה אי יוצש

ה. זל פוך מי הי ה בש זל , וש רוהה אמ ם, ובי עולה ים בה עי רה ים הה יני מי הנ ים וש די דה צש ל הנ כה ת וש ול ל מה כה וש

ר חי ד אנ צנ מו לש צש ין ענ כי םא ינרש ל טוב וש ד הנ צנ יים בנ קנ תש קו מי לש חל י של י הוא מי רי שש אי. אנ דנ ה ונ ך זל יהה, כה קי זש י חי בי ר רנ מנ אה
ם יהל רי שש אנ הוא, וש ד הנ צנ הנ נו מי מל ל מי צי נה הי יהכול לש י של י מי רי שש אנ אי, וש דנ ה ונ זל ך  ה, כה הודה י יש בי רנ ר לו  מנ ם. אה הל ל מי צי נה יי וש

ד. צנ ם אותו הנ ב עי רה ם קש חי לה הי ם ולש הל ל מי צי נה הי ים לש כולי יש ים של יקי די צנ הנ
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ה? זו מה חה לש מי י הנ ה. מי מה חה לש ך מי ה לש עמשל בגלות תנ חש תנ י בש ר, (משלי כד) כי מנ אה ח וש תנ ה? פה מל יהה, בנ קי זש י חי בי ר רנ מנ אה
נו. מל ל מי צי נה הי יו ולש לה לט עה שש לי ב וש רה ם בו קש חי לה הי ם לש דה יך אה רי צה ע של רה ד הה צנ ל אותו הנ ה של מה חה לש מי הנ

מו עי ת  כל לל לה וש יו  לה עה ם  כי חנ תש הי לש לו,  של ד  צנ הנ אותו  שום  מי ו  שה עי ל  צל אי ל  די תנ שש הי ך  כה עמקםב  ינ של ה  אי רש םא  ב
ה, מו זל ה כש ד זל סוף ינחנ הנ םאש וש ר הה אוי, וש רה כםל כה הנ סוף, וש םאש ובנ ר יו בה לה לט עה שש י לי די יך כש רי צה ה של ל מנ כה יות בש מומי קש ענ בש
אוי לו, רה ה כה רה שה ך יש רל דל יו בש לה לט עה שש י לי די ה, כש מו זל ה כש ד זל סוף ינחנ הנ ית וש אשי רי י. הה תי כה רש ך בי ר כה חנ אנ י, וש תי כםרה תוב בש כה כנ

ם. יהל לי לט עמ שש יהכול לי ם וש הל ל מי צה ני י של יק הוא מי די ך צנ שום כה ומי

ה, מונה אל ר הה חנ ל אנ די תנ שש מי י של י הוא מי רי שש אנ ה, וש מונה אל סוד הה ד בש חה אל ם כש טוב הי ה לש ידה קי ה ופש ירה כי ה, זש אי םא רש ב
אי. דנ ך הוא ונ יהה, כה קי זש י חי בי ר רנ מנ גו'. אה ג וש אה שש ייה יי רש אנ כו כש לש י ה' יי רי חמ ר (הושע יא) אנ מנ אל נל מו של כש

ה ידה קי ופש ה  ירה כי זש ייש  שום של י, מי ני די קש ופה י  ני רי כש זה יהה  לל עה ר  םאמנ י ל  תו, אנ לה פי ל תש לי פנ תש ם מי דה אה של ה, כש אי ורש םא  וב
ט רה ישו. פש ני עמ הנ ם ולש דה אה י הה אי טה יר חמ כי זש הנ ים לש אי יו, ובה פי בור מי די ת הנ טםל אל ים לי ידי עמתי ע, ונ רנ ה לש ידה קי ה ופש ירה כי טוב, וזש לש
מו ם, כש אותה או  צש מש םא יי ע ל רנ ה לש ידה קי ה ופש ירה כי זש ה  יו, אותה אה טה ת חמ ים אל קי ר בודש של אמ כנ ם, של לי יק שה די ם הוא צנ אי

ה. טובה י לש להנ י אל ה לי רה כש ר זה מנ אה א של רה זש על

ה, אי םא ורש ים. וב בי רנ ל הה ל של לה כש ים, בנ בי ין רנ מו בי צש ת ענ לל אל כש תו, יי לה פי ל תש לי פנ תש ם מי דה אה קום של ל מה כה ה בש ני הי של
ך ר לה בל דנ ייש לש א, המ בה צה ר הנ ל שנ ך או אל לל מל ל הנ ך אל ר לה בל דנ ייש לש ע (מלכים-ב ד) המ ישה לי ה אל ר לה מנ ר אה של אמ ית, כנ מי שוננ הנ
ת דון אל לה יענ  קי רה כות הה לש ת מנ טל שולל יום של הנ אותו  ה, וש נה שה הנ םאש  ל ר יהה יום טוב של יום הה הנ - אותו  ך  לל מל ל הנ אל
ל אל ך  ר לה בל דנ לש ייש  המ ה  ר לה מנ אה ך  שום כה ן, ומי מנ זש הנ אותו  ט בש פה שש מי הנ ך  לל מל א הנ רה קש הוא ני רוך  בה דוש  קה הנ ם, וש עולה הה

ך. לל מל הנ

א לה אל ה,  לה עש מנ לש ה  שומה רש יות  הש לי ה  םא רוצה ל ה?  רה מש אה ה  מה ת.  בל יםשה י  נםכי אה י  מי ענ תוך  בש ר  םאמל ת ונ תוב?  כה ה  מנ
םא ל ים וש בי ל רנ ל של לה כש ל בי לי כה הי ם לש דה אה לש יך  רי צה ך  כה ם. וש הל לה ל של לה כש הנ את מי צי םא לה ל ים, וש בי ין רנ י בי םאשי ת ר יס אל ני כש הנ לש

נו. רש מנ אה מו של יו, כש אה טה יר חמ כי זש הנ יו לש לה יחו עה גי םא ינשש ל י של די דו, כש בנ ד לש ינחי תש הי לש

ר מנ ה אה זל סוק הנ פה ה. הנ אל רש ת תי ול מה לש י צנ עמרי שנ ת וש ול י מה עמרי שנ ך  לש לו  גש ני ר, (איוב לח) המ מנ אה ה וש הודה י יש בי ח רנ תנ פה
רוך הוא. דוש בה קה ין הנ ל די מו ענ צש ק ענ יוב דוחי אי ה של אה רה של יוב כש אי רוך הוא לש דוש בה קה הנ

ר לו מנ כםל הוא. אה הנ א"ו, וש וה ים לו בש אי קורש "ף, וש לל אה םא בש תוב ל ל. כה ינחי י לו אמ ני לי טש קש ן יי ר הי מנ יוב אה ה, אי אי םא רש ב
ים רי עה ה שש מה ה?! כנ אל רש ת תי ול מה לש י צנ עמרי שנ ת וש ול י מה עמרי שנ ך  לש לו  גש ני ם?! המ דה י אה ני ג בש י הורי ני י אמ כי רוך הוא, וש בה דוש  קה הנ
שום ם מי הל ר מי מי שה הי ים לש כולי םא יש ל ם, [וש דה י אה ני בש ים מי תומי ם סש כגלה ם, וש יהל לי ט עמ ת שולי ול מה הנ ד, וש צנ אותו הנ ים בש תוחי פש

ים. רי עה שש ם הנ ת אותה ים אל ירי כי םא מנ ל ם] של דה י אה ני בש ים מי תומי ם סש הי של

ם הי ד, וש ם ינחנ ת הי ול מה לש צנ ת וש ול א מה לה ת? אל ול מה לש י צנ עמרי ם שנ י הי ת ומי ול י מה עמרי ם שנ י הי ה. מי אל רש ת תי ול מה לש י צנ עמרי שנ וש
הוא יו, וש לה ב עה רוכי י של הו מי ת, זל ול ל מה ת - צי ול מה לש . צנ שוהה רש י פי רי המ ת, ונ ול מה ך הנ אנ לש ה מנ ר, זל אי בה תש י ני רי ת - המ ול ד. מה חה ווג אל זי

ד. חה ם אל הי ד, וש חה ר אל של קל ד בש ג ינחנ וי דנ זש הי לו לש כםחנ של הנ לו וש ל של צי הנ

ר מנ אל נל מו של ה, כש לה עש מנ לש מו של ם, כש הל לה ים של רי עה שש ם הנ ם הי הל רות בה שה קש ני ם וש הל אות מי יוצש גות של רה דש ם הנ ל אותה כה וש
ל ים של די דה צש ת הנ של ים. שי לי חה רות ונש הה ים נש אי רה קש ים] ני רי עה ם שש לו [אותה אי גו'. וש ם וש יכל אשי ים רה רי עה או שש (תהלים כד) שש
ת ול י מה עמרי ם. שנ עולה טות בה שולש דועות של גות יש רה ר, דש חי אנ ד הה צנ הנ ת מי ול מה לש י צנ עמרי שנ ת, וש ול י מה עמרי ם שנ ך הי ף כה ם, אנ עולה הה

ד. ם ינחנ יהל ני ר, ושש כה ה זה זל ה וש בה קי ה נש ת - זל ול מה לש י צנ עמרי שנ וש

ך לנ יי ן ונ נה ה עה לה ר, (איוב ז) כה מנ הוא אה ים של רי בה ם דש ל אותה יל כה בי שש יוב בי אי רוך הוא לש דוש בה קה ר הנ מנ ה אה ל זל ענ וש
ת ענ דנ ת, לה ול י מה עמרי ך שנ לש לו  גש ני רוך הוא, המ דוש בה קה ר הנ מנ ים. אה רי בה ר דש אה ם שש ל אותה כה ה, וש לל עמ םא ינ אול ל ד שש ן יורי כי

גו'. ח וש צנ נל ת לה ול מה ע הנ לנ תוב (ישעיה כה) בי כה ם, של עולה ן הה ר מי עי בנ תש הי ים לש ידי ם עמתי כגלה י, וש שותי רש כםל בי י הנ רי המ של

ים, להי ים אל להי ם אל יי עממנ ה. פנ מה חש ת רנ ח אל תנ פש יי ים ונ להי יהה אל לל ע אי מנ שש יי ל ונ חי ת רה ים אל להי כםר אל זש יי ה, ונ אי םא רש ב
ל. זה מנ לוי בש ר תה בה דה הנ שום של ה, מי בה קי נש ם הנ עולנ ד מי חה אל ר, וש כה זה ם הנ עולנ ד מי חה א אל לה ה? אל מה לה

ל ת כה ים אל לי שש הנ אויהה לש יא רש הי עמקםב של ע ינ ר, יהדנ חי ן אנ י בי ף ה' לי תוב יםסי כה ה, של זל ם הנ שי ל בנ חי ת רה רל עורל תש מי של וכש
ך לו, לנ הה ח וש רנ ין, בה יהמי נש ל בי נו של מנ יענ זש גי הי של םא יהכםל, וכש ל ת וש כל לל ה לה צה ך רה שום כה ם, מי עולה יים בה קנ תש םא תי ל ים וש טי בה שש הנ

דוש. קה ם הנ עולה ר בו הה שי קנ תש הי ת, לש רל חל ץ אנ רל אל ם בש לי תנ שש םא יי ת ל יי בנ הנ י של די כש

ה ך. מנ מה ילה עי הש אל ך וש תל דש מולנ יך ולש בותל ץ אמ רל ל אל עמקםב שוב אל ל ינ ר ה' אל םאמל י תוב (בראשית לא) ונ כה נו של יש הנ וש
טםל אל ך וש מש ילה עי הש י אל ני ה אמ אה לש הה אן וה כה ת, מי יי בנ ר הנ קנ ך עי מש ה עי תה יש ל הה חי אן רה ד כה ר לו, ענ מנ א אה לה ך? אל מה ילה עי הש אל ה וש זל
ה, יהה זל י הה לנ ל. עה חי י רה לנ ה עה תה ן מי דה פנ י מי בםאי י בש ני אמ תוב ונ כה של נו  יש הנ וש ים.  טי בה שש ר הנ שה ים עה ני ם שש עי ך  מש ת עי יי בנ ת הנ אל

י. מי דור עי י לה ילי בי שש ת בי יי בנ ת הנ ה אל לה טש נה ת וש רל חל ת אנ ילרל ה דנ אה ה, ובה תה חמ דש יא ני הי ר של בה דה יהה הנ י הה לי לה גש ובי

עמקםב ינ ה של י רואל ני ר, אמ מנ ע אה שה ק, אותו רה חה צש י יי בי ר רנ מנ ה? אה בה קש ה נה ה זל ה. מנ נה תי אל י וש לנ ך עה רש כה ה שש בה קש ר נה םאמנ י ונ
ך, רש כה שש יא  הי של ה,  בה קי נש ה  ני הי ך,  רש כה שש ה  בה קש נה ר  מנ אה י.  אותי עמבםד  ינ ה  זל שום  ומי בות,  קי נש בי א  לה אל ל  כי תנ סש מי םא  ל

ה. ילה בי שש י בי עמבםד אותי ה, ונ נה תי אל תה וש לש כנ תנ סש ה הי בה קי יזו נש אי מםר בש ה, אל נה תי אל ה. וש אשונה רי בה כש
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ך לל מל בוד הנ ם כש שי י, לש יתי שי עה ה של ל מנ י כה ני י אמ רי המ ה, של ילה לי עמקםב, חה ר ינ מנ ה. אה אומה י מש ן לי תי םא תי עמקםב ל ר ינ םאמל י ונ
ה זל ר הנ בה דה ת] הנ י [אל ה לי עמשל ם תנ א אי לה ה, אל זל י בה תי עש ין דנ י אי רי המ ה, של אומה י מש ן לי תי םא תי ן ל ל כי ענ י, וש יתי שי עה דוש  קה הנ

גו'. וש

י רי גו'. המ וש ך  לל הר אה י יהגור בש ר, (תהלים טו) ה' מי מנ אה ח וש תנ ר פה זה עה לש י אל בי ים. רנ יהשי תש ת הנ הוא אל יום הנ ר בנ יהסנ ונ
ק. חה צש ה יי ק - זל דל ל צל ים. ופםעי מי א תה רה קש מול ני ר ני של אמ כנ ם, של הה רה בש ה אנ ים - זל מי תה ך  ים, הולי רי בי חמ הנ רו  אמ ובי נו  רש אנ בי
ה צורה ן בנ בה ם לה ה עי שה ם עה ענ טנ ה הנ ק, מה בנ דש ת ני מל אל ם הוא בה ת. אי מל אל ק בה בנ דש עמקםב ני ינ אי של דנ עמקםב. ונ ה ינ ת - זל מל ר אל דםבי וש

זו? הנ

צו, רש אנ ם יהשוב לש רל תו טל עה ת שש חםן אל בש ם לי דה אה ר לה תה מג ה, של תה יש הה לו של ל של זה מנ ת הנ ענ ת שש ין אל חי בש עמקםב הי א ינ לה אל
יו. לה ה] אי שה עה ה של מנ עממםד בש ינ ה [של לל עמ ינ ד של לו ענ גש יט רנ ל יושי םא - אנ ם ל אי ה, וש פל ה - יה עושל ה של מנ ד בש לו עומי זה ם מנ אי וש

א לה ם, אל נה חי לו לש של טםל מי יי י של די ה כש שה םא עה י הוא ל רי המ גו'. של ר וש חה יום מה י בש תי קה דש י צי ה בי תה נש עה תוב וש ה, כה אי םא רש ב
י ה' ני כי רמ בה יש ונ י  תי שש חנ תוב ני ן כה ל כי ענ וש ן,  בה לה שות מי ל רש טנ הוא נה א של לה םא עוד, אל ל וש צון,  רה מות הה לי ת ושש מל אל כםל בל הנ
ל םאן כה ה צ אה עמקםב מי ל ינ לנ גש א בי יהה מוצי הה עמקםב, וש שום ינ לו מי זה ת מנ ן אל חנ ן ובה בה ה לה שה ים עה יני ים ומי פי שה ה כש מה ך. כנ לל לה גש בי

םאנו. ל צ ר ענ ים יותי זי ה עי אה ים ומי שי בה ה כש אה ש, ומי חםדל

הו ש. זל חםדל ש וש ל חםדל כה ר בש עמקםב יותי יא לו ינ בי יהה מי ים הה זי ף עי לל אל ים וש שי בה ף כש לל אל םאן וש ף צ לל ר, אל מנ א אה בה י אנ בי רנ
ף לל אל חות מי ה פה ינה ה אי לה עש מנ לש ה של כה רה בש הנ י. וש לי גש רנ ך לש ך ה' אםתש רל בה יש רםב ונ רםץ לה פש יי י ונ ננ פה ך לש יהה לש ר הה של ט אמ ענ י מש תוב כי כה של
ה שורה ה של ל מנ ל כה ף, ענ לל אל או  צש מש ים ני זי עי הה ף, מי לל אל או  צש מש ים ני שי בה כש הנ םאן, מי צ הנ ף מי לל א אל צה מש ין. ני ין ומי ל מי כה מי

ב. ר רנ עםשל ן לש בה ה לה לה ענ תש עמקםב הי יל ינ בי שש בי ד של ף, ענ לל אל חות מי םא פה ה ל לה עש מנ לש ה של כה רה בש הנ

ה אה ב. רה ר רנ עםשל ב אותו לש שנ עמקםב חה ינ ין, וש ין ומי ל מי כה ה מי רה א עמשה לה א אל צה םא מה רו, ל כה טםל שש עמקםב לי ה ינ צה רה של וכש
ל רוענ של זש א בנ לה יהה אל םא הה עמקםב, ל ינ ה בו בש לה עה ה של ל זל כה ן. וש בה לה כותו לש זש ן הוא בי יהה נותי הה ה של מנ לו מי של ל מי טנ ה נה מה כנ

םאן. צ ל הנ צל ם אי שה לות של קש ם מנ אותה

ל יא לו כה בי הי גו', וש ים וש ת יהמי לשל ך שש רל ם דל יהשל תוב ונ ן. כה בה י לה רי חמ ם אנ לי שה עמקםב הנ ח אותו ינ רנ ה טה מה ה כנ אי םא רש ב
ן תנ נה ה, וש זל ה מי רה עמשה ה ונ זל ה מי רה ל עמשה טנ א נה לה עמקםב, אל ל ינ רו של כה ך שש ילה כה הש יי ן של בה ה לה צה םא רה ה ל ל זל ם כה עי ה, וש זל ר הנ עםשל הה
תוב כה הו של ך. זל רש כה ילה שש הש יי זו  ה הנ צורה תה - בנ רש מנ אה מו של ידו כש ם יולי אי ה, וש לל ת אי ר לו: טםל אל מנ אה וש יו] לו  נה י בה ידי [בי
ת ף אל לי חל הל י וש ל בי תל ן הי יכל בי אמ תוב ונ כה ה, וש זל ה מי רה עמשה ה ונ זל ה מי רה לו] עמשה אי ים. [ובש ני ת מם רל י עמשל תי כגרש שש ת מנ ף אל לי חמ תנ ונ
ם ן עי בה ה לה נה תש הי ה של ל מנ כה כו. ומי רש רוך הוא, ובי דוש בה קה ר הנ חנ ל אנ די תנ שש ה] הי רה עמשה לו הה אי ים. [ובש ני ת מם רל י עמשל תי כגרש שש מנ

. רוענ זש לו בי של ל מי טנ נה יו וש לה ס עה רוך הוא חה דוש בה קה הנ ד של כםל, ענ עמקםב הנ ינ ל מי טנ נה בורו וש די ר בש זנ עמקםב - חה ינ

ם הל מי ה,  לה עש מנ לש של ים  רי בה דש של ינו  ני שה ה, של מה כש חה אות הנ רש הנ לש או  בה לו  לה הנ ים  סוקי פש הנ ל  כה ר,  זה עה לש אל י  בי רנ ר  מנ אה
ם הל צון. ומי רה בור וש די ה, בש לה פי תש כות בי רה שםך בש מש ה לי רוצל י של ב, ומי לי צון הנ רש ם בי הל בור, ומי די ם בש הל ה, ומי עמשל מנ ים בש לויי תש

ה. עמשל מנ ים בש לויי א תש לה ה, אל לה פי תש םא בי ל של

ים טי הה רש ל בה צי ר פי של לות אמ קש מנ ת הנ ג אל צי ינ תוב ונ ה. כה מה כש חה ה בש שה ה, עה שה עה ה של ל מנ ם, כה לי שה עמקםב הנ ה, ינ אי םא רש ב
לו. גורה קו וש לש ן חל הי יונות של לש על גות הה רה דש ל הנ כה כםל לש ל הנ ן של יה עש מנ הנ כות מי רה שםך בש מש ה, לי מה כש חה כםל בש ם. הנ יי מה תות הנ קמ שי בש

ין. די ת הנ ן אל הל יר מי עלבי הל ל - של צי ר פי של ין. אמ די ית הנ ן בי הי גות של רה דש הנ לו  לות? אי קש ה מנ יזל לות - אי קש מנ ת הנ אל
מות. עולה ל הה כה כות לש רה אות בש הוא בה ך הנ לל מל הנ ה מי זל ים, של טי הה רש סור בה ך אה לל תוב (שיר ז) מל כה נו של יש ים - הנ טי הה רש בה

ים קי שש ם מנ הל מי ים של יוני לש על ים הה טי הה רש ם הה אותה שור בש קה סור וש ה אה ך זל לל ים - מל טי הה רש סור בה ך אה לל ר מל חי ר אנ בה דה
ם] יי מנ תות הנ קמ ל שי ים כה קי שש ם מנ שה ם - [ומי יי מה תות הנ קמ שי יון. בש לש על ך הה לל מל ן הנ כםל] מי כות לנ רה כות בש שה מש כםל [ני ת הנ אל
מו תות - כש שש םאן לי צ ה הנ םאן ב ר תה של ים. אמ סי נש כנ תש ם מי שה קום של מה ים לש יעי גי מנ ד של ים ענ אי ים ובה אי יוצש ים של לי חה נש ם הנ לו הי אי
ם, יי מנ ים הנ סי נש כנ תש ם מי שה קום של מה אותו הנ ם. ובש אה מה ים צש אי רה רו פש בש שש י יי דה תו שה יש ל חנ קו כה ר (תהלים קד) ינשש מנ אל נל של

נו. מל קות מי שש הנ ים לש אי ם בה כגלה

חוץ ים לנ כי שה מש םא ני ל ים וש אי ם קופש יי מנ ת, הנ בל פון נושל רוחנ צה ה של עה שה ה, בש אי םא רש ה? ב נה מש ייחנ ה ונ ה זל ה - מנ נה מש ייחנ ונ
ים מי מש חנ תש רום, מי דה ת רוחנ הנ רל עורל תש מי של ם. וכש יי מנ ת הנ יא אל פי קש פון מנ צה קםר הנ לוי, וש ין תה די הנ שום של ים, מי קי שש םא מנ ל וש
ם, יי מנ ים הנ ירי שי פש רום מנ דה ל הנ חםם של הנ שום של ים, מי קי שש כםל מג ז הנ ים. אה עי שופש ר וש ם עובי הל לה און של פה קי הנ וש ם  יי מנ הנ
ה. נה מש ייחנ תוב ונ כה של הו  ה. זל אשונה רי ם בה הל יהה לה הה פון של צה ל הנ קםר של אותו הנ תות מי שש ים לי חי מי ים ושש מי מש חנ תש ם מי כגלה וש

בות. קי ם נש ם כגלה הי א של לה מו. אל ילחל תוב ונ םא] כה ל י [וש רי המ ה, ונ נה מש ייחנ ונ

ח תנ גו'. פה ח וש ה לנ נל בש ל לי קנ עמקםב מנ ינ ח לו  קנ יי תוב ונ כה הו של זל ה, וש מה כש חה ה בש עמשל עמשות מנ עמקםב לנ ן ינ וי כנ תש ה הי ל זל ענ וש
נו עש םא יהדנ אן ל ד כה ר לו יהה, ענ חנ עמקםב בה י ינ ה, כי אי םא רש תו. ב גגלה סש ל לי אי רה שש ר לו יהה יי חנ עמקםב בה י ינ ר, כי מנ אה ר] וש זה עה לש י אל בי [רנ
א לה רוך הוא, אל דוש בה קה ת הנ ר לו אל חנ עמקםב בה ם ינ עמקםב, אי ת ינ ר אל חנ רוך הוא בה דוש בה קה ם הנ י - אי ת מי ר אל חנ י בה מי
מו ק ה' ענ לל י חי תוב (דברים לב) כי כה לו, של גורה עמקםב לש ת ינ ל אל טנ רוך הוא נה דוש בה קה הנ נו של עש תוב יהדנ כה ה הנ לה גי ה של מנ מי

תו. לה חמ ל ננ בל עמקםב חל ינ

א תה פש תוסל
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ינו קום אי בו. אותו מה ית מושה בי קום לש א מה צה מה ם של רל ים טל ני פש לי י וש ננ פש ה לי יהה עולל הור הה טה ר הנ של קל ל הנ ר של של קל הנ
תוך הי א מי יהצה ר. סמא"ל של כה דון זה בנ כםל, אמ ן הנ דון הוא מי בנ כםל. אמ ן הנ ד מי בה אל ה, נל טה מנ ה ולש לה עש מנ א לש צה מש םא ני קום, ל מה
תוב (משלי ה) כה ים, של נוני ת זש של י, אי מוני דש קנ הנ ש  חה נה לו, הנ ה של בה קי נש יא הנ ת הי ול דון ומה בנ ק, אמ חה צש יי ל  ק של חםזל ל הנ של

ך. לל מל צון הנ ף רש ת תםקל עו אל מש ת - שי ול דון ומה בנ ם - אמ יי ננ לו שש אי ת. וש ול דות מה יהה יםרש לל גש רנ

ים. הורי רש הי ם] וש יי יננ עי יונות [מי עש רנ יר מי מי כםל, טה הנ יר] מי מי טה ד [הנ בה אל יון נל לש על ר הה תה סש ני תום] הנ סה ר [הנ תל סי הנ סוד וש הנ
םא ל ה וש עולל עמקםב של ינ לום, כש יש שה ל אי יו של רה שש ה. אנ זל ה מי זל פוך  הי כםל בש כםל. הנ ן הנ ד מי בה אל לו, נל ר אי חנ ך אנ שה מש ני י של [מי
כםל] הנ יון מי לש על יר הה מי טה ה, הנ אי םא רש דוש. ב קה ך הנ לל מל ם הנ ת חותנ מל אל ב בל רי קה תש הי ה לש כה זה ה, וש זל ן הנ שה עה ם בל יי יננ עי כו הה שש חש נל
ם אי יא ה', הה הוצי וש יך  שי מש כםל, הי הנ א  יהצה זו  הנ ה  יונה לש על הה ה  דה קג נש הנ מי ה.  יונה לש על הה ה  דה קג נש הנ י',  אות  ה הה אה יהצש נו  מל מי
ח ה לנ נל בש ל לי קנ הוא מנ ים, של די דה צש ל הנ ת כה ז אל אוחי ש של ל שי סוד של א ו', הנ ה יהצה זל כםל. מי ת הנ ה אל קה שש מנ ה של יונה לש על הה

מון. רש ענ לוז וש וש

יות הש לי וש ד  ינחנ כון  שש מנ ר הנ בי חנ ה לש תונה חש תנ "א הנ הי זות בנ אוחמ אות וש יוצש לו  זות בו, אי אוחמ רועות של זש י הנ תי שש
תוב כה הו של ם. זל ים כגלה ני וה גש ל הנ ה ענ עולל ים וש ני וה גש ל הנ ק ענ קה חש ן נל בה לה הנ ת. וש חנ יות אנ הש דות ני ה מי רי שש על לש  ז שש אה ד. וש חה אל
אות נש תוב בי כה ר, וש סה חש םא אל י ל ז (תהלים כג) ה' רםעי אה ד. וש חה מו אל ד ושש חה א (זכריה כ) ה' אל רה קש ז ני אה ן, וש בה לה שםף הנ חש מנ

גו'. ע"כ תוספתא. ב וש שובי י יש שי פש י ננ ני לי המ ננ נגחות יש י מש ל מי י ענ ני יצי בי א ינרש של דל

לו. גורה ל אותו לש טנ נה גות וש רה דש ל הנ כה ה מי לה עש מנ ה לש לה עה קו, וש לש חל לו לש גורה תו וש שה רג ת יש ר אל חנ עמקםב בה ם ינ ך גנ ה, כה אי םא רש ב
םאל. מ ד שש ל צנ ה של מה דג אמ ה הה גה רש דנ נו הנ יש מון - הנ רש ענ לוז וש ין. וש יהמי ד הנ ל צנ ה של נה בה לש ה הנ גה רש דנ נו הנ יש ח - הנ ה לנ נל בש ל לי קנ מנ

ל טנ נה וש ם  יהל יני ס בי ננ כש ני הוא  ין, וש יהמי לנ ר אותו  בי חי וש ין  די ת הנ ה אל זל יר מי עלבי הל נות - של בה לות לש צה ם פש הל ל בה צי פנ יש ונ
ה? מה ה לה ל זל כה דםם. וש אה ל הה ן ענ בה לה ה הנ לל גנ תש יי ן, של בה לה שםף הנ חש ה מנ ל זל ם כה עי ים. וש ני וה י גש ני שש ד בי חה כםל אל ה הנ עמשה ננ ד וש ם ינחנ אותה
יא הי של זו  ה הנ גה רש דנ ת הנ ים אל שי לה ל], וש חנ ננ ל הנ כםל [של ל הנ ן של יה עש מנ ן הנ כות מי רה בש לו  ל גורה של זו  ה הנ גה רש דנ ת הנ אל שםך  מש לי

ת. חנ אנ לש כש שה

ה טה מנ כות לש רה בש עות הנ ה שופש מה כש ל חה ה של זל ה הנ עמשל מנ ז בנ אה וש נו,  רש אנ בי של מו  - כש ם  יי מה תות הנ קמ שי ים בש טי הה רש בה
ר בםקל תוב בנ כה שוהה (בראשית מט) של רש פי מו של כות, כש רה בש ם הנ יהל לי שורות עמ מות וש עולה ל הה ים] כה כי רש בה תש ים [ומי קי שש ומג
ן אותה קו מי לש ל חל טנ עמקםב נה ינ ה. וש טה מנ מות לש עולה ל הה כו כה רש בה תש יי ל, של לה ק שה לי חנ ב יש רל על לה אן - וש כה ר מי חנ אנ גו', וש ד וש ל ענ םאכנ י

רוך הוא. דוש בה קה ל הנ לו של גורה קו וש לש הוא חל שום של ה, מי טה מנ יו לש לה שורות עה כות של רה בש הנ

יהה יק, הה די םאש צנ ר כות לש רה תוב (משלי י) בש כה ה של ר לו, זל מנ עון. אה מש י שי בי י רנ ני פש צוי לי יהה מה ן הה טה קה א הנ יסה י יי בי רנ
. עוד, רוהה אמ ה, ובי דושה קש ה הנ רה עמטה יא הה יק זו הי די םאש צנ ר לו, ר מנ יק? אה די םאש צנ ר ה לש ה זל יק, מנ די צנ יות לנ הש יך לי רי צה
מות עולה ל הה כה ר, וש בל ל עי כה לש קו  רש זש ם ני שה יק, ומי די צנ ם לנ יענ אותה פי שש הי כות וש רה בש ת הנ ל אל טנ נה עמקםב, של ה ינ יק זל די צנ םאש  ר

ים. כי רש בה תש מי

נו מל מי ית, של רי בש ל הנ םאש] של קום [ר מה א אותו הנ רה קש יק ני די םאש] צנ יק - [ר די םאש צנ ר כות לש רה נו, בש רש אנ ה בי ני ל הי בה אמ
קום, מה יק, אותו  די צנ םאש  ר ך  םאש, כה ר ן הוא הה יי ינ הנ נו  מל א מי יוצי ד של כנ ל הנ ב של קל נל ה. הנ חוצה נות הנ יה עש ים מנ אי יוצש
כות רה בש ל הנ כה שום של כות] מי רה בש ל הנ כה םאש לש םאש [ר יק הוא ר די צנ יק. הנ די םאש צנ א ר רה קש ה, ני בה קי נש נות לנ יה עש ק מנ זורי של כש

רויות בו. שש

יק, די צנ א  רה קש ני ה  תורה וות הנ צש ת מי ה אל עושל וש ש  קםדל ית הנ רי בש ת אות  מםר אל שש לי ה  זוכל ם של דה אה הה עוד, אותו 
כות רה בש דות הנ נו עומש מל םאשו, ומי ל ר ן שורות ענ ם, הי עולה עות לה כות שופש רה בש הנ של א. וכש רה קש ך ני לו כה גש ד רנ ענ םאשו וש ר ומי

ים. קי הי ים של יקי די צנ ים הנ דושי קש ים הנ ני בה ם בנ עולה לה

רו שה שוהו של רש ה פי זל סוק הנ פה גו'. הנ י וש תי נש קנ ם זה י גנ יתי יי ר הה ענ תוב (תהלים לז) ננ ר, כה מנ אה א וש יסה י יי בי ל רנ אנ עוד שה
ה הוא, י, יהפל ני ר לו, בש מנ ם. אה דה י אה ני ים בש בי חושש ה של מנ ר מי ה יותי מה כש חה ר אותו בש מנ ר אותו. הוא אה מנ ם אה ל עולה של
חוד יי ל הנ ח של בנ של ה הנ ב - זל זה על יק נל די י צנ יתי אי םא רה ל ך הוא, וש כה י. וש תי נש קנ ם זה י גנ יתי יי ר הה ענ ר ננ מנ אל דוש נל קה חוד הנ יי י בנ רי המ של

ה. טה מנ חוז לש אה ה וש לה עש מנ חוז לש יק אה די צנ הנ א בו, וש צה מש יד ני מי ה תה לה יש לנ ה הנ ני הי ה, של לה יש םא לנ ל א יום לש צה מש םא ני ל של

יא י הי רי המ ה, של בה קי נש ת הנ ענ אל ינו תובי ע, אי רנ זל ע הנ פה שש ני ק וש זורי ה של עה שה א בש לה ה הוא? אל ם, מנ חל ש לה קל בנ עו מש רש זנ וש
ה בה קי נש הנ ה של עה שה א בש לה ענ אל ע שופי רנ ין זל י אי רי המ לו, של צש יא אל ה הי ינה מי ים וזש מי עולה נו לש מל ת מי דל רל פש ין ני אי מו, של ה עי שורה

ה. בםענ אותה תש יך לי רי םא צה ן ל כי לה ים, וש די רה פש ין ני אי ד, של חה בוק אל די ד בש ם ינחנ יהל ני ת שש שוקנ ה, ותש ינה מי זש

ם ד עי חה בוק אל די ה בש בה קי נש הנ של א? כש י יוצי תנ ינו. מה אי עו, וש רש תוב זנ ר לו, כה מנ ך? אה םא כה לות ל גה ן הנ מנ זש ר לו, ובי מנ אה
יא? ה הי לות מנ גה ל הנ ן של מנ זש ב - בי זה על יק נל די י צנ יתי אי םא רה ר, ל םאמנ ם ת אי ר. וש כה זה הנ

חוז אה וש ה  לה עש מנ לש חוז  ה, אה בה קי נש הנ ב מי זה על נל םא  ל ר  חי ן אנ מנ זש בי ים.  מי עולה לש ב  זה על נל םא  ל וש ה  לה עש מנ לש חוז  ה אה זל א  לה אל
ינו ם אי עולה ה, ולש טה מנ ה ולש לה עש מנ ים, לש די דה צש י הנ ני ת שש ז אל ר אוחי חי ן אנ מנ זש לות. בי גה ל הנ ן של מנ זש ה - בנ לה עש מנ חוז לש ה. אה טה מנ לש

נלעלזהב.

ם, יי מנ שה יענ הנ קי רש ר בי מנ אל נל ב של ל גנ ף ענ אנ יק, וש די ה צנ ם, זל יי מה שה יענ הנ קי רש ים בי להי ם אל ן אםתה תי יי תוב (בראשית א) ונ כה
גוף. יום הנ הוא סי אי, של דנ ם ונ יי מנ שה יענ הנ קי רש א בי לה אל
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ים קועי י בו שש יני מי שש יענ הנ קי רה ית הה אשי ה. רי מו זל ה כש יום, זל סי הנ ית וש אשי רי ם הה הי ם, וש ים הי יעי קי י רש ני ה, שש אי םא רש ב
י יני מי שש הוא הנ כםל, וש א הנ נו יוצי מל כםל, ומי יים הנ קנ מש ר של תה סש ני יון הנ לש על יענ הה קי רה הו הה זל ים, וש דולי ים וגש ני טנ ים, קש בי כוכה ל הנ כה

כםל. נו הנ מל יא מי הוצי ית לש אשי רי הוא הה ה, וש לה עש מנ ה לש טה מנ מי

הוא אורות, וש מש הנ אורות וש ל הה ים, כה בי כוכה ל הנ ים כה קועי בו שש ה, של טה מנ ה לש לה עש מנ י מי יני מי שש יענ הנ קי רה ך הוא הה כה
ל כה ים בו  לויי כםל, תש ית הנ אשי הוא רי י, של יני מי שש הנ יענ  קי רה הה אותו  של מו  כםל. כש ל הנ יום של סי ה הנ זל וש כםל,  ת הנ ל אל נוטי
ל נוטי אורות וש ל הה כה ים בו  לויי י תש יני מי שש הנ יענ  קי רה ה, אותו  ם זל גנ ך  ים - כה אי יוצש נו  מל ם, ומי ל אותה נוטי אורות, וש הה

מות. עולה ל הה כה או לש נו יהצש מל ם, ומי אותה

ים, מי עולה יו לש ימה ים מי קי םא פוסש ל א וש יוצי ענ וש שופי ר של הה נה ן הוא הנ ל כי ענ ד, וש חה ן אל ול גה ים כש די יום עומש סי הנ ית וש אשי רי הה
ל ענ יר  אי הה לש ה?  מה לה וש ם,  יי מה שה הנ יענ  קי רש ים בי להי ם אל ן אםתה תי יי ונ ך  שום כה ית, ומי אשי רי הה מו  יום כש סי ילה הנ הש יי כםל של הנ

ץ. רל אה הה

ן זה ים וש קי ה מי א זל לה ה? אל זל ה לה ין זל ה בי ר. מנ בה דה רור הנ הו בי זל ד, וש חה ן אל ול גה ים כש די כםל עומש ר, הנ מנ אל נל ב של ל גנ ף ענ אנ וש
ת אל תון וש חש תנ ם הנ עולה ת הה ן אל זה ים וש קי ה מי זל ים, וש יוני לש על ים הה די דה צש ם הנ ל אותה ת כה אל הוא בו וש יון של לש על ם הה עולה ת הה אל

ים. תוני חש תנ ים הנ די דה צש ם הנ ל אותה כה

ם עולה ר הוא הה תה סש ני יון הנ לש על י הה יני מי שש יענ הנ קי רה י [הוא] אותו הה רי המ י הוא? ונ ה מי לה עש מנ לש ם של עולה ר, הה םאמנ ם ת אי וש
ים אי יוצש ם של ל אותה כה יון, וש לש ם על א הוא עולה לה ר. אל אי בה תש ני מו של ם, כש מות הי י עולה ני י שש רי המ א, של רה קש ך ני כה ה, וש לה עש מנ לש של
ד, חה כםל אל ה הנ זל ה וה ל זל כה מו, וש ל שש ים ענ אי רה קש תון ני חש תנ ם הנ עולה ן הה ים מי אי יוצש ם של אותה מו, וש ל שש ים ענ אי רה קש ני נו  מל מי

ים. מי י עולה מי עולש ם ולש עולה רוך הוא לש בה

ר. אי בה תש ני וש שוהו  רש י פי רי נון? המ בה לש י הנ ע. מי טה נה ר  של נון אמ בה י לש זי רש י ה' אנ צי עמ עו  בש שש יי ה, (תהלים קד)  אי םא רש ב
קום? ה מה יזל אי נו, בש ני קנ יש ים  פררי ם צי ר שה של - אמ ה  יתה ים בי רושי ה בש ידה סי חמ נו  ני קנ יש ים  פררי ם צי ר שה של ה, אמ זל סוק הנ פה הנ
לו ל אי בה רות. אמ חי ים אמ פררי ה צי מה דות כנ רה פש ני לו  אי קומות, ומי ה מש מה כנ נו בש רש מנ אה ים של פררי צי י הנ תי ן שש לו הי אי נון. וש בה לש בנ

גו'. נות וש י בה תי ן שש בה לה ר - ולש בה דה סוד הנ ה, וש לה עש מנ תום] לש הוא [סה נון, של בה ן לש את מי יוצי יונות, וש לש על

ר. אי בה תש ני של מו  ם, כש עולה י הה די דש ת צי של ים, שי יוני לש ים על ני ה בה שה ם שי אותה ה] בש אה לי ה, [זו  יתה ים בי רושי ה בש ידה סי חמ
ט, שי פנ תש ר מי של אמ כנ ר. של כה ים לו זה אי ה, קורש בה קי הוא נש ב של ל גנ ף ענ ה, אנ זל יון הנ לש על ם הה עולה א הה לה ה? אל ידה סי א חמ רה קש ה ני מה לה

נו. מל א מי אור יוצי ל הה כה ל טוב וש כה

ר םאמל י תוב (בראשית א) ונ כה אשון, של רי אור הה הוא הה ד, של סל ה חל נה מל ם] מי שה א [מי ה, יוצי ידה סי יא חמ הי שום של ומי
ם עולה י הה רי המ ים, של אשי רה א בש לה ים אל רושי י בש רי קש ל תי ים - אנ רושי ה. בש יתה ים בי רושי ה בש ל זל ענ וש י אור.  הי יש ים  להי אל

מות. שי ם הנ ל אותה כה ה בש לה עש מנ לש מו של א כש רה קש ים ני מי עה פש לי ם, וש עולה ל הה ין של די ית הנ יא בי הי ה, וש יתה ים בי תוני חש תנ ר בנ חי אנ הה

ל י כה רי המ לוי. של ה תה זל קום הנ מה י בנ רי המ ף ה'. של רון אנ בו. חמ ל לי ב אל צי ענ תש יי ם ה', ונ חל נה יי תוב, ונ ה כה זל קום הנ מה ל הנ ענ וש
י, ני פש יוק לי די קום, בש מה י הנ ני פש בות לי צש ין ענ ינו, אי ני ן שה ל כי ענ ים, וש די דה צש ל הנ כה ים לש יי אור, חנ כםל הוא בש ה, הנ לה עש מנ לש ה של מנ
ם עולה ד הה גל נל ה - כש חה מש שי ת ה' בש אל דו  בש ה. עי נה נה רש יו בי נה פה לש ה בםאו  חה מש שי ת ה' בש אל דו  בש תוב (תהלים ק) עי ה כה ל זל ענ וש
ך שום כה א, מי בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ל בה אי רה שש ם יי יהל רי שש תון. אנ חש תנ ם הנ עולה ד הה גל נל ה - כש נה נה רש יו בי נה פה יון. בםאו לש לש על הה

גו'. שו וש חמ כה יי ך וש תל וה אמ ב גנ רל ר חל של אמ ך ונ רל זש ן על גי ה' מה ע בנ ם נושנ מוך ענ י כה ל מי אי רה שש יך יי רל שש תוב (דברים לג) אנ כה

ך תה לה מש כנ תה חה מש כנ ם חה ר, (משלי ט) אי מנ אה ר וש זה עה לש י אל בי ח רנ תנ גו'. פה ים וש טי הה רש ל בה צי ר פי של לות אמ קש מנ ת הנ ג אל צי ינ ונ
ים יחי גי שש םא מנ ל ים וש עי םא יודש ל ם של עולה י הה עי שש ם רי אותה ה, אוי לש אי םא רש ך - ב תה לה מש כנ תה חה מש כנ ם חה א. אי שה ך תי דש בנ תה לש צש לנ וש
ם לו כגלה אי ם כש יהל יני עי ים בש אי רש ה ני תורה י הנ רי בש ל, די כל ם שי הל ין לה אי שום של ה - מי ים בה יחי גי שש ם מנ הי של ה. וכש י תורה רי בש די בש
ם ה, כגלה תורה י הנ רי בש ל די י כה רי המ ל, של כל שי ת וש ענ דנ ים מי ני יקה ם רי הי שום של כםל מי הנ ת, וש לל ם תועל הל ין בה אי נות וש יקה ים רי אי לי מש
ה בה וו  שש יי םא  ל ים  צי פה חמ ל  כה וש ים  יני ני פש מי יא  הי ה  רה קה יש ה  בה תוב  כה של ר  בה דה וש ר  בה דה ל  כה וש ים,  די בה כש ני וש ים  יוני לש על ים  רי בה דש

ה]. תורה [בנ

ם הי א של לה ים, אל עי יודש םא  ל ם של הל לה י  םא דנ ה, ל י תורה רי בש ים די רואי של ב, כש לי י הנ טומי ים אמ שי פש טי ם הנ ל אותה כה וש
רוך הוא בה דוש  קה ם הנ ע אותה בנ תש יי של ם כש הל ת. אוי לה לל ם תועל הל ין בה אי ים של רי בה ים, דש גומי ים פש רי בה ם דש הי ים של רי אומש

ם. בונה רי ים בש די מורש ש של נל שו עם נש עה יי ה, וש תורה בון הנ לש ת על אל

ל כה ה מי אה לי ה מש תורה ל הנ י כה רי המ ם, של כל ק - הוא מי ם הוא רי אי ם. וש כל ק הוא מי ר רי בה םא דה י ל ה? כי תורה תוב בנ ה כה מנ
יך אי ה, וש בה וו  שש םא יי ים ל צי פה ל חמ כה ר וש מנ אל נל של מו  ם, כש עולה ל הה טובות של ל הנ כה רות מי קה יות יש לי גה רש ים טובות ומנ ני בה אמ

ה?! יקה יא רי הי רו של םאמש י

י רי המ ת לו, של לל י תועל ה, זוהי תורה ם בנ דה ם אה כי חנ תש ר יי של אמ כנ ך. של לה תה  מש כנ חה תה  מש כנ ם חה ר, אי מנ אה ך  לל מל למםה הנ ושש
ה, לה ח של בנ של הנ לום מי ע כש רנ גה םא יי ה ל תורה י הנ רי המ א, של שה ך תי דש בנ תה לש צש לנ ת. וש חנ לו אות אנ פי יף אמ הוסי םא יהכול לש ה ל תורה בנ

א. בה ם הנ עולה ן הה ה ומי זל ם הנ עולה ן הה יד אותו מי בי אמ הנ ת בו לש רל אל שש ני לו וש יא של נות הי יצה לי הנ וש

דושות קש גות הנ רה דש ל הנ ל כה סוף של זו, הנ ה הנ גה רש דנ רות בנ בש חנ תש ן מי יונות כגלה לש על יות הה אותי ר הה של אמ ה, כנ אי םא רש ב
ל כה ת  אל קות  שש הנ לש ת  דל עומל זו  הנ ה  גה רש דנ הנ ז  אה יון,  לש על הה ם  עולה הה ן  מי ת  כל רל בה תש ומי ם  הל מי את  לי מנ תש ומי יונות,  לש על הה
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ים. מי חמ רנ ין וש די ה מי קה שש ד ני חה אל ד וש חה ל אל כה אוי לו, וש רה ד כה חה אל ד וש חה ל אל ים, כה רי עמדה הה

ית, בי רש ת ענ לנ פי ן תש קי תנ ה לש צה עמקםב רה ינ גו'. של ים וש טי הה רש ל בה צי ר פי של לות אמ קש מנ ת הנ ג אל צי ינ תוב, ונ ה כה ה מנ אי םא רש ב
בורות ים וגש יני די לו  לות, אי קש מנ ת הנ ג אל צי ינ תוב ונ כה ים, של די דה צש ל הנ כה מי ה  אותה ך  רי בה קות ולש שש הנ ה ולש נה בה לש יר לנ אי הה ולש

ה. לה עש מנ לש ה של בורה גש ן הנ ים מי אי יוצש של

ים קי הי וש ה,  נה מל בורות מי גש הנ וש ים  יני די ם הנ ל אותה ת כה ק אל לי זו, סי ה הנ גה רש דנ ת הנ ן אל קי תנ ה לש צה עמקםב רה ינ ר  של אמ כנ וש
ם אותה את מי לי מנ תש מי ים, של רי שה רוהה  פה ר חמ אי בש ת זו  חנ ים תנ די עומש ים של טי הה רש ת הה ענ בנ רש ם אנ אותה ים, בש טי הה רש ם בה אותה
ים לי ה נוטש עה בה רש אנ לו הה זו, אי ה הנ דושה קש ר הנ אי בש הנ ים מי אי ם יוצש יי מנ ר הנ של אמ כנ שום של ים. מי יוני לש על נות הה יה עש מנ הנ ים וש לי חה נש הנ
טםל ם לי ים שה די ם עומש בורות, כגלה ים וגש יני ם די אותה תות. וש שש ים לי אי ם בה ם כגלה שה ים, ומי טי הה ים רש אי רה קש ן ני ל כי ענ כםל, וש הנ

אוי לו. רה ד כה חה אל ד וש חה ל אל ת כה אל

ר של אמ כנ של ה?  נה מש ייחנ ונ ה  זל ה  מנ ה,  נה מש ייחנ ונ לו.  אי ד  גל נל כש לו  אי םאן,  צ הנ ח  נםכנ לש תות  שש לי םאן  צ הנ ה  םאנה ב תה ר  של אמ
ן ם, הי דה אה י הה ני י בש כי רש דנ ים בש ני יש ענ ם, ומש עולה ים בה טי שוטש ים ומש כי הולש ין, וש די הנ אותו  ים בש מי מש חנ תש ין, מי די ים בש רי טש ענ תש מי

ע. רנ ן לש טוב הי לש

ים מי מש חנ תש מי יו  לות הה קש מנ ם הנ אותה שום של לות. מי קש מנ ל הנ םאן אל צ הנ מו  ילחל ונ יו,  רה חמ תוב אנ ה כה ה מנ אי םא רש ב
ים כי אה לש ת מנ רנ זי גש ר (דניאל ד) בי מנ אל נל מו של ם, כש יהל לי ים עמ שי נה ים אמ דוני ני יו, וש לה ים עה די קה פש ני ם, וש עולה י הה יני די ים בש יחי גי שש ומנ

גו'. ה וש רה זי גש ים הנ דושי ת קש דנ קג פש ר ובי בה דה הנ

ל, כי תנ סש הי ה ייש לש זל סוק הנ פה ך. בנ ינל מי ה יש כה מש י תה יך בי רל חמ י אנ שי פש ה ננ קה בש ר, (תהלים סג) דה מנ אה ח וש תנ יהיא פה י חי בי רנ
ש שנ םא חה ל רוך הוא, וש דוש בה קה י הנ רי חמ שו אנ פש ת ננ יד אל מי יק תה בי דש יהה מנ ך הה לל מל ד הנ וי דה שום של יך - מי רל חמ י אנ שי פש ה ננ קה בש דה
רוך-הוא, דוש-בה קה ק בנ בה דש יהה ני הוא הה ן של יוה כי בו. וש צונו  ורש שו  פש יק ננ בי דש הנ א לש לה ם, אל עולה ל הה ים של רי חי ים אמ רי בה דש לי
הוא רוך  בה דוש  קה רוך-הוא, הנ דוש-בה קה ק בנ בי דה הי א לש ם בה דה ר אה של אמ כנ אן של כה ב אותו. מי םא עוזי ל וש בו  ך  יהה תומי הה

ב אותו. םא עוזי ל ז בו וש אוחי

לו יא [של הי ה הנ גה רש דנ ת הנ קל בל דש ר ני של אמ י כנ רי המ ה. של לה עש מנ לש תו  גה רש ר דנ טי ענ תש הי - לש יך  רל חמ י אנ שי פש ה ננ קה בש ר דה חי ר אנ בה דה
בור חי ה בש רה בש חנ ה ולש עמלותה הנ ה לש ז בה ין אוחי יהמי ז הנ ן, אה יהל רי חמ עמלות אנ יונות לנ לש על גות הה רה דש ה] בנ תה לש גנ תש הי של ה, וכש כה רש בה תש ני

ך. ינל מי ה יש כה מש י תה ן בי ל כי ענ י, וש ני קי בש חנ ינו תש ימי תוב וי כה ך, וש ינל מי י יש ני זי םאחמ ת ר וש מנ אל נל מו של אוי, כש רה ד כה חה אל

ד חה חוד אל הוא יי י. וש ני קי בש חנ תש ינו  ימי וי י  םאשי ר ת לש חנ תנ םאלו  מ תוב שש ז כה רוך-הוא, אה דוש-בה קה בנ ז בו  אוחי של וכש
ת. כל רל בה תש לו ומי ה של גה רש ה דנ את אותה לי מנ תש ז מי ד, אה חה בור אל הוא חי של ד. וכש חה בור אל חי וש

ל ים, כה קי שש ים מג רי עמדה ל הה כה וש ם,  עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ ים לש אי לש מנ תש ים, מי טי הה רש ם הה ל אותה ים כה אי לש מנ תש מי של וכש
םא ל ר של חי אנ ד הה צנ הנ אוי לו, וש רה ין של יהמי ד הנ ר לו צנ חנ זו, בה ה הנ גה רש דנ ת הנ ן אל קי תנ עמקםב לש א ינ בה של דו. וכש צי ד לש חה אל ד וש חה אל
םא ל דו של בנ יהה לש - הה דו  בנ ן. לש בה םאן לה ל צ ם ענ תה םא שה ל וש דו  בנ ים לש רי עמדה ת לו  יהשל תוב ונ כה מו של נו, כש מל ד מי רנ פש ני אוי לו  רה
י תוב (דברים יד) כי ם כה יהל לי עמ ל, של אי רה שש ל יי ם של קה לש י חל רי שש ים. אנ רי חי אמ ים הה די דה צש בנ רות של חי אמ בות הה תועי ש בנ מי תנ שש יי

גו'. ר ה' וש חנ ך בה יך ובש להל ה' אל ה לנ תה דוש אנ ם קה ענ

כםל, ל הנ ל של לה כש הוא הנ שום של ם, ומי ל כגלה ל של לה כש הוא הנ בות וש אה ל הה ח של בה שג מש עמקםב הוא הנ ינ ה,  אי םא ורש וב
ית. בי רש ת ענ לנ פי ת תש ן אל קי תנ ד לש עמקםב הוא עומי ינ ה, של נה בה לש יר לנ אי הה ד לש ך הוא עומי שום כה מי

יד רי פש הי דו, וש צי ין בש קי תש קון הי תי ם בש ים, כגלה דושי קש ים הנ די דה צש ם הנ ל אותה אוי לו. כה רה הוא הוא כה קון הנ תי ל הנ כה וש
ים אי מי ים טש די דה לו צש אי ה, וש יונה לש ה על שה דג קש ים בי דושי קש ים הנ יוני לש על ים הה די דה צש לו הנ ים. אי מי ענ ר הה אה ל שש ם של קה לש חל קו מי לש חל

ה. אה מש טג אות הנ מש טג בש

מו כש  - דו  בנ לש ה.  מונה אל לה ים  קוני תי ין  קי תש הי - של לו  ת  יהשל ונ דו.  בנ לש ים  רי עמדה לו  ת  יהשל ונ תוב  כה נו, של רש אנ בי י  רי המ ונ
לו גורה וש קו  לש ם חל םא שה ל ן - של בה םאן לה ל צ ם ענ תה םא שה ל ים. וש מי ענ ל הה כה ה מי גגלה ם סש ענ יות לו לש הש ר ה' לי חנ ך בה ר ובש מנ אל נל של

ם. הל מה עי

ר אה ל שש ל של גורה הנ ק וש לל חי הנ לו מי גורה קו וש לש יד חל רי פש הי ה, וש מונה אל ין סוד הה קי תש בות, הי אה מות הה לי עמקםב, שש ן ינ ל כי ענ וש
יום. ם הנ כל ים כגלש יי ם חנ יכל להי ה' אל ים בנ קי בי דש ם הנ תל אנ תוב וש ה כה ל זל ענ ים. וש מי ענ הה

שום לות, מי זה ים ומנ בי י כוכה די ים עובש מי ענ ל הה ים ענ יוני לש ם על הי ל, של אי רה שש ל יי ם של קה לש י חל רי שש ר, אנ מנ א אה בה י אנ בי רנ
ד צנ בש לו  אי וש ה,  שה דג קש ד הנ צנ בש לו  ה. אי טה מנ לש לות  זה ומנ ים  בי י כוכה די ים עובש מי ענ ל הה גות של רה דש הנ וש ה,  לה עש מנ לש ם  תה גה רש דנ של

םאל. מ שש לו לי אי ין, וש יהמי לו לש ה. אי אה מש טג הנ

תוב כה ך  שום כה י אוייב. ומי ני פש מי ינו  מי יש חור  יב אה שי תוב? (איכה ב) הי ה כה מנ ש  דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל נל ן של יוה כי
ית בי ת  אל הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ה  נל בש יי של ד  ענ ת,  קל זל חנ תש מי ה  אה מש טג הנ וש ר  בי גנ תש מי םאל  מ שש הנ וש י.  ני ני עמ ונ ך  ינש מי יש ה  יעה הושי
ר, מנ אל ה נל ני הי ם. וש עולה ן הה ה מי אה מש טג ד הנ עמבםר צנ ינ אוי, וש רה יו כה רה בה רו דש זש ינחש קונו, וש ל תי ם ענ עולה ת הה ן אל קי יתנ וי ש  דה קש מי הנ

גו'. ח וש צנ נל ת לה ול מה ע הנ לנ תוב (ישעיה כה) בי כה גו', וש ץ וש רל אה ן הה יר מי עמבי ה אנ אה מש טג ת רוחנ הנ אל תוב (זכריה יג) וש כה של

יום בנ דו  בנ ב ה' לש גה שש ני תוב וש כה וש לף,  יל ינחמ לי ים כה ילי לי אל הה תוב וש כה של מו  דו, כש בנ הוא לש רוך  בה דוש  קה ר הנ אי שה יי וש
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םא ל ם, וש עולה ן הה ה מי אה מש טג ה כםחנ הנ לל כש יי שום של ר, מי כה ל ני מו אי ין עי אי תוב (דברים לב) וש כה מו של דו, כש בנ הוא. הוא לש הנ
תוב כה דוש, של א קה רי קה יי דוש. וש ם קה תו, ענ עמבודה ל לנ אי רה שש יי דו, וש בנ רוך הוא לש דוש בה קה א הנ לה ה אל טה מנ ה ולש לה עש מנ ר לש אי שה יי
ילה הש ז יי אה ים. וש לה ירושה ים בי יי חנ תוב לנ כה ל הנ ר לו כה מל ייאה דוש  ים קה לנ ירושה ר בי נותה הנ יון וש צי ר בש אה שש ני יהה הנ הה (ישעיה ד) וש

ץ. רל אה ד בה חה ל גוי אל אי רה שש ך יי מש ענ י כש תוב ומי כה מו של תו, כש עמבודה י לנ ידי חי ם יש ענ ה, וש טה מנ ה ולש לה עש מנ י לש ידי חי ך יש לל מל

ה, י תורה רי בש די ק בש סי ענ תש נו, ני לי צש ה אל ינה כי ה שש ני א, הי יסה י יי בי ר רנ מנ ך. אה רל דל ים בנ כי יו הולש א הה יסה י יי בי רנ ק וש חה צש י יי בי רנ
מו. ה עי יך אותה שי מש הנ ה לש ה, זוכל ל בה די תנ שש ה ומי י תורה רי בש די ק בש עוסי י של ל מי כה של

י ה הוא סוד. חנ זל סוק הנ פה י. הנ עי שש י יי לוהי יהרום אל י וש רוך צורי י ה' ובה ר, (תהלים יח) חנ מנ אה ק וש חה צש י יי בי ח רנ תנ פה
יק די י - צנ י חנ רי המ י, של א חנ רה קש מור, הוא ני יק גה די לו צנ פי א אמ לה י? אל א חנ רה קש רוך הוא ני דוש בה קה הנ נו של עש םא יהדנ י ל כי ה', וש
תוב כה י, של א חנ רה קש יק ני די צנ ה הנ טה מנ י - לש א חנ רה קש רוך הוא ני דוש בה קה ה הנ לה עש מנ ה. לש טה מנ יק הוא לש די צנ ה וש לה עש מנ הוא לש
י, א חנ רה קש יק ני די י צנ רי המ יק, של די הוא צנ שום של י? מי א חנ רה קש ה ני מה י. לה יש חנ ן אי ע בל הויהדה ן יש יההו בל נה (שמואל-ב כג) ובש
א רה קש ד ני ים ינחנ רי בש חנ תש ר מי של אמ כנ ה. של זל ה מי ים זל די רה פש םא ני ל רוך - של י ובה ד. חנ חה כםל אל י - הנ רוך צורי ים. ובה מי עולה י הה חי

נו. מל א מי לי מנ תש ה מי זל ה, וש חוצה ענ הנ ה נובי ים. זל יי ם חנ יי ר מנ אי בש

קור כםל, [מה א הנ נו יוצי מל י מי רי המ כםל, של ל הנ ם ענ א, רה שה ני ם וש הוא רה יון, של לש על ם הה עולה ה הה י - זל עי שש י יי לוהי יהרום אל וש
ה. טה מנ לש של ם  אותה ל  כה לש יר  אי הה לש ת  כל רל בה תש מי ם  שה ומי אוי,  רה כה ר  אי בש הנ א  לי מנ לש ענ  נובי של ה  יעה בי נש הנ ל  כה וש ק]  פוסי םא  ל של

י. עי שש י יי לוהי יהרום אל ז וש אוי, אה רה כםל כה את [זו] הנ לי מנ תש מי של וכש

םא הו. ב בה גש יי ח ונ צנ נל ם לה יבי יםשי א ונ סי כי ים לנ כי לה ת מש אל יו וש ינה יק עי די צנ ע מי רנ גש םא יי ר, (איוב לו) ל מנ אה א וש יסה י יי בי ח רנ תנ פה
םא תוב ל כה הו של ם. זל עולה ט בה יק שולי די צנ ז הנ ם], אה עולה הה נו [מי מל ים מי די בה אל נל ם וש עולה ים בה טי םא שולש ים ל עי שה רש של ה, כש אי רש
ר מנ אל נל של מו  כש יו?  ינה עי ה  זל ה  מנ יו.  ינה עי יק  די צנ ע מי רנ גש יי םא  ל יו?  רה חמ תוב אנ ה כה מנ ן.  תי יי ים  יי ני עמ ט  פנ שש ומי ע  שה ילה רה חנ יש

ים. יקי די ל צנ י ה' אל יני (תהלים לד) עי

מו יש קנ תש הי - של ח  צנ נל לה ם  יבי יםשי ונ א.  סי כי ים בנ זי חה אל נל של ים  טי שולש ים הנ כי לה מש ם הנ הי לו  - אי א  סי כי לנ ים  כי לה ת מש אל וש
הו - בה גש יי ר ונ חי ר אנ בה יו. דה מודה ל ענ א ענ סי כי יים הנ קנ תש יי ם, וש עולה לט בה שש הו? לי בה גש יי ה ונ מה הו - לה בה גש יי ם. ונ לי יום שה קי א בש סי כי בנ

ד. חה חוד אל כםל יי ז הנ אה אוי, וש רה קומו כה מש ז בי חי אה הי ה לש לה עש מנ ים אותו לש ידי עממי א ומנ סי כי ת הנ ים אל לי נוטש של

אי דנ ק, ונ חה צש י יי בי ר רנ מנ פו. אה תי ל כש ב ענ רוכי מו  ד עי חה ם אל לל על א, וש יהה בה הה ד של חה אל יש  אי או  ים רה כי ם הולש עודה בש
ה. אשונה רי נו בו בה ה אה כל זש א, ני יסה י יי בי ר רנ מנ א. אה ים הוא בה שי נה כות אמ זנ י לש די י, וכש הודי ה הוא יש זל יש הנ אי הה של

י די ר, כש מנ ך? אה רל דל י הנ לי כש אנ ם מנ יר] עי מי עה ל הל ה של דה מי י [הנ לי כש יפםה הנ א, אי יסה יי י  בי ר רנ מנ ם, אה יהל לי אמ יענ  גי הי של כש
י ני ם בש הל כו בה זש יי י של די ך כש י הולי ני ת אמ עי כה בו, וש שש ני יר וש עי א לה בה צה יענ הנ גי הי ים, וש ני י בה ני י שש י ייש לי רי המ ים, של שי נה כו [בו] אמ זש יי של

כםל. אל נו לו לל תש נה מו וש כו עי ם. זה דה אה

רוך דוש בה קה ל הנ ן של בה רש קה גו'. הנ י וש שנ אי י לש מי חש י לנ ני בה רש ת קה ר, (במדבר כח) אל מנ אה י וש הודי ח אותו יש תנ ם פה יי תנ ינש בי
ר עורי תש ה מי טה מנ לש רות של עורש תש הי י בנ רי המ ה, של טה מנ ה ולש לה עש מנ ה לש לה כה לש ת כנ תי לה ם וש עולה ת הה זון אל י לה די ל יום כש כה הוא בש

אוי. רה ד כה חה אל ד וש חה ל אל ים כה לי כש לש כנ תש ה מי זל ה, ובה לה עש מנ לש

הו י - זל שנ אי י. לש בי לה ם חמ י עי יני י יי יתי תי י שה שי בש ם די י עי רי עש י ינ תי לש כנ תוב (שיר ה) אה כה הו של י - זל מי חש י לנ ני בה רש ת קה אל
זון מה ר  עורי לש י  די כש ה]  טה מנ [לש ה  לה עש מנ לש זון  מה ר  עורי לש ה  וה צי הוא  רוך  בה דוש  קה ה הנ ומה גו'.  וש ים  עי רי לו  כש אי תוב  כה של
ך רי בה רוך הוא מש בה דוש  קה הנ ה של מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ ענ ש  פל יים נל קנ ן לש נותי י של הוא - מי זון הנ מה הנ ה מי טה מנ ה] לש לה עש מנ [לש

ילו. בי שש ם בי עולה ך הה רי בה תש יי ה, וש לה עש מנ לש זון של יר לו מה עי יה אותו, וש

םא ל ר אותו, של מנ ה אה ל זל אי ענ דנ א, ונ יסה י יי בי ר רנ מנ ר. אה מנ ה אה יהפל אוי, וש רה סוד כה ה הנ אי זל דנ ק, ונ חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ה. זל יש הנ אי ינו לה כי י צורות זה תי שש ם, בי עולה ד בה חה ם אל דה שום אה ם בש דה ל אה זי לש זנ יש

ת סל נל ל כש סוד של י - הנ ני בה רש ת קה י. אל שנ אי י לש מי חש י לנ ני בה רש ת קה ר, אל זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ה אה זל סוק הנ פה ר, הנ מנ אה ח וש תנ פה
ה לה עש מנ לש א מי בה זון של מה ה הנ י - זל מי חש ר. לנ שי קנ תש הי ר לש של קל ן וש בה רש קה הו  י - זל ני בה רש א. קה קה וש ת דנ ת, אל תוב אל כה ל, של אי רה שש יי
אוי לו. רה ד כה חה אל ד וש חה ל אל זון כה הי כו לש רש טה צש הי ים של רי חי אמ יהלות הה חמ ר הנ אה יל שש לי כש הנ י - לש שנ אי ה. לש טה מנ לש רות של עורש תש הי בנ

יון. לש על ם הה עולה סוד הה כםל בש ת הנ ז אל אוחי ר של של קל הנ צון וש רה ה הה י - זל יחםחי יחנ ני רי

תוב כה של צונו,  רש עמשות  לנ ם  הה רה בש אנ ר  עורי תש מי של ן  מנ זש בנ מועמדו?  הוא  י  מי מועמדו,  בש י  לי יב  רי קש הנ לש רו  מש שש תי
ין ה בי תה יש ה הה עה שה הנ ה  אותה , של חנ בי זש מי י הנ בי גנ ל  ק ענ חה צש יי ד  עלקנ נל ן של מנ זש ר, ובנ בםקל ם בנ הה רה בש ם אנ כי ינשש ונ (בראשית כב) 
ה ר לו, אותה מנ ים! אה מועמדי יות בש הש יך לי רי יהה צה מועמדו הה תוב בש כה ה של ך, זל ם כה א, אי יסה יהיא] יי י [חי בי ר רנ מנ אה ם. וש יי בנ רש ענ הה

מועמדו. תוב בש ך כה שום כה ש, ומי אי ם בש יי ם ומנ יי מנ ש בש ל אי לנ כש ה ני עה שה הנ

מור, ל שה סוד של רו - הנ מש שש י. תי יב לי רי קש הנ רו לש מש שש אן תי תוב כה כה מו של תוב כש םא כה נות ל בה רש קה ל הנ כה ה, בש אי םא רש ב
ם הה רה בש אנ ר בש מנ אל נל מו של םאל, כש מ שש ין ובי יהמי מועמדו, בש י בש יב לי רי קש הנ רו לש מש שש תוב תי כה ה, של לה עש מנ יב לש רי קש הנ יך לש רי הוא צה של

יון. לש סוד על כםל בש הנ ק, וש חה צש יי וש

ם עולה ל בה אי רה שש ם יי יהי רי שש י. אנ י לי לו - דנ לה ים הנ רי בה דש מםענ הנ שש א לי לה אן אל כה י לש אתי םא בה א ל לי מה לש א, אי יסה י יי בי ר רנ מנ אה
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י ה יהדנ עמשי י מנ ענ טה ר מנ צל ץ ני רל שו אה ירש ם יי עולה ים לש יקי די ם צנ ך כגלה מי ענ תוב (ישעיה ה) וש ה כה ל זל א. ענ בה ם הנ עולה ה ובה זל הנ
ר. אי פה תש הי לש

ים אי רה קש ני ה  מה לה וש ה.  רה זה ה  א עמבודה לה ים? אל פי רה ה תש ה זל י, מנ י יוסי בי ר רנ מנ גו'. אה וש םאנו  ת צ ז אל זם גש לי ך  לנ ן הה בה לה וש
י להה ת אל תה אל בש ננ ה גה מה תוב לה כה ה? של רה ה זה יו עמבודה הה נו של ן לה יי ננ ף. ומי תםרל קום הנ מש ינו בי ני שה מו של יהה, כש אי הה ננ גש ים? לי פי רה תש
ענ יהה יודי ה הה זל יהה, ובה ם הה עולה ל הה ים של פי שש כנ מש ל הנ ל כה ף של שי כנ מש ן הנ בה לה גו'. וש יך וש להל ת אל א אל צה מש ר תי של ם אמ תוב עי כה וש

ת. ענ דנ ה לה רוצל ה של ל מנ ת כה אל

עות שה א בש לה אל עמשו  ננ םא  ה, ל הודה יש י  בי ר רנ מנ ש. אה חנ ננ ר, בש י אומי יוסי י  בי ה. רנ עמשה ננ ם  סל קל יהיא, בש י חי בי ר רנ מנ אה
ה תה ב ענ ר רנ מנ אל נל מו של יהד, כש ה הנ פה רש ה מנ עה שה הנ זו, וש ה הנ עה שה ת הנ ים אל כי מנ שום של ים? מי פי רה ים תש אי רה קש ה ני מה לה דועות. וש יש

ך. ף יהדל רל הל

םא ל ה. וש ת עמשי עי כה ה וש פי רש ת הנ עי ר: כה אומי יו וש לה ד עה עות עומי שה ים וש עי גה רש ענ  יודי של ה אותו, אותו  ן עושל מה אג הה של כש
ם. דה אה ש הה פל נל ע לש רנ הה עות לש צות רה ן עי נותי יד וש מי ר תה בי דנ הוא מש ה. וש א זל לה נו אל מל פו מי ינרש יך של רי צה ה של עמשל א מנ צה מש תי

ד ענ יהה  תל חש ם תנ ה אותה מה ה שה רה ה זה יון עמבודה זש יל בי בי שש עמקםב, ובי ינ ע לש רנ הה ה לש צה ן עי תנ נה שום של ה, מי דה חמ ל פה חי רה וש
ב של תי ונ תוב?  כה ה  מנ ת  עי כה וש יו.  נה פה לש ים  יצי בי רש ומנ ים  די בש כנ מש ר,  בי דנ לש ן  קה תג מש הוא  של כש י  רי המ ר. של בי דנ לש ים  כולי יש ין  אי של
םא ל ים, של ה יהמי לשה ן שש בה ב לה כי ענ תש ך הי שום כה ים. ומי רי בש דנ ם מש רל ים טל בות עושי עמבודות רנ יו, ונ ה הה בה קי ר ונש כה ם. זה יהל לי עמ

עמקםב. ח ינ רנ י בה י כי ישי לי שש יום הנ ן בנ בה לה ד לש יגגנ תוב ונ כה עמקםב, של ח ינ רנ בה ע של יהדנ

י די ן כש יי י זנ לי כש ז בי רי דה זש הי יו לו, וש הה ים של פי שה כש ל הנ כה ז בש רי דה זש ים: הי רי בה ה דש לשה שש מו בי צש ין ענ מי זש ה, הי הודה י יש בי ר רנ מנ אה וש
ד בי אנ ה לש צה רה רוך הוא של דוש בה קה ה הנ אה רה ן של יוה י. כי בי ד אה י אםבי מי רנ תוב (דברים כו) אמ כה ם, של עולה ן הה ד אותו מי בי אנ לש
ם כל מה עמשות עי י לנ די ל יה אי תוב ילש לש כה נו של יש הנ ע. וש ד רה טוב ענ עמקםב מי ם ינ ר עי בי דנ ן תש ך פל ר לש מל שה תוב? הי ה כה עמקםב, מנ ת ינ אל

יהדו. יו בש הה ים של פי שה כש ח? בנ טנ ה בה מל ע. בנ רה

ל ד ענ חה ם. אל עולה ן הה עמקםר אותו מי י לנ די ים כש ה יהמי עה בש עמקםב שי ך ינ לנ הה ך של רל דל ד הנ חה יום אל ך בש לנ ן הה בה ה, לה אי םא רש ב
ה רה ה זה י עמבודה רי חמ אנ יהה מי בי ת אה עמקםר אל י לנ די ה כש תה שש עה יא של ל הי חי רה ב של ל גנ ף ענ אנ ים. וש פי רה תש ם הנ ל אותה ד ענ חה אל ך, וש לנ הה של
ה נה וש כנ תש הי ב של ל גנ ף ענ , אנ יהה בי ל אה ר של ענ צנ יל הנ בי שש ת בי חנ ה אנ עה מו שה ה עי דה מש םא עה ל ין, וש יהמי נש ת בי ה אל לה דש םא גי ל ה של שה נש על - נל

לשטוב.

רוך- דוש-בה קה הודות לנ ן לש בה לה יר לו לש זי חל ן, הל בה ם לה עמקםב עי ינ ה לש תה יש הה ה של חה תוכה ה הנ ל אותה ר, כה מנ ק אה חה צש י יי בי רנ
ר זנ ינו. חה יני טו בי פש שש חור יי י נה אלהי ם וי הה רה בש י אנ להי תוב אל ה, כה אי םא רש יך. ב ינל י ובי יני ד בי ים עי להי ה אל אי תוב רש כה הוא, של

חור. י נה אלהי ר וי מנ אה ר וש זנ ם, חה הה רה בש י אנ להי ר אל מנ אה ן של יוה תו. כי לה קה תנ ע לש שה רה אותו הה

ה צה רה םא  ל א של לה אל ם?  הה רה בש אנ י  אלהי בי םא  ל וש ק  חה צש יי ד  חנ פנ בש ם  ענ טנ ה הנ מה ק.  חה צש יי יו  בי אה ד  חנ פנ בש עמקםב  ינ ע  בנ שה יי ונ
ע בנ שה הי ת - לש מל אל ע בל בה שש ני ב של ל גנ ף ענ ם - אנ דה אה לה יך  רי םא צה ל א של לה םא עוד, אל ל ן, וש בה יל לה בי שש ין בי יהמי ת הנ אל יחנ  רי טש הנ לש

כםל. ל הנ יון של לש על קום הה מה בנ

ר, מנ ר. אה בה דה יחנ בנ גי שש עמקםב הי ינ אוי. וש ך רה כה עמקםב, וש ך ינ ע כה בנ שש אוי ני רה ה] כה בועה שש יום [לי קי אי לש דנ י, ונ י יוסי בי ר רנ מנ אה
ק. חה צש יו יי בי ד אה חנ פנ עמקםב בש ע ינ בנ שה יי יהד - ונ כםל. מי ת הנ ים אל לי שש י אנ ני א. אמ בה ת אנ ב אל זנ עה ם, וש הה רה בש י אנ להי ר אל מנ י הוא אה רי המ

ן. בה ל לה עממםד ענ ין, לנ די ל בנ לי כה הי ר, לש חי ר אנ בה דה

השלמה מההשמטות (בין סימן נא - נב)

עמקםב הלך תמצא בחלק ג' דף רכ"ה רעיא מהימנא פתח רבי שמעון השייך לדף קס"ה ע"א אצל וינ
ע"ב (עד כאן מההשמטות)

ם אה רה ה בש בה קי ר ונש כה ר, (בראשית ה) זה מנ אה ח וש תנ א פה בה י אנ בי ים. רנ להי י אל כי אמ לש עו בו מנ גש פש יי כו ונ רש דנ ך לש לנ עמקםב הה ינ וש
ה תורה ה הנ ני ם. הי יי יננ עי י הה תומי ב וסש לי י הנ טומי ם אמ אותה ם לש הל ה. אוי לה תורה י הנ רי בש די ל בש כי תנ סש הי נו לש לה ה ייש  מה גו'. כנ וש
ה לו, רה מש ב אה ר לי סנ ה. חמ נה ר הי י יהסג תי י פל י. מי תי כש סה ן מה יי ינ תו בש י ושש מי חש לנ מו בש חמ כו לנ ם, (משלי ט) לש יהל ני פש את לי קורי

. יחנ גי ינשש י של ין מי אי וש

ה צורה ע לנ מה שש ם, ני אה רה ה בש בה קי ר ונש כה חוץ. זה הוא בנ ים וש ני פש ים, הוא בי יוני לש ה ייש סודות על זל סוק הנ פה ה, בנ אי םא רש ב
ר (חבקוק ג) מנ אל נל מו של ם, כש אה רה תוב בש כה ד, של חה בור אל חי ם בש ה הי נה בה לש הנ ש וש מל של הנ ע של מה שש ני זו, וש ה הנ צורה ע לנ מה שש ני זו וש הנ
ך רל בה יש יהד ונ ד, מי חה ווג אל זי או בש צש מש ני ן של יוה כי ד, וש חה ווג אל זי ד בש או ינחנ רש בש ה ני וה חנ ם וש דה אה ע של מה שש ני ה. וש לה בג ד זש מנ חנ עה ש יהרי מל של

ה. בה קי ר ונש כה ים זה אי צה מש ני קום של מה א בש לה ה אל ה שורה כה רה בש ין הנ אי ם, של אםתה

יבו שי םא הי ל גו', וש קום וש מה ע בנ גנ פש יי תוב? ונ ה כה א, מנ שה םא ני ל דו, של בנ יהה לש ן, הה רה חה ת לש כל לל עמקםב לה א ינ יהצה של ה, כש אי םא רש ב
נו לו, נש חנ תש הי שו בו וש גש ים פה יוני לש על נות הה חמ מנ יהכול הנ בש ים, כי טי בה שש ל הנ ם כה א עי יהה בה הה א, וש שה ני ת של עי לום. כה חמ א בנ לה לו אל

עו בו. גש פש יי ם - ונ ת הי עי כה קום, וש מה ע הוא בנ גנ פש יי ה - ונ אשונה רי ש בו. בה גי פה הי רו לש זש ם חה עו בו. הי גש פש יי תוב ונ כה של

א לה םא עוד, אל ל וש דול.  גה יהם הנ ל הנ ם של יי מנ ן הנ ים, מי קי שש ם מג ים הי טי בה שש ם הנ אותה עמקםב ובש ינ יל  בי שש בי שום של מי
ים להי ה אל ני חמ ם מנ אה ר רה של אמ עמקםב כנ ר ינ םאמל י תוב ונ כה הו של יום. זל ן ובנ יי ענ ה הה אי רש מנ ת בש עי כה לום, וש חמ ה בנ לה יש לנ ה בנ אשונה רי בה
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גו'. ה וש זל

נות חמ ם, מנ יי נה חמ ם מנ הל א לה רה ך קה שום כה לום, מי חמ ה בנ אה רה ם של יו אותה ם הה הי ה של אה א רה לה ם? אל יר אותה כי ה הי מה בנ
יתו, ת בי טםל אל יו לי לה ה אי כה לש ה הה ינה כי שש א הנ לה גםש אותו? אל פש לו לי גנ תש ה ני מה ה. לה טה מנ או לש רש ני נות של חמ ה ומנ לה עש מנ או לש רש ני של
רוך ה' יד. בה רי חמ ין מנ אי ן וש ננ אמ שנ ט וש קנ שה עמקםב וש ב ינ שה תוב וש ז כה אה אוי, וש רה עמקםב כה ם ינ ת עי יי בנ ת הנ טםל אל ין לי יהמי נש בי ה לש פה צנ ומש

ן. מי אה ן וש מי ם אה עולה לש

ה י תורה רי תש סי

א, לה אן? אל כה הוא מי לו  ה של מה כש חה ר הנ פל ית סי אשי רי של ך  לל מל למםה הנ ה שש אה ה רה ש. מה מל שה א הנ ובה ש  מל של ח הנ רנ זה וש
ם. יהל לי ד עמ ם עומי עולה הה ים, וש לי בה ה המ עה בש ל שי ה ענ זל ר הנ פל סי ת הנ ים אל קי למםה הי ך שש לל מל ר, הנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה

יו פי א מי יוצי ה של ל זל בל הל ים: (ס"א בש לי בה או המ רש קש ני ך  שום כה מי ם. של עולה יום הה ים, קי כי תומש הנ ים וש מודי ענ ם הה הי וש
ית ל בי ינוקות של ל תי ם של יהל ל פי בנ המ א בנ לה יים אל קנ תש ם מי עולה ין הה ים אי רי בי חמ הנ רו  עורש תש הי יים בו, וש קנ תש ם ומי דה ל אה של
ה ה - זל תורה ים. הנ די סה ילות חמ מי ל גש ענ ה וש עמבודה ל הה ענ ה וש תורה ל הנ ד, ענ ם עומי עולה ים הה רי בה ה דש לשה ל שש ר, ענ חי ר אנ בה ן. דה בה רנ
ה לשה ים, שש יוני לש ים על מודי ם ענ לו הי ים אי רי בה ה דש לשה ם. שש הה רה בש ה אנ ים - זל די סה ילות חמ מי ק, גש חה צש ה יי ה - זל עמבודה עמקםב, הה ינ
ר מנ אה ים של לי בה המ ל הנ א ענ לה יים אל קנ תש ינו מי ם אי עולה ך הה ף כה ל - אנ בל י הל לי יים בש קנ תש ינו מי גוף אי ה הנ ים) מה לי בה ה המ עה בש ן שי מי

ה. עה בש י שי רי ל. המ בל כםל הה ים הנ לי בה ל המ בי ת המ לל ר קםהל מנ ים אה לי בה ל המ בי תוב המ כה ה, של עה בש ם שי הי ך, וש לל מל למםה הנ שש

ים לי בה תוב המ ר כה חי קום אנ מה ה בש ני ם, הי יהל לי ד עמ ם עומי עולה הה יות טובות של לי גה רש ן מנ אותה ך של ם כה ר, אי םאמנ ם ת אי וש
ף לו], אנ אי [אי דנ א ונ לה . אל עות רוחנ ל ורש בל ה הל ע הוא. זל י רה לי חר ל וה בל ה הל מו (קהלת ו) זל ם, כש עולה ן הה בנ רש ן חג הי ים, וש עי רה
ם עולה י הה יני ל די כה ים של לי בה ה המ עה בש לו שי ד אי גל נל ם, ייש כש עולה יום הה ים, קי דושי ם קש הי לו, של לה ים הנ לי בה המ ה הנ עה בש שי ב של ל גנ ענ
ה עה בש לו שי אי ייש בש שום של ם), מי עולה ל הה לות (של גה ל הנ יום של כםל קי הנ ים, וש רי חי ים אמ לי בה ים [המ טי שש פנ תש ם מי הל ים ומי אי יוצש
ם נה קש תנ ם ולש דה י אה ני קות בש לש הנ ים לש רי חי ים אמ לי בה ים המ אי רה קש ני נו] וש מל ים מי טי שש פנ תש ים ומי אי ם יוצש עולה י הה יני ל די כה ים של לי בה המ
ם] עולה ל הה יום [של קי ם הנ הי . וש עות רוחנ הוא רש ל של בל ע, הל י רה לי ם חר הל ה בה שורל ל של בל ים הל אי רה קש ני ה, וש רה שה ך יש רל דל כו בש לש יי של
ים לי בה המ הנ ם  הי ים  בי רנ ן  כי ל  ענ וש הוא,  רוך  בה דוש  קה הנ מי ים  די ופוחמ ר  יהשה ך  רל דל בש ים  כי הולש ם  דה אה י  ני בש ם  לה לה גש בי של

לו. לה ה הנ עה בש שי ים מי טי שש פנ תש מי של

ם דה אה ת הה יס אל ני כש הנ סוד לש הוא הנ ם, וש עולה ת הה יים אל קנ מש ל של בל הוא הל ש, של מל של ר, סוד הנ מנ הוא אה ית של אשי רי הה וש
ה, מונה אל ינו סוד הה זו אי ה הנ גה רש דנ ת הנ חנ תנ ה של ל מנ ך, כה שום כה רוך הוא. ומי דוש בה קה ל הנ ה של יונה לש על ה הה מונה אל תוך הה לש
יך רי םא צה ה ל זל ת לש חנ תנ י מי רי המ ש, של מל של ת הנ חנ ה תנ עמשה ר ננ של ל אמ כה ש, בש מל שה ת הנ חנ רון תנ תש ין יי אי תוב (שם ב) וש ן כה ל כי ענ וש

ק. בי דה הי לש

י לי בש ש  מל כםל הוא של ש, הנ מל של ת הנ חנ יא תנ ה הי נה בה לש הנ ב של ל גנ ף ענ אנ רוד. וש י פי לי ד בש חה ם אל ה הי נה בה לש הנ וש ש  מל של הנ
ק בו. בי דה הי סור לש אה עות רוחנ וש כםל הוא רש ה הנ זל ת לה חנ תנ רוד, וש פי

ה לולה ה כש ירה אי מש יהה הנ רש לנ קש פנ סש אנ ר הה א, זםהנ תום יוצי סה ר הנ תל סי הנ תוך  תום, מי סה ל הנ ר של של קל עמקםב, בנ ינ ייצא  ונ
ה אי רש ל מנ ן. כה מה גה רש ים. הוא אנ ני וה גש ל הנ ים בו כה אי רש ה, ני ם זל ה עי לו זל לש כש לו ני אי ן של יוה ד. כי ים ינחנ רי בש חנ תש מי ים של ני וה י גש ני שש מי
ר זםהנ ים בנ רי בש חנ תש ם מי ד הי חה בור אל אות, חי רש ים לי בי כש ענ תש םא מי אורות ל ם הה שוב, אותה צוא וה ים בו. רה לולי אורות כש הה

הנהוא.

ית אי רש ה ני זל עמקםב, בה א קול ינ רה קש ל, ני לה םא יהדוענ כש ל ר של תה סש ני אותו הנ ם לש ה, הוא שי שורל י של ה מי ה שורל זל "ר הנ זםהנ בנ
יון לש על ים, הה די דה צש ל הנ ל כה מות של לי שש ה יהו"ה. הוא הנ ה שורל זל ל, בה לה םא יהדוענ כש ל ר של תה סש כםל. אותו ני ל הנ ה של מונה אל הה
ה זל ם הנ שי ת הנ ירנ חי ל בש ה ענ זל ר הנ זםהנ ים. הנ די דה צש ל הנ כה חוז מי אה בות של אה ל הה מות של לי שש עמקםב הנ אן, ינ א כה צה מש תון ני חש תנ הנ וש
ך ר כה חנ אנ וש עמקםב,  ינ ה  אשונה רי בה ל.  אי רה שש יי וש עמקםב  ינ  - א  רה קש ני מות  י שי ני שש יך.  תי רש חנ ר בש של ל אמ אי רה שש יי תוב  כה א, של רה קש ני

ייששרהאיל.

ב, תה כש בי ה של ל תורה רוש של פי הוא הנ ה, של בה שה חמ מנ ל הנ ה של זל סוף הנ ה בנ לה חה תש הנ יהה בנ הה של ה, כש זל ר הנ תל סי ל הנ ר של תל סי הנ
"ר הוא אי ה. בי תורה ת הנ ר אל אי ה בי יל מםשל ר (דברים א) הואי מנ אל נל ר, של אי א בש רה קש ן ני ל כי ענ ה. וש ל פל ענ בש ה של תורה יא הנ הי וש

דול. נו קול גה יש הנ ים. וש ני ע שה בנ הו של ני בש יי תוב ונ כה ע, של בנ א של רה קש ני אותו של לש

זו, ה הנ מונה אל ק בה בנ דש ני ן של יוה ה. כי מונה אל ה לה זל םאש הנ ר ס בה ננ כש עמקםב ני ינ ע. וש בנ "ר שה אי ה הוא בש זל ה הנ בה שה חמ מנ סוף הנ וש
לום. שה או בש יהצש לום וש שה סו בש נש כש ני יו, של בותה נו אמ חמ בש ני קום של מה אותו הנ ן בש חי בה הי ך לו לש רנ צש הג

םא ל ס וש ננ כש י. נםחנ ני מוני דש קנ ש הנ חה נה ים, הנ נוני ת זש של ה אי אותה א בש טה חה , וש יהה רל חמ ה אנ תה פנ תש הי ר, וש מנ שש םא ני ל ס וש ננ כש ם ני דה אה
א, יהצה ס וש ננ כש ני ם  הה רה בש לה. אנ הר אה תוך  ל בש גנ תש יי ר ונ כה שש יי ן ונ יי ינ ן הנ מי תש  יישש תוב ונ כה א, של טה חה וש יהה  רל חמ ה אנ תה פנ תש הי ר, וש מנ שש ני
ל ק אל חה צש יי ך  לל יי ונ תוב  כה א, של יהצה וש ס  ננ כש ני ק  חה צש יי ם.  יי רה צש מי ם מי רה בש ל אנ ענ ינ ונ תוב  כה וש ה,  מה יש רנ צש ם מי רה בש ד אנ יירל ונ תוב  כה של

ע. בנ ר שה אי ם בש שה ל מי ענ ינ ב ונ תנ כה ה, וש רה רה ים גש תי שש לי ך פש לל ך מל לל ימל בי אל

הוב ם הוא אה שה ל מי צנ ני י של מי שום של הוא, מי ד הנ צנ ה לנ חה נש יס מי ני כש הנ ך לש רי טה צש ה, הי מונה אל ס בה ננ כש ני ן של יוה עמקםב, כי ינ
ה - נה רה ך חה לל יי ה. ונ מונה אל ל סוד הה ר של תל סי ע, הנ בנ ר שה אי בש עמקםב מי א ינ ייצי תוב? ונ ה כה רוך הוא. מנ דוש בה קה ל הנ ר של חה בש ני וש

ת. פל אל נה ה מש שה ים, אי נוני ת זש של ל אי ד של צנ הנ



270

ת חנ ת אנ בל כל רש ה מג ה צורה אה ן, יהצש יי ינ י הנ רי מש תוך שי א] מי ק [יהצה חה צש ל יי ל אורו של ף של תםקל תוך הנ ים מי רי תה סש ר הנ תל סי
א סמא"ל, רה קש ני ר  כה זה ים. הנ ילי בי ושש ים  די דה צש ה  מה כנ לש ים  די רה פש ני ה,  נה שושנ מו  כש ה  מה דג אמ ה,  בה קי ונש ר  כה זה ד  חה אל ת  לל כולל
ה. ם זל ה עי ים זל לולי ה כש בה קי ר ונש כה ר זה חי אנ ד הה צנ ם בנ ך גנ ה, כה שה דג קש ד הנ צנ הוא בש מו של יד. כש מי תוכו תה ה בש לולה תו כש בה קי ונש

ים. יהמי ץ הנ ר, קי שה ל בה ץ כה ים, קי נוני ת זש של את אי רי קש ש, ני חה ם סמא"ל, נה ה עי בה קי נש הנ

ת, דל רל פש ני ים  ילי בי ושש ים  כי רה דש ה  מה כנ בש ה  בה קי נש הנ רוחנ  ה.  קה דנ ר  כה זה הנ רוחנ  ד.  ינחנ קות  בה דש ני עות  רה י רוחות  תי שש
םאש ר ת בש דל ת, עומל קל חל רג ה, מש מו זונה ים, כש יטי שי כש ה תנ מה כנ ה בש מה צש ת ענ ת אל טל של קנ ר. מש כה זה ל הנ רוחנ של ה הה אותה ת בש קל בל דש ני וש

ם. דה י אה ני תות בש פנ ים לש ילי בי שש הנ ים וש כי רה דש הנ

ן יוה ים. כי ני תה ת פש רורנ ל מש ר של מה שג מש ן הנ יי ינ ת לו  גל ת אותו, מוזל קל של ננ ומש ה בו  יקה זי חמ , מנ יהה לל ב אי רי קה ה של שוטל הנ
ם ל אותה כה ה מי מה צש ת ענ ה אל יטה שי פש ת, מנ מל אל ך הה רל דל יהה מי רל חמ ה אנ ה אותו סוטל רואה ר של חנ . אנ יהה רל חמ ה אנ ה, סוטל שותל של

ה. זל ה הנ שוטל ת לנ נל קל תג ה מש תה יש הה ים של קוני תי הנ

ים, מי דג אמ ונ ים  ני בה לש יהה  נל פה ה,  נה שושנ כנ ים  מי דג אמ ים  ני קה תג מש יהה  עמרותל שנ ם:  דה אה י  ני בש תות  פנ לש ה  לה של ים  קוני תי הנ
ן קה תג מש יהה  ם, פי דל ץ קל רל ילות אל ל חי כה ה  ארה וה ל צנ ים ענ לויי ים, תש רנ צש טון מי ל אמ ים של קוני ה תי שה ים שי לויי תש יהה  נל זש אה בש
ה נה שושנ מות כנ דג יהפות אמ יהה  תותל פש ן, שי מל של ים כנ קי לה חמ יהה  רל בה ב, דש רל חל ה כנ דה שון חנ , לה יהה קונל תי ה בש פה ה יה קה ה דנ יחה תי פש כי

ד. חה ר אל סי ים חה קוני ים תי עי בה רש אנ ת בש נל קל תג ן, מש מה גה רש ה אנ בושה ם, לש עולה ל הה יקות של תי מש ל הנ כה תוקות בש מש

ה? יא עושה ה הי , מה יהה רל חמ ה אנ סוטל ים וש אופי ה ני מה ה עי עושל ן וש יי ינ כוס הנ ה מי שותל יהה וש רל חמ ה אנ סוטל ה] של ה [זל שוטל
הוא, ה הנ שוטל ר הנ עורי תש ת. מי דל יורל שות וש ת רש לל נוטל יו, וש לה ה עה ינה שי לש ה ומנ לה עש מנ ה לש עולה ה, וש טה מי ן בנ ה אותו יהשי ירה אי שש מנ
דו, גש נל ד כש עומי ק של זה בור חה גי ת לש רל חוזל ה, וש נה מל יהה מי קונל ת תי ה אל ירה סי הוא מש ה, וש אשונה רי מו בה ה כש מה חוק עי צש ב לי חושי וש
ב רל ידות, חל חי פש ם מנ יי יננ עי ה בש אה לי ה, מש מה עמרג ה  שה פש ננ וש ה  מה צש ת ענ תי רנ ק מש זה ד חה חנ פנ ת, בש טל לוהל ש  ל אי של בוש  לש בי בוש  לה
תוך לש ק אותו  זורי הוא, וש ה הנ שוטל ת הנ ג אל יא. הורי הי ב הנ רל חל הנ לויות מי ירות תש רי פות מש ה]. טי יהדה [בש יהדו  ה בש נונה שש

גייהינםם.

ר כה זה ה. הנ נה מל ל מי צנ ני ת, וש יי בנ קון הנ ל תי ת כה ה אל אה רה ה, וש נה רה ך חה לל יי ר ונ מנ אל נל ה, של קומה מש ך לי לנ הה וש יהה  לל ד אי עמקםב יהרנ ינ
כםל, ן הנ ל מי צנ י ני זנ גו'. אמ מו וש יש עי ק אי בי ייאה תוב ונ כה םא יהכםל לו, של ל ב וש רה עמרםך בו קש ד לנ יהרנ יו, וש נה פה ע לש רנ ה סמא"ל, הי לה של
יהה הש ני וש כםל  ם בנ לנ שש ני וש ה  יונה לש ה על גה רש דנ ה לש לה ז עה ל. אה אי רה שש א יי רה קש ני וש ה  מה לי ה שש גה רש דנ ה בש לה ענ תש הי וש מות,  לי שש ם בי לי תנ שש הי וש

גו'. ן וש יכם תי יחנ הנ רי בש הנ תוב וש יו כה לה עה י, וש עי צה מש אל מוד הה ענ הה

רםן, המ ל אנ של כו  ירי מי או  יהצש יהוא של בי אמ ב ונ דה ם נה הי של כו  רי ף יש כנ ע בש גנ ל נה בה םא יהכםל, אמ ל כו? לו  רי ף יש כנ ע בש גנ יי ונ הו  מנ
תוב ה כה ה מנ אי םא רש ה. ב שותה רש ם בי ה אותה סה פש תה גו', וש ה וש רה ה זה שה אי מי ך  רש מה שש לי רו  עורש תש י הי רי המ ה. ונ רה זה ש  ת אי בנ סי [בש

ה. צל קה ל הנ ה אל צל קה ן הנ חנ מי רי בש ים מנ שי רה קש תוך הנ ן בש יכם תי יחנ הנ רי בש הנ תוב] וש עמקםב כה ל ינ ענ ם] [וש לי שה עמקםב הנ ינ בש

גות רש י דנ תי ן שש אותה ית מי שי שי ה הנ גה רי דש מנ לום, הנ חמ ה. הנ מה יש מה שה יענ הנ גי םאשו מנ ר ה וש צה רש ב אנ צה ם מג לה ה סג ני הי לם וש ינחמ ונ
ת ה אל אה ם, רה לה ה. סג בואה ל נש גות של רה ים דש שי שי ד מי חה לום אל חמ ן הנ ל כי ענ גות, וש רה ש דש ן שי ה, הי גה רש דנ ה הנ ד אותה ה ענ בואה נש הנ
יהה לי עמ ב בנ חושי ץ וש רל אה עוץ בה הוא נה שום של יהא], מי רי טש ימנ גי י [בש יננ ה סי ם זל לה י. סג יננ ר סי הנ ה בש ל תורה בי קנ ים לש ידי עמתי יו של נה בה
רוך הוא דוש בה קה ם הנ ם עי שה דו] לש ים [יהרש די ם יורש ים, כגלה יוני לש על נות הה חמ מנ הנ דושות] וש קש בות [הנ כה רש מל ל הנ כה ם, וש יי מנ שה לנ

ה. תורה ת הנ ם אל הל ן לה תנ נה של כש

ם עולה ל הה טון ענ לש שי ד בש הוא עומי ר לו, של של ל אמ כה ט בש שולי ת של יי בנ ן הנ קנ ת מטטרו"ן זש ה אל אה ה. רה אה כםל רה הנ וש
ר חנ אנ ם בו לש לנ שש עמקםב הג ינ קום של מה בונו הוי"ה, הנ ם רי ינת שי לי עמ ה בנ לה עש מנ ה לש עולל "י. וש דנ ם שנ ל שי טון של לש שי ה], בש זל [הנ
הוא, קום הנ מה לנ זו  אות הנ ה הה תה לש עה ה וש יעה גי הי ן של יוה ה. כי מה יש מה שה יענ הנ גי ה מנ זל "י הוא י', וש דנ ם שנ ל שי םאשו של ר ן. וש כי מי

בונו הוי"ה. ל רי ם של אותו שי א בש רה קש ני ם וש לנ שש הג

ים, עולי כות  לש מנ לנ ים  רובי קש של ים  דושי קש הנ ים  כי אה לש מנ הנ ם  בו. אותה ים  די יםרש וש ים  עםלי ים  להי אל י  כי אמ לש מנ ה  ני הי וש
הוא של מו. כש ים עי ה, עולי הוא עולל של ים. כש די יורש ים וש ם עולי עוד, בו הי ים. וש די ים יורש רובי ם קש ינה אי ים של רי חי אמ ם הה אותה וש
ן: מיכא"ל, קדמיא"ל, פדא"ל, הי יות טובות, וש לי גה רש ה מנ רי שש ים על תי ים - שש להי י אל כי אמ לש מו. מנ ים עי די ד, יורש יורי
ן, אה נש שי י  פי לש אנ ענא"ל.  יפיא"ל,  נוריא"ל,  רזיא"ל, סטורי"ה,  רפא"ל,  צדקיא"ל, חסדיא"ל,  גבריא"ל, 
הוא של ים כש די לו יורש אי ה, וש הוא עולל של ים כש ם עולי הי ה. וש בה קי ר ונש כה ל זה ם, כולי דה יי"ה. ן' אה רש "ר אנ של "ן - שו"ר נל אה נש שי

ד. יורי

ל יהדו, ים ענ די ים יורש די יורש ם של ל אותה כה ל יהדו, וש ים ענ ה עולי זל ם הנ עולה טון הה לש שי ים בש טי שולש ם של ל אותה עוד, כה וש
ית ם בי י אי ה כי ין זל תוב אי ר, כה עורי תש הי של יו. כש לה ב עה צה ה ה' ני ני הי תוב וש כה כםל, של ל הנ ט ענ ה. הוי"ה שולי זל ם הנ לה סג ם בנ כגלה
י חו לי תש תוב (תהלים קיח) פי כה ה, של ימה ני ס פש ני כה הי ר לש ענ שנ הוא הנ אי, וש דנ ים ונ להי ית אל ם. בי יי מה שה ר הנ ענ ה שנ זל ים וש להי אל

ד. חה כםל אל ם הנ יי מנ שה ר הנ ענ ה שנ ה'. זל ר לנ ענ שנ ה הנ ה יהה זל ם אודל בוא בה ק אה דל י צל עמרי שנ

ץ. רל אה ל הה דון כה ל אמ ה של גה רש דנ ר - הנ אי . בש יהה לל ים עה צי םאן רםבש י צ רי דש ה על לשה ם שש ה שה ני הי ה וש דל שה ר בנ אי ה בש ני הי א וש ינרש ונ
ה ל אותה נות ענ קה תג דושות מש יונות קש לש גות על רה לש דש םאן - שה י צ רי דש ה על לשה ים. שש דושי קש ים הנ פוחי תנ ה הנ די ה - שש דל שה בנ

םאת. ז ר הנ אי בש ת הנ ים אל אי לש מנ ה ומש לה עש מנ לש ם מי יי כות מנ לו מושש אי ם. וש עולה ל הה סוד של יש הנ הו"ד וש "ח וש צנ ן נל הי ר, וש אי בש הנ
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ה אותה יד, וש מי תה ענ  נובי רות וש ה פי זו, הוא עושל ר הנ אי בש ה בנ שורל של ם, כש עולה סוד הה הוא, יש קור הנ מה הנ שום של מי
ל כה ם  הי לו  אי ים,  רי עמדה הה קו  ינשש יא  הי הנ ר  אי בש הנ ן  מי י  כי אי  דנ ונ ה,  אה לש מנ תש הי של ן  יוה כי נו.  מל מי את  לי מנ תש מי ר  אי בש הנ

אוי לו. רה ד כה חה אל ד וש חה ל אל כה יא, וש הי ר הנ אי בש הנ ים מי שותי ים וש קי שש ם מג כגלה ים, של דושי קש נות הנ חמ מנ הנ ים וש לוסי אוכש הה

ת דל עומל שול, של כש צור מי ף וש גל ן נל בל ם, אל עולה י הה ני ים בש לי ה כושש נה מל מי ן של בל אל ר - זו הה אי בש י הנ ל פי ה ענ דםלה ן גש בל אל הה וש
ם. עולה טוב לה זון וש ד מה םא יירי ל ם של עולה ל הה ל כה ין של די בםענ הנ תש ה לי תה דה קג ל פש זו, ענ ר הנ אי בש י הנ ל פי יד ענ מי תה

ים דושי קש נות הנ חמ מנ ים. הנ רי עמדה ל הה א כה לה ים, אל רי עמדה ה הה מה פו שה סש אל נל תוב וש םא כה ים. ל רי עמדה ל הה ה כה מה פו שה סש אל נל וש
לו ה. אי טה מנ שות לש קה לות ובנ פי תש לו בי אי ה, וש לה עש מנ חות לש בה שש תי ים וש ירי שי לו בש ה. אי טה מנ ים לש דושי קש נות הנ חמ מנ הנ ה וש לה עש מנ לש
ן ת מי קל לל תנ סש ומי ש  קםדל ן הנ מי ה  ים אותה ירי עמבי ומנ ה  ים אותה לי גש לש גנ ר. מש אי בש י הנ ל פי ענ ן מי בל אל ת הה אל למלו  גה וש יהד  מי לו  אי וש

ה. טה מנ ל לש אי רה שש ים יי עי נוסש ה, וש לה עש מנ ים לש יוני לש ים על כי אה לש ים מנ עי םאן. נוסש צ ת הנ קו אל שש הי יהד וש ין. מי די הנ

ל ין של די בםענ הנ תש לי יו וש נה פה ת] לש נל זגמל ת [מש רל עגטל ילה מש הש תי זו, של ר הנ אי בש ת הנ דנ קג ל פש ן, ענ בל אל ת הה יבו אל שי הי וש ך  ר כה חנ אנ
ת מל אל ילה בל הש כםל יי הנ ין, של ל די א ענ לה עממםד אל ם יהכול לנ עולה ין הה י אי רי המ יך, של רי ך צה כה ין, וש די ם בש עולה יג הה הי נש הנ ם, לש עולה הה

וזשכות.

ל גל יה ן. ונ בל אל ת הה ל אל גל יה עמקםב ונ ינ ש  גנ יי תוב? ונ ה כה ר. מנ חי אנ יוענ  סי זו  ן הנ בל אל לה ך  רי טה צש םא הי עמקםב, ל ם ינ לנ שש ני ן של יוה כי
ל םא יוכנ ל ים אותו של בי בש רש ענ מש ן של טה שה ל הנ בוב של רש עי נו הה יש למלו, הנ גה ל] וש גל יה א [ונ לה ירו, אל סי הי ר וש יהסי תוב ונ םא כה ל למלו, וש גה וש
ן יוה כי בות. של אה יר הה חי יהה בש עמקםב הה י ינ רי המ דו. של בנ א הוא לש לה ר, אל חי אנ יוענ  סי לש ך  רי טה צש םא הי דו, ל בנ עמקםב לש ינ ג. וש רי טש קנ לש

ה. עמשל יך מנ רי כםל צה ה, ובנ לה עש מנ ה, יהכול לש זל ם הנ עולה ו בה שה עי יהכםל לש של

או ד יהצש חה אל ש. מי מה ם מנ הי מו של ה, כש סה כנ תש הי ם של עולה ד הה חה אל ה, וש לה גש ני ם של עולה ד הה חה עמקםב - אל ש ינ מות יהרנ י עולה ני שש
יא ה הוצי גגלל מש ם הנ עולה הה ים, וש די דה ה צש שה יא שי ה הוצי כגסל מש ם הנ עולה ים. הה טי בה י שש ני או שש ד יהצש חה אל ים, ומי טי בה ה שש שה שי
י רי בש ל די ך כה שום כה ש, ומי מה ם מנ מותה דש מות, בי י עולה ני ין שש א בי צה מש עמקםב ני ינ . וש יהה תל חש תנ ים של רובי כש י הנ ני ם שש אותה ם, וש יי ננ שש

לות. גנ תש הי ל בש חי ל רה של ה, וש סל כש ני יו בש ה הה אה לי

פור ה צי ני ת. הי ענ דנ לה סו  נש כנ תש גוז, הי אל ם, מםחנ הה עולה י] הה רי חמ בש י [ני רוכי ים, בש יוני לש ים על דושי יון, קש לש י על ני ה. בש נה שש מי
ל חות של תש פש ב, מנ רל חל נונות כנ פות שש רי גש מנ לש  יהה שה יהדל , בש יהה פל נה כש ש בי ת אי בל הל לש ן. שנ גנ ת בנ רל עורל תש ל יום, מי כה ת בש דל יורל

ין. ינד יהמי ים בש זי נה גש

ז חנ יו, אה פה נה עמ יענ לנ גי ים, הי יי חנ ץ הנ עי יק בש זי חל הל א וש יהצה ס וש ננ כש ני ירות, של אי יו מש נה פה ם של כל י מי ר: מי אומי ל וש יי חנ א בש קורי
מו? צש ענ ה לש פואה ש ורש פל נל ים לנ יי ן חנ ש, נותי בנ דש תוק מי מה יו הנ רש פי ל מי כנ יו, אה שה רה שה בש

ן נותי ל, של אי רה שש ל יי קור של מה ל הנ חנ ננ הנ ר וש הה נה א הנ מי טנ ים, מש יי חנ ץ הנ עי ר בש קי שנ מש הור של רש הי ע, מי הור רנ רש הי ר מי מי שה הי
יום. ל קי לה ין לו כש מו, אי צש ענ ר לש בל של ש וש פל נל ת לנ ול מה

ש פל יף נל לי חמ ה ומנ הור עולל רש הי אותו הנ שום של ר, מי קל ל של ץ של ה עי לו, עושל קור של מה א אותו הנ מי טנ מש הור של רש הי הנ
ש. פל נל ם הנ שה ך מי יק בו, מושי זי חמ ת מנ ול מה ץ הנ עי ק, וש לי תנ סש ים מי יי חנ ץ הנ ש. עי פל ת נל חנ תנ

ה טוב םא רואל ים, ל פי נה עמ ין בו  ת, אי ול מה ץ הנ עי ק בש בנ דש ני ים וש יי חנ ץ הנ עי תוך  הוא מי הור הנ רש הי ר בנ עלקנ נל של אוי לו 
םא ל וש ה  בה עמרה ר בה עה רש ענ יהה כש הה ר (ירמיה יז) וש מנ אל יו נל לה ה, עה נה עמ לנ ר כנ מנ יו  רש ל, פי לה חות כש י לנ לי בש ש  ים, הוא יהבי מי עולה לש

גו'. י יהבוא טוב וש ה כי אל רש יי

ל כה שות וש דג קש ל הנ יו, כה רש פי ל מי יו, אוכי פה נה עמ יק בנ זי חמ ים, מנ יי חנ ץ הנ עי ז בש ה, אוחי לה עש מנ ה לש הור טוב עולל רש הי שום של מי
ל ענ ם וש יי ל מנ תול ענ ץ שה עי יהה כש הה ר (שם) וש מנ אל יו נל לה מו, עה צש ענ ה לש פואה ש ורש פל נל ים לנ יי יש חנ נו, מורי מל אות מי כות יוצש רה בש הנ

גו'. םא חםם וש י יהב ה כי אל רש םא יי ל יו וש שה רה ח שה לנ שנ ל יש יובנ

ם יתל יי הש וי ם  תל שש די קנ תש הי וש יא)  (ויקרא  ן  כי ל  ענ וש הור,  רש הי הנ וש ה  בה שה חמ מנ הנ ר  חנ אנ ים  כי הולש ם  עולה הה י  רי בש די ל  כה
הור טוב. רש הי ך בש יא ומושי ם מוצי עולה ל הה שות של דג קש ל הנ כה שום של ים, מי דםשי קש

ע רנ זל ענ  זורי ת, וש רל חל ה אנ שה אי בש הורו  רש הי וש צונו  ם רש שה וש תו  שש ם אי ג עי וי דנ זש הי א לש בה של ע, כש הור רנ רש הי א בש מה טש ני י של מי
ל של ה  גה רש דנ הנ עמבור  בנ ש  קםדל ל  של ה  גה רש דנ הנ ה,  לה עש מנ לש של ים  יוני לש על הה גות  רה דש הנ ת  אל יף  לי חמ מנ של הו  זל ר,  חי אנ הור  רש הי בש

ה. לה עש מנ ים לש לופי ה חי ך עושל ף כה ה, אנ טה מנ ים לש לופי ה חי לו עושל הור של רש הי הנ מו של ה. כש אה מש טג הנ

ך םא מושי י ל רי המ ה, של מורה ן תש א בל רה קש ני ש  פל נל ם בנ גנ ך  ה, כה מורה ן תש א בל רה קש יד ני יולי ן של ל אותו בי גופו של מו של כש
ת. רל חל ה אנ גה רש דנ ת בש פל לל חנ תש שו מי פש ננ הוא, וש הור הנ רש הי ה בנ דושה ה קש יכה שי מש

ר הי רש ת הי מל ל אל הור של רש הי ת, וש מל אל יו בל יו הה כה רה ל דש כה רוך הוא של דוש בה קה י הנ ני פש לוי לי כםל, גה ל הנ ם של לי שה עמקםב הנ ינ
ל ב ענ חושי ה וש אה ם לי ש עי מי שנ ל. מש חי רה יהה בש לו הה הור של רש הי ה, הנ אה תו לי שש ם אי ש עי מי שי ה של לה יש לנ אותו הנ כםל, בש יד בנ מי תה

לו. הוא של הור הנ רש הי ך בנ לנ לו הה קור של מה הנ ל. וש חי רה

, ענ יהה יודי הה הוא של רוך  בה דוש  קה ם. הנ שי ן בנ אובי ה רש לה םא עה ל ך  שום כה , מי ענ יהה יודי םא הה י ל רי המ ת, של ענ דנ םא לש ל וש
םא י ל ני אמ ונ ים  רי תה סש מי בש יש  ר אי תי סה ם יי תוב (ירמיה כג) אי ן כה ל כי ענ וש ם.  עולה ד בה נולה ן של בי או  ר, רש מנ אה וש ה לו  אה רש הל
ה י זל רי המ רוך הוא של דוש בה קה י הנ ני פש ה לי לה גנ תש הי שום של לו בו. ומי כש תנ סש יי נו, של אל רש א אנ לה נו אל אל רש י אל רי קש ל תי נו. אנ אל רש אל
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יהה ך - הה םא כה ם ל אי ים, של דושי קש ים הנ טי בה שש תוך הנ ל מי סנ פש םא ני עמקםב, ל צונו ינ רש ר בי הי רש ת הי מל ך אל רל דל תו ובש עש דנ םא לש יהה ל הה
ניפשסהל.

קום מה הור בנ רש הי הנ ענ אותו  יהה יודי הה רוך הוא של בה דוש  קה ה, הנ עמשל ה מנ עושל ר וש קה הור הוא עי רש הי הנ שום של ומי
ה נה תש ני גו'.  וש כור  בש י הוא הנ תוב (ד"ה-א ב) כי כה ה, של כורה בש הנ ה לו  רה מש שש ני ה  אשונה רי ה הה פה טי הנ ה  אותה ק, בש בנ דש ני של
ה, כורה בש הנ ה  ה אותה רה סש מש ני ק וש בנ דש ם ני יא, שה הי ה הנ פה טי ק בנ בנ דש ני וש ך  לנ הור הה רש הי הנ קום של מה אותו  ף. בש יוסי לש תו  כורה בש
ה קה בש דש ל ני חי רה צון - בש רה ק הה בנ דש ני ר וש הי רש ל הי חי רה ה. בש ק בה בנ דש הור ני רש הי הנ קום של מה ה לנ רה סש מש ני ן, וש אובי רש ה מי כורה בש ה הנ לה טש ני וש

ה. בה שה חמ מנ הנ הור וש רש הי ר הנ חנ ר אנ זנ כםל חה הנ ה, וש כורה בש הנ

תוב כה ר, של תל סי ם בנ דה ק אה בנ דש ני ה של ל מנ כה ה בש יכה שי ת מש כל של מש ני ה, וש עמשל ים מנ ה עושי בה שה חמ מנ הנ הור וש רש הי ן הנ כי מו  כש
ק, בי דנ תש הי צון לש רה הור וש רש יך הי רי אן צה כה . וש יהה לל םא עה ה יהב מה בה ר יש יש זה אי ה לש חוצה ת הנ מי ת הנ של ילה אי הש םא תי (דברים כה) ל

ם. עולה ן הה ת מי מי ם הנ ה שי לל כש םא יי ל יך, וש רי צה ה של עמשל מנ ה הנ עושל ה וש יכה שי ך מש ה מושי בה שה חמ צון ומנ רה אותו הה ובש

ה בה שה חמ מנ הנ צון וש רה אי הה דנ י ונ רי המ סםף. של יו ילאל לה תו אי מה שש ני וש בו רוחו  יו לי לה ים אי ם יהשי ה, (איוב לד) אי ר זל תל סי וש
ן ל אותה כה ן בש כי ן, וש וי כנ הור לש רש הי צון וש יך רה רי ה צה לה פי תש ן בנ ל כי ענ יך. וש רי צה ה של ל מנ כה ה בש עמשל ים מנ עושי ה וש יכה שי ים מש כי מושש

יך. רי צה ה של ל מנ כה ה בש יכה שי ים מש כי ה, ומושש עמשל ים מנ ה עושי בה שה חמ מנ הנ הור וש רש הי רוך הוא - הנ דוש בה קה ל הנ עמבודות של הה

א לה ת אל כל רל בה תש ין מי ה אי כה רה ל בש ינו, כוס של ני גו'. שה ה וש דל שה ים בנ אי א דודה צה מש יי ים ונ טי יר חי צי י קש ימי ן בי אובי ך רש לל יי ונ
ין יהמי י הנ רי המ ם, של שה ינע לש סנ םא תש םאל ל מ שש ה, הנ כה רה ל בש כוס של ין לש יהמי ר הנ עורי תש מי עוד של ך, בש שום כה ין, ומי ד יהמי צנ בש

יון. לש על ם הה עולה י הה פי לנ ר כש עורי יא לש הי כוס הנ ה בנ לה א עי מוצי

ר שה עה ים  ני שש לי םאש  ר הוא  של רום,  דה בנ לו  גש די ך  כה שום  מי רום,  דה הנ ד  צנ ה  זל ן,  אובי רש ך  לל יי ונ ה,  זל הנ ר  תל סי הנ וש
ה. ך אותה רי בה ה לש ירה בי גש ת לנ רםבל קש תי ה וש לה םא עי צ מש רום לי דה ד הנ ל צנ תו של שוקה ים, ותש חומי תש הנ

ם אותה זו  ה הנ דל שה א בנ צה ה, ומה לה ים של זי נה גש ם הנ ל אותה כה בש ש  פי חנ לש ך  לנ ה. הה דל שה ים בנ אי א דודה צה מש יי תוב? ונ ה כה מנ
יר עי הה לש ה,  לה של ים  קוני תי הנ ם  הי של ים  רובי כש י  ני שש ם  אותה וש  , יחנ רי נו  תש נה ים  אי דודה הנ ר  מנ אל נל ם  יהל לי עמ ונ ים,  אי דודה הנ
ק רנ ה,  לה עש מנ י  פי לנ כש ר  עורי יש של קון  תי ין  אי זו  הנ ה  דל שה ל הנ ים של קוני תי ם הנ ל אותה כה בש י  רי המ של ה,  לה עש מנ לש רות  עורש תש הי

ים. רובי כש הנ

ק לל ת חי קל לל חנ מש ן של מנ זש ים, בי טי יר חי צי י קש ימי ה? בי ך אותה רי בה ה לש לה םא עי צ מש לי יהה  לל ר אי עורי תש רום מי דה ד הנ י צנ תנ מה
ם עולה ם לה רותה עורש תש הי וש יחנ  ה רי לל עמ מו. מנ ה אי אה ל לי ם אל א אםתה יהבי יהד - ונ ה. מי דל שה י הנ רי ל קוצש כה , וש יהה לוסל אוכש ל לש לה שה

תון. חש תנ ם הנ עולה כות לה רה ר] בש עורי יש יר [של עי מי שום של ה, מי סל כש ני ם הנ עולה יון, הה לש על הה

ל ענ יחנ וש נו רי תש ים נה אי דודה תוב הנ כה מות, של עולה ל הה כה ים לש ני נותש ים וש חי ים לוקש אי דודה ם הנ ת, אותה כל רל בה תש ר מי של אמ כנ וש
יון. לש על ם הה עולה ר לה עורי תש הי רום לש דה ד הנ חנ אותו צנ יחנ לוקי רי ,  אותו הה יחנ נו רי תש ם נה ר הי של אמ ים. כנ די גה ל מש ינו כה חי תה פש

ם. עולה הה כםל] מי ר [הנ סי םא חה ל טוב ל כה ים, וש די גה ל מש ינו כה חי תה ל פש יהד - ענ מי

ם הי ן של יוה ין. כי יהמי יחנ לנ ים רי ני ים נותש אי ם דודה אותה של א כש לה יון, אל לש על ם הה עולה ר לה עורי תש םא מי תון ל חש תנ ם הנ עולה הה
ה יך. מנ רי צה ה של אםל מנ שש ר לי עורי תש תון מי חש תנ ם הנ עולה יהד הה יון, מי לש על ם הה עולה ר לה עורי תש ין מי יהמי הנ ין, וש יהמי יחנ לנ ים רי ני נותש
ם ל אותה רות של עורש תש הי הנ ה  אותה כות מי רה י בש לי ן  ך. תי ני בש י  אי דודה י מי לי א  נה י  ני תש ה  אה לי ל  ל אל חי ר רה םאמל ת ונ תוב?  כה

ין. יהמי ד הנ צנ ר לש עורי תש מי ים של אי דודה

ה. תה ל בי ם אל אי י, כש ישי ת אי ך אל תי חש ט קנ ענ מש ת הנ רל אומל , וש יהה לל יב אי שי , מי עמשוענ שנ ה, בש חה מש שי יון בש לש על ם הה עולה ז הה אה
ת בנ י הנ פי לנ א כש לה אל ה  ינה יד אי מי ב תה אה ת הה שוקנ א תש לה ך, אל םא כה עמקםב? ל יון הוא ינ לש על ם הה עולה ל הה של ה  לה עש ך, בנ ם כה אי וש
ת של ם שי ל אותה כה ים, ולש ני ה בה שה ין שי ה בי ידה חי ת יש יא בנ הי שום של יד, מי מי יהה תה לל תו אי בה המ זו אנ ת הנ בנ הנ יא] של הי זו, [של הנ
יחנ גי שש ה הוא מנ ל זל ל כה ענ לום, וש ה כש שה רג ה יש ין לה אי ק, וש לי םא חי ה ל לה נות, וש תה רות ומנ אוצה ים וש קי לה ם חמ הל ק לה לי ים חי ני בה הנ

כםל. ן הנ ר מי ה יותי בה המ אנ ה וש שוקה תש ה בי בה

ם ה אי א לה רה ה, קה יק לו זל פי סש םא הי חות. ל ה אה א לה רה קה ה, וש יק לו זל פי סש םא הי ת. ל ה בנ א לה לו הוא קורי ה של בה המ אנ בה
ם עולה ן הה ל כי ענ אי. וש דנ ה ונ מה כש א, חה צי מה ן תי יי אנ ה מי מה כש חה הנ תוב וש כה מו, של שש ה בי א לה רה ה, קה יק לו זל פי סש םא הי מו. ל ם אי שי בש
ם אי ה הה בה המ אנ עמשוענ וש שנ ה, בש ל זל ענ ך וש יי לנ ך אי ה לה כה שש מש תו ני בה המ ל אנ כה י, של ישי ת אי ך אל תי חש ט קנ ענ מש ה, הנ ת לה רל יון אומל לש על הה

אלל הנבנת.

א לה ב? אל כנ שש ה יי ה זל ב, מנ כנ שש ה. יי בועה יא שש ן הי כי קום לה ל מה כה ה. בש לה יש לנ ך הנ מה ב עי כנ שש ן יי כי ה? לה יבה שי יא מש ה הי מנ
ב, י"ש כ"ב. י"ש כנ שש הו יי זל יות. וש אותי ל הה ל כה יור של ה צי יס בה ני כש הנ ר לש כה זה ה לנ בה קי נש קון הנ יא תי קום הי ל מה כה ה בש יבה כי שש
הו זל יות. וש יהה כ"ב אותי לל ים אי רי עורש תש מי ה של ירה מי ה טש דה קג ה, נש תורה ל הנ סוד של יון, [כ"ב סוד] הנ לש על ם הה עולה הו הה זל
ל כ"ב ה כה יסה ני כש מנ ה של יונה לש ה על דה קג י ייש. כ"ב - נש בנ יל אוהמ חי נש הנ תוב (משלי א) לש כה א, של בה ם הנ עולה "ב. י"ש - הה כנ שש יי
יר מי טה ך, אותו הנ מה ב עי כנ שש א יי לה עמקםב, אל ינ ך  מה ב עי כנ שש תוב יי םא כה ב. ל כנ שש הו יי זל ה. וש תורה ל הנ ל כה סוד של יות, הנ אותי הה

ה. בה המ אנ תוב בש כםל כה הנ ים, וש אי ם] דודה כגלה ם [של ל אותה רות של עורש תש הי כםל בנ הנ ך, וש יי לנ ר אי עורי תש הי אוי לש רה של

ל ת כה ת אל חנ לוקנ ה של דל שה הנ ה  אותה ה, מי דושה קש ת הנ רל אל פש תי עמקםב - זו  םא ינ יהב ב. ונ רל על ה בה דל שה ן הנ עמקםב מי םא ינ יהב ונ
ק חה צש יי א  ייצי ונ תוב (בראשית כד)  כה ב של רל על א בה לה ב? אל רל על ה בה מה ב, לה רל על ה'. בה כו  רמ ר בי של אמ תוב בו  כה כות, של רה בש הנ
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ר עורי תש םא מי ק ל חה צש י יי רי המ ח אותו, של קנ לה וש זו  ה הנ דל שה יו לנ בי ק אה חה צש ר יי עורי תש הי ן של מנ זש ב. בי רל נות עה פש ה לי דל שה שוחנ בנ לה
אותו ה בש לה הוא עה יו, וש בי ק אה חה צש יי לש זו  ה הנ דל שה ת הנ יר אל אי שש ב, הי רל על ם בה שה עמקםב מי ינ ק  לי תנ סש הי ן של יוה זו. כי ה הנ דל שה לנ

הנזשמנן לשמנעשלהה.

ך רי בה י, לש פנ נה ת כש חנ בוא, תנ י תה לנ ר אי םאמל ת יד. ונ יהחי ן הנ בי ה, לנ יונה לש על ם הה אי אתו. הה רה קש ה לי אה א לי צי תי תוב? ונ ה כה מנ
ה אותה ה לש יונה לש ת רוחנ על חנ ך ננ ת לש תי ג לה נל עם צון וש ת רה ה עי ני ים. הי יוני לש ים על דוני עי ים וש נוקי פש תנ ך בש וות אותש רש הנ ך ולש אותש

ק. חה צש ל יי ק של חםזל ף בנ רי שה יי ם של רל ה טל דל שה הנ

ל כה כםל. הוא - של ן הנ ר מי תה סש ני ה הוא. הוא - של לה יש לנ ה בנ מה ב עי כנ שש יי ז ונ , אה יהה פל נה ת כש חנ עמקםב תנ ת ינ ה אל חה קש לה ן של יוה כי
. יהה לל ר אי עורי תש הי אוי לש רה י של א הוא, מי לה עמקםב, אל תוב ינ םא כה ם. ל שה אות מי שות יוצש דג קש ל הנ כה כות וש רה בש הנ

א לי מנ תש מי םא  ל כות,  רה בש הנ וש שות]  דג קש [הנ ים  דושי קש ם הנ אותה חנ  לוקי י של , מי יהה פל נה כש ת  חנ תנ יהה  לל ן אי זגמה ם מש רל טל וש
יון. לש על סוד  של מו  כש כםל  הנ וש כםל,  הנ ים  רי עורש מש ים  אי דודה הנ ן  כי ל  ענ וש הוא.  הנ יון  לש על הה ם  עולה הה ה,  ירה מי טש הנ ה  דה קג נש הנ מי
ר של עמלות ה' אמ פש זו מי כו חמ תוב (תהלים מו) לש כה ץ, של רל אה מות בה ם שי רוך הוא שה דוש בה קה ן? הנ אובי ה רש ה זל ן, מנ אובי רש

ץ. רל אה מות בה ם שנ שה

קולות, הנ ל  של קול  הנ קול  ה,  מונה אל הה י  רי שש קי ה,  עמשל מנ הנ ל  של צון  רה הה ה.  נה שש מי גו'.  וש ה  נל בש לי ל  קנ מנ לו  ח  קנ יי ונ
ימות עי ל נש ים, קול של די דה ה צש מה כנ ה לש לה עש מנ ב מי ל סובי גנ לש גנ ם. הנ יי יננ י עי תוחי פש ינו  יי הה נו  ה. אה טה מנ ה לש לה עש מנ ר מי עורי תש מי
י טומי ים, אמ םא רואי ל ים וש לי כש תנ סש םא מי ל ים וש עי םא יודש ל ם, וש יהל ירי חי נש ה בי נה שי ים של מי דה רש ים ני ני שי יש רו  עורש תש ר. הי עורי תש הי
ה מל בנ ים  עי יודש םא  ל וש ים  יחי גי שש מנ םא  ל וש ם  יהל ני פש לי ת  דל עומל ה  תורה הנ ים,  עי יודש ין  אי וש ים  ני שי יש ב,  לי י  די בש כי ם,  יי ננ זש אה
י ין מי עו. אי דש תי ם וש יי יננ עי חו הה תש פה ים, יי שי פש לו טי כש תנ סש ה קולות: הי ימה רי ה מש תורה ים. הנ םא רואי ל ים וש ים, רואי לי כש תנ סש מי
ם כל ה לה לל גנ תש יי ת, וש ענ דנ לה לו  כש תנ סש ם? הי כל צונש ל רש ה של כה שי חמ תוך הנ יו בש הש י תי תנ ד מה נו. ענ זש ין אה כי ינרש י של ין מי , אי יחנ גי ינשש של

יר. אי מי אור הנ הה

ר חנ ם, ובה ת כגלה ה אל חה רות דה גות זה רה תוך דש ת, בש רל חל שות אנ רה ץ וש רל אה ל הה ה של רה צה תוך הנ ם, מי לי שה עמקםב הנ ינ ן של מנ זש בי
תוך ד בש יהה עומי הה של בונו, כש ת רי ד אל בי כי שות, וש פש טי תוך הנ ה מי מה כש ה, חה כה שי חמ תוך הנ אור מי תו, הה לה חמ ננ וש לו  ק גורה לל חי

רו. וה יו ילחל נה ה פה תה םא ענ ל עמקםב וש ה ייבוש ינ תה םא ענ תוב (ישעיה כט) ל ן כה ל כי ר. ענ ל זה ל אי שות של רה הה

ד ח, הוא צנ ן. לנ בה ן לה ול ין, גה ד יהמי ח, צנ ה לנ נל בש ל לי קנ לו, מנ גורה קו ולש לש חל ר לו לש חנ עמקםב (בראשית ל), בה ח לו ינ קנ יי ונ
עו בש צי ן בש בה לה ין הנ יהמי ז הנ ם אוחי כגלה ה. וש זל ה בה לול זל מון, כה רש ענ רםד. וש וה דםם כש םאל, אה מ שש ל הנ ד של ה צנ לוז, זל ם. וש יי מנ ל הנ של
ין, יהמי ד  צנ לש קו  לש ה] חל [נוטל חנ  ים, לוקי די דה צש י הנ ני שש ז לי אוחי ב של גנ ל  ף ענ אנ ן, של בה לה שםף הנ חש תוב מנ כה ם, של הל ה בה עולל וש

כםל. ם בנ לי ם, שה לי ר שה בל א גל רה קש ז ני ה, אה ד זל צנ ה ובש ד זל צנ ם, בש כגלה ק בש קה חש נל וש

ר תל סי גו'.  וש לות  קש מנ הנ ת  אל עמקםב  ינ ם  שה וש רות  שה קג מש הנ םאן  צ הנ ם  ינחי ל  כה בש יהה  הה וש (שם)  יו?  רה חמ אנ תוב  כה ה  מנ
ים יי ימי ני לו פש לו, אי ל אי לו ענ יונות אי לש גות על רי דש ים ייש מנ דושי ים קש יוני לש נות על חמ תוך מנ ר. בש סה מש ב ני י לי מי כש חנ ים לש רי תה סש הנ
דוש קה הנ לש ים  דושי ים קש ני בה ל,  אי רה שש יי בש ים  רי בש חנ תש ומי דוש,  קה הנ ך  לל מל ים בנ רי בש חנ תש ים מי יי ימי ני פש הנ לו  חוץ. אי בנ לש לו  אי וש

ה. טה ה ומנ לה עש רות, מנ שה קג לו מש ל אי נות של חמ רות, מנ שה קג מש םאן הנ צ אות הנ רה קש לו ני אי רוך הוא, וש בה

ם ח אותה קנ ם לה לי שה עמקםב הנ ינ י,  עי צה מש אל מוד הה ה, ענ לה עש מנ לש יון של לש על ר הה זםהנ י הנ בי גנ ם לש הל לה ה של שוקה תש הנ ה של עה שה בש
יהלות חמ ל הנ יו כה זי ים אור וש חי אן לוקש כה ין. ומי לי פי תש ת הנ חנ נה המ ב, לנ קום ומושה ים, מה טי הה רש םאש, בה ל ר ין של לי פי לות, תש קש מנ הנ
ים טי הה רש הה תוך  ים מי חי לוקש לו  אי ן של יוה ה. כי טה מנ ים לש רי שש קנ תש ה ומי לה עש מנ ים לש רי שש קנ תש מי של לו  ים, אי יוני לש על נות הה חמ ומנ

ם. כגלה ת לש תי לה ה וש טה מנ יד לש הורי יעות לש בי קורות ונש יו מש לו הה ז אי ם, אה יי מנ תות הנ קמ שי

ים, מי ענ ר הה אה ל שש רות של חי אמ גות הה רי דש מנ דושות לנ קש יונות הנ לש על גות הה רי דש מנ ין הנ עמקםב בי ינ יש  רי פש הי ך  שום כה ומי
מו, צש ענ יד לו לש רי פש ים הי רי לו] עמדה ן. [אי בה םאן לה ל צ ם ענ תה םא שה ל וש דו  בנ ים לש רי ת לו עמדה יהשל ר (בראשית ל) ונ מנ אל נל מו של כש
יך רי ך צה לו, כה גורה קו ולש לש חל ה לש לה עש מנ ה לש מונה אל גות הה רי דש יש לו מנ רי פש הי מו של מות, וכש אג ר הה אה שש ק בי לל ילה לו חי הש םא יי ל של

ה. ירה בי גש ל הנ לות של יכה הי לו הנ אי מו בש ם עי שםר אותה קש ה, לי טה מנ ים לש דושי נות קש חמ ל מנ גות של רי דש יש מנ רי פש הנ לש

ף מות, אמ אג ר הה אה ל שש ין כה ה בי טה מנ ים לש שומי ל רש אי רה שש יי של מו  יון, כש לש על הה ך  לל מל ל הנ ן של ימה סי ים בנ שומי ם רש כגלה וש
ר אה ל שש כה ין  בי הוא  רוך  בה דוש  קה ל הנ ה] של שה דג קש ל הנ [של קו  לש חל לש ם  ים הי שומי רש ים  יוני לש על נות  חמ ל מנ גות של רי דש מנ
ה, מונה אל ל הה סוד] של ק [בנ לל חי ים לנ שומי לו, רש גורה קו וש לש חל לו לש ת אי עמקםב אל ר ינ רנ ה בי ל זל ענ ים. וש יוני לש נות על חמ יהלות ומנ חמ הנ
ף ה] אנ מונה אל לו סוד הה גורה קו וש לש ר חל רנ יון הוא, בי לש תו. יהה על גגלה סש ל לי אי רה שש ר לו יהה יי חנ עמקםב בה י ינ תוב כי ך כה שום כה [מי

ם. עולה ל הה נות של חמ אות ומנ בה ר צש אה ל שש כה ר לו מי רנ רוך הוא בי דוש בה קה ך הנ כה

גות רי דש מנ ל הנ ה, כה לל גנ תש ה מי ינה כי שש ת הנ רנ אה הל ש בש ל אי ר של זםהנ ה של עה שה לו. בש אי לו מי ים אי די רה פש ים ני יוני לש נות על חמ ומנ
ים קוני תי הנ לו  אי ל  כה וש יו.  לה אי ב  רי קה תש הי לש לו  יהכש םא  ל וש הוא,  הנ ר  זםהנ הנ מי סות  כנ תש ומי שות,  יש בנ תש מי לו  אי הה רות  חי אמ הה
ב רי קה תש הי ים לש עולי ים וש חי מי יהד שש הוא, מי ר הנ זםהנ ה הנ לל גנ תש מי ה של עה שה לו. בש ים של קוני ם תי הי ים, של דושי קש גות] הנ רי דש [מנ

עמקםב. ינ ים לש רי שג קש הנ ן וש בה לה ים לש פי עמטג יהה הה הה ה - (בראשית ל) וש סוד זל ן, וש קה תש ם ני הל הוא בה לו, וש צש ר אל שי קנ תש הי מו ולש עי

ר אה ל שש גות של רי דש מנ לו הנ אי קו מי לש ל חל קו] של לש חל דושות [ס"א לש גות קש רי דש יל מנ די בש הנ ך] ולש רי בה ר [לש רי בה לש יך  רי צה וש
רוך הוא בה דוש  קה ה הנ ל זל ענ ב], וש רי קה תש הי רוך הוא לש בה דוש  קה ל הנ כור של [בש דוש  קה עמקםב הנ ינ יך  רי ם צה כגלה ים, ובש מי ענ הה
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קו. לש י חל רי שש לו. אנ ים אי לי י] מי רי תש י [ס"א סי די דש תוך צי לו, בש ה של מונה ה, אל תורה ב בנ תנ כה

ב רל חל ט הנ הנ לנ ה, וש לה עש מנ לש ים מי קופי ים זש רי שה י הנ קי זש ה. חה נה שש ים. מי להי י אל כי אמ לש עו בו מנ גש פש יי ונ כו  רש דנ לש ך  לנ עמקםב הה ינ וש
נות. חמ מנ הנ אות וש בה צש ה] הנ מה ל [כנ ל כה ה ענ נה מג ה מש נונה שש הנ

םאת ז ב הנ רל חל ם. הנ ה דה אה לש ה' מה ב לנ רל תוב (ישעיה לד) חל כה ה, של מה דג ב אמ רל יא חל ת הי טל לוהל ב הנ רל חל הנ ה  אותה
דות רה פש ני ים,  בי ים רנ די דה צש ים, בי רי בה גש ים, הוא  שי נה ה צורות. הוא  מה כנ ים לש כי פש הנ תש מי ם של פוך, הי הי הנ ה  לויהה בה תש של

גות. רה ה דש מה כנ רות לש חי אמ צורות הה הנ

ל טנ יד מי מי ים תה בי אה שש ים ני דושי קש לו הנ ר. אי של קל חוד בש יי ים בש די ינחמ תש מי ים, של אי ם יוצש ים הי יי חנ ץ הנ ל עי ד של צנ הנ מי
ל ים של די דה צש ה הנ עה בה רש אנ ן] בש קנ תש ני וש ץ  רל אה י הה ני מנ שש ר מי מנ ה אה זל ל  ענ [וש ם.  הל ן בה קי תנ תש ים מי להי ל אל ם של שי ם. הנ יי מנ שה הנ
ם ה, הי זל ם הנ שי תוך הנ ם מי עולה ים לש די רה פש םא ני ים, ל מודי ענ ים וש רי יבה אי יות וש לי גה רש ם מנ א. כגלה סי כי י הנ מודי ענ עמשו לש ם ננ עולה הה

ב]. רל על או [בה ם יהצש ה, כגלה זל ם הנ שי ים בנ רי שה קש ני קו וש לש חל ר לש חנ בה עמקםב של ל ינ ים של רי שה קש הנ

רו אותו. מש ם שה עולה ל הה יות של וי זה ע הנ בנ רש אנ ים. לש די דה ה צש עה בה רש אנ יפו אותו לש קי כו, הי רש דנ ת לש כל לל א לה יהצה של עמקםב, כש ינ וש
ם אה ר רה של אמ עמקםב כנ ר ינ םאמל י ז ונ אה ה, וש טה מנ לש ץ של עי ת הה מםר אל שש ה לי לה עש מנ לש קום] של מה הנ ץ [מי עי הה ש מי גי רנ תש ה הי לה ה קנ עה שה בש

ם. יי נה חמ הוא מנ קום הנ מה ם הנ א שי רה קש יי ז ונ ה. אה ים זל להי ה אל ני חמ מנ

ם אי וש ן.  בה ל לה של שותו  רש א בי לה ת אל כל לל ה לה צה םא רה ל עמקםב של ינ ל  של מותו  לי ת שש ה אל אי םא רש ה, ב הודה יש י  בי ר רנ מנ אה
ים טי בה שש ר הנ שה ים עה ני מו שש לש תנ שש יי זםב אותו, וש עמ םא ינ ל ד של חנ עמקםב פה ינ שום של א מי לה םא? אל ה ל מה ת לה רל חל ם אנ ענ פנ ר, בש םאמנ ת
ר לו. של ל אמ כה ח הוא וש רנ בש יי ר ונ מנ אל נל מו של ח, כש רנ ין, בה יהמי נש ל בי ה של עה שה ה הנ יעה גי הי ה של אה רה ן של יוה ן, כי ל כי ענ ת. וש רל חל ץ אנ רל אל בש
רוחנ בש ענ  יהה יודי עמקםב הה ינ ם. וש מה ת עי יי בנ ת הנ ה אל לה טש נה ים, וש טי בה שש ל הנ ם כה ה עי ינה כי שש ה הנ רה שש קש ין, ני יהמי נש ד בי נולנ ן של יוה כי
ת ת אל לל יא נוטל הי מות, וש ל תה חי רה ם וש הל מה ר עי שי קנ תש ה תי ינה כי שש הנ ים, של טי בה שש ר הנ שה ים עה ני מו שש לש תנ שש ר יי של אמ כנ ה, של מה כש חה הנ

הנבניית.

יו הה ד של ה ענ לה םא יהכש ל א של לה ה, אל מםשל אוי לש רה מו של עמקםב כש ינ אוי לו לש תון רה חש תנ ם הנ עולה נו, הה דש מנ ך לה ה, כה אי םא ורש וב
ים טי בה שש ל הנ ם כה ת עי יי בנ ת הנ ה אל לה טש נה יא  הי וש ל,  חי ה רה תה חמ דש ז ני אה ם, וש הל מה ר עי שי קנ תש הי ת לש יי בנ ים בנ טי בה ר שש שה ים עה ני שש
ים ני מו שש לש תנ שש יי ן של מנ זש יענ הנ גי ה הי ני עמקםב, הי ר ינ מנ ת. אה יי בנ ת הנ רל י עמקל יבי ז (תהלים קיג) מושי אה ת, וש יי בנ ר הנ קנ ה עי תה יש הה וש
ר] שי קנ תש הי יתו וש בי ד לו בש ה יהרנ לה עש מנ לש ם של עולה ר [הה שי קנ תש יי ת וש יי בנ ד לו לנ ה יהרנ לה עש מנ לש ם של עולה הה אי של דנ ים, וונ טי בה שש ר הנ שה עה
םא זו ל ץ הנ רל אה א בה לה םא עוד, אל ל ים. וש מי עולה אן לש כה א מי צי םא אי אן, ל מות כה ם תה יו. אי נה פה ית לש חי דש םאת ני ז יהה הנ ני עמ הה ם, וש הל בה
מו לש תנ שש יי ם של רל ף, טל ת יוסי ל אל חי ה רה דה לש יה ר  של אמ י כנ הי יש ונ ך, (בראשית ל)  שום כה ת. מי יי בנ ת הנ ים אל לי שש הנ לש אוי  רה

הנששבהטיים.

םא ה ל מה ר, לה םאמנ ם ת אי כםל. וש ל הנ ה ענ ה עולל זל ים, וש פי ה יה הודה י יש בי י רנ רי בש ל די כה אי של דנ ר, ונ מנ עון, אה מש י שי בי ע רנ מנ שה
ין, יהמי נש ל בי ן של מנ זש יענ הנ גי הי ן של יוה ם. כי ב שה כי ענ תש ין, הי יהמי נש בי ה מי רה בש ענ תש םא הי ל ל חי רה ן של מנ ל זש א כה לה יהד? אל כו מי רש דנ ך לו לש לנ הה
יך. ע"כ סתרי רי צה קום של מה ים בנ טי בה שש ל הנ ם כה עמקםב עי ר ינ בי חנ תש הי ם, וש ב שה כי ענ תש םא יי ל י של די שות, כש ש רש קי םא בי ל ח, וש רנ בה

תורה

עמקםב ח ינ לנ שש יי ת ונ שנ רה פה

יך. כל רה ל דש כה ך בש רש מה שש ך לי ה לה ול צנ יו יש כה אה לש י מנ ח, (תהלים צא) כי תנ ה פה הודה י יש בי גו'. רנ ים וש כי אה לש עמקםב מנ ח ינ לנ שש יי ונ
ג רי טש קנ הוא מש ע של רה ר הה ייצל מו  ן עי מי דנ זש יהד מי ם, מי עולה א לה ם בה דה אה ה של עה שה י בש רי המ ים, של רי בי חמ הנ רוהו  אמ ה בי סוק זל פה

ע. רה ר הה ה ייצל ץ? זל את רםבי טה ה חנ י זל ץ. מי את רםבי טה ח חנ תנ פל ר (בראשית ד) לנ מנ אל נל מו של יד, כש מי ם תה דה אה לה

ם דה אה ל יום לה ה כה הוא עושל שום של יד, מי מי י תה די גש י נל אתי טה חנ את, (תהלים נא) וש טה א לו חנ רה ד קה וי ם דה גנ ך  כה וש
ם דה אה א לה טוב בה ר הנ ייצל ים, וש מי עולה ם לש דה אה ד הה נולה יום של ם מי דה אה ן הה בל ז מי םא זה ה ל זל ע הנ רה ר הה ייצל בונו, וש י רי ני פש םא לי ט חמ לנ

ר. הי טה הי א לש בה יום של מי

ד חה אל ין וש יהמי ד מי חה ם, אל יהל ני שש ם בי דה אה ג הה וי דנ זש ז מי ים, אה ני ה שה רי שש לש על ן שש הוא בל של ר? כש הי טה הי ם לש דה א אה י בה תנ ומה
יד מי ים תה אי צה מש ם ני הי ים, וש ני מג ש מש מה ים מנ כי אה לש י מנ ני ם שש ה הי לל אי םאל. וש מ שש ע לי רה ר הה ייצל ין, וש יהמי ר טוב לש םאל. ייצל מ שש מי

ם. דה אה ם הה עי

ים גי וש דנ זש ם מי יהל ני םאל. ושש מ שש ל הנ ין ענ יהמי ט הנ שולי וש יו,  נה פה ה לש פל כש ני ע  רה ר הה ייצל ר - אותו  הי טנ הי ם לש דה ן אה א בל בה
יך. כל רה ל דש כה ך בש רש מה שש ך לי ה לה ול צנ יו יש כה אה לש י מנ תוב כי כה הו של ה. זל הוא עושל יו של כה רה ל דש כה ם בש דה אה ת הה מםר אל שש לי

ים, ני מג נות מש חמ ים מנ כי אה לש מו מנ ין עי מי זש רוך הוא הי דוש בה קה הנ עמקםב, של ינ ה בש זל סוק הנ פה ת הנ ר אל אי בה ר מש זה עה לש י אל בי רנ
עו גש פש יי כו ונ רש דנ ך לש לנ עמקםב הה ינ ר וש מנ אל נל מו של אוי, כש רה ים כה מי לי ם שש ים כגלה יוני לש ים על טי בה שש ם בי לי א שה י הוא בה רי המ שום של מי
או ה, ובה ינה כי שש מו  ה עי גה וש דנ זש ז הי נו, אה מל ד מי רנ פש ני י  רי המ ונ ן  בה לה צול מי ני ן של יוה אן, כי כה וש ר.  אי בה תש ני וש ים,  להי י אל כי אמ לש מנ בו 
הו ו, זל שה עי ח לש לנ ים שה כי אה לש ם מנ אותה גו', ומי וש ם  אה ר רה של אמ עמקםב כנ ינ ר  םאמל י ונ ז  אה וש יף אותו,  קי הנ ים לש דושי נות קש חמ מנ

אי. דנ יו ונ ש הה מה ים מנ כי אה לש ים. מנ כי אה לש עמקםב מנ ח ינ לנ שש יי תוב ונ כה של

ל בה . אמ שוהה רש י פי רי ם. המ צי לש חנ יש יו ונ אה ירי יב לי בי ך ה' סה אנ לש ה מנ נל תוב (תהלים לד) חם ר, כה מנ אה ק וש חה צש י יי בי ח רנ תנ פה
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יו אה ירי יב לי בי ך ה' סה אנ לש ה מנ נל תוב חם כה ד, של חה אן אל כה ים, וש בי יו רנ כה אה לש ך, מנ ה לה ול צנ יו יש כה אה לש י מנ תוב כי ד כה חה קום אל מה בש
ר (שמות מנ אל נל מו של ה, כש ינה כי יב - זו שש בי ך ה' סה אנ לש ים. מנ כי אה לש ר מנ אה לו שש ך - אי ה לה ול צנ יו יש כה אה לש י מנ א כי לה ם. אל צי לש חנ יש ונ
ים די דה צש ל הנ כה יפו בש קי הנ יו, לש אה ירי יב לי בי ך ה' סה אנ לש ה מנ נל ן חם כי לה ה. וש נל סש תוך הנ ש מי ת אי בנ לנ יו בש לה ך ה' אי אנ לש א מנ יירה ג) ונ

ם. שה ים לש ני מש דנ זש ם מי ים כגלה דושי נות קש חמ ה מנ מה ם, כנ דה אה תוך הה ה בש ה שורה ינה כי שש הנ של יל אותו, וכש צי הנ י לש די כש

ל צנ ני ה אותו וש יפה קי ה הי ינה כי שש הנ שום של ה, מי ת זל ר אל מנ ז אה ת, אה ך גנ לל יש מל כי אה ל מי צנ ך ני לל מל ד הנ וי דה של ה, כש אי םא רש ב
ם, יהדה ל בש הםלי תש יי תוב? (שמואל-א כא) ונ ה כה יפו] אותו. מנ קי הי [של יפו  קי תש הי ם של ל אותה מו, כה ענ ומי יש  כי אה ם מי הל מי

י. לה ענ עה גי תנ שש הי ה לש ת זל ם אל אתל בי י המ ר (שם) כי מנ אל נל מו של ע, כש גנ תנ שש יי תםב ונ כש יך לי רי יהה צה ל? הה הםלי תש יי ה ונ מה לה

ר לו מנ גו'. אה ים וש לי הולש י בנ אתי ני י קי תוב (תהלים עג) כי כה ה, של לה חי תש ד בנ וי ר דה מנ אה ר של בה ל אותו דה ר ענ זנ א חה לה אל
תוב? ה כה בו, מנ יקו  זי חל הל וש יש  כי ית אה בי לש ס  ננ כש ני של ן  יוה כי ה.  זל ת  אל יך  רי צה ה  תה ן אנ יי דנ עמ יך  יל הוא: חנ רוך  בה דוש  קה הנ

ד. וי יב דה בי ה סש תה רש שה ה וש ינה כי ה שש אה ז בה אה ה. וש לה חה תש הנ ם בנ הל א בה ני קי ים של לי ם הולש אותה ם, כש יהדה ל בש הםלי תש יי ונ

עמבור ה בנ םא שורה אי ל דנ ה - ונ דושה קש ץ הנ רל אה יא הה הי ה, של תה לה חמ ננ ם בש י אי ה כי םא שורה ה ל ינה כי שש הנ ר של םאמנ ם ת אי וש
יפו קי ים הי דושי קש נות הנ חמ מנ ל הנ ן, כה בה ית לה בי עמקםב מי א ינ בה של אן כש כה ן. וש גי הה י לש די ה כש ל שורה בה ה, אמ נה מל ינםק מי ים] לי קי יונש [של

דו. בנ ר לש אנ שש םא ני ל אותו, וש

תוב ה כה מה מו], לה ה עי ינה כי שש הנ וש מו  ד עי ינחנ או  ים בה דושי קש נות הנ חמ מנ ל הנ כה ך [ס"א של ם כה יהה, אי קי זש י חי בי ר רנ מנ אה
יו, ינה עי ה בש נה כה ה סנ ה אותה יהה רואל הה ה וש נה כה סנ מו לש צש יס ענ ני כש הי שום של ה, מי הודה י יש בי ר רנ מנ גו'? אה וש דו  בנ עמקםב לש ר ינ תי וה יי ונ
דו רש פש ני ים של דושי קש נות הנ חמ מנ ם הנ הי לו  ת, אי מל אל ל הה כה ים ומי די סה חמ כםל הנ י מי תי נש טם ר, קה מנ ז אה אה וש נו,  מל מי שו  רש ם פה הי

נו. מל מי

ר כו לומנ לש ה הה לל אי ה, וש יונה לש שות על רש א בי יהה בה הה ו של שה ל עי ה של נל מג ם אותו מש ירו עי אי שש הנ י לש די ר, כש מנ ק אה חה צש י יי בי רנ
כםל י מי תי נש טם תוב קה כה הו של רו. זל זש ך חה ר כה חנ אנ ה, וש עה ה שה אותה רוך הוא בש דוש בה קה ת הנ חנ אל בי שנ ם לש נה מנ יענ זש גי הי ה, של ירה שי
יתו. ל בי כה ה, וש ינה כי ה שש ני חמ נות. מנ חמ י מנ ני שש י לי יתי יי ה הה תה ענ גו', וש וש ך  דל בש ת ענ אל יתה  שי ר עה של ת אמ מל אל ל הה כה ים ומי די סה חמ הנ
ים, קי לה י חמ ני שש ים מי די דה צש ל הנ כה ם מי לי יהה שה הה נות - של חמ י מנ ני שש ה]. לי ים זל להי ה אל ני חמ תוב מנ כה יהה, של ד הה חה ה אל נל חמ [ס"א מנ

דםם. אה ן וש בה לה

תוב י כה רי המ ה, של עה שה ה  אותה יהה בש ו הה שה ל עי ד של ל צנ טון של לש ה שי לה יש לנ ר אותו  אי בה תש י ני רי ר, המ מנ ר אה זה עה לש י אל בי רנ
דו, בנ לש ש  מל של הוא  של עמקםב,  ינ ר  אנ שש ני של דו,  בנ לש עמקםב  ינ ר  תי וה יי ונ ך  כה שום  ומי ר,  סי חה אםרםת  מש י  הי יש א)  (בראשית 
ה זה םא זה רוך הוא ל דוש בה קה ל] הנ ה של ירה מי שש ה הנ ל זל ם כה עי ת [וש ירנ מי שש ב של ל גנ ף ענ אנ ש. וש מל של ן הנ ה מי נה בה לש ה הנ תה סש כנ תש הי של

םא יהכםל לו. י ל א כי ינרש תוב ונ כה םא יהכםל לו, של ה ל ל זל ענ כםל, וש כםל וה נו מי מל מי

ל לה כש ני ה של אה רה גוף וש ל בנ כי תנ סש ק, הי חה צש ת יי ה אל אה רה ה וש םאלה מ ל שש כי תנ סש ם, הי הה רה בש ת אנ ה אל אה רה ה וש ינה ל יהמי כי תנ סש הי
גוף. חוץ לנ הוא מי גוף, של מוך לנ סה ד הנ חה מוד אל ענ כו, בש רי ף יש כנ ע בש גנ יי ז ונ אה ה, וש ד זל צנ ל מי לה כש ני ה וש ד זל צנ מי

תוכו ה בש ינה כי ה שש תה רש שה של ילו. וכש צי הנ י לש די יו כש דה דה ל צש כה יפו בש קי ם, הי צי לש חנ יש יו ונ אה ירי יב לי בי ך ה' סה אנ לש ה מנ נל ן חם כי לה וש
ו. שה עי ח לש לנ ים שה כי אה לש ם מנ אותה ה, ומי מה או עי נות בה חמ יהלות ומנ ה חמ מה יו], כנ לה [ס"א אי

נו. מל תםק מי שש יהה לו לי טוב הה ו? וש שה ל עי ר אל עורי תש ה הוא הי י מנ כי א, וש בה י אנ בי ר רנ מנ ים. אה כי אה לש עמקםב מנ ח ינ לנ שש יי ונ
א בה אנ יל וש , שהואי ענ י יודי יני רי המ יז אותו, ונ גי רש םא הי ם ל עולה א ולש בה בוד אנ כש ש לי ו חושי שה עי י של ני ענ אמ עמקםב, יודי ר ינ מנ א, אה לה אל
ים כי אה לש עמקםב מנ ח ינ לנ שש יי יהד - ונ מו. מי ייס עי פנ תש הי ה לש י רוצל ני יהם, אמ א קנ בה אנ ו של שה כש ל ענ בה נו, אמ מל ד מי י פוחי יני יהם, אי קנ

יו. נה פה לש

ם. חל ר לה סנ חמ ד ונ בי כנ תש מי ד לו מי בל על ה וש לל קש ר, (משלי יב) טוב ני מנ אה ח וש תנ עון פה מש י שי בי ים, רנ כי אה לש עמקםב מנ ח ינ לנ שש יי ונ
ל של צונו  ורש בו  ים לי רי ע מי רה ר הה ייצל ם, וש דה י אה ני בש ג לי רי טש קנ יד מש מי הוא תה שום של ע, מי רה ר הה ל ייצל ר ענ מנ אל ה נל סוק זל פה

נםם. יהי גי ך אותו לנ יו ומושי לה ה עה אל גה תש מי ד של םאשו, ענ ר רו ובש עה שש ל בי סי לש סנ יו, מש רה חמ ך אנ הולי ה, וש וה אמ גנ ם בש דה אה הה

ל צונו אל ורש בו  לי וש יך רוחו  מי נש ל ומנ לה ה כש אל גה תש םא מי ל ע וש רה ר הה ר ייצל חנ אנ ך  םא הולי ל ה - אותו של לל קש ל טוב ני בה אמ
יו, לה ט עה יש שולי אותו אי יו, וש לה לט עה שש םא יהכול לי ל ד, של בל על ך לו לש פי הנ תש ע מי רה ר הה ז אותו ייצל אה רוך הוא, וש דוש בה קה הנ

ל בו. שה מש ה תי תה אנ ר (בראשית ד) וש מנ אל נל מו של כש

ם - חל ר לה סנ הוא חמ רוחו, וש ה בש אל גה תש רו, מי עה שש ל בי סי לש סנ מו, מש צש ד ענ בי כנ הוא מש נו, של רש מנ אה של מו  ד - כש בי כנ תש מי מי
גו'. ם וש יבי רי קש ם מנ ם הי יהל להי ם אל חל גו', (שם) לל יו וש להה ם אל חל ר (ויקרא כא) לל מנ אל נל מו של ה, כש מונה ר אל סנ חמ

יו לה לט עה שש יי ד וש בל ילה לו על הש ך יי ר כה חנ אנ י של די ו כש שה עי יך רוחו לש מי נש הי עמקםב של ה ינ ד לו - זל בל על ה וש לל קש ר טוב ני חי ר אנ בה דה
שום א מי לה ל, אל לה כש נו  מנ יהה זש םא הה ן ל יי דנ עמ גו', ונ ים וש מי אג לש ך  לש וג  חמ תנ שש יי ים וש מי ענ דוך  בש ענ (בראשית כז) ינ יים בו  קנ תש יי וש
הוא ד לו. אותו של בל ילה על הש ד יי בי כנ תש מי ך אותו של ר כה חנ אנ ה, וש לל קש יהד ני יהה מי ה הה ל זל ענ ים. וש יהמי סוף הנ עמקםב לש ירו ינ עלבי הל של

ירוש. תי ן וש גה נו לו רםב דה תש נה אותו של ד לש בל ילה על הש ם יי חל ר לה סנ חמ

יות מומי קש ענ ה וש מה כש ר חה יותי ה, וש לל קש ני ך לו לש פי הנ תש ו הי שה כש ך לו, ענ רי טה צש הי עמקםב של ע ינ יהדנ שום של ה, מי ל זל ה, ענ אי םא רש ב
ל בה ה, אמ י זל ידי םא לי םא יהב ל מו וש צש ת ענ רםג אל ה זו, ינהמ מה כש ו חה שה ענ עי יהה יודי לו הה אי ו. של שה עי ה לש שה עה ה של ל מנ כה ה מי זל ה בה שה עה
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גו'. כו וש לש מנ ן עםז לש תל יי גו' וש ו וש יבה רי תו מש ה (שמואל-א ב) ה' ייחנ נה ה חנ רה מש יו אה לה עה ה, וש מה כש חה ה בש שה כםל עה הנ

יהד ה. מי תה ד עה ר ענ חנ אי י וה תי רש ן גנ בה ם לה עמקםב עי ינ ך  דש בש ר ענ מנ ו כםה אה שה עי י לש ני אדם רון לנ םאמש אמםר כםה ת ם לי ו אםתה צנ יש ונ
ן יר אותה עלבי עמקםב הל י ינ רי המ יו, של בי כו אה רש בי כות של רה ן בש אותה ו בש שה ל עי כי תנ סש םא יי ל י של די ד כש בל על ך לו לש פי הנ תש הי עמקםב לש ח ינ תנ פה

נו. רש מנ אה י של פי סוף, כש לנ

ו שה ל עי יחותו של לי שש ה בי שה ה עה י מל כי י, וש תי רש ן גנ בה ם לה ר עי מנ אה ו וש שה עי ח לש לנ שה עמקםב של ה ינ אה ה רה ה, מה הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ף שי כנ יהה מש הוא הה נו, וש מל ל מי צי נה יי ם של דה יהה אה םא הה ל ם, של עולה בה ך  לנ הה י, קולו  מי רנ אמ ן הה בה א לה לה ה? אל ר זל בה ר] דה מנ אה [של
ם, קוסי עור הנ ן בש ם בל עה לש תוב (יהושע יג) בי כה ם, של עה לש י בי בי עור אמ יהה, ובש עור הה י בש בי אמ ים, ונ מי קוסש דול בנ גה ים וש פי שה כש בי
ה מה כנ עמקםב בש ת ינ ד אל בי אנ ה לש צה רה עמקםב, וש ינ םא יהכםל לש ה ל ל זל ם כה עי ם, וש כגלה ר מי ים יותי מי קוסש ים ובנ פי שש כנ מש ם בנ כה ן חה בה לה וש

י. בי ד אה י אםבי מי רנ תוב (דברים כו) אמ כה הו של ן. זל יי י זנ לי כש

ה צה רה י של ים, ומי מי קוסש הנ ים וש פי שש כנ מש הנ ים וש מי כה חמ דול הנ יהה גש ן הה בה לה ים של עי יו יודש ם הה עולה ל הה א, כה בה י אנ בי ר רנ מנ אה
י ם (במדבר כב) כי עה לש בי תוב בש כה יהה, וש הה נו  מל ם - מי עה לש ע בי יהדנ ה של ל מנ כה וש נו,  מל ל מי צנ ני םא  יו, ל פה שה כש בי ד אותו  בי אנ לש
אשון ר רי בה דה יו. וש פה שה כש ן ומי בה לה ים מי די פוחמ יו  ם הה עולה ל הה כה ר, וש אםר יואה ר תה של אמ ונ ך  בםרה מש ך  רי בה ר תש של ת אמ י אי תי עש יהדנ

י. תי רש ן גנ בה ם לה ר עי מנ ו - אה שה עי עמקםב לש ח ינ לנ שה של

מו. י עי תי רש חנ אנ תש ה הי נה ים שה רי שש ה, על תה ד עה ר ענ חנ אי א וה לה ך, אל םא כה ה - ל נה ש או שה יהה, חםדל ט הה ענ מש ר של םאמנ ם ת אי וש
ד, ים ינחנ רי בש חנ תש ם מי יהל ני שש של כש ין, של י די רי זש י גי ני ם שש מור. אותה חמ י שור ונ י לי הי יש לום - ונ י כש יהדי ה בש לה םא עה ל ר של םאמנ ם ת אי וש

ו. דה מםר ינחש חמ שור ובנ רםש בש חמ םא תנ תוב (דברים כב) ל ן כה כי לה ם, וש עולה ע לה רנ הה א לש לה ים אל רי בש חנ תש םא מי ל

כור ם, (שמות יב) בש יי רנ צש מי רוך הוא בש דוש בה קה ג הנ רנ הה ים של תוני חש ים תנ רי תה ם כש לו הי ה - אי חה פש שי ד וש בל על םאן וש צ
ד ו פוחי שה יהה עי יהד הה ה. מי חה פש שי ד וש בל על םאן וש תוב צ כה של הו  ה. זל חה פש שי כור הנ י, (שם יא) בש בי שש כור הנ ה, (שם) בש מה הי בש

ו. שה עי עמקםב מי ינ יהה לש הה מו של עמקםב כש ינ יהה לו מי ד הה חנ דו, ופנ גש נל א כש יהצה וש

יש ש אותו אי גנ ך. פה רל דל ב בנ יהה אורי הה ד של חה ים אל טי סש ל לי ע ענ מנ ך, שה יהה הולי הה ד של ך. ענ רל דל ך בנ יהה הולי הה יש של אי לש
י ני י, אמ לנ ב אי רי קה י של ל מי כה י, של ננ פה לש ך מי ה לש טי ר לו: סש מנ י. אה לוני יון פש גש לי י מי ני ר לו: אמ מנ ה? אה תה י אנ מי ר לו: מי מנ ר, אה חי אנ
ב רי קה י של ל מי כה א, וש ד בה חה יש אל ר לו: אי מנ יון. אה גש לי אותו הנ יש לש אי ך אותו הה לנ ג אותו. הה הורי ד של חה ש אל חה יא נה בי מי

ת. יא, ומי בי הוא מי ד של חה ש אל חה ך אותו נה יו, נושי לה אי

ר: אוי מנ יש, אה אי ה אותו אותו הה אה רה ד של מו. ענ ייס עי פנ תש אל מו וש ך עי לי אי ה של ר: יהפל מנ ד. אה חנ יון ופה גש ע אותו לי מנ שה
יהה א הה לי מה לש יון: אי גש ר אותו לי מנ דו. אה גש נל רםענ כש כש לי וות וש חמ תנ שש הי יל לש חי תש יון. הי גש לי רםג אותו אותו הנ ו ינהמ שה כש ענ בוי של אמ ונ
ע רנ ך כה ל כה כה יל וש ר: הואי מנ אות. אה גה תש הי יון לש גש לי יל הנ חי תש י. הי די גש נל ה כש ל זל ה כה ול חמ תנ שש יהה מי םא הה רםג, ל המ ש לנ חה יהדו נה לו בש

רםג אותו. הל םא אל י, ל די גש נל לש

י ני רםג בש המ ש לנ חה יא נה בי י מי ני אמ מו, ונ י עי תי רש חנ אנ תש ה הי נה ים שה רי שש ה. על תה ד עה ר ענ חי אנ י וה תי רש ן גנ בה ם לה עמקםב, עי ר ינ מנ ך אה כה
ייס פנ תש הי דו לש גש נל את כש צי יל לה חי תש יו. הי פי עמקםב בש רםג אותו ינ ו ינהמ שה כש ענ יו, של נה פה י יהקום לש ר, אוי מי מנ ו, אה שה ע עי מנ ם. שה דה אה

עימו.

יו, נה פה גםד לש סש לי רםענ וש כש יל לי חי תש יו, הי לה ב אי רנ קה ן של יוה ר לו. כי ייצל אםד ונ עמקםב מש א ינ ירה יי תוב? ונ ה כה ה אותו מנ אה רה ן של יוה כי
םא מו, ל יהה עי הה ך  ל כה א כה לי מה לש ו, אי שה ר עי מנ יו. אה חי ד אה ענ תו  שש ד גי ים ענ מי עה ע פש בנ ה של צה רש אנ חו  תנ שש יי ונ תוב  כה של הו  זל

אות. גה תש הי יל לש חי תש י. הי די גש נל ה כש ול חמ תנ שש יי

תוב (בראשית לא) ן כה בה לה ה. בש לה יש ם לנ עה לש ל בי ים אל להי םא אל יהב ם, (במדבר כב) ונ עה לש בי תוב בש ה כה ה מנ אי םא רש ב
ר? בי דנ ן תש גו'. פל טוב וש עמקםב מי ם ינ ר עי בי דנ ן תש ך פל ר לש מל שה ר לו הי םאמל י ה ונ לה יש לנ לום הנ חמ י בנ מי רנ אמ ן הה בה ל לה ים אל להי םא אל יהב ונ
יל י חי רי המ ב, של רה עמרםך בו קש ים לנ בורי כםחנ גי עמקםב בש י ינ רי חמ ף אנ דנ םא רה ן ל בה א לה לה תםב! אל כש יך לי רי ה צה עה עמקםב רה ינ ה לש עמשל ן תנ פל

י. בי ד אה י אםבי מי רנ תוב אמ כה הו של כםל. זל ת הנ ידו אל מי שש הנ יו ולש פי גו בש רש הה א לש לה נו, אל מל דול מי יו גה נה עמקםב ובה ינ

יהדו? ה בש תה יש ת הה כםלל יש ענ של יהה יודי ן הה יי ננ עמשות. מי י לנ די ל יה אי תוב ילש לש כה ה. וש עמשל ן תנ םא פל ל ר וש בי דנ ן תש תוב פל ן כה כי לה וש
י. לנ ר אי מנ ש אה מל ם אל יכל בי י אמ להי ר אל מנ אל נל מו של א כש לה אל

יך להל י ה' אל ני פש לי תה  רש מנ אה וש יתה  ני עה תוב (דברים כו) וש כה יד, של עי הה הוא לש רוך  בה דוש  קה ה הנ וה צי דות של עי י הה זוהי וש
יו. חי אה ה בש נה עמך, (דברים יט) עה רי ה בש נל עמ םא תנ ר (שמות כ) ל מנ אל נל מו של יתה - כש ני עה גו'. וש י וש בי ד אה י אםבי מי רנ אמ

יהה הוא הה - של כו  רש הוא דנ ך  כה ים, של שי חה את נש רנ קש ם לי ענ פנ ם בש ענ פנ כש ך  לנ םא הה ל וש ם (במדבר כד)  עה לש בי תוב בש כה
יד בי אמ הנ ה לש צה רה של עמקםב, וכש ל ינ ק של סל עי יו בה מה סה קש יו ובי פה שה כש בי יחנ  גי שש הי י, של תי שש חנ תוב (בראשית ל) ני ן כה בה לה ש. בש חי ננ מש

רוך הוא. דוש בה קה בו הנ זה םא עמ ל דו, וש בש אנ ה לש צה לו, רה ים של שופי כי ים ובנ שי חה נש עמקםב בנ ת ינ אל

ה צה י רה בי י סה רי המ ם? של הל י יהכול לה ל. מי אי רה שש יי ם בש סל םא קל ל עמקםב וש ינ ש בש חנ םא ננ י ל נו, כי ן בש ם בל עה לש ר בי מנ אה נו של יש הנ וש
ש חנ םא ננ י ל תוב כי כה הו של ל. זל לי קנ ירו לש אי שש םא הי ל יהדו, של ה בש לה םא עה ל וש לו  ים של מי סה קש ים ובנ שי חה נש ם בנ יהל בי ת אמ ד אל בי אנ לש

ל. אי רה שש יי ם בש סל םא קל ל עמקםב וש ינ בש

הו םא יהכםל. זל ל עמקםב, וש ד ינ גל נל ן כש בה ה לה שה ים עה תוני חש תנ ים הנ רי תה כש ת הנ רנ אה הל ים מי מי סה ים וקש פי שה י כש יני ת מי רל ל עמשל כה ובש
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ע לו, רנ הה יהדו לש ה בש לה םא עה ל דו וש גש נל ן כש בה ה לה שה ם עה כגלה ים. של ני ת מם רל י עמשל תי כגרש שש ת מנ ף אל לי חמ תנ תוב (בראשית לא) ונ כה של
גום רש תנ ים? כש ני ה מם ה זל י. מנ די מה ע עי רנ הה ים לש להי אל נו  תה םא נש ל ים וש ני ת מם רל י עמשל תי כגרש שש ת מנ ף אל לי חל הל תוב (שם) וש כה של
ם ים הי יני ה מי רה עמשה עו. ונ מה שש מנ ים כש יני ים - מי ם. מוני יהל רי חמ ים אנ ני ם זם ר הי של ם אמ ירי עי שש תוב (ויקרא יז) לנ כה ים, וש יני מי

דו. גש נל ה כש שה ם עה כגלה ים, וש תוני חש תנ ים הנ רי תה כש ים בנ מי סה ים וקש פי שה ל כש של

ל אוב שםאי ר וש בל ר חה חםבי ף וש שי כנ ומש ש  חי ננ ן ומש עוני ים מש מי סה ם קש תוב (דברים יח) קםסי כה ם, של ים הי יני ה מי רה עמשה
ה. רה ם עמשה י הי רי ים. המ תי מי ל הנ ש אל דםרי י וש ני עם דש יי וש

ד גל נל ה כש שה ם עה סל קל ם, בש עה לש א בי בה של ים, וכש ת עולי חנ ה אנ גה רש דנ ים, ובש יני י מי ני ם שש ם הי סל קל וש ש  חנ י, ננ י יוסי בי ר רנ מנ אה
הו ם. זל יהדה ה בש לה םא עה ה ל זל ה וה ש. זל חנ ננ ן בש בה א לה עמקםב בה ד ינ גל נל ם. וכש יהדה ים בש מי סה תוב (במדבר כב) וקש כה נו של יש הנ ל, וש אי רה שש יי
ם סל םא קל ל ן. וש בה י לה ימי ה בי לה חי תש עמקםב - בנ ינ ש בש חנ םא ננ י ל ל. כי אי רה שש יי ם בש סל םא קל ל עמקםב וש ינ ש בש חנ םא ננ י ל תוב (שם כג) כי כה של

ם. עה לש י בי ימי ך בי ר כה חנ ל - אנ אי רה שש יי בש

ת רנ אה הל מי נו  לה של ים  רי תה כש בנ של ים  פי שה כש הנ וש ים  מי סה קש הנ ל  כה של ם,  הל לה יהכול  י  מי ה  אי רש םא  ב ק,  לה בה לש ם  עה לש בי ר  מנ אה
ך לל ת מל רוענ מו ותש יו עי להה תוב ה' אל כה ם, של הל ר בה שי קנ תש הוא הי י] וש רי המ ים, [של רי טש ענ תש ה] מי טה ה [ומנ לה עש מנ לש כות של לש מנ הנ

בו.

םא רוך הוא ל דוש בה קה י הנ רי המ ל, של לה ה כש לה עש מנ לש ה של שה דג קש ם בנ עה לש ענ בי יהה יודי הה ה של ילה לי חה ס וש ה, חנ הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ם יתל יי הש ם וי תל שש די קנ תש הי ר (ויקרא יא) וש מנ אה ים, וש דושי קש יו הנ נה א בה לה בודו אל כש ש בי מי תנ שש יי ר של חי שון אנ לה ם וש ענ ה בש צה רנ תש הי
דוש ם קה י ענ תוב (דברים יד) כי כה ים, של דושי ם קש ל הי אי רה שש ה. יי שה דג קש בנ שו  מש תנ שש יי ים  דושי ם קש הי י של ים. מי דםשי קש

ר. חי ם אנ םא ענ ל דוש וש ה קה תה ה. אנ תה אנ

חוץ ב מי ד יישי דה א הוא בה מי תוב (ויקרא יג) טה יו. כה לה א עה מי טה הי ם לש הל ת לה נל מל דנ זש ה מי אה מש ים, טג אי מי ם טש הי י של מי
כםל א, הנ רה קש א יי מי טה א לש מי הוא טה י של א. מי רה קש א יי מי א טה מי טה תוב (שם) וש כה א, של א קורי מי טה א לש מי טה בו, וש ה מושה נל חמ מנ לנ

ינו. ר מי חנ ך אנ הולי

לו? ח הוא של בנ יו, או של פה שה כש ן ובי בה לה א בש מה טש ני ר של דוש, לומנ יהה קה הה עמקםב, של ינ ה הוא לש אל ק, נה חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ו שה י עי נםכי תוב (בראשית כז) אה י כה רי המ ך, של לש ענ  יי סנ י מש ני ה - אמ הודה י יש בי ר רנ מנ אה ב של ל גנ ף ענ י, אנ י יוסי בי רנ ר לו  מנ אה
י י מי נםכי ר אה אומי ם, וש ענ ק טנ י, פוסי נםכי א אה לה ה? אל אה מש ם טג שי מו בש יף שש לי חמ הנ עמקםב לש ינ יק כש די צנ ה הוא לש י יהפל כי ך. וש כםרל בש

. שוהה רש י פי רי המ ך, ונ כםרל ו בש שה ל עי בה י, אמ ני אמ של

ה מה יש קנ תש הי א של בה י אנ ני כנ רש בי ה של כה רה ה בש אותה ך לש צונש ורש ך  בש ים לי שי ל תה ר, אנ מםר. לומנ חמ י לו שור ונ הי יש אן. ונ ף כה אנ
ך רנ ו. הוא בי שה עי י לש ני אדם עמקםב לנ ך ינ דש בש ך ענ שום כה ך - מי מל י אי ני ך בש וו לש חמ תנ שש יי יך וש חל אנ יר לש בי ה גש וי י הל ך אותי רנ י. הוא בי בי
ד, בל על םאן וש מור צ חמ י שור ונ י לי הי יש א ונ לה ם, אל י אותה תי רש צנ םא אה ל י, של יים בי קנ תש םא הי י ל רי - המ ירוש  תי ן וש גה רםב דה י בש אותי
ן בה ם לה י עי רי המ שום של י, מי יים בי קנ תש םא הי י ל רי ץ - המ רל אה י הה ני מנ שש ם ומי יי מנ שה ל הנ טנ י מי ך אותי רנ ה. הוא בי דל שה םאן בנ ה צ רועי
ן ל אותה עמקםב ענ ינ ל בש כי תנ סש םא יי ל י של די ה כש ל זל כה ץ. וש רל אה י הה ני מנ שש ן מי כי ל של ד, כה חה ת אל יי י בנ יהה לי םא הה ל ר, של גי י, כש תי רש גנ

מו. ג עי רי טש יקנ כות וי רה בש

י ני שש ב בי יושי הוש  שום של ם, מי לי ר שה בל ים, גל לי ב אםהה ם יםשי תה יש  עמקםב (שם כה) אי ינ תוב בש ר, כה מנ א אה בה י אנ בי רנ
י בי ר רנ מנ אה ה של ל מנ ל ענ בה יו. אמ פה שה כש א בי מה טש ני ר של מנ םא אה הוא ל ה. וש ד זל צנ ה ולש ד זל צנ ים לש לי שש הי ים, וש יוני לש ים על ני כה שש מי
ה ן מנ בה י לה עמשי ים מנ עי ם יודש עולה ל הה כה רוך הוא, של דוש בה קה ה לו הנ שה עה ת של מל אל ל טוב ול ם ענ לי בו שה לי שום של ה, מי הודה יש
י ני אמ י [ס"א ונ ד אותי בי אנ ה לש צה רה רוגו, וש טש קי מו] מי י עי יתי יי הה ים של ני שה ים הנ רי שש ל על נו, כה מל ל [ס"א מי צי נה הי י יהכול לש ם ומי הי
ו שה ל בו עי כי תנ סש םא יי ל י של די יהה כש כםל הה הנ נו. וש מל י מי ני ילנ צי רוך הוא הי דוש בה קה הנ ה] וש נה ים שה רי שש מו על י עי יתי שי עה י וש תי בש יהשנ
תוב כה גו', וש י ה' וש כי רש ים דנ רי שה י יש תוב (הושע יד) כי ה כה ל זל ענ ה. וש ינה מםר לו טי שש םא יי ל כות וש רה ן בש מו בו אותה יש קנ תש הי של

יך. להל ם ה' אל ילה עי הש ים תי מי (דברים יח) תה

מו. יש עי אות אי ע מי בנ רש אנ ך וש אתש רה קש ך לי ם הםלי גנ ו וש שה ל עי יך אל חי ל אה אנו אל אמםר בה עמקםב לי ל ינ ים אל כי אה לש מנ בו הנ יהשג ונ

יך. חי ל אה אנו אל א בה לה עמקםב? אל ינ יו לש ים הה רי חי ים אמ חי י אנ כי ו? וש שה הוא עי נו של עש םא יהדנ יך, ל חי ל אה אנו אל ר בה מנ אה ן של יוה כי
ך הםלי ם  גנ וש רו.  קה עי מי מו  כש ע  שה רה הה ו  שה עי א  לה אל ך,  כה םא  ל  - ה  ינה קי תש ך  רל דל בש ך  הולי וש ה  שובה תש בי ר  זנ חה ר של םאמנ ם ת אי וש

מו. יש עי אות אי ע מי בנ רש א אנ לה םא, אל דו - ל בנ ך לש הוא הולי ר של םאמנ ם ת אי ך. וש אתש רה קש לי

ים יקי די צנ לות הנ פי תש ה בי צל רג יד מש מי הוא תה רוך  בה דוש  קה הנ שום של לו, מי רו  מש ם] אה א הי לה ה? [אל מה לה ך  ל כה כה וש
ל ל כה מו, נוטי פו"ן שש לש דנ נש ל, סנ אי רה שש לות יי פי ל תש ה ענ נל מג מש ך הנ אה לש מנ אותו הנ נו של רש מנ אה מו של ם, כש יהל לותי פי תש ר בי טי ענ תש ומי
רוך הוא דוש בה קה הנ ים של יקי די צנ לות הנ פי ן תש כי ל של כה , וש רוהה אמ ים ובי מי עולה י הה חנ ה לש רה ם עמטה הל ה מי עושל לות וש פי ן תש אותה
יו ים הה דושי נות קש חמ ר, מנ םאמנ ם ת אי רוך-הוא. וש דוש-בה קה לות לנ פי ן תש אותה ר בש טי ענ תש הי ה לש רה עמשות עמטה ננ ן, וש הל ה בה צל רנ תש מי
ם יהל שותי קה ם ובנ יהל לותי פי ל תש א ענ לה ם, אל יהל כגיותי ל זש ים ענ כי םא סומש ים ל יקי די א צנ לה ד? אל חנ ה פה מה ז לה מו, אה ים עי אי בה

לשריבונהם.

ה, לה פי ה תש אותה ר בש טי ענ תש רוך הוא ומי בה דוש  קה י הנ ני פש ה לי ים עולה בי ת רנ לנ פי עון, תש מש י שי בי ר רנ מנ אה ה של אי םא ורש וב
ת חנ ננ ה, ומג רה ית עמטה עמשי ים, ננ ני וה ה גש מה כנ ת מי לל לל כש ני שום של ים, ומי די דה ה צש מה כנ ת מי לל לל כש ני ים וש בי ים רנ ני וה גש ה בי עולה שום של מי
ינהה יד אי ת יהחי לנ פי ן תש ל כי ענ ד, וש חה ן אל ול גה א בש לה ה אל ינה אי ה וש לולה ה כש ינה יד אי יהחי ת הנ לנ פי ים. ותש מי עולה י הה יק חנ די םאש צנ ל ר ענ
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ה ק לה תוקי שש תו הי לה פי ך תש ל כה ענ לול, וש יהה כה עמקםב הה ה, ינ אי םא ורש ים. וב בי ת רנ לנ פי תש ה] כי לה פי תש א בי לה ל [אל בי קנ תש הי ת לש נל קל תג מש
ר לו. ייצל אםד ונ עמקםב מש א ינ ירה יי תוב? ונ ה כה רוך הוא. מנ דוש בה קה הנ

ם יהל רי שש ה. אנ עה רה פול בש יי בו  ה לי של קש יד ומנ מי ד תה חי פנ ם מש דה י אה רי שש ר, (משלי כח) אנ מנ אה וש ח  תנ ה פה הודה יש י  בי רנ
י ל מי כה ם, של י עולה יי חנ לש ה  כות בה זש י לי די ת כש מל ת אל ם תורנ הל ן לה תנ נה וש ם  הל ה בה צה רנ תש הוא הי רוך  בה דוש  קה הנ ל של אי רה שש יי
תוב כה א, של בה הנ ם  עולה י הה יי חנ לש יסו  ני כש ומנ ים  יוני לש על ים  יי חנ יו  לה עה ך  הוא מושי רוך  בה דוש  קה ה, הנ תורה בנ ל  די תנ שש מי של
ים יי חנ ה, וש זל ם הנ עולה ים בה יי ים. חנ יכו יהמי רי אמ ה תנ זל ר הנ בה דה תוב (שם לב) ובנ כה יך, וש ך יהמל אםרל יך וש יל יא חנ י הי (דברים ל) כי

א. בה ם הנ עולה בה

הוא ש, וש חה הוא נה שום [של ע, מי רה ר הה י ייצל די ל יש תו ענ יתה ין מי ה, אי תורה ל בנ די תנ שש מי י של ל מי ר, כה מנ ר אה זה עה לש י אל בי רנ
יא הי וש י ה'.  ל פי ר ענ לומנ יהו. כש יקות פי שי נש י מי ני קי שה תוב (שיר א) יי כה ה, של יקה שי נש ם בי תה יתה א מי לה ת, אל ול מה הנ ך  אנ לש מנ
נו, מל ה מי פה רש םא הי ל ים וש יי חנ ץ הנ עי ק בש זי חנ תש הי ה] של תורה ל בנ די תנ שש מי אותו של ר, וש קה עי ש בש פל נל ל הנ קות של בי יא דש הי ה של יקה שי נש הנ
או צש מה רות של בה קש ית הנ בי יההו בש לי מו אי הור, כש א הוא טה לה ם [אל א גופה מה טש םא ני ה ל תורה ים בנ לי דש תנ שש מי ים של יקי די ן צנ כי לה וש
יום ינו, בנ ני שה מו של ם, כש תה יתה מי ים בש אי מי םא טש ים ל יקי די ם, צנ הל ר לה מנ ר? אה ן הוא מנ םא כםהי ל לו אותו, וש אמ שה ן וש נה בה אותו רנ

ה. אה מש ם רוחנ טג יהל לי ה עמ תה רש םא שה ל קו בו] של סש ענ תש הי ר של לומנ ה. כש נה הג ה כש לה טש י בה בי ת רנ מי של

גו', ך וש מה י עי נםכי ה אה ני הי תוב וש י כה רי המ עוד, של יו? וש לה לט עה שש םא יהכול לי י ל רי המ ד, של חנ ה פה מה ים, לה יי חנ ץ הנ יהה עי עמקםב הה ינ
יהה ה הה מה מו, לה עי יו  ים הה דושי נות קש חמ ם מנ ים, אי להי י אל כי אמ לש מנ עו בו  גש פש יי תוב ונ י כה רי המ עוד, של ד? וש יהה פוחי ה הה מה לה

ד?. פוחי

ינו אי ב של שנ חה שום של רוך הוא, מי דוש בה קה ל הנ ס של ל ני מםך ענ סש ה לי יהה רוצל םא הה עמקםב ל ינ ה, וש אל יהה נה כםל הה א הנ לה אל
ל די תנ שש םא הי ל אוי וש רה מו כה אי יו וש בי ת אה ד אל בנ םא עה ל שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ס, מה ה לו ני עמשל רוך הוא ינ דוש בה קה הנ אי של דנ כש
י ני פש ל לי לי פנ תש הי יד ולש מי חםד תה פש ם לי דה אה יך לה רי ה צה ל זל ם כה עי ר. וש אי בה תש כםל ני הנ ב של ל גנ ף ענ אנ יות, וש חה י אמ תי א שש שה נה ה וש תורה בנ
הוא], רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש לי יד מי מי חםד תה פש לי יד [וש מי ד תה חי פנ ם מש דה י אה רי שש תוב אנ כה ה, של לה פי תש הוא בי רוך  בה דוש  קה הנ

ונהמריי פירששוהה.

י מי עולש ם ולש עולה ים, ולש מוכי ים וסש די ם עומש יהל לי ם עמ עולה י הה ני ל בש כה ם, וש ידו עולה עלמי בות הל אה ת הה לנ פי ה, תש אי םא רש ב
עמקםב ל ינ יום של קי ה, וש טה ה ומנ לה עש ל מנ יום של יא קי בות הי אה כות הה זש שום של בות, מי אה כות הה ת זש חנ כנ שש םא ני ים ל מי עולה
ס חה עמקםב וש מות ינ ת דש ה אל רוך הוא רואל דוש בה קה עמקםב, הנ י ינ ני בש ה לי רה צה ה של עה שה ן בש כי לה ם. וש כגלה ר מי ם יותי לי יום שה הוא קי
הוא שום של א"ו? מי וה ה בש מה א"ו, לה וה י ינעמקוב. ינעמקו"ב בש יתי רי ת בש י אל תי רש כנ זה ר (ויקרא כו) וש מנ אל נל מו של ם, כש עולה ל הה ענ

ש. מה עמקםב מנ ל ינ מות של דש

ר מנ אל י נל רי המ ונ ת),  רל אל פש ה (תי ירה אי מש יהה הנ רש לנ קש פנ סש אנ ל בש כי תנ סש מי י של מי עמקםב, כש ינ ת  ה אל רואל י של ל מי ה, כה אי םא רש ב
ה רואל לומו וש חמ ל בנ כי תנ סש מי י של ל מי כה י, של תי עש מנ י שה ני א, אמ יסה י יי בי ר רנ מנ אשון. אה רי ם הה דה ל אה יו של פש יה עמקםב כש ל ינ יו של פש יה של

ים. יי ים לו חנ פי תוסש יו, מי בושה לש מנ ף בש עגטה עמקםב מש ת ינ אל

ם דה אה ה של זל ט לש רה ל, פש לה ים כש יי חנ לו  יו  םא הה יהה, ל םא הה ל ד של ך, ענ לל מל ד הנ וי דה ר של מנ אל י נל רי ר, המ מנ עון אה מש י שי בי רנ
ם דה ל אה יום של קי יו, וש ה הה נה ים שה עי בש שי ך  לל מל ד הנ וי ל דה של יומו  יהה קי הה ך  כה וש לו,  של ה מי נה ים שה עי בש שי ן לו  תנ נה אשון  רי הה

ך. לל מל ד הנ וי דה אשון וש רי ם הה דה אשונות אה ים רי ני ף שה לל ה אל לל אי או בש צש מש ים. ני עי בש ר שי סי ה חה נה ף שה לל אשון אל רי הה

ד וי ה דה ך - זל מש ל מי אנ ים שה יי ד. חנ על ם וה ים עולה ך יהמי ה לו אםרל תה תנ ך נה מש ל מי אנ ים שה יי ר, (תהלים כא) חנ מנ אה ח וש תנ פה
ין לו אי ה של אי ל בו ורש כי תנ סש הי ך, וש לל מל ד הנ וי ת דה מנ שש יל בו ני טי ן, הי דל ן עי רוך הוא גנ דוש בה קה א הנ רה בה של י כש רי המ ך. של לל מל הנ
ם דה אה יומו. ומי אי קי דנ י ונ רי ר, המ מנ אשון, אה רי ם הה דה א אה רה בש ני ן של יוה יום. כי ל הנ יו כה נה פה ד לש עומי לום וש כש לו  של ים מי יי חנ

ם. עולה ך בה לל מל ד הנ וי יים דה קנ תש הי נים של ים שה עי בש יו שי אשון הה רי הה

ק לו חה צש ף. יי יוסי עמקםב וש ינ ך  כה יר לו, וש אי שש ם הי הה רה בש ד. אנ חה אל ד וש חה ל אל ם כה יהל יי חנ מי לו  ירו  אי שש בות הי אה עוד הה
דו. צי א מי ך בה לל מל ד הנ וי דה שום של לום, מי יר לו כש אי שש הי

ה אה מי יים  קנ תש הי וש ים,  ני שה ים  מוני ושש ה  אה מי יים  קנ תש הי לש לו  יהה  הה ים, של ני שה ש  מי חה לו  יר  אי שש הי ם  הה רה בש אנ אי  דנ ונ
ה אה א מי לה יים אל קנ תש םא הי ל ם, וש הה רה בש י אנ ימי ם כי עולה יים בה קנ תש הי יהה לו לש עמקםב הה ש. ינ מי ים חה רי סי ים, חמ ני ש שה מי חה ין וש עי בש שי וש
ים לשי ם שש יהל יי חנ מי לו  ירו  אי שש נמקםב הי ינ וש ם  הה רה בש אנ א של צה מש ני ה.  מונל ושש ים  רי שש על ים  רי סי ים. חמ ני ע שה בנ של וש ים  עי בה רש אנ וש
עמקםב, י ינ ימי ים כי ני ע שה בנ של ים וש עי בה רש אנ ה וש אה יים מי קנ תש הי יהה לו לש ים, הה ני ר שה של על ה וש אה יים מי קנ תש הי ף של ים. יוסי ני לש שה שה וש
יים קנ תש ם הי הל ם, ובה הל יים בה קנ תש הי ך לש לל מל ד הנ וי דה ירו לש אי שש הי ים של ני ים שה עי בש י שי רי ים. המ ני ע שה בנ של ים וש לשי ם שש הל ר מי סי חה וש

בות. אה ירו לו הה אי שש הי ים של ני שה ם הנ ל אותה כה ד בש וי דה

י ך, ומי חםשל ד הנ צנ א מי ד בה וי דה ך, וש הוא חםשל שום של ה? מי לל אי לום כש יר לו כש אי שש םא הי ק ל חה צש ה יי מה ר, לה םאמנ ם ת אי וש
ם אור, הל יהה לה הה ה של לל ל אי בה ל. אמ לה ים כש יי ד חנ וי דה יו לש םא הה ן ל כי לה ים, וש יי ין לו חנ אי ל וש לה ין לו אור כש אי ך  חםשל הוא בש של
ה ל זל ענ ל, וש לה ים כש יי ין לו חנ ך אי חםשל ד הנ צנ י מי רי המ ים, של יי יות לו חנ הש לי יר וש אי הה ך לש רי טה צש ם הי הל ך, ומי לל מל ד הנ וי דה ירו לש אי הי

בון. שש חל ק בש חה צש א יי בה

הו זל יק, וש די א צנ רה קש ני שום של ם, מי מו כגלה דו כש בנ לש ף בי אי יוסי דנ א ונ לה ם? אל כגלה ר מי ף יותי ה יוסי מה ר, לה םאמנ ם ת אי וש
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ן תי יי תוב (בראשית א) ונ כה ים, של יי ם חנ כגלה ר מי יותי ך  לל מל ד הנ וי דה יר לש אי שש ה הי ן זל כי לה ם, וש כגלה ר מי ה יותי נה בה לש יר לנ אי מי של
ץ. רל אה ל הה יר ענ אי הה ם לש יי מנ שה יענ הנ קי רש ים בי להי ם אל אםתה

יא הוצי םא לש ל יו וש רה חמ יו אנ נה בה לש כותו  יר זש עמבי הנ ה לש צה רה שום של ו מי שה עי יו מי לה ה עה נה גי הי תו  לה פי עמקםב, תש ה, ינ אי םא רש ב
ה. לה לה גש ילו בי צי הנ כותו לש ל זש ך ענ מנ םא סה ל רוך-הוא וש דוש-בה קה תו לנ לה פי ל תש לי פנ תש ה הי ל זל ענ ו, וש שה ל עי צל ו אי שה כש ה ענ אותה

תוב, ה כה ה מנ אי םא רש ה. ב יטה לי פש ר לי אה שש ני ה הנ נל חמ מנ יהה הנ הה הו וש כה הי ת וש חנ אנ ה הה נל חמ מנ ל הנ ו אל שה ם יהבוא עי ר אי םאמל י ונ
ר, מנ אה שום של נות? מי חמ י מנ ני שש ה לי מה נות. לה חמ י מנ ני שש ים לי לי מנ גש הנ ר וש קה בה ת הנ אל םאן וש צ ת הנ אל תו וש ר אי של ם אמ עה ת הה ץ אל ינחנ ונ

ה. יטה לי פש ר לי אה שש ני ה הנ נל חמ מנ יהה הנ הה הו וש כה הי ת וש חנ אנ ה הה נל חמ מנ ל הנ ו אל שה ם יהבוא עי אי

ה לל אי לש ה  ירה מי שש י  רי המ של י  תי עש יהדנ עמקםב,  ינ ר  מנ אה ל.  חי רה ל  אםהל ומי ה  אה לי ל  אםהל מי ה  זה זה םא  ל ה  ינה כי שש של ה  אי רש םא  ב
ת רםג אל ו - ינהמ שה רםג עי ם ינהמ ר, אי מנ ה. אה נה אשם ן רי יהל די לש ת ינ אל חות וש פה שש ת הנ ם אל יהשל ה? ונ שה ה עה רוך הוא. מל דוש בה קה הנ מי
ן יוה ה. כי יטה לי פש ר לי אה שש ני ה הנ נל חמ מנ יהה הנ הה ה - וש ל זל ענ ם, וש הל מה ה עי ינה כי שש שום של ם, מי הל ד מי י פוחי יני ה אי לל ל אי בה ה, אמ לל אי
ק ה' חה צש י יי בי י אה אלהי ם וי הה רה בש י אנ בי י אה להי עמקםב אל ר ינ םאמל י תוב? ונ ה כה ם, מנ יהל לי עמ תו  לה פי ן תש קי ה, תי ת זל ה אל שה עה של

ך. מה ה עי יבה יטי אי ך וש תש דש מולנ ך ולש צש רש אנ י שוב לש לנ ר אי אםמי הה

רוהו אמ ה בי סוק זל יחו. פה שי פםך  שש י ה' יי ני פש לי וש עמטםף  ינ י  י כי ני עה ה לש לה פי ר, (תהלים קב) תש מנ אה ח וש תנ י פה י יוסי בי רנ
ך יהה הולי הה של ל בו כש כי תנ סש הי י, וש ני עה י הל רי בש די ה בש אה רה ל וש כי תנ סש הי של ה כש ת זל ר אל מנ ך אה לל מל ד הנ וי א דה לה קומות. אל ה מש מה כנ בש
ה לה פי תש זו הנ רוך הוא, וש דוש בה קה י הנ ני פש י לי ני עה ש הל קי בנ מש ה של לה פי י תש י - זוהי ני עה ה לש לה פי ה. תש ר זל מנ יו אה מי י חה ני פש לי חנ מי ובורי

ם. עולה לות הה פי ל תש ת כה ה אל ימה די קש מנ של

א זו לה ה? אל זל ה לה ין זל ה בי ים. מנ להי אל הה יש  ה אי מםשל ה לש לה פי ם (שם צ) תש תוב שה כה י, וש ני עה ה לש לה פי אן תש תוב כה כה
ים, להי אל יש הה ה אי מםשל ה לש לה פי ין תש זו ובי י הנ ני עה ה לש לה פי תש ין הנ יד בי רי פש הנ ין לש אי םאש, וש ל ר ה של לה פי זו תש ל יהד, וש ה של לה פי תש

ת. חנ אנ קולות כש ן שש יהל תי ושש

י תוב (שם כב) כי כה שום של ם, מי עולה לות הה פי ל תש כה רוך הוא מי דוש בה קה י הנ ני פש ה לי ימה די קש י מנ ני עה ת הל לנ פי ה תש ל זל ענ וש
ין לו אי י של מי יו כש נש עה בוק בש י דה ני עה הל ל יהד, של ה של לה פי י זו תש ני עה ה לש לה פי ה, תש אי םא רש גו'. ב י וש ני נות עה ץ על קנ םא שי ל ה וש זה םא בה ל

לום. מו כש צש ענ מי

ה, נה מל ש מי מל של ה הנ סה כנ תש ה ומי נה בה לש ה הנ סה כנ תש מי של עמטםף - כש י ינ ד, כי וי ה דה י - זל ני עה ה, לש ה מםשל ה - זל לה פי ר, תש חי ר אנ בה דה
ש. מל של ם הנ ר עי בי חנ תש הי י לש די יחו - כש פםך שי שש י ה' יי ני פש לי וש

רוך הוא דוש בה קה י הנ ני פש ת לי דל עומל ה של לה פי יא תש י הי ני עה ת הל לנ פי ה, ותש לה פי ם תש דה י אה ני ל בש ל כה ה של לה פי תש ה, הנ אי םא רש ב
י י כי תי עש מנ שה י וש לנ ק אי ענ צש י יי יהה כי הה תוב (שמות כב) וש כה הו של יו. זל נה פה ל לש בי קנ תש הי ת לש סל נל כש ני ים וש חי תה ים ופש רי עה ת שש רל שובל וש

רוך הוא. דוש בה קה ין הנ ל די ם ענ עי רנ תש מי י של מי יחו - כש פםך שי שש י ה' יי ני פש לי תו. וש עמקה ע צנ מנ שש מםענ אל תוב שה כה י, וש ני נון אה חנ

שום רוך הוא. מי דוש בה קה י הנ ני פש ר לי טי ענ תש הי ל לש אי רה שש ת יי סל נל כש ה לי וה דש ים חל יקי די צנ לות הנ פי ר, תש זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ה עה שה ים בש יקי די צנ לות הנ פי תש ב לי אי הוא תה רוך  בה דוש  קה ן הנ כי לה הוא, וש רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש ר לי יא יותי ה הי יבה בי ה חמ זל

ם. בונה ת רי צות אל רנ ים לש עי יודש שום של ם, מי הל יך לה רי צה של

ר של ר קל שנ קש ני ר וש טי ענ תש גו'. הי י שוב וש לנ ר אי אםמי ק ה' הה חה צש י יי בי י אה אלהי ם וי הה רה בש י אנ בי י אה להי עמקםב? אל ינ תוב בש ה כה מנ
ר בה דה ה הנ לה אן תה י - כה לנ ר אי אםמי םאל. הה מ שש ק לי חה צש י יי בי י אה אלהי ין, וי יהמי ם לש הה רה בש י אנ בי י אה להי אוי. אל רה ד כה חה ר אל של קל בש

ך. מה ה עי יבה יטי אי ך וש תש דש מולנ ך ולש צש רש אנ ם. שוב לש יהל יני קומו בי מש ר לי טי ענ תש הי לש

י, מי יב עי יטי הי י לש תה לי חש טנ בש ה הי תה עמקםב, אנ ר ינ מנ א, אה לה ה? אל ם זל ה עי יך זל רי יהה צה ה הה מה ים. לה די סה חמ כםל הנ תי מי נש טם קה
ל כה ים ומי די סה חמ כםל הנ י מי תי נש טם י קה רי המ כות, של י זש ין בי י אי ני י אמ רי אי, המ ננ ל תש ם ענ ם הי כגלה יך  עמשל ל מנ כה י של תי עש י יהדנ ני אמ ונ
הוא ך  לש לה גש א בי לה יהה, אל י הה כותי יל זש בי שש םא בי יום, ל ד הנ י ענ לי יתה  שי עה ה של ל מנ כה ך. וש דל בש ת ענ אל יתה  שי ר עה של ת אמ מל אל הה
י ידי חי יש ו,  שה י עי ני פש לי מי ך  י הולי יתי יי הה ה, של לה חי תש י בנ תי רש בנ עה של י כש רי המ יו, של הה ך  לש לה גש ת בי מל אל טוב ול אותו  וש י.  לי יתה  שי עה של
י ני ם שש נות, הי חמ י מנ ני שש בי ר אותו  ו עובי שה כש י ענ ני י אמ רי המ ת, ונ מל אל י טוב ול מי עי יתה  שי ה עה תה אנ ר, וש הה נה ת אותו  י אל תי רש בנ עה

ק. לי חי נות של חמ מנ הנ

יך רי צה ם של עולה י הה ני ל בש כה אות לש רש הנ יך לו, לש רי צה ה של ש מנ קי א בי בה הנ אן ולש כה בונו. מי ל רי ח של בנ של דור הנ אן סי ד כה ענ
יו חה בה ר שש די ה סי לה חי תש עמקםב - בנ ה ינ שה עה ך  כה יו. של שותה קה ש בנ קי בנ ר יש חנ אנ ה, וש לה חי תש דונו בנ ל אמ ח של בנ ר של די סנ ם לש דה אה לו לה

ה. ך לה רי טה צש הי תו של שה קה ר בנ מנ ח, אה בנ של ר הנ די סי ר של חנ אנ ל קונו, וש של

י אן, מי כה ים. מי ני ל בה ם ענ י אי ני כנ הי ן יהבוא וש י אםתו פל נםכי א אה י יהרי ו כי שה ינד עי י מי חי ינד אה א מי י נה ני ילי צי תוב: הנ כה הו של זל
י. חי ינד אה ן - מי בה לה י מי ני תנ לש צנ י הי רי המ ר של םאמנ ם ת אי א. וש י נה ני ילי צי אוי. הנ רה יו כה רה בה דש ש  רי פה לש יך  רי צה תו של לה פי ל תש לי פנ תש מי של
אוי. רה ר כה בה דה הנ ש  רי פה יל לש בי שש ם? בי ענ טנ ה הנ ו. מה שה ינד עי ים - מי חי ים אנ אי רה קש ם ני תה ים סש רי חי ים אמ רובי ר קש םאמנ ם ת אי וש
אוי, רה שו כה רש פה ה ולש לה עש מנ ר לש בה ע דה דנ וה הי י לש די י. כש ני כנ הי ן יהבוא וש י אםתו פל נםכי א אה י יהרי ך? כי רי טה צש ה אל מה י לה ני ר, אמ םאמנ ם ת אי וש

ר. בה דה יר הנ תי םא ינסש ל וש

ר (נחמיה מנ אל נל מו של ה? כש תה אנ ה וש ה זל יב, מנ יטי ב אי יטי תה הי רש מנ ה אה תה אנ גו'. וש ך וש מה יב עי יטי ב אי יטי תה הי רש מנ ה אה תה אנ וש
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. תה רש מנ ה אה תה אנ אן וש ף כה ם. אנ ת כגלה ילה אל חנ ה מש תה אנ ט) וש

י - בי יון לי גש הל שו. וש רש פה תש הי ים של רי בה לו דש י, אי י פי רי מש צון אי רה יו לש הש ר, (תהלים יט) יי מנ ך אה לל מל ד הנ וי ה, דה אי םא רש ב
ש. רי פה תש הי םא יהכול לש ל ב, של לי הוא בנ יון, של גה הו הי יו, זל פי ם בש שה רש פה ם לש דה ן אה םא יהכול בל ל ים של רי תה סש ים ני רי בה לו דש אי

ה, תונה חש ה תנ גה רש ד דנ גל נל ד כש חה כםל סוד הוא. אל הנ ב, וש לי לוי בנ תה ר של בה דה ה, וש פל בנ ש  רי פה תש הי ר לש בה דה הנ יך  רי ה צה ל זל ענ וש
ב הוא לי לוי בנ תה ש. אותו של רי פה תש הי ך לש רי טה צש הי ה של תונה חש ה תנ גה רש ד דנ גל נל ש, כש רי פה תש הי ר של בה ה. דה יונה לש ה על גה רש ד דנ גל נל ד כש חה אל וש

גו'. יך וש נל פה י לש בי יון לי גש הל י וש י פי רי מש צון אי רה יו לש הש ר יי מנ ה אה ל זל ענ ד. וש חה אל כםל הוא כש הנ ר, וש ית יותי ימי ני ה פש גה רש ד דנ גל נל כש

םא ל ב של לי יון הנ גש הל לוי בש תה ר של בה דה יר הנ תי סש הי ך  ר כה חנ אנ אוי, וש רה ר כה בה דה הנ ש  רנ ה פי לה חי תש עמקםב. בנ ר ינ מנ ה אה זל מו  כש
לוי תה ר הנ בה אן הוא דה רםב. כה ר מי פי סה םא יי ר ל של יהם אמ חול הנ עמך כש רש ת זנ י אל תי מש שנ תוב (בראשית לב) וש כה ש, של רי פה יך לש רי צה
ים עי יודש ים של יקי די צנ י הנ רי שש אוי. אנ רה ם כה לי חוד שה ד יי ינחי י לש די נו, כש רש מנ אה מו של כש יך  רי ן צה כי ש, וש רי פה לש יך  רי םא צה ל ב של לי בנ
ך ר בש של ל אמ אי רה שש ה יי תה י אה די בש י ענ ר לי םאמל י תוב (ישעיה מט) ונ ן כה כי לה ם, וש תה שה קה ש בנ קי בנ אוי ולש רה ם כה בונה ח רי בנ ר של די סנ לש
ל בות: גואי י תי אשי "ם רה ז (גנ מל ם, רל ים גנ מי עה לש פש גו'. שה י וש ישי לי שש ת הנ ם אל י גנ ני שי ת הנ ם אל תוב גנ ר. [ס"א כה אה פה תש אל
יד תי עה של  , יחנ שי י מה כנ דש רש ה מה ים, מםשל יקי די צנ ה  לשה י שש די יש ל  ענ לות  אג גש לש  שה לש  ( יחנ שי ל מה גואי י.  כנ דש רש ל מה גואי ה.  מםשל

רוב]. קה נו בש לי אר גה לש

ב רנ קש יי םא  ע ל גנ נל וש ה  עה רה יך  לל ה אי נל אג םא תש ר, (תהלים צא) ל מנ אה וש ח  תנ יהיא פה י חי בי גו'. רנ וש דו  בנ עמקםב לש ינ ר  תי וה יי ונ
י רי המ אוי לו, ונ רה הה הו  עמשי יום מנ ל יום וה כה ה בש שה ם, עה עולה ת הה הוא אל רוך  בה דוש  קה א הנ רה בה של ה, כש אי םא רש ך. ב לל הר אה בש
ה ינה טי קש הי ה, אור של רה סי ה חמ נה בה לש ה הנ אה רש בש ז ני אה אורות, וש ה מש שה י עה יעי בי רש יום הה ר] בנ םאמנ ם ת אי ר, [וש אי בה תש ני . וש שוהה רש פי
ים יקי זי ה ומנ רה עה רוחות סש ים וש די שי הנ רוחות וש ל הה לט כה שש קום לי ן מה תנ א"ו, ני ר וה סי אםרםת חה יא מש הי שום של ה, ומי מה צש ענ

ה. אה מש טג ל רוחות הנ כה וש

רות בה דש מי ובש ים  קי זה חמ דות  שה ובש ים  בי רי חמ קומות  מש בי נו  מנ תש ני וש טות,  סש הנ לש ם  עולה בה ים  טי שוטש ומש ים  עולי ם  כגלה
תון, הוא לה עמקנ הה ש  חה נה ה מי אה בה ה של אה ה בה אה מש טג הנ י רוחנ  רי המ ר של אי בה תש י ני רי המ ה. ונ אה מש טג הנ ד רוחנ  צנ ם מי כגלה ים, וש בי רי חמ

ם. עולה ט בה ע שולי רה ר הה ה ייצל ל זל ענ יו, וש לה ם אי דה ן אה טות בל סש הנ ם לש עולה ה בה נה מנ תש הוא הי ש, וש מה ה מנ אה מש רוחנ טג

י כי רש דנ ם מי טותה סש הנ ם לש יהל לי א אמ בולות בה חש תנ יות ובש מומי קש ענ ם, ובש מה א עי צה מש ני ם וש דה י אה ני ל בש צל ה אי נה מנ תש הוא הי וש
ם גורי ם וש דה י אה ני ה בש טל סש ם מנ ך גנ ם, כה עולה ל הה כה ת לש ול ם מה רנ גה אשון וש רי ם הה דה ת אה ה אל טה סש הי מו של רוך הוא. כש דוש בה קה הנ

א. מי טה הי ם לש הל לה

א אותו, מי טנ ים לש ני זגמה מש ם של ה הי מה כנ וש מו.  ק עי בה דש ני וש ה  אה מש טג רוחנ  יו אותו  לה עה ך  א, מושי מי טה הי א לש בה י של ומי
ר. אי בה תש י ני רי המ ם, ונ אותו עולה ה ובש זל ם הנ עולה ים אותו בה אי מש טנ א, ומש מי הוא טה ים אותו וש אי מש טנ ומש

םא תוב ל ז כה אה יו, וש לה לט עה שש םא יהכול לי ל יו וש נה פה ה לש פל כש ה ני אה מש טג ר, אותו רוחנ  הי טה הי ם לש דה ן אה א בל בה ה של עה שה ובש
ע גנ נל ית. וש ילי ה - זו לי עה יך רה לל ה אי נל אג םא תש י, ל י יוסי בי ר] רנ מנ אה של ר [כש מנ ך. אה לל הר אה ב בש רנ קש םא יי ע ל גנ נל ה וש עה יך רה לל ה אי נל אג תש

ר. אי בה תש ני שוהה וש רש י פי רי המ ים, ונ יקי זי ר מנ אה לו שש ך - אי לל הר אה ב בש רנ קש םא יי ל

ה תה יש הה וש ה  אה רש בש ני ה  נה בה לש הנ של ן כש כי ל של כה וש ה,  לה יש לנ י בנ ידי חי יש ם  דה א אה ייצי םא  ל של נו  רש מנ י אה רי ר, המ מנ ר אה זה עה לש י אל בי רנ
ב רוכי י של הו מי ע זל גנ נל ע, וש רה ש הה חה ה נה ה? זל עה י רה ה. מי עה י רוחנ רה זוהי ת, וש טל ה שולל אה מש ז רוחנ טג י אה רי המ רוהה של אמ ה, ובי רה סי חמ

ד. חה אל ם כש ע הי גנ נל ה וש עה ש. רה חה נה ל הנ ענ

ם דה ב אה רנ םא קה ל ים של ני ן שה ל אותה י כה רי המ ם, של דה אה מי או  יהצש ם של דה י אה ני י בש עי גש ני לו  ע אי גנ נל של ינו  ני שה ב של ל גנ ף ענ אנ וש
ם. דה י אה ני י בש עי גש ים ני אי רה קש ה ני לל אי נו, וש מל ידות מי נו ומולי מל מות מי מש חנ תש אות ומי יו בה ה הה אה מש תו, רוחות טג שש אי לש

יו, לה ה עה שורה ה וש אה ה בה אה מש טג ך, רוחנ  גוף שוכי הנ וש גופו  ט בש םא שולי ל וש לומו  חמ ם בנ דה ן אה בל של כש ר, של מנ אל נל י  רי המ ונ
ידות נו, ומולי מל מות מי מש חנ תש ן ומי יהל לי כות אותו אמ יו ומושש לה בות אי רי אות וקש אות בה מי בות טש קי ים רוחות נש מי עה פש לי וש
ה זל ט לש רה ם, פש דה י אה ני ה בש אי רש מנ ים כש אי רש ים ני מי עה פש לי ם], וש דה י אה ני בש מו  ם, כש דה י אה ני י בש עי גש ים [ני יקי זי ך רוחות ומנ ר כה חנ אנ

םאש. ר רות בה עה ם שש הל ין לה אי של

ן יהשי י של ך מי ין לש י אי רי המ ם, של מה א עי מה טה םא יי ל ה וש תורה י הנ כי רש דנ ך בש לי יי י של די ם כש יהל ני פש לי ר מי מי שה הי ם לש דה אה כםל ייש לה ובנ
ה, רוחנ דושה ה קש מה שה י נש לי גוף בש ר הנ אה שש ני ן של יוה כי נו, וש מל תו מי מה שש את ני יוצי ת וש ול ם מה ענ ם טנ םא טועי ל וש תו  טה מי ה בש לה יש לנ בנ
שום ר, מי בםקל יו בנ ינה ל עי יו ענ יר יהדה עמבי הנ ם לש דה אה ין לה אי ר, של בה דה נו  רש אנ י בי רי המ א. ונ מה טש ני יו וש לה ה עה שורה ה וש ינה מי ה זש אה מש טג

ר. אי בה תש י ני רי המ ם, ונ יהל לי ה עמ ה שורה אה מש י רוחנ טג רי המ של

ת רל חל דו, רוחנ אנ בנ ר לש אנ שש ני שום של רוך הוא, מי דוש בה קה י הנ די ל יש ב ענ הנ אל נל ב של ל גנ ף ענ עמקםב, אנ י ינ רי המ ה של אי םא רש ב
מו. ג עי וי דנ זש הי ה לש נועמדה

ר מנ אל נל של מו  י, כש ידי חי י? יש פי של הו  י. מנ פי של ך  לל יי ע, ונ שה רה ם הה עה לש בי בש תוב בו  ה כה ה מנ אי םא רש ר, ב מנ עון אה מש י שי בי רנ
ה י. מה ידי חי ך יש יהה הולי ם הה עה לש ם בי ך גנ ים, כה ילי בי ים ושש כי רה ל דש ב ענ אורי י וש ידי חי ך יש הולי ה של זל ש הנ חה נה ח. כנ י אםרנ לי יפון עמ פי שש
קומות מש יר בי עי בה לו  פי ים אמ דועי ים יש ני מנ זש י בי ידי חי יש ך  הולי י של ל מי כה ה. של אה מש טג יו רוחנ  לה עה יך  שי מש הנ י לש די ם? כש ענ טנ הנ

ה. אה מש יו רוחנ טג לה ך עה ים, מושי דועי יש
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ים אי צה מש ני ים וש בי שה ים וש כי ם הולש דה י אה ני בש קום של מה א בש לה יר, אל עי ובה ך  רל דל י בנ ידי חי ם יש דה אה ך  לי םא יי ן ל מנ ל זש כה ן בש כי לה
תו, לה בש ין ני לי םא תה ל ם של ענ טנ נו הנ יש הנ ים, וש אי צה מש םא ני ם ל דה י אה ני יל ובש ה, הואי לה יש לנ י בנ ידי חי ם יש דה אה ך  לי םא יי ן ל ל כי ענ ם, וש שה
ש חה נה י כנ ידי חי יש ך  יהה הולי ע הה שה רה ם הה עה לש בי ך אותו  שום כה ה. מי לה יש לנ ץ בנ רל אה ל הה ענ י רוחנ  לי ת בש יק גוף מי זי חמ הנ םא לש ל של

רוהו. אמ בי מו של ה, כש זל הנ

א סי ד כי ם ענ יהל לי גש רנ ק בש בה עללו אה הל ד של מי לנ י, מש וי ן לי ענ בל הושג י יש בי ר רנ מנ אה ק? [של בי ייאה ה ונ ה זל מו. מנ יש עי ק אי בי ייאה ונ
הוא יהה, וש ו הה שה ל עי של רו  שה ך  אה לש מנ אותו  יו. וש לה גש ק רנ בנ תוב (נחום א) אמ כה וש מו,  עי קו  בש אה הי אן בש תוב כה בוד. כה כה הנ
ן ר, מי מנ עון אה מש י שי בי ט]. רנ פה שש מי קום הנ הוא מש בוד, של כה א הנ סי ד כי יו ענ לה גש ק רנ בנ ה אמ עמלל ינ ינו הוא של ן די כי סמא"ל, לה
ים, מי עולה ם] לש עולה רות [בה ה פי םא עושל ל ש וש אי הה ר מי אה שש ני ק של בה ה אה ק? זל בה אה ר לש פה ין עה ה בי ר. מנ פה עה ל לל פי ק טה בה ק. אה בה אה

ה. טה ה ומנ לה עש מנ לש ל של לה הוא כש נו, וש מל ים מי אי רות יוצש פי ל הנ כה ר של פה עה

ל ר דנ פה עה ים מי קי ה מי ן זל ול גה ל בש בה עו, אמ מה שש מנ ר לו, כש מנ ל? אה ר דה פה עה ים מי קי ה מי ה זל ך, מנ ם כה ה, אי הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ל טוב כה וש רות  פי ל הנ ר כה פה עה אותו  לום, ומי כש ין בו  אי ל של א דנ יהצה ר  פה עה אותו  לום, ומי כש מו  צש ענ מי ין לו  אי שום של מי
ל ב אל כםל שה הנ ר וש פה עה ן הל יהה מי כםל הה תוב (קהלת ג) הנ כה מו של ם, כש עולה י הה עמשי ל מנ ים כה עמשי נו ובו ננ מל ים מי אי ם יוצש עולה הה

ר. פה עה הל

ים, מי עולה ם] לש עולה ים [לה ני צה ני רות וש ה פי םא עושל ק ל בה ל אה בה ה, אמ מה ל חנ גנ לש לו גנ פי ר - אמ פה עה ן הל יהה מי כםל הה ינו, הנ ני שה וש
עמקםב. ינ ג לש רי טש קנ י לש די יו כש לה ב עה כנ רה ק וש בה אותו אה א בש בה יש, של ק אי בי ייאה ך ונ שום כה ומי

ה, לה יש לנ ה לש ו דומה שה כש לות ענ גה הנ שום של םא, מי ב יד לה תי עה ך הוא לל כה ף. וש לי חנ תש הי טונו וש לש ר שי עלבנ נל ר, של חנ שה ד עמלות הנ ענ
ז אה יום, וש יר הנ יהאי אור וש ה הה עמלל ינ ד של ר], ענ חי ר [אנ פה עה ים לל בי ם שוכש הי ל וש אי רה שש ל יי ק ענ בה ט אותו אה שולי ה, וש לה יש יא לנ הי וש
טון לש שי כות וש לש ר (דניאל ז) ומנ מנ אל נל של מו  ים, כש יוני לש ים על דושי ם קש הי כות, של לש מנ ן הנ תי נה ם תי הל לה ל, וש אי רה שש יי טו  לש שש יי
ים לו יטי לי שנ ל הנ כה ם, וש כות עולה לש כותו מנ לש ים. מנ יוני לש ים על דושי ם קש ענ ן לש תי נה ם תי יי מנ שה ל הנ ת כה חנ ת תנ כל מולל ה של לה דג וגש

עו. מש שש יי דו וש בש ענ ינ

י ר, (שיר ו) מי מנ אה ח וש תנ ה פה הודה י יש בי י. רנ ני תה כש רנ ם בי י אי ך כי חמ לי שנ םא אמ ר ל םאמל י ר ונ חנ שה ה הנ לה י עה י כי ני חי לש ר שנ םאמל י ונ
םאת י ז ל מי בה ר. אמ אי בה תש ני שוהו וש רש ה פי סוק זל לות. פה גה דש ני ה כנ פה ה יה מה חנ ה כנ רה ה בה נה בה לש ה כנ פה ר יה חנ מו שה ה כש פה קה שש ני םאת הנ ז
ם הל ח לה תנ פש ז יי לות, אה גה ן הנ ם מי יאי יוצי ם וש ים אותה רוך הוא יהקי דוש בה קה הנ ן של מנ זש ל, בי אי רה שש ם יי לו הי ה - אי פה קה שש ני הנ
ח תנ פש רוך הוא יי דוש בה קה הנ ד של נו, ענ מל דול מי הוא גה ר של חי ח אנ תנ ך פל ר כה חנ אנ ן, וש טה יק קה קי הוא] דנ ל אור [של ח של תנ פל

ם. עולה ע רוחות הה בנ רש אנ ים לש תוחי ים פש יוני לש ים על רי עה ם שש הל לה

ם דה אה ד. לש חה ן אל מנ זש םא בי ל ם וש כגלה ך  ם, כה הל בה ים של יקי די צנ לנ ל וש אי רה שש יי הוא לש רוך  בה דוש  קה ה הנ שה עה ה של ל מנ ן כה כי וש
ר חנ אנ ט, וש חנ מנ ין הנ עי ן כש טה תםחנ לו אור קה פש ים לי יכי רי יר לו, צש אי הה צו לש רש יי של ך, כש חםשל יד בנ מי יהה תה יורו הה די ך וש חםשל ן בנ תה ני של

אוי. רה אור כה ל הה ירו לו כה יהאי ד של ם ענ ענ ל פנ כה ך בש כה נו, וש מל דול מי ך גה כה

י מי ן לש כי וש גו'.  וש ה  רל פש ר תי של ד אמ ענ יך  נל פה מי נו  של רמ גה ט אמ ענ ט מש ענ ר (שמות כג) מש מנ אל נל של מו  ל, כש אי רה שש ם יי הי ך  כה
ת חנ ם אנ ענ פנ א בש לה ך, אל םא כה ו ל שה עי ל לש בה ק. אמ זי חנ תש יי ד של ט ענ ענ ט מש ענ א מש לה ת, אל חנ ה אנ עה שה ינו בש א, אי פי רה הי א לש הוא בה של
ד א] ענ בור ייצי גי ה (ישעיה מב) ה' כנ רה ה זה י עמבודה די מות עובש אג םא לה ב יד לה תי עה לל ט [וש ענ ט מש ענ נו מש מל ד מי בה אל נל יר לו, וש אי מי
ה עה שה יר בש אי מי שום של א. ומי בה ם הנ עולה הה ה ומי זל ם הנ עולה הה כםל, מי הנ מי בו] אותו  שש יי [וש ידו  מי ינשש וש ל  אי רה שש יי קו  זש חנ תש יי של
דוש קה ם הנ הל יר לה יהאי קו, וש זש חנ תש יי ד של ט, ענ ענ ט מש ענ ם מש הל לה ל, אור של אי רה שש ל יי בה כםל. אמ הנ ה מי דה מה שש ילה לו הנ הש ת, יי חנ אנ

ים. מי עולה רוך הוא לש בה

יק. קי הו אור דנ זל ר, וש בםקל רות הנ דש י קנ ר, זוהי חנ מו שה ה כש פה קה שש ני םאת הנ י ז ים, מי רי אומש ם וש ים אותה לי ם שואמ כגלה וש
ק זה ה חה אורה שום של ה, מי מה חנ ה כנ רה ר בה חנ אנ ר. וש חנ שנ ר מי יר יותי אי ה מי לה אור של ה, הה נה בה לש הנ שום של ה, מי נה בה לש ה כנ פה ר יה חנ אנ וש

אוי. רה ק כה זה אור חה ה בש קה זה לות, חמ גה דש ני ה כנ יגמה ך אמ ר כה חנ אנ ה. וש נה בה לש הנ ר מי יר יותי אי ומי

אור ה הה בל רנ תש יי ד של ט ענ ענ ט מש ענ ה מש לה חי תש ר בנ ר, יואנ בםקל א הנ אור ובה ה הה סל כנ תש יום ומי ך הנ שה חש נל עוד של ה, בש אי םא רש ב
הוא ר, של חנ מו שה ה כש לה חי תש יר בנ ל, יהאי אי רה שש ת יי סל נל כש ה לי יר לה אי הה ר לש עורי תש רוך הוא יי דוש בה קה הנ ן של יוה י כי רי המ אוי. של רה כה

ר. אי בה תש ני מו של לות, כש גה דש ני ה כנ יגמה ך אמ ר כה חנ אנ ה, וש מה חנ ה כנ רה ך בה ר כה חנ אנ ה, וש נה בה לש ה כנ פה ך יה ר כה חנ אנ חםר, וש שה

א י בה ן כי מנ זש י בי רי המ ה, של לה י עה א כי לה ר, אל חנ שנ א הנ י בה תוב כי םא כה י ל רי המ ר, של בםקל ה הנ עולל ן של יוה ה, כי אי םא רש וב
ק זי חנ תש הי ת כםחנ לש תי עמקםב לה ת ינ יש אל כי ה הי נל מג אותו מש שום של עמקםב, מי ת ינ יש אל כי הי ה וש נל מג ק אותו מש זי חנ תש ז הי ר, אה חנ שנ הנ

לשעישהו.

ר, יות מואה הש נו לי מנ יענ זש גי ז הי י אה רי המ עמקםב, של ק ינ זי חנ תש הי אור וש א הה ה, בה אה רש ני ר וש חנ ל שנ חםר של ה אותו שה לה עה של וכש
ן מנ זש ז הנ י אה רי המ ש, של מל של ח לו הנ רנ זש יי כו. ונ רי ל יש ענ ענ הוא צםלי ל וש נואי ת פש ר אל בנ ר עה של אמ ש כנ מל של ח לו הנ רנ זש יי תוב? ונ ה כה מנ

ר. יות מואה הש לי

עות, ה רה מה כנ ר וש ענ צנ ים וש בי אי ים כש לי סובש לות וש גה ל בנ אי רה שש יי עוד של י בש רי המ ז, של מל ז הוא רל כו. אה רי ל יש ענ ענ הוא צםלי וש
לו בש סה ר של ענ צנ וש עות  ה רה מה כנ ם מי יהל מותי צש ענ בש בו  אמ כש יי וש לו  כש תנ סש יי ז  ה, אה נוחה ם מש הל יא לה יהבי וש יום  ם הנ הל יר לה אי מי של כש
ר עי צנ ב ומש כו, כואי רי ל יש ענ ענ ז הוא צםלי אה ה, וש נוחה מש ן הנ מנ אותו זש ש. של מל של ח לו הנ רנ זש יי ונ ך  שום כה ם, מי יהל לי הו עמ מש תש יי וש
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ר. בנ עה ה של ל מנ מו ענ צש ענ

ה, לה יש לנ א בנ לה טון אל לש ין לו שי אי ש כםחו, של לה חל י נל רי המ ז בו, של חה אל נל ק וש זי חנ תש ז מי ר, אה חנ שנ רות הנ דש ה קנ עולל של הוא, כש וש
ר אי בה תש ני י  רי המ ונ ד,  עומי ך  שותש רש בי י  ני אמ י  רי המ של ר,  חנ שה הנ ה  לה עה י  כי י  ני חי לש שנ ר  מנ אה ה  זל ל  ענ וש יום.  בנ טונו  לש שי עמקםב  ינ וש

ופירששוהו.

ה אה נה המ לו בנ פי אמ ה. של של נה יד הנ גי עמקםב בש ך ינ ף ילרל כנ ע בש גנ י נה גו', כי ה וש של נה יד הנ ת גי ל אל אי רה שש י יי ני לו בש םאכש םא י ן ל ל כי [ענ
ם דה אה הה י  ני בש ת  אל יחנ  כי שש מנ הוא  של יד  גי ר,  לומנ כש ה?  של נה הנ יד  גי א  רה קש ני ה  מה לה וש ב.  לל כל לש ת אותו  תי לה לו  פי אמ ונ סור,  אה

ע. רה ר הה ייצל ץ הנ ם רובי שה ם, וש בונה ת רי עמבודנ מי

עו יש גוף סי י הנ רי יבש ל אי כה שום של עמקםב, מי ינ ל  ר ענ בי גנ תש הי יהכול לש קום של א מה צה םא מה עמקםב, ל ם ינ ק עי בנ דש ני ן של יוה כי וש
ר צל ל יי ינו של מי ה, בש של נה יד הנ גי כו בש רי ף יש כנ ע בש גנ יי ה? ונ שה ה עה ה. מל שה לש ם חג הל ה בה תה יש םא הה ל ים וש קי זה יו חמ ם הה כגלה עמקםב, וש ינ לש

ם. דה אה י הה ני ל בש ע ענ רה ר הה א ייצל ם בה שה קומו, ומי מש ינו לי הוא מי ע של רה הה

מוז רה ם של דה אה י הה רי יבש אי ים בש רי בי חמ רו הנ מש אה מו של ה, כש של נה יד הנ ת גי ל אל אי רה שש י יי ני לו בש םאכש םא י ה ל ה תורה רה מש ן אה כי לה וש
ע רה ר הה ת ייצל ק אל זי חנ ה מש של נה יד הנ אי גי דנ ר. ונ יבה ק אי זי חנ ר מש יבה ל אי ן כה כי לה ע. וש ע - רנ ם רנ אי ם טוב - טוב, וש ה, אי לה עש מנ לש
לו םאכש ה י רה ה זה י עמבודה די ים עובש מי ל ענ בה ינו, אמ מי ומי דו  צי ם מי ינה אי אותו, של לו  םאכש םא י ל ל אי רה שש י יי ני ינו, ובש הוא מי של
ם יי אתנ ם מה דה אה בה ייש  שום של ם. מי בה ק לי זי חנ י לש די הוא סמא"ל, כש ם, של הל לה של ך  אה לש מנ ין הנ מי ד ומי צנ הוא מי אותו, של
ד גל נל וכש שות,  עה הי לש נו  תש ני ם  הי ה של תורה וות הנ צש ה מי מונל ושש ים  עי בה רש אנ ם  יי אתנ ד מה גל נל כש ים  רי יבה אי ה  מונה ושש ים  עי בה רש אנ

ם. בונה ם רי שי ם כש הל לה ם של שי הנ ה וש ינה כי ם שש הל ה בה שה בש לנ תש הי ים של כי אה לש ה מנ מונה ים ושש עי בה רש ם אנ יי אתנ מה

נו תש םא ני ל וות של צש ש מי מי חה ים וש שי אות שי לש מי ם שש דה גש נל ים, וכש ידי ה גי שה מי חמ ים ונ שי אות שי לש מי ם שש דה אה ייש בה וש
ד גל נל כש הוא  של ם,  הל מי ד  חה אל ב  אה בש ה  עה שש תי י  רי המ ונ ה.  נה שה הנ מות  יש ה  שה מי חמ ונ ים  שי שי אות  מי לש  שש ד  גל נל וכש שות  עה הי לש
לו םאכש םא י ה ל ה תורה רה מש ן אה כי לה ים], וש ים [יהמי כי אה לש ה מנ שה מי חמ ים ונ שי אות שי לש מי ם שש אותה ד מי חה הוא אל סמא"ל, של
דוש קה ה הנ אה ן רה כי לה ים. וש םא שותי ל וש ים בו  לי םא אוכש ל ב של אה ה בש עה שש בות תי רנ "ת - לש ה. אל של נה יד הנ ת גי ל אל אי רה שש י יי ני בש
א צה מש םא ני ל עמקםב, וש י ינ רי יבש ל אי כה ה ובש נה שה מות הנ ל יש כה מו, בש יש עי ק אי בי ייאה עמקםב. ונ ינ ז לש מל ם רל הל ז בה מנ רש ני כםל, וש רוך הוא הנ בה
ין ר די זנ גש ני ק וש זי חנ תש בו הי ב של אה ה בש עה שש א יום תי צה ה מה נה שה ימות הנ עמקםב. ובי ש כםחנ ינ שנ יהד תה ה. מי של נה יד הנ אותו גי ט לש רה פש
ר, מנ יהיא אה י חי בי ה]. רנ של נה יד הנ גי ת  ל אל כנ אה לו  אי ב כש אה ה בש עה שש תי ל בש אוכי י של ל מי כה וש ש,  דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל נל וש ינו  לי עה
ה לה עש מנ ו לש שה ל עי של ר כםחנ  בנ שש ני יו, וש לה עמקםב אי ינ יים  קנ תש יהה מי עמקםב, הה ל ינ ה של קום] זל ל מה [של כםחנ  ש  לנ חל נל םא  א ל לי מה לש אי

ה. טה מנ ולש

ה גנ נם ה הנ אי רש ן מנ ם כי של גל יום הנ ן בש נה עה ילה בל הש ר יי של ת אמ של קל ה הנ אי רש מנ ר, (יחזקאל לא) כש מנ אה ח וש תנ עון פה מש י שי בי רנ
תוב י כה רי המ ה, של אי םא רש ל ב בה ר. אמ אי בה תש ה ני סוק זל גו'. פה י וש ננ ל פה פםל ענ אל ה וה אל רש אל בוד ה' וה מות כש ה דש אי רש יב הוא מנ בי סה
ל כי תנ סש הי ה  מםשל ם?  עולה הה י  יאי בי נש ר  אה שש לי ה  מםשל ין  בי ה  מנ ה.  מםשל כש ל  אי רה שש יי בש עוד  יא  בי נה ם  קה םא  ל וש לד)  (דברים 
יהה ה הה ה. מםשל ירה אי ה מש ינה אי יהה של רש לנ קש פנ סש אנ א בש לה ים אל לי כש תנ סש יו מי םא הה ים ל יאי בי נש ר הנ אה ה - שש ירה אי מש יהה הנ רש לנ קש פנ סש אנ בש
םא ל וש ה  אל רש ומנ יב)  תוב (במדבר  כה של מו  יו, כש רש ל בג ר ענ בה דה ענ  יהה יודי הה וש ק  זי חנ תש מי כםחו  וש יו  לה גש ל רנ ד ענ עומי וש ענ  שומי
י ר. מי בה ל דה יו של רש ל בג עממםד ענ ים לנ כולי יו יש םא הה ל ם וש ש כםחה לנ חל נל ם וש יהל ני ל פש ים ענ לי יו נופש ים הה יאי בי נש ר הנ אה ידות - שש חי בש

כו. רי ל יש ענ ענ הוא צםלי עמקםב וש ך ינ ף ילרל כנ ע בש גנ י נה תוב כי כה שום של ה? מי ת זל ם אל הל ם לה רנ גה

יהה דש עובנ ט לש רה ו, פש שה עי רוך הוא לש בה דוש  קה עמשות הנ יד לנ תי עה ה של ל מנ עממםד ענ לנ לו  םא יהכש ים ל יאי בי ם נש ל אותה כה וש
ש כםחו. לנ חל םא נל ל ו וש שה ל עי יומו ענ קי ד בש מנ ה עה ו - זל שה ל עי ד של צנ א מי בה ר, של יהה גי הה יא של בי נה הנ

ם? ענ טנ ה הנ אוי. מה רה יו כה רש ל בג ר ענ בה ל דה בי קנ עממםד לש ים לנ כולי יו יש םא הה ל ם וש ש כםחה לנ חל ים נל יאי בי נש ר הנ אה ל שש ה כה ל זל ענ וש
ענ ר צולי אנ שש ני ך וש יהרי ר כםחנ הנ בנ שש ה ני ל זל ענ ך, וש יהרי ל כםחנ הנ ב כה אנ שה ח וש קנ לה ה. של של נה יד הנ גי עמקםב בש ך ינ ף ילרל כנ ע בש גנ י נה שום כי מי

עממםד בו. לנ ק וש בי דה הי לו לש םא יהכש ם ל עולה י הה יאי בי ל נש י כה רי המ כו, של רי ל יש ענ

ך בו, תומי י של ין מי אי ה וש תורה ק בנ עוסי י של אוי, ומי רה ם כה כםחה דו בש מש םא עה ה ל מםשל ט לש רה ים פש יאי בי נש ל הנ ה, כה אי םא רש ב
ל ה כה תורה ש כםחנ הנ לה חל נל דור וש ל דור וה כה ת בש חנ כנ תנ שש ה מי תורה ה הנ ל זל ק. ענ זי חנ תש הי יסו לש כי אי לש לנ יל מש טי מנ י של א מי צה מש םא ני ל
ל כה ת בש קל זל חנ תש ה מי עה שש רי כות הה לש ים, ומנ כי סומש ה של ל מנ ה ענ תורה ים בנ קי עוסש לו של אי ם לש הל ין לה אי שום של יום, מי יום וה

יום. יום וה

ים, שי לה ים חנ מודי ם ענ אוי, אותה רה ה כה תורה מםך בנ תש יי י של ין [לו] מי אי שום של ה, ומי א זל טש ם חי רנ ה גה מה ה כנ אי םא רש ב
ם. יהל לי עממםד עמ ם לנ יי לנ גש רנ ם וש יי ין לו שוקנ אי ת אותו של ק אל זי חנ תש הי ים לש מי גורש וש

ל גו' ענ ה וש מה הי בש ל הנ כה ה מי תה רור אנ םאת אה יתה ז שי י עה ש כי חה נה ל הנ ים אל להי ר ה' אל םאמל י ר, (בראשית ב) ונ מנ אה ח וש תנ פה
עממםד. ינ ה של ל מנ ענ ין לו  אי וש יו  לה גש ת רנ אל צו  צש קי וש לו  ים של כי תומש הנ רו  בש שש ני ך? של לי תי ך  נש חם גש ל  ה ענ ה זל ך. מנ לי תי ך  נש חם גש

ם. הל ק בה זי חנ תש הי עממםד ולש ם לנ יי שוקנ ים וש כי ים לו תומש ני ם נותש ה, הי תורה מםך בנ תש ים לי םא רוצי ל ל אי רה שש יי של כש

י רי המ עמקםב, של ד ינ גל נל ש כש חה נה ל הנ ב ענ רוכי ה אותו הה לה יש אותו לנ ם בש כי חנ תש מות הי כש חנ תש הי ימות וש ה עמקי מה ה כנ אי םא רש ב
ו. שה י עי די ם יש יי דנ יה הנ ז וש עמב, אה ק קול ינ ם פוסי אי ו, וש שה י עי די ם יש יי דנ יה הנ עמקםב וש קםל קול ינ תוב (שם כז) הנ כה ענ של יהה יודי הוא הה

יק קולו. סי פש הנ עמקםב ולש ינ ע לש רנ הה ים לש די דה צש ל הנ כה ל לש כי תנ סש ן הי כי לה
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ה כםחנ אה רה וש ם,  יהל יני ק בי זי חנ תש מי גוף של י הנ קי זש ם חה הי ה של ד זל צנ ה ומי ד זל צנ רועות מי כםל; זש ק בנ זה חה ה אותו  אה רה וש
ר, מנ דו. אה גש נל ם כש כי חנ תש הי כו, של רי ף יש כנ ע בש גנ יי יהד - ונ ה? מי שה ה עה םא יהכםל לו. מל י ל א כי ינרש ז ונ כםל, אה ק בנ זי חנ תש הי ה של תורה הנ
קםל קול ם הנ יהל בי ר אמ מנ אה ה של יים מנ קנ תש ז יי ת, אה קל זל חנ תש םא מי ה ל תורה יהד הנ ה, מי תורה י הנ כי תומש י וש מודי רו ענ בש שש ני ן של יוה כי

ך. ארל וה ל צנ ענ תה עגלו מי קש רנ יד ופה רי ר תה של אמ יהה כנ הה ו, (שם) וש שה י עי די ם יש יי דנ יה הנ עמקםב וש ינ

םא יהכםל ל ה של אה רה של ו. וכש שה ק עי זי חנ תש הי וש ך  לנ ה, הה תורה ר כםחנ הנ בנ שש ני שום של י מי רי המ עמקםב. של ד ינ גל נל ם כש כי חנ תש ה הי זל ובה
ילה קול הש םא יי ז ל ה, אה תורה ת הנ ך אל סומי י של א מי צה מש םא ני ל של ה. וכש ים אותה כי תומש ם הנ יש כםחנ אותה לי חל ז הל ה, אה תורה לנ

ו. שה י עי די ם יש יי דנ יה יו הנ הש יי עמקםב, וש קול ינ

ל ה לו ענ הודה ך אותו וש רנ הוא בי ד של יו, ענ לה ר עה בי גנ תש הי עמקםב] בו וש יק [ינ זי חל ר, הל בםקל ה הנ לה עה של ך כש עמקםב כה ה ינ אה רה של וכש
, כםחנ ה וש וה אמ גנ א בש לה ימות, אל עמקי עמקםב בנ םא ינ ל. ל אי רה שש ם יי י אי ך כי מש ר עוד שי מי עמקםב ייאה םא ינ ר לו, ל מנ אה כות, וש רה ן בש אותה

ך. ל לש יוכנ י של ין מי אי של

יים קנ ים לש רוצי ם, וש דה י אה ני ל בש צל ם אי עולה ים בה אי צה מש ני ד וש ל צנ כה ים לש די רה פש ה כםחות ני מה ה כנ זל ש הנ חה נה הנ ה, מי אי םא ורש וב
ר. בה שש םא ני ל ה וש צורה יים בש קנ תש הי ד הוא וש ש, עומי חה ל נה ב ענ יו אותו רוכי לה ב אי רנ קה ב של ל גנ ף ענ אנ ה. של של נה יד הנ אותו גי

י רי המ ה של אה רה של ל. וכש תוכה ים ונ שי נה ם אמ עי ים וש להי ם אל יתה עי רי י שה אות, כי רה הי ם ולש עולה ק בה זי חנ תש הי ים לש יכי רי צש כםחנ  וש
ת תי ים לה יכי רי םא צש ה ל ל זל ענ עמקםב, וש י ינ ני בש ע לי רנ הה םא יהכםל לש ל קו וש זש חה ר כםחו וש בנ שש ז ני קום, אה ל אותו מה כנ אל םא נל ל ר וש בנ שש םא ני ל

ל. לה נו כש מל נות מי הה םא לי ל כםל אותו וש אל ם לל עולה יות הה רי בש קום לי מה

ענ גי נם ל הנ ם (במדבר יט) כה תוב שה כה ף, וש כנ ע בש גנ י נה אן כי תוב כה עמקםב - כה ך ינ ף ילרל כנ ע בש גנ י נה ש, כי רנ ן דה קי זה א הנ יסה י יי בי רנ
ין א אי מי קום טה מה קום, ומי א אותו מה מי טי ה, של אה מש ם טג אן גנ ף כה ה - אנ אה מש ן טג לה הנ ה לש מא]. מנ טש ם [יי דה אה ש הה פל נל ת בש מי בש
י א כי לה ה אל רה מש םא אה ה ל תורה הנ ה, וש אה מש טג ד הנ ב אותו צנ רנ קה קום של מה ן בש כי ל של ל. כה לה נו כש מל נות מי הה ן] לי קי תנ תש הי נו [לש לה
ה ן תורה תנ נה ן של מה חמ רנ רוך הה א. בה מה טש א יי מי טה ע בו הנ גנ ר יי של כםל אמ ר (שם) וש מנ אל נל מו של כו, כש רי ף יש כנ ע בש גנ יי תוב ונ כה ע, וש גנ נה
בוד. כה ר וש ה עםשל םאלה מ שש ה בי ינה ימי ים בי יי ך חנ תוב (משלי ג) אםרל כה א, של בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ה בה כות בה זש ל לי אי רה שש יי לש

ר, (שמות מנ אה ח וש תנ ר פה זה עה לש י אל בי יו. רנ חי ד אה תו ענ שש ד גי ים ענ מי עה ע פש בנ ה של צה רש חו אנ תנ שש יי ם ונ יהל ני פש ר לי בנ הוא עה וש
ם לי ק שה לל ר חי חנ בש ני בות, של אה יר הה חי הוא בש עמקםב, של ינ י  כי וש מו.  א שש נה י ה' קנ ר כי חי ל אנ אי לש ה  ול חמ תנ שש םא תי י ל לד) כי
ו שה עי אותו  ה לש וה חמ תנ שש הי יך  ה], אי טה מנ ה ולש לה עש מנ ם לש לנ שש ני ר [ס"א וש יו יותי לה ב אי רי קה תש הוא הי רוך-הוא, וש דוש-בה קה לנ
תו עה שש ל בי רו, שועה מש אה שום של ר מי םאמנ ם ת ר? אי חי ל אנ אי ד לש ד לו - סוגי סוגי י של ר, ומי חי ל אנ ל אי ד של צנ הוא בש ע של שה רה הה

ל. לה ק כש לל אותו חי ד ולש אותו צנ ה לש ול חמ תנ שש םא יי עמקםב ל ינ יהה, וש ר הה חי ל אנ מו אי ו כש שה י עי רי המ ך, של םא כה ה לו - ל וי חמ תנ שש הי

ל כה לום וש ך שה יתש לום ובי ה שה תה אנ י וש חה ם כםה לל תל רש מנ אמ תוב (שמואל-א כה) ונ א כה לה ר], אל מנ אה א וש בה י אנ בי ח רנ תנ [פה
ר מנ ד אה וי דה אנו של צה יך מה סור, אי אה ן של יוה כי ים, וש עי שה רש לום לה ים שה די קש הנ סור [לו] לש אה ר של אי בה תש י ני רי המ לום. ונ ך שה ר לש של אמ
ר. מנ יו אה לה עה ל של בה ב נה שנ חה י, וש חנ ר אותו לש שי קנ י לש די רוך-הוא כש דוש-בה קה ר לנ מנ אה שוהה של רש י פי רי א המ לה ל? אל בה נה ה לש סוק זל פה

קום מש א לי לה ה? אל וה חמ תנ שש הוא הי נו  ל בש י אל כי ה, וש טה מי הנ םאש  ל ר ל ענ אי רה שש יי חו  תנ שש יי ה (בראשית מז) ונ זל מו  כש
ת כל ה הולל תה יש הה ה של יונה לש ה על ינה כי שש הוא? זו  ה וש ה זל ם. מנ יהל ני פש ר לי בנ הוא עה אן וש ף כה ה, אנ וה חמ תנ שש הי ע וש רנ ה כה ינה כי שש הנ
רוך-הוא דוש-בה קה לנ וות  חמ תנ שש הי לש ן  מנ זש ה  ני ר, הי מנ עמקםב, אה ינ ה  אה רה ן של יוה כי ה.  יונה לש על ה  ירה מי י שש זוהי וש ע],  רנ [כה יו  נה פה לש

מו. ך עי יהה הולי הה של

י רי המ ה של אה רה ן של יוה א כי לה ו. אל שה עי לש חו  תנ שש יי תוב ונ םא כה ל יו, וש חי ד אה ענ תו  שש ד גי ים ענ מי עה ע פש בנ ה של וה חמ תנ שש הי ע וש רנ כה
כםל הנ ט לו, וש רה ר פש חי אנ וות לש חמ תנ שש הי בוד לש ת כה תי םא לה ל י של די דו, כש גש נל ה כש וה חמ תנ שש ז הי מו, אה ך עי רוך הוא הולי דוש בה קה הנ
ה ינה יהמי טו  סש םא יי ל י של די ם הוא, וכש בונה בוד רי יל כש בי שש ים בי עושי ם של יהל עמשי ל מנ כה ים של יקי די צנ י הנ רי שש אוי. אנ רה הוא כה

ה. םאלה מ ושש

ר, מנ ק אה חה צש י יי בי כו. רנ בש יי ונ הו  קי שה יי ר. ונ סי תוב חה כה ארו  וה ו. צנ ארה וה ל צנ פםל ענ יי ונ הו  קי בש חנ יש ונ אתו  רה קש ו לי שה ץ עי יהרה ונ
י רי בש די ר. ובש אי בה תש ה ני סוק זל יט. פה טי ש וה פל יו רל ימה שו מי רש גש יי ל ונ םא יוכנ ט ל קי שש י הנ ש כי רה גש יהם ני ים כנ עי שה רש הה (ישעיה נז) וש

ד. חה כםל אל הנ ה, וש זל ה מי ים זל ני שג ים מש יוני לש ה סודות על מה ה ייש כנ תורה

עמקםב א ינ בה של י כש רי המ א, של טש חי ע ובש שנ רל יו בש עמשה ל מנ כה ו של שה ה עי ל - זל םא יוכה ט ל קי שש י הנ כי ש  רה גש יהם ני ים כנ עי שה רש הה וש
ם. עולה ל הה ל כה ארו של וה יא צנ הי ם, של יי לנ רושה יש זו  ארו  וה ד. צנ חה ו - אל ארה וה ל צנ פםל ענ יי לום. ונ שה בש יו  םא הה יו ל עמשה יו, מנ לה אי
ו, שה ל עי עו של רש זנ ד מי חה אל ל, וש בל בה ד מי חה ש - אל דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל ם נל יי עממנ פנ שום של יו, מי ארה וה ל צנ םא ענ ל ו וש ארה וה ל צנ פםל ענ יי ונ

ד. חה ו - אל ארה וה ל צנ פםל ענ יי ה ונ ל זל ענ יבו, וש רי חל הל ד וש חה ם אל ענ יו פנ לה מו עה צש יל ענ פי הי של

יקות שי רות נש תה עש ננ תוב (משלי כז) וש כה ה של ה זל ינו, מנ ני שה צונו. וש רש בי קו  שה םא נש י ל ה, כי לה עש מנ קוד לש נה הו  "קי שה יי ונ
ה א - זל יקות שוני שי רות נש תה עש אן ננ ף כה ב. אנ לי צון הנ רש ם בי כה רש םא בי י ל רי המ ל, של אי רה שש ת יי אל ך  רנ בי של ם כש עה לש ה בי א? זל שוני

עישהו.

ים עי שה י רש ני י שי חי י לל בנ יש ל אם ת כה אל יתה  כי י הי י כי להנ י אל ני יעי ה ה' הושי תוב (תהלים ג) קומה י, כה י יוסי בי ר רנ מנ אה
ה כו, זל בש יי ה ונ ל זל ענ כו'. וש שםך אותו וש נש ב לי שנ חה יו וש נה לו שי דש י גה רי המ , של תה בש בנ רש א שי לה תה אל רש בנ י שי רי קש ל תי ינו, אנ ני שה . וש תה רש בנ שי

ים. רי בי חמ רוהה הנ אמ ה, ובי כה ה בה זל ה וש כה בה
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יכות רי אמ ן [בנ מנ ך זש אםרל ב לש שנ ה חה עה ה שה אותה לו בש פי י אמ רי המ עמקםב, של ינ ו לש שה ל עי צונו של בו ורש יהה לי ה הה מה ה כנ אי םא רש ב
יהה ה הה זל יהדו, וש ל מי צי נה הי ב לש יהה חושי םא הה ל ה של יהה בוכל ה הה כו. זל בש יי ה ונ ל זל ענ ג לו, וש רי טש קנ עות ולש עמשות לו רה ים] לנ יהמי הנ

םא יהכול לו. ל יהם וש יהה קנ יו הה בי אה שום של ה מי בוכל

ים כי סש י הי רי המ שום של ם? מי ענ טנ ה הנ עמקםב. מה ת ינ ה אל אה רה ה של עה שה ו בש שה ל עי זו של גש ש רה לנ חל אי נל דנ א, ונ בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ים לויי ה תש זל ם הנ עולה ל הה ים של רי בה דש ל הנ י כה רי המ זו, של גש רה לט בש שש ו לי שה םא יהכםל עי ה ל ל זל ענ ו, וש שה ל עי ה של נל מג מו אותו מש עי
ה, לה עש מנ טון לש לש שי ן הנ תה ני ד של ה ענ טה מנ ינו לש טון אי לש שי ה. הנ טה מנ ימו לש כי סש ה - הי לה חי תש ה בנ לה עש מנ ימו לש כי סש הי של ה, וכש לה עש מנ לש

ה. זל ה בה לוי זל כםל תה הנ וש

ה, לה חי תש בנ נו  רש מנ אה ה של מנ נו  יש ר, הנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ גו'. אה י וש טי אי ה לש לה המ ננ תש י אל ני אמ ונ דו  בש י ענ ני פש י לי ני דם א אמ ר נה עמבה ינ
א עםל שה י יי ר כי בל גל תוב (איכה ג) טוב לנ כה שום של יו, [מי בי כו אה רש בי אשונות של כות רי רה ן בש ו אותה שה כש ה ענ צה םא רה עמקםב ל ינ של
יר עלבי הל שום של ם, מי הל ד מי חה לו אל פי מו בו אמ יש קנ תש םא הי ן ל יי דנ עמ רון] ונ חמ יום אנ ק לש חנ שש תי תוב (משלי לא) ונ כה יו, וש עורה נש בי

ם. עולה י הה מי ל ענ יו מול כה נה בה כו לש רש טה צש יי ה של עה שה ים בש יהמי סוף הנ ם לש אותה

עמקםב? ר ינ מנ ה אה ד - מה חה אל לט כש שש ני ד וש חה אל ה כש זל ם הנ עולה ק הה לי חנ ה, ונש כה לי ני ה וש עה סש ו ני שה ר עי מנ אה ה של עה שה ן בש כי לה וש
עמבםר ינ ר (מיכה ב) ונ מנ אל נל מו של א, כש ר נה עמבה ה, ינ זל ם הנ עולה ו בה שה כש טונו ענ לש ו שי שה ים עי די דו. ינקש בש י ענ ני פש י לי ני דם א אמ ר נה עמבה ינ
ה לל עמ י אנ ני י, אמ טי אי ה לש לה המ ננ תש י אל ני אמ ה - ונ זל ם הנ עולה ה בה לה חי תש ך בנ טונש לש ה שי תה ם אנ די קש ם, הנ םאשה ר ה' בש ם ונ יהל ני פש ם לי כה לש מנ

ט. אנ ים לש כי הולש ים של ם יהמי אותה ים, לש יהמי סוף הנ א ולש בה ם הנ אותו עולה י לש מי צש ענ

י - ננ פה ר לש של ם. אמ עולה ה הה עמשי ה מנ עמשה ה ננ בה ה של ירה אי םא מש ל יהה של רש לנ קש פנ סש ה? זו אנ אכה לה יזו מש ה - אי אכה לה מש ל הנ גל רל לש
ק בה דש הוא ני ה של מונה אל אות סוד הה רש הנ ים לש רובי כש ל הנ הו סוד של ים - זל די לה יש ל הנ גל רל קום. ולש ל מה כה י ה' בש ני פש לי י מי זוהי

ם. הל בה

מו ו, כש שה ר עי ל הנ לט ענ שש י לי ני מנ יענ זש גי ינ םא וש יהב ד של ך ענ לש לות של בםל גה סש י אל ני ה - אמ ירה עי י שי ני דם ל אמ םא אל ב ר אה של ד אמ ענ
ה. לוכה מש ה' הנ ה לנ תה יש הה ז וש אה ו, וש שה ר עי ת הנ פםט אל שש יון לי ר צי הנ ים בש יעי לו מושי עה ר (עובדיה א) וש מנ אל נל של

ח תנ יהיא פה י חי בי כות. רנ קום סג מה ם הנ א שי רה ן קה ל כי כםת ענ ה סג שה הו עה ני קש מי ת ולש יי ן לו בה בל יי ה ונ כםתה ע סג סנ עמקםב נה ינ וש
ה, אי םא רש גו'. ב יר וש ר עי מה שש םא יי ם ה' ל גו', אי ת וש יי ה בנ נל בש םא יי ם ה' ל למםה אי שש עמלות לי מנ יר הנ ר, (תהלים קכז) שי מנ אה וש
תוך ט מי הי לנ תש הי ד, וש חה ר אל של ק קל זה יצוץ חה תוך ני יא מי ם, הוצי םא עולה ר בש רוך הוא לי דוש בה קה צון הנ רש ה בי לה עה ה של עה שה בש
ים יקי קי ים דנ כי רה ים דש ילי בי ה שש אה מי ה] בש טה המ לנ תש הי [וש ה  טה המ לה ה  כה שי חמ ה  ה. אותה טה מנ לש ד  יהרנ וש יהה  לי עמ ר בנ אה שש ני וש ך,  חםשל הנ

ם. עולה ל הה ת של יי ה בנ עמשה ננ ים, וש דולי גש

ם ים, שה דושי ים קש יוני לש קומות על יב, מש בי יב סה בי ים לו סה רי דה חמ ים ונ חי תה ה פש מה כםל. כנ ע הנ צנ מש תוך אל ה הוא בש ת זל יי בנ
כםל זון לנ ב, מה יו רנ רש יו ופי פה נה ק, עמ זה חה ד וש חה דול אל ן גה ילה א אי תוכו יוצי ינו. בש מי ד לש חה אל ד וש חה ל אל ם כה יי מנ שה י הנ פררי נות צי נש קנ מש
ה א, עולל לו יוצי לה ים הנ רי הה ת הל לשל שש ת לי חנ תנ ים. מי רי ה הה לשה ין שש ן בי מה טש ני ם, וש יי מנ שה י הנ ני נש ענ ה לש ן עולל ילה אי בו. אותו הה

ה. טה מנ ד לש יורי ה וש לה עש מנ לש

ן. אותו קה תש ני ה וש ת זל יי ה בנ נל בש ה ני זל עו, בה םא נודש ל ים של יוני לש ים על זי נה ה גש מה תוכו כנ ז בש גוני נו וש מל ה מי קל שש ה מג זל ת הנ יי בנ הנ
יום. ה בנ סל כנ תש ה ומי לה יש לנ ט בנ ה שולי ת זל יי בנ הנ ה. וש לה יש לנ ה בנ סל כנ תש יום ומי ה בנ לל גנ תש ן מי ילה אי הה

חות ה רוחות פורש מה ז כנ ים. אה די דה צש ל הנ כה ים מי תומי ים סש חי תה פש ל הנ כה ט, וש ר בו שולי שה קש ני ך וש חםשל ס הנ נה כש ני ה של עה שה בש
ה מנ רואות  וש טות  שה וש דות,  עי חות  לוקש וש ים,  פררי צי ן  אותה ין  בי סות  נה כש ני וש בו,  ס  ני כה הי ולש ת  ענ דנ לה בות  אי תש יר,  וי אמ בה

רואות. של

חנ ים, ופותי קי זה חמ ים הנ ישי טי פנ ל הנ כה ה בש כל ת, ומנ חנ ת אנ בל הל לש יא שנ ר בו, ומוצי שנ קש ני ך של ר אותו חםשל עורי תש מי ד של ענ
ה. טה מנ ה ולש לה עש מנ ת קולות לש רל עורל ם ומש עולה ה בה כה ת ומנ בל הל לש ה שנ ת אותה דל יורל ה וש ים. עולה עי לה ענ סש ים ובוקי חי תה פש

י, ימי ני פש הנ חנ  בי זש מי ל הנ ן של נה מוד עה ענ תוך  א מי יר יוצי וי אמ א. אותו  קורי יר וש וי אמ ר בה שה קש ני ה וש ד עולל חה רוז אל ז כה אה וש
ים די בות עומש בה בוא רש רי םאל, וש מ הוא שש ד של צנ ים מי די ים עומש פי לה ף אמ לל ם. אל עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ ט לש שי פנ תש א מי יוצי של וכש
ים די עובש ה וש ירה ים שי ני קש תנ מש ם של ה אותה מה ז כנ יז. אה רי כש ל ומנ יי חנ א בש יומו, קורי קי ד בש רוז עומי כה הנ ין, וש הוא יהמי ד של צנ מי

פון. ד צה צנ ד לש חה אל רום וש ד דה צנ ד לש חה ים, אל חי תה פש ים ני חי תה י פש ני ה, ושש עמבודה

י ס מי נה כש ז ני חות עולות. אה בה שש תי ים וש רי מש זנ ים מש ירי שי ים, וש די דה י צש ני ין שש ר בי שי קנ תש ן ומי תה ני ה וש זל ת הנ יי בנ ה הנ עולל
ל ים כה קי שש ים ומנ אי ים יוצש מי שה רות בש המ ננ ד, וש ל צנ כה יו לש ים זי ירי אי ה אורות מש שה שי ט בש הי לנ תש ת מי יי בנ הנ ש, וש חנ לנ ס בש נה כש ני של
ד עמלות ים ענ רי מש זנ גו', ומש ם וש אה מה ים צש אי רה רו פש בש שש י יי דה תו שה יש ל חנ קו כה ר (תהלים קד) ינשש מנ אל נל מו של ה, כש דל שה יות הנ חנ
מו ה, כש ירה ים שי רי אומש ים וש חי בש שנ ם מש ם, כגלה יהל ילותי חי ם וש יי מנ שה לות הנ זש ים ומנ בי ז כוכה ר, אה בםקל ה הנ עולל של ר. וכש בםקל הנ

ים. להי י אל ני ל בש יעו כה יהרי ר ונ י בםקל בי ד כםכש ן ינחנ רה ר (איוב לח) בש מנ אל נל של

ד קנ א שה וש יר שה ר עי מה שש םא יי ם ה' ל יו בו, אי לו בונה מש א עה וש ת שה יי ה בנ נל בש םא יי ם ה' ל ה, (תהלים קכז) אי אי םא רש ב
ים עולי של י? כש תנ ימה ן אותו. אי קי תנ יד ומש מי ה תה זל ית הנ בנ ת הנ ה אל הוא בונל יון של לש על ך הה לל מל ה הנ גו' - זל ם ה' וש ר. אי שומי

אוי. רה ה כה טה מנ לש עמבודות מי הה צונות וש רש הה
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ם, עולה ים בה טי שוטש ים ומש ים שורי ני זגיה מש ים הנ די דה צש הנ ה וש לה יש לנ ך הנ שה חש נל ה של עה שה י? בש תנ ימה יר, אי ר עי מה שש םא יי ם ה' ל אי
יף םא יוסי ר (ישעיה נב) ל מנ אל נל מו של א, כש מי טה ל וש רי ב בו עה רי קה תש םא יי ל ים של די דה צש ל הנ כה ר מי מה שש ני ים, וש תומי ים סש חי תה פש הנ וש

ם. עולה ן הה ם מי ירה עמבי הנ רוך הוא לש דוש בה קה יד הנ תי עה א, של מי טה ל וש רי ך עוד עה םא בה ב לה

מו רש גה וש תו  שש אי ם וש דה יו אה רה חמ אנ ך  לנ הה וש ה בו  תה פנ תש הי הו של א. זל מי טה ל וש רי ד עה חה כםל אל א הנ לה א? אל מי י טה ל ומי רי י עה מי
ם. עולה ן הה הוא מי רוך  בה דוש  קה הנ ירו  עמבי ינ ן של מנ זש ד אותו  ה ענ זל ת הנ יי בנ ת הנ א אל מי טנ מש הוא הנ ם, וש עולה ל הה כה ת לש ול מה

אי. דנ א ונ וש יר, שה ר עי מה שש םא יי ם ה' ל ך אי שום כה מי

ו שה הוא עי יום הנ ב בנ יהשה ה? ונ לה עש מנ תוב לש ה כה ה. מנ מונה אל ל הה קו של לש ד חל גל נל ע כש סנ ה, נה כםתה ע סג סנ עמקםב נה ינ ה, וש אי םא רש ב
ה ה זל יר, מנ עי ל שי ד של צנ ו לנ שה - עי לו  ד של צנ ד לנ רנ פש ני ד  חה ל אל א כה לה ה. אל כםתה ע סג סנ עמקםב נה ינ וש תוב  כה וש ה,  ירה עי שי כו  רש דנ לש

ה. יונה לש על ה הה מונה אל ה, זו הה כםתה ע סג סנ עמקםב נה ינ ר. וש כה ל ני ה, אי רה ה זה שה יר? זו אי עי שי

הו ני קש מי אוי. ולש רה ית כה בי רש ת ענ לנ פי ן תש קי תי ר, של זה עה לש י אל בי ר רנ מנ עמקםב. אה ית ינ ר (שם) בי מנ אל נל מו של ת, כש יי ן לו בה בל יי ונ
תוב כה רוהו. וש אמ כםל, ובי הנ ם מי לי ם - שה לי עמקםב שה םא ינ יהב ז ונ אה קו. וש לש הו חל זל ם, וש מםר אותה שש כות לי ר סג אה כםת, שש ה סג שה עה

ד. חה כםל סוד אל הנ רוהו, וש אמ גו', ובי כו וש ם סג לי שה י בש הי יש (תהלים עו) ונ

מו, ה עי רה טש ענ תש ה זו הי כה ז סג אה אוי לו, וש רה קום של מה ר בנ טי ענ תש הי של ם, כש לי יהה שה הה של ה כש מונה אל מו הה ה עי רה בש חנ תש ז הי אה
ץ. רל אה ם בה לי ם שה יי מנ שה ם בנ לי ה, שה טה מנ ם לש לי ה שה לה עש מנ ם לש לי ם, שה לי הו שה זל יו, וש נה בה ם מי לי יהה שה הה בות, של אה הה ם מי לי יהה שה הה של
ם לי ם שה יי מנ שה ם בנ לי ים. שה דושי קש יו הנ נה בה ה - בש טה מנ ם לש לי ל. שה אי רה שש ת יי רל אל פש בות, תי אה ל הה לנ הוא כש ה - של לה עש מנ ם לש לי שה

ים רי בי חמ רוהו הנ אמ ה, ובי אה ת לי ה בנ ינה א די צי תי תוב? ונ ה כה יהד מנ רוהו. מי אמ כו, ובי ם סג לי שה י בש הי יש ז ונ אה ץ. וש רל אה בה

ה לל לו, אי אי לו מי נות אי שג יות מש ה, חנ זל ה מי ים זל ני שג ם מש כגלה ה, וש לה עש מנ ים לש די רה פש ים ני די דה גות וצש רה ה דש מה ה כנ אי םא רש ב
דות, רה פש גות ני רה ה דש מה ה כנ אה מש טג ל רוחנ הנ ד של צנ ינו. מי מי ד לש חה אל ד וש חה ל אל ף כה רל רםף טל טש לי ה וש לל ל אי לט ענ שש ים לי גי רש טש קנ מש
ו, דה ינחש מםר  חמ ובנ שור  בש רםש  חמ תנ םא  ל כב)  (דברים  תוב  כה י  רי המ של ה,  לל אי ד  גל נל כש ה  לל אי ג  רי טש קנ לש ים  בי אורש ם  כגלה וש

ם. ים עולה גי רש טש קנ ים, מש רי בש חנ תש מי של כש של

דוש, הוא קה עמקםב, של ים. ינ דושי קש ים הנ די דה צש ג בנ רי טש קנ א לש לה ה אל ינה אות אי מי טש גות הנ רה דש ת הנ שוקנ ה, תש אי םא ורש וב
מור. כו חמ שה ו נש שה כש כו. ענ רי ף יש כנ ע בש גנ יי ר ונ מנ אל נל מו של ש, כש חה כו נה שה ה נש לה חי תש מו. בנ גו עי רש טש קי בו לו וש רש ם אה כגלה

טו לש שה מור וש חמ י הנ פי לנ דו כש מש ה, עה של קה ין הנ די ד הנ צנ או מי בה י, של וי לי עון וש מש ו שי שה כש ש. ענ חה נה ל הנ צל ד אי ם הוא עומי שה
יהה הה עון של מש שי ב. וש רל י חה פי גו לש רש נו הה ם בש כל ת שש אל מור וש ת חמ אל ר וש מנ אל נל מו של ם, כש יהל ני פש ה לי פה כש ני ים וש די דה צש ל הנ כה יו בש לה עה

לו. ג של רי טש קנ הוא מש א של צה מש ני ד, וש חה אל רו כש בש חנ תש םא יי ל י של די ג בו כש רי טש קי מור וש ל חמ א ענ לו [הוא] שור, בה זה [שור], מנ

ם לה שש ני וש א שור  בה ך  כה ר  חנ אנ ם.  יהל לי עמ ט  הוא שולי ך  כה ר  חנ אנ וש ל,  צה ני הוא  וש עמקםב,  ינ לש ג  רי טש קנ לש ים  אי בה ם  כגלה וש
ר של ם (יחזקאל כג) אמ הל תוב בה כה ים, של מורי ם חמ הי ם של יי רנ צש הוא שור, ומי ף של מור - יוסי חמ ד הנ צנ ם מי כגלה ים של מורי חמ בנ

ם. רה שה ים בש מורי ר חמ שנ בש

מות ם עמצה כו אותה שש נה ם וש מה ג שור עי וי דנ זש הי שום של ים, מי מורי ם חמ ין אותה לו בי פש עמקםב נה י ינ ני ך בש ר כה חנ ה אנ ל זל ענ וש
ם, עולה הה ם מי ר כםחה בנ שה ם, וש פות אותה כש גו] לי וש דנ זש הי ים [של מורי חמ ם הנ ר אותה זי ם ופי קםדל מו מי י כש וי ר לי עורי תש הי ד של ר, ענ שה ובה

מו. ף עי מות יוסי צש ת ענ ה אל ח מםשל קנ יי תוב (שמות יג) ונ כה הו של ם. זל שה שור מי ת הנ יא אל הוצי וש

ל גו כה רש ינהנ ך ונ ר כה חנ אנ מולו, וש ני ם של ם דה יהל לי ר עמ עורי תש מור, הי ל אותו חמ ה ענ לה חה תש הנ עון בנ מש א שי בה של ה, כש אי םא רש ב
ר חנ ם, אנ ה דה לה חי תש ם. בנ יי רנ צש מי ים בש מורי ם חמ אותה ה, בש ה מםשל י, זל וי י לי די ל יש רוך הוא ענ דוש בה קה ה הנ שה ה עה מו זל ר. כש כה זה
ת אל ם וש פה ל טנ ת כה אל ם וש ילה ל חי ת כה אל תוב, וש ה כה זל מור הנ חמ אן בנ גו'. כה ם וש יי רנ צש ץ מי רל אל כור בש ל בש רםג ה' כה ינהמ ך (שם) ונ כה
ב ב רנ רל ם עי גנ תוב (שם) וש כה לת, וש מה ב ושש הה י זה לי ף וכש סל י כל לי תוב, (שם) כש ים כה מורי ם חמ אותה ם בש גו'. שה ם וש תה מש הל ל בש כה

גו'. ר וש קה םאן ובה צ ם וש תה ה אי לה עה

ם ף עי תי תנ שש הי צו לש ם רה ים. כגלה מורי ם חמ ל אותה ל כה צל ד אי ה עומי זל ה, וש זל מור הנ חמ ל הנ צל ד אי ה עומי י - זל וי לי עון וש מש שי וש
ך אותו שנ ו נה שה עי ו של שה כש יו. ענ תה חש ם תנ ה אותה כופל ם וש יהל בי גנ ד לש יו עומי נה בה הוא בש שםך אותו, וש נש נו לי קש תש ני דוש וש קה עמקםב הנ ינ
ש עמקםב אי ית ינ יהה בי הה תוב (עובדיה א) וש כה ה, של ד זל צנ ה מי זל ה וש ד זל צנ ה מי ף, זל יוסי עמקםב וש י יהקום מולו? ינ יו, מי נה ת בה אל וש

גו'. ש וש קנ ו לש שה ית עי ה ובי בה הה ף לל ית יוסי ובי

י, י יוסי בי ר רנ מנ עמקםב. אה י ינ ני י בש רי חמ אנ פו  דש םא רה ל ם וש יהל יבותי בי ר סש של ים אמ רי עה ל הל ים ענ להי ת אל תנ י חי הי יש ונ עו  סה יי ונ
י רי חמ פו אנ דש םא רה ן ל כי לה ם, וש ים אותה בי עוזש ים וש תי תש רנ יו מש ב, הה רה קש ן לנ יי י זנ לי ים כש רי יו חוגש הה של ים, וכש סי נש כנ תש יו מי ם הה כגלה

עמקםב. י ינ ני בש

יהה הה ב של הה זה ף וש סל י כל לי ם כש כל שש לו מי טש נה ם של ה הי לל ר - אי כה ני י הנ להי ת אל ירו אל סי גו'. הה ר וש כה ני י הנ להי ת אל ירו אל סי הה
ם ם שה ין אותה מי טש עמקםב הי ינ ב, וש הה זה ף וש סל כל יו מי ה הה רה ה זה ר, עמבודה מנ ה אה הודה י יש בי ם. רנ הל לה ה של רה ה זה ם עמבודה יהל לי קוק עמ חה

ים. מי עולה ה לש נה מל נות מי הה ם לי דה אה סור לש אה ה, של רה ה זה ל עמבודה ד של צנ נו מי םא ייהה ל י של די כש

תוב (שמואל-ב כה ה של ה זל ה, מנ הודה י יש בי רנ יהה לש קי זש י חי בי ר רנ מנ ך. אה רל דל ים בנ כי יו הולש יהה הה קי זש י חי בי רנ ה וש הודה י יש בי רנ
קוץ ינו, שי ני שה ד. וש וי םאש דה ל ר י ענ הי תש ה ונ רה קה ן יש בל אל ב וש הה ר זה כנ ה כי לה קה שש םאשו ומי ל ר ענ ם מי כה לש ת מנ רל ת עמטל ח אל קנ יי יב) ונ
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י רי המ קוץ, של תוב שי ם כה ענ טנ ה הנ ד, ומה וי םאש דה ל ר י ענ הי תש ם ונ ענ טנ ה הנ ם. מה כה לש ת מנ רל הו עמטל זל מו, וש כםם שש לש מון מי י ענ ני בש
ה זל ר, ובה חי ל אנ ר, אי כה ל ני ים, אי רי חי ים אמ להי ים, אל מי ענ י הה להי תוב אל ה כה רה ה זה י עמבודה די ים עובש מי ענ י הה להי ר אל אה שש בי

ד. חה קוץ אל ר שי מנ אה

תוב (דברים כג) כה רוך הוא, של דוש בה קה ם הנ הל א לה רה ך קה ה כה רה ה זה י עמבודה די ים עובש מי ענ י הה להי ל אל כה ר לו, ובש מנ אה
אי. דנ ך הוא ונ כום - כה לש הוא מי ם, של כה לש ת מנ רל ת עמטל ח אל קנ יי ר ונ מנ אה ה של ם. ומנ יהל לולי ת גי אל ם וש יהל קוצי ת שי או אל רש תי ונ
ה קוקה חמ מות של ה דש כום, אותה לש ל אותו מי ת של רל ה עמטל ת אותה ר אל בנ ז הוא שה ייר, אה גנ תש םא הי ל ד של י, ענ תי גי י הנ תנ א אי לה אל
מון, י ענ ני קוץ בש ה, שי אי םא ורש םאשו. וב ל ר ה ענ תה יש הה ה, וש נה מל נות מי הה ר לי תי ה הל ה אותה שה ז הוא עה ה, אה ם אותה גנ יהה ופה לל עה

א. מה קוץ, זגהמ א שי רה קש ן ני כי לה ר, וש תל ל אותו כל קוק ענ יהה חה ה הה קה ה עממג יקה קי חמ ד בנ חה ש אל חה נה

ה ל זל ענ ן, וש יהל יי דה ל עמ ן כה תוכה יאות בש בי יו מש הה ים של שי ר נה אה לו שש ר - אי כה ני י הנ להי ת אל ירו אל סי ר, הה מנ ק אה חה צש י יי בי רנ
מםן טש יי ף. ונ סל כל ב וה הה ל זה ה של רה ה זה ל עמבודה כה ים וש יי דה ל עמ כה ים וש שי נה לו  ר, אי כה ני י הנ להי ל אל ת כה עמקםב אל ל ינ נו אל תש יי תוב ונ כה

ל. לה ה כש רה ה זה ל עמבודה ד של צנ נו מי םא ייהה ל י של די עמקםב, כש ם ינ אותה

ית ה בי לל עמ ננ ה וש קומה נה תוב? וש ה כה רוך-הוא. מנ דוש-בה קה ק בנ בה דש יהה ני הה יהה, וש כםל הה ם בנ לי יש שה עמקםב אי ינ ה של אי םא רש ב
עמקםב. ת ינ נו אל תש יי יהד - ונ י. מי תי כש לה ר הה של ך אמ רל דל י בנ די מה י עי הי יש י ונ תי רה יום צה י בש ה אםתי נל עם ל הה אי חנ לה בי זש ם מי ה שה עלשל אל ל וש אי
הו מו, זל ה עי שה עה ל טובות של ענ וש ים  סי ל ני ענ הודות לו  הוא ולש רוך  בה דוש  קה ת הנ אל חנ  בי שנ ם לש דה אה הה יך  רי צה אן של כה מי

י. תי כש לה ר הה של ך אמ רל דל י בנ די מה י עי הי יש תוב ונ כה של

ם ה שה עלשל אל תוב וש ך כה ר כה חנ אנ מו, וש יו עי נה יל בה לי כש גו', הי ל וש ית אי ה בי לל עמ ננ ה וש קומה נה תוב וש ה כה לה חה תש הנ ה, בנ אי םא רש ב
ן קי עמקםב תי ינ ר.  בה דה יהה הנ יו הה לה עה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ה. מה ל זל לנ כש ם מי יא אותה הוצי ה, של עמשל ננ תוב וש םא כה ל וש  , חנ בי זש מי
ח רנ בה יום של רות מי ן צה ל אותה ר כה בנ הוא עה שום של ר, ומי בה דה יהה הנ יו הה לה עה וש חנ  בי זש ה מי שה הוא עה אי, וש דנ ית ונ בי רש ת ענ לנ פי תש
ם יס אותה ני כש םא הי ה ל ל זל ענ ם, וש עולה ך לה ר כה חנ או אנ ם בה הי י, וש תי כש לה ר הה של ך אמ רל דל י בנ די מה י עי הי יש תוב ונ כה יו, של חי י אה ני פש לי מי
ך, רי בה יך לש רי ן, הוא צה חה לש שג ם בש חל ל לל אוכי י של הודות. מי יך לש רי ס, צה ה לו ני עמשה ננ י של אן מי כה ר, מי מנ ר אה זה עה לש י אל בי מו. רנ עי

ר. בה ל דה כנ םא אה ל ר של חי םא אנ ל וש

יו לה עה ה  לה על הל חות] של בש זש מי הנ לו  אי תוב [בש םא כה ל וש  , חנ בי זש ם מי ן שה בל יי ונ תוב  ה, כה אי םא רש גו'. ב וש חנ  בי זש ם מי ן שה בל יי ונ
ה תונה חש תנ ה  גה רש דנ ן  קי תנ לש ה',  לנ חנ  בי זש מי ן.  קי תנ תש הי לש אויהה  רש הה ה  גה רש דנ ה  ן אותה קי תי שום של א מי לה אל עולות,  וש ים  כי סה נש
קום מה א לנ רה קש יי ה. ונ יונה לש ה על גה רש ה' - זו דנ ה. לנ תונה חש ה תנ גה רש חנ - זו דנ בי זש ם מי ן שה בל יי ה ונ ל זל ענ ה, וש יונה לש ה על גה רש דנ ה בש רה בש חנ לש

ד. חה כםל אל הנ ה וש תה ה בי מה אי ז כש ם, אה אי הה ה מי ירה אי הי של כש שום של יון, מי לש על ם הה שי ה כנ ם זל ל - שי ית אי ל בי אי

ם הי של יו  הה ים  עי בש שי י  רי המ ה, של ינה כי שש בנ א  לה אל ים  אי צה מש ני םא  ל ם  הי שום של - מי ים  להי אל יו הה לה אי לו  גש ני ם  י שה כי
ים, להי אל יו הה לה אי לו  גש ני ם  י שה ה כי זל ל  ענ וש ה,  ינה כי שש יב הנ בי אות סש רה דש תל ים קה עי בש שי וש ה,  ינה כי שש ם הנ יד עי מי ים תה אי צה מש ני

יו. לה ב עה צה ה ה' ני ני הי תוב וש י כה רי המ ה, של לה גנ תש הי ה של קום זל מה בש

ם ה עי דושה ה קש בה כה רש ה מל עמשה ננ אן של כה ר, מי מנ עון אה מש י שי בי תו. רנ ר אי בל ר די של קום אמ מה ים בנ להי יו אל לה עה ל מי ענ ינ ונ
הו דו. זל בנ ה לש בה כה רש הוא מל ה, וש נה בה לש יר לנ אי הה ת לש דל עומל ה של יונה לש ה על דושה ה קש בה כה רש עמקםב הוא מל ה, ינ אי םא ורש בות. וב אה הה

ים. להי יו אל לה עה ל מי ענ ינ תוב ונ כה של

ה מה ה כנ אי םא רש יו ב לה נו. אי אי רש ל קה כה יו בש לה ים אי רםבי ים קש להי ר לו אל של דול אמ י גוי גה י מי ר, (דברים ד) כי מנ אה ח וש תנ פה
ם עולה בה ה של רה ה זה י עמבודה די ים עובש מי ענ ל הה כה שון בש לה ם וש ך ענ ין לש אי רוך הוא, של דוש בה קה י הנ ני פש ל לי אי רה שש ים יי יבי בי ם חמ הי
ה עה ל שה כה ל בש אי רה שש ל יי שות של קה לות ובנ פי ל תש בי קנ ן לש זגמה רוך הוא מש דוש בה קה הנ מו של ם כש ע אותה מנ שש יי לוהנ של ייש לו אל של

ם. הל לה ה של גה רש ה דנ יל אותה בי שש ים בי ם רוצי הי ה של לה פי יענ תש מי שש הנ ים לש יכי רי ם צש הי של

ל אי רה שש ם יי י אי עמקםב כי ך עוד ינ מש א שי רי קה םא יי תוב ל כה ל, של אי רה שש עמקםב יי ינ א לש רה רוך הוא קה דוש בה קה ה, הנ אי םא רש ב
ים, להי אל ר לו  םאמל י ה. ונ ל מםשל א אל רה קש יי ר ונ מנ אל נל של מו  ה, כש ינה כי שש א? זו  רה קש יי ונ י  מו. מי ת שש א אל רה קש יי ך, ונ מל ילה שש הש יי
מו ת שש א אל רה קש יי ה ונ ל זל ענ ה, וש ם זל שי ם בש לנ שש ני וש תו  גה רש דנ ה בש לה ענ תש ז הי אה אוי, וש רה כםל כה ם בנ לנ שש י ני רי המ נו של רש אנ ה בי לה עש מנ לש

ר. אי בה תש י ני רי המ ל, ונ אי רה שש יי

עמקםב ינ של תה  רש מנ אה ה של אי מנ דנ ר, ונ זה עה לש י אל בי רנ י לש י יוסי בי ר רנ מנ ך. אה רל דל ים בנ כי יו הולש י הה י יוסי בי רנ ר וש זה עה לש י אל בי רנ
ם י אי עמקםב כי ך עוד ינ מש א שי רי קה םא יי תוב ל כה ל, וש אי רה שש מו יי א שש רה קה ים, וש די דה צש ל הנ כה חוז לש הוא אה בות הוא, וש אה יר הה חי בש
ה מה כנ עמקםב בש ינ א לו  רה קה רוך הוא וש בה דוש  קה ר הנ זנ ה חה מה ל, לה אי רה שש יי מו  ת שש א אל רה קש יי תוב ונ כה ך, וש מל ילה שש הש ל יי אי רה שש יי

עמקםב? ך עוד ינ מש א שי רי קה םא יי ל ה וש ה זל ך, מנ ם כה ם? אי קםדל מו מי עמקםב כש או לו ינ רש כםל קה הנ ים, וש מי עה פש

ה סוק זל ה, פה אה נש יר קי עי מות יה חה לש יש מי אי א כש בור ייצי גי ר, (ישעיה מב) ה' כנ מנ אה ח וש תנ . פה תה רש מנ ה אה ר לו, יהפל מנ אה
תםב! כש יך לי רי מות צה חה לש יש מי מות? אי חה לש יש מי אי תםב! כש כש יך לי רי בור צה א? גי בור ייצי גי ה, כנ אי םא רש ל ב בה שוהו. אמ רש פי

תוב (ישעיה כה מו הוא ה', של רוך הוא, שש דוש בה קה הנ אי של דנ ים, ונ מי חמ ה רנ קום זל ל מה כה ר, ה' בש אי בה תש י ני רי א המ לה אל
ים בי רנ תש מי ן של מנ זש א בי לה קום. אל ל מה כה ין בש הוא די ים, וש להי מו אל א שש רה קש ים ני מי עה פש לי ינו של אי רה י. וש מי י ה' הוא שש ני מב) אמ
מו, ים שש להי אל ם,  עולה בה ים  עי שה רש הה ים  בי רנ תש מי ן של מנ זש ובי ים.  מי חמ רנ הה ם  שי בש א  רה קש ני וש מו,  ם, ה' שש עולה בה ים  יקי די צנ הנ
ל. אי רה שש יי א לו  רה ת, קה רל חל ץ אנ רל אל יהה בש םא הה ל וש ים  אי ין שונש יהה בי םא הה עמקםב ל ינ ן של מנ זש בי ך  ים. כה להי ם אל שי א בש רה קש ני וש
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עמקםב. א לו ינ רה ת, קה רל חל ץ אנ רל אל ים או בש אי ין שונש יהה בי ר הה של אמ כנ וש

ין יהה בי הה של כש תה של רש מנ אה ה של ים לו. ומנ אי נו קורש י אה רי המ א, ונ רי קה םא יי תוב ל כה ר של בה דה ב הנ ינשי תש םא הי ן ל יי דנ ר לו, עמ מנ אה
יו בי י אה גורי ץ מש רל אל עמקםב בש ב ינ יישל תוב (בראשית לז) ונ ה, כה אי םא רש עמקםב - ב ינ א לו  רה ת קה רל חל ץ אנ רל אל בש ים או  אי שונש

ת? רל חל ץ אנ רל אל יהה בש םא הה י ל רי המ ן, ונ ענ נה ץ כש רל אל בש

ך ים, כה להי א אל רה קש ים ני מי עה פש לי א ה' וש רה קש ים ני מי עה פש רוך הוא לי דוש בה קה הנ מו של ר כש מנ אל ה נל לה חי תש י בנ רי ר לו, המ מנ אה
ך עוד מש א שי רי קה םא יי ר ל מנ אל נל ה של דועות. ומנ גות יש רה דש כםל בי הנ עמקםב, וש א ינ רה קש ים ני מי עה פש לי ל וש אי רה שש א יי רה קש ים ני מי עה פש ם לי גנ

ה. ם זל שי ב בש ינשי תש הי עמקםב, לש ינ

ר לו, מנ ם. אה הה רה בש ך אנ מש יהה שי הה ם וש רה בש ך אנ מש ת שי א עוד אל רי קה םא יי ל תוב (שם יז) וש י כה רי ך, המ ם כה ר לו, אי מנ אה
םא ל ך, וש מל ילה שש הש ל יי אי רה שש ם יי י אי א כי לה יהה, אל הה תוב וש םא כה אן ל ל כה בה ם, אמ אותו שי ד בש ה עומי ל זל ענ יהה, וש הה תוב וש ם כה שה
רו טש ענ תש הי של ך. וכש ים כה מי עה פש לי ך וש ים כה מי עה פש לי ן של כי ל של יק לו, כה פי סש ת מנ חנ ם אנ ענ פנ לו בש פי אמ ל, ונ אי רה שש ך יי מש יהה שי הה תוב וש כה

יד. מי ה תה ם זל שי ר בש טי ענ תש ז הי יונות, אה לש גות על רה דש לו בי ענ תש הי ם וש יי וי ים ולש ני כםהמ יו בש נה בה

י ת מי יי בנ ה הנ לה טש נה ל,  חי ה רה תה מי של כש ר של אי בה תש ני י  רי ר, המ אי בה תש ני י  בי רנ י לש י יוסי בי רנ ר לו  מנ ים, אה כי הולש יו  הה ד של ענ
ת רל טל ענ תש ה מי ינה כי יות שש הש י לי רי ר לו, המ מנ יהד? אה ל מי חי ה רה תה ה מי מה אוי. לה רה ים כה טי בה ר שש שה ים עה ני שש ן בי קי תנ הי יך לש רי צה של
יד מי ין הוא תה יהמי נש ה בי ל זל ענ ן. וש קי תנ הי ת ולש יי בנ טםל הנ ה] לי לה עש מנ ה [לש שורה ה, ובו  חה מי ים שש ני בה ם הנ יות אי הש לי וש אוי  רה כה

ר. חי ד אנ צנ םא בש ל ב וש עמרה מנ בנ

ל כה ה, של זל סוד  וש ץ.  רל אה ע בה דנ וה הי לש יענ  קי רה כות הה לש ה מנ שורה ובו  ים,  טי בה ר שש שה עה ים  ני שש ן בי קי תנ הי לש ה  שורה ובו 
ת. בל ינשל תש ם מי שה ת ומי ול ל מה ין של ה די ה ייש בה ל זל ענ יות, וש שש קנ יא בש , הי ענ די ונ תש הי ה לש אה בה ה של לה חה תש הנ

יענ הודי ה לש צה רה של ב. כש ינשי תש הי ה לש נה קש תנ תש ך הי ר כה חנ אנ ל, וש חי רה ין בש ה די עמשה ת, ננ יי בנ טםל הנ לי ן וש קי תנ תש הי ה לש רוצה של אן כש כה
יו, עמשה י מנ פי אול לש שה ין בש ר די עורי תש מי ד של אוי ענ רה קום כה מה כות בש לש מנ ת הנ בל ינשל תש םא מי ל ין, וש די ה בש ץ, שורל רל אה כות בה לש מנ

ה. נה קש תש ני כות וש לש מנ ה הנ בה ינשש תש ך הי ר כה חנ אנ וש

ד חה ל אל דון כה ם ני עולה ל הה כה ה, של שה ה קה לה חה תש הנ ה הנ נה שה םאש הנ ר ה. בש ך נוחה ר כה חנ אנ ה וש שה ה קה לה חה תש ל הנ ה, כה אי םא רש ב
ים, שי יו קה ינה ה די ל זל ענ םאל, וש מ שש יא מי ית הי אשי רי הה שום של ים. מי פורי כי ה וש יחה לי ה, סש ך נוחה ר כה חנ אנ יו, וש עמשה י מנ פי ד לש חה אל וש

ה. ית נוחה עמשי ה ננ ל זל ענ ין, וש יהמי ר הנ עורי תש ך מי ר כה חנ אנ וש

ר חנ אנ לות, וש זה ים ומנ בי י כוכה די ים עובש מי ר ענ אה ל שש ה ענ וה לש שנ ר בש עורי תש הי רוך הוא לש דוש בה קה יד הנ תי םא עה ב יד לה תי עה לל וש
ף יענ אנ ה יהרי אה נש יר קי עי מות יה חה לש יש מי אי א כש בור ייצי גי תוב (ישעיה מב) ה' כנ כה הו של ה. זל של ין קה די ם בש יהל לי ק עמ זי חנ תש ך יי כה
מות חה לש יש מי אי ך כש ר כה חנ אנ בור, וש םא גי ל בור וש גי ך כנ ר כה חנ אנ ים, וש מי חמ הוא רנ ה, של לה חי תש ר. ה' בנ בה גנ תש יו יי בה יש ל אם יחנ ענ רי צש ינ
ל ענ יחנ  רי צש ף ינ אנ יענ  תוב יהרי כה ם, של יד אותה מי שש הנ ק לש זי חנ תש יי ם וש יהל לי ק עמ חםזל ה הנ לל גנ תש יי ך  ר כה חנ מות, אנ חה לש יש מי םא אי ל וש
תוב (ישעיה סג) כה ב, וש רה יום קש מו בש חמ לה יום הי ם כש הי ם הה גויי ם בנ חנ לש ני א ה' וש יהצה תוב (זכריה יד) וש כה ר, וש בה גנ תש יו יי בה יש אם

גו'. ה וש רה צש בה ים מי די גה מוץ בש דום חמ אל א מי ה בה י זל מי

ר, (נחום מנ אה ח וש תנ ה פה הודה י יש בי ין. רנ יהמי נש א לו בי רה יו קה בי אה י וש ן אוני מו בל א שש רה קש תי ה ונ תה י מי ה כי שה פש את ננ צי י בש הי יש ונ
יל בי שש רוך-הוא, בי דוש-בה קה ק בנ זי חנ תש מי יש של אי ל הה קו של לש י חל רי שש י בו. אנ ענ חםסי יםדי ה וש רה יום צה עוז בש מה א) טוב ה' לש
כםל. ר (תהלים קמה) טוב ה' לנ מנ אל נל של מו  טוב ה', כש רוהו  אמ ק, ובי הוא הוא חםזל רוך  בה דוש  קה ל הנ ק של חםזל הנ של
ל יום של ה - בש רה יום צה יחו הוא. בש שי שועות מש עוז יש תוב (שם כח) ומה כה שועות, של יש ייש בו  ק של חםזל הו  עוז - זל מה לש

ל אי רה שש יי ים לש מי ענ ר הה אה ים שש יקי צי מש ה של צוקה מש

יו ה יהדה פל רש מנ י של ? מי יתה פי רנ תש ה הי ה זל ה. מנ כה ר כםחל ה צנ רה יום צה בש יתה  פי רנ תש תוב, (משלי כד) הי ה כה ה מנ אי םא רש ב
י ל מי כה ה. של תורה יק בנ זי רוך-הוא? ינחמ דוש-בה קה ם בנ דה אה יק הה זי ינחמ יך  אי ק בו. וש זי חנ תש הי םא לש ל הוא של רוך  בה דוש  קה הנ מי
ה פל רנ תש יי ם הוא  אי וש ק.  זי חנ תש הי לש ל  אי רה שש יי ת  סל נל כש לי ק  חםזל ן  נותי יהכול  בש כי ים,  יי חנ הנ ץ  עי יק בש זי חמ מנ ה,  תורה בנ יק  זי חמ מנ של
םא לו ב תה יום של ה. בש כה ר כםחל ה צנ רה צה יום  - בש ה  תורה ן הנ ה מי פל רנ תש ם הוא הי . אי יתה פי רנ תש תוב? הי ה כה ה מנ תורה הנ מי

ם. עולה ל הה יא כםחו של הי ה של ינה כי שש ת הנ ק אל יהכול דוחי בש ה, כי צוקה מש

ה מה ה, כנ רה שי םא כש ך ל רל דל ך בש הולי ה וש תורה ן הנ ה מי פל רנ תש ם מי דה ן אה בל ה של עה שה ה, בש אי םא רש ה - ב כה ר כםחל ר צנ חי ר אנ בה דה
יא לו, הי ק של חםזל וש יא כםחנ  הי ם, של דה אה ת הה מנ שש ני לו  פי אמ ונ ה.  רה יום צה ים בש גורי טי קה יות לו  הש לי ים לו  יני מי יב זש י רי לי עמ בנ
י כי רש דנ ך בש ם הולי דה ן אה בל ה של עה שה א, בש בה י אנ בי ר רנ מנ יו. אה לה ר אי הוא צנ שום של ה, מי כה ר כםחל תוב צנ כה דו, של גש נל לו כש ה של יבה רי יש

טוב. ירו לש כי זש הנ יו לש לה ים עה די ים עומש גורי ני ה סה מה אוי, כנ רה נות כה קה תג יו מש כה רה ל דש כה ה וש תורה הנ

ר םאמל י ונ נו  נל חג יש ונ רו  ם יהשש דה אה יד לש גי הנ ף לש לל י אה ני ד מי חה יץ אל לי מי ך  אה לש יו מנ לה עה ם ייש  ר, (איוב לג) אי מנ אה ח וש תנ פה
רוך הוא דוש בה קה י הנ ני פש כםל לי לוי הנ םא גה י ל כי ן, וש בוני תש הי לו ייש לש לה ים הנ סוקי פש ר. בנ י כםפל אתי צה ת מה חנ ת שנ דל רל הו מי עי דה פש
יר כי זש הנ ים לש גורי ני ם סה דה אה לה ר ייש  של אמ כנ יך, של רי צה אי של דנ א ונ לה ע? אל רנ יו טוב או  נה פה ר לש םאמנ י של ך  אה לש מנ יך  רי הוא צה של

ר. י כםפל אתי צה ת מה חנ ת שנ דל רל הו מי עי דה ר פש םאמל י נו ונ נל חג יש ז ונ ים, אה גורי טי ם] קה דה אה ין לו [לה אי יו וש נה פה לו לש כות של זש

ה הוא. ר - יהפל תוב יותי םא כה ם ל ך. אי אה לש יו מנ לה ם ייש עה תוב אי ר. כה בה דה רור הנ א בי צה מש ה תי זל סוק הנ פה ה, בנ אי םא רש ב
תוב כה םאל, של מ ד שש צנ ם בש דה אה ם הה ה עי נל מג מש הנ ך  אה לש מנ הנ הו  יהו? זל ומי תוב,  ף כה לל י אה ני ד מי חה יץ אל לי מי ך  אה לש ל מנ בה אמ
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ך. ינל ימי ה מי בה בה יו ורש רה חמ תוב אנ כה םאל, של מ ד שש הו צנ זל ף, וש לל ך אל דש צי פםל מי (תהלים צא) יי

שום םאל, מי מ ד שש צנ יו לש הה ף של לל הוא] אל ם [של אותה ד מי חה הוא אל ע, של רה ר הה ר ייצל צל הו יי ף, זל לל י אה ני ד מי חה ל אל בה אמ
מו ד לו כש בל ע הוא על רה ר הה ת, אותו ייצל מל ך אל רל דל ך בש ם הולי דה ן אה ם בל ה, אי ל זל ענ שות. וש ל רש נוטי ה וש לה עש מנ ה לש הוא עולל של
רוך בה דוש  קה י הנ ני פש ר לי אומי גור, וש ני ה סה עמשל ננ ה וש ז הוא עולל ד לו, אה בל על ה וש לל קש תוב (משלי יב) טוב ני כה ר, של מנ אל נל של

ת. חנ ת שנ דל רל הו מי עי דה ר, פש רוך הוא אומי דוש בה קה ז הנ אה ם, וש דה אה ל הה כות ענ הוא זש

שום תו, מי מה שש ת ני אל נו  מל טםל מי לי יו וש לה לט עה שש ר לי חי אנ ים לו  ני נותש שום של ם, מי יקה ר רי םא חוזי ה ל ל זל ם כה עי וש
דות אותו. פש ר, לי י כםפל אתי צה תוב מה כה הו של ה. זל ל זל ר ענ הוא כםפל יש וש אי י אותו הה אי טה ים חמ די קש הי של

םא ל נםם וש יהי גי ד לנ םא יירי ל דות אותו של פש ר לי יו כםפל לה יא עה , הי תה רש מנ אה כות של זש ה  ר - אותה י כםפל אתי צה ר מה חי ר אנ בה דה
גור. ני גור סה טי קה ילה לו הנ הש יי י של די ת כש מל ך אל רל דל ת בש כל לל ם לה דה אה יך לה רי ן צה כי לה יהמות. וש

ד, בל ם על הל יות לה הש לי ך  הופי ד של ענ מו  ים עי קי סש ענ תש יר ומי עי שה ים לו  ני נותש ים של פורי כי יום הנ ל בש אי רה שש ה יי זל מו  כש
ם ך, (שם כה) אי לל מל למםה הנ ר שש מנ ה אה ל זל ענ גור. וש ני ם סה הל ה לה עמשל ננ רוך הוא וש דוש בה קה י הנ ני פש דות לי יד עי עי ה ומי עולל וש

ר. מנ אל ה נל ה זל זל ע הנ רה ר הה ייצל ל הנ ענ ם, וש יי הו מה קי שש א הנ מי ם צה אי ם וש חל הו לה ילי כי אמ ך הנ אמ ננ ב שם עי רה

ם אותו רוך הוא עי דוש בה קה ת הנ ק אל יהכול דוחי בש ה, כי תורה ן הנ ה מי פל רנ תש ם מי דה ן אה בל של ה, כש רה יום צה ה בש שום זל ומי
. כםחנ ש הנ לנ חל נל ג וש רי טש קנ יו לש נה פה ב לש רי קה תש הי שום של ר כםחנ כםה, מי ה - צנ כה ר כםחל גור. צנ טי ה קה עמשל הוא ננ ע של רה ר הה ייצל

ענ יודי גו. וש רש טש קנ ו לש שה יו עי לה א עה בה של עמקםב כש ה ינ ה? זל רה יום צה ה בש ה זל ה, מנ רה יום צה עוז בש מה ה, טוב ה' לש אי םא רש ב
ה. נה כה ת סנ ענ שש א בי לה ם אל דה אה ל הה א ענ צה מש ג ני רי טש קנ מש ין הנ ה, אי אי םא ורש ה. וב ינה ת די רנ יו צה לה ה עה אה בה של י בו, כש חוסי

ג רי טש קנ מש י הנ די ל יש ין ענ די ק הנ זי חנ תש רוך הוא, הי דוש בה קה י הנ ני פש ר לי דנ נה רו של דש ר ני חנ עמקםב אי ינ שום של ה, מי אי םא ורש וב
עמקםב י ינ רי המ רוך הוא, ונ דוש בה קה י הנ ני פש ר לי מנ ל. אה חי רה ה בש ה בה תה יש הה ה של נה כה סנ ת הנ ענ שש ין בי ה די צה רה עמקםב, וש ל ינ ג ענ רי טש קי של
םא ל יך, וש נל פה ר לש דנ נה רו של דש ם ני לי םא שי ל יך, וש רי צה ה של ל מנ כה ים ובש ני בה ר ובש עםשל כםל בש הנ ק מי זה יהו חה רי המ ם, ונ לי םא שי ל רו וש דש ר ני דנ נה

ש?. נל נו עם מל תה מי חש קנ לה

ש ננ על נל ת. וש ול מה ך הנ אה לש ל מנ צל ה אי לה עש מנ ין לש די ה הנ שה קנ תש הי ש? של קנ תש ה ונ ה זל תה. מנ דש לי ש בש קנ תש ל ונ חי ד רה לל תי יהד - ונ מי
ה ל זל ענ יך, וש תל חש תנ ך מי בש כה שש ח מי קנ ה יי מה ם לה לי שנ ך לש ין לש ם אי אי תוב (משלי כב) וש כה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ה, מה זל עמקםב בה ינ

ת. ול מה ך הנ אנ לש י מנ די ל יש ין ענ די ר הנ סנ מש ני ל וש חי ה רה תה מי

יהה דל ילה ה וי אה ת לי אל ה וש נה אשם ן רי יהל די לש ת ינ אל חות וש פה שש ת הנ ם אל יהשל ה? ונ שה ה עה ו, מל שה א עי בה ה של עה שה ה, בש אי םא ורש וב
יהה פש יה ע בש שה ל אותו רה כי תנ סש םא יי ל ל של חי ל רה ד ענ חנ פה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ים. מה ני רם חמ ף אנ ת יוסי אל ל וש חי ת רה אל ים וש ני רם חמ אנ

. יהה לל ג לו עה רי טש קנ םא יש ל וש

ים שי וו. נה חמ תנ שש יי ונ יהה  דל ילה ה וי אה ם לי גנ ש  גנ תי ונ ה  ין ול חמ תנ שש תי ן ונ יהל די לש ינ ה וש נה חות הי פה שש ה הנ נה שש גנ תי ונ תוב?  ה כה עוד מנ
ה ל זל ענ , וש יהה לל ה עה סה הוא כי מו, וש י אי ני פש לי ף מי ל, יוסי חי רה ף וש ש יוסי גנ ר ני חנ אנ תוב? וש ה כה ל מנ חי רה ל בש בה ים. אמ רי בה י גש ני פש לי מי
ל ן של יי י ענ לי ן - עמ יי י עה לי מו. עמ ל אי ה ענ סה כי וש יל גופו  די גש הי ן, של יי י עה לי ת עמ ן פםרה ף בי ת יוסי ן פםרה תוב (בראשית מט) בי כה

ע. שה אותו רה

ה של ה קה זל ם, וש לי םא שי ל ר של דל ל נל עמקםב ענ ינ ש  ננ על נל ה, וש נה כה סנ ת הנ ענ שש ג בי רי טש קי ע של רה ר הה ייצל י הנ די ל יש ה ענ שה נש על אן נל כה וש
י לנ ל, עה חי י רה לנ ה עה תה תוב (שם מח) מי כה יהה? של ה הה עמקםב זל שום ינ מי נו של ן לה יי ננ יו. ומי לה רו עה בש עה רות של צה ל הנ כה עמקםב מי ינ לש

י. רי דש י ני תי רש חנ אי ל של אי, ענ דנ ונ

יא, יק הי די ת צנ לנ לש ם קי אי א"ו. של וה רוהו לו בש אמ םא, ובי ב םא תה ם ל נה ת חי לנ לש תוב (משלי כז) קי ר, כה מנ י אה י יוסי בי רנ
ה. נה כה סנ ת הנ ענ שש ה בי ג בה רי טש קי ע וש רה ר הה ה אותו ייצל ל אותה טנ יו נה פי ה מי אה יהצש ן של יוה ה, כי ן בה וי כנ תש םא הי ל לו של פי אמ

ל טנ , נה ענ יהה יודי םא הה הוא ל ב של ל גנ ף ענ אנ ילה. וש חש םא יי יך ל להל ת אל א אל צה מש ר תי של ם אמ ר (בראשית לא) עי מנ עמקםב אה ינ
שום ן, מי טה שה יו לנ ם פי דה ח אה תנ פש םא יי ם ל עולה ינו, לש ני ה שה ל זל ענ ם. וש דה י אה ני ל בש צל יד אי מי א תה צה מש ני ן של טה ר אותו שה בה אותו דה
ה לל י אי ני ל שש ענ יק, וש די ל צנ ה של לה ם או מי כה ל חה ה של לה ן מי כי ל של ה, כה טה מנ ה ולש לה עש מנ ג בו לש רי טש קנ בור ומש די ל אותו הנ נוטי של

ל. חי ה רה שה נש על נל

ה? תה י מי נו כי עש םא יהדנ ל ה  שה פש את ננ צי י בש הי יש ר ונ מנ אה ן של יוה י כי כי א, וש בה י אנ בי ר רנ מנ ה. אה תה י מי ה כי שה פש את ננ צי י בש הי יש ונ
את ם יוצי תה מה שש ני ם של דה י אה ני ייש בש שום של גוף, מי ת הנ יתנ ל מי חי ה רה תה ר, ומי ה יותי גופה ה לש רה זש םא חה ל שום של יך מי רי א צה לה אל
ם, (שיר ה) בה א לי ייצי יו, (בראשית מב) ונ לה שו] אי פש ב רוחו [ננ שה תה ר (שמואל-א ל) ונ מנ אל נל מו של ה, כש קומה מש ת לי רל חוזל וש
ה תה ה ומי קומה מש ה לי רה זש םא חה ל ה וש תה מה שש ה ני אה ל זו יהצש בה ה. אמ מה שה ה בו נש רה םא נותש רו, (מלכים-א יז) ל בש דנ ה בש אה י יהצש שי פש ננ

ל. חי רה

שום ין, מי יהמי ר אותו לש שנ קה יר אותו וש זי חל עמקםב הל ינ . וש יהה לל ר עה זנ גש ני ין של די ל הנ יות של שש קנ י, הנ ן אוני מו בל א שש רה קש תי ונ
י רי המ ין הוא, של ן יהמי ה - בי של קה ין הנ די ל הנ ד של י, צנ ן אוני הוא בל ב של ל גנ ף ענ אנ ין. וש יהמי רו לש שש קה יך לש רי ב צה עמרה מנ ת הנ אל של
ה תה לש גנ תש םא הי ה ל אה ל לי בה ה, אמ תה בורה ה וקש תה יתה ה מי תה לש גנ תש י הי רי ר, המ אי בה תש ני מו של ך כש רל דל ה בנ רה בש קש ני ה, וש רה שש קנ תש ין הי יהמי בש

רוהו. אמ ם, ובי הל לו סוד ייש לה לה הות הנ מה אי ע הה בנ רש אנ ב של ל גנ ף ענ אנ ה, וש תה בורה ה וקש תה יתה מי
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יום ד הנ ה ענ קומה ה מש סה כנ תש םא הי ל שום של ם? מי ענ טנ ה הנ י, מה י יוסי בי ר רנ מנ ה. אה תה בורה ל קש ה ענ בה צי עמקםב מנ ב ינ צל ינ ונ
ש. מה ד אותו יום מנ יום, ענ ד הנ ר ענ מנ אל נל מו של ים, כש תי יות מי חמ הנ רוך הוא לש דוש בה קה יד הנ תי עה של

ייש ר (ירמיה לא) וש מנ אל נל מו של קום, כש אותו מה ל בש אי רה שש לות יי גה ה מי ינה כי זםר שש חמ תנ ד יום של ר, ענ מנ ה אה הודה י יש בי רנ
ל אי רה שש ים יי ידי עמתי רוך הוא, ונ דוש בה קה ה הנ ע לה בנ שש ני ה של בועה זו שש ם. וש בולה גש ים לי ני בו בה שה ם ה' וש אג ך נש יתי רי חמ אנ ה לש וה קש תי
ה ל זל ענ ל, וש אי רה שש לות יי ל גה ה ענ תה כש יא בה הי מו של ם, כש כות שה בש לי ל וש חי ת רה בורנ ה קש ל אותה עממםד ענ לות לנ גה הנ יהשובו מי של כש
ה ידה ה עמתי עה ה שה אותה ך. ובש תי לה עג פש ר לי כה י ייש שה תוב (שם) כי כה גו', וש ם וש ילי ים אובי נוני חמ תנ י יהבםאו ובש כי בש תוב (שם) בי כה

ים. רי בי חמ רוהו הנ אמ ה, ובי ינה כי שש ם הנ עי ל וש אי רה שש יי מםחנ בש שש ך, לי רל דל יא בנ הי ל, של חי רה

י ני יו בש הש יי ל ונ אי רה שש ע יי מנ שש יי יו ונ בי ש אה גל ילל ה פי הה לש ת בי ב אל כנ שש יי ן ונ אובי ך רש לל יי יא ונ הי ץ הנ רל אה ל בה אי רה שש ן יי כם שש י בי הי יש ונ
ת יי בנ ה הנ לה טש נה תו, וש ל מי חי רה ה וש אה י לי רי המ יא, של הי ץ הנ רל אה ל בה אי רה שש ן יי כם שש י בי הי יש ר, ונ מנ ר אה זה עה לש י אל בי ר. רנ שה ים עה ני עמקםב שש ינ

ה. לה טש נה י של מי

ה תה רש ה שה ינה כי ל, שש חי רה ה וש אה ל לי ן של נה מנ ל זש כה א בש לה ה? אל הה לש ם בי ב עי כנ שה וש ך  לנ ן הה אובי רש של ך  תש עש ל דנ ה ענ לל עמ י ינ כי וש
ה ינה כי שש ב של ל גנ ף ענ אנ ה. וש הה לש ל בי ן של כה שש מי ת בנ יי בנ ה בנ שורה ת, וש יי בנ הנ ה מי דה רש פש ני םא  ה ל ינה כי תו, שש מי ו של שה כש ענ וש ן,  יהל לי עמ
ה ל זל ענ ת, וש יי בנ לוי בנ גי ה בש ינה כי ה שש םא שורה ה, ל בה קי ר ונש כה ווג זה זי א בש צה מש םא ני עמקםב ל א ינ לי מה לש אוי, אי רה ת כה יי בנ טםל הנ ה לי תה צש רה
ה, טה מי ל הנ בי לש ובי ך  לנ מו, הה קום אי ה מש שה ה יהרש הה לש בי ה של אה רה שום של ן, מי אובי א רש ה. ובה הה לש ן בי כנ שש מי ה בש ינה כי ה שש דה מש עה

ה. הה לש ת בי ב אל כנ שש יי תוב בו ונ יהה כה לל ה עה ינה כי ה שש דה מש עה ל של ענ וש

בון שש חל ם מי גנ פש ני םא  ל ך  שום כה ה, ומי ינה כי שש בוד הנ כש לי ש  שנ םא חה ל וש ה  טה מי ה  ל אותה ן ענ יהשנ ר, של מנ א אה יסה יי י  בי רנ
ל כה םאש לש ה אותו ר שה סוק עה פה הנ ן, וש אובי עמקםב רש כור ינ תוב בש ך כה שום כה בון, מי שש ה חל שה עה סוק וש פה א הנ ים, ובה טי בה שש הנ

הנששבהטיים.

ים רי שה ם יש רוך הוא כגלה דוש בה קה י הנ כי רש ל דנ גו' - כה י ה' וש כי רש ים דנ רי שה י יש ר, (הושע יד) כי מנ אה ח וש תנ ה פה הודה י יש בי רנ
ם - בה כו  לש ים יי יקי די צנ וש ה  ל זל ענ ים. וש די ם עומש ה הי ל מה ים ענ יחי גי שש םא מנ ל וש ים  עי םא יודש ם ל עולה י הה ני ת, ובש מל י אל כי רש דנ וש
ענ ה, הוא יודי תורה ל בנ די תנ שש מי י של ל מי כה ה, של תורה ים בנ לי דש תנ שש רוך הוא ומי בה דוש  קה י הנ כי רש ים דנ עי ם יודש הי שום של מי

ה. םאלה מ ה ושש ינה ה יהמי םא סוטל ל ם של הל ך בה הולי וש

רוך דוש בה קה י הנ כי רש דנ ים בש לי כש תנ סש םא מי ל ה וש תורה ים בנ לי דש תנ שש םא מי ל ים של עי שה רש ם הה ה הי לל ם - אי לו בה שש כה ים יי עי ופםשש
ם ה, הי תורה בנ ים  לי דש תנ שש מי םא  ל וש ל  כי תנ סש הי לש ים  עי יודש םא  ל של שום  ומי כות,  ים הולש כי רה דש הנ ן  אה לש ים  עי יודש םא  ל וש הוא 

א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה יו בה כה רה ם דש אותה ם בש הל ים בה לי שה כש ני

ים כי רה דש ם  אותה בש ה  עולה תו  מה שש ני ה,  זל הנ ם  עולה הה ן  מי א  יוצי של כש ה,  תורה בנ ל  די תנ שש מי של ם  דה אה ל  כה ה,  אי רש םא  ב
ים עי יודש ם של אותה ים, וש דועי ם יש ה הי תורה ל הנ ים של ילי בי ים ושש כי רה ם דש אותה ה, וש תורה ל הנ ה] של תורה ם בנ הי ים [של ילי בי ושש

ה. זל ם הנ עולה ן הה או מי ייצש של ם, כש אותו עולה ם בש הל כו בה לש ה יי זל ם הנ עולה ה בה תורה י הנ כי רש דנ

םא ה ל זל ם הנ עולה ן הה מי או  ייצש של ים, כש ילי בי ים ושש כי רה ים דש עי םא יודש ל ה וש זל ם הנ עולה ה בה תורה בנ לו  דש תנ שש םא הי ם ל אי וש
ה, תורה י הנ כי רש ן דנ ינה אי רות של חי אמ ים  כי רה דש בי ך  לי יי ז  אה וש ם.  הל ים בה לי שה כש ני וש ים,  ילי בי ושש ים  כי רה ם דש אותה בש ת  כל לל לה עו  יידש

ם. הל ש בה ני עה יי ים וש יני ה די מה כנ יו בש לה רו אי עורש תש יי וש

- ך  בש כש שה ך. בש יחל שי יא תש הי יצותה  קי המ ונ יך  לל מםר עה שש תי ך  בש כש שה תוב? (משלי ו) בש ה כה ה מנ תורה ל בנ די תנ שש מי י של ומי
מות שה ר רוחות ונש עורי רוך הוא יש דוש בה קה הנ של יצותה - כש קי המ ם. ונ עולה ין אותו הה די יך מי לל מםר עה שש ה תי תורה ר, הנ בל קל בנ
לו דש תנ שש הי ים של ם גופי אותה יהקומו  יל של בי שש גוף בי ל הנ גור ענ ני ילה סה הש יא תי ך, הי יחל שי יא תש ז הי ים, אה תי יות מי חמ הנ לש
ר פה ת עה מנ דש י אנ ני שי יש ים מי בי רנ ר (דניאל יב) וש מנ אל נל מו של ם, כש י עולה יי חנ ה לש לה חי תש יהקומו בנ ם של ה הי לל אי אוי, וש רה ה כה תורה בנ

ה. תורה יא הנ הי ם של י עולה יי חנ קו בש סש ענ תש הי שום של ם, מי י עולה יי חנ ם לש ה הי לל אי גו'. וש ם וש י עולה יי חנ ה לש לל יצו אי יהקי

שום ם? מי ענ טנ ה הנ יו, מה לה ן עה גי ה תה תורה הנ וש יים  קנ תש יי גוף  הנ ה, אותו  תורה בנ לו  דש תנ שש הי של לו  ל אי ה, כה אי םא רש וב
ע בנ רש ת אנ לל כולל ה רוחנ הנ אותה ע רוחות, וש בנ רש אנ ה מי לולה כש ת של חנ רוך הוא רוחנ אנ דוש בה קה ר הנ עורי ה יש עה ה שה אותה בש של

ים. מי עולה יים לש קנ תש יי יל של בי שש רוחנ זו בי ם בש יותה חמ הנ ה לש תורה לו בנ דש תנ שש הי ם של ל אותה כה ן לש מי דנ זש רוחות תי

תו ם מי י כגלה רי המ מו, של יש קנ תש םא הי ה ל מה , לה רוחנ י הה ע רוחות בםאי בנ רש אנ תוב (יחזקאל לז) מי י כה רי ר, המ םאמנ ם ת אי וש
ן מנ ים, אותו  [זש תי מי ם הנ אל אותה קי זש חל יש י  די יש ל  הוא ענ רוך  בה דוש  קה ים הנ קי הי ן של מנ זש ה, אותו  אי םא רש ם? ב קםדל מי כש
רוך דוש בה קה יד הנ תי עה אות של רש הנ א לש לה יום, אל קי ם בש מה יש קנ ד לש םא יהרנ ע רוחות, ל בנ רש אנ יהה מי הה ב של ל גנ ף ענ , אנ יד] רוחנ תי עה הל

ה זו. צורה ה בש לה לש כש ני רוחנ של ם בה מה יש קנ ה ולש ה צורה אותה ים בש תי יות מי חמ הנ הוא לש

ם עולה ל הה כה אות לש רש הנ ה לש צה רוך הוא רה דוש בה קה יהה, הנ הה מו של ה כש עה ה שה אותה מות בש עמצה רו הה זש חה ב של ל גנ ף ענ אנ וש
ה ידה עמתי ה רוחנ של ה אותה ל זל קומון, ענ י יש תי לה בי יך נש תל יו מי חש תוב? (ישעיה כו) יי ה כה ים [מנ תי יות מי חמ הנ יד לש תי הוא עה של
ע רוחות בנ רש אנ תוב? מי ה כה ים מנ יקי די ם צנ הל ת בה דל רל ה לה ידה עמתי ה רוחנ של ה אותה ל זל ענ ים] [ס"א וש יקי די ם צנ הל ת בה דל רל לה
ם עולה בה ם  לי יום שה ם קי יים אותה קנ לש יד  תי עה הוא  רוך  בה דוש  קה הנ שום של ע], מי בנ רש אנ ה בש לה לש כש ני של , רוחנ  רוחנ י הה בםאי
רוך דוש בה קה י הנ ני פש יהה לי גורש ני ית סה עמשי ננ ם וש דה אה ל הה ת ענ דל יא עומל ה, הי זל ם הנ עולה ה בה תורה לו בנ דש תנ שש הי ם של אותה אוי, וש רה כה

הוא.
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ם ה, אותה זל ם הנ עולה ם בה דה אה ה הה ל בה די תנ שש הי ה של ה תורה ל אותה כה ה וש י תורה רי בש ם די ל אותה ר, כה מנ עון אה מש י שי בי רנ
ת, כל םא שוכל ל ה קולות וש ימה רי יא מש הי יו, וש נה פה ת לש רל אומל רוך הוא, וש דוש בה קה י הנ ני פש ים לי די ה עומש ה תורה אותה ים וש רי בה דש
ם יהקומו ה הי ל זל ענ ה, וש זל ם הנ עולה בה ה  ל בה די תנ שש הי ם וש דה אה הה ה  ק בה בי דנ תש הי י של פי ר כש םאמנ ת וש יחנ  שי יא תה ן הי מנ זש אותו  ולש
ם בה כו  לש יי ים  יקי די צנ וש י ה'  כי רש ים דנ רי שה יש י  (הושע יד) כי ך  שום כה נו, ומי רש מנ אה של מו  ם, כש י עולה יי חנ לש ם  לי יום שה קי בש

ם. לו בה שש כה ים יי עי ופםשש

ת אי ל וש אי רה שש ל יי כה יו לש נה ר ינעמשון בה של ל אמ ת כה ע אי מנ שה אםד וש ן מש קי י זה לי עי ר, (שמואל-א ב) וש מנ אה ח וש תנ יהיא פה י חי בי רנ
י רי המ ה, ונ ה זל עמשל י ה' ינעמשו מנ ני כםהמ ך של תש עש ל דנ ה ענ לל עמ י ינ כי ד. וש ל מועי ח אםהל תנ אות פל צםבש ים הנ שי נה ת הנ ן אל בג כש שש ר יי של אמ
תוב כה ת ה', וש חנ נש ת מי ים אי שי נה אמ צו הה אמ י ני תוב (שם) כי כה ם, של הל לה א של טש חי ה אותו הנ ה תורה שה רש ר ופי מנ אל ך נל כה ם לש קםדל מי
ן כםהי ר הנ ענ א ננ ב ובה לל חי ת הנ רון אל טי ם ינקש רל טל ם בש תוב גנ כה גו', וש ח וש בנ זל חנ  בי זם יש  ל אי ם כה עה ת הה אי ים מי ני כםהמ ט הנ פנ שש ומי
ל ענ ה, וש קה זש חה י בש תי חש קנ םא לה ם ל אי ן וש תי ה תי תה י ענ ר לו כי מנ אה תוב וש כה גו', וש ן וש כםהי לות לנ צש ר לי שה ה בה נה חנ תש בי זם יש הנ אי ר לה מנ אה וש
ים ני כםהמ לנ יו  הה ים של קי לה ם חמ אותה א מי לה ים אל לי נוטש יו  םא הה ה ל ל זל כה גו', וש אםד וש ה מש דםלה ים גש רי עה נש את הנ טנ י חנ הי תש ה ונ זל

אות? צםבש ים הנ שי נה ת הנ ן אל בג כש שש ר יי של ת אמ ר אי מנ אן אה כה שו, וש נש על ם נל יהל יני עי יל בש לי ן קנ בה רש קה יהה הנ הה ל של ענ ם, וש הל כםל מי אל לל

גו רש ינהנ ל וש אי רה שש ל יי םא יהקומו כה ל דוש, של קום קה אותו מה ן בש כי ל של ה זו, כה רה ים עמבי יו עושי הה ה של ילה לי חה ס וש א חנ לה אל
ה לה פי ל תש לי פנ תש הי ס לש ני כה הי םא לש ל ם של יהל ידי ים בי ש ומוחי דה קש מי ס לנ ני כה הי ם לש ים אותה בי כש ענ יו מש הה שום של א מי לה ם. אל אותה
שום ן, ומי ים אותה בי כש ענ ך מש שום כה ם, ומי הל ק מי לל טםל חי נות לי בה רש יאות קה בי םא מש ן ל הי שום של עמשו, מי נות ננ בה רש קה הנ ד של ענ
ים בי כש ענ מש ים, של שי נה ת הנ ן אל בג כש שש ר יי של ת אמ תוב אי ה כה ל זל ענ ם, וש שה ס לש ני כה הי ם לש הל שות מי קש בנ יו מש ים הה שי ן נה ך אותה כה

נו. רש מנ אה מו של ן כש אותה

יו בי ם אה ש עי מי שנ ה לש ב אותה כי עי שום של א מי לה ה, אל מה ב עי כנ הוא שה לום של שה ס וש ה. חנ הה לש ת בי ב אל כנ שש יי ה ונ מו זל כש
ה וה צש מוש מי שי קום של ל מה כה בש ה. של זל ה הנ עמשל מנ ה הנ ינה כי שש ד הנ גל נל ה כש שה עה ה, וש טה מי בול הנ לש ה הוא בי זל ה, וש וה צש ל מי מוש של שי
ק לי תנ סש תי ם של ה, גורי וה צש ל מי מוש של ב שי כי ענ ם לש גורי י של ם, ומי את שה צי מש ני קום וש ל אותו מה ה ענ ה שורה ינה כי א, שש צה מש ני
ה שום זל ה. ומי לה י עה צועי יש תה  לש לנ ז חי יך אה בי י אה בי כש שש יתה מי לי י עה תוב (בראשית מט) כי ה כה ל זל ענ ם, וש עולה ן הה ה מי ינה כי שש
ה עה רש גש םא ני ל ן, וש יה נש מי יו בנ ם הה ר. כגלה שה ים עה ני עמקםב שש י ינ ני יו בש הש יי ל ונ אי רה שש ע יי מנ שש יי יו ונ בי ש אה גל ילל ה פי הה לש ת בי ב אל כנ שש יי תוב ונ כה

לום. ם כש הל לה כות של זש מי

עמקםב י ינ ני יו בש הש יי ל ונ אי רה שש ע יי מנ שש יי תוב ונ כה עמקםב, של ך ינ ר כה חנ אנ ל וש אי רה שש ה יי לה חי תש ם בנ ענ טנ ה הנ ר, מה מנ ר אה זה עה לש י אל בי רנ
םא ל ם וש עולה א בה בה אנ יו לש ים הה טי בה ר שש שה ים עה ני ה שש ר: ומנ מנ ה, אה טה ה מי ל אותה בי לש ן ובי אובי א רש בה של א כש לה ר? אל שה ים עה ני שש
ל בי לש יהד בי ם. מי קםדל מו מי ים כש רי חי יד אמ הולי ה לש הוא רוצל ים של גומי נו פש י אה ים, אולנ ני יד בה הולי ה לש ו רוצל שה כש ענ ר, וש יותי
ע מנ שש יי תוב ונ ה כה ל זל ענ ה, וש טה ה מי ל אותה ה ענ תה רש שה ה של ינה כי שש לון לנ ה קה שה לו עה אי מוש כש ב אותו שי כי ענ תש הי ה וש טה ה מי אותה

ך. מון זנ סש רש פנ רות אמ המ ר ננ שה ים עה ני ם שש הי סו, של כנ תש הי ר של שה ים עה ני ה תוך שש לה ענ תש ה הי ם זל שי י בש רי המ ל, של אי רה שש יי

לו אי ם?  י הי ומי ם,  הל בה ה  נה קש תנ תש ה הי ינה כי שש הנ של ים  טי בה ר שש שה עה ים  ני שש לו  אי  - ר  שה עה ים  ני שש עמקםב  ינ י  ני בש יו  הש יי ונ
ת שנ דג קש ל בי כי תנ סש הי ה לש ינה כי שש ים לנ אויי ם רש ים, כגלה דושי ם קש ם, כגלה קםדל מו מי בון כש שש ם חל הל ה לה תה שש עה ה וש רה זש ה חה תורה הנ של

ן. יה נש מי ן בנ אובי םא רש םא יהב ה, ל עמשל ה אותו מנ שה לו עה אי ם. של בונה רי

כור ן בש אובי י רש ני ובש ר (דה"א ה)  מנ אל נל של מו  ף, כש יוסי ה לש נה תש ני וש תו  כורה בש נו  מל ה מי לה טש ני של ש  ננ על נל ה  זל ל  ם כה עי וש
ף. יוסי י] לש ני בש תו [לי כםרה ה בש נה תש יו ני בי י אה צועי לו יש לש חנ כור ובש בש י הוא הנ ל כי אי רה שש יי

ין, יו די כה רה ת ודש מל יו אל עמשה ל מנ כה ם. של עולה ד הה ענ ם וש עולה ן הה מי ך  בםרה ל מש אי ם הה ילה שי הש יי ה, (דניאל ב) של אי םא רש ב
ה. יונה לש ה על מה כש חה כםל הוא בש ה, הנ הוא עושל ה של ל מנ כה וש

רוך דוש בה קה י הנ ני פש ד לי עומי ם וש שה רש ה, ני הוא עושל ה] של י [מנ ל מי י כה רי המ ם, של דה ה אה עמשי ם מנ ה גורי מה ה כנ אי םא רש ב
ל, חי יא רה הי ב של שנ חה ל, של חי רה בש בו  לי וש צונו  יהה רש ה הה לה יש לנ הנ ל אותו  ה, כה אה לי ס לש ננ כש ני ה של עה שה עמקםב, בש ינ י  רי המ הוא. של
םא ע, ל םא יהדנ עמקםב ל ינ א של לי מה לש י אי רי המ רוהו, של אמ ה, ובי אה ה לי רה בש ענ תש צון הי אותו רה ה ומי אשונה ה רי פה טי מוש וש אותו שי ומי

ן. אובי ם רש תה מו סש א שש לה , אל ם יהדוענ שי ה בש לה ענ תש םא הי ה ל ל זל ענ בון. וש שש חל ן בנ אובי ה רש לל עמ ינ

י רי המ ה, של ר בה זנ צון חה ל, אותו רה חי רה ה בש עמשה אשון ננ צון רי אותו רה מו של קומו, כש מש יו לי עמשה ר מנ זנ ה חה ל זל ם כה עי וש
י עמשי ל מנ כה שום של קומו, מי מש לי ה  כםל עולל הנ וש ל,  חי רה יהה בש צון הה רה הה קום של ל, מה חי כור רה ף בש יוסי לש ה  רה זש חה תו  כורה בש

כות. ת וזש מל רוך הוא אל דוש בה קה הנ

יהה הה ש, וש אי בות הה המ לנ תוך  ר לש שה ת בה יכנ תי ת חמ טל מל שש ה ני תה יש הה י של י יוסי בי ת רנ ד אל חה א יום אל צה יהה מה קי זש י חי בי רנ
ה יהה עולל חנ הה בי זש מי י הנ בי ל גנ ה ענ יהה עולל הה ן של בה רש קה ל הנ ן של שה עה טור הל לו קי ר לו, אי מנ ה. אה לה עש מנ ן לש שה עה טור הל ה קי עולל

ץ. רל אה ל הה ענ ים מי יו גולי םא הה ל ל אי רה שש יי ם, וש עולה ז בה גל ה רם םא שורל ה, ל מו זל יד כש מי תה

כםל ה מי בונה ת מםר ולש רל טל קג ן מש שה רות עה ימש תי ר כש בה דש מי ן הנ ה מי םאת עםלה י ז ר, (שיר ג) מי מנ אה י וש י יוסי בי ח רנ תנ פה
ם הי ם, וש יהל ני פש ה לי כה לש ה הה ינה כי שש ר, הנ בה דש מי ים בנ כי ל הולש אי רה שש יו יי הה ן של מנ זש ה, בי אי םא רש ה? ב םאת עםלה י ז ל. מי ת רוכי קנ בש אנ
ש מוד אי ענ ה בש לה יש לנ וש ך  רל דל ם הנ חםתה נש ן לנ נה מוד עה ענ ם בש ם יומה יהל ני פש לי ך  ה' הםלי ונ יג)  תוב (שמות  כה , של יהה רל חמ אנ כו  לש הה
י רנ חמ ך אנ תי כש ך לל יי לולתה ת כש בנ המ ך אנ יי עורנ ד נש סל ך חל י לה תי רש כנ ר ה' זה מנ תוב (ירמיה ב) כםה אה ן כה כי לה גו'. וש ם וש הל יר לה אי הה לש

גו'. ר וש בה דש מי בנ
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תוב (במדבר כה ים, כנ עי יו נוסש ת, הה ענ ה נוסנ ינה כי ה שש תה יש הה של ה. וכש מה בוד עי כה י הנ ני נש ל ענ כה ת וש כל ה הולל תה יש ה הה ינה כי ושש
ד ה ענ ן עולל נה עה ה, אותו  יא עולה הי של גו'. וכש וש ל  אי רה שש י יי ני בש עו  סש יי ן  י כי רי חמ אנ ל וש אםהל ל הה ענ ן מי נה עה לות הל עה י הי פי ט) ולש

ן. שה רות עה ימש תי ר כש בה דש מי ן הנ ה מי םאת עםלה י ז ים, מי רי אומש ים וש לי שואמ ים וש ם רואי עולה י הה ני ל בש כה ה, וש לה עש מנ לש

ק חה צש יי ם וש הה רה בש יקו אנ לי דש הי ש של אי הה שום של ן? מי שה יא עה ם הי ענ טנ ה הנ ן. מה שה ה עה אה רש ני ה של ינה כי שש ל הנ ן של נה אותו עה
ן]. שה ן [נ"א עה נה ה עה ה עולה תה יש ה, הה תוכה ש בש אי ה הה ה אותה זה חש אל ר נל של אמ כנ ה, וש נה מל ה מי זה םא זה ל ה וש ה בה חוזה ה אמ תה יש נו הה בש

ם הה רה בש ל אנ ן של נה ים, עה רי חי ים אמ די דה י צש ני שש ת בי רל של קנ תש ת? מי רל טל קג ה מש ה זל ה. מנ בונה ת מםר ולש רל טל קג ה, מש ל זל ם כה עי וש
עמקםב. ה ינ ל - זל ת רוכי קנ בש כםל אנ םאל. מי מ שש ק לי חה צש ל יי ן של נה ין, עה יהמי לש

יהה הה שום של ל? מי ה רוכי מה יו. לה לה אי ך  יהה הולי ף הה ל יוסי של רונו  אמ שום של יק, מי די צנ ף הנ ה יוסי ר - זל חי ר אנ בה דה
ים לי קות עה בש אנ ים וש מי שה י בש צי רורות עמ צש ה של י זל ני וה נש ה חל א מנ לה ל - אל ה רוכי מה ר לה חי ר אנ בה יו. דה בי אה יו לש חה ת אל יל אל כי רה
וות צש ל מי כה שום של ה, מי יים אותה הוא קי שום של ה, מי תורה יום הנ ף, הוא קי יוסי ם  גנ ך  - כה יהדו  בש ם  ים כגלה יחי רי מש

ש. ית קםדל רי ת בש ירנ מי שש שורות לי ה קש תורה הנ

תוב כה של הו  זל ם.  הל לה ת  חנ אנ מות  ודש ם,  הי ד  חה אל כש ף,  יוסי וש עמקםב  ינ וש ק  חה צש יי ם  הה רה בש אנ לש ה  שורה קש ה  ינה כי שש ן  כי לה וש
ענ שופי ר של הה נה הנ קום של מה מי שום של ל, מי ת רוכי קנ בש כםל אנ מי ך  שום כה ף. ומי עמקםב יוסי דות ינ ה תולש לל (בראשית לז) אי

ירות. אי ים מש ני פה ל הנ כה ים וש קי שש כםל מג א, הנ יוצי וש

רוך-הוא דוש-בה קה ים לנ בי רש קה תש מי יו  ם הה נות, כגלה בה רש ים קה יבי רי קש מנ יו  הה ץ וש רל אה ל בה אי רה שש יי יו  הה של ה, כש אי םא ורש וב
אויהה רש ה של נורה יק מש לי דש הי חנ  בי זש מי ן הנ עמשנ ים של עי יודש יו  ז הה ר, אה יהשה ך  רל דל ה בש ן עולל שה עה הל ה וש עמשה ן ננ בה רש קה של אוי, וכש רה כה

קות. נורות דולש מש הנ ירות וש אי ים מש ני פה ל הנ כה ק, וש לי דה הי לש

ם ל זועי אי ר (תהלים ז) וש מנ אל נל מו של ז, כש גל רם ם וש ענ ין בו זנ אי יום של ך יום וה ין לש ש אי דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל נל יום של ומי
רות זה ל עמבודות  שות של רה ם בש הי וש לות,  גה ים בנ כי ל הולש אי רה שש יי וש ה,  טה מנ לש ה ומי לה עש מנ לש ה מי וה דש חל ה הנ שה רש ל יום, ופה כה בש

ים. רי חי ים אמ להי ם אל תה שה דש בנ עה תוב (דברים כח) וש כה סוק של פה יים הנ קנ תש ז הי אה רות, וש חי אמ

רםב כםל. ב מי בה טוב לי ה ובש חה מש שי יך בש להל ת ה' אל תה אל דש בנ םא עה ר ל של ת אמ חנ תוב (שם) תנ כה שום של ה? מי מה ה לה ל זל כה וש
ר כםל. חםסל ם מי שה רםב כםל, וש אן מי רםב כםל? כה ה מי ה זל מנ

ת יך אל להל ב ה' אל שה ר (שם ל) וש מנ אל נל מו של ים, כש מי ענ ין הה בי ם מי ה אותה דל פש יי רוך הוא וש דוש בה קה ר הנ עורי תש יי ד של ענ
ה צי קש בי ך  חמ דנ ני ילה  הש יי ם  תוב אי כה וש ה.  מה שה יך  להל ה' אל ך  יצש פי ר הל של ים אמ מי ענ ל הה כה מי ך  צש בל קי וש ב  שה וש ך  מל חמ רי וש ך  בותש שש

גו'. ך וש צש בל קנ ם יש שה ם מי יי מה שה הנ

ד י ענ רי המ עמקםב, של י ינ ני נו בש מש ני מו של ו כש שה י עי ני נו בש מש םא ני ק ל חה צש י יי יי חנ ה, בש אי םא רש דום. ב ו הוא אל שה דות עי ה תםלש לל אי וש
רו בש קש יי ים ונ ע יהמי בנ ן ושש קי יו זה מה ל ענ ף אל סל ייאה ת וה יהמה ק ונ חה צש ע יי ונ גש יי תוב? ונ ה כה ו מנ שה עי ל בש בה נו, אמ מש ם ני ק הי חה צש ת יי םא מי ל של
קו לש חל ינו בש אי שום של ם? מי ענ טנ ה הנ דום. מה ו הוא אל שה דות עי ה תםלש לל אי תוב? וש ה כה יו מנ רה חמ יו. אנ נה עמקםב בה ינ ו וש שה אםתו עי

יו. נה עמקםב ובה א ינ לה לו, אל גורה תו ובש שה ירג ובי

ד ל צנ ק של לל חי ינו בנ אי ו של שה ל עי בה בון. אמ שש חל ים בנ סי נה כש ני רוך הוא וש דוש בה קה ל הנ קו של לש ם חל יו הי נה עמקםב ובה ן ינ כי לה וש
ר. חי קום אנ מה קו לש לש ד חל רנ פש ני ק, וש חה צש ת יי מי ר של חנ בונו אנ שש ה חל שה ה, עה מונה אל הה

עמקםב י ינ ני פש גו' מי יו וש שה ת נה ו אל שה ח עי קנ יי תוב? ונ ה כה לו, מנ ד של צנ ד לנ רנ פש ו ני שה עי ק וש חה צש ת יי מי י של רי חמ ה, אנ אי םא רש ב
ן ך לו מי לנ הה ה, וש לה פי כש מנ ת הנ רנ עה מש קו בי לש ר לו חל כנ ץ, ומה רל אה הה ם, וש יי רנ צש בוד מי עש ח שי ונ רל ן וש רל עמקםב קל ינ יר לש אי שש הי יו. של חי אה

כםל. הנ ך לו מי לנ הה קו, של לש חל ה ומי מונה אל ן הה ץ ומי רל אה הה

קו לש חל ך לו לש לנ הה נו וש מל ד מי רנ פש ני מו וש ו עי שה ר עי אנ שש םא ני ל שום של כםל מי עמקםב טוב בנ ל ינ קו של לש יהה חל ה הה מה ה כנ אי םא רש ב
ה ה זל יו. מנ חי עמקםב אה י ינ ני פש ץ מי רל ל אל ך אל לל יי ה ונ ל זל ענ יו. וש בותה ת אמ שנ ירג יו ובי בי ת אה שנ ירג חוז בי עמקםב אה ר ינ אנ שש ני לו, וש גורה ולש
תוב (דברים יו כה לה עמקםב, עה ל ינ קו של לש י חל רי שש לו. אנ ה של מונה אל ל הה גורנ תו וש שה ירג קו וי לש ה חל צה םא רה ל יו? של חי עמקםב אה י ינ ני פש מי

תו. לה חמ ל ננ בל עמקםב חל מו ינ ק ה' ענ לל י חי לב) כי

ר, (עובדיה מנ אה ח וש תנ א פה יסה י יי בי ל. רנ אי רה שש י יי ני בש ך לי לל ך מל לה י מש ני פש דום לי ץ אל רל אל כו בש לש ר מה של ים אמ כי לה מש ה הנ לל אי וש
ת ק אל לי חי ם וש עולה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה ה הנ שה עה של ה, כש אי םא רש אםד. ב ה מש תה זוי אנ ם בה גויי יך בנ תי תנ ן נש טם ה קה ני א) הי
ים עי בש שי ם לש ק אותה לי הוא חי רוך  בה דוש  קה הנ וש ים,  דולי גש ים  ני מג ים מש עי בש ד שי גל נל ים כש קי לה י חמ חומי ה תש עה בש שי ץ לש רל אה הה
בגלת ב גש צי ם ינ דה י אה ני ידו בש רי פש הנ ם בש יון גויי לש ל על חי נש הנ ר (דברים לב) בש מנ אל נל מו של אוי לו, כש רה ד כה חה אל ד וש חה ל אל ים, כה מי ענ

ענמיים.

ם? ענ טנ ה הנ ו, מה שה ל עי ה של נל מג מש יו כנ נה פה זוי לש ם בה הל ין בה ים אי מי ענ ר הה אה שש רו לי סש מש ני ים של דולי גש ים הנ ני מג מש ל הנ כה ומי
גות רה ן דש אותה רוך הוא מי דוש בה קה י הנ ני פש לון לי ה הוא קה אה מש טג ד הנ צנ ה, וש אה מש טג ד הנ ו הוא צנ שה ל עי ד של צנ הנ שום של מי
ה תה זוי אנ ם בה גויי יך בנ תי תנ ן נש טם ה קה ני ה הי ל זל ענ מות, וש דג אמ דות הה מי ל הנ נות של יקה רי הה א מי בה ם, של יי יחנ רי ר הה חנ אנ נות של טנ קש
ה מה הי בש ל הנ כה ה מי תה ר אנ מנ אל נל מו של אםד, כש יך. מש יל י חנ מי ל יש ל כה םאכנ ר ת פה עה ך וש לי ך תי נש חם ל גש תוב (בראשית ג) ענ כה אםד, של מש

ה. דל שה ינת הנ כםל חנ ומי
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ן, דות הי רה פש גות ני רה דש ל הנ כה ה, וש זל ה מי ים זל ני שג ם מש גות, כגלה רה ל דש גות ענ רה תונות ייש דש חש תנ גות הנ רה דש ה, בנ אי םא רש ב
ים חוזי ה, אמ ה עולל זל ס וש נה כש ה ני כות, זל לש מנ ה בש שורה כות קש לש ה, ומנ זל ה מי ת זל דל רל פש כות ני לש ה, ומנ לל אי ה בש לל שורות אי וקש

ד. חה ר אל של קל בש

ל כה ת, ובש חנ ה אנ רה ר עמטה של קל ר וש של ל קל כה ה. בש קומה ה  אותה ים לש רי שה ה קש לשה ת, ושש חנ ה אנ קומה ר ייש  של קל אותו  לש
ים בי רו בו כוכה שש קנ תש הי ד של ה, ענ טה מנ ד לש יהרנ ה וש נה מנ תש הי ה, וש לה עש מנ לש טור של עי ה בה נה מנ תש הי ת, וש חנ ה אנ יטה לי ה שש רה עמטה ה ונ רה עמטה
גות רה דש ן  אותה בש ם  הי ים  ני זגמה מש ים  בי כוכה הנ ל  כה וש ד,  חה אל ל  זה ומנ ד  חה אל ב  כוכה בו  ד  רה פש ני ד  חה אל וש ד  חה אל ל  כה לות.  זה ומנ

אוי. רה ים כה דועי קומות יש מש ת בי רל טל ענ תש ה מי גה רש דנ ה וש גה רש ל דנ ה כה ל זל ענ ה. וש לה עש מנ לש של

גות רש ל דנ ים של די דה צש הנ ם, וש הל ה לה אל רש ני ד של צנ ים לנ רי שש קנ תש מי ד של יק, ענ סי פש מנ ר הנ של א קל צה מש גות ני רה דש דות הנ רה פש ני של וכש
לויות ן תש כי לה מות, וש דג אמ בורות הה גש י הנ די צי ים מי ילי בי ים ושש כי רה ה דש מה כנ ים לש די רה פש ם ני םאל, כגלה מ ד שש צנ ם בש הי ה של אה מש טג הנ
מו כש אםד,  מש ה  תה אנ זוי  בה ם  גויי בנ יך  תי תנ נש ן  טם קה ה  ני הי ה  זל ל  ענ וש בות.  בה רש בוא  רי וש ים  פי לה אמ ף  לל אל לש ה  טה מנ לש בורות  גש הנ

נו. רש מנ אה של

ו, שה ת עי גנ רש יא דנ הי לו של ה של גה רש דנ ל הנ ד של צנ ץ - בנ רל אל דום, בש ץ אל רל אל כו בש לש ר מה של ים אמ כי לה מש ה הנ לל אי ה, וש אי םא רש ב
ן אותה שום של ל - מי אי רה שש י יי ני בש ך לי לל ך מל לה י מש ני פש ה. לי אה מש טג ל רוחנ הנ ד של צנ ים מי אי ם בה כגלה דום, וש ו הוא אל שה תוב עי כה של

מות. ה קודש טה מנ ים לש רי עה שש ית הנ בי דות בש עומש גות של רה דש

י ני פש לי ך  שום כה ס, ומי ני כה הי ן לש אשונות הי רי יו הה גותה רש יל דנ בי שש דו, בי בש י ענ ני פש י לי ני דם א אמ ר נה עמבה עמקםב ינ ר ינ מנ ן אה כי לה וש
ן כי לה ל, וש אי רה שש י יי ני בש ז בי חי אה הי לט ולש שש ם לי יי מנ שה כות הנ לש ל מנ ה של נה מנ יענ זש גי ם הי רל ו טל שה כש ד ענ ענ ל. של אי רה שש י יי ני בש ך לי לל ך מל לה מש

דו. בש י ענ ני פש י לי ני דם א אמ ר נה עמבה ר ינ מנ אה

ים, תוני חש תנ הנ ל  ענ לט  שש לי ם  יי מנ שה הנ כות  לש מנ ת  רל עורל תש מי ך  כה ר  חנ אנ ה,  לה חי תש בנ לו  אי גות  רה דש מו  לש שש הג של וכש
ם יר רודי עי ין צה יהמי נש ם בי ר (תהלים סח) שה מנ אל נל מו של ין, כש יהמי נש הוא בי ים, של טי בה שש ל הנ ל כה ן של טה קה ה בנ ה, שורה שורה של וכש

ים. מי עולה זוז לש םא תה ל מו של ת עי דל עומל ה וש קומה מש כות לי לש מנ ה הנ אה ך בה ר כה חנ כות. אנ לש מנ ר הנ עורי תש הי ה לש גו'. ובו שורה וש

ך ר ה' עםשל מנ י בו. כםה אה תי רש חנ ל בה אי רה שש יי י וש די בש עמקםב ענ ינ ע  מנ ה שש תה ענ וש ר, (ישעיה מד)  מנ אה ח וש תנ יהיא פה י חי בי רנ
רוך הוא דוש בה קה ם הנ הל יחנ לה טי בש ה הי מה ה כנ אי םא רש י בו. ב תי רש חנ רון בה ישג עמקםב וי י ינ די בש א ענ ירה ל תי ךה אנ רל זש עש ן ינ טל בל ך מי רש יםצל וש
ט רה פש שון  לה וש ם  ענ ל  כה לש קו  לש חל לש ה  צה רנ תש םא הי ל י  רי המ א, של בה הנ ם  עולה לה ם  כותה זנ לש י]  די [כש קומות  מש ה  מה כנ בש ל  אי רה שש יי לש

ם. דה בנ ל לש אי רה שש יי לש

ה, דושה קש ץ הנ רל שו אל ירש יי י של די רוך הוא כש דוש בה קה י הנ כי רש ת דנ ענ דנ לה וש ה  כות בה זש ת, לי מל ת אל ם תורנ הל ן לה תנ ן נה כי לה וש
ים יקי די ם צנ ך כגלה מי ענ ר (שם ס) וש מנ אל נל מו של א, כש בה ם הנ עולה ק לה לל זו, ייש לו חי ה הנ דושה קש ץ הנ רל אה ה בה זוכל י של ל מי כה של

שורון. ך יש ר כה חנ אנ ל, וש אי רה שש ך יי ר כה חנ עמקםב, אנ ה ינ לה חי תש אן: בנ גות כה רה לש דש ר. שה אי בה תש י ני רי המ ץ, ונ רל שו אה ירש ם יי עולה לש

ה מה שורון לה ת. יש חנ אנ לו כש גות אי רה דש ב של ל גנ ף ענ אנ ך, וש ם כה ף גנ ל אנ אי רה שש רוהו, יי אמ ר בי בה י כש רי עמקםב המ ה, ינ אי םא רש ב
ים, שי נה ל אמ ר (איוב לג) יהשםר ענ מנ אל נל מו של שורון, כש ד. יש חה כםל אל ישורון הנ ל וי אי רה שש א יי לה ה? אל ם זל שי ל בש אי רה שש או יי רש קש ני
ל ל ענ אי רה שש ל. יי אי רה שש יי הו  זל שורון, וש א יש רה קש י שורות ני תי ן שש שום אותה ה, ומי ד זל צנ ה ולש ד זל צנ ה לש ל שורה טנ נה שום של מי
כםל הנ נו, וש רש מנ אה מו של י שורות, כש תי ים שש די דה י צש ני ים שש קי לה ם חמ ל אותה שורון] ענ ל [יש אי רה שש כםל. יי הנ ף מי תםקל ה וש לה דג ל גש טנ נה של

ד. חה אל

דונו ת אמ ונ צש מי לו  ייש  ד של בל על מו  ד, כש בל על ים הוא  מי עה פש לי י,  די בש ענ עמקםב  ינ ד.  חה אל ים לש מות עולי ם שי ל אותה כה וש
ך אמ תוב (ישעיה מג) בםרנ יון. כה לש סוד על כםל הוא בש הנ יו, וש לה רות עה שש הנ י בו, לש תי רש חנ ל בה אי רה שש ן יי כי צונו. וש עמשות רש לנ וש
"ר, "א, יוצי ר, בורי מנ אל י נל רי המ ד, ונ חה אל לו עולות לש לה גות הנ רה דש ל הנ ך. כה ר ה' עםשל מנ תוב כםה אה כה ל, וש אי רה שש ך יי רש יםצל עמקםב וש ינ

ד. חה ן אל כגלה ה וש לל ל אי ה ענ לל גות אי רה דש ל הנ כה "ה, וש עושל

ים בי ת כוכה עמבודנ י  די ים עובש מי ענ ל הה כה ם מי הל ה בה צה רנ תש הוא הי רוך  בה דוש  קה הנ ל של אי רה שש יי ל  ם של קה לש י חל רי שש אנ
דוש קה הנ ה של עה שה דו, בש םאבי ם י תה דה קג ת פש עי ים בש עי תג עש ה תנ עמשי ה מנ מה ל הי בל תוב (ירמיה י) הל ם כה כגלה בש שום של לות, מי זה ומנ
יום דו בנ בנ ב ה' לש גה שש ני ר (ישעיה ב) וש מנ אל נל מו של דו, כש בנ ר הוא לש אי שה יי ם וש עולה ן הה ם מי ר אותה עי בנ יד לש תי רוך הוא עה בה

הנהוא.

ך לי גםאמ ם ה' וש אג יך נש תי רש זנ י עמ ני ל אמ אי רה שש י יי תי עמקםב מש ת ינ ענ י תולנ אי ירש ל תי ר, (שם מא) אנ מנ אה ח וש תנ ה פה הודה י יש בי רנ
ן תנ הוא נה רוך  בה דוש  קה ם, הנ עולה ל הה לות של זה ים ומנ בי ת כוכה י עמבודנ די ים עובש מי ענ ל הה ה, כה אי םא רש ל. ב אי רה שש יי דוש  קש
ל י כה תוב (מיכה ד) כי כה מו של ם, כש יהל להי י אל רי חמ ים אנ כי ם הולש כגלה ר, וש מנ אל נל מו של ים כש דועי ים יש יטי לי ים שנ ני מג מש ם לי אותה
ים חי רוצש ים  לי גוזש לו,  אי בש לו  אי בות  רה קש ים  כי עורש וש ים  מי דה ים  כי שופש ם  כגלה וש יו.  להה אל ם  שי בש יש  אי כו  לש יי ים  מי ענ הה

ע. רנ הה ם לש כםחה ים בש קי זש חנ תש ים, ומי עי ים רה עמשי ה מנ מה כנ ים בש בי עםרה ים, ומש פי נואמ וש

, יהה פי א בש לה כםחנ אל ף וש ה תםקל ין לה אי זו של ת הנ ענ תולנ ם, כנ הל לה ה של פל ט לנ רה ם פש חנ אותה צי ננ כםחנ לש ף וש ין תםקל ל אי אי רה שש יי ולש
ת. ענ ל תולנ אי רה שש או יי רש קש ן ני כי לה כםל, וש ת הנ רל יא שובל יהה הי פי ובש

ים בו, טווי של זו  י הנ שי מל ת הנ ענ תולנ מו  ם כש עולה יהה בה רי ין בש ת אי ענ ה תולנ עמקםב - מנ ת ינ ענ י תולנ אי ירש ל תי עוד, אנ
ר אה שש ני ע של רנ זל אותו הנ ה, ומי תה ים ומי עי רה ת זש ענ ך זורנ ר כה חנ ים, אנ כי לה מש י הנ בושי בוד, לש י כה בושי ל לש ים כה אי ה יוצש נה מל מי של
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ים, תי מי י של ל פי ף ענ אנ זו, של ת הנ ענ תולנ הנ מו  ם כש ל הי אי רה שש יי ך  יום - כה קי י בש יהי רי המ ונ ם  קםדל מי מו  ת כש ילמל קנ תש ה מי נה מל מי
ם. קםדל מו מי ם כש עולה מו בה יש קנ תש יי רו וש זש ינחש

ה ה זל ל. מנ אי רה שש ית יי י בי יהדי ם בש תל ן אנ ר כי יוצי ינד הנ ר בש חםמל ה] כנ ני י) [הי תוב] (ירמיה יח) (כי כה ר [של מנ אל י נל רי המ ונ
ם. קםדל מו מי ה כש נה קה ייש לו תנ ן, וש קה תש ר - ני בה שש ני ב של ל גנ ף ענ אנ ית, של כוכי ה זש ל אותה ר של הו חםמל א זל לה ר? אל חםמל כנ

ן יהקומו מי ים וש יי ם חנ הל יו לה הש ן יי כי ים, לה יי חנ ץ הנ עי ים בש בוקי ל דש אי רה שש יי שום של מי ים. של יי חנ ץ הנ ה עי ל - זל אי רה שש י יי תי מש
ם םא כגלה ר קש ר (צפניה ג) לי מנ אל נל מו של רוך הוא, כש דוש בה קה ת הנ עמבםד אל ד לנ חה ם אל ענ יו לש הש יי ם וש עולה מו בה יש קנ תש יי ר וש פה עה הל

ד. חה ם אל כל דו שש בש עה ם ה' לש שי בש

ת יאנ רי א קש רה קה ר וש זה עה לש י אל בי ם רנ קה ע, וש מנ ת שש יאנ רי ן קש מנ יענ זש גי הי ך, וש רל דל ים בנ כי יו הולש ק הה חה צש י יי בי רנ ר וש זה עה לש י אל בי רנ
טםל יך לי רי כו, צה רש דנ ם לש דה א אה םא ייצי ל ד של ענ ינו, של ני י שה רי המ ק, ונ חה צש י יי בי ר לו רנ מנ ך אה ר כה חנ תו. אנ לה פי ל תש לי פנ תש הי ע וש מנ שש

תו. לה פי ל תש לי פנ תש הי בונו ולש רי שות מי רש

ה, ירה אי ש מש מל של הנ ו של שה כש ע. ענ מנ ת שש יאנ רי ן קש מנ יענ זש גי םא הי ל ה וש לה פי ן תש מנ יהה זש םא הה י ל אתי יהצה של כש שום של ר לו, מי מנ אה
י. תי לש לנ פנ תש םא הי ה זו ל לה פי ל תש בה י בו, אמ תי כש לנ מש ני נו וש מל י מי תי שה קה י בנ תי שש קנ ך, בי רל דל י לנ אתי םא יהצה ל ד של ל ענ בה י. אמ תי לש לנ פנ תש הי

ה, לה פי ל תש לי פנ תש הי ן לש מנ יהה זש םא הה ו ל שה כש ד ענ ר, ענ בםקל יענ הנ גי ר הי של אמ כנ ה, וש לה יש לנ צות הנ חמ ה מי תורה ק בנ י עוסי ני י אמ רי המ של
ה יא רוצה הי ד, של חה אל סוד כש ם בש הי וש ה  לה עש ם בנ ת עי רל בל דנ ה מש שה את אי צי מש ר ני חנ שנ רות הנ דש ל קנ ה של עה ה שה אותה שום של מי
ד חה אל ים כש רי בה חג מש של ם כש בורה יק די סי פש הנ ם לש דה אה יך הה רי םא צה ן ל כי לה ה, וש מה בות עי יושש יהה של מותל לש ם ענ ה עי נה כה שש מי ת לש כל לל לה

ם. יהל יני ר בי חי ר אנ בה יס דה ני כש הנ ולש

ם אוך עי ירה תוב (תהלים עב) יי כה רוהו, של אמ בי מו של ל, כש לי פנ תש הי ה לש לה פי תש ן הנ מנ ש, הוא זש מל של יר הנ אי הי ו של שה כש ענ וש
ם. ידה רי פש הנ םא לש ל יך, וש רי ש צה מל של ם הנ ה עי אל רי יירה המ ה, של יר לה אי הה נו לש מה ש עי מל של מםר אור הנ שש ש? לי מל ם שה הו עי ש. מנ מל שה

ש. מל ם שה הו עי זל ד, וש חה אל ם כש ר אותה בי חנ יך לש רי צה ש, וש מל של ם הנ ה עי אל םא יירה יום, הוא ל יר הנ אי םא מי ל של וכש

יות רי בש רומו  ים בש עולי יו  הה ד של חה ר אל הנ או  רה וש ם  יהל יני עי פו  קש זה בו.  יהשש ד  חה ה אל דל ית שה בי לש יעו  גי הי של כו. כש לש הה
י יתי אי רה ה, וש של ה קה זל ר הנ הה הה י של יתי אי ר לו, רה מנ ד? אה ה פוחי תה ה אנ מה ר, לה זה עה לש י אל בי ר לו רנ מנ ק. אה חה צש י יי בי ד רנ חנ נות. פה שג מש
יו ייש לו יהדה בש ים של אי טה חמ ד - מי פוחי י של ר לו, מי מנ נו. אה לה רו  םא יהצי ל י של תי דש חנ נות, ופה שג ן מש הי של לו  לה יות הנ רי בש ת הנ אל

ים. רי הה אות בל צה מש יו ני הה שות של יות קה רי ן בש אותה ה מי לל ין אי ה, אי אי םא רש חםד. ב פש לי

ל בה רוהו, אמ אמ ה בי סוק זל גו'. פה ם וש יימי ת הנ א אל צה ר מה של ה אמ נה ה הוא עמ נה עמ יהה ונ אנ עון וש בש י צי ני ה בש לל אי ר: וש מנ אה ח וש תנ פה
גו'. שום וש ירה ו יי שה י עי ני גו', ובש ה וש בו בה ים יהשש ני פה ים לש מי אי ם (דברים ב) הה הל תוב בה כה ם של ה אותה לל ין אי ה, אי אי םא רש ב

נות. שג יות מש רי יו בש לו הה ר י'), אי סי תוב (חה ם כה ר, יימי בה דש מי ם בנ יימי ת הנ א אל צה ר מה של תוב אמ כה ר הנ מנ אה ה של לל ל אי בה אמ
יך נל פה ה ומי מה דה אמ י הה ני ל פש ענ יום מי י הנ אםתי תה  שש רנ ן גי תוב (בראשית ד) הי כה ה, כנ מה דה אמ י הה ני ל פש ענ ן מי יי קנ ש  ר גםרנ של אמ כנ של

רוהו. אמ ץ נוד, ובי רל אל ב בש יישל תוב ונ כה ר, וש תי סה אל

או רש בש ת, ני בה שנ ש יום הנ די קנ תש הי ה לש צה רה של י כש רי המ דו, של מש ה עה לל אי ים וש יקי זי רות ומנ עה ל רוחות וסש ד של צנ יו בש נה י בה ני בש מי
י, שי יום שי מי םא  ל וש ת  בה יום שנ םא מי ם ל ינה ה אי לל אי וש גוף,  י  לי בש ירות]  אי [מש פות  עופש מש יהמות  קנ ד רוחות  צנ אותו  מי

ה. זל םא מי ל ה וש זל םא מי מו ל יש קנ תש םא הי ן ל כי לה ק, וש פי סה ם בש הל ם בה יי לו יומנ רו אי אמ שש ני וש

"ם יימי או  רש קש ני יים, וש קנ תש הי לש שו  בש לנ תש םא הי ל ד, וש צנ אותו  בש שו  בש לנ תש הי ן, וש יי ל קנ ד של צנ אותו  בש טו  שש פנ תש הי וש כו  לש הה וש
יא בי הה דו אותו לש מש לי ם וש א אותה צה הוא מה ם. וש דה י אה ני בש ים לי אי רש ני ה, וש יום זל םא בש ל ה וש יום זל םא בש מו ל יש קנ תש םא הי ל ר, של סי חה

נו. מל ים מי טי שש פנ תש ך מי ר כה חנ אנ יום, וש ת בנ חנ ם אנ ענ גוף פנ ים בש די עומש ים וש רי הה ין הל ים בי כי ם הולש הי ם, וש עולה ים לה רי זי מש מנ

ה אה מש טג הנ ד רוחנ  צנ א מי ה בה זל ר, וש זי מש יד מנ הולי וש מו  ל אי עון ענ בש א צי בה ר, של זי מש יהה מנ ה הה זל ה הנ נה עמ ה, הה אי םא רש ב
ה. יל זל בי שש ה בי אה מש טג ד הנ י צנ יני ל מי דו אותו כה מש לי ם וש א אותה צה ן מה כי לה ק בו, וש בנ דש ני של

ר בה דש מי ים בנ כי הולש ד וש צנ אותו  ים מי אי ם בה ה, כגלה לל אי ה מי לל ים אי די רה פש ים ני רי חי ה אמ מה כנ ם וש ה הי לל ה, אי אי םא ורש וב
י כי רש דנ בש ך  הולי ם של דה ל אה ה, כה ל זל ם כה עי ם. וש בה ית מושה הוא בי ב וש רי קום חה ר הוא מה בה דש מי הנ שום של ם, מי ים שה אי רש ני וש

ר. הנ סו בש נש כש ני כו וש לש ם. הה הל ד מי םא פוחי רוך הוא, ל דוש בה קה הנ א מי יהרי רוך הוא וש דוש בה קה הנ

ל כה ה, וש זל ך  ר לו, כה מנ ם הוא. אה הל לה ב של קום מושה ים, מש בי רי ים חמ רי ם הה ל אותה ה כה זל מו  ק, כש חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ר מה שש ה' יי ך  של פש ת ננ מםר אל שש ע יי ל רה כה מי ך  רש מה שש ם (תהלים קכא) ה' יי יהל לי תוב עמ ה כה תורה ים בנ לי דש תנ שש מי ם של אותה

ם. ד עולה ענ ה וש תה ענ ך מי ך ובואל אתש צי

שוהו, רש ה פי סוק זל ה, פה דה עי ים וש רי שה סוד יש ב בש בה ל לי כה ה ה' בש לויהה אודל לש ר, (שם קיא) הנ מנ אה ר וש זה עה לש י אל בי ח רנ תנ פה
ה לה יש לנ צות הנ חמ ם בנ יהה קה הה הוא, וש רוך  בה דוש  קה ת הנ עמבודנ ל בנ די תנ שש יהה מי יו הה ל יהמה כה ך  לל מל ד הנ וי ה, דה אי םא רש ל ב בה אמ

ה. לה עש ל מנ כות של לש מנ קומו בנ ן מש קי תנ י לש די חות כש בה שש תי ירות וש שי ה בש חנ ומודל בי שנ ומש

ן דל ן עי גנ ר בש עורי תש ה מי עה ה שה אותה רוך הוא בש דוש בה קה הנ ענ של יהה יודי ה, הה לה יש לנ צות הנ חמ פון בנ ר רוחנ צה עורי תש מי של כש של
ר. חנ שנ ה הנ עולל ד של חות ענ בה שש תי ים וש ירי שי ר בש בי גנ תש ה ומי עה ה שה אותה ם בש יהה קה הוא הה ים, וש יקי די צנ ם הנ ענ עי עמשי תנ שש הי לש
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ים יבי שי קש ם מנ ן, כגלה גה בנ ים של יקי די צנ ל הנ כה הוא וש נו של רש אנ י בי רי ן, המ דל ן עי גנ א בש צה מש רוך הוא ני דוש בה קה הנ של כש שום של מי
יום, יו בנ לה שוך עה ד מה סל ל חל א חוט של לה םא עוד, אל ל י. וש ני יעי מי שש ך הנ קולי ים לש יבי שי קש ים מנ רי בי תוב (שיר ח) חמ כה קולו, כנ לש
י רי בש ם די אותה א של לה םא עוד, אל ל מי. וש ירםה עי ה שי לה יש לנ דו ובנ סש ה ה' חנ ול צנ ם יש תוב (תהלים מב) יומה כה ר, של מנ אל נל מו של כש
ה לה יש לנ ל בנ די תנ שש יהה מי ך הה לל מל ד הנ וי ן דה כי לה רוך הוא, וש דוש בה קה י הנ ני פש ים לי רי טש ענ תש ים ומי ם עולי ר, כגלה הוא אומי ה של תורה

דונו. ת אמ עמבודנ בנ

לויהה, לש ם הוא הנ כגלה ה מי לה עש מנ לש ינו של ני י שה רי ר, המ מנ ד אה וי דה חות של בה שש תי ירות וש ן שי ל אותה כה לויהה, בש לש ה, הנ אי םא רש ב
הו? ח מנ בנ של ה י"ה. הנ ם זל ח? שי בנ ה של ם ומנ ה שי ד. מנ חה אל ח כש בנ של הנ ם וש שי ל הנ כולי שום של ם? מי ענ טנ ה הנ רוהו, מה אמ ובי
רוך-הוא דוש-בה קה יד לנ מי ח תה בנ ת של נל קל תנ הוא אדנ"י) מש יהא ה"ס, של רי טש ימנ גי ל בש לי יא (הנ הי ל של אי רה שש ת יי סל נל א זו כש לה אל
ח בנ של דור הנ סי שום של ל. מי קםט אי שש ל תי אנ ש וש רה חל ל תל ך אנ י לה מי ל דר ים אנ להי ר (שם פג) אל מנ אל נל מו של ת, כש טל םא שוקל ל וש

ד. חה אל ח כש בנ של ם וש ן שי כי לה יו, וש לה יד אי מי ת תה חנ בנ שנ ת ומש רל דל סנ יא מש הי

ל צל אי יד  מי ים תה אי צה מש ני ם  הי שום של ע, מי רה ר הה ייצל ובנ טוב  ר הנ ייצל בנ  - רוהו  אמ בי של מו  ב, כש בה לי ל  כה בש ה ה'  אודל
גות רה דש ל הנ כה ל של אי רה שש ם יי לו הי ה - אי דה עי ים וש רי שה סוד יש רוהו. בש אמ ך, ובי בש בה ל לש כה ר (דברים ו) בש מנ אל נל מו של ם, כש דה אה הה
ל. ת אי עמדנ ב בנ צה ר (תהלים פג) ני מנ אל נל מו של ה, כש דה עי ים. וש רי שה ים, יש ידי סי חמ ים ונ יקי די ם, צנ יי וי ים ולש ני ם, כםהמ הל רות בה טש ענ תש מי

ם. הל ר בה טי ענ תש רוך הוא מי דוש בה קה הנ ם סוד של הי וש

י חות, ומי בה שש תי ים וש ירי שי ה בש צל רנ תש הוא מי שום של יד, מי מי רוך הוא תה דוש בה קה ת הנ חנ אל בי שנ ם לש דה אה יך הה רי ן צה כי לה וש
תוב (שם כה הו של ילו. זל צי ומנ תו  לה פי ל תש בי קנ רוך הוא מש דוש בה קה אוי, הנ רה רוך הוא כה דוש בה קה הנ לש לו  חנ  בי שנ לש ענ  יודי של

גו'. ים וש ך יהמי גו', אםרל י וש מי ע שש י יהדנ הו כי בי גש שנ צא) אמ

ה י - זל ר לי תל ה סי תה ה. אנ לה י סל ני בי סובש ט תש לי י פנ ני י רה ני רי צש ר תי צנ י מי ר לי תל ה סי תה ר, (שם לב) אנ מנ אה י וש י יוסי בי ח רנ תנ פה
ים כולי םא יש ל יו, של פה נה ל כש צי ר בש תי תנ סש הוא מי ה, וש תורה י הנ כי רש דנ ך בש הולי ם של דה אה ן לש גי ר ומה תל הוא סי רוך הוא של דוש בה קה הנ
ר הו ייצל יהו? זל ם, ומי ך גנ ה כה טה מנ ף לש ים, אנ יבי רי ם יש דה אה ה ייש לה לה עש מנ ה. לש טה מנ לש ה ומי לה עש מנ לש י - מי ני רי צש ר תי צנ ע לו. מי רנ הה לש
ר צנ ך מי יל כה בי שש ם. בי עולה ם בה דה אה יב לש ל רי ענ א בנ צה מש םא ני ע - ל רה ר הה א ייצל לי מה לש אי ה, וש טה מנ ר לש צנ ה וש לה עש מנ ר לש הוא צנ ע של רה הה

י. ני רי צש תי

ם הל בה ייש  ים של ירי שי לו  י? אי ני בי סובש ה תש ה זל ה, מנ לה י סל ני בי סובש תםב יש כש לי יך  רי יהה צה ה, הה לה י סל ני בי סובש ט תש לי י פנ ני רה
ה. ד זל צנ ה ומי ד זל צנ , מי ענ רי פש מנ ם לש גנ ר וש דל סי ם כנ ה הוא גנ סוק זל ך. ופה רל דל י בנ ני ילי צי הנ ם לש הל י בה ני בי סובש ה, תש לה צה הנ גות לש רה דש

ה, מה כש חה סודות הנ ים בש יוני לש ים על רי בה סודות ודש ה  בה ייש  ד  וי ר דה מנ אה של לו  לה חות הנ בה שש תי ים וש ירי שי ה, בש אי םא רש ב
רו מש אל ם נל ן כגלה כי לה ה, וש ירה ר שי יהה אומי הה ד וש וי ל דה ש ענ קםדל ה רוחנ הנ יהה שורל הה ש, של קםדל רוחנ הנ רו בש מש אל ם נל כגלה שום של מי

ה. מה כש חה סודות הנ בש

יהה י הה חוני חםה דה י, דה ני יתנ חי חםה דש י. דה ני רה זה ה' עמ פםל ונ נש י לי ני יתנ חי חםה דש ר, (תהלים קיח) דה מנ אה ר וש זה עה לש י אל בי ח רנ תנ פה
חות אותו דש ה לי רוצל יד וש מי ם תה דה אה ת הה ה אל דוחל ר של חי אנ ד הה ה צנ א זל לה י? אל ני יתנ חי חםה דש ה דה ה זל תםב! מנ כש לי יך  רי צה
חםה ר דה מנ אה ד וש וי ר דה זנ דו חה גש נל ם, וכש דה אה ל הה צל יד אי מי א תה צה מש ני ע של רה ר הה הו ייצל זל רוך הוא, וש דוש בה קה ם הנ עי טותו מי סש הנ ולש
יו לה עה רוך הוא. וש דוש בה קה ם הנ עי טותו מי סש הנ רות לש ן צה ל אותה כה יו בש לה ל אי די תנ שש יהה מי הוא הה שום של פםל, מי נש י לי ני יתנ חי דש

ך. יהדש י לש תי רש סנ מש םא ני ל י - של ני רה זה ה' עמ נםם, ונ יהי גי פםל - בנ נש י לי ני יתנ חי חםה דש ד, דה וי ר דה מנ אה

יו, כה רה ל דש כה ר אותו בש רוך הוא שומי דוש בה קה ז הנ אה יו, וש לה לט עה שש םא יי ל י של די נו כש מל ר מי הי זה הי ם לש דה אה ה ייש לה ל זל ענ וש
םא רוץ ל ם תה אי וש ך  עמדל ר צנ םא ייצנ ל ך  תש כש לל גוף, (שם ד) בש םא תי ל ך  לש גש רנ וש ך  כל רש ח דנ טנ בל לה ך  לי ז תי תוב (משלי יג) אה כה של

יום. כון הנ ד נש אור ענ ך וה ה הולי גנ אור נם ים כש יקי די ח צנ אםרנ תוב (שם) וש כה ל, וש שי כה תי

א, בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ם בה ר אותה הוא שומי רוך  בה דוש  קה הנ ל של אי רה שש ם יי יהל רי שש ה, אנ הודה יש י  בי ר רנ מנ אה
ן. מי אה ן וש מי ם אה עולה רוך ה' לש ץ. בה רל שו אה ירש ם יי עולה ים לש יקי די ם צנ ך כגלה מי ענ תוב (ישעיה ס) וש כה של

עמקםב ב ינ יישל ת ונ שנ רה פה

יק די עות צנ בות רה ר, (תהלים לד) רנ מנ אה ח וש תנ יהיא פה י חי בי ן. רנ ענ נה ץ כש רל אל יו בש בי י אה גורי ץ מש רל אל עמקםב בש ב ינ יישל ונ
ה [ד"א מה שה ן בו נש תנ רוך הוא נה דוש בה קה הנ יום של ן הנ ם מי דה אה ים ייש לו לה גי רש טש קנ ה מש מה ה כנ אי םא רש נו ה' ב ילל צי ם ינ כגלה ומי
ע, רה ר הה ייצל מו  ף עי תי תנ שש הי ן לש מי דנ זש יהד מי ם, מי עולה יר הה וי אמ א לנ ם יוצי דה אה ן של יוה כי ה, של זל ם הנ עולה יים] בה קנ תש הי ם] [לש דה אה לה

ע. רה ר הה מו ייצל ף עי תי תנ שש ז מי אה גו', וש ץ וש את רםבי טה ח חנ תנ פל תוב (בראשית ד) לנ כה ר, של מנ אל נל מו של כש

ש אי הה תוך  ים מי חי ם ובורש מה צש ת ענ ים אל רי ים, שומש די נולה יום של מות מי הי בש י הנ רי המ הוא, של ך  כה ה של אי םא ורש וב
יהד תוכו, ומי רוי בש ע שה רה ר הה ייצל שום של ש, מי אי תוך הה מו לש צש ת ענ רםק אל זש א לי יהד בה ם מי דה אה ים, וש עי רה קומות הה מש ל הנ כה ומי

ה. עה ך רה רל דל יט אותו לש סי מי

ר עוד. טוב הי זה הי ע לש םא יהדנ ר ל של יל אמ סי ן וכש קי זה ך  לל מל ם מי כה חה ן וש כי סש ד מי לל תוב (קהלת ד) טוב יל כה נו, של רש אנ ובי
ים ני ר שה שה ה עה לשה שש י מי רי המ ם, של דה אה ם הה ים עי טי ים מועה יהמי ד מי לל הוא יל ר טוב של הוא ייצל טוב, של ר הנ ייצל הו  ד - זל לל יל

ר. אי בה תש ני מו של מו], כש ך [עי ילה אי וש
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ן קי ם. זה דה י אה ני ל בש ם ענ עולה יט בה לי שנ וש ך  לל א מל רה קש הוא ני ע, של רה ר הה ה הוא ייצל - זל ך  לל מל יל. מי סי ן וכש קי זה ך  לל מל מי
ם, דה אה ם הה ן עי מי דנ זש ם, הוא מי עולה יר הה וי אמ א לנ יוצי ד וש ם נולה דה ר אה של אמ כנ רוהו, של אמ בי מו של אי, כש דנ ן ונ קי הוא זה יל - של סי וכש

יל. סי ן וכש קי ך זה לל ן הוא מל ל כי ענ וש

למםה, ר שש מנ יו אה לה עה יל, וש סי הוא כש שום של ר, מי הי זה הי א לש לה יר אל הי זש הנ תוב לש םא כה ר עוד, ל הי זה הי ע לש םא יהדנ ר ל של אמ
ים. מי עולה ין לו אור לש אי א, וש ך הוא בה חםשל ת הנ סםלל פש י מי רי המ ך, של ך הולי חםשל יל בנ סי כש הנ לום, (קהלת ב) וש שה יו הנ לה עה

ר אי בה תש ני , וש רוהה אמ י בי רי ן? המ כי סש ד מי לל ה יל י זל ם, מי כה חה ן וש כי סש ד מי לל תוב טוב יל ה, כה אי םא רש ר, ב מנ עון אה מש י שי בי רנ
ד לל הוא יל ר של ענ ה הוא ננ זל י, וש תי נש קנ ם זה י גנ יתי יי ר הה ענ תוב (תהלים לז) ננ כה הו של ד, זל לל ל טוב יל בה ר טוב. אמ הוא ייצל של
יד מי תה ת, וש של דל חנ תש יד מי מי תה ה של נה בה לש דוש הנ ייש לו חי שום של ר? מי ענ א ננ רה קש ה ני מה לה לום. וש מו כש צש ענ ין לו מי אי ן, של כי סש מי

ה. מה כש ה בו חה שורה שום של ם, מי כה חה נו. וש רש מנ אה מו של ן, כש כי סש ד מי לל הוא יל

יל, סי הוא כש ים. וש מי עולה תו לש אה מש טג א מי םא יהצה יהה ל הה יום של י מי רי המ ר, של מנ אל נל מו של ע, כש רה ר הה הו ייצל ן - זל קי ך זה לל מל מי
ילות לי עמ ם בנ דה ם אה א עי הוא בה ר, וש הי זה הי ענ לש םא יודי ל ם וש דה אה י הה ני ת בש ה אל טל סנ ך ומש הולי ה, וש עה ך רה רל דל ם לש יו הי כה רה ל דש כה של

ה. עה ך רה רל דל ה לש ך טובה רל דל ם מי טותה סש הנ י לש די כש

םא יהכול טוב, ל ר הנ א ייצל בה של י כש רי המ ין לו, של מי ינאמ י של די ד, כש נולה יום של ם בנ דה ם אה ים עי די קש ה מנ ל זל ה, ענ אי םא רש ב
עםן טש ים לי די קש מנ י של מי הו  רום? זל ע עה שה י הוא רה ינו, מי ני ה שה זל מו  ה. כש סה עממה מנ יו כש לה ה עה דומל ין לו, וש מי אמ הנ ם לש דה אה הה

גו'. יבו וש רי אשון בש רי יק הה די ר (משלי יח) צנ מנ אל נל מו של ין, כש די ל הנ ענ רו בנ בי םא חמ ם יהב רל ן טל יה דנ י הנ ני פש יו לי רה בה דש

ים די קש הוא מנ וש רום,  יהה עה הה ש  חה נה הנ וש ר (בראשית ג)  מנ אל נל של מו  רום, כש ע עה שה ה] רה זל ה [הוא נ"א הנ זל מו  כש
- מו  עי תו  נה עמ ן טנ ה טועי ני הי וש ים,  די קש הוא מנ שום של יו. ומי לה רות עה שש לי רו  בי םא חמ יהב ם  רל טל ם בש דה ל אה של מו  ה עי שורל וש
ל כה פו  תי ל כש ין ענ עי טש הי לו  אי כש םאשו  קםף ר זש םא יהכול לי ל וש מו  ם עי דה אה ת הה אל ענ  רי טוב, מי ר הנ הוא ייצל רו, של בי א חמ בה של כש
ן כי סש מי ת הנ מנ כש חה למםה (קהלת ט) וש ר שש מנ ה אה ל זל ענ מו. וש ים עי די קש הי רום של ע עה שה ל אותו רה לנ גש ם בי עולה ל הה אות של שה מנ הנ

ר. חי ים אנ די קש ה הי ני הי שום של ים, מי עי מה שש ם ני ינה יו אי רה בה זויהה ודש בש

א לה ה, אל מונה אל ת לה רל חל ה אנ בה יו תועי לה ל עה בי לו קי אי רו, כש בי םא חמ ם יהב רל טל ר בש בה ם דה דה אה ל מי בי קנ מש ן של יה ל דנ ן, כה ל כי ענ וש
ין מי אל םא הל ל ה של זל יק הנ די צנ ם הנ דה אה י הה רי המ יק. של די ם צנ דה ל אה של ך  רל ה הוא דל זל וש רו,  קה חמ ונ הו  עי א רי (משלי שם) ובה
ם עולה ים לה לי שה כש ם ני דה י אה ני ה בש שום זל טוב. ומי ר הנ הוא ייצל רו, של בי םא חמ ם יהב רל טל ע בש רה ר הה ל ייצל רום של ע עה שה אותו רה לש

א. בה הנ

ם ף עי תי תנ שש םא יי ל ין וש מי םא ינאמ ל י של די ה כש זל ם הנ עולה ל בה עות סובי ה רה מה בונו, כנ רי ד מי פוחי יק של די צנ ל אותו  בה אמ
ם כגלה יק ומי די עות צנ בות רה תוב (תהלים לד) רנ כה הו של ם. זל כגלה יל אותו מי צי רוך הוא מנ דוש בה קה הנ ע, וש רה ר הה אותו ייצל
ך שום כה ה בו, ומי צל רג הוא מש רוך  בה דוש  קה הנ שום של יק, מי די א צנ לה יק, אל די צנ עות לנ בות רה תוב רנ םא כה נו ה'. ל ילל צי ינ

קו. לש י חל רי שש א. אנ בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה כםל בה ן הנ יל אותו מי צי ם ומנ דה אה אותו הה ה מי צל רג רוך הוא מש דוש בה קה הנ

קו, לש חל ק מי חי רנ תש יי וש ע  רה ר הה ייצל הנ אותו  ק בש בי דנ תש יי םא  ל י של די עמקםב כש ינ ל  ענ יו  לה עה רו  בש עה עות  ה רה מה ה כנ אי םא רש ב
םא ל י וש תי טש קנ םא שה ל י וש תי וש לנ םא שה ר, (איוב ג) ל מנ אה ח וש תנ ט. פה קנ םא שה ל עות וש ה רה מה כנ ים וש שי נה ה ער מה ל כנ בנ סה ך  שום כה ומי
ים, בי אי ל כש ים ענ בי אי עות, כש ל רה עות ענ ה, רה זל ם הנ עולה ים בה יקי די צנ ים הנ לי עות סובש ה רה מה ה כנ אי םא רש ז. ב גל םא רם יהב י ונ תי חש ננ

א. בה ם הנ עולה ם לה כות אותה זנ י לש די כש

ל צי נה הי י לש תי םא יהכםלש ל ן, וש בה ית לה בי י - בש תי וש לנ םא שה ר ל מנ אל נל מו של יד, כש מי עות תה ל רה עות ענ ל, רה בנ עות סה ה רה מה עמקםב כנ ינ
םא ל ו. וש שה ל עי ד של חנ פנ ך הנ ר כה חנ אנ לו, וש הוא של ה הנ נל מג מש י הנ ר אותי עי צי ר של ענ צנ אותו הנ ו, מי שה עי י - מי תי טש קנ םא שה ל נו. וש מל מי

ם. כל ן שש ה ומי ינה ן די י - מי תי חש ננ

ף, ל יוסי עמקםב אל ל ינ תו של בה המ תוך אנ כםל, ומי ן הנ ה מי של הוא קה ף של ל יוסי יהה של בובש רש עי הה ז וש גל רם ה הה ז - זל גל םא רם יהב ונ
ה [נ"א ינה כי שש א הנ צי מה תי י, של יתי רי ת בש כםר אל זש אל תוב (שמות ו) וה ך כה ר כה חנ י אנ ם, כי יי רנ צש מי ס לש ננ כש ית, ני רי בש הוא סוד הנ של

מו. ם עי ש] שה מל של

ל ם ענ יש שה ין אי אי ד וש בה יק אה די צנ ח, (ישעיה נז) הנ תנ י פה י יוסי בי ן. רנ ענ נה ץ כש רל אל יו בש בי י אה גורי ץ מש רל אל עמקםב בש ב ינ יישל ונ
רוך הוא דוש בה קה הנ ן של מנ זש ד, בי בה יק אה די צנ יק. הנ די צנ ף הנ סנ אל ה נל עה רה י הה ני פש י מי ין כי בי ין מי אי ים בש פי סה אל ד נל סל י חל שי נש אנ ב וש לי
ת ל אל הוא נוטי רוך  בה דוש  קה ז הנ ם, אה עולה ל הה רות ענ שש ין לי די ן הנ מי דנ זש אוי, ומי רה ם כה עולה ין הה אי וש ם  עולה בה יחנ  גי שש מנ

ם. יהל לי ן עמ גי יה י של א מי צי מה םא יי ל ים וש רי חי אמ ל הה ל כה ין ענ די ה הנ רל שש יי י של די ם כש יהל יני א בי צה מש ני יק של די צנ הנ

תוב כה ה, של מםשל נו? מי ן לה יי ננ ם. מי עולה ל הה לט ענ שש םא יהכול לי ין ל די ם, הנ עולה ה בה יק שורל די צנ הנ ן של מנ ל זש י כה רי המ של
ל רוך הוא נוטי דוש בה קה ך הנ שום כה גו'. ומי יו וש נה פה ץ לש רל פל ד בנ מנ ירו עה חי ה בש י מםשל ם לולי ידה מי שש הנ ר לש םאמל י (תהלים קו) ונ
ה עה רה י הה ני פש י מי סוק - כי פה לו. סוף הנ ת של ה אל גובל ע וש רה פש ז ני אה ם, וש עולה ן הה ק אותו מי לי סנ ם ומש יהל יני בי יק מי די צנ ת הנ אל
לט שש ם תי רל ף, טל סנ אל ה נל עה רה י הה ני פש י מי יק [ד"א כי די צנ ף הנ סנ אל ם נל עולה ל הה לט ענ שש ה לי עה רה םא הה ב ם תה רל טל יק. בש די צנ ף הנ סנ אל נל

ע. רה ר הה ה ייצל ה - זל עה רה י הה ני פש י מי ר כי חי ר אנ בה ם]. דה עולה ה בה עה רה הה

ב כי ענ תש יק, הי די הוא צנ תוך של ל מי בה לות, אמ גה יים בנ קנ תש הי ד לש הוא עומי בות, וש אה יר הה חי יהה בש עמקםב הה ה, ינ אי םא רש ב
ל. טי בנ תש ב הי עה רה הה ם וש עולה ל הה ין ענ די ה הנ רה םא שה עמקםב ל י ינ מי ל יש י כה רי המ ם, של עולה לט בה שש םא יי ל ין של די הנ
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ם], עולה ל הה ין ענ די לות [הנ גה ה הנ תה רש םא שה יהד] ל ת מי הוא מי ן של יוה יו, [כי בי מות אה הוא דש ף, של י יוסי ימי ך בי ף כה אנ וש
ר (שמות א) מנ אל נל של מו  לות, כש גה ם הנ יהל לי ה עמ תה רש יהד שה ת, מי הוא מי ן של יוה יו. כי ל יהמה ם כה יהל לי ן עמ גי הוא הי שום של מי
ים ני בי לש ר ובי חםמל ה בש שה ה קה עמבםדה ם בנ יהל יי ת חנ אל רו  רמ מה יש תוב ונ כה ה לו. וש מה כש חנ תש ה ני בה - הה לו  מוך  סה גו', וש ף וש ת יוסי יהמה ונ
ן מנ ל זש כה ם, וש עולה ל הה ן ענ גי הוא יה רוך  בה דוש  קה הנ ילו  בי שש ם, בי עולה ל] בה יק [ענ די רוי צנ שה קום של ל מה כה ן בש כי מו  גו'. כש וש

ר. אי בה תש ה ני ני הי ם, וש עולה ל הה ה ענ םא שורל ין ל די יהם, הנ הוא קנ של

יב, בי סה גור מי ר (ירמיה ו) מה מנ אל נל מו של יו? כש בי י אה גורי ה מש ה זל יו, מנ בי י אה גורי ץ מש רל אל עמקםב בש ב ינ יישל ה, ונ אי םא רש ב
אותו ב בש יהשנ ר וש שי קנ תש הי ר, של מנ ר אה זה עה לש י אל בי יו. רנ בי י אה גורי ץ מש רל אל עמקםב בש ב ינ יישל ד. ונ חנ פנ יהה בש הה ד וש יהה פוחי יו הה ל יהמה כה של
ין די ה הנ יו - זל בי י אה גורי קומו. מש מש קום לי מה ר הנ שנ קש ן, ני ענ נה ץ כש רל אל א, בש קה וש יו דנ בי י אה גורי ץ מש רל ך. אל חםשל ז בנ חנ אל נל קום של מה
ה, ובו של קה ין הנ די ן הנ ה מי זה חש אל נל ץ של רל אה יא הה הי ה, של פל רה ין הה די הנ ר אותו  מנ אל נל של מו  יו, כש בי י אה גורי ץ מש רל אל ה. בש של קה הנ

ה]. ירה אי ה מש ינה אי יהה של רש לנ קש פנ סש אנ יא הה ץ הי רל ה אל אותה ז בו [וש חנ אל נל עמקםב וש ב ינ ינשי תש הי

יל חי תש ז הי ה, אה נה בה לש ם הנ ש עי מל של ג הנ וי דנ זש הי עמקםב וש ם ינ ף עי ב יוסי ינשי תש הי ר של חנ גו'. אנ ף וש עמקםב יוסי דות ינ ה תםלש לל אי
ה א הוא עושל יוצי וש ענ  שופי ר של הה י אותו נה רי המ ף. של ר יוסי מנ אה ר וש זנ דות? חה ה תולה עושל י הוא של דות. ומי עמשות תולה לנ
דות ים תולה אי נו יוצש מל זו ומי ץ הנ רל אה דות בה ה תולה הוא עושל ים, וש מי עולה ים לש קי יו פוסש ימה ין מי אי שום של דות, מי תולה

להעולהם.

ף יוסי יק, וש די את צנ רי קש ני ה של גה רש דנ ה הנ ק אותה רות, רנ ה פי םא עושל ה, ל נה בה לש ב לנ רי קה תש הי ב של ל גנ ף ענ ש, אנ מל של י הנ רי המ של
ף. דות יוסי ה תםלש לל תוב אי ך כה שום כה ם, ומי עולה דות לה יא תולה הוצי רות ולש עמשות פי עמקםב לנ ל ינ ה של גה רש דנ הוא הנ

םא עמקםב. ב מות ינ יא דש זו הי ר של יהה אומי ף, הה מות יוסי דש ל בי כי תנ סש יהה מי הה י של ל מי ף - כה עמקםב יוסי דות ינ ה תםלש לל אי
יו. בי מות אה דש ה לי מותו דומה דש ף, של יוסי ט לש רה ן, פש אובי עמקםב רש דות ינ ה תולש לל תוב אי םא כה עמקםב ל י ינ ני ל בש כה בש ה של אי רש

ן יהה בל ף הה נו יוסי מל ד מי בנ אל נל של ה כש ני הי רוך הוא, של דוש בה קה ז לו הנ מנ א, רה בה י אנ בי ר רנ מנ ה - אה נה ה שה רי שש ע על בנ ן שש בל
ה רי שש על ע  בנ ם שש ל אותה ענ ה  יהה בוכל הה ף,  יוסי ת  ה אל אה םא רה ל של רו  אמ שש ני ים של יהמי ם  ל אותה כה וש ים,  ני ה שה רי שש על ע  בנ שש
ץ רל אל יים בש קנ תש הי רות של חי ים אמ ני ה שה רי שש ע על בנ שש ן לו  תנ הוא נה רוך  בה דוש  קה יו - הנ לה ה עה יהה בוכל הה של מו  ים, וכש ני שה הנ
ים ני ה שה רי שש ע על בנ ן שש יו. אותה נה פה יו לש יו הה נה ל בה כה ך, וש לל יהה מל ף הה נו יוסי בש כםל. של מות הנ לי שש בוד ובי כה ה, בש חה מש שי ם בש יי רנ צש מי

נו. מל ד מי בנ אל נל של יהה כש ה הוא הה נה ה שה רי שש ע על בנ ן שש ך בל שום כה לו, ומי צש ים אל יי יו חנ הה

ם דה ל אה י פםענ ל, כי ול עה י מי דנ שנ ע וש שנ רל ל מי אי ה לה לה לי י חה עו לי מש ב שי בה י לי שי נש ן אנ כי ר, (איוב לד) לה מנ אה ח וש תנ יהיא פה י חי בי רנ
ל ענ ין, וש די ל הנ ה אותו ענ שה ם, עה עולה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה בה של ה, כש אי םא רש נו. ב אל צי יש ינמש ח אי אםרנ ם לו וכש לל שנ יש
ת יים אל קנ י לש די הוא, כש רוך  בה דוש  קה ל הנ של ין חוץ מי די ים בנ די ם עומש ם הי עולה ל הה ים של עמשי מנ ל הנ כה יים, וש קנ תש ין הי די הנ
ל ענ ם, וש עולה ת הה ה אל לל כנ םא יש ל ין של די ת הנ ים אל בי כש ענ ים מש מי חמ רנ ם הה אותה ים, וש מי חמ יו רנ לה עה ש  רנ ד. פה םאבנ םא י ל ם של עולה הה

ם. ילה בי שש יים בי קנ תש ם ומי עולה ג הה הי ננ תש ים מי מי חמ רנ הה

ם דה אה ל הה ה ענ ין שורל די ר הנ של אמ כנ ר, של מנ אל י נל רי ין, המ י די לי ם בש דה אה ין בה ה די רוך הוא עושל דוש בה קה הנ ר של םאמנ ם ת אי וש
רוך הוא דוש בה קה י הנ רי המ ר, של אי בה תש ני מו של יא, כש יו הי לה רוך הוא אי דוש בה קה ל הנ תו של בה המ שום אנ יק, מי די הוא צנ של כש
ם דה אה ב הה רי קה תש ז מי אה ה, וש מה שה נש ת הנ יט אל לי שש הנ י לש די גוף כש ת הנ ר אל בי שנ יו, מש לה ב אותו אי רי קה ה לש בה המ אנ יו בש לה ם עה חי רנ מש
ז אה ק, וש חםזל ת בש רל בל גנ תש מי ה של קה זה ש חמ פל נל וש ש  לה יך גוף חנ רי צה ש. וש לה חל גוף נל הנ ת וש טל ה שולל מה שה נש הנ אוי, וש רה ה כה בה המ אנ יו בש לה אי
ה זל ם הנ עולה ר בה ענ יק צנ די צנ רוך הוא לנ דוש בה קה ן הנ ים, נותי רי בי חמ רו הנ מש אה מו של רוך הוא, כש דוש בה קה ל הנ הוב של הוא אה

א. בה ם הנ עולה כות אותו לה זנ י לש די כש

ן לו םא נותי ה בו, ל צל רג ינו מש אי רוך הוא, של דוש בה קה ל הנ או של ק, הוא שונש זה גוף חה ה וש שה לה ה חנ מה שה נש ר הנ של אמ כנ וש
דוש קה ד, הנ סל ה או חל קה דה ה צש ם עושל אי שום של ה, מי רה תי מות יש לי שש הוא בי נות וש קה תג יו מש כה רה א דש לה ה, אל זל ם הנ עולה ר בה ענ צנ
לוס קש ם אונש גי רש תי של הו  זל וש הוא.  ם הנ עולה ק בה לל חי ילה לו  הש יי םא  ל וש ה,  זל ם הנ עולה בה רו  כה ת שש אל ם לו  לי שנ הוא מש רוך  בה
יק די צנ אותו  ך  שום כה ים [הוא], ומי ם עושי הי יו טובות של אה שונש ם לש לי שנ גו' - מש וש יו  אה שונש ם לש לי שנ (דברים ז) ומש
ש ננ על נל של יהדו  א בש טש א חי צה םא מה ל ק, וש דנ בה של כש לו  לה ים הנ רי בה דש הנ הוא. וש רוך  בה דוש  קה ל הנ הוב של יד הוא אה מי ר תה בה שש ני של

עהלהיו.

א לה אל צוב,  עה קום  מה ה בש ה שורה ינה כי שש ין הנ אי של ינו  אי רה ה  ני הי - של ד  חה אל ים,  די דה צש ה  מה כנ ל בש כי תנ סש הי לש ייש  אן  כה
ר (מלכים-ב ג) מנ אל נל מו של קום, כש אותו מה ה בש ה שורה ינה כי ין שש ה, אי חה מש ין בו שי ם אי ה. אי חה מש ייש בו שי קום של מה בש
ן יי ננ צוב. מי קום עה מה ה בש םא שורה ה ל ינה כי שש אי של דנ י ונ רי המ יו ינד ה'. של לה י עה הי תש ן ונ גי ננ מש ן הנ גי ננ יהה כש הה ן וש גי ננ י מש חו לי ה קש תה ענ וש
ת שורנ ל בש ה ענ חה מש שי ה לו הנ אה בה ן של יוה ה. כי ינה כי שש נו  מל ה מי קה לש תנ סש ף הי ל יוסי צוב ענ יהה עה הה שום של מי עמקםב, של ינ נו? מי לה
יפםה ים, אי אובי כש מנ ר בש בה שש ני ש וש לה הוא חנ ן של יוה ר, כי בה שש ני ה של זל יק הנ די צנ אן בנ ם. כה יהל בי עמקםב אמ י רוחנ ינ חי תש יהד ונ ף, מי יוסי

ה. חה מש ל שי לה מו כש ין עי אי ב וש צל על י הוא בש רי המ ה? של חה מש שי הנ

םא ל ים וש אי לה חר רו בה בש שש םא ני ל רוך הוא וש דוש בה קה י הנ ני פש ים לי יקי די צנ יו  ים הה הובי ה אמ מה ינו כנ אי ה רה ני הי ד - של חה אל וש
ם גופה בש ים  די ה עומש לל אי וש רו,  בש שש ני ה  לל אי - של ה  לל אי כש ה  לל אי םא  ל ה  מה לה ים,  מי עולה לש ם  גופה ש  לנ חל נל םא  ל וש ים,  אובי כש מנ בש

כהרהאוי?

רוהו, אמ בי מו של ם, כש ים הי יקי די י צנ ני ים בש יקי די ם צנ הי שום של אוי מי רה יום כה קי דו בש מש עה ה של לל ה אי ני הי ר של םאמנ ם ת אי וש
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ן יק בל די ה צנ ל זל יו של בי ה אה ני הי ים, של יקי די י צנ ני ים בש יקי די ינו צנ אי ה רה ני ים - הי יקי די י צנ ני םא בש ל ים וש יקי די ים צנ רי חי אמ לו הה אי וש
ר? ענ צנ יו בש ל יהמה כה ים וש אובי כש מנ ר גופו בש בה שש ה ני מה יק, לה די הוא צנ יק, וש די צנ

ם לל שנ ם יש דה ל אה י פםענ ק, (איוב לד) כי דל צל ת וה מל אל רוך הוא בל דוש בה קה י הנ עמשי ל מנ ה כה ני הי אן הוא סוד, של א כה לה אל
י רי המ ם, של יי ננ הוא שש ד של חה ר אל חי לו סוד אנ צש אל ד, וש חה ים סוד אל אשוני רי י הה רי פש סי אנו בש צה נו. מה אל צי יש ינמש ח אי אםרנ לו וכש
יא הוצי ה לש ה ייש לה עה ל שה כה ן ובש מנ ל זש כה ה, ובש לה צש א אל צה מש ש ני מל של ין הנ אי ין וש די ה בש שורה רון וש סה חי ה בש נה בה לש הנ ים של מי עה פש ייש לי
חנ לוקי י של ין, ומי די ת בש דל יא עומל הי ן של מנ זש ת בי עי ם כה ה אותה יאה ה, ומוצי אשונה רי ה בה טה קש לה של מו  ם כש דה י אה ני בש מות לי שה נש
ין יהב בי ין חנ ם, בי דה אה י הה מי ל יש ין כה די יד בש מי ר תה בה שש ני יו, וש לה ך אי י הולי ני עם הה רון וש סה חי יד בש מי ילה תה הש ן, יי מנ אותו זש ה בש אותה

ה. לה פי תש ם בי קה לש סנ יהכול לש ים וש יני די י הנ רי זש ל גי ת כה ת אל לל טל בנ ה מש לה פי תש ק של אי, רנ כנ זנ

ה ז אותה ה, אה בה ש  מי תנ שש א מי יוצי וש ענ  שופי ר של הה נה אותו  מות, וש לי שש ת בי דל ה עומל גה רש דנ הנ ה  אותה ן של מנ זש הנ אותו  וש
גוף. מות הנ לי שש ים ובי ני בה ר, בש עםשל כםל - בש ם בנ לה שש ם מג דה אה ם, אותו הה דה אה אותו הה ה בו בש קה בש דש ני ה וש אה יהצש ה של מה שה נש הנ

ל ענ נו, וש מל ך מי רי בה תש הי ם בו ולש לי תנ שש הי ה לש גה רש דנ ה הנ אותה ר בש בי חנ תש א ומי יוצי וש ענ  שופי ל של זה מנ שום אותו הנ כםל מי הנ וש
ר בה דה ל הנ זה מנ א בש לה ים, אל לויי כות תש זש םא בי זונות - ל ים ומש יי ים, חנ ני ינו, בה ני ן שה ל כי ענ לוי. וש ר תה בה דה ל הנ זה מנ כםל בש ן הנ כי

ל. זה מנ ן הנ ה מי ירה אי את ומש לי מנ תש מי ד של א ענ לה ינו אל כות אי זש י בי רי המ לוי, של תה

ים דוני ני ה וש זל ם הנ עולה ים בה רי בה שש ם ני ת, כגלה מל י אל יקי די ם צנ הי ה, וש זל ם הנ עולה בה רו  בש שש ני ם של ל אותה ך, כה שום כה ומי
א. בה ם הנ עולה רוך הוא לה דוש בה קה ם הנ יהל לי ס עמ ן חה ל כי ענ ם, וש הל ה לה מה רש ש גה פל נל ה הנ אותה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ין. מה די בש

ה יא אותה בי הה ש לש פל נל ה הנ ר אותה הי טנ י לש די ין, כש די רוך הוא הוא בש דוש בה קה ה הנ עושל ה של ל מנ ר, כה מנ ר אה זה עה לש י אל בי רנ
ם רוך הוא] הי דוש בה קה י הנ עמשי ל מנ כה שום של רוך הוא] [נ"א מי דוש בה קה ל הנ יו של עמשה ל מנ ך כה שום כה א [ומי בה ם הנ עולה לה
ת רל הל טש ני וש גוף  הנ ר אותו  בה שש ן ני ל כי ענ וש ה,  זל ם הנ עולה ה בה לה בש קי ה של מה זגהמ ה  אותה נו  מל יר מי עמבי הנ י לש די ת, וכש מל אל ין ול די בש
ה קל ננ תש יי ה וש זל ם הנ עולה ים בה אובי כש ים ומנ סורי בםל יי סש יי יק של די צנ אותו הנ ה לש רוך הוא עושל דוש בה קה ך הנ שום כה ש, ומי פל נל הנ

ר. אי בה תש ה ני ני הי אי, וש דנ ן, ונ חה בש יק יי די תוב (תהלים יא) ה' צנ ן כה ל כי ענ ם, וש י עולה יי חנ ה לש כל זש יי כםל וש ן הנ מי

ת ל אל לי חנ םא יש ל י מום בו וש ש כי גה םא יי חנ ל בי זש מי ל הנ אל םא וש םא יהב ת ל רםכל פה ל הנ ך אל ח, (ויקרא כא) אנ תנ עון פה מש י שי בי רנ
א, יוצי ענ וש שופי ר של הה נה אותו הנ ה של עה ה שה אותה ה, בש אי םא רש םא - ב םא יהב ת ל רםכל פה ל הנ ך אל שו. אנ דש קנ י ה' מש ני י אמ י כי שנ דה קש מי

ים. יחי טי ה שש פל צג ר מש צי חה ים מי ני פש ר לי צי חה ים בש ני פש ים בי די ם עומש ת, כגלה רל בל ענ תש ה מי בה קי נש הנ מות וש שה נש ן הנ ל אותה יא כה מוצי

ן כגלה של ב  גנ ל  ענ ף  אנ אות,  יוצש של מות  שה נש ן  ל אותה כה ז  אה ע,  רה הה ש  חה נה הנ ל  ד של צנ אותו  בש ת  מל גל פש ני ה  נה בה לש הנ של וכש
רו בש שש ם ני מות, כגלה שה נש ן הנ אותה יעו  גי הי קומות של ם מש ל אותה כה ם, בש גה פש בנ לו  פש נה יל וש דושות - הואי ן קש כגלה הורות וש טש
ם] גה פש ל  של קומות  מש ל  של מות  שה נש [נ"א  קומות]  ומש מות  שה [נש ם  הי לו  אי וש ים,  בי אי כש ה  מה כנ וש ר  ענ צנ ה  מה כנ בש מו  גש פש ני וש

חות. מה שש םא בי ל ב וש צל עי מות בש שה נש הנ ב של ל גנ ף ענ אנ רו, וש בש שש ני ר של חנ רוך הוא אנ דוש בה קה ם הנ הל ה בה צל רנ תש מי של

ך שום כה ה. ומי מו זל ה כש זל ה, וש לה עש מנ לש מו של ים כש ני פש ה בי מה שה נש הנ ם, וש גה פש גוף ני ה, הנ לה עש מנ לש מו של ים כש ר שורי בה דה סוד הנ
י די שו ומי דש חה ש בש י חםדל די יהה מי הה תוב (ישעיה סו) וש לו כה ל אי ענ ה, וש נה בה לש שות הנ דש חנ תש הי ש בש די חנ תש הי יכות לש רי צש ם של לו הי אי
ים יכי רי וצש כםל.  בנ שו  דש חנ תש יי לו  אי של אי,  דנ ונ ר  שה בה ל  כה ה'.  ר  מנ אה י  ננ פה לש ות  חמ תנ שש הי לש ר  שה בה ל  כה םא  יהב תו  בנ שנ בש ת  בה שנ

ה. נה בה לש שות הנ דש חנ תש הי ש בש די חנ תש הי לש

ם, תוכה ה בש יד שורה מי יא תה ך הי שום כה ה, ומי לה ם של גה פש אותו הנ ים בש גומי ה פש נה בה לש ם הנ ת עי חנ פות אנ תה שג ם בש לו הי אי וש
ב. י לי רי בש שש ני רוב ה' לש תוב (תהלים לד) קה כה , וש ל רוחנ פנ א ושש כה ת דנ אל ר (שם נז) וש מנ אל נל מו של ם, כש ת אותה בל ה עוזל ינה אי של
ם אותה ים, בש אי כה דש ב ני יות לי חמ הנ ה לש ל זל ענ יד. וש מי ה תה ים לה רובי ם קש ם הי גה פש ה, אותו הנ נה בה לש ם הנ ים עי לי סובש ם של אותה לש

ה. מה שו עי דש חנ תש ה יי מה ים עי לי סובש ם של ם, אותה קה לש ם חל הל ילה לה הש ש יי די חנ תש הי ה לש ים לה אי בה ים של יי חנ הנ

ם גה פש ני ם של ה, אותה בה המ ל אנ ם. של דה אה הה אותו  םא מי ל וש ם,  ה הי בה המ ל אנ ה. של בה המ ל אנ ים של סורי ים יי אי רה קש ני לו  אי וש
י רי שש ה. אנ מה ים עי פי תה שג ים מש רי בי ם חמ ה הי לל אי ך  שום כה ה. מי בה ה רנ בה המ אנ ית מי חי דש ני ה של נה טנ קש ה הנ בה המ אנ ל הה אור של הה
י חנ ן אנ ענ מנ תוב (שם קכב) לש ם כה יהל לי ה, עמ מה ים עי רי בי יות חמ הש ה לי זל כו לה ם זה הי א, של בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ם בה קה לש חל

גו'. י וש ענ רי וש

ים יקי די צנ הנ ל  של ם  קה לש חל י  רי שש אנ אםד.  מש ה  בנ גה וש א  שה ני וש יהרום  י  די בש ענ יל  כי ינשש ה  ני הי נב)  (ישעיה  ר,  מנ אה וש ח  תנ פה
ה ני יון, הי לש ה הוא סוד על זל סוק הנ פה ה, הנ אי םא רש ם. ב הל ת בה כל לל ה לה תורה י הנ כי רש ם דנ הל ה לה לה הוא גי רוך  בה דוש  קה הנ של
ה ין לה טי קש הי ה וש נה בה לש ת הנ ה אל שה ם, עה עולה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה בה של ה, כש אי םא רש ל ב בה . אמ רוהה אמ י ובי די בש יל ענ כי ינשש
ק חםזל ובש ש  מל של ל הנ לנ גש בי ה  ירה אי ה, הי מה צש ענ ת  אל ה  ינה טי קש הי שום של ומי לום.  כש ה  מה צש ענ מי ה  ין לה אי י  רי המ ה, של ת אורה אל

ים. יוני לש על אורות הה הה

ים עושי יו  הה עמבודות של ונ עולות  וש נות  בה רש קה ים בש לי דש תנ שש מי יו  ל הה אי רה שש יי יהם,  קנ ש  דה קש מי ית הנ יהה בי הה ן של מנ זש ובי
אור, ך הה שנ חש ש, נל דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל נל ר של חנ אנ יר אורות. ולש אי הה ים ולש רי שה שםר קש קש י לי די ים כש לי אי רש שש יי ם וש יי וי ים ולש ני כםהמ הנ
לות לה ים בו קש טי םא שולש ל ך יום של ין לש אי ה, וש ירה אי םא הי ל ה וש נה מל ק מי לי תנ סש ש הי מל של הנ ש, וש מל של ן הנ ה מי רה םא הואמ ה ל נה בה לש הנ וש

ר. אי בה תש ני מו של ים, כש בי אי ר וכש ענ צנ וש

יל כי ה ינשש ני ה הי נה בה לש ל הנ ר ענ מנ אל י. נל די בש יל ענ כי ה ינשש ני תוב? הי ה כה יר, מנ אי הה ה לש נה בה לש ן הנ מנ יענ זש גי הי ן של מנ אותו זש ובש
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ר עורי תש הי א לש יחנ ובה יחנ רי רי הי י של מי ה, כש לה עש מנ לש רות של עורש תש ת הי רל עורל תש מי יל - של כי ה ינשש ני ה. הי מונה אל הו סוד הה י, זל די בש ענ
אורות. ל הה ל כה יון של לש על אור הה ד הה צנ ל. יהרום - מי כי תנ סש הי ולש

ל ד של צנ הנ ה - מי בנ גה ם. וש הה רה בש ל אנ ד של צנ הנ א - מי שה ני ם. וש כל מש חל רנ ן יהרום לש כי לה ר (ישעיה ל) וש מנ אל נל מו של יהרום - כש
ה. מה כש חה ל הנ סוד של ד בנ חה כםל אל הנ רוהו, וש אמ בי ב של ל גנ ף ענ אנ עמקםב. וש ל ינ דו של צי אםד - מי ק. מש חה צש יי

ר (שם) מנ אל נל של מו  אוי, כש רה ה כה נה בה לש יר לנ אי הה ה לש יונה לש רות על עורש תש רוך הוא הי בה דוש  קה ר הנ עורי ן יש מנ זש אותו  ובש
ה ף לה תוסי ך תי שום כה ים. ומי יהמי ת הנ ענ בש אור שי ם כש יי תנ עה בש ילה שי הש ה יי מה חנ אור הנ ה וש מה חנ אור הנ ה כש נה בה לש יהה אור הנ הה וש
חות תש פש מנ סוד של י, הנ די בש הו ענ זל ר. וש פה עה תוך הל ם בש הי ים של תי מי ם הנ ל אותה ז כה רו אה עורש תש יי ך  שום כה ה, ומי יונה לש על רוחנ 
דו. זו בש ל ענ ם אל הה רה בש ר אנ םאמל י ר] (בראשית כד) ונ מנ אל נל מו של יתו, וכש ן בי קנ זש דו  בש ל ענ ר [אל מנ אל נל מו של יהדו, כש בונו בש רי

בונו. יחנ רי לי ד שש בל הוא על ר, מטטרו"ן של מנ אל נל מו של ה כש נה בה לש הנ

ים ני וה גש ל הנ כה שום של ר לו, מי של ל אמ כה ל בש מםשי י. הנ תי נש קנ ם זה י גנ יתי יי ר הה ענ ר (תהלים לז) ננ מנ אל נל מו של יתו, כש ן בי קנ זש
דם"ם. אה "ן וש בה לה ים בו יהרם"ק וש אי רש ני

סוד ה בש נל מג ה מש זל ד הנ בל על ז הה י אה רי המ ם, של עולה יום הה ר קי בה דה יק, סוד הנ די צנ הו הנ י - זל כי רי ת יש חנ ך תנ א יהדש ים נה שי
ם אותה ן לש קומה מש מות לי שה נש הנ רוחות וש יב הה שי הה ה לש לה עש ל מנ רוחנ של יחנ בש לי ה שה של עה יי ר, וש פה עה י הל ני ת שוכש יות אל חמ הנ יון לש לש על

ר. פה עה ת הל חנ בו תנ קש רש ני לו וש בנ תש הי לו] של כש אל נל ים [של גופי

אורות ה  עה בש שי ל  של סוד  בש ש  בי לנ תש הי לש יעמך?  בי שש אנ וש ה  זל ה  מנ  - יעמך  בי שש אנ וש ם.  יי מנ שה הנ י  להי אל ה'  בנ יעמך  בי שש אנ וש
יום קי לו  ייש  ר של פה עה ת הל חנ תנ גוף של הנ הו  ה - זל שה ח אי קנ םא תי ר ל של ה. אמ יונה לש על מות הה לי שש ם סוד הנ הי ים, של יוני לש על
מו כש ה,  אשונה רי בה רו  עורש תש יי ם  הי ל,  אי רה שש יי ץ  רל אל בש ר  בי קה הי לש כו  זה וש ה  בה רו  בש קש ני של ם  אותה כל  של ר,  פה עה הל מי ים  קי הה לש
ם קומון - אותה י יש תי לה בי ל. נש אי רה שש ץ יי רל ל אל ים של תי מי לו הנ ה - אי אשונה רי יך, בה תל יו מי חש תוב (ישעיה כו) יי כה נו, של רש אנ בי של
ים מי ענ ר הה אה גופות שש םא לש ל ם, וש שה רו  בש קש ני ל של אי רה שש ל יי ים של ם גופי אותה ה לש ל זל ענ צות. וש רה אמ ר הה אה ל שש ים של תי מי הנ

ם. הל ה מי אה מש טש ץ ני רל אה הה ה של רה ה זה י עמבודה די עובש

ענ שופי ר של הה אותו נה אות מי יוצש ם של עולה מות הה שש ל ני כה י? של ני בש ה לי ה זל י. מנ ני בש ה לי שה ח אי קנ םא תי ר ל של ן, אמ ל כי ענ וש
נות בש ה. מי מה שה נש הנ י - זו  ני בש גוף. לי ה הנ ה - זל שה ח אי קנ םא תי ר ל של ה אמ ל זל ענ רוך-הוא. וש דוש-בה קה ים לנ ני ם בה א, הי יוצי וש
ה, דושה קש ץ הנ רל אה הה ם מי ר אותה עי ננ רוך הוא לש דוש בה קה יד הנ תי עה ה של רה ה זה י עמבודה די ים עובש מי ל ענ לו גופות של י - אי ני עמ ננ כש הנ

ה. לה ה של מה זגהמ הנ ית מש לי ר טנ עי ננ מש י של מי ה, כש נה מל ים מי עי שה עמרו רש נה יי ר (איוב לח) וש מנ אל נל מו של כש

מו צות, כש רה אמ ר הה אה ל שש כה ה לש אשונה יא רי הי ה של דושה קש ץ הנ רל אה י - זו הה צי רש ך. אנ לי י תי תי דש ל מולנ אל י וש צי רש ל אנ י אל כי
ם ק אותה לי חי צות של רה אמ ר הה אה ל שש ין כה בי לו  יא של הי ה, של דושה קש ץ הנ רל אה הה י, זו  צי רש ל אנ י אל ה כי זל ל  ענ [וש ר.  אי בה תש ני של
ל א אל לה י? אל תי דש ל מולנ אל ה וש ה זל י, מנ צי רש ל אנ ר אל מנ אה ן של יוה י. כי תי דש ל מולנ אל י וש צי רש ל אנ י אל ה כי ל זל ענ ים], וש רי חי ים אמ ני מג מש לי

ל אי רה שש ם יי לו הי י? אי תי דש ל מולנ אל ה] וש ה זל ר. [מנ מנ אל נל מו של י, כש צי רש אנ

ה זל ד הנ בל על הה גות של רה ר דש של ם על לו הי ים - אי לי מנ ה גש רה ר. עמשה אי בה תש ני מו של ד - כש בל על ח הה קנ יי תוב, ונ ה כה ה מנ אי םא רש ב
ט ה שולי זל ד הנ בל על הה ר, וש אי בה תש ני של מו  ש, כש מה ן מנ ול גה אותו  ם בש הי יו - של נה דם י אמ לי מנ גש ה. מי לה עש מנ לש של מו  ם כש יהל לי ט עמ שולי

ם. הל ן בה קה תש ני וש

אורות ם אורות ומש אותה תוך  ים מי אי יוצש ים של יוני לש על יחות הה רי טוב הה ל אותו  - כה יהדו  יו בש נה דם ל טוב אמ כה וש
ה. נה בה לש ה בנ ה בה כה שש מש ני ש של מל של ל הנ מוש של שי יו - אותו הנ נה דם ל טוב אמ כה ים. וש יוני לש על

ית בי ב  רנ חה של כש ל  חי רה ה  תה כש בה ם  שה של ה  דושה קש הנ ץ  רל אה ל הה של קום  מה הנ הו  זל  - ם  יי רנ המ ננ ם  רנ אמ ל  אל ך  לל יי ונ ם  יהקה ונ
ים קי הה ס לש ני כה ם תי רל אוי טל רה ה כה קה זש חה ה בש ק כםחה זי חנ תש הי ם - לש יי מה ר הנ אי ל בש יר אל עי חוץ לה ים מי לי מנ גש ך הנ רי ינבש ש. ונ דה קש מי הנ

ים. גופי ם הנ ת אותה אל

ר מנ אל נל מו של ב - כש רל ת על עי י. לש שי שי ף הנ לל אל ל הה ן של מנ זש הוא הנ ת של בה ב שנ רל ה על ב? זל רל ת על עי ה לש ה זל ב, מנ רל ת על עי לש
ב. רל י עה למלי טו צי נה י יי תוב (ירמיה ו) כי כה ב, וש רל י עה די תו עמ עמבודה לנ (תהלים קד) וש

ם ם אותה עולה י הה ני ר בש אה ל שש כה ה מי אשונה רי יות. בה חה הי קום ולש ים לה ידי ן עמתי מנ אותו זש בש בםת - של שםאמ את הנ ת צי עי לש
ם הי וש ים,  יי חנ ץ הנ עי בש קו  זש חנ תש הי וש ה,  תורה י הנ ימי אםב מי שש לי קו  סש ענ תש יי י של די ים], כש בי שואמ ה [וש תורה י הנ ימי ים מי בי שואמ של

ר. אי בה תש ני מו של ה, כש אשונה רי יהקומו בה ם של הל ם לה רנ ים גה יי חנ ץ הנ עי ה, של אשונה רי או בה יהצש

ץ רל אה ה הה ידה עמתי יל, של פי ים תנ אי פה ץ רש רל אה ר (ישעיה כו) וה מנ אל נל מו של אםת? כש ה יםצש ה זל אםת, מנ יר יםצש עי י הה שי נש נות אנ ובש
אוי רה כה ה  לה בש קנ ה ולש מה שה טםל נש ם - לי יי אםב מה שש אםת. לי יםצש תוב  כה ך  ל כה ענ ה, וש תוכה ם בש הי גופות של ל הנ ה כה נה מל לט מי פש לי

אוי. רה ה כה קומה מש ת מי נל קל תג מש

ל מות של שה ן נש ל אותה כה ר, של אי בה תש י ני רי המ שום של ה, מי תל שש אל וש ך  די א כנ י נה טי הנ יהה  לל ר אי ר אםמנ של ה אמ עמרה ננ יהה הנ הה וש
ת ילמל קנ תש ה ומי יא עולה ה, הי יונה לש על ה הה מה כש חה סוד הנ ם בש בונה ת רי ת אל ענ דנ לו לה דש תנ שש הי ה וש זל ם הנ עולה מו בה יש קנ תש הי ם של עולה הה
ד אותו מנ עה ה של לה אי שש זו הנ ה. וש אשונה רי ים בה מי יש קנ תש ם מי הי עו, וש םא יהדש ל וש קו  בש דש םא ני ל ם של ל אותה ל כה ה ענ יונה לש ה על גה רש דנ בש

ה. זל ם הנ עולה ה בה מה שה נש ה הנ ה אותה קה סש ענ תש ה הי מה אםל, בנ שש לי ת וש ענ דנ ד לה בל על הה
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יך לל מנ )גש ם (לי גנ - וש יך  רל חמ אנ ה, וש אשונה רי ה בה קל שש יות מג הש לי תות וש שש יך לי רי ה צה תה ה, אנ תי ה שש תה ם אנ י גנ לנ ה אי רה מש אה וש
ת עמבודנ ים מי קי שש ני ם  זו, כגלה ה הנ גה רש דנ הנ ים מי קי שש ני ב של גנ ל  ענ ף  בות, אנ כה רש מל ר הנ אה ם שש ל אותה כה שום של ה, מי קל שש אנ
גנם ה וש ל זל ענ אוי. וש רה ה כה גה רש דנ ה וש גה רש ל דנ כה ק לש פי סנ ים לש עי ים יודש יקי די צנ הנ אוי, של רה ם כה בונה ת רי ים עמבודנ עי יודש ים של יקי די צנ הנ
ה לה פי תש ל הנ רות של עורש תש הי יא [ס"א בנ הי אי הנ דנ י. ונ ני דם ן אמ בל יחנ ה' לש ר הםכי של ה אמ שה אי יא הה אי הי דנ ה. ונ קל שש יך אנ לל מנ )גש (לי

ה. יונה לש על ה הה מה שה נש ה הנ אותה ן לש מי דנ זש הי גוף של י] הוא הנ לי של

ב רי עה תש ה ומי ר עולל כה זה ה לנ בה קי נש ת הנ שוקנ ה, ותש מה שה ה נש ה עושה בה קי נש ר לנ כה זה ת הנ שוקנ תש ר של אי בה תש ה ני ני הי ה, של אי םא רש ב
ין מי הוא זה אי, של דנ גוף ונ הו הנ ה - זל שה אי יא הה ך, הי שום כה ה. ומי מה שה ה נש עושל ה וש ם זל ה עי ים זל לי לה כש ני ה, וש לה עש מנ לש ה של מה עי

ר. כה זה ן הנ ה מי אה יהצש ה של מה שה נש ל הנ צון של אותו רה לש

ל כה יהקומו  יהקומו,  לו  אי של ר  חנ אנ ולש נו.  רש מנ אה של מו  כש ה,  אשונה רי בה ר  עורי תש הי לש ים  ידי עמתי ים  גופי הנ ם  אותה וש
מו ם כש עולה הה ש  די חנ תש יי ה, וש נה בה לש שות הנ דש חנ תש הי בש שו  דש חנ תש יי ם, וש לי יום שה קי בש מו  יש קנ תש יי צות וש רה אמ ר הה אה שש בי ים של רי חי אמ הה

יו. עמשה מנ ח ה' בש מנ שש ן (תהלים קד) יי מנ זש אותו הנ תוב בש ז כה אה ם, וש קםדל מי

אםד - ה מש בנ גה א וש שה ני ה. יהרום וש קומה מש ת לי חנ אנ ת וש חנ ל אנ מות כה שה נש יר הנ זי חמ הנ י - לש די בש יל ענ כי ה ינשש ני ך, הי שום כה ומי
נו. רש מנ אה מו של יונות, כש לש על גות הה רה דש ן הנ ל אותה ל כה ד של צנ הנ מי

ה ני הי ה, של אי םא רש ם, ב דה י אה ני בש רו מי תםאמ וש הו  אי רש יש מנ אי ת מי חנ שש ן מי ים כי בי יך רנ לל מו עה מש ר שה של אמ (ישעיה נב) כנ
ן תוב? (שם לג) הי ה כה ם, מנ יהל יני יות בי רי כש צות נה רה תוך אמ ה לש תה לש ה גה ינה כי שש הנ ש וש דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל ר נל של אמ כנ ר של מנ אל נל
ה ינה כי שש ל הנ ה ענ ל זל כה ל, וש בל אי יהה וש כי בש רו  שש קה ה וש ל זל ענ כו  ם בה יון, כגלה כה בש ר יי לום מנ י שה כי אמ לש ה מנ צה חג עמקו  ם צה לה אל רש אל
מו כש ה מי נה תנ שש הי וש יר אורו  אי םא מי ל ה  לה עש בנ ך  ף כה ה, אנ תה יש הה של מו  כש ית מי ני תנ שש יא מי הי ה של מה כנ וש ה.  קומה מש ה מי תה לש גה של

הו.  אי רש יש מנ אי ת מי חנ שש ן מי תוב כי ה כה ל זל ענ אתו, וש צי ש בש מל של ך הנ שנ תוב (שם יג) חה כה יהה, של הה של

ן ר כי חי ר אנ בה יהה. דה הה מו של כש גונו מי נו וש יוקש ה דש נה תנ שש הי ה של זל ד הנ בל על הה הו - מי אי רש יש מנ אי ת מי חנ שש ן מי ר כי חי ר אנ בה דה
יום י מי רי המ ם. של סותה ים כש שי ק אה שנ וש רות  דש ם קנ יי מנ שה יש  בי לש נ) אנ ר (שם  מנ אל נל של מו  - כש הו  אי רש מנ יש  אי ת מי חנ שש מי
ים אי צה מש ני קום של מה א בש לה םא שורות אל כות ל רה בש ר - הנ בה דה סוד הנ ם, וש אורה ם בש יי מנ שה דו הנ מש םא עה ש ל דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל נל של
יש אי ת מי חנ שש ך מי שום כה ם, ומי ך אםתה רל בה יש ם ונ אה רה ה בש בה קי ר ונש כה ר (בראשית ב) זה מנ אל נל מו של רוהו כש אמ ה, ובי בה קי ר ונש כה זה

מנרשאיהו.

א לה כות אל רה ין שורות בש אי ד, של בה א אה לה ר, אל מנ אל םא נל ד ל בה אל בוד או נל ד. אה בה יק אה די צנ תוב (ישעיה נז) הנ כה הו כנ זל וש
ל ז כה אה ה, וש מה ר עי כה זה א הנ צה מש םא ני ל ן של מנ אותו זש ה בש שום זל ר. מי אי בה תש ני מו של ד, כש ה ינחנ בה קי ר ונש כה ים זה אי צה מש ני קום של מה בש
ר. אי בה תש ני מו של ה, כש נה בה לש ר בנ בי חנ תש ש מי מל של הנ ן של מנ זש בי יו  הה מו של כש נוי מי ן שי הל יהה לה ן הה כגלה אות, לש יוצש מות של שה ן נש אותה

ר. אי בה תש ני גו', וש ף וש עמקםב יוסי דות ינ ה תםלש לל ן אי כי לה וש

ל ם של שי את בנ רי קש יא ני הי של מו  ד. כש ינחנ ם  "ק הי דל צל וש י"ק  די ים, צנ מי עולה ים לש די רה פש ני ין  אי שום של ר, מי ענ ננ הוא  וש
ר. ענ הוא ננ תוב וש כה ה, של לה ם של שי א בנ רה קש ך הוא ני ם כה ר, גנ כה זה הנ

לו. ה של חה מש שי ם בנ הל לה ענ  עמשי תנ שש הי אוי ולש רה ם כה אותה ש  די חנ ת לש דל ם עומל כגלה ה. בש פה לש י זי ני ת בש אל ה וש הה לש י בי ני ת בש אל
תו. חה מש שי ים בש כי רש בה תש ם מי ים, כגלה לי עה ל הל כה ים וש פי נה עמ ל הה כה של

ע רנ ה אי זל ע לה רנ אי ה של ל מנ כה ף, וש יוסי ה בש תה יש עמקםב הה ל ינ מותו של ל דש כה ר, של אי בה תש ני מו של ף, כש עמקםב יוסי דות ינ ה תםלש לל אי
ד חה ם סוד אל הי שום של ד, מי ינחנ ים  כי ם הולש יהל ני שש "ו, של וה אות  ל הה סוד של הנ הו  זל וש ד.  ינחנ ים  כי ם הולש יהל ני ה, ושש זל לה

ת. חנ מות אנ ודש

ים יי י חנ לי עמ בנ ר מי יבה ים אי לי יו אוכש הה ם של יהל לי יו עמ בי אה ר לש יהה אומי הה שוהה של רש י פי רי ה, המ עה ם רה תה בה ת די ף אל א יוסי יהבי ונ
ם הל ים בה לי זש לש זנ יו מש יך הה חות, אי פה שש י הנ ני ם בש יו אותה ן הה יה נש מי ה בש י זל כי ה, וש עה ם רה תה בה ת די ף אל א יוסי יהבי ים. ונ יי ם חנ הי של כש
ה זו, וה צש י נםחנ מי ני ל בש ה ענ וה י צי רי המ ם, של בונה ת רי ונ צש ל מי ים ענ רי יו עובש הה י וש חנ ן הנ ר מי יבה ים אי לי יו אוכש יך הה אי ה, וש אה י לי ני בש
ת ונ צש ל מי ים ענ רי עובש ם וש ים אותה לי יו אוכש ם הה הי לו, וש םאכי םא ת ל מו  שו דה פש ננ ר בש שה בה ך  ר (בראשית ט) אנ מנ אל נל של מו  כש

ש. ננ על ה נל ל זל ענ ר, וש יהה אומי ף הה א יוסי לה ם? אל בונה רי

ה, עה ם רה תה בה די הו  זל ץ, וש רל אה נות הה בש ם בי יהל יני עי נו  תש נה של רוהו  אמ בי מו של ה - כש עה ם רה תה בה ת די ר, אל מנ ה אה הודה י יש בי רנ
ה. אה מש טג ד הנ צנ אות מי בה ב] של ל גנ ף ענ דושות [ד"א אנ ן קש ינה אי גות של רה דש ן הנ ל אותה ת כה יק אל יני הי לש

ר, מנ אה ח וש תנ ר פה זה עה לש י אל בי ים. רנ סי ת פנ נל תם ה לו כש שה עה ים הוא לו וש ני קג ן זש י בל יו כי נה ל בה כה ף מי ת יוסי ב אל הנ ל אה אי רה שש יי וש
יך. רל דה חמ םא בנ י ב מי ך ענ ם. לי ענ ר זנ עמבה ד ינ ע ענ גנ ט רל ענ מש י כי בי ך חמ עמדל ך בנ תש לה גםר דש יך וסש רל דה חמ םא בנ י ב מי ך ענ (ישעיה כו) לי

ים מי ענ ל הה ל כה ם ענ ב אותה אוהי ם של תה בה המ יל אנ בי שש ל, ובי אי רה שש ת יי רוך הוא אל דוש בה קה ב הנ ה אוהי מה ה כנ אי םא רש ב
ים. ם עושי הי ה של ל מנ כה ם בש מםר אותה שש ה לי רוצל ם וש יר אותה הי זש לות, הי זה ים ומנ בי ת כוכה י עמבודנ די עובש

ר הי זה הי ם לש דה אה הה יך  רי ן, צה מנ זש הנ א אותו  בה של ם, וכש עולה ה בה ין שורל די הנ יום של בנ ייש  ים  מי עה פש לש  ה, שה אי םא רש ב
. רוהה אמ י בי רי המ ים, ונ דועי ים יש ני מנ ם זש הי ין, וש די ע בו אותו הנ גנ פש םא יי ל ר של מי שה הי ולש

ית אשי רי מו, ובש שםר אותו עי קש ין לי די ת הנ ז אל אוחי ם וש עולה ר בה עורי תש ם מי הה רה בש ר, אנ בםקל ה הנ עולל של י כש רי המ שום של מי
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ה חה נש מי הנ ת  לנ פי תש ת  רל עורל תש מי של ד  ענ עמקםב,  ינ בש בו  ר  עורי תש הי לש קומו  מש מי ין  די הנ ענ  נוסי אשונות  רי הה עות  שה הנ לש  שש
ם ין עי ר די שה קש ז ני י אה רי המ ה, של לה עש ל מנ ין של די ר בנ שי קנ תש הי ה לש טה מנ לש ין של די ר הנ עורי תש קומו, ומי מש ין לי די ת הנ ה אל ירה זי חמ מנ של

ר. הי זה הי יך לש רי צה ין, וש די

נו רש אנ י בי רי המ שוק, ונ י בנ ידי חי ת יש כל לל ם לה דה אה יך הה רי םא צה יר, ל עי א בה צה מש ת ני ול מה הנ ם וש עולה ר בה עורי תש ין מי די הנ של עוד, כש
ה בה תי מו בנ צש ת ענ ר אל גנ סה נםחנ של רוהו בש אמ בי מו של ה, כש חוצה א הנ םא ייצי ל מו של צש ת ענ גםר אל סש יך לי רי א צה לה ים, אל רי בה דש ת הנ אל

ית. חי שש מנ י הנ ני פש א לי צי מה םא יי ל של

ט ענ מש י כי בי ית. חמ חי שש מנ י הנ ני פש ה לי אל רה תש םא יי ל ך, של עמדל ך בנ תש לה גםר דש ך, וסש מש צש ת ענ גםר אל יך, סש רל דה חמ י בנ מי ך ענ ה לי ל זל ענ וש
ית. חי שש הנ ית לש חי שש מנ שות לנ ין רש ין אי די ר הנ עובי ר של חנ אנ ם, של ענ ר זנ עמבה ד ינ ע ענ גנ רל

ר אה ל שש יו, כה לה ם אי ב אותה רנ קי ל וש אי רה שש ת יי ב אל הוא אוהי ה של בה המ אנ יל הה בי שש רוך הוא בי דוש בה קה הנ ה, של אי םא רש ב
ים. רובי ל קש אי רה שש יי ים וש קי חה רג ם מש הי שום של ל, מי אי רה שש ת יי ים אל אי לות שונש זה ים ומנ בי י כוכה די ים עובש מי ענ הה

ה ים, מנ חי יו לו אנ ם הה כגלה ב של ל גנ ף ענ יו, אנ חה אל ר מי ף יותי ת יוסי עמקםב אל ב ינ הנ אה ה של בה המ אנ שום הה ה, מי אי םא רש וב
ל. אי רה שש יי לות לש זה ים ומנ בי ת כוכה י עמבודנ די ים עובש מי ענ ן הה כי ל של יתו. כה מי המ לו אםתו לנ כש ננ תש יי תוב? ונ כה

מו, יו עי בי ה אה לה גה יו, וש בי אה ה מי לה גש הה ם לו של רנ גה ר, של ב אותו יותי הנ אה ה של בה המ ה אנ ה לו אותה מה רש ה גה מה ה כנ אי םא רש ב
ים סי פנ ת הנ נל תם יל כש בי שש בי רוהו של אמ ה, ובי רה זי גש ה הנ רה זש גש ני י של ל פי ף ענ אנ ם, וש יהל יני ה בי תה לש גה ה של ינה כי שש לנ לות וש ם גה הל ם לה רנ גה וש

יו. חה או אל רש יי תוב? ונ ה כה ר, מנ ה לו יותי שה עה של

ם כל יאמ בי ילה נש הש ם יי י אי רה בה א דש עו נה מש ר שי םאמל י ר, (במדבר יב) ונ מנ אה ח וש תנ יהיא פה י חי בי גו'. רנ לום וש ף חמ לם יוסי ינחמ ונ
ם רוך הוא, כגלה בה דוש  קה ה הנ שה גות עה רה דש גות לי רה ה דש מה ה כנ אי םא רש ר בו. ב בל דנ לום אמ חמ ע בנ דה ונ תש יו אל לה ה אי אה רש מנ ה' בנ
לו אי ין וש יהמי לו מי ם, אי הל אוי לה רה לו כה אי לו מי קות אי ן יונש כגלה זו, וש ה מי לה עש מנ ה, זו לש גה רש ל דנ ה ענ גה רש ה, דנ ל זל ה ענ ים זל די עומש

אוי. רה כםל כה לו הנ ל אי לו ענ נות אי מג ם מש כגלה םאל, וש מ שש מי

יו גות הה רה דש ן הנ אותה דועות, וש גות יש רה י דש תי תוך שש ד מי חה ד אל צנ ים מי קי ם יונש ם, כגלה עולה י הה יאי בי ל נש ה, כה אי םא רש ב
ר מנ אל נל מו של ה? כש אה רש מנ יא הנ ה הי ע. מנ דה ונ תש יו אל לה ה אי אה רש מנ תוב בנ כה ה, של ירה אי ה מש ינה אי יהה של רש לנ קש פנ סש אנ תוך הה אות בש רש ני
הו ר בו, זל בל דנ לום אמ חמ ה. בנ ירה אי ה מש ינה אי יהה של רש לנ קש פנ סש אנ י הה זוהי ה, וש תוכה ים בש אי רש ים ני ני וה גש ל הנ כה ה של אל רש מנ ה] הנ אה רש מנ [של
ל ה של גה רש דנ יא הנ הי ה, וש בואה ל נש ה של גה רש דנ ה הנ אותה ית מי שי שי ה הנ גה רש דנ יא הנ הי רוהו, וש אמ בי מו של ה, כש בואה נש ים בי שי שי ד מי חה אל

ר. אי בה תש י ני רי המ לום, ונ חמ ל הנ ה ענ נל מג מש ל של יאי רי בש גנ

ים רי בה בו בו דש רש עה תש םא יי ל לום של ך חמ ין לש ן אי ל כי ענ זו, וש ה הנ גה רש דנ ן הנ א מי אוי, בה רה הוא כה לום של ל חמ ה, כה אי םא רש ב
ה. ד זל צנ ה ומי ד זל צנ ין בו מי אי לום של ך חמ ין לש אי ים, וש בי ם כוזש הל ת ומי מל ם אל הל ך מי שום כה נו. ומי רש אנ בי מו של ים, כש בי כוזש

רוהו אמ ה, ובי פל רון הנ תש ר פי חנ ים אנ כי ם הולש עולה בה לומות של חמ ל הנ נו, כה רש מנ אה מו של כםל כש לום הנ חמ ייש בנ שום של ומי
בור די הנ ת, וש מל אל ב ול זה לום כה חמ ייש בנ שום של ם? מי ענ טנ ה הנ יהה. מה ן הה נו כי ר לה תנ ר פה של אמ י כנ הי יש תוב (בראשית מא) ונ כה של
ה גה רי דש מנ הנ לום הוא מי ל חמ כה שום של ר, מי מנ ה אה הודה י יש בי רון טוב. רנ תש לום פי חמ יך הנ רי ך צה שום כה כםל, ומי ל הנ ט ענ שולי

רון. תש פי ר הנ חנ ך אנ לום הולי ל חמ ך כה שום כה יו, ומי לה ט עה בור שולי די הנ ה, וש טה מנ לש של

ן זל ה אם לל גש ז יי ב אה כה שש י מי לי נומות עמ תש ים בי שי נה ל אמ ה ענ מה די רש פםל תנ נש ה בי לה יש יון לנ זש לום חל חמ ר, (איוב לג) בנ מנ אה ח וש תנ פה
ם יי מנ שה כות  לש מנ יו  לה עה יך  לי מש הנ לש יך  רי צה הוא  תו,  טה מי לש ם  דה אה ה  עולל של כש ה,  אי רש םא  ב תםם.  ינחש ם  רה מםסה ובש ים  שי נה אמ
ל ן ענ ם יהשי דה ר אה של אמ ה כנ ני הי שום של ים. מי רי בי חמ רוהו הנ אמ ים, ובי מי חמ ל רנ ד של חה סוק אל ר פה םאמנ ך י ר כה חנ אנ ה, וש אשונה רי בה
מו ה, כש עולל ך  כה כו, וש רש י דנ פי ד כש חה אל ד וש חה ל אל ה, כה לה עש מנ ת לש טל שוטל ת ומש כל הולל וש נו  מל את מי יוצי תו  מה שש ה ני ני תו, הי טה מי

שלניתשבהאיר.

הו ם. זל הל את מי ה יוצי מה שה נש הנ וש ים  ני שי יש ם  תה טה מי ים בש בי ם שוכש דה י אה ני בש של ה, כש לה יש יון לנ זש לום חל חמ תוב? בנ ה כה מנ
גהה רש דנ ה הנ אותה ה, בש מה שה נש יענ לנ רוך הוא מודי דוש בה קה ז הנ אה ים. וש שי נה ן אמ זל ה אם לל גש ז יי ב אה כה שש י מי לי נומות עמ תש תוב בי כה של
ים הורי רש הי ם הנ י אותה פי ים כש רי בה ם דש ם, או אותה עולה ל הה םא ענ ב ים לה ידי עמתי ים של רי בה דש ם הנ לום, אותה חמ ל הנ ת ענ דל עומל של

ם. עולה חות הה ל תוכש ך של רל ל דל ם נוטי דה אה שום של בו, מי ל לי של

א לה נו, אל רש מנ אה מו של ] כש רוחנ ל הה גוף [נ"א של כםחנ הנ ד בש הוא עומי עוד של ם בש דה אה ים לה יעי םא מודי ה ל ני הי שום של מי
ים גופי ן הנ אות מי מות יוצש שה נש הנ של ה, כש לה עש מנ לש לום הוא מי חמ הנ אותו  וש ם,  דה אה לה ה  מה שה נש הנ וש ה,  מה שה נש לנ יענ  מודי ך  אה לש מנ
ה, אי םא ורש ה. וב מה כש חה סוד הנ ן בש לום, כגלה חמ סוד הנ גות בש רה ל דש גות ענ רה ה דש מה כנ ה. וש כה רש י דנ פי ת כש חנ אנ ת וש חנ ל אנ עולות כה וש

ה. לל ל אי ה ענ לל גות אי רה דש גות לי רה ם דש כגלה ת, וש חנ ה אנ גה רש ה דנ בואה נש ת, הנ חנ ה אנ גה רש ה דנ אל רש מנ ת, הנ חנ ה אנ גה רש לום דנ חמ הנ

ר ם לומנ דה אה יך הה רי םא צה ל אן של כה יו. מי לומותה ל חמ םא אםתו ענ נ פו עוד שש יוסי יו ונ חה אל ד לש גי ינ לום ונ ף חמ לם יוסי ינחמ ונ
ן ול גה לש ך  פי הנ תש לום מי חמ הנ ם אותו  אי ם לו. של םא - הוא גורי ם ל אי ב אותו, וש אוהי ם של דה אה אותו הה ק לש רנ לומו  ת חמ אל

קו לש סנ ם לש ר - הוא גורי חי אנ

ים ני ם שה יי תנ ים ושש רי שש על לומו  ת חמ ק אל לי סנ לש לו  מו  רש ן גה ל כי ענ יו, וש חה אל לום לש חמ ת הנ ר אל מנ ף אה יוסי ה של אי םא רש ב
ה זל בה לו  מו  רש גה םא אםתו? של נ ה שש ה זל םא אםתו. מנ נ עוד שש פו  יוסי ונ תוב  כה נו? של ן לה יי ננ ר, מי מנ י אה י יוסי בי ב. רנ כי ענ תש הי של
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ים. רוגי טש קי

יענ הוא הודי עו לו, וש מש שש יי ם של הל ה מי צה רה י. של תי מש לה ר חה של ה אמ זל לום הנ חמ א הנ עו נה מש ם שי יהל לי ר אמ םאמל י תוב? ונ ה כה מנ
לך מש לך תי מה רו, המ מש אה יבו וש שי ם הי הי יים, וש קנ תש ך הי ר - כה חי ן אנ ול גה כו אותו לש פש הה ם של א הי לי מה לש אי לום, של חמ ם אותו הנ הל לה
םא אםתו. נ פו עוד שש יוסי ך ונ שום כה ה, ומי רה זי רו גש זש גה לום וש חמ ר הנ של ת פי רו לו אל מש יהד אה נו?! מי שםל בה מש שול תי ם מה ינו אי לי עה

מו ר כש תה פש םא ני ל לום של ינו, חמ ני ה שה ני יהיא, הי י חי בי ר רנ מנ עון. אה מש י שי בי י רנ ני פש ים לי צויי יו מש י הה י יוסי בי רנ יהיא וש י חי בי רנ
ע, םא נודנ ל יים וש קנ תש ר לו, הי מנ ל. אה לה יים כש קנ תש םא הי ל ע, או של םא יהדנ הוא ל יים וש קנ תש הי שום של ם מי ה, אי אה רש קש םא ני ל ת של רל גל אי

יים. קנ תש םא הי ם ל אי יים וש קנ תש ם הי םא יהדוענ אי ל ע וש םא נודנ הוא ל , וש יו כםחנ לה לוי עה לום תה חמ י אותו הנ רי המ של

ר בה ל דה כה ר של מנ אל י נל רי המ רוז, של י כה די ל יש לום או ענ חמ לוי בנ ינו תה אי ם של עולה םא לה ם יהב רל טל ם של עולה ר בה בה ך דה ין לש אי וש
שום כםל מי הנ רוז, וש כה י הנ די ל יש ן ענ תה ני ם וש עולה ט בה שי פנ תש ם מי שה , ומי יענ קי רה יו בה לה ים עה יזי רי כש ם מנ עולה םא לה ם יהב רל טל ר בש בה דה וש
ים יאי בי נש ן של מנ זש ים, בי יאי בי נש יו הנ דה ל עמבה אל ה סודו  לה ם גה י אי ר כי בה ים דה להי ה ה' אל עמשל ינ םא  י ל תוב (עמוס ג) כי כה של
ן תה ני םא -  ם ל אי וש ים,  יאי בי נש ים מי יפי ים עמדי מי כה ה, חמ םא שורה ה ל בואה נש ב של גנ ל  ף ענ םא - אנ ם ל אי וש ם,  עולה ים בה אי צה מש ני

. רוהה אמ י בי רי המ ם, ונ יי מנ שה י הנ פררי צי א בש צה מש ר ני בה דה םא - הנ ם ל אי לום, וש חמ בנ

יות! הש יך לי רי יהה צה ם הה יהל בי םאן אמ עות צ רש ר, לי מנ עון אה מש י שי בי ם. רנ כל שש ם בי יהל בי םאן אמ ת צ עות אל רש יו לי חה כו אל לש יי ונ
ף י יוסי רי המ ה, של רה יו עמשה ם הה הי שום של ם, מי הל מה רויהה עי יא שש הי ם, של הל מה ה עי ינה כי בות שש רנ יו? לש לה עה קוד מי "ת נה ה אל ה זל מנ
ם, יהל יני ה בי תה יש ה הה ינה כי שש כו, הנ לש הה של ה, וכש רה יו עמשה ם הה ך הי שום כה ת, ומי יי בנ ן בנ טה ין הוא קה יהמי נש ם, ובי הל מה יהה עי םא הה ל

ה. לה עש מנ לש קוד מי ן נה ל כי ענ וש

ה, בועה שו שש עה של ם כש הל מה ה עי פו אותה תש שי ה, וש ינה כי שש ם הנ ם עי פו כגלה תש תנ שש ף, הי ת יוסי רו אל כש מה ן של מנ זש ך, בי שום כה ומי
עמקםב. ל ינ ה ענ ינה כי ה שש תה רש םא שה ף, ל ר יוסי בנ ה דש לה גנ תש הי ד של ענ וש

י טי בש ים שי טי בה לו שש ם עה שה תוב (תהלים קכב) של כה ה, של אי םא רש ם - ב הל מה ה עי אה צש מש םא ני ה ל ינה כי שש הנ ר של םאמנ ם ת אי וש
ה לה עש מנ יום לש ם קי ם, הי עולה ל הה ל כה יום של קי ים, הנ ידי סי חמ ים ונ יקי די ם צנ ם ה'. כגלה שי הודות לש ל לש אי רה שש יי דות לש עי יהה 

ה. טה מנ ולש

בו ם לי יהה עי ד הה וי דה רוהו, של אמ ה בי זל סוק הנ פה ת הנ ך. אל לי ית ה' ני י בי ים לי רי אםמש י בש תי חש מנ ר, (שם) שה מנ אה ח וש תנ פה
ה מנ ך  ר כה חנ אנ גו'. וש ם ה' וש שי ת לש יי נות בנ בש י לי בי ד אה וי ב דה בנ ם לש י עי הי יש ר (מלכים-א ח) ונ מנ אל נל מו של ת, כש יי בנ נות הנ בש לי
יו ל הה אי רה שש יי ל  כה וש י.  מי שש ת לי יי בנ ה הנ נל בש יי הוא  יך  צל לה חמ א מי יםצי הנ ך  נש ם בי י אי ת כי יי בה ה הנ נל בש םא תי ה ל תה ק אנ תוב? רנ כה
ינו לי גש יו רנ דות הה ז עםמש אה ת, וש יי בנ ת הנ ה אל נל בש יי נו וש למםה בש יהקום שש ד וש וי י יהמות דה תנ ים מה רי יו אומש הה ה, וש ת זל ים אל עי יודש

נות. בה רש ם קה יב שה רי קש ננ ה וש לל עמ ז ננ ים, אה לה רושה ך יש יי רנ עה שש בי

יל בי שש י בי ה לי תה יש ה הה חה מש שי י וש תי חש מנ י שה זנ ה, אמ זל ן הנ קי זה י יהמות הנ תנ ים מה רי יו אומש הה ב של ל גנ ף ענ ה, אנ ל זל ם כה עי וש
ר, מנ אה ה וש חנ אותה בי שנ יל לש חי תש ז הי ת. אה יי בנ ת הנ נות אל בש ה לי וה צש מי ת הנ מםר אל גש י לי תנ חש י יהקום תנ ני בש ים של רי יו אומש הה י, של ני בש

ו. דה ה ינחש ה לה רה בש חג יר של עי נויהה כש בש ם הנ יי לנ רושה יש

תוב כה ד זו, של גל נל ת [זו] כש נל קל תג מש זו  וש ה,  לה עש מנ לש של מו  ה כש טה מנ ם לש יי לנ רושה יש הוא  רוך  בה דוש  קה ה הנ שה ינו, עה ני שה
ה לה עש מנ לש ם של יי לנ רושה ת יש יד אל הורי הוא לש רוך  בה דוש  קה יד הנ תי עה נויהה, של בש ה'. הנ תה  לש ענ פה ך  תש בש שי כון לש (שמות טו) מה
א לה רו! אל בש חי יות של הש לי יך  רי יהה צה ה? הה רה בש חג , של רוהה אמ י בי רי המ ונ ו,  דה ינחש ה  לה ה  רה בש חג נויהה. של בש הנ ך  שום כה אוי, ומי רה כה

רוהו. אמ ד, ובי יו ינחנ הש ני ת וש בנ ם הנ ם עי אי ה הה רה בש חנ תש הי של

ר םאמנ ל ת אנ וש תון.  חש תנ ם הנ עולה ל הה קון של תי הנ וש ם  עולה ל הה יום של קי ם  הי לו  אי ים,  טי בה שש לו  עה ם  שה ר של מנ אל נל וש
ל, אי רה שש יי א לש קה וש ל, דנ אי רה שש יי דות לש י יהה עי טי בש תוב שי כה יון, של לש על ם הה עולה ל הה לו של פי א אמ לה דו, אל בנ תון לש חש תנ ם הנ עולה הה של
רוך הוא דוש בה קה ם הנ שי הודות לש ם ה', לש שי הודות לש כםל - לש הנ ה, וש לה עש מנ ם לש דות הי ה, עי טה מנ יום לש קי ם הנ הי שום של מי

ם ה'. שי הודות לש תוב לש כה ים, של די דה צש ל הנ כה לש

ר םאמל י ונ ה?  לה עש מנ לש תוב  כה ה  מנ ש.  קי בנ ה תש מנ אמםר  לי יש  אי הה הו  לי אה שש יי ונ ה  דל שה ה בנ ה תםעל ני הי וש יש  אי הו  אי צה מש יי ונ
ף ת יוסי ב אל יהה אוהי הה ם, של לי שה עמקםב הנ י ינ כי ם. וש יהל לי ך אמ חמ לה שש אל ה וש כה ם לש כל שש ים בי יך רםעי חל לוא אנ ף המ ל יוסי ל אל אי רה שש יי
ם, יהל לי ד עמ שנ םא חה א הוא ל לה ם? אל יהל לי ח אותו אמ לנ ה שה מה ים אותו, לה אי יו שונש יו הה חה ל אל כה ענ של יהה יודי הה יו וש נה ל בה כה מי
ת יים אל קנ י לש די ה כש ל זל ת כה ם אל רנ רוך הוא גה דוש בה קה א הנ לה ם, אל ד אותה שנ םא חה ל ים וש יקי די יו צנ ם הה כגלה ענ של יהה יודי הה של

ים. רי תה בש ין הנ ר בי זנ גה ה של רה זי גש הנ

ד לו הוה יהרנ אי ם, של יי רנ צש מי ד לש ם יירי רל טל יו בש לה לט עה שש לו לי לה עמקםב הנ י ינ ני ים בש יכי רי צש ים, של מוני דש קנ י הנ רי פש סי אנו בש צה מה
ף יוסי יים בש קנ תש הי ים, וש מי עולה ל לש אי רה שש ל יי לט ענ שש ים לי רי צש מי לו הנ ה, יהכש אשונה רי ים בו בה טי יו שולש םא הה ם ל הי ם וש יי רנ צש מי לש
או צש מש לו, ני ים של די יו עמבה ים הה רי צש מי הנ ך וש לל ך מל ר כה חנ יהה אנ ף הה יוסי ב של ל גנ ף ענ אנ יו, וש לה טו עה לש ם שה הי ד, וש בל על ר לש כנ מש ני של

ם. ל כגלה טו ענ לש שה ל של אי רה שש יי

ל אי רה שש ם יי ת עי ילמל קנ תש ה מי ינה כי שש ית, הנ רי בש יים הנ קנ תש מי ן של מנ ל זש ה, כה יונה לש על ית הה רי בש ף הוא הנ יוסי ה של אי םא רש ב
ם או כגלה ל יהצש אי רה שש יי ה וש ינה כי שש הנ ית וש רי בש ז הנ ם, אה עולה ן הה ה, מי יונה לש על ית הה רי בש ף, הנ ק יוסי לי תנ סש הי ן של יוה אוי. כי רה לום כה שה בש
ם עי יהה מי כםל הה הנ ף, וש ת יוסי ע אל םא יהדנ ר ל של ם אמ יי רנ צש ל מי ש ענ דה ך חה לל ם מל יהקה תוב (שמות א) ונ כה נו של רש אנ ה בי ני הי לות, וש גה לנ
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אוי. רה רוך הוא כה דוש בה קה הנ

ם (דניאל ט) תוב שה כה יש, וש אי הו  אי צה מש יי אן ונ תוב כה שוהו, כה רש ל. ופי יאי רי בש ה גנ - זל יש  אי הו  אי צה מש יי ה, ונ אי םא רש ב
ת ש אל קי בנ יהה מש הה יו של חה ל אל ח ענ טנ בה כםל, של ה בנ ה - תועל ה תםעל ני הי ה. וש לה חי תש זון בנ חה י בל יתי אי ר רה של ל אמ יאי רי בש גנ יש  אי הה וש
ה אמםר מנ יש לי אי הו הה לי אה שש יי ה, ונ ל זל ענ כםל. וש ה בנ ן תועל ל כי ענ א, וש צה םא מה ל ם וש ש אותה קי א, ובי צה םא מה ל ם וש הל לה ה של וה חמ אנ הה

תשבנקיש.

ך נש תל י יי ח (שיר ח) מי תנ ה פה הודה י יש בי גו'. רנ ה וש זל עו מי סש נה יש  אי ר הה םאמל י גו'. ונ וש ש  קי בנ י מש נםכי י אה חנ ת אנ ר אל םאמל י ונ
ת ל אל בה ים, אמ רי בי חמ רו הנ אמ ה בי זל סוק הנ פה ת הנ י. אל זו לי םא יהבג ם ל ך גנ קש שה חוץ אל ך בנ אמ צה מש י אל מי י אי די ק שש י יוני ח לי אה כש
ה תה ענ ר וש מנ אה יו, של חה ל אל ף ענ יוסי י, כש ח לי אה ך כש נש תל י יי לו, מי לום של שה הנ ך של לל מל ל לנ אי רה שש ת יי סל נל ה כש רה מש ה אה זל סוק הנ פה הנ

י. ח לי אה ך כש נש תל י יי ך, מי שום כה ב. מי עה רה ם בה ן אותה זה זון וש ם מה הל ן לה תנ ם. נה כל פש ת טנ אל ם וש כל תש ל אל כי לש כנ י אמ נםכי או אה ירה ל תי אנ

י רי המ י - של מי י אי די ק שש ה. יוני מה ק עי בנ דש ני ה וש מה ז עי חנ אל נל ה, של ינה כי שש ל הנ ף, אל ה יוסי י - זל ח לי אה ך כש נש תל י יי ר מי חי ר אנ בה דה
יק רוחנ בי דש הנ י לש די ך - כש קש שה ת. אל רל חל ץ אנ רל אל יא בש הי לות, של גה תוך הנ חוץ - בש ך בנ אמ צה מש ם. אל הל מה ה עי מה לי ה ושש וה חמ ז אנ אה

ת רל חל ץ אנ רל אל את בש צי מש י ני ני אמ ב של ל גנ ף ענ י - אנ זו לי םא יהבג ם ל . גנ ם רוחנ עי

ח מו אה ם כש הל יהה לה ם, הוא הה יהל ידי ל בי פנ נה של ים כש חי מו אנ יו לו כש םא הה יו ל חה אל ב של ל גנ ף ענ ף, אנ יוסי ה של אי םא רש ב
ם. בה ל לי ר, ענ בי כםל הוא די ם, בנ בה ל לי ר ענ בי דנ יש ם ונ ם אותה חי ננ יש תוב (בראשית נ) ונ כה שוהה של רש י פי רי המ יהדו, ונ לו בש פש נה של כש

או בה שום של כםל, מי ים בנ חי אי אנ דנ יו ונ ם הה הי י של וי לי עון וש מש ה שי יו. זל חי ל אה יש אל רו אי םאמש י תוב, ונ ה כה ה מנ אי םא ורש וב
ז י עה ם כי פה רור אנ ר (שם מט) אה מנ אל נל של מו  ם, כש עולה ג בה רל ל הל ז של גל ם הוא רם זה גש רה ך  שום כה ה, ומי של קה ין הנ די ד הנ צנ מי

ה תה שה י קה ם כי תה רה בש על וש

מו רוך, כש א בה רה קש ני ה, וש טה מנ ה ומי לה עש מנ ך מי בםרה הוא מש ז של גל ז. ייש רם גל ייש רם ז וש גל ר, ייש רם בה דה ת סוד הנ ה אל אי םא רש ב
ה לה עש מנ ל לש לה קג ז מש גל ייש רם . וש שוהה רש י פי רי המ ץ, ונ רל אה ם וה יי מנ ה שה ני יון קם לש ל על אי ם לש רה בש רוך אנ תוב (שם יד) בה כה ר של אי בה תש ני של
רור ה. אה דל שה ינת הנ כםל חנ ה ומי מה הי בש ל הנ כה ה מי תה רור אנ תוב (שם ג) אה כה רור, של א אה רה קש ני ר, של אי בה תש ני מו של ה, כש טה ומנ

ז. י עה ם כי פה אנ

ל ה ענ לה לה קש ת הנ אל ים וש זי רי ר גש ל הנ ה ענ כה רה בש ת הנ ה אל תה תנ נה תוב (דברים יא) וש כה ים, של רי י הה ני ה ייש שש זל סוד הנ ל הנ ענ וש
ין די ד הנ צנ ם מי י הי וי לי עון וש מש שי רוך. וש א בה רה קש ה ני זל רור וש א אה רה קש ה ני ן זל ל כי ענ לו. וש לה גות הנ רה דש י הנ תי ד שש גל נל ל, כש יבה ר עי הנ

ל. לה קג מש ז של גל א רם ק יוצי זה חה ה הל של קה ין הנ די ד הנ צנ ה, ומי של קה הנ

רוך ד בה חה ל, אל לי קנ תש הי ד של חה אל וש ך  רי בה תש הי ד של חה ים - אל די דה י צש ני שש ז לי גל א רם ה יוצי של קה ין הנ די ד הנ צנ ה, מי אי םא ורש וב
ה ה. זל טה מנ ה ולש לה עש מנ ל לש לי קנ תש הי ד של חה אל ך, וש בםרה ד מש חה ים - אל ני י בה ני או שש ק יהצש חה צש ל יי ד של צנ הנ ן מי מו כי רור. כש ד אה חה אל וש
יש תוב (בראשית כד) אי כה יר, של עי ר שי הנ יורו בש ה די זל ה, וש דושה קש ץ הנ רל אה יורו בה ה די דו. זל צי ד לש רנ פש ה ני זל וש דו  צי ד לש רנ פש ני

יך. רי צה מו של כםל כש הנ ים, וש לי ב אםהה ה יםשי זל ה, וש מה מה ה ושש בה רש ר, חה בה דש ל מי קום של מה קומו בש ה מש ה. זל דל יש שה ד אי יי ענ צנ יםדי

מות עולה ל הה כות של רה בש ל הנ אות כה ה יוצש זל דו. מי צי ה לש זל דו וש צי ה לש רור, זל אה רוך וש ן - בה גות הי רה י דש תי ך שש שום כה ומי
ם ל דה כה ב וש רל ל חל כה לות וש לה קש ל הנ אות כה ה יוצש זל ה, ומי לה צה ל הנ כה ה וש לה אג ל גש כה אור וש ל הה כה טוב וש ל הנ כה ה וש טה מנ ה ולש לה עש מנ לש

ם. עולה ל הה ה של אה מש טג ל הנ כה עות וש רה ל הה כה ה וש מה מה ל שש כה וש

ה זל הנ סוק  פה הנ ה'.  ך  חמ בנ זש מי ת  אל ה  בה סובש אמ ונ י  פה כנ יון  קה ני בש ץ  חנ רש אל (תהלים כו)  ר,  מנ אה וש ח  תנ פה עון  מש י שי בי רנ
ת ול מה ם הנ ענ ת טנ ם אל טועי ינו  אי ם של עולה ם בה דה אה ך  ין לש י אי רי המ ר, של בה דה ת סוד הנ אן אל ה כה אי םא רש ל ב בה רוהו. אמ אמ בי
ם דה אה ן הה ת מי קל לל תנ סש ה מי דושה קש ה הנ מה שה נש הנ שום של ם? מי ענ טנ ה הנ גוף, מה ל אותו הנ ה ענ ה שורה אה מש טג רוחנ הנ ה, וש לה יש לנ בנ
גוף הנ ל אותו  ה ענ אה מש ל טג של ה רוחנ  נו, שורה מל ת מי קל לל תנ סש את ומי ה יוצי דושה קש ה הנ מה שה נש הנ ל של ענ וש נו,  מל את מי יוצי וש

א. מה טש ני וש

ה, אה מש טג ת הנ מנ ת זגהמ רל אל שש ם ני דה אה י הה ידי בי ר של אי בה תש י ני רי המ ה, ונ מה זגהמ ה הנ ת אותה רל גוף, עובל ת לנ רל ה חוזל מה שה נש הנ של כש
ל יהדו נוטי של ם, וכש ל אותה נוטי ד של יו ענ לה ה עה ה שורה אה מש טג הנ רוחנ  ה  אותה שום של ינו, מי ל עי ענ יר יהדו  עמבי ל ינ ן אנ ל כי ענ וש

דוש. א קה רה קש ני ש וש די קנ תש ז מי אוי, אה רה כה

ה, לה עש מנ לש אותו של ש מי די קנ תש יי י של די ה, כש לה עש מנ לש ד מי חה י אל לי ה וכש טה מנ ד לש חה י אל לי יך כש רי ש? צה די קנ תש הי לש יך  רי צה יך  אי וש
ה זל וש רוך  ה בה נו. זל מל ש מי די קנ תש הי ה לש זל ה, וש אה מש ל טג בי קנ י לש לי כש ה הנ זל ה בו. וש אה מש טג ה של מה זגהמ ב בנ יושי ה של טה מנ לש אותו של וש
ים סי נש כנ תש ם מי הל י בה רי המ יש, של ם אי יהל לי ב אמ רנ קש םא יי ל ה, של מה זגהמ ל הנ ם של יי ם מנ ת אותה ית אל בנ פםך בנ שש יך לי רי םא צה ל רור. וש אה

ים. אי מי טש ם הנ יי מנ ם הנ אותה ק מי זל ל ני בי קנ יהכול לש ם, וש הל לה ד של צנ הנ

א רה קש ר, ני בםקל יו בנ ת יהדה ם אל דה אה ש הה די קנ ם יש רל טל ך, בש שום כה נו. ומי רש אנ ך, ובי רי בה םא יש יהדו ל ה מי מה זגהמ עמבםר הנ ינ ד של ענ וש
תוב (במדבר כה ה, של אשונה רי ה בה רה המ טש ני יהד של א מי לה טםל אל ל יי אנ ך  שום כה הור. ומי א טה רה קש ש, ני די קנ תש הי ן של יוה א. כי מי טה

א. מי א טה רה קש ה ני זל הור, וש א טה רה קש ה ני א. זל מי טה ל הנ הור ענ טה ה הנ זה הי יט) וש

ם ם אותה ר עי בה עמשות דה סור לנ אה א. וש מי ה טה זל וש דוש  ה קה ה, זל טה מנ ד לש חה י אל לי ה וכש לה עש מנ ד לש חה י אל לי כש ך  שום כה מי
ן יוה י כי רי המ ת, של יי בנ ם בנ ין אותה לי םא יה ל ם וש יהל לי ים עמ רי םא עובש ים ל שי נה אמ קום של מה ם בש פםך אותה שש לי יך  רי א צה לה ם, אל יי מנ הנ
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או - םא יירה ל ץ של רל אה ת הה חנ רון תנ דש ם מי הל ר לה פנ ם חה אי יק. וש זי הנ ה לש יכולה ם וי את שה צי מש ה ני אה מש טג ץ, רוחנ הנ רל אה כו בה פש שש ני של
יהפלה.

לו, לש קנ תש הי ם של יי מנ ם הנ אותה שום של ם, מי דה י אה ני בש ם לי הל ע בה רנ הה לש לו  יוכש פות של שש כנ ים מש שי נה ם לש ן אותה תי םא יי ל וש
ם יי ם מנ יכל לי י עמ תי קש רנ זה תוב (יחזקאל לו) וש כה ים, של דושי קש יו  הש יי ל של אי רה שש ת יי ר אל הי טנ ה לש רוך הוא רוצל בה דוש  קה הנ וש

ם. כל תש ר אל הי טנ ם אמ יכל לולי ל גי כה ם ומי יכל אותי מש כםל טג ים מי הורי טש

ת ה' ר, (תהלים יט) תורנ מנ אה ח וש תנ ה פה הודה י יש בי ם. רנ יי מה ין בו  ק אי בור רי הנ ה וש בםרה כו אםתו הנ לי ינשש ונ הו  חג קה יי ונ
ל די תנ שש הי ם לש דה י אה ני בש לי ה ייש  מה ם] כנ לי ם שה יב עולה רי חל הל לו  אי ה כש י תורה רי בש ל די טי בנ מש י של ש. [מי פל ת נה יבנ שי ה מש ימה מי תש
י לו מי פי אמ מות. ונ י עולה ני שש ה בי זוכל א וש בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ים בה יי יו לו חנ הש ה, יי תורה ל בנ די תנ שש מי י של ל מי כה ה, של תורה בנ
ם עולה ים אותו בה ני ין דה אי ה, וש זל ם הנ עולה ר טוב בה כה שה ה לש אוי, זוכל רה ה כה מה שש ה לי ל בה די תנ שש םא מי ל ה וש תורה ל בנ די תנ שש מי של

הנהוא.

ל די תנ שש מי אותו של ים בש יהמי ך  בוד. אםרל כה ר וש עםשל ה  םאלה מ שש ה בי ינה ימי ים בי יהמי ך  תוב (משלי ג) אםרל ה, כה אי םא ורש וב
ם ים, שה אי יהמי דנ ם ונ ים הי יהמי ם הנ אותה ים, וש יהמי הנ ך  אםרל בו  הוא של ם הנ עולה ים בה יהמי ך  לו אםרל ייש  ה, של מה שש ה לי תורה בנ
הוא, הנ ם  עולה בה ק  זי חנ תש הי לש ה,  תורה בנ ל  די תנ שש הי לש ה  זל הנ ם  עולה בה ם  דה אה חנ  בוטי של ה  לה עש מנ לש של ה  שה דג קש הנ חון  טש בי הוא 

ה. זל ם הנ עולה ה בה וה לש שנ ר טוב וש כה בוד, ייש לו שה כה ר וש ה עםשל םאלה מ שש בי

יו נה פה ה לש יזה רי כש יו ומנ נה פה ת לש כל ה הולל תורה ה, הנ זל ם הנ עולה ן הה א מי יוצי של ה, כש מה שש ה לי תורה ל בנ די תנ שש מי י של ל מי כה וש
ת כל ה הולל מה שה נש הנ של ת אותו. כש רל יא שומל ר, הי בל קל גוף בנ ב הנ שוכי של ין. כש די י הנ לי עמ יו בנ לה אי בו  רש קש םא יי ל יו של לה ה עה נה גי ומש
ד ה ענ תורה י הנ ני פש לי ים מי רי בה שש ני ים  רי עה ה שש מה כנ וש יא.  הי ה הנ מה שה נש י הנ ני פש לי ת  כל יא הולל ה, הי קומה מש לי שוב  ק לה לי תנ סש הי לש
יו לה ת עה דל מל לנ יא מש הי ם, וש עולה ל הה ים של תי מי יהקומו הנ ן של מנ זש ר בנ עורי תש יי ד של ם ענ דה אה ל הה ת ענ דל עומל ה, וש קומה מש ת לי סל נל כש ני של

יהה. גורש ני סה

ך כש לל הנ תש הי ך. בש יחל שי יא תש יצותה הי קי המ יך ונ לל מםר עה שש ך תי בש כש שה ך בש ה אםתה חל נש ך תנ כש לל הנ תש הי תוב (משלי ו) בש כה הו של זל
דון הוא ני ן הנ מנ זש ז בנ י אה רי המ ר, של בל קל גוף בנ ב הנ שוכי ה של עה שה יך - בש לל מםר עה שש ך תי בש כש שה ר. בש אי בה תש ני מו של ך - כש ה אםתה חל נש תנ
ל ים של תי מי רו הנ עורש תש יי ן של מנ זש ר, בי אי בה תש ני מו של ך - כש יחל שי יא תש יצותה הי קי המ יו. ונ לה ה עה נה גי ה מש תורה ז הנ אה ר, וש בל קל גוף בנ הנ

גור. ני יך סה לל יות עה הש ך לי יחל שי יא תש ר, הי פה עה ן הל ם מי עולה הה

ר, פה עה הל מי ו יהקומו  שה כש ענ ב של ל גנ ף ענ אנ שום של ך? מי יחל שי יא תש ה הי ה זל ך, מנ יחל שי יא תש ר, הי מנ ר אה זה עה לש י אל בי רנ
ה. זל ם הנ עולה ן הה מי קו  לש תנ סש הי של כש בו  זש עה ה של תורה הנ ה  ל אותה ת כה אל עו  יידש ז  י אה רי המ ם, של הל ח מי כנ תנ שש םא תי ה ל תורה הנ

ם. יהל עי מש ר בי בי דנ יא תש הי ם, וש קםדל מו מי ם כש יהל עי מש ס לי ני כה תי ן, וש מנ אותו זש ה מי מורה ה שש תורה ה הנ אותה

יג שי הנ םא יהכםל לש הוא ל ים של רי בה דש ם הנ ל אותה י כה רי המ ה, של אשונה רי יו בה הה מו של כש ר מי ים יותי ני קה תג ים מש רי בה דש ל הנ כה וש
הו ר בו. זל בי דנ ה תש תורה הנ ים וש ני קה תג יו מש עה מי ים לש סי נה כש ם ני ם - כגלה הל ק בה בנ דש םא ני ל ם וש הל ל בה די תנ שש הוא הי אוי וש רה ם כה אותה
ה ה, זוכל זל ם הנ עולה ה בה תורה ל בנ די תנ שש מי י של ל מי ה כה זל מו  ר, כש מנ ה אה הודה י יש בי ך. רנ יחל שי יא תש הי יצותה  קי המ ונ תוב  כה של

ר. אי בה תש ה ני ני הי א, וש בה ם הנ עולה ה לה ל בה די תנ שש הי לש

ן א מי יוצי של ה, כש כה שי חמ בנ ך  הוא הולי ה וש תורה ה בנ זל ם הנ עולה ל בה די תנ שש הי ה לש םא זוכל ל של יש  אי הה ה, אותו  אי םא רש ב
א רה קש ני יו, של לה ם עה חי רנ ילה מש הש םא יי ל תון, של חש תנ קום הנ מה נםם לנ יהי גי לנ ים אותו  יסי ני כש ומנ ים אותו  לי ה, נוטש זל ם הנ עולה הה
ן י כוני לה גש ע רנ לנ ל סל ם ענ יהקל ונ ן  וי יה יט הנ טי און מי בור שה י מי ני לי עמ ינ ונ ר (תהלים מ)  מנ אל נל של מו  ן, כש וי יה יט הנ און טי בור שה

י. שורה אמ

תוב? כה ה  מנ ם,  עולה הה ל  של נופות  טי בנ ף  ני טנ תש ומי ה  זל הנ ם  עולה בה ה  תורה בנ ל  די תנ שש מי םא  ל של ך, אותו  כה שום  ומי
בור הנ ה. וש תורה לו בנ דש תנ שש םא הי ל ם של ת אותה ים אל ני דה קום של מה נםם, הנ יהי גי ה הוא הנ ה - זל בםרה כו אםתו הנ לי ינשש ונ הו  חג קה יי ונ

ם. יי יהה בו מנ םא הה ל שום של ם? מי ענ טנ ה הנ יק, מה יהה רי הוא הה מו של ק - כש רי

שום מי א  לה אל ה  דושה קש הנ ץ  רל אה הה מי ל  אי רה שש יי לו  גה םא  ל י  רי המ של ה,  תורה הנ ל  של ש  נל עם הה הוא  ה  מה כנ ה  אי ורש םא  וב
ה ל מה גו' ענ םאת וש ת ז ן אל יהבי ם וש כה חה יש הל אי י הה תוב (ירמיה ט) מי כה הו של ה, זל נה מל בו מי זש על נל ה וש תורה ן הנ קו מי לש תנ סש הי של
י לי בש י מי מי ה ענ לה ן גה כי אן (ישעיה ה) לה כה ר, מי מנ י אה י יוסי בי גו'. רנ י וש תי ת תורה ם אל בה זש ל עה ר ה' ענ םאמל י גו'. ונ ץ וש רל אה ה הה דה בש אה

ת. ענ דה

יום יא קי הי ה, של תורה א בנ לה אל יומו  קי יים בש קנ תש םא מי ם ל עולה הה וש ה,  תורה יום הנ ל קי ענ ד  כםל עומי הנ ך  שום כה מי
י. תי מש םא שה ץ ל רל אה ם וה יי מנ קות שה ה חג לה יש לה ם וה י יומה יתי רי םא בש ם ל תוב (ירמיה לג) אי כה ה, של טה ה ומנ לה עש מות, מנ עולה הה

סוד א בו  צה מש ני םא  ל קום של מה ים, הנ רי צש מי הנ תוך  לש אותו  קו  רש זה ל של ענ ז  מל ה, רל בםרה הנ אםתו  כו  לי ינשש ונ הו  חג קה יי ונ
ם יהדה יל אםתו מי צי ן הנ ענ מנ ן לש אובי רש תוב בי ה כה מה יו בו, לה ים הה בי רנ קש ענ ים וש שי חה ם נש ר, אי מנ ק אה חה צש י יי בי ל. רנ לה ה כש מונה אל הה
ר מנ אה יך  אי וש אותו,  יקו  זי ינ ים  בי רנ קש ענ וש ים  שי חה נש ם  ה אותה ני הי ה של זל לה ן  אובי רש ש  שנ םא חה ל י  כי וש יו,  בי אה ל  אל יבו  שי המ לנ

יל אותו?. צי ן הנ ענ מנ תוב לש כה יו, וש בי ל אה יבו אל שי המ לנ

רםג המ ם לנ צונה ורש ים אותו  אי ם שונש ה הי מה ע כנ יהדנ שום של יו, מי חה י אל ידי א בי צה מש ק ני זל ני הנ ן של אובי ה רש אה רה א של לה אל
םא ל של יו  אה שונש י  ידי בי ר  סי מה יי םא  ל וש ים  בי רנ קש ענ הה וש ים  שי חה נש הנ בור  תוך  לש אותו  יל  פי הנ לש ן, טוב  אובי רש ר  מנ אה אותו. 
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יו אה י שונש ידי ר בי סי מה םא יי ל ים וש בי רנ קש ענ ים וש שי חה ל נש בור של ש או לש אי מו לה צש ם ענ דה יל אה פי רו, ינ מש אן אה כה יו. מי לה ים עה מי חמ רנ מש
ם]. יהדה יל אםתו מי צי ן הנ ענ מנ ר לש מנ ך אה שום כה ל, ומי צי נה הי ים לש כולי יש ם של ים הי טי ענ מש [של

ס, ני לו  יש  חי ינרש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ יק,  די צנ ם הוא  אי  - ים  בי רנ קש ענ הה וש ים  שי חה נש הנ קום  מש בי אן  כה של שום  מי
ים כולי יש ם של ים הי טי ענ יו, מש אה י שונש ידי ר בי סה מש ני ן של יוה ל כי בה ם. אמ הל ל מי צי נה יי ם וש דה אה ים לה עי יש סנ בות מש כות אה זש ים של מי עה פש לי וש

לשהינהציל.

א לה םא. אל ר ל יותי יל אותו וש צי ן הנ ענ מנ תוב לש םא כה ל א, וש קה וש ם דנ יהדה ם, מי יהדה יל אםתו מי צי ן הנ ענ מנ ר לש מנ ך אה שום כה ומי
ם יהדה הו מי לי צי ינ ן ונ אובי ע רש מנ שש יי תוב ונ ך כה שום כה בור - יהמות. ומי ם יהמות בנ אי ם, וש יהדה ל מי צי נה ן, יי אובי ר רש מנ אה

רות בי חמ הנ ה וש מה כש חה הנ פות וש תה שג י, הנ וי לי עון וש מש שי ע של יהדנ שום של מי ן, של אובי ל רש ידותו של סי יא חמ ה הי מה ה כנ אי םא רש ב
א לה ם, אל הל י לה םא דנ ר], ל כה ל זה גו כה רש הה ה של זל ר [ס"א וש כה ל זה גו כה רש ם הה כל שש בי רו  בש חנ תש ר הי של אמ כנ ים, של שי ם קה ם הי הל לה של
לו פי אמ א של לה י, אל םא דנ ל יהה, וש רש קי א בנ צה מש ני י של ל מי כה ר וש קה י יש לי ל כש כה מות וש הי בש ל הנ כה ב וש הה זה ף וש סל כל ף וש טנ ים וה שי ים נה לי נוטש של

חו. קה ה לה דל שה ר בנ של ת אמ אל יר וש עי ר בה של ת אמ אל תוב (בראשית לד) וש כה לו, של טש ה נה דל שה בנ ה של ל מנ כה

נו מל ירו מי אי םא ינשש ם, ל יהל ידי פםל בי ה יי זל ם הנ לל על א הה לי מה לש ם - אי הל ל מי צנ םא ני זו ל ה כה דולה גש יהה הנ רש קי ה הנ ר, ומה מנ אה
נו מל ה מי אל רש םא יי ל ם וש עולה ית בה רי אי נו שש מל ירו מי אי םא ינשש ל ם, של הל ל מי צי נה הי ר טוב לש מנ ן אה ל כי ענ ם, וש עולה ר בה שה ת בה יכנ תי חמ

ים. מי עולה לום לש א כש בה אנ

יל צי ן הנ ענ מנ ן לש ל כי ענ ם, וש לי א שה בה אנ יב אותו לש שי אה ם וש לי ל גופו שה ר כה אי שה יי ים לו, וש כולי םא יש ם יהמות, ל אן אי כה וש
י, נו חנ ינל ר אי מנ םא אה ל נו, וש ינל ד אי לל יל ר הנ מנ אה ך  שום כה ם. ומי יהמות שה ב של ל גנ ף ענ יו, אנ בי ל אה אל יבו  שי המ ם לנ יהדה אםתו מי

ת. לו מי פי נו - אמ ינל ר אי מנ א אה לה אל

םא תוב ל םא כה ל ש, וש פל נו נה כל םא ננ תוב ל כה ם, של הל מה מו עי צש ף ענ תי שנ יהה מש ה הה מה כש חה הוא בש ה, של שה עה ה של ה מנ אי םא רש ב
אותו ד, וש חה ד יום אל חה אל ד וש חה ל אל ם, כה יהל בי ת אמ שו אל מש ם שי י כגלה רי המ ף, של ר יוסי כנ מש ני של ם כש יהה שה םא הה הוא ל כוהו, וש תנ
תוב כה ך  שום כה ף, ומי ד יוסי בי םא ייאה ל לו  מוש של שי יהה הנ הה יום של אותו הנ בש ה של צה ן רה ל כי ענ ן, וש אובי ל רש יהה של יום הה הנ
ת, י או] מי לו [חנ פי א, אמ קה וש ף דנ ין יוסי ה אי ני הי יו. וש דה גה ת בש ע אל רנ קש יי בור ונ ף בנ ין יוסי ה אי ני הי בור וש ל הנ ן אל אובי ב רש יהשה ונ

נו. ינל ד אי לל יל ר הנ םאמל י יו ונ חה ל אל ב אל יהשה יהד ונ מי

ן ל כי ענ ם, וש הל מה ה עי פה תש תנ שש ה הי ינה כי שש הנ רוהו של אמ י בי רי המ ף. ונ ל יוסי ה של ירה כי מש ה הנ אותה ע מי םא יהדנ ן ל אובי לו רש פי אמ ונ
יו. חה אל ה לש לה גנ תש ף הי יוסי ן של מנ זש ד אותו הנ ה לו ענ תה לש גנ תש םא הי ל ף, וש ל יוסי יא של הי ה הנ ירה כי מש הנ ן מי אובי ע רש םא יהדנ ל

י חי תוב? (דברים לג) יש ה כה ף. מנ ת יוסי יות אל חמ הנ ל לש די תנ שש הוא הי שום של ן מי אובי רש ם לי רנ ה גה מה ה כנ אי םא רש ב
ל די תנ שש ף, הי יוסי ה לש נה תש ני וש נו  מל מי תו  כורה ה בש חה קש לש ני ע של יהדנ ב של ל גנ ף ענ ה, אנ שום זל י מי רי המ גו'. של ל יהמםת וש אנ ן וש אובי רש
ם? ענ טנ ה הנ א. מה בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה יים בה קנ תש הי ל יהמםת, וש אנ ן וש אובי י רש חי ר יש מנ אה ה וש ל מםשל לי פנ תש הי יות אותו, וש חמ הנ לש
יים קנ הוא מש רוך  בה דוש  קה ה, הנ שובה ה תש עושל י של ל מי כה הוא. של ה הנ עמשל מנ הנ ה מי שובה ה תש שה עה שום של ה, ומי שום זל מי

א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה אותו בה

ל ם של דה ה לש יר דומל עי שה ם הנ דנ שום של מי רוהו, של אמ י בי רי גו'. המ ף וש ת יוסי נל תם ת כש חו אל קש יי תוב? ונ ה כה ה מנ אי םא רש ב
חוט לו כש פי ים אמ יקי די צנ ם הנ ק עי די קש דנ רוך הוא מש דוש בה קה אוי, הנ רה א כה ר בה בה דה הנ ב של ל גנ ף ענ ה, אנ אי םא רש ל ב בה ם. אמ דה אה

ה. עמרה שנ הנ

ה, ל זל ם כה עי ה, וש של קה ין הנ די ד הנ הוא צנ יר, של עי יו שה בי אה יב לש רי קש הי שום של ה? מי מל אוי, בנ רה ה כה עמשל ה מנ שה עמקםב עה ינ
יו נה יבו לו בה רי קש הי ה של זל ר הנ חי אנ יר הה עי שה ש בנ ננ על לו, נל ד של צנ הוא הנ יו של בי ת אה יש אל חי כש הי יר וש עי יב שה רי קש הוא הי שום של מי

לו. ם של דה ת הנ אל

- ך  שום כה יו, מי ארה וה ת צנ קנ לש ל חל ענ וש יו  דה יה ל  ה ענ ישה בי לש ים הי זי עי י הה יי דה ת עםרםת גש אי וש תוב (בראשית כז)  כה בו 
ד רנ ילחל תוב ונ כה ם של רנ ה. הוא גה ד זל גל נל ה כש כםל זל הנ יש אותו. וש חי כש הנ ת לש נל יבו לו כגתם רי קש ם, הי דה ת בנ נל כגתם ת הנ לו אל בש טש יי ונ
ך נש ת בי נל תם כש א הנ ר נה כל תוב הנ כה הוא, של ן הנ מנ זש ה בנ דה רה ד חמ רנ חה מו לו של רש גה ך  שום כה אםד, מי ד מש ה ענ דםלה ה גש דה רה ק חמ חה צש יי

םא. ם ל יא אי הי

םא. ם ל יא אי הי ך  נש ת בי נל תם כש תוב, הנ כה םא - לו  ם ל ו אי שה י עי ני ה בש ה זל תה אנ (שם) הנ תוב בו  ר, כה מנ יהיא אה י חי בי רנ
ים. ם עושי הי ה של ל מנ כה ים בש יקי די צנ ם הנ ק עי די קש דנ רוך הוא מש דוש בה קה ך הנ שום כה ומי

מו חמ ננ תש אי הי דנ ם, ונ יהל בי ל אמ ר של ענ צנ או אותו הנ ים רה טי בה שש ל הנ כה ן של יוה א], כי בה י אנ בי ר רנ מנ ר [נ"א אה מנ א אה בה י אנ בי רנ
ה הודה יש ל  אל רו  זש חה ים,  כולי יש םא  ל של או  רה ן של יוה כי אותו.  או  צש מש יי א  לי מה לש אי אותו  דו  פש יי של ף  יוסי ל  ענ ם  מה צש ענ נו  תש נה וש
ה ם, מנ יהל לי עמ מי ירוהו  עלבי ] הל ן של יוה כי וש ז ס"א  אה ם, [וש יהל לי עמ ך  לל יהה מל הוא הה שום של ם, מי יהל לי עמ מי אותו  ירו  עלבי הל וש

גו'. ה וש הודה ד יש יירל יא ונ הי ת הנ עי י בה הי יש תוב? ונ כה

ה, אי םא רש ש. ב י אי לי חמ גנ ד וש רה ן קולו בה תי יון יי לש על ם ה' וש יי מנ שה ם בנ עי ינרש ר, (תהלים יח) ונ מנ אה ח וש תנ ה פה הודה י יש בי רנ
ים די ים עומש מודי ענ ל הה כה ד, וש עומי ה של ל מנ ים ענ מודי ה ענ עה בש ין לו שי קי תש ם, הי עולה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה בה של כש
ה לל ל אי כה ה, וש עה בש יהה שי מודל ה ענ בה צש ה חה יתה ה בי תה נש מות בה כש תוב (משלי ט) חה כה שוהה של רש י פי רי המ י, ונ ידי חי ד יש חה מוד אל ענ בש
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ם. סוד עולה יק יש די את (שם י) צנ רי קש ני ם של הל ת מי חנ ה אנ גה רש דנ ים בש די ם עומש הי

ל ת של חנ ה אנ דה קג הוא נש קונו, של תי ם וש עולה ל הה מות של לי שש הוא הנ קום של מה אותו הנ א מי רה בש ם, ני עולה א הה רה בש ני של וכש
א רה קש יי ר ונ בל ים ה' די להי ל אל ף אל סה אה מור לש זש תוב (תהלים נ) מי כה יון, של י הוא? צי כםל, ומי ל הנ ע של צנ מש אל הה ם וש עולה הה
אותו . מי יענ ים הופי להי י אל יםפי ל  לנ כש יון מי צי תוב מי כה יון, של צי קום? מי ה מה יזל אי בםאו. ומי ד מש ענ ש  מל ח של רנ זש מי ץ מי רל אה
ל וות של צש מי סודות הנ יקו בו בש זי חל ל הל אי רה שש ת יי עי כה אוי [וש רה ה כה מה לי שש ה הנ מונה אל ל הה מות של לי שש ד הנ הוא צנ קום של מה הנ
ם, עולה ל הה ל כה ה של דה קג נש הנ ק וש חםזל יון הנ צי ה], וש ף בה טי ענ תש מי ית של יצי צי ם בנ דה יק אה זי חמ יום מנ ל יום וה כה שום של ה, מי תורה הנ

ם. עולה ל הה זון כה תוכו ני ה, ומי עמשה ננ ם וש עולה ל הה ן כה קנ תש הוא ני קום הנ מה הנ ומי

יון לש על תוב וש ה כה מה ם ה', לה יי מנ שה ם בנ עי ינרש ר ונ מנ אה ן של יוה גו'. כי ן קולו וש תי יון יי לש על ם ה' וש יי מנ שה ם בנ עי ינרש ה, ונ אי םא ורש וב
ל י של יםפי הנ מות וש לי שש יא הנ יון הי צי של נו  רש מנ אה ם] של ה עולה ל מה ה [ענ מונה אל אן סוד הה א] כה לה ה [ס"א אל ני ן קולו? הי תי יי
ים, מי חמ ה רנ זל ין וש ה די ם, זל יי לנ ירושה יון וי ם צי ת, הי חנ ן אנ הי ן, וש גות הי רה י דש תי שש שום של נו, מי מל זון מי ם ני עולה הה ם, וש עולה הה

ים. מי חמ אן רנ כה ין ומי אן די כה ד, מי חה ם אל יהל ני ושש

י כי רש דנ וש ים  יני די ים הנ אי ז יוצש ע, אה מה שש ני וש א  קול יוצי הנ אותו  ר של חנ אנ ע. לש מה שש ני א קול של ה יוצי לה עש מנ ה לש לה עש מנ מי
ב ל גנ ף ענ יון, אנ לש על ים. וש מי חמ רנ ין בש די ית הנ ה בי ם ה', זל יי מנ שה ם בנ עי ינרש ונ ם.  שה ים מי די רה פש ני ים וש אי ים יוצש מי חמ רנ הה ין, וש די הנ
ן תי יון יי לש על תוב וש כה הו של ים. זל מי חמ רנ ין וש כםל, די א הנ צה מש ז ני א, אה הוא יוצי קול הנ הנ ן של יוה ע, כי ינו נודה אי א וש צה מש ני ינו  אי של

ש. אי ם וש יי ש, מנ י אי לי חמ גנ ד וש רה ז בה ן קולו, אה תי יי ן של יוה קולו. כי

סוד יש ה הוא הנ זל שום של ת, מי דל לל עממםד מי תנ תוב? (בראשית כט) ונ ה כה ה, מנ הודה ד יש נולנ ה של עה שה ה, בש אי םא רש ב
תוב בו? ה כה ים, מנ מודי ענ ה הה עה בה רש ם אנ אותה ד מי חה מוד אל ה, ענ יונה לש על ה הה בה כה רש מל ם הנ הי ה של עה בה רש אנ ם הה אותה י מי יעי בי רש הה
ף ת יוסי אל ידו  הורי שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ם. מה יהל לי עמ ך  לל יהה מל הה יו, של חה ת אל אי ה מי הודה יש ד  יירל ונ יא  הי ת הנ עי י בה הי יש ונ

נו. רש מנ אה מו של ם, כש יי רנ צש מי לש

א רה קש יי ן ונ ד בי לל תי ר ונ הנ תנ ים. ונ רי בי חמ שוהו הנ רש ה פי ני א הי לה יהה? אל י הה ני עמ ננ י כש כי י, וש ני עמ ננ יש כש ת אי ה בנ הודה ם יש א שה ינרש ונ
ה. לה ה הוא שי זל ד, וש חה ק אל ם רנ הל ר מי אנ שש םא ני ל ה, וש יהודה יו לי ים הה ני ה בה לשה ר. שש מו עי ת שש אל

י ני בש תוב בי ה כה מה ר, לה זה עה לש י אל בי רנ י לש י יוסי בי ר רנ מנ ך. אה רל דל ים בנ כי יו הולש יהיא הה י חי בי רנ י וש י יוסי בי רנ ר וש זה עה לש י אל בי רנ
מו ת שש א אל רה קש תי ן, ונ מו אונה ת שש א אל רה קש תי תוב, ונ ים כה רי חי אמ י הה ני שש ר, ובי עי מו  ת שש א אל רה קש יי אשון - ונ רי ה, בה הודה יש

ה? לה שי

ה ני הי יו, של חה ת אל אי ה מי הודה ד יש יירל אוי. ונ רה כםל הוא כה הנ יון, וש לש יא סוד על זו הי ה הנ שה רה פה ה, הנ אי םא רש ר לו, ב מנ אה
ד ייט ענ ר ונ מנ אל נל מו של ש, כש חה נה הנ ה  ר בה בי חנ תש הי ת, של רל חל ה אנ גה רש תוך דנ קון לש ל תי ה של גה רש דנ הנ ה מי דה יהרש ה וש נה בה לש ה הנ תה סש כש ני

ה. ירה מו חי י ושש מי לה יש עמדג אי

תוב כה ך  שום כה ע, ומי רה ר הה ייצל ד הנ צנ א מי בה ד, של חה כםל אל הנ ע, וש הוא רנ ר, וש מו עי ת שש א אל רה קש יי ן ונ ד בי לל תי ר ונ הנ תנ ונ
עמקםב, ינ א לו  רה הוא קה רוך  בה דוש  קה הנ מו, של א שש רה קש יי תוב ונ עמקםב כה ינ מו. בש א שש רה קש יי תוב ונ םא כה ל וש מו  ת שש א אל רה קש יי ונ

ד. חה כםל אל הנ ע, וש ר רנ ה הוא עי זל ד, וש ה נולנ אה מש טג ת הנ מנ זגהמ ת של רל חל ה אנ גה רש בות דנ רנ ת - לש אן אל כה וש

ה הודה כור יש ר בש י עי הי יש תוב? ונ ה כה ם. מנ ל כגלה ר של קה עי יהה הה הה ה של לה א שי בה ד של קום ענ מה ם הנ סי בנ תש םא הי ך ל ר כה חנ אנ
ך ים, שופי מי ך דה שופי ע של יו. רנ עגרה נש ע מי ם רנ דה אה ב הה ר לי י ייצל ם (בראשית ח) כי תוב שה כה ע, וש אן רנ תוב כה י ה'. כה יני עי ע בש רנ

גו'. יך וש חי ת אה של ל אי םא אל ן ב אונה ה לש הודה ר יש םאמל י יו? ונ רה חמ תוב אנ ה כה הו ה'. מנ תי מי יש ך ונ שום כה ץ, ומי רל אה ל הה ע ענ רנ זל

פון צה י מי ירותי עי ר, (ישעיה מא) המ מנ אה ח וש תנ עון פה מש י שי בי גו'. רנ וש יך  חי ת אה של ל אי םא אל ן ב אונה ה לש הודה ר יש םאמל י ונ
ם ם הי דה י אה ני ה בש מה ה כנ אי םא רש יט. ב ס טי מה רש ר יי מו יוצי ר וכש מו חםמל ים כש ני גה םא סש יהב י וש מי שש א בי רה קש ש יי מל ח של רנ זש מי ינאת מי ונ
ין אי של ים,  ני שי יש ם  כגלה ה  ני הי של הוא,  רוך  בה דוש  קה הנ י  רי בש די ת  ענ דנ לה ים  לי כש תנ סש מי ין  אי וש ים  עי יודש ין  אי של ים  שי פש טי

ם. יהל יני י עי בי קש ני ה בש נה שי ים, וש רי עורש תש מי

ר יבה אי ר וש יבה ך אי ין לש אי ה, וש מה כש חה כםל הוא בש ה, הנ לה עש מנ לש מו של ם כש דה אה ת הה ה אל שה רוך הוא עה דוש בה קה ה, הנ אי םא רש ב
הוא רוך  בה דוש  קה אוי, הנ רה יו כה רה יבה אי גוף בש ל הנ ן כה קנ תש ני ן של יוה כי י  רי המ ה. של יונה לש על ה  מה כש חה ד בש עומי ינו  אי ם של דה אה בה
מםר שש לי וש ה  תורה י הנ כי רש דנ ת בש כל לל ם לה דה אה ת הה ד אל מי לנ י לש די ה כש דושה ה קש מה שה נש יס בו  ני כש הי וש מו  ק] עי זי חנ תש ף [הי תי תנ שש הי

אוי. רה ן כה קי תנ תש ם יי דה אה י של די יו, כש וותה צש מי

ם. עולה יון בה לש על הה ך  לל מל מות הנ ת דש יל אל די גש הנ ם לש דה אה לה יך  רי ה, צה דושה ה קש מה שה נש ייש בו  עוד] של ה] [ובש שום זל [ומי
יק סי פש םא ינ ל ם של דה אה יך לה רי ה צה ל זל ענ ים, וש מי עולה יו לש ימה ים מי קי םא פוסש א ל יוצי ענ וש שופי ר של הה נה י אותו הנ רי המ ה, של סוד זל וש
ל אותו א של מה גש הוא דג רו, של שה בש תום בי חה של ש  קםדל ית הנ רי בש ז לי מל "ר רל הה ה. [נה זל ם הנ עולה בה לו  קור של מה הנ ר וש הה נה ת הנ אל
תו שש ם אי ר עי בי חנ תש הי ה לש טה מנ ם לש דה יך אה רי ך צה שום כה ה. מי לה עש מנ ד לש "ק ינחנ דל ם צל ר עי בי חנ תש מי יק של די ל צנ סוד של "ר הנ הה נה הנ
ם דה אה יך לה רי ן צה ל כי ענ ה [ס"א וש זל ם הנ עולה יחנ בה לי צש םא ינ ם ל דה אה ן של מנ ל זש כה ם.] וש עולה אותו הה ק בש זי חנ תש יי י של די ה כש שה דג קש בי
ענ אותו נוטי וש ר אותו  הוא עוקי רוך  בה דוש  קה םא] הנ ם ל אי ה, וש זל ם הנ עולה בה לו  קור של מה הנ ר וש הה נה ת הנ יק אל סי פש םא ינ ל של

ם. קםדל מו מי ים כש מי עה ה פש מה כנ בש

ם עולה ם בה דה אה ל הה ווג של זי ל הנ רות של עורש תש הי י - זו הנ ירותי עי ינאת. הנ פון ונ צה י מי ירותי עי תוב, הנ ה כה ה מנ אי םא רש ב
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רוך בה דוש  קה הנ ה, וש לה עש מנ לש ה מי אה בה ה של דושה קש ה הנ מה שה נש יא הנ הי ינאת - זו  פון. ונ צה ד הנ צנ רות מי עורש תש יא הי הי ה, של זל הנ
נו. רש מנ אה מו של ם, כש דה י אה ני תוך בש ת לש סל נל כש ני ה וש זל ם הנ עולה ה לה אה ה, בה לה עש מנ לש ה מי חנ אותה הוא שולי

םא יהב ה. וש ירה אי ה ומש מה שה נש את הנ ם יוצי שה מי א, של יוצי וש ענ  שופי ר של הה נה הנ ל אותו  קום של מה ה הנ - זל ש  מל ח של רנ זש מי מי
מו מות. כש שה נש ל הנ רות של עורש תש הי ה הנ תוך] אותה שום [בש ים מי אי בה ם של עולה ילות הה ם חי לו הי ר] - אי מו חםמל ים [כש ני גה סש

גוף. ם בנ דה ר אה עורי תש מי מו של ר - כש חםמל

ה לה עש מנ רות לש בי את חמ צי מש ני וש ם,  עולה מות בה שה יל נש טי ים ומנ ווגי ה זי הוא עושל רוך  בה דוש  קה ה הנ שום זל י מי רי המ של
י די ם, כש דה אה ת הה ה אל שה הוא עה רוך  בה דוש  קה הנ ך  שום כה רוך. ומי ילה] בה הש כםל הוא [ס"א יי ל הנ קור של מה הנ ה, וש טה מנ ולש

ים. מי עולה נו לש יה עש קורו ומנ ת מש יק אל סי פש םא ינ ל יו, וש כה רה דש ל בי די תנ שש הי לש

לו זש ז (איוב יד) אה ה, אה לה עש מנ ק לש סי פה הי ם לש יהכול גורי בש ש אותו, כי ינבי ה ומש טה מנ לש [מי קורו  יק מש סי פש מנ י של ל מי כה וש
יש יהמי קורו  מש י של - מי ה  לה עש מנ לש א של מה גש דג ה כנ טה מנ לש ם  ם הוקנ דה ן אה ובל יל  הואי וש ש.  יהבי וש ב  רנ ילחל ר  הה נה וש יהם  י  ני ם מי יי מנ
ה ם זל ים הי כי פה י המ ני שש לו של םא יהכםל, אי ל ל וש די תנ שש הי ה וש א אותה שה נה ה, או של שה א אי שה ה לי צה םא רה ל ה של מו זל רות, כש עמשות פי מי

ם. עולה ה לש נה קה ין לו תנ רות, אי עמשות פי יש מי יהמי ה, (או אותו) של זל מי

אותו וש יהה.  בי ורש יהה  רי פש ל בי די תנ שש הי ולש ה  שה אי א  שה לי ה  צה רה םא  ל שום של ן, מי קם תש לי ל  יוכנ םא  ת ל וה עג (קהלת א) מש
ים]. ני בה י  לי ת בש מי ל אותו  יו של חי הוא אה רוב לו, של קה של לו  גואמ ן בש קה תג ה מש זל יהכםל,  םא  ל וש ה  שה א אי שה נה וש ל  די תנ שש הי של
ת לל לל כש םא ני תו ל מה שש ני הוא [וש ם הנ עולה ק בה לל ל חי םא נוטי ל גוד וש רש פנ ס לנ נה כש םא ני יש ל אי ה, אותו הה זל ם הנ עולה ן הה א מי יוצי של כש
ך כה יל וש י. הואי ננ פה לש יא מי הי ש הנ פל נל ה הנ תה רש כש ני תוב וש כה הו של ם, זל שה מותו מי ת דש רל זל גש ני לו, וש לש כש מות ני שה נש ל הנ כה קום של מה בנ
ר (דברים מנ אל נל יו, של לה רוב אי קה יו של חי ה אה זל ים, וש יתי חי שש מנ ינד הנ נו מי לל אה גש יי ל של רוך הוא גואי דוש בה קה א לו הנ הוא, בורי
י ני פש ת לי סל נל כש םא ני תו ל מה שש ני שום של גו', מי ה וש ם אםתה ינבי יך וש חי ת אה של ל אי םא אל תוב ב כה גו'. וש ו וש דה ים ינחש חי בו אנ י יישש כה) כי

הוא. גוף הנ ה בנ זל ם הנ עולה יר בה אי הה ה לש כה םא זה ל שום של חוץ, מי ת בנ דל יא עומל א הי לה רוך הוא, אל דוש בה קה הנ

ה, ינכו אותו םא עולל אורו ל ק וש דולי ץ של ן עי מו כי ה בו. כש כל זש יי ר וש חי קום אנ מה ך לש לי ה, יי זל קום הנ מה ה בנ םא זוכל ל י של מי
הוא של ם כש דה אה הה ר, של ה לומנ ה. רוצל דל שה ץ הנ ם עי דה אה י הה תוב (שם כ) כי כה ם, של דה ץ הוא אה יר. עי יהאי ה בו אור וש עמלל ינ וש
םא ל אורו  ק וש דולי ץ של עי הו  ים, זל ני בה ה לש םא זוכל ל וש ה  שה ם אי ג עי וי דנ זש ה ומי שותל ל וש אוכי ב וש אי תה וש ך  הולי ה וש זל ם הנ עולה בה

ה]. כה שי חמ יא בנ א הי לה ת, אל רל יות מואל הש גוף לי אותו הנ ה בש םא זוכה תו ל מה שש ר, ני לומנ ה, כש עולל

ת רוך הוא אל דוש בה קה ה הנ שה עה ך  שום כה מי ה, של רה צה ת יש בל של לה ה  אה רה םא תםהו בש תוב (ישעיה מה) ל ה, כה אי םא רש ב
תוב, (בראשית כה) ה כה ה מנ אי םא רש ם ב עולה ם הה ד עי סל ה חל רוך הוא עושל דוש בה קה הנ נו, וש רש מנ אה מו של אוי, כש רה ם כה דה אה הה

ם. קםדל מו מי ן כש קי תנ תש הי ה לש אה בה ה של מה שה נש ה. סוד הנ טורה ה קש מה ה ושש שה ח אי קנ יי ם ונ הה רה בש ף אנ יםסל ונ

ע רנ ה זל אל רש שו יי פש ם ננ שה ים אה שי ם תה י אי לי חל או הל כש ץ דנ פי ה' חה תוב, (ישעיה נג) ונ ה כה גוף מנ אותו הנ ה בש אי םא רש ב
ם ר. אי הנ טש יי י של די ץ? כש פי ה חה מה ל, לה כי תנ סש הי ה ייש לש זל סוק הנ פה או, בנ כש ץ דנ פי ה' חה ח. ונ לה צש יהדו יי ץ ה' בש פל חי ים וש יך יהמי רי ינאמ
ם ר. אי בה דה ר הנ ה חוזי מה שה נש ל הנ א ענ לה ים? אל שי ם תה ה אי ה זל ם! מנ שה ים אה ם יהשי יות אי הש יך לי רי יהה צה ם - הה שה ים אה שי תה
ת נל זגמל ת ומש טל שוטל ת ומש כל ה הולל מה שה נש הנ ה  אותה שום של ע, מי רנ ה זל אל רש יי אוי -  רה ן כה קי תנ תש הי ה לש יא רוצה הי ה הנ מה שה נש הנ
יהדו ה - בש תורה ץ ה' - זו הנ פל חי ים, וש יהמי יך  רי ז ינאמ אה יהה, וש בי יהה ורש רי פש ם בי דה אה ה הה ק בה סי ענ תש הי ע של רנ זל אותו הנ ס לש ני כה הי לש

ייצשלהח.

קום ין לו מה ם, אי נה חי ד בו לש נו עומי יה עש קורו ומנ ה ומש לה יש לנ ם וה ה יומה תורה ל בנ די תנ שש ם מי דה אה ב של ל גנ ף ענ ה, אנ אי םא רש ב
ר אי בש הנ ר, של אי בש ה  ינה ן, אי יה עש מנ הנ קור וש מה ה אותו הנ ס בה נה כש םא ני ם ל ם, אי יי מנ ר הנ אי בש ר של מנ אל י נל רי המ גוד. ונ רש פנ ס לנ ני כה הי לש

נו. רש אנ ד, ובי חה ם סוד אל הי ד וש ם ינחנ קור הי מה הנ וש

א. נה ידו שי ידי ן לי תי ן יי ים כי בי צה עמ ם הה חל י לל לי ת אםכש בל י של רי חמ אנ י קום מש ימי כי שש ם מנ כל א לה וש תוב (תהלים קכז) שה כה
י רי המ ים, ונ דושי ים קש יוני לש ה ייש בו סודות על תורה ר בנ בה דה ר וש בה ל דה כה בש ה, של תורה י הנ רי בש ים די יבי בי ם חמ ה הי מה ה כנ אי םא רש ב
ם הל ן לה תנ ם נה ים כגלה דושי קש ים הנ יוני לש על ים הה זי נה גש ל הנ ת כה ל, אל אי רה שש יי ה לש תורה רוך הוא הנ דוש בה קה ן הנ תנ ר נה של אמ כנ ר של מנ אל נל

י. יננ סי ה בש תורה לו הנ בש קי ה של עה שה ל בש אי רה שש יי נו לש תש ם ני כגלה ה, וש תורה ם] בנ כגלה [וש

אוי, רה כה ה  בה קי ונש ר  כה זה ם  ינה אי של ים,  אי צה מש ני של ים  ידי חי יש הנ ם  הי לו  אי  - י קום  ימי כי שש מנ ם  כל לה א  וש שה ה,  אי רש םא  ב
י רי חמ אנ לו. מש ל עממה כה ץ לש ין קי אי גו', וש י וש ני ין שי אי ד וש חה ר (קהלת ד) ייש אל מנ אל נל מו של ם, כש תה עמבודה ר לנ בםקל ים בנ ימי די קש ומנ

לו. צש אי אל דנ ת ונ חנ יא ננ ם הי דה אה ל הה ה אל שה אי הה שום של ת, מי בנ י בו שה ר כי מנ אל נל מו של ה, כש נוחה מש ים הנ רי חמ אנ ת - מש בל של

ל ל, אוכי אוכי ם של חל לל הנ ים, אותו  ני בה ם ייש  דה אה ר לה של אמ כנ ים? של בי צה עמ ם הה חל ה לל ה זל ים, מנ בי צה עמ ם הה חל י לל לי אםכש
י לי ם אםכש לו הי אי ב, וש צל ל על ם של חל ל הוא לל אוכי ם של חל לל ים, אותו  ני בה ין לו  אי ה של זל ב. וש לי צון הנ רש ה ובי חה מש שי בש אותו 

אי. דנ ים ונ בי צה עמ ם הה חל לל

ה נה שי ן לו  הוא נותי רוך  בה דוש  קה הנ ך, של בםרה מש קורו  מש של הו  זל ידו?  ידי ן לי תי יי ה  ה זל א, מנ נה שי ידו  ידי ן לי תי יי ן  כי
אותו י של די א, כש בה ם הנ עולה ק בה לל ייש לו חי שום של ך, מי תל נה ה שש בה רש עה תה וש בש כנ שה ר (משלי ג) וש מנ אל נל מו של הוא, כש ם הנ עולה בה

אוי. רה הוא כה א הנ בה ם הנ עולה ה בה נל ייהה ב וש כנ שש יש יי אי הה

י לי הוא בש א של לה אוי, אל רה י כה ידי חי םא יש ם, ל עולה י בה ידי חי הוא יש ם של דה הו אה ד - זל חה גו', ייש אל י וש ני ין שי אי ד וש חה ייש אל
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יא אותו יהבי ין לו - של ח אי אה יר. וה אי שש םא הי ל ל אי רה שש יי מו בש ים שש יהקי ן - של ם בי ך. גנ מל מו סל ין עי אי י - של ני ין שי אי ווג. וש זי
קון. תי לש

ב ין לו לי אי ר - וש ע עםשל בנ שש םא תי ינו ל ם עי ה. גנ לה יש לנ ים יום וה די קש מנ יד, של מי ל תה מי הוא עה לו - של ל עממה כה ץ לש ין קי אי וש
ה. טובה י מי שי פש ת ננ ר אל סי חנ ל ומש מי י עה ני י אמ מי ר, לש לומנ יחנ וש גי שש הנ לש

ה ינה אי ש  פל נל י הנ רי המ ך, של םא כה יד - ל מי ל יום תה כה ה בש תל שש ה מי עמשל ינ ר וש ה יותי תל שש יי ל וש םאכנ י י של די כש ר של םאמנ ם ת אי וש
ה, רה סי ש חמ פל י נל זוהי שום של א מי בה ם הנ עולה ל הה אור של ל הה טוב של שו מי פש ת ננ ר אל סי חנ אי הוא מש דנ א ונ לה נו. אל מל ית מי ני הל נל
ד םאבנ םא י ל ן וש קנ שתג יי ה של רוצל שום של יו, מי עמשה ל מנ רוך הוא ענ דוש בה קה ס הנ ה חה מה ה כנ אי םא רש אוי. ב רה ה כה מה לש שש םא הג ל של

נו. רש מנ אה מו של א, כש בה ם הנ עולה אותו הה מי

דוש קה ל הנ מו של שש יו לי עמשה ל מנ כה ילות וש לי ים וש ה יהמי תורה ל בנ די תנ שש ם ומי לי יק שה די הוא צנ ה של ל, זל אנ יהיא שה י חי בי רנ
ם עולה ם לה ה הי תו - מנ יו לו ומי הה ה, או של כה םא זה ל ם וש הל ל בה די תנ שש הי מו של ה, כש זל ם הנ עולה ים בה ני בה ה לש כה םא זה ל רוך הוא וש בה

הוא. ם הנ עולה יו לה לה ים עה ני גי יא מש הי ה הנ תורה הנ יו וש עמשה י, מנ י יוסי בי ר לו רנ מנ א? אה בה הנ

י בי רנ מו  תו, וכש ים ומי ני בה יו לו  הה ן של נה י יוחה בי מו רנ ת, [כש מל אל י הה יקי די ם צנ ל אותה ענ ם וש יהל לי ק, עמ חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
רו חמ י ובה תותנ בש ת שנ אל רו  מש שש יי ר  של ים אמ יסי רי סה ר ה' לנ מנ נו) כםה אה תוב (ישעיה  ם כה יהל לי ר] עמ קה הוא עה יהה של קי זש חי
ים ני בה ם טוב מי שי י יהד וה חומםתנ י ובש יתי בי ם בש הל י לה תי תנ נה יו? וש רה חמ תוב אנ ה כה י. מנ יתי רי בש ים בי יקי זי חמ י ומנ תי צש פנ ר חה של אמ בנ
ה אל י, נה י יוסי בי ר לו רנ מנ א. אה בה ם הנ עולה ק לה לל ה ייש חי לל אי לש שום של ת, מי רי כה םא יי ר ל של ן לו אמ תל ם אל ם עולה נות שי בה ומי

ה. יהפל הוא וש

ם עולה בה קומו  מש ש  ה יורי ני הי ים, וש ני י בה לי ת בש אוי ומי רה ם כה לנ שש הג ה וש לל ל אי כה בו  יו  הה ם של לי יק שה די ה, צנ אי םא רש ב
ת י אל רי המ נות, של יקה רי ה לש י זל רי ם, המ ינבי תש הי ה לש יכה רי צש ר של םאמנ ם ת םא? אי ל בום או  ה יי יכה רי צש תו  שש ם אי אי הוא - הנ הנ

הוא. ם הנ עולה ש בה קומו יהרנ מש

יא הי ם  אי וש םא.  ל ם  אי וש יו  עמשה מנ בש ם  לי שה יהה  הה ם  אי ים  עי יודש נו  ינל אי של שום  מי בום,  יי לש ה  יכה רי צש אי  דנ ונ א  לה אל
י לי ת בש ם ומי עולה יהה בה הה ה של זל יש הנ אי רוך-הוא לה דוש-בה קה קום לנ ייש מה שום של נות, מי יקה רי יהה בש םא הה ה ל ת, זל מל ינבל תש מי
קומו, ת מש ש אל הוא יהרנ ת, וש מל ינבל תש תו מי שש אי ת וש ה מי זל ם הנ לי שה יק הנ די צנ הנ ן של יוה ם. כי עולה יהה לו בה םא הה ל ל גואי ים וש ני בה
יהמות ד של ם ענ עולה קום לה ין לו מה מי זש רוך הוא מנ בה דוש  קה ך הנ ין כה ובי ך  ין כה אן, ובי ם כה לי תנ שש הוא ומי יש הנ אי א הה בה
ן כםהי ד מות הנ ב ענ יישי טו  לה קש יר מי עי י בש תוב (במדבר לב) כי כה הו של ם. זל עולה ם בה לי תנ שש הוא יי ה וש זל ם הנ לי שה יק הנ די צנ הנ

גו'. דול וש גה הנ

ל כה ך  שום כה כו. ומי ם זה תה יתה מי כו, ובש םא זה ם ל יהל יי חנ ם. בש תה יתה מי ים בש יקי די צנ ים לנ ני זגמה ים מש ני ינו, בה ני שה של הו  זל וש
ד חה אל ן הה ם מי יי ננ שש ים הנ כםל. (קהלת ד) טובי ל הנ ים ענ יי חנ ס] וש חה כות, [וש ת וזש מל ם אל רוך הוא כגלה דוש בה קה ל הנ יו של עמשה מנ
ים ני בה ם  אותה של ים,  ני בה יד  הולי לש ה  זל הנ ם  עולה בה ים  קי סש ענ תש מי של ם  הי לו  אי  - ם  לה עממה בנ טוב  ר  כה שה ם  הל לה ייש  ר  של אמ
הוא, הנ ם  עולה בה ק  לל חי ם  יהל בותי אמ ים  שי יורש ם  לה לה גש ובי ה  זל הנ ם  עולה בה טוב  ר  כה שה ם  הל לה ייש  ם  לה לה גש בי ירו,  אי שש הי של

וביאמרוהו.

ם ר אותה יחו - עוקי לי צש םא הי ה. ל פל יחו - יה לי צש ם הי ה. אי זל ם הנ עולה נות בה ילה ענ אי רוך הוא נוטי דוש בה קה ה, הנ אי םא רש ב
ם. עולה ת הה ן אל קי תנ טוב ולש ן לש רוך הוא הי דוש בה קה י הנ כי רש ל דנ ך כה שום כה ים, ומי מי עה ה פש מה לו כנ פי ם אמ ל אותה שותי וש

ם קי הה ר וש בה דה ר הנ קנ עי ה וש ת זל ים אל עי יו יודש ים הה טי בה שש ל הנ כה ה וש הודה י יש רי המ ה. של ם אםתה ינבי וש יך  חי ת אה של ל אי םא אל ב
הו אוי, זל רה שו כה רש שה ע מי רנ זל ד הנ רי פה םא יי ל קון של תי ם לש לם גםלל גש לי ר וש בה דה ן הנ קי תנ תש הי יך לש רי ע צה רנ זל אותו הנ שום של ע, מי רנ זל

ר יהשוב. פה ל עה ם ענ דה אה תוב (איוב לד) וש כה של

ם, הל ה בה צל רנ תש רוך הוא מי דוש בה קה הנ שום של הוא, מי ם הנ עולה ים בה חי בש תנ שש לו מי אוי, אי רה ך כה ר כה חנ ן אנ קה תש ני של וכש
ה. נה דל ים עמ יי ם חנ ר הי של ים אמ יי חנ ן הנ א, מי קה וש תו, דנ ר מי בה כש ים של תי מי ת הנ י אל ני חנ אמ בי שנ תוב (קהלת ד) וש ך כה שום כה ומי
יו. י עמלומה ימי תוב (איוב לג) יהשוב לי כה ה, וש נה דש י על ה לי תה יש י הה לתי י בש רי חמ ר (בראשית יח) אנ מנ אל נל מו של ה? כש נה דל ה עמ ה זל מנ

ר של ע אמ רה ה הה עמשל מנ ת הנ ה אל אה םא רה ר ל של יו] אמ י עמלומה ימי ב לי םא שה ל יהה [של םא הה ן ל ר עמדל של ת אמ ם אי יהל ני שש טוב מי וש
םא ל ן וש קי תנ תש הי יך לש רי םא צה ל יו וש י עמלומה ימי ב לי םא שה ל יהה, של םא הה ן ל ר עמדל של ת אמ ם אי יהל ני שש טוב מי ש. וש מל שה ת הנ חנ ה תנ עמשה ננ

אוי. רה הוא כה ם הנ עולה ן בה קה תג קום מש ן לו מה תנ רוך הוא נה דוש בה קה הנ שום של ים, מי אשוני ים רי אי טה ל חמ סובי

רוך דוש בה קה הנ שום של ר מי מנ אל נל מו של גו', כש ים וש רי בג ים קש עי שה י רש יתי אי ן רה כי תוב? (קהלת ח) ובש ה כה ה מנ אי םא רש ב
יב יטי הי כות לש ת וזש מל ם אל יו כגלה כה רה ל דש כה ר, וש אי בה תש ני מו של א כש לה ם, אל עולה ת הה לות אל כנ ה לש םא רוצל ל ד וש סל ה חל הוא עושל
תוב ם כה יהל לי ת, עמ מל אל הה ך  רל דל ים בש כי ם הולש הי ים של יקי די צנ ל הנ ם של קה לש י חל רי שש א. אנ בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ם בה הל לה

ץ. רל שו אה ירש ים יי יקי די (תהלים לז) צנ

ל ב אנ רל על לה ך וש על רש ת זנ ע אל רנ ר זש בםקל ח, (קהלת יא) בנ תנ יהיא פה י חי בי ם אםתו. רנ ת גנ יהמל ה ונ שה ר עה של י ה' אמ יני עי ע בש יירנ ונ
שום רוך הוא, מי דוש בה קה י הנ ני פש יו לי עמשה מנ ר בש הי זה הי יו ולש אה טה חמ ר מי הי זה הי ם לש דה אה אוי לה ה רה מה ה כנ אי םא רש גו'. ב ך וש ח יהדל ננ תנ
ם דה אה הה י  ני בש י  עמשי מנ ת  אל ים  רואי וש ים  טי שוטש ומש ים  כי הולש ם  הי של ם  עולה בה ם  הי ים  ני מג מש ה  מה כנ וש ים  לוחי שש ה  מה כנ של

ר. פל סי ים בנ תובי כםל כש הנ ם], וש יהל לי יו [ז"ח עמ לה ים עה ידי עי ומש
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ם דה א בו אה מה טש ני א של טש הו חי ה, זל זל ם הנ עולה ר בה ם יותי דה אה ם הה הל א בה מה טש ני ים של אי טה חמ ם הנ ל אותה כה ה, בש אי םא ורש וב
מו א בו, כש מה טש ני ל וש גל רל יהד או בה ם בנ נה חי ע לש רנ יא זל יק ומוצי רי עו לה רש ך זנ שופי י של א - מי בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ר בה יותי

ע. ך רה גגרש םא יש ה ל תה ע אה שנ ץ רל פי ל חה םא אי י ל ר (תהלים ה) כי מנ אל נל של

ך גגרש םא יש אן ל תוב כה נו, כה דש מנ לה מו של ין, כש יק יומי תי ל ענ יו של נה ר פה ה תםאנ םא רואל ל ה וש צה חי מש ס לנ נה כש םא ני ה ל ל זל לנ גש בי
קו לש י חל רי שש או. אנ לי ים מה מי ם דה יכל די תוב (ישעיה א) יש ך כה שום כה י ה', ומי יני עי ע בש ה רנ הודה כור יש ר בש י עי הי יש תוב ונ כה ע, וש רה

בונו. ת רי אנ רש יי ל בש די תנ שש הי מו לש צש ר ענ הי יטנ ה, וי עה ך רה רל דל מור מי ילה שה הש יי בונו וש רי א מי יהרי יש של אי ל הה של

ילה הש יי כםחו וש ד בש ם עומי דה אה ן של מנ זש הו בי ר - זל בםקל רוהו, בנ אמ ה בי זל סוק הנ פה ך. הנ על רש ת] זנ ע [אל רנ ר זש בםקל ה, בנ אי םא רש ב
ך. על רש ת זנ ע אל רנ ר זש בםקל תוב בנ כה אויהה לו, של רש ה של שה ם אי ים עי ני יד בה הולי ל לש די תנ שש ז יי יו, אה עמלומה בנ

יהכול שום של ים, מי עורי נש י הנ ני ן בש בור כי ינד גי ים בש צי חי ר (תהלים קכז) כש מנ אל נל של מו  ן, כש מנ זש ז הוא הנ י אה רי המ של
ת א אל לי ר מי של ר אמ בל גל י הנ רי שש תוב אנ כה א, של בה ם הנ עולה ר טוב לה כה ילה לו שה הש יי רוך הוא, וש דוש בה קה י הנ כי רש ם דנ ד אותה מי לנ לש
ין יהבואו די י הנ לי עמ בנ ן של מנ זש הוא, בי ם הנ עולה םא ייבושו - בה ר. ל ענ שנ ים בנ בי ת אויש רו אל בש דנ י יש םא ייבושו כי ם ל הל תו מי פה שש אנ

ה. תורה י הנ כי רש דנ בונו בש ת רי אנ רש נו יי ת בש ד אל מי לנ מש הוא של מו הנ הוא כש ם הנ עולה ר טוב בה כה ך שה ין לש אי יו, של לה ג עה רי טש קנ לש

יתו ת בי אל יו וש נה ת בה ה אל ול צנ ר יש של ן אמ ענ מנ יו לש תי עש דנ י יש תוב (בראשית יח) כי כה ם, של הה רה בש אנ ר בש מנ ה אה ה מה אי םא רש ב
י לי עמ ל בנ ל כה צל הוא אי ם הנ עולה ת לו בה ילמל כות קנ זש ה הנ ן אותה ל כי ענ ט, וש פה שש ה ומי קה דה עמשות צש ך ה' לנ רל רו דל מש שה יו וש רה חמ אנ

הנדיין.

ן, קי ם זה דה אה ן של מנ זש הוא הנ ה, של נה קש זי י הנ ימי לו בי פי ך - אמ ח יהדל ננ ל תנ ב אנ רל על לה ך, וש על רש ת זנ ע אל רנ ר זש בםקל ך בנ שום כה ומי
ל ם כה עי ה. וש י רוצל יני ן אי קי י זה ני אמ ת של עי כה י יהכול, וש יני אי י וש תי לש דנ תנ שש ר הי בה י, או - כש י לי דנ י וש תי לש דנ תנ שש ר הי בה ר כש םאמנ םא י [ל
ר שנ כש ה יי יזל ע אי דנ םא תי ל שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ה. מה זל ם הנ עולה יד בה הולי לש מי יחנ  ני םא ינ ך. ל ח יהדל ננ ל תנ תוב? אנ ה כה ה] מנ זל

הוא. ם הנ עולה ילו בה בי שש דו בי מש ענ ינ י של די ים - כש להי אל י הה ני פש ה. לי ה או זל זל המ

ה לה חמ ננ לנ א. וש בה ם הנ עולה ל הה ד של צנ מות, הנ שה נש רור הנ הו צש ים. זל ני ת ה' בה לנ חמ ה ננ ני תוב (תהלים קכז) הי ן כה ל כי ענ וש
ן ל כי ענ ת ה', וש לנ חמ ננ ים אותו לש כי זנ ים מש ני בה ם הנ ים. אותה ני בה ת ה'? הנ לנ חמ ה ננ אותה ס לש ני כה הי ם לש דה אה ת הה ה אל כל זנ י מש זו, מי הנ

ר. אי בה תש ני מו של ה כש תורה י הנ כי רש ם דנ ד אותה מי לנ ם לש ה אותה כל זנ מש יש של אי י אותו הה רי שש אנ

ה כה לש יא הה הי ך של תש עש ל דנ ה ענ לל עמ י תנ כי ן, וש ת כםהי ה בנ תה יש ר הה מה ה, תה אי םא רש גו'. ב יהה וש לל עה ה מי נותה מש לש י אנ די גש ר בי סנ תה ונ
ת ה אל תה שש ה עה מה כש חה ת, ובש קל דל ה צנ תה יש יא הה א הי לה יד. אל מי ה תה ה בה אה צש מש יעות ני ני יא, צש י הי רי המ ? של יהה מי ם חה נות עי זש י לי די כש
יא ן הי ל כי ענ ה, וש נה בונש תש ה הי מה כש חה ה ובש יעה די ה יש עה יהדש שום של א מי לה יו, אל לה ה אי מה צש ת ענ ה אל ירה קי פש םא הי יא ל י הי רי המ ה, של זל

ה. זל ק הנ סל עי ה בה לה דש תנ שש הי יהא] וש סש הל רש פנ ה [בש אה ה בה ל זל ענ ת, וש מל אל ד ול סל מו] חל עמשות [עי יו לנ לה ה אי אה בה

ה עמשל מנ יוענ בנ ם סי ה שה שה רוך הוא עה דוש בה קה ה, הנ ק זל סל עי ה בש לה דש תנ שש הי ה וש יעה די ה יש עה יא יהדש הי שום של ה, מי אי םא רש ב
ה שה אי ים מי ני ם בה רוך הוא אותה דוש בה קה יא הנ בי םא הי ה ל מה ר, לה םאמנ ם ת אי נו. וש מל יהה מי כםל הה הנ ה, וש רה בש ענ תש יהד הי הוא ומי הנ

ת. רל חל ה אנ שה םא אי ל ה וש זל ה הנ עמשל מנ ה לנ כה רש צש יא הג הי אי של דנ א ונ לה זו? אל ה מי מה ת? לה רל חל אנ

, יחנ שי מה הנ ך  לל ומל ך  לל מל למםה הנ ושש ך  לל מל ד הנ וי ן דה הל מי או  ה, ובה הודה ל יש ע של רנ זל ה הנ נה בש ן ני הל מי של יו  ים הה שי י נה תי שש
ה. זל ה הנ עמשל מנ לו לנ דש תנ שש ן הי הי ה, וש אשונה רי ן בה יהל לי עש תו בנ מי רות של ר וש מה מו זו, תה לו זו כש לה ים הנ שי נה י הנ תי ושש

תוב כה לו? של צש ה אל לה דש תנ שש יא הי ם הי ענ טנ ה הנ תו. מה מי יו של נה בה רוב לש ר קה הוא יותי , של יהה מי ל חה צל ה אי לה דש תנ שש ר הי מה תה
. יהה מי ל חה צל ה אי זל ה הנ עמשל מנ ה בנ לה דש תנ שש ה הי שום זל ה, ומי שה אי ה לו לש נה תש םא ני יא ל הי ה וש לה ל שי דנ י גה ה כי תה אמ י רה כי

ב, כה שש תי יו ונ לתה גש רש ל מנ גנ תש תוב (רות ג) ונ כה ז, של ל בםענ צל ה אי זל ה הנ עמשל מנ ה בנ לה דש תנ שש ך הי ר כה חנ אנ ה, וש לה עש ת בנ רות מי
אי דנ א ונ לה ת? אל רל חל ה אנ שה אי ד מי א עובי םא יהצה ה ל מה ר, לה םאמנ ם ת אי ד. וש ת עובי ה אל ידה ך הולי ר כה חנ אנ מו, וש ה עי לה דש תנ שש הי וש
עמשות רות, לנ שש כנ שו בש ן עה יהל תי ה, ושש הודה ל יש עו של רש ן זנ קנ תש ני ה וש נה בש ני לו  י אי תי שש ת. ומי רל חל ה אנ שה םא אי ל ה וש כה רש צש יא הג הי

ן. כי ר מי חנ אנ ם לש עולה ת הה ן אל קי תנ ים לש תי מי ם הנ ם אותה ד עי סל חל

םא ה, ל לה חה תש הנ ים בנ יי יו חנ הה של י כש רי המ תו, של ר מי בה כש ים של תי מי ת הנ י אל ני חנ אמ בי שנ ר (קהלת ד) וש מנ אל נל מו של הו כש זל וש
ים, תי מי ם הנ ם אותה ת עי מל אל ד ול סל עמשות חל לו לנ דש תנ שש ן הי יהל תי ח], ושש בנ ם של הל יהה בה ך הה ר כה חנ אנ ח [ז"ח וש בנ ם של הל יהה בה הה
ה, לה יש לנ ם וה ה יומה תורה ל בנ די תנ שש מי י של י הוא מי רי שש אוי. אנ רה יהה כה כםל הה הנ ה וש עמשל מנ אותו הנ ינע בש רוך הוא סי דוש בה קה הנ וש
ך כל רה ת דש יחנ אל לי צש ז תנ י אה תוב בו כי כה ל הנ כה עמשות כש מםר לנ שש ן תי ענ מנ ה לש לה יש לה ם וה יתה בו יומה גי הה ר (יהושע א) וש מנ אל נל מו של כש

גו'. וש

יו בי אה ר לש מנ ר. הוא אה םאמל י ה ונ הודה ר יש ינכי ה? ונ לה עש מנ תוב לש ה כה גו'. [מנ ר וש יפנ הו פוטי ני קש יי ה ונ מה יש רה צש ד מי ף הורנ יוסי וש
י בי יו. רנ ים הה חי ן אנ כי ם לה קםדל יו מי ים הה אומי ה. תש נה טש בי ים בש אומי ה תש ני הי תוב וש כה ה. וש הודה ר יש ינכי ן ונ ל כי ענ גו', וש א וש ר נה כל הנ
ה דה בי אמ םא הה צ מש ה לי לה דש תנ שש ך הי שום כה א, מי בה י אנ בי ר רנ מנ דו. אה ים נולש רי חי ים אמ ני א בה לה ע, אל מה שש ך ני םא כה ר, ל מנ יהה אה קי זש חי
אן ז כה מנ ץ. רה רל פה יך  לל עה תה  צש רנ ה-פה ר מנ םאמל ת יו ונ חי א אה ה יהצה ני הי וש יב יהדו  שי מי י כש הי יש תוב, ונ ה כה ה מנ אי םא רש ה ב דה בש אל נל של
תה כש רנ טה צש הי של ל  לנ גש בי צות  רש פה תש הי יך,  לל עה תה  צש רנ פה תוב  כה של ע  מה שש מנ מי יו,  לה עה ת  מי של ה  זל ץ  רנ פה של ה  אשונה רי צות  רש פה תש הי

ה זל ל  ענ וש לות.  זה ומנ ים  בי ת כוכה עמבודנ י  די עובש מות  ר אג אה שש בי ה  של עה תי צות  רש פה תש הי ך  כה שום  ומי ך,  דונש אמ לנ יחנ  רי טש הנ לש
ה, ל זל כה לש ם לו  רנ הוא גה ף, וש יוסי לש ר לו  כנ ה מה הודה יש ר של מנ אל ה נל הודה ל יש ה של עמשל ל מנ כה ר של חנ אנ ץ. ולש רל פה מו  א שש רה קש יי ונ
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טונו לש שי יו מי חה ידו אותו אל ה הורי ל זל ענ ך, וש יו כה חה ים לו אל יו עושי ינו, הה בי אה יר אותו לש זי חמ ר ננ יהה אומי ה הה הודה ם יש אי של
ד? ה הורנ זל ה  מנ ה]  מה יש רה צש מי ד  ף הורנ יוסי וש ר  מנ אה וש ר  זנ חה ה,  זל ל  כה יו  לה עה א  ובה יו  חה אל מי ה  לה גה של סוף  בנ ולש ם.  יהל לי עמ של
תוב (בראשית כה ים, של רי תה בש ין הנ ר בי זנ גה לו של ה של רה זי גש ת הנ יים אל קנ ה לש עמשל מנ אותו הנ רוך הוא לש דוש בה קה ים הנ כי סש הי של

ה אותו. נה א קה טש חי ד הנ צנ ר, לש יפנ הו פוטי ני קש יי גו'. ונ עמך וש רש ילה זנ הש ר יי י גי ע כי דנ טו) יהדוענ תי

ה שה ים עה בי ה כוכה עה בש ה, שי אי םא רש תםם. ב ים ינחש בי ד כוכה ענ ח ובש רה זש םא יי ל ס וש רל חל ר לנ אםמי ר, (איוב ט) הה מנ אה ח וש תנ פה
רוך הוא. דוש בה קה ל הנ מושו של שי ים לש ני מג ים מש שי מה ה שנ מה יענ ייש כנ קי רה יענ וש קי ל רה כה , ובש יענ קי רה רוך הוא בה דוש בה קה הנ

ל אותו ד ענ חה אל ד וש חה ל אל ים כה די עומש דונו, וש אמ מוש לנ שי ה וש ין לו עמבודה אי ה של נל מג ש או מש מה ך שנ ין לש אי שום של מי
ש. מי שנ תו לש ענ עמבודה ד יודי חה ל אל כה ה בו, וש נה מנ תש ני מוש של שי הנ

ים חי בש שנ מש ם של הל ם, ומי דה אה י הה ני י בש עמשי ל מנ ל כה ם ענ עולה ים בה די קה פש ם ומג בונה יחות רי לי שש ים בי שי מש שנ מש ם של הל מי
ים בי כוכה ם וש יי מנ שה ל בנ יי ל חנ ך כה ין לש ה, אי ל זל ים ענ די קה פש ם מג הי ב של ל גנ ף ענ אנ ה. וש ירה שי ל הנ ים ענ די קה פש י] מג רי ם [המ הי אותו, וש

רוך הוא. דוש בה קה ת הנ ים אל חי בש שנ םא מש ם ל כגלה לות של זה ומנ

ד צנ ד וש ל צנ כה ם, ובש עולה י הה די דש ת צי לשל שש נות לי חמ ים מנ די דה ה צש לשה ים שש די רה פש ז ני ה, אה לה יש לנ ס הנ נה כש ני ה של עה שה י בש רי המ של
ה. ירה שי ל הנ ים ענ ני מג ם מש כגלה בות, וש בה בוא רש רי ים וש פי לה ף אמ לל אל

דוש קה ת הנ ים אל חי בש שנ ם מש כגלה ם, וש יהל לי ת עמ דל עומל ם וש יהל לי ה עמ נה מג ת מש חנ ה אנ דושה יהה קש חנ ם, וש נות הי חמ ה מנ לשה שש
ים חי בש שנ ם מש ים, כגלה ירי אי מש ים של בי כוכה ל הנ כה רום וש ד דה צנ בש ם של ל אותה ר, כה בםקל א הנ בה של ר. כש בםקל א הנ בה ד של רוך הוא ענ בה
ן רה ים. בש להי י אל ני ל בש יעו כה יהרי ר ונ י בםקל בי ד כםכש ן ינחנ רה ר (איוב לח) בש מנ אל נל מו של רוך-הוא, כש דוש-בה קה ה לנ ירה ים שי רי אומש וש
ל יעו כה יהרי ר. ונ בםקל ם בנ הה רה בש ם אנ כי ינשש ר (בראשית יט) ונ מנ אל נל מו של רום, כש ד דה צנ בש ים של בי כוכה לו  הנ ר - אי י בםקל בי ד כםכש ינחנ

ין. יהמי לו בנ לש כש ני םאל של מ ד שש צנ בש ם של לו הי ים - אי להי י אל ני בש

יום ים בנ מי עה פש לש  יום, שה רוך-הוא בנ דוש-בה קה ים לנ חי בש שנ ה ומש ירה ים שי אי ל נושש אי רה שש יי וש ר,  בםקל יר הנ אי ז מי אה וש
יום רוך הוא בנ דוש בה קה ל הנ בודו של ה כש לל ענ תש מי ד של ה, ענ לל ד אי גל נל ה כש לל ים אי די עומש ה, וש לה יש לנ ל הנ ים של מי עה לש פש ד שה גל נל כש

לו. לה ש הנ שי ה בנ לל ענ תש רוך הוא מי דוש בה קה הנ אוי, וש רה ה כה לה יש לנ ובנ

ה אוי. מנ רה כםל כה ן הנ קי תנ י לש די ה כש טה מנ ל לש אי רה שש ל יי ת ענ דל ה, עומל לה עש מנ ם לש יהל לי ת עמ דל עומל ה של דושה קש יהה הנ חנ ה הנ אותה
ם לו אותה ה - אי יתה בי ף לש רל ן טל תי תי . ונ יהה עמרםתל ננ חםק לש ה וש יתה בי ף לש רל ן טל תי תי ה ונ לה יש עוד לנ ם בש קה תה ה? (משלי לא) ונ תוב בה כה
רוך דוש בה קה ל הנ בודו של ך כש שום כה ה. ומי טה מנ ל לש אי רה שש ל יי נות של חמ מנ לו הנ יהה - אי עמרםתל ננ חםק לש ה. וש לה עש מנ לש נות של חמ מנ הנ

צונו. רש כםל הוא בי הנ שותו וש רש ד בי יהה [הוא] עומי כםל הה ן הנ ל כי ענ ה, וש טה מנ ה ומי לה עש מנ ים, מי די דה צש ל הנ כה ה מי לל ענ תש הוא מי

יו, חה ם אל לו הי תםם - אי ים ינחש בי ד כוכה ענ ף. ובש ה יוסי ר זל מנ עון אה מש י שי בי ח - רנ רה זש םא יי ל ס וש רל חל ר לנ אםמי (איוב ט) הה
ר כל רו לו הנ מש אה ה של עה שה עמקםב בש ה ינ ס - זל רל חל ר לנ אםמי ר, הה חי ר אנ בה ים לו. דה וי חמ תנ שש ים מי בי ר כוכה שה ד עה חנ אנ ם וש הל תוב בה כה של
אור ם הה תנ סש ני ם וש תנ חש יו נל נה שום בה תםם - מי ים ינחש בי ד כוכה ענ ה. ובש ינה כי שש נו הנ מל ה מי קה לש תנ סש הי ה של עה שה ח - בש רה זש םא יי ל א. וש נה
ל אותו יום של אותו הנ ה, מי אי םא ורש יו. וב בי אה ד מי רנ פש ף ני יוסי שום של ירו, מי אי םא הי ים ל בי כוכה הנ וש ך  שנ ש חה מל של לו, הנ של

ף. ת יוסי שורנ ר בש שי בנ תש הי יום של ד אותו הנ ל ענ בי ר אה אנ שש ני ה, וש טה מי מוש הנ שי עמקםב מי ד ינ רנ פש ף, ני ל יוסי ה של עמשל מנ הנ

ב י ה' אםהי ח, (תהלים לז) כי תנ י פה י יוסי בי גו'. רנ יו וש נה דם ית אמ בי י בש הי יש ונ יחנ  לי צש מנ יש  י אי הי יש ף ונ ת יוסי י ה' אל הי יש ונ
ידו, סי תוב חמ יו, כה ידה סי ת חמ ם. אל הה רה בש אנ רוהו בש אמ ה בי זל סוק הנ פה רו. הנ מה שש ם ני עולה יו לש ידה סי ת חמ זםב אל עמ םא ינ ל ט וש פה שש מי

ר. אי בה תש י ני רי המ ונ

ד וי ם. דה ב אותה םא עוזי ל ם וש ר אותה הוא שומי רוך  בה דוש  קה ים, הנ כי ים הולש יקי די צנ הנ קום של ל מה כה ה, בש אי םא רש ב
קום ל מה כה גו'. בש וש ך  תל נש ענ שש ומי ך  טש בש י שי די מה ה עי תה י אנ ע כי א רה ירה םא אי ת ל ול מה לש יא צנ גי בש ך  לי י אי ם כי ר (שם כג) גנ מנ אה

ם. ת אותה בל םא עוזל ל ם וש הל מה ת עי כל ה הולל ינה כי שש ים, הנ כי ים הולש יקי די צנ הנ של

ף. ת יוסי י ה' אל הי יש תוב ונ כה הו של מו, זל ה עי תה יש ה הה ינה כי שש ם - הנ יי רנ צש מי ידו אותו לש הורי ת וש ול מה לש יא צנ גי ך בש לנ ף הה יוסי
יהה הה וש יהדו  יהה בש הה ה של מנ לו  פי אמ יהדו. של בש יחנ  לי צש יהה מנ ה, הה יהה עושל הה ה של ל מנ כה - בש מו  ה עי תה יש ה הה ינה כי שש שום של ומי
מו ה, כש ה בה יהה רוצל הה דונו  צון אמ רש ה של צורה הנ ה  אותה לש יהדו  בש ך  פי הנ תש יהה מי ר - הה חי ן אנ ול גה בש דונו  אמ אותו  ש  קי בנ מש

תו. י ה' אי אי, כי דנ יהדו ונ יחנ בש לי צש יהדו. מנ יחנ בש לי צש ה ה' מנ ר הוא עםשל של כםל אמ תו וש י ה' אי יו כי נה דם א אמ ינרש ר ונ מנ אל נל של

ים סי ה ני עמשי ה מנ יהה רואל ינו הה עי י בש רי המ יו, של נה דם א אמ ינרש א ונ לה תוב, אל םא כה תו ל י ה' אי יו כי נה דם ע אמ יידנ ה, ונ אי םא רש ב
רוך הוא דוש בה קה ף. הנ ל יוסי לנ גש י בי רי צש מי ית הנ ת בי ך ה' אל רל בה יש ן ונ ל כי ענ יהדו, וש ה בש רוך הוא עושל דוש בה קה הנ ל יום של כה בש
מו ים. כש יקי די צנ שום הנ ים מי כי רש בה תש ים מי עי שה רש י הה רי המ ים, של עי שה רש ת הה ר אל ם הוא שומי לה לה גש ים, ובי יקי די צנ ת הנ ר אל שומי

ים. להי אל רון הה עמבור אמ י] בנ תי גי דםם, [הנ ד אל ית עםבי ת בי ך ה', אל רל בה יש תוב (שמואל-ב ו) ונ ן כה כי

. שוהה רש י פי רי המ ם, ונ כותה זש ל] בי צי נה הי זון [ס"א לש הי לש לו  יהכש םא  ם ל הי ן, וש לה לה גש ים בי רי חי אמ ים הה כי רש בה תש ים, מי יקי די צנ הנ
רות. חי את לש צי לה כותו וש זש נו בי מל ל מי צי נה הי םא יהכםל לש הוא ל לו, וש לה גש דונו בי ך אמ רי בה תש ף הי יוסי

ד שו, ענ פש ה ננ אה ל בה זל רש לו בנ גש ל רנ בל כל נו בנ ר (תהלים קה) עי מנ אל נל מו של ר, כש סםהנ ית הנ בי יס אותו לש ני כש ך הי ר כה חנ אנ וש
תוב ך כה שום כה ם. ומי יי רנ צש ץ מי רל ל אל ל כה יט אותו ענ לי שש הי רות וש חי יא אותו לנ רוך הוא הוצי דוש בה קה ן הנ כי ר מי חנ אנ לש של
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ם עולה ים בה יקי די צנ ל הנ ן ענ גי רוך הוא מי דוש בה קה הנ ר, וש אי בה תש ני ידו וש סי תוב חמ רו. כה מה שש ם ני עולה יו לש ידה סי ת חמ זםב אל עמ םא ינ ל וש
י בי ך אםהמ צו בש לש עש ינ וש ימו  לי ך עה סי תה נו וש ני רנ ם יש עולה ך לש י בה ל חוסי חו כה מש שש יי תוב (תהלים ה) וש כה א, של בה ם הנ עולה ה ובה זל הנ

ששמלך.

ר, (שם קג) מנ אה ח וש תנ יהיא פה י חי בי ף. רנ ל יוסי יהה אל ינל ת עי יו אל נה דם ת אמ של א אי שה תי ה ונ לל אי ים הה רי בה דש ר הנ חנ י אנ הי יש ונ
יו אה טה חמ ר מי מי שה הי ם לש דה אה הה יך  רי ה צה מה ה כנ אי םא רש ב רו  בה קול דש בש מםענ  שש לי רו  בה י דש עםשי י כםחנ  בםרי יו גי כה אה לש ה' מנ כו  רש בה
מו יום, כש וה יום  ל  כה לו  ג  רי טש קנ הוא מש הוא, של ע הנ רה ר הה ייצל הנ יט אותו  יהסי םא  ל של י  די כש ת,  נל קל תג מש ך  רל דל ת בש כל לל לה וש

ר. מנ אל נל של

יך רי צה ק, של ל חםזל קום של מה יו בש לה לות עה ענ תש הי יו ולש לה ר עה בי גנ תש הי ם לש דה אה יך הה רי יד, צה מי ג לו תה רי טש קנ הוא מש שום של ומי
ה בורה גש ד הנ צנ ז הוא בש יו, אה לה ר עה ם גובי דה ר אה של אמ כנ שום של ה, מי בורה ל גש קום של מה ף בש תי תנ שש הי יו ולש לה ר עה יות גובי הש לי

נו. מל יף מי קי יות תנ הש ם לי דה אה יך הה רי יף, צה קי ע תנ רה ר הה אותו ייצל שום של ר, ומי בי גנ תש הי ק בו לש בה דש ני וש

ל יו של כה אה לש ם מנ הי לו  אי וש ינו,  ם מי ין עי א מי צה מש יי , של י כםחנ בורי גי ים  אי רה קש ני ים,  רי בש גנ תש מי של לו  לה ם הנ דה אה י הה ני ובש
יו - כה אה לש כו ה' מנ רש רו. בה בה י דש י כםחנ עםשי בםרי יו, גי לה ר עה בי גנ תש הי ה, לש שה קה ה הנ בורה גש ד הנ צנ ים מי אי בה רוך הוא, של דוש בה קה הנ

תוכו. ה בש שומה רש ש הה קםדל ית הנ רי ר בש מנ שה בור וש גי יק וש די א צנ רה קש ני ף של מו יוסי כש

ע רה הה ר  ייצל של ה  זל קום  מה  , שוהה רש פי י  רי המ יא?  הי ה  זל ה  מנ ה,  לל אי ים הה רי בה דש הנ ר  חנ אנ י  הי יש ונ ר,  מנ אה ר  זה עה לש אל י  בי רנ
רו עה שש ל בי סי לש סנ ף מש יהה יוסי הה ג, של רי טש קנ קום לש ן לו מה תנ ף נה יוסי שום של ים. מי רי בה דש ר הנ חנ ה אנ גה רש דנ הוא הנ ג, של רי טש קנ מש
ף יוסי יו, וש לה ל עה בי אנ תש יו מי בי ה אה ר: ומה מנ אה ג, של רי טש קנ ע לש רה ר הה ייצל קום לנ ן מה תנ ז נה ט אותו, אה שי קנ מו ומש צש ת ענ ן אל קי תנ ומש

ג לו. רי טש קי דםב וש ה בו הנ רה גה תש ז הי רו?! אה עה שש ל בי סי לש סנ מו ומש צש ת ענ ט אל שי קנ מש

א ומוצי דון אותו  ם לה עולה בה יחנ  גי שש הוא מנ רוך  בה דוש  קה הנ ן של מנ זש ה, בי אי םא רש ה. ב לל אי ים הה רי בה דש ר הנ חנ י אנ הי יש ונ
ה. בולה ת יש ן אל תי םא תי ה ל מה דה אמ הה ר וש טה ילה מה הש םא יי ל ם וש יי מנ שה ת הנ ר אל צנ עה תוב? (דברים יא) וש ה כה ם, מנ עולה ים בה עי שה רש

אוי. רה ם כה יהל קותי חג ים בש גי םא נוהמ ל ים וש רי צה על ם נל יי מנ שה ם הנ דה אה י הה ני י בש אי טה שום חמ י מי רי המ ה. של רה הי ם מש תל דש בנ אמ ז - ונ אה וש

ם יהל בי אמ ל לנ אי רה שש יי ין  דות בי רש פה תש ים הי מי זו, גורש הנ ש  קםדל ית הנ רי ת בש ים אל רי םא שומש ל ם של ה, אותה אי ורש םא  וב
ם יי מנ שה ת הנ ר אל צנ עה תוב וש כה ם, וש הל ם לה יתל וי חמ תנ שש הי ים וש רי חי ים אמ להי ם אל תל דש עמבנ ם ונ תל רש סנ תוב וש כה שום של ם, מי יי מנ שה בנ של

זו. ה הנ דושה קש ית הנ רי בש אות הנ ר בש קי שנ מש ר, של חי אלוהנ אנ ה לי ול חמ תנ שש מי מו של הו כש זל ר. של טה ילה מה הש םא יי ל וש

יק רי הה ה לש לה עש מנ כות לש רה ן בש רוך הוא נותי דוש בה קה ז הנ אוי, אה רה ם כה עולה ת בה רל מל שש ה ני דושה קש ית הנ רי בש ר הנ של אמ כנ וש
בות - דה ם נש של ה. גל תה נש ה כוננ תה ה אנ אה לש ני וש ך  תש לה חמ ים ננ להי יף אל ני בות תה דה ם נש של ר (תהלים סח) גל מנ אל נל מו של ם, כש עולה בה
ך תש לה חמ י ננ זנ כות, אמ רה בש ה  יק לה רי הה ה לש רוצל ל וש אי רה שש ת יי סל נל ם כש רוך הוא עי דוש בה קה ה הנ צל רנ תש מי של צון, כש י רה מי שש גי הו  זל

ה. תה נש ה כוננ תה ה אנ אה לש ני וש

ל בל עמקםב חל ינ ר (דברים לב)  מנ אל נל של מו  הוא, כש רוך  בה דוש  קה ל הנ של תו  לה חמ ננ ם  הי ל, של אי רה שש יי ם  - הי ך  תש לה חמ ננ
ה. אה לש ני יא  ז הי אה וש תות,  שש ה לי אה מי יא צש הי ת. של רל חל ץ אנ רל אל ה בש אה לש ני יא  הי ל, של אי רה שש יי ת  סל נל כש ה - זו  אה לש ני וש תו.  לה חמ ננ

ה. תה נש ה כוננ תה ז אנ ן, אה תה צון ני ל רה ם של של אותו גל של וכש

י יתי רי םא בש ם ל תוב (ירמיה לג) אי כה ה, של זל יום הנ קי ל הנ ים ענ די ם עומש ם, כגלה אה בה ל צש כה ץ וש רל אה ם וה יי מנ ן שה ל כי ענ וש
תוב ך כה שום כה . ומי שוהה רש י פי רי המ ה, ונ זל ר בה הי זה הי יך לש רי ך צה שום כה י, ומי תי מש םא שה ץ ל רל אה ם וה יי מנ קות שה ה חג לה יש לה ם וה יומה

ף. ל יוסי יהה אל ינל ת עי יו אל נה דם ת אמ של א אי שה תי תוב ונ יו כה רה חמ אנ ה, וש אל רש ה מנ יפי ר וי ה תםאנ פי ף יש י יוסי הי יש ונ

י רי שש גו'. אנ וש ע  ת רה של אי מי ך  רש מה שש ר, (משלי ו) לי מנ אה ח וש תנ ר פה זה עה לש י אל בי ף יום יום. רנ ל יוסי אל ה  רה בש דנ י כש הי יש ונ
ה, לה יש לנ ם וה ה יומה תורה ים בנ לי דש תנ שש ם מי הי שום של ם, מי הל ת בה כל לל רוך הוא לה דוש בה קה י הנ כי רש ת דנ ים אל עי יודש ים של יקי די צנ הנ
ת ל אל תון. נוחי חש תנ ם הנ עולה הה יון וש לש על ם הה עולה מות - הה י עולה ני ל שש ילות, נוחי לי ים וש ה יהמי תורה ל בנ די תנ שש מי י של ל מי כה של
ה ק בה סי ענ תש מי של הוא - כש יון הנ לש על ם הה עולה ש הה יורי ה. וש מה שש ה לי ק בה סי ענ תש ם מי דה אה ין הה אי ב של ל גנ ף ענ ה - אנ זל ם הנ עולה הה

ה. מה שש ם לי דה אה הה

י - מי ה  ינה ימי ים בי יהמי ך  בוד. אםרל כה וש ר  עםשל ה  םאלה מ שש בי ה  ינה ימי ים בי יהמי ך  תוב, (משלי ג) אםרל ה כה ה מנ אי םא רש ב
ר תל כל בוד וש הוא כה ה, של תורה בוד הנ כש ם לי ה שה זוכל א, של בה ם הנ עולה ים הוא לה יי ל חנ של ך  ה, אםרל תורה ין הנ ימי לי ך  הולי של
ב ל גנ ף ענ אנ ה, של זל ם הנ עולה בוד - בה כה ר וש עםשל ה  םאלה מ שש הוא. בי ם הנ עולה ה הוא בה תורה ר הנ תל כל כםל, של ל הנ ר ענ טי ענ תש הי לש

בוד. כה ר וש עםשל ה לש זל ם הנ עולה ה בה ה, זוכל מה שש ה לי ק בה סי ענ תש ינו מי אי של

ש, מל של מו הנ ים כש ירי אי יו מש נה יו פה הה ד של ה, ענ תורה א בנ רה ל, קה אי רה שש ץ יי רל אל ם לש שה א מי ר בה של אמ יהיא, כנ י חי בי י רנ רי המ של
ל די תנ שש םא הי ה ל זל ה, וש מה שש ה לי תורה ל בנ די תנ שש ה הי ר: זל יהה אומי ה, הה תורה קו בנ סש עה ם של ל אותה יו כה נה פה ים לש די יו עומש הה של וכש
ל אותו ל ענ לי פנ תש א. ומי בה ם הנ עולה ה לה כל זש יי יד וש מי ילה תה הש ך יי כה ה, של מה שש ק לי סי ענ תש מי ל אותו של ל ענ לי פנ תש יהה מי הה ה. וש מה שש לי

ם. י עולה יי חנ ה לש כל זש יי ה וש מה שש ה לי ק בה סי ענ תש הי םא לש יהב ה, של מה שש ק לי סי ענ תש םא הי ל של

ה הוא רה עמבי ר בנ הי רש הנ אי מש דנ ר, ונ מנ ים. אה יקי יו מורי נה ה ופה תורה ק בנ יהה עוסי הה ד של חה יד אל מי לש ה תנ אה ד רה חה יום אל
ל ם ענ ה שה אה לש הה יום וה אותו הנ תוכו. מי ה רוחו בש בה ינשש תש הי ד של ה ענ י תורה רי בש יו די לה יך עה שי מש הי יו, וש נה פה ז אותו לש חנ ה. אה זל

ה. מה שש ה לי תורה ל בנ די תנ שש יי ים וש עי רה ים הה הורי רש הי ם הנ ר אותה חנ דםף אנ רש םא יי ל רוחו של
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ר מנ נו. אה מל רו מי בש ענ ז ינ אה ה, וש תורה ק בנ סי ענ תש ים, יי עי ים רה הורי רש יו הי לה ים אי אי בה ה של ם רואל דה אה של י, כש י יוסי בי ר רנ מנ אה
נו. מל ד מי רי פה יי ה, וש תורה שםך אותו לנ מש ם, יי דה אה ת הה תות אל פנ א לש ע בה רה ד הה צנ אותו הנ של ר, כש זה עה לש י אל בי רנ

ם עולה ל הה ין ענ טי שש הנ הוא לש רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש ד לי ה עומי זל ע הנ רה ד הה צנ ר הנ של אמ כנ ינו, של ני ה שה ני הי ה, של אי םא רש ב
ל םא יוכנ ל נו, וש מל ל מי צי נה הי ם לש דה י אה ני בש ה לי צה ן עי נותי ם, וש עולה ל הה ס ענ הוא חה רוך  בה דוש  קה ים, הנ עי ים רה עמשי שום מנ מי
תוב (שם כה נו? של ן לה יי ננ נו. מי מל ים מי צולי ני ה, וש תורה ל בנ די תנ שש הי ה? לש צה עי יא הה ה הי ם. ומנ יהל עמשי ל מנ םא ענ ל ם וש יהל לי לט עמ שש לי
שון ת לה קנ לש חל ע מי ת רה של אי ך מי רש מה שש יו? לי רה חמ תוב אנ ה כה ר. מנ חות מוסה ים תוכש יי ך חנ רל דל ה אור וש תורה ה וש וה צש ר מי י ני ו) כי

נהכשרייהה.

ם, דה אה י הה ני י בש אי טה ל חמ ין ענ טי שש הנ רוך הוא לש דוש בה קה י הנ ני פש יד לי מי ד תה עומי ר - של חי אנ ד הה צנ ה. הנ אה מש טג ד הנ הו צנ זל
ם הל ין לה טי שש הנ ם ולש דה אה י הה ני י בש אי טה יר חמ כי זש הנ י לש די ה כש לה עש מנ יד לש מי ד תה ם. עומי דה י אה ני בש ה לי טה מנ ין לש טי שש הנ יד לש מי ד תה עומי וש

יוב. אי ה לו לש שה עה מו של שותו, כש רש נו בי תש ני שום של ם, ומי יהל עמשי ל מנ ענ

דוש קה הנ ים של מי עה פש ן הנ אותה שו בש עה ה של ל מנ כה ם בש יהל אי טה יר חמ כי זש הנ ל ולש אי רה שש ת יי ין אל טי שש הנ ם לש יהל לי ד עמ ן עומי כי וש
ל ס ענ הוא חה רוך  בה דוש  קה הנ ם, וש יהל אי טה יר חמ כי זש הנ ם ולש הל ין לה טי שש הנ ד לש י עומי זנ ין, אמ די ם בש יהל לי ד עמ הוא עומי רוך  בה
יר עי שה ים בנ פורי כי הנ יום  ובש ה,  נה שה הנ םאש  ל ר יום של ר, בנ שופה ה? בנ מל ובנ נו,  מל ל מי צי נה הי לש ה  צה עי ם  הל לה ן  נותי וש ל  אי רה שש יי

. רוהה אמ י בי רי המ לו, ונ ק של לל חי אותו הנ ל בש די תנ שש הי ם ולש הל ד מי רי פה הי י לש די ים לו, כש ני נותש חנ של לי תנ שש מי הנ

תוב? (שם ה כה ה מנ מונה אל סוד הה מםכו. ובש תש יהה יי דל עה אול צש ת שש ול דות מה יהה יםרש לל גש תוב, (שם ה) רנ ה כה ה מנ אי םא רש ב
ת, ול ה מה זל לום וש ה שה ד. זל חה כםל אל הנ ה, וש תורה י הנ ילי בי י ושש כי רש ם דנ לו הי אי לום. וש יהה שה יבםתל תי ל נש כה ם וש י נםענ כי רש יהה דנ כל רה ג) דש

ה. זל ה מי ים זל פוכי כםל המ הנ וש

ים די דה צש ל הנ כה ל מי צי נה הי ה לש צה ם עי הל ן לה נותי אוי וש רה רוך-הוא כה דוש-בה קה ים בנ קי בה דש ני ל של אי רה שש ל יי ם של קה לש י חל רי שש אנ
ם עולה ם בה יהל רי שש כםל. אנ ה בנ צה ם עי הל ן לה ן נותי ל כי ענ קו, וש לש חל תו וש לה חמ ננ דוש לש ם קה ם ענ הי שום של ם, מי עולה ל הה ים של רי חי אמ הה

א. בה ם הנ עולה ה ובה זל הנ

ים ם סוטי ם כגלה הי ם, של דה אה י הה ני י בש עמשי ת מנ ה אל רואל ם וש עולה ט בה שוטי ד ומש ה יורי זל ע הנ רה ד הה צנ הנ של ה, כש אי םא רש ב
יו םא הה ם ל יו, הי י יהדה עמשי ל מנ ס ענ רוך הוא חה דוש בה קה הנ א של לי מה לש אי ם, וש יהל לי ין עמ טי שש ה ומנ ם, הוא עולל עולה ם בה יהל כי רש דנ

ם. עולה ים בה רי אה שש ני

י ני פש ר לי אומי וש יום,  וה ל יום  כה ה בש לל עמ ה ומנ עולל - של ה  רה בש דנ ף יום יום. כש ל יוסי אל ה  רה בש דנ י כש הי יש ונ תוב?  ה כה מנ
ם. דה י אה ני לות בש כנ י לש די ינות, כש שי לש ה מנ מה עות, כנ ה רה מה רוך הוא כנ דוש בה קה הנ

ם. עולה ל הה ס ענ הוא חה שום של יהה - מי לל ע אי מנ םא שה ל ה. וש מה יות עי הש ה לי לה צש ב אל כנ שש יהה לי לל ע אי מנ םא שה ל תוב? וש ה כה מנ
ת לו נל תל ני ד של ט ענ םא שולי טון ל לש שי הנ ם, וש עולה ל הה לט ענ שש טון לי לש ת שי חנ קנ י לה די ה? כש לה צש ב אל כנ שש הו לי ה, מנ לה צש ב אל כנ שש לי

רששות.

ת תי ה - לה מה יות עי הש ה. לי אה מי ם טש ב עי כנ שש ר יי של יש אמ אי ר (ויקרא טו) ולש מנ אל נל מו של ה - כש לה צש ב אל כנ שש ר לי חי ר אנ בה דה
שום ל מי בה ד, אמ חה אל לו  פי ם אמ עולה ר בה אה שש םא ני ה, ל לה עש מנ לש מי יוענ  סי ה  יהה לה א הה לי מה לש אי , של יוענ סי כות וש רה לות ובש דש גנ ה  לה

יומו. קי ם בש עולה ר הה אה שש ם, ני עולה ל הה ס ענ רוך הוא חה דוש בה קה הנ של

טות סש הנ י לש די דם כש אה י הה ני ת בש ה אל תל פנ ך ומש הולי ע הוא של רה ר הה ל ייצל בה ת, אמ חנ ך אנ רל כםל הוא דל ר, הנ מנ א אה בה י אנ בי רנ
חותו דש י לי די ת כש מל אל ך הה רל דל ם מי דה אה ת הה ה אל טל סש ן. מנ דה עי ן וש דה ל עי כה יום, ובש ל יום וה כה ם בש הל ק בה בי דה הי ם ולש יהל כי רש ת דנ אל

נםם. יהי גי שםך אותו לנ מש ים, לי יי חנ ך הנ רל דל מי

ה מנ נו  יש ק בו, הנ בנ דש םא יי ל י של די יו כש ילה בי יו ושש כה רה ר] דש ה, שומי עושל י של י מי רי שש ר [אנ שומי ה וש עושל י של יו מי רה שש אנ
י רוחנ רי המ ל יום. של כה ת לו בש רל יא אומל הי ה] של מל מו [בנ , כש יהה לל ע אי מנ םא שה ל ף יום יום וש ל יוסי ה אל רה בש דנ י כש הי יש תוב ונ כה של

ה. מה יות עי הש ם, לי דון שה הי נםם, ולש יהי גי תוך הנ ה, בש לה צש ב אל כנ שש ל יום לי כה ם בש דה אה ת הה ה אל תל פנ ע, מש רה ר הה ה, ייצל אה מש טג הנ

ם עולה ה בה מה א עי מה טש ני ה וש זל ם הנ עולה ה בה מה א עי מה טש ני , וש יהה רל חמ ך אנ שה מש ד, ני צנ אותו הנ ק לש בה דש ם ני דה אה של ה, כש אי םא רש ב
ש, מה ה מנ ר לו, צואה םאמנ א ת תוב (ישעיה ל) צי כה ך, כנ לה לגכש ל, הוא מש נגוה ה הוא מש זל ה הנ אה מש טג ד הנ ה, צנ אי םא רש ר. ב חי אנ הה
דוש- קה ה בנ מונה ם אל הל ין לה אי ם של עולה ל הה ים של עי שה רש ם הה ים אותה דוני ני ה, ובו  תורה הנ כו מי רש ה דנ טל סש מנ י של דון מי ובו ני

רוך-הוא. בה

י הי יש ת. ונ יי בה ם בנ ת שה יי בנ י הנ שי נש אנ יש מי ין אי אי תו וש אכש לנ עמשות מש ה לנ תה יש בנ םא הנ יהב ה ונ זל יום הנ הנ י כש הי יש תוב? ונ ה כה מנ
שוב ם לה דה א אה בה יום של י? הנ תנ ם. מה דה אה י הה ני בש ין לי טי שש הנ ד לש יורי ם וש עולה ט בה ע שולי רה ר הה ייצל יום של ה - הנ זל יום הנ הנ כש
ין טי שש הנ י לש די ן כש מנ זש הנ אותו  ד בש ז יורי אה ה, וש תורה וות הנ צש עמשות מי לנ ה וש תורה ל בנ די תנ שש הי לש יו, או  אה טה ל חמ ה ענ שובה תש בי

ם. דה אה י הה ני בש לי

ל של תו  אכש לנ יא מש הי ה, של תורה וות הנ צש עמשות מי לנ ה וש תורה ל בנ די תנ שש הי י לש די תו, כש אכש לנ עמשות מש ה לנ תה יש בנ םא הנ יהב ונ
יות הש ם לי דה אה יך לה רי רוך הוא, צה דוש בה קה ת הנ יא עמבודנ ה הי זל ם הנ עולה ם בה דה אה ת הה עמבודנ ן של יוה כי ה. וש זל ם הנ עולה ם בה דה אה הה
יש, ין אי אי תוב? וש ה כה תות אותו. מנ פנ ל לש םא יוכנ ל ר וש חי אנ ד הה צנ יו הנ לה לט עה שש םא יי ל י של די יו כש דה דה ל צש כה ייה בש רש אנ יף כש קי תנ
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אוי. רה ב כה רה ם בו קש חי לה יי ע וש רה ר הה ייצל י הנ ני פש עממםד לי ינ ר של בל ין גל אי

הו שי פש תש תי יהד - ונ תו, מי ב אי רה קש א לי יוצי וש דו  גש נל ד כש ם עומי דה אה ין הה אי ה של רואל ן של יוה ע? כי רה ר הה ל ייצל כו של רש ה דנ מנ
ין אותו קי תש ם, מנ דה אה ל הה ענ ט  ע שולי רה ר הה ייצל ר  של אמ כנ שום של דו, מי גש בי בש הו  שי פש תש תי ונ י.  מי עי ה  בה כש אמםר שי לי דו  גש בי בש

י. מי ק עי בי דה י, הי מי ה עי בה כש אמםר שי דו לי גש בי הו בש שי פש תש תי תוב ונ כה הו של רו. זל עה שש ל בי סי לש סנ בושו, מש ת לש ט לו אל שי קנ ומש

זםב עמ ה. ינ חוצה א הנ ייצי ס ונ נה יה ה ונ יהדה דו בש גש זםב בי עמ ינ תוב? ונ ה כה ב. מנ רה ם בו קש חה לש ני דו וש גש נל ר כש בי גנ תש יק, מי די הוא צנ י של מי
יו. לה לט עה שש םא יי ל נו, וש מל ל מי צי נה הי י לש די נו כש מל ח מי רנ בש יי ב] וש רה ם בו קש חי לה יי דו [וש גש נל ר כש בי גנ תש יי אותו וש

יך רו, אי םאמש י וש הו  מש תש יי דול, וש ר גה מו הנ ע כש רה ר הה ת ייצל אות אל רש ים לי יקי די צנ ם הנ ים הי ידי ק, עמתי חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ל מו חוט של יק כש קי ע דנ רה ר הה ייצל ת הנ אות אל רש ים לי עי שה רש ים הה ידי עמתי ה?! ונ זל יון הנ לש על דול הה גה ר הנ הה ת הה יענ אל ני כש הנ נו לש יהכםלש
כו. בש יי לו  אי וש כו  בש יי לו  אי יק?!  קי ה דנ זל ה כה עמרה שנ ת חוט הנ אל יענ  ני כש הנ לש נו  יהכםלש םא  ל יך  רו, אי םאמש י וש הו  מש תש יי וש ה,  עמרה שנ
ים יקי די צנ או הנ רש יי ם, וש עולה לט עוד בה שש םא יי ל ם, וש יהל יני עי ט אותו לש חנ שש יי ם וש עולה ן הה ר אותו מי עי בנ רוך הוא יש דוש בה קה הנ וש

יך. נל ת פה ים אל רי שה בו יש ך יישש מל שש ים יודו לי יקי די ך צנ ר (תהלים קמ) אנ מנ אל נל מו של חו, כש מש שש יי וש

ייה רש ג אנ אנ שש יי ח, (עמוס ג) המ תנ ה פה הודה י יש בי גו'. רנ ם וש יי רנ צש ך מי לל ה מל קי שש או מנ טש ה חה לל אי ים הה רי בה דש ר הנ חנ י אנ הי יש ונ
ר. ענ ינ ייה בנ רש ג אנ אנ שש יי ד. המ כה ם לה י אי תי לש עונתו בי מש יר קולו מי פי ן כש תי יי ין לו המ ף אי רל טל ר וש ענ ינ בנ

ת עמבודנ ה ובנ תורה ל בנ די תנ שש מי י של ל מי כה רוך הוא, של דוש בה קה ת הנ עמבודנ יחנ בנ גי שש הנ ים לש שי נה אמ ה ייש לנ מה ה כנ אי םא רש ב
ל ת כה ה אל שה ם, עה עולה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה בה של י כש רי המ כםל, של ל הנ ם ענ תו הי אה רש יי דו וש חש רוך הוא, פנ דוש בה קה הנ
יט לי שש הי ה, וש יונה לש מות על דש ם בי דה אה ת הה א אל רה ך בה ר כה חנ אנ אוי לו, וש רה מותו כה דש ד בי חה אל ד וש חה ל אל ם כה עולה ל הה יות של רי בש הנ

זו. מות הנ דש ם בנ ל כגלה אותו ענ

מות דש ים בנ לי כש תנ סש ם ומי םאשה ים ר פי ם זוקש עולה ל הה יות של רי בש ם הנ ל אותה ם, כה עולה ד בה ם עומי דה אה ן של מנ ל זש כה של
ל ילה ענ הש ם יי כל תש חי ם וש כל אמ ר (בראשית ב) ומורנ מנ אל נל מו של יו, כש נה פה לש ים מי עי זה ים וש די ם פוחמ ז כגלה ם, אה דה אה ל הה ה של יונה לש על הה
זו, הנ מות  דש הנ ים אותו,  רואי וש ים  לי כש תנ סש מי של כש לו,  לה הנ ים  רי בה דש הנ וש גו'.  וש ם  יי מנ שה ל עוף הנ כה ל  ענ וש ץ  רל אה הה ינת  חנ ל  כה

ה בו. מה שה נש הנ וש

ה, לה חה תש הנ ם בנ מותה ה דש תה יש הה מו של כש ים מי ני תנ שש םא מי ים ל יקי די צנ ה, הנ מה שה ין בו נש אי ב של ל גנ ף ענ ר, אנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ים כולי ם יש יי מנ שה עוף הנ ר וש בה ינת הנ ז חנ אה ת לו, וש פל לל חנ תש זו מי ה הנ דושה קש מות הנ דש ה, הנ תורה י הנ כי רש דנ ך בש םא הולי ם ל דה אה של וכש

ם. דה ן אה ל בל זו של מות הנ דש ה לו הנ פה לש חנ תש ה לו, הי פה לש חנ תש זו הי ה הנ דושה קש מות הנ דש הנ שום של יו, מי לה לט עה שש לי

ם, קומה מש ים לי רי בה דש יר הנ זי חמ הנ י לש די ה כש טה ה ומנ לה עש מנ לש ים של עמשי מנ יף הנ לי חמ הוא מנ רוך  בה דוש  קה ה, הנ אי םא ורש וב
שום יות, ומי רה אמ גםב הה ילו אותו לש פי הי של ה כש תה נש תנ שש םא הי ייאל ל ני ל דה מות של דש ם. הנ עולה י הה עמשי ל מנ כה צונו בש א רש צי מה יי של וש
םא ל יות וש רה אמ י הה ת פי ר אל גנ סה כו וש אה לש ת מנ ח אל לנ י שה להנ תוב (דניאל ו) אל ה כה ני ך, הי ם כה יהה, אי קי זש י חי בי ר רנ מנ צול. אה ך ני כה

זוק. םא ני ם, ל יהל ת פי ר אל גנ סה ך של אה לש מנ שום הנ מי ע של מה שש י. מנ לו אותי בש חי

ה פל ת הנ ר אל סוגי ש, של מה ך מנ אה לש מנ יא הנ יק הי די צנ ם הנ דה אה מות הה ה דש י אותה רי המ זוק, של םא ני ה ל שום זל ר לו, מי מנ אה
ם עולה בה יות של מג דש ל הנ כה ה, אותו של כי אמ לש ח מנ לנ י שש הי לה אל ך  שום כה יקו לו, ומי זי םא ינ ל מםר אותו של שש ם לי ר אותה קושי וש
ת אי אל דנ ח ונ לנ ה שה ל זל ענ וש ם.  יהל ת פי ר אל גנ סה י, וש לט בי שש לי לו  יהכש םא  ל י וש מותי ת דש י אל יק בי זי חל הוא הל קוקות בו, וש חמ

מנלשאהכו.

יות, הוא וי א גש לי ם מה גויי ין בנ תוב (תהלים קי) יהדי כה קוקות בו, של יות חמ מג דש ל הנ כה של ה, אותו  זל הנ ך  אה לש מנ הנ וש
י ני פש א לי טה םא ילחל ל י של די יו כש ילה בי יו ושש כה רה מםר דש שש ם לי דה אה יך הה רי ן צה ל כי ענ ם, וש עולה יות הה מג ל דש יו כה נה פה ה לש נל תנ שש םא מי ל של

ם. דה ל אה מות של דש יים בי קנ תש יי בונו, וש רי

גול, ר פי שנ י בש פי א בש םא בה ל תוב (יחזקאל ד) וש כה ים, של סורי לות אמ כה אמ מנ יו מי ת פי ר אל מנ אל שה קי זש חל ה, יש אי םא רש ב
ך לל מל ג הנ ת בנ פנ ל בש אנ גה תש םא יי ר ל של בו אמ ל לי ייאל ענ ני ם דה יהשל ייאל? (דניאל א) ונ ני דה תוב בש ה כה ם. מנ דה ן אה א בל רה קש ני ה וש כה זה
מותו י דש ני פש לי ים מי די חמ פנ ם מש ם, כגלה עולה י הה רי בש ל די כה שום של ם. מי דה ל אה מות של דש יים בי קנ תש הי ה הוא וש כה יו, זה תה שש ין מי יי ובש

כםל. ל הנ ך ענ לל מל הוא הנ ם וש ל כגלה יט ענ לי הוא שנ ם, של דה ל אה של

יך רי ה צה ל זל ם כה עי םאל, וש מ שש לי ין וש יהמי ה לש טל סש םא יי ל יו וש אה טה חמ ר מי מי שה הי ם לש דה אה יך לה רי ה צה שום זל י, מי י יוסי בי ר רנ מנ אה
מו ים עי כי הולש יו וש נה פה ים לש די ים עומש די י עי ני תו, שש טה מי ד מי ם עומי דה אה של י כש רי המ יום, של ל יום וה כה יו בש אה טה חמ דםק בנ בש ם לי דה אה לה

יום. ל הנ כה

יטו ח ינבי נםכנ לש יך  ינל יו: (משלי ד) עי ינה עי חנ  פותי ה של עה שה ים לו בש רי ים אומש די עי ם הה קום - אותה ם לה דה אה ה הה רוצל
גו'. וש ך  לל גש ל רנ גנ עש ס מנ לי ים לו: (שם) פנ רי ים אומש די עי ם הה ת - אותה כל לל יו לה לה גש ר רנ די סנ ם ומש ך. קה דל גש נל ירו  שי יש ינ יך  פל ענ פש ענ וש

יו. אה טה חמ ר מי מי שה הי יך לו לש רי ל יום, צה כה ם בש דה אה ך הה הולי של ן, כש ל כי ענ וש

יהשוב י של די הוא כש יום הנ ל הנ ה כה שה עה ה של ל מנ כה דםק בש בש לי וש ן  בוני תש הי לש יך  רי ה, צה לה יש לנ א הנ בה של יום, כש וה ל יום  כה בש
י די יד, כש מי י תה די גש י נל אתי טה חנ ר (תהלים נא) וש מנ אל נל של מו  בונו, כש י רי ני פש יהשוב לי י של די יד, כש מי ם תה הל ל בה כי תנ סש יי ם וש הל מי

ם. הל יהשוב מי של
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שום רוהו, מי אמ בי של מו  א, כש טש ם חי יהל ידי א בי צה מש ני םא  ה, ל דושה קש ץ הנ רל אה בה יו  ל הה אי רה שש יי ן של מנ זש ה, בי אי םא ורש וב
י ין מי אי ץ וש רל אה ן הה לו מי ל גה אי רה שש יי ו של שה כש ם. ענ יהל לי ים עמ רי פש כנ יו מש ל יום הה כה ים בש יבי רי קש יו מנ הה נות של בה רש קה ם הנ אותה של
ינו אי י של לות, ומי גה ם בנ הל מה ה עי ינה כי שש הנ שום של ים, מי רי שי ים כש עמשי ם ומנ יהל לי ת עמ רל פל כנ ה מש תורה ם, הנ יהל לי ר עמ פי כנ מש של
נהה ילל פי ר (ישעיה כו) ינשש מנ אל נל מו של ר, כש פה עה תוך הל ע בש ננ כה הי ה לש ינה כי שש ם לנ רוך הוא, גורי דוש בה קה י הנ כי רש דנ ל בש כי תנ סש מי

גו'. ץ וש רל ד אל ה ענ ילה פי ינשש

םאש ים ר רי הה לש ל  אי רה שש יי ת  סל נל כש ם לי ים, גורי רי שי ים כש עמשי מנ ה ובש תורה ל בנ די תנ שש מי י של ן מי כי וש ק,  חה צש יי י  בי ר רנ מנ אה
ילות. לי ים וש ה יהמי תורה ים בנ לי דש תנ שש מי ם של ל אותה ם של קה לש י חל רי שש לות. אנ גה תוך הנ בש

ף יוסי י של די י כש רי המ ים, של יקי די צנ םאש הנ ת ר ים אל רי הה י לש די ם כש עולה ים בה גולי לש רוך הוא גי דוש בה קה ל הנ גי לש ה, גי אי םא רש ב
ה קי שש או מנ טש ר חה מנ אל נל מו של יו, כש דה ל עמבה דון ענ אה ת הה יז אל גי רש יו, הי נה פה יק לש די א צנ צה מש ני ל של ם ענ עולה םאשו בה ת ר ים אל יהרי
ה, אי םא ורש יק. וב די צנ ף הנ ל יוסי םאשו של ת ר ים אל רי הה י לש די כםל כש הנ ם, וש יי רה צש ך מי לל מל ם לש יהל ני דם אמ ה לנ אםפל הה ם וש יי רנ צש ך מי לל מל

ם. עולה ל הה ל כה ל ענ די גנ תש הי יו, וש חה ל אל ל ענ די גנ תש לום הי חמ י הנ די ל יש ענ יו, וש חה ם אל עי ע מי ננ כש לום ני חמ י הנ די ל יש ענ

ל כה של ר  מנ אל נל ה  ני הי של ה  אי רש םא  ב גו'.  וש רון  תש פי כש יש  אי ד  חה אל ה  לה יש לנ בש למו  חמ יש  אי ם  יהל ני שש לום  חמ מו  לש ינחש ונ
ה זל לה וש רון טוב,  תש ח פי תנ ה פה זל ה לה מה לה לום,  חמ ת הנ ם אל הל ר לה תנ ף פה ר יוסי של אמ ה. כנ פל י הנ רי חמ ים אנ כי לומות הולש חמ הנ
ר תנ פה ך  שום כה שו, מי רש שה וש רו  קה ל עי ר ענ בה דה ע הנ יהדנ שום של ף, ומי ל יוסי ענ יו  לומות הה חמ ם הנ אותה א של לה ע? אל רון רנ תש פי

קומו. ל מש ר ענ בה דה יר הנ זי חמ הנ רון לש תש ם פי הל ר לה תנ ד פה חה אל ד וש חה ל אל כה יך, לש רי צה מו של לום כש חמ ם הנ הל לה

יך רי ך צה כה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ י. מה א לי רו נה פש ים סנ ני רם תש ים פי אלהי לוא לי ף המ ם יוסי יהל לי ר אמ םאמל י תוב? ונ ה כה מנ
ד כםל ובו עומי ל הנ יום של קי ם הוא הנ שה שום של רוך-הוא, מי דוש-בה קה רון לנ תש פי ת הנ יד אל קי פש הנ לום - לש חמ תםר הנ פש לו לי

הנפיתשרון.

קום מש מי י  רי המ של שום  מי ית,  שי שי הנ ה  גה רש דנ הנ יא  הי וש יא,  הי ה  טה מנ לש לום  חמ הנ ת  גנ רש דנ של ר  מנ אל נל י  רי המ ה,  אי רש םא  ב
ה גה רש דנ לום לש חמ ת הנ גנ רש דנ רון מי תש פי ה הנ עולל ן, וש גות הי רה דש ש  לום, שי חמ ל הנ של זו  ה הנ גה רש דנ ד הנ ה, ענ יא שורה ה הי בואה נש הנ
ד בור עומי די ן בנ ל כי ענ בור, וש די ד בנ רון עומי תש פי הנ ם, וש יהל לי ד עמ רון עומי תש פי הנ ה, וש טה מנ לש ה של גה רש דנ לום הוא הנ חמ ת. הנ רל חל אנ

אי. דנ ים ונ אלהי לוא לי ים. המ ני רם תש ים פי אלהי לוא לי תוב המ כה ר, של בה דה הנ

ר, (מלכים-ב ב) מנ אה ח וש תנ ר פה זה עה לש י אל בי גו'. רנ ף וש יוסי לומו לש ת חמ ים אל קי שש מנ ר הנ ר שנ פי סנ יש תוב. ונ ה כה ה מנ אי םא רש ב
י א פי י נה יהי ע וי ישה לי ר אל םאמל י ך ונ מה עי ח מי קנ לה ם אל רל טל ך בש ה לה עלשל ה אל ל מה אנ ע שש ישה לי ל אל ר אל מנ יההו אה לי אי ם וש רה בש עה י כש הי יש ונ
ה ל מה אנ ע שש ישה לי ל אל ר אל מנ אה יההו  לי אי וש ה.  יהה מי ה הוא תש זל סוק הנ פה הנ ל, של כי תנ סש הי לש ייש  אן  י. כה לה אי ך  רוחמ ם בש יי ננ שש
יהה ן הה ם כי ע גנ ישה לי אל עוד, של רוך הוא! וש דוש בה קה ל הנ שותו של רש י הוא בי רי המ ד? ונ ה עומי שותו זל רש י בי כי ך, וש ה לה עלשל אל

י? לה ך אי רוחמ ם בש יי ננ י שש א פי י נה יהי ר וי מנ אה ם של ענ טנ ה הנ , מה ענ יודי

ר אה יההו ושש לי אי אי של דנ שותו? ונ רש יו בי הש םא יי ה ל יך זל מות, אי עולה ל הה כה ץ וש רל אה ם וה יי מנ שה ז בנ אוחי י של אי, מי דנ א ונ לה אל
ן כי ל של כה ה, וש עמשל יו ינ אה רי צון יש תוב (תהלים קמה) רש כה ם, של צונה ת רש יד אל מי ה תה רוך הוא עושל דוש בה קה ים, הנ יקי די צנ הנ
ר לו מנ רוך הוא אה דוש בה קה ה הנ ני הי לו, וש ש של מה שנ יהה הנ הה יק, של די צנ ע הנ ישה לי אל יש לל יו הורי לה עה ש של קםדל ה רוחנ הנ אותה של
ת של רל ע לה ישה לי אל יהה לל ן הה ל כי ענ יך, וש תל חש יא תנ בי נה ח לש שנ מש ה תי חולה ל מש בי אה ט מי פה ן שה ע בל ישה לי ת אל אל (מלכים-א יט) וש

אותו.

םא ל ה של ם? ומנ יי ננ ש שש קי ד בי חה ל אל ענ ך של תש עש ל דנ ה ענ לל עמ י ינ כי י? וש לה ך אי רוחמ ם בש יי ננ י שש ה פי ה זל ך, מנ רוחמ ם בש יי ננ י שש פי
נו - מל ש מי קי בי ך  א [הוא] כה לה ם, אל יי ננ ד שש חה ל אל ל כה ענ ש רוחנ  קי םא בי א הוא ל לה נו? אל מל מי ש  קי יך בי שותו אי רש יהה בי הה

. רוחנ ה הה אותה ם בש עולה גות בה הה נש י הנ תי ה שש עמשל ינ ה לו, של תה יש הה רוחנ של ה הה אותה בש

ה ילה. מה הש םא יי ן ל יי ם אנ אי ן וש כי ך  י לש הי יש ך  תש אי ח מי י לגקה ה אםתי אל רש ם תי אול אי שש יתה לי שי קש ר הי םאמל י תוב? ונ ה כה מנ
ך מש ח מי קנ לה אל ה של עה שה ך בש י לש תי רש אנ שש הי רוחנ של ר הה קנ ל עי עממםד ענ ל לנ ם תוכנ ר לו, אי מנ א אה לה י? אל ה אםתי אל רש ם תי ם אי ענ טנ הנ
ילה הש יההו, תי לי ת אי ה אל אל רש יי ר  של אמ ן בו, כנ בוני תש יי ה של עה שה בש רוחנ  ל הה ר של קה עי הה ל אותו  י כה רי המ ה, של זל כה ך  ילה לש הש יי  -

אוי. רה קות בו כה בי דש

ה אותה ר בש ף יותי תוסי הי ה, יהכול לש מה כש חה ה הנ אותה ה אותו בש רואל בו וש רנ ד מי לומי ה של מנ ל בש כי תנ סש מי י של ה, מי אי םא רש ב
יו. בי ל אה מות של דש ה הנ ת אותה ה אל מה כש חה ל הנ רוחנ של ה בה יהה רואל ה הה שה עה ה של ל מנ כה ף בש י יוסי רי המ ה, של אי םא רש . ב רוחנ הה

יון. לש ר על אור יותי ת בש רל חל ה לו רוחנ אנ פה נוסש ענ לו, וש יי תנ סש ר מי בה דה יהה הנ ך הה שום כה ן, ומי בוני תש יהה מי הה

ן יוה ר. כי בה דה םא הנ ה יהב ל מנ ענ ענ יהה יודי םא הה ל ף, של ע יוסי זנ עמ דנ זש י, הי נה פה ן לש פל ה גל ני הי ע וש שה רה ר לו אותו הה מנ אה ה של עה שה בש
ה רוחו ירה אי ז הי אה יו, וש בי מות אה דש ל בי כי תנ סש הי אור, וש ף בש נוסנ וש ה רוחו  רה עורש תש יהד הי ם, מי יגי רי ה שה לשה ן שש פל גל ר ובנ מנ אה של

ר. בה דה ת הנ ע אל יהדנ וש

ם? ענ טנ ה הנ יא. מה מות הי לי שש ה בי חה מש ל שי ה של שורה אי בש דנ ה ונ ני ף, הי ר יוסי מנ ם. אה יגי רי ה שה לשה ן שש פל גל תוב? ובנ ה כה מנ
לש ם שה לו הי ם - אי יגי רי ה שה לשה ן שש פל גל ה. ובנ ל זל ף ענ ר יוסי שי בנ תש הי ל, וש אי רה שש ת יי סל נל ל כש ית ענ אי רש ני זו  ן הנ פל גל הנ שום של מי

ים. לי אי רש שש יי ם וש יי וי ים לש ני זו, כםהמ ן הנ פל גל ן הנ אות מי יוצש יונות של לש גות על רה דש

ילו שי בש יון. הי לש על ך הה לל מל ם הנ עי ת מי כל רל בה תש ל ומי אי רה שש ת יי סל נל ה כש ם עולה לה לה גש י בי רי המ ה, של צה ה ני תה לש ת עה חנ פםרנ יא כש הי וש
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ילו שי בש ר הי חי ר אנ בה אוי. דה רה ים כה לי שה בג ים מש בי נה עמ מו  ם כש הי ם, של עולה ל הה ים של יקי די צנ הנ לו  ים - אי בי נה עמ יהה  לתל כש שש אנ
אן כה לומו, מי חמ ף בנ ר יוסי שי בנ תש אן הי ד כה ית. ענ אשי רי י בש מי ת יש של שי יו מי בה נה עמ ר בנ מה שג מש ן הנ יי ינ הו הנ ים - זל בי נה יהה עמ לתל כש שש אנ

מו. צש ענ הוא לו, לש ים, של בי נה עמ ת הה ח אל קנ אל ים. וה רי חי אמ לנ לומות, וש ייש לו חמ שום של לו, מי לום הוא של חמ ה הנ אה לש הה וה

סוד הוא הנ שום של ם? מי ענ טנ ה הנ םא. מה ים - ל חורי ה לו. שש ן יהפל ימה לום, סי חמ ים בנ ני בה ים לש בי נה ה עמ רואל י של ינו, מי ני שה
ים לויי ים תש בי נה עמ ל הה כה םא טוב, וש ה הוא ל זל ה הוא טוב, וש ים. זל ני בה ים ולש חורי ם שש דועות, אותה גות יש רה י דש תי ל שש של
ים. מי חמ ל רנ ה של חה גה שש לו הנ אי ים, וש מי חמ ים רנ יכי רי לו צש ע. אי רנ ן לש טוב הי ן לש ה, הי מה כש חה ים בש די רה פש ן ני ל כי ענ ה, וש מונה אל סוד הה בש

א ם. נםחנ בה עולה ל הה כה ל ולש אי רה שש ל יי כה ת ולש ול ה לו מה מה רש גה ים וש בי נה ה לו עמ טה חמ תו סה שש אשון, אי רי ם הה דה ה, אה אי םא רש ב
"א. הי לה, בש הר תוך אה ל בש גנ תש יי ר ונ כה שש יי ן ונ יי ינ ן הנ תש מי יישש תוב? (בראשית ט) ונ ה כה אוי, מנ רה ר כה מנ שש םא ני ל לו, וש לה ים הנ בי נה עמ לה
תוב (דברים לב) ך כה שום כה ר. ומי אי בה תש י ני רי המ תו, ונ ן ומי יי ינ אותו הנ ן בש בה רש יבו קה רי קש הי ם, וש הל ן מי יי ינ תו  רםן שה המ י אנ ני בש

ה. ת זל מו אל רש ים גה בי נה עמ ם הה אותה שום של מו, מי רםרםת לה לת מש כש שש י רוש אנ בי נש מו עי בי נה עמ

ע ף יהדנ ה יוסי ל זל ענ אוי. וש רה מות כה לי גות שש רה דש יחנ בי רי ת וש חנ ים ננ לי עמ מנ ם של רל כל אותו הנ ים בש ם טובי הי ים של בי נה ה עמ אה רה
ר תנ ך פה שום כה אוי, ומי רה לום כה חמ אותו הנ ר בש שי בנ תש הי שום של יו, מי רש ל בג לום ענ חמ ר הנ תנ ר ופה קה עי ל בה כי תנ סש הי ר וש בה דה ת הנ אל

יים. קנ תש ך הי כה טוב וש רון לש תש פי הנ

ל י ענ י חםרי לי ה סנ לשה ה שש ני הי י וש לומי חמ י בנ ני ף אמ ף אנ ל יוסי ר אל םאמל י ר ונ תה י טוב פה ים כי אםפי ר הה א שנ ינרש תוב? ונ ה כה מנ
ם ים, כגלה רי ם אומש הי ים של רי בה דש ם הנ ל אותה כה ע, וש רנ ם לש ם כגלה יהל עמשי ל מנ כה ים, של עי שה רש ם הה ים הי רורי ה, אמ אי םא רש י. ב םאשי ר

ע. רנ הה ע ולש רנ לש

ה ני הי יו. וש פי ע בש ל רנ ה של שורה ע ובש רנ הה ם לש יו הי רה בה ל דש כה ע של יהדנ ף, וש ד יוסי חנ יהד פה ף, מי אנ יו בש ת פי ח אל תנ פה ן של יוה כי
ץ רל אה ן הה לו מי גש יי לות, של גה ל בנ אי רה שש יי ש, וש דה קש מי ית הנ ן בי בנ רש ל חג ר ענ שי בנ תש הי ף של ע יוסי ז יהדנ י. אה םאשי ל ר י ענ י חםרי לי ה סנ לשה שש

ה. דושה קש הנ

י. םאשי ל ר ענ ל מי סנ ן הנ ם מי ל אםתה עוף אםכי הה ה וש ה אםפל עמשי עםה מנ רש ל פנ כנ אמ כםל מנ יון מי לש על ל הה סנ תוב, ובנ ה כה ה מנ אי רש
ת ענ בנ רש אנ ם לש ים אותה רי זש פנ ם ומש יתה ים בי יבי רי חמ ם ומנ ים אותה גי הורש ל וש ראי שש ל יי ים ענ סי נש כנ תש מי ים של מי ענ ר הה אה ם שש לו הי אי
ר לו תנ יהד פה ך. מי לל מל י הנ ני פש יוב לי חי יו בש הש יי של ל כש אי רה שש ל יי לום ענ חמ אותו הנ ע של יהדנ ף, וש ל יוסי כי תנ סש כםל הי הנ ם. וש עולה י הה די דש צי

יים בו. קנ תש הי ע, וש רנ רון לש תש פי

ה יונה לש על ה הה גה רש דנ ת הנ טל שולל ה וש עולה של ה כש אה ה רה ה - זל ה זל אה רה ה וש ה זל אה רה של לו  לה גות הנ רה דש י הנ תי ה, שש אי םא ורש וב
ר תנ הוא, ופה לום הנ חמ ף בנ ל יוסי כי תנ סש ך הי שום כה ע, ומי רנ ש הה חה נה יהה הנ לל ט עה שולי ך וש שה חש נל ה של אה ה רה זל ה, וש נה בה לש ה הנ ירה אי ומש

ה. ט זל שולי ה וש ט זל שולי לו, של לה גות הנ רה דש י הנ תי שש או, בי ה רה זל ה וה זל רון, וש תש פי ד בש כםל עומי ן הנ ל כי ענ ע. וש רנ רון לש תש אותו פי

ה זל סוק הנ פה ת הנ י. אל בי רש קי בש ש  די כון חנ נה רוחנ  ים וש להי י אל א לי רה הור בש ב טה ח, (תהלים נא) לי תנ ה פה הודה י יש בי רנ
ב טוב לי תוב (משלי טו) וש כה גו', וש ענ וש ב שםמי ך לי דש בש ענ תה לש תנ נה ר (מלכים-א ג) וש מנ אל נל מו של הור, כש ב טה ל לי בה רוהו, אמ אמ בי

אי. דנ הור ונ ב טה ך לי שום כה יד, ומי מי ה תה תל שש מי

י ני ל פש ת ענ פל חל רנ ים מש להי רוחנ אל ר (בראשית א) וש מנ אל נל מו של אי, כש דנ כון ונ הו רוחנ נה י - זל בי רש קי ש בש די כון חנ רוחנ נה וש
ל, לי פנ תש ד הי וי דה ם. וש כל בש רש קי ן בש תי ה אל שה דה רוחנ חמ רו (יחזקאל יא) וש עורש תש הי , וש יחנ שי מה ל הנ רו, זו רוחו של עורש תש הי ם, וש יי מה הנ

י. בי רש קי ש בש די כון חנ אותו רוחנ נה

ה אה מש טג יא רוחנ  הי זו  וש ם,  עולה י הה ני בש ת  אל ה  טל סש מנ ים של עי וש עי רוחנ  וש א  מי טה ב  לי ר  חי אנ ד הה צנ הנ מי ייש  של שום  מי
י. בי רש קי ש בש די כון חנ רוחנ נה ן וש ל כי ענ ים, וש עי וש ה רוחנ עי בה רש קי ך בש סנ ר (ישעיה יט) ה' מה מנ אל נל מו של ים, כש עי וש את רוחנ עי רי קש ני של

ש. די ך חנ שום כה יהם, ומי קנ י וש ל חנ אי רה שש ך יי לל ד מל וי ה, דה נה בה לש ת הנ של דל חנ תש מי ה של עה שה ה. בש נה בה לש דוש הנ ה חי ש? זל די ה חנ ה זל מנ

תוב (מלכים-א כב) כה ה של ר, זל זה עה לש י אל בי רנ י לש י יוסי בי ר רנ מנ ך. אה רל דל ים בנ כי יו הולש י הה י יוסי בי רנ ר וש זה עה לש י אל בי רנ
ל י כה פי ר בש קל י רוחנ של יתי יי הה א וש צי ר אי םאמל י ה. ונ מה יו בנ לה ר ה' אי םאמל י נו ונ תל פנ י אמ ני ר אמ םאמל י י ה' ונ ני פש עממםד לי ינ רוחנ ונ א הה ייצי ונ
ן יוה מות, כי שה נש י הנ כי י. וש אלי עי רש זש יי בות הנ נה ה רוחנ  תה יש הה של ינו  ני שה ן. וש ה כי עמשי א ונ ל צי ם תוכה גנ ה וש תל פנ ר תש םאמל י יו ונ יאה בי נש
י פי ר בש קל י רוחנ של יתי יי הה א וש צי ר, אי מנ אה מוהנ של ר תה בה דה הנ ה? וש זל ם הנ עולה שוב לה כולות לה ן יש ה, הי לה עש מנ דות לש עומש עולות וש של

גו'. וש

תוב כה ך הוא, של ל כה אי רה שש י יי ני פש ל לי מואי ם שש שה ה של תורה ין הנ י די רי המ ב? של אה חש יו אנ לה ש עה ננ על ם נל ענ טנ ה הנ עוד, מה וש
ין בות, די נה ם בש רל ה כל ל אותה טנ ב נה אה חש ם אנ אי ח, וש קה ים יי טובי ם הנ יכל יתי זי ם וש יכל מי רש כנ ם וש יכל דותי ת שש (שמואל-א ח) אל

ה! צה םא רה ל ב, וש הה ת, או זה רל חל ם אנ רל ה לו כל תה יש הה עוד, של יהה! וש הה

רוחנ י הה כי ל - וש כי תנ סש הי אן ייש לש בות, כה ל נה יא רוחנ של הי רו של מש אה זו של רוחנ הנ ה, הה אי םא רש . ב תה לש אנ ה שה ר לו, יהפל מנ אה
יק, די ם הוא צנ אי ? וש רוחנ א הה ייצי תוב ונ כה ר, של קל ש של קי בנ רוך הוא לש דוש בה קה י הנ ני פש עממםד לי לנ עמלות וש ה לנ כולה בות יש ל נה של
ם עולה ר, בה קל יק של די צנ יך  רי םא צה ה ל זל ם הנ עולה ה בה ת? ומה מל ל אל ם של הוא עולה הוא, של ם הנ עולה ר בה קל של ש  קי בנ יש יך  אי

רוך הוא? דוש בה קה י הנ ני פש עממםד לי יך יהכול לנ יק, אי די ינו צנ ם אי אי ן? וש כי ל של םא כה הוא ל הנ

ה טה לש שה ה של תה יש ת הה רל חל א רוחנ אנ לה רוך הוא, אל דוש בה קה י הנ ני פש עממםד לי יק לנ די ך צנ ל כה יהה כה םא הה בות ל אי נה דנ א ונ לה אל
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ר, קי שנ ם לש עולה י הה ני ת בש ה אל טה סש מנ י של זוהי רוך הוא, וש דוש בה קה י הנ ני פש ה לי עולה ת וש דל יד עומל מי תה י רוחנ של זוהי ם, של עולה בה
דוש קה ן הנ ל כי ענ גו', וש ר וש קל י רוחנ של יתי יי הה א וש צי ר אי מנ ה אה ל זל ענ ר, וש קל של יד בש מי ל תה די תנ שש ר, מי קל של יל בש גי הוא רה י של ומי
ד גל נל כון לש םא יי ים ל רי קה ר שש תוב (תהלים קא) דםבי כה רוהו של אמ בי מו של אן, כש כה א מי ן. צי ה כי עמשי א ונ ר לו צי מנ רוך הוא אה בה

אי. דנ ר ונ קל יא רוחנ של ה הי שום זל י, ומי ינה עי

ש. ננ על ין נל י די לי ג אותו בש רנ הה א של לה ג? אל רל ג אותו הל רנ ה הה מה מו, לה רש ת כנ ל אל טנ נה בות וש ת נה ג אל רנ הה ה של ל מנ עוד, ענ וש
םא ש. וב ננ על ן נל ל כי ענ , וש תה שש ם יהרה גנ תה וש חש צנ רה תוב (מלכים-א כא) המ ך כה שום כה מו, ומי רש ת כנ ל אל טנ נה ין וש י די לי ג אותו בש רנ הה
ים די דה ה צש מה כנ ם בש עולה ט בה הוא שולי ר, וש קל של ם בש ה אותה טה סש זו מנ ר הנ קל של רוחנ הנ ם של עולה ם בה דה י אה ני ם בש ה הי מה ה כנ אי ורש

ים. רי בה דש ת הנ נו אל רש אנ ה בי ני הי ים, וש עמשי ה מנ מה כנ ובש

הור ב טה תוב (תהלים נא) לי כה ה, של אה מש טג תוך הנ את מי צי ה לה צה רה וש נו  מל ר מי מי שה הי לש ש  קי בי ך  לל מל ד הנ וי ן דה ל כי ענ וש
ן, גות הי רה י דש תי ן שש ל כי ענ ר. וש קל ר הוא רוחנ של חי אנ הה כון, וש יא רוחנ נה י. זו הי בי רש קי ש בש די כון חנ רוחנ נה ים וש להי י אל א לי רה בש

ה. אה מי ת טש חנ אנ ה וש דושה ת קש חנ אנ

ת גו'. אל וש רו  בה ה דש צום עםשי י עה כי הו  ני חמ אםד מנ ב מש י רנ כי ילו  י חי ני פש לי ן קולו  תנ נה ה'  ר, (יואל ב) ונ מנ אה וש ח  תנ פה
תוב (דברים ד) קול כה קול של הו הנ ן קולו - זל תנ ינו. נה ית די קום הוא ובי ל מה כה ה', בש ל ונ בה רוהו. אמ אמ ה בי זל סוק הנ פה הנ
ים. להי אל יש הה ר (דברים לג) אי מנ אל נל מו של ים? כש רי בה דש יש הנ י אי ים. מי רי בה יש דש םא אי ם (שמות ד) ל תוב שה כה ים. וש רי בה דש

ל. אי רה שש ם יי לו הי ילו - אי י חי ני פש לי

ייש ים  לוחי ושש ים  ני מג מש ה  מה כנ יו. של דודה גש לי ר  פה סש מי ייש  המ (איוב כה)  ר  מנ אל נל של מו  - כש הו  ני חמ מנ אםד  ב מש רנ י  כי
רוך הוא דוש בה קה ן הנ ל כי ענ ם], וש א אותה מי טנ י לש די ל [ז"ח כש אי רה שש ל יי ין ענ טי שש הנ ים לש די ם עומש כגלה רוך-הוא, וש דוש-בה קה לנ

ם. הל ג לה רי טש קנ לו לש םא יוכש ל ם, וש מםר אותה שש י לי די ל כש אי רה שש י יי ני פש ן לי מי דנ זש מי

ר חי ר אנ בה ה. דה לה יש לנ ם וה ה יומה דושה קש ה הנ תורה ל בנ די תנ שש מי יק, אותו של די צנ הו הנ צום? זל י עה רו, מי בה ה דש צום עםשי י עה כי
- רו  בה ה דש ע. עםשי לנ סל ה כנ של ל, קה זל רש בנ ק כש זה הוא חה הוא, וש רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש א לי צה מש ני ג של רי טש קנ מש ה הנ צום - זל י עה כי

ה. טה מנ לש ה מי מה שה נש ת הנ ל אל נוטי ה, וש לה עש מנ לש שות מי ל רש נוטי של

ת חנ ם תנ כגלה ם, וש ל כגלה יף ענ קי תנ יון וש לש על כםל וש ל הנ ט ענ הוא שולי - של נו  ילל כי י יש אםד ומי א מש נורה דול יום ה' וש י גה כי
ם חנ אותה מי שנ א ולש בה ם הנ עולה ם לה כות אותה זנ יד לש מי ם תה הל ה בה רוך הוא רוצל דוש בה קה הנ ים של יקי די צנ י הנ רי שש טונו. אנ לש שי
ך י בה ל חוסי כה חו  מש שש יי וש תוב (תהלים ה)  כה הוא, של רוך  בה דוש  קה ם הנ עי מםחנ  שש ים לי ידי עמתי ים של יקי די צנ ת הנ חנ מש שי בש

ן. מי אה ן וש מי ם אה עולה רוך ה' לש ך. בה מל י שש בי ך אםהמ צו בש לש עש ינ ימו וש לי ך עה סי תה נו וש ני רנ ם יש עולה לש

ץ קי י מי הי יש ת ונ שנ רה פה

ל אםפל ן  בל אל ר  ת הוא חוקי לי כש תנ ל  כה ולש ך  חםשל לנ ם  ץ שה קי (איוב כח)  ר,  מנ אה וש ח  תנ פה יהיא  חי י  בי רנ ץ.  קי מי י  הי יש ונ
ט שוטי ם ומש עולה ט בה שוטי הוא מש םאל, של מ שש ל הנ ץ של קי הנ הו  - זל ך  חםשל ם לנ ץ שה ר, קי אי בה תש ה ני זל סוק הנ פה ת. הנ ול מה לש צנ וש
ר ית הוא חוקי לי כש ל תנ כה ר. ולש אי בה תש י ני רי המ ם, ונ עולה ל הה ג ענ רי טש קנ ין ומש טי סש רוך הוא ומנ דוש בה קה י הנ ני פש ד לי עומי ה, וש לה עש מנ לש

ם. עולה יהה בה לה עמשות כש לנ לות וש כנ יד לש מי א תה לה טוב, אל ם לש ינה יו אי עמשה ל מנ י כה רי המ - של

ה תה פה ץ עי רל את (שם י) אל רי קש ני ה של זל ת בה דל עומל ים, וש עי שה רש ים הה לי שה כש ני ה  בה ף של גל ן נל בל ת - זו אל ול מה לש צנ ל וש ן אםפל בל אל
ל אםפל את]  רי קש ני וש ה,  טה מנ לש ץ  רל אל ייש  [וש ל.  אי רה שש יי ץ  רל אל יא  הי זו  וש ה,  לה עש מנ לש ים  יי חנ ץ  רל אל ייש  ה,  אי רש םא  ב ל.  אםפל מו  כש
ב, הה זה ת הנ מנ ך, זגהמ חםשל ל הנ ד של צנ הוא מי ץ, של קי הו הנ ת? זל ול מה לש צנ ל וש הו אםפל ה. מנ תה פה ץ עי רל אל ה מי אה יהצש ל של ת. אםפל ול מה לש צנ וש

ר אי בה תש ה ני ני הי וש

ילות לי ים וש ה יהמי תורה ל בנ די תנ שש הי הוא ולש רוך  בה דוש  קה ת הנ עמבודנ ן בנ בוני תש הי ם לש דה י אה ני בש לי ה ייש  מה ה כנ אי םא רש ב
י תי י פל ת: (משלי ט) מי רל אומל ם וש דה אה י הה ני פש ל יום לי כה ה בש יזה רי כש ה מנ תורה י הנ רי המ תו, של עמבודה לו בנ כש תנ סש יי וש עו  יידש י של די כש

ים. רי בה דש ת הנ נו אל רש אנ י בי רי המ ה לו, ונ רה מש אה ב וש ר לי סנ ה חמ נה ר הי יהסג

םא גו'. וב ים וש יי ץ חנ תוב (שם ג) עי כה ים, של יי חנ ץ הנ עי ק בש זי חנ תש הי ה לש ה, זוכל ק בה בה דש ני ה וש תורה ל בנ די תנ שש ם מי דה אה של וכש
אות מות יוצש שה נש מו הנ י כש רי המ א. של בה ם הנ עולה יק בו לה זי חמ ה, הוא מנ זל ם הנ עולה ים בה יי חנ ץ הנ עי יק בש זי חמ ם מנ דה אה של ה, כש אי ורש

א. בה ם הנ עולה גות לה רה ן דש הל נות לה קה תג ך מש ה, כה זל ם הנ עולה ן הה מי

גות רה ים ייש דש יי חנ ץ הנ עי י בש רי המ ד. של חה ם אל כגלה ה, וש זל ה מי ים זל די רה פש גות ני רה ה דש מה כנ ים הוא בש יי חנ ץ הנ ה, עי אי םא רש ב
ל די תנ שש מי י של ל מי ן כה כי מו  ן. כש ילה אי כםל הוא הה הנ ים, וש שי רה ן, שה ילה אי גוף הה פות, וש לי ים, קש לי עה ים וש פי נה לו, עמ ל אי ענ לו  אי

ים. יי חנ ץ הנ עי ק בש זי חנ תש ן ומי קה תש ה, הוא ני תורה בנ

גוף אותו הנ ם בש הל ש, מי מה ץ מנ עי ים בה חוזי ם אמ ים, כגלה יי חנ ץ הנ עי ים בש רי בש גנ תש ם מי ל, כגלה אי רה שש ה, יי מונה אל י הה ני ל בש כה וש
ם אותה ים. וש יי חנ ץ הנ עי ים בש חוזי ם אמ כגלה של או  צש מש ים. ני שי רה שה ם בנ הל ים, מי לי עה ם בל הל ים, מי פי נה עמ ים בה חוזי ם אמ הל בו, מי של
י רי המ כםל, ונ חוז בנ ה, הוא אה תורה ל בנ די תנ שש מי י של ך מי שום כה ן. ומי ילה אי גוף הה ים בש חוזי ם אמ ה, כגלה תורה ים בנ לי דש תנ שש מי של

ר. אי בה תש ני שוהה וש רש פי
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ם? ענ טנ ה הנ םאל. מה מ שש ץ הנ הו קי זל ה, וש ירה כי ין בו זש אי קום של מה ר, הנ מנ עון אה מש י שי בי ץ? רנ קי ה מי ה זל ץ, מנ קי י מי הי יש ונ
ר מנ הוא אה יק של די צנ ף הנ יוסי אוי לש ך רה י כה כי ך. וש ב לה יטנ ר יי של אמ ך כנ תש י אי ני תנ רש כנ ם זש י אי תוב (בראשית מ) כי כה שום של מי
ה עה הוא טה ה הוא, וש ירה כי ל זש לום של אי חמ דנ ר, ונ מנ לומו, אה חמ ף בנ ל יוסי כי תנ סש הי ן של יוה א כי לה ך? אל תש י אי ני תנ רש כנ ם זש י אי כי

רוך-הוא. דוש-בה קה יהה בנ כםל הה י הנ רי המ ה, של זל בה

הו. חי כה שש יי ף ונ ת יוסי ים אל קי שש מנ ר הנ ר שנ כנ םא זה ל תוב? וש ה כה יו. מנ נה פה ד לש מנ ה, עה חה כש ה בו שי תה יש הה קום של מה ן הנ ל כי ענ וש
ץ קי הו הנ זל ה, וש חה כש ייש בו שי קום של מה הו, הנ חי כה שש יי א ונ לה הו? אל חי כה שש יי ה ונ ה זל ים, מנ קי שש מנ ר הנ ר שנ כנ םא זה ל ר וש מנ אה ן של יוה כי

ה. ירה כי ה זש ייש בה ה של גה רש דנ ה לנ גה רש דנ ה הנ בה שה ם? של יי תנ נה ה שש ה זל ים, מנ ם יהמי יי תנ נה ך. שש חםשל ד הנ ל צנ של

יק, די צנ ף הנ ל יוסי ר הוא של הה ל נה כה שום של ף, מי ל יוסי לום של חמ יהה הנ ה הה אםר. זל יש ל הנ ד ענ ה עםמי ני הי ם וש עםה חםלי רש ופנ
לום. ר שה הה נה יהה כש לל ה אי י נםטל ני נש תוב (ישעיה סו) הי כה לום, של ה שה לום רואל חמ ר בנ הה ה נה רואל י של מי סוד של הו הנ זל וש

רומות תש יש  אי וש ץ  רל אה יד  עממי ינ ט  פה שש מי בש ך  לל מל ר, (משלי כט)  מנ אה וש ח  תנ פה יהיא  חי י  בי רנ ם.  יי תנ נה שש ץ  קי מי י  הי יש ונ
יא אורות הוצי אוי, וש רה כםל כה ין הנ קי תש יון, הי לש על ם הה עולה ת הה הוא אל רוך  בה דוש  קה א הנ רה בה של ה, כש אי םא רש ה. ב נה סל רש ילהל
ד ם ינחנ ן כגלה קי תנ ה, לש לה עש מנ לש ץ של רל אל ה, וש לה עש מנ לש ם של יי מנ א שה רה ד. ובה חה כםל הוא אל הנ ים, וש די דה צש ל הנ כה ים לש ירי אי ים מש יוני לש על

ים. תוני חש תנ ל הנ ם של תה לש תוענ לש

הוא עמקםב, של ה ינ ט - זל פה שש מי רוך הוא. בש בה דוש  קה ה הנ ך? זל לל מל י הנ ץ, מי רל יד אה עממי ט ינ פה שש מי בש ך  לל ה, מל אי םא רש ב
ט, פה שש מי ץ הוא בש רל אה יום הה קי ן ו', של ית מי זוני ה ני תונה חש תנ ה, ה' הנ יונה לש על ה' הה ית מי זוני ן ו' ני ל כי ענ ץ, וש רל אה ל הה יום של קי הנ

ה. ן אותה זה יהה וש קונל ל תי כה ץ בש רל יד אה עממי ט ינ פה שש מי י הנ רי המ של

ל כה תוב (בראשית מא) וש כה ץ - של רל יד אה עממי ף. ינ ה יוסי ט - זל פה שש מי רוך הוא. בש דוש בה קה ה הנ ך - זל לל ר, מל חי ר אנ בה דה
ל יט ענ לי ף שנ ת יוסי ה אל שה עמקםב, עה ינ ה בש צה רנ תש רוך הוא הי דוש בה קה הנ שום של ף. ומי ל יוסי בםר אל שש ה לי מה יש רנ צש או מי ץ בה רל אה הה

ץ. רל אה הה

ם, יי רנ צש מי עמקםב לש א ינ םא בה ל ד של י ענ רי המ עמקםב. של ה ינ ץ - זל רל יד אה עממי ט ינ פה שש מי ף. בש ה יוסי ך - זל לל ר, מל מנ י אה י יוסי בי רנ
ץ. רל אה ה הה מה יש קנ תש הי ב וש עה רה ק הה לי תנ סש כותו הי זש ם, בי יי רנ צש מי עמקםב לש א ינ בה ן של יוה ב. כי עה רה תוך הה ץ מי רל אה יום בה יהה קי םא הה ל

ט פה שש ה מי ד עםשל וי י דה הי יש תוב (שמואל-ב ח) ונ כה ך, של לל מל ד הנ וי ה דה ץ - זל רל יד אה עממי ט ינ פה שש מי בש ך  לל ר, מל חי ר אנ בה דה
ם. עה בש חנ ה רש ה - זל נה סל רש רומות ילהל יש תש אי ן. וש כי ר מי חנ אנ ה לש דה מש כותו עה זש ץ, ובי רל אה ת הה יים אל הוא קי מו, וש ל ענ כה ה לש קה דה וצש

ת בל כל ענ תש יא מי ם, הי עולה ל הה ה ענ רה זש גש נות ני עה פגרש ב של ל גנ ף ענ ים, אנ יקי די צנ יל הנ בי שש רוך הוא, בי דוש בה קה ה, הנ אי םא רש ב
כותו, זש ה בי מה יש קנ תש ת, הי מי ר של חנ אנ לו. לש לה גש ץ בי רל אה ה הה מה יש קנ תש ך הי לל מל ד הנ וי י דה מי ל יש ם. כה עולה ל הה ת ענ טל םא שולל ל ם וש לה לה גש בי
ל כה עמקםב וש י ינ מי ל יש ן כה מו כי י. כש די בש ד ענ וי ן דה ענ מנ י ולש ני עמ מנ ה לש יעה הושי םאת לש ז יר הנ עי ל הה י ענ נותי גנ תוב (מלכים-ב כ) וש כה של

ם. עולה נות בה עה פגרש ה הנ טה לש םא שה ף ל י יוסי מי יש

שום י מי רי המ עםה, של רש ה פנ ה - זל נה סל רש רומות ילהל תש יש  אי ף. וש ה יוסי ץ - זל רל יד אה עממי ט ינ פה שש מי בש ך  לל ה, מל אי םא רש ב
ץ, רל אה ה הה מה יש קנ תש ף הי י יוסי די ל יש ה ענ אשונה רי ם. ובה יי רנ צש ץ מי רל ת אל יב אל רי חל רוך-הוא, הל דוש-בה קה בו לנ ת לי ה אל שה קש הי של

גו'. ים וש ם יהמי יי תנ נה ץ שש קי י מי הי יש תוב ונ כה ם, של לנ חה לום של חמ אותו הנ בש

י לוהי י. אל עי שש י יי לוהי יהרום אל י וש צורי רוך  י ה' ובה ר, (תהלים יח) חנ מנ אה ח וש תנ ר פה זה עה לש י אל בי גו'. רנ ץ וש קי י מי הי יש ונ
רוך ים. ובה מי עולה י הה א חנ רה קש ני ם, של עולה סוד הה יק יש די י, צנ ה חנ י ה' - זל ן בו, חנ בוני תש הי ה ייש לש זל סוק הנ פה י"ו. הנ וה תוב בש כה
י. עי שש י יי לוהי יהרום אל ה. וש זל יק הנ די צנ ל הנ יים ענ קנ תש מי ם של עולה ה הה זל י, וש רוך ה' צורי תוב (שם קמד) בה כה הו של י - זל צורי

ה'. ם לנ יי מנ ם שה יי מנ שה ר (שם קטז) הנ מנ אל נל מו של ם, כש יי מנ ה שה א"ו זל וה י בש לוהי יון. אל לש על ם הה עולה ה הה יהרום - זל וש

"ת נו"ן לל "ף דה לל אה "י, בש נה דם רוך אמ נו. בה ס לה עממה "י יום יום ינ נה דם רוך אמ ר] (שם סח) בה מנ אל נל מו של ה, [כש אי םא רש ב
ים. ם יהמי יי תנ נה ץ שש קי י מי הי יש ר ונ מנ אל נל מו של ים, כש ם יהמי יי תנ נה לו שש ה. יום יום - אי מה כש חה ה הוא סוד הנ זל סוק הנ פה הנ יו"ד, וש
ף ה הוא יוסי זל ר] הנ הה נה ל הנ כה ר [של הה נה ף, של ה יוסי ר, זל מנ אל נל מו של אםר - סוד הוא, כש יש ל הנ ד ענ ה עםמי ני הי ם וש עםה חםלי רש ופנ

הנצנדייק.

י רי המ אםר, של יש ן הנ ה מי ני הי חו. וש אה ה בה ינה על רש תי ר ונ שה יאםת בה רי ה ובש אל רש פות מנ רות יש ע פה בנ אםר עםלת של יש ן הנ ה מי ני הי וש
ת ן אל זה ה וש קל שש א הוא מנ יוצי ענ וש שופי ר של הה אותו נה שום של ה, מי טה מנ לש גות של רה דש ן הנ ל אותה כות כה רש בה תש ה מי זל ר הנ הה נה הנ מי

ילו. בי שש ם בי יי רנ צש ץ מי רל ל אל ך כה רי בה תש תי ר של הה ף הוא נה יוסי כםל, וש הנ

ר. שה יאםת בה רי ה ובש אל רש פות מנ ם יש לו הי אי נו, וש מל כות מי רש בה תש קות ומי שש גות ני רה ע דש בנ ר, של הה נה ה, אותו הנ אי םא רש וב
גות רה דש ע הנ בנ ל של ה כה ני הי ים. של די ח עומש בנ של ם לש כגלה וש רוד  ם פי הל א בה צה מש ין ני אי ה, של וה חמ אנ בור וש חי חו, בש אה ה בה ינה על רש תי ונ
גו'. וש ך  לל מל ית הנ בי ה מי ת לה תל יות לה אג רש רות הה עה נש ע הנ בנ ת של אי ר (אסתר ב) וש מנ אל נל מו של נו הוא סוד, כש רש מנ אה לו של לה הנ

גו'. ך וש לל מל י הנ ני ת פש ים אל תי רש שה מש ים הנ יסי רי סה ת הנ ענ בש תוב שי ה כה ד זל גל נל ה, וכש אל רש פות מנ רות יש ע פה בנ ן של ל כי ענ וש

- עות  רה רות הה פה ע הנ בנ של וש רות,  חי אמ ל הה יונות ענ לש גות על רה ם דש טובות הי רות הנ פה ע הנ בנ ר, של מנ ק אה חה צש יי י  בי רנ
ה. אה מש טג ד הנ צנ לו מי אי ה, וש שה דג קש ד הנ צנ לו מי ה. אי טה מנ לש רות של חי אמ גות הה רה דש הנ

י תוב בו כי כה ין של יהמי ד הנ צנ ן מי הי שום של ן טובות, מי אשונות הי רי לו הה ר, אי מנ ה אה הודה י יש בי ים - רנ לי בר שי ע הנ בנ של
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גות רה דש ל הנ כה ה, וש אה מש טג ד הנ צנ מי לו  אי ה, וש רה הר טה ד הנ צנ ן מי ים הי לי בר שי ע הנ בנ ם. של הל ה מי טה מנ ם לש ים הי עי רה הה לו  אי טוב, וש
לומו. חמ עםה בנ רש ה פנ אה ם רה ת כגלה אל לו, וש ד אי גל נל לו כש אי לו וש ל אי לו ענ דות אי עומש

ה, אה ם רה מותה ה, כש הודה י יש בי ר לו רנ מנ ה? אה לל ל אי ת כה או לו אל רש ע הל שה רה עםה הה רש אותו פנ י לש כי א, וש יסה י יי בי ר רנ מנ אה
ה. טה מנ לש גות של רה דש ן הנ אותה ה בש אה הוא רה לו, וש ל אי לו ענ אי לו וש ד אי גל נל לו כש גות אי רה ל דש גות ענ רה ה דש מה כנ של

יר, כי הנ ה לש ה עולה מה שה נש ך הנ כה ה, וש ך רואי כה לומו, וש חמ ים לו בנ אי רש ך מנ ם, כה דה אה הוא הה מו של י כש רי המ ינו, של ני ה שה ני הי וש
ר. םא יותי ל אוי לו, וש רה ה כה אה עםה רה רש ך פנ שום כה אוי לו, ומי רה תו כה גה רש י דנ פי ד כש חה אל ד וש חה ל אל כה

ל ה, כה אי םא רש ם. ב יי מה שה ת הנ חנ ץ תנ פל ל חי כה ת לש עי ן וש מנ כםל זש ר, (קהלת ג) לנ מנ אה ח וש תנ יהה פה קי זש י חי בי גו'. רנ ץ וש קי י מי הי יש ונ
ל אור של ן לה מנ ם זש ך, שה חםשל לנ אור וש ן לה מנ ם זש צוב. שה ן קה מנ ת וזש ם עי כםל שה ה, לנ טה מנ רוך הוא לש דוש בה קה ה הנ עושל ה של מנ
ם. טונה לש ת שי חנ ל תנ אי רה שש ל יי לות של גה יא הנ הי ה, של כה שי חמ ם לנ ן שה מנ ם, וזש עולה ל הה ו ענ שה כש ים ענ טי ם שולש הי ים, של מי ענ ר הה אה שש
ן הוא דה עי ן וש מנ ץ? זש פל ל חי כה ת לש עי ה וש ה זל ץ. מנ פל ל חי כה ת לש עי ן וש מנ כםל זש ך לנ שום כה כםל, ומי רוך הוא לנ דוש בה קה ם הנ ן שה מנ זש

ה. טה מנ א לש צה מש ני צון של רה ל אותו הה כה כםל, לש לנ

תוב כה ך. וש תל תורה רו  פי ה' הי עמשות לנ ת לנ תוב (תהלים קיט) עי כה ת? כנ ה עי ה זל ץ - מנ פל ל חי כה ת לש עי ר וש חי ר אנ בה דה
ה נל מג מש ת הוא הנ ך עי שום כה . ומי שוהה רש ה פי ני הי ה, וש נה מג מש ה הנ גה רש דנ יא הנ הי ש. וש קםדל ל הנ ת אל ל עי כה םא בש ל יהב אנ (ויקרא יז) וש
ם שה לומו, ומי חמ עםה בנ רש ה פנ אה ך רה חםשל ץ הנ ל אותו קי ד של צנ הנ ים, מי ם יהמי יי תנ נה ץ שש קי י מי הי יש ם. ונ יי מה שה ת הנ חנ ץ תנ פל ל חי כה לש

לום. חמ ה לו אותו הנ לה גנ תש הי ע וש יהדנ

ה ם רוחו, מנ על פה תי גו'. ונ יהה וש מל כה ל חמ ת כה אל ם וש יי רנ צש י מי מי טג רש ל חנ ת כה א אל רה קש יי ח ונ לנ שש יי ם רוחו ונ על פה תי ר ונ בםקל י בנ הי יש ונ
ם, על פה תש תי תוב (דניאל ב) ונ ר כה צנ נל דש בוכנ נש ם, ובי על פה תי תוב ונ עםה כה רש פנ בש שוהה של רש ה פי ני ר, הי מנ י אה י יוסי בי ם? רנ על פה תי ה ונ זל
ל בה אמ  , ענ יודי יהה  הה םא  ל רון  תש פי הנ וש לום,  חמ הנ ת  אל ענ  יודי יהה  הה של שום  מי ם  על פה תי ונ תוב  כה עםה  רש פנ בש ה  ני הי של רוהה  אמ ובי

נו. מל ח מי כנ שש כםל ני הנ רון, וש תש פי ה הנ אה רה לום וש חמ ה הנ אה ר רה צנ נל דש בוכנ נש

ה אה ת ובה כל הולל ה וש אה בה רוחנ  ה הה תה יש הה עממו, של פנ ר (שופטים יג) לש מנ אל נל של מו  ם רוחו, כש על פה תי ה, ונ אי םא רש ל ב בה אמ
ה תה יש ז הה אה עממו, של פנ ה' לש ל רוחנ  חל תה ונ תוב (שם)  ן כה ל כי ענ וש אוי,  רה ן כה יי דנ עמ מו  ת עי בל ינשל תש ה מי תה יש םא הה ל וש ת  כל הולל וש
ם על פה תש תי ר ונ צנ נל דש בוננ ת. נש ענ דנ מו לה ת עי בל יגשל ה מש תה יש םא הה ל ר, וש עורי תש הי ך וש לנ הה ה בו, וש רה עורש תש אן רוחו הי ף כה ית. אנ אשי רי הה
ר (במדבר מנ אל נל מו של הו כש זל ים. וש בי שה ים וש כי הולש ים וש בי ם, שה יי עממנ ד פנ חה ל אל ל כה ר ענ עורי תש יהה מי רות הה עורש תש הי רוחו, בש

רוחו. תו וש עש ת דנ בל ינשל תש םא מי ל ה, וש זל ם בה ענ ה ופנ זל ם בה ענ ם, פנ ענ פנ ם בש ענ פנ כד) כש

ם כגלה לות. וש זה מנ י הנ מי כש לו חנ יהה - אי מל כה ל חמ ת כה אל ים. וש פי שש כנ מש לו הנ ם - אי יי רנ צש י מי מי טג רש ל חנ ת כה א אל רה קש יי ח ונ לנ שש יי ונ
יג. שי הנ לו לש םא יהכש ל ת וש ענ דנ ים לה לי כש תנ סש יו מי הה

ל צל ה אי - שונל לו  ה של גה רש דנ הנ ה  אותה א בש לה ם אל דה אה ים לש אי רש ין מנ אי ר של מנ אל נל ב של ל גנ ף ענ ק, אנ חה צש יי י  בי ר רנ מנ אה
ל ל כה ה ענ יונה לש על תו  גה רש דנ ך  לל מל מו של ים. כש רי חי ם אמ דה י אה ני בש ים מי ני שג ים ומש יוני לש ים על רי בה ם דש הל ים לה אי רש מנ ים, של כי לה מש הנ
ים להי אל ר הה של ת אמ ר אי מנ אל נל מו של ים, כש רי חי אמ ר הה אה ל שש ל כה ה ענ יונה לש ה על גה רש דנ ים לו בש אי רש ם מנ ך גנ ים, כה רי חי אמ ר הה אה שש
ה, הוא עושל ה של ת מנ רוך הוא אל דוש בה קה ם הנ הל ה לה לל גנ ין מש ם אי דה אה י הה ני ר בש אה שש ל לי בה עםה, אמ רש ת פנ ה אל אה רש ה הל עםשל

. שוהה רש ה פי ני הי דור, וש י הנ מי כש חנ ים או לש ידי סי חמ ים או לנ יאי בי נש ט לנ רה פש

י? ני ל כנ יב ענ שי י הי רון. מי תש פי ר הנ חנ ך אנ לום הולי חמ הנ אן של כה ה. מי לה אםתו תה י וש ני ל כנ יב ענ שי י הי תוב אםתי ה, כה אי םא רש ב
יהה. ן הה נו כי ר לה תנ ר פה של אמ י כנ הי יש תוב ונ כה ר לו, וש תנ פה רון של תש פי אותו הנ ה - בש לה אםתו תה ף. וש ה יוסי א זל לה אל

ה ה' ר, (תהלים קמז) רוצל מנ אה ח וש תנ א פה בה י אנ בי גו'. רנ בור וש ן הנ הו מי יצג רי יש ף ונ ת יוסי א אל רה קש יי עםה ונ רש ח פנ לנ שש יי ונ
ם ים הי יקי די צנ הנ שום של ים, מי יקי די צנ ה בנ צל רנ תש הוא מי רוך  בה דוש  קה ה הנ מה דו. כנ סש חנ לש ים  לי ינחמ מש ת הנ יו אל אה רי יש ת  אל
דוש קה ך הנ שום כה ה, ומי לה עש בנ ה לש לה ים כנ יסי ני כש ה, ומנ טה מנ לום לש ים שה עושי ה וש לה עש מנ לום לש ים] שה עושי לום וש ים [שה עושי

צונו. ת רש ים אל עושי נו וש מל ים מי אי רי יש ם של אותה ם בש הל ה בה צל רנ תש רוך הוא מי בה

ה לה יש לנ בנ ה  תורה בנ ים  לי דש תנ שש מי של ם  אותה ר,  אומי ה  וי הל דו?  סש חנ לש ים  לי ינחמ מש הנ ם  הי י  מי דו,  סש חנ לש ים  לי ינחמ מש לנ
ה תורה ל בנ די תנ שש ם מי דה אה ן של מנ זש , בי רוהה אמ י בי רי המ דו, ונ סש חנ ים לש פי צנ ם מש ר, הי בםקל א הנ בה של ה. וכש ינה כי שש ם הנ ים עי פי תש תנ שש ומי
ה י. מה מי ירםה עי ה שי לה יש לנ ובנ דו  סש ה ה' חנ ול צנ ם יש תוב (שם מב) יומה כה יום, כנ יו בנ לה עה ך  שה מש ד ני סל ל חל ה, חוט של לה יש לנ בנ
םא ל וש יו,  אה רי יש ת  ה ה' אל תוב רוצל כה ך  שום כה ומי י.  מי עי ירםה  ה שי לה יש לנ בנ שום של דו? מי סש ה ה' חנ ול צנ יש ם  יומה ם  ענ טנ הנ
םא ל יו וש אה רי ת יש ה ה' אל רוצל ך  שום כה מו, ומי ייס עי פנ תש הי לש ה לו  צל רנ תש ר ומי חי אנ ת הה אל צונו  רש ה בי רוצל י של מי יו. כש אה ירי בי

יו. אה ירי בי

ה ילו, מנ בי שש ח בי לנ עםה שה רש פנ ן של יוה ם. כי סור שה יהה אה הה ב, של לי ב הנ צל על רוחנ ובש ב הה צל על צוב בש יהה עה ף הה ן יוסי מו כי כש
ן צוב מי יהה עה הה שום של ב, מי לי ת הנ אל חנ  מי שנ ים לש רי בה ה, דש חה מש י שי רי בש די לו  ירו  זי חל הל וש לו  סו  יש פנ תש הו. הי יצג רי יש תוב? ונ כה

ך. ר כה חנ ה אנ לה ענ תש בור הי בור, ובש ל בש פנ ה נה אשונה רי ה, בה אי םא רש בור. ב הנ

ית רי בש ה  ר אותה מנ שה ן של יוה כי יק.  די צנ א  רה קש ני םא  ל ה,  עמשל מנ הנ ף אותו  יוסי לש ע  רנ אי ם  רל טל בש ר,  מנ אה עון  מש י שי בי רנ
ה, אשונה רי בור בה ה] בנ יהה [עושל הה ה של מו, ומנ ה עי רה טש ענ תש ש הי קםדל ית הנ רי ל בש ה של גה רש דנ ה הנ אותה יק, וש די א צנ רה קש ה, ני ילה מי הנ

ים. יי ם חנ יי ר מנ אי בש ר בי טי ענ תש הי ה וש זל ה מי לה ענ תש בור. הי ן הנ הו מי יצג רי יש תוב ונ כה מו. וש ה עי לה ענ תש הי
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דוש קה ה הנ ף - זל ת יוסי א אל רה קש יי א, ונ לה ף! אל יוסי םא לש ר קש יות לי הש יך לי רי יהה צה ף, הה ת יוסי א אל רה קש יי עםה ונ רש ח פנ לנ שש יי ונ
ת א אל רה קש יי תוב ונ כה הו של רו, זל בה םא דש ת ב ד עי הו. ענ תש פה רה ת ה' צש רנ מש רו אי בה םא דש ת ב ד עי תוב (שם קה) ענ כה רוך הוא, של בה
ך, לל מל בוד הנ יל כש בי שש יו, בי לתה מש ף שי לי חנ יש ח ונ לנ גנ יש ה. ונ ל מםשל א אל רה קש יי ם ונ תוב שה כה ף, וש ת יוסי א אל רה קש יי אן ונ תוב כה ף. כה יוסי

ושהיניה פירששוהה.

רוך דוש בה קה הנ ה של אי םא רש ם. ב ץ חה רל אל ר בש עמקםב גה ינ ם וש יי רה צש ל מי אי רה שש םא יי יהב ח, ((תהלים קה) ונ תנ ר פה זה עה לש י אל בי רנ
ר. הוא גוזי ה של רה זי ה וגש בועה יים שש קנ י לש די בועות כש ים ושש רי דה יים נש קנ ם, ומש עולה ים בה גולי לש ל גי גי לש גנ הוא מש

ת יד אל הורי אוי לש יהה רה בות, הה אה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה ב הנ הנ אה ה של בה המ אנ יבות וש בי חמ םא של ם ל ינו, אי ני י שה רי המ של
ל ל כה ט ענ שולי ך של לל מל ה אותו  שה עה נו, וש ף בש יוסי לש יך  לי מש ם הי תו אותה בה המ אנ ל. ובש זל רש ל בנ ים של לי בה כש ם בי יי רנ צש מי עמקםב לש ינ

ך. לל מל עמקםב כש ינ בוד, וש כה ים בש טי בה שש ל הנ דו כה יהרש ץ, וש רל אה הה

ל אי רה שש יי םא  יהב ונ תוב  כה ן של יוה כי ם.  ץ חה רל אל ר בש גה עמקםב  ינ וש ם  יי רה צש ל מי אי רה שש יי םא  יהב ונ תוב? (שם)  ה כה ה מנ אי םא רש ב
רוך דוש בה קה ה הנ ם - זל יי רה צש ל מי אי רה שש םא יי יהב א, ונ לה ה? אל ת זל יך אל רי ה צה מה ם? לה ץ חה רל אל ר בש עמקםב גה ינ נו של עש םא יהדנ ם, ל יי רה צש מי
רוך בה דוש  קה הנ ם, וש יי רנ צש מי ה לש ינה כי שש ה הנ אה יו בה נה עמקםב ובה יל ינ בי שש י בי רי המ עמקםב. של ה ינ ם - זל ץ חה רל אל ר בש עמקםב גה ינ הוא. וש
ל ל כה ענ יט אותו  לי שש הי מו, וש ית עי רי בש ה הנ מה יש קנ תש הי כותו  זש בי ה, של אשונה רי ף בה ת יוסי יד אל הורי ים וש גולי לש ל גי גי לש הוא גי

ץ. רל אה הה

יר תי תוב (תהלים קמו) ה' מנ ר, כה מנ עון אה מש י שי בי הו. רנ חי תש פנ יש ים ונ מי ל ענ הו מםשי ירי ינתי ך ונ לל ח מל לנ תוב? שה ה כה מנ
דוש קה ה הנ - זל ך  לל ח מל לנ א שה לה הו? אל חי תש פנ יש ים ונ מי ל ענ ה מםשי מה הו, לה ירי ינתי ונ ך  לל ח מל לנ תוב שה אן כה כה גו', וש ים וש סורי אמ
ח לנ שה י הוא של הו. ומי ירי ינתי ח ונ לנ יון שה לש על ך הה לל מל ך - הנ לל ח מל לנ רוך הוא. שה דוש בה קה ה הנ ים - זל מי ל ענ רוך הוא. מםשי בה
רוך הוא. דוש בה קה ן הנ כםל הוא מי הנ ים, וש תוני חש תנ ל הנ ל ענ הוא מושי ים, של מי ל ענ הוא מושי ל, של גואי ך הנ אה לש מנ ה הנ לו? זל

דוש קה ק הנ , רנ חנ ר ופותי אוסי י של ין מי אי שום של רוך הוא, מי דוש בה קה ה הנ י הוא? זל א"ו, ומי ר וה סי הו - חה יצג רי יש ונ
ר תי ינסש וש יענ  שי י ינרש יט ומי קי הוא ינשש תוב (שם לד) וש כה , וש חנ תי פה םא יי ל וש יש  ל אי גםר ענ סש תוב (איוב יב) יי כה רוך הוא, של בה
ם יי מנ שה א הנ בה צש ה בי צונו עושל רש כי תוב (דניאל ד) וש כה כםל בו, וש י הנ רי המ ד, של ם יהחנ דה ל אה ענ ל גוי וש ענ וש נו  שורל י יש ים ומי ני פה

גו'. בור וש ן הנ הו מי יצג רי יש תוב ונ ך כה שום כה . ומי יתה שי ה עה ר לו מל םאמנ י יהדו וש ה בש חל מש יי י של ין מי אי ץ, וש רל אה י הה יהרי דנ וש

ך ר כה חנ אנ בור, וש ן הנ הו מי יצג רי יש ן ונ מו כי הו. כש צי רש יי לוהנ ונ ל אל ר אל תנ עש ר (איוב לג) יל מנ אל נל מו של הו? כש יצג רי יש ה ונ ה זל מנ
ת ה אל נל עמ ים ינ להי עםה. אל רש י פנ ני פש ן לי ת לו חי תי ד לה סל ל חל יו חוט של לה יך עה שי מש הי הו, של יצג רי יש ר ונ חי ר אנ בה עםה. דה רש ל פנ םא אל יהב ונ

לום. שה תםחנ בש פש לי לום וש ים לו שה די קש הנ י לש די עםה, כש רש לום פנ שש

יהה עםה הה רש ת ה', ופנ י אל תי עש םא יהדנ ר (שמות ד) ל מנ הוא אה ע, של שה רה עםה הה רש אותו פנ ה, בש אי םא רש ר, ב מנ א אה בה י אנ בי רנ
ר רוחנ של אמ יש  ה אי זל א כה צה מש ני תוב המ י כה רי המ , של ענ יהה יודי ים הה להי ל אל ם של שי אי הנ דנ ונ א  לה יו, אל פה שש כנ ל מש כה ם מי כה חה

ן יו מי נה פה ה לש של יהה קה ה הה זל ים, וש להי ל אל ם של שי םא בנ ל ל ה', וש ם של שי א בנ לה יו אל לה א אי םא בה ה ל מםשל שום של ים בו. ומי להי אל
יו נה פה ה לש של ן קה ל כי ענ , וש ענ יהה יודי םא הה ל ה' ל ם של שי ץ, ובנ רל אה ט בה ים שולי להי ל אל ם של שי י הנ רי המ ענ של יהה יודי הוא הה כםל, של הנ

ה. זל ם הנ שי הנ

ן ל כי ענ ה אותו, וש של קש בו ומנ ת לי ק אל זי חנ יהה מש ה הה ר זל בה דה עםה. של רש ב פנ ת לי ק ה' אל זי חנ יש תוב (שם ט) ונ כה הו של זל וש
. שוהה רש דו, ופי בנ ל ה' לש ם של שי א הנ לה ר, אל חי ם אנ ל שי ר של בה יענ לו דה םא הודי ה ל מםשל

ת - בל שה י לה יהי בי גש מנ הנ ינו  להי ה' אל י כנ גו'. מי ת וש בל שה י לה יהי בי גש מנ הנ ינו  להי ה' אל י כנ ר, (תהלים קיג) מי מנ אה ח וש תנ פה
ים יקי די ים צנ אי צה מש ין ני אי ה של עה שה ה. בש טה מנ ה לש לה גנ תש םא הי ל ה] וש לה עש מנ בודו לש א כש סי ל כי בודו, [ענ א כש סי ל כי ענ ה מי לה ענ תש הי של
ים אי צה מש ם ני ים הי יקי די צנ הנ ה של עה שה אות - בש רש י לי ילי פי שש מנ ם. הנ הל ה לה לל גנ תש םא מי ל ם וש הל ק מי לי תנ סש י הוא מי רי ם, המ עולה בה

ם. הל יב לה יטי הי ם, לש עולה ל הה יחנ ענ גי שש הנ ים לש תוני חש תנ ד הנ גל נל יו כש גותה רש דנ ד בש רוך הוא יורי דוש בה קה ם, הנ עולה בה

ם, יהל לי עמ יחנ  גי שש םא מנ ל וש ים  ני ם פה הל יר מי תי סש ק ומנ לי תנ סש ם, הוא מי עולה ים בה יקי די צנ ים הנ אי צה מש ני ין  אי של י כש רי המ של
ם. סוד עולה יק יש די צנ תוב (משלי י) וש כה ם, של עולה ל הה יום של קי הנ סוד וש יש ם הנ ים הי יקי די צנ הנ שום של מי

תו, לה חמ ננ וש לו  ק גורה לל ם חי הי ם, של דה בנ ל לש אי רה שש יי ק לש דוש, רנ קה מו הנ ת שש ה אל לה םא גי רוך הוא ל דוש בה קה ן הנ ל כי ענ וש
ם יון גויי לש ל על חי נש הנ תוב (דברים לב) בש כה ר, של אי בה תש ה ני ני הי ים, וש ני גי ים מש ני מג מש רוך הוא לי דוש בה קה ק הנ לי ם חי עולה ת הה אל וש

תו. לה חמ ל ננ בל עמקםב חל מו ינ ק ה' ענ לל י חי תוב כי כה גו', וש וש

ל למםה, כה ר שש מנ אה ה של ל זל י ענ ני הנ מי יהיא, תש י חי בי רנ י לש י יוסי בי ר רנ מנ ך. אה רל דל ים בנ כי יו הולש י הה י יוסי בי רנ יהיא וש י חי בי רנ
ים. תומי סש ים] הנ לי מי תום [הנ ת סש לל י קםהל רי המ ים, של עי םא נודה ל ים וש תומי ים] סש לי מי ים [הנ רי בה דש הנ

ן זל א אם לי מה םא תי ל אות וש רש ן לי יי ע ענ בנ שש םא תי ר ל בי דנ יש לש ל אי םא יוכנ ים ל עי גי ים יש רי בה דש ל הנ ר, (קהלת א) כה מנ אה ח וש תנ פה
ן יי ע ענ בנ שש םא תי ל ר? וש בי דנ יש לש ל אי םא יוכנ ר ל מנ אה בור של די ם לש ים הי עי גי ים יש רי בה דש ל הנ י כה כי ים, וש עי גי ים יש רי בה דש ל הנ . כה מםענ שש מי
םא ם, ל יי ננ זש אה הה ם וש יי יננ עי ם הה הי ם, וש הל ם מי יי ננ שש שום של א מי לה לו? אל ם אי ענ טנ ה הנ , מה מםענ שש ן מי זל א אם לי מה םא תי ל אות וש רש לי
כםל ת הנ ים אל לי שש הנ ים לש כולי םא יש ל לו  לה ת הנ לשל ה] שש ל [מנ כה שותו, וש רש ה הוא בי פל הנ ם, וש דה אה ל הה של שותו  רש ים בי די עומש

כםל. ת הנ יג אל שי הנ ולש
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ל ין כה אי , וש מםענ שש ם לי יי ננ זש אה הה אות וש רש ם לי יי יננ עי הה ר, וש בי דנ םא יהכול לש ם ל דה ל אה בור של די ה, של ך זל יהיא, כה י חי בי ר רנ מנ אה
ים כולי םא יש ל ש  מל של ת הנ חנ הוא תנ רוך  בה דוש  קה ה הנ שה עה רוחות של יות וש רי בש לו  פי ה, אמ אי םא רש ש. וב מל של ת הנ חנ תנ ש  דה חה
ל ענ כה יהה יודי הה למםה של ך שש שום כה . ומי מםענ שש ן לי זל אם הה אות וש רש לי לט וש שש ה לי כולה םא יש ן ל יי ענ הה ם, וש עולה י הה רי בש ל די ר כה בי דנ לש

ה. ת זל ר אל יהה אומי ר הה בה דה

ה ל מה ים ענ יחי גי שש םא מנ ל ים וש עי םא יודש עולם ל י הה ני ל בש כה ה רוחות, וש מה כנ ים בש לויי ם תש עולה י הה עמשי ל מנ ה, כה אי םא ורש וב
ם. הל עממםד בה םא יהכםל לנ ם, ל עולה י הה ני ל בש כה ם מי כה יהה חה הה ך, של לל מל למםה הנ לו שש פי אמ ם, ונ עולה ים בה די עומש

ם דה אה א הה צה מש םא יי ר ל של י אמ לי בש ם מי בה לי ן בש תנ ם נה עםלה ת הה ם אל תו גנ עי ה בש פל ה יה שה כםל עה ת הנ ר, (קהלת ג) אל מנ אה ח וש תנ פה
רוחנ ל בה כי תנ סש הי ים לש עי יודש ה וש תורה ים בנ לי דש תנ שש מי ם של י אותה רי שש ה, אנ אי םא רש גו'. ב ים וש להי אל ה הה שה ר עה של ה אמ עמשל מנ ת הנ אל

ה. מה כש חה ל הנ סוד] של [בנ

ה ייש עמשל ה ומנ עמשל ל מנ כה ם, בש עולה רוך הוא בה דוש בה קה ה הנ שה עה ים של עמשי מנ ל הנ כה תו - בש עי ה בש פל ה יה שה כםל עה ת הנ אל
ך םאל. הולי מ שש גות לי רה ם דש הל ין, ומי יהמי גות לש רה ם דש הל ע. מי רנ ן לש הי טוב וש ן לש ם, הי עולה ה בה עמשל מנ ל אותו הנ ה ענ נה מג ה מש גה רש דנ
ה מה כנ , וש יוענ ה לו סי עושה הוא וש ד הנ צנ ין] לנ ל יהמי ה [של נה מג מש ה הנ גה רש דנ ה הנ ה, אותה שה עה ה של עמשל מנ ין, אותו הנ יהמי ם לש דה אה הה
ה נל מג מש םאל] הנ מ שש ת הנ גנ רש ה, הוא [דנ שה עה ה של עמשל מנ יו, אותו הנ עמשה ה מנ עושל םאל וש מ שש ם לי דה ך אה ים לו. הולי עי יש סנ מש ם של הי

ה אותו. טל סש ד ומנ צנ אותו הנ יל אותו לש ג לו ומובי רי טש קנ הוא, ומש ד הנ צנ לנ

ה הוא זל וש לו.  ענ  יי סנ ין מש יהמי ד הנ ל צנ ה של נל מג מש הנ אוי, אותו  רה ה כה ם עושל דה אה ה של עמשל מנ הנ ך, אותו  שום כה ומי
אוי לו. רה תו כה עי ר בש שי קנ תש ה מי עמשל מנ אותו הנ תו, של עי ה בש פל תו, יה עי בש

צון רש ה בי עולל של ב, כש לי צון הנ רש א בי לה ם אל ינה ם אי עולה י הה עמשי ל מנ כה וש ם  עולה ל הה ם - כה בה לי ן בש תנ ם נה עםלה ת הה ם אל גנ
ם, עולה ל הה כה ם ולש הל יב לה יטי הי ים לש ים טובי עמשי ים מנ כי מושש ים של יקי די צנ י הנ רי שש ם. אנ דה אה צון] הה רש ה בי עולל של ב, וכש לי [הנ
את רי קש ני ה של גה רש דנ הנ ה  ים אותה כי ם מושש ה הי טה מנ ים לש עושי ה של קה דה צש הנ כםחנ  לום, ובש ת שה עי ק בש בי דנ תש הי ים לש עי ם יודש הי וש

תו. עי יר בש אי הה כםל, לש

קון תי ל הנ ם ענ עולה ם בה יהל עמשי עמשות מנ ים לנ יחי גי שש םא מנ ל ה וש עמשל ל אותו מנ ת של עי ים הה עי ין יודש אי ים של עי שה רש אוי לה
ים. עי םא יודש ל שום של ם? מי ענ טנ ה הנ אויהה לו. מה רש ה של גה רש דנ ה הנ אותה ה בש עמשל מנ ן הנ קי תנ ם ולש עולה יך לה רי צה של

ה שה ר עה של ה אמ עמשל מנ ת הנ ם אל דה אה א הה צה מש םא יי ר ל של י אמ לי בש תוב מי כה ם, של דה אה י הה ני ל בש ם של צונה רש כםל בי ן הנ תה ן ני ל כי ענ וש
ה עמשל מנ ל הנ לי כה יי אוי של רה ם כה תה גה רש דנ ן בש קי תנ עמשו לש םא ננ ים ל עמשי מנ ם הנ אותה ך של שום כה ד סוף. ומי ענ וש םאש  ר ים מי להי אל הה

ם. דה אה צון הה י רש פי א כש לה קון, אל תי םא כש ל זו של ה הנ גה רש דנ ה בנ זל הנ

ם, ין טוב בה י אי י כי תי עש יו. יהדנ יה חנ עמשות טוב בש לנ מוחנ וש שש ם לי י אי ם כי ין טוב בה י אי י כי תי עש יו? יהדנ רה חמ תוב אנ ה כה מנ
רוך-הוא דוש-בה קה ה לנ אה ת הודה תי לה יו וש לה םא עה יהב ה של ל מנ כה , בש מוחנ שש ם לי י אי אוי. כי רה עמשו כה םא ננ ל ים של עמשי מנ ם הנ אותה בש
מםחנ שש יו, ייש לו לי לה ה עה נה מג מש ה של גה רש דנ ה הנ שום אותה ע, מי ם לו רנ ה גורי עמשל מנ ם אותו הנ י אי רי המ יו. של יה חנ עמשות טוב בש לנ וש

ת. כםדל לש תוך מנ זו בש פור הנ צי ה כנ יעה די י יש לי ך בש הוא הולי מו, וש צש ענ ם לש רנ הוא גה יו, של לה הודות עה בו ולש

ה עה ה רה צודה מש ים בי זי חה אל נל ים של גי דה כנ תו  ת עי ם אל דה אה ע הה םא יידנ ם ל י גנ תוב (שם ט) כי כה נו? של ן לה יי ננ ה מי ל זל כה וש
ם דה אה ע הה םא יידנ ם ל י גנ אום. כי תש ם פי יהל לי פול עמ תי של ה כש עה ת רה עי ם לש דה אה י הה ני ים בש שי ם יוקה הי ח כה פה זות בנ חג אמ ים הה פררי צי כנ וש
ך שום כה תו. ומי עי ה בש פל ה יה שה כםל עה ת הנ ר אל מנ אל נל מו של ה, כש עושל ה של עמשל מנ ל אותו הנ תו של תו? עי ה עי ה זל תו, מנ ת עי אל
ה תורה י הנ ילי בי י ושש כי רש ים דנ עי יודש ה וש תורה ים בנ לי דש תנ שש מי ם של י אותה רי שש אנ ך  שום כה ח. ומי פה זות בנ חג אמ ים הה פררי צי ם כנ הי

ת. מל אל ך הה רל דל ה בש ת בה כל לל יון לה לש על ך הה לל מל ל הנ של

ענ םא יודי ל של ר, וכש בה דה ל אותו הנ י נוטי ענ מי םא יודי הוא ל ה, של עה רה יו לש ת פי ם אל דה ח אה תנ פש ל יי ם אנ עולה ה, לש אי םא רש וב
לום. ם שה ם, כגלה יהל ת פי ים אל חי ים פותש יקי די צנ ר הנ של אמ כנ ה. וש ל בה שה כש ם, ני דה אה

י בי ר רנ מנ עםה. אה רש לום פנ ת שש ה אל נל עמ ינ ים  להי תוב? אל ה כה עםה, מנ רש ם פנ ר עי בי דנ יל לש חי תש ף הי יוסי של ה, כש אי םא רש ב
ל אל ל וש אי רה שש י יי ני ל בש ם אל וי צנ יש ר ונ מנ אל נל מו של כות, כש לש מנ לום הנ ל שש ס ענ רוך הוא חה דוש בה קה הנ ר של אי בה תש ה ני ני ה, הי הודה יש

רוהו. אמ ם, ובי יי רנ צש ך מי לל עםה מל רש פנ

ת ע אל יהדנ ף  יוסי של שום  ומי לום,  חמ ת הנ אל לו  יף  לי חל הל וש ף,  יוסי ת  אל סות  ננ לש ה  צה רה עםה  רש פנ ר,  מנ אה יהיא  חי י  בי רנ
אוי לו. רה ר כה בה דה ר וש בה ל דה , כה יתה אי ך רה ר כה מנ אה ר וש בה דה ר וש בה ל דה כה ל בש כי תנ סש גות, הי רה דש הנ

מוך. ם כה כה חה בון וש ין נה םאת אי ל ז ת כה ך אל ים אותש להי יענ אל י הודי רי חמ ף אנ ל יוסי עםה אל רש ר פנ םאמל י תוב: ונ כה הו של זל
ר מנ אה ך  שום כה צוי. ומי מה יתה  יי ם הה לום, שה חמ ת הנ י אל תי מש לנ חה יא של הי ה הנ עה שה יתה בנ יי י הה רנ חמ ים, אנ להי אל יענ  י הודי רי חמ אנ

רונו. תש תה פי עש יהדנ יהה וש יך הה לום אי חמ ת הנ תה אל עש םאת, יהדנ ל ז ת כה רונו] אל תש תה פי עש יך יהדנ אי , וש תה עש םאת יהדנ ל ז ת כה ת אל מל [אל

ת אל וש לום  חמ ת הנ ר אל מנ אה ייאל של ני דה מו  רונו, כש תש לום ופי חמ כםל, הנ ר הנ מנ ף אה ך, יוסי ם כה חק, אי צש יי י  בי ר רנ מנ אה
גות רה דש ר בי יהה אומי הה עםה, של רש ל פנ של בורו  די תוך  ל מי כי תנ סש ף הי י] יוסי רי המ ה. [של זל מו  ה כש םא זל ר לו, ל מנ רונו! אה תש פי
םא ייאל ל ני ל דה בה ן. אמ רה דש סי אות כש גות בה רה דש הנ שום של ה, מי ך זל א כה לה ך, אל םא כה ר לו ל מנ אה ה, וש עה טה ה אותו של אה רה דועות, וש יש
ייאל? ני דה תוב בש ה כה רונו. מנ תש לום ופי חמ ת הנ ר לו, אל מנ כםל אה הנ םא] וש ל לום, [של ר כש צנ נל דש בוכנ ל נש בורו של תוך די ל מי כי תנ סש הי
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יון, זה הוא חי ל, של יאי רי בש ה גנ ה? זל לה יש לנ יון הנ זש י חל ה, מי לה יש לנ יון הנ זש חל ה. בש לה ה סוד גי לה יש לנ יון הנ זש חל ייאל בש ני דה ז לש (דניאל ב) אה
ה. אל רש ן מנ ה מי אל רש מנ

ים בי ם רנ יי קול מנ קולו כש ים וש די קה ך הנ רל דל א מי ל בה אי רה שש י יי להי בוד אל ה כש ני הי תוב, (יחזקאל מג) וש ה כה ה מנ אי םא רש ב
אות רש יר ומנ עי ת הה ת אל חי שנ י לש בםאי י בש יתי אי ר רה של ה אמ אל רש מנ ה הנ אי רש מנ יו? וכש רה חמ תוב אנ ה כה בםדו. מנ כש ה מי ירה אי ץ הי רל אה הה וש
ל ה של אל רש אות, ומנ רש מנ ן הנ אותה ש. של ן שי לו הי לה אות הנ רש מנ ל הנ י. כה נה ל פה פםל אל אל ר וה בה ר כש הנ ל נש י אל יתי אי ר רה של ה אמ אל רש מנ כנ
ה אל רש ה, ומנ אל רש מנ ה לנ אל רש ייש מנ הוא. וש ה הנ אל רש מנ ים בנ אי רש ני ה, וש לה עש מנ לש ים של ני וה גש או בו הנ יירה ה ייש לו, של אל רש יון, מנ זה חי הנ
ים שי רש פה תש ם מי הל ה, ובה לה יש לנ ה הנ אי רש ים מנ אי רה קש ני ים, וש טי שולש דועות וש גות יש רה דש ים בי די ם עומש כגלה ה, וש ל זל ה ענ ה זל אל רש מנ לנ

ם. יהל לי ה, עמ לה עש מנ לש מו של ם כש לו הי אי ם, וש עולה ל הה לומות של חמ ל הנ כה

גות, רה דש לו הנ אי ת מי חנ ה, אנ לה א סוד גי לה ה, אל לה גנ תש תוב הי םא כה ה סוד. ל לה ה גי לה יש לנ יון הנ זש חל ייאל בש ני דה ך  שום כה ומי
ר. מנ אה יונות וש לש על גות הה רה דש ל בנ כי תנ סש עםה הי רש י פנ רי בש תוך די ף מי ל יוסי בה רונו. אמ תש לום ופי ה לו אותו חמ לה גי

ה פל ל הנ לו. ענ של ף מי יוסי ן לש תנ הוא נה רוך  בה דוש  קה הנ שום של ם, מי יי רנ צש ץ מי רל ל אל ל כה ענ ה אותו  נה מי ך  שום כה ומי
ף. ל ינד יוסי ענ ה  ן אםתה תי יי תוב ונ ה, כה רה עמבי ה לה בה רש םא קה ל יהד של י. הנ מי ל ענ ק כה שנ יי יך  ל פי ענ תוב וש ה, כה רה עמבי ק לה שנ םא נה ל של
י די גש ש אםתו בי בי לש ינ ה - ונ רה עמבי ב לה רנ םא קה ל גוף של ארו. הנ וה ל צנ ב ענ הה זה ד הנ בי ם רש יהשל תוב ונ ה, כה רה עמבי ב לה רנ םא קה ל אר של וה צנ הנ
א רה קש ב - ני שנ םא חה ל ה של בה שה חמ מנ ר לו. הנ של ה אמ נל שש מי ת הנ בל כל רש מי ב אםתו בש כי ינרש תוב ונ ה, כה רה עמבי ה לה בה כש ל רה ל של גל רל ש. הה שי

ל. טנ לו הוא נה של כםל מי הנ ך. וש רי בש יו אנ נה פה או לש רש קש יי ר - ונ הי רש םא הי ל ב של לי ם. הנ כה חה בון וש נה

ל כה עמבםר בש ינ ם ונ ענ טנ ה הנ יהה, מה קי זש י חי בי ר רנ מנ ם. אה יי רה צש ץ מי רל ל אל כה עמבםר בש ינ עםה ונ רש י פנ ני פש לי ף מי א יוסי ייצי תוב? ונ ה כה מנ
ר, מנ ר אה זה עה לש י אל בי קום. רנ קום ומה ל מה כה ה בש בואה תש נםס הנ כש י לי די יו, וכש נה פה ים לש יזי רי כש ך מנ כה לט, של שש י לי די ם? כש יי רה צש ץ מי רל אל

ב. קנ רש םא תי ל י של די קום כש ל מה כה ה בש בואה ף תש ס יוסי ני כי

יים קנ ה לש צה רה שום של ים, מי גולי לש ל גי גי לש גנ כםל הוא לש ה, הנ שה רוך הוא עה דוש בה קה הנ ה של ל מנ עון, כה מש י שי בי ר רנ מנ אה
ר חנ אנ ה, וש אשונה רי ם בה עולה יך הה רי צה ה של ל מנ יא כה בי ם, הי עולה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה בה של ה, כש אי םא רש ה. ב רה זי גש הנ

זון. א מה צה ם ומה עולה ם לה דה אה ת הה יא אל בי ך הי כה

ץ רל אל עמך בש רש ילה זנ הש ר יי י גי ע כי דנ ם, (בראשית טו) יהדםענ תי הה רה בש אנ ר לש מנ רוך הוא אה דוש בה קה ן הנ מו כי ה] כש אי םא רש [ב
ל גי לש דול. גי גה כוש  רש ה  א בה צה םא מה ם, ל יי רנ צש ץ מי רל אל ף לש א יוסי בה של דול. כש גה כגש  רש בי או  ייצש ן  י כי רי חמ אנ גו', וש וש ם  הל םא לה ל
ם יי רנ צש ץ מי רל ל אל ה כה אה לש מנ תש הי ם, וש יי רנ צש מי ב לש הה זה ף וש סל ים כל יאי בי יו מש ם הה עולה ל הה כה ם, וש עולה ל הה ב ענ עה יא רה בי הי ים, וש גולי לש גי

ם. יי רנ צש מי עמקםב לש ת ינ יא אל בי דול, הי כוש גה ן רש קנ תש כםל ני הנ ר של חנ אנ ב. לש הה זה ף וש סל כל

ה אשונה רי בה ך  ה. כה כל מנ ך  ר כה חנ אנ וש ה,  פואה ים] רש די קש א [מנ ה בורי אשונה רי הוא - בה רוך  בה דוש  קה י הנ כי רש דנ ך  כה של
י די ם, כש עולה ל] הה ל [כה ב ענ עה יא רה בי הי ים וש גולי לש ל גי גי לש ן גי ל כי ענ לות, וש גה ם לנ יא אותה בי ך הי ר כה חנ אנ דול, וש כוש גה ין רש קי תש הי

ם. יי רנ צש מי ם לש עולה ל הה ב כה הה זה ף וש סל ים כל יאי בי יו מש הש יי של

תוב (תהלים כה ל, כנ אי רה שש יי לו  טש יי ב של הה זה ף וש סל ל כל ר של ם עםשל רנ יק, הוא גה די הוא צנ ף של שום יוסי ה, מי אי םא רש ב
ם כות אותה זנ כםל לש הנ וש ל,  אי רה שש יי א לש ה בה יק זל די צנ ל הנ של יהדו  ל. ומי יו כושי טה בה שש ין בי אי ב וש הה זה ף וש סל כל ם בש יאי יוצי קה) ונ

להעולהם הנבהא.

סוד ה הוא בש זל סוק הנ פה ה, הנ אי םא רש גו'. ב וש תה  בש הנ ר אה של ה אמ שה ם אי ים עי יי ה חנ אי ר, (קהלת ט) רש מנ אה ח וש תנ פה
אוי. רה ה לו כה זוכל יש של אי י הה רי שש אנ א, של בה ם הנ עולה י הה יי לו חנ ים - אי יי ה חנ אי רוהו. רש אמ יון, ובי לש על

ת בנ המ אנ תוב (ירמיה לא) וש כה ה, של בה המ תוב אנ כה ה  בה שום של ל, מי אי רה שש ת יי סל נל כש - זו  תה  בש הנ ר אה של ה אמ שה ם אי עי
ד. סל יך חה תי כש שנ ן מש ל כי תוב (שם) ענ כה ה, של ז אותה ין אוחי יהמי ד הנ צנ ה של עה שה י? בש תנ יך. מה תי בש הנ ם אמ עולה

ה זל ם הנ עולה י הה רי המ ים. של יי ה חנ ים בה שורי ם של עולה יא הה הי ים, וש יי חנ ת בנ רל של קש יא ני הי שום של ך, מי לל בש י הל יי י חנ מי ל יש כה
ש, מל של הנ ה  ל אותה אורות של ם הה אן אותה כה ים לש יעי גי םא מנ ל וש ש,  מל של ת הנ חנ ם תנ הי שום של ים, מי יי חנ ים בו  םא שורי ל
ך שנ ה חה ה זל גו'. מנ אתו וש צי ש בש מל של ך הנ שנ תוב (ישעיה יג) חה כה ש, של דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל נל יום של ם מי עולה הה קו מי לש תנ סש הי וש

גו'. ד וש בה יק אה די צנ ר (שם נז) הנ מנ אל נל מו של יר, כש אי םא מי ל ת אורו וש ק אל לי סי ש? של מל של הנ

םא ל ה של נה בה לש ש בנ מל של הנ ש וש מל של ה בנ נה בה לש יס הנ ני כש הנ ים לש יכי רי ה. וצש נה בה לש ם הנ ש עי מל של הו הנ ים - זל יי חנ ך בנ קש לש י הוא חל כי
א. בה ם הנ עולה ם לה מה ס עי ני כה הי ם לש דה אה ק הה לל ה הוא חי זל ם, וש ידה רי פש הנ לש

ת ענ דנ בון וש שש חל ה וש עמשל ין מנ י אי ה כי עמשי ך  כםחמ עמשות בש לנ ך  א יהדש צה מש ר תי של ל אמ יו? (קהלת ט) כה רה חמ תוב אנ ה כה מנ
י כי עמשות, וש לנ ך  א יהדש צה מש ר תי של ל אמ ן בו. כה בוני תש הי לש ה ייש  זל סוק הנ פה ה. הנ מה שה ך  ה הםלי תה ר אנ של אול אמ שש ה בי מה כש חה וש
ל של תו  מה שש ני ך? זו  כםחמ ה בש ה זל ך. מנ כםחמ עמשות בש תוב לנ א כה לה יהכול? אל ה של ל מנ ה כה עמשל ינ ם  דה אה ה של צועה רש ה הה רה תש הג

א. בה ם הנ עולה לה ה וש זל ם הנ עולה ה לה כות בה זש ם, לי דה אה ל הה כםחנ של יא הנ הי ם, של דה אה הה

ן יך בל רי צה א. וש בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ה בה ק בה זי חנ תש הי כםחנ לש יא הנ הי נו, של רש מנ אה ה של שה אי ך - זו הה כםחמ ר בש חי ר אנ בה דה
הוא. ם הנ עולה ה לה ר בה בי גנ תש יי י של די ה, כש כםחנ זל ם בש עולה ה הה זל ה בש כות בה זש ם לי דה אה

אן כה ו מי שה כש ר, ענ לומנ ר וש בה עמשות דה ין בו כםחנ לנ ה, אי זל ם הנ עולה ן הה ם מי דה אה א הה יהצה ר של חנ אנ שום של ם? מי ענ טנ ה הנ מה
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ה םא זוכל ם ל גו'. אי ר וש של אול אמ שש ה בי מה כש חה ת וש ענ דנ בון וש שש חל ה וש עמשל ין מנ אי אי של דנ ונ ים. של ים טובי עמשי ה מנ עלשל ה אל אה לש הה וה
ם עולה ן הה ת מי כל לל ה לה ידה ין צי קי תש םא מנ ל י של , מי רוהה אמ הוא. ובי ם הנ עולה ך לה ר כה חנ ה בו אנ כל זש םא יי ה, ל זל ם הנ עולה ם בה דה אה
כםל הנ וש אן,  ם כה הל ל מי םאכנ י ה של זל ם הנ עולה ם בה דה ה אה עושל ים של ים טובי עמשי מנ ייש  וש הוא.  ם הנ עולה ל בה םאכנ םא י ה, ל זל הנ

ם. הל זון מי הי א ולש בה ם הנ עולה ר לה אה שש ני

מו ת ה', כש אנ רש יי ה  שה אי ז בש חי אה הי ה לש צה רה שום של א, מי בה ם הנ עולה ה בה כה זה וש ה  זל ם הנ עולה ה בה כה ף זה ה, יוסי אי םא רש ב
ל. אי רה שש ת יי ה אל כה זי ה וש זל ם הנ עולה לט בה שש ה לי כה ך זה שום כה ים. ומי אלהי י לי אתי טה חה ר (בראשית לט) וש מנ אל נל של

א, הוא יוצי וש ענ  שופי ר של הה נה י אותו  רי המ אוי. של רה ך  כה ף, וש סל כל ל הנ ת כה ף אל ט יוסי קי לנ יש ונ תוב? (שם מז)  ה כה מנ
כםל הוא הנ ם, וש יי מה שה יענ הנ קי רש ים בי להי ם אל ן אםתה תי יי תוב (שם א) ונ כה ה סוד הנ זל ד בו. וש ר עומי עםשל ל הה כה כםל, וש ט הנ לוקי

כות. לש מנ ל הנ לט ענ שש יך לי רי ף צה אי יוסי דנ אוי, ונ רה כה

ת ה אל שנ הוא עה רוך  בה דוש  קה ה? הנ נל שש מי ת הנ בל כל רש י מי ה. מי נל שש מי ת הנ בל כל רש מי בש ב אםתו  כי ינרש ונ תוב  ה, כה אי םא רש וב
ייש ה, וש יונה לש ה על בה כה רש רוך-הוא ייש מל דוש-בה קה לנ זון, וש הי יך לש רי צה ם, וש עולה זון הה נו ני מל ה מי ני הי שום של יט, מי לי יק שנ די צנ הנ
ב יות רוכי הש אוי לי לו רה יק, וש די א צנ רה קש ף ני יוסי ה, וש נל שש מי ת הנ בל כל רש יא מי ה הי תונה חש תנ ה הנ בה כה רש מל ה. הנ תונה חש ה תנ בה כה רש לו מל

ה. לה עש מנ לש מו של ילה כש הש יי יון של לש סוד על כםל הוא בש הנ רוך-הוא, וש דוש-בה קה ר לו, לנ של ה אמ נל שש מי ת הנ בל כל רש ל מי ענ

ים עי כםל כורש הנ ה, וש נה בה לש ם הנ ש עי מל של ים הנ רי שה קש ני ר של של קל ך? הנ רי בש ה אנ ה זל ך, מנ רי בש יו אנ נה פה או לש רש קש יי ה. ונ אי םא רש ב
יון. לש סוד על כםל הוא בש ה הנ שום זל יו, מי לה ים אי ם מודי כגלה ם, וש עולה ל הה ל כה תון אותו ענ נה ה. וש זל קום הנ מה ד הנ גל נל כש

ה ל מנ כה ה. וש מו זל ה כש כםל זל הנ , וש יענ קי רה כות הה לש ין מנ עי ץ כש רל אה כות הה לש ת מנ ה אל שה רוך הוא עה דוש בה קה ה, הנ אי םא רש ב
ה. אשונה רי רוך הוא בה דוש בה קה י הנ ני פש ד לי ץ, עומי רל אה ה בה עמשל ננ של

דוש קה הנ שום של בות, מי אה ם הה ה עי רה בש חנ תש הי ד של ה ענ מה לי כות שש לש ה מנ לה בש םא קי ה ל דושה קש כות הנ לש מנ ה, הנ אי םא רש ב
בות. אה סוד הה יר מי אי תה ה של יונה לש על כות הה לש מנ ה הנ ה אותה שה רוך הוא עה בה

ה ינה כי ין שש י אי רי המ ה, של ינה כי שש ת הנ מו אל עי ך  ר כה חנ אנ ך  שנ ה, הוא מה אשונה רי ם בה יי רנ צש מי ד לש יק יהרנ די צנ ף הנ יוסי של וכש
אוי, רה ם כה עולה ר הה ל עםשל ת כה ל אל טנ נה ה, וש אשונה רי ם בה יי רנ צש מי ף לש ך יוסי שנ מש ני ך  שום כה יק, ומי די צנ ר הנ חנ א אנ לה ת אל כל הולל

ה. מה ים עי טי בה שש ל הנ כה ם וש יי רנ צש מי ה לש ינה כי ה שש דה ך יהרש ר כה חנ אנ וש

כות לש מנ לנ וש ה  לה עש מנ לש כות של לש מנ לנ ה  כה זה וש קומו,  מש ר בי טי ענ תש הי לש ה  כה זה ית,  רי בש ת הנ ר אל מנ שה ף, של יוסי ך  שום כה ומי
ה קולה ית שש רי בש י הנ רי המ ה, של ה כגלה דושה קש ה הנ תורה ל הנ יים כה לו קי אי ש כש קםדל ית הנ רי ר בש שומי י של ל מי ן, כה ל כי ענ ה. וש טה מנ לש של

ה. תורה ל הנ כה כש

ר בנ א דש שה ר, (זכריה יב) מנ מנ אה ח וש תנ יהיא פה י חי בי גו'. רנ יו וש נה בה עמקםב לש ר ינ םאמל י ם ונ יי רה צש מי ר בש בל י ילש של עמקםב כי א ינ ינרש ונ
ר בנ א דש שה ן. מנ בוני תש הי ה ייש לש זל סוק הנ פה בו. בנ רש קי ם בש דה ר רוחנ אה יםצי ץ וש רל ד אה יםסי ם וש יי מנ ה שה ם ה' נםטל אג ל נש אי רה שש ל יי ה' ענ
ים מי ענ ר הה אה ל שש ין של די ל הנ הוא ענ קום של ל מה כה א בש לה א? אל שה ה מנ מה א, לה שה ר מנ מנ אה ה של לל אי קומות הה מש ל הנ כה ה'. בש

ע. רנ ה לש א - זל שה ר מנ אומי ל וש אי רה שש ל יי הוא ענ קום של ל מה כה טוב. בש ה לש א - זל שה ר מנ מנ אה וש

ה סה עממה יהכול זו מנ בש ה, כי סה עממה א הוא מנ שה מנ שום של טוב, מי ים לש מי ענ ר הה אה ל שש ין של די ל הנ הוא ענ קום של ל מה כה בש
נו מל ת מי רל ם, עובל יהל לי ין עמ די ר הנ זה גש ני של לות, וכש זה ים ומנ בי י כוכה די ים עובש מי ענ ל הה לום של שה הוא הנ רוך  בה דוש  קה ל הנ ענ
יא ה הי סה עממה יהכול מנ בש א, כי שה ר מנ אומי ל וש אי רה שש ל יי ין ענ ר די זה גש ני קום של ל מה כה ם. בש יהל לי ל עמ הוא סובי זו של ה הנ סה עממה מנ הנ

א. שה ה מנ ה, זל זל ד הנ צנ הנ ה ומי זל ד הנ צנ הנ א מי שה ך מנ שום כה רוך הוא, ומי דוש בה קה ל הנ ענ

הוא ים של עי ינו יודש יי םא הה י ל כי בו? וש רש קי ם בש דה ר רוחנ אה יםצי וש יך  רי ה צה מה ץ, לה רל ד אה יםסי ם וש יי מנ ה שה ר נםטל מנ אה ן של יוה כי
ה. גה רש דנ ה הנ אותה דות בש ם עומש עולה ל הה מות של שה נש הנ רוחות וש ל הה כה ה, של דועה ה יש גה רש אות דנ רש הנ א לש לה ם? אל דה ר רוחנ אה יםצי

בו? רש קי ה בש ה זל ל מנ בה ה. אמ פל ר - יה םא יותי ל ם וש דה ר רוחנ אה יםצי ר וש מנ ם אה ה. אי של ה קה זל סוק הנ פה ר, הנ מנ עון אה מש י שי בי רנ
מות שה נש ל הנ כה חות  ופורש אות  יוצש ם  שה מי א,  יוצי וש ענ  שופי הוא של ר הנ הה נה הנ מי י  רי המ ים, של די דה צש י  ני שש ה סוד בי זל א  לה אל
ר, כה זה ן הנ ת מי רל בל ענ תש מי ה של שה מו אי ה כש זל בו. וש רש קי ם בש דה ר רוחנ אה יא יםצי ה הי גה רש דנ ה הנ אותה ד, וש חה קום אל מה סות לש נש כנ תש ומי
בו, רש קי ם בש דה אה ר רוחנ  יםצי וש ך  . כה יהה על מי ם בש לה שש יור מג צי ייר בש טנ צש כםל מי הנ ד של , ענ יהה על מי בש ה  ת לה ילרל צנ ד מש לה וה הנ אותו  וש

ן לו. נותי ם וש עולה ם בה דה אה א הה רה בש ני ד של ד, ענ ה עומי בו זל רש קי בש

דוש קה הנ ם וש דה אה א הה רה בש ני ר  של אמ כנ שום של ש. מי מה ם מנ דה ל אה של בו  רש קי - בש בו  רש קי ם בש דה אה ר רוחנ  יםצי ר וש חי ר אנ בה דה
ט שי פנ תש הי את גוף לש םא מוצי תוכו ל בש רוחנ של ה הה ם, אותה עולה ל הה יר של וי אמ א לה יוצי וש תו  מה שש ת ני ן לו אל רוך הוא נותי בה

תוכו. ד בש חה ד אל צנ ת בש דל עומל תוכו, וש בש

רוחנ הה ך  ל, כה די גנ תש גוף מי הנ של מו  ן כש כי . וש כםחנ ת בו  נל נותל ת וש טל של פנ תש מי רוחנ  הה ה  ט גופו, אותה שי פנ תש ם מי דה אה של וכש
ש. מה בו מנ רש קי ם בש דה ר רוחנ אה ך יםצי שום כה ה, ומי מה ם עי דה אה ק הה זי חנ תש יי ת בו כםחנ של נל נותל

ה, מה ענ עי יי תנ סש הי ר לש ה יותי לה עש מנ לש ה כםחנ של יכה רי יא צש הי רוחנ הנ הה שום של ה? מי ה זל ם מנ דה ר רוחנ אה ר, יםצי םאמנ ם ת אי וש
ם. דה אה יוענ לה ן לו סי נותי בו, וש רש קי ם בש דה ר רוחנ אה רוך הוא הוא יםצי דוש בה קה ן הנ ל כי ענ וש

ם גנ ך  ן, כה קה תש גוף ני אותו הנ מו של ם וכש דה אה הוא אותו הה מו של - כש יוענ  ה סי יכה רי צש רוחנ  ה הה אותה של ה, כש אי םא רש ב
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בו. רש קי ם בש דה ר רוחנ אה ה הוא יםצי זל ן, וש קי תנ תש הי ים לו רוחנ לש יפי רוחנ ומוסי ה הה ת אותה ים לו אל ני קש תנ מש

נו מל ה מי קה לש תנ סש הי ה בו, וש תה יש הה של רוחנ  ת הה פל ה תוסל ד אותה בי עמקםב אי יו, ינ בי אה ף מי ד יוסי בנ אה ן של יוה ה, כי אי םא רש וב
ה א אותה לה ת? אל יהה מי ו הה שה כש ד ענ י ענ כי ם. וש יהל בי עמקםב אמ י רוחנ ינ חי תש תוב? (בראשית מה) ונ ה כה ך מנ ר כה חנ ה. אנ ינה כי שש הנ
ה לו מה רש ם גה אי ם לו, [וש רנ יהה בו גה הה ב של צל על הה שום של תוכו, מי ה בש תה יש םא הה ל ה וש ינה כי שש נו הנ מל ה מי קה לש תנ סש רוחנ הי ת הה פל תוסל
םא ו ל שה כש ד ענ ענ עמקםב, של א ינ ינרש תוב ונ אן כה כה ם. וש יהל בי עמקםב אמ י רוחנ ינ חי תש ך ונ שום כה ה, ומי יומה קי ה רוחנ בש תה יש םא הה ל ה] של זל לה
ים יאי בי ומש ם  יי רנ צש מי לש ים  כי הולש של ץ  רל אה י הה יהרי דנ ל  כה ת  אל ה  אה רה עמקםב, של ינ א  ינרש ונ א  לה אל  ? ענ יודי יהה  הה ן  יי ננ מי ר.  שי בנ תש הי

עמקםב. א ינ ינרש תוב ונ כה הו של ה. זל בואה תש

הו ם. זל תוכה בש קומו  ת מש אל ש  יהרנ וש בות,  אה ם הה ר עי בי חנ תש הי ה לש כה זה ך  לל מל ד הנ וי ה, דה אי םא רש ר, ב מנ ק אה חה צש יי י  בי רנ
ה. נה םאש פי ר ה לש תה יש ים הה בוני סו הנ אמ ן מה בל תוב אל כה של

ן. יי ל ינ יק נוד של זי חמ מנ ד של חה י אל הודי ם יש הל מה יהה עי הה לוד, וש יהא לש קי פוטש קנ ים מי כי יו הולש יהה הה קי זש י חי בי רנ א וש יסה י יי בי רנ
ל ים של לי עג מש ים הנ רי בה דש ם הנ אותה ד מי חה ר אל בה מםר דה אל ול יך  ח פי תנ יהה, פש קי זש י חי בי רנ א לש יסה י יי בי ר רנ מנ ים, אה כי ם הולש עודה בש

דוש. קה אור הנ מה י הנ ני פש ל יום לי ר כה ה אומי תה אנ ה של תורה הנ

ה. תורה י הנ כי רש לו דנ ם - אי י נםענ כי רש יהה דנ כל רה לום. דש יהה שה יבםתל תי ל נש כה ם וש י נםענ כי רש יהה דנ כל רה ר, (משלי ג) דש מנ אה ח וש תנ פה
נו מל מי זוז  תה םא  ל של ה  ינה כי שש הנ ימות  עי נש ת  אל יו  לה עה ה  רל שש מנ הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ה,  תורה הנ י  כי רש דנ בש ך  הולי של י  מי של
ה. טה מנ לש לום לו  ה, שה לה עש מנ לש לום לו  לום. שה ם שה ה כגלה תורה יבות הנ תי ל נש כה לום - של שה יהה  יבםתל תי ל נש כה ים. וש מי עולה לש

א. בה ם הנ עולה לום לו בה ה, שה זל ם הנ עולה לום לו בה שה

י תי עש מנ ם, שה הל ר לה מנ ך? אה ן לש יי ננ לו, מי רו  מש ה. אה זל סוק הנ פה א בנ צה מש יס ני כי בש ענ  בי טש מנ מו  הוא, כש י הנ הודי יש ר הנ מנ אה
ים. די דה י צש ני שש ים ובי ני וה י גש ני שש ה הוא בי זל סוק הנ פה ר, הנ מנ אה ח וש תנ ה. פה זל סוק הנ פה ר [טוב] בנ בה אן דה י כה תי דש מנ לה א, וש בה אנ מי
יבות? תי נש י הנ ים ומי כי רה דש י הנ לום. מי ים בו שה אי קורש ם, וש ים בו נםענ אי יבות. קורש תי ים בו נש אי קורש ים וש כי רה ים בו דש אי קורש

לום? שה י הנ ם ומי נםענ י הנ מי

ה תורה א בנ רה קש ני קום של ל מה כה י בש רי המ ך. של רל יהם דה ן בנ נותי תוב (ישעיה מג) הנ כה נו של יש ם, הנ י נםענ כי רש יהה דנ כל רה א דש לה אל
ן ים מי תוחי פש ים של כי רה דש לו הנ ם. אי י נםענ כי רש יהה דנ כל רה ך דש ם, כה דה ל אה כה ה לש תוחה פש זו של ך הנ רל דל כםל. כנ ה לנ תוחה ך פש רל ך, זו דל רל דל

ם. עולה י הה די דש ל צי כה ר ולש בל ל עי כה ים לש חי תה פש ים ני כי רה דש ם הנ אותה תוכו, ומי ים לש סי נה כש ני דול, וש גה יהם הנ רו בנ כה בות, של אה הה

ים די רה פש ני אורות וש מש ל הנ ים כה ירי אי א מש בה ם הנ עולה ן הה א, ומי בה ם הנ עולה ן הה את מי יוצי ימות של עי יא נש ה הי זל ם הנ נםענ הנ וש
ר - חי ר אנ בה ם. דה א נםענ רה קש בות ני אה ים] הה שי יורש ים [של קי יונש א של בה ם הנ עולה ל הה אור של אותו הה טוב וש אותו הנ ר, וש בל ל עי כה לש
ל רות של חי ל הנ כה אורות וש ל הה כה טוב וש ל הנ כה ה וש חה מש שי ל הנ א, כה בה ם הנ עולה ר הה עורי תש מי של ם, וכש א נםענ רה קש א ני בה ם הנ עולה הה

ם. א נםענ רה קש ך ני שום כה ים, ומי רי עורש תש ם מי עולה הה

ה. נוחה רות ומש ם חי הל לה ייש  ים, וש חי ם נה ת, כגלה בה שנ ת הנ סל נל כש ני ה של עה שה נםם, בש יהי גי ל הנ ים של עי שה רש ינו, הה ני ה שה ל זל ענ וש
דונו ני ים של עי שה רש ל הה של ש  נל עם הה אותו  ל מי צי נה ני של ינו  לי ה עה יונה לש ה על חה מש ר שי עורי לש נו  לה ייש  ת,  בה שנ את הנ יוצי ה של עה שה בש
הו ינו. זל לי ינו עה להי י אל נה דם ם אמ י נםענ יהי ר, (תהלים צ) וי לומנ ר וש עורי תש הי נו לש ייש לה ה. וש אה לש הה יא וה הי ה הנ עה שה ן הנ רו] מי זש חה [של

ם. י נםענ כי רש יהה דנ כל רה ן דש ל כי ענ כםל, וש רות] הנ ת [חי חנ מש יון, שי לש על ם הה נםענ הנ

חנ ם לוקי ת כגלה אל וש ה,  לה עש מנ לש מי ים  אי יוצש של ים  ילי בי שש ם הנ הי לו  ? אי יהה יבםתל תי נש ה  זל י  לום, מי שה יהה  יבםתל תי נש ל  כה וש
ן לו ז נותי אה תו, וש בורה גש הוא בי של דול כש גה יהם הנ ם לנ יס אותה ני כש ת, ומנ יי בנ לום הנ לום, שש א שה רה קש ני י של ידי חי יש ית הנ רי בש הנ
ל יט ענ לי שנ ם וש יי רנ צש מי ך בש לל יהה מל הה לום, וש ית שה רי יהה בש ף הה ה, יוסי אי םא רש לום. ב יהה שה יבםתל תי ל נש כה תוב וש כה הו של לום. זל שה

. ענ יהה יודי םא הה ה, ל ינה כי שש נו הנ מל ה מי קה לש תנ סש הי שום של עמקםב, מי ינ ץ, וש רל אה הה

יו נה דו בה יירש ר, של בל ל של ר ענ בל הוא של ה של אי ם, ורש יי רנ צש מי ה בש בואה נות תש קש י לי די ר, כש בל יהה של עמקםב הה ינ ה, לש ל זל ם כה עי וש
ין אי ים של שי נה מו אמ ים, כש בי עי מו רש א כש לה ם אל כל מש צש או ענ רש םא תנ ל י של די או, כש רה תש ה תי מה יו לה נה בה עמקםב לש ר ינ םאמל י ם, ונ יי רנ צש מי לש

ע. בנ ם שם הל לה

אות רש הנ ם לש דה אה יך הה רי םא צה ם, ל עולה ר בה ענ הוא צנ ן של מנ ל זש כה י בש רי המ אן, של אי סוד ייש כה דנ יהה, ונ קי זש י חי בי ר רנ מנ אה
ר. אי בה תש ה ני ני הי או, וש רה תש ה תי מה ר לה מנ ן אה ל כי ענ יו, וש אה טה חמ ס בנ פי תה םא יי ל י של די שוק, כש מו בנ צש ת ענ אל

ב עה רוך הוא רה דוש בה קה ח הנ לנ ן שה ל כי י ענ רי המ ש, של מה ה מנ בואה ם - תש יי רה צש מי ר בש בל י ילש של עמקםב כי א ינ ינרש ר ונ חי ר אנ בה דה
ה. בואה ם תש שה ים מי יאי בי יו מש הה ץ של רל אה י הה ני ת בש ה אל אה ה רה ל זל ענ ם, וש שה יו לש נה ת בה אל עמקםב וש ת ינ יד אל הורי י לש די ם, כש עולה לה

ל קו של לש חל א מי ו יהצה שה עי לק, וש חמ ו לנ שה עי עמקםב וש או ינ ק, בה חה צש ת יי מי ה של עה שה ם. בש יי רה צש מי ר בש בל י ילש של עמקםב כי א ינ ינרש ונ
יו נה ם הוא ובה יי רנ צש מי יהה לו בש הה ר של בל של ה אותו הנ אה ה רה ל זל ענ כםל. וש טםל הנ לות יי גה ת הנ בםל אל סש יי עמקםב של ינ כםל, וש הנ ץ ומי רל אה הה
ם יכל לי א עמ צי מה םא יי ל ה, של לה עש מנ לש ין של די י הנ ני פש לי או, מי רה תש ה תי מה יו לה נה בה עמקםב לש ר ינ םאמל י ה ונ ל זל ענ לות, וש גה ת הנ בםל אל סש לי
ל אי רה שש יו יי ה הה זל בון הנ שש חל ד"ו, כנ שוהה רש רש י פי רי ה. המ מה דו שה ם רש יי רה צש מי ר בש בל י ילש של י כי תי עש מנ ה שה ני ר הי םאמל י ג. ונ רי טש קנ מש

בשמיצשרניים.

י בנ יש ל אם י ענ םאשי ה יהרום ר תה ענ ר, (תהלים כז) וש מנ אה ח וש תנ א פה יסה י יי בי גו'. רנ ץ וש רל אה ל הה יט ענ לי שנ ף הוא הנ יוסי וש
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ה'. ה לנ רה מש זנ אמ ה ונ ירה שי ה אה רועה י תש חי בש לו זי הר אה ה בש חה בש זש אל י וש יבותנ בי סש

ה אותו עושל ם וש עולה י הה ני ל בש ל כה ף אותו ענ ם, הוא זוקי דה אה הה ה מי צל רנ תש רוך הוא מי בה דוש  קה הנ של ה, כש אי םא רש ב
יו. תה חש ים תנ עי נה כש יו ני אה ל שונש כה כםל, וש ל הנ םאש של ר הה

א ם. בה עולה י הה ני ל בש ל כה ים אותו ענ רי רוך הוא הי דוש בה קה ם - הנ הל חו אותו מי יו, דה חה או אל נש ך שה לל מל ד הנ וי ת דה אל
יו. נה פה ים לש די סוגש ים וש עי יו כורש ם הה כגלה כותו, וש לש ל מנ ל כה ענ ים אותו  רי רוך הוא הי בה דוש  קה יו, הנ נה פה לש ח מי רנ יו - בה מי חה
ם יי פנ וו לו אנ חמ תנ שש יי ף ונ י יוסי חי יהבםאו אמ תוב ונ כה הו של יו, זל נה פה וו לש חמ תנ שש הי עו וש רש ם כה ך כגלה ר כה חנ יו, אנ חה חו אל ף דה ת יוסי אל וש

ה.  צה רש אה

יא הי ת של ר, עי אי בה תש ה ני ני ר, הי מנ ה אה הודה י יש בי ה. רנ תה אנ מו וש ה? כש תה ענ ה וש ה זל י - מנ םאשי ה יהרום ר תה ענ ר וש חי ר אנ בה דה
ינו. ית די ה הוא ובי ה - זל תה ענ ה. וש תה את ענ רי קש ני "א, וש ת? זו הי עי ה הה יא אותה י הי ה. ומי יונה לש על ה הה גה רש דנ הנ

ה חה בש זש אל ץ. וש רל אה י הה כי לש ר מנ אה לו שש י - אי יבותנ בי י סש בנ יש ל אם כות. ענ לש בוד ומנ כה בש ה  ים אותה רי הה י - לש םאשי יהרום ר
ה - רה מש זנ אמ ה ונ ירה שי ם. אה עולה ל הה ע כה מנ שש יי ה - של רועה י תש חי בש ד. זי ל מועי ה אםהל - זל לו  הר אה ם. בש יי לנ רושה יש - זו  לו  הר אה בש

ת. חנ בנ שש תי הנ ה וש ירה שי ה הנ אה ה, בה רועה תש ל הנ ד של צנ הנ ם, מי שה י מי רי המ ה. של רועה תש יא הנ הי ד של אותו צנ מי

לו. ים של רי שה ל הנ כה וש ו  שה עי ה  י - זל יבותנ בי י סש בנ יש ל אם ענ ל.  אי רה שש יי ת  סל נל כש זו   - י  םאשי יהרום ר ה  תה ענ וש ר  חי ר אנ בה דה
ת יר אל עמבי הנ י לש די ה, כש רה בה שש ים רוחנ ני להי י אל חי בש תוב (שם נא) זי כה ה - של רועה י תש חי בש ל. זי אי רה שש לו יי לו - אי הר אה ה בש חה בש זש אל וש

ם. עולה ק לש סי פש םא הל ל רוך-הוא לש דוש-בה קה חנ לנ בי שנ הודות ולש ה - לש רה מש זנ אמ ה ונ ירה שי ם. אה עולה ן הה ין מי די הנ

ע רה ר הה ייצל ה הנ י, זל יבותנ בי י סש בנ יש ל אם תוב ענ כה ע, של ר רה ל ייצל ר טוב ענ כםל, ייצל י - בנ םאשי ה יהרום ר תה ענ ר וש חי ר אנ בה דה
ש, אי ד הה צנ ה מי נה תש ני ה של תורה ה - זו הנ רועה י תש חי בש לו זי הר אה ה בש חה בש זש אל כםל. וש א אותו בנ הוא שוני ם, וש דה אה יב הה בי הוא סש של
ל ים כה רי בה שש ני וש ם]  דה אה ל הה [של םאשו  יהרום ר ה  תורה יל הנ בי שש י בי רי המ מו. של ת לה דה ש  אי ינו  ימי תוב (דברים לג) מי כה כנ

י. תה חש י תנ מנ יענ קה רי כש תוב (תהלים יח) תנ כה יו, כנ נה פה יו לש אה שונש

ז אה בות, וש אה ם הה ק עי בי דה הי ך ייש לו לש לל מל ד הנ וי י דה רי המ בות, של אה ם הה ל עי לי כה הי י - לש םאשי ה יהרום ר תה ענ ר וש חי ר אנ בה דה
י לי עמ ם בנ םאל, כגלה מ שש ד הנ צנ בש ם של לו הי י - אי יבותנ בי י סש בנ יש ל אם ם. ענ מה ד עי חה ר אל של קל הוא בש ה, וש לה עש מנ ה לש לל עמ ינ ם וש רומי תש יי

ד. חה כםל הוא אל הנ ה, וש נה בה לש ר לנ בי חנ תש ש מי מל של ז הנ אה ל, וש בי חנ ים לש ני וש כנ תש מי ים של יני די הנ

ה. הוא ן אותה זה ה וש יר לה אי ה ומי נה בה לש ט בנ שולי ש של מל של ה הנ ץ. זל רל אה ל הה יט ענ לי שנ ף הוא הנ יוסי תוב וש ה, כה אי םא רש ב
כםל, מות לנ שה נש חות הנ ם פורש שה ים ומי זוני ם ני נו כגלה מל א, מי יוצי ענ וש שופי ר של הה י אותו נה רי המ ץ, של רל אה ם הה ל ענ כה יר לש בי שש מנ הנ

רוהו. אמ ל, ובי זה מנ לוי בש םא תה ל ם של עולה ר בה בה ך דה ין לש י אי רי המ קום, של מה ל אותו הנ ים אל וי חמ תנ שש ם מי ך כגלה שום כה ומי

ון ע עמ י רה ימי ע בי ירה ה אי מה ר, (תהלים מט) לה מנ אה ח וש תנ ר פה זה עה לש י אל בי הו. רנ רג כי םא הי ם ל הי יו וש חה ת אל ף אל ר יוסי ינכי ונ
ד פוחי י של ל מי בה רוהו. אמ אמ ים, ובי די ם פוחמ ה הי מה ים מי עי םא יודש ל ים וש די פוחמ ם של ה הי לשה ה, שש אי םא רש י. ב ני סובי י יש בנ עמקי
הוא ם, וש הל בה יחנ  גי שש םא מנ ל ים, וש אי טה ם חמ הי של ענ  םא יודי ל ים של אי טה חמ ם הנ שום אותה ד - מי ה הוא פוחי מנ מי ענ  םא יודי ל וש

ע. י רה ימי ד מי פוחי

הוא ע, של רה ר הה ה [הוא] ייצל ם? זל י הי ע, ומי רה אותו  ים בש ני מש דנ זש ם מי הי ים של יהמי ם הנ הי לו  ע? אי י רה מי ם יש י הי מי
ם. יהל כי רש ת דנ ים אל אי מש טנ מש ם של ל אותה כה ין לש טי סש הנ ם לש עולה שות בה רש ת לו  נל תל ני ים של דועי ים יש יהמי לו  ייש  ע, וש א רה רה קש ני
ים אי טה ם חמ ל אותה ענ ים  ני מג מש לו  אי וש ע,  רה י  מי יש ים  אי רה קש ני של ם  ה הי לל אי וש ים אותו,  אי מש טנ מש  - א  מי טה הי לש א  בה י של מי של

ם. יהל בי קש עי ם בש דה י אה ני ם בש ים אותה שי דה של

ים אי מש טנ ם ומש לה צש ים אל ני מש דנ זש ים מי יקי זי ל מנ בוצות של ה קש מה ם, כנ יהל כי רש ת דנ ים אל אי מש טנ מש ם של ל אותה ה, כה אי םא רש ב
ם ה הי מה ר - כנ הי טה הי ם לש דה א אה ש. בה מה מנ ים אותו  יגי הי נש מנ ך  רל דל הנ ה  אותה ת - בש כל לל ה לה ם רוצל דה אה של ך  רל דל ם. בש אותה

ים לו. עי יש סנ מש של

ם, יי נו מנ מל טםל מי י לי לי הוא כש ם, של יי ל מנ ה של לה טש תוך ננ יו מי חםץ יהדה רש יך לי רי ר, צה בםקל ם בנ ם קה דה אה של כש ינו, של ני י שה רי המ
ר. בה דה ת הנ נו אל רש אנ זו בי ה הנ לה טש ננ יל הנ בי שש ה, בי אי םא רש רוהו. וב אמ בי מו של ה, כש אשונה רי ץ יהדו בה חנ רה י של תוך מי מי

םאל, מ שש ן הנ ין מי יהמי ץ הנ חנ רש יי םאל, וש מ ל שש ין ענ יט יהמי לי שש הנ י לש די םאל, כש מ שש ין בי טםל ינד יהמי ם לי דה אה יך  רי צה עוד, של וש
םא ל י של די םאל, כש מ שש ל הנ ין ענ יהמי יט הנ לי שש הנ םאל, לש מ שש ין בי טםל יהמי ל יהדו, יי נוטי י של ן מי ל כי ענ ה. וש ילה טי יא נש ה הי שום זל ומי

נו. רש אנ ה בי ני הי ל, וש לה לט כש שש ע לי רה ר הה ייצל קום לנ ן מה תי יי

י די ים עובש מי ענ ל הה ט ענ ין שולי יהמי הנ ה של עה שה ע, ובש רנ הה לש יב יהדו מי שי םא מי ט, ל ע שולי רה ין הה די ה של עה שה ה, בש אי םא רש ב
ם. ה אותה לל כנ םא מש ל ם וש יהל לי רוך הוא עמ דוש בה קה ס הנ ם, חה בםר אותה שש לות לי זה ים ומנ בי כוכה

יד. מי ד תה ם, ופוחי יהל לי ע עמ םא יהדנ יו, ל לה גש רנ ם בש הל ש בה דה ים של אי טה חמ ם הנ אותה א, בש הוא חוטי י של ל מי ך, כה שום כה ומי
ד חנ םא פה ן ל ל כי ענ ם, וש הל ש בה פי שש פנ יהה מש ב, הה רה קש א לנ יהה יוצי הה של לו, וכש לה ים הנ אי טה חמ הנ ר מי מה שש יד ני מי יהה תה ך הה לל מל ד הנ וי דה

ב. רה קש ם בנ הל מה ם עי חי לה הי לש

י בנ דוף אויש רש ר (תהלים יח) אל מנ ד אה וי ה. דה זל ש  קי םא בי ה ל זל ש  קי בי ה של יו, מנ ים הה כי לה ה מש עה בה רש ה, אנ אי םא רש וב
קום ן מה תנ נה םא  ל וש לו,  לה ים הנ אי טה חמ ן הנ ר מי מה שש ני יהה  הה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ מה ם.  לותה ד כנ ענ שוב  םא אה ל וש ם  יגי שי אנ וש
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ם. יהל ידי פםל בי יי יו וש אה טה ת חמ בםענ אל תש יו לי רה חמ פו אנ דש רש םא יי ם ל הי יד, וש מי ם תה יהל רי חמ דםף אנ רש ה לי צה ן רה ל כי ענ לט, וש שש יו לי אה שונש לש

דםף רש ה לי צה ך, הוא רה לל מל ד הנ וי דה מו  םא כש ל יו, וש אה טה חמ בנ ש  פי שש פנ יהה מש הה ב של ל גנ ף ענ ר. אנ ד יותי חי פנ יהה מש א הה סה אה
יד) תוב (דברי הימים-ב  כה יהה, של הה ך  כה וש הוא,  רוך  בה דוש  קה ם הנ רםג אותה ינהמ וש ם,  הל ם בה חי לה הי םא לש ל וש ם,  יהל רי חמ אנ
ים. כגשי הנ נגסו  יה ה ונ הודה י יש ני פש לי א וש סה י אה ני פש ים לי כושי ת הנ גםף ה' אל יי תוב ונ כה גו', וש וש מו  ר עי של ם אמ עה הה א וש סה ם אה פי דש רש יי ונ
דוש קה הנ ף וש א, הוא רודי סה ל אה בה ם. אמ תה רה חר מה ב לש רל על ד הה ענ ף וש של נל הנ ד מי וי ם דה ינכי ד? (שמואל א ל) ונ וי דה תוב בש ה כה ן] מנ כי [וש

ה. כל רוך הוא מנ בה

ה תה אנ ר, וש מי זנ י אמ ני א אמ לה רםג, אל המ םא לנ ל דםף וש רש י יהכול לי יני ר, אי אומי ש וש קי בנ יהה מש ך הה ה כה הודה ך יש לל ט מל פה הושה ם יש גנ
תוב (דברי כה רוך הוא, של דוש בה קה ה לו הנ שה ך עה כה א, וש סה מו אה ש כש פי שש פנ ך מש ל כה יהה כה םא הה ל שום של ם, מי רםג אותה המ תנ
ה יהודה ים לי אי בה יר הנ עי ר שי הנ ב וש מון מואה י ענ ני ל בש ים ענ בי רש אה ן ה' מש תנ ה נה לה הי ה ותש נה רי בש לו  חי ת הי עי הימים-ב כ) ובש

פו. גי נה יי ונ

ד חנ פה שום של ב, מי רה קש ם בנ חי לה הי םא לש ל דםף וש רש םא לי ל ר וש מי זנ םא לש י יהכול ל יני ר, אי מנ ם אה ך גנ ף כה ה אנ הודה ך יש לל יהה מל קי זש חי
שור ה אנ ני חמ מנ ינך בש ך ה' ונ אנ לש א מנ ייצי הוא ונ ה הנ לה יש לנ י בנ הי יש תוב? (מלכים-ב יט) ונ ה כה נו. מנ רש מנ אה לו של לה ים הנ אי טה חמ הנ מי
ב שוכי יתו, וש בי ב בש יהה יושי יהה הה קי זש חי ים. וש תי ים מי רי גה ם פש ה כגלה ני הי ר וש בםקל ימו בנ כי ינשש ף ונ לל ה אה שה מי חמ ים ונ מוני ה ושש אה מי

ם. ג אותה רנ רוך הוא הה דוש בה קה הנ תו, וש טה מי בש

שום ה. מי מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ ם ענ עולה י הה ני ר בש אה לו - שש לה ים הנ אי טה חמ ן הנ ים מי די יו פוחמ לו הה לה ים הנ יקי די צנ ה הנ ומה
ע, י רה מי ם יש יו אותה לה טו עה לש שש םא יי ל י של די נו, כש רש מנ אה מו של ם כש הל ש בה פי שש פנ לו ולש לה ים הנ אי טה חמ הנ ר מי מי שה הי ם לש דה אה ך ייש לה כה

יו. לה ים עה מי חמ רנ םא מש ל של

םא ם ל הי ם, וש לי הוא שה שום של ם, מי יהל לי ם עמ חנ יהדו, הוא רי לו בש פש נה ה של עה שה יו. בש חה ת אל ף אל ר יוסי ינכי ה, ונ אי םא רש ב
ין די י הנ לי עמ ם בנ ל אותה י כה רי המ יו, של לה מו עה חמ םא רי ן ל ל כי ענ ה, וש של קה ין הנ די ד הנ צנ או מי י בה וי לי עון וש מש ם שי אותה הו. של רג כי הי

ם. יהל ידי ים בי לי נופש ה של עה שה ם בש דה י אה ני ל בש ים ענ מי חמ רנ םא מש ה ל של קה הנ

י ין] לי אי ייש [של א] של לה א, [אל ירה א אי לה י, אל אתי תוב יהרי םא כה א. ל ירה ה אי מה ד (תהלים מט) לה וי ר דה מנ ך אה שום כה ומי
תוב כה ה, של מונה אל סוד הה ם בש הי לו  י? אי בנ ם עמקי י הי י, מי ני סובי י יש בנ ון עמקי נו. עמ רש מנ אה י של פי ע, כש י רה מי ם יש אותה חםד מי פש לי
אותו יד, בש מי ם תה הל ים בה לי כש תנ סש מי ים של בי עמקי ם הה הי ב, וש קי עה ה הוא הל ו. זל שה ב עי עמקי ת בנ זל אםחל יהדו  וש (בראשית כה) 

בו. עמקי יד בנ מי ש בו תה ם דה דה אה א של טש חי הנ

א - וש שה י הנ לי בש חנ ה. בש אה טה ה חנ לה גה עמ עמבות הה כנ א וש וש שה י הנ לי בש חנ ון בש עה י הל כי תוב? (ישעיה ה) הוי מםשש ה כה ה מנ אי םא רש ב
ק אותו זי חנ תש ה, ומי לה גה עמ עמבות הה א] כנ וש שה י הנ לי בש חנ ה [בש עמשל ננ ק וש זי חנ תש ך מי ר כה חנ אנ יו, וש לה ש עה םא חושי ל ב וש קי עה ש בו בל דה של

א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ה אותו בה טל סש א, ומנ טש חי הנ

א צי מה םא יי ל י של די ם כש יהל עמשי מנ ים בש שי פש שש פנ יד מש מי ם תה הי ם, וש יהל אי טה חמ ר מי מי שה הי ים לש עי יודש ים של יקי די צנ ם הנ יהל רי שש אנ
ים כי רה דש ם  הל לה ת  נל קל תנ מש ה  תורה הנ י  רי המ של א,  בה הנ ם  עולה לה ם  יהל לי עמ ינו  טי ינשש םא  ל וש ה,  זל הנ ם  עולה בה ג  רי טש קנ מש ם  יהל לי עמ

לום. יהה שה יבםתל תי ל נש כה ם וש י נםענ כי רש יהה דנ כל רה תוב (משלי ג) דש כה ם, של הל ת בה כל לל ים לה ילי בי ושש

ל אנ ך  בש פםל אויי נש ר, (שם כד) בי מנ אה ח וש תנ יהיא פה י חי בי גו'. רנ וש ם  הל ם לה לנ ר חה של למות אמ חמ ת הנ ף אי כםר יוסי זש יי ונ
יו נה פה ש לש מי שנ בודו ולש כש ה לי כל זש יי ם של דה אה ת הה ה אל שה רוך הוא עה דוש בה קה ה, הנ אי םא רש ך. ב בל ל לי גי ל יה לו אנ שש כה ח ובי מה שש תי

יד. מי ה תה תורה ה בנ ה בה צל רנ תש רוך הוא מי דוש בה קה הנ שום של ילות, מי לי ים וש ה יהמי תורה ל בנ די תנ שש הי יד ולש מי תה

ן יי ננ . מי יהה כל רה ת דש ת אל ענ דנ ה לה ד אותו בה מי לי ה, וש יו תורה נה פה ן לש תנ ם, נה דה אה ת הה א אל רה רוך הוא בה דוש בה קה הנ ן של יוה כי וש
יא ת ה' הי אנ רש ן יי ם הי דה אה ר לה םאמל י ך, ונ ר כה חנ אנ ה. וש רה קה ם חמ גנ וש ה  ינה כי הל ה  רה פש סנ יש ונ ה  אה ז רה תוב (איוב כח) אה כה נו? של לה

או. טש חל ס בש פנ תש ני בונו וש ת רי ונ צש ל מי ר ענ בנ ה, עה ר אותה מנ םא שה ל ה וש ל בה כי תנ סש הי ן של יוה ה. כי ינה ע בי רה סור מי ה וש מה כש חה

ם, עולה י הה ני ל בש ל כה ם ענ כי חנ תש הי ך של לל מל למםה הנ ה. שש סו בה פש תש ה ני תורה ל הנ ד של חה ר אל בה ל דה רו ענ בש עה ם של ל אותה כה וש
ל ר ענ עובי י של נו. מי בש כות מי לש מנ ת הנ ג אל לי פנ כותו ולש לש ת מנ נו אל מל יר מי עמבי הנ ם לו לש רנ גה ה, וש תורה ל הנ ד של חה ר אל בה ל דה ר ענ בנ עה

ה. מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ ה ענ תורה הנ

ת ע אל י הוא יהדנ רי המ ה, ונ זל גול הנ לש גי ל הנ ם כה יהל לי ל עמ גי לש ה גי מה יהדו, לה בש לו  פש יו נה חה אל ה, וש תורה ענ  יהה יודי הה ף של יוסי וש
םא ה ל ל זל א כה לה ם, אל הל קםם מי נש ים לי גולי לש ם גי יהל לי ל עמ גי לש ף גי יוסי לום של שה ס וש א חנ לה יו? אל בי אה ד אותו  מי לי ה של תורה הנ
י רי המ פםל, של יו לי חה ת אל יר אל אי שש םא הי הוא ל יו, וש לה ה אי תה יש תו הה שוקה תש לו, של צש ין אל יהמי נש יו בי חי ת אה יא אל בי הה א לש לה ה אל שה עה

לו. פש םא יי ל י של די ה כש ל זל כה גו', וש ר וש ם בה יהל לי ת כש או אל לש מנ יש ף ונ ו יוסי צנ יש תוב ונ כה

תוב (דברים יא) כה ה, כנ ל בה כי תנ סש יד מי מי יהה תה ה, הה נה בה לש ת הנ רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה בה של ר, כש מנ ה אה הודה י יש בי רנ
ה. ירה אי מש ה  בה תו  חה גה שש הנ בש ש  מל של י הנ רי המ ה, של אה ז רה תוב אה כה וש יד.  מי תה ה  בה תו  חה גה שש ה. הנ בה יך  להל י ה' אל יני עי יד  מי תה

. יהה נל בה יר אמ פי קום סנ ר (איוב כח) מש מנ אל נל מו של ה? כש רה פש סנ יש ה ונ ה זל ה, מנ רה פש סנ יש ונ

ה עה בש שי ה בש ין אותה קי תש ים, הי רי ים שה עי בש שי ת לש קל לל חג ים מש חומי ר תש שה ים עה ני שש קון בי תי ת בש בל יא יושל הי ה, של ינה כי הל
ין אי ם, של ענ ר פנ חנ ם אנ ענ יד, פנ מי תה יהה  לל עה יחנ  גי שש הנ ה, לש רה קה ם חמ גנ וש מות.  לי ל שש ת ענ בל של לה וש אור  הי ים לש יוני לש ים על מודי ענ
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ים. מי עולה ק לש פוסי

י רי המ ה, של ינה ע בי רה סור מי ה וש מה כש יא חה ת ה' הי אנ רש ן יי ם הי דה אה ר לה םאמל י ר, ונ מנ אה ם וש דה אה ת הה יר אל הי זש הי ך  ר כה חנ אנ וש
ת סםלל פש הנ רור מי ה, בי ינה ע בי רה סור מי ה. וש לה לה גש רוך הוא בי דוש בה קה ת הנ ת אל ענ דנ לה א וש ירה ים לי תוני חש תנ ל הנ ת ענ רל טל ענ תש יא מי הי

יון. לש על ך הה לל מל בוד הנ כש ל בי כי תנ סש הי ת ולש ענ דנ ה לה ינה בי אות] הנ צש מה ת [הי חנ גה שש ז הנ אה מו, וש ב עי רנ קש םא לי ל של

ח תנ ת. פה יי בנ אותו הנ ש בו בש גנ פה ד של חה י אל הודי מו יש ם עי יהה שה הה ה, וש תורה ל בנ די תנ שש הי ד לש חה ה אל לה יש ם לנ י קה י יוסי בי רנ
ם לו הי ע - אי שנ רות רל ילו אוצש םא יועי ת. ל ול מה יל מי צי ה תנ קה דה ע וצש שנ רות רל ילו אוצש םא יועי ר, (משלי י) ל מנ אה י וש י יוסי בי רנ
ד בנ אה תוב? (קהלת ה) וש ה כה ע. מנ שנ רות רל נםס אוצש כש לי ם וש עולה י הה רי בש ר די חנ ים אנ כי הולש ה, וש תורה ים בנ לי דש תנ שש םא מי ל של

ע. שנ רות רל ם אוצש הי שום של ע, מי ן רה ינ נש עי הוא בש ר הנ עםשל הה

את רי קש ה ני תורה י הנ רי המ ה, של ל בה די תנ שש הי יהה לש כל רה ים דש עי יודש ה וש תורה ים בנ לי דש תנ שש מי לו של ת - אי ול מה יל מי צי ה תנ קה דה וצש
נו. ילה לה הש ה תי קה דה תוב (דברים ו) וצש כה ה, של קה דה את צש רי קש ני ים, וש יי ץ חנ עי

ה תורה א לו  ים. קורי די דה י צש ני שש ים ובי ני וה י גש ני שש יא בי הי ש, וש מה ה מנ קה דה צש ת - זו  ול מה יל מי צי ה תנ קה דה ר וצש חי ר אנ בה דה
ד. חה כםל אל הנ ה, וש קה דה א לו צש קורי וש

י הודי יש ם אותו הנ לום. קה את שה רי קש ני אי של דנ ה ונ ך זל י, כה י יוסי בי ר רנ מנ לום. אה א לו שה קורי י, וש הודי יש ר אותו הנ מנ אה
יש. ע רי בנ שש ים יי יקי ף רי די רנ ם ומש חל ע לה בנ שש תו יי מה דש ד אנ ר, (משלי כח) עםבי מנ אה י וש הודי יש ח אותו הנ תנ מו. פה ף עי תי תנ שש הי וש
ת עמבםד אל ם לנ דה ץ אה מי אנ תש יי ר של מנ יך אה ם, אי עולה י הה ני ל בש כה ם מי כה הוא חה ך, של לל מל למםה הנ י שש כי ה, וש של ה קה זל סוק הנ פה הנ

ם?. י עולה יי זםב חנ עמ ינ יהה וש רל חמ ל אנ די תנ שש הי ה ולש מה דה אמ הה

ה דה בש עה לש ן  דל עי ן  גנ בש הו  חי ני ינ ונ ם  דה אה הה ת  אל ים  להי אל ה'  ח  קנ יי ונ ב)  (בראשית  ר,  מנ אה וש ח  תנ פה א סוד הוא.  לה אל
ך לל מל ה הנ - זל ה  רה מש שה יון. ולש לש על הה ך  לל מל ה הנ - זל ה  דה בש עה ה, לש אי םא רש נות. ב בה רש קה סוד הנ הוא בש של רוהו  אמ ה, ובי רה מש שה ולש

מור. ל שה סוד של ה - בנ רה מש שה כור. ולש ל זה סוד של ר] בנ כה זה ה - [לנ דה בש עה תון. לש חש תנ ם הנ עולה הה יון וש לש על ם הה עולה תון. הה חש תנ הנ

ת כל רל בה תש מי של ה, וכש לה עש מנ לש כות מי רה ה בש שםך לה מש לי עמבםד וש לנ עמשות וש יך לנ רי צה ן, של דל ן עי ה גנ תו זל מה דש ד אנ ך עםבי שום כה ומי
ר מנ אל נל של מו  ך, כש רי בה תש מי ך  רי בה מש ן של כםהי הנ ה של אי םא רש ה. ב מה עי ך  רי בה תש ם הוא מי ה, גנ לה עש מנ לש כות מי רה בש ה  כות לה שה מש ני וש
י ים - מי יקי ף רי די רנ ה. ומש לה עש מנ לש זון של מה הו הנ ם - זל חל ע לה בנ שש תו יי מה דש ד אנ ך עםבי שום כה ם. ומי כי רמ בה י אמ ני אמ (במדבר ו) ונ

ה. זל ר הנ בה דה יתה לנ כי זה יך של רל שש י, אנ י יוסי בי ר רנ מנ אי. אה דנ יש ונ ע רי בנ שש ים - יי יקי ף רי די רנ הוא מש ר של חי אנ ד הה צנ ק בנ בי דנ תש יי של

דוש קה ת הנ מוננ אל בו  ם של דה אה הו  כות. זל רה ב בש מונות רנ אל יש  יו, (משלי כח) אי רה חמ סוק אנ ר פה מנ אה ח וש תנ עוד פה
ין אותו קי תש יהה מנ םא הה כםל, ל אל יום לל ל אותו הנ ל של כה אמ יהה לו מנ הה ב של ל גנ ף ענ אנ ן, של קי זה א הנ יסה י יי בי מו רנ רוך הוא, כש בה
יהה ז הה ך, אה לל מל י הנ ני פש לי מי זונו  מש ש  קי ובי תו  לה פי ל תש לי פנ תש הי ר של חנ דוש. אנ קה הנ ך  לל מל י הנ ני פש לי זונו  מש ש  קי בנ יהה מש הה ד של ענ

ך. לל מל ית הנ בי נו מי תש נה יי ד של ין ענ קי תש םא ננ ר: ל יד אומי מי יהה תה הה ין, וש קי תש מנ

ים יי חנ הנ ה וש זל ם הנ עולה ל הה ים של יי חנ יא הנ הי ה, של תורה ל בנ די תנ שש הי ה לש צה םא רה ל שום של ה, מי קל נה םא יי יר ל עמשי הנ ץ לש אה וש
ל. די תנ שש ה - ני תורה ל בנ די תנ שש הי ה לש עה שה יא הנ הי ו של שה כש א. ענ בה ם הנ עולה ל הה של

ת ף אי כםר יוסי זש יי גו'. ונ ם וש הל ם לה לנ ר חה של למות אמ חמ ת הנ ף אי כםר יוסי זש יי ר, ונ מנ אה לום וש חמ סוד הנ יש בש אי ח אותו הה תנ פה
יר כי זש םא הי לו ל יל לו אי ה הועי ם, ומנ הל ם לה לנ חה לומות של חמ ם הנ ם אותה הל ר לה כנ ר או] זה מנ ף [אה ה יוסי מה י לה כי למות, וש חמ הנ

ת? לל ול רםש אי פש יל יי סי ת וכש ענ דה ה בש עמשל רום ינ ל עה תוב כה כה ם, וש כה יהה חה ף הה י יוסי רי המ ם, של הל לה

יהה הה של ם כש הל ם לה לנ חה ה של מנ ר מי כנ זש ני ז  ץ, אה רל אה ל הה ם ענ יי פנ אנ ים לו  וי חמ תנ שש ומי או  ם בה הי ה של אה רה ן של יוה ל כי בה אמ
ף ר יוסי מנ י. אה תי לגמה אמ ה לנ ין ול חמ תנ שש תי ם ונ יכל לגמםתי ה אמ ינה בל סג ה תש ני הי ה וש בה צה ם ני גנ י וש תי לגמה ה אמ מה ה קה ני הי תוב וש כה ם, של הל מה עי
ף כםר יוסי זש יי ז ונ ה, אה צה רש ם אה יי פנ וו לו אנ חמ תנ שש יי ף ונ י יוסי חי יהבםאו אמ תוב ונ כה יו, של נה פה יו לש חה ים אל עי כורש ה של אה רה ה של עה שה בש

ים. יהמי ם קנ הי ה של אה י רה רי המ ם, של לנ ר חה של למות אמ חמ ת הנ אי

רוך הוא. דוש בה קה י הנ ני פש ה לי חה כש ין שי אי שום של ם, מי ר אותה כנ ם - זה לנ ר חה של למות אמ חמ ת הנ ף אי כםר יוסי זש יי עוד, ונ
ם, דה אה י הה ני פש ח לי כה שש ני מו של י כש רי המ יים, של קנ תש ז מי אה ח, וש כנ שה םא יי ל ירו, של כי זש הנ ם לש דה יך אה רי הוא טוב, צה לום של י חמ רי המ של

יו. לה ח עה כה שש ך ני כה

יר כי םא הי ל י של מי ר, כש כה זש םא ני ל שום של ה, מי אי םא רש ה. וב אה רש קש ני םא  ל ת של רל גל אי ר, כש תנ פש םא ני ל לום של ה, חמ אי םא רש ב
ר יהה זוכי ף הה ה יוסי שום זל יים. ומי קנ תש הי יו לש לה ד עה םא עומי ע אותו, ל םא יהדנ ל לום וש נו חמ מל ח מי כנ שש ני י של ה, מי ל זל ענ אותו. וש
ם הל לי ר אמ םאמל י ה לו. ונ פל צנ יד מש מי יהה תה הה ם, וש עולה נו לש מל לום מי חמ ח הנ כנ שה םא יי ל שום של יים, מי קנ תש הי י לש די לומו, כש ת חמ אל

ם. תל ים אנ לי גש רנ א מש לה ר, אל בה ם דה הל ר לה מנ םא אה ל ל בה לום, אמ חמ ת הנ ר אל כנ ם. הוא זה תל ים אנ לי גש רנ מש

רםב לום בש חמ א הנ י בה ים. כי רי בה רםב דש יל בש סי קול כש ן וש יה נש רםב עי לום בש חמ א הנ י בה ר, (קהלת ה) כי מנ אה י וש י יוסי בי ח רנ תנ פה
ם ם כגלה הל לומות מי חמ הנ ד של גות, ענ רה ל דש גות ענ רה ים דש ני מג לום, ומש חמ ים בנ רי עוזש ם הה ה הי מה כנ של שוהה  רש ה פי ני ן, הי יה נש עי
לום, ים כש בי ים כוזש רי בה ם דש הל ים לה לי גנ תש ין מי ת, אי מל אל י הה יקי די ם צנ אותה ל לש בה ב. אמ זה כה ת וש מל ם אל הל ייש בה ם של הל ת, ומי מל אל

ת. מל ם אל א כגלה לה אל

ל יאי ני תוב (שם ז) דה כה ה, וש לה ה סוד גי לה יש לנ יון הנ זש חל ייאל בש ני דה ז לש תוב בו, (דניאל ב) אה ה כה ייאל מנ ני ה דה אי םא רש ב
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ין ב בי תנ כש ה ני מה ים, לה בי ים כוזש רי בה דש בו  ם ייש  אי לום. וש חמ ת הנ ב אל תנ ז כה בו, אה כה שש ל מי ן ענ יהשי יותו  הש לום בי ה חמ אה רה
ים רי בה דש א  לה אל ם  הל בה ים  רי בש חנ תש מי םא  ל עולות,  ם  יהל מותי שש ני של ה  עה שה בש ת,  מל אל י  יקי די צנ ם  אותה א  לה אל ים?  תובי כש הנ

ים. מי עולה ים לש רי קש שנ םא מש ל ים, של יהמי ים קנ רי בה ת, דש מל י אל רי בש ים לו די יעי מודי ים, של דושי קש

םא ל ים של רי בה ד דש וי ה דה יהה רואל הה ע של מה שש ה ני ני לום טוב, הי ה חמ אה םא רה ך ל לל מל ד הנ וי דה ינו של ני ה שה ני ר, הי םאמנ ם ת אי וש
לומות א חמ לה יו אל םא הה לומות ל ל חמ כה בות, וש רה ם קש חנ לש ני ים וש מי פםך דה שש ל לי די תנ שש יהה מי יו הה ל יהמה אי, כה דנ א ונ לה ת? אל מל אל

לום. ל שה לום של םא חמ ל ים, וש מי יכות דה פי ם ושש דה ה וש מה מה ן ושש בה רש ים, חג עי רה

ל יג - ענ שי הנ ים לש ידי עמתי עות של ם רה ל אותה אי. כה דנ ה ונ זל ך  ע? כה לום רה ים חמ אי רש ם טוב מנ דה אה ר, לש םאמנ ם ת אי וש
ל כה י של די ה, כש ם רואל הוא כגלה ם הנ עולה בה ש  ני עה הי ים לש ידי עמתי ים של שי נה ם ער אותה ה, וש י תורה רי בש ל די ים ענ רי עובש ם של אותה
לום ה חמ יו - זל נה פה לש או מי ירש יי ה של שה ים עה להי אל הה תוב (קהלת ג) וש כה ירו של עי ה הי ני הי יו. וש לה דונו עה ת אמ אנ רש ילה יי הש ה תי עה שה

ר. אי בה תש ני מו של ע, כש לום רה ים לו חמ אי רש יק מנ די אותו צנ ה לש ל זל ענ ע. וש רה

ים בי אוהמ ים של שי נה י אמ ני פש יו בו לי ת פי תםחנ אל פש יך לו לי רי לום, צה ה חמ רואל ם של דה אותו אה ינו, של ני ה שה ני הי ה, של אי םא רש ב
הוא צון של רה טוב. הה כםל לש ר הנ בה דה הנ צון וש רה א הה צי מה יי טוב, וש ם לש יהל חו פי תש פש יי טוב וש יו לש לה ם אי צונה ה רש לל עמ ינ י של די אותו, כש

יון. לש סוד על מות בש לי ה הוא שש ני הי א של צה מש ן ני ל כי ענ כםל. וש יום הנ יא סי הי ה של לה מי הנ כםל, וש ית הנ אשי ה רי בה שה חמ מנ הנ

אוי. רה כםל הוא כה הנ רון טוב, וש תש פי אותו  יים בש קנ תש הי לש יש  אי י הה בי ים אוהמ יכי רי יים, וצש קנ תש כםל מי הנ ך  שום כה ומי
ן ול גה אותו  הוא, ובש מו של לו כש ה של גה רש דנ ה הנ אותה ד בש חה אל ד וש חה ל אל ם כה דה אה לה יענ  רוך הוא מודי דוש בה קה ך הנ שום כה ומי
הוא יק, של די ם צנ דה אה א לש לה אל ינו  לום אי חמ הנ אי של דנ י, ונ הודי יש ר אותו  מנ לום. אה ילה חמ הש יי ר של ד אומי חה אל ד וש חה ל אל כה של

אוי. רה לום כה ה חמ אה רה

קום מה ת לש סל נל כש ני ה וש לה עש מנ ם לש עולה ת בה טל שוטל את ומש תו יוצי מה שש תו, ני טה ל מי ן ענ ם יהשי דה ר אה של אמ כנ ה, של אי םא ורש וב
ה, יקה די יא צנ ם הי ה. אי מה שה נש ה הנ ת אותה ים אל שי ם ופוגש עולה ים בה כי הולש ים וש די ים עומש יקי זי בוצות מנ ה קש מה כנ ת, וש סל נל כש ני של
ים רי בה ים או דש בי ים כוזש רי בה ה דש ים לה יעי הוא, ומודי ד הנ צנ ת בנ זל חל אל םא, נל ם ל אי ה. וש רואה ה של ה מנ רואה ה וש לה עש מנ ה לש עולה

ה. תה אמ רה ה של ה לו מנ יעה יא מודי בו, הי ה של מה שה נש ה הנ ת אותה רל עורל תש מי של רוב. וכש קה ן הנ מנ זש םא לנ ב ים לה ידי עמתי של

ך רל דל ה  אותה מי טותו  סש הנ י לש די כםל כש ת, הנ מל אל ינו  אי לום טוב של חמ ים לו  יעי יק מודי די צנ ינו  אי ם של דה אה ן לש ל כי ענ וש
ים רי המ טנ ר - מש הי טה הי א לש בה י של ל מי כה ים אותו. של אי מש טנ ת, מש מל אל הה ך  רל דל מי כו  רש ת דנ יט אל סי הוא הי ן של יוה ת. כי מל אל הה

ר. אי בה תש ך ני אי כה דנ ה ונ ני ים אותו. הי אי מש טנ א - מש מי טה הי א לש בה י של אותו, ומי

תוב (במדבר כה ים, של לי גה ם דש אותה ף בש ל יוסי מו של ר שש כנ םא זה אי ל דנ י, ונ י יוסי בי ר רנ מנ ר. אה בםקל ה הנ לה עה ד של בו ענ יהשש
ר. אי בה תש ה ני ני הי יו, וש חה ל אל ה ענ אה גה תש הי שום של ף, מי ה יוסי ני חמ ל מנ גל תוב דל םא כה ל ם, וש יי רנ פש ה אל ני חמ ל מנ גל ב) דל

ל ענ ה, וש בה קי נש ם הנ עולנ ם בש ים הי טי בה שש ל הנ כה ר, וש כה זה ם הנ עולנ ף הוא בש יוסי י, של תי עש מנ אי שה דנ י, ונ הודי יש ר אותו הנ מנ אה
ם. הל מה ר עי כה זה ם הנ עולנ הוא בש שום של ם, מי הל מה ף עי ל יוסי לה כש םא ני ן ל כי

סוד שום של א מי לה ר א'? אל סי ה חה מה תםב! לה כש יך לי רי יהה צה נו הה חש נו? אנ חש נו. נה חש ד נה חה יש אל י אי ני נו בש תוב? כגלה ה כה מנ
ך א' שום כה ר. ומי כה ה, א' זה בה קי יא נש ן ב' הי ל כי ענ ר. וש כה י א' הוא זה רי המ ם א', של שה ק מי לי תנ סש ם. הי מה א עי צה מש םא ני ית ל רי בש הנ

ה. ינה כי שש ל הנ צל בות אי קי ן נש רו אותה אמ שש ני ם, וש שה ק מי לי תנ סש הי

ם, שה א  צה מש ני ף  יוסי של שום  מי רו,  מש אה ה  מה עו  יהדש םא  ל וש רו  מש אה א'.  ה  פה נוסש נו.  חש ננ אמ ים  ני כי רו  מש אה ך  כה ר  חנ אנ
ף הוא יוסי נו. וש חש ננ ים אמ חי אנ יך  דל ר עמבה שה ם עה יהל ני שש רו  םאמש י תוב ונ כה נו? של ן לה יי ננ נו. מי חש ננ אמ רו  מש אה ר וש בה דה הנ ימו  לי שש הי וש

נו. חש רו נה מש בון, אה שש חל ס בנ ננ כש םא ני ל של נו. וכש חש ננ רו אמ מש בון, אה שש חל ס בנ ננ כש ני של בון. כש שש חל בנ

םא ה ל ינה כי שש י הנ רי המ ם, של הל ה בה צה רנ תש רוך הוא הי דוש בה קה אן, הנ נו כה רש מנ אה לו של לה ים הנ רי בה דש ל הנ י, כה י יוסי בי ר רנ מנ אה
יו נה פה רון לש כה ר זי פל ב סי תי כה יי ע ונ מה שש יי ב ה' ונ שי ינקש הו ונ עי ל רי יש אל י ה' אי אי רש רו יי בש דש ז ני תוב (מלאכי ג) אה כה אן, כנ כה ה מי זה זה

מו. י שש בי חםשש י ה' ולש אי רש יי לש

ת לשל א שש לה ה? אל מה לה לו  לה ים הנ יהמי ת הנ לשל ר, שש זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ים. אה ת יהמי לשל ר שש מה שש ל מי ם אל סםף אםתה ילאל ונ
ים. בי ם כםאמ יותה הש י בי ישי לי שש יום הנ י בנ הי יש תוב (בראשית לד) ונ כה ם, של כל ל שש ים של יהמי ת הנ לשל ד שש גל נל לו כש לה ים הנ יהמי הנ

ה שה םא עה הוא ל אות של רש הנ יו. לש חש וי םאת עמשו  י ז ישי לי שש יום הנ ף בנ ם יוסי הל לי ר אמ םאמל י תוב בו, ונ ה כה ה מנ אי םא רש ב
זו, ית הנ רי בש שו הנ עה ר של חנ אנ ית, וש רי בש םאת, סוד הנ ת ז ם אל יהל לי ל עמ בי קנ ם לש כל י שש שי נש אנ מו לש רש גה ם, של כל שש שו בי ם עה הי מו של כש
ים להי אל ת הה אל שום של ם? מי ענ טנ ה הנ יו. מה חש וי םאת עמשו  תוב? ז ה כה הוא מנ ד. וש חה ם אל הל ר מי אנ שש םא ני ל ם, וש גו אותה רש הה

ין. יהמי נש יל בי בי שש א בי לה יהה אל םא הה ה ל זל גול הנ לש גי ל הנ כה ית. וש רי בש ר הנ מנ א, שה י יהרי ני אמ

י, וי לי עון וש מש ה שי יו - זל חי ל אה יש אל רו אי םאמש י גו'. ונ וש ינו  חי ל אה נו ענ חש ננ ים אמ מי שי ל אמ בה יו אמ חי ל אה יש אל רו אי םאמש י ונ
ן לה הנ ה לש א. מנ ה בה זל לה למות הנ חמ ל הנ ענ ה בנ ני יו הי חי ל אה אל יש  אי רו  םאמש י תוב (שם לז) ונ כה ה של אשונה רי יהה בה הה של מו  כש

י. וי לי עון וש מש אן שי ף כה י - אנ וי לי עון וש מש שי

ניה הי ם (במדבר כה) וש תוב שה כה יש, וש אן אי תוב כה עון. כה מש ה שי יש זל א אי לה יו? אל חי י אה יש ומי י אי ה, מי אי םא רש ב
ל ם ענ חי ננ תש הי ה וש כה ה, בה שובה תש ר בי זנ חה שום של עון. ומי מש ם שי אן גנ ף כה עון - אנ מש שי ן מי לה הנ ה לש א. מנ ל בה אי רה שש י יי ני בש יש מי אי
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תוב (דברים לג) כה ף שור, של ל יוסי לו של זה מנ מו של לו שור, כש זה ה מנ נה בש ן ני ל כי נו. ענ חש ננ ים אמ מי שי ל אמ בה י אמ וי לי ר לש מנ אה ה, וש זל
עון הוא שור. מש ל שי לו של זה ר לו. ומנ דה כור שורו הה בש

ם יהל ני שש של כש י,  וי לי וש עון  מש שי של שום  מי י,  וי לי ם  עי ג  רי טש קנ יש םא  ל של י  די כש עון,  מש שי ת  אל ם  תה אי מי ח  קנ יי ונ ן  כי ל  ענ וש
יל כי אמ יהה מנ או הה יהצש ר של חנ אנ רו, וש סה ם אמ יהל יני עי , לש שוהה רש ה פי ני ם. הי יהל יני עי סםר אםתו לש ילאל ג. ונ רי טש קנ ים לש כולי ים, יש רי בש חנ תש מי

ה אותו. קל שש אותו ומנ

ם אי ם וש חל לה הו  ילי כי אמ ך הנ אמ ננ ב שם עי ם רה תוב (משלי כה) אי כה שום של ף, מי ל יוסי צונו של הוא רש ר של םאמנ ם ת אי וש
ל ה ענ ה חםתל תה ים אנ לי חה י גל תוב (שם) כי י כה רי המ ך, של ה כה שה יך עה יק אי די הוא צנ ף של ך, יוסי ם כה ם. אי יי הו מה קי שש א הנ מי צה

ך?. ם לה לל שנ ה' יש םאשו ונ ר

ה וה חמ אנ מו בש ג עי הי ננ תש ה, הי יהה עושל ם הה ך גנ יו כה חי אה ם לש דה אה א כש לה ש, אל שנ ך הוא חה כה ף לש יוסי ה של ילה לי חה ס וש א חנ לה אל
ר ם בה יהל לי ת כש או אל לש מנ יש ף ונ ו יוסי צנ יש תוב ונ כה מו של יו, כש חה ל אל ם כה א עי לה דו, אל בנ לש בי מו  םא עי ל ת, וש רל חל ה אנ צורה םא בש ל וש

ה. וה חמ אנ ם בש מה ג עי הי ננ תש הי י לש די ן, כש ם כי הל ש לה ינענ ך ונ רל דה ה לנ דה ם צי הל ת לה תי לה קו וש ל שנ יש אל ם אי יהל פי סש יב כנ שי הה ולש

סוק פה ך עוד. הנ ני ענ םא אמ ך ל תי ני עי ר וש בה עה גוזו וש ן נה כי ים וש בי ן רנ כי ים וש מי לי ם שש ר, (נחום א) אי מנ אה ח וש תנ י פה י יוסי בי רנ
ין די הנ ם, וש יהל לי ס עמ רוך הוא חה דוש בה קה ה, הנ אה נש י שי לי עמ ם בנ הל ין בה אי לום וש ם ייש שה כגלה ם בש עה ר הה של אמ כנ רוהו, של אמ ה בי זל הנ
ם, יהל לי עמ ט  םא שולי ין ל די - הנ לום  שה ם בש הי וש לות  זה ומנ ים  בי כוכה לש ים  די ם עובש כגלה ב של גנ ל  ענ ף  אנ וש ם.  הל ט בה םא שולי ל

ח לו. ננ ם הנ יי רנ פש ים אל בי צנ בור עמ תוב (הושע ד) חמ כה רוהה של אמ ובי

ף לום, אנ הוא שה סוק של פה םאש הנ הו ר א זל לה גוזו! אל נה יות וש הש יך לי רי יהה צה גוזו? הה ן נה כי ה וש ה זל ר, מנ בה עה גוזו וש ן נה כי וש
ה לה עש מנ לום לש ה שה בל רש ה, מנ קה דה צש ה בי בל רש מנ י של לום, ומי הו שה ה זל קה דה צש שום של ה. מי קה דה הו צש י הוא? זל לום, ומי אן שה כה
רו. בש עה יות וש הש יך לי רי יהה צה ר? הה בה עה ה. וש קה דה צש ם בי מונה ים מה זי גוזש ר, של בה גוזו ועה ן נה כי ך וש שום כה ה, ומי טה מנ לום לש ה שה בל רש ומנ

ם. יהל לי עמ ין מי די ר הנ בנ ם. עה ענ ר זה עמבה ד ינ ר (ישעיה כו) ענ מנ אל נל מו של ז, כש גל רם ל הה ין של די ה הנ א זל לה ר? אל בה עה ה וש ה זל מנ

מםר שש ש לי קםדל ית הנ רי ם בש הל ן לה תנ רוך הוא נה דוש בה קה הנ ל של אי רה שש לו יי ים - אי מי לי ם שש ר ה' אי מנ ר כםה אה חי ר אנ בה דה
יד, מי ר אותו תה ם שומי דה אה ין הה ם אי אי ה. וש טה מנ ה ולש לה עש מנ ים, לש די דה צש ל הנ כה ם בש לי ילה בו שה הש ם יי דה אה הה של יד, וש מי אותו תה
ם. לי ים? שה מי ה תה ה זל ים. מנ מי ייה תה הש י ול ננ פה ך לש לי הנ תש תוב (בראשית יז) הי כה נו? של ן לה יי ננ כםל. מי גום בנ גום, פה י הוא פה רי המ

גום. ית, הוא פה רי ה בו בש מה יש קנ תש םא הי ל ד של ענ של

יו הש םא יי ל ים, של מי לי יות שש הש לי זו  ה הנ וה צש מי ים הנ רי שומש ים של מי לי ם שש ים - אי בי ן רנ כי ים וש מי לי ם שש ך, אי שום כה ומי
גוזו - ן נה כי זו. וש ית הנ רי בש ם הנ א עי לה ם אל עולה אות לה מות יוצש שה נש ין הנ אי שום של לו בו, מי דש גש יי בו וש רש ים - יי בי ן רנ כי ים. וש גומי פש
ר? בה עה ה וש ה זל ר - מנ בה עה זו. וש ית הנ רי בש ת הנ יו אל לה ל עה בי קי מול וש ני י של גוזו מי יד, נה מי ים אותו תה רי שומש ים של מי לי ם שש ה אי זל

ה. אשונה רי ה בו בה תה יש הה ה של לה רש עה ת הה מנ ה זגהמ אותה

ם ף, הי ל יוסי צל יו אי הה ן של מנ ל זש י כה רי המ עמקםב. של י ינ ני לו בש ים - אי בי ן רנ כי ים וש מי לי ם שש ר ה' אי מנ ר כםה אה חי ר אנ בה דה
ה ין שורל די ז הנ ר - אה בה עה עון. וש מש ת שי אל ף וש ת יוסי ירו אל אי שש הי כו וש לש הה גוזו - של ן נה כי ית. וש רי בש ם הנ ים עי די עומש ים, של מי לי שש

ם. יי רנ צש ת מי גםף אל נש ר ה' לי בנ עה ר (שמות יב) וש מנ אל נל מו של ם], כש יהל יני ה בי תה רש ה שה ינה כי שש ם [הנ לה לה גש בי

ה פל רה ין הה די ק הנ ר יוני של אמ כנ ש. וש לה ה חנ פל רה ין הה די ק, הנ זה ה חה של קה ין הנ די ה. הנ פל ין רה ייש די ה וש של ין קה ה, ייש די אי םא רש ב
ק. זה הוא חה ר, וש בי גנ תש ז מי ה, אה של קה ין הנ די הנ ה מי זל הנ

ין די הנ של ה. וכש של קה ין הנ די אותו הנ ר בש בי גנ תש ינו מי אי ה, וש זל ה הנ פל רה ין הה די ה בנ עמשל ל, ננ אי רה שש ל יי ין ענ ה די עמשל ננ ה של עה שה בש
י די ה כש לה עש מנ לש ה של של קה ין הנ די ה בנ זל ה הנ פל רה ין הה די ר הנ בי גנ תש לות, מי זה ים ומנ בי ת כוכה י עמבודנ די ים עובש מי ענ ל הה ענ ה  עמשל ננ
ף ה. אנ של קה ין הנ די ר בנ בי גנ תש הי ם וש ענ זנ ה וה רה בש א על לי מנ תש הי ר - של בה עה ם. וש יי רנ צש ת מי גםף אל נש ר ה' לי בנ עה תוב וש כה הו של ר. זל בי גנ תש הי לש
רוך הוא דוש בה קה ז הנ ט, אה מה שש ם ני הל ד מי חה אל ת וש סל נל כש ית הנ בי ה בש רה ים עמשה סי נש כנ תש מי ה של עה שה ה, בש אי םא ורש ר. וב בה עה אן וש כה

יו. לה ז עה רוגי

י בי ר? רנ בה עה וש ה  ה זל ר. מנ בה עה וש י  זנ ים, אמ עי רה ים הה עמשי מנ ם הנ ם אותה הל ים מי לי טש בנ תש מי של - כש גוזו  נה ן  כי וש ר  חי ר אנ בה דה
ה. קומה מש ס לי ני כה ם תי רל טל ים בש יני ה די מה כנ ית בש דוני יא ני ה, הי זל ם הנ עולה ן הה את מי ה יוצי מה שה נש הנ ן של מנ זש ר, בי מנ עון אה מש שי
ם עממםד שה ינ י הוא של ם. ומי חםץ שה רש לי א וש יוצי ענ וש שופי ינור של ר די הנ נש ה הנ זל עמבםר בש ן לנ הל מות ייש לה שה נש ן הנ ל אותה ך כה ר כה חנ אנ
יהקום ד, וש חנ י פנ לי ת בש רל יק עובל די צנ ת הנ מנ שש ני גו', וש ר ה' וש הנ ה בש לל עמ י ינ ר (תהלים כד) מי מנ אל נל מו של ד? כש חנ י פנ לי עמבםר בש ינ וש

שו. דש קום קה מש בי

ד, םא פוחי ל וש קום  מה הנ אותו  בש ר  בנ עה וש י  זנ ה, אמ קה דה צש לי מונו  מה ן מי תי יי וש ה  זל הנ ם  עולה בה ה  קה דה צש ל בי די תנ שש מי י של ומי
ל. לה ין כש ר די ין לו יותי ה, אי זל עמבםר בה ה לנ כה זה י של ך עוד. מי ני ענ םא אמ ך ל תי ני עי יא, (נחום א) וש הי ה הנ מה שה נש א לנ רוז קורי כה הנ וש

ה, תורה יא הנ ת הי מל ת אל א תורנ לה יך? אל רי ה צה מה לו לה לה ים הנ רי בה דש ל הנ כה יו וש חה ם אל ף עי ל יוסי ה של ל זל ה, כה אי םא רש ב
ם דה י אה ני בש ים לי כי רה ים ודש דושי ים וקש יוני לש ין בו סודות על אי ה של תורה ר בנ בה ך דה ין לש אי דושות, וש ים קש כי רה יהה דש כל רה ל דש כה וש

ם. הל ק בה זי חנ תש הי לש

ר בי גנ תש יי ם של דה אה ה לה רוך הוא עושל דוש בה קה ה, הנ אי םא רש גו'. ב ע וש ה רה מה לש שנ ר אמ םאמנ ל ת ר, (משלי כ) אנ מנ אה ח וש תנ פה
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ין, יהמי ד הנ צנ ת לש כל לל ם לה הל יך לה רי צה שום של םאל. ומי מ שש ד הנ צנ ך לש לי םא יי ל ין, וש יהמי ד הנ צנ ת, ולש מל ך אל רל דל ת בש כל לל לה ה, וש תורה בנ
הוא ין, של יהמי ת הנ אל יש  חי כש הנ םא לש ל י של די ה, כש ם זל ה עי ה זל אה נש ילה שי הש םא תי ל ה, וש ם זל ה עי ה זל בה המ בות אנ רש הנ ם לש הל לה ייש 

ים בו. קי בה דש ל ני אי רה שש יי קום של מה הנ

ם אותה ע בש ר רה ל ייצל ר טוב ענ ת ייצל ק אל זי חנ ים לש יכי רי ל צש אי רה שש יי ע, וש ר רה ייצל ר טוב וש ך הוא ייצל שום כה ה, מי אי םא ורש וב
ים לו לי שש גום, מנ יהה פה הה י של ר טוב. ומי ל ייצל ע ענ ר רה ר ייצל בי גנ תש ז מי םאל, אה מ שש ה לי ם סוטל דה ם אה אי ים, וש רי שי כש ים הנ עמשי מנ הנ

ם. דה אה י הה ני ל בש ים של אי טה חמ א בנ לה ן אל קה תש ה ני זל ל הנ נגוה מש ין הנ י אי רי המ או, של טש חל בש

ה ר טוב רוצל י ייצל רי המ ר, של מי שה יד יי מי תה או, וש טש חל ע בש ר רה ן אותו ייצל קנ תג םא יש ל ר של הי זה הי ם לש דה אה יך הה רי ך צה שום כה ומי
ך. ע לה יםשנ ל ה' וש ה אל וי ע קנ ה רה מה לש שנ ר אמ םאמנ ל ת ך, אנ שום כה ע. ומי רה ר הה םא ייצל ל מות, וש לי שש יד בי מי ימו תה לי שש הנ לש

ם לו לי שי י של מי ה. לש ת טובה חנ ה תנ עה י רה מי לש שנ תוב (תהלים לח) ומש כה ע - כנ ה רה מה לש שנ ר אמ םאמנ ל ת ר אנ חי ר אנ בה דה
יד מי ם הוא תה גנ יו. וש חש םאת עמשו וי ר ז מנ אל נל מו של רוך הוא, כש דוש בה קה ת הנ אנ רש שום [יי ע, מי ם לו רה לי שנ םא יש ל ה - של טובה
עות, ימו לו רה לי שש הי י של מי לו לש פי יתו. אמ בי ה מי עה מוש רה םא תה ה ל ת טובה חנ ה תנ עה יב רה שי תוב (משלי יז) מי כה ה] של עושל

ך. ע לה יםשנ ל ה' וש ה אל וי א קנ לה מו לו, אל לש שי ע של רה ת אותו הה מורנ ע תש ים רה לי שש הנ ין לו לש אי

ל ה' ה אל וי יהדו. קנ בש לו  פש נה ה של עה שה יו בש חה אל ע לש ם רה לי שנ ה לש צה םא רה ל יק של די צנ ף הנ יוסי בש רוהו  אמ ה בי זל סוק הנ פה הנ וש
יד מי יהה תה הוא הה ם] וש גנ גו'. [וש יו וש חש םאת עמשו וי תוב ז כה רוך הוא, של דוש בה קה ן הנ א מי יהה יהרי הוא הה שום של ך, מי ע לה יםשנ וש

ך.] ע לה יםשנ ה' וש ה לנ וי ר, קנ מנ אל נל מו של רוך-הוא. [כש דוש-בה קה ה לנ פל צנ מש

ה צה ים עי קי ם עממג יי ה. מנ נה לל דש ה יי בונה יש תש אי יש וש ב אי לל ה בש צה ים עי קי ם עממג יי ר, (משלי כ) מנ מנ אה ח וש תנ א פה בה י אנ בי רנ
ל ם ענ עולה ל הה ים ענ גולי לש ל גי גי לש גנ ים לש מי עה יא טש בי מי צות, של ה עי הוא עושל שום של רוך הוא, מי דוש בה קה ה הנ יש - זל ב אי לל בש
ה לה גי ף של ה יוסי ה - זל נה לל דש ה יי בונה תש יש  אי ם]. וש עולה ץ [הה רל אה ל הה ב ענ עה ר רה זנ גה ה של רה זי גש הנ ה  ת אותה יים אל קנ ף לש י יוסי די יש

ם. עולה ל הה רוך הוא ענ דוש בה קה ר הנ זנ גה ים של קי ם ערמה אותה

י כי רש דנ ך  כה וש ת,  מל אל ול ד  סל ם חל הל מה עי ה  שה עה של א  לה אל יו,  חה אל לש ע  רה ם  לי םא שי הוא ל ף של יוסי לש י  םא דנ ה, ל אי רש םא  ב
א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה יד, בה מי ם תה יהל לי ס עמ רוך הוא חה דוש בה קה ה הנ שום זל יד. מי מי ים תה יקי די צנ הנ

ין. יהמי נש ל בי ק של סל עי ל הה ף ענ יוסי ב לש רי קה תש הי ה של עה שה , בש שוהה רש ה פי ני הי ה, וש הודה ה יש יש - זל ב אי לל ה בש צה ים עי קי ם עממג יי מנ
ף. ה יוסי ה - זל נה לל דש ה יי בונה יש תש אי וש

ר, הה ד הה צנ ה בש יטה לי ל בש ב ענ יהשנ א, וש יהה בה הה ד של חה יש אל ה אי אה ל לוד. רה ה של יסה ני כש ר הנ ענ ל שנ ב ענ יהה יושי א הה בה י אנ בי רנ
ין א (מי נה דש גורש א דש פה טש א קוסש יו. יהצה לה א אי יהה בה הה ד של חה ש אל חה ה נה אה ם רה יי תנ ינש ם. בי ן שה יהשנ ב וש יהשנ ך, וש רל דל ן הנ ייף מי יהה עה הה וש
ף אותו קי דנ זש ת. הי יהה מי הה של דו  גש נל כש ש  חה נה הנ ת אותו  ה אל אה יש, רה אי הה ר אותו  עורי תש הי של ש. כש חה נה ת הנ ג אל רנ הה ץ) וש רל של

צול. ני יהה וש תל חש תנ ק של עםמל ה לה יטה לי בש ה הנ ה אותה לה פש נה יש, וש אי הה

ים סי ני י הנ ני ך שש יש לש חי רש רוך הוא הי דוש בה קה י הנ רי המ יך, של עמשל ה מנ י מנ מםר לי ר לו, אל מנ א, אה בה י אנ בי יו רנ לה א אי בה
מו י עי תי ינסש פנ תש םא הי ל ם של עולה ע בה רה יש  י אי לי ם  לי םא שי י ל יהמנ ל  יש, כה אי הה אותו  ר לו  מנ ם? אה נה חי לש ם  ינה אי של לו  לה הנ
עמרו צי ם של ל אותה כה י לו ולש תי לש חנ מה ד של י ענ תי טה ל מי י ענ יתי לי םא עה מו, ל ייס עי פנ תש הי י לש תי םא יהכםלש ם ל עוד, אי י לו. וש תי לש חנ ומה
י תי לש דנ תנ שש ה הי אה לש הה יום וה אותו הנ מי א של לה ה, אל י זל י לי םא דנ ל י, וש ם לי לי שי ע של רה אותו הה יום לש ל הנ י כה תי שש שנ םא חה ל י, וש אותי

ם טוב. הל מה עמשות עי לנ

ם, יהל לי ם עמ חי רנ יהה לו לש הה אי, וש דנ יו ונ חה יו אל ף הה יוסי ף, של יוסי ר מי ם יותי ה הי ל זל יו של עמשה ר, מנ מנ אה א וש בה י אנ בי ה רנ כה בה
ס. ל ני ס ענ יש לו ני חי רוך הוא ינרש דוש בה קה הנ ה הוא של אל ף, נה יוסי ר מי ה - יותי שה ה עה זל ה של ל מנ בה אמ

הוא ם הנ דה אה ה הה ח - זל טנ ך בל לל תםם יי ך בנ . הולי ענ די וה יו יי כה רה ש דש קי ענ ח ומש טנ ך בל לל תםם יי ך בנ ר, (שם י) הולי מנ אה ח וש תנ פה
ה ? זל ענ די וה י יי ענ - מי די וה יו יי כה רה ש דש קי ענ ע לו. ומש רנ הה ם לש עולה י הה קי זש ים ני כולי םא יש ל ח - של טנ ך בל לל ה, יי תורה י הנ כי רש דנ ך בש הולי של
ין די י הנ לי עמ ל בנ י כה יני עי ר בש ? הוא יגכנ ענ די וה ה יי ה זל . מנ ענ די וה רו, יי בי חמ בות מי גש ה לי רוצל ת וש מל אל הה ך  רל דל ה מי סוטל י של הוא מי

. ענ די וה ך יי שום כה נו, ומי מל מו מי קש נש יי קום של מה יא אותו לש בי הה י לש די ם, כש דה אה ל אותו הה מות של דש ם הנ הל ד מי םאבנ םא י ל של

י לי עמ בנ ר לש םא יגכנ ל ע וש דנ וה םא יי ל י של די יו כש לה ה עה סל כנ רוך הוא מש דוש בה קה ת, הנ מל ך אל רל דל ך בש הולי ה, אותו של אי םא ורש וב
ח טנ בל ים לה כי הולש ת וש מל ך אל רל דל ים בש כי הולש ם של דה אה י הה ני ם בש י אותה רי שש ם. אנ הל ר לה יגכנ ענ וש די וה יו יי כה רה ש דש קי ענ ל מש בה ין, אמ די הנ

א. בה ם הנ עולה םא בה ל ה וש זל ם הנ עולה ים בה די ם פוחמ ינה ם אי הי ם, של עולה ל הה ענ

ין אי וש ים  עי ין יודש אי ם של דה אה י הה ני בש ם לי הל לה ר, אוי  מנ י אה י יוסי בי ף. רנ יוסי ית  בי או  י הובש ים כי שי נה אמ הה או  ירש יי ונ
יהקום ם, וש יהל עמשי ין מנ ל די ם ענ בםענ אותה תש רוך הוא לי דוש בה קה םא הנ יהב ה של עה שה ם בש הל ה. אוי לה תורה י הנ כי רש דנ ים בש לי כש תנ סש מי

גוף. ן הנ ש מי פל נל דו הנ רש פה ם יי רל טל ם בש יהל עמשי ל מנ ל כה בון ענ שש ת חל תי ש לה פל נל הנ גוף וש הנ

ד ן עומי מנ זש אותו הנ בש שום של ים, מי די ין עומש די י הנ לי עמ ים ובנ תוחי ים פש רי פה סש יום של ין, הנ די יום הוא יום הנ אותו הנ וש
ת, טל שוטל ת ומש כל הולל גוף וש ן הנ ת מי דל רל פש ה ני מה שה נש הנ לו, וש צש ים אל שי גש רנ תש ים מי רי יבה אי ל הה כה שםך אותו, וש נש יומו לי קי ש בש חה נה הנ

ה. ים אותה לי עמ קום מנ ה מה יזל אי ך ולש לי ך תי רל יזו דל אי ת לש ענ ין יודנ אי וש

ל יום, רו כה צש ת יי יז אל גי רש הנ ם לש דה אה יך לה רי ך צה שום כה יום. מי ה אותו הנ צה אה ז ונש גל ל רם יום של יום! הנ אותו הנ אוי לש
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ת דל רל פש ני ה  מה שה נש הנ וש ב,  קי רה הי לש ץ  רל אה ת הה חנ תנ ים אותו  יסי ני כש מנ ך, של לל מל ין הנ די עממםד בש ינ יום של יו אותו  נה פה לש יר  כי זש הנ לש
נו. מל מי

או - ם לה אי ה, וש פל נו - יה מל ך מי ם הולי יו. אי רה חמ ל אנ די תנ שש יי ע וש רה ר הה ל ייצל ר טוב ענ ם ייצל דה יז אה גי רש ם ינ עולה ינו, לש ני שה וש
יר כי זש םא - ינ ם ל אי ב, וש ך - מוטה ם הולי ה. אי תורה א הנ לה ע אל רה ר הה ייצל ת הנ בםר אל שש ר לי בה ך דה ין לש ה אי ני הי ה, של תורה ל בנ די תנ שש יי

בםר אותו. שש י לי די ת, כש ול מה ת יום הנ לו אל

י יום ני פש ר לי בה שש ת ני ול מה ך הנ אנ לש י מנ כי ת, וש ול מה ך הנ אנ לש ה הוא מנ זל ע, וש רה ר הה ה הוא ייצל י זל רי המ ל, של כי תנ סש הי אן ייש לש כה
יד מי ם תה דה אה י הה ני ת בש ה אל טל סש ך מנ שום כה לו, ומי ה של חה מש זו שי ע של מה שש ני ם, וש דה אה י הה ני ל בש ג של רל הל י הוא הנ רי המ ת, ונ ול מה הנ

ה?. זל ם לה יכה שי מש הנ י לש די כש

ם, דה אה ב הה ת לי בםר אל שש י לי די ה, כש ן זל אי כי דנ ת - ונ ול מה ם אותו יום הנ דה כםר לו אה זש יי ר של אי בה תש ני ה של אי מנ דנ א ונ לה אל
ז ה, אה בורה את רוחנ שש צי מש ני של , וכש רוחנ סות הה גנ ן וש יי ינ ת הנ חנ מש את שי צי מש ני קום של מה א בש לה ה אל ע שורל רה ר הה ין ייצל י אי רי המ של

ך לו. הוא הולי ר גופו, וש בי שה יי ת, וש ול מה ת יום הנ ירו אל כי זש הנ יך לש רי ך צה שום כה מו, ומי ה עי ין שורל אי נו וש מל ד מי רה פש ני

ך שום כה , ומי סות רוחנ גנ ים וש אופי ני ן וש יי ל ינ ה של חה מש ע שי רה ר הה ייצל ה, וש ל תורה ה של חה מש יך שי רי ר טוב צה ה, ייצל אי םא רש ב
א לה יו אל לה ן עה גי הה ם לש דה אה לה ין לו  אי בון, של שש חל ין, יום הנ די דול, יום הנ גה יום הנ הנ אותו  יד מי מי גםז תה רש ם לי דה אה יך  רי צה

ה. עה שה ה הנ אותה יו בש לה נו עה גי יה י של די ה כש זל ם הנ עולה ה בה הוא עושל ים של רי שי כש יו הנ עמשה מנ

ד חה ם אל לל על וש ים,  קי זה ם חמ ים, כגלה בורי גי יו  ם הה ה כגלה ף. ומנ ית יוסי בי או  י הובש ים כי שי נה אמ הה או  ירש יי ה, ונ אי םא רש ב
ה מה ת כנ חנ ל אנ ם ענ דה אה ת הה ין אל די בםענ אותו לש תש רוך הוא לי דוש בה קה םא הנ יהב של דו - כש חמ ף פה ית יוסי בי ם לש יא אותה בי הי של

ושכמהה.

ף אנ חונו. של טש ת בי ים בו אל יהשי רוך-הוא, וש דוש-בה קה ק בנ זי חנ תש הי ה לש זל ם הנ עולה ר בה הי זה הי ם לש דה אה יך לה רי ך צה שום כה מי
רוך-הוא דוש-בה קה ק בו בנ זי חנ תש יי ק, וש זה יף חה קי י הוא תנ רי ה, המ מה לי ה שש שובה תש נו בי מל זםר מי ם ינחמ א, אי הוא חוטי ב של ל גנ ענ

א. טה םא חה לו ל אי כש

ים די פוחמ יו  םא הה ל או  טש םא חה א ל לי מה לש אי ים, של די פוחמ יו  ף הה ת יוסי בנ ני ל גש ענ או  טש חה שום של ים, מי טי בה שש י הנ רי המ של
ר בה שש טוב ני ר הנ י אותו ייצל רי המ ם? של ענ טנ ה הנ . מה ל כםחנ לה ין לו כש אי בו, וש ת לי ים אל רי בש שנ ם מש דה אה י הה אי טה חמ שום של ל, מי לה כש
א יהרי ב, הנ בה לי ך הנ רנ א וש יהרי יש הנ אי י הה תוב (דברים כ) מי ה כה ל זל ענ ע, וש רה ר הה ל אותו ייצל ק ענ זי חנ תש הי ין לו כםחנ לש אי מו, וש עי

ם. דה אה ל הה ב של לי ר הנ בל ם של הי יהדו, של בש ים של אי טה חמ ן הנ ה זו] מי אה רש יי [של

י ני פש לי ד מי בה אל ין נל י אי רי המ ים, של טי בה שש י הנ אי טה ם חמ אותה הוא מי רוך  בה דוש  קה ע הנ רה פש ה דורות ני מה כנ ה לש אי םא רש וב
קום מה ין בש די ה הנ שורל ע, וש רה פש ני ד של יו ענ נה פה ד לש יד עומי מי ין תה די הנ דור, וש דור לש ע מי רה פש ני לום, וש הוא כש רוך  בה דוש  קה הנ

שלצהרייך.

ר אה שש רוך הוא לי דוש בה קה רות הנ תש סש ת ני ה אל לה גי א, של טש חי ת אותו הנ א אל טה יההו חה קי זש יההו. חי קי זש חי נו? מי ן לה יי ננ מי
ר מנ אה יההו וש עש שנ ת יש ח אל לנ רוך הוא שה דוש בה קה הנ לות, וש גנ יך לש רי יהה צה םא הה ל לות, של זה ים ומנ בי ת כוכה י עמבודנ די ים עובש מי ענ הה

גו' ה וש זל יום הנ ד הנ יך ענ בםתל רו אמ צש ר אה של אמ ך ונ יתל בי ר בש של ל אמ א כה שה ני ים וש אי ים בה ה יהמי ני לו, (ישעיה לט) הי

קום מה קום לש מה ן הנ תנ ה, ני לה גנ תש הי ן של יוה כי ר, של תה סש יהה ני הה ה של ה מנ לה גי שום של א מי טש חי ם אותו הנ רנ ה גה מה ה כנ אי םא רש ב
יהה] הוא [הה ה של , מנ רוהה אמ ר. ובי תה סש קום ני מה א בש לה ה אל ה שורה כה רה ין בש ך אי שום כה יו. מי לה לט עה שש יך לי רי םא צה ל ר של חי אנ

יו. לה לט עה שש ר לי חי קום אנ מה קום לש ן מה תנ ה, ני לה גנ תש ני ן של יוה יו. כי לה ה עה ה] שורה תה יש הה ה [של כה רה בש ר, הנ תה סש ני

כות לש ילוהה - זו מנ זי יהה הי דל בש כנ ל מש ל כה בה . אמ רוהה אמ ה, ובי תה וה רש או על י רה ילוהה כי זי יהה הי דל בש כנ ל מש תוב (איכה א) כה כה
ן דה אמ לש ן בנ ן בל דה אמ לש ך בנ םאדנ ר ח מש לנ יא שה הי ת הנ עי תוב (ישעיה לט) בה כה ם, של יי לנ ירושה ח דורון לי לנ שש ם ני שה י מי רי המ ל, של בל בה

יההו. קי זש ל חי ה אל חה נש ים ומי רי פה ל סש בל ך בה לל מל

א יהצה ן של יוה ם. כי יי לנ ירושה לום לי שה דול וש גה ים הנ להי אל לום לה שה ה וש הודה ך יש לל יההו מל קי זש חי לום לש ם? שה הל תוב בה ה כה ומנ
ם בו. קה לום רנ שש ד לי בל על לום הה ת שש י אל תי מש דנ קש הי י של יתי שי עה ה של אל םא נה ר: ל מנ אה בו וש ל לי יר ענ זי חל נו, הל מל לו מי ק של תל פל הנ
לוהנ אל לום לה ב: שה תנ כה ך  כה ם. וש יהל תי חש ים תנ רי חי ב אמ תנ כה לו, וש ק של תל פל ת הנ יר אל זי חל הל יעות, וש סי פש לש  ע שה סנ ופה או  סש כי מי

. יהה דל בש כנ הו מש זל יהה. וש קי זש חי לום לש שה ם, וש יי לנ ירושה לום לי דול, שה גה הנ

םא ך ל א כה לי מה לש אי יהה, של קי זש ם חי הל ה לה אה רש הל ה, של תה וה רש או על י רה שום כי ? מי ילוהה זי ם הי ענ טנ ה הנ . מה ילוהה זי ך הי ר כה חנ אנ וש
תוב (ישעיה כה יו, של יהמה א בש םא בה ל םא, וש ב לה ר מי בה דה ב הנ כי ענ תש יק, הי די ר צנ יהה יותי יההו הה קי זש חי תוך של ך. מי ר כה חנ ילוהה אנ זי הי

יו. רה חמ יו אנ נה ל בה א ענ טש חי ת אותו הנ ד אל קנ ך פה ר כה חנ אנ י. וש יהמה ת בש מל אל לום ול ילה שה הש י יי לט) כי

לט שש לי יהכםל  םא  ל ה  לה עש מנ לש של ין  די הנ שום של ן, מי כי מי ר  חנ אנ לש ד  ענ ד  מנ עה ים  טי בה שש ל הנ א של טש חי הנ ן אותו  כי מו  כש
מו ד, כש יד פוחי מי ים, תה אי טה יהדו חמ ייש בש י של ל מי ך, כה שום כה ם. ומי הל ע מי רנ פש ני ע וש רנ פה הי ה לש עה שה ה הנ אה צש מש ני ד של ם, ענ יהל לי עמ

גו'. או וש י הובש ים כי שי נה אמ או הה ירש יי ן ונ ל כי ענ גו'. וש ם וש יומה ה וש לה יש תה לנ דש חנ ר (דברים כח) ופה מנ אל נל של

ה כה שה מג ת מש לל ר, (משלי יג) תוחל מנ אה ח וש תנ יהיא פה י חי בי גו'. רנ וש מו  ן אי יו בל חי ין אה יהמי נש ת בי א אל ינרש יו ונ ינה א עי שה יי ונ
רוך הוא דוש בה קה ל הנ תו אל שה קה בנ ן בש בוני תש הי ם לש דה אה ין לה אי ינו, של ני שה ה הוא של ה. זל אה ה בה וה אמ ים תנ יי ץ חנ עי ב וש ה לי לה חמ מנ
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ן בוני תש הי ים לש אי ין בה די י הנ לי עמ ה בנ מה ה, כנ ן בה בוני תש ם הוא מי אי שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ה. מה אה םא בה ם ל אי וש ה  אה ם בה אי
בשמנעמשהיו.

ה ה זל ב. מנ ת לי לנ חמ מנ ת לו לש מל ה, גורל שה קה בנ ה הנ אותה ן בש בוני תש הוא מי נות של בונש תש הי ה הנ י אותה רי המ סוד הוא, של וש
ה. טה מנ ה ולש לה עש מנ ין לש טי סש הנ ם לש דה אה ל הה יד ענ מי ד תה עומי י של הו מי ב? זל ת לי לנ חמ מנ

ה, תורה ל בנ די תנ שש תו, יי לה פי ת תש ל אל בי קנ יש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ה של רוצל י של ינו, מי ני ה. שה אה ה בה וה אמ ים תנ יי ץ חנ עי וש
י ני פש ם לי ה אותה יסה ני כש , ומנ יהה יהדל ם בש עולה לות הה פי ל תש כה ה של גה רש דנ ה? זו הנ וה אמ תנ י הנ ה. מי אה ה בה וה אמ ז תנ אה ים, וש יי ץ חנ יא עי הי של
י ני פש ה לי אה ה, בה אה ה בה וה אמ יא תנ זו הי ה. וש אה יא בה ב הי רל על ם (אסתר ב) בה תוב שה כה ה, וש אה אן בה תוב כה יון. כה לש על הה ך  לל מל הנ

יש. אי צון אותו הה ת רש ים אל לי שש הנ יון לש לש על ך הה לל מל הנ

יך, רי צה ינו  אי ר של חי קום אנ מה ר בש בה דה הנ ן אותו  תה ני קום של מה הנ הו  ב - זל ה לי לה חמ ה מנ כה שה מג ת מש לל ר תוחל חי ר אנ בה דה
ם ל אותה כה ם  עי ך  שה מש ני וש ט  שי פנ תש מי שום של ם? מי ענ טנ הנ ה  מה םא.  יהב םא  ל של ים  מי עה פש לי וש יהד,  לש יהד  מי ן  תה ני של ד  ענ ך  שה מש ני וש

ם. עולה יד אותו לה הורי ים לש ני מג מש הנ

דוש קה הנ א של לה בות, אל כה רש מל י הנ ני מג ם מש שום אותה ת, מי כל של מש םא ני ל ת של לל תוחל יא הנ ה - זו הי אה ה בה וה אמ ים תנ יי ץ חנ עי וש
ין די י הנ לי עמ ם בנ ה הי מה בות, כנ כה רש מל י הנ ני מג ם מש ין אותה ת בי כל של מש ר ני של אמ כנ שום של יהד, מי ם] לו מי הל ן [לה רוך הוא נותי בה
ה זוכל ין של ם, בי דה אה ן לו לה תנ ני ך וש לל מל ית הנ בי א מי יהצה ה של נו לו, ומנ תש ם יי רל ינו טל די ל בש כי תנ סש הי ן ולש יי ענ שות לש ם רש הל ת לה נל תל ני של

ה. אה ה בה וה אמ ים תנ יי ץ חנ הו עי זל יהד, וש ן מי תה ה - ני םא זוכל ל ין של בי

ים יי ץ חנ עי וש רםך.  ן אה מנ זש ד לי ף ענ ל יוסי ת של לל תוחל הנ ה לו  כה שש מש ני עמקםב, של ינ ה  ה - זל כה שה מג ת מש לל ר תוחל חי ר אנ בה דה
א לה יהה אל םא הה יו ל לה א אי הוא בה ן של מנ ד אותו זש ף ענ ש אותו יוסי קי בי ן של מנ זש י מי רי המ ין, של יהמי נש ה הוא בי ה - זל אה ה בה וה אמ תנ
ן ה בל ה זל מו. מנ ן אי יו בל חי ין אה יהמי נש ת בי א אל ינרש יו ונ ינה א עי שה יי תוב ונ כה של הו  ך. זל שנ מש םא ני ן ל מנ זש הנ אותו  ט, של ן מועה מנ זש
ת א אל ינרש יו ונ ינה א עי שה יי תוב ונ כה ך  שום כה ל, מי חי מות רה דש לי מותו  ה דש ה דומה תה יש הה ה בו, וש תה יש הה מו  מות אי דש מו? של אי

מו. ן אי יו בל חי ין אה יהמי נש בי

ת א אל ינרש יו ונ ינה א עי שה יי תוב ונ אן כה כה ין, וש יהמי נש ת בי ם אל תה ף אי א יוסי ינרש ה ונ אשונה רי ב בה תנ י כה רי המ ר, ונ מנ י אה י יוסי בי רנ
ם קה לש חל ץ, ובש רל אה ם בה הל מה יהה עי קו הה לש חל ין של יהמי נש ת בי ש אל קםדל רוחנ הנ ה בש אה א רה לה ה? אל אה יהה רה אי יזו רש יו, אי חי ין אה יהמי נש בי
הו זל ש. וש דה קש מי ילה הנ הש ם יי קה לש חל בש ין של יהמי נש ת בי אל ה וש הודה ת יש ה אל אה י רה רי המ ה, של ינה כי שש ה הנ רל שש ה תי יהודה ין וי יהמי נש ל בי של

ק. לל חי אותו הנ ם בש הל מה ה עי אה םא רה יו ל חי יהה אה הה ף של ת יוסי אל ם, וש הל מה ה אותו עי אה ין, רה יהמי נש ת בי ם אל תה ף אי א יוסי ינרש ונ

יו מה חמ רו רנ מש כש י ני ף כי ר יוסי הי מנ יש יו? ונ רה חמ תוב אנ ה כה מו. מנ ן אי יו בל חי ין אה יהמי נש ת בי א אל ינרש יו ונ ינה א עי שה יי אן, ונ ף כה אנ
ה. מה ךש שה ייבש ה ונ רה דש חנ םא הנ יהב כות ונ בש ש לי קי בנ יש יו ונ חי ל אה אל

י רי ה, המ אי םא רש גות. ב גנ ך לנ ית כגלה לי י עה פוא כי ך אי ה לה יון מנ זה יא חי א גי שה ר, (ישעיה כב) מנ מנ אה ח וש תנ יהה פה קי זש י חי בי רנ
גות] י [גנ לי תש ל כה ים ענ ני כםהמ ם הנ ל אותה כה לו  ש, עה אי בה ים אותו  פי שורש יו  הה וש ש  דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל נל ן של מנ זש , בי שוהה רש פי

ך. לש ת של ך טםל אל ילה אי אן וש כה ך. מי לש ים של רי בה זש ינו גי יי אן הה ד כה רו: ענ מש אה ם, וש יהל ידי חות בי תש פש מנ ל הנ כה ש, וש דה קש מי הנ

ת יקנ ני ים יש קי יונש יו  ה הה נה מל ם מי עולה י הה ני ל בש כה ש, וש דה קש מי ה בנ תה יש הה ה של ינה כי שש יון - זו הנ זה יא חי ה, גי אי םא רש ל ב בה אמ
ל ענ ם, וש תה בואה ת נש ים אל קי יו יונש ה הה תוכה ר - מי חי קום אנ מה ים מי אי בש ננ תש יו מי ים הה יאי בי נש ל הנ כה ב של ל גנ ף ענ אנ ה. של בואה נש הנ

ים. יוני לש על ים הה ני וה גש ל הנ ל כה ה של אל רש מנ הוא הנ שוהה של רש ה פי ני יון, הי זה יון. חי זה יא חי את גי רי קש יא ני ן הי כי

ם אותה ל  כה לש ה  תה לש עה וש ה  אה בה ה  ינה כי שש הנ ש,  דה קש מי הנ ב  רנ חל נל של כש י  רי המ של גות,  גנ לנ ך  כגלה ית  לי עה י  כי פוא  אי ך  לה ה  מנ
ל ל כה ענ לות, וש גה כו לנ לש הה ל של אי רה שש ל יי ענ ה, וש דורה ית מש ל בי ה ענ ה בוכה תה יש הה ה, וש אשונה רי ה בה דורה ם מש הל יהה בה הה קומות של מש הנ
ה מה רה ר ה' קול בש מנ תוב (ירמיה לא) כםה אה כה נו? של ן לה יי ננ דו. ומי בש אל נל ם וש שה יו  הה ים של יקי די צנ הנ ים וש ידי סי חמ ם הנ אותה
ינהה כי שש ת הנ ל אל רוך הוא שואי דוש בה קה ז הנ אה ר. וש אי בה תש י ני רי המ , ונ יהה נל ל בה ה ענ כה בנ ל מש חי ים רה רורי מש י תנ כי י בש הי ע נש מה שש ני

גות. גנ ך לנ ית כגלה לי י עה פוא כי ך אי ה לה ה: מנ ר לה אומי וש

ים רי חי אמ בות הה כה רש מל הנ אות וש בה צש ל הנ ה כה מה יל עי לי כש הנ ך? לש ה כגלה ה זל יק. מנ פי סש ה מנ ית זל לי י עה י כי רי המ ך, של ה כגלה ה זל מנ
ש. דה קש מי ית הנ ן בי בנ רש ל חג ה ענ מה כו עי ם בה כגלה של

ה ילה חי תש אן? הי י כה ה לי י מנ ני אמ ף, ונ רנ שש ש ני דה קש מי הנ לות, וש גה י בנ ננ י בה כי יו: וש נה פה ה לש רה מש פוא. אה ך אי ה לה ך מנ שום כה ומי
ל ה. ענ מה חה לש י מי תי םא מי ל ב וש רל י חל לי לש םא חנ ך ל יי לנ לה ה חמ יזה לי יהה ענ רש יהה קי יר הומי ה עי אה לי אות מש שג ת, (ישעיה כב) תש רל אומל וש
ר ה' מנ ה (ירמיה שם) כםה אה ר לה מנ רוך הוא אה דוש בה קה הנ נו, של רש אנ ה בי ני הי גו'. וש י וש כי בל ר בנ רי מה י אמ ני עו מי י שש תי רש מנ ן אה כי

גו'. י וש כי בל ך מי י קולי עי נש מי

ית ר בי של אמ כנ שום של לות, מי לה קש בו  או  צש מש םא ני ל יהה יום של םא הה ש, ל דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל נל יום של ה, מי אי םא ורש וב
ית בי בש ה  שורה ה  ינה כי שש הנ וש נות,  בה רש קה וש עולות  ים  יבי רי קש ומנ עמבודות  ים  די עובש ל  אי רה שש יי יו  הה יהם,  קנ יהה  הה ש  דה קש מי הנ
ה, טה מנ ה ולש לה עש מנ כות לש רה או בש צש מש ני ד של ירות, ענ אי ים מש ני פה ל הנ יו כה הה , וש יהה נל ל בה ת ענ צל רובל ם של מו אי ם כש יהל לי ש עמ דה קש מי הנ
זון יהה ני ם הה עולה ל הה כה ץ, וש רל אה ח בה טנ בל ים לה רויי ל שש אי רה שש יי יו  הה חות, וש מה כות ושש רה או בו בש צש מש םא ני ל יהה יום של םא הה ל וש

ם. לה לה גש בי



331

ם עולה הה לות, וש לה ים בו קש אי צה מש םא ני ל ך יום של ין לש לות, אי גה ם בנ הל מה ה עי ינה כי שש הנ ש, וש דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל נל ו של שה כש ענ
ה. טה מנ ה ולש לה עש מנ חות לש מה אות שש צה מש ין ני אי ל, וש לה קג מש

כםל, ם בנ עולה ת הה חנ אל מי שנ ר, ולש אי בה תש ני מו של ר כש פה עה ן הל ל מי אי רה שש ת יי סל נל ת כש ים אל קי הה רוך הוא לש דוש בה קה יד הנ תי עה וש
י כי בש תוב (ירמיה לא) בי כה גו', וש י וש תי לה פי ית תש בי ים בש תי חש מנ שי י וש שי דש ר קה ל הנ ים אל יאותי בי המ ר (ישעיה נו) ונ מנ אל נל מו של כש
ם ך גנ יהה, כה חל ל לל ה ענ תה עה מש די ה וש לה יש לנ ה בנ כל בש כו תי תוב (איכה א) בה כה ה, של לה חה תש הנ בנ מו של ם. כש ילי ים אובי נוני חמ תנ יהבםאו ובש

גו'. י יהבםאו וש כי בש תוב בי כה רו, של זש י ינחש כי בש ך בי ר כה חנ אנ ן לש כי

יו הה ם  הי ם  אי ן,  בוני תש הי לש ייש  אן  כה ר,  מנ אה ר  זה עה לש אל י  בי רנ ם.  יהל מםרי חמ ונ ה  מה הי חו  לש שג ים  שי נה אמ הה וש ר אור  בםקל הנ
ים די עמבה לנ נו  ת אםתה חנ קנ לה תוב וש כה שום של א מי לה ם? אל יהל מםרי חמ ה ונ מה ה הי תורה תםב בנ כש לי נו  ה לה מה ים, לה חי לה שש ני ים וש כי הולש

רו. מש אה מו של ם כש יהל מורי חמ ם ונ רו הי אמ שה םא יי ל י של די ם, כש יהל מםרי חמ ה ונ מה חו הי לש ים שג שי נה אמ הה ך וש שום כה ינו, מי מםרי ת חמ אל וש

ם הה רה בש ל אנ ר של בםקל גו'. אותו הנ וש מורו  ת חמ בםש אל ינחמ ר ונ בםקל ם בנ הה רה בש ם אנ כי ינשש ר, (בראשית כב) ונ מנ אה ח וש תנ פה
ין, די ן הנ מי לו  צש ני וש לום  שה בש כו  לש הה וש ם  יהל לי ה עמ דה מש ם עה הה רה בש ל אנ של כותו  ז זש כותו, אה זש ם בי יהל לי עממםד עמ יר לנ אי יהה מי הה
ם יהל לי ה עמ נה גי ם הי הה רה בש ל אנ ר של בםקל כות אותו הנ זש ק של ם, רנ הל ע מי רנ פה הי ין לש די ם הנ יהל לי ד עמ מנ ה עה עה שה ה הנ אותה שום של מי

ן. מנ אותו זש ם בש יהל לי ט עמ לנ םא שה ל ין, של די ן הנ חו מי לש שש ני וש

ל ר של בםקל ל אותו  אור של הה הו  זל  - ש  מל ח שה רנ זש יי ר  אור בםקל וכש ר, (שמואל-ב כג)  מנ אה וש ח  תנ פה ה  הודה יש י  בי רנ
בות - םא עה ר ל ש. בםקל מל של ח לו הנ רנ זש יי תוב (בראשית לב) ונ כה עמקםב, של ל ינ ש של מל של ה הוא הנ ש - זל מל ח שה רנ זש ם. יי הה רה בש אנ
אותו ק, של חה צש ד יי צנ א מי בה ר של טה מה ר - הוא הנ טה מה ה מי גנ ר. נם טה מה ה מי גנ נם א מי לה בות, אל ך עה ל כה םא כה ר הוא ל אותו בםקל של

ץ. רל אה ן הה א מי של יא דל ר מוצי טה מה

אותו אור אורו כש עמקםב, של ה הוא ינ ש, זל מל ח שה רנ זש ם יי הה רה בש ל אנ ר של בםקל אותו אור הנ ר - בש אור בםקל ר וכש חי ר אנ בה דה
ין די ר, הנ בםקל א הנ בה ה של עה שה י בש רי המ יר, של אי א מי לה שוך, אל ינו חה ר אי אותו בםקל שום של בות - מי םא עה ר ל ר. בםקל בםקל ל הנ של
יר טי מש הוא מנ יק, של די צנ ף הנ ל יוסי ד של צנ הו הנ ר - זל טה מה ה מי גנ נם ם. מי הה רה בש ל אנ ד של צנ יר בנ אי כםל מי א הנ לה ל, אל לה ט כש םא שולי ל

ם. עולה ל טוב הה כה א וש של יא דל הוצי ץ לש רל אה ל הה ענ

ים יקי זי ים מנ רי ה שומש מה ם, כנ עולה ל הה יו ענ פה נה כש ש  ה ופורי לה יש לנ ס הנ נה כש ני ה של עה שה ה, בש אי םא רש עון, ב מש י שי בי ר רנ מנ אה
ל ענ ים  טי שולש וש ם,  ינה מי לש ים  די דה צש ה  מה כנ בש ים  רי עורש תש מי ים  יני די הנ י  לי עמ בנ ה  מה כנ וש ם,  עולה בה לט  שש לי וש את  צי לה ים  ני זגמה מש
ב שה וש קומו  מש ס לי נה כש ד ני חה אל ד וש חה ל אל כה וש ים,  טי םא שולש ל ים וש קי לש תנ סש ם מי יר, כגלה אי ר ומי בםקל הנ יענ  גי מנ ן של יוה ם. כי עולה הה

קומו. מש לי

ים טי יו שולש הה ין, של די י הנ לי עמ בנ לו  - אי חו  לש ים שג שי נה אמ הה ם. וש הה רה בש ל אנ ר של ה בםקל ר אור - זל בםקל ר הנ מנ אל נל של מו  כש
ים אי בה ים של קי חג י הנ רי ם שומש םֽ -] הי יהל מםרי חמ נו. ונ רש מנ אה ים של יני די י הנ לי עמ ם בנ ה - אותה מה ם - [הי יהל מםרי חמ ה ונ מה ה. הי לה יש לנ בנ
ם אותה ל  של ם  דה צי מי ם  הי וש ר.  בםקל הנ א  בה של כש מי ים  אי רש ני םא  ל וש ים  טי שולש םא  ל וש ים  דושי קש ם  ינה אי של ה,  אה מש טג הנ ד  צנ מי

רו. מש אה ים של קי חג י הנ רי ים, שומש מורי חמ הנ

דושות גות קש רה ל דש גות ענ רה ין, דש די ים וש מי חמ םאל, רנ מ ין ושש ם יהמי הל ין [ייש] בה אי יונות של לש גות על רה ך דש ין לש י אי רי המ של
ר בםקל ר הנ עורי תש מי קום של ל מה כה לו. ובש ל אי לו ענ גות, אי רה ל דש גות ענ רה ם דש כגלה ה, וש אה מש טג ד הנ צנ אות מי מי ה, וטש שה דג קש ד הנ צנ מי
ד צנ א בש לה ין, אל ד יהמי צנ עממםד בש יום] לנ ם [קי הל ין לה אי שום של ים, מי טי םא שולש ל וש ים  רי ם עובש ם, כגלה עולה ם בה הה רה בש ל אנ של
ל ם של קה לש י חל רי שש אוי לו. אנ רה לו כה ד של צנ ד לנ חה אל ד וש חה ל אל יג כה הי נש הנ ל לש יי לנ ם וה ה יומה שה רוך הוא עה דוש בה קה הנ םאל. וש מ שש

א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ל בה אי רה שש יי

ה, אי םא רש . ב יהה פל נה כש א בי פי רש ה ומנ קה דה צש ש  מל י של מי י שש אי רש יי ם  כל ה לה חה רש זה ר, (מלאכי ג) וש מנ אה ח וש תנ יהיא פה י חי בי רנ
ז ננ גה ם [של עולה א הה רה בש ני יום של רוך הוא מי דוש בה קה ז הנ ננ גה ש של מל של ל אותו הנ אי רה שש יי יר לש אי הה רוך הוא לש דוש בה קה יד הנ תי עה

ם. ים אורה עי שה רש ע מי ננ מה יי תוב (איוב לח) וש כה מו של ם, כש עולה ל הה ים של עי שה רש י הה ני פש לי רוך הוא] מי דוש בה קה הנ

ד ענ ם וש עולה סוף הה יר מי אי יהה מי ה, הה אשונה רי א בה ר יהצה של אמ כנ רוך הוא. של דוש בה קה ז אותו הנ ננ אור גה ת אותו הה אל וש
ת אותו ז אל ננ ים, גה עי שה רש ם הה ל אותה כה ה ובש גה לנ פש דור הנ בול ובש מנ דור הנ נוש ובש דור אל ל בש כי תנ סש הי ן של יוה ם. כי עולה סוף הה

ההאור.

תוב? ה כה ז מנ ה, אה כל יהה נה הה כו, וש ירי יש אותו בי כי הי ו וש שה ל עי דול של גה ה הנ נל מג מש אותו הנ ק בש בנ דש ני עמקםב וש א ינ בה ן של יוה כי
ך ר כה חנ אנ תו, וש כגבה רש אנ א אותו מי פי רנ ה לש פואה ייש בו רש שום של ז, מי ננ גה ש של מל של ש? אותו הנ מל ה של יזל ש. אי מל של ח לו הנ רנ זש יי ונ

א. פה רש ני גופו, של ם בש לי ם, שה לי עמקםב שה םא ינ יהב תוב (בראשית לג) ונ כה הוא, של ש הנ מל של א בנ פה רש ני

ם כל ה לה חה רש זה תוב וש כה ל, של אי רה שש יי יר אותו לש אי הה הוא ולש ש הנ מל של ת הנ לות אל גנ רוך הוא לש דוש בה קה יד הנ תי ן עה ל כי ענ וש
ה ל אותה יהה - של פל נה כש א בי פי רש א בו. ומנ פה רש ני עמקםב של ל ינ ש של מל של ה הנ ה? זל קה דה ש צש מל ה של ה זל ה. מנ קה דה ש צש מל י של מי י שש אי רש יי
ם, הל יו בה הש ים יי ה סומי מה כנ ים וש רי גש ה חי מה ר, כנ פה עה ן הל ל יהקומו מי אי רה שש יי ן של מנ זש ה בי ני הי שום של או. מי פש רנ תש ם יי ש כגלה מל של

. יהה פל נה כש א בי פי רש תוב ומנ כה ה, של א בה פי רה הי ש לש מל של ה הנ ם אותה הל יר לה רוך הוא יהאי דוש בה קה ז הנ אה וש

י די ים עובש מי ענ הה וש ה,  פואה רש ילה  הש ל תי אי רה שש יי ולש ם,  עולה ד סוף הה ענ וש ם  עולה סוף הה מי ש  מל של הנ ר אותו  יואנ ז  אה וש
ך תש כה רג אמ ונ ך  ר אורל חנ שנ ע כנ קנ בה ז יי תוב? (ישעיה נח) אה ה כה ל מנ אי רה שש יי ל לש בה פו בו. אמ רש שה לות יי זה ים ומנ בי ת כוכה עמבודנ
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ך. פל סש בוד ה' ינאנ ך כש קל דש יך צי נל פה ך לש לנ הה ח וש מה צש ה תי רה הי מש

ח, תנ ק פה חה צש י יי בי גו'. רנ ב וש עה רה ת הה ננ םא שש ב ם תה רל טל ים בש ני י בה ני ד שש ף יגלה יוסי ים. ולש אשוני רי ים הה רי בה דש ים לנ רי נו חוזש אה
ה ול קנ םא יש ר ל של ב אמ של י עי לי ים עמ יבי בי רש ת ה' כי אי ל מי טנ ים כש בי ים רנ מי ב ענ רל קל ם בש גויי עמקםב בנ ית ינ רי אי יהה שש הה (מיכה ה) וש
ן ל גנ ץ של עי ת בה חנ פור אנ ת צי רל עורל תש ה, מי אור עולל הה של יום כש ל יום וה כה ה, בש אי םא רש ם. ב דה י אה ני בש ל לי ינחי םא יש ל וש יש  אי לש
י ה, מי לה שה מש מל י הנ רי ים שה רי ם אומש כל ל: לה יי חנ א בש רוז קורי כה הנ ף, וש קי דנ זש יט מי בי רש שנ הנ ים, וש מי עה פש לש  את שה קורי ן, וש דל עי הה
ה תורה ם, הנ בונה בוד רי כש ים בי יחי גי שש םא מנ ל ים, וש יהמי ה קנ ל מה ים ענ עי םא יודש ל ם וש עולה ד בה עומי ה, של םא רואל ל ה וש רואל ם של כל מי
רו עורש תש יי של ם כש הל ל. אוי לה כל י שי לי ה יהקומו בש ל מה או, ענ רש בש םא ני ל ם של הל ה - טוב לה ים בה לי דש תנ שש םא מי ל ם וש יהל ני פש ת לי דל עומל

ם. עולה ן הה ם מי דו אותה רש טש יי ע וש י רה מי יש

ה כה ם זה ה, אי נה קש זי י הנ מי י יש רי המ ך, של םא כה ה - ל נה קש זי י הנ מי ם יש הי ך של תש עש ל דנ ה ענ לל עמ ם תנ ע? אי ל רה ים של יהמי ם הנ י הי מי
ת כםר אל תוב (קהלת יב) וזש כה ר, של מנ אל נל של מו  ם כש א הי לה ע? אל י רה מי ם יש י הי י טוב. מי מי ם יש ים - הי ני י בה ני ים ובש ני בה בש
דוש קה א הנ רה בה של ר- כש בה דה א סוד הנ לה ה. אל נה קש זי י הנ מי ם יש ינה ה. אי עה רה י הה מי םא יהבםאו יש ר ל של ד אמ יך ענ חורםתל י בש ימי יך בי אל בורש
ל כה מו  יש קנ תש הי ד של ענ יו,  נה פה לש ה  סה נש כש ני אות  וש ל אות  כה וש ה,  תורה יות הנ אותי בש א אותו  רה ם, בה עולה ת הה הוא אל רוך  בה

ם. עולה םא הה ר בש ן] לי דות [כגלה ן עומש יות, כגלה אותי לו הה גש לש גנ תש הי יתות של א בי פה לש ן אנ ל אותה כה י"ת. וש אות בי יות בה אותי

ה ר בה ענ גה ד של ה, ענ בה ינשש תש םא הי ל י"ת, וש ה טי תה לש ד, עה לו ט"ר ינחנ לה יות הנ י אותי תי רו שש בש חנ תש הי וש לו  גש לש גנ תש הי ן של יוה כי
י כי יו: וש נה פה ה לש רה מש ך? אה קומי מש ת בי בל ינשל תש ך מי יני אי ה וש תש עולה ה אנ ל מה י"ת, ענ י"ת טי ה: טי ר לה מנ אה רוך הוא וש דוש בה קה הנ
ם ב עי ינשי תש הי ת לש רל בל חנ תש י מי ני יך אמ י טוב, אי י כי ה בי חה תש ה פה תורה י הנ רי המ ל טוב, של םאש של ר יות אות בש הש י לי יתה אותי שי עה

ע? אות רה

ן יכל תי ם, שש כל םא בה ר בש ה לי י רוצל ני אמ ם של דה אה י הה רי המ ה, של ה אותה יכה רי צש תש  י אנ רי המ ך, של קומי מש י לי ה: שובי ר לה מנ אה
ד. ם זו ינחנ בו זו עי ינשש תש הי בו וש ז שה אה םאל. וש מ שש הוא לי ין, וש יהמי תש לש ל אנ בה א, אמ רי בה יי ד וש ים ינחנ לי לה כש ני

דועות, ים יש ני שה ים וש ת יהמי חנ אנ ת וש חנ ל אנ ת כה ן אל א אותה רה רוך הוא, ובה דוש בה קה ם הנ יד אותה רי פש ה הי עה ה שה אותה בש
ן ל כי ענ ה. וש עה רה י הה מי ים יש אי רה קש םאל ני מ שש ל הנ לו של אי טוב, וש י הנ מי ים יש אי רה קש ין ני יהמי ל הנ לו של םאל. אי מ שש לו לי אי ין וש יהמי לו לש אי
או רש בש ני ן של יוה ה. כי שה הוא עה יו של אה טה חמ ם בנ דה אה ת הה ים אל בי לו סובש אי ה, של עה רה י הה מי םא יהבםאו יש ר ל של ד אמ למםה, ענ ר שש מנ אה

ם. דה אה ל בה לי כה הי בו לש ינשש תש הי בו וש י שה זנ ע, אמ ל רה ים של יהמי ל טוב וש ים של יהמי

סוד. ה הנ זל אי, וש דנ ע ונ י רה מי י. יש ני סובי י יש בנ ון עמקי ע עמ י רה ימי א בי ירה ה אי מה ד, (תהלים מט) לה וי ר דה מנ ך אה שום כה ומי
ע. בה שה נות הנ ע, שש בה שה י הנ מי ים יש אי רה קש לו ני אי ב, וש עה רה נות הה ב, שש עה י רה מי ים יש אי רה קש לו ני אי

ף, יוסי ך  שום כה ב. ומי עה רה ת הה ננ שש ב, בי עה רה י הה ימי בי דוש  קה ית הנ רי בש ן הנ ינ עש ת מנ יא אל הוצי םא לש ל ר - של בה דה סוד הנ וש
ם, דה אה לה יך  רי ה צה זל וש ם.  עולה בות בה רש קום לי מה ן לו  תנ נה םא  ל וש ב  עה רה ת הה ננ שש בי נו  יה עש ת מנ ם אל תנ ית, סה רי בש הוא סוד הנ של

ם. עולה בות בה רש קום לי ן לו מה תי םא יי ל י של די לו כש ש של ית קםדל רי בש ן הנ ינ עש ת מנ תםם אל סש יי ב, של עה רה ת הה ננ ת שש טל ר שולל של אמ כנ של

ת תםם אל סש יך לי רי ת, צה טל יא שולל הי ן של יוה יא, כי הי ב הנ עה רה ת הה ננ שש יון. בי לש ה הוא סוד על ר, סוד זל מנ עון אה מש י שי בי רנ
הוא ד הנ צנ קום לנ ן מה נותי הוא, וש ד הנ צנ הנ ד מי לה וה אותו הנ שםך רוחנ לש מש ם לי ם אותו, גורי ינו סותי ם אי אי שום של נו, מי יה עש מנ

גו'. ץ וש רל ה אל זה גש לוש רה ת שה חנ תוב (משלי ל) תנ כה עוד סוד, של ה. וש שה דג קש ד הנ צנ ה בש אה מש טג ד הנ ם, צנ עולה דםל בה גש לי

ל לה ה כש מה ב עי רי עה תש הי םא לש ל ב, של עה רה ת הה ננ שש נו בי יה עש ת מנ ם אל תנ סה ק וש לי ית, סי רי בש יק, סוד הנ די צנ ף הנ ך יוסי שום כה ומי
ה תה דו ענ לה ים יה רי ים זה ני י בה דו כי גה ה' בה תוב (הושע ה) בנ יו כה לה הוא, עה ן הנ מנ זש נו בנ יה עש חנ מנ פותי י של קום, ומי ה מה ת לה תי לה וש
ל אי רה שש ל יי ם של קה לש י חל רי שש אנ ך  שום כה אי. ומי דנ ונ דו  גה ה' בה אי. בנ דנ ים ונ רי ים זה ני ים בה אי רה קש ני לו  י אי רי המ גו'. של ם וש לי םאכש י

א. מי קום טה מה דוש בש קום קה יפו מה לי חל םא הל ל ים של דושי קש הנ

ת ננ ה שש טה לש שה הוא של ן הנ מנ זש הנ י מי רי המ ב, של עה רה ת הה ננ םא שש ב ם תה רל טל ים בש ני י בה ני ד שש יגלה ף  יוסי ולש תוב  ה כה ל זל ענ וש
ש ל קםדל קום של יף מה לי חמ הנ םא לש ל ה וש אה מש טג ד הנ צנ ים לש ני ת בה תי םא לה ל של קורו  ת מש ק אל לי סי וש נו  יה עש ת מנ ם אל תנ ב, סה עה רה הה
יר תי סש מנ ה' הנ י לנ יתי כי חי תוב (ישעיה ח) וש כה לט, כנ שש יי םא וש יהב של בונו כש רי פות לש צנ ם לש דה יך אה רי צה ה. וש אה מש ל טג קום של מה בש

י לו. יתי וי קי עמקםב וש ית ינ בי יו מי נה פה

ם, הל ת בה כל לל ה לה תורה וות הנ צש ת מי ים אל רי שומש רוך הוא וש דוש בה קה י הנ כי רש ת דנ ים אל עי יודש ים של יקי די צנ ם הנ יהל רי שש אנ
ם תל אנ תוב (דברים ד) וש כה וש ם.  בה לו  שש כה יי ים  עי ם ופםשש בה כו  לש יי ים  קי די צנ וש י ה'  כי רש ים דנ רי שה י יש תוב (הושע יד) כי כה של
י ים כי דםשי ם קש יתל יי הש ם וי תל שש די קנ תש הי תוב (ויקרא כ) וש כה יום. [ר"א ל"ג וש ם הנ כל ים כגלש יי ם חנ יכל להי ה' אל ים בנ קי בי דש הנ
ה] אה מש טג ד הנ צנ לום בש ם כש הל ילה לה הש םא יי ל כםל, וש ל בנ אי רה שש ת יי ש אל די קנ ה לש צה רוך הוא רה דוש בה קה י הנ רי המ י [ה']. של ני דוש אה קה
נהה תש ני יק וש זי הנ יהכול לש שום של שוק, מי יו בנ נה פה אות לש רה הי ם לש דה אה יך לש רי םא צה ם, ל עולה ט בה ה שולי זל ד הנ צנ הנ של ה, כש אי םא רש [ב
אות רה הי ה לש צה םא רה ל או, של רה תש ה תי מה יו לה נה בה עמקםב לש ר ינ םאמל י עמקםב, ונ ינ תוב בש ה כה ה מנ אי םא ורש ית. וב חי שש הנ שות לש רש לו 

יו]. נה פה לש

י. ני דוש אה י קה ים כי דםשי ם קש יתל יי הש תוב וי כה ש, של די קנ תש הי ל לש אי רה שש ת יי יר אל הי זש רוך הוא הי דוש בה קה ה הנ שום זל ומי
ה רה ה זה י עמבודה די ל עובש ת של רל חל אנ כות הה לש מנ ה. הנ דושה קש ם הנ יי מנ שה כות הנ לש הוא, מנ רוך  בה דוש  קה ה הנ י? זל ני ה אה י זל מי

מו. א שש נה י ה' קנ ר כי חי ל אנ אי ה לש ול חמ תנ שש םא תי י ל תוב (שמות לד) כי כה ר, של חי את אנ רי קש ני
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ד ר, צנ חי ה, אנ אה מש טג ד הנ ר - צנ חי לוי בו. אנ כםל תה הנ א, וש בה ם הנ עולה הה ה וש זל ם הנ עולה טון הה לש י - שי ני ה, אמ אי םא רש וב
ה, זל י הנ ני אמ ק בה בה דש ני י של ה מי שום זל א, ומי בה ם הנ עולה לום בה ין לו כש אי ה, וש זל ם הנ עולה טונו בה לש שי ה, וש אה מש טג ד הנ צנ ר בש חי אנ הה

א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ק בה לל ייש לו חי

ה זל ם הנ עולה ק בה לל ייש לו חי א. וש בה ם הנ עולה ק בה לל ין לו חי אי הוא וש ם הנ עולה ן הה ד מי בה אל ה, נל זל ר הנ חי אנ ק בה בה דש ני י של ומי
ים רי ים שומש ני גי ם מש ה הי מה כנ לות,  זה ומנ ים  בי ת כוכה עמבודנ י  די ת, עובש רל חל אנ כות הה לש מנ הנ ה  אותה שום של ה, מי אה מש טג בנ

ה. זל ם הנ עולה לט בה שש ה לי ים בה ני מג מש

שות ה לו רש נה תש םא ני ל הוא, וש א הנ בה ם הנ עולה ן הה ד מי רנ טש זו, ני ה הנ גה רש דנ ק בנ בנ דש ני ד וש יהרנ ר של חי ע אנ ישה לי ך אל שום כה ומי
ר. חי א אנ רה קש ן ני ל כי ענ הוא, וש ם הנ עולה ן הה ד מי רנ טש ני ה וש שובה תש זםר בי חמ לנ

ם עולה ה ובה זל ם הנ עולה כות בה זש הוא, לי ד הנ צנ א בנ מי טה הי םא לש ל ים של די דה צש ל הנ כה ד מי רי פה הי ם לש דה יך אה רי ך צה שום כה ומי
נו. רש אנ ה בי ני הי ה, וש זל ה מי פוך זל הי כםל בש ב. הנ עה ה רה זל ע וש בה ה שה ה, זל לה לה ה קש זל ה וש כה רה ה בש ן זל ל כי ענ א. וש בה הנ

ים ני יד בה הולי ינו לש עש תםחנ מנ פש םא לי ל שוק, וש אות בנ רה הי ם לש דה אה ין לש ב, אי עה רה ת הה ננ ל שש ן של מנ אותו זש ך, בש שום כה ומי
ר. אי בה תש ה ני ני הי ר, וש חי ל אנ אי לש

תוב כה ק [וש בה דש תוב (דברים י) ובו תי כה בונו, של רי יד בש מי ק תה בי דה הי ת ולש מל ך אל רל דל ת בש כל לל ר לה מה שש ני יש של אי י הה רי שש אנ
ה ה זל מו. מנ שש א ובי לה תוב, אל םא כה ל ענ  בי שה תי . ובו  ענ בי שה תי מו  שש ק] ובי בה דש תי עמבםד ובו  תנ א אםתו  ירה תי יך  להל אל יה  יש ת  אל

ה. מונה אל סוד הה ק בש בי יות דה הש נו, לי רש אנ בי מו של ? כש ענ בי שה תי

ה טה מנ לש גות של רה ע דש בנ ל של סוד של הנ ה וש מונה אל מות הה לי ל שש סוד של כםל, הנ ל הנ יונות ענ לש ה על לה עש מנ גות לש רה ע דש בנ של
ת ענ בש תוב (מלכים-א ח) שי ך כה שום כה ד. ומי חה יו אל הש ם יי כגלה לו, של ם אי לו עי ד, אי חה ר אל של קל ד וש חה בור אל ם חי הי ם, של הל מי
ה לה עש מנ לש , מי ענ בי שה תי מו  שש תוב ובי ן כה ל כי ענ וש ד.  חה ר אל של קל וש ד  חה כםל אל הנ וש יום,  ר  שה ה עה עה בה רש ים אנ יהמי ת  ענ בש שי וש ים  יהמי
א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה יק הוא בה די אוי, צנ רה רוך-הוא כה דוש-בה קה ק בנ בי דנ תש הי ה לש זוכל י של יו [מי רה שש ה. אנ טה מנ לש ומי

ר] מנ אל נל מו של ה, כש לה פי תש ת הנ לנ בה קנ ך לש רי טה צש יי ה של עה שה ים בש דושי ים קש רות טובי חנ לו אוצה רוך הוא פותי דוש בה קה הנ של

לו ם. אי יי מנ שה ת הנ טוב אל רו הנ ת אוצה ך אל ח ה' לש תנ פש תוב] (דברים כח) יי יו כה לה לו, עה ם אי לו עי ד אי ינחי מש י של [ומי
ם. יי מנ שה ת הנ טוב אל רו הנ ת אוצה תוב אל כה ד, של חה ם אל ים כגלה ת יהמי ענ בש שי ים וש ת יהמי ענ בש ה. שי טה מנ ה ולש לה עש מנ לש רות של אוצה הה

ד. חה ם אל הי קות, וש ה מוצה עה בש שי ה וש עה בש ם. (זכריה ד) שי יי מנ שה ת הנ הוא אל ד, וש חה רו אל אוצה

ה וה צש ל מי טוף של עי ף בש עגטה א מש יהה בה הה ד של חה יש אל או אי ם רה יי תנ ינש ך. בי רל דל ים בנ כי יו הולש י הה י יוסי בי רנ יהיא וש י חי בי רנ
ם, או לי יק שה די הוא צנ ם ייש בו - או של יי ננ שש ן הנ ד מי חה ה, אל זל יש הנ אי יהיא, הה י חי בי ר רנ מנ יו. אה תה חש ים תנ שורי ן קש יי י זנ לי וכש

ם. עולה י הה ני ת בש מות אל רנ יל לש בי שש הוא בי של

ם דה ינו, אה ני ה שה ני כות. הי ף זש כנ ם לש דה ל אה ן כה י דה וי רו, הל מש ים אה יוני לש על ים הה ידי סי חמ י הנ רי י, המ י יוסי בי רנ ר לו  מנ אה
ן וי כנ תש י הוא הי רי המ עמקםב. של ינ נו? מי לה ן  יי ננ ה. מי לה פי תש לי וש ב,  רה קש דורון, לי לש  - ים  רי בה ה דש לשה שש ן לי וי כנ תש יי ך,  רל דל לנ א  יוצי של
ה וה צש ל מי טוף של ה ייש בו עי ני ך, הי רל דל ך בנ ה הוא הולי זל יש הנ אי הה ה. וש לה פי תש לי ב וש רה קש דורון, לי מו לש צש ז ענ רי זי לו, וש ת אי לשל שש לי

. יהה רל חמ דםף אנ רש ין לי י אי ישי לי שש ה, הנ לל י אי ני ייש בו שש ן של יוה ב. כי רה קש ן לי יי י זנ לי ה בו כש ני הי ה, וש לה פי תש לנ

ים אויי רש ם של יי ננ שש ם הנ אותה ד מי חה ה אל ני יהיא, הי י חי בי ר רנ מנ ם. אה הל יב לה שי םא הי ל לום וש נו לו שה תש ם, נה יהל לי ב אמ רנ קה של כש
ל די תנ שש יהה מי י הה י, אולנ י יוסי בי ר רנ מנ לום. אה שה לול הנ דורון כה דורון, ובש מו לש צש ן ענ קי םא תי י ל רי המ ין בו, של יות בו - אי הש לי

ח אותו. כנ שש םא יי ל י של די מודו כש לש יש תנ חי רש מנ תו, או של לה פי תש בי

יון ה. כי תורה לו בנ דש תנ שש הי י וש י יוסי בי רנ יהיא וש י חי בי טו רנ מש שש ך ני ר כה חנ ם. אנ הל מה יש עי אי ר אותו הה בי םא די ל ד, וש כו ינחנ לש הה
לום. ם שה הל ן לה תנ נה ם וש יהל לי ב אמ רנ ה, קה תורה יו בנ ים הה לי דש תנ שש מי יש של אי ה אותו הה אה רה של

י, י יוסי בי רנ ר לו  מנ ם? אה כל י לה תי בש שנ םא הי ל לום וש י שה ם לי תל תנ נש של י כש ם אותי תל דש שנ ה חמ מה י, בנ בותנ ם, רנ הל ר לה מנ אה
כות. ף זש כנ ם לש כל תש רוך הוא יהדון אל דוש בה קה ם, הנ הל ר לה מנ ך. אה מודש לש תנ יש בש חי רש ה או מנ לה פי ר תש יתה אומי יי י הה אולנ

יהה יש הה אותו אי לום, וש י לו שה תי מש דנ קש הי ד וש חה יש אל י אי אתי צה ך, מה רל דל ך בנ י הולי יתי יי ד הה חה ם, יום אל כל ר לה ל אםמנ בה אמ
ים די קש הנ לש םא  ל י של תי רש דנ נה יום  אותו  י. מי תי רש ענ טנ צש יו הי לה עה י  תי רש בנ גנ תש הי א של לי מה לש אי וש י,  ר אותי עי צי וש י  לנ עה ם  קה וש ד,  שודי
שום , מי כםחנ י בש לנ ר עה בי גנ תש יי י וש ר אותי עי צנ יהכול לש שום של ה, מי אשונה רי יו בה תי רש כנ ם הי א אי לה יק, אל די ם צנ דה אה ק לש לום, רנ שה

ים. עי שה רש ר ה' לה מנ לום אה ין שה תוב (ישעיה מט) אי כה ע, של שה יש רה אי לום לש ים שה די קש הנ סור לש אה של

םא ל שום של ם, מי כל תש י אל תי דש שנ ם, חה כל לה י  תי בש שנ םא הי ל וש לום  י שה לי ם  תל תנ ונש ם  כל תש י אל יתי אי רה ה של עה שה הנ ה  אותה וש
ם תל אנ ם של כל תש י אל יתי אי רה ו של שה כש ל ענ בה י, אמ מודי לש ל תנ ר ענ י חוזי יתי יי ן הה מו כי חוץ, וכש ית בנ אי רש ני ה של וה צש ם מי כל י בה יתי אי רה

י. ננ פה ת לש נל קל תג ך מש רל דל ה הנ ני ים, הי יקי די צנ

רוך דוש בה קה ה, הנ אי םא רש ב. ב בה י לי רי בה ים לש להי ל אל אי רה שש יי ך טוב לש ף אנ סה אה מור לש זש ר, (תהלים עג) מי מנ אה ח וש תנ פה
ל לה כש ה ני לל י אי ני שש ע. ובי א רה רה קש ד ני חה אל א טוב, וש רה קש ד ני חה ם. אל עולה ת הה יג אל הי נש הנ םאל לש מ ה שש שה עה ין וש יהמי ת הנ ה אל שה הוא עה

כםל. ב בנ רי קה תש הי ם, וש דה אה הה

ם הי שום של ם, מי הל לה ד של צנ ן בנ תנ ני לות וש זה ים ומנ בי י כוכה די ים עובש מי ענ לו  לש כש םאל, ני מ שש הוא הנ ע, של רה הה אותו  ובש
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ל. אי רה שש יי ך טוב לש תוב? אנ ה כה ל מנ אי רה שש יי ל בש בה א בו. אמ מי טה הי ר ולש שה י בה לי רש ענ ב וש י לי לי רש ענ

ה זל שום של ב, מי בה י לי רי בה תוב לש כה ע, של רה ם אותו הה ים עי אי מה טש םא ני ל ם של אותה א לש לה םא, אל ם? ל כגלה ר, לש םאמנ ם ת אי וש
ק בו, בי דה הי י לש די ל כש אי רה שש יי ך טוב לש לות. אנ זה ים ומנ בי י כוכה די ים עובש מי ענ ע לה רה ם, וש דה בנ ל לש אי רה שש יי ע. טוב לש ה רה זל טוב וש

ד. חה ילה אל הש כםל יי הנ ה, של מונה אל סוד הה יון, בש לש סוד על ל בש אי רה שש קו יי בש דש ה ני זל ובה

י, י יוסי בי ר רנ מנ ינו. אה לי ך אי ח אותש לנ רוך הוא שה דוש בה קה י הנ רי המ ך, ונ ינו בש עי םא טה ל ינו של רי שש י, אנ י יוסי בי ר רנ מנ אה
ה אי רש ת מנ ן אל יי ענ ן בש יי אות ענ רש א לי בה ם הנ עולה ה, ובה זל ם הנ עולה ק לה לל ל חי אי רה שש יי לש ל, ייש  אי רה שש יי טוב הוא לש שום של מי

ן. מי אה ן וש מי ם אה עולה רוך ה' לש יון. בה שוב ה' צי או בש רש ן יי יי ענ ן בש יי י ענ תוב (ישעיה נב) כי כה בוד, כנ כה הנ

יו לה ש אי גנ יי ת ונ שנ רה פה

םא ל ל אי רה שש יי נו וש עה דה םא יש ם ל הה רה בש י אנ ינו כי בי ה אה תה י אנ ח, (ישעיה סג) כי תנ ר פה זה עה לש י אל בי גו'. רנ ה וש הודה יו יש לה ש אי גנ יי ונ
רוך הוא דוש בה קה א הנ רה בה של ה, כש אי םא רש ל ב בה שוהו. אמ רש ה פי זל סוק הנ פה ך. הנ מל ם שש עולה נו מי לי ינו גםאמ בי ה ה' אה תה נו אנ ירה ינכי
ך רי טה צש הי י וש שי שי יום הנ א הנ בה ן של יוה יך. כי רי צה מו של יום כש ל יום וה כה אוי בש רה הו כה עמשי ה מנ שה יום עה ל יום וה ם, כה עולה ת הה אל
יד תי םא, עה ר בש ה לי ה רוצל תה אנ ה של זל ם הנ דה אה רוך הוא]: הה דוש בה קה י הנ ני פש ה [לי רה מש ה. אה תורה יו הנ נה פה ה לש אה ם, בה דה םא אה ר בש לי
ם נה חי י לש כי רוך הוא: וש דוש בה קה ה הנ ר לה מנ א. אה רי בה םא יי ל ך, טוב לו של זש גש יך רה רי אמ םא תנ א ל לי מה לש יך. אי נל פה יז לש גי רש הנ הוא לש

ם? יי פנ ך אנ רל י אל אתי רי קש ני

או ם, בה עולה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה ם בה רל טל בש שום של ה, מי תורה ן בנ קנ תש כםל ני הנ ה וש תורה א בנ רה בש כםל ני א הנ לה אל
. ענ רי פש מנ ת לש חנ ל אנ סו כה נש כש ני יות, וש אותי ל הה יו כה נה פה לש

ים יקי די ה צנ מה ים כנ ידי ך עמתי בה םא, של ה: ל ר לה מנ ם? אה עולה ת הה י אל םא בי ר בש ך לי צונש יו: רש נה פה ה לש רה מש י"ו, אה ה תה סה נש כש ני
י שי דה קש מי י מי רי קש ל תי לו, אנ חי י תה שי דה קש מי תוב ומי כה ינו, של ני שה גו'. וש ים וש שי נה אמ חות הה צש ל מי ו ענ יתה תה וי תש הי תוב וש כה מות, של לה

ך. א בה רי בה םא יי ם ל עולה ך הה שום כה י. ומי שנ דה קג מש א מי לה אל

ן כל ינש רוך הוא: אי דוש בה קה ן הנ הל ר לה מנ ה. אה דה בנ ת לש חנ אנ ת וש חנ ל אנ י"ש, כה י"ן קו"ף רי יות שי אותי לש הה סו שש נש כש ני
י, ננ פה עממםד לש אי לנ דנ ינו כש ר אי קל של הנ ר, וש קל ן של כל א בה רה קש ני יות של אותי ן הה תל רי אנ המ ם, של עולה ת הה ן אל כל םא בה ר בש יות לי אי דה כש

ושהיניה פירששוהה.

עו זש עש דנ זש ר, הי תל כל ל הנ ענ "ף מי ה כה דה יהרש ן של יוה "ף. כי אות כה יות לה אותי יעו הה גי הי ד של ן, ענ ן כגלה כי "י, וש די "א צה סו פי נש כש ני וש
א. רה בש ני ם וש עולה ל הה לי כש תנ שש ה הי ה, ובה כה רה ן בש ימנ יא סי הי י"ת, של אות בי יים בה קנ תש כםל הי הנ ד של כו', ענ ים וש תוני חש תנ ים וש יוני לש על

א בו רה קש ני שום של א מי לה ה הוא. אל אל םא] נה יות - [ל אותי ן] הה ל [אותה ל כה םאש של ר יא הה "ף הי לל אה ר של םאמנ ם ת אי וש
ל סוד יא אות של "ף הי לל אה ב של ל גנ ף ענ ם, אנ עולה א בו הה רה בש םא ני ה ל שום זל רור], ומי אה ה  א בה רה קש ני שום של רור [מי אה
י"ת, ובו הוא בי ם בש עולה ן הה קנ תש ני ם, וש עולה א בו הה רה בש םא ני רור, ל א אה רה קש ני ר של חי אנ ד הה צנ קום לנ ת מה תי םא לה י ל די יון. כש לש על

ניבשרהא.

א יהצה וש ה  א בה רה בש ני ם  דה אה הה וש זו,  ה הנ גה רש דנ א בנ רה בש ני וש ן  קנ תש ה ני זל ם הנ עולה הה שום של ינו, מי בי ה אה תה י אנ ה, כי אי םא רש ב
ל ל ענ די תנ שש הי מו של כש ינו  לי ל עה די תנ שש םא הי ם, ל עולה יום הה קי בו  ב של ל גנ ף ענ י אנ רי המ נו, של עה דה םא יש ם ל הה רה בש י אנ ם. כי עולה לה
ת ך אל רי בה ך לש רי טה צש הי כות של רה בש ל הנ כה שום של נו, מי ירה םא ינכי ל ל אי רה שש יי יך. וש נל פה ילה לש חש אל יי עי מה שש ר לו יי מנ אה אל, של עי מה שש יי

ם. ת כגלה ך אל רי בה זו לש ה הנ גה רש דנ יר לנ אי שש יו, הי נה בה

ים ני בה ל הנ ענ יחנ  גי שש מנ ב של אה מו  ינו, כש לי עה יחנ  גי שש הנ ולש ך  רי בה לש ינו  לי ד עה יד עומי מי ה תה תה י אנ רי המ ינו, של בי ה ה' אה תה אנ
נו לי ה גםאמ זל ל, וש גואי ך הנ אה לש מנ א הנ רה קש ך ני כה ל, של ה הוא גואי תה י אנ רי המ ך, של מל ם שש עולה נו מי לי ם. גםאמ הל יך לה רי צה ה של ל מנ כה בש
ל יהד ה של לה פי ין תש ים בי יקי סי פש םא מנ ל מו של ה, כש לה פי תש ה לי לה אג ין גש ים בי יקי סי פש ין מנ ינו, אי ני אי. שה דנ ך ונ מל ך, שש מל ם שש עולה מי

. שוהה רש ה פי ני הי ד, וש חה כםל אל הנ אות של רש הנ יך לש רי צה םאש, של ל ר ה של לה פי תש לי

ה ני ה, הי הודה י יש בי רנ ק לש חה צש י יי בי ר רנ מנ ה. אה תורה ים בנ קי עוסש ד וש חה ה אל לה יש ים לנ בי יו יושש ה הה הודה י יש בי רנ ק וש חה צש י יי בי רנ
כםל הנ יון, וש לש על ם הה עולה הה מו של תון כש חש תנ ם הנ עולה ת הה ה אל שה ם, עה עולה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה ר בה של אמ כנ ינו, של ני שה

ה. טה מנ ה ולש לה עש מנ בודו לש הוא כש ה] וש ד זל גל נל ה כש יות זל הש י לי די ה, [כש ד זל גל נל ה כש זל

ם דה אה ץ וש רל י אל יתי שי י עה נםכי תוב (ישעיה מה) אה כה הו של כםל. זל ל הנ ם ענ דה א אה רה אי, ובה דנ ה ונ ך זל ה, כה הודה י יש בי ר רנ מנ אה
יומו הוא קי י, של אתי רה יהה בה לל ם עה דה אה שום של ץ? מי רל י אל יתי שי ם עה ענ טנ ה הנ אי. מה דנ ץ, ונ רל י אל יתי שי י עה נםכי י. אה אתי רה יהה בה לל עה

ת. חנ מות אנ לי שש כםל בי ילה הנ הש יי ם, של עולה ל הה של

ם עה ה לה מה שה ן נש יהה נםתי אל צה אל צל ץ וש רל אה ע הה ם רםקנ יהל נוטי ם וש יי מנ שה א הנ ל ה' בורי אי ר הה מנ ר, (שם מב) כםה אה מנ אה ח וש תנ פה
דוש קה ה הנ ם - זל יהל נוטי ם וש יי מנ שה א הנ ל ה' בורי אי ר הה מנ ל כםה אה בה רוהו, אמ אמ ה בי זל סוק הנ פה ה. הנ ים בה כי הםלש רוחנ לנ יהה וש לל עה
- זו יהה  אל צה אל צל ץ וש רל אה ע הה ן. רםקנ מנ ל זש כה יד, בש מי ם תה ינה קי תש הי ם, וש יי מנ שה א הנ הוא בורי ה, של לה עש מנ ה לש לה עש מנ רוך הוא לש בה

גו'. ה וש מה שה ת נש נל נותל יא של ץ] זו הי רל אה . [הה יהה לל ם עה עה ה לה מה שה ן נש ים. נםתי יי חנ רור הנ ה, צש דושה קש ץ הנ רל אה הה

ת חנ זו לוקנ ץ הנ רל אה הה זו, וש ץ הנ רל אה ים לה יי ת חנ מנ שש את ני ם יוצי שה י מי רי המ ה, של לה עש מנ כםל הוא לש ק, הנ חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ת חנ יא לוקנ הי זו, וש ץ הנ רל אה מות לה שה יס נש ני כש ן ומנ א, הוא נותי יוצי ענ וש שופי הוא של ר הנ הה נה הנ שום של כםל, מי ת לנ תי ה לה מה שה נש הנ
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כםל. ת לנ נל נותל ן וש אותה

ה שה עה ם, וש עלה ל הה ים של די דה צש ה הנ עה בה רש אנ רו מי פה ת עמ ס אל ני ם, כי דה אה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה בה של ה, כש אי םא רש ב
ה. לה עש מנ ש לש דה קש מי ית הנ בי ים מי יי ת חנ מנ שש יו ני לה יך עה שי מש הי ה, וש טה מנ ש לש דה קש מי קום הנ מש מו בי צש ת ענ אל

"ש, פל יון: נל לש על סוד הה הנ מו של ה, כש מה שה נש ם לנ מות הי ה שי לשה ן שש ל כי ענ גות, וש רה לש דש שה ה בש לולה יא כש ה הי מה שה נש הנ וש
ה גה רש יא דנ הי ש, וש פל נל ל הנ ט ענ שולי יום של קי יא הנ , הי כםל. רוחנ הנ ה מי תונה חש יא תנ הי , של שוהה רש ה פי ני ש, הי פל "ה. נל מה שה , נש רו"חנ
גהה רש כםל, דנ ל הנ ענ ת  טל שולי וש כםל,  ל הנ יון ענ לש על יום הה קי יא הנ ה הי מה שה נש אוי. הנ רה כםל כה בנ יהה  לל עה עממםד  לנ יהה  לל ה עה יונה לש על

ם. ל כגלה ה ענ יונה לש ה, על דושה קש

ש, פל ה ייש בו נל לה חה תש הנ י בנ רי המ ם. של בונה ת רי עמבודנ ים לנ זוכי ם של אותה ם, לש דה אה י הה ני בש לולות בי גות כש רה דש לש הנ לו שש אי
, רוחנ ר בש טי ענ תש הי ן לש קה תש זו, ני ה הנ גה רש דנ ר בנ הי טה הי ם לש דה אה א הה בה ן של יוה ם. כי דה אה ת הה ן בו אל קי תנ דוש לש קה קון הנ תי הוא הנ וש

ה. זוכל הוא של ם הנ דה אה ר בה טי ענ תש הי ש לש פל נל ל הנ ה ענ שורה ה של דושה ה קש גה רש יא דנ הי של

גהה רש ה, דנ מה שה יו נש לה ה עה ז שורה אוי, אה רה בונו כה ת רי עמבודנ ן בנ קנ תש ני ס וש ננ כש ני , וש רוחנ הה ש וש פל נל ם, בנ הל ה בה לה ענ תש הי ן של יוה כי
ם לי כםל, שה ל הנ ם של לי שה ז הוא הנ אה ה. וש דושה ה קש יונה לש ה על גה רש דנ ר בש טי ענ תש הי י לש די כםל, כש ל הנ ת ענ טל שולל ה, של דושה ה קש יונה לש על
י י ייש. מי בנ יל אםהמ חי נש הנ ר לש מנ אל נל מו של רוך הוא, כש דוש בה קה ל הנ בו של הוא אוהמ א, וש בה ם הנ עולה כות בה זש ים, לי די דה צש ל הנ כה בש

ה. דושה ה קש מה שה ם נש הל בה ם של לו הי י? אי בנ ם אוהמ הי

אי, דנ ך הוא ונ ר לו, כה מנ גו'. אה יו וש פה אנ ים בש יי ת רוחנ חנ מנ שש ר ני של תוב כםל אמ י כה רי ך, המ ם כה ה, אי הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ם. הל ר בה אנ שש םא ני י ל רי המ של

השלמה מההשמטות (סימן כ)

א, בה י אנ בי ת רנ יהיא אל י חי בי ל רנ אנ תו (בראשית ז). שה ה מי בה רה חה ר בל של כםל אמ יו מי פה אנ ם בש יי ת רוחנ חנ מנ שש ר ני של ל אמ כה
ה אותה ילה לו  הש ז תי אה וש הוא,  רוך  בה דוש  קה ת הנ עמבודנ ל בנ כי תנ סש מי ד של ם ענ דה ן אה בל ת לש סל נל כש ני םא  ה ל מה שה נש ם של תל רש מנ אמ
ת רוחנ מנ שש ר ני של תוב כםל אמ כה ר הנ מנ אה ה של ה זל ן, מנ ם כי כםל. אי ל הנ ה ענ לה עג ה מש דושה יא קש ה הי מה שה נש הנ ם של תל רש מנ אמ ה, ונ מה שה נש

יהדו. יהה בש םא הה ל! ל צי נה הי ם לש הל יהה לה ה, הה מה שה ם נש הל ה לה תה יש הה יל וש גו'? הואי ים וש יי חנ

יו בי ר אה מנ ך אה כה ענ לו, של יי סנ ה מש סוק זל ך הוא, ופה ם, כה הל ר לה מנ עון. אה מש י שי בי רנ ר בש זה עה לש י אל בי ת רנ לו אל אמ שה או וש בה
םא כותו ל , וזש א נםחנ לה ילו אל בי שש רוך הוא בי דוש בה קה ה הנ עמשל ינ ם של דה יהה] אה ה [הה אה םא רה בול, ל מנ א הנ ר בה של אמ כנ י], של בי [אה
ים יקי די יו צנ הה ם של אותה דור, וש ל הנ ל כה ן ענ גי הה ך לש ל כה כותו כה ה זש תה יש םא הה ל ם, של יהל תי ל בה ענ ם וש יהל לי ן עמ גי הה א לש לה ה אל תה יש הה
ם - ילה בי שש ה בי עמשל ינ הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ים של אויי ה ורש דושה ה קש מה שה נש ם  הל ה לה תה יש הה ד, של ילרל וש נוך  חמ מו  ה, כש לה חי תש בנ
ל אנ ם. וש הל ה בה תה יש ה הה דושה ה קש מה שה נש ם של יו, אותה פה אנ ים בש יי חנ ת רוחנ  מנ שש ר ני של ר כםל אמ מנ אה של נו  יש הנ תו. וש ה מי בה רה חה בל
תו: ע"כ מהשמטות ה מי בה רה חה ר בל של כםל אמ ר מי מנ אה תוב וש כה א הנ א בה לה ר, אל מנ בול הוא אה מנ יו בנ הה לו של ל אי ענ ר של םאמנ ת

םא ל ץ של רל אה ל הה ן ענ גי הה י לש די ים, כש יקי די צנ ל הנ כה ד, וש נוך, ילרל חמ מו  ה כש דושה ה קש מה שה ם נש הל ה בה תה יש הה ם של ל אותה כה מי
קו לש תנ סש הי תו וש ר מי בה תו, כש ה מי בה רה חה ר בל של כםל אמ יו מי פה אנ ים בש יי ת רוחנ חנ מנ שש ר ני של תוב כםל אמ כה הו של ם. זל לה לה גש ד בי מנ שש תג

הוא. ן הנ מנ זש ם בנ עולה ל הה ן ענ גי יה י של ם מי הל ר מי אנ שש םא ני ל ם, וש עולה ן הה מי

יא הי ה, וש אשונה רי ש בה פל נל ה. הנ גה רש ל דנ ה ענ גה רש "ה, דנ מה שה , נש "ש, רו"חנ פל לו, נל ל אי לו ענ גות אי רה ם דש כםל הי ה, הנ אי םא רש ב
ה עולה ה של גה רש דנ ה הנ מה שה נש . הנ יהה לל ת עה דל עומל וש ש  פל נל ל הנ ה ענ שורה , של ך רוחנ ר כה חנ נו. אנ רש מנ אה י של פי ה, כש תונה חש תנ ה הנ גה רש דנ הנ

. רוהה אמ כםל, ובי ל הנ ענ

ל ת ענ דל עומל רוחנ של א. רוחנ - זו הה יוצי ענ וש שופי ר של הה אותו נה ש מי פל נל ל הנ בי קנ ת לש דל עומל יא של הי ד, וש וי ש דה פל ש - זו נל פל נל
זו. ש הנ פל נל ית הנ זוני אן ני כה ם, ומי יי מנ הנ ש וש אי ין הה ה בי שורה רוחנ של זו הה , וש רוחנ א בה לה ש אל פל נל יום לנ ין קי אי ש, וש פל נל הנ

ם שה , מי רוחנ ש וש פל אות נל ם יוצש שה י מי רי המ ה, של מה שה את נש רי קש ני ה של יונה לש ת על רל חל ה אנ גה רש ל דנ יום של קי ת בש דל רוחנ עומל הה
, רוחנ ת לה בל רל קש ני ש  פל נל ה. הנ זל ה לה ים זל בי רש קה תש ד. ומי חה כםל אל הנ ש, וש פל נל ת הנ ענ ז נוסנ , אה רוחנ ת הה ענ נוסנ של . וכש רוחנ ית הה זוני ני

ד. חה כםל אל הנ ה, וש מה שה נש ת לנ בל רל קש רוחנ ני הה וש

שום ד. מי חה ילה אל הש כםל יי הנ ה, של ם זל ה עי ז זל חי אה הי ם, לש ם עולה ם עי ל עולה בות של רש קה תש יו, הי לה ש אי גנ יי ה, ונ אי םא רש ב
ה. ם זל ה עי זו זל חש אל נל ה וש זל ה לה בו זל רש קה תש ך, הי לל ף מל יוסי ך וש לל ה הוא מל הודה יש של

ם יהל ני שש שום של ף, מי יוסי ה וש הודה ה יש - זל ים נועמדו  כי לה מש ה הנ ני י הי ר, (תהלים מח) כי מנ אה ח וש תנ ה פה הודה י יש בי רנ
ם עולה יו בו בה בי אה ב לש רי יהה עה הה ין, וש יהמי נש בי ב לש רנ ה עה הודה יש שום של ד, מי ם ינחנ יהל ני חנ שש כי ונ תש הי ה לש זל ה לה בו זל רש קה תש הי ים, וש כי לה מש
ם עולה דוי בה ני יות בש הש םא לי ל ין, של יהמי נש ל בי קו של סש ל עי מו ענ חנ עי כי ונ תש הי ף לש י יוסי ני פש ב לי רי קה תש ן הי ל כי ענ א, וש בה ם הנ עולה ה ובה זל הנ
יך לל אי יו  יאםתי בי המ םא  ל ם  אי נו  של קש בנ תש י  יהדי מי נו  בל רש על אל י  נםכי אה (בראשית מג)  ר  מנ אל נל של מו  כש א,  בה הנ ם  עולה ובה ה  זל הנ

א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ים, בה יהמי ל הנ ך כה י לש אתי טה חה יך וש נל פה יו לש תי גש צנ הי וש

ה ין. מנ יהמי נש יל בי בי שש ה בי ם זל ה עי זל זו  גש רנ תש הי וש ד  ינחנ זו  גש רנ תש ו, הי דה ינחש רו  בש עה ים נועמדו  כי לה מש ה הנ ני י הי ן, כי ל כי ענ וש
ים טי בה שש ר הנ אה ל שש כה ם. [לש יו שה הה ם של ל אותה כה ם, לש ם שה תנ זה חה ה אמ דה עה זו רש פה חש נל לו  המ בש ני הו  מה ן תה או כי ה רה מה תוב? הי כה

ם.] יו שה הה של
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לו המ בש הו ני מה ן תה תוב? כי ה כה ין. [מנ יהמי נש יל בי בי שש כםל בי הנ ג, וש רי הה הי רםג ולש המ ים לנ די יו פוחמ הה שום של ה, מי דה יולי יל כנ חי
ד, םאבנ םא י ל ד של חנ ין, ופה יהמי נש בי ב לו לש רנ ת עה עי כה יו, וש בי אה ד לש בנ אה ה וש הודה ל יש לנ גש ר בי כנ מש ף ני י יוסי רי המ לו] של לה גש כםל בי הנ זו, וש פה חש נל

ה. הודה יו יש לה ש אי גנ יי ך ונ שום כה ומי

ם יהל ני חנ שש כי ונ תש הי ה, לש ם זל ה עי חנ זל כי ונ תש הי נו לש מש דנ זש הי ף של יוסי ה וש הודה ה יש ים נועמדו - זל כי לה מש ה הנ ני י הי ר כי חי ר אנ בה דה
ה זל ין - וש יהמי נש ל בי ה ענ ה, זל ם זל ה עי חנ זל כי ונ תש הי ד לש או ינחנ ם בה יהל ני ך, ושש לל יהה מל ף הה יוסי ך וש לל יהה מל ה הה הודה יש שום של ד, מי ינחנ

ין. יהמי נש ל בי ענ

ד, ר ינחנ טי ענ תש ר מי של קל הנ צון, וש רה א הה צה מש ני של י כש רי המ אן, של ה כה מונה אל ה, סוד הה הודה י יש בי ר רנ מנ ים, אה כי לה מש ה הנ ני י הי כי
י ז, כי אה תוכו. וש נםס לש כש לי ט וש קי לנ ה לש זל ר - וש אוצה ת הה תםחנ אל פש ה לי ד, זל ים ינחנ ני מש דנ זש ד ומי ים ינחנ רי שה קש מות ני י עולה ני י שש זנ אמ

תון. חש תנ ם הנ עולה הה יון וש לש על ם הה עולה ים, הה דושי מות קש י עולה ני ים נועמדו, שש כי לה מש ה הנ ני הי

ם עולה ל הה ים של אי טה חמ ל הנ כה שום של ו, מי דה רו ינחש בש י עה זנ ד, אמ ים ינחנ רי בש חנ תש ר מי של אמ כנ ר - של בה דה ו, סוד הנ דה רו ינחש בש עה
ם - אותה רו  בש עה ו.  דה ינחש רו  בש עה ן  ל כי ענ וש ע,  שנ פל ל  ענ ר  עםבי וש תוב  כה ד, כנ ינחנ ים  רי בש חנ תש מי ד של ענ ע  ננ כה הי לש ים  לי טש בנ תש םא מי ל

לו. טש בנ תש ים הי אי טה חמ ל הנ כה ירות וש אי ים מש ני פה ל הנ ז כה ה אה ני הי שום של רו, מי פש כנ תש ים הי אי טה חמ הנ

ים לי בש קנ מש ם  כגלה וש ן,  בה רש קה הנ ב  רה קש ני ר  של אמ כנ י  רי המ של ן,  בה רש קה הנ קון  תי בש הוא  ה  זל הנ סוד  הנ ר,  מנ אה יהיא  חי י  בי רנ
ז אה וש ד,  חה ר אל של א קל צה מש ני וש ירות,  אי ים מש ני פה ל הנ כה וש ד  ינחנ ר  שה קש כםל ני ז הנ אוי לו, אה רה ד כה חה אל ד וש חה ל אל ם כה תה קה פה סש הנ
ד. ים ינחנ רי שה קש ני וש ים נועמדו  כי לה מש ז הנ אה ם. וש יר אותה עמבי הנ ים, לש אי טה חמ ל הנ ר ענ פי כנ ד לש ים ינחנ ני מש דנ זש ומי ים נועמדו  כי לה מש הנ

ד. חה צון אל כםל רה ילה הנ הש יי של ים, וש ני פה ל הנ יר כה אי הה ו, לש דה רו ינחש בש עה

ת עמשות אל ם לנ תה חה מש שי ים, של יני די י הנ לי עמ לו בנ א אי לה ים? אל כי לה ם מש הי ך של תש עש ל דנ ה ענ לל עמ תנ הו, המ מה ן תה או כי ה רה מה הי
ל צון של רה או אותו הה ה רה מה ז הי ד, אה חה צון אל רה ם בש יהל ני ים שש ני מש דנ זש ים מי כי לה מש הנ של ז, כש אה יו. וש לה וו עה טנ צש הי הוא של ין הנ די הנ
ים כולי םא יש ל וש ם  עולה ן הה ים מי רי עובש ים וש עי נה כש ני ין  די י הנ לי עמ ל בנ כה שום של זו, מי פה חש נל לו  המ בש ני הו  מה ן תה מות. כי י עולה ני שש

ם. טונה לש ת שי ים אל ירי עמבי ר, ומנ ם עובי יומה ז קי אה לט, וש שש לי

ר מנ אל נל מו של ב, כש רי הוא עה יך, של רי ך צה כה שום של ה? מי הודה ם יש ענ טנ ה הנ ה. מה הודה יו יש לה ש אי גנ יי ר: ונ ר אומי זה עה לש י אל בי רנ
יק, די ף הוא צנ יוסי שום של ד, מי ב ינחנ רי קה תש הי כו לש רש טה צש ך הי ף כה יוסי ה וש הודה ר - יש בה דה סוד הנ ר. וש ענ ננ ת הנ ב אל רנ ך עה דש בש י ענ כי
ה טובות מה כנ ה לש מה רש ד, גה בו ינחנ רש קה תש הי ם, של הל לה ה של בה רש קי הנ שום של ה, מי הודה יו יש לה ש אי גנ יי ן ונ ל כי ענ ך, וש לל ה הוא מל הודה יש
ר מנ אל נל מו של ה רוחו, כש מה יש קנ תש הי עמקםב של ינ ה לש מה רש ם, גה יהל יני לום בי שה ה לש מה רש ים, גה טי בה שש ל הנ כה לום לש ה שה מה רש ם, גה עולה בה
ה לה עש מנ ים, לש די דה צש ל הנ כה ה בש כה רש צש ה הג ם זל ה עי ל זל בות של רש קה תש הי ן הנ ל כי ענ ם. וש יהל בי עמקםב אמ י רוחנ ינ חי תש (בראשית מה) ונ

ה. טה מנ ולש

ב. ך רה לל ינת מל רש פון קי י צה תי כש יון ינרש ר צי ץ הנ רל אה ל הה שוש כה ה נוף מש פי ר, (תהלים מח) יש מנ אה ח וש תנ א פה בה י אנ בי רנ

ה. אל רש ה מנ יפי ר וי ה תםאנ פי ף יש י יוסי הי יש תוב בו ונ כה יק, של די צנ ף הנ הו יוסי ה נוף - זל פי ה. יש מונה אל ה הוא סוד הה זל סוק הנ פה הנ
ן כנ שש ד מי קו עומי לש חל בש שום של פון - מי י צה תי כש יון ינרש ר צי ה. הנ טה מנ ה ולש לה עש מנ ה לש חה מש שי ה וש וה דש ץ - הוא חל רל אה ל הה שוש כה מש

ה. טה מנ ה ולש לה עש מנ אי לש דנ ה ונ ך זל פון, כה י צה תי כש ם. ינרש יי לנ רושה יון - זו יש ר צי ילה. הנ שי

י רי המ ים, של שי דה קר ש הנ כםל, קםדל ל הנ יון של לש על ך הל לל מל ה הנ ב, זל ך רה לל ד מל גל נל ן הוא כש קה תג קום מש ב - מה ך רה לל יהת מל רש קי
ש דה קש מי ית הנ ירות, ובי אי ים מש ני פה ל הנ ם כה שה י מי רי המ כםל, של ל הנ ה של חה מש שי ל הנ כה כות וש רה בש ל הנ כה אור וש ל הה א כה ם בה שה מי

ך. רי בה תש ם מי עולה ל הה ם כה שה י מי רי המ ם, של עולה ל הה כה כות לש רה אות בש ם יוצש שה ת, מי כל רל בה תש יא מי הי של ם, וכש שה ך מי רי בה תש מי

מור ל חמ א של שה ד, ומנ חה יש אל א אי ם, בה לונה ית מש בי ים בש בי ם יושש עודה ן. בש נה ר חה פנ כש שו לי גש פש י ני י יוסי בי רנ ה וש הודה י יש בי רנ
מו סוס ם כש ני מש ננ תש יהה מי ך הה לל מל ד הנ וי דה ינו של ני ה שה ני י, הי י יוסי בי רנ ה לש הודה י יש בי ר רנ מנ ך אה ין כה ת. בי יי בנ ס לנ ננ כש ני יו, וש נה פה לש
יש לי שש בי לו  פי ר אמ עורי תש יהה מי םא הה ל וש ן,  טה ה הוא קה זל עור הנ שי ה, הנ לה יש לנ צות הנ חמ ם בנ יהה קה הה יך  ת, אי טל מועל תו  נה ושש

ה?. לה יש לנ הנ

ה, י תורה רי בש די ק בש עוסי ין וש די ת הנ ן אל דה וש יתו  י בי דולי ל גש ם כה ב עי יהה יושי ה, הה לה יש לנ ס הנ ננ כש ני ה של עה שה ר לו, בש מנ אה
ים ירי שי בונו בש ת רי עמבודנ ל בנ די תנ שש ר, ומי עורי תש ה ומי לה יש לנ צות הנ חמ ם בנ קה ה, וש לה יש לנ צות הנ ד חמ תו ענ נה ן שש יהה יהשי ך הה ר כה חנ אנ וש

ושתיששבהחות.

ד וי ה דה ני הי אן, של ר ייש כה בה דה ך? סוד הנ ים הוא כה רי ם אומש תל אנ ה של זל ר הנ בה דה י הנ כי הוא, וש יש הנ אי ר הה מנ ם אה יי תנ ינש בי
שום ה, מי יתה ם מי ענ ם טנ ענ טש םא יי ל יו של ל יהמה ר כה יהה שומי ך הה לל מל ד הנ וי דה ים, וש מי י עולה מי עולש ם ולש עולה יהם לש קנ י וש ך חנ לל מל הנ
ד ענ ימות, של שי ים נש שי א שי לה ן אל יהה יהשי םא הה י, ל הוא חנ קומו של שום מש ד, מי וי דה יא, וש ה הי יתה מי ים בש שי שי ד מי חה ה אל נה שי הנ של
ה. אה מש טג ל רוחנ הנ ד של צנ ט בו הנ שולי ה וש יתה ם מי ענ ם טנ דה ם אה ה טועי אה לש הה ם וה שה י, מי ת הוא חנ חנ ר אנ סי ימות חה שי ים נש שי שי

ת, רל חל ל רוחנ אנ ד של לט) בו צנ שש םא יי ל ט (של שולי ה, וש יתה ל מי ם של ענ ם טנ ענ טש םא יי ל ך, של לל מל ד הנ וי ר דה יהה שומי ה הה זל וש
ר סי ים [חה שי ם שי הי ימות של שי ים נש שי ד שי ה, ענ לה עש מנ לש ים של יי חנ ל הנ סוד של ת הוא הנ חנ ר אנ סי ימות חה שי ים נש שי שי שום של מי

ת. ול מה ה הוא סוד הנ טה מנ אן וה כה ם, ומי הל ים בה לויי ים תש יי חנ הנ ן, של הל לה סוד של לו הנ אי יונות, וש לש ימות על שי ת] נש חנ ה אנ ימה שי נש

ק לנ חל נל של ת, וכש ול מה ם הנ ענ לט בו טנ שש םא יי ל ים, של יי חנ יים בנ קנ תש יי י של די ה כש לה יש לנ עור הנ ת שי ר אל עי שנ יהה מש ד הה וי ן דה ל כי ענ וש
יך רי ר, צה עורי תש מי דוש  קה ר הנ תל כל הנ ה וש לה יש לנ צות הנ ר חמ עורי תש ר מי של אמ כנ שום של קומו, מי מש ד בי ד עומי וי יהה דה ה הה לה יש לנ הנ
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ת. ול מה קום הנ מש ר, בי חי קום אנ מה שור בש ד קה וי ת דה א אל צה מש םא יי ל של

ר עורי תש מי םא  ל וש תו  טה מי בש ן  יהשי של ם  דה אה וש ת,  רל עורל תש מי ה  יונה לש על הה ה  שה דג קש הנ וש ה  לה יש לנ הנ ק  לה חל נל ר  של אמ כנ של שום  מי
ד יהה עומי הה ך  לל מל ד הנ וי ן דה ל כי ענ ר, וש חי קום אנ מה ק לש בה דש ני ת, וש ול מה סוד הנ ר בש שה קש ה הוא ני ני בונו, הי בוד רי כש בי יחנ  גי שש הנ לש
ם ני מש ננ תש יהה מי ך הה שום כה ת, ומי ול מה ם הנ ענ עםם טנ טש ה לי נה שי ם בנ דנ רש םא ני ל י, וש ל חנ צל י אי יד, חנ מי בונו תה בוד רי כש יחנ בי גי שש הנ לש

מות. לי שש םא בי ל ימות, וש שי ים נש שי מו סוס, שי כש

ך ר כםחמ ישנ רו לו, יי מש יהה. אה קי זש ם, חי הל ר לה מנ ך? אה מש ה שי רו לו, מנ מש קוהו. אה שה י ונש י יוסי בי רנ ה וש הודה י יש בי או רנ בה
. תה רש מנ אה ים של יוני לש ה סודות על תה ענ נו מי מםר לה , אל תה לש חנ תש הי יל וש ה, הואי הודה י יש בי ר רנ מנ בו. אה ך. יהשש תש ק תורה זי חנ תש תי וש

רוך הוא דוש בה קה א הנ רה בה של ה, כש אי םא רש ה. ב בונה תש ם בי יי מנ ן שה ץ כוני רל ד אה ה יהסנ מה כש חה ר, (משלי ג) ה' בש מנ אה ח וש תנ פה
ים יוני לש על גות הה הה נש ל הנ ים כה אי ה יוצש נה מל מי שום של ה, מי תורה ת הנ א אל רה בה ד של עממםד, ענ םא יהכול לנ ל ה של אה ם, רה עולה ת הה אל
ה, בונה תש ם בי יי מנ ן שה ץ כוני רל ד אה ה יהסנ מה כש חה תוב ה' בש כה של הו  ים. זל תוני חש תנ ים וש יוני לש ים על די עומש ה  ים, ובה תוני חש תנ הנ וש

ה. תוכה ים מי אי ם יוצש כגלה ם, וש עולה ל הה ים של יומי קי ל הנ ים כה די ה עומש מה כש חה י בש רי המ של

םא תון ל חש תנ ם הנ עולה הה ה, וש מה כש חה תוך הנ א מי לה א אל רה בש םא ני יון ל לש על ם הה עולה ץ - הה רל ד אה ה יהסנ מה כש חה ר ה' בש חי ר אנ בה דה
ה. תונה חש תנ ה הנ מה כש חה תוך הנ ה ומי יונה לש על ה הה מה כש חה תוך הנ ים מי אי ם יוצש כגלה ה, וש תונה חש תנ ה הנ מה כש חה תוך הנ א מי לה א אל רה בש ני
ל כה א בש לה ד, אל חה ן אל מנ זש ן בי קה תש םא ני ל ק, וש םא פוסי ל יום וש ל יום וה ן כה א כוני לה ן? אל ה כוני ה זל ן, מנ ה. כוני בונה תש ם בי יי מנ ן שה כוני

ין אותו. קי תש יום מנ יום וה

ם? יי מנ שה רון הוא מי סה חי הנ של ך  תש עש ל דנ ה ענ לל עמ י תנ כי יו. וש ינה עי בש כו  םא זנ ם ל יי מנ שה תוב (איוב טו) וש כה נו סוד הנ יש הנ וש
לו, צש ם אל יבותה בי חמ ם ונ הל ה בה רוך הוא רוצל דוש בה קה הנ ב של צון רנ רה יבות וש בי חמ שום הנ יא מי ם הי יי מנ שה יבות הנ שי א חמ לה אל
שום אוי, מי רה ים כה ני קה תג ם מש הי יו של ינה עי ה בש ין דומל יום, אי וה ל יום  כה ם בש ין אותה קי תש הוא מנ ב של גנ ל  ף ענ י אנ רי המ של
ל יום ים כה רי יא אורות זוהמ א מוצי בה ם הנ עולה י הה רי המ ק, של סי פש י הל לי יד בש מי ם תה הל יר לה אי הה צונו לש לו, ורש צש ם אל תה בה המ אנ של
םא א ל לה תוב, אל םא כה דו ל בנ כו לש םא זנ יו. ל ינה עי כו בש םא זנ ן ל ל כי ענ יד, וש מי ם תה הל יר לה אי הה י לש די ק, כש סי פש י הל לי יד בש מי יום תה וה

ה. בונה תש ם בי יי מנ ן שה ך כוני שום כה יו, ומי ינה עי כו בש זנ

שום ם, מי הל לה לות של לה כש הוא הנ עמקםב, של ינ הו  בות זל אה ל הה סוד של הנ וש בות,  אה ל הה סוד של ה הנ ם? זל יי מנ שה י הנ מי
ם. עולה ל הה יר ענ אי הה ד לש הוא עומי בות, וש אה בה יר של חי בה עמקםב הוא הנ ינ של

ים אי אורות יוצש ל הה כה ה, וש אל רש מנ ה לש פל ד יה חה ף אל נה נו עה מל א מי א, יהצה בה ם הנ עולה תוך הה ק לש לי תנ סש הוא הי שום של ומי
ם, עולה ל הה כה ע לש בה ן שה הוא נותי יק, של די צנ ף הנ ה יוסי י הוא? זל ץ, ומי רל אה יר לה אי הה ה לש חה שש מי ן הנ מל של ע וש בה שה ל הנ כה נו וש מל מי
כםל הנ יון, וש לש סוד על כםל הוא בש ם, הנ עולה הוא בה רוך  בה דוש  קה ה הנ שה עה ה של ל מנ ך, כה שום כה נו. ומי מל זון מי ם ני עולה הה וש

כהרהאוי.

ם? תל קש ה עמסנ מה ם, בנ הל ר לה מנ אן. אה ה כה ינה כי שש הנ אי של דנ ר, ונ מנ ם, אה ה אותה אה רה ן של יוה ר. כי זה עה לש י אל בי א רנ ם בה יי תנ ינש בי
ן ימות הי שי ים נש שי שי אי של דנ ימות, ונ שי נש ים הנ שי ם שי ל אותה בה ר, אמ מנ ה אה יהפל אי של דנ ר, ונ מנ ה. אה עמשל מנ ל הנ ת כה רו לו אל מש אה
ת גנ רש דנ ת, וש ול מה ד הנ צנ ן מי ן כגלה הי רות של חי ימות אמ שי ים נש שי ה ייש שי אה לש הה אן וה כה ה. מי טה מנ ין לש ה בי לה עש מנ ין לש ים, בי יי ל חנ של

ת. ול מה ם הנ ענ ן טנ כגלה ה, וש מה די רש אות תנ רה קש ני ן, וש יהל לי ת עמ ול מה הנ

ן םא יהשנ ה ל אה לש הה ם וה שה ים, ומי יי ל חנ ימות של שי נש ים הנ שי ם שי אותה ק לש בה דש יהה ני הוא הה ך  לל מל ד הנ וי דה ך  שום כה ומי
י, ד חנ וי יהקום דה י של די ר, כש מנ ה אה ן יהפל ל כי ענ ה. וש נומה י תש פנ ענ פש ענ י לש יננ עי ת לש נה ן שש תי ם אל תוב (תהלים קלב) אי כה הו של ל. זל לה כש

ד. רו ינחנ בש חנ תש הי ה וש תורה לו בנ דש תנ שש הי בו וש ם יהשש ת. כגלה ול מה ד הנ צנ םא בש ל י, וש חנ ל הנ ד של צנ בנ

ך לל מל ד הנ וי ה, דה אי םא רש ך. ב דל גש ה נל לה יש לנ י בנ תי קש ענ י יום צה תי שועה י יש להי ר, (שם פח) ה' אל מנ אה ר וש זה עה לש י אל בי ח רנ תנ פה
ת חנ מש ה שי תה יש זו הה ה, וש ירה בי גש הנ וש ך  לל מל ת הנ חנ מש שי חות לש בה שש תי ים וש ירי שי ה בש תורה ל בנ די תנ שש ה ומי לה יש לנ צות הנ חמ ם בנ יהה קה הה

ץ. רל אה ה בה אל רש ני ה של מונה אל ל הה ח של בנ של הו הנ זל שום של ץ, מי רל אה ה בה מונה אל הה

ל כה ה בש לה יש לנ ים בנ חי בש שנ מש ים של יני ה מי מה כנ ים בש יוני לש ים על כי אה לש ה מנ מה ה, כנ ירה ה שי חה מש שי ים בש חי ה פותש לה עש מנ י לש רי המ של
רוך דוש בה קה ץ הנ פי ה, בו חה לה יש לנ ץ בנ רל אה רוך הוא בה דוש בה קה ת הנ חנ אל בי שנ מש י של ץ, מי רל אה ה בה טה מנ ן לש מו כי ים. כש די דה צש הנ
חנ בי שנ מש אותו של ים לש יבי שי קש ם מנ רוך הוא, כגלה דוש בה קה ת הנ ים אל חי בש שנ מש ים של דושי קש ים הנ כי אה לש מנ ם הנ ל אותה כה הוא, וש
ר מי זנ ה ולש טה מנ לש הוא מי רוך  בה דוש  קה בוד הנ ת כש עמלות אל הנ מות, לש לי שש ה הוא בי זל ח הנ בנ של הנ ץ, של רל אה ה בה לה יש לנ בנ אותו 

חוד. יי ל הנ ה של חה מש שי בנ

אותו יום י? בש תי שועה י הוא יש תנ י, מה תי שועה י יש להי גו'. ה' אל י וש תי שועה י יש להי ב, ה' אל תנ ך כה לל מל ד הנ וי ה, דה אי םא רש ב
יום. י בנ תי שועה ז הוא יש ך, אה לש צש ה אל לה יש לנ ח בנ בנ י של תי מש דנ קש הי של

ד צנ יום בש ק בנ חםזל ק בש זי חנ תש ז מי ה, אה תורה ל הנ ח של בנ של בנ בונו  ת רי אל חנ  בי שנ מש י של ה, מי לה יש לנ י בנ רי המ ה, של אי םא רש וב
י יום תי שועה י יש להי ר ה' אל מנ ן אה ל כי ענ ר בו, וש בי גנ תש יו ומי לה ך עה שה מש ז ני אה ין, וש יהמי ד הנ צנ א מי ד יוצי חה ה חוט אל ני הי ין, של יהמי הנ

גו'. י וש תי קש ענ צה

ן, םא כי י ל חנ ת לש י. ומי חנ י לש חנ חנ בי שנ יך לש רי צה שום של ים, מי תי מי םא הנ לו יהה. ל לש הנ ים יש תי מי םא הנ ר ל מנ ך אה שום כה ומי
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יההו קי זש ל. חי לה ת כש ול מה ד הנ צנ ק בש לל נו חי ין לה אי ים, וש יי נו חנ י אה רי המ ך יהה, של רי בה נו נש חש ננ אמ לו יהה, ונ לש הנ ים יש תי מי םא הנ תוב ל כה של
י חנ לו לש ה של בה רש קי הנ י, וש ך הוא חנ לל מל ד הנ וי י. דה חנ ב לש רי קה תש י מי חנ שום של י, מי מוני ך כה י הוא יודל י חנ ר, (ישעיה לח) חנ מנ אה
תוב כה וש יום,  ם הנ כל ים כגלש יי ם חנ יכל להי ה' אל ים בנ קי בי דש ם הנ תל אנ תוב וש כה י, של יו הוא חנ לה ב אי רה קש ני י של ים, ומי מי עולה הה

ל. אי צש בש קנ ים מי לי עה ב פש י רנ יש חנ ן אי ע בל הויהדה ן יש יההו בל נה ובש

ים כי רש בה םא מש י ל כי יך. וש להל ת ה' אל תה אל כש רנ תה ובי עש בה שה תה וש לש כנ אה ר, (דברים ח) וש מנ אה יו וש רה חמ י אנ הודי יש ח אותו הנ תנ פה
אוי, רה בונו] כה ל רי לו [של ח של בנ של ת הנ ר אל די סנ ר, ולש בםקל ים בנ די קש הנ נו לש י ייש לה רי המ ל, ונ םאכנ ם נ רל רוך הוא טל דוש בה קה ת הנ אל
כםל אל סור לו לל ם, אה דה ל הנ לו ענ םאכש םא ת תוב (ויקרא יט) ל כה ם, וש עולה ר בה חי הו אנ ישל ך מי רי בה יש ם של רל מו טל ת שש ך אל רי בה ולש

.? תה כש רנ תה ובי עש בה שה תה וש לש כנ אה תוב וש ו כה שה כש ענ בונו, וש ת רי ך אל רי בה יש ם של רל טל

ז אה אוי. וש רה ע כה בה ה שה מונה אל ת הה גנ רש י דנ פי לנ אות כש רש הנ זון, לש מה ת הנ כנ רש זו בי חוד, וש יי ת הנ לנ פי ל תש ה של כה רה בש א, זו הנ לה אל
ים יי חנ הנ מי ה  חה מש שי א  לי מנ תש יי וש ך,  רי בה תש תי וש ה  ול רנ תש תי ה  מונה אל הה ל  של ה  גה רש דנ הנ ה  אותה של אוי,  רה כה אותו  ך  רי בה לש יך  רי צה

זונות. נו מש ת לה תי י לה די יך, כש רי צה מו של ה כש לה עש מנ לש של

שום ם? מי ענ טנ ה הנ ת ינם סוף, מה יענ רי קש מו  הוא כש רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש ם לי דה ל אה יו של זונותה ים מש שי י קה רי המ של
זונות יו מש נה פה ים לש שי קה ך  שום כה כו'. ומי וש זונות  ים ומש יי ים חנ ני בה ינו  ני שה ה הוא, של לה עש מנ לש ם של עולה ל הה זון של מה הנ של
זונות מש יו הנ נה פה ים לש שי ך קה שום כה ים. ומי ני ים ובה יי חנ זונות וש נו מש מל ים מי אי יוצש ר של בה דה לוי הנ ל תה זה מנ י בש רי המ ם. של עולה הה

ך. רי בה תש הוא יי ד של שותו ענ רש ד בי םא עומי ה ל י זל רי המ ם, של עולה ל הה של

ן כי ל של כה וש לום,  כש ש  מי שנ מש ינו  ילון אי וי יענ  קי רש שום של כםל מי הנ יו, וש נה פה ים לש שי ם קה עולה ל הה ים של ווגי זי ן הנ כי מו  כש
ך. רי בה תש הי יך לש רי ן צה ל כי ענ ר, וש חי קום אנ מה ה בש לה עש מנ ים לש די עומש לו של לה ים הנ רי בה דש הנ

א, צה מש ני דוש  קה ווג הנ זי ר הנ של אמ כנ שום של זו, מי ה הנ גה רש דנ י הנ ני פש ים לי שי ם קה עולה ל הה ים של ווגי זי ל הנ ה, כה אי םא רש ב
קות תוקש שש הי ר הנ של אמ כנ וש א.  יוצי וש ענ  שופי ר של הה נה הוא אותו  ה, של לה עש מנ ה לש זל ל הנ זה מנ הנ תוך  מות מי שה נש ל הנ אות כה יוצש
ך הוא ר כה חנ אנ זו, וש ה הנ גה רש דנ ד בנ ה ינחנ בה קי ר ונש כה ן זה נות כגלה תה ני מות, וש שה נש חות הנ ז פורש אה ה, וש לה עש מנ ה לש טה מנ לש את מי צי מש ני
ם אותה ר  בי חנ לש זו  הנ ה  גה רש דנ הנ י  ני פש לי ים  שי קה ך  כה ר  חנ אנ וש ה.  לה אוי  רה כה ה  קומה מש לי ת  חנ אנ וש ת  חנ אנ ל  כה ן,  יד אותה רי פש מנ

ה. לה עש מנ ים לש לויי כםל תש הנ ם, וש דה אה י הה כי רש ם דנ אותה ק בש ים, רנ רי בש חנ תש ין מי אי שום של ה, מי אשונה רי בה כש

מו ה, וכש לה עש מנ יא לש ים הי ילי בי שש בו  חו  תש פה יי יהם של ת הנ יענ רי י קש רי המ ת ינם סוף. של יענ רי קש יו כי נה פה ים לש שי ן קה ל כי ענ וש
ת תי לה ך אותו וש רי בה ים לש יכי רי ה, וצש לה עש מנ לוי לש כםל תה ך הנ שום כה ח. ומי תה פש ני ע וש קה בש ך ני ים, כה כי רה ים ודש ילי בי ים בו שש חי תה פש ני של

ת. א אל קה וש ת ה', דנ תה אל כש רנ תוב ובי ן כה ל כי ענ אוי, וש רה ק כה זי חנ תש יי ה וש לה עש מנ לש ך מי רי בה תש יי י של די ה כש טה מנ לש ק מי לו חםזל

ט שולי של ן  מנ זש בי ר,  חי אנ הה ד  צנ הנ י  פי לנ וכש ים,  ני פה ת  רנ אה הל וש ע  בנ שם יו  נה פה לש אות  רש הנ לש יך  רי צה ה  זל הנ קום  מה הנ י  פי לנ וכש
ע, בה םא שה ל ב וש עה רה יהה  נל פה אות לש רש הנ אוי לש רה ב, וש עה ל רה יא של ה הי גה רש דנ ה הנ אותה ב, של עה יו רה נה פה אות לש רש הנ לש יך  רי ם, צה עולה בה
ה זל ך  ר, כה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ יך. אה להל ת ה' אל תה אל כש רנ תה ובי עש בה שה תה וש לש כנ אה ן וש ל כי ענ ם, וש עולה ט בה םא שולי ע ל בה שה הנ יל וש הואי

יך! רי ך צה כה אי וש דנ ונ

חוד יי ת הנ ד אל ינחי ים לש עי יודש שום של ם, מי עולה לום בה יא שה ם הי תה בה רש קי ים של יקי די צנ ם הנ יהל רי שש ה, אנ הודה י יש בי ר רנ מנ אה
לום. יהה שה םא הה ה, ל ם זל ה עי בו זל רש קה תש ם הי רל טל ה בש יהודה ף וי י יוסי רי המ ם, של עולה לום בה בות שה רש הנ ה לש בה רש ים קי בי רש קה ומש
מו כש ה,  טה מנ ולש ה  לה עש מנ לש ה  פה נוסש ה  חה מש שי הנ וש ם,  עולה בה לום  שה בו  רש הי ז  אה ד,  ינחנ ה  יהודה וי ף  יוסי בו  רש קה תש הי של ן  יוה כי
ם, עולה לום בה ה שה תה בש רש ה הי בה רש קי ה הנ אותה ף, וש ם יוסי ד עי ינחנ או  צש מש ים ני טי בה שש ל הנ כה ף, וש יוסי ה וש הודה ל יש ה של בה רש קי הנ של

ה. הודה יו יש לה ש אי גנ יי תוב ונ כה נו של רש אנ בי מו של כש

ן תנ נה ר  זנ פי (תהלים קיב)  ר,  מנ אה וש ח  תנ פה יהיא  חי י  בי רנ גו'.  וש יו  לה עה ים  בי צה ני הנ כםל  לש ק  פי אנ תש הי לש ף  יוסי יהכםל  םא  ל וש
יט לי שש הי ם וש עולה ת הה א אל רה רוך הוא בה דוש בה קה ה, הנ אי םא רש בוד. ב כה רום בש נו תה רש ד קנ ענ ת לה דל תו עםמל קה דש ים צי יוני בש אל לה

כםל. ל הנ ך ענ לל ילה מל הש יי ם של דה אה ת הה יו אל לה עה

ם הל ים ומי שי פש ם טי הל ים, מי עי שה ם רש הל ים ומי יקי די ם צנ הל ים, מי יני ה מי מה ם כנ עולה נו בה מל ים מי די רה פש ה ני זל ם הנ דה אה הה וש
ם עי ים  יקי די צנ כות  זש לי לו,  אי בש לו  אי כות  זש לי י  די כש ם  כגלה וש ים,  יי ני עמ ונ ים  ירי עמשי ם,  עולה בה ים  מי יש קנ תש מי ם  כגלה וש ים,  מי כה חמ
ם עולה י הה יי חנ ם לש דה אה ה הה ך זוכל שום כה י מי רי המ ים, של יי ני ם עמ ים עי ירי כות עמשי זש ים, לי שי פש ם טי ים עי מי כה כות חמ זש ים, לי עי שה רש
ת דל תו עםמל קה דש צי תוב וש כה ים, של מי עולה ת לש דל ה עומל הוא עושל ה של קה דה צש ה הנ ני הי א של לה םא עוד, אל ל ים. וש יי חנ ץ הנ עי ר בש שה קש ני וש

ד. ענ לה

מוד ל ענ יד אותו ענ עלמי ם, הל עולה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה בה של ר, כש מנ ר אה זה עה לש י אל בי ים. רנ יוני בש אל ן לה תנ ר נה זנ פי
תוב (בראשית ב) כה כםל, של ן לנ זה ה וש קל שש מנ ה הוא של זל ם, וש עולה ל הה יום של קי ה הוא הנ זל יק הנ די צנ הנ יק, וש די מו צנ ד ושש חה אל

ים. אשי ה רה עה בה רש אנ יהה לש הה ד וש רי פה ם יי שה ן ומי גה ת הנ קות אל שש הנ ן לש דל עי א מי ר יםצי הה נה וש

ך ר כה חנ אנ כםל, וש ן הנ גה ל הנ הוא נוטי ר הנ הה נה ל הנ ה של קל שש מנ הנ הוא וש זון הנ מה א הנ לה ד? אל רי פה ה יי ה זל ד, מנ רי פה ם יי שה ומי
ם, שה זון מי הי ים ולש קי שש יות מג הש ים לי פי צנ מש ם של ה הי מה כנ ם, וש עולה ל הה ים של די דה ה צש עה בה רש אנ הוא לש ה הנ קל שש מנ ר הנ זי פנ תש מי
ן תנ ר נה זנ ך פי שום כה תו. ומי עי ם בש לה כש ת אה ם אל הל ן לה ה נותי תה אנ רו וש בי שנ יך יש לל י כםל אי יני ר (תהלים קמה) עי מנ אל נל מו של כש
לום ל שה סוד של ת בש דל יא עומל הי ך  שום כה מי ל, של אי רה שש ת יי סל נל כש ד - זו  ענ ת לה דל עםמל תו  קה דש יק. צי די ה צנ ים - זל יוני בש אל לה
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לות. זה ים ומנ בי י כוכה די כות עובש לש ס - זו מנ עה כה ה וש אל רש ע יי שה ם. רה לי יום שה קי בש

ה, ינה כי שש ית הנ אשי רי ל  ל של צי הנ תוך  בש ים  יי ני עמ ל הה כה יים  קנ לש ש,  דה קש מי ית הנ בי יא  ם הי יי מנ כות שה לש ה, מנ אי רש םא  ב
י אי בה גנ ך  שום כה ים, מי יוני בש אל ן לה תנ ר נה זנ תוב פי כה כםל, של ת הנ זון אל לה ן וש חם ה, לה קה דה אי צש בנ א גנ רה קש ה הוא ני זל יק הנ די צנ הנ וש

ה. קה דה ים צש ני נותש ל הנ ד כה גל נל ר כש כה ים שה לי ה נוטש קה דה צש

םא ל נו. וש מל קות מי שה הי זון ולש הי ים לש די עומש ל הה ם כה לו הי ים - אי בי צה ני ל הנ כה ק לש פי אנ תש הי ף לש םא יהכםל יוסי ל ה, וש אי םא רש ב
יהלות, חמ בות הנ כה רש מל ר הנ אה לו שש יו - אי חה ל. אל אי רה שש ת יי סל נל כש - זו  תו  יו. אי חה ל אל ף אל ע יוסי דנ ונ תש הי בש תו  אי יש  ד אי מנ עה

י.  ענ רי י וש חנ ן אנ ענ מנ ם לש הל תוב בה כה של

ע דנ ונ תש הי ל. בש אי רה שש ת יי סל נל ם כש ר עי בי חנ תש הי א לש רוך הוא בה דוש בה קה הנ ן של מנ זש תו - בי יש אי ד אי מנ םא עה ל ר וש חי ר אנ בה דה
םא ל ם, וש דה בנ ים לש לי ם נוטש הי שום של ל, מי אי רה שש יי ם בש הל ר בה בי חנ תש יהה מי רוך הוא הה דוש בה קה הנ ן של מנ זש יו, בי חה ל אל ף אל יוסי
ילה הש ת תי רל צל י עמ יני מי שש יום הנ ך, (במדבר כט) בנ שום כה ם. מי מה לות עי זה ים ומנ בי ת כוכה י עמבודנ די ים עובש מי ל ענ בור של חי
י, ענ רי י וש חנ ן אנ ענ מנ ם לש הל תוב בה כה ל, של אי רה שש ם יי ד עי חה בור אל חי בש דו  בנ רוך הוא לש בה דוש  קה ה הנ זל ן הנ מנ זש י בנ רי המ ם, של כל לה

כשמו שלביאמרוהה.

ם קי נה הי ה לש צל רש יי ר וש פה עה ן הל ל מי אי רה שש ת יי סל נל ת כש ים אל רוך הוא יהקי דוש בה קה הנ ן של מנ זש סוק, בי פה ח הנ תנ א פה יסה י יי בי רנ
ד מנ םא עה ל אן וש תוב כה כה י, וש תי יש אי ין אי ים אי מי ענ תוב (ישעיה סג) ומי י כה זנ לות, אמ זה ים ומנ בי י כוכה די ים עובש מי ענ ה מי מה קה נש

ם. י עולה מי ל יש ם כה אי שש ננ יש ם ונ לי טש ננ יש ר ונ מנ אל נל מו של יו, כש חה ל אל ף אל ע יוסי דנ ונ תש הי תו בש יש אי אי

י יננ ת עי י אל אתי שה יך נה לל עמלות אי מנ יר הנ ר, (תהלים קכג) שי מנ אה ח וש תנ יהה פה קי זש י חי בי ק. רנ פי אנ תש הי ף לש םא יהכםל יוסי ל וש
תוב (תהלים כה וש י,  יננ ת עי י אל אתי שה נה יך  לל ה, אי אי םא רש ל ב בה ר, אמ אי בה תש ני וש רוהו  אמ ה בי זל סוק הנ פה ם. הנ יי מה שה י בנ בי יםשש הנ
י די ה, כש לה עש מנ לש ה  זל ים -  רי הה ל הל י אל יננ א עי שה ה. אל טה מנ לש ה  זל וש ה  לה עש מנ לש ה  א, זל לה ים. אל רי הה ל הל י אל יננ עי א  שה קכא) אל
ת כל רל בה תש מי ל של אי רה שש ת יי סל נל כש כות לי רה ם בש הל שםך מי מש ים לי יוני לש על לו הה לה ים הנ רי הה הל ה, מי טה מנ ה לש לה עש מנ כות מי רה יך בש שי מש הנ לש

ה. טה מנ ם לש שה דות מי יורש כות של רה ן בש אותה כות לש חנ פות ולש צנ י, לש יננ ת עי י אל אתי שה יך נה לל ם. אי הל מי

ל נות של יה עש מנ חנ הנ ל פותי יובי ר הנ של אמ כנ שום של ם. מי יי מנ שה ה הוא בנ ילה חי ה וש יומה קי ה וש פה קש ל תה כה ם, של יי מה שה י בנ בי יםשש הנ
ז ל, אה יובי הנ ים מי אי יוצש ם אורות של ל אותה ים כה לי ם נוטש יי מנ שה ן של יוה כי ם. וש יי מנ שה ים בנ די ם עומש ים, כגלה רי עה שש ם הנ ל אותה כה

ד. חה יק אל די י צנ די ל יש ל ענ אי רה שש ת יי סל נל ת כש ה אל קל שש ן ומנ הוא זה

מו ם, כש שה מי ך  רי בה תש הי ים ולש קי שש יות מג הש ים לי די דה צש ל הנ כה ים בש די עומש ם של ה הי מה , כנ יהה לל ר אי עורי תש ה מי זל ן של יוה כי וש
ת לל בל קנ אוי [לו], ומש רה סודות כה סוד הנ ה בש יא עולה ז הי אה ם. וש לה כש ל אה אי ש מי קי בנ ף ולש רל טה ים לנ גי ים שםאמ ירי פי כש ר הנ מנ אל נל של
תו, אי יש  ד אי מנ םא עה ל וש ר  מנ אל נל של מו  ם, כש דה בנ ים לש די ים עומש די דה צש ל הנ כה ים בש די עומש ל הה כה וש אוי,  רה כה ה  לה עש בנ ים מי דוני עי
ן כי ר מי חנ אנ ים לש קי שש ני ם  ה, כגלה לה עש בנ ים מי דוני ת עי לל בל קנ יא מש הי ר של חנ אנ וש י.  לה עה מי יש  ל אי כה יאו  א הוצי רה קש יי ונ תוב  כה של

ם. אה מה ים צש אי רה רו פש בש שש י יי דה תו שה יש ל חנ קו כה ר ינשש מנ אל נל מו של ים, כש זוני ני וש

ל ענ ם  גנ המ י  להה אל ר ה'  םאמנ י ונ ל ה'  אל א  רה קש יי ונ יז)  (מלכים-א  תוב  כה של יההו,  לי אי בש סוק  פה הנ ח  תנ פה י  יוסי י  בי רנ
ד גל נל כש ים  רי בה דש רו  מש אה של יו  ם הה יי ננ ה, שש אי םא רש ה. ב נה בש ת  ית אל מי הה לש עותה  רי המ ה  מה עי ר  גורי תש מי י  ני ר אמ של ה אמ נה מה לש אנ הה
עותה רי ר, המ מנ אה יההו  לי אי ה. וש זל ם הנ עה ה לה עםתה רי ה המ מה ר (שמות ה) לה מנ ה אה יההו. מםשל לי אי ה וש הוא, מםשל רוך  בה דוש  קה הנ

ד. חה ר אל בה רו דה מש ם אה יהל ני ה. ושש נה ת בש ית אל מי הה לש

ד צנ שות לנ ה רש נה תש ני שום של א מי לה ם? אל ענ טנ ה הנ ה, מה עםתה רי ה המ מה ר לה מנ ה אה א סוד הוא. מםשל לה ם? אל ענ טנ ה הנ מה
עותה - רי ר המ מנ יההו אה לי ם. אי יהל לי לט עמ שש ע לי ל רנ ר של חי אנ ד הה צנ שות לנ תה רש תנ ה - נה עםתה רי ל. המ אי רה שש ל יי לט ענ שש ר לי חי אנ הה

ד. חה כםל סוד אל הנ , וש עותה רי הו הוא המ זל ה, וש ל זל תו של מה שש טםל ני ע לי רה ד הה צנ שות לנ ן רש תנ נה

ר לו מנ רוך הוא אה דוש בה קה הנ שום של ה. מי מה ר עי גורי תש י מי ני ר אמ של ה אמ נה מה לש אנ ל הה ם ענ גנ ר, המ מנ יההו אה לי ה, אי אי םא רש ב
ב, עה י רה ימי ן בי כי ל של כה יך לו, וש רי צה י של מי ס לש ני רש פנ ן ומש זה י של ל מי כה ך, וש לל כש לש כנ ה לש נה מה לש ה אנ שה ם אי י שה יתי וי ה צי ני יההו, הי לי אי לש
ש פל נל יים  קנ מש י של ל מי ר, כה מנ אה יההו  לי ו אי שה כש ענ וש נו.  רש אנ ה בי ני הי וש ים,  יי יו חנ נה בה ולש ם לו  גורי וש ים,  יי חנ ץ הנ עי ז בש חה אל נל י  רי המ
ה נה מה לש אנ ל הה ע, ענ ל רנ ד של צנ ת, הנ ול מה ץ הנ ט עי ו שולי שה כש ענ וש ים,  יי חנ ץ הנ עי ז בש חי אה הי ה לש זוכל וש ים,  יי חנ ה לו  ם, זוכל עולה בה

ה]. עםתה רי ה המ מה עותה [לה רי ך המ שום כה י, מי זון אותי יתה לה וי ה צי תה אנ של

ין, יהמי לש ך  ם הולי דה אה ן של מנ זש ה, בי אי םא רש הוא - ב רוך  בה דוש  קה ם הנ עי מי יש  אי ה לש עמשל םא ננ ע ל רנ ר של םאמנ ם ת אי וש
םא ל יו וש נה פה ע לש נה כש ה ני זל ע הנ רה הה יו, וש לה לט עה שש ר לי חי אנ ד הה צנ םא יהכול הנ ל לו, וש צש יד אל מי רוך הוא תה דוש בה קה ל הנ תו של ירה מי שש
ן יוה ע, כי רה ז אותו הה ע, אה רה ק בה בה דש הוא ני שום של נו, מי מל ת מי רל רוך הוא עובל דוש בה קה ת הנ ירנ מי שש ן של יוה כי לט. וש שש יהכול לי

תו. מה שש ת ני ל אל נוטי שות וש ת לו רש נל תל ז ני אה יד אותו, וש מי שש הנ א לש יו ובה לה ט עה ז שולי ה, אה ירה מי מו שש ין עי אי ה של רואל של

ר חי ר אנ בה לו. דה בוד של עש שי יות בנ הש ל, לי אי רה שש ל יי לט ענ שש ע לי רה ד הה צנ שות לנ ה רש נה תש ני ה, של עםתה רי ה המ מה ר לה מנ ה אה מםשל
ע. רה ד הה צנ רו לנ סש מש ני ים וש תי יו מי הה ם של הל ה מי מה ה כנ אה רה ה - של עםתה רי ה המ מה לה

כםל הנ אות, וש צה מש כות ני רה בש ל הנ כה טוב וש ל הנ כה ה וש חה מש שי ל הנ ין, כה יהמי הוא הנ ר, של עורי תש טוב מי הנ ה של עה שה ה, בש אי םא רש ב
שום סוד, מי ה הנ זל אי, וש שנ חמ ד בנ על וה ם  עולה לש כותו  לש בוד מנ ם כש שי רוך  ים בה רי אומש של רוהה  אמ בי של מו  אי, כש שנ חמ הוא בנ

אוי. רה חוד כה יי ז הוא הנ אה חוד] של הו יי זל [של
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םא ל ם של יי מנ שה ל הנ ר ענ זנ הוא גה יים, וש קנ רוך הוא מש דוש בה קה הנ ר וש הוא גוזי ן של יוה יההו, כי לי י אי כי יהיא, וש י חי בי ר רנ מנ אה
ת ים אל שי ר אה חה ת מה עי י כה תוב (מלכים-א יט) כי כה ה לו, של חה לש שה ל של בל יזל אי ד מי חנ יך הוא פה ר, אי טה ל ומה יד טנ הורי לש

שו? פש ל ננ ח ענ רנ ד ובה חנ יהד פה ם, ומי הל ד מי חנ ש אנ פל נל ך כש שש פש ננ

א [לו] צה מש ק ני זל ני קום של מה ם בש בונה ת רי יחנ אל רי טש הנ ים לש םא רוצי ים ל יקי די צנ הנ שוהה של רש ה פי ני י, הי י יוסי בי ר לו רנ מנ אה
ח קנ ר תי קה ת בה לנ גש ר לו, על מנ י. אה ני גה רה המ ונ אול  ע שה מנ שה וש ך  לי אי יך  תוב (שמואל-א טז) אי כה ל, של מואי שש של מו  ן, כש יי ענ לה
ה אה רה ן של יוה יההו, כי לי ך אי ף כה ק. אנ זל א נל צה מש ני קום של מה ם בש בונה ת רי יחנ אל רי טש הנ ים לש םא רוצי ים ל יקי די צנ שום של ך, מי יהדל בש

בונו. ת רי יחנ אל רי טש הנ ה לש צה םא רה א, ל צה מש ק ני זל נל של

ה. אה יהה רה אי א, רש ינרש א ונ לה שו, אל פש ל ננ ך אל לל יי א ונ ירה יי תוב בו ונ םא כה יההו ל לי אי ה בש ני הי ר, של בה י דה תי עש מנ י שה ני ר לו, אמ מנ אה
ל אל ך  לל יי ו ונ שה כש ענ יהדו, וש ר בש סה מש םא ני ל ת, וש ול מה הנ ך  אנ לש יו מנ רה חמ אנ ך  ים הולי ני ה שה מה כנ ה מי ני הי ה של אה א רה לה ה? אל אה ה רה ומה

ם. ק שה בי דה הי ים לש יי חנ ץ הנ י הוא? עי ש, ומי פל נל יום הנ קי ך לש לנ שו? הה פש ל ננ ך אל לל יי ה ונ ה זל שו. מנ פש ננ

ל עון, כה מש י שי בי ר רנ מנ אה י, של תי עש מנ ה שה סוד זל וש שו,  פש ננ ל  תוב אל אן כה כה וש שו,  פש ננ ת  תוב אל ם כה ה, כגלה אי םא רש ב
ים, יי חנ רור הנ חנ אותו צש ם הוא לוקי ת כגלה אל א, וש יוצי וש ענ  שופי ר של הה אותו נה ים מי אי ם יוצש ם, כגלה עולה ל הה מות של שה נש הנ
ר כה זה ת הנ שוקנ תש של ר, וכש כה זה ה לנ בה קי נש ת הנ שוקנ תש ים, בי די דה צש י הנ ני ת שש שוקנ תש ם בי ר, כגלה כה זה ן הנ ת מי רל בל ענ תש ה מי בה קי נש הנ של וכש
יההו, לי אי וש ים.  יי חנ ץ הנ ל עי צון של רה וש ה  שוקה תש כםל בי הנ שום של ר, מי יום יותי קי מות בש שה נש ן הנ ז אותה צון, אה רה את בש יוצי

יים. קנ תש ר, הי חי ם אנ דה אה ר מי צון יותי אותו רה יהה מי הה שום של מי

ה שה אי ל הה אל ר וש םאמנ ם ת אי ה. וש בה קי נש שו - זו הנ פש ת ננ י אל רי המ שו, של פש ת ננ תוב אל םא כה ל שו, וש פש ל ננ תוב אל ך כה שום כה ומי
םא ל ה, וש דה בנ ה לש בה קי נש ה - הנ שה אי ת הה ר. אל מנ ה אה שה אי ל הה אל ז וש ר, אה כה זה תוך הנ יא בש הי של ה כש בה קי ר ונש כה ל זה לות של לה כש ר - הנ מנ אה
הוא שום של ר. ומי כה ל זה לות של לש כנ תש םא הי ל ה וש דה בנ ה לש בה קי נש שו - הנ פש ת ננ דו. אל בנ ר לש כה זה שו - הנ פש ל ננ ה אל מו זל ר. כש כה זה ל הנ של
כםל הוא הנ שום של ם, מי עולה י הה ני ר בש אה שש ת כי םא מי ל ר, וש יומו יותי קי יים בש קנ תש ם, הי עולה י הה ני ל בש כה ר מי ר יותי כה זה ד הנ צנ מי
תוב (מלכים- כה ם, של עולה י הה ני ל בש ך כה רל דל ת כש םא מי ל ה וש לה עש מנ ק לש לי תנ סש ך הי שום כה ר. ומי פה עה תוך הל םא מי ל ים, וש יי חנ ץ הנ עי מי

ם. יי מה שה ה הנ רה עה סר יההו בנ לי ל אי ענ ינ ב ב) ונ

םא ל ק של לי תנ סש הי רוחנ וש ן הה גוף מי ט הנ שי פנ תש ז הי י אה רי המ גו', של ש וש י אי סוסי ש וש ב אי כל ה רל ני הי תוב, וש ה כה ה מנ אי םא רש ב
י רי המ ונ ם,  עולה בה יחות  לי שש ה  עושל וש ים,  יוני לש על ים  דושי קש ר  אה שש כי דוש  קה ך  אה לש מנ ר  אה שש ני וש ם,  עולה י הה ני בש ך  רל דל ר  אה שש כי

ל יהדו. ים ענ עמשי ם, ננ עולה רוך הוא בה דוש בה קה ה הנ עושל ים של סי ני הנ , של שוהה רש פי

ת אן אל כה יום, וש קי ר בנ אי בה תש ני של מו  שו, כש פש ל ננ אל ך  לל יי ה ונ אשונה רי שו. בה פש ת ננ ל אל אנ שש יי תוב, ונ ה כה ה מנ אי םא ורש וב
תוב ה כה ר. מנ הה תה בה דש מנ עה א וש תוב צי כה רוך הוא, כנ דוש בה קה יו הנ לה ה עה לה גש ם ני שה ת, וש ול מה ה הנ בו שורל ץ של עי מות, הה שו לה פש ננ
נו מל מי כםל, של ל הנ י של ימי ני פש קום הנ מה הו הנ ה. זל קה ה דנ מה מה ש קול דש אי ר הה חנ אנ ש ה' וש אי םא בה ש ל ש אי ענ רנ ר הה חנ אנ יו? וש רה חמ אנ

אורות. ל הה ים כה אי יוצש

יההו. לי פםה אי ך  ה לש ר מנ םאמל י ונ יו קול  לה ה אי ני הי וש גו'  וש תו  רש דנ אנ יו בש נה ט פה לל יה ונ יההו  לי אי מםענ  שש י כי הי יש ונ תוב?  ה כה מנ
םא יהכול ל ת של לל דל ת הנ אל תה  רש גנ י? סה א לי ני קנ ה מש תה י אנ תנ ד מה הוא, ענ רוך  בה דוש  קה הנ ר לו  מנ י. אה אתי ני םא קי נ ר קנ םאמל י ונ
ל אי רה שש י יי ני ך בש יתש רי בו בש זש י עה ר לו, כי מנ ם]. אה דה י [אה ננ ם בה ך עי בםל אותש סש םא יהכול לי ם ל עולה הה ם, וש עולה ת לש ול מה ך הנ לט בש שש לי
י רי המ ם. [ונ שה ן לש זגמה ילה מש הש ה תי תה ש, אנ קםדל ית הנ רי ת בש אל מו  יש קנ ם] יש דה י [אה ננ בה קום של ל מה כה בש של יך  יל ר לו, חנ מנ גו'. אה וש

ם.] שה ן לש זגמה הוא מש יההו, של לי אי א לש סי ים כי ני קש תנ ך מש שום כה מי ר של אי בה תש ני

ם יי כנ רש בי ל הנ ים כה פי לה ת אמ ענ בש ל שי אי רה שש יי י בש תי רש אנ שש הי תוב וש כה יההו, של לי ל אי בור של די ם אותו הנ רנ ה גה ה מנ אי םא רש ב
ם עולה ין הה אי ה, של אה לש הה אן וה כה רוך הוא, מי דוש בה קה ר לו הנ מנ ק לו. אה שנ םא נה ר ל של ה אמ פל ל הנ כה ל וש ענ בנ עו לנ רש םא כה ר ל של אמ
ר חי יא אנ בי ילה נה הש יך, יי תל חש יא תנ בי נה ח לש שנ מש ה תי חולה ל מש בי אה ט מי פה ן שה ע בל ישה לי ת אל אל ם]. וש דה י [אה ננ ם בה ך עי בםל אותש סש לי

ך. קומש מש ק לי לי תנ סש ה תי תה אנ ם], וש דה י [אה ננ ל בה צל אי

י ני ר בש אה שש כי לט בו  שש ת לי ול מה הנ ך  אנ לש םא יהכול מנ רוך-הוא, ל דוש-בה קה א לנ ני קנ מש ם של דה אה ל אותו  ה, כה אי םא רש וב
י יתי רי ת בש ן לו אל י נםתי ני נש מםר הי ן אל כי ס, (במדבר כה) לה חה נש פי ר בש מנ אל נל מו של שוהה כש רש ה פי ני הי לום, וש יים בו שה קנ תש יי ם, וש דה אה
ל ה ענ כה בה שוהה של רש ה פי ני ר, הי מנ ק אה חה צש י יי בי יו. רנ ארה וה ל צנ ה ענ כה ן בה יהמי נש ךש ובי ייבש יו ונ חי ן אה יהמי נש י בי ארי וש ל צנ פםל ענ יי לום. ונ שה

י. ני ש שי דה קש ל מי ענ אשון וש ש רי דה קש מי

יד, וי ל דה דנ גש מי ים. כש בםרי גי י הנ טי לש יו כםל שי לה לוי עה ן תה גי מה ף הנ לל יות אל פי לש תנ נוי לש ך בה ארי וה יד צנ וי ל דה דנ גש מי ר, כש מנ אה ח וש תנ פה
יד - זו וי ל דה דנ גש מי א כש לה ם. אל יי לנ רושה תוך יש ה אותו לש עללה הל ד וש וי ה אותו דה נה בה ד של וי ל דה דנ גש אי מי דנ ה ונ יד? זל וי ל דה דנ גש י מי מי
א אותו לה ב? אל גה שש ני י הנ ב. מי גה שש ני יק וש די ם ה' בו יהרוץ צנ ל עםז שי דנ גש ה (משלי יא) מי תוב בה כה ה, של לה עש ל מנ ם של יי לנ רושה יש

יק. די בו יהרוץ צנ שום של ב, מי גה שש ל ני דה גש מי

ל ל כה י של יםפי אר הוא הנ וה צנ ה הנ גוף. מה אר לנ וה צנ י כש ל יםפי קון של תי ד בש עומי ה, של טה מנ לש ש של דה קש מי ית הנ ה בי ך - זל ארי וה צנ
ם.  עולה ל הה ל כה י של יםפי ש הוא הנ דה קש מי ית הנ ם בי ך גנ גוף - כה הנ

ל יות של פי ל הנ כה ל של יות - תי פי לש רוהו, תנ אמ ך בי כה ים בו. וש לי כש תנ סש יו מי ם הה עולה י הה ני ל בש כה ל של יות - תי פי לש תנ נוי לש בה
יו. לה ים אי לי לש פנ תש ים ומי חי בש שנ ם מש עולה הה
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ים אי ם בה כגלה ים - של בםרי גי י הנ טי לש אוי. כםל שי רה ים בו כה ני קש תנ מש ים של קוני תי ף הנ לל לו אל יו - אי לה לוי עה ן תה גי מה ף הנ לל אל
ה. של קה ין הנ די ד הנ צנ מי

י רי המ ים בו. ונ רויי ים ושש לויי ם תש עולה י הה קוני ל תי ש כה דה קש מי ך בנ ים בו - כה לויי ה תש שה אי י הה קוני ל תי אר כה וה צנ ה הנ מה
נו פש דה רש ם. ני עולה ל הה ל כה י של יםפי הנ אר וש וה צנ הוא הנ ש, של דה קש מי ית הנ ל בי נו, ענ פש דה רש נו ני ארי וה ל צנ תוב (איכה ה) ענ כה , של שוהה רש פי

ן. כי ר מי חנ אנ ה לש נה בש םא ני ל ב וש רנ חל נל נו, וש ירוהו לה אי שש םא הי י ל רי המ נו, של ח לה םא הוננ ל ם. וש יי עממנ נות אותו פנ בש נו, לי עש גנ יה

ל ך, כה שנ חש נל ד וש מנ שש הג ן של יוה ש, כי דה קש מי ית הנ ם בי גנ ך  - כה מו  ד עי מה שש גוף מג ל הנ ד, כה מנ שש הג ן של יוה אר, כי וה צנ ה הנ מה
ים. בי כוכה ץ וש רל אל ם וש יי מנ םא שה ל ש, וש מל של יר הנ אי םא מי ל ך, וש שנ חש ם נל ך גנ ם כה עולה הה

ל ש, כה דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל נל של לו. כש יגגש ים של טי בה שש ל הנ ה ענ כה ה, בה ל זל ה ענ כה בה ר של חנ אנ ף, וש ה יוסי ל זל ה ענ כה ך בה שום כה מי
אי. דנ ם ונ הל לי ם. עמ הל לי ךש עמ ייבש יו ונ חה ל אל כה ק לש שי ננ יש תוב ונ כה הו של ים. זל מי ענ ין הה רו בי זש פנ תש הי יהד וש לו מי ים גה טי בה שש הנ

ין רו בי זש פנ תש הי לות וש גה לו לנ גש הג ים של טי בה שש ת הנ רל יו עמשל חה ל אל ענ ם, וש יי עממנ ב פנ רנ חל נל ש של דה קש מי ית הנ ל בי ה, ענ כה ם בה ל כגלה ענ
םא ם ל הי ש, וש קםדל ה בו רוחנ הנ צה נש צש ני ה, של כה י הוא בה רי המ כו, של בש יי תוב ונ םא כה ל תו, וש יו אי חה רו אל בש ן די י כי רי חמ אנ ים. וש מי ענ הה

ש. קםדל ם רוחנ הנ יהל לי ה עמ תה רש םא שה ל כו, של בה

רות צש חנ י לש שי פש ה ננ תה לש ם כה גנ ה וש פה סש כש ר, (תהלים פד) ני מנ אה ח וש תנ א פה בה ר] אנ זה עה לש י [אל בי עםה. רנ רש ית פנ ע בי מנ שש קםל ני הנ וש
ים לו די קש הנ יך לו לש רי בונו, צה י רי ני פש ם] לי קה תו [וש לה פי ל תש לי פנ תש מי ם של דה ל אה ה, כה אי םא רש י. ב ל חה ל אי נו אל נש רנ י יש רי שה י ובש בי ה' לי

יך. רי צה ן של מנ זש בונו בנ י רי ני פש תו לי לה פי ל תש לי פנ תש הי יום ולש ל יום וה כה כות בש רה בש

ל כה ם בש דה אה יך לה רי ה צה שה קה ה ובנ לה פי םאל. ותש מ שש חםז בנ אל ה לל חה נש מי רוך הוא, בש דוש בה קה ל הנ ין של יהמי חםז בנ אל ר לל בםקל בנ
קולו מםענ  שש םא לי ל של לו  יך  רי בונו, צה י רי ני פש ד] לי עומי [וש תו  לה פי ל תש לי פנ תש מי י של נו, מי רש אנ ז בו. ובי חי אה הי י לש די יום כש יום וה

ת. ענ מנ שש םא ני תו ל לה פי תו, תש לה פי תש ענ קולו בי שומי י של תו, ומי לה פי תש בי

יא ה הי ה. ומנ לה פי ינו תש ע אי מה שש ני אותו קול של ע, של מה שש ני קול של ה אותו הנ ינה ה אי לה פי תש הנ שום של ם? מי ענ טנ ה הנ מה
קול א"ו, הנ וה הוא בש קול של ה אותו הנ ע? זל מה שש ני קול של י הוא הנ ע. ומי מה שש ני קול של לוי בנ תה ר של חי הו קול אנ ה? זל לה פי תש

א"ו. י וה לי הו קםל בש לוי בו, זל תה של

זו ע, וש מה שש םא ני ל קול של אותו הנ ש בש חנ לנ ל בש לי פנ תש הי א לש לה תו, אל לה פי תש מםענ קולו בי שש ם לי דה אה יך לה רי םא צה ך ל שום כה ומי
יא הי ה של לה פי תש יא הנ הי זו  ע.  מנ שש ני א"ו,  וה י  לי ע. קםל בש מנ שש ני קםל  הנ וש  - ר  בה דה לנ ן  ימה סי וש יד,  מי תה ת  לל בל קנ תש מי ה של לה פי תש הנ
צון תוך רה ית בש עמשי ננ של רוך הוא כש דוש בה קה ל הנ בי קנ מש ה של לה פי תש יא הנ . זו הי ענ מי שה םא יי ה ל קולה ה וש נה חנ תוב בש כה אי, של שנ חמ בנ
ע, מנ שש קםל ני הנ עםה. וש רש ית פנ ע בי מנ שש קםל ני הנ ל יום. [וש כה אוי בש רה בונו כה ל רי חוד של יי ת הנ ד אל ינחי אוי, ולש רה קון כה תי ה וש נה וה כנ וש
ל ם של לותה ל גה ענ ש וש דה קש מי ית הנ ן בי בנ רש ל חג ה ענ בוכה ה של ינה כי שש יא הנ ר, זו הי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ם? אה ענ טנ ה הנ א"ו, מה ר וה סי חה
ם אן גנ ף כה ה, אנ ינה כי ינו שש ני פה ה לש ע. מנ מה שש ה ני מה רה ם, (ירמיה לא) קול בש תוב שה כה ע, וש מנ שש קםל ני הנ אן וש תוב כה ל. כה אי רה שש יי

ה]. ינה כי ן שש כי

י א"ו, זוהי י וה לי ל קםל בש בה ם. אמ שה ים מי אי קולות יוצש ל הנ כה יון של לש הו קול על אי זל שנ חמ קול בנ ר, הנ מנ ר אה זה עה לש י אל בי רנ
ר בו. בי חנ תש הי א"ו ולש וה לות בש ענ תש הי ת לש כל יא הולל הי ה, של טה ל מנ ה של לה פי תש הנ

י. ני ש שי דה קש ל מי ענ אשון וש ש רי דה קש ל מי ה ענ כה בה קול של הו הנ א"ו, זל י וה לי קםל בש ה הוא הנ ע, זל מנ שש קםל ני הנ ה, וש אי םא רש ב
ן ימה סי א, וש בה ם הנ עולה יון, הה לש על ם הה עולה ה הוא הה ה? זל מה רה ה בש ה זל ה, מנ מה רה ע. בש מה שש ה ני מה רה ר קול בש מנ אל נל מו של ע, כש מנ שש ני
י רי המ יון, של לש על ם הה עולה ה הה ה - זל מה רה אן בש ם. כה עולה ד הה ענ ם וש עולה ן הה ל, (תהלים קו) מי ית אי ד בי ענ ה וש מה רה ן הה ר - מי בה דה לנ
י כי בש לי הוא  יום הנ אות בנ בה ים צש להי א ה' אל רה קש יי ונ תוב? (ישעיה כב)  ה כה ז מנ ע, אה מה שש ני ה  מה רה בש יא של הי ה הנ עה שה בנ

גו'. ד וש פי סש מי ולש

ל ה ענ כה בנ ל מש חי ז רה אה ה, וש נה מל ק מי לי תנ סש הי ק וש חי רנ תש א"ו הי וה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ה. מה לה עש מנ ה לש לה עש מנ ע, לש מנ שש קםל ני הנ וש
י נו כי רש אנ ה בי ני הי נו, וש ינל י אי א כי לה יות! אל הש יהה לי יך הה רי ם צה ינה י אי נו? כי ינל י אי נו. כי ינל י אי יהה כי נל ל בה ם ענ חי נה הי ה לש נה אמ יהה מי נל בה
יו הש םא יי יהה ל נל ז בה י אה רי המ ם, של יהל לי ם עמ חי ננ תש ה, תי מה א עי צה מש ה ני לה עש יהה בנ א הה לי מה לש אי ה, של מה א עי צה מש םא ני ה ל לה עש בנ נו, של ינל אי

ה. מה נו עי ינל אי ל של ה ענ נה מל קו מי חמ רנ תש יהה הי נל בה שום של , מי יהה נל ל בה ת ענ מל חל ננ תש ה מי ינה נו, אי ינל אי שום של לות, ומי גה בנ

ל כה אורות וש ל הה נו כה מל ים מי לי גנ תש ים ומי עי רה פש ני ת של יי בנ ה, הנ לה עש מנ ר לש בה דה ן לנ ימה ה הוא סי עםה - זל רש ית פנ ה, בי אי םא רש ב
ל כה אורות וש ל הה ת כה יא אל רוך הוא הוצי דוש בה קה ך הנ שום כה ה, ומי לה גנ תש ם הי שה תום מי יהה סה הה ה של ל מנ אורות, כה מש הנ

א"ו. י וה לי א קםל בש רה קש ני קול של אותו הנ יר לש אי הה י לש די אורות, כש מש הנ

ד בנ אל נל ה של ל מנ ז כה א"ו, אה אות וה ר בה בי חנ תש יי ר וש פה עה הל קול מי ה הנ זל רוך הוא לש דוש בה קה ים הנ ר יהקי של אמ ה, כנ אי םא רש ב
יהה הה ר וש מנ אל נל של מו  יון, כש לש על ם הה עולה הה תוך  ים מי פי נוסה ים של יוני לש אורות על בש נו  דש ענ תש יי וש ר,  זם לות ינחמ גה ן הנ מנ זש ם בי הל מי
ר הנ ה' בש לנ וו  חמ תנ שש הי ם וש יי רה צש ץ מי רל אל ים בש חי דה ני הנ שור וש ץ אנ רל אל ים בש די אםבש או הה דול ובה ר גה שופה ע בש קנ תה הוא יי יום הנ בנ

ים. לה ירושה ש בי קםדל הנ

ה ילו בה גי ים וש לנ רושה ת יש חו אל מש ח, שי תנ יהיא פה י חי בי גו'. רנ ם וש יי רנ צש ץ מי רל אל ם מי כל חו לה שו קש םאת עה ה ז יתה וי ה צג תה אנ וש
ן ל מי אי רה שש יי לו  גה וש ים  אי טה חמ הנ מו  רש גה וש ש  דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל נל של ה, כש אי םא רש גו'. ב וש שוש  מה ה  תה אי ישו  שי יהה  בל ל אםהמ כה
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ז אה לו, וש גה מו של ל ענ ענ ש וש דה קש מי ית הנ ן בי בנ רש ל חג יחנ ענ גי שש םא הי ל ה, וש לה עש מנ ה לש לה עש מנ רוך הוא לש דוש בה קה ק הנ לי תנ סש ץ, הי רל אה הה
ם. הל מה ה עי תה לש ה גה ינה כי שש הנ

ז ה. אה שה יא גםרש הי ה - וש ירה בי גש ל הנ ל ענ אנ ה. שה לה גש ה הה ני הי מו - וש ל ענ ל ענ כי תנ סש ף, הי רנ שש ני יתו של ל בי יחנ ענ גי שש ד, הי יהרנ של כש
ה? תוב בה ה כה יא מנ ם הי יא גנ הי ק. וש גםר שנ חמ לנ ה וש חה רש קה ד ולש פי סש מי י ולש כי בש הוא לי יום הנ אות בנ בה ים צש להי א ה' אל רה קש יי ונ
א צה מש ני ה וש נה מל ק מי לי תנ סש הי שום של נו, מי ינל י אי ר כי מנ אל נל מו של , כש יהה עורל ל נש ענ ל בנ ק ענ ת שנ גגרנ ה חמ תולה בש י כי לי (יואל א) אל

רוד. פי

ים שי אה ק  שנ וש רות  דש קנ ם  יי מנ שה יש  בי לש אנ כ)  (ישעיה  תוב  כה של יו,  לה עה לו  בש אנ תש הי ם  כגלה ץ  רל אה וה ם  יי מנ שה לו  פי אמ ונ
יון. כה בש ר יי לום מנ י שה כי אמ לש ה מנ צה עמקו חג ם צה לה אל רש ן אל ר הי מנ אל נל , של יהה לל לו עה בש אנ תש ם הי ים כגלה יוני לש ים על כי אה לש ם. מנ סותה כש
ים יוני לש על הה ל  כה וש גו',  וש אתו  צי בש ש  מל של הנ ך  שנ חה תוב  כה של ם,  אורה ת  אל יכו  שי חש הל וש לו  בש אנ תש הי ה  נה בה לש הנ וש ש  מל של הנ
ץ רל אה הה ל  ענ ט  שולי של ר  חי אנ הה ד  צנ הנ יהה  לל עה ט  שולי של שום  מי ם?  ענ טנ הנ ה  מה לו.  בש אנ תש הי וש יהה  לל עה כו  בה ים  תוני חש תנ הנ וש

ה. דושה קש הנ

ע בנ רש ל אנ ץ ענ קי א הנ ץ בה ל קי אי רה שש ת יי מנ דש אנ ים לש להי ר ה' אל מנ ם כםה אה דה ן אה ה בל תה אנ ר, (יחזקאל ז) וש מנ אה ח וש תנ פה
ך א כה לה ץ? אל יא קי ל הי אי רה שש ת יי מנ דש י אנ כי ץ, וש ל קי אי רה שש ת יי מנ דש אנ ה לש ה זל יון. מנ לש ה הוא על זל סוק הנ פה ץ. הנ רל אה פות הה נש כנ
ץ ין. קי יהמי ץ הנ קי תוב (דניאל יב) לש כה ין - של יהמי ץ לש םאל. קי מ שש ץ הוא לי קי הנ ין,  וש יהמי ץ הוא לש קי ר. הנ אי בה תש ני אי, וש דנ ה ונ זל

ר. אי בה תש ני מו של ר, כש שה ל בה ץ כה הו קי זל ר, וש ית הוא חםקי לי כש ל תנ כה ך ולש חםשל ם לנ ץ שה תוב (בראשית ו) קי כה םאל - של מ שש לי

ץ קי ה הנ ין זל יהמי ל הנ ץ של קי םאל. הנ מ שש ץ הנ ה קי ץ - זל קי א הנ ץ. בה ל קי אי רה שש ת יי מנ דש אנ תוב לש כה נו של יש ין - הנ יהמי ל הנ ץ של קי
ר זנ גש רו, ני בש גנ תש הי מו וש רש ים גה אי טה חמ ר הנ של אמ כנ ה הוא של זל ע. וש רה ר הה ל ייצל ץ של קי ה הנ םאל זל מ שש ל הנ ץ של קי טוב. הנ ר הנ ל ייצל של
ר ה' מנ תוב (יחזקאל ז) כםה אה כה של הו  זל וש שו,  דה קש ומי יתו  יב בי רי חמ הנ לט ולש שש לי ה  עה שש רי כות הה לש מנ טון לש לש שי ן הנ תנ ני וש

ד. חה כםל אל הנ ה, וש אה ה בה ני ה הי עה ת רה חנ ה אנ עה ים רה להי אל

ן יוה ך, כי שום כה םאל. ומי מ שש ל הנ ה של זל ץ הנ קי טון לנ לש שי ן הנ תנ ני ל של ים, ענ תוני חש תנ ים וש יוני לש לו על בש אנ תש ך הי שום כה ומי
ם דה ל אה כה לש ייש  ז]  ה, [אה רה בש גנ תש ת] הי רל חל אנ ה [הה עה שש רי כות הה לש ומנ ה,  עה נש כש ני ם  יי מנ שה כות הנ לש ה, מנ דושה קש כות הנ לש מנ הנ של
תוב כה ה, של מה עי ש  די חנ תש הוא יי ש  די חנ תש ם יי עולה הה ף וש קי דנ זש יא תי ר הי של אמ כנ שום של ה, ומי מה ע עי ננ כה הי ולש ה  מה ל עי בי אנ תש הי לש

. יהה לל ים עה לי בש אנ תש מי ל הנ שוש כה ה מה תה ישו אי (ישעיה סו) שי

ת חנ ל תנ אי רה שש יו יי זו הה ה הנ לה גש על ל הה סוד של הנ ם, וש יי רה צש יהה מי ה פי פי ה יש לה גש ם (ירמיה מו) על יי רנ צש מי תוב בש ה, כה אי םא רש ב
לות. גה אן עמ ם כה הל ז לה מה רש , ני יהה לל לט עה שש ך לי ר כה חנ ים אנ ידי ל עמתי אי רה שש יי שום של ים. ומי ני ה שה מה כנ ים וש מי עה ה פש מה ה כנ טונה לש שי

, רוהה אמ נו. ובי מל ד מי רנ פש ק ני רל אותו פל י בש רי המ ה, של ה עמרופה לה גש ל על עמקםב ענ ינ ף לש ז יוסי מנ ז רה מל ר, רל מנ ר אה זה עה לש י אל בי רנ
ץ רוחות רל אה ל הה ענ טו  לש שש םא יי ל י של די ג אותו, וכש רנ י הה ע מי םא נודה ל רוג וש א הה צה מש ני ל של ה ענ אה יא בה הי ה, של ה עמרופה לה גש על

ם. יהל לי טו עמ לש שש םא יי ל יו וש לה עו אי דש ונ תש םא יי ל י של די קון, כש תי זו לש ה הנ לה גש על ת הה ים אל ני יכות, נותש רי ן צש ינה אי עות של רה

ם דה י אה ני בש אותו  ימו  די קש הי ה, של זל ט לה רה ת, פש ול מה הנ ך  אנ לש י מנ די ל יש ים ענ רי ם עובש ם, כגלה דה אה י הה ני ל בש ה, כה אי םא רש ב
שות. ל רש נוטי ד של ם ענ דה אה ט בה ין שולי י אי רי המ שות, של טםל רש לי לט בו וש שש נו לי מנ יענ זש גי ם הי רל טל

םא ל ין של ך ייש לו די ם כה הו. גנ כה י הי ע מי םא נודנ ר ל מנ אל נל מו של קום, כש ל אותו מה לט ענ שש ין לי ך ייש לו די שום כה ומי
י די גו', כש וש ר  קה ת בה לנ גש על יא  הי יר הנ עי י הה ני קש זי חו  קש לה וש ן (דברים כא)  ל כי ענ וש קום,  מה ל אותו  ג ענ רי טש קנ י לש די ע כש נודנ

נו. מל ל מי צי נה הי ג ולש רי טש קנ מש לט בו הנ שש םא יי ל ן של קי תנ הי הוא, ולש קום הנ מה ל הנ ינו של יר די עמבי הנ לש

עמקםב ינ ר  מנ אה של וכש יהה,  הה ה של יהה מנ הה וש ח,  לנ שש ני ה  ילה כי י אמ לי ובש יהה  וה לש י  לי יו, בש בי אה ף מי יוסי ד  רנ פש ני של ה, כש אי םא רש ב
ענ י יודי יתי יי הה עוד - של י לו, וש תי מש רנ י גה ני אמ ה, של אםלה ל שש בי י אה ני ל בש ד אל רי י אי ר כי מנ ף, אה ף יוסי רםף טםרנ (בראשית לז) טה

ז לו. מנ ז הוא רה מל רל י אותו, וש תי חש לנ שה ים אותו וש אי יו שונש חה אל של

ל לות ענ גה ף עמ ם יוסי הל ן לה תי יי תוב ונ כה עםה, של רש י פנ ל פי ם ענ ח אותה לנ לות שה גה עמ ם הה ת אותה ה, אל הודה י יש בי ר לו רנ מנ אה
תוב ך כה שום כה א, ומי קה וש ה דנ יתה וי ה צג תה אנ םאת עמשו. וש ה ז יתה וי ה צג תה אנ תוב וש כה ר, של בה ל דה יוקו של ר לו, די מנ עםה. אה רש י פנ פי
ר בה דה ד בנ מנ םא עה עמקםב ל ינ עםה, וש רש י פנ ל פי לות ענ גה ף עמ ם יוסי הל ן לה תי יי ך ונ שום כה ם, ומי ש אותה קי ף בי יוסי ע של מה שש "א, מנ הי בש

ם. יהל בי עמקםב אמ י רוחנ ינ חי תש את אםתו ונ שי ף לה ח יוסי לנ ר שה של לות אמ גה עמ ת הה א אל ינרש תוב ונ כה ם, של ה אותה אה רה ד של ענ

א לה י. אל י חה ני ף בש ב עוד יוסי ל רנ אי רה שש ר יי םאמל י ונ ך  ר כה חנ אנ עמקםב, וש ינ י רוחנ  חי תש ה ונ אשונה רי עון, בה מש י שי בי ר רנ מנ אה
ף, ר יוסי כנ מש ני של ם כש רל חי אותו  ה בש ינה כי שש ת הנ אל פו  תש שי פות, של תה שג שום הנ עמקםב, מי ה ינ תורה הנ ה לו  אה רש ה קה אשונה רי בה
ה דה מש יא עה הי ר של חנ אנ וש ה.  ינה כי שש ה הוא סוד הנ זל וש ם,  יהל בי עמקםב אמ ינ י רוחנ  חי תש ונ יא  ז הי ה, אה תה לש ה עה ינה כי שש ו של שה כש ענ וש
ה רה עורש תש ה הי לה עש מנ לש ה של גה רש דנ ז הנ ל. [אה אי רה שש יא יי הי ה של גה רש דנ , הנ יהה לל ה אי רה בש ה עה לה עש מנ לש ה של גה רש דנ ז הנ שום] אה יום, [מי קי בש
ה אשונה רי ת בה רל עורל תש מי ד של ה ענ לה עש מנ ת לש רל עורל תש םא מי ה ל לה עש מנ לש ה של גה רש דנ הנ אן של כה ל] מי אי רה שש ל יי ה של גה רש י דנ זוהי , וש יהה לל אי

ל. אי רה שש ר יי םאמל י ך ונ ר כה חנ אנ ה, וש אשונה רי עמקםב בה י רוחנ ינ חי תש אן ונ י כה רי המ ה, של טה מנ לש

ק, חה צש יו יי בי י אה אלהי ים לי חי בה ח זש בנ זש יי ה, ונ אי םא רש תוב. ב ת כה אנ רש מנ ה. בש לה יש לנ אםת הנ רש מנ ל בש אי רה שש יי ים לש להי ר אל םאמל י ונ
ה, לה יש לנ אםת הנ רש מנ ל בש אי רה שש יי ים לש להי ר אל םאמל י ז - ונ אה ה. וש בה המ אנ ל הה סוד של םאל בנ מ שש ת הנ יר אל עי הה י לש די ה, כש אשונה רי בה

ה. לה יש לנ אות הנ רש יא מנ הי נו, של רש מנ אה זו של ה הנ גה רש דנ בנ
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ד צנ י  רי המ של הוא,  ך  כה ה  לה עש מנ לש של ה  שה דג קש הנ ד  צנ של שום  מי ם?  ענ טנ הנ ה  מה יך.  בי אה י  להי אל ל  אי הה י  נםכי אה ר  םאמל י ונ
גו'. ה וש מה יש רנ צש ך מי מש ד עי רי י אי נםכי מו. אה שש ר בי כה זש ה ני שה דג קש ד הנ ל צנ כה רוך הוא, וש דוש בה קה ם הנ ת שי יר אל כי זש םא מנ ה ל אה מש טג הנ

. שוהה רש ה פי ני הי ם, וש הל מה ה עי תה לש ה גה ינה כי לו - שש ל גה אי רה שש יי קום של ל מה כה לות, ובש גה מו בנ ה עי דה ה יהרש ינה כי שש אן של כה מי

כםל הנ יו, וש ים הה שי ר, שי חי ר אנ בה ב. דה לות צה גש ש על ר (במדבר ז) שי מנ אל נל מו של ש, כש יו? שי לות הה גה ה עמ מה ה, כנ אי םא רש ב
ף ח יוסי לנ שה ם של א כגלה לה עםה. אל רש ח פנ לנ ר שה של סוף - אמ בנ ף, ולש ח יוסי לנ ר שה של לות אמ גה עמ תוב בה ה כה אשונה רי ד. בה חה סוד אל

בון. שש חל יו בנ םא הה ל ה וש סוד זל יו בש םא הה ם, ל הל ר מי עםה יותי רש ח פנ לנ שה ם של אותה אוי, וש רה בון כה שש חל יו בנ הה

ה לות מנ גה ן הנ ל מי אי רה שש יי או  יהצש של עםה. וכש רש ח פנ לנ ר שה של ף, אמ ח יוסי לנ ר שה של אמ ך  שום כה או, מי ה בה לל אי וש ה  לל אי וש
גו'. ה' וש ה לנ חה נש ם מי גויי ל הנ כה ם מי יכל חי ל אמ ת כה יאו אל בי הי תוב? (ישעיה סו) וש כה

ח רנ קל ין הנ עי יענ כש קי יהה רה חנ י הנ אשי ל רה מות ענ ר, (יחזקאל א) ודש מנ אה ח וש תנ ק פה חה צש י יי בי תו. רנ בש כנ רש ף מל סםר יוסי ילאש ונ
ייש יהה, וש חנ ן הנ ה מי לה עש מנ יהה לש ה, ייש חנ אי םא רש ל ב בה רוהו, אמ אמ ה בי זל סוק הנ פה ה. הנ לה עש מנ לש ם מי יהל אשי ל רה טוי ענ א נה נורה הנ

יות. חנ םאש הנ ל ר ת ענ דל עומל ה של דושה יהה קש חנ

יהה חנ ר הנ של אמ כנ שום של ם, מי ל כגלה ת ענ טל יהה שולל חנ ייש] הנ זו [וש יות, וש חנ ר הנ אה ל שש ל כה ה ענ לה עש מנ ה לש יונה לש יהה על ייש חנ וש
ל זו. טות זו ענ שולש זו וש נות זו לה נותש ן וש יהל עותי סש מנ עות לש ן נוסש ז כגלה ם, אה כגלה ה לש ירה אי ת ומש נל זו נותל הנ

ם עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ ה, וש נה מל ים מי זוני ם ני כגלה ה, וש טה מנ לש יות של חנ ר הנ אה ל שש ים ענ תוני חש תנ ל הנ ה ענ לה עש מנ יהה לש ייש חנ וש
ם הי , של שוהה רש ה פי ני הי ים, וש די דה ה צש עה בה רש ל אנ ת ענ טל יא שולל הי ד, וש ל צנ כה ים] לש יני דועות [די ירות יש אי ים מש ני ה, פה ים בה שומי רש

ם. עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ ן לש כי ה, וש ד זל צנ לש לש שה ה וש ד זל צנ לש לש שה

תוב? כה ה  מנ יו.  פה לנ כש ים  לי כש תנ סש מי ם  כגלה ם,  יהל לי עמ ט  שולי ה של זל הנ יענ  קי רה הה וש  , יענ קי רה הה ן  מי ה  לה עש מנ לש יענ  קי רה ייש  וש
דו, קש פש ני ה של ל מנ ים ענ טי ם שולש כגלה שום של גו', מי ה וש חותה ל אמ ה אל שה רות אי שה ם יש יהל פי נש יענ כנ קי רה ת הה חנ תנ (יחזקאל א) וש

ם. הל ל בה בל חל ת הנ דנ ל מי יחות של לי ושש

שום ים רי עמשי ים, ננ רי בש חנ תש ם מי כגלה של בון. וכש שש חל ם ל"ו בש הי ם, וש עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ ד, לש ל צנ כה ה לש עה שש ם תי הי וש
אוי. רה ם כה לי חוד שה יי ד, בש חה ם אל ל שי סוד של ד, בש חה אל

א סי מות כי יר דש פי ן סנ בל ה אל אי רש מנ ם כש םאשה ל ר ר ענ של יענ אמ קי רה ל לה ענ מנ תוב? ומי ה כה א, מנ סי כי י הנ פי לנ ים כש ני קה תש ני של וכש
א, סי כי בנ זו  ה הנ טובה ן הנ בל אל הה מות] של נו, [דש רש אנ י בי רי המ ה. ונ לה עש מה לש יו מי לה ם עה דה ה אה אי רש מנ מות כש א דש סי כי מות הנ ל דש ענ וש

אוי. רה ך כה רי בה תש הי ד ולש ר בו ינחנ בי חנ תש הי ם, לש דה ל אה מות של א דש סי כי ל אותו הנ ענ ים, וש מודי ה ענ עה בה רש ל אנ ד ענ עומי של

ה, זל ם הנ דה אה ת לה חנ ה] אנ בה כה רש מל ל הנ ז כה אה ה, וש דושה ה [נ"א קש בה כה רש ילה מל הש כםל יי הנ ם, של דה י אה פי לנ ת כש נל קל תש יא ני הי של וכש
ה ל - זל אי רה שש את יי רנ קש ה. לי נה יו גםשש בי ל אה אי רה שש את יי רנ קש ל לי ענ ינ יק. ונ די צנ ה הנ - זל תו  בש כנ רש ף מל סםר יוסי ילאש תוב: ונ ז כה אה

ד. חה חוד אל יי ד וש חה ן אל בה רש קה ד בש ב ינחנ רי קה תש הי ת, לש חנ בות אנ רש קה תש ה - הי נה ם. גםשש דה ל אה סוד של הנ

ה, מו זל ן כש כי ה. וש טה מנ לש ם של כגלה ה לש ירה אי ה, ומש נה בה לש ה הנ ירה אי ז מש ה, אה נה בה לש ם הנ ש עי מל של ה הנ אל רש ני של כש יו - של לה א אי יירה ונ
מותו. לי שש בי ד  עומי וש ש  דה קש מי הנ ית  בי יר  אי מי ה,  טה מנ לש של ש  דה קש מי הנ ל  ענ ה  שורה ה  לה עש מנ לש של ה  שה דג קש הנ של ן  מנ זש ל  כה
ה ב. עוד, מנ רה חל נל ש של דה קש מי ל הנ כו ענ ם בה כגלה יו עוד, של ארה וה ל צנ ךש ענ ייבש ז ונ ש, אה דה קש מי ית הנ ב בי רה חל נל נו וש מל ק מי לי תנ סש מי של וכש

ה. רונה חמ אנ לות הה גה ה עוד? זו הנ זל

ם ענ פה ה הנ מותה ר אה מנ ז אה ה, אה לה עש מנ לש מו של ן כש קנ תש ה ני טה מנ לש קון של תי ה הנ ני הי ל של כי תנ סש הי עמקםב וש ה ינ אה רה ן של יוה ז כי אה
ל ענ י. וש ך חה י עודש ך כי שום כה ים, ומי מי עולה י הה א חנ רה קש ני דוש של קה ית הנ רי בש ל הנ סוד של תה בנ ינמש קנ תש הי י, של ך חה י עודש גו'. כי וש

ר. אי בה תש ה ני ני הי י, וש ל חנ סוד של עממםד בנ יך לנ רי צה י, של י חה ני ף בש ב עוד יוסי ר, רנ מנ ה אה אשונה רי ן בה כי

ר, חי סוד אנ רוהו בש אמ בי ב של ל גנ ף ענ עםה, אנ רש י, פנ י יוסי בי ר רנ מנ עםה. אה רש ת פנ עמקםב אל ך ינ רל בה יש תוב, ונ ה כה ה מנ אי םא רש ב
ם. עולה ים בה כי סומש ך של מל סל

סוד םאל בנ מ שש בות לי כה רש ה, ייש מל אי םא רש י. ב יהתי עש יך רנ יתי מי עםה די רש י פנ בי כש רי י בש תי סה סג ה, (שיר א) לש אי םא רש ל ב בה אמ
ים, מי חמ ל רנ ה של לל ה. אי לל ד אי גל נל ה כש לל אי ה, וש שה דג ל קש ה של לה עש מנ ל לש סוד של ין בנ יהמי בות לש כה רש מל ייש  ר, וש חי אנ ד הה צנ ל הנ של

ין. ל די ה של לל אי וש

ש, מה בות מנ כה רש מל ם הנ הי ה, של צורה ה  אותה ה, בש שה עה ין של די ל הנ ם, כה יי רנ צש מי ין בש ה די שה הוא עה רוך  בה דוש  קה הנ של וכש
ה הוא עושל רוך  בה דוש  קה הנ ך  מות, כה שה נש יא  ג ומוצי ש] הורי מה ד [מנ צנ הנ ה אותו  ש. מה מה ד מנ צנ הנ ל אותו  של מו  וכש
ך שום כה ש. ומי מה ה מנ ה צורה אותה ם בש יי רנ צש ל מי כה ן בש כי כור, וש ל בש רםג ה' כה ינהמ תוב (שמות יג) ונ כה ש, של מה ה מנ ה צורה אותה כש
תוב? ה כה םא מנ ב יד לה תי עה לל ר. וש חי םא אנ ל י הוא וש ני י ה' אמ ני י אמ תוב כי כה רםג, של המ לנ ש  מה מנ ה  לה של מו  י, כש יהתי עש רנ יך  יתי מי די

גו' ה וש רה צש בה ים מי די גה מוץ בש דום חמ אל א מי ה בה י זל (ישעיה סג) מי

ה - זו בה חמ ייאה אםד. ונ בו מש רש יי רו ונ פש יי ה ונ זו בה חמ ייאה ן ונ ץ גםשל רל אל ם בש יי רנ צש ץ מי רל אל ל בש אי רה שש ב יי יישל תוב. ונ ה כה ה מנ אי םא רש ב
אי, דנ אםד, ונ בו מש רש יי רו ונ פש יי י] ונ י יוסי בי ר רנ מנ . [אה רוהה אמ בי מו של אויהה, כש ם רש הל י לה רי המ ה - של זו בה חמ ייאה ים. ונ מי ת עולה שנ רג יש
ן מי ם אה עולה רוך ה' לש אםד. בה בו מש רש יי ונ רו  פש יי ונ ך  שום כה ם, ומי עולה י הה נוקי פש תנ דו בש מש עה ם וש הל ה בה רה םא שה ר ל ענ צנ י הנ רי המ של

ן. מי אה וש
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עמקםב י ינ חי יש ת ונ שנ רה פה

יו הש יי ם, של יי רנ צש מי ה, בש בואה נש ה בנ ב רואל לי י, הנ י יוסי בי ר רנ מנ גו'. אה ה וש נה ה שה רי שש ע על בנ ם שש יי רנ צש ץ מי רל אל עמקםב בש י ינ חי יש ונ
יא הי ם, וש יי רנ צש מי א בש לה י אל חי יש ל ונ ה של בואה נש ה לנ יעה גי םא הי ל . וש יחנ שי מה ץ הנ ל קי ן של דה ד עי ענ אן, וש ד כה לגיות, ענ ה גה מה כנ יו בש נה בה
א הוא לה ים, אל יאי בי נש י הנ ני בש מי יש  שום אי ה לש יעה גי םא הי ל וש ה  מותה או] כש בש ננ תש םא הי ל [של או  בש ננ תש הי של ה מי עגלה מש ה הנ בואה נש הנ
ה דה יהרש ה של בואה י, נש חי יש עמקםב. ונ י ינ חי יש תוב ונ עמקםב כה ינ י. בש חה ם וה דה אה י הה ני אנ רש םא יי י ל תוב (שמות לג) כי ה כה מםשל ה. בש ומםשל

ה. ירה אי מש ה] הנ ירה אי יהה [מש רש לנ קש פנ סש אנ הה מי

ה, ב בה ינשי תש ץ הי רל ל אל כה ן ובש ענ ננ ץ כש רל אל יו בש נה בה ה לש רל קש תי לות של גה ת הנ בואנ יו] נש ינה עי יהה בש הוא הה ץ הנ פל ר, [חי ה לומנ צה רה
ם. יי רנ צש מי ר בש בל י ייש של תוב כי כה בו, של בור לי יהה שה ם הה יי רנ צש ץ מי רל אל מי

ל ים של ירי פי ים, סנ מי ענ ל הה ם של רה שש יא קי הי ץ הנ רל אה י בה , כי חנ מי יהה שה םא הה ל ם, וש יי רנ צש מי עמקםב בש י ינ חי יש ונ יענ  גי ן הי ל כי ענ וש
םא י ל ה - כי סוד זל "י, וש א חנ לה ים, אל תוני חש תנ ן הנ םא מי ל ים וש יוני לש על הה םא מי יש, ל ם שום אי הל יענ לה גי םא הי ל בוד, וש כה א הנ סי כי
מו יר עי כי זש מנ י של חי יש ל ונ ם, ענ יהל לי ים עמ הי מי ים תש רי בי חמ נו הנ אה ה, וש זל סוק הנ פה יון בנ לש ה הוא סוד על מה י. כנ חה ם וה דה אה י הה ני אנ רש יי
גו'. (שמות ית וש אשי ה' רי ל לנ אי רה שש ש יי תוב (ירמיה ב) קםדל כה ן? של יי ננ ל מי אי רה שש ל. יי אי רה שש יו יי נה פה ר לש יהה לו לומנ עמקםב, הה ינ
ת כםר אל מש יי תוב (בראשית כה) ונ כה ר הנ מנ םא אה י ל כי ר, וש מנ עון אה מש י שי בי ל רנ נו של ר בש זה עה לש י אל בי ל. רנ אי רה שש י יי כםרי י בש ני ד) בש

עמקםב? ינ תו לש כםרה בש

ים די פוחמ יו  הה םא  ל וש כגיות  זש ים  עושי וש ים  יקי די צנ וש ים  יי תי מי אמ ל  אי רה שש יי יו  הה ן של מנ זש בי יו,  בי אה עון  מש שי י  בי רנ ר  מנ אה
ה. זל ה בה בות זל ם טובות רנ הל עמשות לה יהה לנ שו הה עה טובות של שום הנ דו. מי בנ עמקםב לש א ינ לה ל, אל אי רה שש יי

ם עולה בה רו  אמ שה יי םא  ל של ים אותו  לי סובש יו  םא הה ים, ל עי רה הה ם  יהל עמשי ל מנ ענ וש ם  יהל אי טה ל חמ ענ לו  גש הג וש או  טש חה של מי
ה ם. יהפל לותה ץ גה רל אל ם בש ה אותה נה תש נה ל, וש אי רה שש חוד, יי ין לש די הנ ים וש מי חמ רנ ת הה דנ ה מי אה ה בה ל זל ענ ם, וש יהל אי טה ל חמ ת ענ מל אל בל
ים, רי ה אומש ל סוד זל ענ ש, וש י הוא קםדל חי יש ם ונ ר עי בה חג מש עמקםב הנ אותו, ינ ענ  יודי ל וש כי תנ סש מי הנ יש  ל אי בה י, אמ ני , בש תה לש אנ שה

בוד. כה א הנ סי כי יר בש פי יות סנ הש ר אותו לי חנ עמקםב בה ינ

ים. אי כה דש ב ני יות לי חמ הנ ים ולש לי פה יות רוחנ שש חמ הנ ל רוחנ לש פנ א ושש כה ת דנ אל ר, (ישעיה נז) וש מנ אה ח וש תנ עון פה מש י שי בי רנ
י בי ר רנ מנ ינו, אה ני ם. שה יי רנ צש מי כות בש רה בואות ובש יו נש לה ה עה דה ה יהרש גה רש דנ הנ ת מי חנ ר, תנ מנ אל נל מו של עמקםב, כש ה ינ ים - זל אי כה דש ב ני לי

ה. דולה ץ גש רל ה]. אל נואה ץ שש רל אה הה ה. [של לה עג תו מש בואה ין נש ם אי יי רנ צש מי עמקםב בש יהה ינ הה ה, של ב רואל לי א, הנ בה אנ

ל ם כה ך אותה רנ בי של ם, כש יי רנ צש מי א בש לה ך אל רי בה יהדו רוחנ לש ה בש תה יש םא הה ל יו וש נה בה ד מי חה ת אל ך אל רי בה ה לש כה םא זה ה, ל אי םא רש ב
או רה תש ה תי מה יו לה נה בה עמקםב לש ר ינ םאמל י ם ונ יי רנ צש מי ר בש בל י ייש של עמקםב כי א ינ ינרש סוד - (בראשית מב) ונ סוד, וש ד בש חה אל ד וש חה אל
מות. םא נה ל ילה וש חש ני ם וש שה נו מי רו לה בש שי ה וש מה דו שה ר רש מנ אל נל מו של ב, כש לי י הנ בורי שש א לי לה ה אל בואה נש ה הנ נה תש םא ני ל ה של אי םא רש ב

ר, (שם לב) מנ אה א וש דו. בה צי ין לש די ת הנ דנ יא מי הי יר, של פי עמקםב סנ דוש, ינ קה בוד הנ כה א הנ סי ת כי חנ י, תנ י יוסי בי ר רנ מנ אה
עמקםב ינ א של ה מוצי תה ל. אנ תוכה ים ונ שי נה ם אמ עי ים וש להי ם אל עי יתה  רי י שה ל כי אי רה שש ם יי י אי כי ך  מש ר עוד שי מי עמקםב ייאה םא ינ ל
ה נה י פה נו כי ר - (ירמיה ו) אוי לה בה דה סוד הנ גו', וש ל וש נואי ת פש ר אל בנ ר עה של אמ ש כנ מל של ח לו הנ רנ זש יי ין. ונ די ת הנ דנ דו מי צי ה לש אה רה

ב. רל י עה לי לש טו צי נה י יי יום כי הנ

םא הוא ל ן הנ מנ זש ל, בנ יכה הי ת הנ א אל שוני א הנ מי טי יד, וש מי תה ר הנ הוסנ ם וש יי לנ ירושה מי לו  גש הג של ר, כש מנ עון אה מש י שי בי רנ
ין. די ים וש מי חמ ים - רנ די דה י צש ני שש יא מי הי שום של ל, מי אי רה שש א יי לה ם, אל יהל אי טה שום חמ ל מי אי רה שש ת יי כות אל לש מנ ה הנ לה בש סה

ה עמקםב - זל ינ ל וש אי רה שש א. יי רה סבה ר בי אי בה תש ר מי של אמ ל, כנ אי רה שש ם יי י אי ך כי מש ר עוד שי מי עמקםב ייאה םא ינ ל ל ה של לה מי הנ וש
ין. די ין בש ד די חה אל ין, וש די ים בש מי חמ ד רנ חה דוש, אל קה מו הנ שש יו מי דה דה י צש ני שש קוק מי ה חה ה מםשל טי יהה מנ ם הה לה לה גש ה, ובי זל יון מי לש על

ין בי ים  חוקי דש לות  גה בנ נו  אה של מי  - ל  אי רה שש יי בש ל  מה עה ה  אה רה םא  ל וש עמקםב  ינ בש ן  ול אה יט  בי הי םא  ל כג)  (במדבר  סוד  וש
ל סוד של הנ נו, וש לי אה גש יי וש ינו  יני בי תו  ינה כי ה שש רל נו, הוא ינשש מל ה מי קה חמ רנ תש הי וש ך  לל מל ן הנ ה מי כה לש מנ ה הנ קה לש תנ סש הי ים, וש אי שונש
דום ץ המ רל אה הה י וש אי סש ם כי יי מנ שה ר ה' הנ מנ י, כםה אה י חנ חי יש אות. ונ בה לו ה' צש גםאמ ל וש אי רה שש ך יי לל ר ה' מל מנ (ישעיה מד) כםה אה

רנגשלהי.

א יוצי ה של ה מנ ד', זל ו', ו' לש י' לש י"ו, וש תה ה, ח' לש נה טנ ח' קש ה י' לש דולה י' גש י, לש ם חנ יי לנ גש "י רנ תי יון שש לש על ן הה יה נש בי בנ
י תי גו', שש ם וש יי רנ צש ת מי ף ה' אל גנ נה תוב וש כה ה של נו מנ יש ם, הנ יי רנ צש ץ מי רל אל ה בש ן טובה בל אל בוד מי כה א הנ סי ת כי חנ יון. תנ לש על הה מי

ת. חנ ה אנ לגקה שום חמ ך - מי לל ל אורות טנ י טנ לגקות. כי חמ

עמקםב ית ינ תוב, בי כה ה של ה מנ אי םא רש אשון. ב רי רוש הה פי לות, א' הנ גה ל הנ ענ רוש  פי ד. ב' הנ חה אל ים כש פי לש חנ תש ן מי כי לה וש
ה, נה קה תנ ה ייש  תורה יו. בנ ין הה די ת בש מל אל ם, בל יהל אי טה ל חמ ן ענ יהל לי ר עמ זנ גש ני יות של אותי לות, הה גה אור ה', בנ ה בש כה לש ני וש כו  לש

אור ה'. כו לש לש תי לות, וש יא גה הי יט, של טי ר הנ חםמל או מי צש תי וש

א ה מוצי תה ץ אנ רל אה ץ בה רל אה ים בה קי לש חנ תש ם מי הי ה, וש תורה ר הנ פל ת סי רנ זי גש ה בי אה ית בה אי רש ץ, ני רל אה ר בה צונו לומנ א', רש
ר יהה אומי הה ה  נה שה אות  מי ע  בנ רש אנ ם?  יי רנ צש מי לות  גה י  הי מנ לות.  גה ד  חה אל כש ים  רי בש חנ תש מי ה, ר"ץ  תורה ר הנ פל סי ת  רנ זי גש בי

יו. ים הה ני ים שה עי שש תי ם וש יי אתנ ם, מה ה אותה יתה מונל יי הה של ם, וכש יי רנ צש מי יו בש נה בה לות לש ילה גה הש תי ם של הה רה בש אנ לש
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ה רה ה הה מה לש ענ ה הה ני ר, (ישעיה ז) הי מנ אה ח וש תנ עון פה מש י שי בי ים. רנ ני ר שה של על ה וש אה ן מי ף בל ת יוסי יהמה ה, ונ אי םא רש ב
ב ל גנ ף ענ אנ ים. וש עי ים רה ני דה עי בות וש רות רנ צה לגיות ולש גה או לש לש מנ תש ני ה, של דה לי יון וש רה ל. הי נואי מה מו עי ראת שש קה ן וש ת בי דל יםלל וש
ה יקה קי חמ ה הנ תה יש ר הה של על ה וש אה ן מי לות, בל גה בנ נו  מה ילה עי הש ה, תי לה עש בנ ת מי קל חל רנ תש ת ומי ענ זנ עש דנ זש ה מי כה לש מנ נו, הנ מה ילה עי הש יי של
אות ע מי בנ רש אנ יו  הש יי ים, וש עי שש תי ם וש יי אתנ ים ומה ני ר שה של על ה וש אה לות מי גה ן הנ ר מי יהה עובי הה ר של ה לומנ צל רש ה. יי פה תוסש ני של

ף. ת יוסי מי של א מי לה עמקםב אל ל ינ לותו של ית גה ני מש םא ני ל ה. וש נה שה

לגיות גה י הנ קוני ן, תי יה נש מי לות בש גה אן סוד בנ ה. כה נה ת שה אנ ים ומש עי בה רש אנ ים וש ני ע שה בנ יו של יה י חנ ני עמקםב שש י ינ מי י יש הי יש ונ
ר, מנ אה ח וש תנ יהיא פה י חי בי ים. רנ ני ע שה בנ של ל בש שנ מש ני ם, של יי רנ צש ל מי ה של אשונה לגיות. רי לש גה ין שה די ת הנ דנ מי ים בש ני בה יו הנ הש יי של

גו'. לות וש יש אנ אות או בש בה צש ים בי לנ רושה נות יש ם בש כל תש י אל תי עש בנ שש (שיר ב) הי

אן סוד גו'. כה וש יך  תי בש הנ ם אמ ת עולה בנ המ אנ וש י  ה לי אה רש ני חוק ה'  רה אן (ירמיה לא) מי כה ר, מי מנ עון אה מש י שי בי רנ
ל לו ענ גש הג ים, של דושי קש ים הנ ני בה יו הנ הש יי ר של ה לומנ צל רנ תש יי לגיות, וש גה ים מי רי רה חש שג ל מש אי רה שש י יי ני יו בש הש יי ה של נה קה תנ לות, הנ גה הנ
ן, יי ם קה יגקנ ם  יי תנ עה בש י שי ם, (בראשית ד) כי יכל םאתי ט חנ ע כש בנ ילה, (ויקרא כו) של הש יי בות  ים רנ ני ין, שה די ם בש יהל אי טה חמ

ה. נה טנ יא קש הי ם של יי רנ צש ל מי ה של אשונה רי לות הה גה בנ

נו אה לות של גה ית - הנ ישי לי נו. שש מל ים מי בי ם רנ הי ע של בנ של ים, בש ני ים שה עי בה רש אנ ה לש לה שש מש ני ים של טי שופש לות הנ ית - גה ני שי
יד מי תה ר הנ ת הוסנ עי ר (דניאל יב) ומי מנ אה יון של לש על ה הה לה גי נו של יש הנ ים. וש עי בה רש אנ ים, לש ני ה שה אה מי ה לש לה שש מש ני ה, של כה רג ה, אמ בה

גו'. ם וש קוץ שםמי ת שי תי לה וש

ל ה ענ בה רש יו קי נה בה את לש ה קורי תה יש הה לות של גה ל הנ ה זו של רה ה צה אה ר, רה מנ יהה אה קי זש י חי בי מות. רנ ל לה אי רה שש י יי מי בו יש רש קש יי ונ
י רי שש לות. אנ גה ם בנ מה ד עי םא יהרנ ל, ל אי רה שש י יי אי טה שום חמ גות מי רה דש ד מי יהה יורי הה של י. כש ר חנ אנ שש םא ני מות, ל ה לה קה חמ דה שו וש פש ננ
יש ין אי אי י וש אתי בה דוענ  (ישעיה נ) מנ תה  רש מנ ה אה תה אנ ים, וש מי ענ ין הה בי רו  אמ שה לות, יי גה ם בנ מה ד עי םא יהרנ ם ל אי ם. של קה לש חל
ם אי דות וש פש י מי ה יהדי רה צש צור קה קה ה. המ ינה כי יש - זו שש ין אי אי י וש אתי ל. בה אי רה שש ה יי ה - זל ין עונל אי ה. וש ין עונל אי י וש אתי רה קה
םא ל ל של אי רה שש יי ק לש לל ן חי תנ רוך הוא נה דוש בה קה ר. הנ בה דש רות מי הה ים נש שי יב יהם אה רי חמ י אנ תי עמרה גנ ן בש יל הי צי הנ י כםחנ לש ין בי אי

ה. כה לש מנ ן הנ חוק מי הוא רה ם, וש הל מה ה עי ינה כי לות - שש גה דו לנ ם. יהרש יהל לי ר עמ חי דול אנ לט גה שש יי

בות, רות רנ ם: צה הל ר לה מנ אה ם וש יו כגלה נה ת בה ר אל קנ יך. חה ינל עי ן בש י חי אתי צה א מה ם נה ר לו אי םאמל י ף ונ יוסי נו לש בש א לי רה קש יי ונ
ים. יוני לש ים על מי חמ או רנ צש מש ם ני יכל ל דורותי םא ענ ב ה לה י רואל ני דולות, אמ עות גש רה ש

יו הש תי ין, וש די ת וש מל אל עמשו  תנ ם, וש עולה בון הה רי ינו  יני בי נו  י ותש לי עו  בש שה ה, הי רה ל צה כה את מי צי ים לה ם רוצי תל ם אנ אי וש
םא ב תה ה של רה ל צה כה או מי צש ך, תי עמשות כה ים לנ ם רוצי תל ם אנ אי ם. וש יהל רי חמ אנ כו  לש יי דור של ל דור וה כה וו בש צנ ם, וש יכל בותי אמ כנ

ם. יכל לי עמ

ם אי ף. וש ית יוסי רי אי אות שש בה י צש להי ן ה' אל ננ י ילחל ט אולנ פה שש ר מי ענ שנ בנ יגו  צי הנ ר, (עמוס ה) וש מנ עון אה מש י שי בי רנ
לום. שה ם בש כל צש רש אנ שובו לש י תה תי א אי לה י, אל ננ ן בה ד מי חה רו אל בש קש םא תי ך, ל עמשו כה תנ

ך בש רש גור חנ ר, (תהלים מה) חמ מנ אה ח וש תנ ך? פה הו יהדש י. מנ כי רי ת יש חנ ך תנ א יהדש ים נה תוב (בראשית כד) שי כה הו של זל
ר מנ ן אה כי לה ה. וש ת זל ה אל ים זל בי םא עוזש ל ירות, וש פי י סש תי ת, שש מל אל ד ול סל ה חל ייש בה ב של רל ך. חל רל דה המ ונ ך  בור הודש גי ך  ל יהרי ענ
ד חה ת אל םא מי עו, ל בש שש ני ה של ים מנ עושי ים וש יו טובי נה יו בה הש ם יי אי ם. וש קה לש י ה' חי ני יך, (איכה ד) פש נל מו פה דש קנ ת יש מל אל ד ול סל חל
םא - ם ל אי ים, וש יו טובי הש יי ל של א ענ לה ינו אל ים, אי שי נה ל אמ לוהנ ענ אל ם הה ר שי זנ גה טוב של ל טוב וש כה ם, של יי רנ צש מי ם בש יהל ני בש מי
ת אל יך  נל בה רו  מש שש ם יי אמםר אי י לי לנ ר עה בל ר די של אמ רו  בה ת דש ים ה' אל ן יהקי ענ מנ ד (מלכים-א ב) לש וי ר דה מנ אה של מו  םא, כש ל

םא. םא - ל ם ל אי ת. וש מל אל י בל ננ פה ת לש כל לל ם לה כה רש דנ

ם אי ה. וש עולל רוחנ  מי ן, רוחנ  בי הנ ב הוא רוחנ  אה הה רוחנ  ן, של בי הנ רוחנ  ב מי אה הה יף רוחנ  די ה הוא עה מה ה כנ אי םא רש ב
ר בה דש ד מי מג א לי רל נו (ירמיה ב) פל יש הנ ה, וש זל יר הנ וי אמ ר בה סי י הוא חה רי המ ם, של לי א שה םא יוצי , ל רוחנ ת בה רל חל יר אנ וי ה אמ עה יש סי

. ה רוחנ פה אמ ה שה שה פש ת ננ ונ אנ בש

ם? תל קש ה עמסנ מה ר לו, בנ מנ ן. אה קי זה א הנ יסה ב יי ם רנ יהל ני פש ס לי ננ כש יהא. ני קי פוטש קנ לש ך  לנ ן הה קי זה א הנ נונה מש ב הנ נו, רנ דש מנ לה
ין רוך הוא אי דוש בה קה הנ הו של זל נו. וש בש ה לי יש אותה הורי מו וש את עי צי מש ני ה של אה מש ה רוחנ טג פה לש שש ם ני שו אי פש ננ אוי לו אוי לש
ך ר לו, כה מנ ה? אה זל ך  ן לש יי ננ ר לו, מי מנ א. אה בה ם הנ עולה ן הה ד מי מי שה הי לש יר אותו  אי שש ק ומנ לל חי יר לו  אי שש ק, מנ לל חי לו 

ה. שובה תש י הנ ני פש ד בי עומי ר הה בה ין דה י אי רי המ םא יהשובו, של ם ל יו אי נה ל בה ים כה שי זו יורש ה הנ עה רה ה הה שה רג יש הנ י, של תי דש מנ לה

ך י הולי יתי יי ד הה חה יום אל י, וש ננ פה שום בש י רה יתי יי הה ת של חנ ם אנ ענ י פנ לי נו  תש נה ה זו  פואה י רש רי המ י, של תי דש מנ לה ך  י כה ני אמ ונ
י אתי רה קה ר, וש זה עה לש ר לו, אל מנ ך? אה מש ה שי ר לו, מנ מנ ם. אה רםשל י אותו הה ני מל ר מי בנ ל יהדו עה ענ ד, וש חה יק אל די י צנ תי שש גנ ך ופה רל דל בנ

א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ך בה קש לש י חל רי שש ך, אנ י אותש יתי אי רה ן של מה חמ רנ רוך הה ר לו, בה מנ ר. אה חי ר אנ זה עה לש לו אל

ע בנ שש ני זו.  עג רוענ  זש ובי ינו  ימי ע ה' בי בנ שש ני ר, (ישעיה סב)  מנ אה וש ח  תנ יהה פה קי זש י חי בי גו'. רנ וש י  ה לי עה בש שה ר הי םאמל י ונ
ץ רל אל ם בש זםב אותה עמ םא ינ ל ה של בועה ם שש הל ע לה בנ שש ה ני זל ם, וש הל לה לות של גה הנ ל מי אי רה שש ת יי יא אל יוצי רוך הוא של דוש בה קה הנ
ה זל ה  מנ לב).  (בראשית  י  ני תה כש רנ בי ם  אי י  כי ך  חמ לי שנ אמ םא  ל ר  םאמל י ונ ר  חנ שה הנ ה  לה עה י  כי י  ני חי לש שנ ר  םאמל י ונ ם.  יהל אי שונש

ה. נה מל או מי ייצש ם של הל ע לה בנ שש ני לות, וש ם גה הל ן לה תנ י? נה ני תה כש רנ בי

ל כה ים מי לי עג מש יו  הש יי וש או  סש ת כי חנ ד תנ חה אל ד וש חה ל אל כה יו  הש יי ל של אי רה שש י יי ני בש רוך הוא לי בה דוש  קה יד הנ תי ינו, עה ני שה
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ש יל שי בי שש ה דורות, ובי שה ל שי מות של לי שש רוך הוא לנ דוש בה קה ע הנ בנ שש ה. ני כה רג א"ו אמ א וה צה מש ה תי יל זל בי שש ים. בי יוני לש על הה
ם. מה ה עי ינה כי ה שש רל שש תי ה וש זל ן הנ יה נש מי סוף הנ יחנ בש שי מה םא הנ יהב ל של אי רה שש ה יי וה חמ תנ שש ה. הי טה מי םאש הנ ל ר ל ענ אי רה שש חו יי תנ שש יי ונ

א םא בה יהה, ל קי זש י חי בי ר רנ מנ ה, אה נה שש גו'. מי וש ה  חולל יך  בי ה אה ני ף הי יוסי ר לש םאמל י ונ ה  לל אי ים הה רי בה דש ר הנ חנ י אנ הי יש ונ
ן יה נש מי סוף הנ ה לש לל ל אי לות כה גה סוף הנ ילה בש הש יי ה של יא מנ בי הה תוב לש כה א הנ א בה לה ה, אל שה עה ה של מנ נו  יעי מי שש הנ תוב לש כה הנ
. יחנ שי מה ץ הנ קי צופות לש יך הנ נל ל פה בי קנ ר לש הי מנ ם מש יי מנ שה בנ יך של בי ר לו, אה םאמנ י , וש יחנ שי מה םא הנ יהב ר של ה לומנ ה. רוצל נל מש ני של
רוך הוא בה דוש  קה ם הנ ח אותה כנ שה ם, של הל בה חו  כש שש ני של לות ומי גה בנ בו  רש הי יו של נה א בה שה יי ם של יי מנ שה י הנ להי אל צון מי י רה הי יש

ת. מל אל ם בל יהל אי טה חמ בנ

נו שש רנ פי י של פי ר, כש חי ן אנ י בי ף ה' לי ר (שם ל) יםסי בה דה שםב סוד הנ י, חמ אתי ה בה שה רה דש םא לי ר, ל מנ א, אה בה י אנ בי א רנ בה של כש
או ייצש של יו  נה בה לש עמשות טוב  לנ א  בה ם של עולה בון הה רי יך  בי י אה רי המ ר,  םאמנ י יה"ו  ף,  יוסי בש דוש  קה הנ מו  י שש רי יל. המ עי לש
ה כה לש מנ שוב הנ תה ים של עי יודש וש ך,  ה אותש עמשל ינ ד  חה ידו"ד אל בוענ  רי ך, הה תש מי אמ ה בנ רוצל ך  ינש ם אי אי וש ם,  הל לה לות של גה הנ מי

ה. קומה מש לי

ן תי ם, (מיכה ז) תי עולה י הה בות שוקי אה ם, הה הה רה בש ל אנ ענ ים מי להי ל אל ענ ינ ה, ונ לה עש מנ לש בות של כה רש ם מל ינו הי בותי אמ של
. יחנ שי מה םא הנ יהב ינו של ני ם. שה הה רה בש אנ ד לש סל עמקםב חל ינ ת לש מל אל

ב רל ת על עי יהה לש הה ה וש לה יש םא לנ ל םא יום וש ה' ל ע לנ דנ וה ד הוא יי חה יהה יום אל הה ר, (זכריה יד) וש מנ אה ח וש תנ י פה י יוסי בי רנ
ם הל ל בה כי תנ סש םא יי ל ם, וש יהל אי ץ שונש רל אל לות בש גה יות בנ הש יו לי נה בה או לש בה ים של עי ים רה רי קש י מי ני ר, שש ה לומנ ילה אור. רוצל הש יי
עות רה ם הה הל לה עו  רש אי יו של נה א בה שה יי ם, וש יהל אי ץ שונש רל אל ם בש ח אותה ננ זש ן יי ת, כי מל אל ם בל יהל אי טה ל חמ בות ענ ים רנ ני ה שה מה כנ

תוב. כה רוש הנ פי ה כש ץ טובה רל אל ם לש יגי הי נש ינ לו, וש לה הנ

ה דה ל מי אי רה שש יי ל  רופוס של פוטש אל בוד, של כה א הנ סי ת כי חנ ים תנ קי דופש יו  ים הה לי עג ים מש בי ים רנ דולי גש י  ני יהה שש הה וש
ם. יהל אי ץ שונש רל אל ם בש ח אותה כנ שש יי ה של רה קה ה, וש זל ן הנ מנ זש ל הנ לות כה גה ם בנ יותה שום הל ית, מי ישי מי חמ

ה ל מנ ר כה בי דנ שות לש ה רש ן לה תנ נה ם, וש עולה בון הה ד רי גל נל ה כש רה בש די ת וש חנ ה אנ אה לגקות. יהצש י חמ תי שש דות בי י מי תי הוא שש וש
ה תה צש ר רה חי ד אנ צנ ם, ומי יהל בותי כות אמ זש לות בי גה הנ או מי ייצש ל של אי רה שש ל יי זםר ענ גש ד לי חה ד אל צנ ל מי אי רה שש יי ה בש תה אמ רה ה, וש צל רש תי של
ה דה ם מי הל ה בה תה יש םא הה ל וש דות,  ע מי בנ רש י אנ רי ה, המ דולה גש ה  עה ם רה יהל לי עמ רו  מש אה של ם כש יהל אי טה יל חמ בי שש ם בי יהל לי זםר עמ גש לי

צו. רה ה של ל מנ רו כה בש די ל, וש אי רה שש ל יי רופוס של פוטש ית אל ישי מי חמ

ל אי רה שש י יי ני ל בש ה ענ רה מש אה דוש, וש קה ם הנ שי ן הנ בוד מי כה א הנ סי כי יהה בש הה ית, וש ישי מי חמ ה הנ דה מי ם הנ הל ה לה יעה גי הי ד של ענ
ה, לה יש לנ ה לש לה שש מש ני ית של ישי מי חמ ה הנ דה מי כות הנ זש יו, בי נה פה ר לש בי דנ אשונות לש רי דות הה י מי תי דות שש פוחמ יו  םא הה ל וש טוב, 
ילה אור. הש ב יי רל ת על עי יהה לש הה ה וש לה יש םא לנ ל םא יום וש ה' ל ע לנ דנ וה ד הוא יי חה יהה יום אל הה ח, וש תנ ן פה כי לה ם. וש הל יר לה אי הה ה לש אה יהצש וש

הום. י תש ני ל פש ענ ך  חםשל ר וש מנ ם אה שה ה. וש לה יש א לה רה קה ך  חםשל לנ אור יום וש ים לה להי א אל רה קש יי ינו, (בראשית א) ונ ני שה
ית אשי רי בש ר לו, מי מנ ה? אה ה זל י, מנ י מורי בי ר לו, אה מנ אה יו וש בי עון אה מש י שי בי רנ ר לש זה עה לש י אל בי א רנ לו. בה ל של לו ענ ה של של קה וש
ך. הו חםשל ענ מנ יהה יודי םא הה אן ל ד כה ה. ענ מה כש ן בו רוחנ חה תנ מו נה ל שש ר, ו' של ה לומנ ד, רוצל חה א ידו"ד אל רה ד ו' דורות בה ענ

יו. בי ל אה ק יהדו של שנ נה ר וש זה עה לש י אל בי ם רנ קה

יענ קול גי הי ה, וש עמשל שו מנ ל. עה אנ שה ה של מנ יעו לש גי םא הי ל ים וש רי בי חמ בו הנ בש ך? סה ה חםשל ה זל ל, מנ אנ שה א וש בה י אנ בי ם רנ קה
י ני פש לי נםם מי יהי ל. גי מו אםפל ע כש תםפנ ים ונ רי דה םא סש ל ת וש ול מה לש גו', צנ ה וש תה פה ץ עי רל ה, (איוב י) אל סוק זל פה ם בש עולה בון הה י רי ני פש לי מי
ה ני י הי ה, (ישעיה ס) כי לל ת אי אל לוהנ  אל ה הה עמשל ינ של כש יו  הש יי ים של עי שה רש ים. אוי לה עי שה רש נוז לה יהה גה ם הה עולה א הה רה בש ני של
דוש קה הנ ל של אי רה שש ל יי ם של קה לש י חל רי שש ה. אנ אל יירה ך  יי לנ בודו עה ח ה' וכש רנ זש יי ך  יי לנ עה ים וש מי אג ל לש פל עמרה ץ ונ רל ה אל סל כנ יש ך  חםשל הנ

יו. להה ה' אל ם של עה י הה רי שש ה לו אנ כה כה ם של עה י הה רי שש ה. (תהלים קמד) אנ ם זל הל א לה רה םא בה רוך הוא ל בה

ל ר טוב ענ יד לומנ תי יהה עה הה ך הוא של אה לש ר, מנ מנ י אה י יוסי בי יך. רנ לל א אי ף בה ך יוסי נש ה בי ני ר הי םאמל י עמקםב ונ ינ ד לש גי ינ ונ
רו םאמש ם י יהל לי םא עמ ב תה ה של רה ל צה כה . בש יחנ שי מה ץ הנ םא קי יהב של ם, כש תה רה ל צה כה רוך-הוא בש דוש-בה קה יהשובו לנ של ל כש אי רה שש י יי ני בש
ם הי רוך הוא, של דוש בה קה י הנ ני או בש רש קש ני ל של אי רה שש ל יי ם של קה לש י חל רי שש ים. אנ טובי לו הנ אמ גה יי ך. וש יי לנ ים אי אי ך בה יי ננ ה: בה דה מי לנ

ה? ים. הוי"ה מה להי י אל ני ל בש יעו כה יהרי ים. (איוב לח) ונ כי אה לש מו מנ כש

ה תה ים, [אנ תוני חש תנ ילה בנ הש י אל ני אמ ים, ונ יוני לש על ה בה תה ל? אנ עמקםב אי ינ רוך הוא לש דוש בה קה א הנ רה קה ן של יי ננ ה, מי אי םא רש ב
ם. הה רה בש ל אנ ענ ים מי להי ל אל ענ ינ ר? (בראשית יז) ונ ה אומי ה זל ים]. מנ יוני לש על לוהנ בה ילה אל הש י אל ני אמ ים, ונ תוני חש תנ ילה בנ הש תי
י תי י שש רי ם. המ הה רה בש אנ ד לש סל עמקםב חל ינ ת לש מל ן אל תי (מיכה יז) תי ינו  ני הוא. שה רוך  בה דוש  קה בות הנ כש רש ם מל בות הי אה הה

יונות. לש דולות על בות גש כה רש י מל תי שש ירות בי פי סש

יהה הה ק של חה צש יי ד  חנ פנ שום  ומי ק.  חה צש יי יו  בי אה ד  חנ פנ בש עמקםב  ינ ע  בנ שה יי ונ (בראשית לא)  ה  זל ה  ק. מנ חה צש יי י  ישי לי שש
ת של פםרל ים, מש יוני לש על יא מי ק הי חה צש ל יי ה של ירה פי ה, וסש יונה לש ה על בה כה רש בוד, מל א כה סי הוא כי רוך הוא של דוש בה קה הנ ה, וש ירה פי סש

ק. חה צש יו יי בי ד אה חנ פנ עמקםב בש ע ינ בנ שה יי תוב ונ כה הו של בות. זל אה ל הה ירות של פי סש ל הנ כה ר מי יותי

ד חנ פנ עמקםב בש ע ינ בנ שה יי ם ונ יהל בי י אמ להי אל ינו  יני בי טו  פש שש חור יי י נה אלהי ם וי הה רה בש י אנ להי ר, אל מנ אה ח וש תנ א פה בה י אנ בי רנ
ה. ת זל ענ דנ ה יהכול לה תה ה אנ סוק זל פה ק. מי חה צש יו יי בי אה
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דול גה ר הנ שנ ל הנ אי יכה עממםד מי יא ינ הי ת הנ עי תוב (דניאל יב) ובה כה סוד הנ ה. וש טה מי ל הנ ב ענ יישל ל ונ אי רה שש ק יי זי חנ תש יי ונ
ה ה לה ול חמ תנ שש יהה מי הה מו של דול, כש גה ל הנ אי יכה ת ינד מי בורנ ר, זו גש מנ עון אה מש י שי בי ה. רנ רה ת צה ה עי תה יש הה ך וש מל י ענ ני ל בש ד ענ עםמי הה
ה, ול חמ תנ שש יהה מי ה הה ילה מי . לנ יהה נל ה פה תוחה ה פש טה מי ה הנ תה יש ה. הה טה מי ה לנ ול חמ תנ שש ה? מי ול חמ תנ שש יהה מי י הה מי ן. לש כי ם לה קםדל מי

יו. לה ה עה יבה בי ה חמ תה יש י הה רי המ של

ם, יהל אי טה ל חמ נו ענ מל יוו מי ק זי לי תנ סש הי של ר (מלאכי ב). כש כה ל ני ת אי ל בנ ענ ב ובה הי ר אה של ש ה' אמ ה קםדל הודה ל יש לי י חי כי
רםג המ ים לנ מי ענ ין הה יהה בי נל ת בה יר אל אי שש הנ ה לש לה םא יהכש ל שום של ך מי לל מל ן הנ ה מי כה לש מנ ה הנ שה גםרש יו, וש נה פה עממםד לש ה לנ יהה לה םא הה ל וש
ם יהל יני ה בי ינה כי יס שש ני כש ר, הי ה לומנ מו. רוצל ן ענ ים מי רי כש ים נה מי יו ענ הש יי ה של זל ה, בה דושה קש ץ הנ רל אה יהה בה הוא הה ם, וש אותה

ם. יהל יבותי בי סש ים של מי ענ רו הה מש שש ל ני אי רה שש ל יי יו של זי ים בנ מי ענ ץ הה רל אל יא בש הי ץ, וש רל אה ה בה תה יש םא הה ל ן של מנ זש לות ובי גה בנ

ה, טה ם הוא מי הל ד מי חה מו אל י שש רי המ דוש, ונ קה בוד הנ כה א הנ סי ת כי חנ יו תנ ים הה דולי י גש ני י, שש י יוסי בי ר רנ מנ נו, אה דש מנ לה
תום הוא חה לו, וש ענ של בי טש הוא מנ ה של א זל לה ינו אל יני ר בי אה שש םא ני לות, ל גה נו בנ י אה רי המ ל. ונ יכה הי ל הנ ר של אוצה ה בה יהה שורל הה של

רוך הוא. דוש בה קה ל הנ מו של שש מי

א, בה ם הנ עולה א בה לה ך, אל ר כה בי דנ םא לש גו'. ל וש ך  רש מה שש יך לי נל פה ך לש אה לש חנ מנ י שםלי נםכי ה אה ני תוב (שמות כג) הי כה הו של זל
יא הי וש לות,  גה ם בנ כל תש מםר אל שש ם לי יכל יני ה בי ינה כי י שש יתי רי שש י הי ני ך, אמ רל דל ה בנ ירה מי שש יא הנ הי וש קומו  מש בי נו  שש רנ פי של מו  כש
ה. זל ם לה קםדל בות מי י - מושה נםתי כי ר המ של ה. אמ זל ם לה קםדל ם מי יתל יי הל מו של ם כש כל צש רש אנ ם לש כל תש יא אל בי תה ד של ם ענ כל תש ה אל רה מש שה

ן שה בה ך הנ לל ק עוג מל י רנ סוד - כי ה, וש קומה מש שוב לי תה ד של ך ענ לל מל הנ ה מי כה לש מנ ה הנ שה גםרש ן מטטרו"ן, וש ה מי ינה כי זו שש
ך, רל דל הנ קומו. וש מש בי נו  שש רנ פי של מו  מון, כש י ענ ני ת בש בנ רנ וא בש לה הי ל המ זל רש בנ ש  רל על שו  רש ה ענ ני ים הי אי פה רש ר הה ילתל ר מי אנ שש ני
ע בנ שש ני של ץ  רל אה לה ם  כל תש אל יס  ני כש ינ וש םא  יהב של ד  ענ ם,  יכל לי עמ םא  ב תה ה של רה צה ל  ענ לות  גה בנ ם  ר אותה מנ לות, שה גה לנ ה  לה שש מש ני של

ה. רה מש שש ני ם של יכל בותי אמ לנ

י, יוסי י  בי ר רנ מנ ל. אה אה גש יי טוב  ך  לי אה גש יי ם  ר אי בםקל יהה בנ הה וש ה  לה יש לנ י הנ יני ר, (רות ג) לי מנ אה וש ח  תנ פה עון  מש י שי בי רנ
י בועי הוא מנ ים, של וי טוב שה י טוב. אור וש אור כי ת הה ים אל להי א אל ינרש ין. (בראשית א) ונ די ל הנ ים ענ מי חמ יט רנ לי שש הי

ם. עולה בה ל של חנ ננ הנ יהם וש ם הנ הל א מי יוצי ים של לי חה נש הנ

א. בה י אנ בי י רנ רנ חמ ה אנ לה עה ים, וש לי חה נש י הנ בועי מנ יר בש אי הה י לש תי דש יהרנ י וש יתי לי ת עה חנ ם אנ ענ עון, פנ מש י שי בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה
נו ינל יהם אי הנ יהם וש ל הנ ים אל כי ים הולש לי חה נש ל הנ כה ה (קהלת א) של זל סוק הנ פה י לו, בנ תי רש מנ ם? אה תל קש ה עמסנ מה י, בנ ר לי מנ אה
ה זל סוק הנ פה ם בנ הי ים של לי חה נש ים, הנ לי חה נש ל הנ ים כה עי נובש יוו  זי ם, ומי עולה ן הה מי ים של דולי גש ל הנ כה או  רש בש ני יוו  זי א. מי לי מה
יהה ני ה שש לה דג תו. גש בי ה לש ל עושל חנ ננ םא, הנ ם ל אי ם, וש הל ה לה שה ם עה אי ת הה בנ ה, חי לה פי אמ ך ונ י חםשל רי המ םאת, של ז לות הנ גה ים בנ מוכי נש
ן מנ ל זש כה ם, בש יהל לי ה עמ נל מג יהה מש הה ל של אי רה שש ל יי ר של שנ י הנ רי המ ל, של יכה הי י הנ ני ל גנ ב ענ שוכי של דוש  קה ת הנ חנ הוא, הוא תנ
רוך הוא דוש בה קה הנ ם לש תה יב עמבודה רי קש הוא מנ ם מטטרו"ן, וש יהל ני פש א לי א ובה יהה יוצי ך, הה לל מל ם הנ ה עי ירה בי גש ה הנ תה יש הה של
ד ם ענ לי יהה שה םא הה ה ל ך. זל לל מל ן הנ ה מי ירה בי גש ה הנ קה לש תנ סש הי וש ה,  יוה זי ק  לי תנ סש לו, הי גה וש ש  אי ה הה לה טש בנ תש ר הי של אמ ש. כנ אי כש

לות. גה ה בנ נל מש יהה ני םא הה ל ר של חי ד אנ םא צנ יהב של

םא ל , של ה הוה ה ינד יש רה צש םא קה ן ל א ינד הוי"ה, (ישעיה נט) הי צה מש תי כםל, וש בוענ לנ יא מנ ים יהד, הי אי רה קש ני מות של שי הנ וש
ד. חה ם אל שי א בנ לה ר יהד אל כנ זש ני

ה זל ר לו, בש מנ י. אה י מורי בי סוד אה ה הנ י זל ה לי לי ר לו, גנ מנ אה ה וש כה יו, ובה בי עון אה מש י שי בי רנ ל לש אנ שה ר וש זה עה לש י אל בי א רנ בה
ין. ל די ים ענ מי חמ ים רנ טי שום הוי"ה, שולש ס מי ה'. כי ה לנ מה חה לש ס יהה מי ל כי י יהד ענ ך, (שמות יז) כי ה לש לל גנ תש סוק יי פה הנ
םא, ם ל אי ם, וש יי רנ צש מי ה בש תה יש הה ה של מה חה לש ה מי דולה גש ה ינד ה' הנ בורה גש קום הנ מש ם בי עולה ילה לה הש יי צון של י רה הי ר, יש ה לומנ רוצל

ים. יני די יו בש הה

ם. יי רנ צש מי ך ה' מי יאמ ק יהד הוצי חםזל ק. בש לי עממה ב בנ רה עמרםך קש ינ ה וש דולה יהד גש שות בש דש חנ תש הי םא בש , יהב יחנ שי מה םא הנ יהב של וכש
, ענ יי סנ ר מש זה עה לש י אל בי . רנ יחנ שי מה םא הנ יהב ק,  לי עממה ב בנ רה קש עמרםך  ינ ן של מנ זש דו, הוא בי בנ יהד לש ק  חםזל יהד בש ל  ם של םא שי יהב של וכש

יל יהו"ה. בי שש ב. כ"ס בי רה יום קש מו בש חמ לה יום הי ם כש הי ם הה גויי ם בנ חנ לש ני א ה' וש יהצה (זכריה יד) וש

יהד זו הנ ים. ובש ני גש םא אמ ה ל דולה גש בות הנ אה ה, לה יונה לש על זו הה יהד הנ ה לנ יעה גי םא מנ ל ה של דולה גש יא יהד הנ ה הי מה ה, כנ אי םא רש ב
ם הל א מי יהצה ה של דולה גש יהד הנ ל הנ ם של ה, שי זל ה לה ים זל וי ד', שה י', ד' לש ה י' לש ה, מונל ול ם שה נה יה נש מי שום של ם מי יי רנ צש מי או מי יהצש

ם. יי תנ ם, שש יי דנ י יה תי ה שש לה בש קי ם, של נה יה נש מי ם כש נה יה נש מי ם, של יהל יותי אותי ים בש וי שה

םא ם ל יי ננ ן, שש יה נש עי ים בה וי ם שה ם יהד הי יהל יותי אותי בש ה של לל י אי ני ר שש אי בה תש ים? ני וי םא שה ל ה, וש זל ה מי עו זל נש מש םא ני ד ל יצנ כי
יון. (משלי לש ר על תל יא כל הי ה, של אשונה ה רי ירה פי לו סש אי ם. וש הל מה עי של ץ וש רל אה ם וה יי מנ או שה רש בש ני לו  אי ר. מי אי בה תש ם מי יהל יני עי בש
ץ רל אל ה אותות בש מה ה כנ שה עה ד אות ו' של חה ם אל שי עות לנ יש סנ ן מש ים. הי טובי ים וש עי י ה' צםפות רה יני קום עי ל מה כה טו) בש

ם. (ראה ציור למעלה) יי רנ צש מי

ה, יונה לש על ם הה יי לנ רושה ר, לוז זו יש מנ א אה בה י אנ בי ן. רי ענ נה ץ כש רל אל לוז בש י בש לנ ה אי אה רש י ני דנ ל שנ ף אי ל יוסי עמקםב אל ר ינ םאמל י ונ
ת תי לה י, וש ני ם אמ כל תש בות אל רש הנ ה, לש הוא רוצל ה של כה רה י בש ן לי ה, תי טה מנ יון לש לש על עמקםב הה ר ינ מנ ה. אה תוכה ה בש ינה כי ה שש שורה של
ץ רל אל ל יהדו בש ה זו ענ כה רה יו בש הה ר של שנ ן הנ תנ רוך הוא, נה דוש בה קה ה, הנ יונה לש על ם הה יי לנ רושה ם. לוז זו יש יכל ני בש ץ לי רל אה ת הה אל
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ה. כה רה ילה בש הש םא תי ת ל רל חל ץ אנ רל אל חוץ לש ל מי בה ש, אמ קםדל הנ

דוש קה ב לו. הנ של חה ה תי לה לה ים קש כי שש ר הנ בםקל דול בנ קול גה הו בש עי ך רי רי בה ר, (משלי כז) מש מנ אה ח וש תנ ר פה זה עה לש י אל בי רנ
יות הש לי וש יהדו,  ת  חנ הור תנ ה טה ם זל ענ יו  הש יי ם? של הל ן לה תנ נה ה  כה רה בש יזו  ים. אי עי רי וש ים  חי ל אנ אי רה שש יי א לש רה הוא קה רוך  בה

ר. ם שומי יהל לי עמ

ר יותי ים  יבי בי חמ ים  ני בה ים  יוני לש על בה ים  אי רה קש ני של ם,  יהל לי עמ הוא  של ה  זל הנ הור  טה הנ ם  עה הה ל  של קו  לש חל י  רי שש אנ
ם שי ם הנ לי תנ שש הי יל של בי שש ה הוא? בי ה. מנ יל זל בי שש כםל בי הנ הו  ה', מנ ם לנ תל ים אנ ני תוב (דברים יד) בה ים. כה יוני לש על הה מי

ים. הולי ם מש הי ם, של הל לה ם של חותה בנ

ת ב אל בי חי ם וש הה רה בש א אנ ן. בה קה תש םא ני ל נו וש מל ר יו"ד מי סי חה רוך הוא, וש דוש בה קה ל הנ מו של ם שש דה אה י הה ני פש ה, בי אי םא רש ב
ל י"ן של ם שי דה אה י הה ני פש ה. בי ילה מי ל הנ יו"ד של ם בנ שי ן הנ קנ תש ני מול, וש ני ם, וש שי ן הנ קנ תג ך יש ר לו, בש מנ אה רוך הוא, וש דוש בה קה הנ

ים. דושי ים קש ני ה', בה ים לנ ני או בה רש קש ז ני אה ה, וש ילה מי ל הנ יו"ד של ן בנ קנ תש ר יו"ד, ני סי ד', חה "י וש דנ שנ

הוא ם, וש חותה ת הנ שנ דג נו קש מל ה מי ת, עולה רל חל שות אנ רה יסו לש ני כש ה ומנ דושה קש ית הנ רי בש ת אות הנ ים אל אי מש טנ מש של וכש
ת יב אל רי חל י הוא הל רי המ הוא, ונ רוך  בה דוש  קה ל הנ של מו  שש ן בו  קה תש ני ם של חותה ת הנ א אל מי טי ם, וש יב עולה רי חל הל של מו  כש

ם. עולה הה

א יהה בה הה ד של חה יש אל או אי ים, רה כי יו הולש הה ד של י. ענ י יוסי בי מו רנ יהה עי הה יהא, וש קי פוטש קנ ך מי יהה הולי א הה בה י אנ בי רנ
ה זל ם הנ עולה םא בה ם ל רםשל נו הה מל םא יהזוז מי ל ה, של שובה י תש לי יהמותו בש ים של עי שה רש ם לה הל ל אוי לה בה יו. אמ נה פה ד בש חה ם אל רםשל וש

א. בה ם הנ עולה םא בה ל וש

עמקםב ה ייבוש ינ תה םא ענ ה (ישעיה כט) ל סוק זל ר, פה מנ אה ח וש תנ א פה בה י אנ בי ך. רנ יתי בי רש הי וש ך  רש פש י מנ ני נש י הי לנ ר אי םאמל י ונ
שות, יש בנ תש יו מי נה ר, פה מנ אה ה של ים מנ לי םא ינשש ם ל מותו, אי ם כש דה ן אה בל ר טוב לש אומי יש של י אי כי רו, וש וה יו ילחל נה ה פה תה םא ענ ל וש

שות. יש בנ תש יו מי נה יו, פה נה ל בה ר ענ מנ אה ל טוב של יא כה בי םא מי ם ל אי ם, של דה י אה ני בש ים לי יוני לש על הה ה מי מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ ענ

ן תי אל י, וש ן לי תנ נה של זו  ה הנ כה רה בש ך, הנ לש דל גנ ומש ך  בש רש י מנ ני אמ יון של לש על ל הה אי רה שש י יי ני הוא, אמ רוך  בה דוש  קה הנ ר לו  מנ אה
םא רוך הוא, ל דוש בה קה ר הנ מנ ן. אה קנ יתג וי יחנ  שי מה ץ הנ םא קי יהב של ם כש מה יהה עי םא הה ץ, ל רל אה ה בה תה יש םא הה ם ל יכל ני בש ץ זו לי רל אל
יו םא הה ו ל שה כש ד ענ י ענ רי ן, המ תי ם אל הל ר לה מנ אה של ים מי שי יש בנ תש םא מי ה ל לה עש מנ לש עמקםב של י ינ ני םא) פש ת (ל עי עמקםב - כה ה ייבוש ינ תה ענ

ץ. רל אה הה ם וש יי מנ שה בון הנ י רי ני פש לי ענ מי יי תנ סש לו מי ת של עי יהשות. כה בג ים מש ני יו פה הה יהדו, וש בש

ב, רה יום קש יתה בש יי הה מו של ק יהד, כש חםזל א בש לה ילה אל הש םא יי ל ץ, וש קי ם הנ לי תנ שש יי של ק כש לי עממה ים בנ מי חה לש נו, ני רש מנ אה מו של כש
ר. חי םא אנ ל לו וש ם, של הי ם הה גויי ם בנ חנ לש ני א ה' וש יהצה וש

הוא רוך  בה דוש  קה ל  הנ יו של נה לות, בה גה ם בנ קומה מש ה של טה מנ לש ל של אי רה שש ה יי - זל ך  ים לש די נולה הנ יך  נל י בה ני ה שש תה ענ וש
ץ, רל אה ים בה רי ל דה אי רה שש ל יי ה של דושה קש ץ הנ רל אה בה יו  הש יי של ל, כש אי רה שש י, יי י יוסי בי ר רנ מנ נו, אה דש מנ ים. לה מי ענ ין הה בי דו  נולש של
ם יהה, הי רי כש ץ נה רל אל ר בש הוא דה י של מי א לש לה לות אל א גה רה קש םא ני ל ם, של יהל רי חמ וו אנ לה יי ם של יהל חי ם אמ יו עי הש יחנ יי שי מה םא הנ יהב של כש

ים. ים גולי אי רה קש ני

יוענ ילה סי הש תי ת, וש יי בנ ב הנ רנ חה של ה כש קה לש תנ סש הי א"ו של םא וה ב ה. תה רה תי א"ו יש ית ינעמקוב (ויקרא כו), וה רי ת בש י אל תי רש כנ זה וש
ם. צה רש אנ ה בש זל ם לה קםדל ה מי רו בה גה ם, של צה רש אנ יו בש נה יו בה הש יי ם, וש ת עולה שנ רג ץ יש רל דוש אל ן קה בי ילה לש הש יי ילה, וש הש ה יי זל של עמקםב כש ינ לש

אנששריי חללשקהם.

עמקםב ר ינ םאמנ י בו, וש רנ תש הי חו, וש כש שש ני ץ וש רל אה חוץ לה לו לש גש הג ים] של דולי ים גש כי יו הולש הש ם [תי הל ה לה רה קה ים, של ני ת בה עי כה
ם יי רנ צש מי ס לש ני כה י אל ני אמ ד של ץ, ענ רל אל ץ וש רל ל אל כה לות בש גה בנ דו  נולש ץ של רל אה חוץ לה ם בש הי של ך  לש ים של ני תון: בה חש תנ יון לנ לש על הה
ב ל גנ ף ענ אנ ה, וש חוקה ץ רש רל אל ץ בש רל אה חוץ לה לות בש גה או בנ רש בש ני יך של נל ת בה ה אל עמלל י מנ יני ם, אי יהל אי טה ל חמ ין ענ ם די הל ה בה עלשל אל וש
ן - אובי ם. רש ת קולה י אל תי עש מנ שה ם וש יכל בי אי ת כש י אל אתי פי רי ם וש הל לה לות זו של י גה יתי אי רה של י, כש לי ם של חו הי כש שש ני ים וש בי ם רנ הי של
י ננ פה יו לש הש יי לו  אי ך כש בש לי תה בש בש שנ חה י. וש נםכי ה אה נואה י שש ע ה' כי מנ י שה עון - כי מש י. שי יי נש ת עה ה ה' אל אה י רה (בראשית כט) כי

ם. לותה ץ גה רל אל ם מי ה אותה עמלל ין, ננ עמשות די לנ ם מי יי רנ צש מי שוב מי נה של ם, ומי הי

ר, ה לומנ ה'. רוצל ה לנ חה נש ם מי גויי ל הנ כה ם מי יכל חי ל אמ ת כה אל יאו  בי הי וש אן (ישעיה סו)  כה ר, מי מנ א אה בה י אנ בי רנ
ל ה של מועה שש עו  מש שש יי של ה כש חה נש ים מי מי ענ ל הה כה יאו  יהבי ן  מנ זש אותו  ם, בש יי רנ צש מי ין בש די הוא בש רוך  בה דוש  קה ילה הנ הש יי של כש

ם. גויי ל הנ יו כה לה רו אי המ נה נו (שם ב) וש יש רוך הוא, הנ דוש בה קה הנ

ם, (ירמיה יי לנ ירושה ה בי פה יק חג די צנ יק וש די ל צנ כה עמשות לש רוך הוא לנ דוש בה קה יד הנ תי עון, עה מש י שי בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה
תוב כה הו של ין. זל רוסי ה אי ה לה עמשל ינ ך וש לל מל ה לנ כה לש מנ שוב הנ תה של ה, כש לה קול כנ ן וש תה ה קול חה חה מש קול שי שון וש טז) קול שה
ת חנ מש יום שי ה. ובש ן תורה תנ ה מנ תו - זל נה תג יום חמ בו. בש ת לי חנ מש יום שי תו ובש נה תג יום חמ גו' בש ה וש ינה אל ה ורש ינה אל (שיר ג) צש

ינו. יהמי ה בש רה הי מש ה בי נל בה יי ש, של דה קש מי ית הנ ן בי ינ נש ה בי בו - זל לי

ם יהל מותי יו שש הש בות יי כה רש ם מל הי בות של אה ה, לה טה מנ ל לש אי רה שש ה יי יו, זל הש ך יי ם לש יהל רי חמ תה אנ דש ר הולנ של ך אמ תש דש ומולנ
ם. הל לה ה של שה רג יש ים בנ יבי רי קש יו מנ הש ם יי יהל חי אמ ם של ל שי ן, ענ כי ר מי חנ אנ דו לש נולש סוד של בש

יות. ת עמרה שנ רה פה ת, בש יי ת בנ דל ה, (ויקרא יח) מולל טה ל מנ ם של יי לנ רושה ך - זו יש תש דש עון, ומולנ מש י שי בי ר רנ מנ נו, אה דש מנ לה
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ם, יי לנ ירושה בי ם  יי מנ שה הנ בון  רי לש ם  עולה הה יהשובו  של ה  זל ר  חנ אנ ם.  יי לנ רושה יש זו  דו  נולש של ים  רי בה גש ה.  טה מנ לש ם  יי לנ רושה יש
יהא, קי פוטש קנ ר מי ם, גי יהל בותי אמ של מו  כש או  רש קה םא יי ל ל, וש אי רה שש ן יי הוא בל ם, של מה ל שש א ענ לה אל או  רש קש םא ני ל רו  יש גנ תש הי של כש

ל. אי רה שש ה יי זל א בש לה אל

םא יהשובו  ל של ם, וכש תה לה חמ ננ או בש רש קה ם יי יהל חי ם אמ ל שי או, ענ רש קה ם יי ל הי אי רה שש ם יי ל שי ר ענ יך לומנ רי יו - צה הש יי ך  לש
נו. יה נש י מי פי ד לש חה ל אל נו, כה מל ים מי שי נה אמ הה לו, וש ת של ט אל בל שי ט וש בל ל שי טםל כה יי ץ, וש רל אה ל בה אי רה שש ם יי לו עי ה אי שה רג לו יש בש קנ יש

ע מה שש ה ני מה רה ר ה' קול בש מנ ח, (ירמיה לא) כםה אה תנ א פה בה י אנ בי גו'. רנ ך וש רל דל ל בנ חי י רה לנ ה עה תה ן מי דנ פנ י מי בםאי י בש ני אמ ונ
ים ני בו בה שה גו' וש ך וש תי לה עג פש ר לי כה י ייש שה ה כי עה מש די ך מי יי יננ עי י וש כי בל ך מי י קולי עי נש ר ה' מי מנ יו? כםה אה רה חמ תוב אנ ה כה גו'. מנ וש

בו. ר שה בה בו, כש שה א וש לה יהשובו, אל ר וש מנ םא אה ם. ל בולה גש לי

ה בורה יא סש הי וש ר,  הה ל הה ה ענ ירה בי גש ר הנ טי ענ תש ר, תי הה ל הה ין ענ ילה די הש יי ה של עה שה ר, בש זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ה, אה אי םא רש ב
יו הש ים יי בי נו, רנ דש מנ גו'. לה י וש לי המ צנ ה וש נה י רי חי צש ה פי דה לה םא יה ה ל רה י עמקה ני סוד - (ישעיה נד) רה ין, וש די ים בנ די ם אובש יהל ני בש של
יום ה, (זכריה יד) בנ לה עש בנ ה לש ירה בי גש שוב הנ ה. תה עולה י בש ני בש ה מי מה י שומי ני ים בש בי י רנ תוב כי כה הו של ה, זל לה של א מי סי כי י הנ ני בש

ד. חה מו אל ד ושש חה ילה ה' אל הש הוא יי הנ

יא ין. הי די ם בש ה, הי ר לה םאמנ י? הוא י לי ים של ני בה יפםה הנ רוך-הוא, אי דוש-בה קה ה לנ ירה בי גש ר הנ םאמנ ן ת כי ם לה קםדל מי
ה תה יש הה ם, של הל לה של י בש ני מל ת מי חנ קנ ך לה ה ייש לש בי רש י הנ רי י המ , כי יהה נל ל בה ין של די ל הנ ה ענ ין, ובוכה די ים בנ די ם אובש הי שםב של חש תנ

ץ אוייב. רל אל בו מי י שה רי המ ם, ונ מה עי

ת לנ אג םא גש ב תה של יון, כש לש על ל הה אי רה שש ר יי םאמנ א י לה ה. אל תה מי של ה כש מה יהה עי ם הה ה? שה תה מו מי אי ענ של יהה יודי םא הה י ל כי וש
ט ענ מש בו כי רש קה תש יי ם, וש הל יהמותו מי ים, וש מי ענ ם הה ב עי רה עמרםך קש תנ ל וש אי רה שש ת יי סל נל ר כש עורי תש תי ה, וש ירה בי גש ר הנ עורי תש ל, תי אי רה שש יי
י, מי ל שש ענ תו  מי ים של ני בה ר לנ כה שה י, ייש  די חמ פנ ל תש ה: אנ יא בוכה הי של הוא, כש רוך  בה דוש  קה הנ ה  ר לה םאמנ ה. י צה רש םא אנ ב לה

ים. תי מי ינת הנ חי תש לו יהשובו לי בו, אי י שה רי ים המ רי חי אמ הה

תו מי םא, של ב ץ לה רל ת אל רנ בש עוד כי ר בש מנ אל ן נל כי לה רוך הוא. וש דוש בה קה ל הנ מו של חוד שש ל יי ה ענ תה ל. מי חי י רה לנ ה עה תה מי
ם. הל ד מי חה םא יהמות אל ץ זו ל רל אל ץ, בש רל אה חוץ לה רוך הוא מי דוש בה קה ל הנ מו של חוד שש ל יי ענ

ך יהקומו ר כה חנ אנ ב, וש ם רנ ם ענ הל יהמותו מי ת וש רה פש ך אל רל דל ב בנ רה עמרםב קש ל לנ אי רה שש ים יי ידי א, עמתי בה י אנ בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה
ם. יי לנ ירושה ם בי יהל ני פש יהה לי הה ל של כה ך זו מי רל דל תו בש מי ם של הל ילה לה הש טון יי לש ר שי ים. יותי תי מי ינת הנ חי תש בי

בו, רוך הוא של בה דוש  קה ם הנ שי הוא מי שום של ם? מי חל ה לל קום זל ל מה דוש של קה קום הנ מה ם הנ א שי רה קש ה ני מה לה וש
רוך דוש בה קה ל הנ מו של שש הוא מי יל של בי שש לות, בי גה ם בנ חל מו י"ה, לל ל שש ם ענ יהמותו שה מו י"ד, של ל שש ם ענ יהמותו שה של

הוא.

י ד לי לנ י יה ך מי בי בה לש תש בי רש מנ אה ח, (ישעיה מט) וש תנ א פה בה י אנ בי ה. רנ לל י אי ר מי םאמל י ף ונ י יוסי ני ת בש ל אל אי רה שש א יי ינרש ונ
ר עה נש שי ם ומי ילה עי יהבםאו (שם יא) מי של יו, כש נה פה ל לש אי רה שש י יי ני יהבםאו בש ה של אה ה רה טה מנ לש ל של אי רה שש ה? יי זל ה בה צה ה רה ה. מה לל ת אי אל
י ני בש סול מי ם פש הל ין בה אי ה, וש לל ל אי יפםה כה אי ה: מי ינה כי שש ר הנ םאמנ ים, ת בי יו רנ הש יי ם וש סו כגלה נש כנ תש יי יהם, וש י הנ יי אי ת ומי מה חמ ומי
רו, יש גנ תש יי ד, וש חה אל ם כש רות אותה כש יי ה וש זל ה מי דו זל רש פה יי נו, של מה י עי רי כש נו נה ין בה אי יך וש נל בה נו מי נו כגלה חש ננ רו לו, אמ םאמש ים? י רי כש נה

ד. חה אל יו כש הש יי ל וש אי רה שש ם יי ים עי רי יהשובו גי וש

ר חנ עמקםב ובה ת ינ ם ה' אל חי רנ י יש תוב (שם יד) כי ם. כה צה רש אנ י, לש חנ עור הנ ת בש חנ פנ סנ ל כש אי רה שש יי ים לש רי ים גי שי ינו, קה ני שה
ם יהל יני ילה בי הש תי ים וש ני בה ם הנ צה רש אנ לש יהשובו  של עמקםב. כש ינ ית  ל בי ענ חו  פש סש ני וש ם  יהל לי ר עמ גי ה הנ וה לש ני וש גו']  ל [וש אי רה שש יי עוד בש

ם. רה שה בש ת בי חנ פנ סנ ם כש הל יו לה הש יי ל וש אי רה שש ם יי ים עי רי וו גי לנ תש ד, יי חה מו אל ד ושש חה ילה ה' אל הש ה, יי בה המ אנ

ץ רל אל דור בש צון לה ילה רה הש יי ד  חה ל אל כה לש ץ של רל אה י הה חומי ל תש עון, ענ מש י שי בי ר רנ מנ ע, אה מנ םא שש ה? ב מה לה ך  ל כה כה וש
י קי זש ה, חנ לה חה תש הנ הנ ך מי מה יו עי הה דות של תי יש ר, הנ ה לומנ י. רוצל קי זי ך חנ יי דםתנ יתי תוב (שם נד) וי ים כה יהרי דנ או הנ רה תש יי ל וש אי רה שש יי
ים, רי חי אמ ים הה מי ענ ל הה כה ם בש ק אותה זי חנ לש תה  לש כנ תנ סש ה הי תה אנ יהכול, של בש ים כי מי ענ ר הה אה שש ר מי ם יותי הל זםר לה עמ ונ ם,  אותה

ים. בי יו רנ הש יי וש

םאת ז אן (דברים ד) וש כה ה, מי נה עון שה מש י שי בי ה. רנ זל ים בה להי י אל ן לי תנ ר נה של ם אמ י הי ננ יו בה בי ל אה ף אל ר יוסי םאמל י ונ
ן תנ נה ם, של י הי ננ ה, בה לה עש מנ לש ם מי יהל לי ל עמ אי רה שש יי של ה, כש טה מנ ל לש אי רה שש ר יי םאמנ ל. י אי רה שש י יי ני י בש ני פש ה לי ם מםשל ר שה של ה אמ תורה הנ

ם. הל י לה תי תנ נה ה [של תורה גות הנ הה נש הנ ים בש יי תי מי ם אמ יהל גי המ נש ם ומי תה דה ה של מה ה, כנ רוך הוא תורה דוש בה קה י הנ לי

ה תוב (שמות טו) זל כה הו של ה, זל את זל רי קש ם ני הל לה ה] של תורה ה, הנ ינה כי שש י הנ פי נש ת כנ חנ ל תנ אי רה שש יו יי הש יי של ה, כש אי םא רש ב
את רי קש ילה, ני הש יי ה של א מנ בי ננ תש א מי לה ה, אל ר זל בה ה דה ינה כי שש י הנ פי נש ת כנ חנ ר תנ בי דנ ד מש וי יהה דה םא הה ל ן של מנ ל זש כה הו. ובש וי נש אנ י וש לי אי

זםאת.

םאת - זו , ז חנ י בוטי ני םאת אמ ז גו' בש י וש בי א לי ירה םא יי ה ל נל חמ י מנ לנ ה עה נל חמ ם תנ אן, (תהלים כז) אי כה ר מי מנ ן אה מה חש ב ננ רנ
ה ל? מנ גוזה ה לש תורה ה הנ לה שש מש ה ני מה נו. לה צי רש אנ ע בש מנ שש תור ני קול הנ ן (שיר ב) וש כי לה , וש יחנ שי מה םא הנ יהב של כש ילה לי הש ה תי תורה

ין. די יום הנ יחנ לש שי מה םא הנ יהב של ילה כש הש ה יי זל קול הנ הנ ב, וש רי ם עה ה קולה תורה י הנ רי בש ף די ב - אנ רי ל קולו עה גוזה

ל בות של אה לו הה ים - אי ני צה ני נו. הנ צי רש אנ ע בש מנ שש תור ני קול הנ וש יענ  גי יר הי מי זה ת הנ ץ עי רל אה או בה רש ים ני ני צה ני נו, הנ דש מנ לה



350

יהשובו של כש ם  יי וי לש הנ חו  בש שנ יש של חות  בה שש תי הנ  - יענ  גי הי יר  מי זה הנ ת  עי או.  רה תש יי וש יהקומו  ם  הי ם  עולה הה ן  מי של ה  בה כה רש מל הנ
ה, זל תור הנ קול הנ ים כש בי ם עמרי הי ה של י תורה רי בש ה, די זל ים בה להי י אל ן לי תנ ר נה של תור - אמ קול הנ ה. וש לה חי תש בנ ם כש תה עמבודה לנ

ים. וי םא"ת תור שה ז "ה וש זל

ת חנ תנ הוא מי ד, וש םאת יורי ל ז ה, א' של ינה כי שש י הנ פי נש ת כנ חנ יו תנ הש םא תי ל ן של מנ זש ר - בי בה דה סוד הנ ר? וש ה לומנ ה רוצל מה
"א הי ים, של רי כש ים נה מי ין ענ יות בי הש לי דור וש ה לה לה םא יהכש "א ל הי ת, של יי בנ ב הנ רנ חה של הו מי וי נש אנ ל וש ה אל ל זל ה ה' של עולה כםל, וש לנ
ם, צה רש אנ ל לש אי רה שש יהשובו יי של יות. כש אותי ה לה יפה ה, א' עמדי שה דג קש ה בנ יפה "א עמדי ף: הי לל "א אה ם. הי שי ן הנ ה מי תוכה ה חמ דושה קש

ן. קה תג ן מש יה נש א מי ייצי ה וש זל שוב בה רוך הוא, תה דוש בה קה ל הנ ם של שי ן הנ ה מי תוכה יא חמ הי ה של דושה "א קש הי

יהכול ז' בש ין כי וי ה תור, שה ן. זל כי ת תי רל זל ם בנ יי מנ שה ם וש יי ערלו מנ שה ד בש דנ י מה ר, (ישעיה מ) מי מנ אה ח וש תנ א פה בה י אנ בי רנ
ץ, רל אה ד הה ענ ם וש יי מנ שה ן הנ אן מי כה ים. מי ני ים שה עי בש אות שי ש מי שי רוך הוא בש דוש בה קה ל הנ ת של רל ה', זל ת', ו' לש ר', ר' לש לש
ילה הש בוענ יי ז', (שמות כח) רה ר', ר' לש ת', ת' לש ה ו' לש מה דש קש הג ו' וש ה ה' לש מה דש קש "ת ו"ה ה"ו תר"ז. הג רל ד? תו"ר, זל יצנ כי

פול. בו כה חש ת רה רל זל כו וש רש ת אה רל פול זל כה

ם, יהל מי כש ין חנ ה זו בי דה ה מי תה יש הה ה וש י תורה רי בש די ים בש קי סש ענ תש יו מי הה של ר, מי םאמנ ם. י כי רמ בה אמ י ונ לנ א אי ם נה חל ר קה םאמנ י ונ
י. מי שש ל לי אנ שש ה תי ה זל מה ר לה םאמל י עמקםב. ונ ר ינ םאמל י ונ ך  מל ה שש יו מנ לה ר אי םאמל י סוד - (בראשית לב) ונ הנ ם, וש ך אותה רי בה אמ

קומו. מש נו בי שש רנ פי מו של יו, כש נה פה לש אשון של רי ן הה יה נש מי ה לנ ן זל יה נש עמקםב, מי ר ינ םאמל י ונ

א לה יד, אל תי םא עה ה ל ם. זל שה אםתו  ך  רל בה יש י ונ מי שש ל לי אנ שש ה תי ה זל מה ר לה םאמל י גו', ונ עמקםב וש ל ינ אנ שש יי ר - ונ חי סוד אנ וש
יענ מי שש הנ א לש לה יך אל נל פה י לש אתי םא בה ל ל בה ה, אמ זל סוק הנ פה ל הנ קום של מה י בנ ני דול שי סוד גה ם. וש ך אותה רי בה ה לש ל זל כותו של זש בי
י להי י ה' אל ני פש י מי יננ ה סי תוב (שופטים ה) זל ה. כה את זל רי קש ה ני תורה הנ ך של י לש תי רש מנ אה י של ני פש לי י מי תי רש מנ אה ה של סוק זל פה
ה תורה הו. הנ וי נש אנ י וש לי ה אי יש, (שמות טו) זל אי ה הה ה מםשל י זל ה, (שמות לב) כי י מםשל די ל יש ה ענ ה תורה נה תש ני של ל, כש אי רה שש יי

ל. אי רה שש י יי להי י אל ני פש לי ת מי דל ה יורל תה יש הה

נו, קש דנ זש ה, יי זל ן הנ בה רש חג ן הנ מנ ל זש לות כה גה יו בנ הש יי של מותו, וכש א כש ך מוצי ינש ן אי כי לה גו'. וש ן וש קל זם דו מי בש ל כה אי רה שש י יי יני עי וש
ת. רל חל ם רוחנ אנ הל םא בה ב תה ד של ה ענ ינה כי י שש ני אות פש רש לו לי םא יוכש ל וש

ין ב בי ן רנ מנ בו זש יהשש ת, וש כל לל ים לה יכי רי יו צש הה מו של ה כש תורה י הנ כי רש דנ יו בש םא הה ל ים וש מי ענ ץ הה רל אל או בש מש טש ן ני כי ם לה קםדל מי
י ני אות פש רש לי לו  םא יוכש ה ל לה חי תש ם, בנ צה רש אנ ה לש ינה כי שש י הנ ני פש יהשובו  של ם. כש יהל כי רש דנ מי דו  מש לה י דור וש רי חמ ים דור אנ רי כש נה

ם. הל רוך הוא רוחו לה דוש בה קה ן הנ תי יי ד של ה ענ ינה כי שש

כו לי י תי קנ חג ר בש של ת אמ י אי יתי שי עה ך, וש ר כה חנ אנ ם. וש כל בש רש קי ן בש תי י אל ת רוחי אל ח, (יחזקאל לו) וש תנ יהיא פה י חי בי רנ
כו. לש הנ תש תי כו וש לי י תי כנ רה דש ה, בי שה דג ם קש גנ ם וש כל ן רוחות בה תי יי ר של חנ אנ ם. מי יתל עמשי רו ונ מש שש י תי טנ פה שש ומי

לו בש קנ יש של קוש. כש לש ב מנ עה צונו כש ים ורש יי ך חנ לל י מל ני אור פש ר, (משלי יז) בש מנ אה ח וש תנ א פה בה י אנ בי אות. רנ רש ל לי םא יוכנ ל
ם. עולה יות הה ן חנ הל מי בות של כה רש ן מל אותה קו בש סש ענ תש יי רוך הוא, וש דוש בה קה ל הנ תו של ינה כי י שש ני פש

יום ל הנ י כה שוני ם לש גנ ים, (תהלים עא)  שי נה אמ א לה לה שון אל ם לה כגלה לו  לה ים הנ סוקי פש א בנ צה מש םא תי ה, ל אי םא רש ב
ם הל ן בה תי יי וש ם  צה רש אנ לש יהשובו  ך  כה שום  ומי הוא,  רוך  בה דוש  קה בנ לו  לה הנ ים  סוקי פש א בנ צה מש םא תי ל וש ך.  תל קה דש צי ה  גל הש תל

יד. (עד כאן אינו מן הזהר) מי ילה תה הש ם תי שונה ה, לש מה כש רוך הוא רוחנ חה דוש בה קה הנ

גו'. וש ץ  רל אה שו  ירש יי ם  עולה לש ים  יקי די צנ ם  כגלה ך  מי ענ וש (ישעיה ס)  ר,  מנ אה וש ח  תנ פה יהיא  חי י  בי רנ גו'.  וש עמקםב  ינ י  חי יש ונ
ם א אותה רה קה הוא  רוך  בה דוש  קה הנ של לות,  זה ומנ ים  בי כוכה ת  עמבודנ י  די עובש מות  אג ל  כה מי ר  יותי ל  אי רה שש יי ם  יהל רי שש אנ
ז תוב (ישעיה נח) אה כה של מו  ם, כש עולה אותו  ג בש ני ענ תש הי א, לש בה ם הנ עולה ים בה מי ת עולה שנ רג ם יש הל לה יש  הורי ים לש יקי די צנ
ה' בנ ים  קי בי דש הנ ם  תל אנ וש ד)  (דברים  תוב  כה של ך,  לל מל ל הנ גוף של בנ ים  קי בה דש ני של ל  לנ גש בי ם?  ענ טנ ה הנ מה ל ה'.  ענ ג  ננ ענ תש תי

יום. ם הנ כל ים כגלש יי ם חנ יכל להי אל

י רי ין קוצש יון בי לש ה הוא סוד על סוק זל ץ, פה רל שו אה ירש ם יי עולה ים לש יקי די ם צנ ך כגלה מי ענ ר, וש מנ אה ח וש תנ ק פה חה צש י יי בי רנ
ש יורי י של ין מי ץ, אי רל אל ה  ל אותה ה של יונה לש על ה הה שה רג יש ת הנ שנ רג יש עון של מש י שי בי ה רנ נה ה שה דה גה אנ סוד הה י בש רי המ ה, של דל שה הנ
יק, די א צנ רה קש ני של אותו  ט לש רה פש ה  אותה ש  יורי י של ין מי אי םאת, וש ז ץ הנ רל אה ל הה יק. [של די א צנ רה קש ני של אותו  ט לש רה פש אותו 
ת אי אל דנ ונ ש  יורי יק  די צנ הנ וש ם,  שי בנ תש הי לש ת בו  קל בל דש ני ה  ירה בי גש י הנ רי המ אי] של דנ ונ ה  ירה בי גש הנ ת  אל ש  יורי יק  די צנ י הנ רי המ של

זו. ה הנ ירה בי גש הנ

שו ירש ם יי עולה ן לש כי לה ים. וש יקי די ם צנ כגלה ך  מי ענ ר וש מנ ל אה אי רה שש יי הוא לש רוך  בה דוש  קה ל הנ של יבותו  בי חמ אן, בנ ף כה אנ
שום ה? מי ירה בי גש ת הנ ים אל שי ם יורש ענ טנ ה הנ ים, ומה יקי די צנ או  רש קש ם ני ענ טנ ה הנ ה. מה ירה בי גש ת הנ אל ש  ירנ ים לי אויי ץ, רש רל אה
זו, ית הנ רי בש ת הנ ר אל מנ שה וש ה זו  שה ירג זו] בי ס בש ננ כש ני וש ש  קםדל ית הנ רי בש ס [בי ננ כש ני מול וש ני י של ל מי ינו, כה ני שה מו של מולו, כש ני של
ץ? זו רל יזו אל ץ. אי רל שו אה ירש ם יי עולה ך לש ל כה ענ ים, וש יקי די או צנ רש קש ן ני כי לה ה, וש יק זל די צנ ס בש נה כש ני ך וש לל מל גוף הנ ק בש בה דש ני ס וש נה כש ני

ים. יי חנ ץ הנ רל אל

רוך הוא דוש בה קה ע הנ טנ נה ים של פי נה ם עמ אותה ף מי נה י - עה ענ טה ר מנ צל ר. ני אי פה תש הי י לש דנ ה יה עמשי י מנ ענ טה ר מנ צל ר, ני מנ אה ר וש זנ חה
ם, הל ד מי חה יא אל הי ץ זו  רל אל וש ם,  דל קל ן מי דל עי ן בש גנ ים  להי ע ה' אל טנ יי ונ תוב (בראשית ב)  כה ם, של עולה ת הה א אל רה בה של כש

ר. אי פה תש הי י לש דנ ה יה עמשי י מנ ענ טה ר מנ צל ך ני שום כה ומי
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ם כגלה או  צש מש ני וש ף,  י עםרל שי ם קש ין ענ ה בי מה יש רנ צש מי דו  יהרש יו של נה ובה עמקםב  ינ ה  ים - זל יקי די ם צנ כגלה ך  מי ענ וש ר  חי ר אנ בה דה
ה. דושה קש ץ הנ רל אה ת הה ת אל של רל לו לה ם עה שה מי ץ, של רל שו אה ירש ם יי עולה תוב לש ן כה כי לה ים, וש יקי די צנ

מו תש סש ני עמקםב,  ינ ת  מי ה של עה שה בש ר,  מנ אה עמקםב  ינ י  בי רנ ה?  תומה סש זו  ה  שה רה פה ה  מה לה ם.  יי רנ צש מי ץ  רל אל בש עמקםב  ינ י  חי יש ונ
ם. הל דו בה בש עש תנ שש הי לות וש גה דו לנ ז יהרש אה ר, של מנ ה אה הודה י יש בי ל. רנ אי רה שש ל יי ם של יהל יני עי

בו רש יי רו ונ פש יי ה ונ זו בה חמ ייאה ן ונ ץ גםשל רל אל ם בש יי רנ צש ץ מי רל אל ל בש אי רה שש ב יי יישל ה? ונ לה עש מנ תוב לש ה כה ר, מנ מנ עון אה מש י שי בי רנ
ים כי לה מש ל  של ים  נוקי פש תנ בש ים  די עומש ם  הי ה  מנ ה.  זל לה ה  זל ין  בי יד  רי פש הנ לש אוי  רה םא  ל של עמקםב,  ינ י  חי יש ונ תוב  כה וש אםד,  מש
ה ד זל רה פש םא ני מו, ל צש ענ סוף לש כי ג וש נל עם ים בש כי לה י מש נוקי פש תנ ד בש ם עומי עמקםב גנ ף ינ ים, אנ סופי כי ג וש נל ם עם מה צש ענ ים לש לי בש קנ ומש

ה. זל מי

תוב או, כה צש מש ר ני ענ צנ ר, בש ענ צנ בש יו  יו הה ל יהמה כה שום של י, מי חי יש א ונ רה קש םא ני יו ל ל יהמה י כה רי המ י, של חי יש א ונ רה קש אן ני כה וש
נו ת בש ה אל אה י. רה חי יש א ונ רה קש ם ני יי רנ צש מי ד לש יהרנ ר של חנ ז. אנ גל םא רם יהב י ונ תי חש םא נה ל י וש תי טש קנ םא שה ל י וש תי וש לנ םא שה יו (איוב ג) ל לה עה
ל ט ענ שוקי ן טוב של יי ינ ם כש יהל יני ב בי הוא יושי ם, וש עולה נוגות הה עמ תנ י וש נוקי פש תנ ם בש כגלה ים וש יקי די יו צנ נה ל בה ת כה ה אל אה ך, רה לל מל

אוי. ך רה כה עמקםב, וש י ינ חי יש ין ונ בי אםד לש בו מש רש יי רו ונ פש יי ין ונ יד בי רי פש םא הי ל עמקםב, וש י ינ חי יש א ונ רה קש ז ני אה יו, וש רה מה שש

ר ענ צנ ר. בש ענ צנ יו בש עמקםב הה י ינ מי ל יש עון, כה מש י שי בי ר רנ מנ א אה לה ה? אל נה ה שה רי שש ע על בנ ם שש ענ טנ ה הנ ה. מה נה ה שה רי שש ע על בנ שש
שו פש ננ ם בש לה שש יהה ני ף, הה יוסי ל בש כי תנ סש עמקםב מי ינ של יו, כש נה פה ד לש יהה עומי הה ף וש ת יוסי ה אל אה רה ן של יוה ה. כי לה חה תש הנ ם בנ ר אותה בנ עה
ר בנ םא עה ל מו של מו כש צש ענ ה בש מל דנ יהה מש הה ל, וש חי ל רה יהה של פש יה ה לש ף דומל ל יוסי יו של פש יה ף, של ל יוסי מו של ת אי ה אל אה לו רה אי כש

יו. יהמה ר בש ענ יו צנ לה עה

ה של יהה קה ה הה זל ז, של גל םא רם יהב י ונ תי חש םא נה ל י וש תי טש קנ םא שה ל י וש תי וש לנ םא שה יים בו, ל קנ תש ז הי נו, אה מל ד מי רנ פש ף ני יוסי של וכש
יהה ה הה נה ה שה רי שש ע על בנ ן שש ף בל תוב? (בראשית לז) יוסי ה כה נו מנ מל ד מי רנ פש ף ני יוסי ן של מנ זש ר. ובי בנ עה ה של ל מנ כה עמקםב מי ינ לש

ף. ל יוסי ה של נה ה שה רי שש ע על בנ ן שש ל אותה ל יום ענ ה כה יהה בוכל הה ה, וש זל ר כה ענ יהה לו צנ םא הה עמקםב ל י ינ מי ל יש כה גו'. וש ה וש רםעל

ים נוגי עי רות בש חי ים אמ ני שה ה  רי שש על ע  בנ שש ך  לש י  רי המ יך.  ינל עי ל  ענ יהדו  ית  יהשי ף  יוסי וש לו? (שם מו)  יבו  שי ה הי מנ
ן ל אותה כה ינו, של ני גו'. שה ה וש נה ה שה רי שש ע על בנ ם שש יי רנ צש ץ מי רל אל עמקםב בש י ינ חי יש תוב ונ כה הו של ים. זל סופי כי אות וש נה המ ים ונ נוקי פש תנ וש

ים. יי או חנ רש קש לו ני ן אי כי לה מו, וש ה עי אה צש מש רוך הוא ני דוש בה קה ל הנ בודו של ת כש יננ כי ים שש ני שה

יהה םא הה ל לו וש רוחנ של ה הה ה אותה תה יש ה הה תה ה מי לה חי תש בנ יהה של ה הה אל רש ם. ני יהל בי עמקםב אמ י רוחנ ינ חי תש תוב ונ ה, כה אי םא רש ב
א לה ה אל םא שורה ה ל ינה כי י, שש י יוסי בי ר רנ מנ נות. אה יקה רי ה בש םא שורה ה ל לה עש מנ לש י רוחנ של רי המ ת, של רל חל ל רוחנ אנ בי קנ ן לש וי כנ תש מי
קום מש ן, בי וי כנ תש הי קום של מה א בש לה צוב, אל קום עה מה םא בש ל גום, וש קום פה מה םא בש ל ר, וש סי קום חה מה םא בש ל ם, וש לי קום שה מה בש

ה. ינה כי ה בו שש תה רש םא שה צוב, ל יהה עה עמקםב הה ינ יו וש בי אה ד מי רנ פש ף ני יוסי ים של ני ן שה ל אותה כה ן בש כי לה ה, וש חה מש שי

ה. נה נה רש יו בי נה פה ה בםאו לש חה מש שי ת ה' בש דו אל בש תוב (תהלים ק) עי א, כה בה י אנ בי ר רנ מנ ר אה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה
תוך ה מי ה שורה ינה כי ין שש ר, אי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה ה. של וה דש תוך חל א מי לה רוך הוא אל דוש בה קה ת הנ ין עמבודנ אי יא, של הוצי לש
י די ה? כש ם מה שי ים לש מי עה לש פש ן שה גי ננ ן מש גי ננ ן. מש גי ננ מש ן הנ גי ננ יהה כש הה ן וש גי ננ י מש חו לי ה קש תה ענ תוב (מלכים-ב ג) וש כה בות, של צש ענ

ם. לי הוא רוחנ שה כםל, של מות הנ לי שש ר רוחנ מי עורי לש

ים תוני חש תנ הנ ים וש יוני לש על ל הה ים של שי רה שה ל הנ כה ים, וש די דה ה צש עה בה רש אנ א מי צה מש כםל ני ינו, הנ ני ם שה א, שה בה י אנ בי ר רנ מנ אה
כםל. בות הנ ם אמ הי רו, וש בי חמ ד בנ חה חוז אל ש, אה פםרה ה מש זל תום וש ה סה א, זל ה יוצי זל ס וש נה כש ה ני ינו, זל ני שה ים. וש חוזי ם אמ הל בה

ק תוב רנ כה ע של מה שש ה, ומנ לשה ש שש מה יך, מנ בםתל אמ תוב בנ ק ה'. כה שנ יך חה בםתל אמ ק בנ ר, (דברים י) רנ מנ עון אה מש י שי בי רנ
ר. טי ענ תש הי ם לש שי ים הנ עולי ים וש רי חי אמ ר הה אה ל שש ים כה זי חה אל נל ים וש די רה פש ה ני לל אי ש, ומי מה ק מנ - רנ

ן מי סו  כנ תש ני םא  ל לו  לה הנ ים  רי בה דש הנ ה,  רה עה מש הנ מי עון  מש שי י  בי רנ ה  לה ענ תש הי של יום  הנ ן  מי י,  יוסי י  בי רנ ר  מנ אה ינו,  ני שה
ר חנ י, אנ יננ ר סי הנ ה בש עה ה שה אותה נו בש תש ני לו של אי ם, כש יהל יני בי ים מי לי גנ תש ים ומי לי כש תנ סש יו מי ים הה יוני לש סודות על ים ובש רי בי חמ הנ
םא ל ים, וש רי בה ים דש שי חמ רנ ים מש רי בי חמ הנ יו  הה ם, וש יי מנ שה בות הנ רג אמ הום ונ נות תש יש עש מנ רו  כש סה יי תוב (בראשית ה) ונ ת כה מי של

ם. הל ים בה מי יש קנ תש מי

ל ענ ר מי מל י צל די גש ים בי לי עמ מנ ים של לי מנ י גש ני ה שש אה רה יהה וש רש בל ל טש ה של חה תש ל פי ה ענ הודה י יש בי ב רנ יהה יושי ד הה חה יום אל של
עו. קש בנ תש ם, הי יהל לי יעו עמ גי םא הי ל ד של ענ ים, וש פררי או צי ר, ובה מל צל י הנ די גש ל בי א של שה מנ ל הנ פנ ם. נה יי פנ תי כש הנ

יו הה עו, וש קש בנ תש םא הי ל ע, וש לנ סל ם בש קו] אותה רש זה [וש הו  שה ם, וש יהל רי חמ ים אנ כי יו הולש הה ים, וש פררי ה צי מה או כנ ך בה ר כה חנ אנ
חוץ. ים בנ לי עה בש הנ ה וש כה שי חמ ה בנ רות שורל עמטה ת הה רל ד עמטל חה עו קול אל מש ים. שה די רה פש יו ני םא הה ל ם וש הל ים לה חי צווש

ד יירל ונ תוב (בראשית טו)  כה ה של ה מנ יים זל םא קי ר, ל מנ אה ם וש הל בה יחנ  גי שש ד, הי חה אל יש  ר אי בנ ב, עה יהה יושי הה ד של ענ
אותו םאשו  יר ר זי חל דו. הל רש פה תש םא הי ל וש ינו  שי י עה רי המ ונ ה,  הודה י יש בי ר רנ מנ ם. אה רה בש ם אנ ב אםתה ינשי ונ ים  רי גה פש ל הנ ט ענ יי ענ הה
ין ילי ה מי לשה יו שש רה חמ ץ אנ ה. רה ירה בי גש ת הנ יחנ אל רי קש םא הי ן ל יי דנ עמ יו ונ דונה ל אמ םאשו של ה ר ט זל רנ םא מה ן ל יי דנ ר, עמ מנ אה יש וש אי הה

ה. הודה י יש בי ל רנ תו של עש ה דנ שה לש ר לו. חה מנ םא אה ל וש

ה ר תורה פל סי עון וש מש י שי בי ן רנ יהל לי ה עמ עולל נות וש קה תג ם מש יי פה נה ע כש בנ רש לומו אנ חמ ה בנ אה רה ץ וש ת עי חנ ם תנ דנ רש ד ני חה יום אל
עללו אותו] הל ם [וש ה אותה עללה הל מו, וש ם עי ה אותה עללה םא הל ל ה של דה גה אנ ים וש יוני לש על סודות הה י הנ רי פש ל סי יר כה אי שש םא הי ל מו, וש עי
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ה. לה גנ תש םא הי ל ם וש יי יננ עי הה ה מי סל כנ תש הוא מי ה של אה רה , וש יענ קי רה לה

ה טובה ן הנ בל אל הה דור של ץ. אוי לש רל אה ן הה ה מי קה לש תנ סש ה הי מה כש חה עון, הנ מש י שי בי ת רנ מי של אי מי דנ ר, ונ מנ ר, אה עורי תש הי של כש
ם. הל ה מי דה בש אל ים, נל תוני חש תנ ים וש יוני לש יהה על לל ים עה כי סומש ה וש נה מל ים] מי די חמ אנ תש ים [מי אי רש יו ני הה זו, של הנ

ם יי חנ רי עון  מש י שי בי ר, רנ מנ אה וש ה  כה ובה םאשו  ל ר ענ יו  יהדה ת  א אל בה אנ י  בי רנ ים  רי הי לו.  ר  פי סי א,  בה י אנ בי רנ ל  אל א  בה
ו שה כש ענ ים, וש רי מה ה חר רה ף עמשה סנ יט אה עי מש מנ תוב (במדבר יא) הנ כה ים אותו, כנ טי לוקש ל יום וש ן טוב כה נו מה מל נות מי טוחמ של
ה מה ן שה תל ת וש חנ ת אנ נל צל נש ח צי תוב (שמות טז) קנ כה ה של מנ ט לש רה ם, פש עולה נו בה מל ר מי אה שש םא ני ל קו וש לש תנ סש ן הי מה הנ ם וש יי חנ רי הה
י ו מי שה כש ה. ענ עה נה צש הנ ת, לש רל מל שש מי א לש לה תוב אל םא כה לות ל גנ תש הי לו בש אי ת. וש רל מל שש מי י ה' לש ני פש ח אותו לי ננ הנ ן וש ר מה עםמל םא הה ל מש

ם. ע אותה י יידנ לות סודות ומי גנ יהכול לש

ה צה םא רה ל וש יההו,  לי יהה אי הה יתה  אי רה של יש  אי אי אותו  דנ א] ונ בה י אנ בי רנ ר לו  מנ ש, [אה חנ לנ ה בש הודה י יש בי רנ לש לו  ש  חנ לה
כות בש יק לי פי סש ר לו, מנ מנ יו. אה לה דור עה כו הנ בש יי יו וש יהמה יהה בש הה עון של מש י שי בי ל רנ חו של בש ת שי ע אל דנ תי י של די לות סודות כש גנ לש

יו. לה יהה עה כי בש

ר אה ושש עון  מש שי י  בי רנ ל  של ה  דושה קש הנ א  רה דש אי בה מו  עי ש  גנ פש ני י  רי המ של יו,  לה עה יום  ל  כה ה  בוכל יהה  הה ה  הודה יש י  בי רנ
ה, אות דור זל רש םא לי ל וש קו,  לש תנ סש הי ה של לשה ם שש ם אותה יום עי י אותו  תי קש לנ תנ סש םא הי ל ר לו, אוי של מנ ים. אה רי בי חמ הנ

ך. פי הנ תש י מי רי המ של

ת ענ ת תולנ אל ן וש מה גה רש אנ ת הה אל ת וש לל כי תש ת הנ אל ב וש הה זה ת הנ חו אל קש ם יי הי תוב (שם כח) וש י, כה מםר לי י, אל בי ר לו, רנ מנ אה
יו ת הה חםשל ף ונש סל כל ת, של חםשל ם נש י גנ רי המ ר לו, ונ מנ ף? אה סל כל ב וה הה תוב זה י כה רי המ תוב, ונ םא כה ף ל סל לו כל אי ש, וש שי ת הנ אל י וש ני שה הנ

לות. גנ י לש תי כש רנ טה צש םא הי קומו - ל מש ה בי דושה קש ה הנ נורה מש ה הנ לה גי םא של ם ל א אי לה םא. אל אן ל כה בון, וש שש חל בנ

ה'. ם לנ יי מנ ם שה יי מנ שה תוב (תהלים קטו) הנ כה של נו  יש ם ה'. הנ אג ב נש הה זה י הנ לי ף וש סל כל י הנ ר, (חגי ב) לי מנ אה ח וש תנ פה
שו עה תוב (שמות כח) וש כה ם, וש ש הי י קםדל די גש תוב (ויקרא טז) בי כה לו, של לה ש הנ קםדל י הנ לי כש י בי תי לש כנ תנ סש קומות הי ה מש מה כנ בש
י די גש יתה בי שי עה ם. וש ש הי י קםדל די גש תוב בי כה קום, וש ל מה כה ם בש ה הי שה דג ינו, קש ני ך שה א כה לה אן? אל ה כה שה דג יזו קש ש. אי י קםדל די גש בי

ה. לה עש מנ לש מו של ש, כש קםדל

םא ל ה של ה. ומנ טה מנ בוד לש י כה בושי ה, ולש לה עש מנ בוד לש י כה בושי ה. לש טה מנ דול לש ן גה ה, כםהי לה עש מנ דול לש ן גה נו, כםהי דש מנ לה של
גו', ף וש סל ים כל קי שה חג יב מש בי ר סה צי חה י הל מודי ל ענ תוב (שם כז) כה כה לו, של ענ תש ם הי ר הי חי קום אנ מה ת, לש חםשל ף ונש סל ר כל מנ אה

ם. הל ש בה מי תנ שש ן יי כה שש מי הנ מוש של שי ים לש לי ם כי הי ת, של חםשל ם נש יהל ני דש אנ תוב וש כה וש

ת חנ שש ן מי מל של דול של גה ן הנ כםהי ט לנ רה ר, פש חי ם אנ דה ם אה הל ש בה מי תנ שש הי יך לש רי םא צה לו ל אי בוד הה י כה בושי לש אן בי ל כה בה אמ
ים בושי ם לש אותה בש ת, של רל אה פש תי בוד ולש כה לש יך  חי רםן אה המ אנ לש ש  י קםדל די גש בי יתה  שי עה תוב (שם כח) וש כה םאשו, של ל ר ענ ש  קםדל

ה. לה עש מנ לש ן של ול גה ה לנ הוא דומל

השלמה מההשמטות (סימן נ"ב)

י ני שש לו  יו  הה של ך  לל מל לש ה?  ר דומל בה דה ה הנ מה לש ל  שה ב? מה הה זה י הנ לי וש ף  סל כל י הנ לי ה  זל ה  ב. מנ הה זה י הנ לי וש ף  סל כל הנ י  לי
ל קנ ן וש זגמה ילה מש הש ה יי ר, זל מנ םאלו. אה מ שש ב בי הה ל זה של ינו, וש ימי ף בי סל ל כל ם של ב, שה הה ל זה ד של חה אל ף וש סל ל כל ד של חה רות, אל אוצה
ך ה' ינש מי יש נו  רש מנ אה של ה  אותה ת, כש חנ ננ ם בש יגה הי נש ים ומנ יי ני עמ ם הה ק עי בי ילה דה הש הוא יי ת, וש חנ ננ יו בש רה בה ה דש עושל ה. וש אה הוצה לש

. כםחנ י בנ רי דה אש נל

ר מנ ץ אוייב? אה ענ רש ך ה' תי ינש מי ה יש ה זל ץ אוייב. מנ ענ רש ך ה' תי ינש מי או - יש ם לה אי קו - טוב, וש לש חל ם בש דה חנ אה מי ם שה אי וש
ע בנ ז' - של דות. הנ לש מי לולות שה בו כש ב? של הה זה מו  א שש רה קש ה ני מה לה ב. וש הה זה י הנ לי ף וש סל כל י הנ תוב לי כה ב, של הה זה ה הנ לו, זל
ילות, צי ם אמ ל שי ה זו ענ מה שה את נש רי קש ני ה. וש ינה ה ובי מה כש ב' - חה ה], הנ רונה חמ רונות [אנ חמ דות אנ חה ש אמ מי ה' - חה דות, הנ מי
יהה ה] - רוחנ חנ ידה חי יהה יש ה חנ מה שה ש רוחנ נש פל ן - נל ימה סי ה [נר"ן ח"י הנ מה שה נש מות לנ ש שי מי חה רונות, וש חמ ירות אנ פי ש סש מי חה

ש. פל ה נל מה שה ה נש ידה חי יש

מו ם, כש יומה יא קי ם, וב' הי יהל לי ים עמ בםהי ר וגש בםהנ שםמי ל גה ענ בםהנ מי י גה תוב כי כה ז', של יא ה', לש א הי סי הו? כי עמשי ה מנ מנ
ה מה לי ה ושש ימה עי ה ונש ת טובה יהה לו בנ הה ד של חה אל ה? לש ר דומל בה דה ה הנ מה ל לש שה אן? מה הו כה עמשי ה מנ ית. ומנ אשי רי בש ר בי מנ אל נל של
ת בל של ה לה ך זל לל מל ר לש שה פש ר, אל מנ ב. אה מון רנ ם מה ה לו עי נה תה ה, ונש טה שש קי ה וש רה טש עי ה וש ישה בי לש הי ך, וש לל ן מל בל ה לש יאה שי הי ה, וש אה נה וש
ינו לון בי ם חנ ד? שה יצנ א כי םא. הה ל תה  רש מנ ה? אה מה יד עי מי יום תה ל הנ ת כה בל של לה ר לו  שה פש םא. אל ל תה  רש מנ יתו? אה בי חוץ מי
ת ה בנ בודה ל כש תוב כה כה הו של לון. זל חנ ד בנ ים ינחנ רי בש חנ תש תו, מי בי ב לש אה יהה או הה בי אה ת לש בנ ה הנ יכה רי צש ה של עה ל שה כה ה, וש ינה בי לש
מוש שי י  לי כש ם  הי של ת,  חםשל נש ם  יהל ני דש אנ וש ף]  סל כה ם  יהל וי [וה תוב]  כה [וש (ע"כ).  ה  בושה לש ב  הה זה צות  בש שש מי מי ה  ימה ני פש ך  לל מל

ם. הל ש בה מי תנ שש ן יי כה שש מי הנ של

ן מל של דול, של גה ן] הנ כםהי הנ ן [מי ט כםהי רה ר פש חי יש אנ ם אי הל ש בה מי תנ שש הי יך לש רי םא צה לו ל לה בוד הנ כה י הנ בושי לש אן בי ל כה בה אמ
ה ים דומל בושי ם לש אותה ת, בש רל אה פש תי בוד ולש כה יך לש חי רםן אה המ אנ ש לש י קםדל די גש ] בי יתה שי עה תוב [וש כה םאשו, של ל ר ש ענ ת קםדל חנ שש מי

יון: ע"כ מההשמטות לש ן על ול גה לש

םא ל וש ים  םא רואי ם ל דה י אה ני י בש רי המ ם, של עולה ה, אוי לה הודה י יש בי ר רנ מנ מות. אה ל לה אי רה שש י יי מי יש בו  רש קש יי נו, ונ דש מנ לה
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מות. ים עולה שי מי ם חמ יי אתנ מה ע בש מה שש רוז ני כה יום קול הנ ל יום וה י כה רי המ ים, של עי םא יודש ל ים וש עי שומש

י תי אות שש יוצש ל  חי לש חנ תש ומי ענ  זי עש דנ זש ם מי עולה הה א, אותו  רוז יוצי כה הנ של וכש ה,  לה עש מנ לש ע  נודנ ד  חה ם אל ינו, עולה ני שה
ת. ול מה הנ ים וש יי חנ ה הנ אי רש בו מנ ץ של עי ת הה חנ ם תנ דורה מש ם, של עולה אותו הה עולות מי ים של פררי צי

ך שנ חש נל של ת כש חנ אנ יום, וש יר הנ אי מי של ת כש חנ פור אנ צי פון, וש ד צה צנ ת לש חנ פור אנ צי רום, וש ד דה צנ ת לש חנ פור אנ את צי יוצי
רוז. אותו כה ים מי עי שומש ה של ה מנ יזה רי כש את ומנ ת קורי חנ אנ ת וש חנ ל אנ כה יום, וש הנ

ק לה חל נל ד של ה ענ תוכה דות בש כה לש ני ה, וש בה הום רנ ב תש קל נל ן בש יהל לי גש טות רנ מה שש ני ן, וש קומה מש לות לי ענ תש הי ך רוצות לש ר כה חנ אנ
ם. דה אה י הה ני ים בש שי ם יוקה הי ח כה פה זות בנ חג אמ ים הה פררי צי כנ א: (קהלת ט) וש רוז קורי כה ה, הנ לה יש לנ ק הנ לנ חל נל של ה. וכש לה יש לנ הנ

יב שי הה א יום ה' לש רה קש ים, אותו יום ני בי רש קה תש יו מי יהמה ם וש דה אה י הה ני י בש לי גש דות רנ כה לש ני ה של עה שה ה, בש הודה י יש בי ר רנ מנ אה
י מי יש תוב (תהלים צ)  כה יהו? של ל רוחו, ומי ענ דוש  קה ר הנ תל כל הנ ד אותו  ה פוקי עה שה ה  אותה ינו, בש ני יו. שה לה אי רוחו 

כםל. ל הנ י של יעי בי ל שש ר של תל יא כל הי ה. וש נה ים שה עי בש ם שי הל ינו בה נותי שש

י. יני מי י שש רי ה הוא המ בורה גש ר הנ תל כל ה, של נה ים שה ני מם בורות שש גש ם בי אי תוב וש א - כה ה הוא בה בורה גש ד הנ צנ ם מי אי וש
םא ן ל יה נש בי סוד, הנ יהה יש םא הה ל קום של מה ן. בש ול אה וה ל  מה ם עה בה הש רה וש ר  מנ אל נל של מו  ך, כש שי מה הי קום לש ין מה ה אי אה לש הה וה אן  כה מי

עומיד.

יו לה אי ת רוחו  יו אל לה יב אי שי הה לש ה  הוא רוצל רוך  בה דוש  קה הנ של ים, כש יקי די צנ ם הנ יהל רי שש ה, אנ הודה יש י  בי ר רנ מנ אה
ם רוחנ זו ת רוחו, אי יו אל לה יב אי שי הה רוך הוא לש דוש בה קה ה הנ רוצל ה של עה שה ינו, בש ני שה תוכו. של ה רוחנ לש אםב אותה שש לי וש

ה. נה תה ר נש של ים אמ להי אל ל הה שוב אל רוחנ תה הה תוב? (קהלת יב) וש ה כה יק, מנ די ל צנ יא של הי

גוף ב לש אי שה הי י לש די ן כש קי תנ הי ת ולש קל דולל של ש  אי חםץ בש רש ה לי יכה רי צש של רוחנ  ה  אותה יק, אוי לש די א צנ צה מש םא ני ם ל אי וש
ש פל ת נל אל תוב (שמואל-א כה) וש כה ע, של לנ קל ף הנ כנ ן בש בל אל ת כש לל גל לש גנ תש מי ה רוחנ של אותה ת, אוי לש נל קל תש םא ני ם ל אי ך. וש לל מל הנ
תוב כה ם של אותו עולה ה בש ים לה נוזי ה טובות גש מה ה, כנ ה רוחנ זוכה ם אותה ינו, אי ני ע. שה לנ קה ף הנ תוך כנ ה בש נה על לש קנ יך יש בל יש אם

ה לו. כי חנ מש ה לי עמשל ך ינ תש ים זולה להי ה אל תה אה םא רה ן ל יי (ישעיה סד) ענ

י פררי צי לו  פי אמ ונ ם,  עולה יו בה לה ים עה יזי רי כש ים יום מנ לשי יש, שש אי הה י אותו  מי יש ים  בי רש קה תש מי של י, כש י יוסי בי ר רנ מנ אה
ן. דל ן עי גנ ים בש יקי די צנ ין הנ יו בי לה ים עה יזי רי כש ים יום מנ לשי יק הוא, שש די ם צנ אי יו. וש לה ים עה יזי רי כש ם מנ יי מנ שה הנ

אותו בש ה  קומה ת מש ה אל רואה ה וש עולה ה, וש לה יש ל לנ כה בש נו  מל את מי יוצי תו  מה שש ים ני ים יהמי לשי ם שש ל אותה ינו, כה ני שה
ה, לה חי תש יהה בנ הה מו של ים יום כש לשי ם שש ל אותה תו כה מה שש ני ט בש םא שולי ל יחנ וש גי שש םא מנ ל ענ וש םא יודי ם ל דה אותו אה ם, וש עולה הה
ם ים אותה ילי חי תש מנ של כש ה, מי הודה י יש בי ר רנ מנ גו'. אה וש רוחנ  ת הה םא אל ל כש לי רוחנ  יט בה לי ם שנ דה ין אה תוב (קהלת ח) אי כה של

ת. ענ ננ מש ץ ני רל אה ית בה אי רש ני מות של דש הנ ך, וש שה חש ם נל דה אה ם הה לל ים יום, צל לשי שש

א אותו צה ה ומה הודה י יש בי א רנ צוב. יהצה יהה עה הה ה וש הודה י יש בי ל רנ של חו  תש ל פי ד ענ חה ב יום אל יהה יושי ק הה חה צש י יי בי רנ
ים? ר יהמי אה שש ה מי ה יום זל ר לו, מנ מנ צוב. אה עה ב וש יהה יושי הה לו של ר של ענ שנ בנ

ם אותה יר מי כי זש תנ ה וש י תורה רי בש ר די םאמנ ר ת של אמ כנ ד - של חה ים. אל רי בה ה דש לשה ך שש מש ש מי קי בנ יך לש לל י אי אתי ר לו, בה מנ אה
ה. תורה י בנ ני ף בש ת יוסי ה אל כל זנ תש ד - של חה אל י. וש מי ת שש יר אל כי זש הנ י לש די י, כש מי שש ם בי ר אותה םאמנ ת י, של תי רש מנ י אה ני אמ ים של רי בה דש

י. לנ ך עה תש שה קה ש בנ קי בנ ים ותש יהמי ת הנ ענ בש ל שי י כה רי בש קי ך לש לי תי ד - של חה אל וש

מו לום כש חמ י בנ ה לי ירה אי םא מש ל וש ה,  לה יש ל לנ כה י בש ני מל ת מי קל לל תנ סש י מי תי מה שש י ני רי ר לו, המ מנ ך? אה ן לש יי ננ ר לו, מי מנ אה
ה םא רואל ל ל וש כםתל בנ י של מי לש צנ יחנ בש גי שש י מנ ני ה, אמ לה פי ענ תש שומי יענ לש גי ל ומנ לי פנ תש י מי ני ר אמ של אמ כנ עוד, של ה. וש לה חי תש ה בנ תה יש הה של
ך תוב (תהלים לט) אנ כה יז, של רי כש א ומנ רוז יוצי כה י הנ רי המ ה, של אל רש םא ני ל ר וש ערבנ ם הה לל צל הנ יל וש י, הואי תי רש מנ אה אותו, וש
ר ערבנ הה של תוכו. כש ת בש דל רוחו עומל וש יש  ך אי לי הנ תש נו, יי מל עמבםר מי םא ינ ם ל דה אה ם הה לל צל ן של מנ ל זש - כה יש  ך אי לי הנ תש ם יי לל צל בש

ה. זל ם הנ עולה הה ר מי ערבה ז הוא מה ה, אה אל רש םא ני ל ם וש דה אה ם הה לל צל

ה ה רוצל תה אנ לו של לה ים הנ רי בה דש ל הנ ר לו, כה מנ ץ. אה רל י אה לי ינו עמ ל יהמי י צי תוב (איוב ח) כי כה אן, של כה ר לו, ומי מנ אה
ה כה ה. בה זל ם הנ עולה י בה יתי יי הה מו של ך כש לש צש י אל קומי ת מש ר אל רי בה ם תש אותו עולה בש ך, של מש ש מי קי בנ ל אמ בה ה, אמ עלשל י אל ני אמ של

לו. לה ים הנ יהמי ל הנ י כה ני מל ד מי רי פה םא תי ל ך של מש ה מי שה קה בנ ר, בש מנ אה ק וש חה צש י יי בי רנ

ק, חה צש י יי בי ת רנ ה אל אה רה עון וש מש י שי בי יו רנ ינה ף עי קנ ה. זה תורה ק בנ עוסי ב וש יהה יושי הה אוהו של צה עון, מש מש י שי בי רנ כו לש לש הה
י מי י של ני רנ ר, גוזש מנ ק. אה חה צש י יי בי ינד רנ ז בש חנ אה עון, וש מש י שי בי ם רנ יו. קה נה פה ד לש רוקי יו וש נה פה ץ לש רה ת של ול מה ך הנ אנ לש ת מנ ה אל אה רה וש
ך אנ לש ת מנ ר אל שנ ה, קה הודה י יש בי רנ ק וש חה צש י יי בי סו רנ נש כש ס. ני ני כה םא יי ס - ל ני כה הי יל לש גי םא רה ל י של ס, ומי ני כה ס - יי ני כה הי יל לש גי רה של

חוץ. ת בנ ול מה הנ

ן. מנ יהה זש יום הה ל הנ עות של ה שה נל מם ד שש י ענ רי המ ן, של מנ זש יענ  גי ם הי רל ו טל שה כש ד ענ ענ ה של אה רה עון, וש מש י שי בי ן רנ בוני תש הי
י] ה [ומי ח, ומנ תנ פל ל הנ ב ענ נו, שי ר בש זה עה לש י אל בי רנ עון לש מש י שי בי ר רנ מנ ה. אה תורה דו בנ מש לנ יהה מש הה עון וש מש י שי בי י רנ ני פש יבו לי הושי

ס. ני כה םא יי ל ה של בועה יענ אותו שש בי שש אן, תנ כה ס לש ני כה הי ה לש צל רש ם יי מו. אי ר עי בי דנ ל תש ה אנ אל רש תי של

ם דה אה ה של עה שה ינו, בש ני י שה רי המ םא? של ל יום או  הנ יך  בי מות אה ת דש אל יתה  אי ק, רה חה צש יי י  בי רנ לש עון  מש י שי בי ר רנ מנ אה
ם מה דורו עי ילה מש הש יי ם של ל אותה כה ם, וש הל ע לה נודה ם וש ה אותה רואל ם, וש ים שה אי צה מש יו ני רובה יו וקש בי ם, אה עולה ן הה ק מי לי תנ סש מי
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ה רל שש תי קום של מה ד הנ ענ תו  מה שש ם ני ים עי כי הולש מו, וש ים עי אי צה מש ני ים וש סי נש כנ תש ם מי ת, כגלה חנ ה אנ גה רש דנ ם בש עולה אותו  בש של
י. יתי אי םא רה ו ל שה כש ד ענ ר, ענ מנ ה. אה קומה מש בי

אן. ל כה ם של יי יננ ע עי בנ ן של אותה הוא מי נו, וש לי צש ק אל חה צש י יי בי ע רנ ם, נודה עולה בון הה ר, רי מנ אה עון וש מש י שי בי ם רנ ך קה ין כה בי
םא ך יהב מש עי ך וש לש י הוא של רי עון, המ מש י שי בי י רנ פי נש כנ ה בש בה רש נו קה דוני א אמ סי ר: כי מנ אה א קול וש י. יהצה ן לי תי י אותו וש תי זש חנ י אה רי המ

אי. דנ עון, ונ מש י שי בי ר רנ מנ ך. אה אמ סש כי רות בש שש ס לי ני כה תי ן של מנ זש בי

עון מש י שי בי צוי רנ מה קום של מה ין בש ר די זנ ין גש ר, אי מנ אה ת, וש ול מה ך הנ אנ לש ק מנ לי תנ סש יהה מי הה ר של זה עה לש י אל בי ה רנ אה ך רה ין כה בי
ד. הוא פוחי י בו של יתי אי י רה רי המ ק, של חה צש י יי בי רנ חםז בש אל אן ול כה ס לש ני כה נו, תי ר בש זה עה לש י אל בי רנ עון לש מש י שי בי ר רנ מנ אי. אה ר יוחנ בנ

ה. ד תורה מנ לה יו וש נה יר פה זי חל עון הל מש י שי בי רנ ז בו, וש חנ אה ר וש זה עה לש י אל בי ס רנ ננ כש ני

ין י בי רי המ א, של בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה בה ך  קש לש י חל רי שש י, אנ ני ר לו, בש מנ יו. אה בי ת אה ה אל אה רה ק וש חה צש י יי בי ם רנ דנ רש ני
ר עון בנ מש י שי בי הוא רנ מות, וש י עולה ני שש ק בי זה חה דול וש ץ גה ב] עי ה יושי תה תון [אנ ן נה דל ן עי גנ בש ים של יי חנ ץ הנ ל עי ים של לי עה הל

י. ני ך בש קש לש י חל רי שש יו. אנ פה נה עמ ך בנ ז אותש י הוא אוחי רי המ אי, של יוחנ

לונות ך חנ נו לש קש תי ך, וש בש כה שש ר מי דנ ת חמ סו אל כי יו של ים הה ה יהמי לשה ר לו, שש מנ ם? אה י שה ני ה אמ א, ומה בה ר לו, אנ מנ אה
י, ני בש ך  קש לש י חל רי שש י אנ תי רש מנ אה י, של תי חש מנ שה וש ך  קומש י מש יתי אי י רה ני אמ ונ ם,  י העולה די דש ת צי ענ בנ רש אנ מי ך  יר לש אי הה ים לש תוחי פש

ה. תורה ך בנ נש ה בי כה םא זה ו ל שה כש ד ענ ענ ה של זל חוץ לה מי

ר קול עורי תש ים הי אי יו יוצש הה ד של ענ ים, וש רי בי חמ הנ ים מי יקי די ר צנ שה ים עה ני יך שש לל םא אי ב ים לה ידי יו עמתי ו הה שה כש י ענ רי המ ונ
ש קי ה בי שה קה עון, בנ מש י שי בי יל רנ בי שש בי רו  טש ענ תש אן? הי ים כה די עומש ים] של ילי בי שש ים [הנ רי בי חמ ם הנ י הי מות: מי עולה ל הה כה בש

ה לו. נה תש ני וש

ים חי תה ים פש תוחי קום פש קום ומה ל מה כה ילו, ובש בי שש אן בי ים כה רי טש ענ תש קומות מי ים מש עי בש י שי רי המ דו, של בנ ה לש םא זל ל וש
ים, יוני לש ים על רי תה ים כש עי בש שי ח לש תה פש ץ ני רה ץ וש ל רה כה ים, וש צי ים רה עי בש שי ח לש תה פש ם ני עולה ם וש ל עולה כה מות, וש ים עולה עי בש שי לש
מו כםל, כש לנ ה  נה הנ ה ומש ירה אי מש ה של יונה לש על ימות  עי נש ה  אותה אות בש רש לי כםל,  ר הנ תנ סש ני יק,  תי ענ ים לש כי רה דש חו  תש פש ני ם  שה ומי
תוב (במדבר יב) כה נו של יש לו? הנ יכה הי ר בש קי בנ ה ולש ה זל לו. מנ יכה הי ר בש קי בנ ם ה' ולש נםענ זות בש חמ ר (תהלים פז) לנ מנ אל נל של

ן הוא. מה אל י נל יתי ל בי כה בש

ל בה אמ ם,  דה אה לש ים  יעי םא מודי ל וש שות  ין רש אי לו,  ר  מנ ה? אה זל הנ ם  עולה בה י  לי נו  תש נה ן  מנ זש ה  מה א, כנ בה אנ לו,  ר  מנ אה
למםה ך שש לל מל יון בנ נות צי ה בש ינה אל ה ורש ינה אל ר צש מנ אל נל מו של נו, כש חה לש ך שג ילה עורי הש עון תי מש י שי בי ל רנ ה של דולה גש א הנ לולה הי בנ

בו. ת לי חנ מש יום שי תו ובש נה תג יום חמ מו בש ה לו אי רה טש עי ה של רה עמטה בה

ר לו, מנ יו. אה נה פה ל בש כי תנ סש הי עון, וש מש י שי בי ה רנ אה ים. רה ירי אי יו מש נה ק ופה יהה צוחי הה ק, וש חה צש י יי בי ר רנ עורי תש ך הי ין כה בי
עון. מש י שי בי י רנ ני פש ח לי טנ תנ שש ר לו. הי מנ אי. אה דנ ר לו, ונ מנ ? אה תה עש מנ ש שה דה ר חה בה דה

ב אותו. יהה עוזי םא הה ל ה, וש תורה ד אותו  מי לנ ומש יהדו  בש נו  ת בש ז אל ק אוחי חה צש י יי בי יהה רנ יום הה אותו  נו, מי דש מנ לה
יו, (ישעיה לח) נה פה א לש יהה קורי הה עון, וש מש י שי בי י רנ ני פש ב לי יהשנ חוץ, וש נו בנ ת בש יב אל עון, הושי מש י שי בי י רנ ני פש ס לי ננ כש יהה ני הה של כש

י. ני בי רש י עה ה לי קה שש ה' עה

ם עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש ם, אנ עולה הה ק מי לי תנ סש הי נו לש מנ יענ זש גי מנ של ם, כש דה אה ל הה יד של חי פש יף ומנ קי אותו יום תנ נו, בש דש מנ לה
את צי מש ה ני טה טה ים, וקש יצי ים ני רי שה ה קש עה בה רש אנ ם, וש עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ ים מי יני י די רי עורש תש ה, ומי של קה ין הנ די ים בנ די עומש

דו. צי ד לש חה ל אל יד כה רי פש הנ ים לש רוצי ם, וש יהל יני בי

מות עולה ל הה יק הוא - כה די ם צנ מות. אי ים עולה עי בש ם שי יי אתנ מה ע בש מה שש ני ם, וש עולה אותו הה יז בש רי כש א ומנ רוז יוצי כה הנ
קו. לש חל יש ולש אי אותו הה םא - אוי לש ם ל אי דו, וש גש נל ים כש חי מי שש

ינור, ר די הנ נש ת בי רל ת ובועל כל הולל פון, וש ד צה צנ ת מי בל הל לש את שנ ז יוצי יז, אה רי כש רוז מנ כה הנ ן של מנ זש הנ אותו  נו, בש דש מנ לה
ת דל יורל וש ה  עולה וש ת  בל הל לש שנ ה  את אותה יוצי וש ים.  עי שה רש הה מות  שש ני ת  ת אל פל שורל וש ם,  עולה י הה די דש צי ת  ענ בנ רש אנ לש ת  דל רל פש ני וש

ים. רי עה שש ין הנ ח בי תנ פל א בנ קורי יו וש פה נה כש ה בי כל חםר, ומנ שה גול הנ נש רש תנ י הנ פי נש כנ ה לש יעה גי ת מנ בל הל לש ה שנ אותה ם, וש עולה בה

ר, אומי א וש יהה קורי ני ם שש ענ גו'. פנ וש נור  תנ ר כנ א בםעי יום בה ה הנ ני ר, (מלאכי ג) הי אומי א וש ה קורי אשונה ם רי ענ פנ
יו עמשה מנ ם בש דה ן אה ב בל ה יושי עה שה ה  אותה וש חו.  ה שי ם מנ דה אה לש יד  גי ומנ א רוחנ  ובםרי ים  רי ר הה ה יוצי ני י הי (עמוס ד) כי
גול נש רש תנ א הנ תו, קורי מה שש ת ני נו אל מל יא מי הוצי ים לש רוצי של ית, כש ישי לי ם שש ענ ם. פנ יהל לי ה עמ הוא מודל יו, וש נה פה ים לש ידי עי מש של

גו'. ה וש תה ך יהאה י לש ם כי גויי ך הנ לל ך מל אמ רה םא יי י ל ר, (ירמיה י) מי אומי וש

הוא רוך  בה דוש  קה ה הנ שה עה ה של ל מנ ה, כה הודה יש י  בי רנ ר לו  מנ א? אה ה יוצי מה חםר לה גול שה נש רש י, תנ י יוסי בי ר רנ מנ אה
ם יך ה' כגלה עמשל בו מנ ה רנ תוב (תהלים קד) מה כה הו של ים. זל עי םא יודש ם ל דה י אה ני בש ק של ה, רנ מה כש חה מוז בנ כםל רה ץ, הנ רל אה בה

ה. מה כש חה ים בנ מוזי ם רש ה, כגלה מה כש חה עמשו בש ננ שום של ך. ומי נל יה נש ץ קי רל אה ה הה אה לש יתה מה שי ה עה מה כש חה בש

צות חמ ן בנ כי לה ין. וש די ד הנ צנ א מי חםר בה שה ינו, וש הוא מי קום של מה א בש לה ה אל ין שורל ין די ינו, אי ני חםר, שה שה גול הנ נש רש תנ הנ וש
הוא וש גול  נש רש תנ י הנ פי נש כנ ת  חנ ה תנ כה ומנ את  יוצי ת  חנ ת אנ בל הל לש פון, שנ ד צה ל צנ של ת רוחנ  רל עורל תש מי של ש, כש מה ה מנ לה יש לנ הנ

ר. חי אנ ר מי ן יותי וי כנ תש מי חםר, של גול שה נש רש תנ ן בש כי ל של כה א. וש קורי



355

יש אי אותו  ט לש רה ה, פש זל בה ענ  יודי י של ין מי אי וש א לו,  קורי וש יל  חי תש ר, מנ עורי תש יי ם  דה אה ין הה די ה של עה שה אן, בש ף כה אנ
ה יונה לש ת בו רוחנ על פל תוסל ה, מי זל ם הנ עולה הה יא מי הוצי יו לש לה רוי עה ין שה די הנ ב וש יש שוכי אי הה ה של עה שה ינו, בש ני שה ב. של שוכי של
ה בו פה תוסש הי שום של יו, מי יהמה ה בש כה םא זה ל ה של ה מנ ת בו, רואל קל בל דש ני יו וש לה ה עה שורה ן של יוה כי יו, וש יהמה יהה בש םא הה ל ה של מנ
ל אל עון וש וה גש ם יי ף רוחה תוב (שם) תםסי כה הו של ה. זל זל ם הנ עולה הה א מי ז יוצי ה, אה רואל וש ת בו  פל תוסל מי של . וכש רוחנ ה הה אותה

ים. ם זוכי תה יתה מי ים, בש םא זוכי ם ל יהל יי חנ י. בש חה ם וה דה אה י הה ני אנ רש םא יי י ל תוב (שמות לג) כי ז כה שובון. אה ם יש רה פה עמ

ע נודה ם, וש עולה אותו הה יו מי רה בי חמ יו ונ רובה לו קש צש ה אל רואל אות, וש רש שות לי ה לו רש נה תש ת, ני ם מי דה אה ה של עה שה נו, בש דש מנ לה
יו נה פה ים לש חי מי ם שש יש, כגלה אי הה יק אותו  די ם צנ ה. אי זל ם הנ עולה בה יו  הה של מו  ם כש יהל יותי מג דש ים בי קוקי ם חמ כגלה ם, וש הל לה

לום. ים לו שה ימי די קש ומנ

ם כגלה נםם, וש יהי גי ל יום בנ כה ם בש ים אותה די טורש ים של עי שה רש ם הה אותה ט לש רה יו. פש לה ים אי עי םא נודה יק, ל די ינו צנ ם אי אי וש
חנ ך הוא פותי ף כה ש. אנ אי הה ה מי עולל ץ של מו גי ם כש ה אותה רואל יו וש ינה ים עי רי י, ומי ונ ים בש מי יש סנ י ומש ונ ים בש חי ים ופותש עמצובי

י. ונ

מתו, שש ני ם  עי ם  עולה אותו  בש של יו  רה בי חמ ונ יו  רובה קש ל  כה ים  כי הולש ם,  דה אה הה ת  מנ שש ני את  יוצי של ה  עה שה בש נו,  דש מנ לה
דון עי ן בש די ענ תש ב ומי יושי ה וש עולל קומו, וש ת מש ה אל יק, רואל די ם הוא צנ ש. אי נל עם קום הה דון ומש עי קום הה ים לו מש אי רש ומנ
ן יוה ע. כי קנ רש קנ גוף בנ ן הנ מה טש ני ד של ה ענ זל ם הנ עולה ה בה מה שה ה נש ת אותה רל אל שש יק, ני די ינו צנ ם אי אי ם. וש ל אותו עולה יון של לש על

נםם. יהי גי ל הנ לו של דור של מה ים אותו בנ יסי ני כש "ה, ומנ דומה יענ לש גי מנ ד של ים בו ענ זי ים אוחמ קי חג י הנ רי ה שומש מה ן, כנ מה טש ני של

ל יו ענ לה ת עה לל בל אנ תש ת, ומי יי בנ רו לנ בש קי רו ומי בש קי ת לש יי בנ הנ ת מי כל ה הולל מה שה נש ים הנ יהמי ת הנ ענ בש ל שי ה, כה הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ם ת כגלה ה אל רואה יתו, וש בי ת בש בל יושל ת וש כל ל. הולל בה אל יו תל לה שו עה פש ננ ב וש אה כש יו יי לה רו עה שה ך בש תוב (איוב יד) אנ כה גוף, של הנ

ים. לי בי אמ ים ונ עמצובי

ה, לה פי כש מנ ת הנ רנ עה מש ת לי סל נל כש ה. ני קומה מש ה לי תו עולה מה שש ני יהה, וש הה מו של יהה כש הש גוף ני ים הנ ה יהמי עה בש ר שי חנ נו, אנ דש מנ לה
ב רל חל ינות הנ ני ים ושש רובי כש ת הנ ת אל של ן, ופוגל דל ן עי גנ ה לש יעה גי מנ ד של ת, ענ סל נל כש ני קום של מה ת לש סל נל כש ני ה, וש רואה ה של ה מנ רואה

ת. סל נל כש ס, ני ני כה תי יק הוא של די ם צנ ה. אי טה מנ לש ן של דל ן עי גנ בש של

אותו ת בש בל יושל ה וש וה דש חל ת בו בש של בל לנ תש ם, מי יהל ידי גוף בי ל הנ ת של חנ מות אנ ים, ודש יני מי ים זש מודי ה ענ עה בה רש ינו, אנ ני שה
א. רוז קורי כה ך הנ ר כה חנ , אנ יהה לל ר עה זה גש ני ן של מנ ד זש ה ענ טה מנ לש ן של דל ן עי ל גנ דור של מה

ל א ה' ענ רה תוב (ישעיה ד) ובה כה יון, של ר צי כון הנ א מש רה קש מוד ני ענ אותו הה ן, וש מי דנ זש ים מי ני וה ה גש לשה ל שש מוד של ענ וש
ם יי לנ ירושה יון וי צי ק של דל ל צל ח של תנ פל מוד לש ענ אותו הה ה בש גו'. עולה ן וש שה עה ם וש ן יומה נה הה עה אל רה קש ל מי ענ יון וש ר צי כון הנ ל מש כה

בו.

ר - עמלות יותי ה לנ םא זוכל ם ל אי ך, וש לל מל ל הנ גוף של תוך הנ ק בש בי דה הי לו לש גורה קו וש לש ר - טוב חל עמלות יותי ה לנ כה ם זה אי
יק הוא, די ר - צנ עמלות יותי ה לנ כה ם זה אי ר לו. וש מל ייאה דוש  ים קה לנ ירושה ר בי נותה הנ יון וש צי ר בש אה שש ני יהה הנ הה תוב (שם) וש כה
ז תוב (שם נח) אה כה ם, של יי מנ א שה רה קש ני קום של מה ה מי לה עש מנ לש יון של לש דון על עי ן בש די ענ תש הי ולש ך  לל מל ל הנ בוד של כה ה לנ זוכל של
ל ענ דםל מי י גה תוב (תהלים קח) כי כה ה, של זל ד הנ סל חל ה לנ זוכל י של ל מי של קו  לש י חל רי שש א. אנ קה וש ל ה' דנ ל ה'. ענ ג ענ ננ ענ תש תי

ך. דל סש ם חנ יי מנ שה

ד, סל ייש חל ד וש סל י, ייש חל י יוסי בי ר רנ מנ ך? אה דל סש ם חנ יי מנ ד שה דםל ענ י גה תוב (שם נז) כי י כה רי המ ם הוא, ונ יי מנ שה ל הנ י ענ כי וש
ד וי י דה די סש תוב (ישעיה נה) חנ כה תון הוא של חש ד תנ סל חל ם, וש יי מנ שה ל הנ ענ יון הוא מי לש ד על סל תון. חל חש ד תנ סל חל יון וש לש ד על סל חל

ם. יי מנ ד שה תוב ענ ה כה לל אי ים, ובש ני מה אל נל הנ

י ים מי ני בה ה. הנ דועה יש ם הנ אי לויהה. הה לש ה הנ חה מי ים שש ני בה ם הנ תוב (תהלים קיג) אי ק, כה חה צש י יי בי ר רנ מנ נו, אה דש מנ לה
ן תנ ר נה כה זה ה. הנ בה קי ד נש חה אל ר וש כה ד זה חה רוך-הוא, אל דוש-בה קה ים לנ ני י בה ני שש ייש  של ינו  ני י שה רי עון, המ מש י שי בי ר רנ מנ ם? אה הי
ן תנ ת נה ר. בנ אה פה תש ך אל ר בש של ל אמ אי רה שש תוב (ישעיה מט) יי כה ל, וש אי רה שש י יי כםרי י בש ני תוב (שמות ד) בש כה עמקםב, של ינ אותו לש

ה. מה כםל שש ם, ובנ הה רה בש אנ ה לו לש תה יש ת הה כםל. בנ ם בנ הה רה בש ת אנ ך אל רנ ה' בי תוב (בראשית כד) ונ כה ם, של הה רה בש אנ לש

ה בל ל ינרש ינו, אנ ני שה ים. וש ני בה ל הנ ם ענ אי ח הה קנ םא תי תוב ל ה כה ל זל ענ ם, וש ה אותה יקה יני מי ם, של יהל לי ת עמ צל ם רובל אי הה וש
ה. תה וה רש ה על לל גנ םא תש וא ל ך הי מש תוב (ויקרא יח) אי כה ים, וש ני בה ל הנ ענ ם מי אי ק הה לי תנ סש תי י של די ה, כש טה מנ יו לש אה טה ם חמ דה אה הה

ה. תה וה רש ה על לל גנ מש י של מי אוי לש

ה ז זל ים, אה ני בה ל הנ ה ענ סה כנ ה ומש בה ם שה אי הה רוך הוא, וש דוש בה קה י הנ ני פש כגיות לי זש ים בי בי רש ם ומנ עולה י הה ני ים בש בי שה של וכש
ם ה. אי חה מי ים שש ני בה ם הנ תוב אי ז כה אה ה, וש יומה קי ה בש בה שה ם של אי ל הה ה של שובה ה? זו תש שובה ה תש ה זל ה. מנ שובה א תש רה קש ני

ת. ן ובנ יד בי מולי ד של יהה ענ בי יהה ורש רי פש ם מי דה אה ר הה טי פה םא יי ן ל כי לה אי. וש דנ ים ונ ני בה הנ

אות רש ים לי יקי די צנ ת הנ שוקנ לו. תש יכה הי ר בש קי בנ ם ה' ולש נםענ זות בש חמ תוב (תהלים כז) לנ ק, כה חה צש י יי בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה
דוש קה יק הנ תי ענ הה א מי בה ם ה', של תוב נםענ כה ע של מה שש ד, מנ חה כםל אל עון, הנ מש י שי בי ר רנ מנ ל ה'? אה תה ענ רש מנ ה אה תה אנ ה, וש ת זל אל
י ל מי קו של לש י חל רי שש ל ה'. אנ ג ענ ננ ענ תש ז תי ם, אה יי מנ שה ל הנ תוב ענ כה אי. וש דנ יא ונ ך הי ים כה יקי די צנ ת הנ שוקנ ה, ותש זל ם הנ יי מנ שה לנ

ם. ים הי טי ענ אי מש דנ ה. ונ זוכל של
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מו י, כש מי י אי ני ים. בש מי רה כש ת הנ ה אל רה י נםטי ני מג י שה רו בי חמ י ני מי י אי ני תוב (שיר א) בש עון, כה מש י שי בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה
ת לות אל גש הנ ה ולש טה מנ לש יתו של יב בי רי חמ הנ רוך הוא לש דוש בה קה ה הנ צה רה של כש ץ. של רל ם אל יי מנ שה יך מי לי שש תוב (איכה ב) הי כה של
תוב (שמות ב) כה נו, כנ מל ה מי קה חמ רנ תש הי זו, וש ץ הנ רל אה ת הה יו אל נה פה לש רוך הוא מי דוש בה קה יר הנ עלבי ים, הל מי ענ ין הה בי ל לש אי רה שש יי
ל אי רה שש יי וש ה,  בה רש חש נל ה  טה מנ לש של זו  הנ ץ  רל אה ה, הה לה עש מנ לש של ם  יי מנ שה מי ה  קה חמ רנ תש הי זו  ץ  רל אל של וכש חםק.  רה מי חםתו  אמ ב  צנ תנ תי ונ
י בי רו  חמ ני י של מי י אי ני ה? בש ת זל י אל ה לי שה י עה ה ומי ת זל י אל ם לי רנ י גה ל: מי אי רה שש ת יי סל נל ה כש רה מש ים. אה מי ענ ין הה בי רו  זש פנ תש הי

אי. דנ י ונ מי י אי ני י, בש ני מל קו מי חמ רנ תש הי וש

יהיא, י חי בי רנ י לש י יוסי בי ר רנ מנ ים, אה כי יו הולש הה ד של ב. ענ ר רנ יהיא בנ י חי בי מו רנ יהה עי הה ך, וש רל דל ך בנ יהה הולי י הה י יוסי בי רנ
ת לל אוכל פור, וש צי י הנ פי ה בש לל עה םאשו, וש ל ר ת ענ חנ פור אנ צי ר, וש הה נה ד בנ חה ר אל בל י גל יתי אי ר לו, רה מנ י? אה יתי אי רה ה של יתה מנ אי רה

ר. מנ ה אה י מה תי עש םא יהדנ ל , וש חנ צווי ים קולות וש רי ר מי בל אותו גל , וש יהה לל גש רנ ת בש סל רומל וש

א לה ה? אל קום זל מה ם הוא בש דה ן אה י בל כי ר לו, וש מנ ב. אה רי קה תש הי ד לש י פוחי ני ר, אמ מנ ע. אה מנ שש ני יו וש לה ב אי רנ קש ר, ני מנ אה
ים ני י בה ני ר, שש תל ר, כל תל ר: כל יהה אומי הה של עו  מש יו. שה לה אי בו  רש הוא. קה רוך  בה דוש  קה הנ נו  ז לה מנ רה ה של מה כש ל חה ז של מל רל

פםל. ח תי פנ פור בנ צי הנ ד של ה, ענ נוחה םא מש ל ח וש םא נה חוץ]. ל בנ ים לש רוקי חוץ [זש ים בנ רויי שש

ר, מנ י. אה תי רש טה םא נה י ל לי י של מי רש כנ שום של ם? מי ענ טנ ה הנ י. מה רו בי חמ י ני מי י אי ני ינו בש ני שה הו של ר, זל מנ אה י וש י יוסי בי ה רנ כה בה
לות זה ים ומנ בי ת כוכה י עמבודנ די ים עובש מי ענ טון הה לש שי ד של זות ענ םא זה ם ל יי מנ שה י הנ פררי ]צי ה [של ל זל ענ ך, וש שה מש לות ני גה אי הנ דנ ונ
יהה הה תוב (זכריה יד) וש כה ם, של עולה יו בה ינה ר די עורי רוך הוא מש דוש בה קה הנ יום של יענ הנ גי ינ ד של י? ענ תנ ם, ומה עולה הה עמבםר מי ינ

ה. לה יש םא לה ל םא יום וש ה' ל ע לנ דנ וה ד הוא יי חה יום אל

ת חנ ת אנ בל הל לש ה שנ אה יו. יהצש ינה די ה בש יעה גי ין הי די ת הנ בל הל לש ר: שנ יהה אומי הה ד של חה עו קול אל מש ים, שה כי יו הולש הה ד של ענ
ש. אי ת הה פנ רי שש ה לי נה תש ני תוב (דניאל ז) וש כה מו של אי כש דנ ר, ונ מנ פור. אה צי ה הנ ת אותה ה אל פה רש שה וש

ה, מונה ם אל יהל יני ה בי אה צש מש םא ני ל ן של מנ זש א בי לה ל אל אי רה שש ת יי רוך הוא אל בה דוש  קה ה הנ לה גש םא הי י, ל י יוסי בי ר רנ מנ אה
ת. ול ת מה ם אל כל יתש רי ר בש כגפנ תוב (ישעיה כח) וש כה כםל, של א בנ צה מש ך ני יהכול, כה בש ה, כי מונה אל ם הה יהל יני ה בי עה נש מש ני של כש

ע ננ מה ינו, יי מי ת יש רוך הוא אל דוש בה קה ר הנ עורי יש של ר לו, כש מנ ח? אה צנ נל ת לה ול מה ע הנ לנ תוב בי כה הו של יהיא, מנ י חי בי ר רנ מנ אה
ה? ה זל הוא, ומנ רוך  בה דוש  קה ל הנ של ינו  ימי ל בי אי רה שש יי רו  עורש תש יי של א כש לה אל ין זו  ר יהמי עורי תש םא תי ל ם, וש עולה הה ת מי ול מה
םא גו', ל ל וש יי ה חה י ה' עםשה מי ן (תהלים קיח) יש מנ זש אותו  מו. בש ת לה ש דה ינו אי ימי (דברים לג) מי ה  תוב בה כה ה של תורה

י יהה. עמשי ר מנ פי סנ אמ ילה ונ חש י אל מות כי אה

ן י גנ יקי די ין צנ ים בי ים יהמי לשי יו שש לה א עה רוז קורי כה הנ ה בו, וש צל רנ תש רוך הוא מי דוש בה קה הנ יק של די צנ נו, אותו הנ דש מנ לה
ת ר אל די מנ םא לש יהב ד של יק ענ די צנ ל אותו הנ קומו של ים מש רי טש ענ ים ומש אי ים בה יקי די צנ ל הנ ים, כה חי מי ים שש יקי די צנ ל הנ ן, כה דל עי הה

ים. ם עמצובי ים כגלה עי שה רש ל הה כה יו], וש לה ים יום [עה לשי נםם שש יהי גי יו בנ לה א עה רוז קורי כה ע הוא, הנ שה ם רה אי ם. וש יהל יני יורו בי די

דו גש נל ים כש ני מש דנ זש חםק מי י הנ רי ה שומש מה י. כנ לוני ל פש לו של לה גש ת בי עי ר כה עורי תש ש מי דה ין חה י די רי המ י, של ים: ונ חי ם פותש כגלה
ה לו. של עה יו יי דה מול יה י גש ע כי ע רה שה רה ים: אוי לש רי אומש ים וש חי ם פותש כגלה נו. וש כי שש ע אוי לי שה רה י, אוי לה ים לו: ונ ימי די קש ומנ

יק. רי עו לה רש ית זנ חי שש הנ יא ולש הוצי יהדו לש ה בש זונל י של יא] מי הוצי לל [לש כש ק, לי חה צש י יי בי ר רנ מנ יו? אה מול יהדה ם] גש ענ ה [טנ ה זל מנ

םא י ל תוב (תהלים ה) כי כה ה, של ינה כי י שש ני ה פש םא רואל ל ע, וש א רה רה קש יק ני רי עו לה רש יא זנ מוצי י של ל מי ינו, כה ני י שה רי המ של
ע - ע רה שה רה אן, אוי לש ף כה ע. אנ ה רנ הודה כור יש ר בש י עי הי יש תוב (בראשית לב) ונ כה ע, וש ך רה גגרש םא יש ה ל תה ע אה שנ ץ רל פי ל חה אי
יא הוצי לש יהדו  ה בש זונל י של לל מי כש - לי ה לו  של עה יי יו  דה יה מול  גש י  ע, כי רה מו  צש ה ענ שה עה ע, של הוא רה ע של שה רה אותו  אוי לש

ם. כגלה ר מי ם יותי עולה אותו הה ים אותו בש די ה טורש זל לה יק, וש רי עו לה רש ית זנ חי שש הנ ולש

ה שה עה נו, של רש מנ אה מו של א כש לה ע? אל ה רה מה ע, לה שה רה תוב אוי לש כה ן של יוה ע]. כי ע [רה שה רה תוב אוי לש י כה רי המ אה, של רש םא תי ב
ה. םא עולל ה ל זל ים וש ם עולי כגלה ע, וש ך רה גגרש םא יש תוב ל כה ע, וש מו רה צש ענ

ם ם? הי ענ טנ ה הנ ה. מה םא עולל הוא ל ים וש ם עולי ה, כגלה אי םא רש ם? ב דה י אה ני גו בש רש הה ים של עי שה ר רש אה ר, שש םאמנ ם ת אי וש
ים. בי ים רנ מי ך דה פנ ש, שה מה יו מנ נה ג בה רנ ה הה זל ים, וש רי חי ם אמ דה י אה ני גו בש רש הה

ה ה. מה שה ר עה של י ה' אמ יני עי ע בש יירנ תוב ונ אן כה כה י ה', וש יני עי ע בש יירנ תוב ונ םא כה ם ל עולה י הה עי שש ר רי אה שש ה, בי אי םא רש ב
ה. צה רש ת אנ חי שי תוב וש כה שום של ם? מי ענ טנ הנ

י ני ה פש םא רואל ל ע של שה ך רה ין לש אי ה, וש זל ט לה רה ה פש שובה ין לו תש אי ם של עולה א בה טש ך חי ין לש ה, אי הודה י יש בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה
א, בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ים בה יקי די צנ י הנ רי שש ק, אנ חה צש י יי בי ר רנ מנ ל. אה לנ ע, כש ך רה גגרש םא יש תוב ל כה ה, של זל ט לה רה ה פש ינה כי שש
י בי ר רנ מנ ץ? אה רל אה שו  ירש ם יי עולה ה לש ה זל ץ. מנ רל אה שו  ירש ם יי עולה ים לש יקי די ם צנ כגלה ך  מי ענ תוב (ישעיה ס) וש ם כה יהל לי עמ

ים. יי חנ צות הנ רש אנ י ה' בש ני פש ך לי לי הנ תש תוב (תהלים קטז) אל כה מו של ה, כש הודה יש

שום לות, מי זה ים ומנ בי י כוכה די ל עובש ם של לל צל לו בש ם של לל ב צל רי עה םא לש ל ם של דה אה יך לש רי ן צה כי ם. לה תוכה עמקםב, בש י ינ חי יש ונ
א. מי ה טה זל דוש וש ה קה זל של

א מי טנ ת, הוא מש ם מי דה א אה צה מש ני של ל כש אי רה שש יי לות, של זה ים ומנ בי י כוכה די ים עובש מי ענ ל לה אי רה שש ין יי ה בי ה מנ אי םא רש ב
םא יתו] ל [ובי גופו  ר, וש חי אנ הו  ישל א מי מי טנ םא מש לות ל זה ים ומנ בי י כוכה די ל עובש גוף של א. וש מי ת טה יי בנ הנ גוף, וש ל הנ ת כה אל
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ם? ענ טנ ה הנ ת. מה הוא מי של א כש מי טה

ה, זל הנ דוש  קה ם הנ לל צל הנ נו  מל ר מי עובי נו, וש מל רות מי עובש בונו  ל רי שות של דג קש ל הנ ת, כה הוא מי ה של עה שה ל בש אי רה שש יי
א. מי גוף טה ר הנ אה שש זו, ני ה הנ שה דג קש נו רוחנ הנ מל ת מי רל עובל וש

רוחו א וש מי מו טה לש ים, צנ די צש ל הנ כה א בש מי יו טה יה חנ בש ך, של םא כה ה ל רה ה זה ד עמבודה לות עובי זה ים ומנ בי י כוכה די ל עובש בה אמ
אות מש טג ל הנ אות כה ת, יוצש מי ן של יוה יו. כי לה ב אי רנ קש סור לי תוכו, אה רויות בש לו שש לה אות הנ מש טג ל הנ כה שום של ה, ומי אה מי טש

א. מי טנ ה לש אה מש י טג לי ר גוף בש אה שש ני לו, וש לה הנ

אות צה מש ני אות של מש טג ן הנ ל אותה כה ם של יהל יי חנ ל בש בה ם, אמ תה יתה מי ין בש ם ובי יהל יי חנ ין בש א, בי מי ם טה גופה ב של ל גנ ף ענ אנ וש
ים כולי םא יש ם, ל הל אות מי מש טג ן הנ ל אותה אות כה ר יוצש של אמ ם, כנ תה יתה מי ים. ובש רי חי א אמ מי טנ לש ם כםחנ  הל לה ם, ייש  הל לה צש אל

ר. חי אנ ד הה יו צנ לה ה עה שורל נו, וש מל אות מי שות יוצש דג קש ל הנ י כה ים, כי רי חי א אמ מי טנ ל יהכול לש אי רה שש ל יי של א, וש מי טנ לש

ה עמשל לו, ננ מות של דש ה הנ זל צוף הנ רש פנ הנ ית מי עמשי ננ ל וש די גנ תש ם ומי דה אה ך  הולי של ה, כש זל הנ דוש  קה ם הנ לל צל ה, הנ אי םא רש ב
גופו ם, וש דה אה מור הוא הה ים שה מי לה י צש ני ים שש אי צה מש ני ה של עה שה ה. בש ת זל ל אל ה נוטי זל ד, וש חה אל ים כש רי בש חנ תש ר, ומי חי ם אנ לל צל
י לי ם בש דה ר אה אה שש ני ה, וש זל ה לה ה עולל זל נו, וש מל ים מי רי ם עובש יו, הי ים יהמה בי רי קש ה של עה שה תוכו. בש רויהה בש רוחנ שש יום, וש קי בש

ם. יי ננ ים, שש לי לה צש סו הנ נה יום וש יהפוחנ הנ ד של ז (שיר ב) ענ ה, אה ירה מי שש

יך רי ם, צה עולה ת הה דון אל ין לה א די סי ל כי ב ענ רוך הוא יושי בה דוש  קה הנ של ם, כש עולה ין בה ר די עורי תש מי של ה, כש אי םא רש ב
ים אי צה מש ם ני כגלה ים, וש קי תה ים פש בי תה כש י אותו יום ני רי המ יו], של אה טה חמ ע [מי שנ רל הה יהשוב מי ה של שובה ין] תש די ר [בש עורי ם לש דה אה

יו. לה עה ים של קי תה פש ת הנ ים אל עי בונו, קורש י רי ני פש יהשוב לי ם של דה ה אה כה ם זה ים. אי תובי יק כש תי בש

יו - אה טה חמ ב מי ם שה ה. אי שובה תש ים, יום הנ פורי כי ת יום הנ ם אל דה אה י הה ני פש ין לי מי זש רוך הוא מנ דוש בה קה ך הנ ר כה חנ אנ
נו. מל ק מי לי תנ סש הי ה לש ה רוצה שובה תש י הנ ים. אוי כי קי תה תםם פש חש ך לנ לל מל ה הנ ול צנ םא - מש ם ל טוב. אי

ג. חה י לל יני מי הוא שש ת, של רל צל ל עמ רון של חמ ד אותו יום אנ ים לו ענ אוי - תולי רה ה כה מה לי םא שש ל ה וש שובה תש ה בי כה ם זה אי
ך לל מל ית הנ בי ים מי אי ים יוצש קי תה פש ם  - אותה ה  םא זוכל ם ל אי וש ים.  עי רה קש ני  - בונו  י רי ני פש לי ה  מה לי ה שש שובה ה תש שה ם עה אי

ך. לל מל ית הנ בי ים עוד לש רי םא חוזש ר ל ים יותי קי תה ה, ופש עמשל ין ננ די הנ ין, וש די ך הנ אנ לש י מנ ידי ים בי רי סה מש ני וש

יו לה עמבםר עה ך ינ לל מל ש הנ נל עם אי של דנ י ונ רי נו, המ מל רו מי בש עה ן של יוה מו. כי ים עי אי צה מש םא ני ל נו וש מל ים מי מי לה צש ים הנ רי ערבה ז מה אה
ת אל ים  לי נוטש וש ים,  ני זגמה מש ים  ישי ני עמ מנ הנ ים  כי אה לש מנ הנ רון,  חמ אנ הה ג  חנ ל  של ה  לה יש לנ אותו  ובש ת.  ול מה הנ כוס  מי ם  ענ טש יי וש
יו לה עה עמבםר  ינ ים,  גומי פש ים  אי צה מש ני ם  אי [וש ים  אי צה מש ני םא  ל וש ים,  מי לה צש הנ ים  רי ערבה מה ם,  אותה לו  טש נה של ר  חנ אנ וש ים.  קי תה פש הנ
ם גה פש עות בנ לות רה חמ ל מנ ין של יו די לה עמבםר עה , או ינ רוענ ין גה ם - די יי דנ ם יה הל ים בה אי צה מש ם ני אי ם. וש יי דנ ם יה הל כו'] בה לות וש חמ מנ

ה. ת זל נו אל רש אנ י בי רי המ ם, ונ הל לה של

הוא וש או,  צש מה יי תו  שש אי או  נו  בש  - גוף  הנ א  צי מה יי וש ע  רה גש ני םאש  ר הה של כש ר,  יותי ים  רי אומש ים  מוני דש קנ הנ י  רי פש סי ובש
א. פי רנ תש יי ם וש ענ טש ת יי ול מה ם הנ ענ ר, טנ זנ ם חה ל אי בה ה. אמ שובה תש ן בי מנ ל אותו זש ר כה זנ םא חה ל של ר כש בה דג ה מש זל ק. וש לי תנ סש יי

שותו. רש ן בי טה קה נו הנ בש של ר כש בה דג ה מש זל יים, וש קנ תש הוא מי ים וש קי לש תנ סש ם מי םאש - הי ר א הה צי מה יי ה וש אל רש םא ני גוף ל ם הנ אי וש
ר, חוזי וש חנ  ר, בורי חוזי ם וש לל צל חנ הנ פות אותו. בורי לות רודש חמ יו - מנ לה גש ים, רנ גומי יו פש ה יהדה עמשי ים, מנ גומי יו פש ם יהדה אי וש

אור. ן בש קה תג ה מש לה יש לנ הנ ה וש ירה אי ה מש נה בה לש הנ של ה כש זל ב. וש רל ן על תי י יי ר מי םאמנ ר ת בםקל תוב (דברים כח) בנ יו כה לה עה

ים עושי ם, וש עולה הה ים מי קי לש תנ סש לו אותו יום מי אי ם כש בה לי ים בש לי כש תנ סש יום מי ל יום וה ים, כה ידי סי ים חמ יקי די ל צנ בה אמ
א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ם בה קה לש י חל רי שש ר. אנ חי ר אנ בה דה כו לש רש טה צש םא יי ל ם, וש בונה י רי ני פש ה לי מה לי ה שש שובה תש

יות] רי ים [בש עמשי ם מנ אותה י בש רי המ דוש, של קה הנ ך  לל מל י הנ עמשי ים מנ יוני לש ה על מה י - כנ מי שש א בי רה קש ני ה, כםל הנ אי םא רש ב
ם הל ים בה עושי ה וש טה מנ ם לש ים אותה לי נוטש של ה, וכש לה עש מנ לש ים של יוני לש ים על רי בה דש ם בי ר אותה ה, קושי טה מנ ה לש הוא עושל של

ים. רי בה דש נו הנ רש אנ י בי רי המ ז, ונ רל ץ אל עי זוב וש גון אי שור בו, כש קה ה של לה עש מנ לש ה של עמשל ר אותו מנ עורי תש ה, מי עמשל מנ

דוש קה ם הנ שי ים בנ חוזי ם אמ כגלה ה, של בה עמרה ס, ונ דנ רוג, המ תש אל ב, וש מו לולה דוש, כש קה ם הנ שי ים בנ חוזי אמ ם של הל ייש מי וש
ינו, ני ה שה ל זל ענ ז בו. וש אוחי ה אותו של וה דש ר חל עורי י לש די ה כש עמשל ם מנ הל עמשות בה לנ ם וש חםז אותה אל ינו, לל ני ך שה ל כה ענ ה. וש לה עש מנ לש

ר. חי ר אנ בה ר דה עורי י לש די ר כש בה אות דה רש הנ יך לש רי ה צה עמשל ים ומנ רי בה דש בי

- יו  תי רש צנ יש י.  לי ד  ינחי לש יו -  אתי רה י. בש בודי ר כש עורי - לש יו]  אתי רה י [בש בודי כש לי וש י  מי שש א בי רה קש ני תוב כםל הנ כה של הו  זל
ה. לה עש מנ לש ר בו כםחנ של עורי יו - לש יתי ף עמשי ]. אנ ה [כםחנ עמשל עמשות בו מנ לנ

פםת נו כנ יש יו - הנ אתי רה י בש בודי כש לי ר. וש דה ץ הה י עי רי תוב (ויקרא כג) פש כה נו של יש י - הנ מי שש א בי רה קש ני ר כםל הנ חי ר אנ בה דה
ל. חנ י נה בי רש ענ נו וש יש יו - הנ יתי ף עמשי בםת. אנ ץ עה ף עי ננ עמ נו ונ יש יו - הנ תי רש צנ ים. יש רי מה תש

יום ל בנ בה שור. אמ ל עה י ענ ישי מי הוא חמ א של קה וש אשון, דנ רי יום הה ם בנ כל ם לה תל חש קנ תוב ולש כה ר הנ מנ אה ה של ל זל קון של תי וש
נו אה ים, וש עי ם נובש יי ל מנ יו של נה יה עש מנ ל] בש כה סםענ [לש נש אשון לי א רי יהצה א יום של לה י הוא? אל אשון מי אשון, אותו יום רי רי הה

ם. עולה יכו לה שי מש הנ ים לש רוצי

ל יחנ ענ גי שש ך מנ לל מל הנ רות, וש חי ם לנ ה אותה יאה הוצי ה וש ירה בי גש מו הנ ה אי אה ר. בה סה אמ מנ ם בש דה י אה ני ר בש שנ קה ך של לל מל ל לש שה מה
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ם הל יא לה בי רות, תה חי ם לנ י אותה אתי י הוצי רי ה, המ רה מש ים. אה אי מי ים וצש בי עי ם רש ה אותה אה צש . מה יהה יהדל ם בש ן אותה תנ נה ה וש בודה כש
ה. קל שש ל ומנ אםכל

ת רל טל ענ יא מש יהה. הי תי שש ים לי אי מי זון וצש מה ים לש בי עי נו רש אה רות, וש חי ם לנ ת כגלה יא אל ה מוצי זל ים הנ פורי כי יום הנ ך  כה
ם יא אותה הוצי י של מי תות לש שש ים לי לי ה, שואמ מה ים עי ים שורי עי ם נובש יי מנ נו של עש ה יהדנ זל יום הנ יו. בנ רותה טש ענ ך בש לל מל ת הנ אל

אשון. יום רי ים לו בש אי ך קורש ל כה ענ רות, וש חי לנ

בוד הוא י כה ני נש ענ ם בש כםל, אי ית הנ אשי הוא רי ם של הה רה בש אנ ה, לש זל יום הנ ל בנ בה ה. אמ פל הוא יה ה, וש דה גה אנ ר הה פל סי ה בש זל
ם. יי פםר בורות מנ חש יל לנ חי תש ם הי הה רה בש אנ ית, של אשי רי ם הוא הה יי מנ ית או בש אשי רי הה

ץ ל עי יו של רש ר. פי דה ץ הה א לו עי רה קה רוך הוא וש דוש בה קה ת הנ ר אל די ק הי חה צש יי ק, של חה צש ל יי ר של אי ר - זו בש דה ץ הה י עי רי פש
ן כי לה רוד. וש ם פי יהל יני א בי צה מש םא ני ל ח, וש רה פש ר יי מה תה יק כנ די תוב (תהלים צב) צנ כה ים - של רי מה פםת תש . כנ ה יהדוענ זל ר הנ דה הה הל
ם יי ר מנ אי בש םאת, מי ז ר הנ אי בש את הנ לי מנ תש ה מי זל ה. ובה י זל לי ה בש ה זל םא עולל ל שום של פםת, מי א כנ לה פםת, אל כנ וש תוב  םא כה ל

כםל. ת לנ ענ נובנ ד של ר ענ אי בש את הנ לי מנ תש נו מי מל ה, ומי לה חי תש א בנ לי מנ תש הוא מי ים. הנ עי נובש ים של יוני לש על

חוז אה כםל, של ל הנ יון ענ לש ן על ילה ה אי עמשה שו, ננ רש שה ש בש רנ שש ני ק וש זי חנ תש הי דול של גה ן הנ ילה ל אי ף של נה ה עה בםת - זל ץ עה ף עי ננ עמ ונ
א לי מנ תש ם ומי עולה סוד הה ל יש ה נוטי זל י מי רי המ בות, של עה ת הל ז אל אוחי ץ של בםת, עי ץ עה הוא עי ף של נה לו, עה ים של די דה צש ל הנ כה בש

ה. אה קה שש הנ ץ הנ רל ם אל הו עולנ ר, זל אי בש יק בנ רי הה י לש די כש

ה לל ל - אי חנ י נה בי רש ענ ר וש חי ר אנ בה יק. דה די צנ יק לנ רי הה ם לש תוכה ים לש סי נש כנ תש ם מי יי י מנ לי חמ י ננ ני ם, שש ם הי יי ננ ל - שש חנ י נה בי רש ענ וש
ם בגשה םא מש ל ה, וש אל כםל נה ן הנ כי ב. לה אה ד הה צנ םא מי ל יון וש לש ל על חנ ננ ד אותו  צנ ים מי אי בה ק, של חה צש יי חוזות בש אמ בורות של ם גש הי
מו אי, כש דנ ונ ל  חנ נה י  בי רש ענ וש ל  בה ם. אמ יהל לי ד עמ גוף עומי הנ ים של מודי י ענ ני ל - שש חנ נה י  בי רש ענ וש רות.  ה פי םא עושל ל וש רות,  פי לנ

ר. אי בש ם לנ יי ן מנ רוקי ם לש ם כגלה ה הי לל אי ר, וש אי בה תש ני של

השלמה מההשמטות (סימן ג"ן)

י תוב בו מי כה ים, של ירי שי יר הנ ל שי ר של דה נו הה יש הנ כםל, וש ל הנ ר ענ דה ר? הה דה הו הה רוג. ומנ תש אל ץ הה ר? עי דה ץ הה י עי רי הו פש מנ
ם יים עולה קנ תש הי ר לש שה פש י אל אי ם של דה אה ה מי בה קי ה נש חה קש לש ה ני מה ל שש ענ ה, וש בה קי ם נש ל שי נו ענ יש הנ ר. וש חנ מו שה ה כש פה קה שש ני םאת הנ ז
ל ים ענ רי תי יש ים  בי קה נש ה  לה ייש  וש ים,  בי חה רש יהה  בל קה נש ם של ל שי ענ ה?  בה קי נש את  רי קש ני ם  ענ טנ ה הנ ומה ה.  בה קי נש םא  ל תון בש חש תנ הנ

ד. לה וה בול הנ ית קי ם ובי חל רל ם וה יי דנ ים: שה בי קה נש ם הנ ה הי יש, ומנ אי הה

ש, ים קםדל רי פה סש ל הנ ן, כה נה י יוחה בי ר רנ מנ אה ן. של ש - כי קםדל י הנ רי פש ל סי כה ר לש דה הוא הה ים של ירי שי יר הנ רו, שי מש אה ה של ומנ
לו ים? אי שי דה ם קה ה הי ים. ומנ שי דה קה ש לש הוא קםדל ש של א קםדל לה ים? אל שי דה ש קה הו קםדל ים. ומנ שי דה ש קה ים קםדל ירי שי יר הנ שי וש

ם. כגלה ש לש ם קםדל הל ילה לה הש ש יי קםדל ם, וש דה אה בה וות של צה ש קש ד שי גל נל כש של

ה ר, זל א ה' דה לה ר אל דה י הה רי קש ל תי ר? אנ דה הה מו  א שש רה קש ה ני מה לה כםל. וש ר לנ דה הוא הה רוג, של תש ה אל ש? זל קםדל הו  ומנ
ל ם כה עי כםל, של ם הנ גוד עי ן אה ם כי הוא גנ א בו, וש לה ת אל ילמל ב קנ ת לולה ונ צש ין מי אי ב, וש לולה ד הנ גל אל ד מי רה פש הוא ני רוג של תש אל

ד הוא. ם ינחנ ם כגלה עי ד הוא, וש חה אל

ת ים אל יו חופי פה נה ין עמ ם אי אי בו, וש ת רג ים אל יו חופי פה נה עמ בםת - של ץ עה ף עי ננ עמ ה. ונ רה דש שי ד חוט הנ גל נל ב? כש לולה הו הנ ומנ
ה, לשה םאשו שש ר ם וש יי ננ יו שש רועותה י זש רי םאשו, המ ל ר ן ענ גי יו יה רועותה זש בי ם של דה אה ל לש שה ה? מה י מה ני פש לום. מי ינו כש - אי בו  רג

ן. ילה אי ש הה הוא שםרל ץ? של ר בו עי מנ אל ה נל מה לה ע. וש צנ מש אל ץ בה א עי צה מש ני ין, וש יהמי בםת לש םאל, עה מ שש ף לי נה נו עה יש הנ וש

ם הוא הל בה דול של גה שום של ל? מי חנ י נה בי רש ל ענ שון של הו לה ם. ומנ יי תנ ם שש הי ם של דה אה י הה ל? שוקי חנ י נה בי רש ה ענ ה זל ומנ
ית, בי עמרה ית מנ פוני רוחנ צש הוא בש ה, וש נה אות שה ש מי מי ך חמ לנ המ נו מנ מל ן מי טה פון הוא קה ל צה של ק כםחו, וש ם יוני שה ב, ומי עמרה מנ לנ
ה ה. מנ ם זל ה עי ם זל תה לה עג ים פש בי רש עה ים מש מי עה פש י - של בי רש ר ענ חי ר אנ בה ים. דה צי ם עי יהל ני ם שש הי מו, וש ל שש א ענ רה קש ני ל וש ובו פועי
ל ים אל כי ים הםלש לי חה נש ל הנ תוב כה כה מו של ל, כש חנ מו ננ שש ים בו של בועי ם קש הי קום של מה ם הנ ל שי ל הוא ענ חנ ל? ננ חנ י נה בי רש ה ענ זל

הניהם.

ר מנ אל נל ל? של חנ ננ את  רי קש ני ה  עה בש שי הנ לו  אי ה מי דה ה ומי דה ל מי כה של נו  לה ן  יי ננ ומי רוג.  תש ה אל זל ר  י אומי וי יהם? הל הו  מנ
ץ י עי רי ל פש אי רה שש ף יי גוף, אנ י הנ רי ר פש דה ב, הה ה לי ם, מה עוד שה ל. וש י אי לי חמ א ננ לה ל אל יאי לי חמ י ננ רי קש ל תי ל, אנ יאי לי חמ ה ננ נה תה מנ ומי
ד גל נל בו, וכש הוא לי ה של זל ן הנ ילה אי גוף הה לו  טש ל נה אי רה שש ף יי ע, אנ צנ מש אל בה בו  לולה יו וש יבה בי יו סש פה נה ר, עמ מה ן תה ילנ ה אי ר. מה דה הה
ה ב זל ה לי סור לו. ומנ ב מה ף לי ב, אנ לי תוב לו  ה כה ב זל ה לולה גוף. ומנ ר הנ קנ הוא עי ם של דה אה ה בה רה דש שי גוף חוט הנ הנ
ים: יי חנ ץ הנ ך עי רל ת דל מםר אל שש ר לי מנ אל נל ת, של רל ה שומל ן צורה הל יב מי תי ל נה כה ף בש ה בו, אנ מה כש יבות חה תי ם נש יי תנ ים ושש לשי שש

ע"כ מההשמטות

ץ ף עי ננ עמ ק. ונ חה צש ה יי ים - זל רי מה פםת תש ם. כנ הה רה בש ה אנ ר - זל דה ץ הה י עי רי אשון פש רי יום הה ם בנ כל ם לה תל חש קנ ר, ולש חי ר אנ בה דה
נו. רש מנ אה גות של רה דש י הנ תי ן שש ה הי לל ל - אי חנ י נה בי רש ענ עמקםב. וש ה ינ בםת - זל עה

נו, רש אנ י בי רי ל המ בה עמקםב. אמ ה ינ אי זל דנ ים, ונ קי לה חמ ל הנ ת כה ז אל אוחי עמקםב, של ה ינ בםת זל ץ עה עי שום של ה, מי ה זל שונל י של ומי
מו ר, כש אי בש ר בנ שה קש ני ר של של ר, קל סי פםת חה ים - כנ רי מה פםת תש ה. כנ תונה חש ה תנ בורה גש ק, זו  חה צש יי ר  אי בש ר - זו  דה ץ הה י עי רי פש
יון לש ף הוא על נה בםת, עה ץ עה ף עי ננ עמ ה. ונ י זל לי ה בש ים זל םא עולי ה ל לל אי שום של ם, מי יהל לי בש רש סנ ים בש פותי ר (דניאל ג) כש מנ אל נל של
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ל חנ ננ ד הנ צנ ים בש חוזי אמ ים של די דה צש ל הנ כה ק, בש חה צש ה יי ל - זל חנ י נה בי רש ר. ענ מנ אל נל מו של ד, כש ל צנ כה ז לש אוחי בות וש ץ עה ה עי עמשל ננ של
ים. יני נו די מל ים מי רי עורש תש ין, מי א די צה מש םא ני ה ל זל ל הנ חנ ננ בנ ב של ל גנ ף ענ ינו, אנ ני שה ב. של אה ד הה צנ םא בש ל וש

ל בה ה. אמ פל יה ם, וש יי ם מנ הל ים מי אי יוצש נו של רש מנ אה ים של מודי ענ י הה ני לו שש ל - אי חנ י נה בי רש ענ ש, וש רנ ן פי קי זה א הנ נונה מש ב הנ רנ וש
ים אי כות] יוצש רה בש דול [הנ נוס גה כי י וש רי יק, פש די ל צנ ה של גה רש ל דנ דות ענ עומש ה של לל גות אי רה י דש תי שש ינו של אי י רה רי ה, המ אי םא רש ב

ה. כםל יהפל הנ נו, וש רש אנ י בי רי המ , ונ יחנ םא רי ל ם וש ענ םא טנ ל י וש רי םא פש ם ל הל ים מי אי םא יוצש ל ל חנ י ננ בי רש ענ ם, וש הל מי

ל כה פות הוא בש יק כנ די י צנ רי המ כםל, של שור בנ קה כםל, וש פםת בנ ין. כנ יהמי ב בש ב. לולה לי ד הנ גל נל םאל, כש מ שש רוג בי תש ן אל ל כי ענ וש
ה. מונה אל ר הה של הו קל זל כםל, וש שור בנ קה ים וש די דה צש הנ

ים יכי רי צש ה, של זל יום הנ בנ דוש  קה ם הנ עה ים הה יני מי זש מנ ים של חי ם אורש ה הי לל ל אי כה ה של דה גה אנ ר הה פל סי ר בש מנ ה אה יהפל וש
י כי רש ים דנ עי יודש ל של אי רה שש ם יי יהל רי שש ך. אנ לל מל לנ תו  שה קה ם בנ דה אה ש  קי בנ ם מש הל ם, ובה ין אותה מי זש הי ן של יוה ם, כי םא אותה צ מש לי

א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ם בה הל כות בה זש ת, לי מל ך אל רל דל ת בש כל לל ה לה תורה י הנ כי רש ים דנ עי יודש דוש, וש קה ך הנ לל מל הנ

ם הי ומה ין,  די בנ חו  צש ני ם  הי של שום  מי ך,  לל מל הנ תוך  מי ים  שומי רש ים  ני ימה סי בש ל  אי רה שש יי ים  אי יוצש ה  זל הנ יום  בנ
םא ם ל עולה ין, ובה די לש ך  לל מל י הנ ני בש לי סו  נש כש ני ם של דה י אה ני י בש ני שש יון. לי לש על הה ך  לל מל ם הנ ה, חותנ מונה אל י הה ני ימה ים? סי ני ימה סי הנ
יהדו א ובש ייצי י של ם, מי הל ר לה מנ ח? אה צנ י ני מי לו אותו  אמ שה ך, וש לל מל ית הנ בי ד מי חה יון אל גש א לי ח. יהצה צנ ם ני הל י מי ים מי עי יודש

ח. צנ ני ך, הוא של לל מל י הנ ני ימה סי

ים, פורי כי יום הנ ה וש נה שה םאש הנ ל ר יום של ם מי ן אותה הוא דה יון, וש לש על ך הה לל מל י הנ ני פש ין לי די ים לש סי נה כש ם ני עולה ל הה ך כה כה
רוג, תש אל ב וש לולה ה וש כה סג ים בנ חי ה, טורש שובה תש ים בי יקי די ם צנ ל כגלה אי רה שש או יי צש מש ך ני ין כה ש, ובי חםדל ה יום לנ רי שש ש על מי ד חמ ענ
רוך הוא, דוש בה קה ם הנ הל ר לה ין? אומי די ח בנ צנ י ני ים, מי לי ים שואמ יוני לש על ים הה כי אה לש מנ ין. הנ די ח בנ צנ י ני ים מי עי םא יודש ל וש

ין. די חו בנ צש ם ני י, הי לי ים של ני ימה סי ת הנ ם אל יהל ידי ים בי יאי מוצי ה של לל אי

ב םאל, לולה מ שש רוג בי תש ה, אל כה סג ים לנ סי נה כש ל, ני לי הנ חות הנ בש שש תי ך, בש לל מל ם הנ רםשל ל בש אי רה שש ים יי אי ה יוצש זל יום הנ בנ
י רי שש ים, (תהלים קמד) אנ רי אומש ים וש חי דוש, פותש קה הנ ך  לל מל י הנ שומי רי ים בש שומי ל רש אי רה שש יי ים של ם רואי ין. כגלה יהמי בש

יו. להה ה' אל ם של עה י הה רי שש ה לו אנ כה כה ם של עה הה

ן כי לה ה, וש נה מל ים מי כי רש בה תש ה ומי וה דש חל ים בנ חי מי ם שש עולה מות הה לו אג פי אמ ים, ונ חי אורש ת הה ונ דש כםל, חל ת הנ ונ דש אן חל ד כה ענ
ך לל מל ל הנ ד של חה ה יום אל אה לש הה וה אן  כה נו. מי תה אי מי כו  רש בה תש יי וש לום,  ם שה יהל לי יל עמ טי הנ ם לש יהל לי ל יום עמ כה ים בש יבי רי קש מנ
ן ה מי י יום זל רי המ ם. של כל ילה לה הש ת תי רל צל י עמ יני מי שש יום הנ תוב (במדבר כט) בנ כה ל, של אי רה שש יי ם בש הל בה חנ  מי שה יון של לש על הה

כו'. ים וש חי ין אורש מי זש הי ך של לל מל ל לש שה ל. מה אי רה שש יי תו לש וה דש דו חל בנ לש ך בי לל מל הנ

י ני פש לי ל  אי רה שש יי ת  סל נל כש ה  יבה בי חמ ה  מה כנ ים.  קי עממה הה ת  ננ רון שושנ שה הנ ת  לל צל בנ חמ י  ני אמ ר,  מנ אה וש ח  תנ פה עון  מש שי י  בי רנ
ים חי בש שנ מש ה  מה כנ וש יד.  מי תה אותו  ת  חנ בנ שנ מש יא  הי וש ה,  אותה חנ  בי שנ מש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ של הוא,  רוך  בה דוש  קה הנ
דוש, קה ק הנ לל חי ל הנ גורנ ים בו בש חוזי אמ ל של אי רה שש ל יי ם של קה לש י חל רי שש רוך-הוא. אנ דוש-בה קה יד לנ מי ה תה ינה מי זש ים מנ רי מש זנ ומש
ן גנ ל נוי בש י של יםפי ת בנ דל עומל ל, של אי רה שש ת יי סל נל רון - זו כש שה ת הנ לל צל בנ י חמ ני גו'. אמ מו וש ק ה' ענ לל י חי תוב (דברים לב) כי כה כנ

יון. לש על ך הה לל מל ת הנ ת אל חנ בנ שנ ה ומש רה יא שה הי רון - של שה ן. הנ דל עי

ים, לי חה נש הנ קור  מםק, מש עה ל הל חנ ננ הנ ינת  קה שש הנ ה מי קה שש יות מג הש לי ה  רוצה - של רון  שה ת הנ לל צל בנ חמ י  ני ר, אמ חי אנ ר  בה דה
ק עםמל ת בש דל עומל ים - של קי עממה ת הה ננ ה] שושנ בה עמרה רון כה שה יהה הנ הה וש ם. [נ"א (ישעיה לג)  גנ אמ ב לנ רה שה יהה הנ הה וש ר  מנ אל נל כנ
ת - לל צל בנ רון. חמ שה ת הנ לל צל בנ ה'. חמ יך  אתי רה ים קש קי עממנ מנ ר (תהלים קל) מי מנ אל נל של מו  ים? כש קי עממה ם הה י הי כםל. מי הנ
אותו ה מי נה ים - שושנ קי עממה ת הה ננ ים. שושנ מי עולה ים לש קי םא פוסש ל ים וש אי יוצש ים של לי חה נש ת הנ אנ קה שש ל הנ קום של אותו מה מי

ים. די דה צש ל הנ כה ר מי תה סש כםל, ני ק הנ א עםמל רה קש ני קום של מה

ים. ני בה ים לש ני וה גש ה בי מה דג ה אמ נה שושנ ך  ר כה חנ ים, אנ קי רג יש ה  לה ים של לי עה הל ת, של לל צל בנ חמ ה כנ קה רג יש ה  לה חי תש ה, בנ אי םא רש ב
. יהה נל וה ת גש ה אל נה שנ ן ומש ול גה ן לש ול גה ית מי ני תנ שש מי ת - של ננ ים. שושנ לי ה עה שה שי ה בש נה שושנ

ך לל מל ם הנ ה עי קה בש דש ני ר של חנ ת, אנ לל צל בנ את חמ רי קש ני ך  לל מל ג בנ וי דנ זש הי ה לש רוצה ן של מנ זש ת. בי לל צל בנ ה חמ לה חי תש ת - בנ ננ שושנ
יא הי ים - של קי עממה ת הה ננ ים. שושנ ני יו שושנ תותה פש תוב (שיר ה) שי כה שום של ת, מי ננ את שושנ רי קש יא ני יקות הי שי ן נש אותה בש

ין. די ים לש מי עה פש לי ים וש מי חמ רנ ים לש מי עה פש ע, לי רנ ים לש מי עה פש לי טוב וש ים לש מי עה פש יהה לי נל וה ת גש ה אל נה שנ מש

םא ם ל דה י אה ני י בש רי המ ה, של אי םא רש ם (בראשית ב). ב יי יננ עי ה הוא לה וה אמ י תנ כי ל וש כה אמ מנ ץ לש עי י טוב הה ה כי שה אי א הה רל תי ונ
בוד כה בש ד אותו  בי כי וש ם  דה אה ת הה הוא אל רוך  בה דוש  קה א הנ רה בה ה של עה שה ים בש יחי גי שש םא מנ ל וש ים  עי םא יודש ל וש ים  לי כש תנ סש מי
ה נל תנ שש םא מי ל ה של ידה חי קות יש בי ל דש קום של מה י, ובש ידי חי ב יש לי י, ובנ ידי חי א יש צי מה יי י של די ק בו כש בי דה הי נו לש מל ה מי צה יון, רה לש על

ן. גה תוך הנ ים בש יי חנ ץ הנ עי תוב וש כה הו של ר בו. זל שה קש כםל ני הנ יד של ר יהחי של אותו קל ים בש מי עולה ך לש פי הנ תש םא מי ל וש

קום מה ק בש בי דה הי או לש נות, ובה ילה אי ל הה כה יון מי לש על י, הה ידי חי יש ץ הנ עי ת הה בו אל זש עה ה וש מונה אל ך הה רל דל טו מי ך סה ר כה חנ אנ
ים נויי שי בש ה  טה מנ לש קו  בש דש ני וש ה,  טה ה מנ לה עש מנ לש מי דו  יהרש וש טוב,  לש ע  רנ ומי ע  רנ לש טוב  ומי ן  ול גה לש ן  ול גה מי ך  פי הנ תש ומי ה  נל תנ שש מי של
ת ים אל להי אל ה הה שה ר עה של תוב (קהלת ז) אמ כה הו של נות. זל ילה אי ל הה כה יון מי לש על י הה ידי חי יש ן הנ ילה אי ת הה אל בו  זש עה ים, וש בי רנ

גו'. ר וש ם יהשה דה אה הה



360

ים מי עה פש ים לי מי חמ רנ ים לש מי עה פש ע, לי רנ ים לש מי עה פש טוב לי ים לש מי עה פש ש, לי מה ד מנ צנ אותו הנ ם בש בה ך לי פי הנ תש ז הי אה אי של דנ ונ
ם. הל קו בה בש דש ני ים וש בי בונות רנ שש שו חי קש אי, בי דנ קו בו ונ בש דש ה ני זל ר הנ בה דה ין. בנ די לש

ן, גה תוך הנ ים בש יי חנ ץ הנ עי תוב וש כה ים - של יי ת. חנ ול מה תה בנ קש בנ דש ני ים וש יי תה חנ בש זנ ם, עה דה רוך הוא, אה דוש בה קה ר לו הנ מנ אה
הו ך. זל דש גש נל ת כש ול מה אי הנ דנ י ונ רי ר - המ חי ץ אנ עי תה בש קש בנ דש ים. ני מי עולה ת לש ול ם מה םא טועי ז בו ל אוחי י של מי ים, של יי א חנ רה קש ני של
ק בנ דש ני אי של דנ ה. ונ שה אי ת הה ת אל ול מה ר מי י מנ ני א אמ תוב (קהלת ז) ומםצי כה ת, וש ול דות מה יםרש יהה  לל גש תוב (משלי ה) רנ כה של

ת. ול ם מה עולה ל הה ל כה ענ יו וש לה ר עה זנ גש ך ני שום כה ים. מי יי חנ קום הנ ב מש זנ עה ת וש ול מה קום הנ מש בי

םא ם - ל כגלה א לש רה ה קה זל ה וש זל ץ הנ עי הה לו מי כש ם אה עולה ל הה כה ר של םאמנ ם ת ם? אי עולה ל הה או כה טש ה חה א, מל טה ם הוא חה אי
ים די עמבה יו כנ רה חמ ים אנ עי יו נוסש הה יו, וש נה פה לש דו מי חמ יות ופה רי בש ל הנ או אותו כה יו, רה לה גש ל רנ ד ענ מנ ם עה דה אה ה של עה שה א בש לה ך! אל כה
ן יוה יו. כי רה חמ כו אנ לש ם הה כגלה גו'. וש ה וש עה רה כש ני ה וש ול חמ תנ שש ם (תהלים צה) בםאו ני תל אנ י וש ני ם: אמ הל ר לה מנ הוא אה ך, וש לל מל ר הנ חנ אנ

ם. עולה ל הה כה ת לש ול ם מה רנ גה יו, וש רה חמ כו אנ שש מש ם ני ק בו, כגלה בה דש ני ה וש קום זל מה ה לש ול חמ תנ שש ם מי דה אה או של רה של

םא ל ים, וש יי ים חנ מי עה פש ת לי ול ים מה מי עה פש ים, לי מי חמ ים רנ מי עה פש ין לי ים די מי עה פש ים, לי ני וה ה גש מה כנ ם לש דה אה ה הה נה תנ שש ז הי אה וש
ת כל פל הנ תש מי ת, הנ כל פל הנ תש מי ב הנ רל א חל רה קש ן ני כי לה ם לו, וש רנ קום גה אותו מה שום של ם, מי הל ד מי חה אל יד בש מי יום תה קי ד בש עומי
תוב כה ע, של רנ וה כםל, טוב  בנ יא  ת הי כל פל הנ תש מי ב,  רה קש לי לום  שה מי ין,  די לש ים  מי חמ רנ מי ע,  רנ לש טוב  ה, מי זל ד  צנ לש ה  זל ד  צנ מי

ע. רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ עי (בראשית ב) וש

גו'. נו וש מל ל מי םאכנ םא ת ע ל רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ עי ר לו, ומי מנ אה יחנ אותו וש יו, הוכי עמשה ל מנ ם ענ חי רנ יון, לש לש על ך הה לל מל הנ וש
ר, םא יותי ל ה] וש קום זל מה קום [לש מה ה לש ה עולה שה י אי רי המ ים, של מי עולה ש לש גםרנ תו, וש שש ר אי חנ ך אנ שנ מש ני נו וש מל ל מי בי םא קי הוא ל וש

כםל. ת לנ ול ה מה מה רש ה גה שה אי הה וש

אותו ע בש נודנ של ץ - אותו  עי י הה ימי י. כי מי י ענ מי ץ יש עי י הה ימי י כי תוב (ישעיה סה) כי א כה בה ם הנ עולה ה, לה אי םא רש ב
ל ל כה ענ יר מי מו יהסי ת ענ פנ רש חל ים וש ני ל פה ל כה ענ ה מי עה מש ים די להי ה ה' אל חה ח ומה צנ נל ת לה ול מה ע הנ לנ תוב (שם כה) בי ן. כה מנ זש הנ

גו'. ץ וש רל אה הה

ה. נה ה שה רי שש ע על בנ ם שש יי רנ צש ץ מי רל אל עמקםב בש י ינ חי יש תוב ונ יהיא, כה י חי בי ר רנ מנ ינו, אה ני מות. שה ל לה אי רה שש י יי מי בו יש רש קש יי ונ
הוא ך  י, כה י יוסי בי ר רנ מנ מות. אה ל לה אי רה שש י יי מי יש בו  רש קש יי ונ תוב  כה ל, של אי רה שש יי תו  יתה מי אן בש כה וש עמקםב,  ינ יומו  קי ם בש שה
ה עה שה י בש רי המ ם? ונ דה ן אה ת בל ים מי ה יהמי מה כנ י בש כי י, וש מי א יש לה מות, אל ל לה אי רה שש ב יום יי רנ קש יי תוב ונ םא כה י ל רי המ אי, של דנ ונ

ם. עולה ן הה א מי יוצי ת וש ד מי חה ע אל גנ רל ת, בש חנ אנ

ם דה ן אה ד בל עומי ים של ם יהמי ל אותה ת רוחו, כה יו אל לה יב אי שי הה ה לש רוך הוא רוצל דוש בה קה הנ של נו, כש דש מנ ך לה א כה לה אל
יב שי ומי ם,  דה אה ת הה בון, מי שש חל ס בש ני כה הי לש יו  נה פה לש ים  בי רה קש ני של וכש בון,  שש חל ים בש סי נה כש ני וש יו  נה פה לש ים  די קה פש ני ה  זל ם הנ עולה בה

יו. לה יב אותו אי שי ח בו, מי פנ נה יא וש הוצי ל של בל הל ת רוחו. אותו הנ יו אל לה רוך הוא אי דוש בה קה הנ

ה חוצה ם הנ הל ד מי חה ה יום אל חה דש םא ני ל ה, וש י בושה לי ך בש לל מל ל הנ בו אל רש קה תש יו הי יהמה ם של דה ל אותו אה קו של לש י חל רי שש אנ
יו ים יהמה בי רי קש שום של בו] מי רש קש יי יך  אי ה. [וש יבה רי ים קש יקי די צנ תוב בש ן כה כי א, לה טש ה בו חי עמשה ננ אותו יום של בש א של צי מה יי של

ה. י בושה לי ך בש לל מל י הנ ני פש לי

או צש מש ני יו  יהמה ל  י כה רי המ ך, של לל מל י הנ ני פש לי ים  יהמי הנ בו  רש קש יי יך  אי וש ה,  יבה רי קש ם  הל בה תוב  כה םא  ל ים, של עי שה רש לה אוי 
ם. תוכה ים מי לי כנ תש ם מי א הי לה ה, אל לה עש מנ רו לש כש זה םא יי ל יו וש נה פה נו לש מה םא יי ל ך וש לל מל י הנ ני פש בו לי רש קש םא יי ן ל כי לה ם, וש עולה י הה אי טה חמ בנ

לו. שי כה ה יי מל עו בנ םא יהדש ה ל לה פי אמ ים כה עי שה ך רש רל תוב (משלי ד) דל ם כה יהל לי עמ

ל, אי רה שש י יי מי יש ך  שום כה ה, ומי מה לי ה שש וה דש חל מות, בש לי שש ה, בי י בושה לי אי, בש דנ מות ונ ל לה אי רה שש י יי מי יש בו  רש קש יי אן ונ כה וש
יהה, ם הה לי ם? שה לי ם, שה יש תה עמקםב אי ינ תוב (בראשית כה) וש י כה רי ר, המ םאמנ ם ת אי עמקםב. וש ינ ם מי לי ר שה ל יותי אי רה שש יהה יי הה של

ל. אי רה שש מו יי ה כש יונה לש ה על גה רש דנ ם בש לי םא שה ל ל בה אמ

ם הי וש יו,  יהמה ים  די קה פש ני של יק  די צנ ייש  ך,  לל מל י הנ ני פש לי ים  די קה פש ני ם  דה אה י הה מי יש ה של עה שה בש י,  יוסי י  בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה
ים, קי חה רג םא מש ל וש ך  לל מל ים לנ מוכי ים וסש רובי ם קש יו, הי יהמה ים  די קה פש ני ר  של אמ כנ יק של די צנ ייש  וש ך,  לל מל י הנ ני פש לי ים מי חוקי רש

מות. ל לה אי רה שש י יי מי בו יש רש קש יי תוב ונ כה הו של ם. זל קה לש י חל רי שש ך. אנ לל מל ים לנ בי רי ה וקש י בושה לי ים בש סי נה כש ני

ף א, יוסי בה י אנ בי ר רנ מנ א, אה לה ם? אל יו הי נה םא בה ים ל טי בה שש ר הנ אה י שש כי ק, וש חה צש י יי בי ר רנ מנ ף. אה יוסי לש נו  בש א לי רה קש יי ונ
עמשות ה לנ תה יש בנ םא הנ יהב תוב? ונ ה כה ף, מנ ת יוסי ה אל קה חמ ר דה יפנ ת פוטי של אי ה של עה שה ינו, בש ני שה ם, של כגלה ר מי יותי נו  יהה בש הה
א לה ת? אל יי בנ י הנ שי נש אנ ה מי ה זל ת, מנ יי בנ יש בנ ין אי אי תםב וש כש יך לי רי יהה צה ה הה סוק זל ת. פה יי בנ י הנ שי נש אנ יש מי ין אי אי תו וש אכש לנ מש
יהה ר הה חי אנ יש  ל אי בה ת, אמ יי בנ י הנ שי נש אנ מי ך  שום כה ם, ומי ה שה אה צש מש ני ם וש ה שה תה יש הה עמקםב של ל ינ מותו של ת דש יל אל לי כש הנ לש

חור. אה ע לש תנ רש ני יומו וש קי ב בש יו, יהשנ בי מות אה ת דש ה אל אה רה יו וש ינה ף עי ים יוסי רי הי ן של יוה ם. כי שה

ן אי מה יש ונ תה  רש מנ ה אה תה רוך הוא, אנ דוש בה קה ר לו הנ מנ יו. אה נה דם ת אמ של ל אי ר אל םאמל י ן ונ אי מה יש תוב, ונ ה כה ה מנ אי םא רש ב
י תי עש ר יהדנ םאמל י יו ונ בי ן אה אי מה יש תוב ונ כה הו של כו בו, זל רש בה תש יי יך וש נל ת בה ך אל רי בה םא לש ר יהב חי ר אנ םאמל י ן ונ אי מה יש יך ונ יל ר, חנ םאמל י ונ

י. תי עש י יהדנ ני בש

ה תה אנ ך של גופש תה בש דש מנ עה ן של מנ זש י, בי ני י בש תי עש ר יהדנ מנ א אה לה ר? אל חי י אנ תי עש ר יהדנ מנ ה אה מה י, לה ני י בש תי עש ר יהדנ מנ אה ן של יוה כי
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הו זל של תה  רש מנ אה ה של ל מנ י, ענ תי עש יהדנ י  ני י בש תי עש יהדנ תוב  כה ך  שום כה ך, ומי יומש קי בש תה  בש שנ י וש מותי ת דש אל יתה  אי רה של רור, כש בה
ש. מה ף מנ יוסי נו לש בש ף, לי יוסי נו לש בש א לי רה קש יי תוב ונ ך כה שום כה אן מי כה ל, וש דה גש ם הוא יי גנ ם וש עה ילה לש הש ם הוא יי כור, גנ בש הנ

נו בש יד של עי יהה מי ף, הה ת יוסי ה אל אה רה י של ל מי כה ים. של אי רש יו ני ת הה חנ מות אנ דש בי ף - של יוסי נו לש בש א לי רה קש יי ר ונ חי ר אנ בה דה
ר ש יותי מה נו מנ ן בש כי לה נותו, וש קש זי יו בש נה ת בה אל ן אותו וש ף זה יוסי עוד, של ך הוא, וש כםל כה ר, הנ מנ י אה י יוסי בי יהה. רנ עמקםב הה ל ינ של

ם. שה עמלותו מי הנ יהדו לש שות בש ה רש תה יש הה שום של ר? מי חי אנ םא לש ל ף וש יוסי ה לש מה ף, לה יוסי נו לש בש א לי רה קש יי ם. ונ כגלה מי

י די ם כש ר שה בנ קש םא ני ה ל מה ם, לה יי רנ צש מי ם בש לות שה גה דו בנ בש עש תנ שש יו יי נה בה ענ של יהה יודי עמקםב הה ינ ן של יוה ר, כי מנ י אה י יוסי בי רנ
יפםה אי ים,  ני בה ל  ענ ב  אה ם  חי רנ כש קג)  (תהלים  תוב  כה י  רי המ ונ ם,  שה מי עמלות  לנ ה  צה רה ה  מה לה יו?  נה בה ל  ענ ן  גי תה כותו  זש של

ההרנחממהנות?

ין י בי ננ לו בה כש ה יי ילה לי חה ס וש ר: חנ יהה אומי הה ד, וש יהה פוחי ם, הה יי רנ צש מי עמקםב לש ד ינ יהה יורי הה ה של עה שה ינו, בש ני ך שה א, כה לה אל
גו', עמקםב וש ל ינ ים אל להי א אל יירה תוב? ונ ה כה ה. מנ לה חי תש בנ י כש ני מל תו מי ינה כי ק שש לי סנ רוך הוא יש דוש בה קה י הנ אולנ ים, וש מי ענ הה
ק לי סנ י אמ תה אולנ רש מנ אה ה של ם. ומנ ך שה ימש שי דול אמ גוי גה י לש ה כי מה יש רנ צש ה מי דה רש א מי ירה ל תי ל] אנ אי רה שש יי ים לש להי ר אל םאמל י [ונ

ה. מה יש רנ צש ך מי מש ד עי רי י אי נםכי ך - אה ינש בי י מי תי ינה כי שש

ך - לש ענ לה. אמ ם עה ך גנ לש ענ י אמ נםכי אה ר לו, וש מנ י. אה בותנ ם אמ ה עי כל זש םא אל ל ם וש ר שה בי קה א אל מה י של ני ד אמ ר עוד, פוחי מנ אה
יך. בותל ר אמ בל קל ר בש בי קה הי לה - לש ם עה ם. גנ יי רנ צש מי מי

יד תי עה ה של אה י רה רי המ ה, של אה רש יי נו  מל מי ינעמשו  םא  ל י של די ד - כש חה ם: אל יי רנ צש מי מי מו  צש עמלות ענ הנ ה לש צה רה ך  שום כה מי
י די ד - כש חה אל לות. וש גה יו בנ נה ין בה ה בי דורה ים מש שי ה תה ינה כי שש ה של אה רה ד - של חה אל ם. וש תה אה רש יי ע מי רנ פה הי רוך הוא לש דוש בה קה הנ

ם. יי רנ צש י מי עי שש ם רי ה עי נל מה םא יי ל ם, וש יהל יני ל בי לי כה הי יו לש בותה ין גופות אמ ר בי ילה גופו דה הש יי של

ה יונה לש על מות  דש עמקםב  ינ ל  של מותו  דש ה  תה יש הה וש אשון,  רי ם הה דה אה ל  של יו  פש יה מי ך  שנ מש ני עמקםב  ינ ל  גוף של הנ ינו,  ני שה וש
רוד, ל פי לה ין כש בות אי אה בה ר, של בה דה סוד הנ ים. וש עי שה ין רש ר בי בי קה הי ה לש צה םא רה ל דוש, וש קה א הנ סי כי ל הנ מות של ה, דש דושה וקש

י. בםתנ ם אמ י עי תי בש כנ שה תוב וש ה כה ל זל ענ וש

ר יותי יד אותו  ב הולי לי הנ וש רוחנ  צון הה רש בי שום של ים, מי ני פה ל הנ ת של חנ מות אנ דש - בי נו  ף. בש יוסי לש נו  בש א לי רה קש יי ונ
שום ל, ומי חי רה יהה בש עמקםב הה ל ינ צונו של ל רש כה י, של ישי ת אי ך אל תי חש ט קנ ענ מש תוב, (בראשית ל) הנ ה כה ה מנ אי םא רש ם ב כגלה מי

ף. יוסי נו לש בש א לי רה קש יי ך ונ כה

םא ינו, ב להי ה' אל רםת לנ תה סש ני גו'. הנ וש ינו  להי ה' אל רםת לנ תה סש ני ר, (דברים כט) הנ מנ אה ח וש תנ עון פה מש י שי בי ינו, רנ ני שה
ה ם עושל דה אה ה של ל מנ ינו, כה ני שה בונו, של ת רי ונ צש ל מי עמבםר ענ םא ינ ל ל של כי תנ סש הי יו ולש אה טה חמ ר מי הי זה הי ם לש דה אה ה ייש לה מה ה כנ אי רש
הו יו. זל נה פה לוי לש כםל גה הנ דוש, וש קה ך הנ לל מל י הנ ני פש בון לי שש חל ים בש סי נה כש ני ר וש פל סי ים בנ תובי ים כש עמשי ם מנ ה, אותה זל ם הנ עולה בה
ם דה ר אה מי שה םא יי ל יך  ך, אי ם כה ם ה'?! אי אג נש נו  אל רש םא אל י ל ני אמ ים ונ רי תה סש מי בנ יש  ר אי תי סה ם יי תוב (ירמיה כג) אי כה של
רוך דוש בה קה י הנ ני פש א לי צה מש כםל ני צונו, הנ רש ה בי לה עה ם וש דה ב אה שנ חה ה של י] מנ לו אותו [מי פי ינו, אמ ני שה בונו. וש י רי ני פש םא לי ט חמ לנ מי

נו. מל ד מי בה אל םא נל ל הוא וש

ה לה ל, עה חי רה עמקםב לש ינ ן  תנ נה ים של ני ימה ם סי אותה ה לו  נה תש נה וש עמקםב  ל ינ ה אל אה ה לי סה נש כש ני ה של לה יש לנ אותו  ה, בש אי םא רש ב
י תוב (בראשית מט) כםחי כה ה, של תה יש עמקםב הה ל ינ ה של אשונה ה רי פה ה טי אותה יש, וש מי שש ה תנ ש בה מי שי ל וש חי יא רה הי צונו של רש בי
ה, כה שי חמ בנ ה של ענ מנ יודי רות וש תה סש ני קות וש ה עממג לי גנ הוא מש רוך הוא של דוש בה קה ל. הנ חי יא רה הי ר של בנ סה י, וש ית אוני אשי רי וש
ה ה אותה תה יש ל הה חי ל רה י של רי המ שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ף. מה יוסי ה לש תה לש ן עה אובי ת רש כורנ קומו, ובש מש צון לי ה אותו רה עללה הל
ה שה ל יהרש חי רה ף, וש ש יוסי ן יהרנ אובי ל רש ש של מה ה מנ כורה ה בש ה, אותה לה ה של תה יש הה שום של עמקםב, מי ינ ה מי אה יהצש ה של אשונה ה רי פה טי

ה. לה ת של אל

או ן. רש או בי ר רש לומנ ן, כש אובי א רש לה ים, אל טי בה שש ר הנ אה שש ם כי שי ן בנ אובי ה רש לה ענ תש םא הי ר, ל בה דה ך, סוד הנ שום כה ומי
ה אה י לי רי המ י, של ני או בש א רש רה קש םא ני ל ה, וש זל ם הנ שי י בנ ני ה בש אה ה לי אה רש םא קה ן ל ל כי ענ מו. וש ע שש םא נודנ ה ל זל ן הנ בי הנ ם. וש תה ן סש בי

ה. עמשל מנ ת הנ ה אל עה יהדש

צון רה ל בש כי תנ סש םא הי ל ה וש זל יו בה נה פה םא לש ט חמ יהה לנ עמקםב הה צון ינ ין רש אי הוא של רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש לוי לי ינו, גה ני שה וש
י רי המ ר, של שה ים עה ני עמקםב שש י ינ ני יו בש הש יי תוב (שם לה) ונ ך כה ל כה ענ ם, וש עולה י הה עי שש ר רי אה שש ה כי עה ה שה אותה ת בש רל חל ה אנ שה אי בש
ין בי יהדוענ  ה  ר זל בה י דה רי המ ונ ר,  חי ם אנ שי ים בש אי רה קש ני ה,  עמשל מנ ים אותו  עושי ם של עולה ים בה עי שה רש ר הה אה ל שש ם של יהל ני בש

נו. יהה בש נו] הה יום [בש סי ד הנ ענ ית וש אשי רי הה ש, מי מה נו מנ ף, בש יוסי נו לש בש א לי רה קש יי ך ונ שום כה ים, ומי רי בי חמ הנ

אותו א בש לה י? אל כי רי ת יש חנ תנ ך  א יהדש ים נה תוב שי כה ף, של ת יוסי עמקםב אל ינ יענ  בי שש ה הי מה י, בנ י יוסי בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה
ף. ל יוסי יא סוד של ית זו הי רי כםל, ובש הנ ר מי בות יותי אה יבות הה שי זו חמ רו, של שה בש שום בי יהה רה הה ית של רי בש אות הנ

קום אותו מה ר בש לומנ י, כש כי רי ת יש חנ י. תנ כי רי ת יש חנ ך תנ א יהדש ים נה תוב שי עמקםב כה ינ ם ובש הה רה בש אנ עון, בש מש י שי בי ר רנ מנ אה
ו. שה נו עי מל א מי י יהצה תוב, כי םא כה ק ל חה צש יי ם. בש עולה ן לה מה אל ש נל ע קםדל רנ יא זל דוש ומוצי קה ם הנ שי מוז בנ רה של

ם רםשל ף, בה יוסי עמקםב לש ר לו ינ מנ א אה לה ם? אל יי רה צש מי י בש ני רי בש קש א תי ל נה י, אנ כי רי ת יש חנ ך תנ א יהדש ים נה ם שי ענ טנ ה הנ עוד, מה
ין ר בי בי קה םא יי ל ים, של מי עולה א לש מה טש םא ני ל ר וש מה שש ני ם, וש עולה ן לה מה אל נל דוש  ע קה רנ יא זל הוצי י, של ע לי בנ שה ה הי זל הנ דוש  קה הנ
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ת מנ רש זי רם וש שה ים בש מורי ר חמ שנ ר בש של ם (יחזקאל כג) אמ הל תוב בה כה ים, של מי עולה רו אותו לש מש םא שה ל ים של אי מי טש ם הנ אותה
ם. תה מה רש ים זי סוסי

יםה תוב (שם א) הה ינו, כה ני א שה לה ם? אל יהל יני ר בי בנ קש ה ני מה כםל, לה ל הנ ענ ר אותו מי מנ שה ף, של י יוסי רי ר, המ םאמנ ם ת אי וש
ק ה, רנ םא שורה ה ל ינה כי שש ינו של ני י שה רי המ ר. ונ בה ר כש הנ ל נש ים ענ די שש ץ כנ רל אל ן בש כםהי י הנ ן בוזי אל בל קי זש חל ל יש ר ה' אל בנ יהה דש הה
רונו אן, אמ ף כה ם ינד ה'. אנ יו שה לה י עה הי תש תוב ונ כה ר, וש בה ר כש הנ ל נש תוב ענ א כה לה ה? אל ינה כי אן שש ה כה מה ז לה ל, אה אי רה שש ץ יי רל אל בש
א לה יים, אל קנ תש םא תי לות ל גה אן, הנ כה ה מי עמלל ף ינ ם יוסי הוא, אי רוך  בה דוש  קה ר הנ מנ ם. אה יי מנ הנ תוך  בש ך  לנ שש ף ני ל יוסי של

לות. גה ת הנ ל אל אי רה שש י יי ני לו בש בש סש יי א, וש מה טש םא ני ל קום של מה תו בש בורה ילה קש הש תי

ך, ם כה ר, אי מנ בות]. אה אה בות [כה אה דוש בה קה א הנ סי כי ן לנ קנ תש כםל ני י בנ רי המ עמקםב של ה ינ אה י, רה י יוסי בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה
ל ר של בה ל דה כה שום של ה, מי לה פי כש את מנ רי קש ם ני ר שה בנ קש ני ה של רה עה מש לו הנ פי אמ בות. ונ אה ד בה חי אנ תש ה יי זל גוף הנ יך הנ ר, אי בי קה יי

ד. חה אל ם וש יי ננ ה שש רה עה מש ף הנ ד, אנ חה אל ם וש יי ננ ה הוא שש לה פי כש מנ

י רי המ םא, ונ ל ל חי ם רה ענ טנ ה הנ ה. מה אה לי עמקםב - הוא וש ם. ינ יהל ווגי זי ם וש ם הי ר שה בי קה הי לש כו  בות זה אה ה, הה אי םא ורש וב
ם עולה בה דוש  ע קה זנ גל ים מי טי בה ה שש שה יא שי הוצי לש ה בו  תה כש זה ה  אה א לי לה ת? אל יי בנ ר הנ קנ יא עי הי ה, של רה ל עמקה חי רה וש תוב  כה

ה. רה עה מש ווג בנ זי מו לש ה עי נה תש יא ני ך הי שום כה ר, ומי יותי

ה עה מש שה של עמקםב, כש ינ יל  בי שש ה בי תה כש ובה ים,  כי רה ת דש שנ רה פה ת בש דל ה עומל אה לי ה  תה יש הה יהה  יהמל ל  ה, כה הודה יש י  בי ר רנ מנ אה
נו רש אנ בי של מו  כש כות,  רנ ה  אה לי י  יני עי וש (בראשית כט)  תוב  כה של נו  יש הנ וש לו,  ה  ימה די קש יא הי הי ה  לה פי ותש יק,  די צנ הוא  של

אםל. שש ים לי כי רה ת דש שנ רה פה ת בש בל יושל ה וש ימה די קש מנ של

ת שנ רה פה ת בש דל ה עומל תה בורה ל קש חי רה מו, וש ר עי בי קה הי ה לש אה ה לי תה כש זה ך  שום כה ם, מי עולה ים לש כי רה דש ה לנ אה םא יהצש ל ל חי רה
ר לומנ אי, כש דנ י ונ לנ י? עה לנ ה עה ה זל ל. מנ חי י רה לנ ה עה תה ם מי רה ן אמ דנ פנ י מי בםאי י בש ני אמ תוב ונ כה של הו  ם. זל ה שה רה בש קש ני ים וש כי רה דש

ה. חותה מו אמ ים כש מי עולה י לש ילי בי שש ה בי אה םא יהצש ל ך, של רל דל ה בנ תה י מי לי לה גש ך - בי רל דל ן בנ ענ ננ ץ כש רל אל י. בש לי לה גש בי

ה תה צש םא רה ל ל של חי מו. רה ר עי בי קה הי ה לש תה כש עמקםב, זה יל ינ בי שש ים בי כי רה ת דש שנ רה פה ה בש תה כש ה ובה אה יהצש ה של אה ך, לי שום כה מי
ה זל לוי וש גה ה בש ר, זל אי בה תש ני נו וש רש אנ י בי רי ר המ בה דה סוד הנ ים, וש כי רה ת דש שנ רה פה ה בש תה בורה ך קש שום כה ילו, מי בי שש אםל בי שש לי את וש צי לה

בשניסשתהר.

ל םא של ל עמקםב וש ל ינ של קו  לש יות חל הש י לי די ת כש קל דל צנ ה הנ אה לי ה  ה אותה כה פש בות שה עות רנ מה ינו, דש ני שה ה, של אי םא ורש וב
ר זנ גש ני ב של ל גנ ף ענ רוך הוא, אנ דוש בה קה י הנ ני פש עות לי מה דש ך  שופי ם של דה ל אה ינו, כה ני שה ה של נו מנ יש הנ ע. וש שה רה ו הה שה עי אותו 
קו לש יות חל הש ה לי אה ל לי ר ענ זנ גש י ני רי המ ה, של אה לי נו. מי ן לה יי ננ לט בו. מי שש ש לי נל ל אותו עם םא יוכנ ל ע, וש רנ קה ש - הוא יי נל יו עם לה עה

ו. שה עי ה לש נה תש םא ני ל עמקםב וש ינ ה לש ימה די קש ה הי תה שה קה בנ יא בש ו, הי שה ל עי של

לו ל עממה כה ם בש דה אה רון לה תש ה יי ר, (קהלת א) מנ מנ אה ח וש תנ ק פה חה צש י יי בי י. רנ בםתנ ם אמ י עי תי בש כנ שה יהיא, וש י חי בי ר רנ מנ אה
ל ל כה בה ים, אמ תומי יו סש רה בה דש ה של אה רש ני למםה וש י שש רי בש די נו בש לש כנ תנ סש הי ר של אי בה תש קומות ני ה מש מה כנ ש. בש מל שה ת הנ חנ עממםל תנ ינ של

ה. מה כש חה או בש רש קש ם ני למםה, כגלה י שש רי בש די

תוב כה של ינו  יש הנ וש מות,  לי שש בי ה  נה בה לש הנ ה  דה מש עה ך  לל מל הנ למםה  שש י  ימי בי למםה.  שש ת  מנ כש חה ב  רל תי ונ תוב  כה ינו,  ני שה של
ל בה , אמ שוהה רש י פי רי ם? המ דל י קל ני ם בש י הי ינו, מי ני ם שה ם. שה דל י קל ני ל בש ת כה מנ כש חה למםה מי ת שש מנ כש ב חה רל תי (מלכים-א ה) ונ

ם. הה רה בש אנ שו מי יהרש ה של מה כש יא חה ם הי דל י קל ני ת בש מנ כש חה

ה מה כש ר לו? זו חה של ל אמ ת כה ה אל ה זל ק. מנ חה צש יי ר לו לש של ל אמ ת כה ם אל הה רה בש ן אנ תי יי תוב (בראשית כה) ונ ינו, כה ני שה של
מו לו. כש יהה של הה ר לו - של של ל אמ ת כה ת, אל ע אל מה שש רוך הוא. ומנ דוש בה קה ל הנ דוש של קה ם הנ שי ענ בנ יהה יודי הה ה של יונה לש על

ה. מה כםל שש ם, ובנ הה רה בש אנ ה לש תה יש הה ת של ה בנ אותה ינו, בש ני שה של

ים רי תה כש בנ ים  דועי יש ים  רי בה דש ם  הל לה ן  תנ נה של גו'.  וש נםת  תה מנ ם  הה רה בש אנ ן  תנ נה ם  הה רה בש אנ לש ר  של אמ ים  שי גש ילנ פי הנ י  ני בש לי וש
תוב כה של נו  יש הנ וש ה,  מה כש ם חה דל י קל ני בש שו  יהרש ם  שה ם, ומי דל ץ קל רל ל אל ם? אל ה אותה רה שש קום הי ה מה יזל אי ים. ובש תוני חש תנ הנ

ם. דל י קל ני ל בש ת כה מנ כש חה מי

א בה י אנ בי ה. רנ הודה י יש בי רנ א וש בה י אנ בי מו רנ יהה עי הה לוד, וש יהא לש קי פוטש קנ עון מי מש י שי בי א רנ יהה בה ד הה חה ינו, יום אל ני שה
ג. אה שש ייה יי רש אנ כו כש לי י ה' יי רי חמ אי (הושע יא) אנ דנ א, ונ בה י אנ בי ר רנ מנ ב. אה יהה רוכי הה עון, של מש י שי בי י רנ רי חמ ץ אנ רה ייף וש יהה עה הה

אי דנ ונ ה.  לה יש ים לנ עי בה רש אנ וש ים יום  עי בה רש ר אנ הה ב בה שי אי תוב (דברים ט) וה אי כה דנ ונ ר לו,  מנ עון, אה מש י שי בי ד רנ יהרנ
ה ל מנ ים ענ רי בה דש ת הנ נו אל רש אנ י בי רי המ יומו. ונ קי ד בש א עומי לה ך, אל םא הולי ל ב וש ם יושי דה אה של א כש לה ת אל בל ינשל תש םא מי ה ל מה כש חה של

בו. לוי. יהשש ר תה בה דה ה הנ נוחה מש ו בי שה כש ב. ענ שי אי תוב וה כה

יא ה הי ים. מנ רנ צש ת מי מנ כש ל חה כה ם ומי דל י קל ני ל בש ת כה מנ כש חה למםה מי ת שש מנ כש ב חה רל תי ונ תוב  א, כה בה י אנ בי ר רנ מנ אה
קומות ה מש מה כנ ה, בש אי םא רש ר לו, ב מנ ם? אה דל י קל ני ל בש ת כה מנ כש יא חה ה הי ם, ומנ יי רנ צש ת מי מנ כש יא חה ה הי למםה, ומנ ת שש מנ כש חה
ה דה מש עה ה וש כה רש בה תש הי ה וש תה בש רנ תש הי למםה, של י שש ימי ב, בי רל תי תוב ונ כםל כה הנ ת מי כל רל בה תש מי של ה כש נה בה לש הנ ם. של אותו שי שוהה בש רש פי

ביששלימות.

ה, לה ים  דולי גש רות  הה נש ף  לל אל וש ת,  חנ אנ ה  יבה אי שש יהה  נל פה לש יו  הה ם  כגלה וש  , יהה נל פה לש ים  לי דש גנ תש מי ים  רי הה ף  לל אל ינו,  ני שה וש
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ה עה בה רש אנ ים וש רי שש על חוזות לש יהה אמ ים. יהדל רי ים עמבה עי בש שי ף וש לל אל זות בש יהה אוחמ נל רש פה ת. צי חנ ה אנ יעה מי גש ם בי ת כגלה ת אל ענ גומנ וש
ים ני גי י מה פי לש ה אנ מה כנ ה וש מה ר. כנ חי ד אנ צנ ה לש נה מל א מי ין יוצי אי ה, וש ד זל צנ ה לש נה מל א מי ין יוצי ים, אי רי ף עמבה לל ה] אל שה מי חמ [ונ

. יהה עמרותל שנ ים בש חוזי אמ

ש, כות אי ים מנ שי שי בש ש  בי לנ תש , מי יהה לל גש ין רנ א בי יוצי ם  עולה ד סוף הה ענ וש ם  עולה הה םאש  ר מי כו  רש אה ד של חה ם אל לל על
ה רי שש על לש  אות ושש מי ש  ז שי אוחי ר של ענ ננ הו  . זל יהה דל דה ה צש עה בה רש אנ ת] מי חנ תנ ים [מי תוני חש תנ ל הנ ה ענ נה מנ תש לו הי ים אי ני וה גש בי

ים. לויי יו תש נה תש מה ר בש חוגי ב של רל חל ט הנ הנ לנ ים בש יוני לש על חות הה תש פש מנ ל הנ כה ם, וש אי ד הה צנ ים מי יוני לש חות על תש פש מנ

ם אי כו. וש רש י דנ ל פי ר ענ ענ ננ לנ נםך  תוב (משלי כב) חמ כה תות, של יש רנ ן בה אותה ד, בש ן ילרל נוך בל ים חמ אי ר קורש ענ ננ אותו  לש
לו כש תנ סש ד הי חה ר אל בה כםל דה הנ ר, וש אי בה תש י ני רי המ ים, ונ רי בה דש ת הנ נו אל רש אנ נו בי תי נה שש מי א - בש תה יש רנ םא בה ל יא וש ה הי נה שש ר, מי םאמנ ת
מו, אי ן לש א בי רה קש יון ני לש על דוש הה קה ל הנ אי רה שש יי מו של ה], כש אי םא רש ב ינו [של ני שה ה, של דל שה יות הנ סות חנ יו תופש תה חש נו]. תנ קש תש [ני
ה טה מנ ם לש ך גנ ל, כה אי רה שש י יי כםרי י בש ני תוב (שמות ד) בש כה י, וש מי י אי ני פש יד לי יהחי ך וש י רנ בי אה י לש יתי יי ן הה י בי תוב (שם ד) כי כה של
נו. רש אנ י בי רי המ ד, ונ ן ילרל א בל רה קש ים ני ני וה ה גש מה כנ הו. ובש בי אםהמ ל וה אי רה שש ר יי ענ י ננ תוב (הושע יא) כי כה מו, של אי ר לש ענ א ננ רה קש ה ני זל

ים רי בי חמ הנ רו  אמ ם בי ת כגלה אל וש ץ,  רל ה אה ינה כי ה שש דה יהרש ידות  רי יש ר  של ינו, על ני שה ש, של מה ד מנ ילרל ן  ה, בל אי םא רש ל ב בה אמ
ש. מה ה מנ דל שה יות הנ אות חנ רה קש ני דות, של יות עומש ה חנ מה ה כנ ת זל חנ תנ ר. וש אי בה תש ני וש

ין, י די לי עמ ש, בנ מה יט מנ בי רש ל שנ יט, של בי רש י שנ בי אות כוכש רה קש ני ה של נה בה לש עמרות הנ זות שנ חה אל יות נל חנ ן הנ ת אותה חנ תנ
חוזות יהה אמ לל גש רנ יהה וש ן. יהדל מה גה רש עמרות] אנ י [שנ לי עמ ים בנ אי רה קש ם ני כגלה ה, וש פה צש י חג לי עמ ה, בנ של קה ין  הנ די י הנ לי עמ ל, בנ קה שש י מי לי עמ בנ

יל. צי ין מנ אי ף וש רנ טה תוב (מיכה ה) וש ה כה ל זל ענ פו, וש רש טי ז בש אוחי ק של זה דוש] חה ייה [קה רש מו אנ ה כש זל בה

ין די ף הנ תםקל ם בש יהל אי טה ת חמ ים אל מי רושש ים וש בי כותש ם וש דה אה י הה ני י בש אי טה ת חמ ים אל ירי כי זש מנ ם של ל אותה יהה - כה נל רש פה צי
יר? אותו מי ה שה זל ה  יר. מנ מי ן שה פםרל צי ל בש זל רש ט בנ עי ה בש תובה ה כש הודה יש את  טנ (ירמיה טז) חנ תוב  ן כה כי לה וש ה,  של קה הנ
ים קי יונש ך וש לל מל גוף הנ ים בש קי בה דש םא ני ל לו של ל אי ם - כה יי ננ רש פה צי ת הנ מנ ד. זגהמ ל צנ כה ה לש ך אותה חותי ן וש בל אל ב בה נוקי ם וש רושי של

ם. גי פה הי ה לש נה בה לש ה הנ ילה חי תש מנ של ה כש אה מש טג ד הנ צנ מי

ת ענ דנ ל לה די תנ שש ן הי כי לה ה, וש תה ימה גי פש ה בי ש אותה ירנ יך לי רי ה, צה מותה לי שש ה בי נה בה לש ת הנ ש אל ך יהרנ לל מל למםה הנ שש שום של ומי
. יהה דל דה ל צש כה ה בש נה בה לש ת הנ ש אל ירנ י לי די ים, כש די שי הנ רוחות וש צון] הה ת [רש ענ ת דנ אל

ב רל תי ונ למםה.  ת שש מנ כש חה ב  רל תי ונ תוב (מלכים-א ה)  כה של הו  זל ה.  נה בה לש הנ ה  ירה אי כםל הי בנ ך  לל מל למםה הנ י שש ימי ובי
ץ רל אל בש כו  לש ר מה של ים אמ כי לה מש ה הנ לל אי וש תוב (בראשית לו)  כה יון הוא, כנ לש ם, סוד על דל י קל ני ל בש ת כה מנ כש חה א. מי קה וש דנ
ר, דנ א המ רה קש ני ה, של בה קי ונש ר  כה לול זה כה ה של זל ט לה רה מו, פש יש קנ תש םא הי ם ל כגלה ם, של דל י קל ני ים בש אי רה קש ני ה  לל אי וש גו',  וש דום  אל

גו'. ר וש דנ יו המ תה חש לך תנ מש יי תוב ונ כה של

אוי רה למםה של א שש בה ד של מות, ענ לי שש ה בי ירה אי םא הי ה], ל נה בה לש ה הנ ירה אי הי ה [של מה יש קנ תש הי ב של גנ ל  ף ענ אנ ינו, של ני שה וש
ע. בנ ת של ה בנ תה יש מו הה ך אי שום כה מי נו, של רש אנ בי מו של ה, כש דה גש נל כש

ה זו מה כש ה חה לה לש כםל כה הנ ם, וש יי חנ רי ר הה חנ אנ ה של חה פש את שי רי קש ני ה של תונה חש תנ ה הנ מה כש חה ם - זו הנ יי רנ צש ת מי מנ כש ל חה כה ומי
יך, נל פה ה לש ר זל בה י דה תי לש אנ שה ן של מה חמ רנ הה רוך  א, בה בה י אנ בי ר רנ מנ ם. אה יי רנ צש ת מי מנ כש חה ם וש דל י קל ני ת בש מנ כש למםה - חה ל שש של

רו. מש אל י נל רי המ נום, ונ רש אנ י בי רי לו המ ים אי רי בה עון, דש מש י שי בי ר רנ מנ י. אה יתי כי ה] זה ר זל בה לו [דה לה ים הנ רי בה דש ל הנ כה י בש רי המ של

ת חנ עממםל תנ ינ ר, של מוד לומנ לש ה? תנ תורה ל הנ ף עממנ לו. יהכול אנ ל עממה כה ם בש דה אה רון לה תש ה יי ינו, (קהלת א) מנ ני שה
ה, ל תורה ה של לה ף עממה ר, אנ מנ יהיא אה י חי בי ש. רנ מל של ן הנ ה מי לה עש מנ הוא לש ה, של ל תורה ה של לה ה עממה תוב]. שונל [כה ש  מל שה הנ
ינו, ני ה. שה לה עש מנ ה לש םא עולל ה ל זל ש, של מל שה ת הנ חנ תוב תנ ה כה ל זל בודו. ענ יל כש בי שש בי ם או  דה י אה ני ל בש לנ גש ל בי מה הוא עה של
םא ל לו  אי כש ה לו  ם דומל עולה ן הה ק מי לי תנ סש מי יום של ים, אותו  ני ף שה לל ד אל ם עומי דה ם אה לו אי פי ר, אמ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה

ד. חה ק יום אל יים, רנ קנ תש הי

ה דושה קש ה  בה כה רש מל ם  ה אותה שה עה הוא  רוך  בה דוש  קה הנ של בות  אה ל הה של ם  קה לש חל י  רי שש אנ י.  בםתנ אמ ם  עי י  תי בש כנ שה וש
י בי ר רנ מנ גו'. אה וש ק ה'  שנ חה יך  בםתל אמ בנ ק  י) רנ תוב (דברים  כה של הו  זל ם.  הל מה עי ר  טי ענ תש הי לש ם  הל ה בה צה רנ תש הי וש ה  לה עש מנ לש
ם. הל מה הוא עי מו, וש בות הוא עי אה ל הה טור של עי י הה רי המ יו, של בותה אמ לו הוא בנ טור של עי הה ענ של יהה יודי עמקםב הה ר, ינ זה עה לש אל
ד חה אל ה, וש ד זל צנ ד מי חה אל ה וש ד זל צנ ד מי חה ים - אל רי שה י קש ני ים, שש רי שה ה קש לשה ינו, ש שש ני קוקות שה יות חמ אותי ה בש ל זל ענ וש
אותו ה. וש צל קה ל הנ ה אל צל קה ן הנ חנ מי רי בש ים מנ שי רה קש תוך הנ ן בש יכם תי יחנ הנ רי בש הנ ינו, (שמות כו) וש ני שה הו של זל ם. וש ל אותה כולי של

אי. דנ י, ונ בםתנ ם אמ י עי תי בש כנ שה תוב וש ה כה ל זל ענ ה, וש ד זל צנ ה ולש ד זל צנ חוז לש ע אה צנ מש אל בה ר של של קל

אות. רש יטו לי בי ים הנ רי וש עי הנ עו וש מה ים שש שי רש חי ר, (ישעיה מב) הנ מנ אה ח וש תנ ה פה הודה י יש בי גו'. רנ י וש בםתנ ם אמ י עי תי בש כנ שה וש
וות צש ת מי מםענ אל שש ם לי יהל ני זש ים אה חי םא פוקש ל ה וש תורה י הנ בורי די ים לש יבי שי קש םא מנ ל ם של דה י אה ני לו בש עו - אי מה ים שש שי רש חי הנ
א, קורי א וש רוז יוצי כה יום הנ ל יום וה כה י בש רי המ ים, של די ם עומש ה הי ל מה ת ענ ענ דנ ים לה לי כש תנ סש םא מי ל ים - של רי וש עי הנ ם. וש בונה רי

. יחנ גי ינשש י של ין מי אי וש

ים כי הולש ם וש יומה קי ים בש די ם עומש ם, כגלה עולה א לה יוצי אותו יום של ם, בש דה אה א הה רה בש ני ים של ם יהמי אותה נו, בש דש מנ לה של
ן ים אותו, ובל ירי הי זש א ומנ אותו יום בה של דו. וכש בנ יום לש ל יום וה ם כה דה אה ת הה ים אל ירי הי זש ים ומנ די ם, יורש עולה ים בה סי טה וש

חוץ. דו בנ בנ ד לש עומי דות, וש יד עי עי ה ומי בושה ה בש בונו - אותו יום עולל י רי ני פש א לי טש אותו יום חי ה בש ם עושל דה אה
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םא קומו. ל מש ב אותו יום לי ה - שה כה ה. זה שובה נו תש מל ה מי ם עושל דה אה ד של ב, ענ דו, יושי בנ ד לש עומי ר של חנ ינו, אנ ני שה וש
י די ש כש מה ם מנ דה מות אותו אה דש ן בי קה תש ני יתו, וש בי ב לש שה חוץ, וש בנ ה רוחנ של ם אותה ף עי תי תנ שש ד ומי ה - אותו יום יורי כה זה

ע. רנ מו לש ר עי או, הוא דה ם לה אי ה. וש ם הוא זוכל טוב, אי יורו לש די ייש של ת. וש יי בנ מו בנ ר עי דה ע לו, וש רנ הה לש

אותו רו. אוי לש אמ שש ני ם של ל אותה בון של שש חל ים בש סי נה כש םא ני ל ים, וש רי סי חמ ים ונ ם יהמי ים אותה די קה פש ך ני ין כה ך ובי ין כה בי
ם עולה הה אותו  בש ם  הל בה ר  טי ענ תש הי לש ים  יהמי ה  לה עש מנ לש יר  אי שש הי םא  ל וש דוש,  קה הנ ך  לל מל הנ י  ני פש לי יו  יהמה ענ  גורי של ם  דה אה הה

דוש. קה ך הנ לל מל י הנ ני פש ם לי מה ב עי רי קה תש הי ולש

ם עולה ן הה א מי יוצי ם של דה אה ה הה יק, זל די ם הוא צנ דוש, אי קה ך הנ לל מל י הנ ני פש ים לי ם יהמי ים אותה בי רי קש של ה, כש אי םא רש ב
םא ל ם וש הל יהה בה יק הה די צנ ים של ם יהמי ם אותה הי ם, וש הל ת בה של בל לנ תש תו מי מה שש ני בוד של י כה בושי ם לש הי ים, וש ם יהמי אותה ס בש נה כש ני וש

ם. הל יענ בה שי רש הי

יו אה טה חמ ם בנ גנ פה ים של ם יהמי יו, אותה יהמה בש יש אותו  בי לש הנ ים לש ר רוצי של אמ כנ ה, של לה עש מנ יו לש יהמה ענ  גורי אותו של אוי לש
אותו בש ש  בי לנ תש הי ה לש מל ם בנ דה אה ין לה אי ים, וש בי ם רנ ם הי ן אי כי ל של ר. כה סי ד חה גל בל בש ש  בי לנ תש בוש, ומי לש אותו  ים מי רי סי חמ
ד חה ל אל ל כה ים ענ ים, יהמי ל יהמי ים ענ ים, יהמי ם יהמי ל אותה נםם ענ יהי גי ים אותו בנ ני דה שו, של פש ננ אוי לש י אוי לו וש זנ ם, אמ עולה הה
ה מל בנ בוש  לש לו  ילה  הש יי םא  ל וש ם,  הל בה ש  בי לנ תש הי לש ים  יהמי א  מוצי ינו  אי ה,  זל הנ ם  עולה הה ן  מי א  יוצי ר  של אמ כנ של ם.  יי ננ שש
בוד י כה בושי ם לש הל ים מי עמשי ננ דוש, וש קה הנ ך  לל מל ל הנ צל ם אי ים הי מורי ם שש יהל מי ל יש כה ים של יקי די צנ י הנ רי שש סות. אנ כנ תש הי לש

א. בה ם הנ עולה ם בה הל ש בה בי לנ תש הי לש

בוש אותו לש עו, של ש יהדש מה ה מנ יעה די ם - יש ם הי מי ירג י עי עו כי יידש תוב (בראשית ג) ונ כה ה של ה, מנ נה שש מי סוד הנ ינו בש ני שה
תוב כה של הו  זל בו.  ש  בי לנ תש הי לש ים  יהמי ם  אותה יום מי ר  אנ שש ני םא  ל וש ם,  הל ע מי רנ גש ני ים  יהמי ם  אותה ה מי עמשה ננ בוד של ל כה של
י רי המ ם, של הל ד בה חה םא אל ל אי. וש דנ רו ונ ים יגצה רו. יהמי ים יגצה בו יהמי תי כה ם יי ך כגלה רש פש ל סי ענ יך וש ינל או עי י רה מי לש (תהלים קלט) גה
ה לו שה עה וש ל אותו  בי רוך הוא קי דוש בה קה הנ ה, וש שובה ה תש שה עה ם וש דה ל אה די תנ שש הי ד של ש בו, ענ בי לנ תש הי ד לש חה ר אל אנ שש םא ני ל
נות תש תו כה שש אי ם ולש דה אה ים לש להי ש ה' אל ינענ תוב (בראשית ג) ונ כה הו של לו. זל ים של יהמי ן הנ םא מי ל ים, וש רי חי בוש אמ י לש לי כש

ם. שי בי לש ינ עור ונ

ם עולה ן הה ק מי לי תנ סש ר הי של אמ ה. כנ כה זה שום של ים, מי יהמי א בנ תוב? (שם כד) בה ה כה ה מנ כה זה ם של הה רה בש אנ ה, בש אי םא רש ב
א תוב בה כה לום, של בוד כש כה בוש  לש אותו  ע מי רנ גש ני םא  ל וש ם,  הל בה ש  בי לנ תש הי וש ס  ננ כש ני לו,  ים של יהמי ם  אותה בש ש  מה ה, מנ זל הנ
בוש ר לש אנ שש םא ני י ל רי המ ה, של מה שוב שה רםם אה עה י וש מי ן אי טל בל י מי תי רםם יהצה ר עה םאמל י תוב? (איוב א) ונ ה כה יוב מנ אי ים. בש יהמי בנ

ש בו. בי לנ תש הי לש

ם ים, כגלה אי ר יוצש של אמ כנ ים], וש יקי די א [צנ בה ם הנ עולה רו לה אמ שש ני ים, וש יקי די ם צנ יהל מי יש ים, של יקי די צנ ם הנ יהל רי שש ינו, אנ ני שה
אותו א, ובש בה ם הנ עולה ג הה נל עם ג מי ני ענ תש הי ים לש זוכי בוש  לש אותו  בו, ובש ש  בי לנ תש הי בוד לש י כה בושי ים לש עמשי ננ ים וש רי בש חנ תש מי
מו כש בו  ינצש תש יי תוב (איוב לח) ונ כה של הו  יהקומו. זל בוש  ם לש הל לה ייש  ם של ל אותה כה וש יהה,  חי תש קום לי ים לה ידי עמתי בוש  לש
ה מנ ם בש הל ר מי אה שש ני םא  ל וש ים,  רי סי מות] חמ [עולה ם  יהל אי טה חמ ם בנ יהל מי יש ם של עולה ל הה ים של עי שה ם רש אותה בוש. אוי לש לש

ם. עולה ן הה או מי ייצש של סו כש כנ תש יי של

בוש] ם [לש עולה אותו  ים בש רי טש ענ תש ם, מי יהל ימי בוד בי כה בוש  לש בי ש  בי לנ תש הי לש כו  זה ים של יקי די ם צנ ל אותה ינו, כה ני שה
יד מי ה' תה ך  חמ נה תוב וש כה של הו  ן. זל דל ן עי גנ לש ענ  שופי א וש יוצי ל של חנ ננ אותו  בות, מי אה ים הה רי טש ענ תש ם מי הל בה ים של טורי עי הה מי
תוב ם כה יהל לי ם, עמ יהל מי ל יש בוש של לש ש בנ בי לנ תש הי כו לש םא זה ל ם של עולה י הה עי שש ם רי אותה גו'. וש ך וש של פש חות ננ צה חש צנ יענ בש בי שש הי וש

ר. בה דש מי ים בנ רי רי ן חמ כנ שה םא טוב וש י יהב ה כי אל רש םא יי ל ה וש בה עמרה ר בה עה רש ענ יהה כש הה (ירמיז יז) וש

ה כל זש אל י, של בםתנ ם אמ י עי תי בש כנ שה תוב וש כה יהה לו, של ר הה חון יהתי טה בי עמקםב של ל ינ קו של לש י חל רי שש ק, אנ חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ם. הל לה ים של יהמי לו ובנ ים של יהמי ש בנ בי לנ תש הי ם לש הל ה בה כל זש אל ר. של חי אנ םא בש ל ם וש הל בה

יך רי יהה צה ו הה שה י עי די גש יו? בי דה גה הו. בש כי רמ בה יש יו ונ דה גה בש יחנ  ת רי ח אל יהרנ ונ תוב (בראשית כז)  ר, כה מנ ה אה הודה י יש בי רנ
ה נה ו בש שה י עי די גש ת בי ה אל קה בש ח רי קנ תי תוב (שם) ונ כה לו, של ים אי די גה יו בש ו הה שה ל עי א של לה לו, אל יו של םא הה י ל רי המ תםב, של כש לי

ע. מה שש עמקםב מנ ל ינ יו, של דה גה יחנ בש אן רי כה אן], וש תוב [כה ו כה שה י עי די גש דםת? בי מג חמ דםל הנ גה הנ

כו, רש ז בי אה ם וש עולה ל אותו הה בושו של יחנ לש ת רי יחנ אל רי הי ה, וש אה לש ל הה כי תנ סש הי ר של לומנ ח, כש יהרנ נו, ונ רש אנ ך בי א כה לה אל
ם אותה בש יתה  כי זה וש יל  ר, הואי מנ אה ים. וש דושי קש ים הנ פוחי תנ ה הנ די שש הו  ה, זל דל שה יחנ  רי י כש ני בש יחנ  ה רי אי תוב רש ה כה ל זל ענ וש
ל ים נוטי דושי ים קש פוחי ה תנ די אותו שש בש שום של ? מי יענ מי שש ה מנ ם. מנ יי מנ שה ל הנ טנ ים מי להי אל ך הה ן לש תל יי בוד - וש י כה בושי לש

ם. יי מנ שה ל הנ טנ תוב מי כה ם, של יי מנ א שה רה קש ני קום של אותו מה ל יום מי ל כה טנ

יחנ ת רי ח אל יהרנ ונ שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ץ. מה רל אה י הה ני מנ שש ם ומי יי מנ שה ל הנ טנ כםל - מי ך אותו בנ רנ י, בי י יוסי בי ר רנ מנ אה
ם הל בה ן, של דל עי ן  גנ מי יום  ל  כה בש ים  עולי יחות  אות רי מי ש  מי חמ ונ ף  לל אל ינו,  ני נו. שה רש אנ בי של מו  כש ש,  מה מנ יו  דה גה בש יו,  דה גה בש

ם. דה ן אה ל בל יו של יהמה ים מי רי טש ענ תש מי ם של ל אותו עולה בוד של י כה בושי ם לש ים אותה מי שש בנ תש מי

ל בה קו, אמ לש חש נל ה  ל זל ם, ענ עולה ל הה ים של רי הה ר, הל זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ם? אה ים הי בושי ה לש מה ה, כנ הודה יש י  בי ר רנ מנ אה
ת בו של בל לנ תש מי כםל, של הנ ד מי בה כש ד ני חה אל ץ. וש רל אה בה ן של דל ן עי גנ בש רוחנ של בוש, הה לש אותו הנ ים בש שי בש לנ תש מי ד של חה ם: אל ה הי לשה שש
ה, אל רש םא ני ל ה וש אל רש ד, ני םא עומי ל ד וש עומי חוץ, של ל בנ בוש של ד לש חה אל ך. וש לל מל ת הנ רל דל ין אנ ים בי יי חנ רור הנ תוך צש ה בש מה שה נש הנ
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ם. עולה ת בה טל שוטל ת ומש כל הולל ש וש פל נל ת הנ של בל לנ תש ה מי זל בה

ד, בה כש גוד ני רש ין פנ ת בי דל עומל ץ של רל אה בה ן של דל ן עי גנ בש של רוחנ  ת בה רל של קש ני ת וש כל ת הולל בה שנ ה] וש נה [שה ש  חםדל םאש  ל ר כה ובש
ם. עולה יענ אותו בה ט ומודי שוטי , ומש ענ יודי ה של ענ מנ יודי ד וש נו לומי מל ומי

ים מי שה בש יחות הנ ין רי בי רוחנ של ל הה ר של של קל ת, בנ בה שנ וש ש  םאש חםדל ל ר כה ש בש פל נל ת הנ רל של קש ים ני רי שה י קש ני שש נו, בי דש מנ לה
ית וי רש ני וש ים,  יי חנ הנ רור  צש בי ה  רורה צש ה של מה שה נש בנ רוחנ  ם הה עי ר  שה קש ני וש ט,  שוטי ומש ך  ם הולי שה ומי ץ,  רל אה בה ן של דל עי ן  גנ בש של

א. קה וש יד דנ מי יד, תה מי ך ה' תה חמ נה תוב וש כה הו של ה. זל ד זל ל צנ של ה וש ד זל ל צנ ד של בה כש ני יו הנ אותו זי ית מי זוני ני וש

ה, טה מנ לש ן של גנ בנ רוחנ של ם הה ת עי רל של קש ני של ת, כש חנ חות אנ א צנ לה חות? אל צה חש צנ ה בש ה זל ך. מנ של פש חות ננ צה חש צנ יענ בש בי שש הי וש
ם, יי ננ חות - שש ד, צה חה ח - אל צנ נו בש יש הנ ים. וש יי חנ רור הנ צש ה בי לה עש מנ לש ה של מה שה נש ים בנ רי שה קש ני של חות, כש צנ ן הנ ים מי ני פש לי חות של צנ
ש. מה ך מנ של פש ך, ננ של פש ה? ננ ת זל ת אל ש אל י יורי חות, מי צה חש ר, צנ לומנ אי. כש דנ ה ונ מה שה נש בוד הנ כש ה, בי לה עש מנ ה לש לה עש מנ ם לש הי של

ים. יקי די צנ ל הנ ם של קה לש י חל רי שש אנ

ם הי ה, וש לל גש ני ים בנ רי בה ים דש די לומש י, וש לנ ים אי סי נש כנ תש ל, מי בל בה ים מי רי בי חמ ם הנ ין אותה י בי ני אמ של עון, כש מש י שי בי ר רנ מנ אה
ך, לל מל ת הנ ננ י גי כי רש ם דנ י אותה תי דש מנ ים לי מי עה ה פש מה ים. כנ די דה צש ל הנ כה תום מי ק, סה זה ל חה זל רש ם בנ חותנ ם בש ים אותה יסי ני כש מנ

ים.] יוני לש ים על כי רה דוש ודש קה ך הנ לל מל ל הנ ה של תורה י הנ כי רש ם דנ הל י לה תי רש מנ ים אה מי עה ה פש מה ך. [כנ לל מל י הנ כי רש דנ

ים רי בה ר דש ים לומנ די ם פוחמ כגלה ם, וש אותו עולה בש ים של יקי די צנ גות הנ רש ן דנ ל אותה ם כה י אותה תי דש מנ ים לי מי עה ה פש מה כנ
יו. פי ם בש גי מש גנ מש שון של ד לה בנ מו אותו כש שון, כש י לה די בש ים כי אי רה קש ך ני שום כה גום, מי מש גי ים בש די א לומש לה לו, אל לה הנ

ים קי יונש ם, וש הל ה מי רה בש ש עה קםדל רוחנ הנ וש דוש  קה יר הנ וי י אמ רי המ ים, של די יל ופוחמ ם, הואי ן אותה י דה ני כות אמ זש ל לי בה אמ
ל יו [של נה ר פה בל אות סי רש ים לי אי דה ם כש ינה אי ת, וש של ם קל יהל לי ית עמ אי רש ני א של לה םא עוד, אל ל ת. וש רל חל שות אנ ל רה רוחנ של יר וש וי אמ

רות. חי ים אמ ני ר פה בל ן סי כי ל של יההו], כה לי אי

ר, ענ צנ ם בש עולה ב הה םא יהשנ י ל ינ חנ י בש רי המ ם, של עולה ך] בה ן [תומי ימה י סי ני אמ ם ונ עולה צוי בה י מה ני אמ ם של הל יל לה ה מועי ל זל בה אמ
ם, יהל לי ן עמ גי יה י של א מי צי מה םא יי ל ם של עולה יד הה תי עה ה. וש זל דור הנ מו הנ םא יהקום דור כש י ל רנ חמ ה, אנ לה עש מנ לש ין של די דון בנ םא ני ל וש

ם. הל לה ה של פה צש חג הנ ים וש תוני חש תנ י הנ אי טה חמ ה - בנ לה עש מנ ה. לש טה מנ ין לש ה בי לה עש מנ ין לש או בי צש מה צופות יי חמ ים הנ ני פה ל הנ כה וש

םא ל ם, וש עולה ל הה רוחות של ל הה כה לש םאש  ר ירו  זי ם. ינחמ יהל לי עמ יחנ  גי ינשש י של ין מי אי , וש ווחנ צש ם לי עולה י הה ני ים בש ידי עמתי ונ
ם אותה או  צש מה יי של קום  מה אותו  בש ר,  יותי םא  ל וש ם  עולה בה ם  הל לה י  אתי צה מה ת  חנ אנ ה  פואה רש ל  בה אמ ה.  פואה רש ם  עי יהשובו 
ים רי עורש תש מי לו  לה גש בי אותו,  ים  יאי מוצי של כש ר,  קל של בו  ין  אי של ה  תורה ר  פל סי ם  יהל יני בי א  צה מש ני וש ה,  תורה בנ ים  קי עוסש של

ר. בה דה ת הנ נו אל דש מנ ר לה בה י כש רי המ אוי, ונ רה דוש כה קה ם הנ שי ב בו הנ תנ כש ם ני ן אי כי ל של כה ים. וש תוני חש תנ ים וש יוני לש על

יו לה ר עה עורי תש י מי ה. מי טה מנ ולש ה  לה עש מנ לש יו  לה עה ים  רי עורש תש םא מי ל וש ה,  ר תורה פל ם סי יהל יני בי ה  לה גנ תש הי דור של לש אוי 
ם. עולה ר הה ענ צנ ר בש ה יותי ר תורה פל לות סי גש הנ יך לש רי צה ר, וש טה מה יך לש רי ם צה עולה הה ר, וש ר יהתי ענ צנ ם בש עולה הה ה של עה שה בש

י רי המ יו, של לה ים עה רי עורש תש ים מי תי מי ל הנ ים, כה רי בה קש ל הנ ים ענ מי חמ ם רנ דה י אה ני ים בש שי קש בנ ר ומש ענ צנ ם בש עולה ר הה של אמ כנ של
ים אי ים בה יי חנ הנ וש ם,  עולה ר הה ענ צנ ה בש לה גש הג לות, של גה א בנ צה מש ה ני ר תורה פל י סי רי המ , של רוחנ ה לה יעה ה ומודי ימה די קש מנ ש  פל נל הנ

ים. מי חמ ים רנ שי קש בנ ומש

ל ס ענ חה ר וש עורי תש הוא מי רוך  בה דוש  קה ז הנ אה רוך-הוא, וש דוש-בה קה ה לנ מה שה נש הנ ה, וש מה שה נש ה לנ יעה מודי רוחנ  ז הה אה וש
ם דור אי ים. אוי לנ תי מי י הנ רי בש ל קי ים ענ מי חמ ש רנ קי בנ ים לש אי ים בה יי חנ הנ קומו, וש מש ה מי ר תורה פל לות סי ל גה ה ענ זל ם, וש עולה הה
ל ם ענ יהל יני א בי צה מש םא ני י ל רי המ ת, של סל נל ית כש בי ת לש סל נל ית כש בי לו מי פי אמ קום, ונ מה קום לש מה לותו מי גש הנ ה לש ר תורה פל יך סי רי צה

ם. יהל לי יחו עמ גי ה ינשש מנ

ה לה עש מנ ה לש תה לש םא עה ל ד של ה, ענ רונה חמ לות אנ ה גה תה לש גה של ה, כש ינה כי י שש רי המ ם, של עולה י הה ני ל בש ים כה עי םא יודש ה ל ת זל אל וש
את צי מש יא ני ם, הי עולה א בה צה מש ב ני ק רנ דםחנ ן של מנ זש ך בי ר כה חנ ים. אנ חי לון אםרש ר מש בה דש מי י בנ ני ני תש י יי תוב? (ירמיה ט) מי ה כה מנ

ים. תוני חש תנ ים וש יוני לש , על יהה לל ים עה רי עורש תש כםל מי הנ יא, וש ם הי ה שה ר תורה פל ל סי לות של גה ם, ובנ שה

ם, עולה ד הה ה עומי ל מה ה ענ מה כש חה ל סודות הנ ים של רי בה עו דש לו יידש לה ים הנ שי פש טי ים הנ לי בש בנ ם הנ עון, אי מש י שי בי ר רנ מנ אה
יהה ר הה של אמ ן כנ קי זה א הנ יבה א] יי נונה מש ב [הנ ל רנ חו של בש עו שי ז יידש ר, אה ענ צנ א בש צה מש הוא ני של ים כש שי גש רנ תש ה מי ל מנ יו ענ כה תומש וש
סוד בש ך  לל מל למםה הנ י שש רי בש די ים לש שורי לו קש ים של רי בה דש אנו  צה י מה רי המ חו. ונ בש ת שי ים אל עי יודש יו  םא הה ל ם וש יהל יני צוי בי מה

חו. בש ת שי ים אל עי יו יודש םא הה ם ל הי ה, וש מה כש חה ל הנ יון של לש על

ם יהל יני בי ה ייש  ל זל ם כה עי א, וש קורי י של ין מי אי וש יהה  לל ד עה עומי י של ין מי אי ה, וש מה כש י חה רי בש ר די חנ ים אנ כי ו הולש שה כש ענ וש
ם. יהל ידי ר בי סנ מש םא ני ל ם וש הל ן לה תנ םא ני ל ב של ל גנ ף ענ ים, אנ שי דה חר ת הל יענ בי ה וקש נה בור שה עי ים בש חי קש פי

ל ש של פל ה נל אותה ט לש רה ד, פש חה ין אל די ים בש דוני ני ר, וש בל קל גוף בנ ת בנ רל של קנ תש זו מי ש הנ פל נל ש הנ ר חםדל שה ים עה ני ינו, שש ני שה
םא ל וש ת],  ענ יודנ םא  [ל ת  ענ יודנ ים  יי חנ הנ ר  ענ צנ ובש לו,  ר של ענ צנ ת בנ ענ יודנ וש ר  בל קל את בנ צי מש ני וש  , רוהה אמ בי של מו  ים, כש יקי די צנ הנ

מיששתנדלללת עמלייהלם.

ה מנ רוחנ  ן הה ת מי ענ יודנ וש ם,  עולה ת בה טל שוטל ת ומש כל הולל ד, וש חה אל בוש  לש ת בי של בל לנ תש מי ש  ר חםדל שה ים עה ני ר שש חנ אנ וש
ים. יי חנ ל הנ ם של עמרה ת צנ ת אל ענ דנ לה ים, וש מי חמ ש רנ קי בנ ם, ולש עולה ל הה ר של ענ צנ ל הנ ת ענ לל דל תנ שש ת, ומי ענ יא יודנ הי של
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יק די ינו, צנ ני שה ם. של יהל יני ע בי יק נודה די אותו צנ אוי, וש רה יענ לו כה מודי יק של די ייש צנ ן של מנ זש ה? בי ל זל כה ר לש עורי תש י מי ומי
ר ייש יותי של ם, וכש יהל יני יו בי לה ים עה יזי רי כש ל יום מנ י כה רי המ ע, של ים הוא נודה תי מי ין הנ ים ובי יי חנ ין הנ ם, בי עולה ר בה אה שש ד ני חה אל

ם. עולה ר הה ענ ת צנ ם אל הל יענ לה דור, הוא מודי ל הנ ן ענ גי הה םא יהכול לש הוא ל ם וש עולה ר בה ענ צנ

ר ענ צנ ם בנ ר אותה עורי יש י של ם] מי יהל יני א [בי צה מש םא ני ל ם, וש יהל יני יו בי לה ים עה יזי רי כש מנ ם של עולה יק בה די א צנ צה מש םא ני ל של וכש
ן מנ אותו זש א בש צי מה הי ם לש ים כגלה יכי רי ים, וצש תוני חש תנ ים וש יוני לש יו על לה ים עה רי עורש תש ז מי ה, אה ר תורה פל א סי לה ם אל עולה ל הה של
ם יהל לי ים עמ רי עורש תש ן מי דל ן עי ל גנ של רוחנ  לו  פי אמ ונ ין,  די י הנ לי עמ ם בנ יהל לי ים עמ רי עורש תש ים, מי אי צה מש םא ני ם ל אי ה. וש שובה תש בי

ר. אי בה תש ני מו של ה, כש ר תורה פל שום סי מי

י בי ר רנ מנ ה. אה יונה לש ה על גה רש דנ ת, בש חנ ה אנ בה כה רש מל ה, בש מה שה נש , בי רוחנ ש, בש פל נל גוף, בש י - בש בםתנ ם אמ י עי תי בש כנ שה ינו, וש ני שה
י רי בש די ים בש לי כש תנ סש םא מי ל ים וש עי םא שומש ל ים וש יחי גי שש םא מנ ל ים וש עי םא יודש ל ם של דה י אה ני כםל בש הנ ים מי טומי ה אמ מה ה, כנ הודה יש

. יחנ גי ינשש י של ין מי אי ן, וש דה עי ן וש מנ ל זש כה ים בש מי חמ רנ ם בש יהל לי א עמ צה מש רוך הוא ני דוש בה קה יך הנ אי ם, וש עולה הה

ל כה ים  אי פש רנ תש ומי בות,  אה הה י  רי בש קי בש ת  בל נושל וש ה,  לה פי כש מנ ת הנ רנ עה מש לי ת  חנ אנ ת רוחנ  סל נל כש ני יום  בש ים  מי עה פש לש  שה
בות אה ים הה אי צה מש ני קום של ך, מה לל מל םאש הנ ר ה מי לה עש מנ לש ל מי ה טנ יעה פי שש ה רוחנ מנ אותה ם, וש יומה קי ים בש די עומש מות וש עמצה הה

ה. טה מנ לש בות של אה ים הה רי עורש תש ם, מי הל ל מי טנ ר] אותו הנ עורי תש מי של יענ  [וכש גי מנ של ים. וכש יוני לש על הה

ל טנ אותו הנ ה, ומי טה מנ לש ן של דל עי ן הה גנ יענ לש גי ה, ומנ גה רש ר דנ חנ ה אנ גה רש דועות, דנ גות יש רה דש ל בי טנ ד אותו הנ יורי נו של דש מנ לה וש
ין בי ת  טל שוטל ומש ה  עולה וש רות,  חי אמ י  תי שש בי ה  לולה כש של ת  חנ אנ רוחנ  ת  רל עורל תש ומי ן,  דל עי ן  גנ ל  של ים  מי שה בש בי ים  צי רוחמ

ם. יהל ני ל בש ים ענ מי חמ ים רנ שי קש בנ ם, ומש יהל ווגי זי ם וש בות, הי אה ים הה רי עורש תש ז מי אה ה, וש רה עה מש ח הנ תנ פל ת בש סל נל כש ני ים, וש מי שה בש הנ

ד א, ענ צה מש םא ני ל ענ וש םא שופי ל ל אותו טנ ם, וש עולה י הה אי טה ל חמ ים ענ ני שי ם יש הי שום של ם, מי עולה ר בה ענ א צנ צה מש ר ני של אמ כנ וש
רוך-הוא. דוש-בה קה ה לנ מה שה נש הנ ה, וש מה שה נש רוחנ לנ הה , וש רוחנ ה לה יעה ש מודי פל נל הנ ם, וש עולה אוי בה רה ה כה ר תורה פל ר סי עורי תש מי של
םאש ר לש יענ  גי ח, ומנ דולנ בש ל הנ ל טנ ע של פנ יון של לש על הה דוש  קה יק הנ תי ענ הה מי ענ  שופי ים, וש מי חמ א רנ סי ל כי ענ ך  לל מל ב הנ ז יושי אה
ס חה וש ים].  כי רש בה תש [מי ים  רי בש חנ תש מי ם  כגלה ז  אה וש ים,  ני שי יש ם  אותה לש ל  טנ אותו  ענ  שופי וש בות.  אה הה ים  כי רש בה תש ומי ך,  לל מל הנ

ם. עולה ל הה רוך הוא ענ דוש בה קה הנ

ר מנ ך. אה רי בה תש ם מי עולה ם הה ילה בי שש בות, ובי אה יענ לה מודי ד של ם ענ עולה ל הה רוך הוא ענ דוש בה קה ס הנ םא חה נו, ל דש מנ לה וש
ל ה של צה ים לו עי אי קורש יון, של לש ך, אותו על לל מל למםה הנ ל שש רו של פש סי ים בש רי בה אנו דש צה י מה רי המ ה, ונ ך זל אי כה דנ י, ונ י יוסי בי רנ

כםל. ל הנ ה של מה כש חה

ן מנ ל זש כה ים בש כי רה ת דש שנ רה פה ת בש דל עומל ר, של ה יותי תה שש ל עה חי רה או לו של רש י הל רי המ ר, של מנ אה ה וש לה גי ך  א, כה נונה מש ב הנ רנ וש
כםל. ל הנ ה ענ ינה כי ך, ושש רל דל ד בנ נולנ ין, של יהמי נש ל בי קו של לש חל ת בש פםרל כנ רון וש ר - אה בה דה סוד הנ ם, וש כגלה יך, מי רי ם צה עולה הה של

ה, ילה לי חה ס וש עון, חנ מש י שי בי ר רנ מנ ה. אה ינה כי שש ה? זו הנ טה מי םאש הנ ה ר ה זל ה. מנ טה מי םאש הנ ל ר ל ענ אי רה שש יי חו  תנ שש יי ונ
םאש למםה. ר שש לי תו של טה ה מי ני תוב (שיר ג) הי כה ה, של ינה כי ה זו שש טה ה, מי אי םא רש א ב לה ה. אל וה חמ תנ שש הי ע וש רנ יו כה לה א אי לה אל
םאש ל ר ד ענ עומי ל של אי רה שש ה יי - זל םאש  ל ר ה. ענ דושה קש ה הנ טה מי הנ םאש  הוא ר ם, של עולה סוד הה ה יש ה? זל ה זל ה מנ טה מי הנ

ה. וה חמ תנ שש לו הוא הי של ל לש אי רה שש ך יי שום כה ה, מי טה מי הנ

ה לל אי ים הה רי בה דש ר הנ חנ י אנ הי יש תוב ונ כה ך  ר כה חנ י אנ רי המ ה, של יהה חולל םא הה ן הוא ל מנ זש אותו  י בש רי ר, המ םאמנ ם ת אי וש
ה לה ן עה מנ זש הנ אותו  י בש רי המ ע של יהדנ ל של ענ ה, וש יהה חולל םא הה ה ל וה חמ תנ שש הי ה של עה שה ה, ובש חולל יך  בי ה אה ני ף הי יוסי ר לש םאמל י ונ
דול גה ן הנ ילה אי מות הה לי יון, שש לש א על סי ה, כי בה כה רש ה מל אותה ה לש וה חמ תנ שש ך הי שום כה ם, מי לי א שה סי ה כי דושה ה קש יונה לש ה על גה רש דנ לש
ה לה י עה רי המ ה, של טה מי הנ םאש  ל ר אי ענ דנ ונ ה.  טה מי הנ םאש  ל ר ל ענ אי רה שש יי חו  תנ שש יי ונ ה  ל זל ענ וש מו,  ל שש א ענ רה קש ני ק של זה חה הל וש

דוש. קה ך הנ לל מל רות הנ טש ענ ר בש טי ענ תש הי קומו וש מש לי

ל זםה ר, (קהלת ז) כה מנ אה ח וש תנ יהיא פה י חי בי ה. רנ טה מי םאש הנ ל ר ל ענ אי רה שש חו יי תנ שש יי ע לו ונ בנ שה יי י ונ ה לי עה בש שה ר הי םאמל י ונ
ל כה מי ה  נה בה לש הנ ת  אל ש  יהרנ ך  לל מל למםה הנ ינו, שש ני שה י  רי המ י.  ני מל מי ה  חוקה רש יא  הי וש ה  מה כה חש אל י  תי רש מנ אה ה  מה כש חה בנ י  יתי סי ני
ר, מנ ה אה תורה גות הנ הה נש ל הנ עממםד ענ ה לנ צה רה של כםל, וכש הנ ה מי כה רש בה תש הי ה של נה בה לש ה הנ מות אותה לי שש ה בי דה מש יו עה יהמה , ובש יהה דל דה צש

גו'. ה וש מה כה חש י אל תי רש מנ אה

ינו, ני ם שה ם. שה תה רה בג קש י בי ני תנ רש בנ ם וקש יי רנ צש מי י מי ני אתנ שה י ונש בםתנ ם אמ י עי תי בש כנ שה ר וש מנ עמקםב אה ה, ינ הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ת או אל מש טנ תש בםאו ונ תה יו (ירמיה כ) ונ לה תוב עה ה, כה דושה קש ץ הנ רל אה ר בה בה קש גופו ני ת, וש רל חל שות אנ רה תו בש מה שש ה ני אה יהצש י של מי

ת?! רל חל שות אנ רה ה בש אה תו יהצש מה שש ני ם, וש תה רה בג קש י בי ני תנ רש בנ ר וקש מנ עמקםב אה ינ ה. וש בה תועי ם לש תל מש י שנ תי לה חמ ננ י וש צי רש אנ

תוב (בראשית מז) כה של הו  ה בו. זל בוקה ודש ה בו  חוזה ה אמ תה יש ה הה ינה כי שש הנ עמקםב, של ה ינ ה, שונל הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ך ת גופש בםר אל קש לי ך וש תש מה שש ת ני י אל ג בי וי זנ לה - לש ם עה ך גנ לש ענ י אנ נםכי אה לות, וש גה ך בנ מש דור עי ה - לה מה יש רנ צש ך מי מש ד עי רי י אי נםכי אה
י נםכי אה ה וש ל זל ענ ת. [וש רל חל שות אנ רה בש תו  מה שש ה ני אה םא] יהצש י ל רי המ ] [של ב של ל גנ ף ענ ר? [אנ ה אומי ה זל יך. מנ בותל י אמ רי בש קי בש

תוב.] לה כה ם עה ך גנ לש ענ אנ

יהה, ה הה אשונה ה רי פה ל טי כור של ב, בש לי הור הנ רש ל הי כור של י הוא בש רי המ אי, של דנ ף ונ יך. יוסי ינל ל עי ית יהדו ענ ף יהשי יוסי וש
ה תה יש תו בו הה בה המ ל אנ י כה רי המ ף, של יוסי ר לו בש שי בנ תש ה, הי ר זל תל רוך הוא סי דוש בה קה ע הנ יהדנ שום של ר, ומי אי בה תש ני מו של כש

לויהה. תש
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יהם ף קנ י יוסי רי המ ר לו של שי בנ עמקםב, ולש בוד ינ יל כש בי שש א, בי יסה י יי בי ר רנ מנ ר? אה ה אומי ה זל יך, מנ ינל ל עי ית יהדו ענ יהשי
ה. מה כש את חה צי מש ם ני עולה י הה עמשי מנ לותו, ובש גנ ד לש י פוחי ני אמ ר, ונ בה י דה תי דש מנ ר, לה מנ יהה אה קי זש י חי בי תו. רנ יתה מי לו בש צש א אל צי מה יי וש

ים. לי גנ תש ים מי רי בה עון דש מש י שי בי י רנ ימי יך. בי ינל י זי לי גםר כש חמ יך ונ רל בה מםר דש ר לו, אל מנ ה בו. אה כה הי קו] וש שה א, [ונש בה י אנ בי א רנ בה

ים שי יך לה רי ה, צה זל ם הנ עולה ן בה בי ה לש זוכל ם של דה ן אה ם, בל עולה גות הה הה נש הנ ן בש קי זה א הנ יסה י יי בי י רנ קי רש פי י מי תי דש מנ ר, לה מנ אה
יו. תה חש ם תנ עולה ש אותו בה הוא יורי נו, וש מל ר מי תה סש ם ני עולה הה אות של רש הנ בודו, לש הו כש זל ר, וש בה קש ני של יו כש ינה ל עי ר ענ פה עה

יהם בו הוא הנ ן של בה לה יבו: הנ בי סש ם של ך הי ים כה ני וה גש ל הנ כה ם, וש הל ה בה אל רש ם ני עולה ה הה אי רש ם, מנ דה אה י הה יני עי שום של מי
ם, יי ה מנ יאה מוצי ת] של פל קל מג ה [של שה ינבה ר הוא הנ חי ן אנ ול ים. גה די דה צש ל הנ כה ם בש עולה ל הה ת כה יף אל קי מנ נוס, של יה דול אוקש גה הנ

ם. יי מנ ין הנ ן בי ול גה ך הוא הנ ם, כה יי מנ ין הנ ת בי דל ה עומל שה ינבה הנ וש

ל ל כה ה של אל רש י הוא מנ יעי בי ן רש ול ם. גה עולה ע הה צנ מש יא אל הי ם, של יי לנ רושה לו, זו יש ע של צנ מש אל י הוא בה ישי לי ר שש חי ן אנ ול גה
ע צנ מש ה אל דה קג יא נש הי יון, של כםל זו צי ד מי בה כש ני ה הנ אל רש מנ הנ צוף, וש רש פנ ה הנ אל רש ן ני יי ת ענ אותו בנ בש ן, של יי ת ענ א בנ רה קש ני ן, וש יי ענ הה
ן יי ענ הה כםל, וש ל הנ ה של אל רש כםל ומנ ל הנ י של יםפי יא הנ הי ה של ינה כי שש ה הנ ם שורה שה ם, וש ה שה אל רש ם ני עולה ל הה ה כה אי רש מנ כםל, של ל הנ של

ה. ש אותה יורי ה וש ל אותה ה נוטי זל ה וש ב אותה ה עוזי ן זל כי לה ם. וש עולה ת הה שנ רג יא יש זו הי הנ

י רי המ ים, של לי כש תנ סש םא מי ל ים וש עי םא יודש ם ל עולה י הה ני ר הוא, ובש ר יותי תה סש ר ני בה ל דה בה , אמ תה רש מנ ה אה יהפל ר לו,  מנ אה
רואות, ה של ם רואות מנ דה אה י הה יני את, עי םא יוצי ל ד של ענ מו, וש ת עי רל תל סש ני שו  פש ם, ננ עולה הה א מי ם יוצי דה ן אה בל ה של עה שה בש

ים. ם רואי תה יתה מי ל בש בה ים, אמ םא רואי ם ל יהל יי חנ י - בש חה ם וה דה אה י הה ני אנ רש םא יי י ל נו (שמות לג) כי רש אנ בי מו של כש

גםר סש לי וש יו  ינה עי ל  ענ יהד  ים  שי לה ים  יכי רי צש יו  לה עה ים  די עומש ם של אותה וש ה,  אה רה ה של אל רש מנ אותו  קוחות מי פש יו  ינה עי וש
ד בה כש ה ני אל רש אותו מנ קוחות מי רות פש אה שש יו ני ינה עי ה של עה שה בש ם, של עולה י הה ימוסי סוד ני נו בש דש מנ לה ה של שום מנ ם, מי אותה
ל ענ ית יהדו  ף יהשי יוסי תוב וש כה של מו  ם, כש גםר אותה סש לי יו וש ינה ל עי ענ ים יהדו  שי ים לה די קש ן מנ בי ן, הנ בי ה לש כה ם זה ה - אי אה רה של
םא יון, ל לש על דוש  ה קה אל רש ת מנ עי ה כה תה אמ רה ן של יי ענ הה וש דו,  גש נל ן כש מי דנ זש מי דוש  םא קה ר ל חי ה אנ אל רש י מנ רי המ שום של יך. מי ינל עי

ר. חי ה אנ אל רש מנ ל בש כי תנ סש תי

יו ינה ל עי ה ענ רל שש ר יי חי ה אנ אל רש אותו מנ ה וש קוחה ת פש רל אל שש ן ני יי ענ ם הה אי ת, וש יי בנ דו בנ גש נל ה כש מוכה ש סש פל ה נל אותה עוד, של וש
בודו ין כש אי ת, של מי ן הנ ן מי כי ל של כה יו, וש רובה קש ן מי כי ל של כה ן, וש יי ענ בוד הה ה כש ין זל אי ל, וש קי לש קנ תש ל מי כי תנ סש מי ה של ל מנ כה - בש
רו עורש תש הי י  רי המ ונ ר,  פה עה בש ה  סל כנ תש מי ך  כה ר  חנ אנ לש ר.  חי אנ ר  בה דה יו  ינה עי ל  ענ רות  שש הנ ולש יך  רי צה םא  ל של ה  מנ בש ל  כי תנ סש הי לש

ם. עולה יר בה אי שש הי נו של י בש די ל יש כםל ענ הנ ן מי יי ענ תםם הה סש יי בוד הוא של כה הו, וש ר מנ בל קל ין הנ ל די ים ענ רי בי חמ הנ

לש שה יו, וש לה ת עה לל בל אנ תש ת, ומי יי בנ ר לנ בל קל הנ ר, ומי בל קל ת לנ יי בנ הנ ת מי כל הולל ש  פל נל ים, הנ יהמי ת הנ ענ בש ל שי ה, כה אי םא רש ב
ב. לי ת הנ ר אל עורי יחנ לש גי ינשש ם וש עולה ענ בה יודי י של ין מי אי גוף, וש הנ ש וש פל נל ד הנ חה אל ים כש דוני יום ני ים בנ מי עה פש

ת ת אל רל קל בנ ם ומש עולה ת בה טל שוטל את ומש יוצי וש נםם,  יהי גי ת בנ צל חל רנ תש ת ומי כל הולל ש  פל נל הנ וש ד,  רה טש ני גוף  הנ ך  ר כה חנ אנ
ת. של בל לנ תש מי ה של מנ ת בש של בל לנ תש מי ד של רו, ענ בש קי

בוש לש מנ , בנ רוחנ ה בה ירה אי ת ומש רל רל צש ני ש  פל נל ר. הנ פה עה ח] בל ר [נה אה שש גוף ני ים. הנ חי נה ם  כגלה ש  ר חםדל שה ים עה ני ר שש חנ אנ
ה זל ה בה ר זל שה קש ני כםל  הנ וש ים,  נוגי עי ל הה ג כה נל ל עם רור של צש ה לי ה עולה מה שה נש הנ וש ן,  דל ן עי גנ ת בש גל נל ענ תש מי רוחנ  ת. הה של בל לנ תש מי של

ים. דועי ים יש ני מנ זש לי

ח כה שש ני ים, וש די ה עומש ל מה ים ענ עי םא מודה ל ים וש עי םא יודש ל ים וש לי כש תנ סש םא מי ל ם של דה י אה ני בש ם לי הל ה, אוי לה אי םא רש ב
עושות ה של וות תורה צש ייש מי ה, וש לה עש מנ ד לש בה כש בוש ני עושות לש ה של וות תורה צש ייש מי ה. של תורה וות הנ צש עמשות מי ם לנ הל מי
יו יהמה ם, ומי דה אה לה לו  יך  רי כםל צה הנ וש ה,  זל ם הנ עולה ד לה בה כש ני בוש  עושות לש ה של וות תורה צש מי ייש  ה, וש טה מנ ד לש בה כש ני בוש  לש

נו. רש אנ בי מו של ים, כש ני קה תש ם ני ש כגלה מה מנ

ה, קה זה חמ לו,  של אור  מי ת  חנ אנ מות  דש לומו  חמ בנ לו  או  רש הל וש ד,  חה אל יום  תו  עש דנ בש ש  גי רנ תש הי ן  קי זה הנ ה  הודה יש י  בי רנ
. חנ מי יהה שה יום הה אותו הנ ה, ומי זל דור הנ מה ך לנ לש בוש של רו לו, לש מש ה? אה ה זל ם, מנ הל ר לה מנ ים. אה די דה ה צש עה בה רש אנ ת לש רל זוהל של

ן דל עי ן  גנ בש שורות  שורות  ם  יהל בושי לש בי ים  בי יושש ים  יקי די צנ הנ רוחות  יום  וה יום  ל  כה ה,  הודה יש י  בי רנ ר  מנ אה
בו יישש ך  מל שש לי ים יודו  יקי די צנ ך  תוב (תהלים קמ) אנ כה הו של יון. זל לש בוד על כה רוך הוא בש דוש בה קה ת הנ ים אל חי בש שנ ומש
ה? זו טה מי י הנ נו. מי רש אנ בי מו של גו', כש ל וש אי רה שש יי חו  תנ שש יי תוב? ונ ה כה ה מנ לה חי תש א, בנ בה י אנ בי ר רנ מנ יך. אה נל ת פה ים אל רי שה יש
לו, כםל של ל הנ לום של שה הנ דוש, של קה הנ ך  לל מל ה הנ ה - זל טה מי הנ םאש  ל ר יק. ענ די ה צנ ה - זל טה מי הנ םאש  ל. ר אי רה שש ת יי סל נל כש
ל אי רה שש ה, יי טה מי הנ םאש  ל ר ד ענ עומי של אותו  ה, לש וה חמ תנ שש הי לו  של עמקםב לש ינ למםה, של שש לי של תו  טה ה מי ני תוב (שיר ג) הי כה של

ה. טה מי םאש הנ ל ר ל ענ אי רה שש חו יי תנ שש יי ן ונ שום כי מו, מי שש

הוא בות, וש אה ם הה ה עי לה עש מנ יא לש הי תו  גה רש דנ ם, וש לי תנ שש ה הי יונה לש ה על גה רש דנ י בש רי המ ע, של עמקםב יהדנ ינ ן של יוה ך, כי ר כה חנ אנ
תוב בו? ה כה הוא בו, מנ רוך  בה דוש  קה ל הנ יון של לש צון על רה ק בש זי חנ תש הי וש ח,  מנ שה וש בו  ק לי זי חנ תש ם, הי לי קון שה תי דו  בנ לש

קו. לש י חל רי שש ם. אנ לי תנ שש ר הי ה יותי יונה לש ה על גה רש דנ י בש רי המ ש, של מה ה מנ טה מי ל הנ ה, ענ טה מי ל הנ ב ענ יישל ל ונ אי רה שש ק יי זי חנ תש יי ונ

ל ח ענ סנ פל דון: בש ם ני עולה ה הה נה שה ים בש קי רה ה פש עה בה רש אנ ינו בש ני שה י של רי נו, המ רש אנ נו בי תי נה שש מי ה, בש הודה י יש בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה
ל ים ענ דוני ג ני חה רון, ובל י מה ני בש יו כי נה פה ים לש רי ם עובש עולה י הה אי ל בה ה כה נה שה םאש הנ ר ן, בש ילה אי רות הה ל פי ת ענ רל צל עמ ה, בנ בואה תש הנ
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ה, סוד יונה לש על ה הה בה כה רש מל ד הנ גל נל כו', כש ה וש בואה תש ל הנ ח ענ סנ פל נו, בש רש אנ ה בי נה שש מי סוד הנ ים, וש רי בה נו דש רש אנ י בי רי ם. המ יי מנ הנ
ך. לל מל ד הנ וי דה בות, וש אה הה

ין ין הוא, די י די רי המ ח, ונ סנ פל ה בש צה ה מנ אה ה בה ל מנ ה, ענ ר זל בה נו דה רש אנ י בי רי המ ש, ונ מה ה מנ ך זל כה ה, של בואה תש ל הנ ח ענ סנ פל בש
ם הל ר מי עי בנ רוך הוא ולש דוש בה קה ל הנ דוש של קה ק הנ לל חי ס בנ ני כה הי ל לש אי רה שש יי ילו  חי תש הי ית של אשי רי זו הה ין, וש כות די לש מנ הנ
י להי ים, אל רי חי ים אמ להי ים אל אי רה קש ני לות של זה ים ומנ בי י כוכה די ים עובש מי ל ענ ים ענ ני מג מש רות של חי יות אמ עג יא טה הי ץ, של מי חה
מו ה? [כש בואה ה תש מה רוך הוא. לה דוש בה קה ל הנ דוש של קה ק הנ לל ה, חי צה מנ ס בנ ני כה הי ע, ולש רה ר הה ץ, ייצל מי ים חה אי רה קש ני ר, וש כה ני
נו רש אנ ה, ובי בואה תש ל הנ ים ענ דוני ח ני סנ פל ן בש כי דוש] לה קה ם הנ שי ל הנ ה של אשונה "א רי הי ז לש מל "א, רל הי תםה בש בואה ר תש מנ אל נל של

"א. ל הי ין של ל די דון ענ ם ני עולה הה של

הו א זל לה ן? אל ילה אי רות הה ה פי ה זל יות! מנ הש יך לי רי נות צה ילה אי רות הה ן?! פי ילה אי רות הה ן. פי ילה אי רות הה ל פי ת ענ רל צל עמ בנ
א. צה מש ך ני יש רש י פל ני מל ן מי נה עמ רוש רנ בש י כי ני תוב (הושע יד) אמ כה מו של ן, כש ילה אי רות הה ה. פי לה עש מנ ק לש זה חה הל דול וש גה ן הנ ילה אי הה

םאש י הוא ר ך. ומי לל מל ל הנ ה של נה שה םאש הנ הו ר ה זל נה שה םאש הנ ינו, ר ני רון. שה י מה ני בש יו כי נה פה ין לש רי ה עובש נה שה םאש הנ ר בש
י אי ל בה ן כה כי ה, לה נה א שה רה קש ני קום של ה], מה לה עש מנ [לש ך  לל מל ל הנ ד של חה םאש אל הוא ר םאש, של א ר רה קש ני ק של חה צש ה יי ה? זל נה שה הנ

ק. חה צש ה יי ה שורל נה שה םאש הנ ר י בש רי המ ה, של נה שה םאש הנ ר ינו בש ני ה שה ל זל ענ רון, וש י מה ני בש יו כי נה פה ים לש רי ם עובש עולה

כםל את בנ צי מש ם ני יי מנ ת הנ חנ מש ה שי ל זל ענ ך, וש לל מל ין הנ מי ל יש םאש] של ל ר ית [של אשי י רי ם, זוהי יי מנ ל הנ ים ענ דוני ג ני חה ובל
כםל הנ לו  אי ים  קי רה פש ה  עה בה רש אנ בש ה  זל ל  ענ וש  , יהדוענ ה  זל ם  יי מנ של שום  מי ם,  אותה ים  בי שואמ וש ם  יי מנ ים  כי סש ננ מש של ה  עה שה בש

ים. אי צה מש ני

ך, לל מל ד הנ וי עמקםב, דה ינ ק וש חה צש ם, יי הה רה בש לו, אנ לה ים הנ קי רה פש א בנ צה מש כםל ני ים, הנ רי בה דש לו בנ כש תנ סש יי של י, כש י יוסי בי ר רנ מנ אה
ים רי פה סש יום הנ ל יום וה כה ם, ובש עולה ים בה אי צה מש ני ים של יהמי ים בנ דוני ם ני דה י אה ני ים בש קי רה ה פש עה בה רש אנ דון, ובש ם ני עולה ה הה לל אי ובש
ל יום, כה בש ה בו  ידה עי ה מש תורה הנ ם. וש יי ננ זש ין אה כי ינרש י של ין מי אי ב, וש ים לי יהשי י של ין מי אי ים, וש בי תה כש ים ני עמשי מנ הנ ים וש חי תה פש ני

קולו. יב לש שי ינקש י של ין מי אי ה לו, וש רה מש ב אה ר לי סנ ה חמ נה ר הי י יהסג תי י פל ל, (משלי ט) מי יי חנ א בש קול קורי וש

ה מה שה נש . הנ יחנ גי שש ינו מנ הוא אי ים בו, וש ידי עי ומש דו  גש נל ים כש די ים עומש די ר, עי בםקל ם בנ ם קה דה ן אה בל ה של עה שה נו, בש דש מנ לה
ים. בי תה כש ים ני עמשי מנ הנ ים וש תוחי ים פש רי פה סש י הנ רי םא - המ ם ל אי ה, וש פל יב - יה שי קש ם הי ה. אי עה ל שה כה ן ובש מנ ל זש כה יו בש לה ה עה ידה עי מש
תוב כה הו של א. זל בה ם הנ עולה םא בה ל ה וש זל ם הנ עולה םא בה ין ל די ן הנ ים מי די ם פוחמ ינה אי ים של יקי די צנ י הנ רי שש יהיא, אנ י חי בי ר רנ מנ אה

ץ. רל שו אה ירש ים יי יקי די תוב (תהלים לז) צנ כה ח. וש טה בש יר יי פי כש ים כי יקי די צנ (שם כח) וש

ה סוק זל גו'. פה ם וש רה בש ל אנ ה ענ לה פש ה נה מה די רש תנ םא וש ב לה ש  מל של י הנ הי יש ר, (בראשית טו) ונ מנ אה ח וש תנ יהה פה קי זש י חי בי רנ
יענ גי מנ ן של מנ זש ינו, [אותו יום] הנ ני שה ה. של זל ם הנ עולה הה ם מי דה אה ת הה ים אל יאי מוצי ה של של קה ין הנ די ה יום הנ ל זל בה רוהו, אמ אמ בי
תוב כה מו של ה, כש נה בה לש ן הנ מי ש  מל של הנ ך  שה חש נל דול, של גה ין הנ די ן יום הנ מנ [יום] זש ה, אותו  זל ם הנ עולה הה א מי ם יוצי דה אה הה של
םא ל ד של ים יום ענ לשי ם שש דה אה ן הה בל ת מי ענ ננ מש ני ה של דושה קש ה הנ מה שה נש הנ ש, זו  מל של הנ ך  שנ חש םא תל ר ל של ד אמ (קהלת יב) ענ

ה. אל רש םא ני ל נו וש מל ע מי נה מש ני ם של לל צל הנ ה  של רואל ם, וש עולה ן הה א מי יהצה

ר, םאמנ םא ת ל ית. של אי רש םא ני ל וש נו  מל ת מי רל ערבל ה ומה ה עולה דושה קש ה הנ מה שה נש הנ שום של נו? מי מל ע מי נה מש ם ני ענ טנ ה הנ מה
ה מה שה ת] נש של לל חל נל נו [וש מל ת מי רל ערבל כםחו, מה יו בש יה חנ הוא בש של א כש לה נו, אל מל ת מי רל ערבל ה זו מה מה שה ש, נש לה חל נל ם וש דה ת אה מי של כש של
יום אותו הנ א] מי לה יר לו. [אל אי םא מי ל ם וש לל צל נו הנ מל ר מי ערבה ז מה אה ש, וש פל נל ה לנ ירה אי םא מש רוחנ ל הה , וש רוחנ ה לה ירה אי םא מש ל זו וש
ה ירה אי םא מש רוחנ ל הה נו, וש מל ה מי תה לש ה זו עה מה שה נש שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ם. מה יי מנ שה י הנ פררי לו צי פי אמ יו, ונ לה ים עה יזי רי כש ם מנ כגלה

ים. רי ערבה נו ומה מל ים מי גוף עולי וות הנ אמ ל תנ כה ל וש כה אמ מנ הנ ת, וש של לל חל ש נל פל נל ז הנ אה ש, וש פל נל לנ

ה עולה ת וש רל ערבל ה מה מה שה נש ל, הנ לי פנ תש הי םא יהכול לש ל יו וש לש ית חה בי יש בש ל אי נופי ם של ענ ל פנ לו כה פי אמ ה, ונ הודה י יש בי ר רנ מנ אה וש
ה מה שה נש ז הנ טוב, אה יש לש אי ת הה ים אל ני ם דה אי ם. וש דה אה ל הה ינו של ים די ני דה ד של ש, ענ פל נל ה לנ ירה אי םא מש ל רוחנ  ז הה אה נו, וש מל מי
ים יום לשי ין, שש די ר בש בה דה ד הנ םא עומי ל ן של מנ זש ין, ובי די ר בש בה דה ד הנ עומי ן של מנ זש י בי רי כםל. המ ה לנ ירה אי ה ומש קומה מש ת לי רל חוזל

נו. מל ר מי ערבה ם מה לל צל הנ כםל, וש ה לנ מה שה נש ה הנ ימה די קש מנ

, יהה רל בה י דש ל פי ענ ה  ים אותה ני דה ין וש ית די בי לש תו  מה שש ת ני ים אל לי עמ ה, מנ לה עש מנ ם לש דה אה ת הה ים אל ני דה ן של מנ זש ינו, בי ני שה
ם כגלה ים, וש רי פה סש ים בנ תובי ם כש י כגלה רי המ ה, של ידה עי םא מש ים ל עמשי מנ ם, ובנ דה אה יונות הה עש ל רנ כה ה בש ידה עי כםל ומש ה בנ ידה עי יא מש הי וש

ים. ני מנ זש ר הנ אה שש ר מי א יותי צה מש גוף ני ק הנ ז דםחנ ה, אה לה עש מנ ם לש דה אה ת הה ים אל ני דה ה של עה ה שה אותה ם. בש דה אה ת הה ים אל ני דה

ה ירה אי ך ומש ר כה חנ ת אנ רל ה חוזל מה שה נש הנ גוף, וש ל הנ ת ענ ענ קנ בש ה ני עה זי נו, וש מל ים מי פי רש ז מנ ה, אה טובה ים אותו לש ני ם דה אי
ם, י עולה יהבי ה חנ מה י כנ רי ר, המ םאמנ ם ת אי ה. וש לה עש מנ לש ינו  ים די ני דה ד של ים ענ מי עולה לש יו  לש ית חה בי ם מי דה ה אה םא עולל ל כםל, וש לנ
םא ת ל עי כה ב של ל גנ ף ענ ם, אנ דה אה ין הה די בש יחנ  גי שש הוא מנ רוך  בה דוש  קה א הנ לה ם? אל יומה קי ים בש די ם עומש י עולה עי שש ה רי מה כנ
ה ל זל ענ ם, וש עולה יק בה די ילה צנ הש יי ן של יד בי מולי ים של מי עה פש ה. או לי טובה ן אותו לש ה - דה כל זש ך יי ר כה חנ אנ ה של הוא רואל ה, וש זוכל

ה. טובה ן אותו לש רוך הוא דה דוש בה קה הנ

י ני י אה תוב ((יחזקאל לג) חנ כה מו של כםל, כש הנ יחנ בש גי שש ה, ומנ טובה רוך הוא לש דוש בה קה ל הנ יו של ינה די יו וש עמשה ל מנ כה וש
ים די עומש ם של עולה י הה עי שש ם רי ל אותה ה כה ל זל לנ גש כו. ובי רש דנ ע מי שה שוב רה ם בש י אי ע כי שה רה מות הה פםץ בש חש ם אל גו' אי ם ה' וש אג נש

ה. טובה ם לש ן אותה רוך הוא דה דוש בה קה ם, הנ קומה מש בי
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ים עי רה ים  אי לה חר וה מב)  (דברים  ר  מנ אל נל של מו  כש ם,  שה רות  שש לי מי ם  נה מנ זש ם  לנ שש ני ים  אי לה חר הל ם  ים אותה מי עה פש לי וש
ים, יקי די צנ ין לש ם, בי נה מנ ימו זש לי שש הי ר של חנ אנ נו לש מל ים מי קי לש תנ סש ם מי דה אה ל הה ים ענ שורי של כש ה, של מונה שו אל עה ים, של ני מה אל נל וש

נו. רש אנ בי מו של ין, כש די ה בש עמשל כםל ננ הנ ים, וש עי שה רש ין לי בי

ל, אי רה שש א יי ינרש תוב ונ כה ה, של של ה קה סוק זל ק, פה חה צש י יי בי ר רנ מנ ה. אה לל י אי ר מי םאמל י ף ונ י יוסי ני ת בש ל אל אי רה שש א יי ינרש ונ
א לה ל? אל אי רה שש א יי ינרש ה ונ ה זל ז מנ אות, אה רש ל לי םא יוכנ ם ל אות. אי רש ל לי םא יוכנ ן ל קל זם מי דו  בש ל כה אי רה שש י יי יני עי תוב וש כה וש
ר (מלכים-א מנ אה ב וש הה י זה לי גש י על ני ה שש שה ם עה עה בש יהרה יו, של רה בי חמ ם ונ עה בש ם יהרה הי ף, של י יוסי ני ם בש ש אותה קםדל רוחנ הנ ה בש אה רה של
ל אי רה שש א יי ינרש ן ונ כי לה ה, וש רה ה זה עמבודה יך לנ להל ה אל לל ר אי יד לומנ תי עה י הוא של ה, מי לל י אי ן מי כי לה ל. וש אי רה שש יך יי להל ה אל לל יב) אי

ף. י יוסי ני ת בש אל

דוש קה ה הנ תו. מה רש עמטנ ם בנ ר אותה טי ענ הוא מש רוך  בה דוש  קה הנ חוק, וש רה מי ה לש עמשל ים מנ ים רואי יקי די צנ אן של כה מי
אםד, ה טוב מש ני הי ה וש שה ר עה של ל אמ ת כה ים אל להי א אל ינרש תוב (בראשית א) ונ כה של מו  חוק, כש רה מי ה לש הוא רואל רוך  בה

יו. נה פה ים לש רי ם עובש כגלה ם, וש ים אותה םא עושי ל ד של ים ענ עמשי מנ ל הנ ה כה רוך הוא רואל דוש בה קה הנ של

םא יהבםאו ל ד של יו ענ נה פה דו לש מש עה וש בו  ינצש תש ם הי ם, כגלה עולה ד סוף הה ענ ם וש עולה סוף הה ם מי עולה ל דורות הה ה כה מו זל כש
מות שה נש הנ ל  כה של שום  מי ם.  עולה הה א  רה בש ני םא  ל של ד  ענ םאש,  ר מי דםרות  הנ א  קםרי (ישעיה מא)  תוב  כה של הו  זל ם.  עולה לה
ה, זל ם הנ עולה ים בה די עומש מות של דש הוא בנ רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש ים לי די ם עומש דו, כגלה םא יהרש ל ד של ם, ענ עולה דות לה יורש של

א. רה קש ם יי שי ם בש כגלה תוב (שם מ) לש כה מות, של שי ים בש אי רה קש ני וש

ם. עולה או בה צש מה יי וש םא יהבםאו  ל ד של ם ענ עולה ל דורות הה ם כה הל ה לה אל רש רוך הוא מנ דוש בה קה ים, הנ יקי די צנ ך הנ ם כה גנ
םא יהבםאו, ל ד של ם דורות ענ ל אותה ה לו כה אה רש רוך הוא הל דוש בה קה הנ אשון, של יהה רי הה ם] של דה ה אה ם [זל דה אה נו? מי ן לה יי ננ מי
ם. עולה םא לה ב ים לה ידי עמתי ם דורות של ל אותה ה לו כה אה רש ינו, הל ני שה ם], של דה דםת [אה ר תולש פל ה סי תוב (בראשית ה) זל כה כנ
ם עולה ל דורות הה ה לו כה אה רש רוך הוא הל דוש בה קה הנ ץ, של רל אה ל הה ת כה הו ה' אל אי ינרש תוב (דברים לד) ונ כה ה, של מםשל ן לש כי וש

ם. עולה םא יהבםאו לה ל ד של ים ענ יאי בי נש ר הנ אה ל שש כה ם וש עולה י הה יגי הי נש ם מנ כל אותה וש

י ני שש ים לי לי שש ה מנ סוק זל ה? ופה לל י אי ר מי מנ אה ע, וש זנ עש דנ זש הי חוק וש רה מי ה לש אה ף, רה י יוסי ני ת בש ל אל אי רה שש א יי ינרש אן, ונ ם כה גנ
ה לו אה רש הל נו של ן לה יי ננ ה. ומי זל ים בה להי י אל ן לי תנ ר נה של ם אמ י הי ננ ר, בה מנ אה ף וש יב יוסי שי ן הי כי לה ה. וש ד זל צנ ה ולש ד זל צנ ים, לש די דה צש
ם בות אותה רנ ם - לש ך. גנ על רש זנ ת  ם אל ים גנ להי י אל ה אםתי אה רש ה הל ני הי וש תוב  כה ש? של קםדל הנ רוחנ  הוא בש רוך  בה דוש  קה הנ

נו. רש מנ אה י של פי נו, כש מל או מי יהצש של

םא ל ף, של ת יוסי אל ך  רל בה יש ונ ן בו,  בוני תש הי לש ה ייש  זל סוק הנ פה גו'. בנ וש ר  של ים אמ להי אל ר הה םאמנ י ונ ף  ת יוסי אל ך  רל בה יש ונ
ה ה זל ז מנ ם, אה כי רמ בה יש תוב ונ יות כה הש יך לי רי ז צה יו, אה נה בה ם לש יו. אי נה ת בה א אל לה ף, אל ת יוסי ך אל רנ בי ה של כה רה אן בש אנו כה צה מה

ך? רי בה תש ף הי יוסי אן של אנו כה צה םא מה ל ף, וש ת יוסי ך אל רל בה יש ונ

יו, הוא נה ים בה כי רש בה תש ר מי של אמ כנ ה, וש תה יש יו הה נה ל בה ה של כה רה בש ף, הנ ת יוסי תוב אל ת, כה א אל קה וש י, דנ י יוסי בי ר רנ מנ אה
יא. תו הי כה רש ם בי דה ל אה יו של נה ל בה ה של כה רה בש ך. של רי בה תש מי

ן יוה כי שום של ית מי רי בש ית, סוד [הנ רי בש ת אות הנ אל ך  רנ בי ת, של א אל קה וש ף, דנ ת יוסי אל ך  רל בה יש ר, ונ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
א רה קש ן ני כי לה ר, וש מנ ף שה יוסי ית של רי בש קום סוד] הנ אותו מה לש ך  רנ ז בי ה, אה זל ים בה להי י אל ן לי תנ ר נה של ם אמ י הי ננ ר בה מנ אה של

ף. ם יוסי ת עי דל עומל ית של רי בש ף, סוד הנ ל יוסי ת של יק. אל די צנ

יו - נה פה י לש בםתנ ש. אמ ית קםדל רי ה, בש דושה קש ית הנ רי בש ה סוד הנ ים - זל להי אל יו. הה נה פה י לש בםתנ כו אמ לש הנ תש ר הי של ים אמ להי אל הה
ק אותו יוני זון וש ם ני הל י מי רי המ ק, של חה צש יי ם וש הה רה בש נו, אנ לה י סוד של ני פש לי ים מי יוני לש ים על אשוני ם רי אותה יו, של נה פה א לש קה וש דנ

קום. אותו] מה [מי

ת אותו ך אל רנ אן בי כה יון הוא, וש לש א סוד על לה ים? אל להי אל ת הה רל חל ם אנ ענ ם פנ ענ טנ ה הנ י, מה ה אםתי רםעל ים הה להי אל הה
ה זל קום הנ מה בנ מו  צש יר ענ כי זש ן הי כי לה וש כות,  רה אות בש יוצש נו  מל מי ים של יי חנ קור הנ ים, מש יי ים חנ להי ל אל סוד של קום בש מה
הוא ן של יוה כי ן, וש ח אותה קנ עמקםב לה ים ינ יי חנ קור הנ מש עות מי שופש כות של רה בש ל הנ כה שום של י, מי ה אםתי רםעל ים הה להי אל ר הה מנ אה וש

תוב. ף כה ת יוסי ך אל רל בה יש ה ונ ל זל ענ בור, וש די ר] בנ כה זה לוי [בנ כםל תה הנ כות, וש רה ח בש קנ ה לה קום זל ן, מה ח אותה קנ לה

ך כה ר  חנ אנ וש ה,  לה חה תש הנ בנ ך  רי בה תש הי לש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ יך  רי צה כות,  רה בש ך  רי בה לש יך  רי צה של קום  מה ל  כה בש ן  כי לה
מות. יש קנ תש םא מי כות ל רה ן בש ה, אותה לה חה תש הנ ך בנ רי בה תש םא מי רוך הוא ל דוש בה קה ם הנ אי ים. וש רי חי אמ ים הה כי רש בה תש מי

ה, אי םא רש ה - ב לה חה תש הנ הוא בנ רוך  בה דוש  קה ת הנ אל ך  רנ םא בי ל יו וש בי אה אותו  ך  רנ בי עמקםב, של י ינ רי ר, המ םאמנ ם ת אי וש
ת אל ך  רנ בי ן של יוה כי ה.  לה חה תש הנ הוא בנ רוך  בה דוש  קה ת הנ אל ך  רנ בי ד של ענ כו  רש םא בי עמקםב, ל ינ ת  ק אל חה צש יי ך  רנ בי ה של עה שה בש
י ני בש יחנ  ה רי אי ר רש םאמל י תוב (בראשית כז) ונ כה נו? של ן לה יי ננ עמקםב. מי ת ינ אל ך  רנ ה, הוא בי לה חה תש הנ רוך הוא בנ דוש בה קה הנ
יום קי בש ך  רי בה תש כו ה'. הי רמ ר בי של תוב אמ כה רוך-הוא, של דוש-בה קה ה לנ כה רה ת בש דל אן עומל כו ה'. כה רמ ר בי של ה אמ דל יחנ שה רי כש
יהד יו. מי כותה רש בי כות, [בש רה בש ת הנ ידנ עממי יים בנ קנ תש ה הי דל שה אותו  ן של יוה גו'. כי וש ך  ן לש תל יי יו וש רה חמ אנ ך  ר כה חנ אנ כות, וש רה בש הנ

יו. כותה רש בי יים בש קנ תש הוא הי ר של חנ כות, אנ רה נו בש מל או מי יהצש ה סוד] של דל אותו שה ים, של להי אל ך הה ן לש תל יי כו וש רש בי

יך רי ר צה בםקל ה, בנ אי םא רש יו. ב נה ת בה אל ך  רנ בי ך  ר כה חנ אנ רוך הוא, וש בה דוש  קה ת הנ ה אל לה חי תש עמקםב בנ ינ ך  רנ ה בי זל מו  כש
גו'. ד וש ל ענ םאכנ ר י בםקל נו בנ מש קנ י הי רי המ ם, ונ עולה י הה ני ר בש אה שש ך לי ר כה חנ אנ רוך-הוא, וש דוש-בה קה כות לנ רה ים בש די קש הנ ם לש דה אה
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ם יי רנ פש אל את מי צי לה יד  תי עה של ש  קםדל הנ רוחנ  ה בש אה ף, רה י יוסי ני בש ם  ת אותה אל ך  רי בה לש עמקםב  ינ ה  צה רה של ה, כש אי םא רש וב
יך להל ה אל לל ה אי רה ה זה ד עמבודה ל צנ ה זו של עמבודה ר בנ מנ אה ה] של ה שונל ע [מנ מה שש ה? מנ לל י אי ר מי מנ אה ח וש תנ ט. פה בה ן נש ם בל עה בש יהרה
ש, חה נה ה אותו הנ אה מש ה רוחנ טג ד אותה צנ ע, ומי רה ש הה חה נה ל אותו הנ ים של די דה צש ם הנ ל אותה א סוד הוא, כה לה ל? אל אי רה שש יי

ם. הל לה ים של די דה ם צש ל אותה כה ם בש עולה ים בה ני מש דנ זש ם מי הי ה, וש לל ים אי אי רה קש ים ני גי וש דנ זש מי של יו, וכש לה ב עה רוכי י של ייש מי וש

י לי ה אי זל ן  כי וש ם.  דה אה יד בה מי תה א  צה מש ני של דוש  קה ם הנ רםשל ית,  רי בש הוא סוד הנ םאת, של ז את  רי קש ני ש  קםדל הנ רוחנ  וש
ל. אי רה שש יך יי להל ה אל לל תוב (שמות לח) אי ה כה ל זל ענ ה, וש לל ים אי אי רה קש ה ני לל ל אי בה ה ה'. [הוא ה'] אמ הו - זל וי נש אנ וש

ל תוב (איכה א) ענ כה ך, וש חי כה שש םא אל םאת - ל ל ז י - סוד של נםכי אה ה, וש נה חש כנ שש ה תי לל ם אי תוב (ישעיה מט) גנ ן כה כי לה וש
שום ם? מי ענ טנ ה הנ י - מה ני ה אמ לל ל אי ר ענ חי ר אנ בה יות. דה כי ה בש מה כות כנ בש ם לי הל ם לה רנ א גה טש חי אותו הנ יהה, של י בוכי ני ה אמ לל אי
לט, שש שות לי ם רש הל ה לה נה תש ני שום של ש, ומי דה קש מי ית הנ ת בי יב אל רי חמ הנ ל ולש אי רה שש ל יי לט ענ שש ה לי קום זל מה שות לש ה רש נה תש ני של
יהה, זו רוחנ י בוכי ני לט] אמ שש שות לי ם רש הל ה לה נה תש ני ה של אה מש טג ד הנ ה צנ ר - זל בה דה יהה. סוד הנ י בוכי ני ה אמ לל ל אי תוב ענ [כה

י. ני את אמ רי קש ני ש של קםדל הנ

ים מי יש קנ תש םא מי ה ל לל ל אי כה אי, של דנ ונ ה בש זל ך  ית - כה רי בש י הנ רי בש ה די לל תוב (דברים כח) אי י כה רי ר, המ םאמנ ם ת אי וש
ד עומי ה, של לל ר אי מנ אה ים וש די קש ן הי כי לה רור, וש הוא אה נו של רש אנ בי מו של רויות, כש לות שש לה קש ל הנ ם כה שה ה של לל תוך אי א מי לה אל

ית. רי בש י הנ רי בש ל די ר ענ עובי י של מי לש

ה טל סש םא יי ל ם, וש דה אה ת הה ר אל הי טנ ה לש תורה ל הנ ה של וה צש ל מי כה שום של ה ה' (ויקרא כו), מי וה ר צי של ות אמ צש מי ה הנ לל אי
א י יהצה רי המ אי, של דנ ך הוא ונ דםת נםחנ - כה ה תולש לל ר, (בראשית ו) אי םאמנ ם ת אי ם. וש הל ד מי רי פה יי ם וש שה ר מי מי שה יי ך זו, וש רל דל מי

ה. לל ל אי ה של הוא סוד זל ן, וש ענ נה רור כש תוב (שם ט) אה כה ן, וש ענ ננ י כש בי הוא אמ ם, של חה

תוב ל) כה גל עי ת הה אל שו  ר עה של אמ ל כנ אי רה שש יי ה,  לל י אי תוב מי ה כה ל זל ענ וש ב,  הה זה ת הנ סםלל פש תוך  ה הי לל ל אי כה ן (וש כי לה וש
לול הוא כה לו של ד של הוא צנ ב של הה יב זה רי קש ן הי רם המ ב. אנ הה זה ת הנ סםלל תוך פש ה הי לל ל אי כה ל, וש אי רה שש יך יי להל ה אל לל רו אי םאמש י ונ
קום ה מה אה צש ר, מה בה דש מי יד בנ מי את תה צי מש ני ה של אה מש יר] רוחנ טג בי גש הנ ש. [לש אי ב וש הה ה זה ד זל צנ ד, וש חה כםל אל הנ ש, וש אי ק הה חםזל בש

יק בו. זי חמ הנ ן לש מנ אותו זש בש

ל דו ענ מש עה של ם, כש עולה ת לה ול ם מה רנ גה ם, של עולה יל בה טי הי ה של אשונה ה רי מה ה זגהמ אותה ים מי הורי ל טש אי רה שש יו יי הה ה של ומנ
ל כה ת ולש ול ם מה הל ם לה רנ גה ם, וש יהל לי ק עמ זי חנ תש הי ם ולש א אותה מי טנ ם לש קםדל מי מו  ם כש הל ם לה רנ גה רו, וש זש חה ך  ר כה חנ י, אנ יננ ר סי הנ

גו'. ם וש דה אה ן כש כי גו', אה ם וש תל ים אנ להי י אל תי רש מנ י אה ני תוב (תהלים פג) אמ כה הו של ם. זל יהל רי חמ ם אנ יהל דורותי ם לש עולה הה

ר מנ אה ע וש זנ עש דנ זש יך, הי להל ה אל לל ר אי מנ אה לות וש זה ים ומנ בי ד כוכה עובי ט של בה ן נש ם בל עה בש ת יהרה עמקםב אל ה ינ אה רה של ה, כש ל זל ענ וש
ת ך אל רנ בי ן של יוה יו. כי נה ת] בה ך [אל רנ ך בי ר כה חנ אנ ה] וש לה חי תש ה בנ ינה כי שש ת [הנ ך אל רנ ם, בי כה רש בה ך לש ר כה חנ ה אנ צה רה של ה. כש לל י אי מי
ל גםאי ך הנ אה לש מנ תוב הנ כה הו של ם. זל ך אותה רנ ה בי לה חי תש ך בנ רנ בי קום של אותו מה ך מי ר כה חנ ה, אנ לה חי תש רוך הוא בנ דוש בה קה הנ

גו'. ע וש ל רנ כה י מי אםתי

םא ל שוהה של רש י פי רי ל ה'. המ ל אל לי פנ תש יי יר ונ קי ל הנ יו אל נה יההו פה קי זש ב חי ינסי ר, (ישעיה לח) ונ מנ אה ח וש תנ ה פה הודה י יש בי רנ
יר. קי ל הנ יו אל נה יההו פה קי זש ב חי ינסי תוב ונ כה ל, של כםתל ין הנ בי ינו לש ץ בי ר חוצי בה ילה דה הש םא יי ל ל, וש כםתל מוך לנ ק סה ם רנ דה ל אה לי פנ תש יי
ל ה', ל אל לי פנ תש יי ר ונ י לו לומנ י דנ רי המ יר? של קי ל הנ יו אל נה ב פה ינסי ם ונ הל תוב בה םא כה ל ה, של לה פי לו תש לש פנ תש הי ם של כגלה ה בש ה שונל מנ
ל ה', ה אל ל מםשל לי פנ תש יי ה (במדבר כב) ונ מםשל תוב בש י כה רי המ אוי, של רה תו כה עש ן דנ וי כנ ה, הוא מש לה פי ל תש לי פנ תש מי י של י מי רי המ של
ך ר כה חנ אנ יר וש קי ל הנ יו אל נה יהה פה קי זש ב חי ינסי ם ונ ענ טנ ה הנ יההו מה קי זש חי אן בש יו. כה נה ב פה ינסי תוב ונ םא כה ל ל ה', וש ה אל ק מםשל ענ צש יי ונ

ל? לי פנ תש יי ונ

יד םא הולי ל וש ה  שה אי ה לו  תה יש םא הה ל שוי, וש יהה נה םא הה ן ל מנ זש אותו  יהה בש קי זש ינו, חי ני שה ר הוא, של בה דה א סוד הנ לה אל
ילה - חש םא תי ל ה, וש זל ם הנ עולה ה - בה תה ת אנ י מי ינו, כי ני שה ילה. וש חש םא תי ל ה וש תה ת אנ י מי גו' כי יו וש לה םא אי יהב תוב? ונ ה כה ים, מנ ני בה

ים. ני יד בה םא הולי ל שום של ם? מי ענ טנ ה הנ א. מה בה ם הנ עולה בה

אותו ק בש לל ילה לו חי הש םא יי ל א, וש בה ם הנ עולה יים בה קנ תש םא מי ה, ל זל ם הנ עולה ים בה ני יד בה הולי ל לש די תנ שש םא מי ל י של ל מי כה של
ה תורה תוב בנ כה ש של נל עם הו הה זל ם, וש עולה קום בה מה ה בש נוחה את מש םא מוצי ל א], וש בה ם [הנ עולה תו בה מה שש ת ני של רל גה תש ם, ומי עולה הה
ת ם מי עולה אותו הה ך לש הולי של ד, כש לה י וה לי הוא בש י של מי שום של ד, מי לה םא וה ל ים בש מי גש רש תנ ים יהמותו, ומש ירי (ויקרא כ) עמרי

ילה. חש םא תי ל ה וש תה ת אנ י מי תוב כי ן כה כי לה א, וש בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ת בה ם, מי הוא שה

ם שה של נו  דש מנ יר. לה קי ל הנ יו אל נה פה יההו  קי זש ב חי ינסי תוב ונ ז כה ל, אה לה יו כש לה ה עה םא שורה ה ל ינה כי שש א של לה םא עוד, אל ל וש
יר. קי ל הנ ה, סוד של ינה כי שש יו הנ לה ה עה רל שש תי י של די ה, כש שה את אי שי יו לה נה ת פה ן אל וי כי יו וש יונותה עש רנ

ן וי כנ יו, יש לה ים עה מי חמ ש רנ קי בנ יך לש רי צה א וש טש ייש בו חי י של מי נו, של דש מנ אן לה כה ל ה'. מי ל אל לי פנ תש יי ך ונ ר כה חנ תוב אנ ן כה כי לה וש
ינו כי רה ה דש שה פש חש ר (איכה ג) ננ מנ אל נל מו של ל, כש לי פנ תש הי ש לש קי בנ ך יש ר כה חנ אנ א, וש טש אותו חי מו מי צש ן ענ קי תנ יו לש יונותה עש רנ יו וש נה פה
יו נה יההו פה קי זש ב חי ינסי תוב? ונ ה כה או, מנ טש יהה חל קי זש ע חי יהדנ ן של יוה אן, כי ם כה ה. גנ שובה נה ך - וש ר כה חנ אנ ה, וש לה חי תש ה - בנ קםרה חש ננ וש

א. טה ה חה זל קום הנ מה ל הנ י אל רי המ ה, של ינה כי שש ל הנ ן אל קי תנ יו לש נה ם פה יר. שה קי ל הנ אל

ין לו, אי י של יו. ומי לה יא עה ה הי ה, שורה בה קי ייש לו נש י של ה. מי דה צי דות בש ם עומש עולה בות הה קי ל נש ה, כה ינה כי שש הנ שום של מי
ל ה'. ל אל לי פנ תש יי ך ונ ר כה חנ אנ א, וש שי נה הי יו לש לה ל עה בי קי ן, וש קי תנ יהה לש לל מו אי צש ן ענ קי ה תי ל זל ענ יו. וש לה ה עה םא שורה ל
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ץ. רל אה ל הה דון כה ית אמ רי בש רון הנ ה אמ ני ר (יהושע ג) הי מנ אל נל מו של ה, כש ינה כי שש זו הנ ץ, וש רל אה ל הה דון כה הו אמ יר - זל קי
ית ב בי רנ חל נל של דון, כש הוא אה יר של קי ת הנ ימנ הי ונש קור  רש , קי שוענ וש ר  ר קי קנ רש קנ (ישעיה כב) מש ר  מנ אל נל של מו  - כש יר  קי

יר. קי ל הנ יו אל נה יההו פה קי זש ב חי ינסי ן ונ כי לה נו. וש רש אנ י בי רי המ , ונ יהה נל ל בה ה ענ כה בנ ל מש חי ר (ירמיה לא) רה מנ אל נל מו של ש, כש דה קש מי הנ

ית רי ר בש מנ שה אן של ז כה מנ יך. רה נל פה י לש תי כש לנ הנ תש ר הי של ת אמ א אי ר נה כה ה ה' זש נה תוב? אה ה כה ה מנ לה פי תש ה, בנ אי םא רש ב
ך לי הנ תש ם (בראשית יז) הי תוב שה כה יך, וש נל פה י לש תי כש לנ הנ תש אן הי תוב כה אוי. כה רה ר אותו כה מנ שה א אותו, וש מי םא טי ל ש וש קםדל הנ
ל כה ן בש וי כנ תש הי ם, של לי ב שה לי ת ובש מל אל אוי, בל רה ש כה קםדל ית הנ רי ר בש מנ שה יך, של ינל י ובי יני י בי יתי רי ה בש נה תש אל ים וש מי ייה תה הש י ול ננ פה לש

ת. מל אל ים בל לולי כש ה של מונה אל ם סודות הה אותה

ד ינחי ן לש וי כנ תש הי ים, של רי בי חמ הנ שוהה  רש ה פי ני הי וש נו.  רש אנ י בי רי המ ונ ה,  לה פי תש ה לי לה אג גש ך  מנ סה י, של יתי שי עה יך  ינל עי טוב בש הנ וש
ל, גםאי הנ ך  אה לש מנ ה הנ ה - זל לה אג עות. גש מה י דש ני פש ד לי עומי ר של ענ ין שנ אי דול, של י גה כי בש יההו  קי זש חי ךש  ייבש ן ונ כי לה אוי, וש רה חוד כה יי

נו. רש אנ י בי רי המ ם, ונ עולה בה ה של לה אג ל גש כה א בש צה מש הו ני זל של

יך שי מש ז הי ה, אה לה עש מנ ה לש טה מנ לש ן מי וי כנ תש הי עמקםב וש ך ינ רנ בי ן של יוה ר, כי מנ ר אה זה עה לש י אל בי ע. רנ ל רה כה י מי ל אםתי גםאי ך הנ אה לש מנ הנ
ת יענ אל גי הי ן של יוה ה. כי קום זל מה כות לש רה ן בש תנ ח, נה קנ הוא לה ן של יוה י. כי ה אםתי רםעל ים הה להי אל תוב הה כה ה, של טה מנ ה לש לה עש מנ לש מי

כו'. ל וש גםאי ך הנ אה לש מנ ר הנ מנ אה ח וש תנ ז פה ה, אה זל קום הנ מה כות לנ רה בש הנ

ים רובי כש ה, הנ אי םא רש גו'. ב רון וש אה קום הה ל מש ם אל יי פנ נה ים כש שי ים פםרש רובי כש י הנ ר, (מלכים-א ח) כי מנ אה ח וש תנ פה
תוב כה ה, של טה מנ רון לש אה ל הה ים ענ כי סוכש ם וש יהל פי נש ים כנ שי פורש יו  יום הה ים בש מי עה פש לש  ים, שה די עומש יו  ס הה ני אות ובש בש

י. שי א פםרש לה תוב, אל םא כה ם ל יי פנ נה י כש רושי ם. פש יי פנ נה י כש שי (שמות כה, כ) פםרש

ינוקות, תי ה  אי רש מנ כש ם  מותה דש ים  רובי כש ה.  לה עש מנ לש של מו  כש ה  טה מנ לש ה  עושל הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ה,  אי ורש םא  וב
ה, לה עש מנ לש עות מי שופש כות של רה ן בש אותה ה מי לה חי תש ים בנ כי רש בה תש ה מי לל אי םאל, וש מ שש ין ומי יהמי ה מי קום זל ת מה חנ ים תנ די עומש וש

ה. טה מנ כות לש רה בש עות הנ אן שופש כה ומי

ל, טנ הוא נה ן של יוה כי ה. וש לה עש מנ לש ים של ני וה גש כות מי רה ל בש טנ נה י - של ע. אםתי ל רה כה י מי ל אםתי גםאי הנ ך  אה לש מנ תוב הנ ן כה כי לה וש
ים]. תוני חש תנ ים [וש תוני חש תנ ים לנ יוני לש על הה כות מי רה עות בש ם שופש הל מי ים, של רובי כש הו סוד הנ ים, זל רי עה נש ת הנ ך אל רי בה יש

ת לנ חמ הון ננ ת וה יי ר, (משלי יט) בנ מנ אה ח וש תנ יהיא פה י חי בי גו'. רנ ים וש רי עה נש ת הנ ך אל רי בה ע יש ל רה כה י מי ל אםתי גםאי ך הנ אה לש מנ הנ
מון ת ומה יי יש בנ מורי ן של יוה א, כי לה ם? אל דה י אה ני בש כםל לי ן הנ רוך הוא נותי דוש בה קה י הנ רי המ ם, ונ בות הי ת אה לנ חמ י ננ כי בות. וש אה
ה, שה אי הה שום של ת, מי לל כה שש ה מנ שה ה' אי ל ומי בה בות, אמ אה ת הה שנ רג ילה יש הש יי נו, וש בש כםל לי הנ יש  ים יורי מי עה פש ם, לי דה אה ן הה בל לש
רוך דוש בה קה ה הנ יש אותה םא יורי י ל רי המ רוך הוא, של דוש בה קה ם הנ עי ה מי ש אותה ם, הוא יורי דה ן אה בל ה הנ ש אותה יורי של כש

. יענ קי רה יו בה לה ים עה יזי רי כש מנ של א כש לה ם אל דה אה ן הה בל הוא לש

ים ני נותש ך  ם, כה יהל עמשי י מנ פי ם לש דה י אה ני בש כו  זה של ם. וכש עולה לה או  םא בה ל ד של ים ענ ווגי ג זי וי זנ רוך הוא מש דוש בה קה הנ של
ים. ווגי ג זי וי זנ ך מש ים כה יקי די ל צנ ים של עמשי י מנ פי רוך הוא, ולש דוש בה קה י הנ ני פש לוי לי כםל גה הנ ה, וש שה ם אי הל לה

יו, עמשה מנ יר  שי ינכש של ד  ענ ר  חי אנ לש ווגו  זי ה  עולל כו,  רש דנ יש  אי הה ה אותו  טל סש ומנ ם,  יי ננ םאזש מ בש ים  עולי ים של מי עה פש לי וש
דוש קה י הנ ני פש ה לי של ה קה זל לו. וש ת של חנ אל לוקי ה וש א זל יש, ובה י אי ני פש יש מי ה אי חל דש נו, ני מנ יענ זש גי מנ יו או של עמשה יר מנ שי ינכש של וכש
נו מל ם, ומי דה אה ן הה בל ה לש שה ן אי רוך הוא הוא נותי דוש בה קה ן הנ כי לה ר, וש חי יש אנ י אי ני פש יש מי חות אי דש כםל, לי הנ רוך הוא מי בה

ת. לל כה שש ה מנ שה ה' אי ן ומי כי לה ים. וש ווגי זי ים הנ אי בה

ף ה, אנ אי םא רש ת - ב רל חל םא אנ ל ת וש לל כל שש ה מנ שה ר, אי םאמנ ם ת אי ם. וש דה אה ן הה בל כםל לש ן הנ רוך הוא נותי דוש בה קה ן הנ כי לה
ד צנ רוך הוא לש בה דוש  קה ם הנ עי מי כו  רש ה דנ טל סש הוא מנ ת לו, וש תי ם לה דה אה ין טוב לה מי זש רוך הוא מנ בה דוש  קה הנ ב של ל גנ ענ
ן יו מי לה ים אי אי םא בה ל עות, וש רה ל הה כה ים וש רוגי טש קי ל] הנ ל [כה כה םא, בש יהב ה של םא לו מנ ק בו יהב בנ דש ני ר של חי ד אנ אותו צנ ר - מי חי אנ

ה. שה עה ים של עמשי ם מנ אותה ק בו בש בנ דש ני ע של ד רה אותו צנ א מי לה רוך הוא אל דוש בה קה הנ

שום ה, מי שה אי ת הה ת אל ול מה ר מי י מנ ני א אמ למםה, (קהלת ז) ומםצי ה שש ל זל א ענ רה ת, קה לל כל שש ה מנ ינה אי ה של שה ה, אי ל זל ענ וש
שום ם מי דה אה ה בה צל רנ תש רוך הוא מי דוש בה קה הנ של ן, כש כי לה ה. וש שה עה ים של עמשי ם מנ אותה יו בש לה ך עה ם הוא מושי דה אה י הה אי טה חמ של

ר. חי אנ ד הה צנ תוך הנ דות מי פש הו בי ת, ופודי לל כל שש יא מנ הי ה של שה ין לו אי מי זש ים, הוא מנ רי שי כש יו הנ עמשה מנ

תוך יא מי הי ה של שה י אי ה לי נה מש דנ זש םא הי ל ע? של ל רה כה ה מי ה זל ע. מנ ל רה כה י מי ל אםתי גםאי ך הנ אה לש מנ עמקםב הנ ר ינ מנ ה אה ל זל ענ וש
ע, ל רה כה ה מי דה פש ני שום של מות, מי לי שש ים בי מי לי ים ושש יקי די ם צנ כגלה י], של תי טה מי י [בש עי רש זנ סול בש ה פש רה םא קה ל ר, וש חי אנ ד הה צנ הנ

ל. לה ר כש חי אנ ד הה אותו צנ ק בש בנ דש םא ני עמקםב ל ינ וש

ף ר יוסי מנ שה שום של ה? מי כה רה בש או לי רש ם ני ענ טנ ה הנ ים. מה רי עה נש ת הנ ך אל רי בה ע יש ל רה כה י מי ל אםתי גםאי ך הנ אה לש מנ ה הנ ל זל ענ וש
ית רי בש ה לו סוד הנ אה רש ה. הל זל ים בה להי י אל ן לי תנ ר נה של ם אמ י הי ננ ף, בה ר יוסי מנ ה אה ל זל ענ ה, וש דושה קש ית הנ רי בש ת אות הנ אל
ן תנ ם נה כגלה לש ך  שום כה בות. מי כות רנ רה בש אוי הוא לי רה וש ך  רי בה תש הי ים לש אויי ר אותו, רש מנ שה שום של ר אותו, ומי מנ שה של
ם יי דנ כםת שה רש גו', בי וש י  כםת הורנ רש ל בי ענ רו  בש גה יך  בי כםת אה רש תוב בי כה ע של מה שש בות, מנ כות רנ רה ף בש יוסי ת, ולש חנ ה אנ כה רה בש

ף. םאש יוסי ר ה לש ין יל הש ם, תי חנ רה וה

ל בה רוהו, אמ אמ ה בי סוק זל ם. פה יי מה שה י בנ בי יםשש י הנ יננ ת עי י אל אתי שה יך נה לל ר, (תהלים קכג) אי מנ אה ח וש תנ ה פה הודה י יש בי רנ
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ל כה כות וש רה בש ל הנ עות כה ם שופש שה מי יון של לש על ק הה עםמל ה לה לה עש מנ ה, הוא לש ן בה וי כנ תש מי ם של דה ן אה ל בל ה של לה פי ה, תש אי םא רש ב
כםל. ת הנ יים אל קנ ים לש אי ם יוצש שה רות, ומי חי הנ

חוז ם, אה יי מה שה י בנ בי יםשש תוב הנ ן כה כי לה ים, וש מי עולה ה לש זל קום הנ מה ק מי םא פוסי יו"ד ל שום של ר יו"ד, מי ה יהתי ל זל ענ וש
ם, יי מנ א שה רה קש ני א של סי כי ל הנ ב ענ בות, יושי אה א הה סי ל כי ב ענ יושי ה של טה מנ חוז לש אה ה, וש יונה לש על ה הה מה כש חה סוד הנ ה בש לה עש מנ לש

ם. יי מה שה י בנ בי יםשש תוב הנ ן כה כי לה וש

ה זל ם, ומי יי מנ א שה רה קש ני ה של זל קום הנ מה ל הנ ן נוטי ת כגלה ה, אל זל ק הנ עםמל הה ה מי לה עש מנ לש עות מי כות שופש רה בש של אן, כש כה ומי
ם ל אותה כה וש יהלות  חמ הנ ם  ל אותה כה ים  כי רש בה תש מי אן  כה ומי ם,  עולה מוד הה ענ יק  די צנ לש ים  יעי גי מנ ד של ענ ה,  טה מנ לש ים  עי שופש

. שוהה רש י פי רי המ ם, ונ יהל יני מי נות לש חמ מנ הנ

גול קומות, עי ים מש עי בש שי ם, בש עולה גול הה נות, עי חמ מנ ל הנ ת כה רל ה עמטל אורות עולה ם מש יי ננ ים ושש עי בש שי ה, בש אי םא רש ב
ש ית קםדל גול, בי עי ל אותו  זון כה ני ה זו  דה קג נש ע. מי צנ מש אל ת בה דל עומל ת של חנ ה אנ דה קג גול נש עי אותו  תוך  ם. בש כגלה ד לש חה אל
ה הוא ר זל תל תוכו. סי ר בש תה סש סודות] ני ל הנ ל כה מו סוד של רוחות, [כש ל הה כה ה רוחנ  אותה קום לש ים, הוא מה שי דה קר הנ
י ני כי שש תוב (שיר א) מה כה של הו  . זל יהה רל חמ ם אנ ים כגלה ה זו, עולי עולה של ים. כש ני פש לי י וש ננ פש יר הוא לי מי , טה יהה ילותל חי תוך  בש

ה. רוצה יך נה רל חמ אנ

ר םאמנ נו י תה אי ד מי חה אל ד וש חה ל אל י, כה י יוסי בי ר רנ מנ ך. אה רל דל ים בנ כי יו הולש ה הה הודה י יש בי רנ י וש י יוסי בי רנ יהה וש קי זש י חי בי רנ
םא גו'. ב וש מונו  דש קנ ר יש הי ים מנ ני אשם ונםת רי עמ נו  ר לה כה זש ל תי ר, (תהלים עט) אנ מנ אה ה וש הודה י יש בי ח רנ תנ ה. פה י תורה רי בש די
ם, ינה די ר בש חי ל אנ כי תנ סש םא מי תו, ל שה ירג וי לו  ם גורה הי ם, של ב אותה ל אוהי אי רה שש ת יי בנ המ אנ הוא, בש רוך  בה דוש  קה ה, הנ אי רש

דו. בנ ט לו לש רה פש

מו ים, כש ני בה ל הנ ם ענ חי רנ מש ב של אה הוא כש שום של ים, מי מי חמ ם רנ יהל לי א עמ לי מנ תש ם, מי ינה די ל בש כי תנ סש הוא מי ן של יוה כי וש
אשון ם רי יר אותה עמבי ים, מנ אי טה ם חמ הל ים לה אי צה מש ני ן של יוה כי גו'. וש ם ה' וש חנ ים רי ני ל בה ב ענ ם אה חי רנ ר (שם קג) כש מנ אל נל של
טון לש ת שי תי ים לה אי טה ם חמ יהל לי ים עמ רי אה שש םא ני יו, ל נה פה לש ם מי יר כגלה עלבי הל ן של יוה כי יו. וש נה פה לש ם מי יר כגלה עמבי מנ ד של אשון, ענ רי

ם. יהל לי ין עמ ל די ר של חי אנ ד הה צנ לנ

ל תוב אנ ן כה כי לה ם, וש יהל לי ב עמ שנ יו, חה נה פה לש יר מי עלבי הל ים של אשוני ים רי אי טה ם חמ ה - אותה לה חי תש בנ יו כש נה פה םא לש ט חמ א לנ בה
עממםד לו לנ םא יוכש ל, ל אי רה שש ל יי ימו ענ די םא ינקש יך ל מל חמ ם רנ אי גו'. של יך וש מל חמ מונו רנ דש קנ ר יש הי ים מנ ני אשם ונםת רי נו עמ ר לה כה זש תי
ל אי רה שש יי לש ם של יהל לי ים עמ די עומש ים של יני שי לש ה מנ מה כנ ים, וש ני גי י מה לי עמ ה, בנ של קה ין הנ די י הנ לי עמ ם בנ ה הי מה כנ שום של ם. מי עולה בה
עממםד לו לנ םא יוכש ם, ל ינה די יחנ בש גי םא ינשש ל ד של ל, ענ אי רה שש ל יי ים ענ מי חמ רוך הוא רנ דוש בה קה ים הנ די קש הי א של לי מה לש אי ה, וש לה עש מנ לש
ים רי שי ים כש עמשי ל מנ לות של ים, דנ ים טובי עמשי ל מנ לות של אםד, דנ לונו מש י דנ יך כי מל חמ מונו רנ דש קנ ר יש הי ה מנ ל זל ענ ם. וש עולה בה

רוך הוא]. דוש בה קה י הנ ני פש [לי

ים מי דים ענ יו עומש םא הה רוך הוא, ל בה דוש  קה י הנ ני פש ים לי רי שי ים כש עמשי ל מנ אי רה שש יי לו  גש סנ א יש לי מה לש ה, אי אל רש םא תי ב
קםף זש לי לות  זה ומנ ים  בי כוכה י  די עובש ים  מי ענ ר  אה שש לי ים  מי גורש ם  הי ל  אי רה שש יי ל  בה אמ ם,  עולה בה לות  זה ומנ ים  בי כוכה י  די עובש
ים בי י כוכה די ים עובש מי ר ענ אה רוך הוא, שש דוש בה קה י הנ ני פש ים לי אי יו חוטש םא הה ל ל אי רה שש א יי לי מה לש אי ם. של עולה ם בה יהל אשי רה

ם. יהל ני פש ים לי פי כש לות ני זה ומנ

םא ל ר, של אי בה תש י ני רי ה, המ דושה קש ץ הנ רל אה ר בה חי ד אנ צנ ים לש עי ים רה עמשי מנ ל בש אי רה שש יכו יי שי מש הי א של לי מה לש ה, אי אי םא רש וב
אםד, לונו מש י דנ תוב כי ה כה ל זל ענ ץ, וש רל אה ל הה ענ לו מי גש םא הג ל ה, וש דושה קש ץ הנ רל אה לות בה זה ים ומנ בי י כוכה די ים עובש מי טו ענ לש שש יי

יך. מל חמ מונו רנ דש קנ ר יש הי אםד מנ לונו מש י דנ ן כי כי לה אוי, וש רה ים כה רי שי ים כש עמשי נו מנ ין לה אי של

ה חה מש שי ת ה' בש דו אל בש תוב (שם ק) עי כה ה, וש דה עה רש ילו בי גי ה וש אה רש יי ת ה' בש דו אל בש ר, (שם ב) עי מנ אה ח וש תנ י פה י יוסי בי רנ
דוש קה ת הנ עמבםד אל יך לנ רי ב צה רל על ר ובה בםקל רוך-הוא, בנ דוש-בה קה עמבםד לנ א לנ בה דם של ל אה ה, כה אי םא רש ה. ב נה נה רש יו בי נה פה בםאו לש

רוך הוא. בה

ין ימי ר בי שי קנ תש הי ם לש דה אה יך  רי ז צה ם, אה עולה ת בה רל עורל תש ין מי יהמי ד הנ רות צנ עורש תש הי וש אור,  ה הה עולל של ר, כש בםקל בנ
כות רה ה בש יכה שי מש ה, ומנ לה עש מנ ף לש ת תםקל קל זל חמ ה מנ לה פי תש שום של ה, מי לה פי תש ת הנ עמבודנ יו בנ נה פה עמבםד לש לנ רוך הוא וש דוש בה קה הנ
ים תוני חש תנ וש ים  יוני לש על או  צש מש ני וש ים,  תוני חש תנ ה לנ טה מנ כות לש רה בש יך  שי מש ם מנ שה ומי מות,  עולה ל הה כה לש יון  לש על ק הה עםמל הה מי

ה. לה פי תש ת הנ ה עמבודנ אותה ים בש כי רש בה תש מי

ת סל נל כש ת  אל יל  לי כש הנ לש ה  נה נה רש ובי ה  חה מש שי הוא בש רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש לי עמבםד  לנ ם  דה אה יך  רי צה ה, של לה פי תש ת הנ עמבודנ
סוד חוד בש יי סוד הנ הו  ים. זל להי י ה' הוא אל כי עו  תוב דש כה אוי, של רה חוד כה יי ד הנ ינחי לש ך  ר כה חנ אנ ם, וש יהל יני ל בי אי רה שש יי

ה. עמבודה הה

ה - לל י אי ני תו, ושש עמבודה ה בנ וה דש אות חל רש הנ ה ולש וה דש חל רוך הוא בש דוש בה קה י הנ ני פש עמבםד לי ם לנ דה יך אה רי ה צה ל זל ם כה עי וש
ה חה מש ה. שי נה נה ה ורש חה מש ם שי הי ה, של לל י אי ני ד שש גל נל יום כש נות לש בה רש י קה ני לות, שש פי י תש תי ה. שש לל י אי ני ד שש גל נל ה - כש נה נה ה ורש חה מש שי
ין ה בי עמשל י תנ ני שי הנ ש  בל כל ת הנ אי ר וש בםקל ה בנ עמשל ד תנ חה אל ש  בל כל ת הנ ה (במדבר כח) אל ל זל ענ ה. וש לה יש לנ ה בנ נה נה ר, ורש בםקל בנ

ם. יי בה רש ענ הה

יר כי זש הנ ה לש עה םא שה ל , וש יהה ילותל ל חי כה ף לש רל ת טל קל לל חנ ה מש עה ה שה אותה שום של שות, מי יא רש ית הי בי רש ת ענ לנ פי ה תש ל זל ענ וש
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ה חה מש שי תוך  ה, מי לה יש לנ ר ובנ בםקל לו, בנ לה ים הנ די דה צש י הנ ני שש ת מי כל רל בה תש הוא מי יום הנ זון. בנ ת מה תי א לה לה ך], אל רי בה תש הי [לש
גו'. ה וש יתה בי ף לש רל ן טל תי תי ה ונ לה יש עוד לנ ם בש קה תה תוב (משלי לא) ונ כה הו של אוי. זל רה כםל כה ת לנ קל לל חנ ה מש לה יש לנ ה, ובנ נה נה ורש

ה מה ב. לה רל ת עה חנ נש י מי פנ ת כנ אנ שש מנ יך  נל פה ת לש טםרל י קש תי לה פי כון תש ר, (תהלים קמא) תי מנ אה יהה וש קי זש י חי בי ח רנ תנ פה
ת טםרל י קש תי לה פי כון תש ר, תי אי בה תש ני ך  א כה לה ר? אל בםקל י בנ תי לה פי כון תש תוב תי םא כה ל ר, של בםקל ת הנ לנ פי םא תש ל וש ב  רל ת עה חנ נש מי
ן כםהי ן הנ כי לה ב. וש ח לי מנ שנ ת יש טםרל ן וקש מל תוב (משלי כז) של כה של הו  ה. זל וה דש ל חל ק ענ א רנ לה ה אל אה םא בה ת ל טםרל יך. קש נל פה לש
ן רם המ עמלת אנ הנ ה ובש נה ירל טי רםת ינקש ני ת הנ יבו אל יטי הי ר (שמות ל) בש מנ אל נל מו של ת, כש טםרל יב קש רי קש יהה מנ רות, הה יק ני לי דש מנ של כש
אוי, רה ך  כה םאל, וש מ ד שש צנ חנ  מי שנ ב לש רל על ת בה מל ה גורל עה שה הנ ה, של וה דש ל חל ר ענ בםקל ה. בנ נה ירל טי ם ינקש יי בנ רש ענ ין הה רםת בי ני ת הנ אל

ה. וה דש ל חל א ענ לה א אל םא בה ם ל עולה ולש

םא ל ז, של גל רם וש רוג  טש קי ת וש ול יר מה עמבי ה מנ זל וש ה,  טה מנ ה ולש לה עש מנ ת לש זל אוחל ים וש רי שה ת קש רל של קנ ת מש טםרל ה, קש אי םא רש וב
ל ענ ש מי יהה אי לל ן עה תל ה וש תה חש מנ ת הנ ח אל רםן קנ המ ל אנ ה אל ר מםשל םאמל י תוב (במדבר יז) ונ כה מו של ם, כש עולה לט בה שש לו לי יוכש
ים תי מי ין הנ עממםד בי ינ תוב ונ כה ם, וש עה ל הה ר ענ פי כנ יש גו', ונ ץ וש יהרה תוב ונ ה כה ר זל חנ גו'. אנ ה וש רה הי ך מש הולי ת וש טםרל ים קש שי חנ וש בי זש מי הנ
ת, טםרל קש י הנ ני פש עממםד לי ים לנ גי רש טש קנ מש ל הנ כה ים וש עי רה ים הה די דה צש ל הנ ים כה כולי םא יש ל שום של ה. מי פה גי מנ ר הנ צנ עה תי ים ונ יי חנ ין הנ ובי

כםל. שור הנ קי כםל וש ת] הנ ונ דש יא סוד [חל ה הי ל זל ענ וש

יך נל פה ת לש טםרל י קש תי לה פי כון תש תוב תי כה ה, של לה פי ה תש אותה ד בש וי ן דה וי כנ תש ם, הי עולה רוי בה ין שה די הנ של ה, כש חה נש מי ת הנ ענ שש ובי
ה ירה עמבי ה ומנ דוחה ת, של טםרל ה קש אותה ה בש זל ן הנ מנ זש ת בנ עי ט כה שולי ה של של קה ין הנ ז די גל יר רם עמבי ה תנ עולה ה זו של לה פי גו'. ותש וש
ה נו מנ יש ם, [הנ עולה בה רוג של טש ל קי כה ז] וש גל ל רם ה כה ירה עמבי מנ ת של טםרל ה קש אותה ה זו בש עה שה ת בש עי ה כה עולל ז [של גל ל רם יו כה נה פה לש מי

ם. עולה לוי בה ין תה די הנ של ב, כש רל ת עה חנ נש יא] מי הי שום של ם? מי ענ טנ ה הנ תוב] [מה כה של

י נו כי תוב (ירמיה ו) אוי לה ה כה ל זל ענ ה, וש חה נש ן מי מנ יהה זש ף, הה רנ שש ני ה של עה שה ש, בש דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל נל של ה, כש אי םא רש ב
ים ני זגמה מש ים של יני די י הנ זי גש רה ם וש עולה ל הה ים של גי רש טש קנ ם מש ב? אותה רל י עה לי לש ה צי ה זל ב. מנ רל י עה לי לש צי טו  נה י יי יום כי ה הנ נה פה
ן וי כנ ם לש דה אה יך הה רי לות צה פי תש ל הנ כה ה. בש חה נש מי ת הנ לנ פי תש בי תו  עש ן דנ וי כנ ם לש דה אה יך  רי צה ינו של ני ה שה ל זל ענ ה. וש עה שה ה הנ אותה בש
ה, ן אותה קי ק תי חה צש ה יי חה נש מי ת הנ לנ פי ן תש מנ ה זש ל זל ענ ם, וש עולה רוי בה ין שה די הנ שום של ן, מי כגלה ר מי ה זו יותי לה פי תש תו, ובי עש דנ

ונהמריי פירששוהה.

שום אן, מי ב כה כי ענ תש םא ני ל וש ך  לי יד, ני חי פש ה מנ זל ר הנ הה י, הה י יוסי בי ר רנ מנ ד. אה חה ר אל הנ בש לו  ים, עה כי יו הולש הה ד של ענ
ך רל דל י בנ ידי חי ך יש הולי י של מי ינו של ני י שה רי המ ך, של ר כה י אומי יתי יי ד - הה חה יהה אל ם הה ה, אי הודה י יש בי ר רנ מנ יד. אה חי פש ר מנ הו הנ זל של

ה. ינה כי שש נו הנ מה עי זוז מי םא תה ל ה של אל רש נו, ני מה עי ד מי חה אל ד וש חה ל אל כה םא, וש ה ל לשה ל שש בה שו, אמ פש ננ ייב בש חנ תש מי

ע מנ שה וש ך  לי אי יך  תוב אי כה ל, של מואי שש נו? מי ן לה יי ננ ס, מי ל ני ם ענ דה אה מםך  סש םא יי ל של ינו  ני י שה רי י, המ י יוסי בי ר רנ מנ אה
ל בה ן, אמ יי ענ א לה צה מש ק ני זי הל ד, וש חה יהה אל ך, הוא הה לו כה פי ר לו, אמ מנ נו. אה תה אי ר מי אוי יותי ל רה מואי י שש רי המ י, ונ ני גה רה המ אול ונ שה
ים, יקי זי םא מנ ל ים וש אי רש םא ני ה ל לשה שש לי ינו של ני י שה רי ים - המ יקי זי שום מנ ם מי אי ן. של יי ענ א לה צה מש םא ני ק ל זי הל ה, וש לשה נו שש אה
ם רנ אן, בש ים כה אי צה מש םא ני ם ל דה י אה ני שוב, ובש יי חוק מי ה רה זל ר הנ הה י הה רי המ אן, של ים כה אי צה מש םא ני ים - ל טי סש שום לי ם מי אי וש

אן. אות כה צה מש ני ה של דל שה יות הנ חנ ד הוא, של חנ פנ

ל אנ ר גה של ל?! אמ גםאי תוב] הנ י כה רי המ ן בו, [של בוני תש הי ה ייש לש סוק זל פה ע. בש ל רה כה י מי ל אםתי גםאי ך הנ אה לש מנ ר, הנ מנ אה ח וש תנ פה
ים. מי עולה יק לש די ם צנ דה אה ז מי םא זה ל ם, וש דה י אה ני ל בש צל א אי צה מש יד ני מי הוא תה שום של ל? מי גםאי ה הנ ה זל תםב! מנ כש יהה לי יך הה רי צה

ם דה אה ן הה בל של נו כש מל ה מי זה םא זה ל יד, וש מי ם תה דה אה ן הה ם בל ת עי כל הולל ה של ינה כי שש י - זו הנ ל אםתי גםאי ך הנ אה לש מנ ה, הנ אי םא רש ב
מםר שש ם לי דה ן אה ר בל הי זה יי י? של ידי חי ה יש ה זל ך. מנ רל דל י בנ ידי חי א יש םא ייצי ל ם של דה ן אה ר בל הי זה ה יי ל זל ענ ה. וש תורה וות הנ צש ר מי שומי

ה. ינה כי שש ווג הנ י זי לי י בש ידי חי ת יש כל לל ך לה רי טה צש יי ה, וש ינה כי נו שש מל זוז מי םא תה ל י של די ה כש תורה וות הנ צש מי

א ך ייצי ר כה חנ אנ ה, וש ינה כי יו שש לה יך עה שי מש הנ י לש די בונו כש י רי ני פש ה לי לה פי ר תש די סנ ך, יש רל דל ם לנ דה ן אה א בל יוצי של ה, כש אי םא רש ב
ך. רי טה צש יי ה של ל מנ כה ילו בש צי הנ ך ולש רל דל אםל אותו בנ גש ה לי ינה כי שש ווג הנ א זי צה מש יי ך, וש רל דל לנ

ה, זל הנ ך  רל דל י בנ ני רנ מה ה. ושש ינה כי שש ווג הנ ה זי י, זל די מה ים עי להי ילה אל הש יי ם  עמקםב? (בראשית כח) אי ינ תוב בש ה כה מנ
ם יהל יני ייש בי ים של רי בי חמ ן הנ כי ל של יו, כה נה פה ת לש כל ה הולל ינה כי ן, ושש מנ אותו זש י בש ידי חי יהה יש עמקםב הה ינ כםל. וש הנ י מי דות אותי פש לי

יב.] עמרי הנ ש לש מל של ך הנ שנ ם חה יי תנ ינש ך הוא. בי אי כה דנ י, ונ י יוסי בי ר רנ מנ ה. [אה מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ ה ענ י תורה רי בש די

ר הוא הה ה, הה לה עש מנ לש ך  לי ם ני יך. אי שי חמ הנ ס לש נה כש יום ני י הנ רי אן, המ ב כה כי ענ תש ם ני ה? אי עמשל ה ננ י, מנ י יוסי בי ר רנ מנ אה
םא ל ינו של ני י שה רי ר לו, המ מנ י. אה י יוסי בי יך רנ לל י עה ני הנ מי ה, תש הודה י יש בי ר רנ מנ ים. אה די נו פוחמ ה אה דל שה יות הנ ד חנ חנ פנ דול, ומי גה
ל בה י, אמ ידי יחי ר בי בה דג ה מש ר לו, זל מנ ה. אה עה ל שה כה ס בש יש לו ני חי םא ינרש רוך הוא ל דוש בה קה הנ ס, של ני ל הנ ם ענ דה ן אה מםך בל סש יי

ד. חנ פש םא ני נו, ל מה ה עי ינה כי שש הנ ה וש י תורה רי בש ינו די יני ה, ובי לשה נו שש חש ננ אמ

אותו ה לש לל עמ ננ וש ך  לי ה, ני הודה י יש בי ר רנ מנ תוכו. אה ה בש רה עה ד ומש חה ע אל לנ ר סל הה ה בה לה עש מנ לש או  ים רה כי יו הולש הה ד של ענ
ה י אותה י אולנ תי דש חנ י, פה י יוסי בי ר רנ מנ ה. אה רה עה מש ה הנ או אותה רה ם וש שה לו לש ם. עה ת שה חנ ה אנ רה עה ים מש נו רואי אה ע, של לנ סל הנ

אן. נו כה עו בה גש פש םא יי ל יא וש יות הי ל חנ קום של ה מה רה עה מש

י ל מי כה א, של הוא חוטי שום של ר מי םאמנ ם ת ד. אי י פוחי י יוסי בי רנ י של יתי אי י רה רי יהה, המ קי זש י חי בי רנ ה לש הודה י יש בי ר רנ מנ אה
תוב (משלי כח) כה י] וש רי המ א, [ונ ינו חוטי י אי רי ים, המ אי טה יון חנ צי בש דו  חמ תוב (ישעיה לג) פה כה א, של ד הוא חוטי פוחי של
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צוי. ק מה זל נל הנ שום של י, מי י יוסי בי ר רנ מנ ח. אה טה בש יר יי פי כש ים כי יקי די צנ וש

ס ני כה םא יי ה, ל רה עה מש ס לנ ני כה ני נו  אה ר של חנ אנ ק, וש זל א נל צה מש םא ני אן ל ל כה בה הוא, אמ ך  צוי - כה ק מה זל נל ם הנ ר לו, אי מנ אה
ל ה. כה לה יש לנ הוא הנ רות, של מה שש לש מי שה ה לש לה יש לנ ת הנ ק אל לי חנ ה, נש הודה י יש בי ר רנ מנ ה. אה רה עה מש סו לנ נש כש נו. ני ר אותה עי צנ ק לש זל נל הנ

ן. ישנ םא ני ל ה וש לה יש לנ ל הנ לו של לה ים הנ די דה צש ת הנ לשל שש דו בי מש ל עה עממםד ענ נו ינ מה עי ד מי חה אל ד וש חה אל

ה ר אותה מנ ם אה הה רה בש אנ זו  ת הנ חנ בנ שש תי י. הנ חי רה זש אל ן הה יתה אי יל לש כי שש ר, (תהלים פט) מנ מנ אה ה וש הודה י יש בי ח רנ תנ פה
רוך-הוא, דוש-בה קה ם לנ כגלה עו  דש וה יי ם של עולה י הה ני ם בש ד עי סל ה חל שה עה וש הוא,  רוך  בה דוש  קה ת הנ עמבודנ ק בנ סנ עה ה של עה שה בש

רוך-הוא. דוש-בה קה ף בנ תםקל ק בש זי חנ תש הי שום של ן מי יתה א אי רה קש ני ם, וש עולה ל הה ט ענ רוך הוא שולי דוש בה קה הנ של

ן כי לה ין, וש יהמי םאל בנ מ שש ד הנ ל צנ לנ כש אן ני א כה לה ר? אל מי זנ ים לש אי ים בה די סה חמ ד הנ צנ י מי כי ה, וש ירה שי ם אה עולה י ה' לש די סש חנ
אותו יהה בש ים הה ני ע שה בנ של ים וש לשי ן שש ק בל חה צש יי ר של אי בה תש י ני רי המ ן אותו. ונ חנ ם ובה הה רה בש ת אנ ה אל סה רוך הוא ני דוש בה קה הנ
ין די א בנ צי מה יי ם של הה רה בש ת אנ ה אל סה א ני לה ק! אל חה צש ת יי ה אל סה תםב ני כש לי יך  רי יהה צה ם? הה הה רה בש ת אנ ה אל סה ה ני ה זל ן, מנ מנ זש הנ

ה. ירה שי ם אה י ה' עולה די סש ה חנ ל זל ענ אוי, וש רה ם כה לי א שה צי מה יי ין של די ל בנ לי כה הי ולש

דםר דםר וה ם. לש עולה ם הה ה עי רוך הוא עושל דוש בה קה הנ ים של די סה ם חמ ה - אותה ירה שי ם אה י ה' עולה די סש ר חנ חי ר אנ בה דה
רוך הוא דוש בה קה ת הנ מוננ ך - זו אל תש מונה יענ אל דםר אודי דםר וה כםל. לש ם הנ ה עי עושל ת של מל אל י - טוב ול פי ך בש תש מונה יענ אל אודי

י. פי ך בש תש מונה יענ אל ה אודי ל זל ענ יות, וש רי בש ל הנ י כה פי ירו בש כי זש הי ם וש עולה ם בה הה רה בש יענ אנ הודי של

יום קי ר וש קנ הוא עי ע של ה, יהדנ מונה אל ע סוד הה יהדנ של ה, וכש מונה אל ם סוד הה הה רה בש אנ לש יענ  הוא הודי רוך  בה דוש  קה הנ וש
דוש קה א הנ רה בה של גו'. כש וש ה  נל בה יי ד  סל ם חל י עולה תי רש מנ י אה תוב כי כה של הו  יים. זל קנ תש הי ם וש עולה א הה רה בש ני לו  לה גש בי ם, של עולה הה
ין יט יהמי הושי םא של ם ל אי יים, וש קנ תש הי יו וש לה ין עה יט יהמי הושי ד של עממםד, ענ םא יהכול לנ ל ה של אה ם, רה עולה ת הה רוך הוא אל בה

נו. רש אנ ך בי כה ין, וש די א בש רה בש ה ני זל ם הנ עולה הה שום של יים, מי קנ תש יהה מי םא הה יו, ל לה עה

ה טה מנ לש ית מי אשי רי נו  רש מנ אה ב של ל גנ ף ענ ית. אנ אשי רי אן, בש ים כה ני וה גש י  ני ד, שש חה ל אל לה סוד כש ית, וש אשי רי ר בש מנ אל נל וש
י רי המ ים, של שי דה קר הנ ש  ית קםדל בי נו  רש מנ אה של מו  ית, כש אשי ב' רי נו  רש מנ אה ה, וש טה מנ ה לש לה עש מנ לש ם מי גנ ך  ית כה אשי ה, רי לה עש מנ לש

ד. חה אל לול הוא כש ר כה בה דה הנ ית, וש אשי ה רי אותה ת] לש יי יא בנ ה [הי נה תש ני

ם, הה רה בש אנ תוב בש ם - כה אה רש בה הי שוהה בש רש י פי רי המ ין, ונ יהמי א בש לה יים אל קנ תש םא הי ל ה וש זל ם הנ עולה א הה רה בש ני זו  י"ת הנ בי ובנ
יום ל הנ אור של הה ם], אותו  עולה הה ם [אותו  עולה ל הה אשון של רי ן הה יה נש ה. ובי נל בה יי ד  סל ם חל י עולה תי רש מנ ך, אה שום כה ומי
ך תש מונה ין אל כי ם תה יי מנ תוב שה כה ם, וש יי מנ ן שה קי ה תי לל אי םאל. ובש מ שש י בי ני שי יום הנ בנ ך  ר כה חנ אנ יים, וש קנ לש יהה בו  אשון הה רי הה

ם. הל בה

ם, הל ה בה ינה קי תש ה הי מונה אל סוד הה ים, וש די סה ם חמ אותה נו בש קש תש ם ני יי מנ ם - שה הל ך בה תש מונה ין אל כי ם תה יי מנ ר שה חי ר אנ בה דה
ה. מונה אל הו סוד הה י - זל ירי חי בש ית לי רי י בש תי רנ ם. כה יי מנ תוך שה א מי לה יהה אל קונל ין תי אי של

ן דושות, כגלה קש יות הנ חנ ן] הנ ל [אותה כה וש ים,  תוני חש תנ ל הנ כה כות לש רה אות בש יוצש נו  מל מי יק של די צנ הו  ר, זל חי ר אנ בה דה
י. ירי חי בש ית לי רי י בש תי רנ תוב כה ן כה כי לה ים, וש תוני חש תנ ענ לנ שופי ע של פנ של אותו הנ כות מי רש בה תש מי

רו זש פנ תש םא יי ל ם, של עולה יום הה ה, קי זל יק הנ די צנ יד בנ מי ד תה הוא עומי ה של מונה אל ה סוד הה י - זל די בש ד ענ וי דה י לש תי עש בנ שש ני
ס נה כש ני של עו. וכש נש מש וות ני דש חל ל הנ כה ם, וש לנ שש םא הג ה ל מונה אל סוד הה כות, וש רה בש ע הנ פנ ע של נה מש ני לות של גה ן הנ מנ זש ים חוץ מי מי עולה לש

ך. לל מל י הנ ני פש סו לי נש כש םא ני וות ל דש חל ן הנ מנ זש אותו הנ ה, מי לה יש לנ הנ

ה לה יש לנ הנ ק  לה חל נל של וכש ה,  ירה שי ים  רי מש זנ ומש ים  די עומש חוץ  בנ ל  בה אמ רו,  עורש תש הי םא  ל וות  דש חל הנ של ב  גנ ל  ענ ף  אנ וש
ט ובועי יהה,  כי בש לי ם  יי מנ שה הנ ילות  חי ל  כה ר  עורי מש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ז  אה ה,  לה עש מנ לש ה  טה מנ לש מי ה  עולה רות  עורש תש הי וש

ים. תוני חש תנ ים וש יוני לש ים על עי זש עש דנ זש , ומי יענ קי רה בה

מות שש ן ני ל אותה כה רוך הוא וש דוש בה קה ז הנ ה, אה תורה ה בנ טה מנ ים לש רי עורש תש מי ן של מנ זש ט לנ רה יו, פש נה פה ה לש נוחה ין מש אי וש
מות שש ל ני כה ה לש נוחה ה מש אה יו, ובה נה פה ה. [לש נוחה ז מש אה אותו קול, וש ים לש חי מי ים ושש יבי שי קש ם מנ מו], כגלה עי ים [של יקי די צנ הנ
םא ל רוך הוא של בה דוש  קה ע הנ בנ שש ה, ני טה מנ לש ש  דה קש מי ב הנ רנ חל נל יום של מי שום של את]. מי צי מש יו ני נה פה מו] [לש עי ים של יקי די צנ הנ
דוש ך קה בש רש קי תוב (הושע יא) בש כה ה, של טה ל מנ ם של יי לנ ירושה ל לי אי רה שש סו יי נש כה יי ד של ה ענ לה עש ל מנ ם של יי לנ רושה תוך יש ס לש ני כה יי

ים. רי בי חמ שוהה הנ רש י פי רי המ יר, ונ עי בוא בש םא אה ל וש

חות בה שש תי ים בש חי בש שנ ם מש כגלה ה, וש לה יש לנ י הנ קי לש ת חל לשל שש ה בי ירה ים שי רי אומש חוץ וש ים בנ די ים עומש רי מש זנ ם מש ל אותה כה וש
ד ה ענ לה עש מנ ים לש שי דש קנ םא מש ה ל שה דג יום, וקש ל בנ אי רה שש יי וש ה,  לה יש לנ ים בנ רי עורש תש ם מי ם, כגלה יי מנ שה ילות הנ ל חי כה דועות, וש יש
ל אי רה שש ה יי ל זל ענ וש ד.  חה אל כש דוש  קה ם הנ שי ת הנ ים אל שי דש קנ ם מש יי מנ שה ילות הנ ל חי ז כה אה וש ה,  טה מנ ים לש שי דש קנ ל מש אי רה שש יי של
א לה ה אל םא עולה רוך הוא ל דוש בה קה ל הנ מו של ל שש ה של שה דג קש הנ שום של ים [מי תוני חש תנ ים וש יוני לש על ים מי שי דש קנ תש ים מי דושי קש

ם. יכל להי י ה' אל ני דוש אמ י קה יו כי הש ים תי דםשי תוב (ויקרא יט) קש כה הו של ד. זל חה אל ה] כש טה מנ לש ה ומי לה עש מנ לש מי

הוא, רוך  בה דוש  קה הנ ר אותו  מנ ה אה סוק זל עו. פה בה טש הה יהה  נל דה ה אמ ל מה ר, (איוב לח) ענ מנ אה י וש י יוסי בי ח רנ תנ פה
ר מנ אל נל מו של ם, כש עולה י הה מודי ת ענ ענ בש ם שי הי ים, של מודי ל ענ א ענ לה א אותו אל רה םא בה ם, ל עולה ת הה א אל רה בה של כש שום של מי

ים. די ה עומש ל מה ע ענ םא נודה ים ל מודי ם ענ אותה ה, וש עה בש יהה שי מודל ה ענ בה צש (משלי ט) חה
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ן בל יא אל הי וש ת,  חנ ן אנ בל ל אל טנ נה ד של א ענ רה בש ני םא  ם ל עולה הה וש ים,  רי תה סש ני ל הנ ר כה תנ סש ני מםק,  הוא סוד עה שום של מי
ה, טה מנ ה לש לה עש מנ לש ה מי עמצה נש ני הום, וש תש תוך הנ ה לש ק אותה רנ זה רוך הוא וש דוש בה קה ה הנ ח אותה קנ לה יהה, וש תי ן שש בל את אל רי קש ני של
תוב (איוב כה של הו  ים. זל שי דה קר הנ ש  ד קםדל עומי ה זו  דה קג נש ם, ובי עולה ע הה צנ מש אל ה בש דה קג יא נש הי ם, וש עולה ל הה תנ שש ה ני נה מל ומי
סו אמ ן מה בל תוב (תהלים קיח) אל כה ת, וש רנ קש ת יי ננ ן פי ן בםחנ בל ר (ישעיה כח) אל מנ אל נל מו של ה, כש תה נה ן פי בל ה אל י יהרה לח) או מי

ה. נה םאש פי ר ה לש תה יש ים הה בוני הנ

ל ענ ת  דל עומל וש ת,  חנ אנ ן  בל אל ה  תה שש על נל וש ם,  כגלה מי ה  דה לש גש ני וש ם,  יי מנ ומי רוחנ  ומי ש  אי מי ה  תה רש כש ני זו  ן  בל אל ה,  אי רש םא  ב
ם, עולה ע הה צנ מש אל אות בש ת לש דל עומל ן זו  בל אל הומות, וש תש ים הנ אי לש מנ תש ם ומי יי מנ נו  מל ים מי עי ים נובש מי עה פש לי הומות, וש תש הנ
ן בל עמקםב אה ינ ח  קנ יי תוב (בראשית לא) ונ כה של הו  ם. זל עולה יום הה קי ת וש ילנ תי עמקםב שש יל ינ תי שש הי יד וש עלמי הל ן של בל י אל זוהי וש

ה. בה צי הה מנ ימל רי יש ונ

ה, לה חי תש ה בנ אה רש בש םאת ני ז ן הנ בל י אל רי המ עמקםב, ונ ם לו ינ םאת שה ן ז בל י אל כי גו'. וש ה וש בה צי י מנ תי מש ר שנ של םאת אמ ז ן הנ בל אל הה וש
א רה בש םא ני ל ד של י ענ רי המ עמקםב? ונ ה ינ ם אותה ת שה עי י כה כי ה [וש ם אותה שה א של לה ם? אל עולה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה בה של כש
ה ה זל תוב. מנ ה כה בה צי י מנ תי מש ר שנ של ה אמ ל זל ענ ה, וש טה מנ ה ולש לה עש מנ לש יום של ה] קי ם אותה עמקםב שה ינ א  של לה ה. אל תה יש ם הה עולה הה

אן. ה כה לה עש מנ לש דור של ם מה שה ים, של להי ית אל ילה בי הש תוב יי כה י? של תי מש ר שנ של אמ

ה ל מנ ם. ענ יי ינה ה עי עה בש ת שי חנ ן אנ בל ל אל ר (זכריה ג) ענ מנ אל נל של מו  ם, כש יי יננ ה עי עה בש שי ייש  ן זו  בל ל אל ה, ענ אי םא רש ב
הוא רוך  בה דוש  קה הנ ה  ם אותה שה ת יהה, של יהה - שה תי ד שש חה אל ם, וש עולה ל הה תנ שש ה הג נה מל מי ד - של חה יהה? אל תי את שש רי קש ני

ם. עולה ך הה רי בה תש ה מי נה מל מי יל של בי שש ם, בי עולה ה הה נה מל ך מי רי בה תש הי לש

יו אות, הה ים בה בי יושש יו  הה ה וש זל קום הנ מה ים בנ די עומש לו של לה ים הנ רובי כש ש, הנ מל של ס הנ נה כש ני ה של עה שה ה, בש אי םא ורש וב
ם ן אותה גי ננ ים לש ילי חי תש ז מנ אה ה, וש לה עש מנ ם לש יי פנ נה כש גון הנ ע קול ני מה שש ני ם, וש ים אותה שי ה ופורש לה עש מנ ם לש יהל פי נש ים כנ ישי קי מנ
ה. לה עש מנ ה לש טה מנ לש הוא מי רוך  בה דוש  קה בוד הנ ה כש לל עמ ינ יל של בי שש ה, בי לה יש לנ ית הנ אשי רי ה בש ירה ים שי רי אומש ים של כי אה לש מנ הנ
או גו', שש י ה' וש די בש ל ענ ת ה' כה כו אל רש ה בה ני ים, (תהלים קלד) הי רובי כש י הנ פי נש גון כנ ים? אותו ני רי יו אומש ה הה ירה יזו שי אי וש

ר. מי זנ ים לש יוני לש ים על כי אה לש ם מנ אותה ה לש ירה יא שי ם] הי ז [הי אה גו', וש ש וש ם קםדל יכל די יש

ן גי ננ ים לש ילי חי תש ז מנ אה ם, וש גונה ע קול ני מה שש ני ה, וש לה עש מנ ם לש יהל פי נש ים כנ ישי קי לו מנ לה ים הנ רובי כש יהה הנ ני שש ת הנ רל מל שש מי בנ
ים, רובי כש י הנ פי נש גון כנ זו? ני ה הנ עה שה ים בנ רי יו אומש ה הה ירה יזו שי אי יהה. וש ני שש ת הנ רל מל שש מי ים בנ די עומש ים של כי אה לש מנ ם הנ אותה
ים די עומש ם הה אותה ה לש לה חי ה] תש ירה יא [שי ה] הי ז [אותה אה גו'. וש מוט וש םא יי יון ל ר צי הנ ה' כש ים בנ חי בםטש (תהלים קכה) הנ

ן. גי ננ זו לש יהה הנ ני שש ת הנ רל מל שש מי בנ

קיג) (שם  יא?  הי ה  ומנ ה,  ירה שי ים  רי אומש וש ם  יהל פי נש כנ בש ים  ישי קי מנ לו  לה הנ ים  רובי כש הנ ית  ישי לי שש הנ ת  רל מל שש מי בנ
ים די עומש ים של כי אה לש ם מנ ז אותה גו'. אה וש ש  מל ח של רנ זש מי גו', מי וש ך  בםרה ם ה' מש י שי הי יש גו',  וש י ה'  די בש ענ לו  לש הנ לויהה  לש הנ

ה. ירה ים שי רי ם אומש ית, כגלה ישי לי שש ת הנ רל מל שש מי בנ

ל יעו כה יהרי ר ונ י בםקל בי ד כוכש ן ינחנ רה תוב (איוב לח) בש כה מו של ה, כש ירה שי ים בש חי יענ פותש קי רה לות הה זש ים ומנ בי כוכה ל הנ כה וש
ל אור. ים ענ ני גש ננ אור מש י הה בי ם כוכש י אותה רי המ י אור, של בי ל כוכש כה לוהו  לש תוב (תהלים קמח) הנ כה וש ים,  להי י אל ני בש

ה.] ירה שי ל הנ ים ענ ני מג מש [של

ה טה מנ לש הוא מי רוך  בה דוש  קה בוד הנ ה כש עולל ה, וש טה מנ ל לש אי רה שש י יי רי חמ ה אנ ירה ים שי חי ז לוקש אה ר, וש בםקל הנ יענ  גי מנ של כש
ל כה בש דוש  קה הנ ם  שי הנ ם  לי תנ שש ני ז  אה וש ה,  לה יש לנ בנ ה  לה עש מנ לש ים  יוני לש על ים  כי אה לש ומנ יום,  בנ ה  טה מנ לש ל  אי רה שש יי ה.  לה עש מנ לש ומי

ים. די דה צש הנ

יא הי םאת, וש ז ן הנ בל אל ים בה יקי זי חמ ם מנ ה, כגלה טה מנ ל לש אי רה שש יי ים וש יוני לש על ים הה כי אה לש מנ ל הנ ר, כה מנ אה םאת של ז ן הנ בל אל הה וש
ן גנ ים בש יקי די צנ ם הנ ענ עי עמשי תנ שש הי א לש רוך הוא בה דוש בה קה ה הנ לה יש לנ יום, ובנ בות בנ אה תוך הה ר בש טי ענ תש הי ה לש לה עש מנ ה לש עולה

עידלן.

ם ל אותה כה וש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ שום של ה, מי לה יש לנ ה בנ תורה ים בנ קי עוסש ם וש יומה קי ים בש די עומש ל הה ם כה יהל רי שש אנ
ת בל יושל תוב (שיר ח) הנ כה מו של ה, כש תורה ים בנ קי עוסש ם הה ם אותה דה אה י הה ני ים קולות בש עי ן שומש דל ן עי גנ בש ים של יקי די צנ הנ

גו'. ים וש ני גנ בנ

ים ה טורי עה בה רש ן אנ בל ת אל לגאנ אתה בו מי לי תוב (שמות כח) ומי כה הו סוד הנ זל ה, וש ן טובה בל יא אל ן זו הי בל ה, אל אי םא רש ב
מות] לי [שש ייש  שום של ה, מי רה קה ן יש בל ל אל מות של לי שש ה, הנ טובה ן הנ בל אל ל הה מות] של לי ל שש ים [של רי דה ם סש ה הי לל אי ן. וש בל אה
הו זל ם. וש כל בש רש קי ן בש תי י אל ת רוחי אל תוב (שם) וש כה גו', וש ן וש בל אל ב הה ת לי י אל רםתי סי המ תוב (יחזקאל לו) ונ כה ת, של רל חל ן אנ בל אל

. רוהה אמ ת, ובי רנ קש ת יי ננ ן פי ן בםחנ בל (ישעיה כח) אל

ן בל אל ל הה ה של מה ל שש או ענ רש קש ן ני כי לה אן, וש כה רו מי זש גש ני ם לוחות של הי ן, של בל אל תוב (שמות כד) לגחםת הה ה כה ל סוד זל ענ וש
מו את] כש רי קש ל ני אי רה שש ן יי בל אי אל דנ י ונ רי ל, [המ אי רה שש ן יי בל ה אל ם רםעל שה תוב (בראשית מט) מי כה סוד הנ הו  זל וש םאת,  ז הנ

שלניתשבהאיר.

לו - אי ה  רי שש ים על תי ל שש אי רה שש יי י  ני מות בש ל שש ענ ה  ין יל הש ים תי ני בה אמ הה וש ר, (שמות כח)  מנ אה וש יהה  קי זש י חי בי ח רנ תנ פה
י רי המ קום, ונ מה י הנ ני בש אנ ח מי קנ יי ר (בראשית כח) ונ מנ אל נל מו של קום, כש מה י הנ ני בש אות אנ רה קש ני יונות של לש רות על קה ים יש ני בה אמ
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ר שה ים עה ני ה שש לה עש מנ ם לש ך גנ ה, כה טה מנ ים לש טי בה ר שש שה ים עה ני ייש שש מו של ל, כש אי רה שש י יי ני מות בש ל שש ים ענ ני בה אמ הה . וש שוהה רש פי
ל - אי רה שש יי דות לש גו'. עי ים וש טי בה לו שש ם עה שה תוב (תהלים קכב) של כה רות, וש קה ים יש ני בה ה אמ רי שש ים על תי ם שש הי ים, וש טי בה שש

ל. אי רה שש י יי ני מות בש ל שש ה ענ ין יל הש ים תי ני בה אמ הה ה וש ל זל ענ ם ה', וש שי הודות לש ם לש כגלה ה, וש לה עש מנ לש ל, סוד של אי רה שש ה יי זל

ה לה יש לנ ובנ ה,  לה עש מנ לש יום  בנ ה.  לה יש לנ בנ עות  ה שה רי שש על ים  תי שש ייש  ך  כה יום,  בנ עות  ה שה רי שש על ים  תי שש ייש  של מו  וכש
י ני מג ה מש מה כנ ים, וש קי לה ה חמ לשה שש קות לי לש חנ תש לו מי לה ה הנ לה יש לנ ל הנ עות של ה שה רי שש ים על תי שש ה. הנ ד זל גל נל ה כש כםל זל ה. הנ טה מנ לש

ה. לה חה תש הנ ף בנ רל ים טל לי נוטש ה, וש לה יש לנ ים בנ ני מג ם מש גות, כגלה רה ל דש גות ענ רה ם דש יהל תי חש ים תנ די ים עומש ני גי מה

רוחנ זו] וש ר, [וש חי ד אנ צנ ים מי רי דה י סש ני ה ושש ד זל צנ ים מי רי דה ים] סש רי תה י [סש ני ים שש די ה, עומש לה יש לנ ק הנ לה חל נל של ז כש אה וש
רוך דוש בה קה הנ ה, וש ירה שי ים בש חי ם פותש ן, כגלה דל ן עי גנ בש נות של ילה אי ם הה ל אותה ז כה אה ם, וש יהל יני ת] בי בל את [נושל ה יוצי יונה לש על
תוב (ישעיה כה מו של ץ, כש רל אה ת הה פםט אל שש א לי י בה י ה' כי ני פש לי ר מי ענ יה י הנ צי נו עמ נש רנ ז יש תוב אה כה הו של ן. זל דל ן עי גנ ס בש נה כש הוא ני

ן. דל ן עי נו] גנ מל ה [מי נה מל א מי לי מנ תש ם ומי יהל יני ס בי נה כש ט ני פה שש מי שום של ים. מי לי ק דנ דל צל ט בש פנ שה יא) וש

יחות ים רי עולי ים, וש מי שה ם בש אותה רוחנ בש ה הה ת אותה בל נושל את, וש צי מש ה ני וה דש חל ם, וש עולה ת בה רל עורל תש פון מי רוחנ צה וש
ה. ירה אי מש יהה הנ רש לנ קש פנ סש אנ יו הה תוך זי ים מי ני הל נל ם וש יהל רותי טש ענ ים בש יקי די צנ ים] הנ רי עורש תש ים [ומי רי טש ענ תש ה, ומי לה עש מנ לש

יר אי ה מי ירה אי מש יהה הנ רש לנ קש פנ סש אנ ל הה אור של הה אותו  יון, וש לש על אור הה הה אותו  ים לש זוכי ים של יקי די צנ ם הנ יהל רי שש אנ
ל יר] כה אי מי ך  כה ל [וש יהה נוטי הה אוי לו, וש רה כה קו  לש ת חל ל אל נוטי לו  לה ים הנ יקי די צנ הנ ד מי חה אל ד וש חה ל אל כה ים, וש די דה צש ל הנ כה לש
יר, אי ר ומי ם יותי רה בי ל חמ טנ נה אותו אור של ים מי שי יש בנ תש מי ם של הל ה. ייש מי זל ם הנ עולה ה בה שה עה יו של עמשה י מנ פי ד כש חה אל ד וש חה אל

ונהמריי פירששוהה.

ם עולה ים בה טי שוטש ים ומש רי עורש תש חםק מי י הנ רי ה שומש מה ס. כנ ני כה הי ה לש לה יש לנ יל הנ חי תש אן מנ כה ה, מי לה יש לנ ל הנ של קו  לש חל
ד פון יורי ד צה ה, צנ לה יש לנ ק הנ לנ חל נל של ז, כש אה נו. וש רש אנ בי מו של ם, כש יהל יני מי ים לש יני ה מי מה ך כנ ר כה חנ אנ ים, וש גורי סש ים הנ חי ופותש

ה. לה יש לנ ל הנ ים של קי לה י חמ ני ד שש ה ענ לה יש לנ ז בנ אוחי ה, וש טה מנ ה לש לה עש מנ לש ה] מי רה אה יר הל אי [מי

ז אה ים בו, וש זי פון אוחמ צה הנ רום וש דה ז הנ ר אה בםקל יענ הנ גי מנ של ר, וכש בםקל יענ הנ גי מנ ד של רום, ענ ד דה ר צנ עורי תש ך מי ר כה חנ אנ
ת לל נוטל ם, וש יהל יני ת בי זל נל גש ני ה וש עולה ד של ה, ענ לה עש מנ ם לש יהל שותי קה ם ובנ יהל לותי פי תש ה בי ים אותה לי עמ ה, מנ טה מנ ל לש אי רה שש ים יי אי בה

ים. אשי רה ל הה ל כה ך] של לל מל ל הנ םאש [של ר הה כות מי רה בש

ים זוני בות ני בה ה רש מה כנ ים, וש די דה ה צש מה כנ ק לש לה חל ל נל טנ אותו הנ ה, ומי לה עש מנ לש ך מי שה מש ני ל של טנ אותו הנ ת מי כל רל בה תש ומי
ל י טנ ר כי פה י עה ני שםכש נו  נש רנ וש יצו  קי תוב (ישעיה כז) הה כה של הו  ים. זל תי מי יות הנ חמ הנ ים לש ידי עמתי נו  מל ל, ומי טנ הנ אותו  מי

ה. לה עש מנ ים לש ירי אי מש ים של יוני לש על אורות הה ם הה אותה ל מי ך, טנ לל אםרות טנ

ה לה יש לנ הנ ת וש רל עורל תש פון מי ו רוחנ צה שה כש י, ענ י יוסי בי רנ ה לש הודה י יש בי ר לו רנ מנ ה. אה לה יש לנ ק הנ לנ חל ים, נל בי יו יושש הה ד של ענ
ה. תורה ים בנ קי עוסש ם של ה, אותה זל ם הנ עולה בה ים של יקי די צנ קול הנ ה לש ול אנ תש רוך הוא מי דוש בה קה הנ ן של מנ זש ת הנ עי כה ק, וש לה חל נל

ה. תורה י הנ רי בש די יק בש סי פש םא ננ ה, ל זל קום הנ מה נו בנ ם] לה יהל רי בש קול די יב [לש שי קש רוך הוא מנ דוש בה קה ת הנ עי כה

ה ני תוב (שמות כג) הי ה, כה אי םא רש ל ב בה , אמ שוהה רש ר ופי אי בה תש י ני רי ע. המ ל רה כה י מי ל אםתי גםאי ך הנ אה לש מנ ר, הנ מנ אה ח וש תנ פה
ל כה לש כות  רה בש ין  מי זש מנ של הו  זל וש ם,  דה אה י הה ני בש ל  ם של תה ירה מי ם, שש עולה ל הה גואי ך  אה לש מנ הו  זל גו',  וש ך  אה לש מנ חנ  שםלי י  נםכי אה
י נםכי ה אה ני תוב הי ן כה כי לה ם, וש עולה ם לה ן אותה מי זנ הוא מש ך  ר כה חנ אנ ה, וש לה חה תש הנ ם בנ ל אותה הוא נוטי שום של ם, מי עולה הה

ך. אה לש יך מנ נל פה י לש תי חש לנ שה יך. (שם לו) וש נל פה ך לש אה לש חנ מנ שםלי

ה], לה עש מנ ם [לש עולה כות לה רה ין בש מי זש הוא מנ ן של מנ זש בנ ך הוא, של כה ה, וש בה קי ים נש מי עה פש לי ר וש כה ים זה מי עה פש לי ך של אה לש הו מנ זל וש
ן מנ זש ם. ובי עולה כות לה רה ין בש מי זש ך הוא מנ ה, כה בה קי נש ה] לנ לה עש מנ כות [לש רה ין בש מי זש מנ ר של כה זה ר. כנ כה א זה רה קש ני ר וש כה ז הוא זה אה
ה. בה קי א נש רה קש ז ני אה ין, וש די ן הנ א מי לי מנ תש ך הוא מי ת, כה רל עגבל מש ה הנ בה קי נש ה, כי בה קי א נש רה קש ז ני ם, אה עולה ל הה ין ענ די ד בש עומי של

ד. חה כםל סוד אל הנ ה, וש בה קי א נש רה קש ים ני מי עה פש לי ר וש כה א זה רה קש ים ני מי עה פש ה לי ל זל ענ וש

ים כי פש הנ תש מי ם של עולה ים בה לוחי ים שש כי אה לש ת. ייש מנ כל פל הנ תש מי ב הנ רל חל ט הנ הנ ת לנ אל תוב (בראשית ג) וש ה כה זל מו  כש
ה זל מו  ד. כש חה ן אל ול גה כםל בש הנ ים, וש מי חמ ים רנ מי עה פש ין לי ים די מי עה פש ים, לי רי כה ים זש מי עה פש בות לי קי ים נש מי עה פש ים, לי ני וה ה גש מה כנ לש
ה אי רש מנ ה (יחזקאל א) כש סוד זל ה, וש זל קום הנ מה ם בנ נה ם ילשש עולה בה ים של ני וה גש ל הנ כה ים, וש בי ים רנ ני וה גש ה הוא בי זל ך הנ אה לש מנ הנ
ל ייש בו כה מו של בוד ה'. וכש מות כש ה דש אי רש יב הוא מנ בי ה סה גנ נם ה הנ אי רש ן מנ ם כי של גל יום הנ ן בש נה עה ילה בל הש ר יי של ת אמ של קל הנ

ם. עולה ל הה ת כה יג אל הי נש ם מנ ך גנ ים, כה ני וה גש לו הנ אי

א תה פש תוסל

י ת, מי ענ דנ לה בו  רש קה תש ה הי טה בה הנ ת הנ אנ כה הנ ים בש עי יודש ים הנ לי נו. מושש בונש תש ה, הי בונה תש י הנ לי עמ ים, בנ יוני לש ים על הובי אמ
ים לולי ים כש ני וה גש ה  לשה יא שש הוצי סודות לש ל סוד הנ צון של רה ה בש עולל ה של עה שה בש ענ  יודי וש ה,  בונה תש ם בנ יי יננ י עי לי עמ ם בנ כל מי
ה תונה חש ה תנ פה רי גש ה. מנ ם זל ה עי ים זל די ינחמ תש ה, מי זל ה בה ד זל חה אל ים כש בי לה שג ים מש ני וה ה גש לשה יהרםק, שש דםם וש ן אה בה ם לה הי ד, וש חה אל כש

לו. לה ים הנ ני וה גש תוך הנ את מי יוצי ת וש ענ בנ צש ני

ה, תוכה ה בש כל מנ מו של ה. כש עה שה ה בש אל רש ח ני דםלנ בש ין הנ עי ל, כש כי תנ סש הי ה הוא לש אל רש ה, מנ זל ים בה אי רש לו ני אי ים הה ני וה גש ל הנ כה וש
ים בועי ר קש של קל לות הנ יכש ד. הי יורי ה וש ך, עולל ן הולי ול גה הנ ה, וש ת זל ים אל בי לו סובש לה ים הנ ני וה גש ת הנ לשל חוץ. שש ה בנ אל רש ני ך  כה
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ק דולי ר של ני ה.  לה יש לנ בנ ים  ידי יום ומורי ה בנ לה עש מנ לש ה  ים אותה לי עמ ד, מנ חה אל ים כש לולי ים] כש ני וה [גש ים  יפי קי ים מנ ני וה גש
ה תוכה ים לש כי ם הולש כגלה מות, של ה עולה מונה ים ושש עי בה רש ם אנ יי אתנ מה א בש בי חנ תש אור ומי ר הה תה סש יום ני ה. בנ לה יש לנ ה בנ אל רש ני

ה. טה מנ ה לש כוסה ה, ומש נוזה ים גש רי יבה ה אי שה מי חמ ים ונ שי אות שי לש מי תוך שש ה בש טה מנ ה לש לה עש מנ לש ה] מי ילה בי שש [בי

ה אל רש אות, יי רש ה לי זוכל י של ים. מי רי עה ח שש תנ פש יי רות וש תה סש פות ני לי ם קש יי פנ נה בםר כש שש ה, יי םא אותה צ מש לי ש  פי חנ מש י של מי
ן יי ענ ה  ה אותה יהה רואל הה יון של לש על ן הה מה אל נל יא הנ בי נה ה הנ מםשל ט לש רה ל, פש כםתל ר הנ חנ ה אנ רואל י של מי ה כש בונה ה ותש יעה די יש תוך 

. םא יהדוענ ל קום של מה ה בש לה עש מנ ן, לש יי ענ בש

ים אי יוצש וש ים  ני מש דנ זש יו, מי לה ים אי ני מש דנ זש ין מי י די לי עמ בוצות בנ ה קש מה ה. כנ חוצה הנ ים אותו  ה, דוחי םא זוכל ל י של מי
ים זוכי םא  ל של ם  עולה ל הה ים של עי שה רש הה ם  אותה לש ם  הל לה ך. אוי  לל מל ג הנ נל עם בש ל  כי תנ סש יי םא  ל של ים אותו  יאי ומוצי יו,  לה עה

גו'. ש וש קםדל ת הנ ע אל לנ בנ אות כש רש םא יהבםאו לי ל ר וש מנ אל נל מו של ל, כש כי תנ סש הי לש

קו בש דש ני של ים, כש יקי די צנ מות הנ שש לות ני כש תנ סש לו מי לה ים הנ רי הה זש תוך הנ י מי רי המ ל, ונ כי תנ סש י מי יתי יי ה, הה הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ד. חה אל ים כש לי לה כש ני וש ים  ים עולי ני וה גש ם  ים. אותה יקי די צנ מות הנ שש ני לות  כש תנ סש מי לו  לה ים הנ רי הה זש הנ תוך  ה. מי זל קום הנ מה בנ
ר מה שש ז ני אה ה, וש לה עש מנ ה לש לה עש מנ לש יך  רי צה קום של מה כםל בש ן הנ קי תנ ד, לש חה אל ם כש ת כגלה ד אל ינחי יל ולש לי כש הנ לש ענ  יודי י של י מי רי שש אנ

א. (ע"כ תוספתא) בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ם בה דה אה הה

ט פה שש ך מי לל עםז מל גו'. וש ים וש רי ישה תה מי נש ה כוננ תה ב אנ הי ט אה פה שש ך מי לל עםז מל ר, (תהלים צט) וש מנ אה י וש י יוסי בי ח רנ תנ פה
י רי המ ט, של פה שש מי א בש לה אל ינו  הוא אי רוך  בה דוש  קה ק הנ זי חנ מש ף של - תםקל ך  לל עםז מל וש הוא.  רוך  בה דוש  קה ה הנ ב - זל הי אה

ץ. רל יד אה עממי ט ינ פה שש מי ך בש לל ר (משלי כט) מל מנ אל נל מו של ץ, כש רל אה ת הה דל ט עומל פה שש מי בש

ם שה מי שום של ט, מי פה שש מי א בש לה ל אל אי רה שש ת יי סל נל ת כש נל קל תש ת] ני קל זל חנ תש םא [מי ל ב, וש הי ט אה פה שש ך מי לל עםז מל ך, וש שום כה ומי
ה בה המ אנ ל הה כה ה וש שוקה תש ל הנ ב - כה הי ט אה פה שש ך מי לל עםז מל ן וש כי לה ם, וש שה ת מי לל יא נוטל ת, הי לל נוטל כות של רה בש ל הנ כה ית, וש זוני ני
י רי המ ם, ונ עולה שוב הה יי קון וש ם תי הי ה, של טה מנ ים לש רובי כש י הנ ני ל שש ים - סוד של רי ישה תה מי נש ה כוננ תה ט. אנ פה שש מי ד הנ גל נל ה כש לה של

ניתשבהאיר.

ייש ה  זל סוק  פה ם ה'. בש ת שי אל לו  לש י ה' הנ די בש ענ לו  לש הנ לויהה  לש הנ (תהלים קיג)  ר,  מנ אה וש ח  תנ פה יהה  קי זש חי י  בי רנ
י ינו, מי ני ך שה א כה לה ם ה'? אל ת שי לו אל לש ך הנ ר כה חנ אנ י ה', וש די בש לו ענ לש ה הנ מה ז לה לויהה, אה לש ר הנ מנ אה ן של יוה ן בו. כי בוני תש הי לש
ת חנ אל בי שנ מש י של ינו, מי ני שה חו. וש בש יך שי רי ך צה בודו כה י כש פי בודו, ולש י כש פי חו לש בש שנ יך לש רי ר, צה חי אנ ד] הה חה אל ת [הה חנ אל בי שנ מש של
ד סי פש ה הל עושל י של ה מי ל זל ענ לות אותו. וש גנ ה לש רוצל נותו, וש ת גש ב] אל בי סנ לוי ומש ה [גי לל גנ ין בו - הוא מש אי ח של בנ של ר בש חי אנ הה

בודו. י כש פי יך לש רי ח צה בנ ל של כה נותו, ובש גש א לי חו בה בש תוך שי מי ר, של םא יותי ל בודו וש י כש פי יך כש רי ם, צה דה ן אה ל בל ענ

ן בוני תש הי ת ולש ענ דנ ת בו לה טל ן שולל יי ענ ין הה אי קום של כםל, מה בון הנ ל רי יון של לש ח על בנ אן ייש של לויהה, כה לש ה, הנ אי םא רש ב
כםל. ל הנ יון ענ לש ם על יהו? יה"ה, שי ים, ומי ירי מי טש ל הנ ל כה יר של מי הוא טה קום], של [מה

י ר מי מנ םא אה ל לויהה וש לש ר הנ מנ אה ר של בה דה ר הנ תה סש אן ני כה ד, וש חה אל ים כש לולי ד, כש חה אל ם כש שי ח וש בנ לויהה, של לש ך הנ שום כה ומי
נו עש םא יהדנ ים ל חי בש שנ מש ים, של רי תה סש ם ני ים הי חי בש שנ מש ח של בנ ך של ר, כה תה סש יה"ה ני מו של א כש לה לו? אל לש רו הנ מש י אה מי לויהה, לש לש הנ
י ה' די בש ענ לו  לש ר הנ מנ אה ה וש לה יון, גי לש סוד על ר בש תה סש ני ר של חנ אנ יון. וש לש סוד על ר בש תה סש יות ני הש כםל לי הנ יך  רי צה ך  כה ם, וש י הי מי
קום מה הו  ים. זל ירי מי טש ל הנ ל כה יר של מי טה יון הנ לש על אותו  ר, כש תה סש םא ני ל קום של מה הו  זל שום של ם ה', מי ת שי אל לו  לש הנ

ם ה'. ם שי א שי רה קש ר ני של ר (שמואל-ב ו) אמ מנ אל נל מו של ם, כש א שי רה קש ני של

ם אותה ר,  מנ אה לות  גנ תש הי בש ד  עומי של שום  ומי לוי.  גה וש ר  תה סש ני י]  ני שי [הנ לוי.  גה ה]  [זל ינו  אי של ר  תה סש ני אשון  רי הה
ה. זל קום הנ מה ת הנ חנ אל בי שנ ים לש אויי רש י ה' הה די בש ם ענ הי ר של מנ אה ם? וש י הי קום מי אותו מה ים לש חי בש שנ מש של

הוא יון, של לש קום על מה אותו  ה מי כה שה מש הנ י - סוד הנ הי יש א  לה י? אל הי יש ר  מנ אה ה של ה שונל ך, מנ בםרה ם ה' מש י שי הי יש
ית אשי רי ה, הה יונה לש על יו"ד הה של מו  ה, כש תונה חש הוא יו"ד תנ ית של רי בש ד סוד הנ הוא יה"ה, ענ נו, של רש מנ אה של מו  ר, כש תה סש ני

כנסוף.

יים קנ תש ה מי זל ר הנ בה דה ה, ובנ תונה חש תנ ה הנ גה רש דנ ד הנ ים ענ ירי מי טש ל הנ ל כה יר של מי טה ה מי כה שה מש הנ י, סוד הנ הי ך יש שום כה ומי
תוב ה כה לה עש מנ לש ים של עמשי מנ ם הנ ל אותה כה "י אור. בש הי אםרםת, יש "י מש הי , יש יענ קי "י רה הי ר יש מנ אל נל מו של ית, כש אשי רי ה בש עמשי ל מנ כה

ישהיי.

ל ר כה תנ סש יון, ני לש סוד על ה] מי כה שה מש הוא [הנ ה של סוד זל שום של י, מי הי תוב יש םא כה ה ל טה מנ לש ים של עמשי ם מנ ל אותה כה בש
ה. טה מנ לש ים של תוני חש ים תנ רי בה ם דש אותה ר בש מנ אל םא נל ל ה, וש לה עש מנ לש ים של יוני לש ים על רי בה דש א בי לה יים אל קנ תש םא מי ים, ל רי תה סש ני הנ

ה בואו. זל ד מש ש ענ מל ח של רנ זש מי גו', מי וש ך  בםרה ם ה' מש י שי הי תוב יש ה כה ל זל ענ כםל, וש דוש בנ קה ם הנ שי ך הנ רי בה תש ה מי זל ובה
ר. תה סש ני יון הנ לש על םאש הה ר ל הה קום של הו מה זל כםל, וש יר לנ אי ש ומי מל של נו הנ מל ה מי ירה אי מש יון של לש קום על מה

ם עולה הה כםל, וש כות לנ רה אות בש ם יוצש שה אוי, ומי רה ה כה מונה אל ת בו הה רל של קש ני ר של של קל קום הנ מש הו  - זל בואו  ד מש ענ וש
ד עומי כםל  הנ וש ם,  שה מי ך  רי בה תש הי ולש ה  לה עש מנ לש מי זון  הי לש ה  זל קום  מה ד  עומי ך  כה שום  ומי ר,  אי בה תש ני של מו  כש זון,  ני אן  כה מי
שום נו. ומי רש מנ אה י של פי דוש, כש קה ם הנ שי ת הנ ים אל כי רש בה מש של י ה' כש די בש ם ענ ים אותה רי עורש מש ה של תונה חש תנ רות הנ עורש תש הי בנ
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ם ה'. ת שי לו אל לש י ה' הנ די בש לו ענ לש תוב הנ לות, כה גנ תש הי יא בש הי ך של כה

ם אותה מי או  יהצש של כש ך.  רל דל בנ כו  לש הה נו.  יהשש םא  ל ה  לה יש לנ הנ אותו  ובש ה,  רה עה מש הנ מי או  יהצש וש ר  בםקל הנ יר  אי הי ם  יי תנ ינש בי
יהה הה ד של נו ענ ה יהשש לה יש לנ אותו הנ יום. בש ל אותו הנ ם כה בו שה יהשש ד וש חה ר אל פה כש יעו לי גי ה. הי לה פי לו תש לש פנ תש הי בו וש ים, יהשש רי הה הל

ה. תורה ק בנ סי ענ תש הי מו לש קה ה, וש לה יש לנ צות הנ חמ

ה הוא, מנ יום הנ ם בנ כי רמ בה יש גו'. ונ ל וש אי רה שש ך יי רי בה ך יש אמור בש הוא לי יום הנ ם בנ כי רמ בה יש ר, ונ מנ אה ה וש הודה י יש בי ח רנ תנ פה
תוב, י"ו כה אות וה אמור בש אן לי כה ר, וש סי תוב חה אמםר כה ל לי עוד, כה ם. וש כי רמ בה יש ר ונ מנ אה יק של פי סש י מנ רי המ הוא? של יום הנ ה בנ זל

נוי? שי ה הנ מה אמור] לה תוב לי אן כה כה י אות ו', וש לי אמםר בש תוב לי ם כה כגלה בש [של

ה. לה עש מנ כות לש רה בש ל הנ ה ענ נה מג מש ה הנ גה רש דנ הוא? סוד הנ יום הנ ה בנ ה זל הוא. מנ יום הנ ם בנ כי רמ בה יש א סוד הוא, ונ לה אל
ל כה ין הוא, ובש בי ין יום לש רוד בי ין פי אי ה של זל הוא הנ יום הנ א הוא, וש רה קש ני יון של לש קום על אותו מה הוא - יום מי יום הנ

ת. חנ אנ ן כש הי ה, של תונה חש תנ ה וש יונה לש ה על גה רש יונות], דנ לש גות [על רה י דש תי ה [הוא] שש הוא, זל יום הנ קום הנ מה

אמור ד, [לי חה אל ם כש ה כגלה טה ה ומנ לה עש מנ לש חוד של יי ם בנ כה רש ף, בי י יוסי ני ת בש אל ך  רי בה עמקםב לש ה ינ צה רה של ך, כש שום כה ומי
ר חנ אנ ם, וש תה כה רש יים בי קנ תש תי י של די ד] כש חה אל ם כש ה כגלה לה עש מנ לש חוד של יי ם בנ ד אותה חי ה יי ל זל ם. ענ יהל יני א"ו בי ל וה לה כש ני א"ו, של וה בש
ה טה מנ לש ה מי לה חי תש חוד, בנ יי ה סוד הנ אי זל דנ ך? ונ ה בש ה זל אמםר]. מנ ל [לי אי רה שש יי ך  רי בה יש ך  ר בש מנ אה ד וש חה אל כםל כש ל הנ לנ כה ך  כה
ר חנ אנ ע. וש צנ מש אל י הה רי א"ו, המ וה אמור - בש ה. לי טה מנ ע ולש צנ מש אל ד לה ך יורי ר כה חנ אנ ה], וש לה עש מנ ה לש טה מנ לש הוא מי ה [יום הנ לה עש מנ לש

ה. טה מנ ה לש לה עש מנ ה, ומי לה עש מנ ה לש טה מנ לש אוי, מי רה ה כה פל ך הוא יה כה ך, וש ה בש טה מנ ד לש ך יורי כה

ל אי רה שש י יי רי המ ך, של רי בה א יש לה ל, אל אי רה שש יי ך  בםרנ תוב יש םא כה ן. ל קי זה ל הנ אי רה שש ל? יי אי רה שש ה יי ה זל ל, מנ אי רה שש יי ך  רי בה יש ך  בש
ך רי בה יש ך  ר בש מנ אה א, של קה וש דנ זו  ה הנ תונה חש תנ ה הנ גה רש דנ כםל בנ ת הנ אל ך  רי בה הוא מש ך  ר כה חנ אנ וש ה,  לה עש מנ לש כות מי רה ל בש נוטי

אמםר. ל לי אי רה שש יי

ף] ל יוסי ם [של ל שי ם ענ יי רנ פש אל שום של ה, מי לה חי תש ם בנ יי רנ פש ת אל ים אל די קש ה. הי של ננ מש כי ם וש יי רנ פש אל ים כש להי אל ך  מש שי יש
או יהצש ה וש עה שה ת הנ קו אל חמ ם, דה יי רנ צש בוד מי עש ן שי מנ ם זש לנ שש םא הג ל ד של א, ענ ם יהצה יי רנ פש ט אל בל שי כש ה של זל נו? מי ן לה יי ננ ל. מי אי רה שש יי
ה, מה ל הי אי רה שש יי ית  ל בי ה כה לל אי מות הה עמצה ם הה דה ן אה תוב בל כה וש ם,  אותה גו  רש הה וש ם  יהל אי ם שונש יהל לי עמ מו  לות, קה גה הנ מי
ם יי רנ פש ן אל כי לה ה, וש של ננ ם מש ם קםדל יי רנ פש ת אל ים אל די קש ן הי כי לה ה, וש מה ל הי אי רה שש ית יי ל בי תוב (יחזקאל לז) כה כה ע של מה שש מנ

יהה. עו הה סה ב, ומנ עמרה ד מנ צנ או לש שה מנ

אן כה א מי לה יו? אל נה ת בה ך אל רי בה םא יש ל ד של כות ענ רה ם בש הל ים לה די קש ה הי מה ף, לה י יוסי ני ת בש ך אל רנ בי ה של כה רה בש ה, הנ אי םא רש ב
ם ך אותה רי בה נו לש בש ם לי נו קםדל י בש ני יבות בש בי ים חמ די קש ן הי כי לה יו, וש נה בה ר מי יו יותי לה ה עה יבה בי ם חמ דה ל אה יו של נה י בה ני יבות בש בי חמ של

ה. לה חי תש בנ

ית ת בי אל ך  רי בה יש ך  רי בה יש נו  רה כה זש ר, (תהלים קטו) ה'  מנ אה וש ח  תנ י פה י יוסי בי אמור. רנ הוא לי יום הנ ם בנ כי רמ בה יש ונ
ים יכי רי ים צש רי כה זש שום של ים. מי שי נה לו הנ ל - אי אי רה שש ית יי ת בי ך אל רי בה ים. יש רי בה גש לו הנ ך - אי רי בה נו יש רה כה גו'. ה' זש ל וש אי רה שש יי
ים, כי רש בה תש ים מי רי כה זש של כש ים, של רי כה זש ת הנ כנ רש בי א מי לה כות אל רש בה תש םא מי ים ל שי נה ים, וש שי נה ך  ר כה חנ אנ ה, וש לה חי תש בנ ך  רי בה תש הי לש
יו לה ר עה פי כנ לש יך  רי צה יתו, של ד בי ענ ובש עמדו  ר בנ פל כי תוב (ויקרא טז) וש כה ה של זל ר מי םאמנ ם ת אי ים. וש שי נה כות הנ רש בה תש ז מי אה

נו. מל ך מי רי בה תש מי שום של יתו, מי ל בי ך ענ ר כה חנ אנ ה וש לה חי תש בנ

זו ה  כה רה בש ומי ה,  לה חי תש בנ לו  אי ים  כי רש בה תש מי של כש של ים,  רי בה גש מי ק  רנ א  לה אל כות  רש בה תש מי םא  ל ים  שי נה של ה  אי רש םא  ב
ר כה זה כות לנ רה ת בש פל ן תוסל תנ הוא נה רוך  בה דוש  קה א הנ לה ל? אל אי רה שש ית יי ת בי אל ך  רי בה יש נו  רש אנ ה בי מל א בנ לה כות. אל רש בה תש מי
ר כה זה כות לנ רה ת בש פל הוא תוסל רוך  בה דוש  קה ן הנ קום נותי ל מה כה ן בש כי וש ה,  שה אי הה נו  מל ת מי כל רל בה תש מי שום של א, מי נושי של
א שה ני ר של כה זה כות לנ רה ת בש פל רוך הוא תוסל דוש בה קה ן הנ קום נותי ל מה כה ן בש כי תו. וש שש נו אי מל ך [מי רי בה תש מי שום של א, מי נושי של
ד לו חה ים, אל קי לה י חמ ני ן לו שש ם, נותי דה אה א הה שה ני ן של יוה כות. כי רה בש ת הנ פל ה תוסל אותה ה] מי בה קי נש נו הנ מל ך מי רי בה תש תי י של די כש

תו. בה קי ק נש לל חי קו וש לש כםל - חל ל הנ הוא נוטי תו, וש בה קי נש ד לי חה אל וש

אמור ך לי ר כה חנ ם], אנ הל או מי יהצש לו של ל אי כה כות ולש רה ם בש ך אותה רנ אמור. בי הוא [לי יום הנ ם בנ כי רמ בה יש ה, ונ אי םא רש ב
ה ל זל ענ י הוא, וש כורי ם בש יי רנ פש אל תוב (ירמיה לא) וש כה ל, וש אי רה שש י יי כםרי י בש ני כור, (שמות ד) בש ן בש ז בי מנ רש אן ני א"ו. כה וה בש

א"ו. ת וה פל תוסל

רוהו אמ ה בי סוק זל גו'. פה וש בו  תי כה יי ם  כגלה ך  רש פש ל סי ענ וש יך  ינל עי או  י רה מי לש ח, (תהלים קלט) גה תנ יהה פה קי זש י חי בי רנ
דוש קה י הנ ני פש דות לי ן עומש ם, כגלה עולה א הה רה בש ני יום של יו מי הה מות של שה נש ן הנ ל אותה ה, כה אי םא רש ל ב בה קומות. אמ ה מש מה כנ בש
ל  גוף ה של אל רש מנ אותו  ם, וש עולה בה ך  ר כה חנ ים אנ אי רש ני של ש  מה מות מנ דש ה  אותה ם בש עולה לה דו  םא יהרש ל ד של הוא ענ רוך  בה

ה. לה עש מנ ד לש ך עומי ה, כה זל ם הנ עולה ד בה עומי ם של דה אה הה

ך ה, כה זל ם הנ עולה ת בה דל עומל ש של מה מות מנ ה דש אותה ה בש מה שה ה נש ם, אותה עולה ת לה דל רל ת לה נל זגמל ה זו מש מה שה נש ה של עה שה ובש
םא ל ה וש תורה וות הנ צש מםר מי שש תי רוך הוא של דוש בה קה ה הנ יענ אותה בי שש רוך הוא, ומנ דוש בה קה י הנ ני פש ה] לי לה עש מנ ת [לש דל עומל

יתות. רי בש ל הנ עמבםר ענ לנ

י רי המ ונ אי,  דנ ונ י  תי דש מנ עה יו.  נה פה לש י  תי דש מנ עה ר  של אמ י ה'  חנ יז)  תוב (מלכים-א  כה יו? של נה פה לש ת  דל עומל של נו  לה ן  יי ננ ומי
מות שה נש ל הנ י כה רי המ בו, של תי כה ם יי ך כגלה רש פש ל סי ענ ם. וש עולה ם] בה לל צל ה [הנ אל רה תש םא יי ל ד של יך, ענ ינל או עי י רה מי לש ן גה כי לה . וש שוהה רש פי
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ם עולה ם, בה הל ד בה חה םא אל ל אי. וש דנ ונ רו  יגצה שוהה  רש י פי רי רו, המ ים יגצה ים. יהמי תובי ר כש פל סי ם בנ ם, כגלה הל לה מות של דש ה  אותה בש
אוי. רה ם כה בונה יום רי קי עממםד בש ה לנ זל הנ

אותו ה מי לה עש מנ ים לש בי רנ תש לו מי ים של יהמי ים, הנ ים טובי עמשי מנ ה בש זל ם הנ עולה ה בה זוכל של ם כש דה אה ן הה י בל מי ה, יש אי םא רש ב
ה סוק זל גו'. פה יא וש ה הי י מנ ת יהמנ דנ י ומי צי י ה' קי ני יעי ר, (תהלים לט) הודי מנ אה ח וש תנ יו. פה ת יהמה דנ הוא מי קום של מה
ייש ה [של נל מנ תש מי של הו  יא - זל ה הי י מנ ת יהמנ דנ ד. ומי וי דה ר בש שנ קש ני ין, של יהמי ץ הנ ה קי י - זל צי ה, קי אי םא רש ל ב בה רוהו. אמ אמ בי

יו. ל יהמה ש ענ מה ה] מנ נל מג מש

ם דה אה יו מי לה רו עה זש גש ני ים של יהמי ם הנ ל אותה ר ענ מנ אל ה נל סוק זל פה עון של מש י שי בי רנ י מי תי עש מנ י שה רי ה, המ הודה י יש בי ר רנ מנ אה
לו ים של ם יהמי אותה מי ן לו  תנ ם נה דה אה א של לה לו, אל יו  םא הה ל ל לה כש ים בי יי חנ ר של מנ אל י נל רי המ ים, של עי בש ם שי הי אשון, של רי הה

ים. ני ים שה עי בש שי

ל כה ה בש ירות לה אי ים מש ני ים שה עי בש שי ה, וש מה צש ענ ל מי לה ה כש ירה אי םא מש ה ל נה בה לש הנ לום, וש ש כש מי שנ םא מש ילון ל ה, וי סוד זל וש
ה נה בה לש ים לנ יי ין חנ ה אי ל מה ענ ה, וש ת סוד זל ענ דנ רוך הוא לה דוש בה קה הנ ד מי וי ה דה צה ה רה ל זל ענ ם. וש תה ד סש וי י דה יי ם חנ הי , וש יהה דל דה צש

ה. לה ר של קה עי ת הה ת אל ענ דנ לה ה, וש מה צש ענ מי

ם הי ים של יהמי ם הנ ל אותה ל כה ת ענ דל עומל ת של רל תל סש ה ני יונה לש ם] על עולה ל הה ה [של גה רש י דנ יא - זוהי ה הי י מנ ת יהמנ דנ ומי
ע נה מש ני י וש מי צש ענ י אור מי ני ל אמ די ה חה ל מל ע ענ דנ ד, אי וי ר דה מנ י - אה ני ל אה די ה חה ה מל עה דש כםל. אי יר לנ אי מי קום של ה, מה לה ים של יי חנ
ע נה מש ה ני ל מנ ענ ל וש די י חה ני ה אמ ל מה י ענ ני אמ ים, ונ יי ם חנ כגלה ם לש הל לה ייש  ים של יוני לש על אורות הה ם הה ל אותה ר כה אה שש י כי ני מל מי

ת. ענ דנ שות לה ה לו רש נה תש םא ני ל ת, וש ענ דנ ד לה וי ה דה צה רה ה של הו מנ זל י. וש ני מל מי

א תה פש תוסל

ה ימות עולל עי נש לות. קול  גש לש גנ תש ומי כות  גורות, הולש סש יהה  בותל כש רש מנ ה,  לה עש מנ לש ה  טה מנ מי ל  גי לש גנ תש מי ל  גנ לש גנ קול 
י תי בות שש ה. יושש יבה בי ל] סש גנ לש ה [גנ גה רש ב דנ סובי גות מש רה דש י הנ קי מש עה ענ בש ר שופי ם. קול שופה עולה ט בה שוטי ך ומש ד, הולי יורי וש
ה, לה עש מנ ל לש גנ לש ים גנ בי ם סובש יהל ני דםם, ושש ה אה זל ן וש בה ה לה ה, זל זל ה בה ים זל בי אה שש ים ני ני וה י גש ני שש םאל, בי מ שש ין ומי יהמי פות מי רי גש מנ

ך. םא שוכי ל יד וש מי ב תה ל סובי גנ לש גנ הנ ד, וש דםם יורי םאל - אה מ שש ב לי סובי ה, וש ן עולל בה ין - לה יהמי ב לש סובי

קול צוף, וש פש יר צי וי אמ ים בה חי פון. פורש ד צה צנ ת לש חנ אנ רום וש ד דה צנ ת לש חנ פות, אנ צש פש צנ מש ים עולות, של פררי י צי תי שש
ש חנ לנ עות בש כות שופש רה בש ל הנ כה ת. וש בה שנ יום הנ יר לש מור שי זש ז (תהלים צד) מי אה ד, וש חה אל ים כש רי בש חנ תש ל מי גנ לש גנ ת הנ ימנ עי נש
ד חה אל זו כש נש גש ני ה, וש טה מנ ה לש לה עש מנ לש דות מי כות יורש רה ן בש ד אותה גל נל ר. כש שופה ת קול הנ בנ המ תוך אנ קול], מי זו [מי ימות הנ עי נש בנ

ב. ל סובי גנ לש א אותו גנ לי מנ תש מי ד של ש, ענ חנ לנ ת בש קל םא פוסל ל ר של אי בש ת הנ יענ בי ר, נש אי בש ק הנ תוך עםמל בש

י ני ד, שש יורי ה וש עולל ים של רי זוהמ ר של ת: זםהנ רל אומל ל וש יי חנ את בש ית, קורי ני מה יש ת הנ חנ בות, אנ פות סובש רי גש י מנ תי ן שש אותה
חו קש לו ופי כש תנ סש ם הי יי יננ עי י הה לי עמ ם בנ ל אותה ך. כה בונש ר רי זםהנ ר בש אי ם הה תוכה ע בש צנ מש אל ם הה ירו. עולנ אי מו"ת הה י עולה פי לש אנ
ב ה סובי ל עולל גנ לש ה, גנ זוכל י של ה, מי לה עש מנ לש עות מי שופש כות של רה ן בש לו הי ה. אי זל דון הנ עי ה, לה זל אור הנ כו לה זש תי ם, וש יכל יני עי
ים זוכי ם של ם אותה יהל רי שש רות. אנ זוהמ יונות הנ לש על לו הה כות אי רה בש ן מי די ענ תש ה, ומי זוכל אותו הנ ך לש ענ ומושי שופי ה, וש ינה יהמי

ם. הל בה

ה ל זל ין ענ ה די יכה שי מש ה, ומנ טה מנ ת לש דל יורל ת וש בל םאל סובל מ ד שש ל צנ ה של פה רי גש ה מנ אותה ב, וש ל סובי גנ לש ה, גנ םא זוכל ל של וכש
ת, קל דולל ת של בל הל לש ל שנ של ש  את אי יוצי ד  צנ אותו  כו. מי זה םא  ל ים של עי שה ם רש אותה א: אוי לש קול יוצי וש ה,  םא זוכל ל של
אותו אור כות לש זש ה לי זל ם הנ עולה ת בה מל ך אל רל דל כו בש לש הה ם של ל אותה ם כה ם אותה יהל רי שש ים. אנ עי שה רש י הה אשי ל רה ה ענ שורה של

ך. עד כאן התוספתא של פש חות ננ צה חש צנ יענ בש בי שש הי ר (ישעיה נח) וש מנ אל נל מו של חות, כש צה חש צג כות מש רה יון, בש לש על

ה אור ין לה אי ב של ל גנ ף ענ אנ כםל. וש ת הנ ך אל רי בה זו לש ה הנ גה רש דנ רו לנ סש מש ן ני יונות, כגלה לש על כות הה רה בש ל הנ ה, כה אי םא רש ב
את רי קש ה ני ל זל ענ ים, וש אי ים] יוצש די ה [עומש נה מל ה ומי ים בה די ם עומש טוב, כגלה ל הנ כה ה וש חה מש שי ל הנ כה כות וש רה בש ל הנ ה, כה מה צש ענ מי
תוב (דברים ה כה ל זל ענ יר. וש עמשי יא תנ ת ה' הי כנ רש תוב (משלי י) בי כה מו של ש, כש מה ה מנ כה רה את בש רי קש ני ה, וש כה רה ל בש כוס של

ה. שה רה רום יש דה ת ה' יהם וש כנ רש א בי לי לג) ומה

יונות, לש כות על רה ן בש ל אותה כה ת מי כל רל בה תש ה, ומי בה ם ייש  כגלה את ומי לי מנ תש ם מי כגלה יור, ומי ם שי כגלה בש ה  לה ן ייש  כי לה וש
כות רה בש ל הנ כה ה של קום זל מה ף מי י יוסי ני ת בש ך אל רנ עמקםב בי ק, ינ חה צש י יי בי ר רנ מנ אה נו? של ן לה יי ננ ך. מי רי בה כות לש רה ה בש רו לה סש מש ני וש

ך. יהדש רו בש סש מש כות ני רה בש ה הנ אה לש הה אן וה כה ה. מי כה רה ייה בש הש ר (בראשית יב) ול מנ אל נל מו של ך, כש רי בה יהדו לש רו בש סש מש ני

ים רי אומש ים של ם יהמי אותה ל, של לי ה הנ ל זל ענ ה, וש זל ם הנ שי ת הנ ים אל חי בש שנ ים ומש כי רש בה מש נו  ה אה זל מו  ה, כש אי םא רש ב
בוד ה כש לה ענ תש ני שום של ים. [מי לי אי רש שש יי ים, וש יקי די ים, צנ ידי סי גות: חמ רה לש דש ים שה יכי רי ל צש לי הנ יהיא, בש י חי בי ר רנ מנ אה ל. של לי הנ
ם ל אותה כה מי ל  אי רה שש יי וש םאל,  מ שש ד הנ צנ ים מי יקי די צנ ין,  יהמי הנ ד  צנ ים מי ידי סי גות] חמ רה דש הנ לו  אי בש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ
ן כי כםל, וש הנ רוך הוא מי דוש בה קה ת הנ חנ בנ שש ה תי ה עולה ל זל ענ ם, וש כגלה ים מי לולי ל כש אי רה שש יי ים] של רי שה יש הנ שום [של ים, מי די דה צש הנ

כםל. בודו בנ ה כש ה, עולל טה מנ לש רוך הוא מי דוש בה קה ת הנ ים אל חי בש שנ ל מש אי רה שש יי קום של ל מה כה בש

ר עה רש ענ ת הה לנ פי ל תש ה אל נה ר, (תהלים קכ) פה מנ אה ח וש תנ א פה בה י אנ בי גו'. רנ פו וש סש אה ר הי םאמל י יו ונ נה ל בה עמקםב אל א ינ רה קש יי ונ
ה?! נה ים) פה בי ים רנ יורי צי ד בש א עוד ייש בו צנ לה ים. (אל רי בי חמ שו בו הנ קנ תש הי רוהו, וש אמ ה בי סוק זל ם. פה תה לה פי ת תש ה אל זה םא בה ל וש

ה? נה ה פה ה זל ע. מנ מנ יך, או שה רי יהה צה יב הה שי קש הי
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ד ענ ק. של זה כםחנ חה א בש לה דוש אל קה ך הנ לל מל י הנ ני פש ת לי סל נל כש םא ני יד ל יהחי ת הנ לנ פי לות, ותש פי ם - תש עולה לות הה פי ל תש א כה לה אל
ל כי תנ סש ומי ה,  בה ל  כי תנ סש ומי הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ה  בה יחנ  גי שש מנ ה,  קומה מש בי ר  טי ענ תש הי לש ה  לה פי תש ה  ת אותה סל נל כש ני םא  ל של
ן ינה אי לות של פי ן תש ה הי מה ים כנ בי רנ ת הה לנ פי תש ים, של בי רנ ת הה לנ פי תש ן בי ה כי ינו עושל אי ה של ם, מנ דה אה כות אותו הה זש י ובי אי טה חמ בנ

ם. יהל אי טה חמ יחנ בנ גי שש םא מנ ל רוך הוא, וש דוש בה קה י הנ ני פש סות לי נה כש ן ני כגלה ים, וש יקי די צנ י] מי ני בש [מי

י אותו ה, ומי עמשל צון ננ ה רה מה כותו] בנ זש ל [בי כי תנ סש ה, ומי ל בה כי תנ סש ך ומי פי הנ ר, מש עה רש ענ ת הה לנ פי ל תש ה אל נה ך פה שום כה מי
שום ם? מי ענ טנ ה הנ בור. מה צי ה בש לה פי ל תש לי פנ תש הי ם לש דה אה יך הה רי ך צה שום כה יו. מי עמשה ם מנ הי ה זו ומה לה פי ל תש לי פנ תש מי יש של אי הה

ב. לי צון הנ ה ורש נה וה כנ ם בש םא כגלה ל ב של ל גנ ף ענ ם, אנ תה לה פי ת תש ה אל זה םא בה ל של

ר י אומי וי ים? הל בי רנ ל בש לה כש ני י של ידי חי יהו יש ים. ומי בי רנ ל בש לה כש ני י של ידי חי ה יש ר - זל עה רש ענ ת הה לנ פי ל תש ה אל נה ר פה חי ר אנ בה דה
מות לי שש לו בי בש קנ תש יי ה של לה פי יזו תש ם. אי יהל לי תו עמ לה פי ל תש לי פנ תש הי יו, וש נה בה א לש רה קה ים, וש די דה י צש ני שש לול בי הוא כה עמקםב, של ה ינ זל

לות. גה דו בנ מש םא יגשש ל ה של לה פי ה? תש לה עש מנ לש

יהה עמקםב הה ינ ה של עה שה ה, בש אי םא ורש . וב שוהה רש י פי רי המ ה, ונ ינה כי נו שש מל ה מי קה לש תנ סש עמקםב, הי ם ינ הל א לה רה קה ה זו של עה שה בש
ר בי חנ תש הי עמקםב לש ינ ה בש חה מי ה שש תה יש ה הה ינה כי שש הנ ם. וש יהל בי ל גנ ה ענ ינה כי ק, ושש חה צש יי ם וש הה רה בש ם אנ שה נו לש מש דנ זש יו, הי נה בה א לש קורי

ה. בה כה רש יות מל הש ד, לי חה אל ם כש יהל שותי פש ם ננ ר עי שי קנ תש הי בות, לש אה בה

ית - רי חמ אנ ים, בש יהמי ית הנ רי חמ אנ ם בש כל תש א אל רה קש ר יי של ת אמ ם אי כל ה לה ידה גי הנ פו וש סש אה ר, הי מנ אה עמקםב וש ח ינ תנ פה ה של עה שה בש
חו תש ם, ופה הל לה ים של רי בה דש חוד הנ יי יו בש נה ה בה ירו אותה זי חל ך הל ר כה חנ אנ ק. וש לי תנ סש הי בות, וש צש ן בו ענ תנ יהכול נה בש ה, כי ינה כי שש זו הנ
ם עולה כותו לש לש בוד מנ ם כש רוך שי ר בה מנ אה עמקםב, וש ינ ה  ידה עלמי ה הל עה ה שה אותה גו'. בש ל וש אי רה שש ע יי מנ רו (דברים ו) שש מש אה וש
יים קנ ם, לש קומה יים מש קנ ה, לש יאה רי א קש לה אן? אל ה כה יאה רי ה קש עמקםב, מנ א ינ רה קש יי ה. ונ קומה מש ה בי ינה כי שש ה הנ בה ינשש תש הי ד, וש על וה

ה. טה ה ומנ לה עש מנ ם לש אותה

יים קנ , לש ענ הושג ן נון יש ענ בי הושי ה לש א מםשל רה קש יי תוב (במדבר יג) ונ כה ה, של ן זל ול גה ה בש יאה רי קום קש ל מה כה ה, בש אי םא רש ב
י להי ל אל אי א לו  רה קש יי תוב ונ כה עמקםב. וש ינ מו  א שש רה קש יי ן (בראשית כה) ונ כי ר אותו. וש שי קנ ולש יך  רי צה קום של מה בש קומו  מש

יום. קי ה לש אה ה בה יאה רי קש ה. הנ ם זל שי ה בש קום זל מה ידו לש עלמי רוך הוא הל דוש בה קה ל. הנ אי רה שש יי

יון, לש על יום הה יים קי קנ ר ולש שי קנ אי, לש דנ ך הוא ונ ל ה' - כה י אל ה לי רה צה י מי אתי רה ים, קה להי ל אל או אל רש קש יי ר וש םאמנ ם ת אי
כםל הנ ה של אל רש מנ בונו של רי ן לו לש יום נותי בונו, קי י רי ני פש ים לי יכי רי צש ים של רי בה ם דש ל אותה כה בונו, וש ח רי בנ ל של דור של הו? סי ומנ
ם. לי יום שה קי ם בש ידה עלמי יו, הל נה ל בה עמקםב אל א ינ רה קש יי ה ונ מו זל יום. כש יד קי עממי כםל מנ י הנ רי ר, המ חי קום אנ מה םא בש ל לוי בו וש תה

יומו. קי יים בש קנ תש ה, הי ל מםשל א אל רה קש יי ה ונ מו זל כש

י רי המ כםל, של םא בנ ל מות, וש לי שש ה בי יים מםשל קנ תש ר לו, הי מנ ה? אה נה טנ יא קש ה הי מה א לה רה קש יי ל ונ ק, א' של חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ה לה עש מנ ר לש שי קנ תש ה, יי לה עש מנ ה לש לה ענ תש ני ה של ינו: מנ ני ך שה נו כה אה ח, וש בנ של רו לש מש ים אה מוני דש קנ י הנ רי פש סי תו. בש שש אי ק מי לי תנ סש הי
ה. לה עש מנ לש רותו  בש חנ תש הי דול בש הוא גה ן של טה ן, קה טה קום קה מה ה מי תה יש ה הה נה טנ "ף קש לל ם. עוד, אה לי ז הוא שה אה ה, וש טה מנ ולש

ם.] לה שש ז ני אה ה וש טה מנ ה ולש לה עש מנ [לש

אי. שנ חמ ה בנ ירה מי - אמ ך  בל בה לש תה בי רש מנ אה בו] וש לי ר בש םאמל י ר ונ מנ אל נל מו של , [כש שוהה רש י פי רי ר? המ םאמל י ה ונ ה זל ר, מנ םאמל י ונ
פו סש אה נו, הי יהם לה ם] קנ הל ים לה קי א [הי לה י. אל ידה סי י חמ פו לי סש ר (תהלים נ) אי מנ אל נל מו של יך, כש רי יהה צה פו הה סש פו?! אי סש אה הי
ה מה כש ם? סוד חה כל ה לה ידה גי אנ ה וש ה זל ם, מנ כל ה לה ידה גי אנ ד. וש חה חוד אל יי ם בש לי שור שה קי פו, בש סש אה ה הוא. הי לה עש מנ לש קום של מה מי

הוא.

ה מה כש חה סוד הנ ינו של ני שה ם, של ן כגלה כי ידו, וש גי ינ ד, או וש גי ינ ה, או וש ידה גי אנ ר לו, וש מנ עון. אה מש י שי בי ת רנ ל אל אנ י שה י יוסי בי רנ
י לי "ת בש לל "ל דה ימל גי א בש בה ר של בה הוא דה שום של ר לו, מי מנ ה? אה מה כש חה סוד הנ ם] הוא בש כגלה ה [בש ר זל בה דה ה בש מה יא, לה הי
י לי "ת בש לל ל דה בה ה, אמ מה כש חה ם בנ הי של הוא כש ך  יות כה אותי סוד הה מות בש לי שש א בי בה ר של בה ה. דה מה כש חה הו סוד הנ זל רוד, וש פי
מו צש ענ ם לש ם, גורי ידה רי פש מנ י של רוד, ומי י פי לי רו בש שש קש ה ני זל ה בה י זל רי המ "ת, של לל י דה לי "ל בש ימל ן גי כי מות, וש לי ינו שש "ל אי ימל גי

ם. דה ל אה או של טש ה הוא חל סוד זל ת, וש ול מה

רוד, ין פי "ת, אי לל דה "ל לש ימל ין גי ים בי מי עה פש יו"ד לי ייש  ב של ל גנ ף ענ אנ ה. וש מה כש ל סוד חה ר של בה הוא דה ך  שום כה מי
ל ת סוף כה לות אל גנ ה לש צה רה ה, של מה כש חה ם - סוד הנ כל ה לה ידה גי אנ אי, וש דנ ך הוא ונ ה כה ר זל בה ה דה ל זל ענ ד. וש חה ר אל של כםל קל הנ וש

ל. אי רה שש ל יי ם של יהל עמשי מנ

ר חנ אנ ם, וש לי שה עמקםב הנ ל ינ ר של בה ה דה תורה תוב בנ ה כה מה ז לה ך אה ם כה לות, אי גנ ה לש צה רה ה של ה מנ לה םא גי ל ר של םאמנ ם ת אי וש
ה לה גי ר וש בה ר דה מנ יר, אה תי סש הי ה וש לה לות גי גנ יך לש רי צה ה של ל מנ ם, כה לי תנ שש הי אי של דנ א ונ לה ר? אל בה דה ם הנ לי תנ שש םא הי ל ם, וש גנ פש ך ני כה

ים. מי עולה ם לש גה פש םא ני ה ל ר תורה בנ ים. ודש ני פש יר לי תי סש הי חוץ וש בנ

ין אות או אי ה, וש טה מנ ה ולש לה עש ל מנ מות של לי כםל, שש מות הנ לי יא שש ה הי תורה הנ שום של ה, מי תורה ר בנ תה סש כםל הוא ני הנ וש
לו פי ה אמ צה רה ה של ל מנ כה ם מי גנ םא פה ל יר, וש תי סש הי ה וש לה ל גי בה ר, אמ מנ ר אה ך לומנ רי טה צש הי ה של ל מנ עמקםב, כה ינ גום, וש ה פה תורה ר בנ בה דה

ת. חנ אות אנ

ינו אי רה ה של ה, זל הודה י יש בי רנ י לש י יוסי בי ר רנ מנ ח לוד. אה תנ ל פל ד ענ חה ים יום אל בי יו יושש י הה י יוסי בי רנ ה וש הודה י יש בי רנ
כות רה בש ל הנ ר לו, כה מנ ם? אה הל לה ה של כה רה בש יפםה הנ ל אי בה ם, אמ ך אותה רל בה יש תוב ונ כה ה של מנ ינו מי אי יו, רה נה ת בה ך אל רנ עמקםב בי ינ של
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ם. ן כגלה כי מו, וש חש ה לנ נה מי ר שש שי אה מו, מי ין ענ ן יהדי יך, דה חל ה יודוך אנ תה ה אנ הודה מו יש ם, כש ך אותה רנ בי ם של הי

ייש ין וש יהמי ץ לנ ייש קי שוהה של רש י פי רי המ ץ, ונ קי ת הנ ם אל הל לות לה גנ ה לש צה רה ה, של לה םא גי ם ל הל לות לה גנ ה לש צה רה ה של ל מנ בה אמ
ד ה ענ לה גנ תש הי ע וש ם נודנ הל ה לה לה גי ה של ה. ומנ לה רש עה ר מי הי טה הי ר ולש מי שה הי י לש די ץ כש קי ת הנ ם אל הל לות לה גנ ה לש צה רה םאל, וש מ שש ץ לנ קי
עמקםב ל ינ של זו  ה הנ שה רה פה ה בנ תורה ים בנ רי תה סש ם ני הי לוי, וש גה ם בש ינה ים אי רי חי ים אמ רי בה ל דש בה ה, אמ דושה קש ץ הנ רל אה לה סו  נש כש ני של

כות. רה בש ן הנ אותה ובש

ה, יהודה ח בי תנ פש יי ן? של אובי רש תםחנ בי פש עמקםב לי ה ינ אה ה רה י. מה ית אוני אשי רי י וש ה כםחי תה י אנ כםרי ן בש אובי ר, רש מנ אה ח וש תנ פה
ה א מםשל בה ד של ענ נו,  מל כות מי רה ק בש לי סי וש אותו  ך  רנ בי םא  ל של ינו  אי רה וש ך,  לל הוא מל וש נות,  חמ מנ ל הנ כה לש אשון  הוא רי של

ל יהמות. אנ ן וש אובי י רש חי ר (דברים לג) יש מנ אל נל מו של יו, כש לה ה עה לה פי ל תש לי פנ תש הי וש

ן ק מי לי תנ סש הי לש נו  מנ זש יענ  גי הי של ן. כש בי יהה לו  הה ם של דה אה ה. לש קומה מש ה לי כה רה בש ה  ה אותה תה לש עה וש כו,  רש אי בי דנ ונ ל  בה אמ
ז אוי, אה נו רה בש ך של לל מל ה הנ אה רה של י. כש ני בש מור לי ך שה לל מל ינד הנ ילה בש הש י יי מוני ל מה י כה רי ר, המ מנ יו. אה לה ך אי לל מל א הנ ם, בה עולה הה

ר. מנ עמקםב אה ך ינ ן לו. כה תנ נה

ך, ה אותש אל רש יי ד של דוש ענ קה ך הנ לל מל י הנ ידי עמלו בי ך ינ לש כות של רה בש ל הנ בה ה, אמ תה י אנ ענ הוב מי ה, אמ תה י אנ כםרי ן בש אובי רש
ר, (יחזקאל לז) מנ אה ח וש תנ ר פה זה עה לש י אל בי גו'. רנ ה וש תה י אנ כםרי ן בש אובי גומו. רש רש תנ גו', כש וש ך  פש ד אנ גל נל כש תה  כש לנ הה שום של מי
ך, לל מל בוד הנ כש ים בי יחי גי שש םא מנ ל ים וש עי םא יודש ל ם של דה י אה ני ם בש ים הי טומי ה אמ מה גו'. כנ וש רוחנ  ל הה א אל בי נה י הי לנ ר אי םאמל י ונ
תוב כה ן של יוה ה, כי של ה קה סוק זל ה. פה דה גש נל יו כש נה זש אה יב בש שי קש מנ י של ין מי אי ל יום, וש כה ם בש יהל לי ה עמ יזה רי כש ה מנ תורה י הנ רי המ של

? רוחנ ל הה תה אל רש מנ אה ם וש דה ן אה א בל בי נה ת הי פל ם נוסל ענ דוענ פנ , מנ רוחנ ל הה א אל בי נה הי

םא ל ם  אי של ה,  לה עש מנ לש ה  טה מנ לש מי ר  עורי לש ד  חה אל  - אן  כה ים  די עומש ם  יי ננ שש ה,  מה כש חה הנ סוד  נו  דש מנ לה אן  כה מי א  לה אל
- רוחנ  ל הה א אל בי נה ה. הי לה עש מנ לש ר  עורי תש ה מי טה מנ לש רות של עורש תש הי ה, ובנ לה עש מנ לש ים  רי עורש תש םא מי ה ל טה מנ לש ים  רי עורש תש מי

ה. טה מנ ה לש לה עש מנ לש רוחנ - מי ל הה תה אל רש מנ אה ם וש דה ן אה א בל בי נה ה, הי לה עש מנ ה לש טה מנ לש מי

ר מנ ה, כםה אה סוק זל מו פה נו. כש מל יון מי לש על הה יון מי לש חנ אותו על ה לוקי טה מנ לש רות של עורש תש הי ה, בנ לה עש מנ לו לש פי י אמ רי המ של
ב עמרה מנ מי ה  אה בה רוחנ  וש ב,  עמרה ומנ פון  צה וש ח  רה זש ומי רום  דה ה  זל  - רוחות  ע  בנ רש אנ מי  . רוחנ הה י  בםאי רוחות  ע  בנ רש אנ מי ה' 

גו'. ם וש עה י הה יבי די רוהה נש ר (במדבר כא) כה מנ אל נל מו של ים, כש רי חי אמ ה הה לל ל אי רות של בש חנ תש הי בש

ח פנ יי ר (בראשית ב) ונ מנ אל נל מו של ים, כש בי נושש ם, וש הל ייר בה טנ צש הי ם לש עולה י הה ני בש מות לי שה אות רוחות ונש אן יוצש כה ומי
ל ים אל כי ים הםלש לי חה נש ל הנ ה (קהלת א) כה ל זל ענ ר, וש חי ד אנ צנ ן בש נותי ה וש ד זל צנ חנ מי ה, לוקי אי םא רש ים. ב יי ת חנ מנ שש יו ני פה אנ בש

יא. יס ומוצי ני כש ן, מנ נותי חנ וש לוקי שום של א? מי לי נו מה ינל ה אי מה א. לה לי נו מה ינל יהם אי הנ יהם וש הנ

ם דה י אה ני בש הוא של רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש לוי לי גה וש יל  ר, הואי מנ עון. אה מש י שי בי ת רנ ה אל לה אי ל שש אנ ר שה זה עה לש י אל בי רנ
ה מה כנ לו  אמ ן שה נה בה י רנ ני פש לי ה זו  לה אי ר לו, שש מנ ה? אה ת זל אל יך  רי ה הוא צה מה לה ם, וש עולה מות לה שה יד נש ה הורי מה יהמותו, לה
לוקחנ בודו, וש ת כש אל יענ  הודי ה לש זל ם הנ עולה דות לה יורש מות של שה ן נש הוא נותי רוך  בה דוש  קה ל הנ בה , אמ רוהה אמ ה, ובי מה כנ וש

דו? ה יהרש מה ך לה ם כה ך. אי ר כה חנ ן אנ אותה

, שוהה רש י פי רי ך. המ רל אי תוך בש ים מי לי זש נם וש ך  בורל ם מי יי ה מנ תי ר, (משלי ה) שש מנ אה ח וש תנ ך הוא. פה ה כה א סוד זל לה אל
ה, זל ם הנ עולה ה בה מה שה נש הנ ה  מה לש תנ שש הי ה של עה שה לו? בש לה ם הנ יי מנ ים הנ עי נובש י  תנ ומה מו.  צש ענ מי ענ  נובי םא  ל קום של - מה בור 

ים]. די דה צש ל הנ כה ה [ומי לה עש מנ ה ומי טה מנ ים, מי די דה צש ל הנ כה ם מי לי ז הוא שה ה בו, אה רה שש קש ני קום של אותו מה ה לש עולה של כש

ה עמשל ה, ובור ננ לה עש מנ ה לש טה מנ לש ם מי יי ים מנ עי ז נובש אה ר, וש כה זה ה לנ בה קי נש ת הנ שוקנ ת תש רל עורל תש ז מי ה, אה ה עולה מה שה נש של וכש
יק די צנ ת הנ מנ שש ני י בש רי המ ה] של זל ים, [לה אי צה מש צון ני רה ה וש שוקה יסוד] ותש חוד [וי יי רות וש בש חנ תש ז הי אה ים, וש עי ם נובש יי ר, מנ אי בש

ד. חה אל ים כש רי בש חנ תש ה ומי לה עש מנ צון לש רה יבות וש בי ת חמ רל עורל תש קום, ומי ן אותו מה קה תש ני

מו יהה, כש ר הה חי קום אנ מה בש צונו  ה, ורש תה יש עמקםב הה ינ ל  ה של אשונה ה רי פה אי, טי דנ הוא ונ ך  ה. כה תה י אנ כםרי ן בש אובי רש
ה ינה כי שש ת הנ עמקםב אל ה ינ אה רה של ה, וכש ינה כי שש ים בנ חוזי ם אמ ים, כגלה טי בה שש ר הנ שה ים עה ני ל שש כה ן וש אובי ה, רש אי םא רש ר. ב אי בה תש ני של

ה. מה ר עי בי חנ תש הי יו לש נה ר בה שה ים עה ני שש א לי רה יו, קה לה עה

ן ק מי לי תנ סש הי עמקםב לש ה ינ צה רה ה של עה שה ה הנ אותה ם כש עולה א הה רה בש ני יום של ה מי אה צש מש םא ני ה ל מה לי ה שש טה ה, מי אי םא ורש וב
ך ה כה אה רה ן של יוה יו. כי נה פה ה לש ינה כי ם, שש יהל יני ב בי יהה שוכי עמקםב הה ין), ינ (די םאלו  מ שש ק מי חה צש ינו, יי ימי ם מי הה רה בש ם. אנ עולה הה

ם. לי דור שה סי ם בש ר אותה די סי ה, וש ינה כי שש יב הנ בי ם סש ז אותה חנ אה יו, וש נה בה א לש רה עמקםב, קה ינ

בות כה רש ה מל מה כנ וש כםל,  מות הנ לי ם שש ה שה אה צש מש ני ז  אה וש פו,  סש אה תוב הי כה ה? של ינה כי שש יב הנ בי ם סש רה דש סי של נו  ן לה יי ננ מי
ח רה זש ב מי רי קה תש הי ה, וש נה בה לש ל הנ ש אל מל של ס הנ ני כנ תש ז הי גו'. אה ה וש בורה גש הנ ה וש לה דג גש ך ה' הנ רו, לש מש אה חו וש תש ם. פה יבה בי יונות סש לש על
עמקםב ינו, ינ ני אי שה דנ ז ונ אה מות. וש לי שש את בי צי מש ני ה, וש נה בה לש ה הנ ירה אי ה, ומש טה מי ל הנ יו אל לה גש סםף רנ ילאל תוב ונ כה הו של ב. זל עמרה מנ לנ
ת ח אל בנ שי ח וש מנ ר, שה חי ם אנ דה ן אה בל לש ך  א כה צה מש םא ני ל ה של ם, מנ לי ד שה ר] צנ דל עמקםב [סי ה ינ אה רה ן של יוה ת. כי םא מי ל ינו  בי אה

אוי לו. רה ד כה חה אל ד וש חה ל אל יו, כה נה ת בה ך אל רנ ח ובי תנ רוך הוא, ופה דוש בה קה הנ

ר דל סי נו בש קש תש עמקםב ני י ינ ני ל בש ינו, כה ני אי שה דנ י ונ רי א, המ יסה י יי בי ר רנ מנ ך, אה רל דל ים בנ כי יו הולש א הה יסה י יי בי רנ י וש י יוסי בי רנ
ר מנ גו'? אה וש מו  חש ה לנ נה מי ר שש שי אה תוב מי כה ה, של זל סוק הנ פה ר בנ םאמנ ה נ אוי לו, מנ רה ד כה חה אל ד וש חה ל אל כו כה רש בה תש הי ם וש לי שה



382

יעו גי הי של כו. כש לש ה. הה דושה קש ה הנ נורה מש ך לנ לי י ני ני אמ ה ונ תה א אנ לה ה, אל דושה קש ה הנ נורה מש הנ י מי תי עש מנ םא שה י ל י, כי תי עש םא יהדנ לו, ל
ה הוא. מה כש חה אי סוד הנ דנ ם, ונ הל ר לה מנ ה. אה לה אי לו שש אמ שה ר וש בה רו דה מש עון, אה מש י שי בי רנ לש

ב יושי י של א מי לה ם? אל ב שה ה יהשנ מה כון. לה שש יו יי צה רה פש ל מי ענ ים וש חוף ינמי ב לש ר יהשנ שי ר, (שופטים ה) אה מנ אה ח וש תנ פה
ך רי בה תש מי של ק), כש דל ל צל יק (של די ל צנ יון של לש ח על תנ פל הו  ר זל שי אן אה כה ם. [וש עולה י הה נוקי פש תנ בש ש  מי תנ שש יהם, מי ת הנ פנ ל שש ענ
כות רה ים בש יקי ם מורי שה מי יון, של לש על ח הה תנ פל ה, לנ נה מי ר שש שי אה ה מי זל סוק הנ פה לנ ך  מנ אן סה כה ם. וש עולה כות לה רה יק בש הורי לש
ם עולה הה ים של מודי ם ענ אותה מוד מי ענ הו  זל וש ר,  שי א אה רה קש ני וש ם,  עולה ל הה כות של רה בש יד כנ מי ע תה ה נודה ח זל תנ ם] ופל עולה לה

עומיד עמלייהלם.

יהה הה ה של מו. מנ חש ה לנ נה מי ר שש שי אה תוב מי כה הו של הוא]. זל ן [הנ קה תש קום ני אותו מה י, מי ני ם עם חל א לל רה קש ני קום של מה הנ וש
סוק פה סוף הנ ים, וש נוקי פש תנ כות וש רה בש ק בו  רנ זה יק וש רי הי שום של ה], מי נה מי ג [שש ננ י] פנ ני ם [עם חל יות לל הש לי ך  פנ י, הה ני ם עם חל לל
ך לל מל ן לנ ה נותי זל ם, וש י עולה נוקי פש תנ זון בש ה ני נה מל מי ל, של אי רה שש ת יי סל נל ך? זו כש לל מל י הנ ך. מי לל י מל ני דנ עמ ן מנ תי הוא יי יחנ - וש מוכי
ק א רנ לה ם אל עולה לה אנו  םא בה ם ל רו, אי מש ים. אה אי ה יוצש נה מל ן, ומי ל טוב הוא נותי כה ה וש חה מש ל שי כות, כה רה בש ל הנ ה כה זל הנ

נו. ה - טוב לה ת זל ת אל ענ דנ לה

כות לש מנ ה הנ נה תש ני וש נו,  מל מי ר  ערבנ הה כםל  הנ וש כםל,  הנ אוי  רה לו  יהיא,  חי י  בי רנ ר  מנ אה עמקםב.  ינ ל  כור של בש יהה  הה ן  אובי רש
ר מנ אה ה של ם. ומנ הל ר בה אי שה םא תי ר, ל ל תותנ ם אנ יי מנ ז כנ חנ תוב פנ כה הו של י. זל וי לי ה לש נה הג כש הנ ף, וש יוסי ה לש כורה בש ה, הנ יהודה לי

רוך הוא. דוש בה קה ל הנ צל ידו אי קי פש הי כו וש רש אן בי י, כה ית אוני אשי רי י וש כםחי

ה] יום ה לו טובה עמשל ינ ך  לל מל הנ ה של צה רה ן וש בי יהה לו  הה ה] [של עמשות לו טובה לנ ך  לל מל הנ מי ש  קי בי ך, [של לל מל הוב הנ אמ לנ
עמקםב ך ינ נו. כה ל בש ש ענ קי ה בי זל ע של יהדנ ך, וש לל מל ע הנ מנ י. שה שי פש הוב ננ אי אמ דנ י, ונ ני ה בש ך, זל לל מל ר לנ מנ שוק. אה נו בנ ר בש בנ ד עה חה אל

ך. לל מל ת הנ ה אל וה אן צי גו'. כה י וש ה כםחי תה י אנ כםרי ן בש אובי ר, רש מנ אה

ה ד זל גל נל ץ. כש רל אה חוץ לה ק לש רנ זש ני ץ וש רל אה ר [לו] בה אנ שש םא ני ל ע לו, של רנ אי ה של ר מנ מנ אן אה ר. כה ל תותנ ם אנ יי מנ ז כנ חנ פנ
ל אי יכה ל. ומי יאי רי בש ת ינד גנ חנ ים תנ רי ייש אומש ל, וש אי יכה ת ינד מי חנ ה תנ נל מג מש יון של לש על ן הה כה שש מי ד הנ צנ ד מי חה חום] אל ה [תש נל מג מש
ד ל, צנ ם אי ד עי ה עםד רה יהודה "ה, וי בורה ל גש םאל של מ ל שש ד של צנ ל מי יאי רי בש גנ "ד, וש סל חל ל הנ ד של צנ קום מי ל מה כה םאש בש הוא ר
יהה. דו הה גש נל מוך כש ן סה אובי ה, רש הודה ל יש ה של תה יש כות הה לש מנ ב של ל גנ ף ענ אנ ן. וש אובי מוך לו רש סה ין, וש ית די א בי רה קש ה, ני בורה גש הנ

י - תוב כםחי ה, כה אי םא רש ץ. ב רל אה תוך הה בות בש רה י קש ני ר שש עורי ן לש אובי י רש ני ם בש ים אותה ידי עון, עמתי מש י שי בי ר רנ מנ אה
לו ם גה שה מי שור, של לות אנ גה ת - לש אי ר שש ב. ילתל רה קש ם לנ יהל חי אמ ים לנ אשוני יו רי ם הה הי י - של ית אוני אשי רי ם. וש יי רנ צש לות מי גה בש

ת. עי ד כה בו ענ םא שה ל לו, וש בש ים סה נויי ה עי מה כנ עות, וש ה רה מה לו כנ בש סה ם, וש כגלה ים מי אשוני ן רי אובי י רש ני ד ובש י גה ני בש

ל קו ענ זש חנ תש יי חו, וש צש יננ ם וי עולה בות בה רה כו קש רש ענ ינ או וש ם ייצש ם, הי עולה ר בה עורי תש יחנ יי שי מה ך הנ לל מל ן של מנ זש ז - לנ ר עה ילתל וש
תוב כה הו של ה. זל רו בה אמ שה םא יי ל כות, וש לש מנ ר בנ בי גנ תש הי בו לש שש ינחש ם וש יהל ני פש תו לי תש רש יי ם וש הל דו מי חמ פש ם יי עולה י הה ני ים, ובש מי ענ הה
י בי כש שש יתה מי לי י עה שום כי ם? מי עולה ל הה ד של חה ד אל צנ לו בש פי אמ ונ ה  רו בה אמ שה םא יי ל ם של ענ טנ ה הנ ר. מה ל תותנ ם אנ יי מנ ז כנ חנ פנ

ם. יי לנ רושה א, זו יש קה וש יך דנ בי י אה בי כש שש ה, מי דושה קש ץ הנ רל אה תוך הה בות בש רה עמרםך קש לנ ס וש ני כה הי ים לש ידי עמתי יך, של בי אה

ע בנ רש לות אנ גה לנ לו  גה ל של אי רה שש יי ל  ד כה גל נל לות, כש גה ן בנ אובי י רש ני בש רו  זש פנ תש ם הי עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ ה, לש אי םא רש ב
ז ר עה ילתל ה, וש לשה ת - שש אי ר שש ם, ילתל יי ננ י - שש ית אוני אשי רי ד, וש חה י - אל תוב כםחי כה הו של ם. זל עולה ע רוחות הה בנ רש אנ ים בש מי עה פש
ים מי חו ענ צש יננ כםל, וי ל הנ ם ענ בה רש קי לט בש שש לי ם וש עולה ע רוחות הה בנ רש אנ ב בש רה עמרםך קש ם לנ ים הי ידי ן עמתי מו כי ה. כש עה בה רש - אנ

ם. יהל לי טו עמ לש שש יי ים וש בי רנ

ה פה טי עמקםב בנ ינ יהה לש הה אשון של הור רי רש ל הי ז ענ מה רש אן ני יך. כה בי י אה בי כש שש ל מי ענ יתה  לי י עה ר כי ל תותנ ם אנ יי מנ ז כנ חנ פנ
ם יי מנ ז כנ חנ ל פנ בה כםל, אמ ן בנ אובי יהה רש ר הה אה שש ה, ני קומה מש יהה בי ה הה פה ה טי ל אותה הור של רש א הי לי מה לש אי ל, של חי רה ה בש אשונה רי הה

גו'. תה וש לש לנ ז חי ר, אה חי הור אנ רש הי יתה - בש לי יך. עה בי י אה בי כש שש יתה מי לי י עה ר כי ל תותנ אנ

םא ים, ל בי ים רנ מי חו ענ צש יננ ם וי עולה ן בה אובי י רש ני ב בש רה כו קש רש ענ ר ינ של אמ י כנ רי המ ר - של ל תותנ ם אנ יי מנ ז כנ חנ ר פנ חי ר אנ בה דה
תוב כה א, של קה וש ה דנ דושה קש ץ הנ רל אה ב בה רה עמרםך קש ים לנ ידי עמתי יך, של בי י אה בי כש שש יתה מי לי י עה ם? כי ענ טנ ה הנ כות, מה לש מנ רו בנ אמ שה יי
ן. קי זה ל הנ אי רה שש ה יי יך, זל בי א אה לה תםב! אל כש לי יך  רי יהה צה ב הה כה שש י?!] מי בי כש שש ם. מי יי לנ רושה יש יך, [זו  בי י אה בי כש שש מי יתה  לי י עה כי
, יחנ שי מה ך הנ לל ל מל נו של מנ זש ית לי ישי לי ם שש ענ ם, ופנ יי לנ רושה ה יש תה נש בש ם ני יי עממנ י פנ רי המ שום של ב, מי כה שש םא מי ל וש יך  בי י אה בי כש שש מי
ץ, רל אה ל לה אי רה שש יי סו  נש כש ני של יהה כש הה ה של ן, ומנ מנ זש אותו  יהה בש הה ה של ה, ומנ כה רה ה בש תה לש גנ תש אן הי כה יך. וש בי י אה בי כש שש ן מי כי לה וש

ן. אובי ה רש עמשי מנ יחנ בש שי מה ך הנ לל ן מל מנ זש ילה בי הש יי ה של ומנ

ין ל די ים של עמשי ה מנ אה רה ה, של ינה כי שש ל הנ םאל של מ ד שש צנ ם בש ד אותה חי אן אי ק, כה חה צש י יי בי ר רנ מנ ים. אה חי י אנ וי לי עון וש מש שי
םא עון ל מש ק, שי חה צש י יי בי ר רנ מנ יא? אה יפםה הי ם אי הל לה ה של כה רה בש י, הנ י יוסי בי ר רנ מנ בםל. אה סש ם לי עולה םא יהכול הה ל ה של של קה
א בה של לו כש פי אמ לויהה בו, ונ םא תש ה ל כה רה ה, ובש של קה ין הנ די ד הנ צנ א מי בה י של וי לי ים, וש עי ים רה עמשי ה מנ מה ה לו כנ אה רה ה, של זל אוי לה רה

רוך-הוא. דוש-בה קה לוי בנ ה. תה צל רש יו תי ל יהדה ילו ופםענ ך ה' חי רי תוב (דברים לג) בה כה תו, של כה רש ה בו בי לה םא תה ה ל מםשל

ם נות עי טנ קש יות  חנ ר  פה סש ין מי אי וש ש  מל רל ם  ם שה יי דנ יה ב  חנ ורש דול  גה יהם  הנ ה  זל תוב (תהלים קד)  ה, כה אי רש םא  ב
ל י כה רי המ ם - של יי דנ ב יה חנ ם. ורש עולה הה ק מי לי תנ סש הי ה לש צה רה של עמקםב, כש ל ינ ת ענ דל עומל ה של ינה כי שש דול - זו הנ יהם גה ה הנ דולות. זל גש
או צש מש ים ני דושי ים וקש יוני לש ים על כי אה לש ה מנ מה כנ ר - של פה סש ין מי אי ש וש מל ם רל ם. שה ם שה צי מש טנ צש ם ומי לה שש ני א וש לי מנ תש ם מי עולה הה
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ד חה מות, אל לי שש ם בי הל בה או  צש מש ני עמקםב של ינ י  ני ים, בש טי בה ר שש שה ים עה ני ם שש הי לו  דולות - אי ם גש נות עי טנ יות קש ם. חנ שה
י, די ד גש חה אל ב, וש אי ד זש חה ד, אל חה ה אל לל טה ד, וש חה ייה אל רש ק, אנ חה צש י יי בי ר רנ מנ ה. אה לל ד טה חה אל י, וש רי ד אמ חה אל ב, וש אי ד זש חה אל ה, וש לה יה אנ

דולות. ם גש נות עי טנ יות קש א חנ צי מה הי ם, לש ן כגלה כי וש

ים יחי גי שש יו מנ הה ים של רי בי חמ שוהה הנ רש י פי רי המ עון שור, ונ מש שי ייה וש רש ה אנ הודה ל יש בה ה, אמ פל כםל יה ר, הנ מנ ה אה הודה י יש בי רנ
לו, ת של פל רל ייה בה רש ל אנ מות של דש ייר  צנ נש רו  מש ים, אה עי יו רה עמשה מנ שור של םאל. לש מ שש ה מי זל וש ין  יהמי ה מי זל ה,  זל ד  גל נל כש ה  זל

ייה. רש ה אנ הודה עון שור, יש מש ך שי נו. כה מל ד מי חנ פש יי ה וש זל ל בה כי תנ סש יי וש

ע ה' קול מנ אן (דברים לג) שש תוב כה ה. כה יהודה ה לי מםשל יק אותו  בי דש א הי לה כות, אל רה בש ה לי כה זה םא  עון ל מש שי
ם יהל בי י, אמ וי לי וש עון  מש ה, שי הודה י יש בי ר רנ מנ י. אה נםכי ה אה נואה י שש ע ה' כי מנ י שה ם (בראשית כט) כי תוב שה כה וש ה,  הודה יש
ה נורה מש לנ הו  לי עמ ננ נו  ף אה ר לו, אנ מנ ה? אה מםשל לש ם  עללה ם הל יהל בי ם אמ ענ טנ ה הנ י, מה יוסי י  בי רנ ר לו  מנ ה. אה מםשל ם לש עללה הל

ה. יונה לש על ה הה דושה קש הנ

ך ה אותש לל גנ י יש ר, מי מנ ה. אה כה יהדו ובה ח בש פנ לו. טה ים אי רי בה ים דש יבי בי ה חמ מה ר, כנ מנ עון. אה מש י שי בי ת רנ לו אל אמ שה או וש בה
רו סש מש ך ני בונש חות רי תש פש ך. מנ מותש ה דש רה תש סש ני ך וש תש ירה טי פש ית בי לי ענ תש ם, הי דה י אה ני ל בש יך ענ יל חנ יתה בש לי ענ תש דוש? הי קה ן הנ מה אל נל

יד. מי ך תה יהדש בש

עמקםב ינ ה  צה רה של יו. כש שותה נש ן] בי קנ תש ני ה [וש לל ענ תש הי וש ן,  כגלה ים מי ני יד בה הולי ים, וש שי ע נה בנ רש אנ יו  עמקםב הה ינ ה, לש אי םא רש ב
ה, עלשל אל יך  ר, אי מנ ד. אה חנ פה ה של ינה כי שש י הנ ני פש לי םא יהכםל, מי ל ה וש לל ת אי אל ך  רי בה ה לש צה ה. רה ינה כי יו שש לה ה עה דה מש ק, עה לי תנ סש הי לש
י תי נש קנ תש ני ים וש שי ע נה בנ רש י אנ יו לי י הה רי המ י, של תי םא יהכםלש ה - ל ינה כי שש יק בנ זי חמ ם אנ ה? אי של קה ין הנ די ד הנ צנ או מי ם בה יהל ני י שש רי המ של

ה. עמשל ה - ינ צל רש יי ה של שותו, ומנ רש ד בי ת עומי יי בנ י [בו] הנ רי המ ת, של יי בנ ל הנ ענ בנ ן לש ה אותה עמלל א אנ לה ן, אל הל בה

ה ירה בי גש ק בנ זי חנ תש אל יך  אי י, וש תי מש לנ שש ני ה וש זל ם הנ עולה י בה תי חש קנ י לה רי ים המ ני ים ובה שי ל נה ים של קי לה ר, חמ מנ עמקםב אה ינ ך  כה
ד. חנ פש םא יי ל ה, וש צל רש יי ה של ה מנ עמשל הוא ינ ה, וש ירה בי גש ל הנ ענ בנ ים לש רי בה דש ה הנ לל עמ א אנ לה ר? אל יותי

ל ענ ת, בנ יי בנ ל הנ ענ בנ ים,  להי אל הה יש  ה אי מםשל ך  רנ ר בי של ה אמ כה רה בש םאת הנ ז וש (דברים לג)  תוב,  ה כה ה מנ אי רש םא  ב
ה ן מםשל ל כי ענ תוב. וש ה כה לות מםשל י (שם ז) כנ רי המ נו, של רל פי יש ה  ישה אי וש נו  ימל קי יש ה  ישה תוב (במדבר ל) אי כה ה, כנ ירה בי גש הנ
ין די ד הנ צנ ם בש ה הי לל י אי ננ בה י של יתי אי י רה רי עמקםב, המ ינ ר  מנ ן אה כי לה נו. וש רש אנ בי של מו  ד, כש חנ י פנ לי ה בש רוצל י של ת מי אל ך  רי בה מש

ם. ך אותה רי יבה ת וי יי בנ ל הנ ענ םא בנ יאו] יהב בי ה, [יש של קה הנ

תוב (שם י) כה הו של נו, זל ימל קי ה יש ישה ר אי מנ אל נל מו של יתו, כש בי ה בש צונו עושל יהה, ורש ים הה להי אל יש הה אי אי דנ ה ונ מםשל
ת ה אל ת עושל יי בנ ל הנ ענ בנ אי של דנ ה ה'. ונ ר שובה םאמנ נגחםה י תוב ובש כה הו של נו, זל רל פי יש ה  ישה אי ה ה'. וש ה קומה ר מםשל םאמל י ונ
יהה הה ב של ל גנ ף ענ עמקםב, אנ ינ ך  ל כה ענ צונו. וש ה רש יא עושה הי תו, וש שש ל אי ר ענ גוזי ם של דה אה מו לש יהדו, כש ה בש ין מוחל אי וש צונו  רש

ת. יי בנ ל הנ ענ בנ ם לש ה אותה עללה ן הל כי לה ה, וש לה עש מנ ה הוא לש ה. מםשל טה מנ א לש לה ת אל יי בנ ל הנ ענ יהה בנ םא הה ים, ל יי חנ ץ הנ עי חוז בש אה

יו - אה ירי גו'. סוד ה' לי יו וש אה ירי ר, (תהלים כה) סוד ה' לי מנ אה ח וש תנ א פה בה י אנ בי גו'. רנ י וש שי פש םא ננ ב ל תה ם אנ סודה בש
א, טש י חי אי רש יי ם  הי י של א, ומי טש י חי אי רש יי ם  אותה א לש לה הוא אל רוך  בה דוש  קה ן הנ תנ נה םא  ה ל תורה ל הנ יון של לש על סוד הה הנ
את רי קש ני ש, של ית קםדל רי ר זו אות בש י אומי וי ה? הל תורה ל הנ יון של לש על יהו סוד הה ה. ומי ל תורה יון של לש ם סוד על הל ה לה לל גנ תש מי

ש. ית קםדל רי סוד ה' בש

סוק פה הנ ה, וש ם סוד זל יהל לי לו עמ בש יקנ ם וי מה צש מולו ענ יי ם של כל י שש שי נש אנ ה בש ל סוד זל ם ענ מה צש יחו ענ רי טש י הי וי לי עון וש מש שי
י. שי פש םא ננ ב ל תה ם אנ סודה ר, בש מנ עמקםב אה ינ ה. וש זל סוד הנ ת הנ ל אל סנ פה לוא של ן סה י בל רי מש ה זי עמשי מנ עוד, בש ה. וש מה רש מי בש יד של עי מי

ים. יי חנ רור הנ ש צש פל את נל רי קש ני ה, וש לה עש מנ ה לש יונה לש על ית הה רי בש ת בנ זל חל אל נל ת וש סל נל כש ני ש של פל י? זו נל שי פש י זו ננ מי

י בודי ד כש חנ ל תי ח. אנ ם קםרנ יהל לי ל עמ הי ינקש ר (במדבר טז) ונ מנ אל נל מו של , כש שוהה רש י פי רי י, המ בודי ד כש חנ ל תי ם אנ לה הה קש בי
ר, מנ יהיא אה י חי בי ה. רנ מםשל ם לש ה אותה עללה הל שום של ם, מי יהל בי ם אמ אותה ך  רנ םא בי ן ל כי לה וש ם.  תה ל סש אי רה שש בוד יי ה כש - זל
ך דור ין לש אי כםל, וש ן ייש בו הנ כי לה ך. וש ך כה רי טה צש הי ה, וש זל ה בה ז זל חה אל םא נל ל ע] של מה שש ך] [מנ שום כה [ומי לו  לה ים הנ סוקי פש הנ מי
כםל ך הנ ה לש ני ם. הי דה י אה ני ל בש ים של חי תה פש ל הנ ים ענ רי זש חנ מש ים הנ בי רנ תש ם, ומי עולה ג בה רי טש קנ ם לש הל לה ין של ד די םא יורי ל ם של עולה בה

ה]. ד זל גל נל ה כש [זל

גו'. ים וש מועמדי חנ לש ה יהרי שה ח, (תהלים קד) עה תנ י פה י יוסי בי גו'. רנ יך וש בל יש ף אם עםרל ך בש יך יהדש חל ה יודוך אנ תה ה אנ הודה יש
ש, מל של הנ ן  מי ק  רנ ה  ירה אי מש ה  נה בה לש הנ ים  מי עולה ולש ים.  ני שה י  אשי רה וש ים  שי דה חר י  אשי רה בו  ש  די קנ לש י  די כש  , חנ יהרי ה  שה עה
ה נה בה לש בון לנ שש ין חל אי ה, וש נה בה לש ת הנ טל ז שולל ש, אה מל של ת הנ סל נל כנ תש מי של ה, וכש נה בה לש ת הנ טל םא שולל - ל ש  מל של ת הנ טל שולל של וכש

ש. מל של ת הנ סל נל כנ תש מי של ק כש א רנ לה אל

ם יי מה שה יענ הנ קי רש ים בי להי ם אל ן אםתה תי יי תוב (בראשית א) ונ כה הו של יר, זל אי הה רוך הוא לש דוש בה קה ה הנ שה ם עה יהל ני ושש
ים לו יהמי ים - אי מועמדי יא. ולש י אות הי תוב (שמות לא) כי כה תות, של בה לו שנ אםתםת - אי יו לש הה גו'. וש ץ וש רל אה ל הה יר ענ אי הה לש
בון שש ים חל ם עושי עולה מות הה אג יו  הש יי ים. של ני י שה אשי רה לו  ים - אי ני שה ים. ולש שי דה י חר אשי רה לו  ים - אי יהמי ים. ולש טובי

ה. נה בה לש ל לנ אי רה שש יי ש, וש מל של לנ

גוי - יתה הנ בי רש ה. הי חה מש שי תה הנ לש דנ גש גוי לו הי יתה הנ בי רש תוב (ישעיה ט) הי ר, כה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה מו של ך כש ה הולי זל וש
ה חה מש שי תה הנ לש דנ גש ילו. הי בי שש ץ. לו - בי רל אה ד בה חה תוב גוי אל כה דול, וש י גוי גה י מי ם (דברים ד) כי הל תוב בה כה ל, של אי רה שש לו יי אי
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ם הל ה מי יזל ה, אי נה בה לש ל לנ אי רה שש יי ש, וש מל של ם לנ עולה מות הה ל. אג אי רה שש יל יי בי שש אור בי ת בה לל דל גנ תש מי ה של נה בה לש ש] - זו הנ מה [מנ
ה נה בה לש ד] הנ צנ זו [הנ ש מי מל של אותו הנ ה הוא, וש נה בה לש ת הנ חנ ם תנ עולה מות הה ל אג ש של מל של הנ ה, וש לה עש מנ ה לש נה בה לש אי הנ דנ יף? ונ די עה

יר. אי מי

קום מה בש זו  חש אל נל ה, וש יונה לש על הה ש  מל של בנ לו  שש לש תנ שש הי ה, וש נה בה לש ים בנ חוזי ל אמ אי רה שש ל. יי אי רה שש ין יי בי ם לש ינה ה בי ה מנ אי רש
ה' ים בנ קי בי דש ם הנ תל אנ וש תוב (דברים ד)  כה ים בו, של קי בה דש ני וש יון  לש על הה ש  מל של הנ ה מי ירה אי מש ש] של מל של יר לנ אי מי [בו] [של

יום. ם הנ כל ים כגלש יי ם חנ יכל להי אל

תוב כה של הו  מנ נו,  רש מנ אה ה של מנ נו  יש הנ וש ה,  יהודה לי ה  מה יש קנ תש כות הי לש ר, מנ מנ אה עון  מש י שי בי רנ גו'.  וש ה  תה אנ ה  הודה יש
א. סי כי י לנ יעי בי ל רש גל הוא רל שום של ת ה', מי ה אל י אודל יעי בי הוא רש שום של ת ה', מי ה אל ם אודל ענ פנ (בראשית כט) הנ
דוש, קה ם הנ שי ל הנ ה של רונה חמ "א אנ הי נו  יש הנ "ת], וש לל דה "א [בש הי ם? בש לה שש ה ני מל יון, ובנ לש על ם הה שי ל הנ ם של ה רםשל יה"ו זל
יים קנ תש הי אויהה לש ך רש כות לש לש מנ הנ יך, של חל ך יודוך אנ ל כה ן, ענ ז אותה אוחי ר של של קל יו, וש יותה אותי ם בש לה שש דוש ני קה ם הנ שי הנ
ם כגלה ים, של יוני לש ים על דושי לו קש ים? אי דושי קש י הנ ן. מי מה אל ים נל דושי ם קש עי ל וש ם אי ד עי ה עםד רה יהודה אי. (הושע יד) וי דנ ונ

ם. ל כגלה ך ענ לל כםל, הוא מל אשון בנ ן הוא רי כי ן, לה מה אל מו אותו נל שה ים לו וש מודי

ל. אי רה שש יי ת  סל נל כש ה - זו  בודה ל כש ה. כה ימה ני פש ך  לל ת מל ה בנ בודה ל כש ר, (תהלים מה) כה מנ אה ח וש תנ עון פה מש י שי בי רנ
ת נו בנ יש ך - הנ לל ת מל ה. בנ בודה את כש רי קש ני ה], וש בה קי ה [זו נש בה קי זו נש ר וש כה ה זה ה. זל ל זל ה ענ בוד, זל הוא כה שום של ה - מי בודה כש
זו מותו, וש ים כש ני פש לי ינו  אי של ך  לל מל ייש  שום של ה - מי ימה ני יון. פש לש על הה ך  לל מל הו  זל דול, וש הוא קול גה ת קול של ע, בנ בנ של

ך. לל ת מל ה בנ בודה כש

ה ילה בי שש ך, ובי לל א מל רה קש ה ני ם זל גנ ה, וש יונה לש ה על בורה גש ה בי זל חש אל נל ה וש שה בש לנ תש הי שום של ה, מי בושה ב לש הה צות זה בש שש מי מי
זו לה ץ. וש רל יד אה עממי ט ינ פה שש מי בש ך  לל ר (משלי כט) מל מנ אל נל של מו  ט, כש פה שש מי ת בש זל חל אל נל ה של עה שה י? בש תנ ץ, מה רל אה ת הה דל עומל

ץ. רל אה בה כות של לש מנ ש הנ יהרנ ה, וש ז בה חנ אל ה נל יהודה ם, וי יי מנ שה כות הנ לש ים מנ אי קורש

י בי ח רנ תנ ך. פה לי ני ה וש י תורה רי בש די ח בש תנ פש ק, ני חה צש י יי בי ר רנ מנ ך. אה רל דל ים בנ כי יו הולש ק הה חה צש י יי בי רנ ה וש הודה א] יש בה י [אנ בי רנ
ל בה ים, אמ רי בי חמ רוהו הנ אמ ה בי סוק זל גו'. פה ן וש דל ן עי גנ ם לש דל קל ן מי כי ינשש ם ונ דה אה ת הה ש אל רל גה יש ר, (בראשית ג) ונ מנ אה ק וש חה צש יי

א. קה וש ם דנ דה אה ת הה תו, אל שש ת אי ש אל רי גה מש ם של דה ן אה מו בל ש, כש רל גה יש ונ

א בו טה חה ץ של אותו עי ם לש רנ גה ם, וש עולה ל הה כה ת לו ולש ול ם מה רנ גה א, וש טה חה ה של מנ ס בש פנ תש ם ני דה ר, אה בה דה ה סוד הנ אי םא רש ב
תוב (ישעיה ו) כה א, כנ קה וש ת דנ ם, אל דה אה ת הה ש אל רל גה יש תוב ונ כה הו של ים. זל מי עולה יו לש נה בה ש בש רי גה תש הי ש בו ולש רי גה הי ים, לש רושי גי

ם. דה אה ת הה אן אל ף כה ת ה'. אנ ה אל אל רש אל וה

ה זל ץ הנ עי ה הה רה שש הי ה, וש טה מנ ים לש רובי ה, ייש כש לה עש מנ ים לש רובי כש מו של ה. כש טה מנ ה לש גו' - זל ן וש דל ן עי גנ ם לש דל קל ן מי כי ינשש ונ
ת - כל פל הנ תש מי ת. הנ טל הל לנ תש מי ב של רל חל ה הנ אותה ש מי ל אי ת של בל הל לש ת שנ מנ גש לו דג ת אי כל פל הנ תש מי ב הנ רל חל ט הנ הנ ת לנ אל ם. וש יהל לי עמ

ר. חי ד אנ צנ ה לש ד זל צנ ת מי כל פל הנ תש ים, ומי די דה י צש ני שש ת בי קל יונל זו, של ב הנ רל חל זו הנ

ים מי עה פש כות לי פש הנ תש מי נו, של רש מנ אה כות] של לש מנ ל הנ ת [של בל הל לש שנ ן צורות הנ ט אותה הנ ת - זו לנ כל פל הנ תש מי ר, הנ חי ר אנ בה דה
מו ך? כש רל יזו דל ים. אי יי חנ ץ הנ ך עי רל ת דל מםר אל שש י לי די ה כש ל זל כה כםל, וש ם לנ קומה מש כות מי פש הנ תש ים, ומי שי ים נה מי עה פש לי ים וש רי בה גש

ך. רל יהם דה ן בנ נותי ר (שם מג) הנ מנ אל נל של

י ני ר בש אה שש ם לי גנ וש ש,  רי גה תש הי לש א בו  טה חה ץ של עי אותו  ם לש דה ם אה רנ גה אי של דנ ונ ה  זל ך  כה וש ה,  פל יה ה,  הודה יש י  בי ר רנ מנ אה
תוב כה ע, של מה שש קומו מנ מש י מי רי המ , של תה רש מנ ה אה ל יהפל בה ם, אמ כל מש ה אי חה לש ם שג יכל עי שש פי ר (שם נ) ובש מנ אל נל מו של ם, כש עולה הה

ם. דה אה מות הה לי י שש זוהי שום של ם, מי דה אה ת הה ש אל רל גה יש ונ

א בה ד של ם. ענ גנ פש ני ים וש עי שה רש הה או  ה]. בה בה תי ה [לנ שובה תש ס  בי ננ כש ני וש א נםחנ  בה ד של ה, ענ נה בה לש ה הנ מה גש פש יום ני אותו  ומי
ה אותה ש  יהרנ כות, וש לש מנ ק בנ זי חנ תש הי ה, וש ז בה חנ אה ה וש הודה א יש יו. ובה נה עמקםב ובה ל ינ מות של לי שש ד בנ מנ עה דו] וש מש עה ם [וש הה רה בש אנ
ם, יהל לי לו עמ כות של לש מנ הנ שום של יך. [מי חל ה יודוך אנ תה ה אנ הודה תוב יש כה הו של יו. זל רה חמ יו אנ נה ל בה כה ים הוא וש מי ת עולה שנ רג יש
יהם, ל הנ ל ענ אי רה שש דו יי מש עה ה של עה שה אי בש דנ יך] ונ חל יו. יודוך אנ חה אל ר בש בנ ה גה הודה י יש ר (דברי הימים-א ה) כי מנ אל נל מו של כש

יהם. יו לנ רה חמ דו אנ יהרש ם הודו לו וש כגלה של

ל ל כה ל של לה יך, כש בי י אה ני ך בש וו לש חמ תנ שש ה]. יי לה חי תש ה [בנ לל עמ ה ינ הודה ר (שופטים א) יש מנ אל נל מו של יך, כש בל יש ף אם עםרל ך בש יהדש
ב ל גנ ף ענ אנ ים. של טי בה שש ר הנ אה ל שש י כה רי יך - המ בי י אה ני ך. בש מל י אי ני םא בש ל יך וש בי י אה ני ה בש שום זל ים, מי טי בה שש ר הנ אה ם שש אותה
ך לל מל לנ ים  וי חמ תנ שש ומי ים  עי כורש יו  הה ם  יי לנ ירושה לי ים  עולי יו  הה של כש כגיות,  לש מנ י  תי שש לי קו  לש חש נל של קו]  לש חש נל ם  הי [של

ה תה יש נו הה מל ת] מי טל ה. [שולל דושה קש כות הנ לש מנ ם מי יי לנ רושה כות יש לש מנ שום של ם, מי יי לנ ירושה בי של

תוב כה םא  ל ים.  מי ענ הה ר  אה שש ת  אל יף  הוסי לש  - וו  חמ תנ שש יי וש תוב  כה ם  אי של וו,  חמ תנ שש יי וש תוב  כה םא  ל וש ך,  לש וו  חמ תנ שש יי
וו, חמ תנ שש יי ר  מנ אה ו של שה כש ענ וו.  חמ תנ שש יי וש ים  רי תוב (ישעיה מט) שה כה , של יחנ שי מה הנ ך  לל םא מל יהב ן של מנ זש א בי לה אל וו  חמ תנ שש יי וש

ים. מי ענ ר הה אה םא שש ל ל, וש בל ל בה םאש של ר ה, לה גולה םאש הנ ר דו לש בש ענ ם ינ ם, כגלה דה בנ ל לש אי רה שש ל יי כה אות של רש הנ לש

יש, (שמות טו) ך אי ר כה חנ אנ ר וש ענ ה ננ לה חי תש ר - בנ בה דה סוד הנ ייה. וש רש ך אנ ר כה חנ אנ ה גור וש לה חי תש ה, בנ הודה ייה יש רש גור אנ
לות כנ ף לש רל ל טל ד ענ הוא עומי ת, של ול מה ך הנ אנ לש ת מנ יל אל לי כש הנ ף? לש רל טל ה מי ה זל , מנ יתה לי י עה ני ף בש רל טל ה. מי מה חה לש יש מי ה' אי
ת קל לל תנ סש ף מי רל טל אותו  ומי הו]  [ומנ יל.  צי ין מנ אי וש ף  רנ טה וש ר (מיכה ה)  מנ אל נל של מו  יל, כש צי םא מנ ל וש ם  עולה י הה ני בש ת  אל
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ה. ינה כי שש הנ

ל אי רה שש ך יי ק, כה זה ר חה הוא יותי יא - של בי לה ק. וכש זה הוא חה ייה - של רש אנ דום. כש לות אל גה ץ - בש בנ ל. רה בל לות בה גה ע - בש רנ כה
ם תה דה בש ים  די עומש ם  הי וש ם,  אותה ים  קי דוחמ וש ים  תי פנ מש לות  זה ומנ ים  בי כוכה י  די עובש ם  עולה הה י  ני בש של ים,  קי זה חמ ם  הי

יא. בי לה ייה וכש רש אנ ם כש יהל גי המ נש מי ובש

ייה רש אנ ה כש קה זה יא חמ ל, הי אי רה שש ת יי תולנ יף קום בש םא תוסי ה ל לה פש תוב (עמוס ה) נה כה ב של ל גנ ף ענ אנ ה, של ינה כי ך שש כה
ת יחנ אל רי חוק מי רה י מי רי המ לט, של שש לי ף וש רל רםף טל טש י לי די א כש לה ים אל לי םא נופש יא ל בי לה ייה וש רש ה אנ זו. מה ה הנ ילה פי נש יא בנ בי לה וכש
ייה רש אנ א כש לה ת אל לל םא נופל ה ל ינה כי שש ך  לו, כה אוכש וש פו  רש ל טנ ץ ענ קופי ד של ם ענ םא קה ל וש ל,  נופי יחנ  רי מי ה של עה שה פו, ומי רש טנ
ה ר (ישעיה סג) צםעל מנ אל נל מו של ם, כש יהל לי פםץ עמ קש לי לות וש זה ים ומנ בי ת כוכה י עמבודנ די ים עובש מי ענ קםם מי נש י לי די יא, כש בי לה וכש

רםב כםחו. בש

י ר (איכה ב) מי מנ אל נל מו של "י, כש נו. מי ימל קי י יש א מי לה ה, אל נה טנ ה קש מה קה ם נש הל קםם מי נש םא יהקום לי נו - הוא ל ימל קי י יש מי
. רוהה אמ ח, ובי רנ קה א הנ י יהצה ן מי טל בל תוב (איוב לח) מי כה כםל, וש ק לנ זי חנ טון לש לש בו שי יון של לש על ם הה הוא עולה ך, וש א לה פה רש יי

ו', ר בש אה שש בנ שום של "א, מי הי ם"ה, בש יל םא שי י יהב ד כי ל ענ בה ים, אמ רי בי חמ הנ רו  אמ גו', בי ה וש יהודה ט מי בל םא יהסור שי ל
י לי לה בש ר שי חי קום אנ מה "א, ובש י הי לי בש ילו  ר שי חי קום אנ מה י"ה. בש דוש  קה ם הנ שי אן] הנ ת סוד [כה אן אל אות כה רש הנ לש
הוא סוד ל י"ה, וש ה] של ם [זל שי קום בנ ה תה ינה כי שש יון, של לש על דוש הה קה ם הנ שי "א, סוד הנ יו"ד הי ם"ה בש יל אן שי כה יו"ד, וש

נו. רש מנ אה י של פי "י], כש ל י' [מי של

השלמה מההשמטות (סימן כא)

מונלה ים סותםה (בראשית מט). שש בי נה ם עמ דנ ובש בגשו  ן לש יי ינ ס בנ בי כי נו  תם י אמ ני ה בש קה שרי לנ וש ירםה  ן עי פל גל י לנ רי אםסש
רות דומות זו חי ם אמ יי תנ זו, ושש ן דומות זו לה הל ם מי יי תנ זו, שש ן דומות זו לה הל ע מי בנ רש ה. אנ סוק זל פה לולות בש גות כש רה דש
ן יי ה ינ עמשל ם ננ הל ים ומי בי נה ים עמ אי ם יוצש הל מי ה, של קה רי נו שם יש ן הנ פל גל נו  יש ה, הנ קה רי ן שם פל ן גל זו הי דומות זו לה ע של בנ רש זו. אנ לה
נו יש נו, הנ תם ירםה אמ - עי זו  לה דומות זו  ם של יי תנ עות. ושש שופש אות וש ד יוצש חה אל ש  שםרל ד ומי חה ן סוד אל כגלה ן, וש יי א ינ רה קש ני של

עות. ד שופש חה סוד אל לולות ומי ת כש חנ ה אנ גה רש דנ ם, ובש ד הי חה סוד אל נו, וש תם נו אמ יש ירםה הנ עי

ם ענ עםרו. פנ לש תו  לה מש יא שי הי ה  דה בנ סותםה לש יא כש י הי ד, (שמות כב) כי חה סוד אל ד וש חה ר אל בה ה דה סותםה זל בגשו  לש
ים עי ד שופש חה אל ש  שםרל ם מי כגלה ה, וש לה מש שי הו  אי ת קורש רל חל ם אנ ענ בוש, ופנ לש הו  אי ת קורש רל חל ם אנ ענ סות, ופנ כש א לו  קורי
ייק - םא די ל י של הו, ומי של ם מנ ענ ייק טה די י של ים, ומי יוני לש ם סודות על הל ים בה לולי מות כש שי לוף הנ חי ים, וש ד עושי חה ר אל בה דה וש

שוטו. פש ד כי סוק עומי פה ל הנ בה ים, אמ יוני לש ן סודות על הל ים בה מוזי לו רש לה גות הנ רה דש ה הנ מונל הו. ושש של םא מנ ל ם וש ענ םא טה ל

יש ה אי ה זל גו'. מנ ם וש יש תה עמקםב אי ינ ר (בראשית כה) וש מנ אל נל מו של יהה, כש בות הה אה בה ם של לי שה עמקםב הנ ה, ינ אי םא רש ב
ל ם - אםהל ים הי לי י אםהה ני ים. שש לי ב אםהה תוב יםשי כה נו של יש הנ ה, וש טה מנ לש ה של מה כש חה הנ ה ומי לה עש מנ לש ה של מה כש חה ן הנ ן מי קנ תש ני ם? של תה
ים יי ימי ני ים פש תי בה ים - מי די דה י צש ני שש יהה מי לול הה כה גוד, וש רש פנ י הנ חורי א אמ רה קש ני ל של אםהל גוד, וש רש פנ ן הנ ים מי ני פש א לי רה קש ני של

ה? ל זל עמקםב כה ת ינ ד אל מי י לי ים, ומי יי יצוני ים חי תי בה ומי

ים תי ל בה ה של יונה לש ה על מה כש ד אותו חה מי ם לי ר, שי בל עי ם וה ם שי נוז עי גה מון וש יהה טה הה ים של ני ן שה י אותה רי המ ה, של אי םא רש ב
בו יהשש ר  הה נה הנ ר  בל עי בש כד)  (יהושע   - ר  בה דה לנ ן  ימה סי וש ה,  תונה חש תנ ה]  מה כש [חה פות  שש כי אותו  ד  מי לי ר  בל עי וש ים.  יי ימי ני פש
ים די יו לומש םא הה ים ל מוני דש ם קנ ל אותה ם של יהל מי ל יש כה א סוד הוא, של לה ר? אל הה נה ר הנ בל עי ה בש ה זל ם. מנ עולה ם מי יכל בותי אמ
יו גוד הה רש פנ י הנ חורי אמ ם של אותה גוד, ובש רש פנ י הנ חורי ים אמ אי רה קש ני ים של יי יצוני ים חי תי בה ה מי אה בה ה של תונה חש ה תנ מה כש א חה לה אל
א בה ד של ם דורות, ענ ל אותה יו כה ז הה אה ע, וש ם, טוב או רנ עולה םא לה ב ים לה ידי עמתי ים של רי בה ם דש הל ים לה יעי יו מודי הה ים, וש קי בי דש
ים תי בה מי ם  הל לה של ם  עולה לה ים  כי שה מש ני של ש  שםרל ל  של ים  רי בה דש יעו  הודי וש ם  הה רה בש אנ לש לו  יך  שי מש הי וש ה  שה דג קש הנ ד  צנ אותו 
כםל, םא הנ ים, ל רי בה ת דש צה ים קש וי הנ תש ם מי שה ים, ומי יי יצוני ים חי תי ים בה אי רה קש ני של לו  ל אי ים כה בי ם שואמ שה ים, ומי יי ימי ני פש

ה. ם שותל עולה ל הה אי רה שש ץ יי רל ל אל ה של ית גופה צי מש תנ ר - מי בה דה ן לנ ימה סי וש

ענ ובו שופי א וש כםל יוצי נו הנ מל מי ה, של שה דג קש ד הנ ל אותו צנ לום, ענ שה יו הנ לה ינו, עה בי ם אה הה רה בש ד אנ מנ עה ה זו של עה שה ומי
תוב כה הו של ה. זל דושה קש ץ הנ רל אה ענ בה עמשי תנ שש הי א לו לש ר, ובה הה נה ר הנ בל י עי ני ם בש הי ה של ד זל צנ תו מי עה שש א לו לי לוי, יהצה כםל תה הנ
ץ רל ש, אל מה ן מנ ענ ננ ץ כש רל ן, אל ענ נה ץ כש רל ל אל כה ך אותו בש אולי ר וה הה נה ר הנ בל עי ם מי הה רה בש ת אנ ם אל יכל בי ת אמ ח אל קנ אל (יהושע כד) וה

ה: ע"כ מההשמטות מה יום עי ם קי הל ין לה אי ם, וש יהה שה תל חש ים תנ רי בה שש ים ני יוני לש על יהלות הה חמ ר הנ אה שש של

מםר שש ע יי ל רה כה ך מי רש מה שש ח, (תהלים קכא) ה' יי תנ יהיא פה י חי בי גו'. רנ וש נו  תם י אמ ני ה בש קה שרי לנ ירםה וש ן עי פל גל י לנ רי אםסש
ם עולה ע - בה ל רה כה ך מי רש מה שש א ה' יי לה ך? אל של פש ת ננ מםר אל שש ה יי ם מה שי ע, לש ל רה כה ך מי רש מה שש ר ה' יי מנ אה ן של יוה ך. כי של פש ת ננ אל

ם. אותו עולה ך - בש של פש ת ננ מםר אל שש ה, יי זל הנ

ג רי טש קנ ים לש כי הולש ים של גי רש טש קנ ים מש עי ים רה יני ה מי מה כנ מור מי ם שה דה אה יות הה הש ה הוא, לי זל ם הנ עולה ל הה ה של ירה מי שש
ם ה, אי זל ם הנ עולה ן הה ם מי דה א אה יוצי של נו, כש רש מנ אה מו של ה? כש ה זל ם מנ עולה אותו הה ם. בש הל בםק בה דש לי ם וש עולה ם בה דה אה י הה ני בש
שםך אותו מש ים לי ני זגמה ים מש לי בש חנ ל מש בוצות של ה קש מה םא - כנ ם ל אי ה, וש קומה מש ת בי רל טל ענ תש ה ומי תו עולה מה שש ה - ני הוא זוכל
ם כגלה מו, וש ים עי ני מג בוא מש ף רי לל ה אל רי שש לש על נםם, ושש יהי גי ל הנ ה ענ נל מג מש ר לנ סה מש ני ה, של י דומה ידי סםר אותו בי מש לי נםם וש יהי גי לנ

ים. עי שה רש שות הה פש ל ננ ים ענ ני זגמה מש
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ה, לה בה י חנ כי אמ לש ה מנ מה כנ ת, וש סל נל כש ע ני שה רה ת הה מנ שש ני ים. וש חי תה ה פש עה בש שי נםם, וש יהי גי בנ ים ייש  דורי ה מש עה בש ה, שי אי םא רש ב
ים ני מג ם מש אותה רות לש סה מש ים ני עי שה רש מות הה שש ני ר, וש ענ שנ ר וש ענ ל שנ כה ד בש חה ה אל נל מג ם מש יהל לי עמ ים, ונ רי עה שש י הנ רי רוחות, שומש

ט. ש לוהי ל אי ים של רי עה ים שש מי ם, סותש יהל ידי רות בי סה מש ני ן של יוה ה. כי י דומה די ל יש ענ

ים יי ימי ני פש הנ וש ים  תוחי ים פש יי יצוני חי ים, הנ תומי ים וסש תוחי ים פש רי עה שש ל הנ ים. כה רי עה ר שש חנ ים אנ רי עה שש ייש  י  רי המ של
ים שי ים, ופוגש יי יצוני חי ים הנ רי עה שש ם הנ אותה ד לש ים ענ עי שה רש ים הה אי יוצש ים, וש תוחי ם פש ת כגלה בה שנ ת וש בה ל שנ כה ים, ובש תומי סש
ר: אומי ח וש תנ ח ופל תנ ל פל כה ד בש רוז עומי כה ת, הנ בה את שנ יוצי של ים. וכש יי יצוני חי ים הנ חי תה פש בות בנ כש ענ תש מי רות של חי מות אמ שה נש

גו'. ה וש אולה שש ים לי עי שה (תהלים ט) יהשובו רש

ה. נל מג מש הוא הנ ה, של י דומה ידי רו לי סש מה םא יי ל ן של ר אותה רוך הוא שומי דוש בה קה ים הנ יקי די צנ מות הנ שש ה, ני אי םא רש ב
ך. של פש ת ננ מםר אל שש תוב יי כה ך, וש ך ובואל אתש מםר צי שש תוב יי כה הו של זל

תוב כה , וש יענ סי ם תנ יי רנ צש מי ן מי פל ר (תהלים פ) גל מנ אל נל מו של ל, כש אי רה שש ת יי סל נל ן? זו כש פל גל י הנ הי ירםה. מנ ן עי פל גל י לנ רי אםסש
י רי א פש ה בורי ים בה כי רש בה מש ן של פל גל י, זו הנ י יוסי בי ר רנ מנ זו. אה ה הנ דושה קש ן הנ פל גל ך כנ תש שש יהה. אל ן פםרי פל גל ך כש תש שש (שם קכח) אל
י - זו רי ץ פש ר. עי כה י - זה רי ה פש י. עםשל רי ץ פש ה עי ן - זל פל גל י הנ רי י. פש רי ה פש ץ עםשל תוב (בראשית א) עי כה נו של יש א - הנ ן. בורי פל גל הנ
א ר בורי מנ אה מו של ן, כש פל גל י הנ רי ן פש ים הי יקי די צנ מות הנ שש ד. [ני חה אל ה כש בה קי ר ונש כה ה זה ן, זל פל גל י הנ רי א פש ך בורי שום כה ה. מי בה קי נש

פשריי הנגלפלן.]

ים מי ל ענ ים ענ ני מג מש יהלות הנ חמ ים, הנ מי ענ ילות הה ל חי ל כה לט ענ שש יד לי תי עה יחנ של שי מה ך הנ לל ה מל ירםה - זל ן עי פל גל י לנ רי אםסש
ם. יהל לי ר עמ בי גנ תש הי יחנ לש שי מה ך הנ לל יד מל תי עה ק, וש זי חנ תש הי ם לש הל לה ק של ם חםזל הי לות, וש זה ים ומנ בי י כוכה די עובש

ת עמבודנ י  די ים עובש מי ענ ם  הל בה ים  טי שולש ים של תוני חש תנ ים הנ רי תה כש ם הנ ל אותה ל כה ענ ת  טל שולל ן זו  פל גל שום של מי
ל ענ וש ה,  טה מנ ים לש רי חי אמ יהלות הה חמ הנ חו  צש יננ וי לו  כנ ה, יש קה רי ם שם הי ל, של אי רה שש ה. יי לה עש מנ ת לש חנ צנ ננ מש לות, זו  זה ים ומנ בי כוכה
ים רי תה י כש ני ם שש מור הי חמ ר ונ יי ר. ענ יי ל ענ ענ מור וש ל חמ ב ענ רםכי י וש ני תוב (זכריה ט) עה כה הו של . זל יחנ שי מה ך הנ לל ר מל בי גנ תש ם יי כגלה

חםל. ד הנ םאל, צנ מ שש ד הנ צנ ם מי הי לות, וש זה ים ומנ בי ת כוכה י עמבודנ די ים עובש מי ם ענ הל ים בה טי שולש של

לו, של מי ין לו  אי שום של עון, מי מש י שי בי ר רנ מנ אה ך  א כה לה י? אל ני א עה רה קש ני יחנ  שי מה הנ ך  לל י מל כי י - וש ני ר עה מנ אה ה של ומנ
ש. מל של ן הנ א מי לה ה אור אל ין לה אי ה של לה עש מנ ה לש דושה קש ה הנ נה בה לש י הנ . זוהי יחנ שי מה ך הנ לל ים לו מל אי קורש וש

ה טה מנ ם לש ם. אי תה ך, סש ך יהבוא לה כי לש ה מנ ני ז (שם) הי אה קומו, וש מש ד בי ינחי תש טונו, יי לש שי לט בש שש ה יי זל יחנ הנ שי מה ך הנ לל מל
ה, ל זל ם כה עי י. וש ני ם עם חל ה, לל ירה אי ה מש ינה אי יהה של רש לנ קש פנ סש י, אנ ני ה - עה לה עש מנ ם לש ה הוא. אי נה בה לש ד הנ צנ י בש רי המ י הוא, של ני - עה
דוש קה ק הנ זי חנ תש יי יו, וש תה חש ם תנ פותה כש לות לי זה ים ומנ בי ת כוכה י עמבודנ די ים עובש מי ל ענ ם של קה זש ר, חה יי ל ענ ענ מור וש ל חמ ב ענ רםכי

קומו. מש רוך הוא בי בה

ה תוב פורה כה ה, וש רה צש בה ים מי די גה מוץ בש דום חמ אל א מי ה בה י זל ר (ישעיה סג) מי מנ אל נל של מו  בושו, כש ן לש יי ינ ס בנ בי כי
ים בי ת כוכה י עמבודנ די ים עובש מי ל ענ יות ענ הש ה, לי של קה ין הנ ה, די בורה ל גש ד של צנ ה הנ ן - זל יי ינ ס בנ בי גו'. כי י וש די בנ י לש תי כש רנ דה
ים בי נה ם עמ דנ ר] בש מה שש ר [ני סה מש ן ני יי ינ הנ ים, וש בי נה א עמ רה קש ני ין של ית די ה, בי טה מנ ץ לש עי ה הה ים סותםה - זל בי נה ם עמ דנ לות. ובש זה ומנ

ם. עולה י הה כי לש לות ומנ זה ים ומנ בי ת כוכה י עמבודנ די ים עובש מי ענ ר הה אה ל שש יו כה תה חש בםר תנ שש ם, לי יהל ני שש ש בי בי לנ תש הי י לש די כש

ת חנ פםרנ וא כש הי וש ם  יגי רי ה שה לשה ן שש פל גל תוב (בראשית מ) ובנ כה וש ירםה,  ן עי פל גל י לנ רי ר, אםסש מנ אה וש ח  תנ י פה י יוסי בי רנ
םא ל וש ם  בונה רי בוד  כש בי ים  יחי גי שש מנ םא  ל וש ים  עי יודש םא  ל של ם  דה אה י  ני בש ם  הי ים  טומי אמ ה  מה כנ ה  אי רש םא  ב ה.  צה ני ה  תה לש עה
םא ה ל לה פי אמ ים כה עי שה רש ך  רל תוב (משלי ד) דל כה סו, של פש תה ה יי מל ם בנ יהל כי רש ים דנ עי םא יודש ל ה וש תורה י הנ רי בש די ים בש לי כש תנ סש מי

לו. שי כה ה יי מל עו בנ יהדש

ן יוה יון. כי לש על בוד הה כה ת בנ ענ דנ ים לה ני בונש תש ים ומי עי יודש יו  הה ם, וש דה י אה ני ל בש ה ענ ה שורה בואה ה נש תה יש מון הה דש ן קנ מנ זש בי
ים שי מש תנ שש םא מי ל ת קול, וש ה בנ קה סש ה ופה בואה ה נש קה סש ו פה שה כש ת קול. ענ בנ ים בש שי מש תנ שש יו מי ה, הה בואה ם נש הל ה מי קה סש פה של

לום. חמ א בנ לה ם אל דה י אה ני בש

ה ה, מה בואה נש ל  ים של שי שי ד מי חה לום הוא אל ינו, חמ ני י שה רי המ ה, של יצונה יא חי ה הי תונה חש ה תנ גה רש לום הוא דנ חמ ונ
לום חמ שום של ם, מי כגלה ה לש אה רש לום ני חמ ה, הנ אי םא רש ר. ב אי בה תש י ני רי המ ה, ונ טה מנ ית לש שי ה שי גה רש דנ א מי בה שום של ם? מי ענ טנ הנ

לות. זה ים ומנ בי י כוכה די עובש לו לש פי אמ ים ונ יהבי חנ לו לש פי לום, אמ ה חמ אל רש ני גות, וש רה ה דש מה כנ ד בש יורי םאל, וש מ שש ד הנ צנ א מי בה

ם הל מי ם.  דה אה י  ני בש לי ים  יעי ומודי ים,  עי רה הה ים  יני מי הנ ם  אותה ים  עי שומש וש לום  חמ ים  חי לוקש ים  מי עה פש לי של שום  מי
ים מי עה פש לי ת, וש מל י אל רי בש ים די עי ים שומש מי עה פש לי ים, וש בי ים כוזש רי בה ם דש הל ים לה יעי ם ומודי דה י אה ני ל בש ם] ענ הל ים [בה קי צוחמ של

ים. יוני לש ים על רי בה ם דש הל ים לה יעי ים ומודי עי שה רש ים לה לוחי ם שש הי של

ל, אי רה שש ת יי סל נל כש ן? זו  פל י גל הי ם. מנ יגי רי ה שה לשה ן שש פל גל תוב ובנ כה ת, של מל לום אל ה חמ אה ה? רה זל ע הנ שה רה תוב בה ה כה מנ
ר מנ אל נל מו של ה, כש קה רש זש ה ני קום זל מה י מי רי המ ם, של יי מנ שה םאת. מי ן ז פל קםד גל ה ופש אי ם ורש יי מנ שה ט מי בי תוב (תהלים פ) הנ כה של

אי. דנ םאת, ונ יא ז הי ן של פל םאת, גל ן ז פל קםד גל ץ. ופש רל ם אל יי מנ שה יך מי לי שש (איכה ב) הי

תוב כה ת - של חנ פםרנ יא כש הי . וש יהה לל ים עה צי םאן רםבש י צ רי דש ה על לשה ר (בראשית כט) שש מנ אל נל מו של ם - כש יגי רי ה שה לשה שש
ה. טה ל מנ ם של יי לנ רושה ה - זו יש צה ה ני תה לש ה. עה נה בה לש ה הנ ירה אי הי למםה, של ת שש מנ כש ב חה רל תי (מלכים-א ה) ונ
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ר (בראשית מנ אל נל מו של ה, כש ה אותה יקה יני יהה ומי לל ת עה דל עומל ה של גה רש ה דנ ה, אותה לה עש מנ ה - לש צה ה ני תה לש ר עה חי ר אנ בה דה
ר. מה שג מש ן הנ יי ם ינ הל מםר בה שש ים - לי בי נה יהה עמ לתל כש שש ילו אנ שי בש ץ. הי רל אה ל הה עו בו ענ רש ר זנ של א) אמ

ם. ט אםתה חנ שש אל ים וה בי נה עמ ת הה ח אל קנ אל י וה די יה עםה בש רש כוס פנ תוב? (שם מ) וש ה כה ע. מנ שה ה אותו רה אה ה רה מה ה כנ אי רש
מו ה אותו, כש תה שה עםה וש רש פנ נו לש תש נה ים של בי נה ם עמ אותה את מי יוצי ין, של די ית הנ ת בי יקנ ני ה, יש לה עי רש תנ ה כוס הנ ה אותה אה אן רה כה
לום חמ ר לו  תנ ן פה כי ה. לה זל לום הנ חמ ת בנ מל ר אל בנ ע דש יהדנ ח וש מנ ף, שה ה יוסי ת זל ע אל מנ שה ן של יוה ל. כי אי רה שש יל יי בי שש יהה בי הה של

ה. זל ף בה ת יוסי ר אל שי בי ל של טוב ענ לש

י די ים עובש מי ל ענ ים של קי זה יהלות חמ ם חמ ל אותה םאת כה ז ן הנ פל גל ת הנ חנ ים תנ פי כש ני ירםה - של ן עי פל גל י לנ רי ה, אםסש אי םא רש ב
ר. אי בה תש ני ם, וש הל לה כםחנ של ה אותו הנ פל כש ני ר וש שה קש םאת ני ן ז פל יל גל בי שש נו, בי רש מנ אה מו של ה, כש רה ה זה עמבודה

דום, ן סש פל את (דברים לב) גל רי קש ני ן של פל ייש גל ה, וש יונה לש ה על דושה ן קש פל ן. ייש גל פל ייש גל ן וש פל ר, ייש גל מנ עון אה מש י שי בי רנ
ק - ת. שורי מל ע אל רנ את כגלה זל רי קש ני ה של םאת, אותה ן ז פל תוב גל ך כה שום כה ר. מי כה ל ני ת אי יהה בנ רי כש ן נה פל ייש (ירמיה ב) גל וש
ם נה פש דום גנ ן סש פל גל י מי תוב? כי ה כה זו, מנ ן הנ פל גל ת הנ בו אל זש עה ל וש אי רה שש או יי טש חה של זו. כש ן הנ פל גל הנ ים מי אי יוצש ל של אי רה שש לו יי אי

ן. פל ייש גל ן וש פל ן ייש גל כי לה גו', וש וש

ך רל הוא דל ה, של זל ה הנ דל שה ך בנ לי ק, ני חה צש י יי בי רנ ה לש הודה י יש בי ר רנ מנ ך. אה רל דל ים בנ כי יו הולש ק הה חה צש י יי בי רנ ה וש הודה י יש בי רנ
ה יתה ל בי י כה ג כי לל שה ה מי יתה בי א לש ירה םא תי תוב (משלי לא) ל ה, כה הודה י יש בי ר רנ מנ כו, אה לש הה ד של כו. ענ לש ה. הה רה שה ר יש יותי
ם הל י מי צי ש, חמ ר חםדל שה ים עה ני נםם שש יהי גי ים בנ עי שה רש ין הה ר, די מנ אה ר בו, של אי נו בי רי בי יהה חמ קי זש י חי בי ה רנ סוק זל ים. פה ני בגש שה לה

ג. לל של ם בנ הל י מי צי חמ ה ונ מה חנ בנ

ף חםרל יפות הנ רי חמ ים: זו  רי ג, אומש לל של ים לנ סי נה כש נםם. ני יהי אי גי דנ ונ הו  ים: זל רי ם אומש ש, הי אי ים לה סי נה כש ני ה של עה שה בש
ר, (תהלים מ) מנ ד אה וי דה י. וש ים: ונ רי אומש ך  ר כה חנ אנ ה, וש ים: וה רי אומש ים וש ילי חי תש הוא. מנ רוך  בה דוש  קה ל הנ קםר] של [הנ

י. ך ונ ר כה חנ אנ ה, וש ים וה רי אומש קום של מה גו'. מי ם וש יהקל ן ונ וי יה יט הנ טי און מי בור שה י מי ני לי עמ ינ ונ

מון. יהכול לש צנ ג בש לי שש ה תנ ים בה כי לה י מש דנ ש שנ רי פה ר (תהלים סח) בש מנ אל נל מו של ג, כש לל של ם? בנ שה פש נות ננ קה תש ן ני יכה הי וש
ל ים. אנ ני שה בגש  לה ה  יתה ל בי כה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ג. מה לל שה מי ה  יתה בי א לש ירה םא תי ר, ל מוד לומנ לש ן? תנ ל כי אי רה שש ף יי אנ

כו'. ה וש נגכה ר חמ ני ה וש זוזה ין, מש לי פי ית ותש יצי ה, צי יעה רי ה ופש ילה מו מי ם, כש יי ננ א שש לה ים אל ני י שה רי קש תי

נו, רש מנ אה של מו  ים, כש ני שה בגש  לה ה  יתה ל בי יא כה הי ל, של אי רה שש ת יי סל נל כש ג - זו  לל שה מי ה  יתה בי א לש ירה םא תי ה, ל אי םא רש ב
יד תי עה ה, וש רה ה זה י עמבודה די ים עובש מי ענ ע מי רנ פה הי ה, לש של קה ין הנ די ל הנ בוש של גו', לש ים וש די גה מוץ בש תוב (ישעיה סג) חמ כה של
ים, די גה מוץ בש תוב חמ כה דםם, של אה בוש  דםם. לש אה הה ע מי רנ פה הי ה ולש מה דג ב אמ רל חל דםם וש אה בוש  לש בםש  לש הוא לי רוך  בה דוש  קה הנ
דםם, אה ן הה ע מי רנ פה הי ם. ולש ה דה אה לש ה' מה ב לנ רל תוב (שם לד) חל כה ה, של מה דג ף אמ יי סנ ך. הנ בושל לש דםם לי דוענ אה תוב (שם) מנ כה וש

ה. של קה ין הנ די ל הנ ד של צנ א מי ה בה י זל רי המ ים - של ני בגש שה ה לה יתה ל בי י כה גו'. עוד כי ה וש רה צש בה ה' בש ח לנ בנ י זל תוב כי כה של

שום יות, מי מוני דש ים קנ ני לו שה ים? אי ני שה ם הנ הי ים, מה ני בגש שה ה לה יתה ל בי א כה לה ך, אל ה כה אי זל דנ ק, ונ חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
יהם. ל הנ ים אל כי ים הםלש לי חה נש ל הנ תוב (קהלת א) כה כה ים, כנ די דה צש ל הנ כה ת מי קל יונל ם וש כגלה ת מי לל לל כש יא ני הי של

ב. ד רוכי חה ן אל קי זה וש מור,  חמ י הנ רי חמ אנ יהא מי קי פוטש קנ לש ך  יהה הולי הה ינוק של תי אותו  בש שו  גש ים, פה כי הולש יו  הה ד של ענ
ה או טה מנ ד לש א רי לה ד, אל חה ינו אל י אי סוקי ר לו, פש מנ ך. אה סוקש ת פש י אל מםר לי י, אל ני ינוק, בש אותו תי ן לש קי ר אותו זה מנ אה
ם ר לו, אי מנ ך. אה מש י עי מי צש ת ענ קםל אל שש אל ינוק, של ה תי תה אנ ן וש קי י זה ני ה, אמ םא רוצל ר לו, ל מנ ך. אה ר לש אםמנ יך וש נל פה ב לש כנ רש אל
םא ל ב וש הוא רוכי ן, של קי ל אותו זה ח רוחו של פנ ר, תי מנ ך. אה רל דל ך בנ לי ני י של די ר לו, כש מנ סוק? אה תה פה לש אנ ה שה מה ז לה ך, אה כה

ך. רל דל ך לו בנ לנ הה ן וש קי אותו זה ד מי רנ פש י. ני מי קול עי ילה שה הש םא יי ל ר של מנ אה ר, וש בה ענ דה יודי

י בי רנ ר לו  מנ ה. אה עמשל מנ ת הנ ם אל הל ח לה סה וש אותו  לו  אמ ם. שה יהל לי ב אמ רנ ק, קה חה צש י יי בי רנ וש ה  הודה י יש בי רנ יעו  גי הי של כש
ה. זל יום הנ י הנ תי לש כנ םא אה ל ייף, של י עה ני ם, אמ הל ר לה מנ יך. אה פי ר מי בה ע דה מנ שש ני אן וש ב כה שי ני וש נו  מה עי ך  , לי יתה שי ה עה פל ה, יה הודה יש

בו. יהשש תו וש ם שה הי נו, וש מל תו מי ץ. שה ת עי חנ יק תנ קי ם דנ יי ן מנ ינ עש או מנ צש ס ומה ם ני הל ש לה חי רנ תש נו לו. הי תש נה ם וש חל יאו לל הוצי

ם ד, אי וי דה ה. לש לה וש י ענ עםשי א בש ני קנ ל תש ים אנ עי רי מש ר בנ חנ תש ל תי ד אנ וי דה ר, (תהלים לז) לש מנ אה ינוק וש תי ח אותו  תנ פה
ה. ת זל ר אל מנ ש אה קםדל ם, רוחנ הנ תה ד סש וי דה קום לש ל מה כה א בש לה ר. אל מנ םא אה ה - ל לה פי ם תש ר, אי מנ םא אה ה - ל ירה שי

ה עמשל ל תנ א אנ לה ר! אל בי חנ תש ל תי תםב) אנ כש (לי יך  רי יהה צה ים? הה עי רי מש ר בנ חנ תש ל תי ה אנ ה זל ים, מנ עי רי מש ר בנ חנ תש ל תי אנ
ה חל דה תי וש ים  מי עולה ר לש עלקה נל םא  ל ץ של י הוא עי ל לו, אולנ םא תוכנ ל וש ך  מש צש סוד ענ יש תה  עש יהדנ םא  ל י  ים, כי עי רי מש רות בנ חמ תנ

יו. נה פה לש מי

ם יהל עמשי ת מנ ה אל רואל י של ל מי כה ם, של הל א בה ני קנ םא לש ב םא תה ל ם וש יהל עמשי מנ יחנ בש גי שש םא תנ ל ה, של לה וש י ענ עםשי א בש ני קנ ל תש אנ וש
ל ים ענ רי חי ים אמ להי ך אל ילה לש הש םא יי תוב (שמות כ) ל כה ים, של אוי ה לה לשה ל שש ר ענ רוך-הוא, עובי דוש-בה קה א לנ ני קנ םא מש ל וש

א. נה ל קנ יך אי להל י ה' אל נםכי י אה ם כי די בש עה םא תה ל ם וש הל ה לה ול חמ תנ שש םא תי ה. ל מונה ל תש כה ל וש סל ך פל ה לש עמשל םא תנ י. ל נה פה

ה אה לש הה אן וה כה י. מי כי רש ת דנ י אל יתי טי סה י וש תי דש רנ פש ן ני כי ם, לה הל מי כו  רש טות דנ סש לי ם וש הל ד מי רי פה הי ם לש דה אה הה יך  רי ן צה כי לה
ם. יכל ני פש לו לי לה ים הנ סוקי ר פש י אומי ני ם, אמ כל תש י אל אתי צה מה של

ה מות. מה לי שש ה בי תה יש םא הה ל ה זו  יאה רי קש שום של ה. מי מה ה לה נה טנ "ף קש לל אן אה ה, כה ל מםשל א אל רה קש יי ר, ונ מנ אה ח וש תנ פה
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ה. דושה קש ץ הנ רל אה א בה לה את אל צי מש םא ני מות ל לי שש שום של ת מי רל חל ץ אנ רל אל ן, ובש כה שש מי א בנ לה יהה אל םא הה ה ל זל ם? של ענ טנ הנ

ר כה מות זה לי ם - שש דה נוש. אה ת אל ם שי דה ה, אה בה קי ר ונש כה ל זה מות של לי ם שש ה] שה בה קי ם, נש ה, [שה ינה כי אן שש עוד, כה
ה. נה טנ "ף קש לל ך אה שום כה אמםר, מי ד לי ל מועי אםהל יו מי לה ר ה' אי בי דנ יש סוק, ונ פה ה. עוד, סוף הנ בה קי אן נש ה. כה בה קי ונש

ד יורי של יון. כש לש על ך  לל א מל רה קש יו, ני לה כות עה לש מנ ר הנ תל כל וש או  סש כי ב בש יהה יושי הה ך של לל מל ל לש שה ה, מה נה טנ "ף קש לל עוד אה
ך לל א מל רה קש כםל, ני ל הנ ה ענ לה עש מנ הוא לש ן של מנ ל זש רוך הוא, כה בה דוש  קה הנ ך  ן. כה טה קה ך  לל א מל רה קש דו, ני בש ית ענ בי לש ך  הולי וש

ה. נה טנ "ף קש לל ן אה כי לה ם, וש קםדל מו מי יון כש לש םא על ל ל בה ך, אמ לל ה, הוא מל טה מנ דורו לש ד מש הורנ ן של יוה יון. כי לש על

ג חנ ד וש ים מועי לויי בו תש ל של אםהל ד? הה ל מועי ה אםהל ה זל ד, מנ ל מועי אםהל לו. מי יכה הי ן אותו לש מי ינו, זי ני ך שה א, כה רה קש יי ונ
יהו? נות, ומי מה הי בון לש שש חל יל הנ חי תש מנ ים. בו  מועמדי אםתםת ולש לש יו  הה וש ר (בראשית א)  מנ אל נל של מו  נות, כש מש ת לי בה שנ וש

ח. צנ נל יו לה דותה תי ע יש סנ ל יי ן בנ עה צש ל יי ם בנ ר (ישעיה לג) אםהל מנ אל נל מו של ה, כש נה בה לש הנ

קום י הוא מה יםפי הנ מות וש לי שש הנ שום של ה הוא, מי יהפל ד וש חה כםל אל ל הנ בה לות [אמ גנ י לש די אמםר? כש ה לי ה זל אמםר, מנ לי
שות ה רש נה תש ני אמםר, של ה לי ל מםשל ר ה' אל בי דנ יש ר ונ מנ אל נל מו של אמםר, כש קום לי ל מה כה ה. ובש ימה ני ר פש תה סש יהה ני הה ה של לות] מנ גנ לש

ד. ה עומי מםשל קום של מה הוא, מי ר הנ בה דה ה הנ נה בה לש ה לנ נה מש י ני רי המ שום של ה הוא, מי יהפל ד, וש חה כםל אל ל הנ בה לות, אמ גנ לש

ל א אל רה קש יי עוד ונ לות. וש גנ שות לש ייש רש קום של רון, מה חמ אמםר - אנ ע. לי צנ מש אל ה - בה ל מםשל ה. אל לה עש מנ ר ה' - לש בי דנ יש ונ
שום רו, מי מש ך אה ה? כה ל מםשל ה אל מה גו'. לה ה וש ל מםשל ן אל כה שש מי ת הנ יאו אל יהבי ה? (שמות טל) ונ לה עש מנ תוב לש ה כה ה, מנ מםשל
ה אה רש ר הל של אמ ר (שם כז) כנ מנ אל נל מו של ן, כש יי ענ ה הה אי רש מנ ה לו בש אה רש רוך הוא הל דוש בה קה הנ ר, וש הה ה אותו בל אה ה רה מםשל של
ה עמשי ה ונ אי גו'. (שמות כה) ורש ה וש ת מםשל ה ה' אל אה רש ר הל של ה אמ אל רש מנ יב, (המדבר ח) כנ תי תוב וכש כה וש ר.  הה בה ך  אםתש

ה. אה רה ן של כה שש מו אותו מי ם הוא כש ה, אי אל רש יי י של די יאו לו כש בי ו הי שה כש ר. ענ הה ה בה אל רש ה מה תה ר אנ של ם אמ יתה ני בש תנ בש

ת אל ה  וה צי ה,  ירה בי גש לנ ין  רי טי לש פנ נות  בש לי ה  צה רה של ך  לל מל לש א,  לה אל ה?  מםשל ל  אל ן  כה שש מי הנ ת  אל יאו  יהבי ונ ה  מה לה ל  בה אמ
ן יוה ה. כי נוחה מש קום לי אן מה כה ה, וש טה מי קום לנ אן מה י, כה לוני קום פש מה ה בש ל זל יכה הי י, וש לוני קום פש מה ה בש ל זל יכה ים: הי ני מה אג הה
ן יוה ים. כי להי אל הה יש  ת, אי יי בנ ל הנ ענ ה, בנ ל מםשל ן אל כה שש מי ת הנ אל יאו  יהבי ונ ך  ך. כה לל מל לנ או  רש ים, הל ני מה אג ם הה אותה שו  עה של

ה. ל מםשל א אל רה קש יי ך ונ שום כה ה, מי תה ה אי לה עש ת בנ ה אל ינה מי זש ל, הי יכה הי ך לנ לל מל ת הנ ה אל ירה בי גש ה הנ ינה מי זש ל, הי יכה הי ם הנ לנ שש ני של

ה. נל חמ מנ חוץ לנ ה לו מי טה נה ל וש אםהל ת הה ח אל קנ ה יי תוב? (שמות לג) ומםשל ה כה ת, מנ יי בנ ל הנ ענ ה הוא בנ מםשל שום של ומי
ך. עמשות כה ר לנ חי יש אנ אי שות לש ין רש אי ה של ך, מנ ה כה שה ת עה יי בנ ל הנ ענ הוא בנ ה של מםשל

י ם כי דה ר, אה מנ אה ח וש תנ ז פה ס, אה ני כה הי ה לש ן מםשל מי דנ זש הי ה של עה שה ז, בש אה ה. וש יונה לש ת על רל חל ה אנ גה רש יו - דנ לה ר ה' אי בי דנ יש ונ
תוב כה כנ ם,  דה אה ר  מנ אה וש ח  תנ פה ד,  חה אל כש ה  נה בה ולש ש  מל של רו  בש חנ תש הי של כש א  לה אל אן?  כה ה  עושל ם  דה אה ה  מה ם.  כל מי יב  רי ינקש

דו. מש םא עה ל ד, וש מנ ה. עה לה בג ד זש מנ חנ עה ש יהרי מל (חבקוק ג) של

תוב כה ע של מה שש ה. מנ בה קי ר ונש כה א זה צי מה יי ם, של לי שה ן הנ בה רש ת קה ה עמבודנ עמשל ינ י של ז, מי מה רש אן ני ם - כה כל יב מי רי י ינקש כי
ה. טה מנ ה ולש לה עש מנ ד, לש חה אל ז כש חי אה הי כםל לש יב הנ רי קש מנ ה' - של ן לנ בה רש ם. קה כל לה ה של אל רש מנ א בנ צי מה יי ם, של כל מי

הורות. טש בות הנ כה רש מל לו הנ םאן - אי צ ן הנ ר ומי קה בה ן הנ ד. מי חה אל כםל כש ה הנ מה הי ם ובש דה אות אה רש הנ ה - לש מה הי בש ן הנ מי
םאן. צ ן הנ ר ומי קה בה ן הנ ר מי מנ אה ר וש זנ אות? חה מי ין טש הורות ובי ין טש כםל, בי ן הנ ה, יהכול מי מה הי בש ן הנ ר מי מנ אה ן של יוה כי של

ו שה כש ענ ה', וש ן לנ בה רש ה קה לה חי תש א בנ לה ם? אל כל נש בנ רש ה קה ה זל תםב)! מנ כש (לי יך  רי יהה צה י הה ני בה רש ם, קה כל נש בנ רש ת קה יבו אל רי קש תנ
ה לה עש מנ ה לש טה מנ לש חוד מי יי אות  רש הנ םאן, לש צ ן הנ ר ומי קה בה ן הנ ה מי מה הי בש ן הנ ם מי כל נש בנ רש ם. קה דה ה' אה ן לנ בה רש ם. קה כל נש בנ רש קה

ם. כל נש בנ רש נו קה יש ה הנ טה מנ ה לש לה עש מנ לש ה'. מי ן לנ בה רש נו קה יש ה הנ לה עש מנ ה לש טה מנ לש ה. מי טה מנ ה לש לה עש מנ לש ומי

ם דה כםל. אה ל הנ יון ענ לש על ך  לל ר, ומל ל אותו הנ ן ענ קה תש א מג סי כי ה, וש לה עש מנ ה לש לה עש מנ יון, לש לש ר על ל הנ ב ענ יושי ך של לל מל לש
ב יושי ך  לל מל הנ קום של מה ה, לנ לה עש מנ ה לש טה מנ לש ה מי עולל ד של ה ענ גה רש דנ ה לש גה רש דנ עמלות מי לנ יך  רי ך, צה לל מל יב דורון לנ רי קש מנ של
ה לה עש מנ לש דורון מי ד הנ ך. יורי לל מל ל הנ אותו דורון הוא של ך, וש לל מל ים דורון לנ לי עמ י מנ רי המ ים של עי ז יודש אה כםל, וש ל הנ יון ענ לש על

ה. טה מנ הוא לש ך של לל מל הוב הנ אמ ה לנ לה עש מנ לש ד מי ך יורי לל מל ל הנ אותו דורון של ים של עי י יודש רי ה, המ טה מנ לש

ד יורי ר,  קה בה ן הנ ה מי מה הי בש ן הנ ה'. מי לנ ן  בה רש ז קה אה וש ה,  לה עש מנ ה לש טה מנ לש יו מי גותה רש דנ ה בש ם עולל דה ה, אה לה חי תש בנ ך  כה
י יני י יי יתי תי י שה שי בש ם די י עי רי עש י ינ תי לש כנ תוב (שיר ה) אה ך כה שום כה ם. ומי כל נש בנ רש ה קה ז זל אה ה, וש טה מנ ה לש לה עש מנ לש יו מי גותה רש דנ בש
ת אל יבו  רי קש ז תנ אה םאן, וש צ ן הנ ר ומי קה בה ן הנ ה מי מה הי בש ן הנ מי נו  יש ים, הנ עי רי לו  כש ה'. אי ן לנ בה רש קה ם וש דה אה נו  יש י, הנ בי לה ם חמ עי

ם. כל נש בנ רש קה

רוך ה, ובה ת זל אל מםענ  שש לי ינו  כי זה ן של מה חמ רנ הה רוך  רו, בה מש םאשו. אה ל ר ענ קוהו  שה ה ונש הודה י יש בי רנ ק וש חה צש י יי בי רנ או  בה
ה נה גי ה בש טועה ת נש חנ ן אנ פל או גל ים, רה כי יו הולש הה ד של כו. ענ לש הה מו וש ן. קה קי אותו זה לו בש לה ים הנ רי בה דש דו הנ בש אל םא נל ל ן של מה חמ רנ הה

אנחנת.

י?! רי יון. אםסש לש ה הוא סוד על סוק זל תונו. פה י אמ ני ה בש קה שרי לנ ירםה וש ן עי פל גל י לנ רי ר, אםסש מנ אה ינוק וש ח אותו תי תנ פה
ר מי שה הי ן לש בה ית רנ בי ם בש הי ים של קי דנ רש דנ א סוד הוא לנ לה תםב! אל כש יך לי רי יהה צה ר הה יי ירםה?! ענ תםב! עי כש יך לי רי יהה צה ר הה סנ אה

ם י"ה. ל שה לה כש דוש ני קה ם הנ שי הנ ר, וש יי ל ענ ץ של חי אותו הנ מי

ן י?! בי ני ה ו"ה. בש מה ל שה לה כש תםב! ני כש יך לי רי יהה צה ק הה ה, שורי קה שרי לנ ם וש ך גנ דוש, כה קה ם הנ שי מוז הנ אן רה כה מו של וכש
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ה מה תםנות. לה ן אמ תוב (זכריה ט) בל כה ן, כנ ק. בי יך שורי תי עש טנ י נש נםכי אה תוב (ירמיה ב) וש כה ק, כנ תםב! שורי כש יך לי רי יהה צה הה
י? ני ה בש מה לה ה, וש קה רי שם

מור, הוא חמ ר, של חי אנ פות כםחנ  כש לי דוש  ם קה ם ייש שי גנ ך  ר, כה יי ענ ת הה פות אל כש לי דוש  ם קה ייש שי של מו  א, כש לה אל
ם הל מםר מי שש ה, לי זל כםחנ  י"ה] ו"ה בש ה, [וש זל כםחנ  ם, י"ה בש ים עולה יבי רי חמ יו מנ אן, הה מוז כה דוש רה קה ם הנ שי א הנ לי מה לש אי של

ם. עולה טו בו בה לש שש םא יי ל ם של דה אה ת הה מםר אל שש לי ם, וש עולה ת הה אל

ה יעה טי נש יהה  לל ת עה לל בל קנ םא מש ן ל פל ה גל א מנ לה ן? אל פל את גל רי קש ה ני מה לה ל. וש אי רה שש ת יי סל נל כש ן? זו  פל גל יזו  ן, אי פל גל י לנ רי סש אה
ים פי כש ל ני אי רה שש ת יי סל נל שום כש רוך הוא, ומי דוש בה קה ת הנ א אל לה יהה אל לל ת עה לל בל קנ םא מש ל ל אי רה שש ת יי סל נל ם כש ך גנ ת, כה רל חל אנ
דוש קה ם הנ שי ת הנ תוב אל כה יל הנ טי ן הי כי לה וש ם,  עולה בה לט  שש לי וש ע  רנ הה לש ים  כולי יש םא  ל וש ים  רי חי אמ כםחות הה הנ ל  כה יהה  נל פה לש

גו'. ק וש יך שורי תי עש טנ י נש נםכי אה ר וש מנ אל נל מו של ק, כש שום אותו שורי ר מי עלקנ נל נו, של תם י אמ ני ה. בש ד זל צנ ה ובש ד זל צנ ם בש יהל יני בי

ך לל ה מל יהו? זל ם, ומי עולה א הה רה בש ני יום של ס מי בי א כי לה תםב! אל כש יך לי רי יהה צה ס הה ס?! כובי בי גו'. כי בגשו וש ן לש יי ינ ס בנ בי כי
ל ל כה ה ענ לה עש מנ לט לש שש יחנ לי שי מה ך הנ לל יד מל תי עה ה. וש טה מנ םאל, לש מ שש ד הנ ים - צנ בי נה ם עמ דנ םאל. ובש מ שש ד הנ ן - צנ יי ינ . בנ יחנ שי מה הנ

ה. טה מנ לש ה ומי לה עש מנ לש ם מי ת כםחה בםר אל שש לי לות, וש זה ים ומנ בי ת כוכה י עמבודנ די ים עובש מי ענ ל הה ים של רי חי אמ כםחות הה הנ

ים בי ת כוכה י עמבודנ די ים עובש מי ענ ין [לה כגלו די ה, וש חה מש ה שי אל רש ה, מנ זל ן הנ יי ינ מו הנ בגשו - כש ן לש יי ינ ס בנ בי ר כי חי ר אנ בה דה
לות. זה ים ומנ בי ת כוכה י עמבודנ די ים עובש מי ענ ין לה די כגלו  ל, וש אי רה שש יי ה לש חה מש ה שי אל , ינרש יחנ שי מה הנ ך  לל ם מל גנ ך  לות]. כה זה ומנ
ם עולה א הה רה בש ני יום של , ומי יחנ שי מה ך הנ לל ל מל ם, זו רוחו של יי מה י הנ ני ל פש ת ענ פל חל רנ ים מש להי רוחנ אל תוב (בראשית א) וש כה

יון. לש על ן הה יי ינ בושו בנ ץ לש הוא רוחי

ה] תורה ל הנ ה של ול רש מנ יון, [של לש על ן הה יי ה ינ ב. זל לה חה ם מי יי ננ ן שי בל ן ולש יי יה ם מי יי יננ י עי ילי לי כש יו, חנ רה חמ תוב אנ ה כה ה מנ אי רש
ל ענ בש ה של תורה ב וש תה כש בי ה של ב, תורה לה חה ן וש יי ה ינ תורה י הנ רי המ ב, של לה חה ם מי יי ננ ן שי בל ה. ולש נו שותל מל ה, מי ול רש מנ ה של תורה ל הנ של

ה. פל

סוף הו  א, ומנ ה הוא בה חה מש ל שי קום של מה מי שום של ה? מי מה [לה נוש  ב אל בנ ח לש מנ שנ ן יש יי ינ וש תוב (תהלים קד)  כה
ל כה קום של ה, הוא מה וה דש ן חל יי ינ ת הנ ירנ ה, שי אי םא רש ן. ב מל א שה רה קש ני קום של מה אי מי דנ ן, ונ מל שה ים מי ני יל פה הי צש הנ סוק?] לש פה הנ
ם, עולה דון הה ין הוא, ובו ני כםל, די ל הנ נוס של קום כי סופו מש שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ין, מה סופו די נו, וש מל את מי ה יוצי חה מש שי

נו. מל את מי ה יוצי וה דש ל חל כה קום של מה ן, מי מל שה ים מי ני יל פה הי צש הנ ך לש שום כה ין. מי סוף די ה, וש וה דש ית חל אשי ן רי כי לה וש

דו בנ לוי לש בו תה ר של םאמנ ם ת אי ם. וש עולה ת הה ך] אל ד [סומי ם סועי חל א לל לה ם? אל חל ה לל יזל ד, אי עה סש נוש יי ב אל בנ ם לש חל לל וש
ד רי פה תש יי ם  ידה רי פש מנ י של ומי ם.  ידה רי פש הנ לש יך  רי צה םא  ל וש א,  צה מש ני םא  ל יום  י  לי בש ה  לה יש לנ י  רי המ של ך,  כה םא  ל  - ם  עולה הה ד  ענ סנ
יך רי םא צה ל שום של ם, מי דה אה ילה הה חש יי דו  בנ ם לש חל לל ל הנ םא ענ י ל יעמך כי ן הודי ענ מנ תוב (דברים ח) לש כה נו של יש הנ ים, וש יי חנ הנ מי

יד. רי פש הנ לש

א לה ם? אל עולה ל הה ד כה ענ דו סנ בנ לוי בו לש םא תה ל יל וש ד, הואי עה סש נוש יי ב אל בנ ם לש חל לל ר וש מנ יך אה ד אי וי ר, דה םאמנ ם ת אי וש
ד. חה אל א כש צה מש כםל ני ה הנ ל זל ענ ה', וש מו ונ ף, כש תוסי א"ו הי ם, וה חל לל ר וש בה דה יוק הנ די

ן יי ל ינ כוס של ן וש חה לש שג ל הנ ם ענ חל א לל צי מה הי יך לש רי צה יק, וש ן רי חה לש ל שג ך ענ רי בה םא יש זון, ל מה ל הנ ך ענ רי בה מש י של ה, מי אי םא רש ב
ר של כםל קל יות הנ הש לי ם, וש הל ר בה שי קנ תש הי ם ולש הל ך מי רי בה תש יי ם של חל לל ין, וש יהמי םאל בנ מ ר שש שי קנ יל לש בי שש ם? בי ענ טנ ה הנ ין, מה יהמי בש
ם, עולה כות שורות בה רה בש ז הנ אה ין, וש יהמי ן בש יי ינ ן, וש יי ינ ר בש שה קש ם ני חל י לל רי המ אוי. של רה כה דוש  קה ם הנ שי ת הנ אל ך  רי בה ד, לש חה אל

אוי. רה ן כה קה תש ן ני חה לש שג הנ וש

י בי ר רנ מנ נו. אה י לה - דנ לו  לה ים הנ רי בה דש הנ מםענ  שש א לי לה אל זו  ך  רל דל נו  ה לה נה מש דנ זש םא הי א ל לי מה לש ק, אי חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
י בי ר רנ מנ ה. אה שום זל ם מי עולה יים בה קנ תש ם יי יו אי לה ד עה י פוחי ני אמ ה, ונ ל זל ע כה םא יידנ ל ה של ינוק זל תי ה הוא לש אל ה, נה הודה יש
י ני אמ ל בו, ונ כי תנ סש הי ם לש דה אה שות לש ין רש אי קום של מה ל בש כי תנ סש הי ה יהכול לש ינוק זל תי שום של ר לו, מי מנ ה? אה מה לה ק, וש חה צש יי

ישו אותו. ני עמ ינ ל וש כי תנ סש יי יחנ וש גי קו ינשש רש פי יענ לש גי םא ינ ל ד של ענ יו, של לה ד עה פוחי

ך רנ ם, בי עולה ן הה ק מי לי תנ סש א הי בה אנ ה של עה שה י בש רי המ ים, של מי עולה ש לש נל עם ד מי י פוחי יני ר, אי מנ ינוק. אה תי ע אותו הנ מנ שה
ל נו של ה] בש הודה י יש בי ין רנ ר, [אי מנ יך? אה בי י הוא אה רו לו, ומי מש י. אה לנ ן עה גי י תה בי כות אה זש י של תי עש יהדנ י, וש לנ ל עה לי פנ תש הי י וש אותי

ין. ילי ה מי לשה ם שש יהל פי תש ל כי יבו אותו ענ כי רש הי חו אותו וש קש ן. לה קי זה א הנ נונה מש ב הנ רנ

א ר בה בה ינוק, דה ם אותו תי הל ר לה מנ גו'. אה תוק וש א מה ז יהצה ענ ל ומי כה אמ א מנ ל יהצה אםכי הה יו, (שופטים יד) מי לה או עה רש קה
ה. תה מםר אנ ים, אל יי חנ ך הנ רל ת דל נו אל ן לה מי רוך הוא זי דוש בה קה רו לו, הנ מש שו אותו. אה רש ם, פה יכל ידי לי

יק, די ה צנ ל - זל אםכי הה ך. מי מל סל נו בו  לה ה ייש  סוק זל תוק, פה א מה ז יהצה ענ ל ומי כה אמ א מנ ל יהצה אםכי הה ר, מי מנ אה ח וש תנ פה
ע בנ ת שם תי שו, לה פש ע ננ בנ שם ה? לש מה כםל, לה ל הנ נוטי אי וש דנ ל ונ יק אוכי די שו. צנ פש ע ננ בנ שם ל לש יק אםכי די תוב (משלי יג) צנ כה של
ל םא יוכנ ל וש ים  מי עולה זון לש א מה ייצי םא  יק ל די צנ א אותו  לי מה לש אי ל - של כה אמ א מנ ד. יהצה וי דה ש  פל א נל רה קש ני קום של מה אותו  לש
י ני מנ שש ם ומי יי מנ שה ל הנ טנ עמקםב (בראשית כז) בש ת ינ אל ך  רנ בי ק של חה צש ה יי תוק - זל א מה יהצה ז  ענ עממםד [בו]. ומי ם לנ עולה הה

ץ. רל אה הה

ה, ל פל ענ בש ה של ש? זו תורה בנ דש י הנ ש. מי בנ א דש םא יוצי ה, ל של קה ין הנ די ף הנ א תםקל לולי ד, אי חה כםל אל הנ ב של ל גנ ף ענ עוד, אנ
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מו ענ תוב (שם כט) ה' עםז לש כה ב, של תה כש בי ה של ז - זו תורה ענ ים. ומי ת צופי נםפל ש וש בנ דש ים מי תוקי תוב (תהלים יט) ומש כה של
ה. ל פל ענ בש ה של תוק - זו תורה א מה ן. יהצה תי יי

ת ה אל רה דש ה אותו, סי תה אמ רה ן של יוה מו. כי ל אי יר של קי ל הנ בוי של מה לנ יעו  גי הי ד של ים, ענ ה יהמי לשה ד שש חה אל כש כו  לש הה
אי דנ ר, ונ מנ עון. אה מש י שי בי י רנ ני פש ים לי רי בה דש רו  דש סי כו, וש לש הה וש כו אותו  רש ים. בי רי חי ים אמ ה יהמי לשה ם שש בו שה יהשש ת, וש יי בנ הנ
ר חנ ים אנ כי הולש ם של אותה רוך הוא לש דוש בה קה ל הנ בה ה. אמ לה עש מנ לש ש מי ני עה בות יי כות אה א זש לי מה לש אי ש, וש ה יהרנ תורה ת הנ שנ רג יש
ר ה' מנ ם אה י אותה יתי רי םאת בש י ז ני אמ תוב (ישעיה נט) ונ כה הו של ים. זל מי עולה ם לש יהל ני ם ובש ה הי ים אותה שי ה, יורש תורה הנ

גו'. יך וש לל ר עה של י אמ רוחי

ל ך ענ בש רש גור חנ ח, (תהלים מה) חמ תנ א פה בה י אנ בי גו'. רנ תו וש כה ינרש יםת וש ני חוף אר הוא לש ן וש כם שש ים יי חוף ינמי בולגן לש זש
ב רה ך קש עורי ה וש תורה ל בנ די תנ שש מי י של ה? מי זל ז בה רי דה זש הי ן ולש יי י זנ לי גםר כש חמ ר לנ דה הה ה הוד וש י זל כי ך. וש רל דה המ ונ ך  בור הודש גי ך  יהרי

ך? בש רש גור חנ ר חמ ה אומי תה אנ ר, וש דה הה הו הוד וש בונו], זל ל רי ח [של בנ הו של ה - זל מו בה צש ז ענ רי זה ה ומש תורה בנ

י די ם כש דה אה י  ני בש בי ם אותו  שנ רה וש הוא  רוך  בה דוש  קה ן הנ תנ נה ש  קםדל ית הנ רי בש ר, אות  בה דה הנ ר  קנ עי אי של דנ ונ א  לה אל
דו (ויקרא גש ת נל דל י עומל רי ם אותו, המ פוגי י של ה, ומי זל ך הנ לל מל ם הנ ת רםשל ם אל גה פש מו אותו בי גש פש םא יי ל רו אותו וש מש שש יי של

ם אותו. הוא פוגי ם בו, וש שה רש ני דוש של קה ית הנ רי בש ת הנ מנ קש קםם ני נש ית, לי רי ם בש קנ ת נש מל ב נםקל רל כו) חל

ב רל חל ת הנ ף אותו אל ר תוקי ייצל הנ ה של עה שה דו בש גש נל ים כש יהשי מו וש צש ן ענ קי יתנ ז וי רי דה זש ה, יי קום זל מםר מה שש ה לי רוצל י של ומי
א. רה קש בור ני גי בור הוא, וש בור. גי ך גי ל יהרי ך ענ בש רש גור חנ ז חמ אה ה, וש קום זל ם מה פוגי י של מי ע מי רנ פה הי ך, לש יהרי ל הנ ת ענ דל עומל של

ך. רל דה המ ך ונ ך הודש ל כה ענ וש

ק דל צל ז בנ רי דה זש יי בונו וש ל רי ה של לה פי תש מו בי צש ן ענ קי תנ ך, יש רל דל א לנ יוצי י של בור - מי ך גי ל יהרי ך ענ בש רש גור חנ ר חמ חי ר אנ בה דה
ך רל דל ם לש יהשי ך וש לי הנ יו יש נה פה ק לש דל תוב (תהלים פה) צל כה ך, כנ רל דל א לנ םא ייצי ל ד של שות ענ קה ה ובנ לה פי תש ה, בי יונה לש ב על רל ה, חל זל הנ

יו. מה עה פש

ה לה פי תש זו בי ה הנ יונה לש על ב הה רל חל ז בנ רי דה זש הי בות, וש רה קש ך  רנ עה ים וש ילי בי שש לנ ים וש כי רה דש א לנ יד יהצה מי בולון תה ה, זש אי םא רש ב
ה זל ן לה קנ תש י ני רי ה המ הודה ר, יש םאמנ ם ת אי ם. וש יהל לי ר עמ בי גנ תש הי ים וש מי ענ ת הה ח אל צנ ז ני אה ך, וש רל דל א לנ םא יהצה ל ד של שות ענ קה ובנ

בולון? ה זש מה זו, לה ב הנ רל חל ים בנ קוני תי בות וש רה עמרםך קש לנ

ר מנ בות אה קי ל נש ים של קוני י תי ני ם. שש ה הי כה לש מנ ל הנ קון של ם תי לו, כגלה לה ים הנ טי בה שש ר הנ שה ים עה ני ה, שש אי םא רש א. ב לה אל
קון תי ה, וש לה עש מנ ד לש חה קון אל ה. תי טה מי שש ת הנ ננ ה - שש לה כנ ד לנ חה אל ל, וש יון - יובי לש על ה הה רועל ד לה חה ים, אל ירי שי יר הנ שי למםה בש שש
ד חה ה אל עמשל ומנ ה,  לה עש מנ לש ד  חה ה אל עמשל לו. מנ לה קומות הנ מש י הנ ני שש ך, בי ית הוא כה אשי רי ה בש עמשי ם מנ גנ ה.  טה מנ ד לש חה אל
ה ה עושל זל יון, וש לש על ם הה ה עולה ה עושל ה. זל לה עש מנ לש ה של עמשל מנ ה כש טה מנ לש ה של עמשל ב', מנ ה בש תורה ה הנ חה תש פש ן ני כי לה ה, וש טה מנ לש

ה. מו זל תון. כש חש תנ ם הנ עולה

ל יון של לש קון על תי ה - בש לה עש מנ ד לש חה ה. אל טה מנ ד לש חה אל ה וש לה עש מנ ד לש חה למםה, אל ר שש מנ בות אה קי ל נש ים של קוני י תי ני שש
ה. לה עש מנ לש מו של תון כש חש קון תנ תי ה - בש טה מנ ד לש חה דוש. אל קה ם הנ שי הנ

ה אה צש מש םא ני ם ל עולה א הה רה בש ני יום של ר, מי אי בה תש י ני רי המ ה. ונ זל ה לה כה זה דוש של קה עמקםב הנ ל ינ קו של לש י חל רי שש ה, אנ אי םא רש ב
ם הה רה בש יו. אנ דה דה ל צש כה ם בש לי יהה שה ז הה ם, אה עולה ן הה ק מי לי תנ סש הי ה לש צה רה ה של עה שה עמקםב, ובש ל ינ תו של טה מו מי ה כש מה לי ה שש טה מי
ם הל ר לה מנ אה יו וש נה בה א לש רה ה, קה ת זל עמקםב אל ה ינ אה רה ן של יוה יו. כי נה פה ה לש ינה כי ע, שש צנ מש אל םאלו, הוא בה מ שש ק מי חה צש ינו, יי ימי מי

ה. טה מנ לש של ה וש לה עש מנ לש קון של א תי צי מה יי י של די פו, כש סש אה הי

ם לי כםל שה ילה הנ הש יי תון, של חש ד תנ חה אל וש יון  לש על ד  חה ם, אל שה או  צש מש ני ים  קוני י תי ני ר. שש בה דה ת סוד הנ ה אל אי םא רש ב
ים, ירי שי יר הנ שי למםה בש ר שש מנ אה ל הוא, אותו של יובי ל הנ קון של י תי רי המ ה, של לל גש ני ר וש תה סש קון ני יון, תי לש קון על אוי. תי רה כה
ים. דועי ם יש הי לו, וש גנ תש גוף הי הנ רועות וש זש לותו. הנ גנ ה לש פל םא יה ל אן וש ה כה לה גנ תש םא הי ל ר של תה סש ני הנ םאש  ר נו, הה רש מנ אה של מו  כש
ר תה סש ה ני קון זל תי ה, וש דושה קש ץ הנ רל אה ם בה י אי ה כי םא שורה ה ל בואה נש שום של ם? מי ענ טנ ה הנ לו. מה גנ תש םא הי ל רו וש תש סש ם ני יי שוקנ

ה. לל גש ני וש

ה קון זל תי ר, וש ה יותי לה גנ תש הי קון של הו תי ים, זל ירי שי יר הנ שי למםה בש ר שש מנ אה ה של לה כנ קון הנ ה - תי טה מנ ר לש חי קון אנ תי
ה. לה גוף של קון הנ תי , וש יהה תל חש ם תנ הי ים, של טי בה ר שש שה ים עה ני שש בי

ה לשה ר שש קה ר בה שה י עה ני ל שש ד ענ תוב עםמי כה גו'. וש ק וש יהם מוצה ת הנ ש אל ינענ ר, (מלכים-א ז) ונ מנ אה א וש בה י אנ בי ח רנ תנ פה
ר קה בה ת הנ אל תוב וש כה גו'. וש ה וש לה עש מה לש ם מי יהל לי יהם עמ הנ גו' וש ה וש בה גש נל ים  ני ה פם לשה ה ושש ים יהמה ני ה פם לשה ה ושש פונה ים צה ני פם
י ני שש ר בי שה ים עה ני שש ן בי קה תג ה מש זל יהם הנ הנ אי, של דנ ך הוא ונ ר, כה קה ר בה שה י עה ני ל שש ד ענ גו']. עםמי יהם [וש ת הנ חנ ר תנ שה ים עה ני שש
ה אה רה ן של יוה ים. כי טי בה ר שש שה ים עה ני ה שש טה מנ ר, לש שה ים עה ני שש ה בי לה עש מנ נות לש מג בות מש כה רש ה מל לה עש מנ ר לש שה ים עה ני שש מות, בי עולה
ר מנ אה יו, וש נה ר בה שה ים עה ני שש א לי רה . קה יהה קונל ים תי לי שש הנ ה לש צה ת מולו, רה דל ה עומל ינה כי ה שש אה רה יון וש לש על קון הה תי ת הנ עמקםב אל ינ

ה. מונה אל ת הה ים אל לי שש הנ ם לש כל מש צש ינו ענ קי תש פו, הנ סש אה ם הי הל לה

ים ה פוני לשה ה, ושש פונה ים צה ה פוני לשה ים, שש די דה ה צש עה בה רש אנ ים בש לי גה ה דש עה בה רש אנ ים בש טי בה ר שש שה ים עה ני ה, שש אי םא רש ב
ד, ל צנ כה ים לש טי בה ה שש לשה אי, שש דנ ך הוא ונ כה ם. וש יהל לי יהם עמ הנ ה, וש חה רה זש ים מי ה פוני לשה ה, ושש בה גש ים נל ה פוני לשה ה, ושש ינמה
ך ילרל ים לש טי בה ה שש לשה םאל, ושש מ רוענ שש זש ים לי טי בה ה שש לשה ין, ושש רוענ יהמי זש ים לי טי בה ה שש לשה ם, ושש עולה ה רוחות הה עה בה רש אנ לש
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ם. יהל לי יהם עמ הנ תוב וש כה הו של ם. זל יהל לי ה עמ ינה כי שש גוף הנ םאל, וש מ ך שש ילרל ים לש טי בה ה שש לשה ין, ושש יהמי

ים רי שה ה קש לשה ר - שש בה דה א סוד הנ לה כםל? אל ן לנ כי וש ך  יהרי ים לש טי בה ה שש לשה רוענ ושש זש ים לי טי בה ה שש לשה ם שש ענ טנ ה הנ מה
ר שה ים עה ני שש או  צש מש םאל. ני מ שש ך  ילרל ים בש רי שה ה קש לשה ין, ושש יהמי ך  ילרל ה בש לשה םאל, ושש מ שש ה בי לשה ין, ושש יהמי רוענ  זש ם בי הי
תוב כה נו? של ן לה יי ננ ה. מי לה עש מנ לש של מו  גוף כש ם הנ ר עי שה ים עה ני שש או  צש מש ם. ני יהל לי גוף עמ הנ וש ים,  די דה ה צש עה בה רש אנ ים לש רי שה קש
יהם הנ ר וש מנ אל נל מו של בון, כש שש חל ם הנ לי תנ שש ה הי בה שום של םאת, מי ז ר, וש שה ים עה ני ל שש אי רה שש י יי טי בש ה שי לל ל אי (בראשית מט) כה

ה. לה עש מה לש ם מי יהל לי עמ

תוב (במדבר כה מו של , כש יהה עמרותל ין. שנ רי דש הל נש ים סנ עי בש ה, שי דה עי י הה יני ה עי עה בש ם שי י ה' (זכריה ז) - הי יני ה עי עה בש שי
ם. כגלה ן לש כי ן, וש אובי ה רש ני חמ מנ ים לש קודי פש ל הנ גו'. כה ף וש לל ת אל אנ ה מש הודה ה יש ני חמ מנ ים לש קודי פש ל הנ ב) כה

יפםה ה אי ל זל ה, כה עה שה ה  אותה מות בש לי ה שש אה צש מש ני ם, של עולה הה עמקםב מי ינ קות  לש תנ סש הי ם בש יי רנ צש מי ר, בש םאמנ ם ת אי וש
תוב (שמות כה בון, כנ שש ם חל הל ין לה אי ים של ני ה שה רי שש ע על בנ שש ידו בי הולי ם של ל אותה כה יו, וש שות הה פה ים נש עי בש אי שי דנ הוא? ונ
י רי שש י. אנ םאשי עמרות ר שנ מו מי צש תוב (תהלים מ) עה כה אםד, וש אםד מש מש מו בי צש ענ ינ ונ בו  רש יי ונ צו  רש שש יי ונ רו  ל פה אי רה שש י יי ני א) ובש

ה. טה מנ ה ולש לה עש מנ ם לש לי תנ שש הוא הי ם, של לי שה עמקםב הנ ל ינ קו של לש חל

ייה, רש ר לו, אנ מנ ה? אה ל זל א כה צה מש יך ני ל אי יובי ל הנ יון של לש על קון הה תי ל בנ בה ך הוא, אמ אי כה דנ ר, ונ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
מו? ס עי ני כה יי יהו של ם, מי רל כל ס לנ ני כה הי יו לש לה גש ר רנ די סי ן של יוה כי

ה, זל יון הנ לש על קון הה ה תי ש. זל יהענ ה ונ תה וש שו אי פש ננ נו וש יבל שי י יש ד ומי חה אל הוא בש ר, (איוב כג) וש מנ אה ר וש זה עה לש י אל בי ח רנ תנ פה
ה עה בה רש אנ יהה לש הה ד וש רי פה יי ם  שה תוב (בראשית ב) ומי י כה רי המ ה, של זל תון הנ חש תנ רוד כנ פי יהה בו  םא הה ד, ל חה כםל אל הוא הנ

ד. חה אל ה לש כםל עולל ים, הנ רי בה דש נו בנ בונש תש יי של רוד, כש ייש בו פי ב של ל גנ ף ענ אנ ים. וש אשי רה

ה זל ד הנ חה אל ד, הה חה הוא אל ב של ל גנ ף ענ אנ ה, וש זל תון הנ חש תנ מו הנ ר, כש שה ים עה ני ל שש ד ענ ה עומי זל ל הנ יובי קון הנ ל תי בה אמ
רו בי חמ ה לנ ול לש ד מנ חה ל אל כה ר, של שה ים עה ני ם שש ים הי יוני לש ים על די דה ה צש שה ם שי ה. אותה ד זל צנ ה ובש ד זל צנ ד, בש ל צנ כה ים לש לי שש מנ
א לה ר, אל אי בה תש י ני רי המ עמקםב, ונ ה ינ גוף? זל י הנ ר. מי שה ים עה ני ל שש ד ענ כםל עומי הנ גוף וש הנ ר, וש שה ים עה ני או שש צש מש ני נו, וש מל ל מי לה כש ני וש

ים. די ד עומש חה אל גוף בש םאש וש ר

םאל, מ שש רוענ  ל זש ים של רי שה ה קש לשה ים. שש די סה "ד חמ סל ין, חל יהמי רוענ  ל זש ים של רי שה ה קש לשה ר - שש שה ים עה ני עוד שש
הודות - םאל, הו"ד וש מ שש ך  ילרל ים בש רי שה ה קש לשה ים. שש חי צה "ח נש צנ ין, ני יהמי ך  ילרל ים בש רי שה ה קש לשה בורות. שש "ה גש בורה גש
כםל הנ ת, וש של רל פה תש ה מי תורה דות הנ ה מי רי שש לש על שש ר. עוד, בי שה ה עה לשה י שש רי ם - המ יהל לי ד עמ גוף עומי הנ ר. וש שה ים עה ני י שש רי המ

רוד. ל פי ד ענ עומי קום של ד אותו מה חוד, ענ יי ה בש טה מנ ה לש לה עש מנ לש ד, מי חה אל

ל קום של הו מה י זל רי המ ים, של רי כה ים, זש טי שוטש ה מש מה י ה' הי יני תוב (זכריה ד) עי כה ה של לל ים, אי יוני לש ם על יי יננ ה עי עה בש שי
יונות לש ם על יי יננ ע עי בנ ת]. של דל ה [עומל בה קי נש ל הנ קום של ה, מה טה מנ ה לש ינה כי שש קון הנ תי טות, בש שוטש י ה' מש יני אן עי ר הוא. כה כה זה

ד. ל צנ כה ים לש לי שש ה מנ קום זל גו'. מה ה וש בורה גש הנ ה וש לה דג גש ך ה' הנ תוב לש כה ה של ד זל גל נל כש

י. םאשי עמרות ר שנ מי מו  צש תוב (שם מ) עה כה של הו  בורות ה'. זל ל גש לי מנ יש י  תוב (תהלים קו) מי כה ר, כנ עה שי עוד הנ
אן כה ב של ל גנ ף ענ אנ ר. וש חי קום אנ מה קום] לש מה לו [מי ענ תש לו הי ים אי קוני תי גו'. וש נו וש מש םא תה י ל י ה' כי די סש תוב (איכה ג) חנ כה וש
ל ם של קה לש י חל רי שש ם. אנ שה רש פה לש נו  כש רנ טה צש הי וש ם  רה מה אמ ך  לל מל למםה הנ תון, ושש חש תנ יון וש לש ל על קה שש מי ה בש לה עה וש ר,  ר יותי מנ אל נל

דות. י מי עי יודש ה לש לה גנ תש כםל הי אן הנ כה רוך הוא, וש דוש בה קה ך הנ רל ים דל עי יודש ר, של ים יותי יקי די צנ הנ

ר, חה סש ה מי עושל א וש ד יוצי חה אל ה, וש תורה ק בנ עוסי ב וש ד יושי חה שו. אל אי עה ננ ר תש שכה שה יי בולגן וש ה, זש הודה י יש בי ר רנ מנ אה
יהה, הה ך  כה קו  לש חל ר, וש חה סש עמשות מי ים לנ ינמי לנ ש  יהה פורי הה ר. וש שה אג מש יהה  כל תםמש תוב (משלי ג) וש כה ר, של שכה שה יי בש ך  תומי וש
בולגן ח זש מנ תוב (דברים לג) שש כה הו של ס. זל ני כה הי את ולש צי ך לה יהרי ך הנ רל ך. דל א לו יהרי ן קורי כי לה תו. וש שה רג יהה יש יהם הה י הנ רי המ של
ב ל גנ ף ענ ים - אנ חוף ינמי ר. לש חה סש עמשות מי יהם לנ י הנ די ם יורש אותה ן - בש כם שש ים יי חוף ינמי יך. לש לל אםהה ר בש שכה שה יי ך וש אתל צי בש

ה. ים הוא שורל י ינמי ני שש תו, בי שה ירג יהה בי ד הה חה יהם אל של

ם שה קום של יםת, מה ני חוף אר הוא לש לו. וש יהם של ה בנ חורה ים סש שי פש חנ מש יו  ים הה ינמי ר הנ אה ל שש ר, כה מנ י אה י יוסי בי רנ
לו חום של ידון, ותש בול צי ד גש ה ענ יעה גי תו מנ כה יהה, ינרש קי זש י חי בי ר רנ מנ תו, אה כה ינרש ה. וש חורה עמשות סש יות לנ ני אר ל הה אות כה צה מש ני

קום. אותו מה ם לש תה חורה סש ים בי בי שה ים, וש בי ה סובש חורה סש י הנ לי עמ ל בנ ל כה ה של חורה קום, וסש ד אותו מה ד ענ רה פש ני

יב רי קש ך תנ נש בה רש ל קה ל כה ך ענ תל חה נש ל מי ענ יך מי להל ית אל רי ח בש לנ ית מל בי שש םא תנ ל תוב (ויקרא ב) וש ר, כה מנ א אה חה י אה בי רנ
שום] יהה [מי םא הה ם ל אי ם, וש ענ טנ ת לו  תי ר לה מנ ת הנ ם אל שי בנ ק ומש רי מה הוא מש שום של א מי לה ח? אל לנ ה מל מה י לה כי ח. וש לנ מל
י בי דו יםשש מש ק לה דל ץ צל רל אה יך לה טל פה שש ר מי של אמ י כנ תוב (ישעיה כו) כי כה הו של ר. זל מנ ת הנ בםל אל סש ם לי עולה םא יהכול הה ח, ל לנ מל

ך. אל סש כון כי ט מש פה שש ק ומי דל תוב (תהלים פט) צל כה ל. וש בי תי

ם יי מנ קות שה ה חג לה יש לנ ם וה י יומה יתי רי םא בש ם ל תוב (ירמיה לג) אי כה ד בו, של ם עומי עולה הה ית של רי יא בש ח הי לנ ומל
מו. ל שש א ענ רה קש יהם ני הנ ח, וש לנ מל א יהם הנ רה קש ני יך, וש להל ית אל רי א בש רה קש ן ני כי לה י. וש תי מש םא שה ץ ל רל אה וה

ם ידה רי פש מנ י של ם], ומי יי מנ יהם [בנ ח בנ לנ מל ה הנ ב, זל הי קות אה דה יק ה' צש די י צנ תוב (תהלים יא) כי ר, כה מנ יהיא אה י חי בי רנ
ה. י זל לי ך בש םא הולי ה ל י זל רי המ ח, של לנ ית מל בי שש םא תנ תוב ל ן כה כי ה, לה יתה מו מי צש ענ ם לש גורי
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בו קום של ייש מה ים, וש לולי ם צש יי הוא מנ יהם של קום בנ א ייש מה לה ים. אל א ינמי רה קש ני ד הוא, וש חה א, יהם אל חה י אה בי ר רנ מנ אה
ל א, כה בה י אנ בי ר רנ מנ ים. אה חוף ינמי ה לש ל זל ענ ים, וש ים ינמי אי ן קורש כי לה ים, וש רי ם מה יי מנ קום בו  ייש מה ים, וש תוקי ם מש יי מנ

גוף. ים בנ רי בש חנ תש מי ים של רי שה ם קש אותה ד מי חה ר אל של ד קל חל אל ד וש חה ל אל כה ט וש בל שי ט וש בל שי

ח. תנ פל ה בנ כה הי י וש י יוסי בי א רנ ב, בה יהה יושי הה ד של ה. ענ תורה עמסםק בנ ם לנ קה ד, וש חה ה אל לה יש ב לנ יהה יושי א הה בה י אנ בי רנ
ים. יטי שי כש ים תנ צויי ים מש רי שה ת הנ בנ תי ר, בש מנ אה

(יהושע ב) תוב  כה ה של ם, מנ הל לה ר  מנ אה ם.  יהל ני פש לי ב  יהשנ וש חנ  רי אה מש ן הנ ם בל קה ך  כה ין  בי ה.  תורה בנ קו  סש עה וש בו  יהשש
ה פל א, יה בה י אנ בי ר רנ מנ ם? אה הל ה מי תה צש ה רה ת, מה מל י אות אל ם לי תל תנ תוב ונש כה גו', וש י וש מי ת אי אל י וש בי ת אה ם אל יתל יי חמ הנ וש
ם, הל ה מי תה צש םא רה ל ה של מנ ה  לה נו  תש ם נה י הי רי המ ה, של לה אי ר, עוד שש מנ י. אה ני מםר בש ר - אל בה דה תה  עש מנ ם שה ל אי בה , אמ תה לש אנ שה

גו'. לום וש חמ י בנ רי שש קש ה תי זל י הנ ני שה ת חוט הנ ונ קש ת תי תוב אל כה של

ינו ים אי יי ן חנ ימנ ה, סי רה מש אה גו', וש י וש בי ת אה ם אל יתל יי חמ הנ תוב וש כה ים, של יי ן חנ ימנ ה סי תה צש יא רה נו, הי דש מנ לה ך  א כה לה אל
ה ל מםשל ן של ימה נו, סי דש מנ ך לה ים. כה יי ים חנ רויי בו שש שום של ת? זו אות ו', מי מל י אות אל הי ת, ומנ מל אות אל א בש לה ה אל שורל

י? ני שה ת חוט הנ ונ קש ה תי נו לה תש ה נה מה ם לה הי ה, וש שה קש בי

לט, שש ה לי נה בה לש ן הנ מנ יענ זש גי י הי רי המ ש, ונ מל של ס הנ ני כנ תש י הי רי המ ם, של עולה ן הה ק מי לי תנ סש י הי רי ה המ רו, מםשל מש ם אה א, הי לה אל
י ני שה הנ חוט  כש (שיר ד)  ר  מנ אל נל של מו  כש ה,  זל הנ י  ני שה ת חוט הנ ונ קש תי הו?  ומנ ך,  לה ת  תי לה נו  לה ייש  ה  נה בה לש הנ ל  של ן  ימה סי
קוהו. שה י ונש י יוסי בי רנ א וש בה י אנ בי מו רנ ה. קה נה בה לש טון הנ לש ת שי עי כה שום של ך, מי לי צש ילה אל הש ענ יי הושג ל יש ן של ימה ך. סי יי תותנ פש שי

י בון. בי יהו? רנ ל, ומי אי רה שש יי דול בש יש גה ה או אי יבה שי םאש יש יות ר הש ה לי תה יד אנ תי אי עה דנ רו, ונ מש אה

ים די קש ה הי מה ה, לה לה עש מנ לש של מו  ה כש טה מנ לש רו  דש תנ סש ים, הי טי בה ר שש שה ים עה ני עמקםב שש ינ י  ני ל בש ר, כה מנ אה וש ל  אנ עוד שה
ה מה קום? לה ל מה כה ה בש ימה די קש ה מנ תורה ה, וש תורה לותו בנ דש תנ שש ר הי שכה שה י יי רי המ יד, ונ מי ר תה שכה שה יי בולון לש ת זש כות אל רה בש בנ

ים אותו? די קש ה הי ים אותו, מםשל די קש יו הי בי כות? אה רה בש בולון בנ ת זש ים אל די קש הי

אן כה כות. מי רה בש בנ ימו  די קש הי ך  שום כה ר, מי שכה שה ל יי יו של פי ן לש תנ נה יו וש פי ת מי יא פנ הוצי ל של ה ענ כה בולון זה א זש לה אל
נות, חה לש י שג ני שש ה לי זוכל א של לה םא עוד, אל ל ה, וש טה מנ ה ולש לה עש מנ כות לש רה ל בש ה, נוטי תורה ל הנ ענ ת בנ ד אל סועי י של נו, מי דש מנ לה
הו א. זל בה ם הנ עולה ק בה לל יות לו חי הש ה לי זוכל ה, וש זל ם הנ עולה ך בה רי בה תש יי ר של עםשל ה לש ר. זוכל חי ם אנ דה ן אה ה בל םא זוכל ל ה של מנ
יםת? ני חוף אר הוא לש ה וש מה ז לה ים, אה חוף ינמי תוב לש כה ן של יוה יםת. כי ני חוף אר הוא לש ן וש כם שש ים יי חוף ינמי בולגן לש תוב זש כה של
כון לי הנ יות יש ני ם אר ר (תהלים קד) שה מנ אל נל מו של א, כש בה ם הנ עולה יםת - בה ני חוף אר ה, לש זל ם הנ עולה ים - בה חוף ינמי א לש לה אל

א. בה ם הנ עולה ע הה פנ ם הוא של שה גו'. של וש

ת חולנ של לו  ידו  גי ה תנ י מנ ת דודי אל או  צש מש ם תי ם אי יי לנ רושה נות יש ם בש כל תש י אל תי עש בנ שש ר, (שיר ה) הי מנ אה ח וש תנ פה
ידו לו? גי ה תנ י מנ ת דודי או אל צש מש ם תי ת, אי רל יא אומל הי ל, של אי רה שש ת יי סל נל מו כש ך כש לל מל רוב לנ י קה י מי כי י. וש ני ה אה בה המ אנ
ת ל יום אל כה ך בש לל מל ים לנ יעי ך, ומודי לל מל ים לנ רובי יד קש מי ם תה הי ים, של יקי די צנ מות הנ שש ם ני לו הי ם אי יי לנ רושה נות יש א בש לה אל

ה. ירה בי גש י הנ קי סש עי

יד גי תנ ה, של בועה ל שש יום של קי יהה בש לל ת עה סל נל כש ל ני אי רה שש ת יי סל נל ם, כש עולה ת לה דל ה יורל מה שה נש הנ ה של עה שה נו, בש דש מנ ך לה כה של
מו. ייס עי פנ תש הי י לש די יו, כש לה ה אי תה בה המ יענ לו אנ תודי ך וש לל מל לנ

ת בל הל לש שנ כםל כש שםר הנ קש לי ש, וש פל נל ב וה לי ה, בש פל בנ דוש  קה ם הנ שי ת הנ ד אל ינחי ם לש דה ן אה ל בל יוב ענ חי שום של ה? מי מל ובנ
יו. לה ה אי תה בה המ ך אנ לל מל יענ לנ ה, ומודי ירה בי גש ם הנ ך עי לל מל ייס הנ פנ ם לש ה, גורי עושל חוד של יי אותו הנ ת, ובש לל חל גנ ה בנ שורה קש הנ

ים. רי ר הה שה ים עה ני ל שש ת ענ דל ם עומל יי לנ רושה ינו, יש ני שה ים, של טי בה ר שש שה ים עה ני לו שש ם - אי יי לנ רושה נות יש ר בש חי ר אנ בה דה
ייש ה וש עה בה רש ייש אנ ה וש עה בש ייש שי ד, של חה כםל אל הנ ב של ל גנ ף ענ אנ מות. וש לי ים שש לי שש הנ ר לש מנ םא אה ה, ל עה בש ל שי ר ענ מנ אה י של ומי

ד. חה כםל אל הנ ר, וש שה ים עה ני שש

יות, וי ע זה בנ רש אנ ן לש כי ה, וש ד זל צנ ים לש רי ה הה לשה ה, ושש ד זל צנ ים לש רי ה הה לשה ת, שש דל ים עומל רי ר הה שה ים עה ני ל שש אי ענ דנ ונ
אות רה קש ה ני לל אי ל. וש אי רה שש י יי להי ת אל חנ י תנ יתי אי ר רה של יהה אמ חנ יא הנ ר (יחזקאל י) הי מנ אל נל של מו  יהה, כש את חנ רי קש ז ני אה וש
תוב (תהלים כה הו של ל. זל אי רה שש ת יי סל נל ל כש ך ענ לל מל דות לנ ידות עי עי ן מש הי ן, וש יהל לי ת עמ דל עומל שום של ם, מי יי לנ רושה נות יש בש
י כי רש ים דנ עי יודש ל של אי רה שש ל יי ם של קה לש י חל רי שש ה, אנ הודה י יש בי ר רנ מנ ם ה'. אה שי הודות לש ל לש אי רה שש יי דות לש י יהה עי טי בש קכב) שי

גו'. ר ה' וש חנ ך בה יך ובש להל ה' אל ה לנ תה דוש אנ ם קה י ענ תוב (דברים יד) כי ם כה יהל לי רוך הוא, עמ דוש בה קה הנ

שום ם מי מור? אי חמ א  רה קש ני ר  שכה שה יי י  כי וש ר,  זה עה לש אל י  בי רנ ר  מנ אה ם.  יי תה פש שש מי הנ ין  בי ץ  רםבי ם  רל גה מםר  חמ ר  שכה שה יי
א, שה א מנ מור נושי חמ שום של רו, מי מש א אה לה מור? אל ה חמ מה ר, לה מי ייה או נה רש א לו סוס או אנ רה קש ה, ני תורה ל בנ די תנ שש הי של
ך ף כה ן. אנ קה תג קום מש מה ב בש כנ שש לי ש  םא חושי ל , וש רוחנ סות הה גנ ין בו  אי מות, וש הי בש ר הנ אה שש מו  כש דונו  אמ ט בנ םא בועי ל וש
מו , כש רוחנ סות הה ין בו גנ אי רוך-הוא, וש דוש-בה קה ט בנ םא בועי ל ה, וש תורה א הנ שה ל מנ ה, נוטי תורה לותו בנ דש תנ שש הי ר, של שכה שה יי
ל ענ נו (אבות פ"ו) וש רש מנ אה מו של ם, כש יי תה פש שש מי ין הנ ץ בי בו]. רםבי בונו [רנ בוד רי כש א לי לה בודו אל כש ש לי םא חושי ל מור של חמ הנ

ל. מי ה עה תה ה אנ תורה ילה, ובנ חש ר תי ענ י צנ יי חנ ן, וש ישנ ץ תי רל אה הה

ע ה' ירה י אי מי י מי עי שש יי י וש ד ה' אורי וי דה ר, (תהלים כז) לש מנ אה ח וש תנ גו' - פה ץ וש ם רםבי רל מםר גה ר חמ שכה שה ר יי חי ר אנ בה דה
י ני פש ה לי תורה ים בנ לי דש תנ שש מי ם של ים אותה יבי בי ה חמ מה ה, כנ תורה י הנ רי בש ם די ים הי יבי בי ה חמ מה ד. כנ חה פש י אל מי י מי ינ עוז חנ מה
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מור הוא ה, שה לה עש מנ מור הוא לש ם, שה עולה י הה עי גש פי ד מי םא פוחי ה, ל תורה ל בנ די תנ שש מי י של ל מי כה רוך הוא, של בה דוש  קה הנ
ה. בה הום רנ ק תש עםמל ם לש יד אותה ם ומורי עולה י הה עי גש ל פי ת כה כופי א של לה םא עוד, אל ל ה. וש טה מנ לש

ם, עולה ים בה טי שוטש ים ומש ים שורי מורי חמ ים ונ בי לה ים, וכש מי תה סש ים ני חי תה פש ה, הנ לה יש לנ ס הנ נה כש ני ה של עה שה ה, בש אי םא רש ב
ה. לה עש מנ ג לש ני ענ תש הי ים עולות לש יקי די צנ מות הנ שש ני וש ם,  יהל טותי מי ים בש ני שי יש ם  עולה י הה ני ל בש כה וש ית,  חי שש הנ שות לש ת רש נל תל ני וש

קומות. ה מש מה כנ ר בש מנ אל ה נל זל ם, וש עולה ת בה רל עורל תש ה מי שה דג רות קש עורש תש ה, הי לה יש לנ ק הנ לה חל נל פון וש ת רוחנ צה רל עורל תש מי של כש

ל ת כה ה, אל תורה חנ בנ הוא פותי ן של יוה ה. כי תורה ל בנ די תנ שש ה ומי עה ה שה אותה ד בש עומי ם של דה ל אותו אה קו של לש י חל רי שש אנ
ר פה עה ת הל חנ תנ ים של רי שה ידו בנ מור, ומורי חמ ת הנ ת אל כופי ה, וש בה הום רנ ב תש קל נל יס לש ני כש ים הוא מנ עי רה ים הה יני מי ם הנ אותה

ר. של קל ת הנ מנ ל זגהמ של

עמלות, מנ ם הנ רל גל אותו  מי יד אותו  ומורי מור  חמ ת הנ ת אל ה, כופי תורה בנ לותו  דש תנ שש הי ר, של שכה שה יי ך  כה שום  מי
ר. פה עה בל ים של רי שה ת הנ מנ ין זגהמ ם, בי יי תה פש שש מי ין הנ דורו בי ם מש שה ם, וש עולה יק לה זי הנ ה לש הוא עולל של

א ינרש ד. ונ ס עםבי מנ י לש הי יש בםל ונ סש מו לי כש ייט שי ה ונ מה עי י נה ץ כי רל אה ת הה אל י טוב וש ה כי נגחה א מש ינרש תוב, ונ ה כה ה מנ אי םא רש ב
בםל עםל סש בםל - לי סש מו לי כש ייט שי ה. ונ ל פל ענ בש ה של ה - זו תורה מה עי י נה ץ כי רל אה ת הה אל ב. וש תה כש בי ה של י טוב - זו תורה ה כי נגחה מש
יש תי הנ בםק בו ולש דש לי רוך הוא וש דוש בה קה ת הנ ד אל יות עובי הש ד - לי ס עםבי מנ י לש הי יש ילות. ונ לי ים וש ה יהמי בםק בה דש לי ה וש תורה הנ

ה. מו בה צש ת ענ אל

ך לי ני עון,  מש י שי בי רנ ר  מנ אה יהה.  רש בל טש לי יון  לש על הה יל  לי גה הנ מי ים  כי הולש יו  הה יהיא  חי י  בי רנ וש י  יוסי י  בי רנ וש עון  מש שי י  בי רנ
ים ני א נותש לה םא עוד, אל ל שו, וש פש ננ ייב בש חנ תש ל - מי די תנ שש םא מי ל ה וש תורה ל בנ די תנ שש הי לש ענ  יודי י של ל מי כה רה, של תוה ל בנ די תנ שש ני וש
ר (שמואל-א מנ אל נל מו של ה, כש טה ייט? סה ה ונ ה זל בםל. מנ סש מו לי כש ייט שי ר ונ שכה שה יי תוב בש כה ע, של בוד רנ עש שי ץ וש רל אה יו עםל הה לה עה

ד. ס עםבי מנ י לש הי יש יהד ונ ה, מי בםל עםל תורה סש םא לי ל מו של צש ענ כו וש רש ה דנ סוטל י של ע. מי צנ בה י הנ רי חמ טו אנ יי ח) ונ

ם ם, אותה עולה י הה ני ם בש יהל רי שש א. אנ לי מנ ם אמ יהל רםתי אםצש י ייש וש בנ יל אםהמ חי נש הנ ר, (משלי ח) לש מנ אה עון וש מש י שי בי ח רנ תנ פה
ת שנ רג יש יום  ל  כה בש ש  יורי וש ה,  טה מנ לש ב  הה אל נל וש ה  לה עש מנ לש ב  הה אל נל ה,  תורה בנ ל  די תנ שש מי י של מי ל  כה ה, של תורה בנ ים  לי דש תנ שש מי של
ים מי עולה יו לש ימה ים מי קי םא פוסש ל א של בה ם הנ הו עולה ה ייש? זל ה זל י ייש. מנ בנ יל אםהמ חי נש הנ תוב לש כה הו של א. זל בה ם הנ עולה הה
ר שכה שה יי ל  של מו  שש בי נו  ז לה מנ רה ך  שום כה יי"ש. ומי יהו?  ר, ומי חי ם אנ דה אה ה בו  םא זוכל ל יון של לש על ר טוב  כה ל שה נוטי וש

ה, יי"ש. תורה ים בנ לי דש תנ שש מי ם של ל אותה ר של כה הו שה ר. זל כה ה - ייש שה תורה ל בנ די תנ שש הי של

יו - מי ן רש וה סה רש י כה ד די ית ענ וי ה המ זי גו' חה ב וש תי ין יש יק יומי תי ענ יו וש מי ן רש וה סה רש י כה ד די ית ענ וי ה המ זי תוב (דניאל ז) חה כה
ה קה חמ רנ תש הי י  כי ה,  לה עש מנ לש ם  יי ננ שש ה.  טה מנ לש ם  יי ננ ושש ה  לה עש מנ לש ם  יי ננ שש לו,  פש נה אות  סש כי י  ני שש ש,  דה קש מי הנ ית  בי ב  רנ חל נל של כש
יך לי שש תוב (איכה ב) הי כה הו של ל. זל פנ ד נה וי א דה סי כי ד, וש וי א דה סי כי ק מי חי רנ תש עמקםב הי ל ינ א של סי ה. כי יונה לש על הה ה מי תונה חש תנ הנ
אות סש כי הנ מו  ה כש טה מנ לש אות של סש כי הנ וש ה.  תורה י הנ לי עמ ם בנ אותה ם, וש יי לנ רושה ה - יש טה מנ אות לש סש י כי ני ץ. שש רל ם אל יי מנ שה מי
םא ל ן, וש וה סש רש י כה ד די תוב ענ ה כה ל זל ענ ד. וש וי ל דה א של סי נו כי יש ם הנ יי לנ רושה עמקםב. יש ל ינ א של סי נו כי יש ה, הנ תורה י הנ לי עמ ה, בנ לה עש מנ לש של

ה. ל תורה ה של בונה לש על א מי לה לו אל פש םא נה ם ל כגלה לו, וש פש ים נה בי אות רנ סש א. כי סי כי

ר אה שש ל  של ים,  מי ענ הה ר  אה שש כםחות  ם  אותה ל  כה ה,  תורה בנ ים  לי דש תנ שש מי ת  מל אל י  יקי די צנ ם  אותה של כש ה,  אי רש םא  ב
ל ם ענ עמלותה הנ ם לש יהל לי ים עמ ני זגמה ייש] מש ל [וש אי רה שש יי ם, וש עולה ים בה טי םא שולש ל ים וש פי כש ם ני הל לה יהלות של חמ ל הנ יהלות, כה חמ הנ
שום ה? מי מה ה לה ל זל כה ם, וש יהל לי לט עמ שש לי ים וש מי ענ ין הה פםל בי לי לות וש גה ת לנ כל לל ל לה אי רה שש יי ם לש מור גורי םא, חמ ם ל אי כםל. וש הנ
םא ל של כו  רש ה דנ טה הי ים, וש סופי ה כי מה כנ ה טובות וש מה כנ ה  לה לה גש בי יחנ  וי רש הנ יהכול לש יו, וש נה פה ן לש קה תג י טוב, ומש ה כי נגחה א מש ינרש ונ

ד. ס עםבי מנ י לש הי יש ך ונ שום כה ה, מי בםל עםל תורה סש לי

יחנ נו רי תש ים נה אי דודה גו'. הנ ים וש ני שה ם יש ים גנ שי דה ים חמ די גה ל מש ינו כה חי תה ל פש ענ יחנ וש נו רי תש ים נה אי דודה תוב (שיר ז) הנ כה
שו דש חנ תש םא הי ל ה, וש דל שה ים בנ אי א דודה צה מש יי ר (בראשית ל) ונ מנ אל נל מו של ן, כש אובי א רש צה מה ם של לו אותה ים] אי אי דודה - [הנ

גו'. ים וש תי עי ה לה ינה י בי עי ר יודש שכה שה י יי ני בש ר ומי מנ אל נל מו של ל, כש אי רה שש יי יו בש ל יהדה א ענ לה ה אל י תורה רי בש די

ל שות, כה רה דש י מי תי יות ובה סי ני י כש תי י בה חי תש ל פי ינו, ענ חי תה ל פש יות ענ הש לי מו  רש ם גה ים - הי די גה ל מש כה ינו  חי תה ל פש ענ וש
ת ב אל רי קה ם, לש יהל די ל יש ענ לו  גנ תש הי ה של תורה ל הנ ים של יקי תי ענ ים וש שי דה ים חמ רי בה ה דש מה ים - כנ ני שה ם יש ים גנ שי דה ים. חמ די גה מש

ל. אי רה שש ה יי עמשל ה ינ ת מנ ענ דנ תוב לה כה הו של ה. זל לה עש מנ לש ם של יהל בי אמ ל לנ אי רה שש יי

ד די חנ ים ולש רי בה ש דש די חנ ענ לש יודי אוי וש רה ה כה תורה ל בנ די תנ שש מי י של ל מי כה נו, של דש מנ אן לה כה ך (שיר ז) - מי י לה תי נש פנ י צה דודי
ם. ת אותה זל גונל ים וש רי עה ם שש הל ת לה חנ ל פותנ אי רה שש ת יי סל נל ך, וכש לל מל א הנ סי ד כי ים ענ ים עולי רי בה דש ם הנ אוי, אותה רה ים כה רי בה דש
רוך דוש בה קה הנ יו, וש נה פה ם לש ה אותה יאה ן, מוצי דל ן עי גנ ים בש יקי די צנ ם הנ ענ עי עמשי תנ שש הי רוך הוא לש דוש בה קה ס הנ נה כש ני ה של עה שה ובש
תוב כה של הו  ה. זל ירה בי גש בנ חנ  מי שה יונות וש לש רות על עמטה ר בנ טי ענ תש הוא מי רוך  בה דוש  קה ז הנ . אה חנ מי שה ם וש הל ל בה כי תנ סש הוא מי
ר פל ב סי תי כה יי תוב (מלאכי ג) ונ כה הו של ר, זל פל סי ים בנ תובי יו כש רה בה ה דש עה ה שה אותה ך. ומי י לה תי נש פנ י צה ים דודי ני שה ם יש ים גנ שי דה חמ

יו. נה פה רון לש כה זי

אן ד כה ענ א.  בה ם הנ עולה יו בה רה שש אנ וש ה  זל ם הנ עולה יו בה רה שש אוי, אנ רה ה כה תורה ל בנ די תנ שש מי י של ל מי של קו  לש י חל רי שש אנ
כםל. ל הנ ר ענ בי גנ תש הי רוענ לש זש ל הנ ים של רי שה ה קש לשה ים, שש די דה צש ל הנ ל כה כםחנ של כםל, בנ ת בנ לל לל כש ני רוענ של ה, זש הודה טון יש לש שי

ל, אי רה שש י יי טי בש שי ין לש ן יהדי ר, דה ך ייש לו לומנ ה כה סוק זל ר, פה מנ יהיא אה י חי בי ל. רנ אי רה שש י יי טי בש ד שי חנ אנ מו כש ין ענ ן יהדי דה
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תוב כה ן, הוא של א דה לה ל? אל אי רה שש י יי טי בש ד שי חנ אנ ך כש ר כה חנ אנ מו, וש ין ענ ן יהדי הו דה ד. מנ חה אל ל כש אי רה שש י יי טי בש שי ין לש ן יהדי או דה
סוף. ך בנ הולי םאל, וש מ ך שש הוא ילרל נות, של חמ מנ ל הנ כה ף לש סי אנ בו (במדבר י) מש

הוא ם של יי רנ פש ל אל גל דל ענ  נוסי ים, וש לי גה ים דש שי רון פורש אה הה ם וש יי וי לש ים, הנ עי ן נוסש אובי ה ורש הודה יש ן של יוה ה, כי אי םא רש ב
תוב בו (דברים לג) כה א, של יוצי ס וש נה כש הוא ני בולון של ר, זש םאמנ ם ת אי ה. וש דה מי יות הנ לש חג ת מי ענ ין נוסנ יהמי ך  ב. ילרל עמרה מנ לש

כםל. הנ ל מי לה כש ה ני הודה אי יש דנ א ונ לה גו'. אל תו וש כה ינרש תוב וש כה ך, וש אתל צי בולגן בש ח זש מנ שש

ת לל לל כש ה ני יונה לש כות על לש מנ מו של ה. כש תונה חש כות תנ לש ה הוא מנ יהודה כםל, וי הנ ת מי לל לל כש ה ני יונה לש על כות הה לש ה, מנ אי םא רש ב
כםחו. ר בש בי גנ תש הי י לש די ך, כש יהרי גוף, מי כםל, מי הנ ת מי לל לל כש ה ני תונה חש כות תנ לש ם מנ ך גנ כםל, כה הנ מי

ך כםל. כה ך ובנ יהרי גוף וש ין ובנ יהמי ת בש לל לל כש ה ני בורה ה, וגש בורה גש ד הנ צנ ה מי נה תש ה ני מו. תורה "ת לה "ש דה ינ"ו אי ימי תוב מי כה
ת, לל לל כש כםל ני ך, ובנ יהרי גוף ובנ ין, בנ יהמי ת בנ לל לל כש ני ה וש בורה ל גש ד של צנ ה מי אה בה כות של לש ה, מנ הודה אשון הוא יש רי ר הה דל סי ם הנ גנ

כםל. הנ ת מי לל לל כש ה ני יונה לש על כות הה לש מנ הנ מו של כש

ה] תה שש על נל שום [של ה, מי הודה ל יש טנ ין נה יהמי ל כםחנ הנ ת כה ין. אל רום הוא יהמי דה רום, וש ד דה צנ הוא לש ן, של אובי י רש ני ר שי דל סי
ין יהמי ף הנ תםקל ר בש בי גנ תש הי ה, וש הודה ה יש ל אותה טנ נה ר, וש ל תותנ ם אנ יי מנ ז כנ חנ ר פנ מנ אל נל מו של ן, כש אובי רש כות מי לש מנ ה הנ רה בש עה הה של
ין יהמי ת בנ לל לל כש םאל ני מ שש שום של י, מי יני ימי ב לי י שי ני אדם ם ה' לנ אג ד, (תהלים קיא) נש וי דה תוב בש ך כה כה ן, וש אובי רש יהה מי הה של

רועות. י זש תי יו שש ן הה אובי ה ורש הודה גו'. יש ל וש יי ה חה ין ה' עםשה מי תוב (שם קיח) יש כה הו של כםחו. זל ק בש זי חנ תש ומי

ענ םאל, נוסי מ ך שש הוא ילרל ה], של ן [זל דה יד. וש מי םאל תה מ שש י הנ ני פש ענ לי נוסי ין, וש ך יהמי הוא ילרל ם, של יי רנ פש י אל ישי לי ר שש דל סי
סוף. ך בנ הולי ם וש אותה בש צי נות לש חמ מנ ל הנ כה ף לש סי אנ מש ך הוא הנ ל כה ענ סוף, וש בנ

ה נה הג כש ה, הנ כורה בש נו הנ מל ה מי דה בש ה] אה רה בש עה ין, [הה הוא יהמי ן, של אובי רש שום של רועות, מי י זש תי שש ל כםחנ בי ה נוטי הודה יש
ילה. הש יו תי רה צה ר מי זל עי ב לו וש יו רה ה (דברים לג) יהדה יהודה תוב בי ה כה ל זל ענ כות, וש לש מנ הנ וש

מו ה אותו כש שה למםה עה ל שש א של סי כי דול. הנ ן גה א שי סי למםה כי ך שש לל מל ש הנ ינענ תוב (מלכים-א י) ונ ה, כה אי םא רש ב
ך לל ך, מל לל מל א ה' לש סי ל כי למםה ענ ב שש יישל תוב ונ ה כה ל זל ענ ך. וש ה כה שה ה עה לה עש מנ לש אן] של ל כה אות [של נה יוקש דש ל הנ כה ה, וש לה עש מנ לש של
ה נה בה לש ה הנ דה מש עה אםד, של מש כגתו  לש ן מנ כם תי יו ונ בי ד אה וי א דה סי ל כי ב ענ למםה יהשנ ן (מלכים-א ב) ושש כי תום הוא. וש ר סה בה דה

ביששלימות.

שון, מש שי יהה בש הה של מו  ם, כש ל עולה של חודו  יי ד, כש חנ אנ ל כש אי רה שש י יי טי בש שי ך  ר כה חנ אנ ה, וש לה חה תש הנ - בנ מו  ין ענ יהדי ן  דה
ך. מל ך סל רי טה צש םא הי ל ד, וש חה אל ג כש רנ הה ן וש דה ם, וש עולה ין בה ה די שה י עה ידי חי הוא יש של

דו בנ שון לש מש ל שי ר ענ םאמנ ם ת אי ים. וש ילי בי ים ושש כי רה ל דש ב ענ ש, אורי חה נו נה יש ן, הנ ר, דה מנ ק אה חה צש י יי בי מו. רנ ין ענ ן יהדי דה
ים. ילי בי שש ים ובנ כי רה דש ב בנ אורי נות, וש חמ מנ ל הנ כה ף לש סי אנ ן] מש טה קה ש  חה ת [נה רל חל אנ ש  פל נל הו  ה, זל לה עש מנ ם לש גנ ך  ף כה הוא, אנ
חור אה ם לש ים אותה קי זורש ים, של אי טה ל חמ ים ענ שי נה אמ ים לה בי אורש ם של נות, אותה חמ יהלות ומנ ים חמ אי אן יוצש כה מי ך  ר כה חנ אנ

ה. חה מש ל שי ן של יי ינ ם בש סי בנ תש םא יי ל ד של ה, ענ לה עש מנ י לש מוני דש קנ ש הנ חה יהיא, נה י חי בי ר רנ מנ ם. אה יהל פי תש י כי רי חמ אנ

ל כה ים בש כי רה ה דש מה כנ ד לש רה פש יהם ני הנ ה, וש טה מנ ך לש רל ם ייש דל ך גנ ה, כה לה עש מנ ך לש רל ייש דל מו של ה, כש אי םא רש ך. ב רל י דל לי ש עמ חה נה
ה, טה מנ ם לש יי מנ יאו  הוצי של מו  ם. כש יהל יני מי ים לש עי ים רה גי ל דה די גנ יהם, ומש ת הנ ה אל ילה די גש ה ומנ אה בה ת של חנ אנ ך  רל דל ייש  ד. וש צנ

ם. יהל יני מי ים לש עי ים רה גי ה דה מו זל , כש ענ די רש פנ י צש גי ים, דש עי ים רה גי ים, דה ים טובי גי דה

ל ת כה ס אל הוא כוני ה, של זל ש הנ חה נה א הנ לי מה לש אי ם. וש יהל ל סוסי ים ענ בי ים רוכש אי רש יהם, ני ך הנ רל דל ים מי טי מש תנ שש מי של וכש
ים אי ה יוצש לל ל אי ד של צנ ם. מי עולה ת הה ים אל יבי רי חמ מנ יו  חור, הה אה ם לש ר אותה זי פנ ים ומש כי רה דש סוף הנ ב בש נות, אורי חמ מנ הנ
שום ים, מי שי חה את נש רנ קש ם לי ענ פנ ם בש ענ פנ כש ך  לנ םא הה ל וש תוב, (במדבר כד)  ם כה עה לש בי ה, בש אי םא רש ם. ב עולה ים לה פי שש כנ מש

ם. עולה י הה פי שש כי חםש בש לש ים לי די ם עומש הי של

יש חי כש יו, מנ רה חמ ל אנ די תנ שש מי י של ש, מי חה א נה לה ך? אל רל י דל לי ה עמ ה זל ך. מנ רל י דל לי עמ ש  חה ן נה י דה הי תוב? יש ה כה ה מנ אי רש
ך רל יהם דה ן בנ נותי ר (ישעיה מג) הנ מנ אל נל מו של ה, כש לה עש מנ לש את מי יוצי ה של יונה לש ך על רל ה דל יהו? אותה ה, ומי לה עש ל מנ יהה של לש מנ פה
ים זוני ך ני רל ה דל אותה מי שום של ישו, מי חי כש הנ ה לש יונה לש ך על רל ה דל ל אותה ך ענ לו הולי אי יו, כש רה חמ ל אנ די תנ שש מי י של ש, מי חה גו'. נה וש

ים. יוני לש על מות הה עולה הה

מםר שש ת לי כל פל הנ תש מי ב הנ רל חל ט הנ הנ ת לנ אל תוב (בראשית ג) וש כה א כנ לה זו? אל ה הנ גה רש דנ ה הוא בנ מה ן לה ר, דה םאמנ ם ת אי וש
קון ר, תי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ נות. אה חמ מנ ל הנ כה מםר אותו לש שש י לי די גו', כש י סוס וש בי קש ך עי נםשי ם הנ ך גנ ים. כה יי חנ ץ הנ ך עי רל ת דל אל

יות. רה אמ הה ה מי לה עש מנ לש יט של בי רש שנ י הנ רי שש קי ענ בש ני עמ ננ ד מש חה ש אל חה ך, נה לל מל למםה הנ ל שש א של סי ה, כי אי םא רש א הוא. ב סי כי הנ

ן רוש מי ם, ופה יר עולה זי יהה נש שון הה מש ה, שי אי םא רש גו'. ב ן וש ה דה ני חמ מנ עממו בש פנ ל רוחנ ה' לש חל תה תוב (שופטים ג) ונ כה
לות, זה ים ומנ בי ת כוכה י עמבודנ די ים עובש מי ד ענ גל נל ה כש זל ם הנ עולה ש בה חה יהה נה הוא הה ק, וש זה ר בו כםחנ חה בי גנ תש הי ם הוא, וש עולה הה

גו'. ך וש רל י דל לי ש עמ חה ן נה י דה הי תוב יש כה ש, של יו יהרנ בי ן אה ת דה כנ רש ק בי לל ת חי שנ רג י יש רי המ של

ך יפון, כה פי ש הוא שש חה נה ים של פי שש כנ ל מש קון של תי ר לו, סוד הנ מנ הו? אה יפון מנ פי , שש ש יהדוענ חה יהיא, נה י חי בי ר רנ מנ אה
ה. זל ים בה מי עה פש לי ה וש זל ים בה מי עה פש י, לי פי ך של לל יי תוב (במדבר כג) ונ ה, כה אי םא רש . ב ענ יהה יודי כםל הה ע, בנ שה רה ם הה עה לש ם אותו בי גנ

רון, חמ ד אנ יות צנ הש אותו] לי ה זו [לש גה רש ל דנ ה ענ נה מנ תש א הי לה אי, אל דנ ה ונ ך זל ה - כה זל תו בה גה רש ין דנ ן אי ר, דה םאמנ ם ת אי וש
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ך לל מל א הנ סי כי ים. וש ני מג מש ם הנ ל אותה כה בוד הוא לש כה ה, וש ל זל ה ענ נל מג ה, ומש זל בה ך  לל מל ל הנ ים של ני מג לו, מש ח הוא של בנ של וש
ע, רנ ן לש הי טוב וש ן לש גות, הי רה ים ודש כי רה דות דש רה פש ם ני יהל תי חש תנ ים של ני מג מש ם הנ ל אותה כה ים, בש ני מג מש ם הנ ל אותה כה ן בש קה תש ני
בוצות ה קש מה פון כנ ד צה צנ בש ה. של בה הום רנ ב תש קל נל פון, בש ד צה צנ ן לש ן דה כי לה וש לו.  לה א הנ סי כי י הנ קוני תי ים בש זי חה אל נל ם  כגלה וש

ם. עולה ת הה ע אל רנ הה ים לש ני מג ים מש רי ם שה כגלה ם, וש שה נו לש מש דנ זש ים הי לי בש חנ מש

שום ה, מי זל א בה לה אל ך  תש ישועה ר לי מנ םא אה ים ל טי בה שש ל הנ כה י ה', בש יתי וי קי ך  תש ישועה ר לי מנ אה עמקםב וש ל ינ לי פנ תש ן הי כי לה
ר. בי גנ תש הי ין לש ש די חי רנ ש, מש חה נה ל הנ ק של זה ף חה ה לו תםקל אה רה של

נו רש מנ אה ה של יהה זל קי זש י חי בי ר רנ מנ יהא. אה קי פוטש קנ עון בש מש י שי בי ת רנ אות אל רש ים לי כי יו הולש יהה הה קי זש י חי בי רנ י וש י יוסי בי רנ
הוא תו, וש לה פי ל תש לי פנ תש הי ה לש רוצל רוד וש בו טה לי י של תו. מי לה פי ל תש לי פנ תש ך יי ר כה חנ אנ בונו וש ל רי חו של בש ם שי דה ר אה די סנ ם יש עולה לש

ה הוא? אוי, מנ רה בונו כה ח רי בנ ת של ר אל די סנ םא יהכול לש ל ה, וש רה צה בש

ת ר אל די סנ א יש לה ע? אל רנ גה יי ה של מה בונו לה ל רי ח של בנ של דור וש צונו, סי בו ורש ן לי וי כנ םא יהכול לש ל ב של ל גנ ף ענ ר לו, אנ מנ אה
ה יבה שי קש ק הנ דל ה ה' צל עה מש ד שי וי דה ה לש לה פי תוב תש כה הו של תו. זל פלה ל תש לי פנ תש יי ן, וש וי כנ םא יהכול לש ל ב של ל גנ ף ענ בונו אנ ח רי בנ של
ה ינה זי אמ י הנ תי נה ה רי יבה שי קש הנ ך  ר כה חנ אנ בונו. וש ח רי בנ ל של דור של הוא סי שום של ה, מי לה חי תש ק - בנ דל ה ה' צל עה מש י. שי תי נה רי
ענ י שםמי ני ינל ה אי לה פי תש בו  רש י תנ ם כי תוב (ישעיה א) גנ יו כה לה ה, עה םא עושל ל וש בונו  ח רי בנ ר של די סנ יהכול לש י של י. מי תי לה פי תש

גו'. ם וש יכל די יש

ד גל נל לות כש פי ם. תש יי בה רש ענ ין הה ה בי עמשל י תנ ני שי ש הנ בל כל ת הנ אי ר וש בםקל ה בנ עמשל ד תנ חה אל ש הה בל כל ת הנ תוב (שמות כט) אל כה
ך כה ם  גנ ה  לה עש מנ לש של רות  עורש תש הי ובנ ה,  לה עש מנ לש ם  גנ ר  עורי תש מי ה  טה מנ לש של רות  עורש תש הי בנ ה,  אי רש םא  ב נום.  קש תי ין  ידי מי תש
ה טה מנ לש ן של שה עה רות הל עורש תש הי ק, ובש לה דש ני ק וש לי דה הי ר לש ני יך הנ רי צה קום של מה רות לש עורש תש הי ה הנ יעה גי מנ ד של נו, ענ מל ה מי לה עש מנ לש
מות. עולה ל הה נו כה מל ים מי כי רש בה תש קות, ומי רות דולש חי אמ נורות הה מש ל הנ נורות], כה ק [מש לה דש ה ני זל של ה, וכש לה עש מנ ר לש ק ני לה דש ני

מות. עולה ל הה ל כה כות של רה בש הנ ם וש עולה קון הה ן תי בה רש קה רות הנ עורש תש הי א של צה מש ני

ים] ני קה תש ים [ני ני הל ם נל עולה ל הה ים ענ ני מג מש ים של דושי אות קש נה יוקש ם דש עמלות, אותה ן לנ שה עה יל הל חי תש ד? מנ יצנ י כי רי המ
ף רל טה ים לנ גי ים שםאמ ירי פי כש ר (תהלים קד) הנ מנ אל נל של מו  ה, כש יונה לש ה על שוקה תש גות בי רה דש ת הנ ים אל רי עורש ר, ומש עורי תש הי לש
ר בי גנ תש הי לש ך  לל מל ה הנ רוצל ד של ענ ה,  יעה גי רות מנ עורש תש הי הנ ד של ענ ן  יהל לי עמ מי יונות של לש על גות  רה דש לי ים  רי עורש ה מש לל אי גו'.  וש

ה. ירה בי גש בנ

א לה ים אל יוני לש ם על יי ים מנ עי םא נובש י ל רי המ ים, של יוני לש ם על יי ד מנ גל נל ים כש תוני חש ם תנ יי ים מנ עי ה נובש טה מנ לש ה של שוקה תש ובנ
ים, יוני לש על ם  יי ד מנ גל נל ים כש תוני חש ם תנ יי ים מנ עי נובש וש ת,  קל בל דש ני ה  שוקה תש ז הנ אה וש ה,  טה מנ לש ה של שוקה ל תש רות של עורש תש הי בנ

כות. רה בש ים בי אי צה מש ים ני תוני חש תנ ים וש יוני לש על קות, וש נורות דולש מש ל הנ כה ים, וש כי רש בה תש מות מי עולה הה וש

ל בה אי, אמ דנ ך הוא ונ כםל כה יהה, הנ קי זש י חי בי ר רנ מנ ין. אה יהמי םאל בש מ ר שש בי חנ ים לש רי עורש תש ם מי יי וי ים ולש ני ה, כםהמ אי םא רש ב
ינו ה אי בה קי נש ל הנ ר אל כה רות זה בש חנ תש הי שום של ין, מי ר יהמי עורי ה מש זל םאל, וש מ ר שש עורי ה מש ם, זל יי וי ים ולש ני י, כםהמ תי עש מנ ך שה כה
ר כה זה הנ ר  בי חנ תש מי ז  אה וש י.  ני קי בש חנ תש ינו  ימי וי י  םאשי ר לש ת  חנ תנ םאלו  מ שש (שיר ב)  ר  מנ אל נל של מו  כש ין,  יהמי וש םאל  מ שש בי א  לה אל

ה. חה מש שי ים בש תוני חש תנ ים וש יוני לש על ים, וש כי רש בה תש מות מי עולה הה את, וש צי מש ה ני שוקה ה, ותש בה קי נש בנ

ין יהמי בנ לוי  תה כםל  הנ של ה,  לה עש מנ לש יבות  בי חמ ונ ה  שוקה תש ר  עורי לש ה,  טה מנ לש ר  בה דה ים  רי עורש מש ם  יי וי ולש ים  ני כםהמ ן  כי לה וש
י, י יוסי בי ר רנ מנ ים. אה תוני חש תנ ים וש יוני לש ל על ה של חה מש ם, שי עולה ל הה קון של ם, תי עולה סוד הה ן יש בה רש קה הנ א של צה מש םאל. ני מ שש ובנ

ה. ד עולל חה אל כםל בש הנ ה, וש י זל תי עש מנ י שה ני אמ י אותו, ונ תי חש כנ שה ר וש בה דה י הנ תי עש מנ ך שה כה ך הוא, וש כה , וש תה רש מנ ה אה אי יהפל דנ ונ

ה. לה פי תו תש לה פי ין תש ר, אי די סנ םא יש ם ל אי אוי, וש רה בונו כה ח רי בנ ר של די סנ ם לש דה יך אה רי צה ן, וש בה רש קום קה מש ה בי לה פי ו תש שה כש ענ
ה זל בה אוי, של רה דוש כה קה ם הנ שי ת הנ ד אל ינחי ענ לש יודי י של רוך הוא - מי דוש בה קה ל הנ חו של בש ל שי ם של לי דור שה ה, סי אי םא רש ב

מות. עולה ל הה כה כות לש רה עות בש פה שש ני רות וש עורש תש מי

כו רש בה תש יי י של די א כש לה ים אל מי ענ ין הה לות בי גה ל בנ אי רה שש ת יי רוך הוא אל דוש בה קה ה הנ רה שש םא הי יהה, ל קי זש י חי בי ר רנ מנ אה
ל יום. כה ה בש טה מנ ה לש לה עש מנ לש כות מי רה ים בש יעי פי שש ם מנ י הי רי המ ם, של לה לה גש ים בי מי ענ ר הה אה שש

ם יהל לי א אמ ך. בה רל דל ן הנ טו מי סה ך, וש רל דל ד] בנ די צנ ב [ומש תובי סש יהה מי הה ד של חה ש אל חה או נה ים, רה כי יו הולש הה ד של כו. ענ לש הה
ה שה ש עה חה אי אותו נה דנ רו, ונ מש ת. אה מי יש של ת אותו אי או אל רה ם וש יהל אשי ירו רה זי חל ש. הל חה נה ג אותו הנ רנ ד. הה חה יש אל אי

נו. ילה צי הי ן של מה חמ רנ רוך הה בונו. בה יחות רי לי ת שש אל

תוב (מלכים-א יב) כה ם, של עה בש י יהרה ימי ש? בי חה ן נה יהה דה י הה תנ ך, מה רל י דל לי ש עמ חה ן נה י דה הי ר, יש מנ אה י וש י יוסי בי ח רנ תנ פה
עמלו םא ינ ל ים] של עולי ך של רל נםענ [אותו דל מש י לי די ך? כש רל דל ל אותו הנ ך, ענ רל י דל לי ם עמ ן שה תנ ה ני מה ן. לה דה ן בש תנ ד נה חה אל ת הה אל וש
ץ ענ וה יי ר ונ מנ אל נל של מו  אי, כש דנ ונ ך  רל י דל לי ך, עמ רל י דל לי ל עמ אי רה שש יי לש ש  חה ם נה הל יהה לה ן הה ה דה זל ם]. וש עמלו שה םא ינ ל ם [וש יי לנ ירושה לי
ל אי רה שש יי נםענ מי מש ח, לי י אםרנ לי עמ ונ ך  רל י דל לי א עמ לה יהה אל םא הה כםל ל הנ ל. וש אי רה שש ת יי ץ אל קנ עה ח, של י אםרנ לי ן עמ יפם פי גו'. שש וש ך  לל מל הנ

ם. עמבםד שה לנ עולות וש נות וש בה רש יב קה רי קש הנ ם ולש יהל גי גםג חנ חש ם לנ יי לנ ירושה עמלו לי םא ינ ל של

ש, חה נה שור בש יהה קה הה ן של ת דה ה אל אה ים, רה טי בה שש ל הנ ת כה ך אל רי בה ה לש ינד מםשל כות לש רה בש יעו הנ גי הי ה של עה שה ה, בש אי םא רש ב
י די ם? כש ענ טנ ה הנ ן. מה שה בה ן הנ ק מי ני זנ ייה יש רש ן גור אנ ר דה מנ ן אה דה תוב (דברים לג) ולש כה הו של ייה, זל רש אנ ר אותו בש שנ קה ר וש זנ חה
ייה רש ר גור אנ מנ אל נל של מו  ך, כש לל הוא מל ה, של יהודה שור בי ים קה לי גה דש ה הנ עה בה רש ל אנ סוף, של ית וה אשי ילה רי הש יי הוא] של [של
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סוף ית וה אשי יות רי הש גו', לי וש ייה  רש ן גור אנ תוב דה כה ן, של ים הוא דה לי גה דש סוף הנ ים, וש לי גה דש ית הנ אשי הוא רי ה, וש הודה יש
ד. חה קום אל מה ים בש שורי קש

ינד ל מי אי רה שש ת יי יענ אל הושי ל לש הוא יהחי ר (שופטים יג) וש מנ אל נל מו של ר, כש מנ יהיא אה י חי בי י ה'. רנ יתי וי ך קי תש ישועה לי
ים? ני י שה ני פש לי ן מי מנ זש אותו הנ ם בש עולה ן הה עמקםב מי ק ינ לי תנ סש י הי רי המ י, ונ יתי וי ה קי מה י לה כי א], וש חה י אה בי ר [רנ מנ ים. אה תי שש לי פש
יהה הה תוב (שמות יז) וש כה ר כנ בה דה אי סוד הנ דנ ר לו, ונ מנ אי] אה דנ א ונ לה ה? [אל שועה יש ה הנ אותה ה לש כל חנ הוא מש ר של מנ ה אה מה לה
ם. תה ל סש אי רה שש ל - יי אי רה שש ת יי יענ אל הושי ל לש הוא יהחי אן וש ף כה ם. אנ תה ל סש אי רה שש ל, יי אי רה שש ר יי בנ גה ה יהדו וש ים מםשל ר יהרי של אמ כנ

י ה'. יתי וי ך קי תש ישועה ר לי מנ ן אה כי לה

י די ה כש תורה ל בנ די תנ שש הי ים לש עי יודש ים של יקי די צנ ל הנ ם של קה לש י חל רי שש ה. אנ פל יה הוא, וש ך  אי כה דנ יהיא, ונ י חי בי ר רנ מנ אה
גו'. ה וש מה דה אמ ל הה ת ענ בל של יך לה ך יהמל אםרל יך וש יל י הוא חנ ר (דברים ל) כי מנ אל נל מו של ה, כש לה עש מנ לש ים של יי חנ ה בנ כות בה זש לי

ע מה שש ב, מנ רה קש עמרםך  לנ או  יהלות ייצש י חמ רי המ ע של מה שש ד ני גה ר, מי מנ א אה יסה י יי בי ב. רנ קי גגד עה הוא יה וש נו  גודל דוד יש ד גש גה
, חנ "ת לוקי לל דה וש ן  "ל נותי ימל גי י  רי המ ם, של הל ים מי אי יוצש נות  חמ ומנ יהלות  "ת, חמ לל "ל דה ימל גי קום  ל מה כה ד. בש גה תוב  כה של

ם. הל ים בה לויי נות תש חמ ה מנ מה כנ יהלות וש ה חמ מה ת] כנ כל אן [ומושל כה ומי

ן כי לה ים, וש יי ני עמ ים לה לי שש הוא מנ ים, וש מי עולה יו לש ימה ים מי קי םא פוסש ן, ל דל עי א מי יוצי ענ וש שופי ר של הה ה, אותו נה אי םא רש ב
ים זוני ני , וש חנ לוקי ט וש ה לוקי זל ן, וש נותי יא וש ה מוצי ד, זל ה גה ל זל ענ אן. וש כה ים מי זוני ני נות וש חמ ה מנ מה כנ יהלות וש ה חמ מה ים כנ די עומש

ת. יי בנ י הנ שי נש ל אנ כה ת וש יי בנ הנ

הו זל כםל.  הנ מי ר  יותי ים  לי שש הנ לש ה לו  דה מש עה ה  עה שה חות, הנ פה שש י הנ ני בש מי ד  גה יהה  הה א של לי מה לש ק, אי חה צש יי י  בי ר רנ מנ אה
נו. מל ה מי קה לש תנ סש הי מות, וש לי שש ת בי דל ה עומל עה שה י הנ רי המ "ף, של לל ר אה סי ד חה גה תוב בה כה י, וש רי ד, קש א גה תוב (בראשית ל) בה כה של
ד גה תוב בה כה ה, וש עה שה ה  אותה ק בש לי תנ סש הי ענ  שופי ר של הה נה אותו  שום של ל, מי חנ נה מו  כש דו  גש י בה חנ תוב (איוב ו) אנ כה של הו  זל

ה. נה מל ק מי לי תנ סש הי ה וש דושה קש ץ הנ רל אה ה בש כה םא זה ן ל כי לה "ף, וש לל ר אה סי חה

םא ל וש ם  יי מנ הנ קו  לש תנ סש הי ר, של ל תותנ ם אנ יי מנ ז כנ חנ תוב פנ כה ה? כנ זל יהה כה הה ן של אובי רש ן לי יי ננ ר, מי מנ ה אה הודה י יש בי רנ
ת ל אל אי רה שש יי יל לש חי נש הנ נות לש חמ יהלות ומנ חמ ונ ה,  דושה קש ץ הנ רל אה בה כו  םא זה ם ל יהל ני ם, ושש גנ ה פה מל ר בנ אי בה תש י ני רי המ עו, ונ פש שה
ך. לל י מל ני דנ עמ ן מנ תי הוא יי מו וש חש ה לנ נה מי ר שש שי אה תוב מי כה הו של ר. זל שי אה ם בש לי תנ שש ד, הי גה ם בש גנ פש ני ה של ה, מנ אי םא רש ץ. ב רל אה הה

"ת. לל דה "ל לש ימל ים גי לי שש ו הי שה כש ענ

ר מנ ך. אה רל דל ים בנ כי יו הולש הה ש, של מל של ף הנ י תםקל ני פש מי סו  נש כש ני ת לוד, של רנ עה מש בי טו  מש שש א ני בה י אנ בי רנ ר וש זה עה לש י אל בי רנ
ל ם ענ חותה ך כנ בל ל לי ם ענ חותה י כנ ני ימי ר, שי מנ אה ר וש זה עה לש י אל בי ח רנ תנ ה. פה י תורה רי בש די זו בש ה הנ רה עה מש ת הנ ב אל סובי א, נש בה י אנ בי רנ
ד י עומי יתי יי הה של יהה, כש ד הה חה ה אל לה יש ל לנ בה נו, אמ רש עורנ תש ה הי סוק זל פה ת יהה. בש בל הל לש שנ ש  י אי פי שש רי יהה  פל שה גו', רש וש ך  רועל זש
א לה אל רוך-הוא  דוש-בה קה בנ ל  אי רה שש יי ת  סל נל כש ת  שוקנ ותש צון  רה וש מות  לי שש ין  אי של ר,  בה דה נו  מל מי י  תי עש מנ שה וש א  בה אנ י  ני פש לי
מות לי ה שש עה שה ה  אותה ובש ים,  יוני לש על הה ד  גל נל כש ים  תוני חש תנ הנ ם  יי מנ ת הנ יענ בי נש ים  רי עורש מש ם  הי של ים,  יקי די צנ הנ מות  שש ני בש

רות. עמשות פי ת לנ חנ קות אנ בי דש ה בי שוקה תש הנ צון וש רה הה

ה מה לה ך.  בל לי ל  ענ ם  חותה כנ י  ני ימי שי ת,  רל יא אומל צון, הי ה רה לה בש קי יא  הי וש ה  זל בה ה  זל קו  בש דש ני ר של חנ ה, אנ אי רש םא  ב
אותו ם בש ר רםשל אה שש י ני רי נו, המ מל ז מי זה ב של ל גנ ף ענ ד, אנ חה קום אל מה ק בש בה דש ני ן של יוה ם, כי ל חותה כו של רש א דנ לה ם? אל חותה כנ
ף ך, אנ י בש תי קש בנ דש י ני רי ל, המ אי רה שש ת יי סל נל ה כש רה מש ך אה ר בו. כה אה שש לו ני מות של דש ל הנ כה ם וש רםשל ל הה כה נו, של מל ז מי םא זה ל קום וש מה
ר אי שה יי ה של זל ם הנ חותה ך כנ י בש מותי ל דש ר כה אי שה יי י של די ך, כש בל ל לי ם ענ חותה י כנ ני ימי לות, שי גה י לנ תי כש לנ הה ך וש מש י מי תי זש זנ ב של ל גנ ענ

ק בו. בנ דש ני קום של אותו מה מותו בש ל דש כה

ן ק מי לי תנ סש הי לש יענ  גי ם מנ דה אה ה של עה שה ינו, בש ני שה גוף. של הנ מי רוחנ  ת הה דנ רי פש יא, כי ה הי קה זה ה, חמ בה המ ת אנ ול מה ה כנ זה י ענ כי
ים, שוטי י מש לי יהם בש ך בנ הולי י של מי ים, כש ים עולי לי גנ הנ גוף וש י הנ רי יבש ל אי כה ת בש כל רוחנ הולל ה, הה רואל ה של ה מנ רואל ם וש עולה הה
גוף. הנ רוחנ מי ת הה דל רל פש ני יום של מו הנ י כש ם] קםשי הל ין [לה אי גוף, וש י הנ רי יבש ל אי כה ד מי רה פש ני א וש יל לו. בה םא מועי ל ד וש יורי ה וש עולל

גוף. הנ ד מי רי פה הי רוחנ לש ה הה רוצה ה של עה שה ת בש ול מה ק הנ חםזל רוך-הוא כש דוש-בה קה ל לנ אי רה שש ת יי סל נל ל כש ה של בה המ אנ ק הה ך חםזל כה

י רי א, המ ני קי ן של יוה ה. כי בה המ אנ תו  בה המ ין אנ ה, אי אה נש קי מו  ר עי םא קושי ל וש ב  אוהי י של ל מי ה, כה אה נש אול קי שש ה כי שה קה
תוך י מי רי המ ה, של מה לי ה שש בה המ ה אנ מה ר עי שי קנ תש יי י של די תו כש שש אי א לש ני קנ ם לש דה יך אה רי צה נו של דש מנ אן לה כה ה. מי מה לש שש ה הג בה המ אנ הה
ך יו, כה לה ת אי דל רל ים לה עי שה רש י הה יני עי ה בש של אול קה ה שש א מנ לה אול? אל שש ה כי שה ה קה ה זל ת. מנ רל חל ה אנ שה אי ינו בש ן עי תי םא יי ך ל כה

ה. בה המ אנ ד מי רי פה הי א לש ני קנ ב ומש אוהי י של י מי יני עי ה בש שה ה קה אה נש קי

ם הל ים לה יעי ים, מודי עי שה רש ת הה אל יהה  לל ים אי ידי מורי ה של עה שה אול, בש ה שש ה - מנ אה נש אול קי שש ה כי שה ר קה חי ר אנ בה דה
ה מה ד] כנ חושי ב [וש שי חנ או ומש טש ל חל ענ ענ א, הוא תובי ני קנ מש י של ך מי ם, כה הל ה לה של קה ם, וש ידו אותה ה הורי ל מה ם ענ יהל אי טה חמ

ה. בה המ אנ ר הה של ר בו קל שה קש ז ני אה ים, וש עמשי מנ

הוא ר של תוך שופה את מי יוצי ת וש רל בועל ת של בל הל לש ת יהה? זו שנ בל הל לש ה שנ ה זל ת יהה, מנ בל הל לש ש שנ י אי פי שש יהה רי פל שה רש
ל של ת  בל הל לש שנ ף  ה שורי זל י,  םאשי ר לש ת  חנ תנ םאלו  מ (שיר ב) שש תוב  כה של הו  זל םאל.  מ שש הנ יהו?  ומי ף,  שורי וש ר  עורי תש מי

רוך הוא. דוש בה קה ל הנ ל אל אי רה שש ת יי סל נל ל כש ה של בה המ אנ הה

ת פנ רי יף שש ם, מוסי יי הוא מנ ין של יהמי א הנ בה של י כש רי המ ה. של בה המ אנ ת הה בות אל כנ לו לש םא יוכש ים ל בי ם רנ יי ן (שם ח) מנ כי לה וש
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ת בות אל כנ לו לש םא יוכש ים ל בי ם רנ יי הו מנ י, זל ני קי בש חנ ינו תש ימי ר וי מנ אל נל מו של םאל, כש מ שש ת הנ בל הל לש ה שנ תה בש כש םא ני ל ה, וש בה המ אנ הה
ה. זל ן הנ ול גה כםל כנ ן הנ כי ה, וש בה המ אנ הה

ק. חה צש י יי בי רנ ה וש הודה י יש בי רנ ך, הוא וש רל דל א בנ יהה בה הה עון של מש י שי בי ל רנ של ת קולו  אל עו  מש ים, שה בי יושש יו  הה ד של ענ

אן. ה כה ינה כי שש י של יתי אי ה רה רה עה מש י הנ לי תש כה עון, מי מש י שי בי ר רנ מנ א. אה בה י אנ בי רנ ר וש זה עה לש י אל בי רנ או  ה, יהצש רה עה מש ב לנ רי קה תש הי
י בי רנ רוך-הוא, וש דוש-בה קה ל לנ אי רה שש ת יי סל נל ת כש בנ המ אנ א, בש בה י אנ בי ר רנ מנ ם? אה תל קש ה עמסנ מה עון, בנ מש י שי בי ר רנ מנ בו. אה יהשש
ר של קל ה וש יונה לש ה על בה המ אנ ר, בש זה עה לש ר לו, אל מנ גו'. אה ך וש בל ל לי ם ענ חותה י כנ ני ימי ל, שי אי רה שש ת יי סל נל כש ה בי סוק זל ש פה רנ ר פי זה עה לש אל

. תה לש כנ תנ סש יבות הי בי חמ הנ

י ת ייש לי חנ ה אנ יזה ני ה. גש תורה ל הנ ה של יקה תי שש ה, חוץ מי יקה תי יך שש רי קום צה ל מה כה ר, בש מנ ה. אה עה עון שה מש י שי בי ק רנ תנ שה
ן. קי זה א הנ נונה מש ב הנ ל רנ רו של פש סי י אותו בש אתי צה יון, ומה לש ר על בה יא דה הי ם, וש כל ד מי םאבנ ת ה של י רוצל יני אי ה, וש נוזה גש

ת רל עורל יא מש הי אנו של צה אן מה כה ה, וש בה המ אנ יהה  לל ר אי עורי ה ומש בה קי נש ר הנ חנ ף אנ ר רודי כה זה קום הנ ל מה כה ה, בש אי םא רש ב
ר בה דה ר הוא, וש תה סש ר ני בה א דה לה ר, אל כה זה י הנ רי חמ דםף אנ רש ה לי בה קי נש ח הנ בנ ין של אי ם של עולה ך הה רל דל יו, וש רה חמ ת אנ פל רודל ה וש בה המ אנ

ך. לל מל י הנ זי נש ית גי בי יון מי לש על

ת חנ ע. אנ בנ רש ן אנ - הי לש  ן שה הי ל של ענ דועות, וש יונות יש לש גות על רה דש ן עולות בי הי ן, וש מות הי שה נש לש  ה, שה אי םא רש ב
זו וש תון.  חש תנ ן הנ כי ל של יון, כה לש על ר הה אוצה ל הה ע] של זנ גל ר [הנ בה זש גי הנ ה  ר בה עורי תש םא מי ל וש ת  סל פל תש ני םא  ל ה של יונה לש ה על מה שה נש

לויות. ה תש ם בה כגלה ת, וש ענ םא נודנ ל ים וש מי עולה ית לש לי גש םא ני ל ת וש רל תל סש יא ני הי מות, וש שה נש ל הנ כה ה לש מה שה נש

יות, לי גה רש מנ פות  טי פות  טי ף  נוטי וש ר,  זםהנ הנ תוך  בש ח]  דולנ בש הנ ל  [של ל  מל רש כנ הנ ר  זםהנ ל  טוף של עי בש ת  פל טל ענ תש מי זו  וש
יו. הוא עמשה ם מנ הל ה בה אל רש ם ומנ תוכה ס לש נה כש הוא ני ד, וש חה י גוף אל רי יבש ל אי ים של רי שה קש מו הנ ד, כש חה אל ם כש ים כגלה רי שה קש ני וש

כםל. ל הנ ה של ירה מי ה טש יונה לש ה על מה שה ה. זו נש דה רה פש ם הנ הל ין בה אי ם, וש ד הי חה ם אל הי וש

ם הל אות בה רש הנ גוף לש חוז הנ ם אה הל ם, ומי הל ה לה מה שה יא נש הי וש  , יהה ילותל חי תוך  ת בש רל תל סש ה ני בה קי נש ת  רל חל ה אנ מה שה נש
ים ירי מי טש ים הנ רי שה קש ם הנ מו אותה ה כש לל אי ה, וש עמשל עמשות בו מנ ה לנ מה שה נש י לנ לי הוא כש מו גוף של ם, כש עולה ל הה כה יהה לש עמשל מנ

ה. לה עש מנ לש של

ת מנ שש ני יונות, מי לש מות על שה ן נש אותה אות מי ים בה יקי די צנ מות הנ שש ה. ני טה מנ ים לש יקי די צנ ת הנ מנ שש יא ני ת הי רל חל ה אנ מה שה נש
ה. לה עש מנ לש נות של חמ מנ הנ יהלות וש חמ ם הנ ל אותה ל כה יונות ענ לש ן על ים הי יקי די צנ מות הנ שש ן ני כי לה ר, וש כה זה ת הנ מנ שש ני ה ומי בה קי נש הנ

ך לל מל נו? לש מל מי קו  לש תנ סש ה הי מה לה וש ה  זל ם הנ עולה לה דו  ה יהרש מה ים, לה די דה י צש ני שש ים מי יוני לש ם על י הי רי ר, המ םאמנ ם ת אי וש
ך. לל מל ל הנ יכנ י הי כי רש דו אותו דנ מש ילנ ל [לו], וי דנ גש יי ד של ל אותו ענ די גנ לו, ולש דש גנ ד לש חה ר אל פה כש ח אותו לי לנ ן, שה ד לו בי נולנ של
יסו ני כש ילו, ומנ בי שש מו בי ה אי ירה בי גש ת הנ חנ לו אל נו? שולי ת בש בנ המ אנ ה בש שה ה עה ל, מל די גנ תש הי ל וש דנ נו גה י בש רי המ ך של לל מל ע הנ מנ שה

יום. ל הנ מו כה חנ עי מי שה לו, וש יכה הי לש

ר, פה כש לי ה  ח אותה לנ ה. שה דושה ה קש יונה לש ה על מה שה נש יהו? זו  ה, ומי ירה בי גש הנ ן מי יד בי הוא הולי רוך  בה דוש  קה הנ ך  כה
ה זל ר הנ פה כש ל בנ דנ גה נו  י בש רי המ ך של לל מל ענ הנ יודי ן של יוה ך. כי לל מל ל הנ יכנ י הי כי רש ה דנ דו אותה מש ילנ וי ל בו  די גנ תש תי ה, של זל ם הנ עולה לה
לו. יכה הי לש יס אותו  ני כש ומנ ילו  בי שש ה בי ירה בי גש ת הנ אל חנ  נו? שולי ת בש בנ המ אנ ה בש שה ה עה לו, מל יכה הי לש יאו  בי המ לנ יענ  גי ן הי מנ וזש
ם ת שה בל יושל ך, וש לל מל ל הנ יכנ הי ה לש ה אותה יסה ני כש ה, ומנ ילה בי שש ה בי ירה בי גש ה הנ אה בה ד של ה ענ זל ם הנ עולה ן הה ה מי םא עולה ה ל מה שה נש הנ

לשעולהמיים.

ם, יהה שה ד הה חה אל חנ  קי ם. פי הל מי ך  לל מל ן הנ ת בל דנ רי ל פש ים ענ ר בוכי פה כש י הנ ני ם בש אותה ם של עולה הה ך  רל ה, דל ל זל ם כה עי וש
ל ל של יכה הי א בנ לה ם אל יכל יני דור בי ר לה ה יותי אל רש םא ני ל ך הוא, וש לל מל ן הנ םא בל י ל כי ים, וש ם בוכי תל ה אנ ל מה ם, ענ הל ר לה מנ אה
ה' לנ ם  תל ים אנ ני בה יד)  (דברים  ר  מנ אה ה  זל ל  ענ וש ים,  בוכי יו  הה ר של פה י כש ני בש ה  אה , רה חנ קי פי יהה  הה ה, של מםשל ך  יו? כה בי אה

דו. גםדמ תש םא תי ם ל יכל להי אל

ן ק מי לי תנ סש הי ם לש הל לה יענ  גי מנ יום של ים אותו  חי מי יו שש ים, הה יקי די צנ ל הנ ה כה ת זל ים אל עי יודש יו  לו הה ה, אי אי םא רש ב
ם הל ח בה מנ שש יי של ך  לל מל ל הנ יכנ הי ם לש יל אותה הובי ם, ולש ילה בי שש ה בי אה ה בה ירה בי גש הנ יון הוא של לש בוד על םא כה י ל כי ם, וש עולה הה

ים. יקי די צנ מות הנ שש ני א בש לה ענ אל עמשי תנ שש םא מי רוך הוא ל דוש בה קה י הנ רי המ ל יום? של ך כה לל מל הנ

ה טה מנ לש ים  יקי די צנ הנ מות  שש ני רוך-הוא,  דוש-בה קה לנ ל  אי רה שש יי ת  סל נל כש ל  של ה  בה המ אנ הה רות  עורש תש הי ה,  אי רש םא  ב
ל ד של צנ ה מי בה קי נש ה לנ יעה גי מנ רות זו  עורש תש הי וש ר,  כה זה ד הנ צנ ך, מי לל מל ד הנ צנ ים מי אי ם בה הי שום של ה, מי ים אותה רי עורש מש
ר. כה זה ה לנ בה המ אנ ת בש רל של קש ה ני בה קי נש ז הנ אה ה, וש בה קי נש ה לנ בה המ אנ יבות וש בי ר חמ עורי ר מש כה זה א של צה מש ה. ני בה המ ת אנ רל עורל תש ר, ומי כה זה הנ

ים. יקי די צנ מות הנ שש ני א בש לה אל ה  ינה ים אי יוני לש ם על יי ד מנ גל נל ים כש תוני חש ם תנ יי מנ פםך  שש ה לי בה קי נש ת הנ שוקנ ה תש זל מו  כש
יק די צנ ה (משלי ח) וש ל זל ענ ים, וש תוני חש תנ ים וש יוני לש ים על יהמי ם קנ יהל לי עמ א, של בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ים בה יקי די צנ י הנ רי שש אנ

ם. תה תוב סש ם, כה סוד עולה יש

ה לה עש מנ לש יק מי די צנ ת מי לל לל כש ל ני אי רה שש ת יי סל נל ה, וכש טה מנ סוד לש הוא יש ה, וש לה עש מנ לש סוד של יק, הוא יש די כםל - צנ סוד הנ וש
ץ, רל אה שו  ירש יי ים  יקי די תוב (תהלים לז) צנ כה של הו  ה. זל ים אותה שי ה יורש ד זל צנ יק מי די צנ וש ה  ד זל צנ יק מי די ה. צנ טה מנ ומי

אי. דנ ץ ונ רל שו אה ירש יי
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יון לש ע על פנ של ים בש דוני עי ים וש נוקי פש ה תנ ן לה נותי ל יום, וש כה כות בש רה יהה בש לל יק עה ץ זו ומורי רל ש אל יק יורי די ה, צנ אי םא רש ב
ר. בה דה ת הנ נו אל רש אנ י בי רי המ , ונ יהה לל ענ עה שופי של

ר, חי ר אנ בה ה דה ל זל ם כה עי וש ך.  לל י מל ני דנ עמ ן מנ תי יי הוא  וש מו  חש ה לנ נה מי ר שש שי אה תוב - (בראשית מט) מי כה סוד הנ וש
כםל הנ נות, וש י בה רוני שש י אי י כי רי שש אה ה, (בראשית ל) בש אה ה לי רה מש ה אה ל זל ענ , וש רוהה שש אנ יש נות ונ אוהה בה תוב (שיר ו) רה כה של

יהפלה.

ם חל יא לל הי זו, של ץ הנ רל אה ים לה דוני עי ים וש נוקי פש ת תנ תי ה לה זל יק הנ די צנ ענ לה שופי ך וש שה מש א ני בה ם הנ עולה ן הה ה, מי אי םא רש וב
נו. רש אנ י בי רי המ אי, ונ דנ ך, ונ לל י מל ני דנ עמ ן מנ תי הוא יי מו וש חש ה לנ נה מי ר שש שי אה תוב מי כה הו של ג. זל נה עג ם מש חל ה לל עמשל ננ י, וש ני עם

ים יוני לש על הה א, של בה ם הנ עולה יהו? הה ים אותו, ומי רי שש אנ כםל מש הנ קום של הו מה מו, זל חש ה לנ נה מי ר שש שי אה ה, מי אי םא רש ב
א, לה קום. אל מה י הוא הנ ש מי רנ םא פי אן ל ד כה י? ענ מו, מי חש ה לנ נה מי יו. שש לה ים אי קי תוקש שש ים אותו ומי רי שש אנ ים מש תוני חש תנ הנ וש
א רה קש ני ם של חל לל ת. ייש  ול מה הנ לוי בו  תה ץ של עי ייש  ים, וש יי חנ ץ הנ עי ן. ייש  ילה ייש אי ן וש ילה ייש אי מו של ם, כש חל ייש לל ם וש חל לל ייש 
תוב ה כה ל זל ענ "ם ו', וש חל מ"ו, לל חש ה הוא לנ זל ה ו', וש ם]? זל חל [לל יהו  ג. ומי נה עג ם מש חל א לל רה קש ני ם של חל לל ייש  י, וש ני ם עם חל לל

אי. דנ ם ונ יי מנ שה ן הנ ם, מי יי מה שה ן הנ ם מי חל ם לל כל יר לה טי מש י מנ ני נש (שמות טז) הי

תוב (שיר ג) כה ר אותו, כנ טי ענ הוא מש ה, וש זל ץ הנ עי זון הה נו ני מל י מי רי המ ם ו', של חל מו, לל חש ה לנ נה מי ר שש שי אה ה, מי ל זל ענ וש
י רי המ ל, של אי רה שש ת יי סל נל ך? זו כש לל מל י הנ ך. ומי לל י מל ני דנ עמ ן מנ תי אי הוא יי דנ , ונ חנ הוא לוקי של מו. וכש ה לו אי רה טש עי ה של רה עמטה בה
ה, טה מנ לש גות של רה דש ר הנ אה שש אן לי כה ית, ומי רי בש ה אות הנ דושה ה קש גה רש יק דנ די צנ ל ינד הנ ענ ה  ן לה הוא נותי ית, וש זוני ני נו  מל מי

ה. לה עש מנ לש מו של ם כש כגלה וש

ד חה ל אל ג, ענ נה עג הוא מש ת, של בה ם שנ חל ה לל מו - זל חש ה לנ נה מי ר שש שי אה ך: מי ר כה מנ ן אה קי זה א הנ נונה מש ב הנ ל רנ רו של פש סי בש
ץ. רל אה ן הה ם מי חל לל ם וש יי מנ שה ן הנ ם מי חל ם, לל חל י לל ני א שש לה ה? אל נל שש ם מי חל ה לל ה זל ה. מנ נל שש ם מי חל טו לל קש תוב לה כה ם, כנ יי ננ שש
הוא ה, וש שום זל ה מי זל ך  רי בה תש יון, ומי לש על ם הה חל לל תון בנ חש תנ ם הנ חל ל לל לה כש ת ני בה שנ י. ובש ני ם עם חל לל הו  זל ג, וש נל ם עם חל לל הו  זל

ה. נל שש ם מי חל לל

ם חל ר לל בי חנ תש כםל, ומי ה לנ ירה אי ת ומש ענ שופנ ה של יונה לש על ת הה בה שנ חנ מי ת לוקי בה ל שנ ה של נל שש ם מי חל ר, לל יהה אומי עוד הה וש
תוב כה וש ן,  מי םא שה ל וש תוב  ה כה נה מי שש ך  שום כה יא, מי ה הי בה קי נש ם  חל ל לל קום סוד של ל מה כה ה. ובש נל שש הוא מי וש ם,  חל לל בש

תו. שש ל, זו אי ר הוא אוכי של ם אמ חל לל ם הנ י אי (בראשית לט) כי

ם, חל ים לל אי זון קורש מה ר הנ אה שש ה? לי לה זש תוב אה םא כה ל וש ינו,  לי כי ל מי זנ ם אה חל לל הנ וש ר, (שמואל-א ט)  םאמנ ם ת אי וש
תון חש ם תנ חל ר, לל כה קום זה ל מה כה ה בש לה עש מנ לש ם של חל ש. לל מה ם מנ חל ה הוא לל זון ומנ מה ר הנ אה ה הוא שש ים מנ דועי ים יש רי בה דש הנ וש
כםל הנ ה, וש מו זל הו כש ד, זל חה ר אל בה כםל דה הנ ה, וש בה קי ים נש מי עה פש לי ר וש כה תוב זה ים כה מי עה פש לי אנו של צה נו מה אה ה. וש בה קי קום נש ל מה כה בש

יהפלה.

ד יהם עומי ים הנ טי בה שש ר הנ שה ים עה ני ל שש ל כה ענ ה, וש לה י כנ קוני תי ה בש טה מנ שום לש רה ה וש לה עש מנ שום לש ר רה שי ה, אה אי םא רש ב
ן קה תש ני ה וש לה עש מנ ן לש קה תש ר - ני בה דה סוד הנ ה. וש לה עש מה לש ם מי יהל לי יהם עמ הנ תוב (מלכים-א ז) וש כה הו של ם. זל הל ן בה קה תש ני ם וש יהל לי עמ
ים טי בה שש ר הנ שה ים עה ני שש ה בי טה מנ ן לש קה תש ני יון, וש לש על ם הה עולה ל הה מו של ים כש דועי ים יש קוני תי ה בש לה עש מנ ן לש קה תש ץ. ני רל אה ה בה טה מנ לש
ר שה ים עה ני שש ל, ובי אי רה שש ל] יי ם של תוכה יל [בש בי שש ה בי טה מנ ה לש ינה כי ה ושש לה עש מנ ה לש ינה כי שש ך  ל כה ענ וש ה,  לה עש מנ לש של מו  כש לו  לה הנ

ים. טי בה שש ר הנ אה שש ד כי יהה עומי קונל תי ר בש שי ת. אה נל קל תש ני ת וש לל לל כש ים] ני די דה י צש ני שש ים] [ובי טי בה י שש ני שש ים [ובי טי בה שש

לו ר של של קל יפםה הנ אות אי רש הנ לו, לש גש ן רנ מל של ל בנ טםבי תוב (דברים לג) וש כה ע, של םא נודנ ה - ל ה מםשל לה גי םא של ם ל אי וש
גו'. ר וש שי ים אה ני בה רוך מי תוב בה ך כה שום כה ה. מי לה עש מנ לש ה מי חה שש ן מי מל יענ אותו של פי שש הוא מנ קומו, של מש בי

ם יון הוא עולה לש על ם הה עולה הה ר של מנ אל י נל רי ר. המ פל י שה רי מש ן אי נםתי ה הנ לגחה ה שש יהלה י אנ לי תה פש ר, ננ מנ אה ח וש תנ עון פה מש י שי בי רנ
ה? את עולה רי קש ה ני מה ה. לה עולה נו? מי ן לה יי ננ ר. מי כה כםל הוא זה ה, הנ לה עש מנ ל וה אי רה שש ת יי סל נל כש ר מי בה ה דה עולל ן של יוה ר. כי כה ל זה של

גו'. נו וש יבל רי ים ינקש מי ר תה כה ה זה ך (ויקרא א) עםלה שום כה ה, ומי בה קי נש ל הנ ענ ה מי עולה שום של מי

ך לי הנ תש תוב, הי כה א כנ לה ים? אל מי ה תה ה זל ים?! מנ מי ר תה אומי יך אותו של רי יכות צה תי יכות חמ תי י חמ כי ים? וש מי ה תה מה לה
קום אותו מה ק בש א רנ לה ע אל םא נודה ל ינו, וש ר אי כה זה י הנ רי המ מול, של ני קום] של מה ה [בש עה שה ים? בש מי י תה תנ ים. מה מי ייה תה הש י ול ננ פה לש
יהה. ים הה מי יק תה די יש צנ תוב (שם י) אי כה ה, כנ בה קי נש ן הנ ר מי כה זה ע הנ ה נודה בה ית, של רי בש הו? זו אות הנ ים, ומנ מי א תה רה קש ני של

סו אותו. רש סה םא יש ל ה וש ר זל יבה ע בו אי נודה ים, של מי ר תה כה ך זה שום כה מי

א רה קש ך ני ים, כה מי יק תה די א צנ רה קש ני מו של אי. כש דנ ך הוא ונ ה? כה ימה מי ה תש בה קי תוב (ויקרא ד) נש י כה רי ר, המ םאמנ ם ת אי וש
ה לה עש מנ ה וה קום זל מה ר, ומי כה זה ה לנ בה קי נש ן הנ ה מי עולה ה, של ך עולה שום כה נו. מי מל ה מי לה טש כםל נה הנ שום של ה, מי ימה מי ק תש דל צל

נו. רש אנ י בי רי המ ה, ונ בה קי כםל הוא נש ה הנ טה מנ ה וה בה קי נש ן הנ ר, ומי כה כםל הוא זה הנ

גוף םאש הנ ר, ר כה הוא זה גוף של ל הנ ל כה ה ענ אל רש גוף מנ יום הנ א סי לה ה. אל לה עש מנ לש ה של בה קי נש ם הנ גנ ך  ר, כה םאמנ ם ת אי וש
ל י כה רי המ ה, של בה קי סוף נש וה םאש  אן ר ל כה בה ר. אמ כה כםל זה ה הנ י עושל רי ה, המ אל רש יום ני סי הנ של יום, וכש סי ד לנ יורי ד של ה, ענ בה קי נש

ה. בה קי גוף נש קון הנ תי

ה וה צי ן של יוה יו. כי חה תוך אל ף בש ת יוסי ך אל רנ עמקםב בי ינ ינו של אי י רה רי המ ה, של ר זל בה דה ד ייש בש חה יון אל לש ה, סוד על אי םא רש ב
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ם שה ף, וש ת יוסי ם אל הל ע מי רנ ם, גה הל ן בה קי תנ הי ים לש טי בה ר שש שה ים עה ני שש ה, בי ינה כי שש ים בנ לי גה ה דש עה בה רש רוך הוא אנ דוש בה קה הנ
יק. די י הוא צנ רי המ ך, של םא כה או - ל טש שום חל ר מי םאמנ ם ת ף? אי ם יוסי הל ק מי לי תנ סש ם הי ענ טנ ה הנ ם. מה יי רנ פש ת אל קומו אל מש בי

ה ם רםעל שה תוב מי כה ן, וש יי י עה לי ת עמ ן פםרה ף בי ת יוסי ן פםרה תוב בי כה ר, של כה ל זה ם של יהה רםשל ף הה ר - יוסי בה דה א סוד הנ לה אל
ן בל ד (תהלים קיח) אל וי ר דה מנ יהה אה לל עה ל, וש אי רה שש ת יי סל נל ן - זו כש בל םאת. אל ז ל הנ אי רה שש ן יי בל ית אל זוני ם ני שה ל, מי אי רה שש ן יי בל אל
אי דנ י הוא ונ רי המ יק, של די צנ ף הנ א יוסי רה קש ר, ני כה ל זה ם של ף הוא רםשל יוסי שום של ה. ומי נה םאש פי ר ה לש תה יש ים הה בוני סו הנ אמ מה

ל. אי רה שש ן יי בל ה אל ם רםעל שה יק, מי די צנ

ה בה קי הוא נש ם, וש יי רנ פש יו אל תה חש ה תנ נה מנ תש הי ם וש שה ף מי ק יוסי לי תנ סש בות, הי קי ן נש ה הי ינה כי שש י הנ קוני ל תי כה שום של ומי
ק לי תנ סש ר הי כה הוא זה ם של אותו רםשל ה, וש בה קי נש ה הנ שורה קום של ב, מה עמרה ד מנ צנ ה לש נה מנ תש ך, הי הוא כה שום של . ומי יהה קונל תי לש

בות. קי ים נש שי יהה דורש קונל ל תי כה ר, וש כה ל זה ם של םא עולה ל ה וש בה קי ל נש ם של הוא עולה שום של , מי יהה קונל תי מי

ר שה ים עה ני ל שש ן כה ל כי ענ יו. וש תה חש ם תנ יי רנ פש ה אל נה מנ תש הי , וש יהה קונל תי ק מי לי תנ סש יק, הי די הוא צנ ף של ך, יוסי שום כה ומי
ל ה כה הוא עושל יק של די צנ ת הנ גנ רש דנ ה, חוץ מי לה עש מנ לש של מו  ים כש יכי רי ם צש כגלה וש ה,  ינה כי ל שש ים של קוני ם תי ים הי טי בה שש הנ

יש [אותו]. חי כש הנ יך לש רי םא צה ל ר, וש כה ים זה רי יבה אי הה

יג הי נש קול מנ שום של ה. מי אול נה ך  רי בה דש תוב (שיר ד) ומי כה ה של נו מנ יש ר, הנ פל י שה רי מש ן אי נםתי ה הנ לגחה ה שש יהלה י אנ לי תה פש ננ
יג הי נש הנ לש יו  נה פה לש מי לוחנ  שה וש ה,  לה עש מנ לש של מםק  עה קום  מה מי ח  לה שש ני קול  הנ אותו  וש בור.  די י  לי בש ין קול  אי וש בור,  די הנ ת  אל
ה זל ל, וש לה כש ת הנ יך אל רי צה ט של רה ט, ופש רה פש ת הנ יך אל רי צה ל של לה ה כש זל י קול. וש לי בור בש םא די ל בור, וש י די לי ין קול בש אי בור, של די הנ
גו', ר וש מנ י אה לי תה פש ננ תוב (דברים לג) ולש כה הו של זל ים. וש די דה י צש ני שש ש לי ב, יורי עמרה מנ ת הנ יג אל הי נש רום ומנ דה א מי יוצי קול של
ר כה ה זה זל מו  ה. כש טה מנ ה לש בה קי ה, נש לגחה ה שש יהלה י אנ לי תה פש ננ ך  שום כה ה. מי בה קי ה נש טה מנ ר, לש כה ה זה לה עש מנ ה. לש שה רה רום יש דה יהם וש

ת. נל נותל םא הנ ל תוב, וש ן כה נםתי ר. הנ פל י שה רי מש ן אי נםתי תוב הנ כה ה, של לה עש מנ לש

ר של אמ ת, כנ ענ םא נודנ ל וש ת  רל תל סש ני ים  ני פש בי יא  ה, הי בה שה חמ יא מנ הי שום של כםל, ומי ית הנ אשי ה רי בה שה חמ ה, מנ אי םא רש ב
םא ה ל זל "ה, וש ינה את בי רי קש קום ני אותו מה ה לש יעה גי מנ של , וכש רוחנ ה הה שורה קום של מה ה לש אה ר, בה ה זו יותי בה שה חמ ת מנ טל של פנ תש מי
ם הי , של רוחנ ם וש יי ש מנ אי לול מי ה קול כה יאה ת ומוצי טל של פנ תש זו מי ר, רוחנ  תה סש הוא ני ב של ל גנ ף ענ אנ ה. וש לה חי תש בנ ר כש תה סש ני
ר בה ן דה ה נותי זל בור, וש די ת הנ יג אל הי נש ה מנ קול זל יהלות, וש חמ ר הנ אה ל שש ל כה ל של לה ה כש זל קול הנ הנ ח. וש רה זש רום ומי פון דה צה

ים. רי שה ים יש רי בה יא דש הוצי בור, לש די יג הנ הי נש הנ א לש , ובה רוחנ קום הה מש ח מי לנ שש קול ני שום של ן, מי קה תג מש

יא הי יא  הי וש ד.  חה אל כםל  הנ וש בור,  די הוא  קול,  הוא  ה,  ינה בי הוא  ה,  בה שה חמ מנ הוא  גות,  רה דש בנ ל  כי תנ סש תי של וכש
ן יי אנ ה בש רה שש קש ני ש של מה ה מנ בה שה חמ יא מנ הי ד, של חה ר אל של קל ד וש חה כםל אל א הנ לה רוד, אל יהה פי םא הה ל כםל, וש ית הנ אשי ה, רי בה שה חמ מנ הנ

גוף. ה הנ תוב, זל ר כה פל י שה רי מש ן אי נםתי ה הנ ל זל ענ ד. וש חה מו אל ד ושש חה ה הוא (זכריה יד) ה' אל זל ים, וש מי עולה ד לש רה פש םא ני ל וש

ת ן פםרה ה, בי לה עש מנ ת לש ן פםרה א בי לה ם? אל יי עממנ ה פנ מה ן. לה יי י עה לי ת עמ ן פםרה ף בי ת יוסי ן פםרה תוב בי כה ה של גוף, זל יום הנ סי
נות ים בה יכי רי צש י שור, של לי יות עמ הש ה לי עמדה נות צה בה שום של ה? מי כה לש מנ י הנ קוני תי ה בש טה מנ ת לש ן פםרה ינו בי ה אי מה לה ה. וש טה מנ לש
ים ני לו שש ל, אי יי שו חה נות עה בות בה גו'. רנ ל וש יי שו חה נות עה בות בה ר (משלי לא)  רנ מנ אל נל מו של ים, כש ני םא בה ל וש יהה  קונל תי לש

ים. טי בה ר שש שה עה

ת רל בל חנ תש מי של בות, וכש אה ת בה רל בל חנ תש מי ד של ה ענ מה לי ה שש דושה כות קש לש ת מנ לל בל קנ םא מש ה ל דושה קש כות הנ לש ה, מנ אי םא רש ב
ע בנ ל של י כה ים, כי ני ע שה בנ א של רה קש יון ני לש על ם הה עולה ר, וש כה זה ם הנ הוא עולנ יון, של לש על ם הה עולה הה ם מי לי ן שה יה נש ה בי נל בש בות, ני אה בה

ים בו. ני שה הנ

מו כש ים,  ני ע שה בנ של בש תוב  כה םא  ל וש יון,  לש על ם הה ה עולה זל ים,  ני שה ע  בנ של הו  ני בש יי ונ ו)  - (מלכים-א  ר  בה דה לנ ן  ימה סי וש
תוב (בראשית כה ת, וש של שי תוב בש םא כה ל ץ, וש רל אה ת הה אל ם וש יי מנ שה ת הנ ה ה' אל שה ים עה ת יהמי של י שי ר (שמות לא) כי מנ אל נל של
ם עולה ה הה נה בש ני ים, ובו  יהמי ה  עה בש א שי רה קש ני ם  הה רה בש אנ וש ם.  הה רה בש אנ ם, בש אה רש בה הי ץ בש רל אה הה וש ם  יי מנ שה דות הנ ה תולש לל ב) אי

ה]. טה מנ לש ם של עולה ה הה נה בש ר [ובו ני כה זה ם הנ ים עולנ אי רה קש ה ני לל אי ים], וש ני ע שה בנ הו של ני בש יי ה ונ מו זל יון [כש לש על הה

ים ת יהמי ענ בש תוב (מלכים-א ח) שי כה ה של סוד זל תון, וש חש תנ ם הנ עולה ים, סוד הה ני ע שה בנ של ה ייש  טה מנ ה לש זל מו  כש
ר? שה ה עה עה בה רש ם אנ הי נו של עש םא יהדנ ים, ל ת יהמי ענ בש שי ים וש ת יהמי ענ בש ר שי מנ אה ן של יוה כי ר יום. של שה ה עה עה בה רש ים אנ ת יהמי ענ בש שי וש
לו בות. אי קי לו נש אי ים וש רי כה לו זש ים. אי ת יהמי ענ בש שי ים וש ת יהמי ענ בש ם שי הי תון, וש חש ם תנ עולה יון וש לש ם על אות עולה רש הנ א לש לה אל
שו ם עה הי ים של טי בה ר שש שה ים עה ני לו שש ל, אי יי שו חה נות עה בות בה תוב (משלי לא) רנ כה ם, של יהל לי ה עמ זל ם הנ עולה בות הה קי נש הנ

ם. ן כגלה כי גו', וש ה וש הודה ה יש ני חמ מנ ים לש קודי פש ל הנ תוב (במדבר ב) כה כה ל, כנ יי חנ

מו א כש לה בות? אל ה רנ ה זל שו, מנ עה ל של יי חנ אותו הנ ר, חוץ מי םא יותי ל ר וש שה ים עה ני ם שש י הי רי המ בות, ונ ר רנ םאמנ ם ת אי וש
כםל, ל הנ ים ענ דולי ים וגש יוני לש דולות, על בות גש ן רנ כי ה. וש לה דש מו גה ה, כש בה י רה ה כי עממםרה דםם ונ ת סש עמקנ תוב (בראשית יח) זנ כה של
יות ים חנ אי רה קש ם ני יהל לי ים עמ מוכי סש של שו  עה ל של יי חנ ל - אותו  יי חה שו  דםלות. עה יות גש ים (תהלים קד) חנ אי רה קש ני לו  אי וש
מו ים, כש תוני חש תנ וש ים  יוני לש על ם  הל בה חנ  מי שנ לש ה,  כה לש מנ ת הנ ם אל הל בה ן  קי תנ לש ד,  חה אל כש ר  בי חנ תש הי לש דולות,  גש ם  נות עי טנ קש
ר מנ אל נל מו של ה, כש נה ל כגלה ית ענ לי תש עה אנ ל. [וש יי שו חה נות עה בות בה ך רנ שום כה ק בו. מי חל שנ תה לש רש צנ ה יה ן זל יהתה וש ר (שם) לי מנ אל נל של
נו יש ה. הנ לה עש מה לש ם מי יהל לי יהם עמ הנ תוב וש כה גו', וש ה וש לשה ה ושש פונה ים צה ני ה פם לשה ר שש קה ר בה שה י עה ני ל שש ד ענ (מלכים-א ז) עםמי

ה.] נה ל כגלה ית ענ לי תש עה אנ וש



400

ה תובה כש ן של יי ענ הה ה  א אותה לה תםב! אל כש לי יך  רי יהה צה ה?! צועמדות הה עמדה נות צה י שור. בה לי ה עמ עמדה נות צה ה בה ל זל ענ וש
הו זל , וש יהה קונל תי נות לש ת בה חנ קנ ת לה ענ ה ופוסנ עמדה ן, צה יי הוא ענ ן, וש יי י ענ לי ד עמ הוא עומי ט, וש פה שש ין מי יהו? עי ה, ומי לה עש מנ לש
ל לות של כש תנ סש הי - בש רםבו  וה רוהו  רמ מה יש ונ ים.  ני םא בה ל וש  , יהה קונל תי ה לש לה כש תנ סש ה, הי עמדה נות צה ים. בה ני םא בה ל ה, וש עמדה נות צה בה

ים. צי י חי לי עמ הו בנ מג טש שש יי ה ונ ל זל ענ י. וש ני יבג הי רש ם הי הי י של די גש נל ך מי יי יננ י עי בי סי תוב (שיר ו) הה כה יו, כנ לה ה אי בה המ אנ

ש לנ חל םא נל ל יו, של לה ה עה ישה בי לש ק הי ן - חםזל יתה אי ת זוגו. בש ת? זו בנ של ה קל ה זל ת. מנ של תו, זו קל שש ן קנ יתה אי ב בש של תי ונ
םאל. מ שש לי ין וש יהמי לו לש ית של רי בש ל אות הנ ה של גה רש ה דנ אותה ה בש טל סש םא יי ף ל יוסי ה של עה י יהדש רי המ ה, של כםחה

תוב (איוב כח) כה וש ב,  ז רה פנ ב ומי הה זה ים מי די מה חל נל תוב (תהלים יט) הנ כה של מו  א כש לה פםזו? אל יה ונ ה  ה זל פםזו, מנ יה ונ
ק זי חנ תש הי ים של די דה י צש ני ם שש אותה עמקםב - מי יר ינ בי י אמ ידי ה. מי יונה לש ית על לי גה רש מנ יו בש רועותה דו זש בש כנ תש ז. הי י פה לי ה כש תה מורה ותש
ים ני ם שש אותה נו. עוד, מי רש מנ אה מו של ה, כש רה קה ן יש בל ה אל ית אותה זוני ם ני שה ל - מי אי רה שש ן יי בל ה אל ם רםעל שה עמקםב. מי ם ינ הל בה
ם הל ה מי זונה ני ם, וש הל ה מי כה רש בה תש הי ם וש יהל יני ה בי נה תש יא ני הי רום, וש דה פון וש ם צה הי ה, של רה קה ן יש בל ה אל ית אותה זוני ים ני די דה ר צש שה עה

יק. די י צנ די ה] יש גה רש ל [דנ ענ

ל אי ה. מי של ה קה סוק זל גו'. פה וש ךה  רל זש עש ינ וש יך  בי ל אה אי ר מי מנ אל נל של מו  ת, כש רל חל ה אנ כה רה ה בש פה ף נוסש יוסי ה, לש אי םא רש ב
י דנ ל שנ אי י, וש דנ ת שנ אי ךה? וש רל זש עש ינ וש ך  ר כה חנ אנ וש יך  בי ל אה אי ה מי ה זל יות! מנ הש לי יך  רי צה ךה  רל זש ענ ינ יך  בי ל אה ךה, אי רל זש עש ינ וש יך  בי אה
יך רי צה ך  כש רל בה ךה, יש כל רמ יבה יש. וי אי י הה ני פש ים לי מי חמ ם רנ הל ן לה תי י יי דנ ל שנ אי תוב (בראשית מג) וש כה של מו  יות, כש הש לי יך  רי צה

יות! הש לי

א רה קש ני קום של ה, מה יונה לש ה על שה רג הוא יש יך, של בי ל אה אי ה, מי לה עש מנ לש מי ישו  ה. הורי טה ה ומנ לה עש מנ לש מי ישו  א הורי לה אל
ר. חי אנ םא מי ל ה וש קום זל מה ילה מי הש יועו יי סי של ר, וש חי קום אנ מה ה לש קום זל יף מה לי םא ינחמ ל י של די ךה, כש רל זש עש ינ ם. וש יי מנ שה

ת ה' - זו קום אל ל מה כה ינו, בש ני י שה רי המ ה, של תונה חש ת תנ רל חל ה אנ גה רש דנ א זו  לה י? אל דנ ת שנ אי ה וש ה זל י, מנ דנ ת שנ אי וש
ת אי תוב וש כה יום, כנ ה בש לה יש לנ ה וש לה יש לנ יל יום בש לי כש הנ ת - לש אל בות. וש רנ ת לש ת ה', אל א אל רל אי מו (ישעיה ו) וה ה, כש ינה כי שש הנ

מות. עולה ת הה ך אל רי בה כות לש רה אות בש ם יוצש שה י מי רי המ "י, של דנ שנ

ים, מי חמ ם רנ כל ן לה תי י יי דנ ל שנ אי תוב וש כה נו, של רש מנ אה מו של ע כש מה שש ן מנ ם כי י גנ רי המ י, של דנ ל שנ אי ר וש מנ םא אה ה ל מה עוד, לה
ה, לה עש מנ לש ים מי אי ים יוצש ילי בי ם שש אותה של כש הו סוד, של א זל לה ב ת'? אל תנ כה יר ל' וש אי שש ה הי מה ד הוא, לה חה קום אל כםל מה הנ
אן כה יות. ומי ם אותי יי תנ ים ושש רי שש ל על ל של לה ם - כש יי מנ שה ת הנ ר אי מנ אל נל מו של ם, כש יי מנ שה ת הנ יש אל ה, מורי תורה ל הנ ל של לה כש
יות. ם אותי יי תנ ים ושש רי שש ל על ל של לה ץ - כש רל אה ת הה אי וש נו  רש מנ אה של מו  ץ, כש רל את אל רי קש ני ה של ל פל ענ בש ה של תורה ים לנ אי יוצש
ם, שה ז מי עות אה כות שופש רה בש הנ מות, וש לי שש ת בי בל יושל כםל וש ה בנ נה בה לש ת הנ רל טל ענ תש ז מי אה ד, וש חה אל כםל כש ים הנ לי ם כולש יי מנ שה הנ וש

י. דנ ת שנ אי ה וש ל זל ענ וש

ד יום. ענ קי ת וש פל א"ו, ייש לו תוסל ייש בו וה קום של ל מה כה י בש רי המ ר, של יותי יום וש יד קי מי ילה לו תה הש יי י של די ךה, כש כל רמ יבה וי
גו'. ם וש יי מנ כםת שה רש תוב בי כה ט, של רה ה פש שה ך עה ר כה חנ אנ ל, וש לה אן כש כה

ר כםל יותי ל הנ ח של בנ יש של עמקםב הורי י ינ רי המ רו, של בש יך גה בי כםת אה רש בי אי של דנ י. ונ כםת הורנ רש ל בי רו ענ בש יך גה בי כםת אה רש בי
ל יק נוטי די י צנ רי המ אוי, של ך רה כה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ף. מה יוסי ן לש תנ כםל נה הנ כםל, וש ם בנ לי יהה שה י הוא הה רי המ בות, של אה הה מי
גוף י הנ רי יבש ל אי כה ה, וש לה עש מנ לש םאש  ר הה כות מי רה יק בש רויות בו. הוא מורי כות שש רה בש ל הנ כה ד, וש חה אל כםל כש ש הנ יורי כםל וש הנ

ן. דל עי א מי יוצי ר של הה ה נה עמשה ז ננ אה כות, וש רה יק בו בש הורי נו לש קש תש ם ני כגלה

קות תוקש שש ל הי דון של עי ם בש הי וש ד,  חה ר אל של קל ים בש בי יושש ים  רי יבה אי ל הה כה ה של עה ל שה כה א בש לה ן? אל דל עי ה מי זל ה  מנ
ן דל עי א מי יוצי וש ענ  שופי ר של הה ה נה עמשה ננ ים בו, וש יקי רי ם מש הל לה קות של תוקש שש הי דון וש עי ם מי כגלה ה, וש טה מנ ה ולש לה עש מנ םאש לש ר הה מי
כםל ז הנ אה זו, וש ה הנ גה רש דנ יענ לנ גי מנ ד של ך ענ שה מש ני ר, וש הה ה נה עושל ך, וש שי מה הי כםל לש ענ הנ ה שופי יונה לש ה על מה כש חה ן - מי דל עי אי. עוד מי דנ ונ

ד. חה כםל אל הנ כות, וש רה בש בי

ה לה עש מנ ת לש חנ בות, אנ קי י נש תי ם? שש י הי ם, ומי עות עולה בש גי ן  ת אותה שוקנ ד] תש ה ענ [זל ם,  עםת עולה בש גי ת  ונ אמ ד תנ ענ
ינםק ה לי שוקה הות. תש מה י אי תי ן שש אותה גוף בש י הנ רי יבש ל אי ת כה שוקנ ם. ותש את עולה רי קש ני ת  חנ ל אנ כה ה, של טה מנ ת לש חנ אנ וש
אוי]. רה ם [כה ך כגלה שום כה ד. מי חה כםל אל ת הנ שוקנ ה, ותש תונה חש תנ ם הנ אי ר בה שי קה הי ה לש שוקה ה), ותש ינה ה (בי יונה לש על ם הה אי הה מי

אוי. רה כםל כה טםל הנ לי יק וש די ל צנ ה של גה רש ה דנ ך אותה רי בה תש הי גו', לש ף וש םאש יוסי ר ה לש ין יל הש תי

ית רי בש ה זו, אות הנ גה רש ר דנ שומי י של א מי לה א אל רה קש ני םא  יק ל די י צנ רי המ ים, של יקי די ים צנ אי רה קש ני ם של י אותה רי שש אנ
ד חה אל ד וש חה ל אל עון, כה מש י שי בי ר רנ מנ ה. אה רה עה מש ן הנ מי או  א. יהצש בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ם בה יהל רי שש זו, אנ ה הנ דושה קש הנ

ך. רל דל ך בנ לי ני ר, וש בה ר דה םאמנ י

שום א מי לה ב? אל אי ה זש מה ף, לה רה טש ב יי אי ין זש יהמי נש גו'. בי ף וש רה טש ב יי אי ין זש יהמי נש יו, בי רה חמ סוק אנ ר פה זה עה לש י אל בי ח רנ תנ פה
ם נות עי טנ יות קש תוב (תהלים קד) חנ כה ם, כנ שומות שה דולות, רש נות וגש טנ יות, קש חנ ל הנ י כה רי המ א, של סי כי ם בנ שה רש ך ני כה של

ה. לה עש מנ לש מו של ם, כש שה רש ך ני למםה כה ה שש שה עה א של סי כי הנ דםלות, וש גש

םא ב - ל אי ין הוא זש יהמי נש בי ר של םאמנ ם ת אי ב. של אי חנ הוא זש בי זש קו, ומי לש חל יהה בש חנ הה בי זש מי י הנ רי המ ף, של רה טש ב יי אי עוד זש
י רי המ שום של ן אותו. מי יהה זה ין הה יהמי נש ל יום, ובי ר כה שה ל בה יהה אוכי הה ב, של אי קו הוא זש לש חל יהה בש הה חנ של בי זש מי א הנ לה ך, אל כה
יבות רי י יש לי עמ ה בנ לל יהו? אי ב יהזון, ומי אי ף - זש רה טש ב יי אי ה. עוד זש זל ב הנ אי זש ת הנ ן אל זה ס וש ני רש פנ יהכול הוא מש בש קו, כי לש חל יהה בש הה
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ה. לה עש מנ לש רות של עורש תש ים הי רי עורש ן, ומש בה רש קה הנ נו מי קש תש ני נו וש הל ם נל כגלה ג, וש רי טש קנ ה לש לה עש מנ ים לש די עומש של

ם עולה ר בה עורי תש ם מי הה רה בש אנ ר, של בםקל א בנ לה ד? אל ק ענ לי חנ ר יש בםקל ה בנ ה זל ל. מנ לה ק שה לי חנ ב יש רל על לה ד וש ל ענ םאכנ ר י בםקל בנ
תוב (דברים ל) כה קום של "ד, אותו מה ד ענ ה ענ עולה וש ת רוחנ  חנ ננ רות וש עורש תש ה הי ן עושל בה רש קה צון, הנ ת רה ענ את שש צי מש ני וש

יך. להל ד ה' אל תה ענ בש שנ וש

ר. בםקל ם בנ הה רה בש ם אנ כי ינשש תוב (בראשית כב) ונ כה נו, של רש מנ אה מו של ם, כש הה רה בש ה אנ ר? זל בםקל ה בנ ה זל ר, מנ בםקל עוד בנ
"ד, א ענ רה קש ני קום של ל? אותו מה יהה אוכי ה הה ר, ומל חי ן אנ בה רש ל קה יהה אוכי םא הה ה ל עה ה שה אותה צון, בש א רה צה מש ני ן של מנ זש בי
ם ך גנ ה [כה זל "ד הנ ענ הה "ד הוא, וש ל ענ ר של בםקל ה בנ ילה כי ן אמ מנ גו'. וזש ד וש י ענ די תוב עמ כה ד, כנ י ענ די הוא עמ יון, של לש א על סי הוא כי וש
םא ל ד, וש ל ענ םאכנ אי. י דנ ה' ונ ן לנ בה רש נו קה יש ר, הנ בםקל ד. ובנ י ענ די ה' עמ חו בנ טש תוב (ישעיה כו) בי כה א], של רה קש ך ני ה [כה לה עש מנ ן] לש כי

ר. חי אנ

ת קל ר] דולל ני ש [וש אי ה, וש ד זל גל נל ה כש ים זל די עומש ה וש לה עש מנ ת לש רל עורל תש ת, ומי רל של קש ה ני בה המ אנ רות הה עורש תש הי ן, וש שה ה עה עולל
ן יי ינ הנ ך  סי ננ תש ז מי אה וש ה,  חה מש ים שי אי רש ים ומנ חי בש שנ ם מש יי וי ר, ולש עורי תש ן מי כםהי וש ה,  טה מנ לש של זו  רות הנ עורש תש הי ה בנ ירה אי ומש
ר חי אנ ן  יי ינ לש ה  חה מש אות שי רש הנ לש ה  טה מנ לש ן טוב  יי ינ ך,  כה שום  ה. מי חה מש שי ה  אל רש ומנ יר  אי מי ן  יי ינ הנ וש ם,  יי מנ בנ ר  שי קנ תש הי לש

ין. יהמי םאל בנ מ ר שש של קל ר לש עורי תש כםל מי הנ ה, וש לה עש מנ לש של

ה ים אותה רי שש קנ ין, ומש יהמי םאל בנ מ שש ה  ים אותה חי רות, לוקש עורש תש ת הי רל עורל מש כות של לש ת, מנ הוא סםלל ם של חל לל וש
ת ל סםלל רות של עורש תש עמשות הי לנ יך  רי ה צה ל זל ענ וש י"ק.  די צנ ל ינד הנ ענ ת אותו  טל לוקל יון, וש לש ן על מל של ענ  ז שופי אה גוף, וש בש
ם ל אותה חוד כה יי ל הנ ת של חנ ננ וש דון  ים עי טי לוקש וש ד,  חה חוד אל יי ל  ת של חנ ננ וש דון  ז עי אה וש ד,  חה אל כםל כש ר הנ שה קש ני וש ן,  מל של בש

דון. עי כםל בש ב הנ יושי ש, וש מל של ת בנ רל של קש ני ה, וש ירה אי ה מש נה בה לש הנ ה, וש זל ה בה ים זל רי שה קש ני ים, וש רי תה כש

ר שי קנ תש יי וש ן  די ענ תש יי וש ד  ל ענ םאכנ י ד].  ר [ענ חי אנ םא לש ל וש ד,  ל ענ םאכנ י ר  בםקל ה בנ ל זל ענ וש ר,  חי אנ םא לש ל וש ה',  ן לנ בה רש ז קה אה וש
ים. רי חי אמ כו הה רש בה תש ך יי ר כה חנ אנ ה, וש לה חי תש דוש בנ קה ם הנ שי ך הנ רי בה תש הי יך לש רי צה ר, של בםקל י? בנ תנ ה. מה לה חי תש רו בנ שש קי בש

יך רי צה הוא  הוא, של רוך  בה דוש  קה ת הנ אל ך  רי בה יש של ד  ענ ר  בםקל בנ רו  בי ת חמ אל ך  רי בה לש ם  דה אה לה סור לו  אה ך  ל כה ענ וש
נות בה רש קה י הנ רי המ ל, של לה ק שה לי חנ ב יש רל על לה ים. וש רי חי אמ כו הה רש בה תש ר יי חנ אנ ד, וש ל ענ םאכנ ר י בםקל נו בנ יש הנ ה, וש אשונה רי בה ך  רי בה תש הי לש
ר יהה קושי ך, הה רי בה תש הוא הי שום של ם. ומי שה ה לש רות עולה עורש תש הי הנ רוך הוא, וש דוש בה קה ב לנ רנ קש כםל ני ר, הנ בםקל יו בנ הה של
מות עולה הה ה לו, וש אל נה אוי, וש רה ד כה חה אל ד וש חה ל אל כה כות לש רה ם בש הל ק לה לי חנ ים, ומש יוני לש על יהלות הה חמ ר הנ אה ל שש כה ים לש רי שה קש

ים. תוני חש תנ ים וש יוני לש ים על כי רש בה תש ים, ומי מי שש בנ תש מי

לו כש ר, אי מנ אה ם, וש כגלה ק לש לי ך חי ר כה חנ ה. אנ לה חי תש גו', בנ י וש שי בש ם די י עי רי עש י ינ תי לש כנ תוב (שיר ה) אה כה נו סוד הנ יש הנ וש
ק לי חנ ב יש רל על לה ן וש כי לה אוי לו, וש רה ד כה חה אל ד וש חה ל אל כה ם לש הל ק לה לי חנ ם, ומש כגלה כות לש רה יק בש ים. מורי רו דודי כש שי תו וש ים שש עי רי
ב רה קש ן ני בה רש קה הנ ר של םאמנ םא ת ל מות. של עולה ל הה כה כות לש רה ק בש לי חנ ת מש עי כה ה, וש לה חי תש ך בנ רי בה תש דוש יי קה ם הנ שי י הנ רי המ ל, של לה שה
ל כה כות לש רה ק בש לי חנ כות ומש רה יק בש הוא מורי רוך-הוא, וש דוש-בה קה ב לנ רה קש כםל ני א הנ לה ר, אל חי אנ שום כםחנ  םא לש ל ם וש הל לה

ר. חי אנ םא לש ל ה', וש ן לנ בה רש ך קה שום כה מות, ומי עולה הה

כות רה בש שםך  מש י לי די כםל] כש ן, [הנ בה רש קה ל הנ ת של רל חל רות אנ עורש תש . עוד, הי תה רש מנ ה אה יהפל י,  ני עון, בש מש י שי בי ר רנ מנ אה
ם, כל נש בנ רש ת קה אל יבו  רי קש ו תנ שה כש ענ ר.  חי אנ לש םא  ל וש ה',  לנ ן  בה רש ה קה לה חי תש מות. בנ עולה ל הה כה כו  רש בה תש יי כות, של רה ר בש עורי ולש

ים. תוני חש תנ ים וש יוני לש כו על רש בה תש יי רו וש בש חנ תש יי ד, וש חה אל מות כש עולה ל הה רו כה שש קנ תש יי של

ל?! אי רה שש י יי טי בש ה שי לל ל אי גו'. כה ר וש שה ים עה ני ל שש אי רה שש י יי טי בש ה שי לל ל אי יו, כה רה חמ סוק אנ ר פה מנ אה א וש בה י אנ בי ח רנ תנ פה
כות רה בש ל הנ כה קום של מה ם לש תםם] אותה חש ר [לנ בי חנ א לש לה ה? אל לל ל אי ה כה ה זל ל, מנ אי רה שש י יי טי בש ה שי לל תםב) אי כש יך (לי רי יהה צה הה
הו זל ם.  מה עי ת  רל בל חנ תש מי יא  הי וש ה,  ירה בי גש הנ י  קוני תי ל  ים של רי שה אי, קש דנ ונ ר  שה עה ים  ני ר. שש שה עה ים  ני ם שש שה לש ים  יקי מורי

ה. בור שורל די ה הנ קום זל מה ריי בש המ ם, של ך אותה רל בה יש ם ונ יהל בי ם אמ הל ר לה בל ר די של םאת אמ ז ר. וש שה ים עה ני תוב שש כה של

ר שה עה ים  ני שש בי ה  טה מנ לש מי ה.  טה מנ לש ה  לה עש מנ לש ומי ה,  לה עש מנ לש ה  טה מנ לש מי ר  בי חנ תש הי לש ד  חה אל ר  של קל אן  כה ר,  בל די ר  של אמ
ה טה מנ לש ים, מי די דה י צש ני שש שור לי ה קה בה קי ר ונש כה בור זה י חי רי ר, המ בל ר די של ם. אמ מה ה עי רה בש חנ תש םאת הי ז וש לו,  לה ים הנ טי בה שש הנ
גו'. וש תו  כה רש בי ר כש של יש אמ תוב אי כה הו של ד, זל חה אל ה כש בה קי ר ונש כה ה, זה לה עש מנ לש קום של מה ם בנ ר אותה שנ סוף קה ה. לנ לה עש מנ לש ומי

ד. חה אל ם כש יהל ני תו, שש כה רש בי ר כש של יש אמ ת זוגו. אי ת בנ כנ רש בי א כש לה תו? אל כה רש בי ה כש ה זל מנ

נו מל מי יון, של צי ה' מי ך  כש רל בה יש גו'.  וש ים  לה רושה יש טוב  ה בש אי ורש יון  צי ה' מי ך  כש רל בה יש ר, (תהלים קכח)  מנ אה וש ח  תנ פה
ים, לה רושה יש טוב  ה בש אי ורש ך  ר כה חנ אנ וש ה.  ן לה נותי וש כות  רה בש ל הנ ל כה הוא כולי וש ן,  גה ת הנ קות אל שש הנ כות לש רה ים בש אי יוצש
ר, כה זה ה' - מי ך  כש רל בה ך. יש רל מש שש יי ה' וש ך  כש רל בה ה (במדבר ו) יש זל מו  ה. כש בה קי ר ונש כה זה אות מי כות בה רה בש ל הנ כה אות של רש הנ לש
אות ם יוצש יהל ני שש מי שום של ד, מי חה ר אל בה כםל דה הנ מור, וש שה - מי ך  רל מש שש יי כור, וש זה ה' - מי ך  כש רל בה יש ה.  בה קי נש - מי ך  רל מש שש יי וש

ם. ך אםתה רנ תו בי כה רש בי ר כש של יש אמ ה, אי ל זל ענ מות. וש עולה כות לה רה בש

יהה וםת? הה צנ יו, לש נה ת בה וםת אל צנ עמקםב לש ל ינ כנ יש גו'. ונ יו וש נה ת בה וםת אל צנ עמקםב לש ל ינ כנ יש ר, ונ מנ אה סוק וש ח פה תנ ה פה הודה י יש בי רנ
ה, רה עה מש י הנ קי סש ל עי ם ענ ה אותה וה צי . עוד, של יהה לל ר אי שי קנ תש הי ה לש ינה כי שש ל הנ ם אל ה אותה וה צי א של לה ך! אל רי בה תםב) לש כש יך (לי רי צה

אשון. רי ם הה דה בור אה ם קה שה ן, של דל ן עי גנ ה לש רובה יא קש הי של

ם דה ה זוגות: אה עה בה רש אנ רו  בש קש ני ם  שה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ע. מה בנ רש ינת אנ רש א קי רה קש ני קום  מה ה, אותו  אי םא רש ב
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ה. אה לי עמקםב וש ה, ינ קה בש רי ק וש חה צש ה, יי רה שה ם וש הה רה בש ה, אנ וה חנ וש

ינו ני שה וש ה,  עה בה רש אנ מי חות  פה םא  ל ה  בה כה רש ומל ה,  דושה קש ה  בה כה רש מל ם  בות הי אה ינו, הה ני שה יהא, של שש קג אן  כה ייש  י  רי המ
ן בל תוב (תהלים קיח) אל כה של הו  ה, זל מה לי ה שש בה כה רש מל עמשו  ננ ם וש הל מה עי ך  לל מל ד הנ וי ת דה ר אל בי הוא חי רוך  בה דוש  קה הנ של
ר] שי קנ תש הי [לש יך  רי ד צה וי ך, דה ם כה ם. אי הל מה ה עי מה לי ה שש בה כה רש יות מל הש ר לי בי חנ תש הי ך  לל מל ד הנ וי דה גו', של וש ים  בוני הנ סו  אמ מה

ם? הל מה ר עי בנ קש םא ני ם ל ענ טנ ה הנ ז מה מו, אה ע עי בנ רש ינת אנ רש ילה קי הש יי בות, וש אה תוך הה ר בש בי קה הי לש

תוך ר בש בנ קש ני ם של דה אה ד. וש חה אל ר אותו כש בי חנ יון, לש יהו? צי אוי, ומי רה יהה לו כה ן הה קה תג קום מש ך מה לל מל ד הנ וי א, דה לה אל
ך, לל מל ד הנ וי דה ה לש נה תש ני כות וש לש מנ נו הנ מל ה מי רה בש על נל אשון, וש ך רי לל יהה מל הוא הה שום של מו, מי רו עי בש קש ם ני י הי רי בות, המ אה הה
ל יו של ים, יהמה ני ים שה עי בש נו שי מל רו מי בש עה הה ים, וש ני ף שה לל רו אל זש גש ם ני דה ל אה ענ ך, של לל מל ד הנ וי יים דה קנ תש ם הי דה ל אה יו של יהמה ומי
אוי לו, רה כה קומו  מש ה לי כה א זה לה ך? אל לל מל ד הנ וי םא דה יהב ד של ענ יהקומו  יך  בות אי אה הה ם, וש ן אותה תנ הוא נה ך, וש לל מל ד הנ וי דה

בות. אה ם הה ר עי בנ קש םא ני ך ל שום כה מי

בות, קי נש ם הנ מה רו עי בש קש בות ני אה הה ה, וש בה קי ל נש קום של מה ד בש וי דה ר, וש כה ל זה קום של מה ים בש רויי בות שש אה עוד, הה םאת וש ז
אוי לו. רה ר כה בה ר, דה כה ל זה קום של מה ר בש בי חנ תש הי ר וש בנ קש ד ני וי דה וש

ם, עולה הה ק מי לי תנ סש הי ה לש צה רה של ים. כש יי ל חנ קום של מה ב בש י הוא יושי רי המ שום של ה, מי טה מי ל הנ יו אל לה גש סםף רנ ילאל ונ
ר, מנ אה ח וש תנ יו. פה מה ל ענ ף אל סל ייאה ע ונ ונ גש יי תוב ונ כה של הו  ם. זל עולה ן הה ק מי לי תנ סש הי ס וש ני כנ תש הי ה, וש טה מי ל הנ יו אל לה גש יד רנ הורי

ים. רי בי חמ רוהו הנ אמ י בי רי ה המ ר זל בה רות ה'. דה צש חנ י לש שי פש ה ננ תה לש ם כה גנ ה וש פה סש כש (שם פב) ני

י ם, ומי ים שה ים] שורי דורי םא [מש ים ל יוני לש על ים. בה יוני לש ים על דורי ייש מש ים וש תוני חש ים תנ דורי ה, ייש מש אי םא רש ל ב בה אמ
ה בה המ אנ ם בש ים שה די ם עומש הי שום של רות ה', מי צש ים חנ אי רה קש ם ני ים הי יי יצוני ים חי תי ים ובה יי ימי ני ים פש תי ם בה ם? אותה הי
ה מה לי ה שש שוקה תש ה בי חוזה יא אמ י הי רי המ ה, של בה קי נש ר לנ עורי תש כםל מי ה, הנ ה עולה מה שה נש של ה, כש אי םא רש ה. ב בה קי נש ל הנ ה אל שוקה ותש

ת בו. רל של קש ני וש

יו לה גש סםף רנ ילאל תוב, ונ ה כה ה מנ אי יו. רש מה ל ענ ף אל סל ייאה ע ונ ונ גש יי א ונ לה ת, אל ול ר בו מה מנ אל םא נל ך ל שום כה ת, מי םא מי עמקםב ל ינ
ה. נה בה לש ך לנ הולי ם וש עולה ן הה ס מי ני כנ תש א מי לה ת, אל םא מי ש ל מל של ה. הנ נה בה לש ל הנ ש אל מל של ס הנ ני כנ תש הי ה, של טה מי ל הנ אל

שום יו, מי לה ה אי רה עורש תש יון הי לש על הה ש  מל של ת הנ שוקנ ה, ותש נה בה לש ה הנ ירה אי עמקםב, הי ס ינ ני כנ תש הי ה של עה שה ה, בש אי םא רש ב
ה. ירה אי ה מש נה בה לש הנ ה וש זל ה בה ים זל קי בה דש ני ר, וש חי ש אנ מל ר של עורי תש ה, מי ש עולל מל של ר הנ של אמ כנ של

ם הוא עולנ תון, של חש תנ ר בנ שה קש ר, ני כה זה ם הנ יון, עולנ לש על הה ר של אי בה תש י ני רי ל המ בה , אמ תה רש מנ ה אה עון, יהפל מש י שי בי ר רנ מנ אה
ה. מו זל ה כש כםל זל הנ יון, וש לש על ר לה שה קש תון ני חש תנ הנ ה, וש בה קי נש הנ

ד חה ן - אל בות הי קי י נש תי שש ב של ל גנ ף ענ אנ ם. וש עולה ד הה ענ ם וש עולה ן הה תוב מי כה ם, כנ מות הי י עולה ני ר שש מנ אל י נל רי המ ונ
זו וש ים,  ני בה ם הנ את אי רי קש ני ם. זו  אי זו  וש ם  אי ע. זו  בנ ת של ה בנ זל וש ת],  בה ע [שנ בנ ה של ה. זל בה קי נש ד בנ חה אל וש ר  כה זה ן בנ קה תג מש
ל כה ך של לל מל למםה - בנ ך שש לל מל גו'. בנ למםה וש ך שש לל מל יון בנ נות צי ה בש ינה אל ה ורש ינה אל תוב (שיר ג) צש כה למםה, כנ ם שש את אי רי קש ני

למםה. ם שש ע אי בנ ת של תוב (מלכים-א יא) בנ כה למםה, כנ ם שש לו, זו אי לום של שה הנ

ל מואי י לש רי בש תוב (משלי לא) די כה למםה, של ם שש למםה - זו אי ת שש מנ כש למםה. חה ת שש מנ כש ב חה רל תי תוב (שם ה) ונ כה וש
ל מואי י לש רי בש א די לה לו, אל ר של תל סי הו הנ ע מנ םא נודה ה ל סוק זל ך, פה לל ל מל מואי י לש רי בש מו. די תו אי רנ סש ר יי של א אמ שה ך מנ לל מל
מו י, כש דנ ל שנ אי ל יום. וש כה ם בש עי ל זם אי ה (תהלים ז) וש יהו? זל ך. ומי לל הוא מל ל של שום אי רו מי מש אל נל ים של רי בה - דש ך  לל מל
מו, תו אי רנ סש ר יי של א אמ שה ע. מנ בנ ת של יא בנ הי ך, של לל ל מל מואי י. לש מו פי ר (איוב מ) לש מנ אל נל מו של ל, כש מואי ר. לש אי בה תש ני של

ה. לה יש לנ לום הנ חמ עון בנ בש גי יו בש לה ה עה לה גנ תש הי של כש

עמקםב, ל ינ י של רי ין בו פש אי ם של עולה ך דור בה ין לש אי ם, וש עולה רות לה ה פי ה בה שה עה ה וש נה בה לש ס לנ ני כנ תש עמקםב הי ה, ינ אי םא רש ב
ל של תו  טה יא מי הי ה, של טה מי ל הנ יו אל לה גש סםף רנ ילאל ונ תוב  כה שום של ה, מי לה עש מנ רות לש עורש תש ר הי י הוא עורי רי המ שום של מי

אי. דנ עמקםב ונ ינ

י די בש א ענ ירה ל תי ה אנ תה אנ תוב (ירמיה ל) וש כה ה, של טה מנ ה ולש לה עש מנ ם לש לי תנ שש י הי רי המ עמקםב, של ינ ל  של קו  לש י חל רי שש אנ
ר. אי בה תש י ני רי המ י, ונ ני ך אה תש י אי א כי לה ר, אל מנ אל םא נל ה ל תה י אנ תי י אי י. כי ני ך אה תש י אי גו' כי ם ה' וש אג עמקםב נש ינ

ן גםרל ל בש בל אי ת הה י אל ני עמ ננ כש ץ הנ רל אה ב הה א יושי ינרש תוב ונ כה גו', וש ד וש טה אה ן הה ד גםרל ענ יהבםאו  ר, ונ מנ אה ח וש תנ ק פה חה צש י יי בי רנ
נו ם כי ענ טנ ה הנ ד? ומה טה אה ן הה ד גםרל או ענ ם בה הי נו של ת לה פנ כש ה אי ם, מה הל ן בה בוני תש הי לו ייש לש לה ים הנ סוקי פש גו'. בנ ד וש טה אה הה

ם? יי רנ צש מי ם לש ענ טנ ה הנ ל, מה אי רה שש ל יי בל תםב אי כש יהה לי יך הה רי י צה רי ם, המ יי רנ צש מי לות זו לש בי אמ

א יוצי יהה  הה ילוס  ני וש לו,  לה גש בי ץ  רל אה ה הה כה רש בה תש ם, הי יי רנ צש מי בש עמקםב  ינ יהה  הה ן של מנ זש ל אותו  כה רו,  מש אה ך  כה א  לה אל
ם. יהל לי ה עמ נה כנ תש הי ל, וש בל שו אי ים עה רי צש מי ך הנ ל כה ענ עמקםב, וש ל ינ לנ גש ב בי עה רה ק הה סנ פה עוד, של ץ. וש רל אה ת הה ה אל קל שש ומנ

ה ה זל ל מנ בה רוהו, אמ אמ ה בי סוק זל תו. פה לה הי ל תש כה יענ  מי בורות ה' ינשש ל גש לי מנ י יש ר, (תהלים קו) מי מנ אה ח וש תנ פה
ים אי ם בה כגלה םא, של ך - ל ם כה ים הי סוקי פש י הנ רי המ תוב, של כה ך הנ רל זו דל ר של םאמנ ם ת אי תםב! וש כש יך לי רי יהה צה ר הה בי דנ ל? יש לי מנ יש
ילת. לי מש תה  פש טנ קה וש תוב (דברים כג)  כה בורות ה'], כנ [גש ל  לי מנ יש י  ר. מי בה אות דה רש הנ א לש אן בה ף כה ר, אנ בה אות דה רש הנ לש
ת חנ ה אנ רה זי יר גש עמבי ינ ק וש לי סנ יש י הוא של ן מי כי לה ם, וש שה ה מי אה ין בה די ת הנ רנ זי ל גש י כה רי המ ים, של בי ם רנ הי שום של בורות ה', מי גש
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רוך הוא? דוש בה קה ה הנ עושל בורות של ן גש אותה מי

י לי עמ ה בנ מה בון, כנ שש ם חל הל ין לה אי ן של בורות הי ה גש מה כנ ה וש מה י כנ רי המ ר, של בי דנ ד. יש חה כםל אל ר, הנ בי ידנ ל וי לי מנ י יש עוד, מי
ם. הל ר לה בי דנ םא יהכול לש בור ל די הנ ים, וש קי חג י הנ רי ה שומש מה ים, כנ ני גי י מה לי עמ ה בנ מה ים, כנ יני די

ם הל ר לה בי דנ םא יהכול לש ה ל ירה מי אמ בור ובנ די י בש רי המ ה, של מה כש חה סוד הנ ה  בה ייש  ה, של דה גה הנ ם בש דועות? כגלה ה יש מל ובנ
ידו. גי ינ יך  בורםתל וגש יך  עמשל ח מנ בנ שנ דור יש תוב (תהלים קמה) דור לש כה דועות, כנ ן יש ה הי דה גה הנ ל בש בה ם, אמ ת אותה ענ דנ לה וש

רו. בי דנ ך יש תש בורה תוב וגש כה רו, של בי דנ ה, יש תונה חש ה תנ בורה יא גש הי ך, של תל בורה ל גש בה ים, אמ עי ה יודש סוד זל בש

ה מה כנ יהלות וש ה חמ מה כנ ה, וש לה הי תש ים בי רי בה חג ים ומש עי נודה ים של יני די גות] הנ רה דש ם [הנ ים הי בי רנ תו, של לה הי ל תש כה יענ  מי ינשש
תו? לה הי ל תש יענ כה מי שש הנ י יהכול לש ה מי ל זל ענ יו, וש דודה גש ר לי פה סש ייש מי תוב (איוב כה) המ כה ה, כנ ים בה רי בש חנ תש מי נות של חמ מנ

ל גות ענ רה ה דש מה כנ נות וש חמ ה מנ מה כנ יהלות וש ה חמ מה או, כנ ה יהצש בורה גש ד הנ צנ ים, ומי מי כה יו חמ ם הה ים כגלה רי צש מי ה, הנ אי םא רש ב
רות תש סש ני ים  עי יודש וש ם,  הל בה ים  מי כה חמ ונ ים  פי שש כנ מש יו  הה ים  רי צש מי הנ וש תונות,  חש תנ הנ גות  רה דש לנ ים  יעי גי מנ של ד  ענ גות,  רה דש
דו בש עש תנ שש י יי רי המ של עו  יהדש וש יו,  נה ל בה לט ענ שש יי ם של ין ענ ם, אי עולה יהם בה עמקםב קנ ינ ן של מנ זש בי י של רי המ לו, של כש תנ סש הי ם, וש עולה הה

ים. בי ים רנ ני מנ ל זש אי רה שש יי בש

ין די הנ ת  רנ זי גש הוא  של ד,  טה אה הה ן  גםרל לש יעו  גי הי של ד  ענ סוף,  בנ ילה  הש יי ה  מנ לו  כש תנ סש הי חו.  מש שה ת,  מי עמקםב  ינ של ן  יוה כי
יעו גי הי ן של יוה גו'. כי ה וש דםלה גש יהד הנ ת הנ ל אל אי רה שש א יי ינרש ר (שמות יד) ונ מנ אל נל של מו  יהא יהד, כש רי טש ימנ גי "ד בש טה ט. אה שולי הנ
ד צנ ים לש ים קוצי אי ד יוצש טה ה אה א מה לה ד? אל טה א אה רה קש ה ני מה לה ה. וש זל ד הנ טה אה הה אות מי יוצש בורות של גש או הנ ה, רה קום זל מה לש
בורות, ה גש מה כנ ה בש ע עולה בנ צש אל ע וש בנ צש ל אל כה ה, וש ד זל צנ ה ולש ד זל צנ עות לש בה צש ה אל נה מל אות מי ם יה"ד יוצש ך גנ ה, כה ד זל צנ ה ולש זל
אי דנ ם. ונ יי רה צש ל מי בי ה אה מה א שש רה ן קה ל כי אםד ענ ד מש בי כה דול וש ד גה פי סש ם מי דו שה פש סש יי ז ונ גות, אה הה נש ה הנ מה כנ ים, בש יני ה די מה כנ בש

ר. חי אנ םא לש ל ם, וש יי רנ צש מי ה לש ד זל בי ל כה בל אי

י ני רו שש דש עה יי יר, וש עי ת בה יי פםל בנ ה יי יום זל י של יתי אי ר, רה מנ ה. אה רה עה מש תוך הנ או מי ה. יהצש שה רה פה ת הנ ש אל רנ עון פי מש י שי בי רנ
בו. יהשש ה וש רה עה מש תוך הנ רו לש זש ת. חה יי בנ פםל הנ םא יי יר, ל עי י בה ני ם אמ ים. אי גי רש טש קנ ים מש אי י] רומה ני [בש

ת סל נל כש ר לי מנ אל ה נל סוק זל ך, פה י קולי לי המ גו'. צנ ים וש לי ת גנ בנ ך  י קולי לי המ ר, (ישעיה י) צנ מנ אה עון וש מש י שי בי ח רנ תנ פה
ל נו, כה דש מנ אן לה כה ך. מי י קולי לי המ ך צנ ל כה ענ ח, וש בה שג קול מש רוך הוא בש דוש בה קה ת הנ ת אל חנ בנ שנ יא מש הי שום של ל, מי אי רה שש יי
ם אי ים אותו, וש עי שומש ים של רי חי אמ ב לה עלרנ יל ים של עי יך לו קול נה רי קול, צה רוך הוא בש דוש בה קה ת הנ חנ אל בי שנ ה לש רוצל י של מי

ים קול. רי הה םא יהקום לש םא - ל ל

ה ה. מה עמבםדה א הה בה צש ה יהשוב מי נה ים שה שי מי ן חמ בל תוב (במדבר ח) ומי כה ה, של ד זל צנ מי או  בה ם של יי וי ה, לש אי םא רש ב
ה עמבודה א הה בה צש ים מי ירי עמבי ז מנ יו, אה רה בי ר חמ אה שש ם כי יי ננ זש אה ב לה עלרנ םא יל ל מוך, וש ם] נה אי תו, וש גה רש קולו [דנ שום של ם? מי ענ טנ הנ

אוי. רה דוש כה קה ם הנ שי ת הנ ד אל בי כנ זו ולש ה הנ עמבודה ן לה גי ננ ים לש די עומש ה, של לה עש ל מנ ים] של לי יה חנ הנ ה [מי זל הנ

שום ם, ומי הל ר לה מי זנ ולש דוש  קה ם הנ שי ת הנ אל חנ  בי שנ ים, לש תוני חש תנ ד הנ גל נל נות כש חמ יהלות ומנ ה, חמ לה עש מנ לש יהלות של חמ הנ
ך י קולי לי המ תוב צנ כה ר הנ מנ רוך הוא, אה דוש בה קה ת הנ ת אל חנ בנ שנ ל מש אי רה שש ת יי סל נל כש שום של ה. ומי עמבםדה א הה בה צש ך יהשוב מי כה

בות. אה ת הה ים, בנ לי ת גנ בנ

נו מל א מי יוצי ים, וש לי י תי לי ל בו תי לה כש ני ד בו, וש כםל עומי הנ שום של ים, מי לי א גנ רה קש א ני בה ם הנ עולה ים - הה לי ת גנ עוד בנ
א, בה ם הנ עולה הה ים מי אי ם יוצש נות, כגלה יה עש ים ומנ לי ם גנ ל אותה כה עול, וש ל נה תוב (שיר ד) גנ כה ים - כנ לי ת גנ כםל. עוד בנ לנ

ים. לי ת גנ יא בנ ל הי אי רה שש ת יי סל נל וכש

תוב ך כה ר כה חנ אנ ים קול, וש רי הה ר ולש מי זנ י לש די הוא כש ך, של י קולי לי המ תוב צנ ה כה לה חי תש ה. בנ של ה קה סוק זל ה, פה אי םא רש ב
ר. מי זנ חנ ולש בי שנ י לש די י כש לי המ א צנ לה י? אל יבי שי קש תוב הנ כה ן של יוה ך, כי י קולי לי המ ה צנ מה ז לה ך, אה ם כה י. אי יבי שי קש הנ

ם? ענ טנ ה הנ י, מה יבי שי קש תוב הנ ז כה רוך-הוא, אה דוש-בה קה ר לנ מי זנ ולש חנ  בי שנ ים לש ילי חי תש ל מנ אי רה שש ם יי ה, אי אי םא רש ב
תוב כה וש ך,  קולי י  לי המ צנ תוב  כה ה  זל ל  ענ וש הוא,  רוך  בה דוש  קה לנ ה  ילה בי שש בי ים  רי מש זנ ומש ים  חי בש שנ מש ל  אי רה שש יי של יל  בי שש בי

הנקששייביי.

ה, בורה גש ה זו  שה יש לנ ה. וש מה הי בש בור בנ גי ש  יי ר (משלי ל) לנ מנ אל נל של מו  ה, כש בורה גש ד הנ צנ ה מי אה בה שום של ה - מי שה יש לנ
ה ין לה אי, אי דנ יהה ונ ני ], עמ יהה לל ה [עה ירה אי םא מש ל יהה של רש לנ קש פנ סש יא אנ הי שום של תות - מי נה יהה עמ ני ים. עמ קי זה חר בםר כםחות וה שש לי

ש. מל של ה הנ ן לה נותי ה של ק מנ א רנ לה ה, אל מה צש ל ענ של ה אור מי נה בה לש לנ

י ין מי אי ם], וש יי וי לש ל הנ ים [של חי תה פש ל הנ ים ענ רי זש חנ מש ים של יי ני ים עמ ני ים בו כםהמ שורי ד, וש חה ר אל פה ה, כש דל תות הוא שה נה עמ
ל כה יק מי ר רי ם יותי יתה ם, ובי עה י הה יני עי יו בש ים הה זויי ים], בש לי ר [קנ פה י אותו כש ני ם בש ל אותה כה שום של ם, מי הל יחנ בה גי ינשש של
א לה ה, אל מה צש ל ענ של ין אור מי ה אי נה בה לש ך לנ שום כה ם. מי י ענ זויי ים] בש לי ים [קנ יי ני מו עמ ם, כש הל ים לה ני נותש ה של מנ ט לש רה ם, פש עה הה

ה. ירה אי יא מש ש הי מל של ה הנ מה ר עי בי חנ תש מי ה של עה שה בש

ה. תה ת אה ול יש מה י אי יך כי דל ל שה ך ענ תםת לי נה ך עמ לל מל ר הנ מנ ן אה כםהי ר הנ יהתה בש אל תוב (מלכים-א ב) ולש כה ה, של אי םא רש ב
יא הי ה, של נה בה לש ה בו הנ קה בש דש ני י, של ני קום עה מה יהה מי הה שום של א מי לה ת? אל ול יש מה א אי רה קש ו ני יהה דוני ת אמ ין אל מי זש הי ל של י ענ כי וש

תות. נה יהה עמ ני עמ
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א לה אל ג אותו?  רנ םא הה ל יק של די צנ ך  שום כה י, מי בי ה אה נה ענ תש ר הי של כםל אמ בש יתה  ני ענ תש י הי כי וש ר, (שם)  םאמנ ם ת אי וש
יהה הה אול, וש שה לש ב לו  יהה אורי הה של כות, כש לש מנ ה לנ לה םא עה ל ד של ד ענ וי דה ה בו  כה י, זה ני קום עה מה יהה מי הה שום של ר, מי יהתה בש אל
ל ה של וה דש חל ה בש תה יש הה מות, וש לי שש ה בי נה בה לש ה הנ דה מש למםה, עה ט שש לנ שה ן של מנ זש לי ר. וש יהתה בש ה אל מו זל ך] כש ר כה חנ י, [אנ ני עה כש כו  רש דנ

ר. יהתה בש אל ה בש כה םא זה יהה לו, ל כםל הה הנ ר, של עםשל

םא יון. ב לש ת סוד על של רל יל לה בי שש יהה בי כםל הה ה אותו, הנ נה קה יהה של מש רש יי וש יהה,  ר הה בה דה תות סוד הנ נה ה עמ די אי שש דנ ונ
ת חנ בנ שש תי ך  שום כה תות. מי נה עמ ה  די י, שש ני עם בש יא  הי של ים. כש פוחי ה תנ די את שש רי קש ני יא  ה, הי נה בה לש ת הנ טל שולל של ה, כש אי רש

מות. לי ר ושש ה עםשל ה לה ה עושה טה מנ לש של

ד וי דה של וכש ה,  טה מנ לש חנ  בי שנ ולש ר  מי זנ לש ר  מל זל י  יני מי ן  גי ננ ולש מות  לי שש ה  לה עמשות  לנ ל  די תנ שש יו הי יהמה ל  כה ד,  וי דה של מו  כש
ה אה יהצש ה  נה בה לש י הנ רי המ מות, של לי שש ר, בי עםשל בש ה  ח אותה קנ למםה לה מות, ושש לי שש בי ה  יר אותה אי שש ם, הי עולה הה ק מי לי תנ סש הי

ץ. רל אה י הה כי לש ל מנ ל כה ט ענ לנ ה שה זל ר הנ עםשל בה ר, של עםשל ה לה סה נש כש ני י וש ני עם הה מי

ן מנ זש אותו הנ ב, ובש הה זה ה הנ בה רנ תש הי ב, של הה כםל זה א הנ לה למםה. אל י שש ימי ב בי שה חש םא] נל ף [ל סל ין כל ה, (שם י) אי ל זל ענ וש
ש מל של ל הנ לות של כש תנ סש הי ש, ובנ מל של הנ ל בו  כי תנ סש יהה מי ה הה לה עש מנ לש ר של פה י עה רי המ ב לו, של הה רםת זה פש ענ תוב (איוב כח) וש כה

ב. הה זה ה הנ בל רנ תש ה ומי עמשל ר ננ פה עה פו, הל קש תה וש

א לי מה לש אי ב, וש הה ים זה ם עושי ים כגלה רי הה ין הל בי ץ של רל אה ר הה פנ ם, עמ יר שה אי ש מי מל של כםחנ הנ ים של רי הה ן הל ה, מי אי םא רש ב
ב. הה זה ת הנ ה אל בל רש ש מנ מל של ף הנ תםקל שום של ים, מי יי ני ים עמ שי נה יו אמ םא הה ם, ל בות שה רנ עות של יות רה חנ

ת ה אל בל רש ומנ ר  פה עה ל בל כי תנ סש מי ש  מל של ף הנ י תםקל רי המ ה, של אומה מש ב לי שה חש נל ף  סל ין כל למםה אי י שש ימי בי ך  שום כה מי
ל כי תנ סש הי ן של יוה ב. כי הה ה זה בל רנ תש ף ומי ל תםקל ש, נוטי מל של ל בו הנ כי תנ סש מי של ין. כש די ד הנ ר הוא צנ פה אותו עה עוד, של ב. וש הה זה הנ

גו'. ר וש פה עה ן הל יהה מי כםל הה ר, (קהלת ג) הנ מנ אה יז וש רי כש הי ח וש בנ ה, שי למםה בה שש

ל כה ה של בה המ אנ יא אור וש הי ר, של ל עםשל ה של בה המ יא אנ הי ה של ירה א שי לה ד, אל וי מו דה ן כש גי ננ ך לש רי טה צש םא הי למםה ל ה שש ל זל ענ וש
ר. מנ ך הוא אה לל מל ד הנ גל נל א כש סי כי ת בנ בל יושל של ה כש ירה בי גש ל הנ ח של בנ של ה, הנ יו בה ם הה עולה ל הה חות של בה שש תי הנ

ר שה קש ר ני פה עה הל ב, וש הה יהה זה כםל הה הנ שום של ים, מי ני בה אמ ים כנ לנ ירושה ף בי סל כל ת הנ ך אל לל מל ן הנ תי יי תוב (מלכים-א י) ונ כה
ה. נה מל ז מי םא זה ל ה וש מה ק עי בה דש ש ני מל של הנ י, וש םאשי ר ת לש חנ םאלו תנ מ ר (שיר ב) שש מנ אל נל מו של ה, כש בה המ אנ ד הה צנ םאל בש מ שש בנ

ן יוה םאש. כי ר ת הה חנ םאל תנ מ שש הנ ת, וש קל בל חנ ין מש יהמי הנ ש, וש מל של ה לנ בה רש ה קה נה בה לש הנ ה של אה י רה רי המ ה, של זל ה בה עה למםה טה שש
ן יוה ב? כי רי קה י לש די א כש לה ה אל ינה ין אי י יהמי רי המ ה, של אן עושה ה כה ין מנ ד, יהמי חה אל בו כש רש קה תש י הי רי ר, המ מנ זו, אה ה לה בו זל רש קה תש הי של

למםה. י שש ימי ב בי שה חש םא] נל ף [ל סל ין כל יהד אי יך? מי רי ה צה מה ה, לה זל ה בה בו זל רש קה של

א. צה מש םא תי ל ם וש דה י אה ני ד בש סל חל ך לש רי טה צש ה תי תה יך, אנ יל ין - חנ יהמי ת הנ יתה אל חי ה דה תה רוך הוא: אנ דוש בה קה ר לו הנ מנ אה
ר אומי וש ים  חי תה פש הנ ל  ענ ר  זי חנ מש למםה  יהה שש הה וש ך,  שי חה הי לש ה  ילה חי תש ה הי נה בה לש הנ וש ה,  נה בה לש ד הנ גל נל כש מי ש  מל של ה הנ טה סה יהד  מי
יב שי חש םא הל ל ין וש יהמי ת הנ ה אל חה דה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ד. מה סל מו חל ה עי עמשל ינ י של יהה מי םא הה ל ת, וש לל י קםהל ני (קהלת א) אמ

ה. אומה מש למםה לי י שש ימי ב בי שה חש םא] נל ף [ל סל ין כל תוב (מלכים-א י) אי כה הו של אותו, זל

י יבי שי קש (ישעיה י) הנ ך  שום כה ה, מי לה עש מנ לום לש ה שה בל רש רוך-הוא, מנ דוש-בה קה חות לנ בה שש ה תי בל רש מנ ל הנ ן כה כי לה וש
תוב (ישעיה כה ד - כנ ה. אםבי קה תוב חםק חג כה ה, כנ שה יש נו לנ יש ש - הנ יי גו'. לנ ף וש רל י טל לי בש ד מי ש אםבי יי תוב (איוב ד) לנ ה. כה שה יש לנ
עוד ם בש קה תה תוב (משלי לא) ונ כה ת, כנ תי יהה לה לל ה] עה בה ה [סי שה קש יא בי הי שום של ף - מי רל י טל לי בש ים. מי די אםבש או הה כז) ובה

ה. יתה בי ף לש רל ן טל תי תי ה ונ לה יש לנ

ים קי יונש ד וש חה אל ים כש רי בש חנ תש ם מי ף, כגלה רל ם טל הל ת לה נל יא נותל הי של ים, כש לי יה חמ ל הנ כה שום של דו - מי רה פה תש יא יי בי י לה ני ובש
ים די דה ה צש מה כנ ים לש די רה פש ם ני דו, כגלה רה פה תש יא יי בי י לה ני אי בש דנ ם, ונ לות גורי גה הנ ף, של רל י טל לי בש ת מי בל יא יושל הי של ד. וכש חה אל כש
נו. רש מנ אה מו של ד, כש חה אל ים כש בי רש קה תש ים ומי ני קה תג כםל מש ה, הנ עמשל ן ננ בה רש קה הנ של ן כש כי לה ין. וש עמשות די םא לנ צ מש י לי די ים כש כי רה ודש
םא י ל רי המ ין, של א בו די צה מש םא ני ל נו יום של ין לה ך אי שום כה דו, ומי רה פה תש יא יי בי י לה ני בש אי של דנ ה, ונ עמשל םא ננ ן ל בה רש קה ו של שה כש ענ

נו. רש מנ אה מו של ה כש יונה לש מות על לי שש ים בי תוני חש תנ ים וש יוני לש ים על רי עורש תש מי

רוך דוש בה קה ת הנ ך אל רי בה מש ה של כה רה בש ה, ובנ טה מנ ה ולש לה עש מנ מות לש לי ת שש רל עורל ם מש דה אה ת הה לנ פי ו תש שה כש ה, ענ אי םא רש ב
דוש קה ת הנ ך אל רי בה מש י של מות. מי עולה ים הה כי רש בה תש ל מי אי רה שש ל יי ה של לה פי תש ן בנ כי לה ים, וש תוני חש תנ ים וש יוני לש ים על כי רש בה תש הוא מי
י תוב (שמואל-א ב) כי כה הו של ך. זל רי בה תש םא מי רוך הוא - ל בה דוש  קה ת הנ ך אל רי בה םא מש ל י של ך. מי רי בה תש רוך הוא - יי בה

לו. י ייקה זנ ד ובם בי כנ י אמ דנ בש כנ מש

ל טנ נה ים וש די קש א הוא הי לה טםל] אל ה לי צה רה ך, [של רי בה ר לש חי ם אנ דה אה ה לש כה רה ל בש ן כוס של תנ םא נה ן ל קי זה א הנ נונה מש ב הנ רנ
םאל, מ שש םאל] ובי מ שש םא בי ל ין [וש יהמי טםל אותו בש יך לי רי צה נו של רש מנ י אה רי המ ך. ונ רי בה יו ומש י יהדה תי שש םאל] בי מ שש ין ובי יהמי אותו [בש

ה הוא. רו בו - יהפל עורש תש ם הי כגלה ב של ל גנ ף ענ אנ וש

עות כוס זו שופש י בש רי המ א, של שה שועות אל תוב (תהלים קטז) כוס יש כה יך כוס, של רי ך צה ה כה כה רה ל בש ל כוס של בה אמ
יון לש על ן הה יי ם] ינ הל ר [לה מה שש ם ני שה יו, וש לה ם אי ס אותה כוני ם וש ל אותה הוא נוטי ה, וש לה עש מנ לש שועות של ן יש אותה כות מי רה בש הנ
םאת, ז כוס הנ נוס בנ הוא כה ן של יי ינ הנ םאל, וש מ שש םא בי ל םאל] וש מ שש ין [ובי יהמי ך אותו בש רי בה ים לש יכי רי אותו כוס, וצש ס בש ני כנ תש ומי
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ד. חה אל ד] כש חה כםל [אל ן, הנ יי ינ ם וש חל לל יק מי ילה רי הש םא יי ל ן של חה לש שג ת הנ ך אל רי בה ים לש יכי רי ד, וצש חה אל כו כש רש בה תש יי של

םאל מ ין ושש יהמי יך  רי ה, צה כה רה ל בש יא כוס של הי ן של יוה כי וש ה,  כה רה ל בש את כוס של רי קש ני ל  אי רה שש יי ת  סל נל ה, כש אי םא רש ב
א יוצי ה של תורה ין הנ יל יי בי שש ן בי יי א ינ לי מנ תש הי ה לש יכה רי םאל, וצש מ שש ין לי ין יהמי ת בי נל תל ה כוס ני אותה ה, וש טםל אותה יך] לי רי צה [וש

א. בה ם הנ עולה ן הה מי

ה לה גנ תש אן ני ר כה ה, אומי רה עה מש נו בנ אה אן של ים כה יוני לש ים על רי בה לו דש גנ תש ה הי זל אן] בה ה, [כה כה רה ל בש ה, כוס של אי םא רש וב
ה כה רה ל בש כוס של רום, וש דה פון וש ה צה םאל, זל מ שש ין ובי יהמי בש ה  לה בש קנ לש יך  רי ה צה כה רה ל בש ה, כוס של דושה קש ה הנ בה כה רש מל סוד הנ

ם. הל ה מי כה רה ל בש ילה נוטי הש יי של

ה יחה ני הנ לש יך  רי צה רום, וש דה פון וש ין צה ן בי תי נה תי יך של רי צה למםה, של שש לי תו של טה ה? זו (שיר ג) מי כה רה ל בש י זו כוס של מי
תוב כה שום של כות, מי רה ע בש בנ רש אנ ה בש ך אותה רי בה ה לש כה רה ל בש ה כוס של אותה יחנ בש גי ינשש ם, וש הל מה ן עי קי תנ תש יי גוף של הנ ין, וש יהמי בש
ח רה זש ומי רום  דה וש פון  ה, צה מונה אל ה סוד הה כה רה ל בש כוס של א בש צה מש ני גו'.  וש ה  בה יך  להל י ה' אל יני עי יד  מי (דברים יא) תה

אוי לו. רה ה כה דושה ה קש בה כה רש י מל רי ב, המ עמרה ומנ

נו. רש אנ י בי רי המ ג, ונ נל ם עם חל ילה לל הש יי י, וש ני ם עם חל לל ך  רי בה תש יי ה וש טה מנ לש ם של חל לל אותו  ך  רי בה תש יי י של די ם, כש חל לל ן בש חה לש שג וש

ה]. כה רה ל בש ם של חל אותו לל ה [בש לה עש מנ ה, לש טה מנ ה ולש לה עש מנ ם, לש עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ ת בש כל רל בה תש ל מי אי רה שש ת יי סל נל כש א של צי מה יי וש
ל כה ך מי רי בה תש יי שום של ם מי חל לל ן בש חה לש שג הנ ך [וש רי בה תש יי ה, של טה מנ ך לש רי בה תש יי בות, וש אה ך בה לל מל ד הנ וי ר דה בי חנ ה, לש כה רה ל בש כוס של וש
ה, טה מנ לש ך  רי בה תש יי בות וש אה בה ך  לל מל ד הנ וי ר דה בי חנ תש יי ה, של כה רה ל בש סוד כוס של ה בש לה עש מנ ה לש טה מנ לש ה ומי לה עש מנ לש ים, מי די דה צש הנ

יד. מי זון תה א בו מה צי מה יי ם, של דה אה ל הה נו של חה לש ך] שג רי בה תש יי נו. וש רש אנ י בי רי המ ג, ונ נל ם עם חל ילה לל הש יי י וש ני ם עם חל ך לל רי בה תש יי של

ה רה עה מש ן הנ מי או  יהצש לו.  ים אי רי בה דש נו  עש מנ שה וש אן  כה לש נו  סש ננ כש ני ן של מה חמ רנ הה רוך  רו, בה מש יהדו. אה קו  שש נה וש ם  כגלה מו  קה
ם אותה ים לש די סופש של או  רה וש בו,  יהשש ת.  יי ם בנ יהל לי עמ ל  פנ נה תו, של מי ים של שי נה ת אמ בוצנ קש או  יר, רה עי לה סו  נש כש ני של כו. כש לש הה וש

ים. אי רומה ם הה ם אותה תו עי מי של

ם יי רנ צש טון מי לש מוז שי אן רה א כה לה ד? אל טה אה ן הה ה גםרל ה זל ד, מנ טה אה ן הה ד גםרל ענ יהבםאו  ר, ונ מנ אה עון וש מש י שי בי ח רנ תנ פה
מו ן], כש [גםרל או  י רה רי המ ל, של אי רה שש טון יי לש י שי ני פש לי ר מי עמבנ יה ם של יי רנ צש ל מי טון של לש שי ה הנ ני מג ה מש ד - זל טה אה ן הה ר. גםרל ערבנ יה של

גו'. אםד וש ד מש בי כה דול וש ד גה פי סש ם מי דו שה פש סש יי ה ונ ל זל ענ ן. וש גםרל ים בש די גה ים בש שי לגבה ר (מלכים-א כב) מש מנ אל נל של

ה לל ם אי ים הי הודי ל יש םא של אן ל ף כה ם. אנ יי רנ צש מי יהה מי אי הה דנ ונ ה, של זל יום הנ ד הנ ם ענ יי רה צש ל מי בי ה אה מה א שש רה ן קה ל כי ענ
דוש קה תו, הנ מי ן של יוה כי תו, וש םא מי ים ל הודי יו יש א הה לי מה לש אי ים, של הודי ה יש לל אי ים, וש הודי תו בו יש מי ב של ל גנ ף ענ ים, אנ בוכי

ם. יהל וונותי ל עמ ר ענ פי כנ רוך הוא מש בה

ת, רל חל שות אנ רה ה בש אה םא יהצש ם, ל יי רנ צש מי תו בש מה שש ה ני אה יהצש ב של ל גנ ף ענ עמקםב, אנ ינ ה, של אי םא רש עון, ב מש י שי בי ר רנ מנ אה
יהה הה ה של עה שה עמקםב. בש ל ינ תו של טה מו מי ה כש מה לי ה שש טה ה מי תה יש םא הה ם ל עולה א הה רה בש ני יום של ר, מי אי בה תש ני מו של ם? כש ענ טנ ה הנ מה

נו. רש אנ י בי רי המ ה, ונ קומה מש ה לי רה שש קש יהד ני תו מי מה שש ם, ני עולה ן הה ה מי עולל

ה אור, תה לש על ה הל רה עה מש הנ ן, וש דל ן עי ל גנ יחות של רי ל הה ה כה רה עה מש או בנ צש מש ה, ני רה עה מש ס לנ נה כש עמקםב ני יהה ינ הה של ה, כש אי םא רש ב
ה, רה עה מש עמקםב לנ ס ינ ננ כש ני ן של יוה ר. כי ני ה אור הנ לה מו, עה א עי צי מה הי ם לש יי רנ צש מי עמקםב לש ינ בות לש אה סו הה נש כש ני של ק. וכש ד דולי חה ר אל ני וש

יך. רי צה ה של ל מנ כה ה מי רה עה מש ה הנ מה לש תנ שש ז הי אה קומו, וש מש ר לי ני ר הנ זנ חה

ית בי ם בש יהל ני פש רות לי זוכות עובש מות של שה ל, ונש בי קנ םא תש ל ר וש חי אנ יש  ה אי רה עה מש ה הנ לה בש םא קי ם ל עולה י הה מי ד יש ענ וש
י בי ר רנ מנ רוך הוא. אה בה דוש  קה י הנ ני פש לי חו  מש שש יי ם, וש עולה בה ירו  אי שש הי ע של רנ זל ת הנ אל או  רש יי וש רו  עורש תש יי י של די ה, כש רה עה מש הנ

א. רופי ת הה ל אל אנ ך שש ר לו, לי מנ יא? אה ה הי עמקםב מנ ל ינ ה של יטה ני א, חמ בה אנ

ל. אי רה שש ת יי ים אל אי רםפש הה טו  נש ינחנ יו ונ בי ת אה נםט אל חמ ים לנ אי רםפש ת הה יו אל דה ת עמבה ף אל ו יוסי צנ יש תוב ונ ה, כה אי םא רש ב
י רי שו, המ עה ך הוא של רל דל יל הנ בי שש בי ר של םאמנ ם ת ם? אי דה י אה ני ר בש אה ל שש מו של ה כש תה יש ה זו הה יטה ני חמ ך של תש עש ל דנ ה ענ לל עמ תנ המ
טו נש ינחנ תוב ונ כה ר, וש בנ קש ם ני י שה רי המ ך, של רל דל מו בנ כו עי לש םא הה י ל רי ם, המ יי רה צש מי רון בש אה ם בה ישל יי גו' ונ ן וש ף בל ת יוסי יהמה תוב ונ כה

אםתו?

ים, ני מה שש ל הנ ל כה יון ענ לש ה, על חה שש ן מי מל של ם בש ים אותה טי ם חונש ת גופה יד אל עממי הנ י לש די ים, כש כי לה מש י הנ כי רש ם דנ א הי לה אל
לו או  לש מש יי תוב ונ כה ים יום, של עי בה רש ן טוב אנ מל של אותו  ר יום בש חנ גוף יום אנ לנ ים אותו  בי שואמ ים, וש מי שה בש ב בי עםרה מש

ב. ן רנ מנ ם זש לי גוף שה ד הנ ם, עומי לנ שש ה הג זל ר של חנ ים. אנ נגטי חמ י הנ מי או יש לש מש ן יי י כי ים יום כי עי בה רש אנ

ר אה שש ל  כה מי ר  צה קה ן  מנ זש בי גוף  הנ ת  אל יבות  קי רש ומנ לות  כנ מש ם  יי רנ צש מי ץ  רל אל וש ן  ענ ננ כש ץ  רל אל ה  אותה ל  כה של שום  מי
ים מי שה של תוך  חוץ. מי בנ ים ומי ני פש בי מי ה זו  יטה ני ים חמ עושי ה, וש ת זל ים אל גוף עושי ת הנ יים אל קנ יל לש בי שש צות, ובי רה אמ הה
חוץ בנ ים ומי ני פש בי גוף מי ת הנ יד אל עממי יו, ומנ עה מי ב לש אה שש ני בור, וש טנ ן הנ ים מי ני פש ב לי אה שש בור, הוא ני טנ ל הנ ן ענ מל אותו של

ב. ן רנ מנ זש

ף יוסי ה לש מו זל ש. כש פל נל גוף וה יום בנ קי יהה בש הה בות הוא, וש אה גוף הה יך, של רי ך צה כה גוף, וש יום הנ קי יהה בש ך הה עמקםב כה ינ וש
תוב כה ש, של פל נל יום הנ קי טו אםתו. ובש נש ינחנ תוב ונ כה גוף, של יום הנ קי ש. בש פל נל ל גוף וה יום של קי הוא בש גוף, וש ת הנ מנ גש הוא דג של

ם. יי רה צש מי רון בש אה ם בה ישל יי ונ
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ה. לה עש מנ לש ית של רי בש ה הנ רו אותה מש שה ה, וש טה מנ ית לש רי בש ת הנ ר אל מנ ף שה א יוסי לה י"ם? אל י יודי ני ה שש ם מה שי ינו, לש ני שה וש
הו? ה מנ לה עש מנ לש רון של ה. אה לה עש מנ רון לש אה ה ובה טה מנ רון לש אה קום] בה רונות, [מה י אמ ני שש ם בי ם, הושנ עולה הה ק מי לי תנ סש הי של כש
ית, רי בש רון הנ א אמ רה קש ה ני לה עש מנ לש רון של אה ץ, של רל אה ל הה דון כה ית אמ רי בש רון הנ ה אמ ני ר (יהושע ג) הי מנ אל נל של מו  א, כש לה אל

רונות. י אמ ני שש ם בי ית, הושנ רי בש ת הנ ר אל מנ ף שה יוסי שום של ית, ומי רי ר בש מנ שה י של א מי לה ש אותו אל םא יורי י ל רי המ של

שות רה תו בש מה שש ה ני אה יהצש ב של ל גנ ף ענ אנ ר, של חי יחנ סוד אנ סוק מוכי פה הנ אי. וש דנ ה ונ ך זל ם, כה יי רה צש מי רון בש אה ם בה ישל יי ונ
ש יק יורי די ל צנ כה יק, של די יהה צנ הה שום של ה, מי טה מנ ה ולש לה עש מנ רון, לש אה ם בה ישל יי תוב ונ כה הו של ה. זל ינה כי שש ר בנ שנ קש ת, ני רל חל אנ
י יהדנ ה  עמשי מנ י  ענ טה מנ ר  צל ני ץ  רל אה שו  ירש יי ם  עולה לש ים  יקי די צנ ם  כגלה ך  מי ענ וש ר  מנ אל נל של מו  כש ה,  יונה לש על הה ה  דושה קש הנ ץ  רל אל

ן. מי אה ן וש מי ם אה עולה רוך ה' לש ר. בה אי פה תש הי לש

ית אשי רי ר בש פל יק סי לי סש

1עד כאן בראשית מספר 

2מכאן בראשית 

פרשת נח

דםת נםחנ ת תולש שנ רה פה

ה עמשי י מנ ענ טה ר מנ צל ץ ני רל שו אה ירש ם יי עולה ים לש יקי די ם צנ ך כגלה מי ענ ח, (ישעיה ס) וש תנ יהיא פה י חי בי . רנ דםת נםחנ ה תולש לל אי
א. בה ם הנ עולה כו לה זש ה יי לה לה גש בי ה של תורה י הנ כי רש ים דנ עי יודש ה וש תורה ים בנ קי עוסש ל של אי רה שש ם יי יהל רי שש ר. אנ אי פה תש הי י לש דנ יה

ד ם עומי עולה הה ית של רי בש ים הנ רי שומש שום של ם? מי ענ טנ ה הנ א, מה בה ם הנ עולה ק לה לל חי ל ייש  אי רה שש ל יי כה ה, לש אי םא רש ב
ל אי רה שש ה, יי ל זל ענ י. וש תי מש םא שה ץ ל רל אה ם וה יי מנ קות שה ה חג לה יש לה ם וה י יומה יתי רי םא בש ם ל ר (ירמיה לג) אי מנ אל נל מו של , כש יהה לל עה

א. בה ם הנ עולה ק לה לל ם חי הל ה, ייש לה לו אותה בש קי ית וש רי בש ים הנ רי שומש של

ד ם עומי עולה הה זו של ית הנ רי בש ר הנ שומי י של ל מי נו, כה דש מנ אן לה כה ים. מי יקי די או צנ רש קש ני ך  שום כה א מי לה םא עוד, אל ל וש
ך מי ענ וש ך  ל כה ענ יק. וש די א צנ רה קש ני ה של כה ם זה עולה ית הה רי ת בש ר אל מנ שה שום של ף. מי יוסי נו? מי ן לה יי ננ יק. מי די א צנ רה קש , ני יהה לל עה

ץ. רל שו אה ירש ם יי עולה ים לש יקי די ם צנ כגלה

ת שנ רה פה ה בש לה עש מנ תוב לש ה כה כו'. מנ וש ינו  ני ים. שה אשוני רי ת הה ל אל סנ קום פה ל מה כה ה - בש לל ר, אי מנ ר אה זה עה לש י אל בי רנ
א יוצי וש ענ  שופי ר של הה נה הנ גו'. אותו  ד וש רי פה ם יי שה ן ומי גה ת הנ קות אל שש הנ ן לש דל עי א מי ר יםצי הה נה ית? (בראשית ב) וש אשי רי בש
כםל. ז נוחנ לנ ים, הוא אה עי רה ל זש די גנ רות ומש ה פי עושל ת וש חנ ה לו ננ עושל ה, וש לה עש מנ לש ה של אה קה שש הנ ה אותו מי קל שש ן ומנ גה ס לנ נה כש ני וש
בםת שש יי תוב ונ כה ת, וש בנ י בו שה ר (שם) כי מנ אל נל מו של ח בו], כש ן נה גה הנ ן, וש גה [נ"א לנ ה בו  נוחה ה מש ה עושל זל ן. וש גה לנ ה נוחנ  זל וש

ר. חי םא אנ ל דות וש ה תולה ה עושל ר זל בה דה ה סוד של זל י. וש יעי בי שש יום הנ בנ

סוד ה. וש מה דה אמ יש הה א אי רה קש ה ני ל זל ענ ה, וש לה עש מנ לש א של מה גש יהה דג דוש הה קה ית הנ רי בש ה הנ טה מנ ה נםחנ לש מו זל ה, כש אי םא רש ב
ע. רנ יות זל חנ תוב לש כה כםל, של ל הנ ע של רנ יים זל קנ ה ולש מה ר עי בי חנ תש הי ה לש בה תי ך לנ רי טה צש י נםחנ הי רי המ נו, של דש מנ לה

תוב כה נםחנ  ה. בש לה עש מנ לש א [זו] של מה גש דג מו  ם כש הי ך  ה כה טה מנ ה לש בה תי הנ וש נםחנ  ית. וש רי בש רון הנ ה] אמ ה? [זל בה תי הנ י זו  מי
ת י אל ימםתי קי המ תוב ונ כה ה, של בה תי ס לנ ננ כש םא ני ית ל רי יים בו בש קנ תש הי ד של ענ ך. וש תה י אי יתי רי ת בש י אל ימםתי קי המ תוב ונ כה ית, של רי בש
ל לנ גש ה. ובי לה עש מנ לש מו של כםל כש , הנ נםחנ ה וש בה ית. [זו] תי רי בש רון הנ ה אמ בה תי ה הנ תה יש ז הה אה ה. וש בה תי ל הנ אתה אל ך ובה תה י אי יתי רי בש
מו [כש ך  שום כה דות. מי ה תולה ה] הוא עושל טה מנ [לש ה נםחנ  זל מו  דות. כש ה תולה ה, הוא עושל לה עש מנ םאת לש ז ית הנ רי בש הנ של

. דםת נםחנ ה תולש לל ר] אי מנ אל נל של

ץ רל אה הה וש ם.  סוד עולה יק יש די צנ וש תוב (משלי י)  ה כה ל זל ענ וש ה.  לה עש מנ לש של מו  אי כש דנ ונ הוא בש ך  יק, כה די צנ יש  אי נםחנ 
סוד ה. וש טה מנ יק לש די א צנ רה קש נםחנ ני יק, וש די ה צנ יהו? זל יו, ומי לה ד עה ם עומי עולה הה מוד של ענ י הוא הה רי המ ה, של ל זל ת ענ ילמל קנ תש מי
מו ץ כש רל אה ילה הוא בה הש יי של ים, וש מי עולה נו לש מל ד מי רנ פש םא ני ל א. של קה וש . דנ ך נםחנ לל הנ תש ים הי להי אל ת הה כםל - אל ל הנ ה] של [נ"א זל
ה (בראשית ו) ל זל ענ אי. וש דנ ה ונ מה דה אמ יש הה ם. אי עולה ל הה לום של לום, שה ית שה רי ם. בש עולה סוד הה יק יש די יש צנ ה אי לה עש מנ לש של

י ה'. יני עי ן בש א חי צה נםחנ מה וש

יהה הוא הה ם, וש ת כגלה ים אל לי שש נו. הוא הי מל מי או  יהצש ם של ה אותה לל יו? אי דםרםתה ה בש ה זל יו, מנ דםרםתה יהה בש ים הה מי תה
ל דורות של םא בנ ל יו - וש דםרםתה ים. בש מי ייה תה הל י ול ננ פה לש ך  לי הנ תש תוב הי כה הול, של ד מה נולנ יהה - של ים הה מי ם. תה כגלה ם מי לי שה

ם]. עולה דות בה או [תולה נו יהצש מל י מי רי המ ם, של עולה הה

םא ל ד של ענ וש ה,  בה ס  ני כה הי לש ד  חה אל בור  חי בש ה  בה תי בנ יות  הש לי ם  עולה א הה רה בש ני של יום  מי יהה  הה אוי  רה נםחנ  ה,  אי רש םא  ב
ה? צה פש הו נה ץ. מנ רל אה ל הה ה כה צה פש ה נה לל אי תוב? (שם ט) ומי ה כה ך מנ ר כה חנ אוי. אנ רה ם כה עולה יהה הה םא הה ד, ל חה אל רו כש בש חנ תש הי
א מה גש דג ד כש חה כםל אל הנ ים וש די דה צש ל הנ כה דות לש רו תולה זש פנ תש הי רוד וש א פי צה מש ם ני שה מי ד. של רי פה ם יי שה ר (שם ב) ומי מנ אל נל מו של כש
א ץ. בה רל אה יים בה קנ דות לש ה תולה עושל ם הוא של עולה סוד הה י יש רי המ אי. של דנ ה ונ לל . אי דםת נםחנ ה תולש לל ך אי שום כה ת. מי חנ אנ
ה. ך זל ם כה ה גנ בה תי עור הנ שי ה, מי אי םא ורש אי. וב דנ ונ ה בש ך זל ר. כה שובי ע וש לנ ב סל כםחו נוקי ייה בש רש ר, אנ מנ קו. אה שה א ונש בה י אנ בי רנ
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תוספתא

רוחנ ה, וש זל ם הנ עולה ת בה חנ י רוחות - רוחנ אנ תי ם ייש לו שש עולה בה יק של די צנ יק וש די ל צנ א כה לה ם? אל יי עממנ ה נםחנ נםחנ פנ מה לה
ל מואי שש ם,  הה רה בש אנ ם  הה רה בש אנ עמקםב,  ינ עמקםב  ינ ה,  מםשל ה  מםשל ים:  יקי די צנ הנ ל  כה בש א  צה מש תי ך  כה וש א.  בה הנ ם  עולה בה ת  חנ אנ
י בי ל גנ ב ענ רנ קש ני ה של עה שה ק, בש חה צש יי שום של ם, מי הל תוב בה כה של מו  כש תוב בו  םא כה ל ק של חה צש יי ט לש רה ם. פש ם שי ל, שי מואי שש
יו לה ה אי בה ים, שה תי מי ייה הנ חנ רוך מש ם בה הה רה בש אנ ר בש מנ אל נל ן של יוה כי ה. וש זל ם הנ עולה ה בו בה תה יש הה תו של מה שש ה ני אה , יהצש חנ בי זש מי הנ
שום ק, מי חה צש ל יי א ענ לה מו אל ת שש רוך הוא אל דוש בה קה ד הנ חי םא יי ל א של צה מש ה תי שום זל א. מי בה ם הנ עולה ל הה תו של מה שש ני

גו'. ין וש מי םא ינאמ ו ל דםשה קש ן בי ר (איוב טו) הי מנ אה תוב וש כה ז הנ מנ ה רה ל זל ענ ת. וש מי ב כש שנ חש נל של

דורות ל בש בה יו, אמ דםרםתה יהה בש ים הה מי ם. תה יי עממנ פנ ח אותו  בנ יק שי די יהה צנ הה שום של דםת, מי ה תולש לל ר אי חי ר אנ בה דה
דור ה בש שה ה עה ה מל אי ר, רש חי ר אנ בה ד. דה וי דור דה ה וש דור מםשל ם וש הה רה בש ל אנ מו דורו של לום, כש כש ב לי שה חש נל ינו  ים אי רי חי אמ

ים. ע"כ התוספתא יקי די ם צנ כגלה דור של יהה בש לו הה ר אי חםמל ל וה ים, קנ עי שה ם רש כגלה של

ר, אי בה תש י ני רי ה המ זל סוק הנ פה ץ. הנ רל אה מות בה ם שנ ר שה של עמלות ה' אמ פש זו מי כו חמ ח, (תהלים מו) לש תנ ר פה זה עה לש י אל בי רנ
רוך דוש בה קה הנ יו של עמשה מנ י. בש ד לי גנ ה הג שה זות קה ר (ישעיה כא) חה מנ אל נל מו של זו? כש ה חמ ה זל זו, מנ כו חמ ל לש בה רוהו. אמ אמ ובי

כםל. ם לנ ם גורי שי י הנ רי המ אי, של דנ מות ונ מות - שי ם שנ ר שה של ם. אמ דה י אה ני בש ה לי יונה לש ה על בואה ה נש לה גנ תש ה מי הוא עושל

ה ה זל ה. זל שה אי אמםר זו הה א לי לה ה? אל ה זל מה לה אמםר? וש אן לי ה כה מה גו', לה ה וש אמםר זל מו נםחנ לי ת שש א אל רה קש יי תוב ונ כה
ה קום זל א מה לה אמםר? אל ה לי ה זל אמםר, מנ ץ. לי רל אה ת הה נוחנ , מש נםחנ א לו  רה רוך הוא קה דוש בה קה הנ מו של ז כש מנ יק. [רה די צנ
ה טה מנ רוך הוא לש דוש בה קה ה אותו הנ שה גו'. עה נו וש עמשי מנ נו מי מי חמ ננ ה יש אמםר זל ה. לי דושה קש ץ הנ רל י הוא? אל , ומי א לו נםחנ רה קה
ה ים זל די רה פש םא ני ל שום של ה, מי בה קי אמםר זו נש יק. לי די ה צנ ) זל אמםר, נםחנ ן נםחנ (לי כי יק, וש די ה צנ ה זל ה]. [נ"א זל יונה לש א על מה גש דג כש
ם (ישעיה כה) תוב שה כה נו, וש מי חמ ננ ה יש אן זל תוב כה ת]. כה מל ה אל זל ה] [וש דושה קש ץ הנ רל אמםר זו אל ק, לי חה צש י יי בי ר רנ מנ ה. אה זל מי
ם הוא שה ים, וש שומי מו רש שש יות בי הש ך לי לל מל ת הנ מל ל חותל ם של רםשל ים בה שומי רש ים של יקי די צנ ם הנ יהל רי שש ינו לו. אנ וי ה ה' קי זל

אוי. רה ץ כה רל אה מות בה שי

ת [ד"א רל חל ה אנ גה רש ם דנ א שה לה ת? אל תוב אל םא כה ה ל מה עמקםב. לה מו ינ א שש רה קש יי תוב ונ כה , וש מו נםחנ ת שש א אל רה קש יי תוב ונ כה
ה ה' אל רש אל ת ה'. וה ה אל אל רש אל תוב (שם ו) וה כה ת ה'] כנ ה אל אל רש אל ר וה מנ אל נל מו של ת, כש ת, [נ"א אל רל חל ה אנ גה רש אן דנ כה ת] וש חנ אנ
רוך הוא דוש בה קה לו הנ ה של גה רש עמקםב - דנ מו ינ א שש רה קש יי . ונ מו נםחנ ת שש א אל רה קש יי נםחנ ונ ך בש ם כה ת ה', גנ א אל לה תוב אל םא כה ל

ה]. טה מנ ת לש רל חל ה אנ גה רש יא דנ הי ה [נ"א של ינה כי שש ת הנ יל אל לי כש הנ ת - לש אן אל ל כה בה עמקםב. אמ ה לו ינ אה רש ש קה מה מנ

ט. פה שש מי יו בש רה בה ל דש כי לש כנ ה יש ול לש ן ומנ חוני יש  ח, (תהלים קיב) טוב אי תנ ה פה הודה י יש בי גו'. רנ וש דםת נםחנ  ה תולש לל אי
תוב (שמות טו) ה' כה כםל, וש תוב (שם קמה) טוב ה' לנ כה מו של א טוב, כש רה קש ני רוך הוא של דוש בה קה ה הנ יש - זל טוב אי
יו רה בה ל דש כי לש כנ יש נו.  מל זון מי ני קום  מה אותו  וש לו,  של מי ין לו  אי קום של מה לש ה,  ול לש ומנ ן  ה חוני זל הנ כםל  לנ ה.  מה חה לש מי יש  אי

ך. אמ סש כון כי ט מש פה שש ק ומי דל ר (תהלים פט) צל מנ אל נל מו של ט, כש פה שש מי א בש לה זון אל םא ני ר ל בה י אותו דה רי המ ט - של פה שש מי בש

י בי לו. רנ םאכי ם י יהל לי לש ענ י מנ רי י פש י טוב כי יק כי די רו צנ מש תוב (ישעיה ג) אי כה יק, של די ה צנ יש - זל ר טוב אי חי ר אנ בה דה
תוב כה ח טוב, של תנ בו פה ת של בה שנ ל הנ ח של בנ של ה הנ ר, זל מנ ק אה חה צש י יי בי יק. רנ די יש צנ תוב נםחנ אי כה , של ה נםחנ ר, זל מנ י אה יוסי

ה'. הודות לנ (תהלים צב) טוב לש

י ם מי עולה ל הה דות של ם. תולה עולה דות בה ה תולה ה עושל זל ד. וש חה ר אל בה רו דה מש ם אה כגלה ד, וש חה כםל אל ר, הנ מנ יהיא אה י חי בי רנ
רוך דוש בה קה הנ ה של עה שה ר, בש מנ עון אה מש י שי בי רוך הוא. רנ דוש בה קה י הנ עמשי י מנ רי ם פש הי ים של יקי די צנ מות הנ שש לו ני ם? אי הי
ה טה מנ לש ר מי טי ענ תש כםל. מי ק הנ עםמל לש קום של מה ה מי לה עש מנ לש ה, מי טה מנ לש ה ומי לה עש מנ לש ר מי טי ענ תש יו, מי רותה טש ענ ר בש טי ענ תש הוא מי
ים, די דה צש ל הנ כה מי ש  דה קש מי קום הנ ל מש לה כש ני ה, וש טה מנ לש ה ומי לה עש מנ לש ים מי יי ים חנ פי ז נוסה אה וש ים.  יקי די צנ מות הנ שש ני ה? בש מל בנ

כםל. ן לנ ז נותי אה ם, וש לה שש יהם ני הנ את וש לי מנ תש ר מי אי בש הנ וש

ך? רל אי ך בש ר כה חנ אנ ה וש לה חי תש ך בנ אן] בורל ה [כה מה ך. לה רל אי תוך בש ים מי לי נוזש ך וש בורל ם מי יי ה מנ תי תוב (משלי ה) שש כה
קום א מה לה ד הוא. אל חה קום אל כםל מה א הנ לה ים? אל עי נובש ם של יי ר - מנ אי . בש ענ ינו נובי אי יק של א רי לה א אל רה קש םא ני י בור ל רי המ של
"ת. לל יהו? דה תוכו, ומי ים לש ני נותש ה של א מנ לה לו אל של ין לו מי אי א בור, של רה קש ני ים בו  חוזי י] אמ ני עם הה ים [נ"א של יי ני עמ הה של
ה לה עש מנ לש מי את  לי מנ תש מי "א.  יהו? הי ומי ים,  די דה צש הנ ל  כה מי א]  לי מנ תש מי [של א  לי ומה ענ  נובי הוא  ר של אי בש ה  עמשל ננ ך  כה ר  חנ אנ

ים. יקי די צנ מות הנ שש ני ה מי טה מנ לש ת מי ענ נובנ נו, וש רש מנ אה מו של ה כש לה עש מנ לש את מי לי מנ תש ה. מי טה מנ לש ת מי ענ נובנ וש

ית םאר בי ב ם מי יי י מנ ני קי י ינשש תוב בו (שמואל-ב כג) מי כה ך, של לל מל ד הנ וי ה דה ך - זל בורל ם מי יי ה מנ תי ר, שש חי ר אנ בה דה
ים. יי ם חנ יי ר מנ אי א בש רה קש ני ק, של חה צש ה יי ך - זל רל אי ע. בש צנ מש אל הוא בה עמקםב, של ה ינ תוך - זל ם. מי הה רה בש ה אנ ים - זל לי נוזש ם. וש חל לל
ר, םאמנ י י של ם. ייש מי מה ר עי בי חנ תש ך הי לל מל ד הנ וי דה בות. וש אה הה ה מי יונה לש על ה הה דושה קש ה הנ בה כה רש מל את הנ צי מש ה ני זל סוק הנ פה י בנ רי המ
ד וי דה ים, וש יי ם חנ יי ר מנ אי א בש רה קש ני ן, של רם המ ה אנ ך - זל רל אי ע. בש צנ מש אל הוא בה ה, של ה מםשל תוך - זל ק. מי חה צש ה יי ים - זל לי נוזש וש

ם. הל מה ר עי בי חנ תש הי ך של לל מל הנ

ים יוני לש על הה ם  יי מנ הנ ד  גל נל כש ם  יי מנ ת  כל שופל וש רוחנ  ה  בה ת  סל נל כש ני ר  של אמ כנ א  לה אל ה  ינה אי ר  כה זה לנ ה  בה קי נש הנ ת  שוקנ תש
ים סי נה כש ני ים של יקי די צנ רוחנ הנ א בש לה רוך-הוא אל דוש-בה קה קות לנ תוקש שש ת הי רל עורל םא מש ל ל אי רה שש ת יי סל נל כש ך  ים. כה יי רי כה זש הנ
ד. חה שור אל קי ת] וש חנ ה אנ גגדה אמ ת [ונ חנ ה אנ שוקה ה תש עמשל כםל ננ הנ ר. וש כה זה י הנ ד מי גל נל ה כש תוכה ם מי יי ים מנ עי ז נובש אה ה, וש תוכה בש

ים. יקי די צנ מות הנ שש ם ני ייל עי טנ רוך הוא מש דוש בה קה הנ יול של טי הנ כםל וש ל הנ צון של הו רה זל וש
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כםל הנ ד, וש חה בור אל חי זו בש ה הנ בה תי ס בנ נה כש ני של א כש לה יק אל די צנ ים מי אי םא יוצש ן ל דל עי ן הה דות גנ ן תולש ל אותה ה, כה אי םא רש ב
ס ננ כש ני ד של ם ענ עולה רות בה פש דות לי יא תולה םא הוצי יק ל די יש צנ אן נםחנ אי ם כה ה. גנ נה מל ים מי אי ך יוצש ר כה חנ אנ ה, וש ים בה נוזי גש
א לי מה לש אי ץ. וש רל אה יים בה קנ תש הי ם ולש עולה רות בה פש ה לי נה מל או מי ך יהצש ר כה חנ אנ ה, וש ים בה נוזי יו גש הה ה וש כםל בה סו הנ נש כנ תש הי ה, וש בה תי בנ
ה בה תוך תי ה, מי לה עש מנ ים לש אי ה יוצש בה תוך תי ה - מי לה עש מנ לש מו של כםל כש הנ ם. וש עולה מו בה יש קנ תש םא הי ה, ל בה תי תוך הנ או מי יהצש של
ים לי נוזש תוב וש כה ך  שום כה מי ה, של זל ם לה קםדל םא מי ל ם וש עולה יים הה קנ תש אן הי כה תוך] וש ה. [מי זל מו  ה כש ה, זל טה מנ ים לש אי יוצש

ים. ני ה בה לשה ד נםחנ שש יולל תוב ונ כה ך, וש רל אי תוך בש מי

ים? להי אל י הה ני פש ה לי מה ץ, לה רל אה ת הה חי שה תי תוב ונ כה ן של יוה ה, כי הודה י יש בי ר רנ מנ ים. אה להי אל י הה ני פש ץ לי רל אה ת הה חי שה תי ונ
ים. להי אל י הה ני פש תוב לי ז כה כםל, אה י הנ יני עי לוי לש גה ם בש יהל אי טה שו חמ עה ן של יוה א כי לה אל

יו םא הה ל ים, של להי אל י הה ני פש ה לי לה חה תש הנ ים - בנ להי אל י הה ני פש ץ לי רל אה ת הה חי שה תי פוך. ונ י הה תי רש מנ י אה ני ר, אמ מנ י אה י יוסי בי רנ
ס, מה ץ חה רל אה א הה לי מה תי תוב ונ כה הו של לוי. זל גה שו בש סוף עה בנ ם. ולש דה י אה ני י בש ני פש םא לי ל שו וש ים עה להי אל י הה ני פש לוי. לי גה ים בש עושי

ים. ני וה י גש ני שש סוק בי פה ר הנ מנ ך אה ל כה לנ גש לוי, ובי גה יהה בש םא הה ל ץ של רל אה ל הה כה קום בש יהה מה םא הה ל של

ך ר כה חנ דו אנ נולש ם של דה אה י הה ני ל בש בונו, כה ת רי ונ צש ל מי ם ענ דה ר אה בנ עה יום של ר, מי מנ א אה בה י אנ בי דםת נםחנ - רנ ה תולש לל אי
א בה ן של יוה בונו. כי ת רי ונ צש ל מי ר ענ בנ עה ל אותו של נו של ר בש מנ אה מו של א כש לה ך, אל או כה רש קש ח ני בנ של םא לש ל ם. וש דה אה י הה ני או בש רש קש ני
ם ירה עלבי הל ם של דה דות אה םא תולש ל ם. וש עולה ם בה ידה עלמי הל ח. של בנ של לש דםת נםחנ  . תולש ם נםחנ ל שי ם ענ עולה י הה ני בש או  רש קש , ני נםחנ

ם. כגלה ת לש ול ם מה רנ גה ם וש עולה הה מי

י ני נו בש ר בה של ל אמ דה גש מי ת הנ אל יר וש עי ת הה אות אל רש ד ה' לי יירל ך, ונ ר כה חנ תוב אנ י כה רי ך, המ ם כה י, אי י יוסי בי ר לו רנ מנ אה
בונו, טוב לו י רי ני פש א] לי טה א ד"א חה טה חה ם [של דה אה שום של ר לו, מי מנ . אה י נםחנ ני תוב בש םא כה ל תוב, וש ם כה דה אה י הה ני ם. בש דה אה הה

ה. סוק זל תוב פה כה יו הנ לה תםב עה כש םא יי ל א וש רה בש םא ני ל של

יו בי ת אה ים אל רי ם זוכש עולה י הה ני ל בש ן טוב, כה בי ר הנ של אמ ב. כנ ח אה מנ שנ ם יש כה ן חה תוב (משלי י) בי ה, כה אי םא רש א ב לה אל
ם או אותה בה של בונו, כש ת רי ונ צש ל מי ר ענ בנ עה א וש טה חה שום של ם, מי דה ע. אה רנ יו לש בי ת אה ים אל רי ם זוכש ע, כגלה הוא רנ של טוב. וכש לש
ה לל ן אי כי לה תו, וש וה צש ל מי ר ענ בנ עה בונו וש רי ד בש רנ מה אשון של רי ם הה דה ם. אה דה אה י הה ני נו בש ר בה של תוב? אמ ה כה ם מנ בונה רי דו בש רש מה של
םא ל וש ים.  מי עולה לש דות  תולה יאו  הוצי וש ה  בה תי הנ תוך  לש סו  נש כש ני וש או  יהצש ה של לל אי ים.  אשוני רי םא הה ל וש ה  לל אי  . נםחנ דםת  תולש

ם. שה ם מי יא אותה םא הוצי ל ן וש דל ן עי גנ א מי יהצה ם של דה דות אה תולש

נהה בה לש ך אור הנ שנ חש םא נל ל י דורות, וש דורי ים לש די מה שש יו מג םא הה ן, ל דל ן עי גנ דות מי ם תולה דה יא אה לו הוצי ה, אי אי םא רש ב
מו ה, כש מה כש חה יו וש זי אור וש ם בש יהל ני פש דו לי מש םא עה ים ל יוני לש ים על כי אה לש לו מנ פי אמ ים, ונ מי עולה ים לש יהמי יו קנ ם הה כגלה ים, וש מי עולה לש
מו יש קנ תש םא הי חוץ, ל דות בנ ה תולה שה עה ן וש דל ן עי גנ א מי יהצה א וש טש חי ם הנ רנ גה ן של יוה ל כי בה א אותו. אמ רה ים בה להי ם אל לל צל ר בש מנ אל נל של

אוי. רה יו כה םא הה ל ם וש עולה בה

א, טה חה ע וש רה ר הה יו ייצל לה ך עה שנ מש םא ני א ל לי מה לש י אי רי המ ם, של דות שה עמשות תולה לו לנ יך יהכש י אי כי יהה, וש קי זש י חי בי ר רנ מנ אה
ר ם ייצל יהל לי יכו עמ שי מש הי ל וש גל עי ל בה אי רה שש או יי טש חה א של לי מה לש ה אי מו זל דות? כש ה תולה עמשל םא ינ ל דו וש בנ ם לש עולה יים הוא בה קנ תש יי

ם. עולה ים לה רי חי םא יהבםאו דורות אמ ל דות וש ים תולה מי עולה םא ינעמשו לש ע, ל רה הה

דות ה תולה עמשל ל ינ בה ע, אמ רה ר הה ל ייצל ד של צנ ה מי מו זל דות כש ה תולה עמשל םא ינ ם, ל דה א אה טה םא חה א ל לי מה לש ר לו, אי מנ אה
ם דה אה י הה ני דות בש ל תולש כה שום של ע, ומי רה ר הה ייצל ד הנ צנ א מי לה דות אל ה תולה ינו עושל ו אי שה כש ענ ש. של קםדל ל רוחנ הנ ד של צנ מי
ם הל ב בה עםרה ר מש חי אנ ד הה צנ הנ יים, של קנ תש הי ם לש הל ר לה שה פש י אל אי יום, וש ם קי הל ין לה ן אי כי ע, לה רה ר הה ל ייצל ד של צנ ן הנ ם מי כגלה

ר]. חי אנ ד הה צנ ם בנ הל ר לה שה פש אל [וש

ים דושי קש ש, של קםדל ל רוחנ הנ ד של צנ דות מי ה תולה יהה עושל ן, הה דל ן עי גנ ש מי םא גםרנ ל ם וש דה א אה טה םא חה א ל לי מה לש ל אי בה אמ
םא ל ן וש דל ן עי גנ חוץ לש ים מי ני יד בה הולי א וש טה חה ן של יוה ה. כי לה עש מנ יהה לש הה מו של י דורות כש דורי ים לש די ים עומש יוני לש ים על כי אה לש מנ כש
ה, בה תי ס בנ ננ כש ני יק, וש די הוא צנ , של א נםחנ בה ד של ה, ענ זל ם הנ עולה ש בה רי תה שש הי לו לש פי מו אמ יש קנ תש םא הי ן, ל גה ן הנ ם מי יאה הוצי ה לש כה זה

ם. עולה ע רוחות הה בנ רש ל אנ כה רו לש זש פנ תש ם הי שה ם, ומי עולה ל דורות הה או כה ה יהצש בה תי הנ ומי

מו כו, כש רש ת דנ ר אל שה ל בה ית כה חי שש י הי שום כי ה? מי תה חה שש ה ני מה ה. לה תה חה שש ה ני ני הי וש ץ  רל אה ת הה ים אל להי א אל ינרש ונ
ה. עה רה ם הה כה רש דנ בו מי י שה ם כי יהל עמשי ת מנ ים אל להי א אל ינרש ר, (יונה ג) ונ מנ אה סוק וש ח פה תנ יהיא פה י חי בי ר. רנ מנ אל נל של

ל ה כה את בה צי מש ני ת וש קל זל חנ תש ץ מי רל אה ז הה ה, אה תורה וות הנ צש ת מי ים אל רי שומש ים וש ם זוכי דה י אה ני בש ה של עה שה ה, בש אי םא רש ב
י ני בש של ה. וכש וה דש חל ים, בש תוני חש תנ ים וש יוני לש כםל, על ז הנ אה ץ. וש רל אה ל הה ה ענ ה שורה ינה כי שש הנ שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ה. מה חה מש שי הנ
ת ים אל יהכול דוחי בש ז כי ם, אה בונה י רי ני פש ים לי אי חוטש ה וש תורה וות הנ צש ת מי ים אל רי םא שומש ל ם וש יהל כי רש ים דנ יתי חי שש ם מנ דה אה
ת. תל חל שש יא ני ז הי אה , וש יהה לל ה עה םא שורה ל ה וש תה חמ דש ה ני ינה כי שש י הנ רי המ ת, של תל חל שש ץ מג רל אה ת הה רל אל שש ני ם, וש עולה הה ה מי ינה כי שש הנ
ל אי רה שש יי ים, של רי ה אומש ל זל ענ ם. וש עולה ת הה ת אל לל בל חנ מש של יהה  לל ת עה רל חל אנ ה רוחנ  שורה שום של ת? מי תל חל שש ם ני ענ טנ ה הנ מה

ה. ינה כי ים זו שש להי ם. אל עולה ת הה ים אל ידי עממי מנ ים של אלהי ים עםז לי ני נותש

גו', ים וש להי ם אל יי מנ שה ל הנ ה ענ תוב? (תהלים ו) רומה ה כה ים, מנ עי שה רש או  צש מה ל יי אי רה שש ם יי לום אי שה ס וש ם חנ אי וש
בול, מנ דור הנ בש מו של גו', כש ה וש י שוחה ננ פה רו לש ם. כה נה ת חי אנ נש שי ס וש מה ת חה בנ סי י, בש שי פש ף ננ פנ י. כה מנ עה פש ינו לי כי ת הי של רל שום של מי

ה. יבה אי ה וש אה נש ם שי יהל יני ה בי תה יש ם, הה יהל יני יהה בי הה ס של מה חה שום הל מי של
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ר חי ה אנ נל מג םא מש ל ת וש רל חל יהה רוחנ אנ לל ה עה םא שורה ל ל אי רה שש ץ יי רל אל ינו של ני י שה רי המ ן? ונ ל כי אי רה שש ץ יי רל אל ף בש יהכול אנ
ר חי יחנ אנ לי םא שה ל ה וש נל מג יהה מש לל ה עה םא שורל ל יא של ך הי ל כה אי רה שש ץ יי רל אל ה של אי םא רש דו. ב בנ לש רוך הוא בי דוש בה קה הנ חוץ מי
ד, וי דה נו? מי ן לה יי ננ ם. מי דה אה י הה ני ת בש ית אל חי שש הנ לש יהה  לל ה עה ת שורל חנ ה אנ עה ל שה בה דו, אמ בנ רוך-הוא לש דוש-בה קה ט לנ רה פש
ה תה חמ שש ז ני אה ם, וש יי לנ רושה ל יש טויהה ענ יהדו נש ה בש לופה בו שש רש חנ ך ה' וש אנ לש ת מנ ד אל וי א דה ינרש תוב (דברי הימים-א כא) ונ כה של

ץ. רל אה הה

ם תוב שה כה וש ה',  ך  אנ לש אן מנ כה תוב  יהה. כה הוא הה רוך  בה דוש  קה ה הנ עה שה ה  אותה בש לו  פי ר, אמ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
דוש קה הנ יהה  לל ט עה ע שולי רנ ן לש טוב הי ן לש ים. הי להי אל הה ך  אנ לש ע מנ סנ יי תוב ונ כה י, וש ל אםתי גםאי הנ ך  אה לש מנ (בראשית מח) הנ
ע - רנ ם. לש יהל עמשי מנ שו מי יש בנ תש ם יי עולה י הה יהרי ל דנ כה ים, וש ני מג מש ר הנ אה ת שש חנ ה תנ רה סש מש םא ני ל שום של טוב - מי רוך הוא. לש בה
ה, שה דה קש מי או  ם בה ה גויי תה אמ י רה תוב (איכה א) כי י כה רי המ ונ ר,  םאמנ ם ת אי . וש יהה לל לט עה שש ה לי לל אי חו  מש שש םא יי ל י של די כש

ש! דה קש מי ב הנ רנ חל םא נל ים, ל ני מג ם מש ים אותה טי םא שולש ם ל אי ה. וש יתה יבו בי רי חל הל וש

ת ים אל להי א אל ינרש תוב ונ ה, כה אי םא רש ם. ב מה ר זה של ה ה' אמ שה תוב (שם ב) עה כה , וש יתה שי ה עה תה י אנ תוב כי ה, כה אי םא רש ב
בו י שה ם כי יהל עמשי ת מנ ים אל להי א אל ינרש ונ ם (יונה ג)  גנ ך  ר. כה מנ אל נל של מו  אי, כש דנ ונ ה  תה חה שש ני ה.  תה חה שש ני ה  ני הי וש ץ  רל אה הה
ת טל של קנ תש מי ה של בה קי נש יהה כי נל ת פה טל של קנ ה ומש יונה לש יהה על לי עמ ה בנ עולה ה וש לה עש מנ את לש ץ קורי רל אה ז הה י אה רי המ ה. של עה רה ם הה כה רש דנ מי

ך. לל מל ים לנ יקי די ים צנ ני ה בה לה דש י גי רי המ ץ, של רל אה ם הה ך גנ ר, כה כה זה ל הנ אל

ה אה מש טש ני ה של שה אי ה, כש תה חה שש ה ני ני הי ץ וש רל אה ת הה ים אל להי א אל ינרש תוב? ונ ה כה בול מנ מנ דור הנ בו  םא שה ל ו של שה כש ענ וש
ה ין לה אי ה של בה קי נש כי יהה  נל ה פה מה ץ שה רל אה לוי, הה גה ם בש דה אה י הה ני י בש אי טה ים חמ בי רנ תש מי ן של מנ זש ה. ובי לה עש בנ מי יהה  נל ה פה ירה תי סש הי וש
ה אי. מה דנ ונ ה  תה חה שש ני י  כי א  ינרש ונ ה  זל ל  ענ וש  . יהה בל יםשש ת  חנ ה תנ פה נש ץ חה רל אה הה וש ר (ישעיה כד)  מנ אל נל של מו  כםל, כש ה מי בושה

ץ. רל אה ל הה כו ענ רש ת דנ ר אל שה ל בה ית כה חי שש י הי שום כי ם? מי ענ טנ הנ

ל יחנ של טי ין לו שה קי תש ה אותו, הי אה רה ן של יוה יו. כי מי יהא חה קונש ן לה עון בל מש י שי בי רנ י בש י יוסי בי ל רנ ך אל לנ ר הה זה עה לש י אל בי רנ
ר של ה ה' אמ שה תוב (איכה ב) עה כה ה של יך זל בי אה תה מי עש מנ שה ר של שה פש יו, אל מי ר לו חה מנ בו. אה יהשש ץ, וש ל עי מוטות של סוי בש כי

ם?. דל י קל ימי ה מי וה ר צי של תו אמ רה מש ע אל צנ ם בי מה זה

י רי המ ם - של דל י קל ימי ה מי וה ר צי של לו. אמ ת של רל דל אנ ע הה רנ קה - של תו  רה מש ע אל צנ ים, בי רי בי חמ הנ שוהה  רש י פי רי ר לו, המ מנ אה
שום ה, מי ע אותה רנ קה ש  דה קש מי ית הנ בי ב  רנ חה יום של ובנ ים,  יוני לש על ים  אשוני ים רי יהמי ם  אותה ה מי וה צי ת  רל דל אנ הה ה  אותה

ה. ע אותה רנ קה קונו, וש תי בודו וש יא כש זו הי ת הנ רל דל אנ הה של

ר לו, מנ םא?! אה ט חמ לנ םא יהבםאו  ל ד של יו ענ נה בה ע לש רנ הה ם] לש ב [קםדל חושי ך  לל י מל כי ם, וש מה ר זה של ה ה' אמ שה ר לו, עה מנ אה
יו. ינה עי ן בש א חי צה ל בו ומה כי תנ סש יהה מי הה ר וש בי שה םא יי ל יו של לה ד עה יהה פוחי ל יום הה כה ר, ובש י יהקה לי יהה לו כש הה ך של לל מל ל) לש שה (מה

ם. מה ר זה של ה ה' אמ שה תוב עה כה הו של ר אותו. זל בנ שה ר וש י יהקה לי ך אותו כש לל מל ח הנ קנ ך. לה לל מל ת הנ יז אל גי רש הי נו וש א בש ים בה יהמי לש

יהה הה ה, וש בי רש יו הנ לה יב עה בי חה וש ל בו  כי תנ סש הוא מי רוך  בה דוש  קה יהה הנ הה ש  דה קש מי ית הנ ה בי נה בש ני יום של ה, מי אי םא רש ב
ש יהה לובי ש, הה דה קש מי ית הנ ל בי צל א אי יהה בה הה ם של ענ ל פנ כה בש ך  כה ש. וש דה קש מי ית הנ ב בי רי ייחה וש או  טש ילחש ל של אי רה שש ל יי ד ענ פוחי
ע רנ ת [קה רל דל אנ ה הה ע אותה רנ קה ש וש דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל ך, נל לל מל י הנ ני פש יזו לי גי רש הי ים וש אי טה חמ מו הנ רש גה ר של חנ ת. אנ רל דל ה אנ אותה

ם. מה ר זה של ה ה' אמ שה תוב עה כה נו של יש ש]. הנ דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל נל ת וש רל דל אנ ה הה אותה

ה אל ן נה ילה אי םאש וש ר ה לש רה רו עמטה טש ענ תש י הי רי המ יר, ונ מי םאש אה ר ה בש בה ה יהשש לה חי תש זו בנ תו הנ רה מש אל גו' [הה תו וש רה מש ע אל צנ בי
עמקו ם צה לה אל רש ן אל הי אי, (ישעיה לג) וש דנ ים ונ יצוני חי ים הנ תי בה יו בש נה פה בות לש צש ז ענ אה אי. וש דנ ם ונ דל י קל ימי יא מי הי יו. וש נה פה לש
ן מנ זש ל בי בה ש. אמ דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל נל ן של מנ זש בי נו  יש גו']. הנ הוא וש יום הנ אות בנ בה ים צש להי א ה' אל רה קש יי ה. (שם כב) ונ צה חג
הו יו. זל נה פה לש יזו  גי רש הי ם של אותה ם וש עולה י הה עי שש ים רי די אובש ן של מנ זש מו  הוא כש רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש ה לי וה דש ין חל ר אי חי אנ
י ני פש ת לי חנ בנ שש תי ה וש וה דש ם, חל עולה י הה עי שש רי ין בש ה די עושל דור של ל דור וש כה ן בש כי ה. וש נה ים רי עי שה בםד רש אמ תוב (משלי יא) ובנ כה של

רוך הוא. דוש בה קה הנ

םא א ב לה ים? אל עי שה רש ין בה ה די הוא עושל של רוך הוא כש בה דוש  קה י הנ ני פש ה לי וה דש ין חל אי ינו של ני י שה רי ר, המ םאמנ ם ת אי וש
יענ גי מנ של לו כש לה ים הנ רי בה דש הנ ם. וש עולה הה דו מי בש אל נל ל של יו ענ נה פה חות לש בה שש תי וות וש דש ים, חל עי שה רש ין בה ה די עמשל ננ ה של עה שה ה, בש אי רש
ד] ענ ם, [וש נה מנ יענ זש גי םא הי ל ד של ין ענ ם די הל ה בה עמשל ם ננ ל אי בה ם. אמ יהל אי טה חמ יו מי לה בו אי םא שה ל ם וש הל ין לה תי מש הי ן של מנ אותו זש
ע רנ יו, וש נה פה ה לש וה דש ין חל ז אי ה, אה נה ד הי י ענ מורי אל ון הה ם עמ לי םא שה י ל ר (בראשית טו) כי מנ אל נל מו של ם, כש אה טש ם חל לה שש םא ני ל של

דו. בש אל נל ל של יו ענ נה פה לש

רוך דוש בה קה י הנ רי המ ם, של מה צש ענ ע לש מו רנ רש ם גה א הי לה ם? אל נה מנ יענ זש גי הי ם של רל ין טל ם די הל ה בה ה עושל מה ר, לה םאמנ ם ת אי וש
ם הל ה בה ן עושל כי לה ם, וש הל ע לה רנ הה ל לש אי רה שש ם יי ים עי פי תש תנ שש מי שום של א מי לה ם, אל נה מנ יענ זש גי ם מנ רל טל ין בש ה די ינו עושל הוא אי
י ימי ל בי אי רה שש י יי אי יד שונש בי אל הל יהם וש ם בנ יי רנ צש יענ מי בי טש ן הי כי לה יו. וש נה פה ע לש רנ הו של זל ן. וש מנ זש םא הנ ל ם בש עולה הה ם מי דה בש אנ ין ומש די

ם. נה מנ י זש ני פש דו לי בש אל ל נל אי רה שש שום יי י מי רי המ ם, של ן כגלה כי ט, וש פה הושה יש

ן מנ זש ט לנ רה ם, פש עולה הה דו מי בש אה ל של יו ענ נה פה ת לש חנ בנ שש תי ה וש וה דש ז חל בו, אה םא שה ל ם וש הל ה לה כה חי ן של מנ זש ם הנ לנ שש הג של ל כש בה אמ
אותו יו. ומי נה פה ה לש וה דש ה חל תה יש םא הה יו, ל נה פה לש יזו  גי רש הי ם של הל לה ן של מנ זש ם הנ לנ שש הג ב של ל גנ ף ענ אנ ש, של דה קש מי ית הנ ב בי רנ חה של

ה. טה מנ ה ולש לה עש מנ יו לש נה פה ה לש וה דש ה חל תה יש םא הה ן ל מנ זש
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ר, מנ ה אה הודה י יש בי גו'. רנ ה וש לה יש ים לה עי בה רש אנ ים יום וש עי בה רש ץ אנ רל אה ל הה יר ענ טי מש י מנ נםכי ה אה עה בש ים עוד שי יהמי י לש כי
תוב כה וש ם,  עולה י הה עי שש רי קות  לש הנ לש יום  ים  עי בה רש אנ א  לה אל ם?  יהל עמשי מנ ה  לו, מנ לה ה הנ לה יש לנ ים  עי בה רש אנ וש יום  ים  עי בה רש אנ
א רה בש ם ני דה ן אה בל שום של ה. מי רה ד עמשה חה ל אל כה ם, לש עולה ה רוחות הה עה בה רש ד אנ גל נל יף, כש םא יםסי נו ל ים ינכל עי בה רש (דברים כה) אנ

ם. עולה ת הה חות אל מש לי קות וש לש הנ ים לש עי בה רש יך אנ רי צה קום. וש יש ל הנ ת כה י אל יתי חי ה ומה ל זל ענ ם, וש עולה ה רוחות הה עה בה רש אנ מי

י ני פש ץ לי רל אה ת הה חי שה תי ונ תוב  כה רו] של מש אה ה [של זל סוק  פה ר לו  מנ עון. אה מש י שי בי י רנ ני פש צוי לי יהה מה ק הה חה צש יי י  בי רנ
כו, רש ת דנ ר אל שה ל בה ית כה חי שש י הי תוב כי כה שום של ר לו, מי מנ ה? אה אה טש ה חה מה ץ בנ רל אה או - הה טש ם חה דה י אה ני ם בש ים. אי להי אל הה
ר, םאמנ ם ת אי או. וש טש ם חה דה י אה ני א בש לה . אל יהה לל ה עה ונה קםד עמ פש אל ץ וה רל אל א הה מה טש תי ה, (ויקרא יח) ונ מו זל ר. כש מנ אל נל מו של כש
, יחנ תוב מוכי כה הנ ת, וש תל חל שש יא ני הי ץ וש רל אה ת הה ים אל יתי חי שש ם מנ הי ם, וש דה אה י הה ני ם בש ץ הי רל אה ר הה קנ א עי לה ה? אל מל ץ בנ רל אה הה

ץ. רל אה ל הה כו ענ רש ת דנ ר אל שה ל בה ית כה חי שש י הי ה כי תה חה שש ה ני ני הי ץ וש רל אה ת הה ים אל להי א אל ינרש תוב ונ כה של

ץ רל אה ל הה ענ ע  רנ זל ך  ל שופי א של טש חי הנ וש ה.  שובה תש בי לויהה  תש ם  תה תה חה שש ם, הנ כגלה ם  דה אה י הה אי טה ל חמ כה ה,  אי רש םא  ב
ם תנ כש תוב (ירמיה ב) ני יו כה לה עה ץ, וש רל אה ת הה ית אל חי שש ית אותו ומנ חי שש ץ - מנ רל אה ל הה ע ענ רנ יא זל כו ומוצי רש ית דנ חי שש ומנ
תוב כה ה. וש דולה ה גש שובה תש ט לי רה ע. פש רה ך  גגרש םא יש ה ל תה ע אה שנ ץ רל פי ל חה םא אי י ל (תהלים ה) כי תוב בו  כה י, וש ננ פה לש ך  וני עמ

ר. אי בה תש י ני רי המ הו ה', ונ יתי מי יש י ה' ונ יני עי ע בש ה רנ הודה כור יש ר בש י עי הי יש (בראשית לח) ונ

ר לו, סוד הוא, מנ ר? אה חי ר אנ בה דה םא בש ל ש וש אי םא בש ל ם וש יי מנ ם בש עולה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה ן הנ ה דה מה ר לו, לה מנ אה
ם י הי אוי. [ומי רה ה כה בה קי ר ונש כה רו זה בש חנ תש םא הי ים ל תוני חש ם תנ יי ים ומנ יוני לש ם על יי מנ יל של בי שש ם בי כה רש יתו דנ חי שש ם הי י הי רי המ של
ים, יתי חי שש ם מנ ר הי של אמ כנ ה. וש תונה חש "א תנ ה הי יונה לש "א על כות. הי לש ים - מנ תוני חש ם תנ יי ה. ומנ ינה ים? בי יוני לש על ם הה יי מנ הנ
ים יי רי כה ם זש יי ה מנ מו זל ם, כש כה רש יתו דנ חי שש ם הי ה הי ם]. מנ יי מנ ם בש יי "א ומנ הי "א בש ר הי אנ שש ני ר, וש כה הוא זה ק י"ו, של לי תנ סש ני
מו עור, כש ת הה ם אל הל ים מי טי ים ופושש חי רותש יו  ם הה יי מנ הנ וש או.  טש ם חה הי ה של מנ ם, בש יי מנ בש דונו  ה ני ל זל ענ וש ים.  יי בי קי ונש
ם יי י מנ רי ה. המ בה הום רנ נות תש יש עש ל מנ כה עו  קש בש ני תוב  כה של הו  ין. זל ד די גל נל כש ין  ים. די חי ם רותש יי מנ ם בש כה רש דנ יתו  חי שש הי של

ים. תוני חש תנ ים וש יוני לש ם על יי ים. מנ יוני לש ם על יי ה מנ חו - זל תה פש ם ני יי מנ שה בםת הנ רג אמ ים. ונ תוני חש תנ

י ני מות בש צש ים ענ רי הה ין הל בי או  צש ים, ומה דולי ים גש רי הה לש יעו  גי הי ך, וש רל דל ים בנ כי הולש יו  ה הה הודה י יש בי רנ יהיא וש י חי בי רנ
רו מש אה ה של נו מנ יש רו, הנ מש הו. אה מש ת. תה חנ ם אנ צל על יעות בש סי אות פש לש מי עו שש סש בול, ופה מנ י הנ ני ם בש אותה יו מי הה ם של דה אה
נו מל ל סור מי אי לה רו  םאמש י תוב (איוב כא) ונ כה של מו  הוא, כש רוך  בה דוש  קה ין הנ די ים מי די יו פוחמ םא הה ם ל הי של ינו  רי בי חמ
םא ל ים וש אי ים יוצש תוחי ם רש יי הום, ומנ תש נות הנ יש עש ת מנ ם אל יהל לי גש רנ ים בש מי יו סותש שו? הה ה עה נו. מל צש פה םא חה יך ל כל רה ת דש ענ דנ וש

ים. תי ץ ומי רל אה ים בה לי נופש ים וש טי מה שש יו ני הה ד של ם, ענ הל עממםד בה לו לנ יהכש

ל שה ה. מה זל י בה תי עש מנ שה ים של רי בה ך דש ר לש אםמנ םא וש ה, ב הודה י יש בי רנ יהיא לש י חי בי ר רנ מנ גו'. אה ים וש ני ה בה לשה ד נםחנ שש יולל ונ
ד חה ל] אל ים. [כה ני ה בה לשה ם או שש יי ננ או שש יהצש ת, וש חנ ם אנ ענ פנ ] בש יהה על י מי רי ת [ד"א פש רל בל ענ תש מי ה של בה קי נש יס לי ני כש מנ ם של דה אה לש
ים כי ל רוחנ הולש ים של רי שה ה קש לשה אן שש ם כה ף גנ י. אנ ינוני ה בי זל ע וש שה ה רה זל יק וש די ה צנ יו. זל עמשה מנ יו בש כה רה דש ר בי חי אנ ד מי רה פש ני

מות. ה עולה לשה שש ים בי לי לה כש ני ים וש טי שה וש

ת רל בל חנ תש ה, מי טה מנ ת לש דל ה. יורל מה שה נש בנ רוחנ  ת הה רל בל חנ תש רוד, ומי י פי רי ין הה ת בי סל נל כש ני את וש ה יוצי מה שה ה, נש אי םא רש ב
ה ים זל לולי רוחנ כש ש וש פל ה, נל הודה י יש בי ר רנ מנ ה. אה ם זל ה עי ים זל רי בש חנ תש ים] ומי די ים ד"א יורש כי ם [הולש כגלה , וש רוחנ ש בה פל נל הנ

קומו. ע מש םא נודה ל ר של תה סש דור ני הוא מה ה] וש זל ם, [וש דה ן אה ל בל יו של כה רה דש ה בי ה שורה מה שה נש ה. הנ ם זל עי

דוש. א קה רה קש ני וש ים אותו  שי דש קנ ים אותו ומש רי המ טנ ה ומש דושה ה קש מה שה נש ים לו בי עי יש סנ ר - מש הי טה הי ם לש דה ן אה א בל בה
ה, לה עש מנ לש יוענ של ה [סי דושה ה קש מה שה ין בו נש רוחנ בו. אי ש וש פל ם נל הי ים, של חי גות פותש רה י דש תי ר - שש הי טה הי א לש םא בה ל ה וש כה םא זה ל
אן כה נו. מי מל ים מי ירי סי ה מש לה עש מנ לש של יוענ  סי הנ וש ים אותו.  אי מש טנ א - מש מה טש ם יי אי א של לה םא עוד, אל ל כו]. וש רש י דנ פי ה כש זל וש

כו. רש י דנ פי ד לש חה ל אל ה כה אה לש הה וה

א תה פש תוסל

קולות הנ ם. קול מי יי ננ זש י אה תוחי ם, פש יי יננ י עי תוחי נו פש ד] אה ל אותו צנ לות [של יכה הי י הנ לי יכש ל הי ים של מי ים רה שורי קי
ם, יי יננ י עי תומי ם, סש יי ננ זש י אה טומי ים? אמ םא רואי ל ים וש רואי ם של י הי ים. מי עי לה ים וסש רי ר הה בי שנ ה, מש טה מנ ה לש לה עש מנ לש ד מי יורי

ה. חוצה ם הנ ים אותה ם. דוחי תוכה ם בש יי ננ שש לול בי כה ד של חה ל, אל כל שי ים בנ עי םא יודש ים, ל עי םא שומש ל ים וש םא רואי ל

םא ם. ל תוכה ים] בש מי ה [ס"א שה םא שורל ים ל ני מה אה ן הה מנ ד אג חה אל ם, הה יי ננ ם שש אותה ין [ס"א בו] בש ים בי קי בה דש ם ני הי
ים חי מש ני רונות וש כש זי ר הנ פל סי בו בש תש כש םא ני ם, ל תוכה ה בש םא שורל ה ל ן זל מה ל אג לו של ל אי ים. כה דושי ים קש רי פה ין סש ים בי סי נה כש ני

בו. תי כה ל יי ים אנ יקי די ם צנ עי ים וש יי ר חנ פל סי חו מי מה ר (תהלים סט) יי מנ אל נל מו של ים, כש יי חנ ר הנ פל סי מי

ה י דומה ידי בי רו  סש מה ר יי של אמ ם כנ ע אותה בנ תש יי י  ם]. מי יהל יי חנ ם [לש הל ה. אוי לה זל ם הנ עולה הה מי או  ייצש של ם כש הל אוי לה
י די יהה מי הה ר (ישעיה סו) וש מנ אל נל מו של תות, כש בה שנ ים וש שי דה י חר אשי רה ק בש ה רנ נה מל או מי םא ייצש ל ת וש קל דולל ש של אי פו בש רש שה יי וש
יז רי כש פון מנ ד צה צנ בש רוז של ך כה ר כה חנ ר ה'. אנ מנ י אה ננ פה וות לש חמ תנ שש הי ר לש שה ל בה םא כה תו יהב בנ שנ ת בש בה י שנ די שו ומי דש חה ש בש חםדל
ה עה בה רש אנ ם בש יהל לי סו עמ נש כנ תש ים יי סורי ל יי גגדות של ה אמ מה גו'. כנ ה וש אולה שש ים לי עי שה ר, (תהלים ט) יהשובו רש אומי ם וש יהל לי עמ

נום. ן הי יא בל גי ת בש טל ש לוהל ים. אי די דה צש

א הי ן יש מי ם אה קול רה ים בש ל עוני אי רה שש יי ן של מנ זש א בי לה םא עוד, אל ל ים]. וש פי רה שש ים [ני די קש פנ תש יום מי ים בש מי עה פש לש  שה



411

י עמרי ל שנ ה ענ נל מג מש הנ ך  אה לש מנ ז לנ רומי כםל, וש ל הנ ס ענ חה ים וש מי חמ א רנ לי מנ תש הוא מי רוך  בה דוש  קה ך, הנ רנ בה א מש בה רנ יה  מי שש
ת אור ים אל רואי ר, וש בה דש מי ד הנ צנ בש ים של רי עה ה שש לשה חנ שש יהדו, ופותי חות בש תש פש ה מנ לשה מו סמריא"ל, ושש שש נםם, של יהי גי הנ

ים. כי רה דש ם הנ סותי ש וש ל אי ן של שה א עה ה. בה זל ם הנ עולה הה

ים ני נותש ם, וש קומה מש ן לי שה ים עה ירי זי חמ ם ומנ יהל ידי ים בי בי שש ננ פות, מש רי גש לש מנ ם שה יהל די ת יש חנ תנ ים של ני מג ה מש לשה ז שש אה וש
ל אי רה שש ים יי רי אומש ן של מנ ל זש כה יום. ובש ים בש מי עה לש פש ך שה כה ם. וש הל לה ש של אי ים לה בי ך שה ר כה חנ אנ י. וש צי חי ה וה עה ה שה חה וה ם רש הל לה
ל כה ם לש אותו עולה ה בש ירה אי ם מש כה רש דנ ים של יקי די צנ ם הנ יהל רי שש ם. אנ הל ים לה חי וש רנ כו', מש וש ך  רנ בה א מש בה רנ יה  מי א שש הי ן יש מי אה
יום. (עד כאן התוספתא). כון הנ ד נש אור ענ ך וה ה הולי גנ אור נם ים כש יקי די ח צנ אםרנ ר (משלי ד) וש מנ אל נל מו של ים, כש די דה צש הנ

ים. רי בי חמ רוהה הנ אמ י בי רי המ ע. ונ בנ ד של ים, ענ יי ישי לי ים שש יי ני ים, שש דורי ל מש ים ענ דורי נםם ייש מש יהי גי ר, בנ מנ א אה בה י אנ בי רנ
י ל מי כה ם. וש הל ים בה אי מה טש םא ני ל ם וש יהל כי רש דנ ים בש כי םא הולש ל ים וש עי שה רש י הה אי טה חמ ים מי רי מה שש ם ני הי ים של יקי די צנ י הנ רי שש אנ וש

תון. חש תנ דור הנ מה ד הנ ד ענ יורי נםם, וש יהי גי ד לנ ם יורי אותו עולה ך לש הולי של א, כש מה טש ני של

ל בי קנ ם ומש ים אותו שה ני אול, דה שש ד לנ יורי י של דון. מי בנ אמ אול ונ ה - שש ם זל ה עי ים זל מוכי סש ם של ים הי דורי י מש ני ושש
ד יורי י של ל מי בה ים אותו. אמ לי עמ ם מנ הי ד של ה, ענ גה רש ר דנ חנ ה אנ גה רש ן דנ כי ר. וש חי יון אנ לש דור על מה לש ים אותו  לי עמ שו, ומנ נש עה

כםל. הנ בוד הוא מי י אה רי המ דון, של בנ א אמ רה קש ן ני כי לה ים, וש מי עולה ים אותו לש לי עמ םא מנ דון, ל בנ אמ לה

יא בי הוא הי רוך  בה דוש  קה הנ ד של ים לו, ענ עי שומש יו  םא הה ל וש י דורו,  ני בש ה בי רל תש יהה מנ יק הה די צנ הנ ה, נםחנ  אי םא רש ב
נםם יהי גי ין הנ די דונו בש ם ני כגלה . וש חנ ה רותי זל ן וש ה צוני ש. זל אי ם וש יי ג, מנ לל של ש וש נםם? אי יהי ין גי הו די נםם. מנ יהי גי ין הנ ם די יהל לי עמ
יות] רי בש ין [מי ין ומי ל מי ה כה יס בה ני כש הי ה וש בה תי ס נםחנ בנ ננ כש ני אוי לו. וש רה ם כה עולה יים הה קנ תש ך הי ר כה חנ אנ ם, וש עולה הה דו מי בש אה וש

ה. לה עש מנ לש מו של ם כש עולה י הה יני ל מי ה כה בה תי הנ או מי יהצש יהה. וש י הה רי ה פש ץ עםשל אי נםחנ עי דנ ם. ונ עולה הה

נות, טנ דולות וקש יות גש ה חנ לה עש מנ לש ים של יני ם מי ל אותה י כה רי ץ פש עי ר בש בי חנ תש י, מי רי פש ה הנ ה עושל ץ זל עי של ה, כש אי םא רש ב
ם כגלה ה. וש בה תי ה נםחנ בנ מו זל דולות. כש ם גש נות עי טנ יות קש ר (תהלים קד) חנ מנ אל נל מו של ינו, כש מי ין לש ל מי ים כה יני ה מי מה כנ וש
י רי המ יק. ונ די יש צנ א אי רה קש ני ה. נםחנ  מה דה אמ יש הה א אי רה קש ני ן נםחנ  כי לה ה. וש לה עש מנ לש מו של ם כש עולה יים הה קנ תש הי ה, וש בה תי הנ או מי יהצש

. רוהה אמ בי

יו םא הה ל ם וש יהל עמשי ל מנ ם ענ הל ה בה רל תש מנ יהה נםחנ  בול הה מנ א הנ םא בה ל ד של ה ענ נה אות שה מי לש  ר, שש מנ יהיא אה י חי בי רנ
ם עולה הה דו מי בש אה ם וש הל ה לה כה חי ן של מנ זש ים הנ לי שש רוך הוא הי דוש בה קה הנ ד של ים לו, ענ עי שומש

ים כי יו הולש הה ם. וש הל דו לה נות יגלש ה ובה מה דה אמ י הה ני ל פש רםב ענ ם לה דה אה ל הה חי י הי י כי הי יש ה, ונ לה עש מנ תוב לש ה כה ה מנ אי םא רש ב
ר קה עי סוד וש יהה יש ה הה זל גו'. וש ם וש דה אה נות הה ת בש ים אל להי אל י הה ני או בש רש יי תוב? (בראשית ו) ונ ה כה ין כםל. מנ עי ים לש מי עמרג
ת חו אל דה שו וש רש שה עו ובש זש גי ע ובש רה ר הה ר ייצל חנ כו אנ שש מש ן ני כי לה ם, וש עולה הה ד מי מי שה הי ם לש הל ם לה רנ גה ד של ם ענ אה טש חל ך בש שי מה הי לש
ד מי לנ לש  - י  ננ פה לש א  בה ר  שה ל בה ץ כה קי ן  כי לה ר.  מנ אל נל של מו  כש דו]  בש אל נל וש [נ"א  או  מש טש ני וש ם,  יהל יני בי ה מי דושה קש ה הנ מונה אל הה

ם. יהל לי יהה עמ גורש טי קה

י. ננ פה א לש ר בה שה ל בה ץ כה נםחנ קי ים לש להי ר אל םאמל י ונ

השלמה מההשמטות (סימן י)

ה ם תורה הל לה ן  תנ נה וש הוא  רוך  בה דוש  קה ם הנ הל בה ה  צה רנ תש הי ל של אי רה שש יי ל  ם של קה לש י חל רי שש ר, אנ מנ יהה אה קי זש י חי בי רנ
דוש קה ק הנ ם - רנ הל לט בה שש םא יי ל י של די ה כש טה מנ ה ומי לה עש מנ ר מי מי שה הי ה לש צה ם עי הל ן לה תנ נה וש ם  יר אותה הי זש הי וש ה,  דושה קש הנ
מו תו, כש שה ירג וי לו  ק גורה לל יו חי הש יי י של די רוחות, כש ל הה כה ים וש גי רש טש קנ מש ל הנ ם כה הל חות מי דש ים לי עי ם יודש הי רוך הוא, וש בה

תו. לה חמ ל ננ בל עמקםב חל מו ינ ק ה' ענ לל י חי ר (דברים לב) כי מנ אל נל של

ים בי ם יושש עולה י הה ני ל בש כה ם, וש עולה ל הה ין ענ די ב בש הוא יושי רוך  בה דוש  קה ה הנ נה שה הנ םאש  ל ר יום של ה, בנ אי םא רש ב
רוך הוא דוש בה קה הנ ל של לנ גש אותו יום. ובי ים בש חי תה פש ים ני תי ים ומי יי י חנ רי פש סי בון, וש שש חל ס בש נה כש םא ני ל י של ין מי אי בון, וש שש חל בש
ה ין שורל די הנ ן של מנ ל זש כה ן בש כי נו, וש מנ תש ם הי הי ה של לה עש ל מנ ים של רוגי טש קי ל הנ כה ל מי צי נה הי ה לש צה ם עי הל ן לה תנ ם, נה הל ה בה צה רנ תש הי
ה א עולל יוצי ה של זל קול הנ הנ ר, של שופה ה? בנ מל ים, ובנ מי חמ ם רנ יהל לי ר עמ עורי ל לש אי רה שש ים יי ני מה זש ה מג יום זל ם. בש עולה ל הה ענ
ב יושי ין וש א די סי כי ם מי רוך הוא קה דוש בה קה הנ ם, וש קומה מש ים מי מי חמ ים רנ רי עורש תש ז מי יון, אה לש על ר הה ר שופה עורי ה ומש לה עש מנ לש

ג. רי טש קנ מש שות לנ ת רש נל תל םא ני ל ל, וש אי רה שש ל יי ם ענ חי רנ ים ומש מי חמ א רנ סי כי בש

ים, מי חמ ים רנ רי עורש תש ים] ומי רי עורש ר [ומש שופה ים בנ עי תוקש ה וש שובה תש רוך הוא בי דוש בה קה י הנ ני פש ים לי בי ל יושש אי רה שש יי וש
ים, מי חמ רנ א הה סי י כי ני פש עממםד לי יהכול לנ םא  ין ל שי לש מנ ז הנ אה וש ים,  מי חמ רנ רות הה עורש תש א הוא הי יוצי קול של י אותו  רי המ של

יהא. גורש טי א קה צה מש םא ני ל ד וש אותו צנ א מי םא בה י ל רי המ של

ב רנ קש םא יי ל י של די אותו יום, כש ם, בש בונה ת רי שנ דג קש ים בי די ל עומש אי רה שש יי ין, וש די ת הנ ימנ תי הוא חמ ים של פורי כי יום הנ בש
הוא] נו. [וש מל ה מי נל הל ה נל אה מש רוחנ טג א, וש מי הוא טה ה וש אה מש טג ד רוחנ הנ צנ א מי בה יר, של עי ים לו שה ני ש, נותש דה קש מי ין לנ שי לש מנ

נו. מל ים מי צולי ל ני אי רה שש יי ירות, וש אי ים מש ני פה ז הנ אה א, וש מי טנ ש לש דה קש מי ב לנ רי קה תש םא מי ל ק בו, וש סי ענ תש הוא מי

ז הוא ם, אה עולה י הה אי טה ל חמ ר ענ עורי תש ין מי די ת הנ ענ שש ה בי זל ין הנ שי לש מנ ם, הנ דה אה י הה ני י בש אי טה ים חמ בי רנ של ר, כש חי ן אנ מנ זש בי
ה ל זל ענ ין, וש די א הנ צה מש ני ים עמצובות וש ני פה ל הנ כה א, וש מה טש ש ני דה קש מי הנ רוך הוא, וש דוש בה קה י הנ ני פש ה לי נה שה לש את הנ צי מש ני א, וש בה
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(ע"כ מו:  רש גה ם  הי של שום  מי ם  עולה הה י  אי טה חמ בםענ  תש לי אי,  דנ ונ י  ננ פה לש א  בה י,  ננ פה לש א  בה ר  שה בה ל  כה ץ  קי ו)  (בראשית 
מההשמטות).

ח, תנ ה פה הודה י יש בי מו]. רנ רש ם גה הי שום של אי. מי דנ י ונ ננ פה א לש י, בה ננ פה א לש ר בה שה ל בה ץ כה אשון. קי רי ר הה בה דה לנ נו  רש זנ [חה
רוך הוא: דוש בה קה י הנ ני פש ד לי וי ר דה מנ י. אה ני ל אה די ה חה ה מל עה דש יא אי ה הי י מנ ת יהמנ דנ י ומי צי י ה' קי ני יעי (תהלים לט) הודי

ם. עולה אותו הה ם לש דה י אה ני ם בש הל ת בה כל לל ים לה כי רה י דש תי ם שש הי םאל, וש מ שש ד לי חה אל ין וש יהמי ד לש חה ם, אל ים הי צי י קי ני שש

ל כה ולש ך  חםשל ם לנ ץ שה תוב (איוב כח) קי כה םאל - של מ שש ץ לי קי ין. וש יהמי ץ הנ קי תוב (דניאל יב) לש כה ין - של יהמי ץ לש קי
ץ א אותו קי לה ר? אל חוקי י הוא הנ ר? מי ית הוא חוקי לי כש ל תנ כה ה ולש ה זל ת. מנ ול מה לש צנ ל וש ן אםפל בל ר [אל ית הוא חוקי לי כש תנ
ל ן אםפל בל יד - אל מי שש הנ ם לש עולה ל הה ין ענ די רוי הנ שה ן של מנ זש ית? בי לי כש ל תנ כה ולש הו  יות]. מנ רי בש י הנ ני פש יך  שי חש מנ םאל של מ שש לי
תוך ל הי ד של צנ י מי רי המ ך, של חםשל ם לנ ץ שה ר, קי שה ל בה ץ כה ש. קי חה ה נה ת, זל ול מה ך הנ אנ לש ה מנ - זל ך  חםשל ם לנ ץ שה ת. קי ול מה לש צנ וש
י ני יך פש שי חש הנ ם לש עולה גור לה טי יות קה הש ר לי ם, הוא חוקי עולה ל הה רוי ענ ין שה די ן של מנ זש ית - בי לי כש ל תנ כה א. ולש ב הוא בה הה זה הנ

ין. יהמי ץ הנ קי תוב לש כה נו של רש מנ אה מו של ין, כש יהמי ץ לש יות. קי רי בש הנ

ם עולה ה או בה זל ם הנ עולה ה בה נוחה ר לו: מש מנ . אה נוחנ תה ץ וש קי ך לנ ה לי תה אנ ייאל: וש ני דה רוך הוא לש דוש בה קה ר לו הנ מנ אה
ין. יהמי ץ הנ קי ך לש לש גורה עממםד לש תנ ם. (דניאל יב) [וש בותה כש שש ל מי נוחו ענ ר יה מנ אל נל מו של הוא, כש ם הנ עולה ר לו: בה מנ הוא? אה הנ
ן מנ זש ר לו: בי מנ ]. אה נוחנ תה ר לו: וש מנ ם? אה אותו עולה י בש לנ ילה עה הש ה יי י מנ תי עש םא יהדנ י ל רי המ קום, של ה מה יזל אי ר לו: לש מנ אה
תות, תות כי כי יהקומו  י של תי עש יהדנ י  רי ר לו: המ מנ עממםד. אה תנ וש ר לו:  מנ םא? אה ל ם או  יהל יני קום בי ר, אה פה עה הל מי יהקומו  של
ר לו: מנ ך. אה לש גורה ר לו: לש מנ קום. אה ם אה הל י מי ם מי י עי תי עש םא יהדנ ל ם, וש עולה י הה עי שש ל רי ם של הל ת ומי מל י אל יקי די ל צנ ם של הל מי
ץ קי לש ין או  יהמי ץ הנ קי ץ, לש ה קי יזל אי י לש תי עש םא יהדנ ל םאל, וש מ שש ץ לי קי ייש  ין וש יהמי ץ לש קי ץ. ייש  קי לנ ך  ה לי תה אנ וש תה  רש מנ י אה רי המ

ין. יהמי ץ הנ קי ר לו: לש מנ ים? אה יהמי הנ

תו עש ה דנ חה םא נה ל י. וש לי ק גורה לל הו חי י, מנ צי י ה' קי ני יעי רוך-הוא, (תהלים לט), הודי דוש-בה קה ר לנ מנ ד אה וי אן דה ם כה גנ
ץ , קי נםחנ ר לו לש מנ רוך הוא אה דוש בה קה ם הנ ה, גנ אי םא רש י. ב יני ימי ב לי תוב (שם קי) שי כה ין, של יהמי ילה לש הש יי ר של שי בנ תש הי ד של ענ
נו דש מנ אן לה כה י. מי ננ פה א לש ר, בה שה ל בה ץ כה הוא קי יות, של רי בש י הנ ני פש יך  שי חש מנ ץ של קי ה הנ יהו? זל י. מי ננ פה א לש ר בה שה ל בה כה
ת ל אל שות, הוא נוטי ים לו רש ני נותש ן של יוה כי ם. של הל יך לה שי חש הנ ם לש יהל לי ים אותו עמ כי ים ומושש ימי די קש ם מנ עולה י הה עי שש רי של
י ני נש הי ן וש כי לה ם. וש עולה י הה ני י בש ני יך פש שי חש הנ שות לש טםל רש י לי ננ פה א לש ה בה ל זל ענ שות, וש ים לו רש ני נותש ד של ל ענ םא נוטי ל ה, וש מה שה נש הנ

יך. לל לט עה שש ל לי םא יוכנ ל ל, וש צי נה הי י לש די ר, כש י גםפל צי ת עמ בנ ך תי ה לש ה עמשי ל זל ענ ץ. וש רל אה ת הה ם אל יתה חי שש מנ

םא ית] ל חי שש הנ ת לש ול מה הנ ך  אנ לש מנ שות לש ה רש נה תש ני ם [נ"א של עולה בה יר או  עי ת בה ול מה ייש  ן של מנ זש ינו, בי ני ה, שה אי םא רש ב
רוך הוא: דוש בה קה ר לו הנ מנ ך אה שום כה כםל. מי ית הנ חי שש הנ ית לש חי שש מנ שות לנ ייש לו רש שום של שוק, מי ם בנ דה ה אה אל יירה

יך. לל לט עה שש םא יי ל ית של חי שש מנ י הנ ני פש ך לי מש צש ת ענ ה אל אל רש םא תנ ל ר, וש מי שה הי יך לש רי ה צה תה אנ

ה כל מג של ם או כש עולה ין בה ך די ין לש ה, אי אי םא רש רו?. ב בש גנ תש הי יו וש ם הה יי י מנ רי המ ית, של חי שש אן מנ ן כה תנ י נה ר, מי םאמנ ם ת אי וש
ם ם. גנ עולה ים בה עמשי ננ ים של יני די ם הנ תוך אותה ך בש הולי ית של חי שש מנ א אותו הנ צה מש םא ני ל ין, של די ם בש עולה ר הה סה מש ני של או כש
ר מנ ה אה ל זל ענ וש ה.  זל ם הנ שי ל בנ לה כש ני ך, של א כה רה קש הוא ני בול. וש מנ הנ תוך  בש ך  ית הולי חי שש מנ הנ וש יהה,  הה ך  בול כה מנ אן בנ כה

ם. עולה ה בה אל רה תש םא יי ל מו וש צש מםר ענ שש נםחנ לי רוך הוא לש דוש בה קה הנ

ים אי רש םא ני ל ן של מנ ל זש תוכו? כה ך בש ית הולי חי שש מנ הנ ה וש זל ם הנ עולה תוך הה ית בש אי רש זו ני ה הנ בה תי י הנ רי ר, המ םאמנ ם ת אי וש
או צש םא תי ם ל תל אנ תוב (שמות יב) וש כה ם, של יי רנ צש מי נו? מי ן לה יי ננ יו. מי לה לט עה שש םא יהכול לי ית, ל חי שש מנ י הנ ני פש ם לי דה י אה ני פש
אות רה תש הי לש יך  רי םא צה ל ית, וש חי שש הנ הוא יהכול לש א וש צה מש הוא ני שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ר. מה ד בםקל ענ יתו  ח בי תנ פל מי יש  אי

ם. יהל לי לט עמ שש םא יהכםל לי ית ל חי שש מנ הנ ה, וש בה תי תוך הנ מו בש עי לו של ל אי כה נוז נםחנ וש יהה גה ן הה כי יו. לה נה פה לש

יו הה ך של רל דל ים בנ יעי קי ים בש שומי או רי ט. רה רה רה י אמ רי ם הה אותה שו בש גש ך. פה רל דל ים בנ כי יו הולש י הה י יוסי בי רנ יהיא וש י חי בי רנ
ם ירה אי שש רוך הוא הי דוש בה קה הנ בול וש מנ י הנ ימי יו מי הה לו של לה ים הנ יעי קי בש י, הנ י יוסי בי רנ יהיא לש י חי בי ר רנ מנ בול. אה מנ י הנ ימי מי

יו. נה פה ים לש עי שה רש ל הה ם של אה טש ה חל חל מה םא יי ל י של די י דורות, כש דורי לש

םא ל ה וש טה מנ ה ולש לה עש מנ ם לש רו אותה כש זש יי ה של צונו - רוצל ים רש עושי ים של יקי די צנ רוך הוא: לנ דוש בה קה ך הנ רל ך דל כה של
יר כי זש הנ ם, ולש אה טש ח חל כנ שה םא יי ל י של די צונו - כש ים רש םא עושי ל ים של עי שה רש ה לה מו זל טוב. כש י דורות לש דורי ם לש רה כש ח זי כנ שה יי

גו'. י וש ננ פה ך לש וני ם עמ תה כש תוב (ירמיה ב) ני כה ינו של יש י דורות, הנ דורי ע לש רנ ם לש רונה כש זי ם וש יהל שי נש עה

שוהו רש ה פי סוק זל תות. פה נה יהה עמ ני ה עמ שה יש י לנ יבי שי קש ים הנ לי ת גנ ך בנ י קולי לי המ ר, (ישעיה י) צנ מנ אה י וש י יוסי בי ח רנ תנ פה
ך ינו, כה בי ם אה הה רה בש ל אנ של תו  ים - בי לי ת גנ בנ ך  י קולי לי המ ל. צנ אי רה שש ת יי סל נל ל כש ר ענ מנ אל ה נל סוק זל ל פה בה ים. אמ רי בי חמ הנ
ה תוכה ים לש סי נה כש ני וש ים  כי הולש וש ים  סי נש כנ תש מי אורות של ם מש ים הי לי גנ עול.  נה ל  גנ תוב (שיר ד)  כה ים, כנ לי גנ ת  בנ שוהה  רש פי

ים. מוני ס רי די רש ך פנ יי חנ לה תוב (שם) שש כה ה, כנ ים אותה אי לש מנ ומש

א רה קש ה ני מה ה. לה בה קי ה - נש שה יש ר. לנ כה ש - זה יי ף. לנ רל י טה לי בש ד מי ש אםבי יי ר (איוב ד) לנ מנ אל נל מו של ה, כש שה יש י לנ יבי שי קש הנ
כםל א הנ לה ף. אל רל י טה לי בש ד מי ש אםבי יי תוב לנ כה שום של ה, או מי מה הי בש בור בנ ש גי יי תוב (משלי ל) לנ כה שום של ם מי ש? אי יי לנ
ים לי חה נש ם  אותה של ה  עה שה בש  - ף  רל טה י  לי בש מי ד  אםבי ש  יי לנ ה.  יונה לש על ה  בורה גש מי ה  אה בה של ה  תונה חש תנ ה  בורה גש ש,  יי לנ הוא 
י ני ף ובש רל י טה לי בש ד מי ש אםבי יי תוב לנ כה ף, של רל י טל לי בש ת מי דל אובל ה של שה יש את לנ רי קש ז ני ה, אה תוכה ים לש סי נה כש םא ני ל ים וש קי לש תנ סש מי

דו. רה פה תש יא יי בי לה
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ר של אמ ים  ני כםהמ ן הנ (ירמיה א) מי ר  מנ אל נל של מו  יות, כש ני עמ ל  י של ני עם תות,  נה עמ יהה  ני עמ נו  יש ה, הנ שה יש לנ ר  מנ אה ה של ומנ
ה לה יהם, עה יהה קנ ד הה וי ך דה לל מל הנ ן של מנ ל זש א כה לה נו? אל יעי מי שש ה מנ יך. מנ דל ל שה ך ענ תםת לי נה תוב (מלכים-א ב) עמ כה תות, וש נה עמ בנ

יך. דל ל שה ך ענ תםת לי נה למםה, עמ ר לו שש מנ ך אה ר כה חנ כםל. אנ ר ובנ עםשל ר בש יהתה בש אל

ר, ת ייש לומנ עי יך. כה דל ל שה ך ענ ו לי שה כש ענ י, וש ני עם א בש בה יהה אנ יך הה יהמל ר לו, בש מנ א אה לה ך? אל למםה כה א לו שש רה ה קה מה לה
ד חה ן אל ט בי לי מה יי תוב (שמואל-א כב) ונ כה ינו של ני י שה רי תות, המ נה עמ יהה מי הה ר של םאמנ ם ת תות? אי נה ר עמ יהתה בש א אל רה קש ה ני מה לה
רו, מש אה י של ל פי ף ענ אנ ים. וש ני כםהמ יר הנ ה עי תה יש י נוב הה רי המ יהה, של נוב הה הוא מי ר. וש יהתה בש מו אל טוב ושש חי ן אמ ך בל לל ימל חי אמ לנ
דו בש אה וש אול  שה י  די יש ל  ענ יר  עי הה ה  דה בש אה וש י  ני עם לש ה  דה יהרש של שום  מי תות?  נה עמ את  רי קש ני ה  מה לה וש תות,  נה עמ יא  הי נוב  יא  הי
י כי ר (מלכים-א ב) וש מנ אה שום של תות, מי נה ר עמ יהתה בש ה אל א לה רה ן קה כי לה ה נוב, וש ינה אי יהה, וש ר הה פה תות כש נה א עמ לה ים. אל ני כםהמ הנ

ך. א לו כה רה יו קה יהמה יהה לו בש הה ד של וי ל דה י של ני עם ל הה ענ יר נוב, וש עי הה יהה מי הוא הה י. וש בי ה אה נה ענ תש ר הי של כםל אמ יתה בש ני ענ תש הי

נםחנ א  בה ד של הוא, ענ רוך  בה דוש  קה וות הנ צש ל מי ם ענ דה ר אה בנ עה יום של י מי ני עם יהה בש ם הה עולה יהיא, הה י חי בי ר רנ מנ אה
ד ש, ענ חה נה ת הנ מנ זגהמ ץ מי רל אה ה הה אה םא יהצש ל ם וש עולה ב הה ינשי תש םא הי י, ל י יוסי בי ר רנ מנ ם. אה עולה ב הה ינשי תש הי ן וש בה רש יב קה רי קש הי וש

ם. עולה ב הה ינשי תש ז הי אה ים, וש יי חנ ץ הנ עי זו בש חש אל נל י וש יננ ר סי ל הנ ל ענ אי רה שש דו יי מש עה של

ה קה סש פש ני י  רי המ ים, של מי עולה ים לש תי מי יו  םא הה הוא, ל רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש לי או  טש חה ל וש אי רה שש יי רו  זש חה א של לי מה לש אי וש
כםל, ל הנ רות של ם חי הל ה בה תה יש הה ים של אשוני רי לוחות הה ם הנ אותה רו  בש שש ז ני או, אה טש חה ן של יוה ש. כי חה נה ת הנ מנ ם זגהמ הל מי
ך יהה הולי הה ע וש רה ש הה חה נה ר הנ עורי תש ז הי ג, אה רל רםג הל המ ם לנ יי וי לש מו הנ קה של ר. וכש שה ל בה ץ כה הוא קי ש של חה נה אותו הנ רות מי חי הנ
ש חה נה יהכםל הנ םא  ל וש נות,  זגיה גורות מש חמ ם בנ ים כגלה זי רש דה זש מי יו  ל הה אי רה שש יי שום של ם, מי הל לט בה שש יהכםל לי םא  ל וש ם,  יהל ני פש לי
לט שש ה לי זל הנ ש  חה נה שות לנ ה רש נה תש ני יך,  לל עה מי ך  יש דש ד על ה הורי תה ענ וש ה (שמות לג)  מםשל ר לש מנ אה ן של יוה כי וש ם.  הל לט בה שש לי

ם יהל לי עמ

יות! הש לי יך  רי לו צה צש ננ יש לו? ונ צש ננ תש יי ב. ונ ר חםרי הנ יהם מי דש ת על ל אל אי רה שש י יי ני לו בש צש ננ תש יי תוב (שם), ונ ה כה ה מנ אי םא רש ב
ב ר חורי הנ לו מי בש קי ב, של ר חםרי הנ יהם מי דש ת על לט. אל שש ש לי חה נה שות לנ ה רש נה תש ני שום של ר, מי חי אנ י הה די ל יש לו ענ צש ננ תש יי א ונ לה אל

ל. אי רה שש יי ה לש ה תורה נה תש ני של כש

םא ל ן  יי דנ עמ של שום  מי א  לה אל ם?  עולה הה מי ת  ול מה ל  טי בנ מש יהה  הה םא  ל ה  מה לה יק,  די צנ יהה  הה של נםחנ  יהיא,  חי י  בי רנ ר  מנ אה
ל של ים  לי עה בל ים  חוזי אמ ם  כגלה וש רוך-הוא,  דוש-בה קה בנ ינו  מי אל םא הל ל ם  הי של עוד,  וש ם.  עולה הה ן  מי ה  מה זגהמ הנ ה  קה לש תנ סש הי
ה. אשונה רי בה ע כש רה ר הה ר ייצל חנ ת אנ כל לל לה םא וש ט חמ ך לנ ר כה חנ יפו אנ עוד הוסי ה. וש אה מש רוחנ טג ים בש שי בש לנ תש ה ומי טה מנ ן לש ילה אי הה
ך שנ הוא מה עוד של ץ, וש רל אה רוך הוא לה דוש בה קה ה הנ יד אותה םא הורי ן ל יי דנ ים, עמ יי חנ ץ הנ יא עי הי ה, של דושה קש ה הנ תורה הנ וש

ר. אי בה תש י ני רי המ לה, ונ הר תוך אה ל בש גנ תש יי ר ונ כה שש יי ן ונ יי ינ ן הנ תש מי יישש תוב ונ כה ך, של ר כה חנ ם אנ עולה אותו בה

יענ גי הי של ה. כש אל רש ני י וש הודי ה הוא יש זל יש הנ אי י, הה י יוסי בי ר רנ מנ א. אה יהה בה הה ד של חה י אל הודי או יש ים, רה כי יו הולש הה ד של ענ
נו אה ג, וש חה ן הל מנ זש יענ  גי הי ין, וש אמי ר רה פה כש ים בי רי גה נו  י אה רי המ ה, של וה צש יחנ מי לי י שש ני ם, אמ הל ר לה מנ לו אותו. אה אמ ם, שה יהל לי אמ
י, הודי ם אותו יש הל ר לה מנ ד. אה חה אל כו כש לש ה. הה וה צש מי ם לש טםף אותה קש ך לי י הולי ני אמ מו, ונ לו עי ים של יני מי ם הנ ב עי ים לולה יכי רי צש
ים יכי רי נו צש ה אה מה ם לה תל עש מנ ם], שש יי מנ ל הנ ם [נ"א ענ עולה ד הה ענ צות בש רנ ים לש אי ם בה כגלה בש לו של לה ב הנ לולה י הנ יני ת מי ענ בנ רש אנ

ה. מםר אותה ך - אל ת יהדש חנ ש הוא תנ דה ר חה בה ם דה ל אי בה ים, אמ רי בי חמ ה הנ זל ירו בה עי ר הי בה ר לו, כש מנ ג? אה חה ם בל אותה

יד מי לש תנ ינו  לי עה ייש  ה, וש תורה ים בנ קי ם עוסש כגלה ן, וש טה הוא קה ים בו  רי גה נו  אה קום של מה אי אותו  דנ ם, ונ הל ר לה מנ אה
ג חה י בל רי המ ר של מנ אה ים, וש שי דה ה חמ י תורה רי בש נו די ר לה יום אומי ל יום וה כה ה, ובש אה חוזה י מה ר יוסי ק בנ חה צש י יי בי מו רנ ם ושש כה חה
ים אי רה קש ני ם של ל אותה ל כה נו ענ חש צנ נו ני אה ה של אל רש מנ ב של ים לולה חי לוקש ן וש מנ אותו זש ים בש טי ל שולש אי רה שש לט. [יי שש ן הוא לי מנ זש
י ייש כי ם. וש יהל ני שי ף לש רל נו טל נה תה םא נש ל רוך ה' של ים בה ידוני זי ם הנ יי מנ נו הנ שי פש ל ננ ר ענ בנ י עה זנ ם] [אמ יהל לי לט עמ שש לי ם וש עה מון הה המ
ים מי ענ ר הה אה ל שש ים ענ דולי גש ים  ני מג ם מש ים. אותה מי ענ ר הה אה ם שש ים) אותה דולי ם גש ל אותה כה א] (של לה ם? אל יי מנ ם לנ יי ננ שי
ם יי מנ ר (תהלים קכד) הנ מנ אל נל מו של ים, כש ידוני זי ם הנ יי ם מנ הל ים לה אי קורש ל, וש אי רה שש ל יי ם של דה צי ים מי כי רש בה תש כו"ם, ומי ענ

ים. ידוני זי הנ

דוש קה ת הנ צות אל רנ ב לש לולה י הנ יני ה מי עה בה רש ם אנ אותה בש דוש  קה ם הנ שי סוד הנ בש אנו  ם בה יהל לי לט עמ שש יל לי בי שש ובי
. חנ בי זש מי י הנ בי ל גנ ך ענ סי ננ ים לש דושי ם קש יי ינו מנ לי יר עה עי הה דוש, ולש קה ם הנ שי סוד הנ ם בש יהל לי לט עמ שש לי ם] וש יהל לי רוך הוא [עמ בה

ית ה בי ה? זל אשונה רות רי עורש תש ה הי ה זל ם. מנ עולה יא בה ה הי אשונה רות רי עורש תש ה הי נה שה םאש הנ ר ם, בש הל ר לה מנ עוד אה
ם עולה ל הה ב ענ רוך הוא יושי דוש בה קה הנ ם. וש עולה ת הה דון אל ר לה עורי תש מי ש] של מה ה מנ נה שה םאש הנ ה ר תון [נ"א זל חש תנ ין הנ די

ם. עולה ת הה ן אל דה ין וש די בש

ש חה א נה צה מש םא ני ל , וש יהה נל ים פה ירי אי מש ים של פורי כי ד יום הנ ם, ענ עולה ת הה דון אל ה לה זל ה] הנ טה מנ לש ין [של די ית הנ ט בי שולי וש
אוי לו. רה ה כה אה מש טג הנ ד רוחנ  צנ הוא מי יר, של עי שה הנ אותו  ים לו  יאי בי מש ה של מנ ק בש סי ענ תש הוא מי ם, של עולה ין בה שי לש מנ

ש. דה קש מי ב לנ רי םא קה יר, ל עי אותו שה ק בש סי ענ תש מי שום של ומי

םאש ר ך בש ה [כה נה שה םאש הנ ל ר יהה של נל ירות פה אי ק בו ומש סי ענ תש מי ש של םאש חםדל ל ר יר של עי מו אותו שה ה כש יר זל עי שה וש
ם יהל אי טה חמ רוך הוא, ונ דוש בה קה י הנ ני פש ים לי מי חמ ים רנ אי ל מוצש אי רה שש ל יי ה כה ל זל ענ ש]. וש דה קש מי י הנ ני ים] [פש ירי אי ה] [מש נה שה הנ
ר מנ ים. אה מי כה ים חמ יוני לש ים על דושי ים קש ידי סי חמ ט לנ רה לות פש גנ שות לש ה רש נה תש םא ני ל נו, וש ר לה מנ ד אה חה סוד אל ים. וש לי טש בנ תש מי

ם. כל תש י אל תי קש דנ םא בה ן ל יי דנ ם, עמ הל ר לה מנ הו? אה י, מנ י יוסי בי רנ
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ז אוחי פון וש צה ד הנ רוך הוא צנ דוש בה קה ר הנ עורי ש, מש מל של ת לנ בל רל קה תש ה מי נה בה לש הנ של ם, כש הל ר לה מנ ך אה ר כה חנ כו. אנ לש הה
ת קל ז יונל אה ח. וש רה זש מי ת בנ רל בל חנ תש ה ומי ה עולה נה בה לש הנ ר, וש חי ד אנ צנ ר מי עורי תש רום מי דה הנ יו, וש לה ך אותו אי ה ומושי בה המ אנ בו בש

ה. לה עש בנ ה לש שה אי ת הה בל רל קה תש אן מי כה את. וש לי מנ תש ה ומי נה בה לש ת הנ כל רל בה תש ז מי אה אי, וש שנ חמ כות בנ רה ת בש לל נוטל ים וש די דה י צש ני שש מי

מות ל דש ם ייש [הוא] סוד של ך גנ יו, כה קונה תי ם וש דה אה ים] הה רי יבה אי י הה קוני תי י [נ"א בש רי יבש מות אי ייש סוד דש מו של כש
ד גל נל ר כש עורי תש ומי ה  ז בה אוחי י] של ה [מי לה עש מנ לש ם ייש  גנ ך  נו. כה תוכי בש ש  פםרה כםל מש הנ ה, וש בה קי נש י הנ קוני תי ה וש בה קי נש י הנ רי יבש אי

ה]. בה קי נש קון הנ תי ה [ד"א וש נה בה לש ת הנ חנ ר תנ חי אנ תון הה חש תנ ם הנ דה אה קון הה תי ה סוד וש טה מנ ם ייש לש ך גנ ה, כה בה המ אנ בש

ים מודי ענ י הה וי ה. [וה טה מנ לש ם ייש  גנ ך  ה, כה בה המ אנ בש ה  דה גש נל ר כש עורי תש ומי ה  ת בה זל ה אוחל לה עש מנ םאל לש מ שש רוענ  זש של מו  כש
ה אה מש ל רוחנ טג ד של צנ ה מי שה דג קש ד הנ ה צנ מונה אל י הה רי שש ה קי זל ה בה ר זל שי קנ תש הי ה ולש זל ה בה ז זל חי אה הי ים לש רי יבה ים אי די ם עומש כגלה
ב רי קה יו, וש לה ב עה רוכי י של ז בו מי אוחי ה, וש אה מש טג ל רוחנ הנ םאל של מ רוענ שש ה הוא זש ש זל חה ה]. נה טה מנ לש ש של חה נה הוא סוד הנ של

את. מי טש ני קות וש בי ל דש קות] של בי דש ם [נ"א בי יהל יני ה בי ך אותה ה ומושי נה בה לש לנ

ה עולה ת וש רל הל טש ה ני נה בה לש הנ יר, וש עי שה הנ ר אותו  חנ אנ ך  שה מש ני ש  חה נה אותו  יר, וש עי ים שה יבי רי קש ה מנ טה מנ ל לש אי רה שש ז יי אה וש
ה. טה מנ ה לש כה שש חש נל ה של ים מנ ירי אי יהה מש נל ך, ופה רי בה תש הי ה לש לה עש מנ ת לש רל של קנ תש ה ומי לה עש מנ לש

נו מל מי ת  דל רל פש ני ה  נה בה לש הנ יר,  עי שה אותו  בש ק  סי ענ תש מי ע  רה הה ש  חה נה אותו  של ן  יוה כי ים,  פורי כי הנ יום  בש אן  כה ז  אה
הוא רוך  בה דוש  קה הנ ים, וש ני בה ל הנ ם ענ אי מו  ם כש יהל לי ת עמ כל סוכל יהא, וש גורש ני ם סה יהל לי ד עמ מי לנ ל] לש אי רה שש יי ת [בש קל סל ענ תש ומי

ם. הל ל לה ה ומוחי לה עש מנ לש ם מי ך אותה רי בה מש

יהה נל ייאורו פה ה וש נה בה לש ר בו הנ שי קנ תש תי י של די ה, כש לה עש מנ ין לש ד יהמי ים צנ רי עורש ג, מש חה ים לל יעי גי ל מנ אי רה שש יי של ך כש ר כה חנ אנ
םא יהבםאו ל ם, וש קה לש חל קו בש סש ענ תש יי ה של טה מנ לש ים של ני מג ם מש ל אותה כה כות לש רה ה בש לה ק של לל ת] חי נל ת [נותל קל לל חנ ז מש אה אוי. וש רה כה

ל. אי רה שש ק יי לל ל חי ד של צנ ב לנ רי קה תש הי ינםק ולש לי

ם ב עי רי עה תש הי םא יהבםאו לש ל ם, וש קה לש ת חל שנ ירג ים בי קי סש ענ תש ם מי ים, כגלה כי רש בה תש ים מי מי ענ ר הה אה שש של ה - כש טה מנ ה לש מו זל כש
ם קה לש חל בש קו  סש ענ תש יי י של די ים, כש ני מג ם מש ל אותה כה כות לש רה ים בש כי ל מושש אי רה שש ן יי כי לה ם. וש תה שה רג ק יש לל מםד חי חש לנ ל וש אי רה שש יי

ם. מה בו עי רש עה תש םא יי ל וש

תוב ה כה זל ל  ענ וש ם.  דה בנ לש ה  נה מל ים מי קי יונש וש ים  אי ל בה אי רה שש יי אוי.  רה ה כה לה עש מנ לש כות  רה את בש לי מנ תש ה מי נה בה לש הנ של וכש
סו נש כי ה של ל מנ סות). כה נש כנ תש ישו (הי ני גומו כש רש תנ ת? כש רל צל ה עמ ה זל ם. מנ כל ילה לה הש ת תי רל צל י עמ יני מי שש יום הנ (במדבר כט) בנ
ילה הש ת תי רל צל תוב עמ ן כה כי לה ם. וש דה בנ ל לש אי רה שש יי ט לש רה ים, פש רי חי ים אמ מי ה ענ נה מל ים מי קי םא יונש יונות, ל לש כות על רה ם בש אותה מי

ים. ני מג מש ר הנ אה שש םא לי ל ם וש כל ים, לה מי ענ ר הה אה שש םא לי ל ם וש כל ם, לה כל לה

ת ונ דש חל בש ך  ר כה חנ אנ בו  רש עה תש םא יי ל קו בו, וש סש ענ תש יי כות של רה ק בש לל ם חי הל ת לה תי ם, לה יי מנ ל הנ ים ענ צי רנ ם מש ה הי ל זל ענ וש
נו. מה ר עי חי ב אנ רי עה תש םא מי ל י לו. של ני אמ י ונ י לי תוב דודי ל אותו יום כה ענ יונות. וש לש כות על רה ים בש קי יונש של ל כש אי רה שש יי

ה ך רוצל לל מל הנ ענ של י יודי רי ך המ לל מל הוב הנ שום. אמ יום רה ה לו לש שה עה ה של יונה לש ה על עודה סש הובו לי ין אמ מי זש הי ך של לל מל לש
ל סו כה נש כה י, יי הובי ם אמ ה עי עודה סש י בי ני ר אמ של אמ כנ ש של י חושי ני אמ י, ונ הובי ם אמ מםחנ עי שש ה לי י רוצל ני ת אמ עי ך, כה לל מל ר הנ מנ בו. אה
ים אותו די קש ה? הי שה ה עה י. מל הובי ם אמ ה עי חה מש שי ת הנ עודנ עםד סש סש ן לי חה לש שג לנ נו  מה עי בו  יישש ים וש ני מג ים מש ידי קי ם פש אותה
ם ך עי לל מל ב הנ ך יהשנ ר כה חנ כםל. אנ אל ים לל ני מג ים מש ידי קי ם פש י אותה ני פש יב לי רי קש הי ים וש רי וה ר שש שנ קות ובש רה ל יש ים של יני הוב מי אה
יו כה רה ל צש נו כה מל ש מי קי ך, בי לל מל ם הנ דו עי בנ הוא לש עוד של ם. ובש עולה י הה דוני ל עי כה ה מי יונה לש על ה הה עודה סש ה הנ אותה הובו לש אמ
רוך הוא. דוש בה קה ם הנ ל עי אי רה שש ך יי ם. כה יהל יני ים בי רי חי בו אמ רש עה תש םא הי ל דו, וש בנ הובו לש ם אמ ך עי לל מל ח הנ מנ שה ן לו, וש תנ נה וש

ם. כל ילה לה הש ת תי רל צל י עמ יני מי שש יום הנ תוב בנ ן כה כי לה

ה. תורה ים בנ קי עוסש ם של י אותה רי שש ינו. אנ ני פה ך לש רל דל ין הנ קי תש רוך הוא הי דוש בה קה יהיא, הנ י חי בי רנ י וש י יוסי בי רו רנ מש אה

בו. ה, יהשש דל שה יעו לנ גי הי של ך. כש יי נה לום בה ב שש רנ י ה' וש מודי ך לי יי ננ ל בה כה י, (ישעיה נד) וש י יוסי בי יו רנ לה א עה רה קוהו. קה שה או ונש בה
בול מנ ה בנ ה שונל גו', ומנ ה וש ל עממםרה ענ דםם וש ל סש יר ענ טי מש ה' הי תוב (בראשית יט) ונ כה ה של ה שונל יש, מנ אי ר אותו הה מנ אה

כםל]?. ה' [בנ תוב ונ םא כה ל ה] וש מה קום, [לה ל מה כה ים בש להי ים אל להי תוב אל כה של

ין ה די עמשה דםם ננ סש א בי לה דו. אל בנ ין לש ם - די תה ים סש להי ינו. אל ית די ה' - הוא ובי תוב ונ כה קום של ל מה כה ינו, בש ני א שה לה אל
דו] בנ לש או [בי צש מש ני ם של ל אותה כה ם וש עולה ל הה ד כה מנ שש בול הג מנ ל בנ בה ין, אמ די ב בש רי עה תש ן הוא הי כי לה ם, וש יד עולה מי שש הנ םא לש ל וש

ם. עולה בה

ה ל מנ ה כה ל זל ענ ה. וש אל רש םא ני ל יהה, של ן הה יי ענ ן הה ר מי תה סש י] ני רי לו - המ צש מו [ני יהה עי הה י של י] נםחנ ומי רי ר, [המ םאמנ ם ת אי וש
ם] דה יך [אה רי צה ה, וש רה תה סש יך הנ רי ים צה להי כםל. אל יד הנ מי שש םא הי ל לוי, וש גי ה' בש ה ונ ל זל ענ יד אותו, וש מי שש ם הי עולה א בה צה מש ני של

יהה. דו הה בנ ים לש להי ה אל ל זל ענ יד, וש מי שש כםל מנ י הנ רי המ ר, של מי שה הי לש

ב רו. יהשנ מש אה לש נו  יהכםלש םא  תוב, ל סוק כה א פה לי מה לש ב? אי ה יהשה ה זל ב. מנ בול יהשה מנ ה סוד (תהלים כט) ה' לנ זל וש
דו. בנ ב לש ד יישי דה ם (ויקרא יג) בה תוב שה כה ב, וש אן יהשה תוב כה ין. כה ם די א עי םא בה ל דו, של בנ לש

כםר זש יי תוב? ונ ה כה זו, מנ גש ח רג נה ם וש עולה ד הה מנ שש הג ין, וש ה די עמשה ננ ך  ר כה חנ ן, אנ יי ענ ן הה ר מי תה סש יהה ני הה נםחנ  שום של ומי
דוש קה נו - הנ דש מנ ה] לה סוד [זל ן, וש יי ענ הה ר מי תה סש יהה ני הה ר של כנ זש םא ני ם, ל עולה יד הה מי שש הי של י כש רי המ גו'. של וש ת נםחנ  ים אל להי אל



415

ן כי לה ם. וש שה אות מי כות יוצש רה בש ל הנ כה קום של ר הוא מה תה סש ני ה, וש טה מנ לש ין של די ית הנ לוי הוא בי לוי. גה גה ר וש תה סש רוך הוא ני בה
ים ין שורי ית די ל בי קום של ה, אותו מה לל גש ני בנ ם של ל אותה כה יו. וש לה כות שורות עה רה ר, בש תל סי ם בנ הי ם של דה אה י הה רי בש ל די כה

ה. לה עש מנ לש מו של יון כש לש סוד על כםל הוא בש הנ יו, וש לה ט עה ן שולי יי ע ענ א רנ רה קש ני אותו של לוי, וש גי קום בש הוא מה שום של יו, מי לה עה

ים רי בה ים דש רי הה נו בל ה לה ינה מי זש כותו הי י זש רי המ תוכו, של רוי בש עון שה מש י שי בי רנ דור של י הנ רי שש ר, אנ מנ אה י וש י יוסי בי ה רנ כה בה
הוא רוך  בה דוש  קה הנ לו, וש לה ים הנ רי בה דש הנ נו  יעי הודי א לש ה בה זל הנ יש  אי י, הה י יוסי בי ר רנ מנ אן]. אה ד כה ה [ענ לל אי ים כה יוני לש על

ר. מנ ה אה יהפל אי של דנ ר, ונ מנ עון, אה מש י שי בי י רנ ני פש ים לי רי בה דש רו הנ דש סי או וש בה של ינו. כש לי ח אותו אי לנ שה

ם אותה ה מי נה הל ה נל זל ר הנ שה ל בה ץ כה ר לו, קי מנ יו. אה בי עון אה מש י שי בי י רנ ני פש ד לי חה ב יום אל יהה יושי ר הה זה עה לש י אל בי רנ
ה לה עש מנ לש ד  חה אל כש ים  קי פה סג מש יו  ם הה לו, כגלה ר  מנ אה םא?  ל או  חנ  בי זש מי הנ י  בי גנ ל  ענ ים  יבי רי קש ל מנ אי רה שש יי יו  הה נות של בה רש קה

ה. טה מנ ולש

ים עולי ים של דושי צונות קש ם רש ל אותה בור של חי ם בש דה ים אה אי רה קש ם ני ים הי לי אי רש שש יי ם וש יי וי ים ולש ני ה, כםהמ אי םא ורש וב
ל יהה כה לל ש עה רי פה חנ לש בי זש מי ל הנ ב ענ רנ קש םא תג ל ד של יך ענ רי ים, צה יבי רי קש מנ ה של מה הי ה בש ל או אותה יי ב או אנ של ם. אותו כל תוכה מי
ים אי טה ם חמ אותה תוך  כםל בש ה בנ מה הי את בש רי קש ני יא  הי ז הנ אה וש  , יהה לל עה דות  ונ תש הי לש ים  עי רה צונות הה רש ל הה כה וש ים  אי טה חמ הנ

ים. הורי רש הי עות וש רה וש

אן. ם כה ך גנ גו' - כה ל וש אי רה שש י יי ני ונםת בש ל עמ ת כה יו אל לה ה עה דה ונ תש הי תוב (ויקרא יו) וש כה ל של אזי זה עמ ל הה ן של בה רש קה מו הנ כש
ה זל ם, וש דה סוד אה ה בש קומו. זל מש ה לי ה עולל זל קומו וש מש ה לי ה עולל ן זל כי לה ם, וש יי ננ ד שש חה ל אל א ענ שה חנ מנ בי זש מי ל הנ ה ענ עולל של וכש

יענ ה'. ה תושי מה הי ם ובש דה ר (תהלים לו) אה מנ אל נל מו של ה, כש מה הי סוד בש בש

ל. אי רה שש יי ת  לנ פי תש ובי ם  יי וי לש ת הנ ירנ שי וש ים  ני כםהמ צון הנ רש ה בי דושה קש ר רוחנ  עורי לש חות  נה מש ר הנ אה ל שש כה וש ין  תי בי חמ הנ
ר אה ל שש ים] כה טי שש פנ תש ים - ס"א ומי קי נש פנ תש ים [ס"א ומי קי פש תנ סש ים ומי וי רנ תש ים, מי עולי ח של מנ קל ן וש מל של ן וש שה עה אותו  ובש
סוד ה בש עמשה כםל ננ ה, הנ אי םא רש ד. ב חה ן אל מנ זש כםל בי הנ ם, וש הל ר לה סה מש ני ין של די אותו הנ לט בש שש ים לי כולי םא יש ל ים של יני די י הנ לי עמ בנ

ין סוף. ד אי יך ענ רי צה י של ה מי לה עש מנ עמלות לש לנ ה וש זל ה בה ק זל פי תנ סש הי ה לש מונה אל הה

ל אותו ד ענ ה עומי לה עש מנ ה לש לה עש מנ יון לש לש על צון הה רה של כש ה, של לה עש מנ לות לש פי תש י בי י יהדנ ימותי רי עון, המ מש י שי בי ר רנ מנ אה
ה מנ יא  מוצי םאש  ר הה אותו  וש ה,  לה עש מנ לש של ר  תה סש ני ר  יותי הנ םאש  ר הה ים,  מי עולה לש ל  לה כש ס  פה תש ני םא  ל וש ע  נודה םא  ל של צון  רה

ר. תל סי כםל בש יר הנ אי מי ה של יר מנ אי , ומי םא יהדוענ ל יא, וש מוצי של

ך סה מה אותו  תוך  ומי ד.  רה פש ני ד  חה אל ך  סה נו. מה מל ר מי יות מואה הש לי וש יו  רה חמ דםף אנ רש ה לי יונה לש על ה הה בה שה חמ מנ צון הנ רש
ה ז אותה אה וש ה.  ירה אי מש ה של ה מנ ירה אי ך, מש סה מה ד אותו  ענ ה  יעה גי םא מנ ל וש ה  יעה גי ה מנ יונה לש על ה  בה שה חמ מנ ה  ת אותה יפנ די רש בי
אור ה  כל מנ ז  אה וש  . ענ יודי םא  ל ה  בה שה חמ מנ ה  אותה וש  , יהדוענ םא  ל של ר  תה סש ני ר]  תל סי [בש אור  בש ה  ירה אי מש ה  יונה לש על ה  בה שה חמ מנ
ז אה ה. וש לה גנ תש םא הי ל ע וש םא נודה ל וש םא יהדוענ  ל ה של מנ יר מי אי מי ד, של עומי ך של סה מה ל הנ אור של ע בה םא נודה ל ה של זל ה הנ בה שה חמ מנ הנ

לות. יכה ה הי עה שש ים תי עמשי ננ ד. וש חה אל ים כש ירי אי ך, ומש סה מה ל הנ אור של ה בה כל ע מנ םא נודה ל ה של בה שה חמ מנ ה אור הנ ה] זל [נ"א זל

אורות ה הה עה שש ל תי ל כה צון של רה ם. הה הל ד בה עומי י של ין מי אי מות, וש שה םא נש ל םא רוחות וש ל ם אורות וש ינה לות אי יכה הי הנ וש
םא ל ה וש בה שה חמ מנ ים בנ די עומש ה של עה שה ם. בש יהל רי חמ דםף אנ רש ם לי בון כגלה שש חל ם בש הל ד מי חה הוא אל ה, של בה שה חמ מנ ם בנ ים כגלה די עומש של
םא ל וש ה  ים בה סי יונות]. תופש לש ה [על יונה לש ה על בה שה חמ מנ םא בש ל וש צון  רה םא בש ים ל די םא עומש ה ל לל אי וש ים.  עי םא נודה ל וש ים  קי בה דש ני
ה - טה מנ לש ה [של יונה לש על ה הה בה שה חמ מנ סוד הנ אורות מי ם הה ל אותה כה ה וש מונה אל ל סודות הה ים כה די ה עומש לל אי ים. בש סי תופש
םא ל צון וש אן רה ין כה ים. אי עי םא נודה ל ים וש יעי גי םא מנ ל וש ים אורות  יעי גי אן מנ ד כה ין סוף. ענ ים אי אי רה קש ני ם  ה] כגלה טה מנ ולש

ה. בה שה חמ מנ

ה ינה בי הנ תוך  ת לש רל תל סש ני וש ת  של בל לנ תש ז מי ה, אה ירה אי מש י של מי ] מי [יהדוענ ת  ענ םא נודנ ל וש ה  בה שה חמ מנ ה הנ ירה אי מש של ז] כש [אה
ר שה קש כםל ני ה, הנ עולל של ן כש בה רש קה סוד הנ ד. ובש חה אל ים כש לי לה כש ם ני כגלה ד של ה, ענ זל ה בה ים זל סי נה כש ני ה, וש ירה אי מש י של מי ה לש ירה אי ומש
ת רל מואל אור של ין סוף. אותו הה ם אי ת עי רל טל ענ תש ה מי בה שה חמ מנ הנ יהה, וש לי עמ ם בנ ים כגלה די ז עומש ה. אה זל ה בה יר זל אי ה ומי זל ה בה זל
יר, אי מי י של מי יר לש אי ד ומי עומי א וש צה מש ני נו  מל ין סוף, ומי א אי רה קש ל ני לה כש ה  ת בה ענ םא נודנ ל ה של יונה לש על ה הה בה שה חמ מנ נו הנ מל מי

א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ים בה יקי די צנ ל הנ ם של קה לש י חל רי שש ד. אנ כםל עומי ה הנ ל זל ענ וש

צון רה וש ה,  וה דש חל ה בש טה מנ אן לש ם כה גנ ה,  חה מש שי ה בש לה עש מנ א לש צה מש ר ני של קל הנ של מו  ה, כש זל ר הנ שה ל בה ץ כה ה, קי אי םא רש ב
אוי. רה ל כה אי רה שש ל יי ת ענ דל ם עומל אי הה ה. וש טה מנ ה ולש לה עש מנ כםל לש ק הנ פי תנ סש הי לש

ל ר ענ ד יותי חה ק אל לל ה חי זל ר הנ שה ל בה ץ כה קי ים לש ני ה, נותש נה בה לש ת הנ של דל חנ תש מי של ש כש חםדל ש וש םאש חםדל ל ר כה ה, בש אי םא רש ב
הו זל וש ם,  כה לש ם מנ עי דו  חמ אנ תש יי י של די ם כש דה בנ ל לש אי רה שש ל יי ד של ילה צנ הש יי וש קו,  לש חל בש ש  מי תנ שש יי וש ק בו  סי ענ תש הי נות לש בה רש קה הנ
ה הוא ל זל ענ יר. וש עי יש שה י אי חי ו אה שה ן עי יר, (בראשית כז) הי עי תוב בו שה כה ו, של שה ק עי לל חי הוא בש שום של יר, מי עי שה הנ
ל אי רה שש יי יהה  ר לו  חנ עמקםב בה י ינ תוב (תהלים קלה) כי ן כה כי לה וש ם,  קה לש חל ים בש שי מש תנ שש ל מי אי רה שש יי וש קו,  לש חל בש ש  מי תנ שש הי

תו. גגלה סש לי

ן כי לה יו, וש לה יד אי מי ר תה שה בה קון הנ ן תי כי לה יד, וש מי ר תה שה בה א בש לה ינו אל צונו אי ל רש ה, כה זל ר הנ שה ל בה ץ כה ה, קי אי םא רש ב
ן תה ר ני שה בה הנ ה, וש קומה מש ה לי ה עולה מה שה נש ה. הנ מה שה נש ל הנ םא ענ ל גוף וש ל הנ ט ענ ט, שולי הוא שולי של ר. וכש שה ל בה ץ כה א קי רה קש ני

ד. חה קום אל מה ר לש שה בה הנ ד, וש חה קום אל מה ה לש צון עולל רה הה ן, של בה רש קה ה בש מו זל ה. כש זל קום הנ מה לנ
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ייש בו מום, שום של ן, מי בה רש ינו קה יק אי די ינו צנ אי ר של חי אנ ה, וש רה פה כנ ש לש מה ן מנ בה רש יק, הוא קה די הוא צנ יש של אי הה וש
ם. עולה ן בה בה רש ם קה הי ם וש עולה ת הה רנ פה ם כנ ים הי יקי די צנ ה הנ ל זל ענ גו'. וש צון וש רה םא לש י ל תוב (ויקרא כב) כי כה של

י ני נש ן הי כי לה ם. וש עולה י הה ני י בש ני יך פש שי חש הנ שות לש טםל רש י. לי ננ פה א לש ר בה שה ל בה ץ כה נםחנ קי ים לש להי ר אל םאמל י ה, ונ אי םא רש ב
יהיא י חי בי יך. רנ לל לט עה שש ל לי םא יוכנ ל וש ה  ל בה צי נה הי י לש די ר, כש י גםפל צי ת עמ בנ תי ך  ה לש ה עמשי ל זל ענ ץ. [וש רל אה ת הה ם אל יתה חי שש מנ

הו ה'. וה ר צי של כםל אמ ש נםחנ כש ענ ינ תוב ונ ד]. כה חה ר אל מנ ך אה רל דל ים בנ כי יו הולש י הה י יוסי בי רנ וש

השלמה מההשמטות (סימן יא)

ילות. לי ים וש ה יהמי ים בה לי דש תנ שש ם מי הי ה וש דושה ה קש ם תורה הל ה לה נה תש ני ל של אי רה שש י יי רי שש י, אנ י יוסי בי ר רנ מנ ה ה'. אה וה צי
ן ר מי תנ סש ן] ני כי לה ל, [וש צה יהה ני םא הה ד, ל חה אל רות כש בש חנ תש הי ה בש בה תי ם הנ א נםחנ עי צה מש ני א של לולי ע של מה שש י מנ רי המ ה, של אי םא רש ב
ר בי חנ תש הי י לש די ך, כש מש צש ענ ך ולש ר, לש י גםפל צי ת עמ בנ ך תי ה לש תוב עמשי י, כה הודי ר אותו יש מנ כו. אה לש הה מו וש ה. קה בה תי תוך הנ ן בש יי ענ הה

ר. (ע"כ מההשמטות). גומי הו וש וה ר צי של ל אמ כה ש נםחנ כש ענ ינ תוב? ונ ה כה ה. מנ ל בה צי נה הי ה ולש מה עי

יהה םא הה לו ל א אי לה נות? אל מש ה לי זל בון הנ שש חל א הנ ה בה מה י לה כי גו'. וש ה וש נה אות שה ש מי ן שי נםחנ בל תוב, וש ה כה ה מנ אי םא רש ב
ר בי חנ תש ז הי ה, אה נה אות שה ש מי שי ם בש לי תנ שש הי ן של יוה ה. כי מה ר עי בי חנ תש םא יי ל ה וש בה תי ס לנ ני כה םא יי ה, ל נה אות שה ש מי ן שי נםחנ בל

ה. מה עי

ש שי ם נםחנ בש לי תנ שש הי ד של רוך הוא ענ דוש בה קה ם הנ הל ה לה כה ם, חי עולה י הה ני ל בש ם של אה טש ם חל לי תנ שש הי יום של ן, מי ל כי ענ וש
ה. לה עש מנ לש מו של כםל כש הנ ה. וש בה תי ס לנ ננ כש ז ני אה ם, וש לי יק שה די יהה צנ הה אוי וש רה תו כה גה רש ה דנ מה לש שש ני ה, וש נה אות שה מי

י די דש ת צי של ד שי גל נל ה [ד"א כש נה אות שה ש מי ן שי בל ר כש מנ אל םא נל ן ל כי לה נו. וש רש מנ אה של מו  ה, כש נה אות שה מי ש  ן שי בל נםחנ  וש
י, ני א אמ לה י? אל ני אמ ר ונ מנ אה ן של יוה י כי ני נש ם הי ענ טנ ה הנ ם. מה יי בול מנ מנ ת הנ יא אל בי י מי ני נש י הי ני אמ ר, ונ מנ אה ח וש תנ ם]. עוד פה עולה הה

ד. חה ר אל בה ה דה כםל זל י] - הנ ני נש י, [הי נםכי אה

אות בש ז  מה רש ני ן  כי לה וש ה,  לה עש מנ לש של ה  מנ מי ת  לל בל קנ מש אי של דנ ונ ה,  מה שה נש לנ גוף  ה  עמשל ננ י  ני אמ קום  ל מה כה בש ה,  אי רש םא  ב
י ני ה, אמ לה עש מנ לש ה של מנ א לש סי י כי ני ת, אמ ענ דנ ת לה נל זגמל לוי מש גה ת בש ילמל קנ י של ני ך. אמ תה י אי יתי רי ה בש ני י הי ני תוב אמ כה ית, של רי בש הנ
ין. עמשות די ן לנ מי דנ זש הי דו, של בנ ם לש שה רש ך ני ר כה חנ ד. אנ חה אל ה כש בה קי ר ונש כה ל זה י - כולי ני אמ י דורות. ונ דורי מות לש קה ה נש עושה של

ם. יי בול מנ מנ ת הנ יא אל בי י. מי ני נש הי

ל ף ענ אנ ת. של ול מה ך הנ אנ לש בות מנ רנ בול, לש מנ ת הנ א אל לה ם? אל יי הוא מנ נו של עש םא יהדנ בול, ל מנ ת הנ יא אל בי ר מי מנ אה ן של יוה כי
ינו, ני ך שה י ה' - כה ני ם. אמ יי מנ ם הנ אותה יד בש מי שש הנ ם לש עולה ך בה יהה] הולי ם] [הה הל ית בה חי שש הנ ית [לש חי שש מנ ם, הנ יי יו מנ הה ב של גנ
י, ני אמ ים בנ יקי די צנ לנ סוק  פה ם הנ הל לה יחנ  טי בש ן הי כי לה וש ים.  עי שה רש הה ע מי רנ פה הי ולש ים  יקי די צנ לנ ר טוב  כה ם שה לי שנ לש י  ני ן אמ מה אל נל

י. ני אמ א בנ בה ם הנ עולה ם לה הל ע מי רנ פה הי ים לש עי שה רש יים לה אי א. וש בה ם הנ עולה ם לה הל לה ר טוב של כה ם שה לי שנ לש

ן תי יי םא  ל וש תוב (שמות יב)  ה כה ל זל ענ וש ם,  עולה ל הה ית של חי שש מנ הנ הו  זל נו, של דש עלמנ הל של מו  ר - כש שה ל בה ת כה חי שנ לש
ן יוה י כי רי המ י. של ננ פה א לש ר בה שה ל בה ץ כה ל קי ד של צנ ר, מי שה ל בה ת כה חי שנ ה הוא לש זל וש גםף.  נש ם לי יכל תי ל בה םא אל ב ית לה חי שש מנ הנ
ת חי שנ ז לש ה, אה נה אות שה ש מי שי ים נםחנ לש לי שש הי ד של ם] ענ הל ה לה כה חי רוך הוא [ד"א וש דוש בה קה ם הנ הל ה לה כה חי ן של מנ יענ זש גי הי של
י תי רש מנ אה ה של נו, [ס"א זל ר לה מנ אה י], של אי חוזה י מש י יוסי בי רנ ק [ס"א בש חה צש י יי בי ל רנ מו של שש נו מי דש מנ ך לה ר, כה מנ ר. אה שה ל בה כה

ם]. כל לה

ל. דל י חה בי ם יושש ם עוד עי דה יט אה בי םא אנ ים ל יי חנ ץ הנ רל אל ה יהה יהה בש אל רש םא אל י ל תי רש מנ ר, (ישעיה לח) אה מנ אה ח וש תנ פה
א לה ה, אל תורה י הנ רי בש די ים בש יחי גי שש םא מנ ל וש ים  עי םא יודש ל ם של דה י אה ני ם בש ים הי טומי ה אמ מה יהה, כנ ה  אל רש םא אל י ל תי רש מנ אה

ה. מה כש ם רוחנ חה הל ת מי חנ כנ שש ני ם וש עולה י הה רי בש די ים בש לי כש תנ סש מי

יהם הוא קנ עוד של ה בש זל ם הנ עולה ה בה שה עה ה של ל מנ כה בונו מי רי בון לש שש ן חל נותי ה וש זל ם הנ עולה הה ק מי לי תנ סש ם מי דה אה של כש של
ן דל ן עי ר גנ ענ שנ ב בש אשון יושי רי ם הה דה אה ש בש ם ופוגי אותו עולה לש ך  הולי ד של ה, ענ רואל ה של ה מנ רואל ד, וש חה אל גוף כש וש רוחנ 

ם. הל חנ בה מי שה ם וש בונה וות רי צש ת מי רו אל מש שה ם של ל אותה אות כה רש לי

י בי ים יושש אי רה קש ה ני לל אי ן, וש דל עי ן הה גנ ך  רל דל טו לש סה נםם וש יהי גי הנ ך  רל דל עו מי נש מש ני לו של ם. אי דה יב אה בי ים סש יקי די ה צנ מה כנ וש
י בי א יושש לה ה, אל יחה ני י מנ מי ת לש ענ םא יודנ ל ה וש יחה ני ת ומנ רל גורל ה של דה לש חג מו  ם כש ינה י אי ד, כי לל י חה בי תוב יושש םא כה ל ל. וש דל חה
יקו זי חל הל נםם, וש יהי גי ך הנ רל דל עו מי נש מש ני ל] של דל י חה בי א יושש לה גו', [אל ם וש דה אה ן הה ם מי כל לו לה דש ר (שם ב) חי מנ אל נל מו של ל, כש דל חה

ן. דל ן עי גנ ם בש יסה ני כש הנ ם לש הל בה

ם דה אה שום של ים. ומי עי שה רש י הה אי טה ם חמ אותה ם מי מה צש ענ עו  נש מה ה של שובה י תש לי עמ בנ לו  ל - אי דל י חה בי ר יושש חי ר אנ בה דה
ר מנ אל נל של מו  ל, כש דל י חה ני ם בש הי ם וש יהל אי טה חמ מי עו  נש מש ני ם של ל אותה ם] ענ ב [עי בונו, יושי י רי ני פש ה לי שובה תש ב בי אשון שה רי הה
ל ך של רל ה דל אותה ים בש אי בה ים של יקי די צנ חנ בנ מי שה ן וש דל עי ן הה ר גנ ענ שנ ב בש ן הוא יושי כי לה י. וש ני ל אה די ה חה ה מל עה דש (תהלים לט) אי

ן דל ן עי גנ

תוב כה , של יחנ תוב מוכי כה א סוף הנ לה אות יהה? אל רש י יהכול לי י מי כי ה יהה. וש אל רש םא אל י ל תי רש מנ תוב, אה ה כה ה מנ אי םא רש ב
יהה רש לנ קש פנ סש אנ ל הה ר של זםהנ ים בנ ני הל ם נל ים, שה יי חנ רור הנ קום צש מש מות עולות לי שה נש הנ של ה, כש אי םא רש ים. ב יי חנ ץ הנ רל אל יהה בש
ב רי קה תש הי ל לש םא תוכנ ר, ל חי בוש אנ ל לש ר של זםהנ ה בנ מה שה נש ה הנ שה בש לנ תש םא הי לו ל אי כםל. וש ל הנ יון של לש על קום הה מה הנ ה מי ירה אי מש של
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ך ה, כה זל ם הנ עולה עממםד בה ת בו לנ של בל לנ תש מי בוש של ה לש מה שה נש ים לנ ני נותש מו של ר - כש בה דה סוד הנ אור. וש ת אותו הה אות אל רש לי
ה ירה אי מש יהה של רש לנ קש פנ סש ה אנ תוך אותה ל בש כי תנ סש הי ם ולש אותו עולה ה בש עממםד בה יון לנ לש ר על ל זםהנ בוש של ה לש ים לה ני ם נותש גנ

ים. יי חנ ץ הנ רל ה אל תוך אותה מי

מו כש ר,  חי אנ בוש  לש בי ש  בי לנ תש הי של כש א  לה אל ל  כי תנ סש הי של ה  מנ בש ל  כי תנ סש הי לש ב  רי קה תש הי לש יהכםל  םא  ל ה  מםשל ה,  אי רש םא  ב
י מי כש בו  ש  בי לנ תש הי וש ן.  נה עה עות הל צה מש אל גום, בש רש תנ וש ר.  הה ל הה ל אל ענ ינ ונ ן  נה עה הל תוך  ה בש םא מםשל יהב ונ ר (שמות כד)  מנ אל נל של
ה םא מםשל יהב תוב (שם כד) ונ כה ים, וש להי אל ם הה ר שה של ל אמ פל עמרה ל הה אל ש  גנ ה ני ן (שם כ) ומםשל כי לה בוש. וש לש בי ש  בי לנ תש מי של

ל. כי תנ סש הי ה של מנ ל בש כי תנ סש הי יהכםל לש ה, וש לה יש ים לה עי בה רש אנ ים יום וש עי בה רש ר אנ הה ה בה י מםשל הי יש גו', ונ ן וש נה עה תוך הל בש

א לה ג אל הי ננ תש םא יי ל ם, של עולה ל אותו הה מו של בוש כש לש ם בי עולה אותו הה ים בש יקי די צנ מות הנ שש שות ני בש לנ תש ה מי מו זל כש
יהה הה ים, של יי חנ ץ הנ רל אל הו יהה יהה בש זל ים. וש יי חנ ץ הנ רל ה אל אותה יר בש אי מי אור הנ ל בה כי תנ סש הי ים לש די עומש ה, וש מו זל בוש כש לש בי
םא יד. ל םא הולי ל וש יק אותו  סי פש מנ ענ  שופי ר הנ הה נה הנ שום של לות, מי כש תנ סש הי ה  אותה אור ולש אותו  ה לש כל זש יי םא  ל בור של סה

ר. אי בה תש ני מו של אשון, כש רי ם הה דה ה אה ם עוד - זל דה יט אה בי אנ

י מי שום של א. מי בה ם הנ עולה ילה - לה חש םא תי ל ה, וש זל ם הנ עולה ה - בה תה ת אנ י מי יא, כי בי נה ר לו הנ מנ י אה ה? כי מה ה לה ל זל כה וש
אות רש ה לי םא שורל ל נו, וש רש מנ אה ה של ל מנ כה ים אותו מי שי רש גה נו, מש מל א מי יוצי של ה, כש זל ם הנ עולה ים בה ני יד בה יהה] מולי םא [הה ל של
כות זש ה לו  תה יש הה יהה של קי זש ה חי ם]. ומה דה אה י הה ני ר בש אה ים ושש מי ענ ר הה אה שש ן לי כי ל של כה ן וש כי ל של יר [כה אי מי אור הנ אותו  בש

בונו. י רי ני פש א לי חוטי בות וש כות אה ין לו זש אי י של ן מי כי ל של ך, כה יד כה סי חה יק וש די אי צנ כנ הוא זנ בות וש אה

ם. עולה אותו הה ים בו בש שי בש לנ תש מי ן של נה בה ל רנ לוק של ים, חה רי בי חמ רו הנ מש אה ה של ם] מנ נו הוא [הי רש מנ אה ה של זל בוש הנ לש הנ
תוב ם כה יהל לי א, עמ בה ם הנ עולה ים לה דוני עי ה טובות וש מה רוך הוא כנ דוש בה קה ם הנ הל ז לה ננ גה ים של יקי די צנ ל הנ ם של קה לש י חל רי שש אנ

ה לו. כי חנ מש ה לי עמשל ך ינ תש ים זולה להי ה אל תה אה םא רה ן ל יי (ישעיה סד) ענ

בו ר רה של ה אמ יבה רי י מש ה מי מה ח, (במדבר כ) הי תנ ה פה הודה י יש בי ץ. רנ רל אה ל הה ם ענ יי בול מנ מנ ת הנ יא אל בי י מי ני נש י הי ני אמ ונ
י ה מי מה ר הי מנ אה אן של ה כה ה שונל ת ה'? מנ ל אל אי רה שש י יי ני בו בש םא רה ר ל חי קום אנ מה י בש כי ם. וש ש בה די קה יי ת ה' ונ ל אל אי רה שש י יי ני בש
ייש שום של ק. מי זי חנ תש הי ין לש די י הנ לי עמ בנ ק לש חםזל נו כםחנ וש תש נה אי של דנ יו ונ לו הה לה ה הנ יבה רי מש י הנ א מי לה ים? אל רי חי םא אמ ל ה, וש יבה רי מש
ה מה ה, הי ל זל ענ ה. וש טה טה י קש לום ומי י שה ים. ייש מי ם עמכורי יי ייש מנ ים וש לולי ם צש יי ים. ייש מנ ירי רי ם מש יי ים ומנ תוקי ם מש יי מנ
תוב כה של הו  בו. זל או  מש טש ני וש יך  רי םא צה ל י של ת מי ם אל יהל לי עמ יכו  שי מש הי ת ה', של ל אל אי רה שש י יי ני בש בו  ר רה של ה אמ יבה רי י מש מי

ם. ש בה די קה יי ונ

ש - די קה יי ה. ונ לה ר עה בה דה א הנ לה שו! אל דש קה יי יות ונ הש יך לי רי יהה צה ש? הה די קה יי ה ונ ה זל ך, מנ ם כה יהה, אי קי זש י חי בי ר לו רנ מנ אה
מו בול, כש מנ ת הנ יא אל בי י מי ני נש י הי ני אמ אן. ונ ח כה בנ של ינו לש ש אי די קה יי ה. ונ נה בה לש ה הנ מה גש פש ני יהכול של בש יך. כי רי םא צה ל י של ם מי גנ פש ני

או בו. מש טש ם ני הי מו של ם כש יהל לי ית עמ חי שש יא מנ בי הה נו, לש רש אנ בי של

ם הי עוד של ם בש יהל אי טה ל חמ הוא ענ רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש שוב לי ים לה םא רוצי ל ים של עי שה רש י, אוי לה י יוסי בי ר רנ מנ אה
ים יקי זי חמ מנ ם של ל אותה כה וש לו,  ל  הוא מוחי רוך  בה דוש  קה או, הנ טש ל חל ענ ם  חי ננ תש ומי ב  ם שה דה אה של כש ה. של זל הנ ם  עולה בה
םא ל נםם וש יהי גי לו לנ פש פםל] יי ך [יי ר כה חנ ם, אנ יהל אי טה ים] חמ אי טה ל [חמ רוך הוא ענ דוש בה קה י הנ ני פש שוב לי צו לה םא רה ל ם וש יהל אי טה חמ בנ

ים. מי עולה ם לש שה עמלו מי ינ

דוש קה יא הנ בי לוי, הי גה ם בש אה טש אות חל רש הנ צו לש רה ל נםחנ וש ם דורו של ל אותה ם כה בה ת לי קו אל זש חי שום של ה, מי אי םא רש ב
הוא רוך  בה דוש  קה ר, הנ תה סש ני ם בש דה א אה חוטי של כש לו  פי ק, אמ חה צש י יי בי ר רנ מנ ן. אה ול גה הנ אותו  ין בש די ם הנ יהל לי הוא עמ רוך  בה
י כםל. יני עי לש ה אותו  לל גנ םא, הוא מש ם ל אי ר לו. וש תי ונ ומש ל לו  יו ומוחי לה ה עה סל כנ יו, מש לה ם אי דה אה ן הה ב בל ם שה אי ן. וש מה חמ רנ

ה. סוטה נו? מי ן לה יי ננ מי

ים חי רותש יו  הה וש ם,  יי ים מנ אי יוצש יו  הה א של לה חו? אל מש ני יך  אי וש לוי.  גה ץ בש רל אה הה מי לו  לה ים הנ עי שה רש הה חו  מש ם ני גנ ך  כה וש
א לה רו אל אמ שש םא ני ל ר, וש שה בה ם הנ ך גנ עור - כה ם הה הל ר מי ערבנ הה ן של יוה כי ם. וש ת עורה ם אל הל ים מי ירי עמבי ים ומנ עולי הום, וש תש הנ מי
םא ל וש זו  מי זו  דו  רש פש מות ני עמצה ם הה ל אותה כה ץ. וש רל אה ן הה מי חו  מה יי תוב ונ כה ה של ת מנ יים אל קנ ד, לש בנ לש ם בי הל לה מות של עמצה בה
ר מנ אל נל של מו  חו? כש מה יי ה ונ ה זל ץ, מנ רל אה ן הה מי חו  מה יי ר, ונ מנ ק אה חה צש י יי בי ם. רנ עולה הה מי רו  בש עה כםל הה הנ ד, ומי חה אל כש רו  אמ שש ני

ין. די םא יהקומו בש ל ים וש מי עולה יהה לש חי ם תש הל ין לה אי נו, של דש מנ אן לה כה ים. מי יי ץ חנ רל אל חו מי מה יי

ה, טה מנ ית לש רי בש יום הנ קי ה כש לה עש מנ ית לש רי בש יום הנ אן קי כה ר, מי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ך. אה תה י אי יתי רי ת בש י אל מםתי קי המ ונ
ה לה עש מנ ם לש עולה יים הה קנ תש ם, מי עולה ים בה יקי די צנ הנ של כש נו, של דש מנ אן לה כה ר, מי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה ך. וש תה תוב אי כה ע של מה שש מנ

ה א לה ני קנ הוא מש של ה כש בה קי נש ר לנ כה זה רות הנ עורש תש הי של ר הוא, כש תה סש ר ני בה עון, דה מש י שי בי ר רנ מנ ה. אה טה מנ ולש

ז אה וש בו.  ה  קותה תוקש שש הי וש נו  מל מי ה  זה זה םא  ל ה  ינה כי שש הנ יהד  מי ם,  עולה בה ייש  יק  די צנ של כש ר,  בה דה הנ ה סוד  אי רש םא  ב
ת י אל מםתי קי המ ה, ונ ל זל ענ ה. וש א לה ני קנ הוא מש של תו כש בה קי נש ר לי כה זה קות הנ תוקש שש הי ה כש בה המ אנ יהה בש לל ה אי לה עש מנ לש קות של תוקש שש הי

ק. חה צש ת יי ים אל קי י אה יתי רי ת בש אל ה (בראשית יז) וש מו זל ך. כש לש לה גש ת בי רל עורל תש קות מי תוקש שש הי ך. הנ תה י אי יתי רי בש

יק די ינו צנ א אי לי מה לש אי ה. של בה תי ל הנ אתה אל ך ובה ר כה חנ אנ ם, וש עולה י בה יתי רי יות אות בש הש ך, לי תה יך אי רי ת בש י אל מםתי קי המ ונ
ר. אי בה תש ה ני י זל רי המ ה, ונ בה תי ל הנ אתה אל ן ובה כי לה יק. וש די ק צנ ה, רנ בה תי ר לנ בי חנ תש םא מי י ל רי המ ה. של בה תי ס לנ ני כה םא יי ית], ל רי [בש

ם עולה שון בה לה וש ם  ין ענ ה, אי אותה בו  זש ענ ינ םא  ל וש ית זו  רי בש בי זו  חש ם ילאל דה י אה ני בש ן של מנ ל זש כה ר, בש זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
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ר לו]. של ל אמ כה רוך הוא [וש דוש בה קה ר אותו הנ מנ ן שה כי לה ה, וש ר אותה מנ שה ית זו וש רי בש יק בי זי חל נםחנ הל ם. וש הל ע לה רנ הה לו לש יוכש של
א טש אותו חי ר, בש מנ אל י נל רי המ ם. ונ עולה הה רוך הוא מי דוש בה קה ם הנ יר אותה עלבי ן הל כי לה ה, וש רו אותה מש םא שה י דורו ל ני ל בש כה וש

ם. עולה הה חו מי מש ן ני ול אותו גה או - בש טש ם חה הי ש של מה מנ

ת א אל פי רנ יש תוב (מלכים-א יח) ונ כה ה של זל סוק הנ פה ים בנ קי יו עוסש הה עון, וש מש י שי בי י רנ ני פש צוי לי יהה מה ה הה הודה י יש בי רנ
ת בו אל זש עה רוך הוא וש דוש בה קה ת הנ בו אל זש ל עה אי רה שש ל יי יההו כה לי י אי ימי ה, בי אי םא רש א?. ב פי רנ יש ה ונ ה זל רוס. מנ הה ח ה' הל בנ זש מי
ית רי בש ת הנ ם אל הל ירו מי עלבי הל וש זו  ה הנ ילה ית מי רי ל בש אי רה שש י יי ני בו בש זש עה ה של אי יההו ורש לי א אי בה של ם. כש הל לה ה של ילה מי ית הנ רי בש

הנזו.

הו א. זל פי רנ תש כםל הי - הנ קומו  מש ר לי בה יב דה רי קש הי ן של יוה קומו. כי מש ר בי בה ן דה קי תנ א לש יההו, בה לי אי ך  ה כה אה רה ן של יוה כי
ה בה זש על נל ה] של ילה מי ית הנ רי רוס בש הה ח ה' הל בנ זש ן מי קי תנ א לש בה ה [של ילה מי ית הנ רי רוס. זו בש הה ח ה' הל בנ זש ת מי א אל פי רנ יש תוב ונ כה של

ח ה'. בנ זש ל מי קון של הו תי עמקםב. זל י ינ ני י בש טי בש ר שי פנ סש מי ים כש ני בה ה אמ רי שש ים על תי יההו שש לי ח אי קנ יי תוב (שם) ונ כה ם. וש עולה בה

ל אי רה שש אי יי דנ א ונ לה ל? אל אי רה שש אן יי ר כה כנ זש ם ני ענ טנ ה הנ ך. מה מל ילה שש הש ל יי אי רה שש אמםר יי יו לי לה ר ה' אי בנ יהה דש ר הה של אמ
בו זש י עה תוב (שם יט) כי כה נו של יש הנ ה. וש קומה מש ה לי ילה מי ית הנ רי ת בש יב אל שי הה ה ולש לה עש מנ לות לש ענ תש הי אי לש דנ ונ ך  מל ילה שש הש יי

סו. רה יך הה חםתל בש זש ת מי ך אל שום כה ל, ומי אי רה שש י יי ני ך בש יתש רי בש

ית רי בש ת הנ בו אל זש עה של ה. וכש טה מנ ה ולש לה עש מנ יום לש שו קי ז עה דוש, אה קה ית הנ רי רו בש מש ל שה אי רה שש יי ן של מנ ל זש ה, כה אי םא רש ב
ם יי מנ קות שה ה חג לה יש לה ם וה י יומה יתי רי םא בש ם ל תוב (ירמיה לג) אי כה ה, של טה מנ ה ולש לה עש מנ יום לש א קי צה מש םא ני ז ל םאת, אה ז הנ
ת אותו יים אל קנ י מש רי המ אי, של דנ ה ונ זל ך  ה? כה פואה י זו רש כי רוס. וש הה ח ה' הל בנ זש ת מי א אל פי רנ יש ן ונ כי לה י. וש תי מש םא שה ץ ל רל אה וה

לויהה בו. ה תש מונה אל הה קום של מה

תוב ן כה כי לה ה, וש קומה מש בי זו  ית הנ רי בש ת הנ ין אל קי תש י, הי רי מש ה זי עמשי מנ א לש ני קי עה של שה ס, בש חה נש פי ך  ם כה ה, גנ אי םא רש ב
ה לו תה יש ה הה טה טה יזו קש יהה? אי ס הה חה נש שום פי מי ך של תש עש ל דנ ה ענ לל עמ י ינ כי לום. וש י שה יתי רי ת בש ן לו אל י נםתי ני נש (במדבר כה) הי
לום שה לו?  ן  תי אל ה  ומה י.  יתי רי בש ת  אל לו  ן  נםתי י  ני נש הי קומו.  מש בי ר  בה דה הנ ר  שה קש ני אן  כה א  לה אל זו?  הנ ית  רי בש בנ ס  חה נש פי לש
הו? לום. ומנ י שה יתי רי ת בש אל ן לו  י נםתי ני נש ה הי ל זל ענ ה, וש קומה מש ית בי רי בש ר הנ בי חנ תש הי קומו] לש מש ד בי חה ל אל ר כה בי חנ תש הי [לש
הוא יל וש ה, הואי ל זל ענ ר בו. וש בי חנ תש לו הי לה גש ם - בי אה טש חל נו בש מל ד מי רנ פש ני ה של מו. מנ ר עי בי חנ תש הי קום לש הוא מה לום, של שה
א ני ר קי של ת אמ חנ ם תנ ת עולה ננ הג ית כש רי בש יו  רה חמ אנ עו  רש זנ ולש ה לו  תה יש הה וש  - ה  אה לש הה וה אן  כה קומו, מי מש ר בי בה דה ין הנ קי תש הי

ליאלההיו.

ר מנ אל נל מו של ית, כש רי בש א הנ טש מו חי א לו כש ני קנ רוך הוא מש דוש בה קה הנ ם של עולה ר בה בה ך דה ין לש עון, אי מש י שי בי ר רנ מנ אה
ת תנ חה שש הנ או בש טש חה שום של א מי לה בול אל מנ א דור הנ טש ם חי לנ שש םא הג ה, ל אי םא ורש ית. וב רי ם בש קנ ת נש מל ב נםקל רל (ויקרא כו) חל
יהה, כםל הה הנ ס מי מה חה ס [וש מה ץ חה רל אה א הה לי מה תי תוב ונ כה ה, כנ ת זל ה אל ים זל סי יו חומש הה ב של ל גנ ף ענ אנ ץ, וש רל אה ל הה ם ענ כה רש דנ
ם - יתה חי שש י מנ ני נש הי ים. וש להי אל י הה ני פש ץ לי רל אה ת הה חי שה תי קום ונ ל מה כה ם. מי יהל ני פש ס מי מה ץ חה רל אה ה הה אה לש י מה תוב כי כה ן], וש כי לה וש

ה. תה חה שש הנ א הנ טש חי ם בש יתה חי שש י מנ ני נש ה. הי דה ד מי גל נל ה כש דה מי

ים עי רה יו  הה ה, של ת זל ה אל ים זל סי חומש יו  הה ס של מה חה א הל טש חי א בש לה ם אל תה אה ה סש אה לש מנ תש םא הי ל ים של רי אומש ייש  וש
ם יהל רי בש ל חנ ין ענ די ים הנ רי מוסש לו של ל קולות אי ים ענ די קה פש מג ה של לה עש מנ לש ים מי ני מג ה מש מה ה כנ אי םא רש יות ב רי בש לנ ם וש יי מנ שה לנ

ץ. רל אה ת הה ם אל יתה חי שש י מנ ני נש הי תוב וש ן כה כי לה ם. וש יהל ני פש ס מי מה ץ חה רל אה ה הה אה לש י מה תוב כי ה כה ל זל ענ ם, וש הל שו לה עה ה של ל מנ ענ

ה ה שונל יה? מנ אן יש כה ים וש להי ר] אל מנ ם [אה כגלה ה בש מה עון, לה מש י שי בי ר רנ מנ ך. אה יתש ל בי כה ה וש תה םא אנ נםחנ ב ר ה' לש םאמל י ונ
חנ ה אורי שה ל אי בי קנ תש ץ של רל ך אל רל ין דל נו - אי דש מנ לה א סוד הוא של לה ים? אל מי חמ רנ ל הה יון של לש על ם הה שי ר ה', הנ מנ אל נל אן של כה

ה. לה עש שות בנ רש א בי לה ה אל מה עי

ן לו תי ה יי בה תי ל הנ ענ בנ ד של אוי ענ יהה [לו] רה םא הה ל ה, וש מה ר עי בי חנ תש הי ה לש בה תי ס לנ ני כה הי ה לש צה .] נםחנ רה ם נםחנ [גנ ך  ף כה אנ
ז אה ה, וש בה תי ל הנ ל של ענ בנ אן ה', הנ א כה רה קש ן ני כי לה ה. וש בה תי ל הנ ך אל יתש כםל בי ה וש תה םא אנ תוב ב כה ה], של מה ס [עי ני כה הי שות לש רש
הו ת. זל יי בנ ל הנ ענ ה, בנ לה עש שות בנ רש א בי לה ת אל יי בנ ס לש ני כה הי חנ לש אורי שות לש ין רש אי נו של דש מנ ן לה כי ה. וש מה ר עי בי חנ תש הי ס נםחנ וש ננ כש ני

גו' םא נםחנ וש יהב ך ונ ר כה חנ תוב אנ כה של

חנ ם אורי דה ל אה בי קנ יש םא  ל של נו  דש מנ אן לה כה ה. מי זל דור הנ י בנ ננ פה יק לש די י צנ יתי אי רה ך  י אםתש תוב, כי ה כה ה מנ אי םא רש ב
תוב כה הו של ל. זל לה יו כש ינה עי שוד בש םא חה ל יק של די צנ יו לש ינה עי ד בש ם עומי א אי לה ע, אל שה הוא רה ד בו של ם הוא חושי יתו אי בי בש

ה. זל דור הנ י בנ ננ פה יק לש די י צנ יתי אי ך רה י אםתש שום כי ם? מי ענ טנ ה הנ ה. מה בה תי ל הנ ך אל יתש כםל בי ה וש תה םא אנ ב

ת. יי בנ ם לנ יס אותה ני כש םא ינ מו, ל ים עי אי בה ם של ל אותה כה שות לש ן רש תנ םא נה ל וש דו  בנ שות לש ן לו רש תנ ם נה אי נו, של דש מנ לה וש

ץ. רל ך אל רל נו סוד דל דש מנ ה לה זל סוק הנ פה ס. ומי ני כה הי שות לש ן רש תנ ם נה כגלה ה. לש בה תי ל הנ ך אל יתש ל בי כה ה וש תה םא אנ תוב ב כה הו של זל
גו']. ה וש בה תי ל הנ ך אל יתש כםל בי ה וש תה םא אנ [ד"א ב

ד וי דה ינו, לש ני י שה רי ה. המ י בה בי יםשש ל וש בי תי ה  לואה ץ ומש רל אה ה' הה מור לנ זש ד מי וי דה ח, (תהלים כד) לש תנ ה פה הודה י יש בי רנ
ר חנ אנ ש וש קםדל יו רוחנ הנ לה ה עה תה רש שה ד - של וי דה מור לש זש ש. מי קםדל יו רוחנ הנ לה ה עה תה רש ך שה ר כה חנ אנ ה וש ירה ר שי מנ אה מור - של זש מי

ה. ירה ר שי מנ ך אה כה

מו ה, כש ינה כי שש ה זו הנ לואה ה. ומש דושה קש ץ הנ רל יא אל הי ל של אי רה שש ץ יי רל ל אל ר ענ מנ אל ה נל סוק זל ה - פה לואה ץ ומש רל אה ה' הה לנ
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ן. כה שש מי ת הנ א אל לי בוד ה' מה תוב (שמות מ) וכש כה ית ה', וש ת בי בוד ה' אל א כש לי י מה ר (דברי הימים-ב ה) כי מנ אל נל של

ים. די דה צש ל הנ כה ה בש מה לי ה שש נה בה לש ש. הנ מל של הנ א מי לי מנ תש הי כםל, של הנ א מי לי מנ תש הי אי, של דנ א ונ לי א מה לה א? אל לי םא מי ל א וש לי ה מה מה לה
ץ רל אה ה' הה תוב לנ ה כה ל זל ענ וש ם,  עולה ל הה ל טוב של כה א מי לי מנ תש הי ה של זל ר הנ אוצה הה מו  ה, כש לה עש מנ לש ל טוב של כה א מי לי מה

צות. רה אמ ר הה אה לו שש ה - אי י בה בי יםשש ל וש בי ה. תי לואה ומש

ה - לואה ה. ומש ה בה רוך הוא רוצל דוש בה קה הנ ה של יונה לש על ה הה דושה קש ץ הנ רל ה - זו אל לואה ץ ומש רל אה ה' הה ר, לנ חי ר אנ בה דה
ד חה מוד אל כםחנ ענ ם מי הל את] מי לי מנ תש מי את [ד"א של לי מנ תש ה] מי ים אותה אי לש מנ ם מש כגלה ים [ד"א של יקי די צנ מות הנ שש לו ני אי

ד. ד עומי חה ל אל ר ענ םאמנ ם ת אי יו. וש לה ד עה ם עומי עולה הה של

ה. דה סה ים יש ל ינמי י הוא ענ תוב, (תהלים כד) כי ה כה ה מנ אי םא רש ב

השלמה מההשמטות (סימן מ"ז)

יהם את הנ רי קש ני ה של מה כש חה וש ה  תורה דו  סש יי ים של דולי גש ל הנ אי רה שש יי י  מי כש חנ לו  - אי (תהלים כד)  ה  דה סה יש ים  ינמי ל  ענ
ם הי ים של ידי מי לש תנ הנ לו  - אי רות  הה נש ל  ענ וש יהם.  ל הנ ים אל כי ים הםלש לי חה נש ל הנ ר, (קהלת א) כה ן הוא אומי כי וש דול,  גה הנ
ל ם כה הל ץ לה רי תה הוא מש ן, וש יהל יותי שש קג ב בש רנ ת הה ים אל די דש חנ ם מש הי ים, וש ידי מי לש תנ ן הנ דול מי ב גה רנ ן הה כי ר, וש הה נה הנ ים מי דולי גש הנ
יהם. ל הנ ים אל כי ים הםלש לי חה נש ל הנ ר כה מנ אל נל א, של לי ינו מה אי יהם וש ים לנ כי שה מש ני רות של הה נש מו הנ ל, כש שי רנ תש ינו מי אי יות וש שש קג הנ
ה: עמשל י מנ ידי יא לי בי מוד מי לש תנ י הנ ה, כי מה כש םא חה ל ה בש עמשל ין מנ י אי ר ה', כי הנ ה בש לל עמ י ינ ן, מי י כי רי חמ רו אנ מש יהה - אה אה רש הה וש

ע"כ מההשמטות.

צות קש י הוא לי תוב (איוב כח) כי כה נו, וש שה ר הוא עה מנ אל נל מו של רוך הוא, כש דוש בה קה ה הנ י הוא? זל י הוא, מי כי
יט. ץ ינבי רל אה הה

ה, ים אותה אי לש מנ ם ומש יהל לי ץ עמ רל אה ת הה דל עומל ים של מודי ה ענ עה בש שי לו  - אי הה  נל כונש רות יש הה ל נש ענ וש ה  דה סה ים יש ל ינמי ענ
ה זו עושה ץ הנ רל אה ז הה ם, אה עולה ים בה יקי די צנ ים  הנ בי רנ תש מי ה של עה שה ם? בש הל את מי לי מנ תש מי יך  ם. אי הל את מי לי מנ תש יא מי הי וש

כםל. הנ את מי לי מנ תש רות ומי פי

ם יי לו מנ זש ש. אה יהבי ב וש רנ ר ילחל הה נה י יהם וש ני ם מי יי לו מנ זש תוב (שם יד) אה ז כה ם, אה עולה ים בה עי שה רש ים הה בי רנ תש מי ה של עה שה ובש
ד חה אל מוד הה ענ ש - אותו הה יהבי ב וש רנ ר ילחל הה נה ה. וש יונה לש ה על אה קה שש הנ ית מי קי שש ני נו של רש מנ אה ה של דושה קש ץ הנ רל אה י יהם - זו הה ני מי

ד. בה יק אה די צנ ר (ישעיה נז) הנ מנ אל נל מו של ש - כש יהבי ב וש רנ ר ילחל הה נה נו. וש מל ר מי יות מואה הש יהה לי לל ד עה עומי של

ל] כי תנ סש צוב] [מי רוך הוא [עה דוש בה קה ם, הנ עולה הה ים מי עי שה ם רש ים אותה די בה אל נל ן של מנ אותו זש ה, בש הודה י יש בי ר רנ מנ אה וש
מו צש ל [דורו] ענ ן ענ גי הה יהה לו לש הה , של י נםחנ רי ר המ םאמנ ם ת אי יו. וש לה ד] עה עומי ן [של גי מי י של ה מי םא רואל ל ם וש עולה ל הה ל ענ די תנ שש מי

ה. זל דור הנ א בנ קה וש ה. דנ זל דור הנ י בנ ננ פה יק לש די י צנ יתי אי ך רה י אםתש תוב כי כה הו של ם - זל עולה דות לה נו תולה מל יא מי הוצי ולש

ים מי יק תה די צנ יש  אי ך  ל כה א כה צה מש ני ע, וש שה אותו דור רה יהה בש הה לו, של ח של בנ ה של ה זל זל דור הנ ר, בנ מנ י אה י יוסי בי רנ
שום ם, מי עולה ל הה ן ענ גי הה יהה יהכול לש םא הה ל ל בה ה, אמ ל מםשל דורו של לו בש פי אמ לו] ונ ה של זל א] [ס"א וש לה דורו, אל םא בש ל אי וש דנ [ונ
אן ם כה ם. גנ או שה צש מש םא ני ל ה, וש רה ם עמשה און שה צש מה י יי ר (בראשית יח) אולנ מנ אל נל מו של ם, כש עולה ה בה רה או עמשה צש מש םא ני ל של

ה. רה יו עמשה םא הה ל ם, וש יהל בותי קי יו ונש נה ת בה לשל א הוא ושש לה ה, אל רה או עמשה צש מש םא ני ל

ה) א זל צה מש ן ני ר ינשה זוהנ ה (בש י תורה רי תש סי

השלמה מההשמטות (סימן יב)

יו נה פה כות לש בש יל לי חי תש הי וש ב,  רי ם חה עולה ת הה ה אל אה רה ה וש בה תי הנ א מי יהצה של כש נםחנ  הוא לש רוך  בה דוש  קה יב הנ שי ה הי מנ
ר: מנ אה רוך הוא וש דוש בה קה יבו הנ שי כו'? הל יך וש יותל רי ל בש ם ענ חי רנ ך לש יהה לש חום, הה אתה רנ רי קש ם, ני ל עולה בונו של ר: רי מנ אה וש
י ננ פה יק לש די י צנ יתי אי ך רה י אםתש ך כי י לש תי רש מנ אה ה של עה שה תה בש רש מנ םא אה ה ל מה ה? לה ת זל ר אל ה אומי תה ו אנ שה כש ה, ענ ה שוטל רועל
ך י לש תי רש מנ אה י וש תי בש כנ ענ תש ה הי ל זל ר? כה י גםפל צי ת עמ בנ ך תי ה לש ך עמשי ר כה חנ אנ ם, וש יי בול מנ מנ ת הנ יא אל בי י מי ני נש ר הי חנ אנ גו', וש וש
שוב ל יי ים ענ מי חמ רנ ש  קי בנ לש ך  בש לי ס בש ננ כש םא ני ה, ל בה תי ל בנ צי נה תי תה של עש מנ שה ז של אה ם, ומי עולה ל הה ים ענ מי חמ רנ ש  קי בנ תש י של די כש
ן יוה ים?! כי נוני חמ תנ שות וש קה י בנ ננ פה ר לש יך לומנ תה פי חש תנ ם, פה עולה ד הה בנ אל נל ר של חנ ת, אנ עי כה , וש תה לש צנ ני ה וש בה יתה תי שי עה ם, וש עולה הה
עוף כםל הה ה ומי הםרה טש ה הנ מה הי בש כםל הנ ח מי קנ יי ונ תוב (בראשית ח)  כה עולות, של וש נות  בה רש יב קה רי קש ך, הי כה נםחנ  ה  אה רה של

ר. גומי הור וש טה הנ

ל דורו ן ענ גי םא הי . נםחנ ל ין נםחנ ר נםחנ ובי חנ ל אנ אי רה שש יי ם לש הל יו לה הה ים של יקי די ין צנ ה בי ה מנ אי םא רש ן, ב נה י יוחה בי ר רנ מנ אה
י ה כי עממםרה דםם ונ ת סש עמקנ ם (שם יח) זנ הה רה בש אנ רוך הוא לש דוש בה קה ר הנ מנ אה ן של יוה כי ם, של הה רה בש אנ ם כש יהל לי ל עמ לי פנ תש םא הי ל וש
א צה מש ם יי אי ל של אנ שה ד של רוך הוא, ענ דוש בה קה י הנ ני פש ים לי נוני חמ ה תנ בה רש הי ר, וש גומי ר וש םאמנ י ם ונ הה רה בש ש אנ גנ יהד ני ה - מי בה רה
ה רה יו עמשה נותה תו ובש שש אי ם לוט וש יר עי עי יו בה הה ם של הה רה בש ב אנ שנ חה ם, וש עמבורה קום בנ מה ל הנ כה ר לש פי כנ יש ים, של יקי די ה צנ רה עמשה

ל. לי פנ תש םא הי ך ל יכה פי ים, ולש יקי די צנ

ן ר מי הי רו מנ רוך הוא (שמות לב) סה בה דוש  קה ר הנ מנ אה ן של יוה ל דורו. כי ן ענ גי הי ל וש לי פנ תש הי ה וש א מםשל בה ך  ר כה חנ אנ
ה יחנ מםשל ני םא הי רו, ל מש ינו אה בותי ה. רנ לה חה לש תו חנ זנ חה אמ ד של ר, ענ גומי ה וש ל מםשל חנ יש ה, ונ לה פי תש ה בי ד מםשל מנ יהד עה - מי ך  רל דל הנ
י ני חי ן מש יי ם אנ אי תוב (שם) וש כה א, של בה ם הנ עולה ן הה ה ומי זל ם הנ עולה ן הה ם מי יהל לי שו עמ פש ן ננ תנ נה ד של רוך-הוא ענ דוש-בה קה לנ
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ץ רל פל ד בנ מנ ירו עה חי ה בש י מםשל ם לולי ידה מי שש הנ ר לש םאמל י אן (תהלים קו) ונ כה י, מי י יוסי בי ר רנ מנ . אה תה בש תה ר כה של ך אמ רש פש סי א מי נה
יו. נה פה לש

תוב כה ט, של לי מנ םא אמ י ל בו, אולנ לי ר בש מנ ל דורו? אה ים ענ מי חמ רנ ש  קי םא בי ל של ה נםחנ  אה ה רה , מה ענ הושג י יש בי ר רנ מנ אה
ם. יהל לי ים עמ מי חמ רנ ש  קי םא בי ל ך  יכה פי דור, ולש י הנ פי ר לש לומנ ה, כש זל דור הנ י בנ ננ פה יק לש די י צנ יתי אי ך רה י אםתש (בראשית ז) כי
ר םאמנ י י של רוך-הוא מי דוש-בה קה נוחנ לנ שום של ם, מי עולה ל הה ים ענ מי חמ ש רנ קי בנ יהה לו לש ך הה לו כה פי ר, אמ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ל, אי רה שש ל יי ר טוב ענ מנ אה שום של יק, ומי די ן צנ םא בל ל יק וש די יהה צנ םא הה ל ש, של ן יואה עון בל דש גי נו? מי ן לה יי ננ יו, מי נה ל בה טוב ענ
ה? זל ך  כםחמ ה בש ה זל ן. מנ יה דש ינד מי ל מי אי רה שש ת יי תה אל עש הושנ ה וש זל ך  כםחמ בש ך  רוך הוא (שופטים ו) לי דוש בה קה ר לו הנ מנ אה

י. ע"כ מההשמטות. ננ ל בה תה ענ רש מנ אה טוב של הנ

ין די הנ ם וש דה י אה ני י בש אי טה חמ א בנ לי מנ תש ם מי עולה הה ה של עה שה ינו, בש ני י שה רי יו, המ בי עון אה מש י שי בי ת רנ ל אל אנ ר שה זה עה לש י אל בי רנ
ס פנ תש םא ני ל ל נםחנ של צנ יך ני ה. אי לה חי תש ים בנ עי שה רש י הה אי טה חמ ס בנ פה תש הוא ני ם, של עולה א בה צה מש ני יק של די אותו צנ א - אוי לש יוצי
ה. בה תי הנ תוך  ם מי עולה דות לה נו תולה מל יא מי הוצי הוא לש רוך  בה דוש  קה ה הנ צה רה ר של מנ אל י נל רי ר לו, המ מנ ם? אה יהל אי טה חמ בנ

ן. יי ענ הה ה מי סה כנ תש הי ה וש בה תי ר בנ תה סש ני יר וש מי יהה טה הה שום של יו, מי לה לט עה שש םא יהכםל לי ין ל די י הנ רי המ עוד, של וש

ס ננ כש ני ק, וש דל ש צל קי נםחנ בי ף ה'. וש יום אנ רו בש תש סה י תי ה אולנ וה נה שו עמ קש ק בנ דל שו צל קש תוב (צפניה ב) בנ ה, כה אי םא ורש וב
ים דושי ם קש אותה ז לש מה רש אן ני יו. כה לה ג עה רי טש קנ לט ולש שש םא יהכםל לי ין ל די ה הנ ל זל ענ ף ה', וש יום אנ ר בש תנ סש ני ה וש בה תי תוך הנ לש
ם אותה ת  אל כות  הנ לש כ"ב  יות  אותי הה ל  של פוך  הי הנ יונות  לש על הה דושות  קש הנ יות  אותי הה סוד  בש ת  ענ דנ לה ים  יוני לש על

ך. יתש כםל בי ה וש תה םא אנ תוב. ב ץ כה רל אה ן הה חו מי מה יי ה ונ ל זל ענ ים, וש עי שה רש הה

ם עמשות לו שי ם לנ יהל ני פש ם מי יי מנ ענ  תו בוקי רש אנ פש תי רוענ  ה זש ין מםשל ימי לי יך  ח, (ישעיה סג) מולי תנ ק פה חה צש י יי בי רנ
ענ ך בוקי שום כה ה, ומי ל מםשל ת של רל אל פש ה, תי מםשל ין מי יהמי הוא הנ ם, של הה רה בש ל אנ כות של זש תו] - זו  רש אנ פש תי רוענ  ם [זש עולה

ם ם עולה עמשות לו שי ה? לנ מה ה לה ל זל כה ם. וש יי ת מנ ענ יא בוקנ ם הי הה רה בש ל אנ כות של זש י הנ רי המ ם, של יהל ני פש ם מי יי מנ

ה תה ענ ה (שמות לב) וש מםשל רוך הוא לש דוש בה קה ר הנ מנ אה ה של עה שה ם. בש עולה י הה ני ר בש אה שש ה לי ין מםשל ה בי ה מנ אי םא רש ב
ת עי י? כה ילי בי שש ל בי אי רה שש ל יי ם של ינה זםב די על י אל כי ה, וש ר מםשל מנ יהד אה גו' - מי דול וש גוי גה ך לש ה אותש עלשל אל גו', וש י וש ה לי יחה ני הנ

. ה נםחנ שה עה מו של ל כש אי רה שש ת יי י אל תי גש רנ י הה ני אמ ם של עולה י הה ני ם בש ל אותה רו כה םאמש י

ת יא אל בי י מי ני נש י הי ני אמ תוב ונ כה ר] של מנ אל נל מו של ה, [כש בה תי יל אותו בנ צי ינ רוך הוא של דוש בה קה ר לו הנ מנ אה ן של יוה כי של
י יתי רי ת בש ים אל קי י מי ני נש י הי ני אמ ה ונ מה דה אמ י הה ני ל פש ענ י מי יתי שי ר עה של קום אמ יש ל הנ ת כה י אל יתי חי תוב ומה כה גו', וש ם וש יי בול מנ מנ הנ
ך שום כה דו. ומי בש אל נל ם וש עולה ל הה ים ענ מי חמ ש רנ קי םא בי יו, ל נה ל הוא ובה צי נה יי ר לו של מנ אה ן של יוה ה - כי בה תי ל הנ אתה אל גו' ובה וש

. י נםחנ עמבםר מי י מי תי עש בנ שש ר ני של י אמ םאת לי י נםחנ ז י מי ר (ישעיה נד) כי מנ אל נל מו של מו, כש ל שש בול ענ מנ י הנ ים מי אי רה קש ני

דול. גוי גה ך לש ה אותש עלשל אל י וש ר לי מנ אה שום של ם מי י אותה תי גש רנ י הה ני אמ ם של עולה י הה ני בש רו  םאמש ת י עי ה, כה ר מםשל מנ אה
ר עורי ם וש יהל לי ים עמ מי חמ ש רנ קי יו. בי להה י ה' אל ני ת פש ה אל ל מםשל חנ יש יהד - ונ ל. מי אי רה שש דו יי מש םא יגשש ל מות וש אה י של ת טוב לי עי כה

רנחממיים ענל ההעולהם.

ר בה דה י הנ כי ך. וש מל ענ ך בש פש ה אנ רל ה ה' ילחל מה ר? לה מנ ה אה ם מה יהל לי ים עמ מי חמ ש רנ קי בי של ה כש לה חי תש ק, בנ חה צש י יי בי ר רנ מנ אה וש
וו חמ תנ שש יי ה ונ כה סי ל מנ גל ם עי הל שו לה ר עה מנ אל נל מו של לות, כש זה ים ומנ בי דו כוכה בש י עה רי המ ה, ונ מה ה לה ר אותו מםשל מנ יך אה ה אי זל הנ
ת עמשות אל לנ יך  רי םא צה ר, ל חי אנ ת הה ה אל צל רנ מש י של נו, מי דש מנ לה ך  א כה לה ה? אל מה ר לה מנ ה אה גו', ומםשל ה וש לל אי רו  םאמש י ונ לו 
תוב כה ע], של שה רה ר [הה חי אנ י הה ני פש לי יל אותו  די גש ינ ך  ר כה חנ אנ יו, וש נה פה לש ין אותו  טי א ינקש לה דול, אל גה הוא] לש א [של טש אותו חי

ה. דםלה ה גש אה טה ם חמ אתל טה ם חמ תל אנ

ן יי ם אנ אי ם וש אתה טה א חנ שה ם תי ה אי תה ענ תוב וש כה ה, של יתה מי מו לש צש ר ענ סנ מה ד של רוך הוא ענ דוש בה קה ת הנ ב אל זנ םא עה ל וש
ה שה םא עה נםחנ ל גו'. וש ה וש עה רה ל הה ם ה' ענ חי נה יי תוב ונ כה ם, של הל ל לה חנ רוך הוא מה דוש בה קה הנ . וש תה בש תה ר כה של ך אמ רש פש סי א מי י נה ני חי מש

ם. עולה ל הה ת כה ב אל זנ עה ל, וש צי נה הי ה לש צה א רה לה ן, אל כי

תוב (ישעיה כה ה, של מו מםשל א כש צה מש םא ני ל ת: אוי של רל ש אומל קםדל ם, רוחנ הנ עולה ל הה ה ענ ין שורל די הנ ם של ענ ל פנ כה ובש
ק ענ צש ה תי ה מנ ל מםשל ר ה' אל םאמל י תוב (שמות יד) ונ כה גו', של יהם וש ם מי עמלי מנ ייה הנ מו אנ ה ענ ם מםשל י עולה מי כםר יש זש יי סג) ונ
מו] ל שש א [ענ רה קש יהם, ני ל בנ אי רה שש ל יי ה ענ לה פי תש מו בי צש ם ענ שה שום של יהם, ומי הנ ם מי ה אותה עללה ה הוא הל לה פי תש י בנ רי המ י. של לה אי

יהם. הנ ם מי ה אותה עללה הוא הל יהם, של ם מי עמלי מנ הנ

הםמות - תש ם בנ יכה ל. מולי אי רה שש יי ין  ה בי ינה כי ה שש רה שש הי ה, של מםשל הו  זל  - שו  דש קה ת רוחנ  אל בו  רש קי ם בש שה ייה הנ אנ
א רה קש ה ני ל זל ענ ה] [נ"א וש ל מםשל ר ענ מנ אל כםל נל הנ ם [וש יי מנ הנ או  פש קה ה של שה ינבה הום בנ תש תוך הנ בש כו  לש הה ם וש יי מנ הנ עו  קש בש ני של כש
י] די אי [כש דנ ינו כש , אי יהה נםחנ יק הה די צנ ב של ל גנ ף ענ ה, אנ הודה י יש בי ר רנ מנ ל. אה אי רה שש ל יי מו ענ צש ר ענ סנ מה שום של מו], מי ה עי מםשל

ילו. בי שש ם בי עולה ל הה ן ענ גי רוך הוא יה דוש בה קה הנ של

ה מנ יהה לו בש םא הה נםחנ ל ל לש בה ים, אמ אשוני רי בות הה אה כות הה זש א בי לה כותו, אל זש ר בי בה דה ה הנ לה םא תה ה ל ה, מםשל אי םא רש ב
ת י אל מםתי קי המ רוך הוא ונ בה דוש  קה ר לו הנ מנ אה ן של יוה ה, כי ל זל ם כה עי ק, וש חה צש י יי בי ר רנ מנ ה. אה מו מםשל כות כש זש ה בי לל תש יי של
י ה, אולנ זל ם לה קםדל יב אותו מי רי ינקש ך - של ר כה חנ יב אנ רי קש הי ן של בה רש קה הנ ים. וש מי חמ ם רנ יהל לי ש עמ קי בנ יהה לו לש ך, הה תה י אי יתי רי בש

ם. עולה הה ס מי ענ כנ ך הנ כנ שש יי
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הוא, רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש ים לי יסי עי כש מנ יו  ם הה עולה י הה עי שש י רי רי המ עמשות, של לנ יהה לו  ה הה ה, מל הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ם, עולה י הה עי שש תוך רי ת בש ול מה גםש בו הנ פש םא יי ל יל של בי שש יהה בי מו הה צש ל ענ ד ענ אי נםחנ פוחי דנ א ונ לה ן?! אל בה רש יב קה רי הוא ינקש וש

ל יום. רוך הוא כה דוש בה קה י הנ ני פש ים לי יסי עי כש יך מנ אי ל יום וש כה ים בש עי רה ם הה יהל עמשי ה מנ יהה רואל הה של

ס פה תש ני ם  יהל יני א בי צה מש ני יק של די צנ ם, הנ עולה י הה עי שש ים רי בי רנ תש מי ם של ענ ל פנ ר, כה מנ ק אה חה צש יי ח]  תנ ר פה זה עה לש י [אל בי רנ
יר אי שש יך הי אי י. וש שי דה קג מש א מי לה י אל שי דה קש מי י מי רי קש ל תי ינו, אנ ני שה לו. וש חי י תה שי דה קש מי תוב (יחזקאל ט) ומי כה ה, של אשונה רי בה
יק די יהה צנ הה ם, של עולה דות לה נו תולה מל או מי ייצש י של די א כש לה ים? אל עי שה רש ם הה ל אותה ין כה ת נםחנ בי רוך הוא אל דוש בה קה הנ

כהרהאוי.

תוב (שם ג) כה סוק של פה ת הנ אל שו  פש ננ יים בש קי וש נו,  מל מי לו  בש םא קי ל וש יום  וה ל יום  ם כה הל ה בה רה תש הוא הי עוד, של וש
ב ל גנ ף ענ ע - אנ שה רה ת הה יר אל הי זש מנ י של ל מי כה אן של כה . מי תה לש צנ ך הי שש פש ת ננ ה אל תה אנ תוב וש כה גו', וש ע וש שה תה רה רש הנ זש י הי ה כי תה אנ וש
ה אותו, ינכל ד של יר אותו? ענ הי זש ה ינ מה ד כנ ענ או. וש טש חל ס בש פה תש ע ני שה אותו רה מו, וש צש ת ענ יל אל צי נו, הוא מנ מל ל מי בי םא קי ל של

ים. רי בי חמ שוהה הנ רש י פי רי המ ונ

ל ת כה יד אל מי שש הנ רוך הוא לש דוש בה קה ה הנ אה ה רה ר לו, מה מנ ד. אה חה עון יום אל מש י שי בי י רנ ני פש צוי לי יהה מה י הה י יוסי בי רנ
ה יות מל רי בש ר הנ אה ם ושש יי מנ שה עופות הנ מות וש הי או, בש טש ם חה דה אה י הה ני ם בש ים? אי עי שה רש ם הה ם עי יי מנ שה עוף הנ ר וש בה יות הנ חנ
ם. יהל כי רש ים דנ יתי חי שש מנ יו  ם הה ץ. כגלה רל אה ל הה ענ כו  רש ת דנ ר אל שה ל בה ית כה חי שש י הי תוב כי כה שום של ר לו, מי מנ או? אה טש חה

ר. חי ין אנ מי קו בש בש דש ני ם וש ינה ת מי בו אל זש עה

ם הי ית, וש אשי רי ה בש עמשי יש מנ חי כש הנ ] לש יחנ כי שש הנ צו [לש רה יות, וש רי בש ל הנ כה ך לש מו כה רש ם גה עולה י הה עי שש ם רי ה, אותה אי םא רש ב
[ יחנ כי שש הנ ם [לש יתל צי ם רש תל רוך הוא, אנ דוש בה קה ר הנ מנ יתו. אה חי שש ם הי הי מו של ם כש כה רש ית דנ חי שש הנ יות לש רי בש ל הנ כה מו לש רש גה
יר זי חמ ה. אנ מה דה אמ י הה ני ל פש ענ י מי יתי שי ר עה של קום אמ יש ל הנ ת כה י אל יתי חי ם, ומה כל צונש ים רש לי שש י אנ ני י? אמ י יהדנ עמשי יש מנ חי כש הנ לש
ם עולה רות בה חי יות אמ רי ה בש עלשל ה אל אה לש הה אן וה כה ר. מי אי בה תש י ני רי המ ם, ונ יי מנ ם בש יי ה, מנ לה חה תש הנ יהה בנ הה מו של ם כש יי מנ ם לש עולה הה

כהרהאוי.

ים רי תה סש מי יש בנ ר אי תי סה ם יי ר, (ירמיה כג) אי מנ אה ח וש תנ יהיא פה י חי בי תו. רנ יו אי נה י בה שי תו ונש שש אי יו וש נה םא נםחנ ובה יהב ונ
בוד כש ים בי עי םא יודש ל ים וש יחי גי שש םא מנ ל ם של יי יננ י עי תומי ב וסש י לי טומי ם אמ דה י אה ני ם בש ה הי מה ם ה'. כנ אג נו נש אל רש םא אל י ל ני אמ ונ
ם יהל אי טה חמ ר מי תי תנ סש הי ם לש דה י אה ני ים בש רוצי יך  א. אי לי י מה ני ץ אמ רל אה ת הה אל ם וש יי מנ שה ת הנ לוא אל המ תוב בו  כה ם, של בונה רי

יו?. נה פה או מי בש ן ייחה אה ם. לש יהל עמשי ך מנ שה חש מנ יהה בש הה תוב (ישעיה כט) וש כה נו, וש עי י יודש נו ומי י רואי ים מי רי אומש וש

יף קי ך. הי לל מל מון בנ רש אנ י הה ני בש דו  רש ים מה יהמי רות. לש תה סש לות ני חי ץ מש רל אה ת הה חנ ה תנ שה עה ין וש רי טי לש ה פנ נה בה של ך  לל מל לש
י ני ך, אמ לל מל ר הנ מנ לות. אה חי מש י הנ בי קש ני ת  חנ ם תנ מה צש ענ יאו  בי חש הל וש סו  נש כש ני שו?  ה עה יהסות. מל גש בי ך  לל מל ם הנ יהל לי ר] עמ עי [צי
ם אג נו נש אל רש םא אל י ל ני אמ ים ונ רי תה סש מי יש בנ ר אי תי סה ם יי תוב אי כה הו של א? זל בי חנ תש הי ים לש ם רוצי תל י אנ ננ פה לש ם, ומי י אותה יתי שי עה

י?! ננ פה לש א מי בי חנ תש הי לו לש יך תוכש ם אי תל אנ אור, וש ך וש י חםשל יתי שי עה לות וש חי י מש יתי שי עה י הוא של ני ה'? אמ

לוי. גה ין בש ה בו די רוך הוא עושל דוש בה קה ר, הנ תי תנ סש הי מו לש צש יך ענ שי מש בונו ומנ י רי ני פש א לי ם חוטי דה אה של ה, כש אי םא רש ב
יך לו רי צה אי של דנ ונ ף ה'. של יום אנ ה בש אל רש םא יי ל ירו של תי סש הנ ה לש רוך הוא רוצל בה דוש  קה מו, הנ צש ר ענ הי טנ ם מש דה אה הה של וכש
יו, נה פה ים לש אי רש ני לו של ל אי י כה רי המ ל בו, של כי תנ סש םא יי ל ם של עולה ל הה ה ענ שורל של ית כש חי שש מנ י הנ ני פש אות לי רה הי םא לש ל ם של דה אה לה

ית. חי שש הנ שות לש ייש לו רש

ית חי שש א מנ רה קש הוא ני יו. וש לה ה עה ית שורה חי שש מנ ין הנ ה - עי עה רה ינו  עי ם של דה ל אה עון, כה מש י שי בי ר רנ מנ אה ה של הו מנ זל וש
יו לה אי ב  רנ קש לי סור  אה וש יו],  נה פה [לש ק  זי נה יי םא  ל של י  די כש יו  לה אי ב  רי קה תש הי לש םא  ל וש נו  מל מי ר  מי שה הי לש ם  דה אה הה יך  רי צה וש ם.  עולה הה

ה. מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ ת ענ ול מה ך הנ אנ לש י מנ ני פש לי ן, ומי יי ע ענ יש רנ אי ר מי מי שה הי יך לש רי ך צה שום כה לות. ומי גנ תש הי בש

קום ל מה כה ה לו, ובש תה יש ה הה עה ן רה יי ענ ן. של יי עה ם הה תג ר שש בל גל ם הנ אג ם? (במדבר כד) ונש עה לש בי תוב בש ה כה ה] מנ ל זל ענ [וש
ל כה יד בש מי שש הנ י לש די ל, כש אי רה שש יי ל בש כי תנ סש הי ה לש צה ן רה כי לה ית. וש חי שש מנ ת רוחנ הנ יו אל לה יך עה שי מש יהה מנ ל בו, הה כי תנ סש יהה מי הה של
י די ת כש חנ ן אנ יי ענ יך  מי נש הי ת וש חנ ן אנ יי ף ענ קנ זה יו. של ינה ת עי ם אל עה לש א בי שה יי תוב? ונ ה כה לות. מנ כש תנ סש מי יו  יו הה ינה עי קום של מה

ה. עה ן רה יי ענ ל בש אי רה שש ל יי ל ענ כי תנ סש הי לש

ם יהל לי ת עמ צל רובל ם וש יהל לי ה עמ סה כנ ה מש ינה כי שש הנ ה של אה רה יו. וש טה בה שש ן לי ל שםכי אי רה שש ת יי א אל ינרש תוב, ונ ה כה ה מנ אי םא רש ב
י רוחנ רי המ ם, של הל ל לה יך אוכנ ר, אי מנ ם. אה יהל לי לט עמ שש יו לי ינה כולות עי ין יש אי , וש יהה תל חש ים תנ טי בה ר שש שה ים עה ני שש ת בי נל קל תג מש
י נו. מי ימל קי י יש יא מי בי לה י וכש רי אמ ב כנ כנ ע שה רנ תוב כה כה הו של ? זל יהה פל נה כש ם בי ה אותה סה כנ ם ומש יהל לי ת עמ צל ה רובל יונה לש ה על דושה קש

ן. יי ענ ם הה יהל לי לט עמ שש תי לו וש גנ תש יי י של די ם כש יהל לי עמ נו מי ימל קי יש

לט שש ה לי אה מש טג הנ ל רוחנ  םא תוכנ ל ן, של יי ענ הה ר מי תי תנ סש הי , לש ת נםחנ סות אל כנ הוא לש רוך  בה דוש  קה ה הנ צה ה רה ל זל ענ וש
י] רי המ בול, [של מנ י הנ י מי ני פש ן. מי יי ענ הה ר מי תי תנ סש הי ר לש אי בה תש ני מו של , כש םא נםחנ יהב ר. ונ אי בה תש י ני רי המ ת, ונ חנ םא יגשש ל י של די יו כש לה עה
ים ני ה שש ר בה מנ שש ני ה וש בה תי ס לנ ננ כש ן ני כי לה יו] וש לה א [אי יהה בה הה ת של ול מה ך הנ אנ לש ה מנ אה י, רה י יוסי בי ר רנ מנ קו אותו. אה חמ ם דה יי מנ הנ
ים ני ר שש מנ ד אה חה אל ה. הה הודה י יש בי רנ ק וש חה צש י יי בי ה רנ קו בה לש חש ים? נל שי דה ר חר שה ים עה ני ה שש מה לה ה]. וש נה שה ל הנ ים [של שי דה ר חר שה עה
ר אה גות ושש רה ה דש רי שש ים על תי יך] שש רי יק [נ"א צה די ים צנ לי שש הנ ר לש מנ ד אה חה אל ים. וש עי שה רש ין הה הוא די ך  כה של ש  ר חםדל שה עה

ה. בה תי הנ את מי צי ים לה אויי יו רש הה גות של רה דש הנ
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ר שה ים עה ני ה שש מה לה ם, וש יי יו מנ אן הה י כה רי המ ש, ונ אי ים בש שי דה ה חר שה שי ם וש יי מנ ם בש ים הי שי דה ה חר שה ר, שי מנ ה אה הודה י יש בי רנ
ם יהל לי עמ דו  יהרש ם של יי מנ הנ - של ם  יי מנ ש. בש אי וש ם  יי מנ - בש דונו  ני נםם  יהי גי י הנ יני די י  ני שש י, בי יוסי י  בי [לו] רנ ר  מנ ים? אה שי דה חר
נםם יהי גי ין הנ די ה בש ל זל ענ ש. וש אי ים כה חי רותש יו  ה הה טה מנ לש מי או  יהצש ם של יי מנ הנ - של ש  אי ג. ובש לל של ים כנ ני צונש יו  ה הה לה עש מנ לש מי
ר שה ים עה ני ם שש נםם הי יהי גי ים בנ עי שה רש ין הה ר, די זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה יו. של ש הה ר חםדל שה ים עה ני ן שש כי לה ם [וש יי ש ומנ אי דונו - בש ני
דו מש שש הג ד של ש] ענ אי ם וש יי מנ לו - בש לה ים הנ יני י די ני שש ים בי דוני ם ני עולה י הה עי שש ם רי ל אותה ה כה ל זל ענ . וש שוהה רש י פי רי המ ים. ונ שי דה חר
ל ה ענ טה ה שה תה יש ה הה בה תי הנ יו, וש לה ב אי רנ םא קה ל ית וש חי שש מנ הנ ן וש יי ענ ן הה ה מי סה כנ תש הי ה וש בה תי ר בנ תי תנ סש יהה מי נםחנ הה ם. וש עולה ן הה מי

ץ. רל אה ל הה ענ ם מי רה תה ה ונ בה תי ת הנ או אל שש יי ר ונ מנ אל נל מו של ם, כש יי מנ י הנ ני פש

ם. עולה הה חו מי מש ן ני מנ זש ר הנ אה ל שש כה גו'. וש ץ וש רל אה ל הה ים יום ענ עי בה רש בול אנ מנ י הנ הי יש תוב ונ כה קו, של ים יום לה עי בה רש אנ
הו ין. זל די עממםד בש ם לנ עולה יות בה חש םא יהקומו לי י ל רי המ ים, של עי שה ם רש אותה ם לש הל ץ. אוי לה רל אה ן הה חו מי מה יי תוב ונ כה הו של זל

םא יהקומו. ין ל די עממםד בש לו לנ פי אמ ד. של על ם וה עולה יתה לש חי ם מה מה ר (תהלים ט) שש מנ אל נל מו של חו, כש מה יי תוב ונ כה של

ץ רל אה ל הה ל כה ים ענ להי ם אל יי מנ שה ל הנ ה ענ ח, (שם נז) רומה תנ א פה בה י אנ בי ץ. רנ רל אה ל הה ענ ם מי רה תה ה ונ בה תי ת הנ או אל שש יי ונ
ן ה מי ינה כי שש ת הנ ים אל ם דוחי יהל אי טה חמ ל יום, ובנ כה ם בש בונה ת רי ים אל יזי גי רש ים ומנ אי חוטש ים של עי שה רש ם לה הל ך. אוי לה בודל כש

ים. להי ם אל יי מנ שה ל הנ ה ענ תוב רומה יהה כה לל עה ים, וש להי את אל רי קש ה ני ינה כי שש הנ ם. וש עולה ן הה ק מי לי תנ סש תי ים של מי גורש ץ, וש רל אה הה

ם עולה ה בה םא שורה ל ץ, של רל אה ל הה ענ ם מי רה תה ה. ונ חוצה ה הנ חו אותה דה ה, של בה תי ת הנ או אל שש יי תוב, ונ ה כה ה מנ אי םא רש ב
יו. לה ין] עה די ט [הנ ין שולי די ז הנ אה ם, וש עולה יחנ בה גי ינשש י של ין מי י אי רי ם, המ עולה הה ת מי קל לל תנ סש יא מי הי של נו. וכש מל ה מי קה לש תנ סש הי וש

ם. עולה ה לה דורה ת מש ה אל ירה זי חמ ה מנ ינה כי שש ם], הנ עולה הה נו [מי מל קו מי לש תנ סש יי ם וש עולה י הה עי שש חו רי מה יי של וכש

ה רה זש םא חה ה ל מה ז לה ן, אה מנ אותו זש יו בש הה ים של עי שה רש חו הה מש ני ל של אי רה שש ץ יי רל י אל רי ך, המ ם כה א, אי יסה י יי בי ר לו רנ מנ אה
קום ל מה כה ל] בש בה א [אמ לה ם, אל עולה י הה יקי די ר צנ אה ה שש רו בה אמ שש םא ני ל שום של ר לו, מי מנ ה? אה לה חי תש בנ ה כש קומה מש ה לי ינה כי שש הנ
רו אמ שש ם ני ן אי כי ל של ם - כה הל ה מי דה רש פש םא ני ת ל רל חל יהה אנ רי כש ץ נה רל אל ה בש ם. ומה הל מה ה עי דורה ת מש ה אל מה שה ה וש דה כו, יהרש לש הה של

ה. דושה קש ץ הנ רל אה בה

ל כו ענ רש ית דנ חי שש מנ י של ם מי הל ד מי חה ה. אל ינה כי שש ת הנ ים אל ם, דוחי עולה י הה עי שש ל רי ים של אי טה חמ ל הנ כה נו. בש רש מנ י אה רי המ ונ
ן מי חו  מה יי ה ונ לל ל אי תוב ענ ה כה ל זל ענ ין. וש רי טי לש פנ ס לנ נה כש םא ני ל ה וש ינה כי י שש ני ה פש םא רואל ן ל כי לה נו, וש רש מנ אה של מו  ץ, כש רל אה הה

כםל. הנ חו מי מש ני ץ, של רל אה הה

חוץ או בנ צש מה יי ים של תי ם מי ל אותה ים, כה תי מי יות הנ חמ הנ רוך הוא לש דוש בה קה יד הנ תי עה ן של מנ זש אותו הנ ה, בש אי םא רש ב
ם צל י על רי המ אוי. של רה ם] כה גופה ם בש ידי עממי ם [נ"א ינ יהל ם גופי הל א לה רה בש רוך הוא יי בה דוש  קה יות, הנ רי כש צות נה רה ר אמ אה שש בי
ת רוך הוא אל דוש בה קה ה הנ נל בש יהה יי לל עה ה, וש סה עי בה אור של שש ה כנ של עה ם תי צל ה על ץ, אותה רל אה ת הה חנ ם תנ דה אה ת בה רל אל שש ני ת של חנ אנ

גוף. ל הנ כה

ת חנ אל י פםתי ני ה אמ ני תוב (יחזקאל לז) הי כה ל, של אי רה שש ץ יי רל אל א בש לה מות אל שה ם נש הל רוך הוא לה דוש בה קה ן הנ תי םא יי ל וש
ץ. רל אה ת הה חנ לו תנ גש לש גנ תש יי ל. של אי רה שש ת יי מנ דש ל אנ ם אל כל תש י אל אתי בי הי י וש מי ם ענ יכל רותי בש קי ם מי כל תש י אל יתי לי עמ הנ ם וש יכל רותי בש קי
י ני ם בש ל אותה מות כה שה נש לו  בש קנ יש ל  אי רה שש ץ יי רל אל י בש רי המ גו', של וש ם  יתל יי חש וי ם  כל י בה י רוחי תי תנ נה וש תוב?  ה כה מנ ך  ר כה חנ אנ וש
ן א מי קה וש ץ, דנ רל אה ן הה מי חו  מה יי ונ תוב  ה כה לל אי ץ. בש רל אה ת הה אל או  מש טי וש או  מש טש ני בול] של מנ [דור הנ לו  אי ט לש רה ם, פש עולה הה
ר פל סי מי חו  מה ר (תהלים סט) יי מנ אל נל של מו  חו, כש מה יי ונ ה.  ל זל ים ענ אשוני רי הה קו  לש חש נל וש שו  קש הי ב של ל גנ ף ענ אנ וש ץ.  רל אה הה

ים. חניי

ם עולה תוב לש כה וש ץ,  רל אה ן הה מי חו  מה יי ונ תוב  כה א, של בה ם הנ עולה ק בה לל ם חי הל ין לה אי אי של דנ עון, ונ מש י שי בי רנ ר לו  מנ אה
ה לל אי ם וש י עולה יי חנ ה לש לל יצו אי ר יהקי פה י עה ני שי יש ים מי בי רנ תוב (דניאל יב) וש ם כה יהל לי עמ ין. ונ די ל יהקומו בש בה ץ. אמ רל שו אה ירש יי

ים. רי בי חמ רוהה הנ אמ בי י של פי כםל כש ל הנ בה ה. אמ זל ת בה לקל חמ מנ הנ ם. וש און עולה רש די פות לש רה חמ לנ

ים יטי לי ם שנ ל אותה לל כה כש ל] - לי ת כה ר, [אל מנ א אה בה י אנ בי ה. רנ מה דה אמ י הה ני ל פש ר ענ של קום אמ יש ל הנ ת כה ח אל מנ יי ונ
ין רוך הוא די דוש בה קה ה הנ ר עושל של אמ כנ ה. של מה דה אמ י הה ני ל פש ר ענ של קום אמ יש הו הנ זל ץ, וש רל אה ל הה ים ענ ני מג מש ים הנ טי שולש של
ת חנ ים תנ בי יושש ם של ת אותה ך אל ר כה חנ אנ ה, וש לה חה תש הנ ם בנ יהל לי ים עמ ני מג מש ים הנ יטי לי שנ ם הנ ת אותה יר אל עמבי ם, מנ עולה י הה ני בש בי

ה. מה דה אמ ל הה ה ענ מה דה אמ י הה כי לש ל מנ ך - ענ ר כה חנ אנ רום, וש מה רום בנ מה א הנ בה ל צש קםד ה' ענ פש תוב (ישעיה כד) יי כה ם, של יהל פי נש כנ

ש יך אי להל י ה' אל תוב (דברים ד) כי כה הו של ת. זל קל דולל ש של אי ם בש יר אותה עמבי א מנ לה יו? אל נה פה לש ים מי רי ערבה יך מה אי וש
ים בי יושש ם של אותה ש. וש אי ר] בש ם [נ"א עובי יהל לי עמ ד מי עומי ש. אותו של ת אי לל אוכל ש [הוא] של א. אי נה ל קנ ה הוא אי לה אםכש
ד ה ענ מה הי ד בש ענ ם וש דה אה ך מי ר כה חנ אנ ה, וש מה דה אמ י הה ני ל פש ר ענ של קום אמ יש ל הנ ת כה ח אל מנ יי ונ ך  שום כה ם. ומי יי מנ ם בש יהל תי חש תנ
ם עולה רו בה אמ שש םא ני ל ט. של עי מנ ך לש ך נםחנ - אנ ר אנ אי שה יי ה. ונ טה מנ לש לו של ל אי ץ, כה רל אה ן הה חו מי מה יי ם ונ יי מנ שה ד עוף הנ ענ ש וש מל רל

. שוהה רש י פי רי המ ייה, ונ רש ישו אנ כי הי ר, של גי יהה חי הה ר, של מנ י אה י יוסי בי ה. רנ בה תי מו בנ עי י של ק נםחנ ומי רנ

ח, (משלי כב) תנ יהיא פה י חי בי ה. רנ בה תי תו בנ ר אי של ה אמ מה הי בש ל הנ ת כה אל יהה וש חנ ל הנ ת כה אל ת נםחנ וש ים אל להי כםר אל זש יי ונ
ן מנ זש ה בי בה תי הנ תוך  ס לש ננ כש ני וש ה,  ר בה תי תנ סש הי וש ה  בה תי ס לנ ננ כש ני של נםחנ  ל  ר ענ מנ אל נל ה  סוק זל ר. פה תה סש ני וש ה  עה ה רה עה רום רה עה
יף קי ם ומנ יהל יני בי ך  הולי ת של ול מה הנ ך  אנ לש ת מנ ה אל אה ה, רה בה תי ס לנ ננ כש םא ני ל ד של ענ ר של מנ אל י נל רי המ קו אותו. ונ חמ ם דה יי מנ הנ של
ה - עה ה רה אה ר. רה תה סש ני ה וש עה ה רה אה רום רה תוב עה כה הו של ה. זל תוכה ר בש תי תנ סש הי ה וש בה תי ס לנ ננ כש ה אותו, ני אה רה ן של יוה ם. כי אותה

בול. מנ י הנ י מי ני פש תוב מי כה הו של יו. זל נה פה לש ר מי תנ סש ני ת, וש ול מה ך הנ אנ לש הו מנ זל
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רוי ת שה ול מה הנ ן של מנ זש ר, בי מנ אל נל ה של ל מנ ר ענ זנ ר] חה תי סה יי תוב ונ םא כה ר, [ל תה סש ני ה וש עה ה רה אה רום רה ר, עה מנ י אה י יוסי בי רנ
לו ה  נה תש ני של ן  יוה כי שום של ית, מי חי שש מנ י הנ ני פש לי ה  אל רה תש יי םא  ל וש חוץ  בנ עממםד  ינ םא  ל וש ר  תי תנ סש יי ם  כה חה ם  דה אה ן  בל ם,  עולה בה
רו בש ים עה אי תה סוק - ופש פה סוף הנ לוי. וש יו גה נה פה ים לש רי עובש יו וש נה פה ים לש אי צה מש ני ם של ל אותה ת כה ית אל חי שות, הוא ינשש רש הה

שו. נה על נל יו, וש נה פה או לש רה תש הי יו וש נה פה רו לש בש שו. עה נה על נל וש

ה ר - זל תה סש ני ה וש עה ה רה אה רום רה ר עה חי ר אנ בה שו. דה נה על נל ם] וש בונה ל רי ה זו [נ"א של וה צש ל מי רו ענ בש רו - עה בש ר עה חי ר אנ בה דה
ך ר כה חנ ן, אנ מנ ל אותו זש ם כה ה שה הה תנ שש הי ר וש תי תנ סש הי ן של יוה שו]. כי נה על נל י דורו [וש ני לו בש שו - אי נה על נל וש רו  בש ים עה אי תה . ופש נםחנ

. ת נםחנ ים אל להי כםר אל זש יי ונ

ן יוה ה. כי ירה כי זש תוב בו  םא כה ה, ל עמשה ין ננ די הנ ה של עה שה ה, בש אי םא רש ] ב ת נםחנ ים אל להי כםר אל זש יי עון, [ונ מש י שי בי ר רנ מנ אה
את צי מש םא ני ם, ל עולה רוי בה ין שה די ר הנ של אמ י כנ רי המ ה. של ירה כי תוב בו זש ז כה ם, אה עולה י הה עי שש דו רי בש אל נל ין וש די ה [בו] הנ עמשה ננ של
אן תוב כה ן כה כי לה קומו, וש מש כםל לי ב הנ ז, שה גל רם ך הה כנ שה ין וש די ר הנ בנ עה ן של יוה ם. כי עולה ל הה רוי ענ ית שה חי שש מנ הנ רות, וש בש חנ תש הי

תוב בו. יק כה די יש צנ נםחנ אי כור, של ה זה בו שורל , של ת נםחנ ים אל להי כםר אל זש יי ונ

יו לה גנ ץ בש יהם קופי הנ ה של עה שה ם. בש חי בש שנ ה תש תה יו אנ לה שוא גנ יהם בש אות הנ גי ל בש ה מושי תה תוב (תהלים פט) אנ כה
פו, עש ך זנ שוכי יו וש לה ת גנ ך אל ין ומושי יהמי ד הנ צנ ד מי חה חנ חוט אל רוך הוא שולי דוש בה קה ים, הנ די יורש ים וש הומות עולי תש הנ וש

ענ אותו. יודי י של ין מי אי וש

א לה יהד? אל ה מי חה רש םא פה ל נו וש מל תו מי מה שש ה ני אה םא יהצש יך ל ע אותו, אי לנ ג ובה דה ן לו אותו הנ מי דנ זש הי יהם וש ד לנ ה יהרנ יונה
םאל מ שש ל הנ ד של חה יא חוט אל יהם הי אות הנ ה גי אותה יהם, וש ל הנ אות של ה גי אותה ט בש רוך הוא שולי דוש בה קה הנ שום של מי
ה עמלל ינ םא  ין, ל יהמי ד הנ צנ יו מי לה אי יענ  גי מנ חוט של הנ םא אותו  ם ל אי ה. וש לה ענ תש הוא מי ה, ובו  לה עש מנ יהם לש ת הנ ה אל עמלל מנ של
רםף טש ים לי גי שואמ ים וש לי גנ ים הנ רי עורש תש ז מי ז בו, אה יהם אוחי הנ יהם, וש ד לנ חוט יורי אותו הנ ן] של יוה כי ר [של של אמ כנ ים. של מי עולה לש

ם. קומה מש ים לי בי שה חור וש אה ם] לש יב אותו [אותה שי רוך הוא מי דוש בה קה הנ ד של ף, ענ רל טל

זםר חמ ם לנ ר אותה בי שנ ם - תש חי בש שנ יהם. תש י הנ לי ם גנ ת אותה ם אל חי בש שנ ם. תש חי בש שנ ה תש תה יו אנ לה שוא גנ תוב בש כה הו של זל
י ל מי אן, כה כה קות. מי תוקש שש הי אות בש רש ים לי עולי שום של ם מי הל ח הוא לה בנ ש. של מה ם מנ חי בש שנ ר, תש חי ר אנ בה ם. דה קומה מש לי
ם כגלה וש לו,  ח הוא של בנ של שות] - הנ רש ים לו  ני םא נותש ל וש יהכול [נ"א  םא  ל ב של גנ ל  ענ ף  ת, אנ ענ דנ לה וש ל  כי תנ סש הי לש ף  סה כש ני של

ים אותו. חי בש שנ מש

ן יוה כי ים. וש מי עולה רוך הוא לש דוש בה קה כםר אותו הנ זש םא יי ל ד של יהה פוחי ה, הה בה תי יהה בנ הה של , כש ה, נםחנ הודה י יש בי ר רנ מנ אה
. ת נםחנ ים אל להי כםר אל זש יי תוב? ונ ה כה ז מנ ם, אה עולה י הה עי שש רו רי בש על נל ין וש די ה הנ עמשל ננ של

י ני פש ה [לי לה עש מנ מו לש ר שש כי זה יי ם של דה אה יך לה רי םא צה ם, ל עולה רוי בה ין שה די הנ ה של עה שה ה, בש אי םא רש ר, ב מנ ר אה זה עה לש י אל בי רנ
נו? לה ן  יי ננ מי בו.  יחנ  גי שש הנ לש יהבואו  וש יו  אה טה ל] חמ ים [כה רי כה זש ני מו,  ר שש כה זש ני ם  י אי רי המ ם]. של עולה הוא בה רוך  בה דוש  קה הנ
ה ר לה מנ ז אה אה ם, וש עולה ת הה ן אל רוך הוא דה דוש בה קה הנ ה, וש נה שה םאש הנ ל ר יהה יום טוב של יום הה אותו הנ ית. של מי שוננ מי
ך לל דוש. מל קה ך הנ לל ך. מל לל א מל רה קש ז ני אה רוך הוא, של דוש בה קה ה הנ ך? זל לל מל ל הנ ך אל ר לה בי דנ ייש לש ע (מלכים-ב ד) המ ישה לי אל
י י. מי מי ענ תוך  א בש לה י, אל בי יחו  גי ינשש וש י  אותי רו  כש זש יי ה של י רוצה יני ת. אי בל יושה י  נםכי י אה מי ענ תוך  ר בש םאמל ת ונ ט.  פה שש מי הנ

י. מי תוך ענ ה בש רה מש ך אה שום כה ע. מי רנ דון אותו לש יו לה לה יחו עה גי םא ינשש ם [כגלו], ל עה ין הה םאשו בי יס ר ני כש מנ של

ים להי כםר אל זש יי תוב? ונ ה כה ין, מנ די ר הנ בנ עה ן של יוה ר. כי כנ זש םא ני ם, ל עולה רוי בה יהה שה ז הה גל רם הה ה של עה שה , בש ה, נםחנ אי םא רש ב
י. יתי רי ת בש כםר אל זש אל ר וה מנ אל נל מו של , כש ת נםחנ ים אל להי כםר אל זש יי ר ונ חי ר אנ בה מו. דה ר שש כנ זש ו ני שה כש . ענ ת נםחנ אל

י רי המ ד, של בנ ה לש תה אנ יך של לל י עה ני הנ מי ר לו, תש מנ א. אה יסה י יי בי ע בו רנ גנ לוד. פה יהא לש קי פוטש קנ ך מי יהה הולי יהה הה קי זש י חי בי רנ
י ני ה אמ ל זל ענ ר לו, וש מנ י. אה רנ חמ א אנ הוא בה י, וש מי ך עי לנ ד הה חה ינוק אל ר לו, תי מנ ך. אה רל דל י לנ ידי חי ם יש דה א אה םא ייצי ל ינו של ני שה
י רי בש מו די ין עי אי וש ך  רל דל ך בנ הולי י של ל מי ינו, כה ני י שה רי המ ה? של י תורה רי בש מו די ר עי בי דנ םא תש ל י של ך מי מש ך עי יך הולי , אי הנ מי תה

אי. דנ ונ ה בש ך זל ר לו, כה מנ שו. אה פש ננ ן בש כי תנ סש ה, מי תורה

י תי עש מנ שה יר לוד, וש עי ר לו, מי מנ ה? אה תה קום אנ ה מה יזל אי י, מי ני א, בש יסה י יי בי ר לו רנ מנ ינוק. אה יענ אותו תי גי ם הי יי תנ ינש בי
ה? י תורה רי בש ענ די ה יודי תה י, אנ ני ר לו, בש מנ מו. אה ת עי כל לל לה תו וש עמבודה י לנ מי צש י ענ תי נש מנ זי ם, וש שה ך לש ם הולי כה חה ה הל זל יש הנ אי הה של
י, חי ם אה ר עי יהה אומי הה ה של מנ י לש ננ זש י אה תי נש כנ רש הי נות, וש בה רש ת קה שנ רה פה י בש ד אותי מי י לי בי י אה רי המ , של ענ י יודי ני ר לו, אמ מנ אה

י. מםר לי י, אל ני א, בש יסה י יי בי ר לו רנ מנ י. אה ני מל דול מי הוא גה של

. חנ בי זש מי ל עםלת בנ ענ ינ הור ונ טה עוף הנ כםל הה ה ומי הםרה טש ה הנ מה הי בש כםל הנ ח מי קנ יי ה' ונ לנ חנ  בי זש ן נםחנ מי בל יי ר: ונ מנ אה ח וש תנ פה
א לה ה אל םא עולה ה ל י עולה רי המ ה, של יב עולה רי קש ה נםחנ הי מה אשון. לה רי ם הה דה יב בו אה רי קש הי חנ של בי זש מי הו הנ חנ - זל בי זש ן נםחנ מי בל יי ונ
ל ין ענ ר די זנ הוא גה רוך  בה דוש  קה י הנ רי ר: המ מנ אה ר וש הי רש הי א נםחנ  לה א? אל טה ה חה מה בנ נםחנ  ב, וש לי צון הנ הור ורש רש יל הי בי שש בי
ן נםחנ בל יי יהד - ונ ם? מי עולה כות בה י זש ר לי אי שה םא תי ל י וש כותי ל זש ה כה עה קש י פה יל אותי צי מנ שום של י מי ב, אולנ רי ייחה ם של עולה הה

ה'. חנ לנ בי זש מי

מו רש ם גה עולה י הה עי שש רי שום של א מי לה ן? אל בל יי ה ונ מה ז לה ך, אה ם כה יהה. אי אשון הה רי ם הה דה יב אה רי קש בו הי חנ של בי זש אותו מי
וא ה הי תוב (ויקרא א) עםלה ד. כה חה ת, אל תוב עםלנ ל עםלת, כה ענ ינ ן. ונ בל יי תוב בו ונ , כה א נםחנ בה ן של יוה קומו. כי מש ד בי מנ םא עה ל של
ים מי ר תה כה תוב זה כה ה, של בה קי ה נש םא עולה ל ר וש כה ה זה ה - עולל ם] עולה ר. אי כה ה זה ה עולל ם עםלה עולה ה' [לש יחםחנ לנ יחנ ני ה רי שי אי



424

ם?. א שה צי מה הי ה לש יכה רי ש צש י אי רי המ ה, של של תוב אי ה כה מה נו. לה יבל רי ינקש

ה מה א עי לה נו, אל מל ד מי רי פה הי ה לש יכה רי םא צש ה ל בה קי נש ת, הנ בל רל קש ה ני קומה מש לי ר וש כה ת זה בל רל קש ה ני עולה ב של ל גנ ף ענ א אנ לה אל
שום ה לש של אי ב של גנ ל  ענ ף  אנ וש ד,  חה אל ר כש בי חנ תש הי ר לש כה זה ל הנ ה אל בה קי נש ה הנ עולה ה. של ם זל ה עי ר זל בי חנ יל לש בי שש ב, בי רה קש ני

ים. ישי אי

ר בי חנ תש הי לש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ה אותו  שה עה ר,  כה זה ל הנ קום של מה הוא בנ ה, של יב עולה רי קש הנ לש יך  רי צה יהה  הה נםחנ 
י רי המ ה. של בה קי נש םאל בנ מ שש ה] הנ מה ר [עי בי חנ תש הי ש ה'. של ה. אי של ה הוא אי ה. עולה יב עולה רי קש ה הי ל זל ענ ה, וש בה תי ס לנ ני כה הי ולש
ה. של ה אי בה קי ה] נש את [עולה רי קש ן ני כי לה ה, וש זל ה בה קות זל בש דנ תש הי ין בש יהמי ד הנ צנ ר מי כה זה ה, וש אה םאל בה מ שש ד הנ צנ ה מי בה קי ל] נש [כה
וא ה הי תוב עםלה ן כה כי לה ד, וש חה אל ר כש שי קנ תש הי ה ולש לה עש מנ ה לש עמלותה הנ םאל לש מ שש ה הנ ז בה אוחי ה של בה המ אנ ל הה ר של של ה - קל של אי

ה. ם זל ה עי ה זל בה קי ר ונש כה ל זה ר של של קל ה, הנ שי אי

י רי המ ד, של חה אל ים כש רי בה חג ש מש אי ן וש שה נו - עה עש מנ ך שה ה, כה של . אי יחםחנ יחנ ני ה רי שי תוב אי כה . וש יחםחנ ני יחנ הנ ת רי ח ה' אל יהרנ ונ
ש. אי יו ה' בה לה ד עה ר יהרנ של י אמ ני פש ן כגלו מי שנ י עה יננ ר סי הנ תוב (שמות יט) וש כה מו של ש, כש םא אי ל ן בש שה ין עה אי

ה, זל ה בה ים זל זי חה אל נל ך, וש ק כה ינו דנ אי חוץ של ד בנ חה ר אל בה דה ז בש אוחי ק, וש הוא דנ ים וש ני פש בי את מי ש יוצי ה, אי אי םא רש ב
ן שה א בו עה יוצי ם של חםטל ר - הנ בה דה ן לנ ימה סי ל, וש עי פנ תש מי ר הנ בה דה ת בש זל ש אוחל אי הה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ן. מה שה עה ה הל ז עולל אה וש

ש. תוך אי מי

ל] עי פנ תש ם [מי חםטל הנ ה. וש קומה מש לי ש  אי ת הה רל חוזל שום של ך. מי פל אנ ה בש טורה ימו קש תוב (דברים לג) יהשי ה כה ל זל ענ וש
צון ה רה עמשל ננ ה וש בה שה חמ מנ תוך הנ כםל לש ב הנ רה קש ני קומו, וש מש ר לי חוזי כםל וש ז הנ חה אל נל ד של ים, ענ ני פש לי י וש ננ פש יחנ לי אותו רי ף בש סה אל נל

ת. חנ ה ננ עמשל ננ ז וש גל רם ח הה נה , של יחםחנ יחנ ני ז רי אה ד. וש חה אל

ח נה ד של ים ענ ני פש לי י וש ננ פש ם לי יהל ני ים שש סי נה כש ני ן, וש שה עה ת בל זל ש אוחל אי הה ש, וש אי ט בה מי קנ תש ס ומי נה כש ני ף וש סה אל ן נל שה עה י הל רי המ של
רוחנ ת הה חנ ת. ננ חנ את ננ רי קש ני ד וש חה ר אל של קל ה וש נוחה ז הוא מש ז, אה גל רם ח הה נה ה וש זל ה בה ז] זל ים [אוחי זי חה אל כםל נל הנ של ז. וכש גל רם הה
יחנ רי מי י של מי מו  , כש יחםחנ ני הנ יחנ  ת רי ח ה' אל יהרנ ונ תוב  ן כה כי לה ים. וש ני פה ת הנ רנ אה רות הל ני ת הנ רנ אה ד. הל חה אל כםל כש ת הנ ונ דש חל

קומו. תוך מש כםל לש ס הנ כוני וש

ך רל דל הנ זםר מי חל ר, אל מנ י בו? אה תי עש יהדנ םא  ל וש ך  יהדש ת  חנ ה תנ זל טוב הנ ל הנ ה כה ר, ומנ מנ קו. אה שה ונש א  יסה יי י  בי א רנ בה
י אותו ידי ז בי חנ ינו. אה ני פה ת לש נל קל תג י מש רי המ ך, של לי ה ני ינה כי שש ם הנ ך זו עי רל דל יהה, בש קי זש י חי בי ר רנ מנ כו. אה לש ך. הה מש ר עי בי חנ תש ני וש

ך. ר לש מנ יך אה בי אה ם של אותה ד מי חה סוק אל נו פה מםר לה ר לו, אל מנ כו. אה לש הה ינוק וש תי

א] יהצה א [של יוצי ה של יונה לש על קות הה תוקש שש י הי יהו. זוהי יקות פי שי נש י מי ני קי שה ר, (שיר א) יי מנ אה ינוק וש תי ח אותו הנ תנ פה
צון רה ש בש את אי ק, יוצי שי ננ ה לש פל ר הנ בי חנ תש מי של י כש רי המ ש. של את אי ר יוצי של אמ ם כנ חםטל הנ א מי םא יוצי ל ק, וש שי ננ ה לש פל הנ צון מי רה

ה. נוחה ל מש קות של בש דנ תש הי כםל, בש ת הנ ונ דש חל ירות, בש אי ים מש ני פה בש

ה עמשל ננ כות, וש יש חנ ם מש יי יננ עי הה ים וש ני יר פה אי ומי חנ  מי שנ מש ן] הנ יי ן [ינ יי ינ אותו  ן, מי יי יה מי יך  ים דםדל י טובי כי ך  שום כה ומי
ה, ל זל ענ ז. וש גל ל רם ן של יי טות ינ ם לוהמ יי יננ עי הה ים, וש ני פה יך  שי חש ז ומנ גל ה רם עושל יר] וש כי שש מנ ר [של כי שנ מש ן הנ יי ינ הנ םא מי ל צון. וש רה הה
ל יום ים אותו כה יבי רי קש ה, מנ בה המ ל אנ קות של תוקש שש ה הי עושל ם וש יי יננ עי חנ הה מי שנ ים ומש ני פה יר הנ אי ה טוב מי ן זל יי ינ שום של מי
כו סש ני וש תוב (במדבר כח)  כה ת, של חנ ננ ה לו  עושל וש אותו  חנ  מי שנ ה אותו, מש שותל י של מי עור של שי בש חנ  בי זש מי הנ י  בי גנ ל  ענ

קות. תוקש שש הי ה וש בה המ ר אנ עורי מש ן של יי ינ אותו הנ ן, מי יי יה יך מי ים דםדל י טובי ך כי שום כה ין. ומי הי ית הנ יעי בי רש

אותו ה מי עולל ן של שה עה ה בל לה עש מנ לש אור של ך הה דועי של רות, כש י ני ני ה. שש לה עש מנ לש ה של בה המ ר אנ עורי ה מש טה מנ לש מו של כםל כש הנ וש
תון חש תנ בנ לוי  תה יון  לש על הה ם  עולה הה של אי,  דנ ונ בש הוא  ך  כה יהה,  קי זש חי י  בי רנ ר  מנ אה ה.  לה עש מנ לש של אותו  ק  לה דש ני ה,  טה מנ לש של
לוי ה תה זל אות של רש הנ י לש די ה, כש טה מנ ה ולש לה עש מנ כות לש רה או בש צש מש םא ני ש, ל דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל נל ן של מנ זש יון. ומי לש על תון בה חש תנ הנ וש

ה. זל בה

ים [ד"א אי ד יוצש אותו צנ כםל מי ת הנ יקנ ני י יש רי המ אות, של צה מש לות ני לה אות, וקש צה מש ין ני כות אי רה י, בש י יוסי בי ר רנ מנ אה וש
יק לי דש הנ יך לש רי צה ה של ים עמבודה די םא עובש ל ץ וש רל אה ים בה רויי םא שש ל ל אי רה שש יי שום של ם? מי ענ טנ ה הנ אות]. מה םא יוצש כות ל רה ובש

אוי. רה יומו כה קי ב בש םא יושי ם ל עולה הה ה, וש טה מנ ה ולש לה עש מנ ים לש אי צה מש םא ני ן ל כי לה כות, וש רה א בש צי מה הי אורות ולש מש

ך א, כה יסה יי י  בי ר רנ מנ ה? אה זל הו  ם. מנ דה אה עמבור הה ה בנ מה דה אמ ת הה ל עוד אל לי קנ ף לש םא אםסי יהה, ל קי זש י חי בי ר רנ מנ אה וש
ה, טה מנ לש ין של הוא די ן, של שה עה ק - הל זי חנ תש הי ה לש יפה ה מוסי לה עש מנ לש של ש  אי ם של ענ ל פנ ר, כה מנ אה עון של מש י שי בי רנ י מי תי עש מנ שה
ין די של ין, וכש די ם הנ לה שש ני ד של יו] ענ נה פה ה [לש קה סה פש הנ ה  ין לה ש, אי את אי יוצי של כש שום של כםל. מי יד הנ מי שש ז ומנ גל רם ק הה זי חנ מש
תוב ן כה כי לה יד. וש מי שש הנ ין לש די ם הנ לנ םא יגשש ל ק, וש ין ופוסי ה די ה, עושל לה עש מנ לש ין של די ם הנ ק עי זי חנ תש הי יף לש םא מוסי ה ל טה מנ לש של

ה. טה מנ לש ין של די ק הנ זי חנ תש יי ת של פל ת תוסל תי ף, לה םא אםסי ל

ה לה לש קנ תש הי ה של עה ה שה אותה י בש רי המ ך, של עמבורל ה בנ מה דה אמ ה הה רורה תוב אמ כה שום של י מי תי עש מנ ינוק, שה ר אותו תי מנ אה
יד מי שש ם ומנ עולה ת הה ית אל חי שש הוא מנ ע, של רה ש הה חה נה יהה אותו הנ לל לט עה שש יי שות של ה רש נה תש ם, ני דה ל אה או של טש חל ץ בש רל אה הה
את צי ץ לה רל אה שות לה ה רש נה תש רוך הוא אותו, ני דוש בה קה יחנ הנ רי הי ן וש בה רש יב נםחנ קה רי קש הי אותו יום של ם. מי עולה י הה ני ת בש אל
י ני יר פש אי הה י לש די רוך-הוא, כש דוש-בה קה ן לנ בה רש ל קה אי רה שש ים יי יבי רי קש ן מנ כי לה ה. וש תה אה מש טג ה מי אה יהצש וש ש  חה נה ת אותו הנ חנ תנ מי

ץ. רל אה הה
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השלמה מההשמטות (סימן יג)

, יחנ ייש רי יחנ וש א ייש רי לה י? אל יחנ מי רי ים, לש יך טובי נל מה יחנ שש רי ר, (שיר השירים א) לש מנ אה ינוק וש ח אותו תי תנ עוד פה
ת טםרל קש יחנ הנ רי ד, וש וי ית דה ל בי יכנ ל הי ים של טי בה ם שש ל אותה ד כה ינחי יב ומש רי קש ן מנ בה רש קה יחנ הנ ת. רי טםרל קש יחנ הנ רי ן וש בה רש קה יחנ הנ רי

ך. מון זנ סש רש פנ רות אמ המ ים ננ יוני לש ירות על ם ני יר אותה אי ד ומי ינחי יב ומש רי קש מנ

ה עולה ח הה בנ זש י, מי ימי ני ת הוא פש טםרל קש ח הנ בנ זש ה. מי עולה ח הה בנ זש ת ומי טםרל קש ח הנ בנ זש חות - מי בש זש י מי ני יו שש ה הה ל זל ענ וש
יר אי הה ין לש קי תש ת מנ טםרל קש ח הנ בנ זש מי יחנ  תונות, רי חש נורות תנ יר מש אי הה לש ין  קי תש ה מנ עולה ח הה בנ זש מי יחנ  י. רי יצוני הוא חי

ים. יך טובי נל מה ת, שש טםרל קש ה הנ ל אותה יחנ של רי ים, לה יך טובי נל מה יחנ שש רי ה לש ל זל ענ יונות. וש לש נורות על מש

הו זל ם. וש לי י הוא שה ימי ני פש חנ הנ בי זש ה. מי טה מנ יצון לש חנ חי בי זש ה מי לה עש מנ י לש ימי ני חנ פש בי זש ן מי חות הי בל זש י מי תי ה שש אי םא רש ב
ר ענ ה, ננ עמרה ננ מו  "א, כש ר הי סי יצון הוא חה חי הנ חנ  בי זש קום. ומי ל מה כה ך הוא בש כה "א, וש ת הי פל תוסל ה, בש חה בי זש מי תוב הנ כה של
ה מל ובנ ה,  לה עש מנ ל  של י  ימי ני פש הנ חנ  בי זש מי ר  עורי תש מי ה  טה מנ ל  של יצון]  חי [הנ חנ  בי זש מי הנ רות  עורש תש הי מי של א  צה מש ני ה'.  ר  סי חה
ה מל ובנ ה,  לה עש מנ ל  של יצון  חי הנ חנ  בי זש מי ר  עורי תש מי ה  טה מנ ל  של יצון  חי הנ חנ  בי זש מי רות  עורש תש הי מי [של יחנ  רי בש ר?  עורי תש מי
ה, לה עש ל מנ י של ימי ני פש חנ הנ בי זש ר מי עורי תש ה מי טה ל מנ י של ימי ני פש חנ הנ בי זש ל מי ת של טםרל קש יחנ הנ רי נות. ובש בה רש קה יחנ הנ רי ר? בש עורי תש מי
רות ם ני ים, אותה יך טובי נל מה יחנ שש רי ה (שם) לש ל זל ענ ה. וש טה ל מנ ת של טםרל קש ה] הנ ל זל ענ ת. וש טםרל קש יחנ הנ רי ר? בש עורי תש ה מי מל ובנ
י טוב: ע"כ כי אור  ת הה ים אל להי אל א  ינרש ונ (בראשית א)  ם  תוב שה כה וש ים,  אן טובי כה תוב  כה ים.  צי נוצש ים  ירי אי מש

מההשמטות.

א, י יייסה בי ר רנ מנ י. אה יננ ר סי ל הנ ל ענ אי רה שש דו יי מש עה ד של לוי ענ יהה תה ה הה זל הוא] וש ה הוא, [וש יהה, יהפל קי זש י חי בי ר רנ מנ אה
ל לי קנ י לש די ה כש לה לש קנ תש ם הי דה ל אה או של טש שום חל ל מי בה ש, אמ חה נה ט אותו הנ לנ שה ה וש נה בה לש ת הנ ין אל טי קש רוך הוא הי דוש בה קה הנ
ט רה יעות, פש רי ה גש אותה ה בש נה בה לש ה הנ דה מש עה ה וש לה לה ה קש אותה ץ מי רל אה ה הה אה ה] יהצש תורה ה הנ נה תש ני אותו יום [של ם. בש עולה ת הה אל

ם. צה רש ל אנ ים ענ בי ל יושש אי רה שש יי ם וש עולה או בה צש מש נות ני בה רש קה ה של עה שה לנ

ים. ני שה ה ובש מה כש חה כםל, בש ילה בנ הש א תי בה ר לו, אנ מנ א. אה בה ר לו, אנ מנ ך? אה מש ה שי ינוק, מנ אותו תי א לש יסה י יי בי ר רנ מנ אה
ך. תל דש ל יולנ גי תה ך וש מל אי יך וש בי ח אה מנ שש יו (משלי כג) יי לה א עה רה קה

תוב כה ר] של מנ אל נל [של מו  ם, כש עולה הה ה מי אה מש טג הנ יר רוחנ  עמבי הנ הוא לש רוך  בה דוש  קה יד הנ תי יהה, עה קי זש י חי בי ר רנ מנ אה
ים להי ה ה' אל חה ח ומה צנ נל ת לה ול מה ע הנ לנ תוב (ישעיה כה) בי כה ץ, וש רל אה ן הה יר מי עמבי ה אנ אה מש טג הנ ת רוחנ  אל (זכריה יג) וש

ר. בי י ה' די ץ כי רל אה ל הה ל כה ענ יר מי מו יהסי ת ענ פנ רש חל ים וש ני ל פה ל כה ענ ה מי עה מש די

תוב כה מו של ע, כש רה ש הה חה שום אותו נה ך מי חםשל הנ ה מי יאה הוצי ה ולש נה בה לש ת הנ יר אל אי הה רוך הוא לש דוש בה קה יד הנ תי עה וש
ה אור? אותו יזל ים. אי יהמי ת הנ ענ בש אור שי ם כש יי תנ עה בש ילה שי הש ה יי מה חנ אור הנ ה וש מה חנ אור הנ ה כש נה בה לש יהה אור הנ הה (שם ל) וש

ית. אשי רי ה בש עמשי מנ רוך הוא בש דוש בה קה זו הנ נה גש אור של הה

ת ה' כנ רש ר, (משלי י) בי מנ אה ח וש תנ א פה בה י אנ בי גו'. רנ בו וש רו ורש ם פש הל ר לה םאמל י יו ונ נה ת בה אל ת נםחנ וש ים אל להי ך אל רל בה יש ונ
אות ה יוצש נה מל ם, ומי עולה כות הה רש ל בי ה ענ נה מג יא מש הי ה, של ינה כי שש ת ה' - זו הנ כנ רש ה. בי מה ב עי צל ף על םא יוסי ל יר וש עמשי יא תנ הי

כםל. כות לנ רה בש

ל ענ בנ ר, של אי בה תש ני מו של גו'. כש ה וש בה תי ל הנ ך אל יתש כםל בי ה וש תה םא אנ נםחנ ב ר ה' לש םאמל י ה, ונ לה חה תש הנ תוב בנ ה כה ה מנ אי םא רש ב
א סוף יהצה ה, ובנ לה עש שות בנ רש ס בי ננ כש ה ני לה חה תש הנ את. בנ צי ה לו לה רה מש ה אה שה אי ך הה ר כה חנ ס. אנ ני כה הי שות לש ן לו רש תנ ת נה יי בנ הנ
אמםר ל נםחנ לי ים אל להי ר אל בי דנ יש תוב ונ כה הו של יא. זל ה תוצי שה אי הה יס, וש ני כש ת ינ יי בנ ל הנ ענ בנ נו של דש מנ אן לה כה ה. מי שה אי שות הה רש בי

יסו. ני כש הנ םא לש ל , וש חנ אורי ת הה יא אל הוצי יהה לש יהדל ה בש תה יש שות הה רש ה. של בה תי ן הנ א מי צי

י די ה, כש לה ן  תנ נה של נות  תה מנ ם הנ אותה וש  . יהה יהדל בש ת  יי בנ הנ וש ת  יי בנ בנ יא  הי שום של נות, מי תה מנ ה  לה ן  תנ נה א,  יהצה של ן  יוה כי
תו, שש אי נות לש תה ן מנ א נותי יוצי של ה, כש לה עש ינד בנ ת בש תי חנ [לה אורי ץ לש רל ך אל רל נו דל דש מנ אן לה כה ה. מי לה עש ל בנ ה אל בה המ בות אנ רש הנ לש

ה. לה עש ם בנ ה עי בה המ ה אנ בות לה רש הנ נות לש תה ה מנ ן לה תנ נה ר של חנ אנ ה, לש ל זל ענ נות]. וש תה ן לו מנ תנ נה ן של יוה ן, כי כי לה ה. וש יהדה םא בש ל וש

ם ה עי בה המ ה אנ בות לה רש הנ ה ולש מה מםחנ עי שש לי תו וש שש אי ת לש תי ה לה לה עש ינד בנ רות בש אוצה נות וש תה ן מנ תנ א, נה יהצה ן של יוה [נ"א כי
ה בות לה רש הנ י לש די כש ה  לה עש ל בנ יהד של ן בנ תנ נה נות של תה לו מנ . אי חנ בי זש מי ל עםלת בנ ענ ינ גו' ונ כםל וש ח מי קנ יי תוב ונ כה של הו  ה. זל לה עש בנ
ה ל זל ענ . וש יהה יהדל םא בש ל וש תו  שש אי לש ה  לה עש ל בנ יהד של נות בנ תה ן מנ תי יי של חנ  אורי ץ לש רל אל ך  רל נו דל דש מנ אן לה כה ם. ומי עולה ה בה בה המ אנ
ת ים אל להי ך אל רל בה יש תוב ונ כה ך אותו, של רנ ך אותו] בי רנ ה בי לה עש ם בנ ה עי בה המ בות אנ רש הנ ר, לש כה זה ן לש בה רש , קה חנ בי זש מי ל עםלת בנ ענ ינ ונ

ר. אי בה תש ני מו של אי כש דנ יר. ונ עמשי יא תנ ת ה' הי כנ רש תוב (משלי י) בי ן כה כי לה גו'. וש בו וש רו ורש ם פש הל ר לה םאמל י יו ונ נה ת בה אל נםחנ וש

ים. ני פה ת  רנ אה הל י  לי בש ז  גל רם וש בות  צש ענ  - בון  צה עי ה.  נה םאכמלל ת בון  צה עי בש תוב  כה הנ סוד   - ה  מה עי ב  צל על ף  יוסי םא  ל וש
ן כי לה ם, וש עולה הה כות מי רה ענ בש מוני ר של חי ל רוחנ אנ ד של בון - צנ צה עי אות. בש צה מש םא ני כות ל רה כות) ובש לש ה (מנ נה בה לש ת הנ כל של חש נל של כש

ה. מה דה אמ ת הה ל אל לי קנ ף עוד לש םא אםסי תוב (בראשית ח) ל כה הו סוד הנ זל ה. וש מה ב עי צל ף על םא יוסי ל

יות מג יו דש םא הה ה ל לה חי תש י בנ רי המ ם, של דה י אה ני יות בש מג ם דש כל ילה לה הש ה יי אה לש הה אן ולש כה ילה. מי הש ם יי כל תש חי ם וש כל אמ ומורנ
מות דש תוב (שם ה) בי כה ם, וש דה אה ת הה ה אל שה ים עה להי ם אל לל צל תוב (שם ט) בש ה כה לה חי תש ה, בנ אי םא רש ם. ב דה י אה ני ל בש של
י ני פש לי חםד מי פש לי כו  פש הנ תש ם הי הי ה, וש יונה לש מות על דש ה  אותה ם מי מותה ה דש תה נש תנ שש או, הי טש חה ן של יוה ה אםתו. כי שה ים עה להי אל

ה. דל שה יות הנ חנ
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ן יוה כי יו.  נה פה לש מי דו  חמ ופה עו  זה וש ה  יונה לש על ה  דושה קש מות  דש או  רה וש ם,  יי יננ עי פו  קש זה ם  עולה הה יות  רי בש ל  כה ה  לה חה תש הנ בנ
ר אה שש י  ני פש לי ים  די ופוחמ ים  עי זה ם  דה אה י  ני בש של ך  פי הנ תש הי וש ת,  רל חל אנ מות  דש לי ם  יהל יני עי בש ם  מותה דש ה  כה פש הנ תש הי או,  טש חה של

הנבשרייות.

ם מותה יו דש ה, זי תורה וות הנ צש ל מי ים ענ רי םא עובש ל ם וש בונה י רי ני פש ים לי אי םא חוטש ל ם של דה י אה ני ם בש ל אותה ה, כה אי םא רש ב
ים רי ם עובש דה י אה ני בש ה של עה שה יו. ובש נה פה ים לש די ים ופוחמ עי ם זה עולה יות הה רי ל בש כה ה, וש יונה לש על מות הה דש ה הנ אי רש מנ ה מי נל תנ שש םא מי ל
שום מי רות,  חי אמ הה יות  רי בש הנ י  ני פש לי מי ים  די ופוחמ ים  עי זש עש דנ זש מי ם  כגלה וש ם,  מותה דש ת  פל לל חנ תש מי ה,  תורה הנ י  רי בש די ל  ענ
ה ם אותה הל ים בה םא רואי י ל רי המ ה, של דל שה יות הנ ם חנ הל ים בה טי ז שולש אה ם, וש הל ה מי רה בש עה הה ה וש יונה לש על מות הה דש ה הנ פה לש חנ תש הי של

אוי. רה ה כה יונה לש מות על דש

כםל, ל הנ ם ענ יט אותה לי שש הי וש זו  ה הנ כה רה בש ת הנ ם אל כה רש ם, בי קםדל מו מי כש ש  די חנ תש ם הי עולה הה ן של יוה ו, כי שה כש ענ ך  ל כה ענ וש
ן. כי ם לה קםדל - מי נו  תה ני ם  כל ילדש בש ר,  מנ יהיא אה י חי בי יהם. רנ י הנ גי דש לו  פי אמ ונ נו.  תה ני ם  כל ילדש יהם בש י הנ גי ל דש כה וש ר  מנ אל נל של מו  כש
ם יי מנ שה עוף הנ יהם ובש ת הנ גנ דש בי דו  תוב ורש כה כםל, של ת הנ ם אל יהל ידי ר בי סנ ם, מה עולה ת הה א אל רה רוך הוא בה בה דוש  קה הנ של כש

גו'. וש

ה. אה טה סוי חמ ע כש שנ שוי פל י נש רי שש יל אנ כי שש ד מנ וי דה ח, (תהלים לב) לש תנ יהה פה קי זש י חי בי . רנ ת נםחנ ים אל להי אל ך  רל בה יש ונ
ת ד אל וי ח דה בנ ח שי בנ י של יני ה מי רה עמשה ינו, בנ ני י שה רי המ ה. של מה כש חה סוד הנ ר בש אי בה תש ה ני סוק זל ל פה בה רוהו, אמ אמ ה בי סוק זל פה
ם רל טל בש מו  צש ין ענ קי תש ד הי וי דה ר. וש של ן על אותה ת מי חנ ה אנ גה רש הוא דנ יל, וש כי שש ם הוא מנ הל ד מי חה אל הוא, וש רוך  בה דוש  קה הנ

זו. ה הנ גה רש דנ יו הנ לה ה עה רל שש תי של

ל אותו ם של דה י אה ני ל בש כגיות של ים וזש אי טה ל חמ הוא שוקי רוך  בה דוש  קה הנ ה של עה שה י בש רי המ ע, של שנ שוי פל י נש רי שש אנ
יעות רי כש ר, מנ חי ל אנ קה שש מי ן בש הי כגיות של זש ים, הנ רי חי אמ ם הה אותה ים, וש ים עולי אי טה חמ ד הנ צנ בש ל של קה שש אותו] מי של [ד"א כש

ע. שנ שוי פל הו נש ה - זל טה מנ לש

נםחנ יהה לש הה מו של ית, כש חי שש מנ יו הנ לה לט עה שש םא יי ל ה של סל כנ ילה מש הש יי ם, של עולה ה בה ין שורל די הנ ה של עה שה ה - בש אה טה סוי חמ כש
יענ פי שש ה הי א זל טש חי ן של יוה כי ם. של עולה ל הה ם ענ דה יו אה לה עה יך  שי מש הי א של טש חי אותו  הוא מי רוך  בה דוש  קה הנ ה אותו  סה כי של
א נםחנ יהצה של ן כש כי לה קונו. וש תי ן בש קנ תש םא הג ם ל עולה הה ם, וש הל ד מי ם פוחי דה ן אה טות, ובל יות שולש רי בש ר הנ אה ם, שש עולה ל הה ם ענ דה אה

גו'. יו וש נה ת בה אל ת נםחנ וש ים אל להי ך אל רל בה יש תוב ונ כה רוך הוא, של דוש בה קה כו הנ רש ה, בי בה תי הנ מי

םא סוק ל פה בות הנ קי ל נש בה יו, אמ נה ת בה אל וש ת נםחנ  א אל לה בות, אל קי או נש צש מש םא ני ל לו  לה כות הנ רה בש בו. בנ ורש רו  ם פש תל אנ וש
ת אל תו. וש שש ת אי בות אל רנ ת נםחנ - לש עוד, אל ד. וש חה אל בות כש קי נש הנ ים וש רי כה זש ל הנ ל של לה ם - כש תל אנ עון, וש מש י שי בי ר רנ מנ ר. אה מנ אה

ם. יהל בותי קי ת נש בות אל רנ יו - לש נה בה

דוש קה ם הנ הל ן לה תנ נה אן  כה וש ץ.  רל אה בה צו  רש ה, שי אה לש הה וה אן  כה דות מי עמשות תולה בו, לנ ורש רו  ם פש תל אנ תוב וש ן כה כי לה וש
וות צש ל מי ם כה הל נו לה תש ני י וש יננ ר סי הנ ל בש אי רה שש דו יי מש עה ד של ם, ענ יהל רי חמ ים אנ אי בה ל הנ כה ה ולש תורה וות הנ צש ע מי בנ רוך הוא של בה

ד. חה אל ה כש תורה הנ

ן. נה עה י בל תי תנ י נה תי שש ת קנ גו', אל ם וש יכל יני י ובי יני ן בי י נםתי ני ר אמ של ית אמ רי בש םאת אות הנ גו', ז וש נםחנ  ים לש להי ר אל םאמל י ונ
מות יר דש פי ן סנ בל ה אל אי רש מנ ם כש םאשה ל ר ר ענ של יענ אמ קי רה ל לה ענ מנ ח, (יחזקאל א) ומי תנ עון פה מש י שי בי ן. רנ כי ם לה קםדל י - מי תי תנ נה
יות ע חנ בנ רש לו אנ ן. אי תה כש לל י בש דנ קול שנ ים כש בי ם רנ יי קול מנ ם כש יהל פי נש ת קול כנ ע אל מנ שש אל ה? וה לה עש מנ תוב לש ה כה א. מנ סי כי
סות כנ זו לש רות זו בה בש חנ תש דות] מי רה פש ם [ני יי פנ נה כש ל הנ כה ם. וש יהל לי ן עמ קה תג יענ מש קי רה אותו הה דושות של יונות קש לש דולות על גש

ם. ת גופה אל

י, דנ קול שנ תוב כש כה הו של ה. זל ירה ים שי רי אומש ם של כגלה לש ם של יי פנ נה כש ע קול הנ מה שש ם, ני יהל פי נש ים כנ שי ם פורש הי ה של עה שה ובש
ים? (שם צח) רי ה אומש דום. ומה םא יי ל וש בוד  כה ך  רש מל זנ יש ן  ענ מנ ר (תהלים ל) לש מנ אל נל של מו  ים, כש מי עולה לש ך  םא שוכי ל של

תו. קה דש ה צי לה ם גי גויי י הנ יני עי תו לש שועה יענ ה' יש הודי

ה ומה ה.  לה עש מנ לש ים  יוני לש על הה אות  בה צש הנ ל  כה ים  רי בש חנ תש מי של כש דוש  קה ה  נל חמ מנ קול  כש ה,  נל חמ מנ קול  כש ה  לה מג קול המ
ים רי דוש. חוזש ים קה רי רום, אומש דה ים לנ רי בודו. חוזש ץ כש רל אה ל הה םא כה ל אות מש בה דוש ה' צש דוש קה דוש קה ים? קה רי אומש

רוך. ים בה רי ב, אומש עמרה מנ ים לנ רי דוש. חוזש ים קה רי ח, אומש רה זש מי ים לנ רי דוש. חוזש ים קה רי פון, אומש צה לנ

ים לי לה כש ני ד של צנ אותו  ים לש ני ים פה בי סובש ת, מש כל יא הולל הי קום של ל מה כה ם. ובש יהל אשי ל רה ד ענ ה עומי זל הנ יענ  קי רה הה וש
י ני ים: פש ני ע פה בנ רש אנ ת בש קל קל חש לו נל בוענ של רי ה. בה טה מנ ים לש בי תובש סש ם מי כגלה ה רוחות, וש עה בה רש אנ יו לש נה ב פה סובי ים בו. מש ני פה הנ
ם]. דה י שו"ר [אה ני ם. פש דה "ר אה של י נל ני ם. פש דה יי"ה אה רש י אנ ני ם. פש דה ם אה כגלה קוק בש ם. חה דה י אה ני י שור, פש ני ר, פש של י נל ני ייה, פש רש אנ

ם. דה י אה ני ם פש יהל ני מות פש תוב ודש ן כה כי לה ים בו. וש לולי ם כש כגלה

ע. בנ רש ע אנ בנ רש אנ ים בש קוקי חמ ים בו  אי רש ני ים  ני וה גש ה  עה בה רש ים בו. אנ לולי ים כש ני וה גש ל הנ ע, כה בנ רנ תש הי ה של זל הנ יענ  קי רה הה וש
ים ני ים שש ע, עולי בנ רש ם אנ ל אותה ים של ני וה גש ים הנ די רה פש ני של ים. כש תוני חש תנ ים וש יוני לש ים אורות על שומי ים רש קוקי ה חי עה בה רש אנ בש
ת של קל ה הנ אי רש מנ תוב (יחזקאל א) כש כה הו של ים. זל ני וה גש ל הנ כה לו מי לש כש ני יר של פי ן סנ ול ן. גה בה ן לה ול דםם. גה ן אה ול ן יהרםק. גה ול ר. גה שה עה
ים, ני וה גש ל הנ ל כה ה של אל רש מנ בוד ה'. הנ מות כש ה דש אי רש יב הוא מנ בי ה סה גנ נם ה הנ אי רש ן מנ ם כי של גל יום הנ ן בש נה עה ילה בל הש ר יי של אמ

ן. נה עה י בל תי תנ י נה תי שש ת קנ ן אל כי לה וש
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א רה קש ף ני יוסי שום של תו, מי שש ן קנ יתה אי ב בש של תי תוב (בראשית מט) ונ כה ף, של יוסי ר בש מנ אל נל מו של י? כש תי שש ה קנ ה זל מנ
יהה הה נםחנ  שום של ז. ומי חה אל ה נל ם זל ה עי ית זל רי בש הנ יק, של די צנ ת בש לל לל כש ני ת של של קל ל הנ ית של רי בש תו, זו  שש ן קנ כי לה יק. וש די צנ

ת. של לו קל ית של רי בש יק, הנ די צנ

ב רה ז  פנ ומי ב  הה זה מי ים  די מה חל נל הנ יט)  (תהלים  ר  מנ אל נל של מו  כש כםל,  הנ ת  דנ מש חל בש ירו  אי פםזו? הי יה ונ ה  זל ה  מנ פםזו,  יה ונ
ית, רי את בש רי קש ת ני של קל ה הנ ל זל ענ יק. וש די צנ ף הנ א יוסי רה קש ן ני כי לה ית. וש רי בש ר הנ מנ שה של יון כש לש אור על בש רו  ים. הואמ תוקי ומש

ה. זל ה בה ל זל כולי

ים. מוני טש ים הנ ני וה גש מון] הנ ים [נ"א טה מוני ה טש אל רש מנ ה כש אל רש אות, מנ רש מנ ל הנ ל כה ה של אל רש מנ יון הנ לש ד על בה כש ר ני זםהנ
ן כי ה. וש ינה כי שש לון בנ ה קה אל רה תש םא יי ל ם, של עולה ית בה אי רש ני של ת כש של קל ן בנ יי ענ ל בה כי תנ סש הי שות לש ין רש אי לו. וש גנ תש םא הי ל ים של ני וה גש הנ

ל. כי תנ סש הי םא לש ל יון של לש על בוד הה ה כה אי רש מנ שור כש ק קה ה מוצה אל רש ת הוא מנ של קל י הנ גוני

ית רי אות בש ה לש תה יש הה ה וש ל זל ענ יום. וש קי ה בש מה יש קנ תש ה, הי דושה ית קש רי זו, בש ת הנ של קל ת הנ ה אל תה אמ ץ רה רל אה הה ן של יוה כי וש
ה ן עולל נה עה תוך הל ד, ובש חה ם סוד אל ם כגלה יהל יני ל בי לה כש ני ד של חה אל ים וש ני וה גש ת הנ לשל לו שש אי נו של רש מנ אה ה של גו'. זל ים וש להי ין אל בי
ה דה קג יא נש הי יהה של תי שש ן הנ בל י אל יר - זוהי פי ן סנ בל ה אל אי רש מנ ם כש םאשה ל ר ר ענ של יענ אמ קי רה ל לה ענ מנ אות. (יחזקאל א) ומי רה הי לש
ה לל ה אי עה בה רש ל אנ ה ענ נל מג מש יון של לש על דוש הה קה א הנ סי כי י? הנ הי ים, ומנ שי דה קר ש הנ יהה קםדל לל ד עה עומי ם וש עולה ל הה ל כה ת של חנ אנ

ה. ל פל ענ בש ה של י תורה זוהי ים, וש מודי ה ענ עה בה רש אנ א בש סי מות כי דש

ב תה כש בי ה של תורה אן של כה ב. מי תה כש בי ה של י תורה ה - זוהי לה עש מה לש יו מי לה ם עה דה ה אה אי רש מנ מות כש א דש סי כי מות הנ ל דש ענ וש
הוא עמקםב של ל ינ מות של דש הוא הנ ם, של דה ה אה אי רש מנ ה. כש זל א לה סי ה כי זל שום של ה, מי ל פל ענ בש ה של ל תורה ה ענ ימו אותה יהשי

. יהה לל ב עה יושי

ת יי בנ ם בנ יהה שה הה יהא, וש סי חש יר מנ עי יהה בש נש סנ כש אנ ה בש לה יש לנ צות הנ חמ ה בנ תורה עמסםק בנ ד לנ חה ה אל לה יש ם לנ ה קה הודה י יש בי רנ
ר של םאת אמ ז ן הנ בל אל הה ר, (בראשית כח) וש מנ אה ה וש הודה י יש בי ח רנ תנ ים. פה בושי לש ל מנ חות של תה מש י אנ תי שש א בי בה ד של חה י אל הודי יש

ש.  דה קש מי ית הנ ה בי נה בש יהה ני לל עה ם וש עולה ל הה תנ שש ם ני שה מי יהה של תי שש ן הנ בל י אל ים - זוהי להי ית אל ילה בי הש ה יי בה צי י מנ תי מש שנ

ם עולה א הה רה בש ני ם של רל יהה טל תי שש ן הנ בל י אל רי המ ונ ר?  שה פש אל יך  ה אי ר זל בה ר לו, דה מנ אה י וש הודי יש אותו  םאשו  ים ר רי הי
ה ם אותה עמקםב שה ינ ע של מה שש מנ ה, של בה צי י מנ תי מש ר שנ של םאת אמ ז ן הנ בל אל הה תה וש רש מנ ה אה תה אנ ם, וש עולה ל הה תנ שש ה ני נה מל ה, ומי תה יש הה
םאת ז ן הנ בל אל הה יהה, וש ל הה ית אי בי עמקםב בש ינ עוד, של יו? וש שםתה אמ רנ ם מש ר שה של ן אמ בל אל ת הה ח אל קנ יי ונ תוב (שם)  כה ו, של שה כש ענ

ההישתהה ביירושהלניים.

תוב (דברים כה ל, וש אי רה שש יך יי להל את אל רנ קש כון לי ר, (עמוס ד) הי מנ אה ח וש תנ יו, פה לה םאשו אי ב ר םא סובי ה ל הודה י יש בי רנ
ם ד. קה חה אל צון כש רה גוף וש ן בש קי תנ תש הי ים לש יכי רי ה צש י תורה רי בש די ה, וש נה וה ים כנ יכי רי ה צש י תורה רי בש ל. די אי רה שש ע יי מנ ת ושש כי סש כז) הנ

ה. לה יש לנ ם וה ה יומה תורה ים בנ קי עוסש ים של יקי די צנ ם הנ יכל רי שש ר, אנ מנ אה ה וש הודה י יש בי ל רנ צל ב אי יהשנ ש, וש בי לנ תש הי י וש הודי אותו יש

ים יכי רי ה צש י תורה רי בש י די רי המ ד, של חה אל ר כש בי חנ תש ני של ך  רש בה מםר דש ך, אל מש צש ענ תה  נש ונ כי ו של שה כש ה, ענ הודה י יש בי רנ ר לו  מנ אה
ינו, ני י שה רי א המ לה ים. אל רי בה ר דש י אומי יתי יי י הה בי לי ב, ובש י שוכי יתי יי י הה תי טה מי םא - בש ם ל אי ב, וש לי קון הנ תי גוף וש קון הנ תי
םא ל י?! וש תי טה מי ב בש י שוכי ני אמ אן ונ ה כה ינה כי ה שש מו, ומנ ת עי רל בל חנ תש ה מי ינה כי שש ה, הנ תורה ק בנ עוסי ב וש יושי ד של חה לו אל פי אמ של

חות. ים צנ יכי רי צש א של לה עוד, אל

ה], לה יש לנ צות הנ חמ פון [בנ צה ת רוחנ  רל עורל תש מי של ה, כש לה יש לנ צות הנ חמ ה מי תורה עמסםק בנ ם לנ קה ם של דה ן אה ל בל כה עוד, של וש
ים [לו, יבי שי קש ם מנ ן, כגלה גנ בנ ים של יקי די צנ ל הנ כה הוא וש ן. וש דל ן עי גנ ים בש יקי די צנ ם הנ ענ עי עמשי תנ שש הי א לש רוך הוא בה דוש בה קה הנ
מםענ שש ים לי ני דש ענ תש מי ים של יקי די צנ ל הנ כה וש הוא  רוך  בה דוש  קה ה הנ יו. ומה פי ים מי אי יוצש ים של רי בה ם דש אותה ים] לש יבי שי קש ומנ

ך. רש בה מםר דש ת אל עי ר לו, כה מנ י?! אה תי טה מי ב בש ילה שוכי הש י אל ני אמ זו, ונ ה הנ עה שה ה בנ י תורה רי בש די

ר של םאת אמ ז ן הנ בל אל הה ], וש תה רש מנ אה יהה של תי שש ן הנ בל ל אל ה [סוד של זל סוק הנ פה תה בנ רש מנ אה ה של ל מנ י ענ תי לש אנ ר לו, שה מנ אה
ן בל אל י  רי המ ר? של שה פש אל יך  אי י]  רנ בה דש לי יב  שי קש מנ ו של שה כש [ענ יהה,  תי שש הנ ן  בל אל זו  ים, של להי אל ית  בי ילה  הש יי ה  בה צי מנ י  תי מש שנ
ם עמקםב שה ינ ע של מה שש מנ י, של תי מש ר שנ של תה אמ רש מנ ה אה תה אנ ם, וש עולה ל הה תנ שש ה ני נה מל ה, ומי תה יש ם הה עולה א הה רה בש ני ם של רל יהה טל תי שש הנ

יו?. שםתה אמ רנ ם מש ר שה של ן אמ בל אל ת הה ח אל קנ יי תוב ונ כה ת, וש עי ה כה אותה

ה לה פש קנ תש ל הי אי רה שש יי ץ  רל אל ל  כה לו,  ר  מנ אה ם.  יי לנ ירושה בי ה  תה יש הה זו  הנ ן  בל אל הה וש יהה,  הה ל  אי ית  בי בש עמקםב  ינ של עוד,  וש
ה. בה צי י מנ תי מש ר שנ של םאת אמ ז ן הנ בל אל הה תוב וש כה תוב, וש ם כה ר שה של ר לו, אמ מנ ה. אה תה יש יו הה תה חש ן תנ בל אל ה  אותה יו, וש תה חש תנ

מםר אותו. ר - אל בה דה תה הנ עש ם יהדנ ר לו, אי מנ אה

יבות בי חמ ך, הנ לל מל ד הנ וי דה ך.  תל מונה יץ תש קי הה ה בש עה בש שש אל יך  נל פה ה  זל חל ק אל דל צל בש י  ני יז) אמ ר, (תהלים  מנ אה וש ח  תנ פה
ה צה רה של ה. וכש נה םאש פי ר ה לש תה יש ים הה בוני סו הנ אמ ן מה בל ר (שם קיח) אל מנ יהה אה לל עה םאת, וש ז ן הנ בל אל ה בה תה יש לו הה קות של בי דש הנ וש

ס. ננ כש ך ני ר כה חנ אנ ה, וש לה חי תש יהדו בנ ן זו בש בל ל אל טנ בונו, נה בוד רי ה כש אי רש מנ ל בש כי תנ סש הי לש

םאת ז תוב (ויקרא יג) בש כה םאת, של ן ז בל ם אל א עי לה ס אל נה כש םא ני בונו, ל י רי ני פש אות לי רה הי ה לש רוצל י של ל מי כה שום של מי
אות רה הי ד לש וי ל דה לותו של דש תנ שש ל הי כה יך. וש נל ה פה זל חל ק אל דל צל י בש ני ר, אמ אומי מו וש צש חנ ענ בי שנ ד מש וי דה ש. וש קםדל ל הנ רםן אל המ םא אנ יהב

ה. לה עש י מנ פי לנ אוי כש רה םאת כה ן ז בל אל בש
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יהה קונל תי ה בש עה שה הנ ה  ן אותה קי תי וש ם,  עולה בה בונו  טוב רי יענ  הודי וש ר  בםקל ת הנ לנ פי ן תש קי ם תי הה רה בש ה, אנ אל רש תי וש םא  ב
ייש ין וש ייש די ם של עולה יענ בה הודי ה, וש חה נש ת מי לנ פי ן תש קי ק תי חה צש ר. יי בםקל ם בנ הה רה בש ם אנ כי ינשש תוב (בראשית כב) ונ כה אוי, של רה כה

ם. עולה ת הה דון אל לה יל וש צי הנ יהכול לש ן של יה דנ

ן כי אוי, לה רה ה כה זל ם לה קםדל ם מי דה ן אה ן בל קי םא תי ל ה של ן מנ קי תי זו של ה הנ לה פי תש יל הנ בי שש ית, ובי בי רש ת ענ לנ פי ן תש קי עמקםב תי ינ
מותו. ר כש חי ה אנ ן אותה קי םא תי ה ל עה ה שה ד אותה ענ ה. של בה צי י מנ תי מש ר שנ של םאת אמ ז ן הנ בל אל הה ר וש מנ אה מו וש צש ת ענ ח אל בנ שי

ים קי הי ה, וש פולה ה נש תה יש הה ה? של בה צי ה מנ ה זל ה. מנ בה צי ה מנ ם אםתה יהשל יו ונ שםתה אמ רנ ם מש ר שה של ן אמ בל אל ת הה ח אל קנ יי ן ונ כי לה וש
ה הודה י יש בי א רנ ם. בה עולה י הה ני ל בש כה ר מי עמשות יותי ר לנ בה דה לוי הנ עמקםב תה ינ י בש רי המ ה. של םאשה ל ר ן ענ מל צםק של יי ה. ונ אותה
י ה לי תה יש ה הה חוקה דש ר לו, של מנ ם?! אה י עולה יי יחנ חנ ני ה ומנ חורה סש ק בי ה עוסי תה יך אנ אי , וש תה עש ה יהדנ ל זל כה ר לו, וש מנ קו. אה שה ונש
ם מורה ר לש כה ם שה הל ת לה תי לה ם וש זונה מש ל בי די תנ שש י מי ני אמ ב, ונ רנ ית הה בי יום בש ל הנ ים כה די עומש ים, וש ני י בה ני י שש ייש לי ה, וש עה שה הנ

ה. תורה קו בנ סש ענ ינ י של די כש

ה? זל ח הנ בנ של ה הוא הנ אםד. מנ כגתו מש לש ן מנ כם תי יו ונ בי ד אה וי א דה סי ל כי ב ענ למםה יהשנ ר, (מלכים-א ב) ושש מנ אה ח וש תנ פה
ט) (בראשית  תוב  כה וש אםד.  מש כגתו  לש מנ ן  כם תי ונ ז  אה וש ים,  שי דה קר הנ ש  קםדל יהה  לל עה ם  שה וש יהה  תי שש ן  בל אל ין  קי תש הי של א  לה אל
ס נה כש םא ני ה, ל מה ה עי אל רש םא ני ל י של יד, ומי מי תה ה  בה קו  שש הוא חי רוך  בה דוש  קה י הנ רי המ ם. של ית עולה רי כםר בש זש לי יהה  יתי אי ורש

ם. ית עולה רי כםר בש זש יהה לי יתי אי תוב ורש ה כה ל זל ענ בונו. וש י רי ני פש לי

גו', וש חות  צש מי ל  ענ ו  תה יתה  וי תש הי וש ט)  (יחזקאל  ר  מנ אל נל של מו  כש ? סוד הוא,  יהה יתי אי ורש ה  זל ה  מנ  , יהה יתי אי ורש
ר. שה בה בנ דוש של קה אות הנ ם הה ה רםשל ים, זל רי ייש אומש ם. וש יהל לי אות עמ רה הי לש

או ייצש של יון, וכש לש סוד על ת בש דל ם עומל עולה ית בה אי רש ני ת זו של של ל קל בה ך] אמ כםל הוא. [כה אי הנ דנ ה, ונ הודה י יש בי ר רנ מנ אה
י, הודי ר לו אותו יש מנ ה. אה לה עש בנ ת לש טל של קנ תש מי זו של ה הנ לה כנ ים כנ ני וה גש ט בי שי קנ תש הי ת זו לש של ה קל ידה לות, עמתי גה הנ ל מי אי רה שש יי
ם עולה ת זו בה של ה קל אל רה תי ד של יחנ ענ שי י מה לי גש רנ ה לש פל צנ ל תש י] אנ ר לי מנ ם, [אה עולה הה ק מי לי תנ סש יהה מי הה של א, כש בה י אנ ר לי מנ ך אה כה

. יחנ שי מה ה לנ פי ז צנ אה ם, וש עולה ר לה יואנ ים וש ירי אי ים מש ני וה גש ת בי טל של קג ן] מש נה עה [בל

יא הי רון [וש כה זי ית לש אי רש ים, ני שוכי ים חמ ני וה גש ית בי אי רש ני ת של עי כה ם. וש ית עולה רי כםר בש זש יהה לי יתי אי תוב ורש כה נו? של ן לה יי ננ מי
ת טל של קנ תש מי ה של לה מו כנ קון כש תי ת בש טל של קג ים ומש ירי אי ים מש ני וה גש ית בי אי רש ן ני מנ אותו זש ל בש בה בול. אמ םא מנ םא יהב ל כםר] של זש לי
ר. פה עה הל מי ה  ימה יקי לות וי גה יא בנ הי זו של ית הנ רי בש ת הנ רוך הוא אל דוש בה קה כםר הנ זש יי ם, וש ית עולה רי כםר בש זש ז לי אה ה, וש לה עש בנ לש
ם יהל להי ת ה' אל דו אי בש עה תוב (ירמיה ל) וש כה ם. וש כה לש יד מנ וי ת דה אי ם וש יהל להי ת ה' אל שו אל קש תוב (הושע ג) ובי כה הו של זל
ת. לל נםפל יד הנ וי ת דה כנ ת סג ים אל קי ר (עמוס ט) אה מנ אל נל מו של ר. כש פה עה ים מי קי ר אה של ם. אמ הל ים לה קי ר אה של ם אמ כה לש ד מנ וי ת דה אי וש

ר. פה עה הל ה מי ימה קי המ לנ ם וש ית עולה רי כםר בש זש יהה לי יתי אי ה ורש ל זל ענ וש

ר של תוב (ישעיה נד) אמ כה של הו  זל ה. וש רונה כש זי ל וש אי רה שש ת יי לנ אג ה גש תורה ה בנ רה כש זש ני ך  שום כה מי א, של בה אנ ך  ר כה מנ אה וש
ך. ר בה עה גש ך ומי יי לנ צםף עה קש י מי תי עש בנ שש ן ני ץ כי רל אה ל הה י נםחנ עוד ענ עמבםר מי י מי תי עש בנ שש ני

ן ים מי אי יםצש ר הנ מנ ה אה מה , לה י נםחנ ני יו בש הש יי תוב ונ כה ן של יוה ר, כי מנ ר אה זה עה לש י אל בי ה. רנ בה תי ן הנ ים מי אי יםצש י נםחנ הנ ני יו בש הש יי ונ
יו נה ידו בה ך הולי ר כה חנ י אנ רי המ ן, של א, כי בה י אנ בי ר לו רנ מנ ה? אה בה תי הנ או מי םא יהצש ל יו לו של ים הה רי חי ים אמ ני י בה כי ה? וש בה תי הנ
ת. יהפל ם וה חה ם וש ה שי בה תי ן הנ ים מי אי יםצש תוב הנ ן כה כי לה ה. וש בה תי הנ או מי םא יהצש ם ל הי גו', וש ם וש דםת שי ה תולש לל תוב אי כה ים, של ני בה

ל רו של פש סי ם וש עולה נוך בה ל חמ רו של פש רוך הוא סי דוש בה קה ן הנ תנ נה של ם כש עולה צוי בה י מה יתי יי לו הה ר, אי מנ עון אה מש י שי בי רנ
ים רי בה דש עו בי טה ם וש הל ל בה כי תנ סש הי ים לש מי כה חמ ל הנ שו כה שש םא חה י ל ים, כי שי נה אמ ין הה או בי צש מה םא יי ל ק של זי חנ תש י מי יתי יי ם, הה דה אה
ם ים אותה ירי תי סש ים ומנ רי בה ים דש עי ם יודש עולה י הה מי כש ה חנ ני ת הי עי כה ת, וש רל חל שות אנ רה ה לש יונה לש שות על רה יא מי הוצי ים לש רי חי אמ

ם. בונה ת רי עמבודנ ים בנ קי זש חנ תש ומי

ן קנ ר, זש תה סש ני יר הנ מי טה וות הנ דש חל ל הנ ת כה ונ דש ר חל עורי מש של כש א], של תה פש סודות [תוסל סוד הנ י בש אתי צה ה מה סוק זל ופה
םאל מ שש יר לנ אי יון, ומי לש על ה  חה שש ן מי מל של ין בש יהמי יר לש אי וות מי דש חל ל הנ ת כה ונ דש יק. חל קי אור דנ נו  מל יר מי אי ים מי ני קי זש הנ
ן תה ני ה וש רוחנ עולה ת וש רל עורל תש ים. רוחנ מי די דה י צש ני ל שש ן] של מה גה רש אנ ל הה ה [של וה דש חל ע בש צנ מש אל יר לה אי טוב, מי ן הנ יי ינ ת הנ ונ דש חל בש

. רוחנ בה

רוחנ ת הה רל ית. עובל רי בש ה בנ קה בש דה ת של חנ ית אנ רי את בש לש יוצי תוך שה לש. מי שה ים לש סי נה כש לש ני ה. שה זל ה בה ים זל קי בי דש
ה בה תי נםחנ וש ים. וש ני ה בה לשה שש רות מי בש ענ תש , ומי רוחנ ים רוחנ בש קי בה דש ים, ני די דה י צש ני שש ת בי נל תל ני של נו. כש מל ת מי רל בל ענ תש ה ומי עולה הה
ד צנ בש ם של ת. שי יהפל ם וה חה ם וש ה - שי בה תי הנ תוך  מי או  יהצש ם של ה הי לל אי ים, וש יוני לש על ת הה לשל שש מו  ה, כש לשה ם שש הל מי או  יהצש

ם. ל אותה כולי ן של מה גה רש ת אנ םאל, ילפל מ ד שש צנ בש ם של ין, חה יהמי

ן כי לה י. וש מוני דש קנ הנ ש  חה ל נה ה של אה מש טג הנ רות רוחנ  עורש תש ים. הי יגי ת סי חנ ב תנ הה זה ת הנ מנ ן, זגהמ ענ נה י כש בי ם הוא אמ חה וש
יך שי חש הל ן של ענ ננ ל, אותו כש לי קנ תש הי ן של ענ ננ ם. אותו כש עולה ל הה לות ענ לה יא קש בי הי ן. של ענ נה י כש בי ם הוא אמ חה ר, וש מנ אה ם וש שנ רה

יות. רי בש י הנ ני פש

ם, עולה ת הה יך אל שי חש הל ן, אותו של ענ נה י כש בי ם הוא אמ חה תוב וש כה ה של א זל לה ם, אל ל כגלה לנ כש א מי םא יהצה ם] ל ן [כגלה כי לה וש
ן. ענ נה י כש בי ם הוא אמ חה ר וש מנ אה ץ וש פנ יהד קה א מי לה ך, אל י כה בי ת הוא אמ ילפל ך או  י כה בי ם הוא אמ שי ה וש ל זל לנ כש תוב בי םא כה ל וש

אי. דנ ונ
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ל יום של יהה קי םא הה ן ל יי דנ עמ ץ. של רל אה ם בה רה בש עמבםר אנ ינ ונ תוב? (בראשית יב)  ה כה ם, מנ הה רה בש א אנ בה של ה, כש ל זל ענ וש
ים, יקי די ל צנ אי רה שש יו יי הה של דוש. כש יון קה לש ם על ס שי ני כה יי ה וש זל ם הנ שי א הנ ייצי ם של עולה ל לה אי רה שש ל יי ע של רנ או זל םא בה ל בות וש אה הה

ן. ענ ננ ץ כש רל ר - אל חי ם אנ ל שי ץ ענ רל אה ה הה אה רש קש כו, ני םא זה ל של ל. כש אי רה שש ץ יי רל ה - אל זל ם הנ שי ל הנ ץ ענ רל אה ה הה אה רש קש ני

ם. עולה ל הה לות ענ לה יא קש בי הוא הי יו. של חה אל ילה לש הש ים יי די ד עמבה בל ן על ענ נה רור כש ר אה םאמל י תוב (שם ט) ונ ה כה ל זל ענ וש
ם חה ם וש תוב שי ה כה ל זל ענ ים. וש די ד עמבה בל תוב על כה ה של נו מנ יש ה, הנ מה הי בש ל הנ כה ה מי תה רור אנ תוב? (שם ג) אה ה כה ש מנ חה נה ובנ

נו. רש מנ אה מו של ה, כש בה תי ן הנ ים מי אי יוצש י נםחנ הנ ני ה בש לל ת אי לשל ת. שש יהפל וה

נו סוד יש ץ, הנ רל אה ל הה ה כה צה פש ה נה לל אי יון. ומי לש ל סוד על יום של קי ם, הנ עולה ל הה ל כה יום של קי , הנ י נםחנ ני ה בש לל ה אי לשה שש
ת לשל שש ל  של כםחנ  בנ ן  גה הנ ת  אל ה  קל שש מנ א,  יוצי וש ענ  שופי של ר  הה נה אותו  של כש של ים.  יוני לש על הה ים  ני וה גש הנ ת  לשל שש ל  של ה]  [זל
דוש קה בוד הנ כש אות של רש הנ רו, לש בי חמ לול בנ ד כה חה אל ד וש חה ל אל ה כה טה מנ לש ים של ני וה גש ים הנ די רה פש ם ני שה לו. ומי לה ים הנ יוני לש על הה

ים. תוני חש תנ ים ובנ יוני לש על ד בה חה הוא אל ה, וש טה מנ ה ולש לה עש מנ ט לש שי פנ תש רוך הוא הי בה

ים ני וה ת גש לשל ל שש ה של אל רש מנ ה, ומי שה דג קש ד הנ צנ ים מי אי בה ם של ל אותה כה לו בש לה ים הנ ני וה גש ת הנ לשל ר, שש זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ים די רה פש ני יך  א אי צה מש גות תי רה דש סוד הנ ל בש כי תנ סש תי של ת, וכש רל חל אנ הה רוחנ  ד הה צנ ים מי אי בה ם של ל אותה כה ים לש די רה פש ני לו  אי
ל ים] של די דה צש נורות, [הנ צי ה הנ עה בש שי ים וש רי שש ם על ל אותה סוד של ה בנ טה מנ ים לש סי נה כש ני ד של ים, ענ די דה צש ם הנ ל אותה כה ים לש ני וה גש הנ

הומות. תש ת הנ ים אל סי כנ מש תות של לה דש הנ

ה לה גי ם וש בודה כש ה בי רוך הוא רוצל דוש בה קה הנ ים של יקי די צנ ל הנ ם של קה לש י חל רי שש ים. אנ יוני לש ים על מי כה חמ לנ כםל יהדוענ  הנ וש
ם. יעה הודי יתו לש רי יו ובש אה ירי תוב (תהלים כה) סוד ה' לי ם כה יהל לי ים, עמ יוני לש ה על מה כש י חה רי תש ם סי הל לה

חםק רה צות מי א עי לל יתה פל שי י עה ך כי מש ה שי ך אודל מש רומי ה אמ תה י אנ להנ ר, (ישעיה כה) ה' אל מנ אה ר וש זה עה לש י אל בי ח רנ תנ פה
ענ יודי י של ל מי כה שום של בודו, מי כש חנ לי בי שנ רוך הוא ולש דוש בה קה בוד הנ כש ל בי כי תנ סש הי ם לש דה י אה ני בש ה ייש לי מה ן. כנ ה אםמל מונה אל
ה לה עש מנ כות לש רה ה בש בל רש מנ א של לה םא עוד - אל ל צונו, וש ת רש ה אל הוא עושל רוך  בה דוש  קה אוי, הנ רה כה בונו  ת רי אל חנ  בי שנ לש

ה. טה מנ ולש

רוך דוש בה קה הנ ה, וש טה מנ ד לש מה חש נל ה וש לה עש מנ יב הוא לש בי מו, חה ת שש ד אל ינחי בונו ולש ת רי חנ אל בי שנ ענ לש יודי י של ן, מי ל כי ענ וש
ר. אה פה תש ך אל ר בש של ל אמ אי רה שש ה יי תה י אנ די בש י ענ ר לי םאמל י תוב (שם מט) ונ יו כה לה עה בודו], וש כש חנ בו [בי בי תנ שש הוא מי

ע טנ נה ה וש שה ה] גםרש בה כש רנ תש ן [ני דל ן עי גנ ר מי מנ ד אה חה י. אל י יוסי בי רנ ה וש הודה י יש בי ם. רנ רל ע כל טנ יי ה ונ מה דה אמ יש הה ל נםחנ אי יהחל ונ
ים לובי בש צו לי נש צש ני רות וש ה פי תה שש אותו יום עה ה, ובש ל אותה תנ שה ה וש ר אותה קנ עה ה, וש תה יש ץ הה רל אה ר בה מנ ד אה חה אל אן. וש ה כה אותה

ר. כי תנ שש ן ומי יי ינ הנ ה מי שותל ה וש ט אותה יהה סוחי הה ים, וש בי נה עמ ונ

ם דה ק אה דנ בה א של טש אותו חי דםק בש בש לי ה נםחנ  צה רה של ה. כש זל סוק הנ פה אן בנ ה הוא כה מה כש חה ר, סוד הנ מנ עון אה מש י שי בי רנ
ן יוה ם. כי רל אותו כל דםק בש בש ים לי בי נה ט עמ חנ םא יהכםל. סה ל ם, וש עולה ן הה קי תנ ת ולש ענ דנ א לה לה ק בו, אל בי דנ תש הי י לש די םא כש אשון - ל רי הה
ת. רל תל סש ה ני תה יש הה ם של עולה ל הה ה של צה רש ה פי לה ל, גי גנ תש יי ן ונ כי לה עממםד. וש יהה לו כםחנ לנ םא הה ל ל, וש גנ תש יי ר ונ כה שש יי ז] ונ ה, [אה זל יענ לה גי הי של

ם. רל ה כל ל אותה ה של לה הר תוך אה ה. בש יתה ח בי תנ ל פל ב אל רנ קש ל תי אנ תוב וש ה כה ל זל ענ "א. וש הי תוב בש לה, כה הר תוך אה בש

ה עמלל ם תנ תות? אי שש קום לי אותו מה ן בש יי ם ינ הל ן לה תנ י נה י מי כי ן, וש יי י ינ תויי יו שש הה ינו של ני שה רםן של המ י אנ ני ה בש זל מו  כש
י ה' ני פש יבו לי רי ינקש תוב (ויקרא י) ונ כה תו, של ן שה יי אותו ינ אי מי דנ א ונ לה ך! אל םא כה ן - ל יי תו ינ שה ים של צופי יו חמ הה ך של תש עש דנ בש

ד. חה ר אל בה כםל דה הנ ה. וש רה ה זה שה אי ך מי רש מה שש ם (משלי ז) לי תוב שה כה ה, וש רה ש זה אן אי תוב כה ה. כה רה ש זה אי

קום ן מה תנ ני ר, וש אי בה תש ני מו של ן, כש ענ ננ י כש בי ם אמ ר חה עורי תש ה הי ל זל ענ ל. וש גנ תש יי ר ונ כה שש יי ן ונ יי ינ ן הנ תש מי יישש ה ונ מו זל ך כש כה וש
יום. נו אותו קי מל יר מי עלבי הל ינו, של ני שה ס אותו. וש רנ ית, סי רי בש סוד הנ יק בש די ה צנ יהה זל הה ה של לט. ומנ שש ן לי ענ ננ כש לי

י רי המ ן. של ענ נה רור כש ר אה םאמל י ה ונ ל זל ענ ם. [וש עולה ל יהדו בה ה ענ לה חי תש רו בנ עורש תש לות הי לה קש י הנ רי המ רור, של ר אה מנ ן אה כי לה וש
כםל גו'. הנ ה וש מה הי בש ל הנ כה ה מי תה רור אנ ר אה מנ אל נל של מו  ילה, כש הש ים יי די ד עמבה בל ה]. על לה חי תש בנ ם כש עולה ל הה ענ לות יהבםאו  לה קש
י כי רש ים דנ עי יודש ם של אותה סוד הוא לש א. וש םא ייצי הוא ל רות, וש חי או לש ם ייצש כגלה ן. וש קנ תג םא יש הוא ל םא, וש ב יד לה תי עה ן לל קנ תג יש

ה. תורה י הנ ילי בי ושש

ר מי שה הי לש ם  דה אה י  ני בש לי ייש  ה  מה כנ יד.  מי תה י  די גש נל י  אתי טה חנ וש ע  דה אי י  ני אמ י  ענ שה פש י  כי נא)  (תהלים  ר,  מנ אה וש ח  תנ פה
כםחנ ק בש ק, רנ חה מש םא ני ל ה וש לה עש מנ או לש טש שום חל ם, רה דה א אה טה חה ר של חנ י אנ רי המ רוך הוא, של דוש בה קה י הנ ני פש ם לי יהל אי טה חמ מי

י. ננ פה ך לש וני ם עמ תה כש ית ני ך בםרי י לה בי רש תנ ר וש תל נל י בנ סי בש כנ ם תש י אי ר (ירמיה ב) כי מנ אל נל מו של ה, כש בה ה רנ שובה ל תש של

יהה ני ם שש ענ א בו פנ טה חה של ם. וכש ה רםשל ת - עושל חנ ם אנ ענ רוך הוא פנ דוש בה קה י הנ ני פש ם לי דה א אה טה חה ן של יוה ה, כי אי םא רש ב
תוב ז כה אה ה, וש ד זל צנ ה לש ד זל צנ ם מי תל כל ט אותו הנ שי פנ תש ית - מי ישי לי ם שש ענ א בו פנ טה ם. חה רםשל ר אותו הה ק יותי זי חנ תש - מי

י. ננ פה ך לש וני ם עמ תה כש ני

א טש אותו חי ב של שנ ע, חה בנ ת של ל בנ ק של סל עי ל הה רוך הוא ענ דוש בה קה י הנ ני פש ך לי לל מל ד הנ וי א דה טה חה ן של יוה ה, כי אי םא רש ב
ם רםשל הה ר אותו  ערבנ מות. הה םא תה ל ך  אתש טה יר חנ עלבי ם ה' הל תוב? (שמואל-ב יב) גנ ה כה ים. מנ מי עולה יו לש לה ם עה שה רש ני

יו. נה פה לש מי

ה ן אותה תנ ה נה מה ם, לה עולה א הה רה בש ני יום של ך מי לל מל ד הנ וי ל דה ה של תה יש ע הה בנ ת של בנ ינו של ני י שה רי המ א, ונ בה י אנ בי ר לו רנ מנ אה
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ב ל גנ ף ענ הוא - אנ רוך  בה דוש  קה ל הנ של כו  רש דנ ך  ר לו, כה מנ ה? אה זל ם לה קםדל י מי תי חי יהה הנ אורי הוא לש רוך  בה דוש  קה הנ
ה חל דש נו, ני מנ יענ זש גי הי ן של יוה ה. כי ל זל נו של מנ יענ זש גי מנ ד של ה ענ א אותה נושי ר וש חי ים אנ די קש לו, מנ יות של הש ם לי דה ן אה בל ת לש נל זגמל מש של
הוא רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש ה לי של קה וש ם,  עולה הה ק מי לי תנ סש ומי ך  ר כה חנ א אנ בה ה של זל ר הנ חי אנ י הה ני פש לי מי ה  א אותה שה נה ה של זל

ה. זל ר הנ חי אנ י הה ני פש לי נו מי מנ יענ זש גי םא הי ן ל יי דנ עמ של ם כש עולה הה ירו מי עמבי הנ לש

ץ רל אה ה הה נה תש ה ני מה א לה צה מש תי ייק וש דנ א וש ה, צי לה חי תש נו] בנ רש מנ אה י של פי י [כש תי חי יהה הנ אורי ה לש נה תש ני ע של בנ ת של בנ סוד של וש
ד. חה ר אל בה דה ד הוא וש חה כםל סוד אל הנ ה. וש ר זל בה א דה צה מש תי ל, וש אי רה שש או יי בה ם של רל טל ן בש ענ ננ כש ה לי דושה קש הנ

ים אי טה ם חמ אותה צונו מי בו ורש לי יר מי סי םא הי ה, ל שובה תש ב בי שה או וש טש ל חל ה ענ הודה ב של ל גנ ף ענ ד, אנ וי ה, דה אי םא רש ב
ת ענ שש יו בי לה ג עה רי טש יקנ וי ם  הל ד מי חה רםם אל גש יי א  מה יד של מי ם תה יהל לי ד עמ חנ י פה ע, כי בנ ת של ל בנ א של טש חי אותו  א ומי טה חה של

צונו. רש נו ומי מל ם מי ח אותה כנ םא שה ן ל כי לה ה, וש נה כה סנ הנ

י די גש י נל אתי טה חנ ע. וש דנ י אי ני ם אמ דה י אה ני י בש אי טה ם חמ הל לויות בה תש גות של רה דש ל הנ ע - כה דה י אי ני י אמ ענ שה י פש ר, כי חי ר אנ בה דה
ם עולה ם הה סי בנ תש ז הי אה מות, וש לי שש ה בי ירה אי הי למםה וש א שש בה ד של ה ענ תה אה מש טג ה מי אה םא יהצש ל ה של נה בה לש ת הנ ימנ גי יד - זו פש מי תה
תו. נה אי ת תש חנ תנ וש נו  פש ת גנ חנ תנ יש  ח אי טנ בל ל לה אי רה שש יי ה וש הודה ב יש יישל תוב (מלכים-א ה) ונ כה ח, של טנ בל ל לה אי רה שש יי בו  יהשש וש
ר מנ אל נל מו של םא, כש ב יד לה תי עה יחנ לל שי מה ך הנ לל םא מל יהב ד של ם ענ עולה הה ק מי סה פש םא ני ל יד, וש מי י תה די גש י נל אתי טה חנ ה - וש ל זל ם כה עי וש

ץ. רל אה ן הה יר מי עמבי ה אנ אה מש טג ת רוחנ הנ אל (זכריה יג) וש

ק. זה חה יש  יהה אי ה, הוא הה אי םא רש י ה'. ב ני פש ד לי יי בור צנ רםד גי מש ני ר כש מנ ן ייאה ל כי י ה' ענ ני פש ד לי יי בםר צנ יהה גי הוא הה
ם. הל יות בה רי בש ל הנ ה של ידה צוד צי ע לה יהדנ ש, וש יהה לובי אשון הה רי ם הה דה י אה בושי לש

ט יהה שולי הה וש ה,  רה זה ה  עמבודה ת הה עמבודנ ר  חנ ת אנ כל לל יות לה רי בש ת הנ ה אל תל פנ יהה מש רוד הה מש ני ר,  זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ם. דה י אה ני בש ים אותו  די עובש ם, וש עולה ל הה יט של לי הוא שנ ר של יהה אומי הה ם, וש עולה י הה ני ת בש חנ אל צי ננ ים ומש בושי ם לש אותה בש

ים. תוני חש תנ ד בנ רנ ים ומה יוני לש על ד בה רנ מה ה, של לה עש מנ לש יון של לש על ך הה לל מל ד בנ רנ מה רוד? של מש מו ני א שש רה קש ה ני מה לה וש

יט לי שנ הוא הנ ר של מנ אה בונו וש רי ד בש רנ ם, ומה הל ך בה לנ ם ומה עולה י הה ני ר] בש אה ל [שש ל כה ט ענ לנ ים הוא שה בושי ם לש אותה בש
ר מנ ם. אה עולה בון הה ת רי ר עמבודנ חנ אנ את מי צי ם לה דה י אה ני ך בש שנ מה ד של יו, ענ רה חמ יות אנ רי בש ת הנ ה אל תל פנ יהה מש הה ם, וש עולה ל הה של

יון. לש ים סוד על רי בי חמ ם הנ הל ים בה עי לו יודש לה ים הנ בושי לש עון, בנ מש י שי בי רנ

נםתו בה הי ת בש יי בנ הנ ח, (מלכים-א ו) וש תנ עון פה מש י שי בי ים. רנ די חה ים אמ רי בה ת ודש חה ה אל פה ץ שה רל אה ל הה י כה הי יש ה. ונ נה שש מי
םא י ל כי - וש נםתו  בה הי ת בש יי בנ הנ נםתו. וש בה הי ת בש יי בנ ע בנ מנ שש םא ני ל ל זל רש י בנ לי ל כש ן כה זל רש גנ הנ בות וש קה ה ומנ נה בש ע ני סה ה מנ מה לי ן שש בל אל

נםתו?. בה הי ה בש ה זל ם? מנ יו שה הה ים של ני מה אה ל הה כה למםה וש ה אותו שש יהה בונל הה

א לה ה? אל של יעה הו תי ה, מנ שה קש יא מי ם הי ה. אי נורה מש ה הנ של יעה ה תי שה קש תוב (שמות כה) מי כה מו של ך הוא, כש א כה לה אל
ה עמשות אותה ים לנ ני מה אה ת הה ד אל מי ה, לי עמשל מנ עמשות הנ ילו לנ חי תש הי ן של יוה מו. כי צש ענ ה הוא מי עמשה ס ננ ני אות וש כםל בש אי הנ דנ ונ

ן. כי ם לה קםדל ים מי עי יו יודש םא הה ל ה של מנ

נהה בש ני נםתו, הוא  בה הי תוב בש ן כה ל כי ענ וש ם,  יהדה ל  ה ענ תה רש הוא שה רוך  בה דוש  קה ת הנ כנ רש בי שום של ם? מי ענ טנ ה הנ מה
ל אותו ם של רםשל ם הה יהל יני עי ק מי לי תנ סש םא הי ל עמשות, וש יל לנ חי תש הנ לש יך  ים אי ני מה אה מוד לה לי ת הנ ד אל מי הוא לי מו, של צש ענ מי

ת. יי בנ ל הנ ה כה נה בש ני ד של ים, ענ עושי ים בו וש לי כש תנ סש ש, ומי מה ה מנ עמשל מנ הנ

ה תה רש שה וש ה  אה ובה ה  עה סש נה ע, של סה אי. מנ דנ ונ ה  מה לי ן שש בל יו"ד, אל ד  סי תוב חה ה כה מה לי ה, שש נה בש ני ע  סה מנ ה  מה לי שש ן  בל אל
ם. תה עש דנ םא מי ל עמשות של ם לנ יענ יהדה סי הי ע, של סה ה]. מנ עמבודה ה הה תה שש על נל ם וש ה יהדה עה סש נה ע, של סה ה [מנ עמבודה ה הה תה שש על נל ם וש יהל לי עמ
ע, מנ שש םא ני ל ל זל רש י בנ לי ל כש ן כה זל רש גנ הנ בות וש קה נות. ומנ חמ מנ ת הנ ע אל סנ מנ ם (במדבר י) ולש תוב שה כה ע, וש סה אן מנ תוב כה כה

ס. ני ם אות וש יהה עי כםל הה הנ עמשות, וש ים לנ לי כי ר הנ אה שש כו לי רש טה צש םא הי ל ר, של בה ע דה מנ שש םא ני ל כםל וש ע הנ קנ יר בה מי שה הנ שום של מי

ת כל לל ענ לה יודי ם וש הל ק בה סי ענ תש מי י של ל מי קו של לש י חל רי שש ה. אנ תורה י הנ רי בש ם די ים הי יבי בי ה חמ מה עון, כנ מש י שי בי ר רנ מנ אה
תוך ה מי לה בודו, עה כש בוד לי עמשות כה רוך הוא לנ דוש בה קה צון הנ רש ה בי לה ר עה של אמ נםתו. כנ בה הי ת בש יי בנ הנ ת. וש מל ך אל רל דל [בו] בש

ה. דועה ה יש ינה אי ת של רל תל סש ני ה הנ בה שה חמ מנ ה הנ ל אותה קום של מה הנ ט מי שי פנ תש הי ט, וש שי פנ תש הי צון לש ה רה בה שה חמ מנ הנ

ת טל של פנ תש מי של ז, כש אה ים. וש יי הוא רוחנ חנ סוד של ענ בש יד נובי מי תה קום של מה רון, הנ גה ית הנ בי ה בש שורה ת וש טל של פנ תש מי ד של ענ
תוב (ירמיה י) הוא כה ים, של יי ים חנ להי יא אל הי ה הנ בה שה חמ מנ את הנ רי קש ני ה,  זל קום הנ מה ה בנ שורה וש יא  הי ה הנ בה שה חמ מנ הנ

ים. יי ים חנ להי אל

הוא ם, וש לי יש שה עמקםב אי א ינ יוצי ד, וש ים ינחנ לולי ם כש יי ש רוחנ ומנ או אי ם יהצש שה לות, מי גנ תש הי ט ולש שי פנ תש הי ה לש צה עוד רה
לוי. גי ת בש ענ מנ שש אי ני שנ חמ ת בנ רל תל סש ה ני תה יש הה ה של בה שה חמ מנ אן הנ כה ע. מי מה שש ני א וש יוצי ד של חה קול אל

בור די הנ א  יוצי ז  אה וש ם,  יי תנ פה שש בנ יש  קי ומנ ה  זל הנ קול  הנ ה  כל ומנ לות,  גנ תש הי לש זו  הנ ה  בה שה חמ מנ הנ ת  טל של פנ תש מי עוד 
ד. חה כםל אל הנ ים, וש ני פש ה בי תה יש הה ת של רל תל סש ה ני בה שה חמ ה מנ כםל הוא אותה הנ ע של מה שש כםל. ני ה הנ לל גנ כםל ומש ים הנ לי שש מנ של

ר של אמ תוב כנ םא כה נםתו. ל בה הי ת בש יי בנ הנ ז - וש קול, אה הנ אותו  כםחנ  בור בש ה די עמשל ננ וש טות זו  שש פנ תש ה הי יעה גי מנ ן של יוה כי
מו. ה לו אי רה טש עי ה של רה עמטה תוב (שיר ג) בה כה ר. וש אי בה תש ני מו של ה, כש מה לי ן שש בל ם. אל ענ ם ופנ ענ ל פנ כה נםתו, בש בה הי א בש לה ה, אל נה בש ני

ל ן כה זל רש גנ הנ בות וש קה ה. ומנ טה מנ ענ לש נוסי ה וש שורל ה וש לה עש מנ לש א מי ה. יוצי חוצה ענ הנ נוסי ה וש שורל ים וש ני פש בי א מי יוצי ע, של סה מנ
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יא הי של ה כש ימה ני פש לו  בש קנ תש םא הי ל וש עו  מש שש םא ני ל ים בו, וש לויי ם תש כגלה תונות של חש תנ גות הנ רה דש ר הנ אה שש לו  ל - אי זל רש י בנ לי כש
ים קי יונש וש ה  וה דש חל ים בש די ם עומש ת, כגלה קל יונל יא  הי של ז, כש אה וש נםתו.  בה הי בש הו  זל וש ם,  שה ינוק מי לי וש ה  לה עש מנ ז לש חי אה הי ה לש עולה
רוד. מות פי עולה ל הה כה ם בש הל ין בה אי ד, וש חה חוד אל יי ד, בש חה סוד אל ים בש די מות עומש עולה ל הה ז כה אה כות, וש רה בש ים בי אי לש מנ תש ומי

נו. מנ תש הי ה של מנ ם לש יהל די צי ים לש די רה פש ני ים וש טי שש פנ תש ם מי ם, כגלה קה לש ים חל לי ד נוטש חה אל ד וש חה ל אל כה ר של חנ אנ

מונו דש אותו קנ ם - מי דל קל ם מי עה סש נה י בש הי יש ך? ונ ר כה חנ תוב אנ ה כה גו'. מנ ת וש חה ה אל פה ץ שה רל אה ל הה י כה הי יש ה, ונ אי םא רש ב
כות לש מנ םאש הנ הוא ר ים, וש די דה צש ם הנ ל אותה כה ים לש די רה פש ם ני שה י מי רי המ ר. של עה נש ץ שי רל אל ה בש עה קש או בי צש מש יי ם - ונ עולה ל הה של

ר. זי פנ תש הי לש

ה. ה זל כה כה אי של דנ ד? ונ רי פה ם יי שה ן ומי גה ת הנ קות אל שש הנ ן לש דל עי א מי ר יםצי הה נה תוב (בראשית ב) וש ה כה ני ר, הי םאמנ ם ת אי וש
תוב כה רוד, של ים ייש פי עי נוסש של רוד. וכש ין פי ינוק אי ם לי ים שה סי כגנה ם מש ר הי של אמ כנ רוד, וש ם ייש פי שה ים מי עי נוסש ן של יוה כי של

ר. אי בה תש ני מו של ה, כש עה קש או בי צש מש יי ם ונ דל קל ם מי עה סש נה י בש הי יש ונ

ת חנ ה אנ מונה אל ד ול חה ש אל שםרל ר וש קה עי יסוד וש ם בי עולה י הה רי ז המ אה ים, של די חה ים אמ רי בה ת ודש חה ה אל פה ץ שה רל אה ל הה י כה הי יש ונ
ה, עה קש או בי צש מש יי כםל. ונ ת הנ מוננ ם אל עולה ר הה קנ אשון עי רי הה ם, מי דל קל ם מי עה סש נה י בש הי יש תוב? ונ ה כה רוך-הוא. מנ דוש-בה קה בנ

או]. צש מש יי ה [ונ יונה לש על ה הה מונה אל ת הה חנ תנ ה מי או בה יהצש או וש צש ה מה יאה צי מש

ת. רל חל שות אנ רה ז בש חי אה הי ע לש סנ ם נה שה י מי רי המ ל. של בל תו בה כש לנ מש ית מנ אשי י רי הי תש רוד, ונ מש ני תוב בש ה כה ה מנ אי םא רש ב
ת. רל חל שות אנ רה ה לש יונה לש על שות הה רה את מי צי ם לה בה לי עו בש סש ם נה שה ר. מי עה נש ץ שי רל אל ה בש עה קש או בי צש מש יי אן, ונ כה וש

סתרי תורה

ים רי בש דנ מש יו  םא הה ל וש ה,  ים אותה ירי כי ת מנ רי שה י הנ כי אמ לש מנ של ש  קםדל שון הנ לש ים בי רי בש דנ ל מש דה גש מי הנ וש יר  עי י הה ימי קי מש
ים כי אה לש מנ ת של רל חל שון אנ לה ים בש רי בש דנ א מש לי מה לש אי גו'. של ם וש הל ר מי צי בה םא יי ה ל תה ענ תוב וש כה ך  שום כה ת, מי רל חל שון אנ לה בש
א לה ינו אל ים אי די שי ה הנ עמשי מנ ן של יוה עמשות, כי בו לנ שש ם חה הי יבות של שי חמ ה הנ רה סש חש ה, נל ים אותה ירי כי יו מנ םא הה ים ל יוני לש על

ר. םא יותי ל ם וש דה י אה ני ה בש אי רש מנ ד לש חה ע אל גנ רל בש

ה, גה רש ם דנ הל ה לה פה לש חנ תש םא הי ל יהה, וש רש ל בג ת ענ חנ אנ ת וש חנ ל אנ יונות כה לש גות על רה ים דש עי יו יודש הה ים, של די חה ים אמ רי בה ודש
יר נו עי ה לה נל בש ה ני בה תוב הה כה ה, של מה כש ל חה ה של צה ה, עי עה ה רה צה עי עמצו בש יה תש ך הי שום כה ים. ומי די חה ים אמ רי בה תוב ודש ן כה כי לה וש
יו הה שום של תו, מי ת עמבודה עמבםד אל לנ וש ר  חי אנ ד הה צנ ת הנ ץ אל רל אה ק בה זי חנ לש צו  רה וש ה.  מה כש חה סוד הנ כםל הוא בש ל. הנ דה גש ומי

ש. קםדל ת הנ גנ רש ת דנ חות אל דש צו לי רה מות, וש עולה ים לה די ם יורש שה ים מי עי רה ים הה יני די ל הנ כה ים של עי יודש

יר עי א בש לה ץ אל רל אה ק בה זי חנ תש םא מי דוש ל קה ם הנ שי ים של עי יו יודש י] הה רי המ ה, [של יונה לש על ה הה מה כש חה "ל - זו הנ דה גש י"ר ומי עי
ך. ארי וה יד צנ וי ל דה דנ גש מי תוב (שיר ד) כש כה "ל - של דה גש גו'. מי יון וש יא צי ד הי וי יר דה תוב (שמואל-ב ה) עי כה י"ר - של ל. עי דה גש ומי
יות הש לי קומו, וש מש ץ מי רל אה ל הה דון כה ת אמ חות] אל דש ה [לי דוחל ץ של רל אה ר בה חי אנ ד הה צנ טון הנ לש יות שי הש לי שו  ה עה מה כש חה ובש

ץ. רל אה א בה רה חמ א אנ רה טש סי יור לנ די

ן ץ. פל רל אה ם בה ילה שי הש יי ינו של יני ה בי ק אותה זי חנ ה, נש לה עש מנ ם לש שי ר] הוא הנ חי אנ חוז [של אה מו של ם - כש נו שי ה לה עמשל ננ וש
ה. מה כש חה ה בש ה זל עמשל עמשות מנ ים לנ די ינחמ תש יו מי ן הה כי לה ץ, וש רל אה י הה ני ל פש ענ רו מי זש פנ תש יי ים של עי יו יודש ה הה יעה די פוץ - יש נה

לו לה גש קו בי זש חנ תש הי ם וש הל א [בו] בה טה ם חה דה אה מו של ה. וכש של קה ין הנ די ת הנ מנ ף זגהמ ה, תםקל בה קי ר ונש כה ר הוא זה חי אנ ד הה צנ הנ
יא בי הי אשון של רי ם הה דה י אה ני ם. בש דה אה י הה ני בש נו  ר בה של תוב אמ כה ר, של ק יותי זי חנ תש יי של שו  ם עה אן הי ם כה גנ ם,  עולה ל הה ענ
ל, דה גש יר ומי עי א בש לה ה אל זל ם הנ עולה טונו בה לש ין שי ה אי שה דג קש ד הנ צנ מו של ע. כש רה ד הה צנ ם, הנ עולה ל הה ר ענ חי אנ ד הה יט צנ לי שש הי וש

ם. עולה ה בה זל ע הנ רה ד הה צנ ת הנ יט אל לי שש הנ ל לש דה גש יר ומי נות עי בש ם לי בו הי שש אן חה ם כה גנ

ים רי בש דנ יו מש ם הה הי נו, וש בה ן של יה נש בי ל הנ ם של יהל עמשי ת מנ ל] אל אות [ענ רש ה לי זל דוש הנ קה ם הנ שי ת הנ חנ אות. נה רש ד ה' לי יירל ונ
גות רה דש ל הנ כה לו  בש לש בנ תש ה, הי שה דג קש ה הנ דה יהרש ן של יוה ים. כי יחי לי צש מנ יו  הה דושות וש גות קש רה ם דש ל אותה כה לש ש  קםדל שון הנ לש בי
ם שונה ל לש בי לש בי ך  ר כה חנ אנ וש יו.  הה של מו  ר כש יהשה ך  רל דל ים בש די עומש יו  םא הה ל וש לו,  עה ים  תוני חש תנ וש דו  יהרש ים  יוני לש על לו.  לה הנ

ם. עולה י הה די דש ל צי כה רו לש זש פנ תש הי שון וש ים לה עי בש שי בש

ל כה ין בש מי זה יהם וש הוא קנ ם, וש עולה י הה עמשי ל מנ חות של תש פש ם] מנ ל [ד"א אותה ים כה יהמי , ובו קנ יענ קי רה ד ייש בה חה ה אל נל מג מש
ים רי סוגש ים וש חי פותש יו  הה ה, וש זל ה הנ נל מג מש ל הנ ה של נוזה גש ה, הנ מה כש חה סוד הנ ים בש עי יודש יו  ם הה הי יום. וש י הנ עי גש רי עות וש שה הנ
ם, הל מי ע  ננ מש ני כםל  הנ ם,  הל לה של ר  מה אמ מנ הנ ל  בי לש בנ תש הי של לו]  כש תנ סש הי [של ן  יוה כי ם.  יהל פי ר  מנ אמ מנ בש ם  יהל עמשי מנ בש ים  יחי לי צש ומנ

ים. די דה צש ד הנ ה. צנ עה קש ה בי אותה או בש צש ן מה קה תג קום מש ומה

ל אותו לו] של ף [של עו. תםקל נש מש ני ק וש זי חנ ם לש צו הי רה ע, של רה ד הה צנ ה [אותו] הנ זל ן לש קה תג קום מש ה, מה עה קש או בי צש מש יי ונ
נו תש ני ל וש דה גש יר ומי נו עי ם בה הי מו של נות, כש חמ אות ומנ בה ם צש שה ה מי לה טש נה ד של ה, ענ עה קש ה בי אותה ע בש רנ פה הי לוי לש יהה תה ד הה צנ הנ
אותו י"ם, בש יהמי "ץ הנ קי לו בש פש נה לו וש המ בש י"ן. ני יהמי "ץ הנ קי את בש צי צו לה םא רה ל ם של ם אותה גו שה רש הל נל . וש יהה יהדל ם בש כםל] כגלה [הנ

מות. ה עמצה אה לי יא מש הי תוב (יחזקאל לו) וש ה כה ל זל ענ זו. וש ה הנ עה קש בי ה בנ לה חי תש כםחנ בנ ש הנ לנ חל נל קום של מה

ם. לל צל אותו  מות ובש ם עמצה אותה בש ך  ר כה חנ ף אנ תםקל ר הנ בנ שש ני ר. וש צנ נל דש בוכנ ים נש קי הי ם של לל צל הנ אותו  ה בש קה זש חנ תש הי וש
לוהנ ין אל אי ם של עולה י הה מי ל ענ כה עו  ז יהדש אה ר, וש בנ שש ם ני לל צל אותו  ם, וש יהל לי גש ל רנ ענ מו  קה וש מו  יש קנ תש ים הי אשוני ם רי אותה של
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ד. חה יום אל כםל בש הנ יהה, וש רש זנ עמ ל ונ אי ישה יהה מי נש ננ י חמ די ל יש מו ענ ש שש די קנ תש הי עוד, של דו. וש בנ לש רוך הוא בי דוש בה קה י הנ עמדי לש בנ מי
גו'. ע"כ סתרי תורה. עמקםב וש דוש ינ ת קש ישו אל די קש הי תוב (ישעיה כט) וש ה כה ל זל ענ וש

נז) (ישעיה  ח,  תנ פה יהיא  חי י  בי רנ ם.  שי נו  לה ה  עמשל ננ וש ם  יי מנ שה בנ םאשו  ר וש ל  דה גש ומי יר  עי נו  לה ה  נל בש ני ה  בה הה רו  םאמש י ונ
ל, ב חובי י רנ לי ל] בש בל י הל לי ך [בש הולי קונו וש תי א מי יהם יוצי ר הנ של אמ כנ ן. של ש? כי רה גש י ייש יהם ני כי גו'. וש ש וש רה גש יהם ני ים כנ עי שה רש הה וש
ט קי שש י הנ שום כי ם? מי ענ טנ ה הנ ד. מה יורי ה וש עולל יו וש רש ל בג ב ענ םא יושי ל ן וש יי ה ינ שותל י של מי קומו, כש מש ש מי רי גה תש ש ומי רה גש ז ני אה

תו. פה שש ת לי נםפל טי ל הנ כה יהם וש ל הנ יט של טי ל אותו הנ יו כה ימה ים מי יאי מוצי יט. של טי ש וה פל יו רל ימה שו מי רש גש יי ל ונ םא יוכה ל

ך רל דל ים מי אי יוצש קון, של י תי לי ן בש יי י ינ תויי שש ים כי כי הולש ה וש ינה קי תש ך  רל דל ים מי אי יוצש ים של עי שה רש ם הה ה אותה זל מו  כש
י לי ת בש כל לל ם לה הל ם לה רנ ם גה יהל כי רש קום דנ י עי רי המ ל, של םא יוכה ט ל קי שש י הנ שום כי ם? מי ענ טנ ה הנ ה. מה מה עמקג ך  רל דל ה לש רה שה יש
ם יט, כגלה טי ש וה פל בור רל די ם, אותו הנ יהל פי בור מי ים די רי אומש ה של עה שה ם בש זה גש ל רג כה א של לה םא עוד, אל ל ט. וש קל י של לי קון ובש תי

ם. ים אותה אי מש טנ ים ומש אי מה טש ני ד של ה ענ חוצה ם הנ יהל פי ל מי גםענ ת וש נםפל ים טי יאי מוצי

א. מה לש עה ה בש נה מה זש שון הנ א לש לה ה אל בה ין הה ם. אי יי מנ שה בנ םאשו  ר ל וש דה גש יר ומי עי נו  ה לה נל בש ה ני בה הה רו  םאמש י ה, ונ אי םא רש ב
או, הוא טות בה שש רוך-הוא. בי דוש-בה קה ב לנ רי סה ה לש עה ה רה צה עי בש או  ם בה ם, כגלה יי מנ שה בנ םאשו  ר ל וש דה גש יר ומי עי נו  ה לה נל בש ני

בשטיפששות הנליב.

שות רה ה לש יונה לש שות על רה את מי צי י לה די או כש עות בה שש ל רי ה של מה כש חה ל בש בה ם, אמ בה לי חו בש קש טות לה א, שש בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ה. יונה לש ה על מה כש ל חה כםל ייש סוד של ר. ובנ בוד זה כה בודו לש יף כש לי חמ הנ ת, ולש רל חל אנ

קום ם מה הל ה לה לה גנ תש הי ה, וש רה שות זה יא רה הי םאת של ז ה הנ עה קש בי יעו לנ גי הי של ה, כש אי םא רש ל. ב דה גש יר ומי נו עי ה לה נל בש ה ני בה הה
יהד ים. מי תוני חש תנ נות בו הנ הה ב לי לי ת הנ ק אל זי חנ ת ולש בל של קום לה ה מה ני רו, הי מש יהם, אה י הנ גי תוך דש קוענ בש ה תה טון זל לש שי של

ל. דה גש יר ומי ה עי זל קום הנ מה ין בנ קי תש יר, ננ נו עי ה לה נל בש ה ני בה הה

ה מה ל. לה דה גש יר ומי ה עי קום זל מה ה לש נל בש ני ר, וש חי םא אנ ל ה, וש אה רש יי נו לש ילה לה הש ם] יי הל ן לה תנ ה [נה קום זל ם. מה נו שי ה לה עמשל ננ וש
ן ם. פל עמבםד שה ה לנ אה רש ם, יי נו שי ה לה עמשל ננ ן. וש קה תג קום מש אן מה י כה רי נו? המ מל נות מי הה ל לי םא נוכנ ל ה של לה עש מנ עמלות לש נו לנ לה

ם. עולה י הה די דש צי ר לי זי פנ תש ני רות וש חי גות אמ רה דש פוץ לי נה

ה הוא י מנ כי ץ. וש רל אה ה לה ינה כי שש ה הנ דה יהרש ים של מי עה ר פש של על ת מי חנ ל. זו אנ דה גש מי ת הנ אל יר וש עי ת הה אות אל רש ד ה' לי יירל ונ
ם יכל לי א ה' עמ ר (שמות ה) יירל מנ אל נל של מו  ין, כש די בנ יחנ  גי שש הנ אות לש רש א לי לה ה? אל זל ם לה קםדל מי ענ  יהה יודי םא הה ל אות, וש רש לי
אות רש א לי לה ם, אל דה אה י הה ני ת בש אות אל רש תוב לי םא כה י ל רי המ ל, של כי תנ סש הי אן ייש לש ל - כה דה גש מי ת הנ אל יר וש עי ת הה פםט. אל שש יי וש
ה גה רש דנ בנ יחנ  גי שש ה מנ לה חה תש הנ ין, בנ די הוא בש רוך  בה דוש  קה הנ יחנ  גי שש מנ ה של עה שה א בש לה ה? אל מה ל. לה דה גש מי ת הנ אל יר וש עי ת הה אל
יענ גי ה מנ ר זל בה דה שום של ים. ומי תוני חש תנ בנ ך  ר כה חנ אנ ים, וש יוני לש על ה בה לה חה תש הנ ה. בנ טה מנ לש ה של גה רש דנ בנ ך  ר כה חנ אנ ה, וש לה עש מנ לש של

ל. דה גש מי ת הנ אל יר וש עי ת הה אות אל רש תוב לי כה ה, של לה חה תש הנ ה בו בנ תה יש ה הה לה עש ל מנ ה של חה גה שש הנ ה, הנ לה עש מנ לש

נו ר בה של ם. אמ עולה ת לה ול ם מה רנ גה בונו וש רי ד בש רנ מה אשון של רי ם הה דה י אה ני ם? בש דה אה י הה ני ה בש ה זל ם. מנ דה אה י הה ני נו בש ר בה של אמ
ה. לה עש מנ נות לש בש צו לי רה מו] וש רש רו [גה מש אי אה דנ ן ונ יה נש ם - בי דה אה י הה ני בש

ילה הש ים יי די ה קה נל פם ית הנ ימי ני פש ר הנ צי חה ר הל ענ ים שנ להי ר ה' אל מנ ר], (יחזקאל מו) כםה אה מנ אה ח [וש תנ עון פה מש י שי בי רנ
הוא סוד ל בו, וש כי תנ סש הי ה ייש לש סוק זל פה . בש חנ תי פה יי ש  חםדל יום הנ חנ ובש תי פה ת יי בה שנ יום הנ ה ובש עמשל מנ י הנ מי ת יש של גור שי סה
ה מה גו', לה וש חנ  תי פה יי ש  חםדל יום הנ ובש חנ  תי פה ת יי בה שנ יום הנ ה? [ובש מה ה, לה עמשל מנ י הנ מי ת יש של גור שי ילה סה הש יי ר.  מנ אל נל של מו  כש

ה?]. עמשל מנ י הנ מי ת יש של ל שי ים של ם יהמי ל אותה גור כה ילה סה הש יי

יום חנ ובש תי פה ת יי בה שנ יום הנ ש. ובש קםדל ם הנ חםל עי ש הנ מי תנ שש הי םא לש ל גור של ילה סה הש ה יי ר זל ענ שנ חםל של י הנ מי לו יש א אי לה אל
ם ר עי בי חנ תש הי ה לש נה בה לש ה הנ ירה אי ז מש אה ש, וש קםדל ש בש ל קםדל רוך הוא] של דוש בה קה ל הנ מוש [של ז שי י אה רי המ , של חנ תי פה ש יי חםדל הנ

ש. מל של הנ

תון חש תנ ם הנ עולה חםל הה י הנ מי ם יש אותה י בש רי המ שום של חםל, מי י הנ מי ת יש של ם שי אותה ח בש תה פש םא ני ה ל ר זל ענ ה, שנ אי םא רש ב
ל. אי רה שש ץ יי רל אל ר בש של אמ ם חוץ מי עולה ל הה חםל ענ י הנ מי ת יש של ם שי ל אותה ים כה טי שולש זון, וש ני

יום ת ובש בה שנ יום הנ ל בש בה גור. אמ ה סה זל ר הנ ענ שנ הנ שום של ה, מי דושה קש ץ הנ רל אה ים בה טי םא שולש ים, ל טי שולש ם של אותה וש
םא ל ם, וש שה זון מי ני ה וש וה דש חל ם הוא בש עולה הה , וש תוחנ ה הוא פה זל ר הנ ענ שנ הנ שום של ים, מי טי םא שולש ל ים וש רי ם עובש ש, כגלה חםדל הנ

ת. רל חל שות אנ רה ם לש עולה ן הה תה ני

םא יהקומו ל ד של ים, ענ די ה קה פונל ה, הנ אל רש םא תי ם - ב דה בנ ים לש טי ם שולש ים הי ה יהמי שה ם שי ל אותה כה ר של םאמנ ם ת אי וש
ש. חםדל יום הנ ת וש בה שנ יום הנ ט לש רה ש פש קםדל ן הנ ם מי עולה זון הה ח לה תה פש םא ני ל ל בה ם. אמ עולה יד בה מי ל תה כי תנ סש לט, הוא מי שש לי
ים, תוחי ים פש רי עה שש ל הנ ת כה בה שנ יום הנ ז] בש [אה י  רי המ ם. של שה ים מי זוני ני וש ת  בה שנ יום הנ ים בש קי בה דש ני ם  ים כגלה יהמי ל הנ כה וש
רוש] יף פה עי צה חםל [וש לש ש  קםדל ד מי אות, יהרנ רש ד ה' לי יירל ה, ונ אי םא רש ים. ב תוני חש תנ לנ ים וש יוני לש על כםל - לה את לנ צי מש ה ני נוחה ומש

ם. ה אותה אה רש יי ם לש עולה ל הה ר ענ עורי יום לש מו קי יש קי נו וש בה ה של מנ יחנ בש גי שש הנ לש

רוך- דוש-בה קה רםד בנ מש טות זו לי שו שש עה ה של לל או אי ה רה ר לו, מה מנ עון. אה מש י שי בי י רנ ני פש ב לי יהה יושי ק הה חה צש י יי בי רנ
ה לה עש מנ לש עו מי סש ם. הג דל קל ם מי עה סש נה י בש הי יש תוב ונ כה ר, של אי בה תש י ני רי ר לו, המ מנ ה? אה זל מו בה יש קנ תש ת הי חנ ה אנ צה עי ם בש כגלה הוא וש
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ק. בי דה הי קום לש אן מה י כה רי רו, המ מש ל. אה בל בה דו לש יהרש ל וש אי רה שש ץ יי רל אל עו מי סש ה. נה טה מנ לש

י רי ם, המ עולה רות בה שש א לי ין בה די הנ של כש שום של ה. מי זל קום הנ מה ה בנ טה מנ לש יוענ של סי ק הנ בי דנ תש יי גו', וש ם וש נו שי ה לה עמשל ננ וש
א לה םא עוד, אל ל נו. וש מל ם מי עולה ת הה ין אל זי הה ק לש ה ייש דםחנ לה עש מנ י לש רי המ זון. של יי ם וש עולה ה הה נל אן ייהה כה דו, ומי גש נל ה כש קום זל מה

ם. קםדל מי ם כש עולה בול בה ד [בו] מנ םא יירי ל ב של רה עמרםך בו קש ננ יענ וש קי רה ה לה לל עמ נו ננ אה

יחו לי צש ינ וש ינעמשו  ם  כגלה של חוד,  יי בש ד,  חה אל כש ם  כגלה של שום  מי ם.  כגלה לש ת  חנ אנ ה  פה שה וש ד  חה אל ם  ענ ן  הי ה'  ר  םאמל י ונ
ץ ה' פל יה תוב? ונ ה כה ה. מנ טה מנ לש ה של לל ל אי כה רו  זש פנ תש ה יי ל זל לנ גש לו, ובי ד של צנ ד לנ חה ל אל גות כה רה דש הנ רו  זש פנ תש ם, יי יהל עמשי מנ בש

ם. שה ם מי אםתה

ם כגלה שום של א מי לה הוא]? אל רוך  בה דוש  קה ם הנ ל אותה בי לש ובי ר  זי [פי ם  שונה ה לש לה בש לש בנ תש ה הי מה ר, לה םאמנ ם ת אי וש
ים לויי לו תש לה ים הנ רי בה ה דש פל בור הנ די ה ובש עמשל מנ בש שום של . מי יוענ ם סי הל ה לה תה שש שון עה ה לה ש, אותה קםדל שון הנ לש ים בי רי בש דנ מש

ים. קי הה צו לש רה קום של אותו מה יוענ לש ים סי ה עושי זל ב, ובה לי ת הנ ננ וה יג כנ שי הנ לש

יחו לי צש םא הי ם, ל שונה ה לש פה לש חנ תש הי ן של יוה ש. כי קםדל שון הנ לש ם בי צונה ק רש זי חנ לו לש םא יהכש ל ם של שונה ה לש לה בש לש בנ תש ה הי ל זל ענ וש
ם, שונה ה לש לה בש לש בנ תש הי של ש. וכש קםדל שון הנ ת לש ק אל ים - רנ ירי כי םא מנ ל ים וש עי םא יודש ה ל לה עש ל מנ א של בה צה הנ שום של ה, מי עמשל מנ בנ

ם. פה קש ר תה בנ שש ני ם וש ש כםחה לנ חל נל

ים בו עי יודש ם  יי מנ שה אות הנ בש צי ל  ש, כה קםדל שון הנ לש ים בי תוני חש תנ ים הנ רי אומש ה] של [זל בור  י די רי המ ה, של אי םא רש ב
ה, לל ל אי ם של שונה ה לש לה בש לש בנ תש הי ן של יוה ה, כי ל זל ענ ה. וש ים בה ירי כי םא מנ ל ים וש עי ם יודש ינה ת אי רל חל שון אנ לה ים בו, וש יקי זי חמ ומנ

ם. הל לה צון של רה ר בה בה עמשות דה לו לנ םא יהכש ל ם וש ר כםחה בנ שש י ני רי המ יר, של עי נםת הה בש לו לי דש ינחש יהד - ונ מי

ה בורה גש הנ ה וש מה כש חה הנ ם, של עולה ד הה ענ ם וש עולה הה ך מי בםרה "ה] מש בה קה ל הנ לוה] [של אל ם הה מו [שי ילה שש הש יי (דניאל ב) של
ם דה י אה ני ה בש לו בה קש לש קנ תש ם, הי עולה ה לה מה כש חה רוך הוא סודות הנ דוש בה קה יד הנ הורי ה] של שום [זל י מי רי המ יא. של לו הי של

רות בו. גה תש הי צו לש רה וש

ד ע, ענ רה ר הה ייצל ק בנ בנ דש ני גות וש רה ע דש ה לו, יהדנ תה לש גנ תש הי ה של מה כש ה חה אותה אשון. ובש רי ם הה דה אה ה לש יונה לש ה על מה כש ן חה תנ נה
ך ר כה חנ ם. אנ קםדל מו מי םא כש ל ם, וש הל לו לו מי גנ תש הי וש בונו  י רי ני פש ב לי ך שה ר כה חנ אנ ה, וש מה כש חה נות הנ יש עש נו מנ מל קו מי לש תנ סש הי של

יו. נה פה יזו לש גי רש הי ם וש דה י אה ני או בש ך בה ר כה חנ מות. אנ כש ע חה לו יהדנ ר של פל סי אותו הנ בש

ל, גנ תש יי ר ונ כה שש יי ן ונ יי ינ ן הנ תש מי יישש תוב? ונ ה כה ך מנ ר כה חנ אנ רוך הוא, וש דוש בה קה ת הנ ה אל ד בה בנ עה וש נםחנ  ה לש מה כש ן חה תנ נה
יז גי רש הי אל של עי מה שש נו יי מל א מי ך יהצה ר כה חנ רוך הוא, אנ דוש בה קה ת הנ ה אל ד בה בנ עה ם וש הה רה בש אנ ה לש מה כש ן חה תנ ר. נה אי בה תש ני מו של כש

יות. חה י אמ תי ח שש קנ עמקםב לה ו. ינ שה נו עי מל א מי ק יהצה חה צש ן יי כי רוך הוא. וש דוש בה קה י הנ ני פש לי

ל כה ן בש מה אל ש נל מה ה שנ מםשל יהה כש םא הה ל ן הוא. וש מה אל י נל יתי ל בי כה תוב בו? (במדבר יב) בש ה כה ה, מנ מםשל ה לש מה כש ן חה תנ נה
אוי. רה ה כה יונה לש ה על מונה אל ד בל מנ א עה לה ם, אל הל ד מי חה ת אל שוקנ תש בו בי ה לי טה םא סה ל גות, וש רה דש הנ

א שה מנ למםה, (שם ל) הנ י שש לי שש תוב בו? (משלי א) מי ה כה מנ ך  ר כה חנ ך, אנ לל מל למםה הנ שש ה לי יונה לש ה על מה כש ן חה תנ נה
עמשות י יהכול לנ ני אמ ל - ונ כה אג יא. וש לו הי ה של מה כש חה הנ ל, וש י אי תי למםה, אי ר שש מנ ל. אה כה אג ל וש יאי יתי אי ל לש יאי יתי אי ר לש בל גל ם הנ אג נש

גו'. למםה וש שש ן לי טה ם ה' שה יהקל ך (מלכים-א יח) ונ ר כה חנ י. אנ צוני רש

רוך-הוא, דוש-בה קה בנ רו  גה תש ים, הי אשוני רי ת הה מנ כש חה ה  אותה ה מי לל אי או  צש מה ה של מה כש ת חה צה שום קש ה, מי אי םא רש ב
ל בה ר. אמ בה עמשות דה ה לנ מה כש ם חה הל ה בה רה אמ שש םא ני ל ץ, וש רל אה י הה ני ל פש ענ רו מי זש פנ תש הי ד של שו, ענ עה ה של ל מנ שו כה עה ל וש דה גש נו מי ובה
י ת רוחי אל תוב (יחזקאל לו) וש כה הו של ה. זל דו אותו בה בש ענ ינ ם וש עולה ה בה מה כש ר חה עורי רוך הוא יש דוש בה קה םא הנ ב יד לה תי עה לל
כו לי י תי קנ חג ר בש של ת אמ י אי יתי שי עה א - וש לה ם, אל עולה ת הה ה אל יתו בה חי שש הי ים של אשוני רי םא כה י. ל יתי שי עה ם וש כל בש רש קי ן בש תי אל

ם. יתל עמשי רו ונ מש שש י תי טנ פה שש ומי

ר. בה ר דה םאמנ נ ה וש תורה ח בנ תנ פש יהיא, ני י חי בי רנ י לש י יוסי בי רנ ר לו  מנ ך. אה רל דל ים בנ כי יו הולש יהיא הה י חי בי רנ י וש י יוסי בי רנ
יהה הה וש יך  נל פה לש יך  בל יש ת אם תי לה וש ך  ילש צי הנ לש ך  נל חמ ב מנ רל קל בש ך  לי הנ תש מי יך  להל י ה' אל ר, (דברים כג) כי מנ אה י וש י יוסי בי ח רנ תנ פה
יות! הש לי יך  רי יהה צה הה ך  לי הנ ך? מש לי הנ תש מי יך  להל י ה' אל יך. כי רל חמ אנ ב מי שה ר וש בה ת דה ונ רש על ך  ה בש אל רש םא יי ל וש דוש  קה יך  נל חמ מנ
ך - לי הנ תש אשון. מי רי ם הה דה נו אה מל ל מי כנ אה ן של ילה הו אי זל יום. וש רוחנ הנ ן לש גה ך בנ לי הנ תש ר (בראשית ג) מי מנ אל נל מו של א כש לה אל

ר. כה ך - זה לי הנ ה. מש בה קי נש

גו'. ם וש ם יומה יהל ני פש לי ך  ה' הםלי תוב (שמות יג) ונ כה ר, של בה דש מי ים בנ כי הולש יו  הה של ל כש אי רה שש י יי ני פש לי ך  לנ הה של הו  זל וש
הו זל יו. וש מה עה ך פש רל דל ם לש יהשי ך וש לי הנ יו יש נה פה ק לש דל תוב (תהלים פה) צל כה ך, של רל דל ך בנ הולי של ם כש דה אה י הה ני פש ך לי הולי הוא של וש
לט שש םא יי ל ך וש רל דל ם בנ דה יל אה צי הנ יך, לש נל פה יך לש בל יש ת אם תי לה ך וש ילש צי הנ ה? לש מה לה ה. וש הוא זוכל ה של עה שה ם בש דה אה י הה ני פש ך לי הולי של

בו אנחיר.

יך נל חמ יהה מנ הה תוב (דברים כג) וש כה ה זו? של רה הר ה טה מו. מנ צש ת ענ ר אל הי טנ יו ולש אה טה חמ ר מי מי שה הי ם לש דה יך אה רי ן צה כי לה וש
ר בי חנ תש גוף מי הנ גוף של י הנ רי יבש לו אי דוש - אי יך קה נל חמ א מנ לה יות! אל הש יך לי רי יהה צה ים הה דושי דוש? קש ה קה ה זל דוש. מנ קה

ר. בה ת דה ונ רש ך על ה בש אל רש םא יי ל דוש. וש יך קה נל חמ יהה מנ הה ן וש כי לה ם. וש הל ן בה קה תש ני וש

כםל. הנ ר מי ס בו יותי רוך הוא מואי דוש בה קה הנ ר של בה ה הוא דה זל יות, של ה] עמרה וה רש ר [על בנ ה דש ר? זל בה ת דה ונ רש ה על ה זל מנ
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ם מה צש ת ענ ים אל אי מש טנ ים ומש לי גועמ של לו  לה ם הנ עולה י הה עי שש א רי לה ר? אל בה ה דה מה ת, לה ונ רש על ך  ה בש אל רש יי םא  ל וש ר  מנ אה ן של יוה כי
ר. בה ת דה ונ רש הו על זל ם, וש יהל פי א מי יוצי ם של בורה די בש

ך מש ך עי לי םא יי ל יך. של רל חמ אנ ב מי שה יהד - וש ך, מי ה כה ה עושל תה ם אנ אי יך. וש נל פה ך לש הוא הולי שום של ה? מי מה ך לה ל כה כה וש
םאשו ל ר ת ענ רל טל ענ תש ה מי תורה י הנ רי המ ה, של י תורה רי בש די ק בש סי ענ תש ך, ני רל דל יו בנ נה פה ים לש כי ינו הולש רי נו המ אה יך. וש רל חמ אנ יהשוב מי וש

נו. מל ה מי זה םא זה ה ל ינה כי שש הנ ם וש דה ל אה של

ם עה סש נה י בש הי יש תוב, ונ ה כה ה מנ אי םא רש גו' ב ם וש כגלה ת לש חנ ה אנ פה שה ד וש חה ם אל ן ענ ר ה' הי םאמל י ר, ונ מנ אה יהיא וש י חי בי ח רנ תנ פה
א לה או? אל צש מש יי ונ ה  ה זל יות! מנ הש יהה לי הה יך  רי צה או  רש יי ונ או?  צש מש יי ונ ם.  ל עולה של מונו  דש קנ ם? מי דל קל ה מי ה זל ם. מנ דל קל מי
אותו עמשות בש קו לנ סש ענ תש ה הי בול, ובה מנ י הנ ני בש ם מי ה שה עמרה ננ תש הי ים של מוני דש קנ הנ ה מי מה כש חה י הנ סודי ם מי או שה צש ה מה יאה צי מש

ה. עמשל ים מנ עושי ה וש פל ים בנ רי יו אומש הה רוך-הוא, וש דוש-בה קה ב לנ רי סה שו לש עה ה של עמשל מנ

שון לש ים בי רי בש דנ ד ומש חה צון אל רה ד ובש חה ב אל לי ם בש הי שום של ם. מי כגלה ת לש חנ ה אנ פה שה ד וש חה ם אל ן ענ תוב, הי ה כה ה מנ אי רש
ל בי לש בנ ה? אמ עלשל ה אל ל מה בה ם. אמ יהל עמשי ע מנ ננ מש יי י של ין מי אי עמשות, וש מו לנ זש ר יה של ם כםל אמ הל ר מי צי בה םא יי ה ל תה ענ ש. וש קםדל הנ
ד חה ב אל לי וש צון  רה בש יו  הה שום של ה מי ם. ומנ הל לה ה של עמשל ע מנ ננ מש ני ז  אה ה, וש טה מנ לש ם של שונה ה ולש לה עש ל מנ גות של רה דש ם הנ הל לה
ם - הל לט בה שש םא יהכםל לי ה ל לה עש מנ לש ין של די עמשות, וש מו לנ זש ר יה של ם כםל אמ הל ר מי צי בה םא יי תוב ל ש כה קםדל שון הנ לש ים בי רי בש דנ ומש

ה. מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ ד, ענ חה צון אל רה ד וש חה ב אל לי נו בש אה ה, וש תורה ים בנ קי סש ענ תש מי ים של רי בי חמ נו או הנ אה

ם עולה י הה ני לו בש לה הנ ם של ענ ל פנ כה י בש רי המ יום. של ם קי הל ין לה ת אי לקל חמ מנ י הנ לי עמ ם בנ אותה לש אן של כה י, מי י יוסי בי ר רנ מנ אה
ין די ם הנ הל ט בה םא שולי רוך-הוא, ל דוש-בה קה ים בנ די מורש ב של גנ ל  ענ ף  - אנ ד  חה ב אל לי וש ד  חה צון אל רה ה בש לל ם אי ה עי לל אי

גו'.  ם וש שה ם ה' מי ץ אםתה פל יה יהד - ונ קו, מי לש חש נל ן של יוה ה. כי לה עש מנ לש של

ם. שה ם מי ץ ה' אםתה פל יה יהד ונ לו, מי בש לש בנ תש הי ן של יוה י כי רי המ לוי, של ה תה פל בור הנ די כםל בש הנ ע של מה שש יהיא, ני י חי בי ר רנ מנ אה
דו בש עה ם ה' לש שי ם בש םא כגלה ר קש ה לי רורה ה בש פה ים שה מי ל ענ אל פםך  הש ז אל י אה תוב? (צפניה ג) כי ה כה םא מנ ב יד לה תי עה ל לל בה אמ
רוך ה' ד. בה חה מו אל ד ושש חה ילה ה' אל הש הוא יי יום הנ ץ בנ רל אה ל הה ל כה ך ענ לל מל יהה ה' לש הה תוב (זכריה יד) וש כה ד, וש חה ם אל כל שש

ן: מי אה ן וש מי ם אה עולה לש

ך ך לש ת לל שנ רה פה

ר זםהנ

עו מש ה. שי קה דה צש ים מי חוקי רש ב הה י לי ירי בי י אנ לנ עו אי מש ר (ישעיה מו) שי מנ אה ח וש תנ א פה בה י אנ בי גו'. רנ ך וש צש רש אנ ך מי ך לש לל
ים לי כש תנ סש םא מי ל ה וש תורה י הנ כי רש דנ י וש ילי בי ת שש ים אל רואי ים, של עי שה רש ל הה ם של יהל בותי ים לי קי זה ה חמ מה ב - כנ י לי ירי בי י אנ לנ אי
ה - קה דה צש מי ים  חוקי רש ב. הה לי י  ירי בי ים אנ אי רה קש ני וש ם,  בונה רי לש ה  שובה תש ם בי רי ם חוזש ינה אי ים של קי זה ם חמ יהל בותי לי וש ם,  הל בה

ה. תורה ן הנ ים מי קי חמ רנ תש מי של

י ירי בי או אנ רש קש ך ני שום כה נו, ומי מל ים מי חוקי ם רש הי רוך הוא, וש דוש בה קה ן הנ ים מי קי חמ רנ תש מי ר, של מנ יהה אה קי זש י חי בי רנ
ן יוה ה. כי קה דה צש ים מי חוקי ם רש ך הי שום כה רוך הוא, מי דוש בה קה ל הנ ב אל רנ קש ים לי ם רוצי ינה אי ה - של קה דה צש ים מי חוקי רש ב. הה לי
ר ה' מנ לום אה ין שה תוב (ישעיה מח) אי כה לום, של ם שה הל ין לה אי לום, של שה ם מי ים הי חוקי ה, רש קה דה צש ים מי חוקי ם רש הי של

ה. קה דה צש ים מי חוקי ם רש הי שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ים. מה עי שה רש לה

ק דל תה צל בש הנ תוב (תהלים מה) אה כה הו של ב. זל רי קה תש הי רוך הוא וש דוש בה קה ל הנ ב אל רנ קש ה לי צה ם רה הה רה בש ה, אנ אי םא רש ב
י. בי ם אםהמ הה רה בש תוב (ישעיה מא) אנ ה כה ל זל ענ ה, וש קה דה צש ב לי רי קה תש ע, הי שנ א רל נה שה ק וש דל ב צל הנ אה שום של ע. מי שנ א רל נה שש תי ונ
י ני ל בש כה רוך הוא מי בה דוש  קה ת הנ ם אל הה רה בש ב אנ הנ אה ה של בה המ אנ ק. הה דל צל תה  בש הנ תוב אה כה שום של י? מי בי ם אםהמ ענ טנ ה הנ מה

ר. אי בה תש ני מו של ה, כש קה דה צש ים מי חוקי ם רש הי ב, וש י לי ירי בי יו אנ הה דורו, של

ה י תורה רי תש סי

ן ילה אי ל הה ה של יעה טי נש יונות, הנ לש על יעות הה טי נש תוך הנ ק בש זה חה דול וש ד גה חה ן אל ילה ע אי טנ נה ך  לל מל צון הנ ף רש תםקל נו בש דש מנ לה
ל יו. כה עותה סש אות מנ סה רש לו. ת"ק פנ גש ה רנ רושה ם פש עולה ל הה ים של די דה ה צש עה בה רש אנ ת. בש בל בל סג ים מש חומי ר תש יסנ רי תש ה בי זל הנ
צונו. רש א מי יוצי י של ין מי מו. אי ים עי רי עורש תש ם מי ר, כגלה עורי תש ה מי זל של ים. כש לויי תש סות בו  רש ם פנ ל אותה צונות של רש הה
ה] לל גנ תש יהם [מי הנ נו  מל יהם. מי הנ תוך  יו לש עותה סש מנ ד בש ד] יורי ה, [יורי לה עש מנ לש ם מי מו. קה ד עי חה צון אל רה ם בש כגלה ך  ר כה חנ אנ
ים לויי ן תש גה אות הנ קה שש ית. הנ אשי רי י בש ימי ל מי ים כה קי לה חל יו נל תה חש ים, תנ עי נובש ם הנ יי מנ ל] הנ ל כה קור [של מה א. הוא הנ לי מנ תש מי

בו.

את יוצי של ה. כש זל ם הנ עולה ת לה דל רל ן לה גה סות לנ נה כש ני לו  לה מות הנ שה נש נו. הנ מל חות מי ים פורש מי עולה ל הה מות של שה נש ל הנ כה
ה. יונה לש על מות הה דש ל הנ יהה [של לי עמ יות] בנ הש לי גוף [וש ם] לנ רה וש רוחנ  ב [לש יות אה הש כות לי רה ע בש בנ של ת בש כל רל בה תש יא מי ה, הי מה שה נש

ה. יונה לש מות על ל דש יהה] של לי עמ גוף בנ ם) לנ רה רוחנ וש א (לש בה ה אנ יונה לש ה על מה שה י נש רי ם. המ רה בש ל אנ ר ה' אל םאמל י תוב ונ כה הו של זל

ה תורה וות הנ צש ת מי מםר אל שש הוא לי רוך  בה דוש  קה הנ ה  אותה יענ  בי שש ה, מנ זל ם הנ עולה ת לה דל רל ש] לה פל נל ה [הנ רוצה של כש
בון שש חל יונות כש לש על גות הה רה דש ת הנ ים אל לי שש הנ ל יום לש ל כה כות של רה ל בש חות של תש פש ה מנ אה ה מי ר לה צונו, ומוסי עמשות רש לנ וש

ן. דל עי ן הה ה גנ ך - זל צש רש אנ ה. מי רה מש שה ה ולש דה בש עה ן ולש גה ת הנ ם אל הל ן בה קי תנ י לש די ה כש רו לה סש מש ם ני י כגלה רי המ "ך. של "ך לש לל
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ה. ינה כי שש יך - זו הנ בי ית אה בי ים. ומי יוני לש ים על טי בה ר שש יסנ רי הוא תש ים, של יי חנ ץ הנ א עי רה קש ני גוף, של ה הנ ך - זל תש דש [ומולנ
א לה יו אל בי ין אה אי גו'. וש ע וש שנ ין פה ר אי אםמי וש מו  אי יו וש בי ל אה ר (משלי כח) גוזי מנ אל נל הוא, של רוך  בה דוש  קה ה הנ זל יך  בי אה
ה.] [ס"א זל ם הנ עולה ה הוא הה - זל ךה  אל רש ר אנ של ץ אמ רל אה ל הה ל. אל אי רה שש ת יי סל נל א כש לה מו אל ין אי אי רוך הוא, וש דוש בה קה הנ
ךה - אל רש ר אנ של ץ אמ רל אה ל הה ים. אל יוני לש ים על טי בה ים, שש חומי ר תש יסנ רי - תש יך  בי ית אה בי ים. ומי יי חנ ץ הנ ה עי ך - זל תש דש מולנ ומי

ה. י תורה רי תש אן סי ד כה ה]. ענ זל ם הנ עולה הו הה זל

ת עמבודנ ל בנ כי תנ סש הי ם לש דה י אה ני בש ה ייש לי מה אות. כנ בה יך ה' צש נותל כש שש ידות מי די ה יש ח, (תהלים פד) מנ תנ י פה י יוסי בי רנ
ם ה הי ל מה ענ ם וש עולה ד הה ה עומי ל מה ים ענ לי כש תנ סש םא מי ל ים וש עי םא יודש ם ל דה אה י הה ני ל בש י כה רי המ הוא, של רוך  בה דוש  קה הנ
יו םא הה ל ד, וש ים ינחנ בי עםרה ם מש יי מנ ומי ש  אי ם מי יי מנ ה שה שה ם, עה עולה ת הה רוך הוא אל בה דוש  קה א הנ רה ר בה של אמ כנ ים. של יהמי קנ
ם אותה וש ים,  מודי ענ ל  ענ עממםד  לנ ם  עולה הה ת  אל ל  תנ שה ם  שה ומי ה,  יונה לש על רוחנ  בש דו  מש עה וש או  פש קה ך  כה ר  חנ אנ וש ים,  אי קופש
ם עולה הה ים וש עי זה ים וש פי רופש תש ם מי ה, כגלה עולה רוחנ  הה ה  אותה ה של עה שה יא. ובש הי הנ רוחנ  א בה לה ים אל די םא עומש ים ל כי תומש הנ
ר של אמ כנ ה. של תורה ל הנ ד ענ כםל עומי הנ צון. וש לה פנ תש יי יהה  מודל ענ וש ה  קומה מש ץ מי רל יז אל גי רש מנ תוב (איוב ט) הנ כה הו של ת. זל רותי

ם. לי יום שה קי ם בש קומה מש ים בי יהמי ים קנ כי תומש ים הנ מודי ענ ם הה אותה ם, וש עולה יים הה קנ תש ה, מי תורה ים בנ לי דש תנ שש ל מי אי רה שש יי

ם עי ענ  עמשי תנ שש הי לש ן  דל עי הה ן  גנ לש ס  נה כש ני הוא  רוך  בה דוש  קה הנ וש ה  לה יש לנ הנ צות  חמ ר  עורי תש מי של ה  עה שה בש ה,  אי רש םא  ב
י צי נו עמ נש רנ ז יש תוב (דברי הימים-א טז) אה כה יו, של נה פה ים לש חי בש שנ ים ומש רי מש זנ ן מש דל עי ן הה ל גנ נות של ילה אי ל הה ים, כה יקי די צנ הנ

גו'. י ה' וש ני פש לי ר מי ענ ינ הנ

, מםענ שש יו לי נה זש אה ה רוחנ לש סה נש כש ני ם של כל י מי ים, מי יוני לש ים על דושי ים קש רי ם אומש כל ר: לה אומי ל וש יי חנ א בש רוז קורי כה הנ וש
ה, מה שה נש מות הנ שש בנ תש ת הי ה אל ימה רי רוחות מש ל הה ל כה רוחנ של הה ה של עה שה ת, בש ענ דנ תוחנ לה בו פה לי אות, וש רש קוחות לי יו פש ינה עי וש

ם. עולה ה רוחות הה עה בה רש אנ רו לש זש פנ תש אות הי בה צש קולות, הנ ל הנ קול של א הנ ם יוצי שה ומי

ים רי עורש תש ם מי יי ננ ם. ד. שש יי ננ ין שש ס בי נה כש ד ני חה ד. ג. אל צנ הנ אותו  ד לש ד יורי חה ד. ב. אל חה ד אל צנ ה לש ד עולל חה א. אל
ה שה שי ד, וש חה ד אל צנ ם לש הל ה מי שה ים. ז. שי ני וה יא גש ד מוצי חה ד. ו. אל חה אל ים בש סי נה כש ה ני לשה ה. ה. שש לשה שש ים] בי רי טש ענ תש [מי
ם. י. יי ננ ים ושש רי שש על ים בש רי עורש תש ר מי שה ים עה ני ר. ט. שש שה ים עה ני שש ים בי סי נה כש ה ני שה ד. ח. שי צנ הנ אותו  ים לש די ם יורש הל מי

ד. חה אל ים בש די ה עומש רה ה. יא. עמשה רה עמשה ים בנ לולי ה כש שה שי

ה, נל מש בון ני שש חל הנ של ין כש די יך יהקומו בנ ים אי לי כש תנ סש םא מי ל ים וש עי םא יודש ם, ל יהל ירי חי נש ה בי נה שי ים וש ני שי יש ם של אותה אוי לש
ים, חי תה פש ני םא  ל ים  רי עה שש הנ וש ת,  דל יורל וש ה  עולה וש יר  אי מי של יר  וי אמ הה י  ני פש ל  ענ ת  טל שוטל מש ה  מה שה נש הנ וש גוף,  הנ א  מה טש ני של כש
קומות מש תוך הנ ה? בש זל נוג הנ עמ תנ םא יהקומו בנ ל ם של ש אותה קי בנ י יש ם! מי הל ע. אוי לה לנ קל תוך הנ ים בש ני בה אמ ים כנ לי גש לש גנ תש ומי
ה לה תוב (איוב ז) כה ם כה יהל לי ים. עמ םא עולי ל ים וש די ה, יורש י דומה ידי ים בי רי סה מש ני ם. וש קומה ד מש קה פש ני ים וש יקי די צנ י הנ נוגי ל עי של

ה. עמלל םא ינ אול ל ד שש ן יורי ך כי לנ יי ן ונ נה עה

ה יעה גי ת ומנ דל יורל ם, וש עולה ה רוחות הה עה בה רש אנ ה בש כה פון, ומנ צה ד הנ צנ ת מי חנ ת אנ בל הל לש ת שנ רל עורל תש ה מי עה שה ה הנ אותה בש
י יקי די צנ ם  אותה ט לש רה פש ר,  עורי תש מי י של מי ין  אי וש א.  קורי וש ת  בל הל לש שנ הנ ה  אותה ת בו  רל עורל תש ומי גול,  נש רש תנ י הנ פי נש כנ ין  בי לש
ן דל עי הה ן  גנ תוך  בש ים של יקי די צנ הנ ם  ל אותה כה וש הוא  רוך  בה דוש  קה ז הנ אה וש ה.  תורה בנ ים  רי עורש תש ומי ים  די עומש ת של מל אל הה

י. ני יעי מי שש ך הנ קולי ים לש יבי שי קש ים מנ רי בי ים חמ ני גנ ת בנ בל יושל ר (שיר ח) הנ מנ אל נל מו של ם, כש קולה ים לש יבי שי קש מנ

ר ה אומי גו'. מה יו וש בי ח אה רנ י תל ני ל פש ן ענ רה ת הה יהמה ה? (בראשית יא) ונ לה עש מנ תוב לש ה כה ם. מנ רה בש ל אנ ר ה' אל םאמל י ונ
ן, רה ג חה רנ הל ש, נל אי ם לה הה רה בש ק אנ רנ זש ני של ה, וכש זל ט לה רה יו פש בי י אה יי חנ ת בש מי ם של דה יהה אה םא הה יום ל ד אותו הנ א ענ לה אן? אל כה
יו לה ה עה לה גנ תש ים, הי די שש אור כנ ם לש הה רה בש ת אנ יכו אל לי שש הי ן של יוה א כי לה ן? אל רה ת הה ג אל רנ י הה ם. [מי שה או מי ה יהצש שום זל ומי

ם. ד שה יו עומי חי ן אה רה יהה הה הה ילו, וש צי הי רוך הוא וש דוש בה קה הנ

הו זל ן.  רה ת הה ה אל פה רש שה וש ש  ל אי ת של בל הל לש ה שנ אה יהצש יהד  צול. מי ני ן  רה ל הה של כותו  זש יל  בי שש ים, בי די שש כנ הנ רו  מש אה
ת יך אל לי שש ל ננ בה ח, אמ רנ ל תל עו של רש זנ ש בש ת אי טל ין שולל אי ים של רי אומש ייש של יו. וש בי ח אה רנ י תל ני ל פש ן ענ רה ת הה יהמה תוב ונ כה של
יהה הה ף, וש רנ שש ני ש וש אי ן לה רה ת הה יכו אל לי שש יהד הי עו. מי רש זנ ש בש אי ת הה טל ין שולל אי אי של דנ ע ונ דנ ר, ני ענ בש םא יי ם ל אי ש, וש אי ן לה רה הה

יו. בי ח אה רנ י תל ני ל פש ן ענ רה ת הה יהמה תוב ונ כה הו של ם. זל ד שה יו עומי בי ח אה רנ תל

ל ידו של חי הוא יש רוך הוא של דוש בה קה א הנ לה ם אל הה רה בש ת אנ יל אל צי םא הי ל שון של לה ה וש מה ל אג עו כה יום יהדש אותו הנ בש
דוש- קה חנ בנ ה בוטי תה אנ ך של ינו אותש אי ים לו: רה רי אומש ם, וש הה רה בש ל אנ נו של כה שש מי ם לש יהל ני ת בש ים אל יאי בי יו מש הה ם, וש עולה
תוב (תהלים מז) כה ר הנ מנ ם אה יהל לי עמ . ונ ענ ה יודי תה אנ של ך  כש רש דנ מי ינו  ני ת בה ד אל מי ם, לנ עולה בון הה הוא רי רוך-הוא של בה

ם]. הה רה בש י אנ להי ם אל פו ענ סה אל ים נל מי י ענ יבי די נש

ים. די שש אור כנ ם מי תה אי או  ייצש גו', ונ ן וש רה ן הה ת לוט בל אל וש נו  ם בש רה בש ת אנ ח אל רנ ח תל קנ יי ונ תוב,  ה כה ה מנ אי םא רש ב
ם לוט עי ח וש רנ א תל לה ם? אל תה או אי ייצש ה ונ ה זל גו'. מנ ח וש רנ ח תל קנ יי תוב ונ י כה רי המ יות, של הש יך לי רי יהה צה תו הה ם? אי תה או אי ייצש ונ
ל צנ נו ני ם בש הה רה בש אנ ח של רנ ה תל אה רה ן של יוה כי ים. של עי שה רש ם הה תוך אותה את מי צי ר לה קה עי יו הה ם הה הי או, של ה יהצש רה שה ם וש הה רה בש אנ

לוט. ח וש רנ ם תל תה או אי ייצש ך ונ שום כה ם, ומי הה רה בש ל אנ צונו של ת רש עמשות אל ר לנ זנ ש, חה אי תוך הה מי

י מי ל  כה נו,  דש מנ לה אן  כה מי ם.  שה לש ת  כל לל לה יהה  הה ם  צונה רש של ן.  ענ ננ כש ה  צה רש אנ ת  כל לל לה תוב?  כה ה  מנ או  יהצש של ה  עה שה ובש
ר ה' םאמל י יהד - ונ ן, מי ענ ננ ה כש צה רש ת אנ כל לל תוב לה כה ן של יוה כי ך הוא, של כה ה של אי םא רש ים אותו. ב עי יש סנ ר, מש הי טנ הי ר לש עורי תש מי של

ך. ך לש תוב לל םא כה ה, ל לה חי תש ר בנ עורי תש הוא הי ד של ענ ך. וש ך לש ם לל רה בש ל אנ אל
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יו אותו לה ה עה רל שש יי ה של ל מנ ה ענ אשונה רי ה בה טה מנ ר לש עורי תש מי ד של ר ענ עורי תש םא מי ה ל לה עש מנ לש ר של בה דה ה, הנ אי םא רש ב
יא הי ן של יוה ה. כי אשונה רי ת בה רל עורל תש יא מי הי ד של ן ענ בה לה אור הנ ז בה חה אל ינו נל חםר אי שה אור הנ ר - הה בה דה סוד הנ ה. וש לה עש מנ לש של

ן. בה לה אור הנ יהה הה לל ה עה יהד שורל ה, מי אשונה רי ת בה רל עורל תש מי

ן ן מי בה לה אור הנ ק הה סי פה םא יי ל י של די ל, כש קםט אי שש ל תי אנ ש וש רנ חל ל תל ך אנ י לה מי ל דר ים אנ להי תוב (שם פג) אל ה כה ל זל ענ וש
ה רל שש תי ה של מנ ה בש טה מנ ר לש עורי י לש די ם, כש כל י לה מי ל דר ת ה' אנ ים אל ירי כי זש מנ ן (ישעיה סב) הנ כי וש ים.  מי עולה ם לש עולה הה
רות עורש תש ת הי רל עורל תש ז מי ה, אה אשונה רי ה] בה רות [טובה עורש תש ם הי דה יר אה עי מי ן של יוה ן כי כי וש ה.  לה עש מנ לש רות של עורש תש הי הנ

גו'. ם וש רה בש ל אנ ר ה' אל םאמל י יהד - ונ גו', מי ים וש די שש אור כנ ם מי תה או אי ייצש תוב ונ כה ן של יוה ה, כי אי םא רש ה. ב לה עש מנ לש של

ן קי תנ ק] לש זי חנ תש הי ך, [לש מש צש ת ענ ן אל קי תנ ך, לש מש צש ענ ך - לש ך לש ר, לל זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ך. אה ך לש ם לל רה בש ל אנ ר ה' אל םאמל י ונ
דוש קה י הנ רי המ ך, של ך לש ר - לל בה דה סוד הנ לו. וש לה ים הנ עי שה רש ין הה אן בי עממםד כה אי] לנ דנ ך [ס"א כש ינש ך - אי ך לש ך. לל תש גה רש ת דנ אל
ם הל ל בה כי תנ סש הי ם, וש עולה שוב הה י יי די דש נורות] צי ף [צי רי צה ומש ענ  יהה יודי הה ה, וש מה כש ל חה ם רוחנ של הה רה בש אנ ן לש תנ רוך הוא נה בה

שוב. יי י הנ די דש ל צי ים ענ ני מג מש כםחות הנ ת הנ ע אל יהדנ ל וש קה שש מי ל בש קנ שה וש

כםחנ ת הנ ת אל ענ דנ ן לה בוני תש יהדו. הי ה בש יהה עולל םא הה ל וש ל  קה שש מי ל בש קנ שוב, שה יי ע הנ צנ מש ת אל דנ קג נש תוך  לש יענ  גי הי של כש
ן בוני תש ם. הי עולה ל הה ל כה תנ שש ם ני שה ה מי ני הי ה של אה רה ים, וש מי עה ה פש מה ל כנ קנ צונו. שה רש ק בי בי דנ תש הי םא יהכםל לש ל , וש יהה לל ה עה נל מג מש של
ל ים של די דה צש מו הנ ינו כש אי ר, וש תה סש ני מםק וש עור, עה ין לו שי יהה אי לל עה יון של לש על כםחנ הה ה הנ ני הי ה של אה רה ת, וש ענ דנ ל לה קנ שה ף וש רנ צי וש

שוב. יי גות הנ רש דנ

ל כה ם לש עולה ל הה ל כה תנ שש ה ני נה מל שוב, מי יי ל הנ יתו של עי צה מש יא אל הי ה הנ דה קג נש הנ מי מו של י כש רי המ ע של יהדנ ל וש קנ שה ן וש בוני תש הי
ם, עולה י הה די דש ל צי ל כה ים ענ ני מג מש כםחות הנ ר הנ אה ל שש או כה ם יהצש שה , מי יהה לל ה עה שורל כםחנ של י הנ רי המ ע של ם יהדנ גנ ך  יו. כה דה דה צש

ן. ענ ננ ה כש צה רש ת אנ כל לל ים לה די שש אור כנ ם מי תה או אי ייצש ז (בראשית יא) ונ ים בו. אה חוזי ם אמ כגלה וש

יהה לל עממםד עה םא יהכםל לנ ל , וש ענ יהה יודי םא הה ל קום וש מה ל אותו הנ ר של בה דה רור הנ ל בי עממםד ענ ף לנ רנ צי ל וש קנ שה יחנ וש גי שש עוד, הי
ם. בו שה יישש ן ונ רה ד חה יהבםאו ענ יהד ונ יו, מי לה עממםד עה םא יהכםל לנ ל ה וש זל קום הנ מה ל הנ ת כםחו של ה אל אה רה ן של יוה יג. כי שי הנ לש

ל כה ם בש עולה י הה יגי הי נש ים מנ יטי לי שנ ם הנ ל אותה ת כה ף אל רי צה ענ ומש יהה יודי הוא הה א של לה ם? אל הה רה בש ל אנ ם של ענ טנ ה הנ מה
י ם מי הל לה לות של זה מנ הנ ים וש בי כוכה י הנ יגי הי נש שוב מנ יי י הנ די דש צי ים בי טי שולש ם הנ ף אותה רי צה ל ומש יהה שוקי הה שוב, וש יי י הנ די דש צי
ה זל קום הנ מה יענ לנ גי הי של יהדו. כש ה בש יהה עולל הה םא] וש ל ם [וש עולה י הה שובי ל יי ת כה ל אל יהה שוקי הה לו. וש ל אי לו ענ ים אי קי זה חמ ם הנ הי
יהד תו, מי שוקה רותו ותש עורש תש ת הי רוך הוא אל דוש בה קה ה הנ אה רה ן של יוה עממםד בו. כי םא יהכםל לנ ל ים וש קי ערמה ק הה ת חםזל ה אל אה רה

ך. מש צש ן ענ קי תנ ך ולש ת אותש ענ דנ ך, לה ך לש ר לו לל מנ אה יו וש לה ה עה לה גנ תש הי

ן בוני תש ה מי תה אנ ה של מה כש חה הנ ה  אותה - מי ך  תש דש מולנ ק בו. ומי בה דש ני יתה  יי הה שוב של יי ל הנ ד של צנ הנ אותו  - מי ך  צש רש אנ מי
םא ל יך - של בי ית אה בי ל. ומי זה מנ אותו הנ ב ובש כוכה אותו הנ תה בו, ובש דש נולנ ן של מנ זש הנ ה וש עה שה הנ ע וש גנ רל הה ך וש תש דש ת תולנ ל אל שוקי וש
זו ה הנ מה כש חה הנ מי ך  לש ך  לל ך  שום כה יך, מי בי ית אה בי ם מי עולה בה יחנ  לי צש הנ לש ש  שםרל ך  לש ייש  ם  אי וש יך.  בי ית אה בי בש יחנ  גי שש תנ

זו ה הנ חה גה שש הנ הנ ומי

ך? תש דש מולנ ך ומי צש רש אנ ך מי ך לש ר לו לל םאמנ ה י מה ן, לה רה חה יו בש הה ים וש די שש אור כנ או מי י יהצש רי המ ך הוא, של כה ה של אי םא רש ב
תה םא יהכםלש ל יו, וש לה עממםד עה לנ תה  םא יהכםלש ל ה של - מנ ךה  אל רש ךה. אנ אל רש ר אנ של ץ אמ רל אה ל הה ר. אל מנ אל נל של מו  ר כש בה דה ר הנ קנ א עי לה אל

ר. תה סש ני מםק וש הוא עה יא של הי ץ הנ רל אה ת כםחנ הה ת אל ענ דנ לה

ה לה דש גנ אמ ך. ונ צש רש אנ תוב מי כה שום של - מי ך  כש רל בה אמ ך. ונ לש ך  תוב לל כה שום של - מי ך  שש על אל גו'. וש דול וש גוי גה לש ך  שש על אל וש
יך. בי ית אה בי תוב ומי כה שום של ה - מי כה רה ייה בש הש ך. ול תש דש מולנ תוב מי כה שום של ך - מי מל שש

ה י תורה רי תש סי

ע. בנ רש ה - אנ כה רה ייה בש הש ול לש.  - שה ך  מל ה שש לה דש גנ אמ ונ ם.  יי תנ - שש ך  כש רל בה אמ ונ ת.  חנ ה אנ כה רה בש דול. זו  גוי גה לש ך  שש על אל וש
ך רי בה תש הי ן של יוה ע. כי בנ ה של ני ה - הי מה דה אמ חםת הה פש שש ך כםל מי כו בש רש בש ני ש. וש אםר - שי ך אה לש לל קנ ש. ומש מי יך - חה כל רמ בה ה מש כה רש בה אמ ונ

ה. וה טנ צש הי י של פי ה כש זל ם הנ עולה ת לה דל רל יו ה', לה לה ר אי בל ר די של אמ ם כנ רה בש ך אנ לל יי תוב? ונ ה כה לו, מנ לה כות הנ רה בש ע הנ בנ של בש

גוף, ין לנ טי סש הנ ח לש תנ פל ד לנ הוא עומי לו, של לה גש ם בי עולה ל הה לי קנ תש הי ל וש לי קנ תש הי ש של חה נה ה הנ תו לוט. זל ך אי לל יי יהד ונ מי
ר שה ים עה ני שש י מי רי המ ים. של ני ה שה רי שש לש על ה שש זל ם הנ עולה יהה בה לל רו עה בש ענ ינ ד של ה ענ תה וש טנ צש הי ה של ה עמבודה מה שה נש ל הנ ענ פש םא תי ל וש
ים ני שה ש  מי ן חה בל ם  רה בש אנ וש תוב.  כה של הו  זל ה.  תה וש טנ צש הי של ה  עמבודה הה ת  אל עמבםד  לנ ה  מה שה נש הנ ת  רל עורל תש מי ה  לה עש מנ וה ים  ני שה

ם]. ר הי שה ה עה עה בה רש ם - אנ יהל לי ים עמ יוני לש י על ני ר [ושש שה ים עה ני ם שש ש הי מי חה ע וש בנ ה. של נה ים שה עי בש שי וש

ים. יי חנ הנ ץ  עי ל  של סות  רש פנ ם ת"ק  הי של ים  ני שה ש  מי חה מי ה  אה בה יא  הי של ה,  זל הנ ם  עולה בה ה  מה שה נש הנ ית  אי רש ני ז  אה וש
ת מנ ה זגהמ אותה את מי ז יוצי ה. אה נה ים שה עי בש א שי רה קש ני גות וש רה דש י לנ יעי בי הוא שש ש, של מה ן מנ ילה הו אותו אי ה - זל נה ים שה עי בש שי וש
ם אותה ים מי יי פורות חנ םא סש ה ל נה ים שה עי בש י שי מי ן [יש רה חה אתו מי צי תוב בש כה הו של ה. זל דושה קש ה הנ עמבודה ת לה סל נל כש ני ש, וש חה נה הנ
ט שולי גוף וש ת הנ ו אל שה כש ד ענ ית אותו ענ סי יהה מי הה ש של חה נה הוא הנ ן] הנ טה שה ל [הנ ף של תםקל הנ ז וש גל רם אותו הה ה] מי רי שש ע על בנ רש אנ

עהלהיו.

ל ענ רו  בש עה ן של יוה ה. כי לה רש י עה ני ים שש אי רה קש ני ים של ני ה שה רי שש על לש  ם שש דה אה ים. בה ני שה לש  ה שה לה רש ת עה טל ן שולל ילה אי בה
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גוף ת הנ ה אל וה צנ יא מש ש, הי קםדל ת הנ ת עמבודנ עמבםד אל ה לנ מה שה נש ה] הנ רה עורש תש הי ה [ד"א וש רה בש ענ תש הי ים וש ני שה ן הנ גוף אותה הנ
י רנ ת שה ם אל רה בש ח אנ קנ יי ונ תוב  כה יהה, של הה של מו  לט כש שש םא יהכול לי ה ל ני הי של ש  חה נה הנ ת אותו  אל יענ  ני כש הנ צון טוב, לש רה לש
ה ה]. זל בה קי נש ל הנ ה של מה שה נש ר. ה' זו הנ כה הוא זה ה, וש מה שה נש ה לי מה שה נש י זו ה'. י' זו הנ רנ ת שה ם זו י'. אל רה בש גו' [אנ תו וש שש אי
ך ל כה ז כה םא זה ל ש של חה נה ע] הנ רה ר הה ה [ייצל יו - זל חי ן אה ת לוט בל אל ר. וש כה זה ל הנ צל ה אי בה קי מו נש ה כש מה שה נש ל הנ צל הוא אי גוף, של הנ
יד מי ה תה מה שה נש רות הנ עורש תש ל הי בה נו. אמ מל הוא] מי ן הנ מנ זש ים [הנ זי זה ך  ל כה םא כה גוף ל ל הנ קות של בי דש שום הנ גוף, מי ן הנ מי

לט. שש םא יהכול לי ל חו, וש רש ל כה ענ ה אותו בש יעה ני כש ה אותו ומנ יחה ה בו ומוכי רה תש ה אותו ומנ קה לש מנ

ל רות של עורש תש הי ה בנ זל ם הנ עולה ם בה דה ה אה עושל ים של טובי ים הנ עמשי מנ הנ לו  - אי שו  כה ר רה של ם אמ כושה ל רש ת כה אל וש
יא הי ה הנ לה רש עה ל הה רות של בי חמ קות בנ בי דש ה בנ אשונה רי ה בה תה יש הה ש של פל נל ה הנ ן - אותה רה חה שו בש ר עה של ש אמ פל נל ת הנ אל ה. וש מה שה נש הנ
ת ן אל קי תנ ת לש רל עורל תש ה מי מה שה נש הנ של ה, כש לה עש מנ ים וה ני ה שה רי שש לש על ר שש חנ י אנ רי המ ן, של כי ר מי חנ אנ ה לש ן אותה קי תי גוף וש ם הנ עי
ת אל תוב וש כה הו של ה. זל עה רה תו הה שוקה ותש ש  חה נה ק הנ ם חםזל ת עי פל תל תנ שש מי ש של פל נל הנ ה  ת אותה ים אל ני קש תנ ם מש יהל ני גוף, שש הנ
ה שובה ל תש בוד של עש שי ק בש חםזל בםר אותו בש שש ש לי חה נה אותו הנ ת בש רל בל גנ תש ה מי מה שה נש ה הנ ל זל ם כה עי ן. וש רה חה שו בש ר עה של ש אמ פל נל הנ
רוחנ הה ל  ענ ר  בי גנ תש יי םא  ל של י  די כש שות  רה דש מי י  תי ובה יות  סי ני כש י  תי בה לש אותו  ך  ומושי ה,  תורה ל  של בוד  עש שי בש [נ"א 

עמבםר. (ע"כ סתרי תורה). ינ תוב ונ כה הו של ה]. זל אשונה רי בה כש

ד צנ - מי ך  מל ה שש לה דש גנ אמ םאל. ונ מ שש ד הנ צנ - מי ך  כש רל בה אמ ין. ונ יהמי ד הנ צנ דול - מי גוי גה לש ך  שש על אל ר, וש מנ עון אה מש י שי בי רנ
ים לולי כש ם  כגלה של ים  מודי ענ ה  עה בה רש אנ ל  של א  סי כי אן  כה ה  ני הי ל.  אי רה שש יי ץ  רל אל ל  של ד  צנ מי  - ה  כה רה בש ייה  הש ול ע.  צנ מש אל הה
כו רש בש ני אםר וש ך אה לש לל קנ יך. ומש כל רמ בה ה מש כה רש בה אמ תוב ונ כה אן, של כה ים מי זוני ני ים של רי חי אמ כות לה רה ה בש אה לש הה אן וה כה ם. מי הה רה בש אנ בש

ה. מה דה אמ חםת הה פש שש ך כםל מי בש

ר לו מנ יהה. אה קי זש י חי בי רנ ק וש חה צש י יי בי רנ ה וש הודה י יש בי מו רנ יהה עי הה יו, וש בי עון אה מש י שי בי י רנ ני פש ב לי יהה יושי ר הה זה עה לש י אל בי רנ
םא ה ל מה ת, לה כל לל או לה ם יהצש כגלה ן של יוה ך, כי תש דש מולנ ך ומי צש רש אנ ך מי לש ך  תוב לל כה ה של יו, זל בי עון אה מש י שי בי רנ ר לש זה עה לש י אל בי רנ
ה רות טובה עורש תש הי ר בש עורי תש הי ן של יוה ה, כי רה ה זה עמבודה ד לנ יהה עובי ח הה רנ תל ב של ל גנ ף ענ י אנ רי המ או? של ם ייצש כגלה ר לו של מנ אל נל
תוב םא כה ה ל מה את, לה צי יל לה חי תש הי ים, וש עי שה רש ת הה שובנ תש ה מי צל רג רוך הוא מש דוש בה קה הנ ינו של אי רה ם, וש הה רה בש ם אנ את עי צי לה

ך?. ך לש דו לל בנ ם לש הה רה בש אנ ה לש מה ם? לה כל כו לה לש

ך! םא כה ה - ל שובה תש זםר בי חמ י לנ די יהה כש ה הה ים, זל די שש אור כנ א מי יהצה של ח, כש רנ תל ר של םאמנ ם ת עון, אי מש י שי בי ר לו רנ מנ אה
ח: רנ תל ים לש רי יו אומש ם, הה הה רה בש ל אנ צנ ני או של רה ן של יוה רםג אותו. כי המ צו לנ צו רה רש י אנ ני ל בש כה ל, של צי נה הי א לש א, יהצה יהצה של א כש לה אל
םא ן, ל רה חה יענ לש גי הי ן של יוה ח. כי רנ א תל ם יהצה הל לה ה של דה חה פש הנ תוך הנ לו. ומי לה ים הנ ילי סי פש ה אותו בנ על טש יתה מנ יי הה ה הוא של תה אנ
ך, לל יי תוב [בו ונ םא כה ח ל רנ לו תל אי תו לוט. וש ך אי לל יי יו ה' ונ לה ר אי בל ר די של אמ ם כנ רה בש ך אנ לל יי תוב ונ כה ך, של ר כה חנ ם אנ שה א מי יהצה

א]. ייצי א ונ לה אל

ע ננ מה יי ל וש בה ימוהו, אמ קי ה הל זל סוק הנ פה ר. הנ בי שה ה תי מה רוענ רה ם וזש ים אורה עי שה רש ע מי ננ מה יי ר, (איוב לח) וש מנ אה ח וש תנ פה
רוד. מש ה ני ר - זל בי שה ה תי מה רוענ רה ם. וזש יהה אורה הה ם, של הל ם מי הה רה בש א אנ יהצה י דורו של ני רוד ובש מש ה ני ם - זל ים אורה עי שה רש מי

א לה אור אל תוב הה םא כה ם. ל הה רה בש ה אנ ם - זל יתו. אורה י בי ני ח ובש רנ ה תל ם - זל ים אורה עי שה רש ע מי ננ מה יי ר וש חי ר אנ בה דה
ך שום כה ם, ומי עולה י הה ני ל בש ת כה יו אל רה חמ ה אנ על טש יהה מנ הה רוד, של מש ה ני ר - זל בי שה ה תי מה רוענ רה ם. וזש הל מה יהה עי הה ם, של אורה

ה. אה לש הה אן וה כה ך מי מש או מי ייצש ם של ל אותה כה ך ולש יר לש אי הה י לש די ך, כש ך לש תוב לל כה

םא ה ל תה ענ ם. וש רי המ טנ תש ה ונ רה בש עה רוחנ  ים וש קי חה שש יר הוא בנ הי או אור בה םא רה ה ל תה ענ ר, (שם לז) וש מנ אה ח וש תנ עוד פה
יר הי יך. בה בי ית אה בי ך ומי תש דש מולנ ך ומי צש רש אנ ך מי ך לש ם לל הה רה בש אנ רוך הוא לש דוש בה קה ר הנ מנ אה ה של עה שה י? בש תנ או אור - מה רה
רוחנ ם. וש יר שה אי הה ה ולש לה עש מנ לש הוא של אור הנ ם בה הה רה בש ת אנ יק אל בי דש הנ רוך הוא לש דוש בה קה ה הנ צה רה ים - של קי חה שש הוא בנ

י ני יתו [נ"א בש י בי ני ירו]. בש י עי ני ל בש כה יתו [נ"א וש י בי ני ל בש כה ח וש רנ ה תל שובה תש בו בי ך שה ר כה חנ י אנ רי המ ם - של רי המ טנ תש ה ונ רה בש עה
גו'. לום וש שה יך בש בםתל ל אמ בוא אל ה תה תה אנ תוב וש כה ח, של רנ ן. תל רה חה שו בש ר עה של ש אמ פל נל ת הנ אל תוב וש כה ירו], של עי

ר בל ר די של אמ ם כנ רה בש א אנ ייצי תוב ונ םא כה י ל רי המ ה, של אי םא רש ר, ב זה עה לש י אל בי ר רנ מנ יו ה'. אה לה ר אי בל ר די של אמ ם כנ רה בש ך אנ לל יי ונ
ים די שש אור כנ ם מי תה או אי ייצש תוב ונ כה ה, של יאה צי שו יש ה עה אשונה רי י בה רי המ ך, של ך לש ר לל מנ אל נל מו של ך, כש לל יי א ונ לה יו ה', אל לה אי

א. ייצי תוב ונ םא כה ל ך, וש לל יי תוב ונ ו כה שה כש ענ ן. וש ענ ננ ה כש צה רש ת אנ כל לל לה

מםד לש י לי די כש מו  ר עי בי חנ תש הי לוט - של תו  אי ך  לל יי חות. ונ טה בש הנ ל הנ ת כה אל לו  יחנ  טי בש הי יו ה' - של לה ר אי בל ר די של אמ כנ
רוך בה דוש  קה י הנ כי רש ים דנ די לומש ים של יקי די צנ י הנ רי שש ר, אנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ה. אה ל זל ד כה מנ םא לה ה ל ל זל ם כה עי יו, וש עמשה מנ מי

רוך-הוא. דוש-בה קה בון לנ שש חל ין וש ת די תי ם לה דה יד אה תי עה ין של די אותו יום הנ נו מי מל א מי ירה לי ם וש הל ת בה כל לל י לה די הוא כש

םא ל ב בה רוהו. אמ אמ ה בי זל סוק הנ פה הו. הנ עמשי י מנ שי נש ל אנ ת כה ענ דנ תום לה ם ינחש דה ל אה ינד כה ר, (איוב לז) בש מנ אה ח וש תנ פה
ד רי פה הי ה לש ש רוצה פל נל הנ ר וש בה שש גוף ני הנ הוא של יום הנ ם, הנ עולה ן הה את מי צי יש לה אי י הה מי ים יש מי לה שש ני הוא של יום הנ ה, בנ אי רש

יו. רש ל בג ד ענ מנ עה ט וש לנ גוף שה הנ ן של מנ זש אות בי רש שות לי ה לו רש תה יש םא הה ל ה של אות מנ רש ם לי דה אה שות לה ת רש נל תל ז ני נו, אה מל מי

ה הוא מודל ה, וש זל ם הנ עולה ה בה שה עה ה של ל מנ כה יו וש אה טה חמ יו ונ ים יהמה בי שש חנ ים ומש יחי לי ה שש לשה יו שש לה ים עה די ז עומש אה וש
דון ים לה תומי ם חמ יהדו כגלה תום. ובש ם ינחש דה ל אה ינד כה תוב בש כה הו של יהדו. זל יו בש לה ם עה ך הוא חותי ר כה חנ אנ יו, וש פי כםל בש ל הנ ענ
ד חה ח אל כה שש םא ני ים, ל ני שה ל יש ענ ים וש שי דה ל חמ ים, ענ רוני חמ אנ ל הה ענ ים וש אשוני רי ל הה ם ענ עולה ה] הה זל אותו ד"א בש [בש אותו 
ן ם נותי ך גנ , כה רוחנ גוף וש ה בש זל ם הנ עולה ה בה שה עה ים של עמשי מנ ם הנ ל אותה כה הו. וש עמשי י מנ שי נש ל אנ ת כה ענ דנ תוב לה כה הו של ם. זל הל מי
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ם עולה ן הה א מי ם יהצה רל טל רוחנ בש גוף וש בון בש שש חל

ה זל ם הנ עולה ן הה את מי צי ים לה רוצי ה של עה שה לו בש פי ם אמ גנ ך  ה, כה זל ם הנ עולה ף בה י עםרל שי ים קש עי שה רש ה הה מה ה כנ אי םא רש ב
ם. הל ת בה כל לל י לה די רוך הוא כש דוש בה קה י הנ כי רש ת דנ ה אל זל ם הנ עולה ד בה לומי יש של אי י הה רי שש ך אנ שום כה ף. מי י עםרל שי ם קש הי
שום מםד. ומי לש ה לי םא רוצל ל ף וש ה עםרל של קש ים, מנ יקי די צנ ם] הנ ל עי די תנ שש מי לו [נ"א של אי ל בש כי תנ סש מי י של ל פי ף ענ ע, אנ שה רה הה וש
םא ל יהדו וש יק בש זי חמ הנ ייש לו לש זםב אותו, וש עמ םא ינ ף הוא, ל ה עםרל של קש ע מנ שה רה הה ב של ל גנ ף ענ אנ יק בו. וש זי חמ הנ יק לש די צנ ך ייש לנ כה

ם. עולה ת הה יב אל רי ינחמ ך וש לל זםב אותו, יי עמ ם ינ י אי זםב אותו. כי עמ ינ

ם עי ר  בי חנ תש םא הי ל מו,  עי יהה  הה לוט  ם של ענ פנ ל  כה  - ם  הה רה בש אנ ן בש כי וש י.  זי יחמ גי ת  ה אל חה דה ע של ישה לי אל ה מי אי רש םא  ב
ה דום. מנ ד סש ל ענ הנ ילאל תוב ונ כה ן. וש די ינרש ר הנ כנ ל כי ת כה ר לו לוט אי חנ בש יי תוב? ונ ה כה נו, מנ מל ד מי רנ פש ני ן של יוה ים. כי עי שה רש הה

אםד. ה' מש ים לנ אי טה חנ ים וש עי דםם רה י סש שי נש אנ ך? וש ר כה חנ תוב אנ כה

ה סוק מנ פה סוף הנ ל בש בה ה. אמ פל ה יה ם - זל רה בש א אנ ייצי תוב ונ םא כה ל ם וש רה בש ך אנ לל יי ונ תה  רש מנ אה ה של א, זל בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ה. אשונה רי ה בה תה יש תו הה דש ץ מולנ רל אל יא מי הי ה הנ יאה צי יש הנ ן, וש רה חה תוב מי ר, כה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ן. אה רה חה אתו מי צי תוב? בש כה

שות ין רש אי שום של ים, מי ימי עי ים נש רי בה דש ה בי ך אותה שנ א מה לה ח? אל קנ יי ה ונ ה זל תו. מנ שש י אי רנ ת שה ם אל רה בש ח אנ קנ יי ונ
ן, (שם רם המ ת אנ ח אל ר (במדבר כ) קנ ן הוא אומי כי ה. וש צונה םא רש ל ת לש רל חל ץ אנ רל אל ת לש כל לל תו לה שש ת אי יא אל הוצי ם לש דה אה לש
ם ה הי מה דור כנ י הנ ני י בש כי רש ת דנ ה אל יענ לה הודי ים וש רי בה דש ה בי ך אותה שנ ם. מה רה בש ח אנ קנ יי ך ונ שום כה ם. ומי יי וי לש ת הנ ח אל ג) קנ

תו. שש י אי רנ ת שה ם אל רה בש ח אנ קנ יי ך ונ שום כה ים. ומי עי רה

יד תי עה ש של קםדל רוחנ הנ ה בש פה צה שום של א מי לה ת לוט? אל מו אל יק עי בי דש הנ ם לש רה בש ה אנ אה ה רה יו. מה חי ן אה ת לוט בל אל וש
ייר גנ ם מש הה רה בש ם. אנ שותה פש ת ננ נו אל קש תי רות של גי הנ ים וש רי גי לו הנ ן - אי רה חה שו בש ר עה של ש אמ פל נל ת הנ אל ד. וש וי נו דה מל את מי צי לה

ם. שו אותה לו עה אי ם כש יהל לי ה עמ לל עמ ים, ומנ שי ת נה ילרל גנ ה מש רה שה ים, וש שי נה אמ

ן, ר, כי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ מו? אה עי כו  לש ם הה כגלה ר של םאמנ ם ת יו, אי ם הה דה י אה ני ה בש מה ך, כנ ם כה א, אי בה י אנ בי ר רנ מנ אה
יהה הה ם. וש הה רה בש י אנ להי ם אל או ענ רש קש ם ני מו, כגלה ים עי כי יו הולש הה ים של שי נה אמ ם] הה ך כגלה שום כה ם ד"א ומי כגלה שום של [ומי

ץ. רל אה ם בה רה בש עמבםר אנ ינ תוב ונ כה ד, של יהה פוחי םא הה ל ץ וש רל אה ר בה עובי

ש. פל נל ת הנ אל תוב וש א כה לה ך. אל ר כה י אומי יתי יי ן - הה רה חה שו בש ר עה של ש אמ פל נל הנ תוב וש יהה כה ם הה א, אי בה י אנ בי ר לו רנ מנ אה
כות זש ה הנ ר, אותה חי אנ ת הה ה אל כל זנ מש י של ל מי כה מו. של כות עי יו הולש הה שות של פה נש ל הנ ל כה כות של זש ת הנ בות אל רנ ת - לש אל
ה תה יש שות הה פה נש ן הנ ל אותה כות של זש ן. הנ רה חה שו בש ר עה של ש אמ פל נל ת הנ אל תוב וש כה נו? של ן לה יי ננ נו. מי מל ה מי זה םא זה ל לויהה בו וש תש

ם. הה רה בש ם אנ ת עי כל הולל

ם הה רה בש ל אנ רוך הוא ענ דוש בה קה ה הנ לה גנ תש הי ה של אשונה רי לות הה גנ תש הי הנ ם של ענ טנ ה הנ עון, מה מש י שי בי ר רנ מנ ך. אה ך לש לל
רו מש ה אה א זל לה ך? אל ך לש לל ח בש תנ ם פה ענ טנ ה הנ רוך הוא. מה דוש בה קה מו הנ ר עי בי םא די אן ל ד כה י ענ רי המ ך, של ך לש לל ת בש חנ פותנ

ן. ד לו בי ים נולנ ני ה שה אה מי י לש רי המ ה, של אה בונו מי שש חל ז בש מנ רה של

ם הה רה בש אנ שום של ה. מי מה כש ל חה כםל הוא סוד של ץ, הנ רל אה רוך הוא בה דוש בה קה ה הנ שה עה ה של ל מנ ה, כה אל רש םא תי ל ב בה אמ
ם ב עי רי קה תש הי יך לש רי צה הוא של קום הנ מה ז לנ מל ה רל זל ך. וש ך לש ר לו לל מנ אוי, אה רה ז כה רוך-הוא אה דוש-בה קה בוק בנ יהה דה םא הה ל

ך. ך לש ך לל שום כה רוך-הוא, מי דוש-בה קה ס לנ ני כה הי ה לש אשונה רי ה הה גה רש דנ יא הנ הי רוך הוא, וש דוש בה קה הנ

ן מו כי יא. כש הי ה הנ גה רש דנ ת הנ ל אל בי קנ ם יש שה ץ, של רל אה ס לה ני כה יי ד של ה ענ ז בה חי אה הי ם לש הה רה בש םא יהכול אנ זו ל ה הנ גה רש דנ ובנ
ה נה ד אה וי ר דה םאמל י ה ונ לי ר ה' עמ םאמל י ה ונ הודה י יש רי עה ת מי חנ אנ ה בש לל על אל אמםר הנ ה' לי ד בנ וי ל דה אנ שש יי תוב (שמואל-ב ב) ונ כה
ל ל כה יהד ענ כות מי לש מנ ת הנ ל אל בי םא קי ה ל מה ד, לה וי דה אויהה לש כות רש לש מנ הנ אול וש ת שה מי ן של יוה י כי כי ה. וש רונה בש ר חל םאמל י ה ונ לל על אל

ייששרהאיל?.

ם הי בות של אה ם הה ר עי בי חנ תש יי ד של א ענ לה כות אל לש ל מנ בי קנ ין לו לש ד אי וי דה שום של ה, מי מה כש ל חה כםל הוא סוד של א הנ לה אל
סוד כםל בש הנ אוי, וש רה כות כה לש ל מנ בי קנ יש י של די ים, כש ני ע שה בנ ם של ב שה כי ענ תש ן הי ל כי ענ כות. וש לש ם מנ הל ל בה בי קנ ז יש אה רון, וש בש חל בש
ס ננ כש ני ד של הוא ענ רוך  בה דוש  קה ל הנ של יתו  רי בש ס לי ננ כש םא ני ם ל הה רה בש ן אנ כי מו  כותו. כש לש ת מנ ן אל קי תנ יש י של די ה וכש מה כש חה הנ

ץ. רל אה לה

ם שי ז הנ מל רל אן הוא  א כה לה יות! אל הש לי יך  רי צה יהה  הה ך  לל יי ונ עמבםר?  ינ ונ ץ.  רל אה ם בה רה בש עמבםר אנ ינ ונ תוב,  ה כה ה מנ אי רש
תוב כה עמבםר, וש ינ אן ונ תוב כה ה. כה זל ם הנ שי ן בנ כגלה קוקות של יות חמ ם אותי יי תנ ים ושש עי בש שי ם בש עולה ם בו הה תה חש נל דוש של קה הנ

א. רה קש יי יו ונ נה ל פה עמבםר ה' ענ ינ ם (שמות לד) ונ שה

הוא י. וש ל טובי יר כה עמבי י אנ ני ם (שם לג) אמ תוב שה כה ץ, וש רל אה ם בה רה בש עמבםר אנ ינ תוב, ונ ן כה קי זה א הנ יסה י יי בי ל רנ רו של פש סי בש
ה [ד"א ל"ג ד זל צנ ה, מי לון מורל ד אי ם ענ כל קום שש ד מש אוי. ענ רה יון כה לש קום על מה ה מי אה בה ץ של רל אה ת הה שנ דג קש ז לי מל רל
יא בי הי ל וש לי קנ תש הי ע של רה הה ש  חה נה ט הנ ת שולי עי ד כה ענ ר של אי בה תש י ני רי ץ, המ רל אה ז בה י אה ני עמ ננ כש הנ אוי. וש רה ה כה ד זל צנ ה] לש טה מנ לש של
ה תה רור אנ תוב (שם ג) אה כה יו, וש חה אל ילה לש הש ים יי די ד עמבה בל ן על ענ נה רור כש תוב (בראשית ט) אה כה ם, של עולה ל הה לות ענ לה קש
ה לה גנ תש אן הי ם. כה רה בש ל אנ א ה' אל יירה תוב? ונ ה כה רוך-הוא. מנ דוש-בה קה ם לנ הה רה בש ב אנ רי קה תש ם הי שה גו'. וש ה וש מה הי בש ל הנ כה מי

נו. מל ה מי כגסל יהה מש הה ה של א, מנ יירה ך ונ שום כה ץ. ומי רל אה ל הה ט ענ שולי מםק של עה כםחנ הל ענ אותו הנ יהה יודי םא הה ל ה של לו מנ
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ה לו תה לש גנ תש אן הי א כה לה יו? אל לה ה אי אל רש ני ה הנ ה זל ה', מנ ר לנ מנ אה ן של יוה יו. כי לה ה אי אל רש ני ה' הנ חנ לנ בי זש ם מי ן שה בל יי ז ונ אה וש
ה. יים בה קנ תש הי ה וש ס בה ננ כש ני ץ, וש רל אה ל הה ת ענ טל שולל ה של גה רש דנ ה הנ אותה

"א. הי תוב בש לה, כה הר ייט אה ה. ונ זל קום הנ מה טועות בנ נש גות הנ רה דש ל הנ כה ר ה' וש ע הנ ם יהדנ שה ה. מי רה הה ם הה שה ק מי תי עש ינ ונ
כםל, ל הנ ט ענ רוך הוא שולי דוש בה קה הנ ע של ז יהדנ אה חוזות בו, וש אמ גות של רה דש ל הנ כה ם בש יי מנ כות שה לש ל מנ בי קי ה וש ישה רי ש פש רנ פה
ע יהדנ כםל, וש ל הנ ט ענ רוך הוא שולי דוש בה קה י הנ רי המ ה לו של לה גנ תש אן הי כה שום של יו, מי חות הה בש זש י מי ני . ושש חנ בי זש ה מי נה ז בה אה וש
ה גה רש דנ ד לנ חה אל לויהה, וש גש ה הנ גה רש דנ ד לנ חה חות - אל בש זש י מי ני ה שש נה ן. ובה י כי ני פש לי ענ מי יהה יודי םא הה ל ה של ה מנ יונה לש על ה הה מה כש חה הנ

הנניסשתלרלת.

ם ן שה בל יי תוב ונ ך כה ר כה חנ אנ גו', וש יו וש לה ה אי אל רש ני ה' הנ חנ לנ בי זש ם מי ן שה בל יי תוב ונ ה. כה אשונה רי יהה בה ך הה כה ה של אי םא רש ב
ה גה רש דנ ה לש גה רש דנ ם מי הה רה בש ר אנ טי ענ תש ז הי אה ה. וש מה כש ל חה כםל הוא סוד של הנ יו, וש לה ה אי אל רש ני תוב הנ םא כה ל ם, וש תה ה' סש חנ לנ בי זש מי
ם, הה רה בש ל אנ של קו  לש הוא חל רום, של דה ה הנ ה. זל בה גש נל הנ סוענ  נה וש לוך  ם הה רה בש ע אנ סנ יי תוב ונ כה של הו  תו. זל גה רש דנ ה לש לה עה ד של ענ
ן יוה כי רום.  דה הנ ל  של תו  גה רש דנ לש ה  לה עה וש אוי,  רה כה ר  שנ קש ני ם  שה וש רום  דה לנ ה  לה עה של ד  ענ ה  גה רש דנ ר  חנ אנ ה  גה רש דנ סוענ  נה וש לוך  הה
ב עה י רה הי יש ונ תוב?  ה כה ז מנ אה ה,  דושה קש ה הנ גה רש דנ לנ ץ]  רל אה [בה ס  ננ כש ני וש ה  דושה קש ץ הנ רל אה בה תו  גה רש דנ ר בש טי ענ תש ם הי הה רה בש אנ של

רוך הוא. דוש בה קה ל הנ ב אל רי קה תש הי ה לש יעה די ים יש עי יו יודש םא הה ל ץ, של רל אה בה

ם רל טל שום של ץ, מי רל אה ל הה ענ זון  ק ומה ן חםזל ץ נותי רל אה ל הה ענ של כםחנ  יהה הנ םא הה ת ל עי ד כה ענ ץ, של רל אה ב בה עה י רה הי יש ונ
ן תנ םא נה ץ, ל רל אה ל הה ה ענ נל מג מש כםחנ הנ ת אותו הנ ה אל אה ם רה הה רה בש אנ ן של יוה יום. כי קי ה בש דה מש םא עה ל ה] וש נה קש תש ה [נ"א ני שה דש קנ תש הי
ת י אל תי תנ נה עמך  רש זנ תוב לש כה ם? של הה רה בש ע אנ ן יהדנ יי ננ ם. מי גור שה ם לה יי רנ צש ם מי רה בש ד אנ יירל ז ונ אוי, אה רה כה דוש  קה כםחנ  ק וש חםזל
דושות דועות] קש גות [יש רה דש א בי לה דוש, אל קון קה תי ה בש נה קש תש םא ני ץ ל רל אה ה הה ני הי ם של הה רה בש ע אנ ז יהדנ םאת. אה ז ץ הנ רל אה הה

נו. רש מנ אה י של פי א כש לה ה, אל שה דג קש ן בי קי תנ םא תי ץ ל רל אה הה ה, של מה כש חה ת סוד הנ ם אל הה רה בש ע אנ ז יהדנ אה נו. וש מל או מי ייצש של

ה י תורה רי תש סי

יא [ס"א הי ה וש מה שה נש ה לי מה שה נש ם זו הנ הה רה בש ק. אנ חה צש יי ם ובש הה רה בש אנ ה בש יונה לש ה על מה כש ז חה רוך הוא רומי בה דוש  קה הנ
ה ה זל דושה קש הוא. רו"חנ הנ סמא"ל הנ ל הנ ת זוגו של "ש ובנ חה נה ה הוא הנ ה. לוט זל רה יא שה זו הי ה הנ מה שה נש הנ ם], וש רה ב וש אה
י תו (קהלת ג) מי מה כש חה למםה בש ר שש מנ ה אה ל זל ענ ה, וש מה הי בש ע זו רוחנ הנ רה "ר הה ה. ייצל קה בש ה זו רי דושה קש "ש הנ פל ק. נל חה צש יי

ע. רה ר הה ייצל ד הנ צנ ש מי פל נל ית זו הנ מי המ בנ ש הנ פל גו'. נל יא וש ה הי עםלה ם הה דה אה י הה ני ענ רוחנ בש יודי

ה מה שה נש הנ "ה.  מה כש חה ובש "ה  אה רש יי בש יש  אי הה ת  אל ת  רל עורל מש זו  הנ ה  מה שה נש לי ה  מה שה נש הנ הוא] של הנ [של רו  מש אה ה  זל ל  ענ וש
"ה מה שה נש גו'. הנ ה וש מה כש יא חה ת ה' הי אנ רש ן יי ם הי דה אה ר לה םאמל י תוב (איוב כח) ונ כה הו של ה. זל ינה בי יש בש אי ת הה ת אל רל עורל מש
יש אי ת הה ים אל רי עורש ת, ומש ענ א דנ רה קש ני קו"ל, וש רו"חנ הוא הנ "ה. וש רה את שה רי קש ני ה וש ינה את בי רי קש ני "ה של שובה תש ת בי רל עורל מש

ים. ים טובי עמשי ה מנ נה מל ים מי רי עורש תש ית מי לי כש שי ש הנ פל נל הנ ב, וש תה כש בי ה של א תורה רה קש ני ה, וש תורה ה בנ קולו עולל של

ה, מה שה נש ה לי מה שה הוא נש של מו  ם, כש יי ר ומנ פה עה וש רוחנ  וש ש  סודות - אי ה יש עה בה רש אנ גוף מי ת הנ א אל רה בה זו  ה הנ מה גש דג ובנ
ע. ייש רה ר הה ם ייצל הי ים של רי רש אה מש ם הנ יי ייש מנ ה. וש שה דג ל קש ים של תוקי מש ם הנ יי מנ הו הנ זל ר, וש כה ה זה ם זל יי ש. מנ פל נל רוחנ וש ה וש מה שה נש
ר צל יי ה מי בה קי יא נש הי ש, של קםדל ל הנ ת אל ל עי כה םא בש ל יהב אנ תוב וש ה כה ל זל ענ ה. וש רה ש זה יהה, אי רי כש ש נה ייש אי ה, וש בה קי ה נש דושה ש קש אי
ע. ייש פנ א צל ש ייצי חה ש נה שםרל י מי ר (ישעיה יד) כי מנ אל נל ע, של רה ר הה ה ייצל ה, זל אה מש ר. ייש רוחנ טג כה יא זה ה הי דושה ע. רוחנ קש רה הה

א. מי ר טה פה ייש עה דוש וש ר קה פה עה

ך ה, ומושי שובה ל תש בוד של עש שי בםר אותו בש שש לי ש  חה נה אותו הנ ת בש רל בל גנ תש "ה, מי שובה יא תש הי ה של מה שה נש ה, הנ ל זל ענ וש
יות, אחה"ע בומ"ף כ"ב אותי ים לש טי שש פנ תש סודות מי יש ת הנ ענ בנ רש ם אנ אותה שות, וש רה דש י מי תי יות ובה סי ני י כש תי בה אותו לש

גיכ"ק דטלנ"ת זסשר"ץ.

ר מנ אל נל של מו  כש ם,  ה שה ינה כי שש הנ יור  די קום  מש ת,  סל נל כש הנ ית  בי ה  זל  - ם  כל שש קום  מש ד  ענ ץ  רל אה בה ם  רה בש אנ עמבםר  ינ ונ
ין ק אי דל צל י הנ רי המ יק, של די א צנ רה קש ני יל וש אויהה לו, הואי רש ה של ינה כי ד. זו שש חנ 'ם אנ 'כל ך שש י לש תי תנ "י נה ני אמ (בראשית מח) ונ
ם ים שה ים ומורי די לומש שות של רה דש י מי תי לו בה ה - אי לון מורל ד אי ם. ענ כל קום שש ד מש הו ענ זל יק, וש די ם צנ א עי לה ה אל יורה די

ים. בי רנ ה בה תורה

ך שום כה לו, ומי ים ייש  בי מות רנ שי חו. של רש ל כה ענ גוף בש ע בנ רה ר הה ן ייצל קנ תש ני ק וש תנ מש ז ני ץ - אה רל אה ז בה י אה ני עמ ננ כש הנ וש
אותו נו  מל ל מי טנ םא בה ל ן של מנ זש גוף בי ז הנ אה שום של ה, מי זל ע בה נה כש ני וש אי,  דנ ונ ץ,  רל אה ז בה ים. אה בי מות רנ שי ר בש כה זש ר] ני זנ [חה
ים יני די גוף לש ת הנ ב אל סובי מש י? של ני עמ ננ א כש רה קש ה ני מה ץ. לה רל אה ז בה י אה ני עמ ננ כש ז הנ גוף אה קות הנ בי שום דש ך, מי ל כה כה ש  חה נה הנ

רהעיים.

ה - ם זוכה ה. אי זל ם הנ עולה ן הה את מי יוצי ך  ר כה חנ ה, אנ כות בה זש י לי די אוי כש רה ה כה זל ם הנ עולה ת בה דל ה עומל מה שה נש הנ וש
ר של קום אמ מה ד הנ תוב ענ כה ה. וש נה אשם רי ם בה ה שה שה ר עה של חנ אמ בי זש מי קום הנ ל מש תוב אל כה ה, של אה ם יהצש שה מי ה של קומה מש ה לי עולה

"א. הי ם"ה בש ל הר ה. אה לה חי תש לה בנ הר ם אה יהה שה הה

ה - ם זוכה י. אי עה ין הה ל ובי ית אי ין בי תוב] בי כה ה, [של טה מנ ת לש דל רל ין לה ה ובי לה עש מנ עמלות לש ין לנ ת בי דל יא עומל ת הי עי כה וש
רוך דוש בה קה ה הנ ם זל ה שה שה ר עה של א אמ לה ? אל חנ בי זש ה מי יזל אי ה וש שה י עה גו'. מי ם וש ה שה שה ר עה של חנ אמ בי זש מי קום הנ ל מש ה אל עולה
יהה ר הה של עמקםב אמ י ינ ני י בש טי בש ר שי פנ סש מי ים לש ני בה ה אמ רי שש ים על תי ל שש ן אותו ענ קי תי ה וש זל חנ הנ בי זש מי ת הנ ם אל ה שה שה עה הוא, של
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אי. דנ ך ונ מל ילה שש הש ל יי אי רה שש אמםר יי יו לי לה ר ה' אי בנ דש

מות, עולה ל הה ל כה יר של מי טה יון] הנ לש יון, [על לש על ם הה עולה א הה רה בש ני ר  של אמ ה כנ אשונה רי ם בה ה שה שה ה עה זל הנ חנ  בי זש מי הנ וש
א רה קש יי תוב? ונ ה כה ה מנ מה שה ם נש שה ה לש עולה ן של יוה מות. כי שה ל נש נות של בה רש יו קה לה יב עה רי קש ד ומנ דול עומי גה ן הנ כםהי ל הנ אי יכה ומי

ים. יי חנ רור הנ צש ת בי רל רל צש ני ם וש את שה ה קורי מה שה נש ם ה'. הנ שי ם בש רה בש ם אנ שה

ד ל. ענ לה קג מש הנ ל אותו  ק של חםזל סםף] הנ אל לל [וש יענ  ני כש הנ אוי ולש רה גוף כה ן הנ קי תנ ה לש זל ם הנ עולה יק בה די ם צנ ה אי ל זל כה וש
יום ל יום וה כה בש ע], של רה ר הה ה ייצל ה לוט [זל ני קש י מי ין רםעי ם ובי רה בש ה אנ ני קש י מי ין רםעי יב בי י רי הי יש תוב? ונ ה כה נו מנ מל ד מי רנ פש ני של
ים גי רש טש קנ ם מש ע, הי רה ר הה ייצל ת הנ ים אל יגי הי נש ים ומנ עי יש סנ ם מש הי ה, וש מה שה נש ת הנ ים אל יגי הי נש ים ומנ עי יש סנ ם מש ה הי זל ם הנ עולה בה
ב רה קש ים בי מי חה לש ני ש של חה נה אותו הנ ה לש מה שה נש ין הנ ם, בי יהל יני ר בי ענ צנ גוף בש ל הנ ים של רי יבה אי ל הה כה לו, וש ם אי לו עי רוג אי טש קי בש

ל יום. כה בש

י יני ה בי יבה רי י מש הי א תש ל נה ת לו, אנ רל אומל ע וש רה ר הה ייצל ת לנ רל ה חוזל מה שה נש ל לוט. הנ ם אל רה בש ר אנ םאמל י תוב? ונ ה כה מנ
ע רה ר הה ייצל טוב וש ר הנ נו. ייצל חש נה ים אמ חי ים אנ שי נה י אמ ך, כי לש ים של די דה צש הנ י וש לי ים של די דה צש יך, הנ ין רועל י ובי ין רםענ ך ובי ינל ובי

םאל. מ שש ה לי זל ין וש יהמי ה לש ה. זל ם זל ה עי ים זל רובי קש

ם י. אי מי עי ד מי רי פה הי ם וש יהל רי חמ ט אנ שוטי ך וש ם, לי עולה ים בה עי שה רש ים הה בי י. רנ לה עה א מי ד נה רל פה יך הי נל פה ץ לש רל אה ל הה םא כה ל המ
יש דו אי רש פה יי תוב ונ כה ד של ל יום, ענ כה מו בש ה עי עושל בות של רה ה קש מה כנ יק לו בש צי יחנ אותו ומי גו'. ומוכי ה וש נה ימי אי םאל וש מ שש הנ

יו. חי ל אה ענ מי

ים יקי די צנ ם הנ ם אותה ה עי מה שה נש ת הנ בל ינשל תש ן. מי ענ נה ץ כש רל אל ב בש ם יהשנ רה בש תוב? אנ ה כה ה מנ זל ה מי ים זל די רה פש ני ן של יוה כי
קום מה בש ר  בי חנ תש הי ולש ג  רי טש קנ לש ך  ג הולי רי טש קנ מש הנ ל  לה קג מש הנ ר. אותו  כה כי הנ י  רי עה בש ב  יהשנ לוט  וש לום.  שה בש שוב טוב  יי בש
ם אםד. שה ה' מש ים לנ אי טה חנ ים וש עי דםם רה י סש שי נש אנ יו? וש רה חמ תוב אנ ה כה דםם. מנ ד סש ל ענ הנ ילאל תוב ונ כה ם, של ים שה עי שה רש הה של
ים, טובי ים  עמשי מנ בש ם  הה רה בש אנ [וש ם.  אותה ד  בי אנ ולש ם  יט אותה סי הה לש ם  הל מה עי ר  בי חנ תש הי לש ם  יהל יני בי יורו  די ם  שה וש רוי  שה

ים]. עי ים רה עמשי מנ ה] (חסר) [בש תורה ה, ובנ שובה תש בי

ת ה אל רל שש רוך הוא מנ דוש בה קה יהד הנ ה, מי מה זגהמ ה הנ אותה גוף מי ר הנ הה טש ני ג וש רי טש קנ י מש לי ה בש מה שה נש ת הנ רל אל שש ני ן של יוה [כי
ים עי שה רש ם הה ין אותה הוא בי ל הנ לה קג מש הנ ים. וש יקי די צנ ין הנ ת בי חנ ייש לו ננ ה, וש תונה חש תנ ה וש יונה לש ה על לה חמ ש ננ יורי מו וש יורו עי די

ם.] יהל אי טה חמ דות לנ ין פש אי ד של מו, ענ ים עי אי חוטש

ה בה שש ני ע של רה ר הה ה ייצל יו - זל חי ה אה בה שש י ני גוף. כי ר הנ טםהנ ה בש רה אמ שש ני ה של מה שה נש ם. זו הנ רה בש ע אנ מנ שש יי תוב? ונ ה כה [מנ
ה, תורה ים בנ קי עוסש ים של יקי די צנ ם הנ לו הי יתו - אי י בי ידי לי יו יש יכה ני ת חמ ק אל יהרל ים. ונ בי ים רנ אי טה חמ ים בנ עי שה רש ם הה ין אותה בי
ים עי בש שי גוף, וש י הנ רי יבש לו רמ"ח אי אות - אי לש מי ר ושש שה ה עה נה מם מו. שש ת עי כל לל ים לה יזי רי זש גוף הנ ל הנ ים של רי יבה אי ם הה הי של
ם] אה טש חל [מי ם  יב אותה שי הה לש ים  עי שה רש ם הה אותה לש ם  שה לש ת  כל לל לה ז  רי דה זש מי כםל  בנ ם.]  שה מי את  יוצי של ה  מה שה נש ל סוד הנ של

ם. יהל אי טה חמ מי

ן םא נותי ל נםם, וש יהי גי ש הנ נל עם הוא וש ם הנ עולה ין הה ת די ם אל הל יענ לה ם ומודי יהל רי חמ ף אנ ן. רודי ד דה דםף ענ רש יי תוב? ונ ה כה מנ
רוך- דוש-בה קה ה לנ שובה תש ם בי יב אותה שי ים, ומי עי שה רש ם הה ת אותה ם אל יחנ אותה מוכי ד של ה ענ לה יש לנ יום ובנ ינו בנ עי ה לש נה שי

אוי. רה ה כה מה לי ה שש שובה תש ם בי יב אותה שי כגש. הי רש ל הה ת כה ב אי יהשל תוב? ונ ה כה הוא. מנ

םא] ל [וש חו  רש כה ל  ענ בש יעו  ני כש מנ ד של ענ מו,  עי יק  זי חמ מנ ע  רה ר הה ייצל ת אותו  אל לו  פי אמ  - גו'  וש יו  חי ת לוט אה ם אל גנ וש
יחנ מוכי ד של ה, ענ לה יש לנ ם וה קםט יומה שש םא יי ל ן של יוה כי אוי, מי רה ה כה מה לי ה שש שובה תש יב בי שי כםל מי הנ אוי. וש רה יק אותו כה תי מש ומנ

אוי. רה ה כה מה לי ה שש שובה תש ים בי בי שה ד של או ענ טש חה א של טש חי ל אותו הנ ם ענ ף אותה רודי ם וש אותה

ינו, ני גו'. [שה יר וש עי ים בה בי סםבש ים הנ רי שםמש י הנ אוני צה תוב (שיר ג) מש ה. כה שה רה פה ל הנ ים של אשוני רי ים הה רי בה דש נו לנ רש זנ חה
יש אי ם הה שי ה (רות א) וש זל סוק הנ פה מוז בנ זו רה ה הנ מה גש דג ה יהו"ה, כנ קה בש רי ה וש רה שה ק וש חה צש יי ם וש הה רה בש אנ מוז בש רה ה של מה גש דג כש

ה. מה שה נש ה לי מה שה נש "ך זו הנ לל ימל לי ים. אל תי רה פש יון אל לש כי לון וש חש יו מנ נה י בה ני ם שש שי י וש ערמי תו נה שש ם אי שי ך וש לל ימל לי אל

ש. קםדל לון זו רוחנ הנ חש ינו. מנ להי ם ה' אל י נםענ יהי שום (תהלים צ) וי י? מי ערמי את נה רי קש ה ני מה לה ה. וש מה שה נש "י זו הנ ערמי נה
ם ל שי את רו"ת? ענ רי קש ה ני מה לה ה. וש דושה קש ש הנ פל נל רוך הוא. רו"ת זו הנ דוש בה קה ל לו הנ חנ מה לון? של חש א מנ רה קש ה ני מה לה וש
"ע. רה "ר הה ה ייצל ה. זל מה הי בש לום (קהלת ג) רוחנ הנ שה יו הנ לה למםה עה ר שש מנ ה אה ל זל ענ "ה, וש מה הי בש יו"ן זו רוחנ הנ לש תו"ר. כי

ף הוא. ה עםרל שי ם קש י ענ שום כי ה? מי פה רש את עה רי קש ה ני מה לה ע. וש רה ר הה ייצל ל הנ ת זוגו של םאל, בנ מ שש ש הנ פל "ה זו נל פה רש עה

ת רל אל שש ני , וש רוחנ הה ה וש מה שה נש י הנ רי ם דובש ים אותה קי לש תנ סש םא - מי ם ל אי ה, וש יונה לש על ה הה מה שה נש ה הנ ם - עולה דה ה אה כה ם זה אי
יהה לתל י כנ תי ה ושש מה ה שה תה יש ר הה של קום אמ מה ן הנ א מי צי תי תוב? (רות א) ונ ה כה ית. מנ לי כש שי ש הנ פל נל הנ ה וש יונה לש על ה הה מה שה נש הנ
ה מה ענ לש ה  בה שה ה  פה רש עה וש גו'.  וש י  בי י  עי גש פש תי ל  אנ רות  ר  םאמל ת ונ גו'.  וש י  נםתנ בש ה  נה שםבש יהה  לתל כנ לש י  ערמי נה ר  םאמל ת ונ ה.  מה עי

ושליאלהליהה].

ים לי דה גש ומי חומות  בש ה,  טה מנ ל  ם של יי לנ רושה יש מו  כש ה  לה עש מנ ל  ם של יי לנ רושה יש הוא  רוך  בה דוש  קה ה הנ שה עה ינו.  ני שה
חומות, ן הנ ל אותה ים של רי עה שש ת הנ ים אל רי שומש ים של רי ם שומש יהל לי ם ייש עמ שה חומות של ן הנ אותה ים, וש תוחי ים פש חי תה ופש
ר ם, שומי כגלה יון מי לש דול על ן גה ל כםהי אי יכה גו'. ומי ים וש רי י שםמש תי דש קנ פש ם הי יי לנ רושה ך יש יי ל חומםתנ תוב, (ישעיה סב) ענ כה של

חומות. לו הנ ל אי ים של חי תה פש
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ע טנ נה ץ של רל אה ל הה ן של דל עי ן הה גנ ת לש סל נל כש ה - ני ם זוכה ה, אי זל ם הנ עולה ן הה את מי יוצי של "י], כש ערמי את נה רי קש ני "ה [של מה שה נש הנ
ם. עולה ל הה ים של יקי די צנ ל הנ ם כה שה ה, וש לה עש מנ לש ן של דל ן עי מו אותו גנ ים כש יקי די צנ רוחות הנ רוך הוא לש דוש בה קה הנ

ם דה אה ת בש של ן. פוגל דל עי ן הה ח גנ תנ ם הוא פל שה ה של לה פי כש מנ ת הנ רנ עה מש ת לי סל נל כש ה, ני זל ם הנ עולה ן הה את מי ה יוצי מה שה נש הנ של וכש
םא - ם ל אי ת, וש סל נל כש ני ים וש חי תה פש ה  ים לה חי ופותש ה  ים בה חי מי ה - שש יא זוכה ם הי ם. אי שה בות של אה ם הה אותה אשון ובש רי הה
ת. כל הולל גו'. וש ים וש רי שםמש י הנ אוני צה ה? (שיר ג) מש חוצה ה הנ ים אותה דוחי של ת כש רל יא אומל ה הי ה [ומנ חוצה ה הנ ים אותה דוחי
י, םאשי י ר לי רו עמ לו ני הי ר (איוב כט) בש מנ אל נל םאשו, של ל ר ר ענ תון ני נה ה וש זל ם הנ עולה ה לה אה בה י של ני פש לי ם מי ת שה כל הולל ר של חנ אנ

י?! ערמי םאת נה ז ים המ רי אומש ים וש עי זש עש דנ זש ה מי ים אותה רואי י של ל מי כה

אותו י - בש תי כש לנ ה הה אה לי י מש ני גו'. אמ א וש רה י מה ה לי אן רל י קש ערמי י נה ה לי אנה רל קש ל תי ת, (רות א) אנ רל אומל ה וש יבה שי יא מש הי
י ה לי אנה רל קש ה תי מה ע. לה גוף רנ י לש יס אותי ני כש הי ים, של ים טובי עמשי י מנ לי ה ובש י תורה לי י ה' - בש ני יבנ שי ם הל יקה רי קום, וש מה
ה ך, זל לל ימל לי ם אל ת עי גל ול דנ זש ן [מי גה ם בנ ת שה בל ת, יושל סל נל כש ני ן של יוה ן. כי דל ן עי גנ ת לש סל נל כש ה, ני ם זוכה אי י]. וש ה בי נה ה' עה י ונ ערמי נה
ל של בוש  לש בנ ם  ת] שה של בל לנ תש ומי [ד"א  שו  בש לנ תש הי וש ית]  לי כש שי הנ ש  פל נל הנ זו  של ם רות,  עי ג  וי דנ זש מי רוחנ  ה הה זל לון, של חש מנ

ת. נל דל ענ תש ם מי שה ה וש זל ם הנ עולה ל הה מות של דש הנ

ה מה שה [נש ש  פל ן נל הי לו  אי זו, וש בש חוזות זו  אמ ן של גות הי רה דש לש  ע] שה בנ רש ב. [אנ לי י הנ מי כש חנ ר לש סה מש ים ני רי תה סש ר הנ תל סי
נו. מל מי ה  נל בש ני גוף  הנ של כםחנ  הנ יא  הי ש  פל נל הנ "ש]  פל [נל ה.  מה שה ונש יו"ד] רו"חנ  את  רי קש ני של ה  יונה לש על הה ה  מה שה נש הנ ה,  מה שה נש לי
ים ני קה תש ני ים] וש סי נש כנ תש ים [נ"א מי ימי כי סש יו מנ רה יבה ל אי תו, כה בה קי ם נש ג עי וי דנ זש הי ה לש זל ם הנ עולה ר בה עורי תש ם מי דה אה ר הה של אמ כנ של
ש פל נל ה הנ ת אותה ך אל ש], ומושי מה ה [מנ עמשל מנ ם אותו הנ ים עי כי סש לו מנ צון של רה הה ש וש פל נל ה הנ אותה ם, וש ה] שה מה שה נש נות [לנ הה לי

ך. שופי ע של רנ זל אותו הנ ם בש ה שה יס אותה ני כש ומנ

י"ם, ישי אות אי רה קש ני גות של רה דש ן הנ אותה ם מי שה ר לש חי ך כםחנ אנ שה מש ם, ני שה ך לש מושי ש של פל נל ת הנ כנ שה מש הנ צון וש תוך רה ומי
לש. ע] שה בנ רש ם [אנ ל אותה תון של חש תנ אשון הנ רי כםחנ הה הו הנ זל גוף. וש נו הנ מל ה מי נל בש ני הוא וש ע הנ רנ זל ת הנ יכנ שי מש ס בי נה כש כםל ני הנ וש

ל ר ענ פי כנ ב לש רה קש ני ן של בה רש קה גוף, הנ ל הנ סוד של יש הנ קות וש בי דש ת בי בל רל קש ני ש  פל נל ה] הנ מה שה נש ה לי מה שה םאת [נש ז שום של ומי
ל ק של לל חי ת הנ יכנ שי מש שום של ית], מי לי כש שי ש הנ פל נל או רוחנ וש רש קש ני י"ם [של ישי ל אי גות של רה דש ם הנ אותה ק לש לל ן חי תה ה ני מה שה נש הנ
זון ן מה נותי י? של שנ אי י לש מי חש לנ הו  י [מנ שנ אי י לש מי חש י לנ ני בה רש ת קה תוב אל כה של נו  יש הנ ם. וש הל ה מי אה בה ש  פל נל ה] הנ מה שה [נש ה  אותה
ת מי של ם. וכש קה לש ים חל לי ש נוטש פל נל ת הנ רנ פה הואא כנ שום של ה], מי ינה כי שש יו הנ זי ים מי ני הל ם נל הי אור של ע מי פנ הו של זל י, וש שנ אי לש
ם ה עי ים זל רי פש סנ ים ומש תי מי ים הנ עי ה יודש זל כםחנ הנ ים, ובנ מי עולה ר לש בל קל ן הנ ה מי זה םא זה ש ל פל נל ה הנ ה, אותה זל ם הנ עולה ם בה דה אה

ה. זל

ה שוקה תש ם בי הי של ר כש כה זה ה לנ בה קי נש רות הנ עורש תש ת הי יכנ שי יא מש הי ה, וש זל ם הנ עולה ש בה פל נל ת הנ ת אל ילמל קנ מש יא של רוחנ הי הה
ל ה אל שוקה תש ע בי רנ זל ת  כל ה שופל טה י מנ פי לנ ה כש בה קי נש הנ של מו  כש זו  הנ רוחנ  לה ה  תה שוקה תש ר בי כה זה ת לנ רל עורל תש ז מי אה וש ת.  חנ אנ
ים להי אל ל הה שוב אל תה רוחנ  הה אן סוד] (קהלת יב) וש כה ה, וש בה קי נש ה לנ שוקה תש ע בי פנ של ך  פה שש ני של ה [כש זל ר הנ תל סי הנ ר. וש כה זה הנ

ה. נה תה ר נש של אמ

ש פל נל ן הנ ת מי דל רל פש ני ה וש זל ם הנ עולה ן הה את מי יוצי של ר], כש של אמ ה כנ מה שה נש "ה לנ מה שה "ה ונש מה שה ונש "ש  פל נל [וש זו  רו"חנ הנ הה וש
ן גנ ס לש נה כש ים] ני ני וה גש ל הנ כה ת מי מל קל רג ה מש יונה לש מות על דש ש בי בי לנ תש ים, ומי יוני לש על ם הה יי מנ שה ן בנ דל ן עי גנ ק לש לי תנ סש ים י"ה מי די רה פש [ני
ים יוני לש על ים הה כי אה לש מנ ים הנ שי בש לנ תש מי מו של ן כש גה ל הנ יר של וי אמ תוך הה ם בש ש שה בי לנ תש תון], ומי חש תנ ה [הנ זל ם הנ עולה בה ן של דל עי הה

גו'. יו רוחות וש כה אה לש ה מנ תוב (תהלים קד) עםשל כה יו, של רוחנ הה ה הה אותה ם מי הי שום של ה, מי זל ם הנ עולה ים לה די יורש של כש

ן גנ ים. בש דוני עי ל הה כה ת בש נל דל ענ תש ם מי שה ה, וש זל ם הנ עולה מות הה דש ץ בי רל אה ל הה ן של דל עי ן הה גנ ת בש של בל לנ תש רוחנ מי ך הה ף כה אנ
ם ל אותה ם כה שה יון, וש לש על ם הה עולה ל הה יות של מג ים ודש יורי ייש צי ה, וש זל ם הנ עולה ל הה יות של מג ים ודש יורי ה ייש צי זל ן הנ דל עי הה
זו הנ מות  דש [הנ ה  לה עש מנ לש עמלות  לנ ים  ם רוצי תות הי בה שנ וש ים  שי דה חר י  אשי רה ובש ם.  ים שה ני דש ענ תש ומי ים  כי ים הולש יקי די צנ הנ
י"ם שי דה חר הל וש י"ם  מועמדי הנ ל  כה ובש ים,  דוני עי הה ל  כה בש ים  ני דש ענ תש מי זו  הנ מות  דש ובנ ה.  זל הנ ם  עולה הה ל  של "ש  אי וש רו"חנ  מי
ן דל עי ן הה גנ בש ה  יונה לש על מות  דש ים בי שי בש לנ תש ה ומי זל גוף הנ הנ ים מי טי שש פנ תש ומי "ש  פל נל הנ וש רו"חנ  ים הה קי לש תנ סש תו"ת מי בה שנ הנ וש
אור ים מי ני הל ם נל הי ד יהו"ה, וש ים ינחנ גי וש דנ זש בושו, ומי לש קום הוא י"ה? בי ה מה יזל אי ים. בש ני וה גש ל הנ כה ם בש קה רג ה מש לה עש מנ לש של

הנששכיינהה].

ם ת שה טל של פנ תש עמלות, מי ה לנ ר רוצה של אמ רוחנ כנ ה הה אותה של ים, וכש ני וה גש ל הנ כה ם בש קה רג ד מש חה מוד אל ן ייש ענ גה ע הנ צנ מש אל ובש
תוך אותו ה לש לה עש מנ ה לש עולל ה] וש עולה מוד [וש ענ תוך אותו הה ת לש סל נל כש ני גוף] וש ם בנ ת שה רל אל שש ש ני פל נל הנ הוא [וש בוש הנ לש הנ מי

גו'. שוב וש רוחנ תה הה תוב וש כה נו, כנ מל ה מי אה יהצש קום של מה הנ

ה] אה הוא, [ובה רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש ים לי מי שה ן בש בנ רש קה ה  יב אותה רי קש דול, ומנ גה ן הנ כםהי ל הנ אי יכה מי ה  ל אותה נוטי וש
ך ר כה חנ גו'. אנ וש ך  תש ים זולה להי ה אל תה אה םא רה ן ל יי ענ ים, (ישעיה סד) של יי חנ רור הנ צש אותו  ת בש נל דל ענ תש ם, ומי ת שה בל יושל וש
שו], פש ננ ם  עי ת  גל ול דנ זש [ומי הוא  הנ בוש  לש בנ ת  של בל לנ תש ומי ים,  דוני עי הה ל  כה בש ת  נל דל ענ תש ומי ץ  רל אה הה ל  של ן  גה הנ תוך  לש ת  דל יורל
ן דל עי ן הה ל גנ יבות של שי יש ה לנ עולה חםל. וש הו בש זל ה. [וש אשונה רי ה בה תה יש הה ה של מה כנ ם מי יי ננ י שש ד פי חה ל אל טור של עי ם בש ת שה בל יושל וש

ש]. פל נל ם הנ ג עי וי דנ זש הי ת לש דל תות יורל בה שנ ים וש ים ומועמדי שי דה י חר אשי ל רה כה ה, ובש תורה ת בנ קל סל ענ תש ומי

ל כה יהד, וש ה מי לה עש מנ ה לש זו עולה ים. וש יי חנ ץ הנ ל עי סוד של ר, הנ כה זה כםחנ הנ יא מי הי לו, וש ל אי ל כה יון ענ לש יא כםחנ על ה הי מה שה נש הנ
או יהצש קום של אותו מה בות לש שה ן עולות וש דות, כגלה רה פש ני של ה. וכש ם זל ה עי ד זל רות ינחנ שה קש גות ני רה דש לש הנ ן] שש לו [אותה אי
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נו. מל מי

ס קה נש פי ה  ים לה ני ם נותש בות, הי אה הה ם וש דה ם אה שה ה של רה עה מש ת לנ סל נל כש ני וש ה  זל ם הנ עולה ן הה את מי יוצי זו  הנ רוחנ  הה של כש
ה - ם זוכה ת. אי כל פל הנ תש מי ב הנ רל חל ט הנ הנ לנ ה  אותה וש ים  רובי כש את הנ ם, ומוצי שה ה לש בה רי ן. קש דל עי ן הה גנ ת לש סל נל כש ני וש ן,  ימה סי

ה. חוצה ה הנ ים אותה םא - דוחי ם ל אי ת. וש סל נל כש ני ח וש תנ ה פל ים לה חי ן, ופותש ימה סי ס הנ קה נש ים פי רואי

ים שי דה י חר אשי רה ובש ה.  זל הנ ם  עולה ל הה מות של דש בי ם  ת שה של בל לנ תש מי ת,  בל יושל ן של מנ זש הנ ל אותו  ם. כה ת שה בל יושל וש
ת ת אל של הוא,  ופוגל מוד הנ ענ ה בה עולה ן וש ימה ס סי קה נש ה פי ים לה ני ן נותש דל ן עי גנ בש ים של יקי די צנ עמלות, הנ ה לנ רוצה של תות כש בה שנ וש
ה אותו נה מל ים מי לי םא - נוטש ם ל אי ת, וש סל נל כש ני ח וש תנ פל ה  ים לה חי ה - פותש ם זוכה ם. אי יי לנ רושה י חומות יש רי ם שומש אותה
גו', וש יר  עי ים בה בי סםבש ים הנ רי שםמש י הנ אוני צה ת, (שיר ג) מש רל אומל ן וש גה ה לנ בה יא שה ה. הי חוצה הנ ה  ים אותה דוחי ס וש קה נש פי הנ

ה]. נה מל נו [מי מל לו מי טש נה ן של ימה סי ס הנ קה נש הו פי י. זל לנ עה י מי ידי די ת רש או אל שש נה

ת טל של פנ תש מי ה  מה שה נש לנ ה  מה שה נש הנ זו,  הנ ה  מה גש דג [כנ ם.  יי לנ רושה יש חומות  י  רי שומש ם  אותה לו  אי חומות,  הנ י  רי שומש
ת רל אל שש ני ש)  פל נל הנ (וש ה  מה שה נש הנ וש ה.  ינה כי שש אור הנ ית מי ני הל נל וש ה  לה עש מנ ה לש לה עש מנ ת לש קל לל תנ סש ה ומי לה עש מנ לש של בוש  לש הנ אותו  מי
ה רה אמ שש ני ה של מה שה נש ם הנ ת עי גל ול דנ זש ה ומי מה שה נש ה לנ מה שה ת נש דל תות יורל בה שנ הנ ים וש מועמדי הנ ים וש שי דה חר י הל אשי כל רה גוף, ובש בנ
סוד ה, וש לה עש י מנ בי גנ ר לש כה ני ר של פה עה הל רוחנ וש ן הה ה מי תה יש ה הה לה עש מנ לש ן של דל עי ן הה ל גנ מות של דש הנ ה, וש מה שה נש ם הנ ת עי גל ול דנ זש גוף ומי בנ
אן ד כה ם. ענ יי מנ ר שה מנ אל נל ם, של יי ומנ ש  ה, הוא אי טה מנ לש ן של דל ן עי ל גנ בוש של י"ה לש ש  בי לנ תש ה מי זל בוש  לש שוב הוא, ובי חה
ך תוב (איוב יד) אנ כה ץ, של רל אה ל הה גוף של ת בנ רל אל שש ה ני שה פש ננ ה, וש תה גה רש דנ ת לש דל ה, יורל טה מנ ת לש דל יורל םאל הנ מ שש ל הנ רוחנ של הה
תון חש תנ ם הנ עולה הה ים ומי יקי די צנ בוד הנ כש א מי בה ם הנ עולה ים בה עי ים יודש תי מי הנ רו של מש ה אה ל זל ענ גו'. וש ב וש אה כש יו יי לה רו עה שה בש

ה. י תורה רי תש אן סי ד כה ה]. ענ ם זל ה עי ים זל רי פש סנ ומש

ר זםהנ

ן ה' גנ תוב כש כה ן ה', של גנ קול לש שה שום של א מי לה ם? אל יי רנ צש מי ם לש ענ טנ ה הנ ם. מה גור שה ה לה מה יש רנ צש ם מי רה בש ד אנ יירל ונ
ב סםבי ישון הוא הנ ד פי חה אל ם הה תוב (בראשית ב) שי כה ין, של יהמי הוא לש ד של חה ר אל הה ד נה יהרנ ל וש קנ ם שה שה ם. של יי רנ צש ץ מי רל אל כש
ן ל אותה ת כה ענ דנ ה לה צה ה, רה מה לי שש ה הנ מונה אל ס בה ננ כש ני ע וש יהדנ ן של יוה ם כי הה רה בש אנ ב. וש הה זה ם הנ ר שה של ה אמ ילה וי חמ ץ הנ רל ל אל ת כה אי
ה, אי םא ורש ם. וב יי רנ צש מי ד לש יהרנ ך  שום כה ין], ומי יהמי ין [ד"א לש יהמי מי ענ  יהה נוסי ם הה יי רנ צש ה. ומי טה מנ לש זו  חש אל נל גות של רה דש הנ

ין. די ן הנ ים מי מי חמ ים רנ קי לש תנ סש ר מי של אמ א כנ לה ץ אל רל אה א בה צה מש םא ני ב ל עה רה הה

יות! הש יך לי רי יהה צה ב הה רנ ר קה של אמ יב? כנ רי קש ר הי של אמ ר, כנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ה. אה מה יש רה צש םא מי ב יב לה רי קש ר הי של אמ י כנ הי יש ונ
אן ף כה ה. אנ שובה תש ל לי אי רה שש ת יי ב אל רנ הוא קי יב, של רי קש עםה הי רש תוב (שמות יד) ופנ כה א כנ לה יב? אל רי קש ר הי של אמ ה כנ ה זל מנ
ק חי רנ תש הי גות ולש רה דש ן הנ אותה ן בש בוני תש הי ה, לש מה יש רה צש םא מי ב אוי. לה רה רוך-הוא כה דוש-בה קה מו לנ צש ת ענ יב אל רי קש הי יב, של רי קש הי

ם. יי רנ צש י מי עמשי מנ ק מי חי רנ תש הי ן ולש הל מי

יו נה בה דו  בש עש תנ שש שות, הי י רש לי ם בש יי רנ צש מי ם לש הה רה בש ד אנ יהרנ שום] של ן [ס"א מי יוה ה, כי אי םא רש ה, ב הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ל ר כה עי טנ צש הי וש ם,  יי רנ צש ד מי תוב רי םא כה ל וש ה,  מה יש רה צש ם מי הה רה בש אנ ד  יירל ונ תוב  י כה רי המ ה, של נה אות שה ע מי בנ רש ם אנ יי רנ צש מי בש

ה. רה יל שה בי שש הוא בי ה הנ לה יש לנ הנ

ענ יהה יודי םא הה יא ל הי ה הנ עה שה ד הנ י ענ כי . וש תש ה אה אל רש ת מנ פנ ה יש שה י אי י כי תי עש א יהדנ ה נה ני תו הי שש י אי רנ ל שה ר אל םאמל י ונ
רםב ה מי רה מות שה דש ל בי כי תנ סש םא הי יא ל הי ה הנ עה שה ד הנ ענ , של שוהה רש ה פי א זל לה ה? אל אל רש ת מנ פנ ה יש שה ה אי תה יש הה ם של הה רה בש אנ

ה. ה אותה אה רה ה וש תה לש גנ תש יא הי ם, הי יי רנ צש מי ב לש רנ קה של ם. וכש יהל יני ה בי תה יש הה יעות של ני צש הנ

ר בה ה. דה תה נש תנ שש םא הי ל יהה וש פש יה ה בש דה מש יא עה הי ה, וש זל בנ תש ם מי דה ך אה רל דל ח הנ י טםרנ די ל יש א ענ לה ע? אל ה יהדנ מל ר, בנ חי ר אנ בה דה
ה ר עולל בה דה ה הנ זל . וש תש י אה חםתי ר אמ מנ אה ם וש הה רה בש ח אנ טנ ך בה שום כה ה, ומי ינה כי שש ת הנ ה אל מה ה עי אה רה י, של תי עש א יהדנ ה נה ני ר הי חי אנ
תש אנ תוב (דברים ה) וש כה וש  , תש י אה חםתי ה אמ מה כש חה מםר לנ תוב (משלי ז) אל כה ד כנ חה אל עו, וש מה שש מנ ד כש חה ים - אל ני וה י גש ני שש לי

ה תה יש חה הוא. וש רוך  בה דוש  קה י הנ יב לי יטי יי ך  עמבורי ר, בנ מנ ה אה ינה כי י שש פי לנ - כש ך  עמבורי י בנ ב לי יטנ ן יי ענ מנ ינו. לש לי ר אי בי דנ תש
ים. יי חנ ך הנ רל דל לות לש ענ תש הי ה לש כל זש יי ם וש דה ה אה לל ענ תש ה יי זל בה שום של ך, מי לי לה גש י בי שי פש ננ

ן יוה כי ה, וש מה זי ם בש ים הי טופי ים שש רי צש מי ל הנ כה ם של הה רה בש יהה אנ הה ענ  ר, יודי מנ א אה יסה י יי בי גו'. רנ י וש חםתי א אמ י נה רי מש אי
ה מה ה עי אה רה שום של א מי לה ם? אל שה ס לש ני כה יי םא  ל וש ך  רל דל ן הנ ר מי זנ םא חה ל של תו  שש ל אי ד ענ חנ םא פה ה ל מה ע, לה יהדנ ה  ל זל כה של

ששכיינהה.

השלמה מההשמטות (סימן יד)

ם הה רה בש א אנ לה ה? אל תה יש ן הה יכה ה הי רה שה תםב)! וש כש (לי יך  רי יהה צה ם הה בואה ה (שם יב). כש מה יש רה צש ם מי רה בש בוא אנ י כש הי יש ונ
רו לו: מש ס. אה כל ן מל תי י אל ני ר: אמ מנ ס. אה כל ם מל לי רו לו: שנ מש ם, אה יי רנ צש מי יענ לש גי הי ן של יוה . כי יהה לל ר עה גנ סה ה וש בה תי ה לש יסה ני כש הי
ם: הל ר לה מנ ן. אה ה טועי תה ח אנ שובה י מש שי י מי די גש רו לו: בי מש ים. אה לי ל כי ס של כל ן מל תי ם: אל הל ר לה מנ ן. אה ה טועי תה ים אנ לי כי
יות. לי גה רש ל מנ ס של כל ן מל תי ם: אל הל ר לה מנ ן. אה ה טועי תה יות אנ לי גה רש רו לו: מנ מש ח . אה שובה י מש שי י מי די גש ל בי ס של כל ן מל תי אל
ץ רל ה אל ירה אי ה, הי בה תי ת הנ אל חו  תש פה ן של יוה ה. כי תוכה ה בש ה מנ אל רש ני וש ה  בה תי ת הנ אל תםחנ  פש א לי לה ר אל שה פש י אל לו: אי רו  מש אה
ם בואה י כש הי יש ה, ונ הודה י יש בי ר רנ מנ ר. אה גומי ה וש שה אי ת הה ים אל רי צש מי או הנ רש יי תוב (שם) ונ כה הו של ה, זל לה אור של הה ם מי יי רנ צש מי

כו': ע"כ מההשמטות. ה וש בה תי א בנ לה ר! אל יהה לו לומנ ה הה מה יש רנ צש מי
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יס ני כש ה, הי הודה י יש בי ר רנ מנ אםד. אה וא מש ה הי י יהפה ה כי שה אי ת הה ים אל רי צש מי או הנ רש יי ה ונ מה יש רה צש ם מי רה בש בוא אנ י כש הי יש ונ
ה פה י יה תוב כי כה הו של ש. זל מל של אור הנ יהה אור כש ח, הה תנ פש ני ן של יוה ס. כי כל ה מל נה מל ת מי חנ קנ ה לה חו אותה תש ה, ופה בה תי ה בש אותה
ה. לה חי תש בנ ה כש או אותה רה ה וש יאו אותה ת. הוצי רל חל מות [נ"א אור] אנ ה דש בה תי או בנ רה א של לה אםד? אל ה מש ה זל אםד. מנ וא מש הי
י רי שה ה  אםתה או  רש יי ה ונ ה זל ה, מנ שה אי ת הה ים אל רי צש מי הנ או  רש יי תוב ונ כה ן של יוה עםה. כי רש י פנ רי שה ה  אםתה או  רש יי תוב ונ כה של הו  זל

גו'. עםה וש רש ל פנ ה אל למלו אםתה הנ יש ז ונ אה ה, וש לה חי תש בנ ה כש או אותה רה ה וש יאו אותה הוצי א של לה עםה? אל רש פנ

רוך הוא, דוש בה קה י הנ עמשי מנ ים בש יחי גי שש םא מנ ל ים וש עי םא יודש ל ם של עולה י הה עי שש ם רי אותה ק, אוי לש חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ה ה מנ לה חי תש בנ ענ  הוא יודי הוא, של רוך  בה דוש  קה ם הנ עי ם הוא מי עולה בה ייש  ה של ל מנ כה כםל] של ים [בנ לי כש תנ סש םא מי ם ל הי וש
י די כש ה  אשונה רי ים בה עמשי ה מנ עושל וש ה  הוא צופל וש ית.  רי חמ ית אנ אשי רי יד מי גי (ישעיה מו) מנ תוב  כה סוף, של ילה בנ הש יי של

ים. ר יהמי חנ אנ ם לש עמלותה הנ לש

ר חנ אנ ה לש אה קה לש ה הנ מה רש גה זו  ה הנ אה קה לש הנ הנ ה. וש קל לש יהה מג םא הה עםה, הוא ל רש פנ י לש רנ ה שה לה טש ני א של לי מה לש ה, אי אי םא רש ב
ים תי ן ה' אותםת ומםפש תי יי ם (דברים ו) ונ תוב שה כה ים, וש דםלי ים גש עי גה אן נש תוב כה ים. כה דולי ים גש עי גה נש ם בי יי רנ צש קו מי לש יי ן של כי מי
ים סי רוך הוא ני דוש בה קה ה הנ שה עה מו של כות. כש ר מנ של אן על ף כה כות - אנ ר מנ של ן על לה הנ ה לש ם. מנ יי רנ צש מי ים בש עי רה ים וש דםלי גש

ה. לה יש לנ בורות בנ ים וגש סי ה ני רה שה רוך הוא לש דוש בה קה ה הנ שה אן עה ף כה ה - אנ לה יש לנ ל בנ אי רה שש יי בורות לש וגש

ל כה ב של ל גנ ף ענ ד, אנ וי ר דה מנ י. אה םאשי ים ר רי י ומי בודי י כש עמדי ן בנ גי ה ה' מה תה אנ ר, (תהלים ג) וש מנ אה ח וש תנ י פה י יוסי בי רנ
רוך- דוש-בה קה ד לנ וי ר דה מנ י. אה עמדי ן בנ גי תוב מה ה, כה אי םא רש י. ב די עמ ן בנ גי ה ה' מה תה אנ ב - וש רה י קש מי עמרםך עי ם יהבואו לנ עולה י הה ני בש
תוב כה ם, של הה רה בש אנ ה בש כה רה ים בש מי חותש מו של ה כש כה רה ל בש ה של ימה תי י חמ ים בי םא עושי ה ל י מה ני פש ם, מי ל עולה בונו של הוא: רי

ם?. הה רה בש ן אנ גי ים מה רי אומש ך, וש ן לה גי י מה נםכי אה

ר לו מנ ם. אה לי יום שה קי י בש ננ פה ד לש עומי יו, וש תי פש רנ יו וצש תי נש חנ ר בש בה ם כש הה רה בש ד: אנ וי דה הוא לש רוך  בה דוש  קה ר הנ מנ אה
ד וי ר דה כנ זש ע, ני בנ ת של ל בנ ר של בה דה ה אותו הנ שה עה ן של יוה י. כי בי לי י וש יותנ לש ה כי פה רש י צה ני סי ננ י ה' וש ני ני חה ך, (שם כו) בש ם כה ד: אי וי דה

י. ר פי עמבה ל ינ י בנ מםתי א זנ צה מש ל תי י בנ ני תנ פש רנ ה צש לה יש תה לנ דש קנ י פה בי תה לי נש חנ ר (שם יז) בה מנ ר. אה מנ אה ה של ל מנ יו ענ נה פה לש

ל י בנ ני תנ פש רנ ה צש תה אנ י, וש יותנ לש ה כי פה רש י צה תי רש מנ י אה ני י. אמ בי תה לי נש חנ ה בה תה אנ י, וש ני סי ננ י ה' וש ני ני חה י בש תי רש מנ י אה ני ר, אמ מנ אה
ם עי י. וש ת פי עמבםר אל םא ינ ל י, של תי בש שנ חה ה של זל ר הנ בה דה הנ ן וש תי י יי י - מי ר פי עמבה ל ינ י בנ מםתי אוי. זנ רה י כה אתה אותי צה םא מה א, ל צה מש תי
י בודי י כש עמדי ן בנ גי ה ה' מה תה אנ וש ד,  וי ר דה מנ אה ך  שום כה ד. ומי וי ן דה גי ים מה רי אומש נו  אה ה, של כה רה בש הנ ים בו  מי ה חותש ל זל כה

ר בו. טי ענ תש י מי ני אמ י של לי בוד של כה ה זו הנ גה רש אי דנ דנ ה] ונ זל י. [וש םאשי ים ר רי ומי

ם הל טו בה לש שש םא יי ל ים של יקי די צנ ן לנ גי רוך הוא מה דוש בה קה ה, הנ אי םא רש חו אםתו. ב לש שנ יש ים ונ שי נה עםה אמ רש יו פנ לה ו עה צנ יש ונ
תו. שש אי טו בו ובש לש שש םא יי ל ם של הה רה בש ל אנ ן ענ גי רוך הוא הי דוש בה קה הנ ם, וש דה י אה ני בש

ה קה לש הי וש ך  אה לש מנ א הנ - בה יהה  לל ב אי רנ קש עםה לי רש א פנ הוא. בה ה הנ לה יש לנ ל הנ ה כה רה שה ה מי זה םא זה ה ל ינה כי שש ה, הנ אי םא רש ב
לו םא יהכש ה ל רה ל שה י ענ רי המ בונו, של רי יק בש זי חמ יהה מנ ם הה הה רה בש אנ ה. וש קל לש יהה מנ ה - הה קי לש ה הנ רה ה שה רה מש אה ם של ענ ל פנ אותו. כה
רוך דוש בה קה ר הנ חנ ר אנ הי רש םא הי ל יון של סה ני אן הנ כה ח. וש טה בש יר יי פי כש ים כי יקי די צנ תוב (משלי כח) וש כה הו של . זל יהה לל לט עה שש לי

הוא.

מו צש א הוא ענ לה ם, אל יי רנ צש מי ת לש דל רל רוך הוא לה דוש בה קה ה הנ וה םא צי ך ל שום כה מי ה של אי םא רש ק, ב חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
תו. שש ל אי ר ענ עי טנ צש ך הי ר כה חנ אנ ן, וש ר לו כי מנ אה ם של עולה י הה ני בש ה לי חון פל תש ילה פי הש םא יי ל י של די ד, כש מו יהרנ צש ענ מי

י ני פש ח, מי רה פש ר יי מה תה יק כנ די ה. צנ גל שש נון יי בה לש ז בנ רל אל ח כש רה פש ר יי מה תה יק כנ די ר, (תהלים צב) צנ מנ אה ח וש תנ ק פה חה צש י יי בי רנ
ן ד מי בנ אה ן של יוה יק, כי די ך צנ ף כה ב - אנ ן רנ מנ ד זש ה ענ םא עולל ים אותו ל רי גוזש ן של יוה ר כי מה ה תה ר? מנ מה תה יק לש די יש צנ קי ה הי מה

ם. ך גנ ף כה ה - אנ גל שש נון יי בה לש ז בנ רל אל ב. כש ן רנ מנ ד זש יו ענ תה חש ר תנ חי ה אנ םא עולל ם, ל עולה הה

ר כה זה ה. הנ בה קי ר ונש כה א זה לה ה אל םא עולל יק ל די צנ ך הנ ף כה ה, אנ בה קי ר ונש כה א זה לה ה אל םא עולל ר ל מה ה תה ח - מנ רה פש ר יי מה תה כנ
כםל הנ כםל וש ל הנ יון ענ לש נון על בה לש ז בנ רל אל ה הה ה - מה גל שש נון יי בה לש ז בנ רל אל ה. כש רה שה ם וש הה רה בש אנ מו של ת, כש קל דל ה צנ בה קי נש הנ יק וש די צנ
ל א ענ לה ד אל ינו עומי ם אי עולה הה יו. וש תה חש ים תנ בי כםל יושש הנ כםל וש ל הנ יון ענ לש יק הוא על די צנ הנ ך  ף כה יו - אנ תה חש ים תנ בי יושש

ל. תה שש יו ני לה עה ך, וש מה סש לו ני לה גש ד, ובי ם עומי עולה יו הה לה עה ם. וש סוד עולה יק יש די צנ תוב (משלי י) וש כה ד, של חה יק אל די צנ

יהה מודל ה ענ בה צש תוב (שם ט) חה כה ד, כנ ם עומי עולה ים הה מודי ה ענ עה בש ל שי ענ של ינו  ני י שה רי המ ונ ר,  מנ ה אה הודה יש י  בי רנ
ל ך של מל הוא סל ים, של די ם עומש י הי יעי בי שש ים בנ רי חי אמ ל הה אן] כה ל [כה בה אי, אמ דנ ך הוא ונ י, כה י יוסי בי ר לו רנ מנ ה. אה עה בש שי
תוב (ישעיה ג) יו כה לה עה כםל, וש ן לנ זה כםל] וש ן הנ ם [מי עולה ת הה ה אל ול רש ם] ומנ עולה ת הה ה [אל קל שש ה מנ זל יק, וש די הוא צנ ם, וש עולה הה

יו. עמשה ל מנ ל כה יו ענ מה חמ רנ כםל וש תוב (תהלים קמה) טוב ה' לנ כה לו, וש םאכי ם י יהל לי לש ענ י מנ רי י פש י טוב כי יק כי די רו צנ מש אי

ם עולה הה מוד של ענ ה הוא הה ן. זל גה ת הנ קות אל שש הנ ן לש דל עי א מי ר יםצי הה נה תוב (בראשית ב) וש י כה רי ק, המ חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ם עולה ים בה חי רות פורש פי ל הנ כה רות. וש ה פי נו עושל מל נו, ומי מל ה מי קל שש ן ני גה הנ ן], וש דל עי ן [הה גה ה לנ קל שש הוא מנ יו וש לה ד עה עומי
דוש קה ל הנ יו של עמשה י מנ רי ם פש הי ים של יקי די צנ מות הנ שש ם? ני י הי ה. ומי תורה ל הנ יום של קי ם, הנ עולה ל הה יום של קי ם הנ הי וש

ים עולות. יקי די צנ מות הנ שש ה ני לה יש לנ ה וש לה יש ל לנ כה ך בש שום כה רוך הוא. ומי בה

ין ם. בי כגלה י, בש י יוסי בי ר רנ מנ י? אה מי ם. בש הל ענ בה עמשי תנ שש הי ן לש דל עי ן הה גנ א לש רוך הוא בה דוש בה קה ה, הנ לה יש לנ ק הנ לה חל נל של וכש
רוך דוש בה קה ענ הנ עמשי תנ שש ם מי כגלה ה, בש זל ם הנ עולה ם בה דורה מש ים בי בי יושש ם של ין אותה הוא, ובי ם הנ עולה ם בה דורה מש ם של אותה
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ה. לה יש לנ צות הנ חמ הוא בנ

אות ים יוצש יקי די צנ מות הנ שש ני של תון. וכש חש תנ ם הנ עולה ל הה רותו של עורש תש ת הי יך אל רי ה צה לה עש מנ לש ם של עולה ה, הה אי םא רש ב
רוך הוא דוש בה קה ם הנ הל ה, ובה דה בה כש מות ני דש ה בי לה עש מנ לש אור של שות בה בש לנ תש ן מי ה, כגלה לה עש מנ עולות לש ה וש זל ם הנ עולה ן הה מי
דוש- קה ים לנ ני דושות בה מות קש שה ם נש הל ייש לה ל של אי רה שש או יי רש קש ה ני ל זל ענ יו, וש עמשה י מנ רי ם פש הי ם, של הל ב לה אי תה ענ וש עמשי תנ שש מי

יו. עמשה י מנ רי אי, פש דנ ים ונ ני ם. בה יכל להי ה' אל ם לנ תל ים אנ ני ר (דברים יד) בה מנ אל נל מו של רוך-הוא, כש בה

ל ה כה לה יש לנ צות הנ חמ בנ שום של ר לו, מי מנ יך? אה ץ]. אי רל אה ל הה ה [של זל ם הנ עולה בה ם של לו אותה פי א, אמ יסה י יי בי ר רנ מנ אה
דוש קה הנ ר של אי בה תש י ני רי המ ה. ונ תורה חות הנ בש שש ת תי מםענ אל שש לי ה וש תורה םא בנ ר קש ים לי רי עורש תש ם מי ת, כגלה מל י אל יקי די ם צנ אותה
ם יהל לי עמ ך  שה מש ד ני סל ל חל חוט של ם, וש קולה ים לש יבי שי קש ם מנ ן כגלה דל עי ן הה גנ תוך  בש ים של יקי די צנ ם הנ ל אותה כה הוא וש רוך  בה

י. מי ירםה עי ה שי לה יש לנ דו ובנ סש ה ה' חנ ול צנ ם יש תוב (תהלים מב) יומה כה יום, של בנ

ים גורי יו סש ל הה אי רה שש יי ה של עה שה ה, בש אי םא רש ה. ב מה לי ת שש חנ בנ שש יו, זו תי נה פה ה לש לה יש לנ עולות בנ חות של בה שש תי ן הנ ל כי ענ וש
יו. נה פה חות לש בה שש תי ל וש לי ים הנ רי יו אומש ם, הה יי רנ צש י מי כורי בש רוך הוא בי דוש בה קה ג הנ רנ הה של ם כש יהל תי בה בש

יהה הה וש תו  טה מי ב בש שוכי ב או  יהה יושי הה ר של םאמנ ם ת אי ה, של לה יש לנ צות הנ חמ ם בנ יהה קה הה ך  לל מל ד הנ וי דה ה של אי םא רש ב
אי דנ קום ונ ך. אה הודות לה קום לש ה אה לה יש צות לנ תוב (שם קיט) חמ כה מו של א כש לה םא, אל חות - ל בה שש תי ירות וש ר שי אומי
ך לל י מל ימי לו בי פי אמ ים, ונ מי עולה י לש ך חנ לל מל ד הנ וי ך דה שום כה ה. ומי תורה ל הנ חות של בה שש תי ירות וש שי ק בש סי ענ תש הי ה לש ידה עממי בנ
ד וי ים הוא - דה תי מי ן הנ ם מי אי מו, וש ד שש וי ים הוא - דה יי חנ ן הנ ם מי , אי יחנ שי מה ך הנ לל ינו, מל ני י שה רי המ ך. של לל יחנ הוא מל שי מה הנ

ר. חנ ה שה ירה עי נור אה כי ל וש בל ני ה הנ י עורה בודי ה כש תוב (שם נז) עורה כה םא, של ם יהב רל טל ר בש בםקל ר בנ עורי תש יהה מי הוא הה מו. וש שש

רוך- דוש-בה קה ר לנ מי זנ ים לש יוני לש על ים הה כי אה לש מנ או הנ עםה, בה רש ל פנ צל ה אי תה יש ה הה רה שה ה של לה יש לנ ל אותו הנ ה, כה אי םא רש ב
י מי ן לש ימה ם, סי יי רנ צש מי דולות בש כות גש עמשו מנ כו ונ ם לש כל רוך הוא: כגלש דוש בה קה ם הנ הל ר לה מנ חות. אה בה שש תי ירות וש שי הוא בש

גו' ים וש דםלי ים גש עי גה עםה נש רש ת פנ ע ה' אל גנ ננ יש תוב ונ כה ה של ה מנ ך. זל ר כה חנ עמשות אנ יד לנ תי י עה ני אמ של

ר מנ אל נל של מו  אן כש תוב כה םא כה י ל רי המ , של ענ יהה יודי ן הה יי ננ גו'. מי ם וש רה בש אנ עםה לש רש א פנ רה קש יי ונ תוב,  ה כה ה מנ אי םא רש ב
ר? בה ר לו דה מנ םא אה אן ל כה גו', וש יא הוא וש בי י נה יש כי אי ת הה של ב אי שי ה הה תה ענ תוב וש כה ך, של לל ימל בי אמ בנ

ת של י אי רנ ר שה בנ ל דש ים לו: ענ רי אומש יו  הה ך  כה ם. של רה בש ת אנ של י אי רנ ר שה בנ ל דש תוב ענ י כה רי ק, המ חה צש יי י  בי ר רנ מנ אה
זו ה הנ כה מנ ר: הנ םא יותי ל ר וש אי בה תש ה ני ר זל בה דה א בש לה ך, אל לל ימל בי ם אמ ר עי בי דנ מש מו של מו כש ר עי בי דנ יהה מש םא הה י ל רי המ ם. של רה בש אנ
יהד - יא. מי ם הי הה רה בש ל אנ תו של שש זו אי ע של ז [הוא] יהדנ מו. אה ה] עי ר [זל בי דנ יהה מש םא הה ל ם. וש רה בש ת אנ של י אי רנ ר שה בנ ל דש יא ענ הי

גו'. ר וש םאמל י ם ונ רה בש אנ עםה לש רש א פנ רה קש יי ונ

לו שו  יהה עה וה אםתו, לש חו  לש שנ יש ם. ונ הל ע לה רנ הה ם לש הל ם לה דה ב אה רנ קש םא יי ל י של די ה? כש מה ים, לה שי נה עםה אמ רש יו פנ לה ו עה צנ יש ונ
ך, צש רש אנ ם מי ה אותה ול לנ ה תש תה יו, אנ נה בה עמשות לש יד לנ תי ה עה תה ך אנ רוך הוא: כה דוש בה קה ר לו הנ מנ ם. אה יי רנ צש ץ מי רל ל אל כה בש

צו. רש ל אנ כה ם מי ה אותה וה לי ם, של עה ת הה עםה אל רש ח פנ לנ שנ י בש הי יש תוב (שמות יג) ונ כה של

ם הה רה בש ל אנ ם של מה ת שש ל אל די גנ י לש די א כש לה ך? אל רי טה צש ה הי מנ ם ולש הה רה בש אנ ן לש מי דנ זש ה הי מה ך לה ל כה א, כה בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ם הה רה בש ל אנ די גנ תש ם, הי הל ל מי צי נה הי ם לש דה יהה אה םא יהכול הה ל ם, וש עולה י הה פי שש כנ ם מש הי ם של יי רנ צש מי לו בש פי אמ ם, של עולה ה בה רה שה וש
ר של ל אמ כה תו וש שש אי ה הוא וש ה זל ה [ומנ בה גש נל קום? הנ ה מה יזל אי ם. לש יי רנ צש מי ם מי רה בש ל אנ ענ ינ תוב ונ כה הו של ה. זל לה עש מנ ה לש לה ענ תש הי וש

ך]. לל מל ילה לנ הש תי ה של רה יל שה בי שש נו לו בי תש נה נות של תה ן מנ אותה ר מי בה נו דה מל לו מי זש םא גה ל יענ של הודי א לש לה לו? אל

ם הה רה בש אנ ה של טה מנ לש גות של רה דש הנ ה וש מה כש חה אן בנ ז כה מנ רה ה, וש מה כש ל חה כםל הוא סוד של ה, הנ אי םא רש עון, ב מש י שי בי ר רנ מנ אה
ה גה רש דנ יענ לנ גי ר הי של אמ כנ ם של דה אה ם כש הל ה בה תה פנ תש םא הי ל בונו, וש י רי ני פש ב לי שה ם, וש הל ק בה בנ דש םא ני ל ם, וש ע אותה יהדנ ם וש קה מש עה ד לש יהרנ
תוב? ה כה יא מנ הי ה הנ גה רש דנ יענ לנ גי הי ד וש ר יהרנ של אמ כנ , של מו נםחנ ה כש תה פנ תש םא הי ל ם. וש עולה ת לה ול ם מה רנ גה ש וש חה נה ה בנ תה פנ תש יא הי הי הנ

"א. הי תוב בש לה כה הר לה. אה הר תוך אה ל בש גנ תש יי ר ונ כה שש יי ן ונ יי ינ ן הנ תש מי יישש (בראשית ט) ונ

ק בנ דש ני ה של יונה לש ה על גה רש דנ קומו לש מש ב לי שה ד, וש םא יהרנ ל ה וש לה עה ם. של יי רנ צש מי ם מי רה בש ל אנ ענ ינ תוב? ונ ה כה ם מנ הה רה בש אנ ל בש בה אמ
ה, תה פנ תש םא הי ל אוי לו  וש רה ם כה לי יום שה קי יים בש קנ תש הי ה של מה כש חה אות הנ רש הנ י לש די יהה כש ה הה זל ה הנ עמשל מנ הנ ה. וש אשונה רי בה ה כש בה
לוך תוב הה כה ה, של אשונה רי בה כש ה  ז בה חנ אל נל ה של יונה לש על ה הה גה רש דנ רום, הנ דה ה הנ ה - זל בה גש נל קומו. הנ מש ב לי שה יום וש קי ד בש מנ עה וש

ה. אשונה רי ק בו בה בנ דש ני קום של ה - מה בה גש נל אן הנ ף כה ה. אנ בה גש נל סוענ הנ נה וש

לו ק גורה לל ילה חי הש םא יי ה, ל אשונה רי ם בה ף שה רי טה צש םא יי ל ם וש יי רנ צש מי ד לש םא יירי ם ל רה בש ם אנ ר, אי בה דה ה סוד הנ אי םא רש ב
ם, לי ם שה ד, ענ חה ם אל ם] ענ הל עמשות לו [ד"א לה רוך הוא לנ דוש בה קה ה הנ צה רה של יו, כש נה בה ה לש מו זל רוך-הוא. כש דוש-בה קה בנ
ם ן אי מו כי לו. כש י של ידי חי יש ם הנ עה יו הה םא הה ם, ל כו שה כש דנ זש םא יי ל ם וש יי רנ צש מי ה לש אשונה רי דו בה םא יירש ם ל יו, אי לה ם אי בה רש קה ולש
רוך בה דוש  קה ל הנ של לו  גורה וש קו  לש ץ חל רל אה ה הה תה יש םא הה ה, ל לט בה שש יי ה וש אשונה רי ן בה ענ ננ כש ה לי דושה קש ץ הנ רל אה ה הה נה תש םא ני ל

ד. חה כםל סוד אל הנ הוא, וש

ים, כי ם הולש עודה ה. בש הודה י יש בי רנ א וש בה י אנ בי רנ נו, וש ר בש זה עה לש י אל בי רנ מו  יהה עי הה ך, וש רל דל בנ ך  יהה הולי עון הה מש י שי בי רנ
ר, מנ אה ח וש תנ ים. פה די ה עומש ל מה ענ ה וש י תורה רי בש ת די ענ דנ ים לה יחי גי שש םא מנ ם ל עולה י הה ני יך בש י אי ני הנ מי עון, תש מש י שי בי ר רנ מנ אה

נו אותו. רש אנ רוהו ובי אמ ה בי זל סוק הנ פה ךה. הנ רל חמ שנ י אמ בי רש קי י בש ף רוחי ה אנ לה יש לנ ך בנ יתי וי י אי שי פש (ישעיה כו) ננ
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ן כגלה ר של םאמנ ם ת אי ה. וש לה עש מנ ה לש עולה וש נו  מל את מי תו, יוצי טה מי ה לש הוא עולל של ם, כש דה אה הה ש  פל ה, נל אי םא רש ל ב בה אמ
ם ק רםשל גוף, רנ ם הנ עי ה  ר בה אה שש םא ני ל ה וש עולה ש  פל נל א הנ לה ך, אל לל מל י הנ ני ת פש ה אל ד רואל חה אל ד וש חה ל אל ין כה עולות - אי

ב. לי יות הנ ל חנ ה של דה מי ל הנ ה] של ימה שי [נש

ל פות של לי קש ת בנ של ופוגל ת  טל שוטל יא מש עמלות, הי לנ גות  רה דש לי גות  רה ה דש מה כנ וש עמלות.  לנ ה  רוצה וש ת  כל הולל ש  פל נל הנ וש
ם יהל יני את בי מי טש ה, ני הורה םא טש ם ל אי ה. וש לה עש מנ ה לש יום, עולה ה בנ אה מש טש םא ני ל ה, של הורה יא טש ם הי ה. אי אה מש טג אורות הנ
ים מי עה פש לי רוב. וש ן קה מנ ל זש ים של רי בה ם דש אותה ת מי קל בל דש ני ים, וש רי בה ה דש ים לה יעי ם מודי שה ר. וש ה יותי םא עולה ל ם וש הל ת בה קל בל דש ני וש
ה בה שה יש, וש אי ר הה עורי תש יי ד של ה ענ לה יש לנ ל הנ ה כה מו זל ת כש כל ז הולל אה ים. וש בי ים כוזש רי בה ה דש ים לה יעי יהה ומודי לל ים עה קי צוחמ של
ין. אוי די ן הנ רו מי מש שה יי י של די לום כש חמ יו בנ ם סודותה הל ה לה לל גנ רוך הוא מש דוש בה קה הנ ים של יקי די צנ י הנ רי שש ה. אנ קומה מש לי

ם. שה פש ננ ם וש מה צש ים ענ אי מש טנ מש ם של עולה י הה עי שש ם רי אותה לש

גות רה דש הנ ן  אותה ל  כה ין  בי ת  סל נל כש ני וש ה  עולה ש  פל נל הנ ם,  תה טה מי לש ים  עולי של כש או,  מש טש ני םא  ל של ם  אותה ה,  אי רש םא  ב
ה. כה רש י דנ פי ה כש עולה ת וש טל שוטל ת ומש כל ך הולל ר כה חנ ן. אנ הל ת בה קל בל דש םא ני ל ה וש עולה ה, וש אשונה רי בה

ה יונה לש ה על שוקה תש אות בי רה הי צון לש רה ת בש קל בל דש ני ים, וש יהמי י הנ ני ר פש בל י סי ני פש ית לי אי רש עמלות, ני ה לנ זוכה ש של פל נל ה הנ אותה
א. בה ם הנ עולה יד בה מי ק תה לל ייש לו חי יש של אי ה הוא הה זל לו. וש יכה הי ר בש קי בנ ך ולש לל מל ם הנ נםענ אות בש רש לי

לו אורות לה ים הנ יני מי ת בנ קל בל דש םא ני ל יד] וש מי רוך-הוא [תה דוש-בה קה ה בנ עולה של ה כש לה סוף של כי הנ ש של פל נל יא הנ זו הי וש
י שי פש ננ תוב  כה ך  שום כה ם. ומי שה את מי יוצי קום] של ר מה חנ קום [אנ מה בש דוש  ין קה ר מי חנ ת אנ כל יא הולל הי וש ים,  רי חי אמ הה

י. רי כש ר נה חי ין אנ ר מי חנ תות אנ פנ תש הי םא לש ל יך וש רל חמ דםף אנ רש י לי די ה, כש לה יש לנ ך בנ יתי וי אי

י שי פש ננ תוב  כה יום, של בנ רוחנ  ה. הה לה ה של גה רש דנ ר הנ חנ דםף אנ רש לי ה  לה יש לנ בנ ת  טל שולל של ש  פל נל הנ י - זו  שי פש ננ ה,  אי םא רש ב
יום. ת בנ טל שולל רוחנ של ךה - זו הה רל חמ שנ י אמ בי רש קי י בש ף רוחי ה. אנ לה יש לנ ת בנ טל שולל ש של פל נל ה, זו הנ לה יש לנ ך בנ יתי וי אי

ת חנ אנ ד, וש חה בור אל חי ם בש יי תנ ן שש הי ת, וש חנ ה אנ גה רש ן דנ י הי רי המ ך, של םא כה רוד - ל פי ן בש גות הי רה י דש תי שש ר של םאמנ ם ת אי וש
סוד בש עולות  גות  רה דש הנ ל  כה וש ה.  מה שה נש את  רי קש ני וש ים]  אי רה קש ני [וש ה  בה ן  הי וש ן  הל בה ת  קל בל דש ני וש ן  יהל לי עמ ת  טל שולל של ה  יונה לש על
ם הל ת בה סל נל כש ני זו  ה הנ מה שה נש הנ וש ה,  יונה לש על ה הה מה כש חה ם בנ דה אה ל הה כי תנ סש גות, יי רה דש הנ לו  ל אי ים ענ לי כש תנ סש מי של כש ה. של מה כש חה הנ

רוך-הוא. דוש-בה קה ד לנ חה צון אל כםל. רה ן הנ ם מי לי דוש, שה א קה רה קש יש ני אי ז אותו הה ט, אה ה שולי זל של ה. וכש ים בה קי בה דש ני וש

גוף. ה בנ חוזה יא אמ הי וש ה  ז בה גוף אוחי הנ ה אותו, וש נה זה גוף וש ה בנ מוכה זו סש ה, וש תונה חש רות תנ עורש תש יא הי "ש הי פל נל הנ
תוב (ישעיה כה גוף, כנ ת בנ זל חל אל נל םאת של ז ש הנ פל נל רות הנ עורש תש הי יהה רוחנ בש לל רות עה שש הנ א לש סי ית כי עמשי ננ ת וש נל קל תש ך ני ר כה חנ אנ

רום. מה ינו רוחנ מי לי ה עה רל עה ד יי לב) ענ

רות שש הנ לש ה  מה שה נש לנ א  סי ית כי עמשי ננ רוחנ  י הה רי המ ה, של מה שה נש ל  בי קנ לש ים  ידי עמתי ם,  יהל ני ת שש ים אל ני קש תנ מש ר של חנ אנ לש
א סי כי א, וש סי כי א לנ סי ה] כי ייש [לה א של צה מש ים. ני מוני טש ל הנ ת כה מוננ כםל טש ל הנ ה ענ יונה לש ת על רל תל סש יא ני זו הי ה הנ מה שה נש הנ , וש יהה לל עה
ה זל ן הנ ול גה יק בנ בי דש הנ ה לש מה כש יא חה כםל הי הנ ה, וש זל ר הנ בה דה ה בנ מה כש חה א סוד הנ צה מש גות, תי רה דש ל בנ כי תנ סש תי של ם. וכש יהל לי יון עמ לש על לה

ים. רי תה סש ים ני רי בה דש

תון חש תנ אור הנ הה אור, של מה ל הנ אור של מו הה גוף, כש ת בנ קל בל דש ני ה של תונה חש רות תנ עורש תש יא הי ש הי פל נל ה, הנ אי םא רש ב
אור א לה סי ה כי עמשל ה, ננ ילה תי פש ן בנ קה תש ני של ה. וכש א בה לה ן אל קה תש םא ני ל ה וש נה מל ד מי רה פש םא ני ל ה וש ילה תי פש ק בנ בה דש חםר, ני הוא שה של

חםר. שה אור הנ ל אותו הה ה ענ שורל ן של בה לה יון הנ לש על הה

ה ע מנ ינו נודה אי ה וש אל רש ני ינו  אי ר של תה סש ני אור הנ א לה סי ן כי בה ה אותו אור לה עמשל ים, ננ ני קה תש ם ני יהל ני שש של כש ך  ר כה חנ אנ
ר מנ אל נל מו של דוש, כש א קה רה קש ז ני אה כםל, וש ם בנ לי הוא שה ם של דה אה ך הה כה ם. וש לי אור שה ז הה אה ן, וש בה לה אור הנ ל אותו הה ה ענ רה שה של

יון. לש סוד על ן בש מו כי גו'. כש ה וש מה ץ הי רל אה ר בה של ים אמ דושי קש (תהלים טז) לי

יו, לה ה אי אל רש ני ה' הנ ר לנ מנ אל נל מו של רוך הוא, כש דוש בה קה ה לו הנ אה רש ץ, ני רל אה ס לה ננ כש ם ני הה רה בש אנ ה של עה שה ה, בש אי םא רש ב
ה לה עה ד] של [ענ ך  ר כה חנ . אנ ל רוחנ בי קי ה, של בה גש נל סוענ הנ נה וש לוך  ך הה ר כה חנ יא. אנ הי ה הנ גה רש דנ לנ חנ  בי זש ה מי נה ש ובה פל ם נל ל שה בי קי וש

ים. רי תה סש ני ל הנ ת כה רל תל סש יא ני הי ה של מה שה נש יא הנ ם. זו הי תה ה', סש חנ לנ בי זש ם מי ן שה בל יי ז ונ ה, אה מה שה נש ק תוך הנ בי דנ תש הי לש

םא ל וש ם,  שה מי ל  צנ ני וש ה,  מה יש רה צש מי ם  רה בש אנ ד  יירל ונ  - יהד  מי גות,  רה דש בנ ר  טי ענ תש הי ולש ף  רי צה הי לש יך  רי צה של ע  יהדנ ך  כה ר  חנ אנ
ה לה ם. עה יי רנ צש מי ם מי רה בש ל אנ ענ ינ יהד - ונ ף, מי רנ צש ני ד וש יהרנ ן של יוה קומו. כי מש ב לי שה ף וש רנ צש ני אורות, וש ם הה ה תוך אותה תה פנ תש הי

ה. בה גש נל תוב הנ כה ה, של יונה לש על ה הה מונה אל ק בה בנ דש ני קומו וש מש ב לי שה אי וש דנ ונ

ם. עולה ל הה ין של יהמי ה הנ עמשה ננ רוך-הוא, וש דוש-בה קה ק בנ בנ דש ני ה וש יונה לש על ה הה מה כש חה ם הנ הה רה בש ע אנ ה יהדנ אה לש הה אן וה כה מי
ף - סל כל ב. בנ עמרה מנ ד הנ צנ ה - בש נל קש מי ח. בנ רה זש מי ד הנ צנ אםד - בש ד מש בי ב. כה הה זה ף ובנ סל כל ה בנ נל קש מי אםד בנ ד מש בי ם כה רה בש אנ ז, וש אה

פון. צה ד הנ צנ ב - מי הה זה רום. בנ דה ד הנ צנ מי

ן ק מי לי תנ סש תי של י, כש י ונ ר, ונ מנ אה א וש בה י אנ בי ה רנ כה ת יהדו. בה קו אל שש ני ים וש רי בי חמ ל הנ כה א וש בה י אנ בי רנ ר וש זה עה לש י אל בי או רנ בה
יך. פי לו מי לה ה הנ י תורה רי בש ים די עי שומש ים של רי בי חמ ל הנ ם של קה לש י חל רי שש ה? אנ תורה ת אור הנ יר אל י יהאי ם, מי עולה הה

עו סה מנ יו - לש עה סה מנ תו. לש גה רש דנ וש קומו  ת מש קםד אל פש יו, לי עה סה מנ לש ך  לל יי תוב. ונ ה כה ה מנ אי םא רש עון, ב מש י שי בי ר רנ מנ אה
ם (מלכים-א ו) תוב שה כה עו, וש סה אן מנ תוב כה ה. כה אשונה רי אויהה לו בה רש ה של אשונה רי ה הה גה רש דנ עו? זו הנ סה מנ י הנ תוב, מי כה
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ר. אי בה תש ני מו של ע, כש סה אי. מנ דנ ה ונ מה לי ן שש בל נו אל רש אנ י בי רי המ ה. ונ נה בש ע ני סה ה מנ מה לי ן שש בל אל

ת ן אל קי תנ לש ל,  ית אי ד בי ענ וש ב  גל נל מי ר.  מנ אל נל של מו  ה, כש גה רש ר דנ חנ ה אנ גה רש גות, דנ רה דש ן הנ ל אותה יו, כה עה סה מנ לש ך  לל יי ונ
אוי. רה ה כה מה כש חה א סוד הנ צה מש ל ני ית אי ד בי ענ ב וש גל נל י מי רי המ ם, של לי חוד שה יי ם בש רה בש חנ קומו ולש מש

מו ה, כש מה לי ן שש בל ל. אל ית אי ה בי לה? זל הר י אה "א. מי הי לה בש הר ה, אה לה חי תש לה בנ הר ם אה יהה שה ר הה של קום אמ מה ל הנ אל
ז אה יו. וש לה ה אי אל רש ני ה' הנ תוב לנ כה ה, של נה אשם רי ם בה ה שה שה ר עה של אמ חנ  בי זש מי קום הנ ל מש ר, אל מנ אה ם וש שנ נו. עוד רה רש מנ אה של

ה. מה לי שש ה הנ מונה אל ק בה בנ דש ז ני ם ה', אה שי ם בש רה בש ם אנ א שה רה קש יי ונ

זו יו, וש לה ה אי אל רש ני ה' הנ תוב לנ כה ם, וש רה בש ל אנ א ה' אל יירה תוב ונ כה ה, של לה עש מנ ה לש טה מנ ה מי לה ה עה אשונה רי ה, בה אי םא רש ב
ה, בה גש נל הנ סוענ  נה וש לוך  הה ך  ר כה חנ אנ ו], וש עה סה מנ תוב לש כה ה, וש נה בש ע ני סה ה [מנ מה לי ן שש בל אל נו  רש מנ אה של מו  ה כש אשונה רי ה הה גה רש דנ הנ
ה ם, זל תה ה' סש ר לנ מנ אה ה וש לה עה של ר כש בה דה ם הנ תנ ך סה ר כה חנ לו. אנ גורה קו וש לש רום, חל דה ר בנ טי ענ תש הי ד של ה, ענ גה רש ר דנ חנ ה אנ גה רש דנ

אוי. רה קומו כה מש ק בי בנ דש כםל ני הנ ה, וש טה מנ ה לש לה עש מנ ד מי יהרנ גות וש רה דש ע בנ סנ ם נה שה יון, ומי לש על ם הה עולה הה

ד צנ ב. מי גל נל יו מי עה סה מנ לש ך  לל יי תוב? ונ ה כה ה. מנ יונה לש על ה הה מה כש חה ת סוד הנ א אל צה מש גות, תי רה דש ל בנ כי תנ סש תי של אן כש כה וש
ד ענ ב וש גל נל ד] מי ה [ענ גה רש ר דנ חנ ה אנ גה רש ד דנ יהרנ ין סוף. וש ד אי ה ענ לה עש מנ מםק לש עה ר הל תה סש ני יון הנ לש על ם הה עולה ית הה אשי ין, רי יהמי הנ

ה. טה מנ ה לש לה עש מנ ל, מי ית אי בי

ר של אמ חנ  בי זש מי קום הנ ל מש תוב אל כה אוי, של רה כה קומו  מש חוד בי יי ק הנ בנ דש ם ה'. ני שי ם בש רה בש ם אנ א שה רה קש יי תוב ונ כה וש
ה לה עש מנ גות מי רה דש ד בנ ו יהרנ שה כש ענ ה, וש לה עש מנ ה לש טה מנ ה מי ה אותה עללה הל ם? של ה שה שה ר עה של ה אמ ה זל ה. מנ נה אשם רי ם בה ה שה שה עה

אוי. רה ד כה חה חוד אל יי כםל בש ד הנ ינחי תש יי ה, וש נה מל םא יהזוזו מי ם ל הי יונות וש לש על גות הה רה דש ן הנ אותה זוז מי םא תה ל י של די ה כש טה מנ לש

ים רי טש ענ תש מי ים של יקי די צנ ם הנ יהל רי שש אי. אנ דנ רוך הוא ונ דוש בה קה ל הנ לו של ק גורה לל חי יהה לש הה ם וש הה רה בש ר אנ טי ענ תש ז הי אה
תוב כה ם  יהל לי עמ א.  בה הנ ם  עולה בה ם  יהל רי שש אנ וש ה  זל הנ ם  עולה בה ם  יהל רי שש אנ ם.  הל בה ר  טי ענ תש מי הוא  וש הוא  רוך  בה דוש  קה בנ
אור ך וה ה הולי גנ אור נם ים כש יקי די ח צנ אםרנ תוב (משלי ד) וש כה ץ, וש רל שו אה ירש ם יי עולה ים לש יקי די ם צנ ך כגלה מי ענ (ישעיה ס) וש

יום. כון הנ ד נש ענ

ה זל סוק הנ פה י. בנ ני ני חה י וש לנ ה אי ני ר, (תהלים כה) פש מנ אה עון וש מש י שי בי ח רנ תנ בו. פה ד יהשש חה ה אל דל שה יעו לש גי הי של כו. כש לש הה
י - לנ ה אי ני ים ייש בו. פש רי תה סש ים ני רי בה ה דש זל סוק הנ פה ל בנ בה קומות. אמ ה מש מה כנ נו אותו בש רש אנ י בי רי המ ל בו, ונ כי תנ סש הי ייש לש
ך - דל בש ענ ך לש זש ה עג נה ר. (שם פו) תש מנ ה הוא אה ר בה טי ענ תש הוא מי תו של גה רש עמבור דנ א בנ לה י? אל ני ני חה י וש לנ ה אי ני ר פש מנ ד אה וי י דה כי וש
ף . אנ יחנ שי מה ך הנ לל ם, מל תה ך סש לל ה מל כו? זל לש י מנ כו. מי לש מנ ן עםז לש תי יי תוב (שמואל-א ב) וש כה יון, כנ לש על עםז הה ה הה ך זל זש ה עג נה תש

ם. תה ך סש לל נו מל רש מנ אה מו של , כש יחנ שי מה ך הנ לל ה מל ך זל דל בש ענ אן לש כה

א לה יו? אל בי ל אה ם של שי םא בנ ל מו וש ל אי ם של שי ר בנ מנ אה ד של י הוא, ענ שנ ן יי יהה בל םא הה י ל כי ך - וש תל מה ן אמ בל ה לש יעה הושי וש
יר כי זש ן הי ל כי ענ אי, וש דנ הוא ונ ר של בה דה ת בש כל לל יך לה רי יר, צה כי זש הנ יון לש לש ר על בה ל דה בי קנ ם לש דה םא אה ר יהב של אמ כנ נו, של מש קנ ה הי ני הי

נו. רש מנ אה י של פי ך כש לל ה מל זל י] של רי המ ינו [של ני ה שה ני עוד, הי יו. וש בי ת אה םא אל ל מו וש ת אי אל

ה צה רה ר יו"ד. של סי תוב חה ב כה ם, רי רה בש ה אנ ני קש י מי ין רםעי יב בי י רי הי יש תוב. ונ ה כה ה מנ אי םא רש עון, ב מש י שי בי ר רנ מנ אה
ב ז יםשי י אה זי רי פש הנ י וש ני עמ ננ כש הנ תוב וש כה , של יחנ תוב מוכי כה סוף הנ ץ, וש רל אה י הה בי ים יושש די עובש ה של רה זה ה הנ עמבודה זםר לנ חמ לוט לנ
מונו דש קנ ם? מי דל קל הו מי ם. מנ דל קל ע לוט מי סנ יי תוב ונ כה ה? של רה ה זה עמבודה ע לנ רה סורו הה ר לש זנ לוט חה נו של ן לה יי ננ ץ. ומי רל אה בה
ם - ל עולה מונו של דש קנ ה מי יעה סי ן נש לה הנ ה לש ם. מנ דל קל ם מי עה סש נה י בש הי יש תוב ונ כה ם, וש דל קל ע לוט מי סנ יי אן ונ תוב כה ם. כה ל עולה של

ן. אן כי ף כה אנ

ך ינש י. אי לה עה א מי ד נה רל פה גו' הי ל לוט וש ם אל רה בש ר אנ םאמל י יהד - ונ ל לוט, מי בו של ה לי טה ך נה כה לש ם של הה רה בש ע אנ יהדנ ן של יוה כי
ע, שה רה ר לה בי חנ תש מי י של ל מי כה מו, של ר עי בי חנ תש הי ת ולש כל לל ה לה צה םא רה ל ם וש הה רה בש נו אנ מל ד מי רנ פש ז ני י. אה מי ר עי בי חנ תש הי אי לש דנ כש

לו. לה גש ש בי ני עה הי יו ולש רה חמ ת אנ כל לל סופו לה

תוב (דברי הימים-ב כה ם, של ש שה ננ על בות נל כות אה א זש לי מה לש אי ב, וש אה חש ם אנ ר עי בי חנ תש הי ט של פה יהושה נו? מי ן לה יי ננ מי
ל ם כה עי ם לוט. וש ת עי כל לל ם לה רה בש ה אנ צה םא רה ן ל ל כי ענ נו, וש מל ים מי להי ם אל יתי סי יש תוב ונ כה ל, של צנ ז ני אה ט. וש פה הושה ק יש ענ זש יי יח) ונ
ע סנ נה ם.  דל קל ע לוט מי סנ יי ונ ן  די ינרש ר הנ כנ כי ל  ת כה אי לוט  ר לו  חנ בש יי ונ א  לה ע, אל רה הה סורו  זםר מי חמ לנ ה לוט  צה רה םא  ל ה  זל

ם. הה רה בש מו אנ ה כש מה לי שש ה הנ מונה אל בםק בה דש ה לי צה םא רה ל ם, וש עולה ל הה מונו של דש קנ מי

י רי עה ב בש לוט יהשנ בונו. וש רי ק בש בי דה הי ה לש מה כש חה ת הנ ענ דנ לה ה וש מונה אל קום הה מש ק בי בי דה הי ן, לש ענ נה ץ כש רל אל ב בש ם יהשנ רה בש אנ
ים עי דםם רה י סש שי נש אנ תוב וש כה ה, של מונה אל תוך הה או מי יהצש ם של עולה ל הה ים של עי שה רש ם הה ם אותה דםם, עי ד סש ל ענ הנ ילאל ר ונ כה כי הנ
ם ה יומה תורה ים בנ לי דש תנ שש מי ים של רי בי חמ ם הנ יהל רי שש ך אנ שום כה אוי. מי רה כו כה רש דנ ד לש רנ פש ד ני חה ל אל אםד. כה ה' מש ים לנ אי טה חנ וש
ם יכל להי ה' אל ים בנ קי בי דש ם הנ תל אנ תוב (דברים ד) וש ם כה יהל לי עמ רוך הוא, ונ דוש בה קה ם הנ ם עי הל לה רות של בי חמ הנ ה, וש לה יש לנ וה

יום. ם הנ כל ים כגלש יי חנ

ה ישה שי רש רםחנ תנ בש ה לי ם יונה יהקה ח, (יונה א) ונ תנ א פה בה י אנ בי גו'. רנ מו וש עי ד לוט מי רל פה י הי רי חמ ם אנ רה בש ל אנ ר אל מנ ה' אה ונ
ת אל ם וש יי מנ שה ת הנ לוא אל תוב בו (ירמיה כג) המ כה רוך הוא, של דוש בה קה י הנ ני פש לי ר מי תי תנ סש מי י של מי גו'. אוי לש י ה' וש ני פש לי מי

יו?! נה פה לש רםחנ מי בש א לי הוא בה ם ה', וש אג א נש לי י מה ני ץ אמ רל אה הה
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ע - זו לנ סל י הנ וי גש חנ ל. בש אי רה שש ת יי סל נל י - זו כש תי ה. יונה גה רי דש מנ ר הנ תל סי ע בש לנ סל י הנ וי גש חנ י בש תי תוב (שיר ג) יונה א כה לה אל
ה יונה לש יא על ם הי יי לנ רושה יש ף  כםל, אנ ל הנ ק ענ זה חה וש יון  לש ע הוא על לנ סל ה הנ ם. מה עולה ל הה ל כה ה ענ יא עולה הי ם של יי לנ רושה יש
ל ל כה ב של לי ים, הנ שי דה קר י הנ שי דש ית קה א בי רה קש ני קום של מה ש] הנ דה קש מי ית הנ ה [בי ה - זל גה רי דש מנ ר הנ תל סי כםל. בש ל הנ ה ענ קה זה חמ ונ

ם. עולה הה

ה נועה יא צש הי ה של שה אי מו  ת, כש רל תל סש ני ה  ינה כי שש ה הנ תה יש ם הה שה שום של ה, מי גה רי דש מנ ר הנ תל סי תוב בש כה ך  שום כה ומי
ך גו'. כה ך וש יתל י בי תי כש ינרש יהה בש ן פורי פל גל ך כש תש שש ר (תהלים קכח) אל מנ אל נל מו של ה, כש חוצה ה הנ יתה בי את מי ין יוצי אי ה וש לה עש בנ לש
לות. גה הנ תוך  יא בש הי לות של גה ל הנ ן של מנ זש א בי לה ה אל גה רי דש מנ ר הנ תל סי בש ה  קומה מש חוץ לי ה מי שורה ה  ינה ל אי אי רה שש ת יי סל נל כש

ר. ה יותי וה לש שנ ה וש ים ייש טובה מי ענ ר הה אה שש לות, לי גה יא בנ הי שום של ומי

ם, יהל לי ם עמ לי א שה סי כי הנ וש אוי,  רה ן כה קה תג יהה מש כםל הה ה, הנ דושה קש ץ הנ רל אה ים בה ל שורי אי רה שש יי ן של מנ זש ה, בי אי םא רש ב
ץ רל אה הה שום של ה, מי קומה מש ה בי לה עש מנ ה לש ה עולה עמבודה ה הה אותה ם. וש עולה ל הה ים של ירי וי אמ ענ הה ה, ובוקי עמבודה ת הה ים אל עושי וש
םא ל ים, של קי חמ רנ תש יו מי כו"ם הה י ענ די ים עובש מי ענ ר הה אה ך שש שום כה ם. ומי דה בנ ל לש אי רה שש יי א לש לה ה אל עמבודה ה לה נה קש תנ תש םא הי ל

ית. צי מש תנ הנ א מי לה זונו אל םא ני ל שום של ו, מי שה כש מו ענ ה כש ים בה טי יו שולש הה

ה, אי םא רש ם - ב עולה ל הה יהם ענ ש קנ דה קש מי ית הנ בי ן של מנ זש טו בי לש שה יו של ים הה כי לה ה מש מה ינו כנ אי י רה רי ר, המ םאמנ ם ת אי וש
זונו א ני לה כו"ם, אל י ענ די ים עובש מי ענ ר הה אה ים שש טי יו שולש םא הה ץ, ל רל אה ת הה ל אל אי רה שש או יי מש ם טי רל טל של אשון, כש ת רי יי בנ בש
ת חו אל יהכול דה בש ז כי ץ, אה רל אה ת הה או אל מש טי ל וש אי רה שש או יי טש חה ן של יוה ך. כי ל כה םא כה ל ים וש טי יו שולש ה הה ית, ובה צי מש תנ ן הנ מי

לט. שש שות לי רש ם הה הל ה לה נה תש ני ים וש מי ענ ר הה אה טו שש לש ז שה אה ר, וש חי אנ קום הה מה ה לנ בה רש קה תש הי ה, וש קומה מש ה מי ינה כי שש הנ

או טש חה ה של עה שה ובש דו.  בנ לש רוך-הוא  דוש-בה קה לנ ט  רה פש ר  חי אנ ה  נל מג מש ט  םא שולי ל ל  אי רה שש יי ץ  רל אל ל  ענ ה,  אי רש םא  ב
ים כי ומושש ה,  קומה מש מי ה  ינה כי שש הנ ה  תה חמ דש ני יהכול  בש כי ץ,  רל אה הה תוך  בש של ה  רה זה הנ ה  עמבודה לה ים  רי טש קנ מש יו  הה וש ל  אי רה שש יי
ר של קל יא  הי ת  טםרל קש של שום  מי ה,  יטה לי שש הנ ם  הל לה ה  נה תש ני ז  אה וש ה,  ינה כי שש הנ תוך  לש ה  רה זה ה  עמבודה שםר  קש לי ים  רי טש קנ ומש

ץ. רל אה טו בה לש םא שה יונות ל לש על גות הה רה דש ן הנ ל אותה כה ים, וש יאי בי לו נש טש ים ובה מי ענ ר הה אה טו שש לש ז שה אה ר, וש שי קנ תש הי לש

ת יי בנ ה בש ני ה הי ל זל ענ ם. וש יהל לי ה אמ ינה כי שש ת הנ כו אל שש ם מה הי שום של ים, מי מי ענ ר הה אה ת שש יטנ לי ת שש ירו אל סי םא הי ל וש
ים טי ם שולש שה קום של מה ים, הנ מי ענ ר הה אה שש ה בי ינה כי שש לות של גה ן בנ כי ל של כה ים, וש מי ענ ר הה אה שש ה מי יטה לי שש ה הנ רה םא סה י ל ני שי

ם. יהל לי ת אמ בל רל קש ני ה של ינה כי שש ן הנ ים מי קי ם יונש ך כגלה שום כה ים. ומי ני מג מש ר הנ אה שש

ה תה יש ה הה ינה כי שש רוך הוא, הנ דוש בה קה ת הנ ת עמבודנ ים אל די עובש ץ וש רל אה ל הה ים ענ רויי יו שש ל הה אי רה שש יי ן של מנ זש ה, בי ל זל ענ וש
ן, מנ זש אותו הנ יו בש הה ים של יאי בי נש ם הנ ל אותה ך, כה שום כה לוי. ומי גה ה בנ חוצה ה הנ יתה תוך בי ה מי אה םא יהצש ל ם, וש יהל יני ה בי נועה צש
םא ל י של די ש, כש קםדל ץ הנ רל אל חוץ לש חנ מי יהה בורי ה הה יונה ך  שום כה נו. ומי רש מנ אה י של פי ה, כש קומה מש א בי לה ה אל בואה לו נש טש םא נה ל

רוך הוא. דוש בה קה ל הנ יחות של לי שש ך בנ לי םא יי ל ה, וש בואה נש יו הנ לה ה עה לל גנ תש תי

תוב (יחזקאל א) כה נו של שש רנ ה פי ני חוץ - הי יא בנ הי ל, של בל בה ה בש ינה כי שש ה הנ תה לש גנ תש הי ינו של אי י רה רי ר, המ םאמנ ם ת אי וש
ה. תה עש שנ ה לש תה יש יא הה הי ה הנ בואה נש הנ וש ש,  דה קש מי ית הנ ה בי נה בש ני יום של ן מי י כי ני פש לי יהה מי םא הה ל ה של יהה מנ הה יהה, של יםה הה הה
תוב כה יו, של לה ה עה תה לש גנ תש יד הי מי ה תה ינה כי שש הנ ם, וש עולה א הה רה בש ני יום של ן הנ יהה מי ר הה בה כש ר של הה נה ר, הנ בה ר כש הנ ל נש תוב ענ כה וש

ם. הל ד מי חה ה הוא אל זל גו'], וש ד וש חה אל ם הה גו' [שי ד וש רי פה ם יי שה ן ומי גה ת הנ קות אל שש הנ ן לש דל עי א מי ר יםצי הה נה (בראשית ב) וש

ה. תה לש גנ תש םא הי ר ל חי ן אנ מנ זש ל בי בה ם, אמ עמרה י צנ פי ל לש אי רה שש יי ה  כו אותה רש טה צש הי ה של עה י שה פי ה לש ינה כי שש ה הנ תה לש גש ם ני שה וש
תוב כה הו של ח. זל רנ ש ובה קםדל ץ הנ רל אל ך מי לנ יו, הה לה ה עה לל גנ תש םא תי ל ה וש ינה כי שש יו הנ לה ה עה רל שש םא תי ל י של די ה, כש ך יונה שום כה ומי

חנ י ה' הוא בםרי ני פש לי י מי ים כי שי נה אמ עו הה י יהדש תוב כי כה י ה'. וש ני פש לי (יונה א) מי

א לה ה אל לה גנ תש םא מי ל אויהה וש םא רש ך ל ף כה ה, אנ אוי לה רה קום הה מה א בש לה ה אל לה גנ תש םא מי ה ל ינה כי שש הנ מו של ה, כש אי םא רש ב
ש קםדל הנ ה רוחנ  קה לש תנ סש ע, הי רה הה סורו  לש ך  פי הנ תש הי ל לוט לש של צונו  ל רש ה ענ לה עה יום של י מי רי המ ה. של אוי לה רה ם של דה אה בש
ם רה בש ל אנ ר אל מנ ה' אה תוב ונ כה של הו  ה. זל קומה מש בי ש  קםדל הנ ה רוחנ  תה רש יהד שה לוט, מי נו  מל ק מי לי תנ סש הי של ם. וכש הה רה בש אנ מי

גו'. מו וש עי ד לוט מי רל פה י הי רי חמ אנ

לום שה ס וש י חנ ר, אולנ מנ ם. אה הה רה בש ד אנ יהה פוחי ע, הה רה סורו הה ב לש יהה שה לוט הה ם של הה רה בש ה אנ אה רה ן של יוה ה, כי אי םא רש ב
ד רנ פש ני ן של יוה הוא. כי רוך  בה דוש  קה י הנ ר אותי טי עי של דוש  קה ק הנ לל חי ת הנ אל לו  לה גש י בי תי דש בנ ה אי ם זל רות עי בי חמ שום הנ מי

ם. ה שה תה ר אנ של קום אמ מה ן הנ ה מי אי יך ורש ינל א עי א נה ר לו, שה מנ נו, אה מל מי

ה נה פם ה. צה מה לי שש ה הנ מונה אל בה תה  רש טנ ענ תש הי ה וש לה חי תש בנ בו  תה  קש בנ דש ני ם? של ה שה תה ר אנ של קום אמ מה ן הנ ה מי ה זל מנ מו  כש
ה - בה גש נל סוענ הנ נה וש לוך  תוב הה כה יו. וש עה סה מנ ך לש לל יי תוב ונ כה ה, של לה חי תש יו בנ הה יו של עה סה ם מנ לו הי ה - אי יהמה ה וה מה דש קי ה וה בה גש נל וה

ה. לה חי תש ה בנ מה לי שש ה הנ מונה אל ר בה טי ענ תש הי יונות של לש על גות הה רה דש לו הנ אי

ה ה זל ה. מנ ה רםאל תה ר אנ של ץ אמ רל אה ל הה ת כה י אל תוב כי כה ים, של מי עולה יו לש נה בה נו ומי מל זוז מי םא תה ל ר של שי בנ תש ז הי אה וש
ר של אמ ך  שום כה יו. ומי לה ה אי אל רש ני ה' הנ ר לנ מנ אל נל של מו  ה לו, כש תה לש גנ תש הי ה של אשונה רי ה הה גה רש דנ הנ ה? זו  ה רםאל תה ר אנ של אמ
ל ת כה י אל כי ך  שום כה ה. ומי אות בה רש ן ני כגלה גות וש רה דש ל הנ כה ת מי לל לל כש ני זו  ה הנ אשונה רי ה הה גה רש דנ הנ שום של ה, מי ה רםאל תה אנ

גו'. ה וש ה רםאל תה ר אנ של ץ אמ רל אה הה

י בי ם רנ ה. קה תורה עמסםק בנ ה לנ לה יש לנ ם בנ יהה. קה קי זש י חי בי רנ מו  יהה עי הה לוד, וש יהה בש נש סנ כש ית אנ בי ע לש לנ קש ר ני זה עה לש י אל בי רנ
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ר. מון צנ רש אנ ים בש אי צה מש ים ני רי בי חמ ר, הנ זה עה לש י אל בי ר לו רנ מנ יו. אה לה יהה אי קי זש חי

ד מה חש הוא נל רוך הוא, של דוש בה קה ה הנ פוחנ - זל תנ גו'. כש ר וש ענ ינ י הנ צי עמ פוחנ בנ תנ ר, (שיר ב) כש מנ אה ר וש זה עה לש י אל בי ח רנ תנ פה
ר חי ין אנ אי שום הוא של כםל, רה ן הנ שום הוא מי ה לו. רה דומל י של ין מי אי נות של ילה אי ר הה אה ל שש כה יו מי נה וה גש ר בי טי ענ תש ומי
י - תי דש מנ ים. חי ני מג מש ר הנ אה ל שש ל של צי םא בש ל וש לו  צי ר. בש חי ל אנ ל של צי םא בש ל וש לו  צי י. בש תי דש מנ חי לו  צי בש ך  שום כה מותו. מי כש
ר מנ אל נל של מו  ה, כש בה המ אנ רוך הוא בש בה דוש  קה ת הנ ב אל הנ אה ד וש מה חש הוא נל ם, של עולה ם בה הה רה בש יהה אנ הה יום של ן הנ י? מי תנ מה

דוש. י קה רי הוא פש ק, של חה צש ה הוא יי י - זל כי חי תוק לש יו מה רש י. ופי בי ם אםהמ הה רה בש (ישעיה מא) אנ

רות ה פי שה עה יק של די צנ ף הנ יוסי ה  זל  - י  כי חי תוק לש מה יו  רש עמקםב. ופי ינ ה  זל  - י  תי בש יהשנ וש י  תי דש מנ חי לו  צי ר בש חי ר אנ בה דה
עמקםב ל ינ דות של תולה ם הנ ל אותה כה ף. של עמקםב יוסי דות ינ ה תםלש לל תוב (בראשית לז) אי ה כה ל זל ענ ם, וש עולה ים בה דושי קש
[ד"א ם]  כגלה ין  עי כש דות  תולה ה  עושל של ים,  די עומש ם  הי יק  די צנ הנ ף  יוסי בש [נ"א  דות]  תולה ה  עושל של הוא  של ף  [יוסי

גו'. ם וש יי רנ פש י אל יר לי ן ינקי בי תוב (ירמיה לא) המ כה ם, של יי רנ פש ם אל ל שי ל ענ אי רה שש או יי רש קש ך ני שום כה ים], ומי טי בה שש

ה מה לי ה שש מונה אל ן בל יי טנ צש ני יחות, וש ה רי לל עמ מנ פוחנ של תנ ה לש דומל ם, של הה רה בש ה אנ ר - זל ענ ינ י הנ צי עמ פוחנ בנ תנ ר כש חי ר אנ בה דה
יהה ם הה ענ טנ ה הנ ם. מה הה רה בש יהה אנ ד הה חה תוב אל כה ה, של טה מנ ד לש חה ם אל שנ רש ני ה וש לה עש מנ ד לש חה ם אל שנ רש ני י דורו, וש ני ל בש ל כה ענ
תוב י כה רי המ יהה, ונ קי זש י חי בי ר לו רנ מנ ט לו. אה רה רוך הוא פש דוש בה קה ת הנ מוננ אל ה לל לה עה ם של עולה ר בה חי יהה אנ םא הה ל ד? של חה אל

ם. הה רה בש ם אנ הל ר בה טי ענ תש הי יונות של לש גות על רה דש יו בי םא הה ם ל ת הי עי ד כה ר לו, ענ מנ ן? אה רה חה שו בש ר עה של ש אמ פל נל ת הנ אל וש

ה לה ענ תש הי ן של יוה עמקםב. כי ינ ק וש חה צש יי ה בש לה ענ תש הי ד של ד ענ חה ם אל הה רה בש א אנ רה קש םא ני ל י, של תי עש מנ ר לו, עוד שה מנ ך אה ר כה חנ אנ
י ני ל בש כה ן מי יה צג ם, מש עולה פוחנ בה ז הוא תנ אה ד. וש חה ם אל הה רה בש א אנ רה קש ז ני ם, אה עולה בות הה ם אמ תה שש לה יו שש הה עמקםב וש ינ ק וש חה צש יי בש

. תה רש מנ ה אה ר לו, יהפל מנ ם. אה עולה הה

ה לו - זל צי רוך הוא. בש דוש בה קה ה הנ י - זל ן דודי רוך הוא. כי דוש בה קה ה הנ ר - זל ענ ינ י הנ צי עמ פוחנ בנ תנ ר, כש חי ר אנ בה דה
ה ל תורה אי רה שש יי לו  בש קי י וש יננ ר סי ל הנ רוך הוא ענ בה דוש  קה ה הנ לה גש ני יום של י - בנ תי בש יהשנ י וש תי דש מנ רוך הוא. חי בה דוש  קה הנ

ע (שמות כד). מה שש ני ה וש עמשל רו ננ מש אה וש

ר בה ים. דה ת צופי נםפל ש וש בנ דש ים מי תוקי ם (תהלים יט) ומש הל תוב בה כה ה של תורה י הנ רי בש לו די י - אי כי חי תוק לש יו מה רש ופי
מו דות עי עומש רוך הוא וש בה דוש  קה ל הנ יו של עמשה י מנ רי ן פש כגלה ים של יקי די צנ מות הנ שש ני לו  י - אי כי חי תוק לש יו מה רש ר ופי חי אנ

ה. לה עש מנ לש

ד. חה אל סוד  בש ד  חה אל ן  כגלה הוא,  רוך  בה דוש  קה הנ ל  של יו  עמשה מנ י  רי פש ן  הי של ם  עולה הה מות  שש ני ל  כה ה,  אי רש םא  ב
ד. רות ינחנ בה חג ה מש בה קי ר ונש כה ן זה הי ה, וש בה קי ר ונש כה ים זה ני וה גש דות בי רה פש ן ני ם, כגלה עולה דות לה יורש של וכש

ת שוקנ ל תש צון של רה הה ש. וש פל ה נל ה עושה בה קי נש ר לנ כה זה ת הנ שוקנ ש, ותש פל ה נל ר עושה כה זה ה לנ בה קי נש ת הנ שוקנ ה, תש אי םא ורש וב
ת לל לל כש ני וש ה.  ל אותה נוטי וש ה  בה קי נש תו] הנ שוקה [תש ת  שוקנ ל תש כולי וש ש,  פל נל ה  יאה מוצי ה  בה קותו  בש דנ תש הי וש ה  בה קי נש לנ ר  כה זה הנ

רוד. י פי לי ד בש חה צון אל ית רה עמשי ננ ה, וש לה עש מנ לש ה של שוקה תש ה בנ תונה חש תנ ה הנ שוקה תש הנ

כםל ן הנ ל כי ענ ד, וש קות ינחנ בה דש ם ני יהל ני ל שש שוקות של תש הנ ר, וש כה זה ן הנ ת מי רל בל ענ תש ה, ומי בה קי כםל נש ל הנ ל] כולי ז [נוטי אה וש
דות זו רה פש דות, ני יורש ן של יוה ך, כי ר כה חנ ה. אנ בה קי ר ונש כה ד זה אות ינחנ ן יוצש אות, הי מות יוצש שה נש הנ של ה. וכש ם זל ה עי לול זל כה
רוך- דוש-בה קה א לנ לה ר, אל חי אנ ן לש תה םא ני ווג ל זי הנ ך. וש ר כה חנ ן אנ ג אותה וי זנ רוך הוא מש דוש בה קה הנ ה, וש ד זל צנ זו לש ה וש ד זל צנ לש

אוי. רה ם כה ר אותה בי חנ ם לש ווגה ת זי ענ אל הוא יודי דו, של בנ הוא לש

ה. לה חי תש יהה בנ הה של מו  כש ש  פל נל בש ש  פל נל ר  בי חנ תש תי י של די ת כש מל אל הה ך  רל דל בש ך  הולי וש יו  עמשה מנ ה בש זוכל של יש  אי י הה רי שש אנ
קון תי הוא בש י, של כי חי תוק לש יו מה רש תוב ופי ך כה שום כה אוי. ומי רה ם כה לי ם שה דה הו אה יו, זל עמשה מנ ה בש ם הוא זוכל י אי רי המ של

ה. םא זוכל ם ל אי ה וש ם זוכל ם אי דה אה י הה עמשי מנ לוי בש כםל תה הנ שום של ם, מי עולה נו הה מל ך מי רי בה תש יי ך של בםרה מש

ת סל נל כש ר לי מנ רוך הוא אה דוש בה קה א. הנ צה מש ך ני יש רש י פל ני מל תוב (הושע יד) מי כה י, של תי עש מנ ך שה יהה, כה קי זש י חי בי ר רנ מנ אה
ש פל ה נל עושה ה של בה קי נש ת הנ שוקנ ה תש ך. אותה יש רש א פל לה א, אל צה מש י ני יי רש תוב פי םא כה א. ל צה מש ני ך  יש רש י פל ני מל אי מי דנ ל, ונ אי רה שש יי
ים אי צה מש ן ני כי ר מי חנ אנ נו. לש רש מנ אה פי של ה, כש זל ת זו בה לל ת כולל חנ עמשות אנ ננ ש, וש פל נל ש בש פל ת נל לל לל כש ני ר, וש כה זה כםחנ הנ ת בש לל לל כש ני וש

ה. בה קי נש י הנ רי א פש צה מש ר ני כה זה כםחנ הנ אי בש דנ ם, ונ עולה ם בה יהל ני שש

רות פי עמשו  ננ םא  ל ר,  כה זה לנ ה  בה קי נש ת הנ שוקנ םא תש ל ם  אי ר, של כה זה י הנ רי פש א  צה מש ני ה  בה קי נש הנ ת  שוקנ תש ר, בי חי אנ ר  בה דה
א. צה מש ך ני יש רש י פל ני מל תוב מי כה הו של ים. זל מי עולה לש

לו גש רנ הו לש אי רה קש ק יי דל ח צל רה זש מי יר מי עי י הי ח, (ישעיה מא) מי תנ י פה י יוסי בי גו'. רנ ר וש עה נש ך שי לל ל מל פל רה מש י אנ ימי י בי הי יש ונ
ה עה בש ינו, שי ני י שה רי המ ה, של מה כש חה ל הנ סוד של ה הוא בנ זל סוק הנ פה ל הנ בה ים. אמ רי בי חמ הנ רו  אמ ה בי זל סוק הנ פה ת הנ גו'. אל וש
ים די ם עומש כגלה וש הוא,  רוך  בה דוש  קה בוד הנ ת כש אל יענ  הודי ם לש כגלה וש ה,  לה עש מנ לש הוא  רוך  בה דוש  קה ה הנ שה עה ים  יעי קי רש

ה. יונה לש על ה הה מונה אל ת סוד הה יענ אל הודי לש

ם, כגלה יר לש אי ם ומי יגה הי נש מנ יענ של קי רה ה הוא הה זל ה, וש עה בש שי ם הנ אותה ה מי לה עש מנ ר לש תה סש יון ני לש יענ על קי ה, ייש רה אי םא רש ב
ך שום כה יו. ומי לה ים עה הי מי ם תש כגלה מםק, וש עה ר וש תה סש הוא ני שום של ה, מי דועה םא יש ל ה של לה אי שש ד בי עומי ע, וש נודה ינו  ה אי זל וש
ד עומי יון של לש על יענ הה קי רה ה הוא הה זל ר. וש מנ אל נל ח, וש רנ קה א הנ י יהצה ן מי טל בל תוב (איוב לח) מי כה שוהה של רש פי מו של "י, כש א מי רה קש ני



449

ה. עה בש שי ם הנ ל אותה ל כה ענ

יענ קי רה יר, אותו הה אי םא מי ל תון של חש הוא תנ שום של יר. ומי אי םא מי ל ם וש כגלה תון מי חש הוא תנ יענ של קי ה רה טה מנ ייש לש וש
יון לש על הה יענ  קי רה הה אותו  יהם, של א  רה קש ני וש תוכו,  בש ם  לה כולש הוא  לו  לה הנ יות  אותי הה י  תי ושש מו,  עי ר  בי חנ תש מי ם  יהל לי עמ של

"י. א מי רה קש ני של

ה עושל יון, וש לש על יהם הה ז הוא הנ אה יו, וש לה ים אי סי נה כש ני ים וש לי חה ים נש עמשי ים ננ רי חי אמ ים הה יעי קי רש ם הה ל אותה כה שום של מי
יות ר חנ פה סש ין מי אי ש וש מל ם רל ם שה יי דה ב יה חנ דול ורש יהם גה ה הנ ד (תהלים קד) זל וי ר דה מנ ה אה ל זל ענ ם. וש יהל יני מי ים לש גי דה רות וש פי

דםלות. ם גש נות עי טנ קש

ם. הה רה בש ה אנ ח - זל רה זש מי יר מי עי י הי לו. מי גש רנ לש הו  אי רה קש ק יי דל ח צל רה זש מי יר מי עי י הי תוב (ישעיה מא) מי ה כה ל זל ענ וש
ל ל כה תון של חש תנ הנ יענ  קי רה ה הוא הה גו'] זל וש לו  גש רנ לש הו  אי רה קש יי ק  דל ה. ד"א צל רה שה - [נ"א זו  לו  גש רנ לש הו  אי רה קש יי ק  דל צל

ה יהם. עמשה ננ ים של יעי קי רש הה

ח בנ תנ שש ה הי זל ים. ובה אי יל שונש פי מות ומנ קה ה נש עושל נו, של רש מנ אה תון של חש תנ יענ הנ קי רה ה? הוא הה י זל ם, מי יו גויי נה פה ן לש תי יי
ם לו הי ם - אי יו גויי נה פה ן לש תי ם. (ישעיה מא) יי יתי מי צש י אנ אנ נש שנ ף ומש י עםרל ה לי תה תנ י נה בנ יש אם ר (תהלים יח) וש מנ אה ד וש וי דה
? דש ה ינרש ה זל , (מנ דש ים ינרש כי לה ם. [ומש ג אותה יהה הורי רוך הוא הה דוש בה קה הנ ם, וש יהל רי חמ ף אנ ם רודי הה רה בש יהה אנ הה ים של מי ענ הה
לו דש - אי ים ינרש כי לה ה] ומש טה מנ לש ים של מי ענ לו הה ם - אי יו גויי נה פה ן לש תי ם. יי יהל לי ה עמ לה עש מנ ים לש ני מג מש ים של כי לה מש לו הנ א) אי לה אל
ין ה די ם], הוא עושל עה ם [ד"א בה עולה ין בה ה די הוא עושל רוך  בה דוש  קה ר הנ של אמ כנ ה. של לה עש מנ לש ים של דולי גש ים הנ ני מג מש הנ

ה. טה מנ ה ובש לה עש מנ כםל, בש בנ

ם, הה רה בש ה אנ ם - זל פי דש רש יי םא יהבוא, (ישעיה מא ג).  יו ל לה גש רנ ח בש לום אםרנ עמבור שה ינ ם  פי דש רש יי (ישעיה מא ג) 
ה לום. זל עמבור שה תוב ינ כה ם, של ג אותה הורי יו וש נה פה ר לש יהה עובי רוך הוא הה דוש בה קה הנ ם, וש ף אותה יהה רודי ם הה הה רה בש אנ של

לום. א שה רה קש ני רוך הוא של דוש בה קה הנ

ים סוסי תוך  בש ים או  ני נה עמ הה תוך  בש ך  יהה הולי ם הה הה רה בש אנ של ך  תש עש ל דנ ענ ה  י עולל כי וש יהבוא,  םא  ל יו  לה גש רנ ח בש אםרנ
דוש קה א הנ לה , אל יחנ לי םא שה ל ך וש אה לש םא מנ ם ל הה רה בש י אנ ני פש ך לי יהה הולי םא הה ל םא יהבוא, של יו ל לה גש רנ ח בש א אםרנ לה בות? אל כה רש ומל
מו רוך הוא, כש דוש בה קה ל הנ יו של תה חש תנ ים של כי אה לש מנ לו הנ יו? אי לה גש ה רנ י זל יו. מי לה גש רנ ח בש תוב אםרנ כה דו, של בנ רוך הוא לש בה

גו'. הוא וש יום הנ יו בנ לה גש דו רנ מש עה ר (זכריה יד) וש מנ אל נל של

ת יא אל בי הה ם לש עולה ת הה יר אל עי הוא הי רוך  בה דוש  קה הנ ה של עה שה ה, בש אי םא רש ח - ב רה זש מי יר מי עי י הי ר מי חי ר אנ בה דה
ר שה ים עה ני יד שש עממי הנ עמקםב ולש נו ינ מל את מי צי יהה לה יד הה תי עה שום של זו מי רות הנ עורש תש הי יו, הנ לה ב אותו אי רי קה ם ולש הה רה בש אנ
א יד קורי מי יהה תה רוך הוא הה דוש בה קה הנ לו, של גש רנ הו לש אי רה קש ק יי דל רוך הוא. צל דוש בה קה י הנ ני פש ים לי יקי די ם צנ ים כגלה טי בה שש
אי. דנ הו ונ אי רה קש ק יי דל ך, צל שום כה םאש. ומי ר דםרות מי א הנ ר (ישעיה מא) קםרי מנ אל נל מו של ם, כש עולה א הה רה בש ני יום של לו מי

יך. לל גש רנ ר בש של ם אמ עה ר (שמות יא) הה מנ אל נל מו של יו, כש לה ב אותו אי רי קה תו ולש עמבודה ר בו בנ בי חנ תש הי לו - לש גש רנ לש

אור ל הה ק של חםזל רום, אותו הנ דה הנ שום של יר. מי אי הה אור לש ית הה אשי ם רי שה מי ח - של רה זש מי יר מי עי י הי ר מי חי ר אנ בה דה
זון ני וש ענ  הוא נוסי שום של ח - מי רה זש מי רום. מי דה ל הנ אור של הה יר - אותו  עי י הי ן, מי ל כי ענ וש ח.  רה זש מי ן הנ הוא מי לו  של

ח. רה זש מי ת לנ תי יון לה לש על יענ הה קי רה ל אותו הה תו של שוקה ה, ותש אשונה רי בה

ר (תהלים פג) מנ אל נל של מו  ט, כש םא שוקי ל וש א לו  יד קורי מי הוא תה ב, של עמרה מנ ה הנ זל  - לו  גש רנ לש הו  אי רה קש יי ק  דל צל
ם יו גויי נה פה ן לש תי יו. יי לה ר אי עורי תש יד מי מי ב תה עמרה מנ הנ שום של ל, מי קםט אי שש ל תי אנ וש ש  רנ חל ל תל אנ ך  י לה מי ל דר ים אנ להי אל

ם. עולה ל הה ים של מי ענ ם הה ל אותה ת כה יענ אל ני כש הנ ק לש חםזל ת הנ ל אל בי קנ נו מש מל י מי רי המ , של דש ים ינרש כי לה ומש

רוך דוש בה קה ל הנ רות אל עורש תש ל הי טנ םא נה ל ם, של הה רה בש ה אנ ח - זל רה זש מי יר מי עי י הי ר, (ישעיה מא) מי מנ ה אה הודה י יש בי רנ
הוא שו של פש ננ רות לש עורש תש ל הי טנ ח, נה רה זש מי ד הנ צנ ר מי בםקל את בנ יוצי ש של מל של ת הנ ה אל אה רה שום של ח. מי רה זש מי א מי לה הוא אל
ף סנ אל נל ש של מל של ה הנ אה ב רה רל על הוא. לה יום הנ ל הנ ד לו כה בנ י. עה א אותי רה בה ך של לל מל ה הוא הנ ר, זל מנ רוך הוא. אה דוש בה קה הנ
ה, זל יום הנ ל הנ י כה תי דש בנ עה ה של עמבודה ה הה ל אותה ט ענ שולי אי של דנ ה הוא ונ ר, זל מנ ה. אה ירה אי ה מש נה בה לש הנ את] וש ה יוצי נה בה לש הנ [וש

הוא. ה הנ לה יש לנ ל הנ ד לו כה בנ יר. עה אי םא מי ל יו וש נה פה ך לש שנ חש ה נל ני הי של

יג הי נש מנ יט של לי שנ ך וש לל ם מל יהל לי לו ייש עמ ל אי אי כה דנ ר, ונ מנ ח. אה רה זש מי ד הנ יר צנ אי הי ה וש כה שי חמ ה הנ כה לש הה ה של אה ר רה בםקל לנ
תוב כה מו, של ר עי בי די יו וש לה ה אי לה גנ תש י הי זנ יו, אמ לה ם אי הה רה בש ל אנ תו של שוקה ת תש רוך הוא אל דוש בה קה ה הנ אה רה ן של יוה ם. כי אותה

יו. לה ה עה לה גנ תש הי מו וש ר עי בי די לו, של גש רנ הו לש אי רה קש ק יי דל צל

ה עושל ת וש מל ם אל רוך הוא הי בה דוש  קה י הנ רי בש ל די ים. כה רי ישה יד מי גי ק מנ דל ר צל ח, (שם מה) דםבי תנ ק פה חה צש י יי בי רנ
ד, יהה עומי םא הה ם, ל עולה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה ר בה של אמ כנ שום של ים? מי רי ישה ה מי ה הוא עושל מה ים. בנ רי ישה מי
בונו ר לו: רי מנ ט? אה מוטי תש ה מי תה אנ ך של ה לש ם: מנ עולה רוך הוא לה דוש בה קה ר הנ מנ אן. אה כה אן ולש כה ט לש מוטי תש יהה מי הה וש
יק די ך צנ יד בש עממי הנ יד לש תי י עה ני י אמ רי ר לו: המ מנ יים. אה קנ תש אל ה של ל מנ סוד ענ י יש ין בי אי עממםד, של י יהכול לנ יני ם, אי ל עולה של
דות ה תולש לל תוב (בראשית ב) אי כה של הו  יומו. זל קי ם בש עולה ד הה מנ יהד עה י. מי ב אותי םאהנ י ם של הה רה בש הוא אנ ד של חה אל

ם. עולה יים הה קנ תש ם מי הה רה בש אנ ם. בש הה רה בש אנ א בש לה ם אל אה רש בה הי י בש רי קש ל תי ם. אנ אה רש בה הי ץ בש רל אה הה ם וש יי מנ שה הנ

ם הה רה בש רוך-הוא: אותו אנ דוש-בה קה ם לנ עולה יב הה שי ה הי ני הי ים, של רי ישה יד מי גי יהיא, (ישעיה מה) מנ י חי בי ר רנ מנ אה
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ר מנ אל. אה עי מה שש נו יי מל את מי צי ה. [נ"א לה תורה ת הנ פו אל רש שש יי ש וש דה קש מי ת הנ יבו אל רי ינחמ ים של ני י בה ני מל או מי ייצש יד הוא של תי עה
ר מנ ה.] אה תורה רםף הנ שש יי ש וש דה קש מי ית הנ ת בי יב אל רי ינחמ ע של שה רה ו הה שה נו עי מל את מי צי יד לה תי ר לו: עה מנ ק! אה חה צש ה יי ני לו: הי
יים קנ תש יהד הי ים. מי יקי די ם צנ ים כגלה טי בה ר שש שה ים עה ני נו שש מל או מי ייצש עמקםב, וש הוא ינ נו של מל את מי צי ד לה חה ם אל דה יד אה תי לו: עה

ים. רי ישה יד מי גי תוב מנ כה הו של ילו. זל בי שש ם בי עולה הה

לוי, גה ר הוא בש בי דנ יש ים. ונ שי רש פה תש ם מי עממה טנ ם לש ר - כגלה םאמל י ד, ונ גי ינ ר, ונ בי דנ יש נו, ונ רש ענ י הי רי ר, המ ר אומי זה עה לש י אל בי רנ
ה גה רש דנ ז לש מל ד, הוא רל גי ינ ק. ונ דל ר צל הו דםבי זל יונות. וש לש על גות הה רה דש ן הנ מו אותה ית כש ימי ני ה פש גה רש ה דנ ינה אי ה, של יצונה ה חי גה רש דנ
רוי עמקםב שה ינ ה של יונה לש על ה הה גה רש דנ ים? זו הנ רי ישה מי י הנ ים. מי רי ישה יד מי גי הו מנ זל בור, וש די ל הנ ת ענ טל שולל ה של יונה לש ית על ימי ני פש

ר. תוב דובי םא כה ל יד וש גי תוב מנ ך כה שום כה ים. ומי רי ישה תה מי נש ה כוננ תה תוב (תהלים צט) אנ כה הו של ה. זל בה

ה גה רש דנ יא הנ אי, הי דנ ך הוא ונ ר לו, כה מנ יתו? אה רי ת בש ם אל כל ד לה גי ינ תוב (דברים ד) ונ י כה רי המ ק, ונ חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ה, אי םא רש אן. ב ן [ייש] כה בוני תש הי י] לש רי פש תםל הנ שש ה] הוא [נ"א לי כםל [בה הנ ק, וש דל ר צל יא דםבי הי ה של תונה חש תנ ל הנ ת ענ טל שולל של
הוא כםל וש ן הנ א מי לי בור הוא מה די אי הנ דנ א ונ לה יון, אל לש על ינו  אי ר של םאמנ ל ת תון, אנ חש בור הוא תנ די הנ ב של ל גנ ף ענ אנ של

ם. כל ק הוא מי ר רי בה םא דה י ל ר - (שם לב) כי בה דה ן לנ ימה סי ה, וש יונה לש ה על גה רש דנ

ה ני ר, הי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ יהה. אה קי זש י חי בי רנ י וש י יוסי בי רנ יהיא וש י חי בי מו רנ יו עי הה יו, וש מי ית חה בי ך לש יהה הולי ר הה זה עה לש י אל בי רנ
לויהה תש ה  לה עש מנ ל  של רות  עורש תש הי הנ י  רי המ של ה,  טה מנ לש ר  עורי תש מי של כש א  לה אל ה  ינה אי ה  לה עש מנ ל  של רות  עורש תש הי של י  יתי אי רה

ר]. בה דה ה [הנ טה ל מנ ה של שוקה תש בנ

ל רות של עורש תש הי יא הנ הי ל. זו  קםט אי שש ל תי אנ וש ש  רנ חל ל תל אנ ך  י לה מי ל דר ים אנ להי ר, (תהלים פג) אל מנ אה ח וש תנ פה
ם? ענ טנ ה הנ ין. מה יהמי ל הנ ר אל בי חנ תש הי יון ולש לש על ל הה יר אל עי הה ך, לש י לה מי ל דר ים אנ להי ד, אל וי ר דה מנ לט. אה שש י לי די ה כש טה מנ
ים להי ך, אל שום כה רםתו. ומי כש ית יי רי יך בש לל ו עה דה ב ינחש י נועמצו לי תוב] כי כה גו'. [וש יון וש מה יך ילהל בל ה אויש ני י הי שום (שם) כי מי
ז ין, אה יהמי ת בנ רל של קש ר ני של אמ כנ ה. וש מה ה עי ר אותה קושי ין וש יהמי ר הנ עורי תש ז מי י אה רי המ ה, של לה עש י מנ פי לנ יר כש עי הה ך לש י לה מי ל דר אנ

ץ אוייב. ענ רש ך ה' תי ינש מי כםחנ יש י בנ רי דה אש ך ה' נל ינש מי תוב (שמות טו) יש כה ים, של אי שונש ים הנ רי בה שש ני

ן מי ירו  עמבי הנ לש עמצו  יה תש ם, הי הה רה בש ל אנ ב ענ רה קש ם בנ חי לה הי ים לש כי לה מש ם הנ ל אותה כה רו  בש חנ תש הי ה של עה שה ה, בש אי םא ורש וב
י חי ן אמ כגשו בל ת רש אל ת לוט וש חו אל קש יי תוב ונ כה כו, של לש יהד הה ם, מי הה רה בש ל אנ יו של חי ן אה לוט בל טו בש לש שה ן של יוה כי ם, וש עולה הה
ל אותו כה כו, של לי יי ונ ך  שום כה ם, ומי הה רה בש אנ ה לש ה דומה תה יש ל לוט הה מותו של דש שום של ם? מי ענ טנ ה הנ כו. מה לי יי ם ונ רה בש אנ

ילו. בי שש יהה בי ב הה רה קש הנ

ת עמבודנ לנ ם  יס אותה ני כש ומנ ה  רה זה ה  עמבודה מי ם  עולה י הה ני בש ת  אל יא  יהה מוצי הה ם  הה רה בש אנ שום של ם? מי ענ טנ ה הנ מה
ם עולה ם בה הה רה בש ל אנ מו של ת שש ל אל די גנ י לש די ם כש עולה ם בה יר אותה עי רוך הוא הי דוש בה קה עוד, הנ רוך הוא. וש דוש בה קה הנ
ד ך, ענ י לה מי ל דר ים אנ להי ז אל ם, אה יהל רי חמ דםף אנ רש ר לי עורי תש ם הי הה רה בש אנ ן של יוה ר - כי בה דה סוד הנ תו. וש עמבודה ב אותו לנ רי קה ולש
תוב כה נו, של רש מנ אה מו של יו, כש נה פה לש ים מי כי לה מש ל הנ רו כה בש שש ז ני ם, אה הה רה בש אנ ר לש שנ קש כםל ני הנ של ם. וכש הה רה בש אנ ר לש שנ קש כםל ני הנ של

גו'. ץ אוייב וש ענ רש ך ה' תי ינש מי יש

גו'. ם סוכו וש לי שה י בש הי יש ר, (תהלים עו) ונ מנ אה ח וש תנ עון פה מש י שי בי ן. רנ יי יה ם וה חל יא לל ם הוצי לי ך שה לל ק מל דל י צל כי לש ומנ
ל אור של מה ל הנ ת של חנ ת אנ בל הל לש יא שנ ם, הוצי עולה ת הה םא אל ר בש לי הוא  רוך  בה דוש  קה צון הנ רש ה בי לה עה של ה, כש אי רש םא  ב
ם ר אותה בי חי ת, וש חנ ה אנ פה הום טי תש י הנ די דש צי תוך  יא מי הוצי ת. וש פל שורל ה וש שוכה חמ רוחנ  בש ף רוחנ  שנ נה ה, וש של קה יצוץ הנ ני הנ

ם. עולה ת הה ם אל הל א בה רה ד, ובה ינחנ

ם ד עי חה אל לו  ין. עה יהמי ה בש רה טש ענ תש הי וש ה  תה לש ה עה פה טי הנ ה  אותה וש םאל,  מ שש ה בי רה טש ענ תש הי וש ה  תה לש ת עה בל הל לש שנ הנ ה  אותה
ה אה יהצש ה וש ם זל ה עי רו זל שש קש ד. ני ה יהרנ לה עה ה של זל ה, וש לה ד עה יהרנ ה של ה. זל ד זל צנ ה לש זל ה וש ד זל צנ ה לש קומות, זל יפו מש לי חל ד, הל חה אל
ם ד עי חה אל הה רו  טש ענ תש הי ] וש רוחנ ם [הה יהל יני ה בי נה תש ני ד, וש חה אל עמשו  ים ננ די דה צש י הנ ני ם שש ז אותה אה ה, וש מה לי שש ם רוחנ  יהל יני בי מי

ה. מה יש קנ תש ה הי גה רש דנ הנ ה, וש טה מנ לום לש שה ה וש לה עש מנ לום לש א שה צה מש ז ני אה ד. וש חה אל הה

ך לל ק מל דל י צל כי לש ז ומנ אה ם. וש לי ר שה של קל ה בש רה שש קש ני "א וש ה הי תה לש ז עה אה "א, וש ם הי א"ו עי א"ו, וה ם וה "א עי ה הי רה טש ענ תש הי
ים ני פה ל הנ כה של ים, כש פורי כי יום הנ ם? בש לי שה ך  לל י הוא מל תנ מות. מה לי שש ט בי שולי של ך  לל אי מל דנ ם הוא ונ לי שה ך  לל ם. מל לי שה

ירות. אי מש

מו ם, כש שי ה מי נה הג יא כש הוצי רוך הוא לש דוש בה קה ה הנ צה עון, רה מש י שי בי ר רנ מנ ם, אה לי ך שה לל ק מל דל י צל כי לש ר מנ חי ר אנ בה [דה
י כי וש ם:  הה רה בש אנ לו  ר  מנ אה בונו,  רי ת  כנ רש בי לש ם  הה רה בש אנ ת  כנ רש בי ים  די קש הי ן של יוה כי יון.  לש על ל  אי לש ם  רה בש אנ רוך  בה ר  מנ אל נל של
ב י שי ני אדם ם ה' לנ אג תוב (תהלים קי) [נש כה ם, של הה רה בש אנ ה לש נה הג כש ה הנ נה תש יהד ני בו? מי ת רנ כנ רש בי ד לש בל על ת הה כנ רש ים בי ימי די קש מנ
ל אי ן לש הוא כםהי תוב וש כה ק. של דל י צל כי לש י מנ תי רה בש ל די ם ענ עולה ן לש ה כםהי תה ם אנ חי נה םא יי ל ע ה' וש בנ שש יו, ני רה חמ תוב אנ כה י. וש יני ימי לי

ן]. עו כםהי רש ין זנ אי יון, וש לש על

ד חה ם אל ד עי חה ר אל טי ענ תש הי יון. של לש על ם הה עולה ה הה ם - זל לי ך שה לל רון. מל חמ אנ ם הה עולה ה הה ק - זל דל י צל כי לש ר ומנ חי ר אנ בה דה
י ני בו שש ן - של יי יה ם וה חל יא לל ד. הוצי חה ר אל בה הוא דה כםל, וש תון הוא הנ חש תנ ם הנ עולה לו הה פי אמ ד, ונ מות ינחנ י עולה ני רוד שש י פי לי בש
יון, לש על ם הה עולה יון - הה לש ל על אי ין. לש יהמי ה הנ ן - זל הוא כםהי ם. וש ד עולה גל ם נל ש עולה מי שנ יון - מש לש ל על אי ן לש הוא כםהי לו. וש אי

ם. עולה ת הה ך אל רי בה ן לש כםהי יך הנ רי ך צה שום כה ומי
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ר םאמנ י ונ הו  כי רמ בה יש ז ונ אה דול, וש גה ן הנ כםהי ם הנ ר עי בי חנ תש מי של ה, כש זל תון הנ חש תנ ם הנ עולה ל הה כות נוטי רה בש ה, הנ אי םא רש ב
ה, זל קום הנ מה ת הנ ך אל רי בה ים ולש רי שה שםר קש קש ה לי טה מנ ן לש כםהי יך הנ רי ן צה מו כי אי. כש דנ ה ונ ך זל יון. כה לש ל על אי ם לש רה בש רוך אנ בה

כות.  רה בש קון הנ ר הוא תי בה דה ם - סוד הנ רה בש רוך אנ ד. בה מות ינחנ י עולה ני שםר שש קש ין לי יהמי ר הנ שי קנ תש יי י של די כש

ם. עולה ך הה לל ץ - מל רל אה ם וה יי מנ ה שה ני ינו. קם להי יון - ה' אל לש ל על אי ה. לש תה רוך אנ נו, בה רש מנ אה מו של ם - כש רה בש רוך אנ בה
יך רל ן צה גי ר מי של יון [אמ לש ל על רוך אי ה. ובה לה עש מנ ה לש טה מנ הו - מי כי רמ בה יש ך] ונ שום כה כות. [ומי רה בש ה הוא סוד הנ זל סוק הנ פה הנ וש

ה. טה מנ ר לש שה קש ר ני של קל הנ קום של מה ק בנ בי דנ תש הי כםל - לש ר מי עמשי ן לו מנ תל יי ה. ונ טה מנ ה לש לה עש מנ יון - מי לש ל על רוך אי ך], ובה יהדל בש

ד וי דה ר, (שם כה) לש י אומי הודי יש הנ יהה אותו  הה מו. וש ד עי חה י אל יהודי א וי יסה י יי בי ם רנ הל בה ש  גנ ים פה כי ם הולש עודה בש
ד וי ר דה מנ תו אה גה רש יל דנ בי שש א בי לה מור? אל זש ד מי וי דה ד או לש וי דה מור לש זש תוב מי םא כה ה ל מה י לה כי ד, וש וי דה א. לש שה י אל שי פש יך ה' ננ לל אי
ד, וי ה דה א] זל שה י? [אל שי פש י זו ננ י, מי שי פש ה. ננ לה עש מנ יך ה' לש לל א, אי שה י אל שי פש יך ה' ננ לל ילו. אי בי שש ר בי מנ אה ת של חנ בנ שש תי ת הנ אל
שום ים. מי רי הה ל הל י אל יננ א עי שה ר (שם קכא) אל מנ אל נל מו של ה, כש לל עמ א - אנ שה נו. אל רש מנ אה ה של אשונה רי ה הה גה רש דנ [הוא] הנ

אוי. רה ם כה לי ר שה של קל ם בש ר שה שי קנ תש הי ה ולש לה עש מנ ר לש טי ענ תש הי תו לש גה רש ת דנ עמלות אל הנ יו לש ל יהמה ל כה די תנ שש יהה מי ד הה וי דה של

ת - ת ה'? אל י אל שי פש י ננ כי רש ר בה מנ ה אה ר. ומה מנ תו אה גה רש שום דנ ת ה'. מי י אל שי פש י ננ כי רש ד בה וי דה ן (שם קג) לש מו כי כש
ר מנ אל נל מו של ם, כש יי בנ רה אות קש רה קש ני ה של דל שה יות הנ ר חנ אה לו שש י? אי בנ רה ם קש י הי י, מי בנ רה ל קש כה ה. וש לה עש מנ ר לש של קל ר בש שי קנ תש הי לש
ת ה' - כםל. אל מות הנ לי ת ה' - זו שש ר. אל מנ ילו הוא אה בי שש י - בי שי פש י ננ כי רש ר בה חי ר אנ בה יו. דה לה עה מו  י הה ענ (שיר ה) ומי

כםל.  ל הנ ל של לה כש הנ

אי. דנ ה ונ זל ך  ר לו, כה מנ . אה תה רש בנ חנ תש הי ה וש ינה כי שש ם הנ עי אתה  בה ך של י אותש יתי אי א, רה יסה י יי בי רנ ר לש זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
י תי עש םא יהדנ ל ה, וש זל יום הנ ם לנ י אותה תי רש מנ י שה ני אמ ים, ונ לי עג ים מש רי בה ה דש מה י כנ ה לי רה מש אה ה וש מה י עי תי כש לנ הה אות של סה רש לש פנ שה וש

ת. עי י כה יתי אי רה מו של יר כש אי מי אור של מה הוא הנ של

ד] חה ר אל בה [דה ר  זה עה לש אל וש ר  זל יועי ר לו,  מנ ר. אה זל יועי ר לו,  מנ ך? אה מל ה שש הוא, מנ י הנ הודי יש לנ ר  זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
י הוא נםכי י אה נםכי ר, (ישעיה מג) אה מנ אה י וש הודי יש הנ ח אותו  תנ הוא. פה ה הנ דל שה ד בנ חה ע אל לנ ל סל ענ בו  ד. יהשש ים ינחנ בי יושש

י?. נםכי י אה נםכי ם אה יי עממנ ם פנ ענ טנ ה הנ כםר. מה זש םא אל יך ל םאתל ט חנ י וש ני עמ מנ יך לש על שה ה פש מםחל

י. יננ סי ה הוא בש יך. זל להל י ה' אל נםכי תוב (שמות כ) אה כה ם, של עולה ת הה א אל רה בה ה של עה שה ד בש חה אל י, וש יננ סי ד בש חה א אל לה אל
אות רש הנ י לש די י. הוא כש אתי רה יהה בה לל ם עה דה אה ץ וש רל י אל יתי שי י עה נםכי תוב (ישעיה מה) אה כה ם, של עולה ת הה א אל רה בה של ד כש חה אל וש

ה. טה ה ומנ לה עש ין מנ רוד בי ין פי אי של

י? ני עמ מנ ה לש ה זל י, מנ ני עמ מנ ים. לש מי עולה או לש רה תש םא יי ל י של די ה, כש א מוחל לה יך אל על שה יר פש עמבי תוב מנ םא כה יך, ל על שה ה פש מםחל
גו'. יך וש להל חום ה' אל ל רנ י אי תוב (דברים ד) כי כה י, של ים בי לויי תש ים של מי חמ רנ ם הה שום אותה מי

ם ר אותה של אמ כנ ה, של לה עש מנ ם לש גה ים פש ם עושי עולה ל הה ים של עי שה רש ה, הה אי םא רש י - ב ני עמ מנ יך לש על שה ה פש ר מםחל חי ר אנ בה דה
כות רה ת בש לל ה נוטל ינה זו אי ה הנ גה רש דנ הנ ה, וש טה מנ דות לש םא יורש כות ל רה בש ת הנ יקנ יני יון וי לש אור על ים וש מי חמ ים, רנ ים עולי אי טה חמ
או ן, (שם לב) רש מו כי כםל. כש יק [לו] לנ ני הה כות לש רה עו בש נש מה םא יי ל י של די י, כש ני עמ מנ ך לש שום כה ה. ומי טה מנ יק לש ני הה ה לש לה עש מנ לש של

ר. אי בה תש ני מו של ה, כש טה ה ומנ לה עש ין מנ רוד בי ין פי אי אות של רש הנ י הוא. לש ני י אמ ני י אמ ה כי תה ענ

ם, הה רה בש א אנ בה ן של יוה מות. כי עולה ל הה כה כות לש רה רות בש עורש תש ם, מי עולה ים בה יקי די ים צנ אי צה מש ני של ה כש מו זל ה, כש אי םא רש ב
כות רה לו בש לה גש או בי צש מה יי ז של מל ה? רל כה רה ייה בש הש ה ול ה זל ה. מנ כה רה ייה בש הש ול ך  כש רל בה אמ תוב ונ כה ם, של עולה כות לה רה רו בש עורש תש הי

יך. כל רמ בה ה מש כה רש בה אמ תוב ונ כה גו', וש ך וש כו בש רש בש ני תוב וש כה ה, של טה ה ומנ לה עש מנ לש

י די ם כש עולה ין בה די ת הנ ר אל הוא עורי ים, וש עי שה רש ן הה ע מי רנ פה הי ה לש לה עש מנ ן לש יה ייש דנ ין וש ייש די כםל של יענ לנ הודי ק וש חה צש א יי בה
ם עולה ה בה מונה אל ת הה ים אל לי שש הי ם, וש עולה ים בה מי חמ ר רנ עורי עמקםב וש א ינ ם. בה עולה י הה ני ל בש רוך הוא כה דוש בה קה הנ או מי ירש יי של

כהרהאוי.

ם לי שה ך  לל א מל צה מש ז ני אה קומו, וש מש א בי סי כי ר הנ טי ענ תש הי ם. של לי שה ך  לל ק מל דל י צל כי לש תוב? ומנ ה כה ם מנ הה רה בש י אנ ימי בי
םא ל ן - של יי יה ם וה חל יא לל אוי. הוצי רה ם כה מות כגלה עולה כות לה רה זונות ובש יא מש הוצי ן - של יי יה ם וה חל יא לל ל. הוצי לה ם כש גה םא פש ל לש
זונות יא מש ה מוצי לה עש מנ לש גות של רה דש הנ ץ, מי רל אה א הה ר תוצי מנ אל נל של מו  יא - כש מות. הוצי עולה ל הה כה כות מי רה בש הנ עו  נש מה יי

מות. עולה ל הה כה כות לש רה ובש

ם גה ים פש ים עושי עי שה רש הה מו של אות, כש רש הנ אוי. לש רה ה כה יונה לש מות על לי שש א בי צה מש כםל ני הנ יון - של לש ל על אי ן לש הוא כםהי וש
ם. עולה י הה ני ל בש ים כה כי רש בה תש ם מי לה לה גש ם, ובי עולה כות לה רה אות בש ים בה יקי די צנ יל הנ בי שש ם בי ך גנ כות, כה רה ים בש עי ם ומונש עולה בה

ל כה קום של מה הוא הנ שום של כםל, מי אות מי יוצש כות של רה בש ם הנ אותה כםל? מי ר מי עמשי ה מנ ה זל כםל, מנ ר מי עמשי ן לו מנ תל יי ונ
ר, עמשי ן לו מנ תנ רוך הוא נה דוש בה קה כםל - הנ ר מי עמשי ן לו מנ תל יי ר ונ חי ר אנ בה ם. דה שה אות מי ם יוצש עולה דות לה יורש כות של רה בש הנ
ת חנ יא אנ הי ר, וש עמשי יא מנ הי וש ה,  דות בה ם עומש עולה ל הה כות של רה בש הנ וש ה  מונה אל י הה חי תש ל פי כה ה של גה רש דנ הנ ה הוא? זו  ומנ

אוי. רה ה כה לה עש מנ לש יום של קי ם בנ הה רה בש ס אנ ננ כש ה ני אה לש הה אן וה כה ה. מי אה מי ה מי רה יא עמשה הי ה, וש רה עמשה מי

ינוקות תי ד  מי לנ מש לו,  ר  מנ אה יך?  עמשל מנ ה  מנ ר,  זה עה לש אל י  בי רנ לו  ר  מנ אה  . תה רש מנ אה ה  יהפל ר,  זה עה לש אל י  בי רנ לו  ר  מנ אה
י ים לי ני יו נותש הה לו. וש צש ם אל יבו אותה הושי י, וש לי צש אל ם מי קו אותה לש סי יר, וש עי ין לה ני ר חה פה כש י מי י יוסי בי א רנ ת בה עי י. כה קומי מש בי
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ם הל נות מי הה י לי אוי לי םא רה ל י של מי צש ענ י בש תי לש כנ תנ סש הי י, וש לי צש יו אל ינוקות הה תי הנ ן של מנ זש מו אותו הנ ר כש כה יר שה עי י הה ני ל בש כה
א. בה ל אנ כות של רה בש ת הנ יך אל רי אן צה ר, כה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ה. אה זל הוא] הנ ם [הנ כה חה ם הל י עי מי צש י ענ תי רש כנ שש הי ם, וש נה חי בש

יהה ד הה חה יום אל עון. וש מש י שי בי י רנ ני פש ל יום לי ד כה לומי ב וש יהה יושי הה ך], וש ר כה חנ עון [אנ מש י שי בי י רנ ני פש כו לי לש מו. הה קה
ה. טה מנ ש לש נה על ה - נל לה עש מנ ש לש נה על נל ב של ל גנ ף ענ אוי, אנ רה יו כה ל יהדה םא נוטי ל י של ל מי ר, כה מנ יו. אה נה פה ם לש יי דנ ת יה ילנ טי נש סוק בי עה
מו צש ענ ם לש גורי אוי, של רה יו כה ל יהדה נוטי י של ה מי זוכל ך  - כה ך  שו כה נש עה של מו  י. כש ני עם מו  צש ענ ם לש גורי ה? של טה מנ לש שו  נש ה עה ומה

ר. עםשל ך בש רי בה תש אוי ומי רה ל יהדו כה כות ענ רה בש שורות הנ ה, של לה עש מנ לש כות של רה בש

ר מנ ם. אה יי ל מנ ב של עור רנ שי יו בש ל יהדה נוטי ם, וש יי מנ יו בש ל יהדה נוטי ה אותו של אה רה עון, וש מש י שי בי ים רנ די קש ך הי ר כה חנ אנ
ק יהה עוסי הה וש ר,  א אוצה צה ומה ר  שי ענ תש ה הי אה לש הה וה יום  הנ אותו  יהה. מי הה ך  כה וש יך.  כותל רש בי יו מי יהדה א  לי עון, מנ מש י שי בי רנ
י בי יו רנ לה א עה רה ירות. קה אי ים מש ני פה ם בש הל לה יר  בי סש ם, ומנ הל מה עי חנ  מי יהה שה הה וש ל יום,  ים כה יי ני עמ זון לנ ן מה נותי וש ה  תורה בנ

גו'.< דוש וש קש ה' בי יל בנ גי ה תה תה אנ עון, (ישעיה מא) וש מש >HEBשי

>HEBי לנ עה י וש דודי י לש ני ח, (שיר ז) אמ תנ ה פה הודה י יש בי גו'. רנ ם וש רה בש ל אנ ר ה' אל בנ יהה דש ה הה לל אי ים הה רי בה דש ר הנ חנ >אנ
ר עורי תש מי ין  אי י  רי המ של ה,  לה עש מנ לש של רות  עורש תש הי הנ א  צה מש תי ה  טה מנ לש של רות  עורש תש הי בנ ל  בה אמ  , שוהה רש פי י  רי המ תו.  שוקה תש

ן. יקה ינו רי אי ש, וש מה ייש בו מנ ה של מנ א בש לה אות אל צה מש םא ני ה ל לה עש מנ לש כות של רה בש הנ ה, וש טה מנ ר לש עורי תש מי ד של ה ענ לה עש מנ לש

כות רה בש י הנ רי המ ת. של יי בה ך בנ ה ילש לה י מנ י לי ידי גי ע (מלכים-ב ד) הנ ישה לי ה אל ר לה מנ אה יההו של דש ת עובנ של אי נו? מי ן לה יי ננ מי
ם י אי ת כי יי בנ ך כםל בנ תש חה פש שי ין לש ר אי םאמל ת תוב? ונ ה כה יק. מנ קום רי מה םא בש ל יק וש ן רי חה לש ל שג ן שורות ענ ינה ה אי לה עש מנ לש של

ה. נה טנ ע קש בנ צש ת אל יחנ שי י מש די א כש לה ינו אל ה אי זל ן הנ מל של ל הנ עור של שי ה לו, הנ רה מש א אה לה סוך? אל ה אה ה זל ן. מנ מל סוך שה אה

ך ייש לה ו של שה כש ל ענ בה יק, אמ קום רי מה ה בש לה עש מנ לש כות של רה בש רו הנ שש יי יך  י אי תי עש םא יהדנ י ל רי המ י, של ני תנ מש חנ ה, ני ר לה מנ אה
תוב? ה כה סופו מנ גו'. ובש טוב וש ן הנ מל של תוב (תהלים קלג) כנ כה נו? של ן לה יי ננ כות. מי רה או בו בש צש מה יי קום של הו מה ן, זל מל של

ר]. אי בה תש ני כות. [וש רה בש ה שורות הנ זל קום הנ מה ם. ובנ עולה ד הה ים ענ יי ה חנ כה רה בש ת הנ ה ה' אל וה ם צי י שה (שם) כי

הוא ן וש מל א הוא של לה ל? אל א טנ לה ן אל מל תוב של םא כה ל יון, וש י צי רי רש ל הנ ד ענ יםרי מון של רש ל חל טנ ר, (שם) כש םאמנ ם ת אי וש
ין. יהמי ד הנ צנ א לש ן יוצי מל של אותו הנ יון. של לש על ן הה מל של הנ רוך הוא מי דוש בה קה יל הנ טי הי ל הוא של טנ ל. אותו הנ טנ

אות ין יוצש יהמי ד הנ צנ ין. ומי ד יהמי צנ ן לש מל של הנ םאל, וש מ ד שש צנ ן לש יי ינ ים - הנ די דה י צש ני שש כו לי לש הה ן, וש מל של ן וש יי ם - ינ ם הי יי ננ שש
ן מל של ה, הנ אשונה רי ה בה טה מנ ן לש קה תש יהה ני ן הה מל של הנ שום של ה. ומי דושה קש כות הנ לש מנ ת הנ חנ שנ מש ם ני שה ם, ומי עולה כות לה רה בש

כות. רה בש ת הנ קנ רה ה המ לה עש מנ ן לש מי זנ מש

ן יי ננ נו. מי ל] בש ך [ענ רי בה תש הי למםה לש ד ושש וי ל דה יק ענ רי הה א לש ה בה לה עש מנ לש ה של זל ן הנ מל של ל הנ רות של עורש תש הי הנ ה, מי אי םא רש ב
ים. מי ס ענ ני ד לש ר עםמי של י אמ שנ ש יי ם (ישעיה יא) שםרל תוב שה כה עממםד, וש ינ אן ונ תוב כה ן. כה מל שה עממםד הנ ינ תוב ונ כה נו? של לה

יק א רי צי מה יי של יך  רי םא צה ם, ל עולה זון לה כות ומה רה בש אות הנ ם יוצש שה מי ים, של ני פה ם הנ חל ל לל ן של חה לש שג ה, מי אי םא רש ב
כות רה בש י הנ רי המ יק, של ן רי חה לש ל שג ים ענ כי רש בה םא מש ל ך  ף כה כות. אנ רה בש ם הנ שה מי קו  לש תנ סש םא יי ל י של די ד, כש חה ע אל גנ רל לו  פי אמ

יק. ן רי חה לש ל שג ין שורות ענ ה אי לה עש מנ לש של

י דודי י לש ני תו. אמ שוקה י תש לנ עה ך וש ר כה חנ אנ ה, וש לה חי תש י בנ דודי י לש ני תו. אמ שוקה י תש לנ עה י וש דודי י לש ני תוב, אמ ה כה ה מנ אי םא רש ב
את צי מש םא ני ה ל ינה כי שש ינו של ני י שה רי המ י, של דודי י לש ני ר אמ חי ר אנ בה תו. דה שוקה י תש לנ עה ך וש ר כה חנ אנ ה, וש לה חי תש קום בנ ן לו מה קי תנ לש
תוב כה הו של יו. זל לה ה עה ה שורה ינה כי שש ז הנ רוך-הוא, אה דוש-בה קה ב לנ רי קה תש הי ר ולש הי טה הי ם לש דה אה א הה בה ן של יוה ים. כי עי שה רש ם הה עי

ים אותו. רי המ טנ ר - מש הי טה הי ם לש דה אה א הה ן. בה כי ר מי חנ אנ תו - לש שוקה י תש לנ עה ה, וש לה חה תש הנ י - בנ דודי י לש ני אמ

רוך הוא, דוש בה קה ם הנ ג אותה רנ הה לו וש לה ים הנ כי לה מש ר הנ חנ ף אנ דנ ם רה הה רה בש אנ ה של לל אי ים הה רי בה דש ר הנ חנ ה, אנ אי םא רש ב
דוש קה ל הנ ם אל דה י אה ני יר בש זי חמ י מנ יתי יי הה ר של כה שה הנ י אותו  תי עש רנ ה גה ילה לי חה ס וש י חנ ר, אולנ מנ ה. אה ם תוהל הה רה בש יהה אנ הה
רוך הוא, דוש בה קה ר לו הנ מנ יהד אה י. מי די ל יה ים ענ שי נה גו אמ רש הל ת נל עי כה יו, וש לה ם אי ב אותה רי קה ם לש הל י בה תי זש חנ אה רוך הוא, וש בה

ים. מי עולה כו לש זש םא יי ם ל י כגלה רי המ ם, של יהל לי תה עמ לש בנ ר קי כה גו'. שה אםד וש ה מש בי רש ך הנ רש כה ך שש ן לה גי י מה נםכי ם אה רה בש א אנ ירה ל תי אנ

יות מג דש ל הנ כה ה של גה רש דנ ה, הנ אל רש מנ אותו הנ א בש לה ה? אל זל חמ מנ ה בנ ה זל אמםר, מנ ה לי זל חמ מנ ם בנ רה בש ל אנ ר ה' אל בנ יהה דש הה
ה זל חמ מנ י הנ מו, ומי ת עי רל בל דנ ת מש חנ ה אנ גה רש ה דנ תה יש ם, הה הה רה בש מול אנ ני ם של רל ה, טל אי םא רש עון, ב מש י שי בי ר רנ מנ ה. אה אות בה רש ני
ר בי ז די אה זו, וש ה הנ גה רש דנ ל הנ גות שורות ענ רה דש ל הנ יו כה מול, הה ני ן של יוה ה. כי זל י ילחל דנ ה שנ זי חמ תוב (במדבר כד) מנ כה ה? של זל הנ
ן יו אותה םא הה מול, ל ני ם של רל טל י. וש דנ ל שנ אי עמקםב בש ל ינ אל ק וש חה צש ל יי ם אל הה רה בש ל אנ א אל רה אי תוב (שמות ו) וה כה הו של מו. זל עי

ר. בי דנ יו לש לה גות שורות עה רה דש הנ

תוב כה ה, וש בה גש נל סוענ הנ נה לוך וש ם הה רה בש ע אנ סנ יי תוב ונ כה ם, וש רה בש ל אנ א ה' אל יירה תוב ונ ה כה לה חי תש ה בנ ני הי ר של םאמנ ם ת אי וש
גות רה דש ן הנ יהה אותה םא הה מול ל ני ם של רל טל ים, של רי ת אומש עי כה יונות. וש לש על גות הה רה דש ן הנ אן אותה ה כה ני . הי חנ בי זש ם מי ן שה בל יי ונ

מו? ר עי בי דנ זו לש ה הנ גה רש דנ ל הנ יונות שורות ענ לש על הה

ת ע אל יהדנ ק בו, וש בי דה הי ה לש מה כש חה ת הנ ת אל ענ דנ ם לה הה רה בש אנ ה לש מה כש רוך הוא חה דוש בה קה ן הנ תנ ה נה לה חי תש ה, בנ אי םא רש ב
גות רה דש ל הנ מול, כה ני ן של יוה ה. כי דה בנ לש זו  ה הנ תונה חש תנ ה הנ גה רש דנ א הנ לה ה אל תה יש םא הה ל מו  ר עי בי דנ ל לש בה ה, אמ מונה אל סוד הה

ר. אי בה תש ני מו של כםל, כש ם בנ הה רה בש ה אנ לה ענ תש ז הי אה מו, וש ר עי בי דנ י לש די ה כש תונה חש תנ זו הנ ה הנ גה רש דנ ל הנ יו שורות ענ יונות הה לש על הה
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ז חנ אל נל מו וש שש ס בי ננ כש מול, ני ני ן של יוה רוך הוא. כי דוש בה קה ל הנ מו של שש ז בי חנ אל םא נל ם, ל דה אה מול הה ני ם של רל ה, טל אי םא רש ב
ה בה המ אנ תוך הה י מי רי המ אוי, של רה םא כה ל וש ז בו  חנ אל נל יהה, של ך הה מול? כה ני ם של רל ז בו טל חנ אל נל ם של הה רה בש ר, אנ םאמנ ם ת אי בו. וש
ר של קל ית, הנ רי בש ה לו הנ נה תש ני מול וש יי ה אותו של וה ך צי ר כה חנ ב אותו, אנ רנ רוך הוא קי דוש בה קה ב אותו הנ הנ אה ה של יונה לש על הה
כםל הנ ר של של קל ית - הנ רי בש ה. הנ ם זל ה עי יל זל לי כש הנ ד לש כםל ינחנ ר הנ שי קנ ר לש של קל ית - הנ רי בש יונות. הנ לש על גות הה רה דש ל הנ ל כה של

ר. אי בה תש ני מו של ה, כש זל חמ מנ א בש לה מו אל יהה עי םא הה בורו ל ם, די הה רה בש מול אנ ני ם של רל ך, טל שום כה ר בו. ומי שה קש ני

"א רה ר בה מנ אל נל מו של ית, כש רי בש ל הנ א ענ לה א אל רה בש םא ני ם, ל עולה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה בה ה של עה שה ה, בש אי םא רש ב
ם תוב (ירמיה לג) אי כה ם, וש עולה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה יים הנ ית קי רי בש ל הנ ענ ית] של רי נו [בש יש הנ ים. וש להי א אל רה י"ת, בה שי
םא ה ל לה יש לנ הנ וש יום  הנ ר של של קל יא הנ ית הי רי בש י הנ רי המ י. של תי מש םא שה ץ ל רל אה וה ם  יי מנ קות שה ה חג לה יש לה וה ם  י יומה יתי רי םא בש ל

ניפשרהדיים.

ם ל, אי אי רה שש ר יהבםאו יי של אמ כנ יהה: של אי הה ננ ל תש ם, ענ עולה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה בה של ר, כש זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ל אי רה שש דו יי מש עה ד של יים ענ קנ תש םא הי ם ל עולה הה בםהו. וש תםהו וה ם לש כל ירש זי חמ י מנ יני רי םא - המ ם ל אי ה, וש פל ה - יה תורה ת הנ לו אל בש קנ יש

ם. עולה יים הה קנ תש ז הי אה ה, וש לו תורה בש קי י וש יננ ר סי ל הנ ענ

אותו י מי רי המ ם. של דה אה י הה ני י בש ווגי ם? זי י הי מות, ומי א עולה הוא בורי רוך  בה דוש  קה ה, הנ אה לש הה יום וה הנ אותו  ומי
ה, אי םא רש א. ב הוא בורי מות של עולה ם הה לו הי אי י. וש לוני פש י לי לוני ת פש ר: בנ אומי ים וש ווגי ג זי וי זנ רוך הוא מש דוש בה קה ן הנ מנ זש הנ

ה. לה חי תש ה בנ ז בה חנ אל נל ה של אשונה רי ה הה גה רש דנ יא הנ י - זו הי נםכי ך, אה ן לה גי י מה נםכי אה

סתרי תורה

ל ל כה ר ה' אל בל ה די לל אי ים הה רי בה דש ת הנ תוב (דברים ה) אל כה ה, של י תורה רי בש לו די גו' - אי ה וש לל אי ים הה רי בה דש ר הנ חנ אנ
ה, לל אי ים הה רי בה דש ה בנ זל ם הנ עולה ם בה דה ל אה די תנ שש הי ר של חנ ה. אנ י תורה רי בש אן די ף כה ה - אנ י תורה רי בש ן די לה הנ ה לש ם. מנ כל לש הנ קש
י נםכי ם אה רה בש א אנ ירה ל תי תוב אנ כה הו של שורות טובות], זל לום [בש ה שה מה שה נש ים לנ די קש ר לו ומנ שי בנ רוך הוא מש דוש בה קה הנ

נםם. יהי גי ל הנ ים של עי רה ים הה יני מי ל הנ כה ך, מי ן לה גי מה

ם עולה ה בה לה חמ ת ננ שנ רג ל יש נוחי ה וש ה, זוכל זל ם הנ עולה ה בה תורה ל בנ די תנ שש מי י של ל מי כה שום של אםד, מי ה מש בי רש הנ ך  רש כה שש
הור מון טה סש רש פנ רות אמ המ ה ננ רי שש לש על ן שש יי אנ ה יי"ש מי ה יי"ש? [זל ה זל י ייש. מנ בנ יל אםהמ חי נש הנ תוב (משלי ח) לש כה א, כנ בה הנ
ה, זל ם הנ עולה א - בה לי מנ ם אמ יהל רםתי אםצש א]. וש בה ם הנ עולה ה הה א [נ"א זל בה ם הנ עולה ה בה יונה לש ה על שה רג ים לו יש ני נותש דות] של [מי

ם. עולה ל הה ל טוב של כה ר וש עםשל מי

םאל מ שש ייש  ה [של זל ם הנ עולה ר בה ה עםשל ני םאל - הי מ שש לי ך  הולי י של א, ומי בה ם הנ עולה ה לה ין - זוכל יהמי לש ך  הולי י של מי
א בה ם הנ עולה ים בה יהמי ך  אםרל ים לו  ני ה, נותש תורה ק בנ סי ענ תש מי י של נו, מי רש מנ אה ה הוא של זל וש א.  מי םאל טה מ שש ייש  וש דוש  קה
גוף ה הנ נל ייהה ה של צל רש יי י של גו'. ומי וש ה  ינה ימי ים בי יהמי ך  ר (משלי ג) אםרל מנ אל נל ה, של זל ם הנ עולה בוד בה כה ר וש ים לו עםשל ני נותש וש
ר צל יי ד הנ צנ םאל, מי מ שש ד הנ צנ ה מי זל ם הנ עולה ר בה ים לו עםשל ני ים, נותש ים טובי עמשי מנ ה ובש תורה ק בנ סי ענ תש םא מי ל ה וש זל ם הנ עולה בה
ל כה ן, של ה? כי שה דג קש ד הנ צנ ר מי ה עםשל זל ם הנ עולה ין בה י אי כי ר, וש םאמנ ם ת אי נםם. וש יהי ש גי יורי ע וש ה רנ ה עושל זל ר הנ עםשל ע, ובה רה הה

ה]. שה דג קש ד הנ צנ מי ר טוב של הו עםשל זל ר, וש עםשל ה מי מה יש קנ י, סופו לש ני עם ה מי תורה ת הנ יים אל קנ מש הנ

ל די תנ שש יי םא וש א, יהב בה ם הנ עולה ים בה יי ך חנ ה אםרל י רוצל ר ומי ה עםשל י רוצל יז: מי רי כש יהה מנ א, הה בה י אנ בי ם רנ שה א מי בה של כש
י ני י, אמ בי ר לו: רנ מנ יו. אה לה א אי ד בה חה תו. יום אל כונה שש ד בי חה ק אל וה יהה רנ ם. הה עולה ל הה יו כה לה ים אי סי נש כנ תש יו מי ה. הה תורה בנ
ר מנ י. אה ר לו: יוסי מנ ך? אה מל ה שש ר לו: מנ מנ אי. אה דנ ה ונ ני ר לו: הי מנ ר. אה י עםשל ילה לי הש יי י של די ה כש תורה עמסםק בנ ה לנ רוצל

ה. תורה ק בנ סי ענ תש הי ב וש בוד. יהשנ כה הנ ר וש עםשל ל הה ענ י בנ י יוסי בי או לו רנ רש קש יי יו של ידה מי לש תנ לש

ס ננ כש ם. ני יי מנ ם שה שי ה לש שה םא עה ל ה של זל ע מי מה שש ר: ני מנ ר? אה עםשל יפםה הה י, אי בי ר לו: רנ מנ יו. אה נה פה ד לש יהה עומי ים הה יהמי לש
ר לו: מנ יו. אה לה ב אי דול. שה יש גה ילה אי הש יי יו], של לה יש אותו [שוב אי ני עמ ל תנ ר: אנ יהה אומי הה ד של חה ע קול אל מנ רו, שה דש חנ לש

ר. ך עםשל ן לש י נותי ני אמ ב, ונ י, שי ני ב, בש שי

ה י רוצל ני י, אמ בי ר לו: רנ מנ ת. אה יי בנ ל אור בנ פנ נה וש יא אותו  יהדו. הוצי ז בש ל פה י של לי ד וכש חה אל יש  א אי ם בה יי תנ ינש בי
י, בי י אה יר לי אי שש הי ב של ר רנ י עםשל י ייש לי רי המ י, של ילי בי שש ה בי תורה ל בנ די תנ שש יי י של ה מי רוצל י, וש יתי כי םא זה י ל ני אמ ה ונ תורה כות בנ זש לי
ן י נותי ני אמ ה ונ תורה כות בנ זש ה לי י רוצל ני אמ לו, ונ אי ר כוסות מי שה ה עה לשה יו שש לה ר עה די סנ יהה מש נו הה חה לש ל שג ב ענ ר יהשנ של אמ כנ של

ר. עםשל

י בי יו רנ לה א עה רה ז. קה פה ל הנ כוס של ן לו אותו הנ תנ ר. נה ך עםשל ן לש ה נותי זל ה, וש תורה ל בנ די תנ שש ק: תי וה רנ אותו הה ר לש מנ אה
ן יהה נותי הוא הה ם הנ דה אה הה ה, וש תורה ד בנ מנ לה ב וש ז. יהשנ י פה לי ה כש תה מורה ית ותש כוכי ב וזש הה ה זה נה כל רש ענ םא ינ א: (איוב כח) ל בה אנ
יהה הה של בו  רנ א אותו  צה ה. מה יהה בוכל הה וש ב  יהה יושי ד הה חה יו. יום אל עה מי ה לש תורה ת הנ דנ מש ה חל סה נש כש ים ני יהמי ר. לש עםשל לו 
ה י רוצל יני ה? אי יל זל בי שש א בי בה ם הנ עולה י הה יי ת חנ יחנ אל ני י מנ ני ה אמ ר לו: ומה מנ ה? אה ה בוכל תה ה אנ ל מה ר לו: ענ מנ ה. אה בוכל

ם. יי מנ ם שה שי ה לש שה ה עה ני הי ע של מה שש ה ני זל ו מי שה כש ר: ענ מנ י. אה לי צש כות אל זש א לי לה אל

ר ק יהתי לל חי ך  ן לש י נותי ני אמ ונ ים,  יי ני עמ ונ ים  יתומי לי ן אותו  תי וש ך  רש שש ת עה ר לו: טםל אל מנ יש, אה אי הה אותו  א לש רה קה
י, זי ן פה יו בל נה בה מו, ומי ר שש םא סה יום ל ד הנ ענ ז, וש ל פה כוס של י אותו הנ י יוסי בי יר לו רנ זי חל ד. הל י לומי ני אמ ה של ל מנ כה ה בש תורה בנ
י מי ם כש עולה ר טוב בה כה ך שה ין לש אי ה]. של ד תורה מנ לה שום של יו [מי נה ה הוא ובה ה תורה מה כנ ה לש כה זה י, וש זי ן פה י בל י יוסי בי נו רנ יש הנ וש
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ה. יים אותה קנ ה ומש ד תורה לומי של

ה, זל חמ מנ ה בנ תורה תוב בנ כה קום של ל מה כה גו'. בש אמםר וש ה לי זל חמ מנ ם בנ רה בש ל אנ ר ה' אל בנ יהה דש ה הה לל אי ים הה רי בה דש ר הנ חנ אנ
ל אי עמקםב בש ל ינ אל ק וש חה צש ל יי ם אל הה רה בש ל אנ א אל רה אי ר (שמות ו) וה מנ אל נל "י, של דנ י הוא? שנ בות, ומי אה ה לה לה גנ תש הי ם של שי ה הנ זל
ים אי רש ני יונות  לש על אות הה רש מנ ל הנ כה ה של אל רש מנ ה הנ זל וש ה.  זל ילחל י  דנ ה שנ זי חמ ר מנ של ר (במדבר כד) אמ מנ אל נל של מו  י, כש דנ שנ
ה זל גום וש רש ה תנ ד. זל חה ה הוא אל זל חמ ה ומנ אל רש ד. מנ חה כםל אל הנ וש אות בו  רש יות ני מג דש ל הנ כה ה של זל ה הנ אל רש מנ מו הנ תוכו. כש מי

ש. קםדל שון הנ לש

ה לה גי שון של לה הנ ה  אותה ם בש גי רש תנ לש לוס  קש אונש שות לש ה רש תה יש ן הה ל כי ענ וש ה,  תורה ם בנ ים הי בי י, רנ יוסי י  בי ר רנ מנ אה
ר תה סש יהה ני הה ה] של ני הי ה, [של זל חמ מנ ים. בנ יוני לש על ים הה כי אה לש מנ הנ ת מי רל תל סש יא ני זו הי שון הנ לה הנ ה, וש תורה רוך הוא בנ דוש בה קה הנ

ם. הה רה בש ם אנ ר עי בי דנ מש של ה כש זל ים בה עי ם יודש ינה אי ים של יוני לש על ים הה כי אה לש מנ הנ מי

ם הל יר מי תי סש יהה מנ ך הה שום כה ר, ומי שה תום בה ל סש רי יהה עה הה הול, וש יהה מה םא הה ם ל הה רה בש אנ שום של ם? מי ענ טנ ה הנ מה
י כי אמ לש מנ תוך  ר מי בה דה יהה הנ ר הה תה סש ה, ני זל ילחל ה.  זל י ילחל דנ ה שנ זי חמ ר מנ של תוב אמ כה ם, של עה לש בי ן בש כי מו  גום. כש רש שון תנ לש בי
י רי המ של א,  מי טה הנ ל  רי עה הל אותו  ם  עי ר  בי דנ מש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ של ה  פל חון  תש פי ם  הל לה ילה  הש יי םא  ל של י  די כש ת  רי שה הנ

גום. רש שון תנ לש ים לי קי קה זש ים] ני אי ם [קורש ינה ים אי דושי קש ים הנ כי אה לש מנ הנ

ים עי בש שי ד מי חה גום הוא אל רש תנ הנ שון, וש ים לה עי בש ף שי ת יוסי ד אל מי ל לי יאי רי בש י גנ רי המ ים - ונ עי םא יודש ל ר של םאמנ ם ת אי
י הוא רי המ יו, של לה ים עה ני בונש תש ין מי אי וש ים  שי ין חושש אי ים, של קי קה זש ני םא  ל של ינו  ני ל שה בה ים, אמ עי יודש יהדוענ  א  לה שון? אל לה

שונות. לש ר הנ אה ל שש כה ם מי יהל ני פש אוס לי מה

שון לה ה בנ תורה ת הנ לוס אל קש ם אונש גי רש ה תי מה ים, לה יוני לש על ים הה כי אה לש מנ ן הנ אוס מי הוא מה יל וש הואי ר, של םאמנ ם ת אי וש
ים יוני לש על ים הה כי אה לש מנ ה לנ אה נש ין קי אי יך! של רי ך צה כה ם, וש יהל ני פש אוס הוא לי א מה לה א? אל רה קש מי ת הנ ל אל יאי זי ן עג ן בל תה יונה זו, וש הנ
רוך דוש בה קה ב הנ תנ קומות כה ה מש מה כנ י בש רי המ אוס, של ינו מה אי ך, וש א כה רה קש ה ומי גום תורה רש ן תנ ל כי ענ ר, וש ל יותי אי רה שש ם יי עי

ך. ה כה תורה הוא בנ

ר, תה סש ך ני רל דל ם בש הה רה בש אנ ה לש לה גנ תש ן הי ל כי ענ ים. וש דושי קש ים הנ יוני לש על ים הה כי אה לש מנ תוך הנ ר מי תה סש ך הוא ני שום כה ומי
יש ל אי ה ענ לה גנ תש הוא הי רוך  בה דוש  קה הנ ה של חון פל תש ם פי הל ילה לה הש םא יי ל ים, וש דושי קש ים הנ כי אה לש מנ הנ בו  יחו  גי םא ינשש ל של
ר בי דנ יש תוב ונ כה ש, של קםדל יום הנ ית קי רי ן לו בש תנ ר נה של אמ ים? כנ יוני לש ים על כי אה לש ל מנ לות של גנ תש הי בש ה לו  לה גנ תש י הי תנ ל. מה רי עה

לות. גנ תש הי ם בנ שי ה הנ זי חמ מנ תוב בש םא כה ל ש, וש קםדל ל הנ ם של שי ים - הנ להי אמםר. אל ים לי להי תו אל אי

שון לה א בש לה ת, אל רל חל שון אנ לה םא בש ה, ל כגסל מש ילה בי הש םא תי ל שון של ל לה כה יז בש רי כש הנ אמםר ולש אמםר? לי ה לי ה זל אמםר, מנ לי
תו ר אי בי דנ יש ן ונ ל כי ענ ה, וש חון פל תש ר פי לומנ ג וש רי טש קנ ים לש כולי םא יש ל ה וש זל ה לה ר זל ים לומנ כולי יש ה, של ים בה רי בש דנ ם מש כגלה של

יו. לה ב אותו אי רנ קי ש וש קםדל יום הנ ית קי רי בש יס אותו לי ני כש יהה מנ הה שום של ה, מי זל חמ םא מנ ל ים וש להי אמםר. אל ים לי להי אל

ית. רי את בש רי קש ש ני מה יא מנ הי ם? של ענ טנ ה הנ מול. מה ני ד של ה לו ענ נה תש םא ני "א ל הי ך הנ שום כה ר, מי מנ ה אה הודה י יש בי רנ
ם מון גויי ב המ אנ יתה לש יי הה ך וש תה י אי יתי רי ה בש ני י הי ני תוב אמ כה "א, של אות הי ה לו הה נה תש ז ני ית, אה רי בש ס בנ ננ כש ני ן של יוה ן, כי ל כי ענ וש

גו'. ם וש רה בש ך אנ מש א עוד שי רי קה םא יי ל וש

ר לו, מנ אי. אה גנ י חנ בי ש אותו רנ גנ ר. פה זה עה לש י אל בי ת רנ אות אל רש ך לי יהה הולי יהיא הה י חי בי ה. רנ לל אי ים הה רי בה דש ר הנ חנ אנ
ך לי י אי ני ם אמ גנ ר לו, וש מנ ר. אה זה עה לש י אל בי ת רנ אות אל רש ר לו, לי מנ יא? אה ת הי כל ן הולל אה ר, לש י מנ ני פש ת לי נל קל תג מש זו של ך הנ רל דל הנ
םא ל ר לו, של מנ יך. אה חורל אמ םא - שוב לנ ם ל אי ך, וש ע - לי מנ שש תי ה של מנ יל לש כי שש הנ ין לש בי הה ל לש ם תוכנ ר לו, אי מנ ך? אה מש עי

ן. הל עממםד בה י לנ תי יהכםלש ה וש ל תורה ה סודות של מה י כנ תי עש מנ י שה ני י אמ רי המ ה, של זל שםש מור לה ינחש

ן בנ רש ה קה י - זל ני בה רש ת קה גו', אל י וש שנ אי י לש מי חש י לנ ני בה רש ת קה תוב (במדבר כח) אל כה ה של ר, מנ מנ אה אי וש גנ י חנ בי ח רנ תנ פה
ל ר ענ פי כנ ר לש שה בה א הנ לה ים אל בי רה קש םא ני נות ל בה רש קה ל הנ כה שום של ר, מי שה ל בה ר ענ שה ם, בה ל דה ם ענ ר דה פי כנ ב לש רה קש ני ר של שה בה הנ

ר. שה בה הנ

יב רי י ינקש ם כי דה ר (ויקרא א) אה מנ רוך הוא אה דוש בה קה הנ ה של אה טש ה חה ה מל מה הי א - בש טה ם חה דה ם אה י, אי תי עש מנ ך שה כה וש
זו, יד זו מי רי פש הי ה, וש מה הי בש ת רוחנ הנ אל ם וש דה י אה ני ת רוחנ בש ה אל שה רוך הוא עה דוש בה קה א הנ לה ה? אל מה גו'? לה ן וש בה רש ם קה כל מי

ה. זל ה מי ים זל די רה פש אי ני דנ גו'. ונ ה וש מה הי בש רוחנ הנ ה וש לה עש מה יא לש ה הי עםלה ם הה דה אה י הה ני ך (קהלת ג) רוחנ בש שום כה ומי

ע רנ זל ענ  רי ב זם של ל עי ת כה ם אל כל י לה תי תנ ה נה ני ים הי להי ר אל םאמל י תוב? (בראשית א) ונ ה כה ם מנ דה א אה טה חה ם של רל טל בש
ה שה דות עה תולה ם הנ ל אותה כה גופו, ובש ב לש אנ שש ר ני צל יי הנ א וש טה חה ן של יוה ר! כי םא יותי ל ה, וש לה כש אה ילה לש הש ם יי כל תוב לה כה גו', וש וש
ה ם, מנ דה יב אה רי קש הי מו של ן כש בה רש יב קה רי קש ע, הי רה ר הה ייצל ל הנ קום של מה הנ ה מי נה בש גוף ני ה הנ ני הי ה של אה רה א נםחנ וש ר בה חנ אנ ין, וש די
רוך הוא, דוש בה קה ר הנ מנ יו. אה עגרה נש ע מי ם רנ דה אה ב הה ר לי י ייצל תוב כי כה גו', וש יחםחנ וש ני יחנ הנ ת רי ח ה' אל יהרנ תוב? (שם ח) ונ כה
ב של ק עי ילרל ר. כש שה ל בה םאכנ אוי לו, י רה מו של גוף כש ג הנ ני ענ תש ע, יי רה ר הה ייצל אותו הנ ב מי אה שש גוף ני הנ יל וש ה, הואי אה לש הה אן וה כה מי

ת כםל. ם אל כל י לה תי תנ נה

אותו גוף, ומי נו הנ מל ל מי די גנ תש ה ומי ם זל ה עי ים זל בי רש עה תש לו, ומי ר של שה בה ג הנ ני ענ תש ר מי שה בה אותו הנ ר, מי שה ל בה אוכי של כש
ר שה ובה ל,  ר אוכי שה גוף. בה ל הנ ענ ה  רה פה ר כנ שה בה הוא, הנ רוך  בה דוש  קה ר הנ מנ ים. אה אי טה ה חמ מה כנ א בש גוף חוטי ג הנ נל עם הה
ם דה ך הנ שום כה גוף [מי ם לנ ה דה ל עושל אוכי ר של שה בה הנ ל גופו, וש ר ענ פי כנ ר לש שה ך בה שום כה א. מי טה נו, ובו חה מל ה מי בל רנ תש מי
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חוץ, ר בנ שה בה הנ אותו  ר מי אה שש ני ם של דה ך, הנ שום כה ם]. מי גוף דה ה לנ ר עושל שה בה ל, הנ אוכי ר של שה בה הנ אותו  ר מי אה שש ני של
ר. פי כנ ש יש פל נל ם הוא בנ דה י הנ תוב (ויקרא יז) כי כה לו, של ר של שה בה אותו הנ ה מי עמשה ננ ם של דה ל הנ ר ענ פי כנ ד לש תי ענ תש מי

י - ני בה רש א קה לה ה? אל זל ה לה ין זל ה בי ם. מנ כל נש בנ רש ת קה יבו אל רי קש תוב (שם א) תנ כה ם, של כל נש בנ רש תוב קה כה י, וש ני בה רש תוב קה כה
ך, שום כה ם. מי שה אה א וש טש ל חי ים ענ אי בה מות של שה אמ אות ונ טה חנ מו  ם - כש כל נש בנ רש לום. קה ל שה ים ענ אי בה ים של מי לה שש מו  כש
ן כםהי ה הנ עושל ת רוחנ של חנ י - זו ננ יחםחי ת. ני טםרל קש יחנ - זו הנ ן. רי יי ינ ם וש חל י - לל מי חש ר. לנ שה י - בה ני בה רש ת קה (במדבר כח) אל

ה. חה בה יר ושש ל שי צון של רה ם בש יי וי לש הנ דוש, וש קה ם הנ שי ל הנ צון של רה בה

מועמדו? ה בש ה זל ב, מנ רל על ר ובה בםקל ל יום בנ כה ר בש םאמנ ם ת מועמדו? אי ה בש ה זל מועמדו, מנ י בש יב לי רי קש הנ לש רו  מש שש תי
ה גה רש דנ ה בש לה עש מנ א לש צה מש ני צון של רה צון, הה ת רה עי ה  אותה ט בש שולי של מועמדו  א הנ לה הוא מועמדו?] אל ר של ה אומי [נ"א מה

מועמדו. תוב בש ן כה ל כי ענ ה. וש דועה יש

אורות מש הנ ד, וש ינחי תש ב ומי רה קש חוד ני יי הנ ד, וש ל צנ כה פות לש לי קש רות הנ זש פנ תש ק, ומי לל ים חי לי כםל נוטש ן. הנ בה רש קה ב הנ רה קש ני של כש
יהיא י חי בי א רנ אוי. בה רה ד כה חה חוד אל ל יי סוד של א בש צה מש רוך הוא ני דוש בה קה הנ מות, וש עולה ל הה כה צון בש א רה צה מש ני ים, וש ירי אי מש
ד וי ר דה מנ אה ח וש תנ ים. [עוד פה יהמי י הנ ני ר פש בל ת סי אות אל רש לי ת וש כל לל י לה ני מל י, מי ני ה, בש תה ה אנ אל ר לו, נה מנ ק אותו. אה שנ נה וש
י, יעי בי רש הוא הה כות? של לש מנ הנ ש  יהרנ ך  לל מל ד הנ וי ה דה מה ים] [נ"א לה בוני הנ סו  אמ ן מה בל הוא אל י, של יעי בי הוא רש ך, של לל מל הנ

ים]. בוני סו הנ אמ ן מה בל הוא אל של

ה זל א הנ סי כי ם, הנ הל מםר לה אל ול ך  ש, לי מה שנ ר לו לנ מנ ר. אה ענ שנ ל הנ ים ענ בי ם יושש ה אותה אה יו, רה לה יעו אי גי הי של כו. כש לש הה
ד וי ר דה מנ ם אה נה חי םא לש ל ר, של מנ לש מםר לו  אל ול ך  לו, לי רו  מש ד]? אה חה כםל אל ד [הנ חה ל אל ה הוא כה ים מנ מודי ה ענ לשה ל שש של
ר מנ הוא אה ד של וי דה סו בו בש אמ יפםה מה אי ם, של הל מםר לה אל ך ול ר לו, לי מנ ים. אה בוני סו הנ אמ ן מה בל י, אל יעי בי רש הוא הה ך, של לל מל הנ

ים. בוני סו הנ אמ ן מה בל אל

ה זל סוק הנ פה י בנ תי עש מנ ר, שה מנ ר? אה בה ה דה זל בה תה  עש מנ שה ר לו, המ מנ אה אי, וש גנ י חנ בי רנ לש םאשו  ת ר יהיא אל י חי בי יר רנ זי חל הל
ך הוא לל מל ד הנ וי ל דה ענ למםה, וש ר אותו שש מנ ה אה זל סוק הנ פה הנ גו', של י וש מוני י שה רו בי חמ י "ני מי י "אי ני תוב (שיר א) "בש כה של

ם. הל לו מי ים של חי אנ חו אותו הה דה של ר, כש מנ אל נל

מו יות שש א אותי לה יו? אל חה ל אל כה ה מי יהודה לי כות  לש ת מנ תי לה הוא  רוך  בה דוש  קה ה הנ אה ה רה י, מה תי עש מנ עוד שה וש
ה - הודה י, יש תי עש מנ עוד שה כות. וש לש מנ ת הנ ש אל יהרנ ך  שום כה מו, ומי שש בוד לי ן כה תנ רוך הוא נה בה דוש  קה הנ קוקות בו, וש חמ
תוב כה ם, של עולה י הה ני ל בש כה מי מו  שש ר בי שנ קש ני של ך  לל מל ד הנ וי ה דה א זל לה ה? אל מה ה לה נה ינל אי. ד' אי דנ ונ מו  יות שש ה אותי ני הי
ין לי פי ל תש ר של של הוא קל עוד, של מו. וש שש שור בי ד קה וי ה דה ני גו'. הי ם וש כה לש יד מנ וי ת דה אי ם וש יהל להי ת ה' אל שו אל קש (הושע ג) ובי

מו. שש ר בי שנ קש ד ני וי ך דה שום כה אי], ומי דנ ין ונ לי פי ל תש ר של של ך [ד"א קל לל מל ד הנ וי אי, ד' דה דנ ונ

ע קול מנ שה רו, וש דש חנ ר לש זה עה לש י אל בי ס רנ ננ כש קו. ני תש ם שה הי ר וש זה עה לש י אל בי ק רנ תנ יו. שה נה פה בו לש סו, יהשש נש כש ני ן של יוה סו. כי נש כש ני
ם ייש ם, אי הל ר לה מנ ם. אה יהל לי ר אמ זנ ים. חה רי שי ם כש י הי רי המ ים, של ם רוצי הי ה של ם מנ הל מםר לה אל ך ול ר: לי יהה אומי הה ד של חה אל
יון, לש על אור הה מה ל הנ חות של צנ הנ תוך  ים מי רי יות מואה הש ים לי כי חנ מש נו  לו, אה רו  מש י. אה ר לי םאמנ י ר - של בה ע דה מנ שה י של מי

יל. כי שש הנ ין ולש בי הה ולש

ת םא אל ר בש רוך הוא לי דוש בה קה ה הנ צה רה של ץ. כש רל אה ל הה יו כה נה פה ס מי שו הנ דש ל קה יכנ הי ה' בש ר, (חבקוק ב) ונ מנ אה ח וש תנ פה
ה, שובה תש א הנ רה בה ד של עממםד, ענ יהה יהכול לנ םא הה ל ים, וש שומי ם רי שנ רה ה וש תורה ה סוד הנ בה שה חמ מנ תוך הנ ל בש כי תנ סש ם, הי עולה הה

ן. יהל יקותי קי חמ יות בנ אותי רו הה יש טנ צש הי מו וש שש רש ם ני שה ר, וש תה סש סוד ני יון וש לש י על ימי ני ל פש יכה יא הי הי של

ל יו כה נה פה ס מי תוב הנ כה ם, של עולה ל הה ל כה ים של יורי יו צי נה פה ם לש רושי ה, וש זל ל הנ יכה הי ל בנ כי תנ סש יהה מי א, הה רה בש ה ני זל ן של יוה כי
אשון רי אור הה ל בה כי תנ סש ה? הי שה ה עה ם, מל יי מנ םא שה ר בש ה לי צה ם. רה עולה ל הה ל כה ים של יורי צי ים וש שומי יו רי נה פה ם לש שנ ץ. רה רל אה הה

ה. יעה רי יש ם כנ יי מנ ה שה ך נוטל ר כה חנ אנ ה, וש מה לש שנ ה אור כנ תוב (תהלים קד) עםטל כה ם, של יי מנ א שה רה ף בו ובה טי ענ תש הי וש

ל ת כה יו אל נה פה ם לש שנ רה וש ל  כי תנ סש הי נו  מל ס בו, ומי ננ כש ני וש ר  חי ל אנ יכה ה הי שה תון, עה חש תנ ם הנ עולה עמשות הה ל לנ כי תנ סש הי
ם שנ יו - ה"ס רה נה פה "ס מי ץ. הנ רל אה ל הה יו כה נה פה ס מי שו הנ דש ל קה יכנ הי ה' בש תוב ונ כה הו של א אותו. זל רה ה ובה טה מנ מות לש עולה הה
יו נה פה ם לש שנ ן רה כגלה ן. וש הי ש  מי חה ים וש שי בון ה"ס. שי שש חל כש ש  מי חה ים וש שי ם שי הי ם, של עולה ל הה ל כה דות של קג נש ל הנ יו כה נה פה לש
ים כי הולש יו וש כה רה ים דש עי יודש ם של אותה א לש לה ינו אל רוך הוא אי דוש בה קה ל הנ בודו של ך כש שום כה ם. מי עולה ת הה א אל רה בה של כש

אוי. רה ת כה מל ך אל רל דל ם בש הל בה

ר: יהה אומי הה ד של חה עו קול אל מש חוץ. שה בו בנ ם יהשש הי ה אותו, וש יפה קי הי ש וש ה אי אה ם, בה מה ר עי בי דנ יהה מש הה ם של יי תנ ינש בי
ה] דושה קש ה הנ מה לש ענ [הה דוש  קה ם הנ לל עי ן, הה קי זה י הנ ני ל פש ים של רי דה חמ ם הנ ל אותה כה יו, בש רה דה חמ ך  לל מל י הנ ני יאנ בי דוש, הל י קה אי
א בה צש ל  כה ים,  דושי קש הנ יך  יל חנ ובש ך.  ילש בי שש בי ם של אותה ולש ך  לש ים  ני קה תג ם מש כגלה וש יהדו,  בש ם  הל לה חות של תש פש מנ הנ רו  סש מש ני של

ך. ה בה חה מש שש ני ה וש ילה גי ם נה יי מנ שה הנ

נו. כי רש דנ ך לש לי ני אן וש כה א מי צי ה, ני זל ים לה אויי נו רש ינל רו, אי מש ם. אה יהל לי ל עמ פנ ב נה ד רנ חנ עו, ופנ זש עש דנ זש ך, הי או כה ה רה לל אי של כש
ב שי ני רוך הוא של דוש בה קה ל הנ צונו של ין רש רו, אי מש אה אות אותו, וש רש לו לי םא יהכש ל ל אותו יום וש ם כה בו שה כו]. יהשש לש [הה

כו. לש הה ם וש שה או מי אן. יהצש כה

ם יהל רי שש גו'. אנ רו וש בה י דש י כםחנ עםשי בםרי יו גי כה אה לש כו ה' מנ רש ר, (שם קג) בה מנ אה יהיא וש י חי בי ח רנ תנ ים, פה כי ם הולש עודה בש
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ם ה אותה שה עה ים וש מי ענ ר הה אה ל שש כה ם מי הל ה בה צה רנ תש רוך הוא הי דוש בה קה הנ ם, של עולה ל הה ים של מי ענ ר הה אה ל שש כה ל מי אי רה שש יי
יהה ימו עמשי די קש הי י וש יננ ר סי ל הנ ד ענ חה צון אל רה יו בש ם הה כגלה שום של ה, מי דושה ה קש ם תורה הל ן לה תנ ן נה ל כי ענ תו, וש לה חמ ננ קו וש לש חל

ליששמייעהה.

ם תל אן אנ ד כה ם, ענ הל ר לה מנ לו. אה יהה של לש מנ פנ הוא לנ רוך  בה דוש  קה א הנ רה ה, קה יעה מי שש יהה לי עמשי ימו  די קש הי ן של יוה כי
ת ש אל די קנ שות לש ם רש כל ין לה כםל. אי ם בנ הל מה ים עי רי בי ץ חמ רל אה י בה ננ ה בה ני ה הי אה לש הה אן וה כה ם, מי עולה י בה ננ פה ים לש ידי חי ם יש יתל יי הל
יהה ימו עמשי די קש הי שום של י, מי מי ת שש ש אל די קנ ים לש רי בי ד חמ יו ינחנ הש ם תי כל כגלש ץ, וש רל אה ם בה כל מה רו עי בש חנ תש ל יי אי רה שש יי ד של י ענ מי שש
מם"ענ שש רו לי בה "י דש י כםחנ עםשי בםרי יו גי כה אה לש כו ה' מנ רש תוב בה כה , של יענ קי רה ים בה יוני לש על ים הה כי אה לש מנ ים הנ עושי מו של ה כש יעה מי שש לי

. מםענ שש ך לי ר כה חנ אנ ה, וש לה חה תש הנ רו בנ בה י דש רו. עםשי בה קול דש בש

הוא רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש ים לי שובי ם חמ הי ץ של רל אה ים בה יקי די צנ ם הנ אותה לו  יו - אי כה אה לש ה' מנ כו  רש ר בה חי ר אנ בה דה
או. ל שונש ר ענ בי גנ תש מי בור טוב של גי ם כש רה צש ל יי ים ענ רי בש גנ תש מי י כםחנ של בורי ם גי הי שום של , מי יענ קי רה ים בה יוני לש על ים הה כי אה לש מנ כנ

ים. כי רש טה צש מי ה של עה שה ה בש לה עש מנ לש מםענ קול מי שש ל יום לי כה ים בש זוכי רו - של בה קול דש מםענ בש שש לי

י רי שש ם. אנ יהל ני פש עממםד לי ים לנ כולי יש ם של י אותה רי שש ים? אנ יוני לש ים על דושי ם קש הי ם של ם אותה עממםד עי י יהכול לנ ת מי עי כה
נו יך אה ל יום. אי כה ם בש יהל לי רוך הוא עמ דוש בה קה ל הנ תו של חה גה שש ם. הנ יהל ני פש לי ל מי צי נה הי ל] לש יוכנ י של מי ים [לש כולי יש ם של אותה
ם עוז לו דה י אה רי שש תוב (שם פד) אנ כה ב, וש רי קה ר ותש חנ בש י תי רי שש תוב (שם סה) אנ ה כה ל זל ענ ם? וש יהל ני פש ס לי ני כה הי ים לש כולי יש

ה). י תורה רי תש אן סי ד כה גו'. (ענ ך וש בה

ר זםהנ

י"ו "א וה ים - יו"ד הי להי "ת נו"ן יו"ד. אל לל "ף דה לל "י - אה נה דם י. אמ ן לי תל ה תי ה מנ " י ילהוי נה דם ם אמ רה בש ר אנ םאמל י ונ
תון חש תנ ם הנ עולה ד, הה ינחנ מות  י עולה ני שש ל  בור של - חי ר  בה דה הנ א סוד  לה אל ים].  להי אל קוד  ני בש ה  הוה יש ים  להי [אל "א  הי

יון. לש על ם הה עולה הה וש

י, ירי א עמרי רה קש ה ני זל ם הנ עולה ן בה ין לו בי אי י של ל מי כה נו, של דש מנ לה ן. וש י בי ין לי אי י, של ירי ך עמרי י הולי נםכי אה י וש ן לי תל ה תי מנ
םא יהכול ל בש י? כי ן לי תל ה תי ר מנ מנ אה ה של זל ר הנ בה דה ר הנ מנ ה אה ל מה ם, ענ הה רה בש אנ יו. וש הש ים יי ירי ר (ויקרא כ) עמרי מנ אל נל מו של כש

רוך-הוא?. דוש-בה קה ין בנ מי אל הל

יהד א. מי בה ם הנ עולה אםד - בה ה מש בי רש ך הנ רש כה ה, שש זל ם הנ עולה ך - בה ן לה גי י מה נםכי רוך הוא, אה דוש בה קה ר לו הנ מנ א אה לה אל
הוא ם הנ עולה ס לה ני כה הי ר לש כה ל שה בי קנ םא מש ל י של תי עש י יהדנ רי המ י, של ן לי תל ה תי ר מנ מנ אה ה וש מה כש חה סוד הנ ם בש הה רה בש ר אנ עורי תש הי
אן כה י בו. מי יתי כי םא זה ל י, של ן לי תי םא תי י ל רי המ י. של ירי ך עמרי י הםלי נםכי אה י וש ן לי תל ה תי ר מנ מנ ה אה ל זל ענ ן. וש יד בי םא מולי ל ם של דה אה

גוד. רש פנ תוך הנ ס לש ני כה הי הוא לש ם הנ עולה ה בה םא זוכל ה, ל זל ם הנ עולה ים בה ני בה ה בש םא זוכל ל ם של דה אה של

ר לו מנ גו'. [אה וש ה  חוצה הנ א אםתו  יוצי ונ תוב?  ה כה יד. מנ םא יולי ל של לו  ינות של ני גש טנ צש אי ה בה יהה רואל ם הה הה רה בש אנ וש
רוך הוא, דוש בה קה ר לו הנ מנ יד] אה ם מולי הה רה בש יד. אנ ינו מולי ם אי רה בש ך. אנ לש ינות של ני גש טנ צש אי א מי רוך הוא, צי דוש בה קה הנ
דוש קה ם הנ שי ל הנ סוד של ך. הנ על רש ילה זנ הש תוב כםה יי כה הו של ן. זל ך בי ילה לש הש י יי מי ל שש סוד של א בנ לה ה, אל זל ל בה כי תנ סש ל תי אנ

ר. חי אנ ד הה צנ הנ םא מי ל ן] וש ה [בי ם זל ר לו עי שנ קש ם ני שה מי של

ד צנ א מי בה ד של צנ תו. כםה - אותו הנ שה קה ת בנ ם אל דה א אה צה מש ה יי ה, בה כה רה א בש צה מש ה יי ה, בה לה פי תש ר לנ ענ שנ הוא הנ כםה - של
ם, עולה רות לה רות ופי ים פי אי ם בה שה מי א כם"ה, של רה קש ה ני בורה גש ד הנ אותו צנ ק. וש חה צש א יי ה בה בורה גש ד הנ צנ י מי רי המ ה, של בורה גש הנ

לות. זה ים ומנ בי ל כוכה ה של טה מנ לש ד של צנ הנ םא מי ל וש

ה' - ן בנ מי אל הל לות. וש זה ים ומנ בי כוכה םא בש ל ה', וש ן בנ מי אל הל ה. וש טה מנ ק לש בנ דש םא ני ל ה וש לה עש מנ ק לש בנ דש ה'. ני ן בנ מי אל הל ז וש אה
ע רנ םא לו זל ם יהב שה מי ה לו, של נה תש ני ה של גה רש דנ ה הנ אותה ה' - בש ן בנ מי אל הל א. וש בה ם הנ עולה רו לה כה ת שש ה אל בל ינרש יחנ לו של טי בש הי של
םאת. ז "כםה" הנ ים הנ מי חמ יא רנ לו הי אי ין, כש יא די הי ב של ל גנ ף ענ אנ הה לו - של בל שש ינחש ה. ונ קה דה הה לו צש בל שש ינחש ם. ונ עולה יד בה הולי לש

ד. ם ינחנ רה בש חנ תון לש חש תנ יון בנ לש ר על של ר קל שנ קה ה - של קה דה הה לו צש בל שש ינחש ר ונ חי ר אנ בה דה

אל עי מה שש ת יי יד אל ה הולי ני הי ר של םאמנ י ת כי יד. וש מולי ינו  ם אי רה בש יד - אנ ם מולי הה רה בש ירו, אנ עי ה הי ני ה, הי אי םא רש ב
עודו י בש רי המ ם, של רה בש עודו אנ יד אותו בש םא הולי רוך הוא, ל דוש בה קה יחנ לו הנ טי בש הי הוא של ן הנ בי א הנ לה ם? אל רה בש עודו אנ בש
יד ינו מולי ם אי רה בש ך אנ שום כה ה. ומי לה עש מנ יד לש ז הולי ית, אה רי בש ס בנ ננ כש ני ם וש הה רה בש א אנ רה קש ני ן של יוה ה. כי טה מנ יד לש ם הולי רה בש אנ

ק. חה צש יי ה בש לה עש מנ ר לש שה קש ני נו, וש רש מנ אה מו של יד כש ם מולי הה רה בש יון, אנ לש ר על של קל בש

י ה' עמדי לש בנ ל מי י אי י מי ח, (שמואל-ב כב) כי תנ א פה בה י אנ בי גו'. רנ ים וש ני ע שה שנ תי ה וש נה ים שה עי שש ן תי ם בל רה בש י אנ הי יש ונ
יהכול ה של נל מג מש יט או הנ לי שנ י הוא הנ י ה' - מי עמדי לש בנ ל מי י אי י מי ה, כי זל סוק הנ פה ת הנ ר אל מנ ך אה לל מל ד הנ וי גו'. דה י צור וש ומי
ם שותה רש ים בי די ין עומש ם אי כגלה שום של רוך הוא, מי דוש בה קה ם הנ עי ה מי וה טנ צש הי י של א מי לה י ה'? אל עמדי לש בנ ר מי בה עמשות דה לנ
ינו? להי י אל עמדי לש בנ מו מי צש ענ ה מי בורה ף וגש עמשות תםקל יהכול לנ יף של קי תנ י הוא הנ י צור - ומי ר. ומי בה עמשות דה ים לנ כולי םא יש ל וש

שותו. רש ק מי ר, רנ בה עמשות דה םא יהכול לנ ל רוך הוא, וש דוש בה קה ינד הנ ם בש א כגלה לה אל

ה אי רש מנ ה בש אל רש ני י של מי םא כש ל וש שותו,  רש כםל בי הוא הנ רוך  בה דוש  קה הנ י ה' - של עמדי לש בנ ל מי י אי י מי ר כי חי ר אנ בה דה
ינו, להי י אל תי י צור זולה ר. ומי חי ן אנ ול גה יפו לש לי חמ רוך הוא מנ דוש בה קה הנ ר, וש בה ים דה אי רש ם מנ כגלה לות, של זה מנ הנ ים וש בי כוכה הנ
מות, דש תוך  מות בש ייר דש צנ ומש ה  ם, עושל לי יהר שה צנ הוא  הוא, של רוך  בה דוש  קה הנ של מו  כש יהר  צנ ין  אי של שוהה  רש פי י  רי המ
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ין אי ך  שום כה יון, מי לש על קון הה תי ה לנ דומל ה, של יונה לש על ש  פל נל יס בו  ני כש ה, ומנ קונה ל תי כה מות בש דש ה הנ ת אותה ים אל לי שש ומנ
רוך הוא. דוש בה קה מו הנ יהר כש צנ

ז אה יו,  לה אי ת  רל עורל תש מי תו  בה קי ונש תו,  בה קי נש לי תו  שוקה ת תש רל עורל תש מי של כש ם,  דה אה ל  ע של רנ זל הנ אותו  ה, מי אי רש םא  ב
ייר רוך הוא צי דוש בה קה הנ שום של ד, מי חה אל יות כש מג י דש תי שש לול מי כה ד של חה ן אל ם בי הל א מי יוצי ד, וש ם ינחנ יהל ני ים שש רי בש חנ תש מי
יא הי מות הנ דש א הנ צי מה יי י של די הוא, כש ן הנ מנ זש מו בנ צש ת ענ ש אל די קנ ם לש דה יך אה רי ן צה ל כי ענ ם. וש יהל ני שש ל מי לה כש ני יור של צי אותו בש

אוי.  רה ם כה לי יור שה צי בש

ל יור של צי הנ נות וש מה אג י הה רי המ רוך הוא, של דוש בה קה ל הנ יו של עמשה ם מנ ים הי דולי ה גש מה ה, כנ אי םא רש יהיא, ב י חי בי ר רנ מנ אה
ד חה אל ד וש חה ל אל ים כה ווגי ג זי וי זנ מות, ומש א עולה רוך הוא בורי בה דוש  קה יום הנ ל יום וה כה ם, ובש עולה מו הה יא כש ם הי דה אה הה

ם. עולה ם לה ם בואה רל ם טל מותה ת דש ייר אל הוא צי אוי לו, וש רה כה

דוש קה הנ , של שוהה רש א פי לה יהה לו? אל ר הה פל י סי כי ם, וש דה דםת אה ר תולש פל ה סי תוב זל עון, כה מש י שי בי ר רנ מנ אה ה, של אי םא רש ב
ש קםדל רוחנ הנ ה בש אה רה ר של םאמנ ם ת ה לו? אי אה רש יך הל כו'. אי יו וש שה דורש אשון דור דור וש רי ם הה דה אה ה לש אה רש רוך הוא הל בה
ה אותה ם, וש ת כגלה ן אל יי ענ ה בש אה א רה לה ך, אל םא כה ם - ל עולה םא לה ה יהב ה מנ מה כש חה ה בש רואל י של מי ם כש עולה םא לה ב ים לה ידי ם עמתי הי של
ם, עולה א הה רה בש ני יום של מי שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ן. מה יי ענ ה בש אה ם הוא רה ת כגלה ם, אל עולה ה בה עממםד בה ים לנ ידי עמתי מות של דש הנ
ש מה מות מנ דש הנ ה  אותה הוא בש רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש לי דות  ן עומש ם, כגלה דה אה י הה ני בש עממםד בי ידות לנ עמתי שות הה פה נש ל הנ כה

ם. עולה ה בה עממםד בה ידות לנ עמתי של

רוך הוא דוש בה קה הנ שות עולות, וש פה נש ל הנ ה, כה זל ם הנ עולה ן הה ים מי אי יוצש ר של חנ ים, אנ יקי די צנ ם הנ ל אותה ן כה מו כי כש
ם ה אותה אה רה יו, וש נה פה ים לש די ם עומש ך כגלה שום כה ה. מי זל ם הנ עולה יו בה הה מו של ה כש ש בה בי לנ תש הי ת לש רל חל מות אנ ם דש הל ן לה מי זנ מש

ן. יי ענ אשון בש רי ם הה דה אה

ם רוך הוא הי דוש בה קה י הנ רי בש ל די ה, כה אל רש תי םא וש ם - ב יומה קי דו בש מש םא עה ם ל ה אותה אה רה ר של חנ אנ ר, של םאמנ ם ת אי וש
י רי גו'. המ פםה וש נו  ר ילשש של ת אמ י אל תוב (דברים כט) כי ה כה זל מו  ם. כש עולה ים לה די יורש ד של יו ענ נה פה ים לש די עומש יום וש קי בש

ם. או שה צש מש ם ני ם, כגלה עולה יות בה הש ים לי ידי עמתי ם של דה אה י הה ני ל בש כה , של שוהה רש פי

דו מש עה ם של אותה או מי יהצש ם] של לו [כגלה ע אי מה שש גו', ומנ נו פםה וש ינל ר אי של ת אמ תוב אל י כה רי המ ל, של כי תנ סש הי אן ייש לש כה
םא ל א של לה ם, אל דו שה מש ם עה אן] כגלה אי [כה דנ א ונ לה יום. אל ד הנ נו עומי מה תוב עי םא כה ל יום, וש נו הנ מה תוב עי כה שום של ם, מי שה

או. רש םא ני ל ב של ל גנ ף ענ יום אנ נו הנ מה תוב עי ך כה שום כה ן, מי יי ענ או לה רש ני

אן י כה רי המ ן, ונ יי ענ ן בש יי ם ענ ה אותה אה רה אשון של רי ם הה דה אה או לש רש ני מו של אן כש או כה רש םא ני ם ל ענ טנ ה הנ ר, מה םאמנ ם ת אי וש
ן יי ים ענ לי כש תנ סש ים ומי יו רואי יונות. הה לש גות על רה ר ודש חי ה אנ אל רש ל, מנ אי רה שש יי ה לש ה תורה נה תש ני של אן, כש א כה לה ר? אל או יותי רה
דוש קה ל הנ יון של לש על בוד הה כה ת הנ או אל ך רה שום כה ם, ומי בונה בוד רי כש אות בי רש לי ל וש כי תנ סש הי ים לש קי תוקש שש יו מי הה ן, וש יי ענ בש

ר. חי אנ םא מי ל דו וש בנ רוך הוא לש בה

יות מג דש ן הנ אותה רוך הוא בש דוש בה קה י הנ ני פש ים לי די ם עומש ם, כגלה עולה עממםד בה ים לנ ידי עמתי ם של דה אה י הה ני ל בש ן, כה ל כי ענ וש
יך, ינל או עי י רה מי לש גו'. גה וש ך  רש פש ל סי ענ וש יך  ינל או עי י רה מי לש תוב (תהלים קלט) גה כה הו של ן. זל הל עממםד בה ים לנ ידי עמתי ש של מה מנ
ינו, להי י אל תי י צור זולה תוב (שם יח) ומי ך כה שום כה ה, ומי זל ה כה תה יש ה הה יונה לש ת על רל חל מות אנ דש שום של ם? מי ענ טנ ה הנ מה

רוך הוא?. דוש בה קה מו הנ ה] כש ם זל ה עי כםל [זל ל] הנ כולי ייר [של צי טוב של יהר הנ צנ י הנ מי

ל אי ר של םאמנ ם ת אי גות. וש רה דש ל הנ כה ל מי לה כש ני ל של לה ל הוא כש י אי רי המ ר, של בה דה ה סוד הנ לוהנ - זל י אל י מי ר כי חי ר אנ בה דה
י ה' עמדי לש בנ ל מי ין אי י אי רי המ ה, של אי םא רש ל יום? ב כה ם בש עי ל זם אי תוב (שם ז) וש כה שום של ת, מי רל חל ה אנ גה רש יא דנ ה הי זל הנ
גו', י צור וש גו'. ומי י ה' וש עמדי לש בנ ל מי י אי י מי תוב (שמואל-ב כב) כי ן כה ל כי ענ ים, וש מי עולה ד לש רה פש םא ני ל דו, וש בנ לש ינו  אי של
י ה' הוא כי ך  בל בה לש ל  אל בםתה  שי המ ונ יום  הנ תה  עש יהדנ וש תוב (דברים ד)  כה ד, כנ חה כםל אל א הנ לה דו, אל בנ לש ינו  י צור אי רי המ של

גו'. ים וש להי אל הה

ר בנ יהה דש תוב הה כה ר, של מנ אל נל מו של דו, כש בנ ה לש זל חמ תוך מנ מו מי ר עי בי דנ יהה מש ם, הה הה רה בש מול אנ ני ם של רל טל ה, של אי םא רש ב
ר. מנ אל נל של מו  ה, כש אות בה רש ני יות  מג דש ל הנ כה ה של גה רש דנ ה, הנ אל רש מנ הנ אותו  ה - בש זל חמ מנ גו'. בנ וש ה  זל חמ מנ ם בנ רה בש ל אנ ה' אל

ית. רי בש ה הוא סוד הנ זל ה הנ זל חמ מנ הנ וש

ז אה וש ה  אות בה רש יות ני מג דש ל הנ כה ה של אל רש מנ ה הנ גה רש דנ יא הנ הי שום של ה, מי זל חמ א מנ רה קש ני ך  שום כה מי ר של םאמנ ם ת אי וש
ין אי זו של ה הנ גה רש דנ ק הנ מו, רנ ר עי בי דנ יהה מש םא הה ם, ל הה רה בש מול אנ ני ם של רל טל ה, של אשונה רי תה בה רש מנ י אה רי ה - המ זל חמ את מנ רי קש ני
י רי המ יונות הוא, ונ לש על גות הה רה דש ל הנ ל כה ה של אל רש מנ ה - הנ זל חמ מנ בנ תה  רש מנ ו אה שה כש ענ רות, וש חי אמ גות הה רה דש הנ יהה  לל ים עה שורי

ה?. זל חמ מנ ם בנ רה בש ל אנ ר ה' אל בנ יהה דש תוב הה מול כה ני ם של רל טל

ה. נה קש תש יונות ני לש על גות הה רה דש ל הנ ה של אל רש מנ יונות, ובנ לש על גות הה רה דש ל הנ ל כה ה של אל רש מנ יא הנ זו הי ה הנ גה רש דנ א הנ לה אל
ל כה יא, ובש יונות הי לש על גות הה רה דש ל הנ ה של אל רש מנ זו בנ ה הנ גה רש דנ הול - הנ יהה מה םא הה ם ל הה רה בש ן אנ מנ זש אותו הנ בש ב של ל גנ ף ענ אנ וש
םאל - מ שש ד מי חה אל ן, וש בה ן לה ול ין - גה יהמי ד מי חה . אל יהה תל חש ד תנ ים עומי ני וה גש ם הנ ל אותה ה של אל רש מנ הנ ת, וש דל ים עומל ני וה גש ם הנ אותה
ה אל רש מנ ה בנ ל זל ענ יו. וש לה ים עה די ים עומש יוני לש על ים הה ני וה גש ל הנ כה ה של אל רש מנ הוא הנ ים. וש ני וה גש ל הנ כה לול מי כה ד של חה דםם, אל ן אה ול גה

ם. רה בש ל אנ א ה' אל יירה תוב? ונ ה כה מול מנ ני ן של יוה מול. כי םא ני ל ב של ל גנ ף ענ אנ מו, וש ר עי בי די ם וש הה רה בש ל אנ ד ענ מנ ה עה זל הנ
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א לה ה? אל זל ה לה ין זל ה בי ם. מנ תה ה סש זל חמ תוב מנ ם כה הה רה בש אנ י, ובש דנ ה שנ זי חמ תוב מנ ר] כה מנ ם [אה עה לש בי ה, בש אי םא רש ב
ה] אל רש ל מנ ל כה ה הוא ה' [של ה זל זל חמ ם, מנ תה ה סש זל חמ לו. מנ ה של אל רש מנ ם הנ הי נו, וש מל או] מי יהצש ה [של טה מנ לש לו של י אי דנ ה שנ זי חמ מנ

י. דנ ה שנ זי חמ ם מנ עה לש בי ם, ובש תה ה סש זל חמ ם מנ הה רה בש אנ תוב בש ך כה שום כה אות בו. ומי רש יונות ני לש על יות הה מג דש ל הנ כה של

גו'. יו ה' וש לה א אי יירה יהד ונ מול, מי ני ן של יוה נו. כי רש מנ אה י של פי זו כש ה הנ גה רש דנ ה לו הנ תה יש ם, הה הה רה בש מול אנ ני ם של רל ן, טל ל כי ענ וש
ה גה רש דנ ר מי שנ קש ם ני הה רה בש אנ מות. וש לי שש אוי בי רה מו כה ה עי רה בש זו די ה הנ גה רש דנ הנ זו, וש ה הנ גה רש דנ ל הנ גות ענ רה דש ר ] הנ אה ל [שש או כה רש ני

מות. לי שש אוי בי רה ש כה קםדל ית הנ רי בש ס לי ננ כש ני ה, וש גה רש דנ לש

השלמה מההשמטות (סימן מ"ח)

מוד ענ הה ין]  [בי י.  יננ סי בש  - ית  רי בש הנ םאת אות  ז ם.  סוד עולה יש יק  די צנ ל  ד של צנ מי ית  רי בש את אות  רי קש ני ה  ינה כי שש
ה שה ים עה ת יהמי של י שי ה. (שמות לא) כי ינה כי יא - זו שש יק. הי די ה צנ ח הוד. אות - זל צנ ל - ני אי רה שש י יי ני ין בש י, ובי עי צה מש אל הה
א לה י אל יעי בי ין שש אי אות ו', וש ד הה צנ א מי לה קום אל ל מה כה ש בש ין שי אי י, של עי צה מש אל מוד הה ענ ד הה ר ענ תל כל ם - מי יי מנ שה ת הנ ה' אל
מול נו לה קש תי יא אות, וש ה הי תונה חש תנ ה הנ מה כש חה יא אות, הנ ה הי יונה לש על ה הה מה כש חה םאשו. הנ ל ר ה ענ רה אות י', עמטה ד הה צנ מי
ם, םאשה ל ר ה ענ רה יות עמטה הש ר לי תל כל ד הנ ה ענ עמלותה הנ ה לש נה טנ ם י' קש הל ל בה בי קנ סוד, לש יש ד הנ ה ענ מה כש יא חה ם הי שה ה של נה מם שש לי

מו: ע"כ מההשמטות. חש ר לנ פה ש עה חה נה יים וש קנ ר, לש פה עה י וש לי כש ה בי לה רש עה ים הה שי נו לה קש תי וש

ה, דושה ה קש רה עמטה ר בנ טי ענ תש הי ה, וש דושה קש ית הנ רי בש ס לנ ננ כש ני ה, וש לה רש עה הה א מי יהצה ם,  הה רה בש מול אנ ני ן של יוה ה, כי אי םא רש ב
י יתי רי םא בש ם ל תוב (ירמיה לג) אי כה שום של לו, מי לה גש ם בי עולה יים הה קנ תש ז הי אה , וש יהה לל ד עה ם עומי עולה הה ית של רי בש ס בנ ננ כש ני וש
ם, אה רש בה הי ץ בש רל אה הה ם וש יי מנ שה דות הנ ה תולש לל תוב (בראשית ב) אי כה י, וש תי מש םא שה ץ ל רל אה ם וה יי מנ קות שה ה חג לה יש לה ם וה יומה
ם ל אותה ת כה ם אל דה אה ה לה אה רש רוך הוא הל דוש בה קה הנ ה של עה שה ד. ובש חה סוד אל ד בש כםל עומי הנ ם, וש הה רה בש אנ ם, בש אה רה "א בש הי בש
מות דש ה הנ אותה ן בש דל עי ן הה גנ ים בש די ם עומש דור, כגלה ל דור וה ד, כה חה אל ד וש חה ל אל ם כה ה אותה אה רה ם, וש עולה ל הה דורות של הנ

ה. זל ם הנ עולה ה בה עממםד בה ים לנ ידי עמתי של

ים עי בש לו שי של ן לו מי תנ הוא נה ה, וש מנ ל, תה לה ים כש יי ין בו חנ אי ד של וי ת דה ה אל אה רה ן של יוה ר, כי אי בה תש י ני רי ה, המ אי םא ורש וב
ה הוא זל ר הנ בה דה הנ ד. וש וי דה לו לו לש ים עה עי בש שי ם הנ אותה ים, וש ני ים שה לשי אות ושש ע מי שנ ם תש דה אה יו לו לש ך הה שום כה ים. מי ני שה
ל כה ה. וש מה כש ל חה כםל הוא סוד של הנ אשון. וש רי ם הה דה אה ים מי ני שה ים הנ עי בש שי ט לש רה ים] פש ין [יהמי ד אי וי דה לש ה, של מה כש ל חה סוד של

ה. לה עש ל מנ סוד של כםל הוא בנ ה, הנ טה מנ לש ה של מנ

ן, כי מי ר  חנ אנ לש זוגות.  זוגות  יו  נה פה לש ם  כגלה ם,  עולה הה ל  של מות  שה נש הנ ל  של יות  מג דש הנ ן  ל אותה כה בש ה,  אי ורש םא  וב
ים. ווגי ג זי וי זנ רוך הוא מש דוש בה קה ה, הנ זל ם הנ עולה ים לה אי בה של כש

י בי ר רנ מנ י. אה לוני פש י לי לוני ת פש ר בנ ר] אומי אומי ים וש ווגי ג זי וי זנ רוך הוא [מש דוש בה קה ק, הנ חה צש ה] יי הודה י [יש בי ר רנ מנ אה
ש מל שה ת הנ חנ ה, תנ הודה י יש בי ר רנ מנ ש? אה מל שה ת הנ חנ תנ ש  דה ל חה ין כה תוב (קהלת א) אי י כה רי המ ר, ונ ה אומי ה זל י, מנ יוסי

ה. לה עש מנ ה לש תוב, שונל כה

א יוצי ש של מה ה מנ עה ה שה אותה יהיא, בש י חי בי ר רנ מנ יהה אה קי זש י חי בי ר רנ מנ י אה רי המ רוז, ונ כש אן הנ ה כה י, מנ י יוסי בי ר רנ מנ אה
ך לל מל י הנ ני פש רות לי טש ענ תש ם מי יהל מותי שש ני ים של יקי די צנ י הנ רי שש א, אנ בה י אנ בי ר רנ מנ ת לו? אה נל זגמל ת זוגו מש ם, בנ עולה ם לה דה אה
ן ל אותה ם, כה עולה מות לה שה יא נש רוך הוא מוצי דוש בה קה הנ יא של הי ה הנ עה שה ינו, בנ ני ך שה כה ם. של עולה ם יהבםאו לה רל דוש טל קה הנ

ד. רות ינחנ בה חג מש ה של בה קי ר ונש כה לולות זה ן כש מות, כגלה שה נש הנ רוחות וש הה

דות יורש ה של עה שה ה. ובש לה יש מו לנ ם, ושש דה אה י הה ני יונות בש רש ל הל ה ענ נה מנ תש ני יחנ של לי שה ה הנ נל מג מש י אותו הנ ידי רות בי סה מש ני וש
ן מנ ה] זש כל יענ [מנ גי מנ של ם. וכש דה אה י הה ני בש ם בי יד אותה ה, ומורי י זל ני פש ים לי די קש ה מנ ים זל מי עה פש לי דות, וש רה פש יו, ני יהדה רות בש סה מש ני וש
ם. יהל לי עמ יז  רי כש ומנ ה  אשונה רי בה כש ן  ר אותה בי חנ מש מות  שה נש הנ וש רוחות  הה ן  אותה יר  כי מנ של הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ם,  ווגה זי
ש. מל שה ת הנ חנ ש תנ דה ל חה ין כה ך אי שום כה אוי, ומי רה םאל כה מ ין ושש ת, יהמי חנ ה אנ מה שה ד ונש חה ים גוף אל עמשי ים, ננ רי בש חנ תש מי של וכש
יו עמשה ומנ ה  ם זוכל אי אי! של דנ ונ ה  זל ך  - כה ם  דה אה י הה כי רש דנ וש י  עמשי י מנ פי א לש לה ווג אל זי ין  אי של ינו  ני י שה רי ר, המ םאמנ ם ת אי וש

א. יהצה מו של לו כש ם אותו של ר עי בי חנ תש הי ה לש ים, הוא זוכל רי שי כש

ינו, ני י שה רי ר לו, המ מנ ווגו? אה ת זי ב] אל [יושי ש  קי בנ קום יש ה מה יזל אי ים, בש רי שי יו כש עמשה מנ י של יהיא, מי י חי בי ר רנ מנ אה
יהדו. ד בש קה פש ני בונו  דון רי קש ם פי כה יד חה מי לש תנ ה] של אי םא רש ם, [ד"א וב כה יד חה מי לש ת תנ א בנ שה יי כו' וש ם וש דה כםר אה מש ם יי עולה לש
ה ל זל ענ ם. וש ווגה ת זי ים אל מי חמ רנ ים בש די קש הנ ים לש כולי מות, יש שה ל נש גול של לש גי בש או  בה ם של ל אותה ה, כה נה שש מי סוד הנ ינו בש ני שה
ר חי רו אנ מש ה אה יהפל ים. וש מי חמ רנ ר בש חי נו אנ מל דש קנ א יש מה ים, של שי דש קנ ל מש בה ד, אמ מועי ים בנ שי ים נה אי ין נושש ים, אי מי כה חמ ירו הנ עי הי

י ה'. כי רש ים דנ רי שה י יש תוב כי אי כה דנ ים ונ ני ל פה ל כה ענ רוך הוא. וש דוש בה קה י הנ ני פש ים לי ווגי זי ים הנ שי ן קה ל כי ענ יוק. וש די בש

ה יזל אי מות - מי שה גול נש לש גי או בש בה ם של י, אותה תי עש ר יהדנ בה דה י סוד הנ רי ר, המ מנ ר. אה זה עה לש י אל בי רנ ח לש לנ ה שה הודה י יש בי רנ
ם תל פש טנ חמ תוב ונ כה גו'. וש ים וש שי נה ים לש רי נותה ם לנ הל ה לה עמשל ה ננ תוב (שופטים כא) מנ ח לו, כה לנ ווג? שה ם ייש זי הל קום לה מה
ין לו ר אי חי י אותו אנ כי ים. [וש מי חמ רנ ר בש חי נו אנ מל דש קנ א יש מה ינו של ני ה שה ל זל ענ ה, וש יחה ין מוכי יהמי נש י בי ני ת בש שנ רה גו'. פה ם וש כל לה
ת ם אל יינבי יו וי חי םא אה ת, יהב ים ומי ני ה בה נה מל מי לו  יו  םא הה ל וש ת זוגו  א בנ שה נה ם של דה אה מו  ה כש א זל צה מש ל תי בה ת זוגו? אמ בנ
א לה ת זוג אל ין לו בנ אי ר של חי אנ ה הוא הה ם, זל עולה ה לה רה זש תו חה מה שש ני ת של מי ה הוא הנ זל ן הנ בי ן. הנ ה בי נה מל ד לו מי לי וה יי תו וש שש אי
ים מי חמ רנ ה בש זל ל  של תו  שש ת אי א אל שה לי ר  חי ים אנ די קש הנ לש יהכול  ים, של מי חמ רנ ר בש חי אנ נו  מל דש קנ יש א  מה ה הוא של זל וש מו.  אי
ה הוא לה עש ם (הוא) בנ א אי לה םא יהכול אל ים, ל מי חמ רנ ר בש חי ים אנ די קש הנ ים לש כולי יש ך של י לש תי רש מנ אה ב של ל גנ ף ענ אנ ה. וש לה פי תש ובי
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יק]. די הוא צנ ע וש שה רה

ל ם של קה לש י חל רי שש רוך הוא. אנ בה דוש  קה י הנ ני פש ים לי ווגי זי ים הנ שי קה אי של דנ ה הוא ונ ת] זל עי ה, [כה הודה י יש בי ר רנ מנ אה
יו. נה פה ים לש נוזי גש ים של זי נה גש הנ וש רות  תה סש ני ל הנ כה וש הוא,  רוך  בה דוש  קה י הנ כי רש ת דנ ם אל ת אותה דל מל לנ ה מש תורה הנ ל של אי רה שש יי
ה, נה מל ד מי רה פש םא ני ל ה וש תורה ל בנ די תנ שש מי י של ל מי של קו  לש י חל רי שש גו'. אנ ה וש ימה מי ת ה' תש תוב (תהלים יט) תורנ אי כה דנ ונ
יך יל יא חנ י הי תוב (דברים ל) כי כה ם, של עולה י הה יי חנ ד מי רה פש ני י של מי ת, כש חנ ה אנ עה לו שה פי ה אמ תורה ן הנ ד מי רה פש ני י של ל מי כה של

ך. יפו לה לום יוסי שה ים וש יי נות חנ ים ושש ך יהמי תוב (משלי ג) אםרל כה יך, וש ך יהמל אםרל וש

ץ רל שו אה ירש ם יי עולה ים לש יקי די ם צנ ך כגלה מי ענ ח, (ישעיה ס) וש תנ י פה י יוסי בי גו'. רנ ה וש נה ים שה עי שש ן תי ם בל רה בש י אנ הי יש ונ
ים רי שש על ה וש אה נו, מי דש מנ לה ים. של יקי די ם צנ הל א לה רה רוך הוא קה דוש בה קה הנ ים, של מי ענ ר הה אה ל שש כה ל מי אי רה שש ם יי יהל רי שש גו'. אנ וש
ת אותו ים אל זי אוחמ ים קול וש עי שומש ם, וש עולה ל הה ת כה ים אל סי טה ים וש כי הולש ם של יי פנ נה י כש לי עמ ים בנ פי לה ה אמ מונה ש] ושש מי חה [וש

הנקול.

ים לי עמ ם, ומנ יי פנ נה י כש לי עמ ים בו בנ זי אוחמ . וש יענ קי רה ס בה טה ך וש הולי ין לו קול וש אי ם של עולה ר בה בה ך דה ין לש אי ינו של ני שה מו של כש
י עוף תוב (קהלת י) כי כה ע, של רנ ן לש טוב הי ן לש ים אותו הי ני דה ין] וש די י הנ לי עמ ים [בנ רי אומש ם] של בונה רי קול [לש ת אותו הנ אל

גו'. קול וש ת הנ יך אל ם יםלי יי מנ שה הנ

יא הי נו, וש מל ה מי אה תו יהצש מה שש ני ן וש יהשי ב וש ם שוכי דה ן אה בל ה של עה שה ר, בש מנ יהיא אה י חי בי קול? רנ ת אותו הנ ים אל ני י דה תנ מה
ה יך. מה י פי חי תש מםר פי ך שש יקל ת חי בל שםכל תוב (מיכה ז) מי כה הו של קול. זל ת אותו הנ ים אל ני ז דה אה ם, וש דה אה ן הה בל ה בש ידה עי מש
ה בו ידה עי תו מש מה שש ל יום, ני כה ה בש ם עושל דה אה ה של ל מנ ר, כה ה אומי הודה י יש בי ם. רנ דה אה ה בה ידה עי יא מש הי שום של ם? מי ענ טנ הנ

ה. לה יש לנ ם בנ דה אה בה

ש, מל של ס הנ נה כש ני יום וש א] הנ יוצי ף [של נושי של ה, כש לה יש לנ ה בנ אשונה רי ה הה עה שה ת הנ לנ חי תש ר, בי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ נו, אה דש מנ לה
ם ל אותה ם, כה כגלה ס בש ננ כש ני ר של חנ יום. אנ ים בנ תוחי פש ים של רי עה ר שש יסנ רי תש ס בי נה כש ש ני מל של ל הנ ה ענ נל מג מש חות של תש פש מנ ל הנ ענ בנ
ם אותה ת  אל ז  אוחי וש ד  עומי של י  מי ד  עומי יז.  רי כש הנ לש יל  חי תש ומנ ד  עומי רוז  כה הנ ים],  תוחי פש [הנ ים  תומי סש הנ ים  רי עה שש הנ
חון תש ה] פי חנ [פל פותי י של ין מי אי ים, וש עולי ים וש סי נש כנ תש ם מי עולה י הה רי ם שומש ל אותה רוז, כה כה יים הנ סי ר של חנ חות. אנ תש פש מנ הנ
ה ילה חי תש מנ ה  נה בה לש הנ וש ם,  עולה בה ים  טי שוטש ומש ים  כי הולש וש ה,  טה מנ לש של ים  יני די הנ ים  רי עורש תש מי ז  אה ים.  טי שוקש כםל  הנ וש ה  פל

לשההאייר.

ה מה ם. כנ בונה י רי ני פש ים לי רי מש זנ ה ומש ירה ת שי רל עורל תש ז מי ית. אה ני ים שי עי ים. תוקש לי לש ינ ים ומש עי ה תוקש בה בה יש י הנ לי עמ ובנ
ה ידה עי את ומש ה יוצי מה שה נש הנ ים, וש ני שי ם יש דה אה י הה ני ז בש ם. אה עולה ים בה יני ים די רי עורש ם ומש קומה מש ים בי די ים עומש ני גי י מה לי עמ בנ

ה. קומה מש ה לי בה ה שה מה שה נש הנ ם, וש דה ם אה ד עי סל ה חל רוך הוא עושל דוש בה קה הנ ין. וש די ת בנ ילבל חנ תש דות ומי עי

ד צנ בש יט של בי רש שנ הנ קומו  מש ד בי , עומי רוחנ ר בה עורי תש פון מי צה ד הנ רות, צנ עורש תש ים מי פררי צי הנ של ה, כש לה יש לנ צות הנ חמ בנ
ם עי ענ  עמשי תנ שש הי יו לש גה הה נש מי הוא בש רוך  בה דוש  קה ר הנ עורי תש ז מי ם. אה סי בנ תש ט ומי שוקי וש רוחנ  הה ה  אותה ה בש כל רום, ומנ דה הנ

ן. דל ן עי גנ ים בש יקי די צנ הנ

ל כה וש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ י  רי המ של ה,  תורה בנ ענ  עמשי תנ שש הי לש ד  עומי של ם  דה אה ל  של קו  לש חל י  רי שש אנ ה.  עה שה ה  אותה בש
ך קולי ים לש יבי שי קש ים מנ רי בי ים חמ ני גנ ת בנ בל יושל תוב (שיר ח) הנ כה הו של קולו. זל ים לש יבי שי קש ם מנ ן, כגלה דל ן עי גנ בש ים של יקי די צנ הנ
מור יד] שה מי ילה [תה הש יי "ד של סל ל חל ד של חה יו חוט אל לה עה ך  הוא מושי רוך  בה דוש  קה הנ א של לה םא עוד, אל ל וש י.  ני יעי מי שש הנ
ה לה יש לנ דו ובנ סש ה ה' חנ ול צנ ם יש תוב (תהלים מב) יומה כה הו של ים אותו. זל רי ים שומש תוני חש תנ ים וש יוני לש י על רי המ ם, של עולה בה

י. מי ירםה עי שי

י בי ר רנ מנ א. אה בה ם הנ עולה יד בה מי ק תה לל אי ייש לו חי דנ ה, ונ תורה זו בנ ה הנ עה שה ל בנ די תנ שש מי י של ל מי יהה, כה קי זש י חי בי ר רנ מנ אה
ל ן, כה דל ן עי גנ רוך הוא בש דוש בה קה ר הנ עורי תש מי של ה, כש לה יש צות לנ ל חמ כה נו, של דש מנ ך לה ר לו, כה מנ יד? אה מי ם תה ענ טנ ה הנ י, מה יוסי
יו ימה ים מי קי ין פוסש אי ים, של ני דה ל עמ חנ ים, ננ דומי ל קש חנ א ננ רה קש ני ל של חנ ננ הנ אותו  ר מי ים יותי קי שש ן מג גה ל הנ יעות של טי נש הנ
תוך ה אותו בש קל שש םאשו ומנ ל ר יק ענ ל מורי חנ ננ לו אותו הנ אי ה, כש תורה ל בנ די תנ שש ד ומי עומי יהכול אותו של בש ים. כי מי עולה לש
ן דל עי הה ן  גנ תוך  בש של ים  יקי די צנ הנ ל  כה וש יל  הואי א  לה אל עוד,  םא  ל וש י]  יוסי י  בי רנ ר  מנ [אה ן.  דל עי ן  גנ בש של יעות  טי נש הנ ם  אותה

א. בה ם הנ עולה יד בה מי ק תה לל ייש לו חי א של צה מש ל. ני חנ ננ ת הנ אנ קה שש ה הנ אותה ק בש לל ים לו חי מי ים לו, שה יבי שי קש מנ

א. שה רה ר טש פנ כש שו בי גש פש מו. ני יהה עי הה נו  עמקםב בש י ינ בי רנ יו, וש מי חה לש יהא של רונש ית טש בי יהה לש רש בל טש א מי יהה בה א הה בה י אנ בי רנ
שום ר לו: מי מנ ה? אה מה ת: לה יי בנ ל הנ ענ ר לו בנ מנ גול? אה נש רש אן תנ ת: ייש כה יי בנ ל הנ ענ בנ א לש בה י אנ בי ר רנ מנ ב, אה כנ שש צו לי רה של כש

ש. מה ה מנ לה יש לנ צות הנ חמ ם בנ י קה ני אמ של

ם, יי מנ א אותו בש לי מנ י מש ני י, אמ תי טה י מי ני פש לי ה של זל ל הנ קה שש מי הנ ת - של יי בנ י בנ ן ייש לי ימה י סי רי המ יך, של רי םא צה ר לו: ל מנ אה
ם, נוהי ה וש זל בוק] הנ דה ל [הנ גנ לש גנ ל הנ גי לש גנ תש ם, ומי יי מנ ל הנ ים כה ני רוקש תש ש מי מה ה מנ לה יש לנ צות הנ חמ ה. ובנ פה ה טי פה ף טי טי פש טנ ומש

ש. מה ה מנ לה יש לנ צות הנ ז הוא חמ אה ת. וש יי בנ ל הנ כה ע קולו בש מה שש ני וש

י בי ר רנ מנ ה. אה ת זל ה אל שה ך עה שום כה ה, ומי תורה ל בנ די תנ שש ה ומי לה יש צות לנ ל חמ כה ם בש יהה קה הה י של יהה לי ד הה חה ן אל קי זה וש
עמקםב, י ינ בי רנ א וש בה י אנ בי מו רנ בוק]. קה דה ל [הנ גנ לש גנ ם אותו הנ הנ ה נה לה יש לנ צות הנ חמ אן. בנ כה י לש ני חנ לה שש ן של מה חמ רנ רוך הה א: בה בה אנ
צות תוב (תהלים קיט) חמ ר, כה יהה אומי הה מו, וש יו עי נה י בה ני ת ושש יי בנ י הנ תי כש ינרש ב בש יהה יושי הה יש של אי ת אותו הה עו אל מש שה וש
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ה? לה יש לנ צות הנ חמ םא בנ ל ה וש לה יש צות לנ ר חמ מנ הוא אה ד של וי ה דה אה ה רה ך. מה קל דש י צי טי פש שש ל מי ענ ך  הודות לה קום לש ה אה לה יש לנ
צות י חמ רי המ ן, של רוך הוא? כי דוש בה קה א הנ רה קש ני ך  י כה כי ך. וש ר כה מנ רוך-הוא אה דוש-בה קה אי לנ דנ ה - ונ לה יש צות לנ א חמ לה אל

ים. יקי די צנ ם הנ ענ עי עמשי תנ שש הי ן לש דל עי ן הה גנ ס לש נה כש ני ה של עה שה יא הנ ז הי אה תו, וש יעה סי א וש צה מש רוך הוא ני דוש בה קה ש הנ מה ה מנ לה יש לנ

מםר רו לו, אל מש מו. אה בו עי יהשש בו וש רש ד. קה ר ינחנ בי חנ תש ני ה וש ינה כי שש ם הנ ף עי תי תנ שש אי ני דנ עמקםב, ונ י ינ בי רנ א לש בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ת] לנ חי תש לש [של שש ר, של יהה אומי עוד הה י. וש בי סה י מי תי דש מנ ה לה ר זל בה ם, דה הל ר לה מנ ה? אה ך זל ן לש יי ננ , מי תה רש מנ ה אה יהפל יך, של ר פי בנ דש

ם. עולה ים בה טי שוטש ים ומש כי הולש ים וש רי עורש תש ה מי טה מנ לש ים של יני די ל הנ ה, כה לה יש לנ ל הנ אשונות של רי עות הה שה הנ

ל כה וש ים.  אי צה מש ני ין  ה אי טה מנ לש ים של יני די הנ וש ן,  דל עי ן  גנ בש ר  עורי תש הוא מי רוך  בה דוש  קה הנ ש  מה ה מנ לה יש לנ צות הנ חמ ובנ
תוב כה של ם,  הה רה בש אנ מי נו?  לה ן  יי ננ מי ש.  מה מנ ה  לה יש לנ הנ צות  חמ בנ א  לה אל ים  אי צה מש ני ין  אי ה,  לה יש לנ בנ ה  לה עש מנ לש של ים  גי הה נש מי הנ
ך ה כה תורה ים בנ בי קומות רנ מש ה. ובי לה יש לנ י הנ צי חמ י בנ הי יש ם - (שמות יב) ונ יי רנ צש מי ה. בש לה יש ם לנ יהל לי ק עמ לי ייחה (בראשית יד) ונ

. ענ יהה יודי ד הה וי דה א. וש צה מש ני

זו ה הנ עה שה ד בנ ה עומי ל זל ענ ה], וש לה יש לנ ה [הנ זל לויהה בה כותו תש לש מנ ן, של קי זה ר הנ מנ ך אה א כה לה ? אל ענ יהה יודי ן הה יי ננ ה] ומי [ומל
ים יני די ל הנ י כה רי המ גו', של ך וש הודות לה קום לש ש] אה מה ה [מנ לה יש צות לנ רוך-הוא חמ דוש-בה קה א לנ רה ן קה כי לה ה, וש ירה ר שי אומי וש
י בי א רנ ה. בה ירה ר שי מנ אה ם וש קה ה, וש ד בה וי ר דה שנ קש ה ני עה שה ה הנ אותה אן. ובש כה ים מי אי צה מש כות ני לש מנ י הנ יני די אן, וש כה ים מי לויי תש

אן. כה י לש ני חנ לה שש ן של מה חמ רנ רוך הה ך הוא. בה אי כה דנ ר לו, ונ מנ קו. אה שה א ונש בה אנ

י ני פש י לי תי רש ענ י הי רי המ אי, ונ דנ ך הוא ונ כה ים, וש רי בה דש ת הנ נו אל מש קנ י הי רי המ קום, ונ ל מה כה ין בש ה הוא די לה יש לנ ה, הנ אי םא רש ב
ר מנ אל י נל רי ר לו, המ מנ ה? אה לה יש צות לנ תוב חמ ה כה מה ך, לה ם כה יש, אי אי ל אותו הה נו של ד בש לל יל ר אותו הנ מנ עון. אה מש י שי בי רנ

ם. יי מנ שה כות הנ לש ת מנ רל עורל תש ה מי לה יש לנ צות הנ חמ בנ של

ר, מנ אור. אה מה ילה קול הנ הש יי יך  ר פי בנ י דש רי המ י טוב, של ני מםר בש א, אל בה י אנ בי ר לו רנ מנ ר. אה בה י דה תי עש מנ י שה ני ר, אמ מנ אה
ת קל יונל שום של צות, מי ר חמ מנ אה ה של זל ין. וש קום הוא די ל מה כה כות, ובש לש מנ ין הנ ה הוא די לה יש לנ י הנ רי המ י, של תי עש מנ י שה ני אמ
יא ת הי רל חל אנ ית הה צי חמ מנ י בנ רי המ ין, של יא די ה הי אשונה רי ית הה צי חמ מנ הנ אי של דנ ד. וונ סל חל וש ין  די צות] - בש ים [חמ ני וה גש י  ני שש בי

אי. דנ תוב ונ ה כה לה יש צות לנ ן חמ ל כי ענ ד, וש סל חל ד הנ צנ יהה בש נל ה פה ירה אי מש

ם אותה ק בש ה, רנ מה כש את חה צי מש ין ני אי י של תי בש שנ אי חה דנ ר, ונ מנ אותו. אה ך  רנ ובי םאשו  ר בש ם יהדו  שה א וש בה י אנ בי ם רנ קה
י בי רנ יך  רל שש ה. אנ יונה לש ה על מה כש חה לש כו  עון זה מש י שי בי ל רנ דור של ים בנ די לה יש לו  פי אמ י של יתי אי ת רה עי ה. כה בה כו  זה ים של יקי די צנ הנ

ה. תורה קו בנ סש ענ תש הי ר וש בםקל ד הנ בו ענ נו! יהשש מל ק מי לי תנ סש ה תי תה אנ דור של עון! אוי לנ מש שי

תוב ם כה ענ טנ ה הנ ים, מה רי בי חמ רוהו הנ אמ י בי רי ה המ זל ר הנ בה דה גו'. הנ ים וש יקי די ם צנ ך כגלה מי ענ ר, וש מנ אה א וש בה י אנ בי ח רנ תנ פה
ה מה כנ ל,  אי רה שש יי בש ייש  ים  עי שה רש ה  מה כנ י  רי המ ונ ים?  יקי די צנ ם  הי ל  אי רה שש יי ל  כה י  כי וש ים,  יקי די צנ ם  כגלה ך  מי ענ וש (ישעיה ס) 

ה. תורה וות הנ צש ל מי ים ענ רי עובש ים של עי שה ה רש מה כנ ים וש אי חוטש

רוך-הוא, דוש-בה קה לנ צון  רה ל  של ן  בה רש קה ים  עושי של ל  אי רה שש יי ם  יהל רי שש אנ יות:  נה שש מי הנ סוד  בש ה  נה שה ך  כה א  לה אל
רוך הוא, דוש בה קה ל הנ טוב של ק הנ לל חי ים לנ סי נה כש ים, ני מולי ני של ן, וכש בה רש קה ים לש ה יהמי מונה שש ם לי יהל ני ת בש ים אל יבי רי קש מנ של
אי דנ ים. ונ יקי די ים צנ אי רה קש ם ני יק, הי די צנ ל הנ ה של זל ק הנ לל חי בנ סו  נש כש ני ן של יוה כי ם. וש סוד עולה יק יש די צנ תוב (משלי י) וש כה של

ים. יקי די ם צנ כגלה

ה' ר לנ ענ שנ ה הנ תוב זל כה ם, וש םא בה ב ק אה דל י צל עמרי י שנ חו לי תש תוב (תהלים קיח) פי כה ץ, כנ רל שו אה ירש ם יי עולה ן לש ל כי ענ וש
דוש קה ע הנ טנ נה יעות של טי נש ם הנ אותה ר מי צל י - ני ענ טה ר מנ צל ים. ני יקי די ים צנ אי רה קש ני וש מולו  ני ם של בו, אותה ים יהבםאו  יקי די צנ
תוב (שם לז) כה א, וש בה ם הנ עולה ק טוב לה לל ל חי אי רה שש יי ן ייש לש ל כי ענ ן, וש הל ת מי חנ יא אנ זו הי ץ הנ רל אה ן. הה דל ן עי גנ רוך הוא בש בה
ר בה דה י הנ רי המ נו, ונ תי נה שש מי נו בש רש אנ בי מו של ם? כש עולה ה לש ה זל ץ, מנ רל שו אה ירש ם יי עולה ץ. (יסעיה ס) לש רל שו אה ירש ים יי יקי די צנ
ה, אי םא רש [נ"א ב ה?]  תה ענ ד  ענ ם  הה רה בש א אנ רה קש ני םא  ל תוב של כה ה הנ אה ה רה נו, מה דש מנ לה [וש ים.  רי בי חמ ין הנ ר בי אי בה תש ני ה  זל הנ
מול, םא ני ה ל תה ד ענ ענ נו, של רש אנ ך בי א כה לה ם? אל ענ טנ ה הנ ה, מה תה ד ענ ם ענ הה רה בש ם אנ הה רה בש אנ א לש רה םא קה רוך הוא ל דוש בה קה הנ
ר בי חנ תש מול, הי ני של מול, וכש םא ני ו ל שה כש ד ענ ענ נו, של רש אנ ך בי א כה לה ה בו]. אל תה רש שה וש זו  "א הנ הי ה בו הנ רה בש חנ תש מול, הי ני של וכש

ם. הה רה בש א אנ רה קש ז ני אה ה בו, וש תה רש ה שה ינה כי שש הנ זו וש "א הנ הי לנ

ה נה שה וש ם,  אה רה ה' בש ה בש נה שה וש ם.  אה רש בה הי ץ בש רל אה הה וש ם  יי מנ שה דות הנ ה תולש לל תוב (בראשית ב) אי כה ה של מנ נו  יש הנ וש
יהה. ה הה זל ה וש זל ה, וש של םא קה ר ל בה דה הנ ד, וש ד ינחנ כםל יורי הנ ה, וש ינה כי שש זו הנ ד וש סל ה חל א זל לה ים? אל רי ה אומש ם. מה הה רה בש אנ בש

ה ה. מנ דולה ה' (דברים לב) - גש לש ל הנ ה' של ה, וש נה טנ יא קש ם הי אה רש בה ל הי זו של ה' הנ א, הנ בה י אנ בי רנ עמקםב לש י ינ בי ר רנ מנ אה
ז יק, אה די צנ הנ ה מי ירה אי ר מש של אמ כנ ד. של חה כםל אל הנ ים של שוני של ייש  [וש ל,  ה יובי זל וש ה,  טה מי שש ר לו, זו  מנ ה? אה זל ה לה ין זל בי
ר, חי אנ ד הה צנ ת מי קל יונל מות וש לי שש ת בי דל םא עומל ל ים של מי עה אוי. ופש רה ת כה רל י מואל רי המ ה, של דולה "א גש הי מות וש לי שש ת בי דל עומל
א צה מש ני יהה  נל פה ובש ה,  רונה סש חל ים בש מי עה פש לי וש ה,  מותה לי שש ת בי דל ה עומל נה בה לש הנ ים של מי עה פש לי ך  שום כה ומי ה].  נה טנ "א קש ז הי אה

ר. בה דה רור הנ ה הוא בי זל ה, וש פל כםל יה הנ ע, וש נודה וש

ם הל ן לה תנ נה ים וש מי ענ ר הה אה ל שש כה ם מי הל ה בה צה רנ תש הוא הי רוך  בה דוש  קה הנ ל של אי רה שש ם יי יהל רי שש א, אנ בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ין אי אוי, של רה ר אותו כה ם הוא שומי נםם אי יהי גי ד לנ ין יורי זו, אי ית הנ רי בש ייש בו אות הנ י של ל מי כה זו, של ית הנ רי בש אות הנ
ל של מו  שש ר בי קי שנ מש י של מי ה, כש זל ר בה קי שנ מש י של ל מי כה ך. של לל מל ם הנ שי ר בש קי שנ םא מש ל וש ת  רל חל שות אנ רה לש יס אותו  ני כש מנ
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דו. לה ים יה רי ים זה ני י בה דו כי גה ה' בה תוב (הושע ה) בנ כה רוך הוא, של דוש בה קה הנ

הוא רוך  בה דוש  קה א הנ זו, קורי ית הנ רי בש לנ יסו  ני כש הנ לש נו  ת בש ה אל עמלל ם מנ דה אה הה ן של מנ זש א, בי בה י אנ בי ר רנ מנ עוד אה
ם עולה ת הה ס אל טה יההו, וש לי ן [לו] אי מי דנ זש ה מי עה שה ה הנ אותה ם! בש עולה י בה יתי שי יהה עה רי יזו בש או אי ר, רש אומי לו וש יהא של לש מנ פה לנ
ל א של סי כי ה הנ ר: זל םאמנ י בודו, וש כש ר לי חי א אנ סי ן כי קי תנ ם לש דה יך אה רי צה ינו של ני ה שה ל זל ענ ם, וש שה ן לש מי דנ זש יסות ומי ע טי בנ רש אנ בש

רוך הוא. דוש בה קה י הנ ני פש יד לי עי ה ומי הוא עולל ם. וש ה שה ינו שורל םא, אי ם ל אי יההו. וש לי אי

י להי ה' אל לנ י  אתי ני םא קי נ תוב קנ כה וש גו',  וש יההו  לי פםה אי ך  ה לש תוב (מלכים-א יט) מנ ה כה אשונה רי ה, בה אי םא רש ב
מו אותו שש רש ה יי זל דוש הנ קה ם הנ רםשל הה קום של ל מה כה בש יך, של יל ר לו, חנ מנ גו'. אה ל וש אי רה שש י יי ני ך בש יתש רי בו בש זש י עה אות כי בה צש
ית רי בש ת הנ ים אל מי יש קנ ל מש אי רה שש יי יד של עי בו, הוא יה זש ל עה אי רה שש יי יד של עי הי ה של פל הנ ם. וש שה ן לש מי דנ זש ה תי תה ם, אנ רה שה בש י בי ננ בה

יו. נה ל בה ע ענ רה שון הה ר לה מנ אה ל של רוך הוא? ענ דוש בה קה י הנ ני פש יההו לי לי ש אי ננ על ה נל ל מה ינו, ענ ני י שה רי המ זו. ונ הנ

ם תל קש עמסנ ה של מנ יש, בש אי ר לו אותו הה מנ ת, אה כל לל מו לה ה. קה י תורה רי בש ים די רי יו אומש הה יום, וש א אור הנ ם בה יי תנ ינש בי
י תי שש י אי רי המ ית, של רי בש ל הנ ענ ל בנ יו של נה ת פה ר אל חה מה לש או  רש תי ר לו, של מנ ה הוא? אה רו, מנ מש ימו. אה לי שש ה הנ זל ה הנ לה יש לנ בנ
י בי ר רנ מנ לו. אה א של לולה הי ילה הנ הש ר תי חה מה י - לש ד לי נולנ י של ני ל בש ית של רי בש ת הנ ילנ ם, ומי כל מי זו  ה הנ שה קה בנ ת הנ ה אל שה קש בי

ה. ינה כי שש י הנ ני ת פש אות אל רש ב לי שי ני ה, וש וה צש ל מי ה של שה קה יא בנ א, זו הי בה אנ

קו סש ענ תש ה הי לה יש לנ הנ ל אותו  כה וש יו,  בה ל אוהמ ת כה אל יש  אי הה ס אותו  ני ה כי לה יש לנ הנ אותו  יום. בש הנ ל אותו  כה כו  חי
ש דה ר חה בה ר דה םאמנ י ד  חה אל וש ד  חה ל אל ם, כה כל ה מי שה קה בנ יש, בש אי הה ם אותו  הל לה ר  מנ ן. אה יהשנ י של יהה מי םא הה ל וש ה,  תורה בנ

ה. תורה בנ

או ה רה ה'. מה כו  רש ם בה ב עה די ננ תש הי ל בש אי רה שש יי עות בש רה פש רםענ  פש ר, (שופטים ה) בי מנ אה א] וש בה י אנ בי ד [רנ חה ח אל תנ פה
תוב כה זו, של ית הנ רי בש ל הנ א ענ לה יים אל קנ תש ם מי עולה ין הה ינו, אי ני שה ך  א כה לה ה? אל זל סוק הנ פה בנ חו  תש פה ק של רה ה ובה בורה דש
ל אי רה שש יי ן של מנ ל זש ך, כה שום כה ים. מי יהמי ה קנ ל זל ץ ענ רל אה ם וה יי מנ י שה רי המ גו'. של ה וש לה יש לנ ם וה י יומה יתי רי םא בש ם ל (ירמיה לג) אי
ת ים אל לי טש בנ לום מש שה וש ס  חנ ן של מנ זש ל  כה וש ם.  יומה קי ים בש די ץ עומש רל אה וה ם  יי מנ קות שה זו, חג ית הנ רי בש ת הנ ים אל מי יש קנ מש

ם. עולה כות בה רה אות בש צה מש ין ני אי ים, וש מי יש קנ תש ץ מי רל אה ם וה יי מנ ין שה זו, אי ית הנ רי בש הנ

ם? הל לו מי טש ה בי זו. ומנ ית הנ רי בש ת הנ ם אל הל לו מי טש בי של א כש לה ל אל אי רה שש ל יי ים ענ מי ענ ר הה אה טו שש לש םא שה ה, ל אי םא רש ב
ינד ם בש כםר אםתה מש יי ונ גו'  וש ת ה'  ל אל אי רה שש יי י  ני בש בו  זש ענ ינ ונ תוב (שמואל-א יב)  ה כה ל זל ענ וש לו.  גנ תש ני םא  ל וש עו  רש פש ני םא  ל של
ם יהל אי שונש עו  נש כש ז ני ה, אה זל ר הנ בה דה ל לנ אי רה שש ל יי ת כה ה אל בה דש ני ה וש בורה ה דש אה בה ד של ש. ענ מה ת ה' מנ אל בו  זש ענ ינ א. ונ רה יסש סי

תנחשתייהלם.

לו גנ תש םא הי ל עו וש רש פש םא ני ל ים וש טומי ם אמ ל הי אי רה שש י יי כי , וש ענ יהושג רוך הוא לי דוש בה קה ר הנ מנ אה ינו, של ני שה ה של נו מנ יש הנ וש
י ני ת בש ם? (יהושע ה) שוב מםל אל יהל אי ת שונש יענ אל ני כש הנ ץ ולש רל אה ם לה יסה ני כש הנ ה לש ה רוצל תה אנ י, וש יתי רי ת בש ים אל מי יש קנ םא מש ל וש
ן יוה אן, כי ף כה ם. אנ יהל אי שונש עו  נש כש םא ני ל ץ וש רל אה לה סו  נש כש םא ני זו, ל ית הנ רי בש ה הנ תה לש גנ תש ני וש עו  רש פש ני ד של ענ ית. וש ני ל שי אי רה שש יי
עות רה רםענ פש פש תוב בי כה הו של ם. זל עולה כות לה רה בש רו הנ זש חה ם וש יהל תי חש ם תנ יהל אי עו שונש נש כש זו, ני אות הנ ל בה אי רה שש בו יי דש ננ תש הי של

כו ה'. רש ם בה ב עה די ננ תש הי ל בש אי רה שש יי בש

ה. ת מםשל י? אל ת מי יתו. אל מי ש המ קי בנ יש הו ה' ונ שי גש פש יי לון ונ מה בנ ך  רל דל י בנ הי יש ר, (שמות ד) ונ מנ אה ח וש תנ ר, פה חי ם אנ קה
יט, לי שנ דול וש גה ך  לל מל יענ  ני כש הנ ם ולש יי רנ צש מי ל מי אי רה שש ת יי יא אל הוצי לש ך  ה הולי תה י אנ כי וש הוא,  רוך  בה דוש  קה הנ ר לו  מנ אה

יתו. מי ש המ קי בנ יש יהד - ונ מול? מי םא ני ך ל נש בי ית, של רי בש ת הנ ך אל מש תה מי חש כנ ה שה תה אנ וש

ה מה תוכו. לה אםף אותו לש שש ף לי ד שורי חה ש אל חה נה ז לש מנ רש ני רםף אותו, וש שש ש לי ל אי ת של בל הל לש שנ ל בש יאי רי בש ד גנ נו, יהרנ דש מנ לה
ז מנ רש יהד ני מול?! מי םא ני ך ל נש ק, ובי זה חה הל דול וש גה ש הנ חה נה ת הנ רםג אל המ ך לנ ה הולי תה רוך הוא, אנ דוש בה קה ר לו הנ מנ ש? אה חה נה
ה ה זל ה צםר. מנ פורה ח צי קנ תי תוב ונ כה הו של צול. זל ני וש ה  נה ת בש ה אל לה ה ומה פורה ה צי תה אמ רה ד של רםג אותו, ענ המ ד לנ חה ש אל חה נה לש

ש. קםדל ה רוחנ הנ ה בה צה נש צש ני ה. של נה ת בש לנ רש ת עה רםת אל כש תי תוב ונ כה ה? של פואה רש ה הה ה. ומה פואה א רש לה צםר? אל

א רה ה קה מה י לה כי גו'. וש ר וש םאמל י שו ונ גה יי י ונ לנ א אי שו נה יו גש חה ל אל ף אל ר יוסי םאמל י ר, (בראשית מה) ונ מנ אה ר וש חי ם אנ קה
כות לש מנ או אותו בש רה הו של מש ם, תה יכל חי ף אמ י יוסי ני ם אמ הל ר לה מנ אה ה של עה שה א בש לה יו? אל לה ים אי רובי יו קש ם הה י הי רי המ ם, ונ הל לה
ית רי ת בש ם אל הל ה לה אה רש הל שו, של גה יי י ונ לנ א אי שו נה ה. גש י אותה תי חש ונ רש ה הי שום זל זו, מי כות הנ לש מנ ף, הנ ר יוסי מנ ה. אה יונה לש על

ה. י אותה תי רש מנ שה שום של זו, מי כות הנ לש מנ ת הנ י אל ה לי מה רש ר, זו גה מנ ה. אה ילה מי הנ

תוב (רות כה ז, של בםענ נו? מי ן לה יי ננ ה לו. מי מורה כות שש לש מנ זו, הנ ית הנ רי בש ת אות הנ ר אל שומי י של מי נו, של דש מנ אן לה כה מי
ה כה ך זה שום כה זו, מי ית הנ רי בש ת הנ ר אל מנ שה ה וש בועה ע שש בנ שש ני ד של ה בו, ענ רל גה תש יהה מי רו הה צש יי ר. של בםקל ד הנ י ענ בי כש י ה' שי ג) חנ
רוך הוא. דוש בה קה ל הנ מו של שש א בי רה קש ני יחנ של שי מה ך הנ לל מל הנ ים, וש כי לה מש ר הנ אה ל שש ל כה ים ענ יטי לי ים שנ כי לה נו מש מל או מי יהצש של

ה ה זל , מנ חנ י בוטי ני םאת אמ ז ינו, בש ני ך שה גו'. כה ה וש נל חמ י מנ לנ ה עה נל חמ ם תנ תוב (תהלים כז) אי ר, כה מנ אה ר וש חי ח אנ תנ פה
תוב כה מו של םאת, כש ז ר בש מנ אל ך נל שום כה ה. ומי לה עש מנ ה לש זה מש רש ני ם, וש דה ל אה צל יד אי מי ת תה נל זגמל מש ית הנ רי בש םאת? זו אות הנ ז בש
ם אי ים. וש די רה פש םא ני ל ת וש חנ ה אנ גה רש דנ ם בש םאת הי ז ה וש ינו, זל ני שה ת. וש חנ ה אנ גה רש דנ כםל בש הנ י, וש יתי רי םאת בש ית, ז רי בש םאת אות הנ ז
ה בו חוזה יא אמ הי שום של א מי לה ר? אל חי םא אנ ל וש דו  בנ לש ד בי וי דה ה  מה לה ך,  ם כה דה אה י הה ני ר בש אה י שש רי ך, המ ם כה ר, אי םאמנ ת

כות. לש מנ ר הנ תל יא כל הי ה בו, וש זה מש רש ני וש
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ל אותו נו כה מל ה מי רה בש עה כות הה לש מנ אוי, הנ רה ך כה לל מל ד הנ וי ה דה ר אותה מנ םא שה זו ל םאת הנ ז ת הנ אל שום של ה, מי אי םא רש ב
ה אותה ה. בש דושה קש יהה הנ רש קי ם, הנ יי לנ ירושה ה בי זה מש רש ני ה, וש לה עש מנ לש כות של לש מנ ה בנ זה מש רש ני זו  םאת הנ ז נו, הנ דש מנ לה ך  כה ן. וש מנ זש הנ
כות לש מנ הנ ם, וש יי לנ ירושה ים מי די ך טורש ר. אותש תי וה תה תי רש שנ קש ני ה של מנ ד, בש וי ר: דה מנ אה א קול וש , יהצה יהה לל ר עה בנ ד עה וי דה ה של עה שה הנ
יהה. הה ך  כה יהק. וש דג מש בי ך  יתש בי ך. מי יתש בי ה מי עה רה יך  לל ים עה קי י מי ני נש תוב (שמואל-ב יב) הי כה נו? של ן לה יי ננ ך. מי מש ר מי תוסנ

ה. מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ ם ענ עולה י הה ני ר בש אה ך - שש ך כה לל מל ד הנ וי ה דה ש. ומנ ננ על יו נל לה ר עה בנ עה ה של מנ בש

ל אי רה שש ים יי ה זוכי מל נו, בנ דש מנ י. לה שי פש ה ננ ה דומה נה כש ט שה ענ מש י כי ה לי תה רה זש י ה' על ר, (תהים צד) לולי מנ אה ר וש חי ח אנ תנ פה
זו. אות הנ א] בה לה ה? [אל י דומה ידי ים בי רי סה מש ין ני אי ה, וש רה ה זה י עמבודה די ים עובש מי ענ ר הה אה מו שש נםם כש יהי גי ים לנ די ם יורש ינה אי של

ים די קה פש ים ני לי בש חנ ה) מש לה בה י חנ כי אמ לש ל (מנ בוצות של ה קש מה ה, כנ זל ם הנ עולה ן הה א מי ם יוצי דה אה ה של עה שה נו, בש דש מנ ך לה כה של
ה י דומה ידי ן בי תה ני ינו  אי נו, וש מל ים מי די רה פש ני ש, וש קםדל ית הנ רי יא בש הי זו, של אות הנ ת הה ים אל רואי ם וש יי יננ ים עי ימי רי יו. מש לה עה
ים, תוני חש תנ וש ים  יוני לש על ים  די פוחמ זו  הנ אות  הה ומי נםם.  יהי גי לנ ד  יורי אי  דנ ונ יהדו,  בש ר  סה מש ני י של ל מי כה נםם. של יהי גי לנ ת  דל רל לה
מו שש ז בי חה אל הוא נל שום של זו, מי ית הנ רי בש ת הנ מםר אל שש ה לי ם הוא זוכל ם אי דה אה ים בו בה טי ין שולש ים אי עי רה ים הה יני די הנ וש

רוך הוא. דוש בה קה ל הנ של

ם. יי לנ ירושה ד מי רנ טש ני כות, וש לש מנ נו הנ מל ה מי רה בש עה אוי, הה רה זו כה ית הנ רי בש ת אות הנ ר אל מנ םא שה ך ל לל מל ד הנ וי דה ן של יוה כי
יו, לה ר עה שי בנ תש הי ד של הוא, ענ ם הנ עולה יהמות בה ה וש ינד דומה רו אותו בש סש מש יי יהד, וש ידו אותו מי יורי ר של בנ י סה ד, כי חנ יהד פה מי
י ה לי תה רה זש י ה' על ר, לולי מנ אה ח וש תנ ה פה עה שה הנ ה  אותה מות. בש םא תה ל ך  אתש טה יר חנ עלבי ם ה' הל תוב (שמואל-ב ב) גנ כה של

י. שי פש ה ננ ה דומה נה כש ט שה ענ מש כי

י אםתו ני אנ רש הי וש הו  הו? [מנ וי ת נה אל וש י אםתו  ני אנ רש הי ד (שם טו) וש וי ר דה מנ אה תוב] של כה ה [של ה זל ר, מנ מנ אה ר וש חי ח אנ תנ פה
יו לה ר עה זנ גה יא של הי ה הנ עה שה ינו, בנ ני שה ך  א כה לה הוא? אל רוך  בה דוש  קה ת הנ אות אל רש י יהכול לי הו?] מי וי ת נה אל וש ך  ר כה חנ אנ וש
אות ז בה מה רש כםל ני הנ חוז, וש ד אה כםל ינחנ הנ ה, של זל ש בה נה על אוי נל רה זו כה אות הנ ר הה מנ םא שה ל ל של ענ ע של ד יהדנ וי דה ש, וש נל עם אותו הה

הו. וי ת נה אל י אםתו וש ני אנ רש הי ר, וש אומי תו וש שה קה ש בנ קי בנ יהה מש אוי - הה רה ר אותו כה ינו שומי אי י של יק מי די א צנ רה קש םא ני ל זו, וש הנ

לו] ית [של רי בש לו] זו אות הנ אות של "ה הה בה קה ל הנ י אותו של רי המ ית, של רי בש לו, אות הנ אות של ה אםתו? [הה ה זל מנ
חוזות ם - אמ יי לנ ירושה כות וי לש מנ לו - הנ י אי ני שש שום של ם? מי ענ טנ ה הנ י. מה ני מל ה מי דה בש אה ד של י פוחי ני י אמ רי המ ה, של דושה קש הנ
ד. חה ר אל בה כםל דה הנ ה, וש קומה מש זו לי אות הנ ל הה כות של לש מנ זםר הנ חמ תנ הו, של וי ת נה אל תו אםתו וש שה קה בנ ה בש לה ך תה שום כה ה. ומי זל בה

א לה י! אל מי צש ענ יות ומי הש יך לי רי יהה צה י? הה רי שה בש ה ומי ה זל . מנ לוהנ ה אל זל חל י אל רי שה בש ר, (איוב יט) ומי מנ אה ר וש חי ח אנ תנ פה
י יתי רי ה בש תה יש הה תוב (בראשית יז) וש כה ך, וש יי לה עה רו מי בש ענ ש ינ ר קםדל שנ תוב (ירמיה יא) ובש כה יא? של ה הי ש, ומנ מה י מנ רי שה בש מי
רוך דוש בה קה ת הנ ה אל ה רואל נה מל זו, מי אות הנ ל הה דוש של קה ם הנ רםשל ם בה דה ם אה שה רש ני ן של מנ ל זש כה ינו, בש ני שה ם. של כל רש שנ בש בי

ת בו. זל חל אל ה נל דושה קש ה הנ מה שה נש הנ ש, וש מה נו מנ מל הוא, מי

ם רםשל י הה רי המ דו, של םאבי לוהנ י ת אל מנ שש ני תוב? (איוב ד) מי ה כה זו, מנ אות הנ ת הה ר אל ינו שומי אי ה, של םא זוכל ם ל אי וש
יים בו? קנ תש י מי תנ נו. מה מל ת מי דל רל פש ה ני ינה כי שש ין הנ ר אותו, אי שומי ה וש ם זוכל אי ר. וש מה שש םא ני רוך הוא ל בה דוש  קה ל הנ של
ת חנ א אנ לה ד? אל כות ינחנ "א הולש א"ו הי ם וה ענ טנ ה הנ ינו, מה ני שה [של ה  קומה מש ת לי סל נל כש ני זו  אות הנ הה א, וש שה ר הוא ני של אמ כנ
קום ה מה יזל אי יון. בש לש על ד הה סל חל ם הנ יהל לי ה עמ ז שורל ד, אה חה ם אל א שי רה קש ני וש ד,  ינחנ ים  פי תש תנ שש ה]. מי בה קי נש ת  חנ אנ וש ר  כה זה
ך שום כה ר. ומי כה זה ר בנ טי ענ תש ה ומי יונה לש על ה הה מה כש חה הנ א מי יוצי א וש בה "ל של "ד אי סל ד? חל סל חל י הנ ר. ומי כה זה ד הנ צנ ה? בש שורל
ם הי ד וש ים ינחנ פי תש תנ שש ה מי בה קי ר ונש כה זה מו של ד כש ים ינחנ כי "א הולש י"ו הי ל וה סוד של ינו, הנ ני שה ה. [נ"א של בה קי נש ת הנ מל של בנ תש ני

ה]. בה קי נש ת הנ מל של בנ תש ני ר וש כה זה ר בנ טי ענ תש יון, ומי לש על ד הה סל חל ם הנ יהל לי ה עמ ז שורל ד, אה חה אל

. לוהנ א אל רה קש ד ני ים ינחנ פי תש תנ שש מי של ה. כש בה קי ר, ה' נש כה ה. ו' זה מה כש חה הוא. א"ל, אור הנ ך  כה לוהנ  ינו, אל ני עוד שה
. זו לוהנ ה אל זל חל י אל רי שה בש תוב ומי ן כה ל כי ענ זו, וש אות הנ לוי בה כםל תה הנ ת, וש זל חל אל ה נל זל קום הנ מה הנ ה מי דושה קש ה הנ מה שה נש הנ וש
דוש קה ים בנ חוזי אמ ים של דושי ל קש אי רה שש ם יי יהל רי שש ן אנ ל כי ענ ש. וש מה זו מנ אות הנ הה ש, מי מה י מנ רי שה בש כםל, מי מות הנ לי יא שש הי
שום גו', ומי ה' וש ים בנ קי בי דש ם הנ תל אנ תוב (דברים ד) וש ם כה יהל לי א, עמ בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ם בה יהל רי שש רוך הוא, אנ בה

יום. ם הנ כל ים כגלש יי ך חנ כה

רו קש ענ ינ ים  פררי צי ם הנ לו, אי רו  מש אן? אה ים כה בי ם יושש תל אנ וש ים,  מי כה ם חמ תל אנ ך  ל כה כה ה בש א, ומנ בה י אנ בי ר רנ מנ אה
קומו. מש ד מי יש נודי ן אי ה כי נה ן קי ת מי דל פור נודל צי תוב (משלי כז) כש כה הו של סות. זל ן טה אה ים לש עי םא יודש ם, ל קומה מש מי

ים קי נו עוסש י אה צי חמ ים, ונ ני שי נו יש י אה צי ה, חמ לה יש ל לנ כה נו. בש לה זו של ך הנ רל דל הנ ה, וש תורה נו לנ ה אותה כה ה זי זל קום הנ מה הנ וש
ת בל ינשל תש יא מי הי וש ה,  תורה ת הנ אל נו  ים לה ירי אי ם מש יי רות מנ המ ננ וש ה  דל שה יחות הנ ר, רי בםקל ים בנ די עומש נו  אה של ה. וכש תורה בנ
ל ין ענ די אותו הנ קו בש לש תנ סש ים הי ני גי י מה רי ה שה מה כנ ת, וש חנ ם אנ ענ ה פנ לה עש מנ נו אותו לש י דה רי ה המ זל קום הנ מה ת הנ אל נו. וש בי לי בש
אן, כה ד מי רה פש ני י של נו, ומי ענ לה יי סנ ה מש זל קום הנ מה הנ ה, וש תורה יא בנ ה הי לה יש לנ ם וה נו יומה לה לות של דש תנ שש הי ז הנ אה ה, וש תורה ש הנ נל עם

ם. עולה י הה יי חנ ד מי רה פש ני י של מי כש

ם אותה לש רו  מש אה יום,  הנ יר  אי הי של ר  חנ אנ יום.  הנ יר  אי הי של ד  ענ בו  יהשש ם.  אותה ך  רנ ובי א  בה אנ י  בי רנ יהדו  ים  רי הי
ה. זל דול הנ גה יש הנ אי ה לה תורה בנ ש  דה ר חה בה ר דה םאמנ ד י חה ל אל כה יום, וש יר הנ אי ם הי או אי ורש או  ם: צש יהל ני פש לי ינוקות של תי הנ
ר מנ ה. אה זל ת הנ יי בנ ר, ובנ חי ר אנ מנ ה. אה לה עש מנ לש ש מי ה אי זל יום הנ ת בנ נל זגמל ם, מש הל ד מי חה ר אל מנ יום. אה יר הנ אי הי או של רה או וש יהצש

נו. ילי צי ן ינ מה חמ רנ א, הה בה י אנ בי ר רנ מנ זו. אה ש הנ אי ף בה רי שה הי ה לש זל יום הנ יד בנ תי עה אן של ד כה חה ן אל קי ר, זה חי אנ
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י ני ת פש ים אל רי בי חמ או הנ הוא רה יום הנ הנ יהה, של ך הה כה ץ. וש רל אה ס בה פה תש כות ני לש מנ ן הנ ר, עמשנ מנ ר. אה בי דנ םא יהכםל לש ל ה וש מנ תה
ה. תורה ת הנ חנ מש שי ש מי אי יו כה נה טו פה המ א לה בה י אנ בי רנ ש, וש אי פו בש קש הג ה וש ינה כי שש הנ

ם תוכה ים בש רי בה ים דש שי דש חנ מש יו  הה ן, וש שה עה ר בש שנ קש ת ני יי בנ הנ ת, וש יי בנ ן הנ ם מי כגלה או  םא יהצש יום ל הנ ל אותו  ינו, כה ני שה
ר מנ ה. אה לה יש ם לנ אי ם הוא יום וש ים אי עי יו יודש םא הה קו, ל לש תנ סש הי ר של חנ י. אנ יננ ר סי הנ ה מי הוא תורה יום הנ לו הנ בש לו קי אי כש
ל ענ ת, בנ יי בנ ל הנ ענ בנ ד לש סל שםר חל קש ה לי מה כש ל חה של ש  דה ר חה בה דה נו  מה עי ד מי חה ל אל ר כה םאמנ ים, י די עומש נו  עודי א, בש בה י אנ בי רנ

א. לולה הי הנ

ן כי ר מי חנ אנ יך, לש רל צי ה חמ לה חי תש גו'. בנ וש יך  רל צי ן חמ כם שש ב יי רי קה ר ותש חנ בש י תי רי שש ר, (תהלים סה) אנ מנ אה ד וש חה ח אל תנ פה
מו ה, כש לה חי תש בנ יך  רל צי ן חמ כם שש יי ה.  זל ה מי לה עש מנ לש תוך]  [נ"א לש ה  זל וש ה,  זל מי י  ימי ני פש ה  זל ך.  לל יכה ן הי כי ר מי חנ אנ ולש ך,  יתל בי

ר לו. מל דוש ייאה ם קה יי לנ ירושה ר בי נותה הנ יון וש צי ר בש אה שש ני יהה הנ הה ר (ישעיה ד) וש מנ אל נל של

ה נל בש ה יי מה כש חה תוב הנ םא כה ת. ל יי ה בה נל בה ה יי מה כש חה ר (משלי כד) בש מנ אל נל מו של ן, כש כי ר מי חנ אנ ך לש יתל טוב בי ה בש עה בש שש ני
תוב כה ה של נו מנ יש ת, הנ יי ה בה נל בה ה יי מה כש חה תוב בש א כה לה ת. אל יי את בנ רי קש ה ני מה כש חה ע של מה שש ך, מנ תוב כה יהה כה ם הה אי ת. של יי בנ

גו'. ן וש גה ת הנ קות אל שש הנ ן לש דל עי א מי ר יםצי הה נה (בראשית ב) וש

כםל הנ ה, וש זל ה וה ר ה"י כ"ל, זל לומנ ל? כש יכה ה הי ה זל ינו, מנ ני ך שה כה כםל. של מות הנ לי ה הוא שש ר זל חנ אנ ך לש לל יכה דוש הי קש
נו ת בש יב אל רי קש מנ י של ה מי יך? זל רל צי ן חמ כם שש ב יי רי קה ר ותש חנ בש י תי רי שש תוב אנ כה תוב של כה םאש הנ יחנ ר ה מוכי ד. מנ ם ינחנ לה שש ני
ם שה ב אותו, וש רי קה ה בו ומש צל רנ תש הוא, ומי ן הנ בה רש קה רוך הוא בנ דוש בה קה ל הנ צונו של רוך הוא, רש דוש בה קה י הנ ני פש ן לי בה רש קה
אי דנ יך, ונ רל צי ן חמ כם שש תוב יי כה ד, של רו ינחנ שש קש ם ני יי ננ שש ם הנ אותה ה, של ת זל אל ה וש ת זל ז אל אוחי ים, וש רי דה י חמ ני שש דורו בי ת מש אל

יך. רל צי י חמ ני שש

ים חי ה, פותש זל ן הנ בה רש קה ם לנ יהל ני ת בש ים אל יבי רי קש מנ של אן, כש ל כה של ינו  ני קי ים, זש אשוני רי ים הה ידי סי חמ הנ ך  שום כה מי
ך יתל טוב בי ה בש עה בש שש ני ים:  רי ם אומש יהל לי עמ ים  די עומש ם של יך. אותה רל צי ן חמ כם שש יי ב  רי קה ותש ר  חנ בש י תי רי שש ים: אנ רי אומש וש
ם אותה ינו. וש בי ם אה הה רה בש ל אנ יתו של רי בש יסו בי ני כש הנ נו לש וה צי יו וש וותה צש מי נו בש שה דש ר קי של ך אמ רי בה ך מש ר כה חנ ך. אנ לל יכה דוש הי קש
ר חנ אנ יו, וש לה ים עה מי חמ ם רנ דה ש אה קי בנ ה יש לה חי תש ינו, בנ ני שה כו'. וש ית וש רי בש תו לנ סש ננ כש הי ם של שי ים: כש רי ם אומש יהל לי ים עמ די עומש של
ת נו אל חש קנ נו לה אה ל. וש אי רה שש ל יי הנ ל קש ד כה ענ ך - ובש ר כה חנ אנ ה, וש לה חי תש עמדו - בנ ר בנ פל כי תוב (ויקרא טז) וש כה ר, של חי אנ ל הה ך ענ כה

ינו. ני פה אוי לש רה ה וש פל ך יה כה זו, וש ך הנ רל דל הנ

פות ה חג רה עמשה מו מי צש ת ענ יא אל ך, הוא מוצי ר כה םא אומי ל י של ר. ומי בה דה ה הנ אל נה ך הוא וש אי כה דנ א, ונ בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ים רי בה ה דש רה ך עמשה שום כה ה. ומי זל ים בה רי שה קש ם ני כגלה א. וש בה ם הנ עולה ים בה יקי די צנ רוך הוא לנ דוש בה קה עמשות הנ יד לנ תי עה של
י רי שש ה. אנ נה מל ת מי חנ ה אנ פה ית חג עמשי ר ננ בה דה ר וש בה ל דה כה גו', ומי ב וש רי קה ר ותש חנ בש י תי רי שש ה אנ זל סוק הנ פה ה ייש בנ מונה אל ל הה של
ה עה שה י בש יננ ר סי הנ ם בש כל גופש ם בש תל דש לו עממנ אי ם כש כל בש בנ לש ת בי רל של קש ה ני תורה י הנ רי המ א, של בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ם בה כל קש לש חל

ל. אי רה שש יי ה לש ה תורה נה תש ני של

ינו, ני גו'. שה יך וש מל לה ת שש אל יך וש ת עםלתל יו אל לה תה עה חש בנ זה י וש ה לי עמשל ה תנ מה דה ח אמ בנ זש ר, (שמות כ) מי מנ אה ר וש חי ח אנ תנ פה
רוך הוא, דוש בה קה י הנ ני פש ם לי עולה ל הה נות של בה רש קה ל הנ ת כה יב אל רי קש לו הי אי ה, כש זל ן הנ בה רש קה נו לנ ת בש יב אל רי קש מנ י של ל מי כה
ית רי בש ת הנ יו אל לה מול עה ר לה פה א עה לי ד מה חה י אל לי ם כש חנ עי בי זש ר מי די סנ יך לש רי ך צה שום כה יו. מי נה פה ם לש לי חנ שה בי זש ה מי נה לו בה אי וכש

ר. קה םאן ובה נות, צ בה רש קה יו עולות וש לה ח עה בנ לו זה אי רוך הוא כש דוש בה קה י הנ ני פש ב לי שה חש נל ה, וש זל דוש הנ קה הנ

ת יר אל כי זש ר אנ של קום אמ מה ל הנ כה גו'. בש יך וש מל לה ת שש אל יך וש ת עםלתל יו אל לה תה עה חש בנ זה תוב וש כה ם, של כגלה ר מי נוחנ לו יותי וש
ם. יעה הודי יתו לש רי יו ובש אה ירי ה (תהלים כה) סוד ה' לי תוב בה כה ה, של ילה מי ת] זו הנ י? [אל מי ת שש יר אל כי זש הו אנ י. מנ מי שש
ר של אמ ר כנ גי ז לנ מל י. רל ה לי עמשל ה תנ מה דה ח אמ בנ זש ם מי אי יו? וש רה חמ תוב אנ ה כה נו, מנ רש מנ אה מו של אי כש דנ ה ונ זל ה הנ מה דה אמ ח הה בנ זש מי

ים. ני בה ח אמ בנ זש א מי רה קש ה ני ב. זל ה לי שי ף וקש ה עםרל שי ם קש ענ ם מי הי ייר, של גנ תש מי

םא יהמול אותו, ל י] וש די רוך הוא, [כש דוש בה קה ת הנ עמבודנ יסו לנ ני כש הנ יך לש רי צה ה? של ה זל ית, מנ זי ן גה הל תש ה אל נל בש םא תי ל
נו אותו מל ר מי םא הוסנ ל מול וש ם ני אי ב. וש לי י הנ שי נו אותו קש מל יר מי יהסי ה, וש תה ד ענ ד ענ בנ עה ת של רל חל אנ ה הה ח עמבודה כנ שש יי ד של ענ
ד צנ הנ ים אותו מי רי גוזש ה של זל ן הנ בל אל ל הה סל פל י הוא כש רי רוך הוא, המ דוש בה קה ל הנ ש של קםדל ת הנ עמבודנ ס לנ ני כה הי ב לש לי י הנ שי קש
יותו - שש קנ ר בש אה שש ם הוא ני אי ית. של זי ן גה הל תש ה אל נל בש םא תי ך ל שום כה ה. מי אשונה רי בה ן כש בל ר אל אה שש ני ה, וש זל ד הנ צנ ן הנ ה ומי זל הנ

ה לו. ילה ה מועי ינה מול אי ני ה של ילה מי ה הנ ר, אותה לומנ . כש הה למלל חנ תש יהה ונ לל תה עה פש ננ ך הי בש רש י חנ כי

רוך הוא. דוש בה קה י הנ ני פש צון לי רה ה ובש חה מש שי ה בש זל ן הנ בה רש קה ת הנ יב אל רי קש מנ י של ל מי קו של לש י חל רי שש ך, אנ שום כה מי
ימו לי ך עה סי תה נו וש ני רנ ם יש עולה ך לש י בה ל חוסי חו כה מש שש יי תוב (שם ה) וש כה הוא], של יום [הנ ל הנ ה כה זל ק הנ לל חי מםחנ בנ שש יך לי רי צה וש

ך. מל י שש בי ך אםהמ צו בש לש עש ינ וש

י דנ ל שנ י אי ני גו', אמ א ה' וש יירה ים ונ ני ע שה שנ תי ה וש נה ים שה עי שש ן תי ם בל רה בש י אנ הי יש ר, (בראשית יז) ונ מנ אה ר וש חי ח אנ תנ פה
רוך דוש בה קה ה הנ לה גנ תש םא הי ה ל תה ד ענ י ענ כי ים. וש כי רה ה דש מה כנ ה בש של קה ן בו, וש יי ענ ה ייש לש זל סוק הנ פה גו'. בנ י וש ננ פה לש ך  לי הנ תש הי
ל ר ה' אל םאמל י תוב ונ י כה רי המ ם? ונ םא קםדל ל יו וש לה א ה' אי יירה ה, ונ לל אי ים הה יהמי יענ לנ גי הי של ת, כש עי ד] כה א [ענ לה ם אל הה רה בש אנ הוא לש
מונלה של ים, וכש יהמי בון הנ שש ת חל ה אל ת מונל עי כה וש גו',  וש ע  דנ תי יהדוענ  ם  רה בש אנ ר לש םאמל י ונ ם.  רה בש ל אנ ר אל מנ ה' אה ם. ונ רה בש אנ
ע שנ תי ה וש נה ים שה עי שש ן תי תוב בל כה עוד, של יו! וש לה ה עה לה גנ תש םא הי ה ל תה ד ענ ענ ע של מה שש ם, ני רה בש ל אנ א ה' אל יירה תוב ונ ם, כה אותה

ים!. ני ך שה ר כה חנ אנ ה, וש נה ה שה לה חי תש ים. בנ ני שה
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ך] תום, [כה סה טום וש יהה אה הה ה של ל מנ א כה לה ם? אל ענ טנ ה הנ א. מה יירה תוב ונ םא כה ים ל יהמי ם הנ ל אותה ינו, כה ני ך שה א כה לה אל
ה צה רה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ א. מה יירה תוב ונ כה יו, של לה ה אי לה גנ תש ת הי עי אוי. כה רה רוך הוא כה בה דוש  קה יו הנ לה ה עה לה גנ תש םא הי ל

דוש. קה ר הנ תל כל זו, הנ אות הנ לות בו הה גנ לש

ר שה בה ן הוא בש יי דנ עמ של ילה כש הש יי םא  ל דוש  קה דוש, וש ע קה רנ זל נו  מל יא מי הוצי הוא לש רוך  בה דוש  קה ה הנ צה רה של עוד, כש וש
ילה הש יי דוש, של ע קה רנ נו זל מל א מי ייצי רוב הוא של ן קה מנ זש לי ים וש ני ע שה שנ תי ים וש עי שש ן תי הוא בל ת של עי ר, כה מנ א אה לה טום, אל אה
ים ני מנ זש ל הנ כה םא בש ל ה, וש זל יו בה ת יהמה ה אל נה מה ך  שום כה דוש. מי ע קה רנ זל נו  מל א מי ייצי ך  ר כה חנ אנ ה, וש לה חה תש הנ בנ דוש  הוא קה
יו םא הה ל ת, של חנ ה אנ נה שה א כש לה ים, אל ני שה יו  םא הה ים ל אשוני רי יו הה ל יהמה כה ה - של נה ים שה עי שש ה. עוד, תי לה חה תש הנ בנ של לו  לה הנ

ה. נה םא שה ל ים וש ני ם שה ה, הי זל יענ לה גי הי ו של שה כש ים. ענ יו יהמי יהמה

דוש קה ה הנ שה ינו, עה ני ך שה א כה לה י? אל דנ ל שנ י אי ני ר אמ מנ םא אה ו ל שה כש ד ענ ענ יענ של מי שש ה מנ י. מנ דנ ל שנ י אי ני יו אמ לה ר אי םאמל י ונ
ם. הל ים בה אי מה טש ים, ני מולי םא ני ל ם של ל אותה כה ה, וש טה מנ ים לש דושי ם קש ינה אי ים של תוני חש ים תנ רי תה רוך הוא  כש בה

ים אי מה טש ני ך  שום כה ר, ומי םא יותי ל "ת וש לל י"ן דה ם שי הל ה בה אל רש ני ם? של הל ייש בה שום של רי ה הה ם. ומה הל ים בה שומי ורש
ם רםשל ם יו"ד, הה הל ה בה לל גנ תש ה, ומי ינה כי שש י הנ פי נש כנ ים לש סי נה כש ני לו, וש אי ים מי אי ים יוצש מולי ני ר של חנ ם. אנ הל ים בה קי בה דש ני ם וש הל בה

י. דנ ל שנ י אי ני ה אמ זל תוב בה ן כה ל כי ענ ם, וש לי יום שה קי ים בש מי לה שש ני "י, וש דנ ם שנ הל ם בה שה רש ני ם, וש לי שה ית הנ רי בש דוש, אות הנ קה הנ

ייה הש ך, ול מש צש ת ענ "ת. מול אל לל דה י"ן וש ל שי ם של רםשל ה בה רה סי ת אות חמ עי כה ם. של לי ים. שה מי ייה תה הש י ול ננ פה לש ך  לי הנ תש הי
י דנ ל שנ אי תוב (בראשית כח) וש כה ה, של זל ם הנ שי ך בנ רי בה תש הי אוי לש ה, רה זל ם הנ רםשל הוא בה י של ל יו"ד. ומי ם של רםשל ם בה לי שה

ך. ך אותש רי בה יש

כםל הנ ים, וש תוני חש תנ ים הנ רי תה כש ל הנ ל כה ט ענ שולי כות, הוא של רה בש אות הנ יוצש נו  מל מי הוא של י? הנ דנ ל שנ ה אי ה זל מנ
םא ל וש נו  מל ים מי קי חמ רנ תש ים מי דושי ם קש ינה אי ם של ל אותה מול, כה ני י של ך, מי שום כה ים. מי עי זש עש דנ זש ומי תו  אה רש יי ים מי די פוחמ
ם ל אותה גו'. [כה ים וש יקי די ם צנ כגלה ך  מי ענ תוב (ישעיה ס) וש כה נםם, של יהי גי ד לנ םא יורי ל א של לה םא עוד, אל ל ים בו, וש טי שולש
א רה קש ני הוא של א הנ לה זו אל ץ הנ רל אה ת הה ש אל ין יורי אי ץ, של רל שו אה ירש ם יי עולה ך לש שום כה ים, ומי יקי די ים צנ אי רה קש מולו ני ני של

גו'] ץ וש רל שו אה ירש ם יי עולה ים לש יקי די ם צנ ך כגלה מי ענ ך, וש ף כה יק. אנ די צנ

לו לה ים הנ רי בה דש ת הנ מםענ אל שש י לי אתי בה י של קי לש י חל רי שש א, אנ בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ם בה יכל רי שש א, אנ בה י אנ בי ר רנ מנ אה
א רה קש ה יי זל י וש ני ה' אה ר לנ םאמנ ה י תוב (שם מד) זל ם כה יכל לי דוש. עמ קה לוהנ הנ אל י הה ני ם בש כל ים, כגלש דושי ם קש כל ם. כגלש יכל פי מי
יון, לש על הה דוש  קה הנ ך  לל מל שור בנ קה חוז וש ם אה כל ד מי חה ל אל ה. כה נל כנ ל יש אי רה שש ם יי שי ה' ובש לנ תםב יהדו  כש יי ה  זל עמקםב וש ם ינ שי בש
ל טנ ל הנ ן של מה ן הנ ים מי לי יהה אוכש דולל גש ים, של יי חנ ץ הנ רל את אל רי קש ני ץ של רל אה ה הה אותה ים מי ני גי ים מה ני מג ים מש דולי ם גש תל אנ וש

הנקהדוש.

ך י לה תוב (שם) אי כה לו. וש םאכי ת י עי ך בה יי רנ שה ים וש ן חורי ך בל כי לש מנ ץ של רל יך אל רי שש ר, (קהלת י) אנ מנ אה ר וש חי ח אנ תנ פה
יך רי שש תוב אנ כה של הו  ים. זל שי םא קה ל ית, וש די דה ים המ שי קה לו  לה ים הנ סוקי פש לו. הנ םאכי ר י בםקל בנ ך  יי רנ שה ר וש ענ נה ך  כי לש מנ ץ של רל אל
יהה לל עה ים, וש יי חנ ץ הנ רל את אל רי קש ך ני שום כה ה, ומי לה עש מנ לש ים של יי חנ ם הנ ל אותה ל כה ת ענ טל שולל ה של לה עש מנ לש ץ של רל אה ץ - זו הה רל אל
ם חל ה לל ל בה םאכנ נגת ת כי סש מי םא בש ר ל של ץ אמ רל תוב אל כה יד. וש מי ה תה ש אםתה יך דםרי להל ר ה' אל של ץ אמ רל תוב (דברים יא) אל כה
דוש קה ה הנ ים, זל ן חורי ך בל כי לש מנ תוב של כה שום של ה? מי מה ך לה ל כה כה יהק. וש דג מש ה, בי ר כםל בה סנ חש םא תל ה. ל ר כםל בה סנ חש םא תל ל

ל. אי רה שש י יי כםרי י בש ני ר (שמות ד) בש מנ אל נל מו של רוך הוא, כש בה

ם אתל רה תוב וקש כה ם, וש כל ילה לה הש ש תי יא קםדל ל הי ר (ויקרא כה) יובי מנ אל נל מו של ים? כש ן חורי ה בל ה זל ים, מנ ן חורי בל
ן תוב בל םא כה ל ין, וש ן חורי ר, בל םאמנ ם ת אי ין. וש ן חורי ך בל שום כה ל, ומי יובי ן הנ ה מי אה רות בה חי ל הנ י כה רי המ ץ, של רל אה רור בה דש

יות! הש יך לי רי יהה צה רות הה ן חי אי. בל דנ ונ ה בש ך זל רות - כה חי

ת קות אל שש הנ ן לש דל עי א מי ר יםצי הה נה תוב וש ז כה ה', אה רות יו"ד בש בש חנ תש מי של נו, כש דש מנ ה לה תומה סש הנ נו  תי נה שש מי א בש לה אל
ץ רל אל יך  רי שש ן אנ ל כי ענ ים. וש ן חורי תוב בל כה ך  שום כה ים, ומי רי בש חנ תש אי מי דנ א ונ לה ים, אל רי בש חנ תש מי של ר כש םאמנ ל ת אנ ן. וש גה הנ

צון. רה מות ובש לי שש ה, בי חה מש שי לו - בש םאכי ת י עי ך בה יי רנ שה ים, וש ן חורי ך בל כי לש מנ של

ה י עמבודה די ים עובש מי ענ ר הה אה צות שש רש ר אנ אה ל שש נו, כה דש מנ לה ה. של טה מנ לש ץ של רל אה ר - זו הה ענ נה ך  כי לש מנ ץ של רל ך אל י לה אי
ם י גנ יתי יי ר הה ענ (תהלים לז) ננ תוב בו  כה הוא של ם הנ כגלה ל לש ענ ם. ומי יהל לי ים עמ ני מג מש ים של ני גי ים מה דולי גש לי נו  תש ה, ני רה זה
ם עולה ר. אוי לה ענ ך נה כי לש מנ ץ של רל ך אל י לה תוב אי ן כה ל כי ענ ם, וש ל עולה רו של ר אותו שה מנ ה אה זל סוק הנ פה נו, הנ דש מנ לה י. וש תי נש קנ זה

ת. רל חל שות אנ רה ק מי יוני י של מי ים כש קי לות, יונש גה ל בנ אי רה שש יי של ה. וכש זל ד הנ צנ הנ ק מי יוני של

ה מה חנ הנ ה של עה שה ינו, בש ני שה יום. של ל הנ ר של חי ן אנ מנ זש םא בי ל ר - וש בםקל יום. בנ ל הנ כה םא בש ל - וש לו  םאכי ר י בםקל בנ ך  יי רנ שה וש
ה? ת זל ם אל רנ י גה ם. מי עולה לוי בה ז תה גל רם ה הה חה נש מי ת הנ ענ שש ם. בי עולה לוי בה ז תה גל רם ש, הה מל של ים לנ די סוגש ים וש אי ת ובה חנ זורנ
ין דוש, אי קה ך הנ לל מל י הנ ני ים, בש יוני לש ים על דושי ת, קש מל אל י הה יקי די ם צנ תל אנ ר. וש ענ א ננ רה קש ני הוא של ר, הנ ענ נה ך  כי לש מנ שום של מי
ה' ים בנ קי בי דש ם הנ תל אנ תוב (דברים ד) וש ם כה יכל לי ה. עמ לה עש מנ לש דוש של קה קום הנ מה אותו הנ א מי לה ה, אל זל ד הנ צנ ן הנ ים מי קי יונש

יום. ם הנ כל ים כגלש יי ם חנ יכל להי אל

גו'. הו וש לי קש סנ יש הו ונ קי זש ענ יש גו', ונ מו וש רש כנ י לש ת דודי ירנ י שי ידי ידי א לי ה נה ירה שי ר, (ישעיה ה) אה מנ אה א וש בה י אנ בי ח רנ תנ פה
יות הש לי יך  רי יהה צה י? הה ידי ידי ה! לי חה יות תוכה הש לי יך  רי יהה צה ה? הה ירה תוב שי ה כה מה ן, לה בוני תש הי לש ייש  לו  לה ים הנ סוקי פש בנ
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י אתי צה םא מה ל ה וש תורה ל הנ כה י בש תי לש כנ תנ סש ן? הי מל ן שה ן בל רל קל י בש ידי ידי יהה לי ם הה רל י. כל ת דודי ירנ תוב שי כה של מו  י, כש דודי לש
ל בה ה. אמ ך זל כה ה וש פל כםל יה הנ ה צורות, וש מה כנ ים בש רי בי חמ רו הנ אמ לו בי לה ים הנ סוקי פש ת הנ א אל לה ן. אל מל ן שה א בל רה קש ני קום של מה

ם. עולה א לה יהצה ם של רל יד טל א יהדי רה קש ני יד, וש יהה יהדי הה ק, של חה צש ה יי י - זל ידי ידי א לי ה נה ירה שי אה

יו, בי ם אה הה רה בש מול אנ ני ם של רל ה טל עמשה םא ננ ל רוך-הוא בו של דוש-בה קה ה לנ תה יש ה הה בה ה רנ בה המ ינו, אנ ני שה יד? של ה יהדי מה לה
ה רה שה ן, ה' לש בוני תש הי אן ייש לש םאת. כה ז "א הנ ה הי ה לה נה תש י ני רי ה המ רה שה ן לש כי ימו, וש לי שש הנ "א לש ה לו הי פה נוסש ם, וש לי א שה רה קש ני וש
יון לש א סוד על לה ר. אל כה יהה זה י הוא הה רי המ תםב, של כש יך לי רי יהה צה םא יו"ד? יו"ד הה ל "א וש ה הי מה ם לה הה רה בש אנ ל לש בה ה, אמ פל ה יה זל
"א ר. הי כה זה ל הנ ם של עולה יא הה הי ה של יונה לש על "א הה הי ל סוד מי טנ נה ה, וש לה עש מנ ה לש לה ם עה הה רה בש נו אנ לי צש תום אל יהה [הוא] סה הה
ה, לה עש מנ לש "א של הי ה בנ לה ם עה הה רה בש אנ ך  שום כה ה. ומי בה קי נש אי בנ דנ ונ זו  ר וש כה זה לויהה בנ תש ה, זו  תונה חש תנ "א הנ הי ה וש יונה לש על הה

ה. טה מנ לש "א של הי ה בנ דה ה יהרש רה שה וש

י זו. ומי ית הנ רי בש ס בנ ני כה הי יל לש חי תש יהה מנ הה ש, של מה מנ עמך  רש זנ  - ך  על רש זנ נו  דש מנ לה וש ך,  על רש ילה זנ הש יי תוב כםה  כה עוד, של
דוש ע קה זנ גל א מי םא בה ל שום של ק, מי דל ר צל א גי רה קש ייר ני גנ תש מי ר של גי ך הנ שום כה ס. ומי נה כש זו - ני ית הנ רי בש ס בנ ני כה הי יל לש חי תש מנ של
ש, מה מנ עמך  רש ך, זנ על רש ילה זנ הש כםה יי תוב בו  כה ך  שום כה ם. מי הה רה בש ה: אנ זל כה מו  ה - שש זל ס בה נה כש ני י של ן, מי ל כי ענ מולו. וש ני של
ה ידה זו מולי כםה הנ הנ מו של ה, כש טה מנ יד לש הולי ם לש הה רה בש אנ יהה לו לש ה, הה רה שה "א לש ה הי רה סש מש םא ני ם ל אי "א. וש ר לו הי סנ מש ני וש

לשמנטהה.

ם הוא יו"ד. הל א מי יהצה ה של ה, ומנ לה עש מנ ידו לש הולי ד וש י"ן ינחנ הי י הי תי רו שש בש חנ תש "א, הי ה הי רה שה ה לש רה סש מש ני ר של חנ אנ
י תוב (בראשית כא) כי ן כה ל כי ענ ט, וש שי פנ תש הי ר לש כה זה יל הנ חי תש אן מנ כה ר. מי כה ק, זה חה צש ל יי םאש של ר ך יו"ד אות הה שום כה מי
עמקםב ינ עמקםב, וש ינ ת לש מל ן אל תי תוב (מיכה ז) תי כה ה, של לה עש מנ יד לש ק הולי חה צש ך. יי םא בש ל ק וש חה צש יי ע. בש רנ ך זה א לש רי קה ק יי חה צש יי בש

כםל. ים הנ לי שש הי

הוא, ך  כה קו  לש א חל לה ם? אל הה רה בש אנ ד לש סל תוב חל י כה רי המ ונ ר,  םא יותי ל וש ז  חנ אל ה נל זל ם בה הה רה בש י אנ כי וש ר,  םאמנ ם ת אי וש
ם הה רה בש מול אנ םא ני ן ל ל כי ענ יל, וש חי תש אן מנ כה חוז ומי אן הוא אה יד - כה הולי ל לש בה ם. אמ עולה י הה ני ם בש ד עי סל ה חל שה עה שום של מי

נו. תי נה שש מי נוהו בש רש אנ , ובי י יהדוענ רי ר המ בה דה סוד הנ ה, וש נה ע שה שנ תי ים וש עי שש ן תי א בל לה אל

כםל ים הנ לי שש עמקםב הי ן ינ ל כי ענ ד, וש סל א חל רה קש ני יד, וש הולי קו ולש לש חל חםז לש אל א לל ה, יהצה של קה ין הנ די ק, הנ חה צש ך יי שום כה ומי
ם הל ן לה תנ ני ד של צנ הנ מות. מי לי שש יא הנ ה הי לה עש מנ ם לש קה לש חל ק לש חה צש יי ם וש הה רה בש ה אנ יזה חי אמ ד הה צנ ה. מי זל ד הנ צנ הנ ה ומי זל ד הנ צנ הנ מי
זו חש אל נל ר. בו  אה פה תש אל ך  ר בש של ל אמ אי רה שש תוב (ישעיה מט) יי ן כה ל כי ענ וש מות.  לי יא שש ה הי לה עש מנ ה לש טה מנ לש יד מי הולי לש

ה. טה מנ ה ומי לה עש מנ ים מי ני וה גש הנ

ר, כה יד זה הולי א לש רה קש ה ני זל אי. של דנ ה ונ ירה י. שי ידי ידי א לי ה נה ירה שי תוב (שם ה) אה כה ה, של ירה אן שי תוב כה ן כה ל כי ענ וש
ר (ירמיה מנ אל נל ם, של הה רה בש ה אנ י - זל ידי ידי א לי ה נה ירה שי ה] אה ים, [זל רי ייש אומש ם. וש עולה םא לה יהב ם של רל יד טל א יהדי רה קש י ני רי המ של
ך ק - כה חה צש ה יי זל נו של רש מנ אה ה של ל] מנ ל [ענ בה ה. אמ זל ק הנ לל חי ת הנ לנ חמ ל ננ ה של שה רג ש יש ם יהרנ הה רה בש אנ י. וש יתי בי י בש ידי ידי ה לי יא) מנ

ה. זל

י - ידי די דום. יש אה ח וש י צנ תוב (שיר ה) דודי כה י, של א דודי רה קש ני רוך הוא של דוש בה קה ה הנ מו - זל רש כנ י לש ת דודי ירנ שי
י. ידי ידי יהה לי ם הה רל תוב כל כה ם, של רל ע כל טנ נו ני מל ר, ומי כה י, זה דודי ז בש אוחי

ה ן, מנ רל קל ר בש מנ אה ר וש זנ ע? חה טנ ה ני מל ה ובנ זל ם הנ רל כל א הנ ה יהצה מל א בנ לה ן? אל מל ן שה ן בל רל קל ה בש ה זל ן, מנ מל ן שה ן בל רל קל בש
ן א בל רה קש ני ר של כה זה אותו הנ ה בש חוזה זו אמ ן הנ רל קל הנ יל. וש חי תש ל מנ יובי ן הנ רל קל ל. בש יובי ן הנ רל קל תוב (יהושע ו) בש כה ן? של רל ה קל זל

שהמלן.

יק לי דש הנ ה לש לה דג ן וגש מל ענ של ם שופי שה מי ן, של מל ד. של חה ר אל בה ם דה יהל ני ים, ושש ן חורי ר בל מנ אל נל מו של ן? כש מל ן שה ה בל ה זל מנ
ל נוטי ד של אורות, ענ ים מש יקי לי דש ים ומנ אי יוצש ים וש עי לו שופש לה ה הנ חה שש מי הנ ן וש מל של הנ ן. וש מל ן שה ך בל שום כה אורות, ומי מש הנ
ן ל כי ענ ן, וש רל קל א בש לה כות אל לש מנ ת הנ יחנ שי ין מש ך אי שום כה ל. מי יובי ן הנ רל א קל רה קש ה ני זל ה. וש זל ן הנ רל קל ס אותו הנ כוני אותו וש

ז בו. חנ אל נל ן וש רל קל ח בש שנ מש ני ד, של וי כות דה לש ה מנ כה שש מש ני

ל ת כה קו אל לש חל נו ומי מל יר מי סי הי הו - של לי קש סנ יש ים. ונ די דה צש ל הנ ת כה ה אל יפה קי מנ זו של ת הנ ענ בנ טנ הו - כנ קי לש סנ יש הו ונ קי זש ענ יש ונ
ם רל כל ן] הנ רל קל ת [הנ ח לו אל קנ הוא לה ים. וש תוני חש תנ ים הנ רי תה כש ם הנ ל אותה ים, כה ני גי מה ם הנ ל אותה ים, כה דולי ים גש רי ם שה אותה

תו. לה חמ ל ננ בל עמקםב חל מו ינ ק ה' ענ לל י חי תוב (דברים לב) כי כה קו, של לש חל ה לש זל הנ

"א. הי תוב בש ם"ה כה ת. כגל מל ע אל רנ ק כגלה זל שורי יך  תי עש טנ נש י  נםכי אה וש ר (ירמיה ב)  מנ אל נל של מו  ק - כש רי שם הו  עי טה יי ונ
ילה הש תוב כםה יי כה נו של יש אי. הנ דנ ת ונ מל ע אל רנ ת. כגלה זל מל ע אל רנ א זל ה יהצה זל ה, ומי לה עש מנ יד לש הולי ם לש הה רה בש יל אנ חי תש אן הי כה מי
סוק (ישעיה ה) פה זו. סוף הנ ה הנ דושה קש ה הנ שה רג יש ת הנ שו אל יהרש ל של אי רה שש ל יי ם של קה לש י חל רי שש ד. אנ חה ר אל בה כםל דה הנ ך, וש על רש זנ
ב. בו יהרוץ גה שש ני יק וש די ם ה' בו יהרוץ צנ ל עםז שי דנ גש ר (משלי יח) מי מנ אל נל מו של ל? כש דה גש ה מי ה זל תוכו. מנ ל בש דה גש ן מי בל יי - ונ

אי. דנ יק ונ די צנ

ה ק. מנ דל צל י  עמרי י שנ לי חו  תש פי (תהלים קיח)  ר  מנ אל נל של מו  כש ק,  דל צל ל הנ ר של ענ שנ ה הנ זל  - ב בו  צי חה ב  ילקל ם  גנ וש
ה, זל ן הנ בה רש קה לנ נו  ת בש יב אל רי קש מנ י של ם. ומי יהל ני שש ה לי זוכל וש ם  יהל ני שש ס בי נה כש ני מול,  ני ל של אי רה שש יי ן  בל ל  כה נו? של יעי מי שש מנ
י יתי רי םא בש ם ל תוב (ירמיה לג) אי כה ץ, של רל אה ם וה יי מנ ים שה מי יש קנ תש מי זו  אות הנ ל הה ענ דוש. וש קה ם הנ שי לנ יס אותו  ני כש מנ
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רוך הוא דוש בה קה ת הנ אות אל רש כםל, לי ה לנ כה ה זה זל א הנ לולה הי ל הנ ענ י. ובנ תי מש םא שה ץ ל רל אה ם וה יי מנ קות שה ה חג לה יש לה ם וה יומה
ה. זל יום הנ ים בנ ני פה ים בש ני פה

יו (ישעיה מג) לה אנו עה רה ך, קה ד לש נולנ ה של זל ן הנ בי הנ נו. וש מה ך עי קש לש י חל רי שש אנ ה, וש זל יום הנ ינו לנ כי זה נו של קי לש י חל רי שש אנ
א בה י אנ בי ת רנ אל וו  גו'. לי י ה' וש מודי לי ך  יי ננ ל בה כה תוב (שם נד) וש כה יו. וש יתי ף עמשי יו אנ תי רש צנ גו', יש י וש מי שש א בי רה קש ני כםל הנ

ין. ילי ה מי לשה שש

ה ר, מנ מנ ה. אה וה צש מי יום הנ ת קי יים אל קי שום של ה מי ל זל כה ה לש כה ך זה לש חנ של רי אה מש ה הנ זל א הנ לולה הי ל הנ ענ רו לו, בנ מש אה
אשון רי ן הה בי ה הנ זל ה, וש י אותה אתי שה נה ים, וש ני י בה לי ת בש הוא מי ה, וש תה יש י הה חי ת אה של י, אי תי שש יש, אי אי ר אותו הה מנ יא? אה הי
ר י בנ ידי ה הוא אי זל י, וש ידי א לו אי רה ה קש אה לש הה אן וה כה ר לו, מי מנ ר. אה טנ פש ני י של חי ם אה שי י לו בש אתי רה קה ה, וש נה מל י מי יהה לי הה של

כו. רש דנ ך לש לנ הה א וש בה י אנ בי ם רנ ך אותה רנ עמקםב. בי ינ

עון, מש י שי בי י רנ ני פש יהה לי ד הה חה עון. יום אל מש י שי בי רנ ר לש ד לומנ חנ ר, ופה זה עה לש י אל בי י רנ ני פש ים לי רי בה דש ר הנ די א, סי ר בה של אמ כנ
ך? תה י אי יתי רי ה בש ני י הי ני אמםר אמ ים לי להי אל תו  ר אי בי דנ יש ונ יו  נה ל פה ם ענ רה בש פםל אנ יי ונ תוב  כה של הו  עון, מנ מש י שי בי ר רנ מנ אה וש
ה ני י הי ני ד. אמ חנ םא פה ל וש יומו  קי ד בש מנ מול, עה ני ר של חנ מו. אנ ר עי בי דנ יו ומש נה ל פה ל ענ יהה נופי מול, הה םא ני ל ד של ענ ע של מה שש מנ

הול. מו מה צש ת ענ א אל צה מה ך, של תה י אי יתי רי בש

ר לו, מנ ה? אה זל י בה תי עש מנ שה ים של לי עג מש ים הנ רי בה דש ם הנ אותה יו מי נה פה ר לש אםמנ ר של י מנ ני פש ם נוחנ לי א, אי בה י אנ בי ר לו רנ מנ אה
א ירה םא יי ה ל עה ה רה מועה שש לום, (תהלים קיב) מי שה ס וש ר לו, חנ מנ י. אה ל יהדי שו ענ נש עה םא יי ל ד של י פוחי ני ר לו, אמ מנ מםר. אה אל

ים. רי בה דש ם הנ ל אותה ת כה יו אל נה פה ר לש די סי ה, וש עמשל מנ ר לו הנ פי ה'. סי טוחנ בנ י בה בי כון לי נה

ל כה של יך  לל י עה ני רנ ם? גוזש תה אותה רש מנ םא אה ל וש ך  לש צש ים אל מוני טש יו  הה לו  לה ים הנ לי עג מש ים הנ רי בה דש ל הנ י כה כי ר לו, וש מנ אה
עמשות? ך לנ ל יהדש אי יות לש הש יו בי לה עה בש ע טוב מי ננ מש ל תי תוב (משלי ג) אנ םא כה ל ח, וש כנ שש תי ד וש מנ לש לו תי לה ים הנ יהמי ים הנ לשי שש

ים. רי בי חמ ין הנ ל] בי בל בה לו בש גש יי ל [וש בל בה לו לש גש זו יי ה הנ תורה בנ י של ני רנ ר, גוזש מנ יהה. אה ך הה כה וש

ר מנ יך. אה נל פה צוי בש ך מה בש פוס לי ר לו, דש מנ עון, אה מש י שי בי ה אותו רנ אה ד רה חה א. יום אל בה י אנ בי ל רנ תו של עש ה דנ שה לש חה
ם יהל יני לו בי גנ תש ים הי רי בה דש שום של א מי לה שו, אל נש על נל לום של שה ס וש ר לו, חנ מנ ם! אה הל לה ל של א ענ לה י הוא, אל לי ל של םא ענ לו, ל
ין י אי רי המ ם, של תוכה ים בש רי בה דש הנ סו  כנ תש יי ים] וש קי תש מנ תש ים, [ומי כי רה דש ם הנ אותה דו  מש לש יי ים, וש רי בי חמ ין הנ בי לש לו  גש ך. יי ל כה כה

ים. רי בה דש ים הנ לי גנ תש ינו מי ל יהדי ענ נו, וש מה ים עי כי סש רוך הוא הי דוש בה קה י הנ רי המ ינו, של יני א בי לה ים אל לי גנ תש ים מי רי בה דש הנ

ל יז ענ רי כש הנ הוא לש רוך  בה דוש  קה יד הנ תי גו'. עה וש ך  ר אורל חנ שנ ע כנ קנ בה ז יי תוב (ישעיה נח) אה י, כה י יוסי בי ר רנ מנ אה
ך. פל סש בוד ה' ינאנ ך כש קל דש יך צי נל פה ך לש לנ הה ח וש מה צש ה תי רה הי ך מש תש כה רג אמ ך ונ ר אורל חנ שנ ע כנ קנ בה ז יי ר, אה םאמנ י יו וש נה בה

פרשת וירא אליו

ים ני צה ני נו. הנ צי רש אנ ע בש מנ שש תור ני קול הנ וש יענ  גי יר הי מי זה ת הנ ץ עי רל אה בה או  רש ים ני ני צה ני ח, (שיר ב) הנ תנ יהיא פה י חי בי רנ
ה יאה םא הוצי ל ץ, וש רל אה יהה בה כםל הה הנ ה, וש אוי לה רה כםחנ של ל הנ ץ כה רל אה ן בה תנ ם, נה עולה ת הה "ה אל בה קה א הנ רה בה של ץ, כש רל אה או בה רש ני
ת ה אל תה לש גי ץ  רל אה הה וש ם,  עולה את] בה צי לה אוי [ד"א  כםל רה ם, הנ דה א אה רה בש ני ן של יוה כי ם.  דה א אה רה בש ני ד של ענ ם  עולה רות בה פי

ה. דו בה קש פש ני ה של כםחה ה וש יהה רותל פי

ם רל ה טל דל שה יחנ הנ כםל שי תוב (בראשית ב) וש כה הו של ם. זל דה א אה בה ד של ץ ענ רל אה נו כםחות לה תש םא נה ם ל יי מנ שה ה הנ מו זל כש
ה. מה דה אמ ת הה עמבםד אל ן לנ יי ם אנ דה אה ץ וש רל אה ל הה ים ענ להי יר ה' אל טי מש םא הי י ל ח כי מה צש ם יי רל ה טל דל שה ב הנ של ל עי כה ץ וש רל אה ילה בה הש יי
ן, יי ם אנ דה אה שום של ץ מי רל אה ל הה ירו ענ טי מש םא הי ל בו, של כש ענ תש ם הי יי מנ שה הנ לו, וש גנ תש םא הי ל דות וש ם תולה ל אותה ה כה רו בה תש תנ סש ני
כםחות ל הנ כה ץ, וש רל אה בה או  רש ים ני ני צה ני יהד הנ ם, מי דה ה אה אה רש ני ן של יוה לו. כי לה גש ב בי כי ענ תש כםל הי הנ א, וש רה בש םא ני ל א וש צה מש םא ני ל של

ה. נו בה תש ני לו וש גנ תש רו, הי תש סש ני של

ם. דה א אה רה בש םא ני ל ד של א ענ צה מש םא ני ל ה של "ה מנ בה קה י הנ ני פש ר לי מי זנ חות לש בה שש תי קון הנ ן תי קי תנ תש הי , של יענ גי יר הי מי זה ת הנ עי
א צה מש םא ני ל "ה של בה קה ה] הנ שה עה רוך הוא [ד"א של דוש בה קה ל הנ ר של בה ל] דה ה] [כה י [זל רי המ נו, של צי רש אנ ע בש מנ שש תור ני קול הנ וש

א. צה מש כםל ני ם, הנ דה א אה צה מש ני ן של יוה ם. כי דה א אה רה בש ני ד של ם ענ עולה בה

ה מה דה אמ ה הה רורה תוב (בראשית ג) אמ כה של הו  ץ. זל רל אה ה הה לה לש קנ תש הי וש ם  עולה הה ק מי לי תנ סש כםל הי א, הנ טה חה ר של חנ אנ
ך. יחנ לה מי צש ר תנ דנ רש דנ קוץ וש תוב וש כה גו', וש ך וש ה לה ת כםחה ף תי םא תםסי ה ל מה דה אמ ת הה עמבםד אל י תנ כתוב כי גו', וש ך וש עמבורל בנ

י ני או בש לה. בה הר תוך אה ל בש גנ תש יי ר ונ כה שש יי ן ונ יי ינ ן הנ תש מי יישש ך, ונ ר כה חנ ם. אנ עולה ירות בה צי ים ופש מי דג רש ן קנ קי תי א נםחנ וש בה
א בה של ד  ענ ים  די עומש יו  הה וש ם,  קםדל מי כש ם]  עולה הה ל  [של ץ  רל אה הה אות  בש צי קו  לש תנ סש הי וש "ה,  בה קה הנ י  ני פש לי או  טש חה וש ם  עולה הה

ם. הה רה בש אנ

ת ץ. עי רל אה אות בה בה צש ל הנ כה לו  גנ תש הי וש נו  קש תנ תש ץ, הי רל אה בה או  רש ני ים  ני צה ני יהד הנ ם], מי עולה [לה ם  הה רה בש א אנ בה ן של יוה כי
מול, ני ם וש הה רה בש אנ ה בו בש אה צש מש ית ני רי בש ן של מנ זש יענ אותו הנ גי הי ן של יוה מול. כי "ה לה בה קה ר לו הנ מנ אה ה של עה שה , בש יענ גי יר הי מי זה הנ
יו לה א אי יירה תוב ונ כה הו של לות בו. זל גנ תש הי יהה בש "ה הה בה קה ר הנ בנ ם, ודש עולה יים הה קנ תש הי ה, וש זל סוק הנ פה ל הנ יים בו כה קנ תש ז הי אה

ה'.

א לה אל מו  ר עי בי םא די מול, ל םא ני ל ד של ענ ם. של הה רה בש מול אנ ני ר של חנ ה] אנ עה שה ה [בש זל סוק הנ פה ח הנ תנ ר פה זה עה לש י אל בי רנ
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ים ני צה ני יהד הנ מול, מי ני ן של יוה ה. כי גה רש דנ הנ ה  ל אותה יהמות ענ קנ יו  םא הה יונות ל לש על גות הה רה דש הנ וש ה,  תונה חש ה תנ גה רש דנ תוך  מי
לו יענ - אי גי יר הי מי זה ת הנ זו. עי ה הנ תונה חש תנ ה הנ גה רש דנ ה הנ ינה קי תש הי ה וש יאה הוצי תונות של חש תנ גות הנ רה דש לו הנ ץ. אי רל אה או בה רש ני
ע, מנ שש אותו קול ני כםל, וש ל הנ י של ימי ני תוך אותו פש א מי יוצי הו קול של נו - זל צי רש אנ ע בש מנ שש תור ני קול הנ ה. וש לה רש עה י הה פי נש ענ

מות. לי ה שש ה לה עושל ר וש בי דנ ר לש בה ר דה גוזי ה קול של זל וש

מול ני ר] של חנ ן [אנ יוה נו. כי רש מנ אה י של פי זו כש ה הנ גה רש דנ א הנ לה יו אל לה ה עה תה יש םא הה ם ל הה רה בש מול אנ םא ני ל ד של ענ ה של אי םא רש ב
ר אן יותי ח כה בנ של ה הנ ז מה ם אה רה בש אנ ם לש אי ם? של רה בש ל אנ א ה' אל יירה תוב ונ םא כה י ל רי המ י? של מי יו ה'. לש לה א אי יירה תוב? ונ ה כה מנ
גהה רש ה דנ אותה יו ה' - לש לה א אי יירה ר הוא. ונ תה סש א סוד ני לה ם? אל רה בש ל אנ א ה' אל יירה תוב ונ כה מול של םא ני ל ד של ה ענ לה חה תש הנ בנ מי
מו. ר עי בי די של בור כש די ר בנ בי חנ תש הי קול וש ה הנ לה גנ תש ת הי עי כה מול. של םא ני ל ד של ה ענ זל ם לה קםדל יהה מי םא הה ל ה של מו, מנ ה עי רה בש די של
ה גה רש דנ ל הנ רויות ענ גות שש רה דש ל הנ כה ה של מה כש חה ת הנ ה אל לה אן גי א כה לה י. אל ה מי לה םא גי ל הוא - וש ל. וש אםהל ח הה תנ ב פל הוא יםשי וש

ם. הה רה בש מול אנ ני ר של חנ זו אנ ה הנ תונה חש תנ הנ

ח תנ ב פל הו"א יםשי ה בו. וש לל גנ תש בור ומי די ר בנ בי חנ תש הי ע של מנ שש ני קול של סוד של הו הנ יו ה' - זל לה א אי יירה ה, ונ אי םא רש ב
ק בנ דש ם ני הה רה בש אנ ה של גה רש דנ ין, הנ יהמי ר הנ י הואנ רי המ יום, של חםם הנ יו. כש לה יר עה אי הה ד לש מנ עה יון של לש על ם הה עולה הו הה ל - זל אםהל הה

ה. ד זל גל נל ה כש ל זל ה של שוקה תש ה בי גה רש דנ ה לש גה רש ת דנ בל רל קה תש מי ה של עה שה יום - בש חםם הנ ר כש חי ר אנ בה בו. דה

ה תה רש שה ה, וש לה גנ תש כםל הי מול, הנ ני ן של יוה טום. כי יהה אה ם, הה הה רה בש מול אנ םא ני ל ד של א, ענ בה י אנ בי ר רנ מנ יו. אה לה א אי יירה ונ
ל ה ענ שורל יון של לש על ם הה עולה הה הו  הוא - זל ל. וש אםהל ח הה תנ ב פל הוא יםשי ה, וש אי םא רש אוי. ב רה מות כה לי שש ה בי ינה כי יו שש לה עה

רות בו. שש ד לי חה יק אל די ל צנ תו של שוקה תש ן של מנ זש יום, בי חםם הנ י? כש תנ ימה ה. אי זל תון הנ חש תנ ם הנ עולה

ק חה צש ם יי הה רה בש לו אנ ים? אי שי נה ה אמ לשה ם שש י הי יו. מי לה ים עה בי צה ים ני שי נה ה אמ לשה ה שש ני הי א וש ינרש יו ונ ינה א עי שה יי יהד - ונ מי
ם. אתה רה קש ץ לי יהרה א ונ ינרש ז - ונ אה ית. וש זוני ני ם] וש עולה סוד הה ת [יש קל יא יונל ם הי הל זו, ומי ה הנ גה רש דנ ל הנ ים ענ די עומש עמקםב, של ינ וש
ם הל ין לה קי תש הנ ה, לש צה רש חו אה תנ שש יי ם. ונ יהל רי חמ ך אנ שי מה הי ה לש תה וה דש חל ם וש הל ר בה בי חנ תש הי זו לש ה הנ תונה חש תנ ה הנ גה רש דנ ת הנ שוקנ תש של

כיסיא.

הוא ב של ל גנ ף ענ אנ בות. וש אה מו הה יון כש לש על א הה סי כי הנ ד מי חה מוד אל ך ענ לל מל ד הנ וי ת דה ה אל שה "ה עה בה קה ה, הנ אי םא רש ב
כות לש מנ ת הנ ל אל טנ ך נה כה יון, ולש לש על א הה סי כי ן בנ קי תנ תש הי ד לש חה מוד אל ם הוא ענ הל ר בה בי חנ תש מי ן של מנ זש ל בי בה ם, אמ יהל לי א אמ סי כי

ר. מנ אל י נל רי המ ם, ונ הל ר בה בי חנ תש הי ים לש ני ע שה בנ ך של לל מל ד הנ וי רון דה בש חל בש

א תה פש תוסל

ל ה ענ צה עי ן לו  תנ נה שום של א מי לה ר? אל חי קום אנ מה םא בש ל א וש רי מש י מנ לני אי ה בש מה א. לה רי מש י מנ לני אי יו ה' בש לה א אי יירה ונ
ר: ני ר לו עה מנ יו. אה רה בי ם חמ ך עי לי מה הי ם לש הה רה בש ך אנ לנ מול, הה הי ם לש הה רה בש אנ "ה לש בה קה ר הנ מנ אה ה של עה שה לו. בש ה של ילה מי ית הנ רי בש

ך? מש צש ענ יק לש עי ה מי תה אנ ה, וש נה ים שה עי שש ן תי ה בל תה אנ

ל ר ענ בנ עה ב של עה אותו רה ש, וש אי ן הה שנ בש תוך כי ים לש די שש כנ ך הנ קו אותש רש זה יום של ת הנ תה אל רש כנ זה א: המ רי מש ר לו מנ מנ אה
ם יהל רי חמ אנ פו  דש רה ים של כי לה ם מש אותה וש ה,  מה יש רה צש ם מי רה בש ד אנ יירל ונ ץ  רל אה ב בה עה י רה הי יש ונ תוב (בראשית יב)  כה ם, של עולה הה
ך! בונש ת רי ונ צש ת מי ה אל עמשי ע? קום ונ רנ ך  עמשות לש לנ יש  םא יהכםל אי ל כםל וש הנ מי ך  יל אותש צי "ה הי בה קה הנ ם, וש יתה אותה כי הי וש
הו זל ך. וש לש ין של רי טי לש פנ א בנ לה יו אל לה ה עה לל גנ תש י מי יני אי יך  יל מול, חנ הי ה לש צה עי לו  תה  תנ ה נה תה א, אנ רי מש "ה: מנ בה קה ר לו הנ מנ אה

א). תה פש תוסל אן הנ ד כה א. (ענ רי מש י מנ לני אי תוב בש כה של

ם לה עש נל ש הנ רה דש מי

ה מה שה ינו, נש בותי נו רנ גו'. שה ך וש מל ק שש ן תורנ מל ים של יך טובי נל מה יחנ שש רי ה, (שיר א) לש זל סוק הנ פה חו בנ תש ינו פה בותי רנ
ה. ר אותה קי בנ "ה מש בה קה נו, הנ רש מנ אה יון של לש ר על אותו זםהנ ת בש דל עומל יענ וש קי רה ץ לה רל אה הה ה מי עולה ה של עה שה ם, בש דה אה ן הה ל בל זו של

בוד, כה ת הנ יננ כי קום שש מש ת בי דל עומל ן של יוה ים, כי יקי די צנ ת הנ מנ שש ל ני אי, כה ר יוחנ עון בנ מש י שי בי ר רנ מנ ע, אה מנ שש םא תי ב
לו ימו  די קש הנ וש א,  בה יק של די צנ י הנ לוני ת פש אל רו  קש ובנ כו  ם: לש הל ר לה אומי בות וש אה א לה "ה קורי בה קה ת, הנ בל של אויהה לה רש של
אות רש אוי לי ן רה בי ן. הנ בי ת הנ אות אל רש ת לי כל לל א לה בה אנ אוי לש םא רה ם, ל עולה בון הה ים: רי רי ם אומש הי וש י.  מי שש לום מי שה

יו. בי ת אה רםש אל דש לי אות וש רה הי ולש

א בה יק של די צנ י הנ לוני י פש ני דו] פש מש ל [לנ בי קנ וש ך  ים, לי ני ר בה ענ צנ ך  יהה לש הה ה של תה ר לו: אנ אומי עמקםב וש ינ א לש הוא קורי וש
י. שי קש בנ א מש לה ש, אל קי בנ ר מש מנ אל םא נל ה. ל לה עמקםב סל יך ינ נל י פה שי קש בנ תוב (תהלים כד) מש כה הו של ך. זל מש ך עי לי י אי ני אמ אן, ונ כה לש

גו'. ו וש שה ה דור דםרש תוב זל כה ע, של מה שש סוק מנ פה םאש הנ ר יהיא, מי י חי בי ר רנ מנ אה

יההו, לי י אי בי א דש נה ן תה כי בוד. וש כה א הנ סי ינו הוא כי בי עמקםב אה א), ינ יבה יהיא (נ"א עמקי י חי בי ר רנ מנ עמקםב אה י ינ בי ר רנ מנ אה
"ה בה קה ת הנ רנ ית כה רי ינעמקוב. בש י  יתי רי ת בש י אל תי רש כנ זה וש תוב (ויקרא כו)  כנ מו, של צש י ענ ני פש א בי סי הוא כי ינו  בי עמקםב אה ינ

אשון. רי ן הה ט מי רה בוד, פש כה א הנ סי ה לו כי שה עה יו, של בותה ל אמ כה ר מי דו יותי בנ עמקםב לש ינ לש

ר לו, מנ ק? אה ר עוסי ה מנ מל ר לו, בנ מנ אה א וש יבה י עמקי בי יו רנ לה א אי ה. בה תורה ק בנ יהה עוסי הה ב וש יהה יושי ר הה זל יעל לי י אל בי רנ
ה לו שה עה ינו של בי עמקםב אה ה ינ ם? זל לי חי נש בוד ינ א כה סי הו כי ם. מנ לי חי נש בוד ינ א כה סי כי תוב (שמואל-א ב) וש כה ה של זל סוק הנ פה בנ
ה רואה של ש, וכש חםדל וש ש  חםדל םאש  ל ר כה בש מו  עי ך  "ה הולי בה קה הנ יק, וש די צנ ת הנ מנ שש ד ני ענ ה בש ל תורה בי קנ לש דו  בנ בוד לש א כה סי כי
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תוב (תהלים כה הו של זל "ה. וש בה קה י הנ ני פש ה לי וה חמ תנ שש ת ומי כל רל בה בונו, מש ת רי יננ כי ל שש יהה של רש לנ קש פנ סש אנ בוד הה ת כש ה אל מה שה נש הנ
ת ה'. י אל שי פש י ננ כי רש קד) בה

ל כה גו'  וש אםד  מש תה  לש דנ גה י  להנ אל ת: ה'  רל אומל וש ת  חנ ה פותנ מה שה נש הנ וש יו,  לה עה ד  עומי "ה  בה קה א, הנ יבה עמקי י  בי רנ ר  מנ אה
ת אותו חנ בנ שנ א מש לה ד, אל בנ לש םא זו בי ל א, וש יבה י עמקי בי ר רנ מנ עוד אה גו'. וש ים וש אי טה מו חנ תנ ר יי אומי יום של סי ד הנ ה, ענ שה רה פה הנ

גו'. י וש בנ רה ל קש כה ת ה' וש י אל שי פש י ננ כי רש ר (שם קג) בה אומי ה, וש זל ם הנ עולה ר בה אה שש ני גוף של ל הנ ענ

ה ה זל עמקםב. מנ ה ינ א. זל רי מש י מנ לני אי יו ה' בש לה א אי יירה תוב ונ כה ה של זל סוק הנ פה הנ ה? מי נו זל ן לה יי ננ ך. מי "ה הולי בה קה הנ וש
ם יי אתנ יהא מה רי טש ימנ גי א בש רי מש ק, מנ חה צש יי י  בי ר רנ מנ א. אה סי הוא כי וש ן,  דל עי מות מי ם עולה יי אתנ מה ש  יהרנ שום של א? מי רי מש מנ
הוא ת של חנ אנ ים וש מוני יו, ושש רש ת פי ים אל רי נםטש ם לש יי אתנ תוב (שיר ח) ומה כה ן, של דל ל עי ם של יי אתנ יהה. מה ת הה חנ אנ ים וש מוני שש

א. מרי א מנ רה קש ה ני ם זל ל שי ענ א. וש רי מש י מנ לני אי יו ה' בש לה א אי יירה א ונ רה קש ן ני כי לה א. וש סי כי

ל, אםהל ח הה תנ ב פל הוא יםשי עמקםב. וש יר ינ בי תוב אמ כה הו של קו, זל זש ר חה צונו לומנ י? רש לני אי ה בש ה זל ה, מנ הודה י יש בי ר רנ מנ אה
י מי י שש אי רש ם יי כל ה לה חה רש זה תוב (מלאכי ג) וש כה יום, של חםם הנ גו'. כש וש ך  לל הר אה י יהגור בש תוב (תהלים טו) ה' מי כה הו של זל

. יהה פל נה כש א בי פי רש ה ומנ קה דה ש צש מל של

ק, חה צש יי ם  הה רה בש בות, אנ אה ים הה עי שומש שום של "ה, ומי בה קה הנ ך  לנ ה הה עה שה ה  אותה אי, בש כנ זנ ן  ן בל נה י יוחה בי ר רנ מנ אה
תוב כה ה של מנ יו, מי לה ים עה די ם עומש הי לום, וש ים לו שה די קש הנ ם ולש מה ת עי כל לל עמקםב לה ינ ים מי עי יו, תובש לה ך אי "ה הולי בה קה הנ של
ק חה צש ם יי הה רה בש בות, אנ אה לו הה ים] אי די עומש ים [של שי נה ה אמ לשה יו. שש לה ים עה בי צה ים ני שי נה ה אמ לשה ה שש ני הי א וש ינרש יו ונ ינה א עי שה יי ונ
חו תנ שש יי ל ונ אםהל ח הה תנ פל ם מי אתה רה קש ץ לי יהרה א ונ ינרש ים. ונ עושי ה] של שה עה ים [של ים טובי עמשי או מנ רה יו וש לה ים עה די עומש עמקםב, של ינ וש

בות]. אה ן הה לו הי בוך [אי הי מות אמ ן עמלה ל כי תוב (שיר א) ענ כה הו של ם. זל מה בוד עי כה ת הנ יננ כי ה שש אה רה שום של ה, מי צה רש אנ

ינו, ני שה ם. של דה ל אה תו של ירה טי ת פש ענ שש ה בי זל סוק הנ פה חו בנ תש ינו פה בותי א, רנ רי מש י מנ לני אי יו ה' בש לה א אי יירה ר ונ חי ר אנ בה דה
ר טה פש םא ני ל גוף. וש ן הנ ת מי דל רל פה תש ה מי מה שה נש הנ דול, של גה ין הנ די ם הוא יום הנ דה ל אה תו של ירה טי ת פש ענ שש ה, בי הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ם ים עי אי י. ובה חה ם וה דה אה י הה ני אנ רש םא יי י ל תוב (שמות לג) כי כה של הו  ה. זל ינה כי שש ת הנ ה אל רואל ד של ם ענ עולה ן הה ם מי דה אה
ה יום - זל חםם הנ גו'. כש יו ה' וש לה א אי יירה תוב ונ כה הו של יק. זל די ל צנ תו של מה שש ל ני בי קנ ת לש רי שה י הנ כי אמ לש ה מנ לשה ה שש ינה כי שש הנ

גוף. ן הנ ה מי מה שה נש ת הנ יד אל רי פש הנ נור לש תנ ר כנ בועי ין הנ די יום הנ

ן יוה כי יו. וש פי ם בש יהל לי ה עמ הוא מודל ה, וש שה עה ה של יו מנ עמשה ים מנ רי קש בנ מש ים, הנ שי נה ה אמ לשה ה שש ני הי א וש ינרש יו ונ ינה א עי שה יי ונ
גוף ה הנ שה עה ה של ל מנ ה כה דה ונ תש מי ד של ם ענ ת שה דל עומל ה, וש יעה לי בש ית הנ ח בי תנ ד פל גוף ענ ן הנ את מי ך, יוצי ה כה ה רואה מה שה נש הנ של
ק, חה צש י יי בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה ה. של דונה קש ל פי ה ענ חה מי יהה ושש עמשל מנ ה בש חה מי יא שש יק הי די צנ ת הנ מנ שש ז ני אה ה. וש זל ם הנ עולה ה בה מה עי

א. בה ם הנ עולה ג בה ני ענ תש הי י לש די ל כש בל הוא הל ה של זל ם הנ עולה ן הה א מי צי י תי תנ ימה ה אי וה אנ תש יק מי די ל צנ תו של מה שש ני

נוס קש ת הורש ינו אל ימי יב לי הושי יהה, וש ת הה בה ב שנ רל יום על דול, אותו  גה ר הנ זל יעל לי י אל בי ה רנ לה חה של ינו, כש בותי נו רנ שה
ן יוה יהה. כי תו הה עש דנ ף בש טםרה מש ב של שנ חה תו של עש דנ ר בש בה ל דה בי קנ יהה מש םא הה הוא ל רות, וש תה סש ני קות וש ה לו עממג לל גנ יהה מש הה נו, וש בש

ים. יוני לש ע סודות על שנ תי ים וש מוני ה שש אה נו מי מל ל מי בי יו, קי לה ת עה בל ינשל תש יו מי בי ת אה ענ דנ ה של אה רה של

ם ר, עממםד שה מנ ר. אה ק לומנ סנ ר ופה זל יעל לי י אל בי ה רנ כה ים, בה יוני לש על ם הה יי מנ ים בנ בי רש עה תש מי של ש  יי י שנ ני בש אנ לש יענ  גי הי של כש
ך מש אי מםר לש אל ול ך  ר לו, לי מנ ם. אה עולה ן הה לף מי חמ ר לנ הי מנ י מש ני אמ ה של י רואל ני ר לו, אמ מנ ה? אה מה א, לה בה ר לו, אנ מנ י. אה ני בש
םא ם. ל אות אותה רש י לי די אן כש כה םא לש ב אה ם, וש עולה ן הה ק מי לי תנ סש אל ר של חנ אנ יון, וש לש קום על מה י לש לי ין של לי פי תש ת הנ ה אל עמלל תנ של

ם. ה אותה יגה שי םא מנ ם ל דה י אה ני ת בש ענ דנ ים, וש תוני חש םא תנ ל ים וש יוני לש ים על רובי ם קש הי כו, של בש תי

ינו, ני שה ש אותו, של מי שנ או לש םא בה ל ל של ם ענ ל אותה לי קי ם, וש ר אותה קי בנ דור לש י הנ מי כש סו חנ נש כש ים, ני בי יו יושש הה ד של ענ
י ש אותי מי שנ אתה לש םא בה ה ל מה א, לה יבה א, עמקי יבה ר לו, עמקי מנ א, אה יבה י עמקי בי א רנ בה ד של ה. ענ מודה לי ר מי ה יותי מושה ה שי דולה גש
ת יתנ מות מי ם תה יך אי לל עה ה  מנ תש ר, אל מנ אה ח וש תנ אי. רה ננ י פש יהה לי םא הה י, ל בי ר לו, רנ מנ ף]? אה רי צה הי ת לש עי ה הה אה י בה רי המ [של

ם. כגלה ה מי שה ילה קה הש תו תי יתה מי לו של לש ך. קי מש צש ענ

ש ה אי אה ה. בה בה כה רש ה מל עמשי מנ ר בש זל יעל לי י אל בי יו רנ ח פי תנ ה. פה י תורה ד אותי מי לנ י, תש בי ר לו, רנ מנ אה א וש יבה י עמקי בי ה רנ כה בה
יצון חי ח הנ תנ פל לנ או  יהצש ך.  כה ים לש אי דה ים וכש אויי רש נו  ין אה אי ה של זל ע מי מה שש ני ים,  מי כה חמ רו  מש ם. אה יהל ני ת שש ה אל יפה קי הי וש

ה. כה לש ש הה אי הה יהה, וש הה ה של יהה מנ ם. הה בו שה יהשש וש

י סוקי ל פש ים של מי עה ר טש שה ה עה שה שי ם וש יי אתנ ד אותו מה מי לי סוקות, וש כות פש לה אות המ לש מי ה שש זה ת ענ רל הל בנ ד בש מי לי וש
סוק (שיר ב) פה לש יענ  גי הי של ה. כש לה חי תש בנ כש ש  אי ה הה רה זש חה וש עות,  מה גות דש א זולש יבה עמקי י  בי י רנ יני עי יו  הה וש ים,  ירי שי יר הנ שי
יהה. כי בש ים קולו בי רי הי בםל, וש סש א לי יבה י עמקי בי םא יהכםל רנ י, ל ני ה אה בה המ ת אנ י חולנ ים כי פוחי תנ י בנ דוני פש ישות רנ שי אמ י בה כוני מש סנ

ם. ה שה תה יש הה ה של ינה כי שש ת הנ אנ רש יי ר מי בי דנ יהה מש םא הה ל ים קולו וש רי הי וש

שום בש ש  מי תנ שש םא יי ל ה של בועה שש יעו  בי שש הי ים, וש ירי שי יר הנ שי בש יו  הה ים של יוני לש סודות על קות וש ל עממג כה ה לו  הורה
רםב מי בו  שו  מש תנ שש יות יי רי בש הנ יו של נה פה ה לש םא רוצל ל לו, וש לה גש ם בי עולה ת הה יב אל רי םא ינחמ "ה ל בה קה הנ י של די נו, כש מל סוק מי פה
ם עולה הה י! של בי י רנ י! ונ בי י רנ ר, ונ יהה אומי הה ם, וש יי יו מנ ינה עי עו  בש נה ה, וש כה א ובה יבה י עמקי בי א רנ ר יהצה חנ בו. אנ ייש  ה של שה דג קש הנ

ם. הל יב לה שי הי לו אותו, וש אמ שה ים, וש מי כה חמ ר הנ אה ל שש יו כה לה סו אי נש כש ך. ני מש ר יהתום מי אה שש ני

ר, אוי מנ אה ח וש תנ בו. פה ל לי ם ענ ם אותה שה יו וש רועותה י זש תי יא שש ר. הוצי זל יעל לי י אל בי רנ ה] לש עה שה ה לו [הנ חוקה ה דש תה יש הה
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ם כל רועות, אוי לה י זש תי ם שש כל אור. אוי לה ל אור ומה תון כה חש תנ ן הנ ז מי ני גה הי ס ולש ני כנ תש הי ר לש יון חוזי לש על ם הה עולה ם, הה עולה הה
ה מועה שש ה הנ תה יש ר הה זל יעל לי י אל בי י רנ מי ל יש ק, כה חה צש י יי בי ר רנ מנ אה ם. של עולה ן הה ה מי זל יום הנ ים הנ חי כה שש יו ני הש יי י תורות של תי שש

י. יננ ר סי הנ ה בש נה תש ני יום של יו כנ פי ה מי ירה אי מש

ל של נוש  י אל ני ל בש כה יו  הש יי לו  אי י, של יתי שי עה מוש  שי י וש תי דש מנ ה לה מה כש חה וש י  תי נש בנ א] הי רה מה י וגש תי דש מנ ה [לה ר, תורה מנ אה
א לה י אל בותנ רנ י מי ני אמ ן, ונ יי ענ חול בש כש מי א כש לה י אל תי מה כש חה י מי ידנ מי לש תנ רו  סש םא חה ל תםב, וש כש לי לו  םא יוכש ים, ל רי ם סופש עולה הה

נו. מל ר מי יו יותי בותה רנ ה לש יק טובה זי חמ הנ א לש לה יהה אל םא הה ל יהם. וש ה בנ שותל י של מי כש

י בי ם רנ יהה שה םא הה ל וש הור.  ר טה מנ אה וש תו  מה שש ני ה  אה יהצש ד של ענ בום,  יי ל  ל של דה נש סנ אותו  בש נו  מל ים מי לי שואמ יו  הה וש
ל ענ ך  שנ מש ני ד וש ם יהרנ דה רו, וש שה ל בש ט כה רנ שה וש דו  גש ע בי רנ ת. קה מי א של יבה י עמקי בי א אותו רנ צה ת, מה בה שנ ה הנ אה יהצש של א. כש יבה עמקי
יר אי יהה מי הה אור של הה ה, של נה בה לש לנ וש ש  מל של לנ רו  מש ם, אי יי מנ ם שה יי מנ ר: שה מנ אה ה וש חוצה א הנ ה. יהצה ובוכל חנ  יהה צווי נו. הה קה זש

ך. שנ חש י נל רי ם המ הל ר מי יותי

ל בי קנ י לש די תו כש יתה מי טוחנ בש יק בה די צנ הנ ה, וש חה מי את - שש צי ה לה יק רוצה די צנ ת הנ מנ שש ני ה של עה שה ה, בש הודה י יש בי ר רנ מנ אה
מו כש ל,  אםהל הה ח  תנ פל מי קום?  מה ה  יזל אי מי ם.  יהל ני פש ל  בי קנ לש ה  חה מש שי בש ם,  אתה רה קש לי ץ  יהרה ונ א  ינרש ונ תוב  כה של הו  זל רו.  כה שש

ה. ינה כי שש ל הנ ה - אל צה רש חו אה תנ שש יי נו. ונ רש מנ אה של

ר עםפל לש י או  בי צש י לי דודי ך  ה לש מי ים סםב דש לי לה צש הנ סו  נה וש יום  הנ יהפוחנ  ד של ר, (שיר ב) ענ מנ אה וש ח  תנ ן פה נה י יוחה בי רנ
תוב, ה כה ה מנ אי םא רש ן. ב יי ף ענ רל הל הוא כש ה של זל ם הנ עולה עודו בה ם בש דה אה ה לה רה הה זש גו' - זו אנ יום וש יהפוחנ הנ ד של ים. ענ לי יה אנ הה

לו. צש ד אל חה יום אל ב כש שה חש יהה, נל חה ה של ל מנ ה, כה יתה מי יום הנ גו'. בש ם וש יי עממנ ים פנ ני ף שה לל יהה אל לו חה אי (קהלת ו) וש

יך ינל עי ה בש מל דש יי ים], וש לי לה צש סו הנ נה יום [וש יהפוחנ הנ ד של ת ענ רל אומל ה בו וש רה תש ם מנ דה ל אה תו של מה שש עון, ני מש י שי בי ר רנ מנ אה
ך, מש ה מי שה קה בנ ץ. בש רל י אה לי ינו עמ ל יהמי י צי תוב (איוב ח) כי כה הו של ים, זל לי לה צש סו הנ נה ה. וש זל ם הנ עולה ך בה עודש ן בש יי ף ענ רל הל כש

גו'. י וש בי צש י לי ך דודי ה לש מי סםב דש

הוא ה של זל ם הנ עולה עודו בה ם בש דה אה ה לה רה הה זש י, זו אנ זי ן פנ עון בל מש י שי בי ר רנ מנ גו' - אה יום וש יהפוחנ הנ ד של ר ענ חי ר אנ בה דה
י די כש ך  אמ צון בורנ עמשות רש ים לנ לי יה אנ ר הה עםפל כש י או  בי צש ל כנ ייה קנ ה הל תה ף אנ יו - אנ לה גש רנ ל בש י קנ בי צש ה הנ ן: מה יי ף ענ רל הל כש

טוב. ע"כ מדרש הנעלם. ר הנ הה נוג, הה עמ תנ ר הנ ר ה', הנ א הנ רה קש ני ים, הנ מי שה י בש רי הוא הה א, של בה ם הנ עולה ל הה חנ נש תי של

ה י תורה רי תש סי

עממםד ה לנ כולה ן יש יי ענ ין הה אי חוק, וש רה ן מי יי ענ ה לה אל רש ני ה של אל רש ד - מנ חה ן אל ול ים, גה ני וה ה גש לשה שש ית בי אי רש ך ני לל מל ת הנ לל של מש מל
תוב (ירמיה ה כה ל זל ענ ה, וש לה מוץ של קי ן בנ טה ה קה אל רש ן מנ יי ענ ת הה לל נוטל ד של חוק, ענ רה הוא מי שום של ה, מי רואה רור של בי בנ

י. ה לי אה רש חוק ה' ני רה לא) מי

ר תל סי ק בש ן, רנ יי ענ ה לה אל רש ה ני זל ן הנ ול גה ין הנ אי ה, של לה ר של תל סי ד] בנ חה ל אל םאת [נ"א של ז ן הנ יי ענ ל הה ה של אל רש י - מנ ני ן שי ול גה
ה] זל ן וש ול גה ה [נ"א הנ זל ן הנ ול גה הנ ה. וש אל רש מנ חנ אותו הנ לוקי ט וש ענ חנ מש ן ופותי יי ענ ם הה רור, סותי בי ד בש םא עומי ל ס וש תופי ן, של טה קה

ה. ה רםאל תה ה אנ תוב (שם א) מה ה כה ל זל ענ ן, וש יי ענ ת הה חנ לוקנ ה של ל מנ עממםד ענ רון לנ תש פי יך לש רי צה

ר הוא של אמ ן כנ יי ענ גול הה לש גי ל, חוץ מי לה כש ה בו  אל רש םא ני ל ה של ירה אי מש יהה הנ רש לנ קש פנ סש אנ ר הה י הוא זםהנ ישי לי שש ן הנ ול גה הנ
אותו עממםד בש םא יהכול לנ ל ה. וש ירה אי מש יהה הנ רש לנ קש פנ סש ה אנ זל גול הנ לש גי ה בנ אל רש ני גול וש לש גי ים לו בש לי גש לש גנ ימות ומש תי סש תום בי סה
ינד ה' י ינד ה', (שם לג) [וש לנ ה עה תה יש תוב (יחזקאל לז) הה ה כה ל זל ענ ן, וש יי ענ ר הה תל סי יר בש אי ר מי ה זםהנ רואל ק של ן, רנ ול גה הנ
ל כי תנ סש הי ה לש כה זה יון של לש על ן הה מה אל נל ה הנ מםשל ט לש רה ת, פש מל אל י הה יאי בי נש ים מי שי פםרה ם מש כגלה ה. וש קה זה י חמ לנ ינד ה' עה י] וש לנ ה עה תה יש הה

גו'. ה וש י מםשל די בש ן ענ םא כי תוב (במדבר יב) ל יו כה לה ל. עה לה ה כש אל רש םא ני ל ה של מנ ה בש לה עש מנ לש

ין, יהמי ד  צנ "ל לש אי יכה דו, מי צי בש רו  בש חנ תש הי גות של רה ן דש אותה ה תוך  ינה כי שש י הנ ה לי תה לש גנ תש ני וש ה  תה אמ רש ני יו,  לה א אי יירה ונ
[נ"א ים  לוני אמ בה ה  ינה כי שש יו הנ לה עה ה  תה לש גש ני ה  זל ל  ענ וש חור,  אה לש "ל  יאי ים, אורי ני פה לש "ל  אי פה רש םאל,  מ ד שש צנ לש "ל  יאי רי בש גנ
ם עולה ל הה כה ה בש תה יש הה של ש  קםדל אשון] הנ ם רי ית [ד"א רםשל רי ם בש יהל ני פש אות לי רש הנ י לש די ם, כש עולה ל הה של לו  לה ים] הנ מי לה צש

ה. מונה אל סוד הה בש

ה יום, זל חםם הנ ה. כש מונה אל ית, סוד הה רי א בש רה קש ני קום של מה ה הנ ל? זל אםהל ח הה תנ ה פל ה זל ל. מנ אםהל ח הה תנ ב פל הוא יםשי וש
ח תנ ק פל דל ל צל ר של ענ שנ ל - סוד הנ אםהל ח הה תנ לו. פל ה של גה רש דנ ין, הנ יהמי ד הנ ל צנ ק של חםזל ם, הנ הה רה בש אנ ק בו  בנ דש ני סוד של הנ
ד חה בור אל ל חי ה של גה רש דנ יק, הנ די צנ הו  יום - זל חםם הנ דוש. כש קה ם הנ רםשל אותו הה ם בש הה רה בש אנ ס בו  ננ כש ז ני אה ה, של מונה אל הה
גות רה דש י הנ תי ל שש יום של קי ס בנ ננ כש ני ה וש לה רש עה ן הה ל מי טי בנ תש י ני רי המ דוש, של קה ם הנ רםשל ם בו הה שנ רש ני מול וש ני י של ס בו מי נה כש ני של

ה. מונה אל ן סוד הה הי לו של לה הנ

ה זל ם הנ עולה ים לה די יורש יר, וש וי אמ ים בה שי בש לנ תש מי ים של לוחי ים שש שי נה ה אמ לשה שש לו  גו' - אי וש ים  שי נה ה אמ לשה ה שש ני הי וש
ה לשה שש א בי לה ית אל אי רש ני םא  ת ל של קל הנ שום של ה, מי לה עש מנ לש של מו  ם כש ה הי לשה שש הנ ם, וש דה ן אה ל בל ה של אל רש מנ ים] בש אי רש ני [וש

אי. דנ ונ ך הוא בש כה יהרםק, וש דםם וש ן, אה בה ים - לה ני וה גש

"ל, אי יכה ה מי ן זל בה לה ן הנ ול גה ים). הנ מי חמ ן יהרםק (רנ ול דםם, גה ן אה ול ן, גה בה ן לה ול ים. גה ני וה ה גש לשה לו שש לה ים הנ שי נה אמ ת הה לשל ושש
י ת גוני לשל ם שש לו הי אי "ל. וש אי פה ה רש יהרםק זל ן הנ ול גה םאל. הנ מ שש ל הנ ד של צנ "ל, הנ יאי רי בש ה גנ דםם זל אה ן הה ול גה ין. הנ יהמי ד הנ הוא צנ של
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לו. לה ים הנ ני וה גש ת הנ לשל שש ה בי ינה כי לוי שש יו, גי לה א אי יירה ך ונ שום כה ם. ומי הל מה א עי לה ית אל אי רש ת ני של קל ין הנ אי ת, של של קל הנ

ל ה ענ רה ת שה ר אל שי בנ ד לש חה אל פואות. וש רש ל הה ענ ל, בנ אי פה הו רש זל ה, וש ילה מי ת הנ א אל פי רנ ד לש חה כו. אל רש טה צש ם הי ת כגלה אל וש
ד חה אל ין. וש יהמי ד הנ צנ רו מי סש מש יהדו ני בש כות של רה בש הנ טובות וש ל הנ כה ין, וש יהמי ה לנ נה מנ תש הוא הי שום של ל, מי אי יכה הו מי זל ן, וש בי הנ
םאל מ שש ין) הנ די ד (הנ צנ ם מי עולה ל הה ים של יני די ל הנ ל כה ה ענ נל מג הוא מש םאל, וש מ שש הוא לי ל של יאי רי בש הו גנ זל דום, וש ת סש פםך אל המ לנ

ך. לל מל ית הנ ל בי ג של רל הל ל הנ ענ הוא בנ ת, של ול מה ך הנ אנ לש י מנ די ל יש עמשות ענ לנ דון וש לה

ה, דושה קש ה הנ מה שה נש יחות לנ לי שש "ל בי יאי רי בש גנ ך  אה לש מנ הנ וש אוי לו.  רה ד כה חה אל וש ד  חה ל אל כה וש ם,  יחותה לי שש שו  ם עה כגלה וש
ה. ינה כי ה שש רואה ד של את ענ םא יוצי ה ל דושה קש ה הנ מה שה נש ה הנ ל זל ם כה עי ע. וש רה ר הה ייצל ל הנ ש של פל נל יחותו לנ לי שש ת בי ול מה ך הנ אנ לש ומנ

תוב (בראשית לג) כה ה, של וה חמ תנ שש הי וש יהה  נל וה גש ה] בי מו זל ה [כש ינה כי ה שש אה ז רה ד, אה חה אל ים כש רי בה חג ם מש ה אותה אה רה של כש
ה ינה כי שש י הנ בי גנ ה. ולש ינה כי שש ה, לנ טה מי םאש הנ ל ר ל ענ אי רה שש חו יי תנ שש יי ר (שם מז) ונ מנ אל נל עמקםב של ל ינ צל מו אי ה, כש צה רש חו אה תנ שש יי ונ
ת רל יק ומואל די צנ ת מי רל מואל של ץ כש רל אה ל הה דון כה א אמ רה קש ני ז  י אה רי המ דו"ן, של יק אה די צנ י הנ בי גנ ולש ם אדנ"י,  שי ר בש מנ אה

ה. לה עש מנ ם לש לה שש ה ני ז] זל ה אה זל הו כה שום [זל י מי רי המ , של יהה נל וה גש בי

ה לה עש מנ לש ה מי כה שה מש ים הנ כי מושש לו  לה ים הנ ני וה גש י הנ רי המ ה, של לה עש מנ לש ה מי כה שה מש הנ ך  ה מושי טה מנ לש ה של אל רש מנ אן של כה מי
ל ת כה לל ם נוטל הל ם, ובה הל ש בה בי לנ תש מי לו של לה ים הנ ני וה גש ת הנ לשל שש ה בי לה עש מנ לש ך מי ים. אדנ"י מושי יוני לש קורות על ם מש אותה מי
ה ם זל י שי רי המ ם אדנ"י, של ר שי מנ אל כםל, נל בנ ה  לה ים של כי תומש וש ה  לה בור של ם חי הי שום של ה. ומי לה עש מנ לש ת מי לל נוטל ה של מנ
ד ענ וש הול.  יהה מה םא הה ל של ן כש כי ם לה קםדל יהה מי םא הה ל ה של לוי מנ גי בש ה לו  לה גנ תש ים, הי יוני לש סודות על לול בש כה ה לו  לה גנ תש הי

דוש. קה ע הנ רנ זל נו הנ מל א מי יהד יהצה מול, מי ני ן של יוה דוש. כי נו קה מל יא מי הוצי "ה לש בה קה ה הנ םא רצה מול, ל ני של

. יענ קי רה ר הה זםהנ כש רו  הי זש ינ ים  לי כי שש מנ הנ וש יב)  (דניאל  דושות.  גות קש רה ן דש אותה ה בש ינה כי יו שש לה עה ה  תה לש גנ תש ן הי כי לה וש
ים. די דה ה צש מה כנ ץ לש נוצי יק וש לי דש מנ יר של אי מי "ר של ר. זםהנ ל זםהנ קות של לי דש ים בי רי זוהמ ר של "ר זוהי זםהנ

"ר זםהנ ים.  מי עולה לש ק  םא פוסי ל "ר של זםהנ א.  יוצי וש ענ  "ר שופי זםהנ ר.  בל עי ל  כה לש ץ  נוצי "ר  זםהנ ד.  יורי וש ה  עולל "ר  זםהנ
ר תה סש יר. ני מי טה א וש גות בו. יוצי רה דש ל הנ כה וש ים  יצוצי ני ל הנ ל כה צות של נוצש תש נוז, הי גה יר וש מי "ר טה דות. זםהנ ה תולה עושל של
ה לה יש לנ צות הנ חמ ענ בנ עמשי תנ שש ה, מי לה יש לנ ר בנ תה סש יום, ני א בנ ר, יוצי אי בש ן הנ ינ עש ה מנ ר זל פל "ר] סי ה. [זםהנ אל רש םא ני ל ה וש אל רש לוי. ני גה וש

יא. הוצי דות של תולה בנ

ל ם של שי א בנ רה קש ני ים בו וש רי תה סש ים ני ני וה גש ל הנ כה ה, וש אל רש ני הו של זל ה, וש תורה ל הנ ל של לה כש כםל, הנ יר לנ אי ר ומי זוהי "ר של זםהנ
ר] י זםהנ בי גנ ך [לש שה מש כםל ני ים הנ יוני לש על לו הה אי ה. מי לה עש מנ לש ים של ני וה גש ת הנ לשל לו שש אי ה מי טה מנ ים לש אי רש ים ני ני וה ה גש לשה אדנ"י. שש
ם ר הי שה ה עה לשה נו. שש מל ים מי צי נוצש ים של רי הה ים וזש נוצי צש ר ני שה ים עה ני שש ץ בי נוצי ה, וש אל רש םא ני ל ר] של ים. זםהנ יוני לש על ם הה [אותה

א יהו"ה. רה קש ין סוף ני ל אי סוד של גו', הנ דוש וש קה ם הנ שי סוד הנ בש

ת מל אל י הה יאי בי ים נש עי יודש בו  ר של תה סש ם ני ה שי עמשל יון יהו"ה, ננ לש ר על זםהנ תון אדנ"י בש חש ר תנ ר זםהנ בי חנ תש ר מי של אמ כנ
תוב (יחזקאל א) כה ירות], של מי יות טש ים [חנ ירי מי אות טש רש , מנ י הי נה הםדוה אמ ה יש זל יון, וש לש על ר הה זםהנ הנ תוך  ים לש לי כש תנ סש ומי

ש. אי תוך הה ל מי מנ שש חנ ין הנ עי כש

יות, אותי ים בה קי לה חש נל וש אות  ה יוצש תורה ל הנ דות של קג נש ע  שנ ין, תי יהמי ל הנ ים של ים טובי בוהי גש ים  יוני לש על ה.  נה שש מי
ים יטי לי שנ ת הנ ענ שש לו תי ים, אי קי ל] חולש יכה סודות. [הי ים בש יקי קי יו דנ עותה סש ים] מנ לי טש לש טנ עות, [מי ם נוסש הל יות בה אותי הה וש
ים. אי ה יוצש לל אי של ק כש ים רנ עי םא נוסש ם. ל הל ם לה יסה ני כש הנ ים לש קודי רו נש אמ שש ם. ני הל טו מי שש פנ תש יות הי אותי יות, הה אותי ל הה ענ

ם, ים אותה אי ם נושש הי מו של ין סוף. כש ל אי סוד של עות בנ סה עות] מג יות [נוסש אותי ל הה ין סוף. כה ל אי סוד של ם בנ הי
יות. אותי שורות הה ה של ל מנ ים ענ ירי מי לו טש לויות. אי םא גש ל לויות וש יות גש ים אותי רי תה סש ני לו הנ ים. אי עי ם נוסש ך הי כה

"ל, יל"ה, יהו"ה, אי הש ר אל של יל"ה אמ הש "א] אל ילה. [יו"ד הי הש אשון אל רי הה ה, וש רה ם עמשה קוקות עי מות חמ ה שי עה שש תי
סוד יות, וש ט כ"ב אותי שי פנ תש "א מי א"ו הי "א וה ה יו"ד הי זל ם הנ שי הנ "י. [ומי דנ דו"ן, שנ אות, אה בה י"ם, יהו"ה, צש להי אל
י י"ד רי ינו יהו"ה - המ להי ד. יהו"ה אל חה ינ"ו יהו"ה אל להי הו סוד יהו"ה אל זל יות, וש י כ"ז אותי רי ם מנצפ"ך המ שי הנ
ה שה מי ן ע"ב מנצפ"ך חמ ם בל שי ן מ"ב וש ם בל ים, שי רי בה טו רמ"ח אי שש פנ תש ם יי הל יות, ומי ד סוד י"ג אותי חה יות. אל אותי
ם יי' ים עי רי יבה י רמ"ח אי רי טו ע"ב. המ שש פנ תש ם יי הל ה, ומי ינה י בי רי עמ ים שנ שי מי ל חמ סוד של ט הנ שי פנ תש יי נו  מל בורות, ומי גש

ת]. מל ם אל יכל להי אל

ה מונה ושש ים  עי בה רש אנ ם  יי אתנ מה קו  קש חש נל לו  לה הנ מות  שי הנ ל  כה וש ם,  יהל די צי בש ים  קוקי חמ מות  שי ה  רה עמשה ם  הי ה  לל אי
ו שה כש ענ ה  לה גנ תש הי סוד]  [ד"א  ה  זל וש אדנ"י.  א  רה קש ני של ם  שי הנ יהו?  ומי ד,  חה אל הה ית  רי בש הנ רון  אמ בנ ים  סי נה כש ני וש ים  רי בה אי
ה זל ם הנ שי ת הנ אל ש  מי שנ ז ומש אוחי ין של יהמי ם הנ ל שי אי יכה "ל אדנ"י]. מי או"ת, ונ"א אי בה ם. [נ"א יהו"ה צש הה רה בש אנ לש
ה - זל ל הנ אי יכה ק מי לי תנ סש ם הי ם. אי ל שה אי יכה ם - מי ה שה זל ם הנ שי סוד הנ קום של ל מה כה ים. בש רי חי אמ ם הה אותה ר מי יותי

י. דנ ם שנ ים עי להי ק אל לי תנ סש מי

ם הל לה של ש  אי הה אי, של דנ ונ ים  לי ים, אוכש לי אוכש יו  הה וש יר  וי ל אמ יור של צי בש מו  לש גנ תש הי וש ים,  שי נה ה אמ לשה ה שש לה חה תש הנ בנ
םא ל יר וש וי ל אמ יור של צי ה בש סה כנ תש ש מי אי ה הה אותה אי, וש דנ ש ונ ם אי ם. הי הה רה בש אנ ת רוחנ לש חנ ים ננ עושי כםל וש ה הנ לה כנ ת ומש לל אוכל

ה. ת רוחנ מזל חנ ל ננ בי קנ ם מש הה רה בש אנ ת אותו, וש לל אוכל ת וש טל ש לוהל ל אי כה אמ אותו מנ ית. וש אי רש ני
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תוב כה ל, של אי יכה מו מי ק עי לי תנ סש יהד מי ם. מי הה רה בש ל אנ ענ ים מי להי ל אל ענ ינ תוב? ונ ה כה ה מנ ינה כי שש ה הנ קה לש תנ סש הי יון של כי
ק לי תנ סש ין הי הוא יהמי ל של אי יכה א מי לה ם. אל יי ננ ו שש שה כש ענ ה, וש לה חה תש הנ תוב בנ ה כה לשה גו'. שש ה וש דםמה ים סש כי אה לש מנ י הנ ני יהבםאו שש ונ

ה. ינה כי שש ם הנ עי

לו ם אי ד עי יהרנ םא  ל ה של ל. מנ יאי אורי הו  זל וש ה לו,  אה רש ני וש יר  וי אמ ם [לו] בה לי גנ תש הי וש ד  יהרנ נוחנ  מה ה לש אה רש ני של ך  אה לש מנ הנ
ל, כנ אה תוב של םא כה ם, ל הה רה בש אנ מו  שוב כש םא חה ל שום של ן. ומי דה א מי בה של נוחנ  מה ר לש שי בנ לש דו  בנ אן לש ד כה ם - יהרנ הה רה בש אנ לש
ל ענ ינ ונ  , חנ בי זש מי ל הנ ענ ב מי הנ לנ עמלות הנ י בנ הי יש ונ תוב,  כה וש ך.  מל חש לנ ל בש םא אםכנ י ל ני רי צש עש ם תנ תוב (שופטים יג) אי י כה רי המ של
ל אי פה רו רש אמ שש ני ל, וש אי יכה ק מי לי תנ סש בו הי שום של ם. מי הה רה בש ל אנ ענ ים מי להי ל אל ענ ינ אן ונ כה גו'. וש חנ וש בי זש מי ב הנ הנ לנ ך ה' בש אנ לש מנ

ושגנבשרייאיל.

ד, חה ק אל לי תנ סש ך הי ר כה חנ ם. אנ עולה ל הה לוי ענ ין תה די הנ ה של עה שה ב - בש רל על ה. בה דםמה ים סש כי אה לש מנ י הנ ני תוב שש ם כה יהל לי עמ ונ
יו. (ע"כ ס"ת). לה או אי ה בה ל זל ענ ם, וש הל ה בה כה ך זה ף כה הוא אנ ל לוט, וש צנ ם ני הה רה בש כות אנ זש דו. בי בנ ל לש יאי רי בש גנ א של צה מש ני וש

זהר:

י ני ל בש ה, כה אי םא רש שו. ב דש קום קה מש י יהקום בי ר ה' ומי הנ ה בש לל עמ י ינ ר, (תהלים כד) מי מנ אה ח וש תנ א פה בה י אנ בי רנ
ים ם יהמי ל אותה "ה כה בה קה י הנ ני פש ים לי די עומש ים וש עולי ים וש כי ים הולש יהמי הנ ם, וש עולה ים בה די ה עומש ל מה ים ענ םא רואי ם ל עולה הה
או? רש בש ני של נו  לה ן  יי ננ ומי ה.  לה עש מנ לש ים  די ם עומש כגלה וש או  רש בש ני ם  י כגלה רי המ ה, של זל ם הנ עולה ם בה הל ים בה די ם עומש דה י אה ני בש של

רו. ים יגצה תוב (שם קלט) יהמי כה של

תוב (מלכים- כה הו של יון. זל לש על ך הה לל מל י הנ ני פש ים לי בי רי ם קש ה, כגלה זל ם הנ עולה ן הה לות מי עה הי ים לש יהמי ים הנ יעי גי מנ של וכש
ינו ה, אי זל ם הנ עולה ם הוא בה דה ן אה ר בל של אמ כנ שום של מות. מי ל לה אי רה שש י יי מי יש בו  רש קש יי מות. ונ ד לה וי י דה מי יש בו  רש קש יי א ב) ונ
י רי המ של נות,  יקה רי בש ך  הוא הולי לו  אי כש ב  יום חושי וה יום  ל  כה א  לה אל ד,  עומי ה הוא  מנ ל  ענ ן  בוני תש מי םא  ל וש יחנ  גי שש מנ
ה לה עש מנ עמלות לש לנ ך  רל דל י הנ רי המ ה. של ים אותה לי עמ מנ ך  רל דל יזו  אי ת לש ענ םא יודנ ה, ל זל ם הנ עולה ן הה את מי יוצי ה  מה שה נש הנ של כש
ם עולה יו בה לה יך עה שי מש הוא מנ מו של י כש רי המ מות, של שה נש ל הנ כה ן לש תה םא ני ירות, ל אי יונות מש לש על מות הה שה נש אור הנ קום של מה לש

נו. מל א מי יוצי ר של חנ אנ ך לש שה מש ך ני ה, כה זל הנ

נו, מל א מי יוצי של ה כש י זל רי חמ ה, אנ זל ם הנ עולה יו בה רה חמ תו אנ שוקה "ה ותש בה קה ר הנ חנ ך אנ שה מש ם ני דה ן אה ם בל ה, אי אי םא רש ב
ה. זל ם הנ עולה ל יום בה צון כה רה ך בש שה מש ני ה של יכה שי ה מש ר אותה חנ ה אנ לה עש מנ עמלות לש ך לנ רל ים לו דל ני נותש יו, וש רה חמ ך אנ שה מש הוא ני

ה מה כש ה חה אותה י מי רו לי מש אה ם, וש דל י קל ני ן בש יו מי הה ם של אותה ת מי חנ יר אנ עי י בש תי שש גנ פש ד ני חה א, יום אל בה י אנ בי ר רנ מנ אה
יהה הה וש ד,  חה ר אל פל י סי לי בו  רש קי וש ם,  הל לה ה של מה כש חה ל הנ ים של רי פה ים סש אי מוצש יו  הה וש ים,  אשוני ים רי יהמי ים מי עי יודש יו  הה של
אותו מו  ה כש לה עש מנ לש מי יו רוחנ  לה עה יך  שי מש מנ ך  ה, כה זל ם הנ עולה בה ן בו  וי כנ תש ם מי דה אה ל הה צון של רה הה של מו  כש תוב בו, של כה

יו. לה ה אי טה מנ ה לש לה עש מנ לש ר מי בה דה יך אותו הנ שי מש דוש, הוא מנ יון קה לש ר על בה דה ן לש וי כנ תש צונו הי ם רש ק בו. אי בה דש ני צון של רה הה

יו. לה ה אי טה מנ ה לש לה עש מנ לש ר מי בה דה הנ ת אותו  אל יך  שי מש ן בו, הוא מנ וי כנ תש ר ומי חי אנ ד הה צנ ק בנ בי דנ תש הי לש צונו  ם רש אי וש
ה אותו טה מנ ה לש לה עש מנ לש ך מי שה מש ה ני זל ק, ובה בי דנ תש הי צון לש רה ה ובש עמשל מנ ים ובש בורי די לוי בש ר תה בה דה ר הנ קנ עי ים של רי יו אומש הה וש

ק בו. בה דש ני ד של צנ הנ

צון רה הה יך  אי ם, וש הל לה כו  רש טה צש הי ים של רי בה לות ודש זה מנ הנ וש ים  בי כוכה עמבודות הנ ונ ים  עמשי ם מנ ל אותה כה בו  אנו  צה ומה
ה עמשל מנ י בש רי המ ש, של קםדל רוחנ הנ ה בש לה עש מנ ק לש בי דה הי ה לש רוצל י של ה מי מו זל ם. כש יהל לי ם אמ שםך אותה מש י לי די ם כש הל ן בה וי כנ תש הי לש
אותו ק בש בי דה הי ה ולש טה מנ ה לש לה עש מנ לש יו מי לה שםך אותו אי מש ר לי בה דה לוי הנ ר תה בה דה אותו הנ ן בש וי כנ ב לש לי צון הנ רש ים ובי בורי די ובש

ר. בה דה הנ

ה. זל ם הנ עולה ן הה א מי יוצי של ים אותו כש כי ם מושש גנ ך  ה - כה זל ם הנ עולה ך בה שנ מש ם ני דה ן אה בל מו של ים, כש רי יו אומש הה וש
ה - אה מש טג ם בש אי ש, וש קםדל ש - בש קםדל ם בש ם. אי עולה אותו הה ק בש בה דש ני ך  יו - כה רה חמ ך אנ שנ מש ני ה וש זל ם הנ עולה ק בה בנ דש ני ה של מל ובנ
י ני פש לי ש  מי שנ לש ש  מה שנ ה  נל מג מש ה  עמשל ננ וש ה  לה עש מנ לש בו  ק  בה דש ני וש ד  צנ הנ אותו  לש ים אותו  כי ש, מושש קםדל בש ם  ה. אי אה מש טג בש
תוב (זכריה ג) כה ים, של דושי ם קש ין אותה ד בי עומי ה וש לה עש מנ ק לש בה דש ני ך  כה מו של ים. כש כי אה לש ר מנ אה ם שש ין אותה "ה בי בה קה הנ

ה. לל אי ים הה די עםמש ין הה ים בי כי לש הש ך מנ י לש תי תנ נה וש

ם הי ם, וש מה ק עי בי דה הי ם לש הל ד מי חה אל ה כש עמשל ננ וש ד  צנ הנ אותו  לש ים אותו  כי ה, מושש אה מש טג ם בש ה. אי זל מו  ם כש גנ ך  כה
נםם יהי גי לנ ים אותו  בי שואמ וש ים אותו  חי ה, לוקש זל ם הנ עולה ן הה א מי יוצי ה של עה שה ה  אותה ם. ובש דה י אה ני י בש קי זש ים ני אי רה קש ני
ד חה אל יק כש זי הוא מנ ם, וש הל ק בה בה דש ני ך  ר כה חנ אנ ם, וש רוחה ם וש מה צש ענ או  מש טי ה של אה מש טג י הנ ני ת בש ים אל ני דה קום של אותו מה בש

ם. עולה י הה יקי זי ם מנ אותה מי

ים רי פה סש ם הנ אותה תוך] מי ק [מי חי רנ תש הי ם לש כל לה ל ייש  בה ה, אמ י תורה רי בש די רוב לש ה קה ר זל בה י, דה ננ ם, בה הל י לה תי רש מנ אה
םא] לום [ל שה ס וש א חנ מה אן של ר כה מנ אה ים של די דה צש ם הנ ל אותה כה ולש לו  לה עמבודות הנ ם לה כל בש ה לי טל סש םא יי ל י של די לו] כש לה [הנ
יו ם הה דל י קל ני בש שום של ם, מי דה אה י הה ני ת בש ים אל עי טש מנ לו  לה ים הנ רי פה סש ל הנ י כה רי המ "ה, של בה קה ת הנ ר עמבודנ חנ אנ מי טו  סש תי
י ני בש לי וש כה)  (בראשית  תוב  כה של ים,  שי גש ילנ פי הנ י  ני בש לי ן  תנ נה של ם  הה רה בש אנ מי שו  יהרש זו  הנ ה  מה כש חה הנ ת  שנ ירג וי ים,  מי כה חמ
ם. דל ץ קל רל ל אל ה אל מה דש י קי נו חנ עודל נו בש ק בש חה צש ל יי ענ ם מי חי לש שנ יש נםת ונ תה ם מנ הה רה בש ן אנ תנ ם נה הה רה בש אנ ר לש של ים אמ שי גש ילנ פי הנ

ים. די דה ה צש מה כנ ה לש מה כש ה חה אותה כו בש שש מש ך ני ר כה חנ אנ וש
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הו ק. זל חה צש יי לש ר לו  של ל אמ ת כה ם אל הה רה בש ן אנ תי יי תוב (שם) ונ כה ך, של םא כה עמקםב, ל ל ינ קו של לש ק, חל חה צש ע יי רנ ל זל בה אמ
עמקםב? (שם ינ תוב בש ה כה ד. מנ צנ הנ אותו  ל ומי גורה אותו  א מי יהצה ם וש הה רה בש ק אנ בנ דש ני ה  בה ה של מונה אל ל הה דוש של קה ק הנ לל חי
"ה בה קה ר הנ חנ אנ ך  שי מה הי לש ם  דה אה הה יך  רי צה ך  שום כה גו'. מי וש י  די בש ענ עמקםב  ינ ה  תה אנ וש תוב  כה וש יו,  לה עה ב  צה ני ה ה'  ני הי וש כח) 

ק. בה דש תוב (דברים י) ובו תי כה יד, של מי ק בו תה בי דה הי ולש

ם, לל יו צל יהדה ה בש םא עושל ל ם. של יי פנ י כנ קי ש, נש רנ ר ופי זנ ך חה ר כה חנ גו'. אנ ר ה' וש הנ ה בש לל עמ י ינ ה, (תהלים כד) מי אי םא רש ב
ם אותה מו  גוף כש ת הנ ם אל הל א בה מי טנ םא מש ל וש ם  הל א בה מה טש ני םא  ל עוד, של וש יך.  רי םא צה ל ה של מנ ם בש הל מה יק עי זי חמ םא מנ ל וש
בו לי צונו וש ת רש ך אל םא מושי ל ה של מו זל ב, כש בה ר לי ם ובנ יי פנ י כנ קי ה הוא נש זל א, וש מי טה הי ם לש יי דנ יה ם בנ מה צש ת ענ ים אל אי מש טנ מש של

"ה. בה קה ת הנ ר עמבודנ חנ ך אנ שי מה הי א לש לה ר אל חי אנ ד הה צנ לנ

ה. מונה אל ד הה ד, צנ וי ש דה פל י - זו נל שי פש , ננ שוהה רש י פי רי המ י, ונ שי פש א ננ רה קש ני שו וש פש תוב ננ שו. כה פש א ננ וש שה א לנ שה םא נה ר ל של אמ
ה ל מנ ים, ענ רי שי כש ים של עמשי מנ ה בש לל ענ תש שו תי פש ננ ה וש זל ם הנ עולה ן הה א מי ר יהצה של אמ כנ שום של ש. מי מה ם מנ דה אה ש הה פל שו - זו נל פש ננ
צות רש אנ י ה' בש ני פש לי ך  לי הנ תש ר (תהלים קטז) אל מנ אל נל של מו  ים, כש דושי קש ם הנ ל אותה ין כה ת בי כל לל לה ם  הל יים בה קנ תש יי של

גו'. ת ה' וש אי ה מי כה רה א בש שה י, יי שי פש א ננ וש שה א לנ שה םא נה ל שום של ים. ומי יי חנ הנ

לוי גי בש ים  כי אה לש מנ ה  לשה שש יו  לה אי ח  לנ שה "ה  בה קה הנ וש ב,  כואי וש ב  יושי יהה  הה ם,  הה רה בש אנ מול  ני של ר  חנ אנ ה,  אי רש םא  ב
ה תוב (שם קד) עםשל י כה רי המ ים, ונ כי אה לש אות מנ רש י יהכול לי י מי כי ה וש לל גש ני י בש רי המ ר, של םאמנ ם ת אי לום. וש ים לו שה די קש הנ לש
ם י הי רי המ ה, של ך זל ה לש של קש םא יי ל ם. וש דה י אה ני מו בש ץ כש רל אה דו לה יהרש ם של ה אותה אה רה אי של דנ א ונ לה גו'? אל יו רוחות וש כה אה לש מנ
י ני בש ים לי אי רש ני ים, וש מי לה ל גש יסודות של ים ובי ירי וי אמ ים בנ שי בש לנ תש ם, מי עולה ים לה די יורש ה של עה שה דושות, ובש אי רוחות קש דנ ונ

ם. מותה ה דש אי רש מנ ש כש מה ם מנ דה אה

ץ רה וש א  ה, יהצה ילה מי ן הנ ב מי יהה כואי הה ב של ל גנ ף ענ אנ ם, וש דה י אה ני ה בש אי רש מנ ם כש ה אותה אה ם רה הה רה בש ה, אנ אי םא ורש וב
ן. כי ם לה קםדל ה מי יהה עושל הה ה] של רםענ [מנ גש םא לי י ל די ם כש יהל רי חמ אנ

"ת לל "ף דה לל אה י, בש נה דם ר אמ םאמנ י תוב ונ כה ה של מנ ים, מי כי אה לש ל מנ ה של אל רש מנ ם כש ה אותה אה רה אי של דנ עון, ונ מש י שי בי ר רנ מנ אה
ה אה רה . וש יהה תל חש תנ ים של ני וה גש ת הנ לשל ם שש הי שום של , מי יהה לל א אי סי כי וש ה  לה ים של מודי יו ענ לו הה אי ה, וש אה ה בה תה יש ה הה ינה כי שש הנ
ם. דה י אה ני ם בש הי א של לה , אל ענ יהה יודי םא הה ה ל לה חי תש מול. בנ םא ני ל ד של ה ענ זל ם לה קםדל ה מי אה םא רה ל ה של מול מנ ני שום של ת מי עי כה
ך תש שש ה אי רה יי"ה שה רו לו אנ מש אה ה של עה שה יחות, בש לי שש יו בי לה או אי ם ובה ים הי דושי ים קש כי אה לש ם מנ אותה ע של יהדנ ך  ר כה חנ אנ

ק. חה צש ת יי שורנ רו לו בש שש ובי

ל. אםהל ה בה ני ר הי םאמל י "ה. ונ בה קה ז לנ מל ה, רל לה עש מנ לש ה של מנ ז לש מל רל י"ו  ן אנ ימנ סי י"ו, וש קודות אנ יות נש אותי יו - הה לה אי
תוב ה כה מה י"ו, לה קוד אנ נה ן של יוה ה, כי אי םא רש גו'. ב ן וש עה צש ל יי ל בנ ם (ישעיה לג) אםהל תוב שה כה ל, וש אםהל ה בה ני אן הי תוב כה כה
ם ל. שה אםהל ה בה ני ר הי םאמל י ר ונ מנ ז אה ה. אה מונה אל ד סוד הה חה אל ה כש בה קי ר ונש כה ל זה בור של חי שום של א מי לה ייה? אל ך אנ ר כה חנ אנ
ים יוני לש על ים הה כי אה לש מנ עו הנ םא יהדש י ל כי גו'. וש ייה וש ל]. אנ אםהל ה בה ני ר הי םאמל י א [ונ צה מש ם הוא ני שה כםל וש ל הנ ר של של קל הוא הנ

ת. ענ דנ ם לה הל ר לה סה מש ני ה של א מנ לה ה אל זל ם הנ עולה ים בה עי םא יודש ל א של לה ייה? אל תוב אנ ה כה מה ל? לה אםהל ה בה ני ה הי רה שה של

א לה "ה? אל בה קה ים ייש לנ כי אה לש ים ומנ יחי לי ה שש מה י כנ כי י ה'. וש ני ם אמ יי רנ צש ץ מי רל אל י בש תי רש בנ עה ה, (שמות יב) וש אי םא רש ב
דו. בנ "ה לש בה קה ט לנ רה כור פש ל בש םא של ל ה של אותה כור לש ל בש ה של פה ין טי ים בי עי יו יודש םא הה ם ל הי שום של מי

ים עי םא יודש ם ל הי שום של א מי לה ים? אל יכי רי ה צש מה לה ים. וש שי נה אמ חות הה צש ל מי ו ענ יתה תה וי תש הי ה (יחזקאל ט) וש מו זל כש
ה ם. ומה עולה ל הה יא ענ בי הה "ה לש בה קה יד הנ תי עה לו של לה ים הנ רי בה דש ל הנ מו כה ים], כש עי ת [יודש ענ דנ ם לה הל ר לה סה מש ני ה של ק מנ א רנ לה אל

ם. עולה ל הה יא ענ בי הה יד לש תי עה ר של בה אותו דה ים בש יעי קי רש ל הה כה רוז בש יר כש עמבי "ה מנ בה קה הנ שום של ם? מי ענ טנ הנ

י די שוק כש ה בנ אל רש ילה ני הש םא יי ל יתו וש בי ר בש תי תנ סש הי ם לש דה ן אה יך בל רי ם, צה עולה א בה צה מש ית ני חי שש מנ הנ ה של עה שה ה בש גון זל כש
ר תי תנ סש הי יהכול לש לו של אי ר. מי ד בםקל יתו ענ ח בי תנ פל יש מי או אי צש םא תי ם ל תל אנ ר (שמות יב) וש מנ אל נל מו של ת, כש חנ םא יגשש ל של
ים רי תה סש מי יש בנ ר אי תי סה ם יי תוב? (ירמיה כג) אי ה כה ר. מנ תי תנ סש הי יך לש רי םא [ס"א יהכול] צה "ה ל בה קה י הנ ני פש לי ל מי בה ן, אמ כי

ם ה'. אג נו נש אל רש םא אל י ל ני אמ ונ

ם לה עש נל ש הנ רה דש מי

יא ה הי מה שה נש ן הנ ינ נש ם עי ה אי מה כש חה ל בש כי תנ סש זו - ני ה הנ שה רה פה ים בנ לי כש תנ סש ינו מי יי ם הה ב, אי ר רנ מנ יהיא אה י חי בי ר רנ מנ אה
ה או שה רה פה ל הנ ת כה תםר אל סש יא, ני ם הי עולה ן הה ם מי דה אה ת הה ירנ טי פש ן לי יה נש עי ם הה אי ה, וש םאשה ה ר ין סופה אי ה וש ה סופה םאשה ין ר אי
גו', ם וש חל ת לל ה פנ חה קש אל גו', וש ם וש יכל לי גש רנ צו  חמ רנ ם וש יי ט מנ ענ א מש ח נה ה יגקנ ה זל ה. מנ זל בה ה או  זל ה בה שה רה פה ת הנ יד אל עממי ננ

גו'?. ב וש לה חה ה וש אה מש ח חל קנ יי גו', ונ ם וש הה רה בש ץ אנ ר רה קה בה ל הנ אל גו', וש ה וש רה ל שה ה אל לה אםהל ם הה הה רה בש ר אנ הי מנ יש ונ

נות. בה רש קה ז הנ מל אן רל כה ז בש מנ רה ה של א מנ לי מה לש גוף אי ת לנ לל ה תועל מה שה נש ה הנ אה צש םא מה ר, ל מנ י, אה ימי ב די א רנ בה של כש
ר מנ אה ר. של יל לו יותי יועי ה וש תורה עמסםק בנ ינ נות, של בה רש קה ק בש סי ענ תש םא מי ל ה של ה. זל תורה ה הנ לה טש םא בה נות - ל בה רש קה לו הנ טש בה
ם, תה מה דש ל אנ ל ענ אי רה שש יו יי הש יי ן של מנ זש ח בי יננ ם, תי ל עולה בונו של ה: רי ר מםשל מנ נות, אה בה רש קה "ה הנ בה קה ש הנ רנ פי של ן, כש נה י יוחה בי רנ
ל כה ר מי ה יותי ילה בי שש ם בי הל ל לה י מוחי ני אמ ה, ונ תורה קו בנ סש ענ ה, ינ ר לו: מםשל מנ ה ינעמשו? אה ם מנ תה מה דש ל אנ ענ לו מי גש יי ן של יוה כי
ה, יל עולה בי שש ה בי תורה םאת הנ ר, ז לומנ גו'. כש ה וש חה נש מי ה לנ עםלה ה לה תורה םאת הנ ר (ויקרא ז) ז מנ אל נל ם, של עולה בה נות של בה רש קה הנ

ם. שה יל אה בי שש את, בי טה יל חנ בי שש ה, בי חה נש יל מי בי שש בי
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ם תה בש רג קש תי נות וש בה רש קה ן הנ ינ נש שות עי רה דש י מי תי בה יות ובש סי ני י כש תי בה יו בש פי יר בש כי זש מנ י של ה מי אי, זל דנ פש רוסש י כש בי ר רנ מנ אה
עמשות לו ים לנ כולי םא יש ל ע לו, של רנ הה י לש די או כש טש ים חל ירי כי זש מנ ים הנ כי אה לש מנ ם הנ אותה יא של ה הי רותה ית כש רי ם, בש הל ן בה וי יכנ וי

ק טוב. א רנ לה אל

ן יי ענ יו? לש לה ה עה ה זל יו, מנ לה ים עה בי צה ני ים  שי נה ה אמ לשה ה שש ני הי וש ר  מנ אה ן של יוה כי ! של יחנ תוכי ה זו  שה רה ? פה יחנ י יוכי ומי
ית ה? בי לה אםהל ה הה ה זל גו'. מנ וש ה  לה אםהל ם הה הה רה בש ר אנ הי מנ יש ונ תוב?  ה כה ך, מנ יק כה די צנ ת הנ מנ שש ני ה  רואה ן של יוה ינו. כי די בש
ר קה בה ל הנ אל תוב וש כה הו של ם. זל הל ת בה נל ול כנ תש ה מי מה שה נש הנ נות, וש בה רש קה ן הנ ינ נש ים, עי אי לש סש י שש רי המ ר? מנ הו אומי ש. ומנ רה דש מי הנ

ע לו. רנ הה ים לש כולי םא יש ל ם וש הל ז נוחנ לה אה ם. וש הה רה בש ץ אנ רה

ח רםן קנ המ ל אנ ה אל ר מםשל םאמל י תוב ונ כה ם, וש עה ף בה גל נל ל הנ חי ה הי ני הי תוב (במדבר יז) וש כה סוק של ח פה תנ ס פה חה נש י פי בי רנ
ן בה רש ן קה לה הנ ה לש ים. מנ אי לש סש י שש רי המ ם מנ תוב שה כה ר, וש הי אן מנ תוב כה ה. כה פה גי מנ ר הנ צנ עה תי תוב ונ כה גו', וש ה וש תה חש מנ ת הנ אל

ל. צי נה הי ן לש בה רש אן קה ף כה ל, אנ צי נה הי לש

ר בה ר דה י מנ ר לי םאמנ י לו, י תי רש מנ יההו. אה לי ת אי י אל תי שש גנ ופה ך  רל דל בנ ך  לי הנ י מש יתי יי ת הה חנ ם אנ ענ ס, פנ חה נש י פי בי ר רנ מנ אה
ם, דה אה י הה אי טה יר חמ כי זש הנ ים לש ני מג מש ים של כי אה לש מנ ל הנ יו כה נה פה סו לש נש כש ני "ה, וש בה קה ר הנ זנ ית גה רי ר לו, בש מנ יות. אה רי בש יל לנ מועי של

טוב. ירו אותו לש כי זש ם ינ כגלה ם - של הל צונו בה בו ורש ן לי וי כנ ה, ומש ה מםשל וה צי נות של בה רש קה ם הנ דה י אה ני ירו בש כי זש ינ ן של מנ זש בי של

עמלו ם ינ אי ם, דש יי מנ שה ילות הנ ל חי ל כה ר ענ רוז עובי כה הנ ה, וש רה זש גש ית ני רי בש ם, הנ דה י אה ני בש ת בי ול ע מה רנ ילאל ן של מנ זש עוד, בי וש
ם הל יו לה הה ים של מי שה ת בש טםרל ל קש ים של ני יה נש ב עי לי וה ש  פל צון נל רש רו בי םאמש י שות וש רה דש י מי תי בה יות ובש סי ני י כש תי בה ץ בש רל אה יו בה נה בה

ם. הל ת מי ול מה ל הנ טי בנ תש יי ל, של אי רה שש יי לש

ל ענ מי ש  אי יהה  לל ן עה תל ה וש תה חש מנ ת הנ ח אל רםן קנ המ ל אנ ה אל ר מםשל םאמל י תוב, ונ ה כה ה מנ אי םא רש ק, ב חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ל הה קה ל תוך הנ ץ אל יהרה תוב? ונ ה כה גו'. מנ י ה' וש ני פש לי ף מי צל קל א הנ י יהצה ה? כי מה ן, לה רם המ ר לו אנ מנ ת. אה טםרל ים קש שי חנ וש בי זש מי הנ
ה לה בה ל חנ ך של אה לש םא יהכםל מנ ל ה. וש פה גי מנ ר הנ צנ עה תי ים ונ יי חנ ין הנ ים ובי תי מי ין הנ עממםד בי ינ תוב ונ כה ם. וש עה ף בה גל נל ל הנ חי ה הי ני הי וש

ת. ול מה ל הנ טי בנ תש ני לט וש שש לי

א דול בה ם גה דה רו, אה מש יר. אה עי י הה ני ל בש יו כה לה שו עה חמ לו. לה חנ של רי אה מש ל הנ צל א אי א, בה שה רש ר טנ פנ כש ך לי לנ א הה חה י אנ בי רנ
ה עה בש שי ייש  של לו  רו  מש הו? אה ם, מנ הל ר לה מנ ינו? אה דםתל בי ל אמ ענ ש  םא חושי לו, ל רו  מש לו. אה צש אל או  יו. בה לה אי ך  לי אן, ני כה לש

ל. טי בנ תש םא מי ל ק וש זי חנ תש ל יום מי כה יר, וש עי ת בה ול ייש מה ים של יהמי

או ים, בה כי הולש יו  הה ד של ענ הוא.  רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש לי ים מי מי חמ רנ ש  קי בנ ונש ת  סל נל כש ית הנ בי לש ך  לי ני ם,  הל לה ר  מנ אה
ה עה שה הנ ך, של עממםד כה ת לנ ין עי א, אי חה י אנ בי ם רנ הל ר לה מנ מות. אה ים לה י נוטי לוני י ופש לוני תו, ופש י מי לוני י ופש לוני רו, פש מש אה וש

ה. חוקה דש

י ני אמ ונ ים,  קי לה ה חמ עה בה רש אנ ה לש רה ה עמשה רה ים. עמשה אי כה ר זנ יותי הנ לו  אי ם מי דה י אה ני ים בש עי בה רש ם אנ כל מי ישו  רי פש ל תנ בה אמ
ל ן של יה נש ה עי צה פי חמ ש  פל נל בש רו  מש אי יר, וש עי וות הה צש ע קנ בנ רש אנ ן לש כי יר, וש עי ה הה צי קש ה לי רה עמשה יר ונ עי ה הה צי קש ה לי רה ם, עמשה כל מה עי

תו. נות אי בה רש קה ל הנ ן של יה נש עי ה, וש מםשל ן לש תנ רוך הוא נה דוש בה קה הנ ים של מי סנ ת הנ טםרל קש

לו אי ך לש לי ם, ני הל ר לה מנ סוף אה בנ ן. לש ים כי רי יו אומש הה וות וש צה ע קש בנ רש אנ יר לש עי ל הה כה רו בש בש עה ים וש מי עה לש פש ך שה שו כה עה
ה ר מםשל םאמל י ים, ונ סוקי פש לו הנ רו אי םאמש מו, ת יש סנ ר תש של אמ כנ ך, וש רו כה םאמש ת ם וש יהל תי בה ם לש כל ישו מי רי פש תנ מות, וש ים לה נוטי של
ל טי בנ תש הי שו וש ן עה כי גו'. וש ים וש תי מי ין הנ עממםד בי ינ גו', ונ ן וש רם המ ח אנ קנ יי גו', ונ ש וש יהה אי לל ן עה תי ה וש תה חש מנ ת הנ ח אל רםן קנ המ ל אנ אל

ת). ול מה ם (הנ הל מי

ה םא שורל ם ל יי מנ שה ין הנ י די רי המ ח, של צנ נל לה ילוהה  חי נש ים הי אשוני רי סודות, הה י הנ ר: סודי אומי עו אותו קול של מש שה
ה עמשל ה - תנ ת זל יתה אל שי עה מו של ים לו: כש רי אומש ע של מנ ן. שה יהשנ א וש חה י אה בי ל רנ בו של ש לי לנ לו. חה טש בנ ים לש עי י יודש רי המ אן, של כה
ם יהל לי לו עמ בש קי ה, וש מה לי ה שש שובה תש ם בי ירה זי חל הל ם וש י. קה ננ פה ם לש ים הי עי שה רש ה, של שובה תש רו בי זש ינחש ם של הל מםר לה ך אל ה. לי ת זל אל

יהא. סי חש א מנ תה א מה או לה רש קה יר, וש עי ם הה ת שי יפו אל לי חש הל ם, וש עולה ה לש תורה הנ לו מי טש בנ תש םא יי ל של

ע דנ ם, תי הל ים לה כי רש בה מש ן של ר כי חנ אנ א לש לה ה, אל רה זי גש ת הנ ים אל לי טש בנ מש ים של יקי די צנ ם לנ הל י לה םא דנ ה, ל הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ה ין - מנ די ת הנ ל אל טי בנ ן ומש יה נש עי ל אותו הה כה גו' וש ים וש אי לש סש י שש רי המ גוף מנ ת לנ רל ה אומל מה שה נש הנ ן של יוה כי ן הוא. דש כי ך של לש

ה. כה רה י בש רי יהה. המ ת חנ עי יך כה לל שוב אי ר שוב אה םאמל י תוב? ונ כה

ן יי ענ ים לש עי שה רש ל הה צל ים אי כי ים? הולש ה עושי - מה שו  פש ננ ה לש צה ח עי קנ ה לה זל ים של כי אה לש מנ הנ ה  ים אותה רואי ן של יוה כי
ים, עי שה רש קום הה מש דםם, לי י סש ני ל פש ענ פו  קי ינשש ים ונ שי נה אמ ם הה שה מו מי יהקג תוב ונ כה הו של ט. זל פה שש ם מי הל עמשות בה לנ ם וש ינה די בש
ינו ינו, אי די ים בש ני יש ענ מש ה של רואל ן של יוה יק: כי די ל צנ כו של רש ך דנ ה, כה הודה י יש בי ר רנ מנ אה ה הוא של ט. זל פה שש ם מי הל עמשות בה לנ

נו. מל ין מי די י הנ לי עמ ים בנ קי לש תנ סש מי ד של י צורו, ענ ני פש מו לי דה בו וש לש ל] חל יב [ענ רי קש הנ ל ולש לי פנ תש הי שוב ולש ר לה חי אנ תש מי

ם הה רה בש ר אנ הי מנ יש ה? ונ מה שה נש תוב בנ ה כה יו - מנ לה ים עה בי צה ים ני שי נה ה אמ לשה ה שש ני הי א וש ינרש יו ונ ינה א עי שה יי ר ונ מנ אה ן של יוה כי של
ב מוטה ירו לש זי חמ הנ גוף לש ל הנ צל ה אי מה שה נש ת הנ רל הל מנ יהד מש ה. מי בה כה עש םא שום הנ ל ירות בש הי מש זון ובי פה חי ה. בש רה ל שה ה אל לה אםהל הה

ין. די י הנ לי עמ נו בנ מל ים מי קי לש תנ סש מי ד של ר לו, ענ פי כנ תש יי ה של מנ ש בש קי בנ ולש

ים? שי נה ח כנ ה אםרנ רה שה יות לש הש ל לי דנ ים חה יהמי ים בנ אי ים בה ני קי ה זש רה שה ם וש הה רה בש אנ ר וש מנ אה הו של ר, מנ ר אומי זל יעל לי י אל בי רנ
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ה בי רש ים הנ יהמי ים וש ני ים שה יהמי ים בנ אי ים, בה ני ה שה מה כנ ץ מי רל אה ר בה אה שש גוף ני הנ ה, וש תה לה עמ מנ ת בש דל ה עומל מה שה נש הנ ן של יוה א, כי לה אל
גוף. יות הנ חמ הנ ר לש שי בנ תש ם. ני דה ל אה ר כה אה שש ח כי עמבםר אםרנ לנ םא וש ב לה את וש צי ל לה דנ חה וש

ה נה דש י על ה לי תה יש ים, הה ני ה שה מה יום כנ הנ ר מי פה עה י בל לותי י בש רי חמ ה? אנ נה דש י על ה לי תה יש י הה לותי י בש רי חמ ר אנ אומי הו  מנ
ה' א מי לי פה יי ר, המ מנ רוך הוא אה דוש בה קה הנ י. וש ני ידנ קי פש םא הי ל נו וש מל את מי יהצה ים של ני ה שה מה יום כנ הנ ן, של קי י זה ני אדם דוש. ונ חי וש
ים. ני לש שה ן שה בל ש כש די חנ תש יי ד של מי לנ ן, מש ה בי רה שה ים. ולש תי יות מי חמ הנ י לש לי צש יהדוענ אל ד? אותו הנ מועי הו לנ ד. מנ מועי ר לנ בה דה

ר הוא אומי רוך  בה דוש  קה ה, הנ לה עש ל מנ של ה  יוה זי ית מי זוני ני ה  מה שה נש הנ ן של יוה ימון, כי י סי בי רנ ה בש הודה יש י  בי ר רנ מנ אה
ת אל ילה  חנ אמ י  ני אמ של ד  נמועי לג יותו  חמ הנ לש יד  תי עה י  ני אמ של י  לוני פש גוף  לש ר  שי ובנ ך  לי "ה:  דומה א  רה קש ני הנ ך  אה לש מנ הנ אותו  לש
ה, מה דה אמ י בה תי נש כנ שה ר וש פה עה י בל לותי י בש רי חמ ה? אנ נה דש י על ה לי תה יש י הה לותי י בש רי חמ יב: אנ שי הוא מי םא. וש ב יד לה תי עה ים לל יקי די צנ הנ

דוש?. י חי ילה לי הש ר, תי פה גוש עה ה וש מה י רי רי שה ל בש כנ אה וש

ד מועי ר?! לנ בה ה' דה א מי לי פה יי גו' המ ם וש הה רה בש ל אנ ר ה' אל םאמל י תוב ונ כה הו של ה: זל מה שה נש ר לנ רוך הוא אומי דוש בה קה הנ
ם כל יותש הש לי ה  אשונה רי בה כש ש  דה חג מש דוש  הוא קה גוף של הנ אותו  יך  לל שוב אי ים אה תי מי ת הנ יות אל חמ הנ לש י  לי צש אל יהדוענ  הנ
ם עולה בוד ה' לש י כש הי תוב (תהלים קד) יש כה של הו  ם. זל הל בה מםחנ  שש י לי ננ פה יד לש תי יום עה הנ אותו  ים, וש דושי ים קש כי אה לש מנ

יו. (ע"כ מדרש הנעלם) עמשה מנ ח ה' בש מנ שש יי

זהר:

יך לל שוב אי ר שוב אה םאמל י יהד - ונ ל, מי אםהל ה בה ני ר הי מנ אה ן של יוה . כי יהה נל פה ר לש לומנ צו  םא רה ל ך, של תש שש ה אי רה ייה שה אנ
םא כםל, ל אל ם לל יהל ני פש ם לי הה רה בש ין אנ מי זש םא הי ל ד של ענ ץ, של רל אל ך  רל ה דל אי םא רש גו' ב וש ך  תל שש ה אי רה שה ן לש ה בי ני הי יהה וש ת חנ עי כה
רו מש ז אה לו, אה םאכש י תוב ונ כה ר של חנ כםל. אנ אל ם לל ין אותה מי זש ה הי שורה ה בש שום אותה מי ה של אל םא יירה ל י של די ר, כש בה רו לו דה מש אה

ה. שורה ה בש לו אותה

ה אל רש ם ני הה רה בש ל אנ של בודו  יל כש בי שש א בי לה ים? אל לי ים אוכש יוני לש ים על כי אה לש מנ של ך  תש עש ל דנ ה ענ לל עמ י תנ כי לו?! וש םאכש י ונ
ם הה רה בש ם אנ הל ן לה תנ נה ה של ל מנ כה ים, וש אי רש םא ני ל ש וש ת אי לל ש אוכל ם אי הי שום של אי, מי דנ לו ונ םאכש י ר, ונ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ך. אה כה

ה]. לה עש מנ לש ד של אותו צנ ים מי לי אוכש ה [של לה עש מנ ים לש לי ם אוכש הה רה בש ד אנ צנ מי שום של לו, מי כש אה

ר מנ ם שה הה רה בש אנ לו, וש כש אה ם וש יהל ני פש יב לי רי קש ן הי כי לה ה, וש רה הר טה ל בש כנ ם, הוא אה הה רה בש ל אנ כנ אה ה של ל מנ ה, כה אי םא רש ב
א מי ה טה זל ם של הה רה בש ע אנ ז יהדנ יתו. אה בי ב לש רי קה תש הי םא יהכםל לש א [ל מי הוא טה ם של דה ן אה לו בל פי אמ ה של רה הר טה ה וש אה מש יתו טג בי בש
אוי לו רה ים כה ה יהמי עה בש מםר שי שש לי ה לו  שה עה ה, או  ילה בי טש ה] לו  שה עה ד של יתו, ענ בי בש ש  מי שנ יהה מש םא הה ה] [ל שה עה הוא, וש

אי. דנ ונ ה בש ך זל כה יתו, וש בי בש

נות פש יהה לי הה תו? וש נה קה ה תנ גו'. מנ ה וש לה יש ה לה רי קש הור מי ילה טה הש םא יי ר ל של אמ יש  תוב (דברים כג) אי ה, כה אי םא רש ב
י תי יו שש הה ה של דה ת ני אנ מש ה] או טג דה ני ת או  ענ רנ ת צה אנ מש ה [טג יבה זי מו  ת, כש רל חל ה אנ אה מש ה בו טג עה רש ם. אי יי מה ץ בנ חנ רש ב יי רל על
ין שום] בי ת [מי רל חל ה אנ אה מש ל טג בי קי ם של י קםדל רי ע לו קל רנ אי ין של שום] בי ה [מי ילה בי ה טש אותה יק לו בש פי סש םא מנ אות, ל מש טג

ך. ר כה חנ ע לו אנ רנ אי של

ם הה רה בש ק אנ סנ ם עה ענ טנ ה הנ ים. מה שי נה יא לנ הי וש ים  רי בה גש ם, הוא לנ כגלה ה לש ילה בי ים טש ני קש תנ מש יו  ה הה רה שה ם וש הה רה בש אנ וש
הור ד. טה חה םא אל א ל מי טה הור מי ן טה תי י יי תוב (איוב יד) מי כה הור, של א טה רה קש ני הור וש הוא טה שום של ם? מי דה י אה ני ר בש הי טנ לש

ח. רנ תל א מי יהצה ם של הה רה בש ה אנ - זל

ר הי טנ ין לש קי תש ן הי כי ד). לה סל "ם (חל יי י? מנ הי ם, ומנ הה רה בש ל אנ ה של גה רש דנ ה הנ ת אותה ן אל קי תנ י לש די ר, כש מנ עון אה מש י שי בי רנ
י די ם, כש יי ט מנ ענ א מש ח נה תוב? יגקנ ה כה יו מנ רה בה ית דש אשי רי ים, בש כי אה לש מנ ת הנ ין אל מי זש הי ה של עה שה ם. ובש יי מנ ם בש עולה י הה ני בש
ר הי טנ כםל. מש הנ ם מי דה אה י הה ני ל בש ת כה ר אל הי טנ יהה מש הה ך  שום כה ה, ומי ים בה רויי ם שש יי מנ הנ ה של גה רש דנ ה  אותה ק בש זי חנ תש הי לש
ה רה ם שה ך גנ ים, כה שי נה אמ ת הה ר אל הי טנ הוא מש מו של ה. וכש אה מש טג ד הנ צנ ם מי ר אותה הי טנ ה, ומש רה ה זה ל עמבודה ד של צנ ם מי אותה

כםל. הנ ים מי הורי ם טש יהל לי א אמ בה י של ל מי כה א של צה מש ני ים, וש שי נה ת הנ ת אל רל הל טנ מש

ה עה שה ט לש רה אוי, פש רה קום כה ל מה כה ה בש יהה עולל םא הה ל ם, וש יורו שה די קום של ל מה כה ן בש ילה ע אי טנ ם נה הה רה בש אנ ה של אי םא רש ב
ה. רה ה זה עמבודה ז בנ חה אל נל י של "ה ומי בה קה ז בנ חה אל נל י של ענ מי יהה יודי ן הה ילה אותו אי ן, ובש ענ ננ ץ כש רל אל יהה בש יורו הה די של

ל צי ז בנ חה אל נל י של ה. ומי אל ל נה יו צי לה ה עה עושל םאשו וש ל ר ה ענ סל כנ יו ומש פה נה ש עמ ן פורי ילה אי יהה הה "ה, הה בה קה ז בנ חה אל נל י של מי
יר אותו, הי זש ם ומנ הה רה בש ענ אנ יהה יודי ז הה ה. אה לה עש מנ ים לש יו עולי יו הה פה נה עמ ה, ונ לל ענ תש יהה מי ן הה ילה אי ה, אותו הה רה ה זה ל עמבודה של
ן, ילה אי ל אותו הה בי קנ ך] מש הור [ד"א כה הוא טה י של ך מי כה רוך הוא. וש דוש בה קה ת הנ מוננ אל ז בל חנ אל נל ד של ם ענ שה ז מי םא זה ל וש

ם. יי מנ ם בש ר אותה הי טנ יהה מש הה ם וש הה רה בש ע אנ ז יהדנ ל אותו. אה בי קנ ינו מש א אי מי הוא טה י של ומי

ן, ילה אי י הה פי נש ים ענ עולי יו, וש לה ים אי ם עולי יי מנ יהד הנ ה מי ילה בי יך טש רי צה י של ן, ומי ילה ת אותו אי חנ יהה תנ ם הה יי ן מנ ינ עש ומנ
ר מי שה הי א ולש מי טה הי ה לש רוצל ע של ז יהדנ אה ם, וש יי מנ שו הנ םא, יהבש ם ל אי ה. וש ילה בי יהד טש יך מי רי צה א וש מי הוא טה ם של הה רה בש ע אנ ז יהדנ אה

ים. ה יהמי עה בש שי

דםק בש לי אות וש רש י לי די ץ כש עי ת הה חנ נו תנ עמ שה הי ם וש הל ר לה מנ ים אה כי אה לש מנ ת הנ ין אל מי זש הי ה של עה שה לו בש פי אמ ה, של אי םא ורש וב
ר מנ ה] אה שה רוך הוא [עה דוש בה קה שום הנ ד] מי גל נל סוד [כש הנ ם. וש עולה י הה ני ל בש ת כה ק אל יהה בודי ן הה ילה אותו אי ם, ובש אותה
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ה. רה ה זה ת עמבודה חנ םא תנ ל ץ, וש עי ת הה חנ נו תנ עמ שה הי ן וש כי לה כםל, וש ים לנ יי חנ ץ הנ הוא עי של

א בו טה הוא חה גו', וש ת וש ענ דנ ץ הנ עי תוב ומי כה ע, של רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ עי א בש טה ם, הוא חה דה א אה טה חה של ה, כש אי םא ורש וב
ם].. עולה י הה ני ל בש כה ת לש ול ם מה רנ גה גו' [וש ים וש יי חנ ץ הנ עי ם מי ח גנ קנ לה ח יהדו וש לנ שש ן יי ה פל תה ענ תוב? וש ה כה ם. מנ עולה ת לה ול ם מה רנ גה וש
י ני בש ל  כה לש ה  מונה אל ת הה אל יענ  הודי וש ים,  יי חנ ץ הנ עי הוא  ר, של חי ן אנ ילה ם אי ם עי עולה ת הה ין אל קי תש ם, הי הה רה בש אנ א  בה של וכש

ם. עולה הה

י רי המ תםב, של כש יך לי רי יהה צה שוב - שוב יהשוב הה ק, שוב אה חה צש י יי בי ר רנ מנ יהה. אה ת חנ עי יך כה לל שוב אי ר שוב אה םאמל י ונ
לש שה ינו,  ני שה של מו  כש ר,  חי אנ יחנ  לי שה ינד  בש םא  ל וש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ינד  בש הוא  רות  עמקה הה קםד  פש לי ה  זל הנ חנ  תי פש מנ הנ
, יחנ לי ינד שה רו בש סש מש םא ני ל יל וש הואי ים. וש מי שה ים, וגש תי מי ינת הנ חי יהה, ותש ל חנ : של יחנ לי ינד שה רו בש סש מש םא ני ל ם של חות הי תש פש מנ
תוב ן כה כי ר, לה בה דה ר [לו] הנ מנ ם אה יהל לי ד עמ יהה עומי הה הוא של רוך  בה דוש  קה אי הנ דנ ונ א  לה שוב? אל תוב שוב אה ה כה מה לה

יך. לל שוב אי ר שוב אה םאמל י ונ

ר - םאמל י ר. ונ חי םא אנ ל ית וש רי בש ך הנ אנ לש ם, הוא מנ תה א סש רה קש יי ם או ונ תה ר סש םאמל י תוב ונ כה קום של ל מה כה ה, בש אי םא ורש וב
תוב (ויקרא א) כה א - של רה קש יי ונ יהו.  ר מי מנ םא אה ל וש ר,  םאמל י גו'. ונ וש ע  מנ שש תי מםענ  ם שה ר אי םאמל י ונ תוב (שמות טו)  כה של
יהה. י הה ר מי מנ םא אה ל גו', וש ר וש מנ ה אה ל מםשל אל תוב (שמות כד) וש כה ר - של מנ יהה. אה י הה ר מי מנ םא אה ל ה, וש ל מםשל א אל רה קש יי ונ
כםל הנ יהה, וש ית הה רי בש ל הנ ך של אה לש ה מנ לל ל אי כה א בש לה יהה.] אל י הה ר מי מנ םא אה ל ם, וש תה ר סש םאמל י שוב. ונ תוב שוב אה כה ך של ף כה [אנ

גו'. ן וש ה בי ני הי גו', וש יך וש לל שוב אי ר שוב אה םאמל י תוב ונ ן כה כי לה "ה. וש בה קה ר בנ מנ אל נל

מו ר כש גה הה הוא מי שםב של םא ינחש ל י של די א כש לה ך? אל ן לש ה בי ני הי תוב וש םא כה ם ל ענ טנ ה הנ ך. מה תש שש ה אי רה שה ן לש ה בי ני הי וש
ת ק אל חה צש יי ה  ב - זל ד אה בי כנ יש ן  יו. בי נה דם ד אמ בל על ב וש ד אה בי כנ יש ן  ר, (מלאכי א) בי מנ אה ח וש תנ עון פה מש י שי בי ה. רנ אשונה רי בה
ים לשי ן שש ק בל חה צש יי ן. וש בה רש קה לש יבו  רי קש הנ ה לש צה רה וש חנ  בי זש מי י הנ בי ל גנ ד אותו ענ קנ עה ה של עה שה ד אותו? בש בי י כי תנ ם. מה הה רה בש אנ
הוא יו, וש נה פה עממםד לש יהה יהכול לנ םא הה ת ל חנ ל אנ גל רל ט [בו] בש יהה בועי לו הה אי ן, של קי יהה זה ם הה הה רה בש אנ יהה, וש ים הה ני ע שה בנ של וש

יו. בי צון אה עמשות רש י לנ די ש כש יי מו תנ ד אותו כש קנ עה יו, וש בי ת אה ד אותו אל בי כי

מו דו, כש בש כי ם וש הה רה בש ל אנ של צונו  ל רש ה כה שה עה ן וש רה חה לש ח אותו  לנ שה של ם, כש הה רה בש אנ ר לש זל יעל לי ה אל יו - זל נה דם ד אמ בל על וש
ת ד אל בי כנ י לש די י, כש נםכי ם אה הה רה בש ד אנ בל ר על םאמנ י ונ תוב (שם)  כה וש גו',  וש י  ני דם ת אמ אל ך  רנ ה' בי ונ תוב (בראשית כד)  כה של
םא ה, ל אל רש מנ ה לש אל אוי, נה רה הוא כה ים, וש לי מנ רות וגש קה ים יש ני בה אמ ב ונ הה זה ף וש סל יא כל בי יהה מי הה ם של דה ן אה י בל רי המ ם. של הה רה בש אנ
ם הה רה בש ח אנ בנ ת של עמלות אל הנ י לש די י, כש נםכי ם אה הה רה בש ד אנ בל ר על מנ א אה לה לו, אל רוב של ם או קה הה רה בש ב אנ הוא אוהי ר של מנ אה

ם. יהל יני עי דו בש בש כנ ולש

ם תל אנ ם או של יכל בי י אמ ני אמ ר של ם לומנ יכל יני עי לון בש י, קה ננ ל בה אי רה שש ם יי תל אנ יו. וש נה דם ד אמ בל על ב וש ד אה בי כנ ן יש ן בי ל כי ענ וש
ד בי כי ן של הו בי אל. זל עי מה שש םא יי ל אי, וש דנ ן ונ הו בי ן. זל ה בי ני הי ך וש שום כה גו'. מי י וש בודי ייה כש י אנ ני ב אה ם אה אי י? וש לי ים של די עמבה

אוי. רה יו כה בי ת אה אל

ן ה בי ני הי ה. וש נה מל ה מי אה יהצש ד של ה ענ שה פש ה ננ בה אמ לו כה לה גש בי ה, של תה לו מי לה גש בי ה - של רה שה ן לש ך. בי תש שש ה אי רה שה ן לש ה בי ני הי וש
גו', ה וש רה ת שה ד אל קנ ה' פה ז ונ אה ם. של עולה ל הה ין ענ די ב בש רוך הוא יושי דוש בה קה הנ ה של עה שה לו בש לה גש לות בי ענ תש הי ה - לש רה שה לש
ה] ה. [זל רה שה ן לש ה בי ני הי ים]. וש כי אה לש מנ רו הנ מש ה אה ה [זל רה שה ן לש ה הוא בי ל זל ענ ק, וש חה צש שום יי ה מי רה ת שה ים אל ירי כי זש י מנ רי המ של

ר. כה זה הנ ן מי בי ת] הנ ת [אל חנ ה לוקנ בה קי נש י הנ רי המ של

א סוד הוא, לה יך לו! אל רי יו צה רה חמ יא אנ הי יו? וש רה חמ הוא אנ ה וש ה זל יו. מנ רה חמ הוא אנ ל וש אםהל ח הה תנ ת פל ענ ה שםמנ רה שה וש
ח תנ ר] פל יהה אומי הה י של יו - מי רה חמ הוא אנ רוך הוא. וש דוש בה קה ה הנ ל, זל אםהל ח הה תנ ר [פל יהה אומי הה ה של ת מנ ענ ה שםמנ רה שה וש
ח תנ ה [נ"א פל יונה לש על ה הה גה רש דנ הנ ה לו  הודה ה] של יו - [זל רה חמ הוא אנ ה. וש מונה אל ח הה תנ ה, פל תונה חש תנ ה הנ גה רש דנ הנ ל, זו  אםהל הה
ה גה רש דנ יו - זו הנ רה חמ הוא אנ ה, וש תונה חש תנ ה הנ גה רש דנ ל - זו הנ אםהל ח הה תנ רוך הוא. פל דוש בה קה ה הנ יו - זל רה חמ הוא אנ ל וש אםהל הה

ה. עה ה שה אותה ט לש רה רוך הוא פש דוש בה קה ר הנ בנ ה דש עה מש םא שה ם ל עולה ה בה רה ה שה תה יש הה יום של ה]. מי יונה לש על הה

ר שי בנ תש הי ה של זל ר הנ בה דה ה הנ עה מש יא שה הי ים, וש רי בה דש מםענ הנ שש י לי די ל כש אםהל ח הה תנ ה פל רה ת שה בל ה יושל תה יש הה ר - של חי ר אנ בה דה
ה. ינה כי שש י הנ חורי אמ ב מי יהה יושי הה ם של הה רה בש יו - אנ רה חמ הוא אנ ר] וש חי ר אנ בה ם. [דה הה רה בש בו אנ

ם, הל או לה רש ז ני אה ים של יהמי ל הנ ים של עורי שי ים? הנ יהמי ים בנ אי ה בה ה זל ים. מנ יהמי ים בנ אי ים בה ני קי ה זש רה שה ם וש הה רה בש אנ וש
א י בה ר כי מנ אל נל מו של ים, כש יהמי ים בנ אי אוי. בה רה ים כה יהמי ל הנ עור של שי ים הנ יהמי סו בנ נש כש ים, ני עי שש ד תי חה אל הה ה וש אה ד מי חה אל הה
ר, חי דון אנ עי בש ה  מה צש ה ענ תה אמ ה רה עה שה ה  אותה ים. וש שי נה ח כנ ה אםרנ רה שה יות לש הש ל לי דנ ס. חה ני כה הי יום לש יב הנ עלרי הל יום, של הנ

ן. קי י הוא זה יד כי הולי אי לש דנ םא כש י הוא ל רי המ ן, של קי י זה ני אדם ה ונ רה מש ן אה כי לה וש

רוך הוא דוש בה קה ה, הנ אי םא רש ץ. ב רל י אה ני קש ם זי תו עי בש שי ה בש לה עש ים בנ רי עה שש ע בנ ח, (משלי לא) נודנ תנ ה פה הודה י יש בי רנ
יהכול ם של עולה א הה רה בש ני יום של הנ יהה מי םא הה ל וש ם  עולה יהה בה םא הה ב. ל לוי רנ עי ר בש תה סש ני וש נוז  הוא גה של בודו  כש ה בי לל ענ תש מי

עממםד בו. םא יהכול לנ ל תו וש מה כש ל חה עממםד ענ לנ

ק בי דנ תש הי ים לש כולי םא יש ים ל תוני חש תנ הנ ים וש יוני לש על ל הה כה ה, וש לה עש מנ ה לש לה עש מנ ה לש לה ענ תש הי ר וש תה סש ני נוז וש י הוא גה שום כי מי
תוב כה ה, של לה עש מנ לש הוא  ים של רי ים אומש תוני חש תנ קומו. הנ מש בוד ה' מי כש רוך  ג) בה (יחזקאל  ים  רי ם אומש כגלה של ד  ענ
ך. בודל ץ כש רל אה ל הה ל כה תוב (שם נז) ענ כה ה, של טה מנ הוא לש ים של רי ים אומש יוני לש על בודו. הה ם כש יי מנ שה ל הנ (תהלים קיג) ענ
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עממםד יהכול לנ י של יהה מי םא הה ל ע וש םא נודנ י ל קומו, כי מש בוד ה' מי כש רוך  ים בה רי ים, אומש תוני חש תנ ים וש יוני לש ם, על כגלה ד של ענ
ה?. לה עש ים בנ רי עה שש ע בנ ר נודה ה אומי תה אנ מו, וש עי

ל בו כה לי ר בש עי שנ מש ה של י מנ פי ק לש בה דש ני ע וש הוא נודה רוך הוא, של דוש בה קה ה הנ ה - זל לה עש ים בנ רי עה שש ע בנ אי נודה דנ א ונ לה אל
ים - רי עה שש ע בנ ן נודה כי לה בו, וש לי ע בש ך נודה בו, כה לי ר בש עי שנ מש ה של י מנ פי ה. ולש מה כש חה ל הנ רוחנ של ק בה בי דה הי יהכול לש ה של מה ד כנ חה אל

ת אותו. ענ דנ לה ק וש בי דה הי יהכול לש י של ין מי אוי אי רה ע כה נודה ל של בה ים. אמ רי עה שש ם הנ אותה בש

ים רי עה שש או  שש כד)  (תהלים  ר  מנ אל נל של מו  כש ים?  רי עה שש ה  יזל אי ה,  לה עש בנ ים  רי עה שש בנ ע  נודה ר,  מנ אה עון  מש שי י  בי רנ
רוך בה דוש  קה ע הנ ם נודה לה לה גש יונות, בי לש גות על רה ם דש הי לו, של לה ים הנ רי עה שש שום הנ ם. ומי י עולה חי תש פי או  שש נה הי ם וש יכל אשי רה

ק בו. בי דנ תש הי ים לש כולי םא יש םא - ל ם ל אי הוא, וש

ם הי גוף, וש י הנ רי בש י אל די ל יש א ענ לה ה, אל ת אותה ענ דנ יהכול לה י של ין] מי ין הוא [אי ם אי דה אה ת הה מנ שש י ני רי ה, המ אי םא רש ב
שום ע, מי םא נודה ל ע וש רוך הוא נודה דוש בה קה ך הנ ע. כה םא נודה ל ע וש ך נודה שום כה ה. מי מה שה נש נות הנ מה עושות אג גות של רה דש הנ
ע ה, נודה מה שה נש ים לנ חי תה ם פש הי ים, של רי עה שש ם הנ אותה ל בש בה כםל. אמ ן הנ יר מי מי טה נוז וש , גה רוחנ ה, רוחנ לש מה שה נש ה לי מה שה הוא נש של

רוך הוא. דוש בה קה הנ

הו ל - זל אםהל ח הה תנ רוך הוא. פל דוש בה קה ל הנ בודו של ם יהדוענ כש הל ה, ומי גה רש דנ ה לש גה רש דנ ח וש תנ פל ח לש תנ ה, ייש פל אי םא רש ב
ח תנ פל ס בו, ובנ ני כה הי אשון לש ח רי תנ הו פל גו'. זל "ק וש דל "י צל עמרי "י שנ ח"ו לי תש ר (שם קיח) פי מנ אל נל מו של ק, כש דל ל צל ח של תנ פל
ים, חי תה פש ר הנ אה ל שש כה ת אותו ובש ענ דנ ה לה ח], זוכל תנ פל ה [לנ זל ה לה זוכל י של ים. מי יוני לש על ים הה חי תה פש ר הנ אה ל שש ים כה אי רש ה ני זל הנ

יו. לה ים עה ם שורי כגלה שום של מי

ת ענ דנ ים לה כולי םא יש ל נו וש מל קו מי לש תנ סש ים הי חי תה פש ל הנ כה לות וש גה ל בנ אי רה שש יי שום של ע, מי םא נודה ה ל ח זל תנ פל ו של שה כש ענ וש
אוי. רה יו כה לה רות עה שש יונות לי לש על גות הה רה דש ל הנ ידות כה לות, עמתי גה ן הנ או מי ל ייצש אי רה שש יי ן של מנ זש ל בי בה בםק. אמ דש לי וש

תוב (ישעיה יא) כה ה, של זל ם לה קםדל ים מי עי יודש יו  םא הה ל ה של ה מנ דה בה כש ה ני יונה לש ה על מה כש ם חה עולה י הה ני בש עו  ז יהדש אה וש
ח תנ פל ל הנ רות ענ שש ים לי ידי ם עמתי ת ה'. כגלה אנ רש יי ת וש ענ ה רוחנ דנ בורה ה וגש צה ה רוחנ עי ינה ה ובי מה כש יו רוחנ ה' רוחנ חה לה ה עה חה נה וש
ט פנ שה תוב וש כה ם, של עולה דון הה י לה די יחנ כש שי מה ך הנ לל ל מל רות ענ שש ים לי ידי ם עמתי כגלה ל, וש אםהל ח הה תנ הוא פל ה, של זל תון הנ חש תנ הנ

גו'. ים וש לי ק דנ דל צל בש

יך לל שוב אי תוב שוב אה כה ר של אי בה תש ני מו של ת כש רל ה אומל תה יש הה זו  ה הנ גה רש דנ ם, הנ הה רה בש ר אנ שי בנ תש הי של ך, כש שום כה מי
ת רל בל דנ ה מש תה יש הה ה זו של גה רש ת דנ ענ ה שםמנ רה שה ה וש ל זל ענ ל. וש אםהל ח הה תנ הו פל זל יהה, וש י הה תוב מי םא כה ר - ל םאמל י יהה. ונ ת חנ עי כה
ת שוב רל אומל ת וש רל של בנ ה מש תה יש הה ל, של אםהל ח הה תנ ת פל ענ ה שםמנ רה שה תוב וש כה ה, של זל ם לה קםדל ת מי ענ ה שומנ תה יש םא הה ל ה של מו מנ עי

ך. תש שש ה אי רה שה ן לש ה בי ני הי יהה וש ת חנ עי יך כה לל שוב אי אה

ר חנ מול. אנ ני ד של ק ענ חה צש יי נו  מל א מי יהצה םא  י ל רי המ ם, של הה רה בש אנ הוא לש רוך  בה דוש  קה יבות הנ בי ה חמ מה ה כנ אי םא רש ב
מו ז הוא כש אה וש דוש,  ע קה רנ זל ינו  מול אי ני ם של רל טל וש דוש,  ע קה רנ זל ז הוא  אה שום של ק, מי חה צש יי ל  ענ ר  שי בנ תש מול הי ני של

הו. יני מי עו בו לש רש ר זנ של תוב (בראשית א) אמ כה של

ה לה רש עה ק בה בנ דש הי וש ה  לה רש עה תוך  א מי יהצה שום של דוש, מי יהה קה םא הה ל עו  רש זנ ם  הה רה בש מול אנ ני ם של רל ה, טל אי םא ורש וב
ק בנ דש ני ה, וש לה עש מנ יד לש הולי ה וש לה עש מנ לש ה של שה דג קש ק בנ בנ דש ני ה, וש שה דג קש הנ תוך  ע בש רנ זל הנ א אותו  יהצה מול,  ני ר של חנ ה. אנ טה מנ לש
ם יי מנ אי] הנ דנ [ונ לו  אי אוי. וש רה כה דוש  א קה ק, יהצה חה צש ת יי ם אל הה רה בש יד אנ הולי של ה, כש אי םא רש אוי. ב רה כה תו  גה רש דנ ם בש הה רה בש אנ

ך. ידו חםשל הולי רו וש הה של

ק, חה צש רוך הוא יי דוש בה קה א לו הנ רה קה ה של ר לו, זל מנ יו. אה בי עון אה מש י שי בי ת רנ ד אל חה ל יום אל אנ ר שה זה עה לש י אל בי רנ
י רי ר לו, המ מנ ק? אה חה צש א לו יי רה ם קה עולה א לה םא יהצה ל ד של ענ ה של אל רש י ני רי המ ה? של מה ק, לה חה צש יי מו  ת שש אתה אל רה קה תוב וש כה של
ל אנ ם] [שה יי וי לש הנ ל מי אנ שש םא תי עוד [נ"א וב ה, וש בורה גש ל הנ ד של צנ ים מי אי ם בה יי מנ י הנ רי המ ם, של יי ת מנ חנ לוקנ ש  אי ר של מנ אל נל
ק הוא חה צש יי ך  שום כה ה, מי זל ד הנ צנ ד הנ גל נל חות כש בה שש תי ר וש מל י זל לי כש ד בי צנ הנ אותו  ים לש חי מש שנ ם מש הי ם של יי וי לש אותו] הנ

ק בו. בה דש ני ד וש אותו צנ א מי הוא בה שום של ה, מי וה דש חל

רוך דוש בה קה ן הנ כי לה ך. וש א כה רה קש ה ני ל זל ענ ם, וש יי מנ ש בש אי ש וש אי ם בש יי ה מנ יפה לי חמ מנ ה של וה דש חוק, חל ק צש חה צש ה, יי אי םא רש ב
ם. הה רה בש אנ יענ לש הודי ה וש ם זל שי ם בש עולה א לה ם יהצה רל טל ך בש א לו כה רה הוא קה

יו ים הה שי נה לו  פי אמ ונ מות,  ם שי הל םא לה ר קש הוא לי רוך  בה דוש  קה ם הנ הל יר לה אי שש ים הי רי חי אמ ל הה כה ה, בש אי ורש םא  וב
ם, הה רה בש אנ א לש לה ם, אל שי םא לו  ר קש לי מו  אי הוא לש רוך  בה דוש  קה יר הנ אי שש םא הי אן ל ל כה בה מות, אמ ן שי יהל ני בש אות לי קורש

דו. צי ילו בש לי כש הנ ם לש יי מנ ש בש אי ש וש אי ם בש יי יף מנ לי חמ הנ י לש די ר. כש חי םא אנ ל ה וש תה ק. אנ חה צש מו יי ת שש אתה אל רה קה תוב וש כה של

ר זה עה לש י אל בי דםם. רנ י סש ני ל פש פו ענ קי ינשש ים ונ שי נה אמ ם הה שה מו מי יהקג תוב? ונ ה כה ק, מנ חה צש יי ם בש הה רה בש ר אנ שי בנ תש הי ן של יוה כי
יו, כה רה דש ים בי כי הולש ם של אותה ן לש כי ל של כה יות, וש רי בש ל הנ ם כה ה עי רוך הוא טובה דוש בה קה ג הנ ה נוהי מה ה כנ אי םא רש ר, ב מנ אה
ין די םא אותו הנ םא יהב ל ד של ר ענ בה דה כות בנ זש ב אותו לי אוהי י של מי ם לש ם, הוא גורי עולה ת הה דון אל ה לה רוצל ן של מנ זש לו בי פי אמ של

להעולהם.

כות בו. זש י לי די י, כש ני עה יהו? הל חנ לו דורון, ומי ם, שולי דה אה ת הה ב אל רוך הוא אוהי דוש בה קה הנ ה של עה שה ינו, בש ני שה של
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ם אותו, רושי םאשו וש ל ר ס ענ ין ופורי יהמי ד הנ צנ ך מי שה מש ני ד של סל ל חל ד של חה יו חוט אל לה ך עה ה בו, הוא מושי זוכל ן של יוה כי וש
נו מל ק מי לי תנ סש ז מי אה ם, וש רםשל ה אותו הה רואל יו וש ינה ים עי רי ר בו, ומי הי זה ית יי חי שש מנ ם, אותו הנ עולה ין לה די םא הנ יהב של כש י של די כש

ה. כל זש יי ה של מנ רוך הוא בש דוש בה קה ים הנ די קש ך מנ שום כה יו. מי לה ר עה הה זש ני וש

ח לו דורון לנ שה ם וש הה רה בש ת אנ ם אל ה קםדל כה דםם, זי ל סש ין ענ יא די בי הה רוך הוא לש דוש בה קה ה הנ צה רה של ה, כש אי םא ורש וב
ת לוט ח אל לנ שנ יש ם ונ הה רה בש ת אנ ים אל להי כםר אל זש יי תוב ונ כה הו של ם. זל שה יו מי חי ן אה ת לוט בל יל אל צי הנ י לש די ם כש הל מה כות עי זש לי
ר אותו כנ זה כםר? של זש יי ה ונ ה זל ל. ומנ צנ ם ני הה רה בש כות אנ זש י בי רי המ ת לוט, של ים אל להי כםר אל זש יי תוב ונ םא כה ל ה, וש כה פי המ תוך הנ מי

ים. כי אה לש מנ ת הנ לשל ם שש ם אותה ם עי ה קםדל כה זה ה של מנ

ר לו רוך הוא זוכי דוש בה קה ם, הנ עולה רוי בה ין שה די ה של עה שה ם, בש דה י אה ני ם בש ה עי קה דה צש ה בי זוכל ם של דה ן אה ה, בל מו זל כש
ין די ה של עה שה לו בש פי אמ ה. ונ לה עש מנ יו לש לה ב עה תה כש ך ני ם, כה דה ן אה ה בל זוכל ה של עה ל שה כה בש שום של ה. מי שה עה ה של קה דה צש ה הנ ת אותה אל
ר (משלי יא) מנ אל נל מו של ם, כש דה י אה ני ם בש ה עי כה זה ה וש שה עה טוב של ת אותו הנ ר אל רוך הוא זוכי דוש בה קה יו, הנ לה ה עה שורל

ת לוט. יל אל צי ינ ה וש כל זש יי י של די ם, כש הה רה בש אנ רוך הוא לש דוש בה קה ים הנ די קש ך הי שום כה ת. מי ול מה יל מי צי ה תנ קה דה וצש

ה כה זה ם וש הה רה בש ם אנ הל ן לה קי תי ה של עודה סש ה  אותה ם, מי שה ים מי שי נה אמ הה מו  יהקג ה, ונ אי םא רש דםם. ב י סש ני ל פש ענ פו  קי ינשש ונ
ם, הה רה בש שום אנ לום, מי כש נו  מל ר מי אנ שש ני םא  ל ל כה אמ מנ ל אותו  כה וש ם.  הל ה בה כה זה ים,  כי אה לש מנ יו  הה ב של גנ ל  ף ענ ם. אנ הל בה

ל. כנ אל ם נל הל לה ש של אי לו, בה םאכי י תוב ונ י כה רי המ כותו, של זנ ולש

לול ד כה חה אל ד וש חה ל אל א כה לה . אל ה רו"חנ זל וש "ם  יי ה מנ זל וש "ש  ה אי יו? זל ים הה כי אה לש ה מנ לשה י שש רי ר, המ םאמנ ם ת אי וש
ם ית הי אי דה ה ונ ילה כי תו. אמ שש יי ונ לו  םאכש י ים ונ להי אל ת הה אל זו  ילחל ונ ה (שמות כד)  זל מו  לו. כש םאכי י ונ ך  שום כה רו, ומי בי חמ בנ
ם הה רה בש אנ ד של צנ הנ אותו  נו] מי מל זון [מי הי ז] לש מל ז רל מנ רש [נ"א ני מו  רש - גה לו  םאכי י אן ונ ף כה ה. אנ ינה כי שש הנ מי זונו  ני לו, של כש אה

ם. הה רה בש ם אנ הל ן לה תנ נה ה של מנ לום מי ירו כש אי שש םא הי ך ל שום כה ק בו, ומי בנ דש ני

ם ף הי ה, אנ לה עש מנ לש ה של כה רה בש ה  אותה ה לש כל זש יי י של די ה כש כה רה ל בש כוס של ה  אותה תות מי שש ם לי דה אה הה יך  רי ן צה כי מו  כש
ל כה זון לש א מה ד יוצי אותו צנ י מי רי המ ם, של הה רה בש ל אנ ד של צנ הנ זון מי הי כו לש זש יי י של די ם כש הה רה בש ם אנ הל ן לה קי תי ה של מנ לו מי כש אה
ם תוב שה כה וש פו,  קי ינשש אן ונ תוב כה ת לוט. כה יל אל צי הנ ים לש מי חמ ל רנ רות של עורש תש פו, הי קי ינשש ים. ונ יוני לש על ים הה כי אה לש מנ הנ

ים. מי חמ רנ אן לש ף כה ים - אנ מי חמ רנ ן לש לה הנ ה לש ך. מנ של דש עון קה מש ה מי יפה קי שש (דברים כו) הנ

ם הי ע של ם יהדנ הה רה בש אנ ר של םאמנ ם ת א, אי יסה י יי בי ר רנ מנ יהה. אה וה ם לש הל עמשות לה ם, לנ חה לש שנ ם לש מה עי ך  ם הםלי הה רה בש אנ וש
י ני ל בש כה עמשות לש יהה לנ יל הה גי ע [רה יהדנ ב של ל גנ ף ענ ר, אנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ א, אה לה יהה? אל וה ם לש הל ה לה שה ה עה מה ים, לה כי אה לש מנ
ם], ה אותה וה לי ם וש הל ה בה שה ם עה דה י אה ני ם בש עמשות עי יל לנ גי יהה רה הה ה של יהה]. [מנ וה ם לש הל עמשות לה מו לנ ים עי ני זגמה מש ם של דה אה הה
ם, מה עי ך  יהה הולי הוא הה עוד של ה. ובש זל לוי בה כםל תה י הנ רי המ ים, של חי אורש יהה לה וה עמשות לש ם לנ דה אה לה יך  רי צה ך  כה שום של מי
ה' - הוא ה. ונ י עםשל ני ר אמ של ם אמ הה רה בש אנ י מי ני ה אמ סל כנ ממ ר הנ מה ה' אה תוב ונ כה ם, של הה רה בש ל אנ רוך הוא אל דוש בה קה ה הנ לה גנ תש הי

ם. מה ך עי יהה הולי רוך הוא הה דוש בה קה הנ שום של ינו, מי ית די ובי

מו ת עי כל לל לה מו וש ר עי בי חנ תש הי ה לש ינה כי שש ת הנ ך אל רו, הוא מושי בי חמ ם] לנ דה אה יהה [לש וה ה לש ם עושל דה ן אה בל של ה, כש אי םא רש ב
מו. ר עי בי חנ תש הי יו לש לה ך עה ה ומושי ינה כי מו שש ר עי בי חנ י לש די חנ כש אורי ת הה וות אל לנ ם לש דה יך אה רי ן צה כי לה ילו, וש צי הנ ך לש רל דל בנ

ה ה' עמשל םא ינ י ל ח, (עמוס ג) כי תנ יהיא פה י חי בי ה. רנ י עםשל ני ר אמ של ם אמ הה רה בש אנ י מי ני ה אמ סל כנ ממ ר הנ מה ה' אה ך, ונ שום כה מי
ה צה רנ תש רוך הוא הי דוש בה קה הנ ם של עולה י הה יקי די ם צנ יהל רי שש ים. אנ יאי בי נש יו הנ דה ל עמבה ה סודו אל לה ם גה י אי ר כי בה ים דה להי אל
ם הל ה מי סל כנ םא מש ל ה אותו, וש ים עושל יקי די צנ י הנ די ל יש ם - ענ עולה עמשות בה יד לנ תי עה יענ וש קי רה ה בה הוא עושל ה של ל מנ כה ם, וש הל בה
ל כה ים בש עי שה רש ה לה חון פל תש ילה פי הש םא יי ל ים של יקי די צנ ת [הנ מו אל ף עי תי שנ ה לש רוך הוא רוצל דוש בה קה י הנ ים, כי מי עולה לום לש כש

ה. הוא עושל ה של מנ

ם דה אה י הה ני ת בש ים אל ירי הי זש ים ומנ אי ם בה הי שום של ים, מי יקי די צנ הוא] לנ רוך  בה דוש  קה ה הנ לל גנ כםל מש ה, הנ אי םא רש ב
רוך דוש בה קה ך הנ שום כה יו. מי לה ה אי חון פל תש ם פי הל ילה לה הש םא יי ל יון וש לש על ין הה די תוך הנ שו מי נש עה םא יי ל ם וש יהל אי טה חמ שוב מי לה

ין. ם די הל ה בה שה ין עה י די לי י בש רי המ רו של םאמש םא י ל י של די עוד, כש ין. וש די ם הנ הל ה בה הוא עושל סוד של ם הנ הל יענ לה הוא מודי

ה ם. ומה יהל אי טה חמ ר מי מי שה הי ים לש עי םא יודש ל ים וש יחי גי שש םא מנ ל ים וש עי םא יודש ל ים של עי שה רש ר, אוי לה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ים יקי די צנ ה לנ לל גנ מש ד של ם ענ עולה ה בה עושל ה של ל מנ ה כה ינו עושל ין אי יו די כה רה ת ודש מל יו אל עמשה ל מנ כה רוך הוא של דוש בה קה הנ
םא ל ם של יהל רי בש עמשות די ם לנ הל לה ייש  ן של כי ל של םא כה ם ל דה י אה ני ל בש צל ם, אי דה י אה ני בש ה לי חון פל תש ם פי הל ילה לה הש םא יי ל י של די כש
עמשות ם לנ הל ייש לה ל. וש אי רה שש יי ה' ומי ים מי יי קי ם נש יתל יי הש תוב (במדבר לב) וי ן כה כי ם. וש הל ע בה רה שון הה ם לה דה י אה ני רו בש בש דנ יש
ילה הש םא תי ל ר, של מי שה הי ים לש יחי גי שש םא מנ ל ים וש אי ם חוטש ם הי ם אי הל רו בה ינתש ם, וש דה י אה ני בש ה לי חון פל תש ם פי הל ילה לה הש םא יי ל של

ים. רי שי ים כש עמשי ה ומנ שובה תש ה? בי מל ם, ובנ יהל לי ה אמ חון פל תש רוך הוא פי דוש בה קה ל הנ ין של די ת הנ דנ מי לש

ץ רל אה ל הה ת כה ן אל תנ רוך הוא נה דוש בה קה ה, הנ הודה י יש בי ר רנ מנ ם. אה הה רה בש אנ י מי ני ה אמ סל כנ ממ ר הנ מה ה' אה ה, ונ אי םא רש ב
גו', וש ה  נה נל תש אל ך  ה לש ה רםאל תה ר אנ של ץ אמ רל אה ל הה ת כה י אל תוב כי כה ים, של מי עולה ה לש שה רג יש ת  לנ חמ ננ יות לו  הש ם לי הה רה בש אנ לש
ר מנ לו. אה לה קומות הנ מש ת הנ עמקםר אל הוא לנ רוך  בה דוש  קה הנ ך  רי טה צש ן הי כי ר מי חנ אנ ה. ולש אי ורש יך  ינל א עי נה א  תוב שה כה וש
םא ל יך, וש תי תנ ם נש מון גויי ב המ י אנ תוב כי כה כםל, של ב לנ הוא אה ם, וש הה רה בש אנ ץ לש רל אה ת הה י אל תי תנ ר נה בה רוך הוא, כש דוש בה קה הנ
שום יעו, מי הודי יך לש רי ך צה שום כה י, ומי בי ם אםהמ הה רה בש י לו אנ אתי רה קה ם של יהל בי אמ יענ לנ הודי י לש לי ים בש ני חות בה מש י לי ה לי אל נה

ה. י עםשל ני ר אמ של ם אמ הה רה בש אנ י מי ני ה אמ סל כנ ממ ר הנ מה ה' אה ר] ונ מנ ך [אה כה
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דםם ת סש עמקנ רוך הוא זנ דוש בה קה ר לו הנ מנ אה ב של ל גנ ף ענ אנ ם, של הה רה בש ל אנ נותו של תה וש נש ה ענ אי םא רש א, ב בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ת יל אל צי הנ נו לש מל ש מי קי םא בי דםם, ל סש ין בי עמשות די ה לנ רוצל יענ לו של הודי מו וש יך עי רי אל הל ה של ל זל ם כה עי ה, וש בה י רה ה כי עממםרה ונ

יו. עמשה מנ ר מי כה בםענ שה תש םא לי ל יל של בי שש ם? בי ענ טנ ה הנ ין. מה ה בו די עמשל םא ינ ל לוט וש

ם הה רה בש ת אנ ים אל להי כםר אל זש יי תוב ונ כה ם, של הה רה בש שום אנ ילו מי צי הי ת לוט וש רוך הוא אל דוש בה קה ח הנ לנ ה שה ל זל ענ וש
םא ל ים וש עי שה ם רש כגלה שום של ל מי בה ר, אמ מנ אל י נל רי ן לוט? המ הי ב בה ר יהשנ של ה אמ ה זל גו'. מנ ה וש כה פי המ תוך הנ ת לוט מי ח אל לנ שנ יש ונ
ים הוא עי שה ים בו רש רי דה קום של ל מה כה בש נו, של דש מנ אן לה כה לוט. מי ט לש רה כות פש ר זש בנ ייש לו דש ם של כגלה ם] מי יהל יני א [בי צה מש ני

ב. רי חה

כותו - זש ר בי םאמנ ם ת אי בו. וש רש םא חה ל ים וש בי יגשה יו מש לו הה לה גש א בי לה ב לוט? אל ם יהשנ כגלה י בש כי ן לוט, וש הי ב בה ר יהשנ של אמ
יו לה ן עה גי מוש מי יק, אותו שי די צנ ה לש ם עושל דה אה מוש של שי ה של אי םא רש עון, ב מש י שי בי ר רנ מנ ם. אה הה רה בש כות אנ זש א בי לה םא! אל ל

ם. ה אותה עושל יו וש כה רה דש ד מי ע, לומי שה הוא רה ב של ל גנ ף ענ אנ א של לה םא עוד, אל ל ם, וש עולה בה

עמשות ד לנ מנ יו, לה עמשה ל מנ ד כה מנ םא לה ל ב של ל גנ ף ענ ם - אנ הה רה בש ם אנ ר לוט עי בי חנ תש הי שום של י מי רי המ ה, של אי םא רש ב
יו הה ן של מנ ל אותו זש ים כה רי עה ן הל ל אותה ת כה ב אל ינשי יהה מש הה הו של זל ם, וש הה רה בש ה אנ יהה עושל הה מו של יות כש רי בש ם הנ ד עי סל חל

ם. יהל יני ס לוט בי ננ כש ני ר של חנ ים אנ בי יגשה מש

ר לו מנ הוא אה רוך  בה דוש  קה הנ ה של עה שה ה  אותה ם בש הה רה בש אנ ה מי זה םא זה ה ל ינה כי שש ה של אי םא רש עון, ב מש י שי בי ר רנ מנ אה
י רי המ מו, של עי ת  רל בל דנ מש ה  תה יש הה ה  ינה כי שש י  רי המ ונ ר,  זה עה לש י אל בי רנ לו  ר  מנ אה מו].  עי הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ן של מנ זש אותו  [בש
ל אי עמקםב בש ל ינ אל ק וש חה צש ל יי ם אל הה רה בש ל אנ א אל רה אי תוב (שמות ו) וה כה רוך הוא, של דוש בה קה יו הנ לה ה אי לה גנ תש ה] זו הי גה רש דנ [בש

אי. דנ ה ונ ך זל ר לו, כה מנ י. אה דה שנ

ר ה' םאמל י סוף ונ בנ ר, ולש מה ה' אה ה ונ לה חה תש הנ ה. בנ בה י רה ה כי עממםרה דםם ונ ת סש עמקנ ר ה' זנ םאמל י תוב, ונ ה כה ה מנ אי םא ורש וב
ה. תונה חש תנ ה הנ גה רש דנ ל הנ ה לו ענ תה לש גנ תש הי ה של יונה לש על ה הה גה רש דנ י הנ גו'. זוהי ה וש עממםרה דםם ונ ת סש עמקנ זנ

מדרש הנעלם

דםם, י סש ני ל פש פו ענ קי ינשש ים ונ שי נה אמ ם הה שה מו מי יהקג ה? ונ לה עש מנ תוב לש ה כה גו'. מנ ם וש הה רה בש אנ י מי ני ה אמ סל כנ ממ ר הנ מה ה' אה ונ
רוך הוא דוש בה קה ין הנ א, אי דה סש ב חנ ר רנ מנ ם. אה הה רה בש אנ י מי ני ה אמ סל כנ ממ יו? הנ רה חמ תוב אנ ה כה ים. מנ עי שה רש ין בה עמשות די לנ
תוב כה דו. וש םאבי לוהנ י ת אל מנ שש ני תוב (איוב ד) מי כה הו של ים. זל יקי די ל צנ ם של תה מה שש ני ך בש לה מש ני ד של ים ענ עי שה רש ין בה ה די עושל
מות שש ני בש ך  לי מה אל ד של ים ענ עי שה רש ין בה עמשות די י לנ לום ייש לי רוך הוא: כש דוש בה קה ר הנ מנ ם. אה הה רה בש אנ י מי ני ה אמ סל כנ ממ הנ
י ה כי עממםרה דםם ונ ת סש עמקנ ר ה' זנ םאמל י תוב ונ כה ין, של ם די הל ה בה עלשל י, אל ננ פה או לש טש ים חה עי שה רש ם: הה הל ר לה אומי ים. וש יקי די צנ הנ

גו'. ם וש אתה טה חנ ה וש בה רה

ד ענ לום,  כש יו  נה פה לש ר  לומנ וש יו  לה אי ב  רי קה תש הי לש ה  אה רי יש יא  הי וש ה,  קומה מש בי ת  דל עומל ה  מה שה נש הנ הו,  בה אנ י  בי רנ ר  מנ אה
ה פל סש ף תי אנ ר הנ םאמנ י ם ונ הה רה בש אנ ש  גנ יי תוב ונ כה של הו  ה. זל תה צש רה ה של ר מנ םאמנ ת ניו וש פה ה לש נה ישל גי ינ מטטרו"ן של ר לש םאמנ י של

גו'. ך וש ה לש ילה לי גו', חה ע וש שה ם רה יק עי די צנ

ים שי מי חמ בנ קו  סש ענ תש א ני מה ם, של ל עולה בונו של ת: רי רל אומל ת וש חנ ה פותנ מה שה נש גו'. הנ ם וש יקי די ים צנ שי מי י ייש חמ אולנ
ה נםם. מנ יהי גי סו לנ נש כה םא יי ל א וש בה ם הנ עולה ם לה הל ר ייש לה כה ה, שה מה שש קו לי סש ענ תש םא ני ל י של ל פי ף ענ אנ ה, וש ל תורה יות של שי רה פה

גו'. ים וש יקי די ים צנ שי מי דםם חמ סש א בי צה מש ם אל ר ה' אי םאמל י יו? ונ רה חמ תוב אנ כה

ם ים הי רי פה ה סש שה מי הו, חמ בה י אנ בי ר רנ מנ א, אה לה יו. אל הה לש  שה ים וש שי מי רות חמ תי יות יש שי רה ן פה ינו], אותה ני י [שה רי המ ונ
ל כה ה בש רה שםב עמשה ם. חמ עולה א הה רה בש ם ני הל בה רות של מה אמ ה מנ רה רות עמשה בש די ת הנ רל ים עמשל לי לה כש ד ני חה אל ד וש חה ל אל כה ה, ובש תורה בנ

ים. שי מי ם - הוא חמ הל ד מי חה אל

השלמה מההשמטות (סימן טו)

. יהה רל בה דש ה לי ה' הודה ם, ונ תה קה דש צי ם בש עולה ל הה יל כה צי הנ ים לש אויי ם רש הי ה, וש ינה י בי רי עמ ים שנ שי מי ד חמ גל נל ם כש ים הי שי מי חמ
ם הל י ייש בה ר, אולנ לומנ ה, כש שה מי ים חמ יקי די צנ ים הנ שי מי רון חמ סש י ינחש ה (שם יח) אולנ רה מש ה, אה אה צש םא מה ל ה של תה אמ רה של וכש
"א, א"ו הי וה "א  ים, יו"ד הי עי בה רש אנ וש ה  שה מי הוא חמ לואו, של מי ם בש שי הוא הנ ך, של מל ת שש יענ ידי בי קו  סש עה ם של דה י אה ני בש
י ר אולנ ת לומנ רל ה, חוזל אה צש םא מה ל של ל. וכש שםאי יך  להל ה ה' אל ל מה אי רה שש ה יי תה ענ ר (דברים י) וש מנ אל נל ם, של דה ר אה פנ סש מי כש

ים (ע"כ מההשמטות). עי בה רש ם אנ און שה צש מה יי

ל ם ענ שה נש לו עה בש א קי מה ה, של תורה קו בנ סש ענ תש םא ני ל י של ל פי ף ענ ם, אנ ל עולה בונו של ת: רי רל אומל ה וש מה שה נש ת הנ חנ עוד פותנ
שו יש בנ תש ני של ה  מנ ומי יף.  יםסי םא  ל נו  ינכל ים  עי בה רש אנ כה)  (דברים  ר  מנ אל נל של ם,  הל לה ר  פי כנ תש ני וש ין  די ית  בי בש או  טש חה של ה  מנ
עמבור בנ ה  עלשל אל םא  ל יו?  רה חמ אנ תוב  כה ה  מנ נםם.  יהי גי לנ סו  נש כה יי םא  ל של ם  הל לה ם]  יהל ני פש [לי ר  פי כנ תש הי לש יהם  דנ ם,  יהל ני פש לי

ים. עי בה רש אנ הה

השלמה מההשמטות (סימן טז)

ים יקי די ם צנ יהל יני י ייש בי ר, אולנ לומנ ים, כש לשי ם שש און שה צש מה י יי ם, אולנ ל עולה בונו של ת, רי רל אומל ת וש חנ עוד פותנ
ם הי ה], וש נה ים [שה לשי שש י בי הי יש ונ סוק  פה אל בנ קי זש חל יש ת  בואנ נש מוזות בי רש עמלות הה ים מנ לשי שש ם הנ אותה יגו  שי הי וש קו  סש עה של
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ייש י  ן אולנ כי וש ירות,  פי סש ר  של על וש יות  ם אותי יי תנ ושש ים  רי שש על ם  הי ה, של מה כש חה יבות  תי נש ם  יי תנ ושש ים  לשי שש בי ים  לולי כש
ים לולי כש ה  בה ל, של אי רה שש ע יי מנ סוק שש פה יום בש ים בנ מי עה י פש תי ים שש די ינחמ מש ה הנ גגלה י סש ידי חי ים יש יקי די ים צנ שי נה ם אמ יהל יני בי
ך לל מל ד הנ וי ר דה מנ ד' אה הנ ה, וש רה י עמשה רי ה א' המ לה מי הנ ה, וש עה שש ם תי י"ת הי חי ם הנ "ף עי לל אה ד. הה חה ת אל לנ מי ירות בש פי ר סש של על
יום ים בנ מי עה י פש תי ר, ושש ענ שון שנ לש "ת מי לל דה ים יהבואו בו, וש יקי די ה' צנ ר לנ ענ שנ ה הנ יהה (תהלים קיח) זל לל לום עה שה יו הנ לה עה

ים. רי שש י על רי המ

י ר, אולנ לומנ ה, כש רה ם עמשה און שה צש מה י יי ם, אולנ ל עולה בונו של ת: רי רל אומל ת וש חנ ת ופותנ רל ה, חוזל אה ה מוצש ינה אי של וכש
ה רה ם עמשה יהל יני און בי צש מה י יי ן אולנ כי ל יום. וש כה רות בש בש די ת הנ רל עמשל רות ובנ מה אמ ה מנ רה עמשה ק בנ עוסי י של ם מי יהל יני א בי צי מה יי
ר כה ל שה ת, נוטי סל נל כש ית הנ בי ים לש אשוני ה רי רה עמשה ה מי נל מש ני א] הנ צה מש ני ל [הנ ינו, כה ני י שה רי המ ת, של סל נל כש ית הנ בי ים לש ימי די קש מנ של

ה. רה עמשה עמבור הה ית בנ חי שש םא אנ תוב? ל ה כה יו. מנ רה חמ ים אנ אי בה ם של ד כגלה גל נל כש

םא ל ן של יוה כי וש ה.  מה חי הנ ף וש אנ יט הה קי שש הנ ים, לש עי שה רש ל הה כות ענ יהה וזש גורש ני ד סה מי לנ יק לש די צנ ת הנ מנ שש ני לש ה ייש  ל זל כה
ב ם שה הה רה בש אנ ם וש הה רה בש ל אנ ר אל בי דנ ה לש לה ר כי של אמ ך ה' כנ לל יי תוב? (בראשית יח) ונ ה כה ד, מנ מי לנ כות לש ה שום זש אה צש מה
ג. רי טש קנ גור מש טי קה הנ גור, וש ני סה ק הנ לי תנ סש ני ן וש יה דנ ק הנ לי תנ סש ז ני אה ה, וש דועה יש הנ תו  עמלה קום מנ מש קומו? לי מש לי הו  קםמו. מנ מש לי
דםם ר סש ענ שנ ב בש ע, יושי רה ר הה ן, הוא ייצל טה לוט הוא שה ר. וש גומי ב וש רל על ה בה דםמה ים סש כי אה לש מנ י הנ ני יהבםאו שש הו (שם יט) ונ זל וש
ת, חנ ר שנ אי בש ם לי ידה מורי ד של ם ענ ה אותה על טש ם ומנ דה י אה ני ם בש ר עי בי חנ תש ץ, ומי את רםבי טה ח חנ תנ פל תוב לנ כה יתו, של ם בי י שה כי
םאת ז יר הנ עי א הה ה נה ני הו (שם) הי זל נםם, וש יהי ל גי ה של עמרה ד צנ ד ענ יורי ם, וש ה אותה עה טש הי ל של דון ענ ם ני הל מה ן עי ם כי הוא גנ וש

ה. מה נוס שה ה לה רםבה קש

קו שש חי וש תו  וה אמ ה, תנ ל זל ל כה ם ענ דון שה ני ד וש יורי י של ל פי ף ענ אנ ר. וש עה צש הוא מי ים, וש מי דה ך  ו שופי שה חנ הוא עי רוצי הה
ר: ע"כ מההשמטות. צוענ ל לוט מי ענ ינ הו (שם) ונ זל ים, וש רי חי אמ עות לנ טש הנ זםר ולש חמ לנ

עמלות ים מנ לשי שש יגו  שי הי ים של יקי די צנ ם  יהל יני בי ייש  י  ים? אולנ לשי ם שש שה ייש  י  ת: אולנ רל אומל וש ת  חנ עוד פותנ
י' וש יות  ם כ"ב אותי הי יבות, של תי ל"ב נש ים בש לולי ם כש הי ה, וש נה ים שה לשי שש י בי הי יש סוק (יחזקאל א) ונ פה ים בש מוזי רש הה

ה. נה מם שש ים לי לולי ם כש ים הי מי עה פש ירות, לי פי סש

ר כה ם שה הל לה ייש  ה וש מוד תורה לש תנ ים לש ני בה לו  דש גנ א יש מה ים, של רי שש ם על און שה צש מה י יי ת: אולנ רל אומל ת וש חנ עוד פותנ
ית בי לש יכו  ה ומולי מוד תורה לש תנ נו לש ל בש די גנ מש ל הנ ק, כה חה צש י יי בי ר רנ מנ אה ל יום, של כה ים בש מי עה י פש תי רות שש בש די ת הנ רל עמשל לנ
ר םאמל י תוב? ונ ה כה ל יום. מנ כה ים בש מי עה י פש תי ה שש תורה יו] הנ לה יים [עה לו קי אי תוב כש כה יו הנ לה ה עה לל עמ ב, מנ רל על ר ובה בםקל בו בנ רנ

ים. רי שש על עמבור הה ית בנ חי שש םא אנ ל

ה רה עמשה ם הה אותה יו מי א הה מה ם, של ל עולה בונו של ת: רי רל ה. אומל רה ם עמשה און שה צש מה י יי ת: אולנ רל אומל ת וש חנ עוד פותנ
ית חי שש םא אנ ר ל םאמל י תוב [בו]? ונ ה כה ם. מנ יהל רי חמ ים אנ אי בה ם של ד כגלה גל נל ר כש כה ל שה נוטי ת של סל נל כש ית הנ ל בי ים של אשוני רי הה

ה. רה עמשה עמבור הה בנ

ר של אמ ך ה' כנ לל יי תוב? ונ ה כה לום, מנ ם כש יהדה א בש צה מש םא ני ל ן של יוה ים. כי עי שה רש ל הה ר ענ יק לומנ די צנ ת הנ מנ שש ני ה ייש לש ל זל כה
ה. דועה יש תו הנ עמלה קום מנ מש קםמו? לי מש הו לי קםמו. מנ מש ב לי ם שה הה רה בש אנ ם וש הה רה בש ל אנ ר אל בי דנ ה לש לה כי

תוב כה נםם, של יהי גי לנ סו  נש כה םא יי ל ב וש מוטה לש רו  זש ינחש י של די ים כש עי שה רש ל הה ל ענ לי פנ תש הי ם לש דה אה לה ה לו  וה צש י, מי בי ר רנ מנ אה
קו לש תנ סש יי ים של עי שה רש ל הה ל ענ לי פנ תש הי ם לש דה אה סור לו לה י, אה בי ר רנ מנ אה גו'. וש ק וש י שה בושי ם לש לותה חמ י בנ ני אמ (תהלים לה) ונ
ם הה רה בש א אנ םא בה ה, ל רה ה זה ד עמבודה יהה עובי הה של ם כש עולה ן הה ח מי רנ תל רוך הוא לש דוש בה קה קו הנ לש א סי לי מה לש אי ם, של עולה ן הה מי
ים יקי די צנ ם הנ ל אותה כה ה, וש נה תש םא ני ה ל תורה הנ , וש יחנ שי מה ך הנ לל ד ומל וי ך דה לל מל הנ יו, וש םא הה ל ל אי רה שש י יי טי בש שי ם, וש עולה ינו לה בי אה
א צה מש ני םא  ל של הוא  רוך  בה דוש  קה ה הנ רואל ן של יוה כי ה,  הודה יש י  בי רנ ר  מנ אה ם.  עולה בה יו  םא הה ל ים  יאי בי נש הנ וש ים  ידי סי חמ הנ וש

ם לה עש נל ש הנ רה דש אן מי ד כה גו'. ענ ה וש דםמה ים סש כי אה לש מנ י הנ ני יהבםאו שש תוב? ונ ה כה ים, מנ ני יה נש עי ם הה ל אותה כה לום מי ים כש עי שה רש בה

זהר:

י ים - מי כי אה לש מנ ם הנ אותה ר לש םאמנ ם ת ר? אי מנ י אה מי ה. לש לה שו כה י עה לנ ה אי אה בה ה הנ תה עמקה צנ כש ה הנ אל רש אל א וש ה נה דה רמ אי
ר - חי ר אנ בה לו. דה לה קומות הנ מש ים הנ די שותו עומש רש בי ר, של מנ ם אה הה רה בש אנ א לש לה ה? אל ת זל ה אל ול צנ ה ומש ם זל ר עי בי דנ ה מש אה רה
ה א] זל לה שו? [אל ה עה ה זל ה. מנ שה תםב עה כש יך לי רי יהה צה שו? הה ם עה ענ טנ ה הנ ם, מה הה רה בש אנ ר לש מנ אל נל ה של ים. מנ כי אה לש ם מנ אותה לש
ם, שה ים לש ני זגמה מש יו  הה שום של ים, מי כי אה לש מנ ר לנ מנ אל נל ה של - מנ שו  ר] עה חי ר אנ בה נו. [דה מל ה מי זה םא זה ל ה של ינה כי ם ושש הה רה בש אנ

שו. ה עה ל זל ענ ין, וש עמשות די ים לנ אי צה מש יו ני הה וש

א ה נה דה רמ ר אי מנ הוא אה רוך הוא של דוש בה קה ענ הנ יהה יודי םא הה י ל כי דו. וש גומו עמבה רש תנ עמשות] כש שו - [לנ ר עה חי ר אנ בה דה
ה - אל רש אל ה. וש ידה רי נו [זו] יש יש הנ ין, וש די ת הנ גנ רש דנ ים לש מי חמ רנ ת הה גנ רש דנ א מי ה נה דה רמ א אי לה יו? אל נה פה לוי לש כםל גה י הנ רי המ ה, ונ אל רש אל וש

ם. ין יהדון אותה ה די יזל אי ם בש יהל לי יחנ עמ גי שש הנ יהה זו לש אי רש

ל אי רה שש י יי ני ת בש ים אל להי א אל ינרש תוב (שמות ב) ונ כה טוב - של יהה לש אי ע. רש רנ יהה לש אי אנו רש צה טוב ומה יהה לש אי אנו רש צה מה
כתוב טוב - של ע. לש רנ ה לש ידה רי אנו יש צה טוב ומה ה לש ידה רי אנו יש צה ה [נ"א מה אל רש אל א וש ה נה דה רמ תוב אי כה ע - של רנ יהה לש אי ע. רש יידנ ונ
יל] בי שש א, בי ה נה דה רמ ע - אי רנ ה לש ידה רי ם. יש שה ך  מש י עי תי רש בנ די י וש תי דש יהרנ י. (במדבר יא) וש יננ ר סי ל הנ ד ה' ענ יירל (שם יט) ונ

ם. הה רה בש אנ י מי ני ה אמ סל כנ ממ רוך הוא הנ דוש בה קה ר הנ מנ ה אה ל זל ענ ין, וש די ם בנ יהל לי יחנ עמ גי שש הנ לש
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ה עה שה לו בש פי אמ יענ של הודי י לש די א כש לה אן? אל זו כה ה הנ כה רה בש ם הנ ענ טנ ה הנ צום. מה עה דול וש גוי גה ילה לש הש יו יי ם הה הה רה בש אנ וש
ל ים ענ מי חמ רנ ב] ובש יושי ה [ד"א וש ל זל ין ענ די ב בש י יושי רי המ ה. של נל תנ שש םא מי ם, ל עולה ל הה ין ענ די ב בש רוך הוא יושי דוש בה קה הנ של

ת. חנ ה אנ עה שה ד ובש חה ע אל גנ רל כםל בש הנ ה, וש זל

צון, ת רה הוא עי ים של מי עה פש צון. לי ת רה ה' עי ך  י לש תי לה פי י תש ני אמ תוב (תהלים סט) ונ י כה רי המ ה, ונ הודה י יש בי ר רנ מנ אה
םא ל ים של מי עה פש לי וש א,  צה מש ני של ים  מי עה פש לי  . ענ םא שומי ל ים של מי עה פש לי וש  , ענ שומי ים של מי עה פש לי צון.  רה ת  עי ינו  אי ים של מי עה פש לי וש

רוב. יותו קה הש הו בי אג רה או קש צש מה הי שו ה' בש רש תוב (ישעיה נה) די כה א, של צה מש ני

ת ך אל רנ ך בי שום כה ם. מי עולה ל הה כה אן לש כה ד, וש חה קום אל מה אן לש בור. כה צי אן לש יד, כה יהחי אן לש ר, כה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
תוב] כה ם, [וש אה רש בה הי ץ בש רל אה הה ם וש יי מנ שה דות הנ ה תולש לל תוב (בראשית ב) אי כה ם, של עולה ל הה כה קול כש הוא שה ם, של הה רה בש אנ
ל דור כה רוך הוא בש דוש בה קה ין הנ מי זש ים מנ יקי די ים צנ לשי ינו, שש ני ך שה ים. כה לשי יהא שש רי טש ימנ גי ילה בש הש ם. יי הה רה בש אנ ינו בש ני שה וש

ם. הה רה בש ת אנ ין אל מי זש הי מו של ם, כש עולה דור לש וה

השלמה מההשמטות (סימן יז)

םא ר, ב זה עה לש י אל בי ר לו רנ מנ ם אורו. אה תה סש ני ל וש פי אה שוך וש ם חה עולה הה ה] של אה רה ה [וש אה רה עון וש מש י שי בי א רנ ת יהצה חנ ם אנ ענ פנ
יא ומוצי בוהנ  ר גה הנ ה לש דומל ד של חה אל ך  אה לש מנ או  צש ומה כו  לש ם. הה עולה עמשות בה רוך הוא לנ בה דוש  קה ה הנ ה רוצל ה מה אי רש
ם, עולה ת הה יב אל רי חמ הנ י לש צוני ר לו, רש מנ עמשות? אה ה לנ ה רוצל תה ה אנ עון, מה מש י שי בי ר לו רנ מנ יו. אה פי בות מי הה לש ים שנ לשי שש
תוב (בראשית יח) כה ם, של הה רה בש ל אנ רוך הוא ענ דוש בה קה ר הנ זנ ך גה כה דור, של ים בנ יקי די ים צנ לשי א שש צה מש םא ני ל שום של מי

ים. לשי יהא שש רי טש ימנ גי ילה', בש הש יו 'יי הה

ך לנ ץ. הה רל אה צוי בה אי מה ר יוחנ מםר לו, בנ אל רוך הוא ול דוש בה קה י הנ ני פש ך לי ך, לי מש ה מי שה קה בנ עון, בש מש י שי בי ר לו רנ מנ אה
אי? ר יוחנ י בנ ר לי מנ אה ה של יך מנ נל פה לש יהדוענ  לוי וש ם, גה עולה בון הה ר לו: רי מנ אה רוך הוא וש דוש בה קה י הנ ני פש ך לי אה לש אותו מנ

אי. ר יוחנ בנ יחנ בש גי שש ל תנ אנ ם וש עולה ת הה יב אל רי חמ ך תנ רוך הוא: לי דוש בה קה ר לו הנ מנ אה

ילה הש תי ם, וש יי מנ שה ס לנ ני כה םא תי ל יך של לל י עה ני רנ ך, גוזש לי םא תי ם ל ר לו: אי מנ ך. אה אה לש מנ ת הנ עון אל מש י שי בי ה רנ אה א, רה בה של כש
ם - עולה ים בה יקי די ים צנ לשי ין שש ם אי מםר לו, אי רוך הוא, אל דוש בה קה י הנ ני פש ס לי ני כה תי של ל, וכש אי זה עמ א ונ זה ל עמ קום של מה בנ
ה, רה יו עמשה הש יי ים - של רי שש ין על ם אי אי ים. וש רי שש על עמבור הה ית בנ חי שש םא אנ תוב: (בראשית יח) ל ך כה כה ים, של רי שש יו על הש יי של
תוב: כה ך  כה י, של ני י ובש ני ם אמ הי ם, של יי ננ שש יו  הש יי ה - של רה ין עמשה ם אי אי וש ה,  רה עמשה עמבור הה ית בנ חי שש םא אנ תוב: ל כה ך  כה של
ם יי מנ ר ה' שה בנ דש תוב (תהלים לג) בי כה ם, של א עולה לה ר אל בה ין דה אי ר, וש בה ים יהקום דה די י עי ני ם שש יי ננ י שש ל פי (דברים יט) ענ

ם. סוד עולה יק יש די צנ תוב (משלי י) וש כה י הוא, של ני אמ ד, ונ חה י ייש אל רי ם - המ יי ננ ין שש ם אי אי עמשו, וש ננ

ה - לה עש מנ ר לש רוך הוא גוזי דוש בה קה הנ עון, של מש י שי בי ך רנ קש לש י חל רי שש ר: אנ מנ אה ם וש יי מנ שה א קול מי ה יהצה עה ה שה אותה בש
ה: ע"כ מההשמטות. עמשל יו ינ אה רי צון יש ר (שם קמה) רש מנ אל יך נל לל אי עה דנ ונ ה. בש טה מנ ל לש טי בנ ה מש תה אנ וש

י] כי ים [המ לשי שש ן הנ גו'. מי א וש םא בה ה ל לשה שש ל הנ אל ד וש בה כש י] ני כי ים [המ לשי שש ן הנ ר, (שמואל-ב כג) מי מנ אה ח וש תנ פה
ן בל יההו  נה נו. ובש מל ם מי ל אותה טי בנ םא יש ל ם וש עולה הוא לה רוך  בה דוש  קה ין הנ מי זש מנ ים של יקי די ים צנ לשי ם שש הי לו  ד - אי בה כש ני

ם. הל ד מי חה ד, הוא אל בה כש י] ני כי ים [המ לשי שש ן הנ תוב בו מי ע כה הויהדה יש

א - םא בה ה ל לשה שש ל הנ אל ם. וש יהל לי ד עמ ם עומי עולה הה ים של רי חי אמ ת הה לשל שש קול לי םא שה ל א - של םא בה ה ל לשה שש ל הנ אל וש
א, םא בה ה ל לשה שש ל הנ אל ל וש בה בון, אמ שש חל ס בש ני כה הי ה לש כה ים זה יקי די ים צנ לשי ם שש ם אותה ם. עי הל ד מי חה אל ן כש יה נש מי יות בש הש לי
רוך דוש בה קה ן הנ כי לה ים הוא, וש לשי ינו שש ני שה מו של יל"ה, כש הש ד. יי חה ק אל לל חי ם בש הל מה יות עי הש לי ם וש מה ר עי בי חנ תש הי ה לש כה םא זה ל של

ים. יקי די ים צנ לשי ם שש ם אותה ך אותו עי רנ הוא בי

ה י מנ ננ פה ה לש תה לש י עה רי המ ה, של בה י רה ה כי עממםרה דםם ונ ת סש עמקנ ם, זנ הה רה בש אנ רוך הוא לש דוש בה קה ר לו הנ מנ ה, אה אי םא רש ב
תוב (איוב כח) כה ה, של עממםרה דםם ונ סש ס לי ני כה הי םא לש ל ם של יהל לי גש ים רנ עי ם מונש עולה ל הה כה ם, של עולה ל הה כה ים לש ם עושי הי של
ם אותה ל לש חנ ננ ץ הנ יהה פורי ה הה צה רש ר - פי ם גה עי ל מי חנ ץ ננ רנ עו. פה נוש נה אל לו מי ל דנ גל י רה ני ים מי חי כה שש ני ר הנ ם גה עי ל מי חנ ץ ננ רנ פה
ים אותו קי ר, זורש חי ם אנ דה אה תות לש שש לי כםל וש אל ן לל יהה נותי הה י של ת מי ה אל אה רה י של ל מי כה ם. של שה סו לש נש כש ני ם של עולה י הה ני בש

ן. ם כי חנ אותו גנ לוקי י של רות], ומי קש ני י הנ בי קש ני ר [בש הה נה ק הנ עםמל לש

לו ס - דנ ננ כש ני י של ם. ומי שה ס לש ני כה הי םא לש ל ם של יהל לי גש ים רנ עי מונש ל, של גל י רה ני ים מי חי כה שש יו ני ם הה עולה י הה ני ל בש ה כה ל זל ענ וש
ר אה שש נו מי יוקש ה דש נל תנ שש תות, ומי שש לי כםל וש אל ים לו לל ני יו נותש םא הה ל ב וש עה רה גוף בה ת הנ ים אל לי דש לש דנ יו מש הה עו, של נה נוש  אל מי
יו ם הה גנ ך  . כה יהה לתל גש עש מנ עו  נה ם (משלי ה)  תוב שה כה וש עו,  נה אן  תוב כה עו. כה נה נוש,  אל מי לו  תוב דנ כה ם, של עולה י הה ני בש
תוב כה ם, של שה ס לש ני כה הי לש ים מי נועי יו מש ם הה יי מנ שה לו עופות הנ פי אמ ם, ונ שה ס לש ני כה הי םא לש י ל די ים כש כי רה ים ודש לי גה עש ים מנ סוטי
ם כגלה יות, של רה קש ל הנ ל כה ענ ה וש ל עממםרה ענ דםם וש ל סש ים ענ חי יו צווש ם הה עולה ל הה ן כה כי לה גו'. וש ט וש יי עו ענ דה םא יש יב ל תי (איוב כח) נה

יו. ד הה חה ן אל ול מו גה כש

ך שום כה אםד. מי ה מש דה בש י כה ם כי אתה טה חנ ר לו, וש מנ ה? אה מה ם, לה הה רה בש ר לו אנ מנ ה. אה בה י רה ה כי עממםרה דםם ונ ת סש עמקנ זנ
ים רי י עה תי ה, ושש עממםרה דםם ונ ת סש עמקנ תוב זנ י כה רי המ ם, של תה עמקה צנ כש תםב הנ כש יך לי רי יהה צה ה. הה תה עמקה צנ כש ה הנ אל רש אל א וש ה נה דה רמ אי

. שוהה רש י פי רי א המ לה ה? אל תה עמקה צנ כש ה הנ מה ז לה יו, אה הה

י בי קש תוך ני ים לש סי נה כש ני ת וש חנ ה אנ פה טי ים בש סי נש כנ תש ף, מי תי כה ים בש ני ים עמשה ד עולי רה בה ן הנ בל ת אל חנ תנ מי ד של צנ ה, בנ אי םא רש ב
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ים עמשי ם ננ כגלה ים של לולי ים] ייש קולות צש לולי קולות צש ר [הנ של אמ ד הוא כנ חה ד. אל חה אל ה בש שה מי ים חמ עמשי ננ ה וש בה הום רנ תש
ך שי מה הי ין לש ענ די תובי ד וש יורי ה וש קול עולל אותו הנ ד. וש חה אל ים כש כי שה מש ני ם וש יהל יני ס בי נה כש ה ני טה מנ לש ה מי עולל קול של ד. הנ חה אל

ין. די יחנ בש גי שש הנ רוך הוא לש דוש בה קה ה הנ לל גנ תש ז מי ין, אה בםענ די תש ה לי ה עולל קול זל של ה. כש טה מנ לש

ה מה ינו, כנ ני ך שה כה ל יום. של ין כה ת די ענ תובנ ין של די ת הנ רנ זי ה? זו גש תה עמקה צנ כש י הנ ה, מי תה עמקה צנ כש עון, הנ מש י שי בי ר רנ מנ אה
ת רנ זי גש שום של ף, מי ת יוסי רו אל כש ף מה י יוסי חי אמ ל של רוך הוא ענ דוש בה קה י הנ ני פש לי ת מי ענ תובנ ין וש ת די רנ זי ת גש דל ים עומל ני שה

י. לנ ה אי אה בה ה הנ תה עמקה צנ כש ה הנ ל זל ענ ין, וש די ל הנ ת ענ חנ ין צוונ די הנ

ה אה בה הו הנ זל ה. וש בה יא שה ר הי בםקל ה ובנ אה יא בה ב הי רל על ר (אסתר ב) בה מנ אל נל מו של הו סוד כש י? זל לנ ה אי אה בה ה הנ ה זל מנ
ר. אי בה תש י ני רי ה, המ לה שו כה ר. עה אי בה תש י ני רי המ י, ונ ננ פה א לש ר בה שה ל בה ץ כה ה קי מו זל יד. כש מי י, תה לנ אי

מו ים כש מי חמ רנ ב הה ה אנ אה י רה ה, מי הודה יש י  בי ר רנ מנ ע. אה שה ם רה יק עי די צנ ה  פל סש ף תי אנ ר הנ םאמנ י ונ ם  הה רה בש אנ ש  גנ יי ונ
ק תנ שה ר. וש י גםפל צי ת עמ בנ ך תי ה לש גו', עמשי י וש ננ פה א לש ר בה שה ל בה ץ כה נםחנ קי ים לש להי ר אל םאמל י תוב ונ נםחנ כה ה, בש אי םא רש ם. ב הה רה בש אנ
ה עממםרה דםם ונ ת סש עמקנ רוך הוא זנ דוש בה קה ר לו הנ מנ אה ה של עה שה ם, בש הה רה בש ל אנ בה ים. אמ מי חמ ש רנ קי םא בי ל ר וש בה ר לו דה מנ םא אה ל וש

ע. שה ם רה יק עי די ה צנ פל סש ף תי אנ ר הנ םאמנ י ם ונ הה רה בש ש אנ גנ יי תוב ונ יהד כה ה - מי אל רש אל א וש ה נה דה רמ ה, אי בה י רה כי

ם הה רה בש ה. אנ םא זל ל ה וש םא זל ר, ל בה ה דה שה םא עה אוי. נםחנ ל רה מות כה לי שש ה בי שה םא עה ם ל הה רה בש ף אנ ר, אנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ש קי םא בי ל ים, של לי שש םא הי ל ה וש שה ה. עה רה ד עמשה ים ענ שי מי חמ יל מי חי תש הי ע, וש שה ם רה יק עי די םא יהמות צנ ל אוי של רה ין כה ש די קי בי

יו. עמשה ר מנ כנ בםענ שש תש ה לי םא רוצל ל ם של הה רה בש ר אנ מנ אה ך, של ין כה ך ובי ין כה ים בי מי חמ רנ

ן ר מי הי רו מנ רוך הוא (שמות לב) סה דוש בה קה ר הנ מנ אה ן של יוה כי ה. של ה מםשל אוי? זל רה מות כה לי שש ה בי שה י עה ל מי בה אמ
ר מנ אה ד של גו', ענ יו וש להה י ה' אל ני ת פש ה אל ל מםשל חנ יש תוב ונ יהד כה וו לו - מי חמ תנ שש יי ה  ונ כה סי ל מנ גל ם עי הל שו לה גו', עה וש ך  רל דל הנ
ד ם ענ שה ז מי םא זה או, ל טש ם חה כגלה ב של ל גנ ף ענ אנ . וש תה בש תה ר כה של ך אמ רש פש סי א מי י נה ני חי ן מש יי ם אנ אי ם וש אתה טה א חנ שה ם תי ה אי תה ענ וש
םא ה ל ל זל םא. ענ םא - ל ם ל אי יק, וש די ם צנ הל א בה צה מש ם ני א אי לה יחנ אל גי שש םא הי ם ל הה רה בש ל אנ בה ך. אמ רל בה דש י כי תי חש לנ ר לו סה מנ אה של

ן. מה אל ה נל הוא רועל ה של מו מםשל ל דורו כש ן ענ גי יה ם של דה ן אה ם בל עולה יהה בה הה

הוא ים של שי מי חמ יל מי חי תש ים. הי שי מי ם חמ או שה צש מה י יי ה. אולנ ת זל ש אל קי בנ מו לש צש ין ענ קי תש ר, הי םאמנ י ם ונ הה רה בש ש אנ גנ יי ונ
גות. רה דש ל הנ י, סוף כה ירי הוא עמשי ה, של רה ד עמשה ת, ענ ענ דנ ית לש אשי רי

יל חי תש הי ך  שום כה ים, מי פורי כי יום הנ ה לש נה שה םאש הנ ין ר בי ים של ה יהמי רה עמשה לו  ה, אי רה ד עמשה ק, ענ חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ה. רה ד עמשה ים ענ שי מי חמ מי

השלמה מההשמטות (סימן יח)

ין ה אי טה מנ אן ולש כה ר: מי מנ ה אה רה ד עמשה יענ ענ גי מנ ן של יוה כי גות. וש רה דש ה סוף הנ רה הוא עמשה ה, של רה ד עמשה ית ענ אשי הוא רי של
לו צש נה יי י של די ים כש לשי ר שש מנ אה ב וש שה יות, וש רה ע קש בנ רש אנ לו  צש נה יי י של די ים כש עי בה רש ר אנ מנ אה ב וש שה ה. וש שובה תש עממםד בי קום לנ מה
ת חנ יהה אנ רש ל קי צי נה תי י של די ה כש רה ר עמשה מנ אה וש ב  שה וש יות,  רה י קש תי שש לו  צש נה יי י של די ים כש רי שש ר על מנ אה וש ב  שה וש יות,  רה קש לש  שה

ה: ע"כ מההשמטות. רה ן עמשה ה מי טה מנ ד לש םא יהרנ ך ל שום כה ש, מי מי חה ן הל אותה מי

ת חנ תנ ד מי םא יהרנ ל ך  שום כה ה. מי שובה תש ד בי עומי קום של ינו מה ה אי טה מנ אן ולש כה ר, מי מנ ה, אה רה עמשה לנ יענ  גי הי ן של יוה כי וש
ה. רה עמשה לנ

ר של אמ ך ה' כנ לל יי ה, ונ לה עש מנ תוב לש ה כה ה מנ אי םא רש י, ב י יוסי בי ר רנ מנ גו'. אה ב וש רל על ה בה דםמה ים סש כי אה לש מנ י הנ ני יהבםאו שש ונ
י ני שש יהבםאו  ונ ז  אה קומו,  מש לי ב  ם שה הה רה בש אנ וש ם  הה רה בש אנ מי ה  ינה כי שש ה  דה רש פש ני של ן  יוה כי י  רי המ ם. של הה רה בש אנ ל  אל ר  בי דנ לש ה  לה כי

ם. יי ננ ם שש רו אותה אמ שש ני ה, וש ינה כי שש ם הנ ק עי לי תנ סש ד הי חה י אל רי המ ב, של רל על ה בה דםמה ים סש כי אה לש מנ הנ

ן תנ נה יתו וש בי יס לש ני כש ים הוא הי אי יו בה הה ם של ל אותה י כה כי ם? וש ענ טנ ה הנ ם. מה יהל רי חמ ץ אנ ם לוט, רה ה אותה אה רה ן של יוה כי
ת ה פנ נה תש ת לוט נה בנ ה הוא? של ין, ומנ שו די תו עה בי י לש רי המ גו אותו, של רש םא הה יך ל יר אי עי י הה ני תות? ובש שש לי כםל וש אל ם לל הל לה
א לה ה. אל לו אותה כש עות אה רה צש הנ ד של ג ענ גנ הנ םאש  ר בש יבוהה  הושי וש ש  בנ דש בי ה  חו אותה רש ה, ומה זל בה עו  ד, יהדש חה י אל ני עה ם לש חל לל
ם סו כגלה נש כנ תש ת, הי יי בנ סו לנ נש כש ני ן של יוה ה, כי ל זל ם כה עי יו. וש לה יר עה עי י הה ני לו בש כש תנ סש םא יי ל ב של שנ ה, חה לה יש לנ יהה בנ ה הה זל שום של מי

ת. יי בנ ת הנ יפו אל קי הי וש

יהה קי זש י חי בי ם? רנ אתה רה קש ץ לי יהרה א לוט ונ ינרש תוב ונ כה שום] של א מי לה ם, [אל יהל רי חמ ץ לוט אנ ה רה מה ק, לה חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
א לוט ינרש אן ונ תוב כה ם. כה הל מה ה עי אה ה בה ינה כי ר, שש מנ ד אה חה אל ם. וש מה ה עי אה ם רה הה רה בש מות אנ ר, דש מנ ד אה חה א. אל יסה י יי בי רנ וש

ה. ינה כי ה שש אה אן רה ף כה ה, אנ ינה כי ה שש אה ן רה לה הנ ה לש ל. מנ אםהל ח הה תנ פל ם מי אתה רה קש ץ לי יהרה ם ונ תוב שה כה ם, וש אתה רה קש ץ לי יהרה ונ

תםב כש יך לי רי יהה צה א, הה "ת נו"ן יו"ד. סורו נה לל "ף דה לל אה "י, בש ננ דם א אמ ה נה נל ר הי םאמל י ם, ונ אתה רה קש ץ לי יהרה א לוט ונ ינרש ונ
ך רל דל סו בש נש כה םא יי ל יר וש עי י הה ני ם בש או אותה רש םא יי ל י של די ת כש יי בנ יב הנ בי ם סש ירה זי חמ הנ א לש לה א? אל נה ה סורו  ה זל א, מנ שו נה גש

א. ך סורו נה שום כה ה, ומי תה יש בנ ר הנ יהשה

י ני בש ם לי הל ה ייש לה מה ה. כנ אל רש ם יי יי מנ שה ל הנ ת כה חנ יט תנ ץ ינבי רל אה צות הה קש י הוא לי ח, (איוב כח) כי תנ יהה פה קי זש י חי בי רנ
ה, תורה ל בנ די תנ שש מי י של ל מי כה ילות, של לי וש ים  ה יהמי תורה ל בנ די תנ שש הי הוא ולש רוך  בה דוש  קה י הנ עמשי מנ ל בש כי תנ סש הי ם לש דה אה
ם ל אותה כה ים לש יי ץ חנ יא עי ה הי תורה הנ שום של ה, מי טה מנ לש בו  חנ  בי תנ שש ה ומי לה עש מנ לש בו  חנ  בי תנ שש הוא מי רוך  בה דוש  קה הנ
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א. בה ם הנ עולה ים בה יי ם חנ הל ת לה תי לה ה וש זל ם הנ עולה ים בה יי ם חנ הל ת לה תי ה לה ים בה קי עוסש הה

שום כו, מי רש טה צש הי ה של ל מנ כה ם מי ק אותה פי סנ זון ולש ם מה הל ת לה תי יט, לה ץ ינבי רל אה צות הה קש י הוא לי ה, כי אי םא רש ב
ה. נה ית שה רי חמ ד אנ ענ ה וש נה שה ית הנ שי רי ה מי יך בה להל י ה' אל יני יד עי מי תוב (דברים יא) תה כה יד, של מי ה תה יחנ בה גי שש הוא מנ של
ל כה ף לש רל טל זון וש ת מה נל יא נותל הי ך  ר כה חנ ה. אנ מה חש יא לנ בי ק תה חה רש מל ה? (משלי לא) מי תוב בה ה כה מנ ץ זו  רל אל שום של מי

. יהה עמרםתל ננ חםק לש ה וש יתה בי ף לש רל ן טל תי תי ה ונ לה יש עוד לנ ם בש קה תה תוב (שם) ונ כה ה, של דל שה יות הנ חנ

זון ם מה הל ת לה תי ם לה עולה י הה ני ל בש ת כה ה, אל אל רש ם יי יי מנ שה ל הנ ת כה חנ יט תנ ץ ינבי רל אה צות הה קש י הוא לי ה כי ל זל ענ וש
ר בה צון. דה י רה ל חנ כה יענ לש בי שש ך ומנ ת יהדל חנ אל תוב (תהלים קמה) פותי כה ד, של חה אל ד וש חה ל אל יך כה רי צה ה של ל מנ כה פוק לש סי וש
ם דה י אה ני בש ים בו  עושי ה של ל מנ כה בש יחנ  גי שש הנ ם ולש דה אה ן הה י בל עמשי מנ ל בש כי תנ סש הי יט, לש ץ ינבי רל אה צות הה קש י הוא לי ר כי חי אנ

ד. חה אל ד וש חה ל אל ה כה רואל ל וש כי תנ סש ה, מי אל רש ם יי יי מנ שה ל הנ ת כה חנ ם. תנ עולה בה

ית חי שש הנ ים לש כי אה לש מנ ם הנ ם אותה הל ח לה לנ ה, שה עממםרה דםם ונ י סש עמשי רוך הוא מנ דוש בה קה ה הנ אה רה ן של יוה ה, כי אי םא רש ב
ד חה ר אל ה זםהנ אה א רה לה ה? אל ינה כי אות שש רש י יהכול לי י מי כי ה. וש ינה כי שש ת הנ ה אל אה א לוט. רה ינרש תוב? ונ ה כה דםם. מנ ת סש אל
ה אותו ינה כי שש ל הנ לנ גש ר. ובי אי בה תש ני מו של "ת כש לל "ף דה לל אה י, בש ננ דם א אמ ה נה נל ר הי םאמל י ז, ונ אה ם. וש יהל אשי ל רה ה ענ עולל יר וש אי מי של

ם. יכל לי גש צו רנ חמ רנ ינו וש לי ם וש כל דש בש ית ענ ת בי א אל ר סורו נה מנ יר הוא אה אי הי אור של הה

ל לוט בה גו'. אמ ם וש חל ת לל ה פנ חה קש אל ך וש ר כה חנ אנ ם, וש יכל לי גש צו רנ חמ רנ ר וש מנ ה אה לה חי תש א בנ לה ם, אל הה רה בש ך אנ ה כה שה םא עה ל
םא ל י של די ם, כש כל כש רש דנ ם לש תל כש לנ המ ם ונ תל מש כנ שש הי ם וש יכל לי גש רנ צו  חמ רנ וש ך  ר כה חנ אנ ינו, וש לי ם וש כל דש בש ית ענ ל בי א אל נה ר סורו  מנ אה

ם. דה אה י הה ני ם בש הל עו בה יידש

ם דה ן אה יהה בל םא הה ם, ל שה ים לש סי נה כש ני ים של חי ים: אורש עושי יו  הה ך  כה שום של ין. מי לי נה חוב  רש י בה םא כי ל רו  םאמש י ונ
דוש קה הנ של ה, כש אי םא רש גו'. ב אםד וש ם מש ר בה צנ פש יי תוב? ונ ה כה ין. מנ לי חוב נה רש י בה םא כי רו, ל מש ה אה ל זל ענ ת. וש יי בנ ם לנ יסי ני כש ינ של
יק פי סש םא מנ י ל כי ה? וש מה ים, לה יחי לי י שש ני שש ינו  אי ת רה עי כה ה אותו, וש ד עושל חה אל יחנ  לי ם, שה עולה ין בה ה די הוא עושל רוך  בה
ת לוט יא אל הוצי יהה לש ד הה חה ד] - אל חה אל שום של אי, מי דנ ה ונ זל ך  ם [כה יי ננ ר שש מנ אה ה של יהה, ומנ ד הה חה א אל לה ד? אל חה אל בש

ד. חה ר אל אנ שש ך ני כה ץ, ולש רל אה ת הה ית אל חי שש הנ יר ולש עי ת הה פםך אל המ ד לנ חה אל ילו, וש צי הנ ולש

ם לה עש נל ש הנ רה דש מי

י, בי ר רנ מנ ל. אה אי רה שש ת יי ם אל סות בה ננ ה' לש יחנ  ני ר הי של ם אמ גויי ה הנ לל אי וש ה, (שופטים ג)  סוק זל פה ח בש תנ י פה בי רנ
ר מנ אל נל ם, של בה צון לי ל רש ים ענ טי שולש ם של אותה א בש לה ה] אל לה עמ ין מנ אי ד [וש ם] עומי עולה ין הה אי ם, [וש עולה אותו  י בש יתי אי רה
יל בי שש כות? בי לש מנ הנ ה וש לה עמ מנ ה הנ אותה ף לש ה יוסי כה ה זה מה ה, לה הודה ב יש ר רנ מנ גו'. אה מו וש ף שה יהוסי דות בי (תהלים פא) עי

ם. יי מנ שה כות הנ לש ת מנ יו אל לה יל עה חי רו, מי צש ת יי ש אל כובי ל הנ ינו, כה ני שה רו. של צש ש יי בנ כה של

ה ם רוצל אי הנ ם. וש דה י אה ני סות בו בש ננ א לש לה ע אל רה ר הה ייצל ת הנ רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה םא בה א, ל חה ב אה ר רנ מנ אה של
ך בש רש קי י יהקום בש תוב (דברים יג) כי כה של נו? מי ן לה יי ננ א, מי חה ב אה ר רנ מנ אה ן. של ם? כי דה י אה ני סות בש ננ רוך הוא לש דוש בה קה הנ
ם דה י אה ני י בש עמשי ל מנ י כה רי המ יון, של סה יך ני רי ה צה מה לה גו'. וש ם וש יכל להי ה ה' אל סל ננ י מש גו', כי ת וש מופי הנ אות וש א הה גו' ובה יא וש בי נה
ב יהה יושי הה דםם, של ר סש ענ שנ ב בש לוט יםשי תוב? וש ה כה ה מנ אי ם. רש דה י אה ני בש ה לי חון פל תש ן פי תי םא לי ל א של לה יו? אל נה פה ים לש לויי גש

יות. רי בש ת הנ סות אל ננ לש

ע הוא שה ל רה ינו של ת די ענ שש לו בי פי גו'? אמ וש ש  רה גש יהם ני ים כנ עי שה רש הה תוב (ישעיה נז) וש כה הו של ק, מנ חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
דוש קה א הנ רה בה ם של שי ק, כש חה צש י יי בי ר רנ מנ גו'. אה בו וש כה שש ם יי רל תוב, טל ה כה ה מנ אי יהם. רש תו קנ עה שש רי י הוא בש זנ אמ יו, ונ נה ז פה עי מי

ה. לה עש מנ נםם לש יהי א גי רה ך בה ה - כה לה עש מנ ן לש דל ן עי א גנ רה בה ם של שי ץ. וכש רל אה נםם בה יהי א גי רה ך בה ץ - כה רל אה ן בה דל ן עי רוך הוא גנ בה

ץ רל תוב (איוב י) אל כה ץ, של רל אה נםם בה יהי גו'. גי ן וש דל עי ן בש ים גנ להי ע ה' אל טנ יי תוב (בראשית ב) ונ כה ץ, של רל אה ן בה דל ן עי גנ
ת ים אי יי חנ רור הנ צש ה בי רורה י צש ני דם ש אמ פל ה נל תה יש הה תוב (שמואל-א כה) וש כה ה, של לה עש מנ ן לש דל ן עי גו'. גנ ל וש מו אםפל ה כש תה יפה עי

ה. נה תה ר נש של ים אמ להי אל ל הה שוב אל רוחנ תה הה תוב (קהלת יב) וש כה יך, וש להל ה' אל

ן דל ן עי נו. גנ רש מנ אה מו של ה, כש טה מנ ן לש דל ן עי ע. גנ לנ קה ף הנ תוך כנ ה בש נה על לש קנ יך יש בל יש ש אם פל ת נל אי תוב וש כה ה, של לה עש מנ נםם לש יהי גי
ם אותה לש ה  טה מנ לש נםם  יהי גי ה.  לה עש מנ ל  של דול  גה הנ אור  מי ים  זוני ני יות  הש לי ים  מורי גש ים  יקי די צנ ל  של ן  תה מה שש ני לש ה  לה עש מנ לש
י די ם עובש לו הי אי ת, וש בה רו שנ מש םא שה ל תו וש דה "ה וש בה קה ינו בנ מי אל םא הל ל ה וש ילה ית מי רי לו בש בש םא קי ל ל] של אי רה שש ל יי ים [של עי שה רש הה
תוב (ישעיה סו) כה גו', וש ם וש לי םאכש ש ת אי הה או וש ש יהצה אי הה ר (יחזקאל טו) מי מנ אל נל ש, של אי ים בה דוני ני לות של זה ים ומנ בי כוכה

גו'. ים וש שי נה אמ י הה רי גש פי או בש רה או וש יהצש וש

ם ים אותה דוחי ה, של שובה תש רו בי זש םא חה ל ה וש תורה וות הנ צש ל מי רו ענ בש עה ל של אי רה שש י יי עי ם פושש אותה ה לש לה עש מנ נםם לש יהי גי
ם שה כון. וש לה הנ תש ים יי עי שה יב רש בי ר (תהלים יב) סה מנ אל נל ם, של עולה ל הה ים כה בי סובש ים וש כי הולש ם, וש שה נש לו עה בש קנ יש ד של חוץ ענ לנ
קום מה י הנ פי ד כש חה אל ד וש חה ל אל ם, כה מותה ם בש שה נש לו עה בש קי ם של ם אותה ם עי דורה ן מה ר כי חנ אנ ש. לש ר חםדל שה ים עה ני ים שש דוני ני

אוי לו. רה הה

ם שה אי ר וש מנ אל נל ים, של ם עולי ינה שוב אי ם וש יי מנ ש ובנ אי יד בה מי ים תה דוני לות ני זה ים ומנ בי י כוכה די עובש ל הה ים של עי שה רש הה וש
שוב גו', וש וש ש  אי ית וה רי פש ה גה ל עממםרה ענ דםם וש ל סש יר ענ טי מש ה' הי תוב ונ כה מו של נםם כש יהי גי ים בנ עי שה רש ט הה פנ שש ה. מי בל כש םא תי ל
ם עולה - בה פו  אנ תו. בש מה חמ ובנ פו  אנ ה' בש ך  פנ ר הה של ר (דברים כט) אמ מנ אל נל ין, של די יום הנ לש םא יהקומו  ל ים, וש ם עולי ינה אי
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א. בה ם הנ עולה תו - בה מה חמ ה. ובנ זל הנ

ה. לה עש מנ נםם לש יהי ייש גי ה וש טה מנ נםם לש יהי ה. ייש גי טה מנ ן לש דל ן עי ייש גנ ה וש לה עש מנ ן לש דל ן עי ה ייש גנ מו זל ק, כש חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
מועמדות הנ ת  אל לו  לש חי וש יהה  סש הל רש פנ בש ת  בה שנ לו  לש חי וש ם  הל בה של ה  ילה מי ית  רי בש לו  קש לש קי של ים  עי שה רש הה עמקםב,  ינ י  בי רנ ר  מנ אה
ינהם שוב אי ם, וש ים שה דוני ני ה וש טה מנ לש נםם של יהי גי ים לנ די ם, יורש הל ה לה דומל כנ ים וש תי מי ינת הנ חי תש רו בי פש כה של ה וש תורה רו בנ פש כה של וש

עוליים.

ר פה ת עה מנ דש י אנ ני שי יש ים מי בי רנ ר (דניאל יב) וש מנ אל ם נל יהל לי עמ ים, ונ תי מי ינת הנ חי תש יהקומו לי ין וש די יום הנ ל יהקומו לש בה אמ
כםל הנ און, של י רה און? דנ רה הו די ר. מנ שה ל בה כה און לש רה יו די הה ר (ישעיה סו) וש מנ אל ם נל יהל לי עמ גו', ונ ם וש י עולה יי חנ ה לש לל יצו אי יהקי
גו'. (ע"כ מדרש הנעלם). ים וש יקי די ם צנ ך כגלה מי ענ ר (שם ס) וש מנ אל ל נל אי רה שש יי בש ים של יקי די צנ ל הנ ענ ם. וש יהתה אי רש י בי רו דנ םאמש י

ה יום ני גו'. הי י וש רי זה כש א אנ ה יום ה' בה ני ח, (ישעיה יג) הי תנ יהיא פה י חי בי גו'. רנ ה וש ל עממםרה ענ דםם וש ל סש יר ענ טי מש ה' הי ונ
ל נוטי ס וש נה כש ני ד של ין ענ ה די םא עושל ל שום של שו. מי י עה לנ ה אי אה בה ר הנ מנ אל נל מו של א - כש ה. בה טה מנ לש ין של ית די ה בי א - זל ה' בה

י. ננ פה א לש ר בה שה ל בה ץ כה ה קי מו זל שות. כש רש

ה. רה בש על י וש רי זה כש ך אנ שום כה ה, מי מה שה נש ת הנ ל אל נוטי של ה כש טה מנ לש ית של חי שש מנ הו הנ א - זל ה יום ה' בה ני ר הי חי ר אנ בה דה
י יו? כי רה חמ תוב אנ ה כה ץ. מנ רל אה י הה בי לו יושש ה - אי נה מל יד מי מי ינשש יהה  אל טה חנ ה. וש עממםרה דםם ונ ה - זו סש מה שנ ץ לש רל אה שום הה לה
ה מנ ך  ר כה חנ ם. אנ עולה הה ם מי ירה עלבי הל וש ש  ם אי יהל לי עמ יר  טי מש ם הי יי מנ שה הנ י מי רי המ גו'. של וש ם  יהל ילי סי וכש ם  יי מנ שה י הנ בי כוכש

ם. עולה י הה ני ל בש ל כה ה אותו ענ עללה רוך הוא הל דוש בה קה הנ ם של הה רה בש ה אנ גו'. זל ז וש פה נוש מי יר אל תוב? אוקי כה

ים יוני לש על כו  שש יום חה הנ אותו  בש ש, של דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל נל יום של בנ לו  לה ים הנ סוקי פש ת הנ ים אל קי ה הי הודה י יש בי רנ
רוך הוא דוש בה קה ים הנ יהקי יום של לו בנ לה ים הנ סוקי פש ת הנ ר אל אי בה ר מש זה עה לש י אל בי ים. רנ בי כוכה ם וש יי מנ כו שה שש חה ים וש תוני חש תנ וש
ע דנ וה ד הוא יי חה יהה יום אל הה תוב (זכריה יד) וש כה ה, של טה מנ ה ולש לה עש מנ ע לש אותו יום נודה ר, וש פה עה הל ל מי אי רה שש ת יי סל נל ת כש אל
ים בי ת כוכה י עמבודנ די ים עובש מי ענ ר הה אה שש קםם מי נש רוך הוא לי דוש בה קה יד הנ תי עה ה, של מה קה יום הוא יום נש אותו הנ ה'. וש לנ

לות. זה ומנ

ז - פה נוש מי יר אל ז אוקי לות, אה זה ים ומנ בי י כוכה די ים עובש מי ענ ר הה אה שש מות בי קה ה נש עמשל רוך הוא ינ דוש בה קה הנ של וכש
תוב כה יו, של נה פה לש וו  חמ תנ שש יי וש דו  בש ענ ינ ם  עולה י הה ני בש ל  כה וש ם,  עולה י הה ני בש ל  ל כה ענ ד  בי כנ תש יי וש ה  לל ענ תש יי של יחנ  שי מה הנ ך  לל ה מל זל
ל - בל ל בה ה ענ רה מש אל ה זו נל בואה נש ב של ל גנ ף ענ ה, אנ אי םא רש גו'. ב יש וש שי רש י תנ כי לש גו' מנ ים וש יי עו צי רש כש יו יי נה פה (תהלים עב) לש
ל יאום אל בי הל ים ול מי חום ענ קה תוב ולש כה עמקםב, וש ת ינ ם ה' אל חי רנ י יש תוב כי כה ה זו של שה רה פה ינו בש אי י רה רי המ ר. של מנ אל ה נל כםל זל בנ

ם. קומה מש

ר, מנ ק אה חה צש יי י  בי ה. רנ לה עש מנ לש שות מי ל רש נוטי ה של טה מנ לש ין של ית די ל בי ה של גה רש דנ הנ דםם - זו  ל סש יר ענ טי מש ה' הי ונ
ה מה ר  םאמנ ם ת אי וש ים.  מי חמ רנ ם  עי ין  די א  צי מה הי לש י  די כש ם,  יי מה שה ן הנ מי ת ה'  אי מי תוב  כה ים, של מי חמ רנ בש ין  די הנ ה  עושל של
או ך יהצש ר כה חנ אנ גו'. וש ם וש הה רה בש ת אנ ים אל להי כםר אל זש יי ר ונ כה כי י הנ רי ת עה ים אל להי ת אל חי שנ י בש הי יש תוב ונ כה אן? של ים כה מי חמ רנ הה

ך. לל מל למםה הנ ד ושש וי נו דה מל א מי ייצי ה של כה זה מות וש לי מות שש י אג תי נו שש מל מי

י רי ם, המ עולה ה בה ין שורל די הנ ה של עה שה ה, בש אי םא רש ר ב םאמל י ונ ה  חוצה ם הנ ם אםתה יאה הוצי י כש הי יש ונ תוב?  ה כה ה מנ אי רש
םא ל יהב, וש חנ אי לש כנ ין זנ ין בי חי בש םא מנ ין, ל ה די שורל ן של יוה כי מי ל של לנ גש שוק, בי א בנ צי מה הי ם לש דה י אה ני בש לי יך  רי םא צה ל נו של דש מנ לה
תוב כה ה, וש עמשה ין ננ די הנ ה של עה שה ם בש עולה א בה צה מש םא ני ל ה וש בה תי ר נםחנ בנ גנ סש ה ני ת זל בנ סי בש נו של דש מנ י לה רי המ ם. ונ א שה צי מה הי יך לש רי צה
ך של פש ל ננ ט ענ לי מה ר הי םאמל י ך, ונ י כה ני פש ין. ומי די ה הנ של עה יי ד של ר, ענ ד בםקל יתו ענ ח בי תנ פל יש מי או אי צש םא תי ם ל תל אנ (שמות יב) וש

גו'. יך וש רל חמ יט אנ בי ל תנ אנ

רוך דוש בה קה ה הנ שה עה ין של די ק, הנ חה צש י יי בי רנ ה לש הודה י יש בי ר רנ מנ ך. אה רל דל ים בנ כי יו הולש ה הה הודה י יש בי רנ ק וש חה צש י יי בי רנ
ם. יי מנ ש ובנ אי ים בה דוני נםם ני יהי גי י הנ עי שש י רי יו, כי נםם הה יהי גי י הנ יני ם די יהל ני דםם, שש ל סש ין של די הנ בול וש מנ הוא בנ

ת אי ש מי אי ית וה רי פש ה גה ל עממםרה ענ דםם וש ל סש יר ענ טי מש ה' הי תוב ונ כה נםם, של יהי גי ין הנ די ה בש דונה דםם ני ק, סש חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
י ני שש ים בי דוני נםם ני יהי גי י הנ עי שש רי נםם, וש יהי גי ין הנ ה הוא די זל ה וש ש. זל ל אי ד של צנ ה מי זל ם וש יי ל מנ ד של צנ ה מי ם. זל יי מה שה ן הנ ה' מי

לו. לה ים הנ יני די הנ

נםם, יהי גי הנ ם מי ה אותה עמלל הוא מנ רוך  בה דוש  קה הנ ים, וש שי דה ר חר שה ים עה ני נםם שש יהי גי י הנ עי שש ל רי ין של די ר לו, הנ מנ אה
ים שי קש בנ ם מש הי ם, וש ם שה ים אותה ני דה סו וש נש כש ני ים של עי שה ם רש ים אותה רואי נםם, וש יהי גי ר הנ ענ שנ ים לש בי יושש ים וש ני בש לנ תש ם מי שה וש
אותו יום ם. מי הל יך לה רי צה קום של מה ם בנ יס אותה ני כש ם ומנ יהל לי ס עמ רוך הוא חה דוש בה קה ך הנ ר כה חנ אנ ים, וש מי חמ ם רנ יהל לי עמ

ה. אוי לה רה ה כה קומה ת מש של ה יורל מה שה נש הנ ר וש פה עה ך בל גוף שוכי ה הנ אה לש הה וה

דו יהרש ים  ירי רי ם קש יי ם. מנ יי ומנ ש  אי א בש לה אל דונו  ני םא  בול ל מנ י הנ ני ם בש אותה לו  פי אמ ר של מנ אל נל י  רי המ ה, של אי םא רש ב
ן כי לה וש הוא,  ך  ה כה לה עש ל מנ ין של די שום של ים, מי יני י די ני שש בי דונו  ני ש. וש אי ה כש טה מנ לש מי לו  ים עה חי ם רותש יי ה, ומנ לה עש מנ לש מי

ש. אי ית וה רי פש דםם גה סש בי

יהקומו, םא  ה ל עממםרה ונ דםם  ל סש של לו  ל אי בה ר, אמ אי בה תש ני י  רי ר לו, המ מנ ין? אה די יום הנ לש יהקומו  ם  אי ר לו, הנ מנ אה
ך פנ ר הה של גו', אמ חנ וש מי צש םא תנ ל ע וש רנ זה םא תי ה ל צה רש ל אנ ה כה פה רי ח שש לנ מל ית וה רי פש תוב (דברים כט) גה כה , של יחנ תוב מוכי כה הנ וש
רוך דוש בה קה יד הנ תי עה ן של מנ זש תו - בי מה חמ א. ובנ בה ם הנ עולה פו - בה אנ ה. בש זל ם הנ עולה ך ה' - בה פנ ר הה של תו. אמ מה חמ פו ובנ אנ ה' בש
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דו בש ם אה ך הי ם כה ים, גנ מי י עולה מי עולש ם ולש עולה ה לש דה בש ם אה צה רש אנ מו של ה, כש אי םא רש ר לו, ב מנ ים. אה תי יות מי חמ הנ הוא לש
ים. מי י עולה מי עולש ם ולש עולה לש

ם ה - גנ קל שש ל ומנ כה אמ מנ י בש ני עה ש הל פל ת נל יבו אל שי םא הי ם ל ין. הי ד די גל נל ין כש רוך הוא די דוש בה קה ין הנ די ה של אי םא רש וב
ף ים - אנ יי את חנ רי קש ני ה של קה דה צש עו מי נש מש ם ני ה, הי אי םא רש א. וב בה ם הנ עולה ם לה שה פש יב ננ שי םא הי רוך הוא ל דוש בה קה ך הנ כה
י ני בש ים מי ילי בי ים ושש כי רה דש עו  נש ם מה הי של מו  א. וכש בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ים בה יי ם חנ הל ע מי ננ הוא מה רוך  בה דוש  קה הנ
ה זל ם הנ עולה ם בה יהל לי ם עמ חי רנ ים לש מי חמ ל רנ ים של ילי בי ים ושש כי רה ם דש הל ע מי ננ הוא מה רוך  בה דוש  קה ם הנ גנ ך  ם - כה עולה הה

ובהעולהם הנבהא.

און רש די פות לש רה חמ ה לנ לל אי תוב (דניאל יב) וש ם כה יהל לי עמ ין, ונ די יהקומו לנ דו וש מש ענ ם ינ עולה י הה ני ל בש ר, כה מנ א אה בה י אנ בי רנ
ל כה בש דונו  םא ני ין, ל די לו  בש קי וש ה  זל ם הנ עולה ם בה ן אותה דה ן של יוה ים, כי מי חמ רנ ל הה ענ הוא הוא בנ רוך  בה דוש  קה הנ ם. וש עולה

הנדייניים.

ן לוט? הי ב בה ר יהשנ של ים אמ רי עה ת הל פםך אל המ הו בנ גו'. מנ ה וש כה פי המ תוך הנ ת לוט מי ח אל לנ שנ יש תוב ונ יהיא, כה י חי בי ר רנ מנ אה
ן לוט. הי ב בה ר יהשנ של תוב אמ כה דםם. [וש ד סש ל ענ הנ ילאל ר ונ כה כי י הנ רי עה ב בש לוט יהשנ תוב וש כה לוט, של יורו  ה די שה כםל עה א בנ לה אל

ם. הה רה בש שום אנ דםם מי סש ל אותו בי בי קי דםם של ך סש לל מל לו אותו, חוץ מי בש םא קי ל יורו] וש ת די ה אל שה ם עה כגלה בש אי של דנ א ונ לה אל

יו חורה אמ ר, מי מנ י אה י יוסי בי ה. רנ ינה כי שש ר הנ חנ אנ א מי לה ? אל יהה רל חמ אנ תםב מי כש לי יך  רי יהה צה יו, הה רה חמ אנ תו מי שש ט אי בי תנ ונ
ך לוט, לנ הה קום של ל מה א כה לה ח אותו? אל לנ י הוא שה רי ך, המ לנ יו הה רה חמ י אנ כי יו. וש רה חמ ך אנ יהה הולי ית הה חי שש מנ הנ ל לוט, של של

ית. חי שש מנ ך אותו הנ יהה הופי יו, הה חורה אמ יר לנ אי שש הי ר וש בה ך כש לנ הה קום של ל מה כה ית, וש חי שש הנ ית לש חי שש מנ ב הנ כי ענ תש הי

ה תה אמ רה יו, וש רה חמ אנ תו מי שש ט אי בי תנ תוב ונ ה כה ל זל ענ יך. וש רל חמ ל אנ בי חנ י מש ני י אמ רי המ יך, של רל חמ ט אנ בי ל תנ ר לו אנ מנ ן אה כי לה וש
יו נה ה פה אל רש [מנ יש  אי י הה ני ת פש ה אל רואל ינו  ית אי חי שש מנ הנ ן של מנ ל זש י כה רי המ ח. של לנ יב מל צי נש י  הי תש ז ונ ית, אה חי שש מנ ת הנ אל

ח. לנ יב מל צי י נש הי תש יהד ונ יו, מי רה חמ ל אנ כי תנ סש הי יהה לש נל ה פה ירה זי חל תו הל שש אי ן של יוה ית אותו. כי חי שש ינו מנ יש], הוא אי אי לש

תוב (דברים ר, כה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ה. אה זל סוק הנ פה ים בנ קי עוסש ד וש חה ים יום אל די יו עומש י הה י יוסי בי רנ ר וש זה עה לש י אל בי רנ
ר מנ אל י נל רי א המ לה ה? אל ה בה ם בה יי עממנ ה פנ ם מה שי ה. לש ר כםל בה סנ חש םא תל ם ל חל ה לל ל בה םאכנ נגת ת כי סש מי םא בש ר ל של ץ אמ רל ח) אל
םא ל ך וש אה לש ט מנ םא שולי ל ל אי רה שש ץ יי רל אל ים, ובש ני מג ים מש לוחי שש צות לי רה אמ הה ים וש מי ענ ל הה ת כה ק אל לי רוך הוא חי דוש בה קה הנ של

ר. חי ה אנ ט בה םא שולי ל ץ של רל אל ר לש חי ם אנ הל ט בה םא שולי ל ם של עה ת הה יס אל ני כש ן הי כי דו, לה בנ א הוא לש לה ר, אל חי ה אנ נל מג מש

י די ים עובש מי ענ ר הה אה ל שש ם. כה עולה ל הה כה ך לש ר כה חנ אנ ה, וש לה חי תש ם בנ זון שה ן מה רוך הוא נותי דוש בה קה ה, הנ אי םא רש ב
ם. עולה ל הה ך כה ר כה חנ אנ ה וש לה חי תש ית בנ זוני ל ני אי רה שש ץ יי רל א אל לה ך, אל םא כה ל ל אי רה שש ץ יי רל אל י, וש ני עם לות בש זה ים ומנ בי כוכה

קום מה םא בש ל וש ה  ל בה םאכנ כםל ת ל הנ פוק של סי ר, בנ עםשל א בש לה ם, אל חל ה לל ל בה םאכנ נגת ת כי סש מי םא בש ר ל של ץ אמ רל ן אל כי לה וש
ר. חי קום אנ מה םא בש ל ה, וש לה עש מנ לש ה של כה רה בש ה הנ ה שורה ה, בה יונה לש על ה הה מונה אל ה הה ה שורה ץ, בה רל אה ת הה שנ דג קש ה בי ר. בה חי אנ

ץ רל ם הוא אל אי ם וש יי רנ צש ץ מי רל ם הוא אל ן ה' אי ע גנ םא נודנ אן ל ד כה ם. ענ יי רנ צש ץ מי רל אל ן ה' כש גנ תוב כש ה, כה אי םא רש ב
ם ך גנ כה דםם וש ה סש תה יש ם הה ך גנ כםל, כה ל הנ דון של עי פוק וש ייש בו סי ן ה' של גנ א כש לה ן. אל דל ן עי א גנ רה קש ני ן ה' של ם הוא גנ אי דםם וש סש
ה ילוס עולל ני הנ שום של ה, מי קותה שש הנ ר לש חי יך אנ רי םא צה ם ל יי רנ צש ף מי קותו, אנ שש הנ ם לש דה יך אה רי םא צה ן ה' ל ה גנ ם. מנ יי רנ צש מי

ם. יי רנ צש ץ מי רל ל אל ת כה ה אל קל שש ומנ

ש נל הו עם גו'. זל ים וש לנ רושה ל יש ץ אל רל אה חות הה פש שש ת מי אי ה מי עמלל םא ינ ר ל של יהה אמ הה תוב, (זכריה יד) וש ה כה ה מנ אי םא רש ב
םא ל תוב וש םא כה ל ה של אי גו'? רש ה וש אה םא בה ל ה וש לל עמ םא תנ ם ל יי רנ צש ת מי חנ פנ שש ם מי אי תוב וש ה כה ר. מנ טה ם מה הל ע מי נה מש ני ם של הל לה של
םאת ז תוב (שם) וש כה הו? של ם מנ שה נש א עה לה ים אותו. אל יכי רי םא צש ל ם וש יי רנ צש מי ר בש טה ד מה םא יורי י ל ם, כי של גה ילה הנ הש ם יי יהל לי עמ
ה? תוב בה ה כה דםם מנ ף סש ר. אנ טה ים מה יכי רי םא צש ם ל יי רנ צש מי שום של גו'. מי ם וש גויי ל הנ ת כה גםף ה' אל ר יי של ה אמ פה גי מנ ילה הנ הש תי

ה. נו בה דש ענ תש ים יי רי חי ם אמ דה י אה ני בש צו של םא רה ה ל ל זל ענ ה, וש יו בה ם הה עולה י הה דוני ל עי ה. כה קל שש ה מנ י כגלה כי

םא ל אוי הוא של י, רה ני עה ן לש יי ר ענ הוא צנ ם של דה ן אה ל בל כה ם, של מונה ם ומה מה צש ענ ים מי עי שה יו רש ם הה ר, הי מנ יהיא אה י חי בי רנ
יים קנ תש יי אוי הוא של י, רה ני עה ן לש רה תש הוא ונ י של ל מי כה א. וש בה ם הנ עולה ים לה יי ין לו חנ אי א של לה םא עוד, אל ל ם, וש עולה עממםד בה ינ

א. בה ם הנ עולה ים לה יי ל חנ ך של אםרל ים וש יי ייש לו חנ ילו, וש בי שש ם בי עולה יים הה קנ תש יי ם וש עולה בה

ה י תורה רי תש סי

לו כש תנ סש ל, יי כל שי ים בנ מי כה ים], חמ צי פש ננ מש ים. ונ"א הנ רי בםרה מש ים [נ"א הנ רי זש פנ מש ים הנ רי ים, שה מי ים רה רי שה א. קש תה פש תוסל
ם ין אותה יות טובות. בי לי גה רש ל מנ ים של ני בה ל אמ ענ ים  מודי ענ י הה בי גנ ל  ענ א  סי ן כי קי ן תי בה לה הנ םאש  ר הה ה של עה שה ת, בש ענ דנ לה
ם ים. אותה ני וה גש ים  עי בש שי ט בש לוהי ן] של שה עה ל הל י [של לי כש סוי הנ ר כי תםאנ ה ובש פל יה ה  אל רש מנ ת בש חנ ית אנ לי גה רש מנ ים ייש  ני בה אמ הה

ד. ל צנ כה ים לש טי ים לוהמ ני וה ים גש עי בש שי

ם. עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ צות לש נוצש רוחות של ה רוחות בש לל ים. אי ני וה ה גש לשה תוך שש ים מי די רה פש ים ני עי בש שי ה הנ לל אי

ים. חי תה פש ים ני רי פה סש הנ ב וש ין יושי די ים הנ ני וה ים גש עי בש ם שי ם. אותה יי מנ שה ז בנ חה אל נל םאל של מ ד שש ל צנ ה של קה זה חמ רוחנ  אן ייש  כה

בו. ם  יי מנ שה הנ מי את  יוצי של ה  קה זה חמ ש  אי ת  זל חל אל נל וש ל.  דה גש מי הנ ל  של ש  אי וש ים  חי מה ורש בות  רה חמ ונ ים  צי חי ים  אי יוצש אן  כה מי
ין. די הנ ז וש גל רם ת הה בםר אל שש יהכול לי י של ין מי ה, אי טה מנ לש לו של אי ה בש יונה לש על ש הה אי ת הה זל חל אל נל של וכש
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בות] רה ם [חמ יי ננ תש גור מה ש אותו, חמ פוגי י של מי ם. אוי לש עולה ם לה הל ד בה ש יורי ל אי בות של הה לש מו שנ טות כש ם לוהמ יי יננ עי
שות רש ים בי עי בש ם שי הי ק, של תל פל ק] הנ סה פש [הנ י  רי המ ע. של ל רנ םא ענ ל וש ל טוב  ם ענ חי רנ םא מש יהדו. ל בש ה  נונה ב שש רל חל וש הוא, 
ל יום. הוא כה ך בש ים, הופי ני וה ה גש מה כנ ך בש פי הנ תש ים. מי יני ה די מה כנ םאל בש מ ינד שש ד בש ם, יורי יי מנ שה ל הנ ד של ז אותו צנ חה אל נל של
ם הי ים בו. וש אי רש ני הוא  רוך  בה דוש  קה ל הנ ם של ענ זנ י הנ לי ל כש ים של ני וה גש ל הנ ם. כה דה י אה ני בש ן לי קה תג מש ם זגלגת של רג א כש רה קש ני
ש אי וש ם  יי מנ ל  של תוך  הי  - ש  אי וה ית  רי פש גה ם.  הל בה ים  יחי גי שש מנ םא  ל ם  לותה כש סי בש ם  דה אה י  ני ובש ם,  עולה הה רום  בש ים  בי יושש

ם. בונה בוד רי ל כש ים ענ יחי גי שש ם מנ ינה אי ים של עי שה רש דםם. אוי לה ל סש דו ענ יהרש ה וש זל ה בה זו זל חש אל ם נל יי מנ שה הנ ים מי כי תה ני של

ים ני וה גש ים  עי בש שי ג:  דול.  גה בון  שש חל לש ים  עולי וש ם  ה הי רה עמשה ך. ב:  לל מל צון הנ רש בי ים  קוקי מות חמ ה שי רה עמשה א: 
ם. יי מנ שה סוד הנ ם בש הי ים של כי אה לש מות מנ ים שש עי בש ל שי ים סוד של קוקי חמ מות של תוך שי ים מי אי ד. יוצש ל צנ כה ים לש טי לוהמ

"ח - "פדאל תה "ץ - "קדומיאל "מלכיאל "צדקיאל. פנ מנ ל. קה יאי ל, נורי אי פה ל, רש יאי רי בש ל, גנ אי יכה ם: מי הי וש
גו"ל - "סטוטריה "גזריאל "ותריאל [נ"א "י - "צדקיאל "רזיאל "יופיאל. סל רי "תומיאל "חשדיאל. צי
"א - "שמעאל "ברכיאל [נ"א ש"כניאל בה "ק - "חזקיאל "רהטיאל "קדשיאל. שש רי ו"רדיאל] "למואל. חי
מ"לכיאל]. ל"עדיאל  ח"ניאל  [נ"א  "מחניאל  "להדיאל  "חניאל   - "ם  חםלה "אהיאל.  ב"רקיאל]  ונ"א 
"ק. ח"כמיאל ר"מיאל רג "עניאל ענאל אהניאל רחמיאל עזריאל [נ"א ש"בנאל ר"ומיאל ק"דומיאל - שג
"ק] סנניה ודרגזיה רסיסיאל דומיאל "חוניאל "זכריאל "ואריאל "ה"ינאל ד"נדאל רי ק"רשיאל - חי
ם. ד [פירוש, כשע"ב מלאכים מתחברים במלכות, אז ל כגלה ג"דיאל ב"דאל א"נפיאל ועדי"אל אדנ"י ענ

נקרא מלכות הוא ובית דינו בלשון וה'.]

השלמה מההשמטות (סימן מ"ט)

"אהניאל "ברקיאל "גדיאל "דומיאל "הדריאל "ודרגזיה "זהריאל "חניאל "טהריאל "יעזריאל
"כרעיאל "למדיאל "מלכיאל "נהריאל "סניה "ענאל "פתחיאל "צוריאל "קנאל "רמיאל "שעריאל

"תבכיאל:

סדר תשר"ק

"תפוריא "שכניאל "רנאל "קמריה "צוריה "פסיסיה "עיריאל "סמכיאל "נריאל "מדוניה "לסניה
"כמסריה "יריאל "טסמסיה "חניאל "זכראל "ודריאל "הניאל "דנבאל "גדיאל "בדאל "אדירירון

אדני על כולהו וכו': (עד כאן מההשמטות)

ן ת ה' מי אי ד. מי חה ל אל לנ כש כםל בי א ויהוה, הנ רה קש ז ני יון אה לש על כםחנ  ד בש חה סוד אל ד בש חה אל ים כש רי בש חנ תש ם מי כגלה של כש
ל ים ענ טי שולש ים של עי בש ם שי ה הי לל אי ם. וש יי מנ ל שה ים, סוד של רי חי מות אמ ים שי עי בש שי ק בש קה חש נל של דוש  ם קה ם - שי יי מה שה הנ
ם. ה [פירוש, שם של ע"ב יי מנ ה, יהו"ה שה שה דג קש לו בי לה מות הנ שי ים הנ עי בש שי ל יהו"ה, וש ים, סוד של יני ים די עי בש לו שי אי
גשרים היוצא מפסוק ויסע ויבא ויט, אלו הם נקראים שמים, ואותם ע"ב מלאכים של מטה במלכו"ת

מקבלים מע"ב של מעלה ונוטלין מהם.]

ה. ז זל ה מי זל ת יהוה  אי ל מי נוטי [פירוש, מלכות מתפארת]  ו  יהו"ה  וש ה,  לל אי ים) מי עי (נוסש ים  לי נוטש לו  אי
לו, אי ים בש לויי לו תש אי [פירוש, סוד של אותן ע"ב שמות הוא שם יהוה, והוא הרוכב עליהן כנשמה לגוף.] וש
בודו. ח [פירוש, ע"ב מלאכים של כש רוך הוא בי דוש בה קה ע הנ ה נודה זל ד. ובה חה ר אל של כםל קל הנ ים, וש יוני לש על ים בה תוני חש תנ
סוד בש הו  ים סוד יהוה, זל עי בש ם שי הי ם של יי מנ מטה מתחברים בע"ב שמות של מעלה הנקראים שמים.] שה

ייט. םא ונ יהב ע ונ סנ יי ן ונ ים מי אי יוצש ם של לו הי אי מות, וש ם שי יי ננ ים ושש עי בש שי

ם רוך שי אשון בה ק רי לל וה"ו יל"י סי"ט על"ם מה"ש לל"ה אכ"א כה"ת הז"י אל"ד לא"ו הה"ע. חי
ק לל ד. יז"ל מב"ה הר"י הק"ם לא"ו כל"י לו"ו פה"ל נל"ך יי"י מל"ה חה"ו. חי על ם וה עולה כותו לש לש בוד מנ כש
ד. נת"ה הא"א יר"ת שא"ה רי"י או"ם לכ"ב וש"ר יח"ו לה"ח על ם וה עולה לש כותו  לש בוד מנ ם כש רוך שי י בה ני שי
ד. אנ"י חע"ם רה"ע יי"ז הה"ה מי"ך וו"ל על ם וה עולה כותו לש לש בוד מנ ם כש רוך שי י בה ישי לי ק שש לל כו"ק מנ"ד. חי
ד. וה"ו דנ"י הח"ש עמ"ם על ם וה עולה כותו לש לש בוד מנ ם כש רוך שי י בה יעי בי ק רש לל יל"ה סא"ל ער"י עש"ל מי"ה. חי
ד. ומ"ב על ם וה עולה כותו לש לש בוד מנ ם כש רוך שי י בה ישי מי ק חמ לל ננ"א ני"ת מב"ה פו"י נמ"מ יי"ל הר"ח מצ"ר. חי
כותו לש בוד מנ ם כש שי רוך  י בה שי ק שי לל יה"ה ענ"ו מח"י דמ"ב מנ"ק אי"ע חב"ו רא"ה יב"מ הי"י מו"ם. חי

ד. על ם וה עולה לש

מות ים שי עי בש שי לו  תונות סוד ויהו"ה. אי חש גות תנ רה ים דש עי בש ל שי ים ענ טי שולש מות של ים שי עי בש ם שי הי לו  אי וש
יר. טי מש יהוה הי הו ונ זל דוש. וש ם קה מות שי ים שי עי בש שי ים לש עולי ם של ים הי יעי קי ה רש עה בש ם. שי יי מנ א שה רה קש ני יהו"ה, סוד של

ם. יי מה שה ן הנ ת יהוה מי אי מי

י רי יבש בון אי שש ם. חל דה א אה רה קש ני ר של תל א סי רה בש נו ני מל ם, מי יי מנ א שה רה קש ני ה של ם זל ר. שי סה מש ים ני מי כה חמ ים לנ רי תה סש ר הנ תל סי
ה זל ם  ה. שי רי שש על ש  שי וש ם  יי אתנ יו מה יותה בון אותי שש ים. חל רי יבה ה אי מונה ושש ים  עי בה רש ם אנ יי אתנ בון מה שש ם חל הי גוף של הנ
ש שי ם וש יי אתנ ה מה ם זל י שי רי המ שום של ירות, מי מי ר אמ של על יות וש כ"ב אותי ה בש תורה ל הנ ל כה ל של לה ר כש תל סי הוא סוד וש של

גוף. י הנ רי יבש ה אי מונה ים ושש עי בה רש ם אנ יי אתנ י מה רי ה. המ ים בה לולי כש ים של ילי בי ם שש יי ננ ים ושש לשי יות ושש ה אותי רי שש על
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ל ענ תוב (יחזקאל א) וש כה ה של ר זל תל סי ה, וש טה מנ לש ים של עי בש ל שי א, סוד של סי כי ל הנ ט ענ שולי ם הנ דה א אה רה קש ני סוד של
ת ה' אי גו' מי דםם וש ל סש יר ענ טי מש ה' הי תוב ונ כה ר של תל ה הוא סי זל ה, וש לה עש מה לש יו מי לה ם עה דה ה אה אי רש מנ מות כש א דש סי כי מות הנ דש
ה זל ם הנ עולה ם בה קה לש חל י [הוא]  רי שש ר. אנ סה מש ני ב  לי י הנ מי כש חנ לש ד  חה ר אל תל סי וש ד,  חה אל ר  בה דה וש ד  חה כםל אל הנ וש ם.  יי מה שה ן הנ מי

ובהעולהם הנבהא.

ה, יקה זי חל םא הל יון ל בש אל י וש ני ינד עה ר (שם יו) וש מנ אל נל מו של ם, כש הל ה מי קה דה עו צש נש מה ל של ם ענ הל לה ין של ר די זנ ם גש תנ חש דםם נל סש
ם יי מנ ל שה ענ דול מי י גה תוב (תהלים קח) כי כה ד, וש חה כםל אל ם הנ יי מנ שה ה וש קה דה ם. צש יי מנ שה ן הנ א מי לה יהה אל םא הה ין ל די ן הנ כי לה וש

ם. יי מה שה ן הנ ת ה' מי אי תוב מי כה ם, של יי מנ שה ין הוא מי ם], די יי מנ שה מו [בנ שש לויהה בי ה תש קה דה צש שום של ך, מי דל סש חנ

את רי קש ם ני יי לנ ירושה דםם. וי את סש טנ חנ י מי מי ת ענ ון בנ ל עמ דנ גש יי תוב (איכה ד) ונ כה ה, של קום זל מה ל מי אי רה שש ל יי ין של די הנ
ד חה ין אל ם די יי מנ שה ן הנ יהה מי ם הה ינה די ך, וש חותי דםם אמ ון סש יהה עמ ה הה ה זל ני ר (יחזקאל יט) הי מנ אל נל מו של דםם, כש סש חות לי אה
ה. ע"כ קומה ין תש זו אי לה ה, וש קומה זו ייש תש ב. לה רנ חל ה נל זל ך וש פי הנ תש ה הי זל ה של זל ט לה רה ם, פש הל ה מי קה דה עו צש נש מה ל של דםם ענ סש כי

סתרי תורה.

דםם סש רוב לי יהה קה הה ה של אה רה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ גו'. מה מו וש יו עי נםתה י בש תי ר הוא ושש הה ב בה יישל ר ונ צוענ ל לוט מי ענ ינ ונ
רוך הוא דוש בה קה גו'. הנ ם וש לה ער פה ו לש בולתה חש תנ ך בש פי הנ תש בות מי סי הוא מש ח, (איוב לז) וש תנ ק פה חה צש י יי בי ם. רנ שה ה מי לה עה וש
ן ול גה ם בש ה אותה עושל ם וש ך אותה ך הופי ר כה חנ אנ יו, וש עמשה עמשות מנ ים לנ חי ש צנ י אי לי חמ יא גנ בי ם ומי עולה ים בה בובי ב סי בי סנ מש

ר. חי אנ

ים. אשוני רי ם הה מו אותה םא כש ל ם, וש פםך אותה המ י לנ די ים כש בובי ב סי בי סנ בולות ומש חש ה תנ ו. עושל בולתה חש תנ ה? בש מל ובנ
ל ם ענ וי צנ ר יש של ם. כםל אמ ך אותה פי הנ ך הוא מש ים, כה עמשי ים מנ ם עושי הי מו של נוש. כש י אל ני ל בש ם של ערלה שום פה ם - מי ערלה פה לש
י ני ל פש ם ענ ה אותה ול צנ הוא מש ה של ל מנ כה בות בש סי ם מש ך אותה פי הנ ם הוא מש דה י אה ני י בש עמשי שום מנ ה - מי צה רש ל אה בי י תי ני פש

גו'. ל וש בי תי

ם עולה ים בה עמשי יא מנ בי ים ומי בובי ב סי בי סנ רוך הוא מש דוש בה קה ך - הנ פי הנ תש בות מי סי הוא מש ר, וש מנ ר אה זה עה לש י אל בי רנ
ם ת אותה ם אל ך אותה רוך הוא הופי דוש בה קה ים, הנ עמשי ם מנ מו אותה יש קנ תש יי ם של דה י אה ני ים בש בי חושש ר של חנ אנ יים, וש קנ תש הי לש
עוד ס, בש רל י חל לי ה כש עושל ה של זל ן הנ מה אג הה מו  תוב, כש כה תו  בולה חש תנ ו, בש בולתה חש תנ ה. בש לה חה תש הנ בנ יו  הה של מו  כש ים מי עמשי מנ
לי ך כש פי הנ ה. מש ר - עושל חי גון אנ עמשות כש ב לנ ה, חושי ה - עושל גון זל עמשות כש ב לנ יו, חושי נה פה ב לש תובי סש ל מי גנ לש גנ אותו הנ של

ה. הוא עושל יו של עמשה ת מנ ך אל פי הנ רוך הוא מש דוש בה קה ך הנ יו. כה נה פה ב לש ל סובי גנ לש גנ אותו הנ שום של ר מי חי י אנ לי כש ה לי זל

ים לי ך כי פי הנ ה הוא מש ל זל ענ יו, וש נה פה ב לש סובי ל הנ גנ לש הוא גנ ה של טה מנ ין לש ית די ה בי הו? זל ר יו"ד, ומנ סי ו חה בולתה חש תנ בש
ל גנ לש גנ הנ ם - אותו  יהל עמשי ים מנ יבי טי ם מש דה י אה ני ם בש ם. אי דה י אה ני ל בש ם של ערלה י פה פי ה כש ל זל כה וש ר,  חי י אנ לי כש ה לי י זל לי כש מי
םא ל יד וש מי ב תה ל סובי גנ לש גנ הנ אוי, וש רה ם כה הל יב לה יטי הי ם לש עולה ים בה עמשי ים מנ עמשי ז ננ אה ה, וש ינה ם יהמי ב אותה סובי ב מש סובי הנ
ה תה יש הה יד וש מי ת תה בל סובל של תו  בולה חש ע - תנ רנ הה ם לש דה י אה ני בש או  ל בו. בה גי לש גנ תש ם מי עולה הה ין, וש יהמי ד הנ צנ אותו  ט בש שוקי
יו הה ים של לי כי וש בות  סי מש ך  פי הנ ומש םאל  מ ד שש צנ לש ה  ב אותה סובי הוא מש רוך  בה דוש  קה ין, הנ יהמי ל הנ בוב של סי ת בנ דל עומל

םאל. מ ד שש אותו צנ ה לש לה חה תש הנ בנ

ם דה י אה ני בש ד של ד ענ אותו צנ ב לש ל סובי גנ לש גנ הנ ם. וש דה י אה ני בש ע לי רנ הה ם לש עולה ים בה עמשי ים מנ עמשי ננ ב וש ל סובי גנ לש גנ ז הנ אה וש
יד. מי ד תה םא עומי ל ם, וש ערלה פה ו לש בולתה חש תנ ך בש ל כה ענ ם. וש דה אה י הה ני י בש עמשי מנ ד בש ל עומי גנ לש גנ הנ ם, וש יהל עמשי יב מנ יטי הי ים לש בי שה

א כםל יוצי הנ וש אוי,  רה כםל כה עמשות הנ י לנ די ם כש עולה ים בה עמשי ים ומנ בובי ם סי הוא גורי רוך  בה דוש  קה ה, הנ אי םא רש ב
הול ם מה הה רה בש אנ יהה  הה םא  ל של כש אל,  עי מה שש יי נו  מל מי א  יהצה  - יו  לה אי ם  הה רה בש אנ ת  ב אל רנ קי ה.  לה עש מנ לש של ש  שםרל הנ וש ר  קה עי הה מי

ש. ית קםדל רי אות בש ם בש לנ שש םא ני ל ה וש טה מנ הוא לש שום של נו, מי מל א מי יהצה של כש

מו שש ם בי לנ שש ני ית וש רי בש ס בי ננ כש ני ם, וש הה רה בש מול אנ ני יו וש בולותה חש תנ ים בש בובי ב סי בי רוך הוא סי דוש בה קה ך הנ ר כה חנ אנ
מול, הוא ני ם וש לנ שש "א] ני ל הי סוד [של הנ ן של יוה . כי רוחנ ם מי יי ל מנ סוד של ה אותו בש רה טש ה עי יונה לש ה' על ם, וש הה רה בש א אנ רה קש ני וש
י נםכי אה תוב (ירמיה ב) וש ה כה ל זל ענ ם, וש יי מנ מי ש  ל אי סוד של ה בש לה עש מנ ר לש שנ קש ני ש, וש ע קםדל רנ יהה זל הה ק וש חה צש יי נו  מל א מי יהצה

ר. חי אנ ד הה צנ אותו הנ ר בש שנ קש םא ני ל ת, וש מל ע אל רנ ק כגלה זל יך שורי תי עש טנ נש

ה ל זל ענ ם, וש הל אוי לה רה ד של אותו צנ רו בש שש קש ני דות וש רה פש מות ני י אג תי יו שש נותה בש נו ומי מל או מי לוט יהצש ה, מי אי םא רש ב
קומו. מש כםל בי ר הנ שי קנ תש יי אוי וש רה ה כה של עה כםל יי הנ ם של עולה ים בה גולי לש ל גי גי לש גנ ים ומש בובי ב סי סובי רוך הוא מש דוש בה קה הנ

לו, לה מות הנ אג י הה תי תו שש שש אי יו] ומי נותה בש נו [ומי מל יא מי רוך הוא יוצי דוש בה קה הנ לוט של יהה לש ה הה אל ה, נה אי םא רש ב
אותו ה בש רה עה מש ם בנ הל ן לה מי דנ זש ן הי יי ינ אותו הנ ן, וש יי ינ תוך  עמשו מי ננ ם, וש הל אוי לה רה ם הה קומה מש ר בי שי קנ תש הי יל לש בי שש א בי לה אל

. רוהה אמ ר ובי אי בה תש י ני רי המ ר, ונ כה שש יי ן ונ יי ינ ן הנ תש מי יישש ר ונ מנ אל נל מו של עמשו, כש ננ סוד של הו הנ זל ה, וש לה יש לנ

ה, פה צש חג ה בש רה מש ה אה ירה כי בש ר, הנ מנ י אה י יוסי בי ב. רנ אה ב - מי מות. מואה ם שי הל או לה רש ן קה מון הי ענ ב וש ה, מואה אי םא רש ב
ן י. בל מי ן ענ ה בל רה מש יעות אה ני צש י. בי מי ן ענ מו בל א שש רה קש תי ן ונ ה בי דה לש יא יה ם הי ה גנ ירה עי צש הנ א הוא. וש בה אנ ב, מי ה מואה רה מש אה

י הוא. מי ה מי רה מש םא אה ל י, וש מי ענ

ה לה עש מנ לש יוענ מי סי שום של א"ו, מי ל וה קוד ענ נה א"ו, וש וה ה, בש קומה ה ובש בה כש שי ע בש םא יהדנ ל תוב וש ה כה לה חה תש הנ ה, בנ אי םא רש ב
תוב ת כה רל חל אנ ובה א"ו.  וה בש אן  ם כה לנ שש ני ן  כי לה וש נו,  מל את מי צי לה יחנ  שי מה הנ ך  לל מל יד  תי עה ה של עמשל מנ אותו  בש א  צה מש ני יהה  הה
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זו ת הנ רל חל אנ תוב בה ה כה ל זל ענ וש זו,  ת הנ רל חל אנ הה מו  "ה כש בה קה ק לנ לל ה חי נה מל א מי יהצה םא  ל שום של י"ו, מי וה ס  ה, חה מה קג ובש
יו. לה קוד עה ני א וש לי א"ו מה וה ה בש קומה ה ובש דולה גש הנ

ר אה ל שש כה למםה וש ושש ך  לל מל ד הנ וי ה דה נה מל יד מי עממי הנ הוא לש רוך  בה דוש  קה יד הנ תי עה ע של םא יהדנ ר, ל מנ עון אה מש י שי בי רנ
גו'. וש הו  עי ת רי יש אל יר אי ם ינכי רל טל ם בש קה תה רות (רות ג) ונ תוב בש כה מו של ה, כש קומה . עוד ובש יחנ שי מה ך הנ לל ים ומל כי לה מש הנ
ל ה כה נה מל מו מי הוקש תו, וש לה חמ ל ננ ת ענ מי ם הנ ים שי קי הה ז לש בםענ ה  מה ר עי בי חנ תש אי, הי דנ ה ונ ימה ה קי ה לה תה יש יום הה אותו הנ ובש
ה, קומה ר. ובש בםקל ד הנ ו ענ לותה גש רש ב מנ כנ שש תי תוב ונ כה ה, של בה כש שי ע בש םא יהדנ ל ל. וש אי רה שש ל יי לוי של עי ל הה כה וש לו  לה ים הנ כי לה מש הנ

א"ו. קוד וה ה נה קומה ך ובש שום כה גו'. מי הו וש עי ת רי יש אל יר אי ם ינכי רל טל תוב בש כה של

ין עמשות די הוא לנ רוך  בה דוש  קה ה הנ צה רה של ה, כש לה חי תש בנ לו  פי י אמ רי המ ם, של הה רה בש ל אנ של נותו  תה וש נש ת ענ ה אל אי םא רש ב
ן, שה בש כי יטםר הנ קי ץ כש רל אה יטםר הה ה קי לה ה עה ני הי א וש ינרש תוב ונ כה ר של חנ י] אנ רי המ ל לוט. [של ים ענ מי חמ נו רנ מל ש מי קי םא בי דםם, ל סש בי
שםב םא ינחש ל י של די ר, כש בה רוך הוא דה דוש בה קה ר לו הנ מנ םא אה ך ל ף כה לום. אנ "ה כש בה קה יו לנ לה ר עה מנ םא אה ל ל לוט וש ש ענ קי םא בי ל

לום. כותו כש זש ע מי רנ רוך הוא גה דוש בה קה הנ ם של הה רה בש אנ

ם ב עי רה קש ם בנ חי לה הי ת לש כל לל שו לה פש ר ננ סנ י מה רי לום - המ כש ת לוט לי בו אל לי יב בש שי חש םא הל ם ל הה רה בש אנ ר של םאמנ ם ת אי וש
תוב כה וש ה,  לה יש ם לנ יהל לי ק עמ לי ייחה תוב ונ כה יו, וש חי ה אה בה שש י ני ם כי רה בש ע אנ מנ שש יי ר ונ מנ אל נל של מו  ים, כש קי זה ים חמ כי לה ה מש שה מי חמ
ה אה רה רוך הוא וש דוש בה קה ת הנ ב אל הנ אה ה של בה המ אנ ל בה בה גו'. אמ יב וש שי כגשו הי יו ורש חי ת לוט אה ם אל גנ כגש וש רש ל הה ת כה ב אי יהשל ונ
לו, של לום מי הוא כש רוך  בה דוש  קה זםב הנ עמ ינ לו  לה גש בי ם של הה רה בש ה אנ צה םא רה אוי, ל רה ים כה רי שי ם כש ינה ל לוט אי יו של עמשה מנ של

סוף. םא בנ ל ה וש לה חי תש םא בנ ים ל מי חמ יו רנ לה ש עה קי םא בי ן ל כי לה וש

ם לה עש נל ש הנ רה דש מי

ם עולה ל לש טי בנ תש ינו מי אי ך של ע לש דנ ע, תי רה ר הה ייצל תוב בנ ה כה ה מנ אי םא רש הו, ב בה י אנ בי ר רנ מנ גו'. אה ר וש צוענ ל לוט מי ענ ינ ונ
ם דה י אה ני ה בש רואל י של ל פי ף ענ אנ גו'. של ן וש בל אל ב הה ת לי י אל רםתי סי המ תוב (יחזקאל לו) ונ כה ן, של מנ ד אותו זש ם ענ דה י אה ני בש מי
ם שה נםם, מי יהי ל גי ה של עמרה צנ ר, מי צוענ ל לוט מי ענ ינ תוב ונ כה הו של ם. זל דה י אה ני ל בש צל ר לו אי חוזי א וש נםם, הוא בה יהי גי ין בנ דוני ני

ם. דה י אה ני תות בש פנ ה לש עולל

ה. דושה קש ה הנ מה שה נש יא כםחנ הנ זו הי ה, וש מה כש חה הנ ל וש כל שי ת הנ גנ הה נש ם: הנ דה אה גות ייש בה הה נש לש הנ ה, שה הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ם דה אה י  ני בש לי ת  גל הל נש מנ הנ ה  גה הה נש הנ הנ וש ה.  וה אמ תנ הנ כםחנ  הו  זל וש עות,  רה וות  אמ תנ ל  כה בש ה  וה אנ תש מי יא  הי של ה,  וה אמ תנ ת הנ גנ הה נש הנ וש

יק. זי חמ מנ הו כםחנ הנ י, זל ימי י די בי ר רנ מנ גוף. אה ש הנ פל את נל רי קש יא ני הי גוף, וש ת הנ קל זל חנ ומש

ש פל נו, נל רש מנ אה של לו  י כםחות אי ני שש לו  אי א בש לה ט אל ע שולי רה ר הה ין ייצל ם אי עולה ה, לש אי םא רש ה, ב הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ן. קי זה ינו  בי ה אה ירה עי צש ל הנ ה אל ירה כי בש ר הנ םאמל ת תוב ונ כה ע של מה שש ם, מנ עולה ע לש רה ר הה ר ייצל חנ ת אנ פל רודל יא הה ה הי וה אנ תש מי הנ
ה כה ת לש רל יא אומל הי ע, וש רה ר הה ייצל ק בנ בי דה הי גוף לש ם הנ ה עי ה אותה תה פנ ת ומש רל חל אנ ת הה ת אל רל עורל יא מש ה הי וה אנ תש מי ש הנ פל נל
ת דנ מש ת חל שוקנ ר תש חנ אנ ע וש רה ר הה ר ייצל חנ דםף אנ רש ני ך וש לי א, ני בה ם הנ עולה נו בה ה ייש לה מו. מנ ה עי בה כש שש ני ן וש יי ינו ינ בי ת אה ה אל קל שש ננ
מות טש פנ תש ן. מי יי ן ינ יהל בי ת אמ ה אל ין קל שש תנ תוב? ונ ה כה ק בו. מנ בי דה הי ימות לש כי סש ן מנ יהל תי ה עושות? שש ה. ומה זל ם הנ עולה הה

יהה. תי שש ה ובי ילה כי אמ ע בנ רה ר הה ייצל ר לנ עורי תש הי לש

ת רל עורל מש יא הנ ה הי וה אנ תש מי הנ ש  פל ה, נל לה יש לנ בנ תו  טה ל מי ב ענ ם שוכי דה אה של . כש יהה בי ת אה ב אל כנ שש תי ה ונ ירה כי בש ם הנ קה תה ונ
ד] ל] [נ"א ענ נו] [ד"א ענ מל ט  [מי ענ ת מש רל בל ענ תש מי ד של ע ענ הור רה רש ל הי כה ק בש בי הוא דה ת בו, וש רל הל רש הנ ע ומש רה ר הה ייצל לנ
םאת ז ד של ענ ה  עמשותה ר לנ מה גש ני םא  ל וש בו  לי בש ייש  ן  יי דנ עמ ונ ה בו,  קה בי ה ודש עה רה ה הה בה שה חמ מנ הנ ה  ם אותה דה אה ב הה לי יא בש בי מי של
ה ין רל המ תנ תוב ונ כה של הו  ה. זל עה רה לום הה שש ז הוא תנ אה ע, וש רה ר הה ייצל ק בנ בי דה הי ה לש לה חי תש מי גוף כש הנ כםחנ  ת לש רל עורל ה מש וה אמ תנ הנ

ן. יהל בי אמ נות לוט מי י בש תי שש

ט ז שולי ן אה יי ינ ת הנ חנ מש תוך שי יהה, ומי תי ה ושש ילה כי אמ א בנ לה ה אל תל פנ תש ע מי רה ר הה ין ייצל ם אי עולה ק, מי חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ה, הודה י יש בי ר רנ מנ אה ם. של עולה ר לש כי תנ שש ינו מי אי שו, וש פש ע ננ שםבנ ל לש יק אםכי די תוב בו? (משלי יג) צנ ה כה יק מנ די צנ ם. בנ דה אה בה
ם ל שי לי חנ מש א של לה םא עוד, אל ל וש יר.  זי ף חמ אנ ב בש הה ם זה זל נל יו (שם יא)  לה ים עה אי ה, קורש שותל ם של כה יד חה מי לש תנ אותו 
םאן חוט צ שה ר וש קה רוג בה ם, הה דה אה ט בה ז שולי ן אה יי ינ ה. הנ חה מש שי שון וש ה שה ני הו? (ישעיה כב) הי ים מנ עי שה רש ג הה הנ נש ם. מי יי מנ שה
ר ין ייצל אי ע, של רה ר הה ייצל ר לנ עורי י לש די גו'. כש וש דםפו  רש ר יי כה ר שי בםקל י בנ ימי כי שש תוב (שם ה) הוי מנ כה ר הנ מנ ם אה יהל לי גו'. עמ וש

ן. יי ן ינ יהל בי ת אמ ה אל ין קל שש תנ תוב ונ כה הו של ן. זל יי ינ תוך הנ א מי לה ר אל עורי תש ע מי רה הה

ה בה כש שי בש ה  בה יחנ  גי שש מנ ינו  ע אי רה ר הה ר, ייצל לומנ ה. כש קומה ובש ה  בה כש שי ע בש םא יהדנ ל תוב? וש ה כה הו, מנ בה י אנ בי ר רנ מנ אה
י בי ר רנ מנ אה ה. של זל ם הנ עולה בה תו  וה אמ עמבםד תנ גוף לנ הנ ם כםחנ  ר עי עורי תש א מי לה א, אל בה ם הנ עולה לה ה  קומה ה ובש זל ם הנ עולה בה
ה, א צםעמרה לוט בה תוב וש כה הו של ן, זל הל אות בה רש ע לי רה ר הה ייצל ים לנ יסי ני כש נםם, מנ יהי גי ים בנ עי שה רש ים הה נסי כש ני ה של עה שה הו, בש בה אנ
ר - צוענ ל לוט מי ענ ינ ונ תוב  כה של הו  נו. זל רש מנ אה של מו  יות, כש רי בש ת הנ סות אל ננ ם לש שה מי א לו  יהצה וש נםם.  יהי גי ל  של ה  עמרה צנ לש

נםם. יהי ל גי ה של עמרה צנ מי

הוא ר. גוף של קום הנ מש בו בי ם מושה הוא שה ד של מי לנ ר, מש הה תוב בה כה ע של מה שש ק, מנ חה צש י יי בי ר רנ מנ ר - אה הה ב בה יישל ונ
ה אה רש ר - יי צוענ ת בש בל של א לה י יהרי נו. כי רש מנ אה כםחות של י הנ תי לו שש מו - אי יו עי נםתה י בש תי ה. ושש ין בו טובה אי ר של מו הנ ב כש רי חה
ינו אי ה של רואל ן של יוה דון. כי ם יי שה ב של חושי ים וש עי שה רש ין לה עמרי צנ מש נםם של יהי ר גי ענ ה צנ רואל ה של עה שה יו בש לה ת עה לל ה נופל דה רה חמ ונ

יו. רה חמ ם אנ דה י אה ני תות בש פנ ך לש הולי א וש ם, יוצי דון שה ני
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נםם, יהי ל גי יחנ של לי שה מי רו  מש שה י, הי ננ ם: בה הל ר לה יהה אומי ם, הה דה אה י הה ני ת בש יר אל הי זש הנ לש ש  יהה דורי הה של א כש ב הונה רנ
נםם. יהי ל גי יחנ של לי הוא שה ע, של רה ר הה ה ייצל יהו? זל ומי

נו, רש מנ אה נות לוט של י בש תי לו שש ב? אי ב הנ נות הנ י בה תי ה שש עמלוקה תוב (משלי ל) לנ כה ה של ה זל ר, מנ מנ א אה בה י אנ בי רנ
ם. עולה ע לש רה ר הה ר ייצל חנ ת אנ פל רודל גוף הה ת בנ פל תל תנ שש מי ש הנ פל נל ה, וש וה אנ תש מי ש הנ פל יא נל הי של

"א ב. יהרי ב הנ נות הנ י בה תי ה שש עמלוקה ם לנ תוב שה כה ר, וש צוענ ת בש בל של א לה י יהרי לוט כי אן בש תוב כה , כה ענ הושג י יש בי ר רנ מנ אה
ך א כה לה יות? אל רי בש ת הנ עות אל טש הנ א לש ה הוא בה מה ז לה א הוא, אה ם יהרי ק, אי חה צש י יי בי ר רנ מנ "ה. אה יהא הוא עמלוקה רי טש ימנ גי בש
ר ך ייצל לום. כה כש ש לי ינו חושי אי תו וש עה שש רי ר לש יהד חוזי ה, ומי עה י שה פי א לש יהרי תש ע, מי רה ה הה רואל של ה - כש לה וש ה ענ ל עושי ך כה רל דל

לום. ש כש ינו חושי עמשות], אי חוץ [לנ א לנ יוצי ן של יוה א. כי ים, יהרי עי שה רש ין בה ה די רואל ה של עה שה ע, בש רה הה

ר הו ייצל ן? זל קי ינו זה בי ה אה ה זל ן? מנ קי ינו זה בי ה אה ירה עי צש ל הנ ה אל ירה כי בש ר הנ םאמל ת רו ונ מש אה ה של ה זל ר, מנ מנ א אה בה י אנ בי רנ
ם. דה אה ם הה ד עי נולנ ן, של קי הוא זה יל. של סי ן וכש קי ך זה לל ר (קהלת ד) מל מנ אל נל ן, של קי א זה רה קש ני ע של רה הה

דםף רש ן, ני קי זה ינו  בי ת: אה רל חל אנ ת לה רל ה אומל וה אנ תש מי הנ ש  פל נל ה  י, אותה י יוסי בי ר רנ מנ ה אה הודה י יש בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה של
ין אי ץ וש רל אה יק בה די יש צנ ין אי ינו - אי לי םא עה ב ץ לה רל אה ין בה יש אי אי ם. וש עולה בה ים של עי שה רש ל הה ר כה אה שש ק בו כי בנ דש ני יו וש רה חמ אנ
ים, עי שה ם רש הי ץ של רל אה ל הה ך כה רל דל ה כש עמשל ים, ננ עי שה נו רש די בנ לש נו בי חש ננ ין אמ ץ, אי רל אה ים בה עי שה ה רש בי רש רו. הנ צש ל יי יט ענ לי יש שנ אי
ן יי ה ינ ול רש ני ה וש תל שש ני ל וש םאכנ ה, נ זל ם הנ עולה ח בה מנ שש ן - ני יי ינ ינו  בי ת אה ה אל קל שש ה ננ כה ץ הוא. לש רל אה ל הה כה ך  רל יום דל ד הנ ענ של
גו ן שה יי ינ ה בנ לל ם אי ת: (ישעיה כח) גנ רל אומל ת וש חנ צוונ ש  קםדל הנ רוחנ  מו. וש ה עי בה כש שש ני ע, וש רה ר הה ייצל ינו, בנ בי אה ק בש בנ דש ני וש

עו. ר תה כה שי ובנ

ן, יי ינ י הנ רי חמ עות אנ טש ים לי עי שה רש הה ך  רל ן. דל יי ינ ן  יהל בי ת אמ אל ה  ין קל שש תנ תוב? ונ ה כה ה מנ אי םא רש ה, ב הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ת ב אל כנ שש תי ה ונ ירה כי בש ם הנ קה תה יהד - ונ תו, מי טה ל מי ב ענ רותו שוכי כש שי חנ בש מי הוא שה ד של ענ רו. וש עורש ע ולש רה ר הה ייצל ק לנ ני פנ לש
ה ק בה בה דש ני וש ה  מה ר עי בי חנ תש ע מי רה ר הה ייצל וש ים,  עי ים רה הורי רש ל הי כה ת בש רל הל רש הנ ה ומש וה אנ תש ומי מו  ת עי נל זגמל יא מש . הי יהה בי אה
יד תי עה לל ה  קומה ה, ובש זל ם הנ עולה בה ה  בה כש שי - בש ה  קומה ובש ה  בה כש שי ה. בש נה מל ה הוא מי ן] מנ מנ זש אותו  [בש ה  בה יחנ  גי שש ינו מנ אי וש
י ני שי יש ים מי בי רנ תוב (דניאל יב) וש כה ין, של די יום הנ ה - לש קומה בון, ובש שש חל ין וש ן די תי תי של א כש בה ם הנ עולה ה - בה בה כש שי םא. בש ב לה

גו'. יצו וש ר יהקי פה ת עה מנ דש אנ

ת רל עורל ן מש ר כי חנ אנ ולש ת בו,  קל בל דש ני יא  הי וש ה  ק בה בי א דה לה ע, אל רה ר הה ייצל בו  יחנ  גי שש ין מנ אי לו  אי ן מי יה נש עי שום  בש
מו ן. כש יי ן ינ יהל בי ת אמ ה אל ין קל שש תנ ת בו, ונ קל בל דש ני ת וש רל חל אנ ה הה אה ע, בה רה ר הה ייצל ק בנ בנ דש דול ני הור גה רש הי הנ ר של חנ אנ ת. לש רל חל אנ לה
תוב כה הו של ע. זל רה ר הה ייצל ן מי יהל תי רות שש בש ענ תש עמשות, ומי עות לנ רה לום הה שש י תנ זנ אמ ת בו, ונ קל בל דש ני ע וש רה ר הה ייצל ר לנ עורי ן לש כי

ן. יהל בי אמ נות לוט מי י בש תי ה שש ין רל המ תנ ונ

ם ה עי ן זל יה נש עי ים בש עי שה ל רש ם של כה רש ן דנ כי ה. וש תה עה שש ת רי דל זו יולל ה, וש תה עה שש ת רי דל ן - זו יולל יהל עמשי ל מנ פםענ א לנ יהצה ד של ענ
ן. מו כי ם כש דה י אה ני בש תות לי פנ ם לש שה ה מי ך עולל ר כה חנ אנ ם, וש יסו שה ני כש נםם ומנ יהי גי יכו לנ ם ומולי דה אה ג לה הורי ד של ע, ענ רה ר הה ייצל

מו. ר עי בי חנ תש ינו מי אי נו וש מל צול מי יר בו, ני כי מנ י של ומי

י ני בש רםג לי המ לנ וש ל  זם גש ים לי כי רה דש ים בנ בי אורש יו  הה ים של טי סש ת לי כנ ה? לש ר דומל בה דה ה הנ מה ל לש שה ק, מה חה צש יי י  בי ר רנ מנ אה
ם לה בש קנ לש ך  הולי וש ים  די קש ה? מנ ה עושל ך. מה רנ שונו  ם ולש דה י אה ני בש ית לי סי הה לש ענ  יודי ד של חה ם אל הל ים מי ישי רי פש ומנ ם,  דה אה
ם יכה מו, ומולי ים עי חי מי תו ושש יחה שי תו ובש בה המ אנ ים בש חי ים בו ובוטש שי פש טי ים הנ יני מי אמ מנ ד של ם, ענ יהל ני פש ד לי בל על ה כש עמשל ננ וש
ר חנ אנ ם לש ג בה הורי אשון של רי ם, הוא הה שה ם לש הל מה עי יענ  גי מנ ן של יוה ם. כי ים שה טי סש לי הנ של ך  רל דל הנ אותו  יו בש רה בה ק דש לל חי בש
שונו. לש רםך  ולש לו  נו  בש שנ קש הי ים: אוי של רי אומש ים וש חי ם צווש הי ם. וש מונה ת מה חנ קנ לה וש ם  גה רש הה ים לש טי סש לי ינד הנ ם בש נה נותש של
ה זל ים לה רואי של ים כש ם עושי ה הי ים מנ חי קש פי ה. הנ לה חי תש מי ם כש דה י אה ני תות בש פנ א לש יוצי ם וש שה ה מי ה, עולל לל גו אי רש הה ר של חנ אנ לש

ת. רל חל ך אנ רל דל ים בש כי ים אותו, והולש גי הורש ם, וש שה פש ת ננ ה אל הוא צודל ין בו של ירי כי ם? מנ הל ה לה תל פנ ם ומש אתה רה קש א לי יוצי

ק תל ק מל לל חי ם בש הל תות לה פנ ם ולש דה י אה ני ד בש גל נל נםם כש יהי גי ה מי ים, עולל טי סש לי ת הנ כנ א מי ע, יוצי רה ר הה ייצל הוא  ך  כה
ר ה? עובי ה עושל ם. מה דה י אה ני בש רםב לי אל ים לל טי סש לי מו  גו'. כש וש ר  הה ב בה יישל ונ ר  צוענ ל לוט מי ענ ינ ונ תוב  כה של הו  זל יו.  רה בה דש
ים שי ם נה הל ן לה נותי ד, של בל על ם כש הל ד לה עובי ם וש תותה פנ לש ך  הוא הולי של תו  בה המ אנ ובש ים בו  יני מי אמ ים מנ שי פש טי הנ ם, וש יהל ני פש לי
ך, ים כה ים רואי שי פש טי ם. הנ יי מנ כות שה לש עםל מנ ה וש ם עםל תורה הל ק מי רי פה ע, מש רנ הה ם לש דה י אה ני ם בש הל ן לה סורות, נותי יהפות אמ
ך רל ין דל ר אי של נםם אמ יהי גי ך  רל דל ם, בש ים שה טי סש לי הנ ך של רל אותו דל ם בש יכה ם ומולי הל מה עי ך  הולי ד של תו, ענ בה המ אנ ים בש חי בוטש
ת ול מה הנ ך  אנ לש ם מנ הל ה לה עמשל ננ וש ם,  הל לה ג  הורי אשון של רי ם, הוא הה שה לש ם  הל מה עי יענ  גי מנ ן של יוה םאל. כי מ ין ושש יהמי טות  נש לי
יל םא מועי ל ה. וש זל נו לה בש שנ קש הי ים: אוי של רי אומש ים וש חי ם צווש הי ה, וש לה בה י חנ כי אמ לש ם מנ הל ים לה ידי נםם, ומורי יהי גי ן לנ יסה ני כש ומנ

ם. הל לה

ים רי בש גנ תש ים אותו, ומי ירי כי ים אותו, מנ רואי של ים כש חי קש פי ם. הנ דה י אה ני בש תות לי פנ א לש יוצי ם וש שה ה מי ן עולל ר כי חנ אנ לש
נו. מל ל מי צי נה הי ת לש רל חל ך אנ רל ים דל חי לוקש ך וש רל דל ה הנ זל ים מי סוטי יו, וש לה ים עה טי שולש ד של יו ענ לה עה

םא ל וש ים יהפות  שי ין נה ים בי אי יוצש וש ים  סי נה כש ני יו  הה ים של קי וה ם רנ ת אותה ה אל אה ל, רה בל בה ד לש יהה יורי הה של ף כש ב יוסי רנ
נו רש זנ גש נו ני אנו. אה ע בה יטון רנ די קונש םא מי רו לו: ל מש ע? אה רה ר הה ייצל ים מי די םא פוחמ ה ל לל ם אי אי ם: הנ הל ר לה מנ ים. אה אי חוטש
ים ני נו בה מל או מי ייצש יש, וש מי שש ת תנ ענ שש מו בי צש ענ ש  די קנ ם לש דה אה יך  רי ב, צה ר רנ מנ ה אה הודה ב יש ר רנ מנ אה ש. של קםדל ת הנ שנ דג קש מי

ים. דםשי ם קש יתל יי הש ם וי תל שש די קנ תש הי ר (ויקרא כ) וש מנ אל נל ע, של רה ר הה ייצל ים מי די םא פוחמ ל ים של לי עג ים מש ני ים בה דושי קש
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י ידי מי לש ל תנ ם של תה ין עונה א אי לה שו? אל די י קנ תותנ בש ת שנ אל וש תוב (יחזקאל כ)  כה ה של ה זל ר, מנ מנ א אה בה י אנ בי רנ
שו דש ר קנ לומנ שו, כש די ה - קנ וה צש יא מי ה הי טה מי יש הנ מי שש תנ יל וש הואי ם, של יר אותה הי זש ת. ומנ בה שנ ת לש בה שנ א מי לה ים אל מי כה חמ

ה. וה צש ל מי יש של מי שש אותו תנ י בש תותנ בש שנ ם בש כל מש צש ענ

ה] אי [רש ך  ך: בש ר כה םאמנ י יו וש ינה ין עי כי ים יהפות, ינרש ים נשי רואי יר וש עי ס לה נה כש ני י של ב, מי ר רנ מנ ה אה הודה ב יש ר רנ מנ אה
שום ם? מי ענ טנ ה הנ ת הוא. מה בה ל שנ דוש של קה י הנ בי אה א, של א צי ה, צי לה קה תש פוס הנ ק] דש י [חםזל תי בש צנ חש צוב נל ים חה שובי חמ מי

יו. עד כאן מדרש הנעלם לה לט עה שש ע לי רה ר הה יהכול ייצל ט בו, וש ך שולי רל דל ימות הנ מי חמ של

ה י תורה רי תש סי

ה בוקה ה דש יקה קי חמ הנ ר של של ל קל ד של חה תוך אל ין הי יהמי ד הנ צנ ד מי רנ פש ך, ני לל מל צון הנ תוך רש גו', מי ר וש צוענ ל לוט מי ענ ינ ונ
ן. ילה אי ל הה ד של חה ר אל של ל קל ה של עמשה ננ קומו] וש רו] [נ"א ומש צש ל יי ה [של אה מש תוך טג םאל בש מ שש ד הנ צנ ב מי הה זה תוך הנ תוך הי בש

ק זי חנ תש הי ם, וש יומה קי גות מי רה יד דש רי פש הי ק וש זי חנ תש ה הי של קה ין הנ די ל הנ ק של חםזל ם, בנ עולה ר בה עורי תש הי ק לש חה צש ה יי צה רה של כש
ל שו של רש שה ס בש ננ כש י ני מוני דש קנ ש הנ חה ה. אותו נה אה מש ה טג תוך אותה ן מי ילה אי ל הה ד של חה ר אל של יד אותו קל רי פש הי ם וש הה רה בש אנ
ה, אה מש טג ד הנ צנ בות בש סובש גות של רה דש ן הנ הי זו. וש שורות זו בה גות קש רה י דש תי יד שש הולי ה וש תה שה ן של יי ינ הוא הנ ץ, וש עי אותו הה

עו"ר. א פש רה קש ד ני חה אל כו"ם וש לש א מי רה קש ד ני חה אל

סוי. הוא כי הוא בש כו"ם, של לש לוי. מי גי יו בש עמשה ל מנ כה ה הוא וש לה גנ תש הי עו"ר, של לוי. פש גי ה בש צה זו עי ה, וש סל כש ני ה בש צה זו עי
ים די דה צש ל הנ ת כה אל דול וש גה יהם הנ ת הנ ים אל בי סובש ם וש יהל יני מי ים לש בי ים רנ יני ים מי די רה פש ה ני לל י אי ני שש ים. מי כגסי יו מש עמשה ל מנ כה וש

קומו. מש ף] לי זנ ץ [נ"א נה ד קופי חה אל ד וש חה ל אל כה לו, וש לה ים הנ אי מי טש הנ

ר כנ זש ין ני די ם הנ יהל לי ר עמ עורי תש הי של דםם, כש י סש שי נש ם אנ יורו עי ם די שה ם וש הה רה בש אנ ד מי רנ פש ה. לוט ני טה מנ ן הוא לש מו כי כש
ב את מואה רי קש ת ני חנ מות. אנ י אג תי נו שש מל ידו מי הולי ן וש יי קוהו ינ שש יו הי נותה ם. בש הל ד מי רנ פש ני ם וש שה ח לו מי לנ שה ם, וש הה רה בש אנ בש
עו"ר, פש תו  גה רש ב דנ סוי. מואה כי ה בש צה כו"ם, עי לש תו מי גה רש מון דנ סוי. ענ כי ת בש חנ אנ לוי וש גי ת בש חנ מון. אנ את ענ רי קש ת ני חנ אנ וש

לוי. גי כםל בש הנ

יהה הוא הה ך  שום כה י הוא, מי מי ה מי רה מש םא אה ל י וש מי ענ י מי לי ן ייש  י, בי מי ן ענ ה בל רה מש ת אה חנ יו. אנ נותה ה בש זל מו  כש
לוי. גי ר בש בה דה עו"ר, הנ תו פש גה רש יהו, דנ תי דש א הולנ בה אנ ה, מי ב הוא זל אה ב, מי ה מואה רה מש סוי. זו אה כי בש

ר טי ענ תש מון הי ענ ך, ומי לל מל ד הנ וי ה דה נה מל א מי יהצה ה רות וש אה ב בה מואה ן מי כי ר מי חנ אנ ך, לש לל מל ד הנ וי ז דה חנ ה אה לל י אי ני שש ובי
ת אל וש ר  זל ני ת הנ יו אל לה ן עה תי יי ונ יא)  תוב (מלכים-ב  כה ד, של וי דה ל  של עו  רש זנ לש דות  יא עי הי של זו  ה הנ רה עמטה בה ך  לל מל ד הנ וי דה

ם. כה לש ת מנ רל ת עמטל ח אל קנ יי תוב (שמואל-ב יב) ונ כה מון, של י ענ ני ת בש גנ רש כו"ם דנ לש מי ה מי תה יש זו הה דות. וש עי הה

ע ה נודנ ים, ובה מי עולה יו לש נה בה דות לש ה עי תה יש ם הה שה ד, ומי וי םאש דה ל ר י ענ הי תש תוב ונ כה מון הוא, של י ענ ני ת בש גנ רש כםם דנ לש מי
יום, אותו הנ ד בש נולנ לו של פי אמ גוף]. של ד הוא [הנ וי ן דה ים מי רי אומש אי של דנ לך ונ מש אוי לי רה ך של לל מל ד הנ וי י דה ני ן בש י הוא מי מי
ם דה ן אה ה, ובל תה יש ה הה רה קה ן יש בל אל ב וש הה ר זה כנ ל כי קנ שש יהה מי הה י הוא] של רי המ םאשו [של ל ר יא ענ הי ה הנ רה עמטה בםל בה סש יהה לי יהכול הה

דות. עי ת הה אל ר וש זל ני ת הנ יו אל לה ן עה תי יי ש, ונ יואה תוב בש כה הו של זל ה. וש בםל אותה סש םא יהכול לי ר ל חי אנ

ד צנ ל בנ לה כש םא ני ם ל אי ים, של מי ענ ר הה אה ל שש ק ענ זי חנ תש הי כותו לש לש ף מנ ם תםקל הי ך, וש לל מל ד הנ וי ז דה חנ אל גות נל רה י דש תי שש ובי
ק זי חנ תש הי ר ולש בי גנ תש הי ד לש וי דה ים בש לולי ים כש מי ענ ר הה אה ל שש גות של רה דש ים] הנ ני וה גש ל [הנ ם כה יהל לי ר עמ בי גנ תש הי םא יהכול לש ם, ל הל לה של

ם. יהל לי עמ

ע רה ר הה ל ייצל נות של י בה תי לו שש ב. אי ב הנ נות הנ י בה תי ה שש עמלוקה תוב (משלי ל) לנ ר. כה הה ב בה יישל ר ונ צוענ ל לוט מי ענ ינ ונ
ת פל כוסל של ש  פל יא נל ת הי חנ אנ גוף, וש יד בנ מי ה תה בה רנ תש מי של ש  פל יא נל ת הי חנ גוף. אנ ל הנ לט ענ שש י] לי די [כש רות אותו  עורש מש
זו וש "ה,  ירה כי בש הנ י  זוהי ה.  זל הנ ם  עולה הה ל  של ים  עי רה הה ים  סופי כי הנ ל  כה ובש ה]  זל הנ ם  עולה הה ל  של [ד"א  עות  רה וות  אמ תנ לש

"ה. ירה עי צש ת] הנ רל חל אנ [וש

יל] הובי [לש לו  ינו  מי ינאמ י של די ם, וכש דה י אה ני תות בש פנ י לש די ה כש לל י אי תי שש א בי לה יד אל מי ר תה בי חנ תש םא מי ע ל רה ר הה ייצל וש
ים טי סש לי לש דו.  בי כש ץ  חי ח  לנ פנ יש ד  ענ ז)  (שם  ר  מנ אל נל של מו  כש אותו,  דו  בש ענ ינ וש ת  ול מה הנ י  צי חי קום  מש לי ם  יד אותה בי אמ הנ לש
ם מה צש ים ענ רי ם שומש דה י אה ני י בש רי המ ים של עי יודש ים, וש רי הה יד בל חי פש קום מנ מה ם בש מה צש ים ענ ירי תי סש ים, ומנ רי הה ים בל חי פש קנ מש של
י ני תות בש פנ ענ לש יודי ם, אותו של כגלה ה מי דה שונו חנ לש ם אותו של הל ים מי רי ים? בוחמ ה עושי לו, מה לה קומות הנ מש ת לנ כל לל לה מי
יל חי תש ם, מנ יהל לי אמ יענ  גי מנ ן של יוה ם. כי ים שה רי ם עובש עולה י הה ני ל בש כה ה של רה שה יש ך  רל דל ב בש יושי וש ם  יהל יני בי א מי יוצי וש ם,  דה אה

ם). (עד כאן סתרי תורה). תותה פנ ם (ולש מה ר עי בי חנ תש הי לש

ה מה כש חה י בש רי המ שום של ר, מי חי ד אנ צנ לש ר מי רום יותי ד דה צנ יו לש יו הה עותה סש ל מנ ב. כה גל נל ה הנ צה רש ם אנ הה רה בש ם אנ שה ע מי סנ יי ונ
רום. דה ק בנ בי דה הי ה לש שה עה

דוש קה ם הנ אי ס, וש ני ל הנ מםך ענ סש ם לי דה יך אה רי םא צה ן] ל יוה ינו, [כי ני וא. שה י הי חםתי תו אמ שש ה אי רה ל שה ם אל הה רה בש ר אנ םאמל י ונ
ש חי רנ תש ה מי עה שה ה וש עה ל שה כה םא בש י ל ת, כי רל חל ם אנ ענ פנ ס בש ל ני יד ענ מי מםך תה סש ין לו לי ם, אי דה ן אה בל ס לש יש ני חי רש רוך הוא מנ בה

ס. ני

, רוהה אמ ה ובי לה חי תש ה בנ שה עה כותו של ל זש ה כה עה קש י פה רי ן, המ יי ענ צוי לה ק מה זל ני הנ קום של מה מו לש צש ת ענ ם אל דה יס אה ני כש ם ינ אי וש
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צול ני ם וש יי רנ צש מי ה מי לה עה ן של יוה ם, כי הה רה בש אנ גו'. וש ת וש מל אל ל הה כה ים ומי די סה חמ כםל הנ י מי תי נש טם ר (בראשית לב) קה מנ אל נל מו של כש
וא?. י הי חםתי ר אמ מנ אה ה וש לה חי תש בנ ר כש ענ צנ מו בש צש ת ענ יס אל ני כש ה הי מה ת לה עי ת, כה חנ ם אנ ענ פנ

ם, שה ה מי זה םא זה ל ה וש רה ל שה ה של דורה מש יד בי מי ה תה ינה כי שש ת הנ ה אל אה רה לום, של מו כש צש ל ענ ך ענ מנ םא סה ם ל הה רה בש א אנ לה אל
ן כי לה , וש תש י אה חםתי ה אמ מה כש חה מםר לנ תוב (משלי ז) אל כה מו של וא, כש י הי חםתי ר אמ מנ אה ם וש הה רה בש ך אנ מנ ם, סה ה שה תה יש הה שום של ומי

וא. י הי חםתי ר אמ מנ אה

םא יהב תוב (במדבר כב) ונ כה מו של ים? כש עי שה ל רש א אל רוך הוא בה דוש בה קה י הנ כי גו'. וש ך וש לל ימל בי ל אמ ים אל להי םא אל יהב ונ
יהה ם הה יהל לי ד עמ קה פש מג יחנ של לי שה ה הנ נל מג א אותו מש לה ן? אל בה ל לה ים אל להי םא אל יהב ם, (בראשית לא) ונ עה לש ל בי ים אל להי אל
ל ים אל להי םא אל יהב ה ונ ל זל ענ ים. וש אי ם בה ין הי די ד הנ צנ ה, מי זל ם הנ שי ים הנ לי יחות, נוטש לי ים שש עושי של ם, כש כגלה שום של מי

גו'. תה וש חש קנ ר לה של ה אמ שה אי ל הה ת ענ ך מי נש ר לו הי םאמל י ה ונ לה יש לה לום הנ חמ ך בנ לל ימל בי אמ

יו רה בה ל דש כה ם, של הה רה בש ה אנ ד - זל ענ כון לה ת תי מל ת אל פנ גו'. שש ת וש מל ת אל פנ ר, (משלי יב) שש מנ אה ח וש תנ עון פה מש י שי בי רנ
ל ם אל הה רה בש ר אנ םאמל י ר, ונ מנ אל ם נל הה רה בש אנ ך. בש לל ימל בי ה אמ ר - זל קל שון שה ה לש יעה גי רש ד אנ ענ ת. וש מל אל יו בל סוף הה ה ובנ לה חה תש הנ בנ
ם הה רה בש אנ יא, וש י הי חםתי ה אמ רה ל שה ה של מה ה עי תה יש הה ה של ינה כי שש שום הנ ר מי מנ אה ה של לה חה תש הנ ה בנ וא. זל י הי חםתי תו אמ שש ה אי רה שה
ר (שיר ה) מנ אל נל מו של סוד כש וא, וש י הי חםתי ר אמ מנ ין, אה יהמי ד הנ צנ ם הוא מי הה רה בש אנ שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ה. מה מה כש חה ה בש שה עה
ה זל ה מי לא יהזוזו זל ה, וש מה ק עי בה דש ני שום של י, מי חותי יד אמ מי ה תה א לה רה ם קה הה רה בש ה אנ ל זל ענ י. וש תי מה י תנ תי י יונה יהתי עש י רנ חםתי אמ

לשעולהמיים.

שום כםל מי א הנ לה יהה? אל הה ך  י כה כי י. וש מי ת אי םא בנ ל ך  וא אנ י הי בי ת אה י בנ חםתי ה אמ נה מש ם אה גנ תוב? וש ה כה סוף מנ בנ לש
ם? גנ ה וש ה זל ה. מנ נה מש ם אה גנ וש ך  ר כה חנ . אנ תש י אה חםתי ה אמ מה כש חה מםר לנ תוב אל כה ה, של לה חה תש הנ וא בנ י הי חםתי ר אמ מנ ה אה ינה כי שש הנ
י חותי את אמ רי קש ן ני כי לה ה, וש יונה לש על ה הה מה כש חה ל הנ ת של בנ וא, הנ י הי בי ת אה י בנ חםתי ה. אמ לה חי תש ר בנ מנ אה ה של ל מנ יף ענ הוסי לש
ה, שה אי י לש י לי הי תש ה ונ ל זל ענ יון. וש לש על ר הה תה סש ני כםל הנ ית הנ אשי ל רי קום של מה הנ י, מי מי ת אי םא בנ ל ך  ה, אנ מה כש את חה רי קש ני וש

ה. מה כש ל חה כםל סוד של הנ י, וש ני קי בש חנ ינו תש ימי תוב (שם ב) וי כה יבות, של בי חמ ה ונ וה חמ אנ בש

י די י כש חםתי ה אמ א לה רה קה ה, וש מונה אל תוך הה ק בש בי דה הי יל לש בי שש ר בי מנ ך אה ם כה יי רנ צש מי דו לש יהרש של ה כש לה חה תש הנ ה, בנ אי םא רש ב
י רי המ אוי. של רה ה כה מונה אל הה תוך  זוז מי םא תה ל י של די י, כש חםתי אן אמ ף כה חוץ. אנ בנ גות של רה דש ם הנ אותה תוך  לש עו  טש םא יי ל של
ך שום כה ה ומי מונה אל הה תוך  ק בש בנ דש הוא ני ה, וש רה ה זה ר עמבודה חנ ים אנ כי יו הולש ץ הה רל אה י הה בי ם יושש ל אותה כה וש ך  לל ימל בי אמ
ד, רי פה הי ה לש כולה ה יש שה י אי רי המ אן. של ף כה ים - אנ מי עולה ח לש אה ן הה ת מי דל רל פש םא ני חות ל אה ה הה י. מה חםתי ר אמ מנ אה ם וש שה ס לש ננ כש ני

ים. מי י עולה מי עולש ים ולש מי עולה ד לש רי פה הי ים לש כולי םא יש ים ל חי י אנ ני י שש רי המ ת, של דל רל פש םא ני חות ל ל אה בה אמ

ים די עובש לות וש זה ים ומנ בי כוכה י הנ רי שש קי תוך  ים בש הוטי לש יו  ם הה י כגלה רי המ וא, של י הי חםתי ם אמ הה רה בש ר אנ מנ ן אה כי לה וש
ר - (ויקרא כא) בה דה ן לנ ימה סי ים. וש מי עולה ד לש רה פש םא ני ל י, של חותי ר אמ מנ אה ה, וש מונה אל תוך הה ק בש בי יהה דה ם הה הה רה בש אנ ם, וש אותה

רוי בו. ם שה הה רה בש אנ קום של מה ן הנ כםהי ר לנ מנ אל נל ה, של תולה בש חםתו הנ אמ לנ וש

רוהו. אמ ה בי זל סוק הנ פה . הנ ענ בי שה תי מו  שש ק ובי בה דש תי עמבםד ובו  תנ א אםתו  ירה תי יך  להל ת ה' אל תוב (דברים י) אל כה
קום מה ה, הנ אשונה רי ה הה גה רש דנ ת? זו הנ ה אל ה זל ת ה'. מנ תוב אל א כה לה תוב, אל םא כה א ל ירה יך תי להל ה' אל ה, לנ אי םא רש ל ב בה אמ
רוך הוא], דוש בה קה בונו [הנ י רי ני פש א לי ירה יך לי רי ם צה דה ם אה שה א, של ירה תוב תי ן כה כי לה רוך הוא, וש דוש בה קה את הנ רש ל יי של

ין. ית] די הוא [בי שום של מי

ת ים. אל מי עולה ים לש די רה פש םא ני ל זו, וש ה הנ תונה חש תנ ה הנ גה רש דנ ל הנ ת ענ דל עומל ה של יונה לש על ה הה גה רש דנ הנ עמבםד - זו  תנ אםתו  וש
ה י עמבודה רי המ ים. של מי עולה ש, אות לש קםדל ית הנ רי קום בש ה מש אםתו? זל ה וש ה זל ים. מנ די רה פש םא ני ל ים וש קי בי ה דש ם זל ה עי אםתו זל וש

עמבםד. אםתו תנ ן וש כי לה ה, וש לה עש מנ יא לש ה הי עמבודה ל הה בה א, אמ ירה א לי לה עמבםד אל ינו לנ אי אות וש ה בש םא שורה ל

קום מה - הנ ענ  בי שה תי מו  שש ע. ובי צנ מש אל ה בה שורל הוא גוף של ק של בי דה הי קות לש בי הוא דש קום של מה ק - בש בה דש תי ובו 
ם הה רה בש ק אנ בנ דש ך ני שום כה ם. מי הל ים לה קי ר אה של ם אמ כה לש ד מנ וי ת דה אי ר - (ירמיה ל) וש בה דה ן לנ ימה סי גות, וש רה דש ל הנ י של יעי בי שש הנ
עמלות ל לנ םא יוכנ ל ד של חנ מםק, פה בור עה ת לש דל רל ה לה צה רה ם של דה אה ים. לש תי שש לי ץ פש רל אל ך לש לנ הה של ם וכש יי רנ צש מי ד לש יהרנ של ה כש מונה אל בה
אן כה ה, מי ר זל של י קל תי רש שנ קה יל וש ר, הואי מנ בור. אה הנ ה מי לה עש מנ ל לש בל ל חל ד של חה ר אל של ר קל שנ ה? קה שה ה עה בור, מל תוך הנ מי
ר של ת קל ה אל לה חי תש ר בנ שנ ם קה שה ד לש םא יהרנ ל ד של ם, ענ יי רנ צש מי ת לש דל רל ה לה צה רה ה של עה שה ם, בש הה רה בש ך אנ ם. כה שה ס לש ני כה ה אל אה לש הה וה

ד. ך יהרנ ר כה חנ אנ ק בו, וש זי חנ תש הי ה לש מונה אל הה

שון ה לש יעה גי רש ד אנ ענ ד. וש ענ כון לה ת תי מל ת אל פנ ך (משלי יב) שש שום כה ים. מי תי שש לי ץ פש רל אל ס לש ננ כש ני של ם כש גנ ך  ף כה אנ
ם תה י בש י כי תי עש י יהדנ נםכי ם אה תוב? גנ ה כה מנ לו  ירו  זי חל הל של י. וכש פנ ן כנ ים קש ני י ובש בי בה ם לש תה ר בש מנ אה של ך  לל ימל בי ה אמ ר - זל קל שה

ם. יי פנ יון כנ קש תוב ני םא כה ל םאת, וש יתה ז שי ך עה בש בה לש

גו'. מםר וש שש ו יי ידה סי י חמ לי גש ר, (שמואל-א ב) רנ מנ אה ח וש תנ ה פה הודה י יש בי יא הוא. רנ בי י נה יש כי אי ת הה של ב אי שי ה הה תה ענ וש
תו ירה מי ת שש אל נו  מל יר מי סי םא מי ל יד וש מי תה ר אותו  הוא שומי רוך  בה דוש  קה הנ ם של הה רה בש ה אנ זל ד, וש חה תוב אל כה ידו  סי חמ

יד. מי ה תה ר אותה שומי ה וש מה תו עי ינה כי ח שש לנ רוך הוא שה דוש בה קה הנ תו, של שש י - זו אי לי גש ר רנ מנ אה ה של ים. ומנ מי עולה לש

םא ל י של די יד כש מי תה מו  עי ך  לנ הוא הה רוך  בה דוש  קה הנ ם, של הה רה בש ה אנ ד, זל חה מםר - אל שש ו יי ידה סי י חמ לי גש ר רנ חי ר אנ בה דה
ף דנ רה ה של לה יש אותו לנ רוך הוא בש דוש בה קה ג הנ רנ הה ים של כי לה ם מש לו אותה מו - אי דה יי ך  חםשל ים בנ עי שה יק לו. ורש זי הנ לו לש יוכש
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ם. יהל רי חמ אנ

ם. ג אותה רנ ה הה לה יש לנ הנ ף וש דנ ם רה הה רה בש אנ ם, וש ג אותה רנ הה וש ך  חםשל ר בנ שנ קש ני ה של לה יש לנ ה הנ מו, זל דה יי ך  חםשל תוב בנ כה הו של זל
ק לי חי רוך הוא של בה דוש  קה ה הנ ה - זל לה יש ם לנ יהל לי ק עמ לי ייחה ם. ונ ינכי יו ונ דה עמבה ה הוא ונ לה יש ם לנ יהל לי ק עמ לי ייחה תוב ונ כה הו של זל
תםב כש יך לי רי יהה צה ם? הה ינכי מו. ונ דה יי ך  חםשל ים בנ עי שה ך ורש שום כה ם, ומי הה רה בש אנ מות לש קה עמשות נש י לנ די ין כש די ן הנ ים מי מי חמ רנ

ם. דה בנ יו לש ר הה זל יעל לי אל הוא ול יש, של ר אי בנ גש כםחנ יי םא בש י ל רוך הוא, כי דוש בה קה ה הנ א זל לה ינכום! אל ונ

קום יהה מה םא הה ל ס, וש ני ל הנ ם ענ דה ן אה בל מםך  סש םא יי ל צוי של ק מה זל ני קום של מה בש של ינו  ני י שה רי המ ר, ונ מנ ק אה חה צש י יי בי רנ
ב. רה עמרםך קש לנ ם וש יהל רי חמ דםף אנ רש ים לי כי לה ה מש שה מי ר חמ חנ ך אנ ם הולי הה רה בש אנ ה של מו זל צוי כש ק מה זל ני הנ של

ל לוט עמרו של א צנ לה ס, אל ני ל הנ ך ענ מנ םא סה ל ב וש רה עמרםך קש ך לנ לנ םא הה ה, ל ל זל ם ענ הה רה בש ך אנ לנ הה של ה, כש הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ה אה א רה יהצה ן של יוה יו. כי בש תוך שי תו בש ד אי יהמות ינחנ םא - של ם ל אי דות אותו, וש פש מון לי ח מה קנ לה יתו, וש בי יא אותו מי הוצי
ג רנ הה הוא  רוך  בה דוש  קה הנ וש ם,  יהל רי חמ אנ ף  דנ רה ה  עה שה ה  אותה ובש ה,  יבה בי סש אות  בה צש ה  מה כנ וש יו  נה פה לש ה  ירה אי מש ה של ינה כי שש

מו. דה ך יי חםשל ים בנ עי שה תוב ורש כה הו של ם. זל אותה

לו פש נה ק וש חה צש יי מו  ף עי תי תנ שש א, הי יהצה של ם, וכש הה רה בש ה אנ מםר - זל שש ו יי ידה סי י חמ לי גש ר, סוד הוא, רנ מנ עון אה מש י שי בי רנ
םא י ל מו. כי דה יי ך  חםשל ים בנ עי שה תוב ורש כה הו של דו. זל מש שש םא הג ם, ל הה רה בש ם אנ ד עי ק ינחנ חה צש ף יי תי תנ שש הי םא של ם ל אי יו, וש נה פה לש

יו. נה פה ים לש חי דש יו ני םא הה םאל ל מ שש ד הנ צנ יהה בש םא הה ם ל ין, אי יהמי יד בנ מי א תה צה מש כםחנ ני הנ ב של ל גנ ף ענ יש. אנ ר אי בנ גש כםחנ יי בש

הוא רוך  בה דוש  קה הוא, הנ רוך  בה דוש  קה ת הנ ב אל ם אוהי דה ן אה בל ה של עה שה מםר - בש שש ו יי ידה סי י חמ לי גש ר רנ חי ר אנ בה דה
ה תה ענ ך מי ך ובואל אתש ר צי מה שש ר (תהלים קכא) ה' יי מנ אל נל מו של יו, כש כה רה ר דש שומי ה וש הוא עושל ה של ל מנ כה ב אותו בש אוהי

ושענד עולהם

לום, לו כש ל של ס ענ יהה חה םא הה ך, ל יהה הולי הה קום של ל מה כה בש "ה, של בה קה ם לנ הה רה בש ל אנ יבותו של בי ה חמ מה ה כנ אי םא רש ב
ב רנ םא קה ל ך  לל ימל בי אמ תוב ונ כה תו, של שש י אי זוהי מםר, וש שש ו יי ידה סי י חמ לי גש רנ ך  שום כה "ה, ומי בה קה ק בנ בי דה הי י לש די ק כש א רנ לה אל

. יהה לל גםענ אי נש יך לי תי תנ םא נש ן ל ל כי י ענ תוב כי כה , וש יהה לל אי

רוך דוש בה קה הנ ה - וש רה מש יא אה י. הי רנ ר שה בנ ל דש גו' ענ עםה וש רש ת פנ ע ה' אל גנ ננ יש תוב? (בראשית יב) ונ ה כה עםה מנ רש פנ בש
רוך דוש בה קה הנ ך, של לל ימל בי אמ עםה ונ רש לו פנ מו - אי דה ך יי חםשל ים בנ עי שה מםר. ורש שש ו יי ידה סי י חמ לי גש ך רנ שום כה ה, ומי כל יהה מנ הוא הה
ת של ב אי שי ה הה תה ענ תוב וש כה ם, של הה רה בש ה אנ יש? זל ה אי י זל יש, מי ר אי בנ גש יי כםחנ  םא בש י ל ה. כי לה יש לנ ים בנ יני ם די הל ה בה שה הוא עה

גו'. יש וש אי הה

דול גה ן הנ כםהי ענ הנ הושג ת יש י אל ני אי ינרש ר, (זכריה ג) ונ מנ אה ח וש תנ יהיא פה י חי בי גו'. רנ ר וש מה ר אה של אמ ה כנ רה ת שה ד אל קנ ה' פה ונ
ן כםהי הנ ענ  הושג ת יש י אל ני אי ינרש ל בו. ונ כי תנ סש הי ה ייש לש סוק זל פה נו. בש טש שי ינו לש מי ל יש ד ענ ן עםמי טה שה הנ ך ה' וש אנ לש י מנ ני פש ד לי עםמי
ים יקי די צנ מות הנ שש ני קום [של מה הו הנ ך ה'? זל אנ לש ה מנ י זל ך ה', מי אנ לש י מנ ני פש ד לי ק. עםמי דה הוצה ן יש בל ענ  הושג ה יש דול - זל גה הנ

ך ה'. אנ לש הו מנ זל ם, וש דות שה ים עומש יקי די צנ מות הנ שש ן ני ל אותה כה ה בו, וש רורה יק צש די צנ ת הנ מנ שש ל ני רור של רורות] צש צש

יא הוצי מות ולש שה טםל נש ם לי עולה בה ך  הולי ט וש שוטי הוא מש ע של רה ר הה ייצל הו  - זל נו  טש שי לש ינו  מי ל יש ד ענ ן עםמי טה שה הנ וש
י יאי בי ם נש ם אותה ש עי אי ר לה צנ נל דש בוכנ יל אותו נש טי הי ה של עה שה הו בש זל ה. וש טה מנ ה ולש לה עש מנ יות לש רי בש ת הנ טות אל סש הנ רוחות ולש

ם. מה ף עי רי שה יי י של די ה כש לה עש מנ ין לש טי סש יהה מנ ה הה זל ר, וש קל של הנ

שות רש לו  ייש  ם, וש עולה ה בה ר שורל ענ צנ הנ ן של מנ זש ה ובי נה כה ל סנ ן של מנ זש א בי לה ג אל רי טש קנ מש ינו  אי - של כו  רש יא דנ הי ך  כה של
יהה הה נו? של טש שי ה לש ה זל ט. מנ פה שש םא מי ל ה בש פל סש ייש ני ר (משלי יג) וש מנ אל נל מו של ין, כש י די לי לו בש פי ין אמ עמשות די לנ טות וש סש הנ לש

פו. רש שה ם יי כגלה לו או של צש נה ם יי כגלה ר, או של אומי

רוי ין שה די הנ ה של עה שה ן בש כי לה ים. וש עי שה רש הה יק מי די צנ צול הנ םא ני ל, ל בי חנ ית לש חי שש מנ שות לנ ה רש נה תש ני ה של עה שה י בש רי המ של
מו יק כש די צנ ה לנ ם עושל ך גנ יל, כה חי תש מנ ן של יוה ית, כי חי שש מנ י הנ רי המ ם, של ס שה פי תה יי ם של רל טל רםחנ בש בש ם לי דה ן אה יך בל רי יר, צה עי בה
םא ס, ל ה ני עמשל ננ של כש שום של ם. מי לו כגלה צש נה ם או יי פו כגלה רש שה יי ענ של יהה תובי הה ד. וש חה אל ם כש תה שש לה יו שש הה ן של כי ל של כה ע, וש שה רה לה

ין. ס או די ד, או ני חה אל כםל כש א הנ לה ין, אל י די צי חמ ס ונ י ני צי ה חמ עמשל ננ

יהם ת הנ ענ אל יהה קורי ל, הה אי רה שש יי יהם לש ת הנ רוך הוא אל דוש בה קה ע הנ קנ בה ן של מנ זש י בי רי המ םא? ונ ל י, וה י יוסי בי ר לו רנ מנ אה
ין די אן וש ס כה א ני צה מש ני ים. וש תי ה ומי לל ת אי ים אל יעי בי טש ר ומנ חי ד אנ צנ ים מי בי יו שה ם הה יי מנ הנ ה, וש שה ינבה ים בנ כי ם הולש הי ה וש לל אי לש

ד. חה אל כםל כש אן, הנ כה

םא ל ד וש חה קום אל מה םא בש ד, ל חה אל ס כש ני וש ין  ה די הוא עושל רוך  בה דוש  קה הנ של כש יו, של נה פה ה לש של קה של הו  זל וש ר לו,  מנ אה
מות לי שש א בי לה כםל אל ה הנ עמשל םא ננ ה ל לה עש מנ י לש רי המ יו, של נה פה ה לש של ה קה עמשל ם ננ אי ד]. וש חה אל א כש צה מש כםל ני הנ ד [של חה ת אל יי בנ בש

ין. אי צה חמ םא לנ ל ד וש חה קום אל מה ין בש ס או די ד, או ני חה אל כש

י תוב (בראשית טו) כי כה הו של ם. זל אה טש חל מו בש לש תנ שש יי ד של ים ענ עי שה רש ין בה רוך הוא די דוש בה קה ה הנ םא עושל ן ל כי לה
ענ יהושג ין לי טי סש יהה מנ ה הה ל זל ענ ה. וש נה יבל רי ה תש חה לש שנ ה בש אה אסש סנ תוב (ישעיה כז) בש כה ה, וש נה ד הי י ענ מםרי אל ון הה ם עמ לי םא שה ל
ל ר ה' אל םאמל י ר ונ מנ אל נל ך ה' [וש אנ לש ה מנ ר לו? זל מנ י אה ן. מי טה שה ך הנ ר ה' בש ענ גש ר לו (זכריה ג) יי מנ אה ד של ם, ענ מה ף עי רי שה יי של

הנשהטהן].
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תוב (שמות ג) כה ה, של נל סש ה בנ מםשל ם לש ך גנ ה, כה אי םא רש גו'? ב ך וש ר ה' בש ענ גש ן יי טה שה ל הנ ר ה' אל םאמל י ר, ונ םאמנ ם ת אי וש
ך, אה לש ים מנ מי עה פש לי וש ה',  ך  אנ לש ים מנ מי עה פש אות. לי רש ר לי י סה א ה' כי ינרש ונ תוב  כה וש ש,  ת אי בנ לנ יו בש לה ה' אי ך  אנ לש א מנ יירה ונ

ך. ר בש י גועי ני נש ר הי מנ םא אה ל ן וש טה שה ך הנ ר ה' בש ענ גש ר לו יי מנ ן אה כי לה ים ה'. וש מי עה פש לי וש

ן טה שה א הנ צה מש ז ני ין, אה די א הנ סי ל כי ב ענ רוך הוא יושי דוש בה קה הנ ם וש עולה ין בה א די צה מש ני יום של ה בנ מו זל ה, כש אי םא רש ב
מות. שה נש טםל הנ לי ם וש עולה ת הה ית אל חי שש הנ א לש צה מש הוא ני ה, וש טה מנ ה ולש לה עש מנ ה לש טל סש מנ ה של זל הנ

יא הי יר הנ עי י הה ני קש חו זי קש לה ה, (דברים כא) וש זל סוק הנ פה ל בנ די תנ שש יהה מי הה ה, וש ד תורה לומי ב וש יהה יושי עון הה מש י שי בי רנ
ה מה ר, לה זה עה לש י אל בי רנ ר לו  מנ ה. אה עמרםף אותה ין לנ כי סנ ין הוא בש די הנ ל. וש חנ נה ה בנ לה גש על ת הה ם אל שה פו  רש עה גו' וש ר וש קה ת בה לנ גש על

ה?. ת זל יך אל רי צה

ה תה פנ תש ע הי רה ש הה חה נה אותו הנ יום של אותו הנ י מי רי המ ה, של ר זל חנ ך אנ שה מש ני ם של עולה ר, אוי לה מנ אה עון וש מש י שי בי ה רנ כה בה
את צי םא יהכול לה ם ל עולה הה ם, וש עולה ת הה טות אל סש הנ ד לש ם, הוא עומי עולה י הה ני ל בש ט ענ שולי ם וש דה אה ל הה ט ענ ם, שולי דה בו אה
ת ול מה ע הנ לנ תוב (ישעיה כא) בי כה ר, של פה עה י הל ני שי ת יש רוך הוא אל דוש בה קה ים הנ יהקי וש יחנ  שי מה ך הנ לל םא מל יהב ד של שו ענ נש עה מי
ל ת כה טםל אל ה לי ם זל ל עולה ד ענ הוא עומי ץ. וש רל אה ן הה יר מי עמבי ה אנ אה מש טג ת רוחנ הנ אל תוב (זכריה יג) וש כה גו', וש ח וש צנ נל לה

ם. דה אה י הה ני מות בש שש ני

ל את ענ ם יוצי תה מה שש ם ני עולה י הה ני ל בש ה, כה אי םא רש גו'. ב ל וש לה א חה צי מה י יי תוב (דברים כא) כי י כה רי ה, המ אי םא ורש וב
י א מי לה ך! אל םא כה ת - ל ול מה ך הנ אנ לש י אותו מנ די ל יש תו ענ מה שש ה ני אה ה יהצש זל ם הנ דה ן אה בל ר של םאמנ ם ת ת. אי ול מה ך הנ אנ לש י מנ די יש

ת. ול מה ך הנ אנ לש לט בו אותו מנ שש יי נו של מנ יענ זש גי ם הי רל טל תו בש מה שש ת ני יא אל ג אותו, הוצי הורי של

ג רי טש קנ ם ולש נה חי ם לש עולה טות הה סש הנ ד הוא לש עומי ם של הל י לה םא דנ ל נו. וש לה ץ של רל אה לה גו'. וש ר וש כגפנ םא יש ץ ל רל אה לה ן וש כי לה וש
ת ים אל יבי רי קש ן מנ כי לה יו, וש נה ל בה ס ענ רוך הוא חה בה דוש  קה הנ ת. וש חנ קנ לה ייש לו  ה של נו מנ מל ים מי לי גוזש ן של כי ל של יד, כה מי תה
ל [ד"א ג ענ רי טש קנ א מש צי מה םא יי ל נו, וש מל ם מי דה אה ל הה ה של מה שה נש ה  ה אותה חה קש לש ני ה של מנ מו  ן עי קי תנ י לש די זו, כש ה הנ לה גש על הה

ם. עולה ה] הה זל ים בש רובי קש הנ

ים אותו, ני קש תנ ה מש זל ן בה כי לה ים, וש אי צה מש יון ני לש סוד על ם בש ה - כגלה לה גש ל, על גל ה, עי רה אן. שור, פה ינו כה ני יון שה לש סוד על וש
א צה מש םא ני ה ל זל תו. ובה יתה נו מי מש רנ םא גה ל כו וש פש םא שה גו'. ל ה וש זל ם הנ דה ת הנ כגה אל פש םא שה ינו ל תוב (דברים כא) יהדי כה הו של זל וש

ם. עולה ה לה צה רוך הוא עי דוש בה קה ן הנ תנ כםל נה ג, ובנ רי טש קנ ם מש יהל לי עמ

ל אי רה שש יי ג, וש רי טש קנ ד לש ם, הוא עומי עולה ין בה די א הנ צה מש ני ים, של פורי כי יום הנ ה וש נה שה הנ םאש  ר ה בש זל מו  ה, כש אי םא רש ב
קול אותו  יענ  מי שש הנ ד, ולש חה ים אל עמשי ננ וש "ם רו"חנ  יי ומנ "ש  אי לול בש כה ר קול של עורי ר ולש שופה ר בנ עורי תש הי ים לש יכי רי צש

ר. שופה תוך הנ מי

קול ה, הנ טה מנ לש ה מי זל קול הנ יענ הנ גי מנ ן של יוה ה. כי עולל ה בו וש כל ין ומנ די א הנ סי ב כי יושי קום של ד מה ה ענ אותו קול עולל וש
ה קול טה מנ ים לש רי עורש ל מש אי רה שש יי של מו  י כש רי המ ים. של מי חמ ר רנ עורי הוא מש רוך  בה דוש  קה הנ ה, וש לה עש מנ ן לש קה תש עמקםב ני ל ינ של
אותו קול ר. וש ה שופה לה עש מנ ר לש עורי תש ם מי ך גנ ר, כה שופה תוך הנ ד מי חה אל ים כש אי יוצש "ם של יי רו"חנ מנ "ש וש אי לול בש ד כה חה אל

ים. מי חמ רנ ים הה אי צה מש ני ם וש עולה ן הה קה תש ני ה, וש לה עש מנ לש ה מי זל ה וש טה מנ לש ה מי א זל יוצי ן, וש קה תש "ם רו"חנ ני יי "ש ומנ אי לול בש כה של

ז אה ים.  מי חמ רנ ים  רי עורש תש מי ה של רואל וש ם,  עולה בה ג  רי טש קנ ולש ין  די בנ לט  שש לי ב  חושי של ב,  בי רש ענ תש מי ג  רי טש קנ מש אותו  וש
ר םאמנ ם ת אי ים. של מי חמ רנ ם בש עולה ת הה ן אל הוא דה רוך  בה דוש  קה הנ וש ר,  בה עמשות דה יהכול לנ םא  ל וש כםחו  ש  תה וש ב  בי רש ענ תש מי

ים. מי חמ רנ דון בש ם ני עולה הה ין, וש ם די ים עי מי חמ ים רנ רי בש חנ תש א מי לה ך! אל םא כה ין - ל ה די עמשל ננ של

ט ז שולי י אה רי המ ה, של סה כנ תש ה מי נה בה לש הנ נו, של גי יום חנ ה לש סל כל ר בנ ש שופה חםדל עו בנ קש תוב (תהלים פא) תי ה, כה אי םא רש ב
םא ל ב וש בי רש ענ תש הוא מי ם, וש שה ת מי רל ערבל ה ומה נה בה לש ה הנ ים, עולה מי חמ ים רנ רי עורש תש מי של ם. וכש עולה יק לה זי הנ יהכול לש ע וש רה ש הה חה נה הנ
םא ל תו וש נה שש ר מי עורי תש מי י של מי ב אותו כש בי רש ענ יך לש רי ה צה נה שה םאש הנ ר ן בש כי לה ם, וש שה ב לש רי קה תש םא יי ל ר של עובי לט, וש שש יהכול לי

לום. ענ כש יודי

ל ענ גור  ני סה לש ך  פי הנ תש ז מי אה וש ים לו,  יבי רי קש מנ יר של עי שה בנ ת רוחנ  חנ ננ עמשות לו  לנ וש נוחנ  לה יך  רי ים צה פורי כי יום הנ בש
ל רות של עורש תש ה הי לום. רואל עמשות כש םא יהכול לנ ל וש ענ  םא יודי ל ב, של בי רש ענ תש ה מי נה שה הנ םאש  ל ר יום של ל בנ בה ל, אמ אי רה שש יי
םא ל לום וש ענ כש םא יודי ל ב וש בי רש ענ תש ז הוא מי ם, אה יהל יני ה בי ה עולה נה בה הלש ה וש לה עש מנ לש ים מי מי חמ רנ ה וש טה מנ לש ים מי ים עולי מי חמ רנ הה

לט. שש יהכול לי

ים ה יהמי רה ם עמשה ל אותה ן כה מנ ם זש הל א לה ם ומוצי יהל לי ס עמ חה ים וש מי חמ רנ ל בש אי רה שש ת יי ן אל הוא דה רוך  בה דוש  קה הנ וש
ם ה אותה עמלל ם ומנ יהל אי טה חמ ם מי הל ר לה פי כנ יו ולש נה פה ים לש בי שה ם הנ ל אותה ת כה ל אל בי קנ ים לש פורי כי יום הנ ה לש נה שה םאש הנ ין ר בי של

ים. פורי כי יום הנ לש

םא ל י של ם מי יהל לי לט עמ שש םא יי ל י של די ה, כש עמשל עמשות מנ ל לנ אי רה שש ת יי רוך הוא אל בה דוש  קה ה הנ ול צנ כםל מש ה בנ ל זל ענ וש
לוי כםל תה הנ ם], וש דה י אה ני ים [בש ני בה ל הנ ב ענ אה ת הה בנ המ אנ ץ כש רל אה ים בה יקי די ם צנ יו כגלה הש יי ין וש די ם הנ יהל לי לט עמ שש םא יי ל וש יך  רי צה

ים. רי בה דש נו הנ רש אנ י בי רי המ ים, ונ בורי די ה ובש עמשל מנ בש

ת ד אל קנ ינו, פה ני שה ן. וש ה בי רה שה יהה ולש ת חנ עי כה יך  לל שוב אי ד אה מועי תוב לנ כה ר, של מה ר אה של אמ ה כנ רה ת שה ד אל קנ ה' פה ונ
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יך לל שוב אי תוב שוב אה כה ר, של מה ר אה של אמ ה. כנ רה ת שה ד אל קנ ה' פה ך ונ שום כה ר. ומי כה זה ה לש ירה כי ה, זש בה קי נש ה לי ידה קי ה - פש רה שה
ר. חי יחנ אנ לי םא שה ל יהה וש הוא הה ם, של תה ר סש םאמל י יך, ונ לל שוב אי ר שוב אה םאמל י ר ונ מנ אה ע של מה שש אן מנ כה גו'. מי יהה וש ת חנ עי כה

יו עמשה י מנ רי פש ינו, של ני ך שה א כה לה ה? אל רה שה ש ה' לש ינענ הו ונ ה, מנ רה ת שה ד אל קנ ה' פה ר ונ מנ אה ן של יוה גו'. כי ה וש רה שה ש ה' לש ינענ ונ
ל כה ל של זה מנ הוא הנ ים, וש יקי די צנ מות הנ שש הוא ני ן הוא, וש דל עי א מי יוצי וש ענ  שופי ר של הה נה אותו  רוך הוא, מי דוש בה קה ל הנ של
יל זי מנ הוא  ן. של גה הנ ת  אל קות  שש הנ לש תוב  כה ים, של אי יוצש ם  שה ומי נו  מל מי ים  לי נוזש ה  כה רה בש י  מי שש גי וש טובות  כות הנ רה בש הנ
ת ד אל קנ ה' פה תוב ונ ה כה ל זל ענ ר. וש חי קום אנ מה םא בש ל ים, וש לויי ה תש זל ל הנ זה מנ ים בנ ני בה שום של ה מי טה מנ ה לש לה עש מנ לש ה מי קל שש ומנ

ה. דה בנ לש ה בי ידה קי ה, פש רה שה

ה ידה קי אן פש ה כה ל זל ענ לוי, וש ה תה ל זל זה מנ בש ר של מנ אל נל מו של זו, כש ה הנ גה רש דנ ן הנ ה מי לה עש מנ יא לש יהה הי ה, עמשי רה שה ש ה' לש ינענ ונ
ר כה ים שה ני ת ה' בה לנ חמ ה ננ ני ר, (תהלים קכז) הי מנ אה ח וש תנ ר פה זה עה לש י אל בי ד. רנ חה כםל אל הנ ה', וש ר ה' ונ מנ ן אה כי לה יהה. וש אן עמשי כה וש
ם עולה ים בה ני בה ה לש זוכל ם של דה ן אה בל ים. של מי עולה ה לש נה מל ל מי טי בנ תש םא יי ל ה' של ז בנ חי אה הי ק לש לל ת ה', חי לנ חמ ה ננ ני ן. הי טל בה י הנ רי פש
ם עולה בה ה בו  זוכל ם וש דה אה ן הה יר בל אי שש הי ן של בי הנ אותו  שום של א, מי בה ם הנ עולה גוד לה רש פנ ס לנ ני כה הי ם לש הל ה בה ה, זוכל זל הנ
ך כה ים. וש יי חנ ץ הנ רל אל ת ה'? זו  לנ חמ ה ננ ה זל ת ה'. מנ לנ חמ ננ לש ס בו  ני כה הי ה לש זוכל א, וש בה ם הנ עולה לה ה אותו  כל זנ ה, הוא יש זל הנ

ים. יי חנ ץ הנ רל יא אל הי ל, של אי רה שש ץ יי רל ת אל ה אל א לה רה קה

אמםר ת ה' לי לנ חמ ננ חנ בש פי תנ סש הי יום מי י הנ שוני רש י גי תוב (שמואל-א כו) כי כה ת ה', של לנ חמ ה] ננ א לה רה ך [קה לל מל ד הנ וי דה
ם הל ה בה ם זוכל ים. אי ני ה? בה זל יש הנ אי ת הה ה אל כל זנ י מש ים. מי ני ת ה' בה לנ חמ ה ננ ני ך הי שום כה ים, ומי רי חי ים אמ להי ך עמבםד אל לי
אותו ם בש דה ן אה ה בל זוכל יו הוא של עה י מי רי אותו פש ם בש אותו עולה ק טוב בש לל חי ר וש כה ן. שה טל בה י הנ רי ר פש כה ה - שה זל ם הנ עולה בה

ם. הל ם בה עולה

ה הוא לה עש מנ לש הוא מי רוך  בה דוש  קה ה הנ עמשי ל מנ רות של ל פי ק של לל חי ה וש שה רג ים, יש ני ת ה' בה לנ חמ ה ננ ני ה, הי אי םא רש ב
תוב? ה כה א. מנ צה מש ני ך  יש רש י פל ני מל ר (הושע יד) מי מנ אל נל של מו  ים, כש ני בה ם לש דה ן אה ה בל ם זוכל שה י מי רי המ ים, של יי חנ ץ הנ עי מי
ם עולה י בה רי שש אנ ה, וש זל ם הנ עולה י בה רי שש גו'. אנ םא ייבםשו וש ם ל הל תו מי פה שש ת אנ א אל לי ר מי של ר אמ בל גל י הנ רי שש (תהלים קכז) אנ

א. בה הנ

את ה יוצי מה שה ר נש של אמ כנ ים. של יני די י הנ לי עמ לו בנ ר? אי ענ שנ ים בנ בי אויש י הה ר, מי ענ שה ים בנ בי ת אויש רו אל בש דנ י יש םא ייבםשו כי ל
ס ני כה תי ר של ענ אותו שנ ר בש ענ שנ קום בנ מה ס לנ ני כה םא תי ל ד של יהה ענ נל פה ים לש ני זגמה מש ים של יני די י הנ לי עמ ם בנ ה הי מה ה, כנ זל ם הנ עולה הה מי
ת רו אל בש דנ י יש םא ייבםשו כי ה ל ל זל ענ ם. וש אותו עולה ה בש כל זש ם יי לה לה גש ה ובי זל ם הנ עולה כונות בה שש יר מנ אי שש הי שום של ם, מי שה לש

ר. ענ שה ים בנ בי אויש

י רי המ ה, של תורה ר בנ בי דנ יך וש ח פי תנ י, פש י יוסי בי רנ ה לש הודה י יש בי ר רנ מנ ך. אה רל דל ים בנ כי יו הולש י הה י יוסי בי רנ ה וש הודה י יש בי רנ
ך, רל דל ן בנ כי ל של כה ת, וש רל בל חנ תש ה ומי ינה כי שש ה הנ אה ים, בה רי בש דנ ה מש י תורה רי בש די בש ן של מנ ל זש כה בש ך, של לש צש את אל צי מש ה ני ינה כי שש הנ

רוך הוא. דוש בה קה ת הנ מוננ אל ים בל זוכי ם של דה י אה ני י בש ני פש ת לי כל הולל ה וש אה ה ובה ימה די קש ה מנ ינה כי שש של

ך. נל חה לש שג יב לש בי ים סה יתי י זי ילי תי שש כי יך  נל בה ך  יתל י בי תי כש ינרש יהה בש ן פםרי פל גל כש ך  תש שש ר, (שם) אל מנ אה י וש י יוסי בי ח רנ תנ פה
ים ני יד בה הולי אויהה לש ה ורש נועה יא צש ה, הי חוצה את הנ םא יוצי ל ת וש יי בנ י הנ תי כש ינרש ה בש שה אי הה ן של מנ ל זש יהה - כה ן פםרי פל גל ך כש תש שש אל
יש ם אי יעות עי טי ה נש עמשל םא תנ ה ל רה שי ה כש שה ך אי ר, כה חי ין אנ מי םא בש ל ה וש ינה מי א בש לה ת אל ענ טנ נש םא ני ן ל פל ה גל ן - מנ פל גל ים. כש רי שי כש

ך. ם כה ה גנ רה שי ה כש שה ך אי ף כה ר, אנ חי ץ אנ עי ה מי בה כה רש ה הנ ין בה ן אי פל ה גל ר; מנ חי אנ

ים שורי ם קש כגלה ה וש נה שה מות הנ ל יש ים כה לי ם נופש יהל לי ין עמ ים אי יתי ה זי ים. מנ יתי י זי ילי תי שש יך כי נל ה: בה רה כה ה שש ה מנ אי רש
א ה'. רי ר יש בל ך גה בםרנ ן יש י כי ה כי ני יו? הי רה חמ תוב אנ ה כה ך. מנ נל חה לש שג יב לש בי ים סה יתי י זי ילי תי שש יך כי נל ך בה ף כה יד, אנ מי ר] תה [בםסל
ל כה ה, של נה מל ה מי נו זל דש מנ לה ר של חי ר אנ בה בות דה רנ א לש לה תםב)! אל כש יך (לי רי יהה צה ן הה ה כי ני ר? הי בל ך גה בםרנ ן יש י כי ה כי ני ה הי ה זל מנ
ים רויי שש של ל כש אי רה שש לו יי ים, אי יתי י זי ילי תי שש יך כי נל יהכול - בה בש ה כי אוי לה רה ה כה קומה מש ה בי נועה ה צש תה יש ה הה ינה כי שש הנ ן של מנ זש
הוא, רוך  בה דוש  קה הנ י  ני פש לי ים  חי מי ושש נות  בה רש קה ים  יבי רי קש ומנ ים  שותי וש ים  לי אוכש של  - ך  נל חה לש שג לש יב  בי סה ץ.  רל אה בה

ם. לה לה גש ים בי תוני חש תנ ים וש יוני לש ים על כי רש בה תש ומי

י ין מי אי ל יום, וש ים כה חי צווש ים וש מי ענ ין הה ם בי הי ם, וש יהל בי ן אמ חנ לש ל שג ענ ל מי אי רה שש יי לו  גה ה וש ינה כי שש ה הנ אה יהצש ר של חנ אנ
ה מה ינו כנ אי רה גו'. וש ם וש יהל בי ץ אויש רל אל ם בש יותה הש םאת בי ם ז ף גנ אנ תוב (ויקרא כו) וש כה "ה, של בה קה ט לנ רה ם פש הל יחנ בה גי ינשש של
ים רויי שש יו  הה של ל כש אי רה שש יי מו  יש םא קי ל ה של תורה הנ ש  נל שום עם ה מי ל זל כה יפות, וש קי רות תנ זי גש בי תו  ים מי יוני לש ים על דושי קש

ה. דושה קש ץ הנ רל אה בה

סוק רםב כםל. פה ב מי בה טוב לי ה ובש חה מש שי יך בש להל ת ה' אל תה אל דש בנ םא עה ר ל של ת אמ חנ תוב, (דברים כח) תנ ה כה ה מנ אי רש
יא הי זו  וש עולות,  וש נות  בה רש ים קה יבי רי קש מנ יו  ים הה ני כםהמ ן של מנ זש בי ה,  חה מש שי בש תה  דש בנ עה םא  ר ל של ת אמ חנ ה הוא סוד. תנ זל
ל כה כות מי רה בש לו  טש נה ם וש יהל יני ים בי יי עי צה מש אל יו  הה ל של אי רה שש יי לו  רםב כםל - אי ם. מי יי וי לש הנ לו  ב - אי בה טוב לי ה. ובש חה מש שי בש
יר צי קה ת בנ חנ מש שי יך כש נל פה חו לש מש ים. שה ני כםהמ לו הנ ה. אי חה מש שי תה הנ לש דנ גש גוי לו הי יתה הנ בי רש תוב (ישעיה ט) הי כה ים, של די דה צש הנ
ילו גי ר יה של אמ כםל. כנ ן הנ ר מי עמשי ים מנ ני נותש ה וש דל שה ת הנ בואנ ת תש ם אל הל לה ך  רנ הוא בי רוך  בה דוש  קה הנ ל של אי רה שש יי לו  - אי

ן. גםרל תוך הנ ר מי עמשי ים מנ לי נוטש ם של יי וי לו לש ל - אי לה ם שה קה לש חנ בש

ה - חה מש שי תה הנ לש דנ גש אוי. לו הי רה ם כה יהל לי רוך הוא עמ דוש בה קה ת הנ מוננ אל ל של אי רה שש לו יי גוי - אי יתה הנ בי רש ר הי חי ר אנ בה דה
את בו. צי מש ה ני וה דש חל דול, וש הוא גה ה, של ק בה בנ דש ני ם של הה רה בש ל אנ יון של לש על םאש הה ר ת הה גנ רש י דנ זוהי
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יא יר הי צי קה ת הנ חנ מש שי ל של אי רה שש ת יי סל נל יר - זו כש צי קה ת בנ חנ מש שי ך. כש ק בש בי דה הי ים לש עולי ה של עה שה יך - בש נל פה חו לש מש שה
ים קי לש חנ מש ן של מנ זש ה בי טה מנ בות לש כה רש מל הנ אות וש בה צש ר הנ אה שש לו  אי ילו  גי ר יה של אמ ל - כנ לה ם שה קה לש חנ בש ילו  גי ר יה של אמ ה. כנ לה של

כםל. ית הנ אשי רי ף בש רל ים טל פי טורש ל וש לה שה

א לה ה'? אל עמשות לנ ת לנ ה עי ה זל ך. מנ תל רו תורה פי ה' הי עמשות לנ ת לנ ר, (תהלים קיט) עי מנ אה ח וש תנ ה פה הודה י יש בי רנ
ל ת אל ל עי כה םא בש ל יהב אנ ר (ויקרא טז) וש מנ אל נל של מו  ת, כש את עי רי קש ני ל של אי רה שש ת יי סל נל כש ת - זו  ל עי בה , אמ שוהה רש י פי רי המ
י ני פש יבו לי רי ינקש הו (ויקרא י) ונ זל ה. וש רה ה זה שה אי ך מי רש מה שש ר (משלי ז) לי מנ אל נל מו של ת? כש ל עי כה םא בש ל יהב אנ ה וש ה זל ש. מנ קםדל הנ
אוי, רה ר כה בי חנ תש הי ה ולש ירה אי יות מש הש ב לי רי קה תש הי כםל לש ן לנ מנ ת וזש ה עי ייש לה שום של ת? מי ם עי ענ טנ ה הנ גו'. מה ה וש רה ש זה ה' אי

צון. ת רה ך ה' עי י לש תי לה פי י תש ני אמ ר (תהלים סט) ונ מנ אל נל מו של כש

ן קי תי ה וש שה לו עה אי ה כש תורה ל בנ די תנ שש מי י של ל מי כה ם. של ד שי וי ש דה ינענ תוב (שמואל-ב ח) ונ כה מו של ה', כש עמשות לנ לנ
לו אי ך. של תל רו תורה פי הי שום של ה? מי מה ך לה ל כה כה ת). וש רל אל פש רוך הוא (תי דוש בה קה ם הנ ה עי ר אותה בי חנ םאת לש ז ת הנ עי ת הה אל

ים. מי עולה ל לש אי רה שש יי רוך הוא מי דוש בה קה ל הנ רוד של א פי צה מש םא ני ך, ל תל רו תורה פי םא הי ל

ן קום מי תה ת ה'. של עי ה? בש תה עי הו בש ה. מנ נה ישל חי ה אמ תה עי י ה' בש ני תוב (ישעיה ס) אמ ה כה מו זל י, כש י יוסי בי ר רנ מנ אה
ר מנ ר. אה םא יותי ל ר וש פה עה תוך הל ל בש אי רה שש ת יי סל נל יא כש ד הי חה ה, יום אל ל זל ם כה עי י, וש י יוסי בי ר רנ מנ ה. אה נה ישל חי ז אמ ר, אה פה עה הל
יות ז אותי ה, אה קומה מש ה מי תה לש ל גה אי רה שש ת יי סל נל כש ה של עה שה נו. בש דש מנ לה סוד של ה הנ אי םא רש ל ב בה רו, אמ מש ך אה ה, כה הודה י יש בי רנ
י תי מש לנ אל תוב? (תהלים לט) נל ה כה מנ דו  רש פש ני שום של א"ו, ומי ן וה "א מי ה הי דה רש פש ני דו, של רש פש יהכול ני בש כי דוש  קה ם הנ שי הנ
ל אותו ר כה פה עה ת לל בל יא שוכל ן הי כי לה ם, וש לה אל בור נל די ז הנ א, אה צה מש םא ני קול ל "א וש הי א"ו מי ק וה לי תנ סש הי שום של יה"ה, מי דומי
ף לל אל הה ס אותו  נה כש םא ני ל ד של לות ענ גה ה בנ ימה די קש הי ב של ל גנ ף ענ אנ י. וש ישי מי חמ ף הנ לל אל יהו? הה "א. ומי ל הי ה של זל יום הנ הנ

"א. ת הי ים אל א"ו יהקי ז וה א"ו, אה ל וה סוד של הוא הנ י, של שי שי ף הנ לל אל םא הה יהב של "א. וכש ל הי סוד של י, הנ ישי מי חמ הנ

א"ו] וה ר, [של של ים על מי עה ש פש א"ו שי ים, וה מי עה ר פש של א"ו על ל וה מות של לי ז שש ש, אה פל ים נל שי ר שי של ים על מי עה ש פש ן שי מנ זש בי
"א. הי ת בש דל א"ו יורל י', וה ר] בש של על ה [בש א"ו עולה וה

אותו ים מי שי שי ים וש שי ל שי כה ר. ובש פה עה הל ה מי ימה קי המ ים לנ שי ם שי ז הי ים, אה מי עה ש פש ר שי של תוך על א"ו בש ת וה מל לל שש ני
י רי עמ חו שנ תש פה י יי שי שי ף הנ לל אל ים לה ני אות שה ש מי שי ק. ובש זי חנ תש הי לש יהה  גותל רש דנ ה בש עולה "א, וש ת הי קל זל חנ תש י מי שי שי ף הנ לל אל הה
יום ן בש קי תנ מש ם של דה ן אה מו בל י. כש יעי בי שש ס לנ ני כה הי ם לש עולה ן הה קי תנ תש יי ה, וש טה מנ ה לש מה כש ל חה נות של יה עש ה ומנ לה עש מנ ה לש מה כש חה הנ
י יי חנ ה לש נה אות שה ש מי ת שי ננ שש ר - (בראשית ז) בי בה דה ן לנ ימה סי ם, וש ך גנ ף כה ת, אנ בה שנ ס לש ני כה הי ש לש מל של יב הנ עמרי מנ של כש י מי שי שי

ה. בה הום רנ נות תש יש עש ל מנ עו כה קש בש גו' ני נםחנ וש

ת סל נל ל כש לות של ד גה חה הוא יום אל ים של רי בי חמ רוהו הנ אמ בי י של פי כש ר מי רםך יותי ן אה מנ ה זש ל זל י, כה י יוסי בי ר לו רנ מנ אה
סודות י בש בי אה י מי תי דש מנ לה ך  ר לו, כה מנ ה. אה וה יום דה ל הנ ה כה מה ני שומי ננ תה נש תוב (איכה א)  כה ר, של םא יותי ל ל וש אי רה שש יי

ד הוא. חה סוד אל כםל בש הנ ית, וש אשי רי ל בש ים של יהמי ם ובנ עולה נות הה ל שש ים של יהמי דוש ובנ קה ם הנ שי ל הנ יות של אותי הה

יהה יתי אי תוב (בראשית ט) ורש כה ה, של לה עש בנ ת לש טל של קנ תש מי ה של שה אי מו  ים כש ירי אי ים מש ני וה גש ת בי של קל ה הנ אל רה ז תי אה וש
ה ם. מנ ית עולה רי כםר בש זש ז לי אה אוי, וש רה ים כה ירי אי ים מש ני וה גש יהה בי יתי אי ה הוא. ורש יהפל וש שוהה  רש י פי רי המ ם, ונ ית עולה רי כםר בש זש לי
ים להי כםר אל זש יי ר ונ מנ אל נל מו של ר, כש פה עה ן הל ה מי ימה יקי "א וי ם הי א"ו עי ר וה בי חנ תש יי ל, וש אי רה שש ת יי סל נל ם? זו כש ית עולה רי ה בש זל

גו'. ית וש רי אות בש ה לש תה יש הה ר וש מנ אל נל מו של ית, כש רי יא בש הי ל של אי רה שש ת יי סל נל יתו. זו כש רי ת בש אל

בות רה ר קש עורי ן לש אובי י רש ני ים בש ידי עמתי ם, ונ עולה רו בה עורש תש ים יי יוני לש ז אותות על "א, אה ל הי א"ו אל ר וה עורי תש ז יי אה
רוך דוש בה קה א הנ צי מה יי רוך הוא, וש דוש בה קה ה הנ כםר אותה זש יי ר וש פה עה ן הל ה מי ים אותה ל יהקי אי רה שש ת יי סל נל ם, וכש עולה ל הה כה בש
ד קי פה יי קום וש ז תה אה ים, וש ני שה ש  ים שי מי עה ר פש של ר]. על של ים י' [על מי עה פש ש  א"ו שי בון וה שש חל לות כש גה הנ תוך  בש ה  לה צש הוא אל

ה. בנ גש מוך - יי הוא נה י של מות. ומי קה עמשות נש ם לנ עולה הה

ים צי קי בון וש שש ר חל עורי לש נו  ין לה אי וש יות  אותי סוד הה תוך  הוא בש שום של , מי תה רש מנ ה אה יהפל י,  י יוסי בי רנ ר לו  מנ אה
הוא ץ, וש רל אה ה הה צל רש ז תי תוב (ויקרא כו) אה כה ה, של בון זל שש אנו חל צה ן מה קי זה א הנ יבה ב יי ל רנ רו של פש סי י בש רי המ ים, של רי חי אמ
ך ר כה חנ אנ כםר. וש זש ה אל ל זל ענ ד. וש חה אל כםל כש א"ו, הנ הו וה זל י ינעמקוב, וש יתי רי ת בש י אל תי רש כנ זה תוב (שם) וש כה א"ו, של ל וה סוד של הנ

רוך הוא. דוש בה קה ל הנ ץ אל רל אה ה הה צל רנ תש ה, תי צל רש ל. תי אי רה שש ת יי סל נל כםר, זו כש זש ץ אל רל אה הה וש

יות אותי סוד הה א בש צה מש כםל ני הנ רוך הוא וש דוש בה קה י הנ ני פש נוז לי כםל גה אי הנ דנ ים, ונ רי בי חמ רו הנ מש אה ד של חה ל יום אל בה אמ
יות אותי ן הה אותה ו בש שה כש ענ וש אן,  א כה יסה יי י  בי ן רנ ה אותה לה גי יות  אותי ן הה אותה לות בש גה י הנ רי המ דוש, של קה ם הנ שי ל הנ של

ן. ה אותה לה גי לו וש גנ תש הי

תוב כה א"ו, של ל וה סוד של א בנ לה ה, אל ד אותה קנ םא פה זו ל ה הנ גה רש דנ ה, מי רה ה שה דה קש פש ני של לו כש פי אמ ה של אי םא רש ר לו, ב מנ אה
ל כה שום של כםל, מי ה הנ לל גנ תש כםל ובו מי ל הנ "א כולי הי א"ו, ובש ל וה סוד של כםל הוא בנ הנ שום של גו', מי ה וש רה ת שה ד אל קנ ה' פה ונ

ר. תה סש הוא ני ה של ה מנ לל יגנ לוי וי גי הו בש ישל א מי םא בה ל ר וש תה סש ל ני ה כה לל גנ ר הוא מש תה סש ר ני בה דה

רוך הוא דוש בה קה ה לו הנ לה כםל תה הנ ן, וש מנ זש ד אותו הנ לות ענ גה תוך הנ ך בש שי מה הי נו לש ה ייש לה מה י, כנ י יוסי בי ר רנ מנ אה
כו ה. זה נה ישל חי ה אמ תה עי י ה' בש ני תוב אמ כה ה של זל סוק הנ פה ר בנ מנ אל נל מו של כו, כש זש םא יי ם ל אי כו וש זש ם יי ה - אי שובה תש יהשובו בי של כש

ה. תה עי כו - בש םא זה ה. ל נה ישל חי - אמ
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ר מנ אה י וש בי ם אה ד עי חה י יום אל תי בש ה יהשנ זל קום הנ מה בנ ו של שה כש י ענ תי רש כנ זש י, ני י יוסי בי ר רנ מנ ים, אה כי ם הולש עודה כו. בש לש הה
י יתי כי י זה רי המ ה, ונ יונה לש ה על מה כש ל חה ר של ה אוצה זל קום הנ מה םא בנ צ מש ים לי ני ים שה שי שי יך לש יענ יהמל גי תנ של ה כש תה יד אנ תי י, עה ני י, בש לי

ר. מנ הוא אה ה של מה כש חה ה הנ נו או אותה רש מנ אה לו של לה ים הנ רי בה דש ם הנ ענ אי ינו יודי אי י, וש אתי צה םא מה ל ים וש יהמי ם הנ אותה לש

ה מל א, בנ בה י לו, אנ תי רש מנ ך. אה מש ד מי םאבנ יך, י ל יהדל יר של וי אמ תוך הה ש לש אי ל הה בות של הה לש שנ יעו הנ גי ינ של י, כש ר לי מנ אה וש
ה רה עה תוך מש ס לש ננ כש ני י וש י יוסי בי ד רנ רנ פש ני ך  ין כה י. בי תי עש יהדנ ך  םאשש ל ר ענ רו  בש עה ים של פררי י צי תי ן שש אותה י, בש ר לי מנ ? אה תה עש יהדנ

תו. א אי ה. יהצה רה עה מש ה הנ צי קש ע בי לנ סל ל הנ ב של קל תוך נל עוץ בש יהה נה הה ד של חה ר אל פל א סי צה ת, ומה חנ אנ

ל ענ כה יהה יודי ם הה הל אשון, ובה רי ם הה דה אה רו לש סש מש ני יות של י אותי קוקי ם חי יי תנ ים ושש עי בש ה שי אה ח אותו, רה תנ פה ן של יוה כי
ים יוני לש ת תוך אורות על רםכל פה ר הנ חנ ים אנ לי גש לש גנ תש מי ם של יי יחנ רי ר הה חנ אנ ם של ל אותה כה ים וש דושי ים קש יוני לש ל על ה של מה כש חה הנ

ם. עולה ת הה יך אל שי ינחש ב וש עמרה ד מנ צנ ן בש נה יהקום עה יום של ד הנ ם ענ עולה םא לה ב ים לה ידי עמתי ים של רי בה ם דש ל אותה כה וש

ן ל אותה ים של די דה ה צש לשה ם או שש יי ננ מםד שש לש יקו לי פי סש םא הי ר. ל פל אותו סי מםד בש לש ילו לי חי תש הי ה וש הודה י יש בי רנ א לש רה קה
ה, ם זל ה עי רו זל בש די ר וש פל סי י הנ רי תש סי מםד בש לש יעו לי גי הי ן של יוה ה. כי יונה לש ה על מה כש ה חה אותה ים בש לי כש תנ סש יו מי הה ד של יות ענ אותי הה
א טש ה חי ילה לי חה ס וש י חנ ר, אולנ מנ אה י וש י יוסי בי ה רנ כה ם. בה הל ד מי בנ אה ם וש יהל ידי ה בי כה הי ל רוחנ וש ב של שה ש ומנ ל אי יב של בי א שש יהצה

ת אותו. ענ דנ ים לה אי כה נו זנ ין אה אי נו, או של לי צש הוא אל

יות ם אותי ל אותה של יחנ  שי מה ץ הנ קי י בש ם, אולנ הל ר לה מנ ה. אה זל ה הנ עמשל מנ הנ לו  רו  פש עון, סי מש י שי בי ל רנ אל או  בה של כש
צון ין רש אי עון, של מש י שי בי ם רנ הל ר לה מנ נו. אה מה עי ח מי כה שש כםל ני י הנ רי המ נו, של עש םא יהדנ ה ל ת זל רו לו, אל מש ים? אה ם עמסוקי יתל יי הל
ם עולה ל הה ינוקות של לו תי פי , אמ יחנ שי מה ימות הנ רוב לי ילה קה הש יי של ם, וכש עולה ך לה ל כה ה כה לל גנ תש יי ה של זל רוך הוא בה דוש בה קה הנ
תוב כה של הו  כםל. זל ה לנ לל גנ תש יי ן  מנ זש אותו  בונות, ובש שש חל וש ים  צי קי ת בו  ענ דנ לה וש ה  מה כש ל חה רות של תה סש םא ני צ מש ים לי ידי עמתי
ה ים אותה יהקי ר וש פה עה ן הל ל מי אי רה שש ת יי סל נל קום כש תה ן של מנ זש ז? בי ה אה ה זל גו'. מנ ים וש מי ל ענ אל פםך  הש ז אל י אה (צפניה ג) כי

ד. חה ם אל כל דו שש בש עה ם ה' ולש שי ם בש םא כגלה ר קש ה לי רורה ה בש פה ים שה מי ל ענ פםך אל הש ז אל רוך הוא, אה דוש בה קה הנ

רום דה לנ יו  יו הה עותה סש ל מנ כה ה, וש בה גש נל הנ סוענ  נה וש לוך  ם הה רה בש ע אנ סנ יי ם, ונ הה רה בש אנ תוב בש כה ב של ל גנ ף ענ ה, אנ אי םא רש ב
מו ף עי תי תנ שש הי וש קומו  מש ה לי לה ענ תש ק, הי חה צש ד יי נולנ ן של יוה ק. כי חה צש ד יי נולנ ד של אוי ענ רה קומו כה מש ה לי לה םא עה ר בו, ל שנ קש ני וש

ה. ם זל ה עי רו זל שש קש ני וש

נו ם בש ת של ם אל הה רה בש א אנ רה קש יי תוב ונ כה ש, של ם אי ם עי יי ף מנ תי שנ י לש די ר, כש חי םא אנ ל ק וש חה צש יי א לו  רה ן הוא קה כי לה
ם. יי מנ ש מי ד לו? אי נולנ י הנ ק. מי חה צש ה יי רה ה לו שה דה לש ר יה של ד לו אמ נולנ הנ

ם לה עש נל ש הנ רה דש מי

ך םאשי ת ר לנ דנ ל וש מל רש כנ ך כנ יי לנ ך עה םאשי ה, (שיר ז) ר סוק זל פה ח בש תנ ן פה נה י יוחה בי ר. רנ מה ר אה של אמ ה כנ רה ת שה ד אל קנ ה' פה ונ
דוש קה ן הנ נותי של ה. כש טה ים לנ יטי לי שנ ה וש לה עש מנ ים לש יטי לי רוך הוא שנ דוש בה קה ה הנ שה ים. עה טי הה רש סור בה ך אה לל ן מל מה גה רש אנ כה

ה. טה ל מנ ים של כי לה מש ה הנ עמלה ים מנ לי ה, נוטש לה עש ל מנ ים של רי שה ה לש לה עמ רוך הוא מנ בה

ב. הה זה םאש הנ ה הוא ר תה תוב בו (דניאל ב) אנ כה ע, של שה רה ר הה צנ נל דש בוכנ ה נש לה עמ ל מנ טנ ל - נה בל ל בה רו של שה ה לש לה עמ ן מנ תנ נה
הו ר. זל צנ נל דש בוכנ נש הו  ל. זל מל רש כנ כנ ך  יי לנ עה ך  םאשי תוב ר כה הו של נו. זל ן בש ובל נו  ובש ת יהדו  חנ ים תנ די בה עש שג ם מש עולה ל הה יו כה הה וש
ש בנ לש יי ר (שם ה)  מנ אה ר של צנ שנ לש בל הו  - זל ן  מה גה רש אנ כה ך  םאשי ת ר לנ דנ וש ה.  דל שה ינת הנ ל חנ לנ צש יו תי תה חש תוב (שם ד) תנ כה של

יו. תה חש ך תנ לנ ר ומה צנ נל דש בוכנ יו נש בי ת אה מי ד של סור ענ יהה אה הה ך של רםדנ יל מש וי הו אל ים - זל טי הה רש סור בה ך אה לל ן. מל מה גה רש אנ

או רש בש ים ני רי בה ה דש עה בש ה, שי הודה י יש בי ר רנ מנ א, אה לה ים? אל ירי שי יר הנ שי ה בש ם זל ענ א טנ ה בה מה ה, לה הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ה, תה ם אה עולה ז מי אה מי ך  אמ סש כון כי ר (תהלים צג) נה מנ אל נל בוד - של כה א הנ סי כו', כי ן וש הי לו  אי ם, וש עולה א הה רה בש ני ם של קםדל
ת רוך הוא אל דוש בה קה ל הנ טנ נה כםל, וש ם לנ דנ קש ני םאש הנ יהה ר הוא הה אשון. של רי רום מי בוד מה א כה סי תוב (ירמיה יז) כי כה וש
בוד כה א הנ סי הו כי ל. זל מל רש כנ ך כנ יי לנ ך עה םאשי תוב ר כה הו של גוף. זל ה לנ ירה אי יות מש הש בוד לי כה א הנ סי כי ה מי הורה טש ה הנ מה שה נש הנ
הו ים - זל טי הה רש סור בה אה ך  לל נו. מל מל ת מי לל טל ני ה הנ מה שה נש יא הנ הי ן - זו  מה גה רש אנ כה ך  םאשי ת ר לנ דנ כםל. וש ל הנ ענ םאש  הוא ר של
גוף. ל הנ ה כה נל בה יי נו  מל ב, ומי קל ד רל וה רש םא תנ ל מש א כי לה אל נו  מל ר מי אה שש םא ני ל וש ר  פה עה ה בל לל כה וש ר  בל קל סור בנ הוא אה גוף של הנ
ץ רל אה תוב (ישעיה כו) וה כה חוץ, של יט אותו לנ לי פש תנ ץ של רל אה ר לה גוף, הוא אומי ת הנ רוך הוא אל דוש בה קה ד הנ פוקי של וכש

יל. פי ים תנ אי פה רש

לו קומון - אי י יש תי לה בי יך. נש תל יו מי חש תוב (שם) יי כה הו של ה, זל לה חי ים תש יי ם חנ ץ הי רל אה בה ים של תי מי ן, הנ נה י יוחה בי ר רנ מנ אה
ה חוצה ה בש ת מםשל ה מי מה ן, לה נה י יוחה בי ר רנ מנ אה ר. של בה דש מי בנ ים של תי מי לו הנ ר - אי פה י עה ני נו שםכש נש רנ יצו וש קי ץ. הה רל אה ה לה חוצה בש של
דורו, יות לש חמ הנ יד לש תי ך עה ה, כה מםשל יות לש חמ הנ רוך הוא לש דוש בה קה יד הנ תי עה ם של שי ם, כש י עולה אי ל בה כה אות לש רש הנ ץ? לש רל אה לה
ת בנ המ ך אנ יי עורנ ד נש סל ך חל י לה תי רש כנ ר (ירמיה ב) זה מנ אל ם נל יהל לי עמ ן] ונ נה י יוחה בי ר רנ מנ אה ה. [של תורה לו הנ בש ם קי הי ה?] של מה [לה

ה. רועה םא זש ץ ל רל אל ר בש בה דש מי י בנ רנ חמ ך אנ תי כש ך לל יי לולתה כש

ים לי גש לש גנ תש ם ומי ה גופה נל בה ץ יי רל אה ה לה חוצה ים בש תי מי הנ בות. וש אה ם הה לו הי ר - אי פה י עה ני נו שםכש נש רנ יצו וש קי ר הה חי ר אנ בה דה
א בי נה ן הי כי תוב (יחזקאל לז) לה כה הו של ץ. זל רל אה ה לה חוצה םא בש ל ם, וש תה מה שש לו ני בש קנ ם יש שה ל, וש אי רה שש ץ יי רל ד אל ץ ענ רל אה ת הה חנ תנ
ם כל תש י אל אתי בי הי י וש מי ם ענ יכל רותי בש קי ם מי כל תש י אל יתי לי עמ הנ ם וש יכל רותי בש ת קי חנ אל י פםתי ני ה אמ ני גו'], הי ם [וש יהל לי תה אמ רש מנ אה וש

ם. יתל יי חש ם וי כל י בה י רוחי תי תנ נה יו? וש רה חמ תוב אנ ה כה ל. מנ אי רה שש ת יי מנ דש ל אנ אל
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ך יי לנ עה ך  םאשי ר ז)  (שיר  ר  מנ אל נל של מו  כש םאש,  ר הה הוא  בוד של כה הנ א  סי כי מי ה  לה טש ני ה  מה שה נש הנ ר,  מנ אה ס  חה נש פי י  בי רנ
גוף ים - הוא הנ טי הה רש סור בה אה ך  לל םאש. מל ר ת הה לנ יא דנ הי ה של מה שה נש יא הנ הי ן - זו  מה גה רש אנ כה ך  םאשי ת ר לנ דנ וש ל.  מל רש כנ כנ
ר בי ר די של ד אמ מועי לנ ה  דה הוא פוקש רוך  בה דוש  קה הנ ך. וש לל מל הו  זל וש ה,  רה שה הו  זל וש גוף,  הנ הו  ים. זל רי בה קש סור בנ הוא אה של

ים. יקי די צנ קםד הנ פש בו יי יהדוענ של ן הנ מנ זש גוף לנ ת הנ ד אל ר. פוקי מה ר אה של אמ ה כנ רה ת שה ד אל קנ ה' פה תוב ונ כה הו של יו. זל לה אי

אשון רי ם הה דה ל אה י של יםפי םא כנ ב יד לה תי עה ים לל יקי די צנ גוף הנ ינפות לש רוך הוא לש דוש בה קה יד הנ תי ס, עה חה נש י פי בי ר רנ מנ אה
ה עודה ה בש מה שה נש י, הנ וי י לי בי ר רנ מנ ה. אה ול ן רה גנ כש יתה  יי הה גו' וש יד וש מי ך ה' תה חמ נה ר (ישעיה נח) וש מנ אל נל ן, של דל ן עי גנ ס לש ננ כש ני של כש
אור הה אותו  םא - בש ב יד לה תי עה גוף לל ש] לנ רי תה שש ני ס [וש ני כה תי של ת בו, וכש של בל לנ תש ה ומי לה עש ל מנ אור של ית בש זוני ה, ני תה לה עמ מנ בש
. יענ קי רה ר הה זםהנ כש רו  הי זש ינ ים  לי כי שש מנ הנ וש (דניאל יב)  תוב  כה של הו  . זל יענ קי רה ר הה זםהנ יר כש יהאי גוף  י הנ זנ אמ ונ ס,  ני כה תי ש  מה מנ
תוב כה ה של מנ ה? מי נו זל ן לה יי ננ ת ה'. מי ה אל עה ץ די רל אה ה הה אה לש י מה ר (ישעיה יא) כי מנ אל נל ה, של מה לי ה שש עה ם די דה י אה ני יגו בש ינשי וש

ה. לה עש ל מנ ה אור של ך. זל של פש חות ננ צה חש צנ יענ בש בי שש הי יד וש מי ך ה' תה חמ נה וש

ת ענ הו דנ יו - זל ימה בו מי זש כנ םא יש ר ל של ם אמ יי א מנ מוצה ה וכש ול ן רה גנ יתה כש יי הה גוף. וש ת הנ ידנ קי ה פש יץ - זל לי ינחמ יך  מםתל צש ענ וש
יא הי ים, של נוגי עמ תנ ת הנ מנ שש ים, ני יי חנ ת הנ מנ שש יא ני הי ם, של הל ת בה סל נל כש ני ה הנ מה שה נש הנ יות של רי בש עו הנ י יידש זנ אמ ך. ונ רנ בה תש א יי בורי הנ
ה בה המ תש אנ מש ענ ה נה ית ומנ פי ה יה ים (שיר ז) מנ רי אומש ה וש ים בה הי מי כםל תש הנ גוף, וש ת לנ נל דל ענ ה ומש לה עש מנ לש ים מי נוגי עמ תנ ה הנ לה בש קי

םא. ב יד לה תי עה ה לל מה שה נש יא הנ ים. זו הי נוגי עמ תנ בנ

ה ית ומנ פי ה יה יו מנ רה חמ תוב אנ כה ים, וש טי הה רש סור בה ך אה לל תוב (שם) מל כה ך הוא, של כה ה של אי םא רש ה, ב הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ר מנ אל נל יו, של יותה רי בש בי מםחנ  שש לי וש מו  עולה חנ  מי שנ הוא לש רוך  בה דוש  קה יד הנ תי ן עה מנ זש אותו  ה, בש הודה י יש בי ר רנ מנ אה . וש תש מש ענ נה
א לי מה ז יי תוב (שם קכו) אה כה ו, של שה כש ן ענ ין כי אי ה של ם מנ עולה חוק בה ילה שש הש י יי זנ אמ יו. ונ עמשה מנ ח ה' בש מנ שש (תהלים קד) יי
ה, ירה ר שי ם לומנ דה י אה ני ים בש ידי י עמתי זנ אמ ים, של להי י אל ה לי שה חםק עה ה צש רה ר שה םאמל ת תוב ונ כה של הו  גו'. זל וש ינו  חוק פי שש
ה מותה ה כש חה מש ה שי תה יש םא הה יו, ל יותה רי ם בש רוך הוא עי דוש בה קה ח הנ מנ שש יי יום של ר, הנ מנ א אה בה י אנ בי חוק. רנ ת שש הוא עי של
יהה הה תוב (ישעיה ד) וש כה ם, של רה פה עמ עוד לנ םא יהשובו  ם ל יי לנ ירושה ים בי רי אה שש ני ים הנ יקי די צנ הנ ם, וש עולה א הה רה בש ני יום של מי

א. קה וש ם דנ יי לנ ירושה יון ובי צי ר בש נותה ר לו. הנ מל דוש ייאה ם קה יי לנ ירושה ר בי נותה הנ יון וש צי ר בש אה שש ני הנ

ם יי לנ ירושה ם כי ינה ה די דושה קש ל הנ אי רה שש ץ יי רל אל רו בש אמ שש ני ם של ל אותה א כה לה ם. אל ים הי טי ענ ן מש ם כי א, אי חה י אה בי ר רנ מנ אה
ל בםאו אל י תה כי תוב (ויקרא יט) וש כה ע של מה שש מנ יא, מי ם הי יי לנ רושה ל יש לנ כש ל בי אי רה שש ץ יי רל ל אל כה ד של מי לנ ר. מש בה ל דה כה יון לש צי וכש

ל. לה כש כםל בנ ץ. הנ רל אה הה

ם, יותה חמ הנ רוך הוא לש בה דוש  קה יד הנ תי עה ים של תי ר לו, מי מנ יהה. אה קי זש י חי בי רנ ל לש אנ ר שה זה עה לש י אל בי רנ ה בש הודה י יש בי רנ
רוך דוש בה קה ע הנ בנ שש ר לו, ני מנ ל? אה אי רה שש ץ יי רל אל יות בש חה הי לש יהבםאו  ם, וש רו שה בש קש ני קום של מה ם בש תה מה שש ן ני תנ םא נה ה ל מה לה
מו ש עולה די חנ רוך הוא לש דוש בה קה יד הנ תי יהה, עה מש רש י יי בי ר רנ מנ אה ים. של מי עולה ס לש רי הה םא תי ל של ם, וש יי לנ רושה נות יש בש הוא לי
ל, אי רה שש ת יי סל נל ה עוד כש לל גש םא תי ל ע של בנ שש ני ס, וש רי םא ייהה ל י של די ן] כש יה נש ה [בי לה עש מנ לש נויהה מי ה בש ידה הורי ם ולש יי לנ רושה נות יש בש לי וש
ר עוד מי םא ייאה ל ך  צי רש אנ ה ולש עוד עמזובה ך  ר לה מי םא ייאה ר (ישעיה סב) ל מנ אל נל ם, של יי לנ רושה ן יש ינ נש ס בי רי םא ייהה ל ע של בנ שש ני וש

ששמהמהה.

ר עוד שה ל בה ת כה רי כה םא יי ל תוב (בראשית ט) וש כה הו של ה. זל בועה יא שש םא - הי םא ל א ל ה מוצי תה אנ קום של ל מה כה ובש
םא - םא ל ל אן של כה . מי י נםחנ עמבםר מי י מי תי עש בנ שש ר ני של תוב (ישעיה נד) אמ כה גו', וש בול וש ילה עוד מנ הש םא יי ל בול וש מנ י הנ מי מי
ל אי רה שש ת יי סל נל ה כש לל גש םא תי ל יום של מו קי יים עולה קנ רוך הוא לש דוש בה קה יד הנ תי עה ן. וש ענ הי ה שומי תה או אנ ן לה ה. ומי בועה שש
ילה הש תי י של די ים, כש מי עולה יהם לש קום קנ מה א בש לה ם אל תה מה שש ים ני לי בש קנ ין מש אי ך  יכה פי ש, לש דה קש מי ית הנ ן בי ינ נש ס בי רי ייהה םא  ל וש

גו'. ר לו וש מל דוש ייאה ם קה יי לנ ירושה ר בי נותה הנ יון וש צי ר בש אה שש ני תוב הנ כה ה הוא של זל ים. וש מי עולה גוף לש ת בנ ילמל ה קנ מה שה נש הנ

דוש - דוש. הוא קה ה קה ר בה נותה דוש, הנ ם קה יי לנ רושה דוש, יש א הוא] הוא קה רה קש אן [מי כה יהה, מי קי זש י חי בי ר רנ מנ אה
תוב (קהלת ח) כה דוש - של ם קה יי לנ רושה דוש. יש ך קה בש רש קי תוב (הושע יא) בש כה אות, וש בה דוש ה' צש תוב (ישעיה ו) קה כה של
דוש ם קה יי לנ ירושה ר בי נותה הנ יון וש צי ר בש אה שש ני יהה הנ הה תוב (ישעיה ד) וש כה דוש - של ה קה ר בה נותה כו. הנ לי הנ דוש יש קום קה מש ומי

יהם. דוש קנ דוש קה ר קה אה שש ף הנ יהם - אנ אשון קנ רי דוש הה ה קה ר לו. מנ מל ייאה

תו נש ענ שש יש מי אי ים וש לה רושה חםבות יש רש נות בי קי ים וזש ני קי בו זש תוב (זכריה ח) עםד יישש כה ה של ה זל ק, מנ חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ק, חה צש י יי בי ר רנ מנ א, אה לה יהדו? אל תו בש נש ענ שש יש מי אי תוב וש כה ז של ת אה כל לל י] לה די יא זו [כש ה הי ה טובה ים? מנ רםב יהמי יהדו מי בש
ך יהדש י בש תי נש ענ שש ח מי קנ תוב (מלכים-ב ד) וש כה יא, של בי נה ע הנ ישה לי אל ים כל תי יות מי חמ הנ םא לש ב יד לה תי עה ים לל יקי די צנ ים הנ ידי עמתי
ים יקי די צנ עמשות הנ ים לנ ידי עמתי ר של בה רוך הוא: דה דוש בה קה ר לו הנ מנ ר. אה ענ נה י הנ ני ל פש י ענ תי נש ענ שש תה מי מש שנ תוב וש כה ך, וש לי וה
ין אי ין קול וש אי ר וש ענ ננ י הנ ני ל פש ת ענ נל על שש מי ת הנ ם אל יהשל תוב? ונ ה כה עמשות? מנ ו לנ שה כש עמשות ענ ה לנ ה רוצל תה םא אנ ב יד לה תי עה לל

ב. של ין קה אי ה וש עונל

י די יהדו, כש בש תו  נש ענ שש מי יש  אי וש תוב (זכריה ח)  כה זו, של ה  חה טה בש ם הנ יהדה בש ה  לה עה םא  ב יד לה תי עה ים לל יקי די צנ ל הנ בה אמ
ם (ישעיה הל תוב בה כה ם, של עולה מות הה אג רו מי יש גנ תש ני ים של רי גי הנ ם מי ים?] אותה תי מי ם הנ י הי ים. [מי תי מי ת הנ יות בו אל חמ הנ לש
יח, סוק מוכי פה ק, סוף הנ חה צש יי י  בי ר רנ מנ ל. אה לה קג יש ה  נה ה שה אה ן מי א בל חוטל הנ ה יהמות וש נה ה שה אה ן מי ר בל ענ ננ י הנ סה) כי

ים. רםב יהמי תוב מי כה של

ל כה ה  בה ילו  גי ים וש לנ רושה ת יש אל חו  מש תוב (ישעיה סו) שי ים, כה להי י אל ה לי שה חםק עה ה צש רה ר שה םאמל ת ר ונ חי ר אנ בה דה
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רוך דוש בה קה י הנ ני פש ה לי חה מש ה שי תה יש םא הה ה, ל הודה י יש בי ר רנ מנ . אה יהה לל ים עה לי בש אנ תש מי ל הנ שוש כה ה מה תה ישו אי יהה שי בל אםהמ
ה אל רש ד מנ חה ל אל כה וש םא,  ב יד לה תי עה ים לל יקי די צנ ם הנ עי מםחנ  שש יד לי תי עה ה של חה מש שי ה  אותה ם כש עולה א הה רה בש ני יום של הוא מי
תו, ישועה ה בי חה מש שש ני וש ה  ילה גי נה לו  ינו  וי ה ה' קי זל נו  יעי יושי וש לו  ינו  וי ה קי זל ינו  להי ה אל ני ר, (שם כה) הי אומי ע וש בנ צש אל בה

ץ. רל אה ל הה כה םאת בש ת ז ענ ה מודנ שה אות עה י גי רו ה' כי מש תוב (שם יב) זנ כה וש

יך נל יר פה תי סש ר (תהלים קד) תנ מנ אה ך של לל מל ד הנ וי דה ה כש זל ר הנ בה דה ת הנ ש אל רנ פי י של ינו מי אי םא רה ר, ל מנ ן אה נה י יוחה בי רנ
ה לל יחנ בו - הוא כה גי שש ינו מנ אי של א כש לה ם, אל דה שום אה ה לש עה ה רה רוך הוא עושל דוש בה קה ין הנ אי אן של כה גו'. מי לון וש הי בה יי
גו', און וש רי בה יי ך  ח רוחמ לנ שנ (שם) תש ך  ר כה חנ אנ גו', וש עון וש וה גש ם יי ף רוחה לון תםסי הי בה יי יך  נל יר פה תי סש תוב תנ כה יו, של לה אי מי
א לי מה ז יי תוב (שם קכו) אה כה ם, של עולה חוק בה שש י הנ זנ אמ יו. ונ עמשה מנ ח ה' בש מנ שש ם יי עולה בוד ה' לש י כש הי ך (שם) יש ר כה חנ אנ וש

תו. ישועה מםחנ בי שש ים, לי להי י אל ה לי שה חםק עה ה צש רה ר שה םאמל ת תוב ונ כה הו של ה. זל נה נו רי שוני ינו ולש חוק פי שש

יק די הוא צנ ר של חנ אנ לום. לש שש תנ ן הנ ר מי סי ה, הוא חה זל ם הנ עולה ד בה גוף עומי הנ ד של ה, ענ אי םא רש ר, ב מנ יהיא אה י חי בי רנ
רו םאמש םא י ל י של די ה, כש רה ים, הוא שה תי מי ינת הנ חי תש יענ לי גי לומו. הי שש תנ ה בש רה א שה רה קש רו, ני יהשש ת בש ר ומי י יםשל כי רש דנ ך בש הולי וש
רוך הוא בה דוש  קה יר הנ עמבי ה ומנ ינה כי שש ם הנ עי חנ  מי שה י וש הוא חנ ר של חנ אנ רוך הוא. לש בה דוש  קה יהה הנ חל הל ר הוא של חי אנ של
י זנ גו', אמ ים וש ני ל פה ל כה ענ ה מי עה מש ים די להי ה ה' אל חה ח ומה צנ נל ת לה ול מה ע הנ לנ תוב (ישעיה כה) בי כה ם, של עולה ן הה גון מי יה הנ

םא. ב יד לה תי עה ים לל יקי די צנ ילה לנ הש יי ה של חה מש שי הנ חוק וש צש יל הנ בי שש ק בי חה צש א יי רה קש ני

ר מנ א, אה בה י אנ בי יו רנ נה פה ס לש ננ כש יר. ני עי י הה ני ל בש ה כה חה נש חו לו מי לש ן. שה נה ר חה פנ ל כש קום של אותו מה א לש ה בה הודה י יש בי רנ
םאת. ז ה הנ חה נש מי ר לנ שםש מנ ל ינחש ר לו, אנ מנ ך. אה לי אי יר וש עי י הה ני י בש נו לי תש נה ה של ע מנ רנ פש ר לו, אל מנ ר? אה ך מנ י הולי תנ לו, מה
י ני ל בש או כה ן. בה ר כי מנ ה? אה י תורה רי בש לו די בש קנ םא יש ל ר לו, וש מנ לום. אה ך כש מש לו מי בש קנ םא יש ל ה, וש ת זל שו אל ם עה ה הי תורה לנ
יהקום אן - של ת כה בל של ה לו לה אל םא נה ל י של ם ייש מי אי ר לו, וש מנ יבות. אה שי י יש אשי ם רה ה, כגלה הודה י יש בי ר לו רנ מנ יר. אה עי הה

ך. לי יי וש

ם הי י וש ני אמ ה, ונ זל דול הנ גה יש הנ אי ם הה בו עי ם, שש הל ר לה מנ נו. אה מל לו מי בש קנ יש ה של רה ם עמשה הל יל מי די בש הי א וש בה י אנ בי ם רנ קה
רו לו, מש לום. אה ר כש מנ םא אה ל ה] וש רה ם עמשה בו [אותה מו יהשש בו עי יהשש ה של רה ם עמשה אותה כו. וש לש מו. הה ב עי שי ני ר וש חה מה ל לש בי קנ נש

א. חו לו ובה לש אן. שה ינו כה א אי בה י אנ בי י רנ רי המ ם, ונ הל ר לה מנ ה. אה ינה כי י שש ני ל פש בי קנ ר, נש ל מנ צונו של ם רש אי

ה, רה ת שה ר אל כנ ה' זה ר, ונ יהה לו לומנ אן? הה יהה כה הה נוי של שי ה הנ ר, מה מנ ר אה של אמ ה כנ רה ת שה ד אל קנ ה' פה ר, ונ מנ אה ח וש תנ פה
ה לה חה תש הנ א בנ לה ה. אל לה חי תש יהה בנ הה ה של ל מנ א ענ לה ה אל ידה קי ין פש אי ל, של חי ת רה ים אל להי כםר אל זש יי ר (בראשית ל) ונ מנ אה מו של כש
ר. מה ר אה של אמ תוב כנ כה ע של מה שש ו, מנ שה כש ד ענ קנ פה ר של מנ אל ן נל יה נש ל אותו עי ענ יהה, וש ת חנ עי יך כה לל שוב אי תוב שוב אה כה יהה, של הה

יך. לל שוב אי ד אה מועי ר לנ מנ אה ר של בה ד - אותו דה קנ ל פה בה ה. אמ ירה כי ר זש םאמנ י ר, של מה ר אה של אמ ר כנ מנ אל םא נל א ל לי מה לש אי של

ל כה ן לש כי בודו, וש א כש סי כי ת בש קל קל חש מותו נל יון, דש לש בוד על אותו כה עמלות לש ה לנ זוכל ה של יק זל די ך, צנ ר כה מנ ך אה ר כה חנ אנ
ה. דושה ה קש מה שה ה נש אותה יחנ לש טי בש הנ ה לש טה מנ יהה לש הה מו של ה כש לה עש מנ מותו לש יק דש די צנ יק וש די צנ

ה מה שה ונש גוף  ים  רי זוהמ ה? של לה בג זש ד  מנ עה חנ  יהרי ש  מל ג) של תוב (חבקוק  כה ה של זל ה  ן, מנ נה יוחה י  בי ר רנ מנ אה של הו  זל וש
ה, מה שה נש ת הנ אנ נה ית המ זוני מות ני ה דש אותה ץ, וש רל אה ד בה יהה עומי הה מות של דש ה כי לה עש מנ לש יון של לש על דוש הה קה ן הנ גםרל ים בנ די עומש של
ה, חוצה ה הנ מה זגהמ ת הנ ת אל לל טופל ה וש נה מל עמבםר מי ה תנ מה דה אמ הה ץ, וש רל אה ה בה רה אמ שש ני זו של ם הנ צל על ש בה בי לנ תש הי ה לש ידה עמתי ה הה אותה וש

ה. שה דג א קש רה קש ני הו של זל וש

רוך בה דוש  קה הנ ך  לל מל י הנ ני פש וות לי חמ תנ שש הי לש ש  ל חםדל כה ה בש אה ה, בה לה עש מנ לש יא של הי מות הנ דש הנ ה  ת אותה דל עומל של וכש
ן מנ אותו זש יך. לש לל שוב אי ד אה מועי ר, לנ אומי ר לו וש שי בנ הוא מש שו. וש דש חה ש בש י חםדל די יהה מי הה תוב (ישעיה סו) וש כה הוא, של
ר של אמ ה כנ רה ת שה ד אל קנ ה' פה תוב ונ כה של הו  ה. זל רה שש בנ תש הי של מו  ן כש מנ זש אותו  ד לש קי פה תי ד של ים ענ תי יות מי חמ הנ יד לש תי עה של

יו. עמשה מנ ח ה' בש מנ שש תוב (תהלים קד) יי כה הו של יו, זל עמשה מנ רוך הוא בש דוש בה קה ח הנ מנ שש יי אותו יום של ר. וש מה אה

ר, מנ אה ח וש תנ ה זו. פה שה רה תםחנ פה פש ם לי כל ה לה פל ר, יה מנ ך. אה ר כה חנ אנ ה של שה רה פה ל הנ ר ענ נו מנ ר לה םאמנ א, י בה י אנ בי ר לו רנ מנ אה
תה בש הנ ר אה של ך אמ ידש חי ת יש ך אל נש ת בי א אל ח נה ר קנ םאמל י גו', ונ ם וש הה רה בש ת אנ ה אל סה ים ני להי אל הה ה וש לל אי ים הה רי בה דש ר הנ חנ י אנ הי יש ונ

ה?. ה עושל ץ, מה רל אה קור הה מש ף מי סל יא כל מוצי ה של זל ן הנ מה אג ן, הה בוני תש הי אן ייש לש גו'. כה וש

ף, סל ר כל אה שש י ני רי המ ץ, ונ רל אה ל הה ה של מה זגהמ ל הנ ת כה נו אל מל יא מי מוצי ד של ת ענ קל ש דולל אי יס אותו לש ני כש ה מנ לה חי תש בנ
ר מנ אל נל מו של ים, כש יגי נו סי מל יא מי ה ומוצי לה חי תש בנ ש כש אי יס אותו בה ני כש ה? מנ ה עושל ך מה ר כה חנ ם. אנ לי ף שה סל םא כל ל ל בה אמ

יהה. בובש רש םא עי ל ם לש לי ף שה סל ז הוא כל אה גו', וש ף וש סל כל ים מי יגי גו סי (משלי כה) הה

ה מה זגהמ ל הנ נו כה מל ה מי אה יהצש ב וש קה רש ני כגלו  ד של ץ, ענ רל אה ת הה חנ ה תנ זל גוף הנ ת הנ יס אל ני כש רוך הוא מנ דוש בה קה ך הנ כה
ם. לי םא שה ו הוא גוף ל שה כש ד ענ ענ גוף, וש נו הנ מל ה מי נל בש ני ב וש קל ד רל ונ רש ר אותו תנ אה שש ני ה, וש עה רה הה

ים רי תה סש ה, מג לה יש םא לה ל םא יום וש ה' ל ע לנ דנ וה ד הוא יי חה יהה יום אל הה תוב (זכריה יד) וש כה דול, של גה ר אותו יום הנ חנ אנ
רות עה מש או בי תוב (ישעיה ב) ובה כה הו של רוך הוא. זל דוש בה קה ל הנ ק של חםזל הנ ד וש חנ י פנ ני פש לי ה מי לה חי תש מו בנ ר כש פה עה ם בל כגלה
ר גוף אה שש ני ב, וש קל ד רל ונ רש ל אותו תנ כי ענ תש ם ומי תה מה שש א ני יהצה גו'. וש אונו וש ר גש דנ המ ד ה' ומי חנ י פנ ני פש ר מי פה לות עה חי מש ים ובי רי צג
יענ קי רה ר הה זםהנ רו כש הי זש ים ינ לי כי שש מנ הנ תוב (דניאל יב) וש כה , של יענ קי רה ר הה זםהנ ש וכש מל של אור הנ לו כש אור] של ם [הה ה שה נה בש ני של

ת. רל חל יהה אנ בובש רש י עי לי ם בש לי ם, גוף שה לי ף שה סל ז כל אה גו', וש וש
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ל אורות י טנ תוב (ישעיה כו) כי כה ה, של לה עש מנ לש רוך הוא מי דוש בה קה רםק הנ זש יר יי אי מי עמקםב, גוף של י ינ בי ר רנ מנ אה של
ר לו. מל דוש ייאה תוב (שם ד) קה כה ים, של יוני לש ים על דושי או קש רש קה ז יי אה גו'. וש ך וש לש טל לש טנ ה ה' מש ני תוב (שם כב) הי כה ך, וש לל טנ
ם ענ עממו עוד טנ טש םא יי ל רון, וש חמ יון] אנ סה ם] [ני לי ם גוף שה לי ף שה סל [כל הו  זל סוף, וש ל הנ ים של תי מי ינת הנ חי א תש רה קש ני הו של זל וש
ים לי לש פנ תש ן מי מנ זש אותו  גו'. ובש וש ך  כש רל בה אמ ך  רי י בה גו' כי וש יתה  שי ר עה של ן אמ ענ י ינ ם ה' כי אג י נש תי עש בנ שש י ני תוב בי כה ת, של ול מה הנ

ר. ה יותי זל סו בה ננ תש םא יי ל ים של יקי די צנ הנ

מו ים, כש ילי או אי רש קש ני ם של עולה י הה עי שש ר רי אה לו שש גו'. אי ל וש יי ה אנ ני הי א וש ינרש יו ונ ינה ת עי ם אל הה רה בש א אנ שה יי תוב? ונ ה כה מנ
ר מנ אל נל מו של גו', כש וש ך  בנ סש ז בנ חנ אל ר נל חנ יות. אנ בה י נש דולי ים: גש מי גש רש תנ ך, ומש תונל רש שה יות יש בה י נש ילי ר (ישעיה ס) אי מנ אל נל של
ע, יון רנ סה ני ל  כה סות בש ננ תש הי לש ים  ני זגמה ם מש הי גו', של וש ל  יי אנ ת הה ח אל קנ יי ונ ם  הה רה בש אנ ך  לל יי ונ  . ענ די גנ אמ ים  עי שה י רש ני רש ל קנ כה וש
תוב (זכריה יד) ן כה כי לה מו, וש ת שש ד אל ינחי ים לש דושי ים קש יוני לש ים על כי אה לש מנ מו  א כש בה ם הנ עולה ים לה יקי די צנ הנ רו  אמ שה יי וש

גו'. ד וש חה מו אל ד ושש חה ילה ה' אל הש הוא יי יום הנ בנ

י ני ל בש יו כה נה פה לש סו  נש כש ני ר, וש חי ס יום אנ ננ כש ח. ני תנ פל חו הנ תש ה פי אה לש הה אן וה כה ה, מי הודה י יש בי ם] רנ הל ר לה מנ [אה ר לו  מנ אה
ין ם בי ה. קה רה ת שה ד אל קנ ה' פה ת, ונ בה יום שנ בש ה  ינו בה רי קה ה של שה רה פה ה בנ י תורה רי בש ר די מנ נו  ר לה םאמנ לו, י רו  מש יר. אה עי הה
םא ם ל רה סה םא מש ל רוך הוא וש דוש בה קה ל הנ יהדו של חות בש תש פש ה מנ לשה גו'. שש ה וש רה ת שה ד אל קנ ה' פה ר, ונ מנ אה ח וש תנ ים, פה מודי ענ הה
ל ם - של יי ננ שש ל הנ טנ נה יההו וש לי א אי ים. בה תי מי ינת הנ חי ל תש של ים, וש מי שה ל גש של יהה, וש ל חנ חנ של תי פש ף: מנ רה ינד שה םא בש ל ך וש אה לש ינד מנ בש

ים. תי מי ינת הנ חי ל תש של ים וש מי שה גש

ן יות בל חמ הנ לש יההו  לי אי ש  קי בי של ן, כש נה י יוחה בי ר רנ מנ אה ת. של חנ א אנ לה אל יההו  לי ינד אי ר בש סנ מש םא ני ן, ל נה י יוחה בי ר רנ מנ אה וש
ים, מי שה גש חנ הנ תי פש י מנ ן לי א תי לה חות, אל תש פש י מנ ני ך שש יהדש ת בש חנ קנ ך לה ה לש אל םא נה רוך הוא: ל דוש בה קה ר לו הנ מנ ית, אה פי רש צה הנ
א לה ר, אל טה ן מה תי ר וש מנ םא אה ר. ל טה ה מה נה תש אל גו' וש ב וש אה חש ל אנ ה אל אי רה ך הי תוב (מלכים-א יח) לי כה נו של יש הנ ת. וש מי ילה הנ חנ ותש

ה. נה תש אל וש

רוך דוש בה קה ם הנ רה סה םא מש ם ל תה שש לה א שש לה יההו. אל לי ל אי רוחו של ם בש יי ננ י שש יים פי קנ ן. לש יו לו? כי ע הה ישה לי י אל רי המ ונ
יד ים ומורי תי ייה מי חנ ת מש חנ ם אנ ענ פנ רוך הוא: בש דוש בה קה ל הנ ה כםחו של אי םא רש ימון, ב י סי בי ר רנ מנ אה . של יחנ לי ינד שה הוא בש
סות, נה רש ן פנ רות, נותי ד עמקה ים, פוקי בולי ן יש שי דנ יר, מש צי חה יחנ  מי צש ים, מנ מי שה יד גש אורות ומורי יחנ מש רי זש ל, מנ ענ יה אול ונ שש
ד חה ע אל גנ רל ד ובש חה ן אל מנ זש כםל בי הנ ים, וש כי לה ים מש קי ים ומי כי לה יר מש עמבי ים, מנ פופי ף כש ים, זוקי לי נופש ך  ים, סומי לי ר דנ עוזי

עמשותו. ם יהכול לנ עולה יחנ לש לי ין שה אי ה של ת מנ חנ ת אנ בנ ובש

בור. די א בש לה עמשות אל יך לנ רי ינו צה רוך הוא, אי דוש בה קה ה הנ עושל ה של ל מנ י, כה י יוסי בי ר רנ מנ א, אה תה יש רנ בה ינו בנ ני שה
תוב כה רוך הוא, של דוש בה קה ל הנ תו של בורה ה כםחנ גש אי םא רש ה. ב עמשה יהד ננ ך - מי א כה הי תו יש שה דג קום קש מש ר מי מנ אה ן של יוה כי של
ץ רל אל י בש תי רש בנ עה תוב (שמות יב) וש כה ה של ה זל ה], מנ הודה ן [יש נה י יוחה בי ר רנ מנ אה עמשו. של ם ננ יי מנ ר ה' שה בנ דש (תהלים לג) בי

גו'?. ך וש אה לש םא מנ ל י וש ני ם אמ יי רנ צש מי

ה מה ך אג ין לש עוד, אי יוט. וש דש ס הל פנ תה י של מי ך לש לל ס מל פנ תה י של ה מי םא דומל ל ם, של יי רנ צש מי דול הוא לש בוד גה ך, כה ם כה אי
ם הי גו', של וש ם  רה שה ים בש מורי ר חמ שנ ר בש של ם (יחזקאל כג) אמ הל תוב בה כה ים, של רי צש מי הנ מו  ה כש אה מש ל טג כה ת בש מל זםהל מש

נו. ן בש ענ ננ כש לי ל אותו וש לי קי יו, וש בי אה ה לש שה עה ה של ה מנ שה עה ם של חה ים מי אי ם בה הי כור, וש ב זה כנ שש ל מי ים ענ שודי חמ

ל נו של יהה בש הה שור של אנ ה בש שה עה מו של ם כש יי רנ צש מי ה בש מה קה עמשות נש ר לנ גי שנ יחנ לש לי ך או שה אה לש "ה מנ בה קה יהה לנ םא הה י ל כי וש
רוך ה' ר (שם ט) בה מנ אל נל ך, של רי בה תש ני דול וש ן גה יהה כםהי ם הה שי שור. וש אנ ם וש ילה ם עי י שי ני תוב (בראשית י) ובש כה ם, של שי
ניה חמ מנ ה בש ינכל ונ ה'  ך  אנ לש א מנ ייצי ונ ם (ישעיה לז)  תוב בה כה וש יו,  חה ל אל ה ענ כה רה בש הנ וש ה  לה דג גש ם הנ שי יהה לש הה וש ם,  י שי להי אל

ך?. אה לש םא מנ ל י וש ני ר אמ מנ אה ה, וש מה ל אג כה ר מי ים יותי מי זםהה ם מש הי ים של רי צש מי ן הנ כי ל של ה. כה עמשה יחנ ננ לי י שה די ל יש ענ שור, וש אנ

ל ענ מי בוהנ  הוא גה של תו  עמלה הוא ומנ רוך  בה דוש  קה ל הנ של תו  בורה גש כםחנ  נו  דש מנ אן לה כה ה, מי הודה י יש בי ר רנ מנ א, אה לה אל
ף, רה םא שה ל וש ך  אה לש ר מנ גי שנ אוי לש ין רה אי ת, וש פל נל טג ת ומש מל זםהל ם מש יי רנ צש ל מי ה זו של מה רוך הוא: אג דוש בה קה ר הנ מנ כםל. אה הנ
םא ל ף וש רה םא שה ל וש ך  אה לש עמשות מנ ין יהכול לנ אי ה של ה מנ י עושל ני א אמ לה ים, אל פי נה טג ים מש רורי ים אמ עי שה ין רש בי דוש  ר קה בה דה

עמשותו. ך יהכול לנ אה לש מנ ין הנ אי ה של ה, מנ עמשל יהד ננ ך - ומי א כה הי י יש תי שה דג קום קש מש ר מי י אומי ני אמ . של יחנ לי שה

עמשות. לנ ה  הוא רוצל ה של ה מנ עמשל ננ יהד  ומי  - ך  א כה הי יש ר  אומי תו  שה דג קום קש מש מי הוא  רוך  בה דוש  קה ל הנ בה אמ
םא ל קום של ל מה תו של לה דג אות גש רש הנ ים, ולש רי צש מי לון הנ יל קש בי שש , בי יחנ לי שה ך וש אה לש י מנ די ל יש ה זו ענ מה קה ית נש עמשי םא ננ ך ל יכה פי ולש

ך. אה לש םא מנ ל עמשותו, וש י יהכול לנ ני ך. אמ אה לש םא מנ ל י וש ני ר אמ מנ אל ה נל זל ך הנ רל דל ל הנ ענ דוש. וש ר קה בה ם דה יהל יני סו בי נש כה יי ה של צה רה

ל אי רה שש יי ים מי ידי סי חמ ים ונ יקי די ה צנ מה כנ ג? וש דה ר ה' לנ םאמל י תוב (יונה ב) ונ כה ה של ה זל ה, מנ הודה י יש בי ר רנ מנ א בו אה יוצי כנ
ה, הודה י יש בי ר רנ מנ א, אה לה ?! אל ענ יודי יר וש כי ינו מנ אי ר של בה ג דה דה ם הנ ר עי בי דנ א לש רוך הוא, ובה דוש בה קה ם הנ הל מה ר עי בי םא די ל של
ה ת יונה ג אל דה יא הנ יהקי יל של בי שש ר בי מנ תו אה שה דג קום קש מש רוך הוא, מי דוש בה קה י הנ ני פש ה לי ל יונה תו של לה פי ה תש תה לש עה ן של יוה כי
קום מש ה. מי שה ינבה ל הנ ה אל ת יונה יא אל יהקי ג של דה יל הנ בי שש ר ה' בי םאמל י ר, ונ לומנ יל. כש בי שש מו בי ג כש 'דה "ד לנ מל ה. לה שה ינבה ל הנ אל

עמשותו. יחנ יהכול לנ לי ין שה אי ה של ה, מנ עמשה יהד ננ ך - ומי א כה הי רוך הוא יש דוש בה קה ר הנ מנ תו אה שה דג קש

יא הי עוד של יא, ובש הוא הי רוך  בה דוש  קה ל הנ של יהדו  יהה בש ל חנ של חנ  תי פש עון, מנ מש י שי בי ר רנ מנ א, אה תה יש רנ בה בנ ינו  ני שה
חנ א, ו]פותי ם - [יוצי עולה את לה צי אוי הוא לה ם רה ד. אי לה וה אותו הנ ן בש יי ענ רוך הוא מש דוש בה קה ר, הנ בי שש מנ ל הנ ת ענ בל יושל
ך א כה לה ם? אל עולה ע לש שה א רה םא ייצי ך, ל ם כה ם. אי יהל ני שש תו  ומי יהה  תותל לש ר דנ או - סוגי ם לה אי א. וש יוצי וש ה  נה טש תות בי לש דנ
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י רי ת פש לל פל ה מנ שה ה אי מה ק, לה חה צש י יי בי ר רנ מנ אה י] וש רי המ עון ונ מש י שי בי ר רנ מנ כו', [אה תות וש ים מי שי רות נה לש עמבי ל שה ינו, ענ ני שה
ביטשנהה?.

ים די קש ם, ומנ עולה את לה צי אוי לה רה ינו  אי ר של עגבה הה ה אותו  הוא רואל רוך  בה דוש  קה ק, הנ חה צש י יי בי ר רנ מנ א, אה לה אל
יו"ד םא  ל בש תוב  כה ים  לי פי נש הנ ם.  הי הה ים  יהמי בנ ץ  רל אה בה יו  הה ים  לי פי נש הנ ו)  (בראשית  ר  מנ אל נל של מו,  י אי עי מש בי יתו  מי המ לנ
ים רי זי מש בו מנ רש יי נות ונ זש ם בי הל דו לה לש יה ם וש דה אה נות הה ל בש ים אל להי אל י הה ני או בש ן בה י כי רי חמ אנ יל של בי שש ה? בי מה לה ה, וש אשונה רי

ם. עולה בה

רות קש ירו לי כםל ינכי הנ ם - של שי י הנ שי נש ר. אנ זי מש מנ מו הנ יץ כש רי עה יץ וש רי בור ופה ין גי אי ם - של עולה ר מי של ים אמ בםרי גי ה הנ מה הי
ר מנ אה ה של ם. ומנ אוהו אותו שי רה קש כםל יי בור, הנ גי יץ וש רי עה יץ וש רי הוא פה יו של עמשה ים מנ רואי ן של יוה כי ר. של זי מש יהדוענ מנ ם הנ שי הנ
ם עולה ים לה אי יוצש ים הנ עי שה רש ם הה אותה ם מי עולה ע בה שה ך רה ין לש ד - אי לה וה אותו הנ ן בש יי ענ רוך הוא מש דוש בה קה עון, הנ מש י שי בי רנ
ל אי רה שש יי ם מי דה אה יל לש צי ינ ר, או של שי כה יק וש די ן צנ יחנ בי ני גוף ינ ם אותו הנ ה אי רואל ן בו וש יי ענ רוך הוא מש דוש בה קה ין הנ אי של

ם. עולה יאו לה רוך הוא מוצי דוש בה קה ך הנ יל כה בי שש ת, ובי חנ ה אנ ה טובה עמשל ינ ה, או של נה שג ה מש יתה מי מי

ן אים בל מוצש של ם, וכש עולה מות הה י אג יצי רי ם פה ים עי רי הה ים בל די יו שודש הה ים של יצי רי ם פה יו אותה י הה י יוסי בי י רנ ימי בי
ים יאי ומוצי מו  ים עי כי יו הולש י - הה הודי יהה יש ם הה ך? אי מש ה שי ים לו: מנ רי יו אומש גו, הה רש הה לש ים אותו  סי תופש ם וש דה אה
ה ל זל כה לו בש ים אי אויי י, רש י יוסי בי ר רנ יהה אומי הה י] וש רי המ ים אותו. [ונ גי ר - הורש חי יש אנ יהה אי ם הה אי ים, וש רי הה ן הל אותו מי

א. בה ם הנ עולה ס לה ני כה הי לש

תוב (בראשית ג) כה יהה, של קולות: קול חנ א בש לה ם אל עולה ים לה אי ם בה ינה לו אי לה ים הנ רי בה ה דש לשה ינו, שש בותי נו רנ שה
ל תוב (תהלים כט) קול ה' ענ כה ים, של מי שה ים. קול גש להי אל יהה  לל ע אי מנ שש יי ונ תוב (שם ל)  כה וש ים,  ני י בה די לש ב תי צל על בש
א תוב (ישעיה מ) קול קורי כה ים, של תי מי ינת הנ חי ם. קול תש של גה מון הנ י קול המ תוב (מלכים-א יח) כי כה וש ם,  יי מה הנ

ר? בה דש מי אן קול בנ יך כה רי ה צה ר. מנ בה דש מי בנ

ר מנ ם. אה עולה ל הה כה ין לש די הוא הנ אן של כה ר. ומי בה דש י מי תי ר מי עורי ם קולות לש לו אותה א, אי יקה רי י זש בי ר רנ מנ א, אה לה אל
יהקומו ין של די ינו  ים אי תי מי ינת הנ חי תש בי יהקומו  של קולות. כש ס בש ננ כש ר, ני בל קל ם לנ דה ס אה ננ כש ני של ינו, כש ני י שה רי ן, המ נה י יוחה בי רנ
ת: (ישעיה כו) רל אומל רות וש בה י קש תי בה ת בש צל פוצל תש יות מי הש ת קול לי ה בנ ידה עמקםב, עמתי ינ י  בי ר רנ מנ י קולות? אה קולי בש
ך לל ל אורות טנ י טנ תוב (שם) כי כה ה, של לה עש ל מנ דול של ל אור גה ל של טנ יות בש חש ים לי ידי עמתי ר. ונ פה י עה ני נו שםכש נש רנ וש יצו  קי הה

צון. עד כאן מדרש הנעלם. י רה הי ן יש ן כי מי יל. אה פי ים תנ אי פה ץ רש רל אה וה

ק חה צש ד יי נולנ יום של יהיא, מי י חי בי ר רנ מנ ק. אה חי צנ ם מש הה רה בש אנ ה לש דה לש ר יה של ית אמ רי צש מי ר הנ גה ן הה ת בל ה אל רה א שה רל תי ונ
יו, נה פה ת לש סםלל ר פש כה זש םא ני ה, ל ב שורל הה זה קום של מה ם. בש שי אל בנ עי מה שש ה יי לה ענ תש םא הי ם, ל הה רה בש ית אנ בי אל בש עי מה שש יהה יי הה וש

ק. חה צש י יי ני פש ר לי כי זה הי אוי לש םא רה ל יש של ית, אי רי צש מי ר הנ גה ן הה ת בל ן אל כי לה וש

ן הוא בל ן של יי ענ בש ה אותו  תה אמ םא רה ל ה, של רה שה ה אותו  תה אמ לון רה ל קה ן של יי ענ ה, בש רה א שה רל תי ק, ונ חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ם, הה רה בש םא אנ ל ן זו וש יי ענ ה אותו בש רה ה שה תה אמ רה ה. של רה א שה רל תי ך ונ שום כה ית, ומי רי צש מי ר הנ גה ן הה הוא בל א של לה ם, אל הה רה בש אנ

נו. ת בש א אל לה ר, אל גה ן הה ת בל תוב אל םא כה ם ל הה רה בש אנ לו בש אי של

ן ל אודות בל תוב ענ םא כה ל נו. וש ל אודםת בש ם ענ הה רה בש י אנ יני עי אםד בש ר מש בה דה ע הנ יירנ תוב, ונ ה כה ך מנ ר כה חנ ה אנ אי םא רש ב
ם. הה רה בש ן אנ הוא בל ה של תה אמ םא רה ל ית, וש רי צש מי ר הנ גה ן הה ת בל ה אל רה א שה רל תי ך ונ שום כה ית. מי רי צש מי ר הנ גה הה

לות, זה ים ומנ בי כוכה ק לש חי צנ ה אותו מש תה אמ רה שום של ה הוא. מי רה שה ת לש חנ בנ שש ה תי זל סוק הנ פה ר, הנ מנ עון אה מש י שי בי רנ
ר זנ ית הוא, חה רי צש מי ר הנ גה ן הה א בל לה ם, אל הה רה בש י אנ עמשי ת מנ עמשות אל ם לנ הה רה בש ל אנ נו של בש ינו  ה אי ן זל בי אי של דנ ה ונ רה מש אה
י ני ם בש םאת עי ז ה הנ מה אה ן הה ש בל ירנ םא יי י ל ה כי נה ת בש אל םאת וש ז ה הנ מה אה ש הה רי ם גה הה רה בש אנ ר לש םאמל ת ן ונ כי מו. לה ל אי ק של לל חי לנ

ק. חה צש ם יי עי

ה, מה רוך הוא עי דוש בה קה ה הנ יהה מודל םא הה ך, ל ם כה ה? אי לה ן של בי ה או לנ רה ה שה ה לה אה נש קי ך של תש עש ל דנ ה ענ לה י עה כי וש
מו אי לות וש זה ים ומנ בי ם כוכה עי ה אותו  תה אמ רה שום של א מי לה ה. אל קםלה ע בש מנ ה שש רה שה יך  לל ר אי םאמנ ר ת של תוב כםל אמ כה של
ש ירנ םא יי ל ת של ענ י יודנ ני םאת. אמ ז ה הנ מה אה ן הה ש בל ירנ םא יי י ל ה כי רה ה שה רה מש ן אה כי ה, לה רה ה זה י עמבודה גי המ נש ת אותו מי דל מל לנ מש
ה מה ה עי ן הודה כי לה א. וש בה ם הנ עולה םא בה ל ה וש זל ם הנ עולה םא בה ק ל לל י חי ני ם בש ילה לו עי הש םא יי ל ה, וש מונה אל ק הה לל ת חי ים אל מי עולה לש

רוך הוא. דוש בה קה הנ

י רי המ ם, של עולה ת הה א אל רה ך בה שום כה מי אוי, של רה דוש כה קה ע הנ רנ זל ת הנ דו אל בנ יד לש רי פש הנ ה לש צה רוך הוא רה דוש בה קה הנ וש
יהה ם הה עולה הה וש ם  עולה ם לה הה רה בש א אנ יהצה ן  כי לה וש ם,  עולה א הה רה בש ני םא  ל ד של הוא ענ רוך  בה דוש  קה צון הנ רש ה בי לה ל עה אי רה שש יי

ם. עולה עמקםב לה א ינ יהצה ד של ם ענ קומה מש בו בי ינשש תש םא הי ל דו וש מש םא] עה ק [ל חה צש יי ם וש הה רה בש אנ לו, וש לה גש יים בי קנ תש מי

ם עולה דוש לה קה ם הנ עה א הה ם יהצה שה ם, ומי עולה ל הה ד כה מנ עה ק וש חה צש יי ם וש הה רה בש מו אנ יש קנ תש ם, הי עולה עמקםב לה א ינ יהצה ן של יוה כי
ה קםלה ע בש מנ ה שש רה יך שה לל ר אי םאמנ ר ת של רוך הוא כםל אמ דוש בה קה ר לו הנ מנ ן אה כי לה אוי. וש רה דוש כה ן קה ול גה כםל בש יים הנ קנ תש הי וש

ע. בנ ר שה אי ר בש בנ דש מי ע בש תנ תי ך ונ לל תי ך? ונ ר כה חנ תוב אנ ה כה אל. מנ עי מה שש יי םא בש ל ע, וש רנ ך זה א לש רי קה ק יי חה צש יי י בש כי

השלמה מההשמטות (סימן יט)
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א לה אל ה?  מה כש שי ל  ענ ם  שה ה  זל ה  מנ ר,  מנ אה א  רוקה בש י  בי רנ כא).  (בראשית  ר  גומי וש ר  בםקל בנ ם  הה רה בש אנ ם  כי ינשש ונ
ם (שמות טו) תוב שה כה ה, וש מה כש ל שי ם ענ אן שה תוב כה ה. כה לה חי תש ה בנ תה יש הה ה של מנ עממםד בש לנ ה וש מונה אל ל עםל הה ה ענ ירה הי זש הי של
ה מה צש ה ענ תה אמ רה ן של יוה ה? כי תה שש ה עה ה. מל ינה כי שש ל הנ אן ענ ף כה ה, אנ ינה כי שש ל הנ ן ענ לה הנ ה לש ט. מנ פה שש חםק ומי ם לו  ם שה שה
ע? תנ תי ונ ה  זל ה  מנ ע.  תנ תי ונ ך  לל תי ונ כא)  (בראשית  תוב  כה של ה,  קולה לש קי לש ה  רה זש חה ם,  הה רה בש אנ ל  של שותו  רש מי את  יוצי
ה עמשי ה מנ מה ל הי בל ם (ירמיה י) הל תוב שה כה ע, וש תנ תי אן ונ תוב כה . כה יהה בי ית אה י בי לולי גי ה וש רה ה זה ר עמבודה חנ ה אנ עה תש עש תי של

ים: ע"כ מההשמטות. עי תג עש תנ

ם הה רה בש ל אנ לנ גש רוך הוא בי דוש בה קה הנ ים. וש עי תג עש ה תנ עמשי ה מנ מה ל הי בל ם (ירמיה י) הל תוב שה כה ע, וש תנ תי אן ונ תוב כה כה
ה. נה ת בש אל ה וש ב אותה זנ םא עה ל

ר חנ ה אנ עמתה טה אן של כה וש ייך.  נש עה ל  ע ה' אל מנ י שה כי תוב?  ה כה ה מנ רה י שה ני פש לי ה מי כה לש הה של ה כש לה חה תש הנ ה, בנ אי םא רש ב
םא ל ר, וש ענ ננ ל קול הנ ים אל להי ע אל מנ י שה תוב? כי ה כה , מנ ךש בש תי ה ונ ת קםלה א אל שה תי תוב ונ כה ב של ל גנ ף ענ לות, אנ זה ים ומנ בי כוכה

ך. ת קולי ים אל להי ע אל מנ י שה תוב כי כה

ה טה ל מנ ין של ית די י בי רי המ ה, של לה עש מנ לש ין של די ית הנ ל בי צל ש הוא אי נל ר עם םא בה ל שוהה של רש י פי רי ם, המ ר הוא שה של אמ בנ
ע, שה יהה רה הה ב של ל גנ ף ענ אנ ה, וש לה עש מנ ה וה נה ים שה רי שש על ה מי לה עש ל מנ ל של ית של ה, ובי לה עש מנ ה וה נה ה שה רי שש לש על שש ים מי ישי ני עמ מנ

ם. ר הוא שה של אמ תוב בנ כה הו של זל , וש שוהה רש י פי רי המ ש. ונ נל ן עם ינו בל אי

קום ה מה יזל אי ה, מי נה ים שה רי שש על יו לש יהמה יעו  גי ם הי רל טל ם בש עולה הה ק מי לי תנ סש מי י של ך, מי ם כה ר, אי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ה רי שש על לש  שש ל מי בה יו, אמ בי י אה אי טה חמ א בנ לה ים אל שי נה ר ער בנ ינו  ה אי טה מנ ים וה ני ה שה רי שש על לש  שש י מי רי המ שום של ש, מי נה על נל
ר טוב כה שה ן לו  נותי וש יהב],  םא יהמות חנ ל [וש אי  כנ יהמות זנ יו של לה ס עה הוא חה רוך  בה דוש  קה ר לו, הנ מנ הו? אה ה מנ לה עש מנ וה

. רוהה אמ ם, ובי אותו עולה ש בש ני עה יי יהב של םא יהמות חנ ל הוא, וש ם הנ עולה בה

ר מנ שו? אה נש ה הוא עה מה ם בנ עולה הה ק מי לי תנ סש הי ן של יוה ה, כי נה ים שה רי שש על יו לש יעו יהמה גי םא הי ל יהב וש ינו חנ ם אי ר לו, אי מנ אה
ה נה וה י כנ לי בש ענ  ין] פוגי די ם, הוא [הנ עולה ד לה יורי ש  נל עם של כש ט. של פה שש םא מי ל ה בש פל סש ני ייש  יים, (משלי יג) וש קנ תש ה מי זל לו, בה

ה. לה עש מנ לש יו מי לה ים עה יחי גי שש םא מנ ל של ש כש ני עה יי ית, וש חי שש אותו מנ ה בש טה מנ ה ולש לה עש מנ לש

יו וונותה ש. עמ ני עה הי יו לש יעו יהמה גי םא הי ל י של בות מי רנ ת - לש ע. אל שה רה ת הה נו אל דג כש לש יו יי וונותה תוב (שם ה) עמ יו כה לה עה וש
י תוב כי ן כה כי ה. לה טה מנ לש ין של ית די םא בי ל ך, וש מי תה אתו יי טה י חנ לי בש חנ ה. ובש לה עש מנ לש ין של די ית הנ םא בי ל ע], וש שה רה ת הה נו [אל דג כש לש יי

ם. ר הוא שה של אמ ר בנ ענ ננ ל קול הנ ים אל להי ע אל מנ שה

ים די דה י צש ני שש א בי לה ה? אל מה א"ו לה וה א בש לי י ינעמקוב. מה יתי רי ת בש י אל תי רש כנ זה ר, (ויקרא כו) וש מנ אה ח וש תנ עון פה מש י שי בי רנ
סוק ל פה בה עמקםב. אמ ה בו ינ שורל קום של מה ה, הנ מה כש ל חה ה של גה רש ל דנ סוד של הוא הנ ד. של חה ה אל מה כש ל חה ם]. סוד של הוא [הי
ל סוד של דו בנ קש פה ם יי עמקםב], הי דו [בו ינ קש פה יי ן של מנ לות, אותו זש גה תוך הנ ם בש הי של כש ל. של אי רה שש ל יי לות של גה ל הנ ר ענ מנ אל ה נל זל

י. שי שי ף הנ לל אל הוא בה א"ו, וש וה

י, שי שי ף הנ לל אל ת בה לל דל יחנ הנ רי בש ים לי ני ים שה שי ל שי ן של מנ זש ן. ובי מנ י זש צי חמ ים ונ עי גה ה רש שה א"ו שי ל וה סוד של ה בש ידה קי ופש
ן מנ אותו זש י. ומי צי חי ים וה ני ש שה ה - שי ירה כי ה זש ילה לה הש יי ד של ן ענ מנ אותו זש עמקםב. ומי ת ינ בנ ה לש ידה קי ם פש יי מנ שה י הנ להי ים אל יהקי

י. צי חי ם וה יי תנ לש] ושש שה ים [וש עי בש ם שי הי רות, וש חי ים אמ ני ש שה שי

ד צנ ים מי בי ה כוכה עה בש ע שי לנ בש ח יי רה זש ד מי צנ ד בש חה ב אל כוכה יל, וש לי גה ץ הנ רל אל בש יחנ  שי מה ך הנ לל ה מל לל גנ תש יי ש  שי ים וה שי שי בש
י ני פון, ושש ד צה צנ ם לש עולה בה רו  עורש תש בות יי רה ים יום, וקש שי שי יענ  קי רה לויהה בה ילה תש הש ה תי חורה שש ש  ת אי בל הל לש שנ פון, וש צה

בות. רה ם קש אותה לו בש פש ים יי כי לה מש

ה] תה יש הה תוב, [וש ן כה מנ זש הנ ל אותו  ענ וש ם.  עולה הה ם] מי [אותה ה  חות אותה דש עמקםב לי ת ינ ל בנ ים ענ מי ענ ל הה כה גו  וש דנ זש יי וש
ן ימה סי וש ש,  די חנ תש הי ים לש רוצי גוף וש הנ שות מי פה נש הנ מו  יש תנ סש ז יי אה וש  , ענ שי וה יי ה  נה מל עמקםב ומי ינ יא לש ה הי רה ת צה עי וש (ירמיה ל) 
עמקםב ינ ה לש אה בה הנ ש  פל נל ל הנ תוב] (בראשית מו) כה כה ים, וש עי בש ה שי מה יש רנ צש ה מי אה בה עמקםב הנ ית ינ בי לש ש  פל נל ל הנ ר - [כה בה דה לנ

ש. שי ים וה שי ש שי פל ל נל גו', כה ה וש מה יש רנ צש מי

ר עורי הוא יש רוך  בה דוש  קה הנ י, וש ל רומי ה של דולה גש יר הנ עי הה תוך  לש סו  נש כנ תש ם יי עולה י הה כי לש ל מנ כה לש  שה ים וש עי בש שי בש
ר עורי לש רו  זש ינחש ם וש שה לש יעו  גי םא ינ ל ים של כי לה ם מש אותה ט לש רה ם, פש עולה הה מי דו  םאבש י וש יש  בי גה לש י אל ני בש אנ ד וש רה ובה ש  ם אי יהל לי עמ
יהלות ה חמ מה כנ ים וש מי ה ענ מה מו כנ עי סו  נש כנ תש יי ם, וש עולה ל הה כה ר בש עורי תש יי יחנ  שי מה ך הנ לל ן מל מנ זש אותו  ים. ומי רי חי בות אמ רה קש

קומות. ם מש ל אותה כה סו בש נש כנ תש ל יי אי רה שש י יי ני ל בש כה ם, וש עולה י הה ל סופי כה מי

ם יכל חי ל אמ ת כה יאו אל בי הי ז (ישעיה סו) וש אה "א, וש ם הי ר עי בי חנ תש א"ו תי ז וה ה. אה אה מי ים לש ני ן שה מו אותה לש שש יי ד של ענ
י מי ל ענ ם כה ם] עי יהל לי ר [עמ עורי תש הי ן לש מנ זש אותו  ים בש ידי ל] עמתי אי רה שש אל [יי עי מה שש י יי ני גו'. ובש ה' וש ה לנ חה נש ם מי גויי ל הנ כה מי
תוב כה גו'. וש ה וש מה חה לש מי ם לנ יי לנ רושה ל יש ם אל גויי ל הנ ת כה י אל תי פש סנ אה תוב (זכריה יד) וש כה ם, של יי לנ רושה ל יש םא ענ ב ם לה עולה הה
ג ענ לש ק ה' יי חה שש ם יי יי מנ שה ב בנ תוב יושי כה יחו. וש שי ל מש ענ ל ה' וש ד ענ דו יהחנ ים נוסש ני רוזש ץ וש רל י אל כי לש בו מנ ינצש תש (תהלים ב) יי

להמו.

מו ם, כש עולה ת הה אל ש  די חנ י לש די נות כש שה יש יו  הה מות של שה נש ש  די חנ ר ולש בי חנ תש הי ר לש עורי תש ה תי נה טנ א"ו קש וה ך  ר כה חנ אנ
יו, עמשה מנ ח ה' בש מנ שש יי אוי.  רה ר כה בי חנ תש הי ם, לש עולה בוד ה' לש י כש הי יש תוב  כה וש יו.  עמשה מנ ח ה' בש מנ שש יי תוב (שם קד)  כה של
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ד. מות ינחנ עולה ל הה ת כה ר אל בי חנ שות לש דה יות חמ רי יו בש הש ם יי כגלה של ם, וש עולה ם לה יד אותה הורי לש

"ה בה קה ד לנ חה ז הוא יום אל י אה רי המ ת, של בה שנ ס לש ני כה הי י לש שי שי ף הנ לל אל סוף הה בש רו  אמ שה יי ם של ל אותה ם כה יהל רי שש אנ
תוב (ישעיה כה ה, של אשונה רי רו בה אמ שש ני ם של ם אותה ם עי עולה יו בה הש יי שות של דה מות חמ שה קםט נש לש לי אוי וש רה ג כה וי דנ זש הי דו, לש בנ לש

ים. לה ירושה ים בי יי חנ תוב לנ כה ל הנ ר לו כה מל דוש ייאה ים קה לנ ירושה ר בי נותה הנ יון וש צי ר בש אה שש ני יהה הנ הה ד) וש

ה הודה י יש בי י. רנ ני ני ר הי םאמל י ם ונ הה רה בש יו אנ לה ר אי םאמל י ם ונ הה רה בש ת אנ ה אל סה ים ני להי אל הה ה וש לל אי ים הה רי בה דש ר הנ חנ י אנ הי יש ונ
ם זו. ד זו עי גות ינחנ רה דש ל הנ ל כה מות של לי שש י הנ גו'. זוהי י וש כי לש ה הוא מנ תה ר, (תהלים מד) אנ מנ אה ח וש תנ פה

םא ל ים וש מי חמ רנ ד הה צנ בש יו  הש ם יי כגלה ם, של עולה יחות בה לי ים שש עושי ים של יחי לי שש ם הנ ל אותה עמקםב, כה שועות ינ ה יש וי צנ
ים אי בה ים של יחי לי ם שש ה. אותה של קה ין הנ די ד הנ צנ ים ומי מי חמ רנ ד הה צנ ים מי יחי לי י שש לי עמ בנ ייש  שום של ין, מי די ד הנ צנ מי יו  הש יי

ל. לה ם כש עולה ין בה ל די יחות של לי ים שש םא עושי ים ל מי חמ רנ ד הה צנ מי

ם עולה םא! לש ין - ל די ך לש פי הנ תש הי ים וש מי חמ ל רנ יחנ של לי ינו שה ני י שה רי ם, המ עה לש בי ה לש לה גנ תש הי ך של אה לש מנ ה הנ ני ר, הי םאמנ ם ת אי וש
יו כה רה ך דש ין. כה די דו הוא הנ גש נל גור, וכש ני ם סה יהל לי יות עמ הש לי ל וש אי רה שש ל יי ן ענ גי הה יהה לש ים הה מי חמ רנ יחנ הה לי א שש לה ה. אל נל תנ שש םא מי ל
ים מי חמ ל רנ יהה של ה הה זל הנ יחנ  לי שה ן הנ ה. כי זל לה ין  די ד הוא  סל חל הנ ה, אותו  זל לה יב  יטי מי של הוא, כש רוך  בה דוש  קה ל הנ של
חו לש שה ר יי של אמ ם, כנ עולה ל הה ה ענ וי ד, צנ וי ר דה מנ עמקםב. אה שועות ינ ה יש וי צנ ך  שום כה ין, מי די לש ך  פי הנ תש ם הי עה לש בי ל, ולש אי רה שש יי לש

ים. מי חמ רנ ד הה צנ יו מי הש יי ים של לוחי שש

ה, אי םא רש ם. ב לותה תוך גה ה בש לה אג ם גש הל א לה צי מה תי לות, וש גה תוך הנ ם בש הי עמקםב, של שועות ינ ה יש וי ר, צנ מנ א אה בה י אנ בי רנ
ה עמקםב - זל שועות ינ ה יש וי ך, צנ שום כה ם. ומי עולה עמקםב לה א ינ םא בה ק ל חה צש א יי לי מה לש אי עמקםב, וש יהה ינ בות הה אה ל הה ח של בה שג מש הנ

עמקםב. שועות ינ יו יש ק, הה חה צש ל יי צנ ני ן של יוה כי ק. של חה צש יי

ב ל גנ ף ענ י - אנ הי יש ר. ונ ענ ל צנ ר ענ מנ אל י, נל ימי י בי הי יש ינו ונ ני ה שה ני ר, הי מנ עון אה מש י שי בי ה. רנ לל אי ים הה רי בה דש ר הנ חנ י אנ הי יש ונ
גות רה דש ל הנ ל כה ה של תונה חש תנ ה הנ גה רש דנ ר הנ חנ ים, אנ רי בה דש ר הנ חנ י אנ הי יש ונ בו.  ייש  ר  ענ צנ ל  פוס של י, דש ימי תוב בי םא כה ל של

י. נםכי ים אה רי בה יש דש םא אי ר (שמות ד) ל מנ אל נל מו של ים? כש רי בה דש הו הנ יונות. ומנ לש על הה

רוך דוש בה קה י הנ ני פש ג לי רי טש קנ ע לש רה ר הה א ייצל בה ם. של הה רה בש ת אנ ה אל סה ים ני להי אל הה זו? וש ה הנ גה רש דנ ר הנ חנ יהה אנ י הה ומי
ן יהה בל ק הה חה צש י יי רי המ תםב), של כש יך (לי רי יהה צה ק הה חה צש ת יי ם? אל הה רה בש ת אנ ה אל סה ים ני להי אל הה ל, וש כי תנ סש הי אן ייש לש הוא. כה
יו בי ש אה ננ על יהה נל םא הה ה - ל י רוצל יני ק אי חה צש ר יי מנ א אה לי מה לש אי לו, של ש של נל ר עם יהה בנ םא הה יו ל בי י אה רי המ ע, ונ בנ של ים וה לשי שש

ק?. חה צש ת יי ה אל סה תוב ני םא כה ל ם וש הה רה בש ת אנ ה אל סה ים ני להי אל הה ם וש ענ טנ ה הנ יו. מה לה עה

אן כה ן, וש כי ם לה קםדל ל מי לה ין כש יהה בו די םא הה ם ל הה רה בש י אנ רי המ ין, של ם די ל עי לי כה הי ה לש צה רה אי של דנ ם, ונ הה רה בש ת אנ א אל לה אל
קומו. מש ינו בי קי תש הנ ין ולש עמשות די ר לנ טי ענ תש הי ו, של שה כש ד ענ ם ענ לי יהה שה םא הה ם ל הה רה בש אנ "ש, וש ם אי "ם עי יי לו מנ לש כש ני

ה סה ים ני להי אל הה ך וש שום כה "ם, ומי יי ם מנ "ש עי אי "ש וש ם אי "ם עי יי ל מנ לנ כש ני ו של שה כש ד ענ ם ענ לי יהה שה םא הה יו ל ל יהמה כה וש
"ם יי ם מנ עי "ש  ס אי ננ כש ני ה,  ת זל ה אל שה עה של ין. וכש ם די ל עי לי כה הי ם לש הה רה בש ין אנ מי זש הי ק, של חה צש יי ת  םא אל ל וש ם  הה רה בש ת אנ אל
ם לי תנ שש םא הי ל ם של הה רה בש ל אנ ג ענ רי טש קנ א לש ע בה רה ר הה ז ייצל אה ה. וש ם זל ה עי ל זל לי כה הי ין לש די ה הנ ה עושל זל ה. וש ם זל ה עי ם זל לנ שש ני וש

ג. רי טש קנ א לש הוא בה ים וש רי בה דש ר הנ חנ ע הוא אנ רה ר הה ייצל ק. של חה צש יי ין בש ה די עמשל ינ ד של אוי ענ רה כה

ה זל סוק הנ פה ל בנ לה כש ק ני חה צש ם יי ק, גנ חה צש םא יי ל ם וש הה רה בש תוב אנ כה נו של רש מנ אה ב של ל גנ ף ענ ר. אנ בה דה ה סוד הנ אי םא ורש וב
ה זל וש א,  קה וש ת דנ ם, אל הה רה בש ת אנ א אל לה ם, אל הה רה בש אנ ה לש סה תוב ני םא כה ם. ל הה רה בש ת אנ ה אל סה ים ני להי אל הה וש תוב  כה סוד הנ
אוי, רה ם כה הה רה בש י אנ די ל יש ין ענ די ן בש מי דנ זש הי ד וש עלקנ נל ן של יוה ה. כי ה שורל תונה חש תנ "ה הנ בורה גש ה בנ עה ה שה אותה י בש רי המ ק. של חה צש יי
אוי, רה ת כה לקל חמ ה מנ אה צש מש ז ני אה ה, וש לה עש מנ לו לש עה "ם וש יי ם מנ "ש עי לו אי לש כש ני ם וש הה רה בש ם אנ ד עי ינחנ קומו  מש ר בי טי ענ תש ז הי אה

ש. ם אי ם עי יי מנ

ר טי ענ תש הי ולש ש  אי ם  עי ם  יי מנ ת  לקל חמ מנ א  צי מה תי של י  די כש א  לה אל ר?  זה כש אנ ה  עמשל ננ של ן  מה חש רנ ב  אה ה  אה רה ה]  שה [עה י  מי
ים יוני לש על נו  קש תש ני וש ים  מי לי שש בות  ה אה לשה שש עמשו  ננ וש אוי,  רה ן כה קי תנ תש כםל הי הנ וש עמקםב  ינ א  בה ד של ענ אוי),  רה [כה ם  קומה מש בי

ים. תוני חש תנ וש

א יהצה םא  ל ק  חה צש יי של שום  ר מי םאמנ ם ת ן? אי קי זה הוא  ם של הה רה בש אנ יהכול  יך  י אי כי וש ך.  נש בי ת  א אל נה ח  קנ ר  םאמל י ונ
ם יכה שי מש הנ י לש די א כש לה נו, אל ר בש זה עה לש ת אל אל ן וש רם המ ת אנ ח אל ר (במדבר כ) קנ מנ אל נל מו של ל כש בה ה, אמ פל ל - יה לה שותו כש רש מי
י רי , המ תה בש הנ ר אה של ך אמ ידש חי ת יש ך אל נש ת בי ים. אל רי בה דש ח בי אן קנ ף כה רוך הוא, אנ דוש בה קה צון הנ רש ם לי יגה הי נש הנ ים ולש רי בה דש בי

אוי. רה קום של מה ן בנ קי תנ מור, לש ר הנ ל הנ י אל ך לי לי ר (שיר ד) אי מנ אל נל מו של יהה, כש מםרי ץ הנ רל ל אל ך אל ך לש לל . וש שוהה רש פי

. שוהה רש י פי רי י, המ ישי לי שש יום הנ חםק. בנ רה קום מי מה ת הנ א אל ינרש יו ונ ינה "ת עי "ם אל הה רה בש "א אנ שה יי י ונ ישי לי שש יום הנ בנ
ת א אל ינרש ונ י  ישי לי שש יום הנ ם בנ ענ טנ ה הנ ים, מה להי אל הה ר לו  מנ ר אה של קום אמ מה ל הנ אל ך  לל יי ונ ם  יהקה ונ ר  מנ אה ן של יוה א כי לה אל
יום בנ הו  זל וש נו,  מל מי א  יהצה של עמקםב  ינ הו  זל וש ע,  רנ זה ך  לש א  רי קה יי ק  חה צש יי בש י  כי תוב  כה של שום  מי א  לה אל חםק?  רה מי קום  מה הנ

י. אה לי רש חוק ה' ני רה ר (ירמיה לא) מי מנ אל נל מו של חםק, כש רה קום מי מה ת הנ א אל ינרש י. ונ ישי לי שש הנ

יום ם בנ הה רה בש ל אנ כי תנ סש קום. הי מה י הנ ני בש אנ ח מי קנ יי תוב (בראשית כח) ונ כה עמקםב, של ינ הו  קום - זל מה ת הנ א אל ינרש ונ
חוק רה נו מי רש מנ אה מו של חוק, כש רה נו. מי מל את מי צי יד לה תי עה עמקםב של ת ינ ה אל אה רה ית, וש ישי לי שש ה הנ גה רש דנ הוא הנ י, של ישי לי שש הנ
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רוב. ן קה מנ זש םא לי ל וש

י רי המ עמקםב, של ינ נו  מל מי את  צי לה יד  תי עה ה של אה רה וש ל  כי תנ סש הי של כש ם  הה רה בש אנ ל  ח של בנ ה של ר, מנ זה עה לש י אל בי רנ ר לו  מנ אה
לו?. ך של ל כה ח כה בנ ינו של ק אי חה צש ת יי עמקםד אל ך לנ לנ הה של כש

ו שה כש ל ענ כי תנ סש הי ה, וש מה כש חה ת הנ ם אל הה רה בש ע אנ ן יהדנ כי ם לה קםדל י מי רי המ עמקםב, של ת ינ ה אל אה רה י] של רי המ אי [ונ דנ ר לו, ונ מנ אה
ל בה קום. אמ מה ת הנ א אל ינרש תוב ונ כה עמקםב, של ת ינ ה אל אה ז רה אה מות, וש לי עמשות שש ית לנ ישי לי ה שש גה רש יא דנ הי י של ישי לי שש יום הנ בנ

רוך הוא. דוש בה קה י הנ רי חמ ר אנ הי רש הנ ה לש צה םא רה ל ק וש חה צש ת יי עמקםד אל ך לנ לנ הה שום של חוק, מי רה ר מי בה דה ד לו הנ מנ ו עה שה כש ענ

כםל. ה הנ לה גנ תש םא הי ל וש ה אותו  אה ן רה כי לה וש ה,  דה בנ לש ה בי ירה אי םא מש ל יהה של רש לנ קש פנ סש אנ הה תוך  בש ה אותו  אה חוק רה רה מי
ם הה רה בש אנ יהה  לל עה יים  קנ תש הי ה,  ירה אי מש ה  ינה אי של יהה  רש לנ קש פנ סש אנ הה ל  ענ ה  ירה אי מש הנ יהה  רש לנ קש פנ סש אנ הה צויהה  מש ה  תה יש הה לו  אי של

חוק. רה יהה. מי דו הה בנ לש חוק בי רה ל מי בה אוי, אמ רה כה

עמקםב, ינ ל  של תו  גה רש דנ ה  תה יש הה זו  של שום  מי ה?  ירה אי מש יהה הנ רש לנ קש פנ סש אנ הה ה  זל הנ ר  בה דה הנ מי ה  קה לש תנ סש הי ם  ענ טנ הנ ה  מה
ת א אל ינרש ונ ר.  כה ל שה בי יקנ וי ך  לי יי י של די עוד, כש זו. וש ה הנ גה רש דנ ל הנ אן ענ א כה צה מש ני םא  עמקםב, ל ינ ד  םא נולנ ן ל יי דנ עמ שום של ומי
חוק, רה א מי לה ה, אל זל ם הנ עולה יו בה ינה עי יהה בש אי ה בו. [רש כה םא זה ל חוק, של רה ר מי אי בה תש ני מו של עמקםב, כש ה ינ חםק - זל רה קום מי מה הנ
חםק, רה קום מי מה ת הנ א אל ינרש ם. ונ עולה הה ק מי לי תנ סש הי ת וש יהה מי ם הה הה רה בש עמקםב, אנ א ינ בה של י כש רי המ זו, של ה הנ גה רש דנ הנ תוך  מי

ת). רל חל יהה אנ אי רש םא בי ל ל בה אמ

יהה אי ה רש אותה או לש בה ב של ל גנ ף ענ אנ אן, של ה] כה אה מוז [רה גו'. רה ים וש להי אל ר לו הה מנ ר אה של קום אמ מה ל הנ יהבםאו אל ונ
ת ם אל הה רה בש ם אנ ן שה בל יי יהד ונ אוי, מי רה ר של חי ן אנ ול גה ענ בש רוך הוא יודי דוש בה קה אי הנ דנ ם, ונ הה רה בש ר אנ מנ עמקםב, אה ת ינ ה אל אה רה וש
ם ענ טנ ה הנ ל מה בה . אמ שוהה רש י פי רי י. המ בי ר אה םאמל י יו ונ בי ם אה הה רה בש ל אנ ק אל חה צש ר יי םאמל י ה? ונ לה עש מנ תוב לש ה כה גו'. מנ חנ וש בי זש מי הנ
י ני נל י, הי ני י בש ני נל תוב הי ן כה כי לה ן, וש ל בי ב ענ ל אה ים של מי חמ רנ ק מי לי תנ סש י הי רי המ שום של א מי לה יהד? אל ר] מי בה [דה יב לו  שי םא הי ל

ין. די ך לש פי הנ תש הי ים וש מי חמ רנ קו הה לש תנ סש הי של

מו. יהה עי ת הה לקל חמ ל מנ ענ א בנ לה ב, אל אה יו כש לה ד עה מנ םא עה י ל רי המ יו, של בי ר אה םאמל י ונ תוב  םא כה ל ם, וש הה רה בש ר אנ םאמל י ונ
ה לו אל רש ים יי להי אל ר לו  מנ א אה לה ה לו? אל אל רש ה יי ה זל נו, מנ ה לה אל רש תםב) יי כש (לי יך  רי יהה צה ה. הה של הנ ה לו  אל רש ים יי להי אל

ו. דה ם ינחש יהל ני כו שש לש יי יהד ונ ש. מי בל םא כל ל י, וש ני ו בש שה כש ל ענ בה ך, אמ רי טה צש הוא יי של מו כש צש ענ לש

ם - לה אל רש ן אל יון. הי כה בש ר יי לום מנ י שה כי אמ לש ה מנ צה עמקו חג ם צה לה אל רש ן אל ר, (ישעיה לג) הי מנ אה ח וש תנ עון פה מש י שי בי רנ
א אםתו יוצי תוב (בראשית טו) ונ כה ר, של בה דה ל אותו הנ עממםד ענ צו לנ רה ה וש עה ה שה אותה עמקו בש ים, צה יוני לש ים על כי אה לש לו מנ אי

ה. צה עמקו חג ן צה כי ה, לה חוצה הנ

יחנ טי בש עמקםב הי יל ינ בי שש עמקםב, ובי י ינ ני פש ת לי כל לל ים לה ידי יו עמתי הה ים של רי חי ים אמ כי אה לש ם מנ לו אותה לום - אי י שה כי אמ לש מנ
לו אי וש ים.  להי י אל כי אמ לש מנ בו  עו  גש פש יי ונ כו  רש דנ לש ך  לנ עמקםב הה ינ וש תוב (שם לב)  כה הוא, של רוך  בה דוש  קה מות הנ לי ם שש הל לה
ים תוני חש תנ וש ים  יוני לש על עו  זש עש דנ זש הי וש ק,  חה צש יי ת  ד אל עוקי ם של הה רה בש ת אנ אל או  רה של כש כו  ם בה לום, כגלה י שה כי אמ לש מנ או  רש קש ני

ק. חה צש ל יי ם ענ כגלה וש

ם, לי רון שה חמ אנ אשון. הה רי רון כה חמ אנ ם הה הה רה בש ין אנ אי ם, של יהל יני ם בי ענ יק טנ סי פש גו'. מנ ה' וש ך  אנ לש יו מנ לה א אי רה קש יי ונ
םא אשון ל רי יא, הה בי רון נה חמ אנ ם. הה לי םא שה אשון ל רי ם, הה לי רון שה חמ אנ ל - הה מואי ל שש מואי ה שש מו זל ם. כש לי םא שה אשון ל רי הה
ם. הה רה בש ם אנ הה רה בש ה. אנ ינה כי נו שש מל ה מי זה םא זה ד ל נולנ יום של מי שום של ם, מי ענ ק טנ סי פש ין הל ה אי ה מםשל מםשל ל בש בה יא. אמ בי נה

ר. חי ב אנ לי ר, בש חי ה אנ עמשל מנ ת, בש רל חל רוחנ אנ רו לש עורש י לש די ר, כש מנ יהיא אה י חי בי רנ

ים מי שה בש הנ ת  טםרל קש יחנ  רי כש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ י  ני פש לי צון  רה בש ה  לה ענ תש הי וש ק  חה צש יי ר  חנ בש ני ר,  מנ אה ה  הודה יש י  בי רנ
ר לו מנ אל נל ה של עה שה יהה בש ם הה הה רה בש ל אנ עמרו של י צנ רי המ ן. של בה רש קה ם הנ לה שש ני יום וש ם בנ יי עממנ יו פנ נה פה ים לש ני כםהמ ים הנ יבי רי קש מנ של
נהה כםל ובה ר הנ די סי וש ה  שה ם עה נה חי ם ולש לנ שש םא ני ל נו  בה רש קה ב של שנ ה, חה אומה מש לו  ש  ענ ל תנ אנ ר וש ענ ננ ל הנ אל ך  יהדש ח  לנ שש ל תי אנ

יהד: . מי חנ בי זש מי

יהה, שות הה מה שש ין הנ א בי רה בש ני ל של יי אנ ינו, הוא הה ני י שה רי גו'. המ ר וש חנ ל אנ יי ה אנ ני הי א וש ינרש יו ונ ינה ת עי ם אל הה רה בש א אנ שה יי ונ
עוד, שות. וש מה שש ין הנ תה בי רש מנ ה אה תה אנ יך. [וש רי ך צה כה תו, וש נה ן שש ד בל חה ש אל בל ר (במדבר ז) כל מנ אל נל מו של יהה, כש תו הה נה ן שש ובל
ין א בי רה בש ני ר של ה אומי תה אנ וש ם]  עולה יהה בה םא הה ק ל חה צש יי י  רי המ [ונ כו']  וש ד  קנ פש ני א  לה ם, אל עולה יהה בה םא הה ק ל חה צש יי י  רי המ ונ
ים רי בה דש ם הנ ל אותה כה מו של ם. כש הה רה בש ך אותו אנ רי טה צש הי ה של עה שה ל בש יי אנ ן אותו הה מי זנ יש של ד כםחנ  קנ פש א ני לה שות? אל מה שש הנ
ה זל ל הנ יי אנ ם הה ך גנ יך אותו. כה רי צה ה של עה שה הוא] בש ן הנ מנ זש ר [לנ בה ן אותו דה מי דנ זש יי ה כםחנ של נה מנ תש שות, הי מה שש ין הנ יו בי הה של

ק. חה צש ת יי חנ ב תנ רנ קש הג של

ל ם של תה רה ל צה כה ה, בש אי םא רש גו'. ב וש ם  יעה יו הושי נה פה ך  אנ לש ר ומנ םא צה ם ל תה רה ל צה כה ר, (ישעיה סג) בש מנ אה ח וש תנ פה
ם מה הוא עי רוך  בה דוש  קה הנ שום של א"ו, מי וה ים בש אי קורש "ף וש לל אה םא בש תוב ל רות, כה ם צה הל נות לה מש דנ זש מי של ל, כש אי רה שש יי
ם תה רה ה צה יעה גי ה מנ לה עש מנ ם לש שה ה, לש רה צה ז וש גל קום רם אותו מה ין בש אי ב של ל גנ ף ענ יון, אנ לש ר על קום יותי "ף מה לל אה םא בש ה. ל רה צה בנ

א"ו. וה ים בש אי קורש "ף וש לל אה תוב בש נו. כה חש ננ םא אמ ל נו וש שה ר (תהלים ק) הוא עה מנ אל נל מו של "ף, כש לל אה םא בש ל. ל אי רה שש ל יי של

ם, יעה תוב מושי םא כה א ל לה ם? אל יעה ר הושי ה אומי תה אנ ה, וש רה ה צה אותה ם בש מה י הוא עי רי המ ם, ונ יעה יו הושי נה ך פה אנ לש ומנ
לות - גה ל בנ אי רה שש יי ן של מנ ל זש כה ה, בש אי םא רש ם. ב מה בםל עי סש ה לי רה צה ה  אותה יד בש תי הוא עה ן, של כי ם לה קםדל ם מי יעה א הושי לה אל
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גו'. ך וש מש חנ רי ך וש בותש ת שש יך אל להל ב ה' אל שה תוב (דברים ל) וש כה שוהה של רש י פי רי המ לות, ונ גה ם בנ מה ה עי ינה כי שש

א לה ם? אל יעה הוא הושי ר של ה אומי תה אנ לות, וש גה ם בנ מה יא עי הי ה, של ינה כי ם - זו שש יעה יו הושי נה ך פה אנ לש ר ומנ חי ר אנ בה דה
רוך דוש בה קה ם, הנ הל מה ה עי ינה כי שש שום של לות. ומי גה רוך הוא בנ דוש בה קה ל הנ יו של נותה כש שש ם מי ה הי לל אי אי, של דנ ונ ה בש ך זל כה
ר חנ אנ ה. וש לה חה תש הנ י, בנ יתי רי ת בש כםר אל זש אל תוב (שמות ו) וה כה לות, של גה הנ ם מי יאה הוצי ם ולש הל יב לה יטי הי ם לש ר אותה הוא זוכי

י. לנ ה אי אה ל בה אי רה שש י יי ני ת בש עמקנ ה צנ ני ה הי תה ענ ך, וש כה

יתו, רי ל בש ים אל להי כםר אל זש יי תוב (שם ב) ונ כה כםל. וש ל הנ ה של אשונה רי יא הה הי ת של רל חל יהה אנ אי בות רש רנ י - לש יתי אי ם רה גנ וש
ם עי ה  לה של ווג  זי הנ וש רות  בי חמ הנ זו  ם  הה רה בש אנ ת  א אל לה אל תםב.  כש לי יך  רי צה יהה  הה ם  הה רה בש אנ לש ם?  הה רה בש אנ ת  אל ה.  ינה כי שש זו 
ווג זי הו  עמקםב - זל ת ינ אל ית. וש בי עמרה ית מנ פוני צש הו  ק - זל חה צש ת יי ית. אל רומי ית דש בי עמרה מנ הו  ם - זל הה רה בש ת אנ בות. אל אה הה

אוי. רה ם כה לי ווג שה ד, זי חה ל אל לה ד, כש חה אל

אן ף כה ד. אנ חה אל ה כש לה יש לנ ת יום בנ דנ ץ - זו מי רל אה ת הה אי יום. וש ה בנ לה יש ת לנ דנ ל מי ל של לה הו כש ם - זל יי מנ שה ת הנ ה אי מו זל כש
רוך דוש בה קה יד הנ תי עה ים. וש מי עולה ה לש בה קי ר ונש כה ים זה די רה פש םא ני ל ד של חה ווג אל כםל זי ילה הנ הש יי ת, של אל עמקםב וש ינ ת, ובש ם אל כגלה בש
י הי יש ונ רו  קי שנ םא יש ים ל ני ה בה מה י הי מי ך ענ ר אנ םאמל י ר (ישעיה סג) ונ םאמנ י יענ קול של מי שש הנ ם ולש עולה ל הה כה יז בש רי כש הנ הוא לש

ן. מי אה ן וש מי ם אה עולה רוך ה' לש . בה יענ מושי ם לש הל לה

ה רה י שה יי יו חנ הש יי ת ונ שנ רה פה

ה ת יונה או אל שש יי ר, (יונה א) ונ מנ אה ח וש תנ י פה י יוסי בי ים. רנ ני ע שה בנ של ה וש נה ים שה רי שש על ה וש נה ה שה אה ה מי רה י שה יי יו חנ הש יי ונ
ץ רל אה ה הה ישה עי רש םא הי ל ה וש ל יונה יהם ענ יש הנ עי רש ם הי ענ טנ ה הנ ל מה כי תנ סש הי אן ייש לש פו. כה עש זנ יהם מי עממםד הנ ינ יהם ונ ל הנ לגהו אל טי יש ונ

ך? יהה הולי הה של ז בו כש יהה אוחי יון] הה לש על יהם [הה ה הנ מה ה? לה ינה כי שש יו הנ לה ה עה רל שש םא תי ל י של די ך כש יהה הולי הה ן של יוה יו, כי לה עה

יהם ך הנ שום כה בוד, ומי כה א הנ סי כי יענ לש קי רה הה , וש יענ קי רה ה לה יהם דומל ינו, הנ ני קמו. יהם שה מש ר בי בה דה יהה הנ אי הה דנ א ונ לה אל
ק רנ קומו], זה מש ה בי אה רש ה יי תה רש יהם בו שה י הנ ני פש לי יהם [נ"א ומי י הנ ני פש לי ח מי רנ ] בה חנ יהה בורי הה שום של ל אותו [מי טנ נה ז בו וש חנ אה

ה]. קומה מש יהד בי ה הנ רל שש קומו [נ"א תי מש יהם בו יהד בי הנ

יהה יהם הה יהם - הנ יו בנ כה רי ת יש ים אל עי בש טנ ים אותו ומש לי יו נוטש הה של נו, כש דש מנ יהם. לה ל הנ לגהו אל טי יש ה ונ ת יונה או אל שש יי ונ
י אוני ר שה מנ הוא אה ד של ך. ענ יהם שוכי יהה הנ ך הה ים אותו - כה עי בש טנ מש ה של ל מנ ש. כה יהם רועי הנ ים אותו - וש ימי רי ך. מש שוכי

יהם. ל הנ לגהו אל טי יש ה ונ ת יונה או אל שש יי יהד ונ יהם. מי ל הנ י אל ילגני טי המ ונ

ס ננ כש ני תו, וש מה שש ה לו ני רה זש חה יו, וש נה פה ה לש דונה ני ך וש לל מל א הנ סי ד כי ה ענ תה לש עה תו וש מה שש נו ני מל ה מי חה רש יהם, פה ק בנ רנ זש ני ן של יוה כי
. שוהה רש ג, ופי דה יים אותו הנ קנ תש ן הי כי ר מי חנ אנ ג. לש דה ת הנ הוא ומי ג הנ דה י הנ פי בש

ית י בי ני פש ית לי דוני ני וש נו  מל את מי יוצי תו  מה שש ה, ני לה יש לנ ה וש לה יש ל לנ כה בש תו  טה ל מי ה ענ ם עולל דה אה ה של עה שה ה, בש אי םא רש ב
ה. זל ם הנ עולה ת לה רל יים - חוזל קנ תש הי אי לש כנ ם זנ ך. אי לל מל ל הנ ין של די הנ

תוב כה עמשות, של ן לנ זגמה יד ומש תי הוא עה עות של רה ל הה ענ יש  אי ת הה ים אל ני ין דה י אי רי המ ים, של ני וה י גש ני שש ין הוא בי די הנ וש
חוד, ה לש שה עה טובות של ל הנ ים אותו ענ ני דה ר של םאמנ םא ת ל ם. וש ר הוא שה של אמ גו' בנ ים וש להי ע אל מנ י שה (בראשית כא) כי
עמשות, לנ יד  תי עה של כגיות  זש ל  ענ ים אותו  ני דה וש ר.  אי בה תש ני של מו  כש ו,  שה כש ענ ל  ם טובות של ל אותה ענ לו  יב  יטי הי לש א  לה אל
יות, רי בש ל הנ ם כה ד עי סל ה חל רוך הוא עושל דוש בה קה הנ שום של ע. מי שה ת רה עי הוא כה ב של ל גנ ף ענ צול, אנ ם הוא ני ילה בי שש ובי
דון ך ני שום כה עמשות, ומי יד לנ תי הוא עה עות של רה ל הה ם ענ דה אה ת הה ן אל םא דה ל כםל, וש יב לנ יטי הי ה - לש הוא עושל כו של רש ל דנ כה וש

רוך הוא. דוש בה קה י הנ ני פש ם לי דה אה הה

עממםד? ינ ה ונ ה זל יון. מנ לש על יהם הה פו. הנ עש זנ יהם מי עממםד הנ ינ תוב? ונ ה כה יהם מנ ה לנ ת יונה אל ילו  טי הי ן של יוה ה, כי אי םא רש ב
מו ין הוא כש די ית הנ ם, אותו בי עולה רוי בה ין שה די הנ ה של עה שה ך. בש ז שוכי גל רם הה של ה כש ידה עממי אוי. הוא בנ רה יומו כה קי ד בש מנ עה של
ח םא נה ל ך וש םא שוכי ם, ל עולה ה בה ין שורל די הנ של ם כש ך גנ ז. כה גל רם ך הה ה, שוכי ידה מולי של ת, וכש דל לל ה לה שה קש ת ומנ רל בל ענ תש מי ה של שה אי
תוב (משלי כה הו של יומו. זל קי עממםד בש לנ ם וש לי קום שה מה עממםד בש לו, לנ ה של נוחה מש ז הוא הנ אה ים, וש עי שה רש ין בה די ה הנ עמשל ננ ד של ענ

נו. רש אנ ה בי זל ה. וש נה ים רי עי שה בםד רש אמ יא) ובנ

דוש קה י הנ ני פש ת לי חנ ין ננ י אי רי המ ע? ונ שה פםץ מות רה חש פםץ אל חה תוב (יחזקאל יח) הל י כה רי המ ה. ונ נה ים רי עי שה בםד רש אמ בנ
ה [ייש לו אה סש ה הנ מה לש שש ני ר של חנ אן אנ כה ה - וש אה סש ה הנ מה לש שש ני ם של אן קםדל א כה לה ים? אל עי שה רש ין בה ה די עמשל ננ של רוך הוא כש בה

ננחנת].

א תה פש תוסל

ם, עולה ט בה שי פנ תש ה מי טה מנ ה לש לה עש מנ ך מי פי הנ תש נו קול מי עש מנ ינו, שה יי ים הה רובי נו קש ה, אה נה שש מי ה. גוף הנ רה י שה יי יו חנ הש יי ונ
תוחות. ינו פש ני זש קות עולות. אה זה ים, רוחות חמ קי זה ים חמ עי לה ר סש בי שנ ים ומש רי ר הה בי שנ קול מש

ם. דה מש ל עה ים ענ די ם), עומש יהל יני עי ם (בש יהל חורי ה בש נה ים. שי מי דומש ים הנ ני שי יש קוץ הנ יץ בש קי יו, אה עה סה מנ ר בש יהה אומי הה
דו. מש ל עה ד ענ ים עומי בי יהלות רנ ל חמ טון של לש ים, שי רי עה שש י הנ רי או] שומש צש מש רו, ני בש םא עה ל ר, [וש בי דנ מש ך של לל מל הנ

י ני שוכש בון, וש שש חל ל בש נוטי ד וש ה עומי דומה ים, וש בי תה כש ם ני שי תוחנ ובנ ר פה פל סי הנ ים של עי םא יודש ל ים וש ישי גי רש םא מנ ם ל כגלה
פוך. הי גול וש לש גי ים בש קי ם חושש ינה ם, אי הל נות בה מה הי ב טוב לש רי קה חוץ, וש ים לנ בי ר שה פה עה
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ם. יהל בונותי שש חל ב בש י יישי ם ומי ש אותה קי בנ י יש ה, מי ל דומה רו של פש סי ים מי יהבי חנ ים הנ חי מש ים, ני די םא עומש ל ים וש לי נופש
ים יי ר חנ פל סי חו מי מה ר (תהלים סט) יי מנ אל ם נל ילה בי שש ם]! בי שותה פש ננ ם [לש הל לה שות של גה רש ם! אוי לה יהל יי חנ ם! אוי לש הל אוי לה

גו'. וש

ן תה יתה ך מי ה כה תובה םא כש ל ם של עולה שות הה ל נש כה ה מי תורה ה בנ תה יתה ה מי תובה כש אן של ה כה ה שונל ה. מנ רה י שה יי יו חנ הש יי ונ
תוב כה וש ה,  תה רה פש אל ך  רל דל ר בש בי קה תי ונ ל  חי ת רה מה תה ונ תוב (בראשית לה)  ה כה ני הי וש םא?!  ל וש יהיא,  י חי בי ר רנ מנ ה? אה תורה בנ
תוב (בראשית לח) כה ה, וש קה בש ת רי קל ינל ה מי בורה ת דש מה תה תוב (בראשית לה) ונ כה גו', וש יהם וש רש ם מי ת שה מה תה (במדבר כ) ונ

ה. הודה ת יש של ת שוענ אי ת בנ מה תה ונ

ה נה ים שה רי שש על ה וש נה ה שה אה ה מי רה י שה יי יו חנ הש יי ר ונ מנ אל נל ה, של רה שה תוב בש כה מו של תוב כש םא כה ם ל כגלה י, בש י יוסי בי ר רנ מנ אה
ת חנ ה אנ שה רה תוב פה םא כה ם ל כגלה ה, ובש רה שה מו לש ים כש ני שה ים וש נו יהמי מש םא ני ם ל כגלה י בש רי המ ה. של רה י שה יי י חנ ני ים שש ני ע שה בנ של וש
זו [של ה  ים בה לויי ם תש דה ל אה ים של ני שה הנ ים וש יהמי ל הנ כה ה של גה רש דנ ה הנ שום אותה א סוד הוא, מי לה ה. אל רה שה מו לש כש ה  דה בנ לש

ה]. רונה חמ אנ "א הה יא הי הי

י רי המ אי, של דנ יא ונ כםל הי ץ בנ רל רון אל תש יי ד. וש עלבה ה נל דל שה ך לש לל יא מל כםל הי ץ בנ רל רון אל תש יי ר, (קהלת ה) וש מנ אה ח וש תנ פה
הוא. רוך  בה דוש  קה ה הנ ך? זל לל מל י הנ ד, מי עלבה ה נל דל שה לש ך  לל ם. מל עולה ת לה לל תועל מות וש שה נש הנ רוחות וש אות הה ם יוצש שה מי
ה ה? זל דל שה י הנ ד. מי עלבה הוא נל של ה כש דל שה ר לנ בי חנ תש מי יון של לש על ך הה לל מל ה הנ ך זל לל אוי. ומל רה ן כה קה תש הוא ני של ד, כש עלבה ה נל דל שה לש
ל כה ן בש קה תש ני ד וש עלבה ה] נל עמשל הוא [ננ של כש כו ה'. של רמ ר בי של ה אמ דל יחנ שה רי תוב (בראשית כז) כש כה כו ה', של רמ ר בי של ה אמ דל שה הנ

מו. ר עי בי חנ תש יון מי לש על ך הה לל מל ז הנ אוי, אה רה יך לו כה רי צה ה של מנ

ה ין שורה אי ה של ינה כי שש ך - זו הנ לל אן. מל ים כה יוני לש ים סודות על ני וה ה גש מה ד - כנ עלבה ה נל דל שה ך לש לל ר, מל מנ ר אה זה עה לש י אל בי רנ
מות שה ה נש יאה יא מוצי הי רות, וש עמשות פי לנ יד וש הולי תו לש שש ם אי ג עי וי דנ זש ם ומי דה א אה שה ני ן של מנ זש א בי לה ה אל ן בה קי תנ הי ת לש יי בנ בנ

ר. חי אנ םא לש ל ד וש עלבה ה נל דל שה ך לש שום כה ה, ומי רות בה שש הנ לש

ה דל שה ל. לש לה הנ תש יא תי ת ה' הי אנ רש ה יי שה ר (משלי לא) אי מנ אל נל של מו  ת ה', כש אנ רש ה יי שה אי - זו  ך  לל ר, מל חי ר אנ בה דה
ל כה ה של דל ה. ייש שה דל ייש שה ה וש דל ייש שה שום של ה. מי רה ה זה שה אי ך מי רש מה שש ר (שם ז) לי מנ אל נל מו של ה, כש רה ה זה שה ד - זו אי עלבה נל
יון לה כי ה וש אה מש טג ן וש בה רש ל חג כה ה של דל ייש שה כו ה', וש רמ ר בי של ה אמ דל יחנ שה רי ר כש מנ אל נל מו של שות בו שורות, כש דג קש הנ כות וש רה בש הנ
ה זה גש לוש רה ת שה חנ תוב (שם ל) תנ כה זו, של ה הנ דל שה ד לנ עלבה הוא נל ים של מי עה פש ה לי זל ך הנ לל מל הנ ים בו, וש רויי בות שש רה ג וקש רל הל וש
ר הה טש ני ד של ך ענ שה חש נל ה אורו וש סל כנ תש ה מי זל ך הנ לל מל הנ ה. וש תה רש בי ש גש ירנ י תי ה כי חה פש שי גו' וש לוך וש מש י יי ד כי בל ת על חנ גו' תנ ץ וש רל אל

ה. לה עש מנ ר לש בי חנ תש ומי

ה דל שה םא שורות בנ ל דוש וש קה ך הנ לל מל ן הנ הוא מי ה הנ דל שה ד הנ רה פש ני שום של ש, מי םאש חםדל ל ר יר של עי שה ך הנ שום כה ומי
י גו'. כי וש ה  אה צה ה מש דל שה י בנ תוב (דברים כב) כי ז כה זו, אה ה הנ דל שה ד לנ עלבה נל הוא  של ה. וכש זל הנ ך  לל מל ן הנ כות מי רה בש זו  הנ

ר. אי בה תש ני מו של ה, כש דל שה בנ

ה אה ה. בה לה עש בנ ם ולש עולה ת לה ול ה מה מה רש גה ה, וש מה ה זגהמ יל בה טי הי ה, וש זל ש הנ חה נה ה בנ קה בש דש ני ם וש עולה ה לה וה ה חנ אה ה, בה אי םא רש ב
ר של ל אמ כה תו וש שש אי ם הוא וש יי רנ צש מי ם מי רה בש ל אנ ענ ינ ר (בראשית יג) ונ מנ אל נל מו של ה בו, כש קה בש דש םא ני ל ה וש תה לש עה ה וש דה יהרש ה וש רה שה

גו'. ל וש גנ תש יי ר ונ כה שש יי ן ונ יי ינ ן הנ תש מי יישש תוב? (שם ט) ונ ה כה ם, מנ עולה א נםחנ לה לו. בה

. יהה רל חמ יהה אנ נל בה ה ולש לה עש בנ ה ולש ים לה יוני לש ים על יי חנ ה לש תה כש ך זה שום כה קו בו, מי בש דש םא ני ה ל רה שה ם וש הה רה בש אנ שום של ומי
ה תה כש זה ה, של רה י שה יי יו חנ הש יי ן ונ ל כי ענ ם. וש תל רש ת בור נגקנ בל קל ל מנ אל ם וש תל בש צנ ל צור חג יטו אל בי תוב (ישעיה נא) הנ כה הו של זל
יו הה ה  לה ן של ל כי ענ וש ים,  יי חנ ה בנ קה בש דש ני יא  ם. הי כגלה ן בש כי וש ה,  וה י חנ יי חנ יו  הש יי ונ ים  שי נה ל הנ כה תוב בש םא כה ל וש ם.  כגלה ם בש הל בה

ים. הנחניי

א תה פש תוסל

ה: יבה שי יש םאש הנ ח ר תנ ך פה כה הוא. וש ם הנ עולה יון בה לש על דול וש ה הוא גה מה ם. כנ עולה מו בה צש ת ענ ין אל טי קש מנ י של י מי רי שש אנ
בון שש הוא חל ה של אה גו'. מי ה וש רה י שה יי יו חנ הש יי תוב ונ כה ן. של טה דול - הוא קה הוא גה י של דול. מי ן - הוא גה טה הוא קה י של מי
ה אותו, בה רי וש יל אותו  די גש ן, הי טה בון קה שש הוא חל ע של בנ ין אותו. של טי קש ד הי חה ים אל ני שה ן הנ ה. קםטל נה תוב בו שה דול, כה גה

ים. ני תוב שה כה של

י הוא רי שש ל. אנ די גנ תש מי א לנ לה ין אל טי קש םא מנ ל ין, וש טי קש מנ י של מי א לש לה רוך הוא אל דוש בה קה ל הנ די גנ ינו מש אי ה של אי םא רש ב
י ק. מי סי פה ק יי סנ פה י של אן. מי ד כה ם. ענ עולה הה אותו  לוי לש עי דול בש ה הוא גה ה, כה זל ם הנ עולה בה מו  צש ת ענ ין אל טי קש מנ י של מי
יו יה קו חנ סש פה ים - יי לי טי ים בש רי בה ל דש ה ענ י תורה רי בש די ק בש פוסי י של ר, מי צונו לומנ ך. רש רי אה תש ר יי צי קי י של ר. מי צי קנ תש ר יי צי קי של
ים יי חנ הנ ר מי צי קנ תש ה - יי נוחה יך תוך מש רי אמ םא מנ ל ן וש מי אה ר בש צי קנ מש י של הוא. מי ם הנ עולה יהם בה ינו קנ די ה, וש זל ם הנ עולה ן הה מי
זו אות הנ ב בה כי ענ תש םא יי ל ה, וש לה ה של יאה רי קש ת הנ ר אל צי קנ "ף ולש לל אה טםף הה חש יך לנ רי ד, צה חה ר אל אומי י של ה. מי זל ם הנ עולה ל הה של
ל ה של יבה ישי אי בי יוחנ ר  בנ עון  מש י שי בי רנ לש ידו  גי הי ים של דושי חי הנ לו  [אי יו.  יהמה כו  רש אה תש יי ה  זל ת  ה אל עמשל ינ י של ומי ל,  לה כש

ה.] ע"כ התוספתא לה עש מנ

ים ני ע שה בנ של ה, וש לה עש מנ ה לש נה ים שה רי שש על ה, וש לה עש מנ ה לש נה ה שה אה ה. מי לה עש מנ ם לש ים כגלה יי חנ ם הנ ה. אותה רה י שה יי יו חנ הש יי ונ
אוי. רה יו כה ם הה ה, כגלה לה עש מנ לש
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ר מנ ע אה בנ ם של אותה ה, ובש נה ה שה נה ר שה מנ אה ם של כגלה ה בש ה שונל ר, מנ בה דה ת סוד הנ ה אל אי םא רש עון, ב מש י שי בי ר רנ מנ אה
כםל ל הנ ל של לה כש ה - הנ נה ה שה אה ד. מי חה כםל אל א הנ לה ים? אל ני ע שה בנ ך של ר כה חנ אנ ה, וש נה ים שה רי שש על ה וש נה ה שה אה תוב מי כה ים, של ני שה
ל כה ל  של ר  תה סש ני הנ יון,  לש על הה ל  לה כש ני של ה,  נה שה ים  רי שש על ן  כי וש יום.  ל  כה בש כות  רה בש ה  אה מי ל  סוד של בש ד  חה אל כש כםל  הנ [נ"א 
ל ר של תה סש ני יון, הנ לש קום על מה ל מי לה כש ני רוך הוא של דוש בה קה חוד]. הנ יי ל הנ סוד של ה, הנ נה תוב שה ך כה שום כה ים. ומי רי תה סש ני הנ
ה, סוד נה תוב שה כה ך  שום כה ה. ומי נה ים שה רי שש ן על כי ל יום, וש ל כה כות של רה ה בש אה ל מי סוד של ה, בש אה מי ים בש רי תה סש ני ל הנ כה

ים. מי עולה ל לש יובי הנ ה וש בה שה חמ מנ ים הנ די רה פש םא ני ל חוד, של יי הנ

ל בה אמ ד,  חה אל חוד  יי כםל  הנ של ב  גנ ל  ענ ף  אנ וש ה.  לה עש מנ לש של ר  תה סש ני הנ ל  לנ כש מי או  יהצש וש דו  רש פה תש הי לו  לה הנ ים  ני שה הנ ע  בנ של
חוד יי ה, סוד הנ נה תוב שה ך כה שום כה ה. ומי לה עש מנ ך לש יהה כה םא הה ל ה של ים מנ כי רה ים ודש די דה ה צש מה כנ ים בש מי חמ רנ ין וש די ים בש די רה פש ני
ן כי ין  אי ה של מנ ים  כי רה ודש ים  די דה צש ה  מה כנ בש ים  מי חמ רנ וש ין  די בש ים  די רה פש ני לו  לה הנ ים  ני שה הנ ע  בנ של ים.  מי עולה לש ד  רה פש ני םא  ל של
ה, רה י שה יי יו חנ הש יי ים. ונ יי ים חנ אי רה קש ם ני כגלה ה. וש נה םא שה ל ים וש ני ם שה הל תוב בה לו כה לה ים הנ ני שה ע הנ בנ של ך בש שום כה ה. ומי לה עש מנ לש

ה. לה עש מנ מו לש יש קנ תש הי או וש רש בש ני ש, של מה יו מנ הה של

ן יוה כי וש ים,  ני ע שה בנ של ים וש לשי ן שש יהה בל ק, הוא הה חה צש יי ד  עלקנ נל ר  של אמ י כנ רי המ , של שוהה רש ה פי ני יהיא, הי י חי בי ר רנ מנ אה
ת עמקםד אל לנ א, מי יהה בה מםרי ר הנ הנ א? מי ן בה יי אנ ה. מי כםתה בש לי ה וש רה שה פםד לש סש ם לי הה רה בש םא אנ יהב תוב ונ כה ה, של רה ה שה תה ד, מי עלקנ נל של
בון שש חל אי כש דנ ה. ונ רה י שה יי יו חנ ם הה ד, הי עלקנ נל ה של עה שה ד הנ ענ ק וש חה צש ד יי נולנ יום של ים מי ני ע שה בנ של ים וש לשי ם שש אותה ק. וש חה צש יי

ד. עלקנ נל ד של ענ ק וש חה צש ד יי נולנ של ר, מי אי בה תש ני מו של יו, כש ים הה ני ע שה בנ של ים וש לשי יהא שש רי טש ימנ גי י"ו בש הש יי ונ

ינו מי יש ה לו  יעה ה הושי שה אות עה לה פש י ני כי ש  דה יר חה ה' שי לנ ירו  מור שי זש ר, (תהלים צח) מי מנ אה ח וש תנ י פה י יוסי בי רנ
רות פה ה הנ נה רש שנ יי תוב (שמואל-א ו) ונ כה רו אותו, כנ מש רות אה פה הנ ים של רי בי חמ רוהו הנ אמ ה בי זל סוק הנ פה שו. הנ דש רוענ קה וזש

ה. שה אות עה לה פש י ני ש כי דה יר חה ה' שי ירו לנ מור שי זש רו? מי מש ן אה ה הי ירה יזו שי אי ה. וש שה דה ה חמ ירה רות שי יו אומש הה ך, של רל דל בנ

יו, נה פה חות לש בה שש תי ה וש ירה ים שי רי ם אומש ם, כגלה עולה רוך הוא בה דוש בה קה א הנ רה בה ה של ל מנ כה ל, של כי תנ סש הי אן ייש לש כה
אי! דנ ה ונ זל ך  - כה זו  ה הנ ירה שי ת הנ ים אל רי יו] אומש ם [ד"א הה מה צש ענ ם מי הי ר של םאמנ ם ת אי ה. וש טה מנ ין לש ה בי לה עש מנ ין לש בי
רו [נ"א ן שה ה, הי לה עש מנ מוהו לש שה ם וש יהל לי ל עמ קנ שש רון ני אה הה ן של יוה כי ן. וש בה ל גנ יהה ענ רון הה אה לו, הה ל אי בה יון. אמ לש הו סוד על זל של
רו מש םא אה ל וש ם  עולה ל הה רות של פה ר הנ אה שש ך  רל דל גועות כש יו  רון, הה אה ן הה הל ל מי טנ נש ני ן של יוה י כי רי המ ה, של ירה בו] שי כש םא שה ל

ר. מי זנ ן לש ה אותה שה ן עה בה ל גנ ענ רון של אה הה אי של דנ ה. ונ ירה שי

א לה ל. אל לה ד כש וי ר דה מנ םא אה אן ל כה מור, וש זש ד מי וי דה ד או לש וי דה מור לש זש תוב מי כםל כה ר, ובנ אי בה תש ני נו, וש רש אנ י בי רי מור. המ זש מי
ירו ז שי אה ר, וש פה עה ן הל ל מי אי רה שש ת יי רוך הוא אל דוש בה קה ים הנ יהקי ן של מנ זש ר אותו בי מי זנ ש לש קםדל ה רוחנ הנ ידה עמתי מור, של זש מי

ם. עולה א הה רה בש ני יום של ה מי רה מש אל םא נל זו ל ה כה ירה י שי רי המ ש. של דה ז הוא חה ש. אה דה יר חה ה' שי לנ

א תה פש תוסל

זו, ה הנ שה רה פה ת הנ ע אל מנ ם שה ר אי ר מנ םאמנ ר לו, י מנ יהיא. אה י חי בי ת רנ אות אל רש ך לי לנ ה הה הודה י יש בי ן רנ י בל י יוסי בי רנ
ך כה א, של בה ם הנ עולה ים בה יקי די צנ ל הנ ם של קה לש י חל רי שש ר, אנ מנ ה. אה מה שה נש ן הנ ינ נש עי בש שוהה  רש פי א של תה יש רנ בה י הנ לי עמ רו בנ מש יך אה אי
נות יה עש ים מנ חי ם פותש יי מנ רםב הנ - מי ים אותו  מי סותש ב של ל גנ ף ענ אנ ם, של יי ל מנ דול של ן גה יה עש מנ ם כש בה לי יא בש ה הי תורה הנ

ר. בל ל עי כה ים לש עי נובש של

בון שש חל ס בש נה כש ם ני דה אה ין גוף הה ם אי עולה זו, לש ה הנ שה רה פה בנ ך  ר לש י אםמנ ני ה. אמ תה הוב אנ י, אה י יוסי בי ע, רנ מנ שש םא תי ב
ן. דל ן עי גנ ים בש רובי כש ה הנ ים לה ני נותש ן של ימה ס סי קה נש ה פי מה שה נש ה הנ אל רש תנ ד של ה, ענ ל ינד דומה ים ענ יקי די צנ הנ

ה קומה מש לי עמלות  לנ ת  כל יא הולל הי ם,  שה לש ת  סל נל כש ני של ר  חנ אנ ה,  מה שה נש הנ ה  ני הי של י  תי עש מנ שה י  ני אמ י,  יוסי י  בי רנ ר  מנ אה
ה לו אה רש ה, ומנ ל ינד דומה גוף ענ רופוס הנ פוטש ית אל עמשי ס, ננ ני כה תי ה וש לל עמ תנ ם של ל קםדל בה ה. אמ טה מנ ת לש דל רל םא לה ל ה, וש לה עש מנ לש

מות. אות עולה ע מי בנ רש ר אנ כה ל שה בי קנ אוי הוא לש רה של

ל בה ן. אמ דל ן עי גנ יהה בש לל ים עה יזי רי כש מנ שום של ם, מי ענ קםדל ה יודי י דומה רי המ ר, של מנ ר אה זה עה לש י אל בי ה רנ ני יהיא, הי י חי בי ר רנ מנ אה
ה. י דומה די ל יש ים ענ יקי די צנ ל הנ ק של תל פל יסו בנ ני כש הנ גוף לש ל הנ ת ענ רל ס, חוזל קה נש ה פי ים לה ני נותש ן של מנ זש בי י - של תי עש מנ ך שה י כה ני אמ
ע בנ רש ל אנ סוף של כי ה הנ ה? זל דל שה ף הנ סל ה כל ה זל י. מנ ני מל ח מי ה קנ דל שה ף הנ סל י כל תי תנ י נה ני עי מה ה לו שש תה ם אנ ך אי תוב אנ כה הו של זל

ה. שה ירג ים לו לי ני נותש מות של עולה אות הה מי

יק] ה הוא [רי ר, מנ פה הוא עה י של ר: מי יהה אומי ה, הה יבה שי יש י הנ אשי רה מי זו  ה הנ שה רה פה הנ ענ  יהה שומי ף הה ב יוסי רנ של כש
גו'. ר ה' וש הנ ה בש לל עמ י ינ תוב (תהלים כד) מי כה הו של י יהקום? זל ה ומי כל זש י יי ה? מי זל ה לה זוכל

ף. סל כל ת הנ רםן אל פש על ם לש הה רה בש קםל אנ שש יי רון ונ פש ל על ם אל הה רה בש ע אנ מנ שש יי תוב, ונ כה ה של ה מנ אי םא רש א, ב בה י אנ בי ר רנ מנ אה
אות נה המ ונ מות  אות עולה ע מי בנ רש אנ  - ף  סל כל ל  קל אות של ע מי בנ רש אנ ים.  סופי כי וש מות  ם עולה הי דול של גה הנ סוף  כי הנ הו  זל

יהדו. ה בש ין מוחל אי ה, וש לה עש ל מנ ם של יי לנ ירושה ם וי יי מנ י שה עמרי ל שנ עמבםר כה ינ ר, של מנ ן אה מה חש ב ננ ר - רנ סםחי ר לנ ים. עםבי סופי כי וש

ם תה בורה חמ ים בנ יקי די צנ ר הנ אה ם שש ה עי נה מש ני תו. וש שש ה אי רה ת שה ם אל הה רה בש ר אנ בנ ן קה י כי רי חמ אנ תוב, וש ה כה ה מנ אי םא רש ב
ל ים ענ ני מג ה ומש י דומה ידי ים בי תובי כש ם של ל אותה נו, כה דש מנ ך לה ק, כה חה צש י יי בי ר רנ מנ ה. אה י דומה די ל יש ה ענ נל מג מש ל הנ ק של תל פל מי
נםם יהי גי דו בנ םאבש י ק, של תל פל ל יהדו בנ ים ענ תובי ם כש ינה אי ים של עי שה רש ר. אוי לה פה י עה ני יות שוכש חמ הנ יד לש תי עה ן של מנ זש יהדו, יהקומו לי

ר. עד כאן תוספתא פל סי תוב בנ א כה צה מש ני ל הנ ך כה מש ט ענ לי מה יא יי הי ת הנ עי ר (דניאל יב) ובה מנ אל ה נל ל זל ענ ים, וש מי עולה לש
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זהר:

ת חנ יא תנ הי ש, וש דה יא חה ה זו הי ירה אן שי כה ש, וש מל שה ת הנ חנ ש תנ דה ל חה ין כה תוב (קהלת א) אי יהיא, כה י חי בי ר רנ מנ אה
י שום כי ם? מי ענ טנ ה הנ ש. מה מל שה ת הנ חנ ש תנ דה ז ייש חה אה ה. וש נה בה לש יא? זו הנ י הי יא, ומי ש הי מל של ת הנ חנ י תנ רי המ ש, של מל של הנ
ת י? אל ת מי ה לו, אל יעה שו. הושי דש קה רוענ  וזש ינו  מי יש ה לו  יעה תוב הושי כה ה של אות? זל לה פש ני ם הנ י הי ה. ומי שה אות עה לה פש ני
אי דנ ינו, ונ מי יש ה לו  יעה םאל. הושי מ שש ין ובי יהמי ה בש כה מש סש ם ני הל בה שום של זו, מי ה הנ ירה שי ת הנ ה אל רה מש אה ה של גה רש דנ ה הנ אותה
ה ש מנ דה ילה חה הש ז יי אה ר, וש פה עה ן הל רו מי עורש תש יי ם וש י עולה תי יהקומו מי ן של מנ זש י? בי תנ ה. מה זל מור הנ זש מי ל הנ ה של גה רש דנ ה הנ אותה לש

ה. זל ם הנ עולה ה בה עמשה םא ננ ל של

ה ירה שי ר הנ מי אה ז תי ל, אה אי רה שש יל יי בי שש ם בי עולה מות בה קה רוך הוא נש בה דוש  קה ה הנ עמשל ינ ן של מנ זש ר, בי מנ י אה י יוסי בי רנ
ילה הש םא יי ל ם, של לי יום שה קי ם בש עולה הה ש  די חנ תש יי וש ם  עולה ל הה ים של תי מי ר הנ פה עה ן הל מי רו  עורש תש יי ך  ר כה חנ י אנ רי המ זו], של [הנ
הוא ם של עולה הה ש מי חה נה עמבםר הנ ינ ם, וש עולה ה בה יתה ת ומי רי ש] [נ"א כה חה נה הנ שום של ם, מי עולה ט בה ת שולי ול מה הנ ה של לה חי תש בנ [כש

יו. נה כו פה שש חש נל ם וש עולה א הה מה טש ני כםל, וש ם לנ עולה ת בה ול ם מה רנ ם] גה רנ גה

פו לש תוב (איוב ט) חה כה ה? כנ יבה אי ה וש ה זל ה. מנ שה אי ין הה ך ובי ינש ית בי שי ה אה יבה אי תוב (בראשית ג) וש ה, כה אי םא רש ב
דות זו רה פש ינות ני פי יות וסש ני ייש אר דול, וש גה יהם הנ תוך הנ טות בש שוטש ינות מש פי יות וסש ני ה אר מה ה כנ ני הי ה. של בל יות אי ני ם אר עי

ה. בה יות אי ני אות אר רה קש ן, ני תוכה ט בש ה שה זל ש הנ חה נה הנ יות של ני אר ן הה אותה זו. וש מי

לות. זה ים ומנ בי ת כוכה י עמבודנ די ים עובש מי ר ענ אה לו שש - אי עמך  רש ין זנ ת ה'. ובי אנ רש ה יי שה ה - זו אי שה אי ין הה ך ובי ינש בי
תוב כה ם, של עולה ן הה ר אותו מי עי בנ יד לש תי עה רוך הוא של דוש בה קה ה הנ םאש - זל ך ר שופש ל. הוא יש אי רה שש לו יי ה - אי עה רש ין זנ ובי

ץ. רל אה ן הה יר מי עמבי ה אנ אה מש טג ת רוחנ הנ אל תוב (זכריה יג) וש כה ח, וש צנ נל ת לה ול מה ע הנ לנ (ישעיה כד) בי

הוא םא"ש, של ר יים בה קנ תש יי םא"ש, של ילה ר הש ם יי עולה ז הה י אה רי המ ים, של תי מי רו הנ עורש תש יי של םא כש ב יד לה תי עה ה לל םאש - זל ר
ך ש נושי חה נה אותו הנ יום, וש קי ינו בש אי ב וש קי הוא עה ת של עי ה, כה זל ם הנ עולה ה בה ב - זל קי נו עה שופל ה תש תה אנ יון. וש לש על ם הה עולה הה

יות. רי בש י הנ ני יך פש שי חש ם ומנ עולה ת הה אל

ן אותה יים בש קנ תש הי מו לש יש תנ סש הי ן של יוה יונות, כי לש על גות הה רה דש ם הנ אותה דו בש מש עה או וש רש בש ם ני דה ל אה ים של יהמי ה, הנ אי םא רש ב
יים, קנ תש הי לש ה  גה רש ין דנ ה אי אה לש הה וה אן  כה גו'. מי וש ה  נה ים שה עי בש ם שי הל בה ינו  נותי י שש מי יש תוב (תהלים צ)  כה גות, של רה דש הנ

יו. םא הה ל ם כש הי ן, וש ול אה ל וה מה "ם עה בה הש רה ך וש שום כה ומי

י יי י חנ ני י שש מי ה יש לל אי ן וש כי ה, וש רה י שה יי יו חנ הש יי ר ונ מנ אל נל מו של מו, כש יש קנ תש הי יו וש ים הה יקי די צנ ל הנ ים של יהמי ם הנ ל אותה בה אמ
ר זנ חה א של לה אל? אל עי מה שש יי י  יי י חנ ני תוב (בראשית כה) שש כה אל, של עי מה שש יי בש תוב  ם כה גנ ך  ר, כה םאמנ ם ת אי וש ם.  הה רה בש אנ

יו. הש יי יו ונ יהמה א בש רה ן קה ל כי ענ ה, וש שובה תש בי

בון שש ר חל מנ אל י נל רי המ ם, של עולה שות הה ל נש כה יו בש םא הה ה ל מו זל ר, כש מנ א אה בה י אנ בי ע. רנ בנ רש ינת אנ רש קי ה בש רה ת שה מה תה ונ
ל כה ה בש רה מו שה ה כש תה יש םא הה ל אות של רש הנ א לש לה ה. אל רה בש קש יא ני בו הי קום של מה אותו הנ ם וש עולה ה בה יומה קי יהה וש נותל יהה ושש יהמל

ם. עולה שות הה נש

ת אות אל רש הנ א לש ה בה ם - זל ר שה בי קה תי יהם ונ רש ם מי ת שה מה תה תוב (במדבר כ) ונ כה יהם, של רש ה מי ני ר הי םאמנ ם ת אי וש
מו כש ה  תה יתה מי ר בש מנ אל םא נל ל ל בה יהם. אמ רש כות מי זש א בי לה ל אל אי רה שש יי בש כו  לש םא הה ם ל יי מנ י הנ רי המ ל, של אי רה שש ל יי ם של חונה רש סי

ה. רה שה ר בש מנ אל נל של

רוהו אמ ה בי זל סוק הנ פה לו. הנ םאכי ת י עי ך בה יי רנ שה ים וש ן חורי ך בל כי לש מנ ץ של רל יך אל רי שש ח, (קהלת י) אנ תנ ה פה הודה י יש בי רנ
ל ת כה ענ דנ ה לה ם תורה הל ן לה תנ נה הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ל של אי רה שש ם יי יהל רי שש אנ ל בו, של כי תנ סש הי לש נו  לה ל ייש  בה ים, אמ רי בי חמ הנ

ר. אי בה תש ה ני י זל רי המ ים, ונ יוני לש ם סודות על הל לות לה גנ רות ולש תה סש ני ים הנ כי רה דש הנ

בות אה הה ה מי כה רש בה תש הי כות של רה בש ל הנ כה ה  ין לה מי זש מנ ה  לה של ך  לל מל הנ שום של ים, מי יי חנ ץ הנ רל אל ץ - זו  רל אל יך  רי שש אנ
יא מוצי ל של יובי ן הנ ים, בל ן חורי הוא בל יד, וש מי כות תה רה יהה בש לל יק עה רי הה ד לש הוא עומי א"ו, של ל וה סוד של ים, הנ יוני לש על הה
כםל הנ ה, וש חה שש ן מי מל ל של כה אור וש ל הה כה ים וש יי חנ ל הנ ת כה יד אל מי יא תה מוצי יון של לש על ם הה עולה ן הה רות, בל חי ים לש די עמבה ת הה אל

ץ. רל י"ך אל רי שש ך אנ שום כה ל, ומי ראי שש י יי כםרי י בש ני ר (שמות ד) בש מנ אל נל מו של זו, כש ץ הנ רל אה ה לה זל כור הנ בש ן הנ בי יענ הנ פי שש מנ

םא יון ל לש על ם הה עולה הה וש זו  ה הנ תונה חש תנ ץ הנ רל אה הה , של רוהה אמ בי של מו  ר, כש ענ נה ך  כי לש מנ ץ של רל אל ך  י לה ר אי מנ אל נל ה של ומנ
רוהה - אוי אמ בי מו של ר, כש ענ א ננ רה קש ני ך של לל מל אותו הנ כםל מי הנ ה, וש לה רש עה ל הה ה] של לה עש ל מנ טון [של לש תוך שי א מי לה ים אל קי יונש

ך. ינםק כה ה לי יכה רי צש ץ של רל אל לש

עו נש מש ני ים של מי עה פש ל הנ כה ים, וש דועי ים יש תי עי כות לש רה ל בש נוטי של ק כש לום, רנ מו כש צש ענ ין לו מי ה אי זל ר הנ ענ ננ ה, הנ אי םא רש ב
ה מה כנ עוד, בש זו. וש ה הנ עה שה ינםק בנ יך לי רי צה ם של עולה נו. אוי לה מל עות מי נה מש כות ני רה בש הנ ת, וש כל של חש נל ה וש נה בה לש ה הנ מה גש פש ני נו, וש מל מי

ך]. ר [כה אי בה תש ני ה, וש עמשה ננ ין וש די יים בש קנ תש כםל מי הנ נו, של מל ק מי ם יוני רל ה טל זל ם הנ עולה דון הה ים ני יני די

ש חה נה הנ י אותו  די יש ל  ענ ה  תה יתה ה מי תה יש םא הה ל שום של ע - סוד הוא, מי בנ רש ינת אנ רש קי ה בש רה ת שה מה תה ה, ונ אי םא רש ב
ם הל ם לה רנ גה יום של ם מי עולה י הה ני בש תו  מי ל יהדו  ענ ם, וש הל ט בה שולי ם של עולה י הה ני ר בש אה שש מו  כש ה  ט בה לנ םא שה ל תון, וש לה עמקנ
י ל פי יהם ענ רש מי תוב בש םא כה ה ל ינה כי שש בוד הנ שום כש י ה'. ומי ל פי ם ענ הל תוב בה כה יה"ם, של רש רם"ן ומי המ אנ "ה וש מםשל ט לש רה ם, פש דה אה
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ה'.

ע, בנ רש ינת אנ רש קי ר. בש חי י אנ די ל יש םא ענ ל יון, וש לש סוד על ע בש בנ רש ינת אנ רש ל קי סוד של ע. הנ בנ רש ינת אנ רש קי תוב בש ה כה רה שה ל בש בה אמ
ינד ה בש תה יתה ה מי תה יש םא הה ן ל ל כי ענ בות, וש אה ם הה ך עי לל מל ד הנ וי ר דה בי חנ תש הי רון. של בש יא חל ע, הי בנ רש ינת אנ רש קי ש. בש חה נה םא בש ל וש

ע. בנ רש ינת אנ רש קי א בש לה ר אל חי אנ

םא ל ן של יוה כי ם.  עולה בה ם  דה אה יים הה קנ תש יונות, מי לש על גות  רה דש בי מו  יש קנ תש ם הי דה אה ל  ים של יהמי הנ ר  של אמ ה, כנ אי רש םא  ב
ז אה וש ת.  ול מה ה הנ שורה ה  בה של זו  ה הנ גה רש דנ ים לנ בי רי קש ד של ה, ענ טה מנ ים לש די יורש וש ים  אי יונות, יוצש לש על גות הה רה דש יים בנ קנ תש מי
א. מי ר טה אה שש ני גוף וש ת הנ א אל מי טנ ה, ומש מה שה נש ת הנ לל נוטל ת וש חנ ם אנ ענ פנ ם בש עולה ה הה סה טה ה, וש מה שה נש יא הנ הוצי שות לש ת רש לל נוטל

ה. אה מש ם טג הל ה בה רה אמ שש םא ני ל או וש מש טש םא ני ל ים של יקי די צנ י הנ רי שש אנ

ם ים כגלה קי דנ ים הנ בי כוכה ל הנ כה , של יענ קי רה ש הה חנ הוא נש יק, וש הי בש ד מנ חה ך אל רל ר דל שה קש יענ ני קי רה ע הה צנ מש אל ה, בש אי םא רש וב
ר. תל סי בנ ם של עולה י הה ני י בש עמשי ל מנ ד] ענ צנ ים [בנ ני מג ם מש הי ים, וש לי י תי לי ים בו תי די עומש ים בו וש שורי קש

ם, דה ה בו אה תה פנ תש הי מון של דש קנ יון הנ לש על ש הה חה נה ה הנ זל ם מי עולה אות לה ין יוצש י די כי אמ לש בוצות מנ ה קש מה ה כנ ת זל מנ גש דג כש
ל יוענ של סי הנ ה, וש לה עש מנ לש ים אותו מי עי יש סנ ר - מש הי טה הי ם לש דה א אה ך, בה שום כה ם, ומי עולה י הה עמשי ר מנ תל סי ים בש ני מג ם מש כגלה וש

דוש. א קה רה קש ני ר וש מה שש ני יף אותו וש קי בו מנ רנ

ים בי סובש ומש ים בו  ים] שורי בי ם [סובש כגלה ים לו, וש ני מש דנ זש ל אורות מי ילות של בי ה חמ מה א - כנ מי טה הי ם לש דה אה א הה בה
ר (ויקרא יג) מנ אל נל מו של א, כש מי א טה מי יו טה נה פה ים לש יזי רי כש ים ומנ כי ם הולש כגלה א. וש מי א טה רה קש ני ים אותו, וש אי מש טנ אותו ומש

ם. עולה ל הה ים של עמשי ה מנ מה כנ ים בש רי תה סש ני י וש מוני דש קנ ש הנ חה נה אותו הנ ים בש שורי ם קש כגלה א. וש רה קש א יי מי א טה מי טה וש

ע, שה רה ם הה עה לש בי ל אותו  י ענ ני הנ מי ק, תש חה צש י יי בי ר רנ מנ לוד. אה יהא לש רש בל טש ים מי כי יו הולש י הה י יוסי בי רנ ק וש חה צש י יי בי רנ
ם ם, כגלה עולה ל הה ים של שי חה י נש יני ל מי כה ד - של חה נו סוד אל דש מנ אן לה כה ה, וש אה מש טג ד הנ צנ יו מי ע הה שה רה י אותו הה עמשי ל מנ כה של
ם עולה ל הה ים של פי שה כש ל הנ ך כה שום כה ת. ומי מל זםהל ה מש אה מש הוא רוחנ טג י, של מוני דש קנ ש הנ חה נה אותו הנ ים מי אי יוצש ים וש שורי קש

א. מה טש ה הוא ני ני ה, הי זל ך לה שה מש ני י של ה. ומי זל ד הנ צנ ן הנ ים מי אי ם יוצש כגלה ים], וש בי רנ קש ענ ים [וש שי חה ה נש זל ם הנ שי ים בנ אי רה קש ני

מו כש ינו,  ני שה י  רי המ ה. של אה מש טג ל רוחנ  ד של צנ הנ יו אותו  לה עה שםך  מש לי י  די כש א  מי טה הי לש ה  רוצל א של לה אל םא עוד,  ל וש
ה לה עש מנ לש ה מי שה דג יו קש לה ך עה ה - מושי שה דג קש ד הנ צנ ר בש עורי ם הוא מש ה. אי לה עש מנ לש יו מי לה ך עה ם מושי ך גנ ם - כה דה אה ר הה עורי מש של
ה ל מנ ר ענ מנ אל י נל רי המ א. של מה טש ני וש ה  אה מש טג הנ יו רוחנ  לה עה ך  מושי ך  ה - כה אה מש טג ד הנ צנ ר בש עורי ם הוא מש אי ש. וש די קנ תש ומי

ים אותו. אי מש טנ א - מש מי טה הי ם לש דה א אה ינו, בה ני שה של

ל כה א בש מה טש יהה ני יון, הה לש על הה ש  חה נה אותו הנ ה מי אה מש טג יו רוחנ  לה עה שםך  מש י לי די ע, כש שה רה ם הה עה לש ך אותו בי שום כה מי
יו פה שה ה כש שה ז עה אה ה, וש אה מש יו רוחנ טג לה שםך עה מש לי א וש מי טה הי י לש די ישות כש י אי עמשי ה מנ מה ה עי יהה עושל הה תונו, וש ם אמ ה עי לה יש לנ

יו. עמשה ומנ

ת יא אל םאשו, ומוצי ת ר ענ אל קורי יו, וש נה פה ר אותו לש קושי ים, וש שי חה ם נש אותה ש מי חה ל נה יהה נוטי יו הה עמשה ית מנ אשי רי וש
ש חה נה םאש אותו הנ ת ר ל אל ך נוטי ר כה חנ ת. אנ חנ ת אנ טםרל נו קש מל ה מי עושל כםל, וש ף הנ שורי ים וש דועי ים יש בי ל עמשה נוטי שונו, וש לש

ת. רל חל ת אנ טםרל נו קש מל ה מי עושל ים, וש די דה ה צש עה בה רש אנ ענ אותו לש קורי וש

אות מי יו רוחות טש לה עה ך  שנ מה ד של ענ ים,  רי חי אמ ים  עמשי ה מנ עושל וש ים  בורי ר די יהה אומי הה וש ד,  חה אל גול  עי ה  עושל וש
ם שה . מי יענ קי רה ל הה ש של חה נה ד אותו הנ צנ ים מי עי ם יודש הי ה של י מנ פי ים כש עמשי ם מנ הל ה בה עושל יך, וש רי צה ה של יעות לו מנ ומודי

י.  מוני דש קנ ש הנ חה נה אותו הנ יו רוחנ מי לה ך עה שנ מה ד של יו, ענ פה שה כש יו ובי עמשה מנ ך בש שנ מש ני

ים. שי חה את נש רנ קש ם לי ענ פנ ם בש ענ פנ ך כש לנ םא הה ל תוב, וש ך כה שום כה ים. ומי מי סה ים וקש פי שה יעות וכש די ענ יש יהה יודי אן הה כה ומי
ש. חה נה א בש לה ינו אל כםל אי ית הנ אשי ך רי ר כה חנ אנ ר, וש אי בה תש ני מו של ה הוא כש אה מש טג ש בנ שםרל הנ ר וש קה עי הה אי. וש דנ ים ונ שי חה נש

א בה של נו, מי דש מנ ך לה ר לו, כה מנ ים? אה שי נה א בש לה ים אל אי צה מש םא ני ים ל מי סה ים וקש פי שה י כש יני ל מי ה כה מה י, לה י יוסי בי ר רנ מנ אה
ק. חה צש י יי בי רנ ק לש שנ נה י וש י יוסי בי א רנ אי! בה דנ ה ונ ך זל ר, כה מנ ה. אה לה עש בנ םא בש ל ה וש יל בה טי א. הי מה ה זגהמ יל בה טי ה, הי וה ל חנ ש ענ חה נה

ת. עי א כה לה י בו, אל יתי כי םא זה ל ה וש זל ר הנ בה דה ל הנ י ענ תי לש אנ ים שה מי עה ה פש מה ר, כנ מנ אה

ל בה יו. אמ בי אה ר לו, מי מנ ם? אה ד אותה מנ קום לה ה מה יזל אי ם, מי עה לש ע בי יהדנ ה של ל מנ כה לו וש לה ים הנ עמשי מנ ל הנ ר לו, כה מנ אה
ם ים הי רי הה ם הל אותה בש שום של ים, מי מי סה י קש יני ל מי כה ים וש פי שה כש ל הנ ד כה מנ ם, לה דל ץ קל רל יא אל הי ם, של דל י קל רי רמ ם הנ אותה בש
ל אות של לה שש לש שנ ים בש שורי ם קש הי ם, וש יי מנ שה ן הנ הוא מי רוך  בה דוש  קה ם הנ יל אותה פי הי "ל של אי זה עמ ונ "א  זה ים עמ כי אה לש מנ הנ
ב ך מואה לל ק מל לה י בה ני חי נש ם ינ רה ן אמ ר מי מנ אל נל מו של ם, כש עה לש ענ בי יהה יודי ם הה שה ם. ומי דה י אה ני בש ים לי פי שה ים כש יעי ל, ומודי זל רש בנ

ם. דל י קל רי רמ הנ מי

ד צנ ר לו, הנ מנ יו? אה נה ר פה בה דש מי ל הנ ת אל יהשל ים ונ שי חה את נש רנ קש ם לי ענ פנ ם בש ענ פנ כש ך  לנ םא הה ל תוב וש י כה רי המ ר לו, ונ מנ אה
ל גל עי ת הה ל אל אי רה שש י יי ני שו בש עה של ר, כש בה דש מי ת בנ טל שולל ה של אה מש יא רוחנ טג ה הי לה עש מנ לש ה של אה מש טג רוחנ הנ א מי בה תון של חש תנ הנ

םא יהכםל. ל ל, וש אי רה שש ת יי עמקםר אל ל לנ יוכנ י של די יו, כש פה שה ת כש ה אל שה כםל עה תון. ובנ חש הוא תנ מו, של א עי מי טה הי י לש די כש

ל בה ה. אמ פל ה יה א - זל מה ה זגהמ יל בה טי ה הי וה ל חנ א ענ ש בה חה נה ר הנ של אמ כנ ה, של אשונה רי תה בה רש מנ אה ה של י, מנ י יוסי בי ר רנ מנ אה
ם הל ה מי קה סש ה, פה לו תורה בש ל קי אי רה שש יי של א. וכש מה זגהמ ם הנ הל ה מי קה סש י, פה יננ ר סי ל הנ ל ענ אי רה שש דו יי מש ר עה של אמ כנ ינו, של ני י שה רי המ
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א. מה זגהמ ם הנ הל ה מי קה סש םא פה ה, ל תורה לו הנ בש םא קי ל כו"ם של י ענ די ים עובש מי ענ ר הה אה ל שש בה א. אמ מה זגהמ הנ

ה תורה םאת הנ ז תוב (דברים ד) וש כה ים, של רי כה זש א לנ לה ה אל נה תש םא ני ה ל תורה ה, הנ אי םא רש ל ב בה ! אמ תה רש מנ ה אה ר לו, יהפל מנ אה
ה. תורה וות הנ צש מי טורות מי ים פש שי י נה רי המ ל. של אי רה שש י יי ני י בש ני פש ה לי ם מםשל ר שה של אמ

ר א יותי מה זגהמ ת הנ יד אל רי פש הנ ה לש של ה קה שה אי הה או, ומי טש חה ר של חנ ה אנ אשונה רי מו בה ן כש תה מש זגהנ רו לש זש ם חה כגלה עוד, של וש
ד צנ אות מי ים בה שי נה י הנ רי המ ים. של רי בה גש ר בנ של אמ ר מי יותי זו  א הנ מה זגהמ ים ובנ פי שה כש ים בי שי נה או  צש מש ני ך  שום כה ר, ומי בל גל הנ מי
ד צנ אות מי בה שום של ר, מי אי בה תש ני מו של ים, כש רי בה גש בנ ר מי ם יותי הל ק בה בה דש ה ני זל ד הנ צנ הנ ה, וש של קה ין הנ די בוקות בנ םאל ודש מ שש הנ

ינו. ר מי חנ ך אנ הולי ק וש בה דש כםל ני הנ ה, וש של קה ין הנ די הנ

ה. אה מש ל טג יו רוחנ של לה יך עה שי מש הנ י לש די ה כש אשונה רי א בה מה טש יהה ני ם הה עה לש בי י - של תי רש מנ אה מו של ך הוא כש כה ה של אי םא רש ב
ן מנ זש אותו הנ ה, ובש אה מש ל טג רוחנ של ת בש קל בל דש ני שום של ה, מי נה מל ר מי מי שה הי ם לש דה אה ה ייש לש תה אה מש י טג ימי ה בי שה אי ה הה מו זל כש
ה ל מנ כה ן לש ל כי ענ ה, וש מה ה עי ה שורה אה מש י רוחנ טג רי המ ר, של חי ן אנ מנ זש בי ר מי ה יותי יהדה יחו בש לי צש ים - ינ פי שה ה כש עמשל יא תנ ם הי אי
ר מנ אה ה וש ם תורה הל ן לה תנ רוך הוא נה דוש בה קה הנ ל של אי רה שש ם יי יהל רי שש . אנ יהה לל ב אי רי קה י של ן מי כי ל של א, כה מה טש ת - ני בל רל קה תש מי של

י ה'. ני ה אמ תה וה רש לות על גנ ב לש רנ קש םא תי ה ל תה אה מש ת טג דנ ני ה בש שה ל אי אל ם (ויקרא יח) וש הל לה

רוחנ ה, של אה ד בה צנ אותו הנ ה מי ני הי ר לו, של מנ ש? אה חה א נה רה קש ה ני מה עופות לה י הה צופי פש צי ל בש כי תנ סש מי י של ר לו, מי מנ אה
ין אי ם, וש עולה אות לה ש ובה חה נה ים בנ בוקי ה דש אה מש ל רוחנ טג כה ם. וש עולה ים בה רי בה יענ דש הוא ומודי עוף הנ ל הה ה ענ ה שורה אה מש טג
ן מי ירו  עמבי הנ לש הוא  רוך  בה דוש  קה יד הנ תי עה ן של מנ זש ד הנ כםל ענ ם הנ א עי צה מש ני י הוא  רי המ ם, של עולה בה נו  מל ל מי צי נה יי י של מי
גו'. ים וש ני ל פה ל כה ענ ה מי עה מש ים די להי ה ה' אל חה ח ומה צנ נל ת לה ול מה ע הנ לנ תוב (ישעיה כה) בי כה ר, של מנ אל נל של מו  ם, כש עולה הה

גו'. ץ וש רל אה ן הה יר מי עמבי ה אנ אה מש טג ת רוחנ הנ אל תוב (זכריה ג) וש כה וש

ס ננ כש ן ני כי ם לה קםדל מי שום של ם, מי יו שה צונו הה בו ורש לי ן, וש ימה ה סי רה עה מש ה הנ אותה ע בש ם יהדנ הה רה בש ר, אנ מנ ה אה הודה י יש בי רנ
ח לו תנ פש ני ל, וש כי תנ סש הי מותו וש ה דש אה א רה לה יו? אל ם הה הי ענ של יהה יודי ן הה יי ננ ם. ומי ים שה מוני ה טש וה חנ ם וש דה ת אה ה אל אה רה ם וש שה לש

לו. צש ת אל דל ה עומל תה יש ם הה דה ל אה מות של ה דש אותה ם, וש ן שה דל ן עי ל גנ ד של חה ח אל תנ פל

ה עה שה ה בש ני הי שום של ים, מי מי עולה ה לש יתה מי צול מי ני ינו  ם, אי דה ל אה של מותו  דש ל בי כי תנ סש מי י של ל מי ה, כה אי םא ורש וב
מותו ה דש אה רה ל בו וש כי תנ סש ם הי הה רה בש ל אנ בה ת. אמ ן מי מנ זש אותו הנ ם, ובש דה ת אה ה אל ם, הוא רואל עולה ן הה ק מי לי תנ סש ם מי דה אה של
בו לי הוא, וש קום הנ מה דורו בנ מש ם לי הה רה בש ה אנ וה אנ תש ז הי ק. אה ד דולי חה ר אל ני ה, וש רה עה מש יר בנ אי מי אור של ה הה אה רה יים, וש קנ תש הי וש

ה. רה עה מש יד בנ מי יו תה צונו הה ורש

ה רה עה מש ת הנ ש אל קי םא בי ש, ל קי בי של י כש רי המ ה, של רה שה ר לש בל ש קל קי בי ן של מנ זש ה בי מה כש חה ה בש שה ם עה הה רה בש ת אנ עי ה, כה אי םא רש ב
י. נה פה לש י מי תי ה מי רה בש קש אל ם וש כל מה ר עי בל ת קל זנ חג י אמ נו לי ר, תש מנ א אה לה ם, אל הל ד מי רי פה הי ה לש רוצל ר של מנ םא אה ל ן, וש מנ אותו זש בש
ר לו מנ םא אה ם ל הה רה בש אנ ת. וש י חי ני תוך בש ב בש רון יםשי פש על תוב וש כה ם, של יהה שה ם - הוא הה יהה שה םא הה רון ל פש על ר של םאמנ ם ת אי וש

בשאותהה שהעהה כשלום.

ה צה ם רה הה רה בש אנ של ך  תש עש דנ ה בש י עולל כי גו'. וש ת וש י חי ני ל בש ר אל בי דנ יש תוב ונ כה מו של ר, כש מנ ם אה הל ר לה מנ אה ה של א מה לה אל
ה. מה כש חה ה בש שה א עה לה ם? אל הל מה ה עי תה יש תו הה שוקה תש ים, או של אי מי טש ין הנ ם בי יהל יני ר בי בי קה הי לש

ף יא - אנ הי ה הנ רה עה מש יו בנ צונו הה תו ורש שוקה תש שום של י מי רי המ ם, של הה רה בש ה אנ שה עה ה של מנ ץ בש רל ך אל רל אן דל נו כה דש מנ לה וש
יך רי םא צה ל ה של ה מנ לה חי תש ש בנ קי ה, ובי רה עה מש יהה לו בנ הה צון של רה יהד אותו הה ש אותו מי קי בנ ה לש צה םא רה ם, ל יהה שה הה ב של ל גנ ענ

רון. פש על םא לש ל ים וש רי חי ם אמ אותה לש

ב רון יםשי פש על תוב? וש ה כה גו' - מנ וש נו  תוכי ה בש תה ים אנ להי יא אל שי י נש ני דם נו אמ עי מה רון, שש פש י על ני פש לי לו  רו  מש אה ן של יוה כי
רון פש על י בש עו לי גש י ופי עוני מה ר, שש מנ ז אה יהה. אה ם הה ם שה הה רה בש ר אנ מנ אה ים של רי בה דש ית הנ אשי רי ב. מי תוב יהשנ ת. כה י חי ני תוך בש בש
םא ל ה, של י עושל ני ם אמ כל ר מי י, יותי בודי יל כש בי שש ר בי םאמנ ם ת אי גו'. וש ר לו וש של ה אמ לה פי כש מנ ת הנ רנ עה ת מש י אל ן לי תל יי ר, וש ן צםחנ בל

ם. כל ד מי רי פה םא אל ל י של די ם, כש כל י בה יתי צי רה ם, של יכל יני ר בי בי קה הי י לש די ם - כש תוכמכל ם. בש כל י בה יתי צי רה

ל, גל עי הה ר אותו  חנ ץ אנ יהה רה הה שום של ס? מי ננ כש ני יך  ה, אי רה עה מש ם לנ הה רה בש ס אנ ננ כש ני ה של עה שה ר, בש מנ ר אה זה עה לש י אל בי רנ
ה ה מנ אה רה וש יו,  רה חמ ס אנ ננ כש ני וש ה,  רה עה מש הנ ה  ד אותה ח ענ רנ ר בה קה ן בה בל אותו  וש גו',  וש ם  הה רה בש ץ אנ ר רה קה בה ל הנ אל וש תוב  כה של

ה. אה רה של

ים, יוני לש יחות על ה רי לה עמ ה מנ תה יש הה ה של דל שה ה הנ ד אותה א ענ יהה יוצי הה יום, וש ל יום וה ל כה לי פנ תש הוא הי שום של עוד, מי
ה, ה אותה צה ך רה שום כה רוך הוא. ומי דוש בה קה מו הנ ר עי בי ם די שה ם, וש ל שה לי פנ תש הי ה וש רה עה מש תוך הנ א מי יוצי אור של ה הה אה רה וש

קום. מה אותו הנ יד בש מי ה תה תה יש תו הה שוקה תש של

ה. יך אותה רי םא צה ל יל וש ינו בו, הואי חי םא ינבש ל י של די ו? כש שה כש ד ענ ה ענ ה אותה צה םא רה ה ל מה ך, לה ם כה ר, אי םאמנ ם ת אי וש
ה. ש אותה קי בנ ה לש עה שה ה הנ ני ר, הי מנ ה, אה ך אותה רי טה צש הי ת של עי כה

א לה ים, אל מי עולה ה לש ר אותה יהה מוכי םא הה ם, ל הה רה בש ה אנ ה בה אה רה ה של ה מנ רה עה מש ה בנ יהה רואל רון הה פש ם על ה, אי אי םא רש ב
םא ל ה וש תה לש גנ תש ם הי הה רה בש אנ לש ך  שום כה יו, ומי לה עה בש א לי לה ה אל לל גש ר ני בה דה ין הנ י אי רי המ לום, של םא כש ל וש ה  ה בה אה םא רה אי ל דנ ונ
ך שום כה ק. ומי לל ה חי יהה לו בה םא הה ל ה - של לה גנ תש ה מי תה יש םא הה רון ל פש על ה. לש תה יש לו הה ה - של תה לש גנ תש ם הי הה רה בש אנ רון. לש פש על לש
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ה. ר אותה כנ ן מה ל כי ענ ה, וש כה שי א חמ לה ה אל יהה רואל םא הה ל לום, וש רון כש פש על ה לש לה גנ תש םא הי ל

ת רנ עה ת מש י אל ן לי תל יי א - וש לה ר אל מנ םא אה ם ל הה רה בש י אנ רי המ ר, של כנ כםר לו מה מש יי ה של אשונה רי ם בה הה רה בש ש אנ קי םא בי ל ה של ומנ
יהה תי תנ ך נש ר בו לש של ה אמ רה עה מש הנ ך וש י לה תי תנ ה נה דל שה ר, הנ מנ הוא אה גו'. וש י וש ה לי נה נל תש א יי לי ף מה סל כל גו', בש ר לו וש של ה אמ לה פי כש מנ הנ

יא. ה הי ע מנ םא יהדנ ל רון, של פש ל על אוס ענ יהה מה כםל הה הנ שום של גו'. מי וש

י ני שש לו  לו  גנ תש הי וש ר,  פה עה יו  נה פה לש ק  רנ זש ני וש ם אור,  ה שה אה ה, רה רה עה מש לנ ה  לה חי תש ם בנ הה רה בש ס אנ ננ כש ני של ה, כש אי ורש םא  וב
יהה] הוא ם [הה שה ם של הה רה בש ע אנ יהה] יהדנ [הה ייך, ובו  חי ם וש הה רה בש ת אנ ה אל אה רה מותו, וש דש ם בי דה ה אה לה ם עה יי תנ ינש ים. בי רי בה קש

ר. בי קה הי יד לש תי עה

הוא, רוך  בה דוש  קה הנ ר לו  מנ אן? אה כה ה ייש  קםרה מש ה  ינה אי ה של ירה ם טי אי ך, הנ מש ה מי שה קה בנ ם: בש הה רה בש אנ ר לו  מנ אה
אן כה ו מי שה כש ם. ענ עולה אתה לה ה בה תה אנ ד של ה ענ ירה פי חמ ג בנ מו דה י כש תי נש מנ טש ו ני שה כש ד ענ ן ענ מנ זש אותו הנ אן, ומי י כה ין אותי מי טש הי

ך. ילש בי שש ם ייש בי עולה לה י וש יום לי ה קי ני ך הי ילה אי וש

ה. תה ד ענ ה ענ ה לה תה יש םא הה ל ה של ה מנ ה לה תה יש ה הה ימה ש קי מה ר בו. מנ של ה אמ רה עה מש הנ ה וש דל שה ם הנ יהקה תוב - ונ ה כה ה מנ אי רש
םא ו ל שה כש ד ענ ענ שום של ם, מי הה רה בש י אנ ני פש ה לי לה ענ תש הי ם וש קה ש, של מה ה מנ ימה אי קי דנ ונ ה -  דל שה ם הנ יהקה ונ ר,  מנ א אה בה י אנ בי רנ

טו. פה שש מי כםל כש ם הנ ז קה אה ה, וש לה ענ תש הי ם וש מון - קה יהה טה הה ה של ו, מנ שה כש ענ לום, וש ם כש ה שה אה רש ני

לו בש םא קי ל ה, וש וה חנ ם וש דה מו אה ה, קה רה ת שה ם אל שה יס לש ני כש הי ה וש רה עה מש ם לנ הה רה בש ס אנ ננ כש ני ה של עה שה עון, בש מש י שי בי ר רנ מנ אה
נו, מש רנ גה א של טש חי שום אותו הנ ם מי עולה אותו הה רוך הוא בש דוש בה קה י הנ ני פש ה לי בושה נו בש ה אה רו: ומה מש ם. אה ר שה בי קה הי לש

ם? כל בה ים של ים טובי עמשי מנ י הנ ני פש ת - מי רל חל ה אנ נו בושה ף לה תוסי ת תי עי כה וש

- יהד  ים. מי מי עולה יו לש נה פה לש ייש  בנ תש םא תי ל של ך  הוא עמבורש רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש ן לי זגמה י מש יני רי ם: המ הה רה בש ר אנ מנ אה
ה. זל ר הנ בה דה ת הנ ם אל הה רה בש יו אנ לה ל עה בי קי ר של חנ ן? אנ י כי רי חמ אנ ה וש ה זל תו. מנ שש ה אי רה ת שה ם אל הה רה בש ר אנ בנ ן קה י כי רי חמ אנ וש

ה ל אותה בי קי וש ם  דה ל אה צל אי ה  יס אותה ני כש הי וש ם  הה רה בש ב אנ רנ קה ד של ה, ענ סה נש כש ני םא  ה ל וה - חנ קומו  מש ס לי ננ כש ני ם  דה אה
בות רנ ה, לש רה ת שה א אל לה ה, אל רה שה תוב לש םא כה ל תו, וש שש ה אי רה ת שה ם אל הה רה בש ר אנ בנ ן קה י כי רי חמ אנ תוב וש כה הו של ילו. זל בי שש בי
ם, אה רש בה הי ץ בש רל אה הה ם וש יי מנ שה דות הנ ה תולש לל תוב (בראשית ב) אי כה של הו  אוי. זל רה ם כה קומה מש בי בו  ינשש תש ז הי אה ה. וש וה חנ

ם. הה רה בש אנ ינו בש ני שה וש

ם יי מנ שה דות הנ א תולש לה ץ, אל רל אה הה ם וש יי מנ שה ה הנ לל תוב אי םא כה ה. ל וה חנ וש ם  דה ה אה ץ - זל רל אה הה ם וש יי מנ שה דות הנ תולש
תוב כה ם? של הה רה בש יל אנ בי שש מו בי יש קנ תש הי נו של ן לה יי ננ ם. ומי הה רה בש יל אנ בי שש מו בי יש קנ תש ם הי הי ם. וש דה ן אה דות בל םא תולש ל ץ, וש רל אה הה
אותו ם בש קומה מש ה בי וה חנ וש ם  דה אה מו  יש קנ תש םא הי ם ל הה רה בש א אנ בה ד של ענ וש ם.  הה רה בש אנ לש ר בו  של ה אמ רה עה מש הנ וש ה  דל שה ם הנ יהקה ונ

ם. עולה הה

ה, לה פי כש מנ ת הנ רנ עה תוב מש י כה רי המ ה, של פולה ה כש ינה זו אי ה הנ רה עה מש ר, הנ מנ יו. אה בי עון אה מש י שי בי ת רנ ל אל אנ ר שה זה עה לש י אל בי רנ
ה. דל שה א לנ רה ה הוא קה לה פי כש ה. מנ לה פי כש מנ ה הנ די ת שש רנ עה ה מש א לה רה תוב קה כה ך הנ ר כה חנ אנ וש

יך, יל אי, חנ דנ ל ונ בה ה, אמ לה פי כש מנ ת הנ רנ עה ת מש י אל ן לי תל יי ר וש מנ אל נל מו של ה, כש לה פי כש מנ ת הנ רנ עה ה - מש א לה ך קורי ר לו, כה מנ אה
ה די ה, שש לה פי כש ם מנ ל שי ים ענ אי רה קש ה ני רה עה מש הנ ה וש דל שה א הנ לה ה. אל לה פי כש א מנ רה קש ה ני דל שה םא הנ ל וש ה,  לה פי כש יא מנ ה הי רה עה מש הנ

ר. חי ר אנ בה דה ד בש ה עומי דל שה אותו הנ ה, וש דל שה יא בנ ה הי רה עה מש י הנ רי המ ה, של רה עה מש םא הנ ל אי, וש דנ ה ונ לה פי כש מנ הנ

ם יי לנ רושה ן יש כי מו  ה. כש טה מנ ה ולש לה עש מנ ת לש דל יא עומל הי ל, וש אי רה שש ץ יי רל ל אל ה כה לה פש כש ם ני יי לנ רושה ת יש חנ ה, תנ אי םא רש ב
ה לה עש מנ ים - לש די דה י צש ני שש ה בי חוזה ה אמ לה עש מנ ם לש יי לנ רושה ה. יש טה מנ ה לש חוזה אמ ה ונ לה עש מנ ה לש חוזה ה. אמ טה ם מנ יי לנ רושה ה - יש לה עש מנ לש

ה. פולה יא כש ך הי שום כה ה], ומי טה מנ ה ולש לה עש מנ ים - לש די דה י צש ני שש ה בי חוזה ה אמ טה מנ ם לש יי לנ רושה ה [יש טה מנ ולש

כו ה', רמ ר בי של ה אמ דל שה יחנ הנ רי תוב כש ן כה מו כי ה. כש יא שורה בו הי יא של ה הי לה פי כש ה מנ אותה זו מי ה הנ דל שה ן הנ ל כי ענ וש
פול. ה כה דל םא שה ל אי, וש דנ ה ונ לה פי כש מנ ה הנ די ך שש שום כה ה, ומי טה מנ ה ולש לה עש מנ לש

ד כםל עומי ה. הנ לה פי כש יא מנ הי דוש של קה ם הנ שי בנ ה? [ה'] של לה פי כש מנ י הנ אי. מי דנ ה ונ לה פי כש מנ ה הנ די ר - שש בה דה עוד סוד הנ
ה. זל ט לה רה ה פש לה פי כש ת מנ רל חל דוש אות אנ קה ם הנ שי ה בנ תה יש םא הה ל ה, של לה פי כש ' מנ ר הנ תה סש ך ני רל דל ר בש מנ ה אה ילה בי שש ד, ובי ינחנ

את רי קש ני ר  חי ם אנ ל שי ל ענ בה ה, אמ רה עה מש תוך  ה בש רה עה יא מש הי אי, של דנ ונ ה  תה יש ה הה לה פי כש מנ ת הנ רנ עה מש ב של ל גנ ף ענ אנ וש
ת רנ עה ת מש י אל ן לי תל יי ר וש מנ אה ר, וש בה דה ת הנ ה אל סה ת, כי י חי ני בש ר לי מנ אה של ע, וכש ם יהדנ הה רה בש אנ ר. וש מנ אל נל מו של ה, כש לה פי כש מנ ת הנ רנ עה מש

אוי. רה ה כה לה פי כש מנ ה הנ די ת שש רנ עה א מש לה ה אל ה לה אה רש םא קה ה ל תורה הנ ה, וש פולה ה כש רה עה יא מש הי ם של ל שי ה, ענ לה פי כש מנ הנ

ילה הש יי ה של ם זל ה עי יק זל בי דש הנ ה, ולש לה עש מנ לש מו של ה, כש זל ם הנ עולה א הה צי מה יי כםל של ת הנ ה אל שה רוך הוא עה דוש בה קה הנ וש
ם עולה ה ובה זל ם הנ עולה ם בה הל ה בה צה רנ תש רוך הוא הי דוש בה קה הנ ים של יקי די צנ ל הנ ם של קה לש י חל רי שש ה. אנ טה מנ ה ולש לה עש מנ בודו לש כש

א. בה הנ

ר חנ בש י תי רי שש ח, (תהלים סח) אנ תנ ה פה הודה י יש בי כםל. רנ ם בנ הה רה בש ת אנ אל ך  רנ ה' בי ים ונ יהמי א בנ ן בה קי ם זה הה רה בש אנ וש
הוא, רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש רות לי שי יו כש כה רה דש של יש  אי י הה רי שש ל אנ בה ר, אמ אי בה תש ה ני זל סוק הנ פה יך. הנ רל צי ן חמ כם שש ב יי רי קה ותש

יו. לה בו אי רש קה ה בו לש צה רנ תש הוא הי וש
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ד או חה יום אל ם בש הה רה בש ב אנ רי קה תש םא הי ל ה. וש זל ל יום בה ה כה תה יש תו הה שוקה יו, ותש לה ב אי רי קה תש ם הי הה רה בש ה, אנ אי םא רש ב
תו. גה רש דנ ה בש לה ענ תש הי ד של ה, ענ גה רש דנ ה לש גה רש דנ יו מי ל יהמה כה בוהו בש רש יו קי עמשה א  מנ לה ת, אל חנ ם אנ ענ פנ בש

ים ם יהמי אותה ים, בש יהמי א בנ ז בה אה וש ן,  קי ם זה הה רה בש אנ וש תוב  כה אוי, של רה יונות כה לש גות על רה דש ס לי ננ כש ני וש ן  קי יהה זה הה של כש
ל כה כות וש רה בש ל הנ אות כה ם יוצש שה מי כםל. של ם בנ הה רה בש ת אנ ך אל רנ ה' בי ה. ונ מונה אל סוד הה ים בש דועי ים יש ם יהמי אותה ים, בש יוני לש על

טוב.

ה "ה, מנ בה קה ים לנ בי רי ד קש חה ע אל גנ רל ת] בש חנ ם אנ ענ פנ ד [בש חה יום אל ת בש חנ ה אנ עה שה י בש רי המ ה, של שובה תש י הנ לי עמ ם בנ יהל רי שש אנ
ים יהמי ם הנ אותה ס בש ננ כש םא ני ם ל הה רה בש ים. אנ ני ה שה מה כנ "ה בש בה קה בו לנ רש קה תש הי ים של מורי ים גש יקי די צנ לו לש פי ך אמ יהה כה םא הה ל של
ל בה ים. אמ יהמי א בנ ן בה קי ד זה וי דה ך  לל מל הנ תוב (מלכים-א א) וש כה ד, של וי ן דה כי ר. וש מנ אל נל מו של ן, כש קי יהה זה הה ד של ים ענ יוני לש על הה

"ה. בה קה ק בנ בה דש ני ס וש נה כש יהד ני ה מי שובה תש ל הנ ענ בנ

שות ים רש מורי ים גש יקי די צנ ין לש הוא, אי ם הנ עולה ים בה די ה עומש שובה תש י הנ לי עמ בנ קום של מה ינו, הנ ני ר, שה מנ י אה י יוסי בי רנ
ב רנ כםחנ  ובש ר  ב יותי לי צון הנ רש ם בי יהל לי ים עמ כי ם מושש הי וש ם,  כגלה ר מי יותי ך  לל מל ים לנ רובי ם קש הי שום של עממםד בו, מי לנ

ך. לל מל ב לנ רי קה תש הי לש

ד חה ל אל ים, כה יקי די צנ ים לנ בי ית מושה ם בי כגלה הוא, ובש ם הנ עולה "ה בה בה קה ים לנ ני קה תג קומות מש ה מש מה ה, כנ אי םא רש ב
אוי לו. רה תו כה גה רש י דנ פי ד לש חה אל וש

יו, לה אי ם  ב אותה רי קה הוא מש רוך  בה דוש  קה הנ יך, של רל צי חמ ן  כם שש יי ב  רי קה ותש ר  חנ בש י תי רי שש אנ תוב (תהלים סה)  כה
קומות מש לו הנ - אי יך  רל צי ן חמ כם שש ן. יי הל ה לה נה קש תש ני ם של תה לה חמ ננ ז בש חי אה הי ה ולש לה עש מנ ה לש טה מנ מות מי שה נש ם הנ ים אותה עולי של
ין ה בי גה רש י דנ זוהי ה. וש לל אי ים הה די עםמש ין הה ים בי כי לש הש ך מנ י לש תי תנ נה ר (זכריה ג) וש מנ אל נל מו של ם? כש י הי חוץ, ומי בנ גות של רה דש הנ וש

ים. יוני לש ים על דושי קש

ים עושי יד  מי תה וש ים,  כי אה לש מנ הנ ם  אותה מו  כש ם,  עולה הה בון  רי ל  של ים  יחי לי שש ם  הי זו  הנ ה  גה רש דנ לנ ים  אי כה זנ של י  ומי
ם עולה א בה מה טש ני י של ן מי כי מו  או. כש מש טש םא ני ל ה וש שה דג קש יד בי מי שו] תה דש קנ תש [הי לו  אי שום של ם, מי בונה צון רי רש יחות בי לי שש
ים, אי מי טש ם הנ ין אותה דורו בי ים אותו, ומש אי מש טנ תו, מש מה שש נו ני מל את מי יוצי של ה, וכש אה מש יו רוחנ טג לה ך עה ה, הוא מושי זל הנ
אותו ך בש שה מש ני דורו וש ך הוא מש ה - כה זל ם הנ עולה מו בה צש ת ענ ם אל דה יך אה שי מש מנ מו של ם. כש עולה ל הה ים של יקי זי מנ ם הנ לו הי אי וש

נםם]. יהי גי יסות אותו לנ ני כש אות אותו ומנ מש טנ אות מש מי טש ן רוחות הנ אותה ם [וש עולה הה

ם ין אותה הוא בי ם הנ עולה דורו בה א, מש מי טה םא יי ל ה של זל ם הנ עולה מו בה צש ת ענ ר אל שומי וש ש  די קנ תש מי י של ה, מי אי םא רש ב
ן. כה שש מי ר הנ צנ ת חמ ר (שמות כז) אי מנ אל נל מו של ר, כש צי חה ים בל די לו עומש אי יחות, וש לי יד שש מי ים תה עושי ים וש יוני לש ים על דושי קש

טוב ה בש עה בש שש ר (תהלים סה) ני מנ אל נל מו של ת, כש יי בנ א בנ לה ר, אל צי חה ם בל ינה אי ר של ים יותי ני פש ם בי הי ים של רי חי ייש אמ וש
ע בנ שש ך? יי יתל טוב בי ה בש עה בש שש תוב ני ה כה מה יך, לה רל צי ן חמ כם שש ר יי מנ אה ן של יוה ך. כי יתל טוב בי ה בש עה בש שש ד, ני וי ר דה מנ ך. אה יתל בי
ד וי י דה כי לש מנ א לש לה ה אל רה זה עמ ה בה יבה שי ין יש ינו, אי ני י שה רי א המ לה כםן! אל שש תוב יי כה מו של יות, כש הש לי יך  רי יהה צה הה ך  יתל טוב בי בש

ם. דה בנ לש

ן כה שש מי י הנ ני פש ים לי ני חם הנ תוב (במדבר ג) וש כה ם? כנ י הי ים, ומי ני פש ים לי סי נה כש ני ים של יוני לש ים על ידי סי חמ קום לנ מה ייש  וש
ל אורות אורות ענ ים וש דורי ל מש ים ענ דורי ה מש מה כנ וש גו'.  וש יו  נה ן ובה רם המ אנ ה וש ה מםשל חה רה זש ד מי ל מועי י אםהל ני פש ה לי מה דש קי
ם גנ ך  כה ה,  זל הנ ם  עולה בה ים  די רה פש ני ים  עמשי מנ הנ של מו  כש רו.  בי חמ אור  מי ייש  בנ תש מי ד  חה אל ל  כה וש הוא,  הנ ם  עולה בה ים  די רה פש ני

הוא. ם הנ עולה ים בה די רה פש אורות ני קומות וש מש

ם עולה ט בה שוטי יכות לש רי מות צש שה נש הנ תו וש טה ל מי ן ענ ם יהשי דה אה של ה, כש זל ם הנ עולה לו בה פי אמ ר של מנ אל י נל רי ה, המ אי םא ורש וב
מו א כש לה ים, אל יהמי יק הנ תי י ענ ני ר פש בל בוד סי כש אות בי רש ת לי טל שוטל ה ומש ה עולה מה שה ה ונש מה שה ל נש ין כה גוף, אי תוך הנ או מי יהצש וש

ה. תו עולה מה שש ך ני ים, כה עמשי מנ י הנ פי יד וכש מי ך תה שה מש ני של

ן אותה ן בש הל ת בה קל בל דש ני ה, וש חות אותה אות לוקש מי ן רוחות טש ל אותה כה את, וש ה יוצי מה שה נש הנ ן וש א - הוא יהשי מה טש ם ני אי
ים מי עה פש לי וש ם.  עולה לה םא  ב לה ים  רובי קש ים של רי בה דש ה  לה יעות  מודי ם  הי וש ם,  עולה בה טות  שוטש מש תונות של חש תנ הנ גות  רה דש הנ

. שוהה רש י פי רי המ , ונ יהה לל ים עה קי צוחמ ים וש בי ים כוזש רי בה ה דש ים לה יעי מודי של

לו, לה אות הנ מי טש רוחות הנ ין הה ת בי ענ ה ובוקנ טה שה ת וש כל ה, הולל עולה תו  מה שש ני וש ן  יהשי הוא  של ם, כש דה ה אה ם זוכל אי וש
ה ים לה יעי ים, ומודי דושי קש ם הנ ין אותה ה בי יא עולה הי נו! וש די צי ינו מי ה אי נו. זל קום, פנ נו מה ים: פנ רי אומש ים וש יזי רי כש ם מנ כגלה וש

ת. מל ד אל חה ר אל בה דה

ה ים לה יעי ם מודי הי ר, וש בה דה ת אותו הנ ענ דנ יהה לה לל ב אי רי קה תש הי ים לש בוב רוצי רש ל עי נות של חמ ם מנ ל אותה ת, כה דל יורל של וכש
תוך ה בש בואה תש ים הוא כי רי חי אמ ם הה ין אותה ים בי דושי ם קש תוך אותה ת בש לל נוטל הוא של בור הנ די הנ ים. וש רי חי ים אמ רי בה דש

ה. זל ם הנ עולה ת בה דל ה עומל מה שה נש הנ ד וש הוא עומי עוד של ר בש ה יותי י] הוא זוכל ה [מי זל ן. וש בל תל הנ

נות חמ ומנ ח  תנ פל הנ י  רי ה שומש מה כנ וש עמלות,  לנ רוצות  ה,  זל הנ ם  עולה הה מי גוף  הנ מי מות  שה נש הנ אות  יוצש של כש ן  כי מו  כש
ה ינד דומה בש ם  ים אותה רי ומוסש שות,  פה נש הנ ן  אותה בש ם  הל בה ים  זי ם אוחמ כגלה  - ם  דה צי מי ם  ם הי ים. אי אי צה מש ני ים  יקי זי מנ

נםם. יהי גי ם לנ יסה ני כש הנ לש
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וות צש ל מי ענ רו  בש עה ם של הי לו  ם: אי הל ים בה יזי רי כש ם, ומנ ים אותה לי ם נוטש הי ם, וש הל ים בה זי אוחמ עולות וש ך  ר כה חנ אנ וש
ר חנ ים. אנ שי דה ר חר שה ים עה ני ד שש ן ענ כי נםם, וש יהי גי ם לנ ים אותה ירי זי חמ ך מנ ר כה חנ אנ ם. וש עולה ל הה כה טות בש שוטש ן מש כי ם. וש בונה רי
מו ה, כש לה עש מנ עולות לש כו  זה מות של שה נש ם הנ ם. אותה הל אוי לה רה קום של מה אותו  ים בש כי ם שוכש ים הי שי דה ר חר שה ים עה ני שש

ם. יהל קומותי מש זוכות בי ר, וש אי בה תש ני של

ם ל אותה כה י בש נימי קום פש ין מה אי הוא, וש ם הנ עולה ה טובות לה מה ם כנ הל לה זו  נש גש ני ים של יקי די צנ י הנ רי שש ה, אנ אי םא רש ב
ה תה אה םא רה ן ל יי תוב (ישעיה סד) ענ לו כה ל אי ל יום. ענ כה ם בש הל בםק בה דש ים לי עי יודש ם וש בונה ת סוד רי ים אל עי יודש ם של אותה כש

ה לו. כי חנ מש ה לי עמשל ך ינ תש ים זולה להי אל

ל ר של בה דה ים לש קי דוחמ ם של לו הי אי ים. וש רי בה דש יוב בי ת אי ה אל כה ר (איוב לב) חי מנ אל נל מו של ה לו? כש כי חנ מש ה לי ה זל מנ
חנ בי תנ שש ם מי בונה רי ם של לו הי ם. אי בונה רי ים לש רי כה ם מג הי ר, וש בה דה רור הנ ת בי ת אל ענ דנ ים לה כי חנ ה ומש ים אותה קי יש דנ ה ומש מה כש חה

י ין מי אי ה, וש לה עש מנ לש ים של רי עה שש ל הנ כה ים בש סי נה כש ני לו  אי ים, וש דושי ים קש יוני לש ין על ים בי סי נה כש ני ם של לו הי ל יום. אי כה ם בש הל בה
א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ם בה קה לש י חל רי שש ם. אנ יהדה ה בש חל מש יי של

ה כה זה ה, וש אשונה רי בה יו של עמשה ת מנ ים אל די קש הי ר של חנ אנ אוי לש רה בונו כה רי ק בש בי דה הי ת ולש ענ דנ ס לה ננ כש ם ני הה רה בש ה, אנ אי םא רש ב
ם הה רה בש ת אנ ך אל רנ ה' בי תוב ונ כה ם, של שה אות מי כות יוצש רה בש ל הנ כה קום של מה הנ ך מי רי בה תש הי ים, וש יוני לש על ים הה יהמי ם הנ אותה לש

ים. מי עולה יו לש ימה ים מי קי ין פוסש אי ר של הה נה ל הנ קום של מה כםל? הנ ה בנ ה זל כםל. מנ בנ

ים מי ענ ר הה אה שש ק בי בי דה הי ם ולש עולה שות הה ם נש ב עי רי עה תש הי ה לש צה םא רה ם ל הה רה בש אנ ה של אי םא רש יהיא, ב י חי בי ר רנ מנ אה
ים רי בה גש ת הנ אות אל מש טנ ם מש לות הי זה ים ומנ בי י כוכה די ים עובש מי ענ ר הה אה שות שש נש שום של לות, מי זה ים ומנ בי י כוכה די עובש
קום ה מה יזל אי ש, ומי שםרל הנ ר וש קה עי ע הה ה, יהדנ מה כש חה ת הנ ע אל ם יהדנ הה רה בש אנ של כש שום של ם. מי הל ים בה קי בה דש ני ם של אותה ם ולש הל לה של
ים. מי ענ ר הה אה שש נו מי בש ה לי שה ח אי קנ םא יי ל דו של בש ת ענ יענ אל בי שש ן הי ל כי ענ ם, וש עולה אות בה מי טות רוחות טש שוטש אות ומש יוצש

מדרש הנעלם

א יוצי ינו, הנ בותי נו רנ ים. שה רי פה כש ה בנ ינה לי ה נה דל שה א הנ צי י ני ה דודי כה ה (שיר ז) לש זל סוק הנ פה חו בנ תש ינו פה בותי יו. רנ הש יי ונ
ה לה פי ה, ותש הוא עושל של ך  רל דל ל הנ ענ ך  רל דל ת הנ לנ פי ל יום, ותש ה של יא חובה הי ה של לה פי לות: תש פי תש לש  ל שה לי פנ תש יי ך  רל דל לנ
ל יו של לותה אי ל שש ינו, כה ני שה עמשותו, של ד יהכול לנ חה אל בש לו  פי לו, אמ אי ה הה לשה שש ת הנ ר אל םאמנ י לום. וש שה לש יתו  בי זםר לש ינחמ של

ה. לה פי ענ תש שומי ן בש לל אותה כש ם יהכול לי דה אה

ין. די ת הנ ת אל תי יד לה תי ם עה ל כגלה ענ ע, וש ן רנ הי ן טוב וש ר, הי פל סי ים בש תובי ם כש דה ל אה יו של עמשה ל מנ ה, כה הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ה שה עה ים של רי בה דש ם הנ - אותה יך  ינל עי או  י רה מי לש תוב (תהלים קלט) גה כה ה של ב, מנ ר רנ מנ ה אה הודה ב יש ר רנ מנ ינו, אה ני שה של
ין ם די יהל לי ן עמ תי בו - לי תי כה ם יי ך כגלה רש פש ל סי ענ ם. וש הל תה בה נש ינ עי יך של ינל או עי ם רה א, כגלה בה ם הנ עולה יחנ בה גי שש ינו מנ אי ם, של גםלל הנ

יל לו. יועי יד וש מי תו תה לה פי ם תש דה ים אה די ך ינקש כה לש א. הי בה ם הנ עולה בון לה שש חל וש

ל כי תנ סש םא מי ל נו אותו של יש הנ ם, וש דה םא אה ל ם וש הוא גםלל י של א מי לה רות אל ה עמבי ם עושל דה ין אה ק, אי חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
א רה קש ם ני י גםלל כי י בו, וש בי ר רנ מנ ת. אה ענ ין יודנ אי ת וש חנ גנ שש ין מנ אי זו של ה הנ מה הי בש יו כנ עמשה ל מנ א כה לה ה, אל דושה קש ה הנ מה שה נש בנ

ה? זל סוק הנ פה ת הנ ר אל מנ אה ד של וי דה

עמשות יך לנ ינל או עי ה, רה מה שה י נש תה בי קש רנ זה ם של יך. קםדל ינל או עי י רה מי לש רו, גה מה אשון אמ רי ם הה דה ק, אה חה צש י יי בי ר לו רנ מנ אה
ם, הל ד בה חה םא אל ל י. וש לי זו של ה הנ צורה רו, בנ ים יגצה ם? יהמי י הי בו, מי תי כה ם יי ך כגלה רש פש ל סי ענ י. וש מו לי דש יי ם של דה י אה ני י בש מותי דש בי

ם.  הל ד מי חה ר אל אה שש םא ני ל של

ם כגלה ם, וש שה פש ת ננ יתנ מי תו בש םא מי לו, ל ז של מל רל מו לו או בש דה ם של ה, כגלה אי םא רש ר לו, ב מנ ה? אה מה י בו, לה בי ר רנ מנ אה
ש. מה ן מנ יה נש אותו עי קו בש לה

ר אה י שש בי ל גנ ענ יון של לש על יענ הה קי רה ר הה זםהנ יהה כש יו הה פש יה אשון וש רי ם הה דה ל אה מותו של ה, דש הודה י יש בי ר רנ מנ ה, אה אי םא רש ב
ים בו מוזי רש יו  הה ם של ל אותה כה א. וש בה ם הנ עולה ים לה יקי די צנ הוא לנ רוך  בה דוש  קה ז הנ ננ גה אור של הה אותו  ים, וכש יעי קי רש הה

תו. קו ומי ם לה אשון, בו הי רי ם הה דה ל אה מותו של דש מי

ינו יו. אי וותה צש עמשות מי לנ ים וש יי ני עמ ת הה זון אל ה? לה מה ם, לה דה אה ר לה ן עםשל רוך הוא - נותי דוש בה קה ל הנ כו של רש ך דנ כה של
יו לה עה בש מור לי ר שה תוב (קהלת ה) עםשל כה ה, של קל לש יי הוא - בו  ר הנ עםשל ה בו] בה לה גנ תש ם ני אי ה [וש אל גה תש ה ומי ת זל ה אל עושל
ם הה רה בש אנ מור בש אה מו של יו, כש וותה צש מםר מי שש לי רוך הוא וש דוש בה קה ך הנ רל ם דל ד אותה מי לנ ה? לש מה ים, לה ני ן לו בה תו. נותי עה רה לש
גו'. ה וש קה דה עמשות צש ך ה' לנ רל רו דל מש שה יו וש רה חמ יתו אנ ל בי ת כה אל יו וש נה ת בה ה אל ול צנ ר יש של ן אמ ענ מנ יו לש תי עש דנ י יש (בראשית יח) כי
גו'. מו וש ענ ד בש כל םא נל ל ין לו וש םא ני תוב (איוב יח) ל כה ה, של ם הוא לוקל הל ם - בה הל ה בה אל גה תש ה ומי ת זל ה אל םא עושל הוא ל
יו וותה צש מםר מי שש י לי די ה? כש מה ם, לה הל אשון לה רי ם הה דה ל אה יון של לש י טוב על יפי רוך הוא מי דוש בה קה ן הנ נותי של ה, כש מו זל ן כש כי וש

ה. זל י הנ יםפי ים, בנ או בו - בו לוקי גה תש א הי לה ך אל שו כה םא עה צונו. ל עמשות רש לנ וש

ה, מה שה נש ק בו  רנ זה ם של רל ם טל יהה גםלל אשון, הה רי ם הה דה ת אה הוא אל רוך  בה דוש  קה א הנ רה בה של ה, כש הודה ב יש ר רנ מנ אה
הו ם. זל דה י אה ני ה בש שה שי זו  מות הנ דש צםר בנ ן וש יי ר לו: ענ מנ אה ם, וש דה י אה ני ל צורות בש ה ענ נל מג מש הנ ך  אה לש מנ הנ אותו  א לש רה קה וש

ש. א שי תה ר שי לומנ ת, כש מו שי ת שש א אל רה קש יי מו ונ לש צנ מותו כש דש ד בי יולל תוב (בראשית ה) ונ כה של
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ת של ת שי םא אל ר בש רוך הוא לי דוש בה קה ח הנ קנ אשון, לה רי ם הה דה א אה רה בש ני ש של מה ר מנ פה אותו עה ק, מי חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ך ל כה ענ לו. וש ם של גםלל א הנ רה בש ני ה של סה עי הה ה  אותה מו, מי לש צנ כש מותו  דש ד בי יולל תוב ונ כה של הו  ש. זל ת שי שי א לו  רה קה ה, וש לל אי
רו מש םא שה ל ם של ם? כגלה י הי בו, מי תי כה ם יי ך כגלה רש פש ל סי ענ ים לו. וש דומי עמשות [בו] של תה בו לנ נש ינ עי יך, וש ינל או עי י רה מי לש ר גה מנ אל נל

ין]. די אותו הנ דונו בש ני ם [וש עולה ן הה דו מי רש טש ני ם וש הל רוך הוא לה דוש בה קה ן הנ תנ נה ה של מנ

ן יה נש ד ייש עי חה אל ד וש חה ל אל כה ה, ולש לה יש לנ רות הוא הנ מה שש לש מי שה אנו של צה ב, מה ר רנ מנ ה אה הודה ב יש ר רנ מנ ם, אה ינו שה ני שה
י ני פש ה לי לה יש ל לנ כה ה בש עולה תו  מה שש ני תו, וש טה ל מי ן ענ ם יהשי גםלל ר אותו  אה שש ני וש נו  מל תו מי מה שש את ני יוצי של ם, כש דה אה "ה בה בה קה לנ
ה. חוצה ה הנ ים אותה םא - דוחי ם ל אי ה, וש מה ים עי חי מי ה - שש יקה די יא צנ ם הי ק, אי חה צש י יי בי ר רנ מנ רוך הוא. אה בה דוש  קה הנ
ה י מנ ת דודי או אל צש מש ם תי ים אי לה רושה נות יש ם בש כל תש י אל תי עש בנ שש תוב (שיר ה) הי כה ה של ב, מנ ר רנ מנ ה אה הודה ב יש ר רנ מנ אה

י. ני ה אה בה המ ת אנ חולנ ידו לו של גי תנ

מות שה נש ם הנ אותה ת לש רל ה אומל מה שה נש ים - הנ לה רושה נות יש ם בש כל תש י אל תי עש בנ שש ה, הי הודה י יש בי ר רנ מנ ס אה חה נש י פי בי ר רנ מנ אה
ך יכה פי ולש ם,  ס שה ני כה לי זוכות  של ל  ענ ם  יי לנ רושה יש נות  בש אות  רה קש ני הנ ם  הי וש ה,  לה עש מנ ל  ם של יי לנ ירושה לי ס  ני כה הי לש זוכות  הנ
ב רוך הוא. רנ דוש בה קה ה הנ י - זל ת דודי או אל צש מש ם תי ים, אי לה רושה נות יש ם בש כל תש י אל תי עש בנ שש ם הי הל ת לה רל ה אומל מה שה נש הנ
ף תופי סש הי ולש לו  יו של זי הנ נות מי הה י, לי ני ה אה בה המ ת אנ חולנ של לו  ידו  גי ה תנ ה. מנ לה עש ל מנ יהה של רש לנ קש פנ סש אנ יו הה ה זי ר, זל מנ אה

בשצילו.

י ני ך אמ יכה פי כםל, לש ל הנ ם ענ עולה י בה תי פש סנ כה סוף של כי הנ ה וש שוקה תש ה הנ י - אותה ני ה אה בה המ ת אנ חולנ ר, של מנ א אה ב הונה רנ
ים יהמי ם הנ ל גוף, אותה של צו  ם קי לה שש ני ן של יוה כי גוף. של ה לנ מה שה נש ת הנ בל אוהל ה של בה המ אנ ר, זו  מנ ה אה הודה י יש בי ה. רנ חולה

גו'. תו וש י מי ני ל פש ענ ם מי הה רה בש ם אנ יהקה תוב? ונ ה כה ה, מנ רה י שה יי יו חנ הש יי ר ונ מנ אל נל מו של יו, כש לה רו עה זש גש ני של

רון בש יא חל ע הי בנ רש ינת אנ רש קי ה בש רה ת שה מה תה תוב ונ כה ה? של ם זל סוק קםדל פה תוב בנ ה כה ב, מנ ר רנ מנ ה אה הודה ב יש ר רנ מנ אה
ן. ענ נה ץ כש רל אל בש

ים קי לה חל נל ים הנ רי בה ה דש עה בה רש יס בו אנ ני כש הי ם וש דה אה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה ן, בה נה י יוחה בי ר רנ מנ ק אה חה צש י יי בי רנ
ל כה ש  רי פה תש הי ים לש קי ם חולש הי גוף, של ים בנ קי לה חל נל ר הנ מנ ק אה חה צש יי י  בי גוף. רנ ים בנ רי בה חג מש ה, הנ הודה י יש בי ר רנ מנ גוף. אה בנ
סוק פה הנ ע מי מה שש יו, מנ יה חנ גוף בש ים בנ רי בה חג מש ר, הנ מנ ה אה הודה י יש בי ה. רנ זל ם הנ עולה ן הה ם מי דה אה א הה יוצי של יסודו כש ד לי חה אל
גופו ים בש רי בה חג יו מש הה רון - של בש יא חל סודות. הי יש ה הנ עה בה רש לו אנ ע - אי בנ רש ינת אנ רש קי גוף. בש ה הנ ה - זל רה ת שה מה תה תוב ונ כה של

ט. ן מועה מנ זש ם בי דה ר אה בוחי ה הנ זל ם הנ עולה ן - בה ענ נה ץ כש רל אל יו. בש יה חנ בש

ת דל ם פוקל דה ל אה שו של פש ים ננ יהמי ת הנ ענ בש ל שי ינו, כה ני שה תוב] של כה נו [של יש ה. הנ כםתה בש לי ה וש רה שה פםד לש סש ם לי הה רה בש םא אנ יהב ונ
םא יהב ונ ה,  זל מו  ל. כש בה אל יו תל לה עה שו  פש ננ וש ב  אה כש יי יו  לה עה רו  שה בש ך  תוב (איוב יד) אנ כה של הו  זל יו.  לה ת עה לל בל אנ תש ומי גופו  לש

גוף. ה הנ ה - זל רה שה פםד לש סש ה. לי מה שה נש יא הנ ם - זו הי הה רה בש םא אנ יהב ה. ונ כםתה בש לי ה וש רה שה פםד לש סש ם לי הה רה בש אנ

בו. כה שש ל מי נוחנ ענ יה לום וש שה ב בש גוף שוכי ה, הנ תה לה עמ קום מנ מש ה לי עולה ה וש ה זוכה מה שה נש הנ ה של עה שה ק, בש חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
כםחו? ך נש ה הםלי ה זל כםחו. מנ ך נש ם הםלי בותה כש שש ל מי נוחו ענ לום יה תוב (ישעיה נז) יהבוא שה כה הו של זל

ה זל ה, מי הודה י יש בי ר רנ מנ ? אה יענ מי שש ה מנ ה. מנ נוז לה גה ן הנ דל עי קום הה מש לי כםחו  נש ך  ה הםלי מה שה נש חק, הנ צש י יי בי ר רנ מנ אה
ל כה ת בש רל קל בנ ת ומש מל שומל ת מש כל ה, הולל שה נש ל עה בי קנ אויהה לש יא רש הי ה, וש ה זוכה ינה אי ה של עה שה "א. ובש הי תוב בש כםחםה כה ע נש מה שש ני

ר. בל קל ת הנ אל גוף וש ת הנ יום אל

ת ר אל קי בנ ך ומש אן, הולי כה אן ולש כה יחות לש רי סש ך בי הולי של ה, כש זל ה הנ של קה ך] הנ ית [יהרי קולי ם הנ צל י, על י יוסי בי ר רנ מנ אה
ת ת אל דל ם, ופוקל עולה חוץ בה ת בנ כל ש, הולל נל ל עם בי קנ אויהה לש רש יא של הי ה הנ מה שה נש הנ ך  ים. כה שי דה ר חר שה ים עה ני שש קומו  מש

ם. עולה רות ובה בה קש י הנ תי בה ים בש שי דה ר חר שה ים עה ני ה שש קומה מש

ינו ני י שה רי המ ונ א,  בה י אנ בי ר רנ מנ גו'. אה וש תו  י מי ני ל פש ענ ם מי הה רה בש ם אנ יהקה תוב ונ כה ה של אי םא רש ה, ב הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ה תה אן אנ כה ה, וש יונה לש מות על לי שש ם בי הה רה בש את אנ רי קש ני "א, וש הי ה  ת לה פל ה, נוסל יונה לש מות על לי שש יא בי ה הי מה שה נש ר הנ של אמ כנ של

תון? חש ן תנ טה תוך קה ד לש א יורי סי כי ב בש יושי י של מי יתה של שי ם. עה הה רה בש ם אנ יהקה תוב ונ כה ך, של ל כה יק כה די ינו צנ ר אי של אמ ר כנ אומי

אויהה ה רש מה שה נש הנ של א, כש יקה רי י זש בי ר רנ מנ י בו אה בי ר רנ מנ אה תו. של י מי ני ל פש ענ ם מי הה רה בש ם אנ יהקה י - ונ תי רש זנ גה ך  א כה לה אל
הו ה. זל תה לה עמ קום מנ מש לי ה  עולה ך  ר כה חנ אנ ם, וש שה את מי יוצי דוש של קה גוף הנ ל הנ ה ענ נה גי ם מש ה, קםדל נה דש קום עי מש עמלות לי לנ

גוף. ה הנ תו, זל י מי ני ל פש ענ ם מי הה רה בש ם אנ יהקה תוב ונ כה של

ן ענ מנ ם לש עולה ים בה מי לה הל נל ים וש תי חנ תש י] חנ ני ם [ד"א בש הי ים של יקי די צנ ר גופות הנ אה שש לו  ת - אי י חי ני ל בש ר אל בי דנ יש ונ
ל ענ ן, וש יה נש מי ים בש תובי כםל כש ה, הנ הודה י יש בי ר רנ מנ ם? אה ה אותה יכה רי ה צש מה לה ר. וש פה י עה ני ם שוכש הי ל של ים ענ תי ם, חי ת קונה אנ רש יי

בוד? ך כה רל דל יוס ובש ך פי רל דל ם בש הל ר לה מנ ה אה ם. ומה הל מה ן עי יה נש מי גוף בש יהה אותו] הנ ה הה יהה, ד"א זל הה [של

ה ה מנ אי י, רש בי ר רנ מנ ה. אה זל בור הנ חי ם בנ כל מה ד עי חה ן אל יה נש מי ילה בש הש ה יי זל גוף הנ הנ גו'. של ם וש כל מה י עי נםכי ב אה תושה ר וש גי
יא שי י נש ני דם אמ נו  עי מה תוב שש כה של הו  יוס. זל פי ך  רל דל בוד, בש כה ך  רל דל ן בש כי מו  גו'. כש ם וש הה רה בש ת אנ ת אל י חי ני בש נו  עמ ינ תוב, ונ כה

נו. תוכי ה בש תה ים אנ להי אל

ל יום כה את בש ת קול יוצי ם, בנ עולה ן הה יק מי די צנ א הנ יהצה ם של ס, קםדל חה נש י פי בי ר רנ מנ ה? אה תה ים אנ להי יא אל שי ה נש ה זל מנ
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ים להי אל ת  אי מי ים,  רי ם אומש ן הי כי ל  ענ וש אן.  כה לש םא  יהב של י  לוני פש לי קום  מה ינו  כי הה ן:  דל עי ן  גנ בש ים  יקי די צנ הנ ם  ל אותה ענ
ים רי חה בש מג ים הנ יקי די צנ ת הנ בורנ חמ ים, בנ יקי די צנ ר הנ חנ בש מי ינו, בש רי בה ר קש חנ בש מי נו. בש תוכי ל יום בש כה יא בש שי ה נה תה ה אנ לה עש מנ לש מי
ים לו ימי די קש ומנ ים בו  חי מי נו שש י כגלה ן, כי יה נש מי ת הנ ע אל ננ מש םא יי נו ל מל יש מי אי נו, וש מה בון עי שש חל הו בש יסי ני כש ה אותו, הנ ני מש

שהלום.

ך אה לש מנ אותו הנ ת לש ענ ך פוגנ ר כה חנ אנ דון, לש תי ם וש הל ת בה ענ ה פוגנ מה שה נש הנ ן של יוה ה, כי אי םא רש י, ב זי ן פנ י בל י יוסי בי ר רנ מנ אה
ל ל יום ענ כה ם בש יהל יני יז בי רי כש הוא מנ מו, וש ה שש דומה רות וש בה קש י הנ תי ל בה ה ענ נל מג מש ך הנ אה לש ינו, מנ ני שה ם. של יהל לי ה עמ נל מג מש הנ
ה אה נה המ ה ובנ נוחה מש ה ובי חה טש בי ט ובש קי שש הנ גוף בש ן הנ כי שנ י לש די ת בו כש ענ יהד פוגנ ם, ומי יהל יני ס בי ני כה ים לי ידי עמתי ים הה יקי די צנ הנ

רון. פש ל על ר אל בי דנ יש תוב ונ כה הו של ה]. זל יונה לש [על

ר, פה י עה ני ל שוכש ה ענ נל מג הוא מש ל של רון? ענ פש מו על ה שש נל כנ תש ה ני מה לה ה. וש א דומה רה קש ני ך הנ אה לש מנ ה הנ א, זל יסה י יי בי ר רנ מנ אה
בון. שש חל ם בש יאה הוצי יד לש תי הוא עה ר, וש פה עה ים בל ני שוכש ים הנ ידי סי חמ בורות הנ חמ ים ונ יקי די צנ י הנ סי קש נש ל פי יהדו כה דו בש קש פש הג וש

ך אה לש מנ א לנ רה קש ים, יי תי מי יות הנ חמ הנ רוך הוא לש דוש בה קה קםד הנ פש יי של םא כש ב יד לה תי עה ר, לל זה עה לש י אל בי ר רנ מנ נו, אה דש מנ לה וש
ק דל צל י הנ רי ם גי אותה ים וש ידי סי חמ הנ ים וש יקי די צנ ים הנ תי מי ל הנ ן כה ינ נש נו מי מל ע מי בנ תש יי מו, וש ה שש דומה רות, וש בה קש ל הנ ה ענ נל מג מש הנ
ר פה סש מי יא בש מוצי תוב (ישעיה מ) הנ כה הו של בון. זל שש חל ם בש לה טה נש מו של בון כש שש חל ם בש יאה הוא מוצי מו, וש ל שש גו ענ רש הל נל של וש

ר. דה עש םא נל יש ל גו' אי ם וש אה בה צש

ה דומה מו  שש ה של זל ך  אה לש ל מנ של יהדו  תונות בש ים נש עי שה רש שות הה פש ננ עמקםב,  ינ י  בי רנ ל בש מואי י שש בי ר רנ מנ נו, אה דש מנ לה וש
ד וי ת דה אנ רש ה יי זל נםם. וש יהי גי סו לנ נש כה יי ד של רות, ענ ן חוזש ינה יהדו, שוב אי רות בש סה מש ני ן של יוה כי ם. וש דון שה לה נםם וש יהי גי ם בנ יסה ני כש הנ לש
י בי ר רנ מנ י. אה שי פש ה ננ ה דומה נה כש ט שה ענ מש י כי ה לי תה רה זש י ה' על ר (תהלים צד) לולי מנ אל נל ון, של ה אותו עה שה עה של א כש יהרי תש ני של
ל ר אל בי דנ יש תוב ונ כה הו של ם. זל בונה שש חל ים בש יקי די צנ ר גופות הנ אה ם שש גוף עי יס אותו  ני כש הנ לש ת לו  ענ ה פוגנ מה שה נש א, הנ יסה יי

גו'. רון וש פש על

ת. י חי ני בש תוך  ב בש רון יםשי פש על ה - וש לה עש מנ תוב לש ה כה ה מנ אי ר לו: רש אומי ם וש קודי ך  אה לש מנ חום, הנ נש י תנ בי ר רנ מנ אה
רון פש ן על ענ ינ תוב ונ כה הו של ים. זל יקי די צנ בון הנ שש חל גוף בש יס אותו הנ ני כש הנ ר לו לש אומי ים וש די קש הוא מנ ר, וש פה עה ן בל כם שש תו לי חמ שי
ר, מנ ן אה מה חש ב ננ ירו? רנ ר עי ענ י שנ אי כםל בה ה לש ה זל אמםר. מנ ירו לי ר עי ענ י שנ אי ל בה כה ת לש י חי ני י בש ני זש אה ם בש הה רה בש ת אנ י אל תי חי הנ
י תי בה ים לש סי נה כש ה ני ל ינד דומה בון, ענ שש ל] חל ר [ענ זנ גש ני ך  כה ן, וש מה חש ב ננ ר רנ מנ אה סו. של קה נש בון פי שש ב חל תנ כש סו בי נש כש ני ם של אותה

ר. פה עה י הל ני ל שוכש ה ענ נל מג הוא מש ם, וש יא אותה הוצי יד לש תי ק עה תל פל בון הנ שש חל רות, ובש בה קש הנ

י בי ר רנ מנ ה. אה בה ה רנ נוחה ה ומש וה לש ל שנ ר של י, אוצה י יוסי בי ר רנ מנ ר בו? אה של ה אמ רה עה מש הנ וש ך  י לה תי תנ ה נה דל שה ה הנ ה זל מנ
ים סופי כי מות וש ם עולה יי אתנ ין לו מה אי ה של תורה ים בנ קי עוסש ם הה אותה יק מי די צנ יק וש די ל צנ ך כה ין לש י, אי יומי נש ר מי לום בנ שה
ל יום כה ם בש מה צש ים ענ רי מוסש ל של ם ענ יי אתנ יו. ומה רש ת פי ים אל רי נםטש ם לש יי אתנ תוב (שיר ח) ומה כה הו של ה. זל תורה יל הנ בי שש בי

גו'. ת ה' וש תה אי בש הנ אה ב וש תנ כה ה] של זל סוק הנ פה רו בנ מש ך אה כה ה. [וש זל סוק הנ פה מו הנ חו כש צש ני מו, וש ת שש שנ דג ל קש גו ענ רש הל לו נל אי כש

לו אי תוב כש כה יו הנ לה ה עה לל עמ מו, מנ ת שש שנ דג ל קש שו ענ פש סםר ננ מש י לי די ה כש זל סוק הנ פה בו בנ ת לי ן אל וי כנ מש ל הנ נו, כה דש מנ לה וש
שו פש ר ננ מוסי ל הנ ן, כה מה חש ב ננ ר רנ מנ יום. אה ל הנ נו כה גש יך הםרנ לל י עה תוב (תהלים מד) כי כה הו של יו. זל לה ל יום עה כה ג בש רה הל נל
ן, מה חש ב ננ ר רנ מנ ם? אה יי אתנ ינו מה ני י שה רי המ ף, ונ ב יוסי ר רנ מנ א. אה בה ם הנ עולה מות לה אות עולה ע מי בנ רש ל אנ ה, נוחי סוק זל פה בש

מו. ת שש שנ דג ל קש ל יום ענ כה מו בש צש ר ענ סנ מה ל של ם ענ אתי ה - ומה תורה ל הנ ם ענ יי אתנ מה

ה, יהפה זו  ה הנ נה שש מי הנ הוא, של ך  ים כה ני ל פה ל כה ר, ענ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ה: אה נה שש גו'. מי ים וש יהמי א בנ ן בה קי ם זה הה רה בש אנ וש
מו יו, כש נה ת פה ענ בנ רש אנ יות לש חנ ל הנ צל ץ אי רל אה ד בה חה ן אל ה אופנ ני הי תוב בו (יחזקאל א) וש כה הוא של ה, הנ מה שה נש ית הנ עמשי ננ של

ה. אשונה רי א הה תה יש רנ בה ה הנ אותה מור בש אה של

ים מי חמ רנ דות הה ה מי רי שש לש על שש ש בי רי פה תש ך הי ר לו, כה מנ ה. אה נה שש מי ה הנ אותה ר מי נו מנ ר לה םאמנ א, י בה י אנ בי ר לו רנ מנ אה
גו'. וש ה  מה אי יא לש ת הי חנ י אנ תי מה י תנ תי יא יונה ת הי חנ ר, (שיר ו) אנ מנ אה ח וש תנ ר. פה נו לומנ אן ייש לה ל כה בה לו, אמ ה של שה רה פה בנ

ר? כה שון זה ה לש תורה ם בנ שה ה, וש בה קי שון נש ים לש ירי שי יר הנ שי אן בש ים כה אי נו קורש אה יא של ה הי ר, מנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה

ה שה אי ה כש מה שה נש ל הנ צל גוף אי הנ י של ני פש גוף, מי ל הנ צל ר אי כה שון זה לש א בי רה קש ה ני תורה אן בנ ר, כה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ א, אה לה אל
תו. עמלה ש מנ ד יורי חה ל אל כה ר, וש כה זה י הנ ני פש ה בי בה קי נש ה כי לה עש י מנ פי לנ ה כש מה שה נש הנ ר, וש כה זה ל הנ צל אי

ר הה פות נה טי ם הנ אותה א מי יוצי ן, וש גה ל הנ ף ענ טי ננ ן מש דל עי ל יום הה כה ה בש עה שה ה] בש נה שה ים [בש מי עה ע פש בנ רש אנ ם, בש ינו שה ני שה
הו ן. זל גה י הנ ני ילה ים אי עי בי ם שש שה ל יום, ומי כה ף בש טי ננ פות מש ים טי עי בה רש אנ ה וש מונל ים, ושש אשי ה רה עה בה רש אנ ק לש לי חנ תש מי דול הנ גה
יא הי יזו  יו. אי יותה לי עמ ים מי רי ה הה קל שש אן (שם) מנ כה ר, מי מנ חום אה נש י תנ בי י ה'. רנ צי עמ עו  בש שש תוב (תהלים קד) יי כה של
בות עמרה ר, בנ מנ י אה י יוסי בי בות הוא. רנ עמרה ה מי לה עש מנ ר, לש מנ ה אה הודה י יש בי קום הוא? רנ ה מה יזל אי ן בש דל עי ן. וש דל הו עי יהה? זל לי עמ
ן דל יון. הוא עי לש על נוז הה גה הנ ים, וש יקי די ל צנ ן של תה מה שש ני לום וש שה ה וש כה רה ים בש ים טובי יי י חנ זי נש גי ם  ינו, שה ני י שה רי המ הוא, של

ל יום. כה ע בש פנ נו של מל ל מי נוטי ץ וש רל אה ן בה דו גנ גש נל ן כש כגוה ה מש טה מנ לש

ה פה ית טי צי מש קו תנ לש חל ל בש טנ ד נה חה ל אל כה ל, וש אי רה שש יי ם לש הל דו לה מש ים עה יאי בי ים נש עי בה רש אנ ה וש מונה הו, שש בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ה תה יש ן הה הל ת מי חנ ה אנ פה ל טי טנ נה יא של בי ל נה ם כה ה אי פות. ומה ים טי עי בה רש אנ ה וש מונל ם שש הי ן, של דל ל עי פות של ם טי אותה ת מי חנ אנ
אן כה ן. מי כי ל של םא כה ים ל עי בה רש אנ ה וש מונל שש ל מי בי קנ יהה מש הה אשון של רי ם הה דה ר - אה אה שש ל הנ ל כה ענ ש  קםדל הנ רוחנ  בש תו  עמלה מנ
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תו. מה כש ה חה תה יש ה הה מה ד כנ מי ה לה תה אנ

ה פה ל טי כה ינו, בש ני שה ך  א כה לה פות? אל טי ן הנ אותה ים מי יאי בי נש ם לנ הל יהה לה ן הה יי אנ י מי כי א, וש נה המ ב כנ ר רנ מנ א אה י בה בי רנ
ם יי ייש מנ ים, וש מי כה ים חמ לי דש גנ מש ם של יי ה: ייש מנ נה שש מי ר בנ זנ גש ן ני ל כי ענ מו, וש את עי ה יוצי מה כש ן, רוחנ חה דל עי את מי יוצי ה הנ פה טי וש

ן. דל ל עי פות של טי יו מי ם הה יי מנ ם הנ ים, אותה מי כה ים חמ לי דש גנ מש ם של יי מנ ם הנ אותה ים. וש שי פש ים טי לי דש גנ מש של

ים, אשוני רי רות הה הה נש ת הנ ענ בנ רש ם אנ ל אותה כה ים] מי רי תי ים [נ"א יש בי פות יושש ם טי הל בה ם של יי מנ י, הנ י יוסי בי ר רנ מנ אה של
ל נופי הוא הנ ישון, וש ם פי כגלה ד מי יגחה מש ישון? הנ ד פי חה אל ם הה ה שי ה זל ישון. מנ ד פי חה אל ם הה תוב (בראשית ב) שי כה הוא של

ם. עולה ל הה כה ר מי ם יותי יי רנ צש ל] מי אי רה שש יי ת [לש מנ כש ה חה תה יש ך הה יכה פי ם, ולש יי רנ צש ץ מי רל אל בש

אותו ם בש ק אותה רנ זה פות וש טי ם הנ רוך הוא אותה דוש בה קה ל הנ טנ ם, נה יי רנ צש ת מי מנ כש ה חה דה בש אה ה של רה זי גש ה הנ רה זש גש ני של ומי
ה עה בה רש יד אנ יהה מולי ה הה זל ן. וש גה ת הנ קות אל שש הנ ן לש דל עי א מי ר יםצי הה נה תוב (שם) וש כה ן, של דל ן עי ל גנ ר של הה נה הנ אותו  ן, בש גה הנ
ה מה כש חה ה הנ דה בש ן, אה גה הנ או מי םא יהצש ל פות של טי לו הנ לו אי טש ני של יהה. מי ישון הה נו פי מל ד מי נולנ ד הנ יגחה מש ד הנ חה אל הה ים, וש רי חי אמ

ם. יי רנ צש מי מי

רוחנ ן לש גנ ך בנ לי הנ תש תוב מי כה נו של יש הנ יא, וש בי נה יא וש בי ל נה צו] כה מש צו [יי מש ן, תי דל עי את מי ה יוצי תה יש הה רוחנ של ה הה אותה ומי
תוב (ישעיה כה ר הנ מנ ן אה ל כי ענ תו, וש בואה נש אל בי קי זש חל ה יש אה רה ר של הה נה ה הוא הנ זל םא, וש ב יד לה תי עה ן לל דל ן עי גנ ה בש נוז זל גה יום. וש הנ

ם. עולה ה בה יעה די יש ים הנ לי דש גנ יד מש מי ם תה יי ם מנ אותה גו'. של ת ה' וש ה אל עה ץ די רל אה ה הה אה לש י מה יא) כי

ם עולה ה בה מה כש חה א הנ גל שש ן יי דל עי ד מי יורי ה של מנ ה מי ן. ומנ ן הי דל עי ה, בש לה עש מנ ים לש יקי די ל צנ ן של תה מה שש ל ני ינו, כה בותי נו רנ שה
ה. מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ יו ענ סופה כי יו וש אותה נה המ ים מי ני הל נל ים בו וש די עומש - לה

ך דול הולי גה ר הנ שנ "ל הנ אי יכה ה, מי לה עש ל מנ ם של יי לנ רושה י יש רי עמ שנ ס בש ני כה ה לי ה זוכה מה שה נש הנ ן של יוה ק, כי חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
י ר. מי בה דש מי ן הנ ה מי םאת עםלה י ז יהה (שיר ג) מי לל ים עה לי שואמ ה וש ים בה הי מי ת תש רי שה י הנ כי אמ לש לום. מנ ה שה ים לה די קש ה ומנ מה עי
יב שי ה. הוא מי מה ל דה בל הל ם לנ דה תוב (תהלים קמד) אה כה ל, של בל הל ה לש דומל ב של רי חה גוף הל הנ ה מי יונה לש על ין הה ה בי םאת עםלה ז
א סי יא כי ה זו הי מה אי ה - לש מה אי יא לש ת הי חנ יא. אנ ת הי דל יגחל יא - מש ת הי חנ י. אנ תי מה י תנ תי יא יונה ת הי חנ ר, (שיר ו) אנ אומי וש

ה. נה מל ה מי רה זש גש ני ה, של ת לה דל יולל ה וש מה שה נש ם לנ יא אי הי בוד של כה הנ

ם. יי לנ רושה נות יש אות בש רה קש ני ם הנ הי ה, וש לה עש מנ ן לש תה לה עמ מנ ן בש הי מות של שה נש ר הנ אה שש לו  - אי רוהה  שש אנ יש נות ונ בה אוהה  רה

נות לוט. אות בש רה קש רות ני חי אמ הה ם, וש יי לנ רושה נות יש אות בש רה קש לו ני נו - אי רש מנ אה ה של ל מנ נו ענ רש זנ ה חה ני י, הי י יוסי בי ר רנ מנ אה
לו כות אי לה ים - מש שי גש ילנ כות ופי לה ך. מש לום בואי רות שה אומש ה וש חות לה בש שנ מות מש שה נש ר הנ אה רוהה - שש שש אנ יש נות ונ אוהה בה רה
ה, לה עש מנ ת לש סל נל כש ני ד של ענ ה  סות אותה לש קנ חות ומש בש שנ ם מש ק. כגלה דל צל י הנ רי ם גי ים הי שי גש ילנ כות, ופי לה ם מש הי בות של אה הה
יכות רי אמ ס בנ ננ כש ים. ני יהמי א בנ ן בה קי ם זה הה רה בש אנ תוב וש כה של הו  ים. זל יכות יהמי רי ת אמ ילמל קנ תש ומי ה  תה לה עמ מנ ה בש מה שה נש י הנ זנ אמ ונ

א. בה ם הנ עולה ים לה יהמי

ה רה עמטה תה  רש זנ חל הל עון, של מש י שי בי ך, רנ לש יו  הש מות יי לום עמצה שה ה וש נוחה ר, מש מנ אה יו וש לה גש ל רנ ם ענ ן קה קי זה א הנ בה י אנ בי רנ
ים], סי נה כש ר ני חי ן אנ מנ זש יון [לי לש קום על מה ה בש מותה לי שש יא בי ה הי מה שה נש הנ ן של יוה כי ה, של אשונה רי א הה תה יש רנ בה ינו בנ ני שה ה. של נה יהשש לש
י בי א רנ בה ד של יום, ענ קי ת בש רל אל שש יא ני הי ה, וש נה מל אות מי יוצש רות של חי מות אמ שה ה נש נה מל אות מי רה בש א ני לה גוף, אל ה לנ בה םא שה ל
ה אותה ת בו  סל נל כש ה, ני רוחה ה סש פה הוא טי גוף של הנ ל, וש בל הוא הל ה של זל ם הנ עולה ם בה ה אי ש, ומה רנ דה אי וש ן יוחנ עון בל מש שי
ה ס אותה ני כה הי ין לש די ינו  ר, אי לום יותי שש תנ יום וש קי ר בש חה בש גוף מג ילה הנ הש יי וש ם  כגלה פו  רש צה יי םא של ב יד לה תי עה ה - לל מה שה נש הנ

ה? בה ים של לויי עי הה ים וש לומי שש תנ ל הנ כה ה בו בש מה שה נש הנ

יד תי ש עה מה גוף מנ אותו הנ ש, וש מה ה] מנ בה ים של לויי עי הה ים וש לומי שש תנ ל הנ כה ה [בו בש מה שה נש ה הנ א, אותה חה י אה בי ר רנ מנ אה
ה יג מנ שי הנ ת לש ענ דנ לום הנ שש תנ ים בש מי לי יו שש הש ם יי יהל ני ל שש בה םא, אמ ב יד לה תי עה ן לל יומה קי ן בש ידה עממי הנ רוך הוא לש בה דוש  קה הנ

ה. זל ם הנ עולה יגו בה שי םא הי ל של

ים, הוא יהמי ם של אותו עולה ים] בש יהמי ם הנ אותה ן, [בש נה י יוחה בי ר רנ מנ אה י בו  בי גו'. רנ ים וש יהמי א בנ ן בה קי ם זה הה רה בש אנ וש
ים סופי כי הנ אות וש נה המ ם הנ אותה ים, בש ם יהמי הי מות של עולה ם הה אותה עמקםב, בש י ינ בי ר רנ מנ ה. אה לה יש הוא לנ ה של זל ם הנ עולה םא בה ל וש
מו, שש רוך הוא מי דוש בה קה ן לו הנ תנ נה ר] של עמשי מנ ה [נ"א הנ רה שש מי ה הנ אותה כםל. בש ם בנ הה רה בש ת אנ ך אל רנ ה' בי ל. ונ הוא נוחי של

ם. עולה א הה רה בש ה ני בה "א, של יא אות הי הי של

ל ה ענ נל מג יו, מש לה ל עה מושי דון הנ אה בו הה רנ ד מי בל ר על ענ הוא ננ ים, של ני פש ר הנ ן, מטטרו"ן שנ נה י יוחה בי ר רנ מנ נו, אה דש מנ לה וש
רות בה קש י הנ תי בה ק בש תל בון פל שש ת חל חנ קנ יד לה תי הוא עה וש ה,  וה טנ צש ני אור של הה אותו  מי ה  יק לה פי סש הנ ל יום לש כה ה בש מה שה נש הנ
גופות ת הנ ן אל קי תנ ץ, לש רל אה ת הה חנ ם תנ צל על אור אותו הה עמשות שש יד לנ תי הוא עה בו, וש י רנ ני פש אות אותו לי רש הנ ה, ולש דומה מי

ה. קומה מש ה לי ח אותה לנ שש רוך הוא יי דוש בה קה הנ ן] של מנ זש ה, [בי מה שה נש י הנ לי ל גוף בש מות של לי שש ם בי מה יש קנ ולש

ל הו אל גו'. מנ ל וש מושי יתו הנ ן בי קנ דו זש בש ל ענ ם אל הה רה בש ר אנ םאמל י תוב? ונ ה כה ה מנ עה ה שה אותה ק, בש חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
דו, בש ר ענ מנ אה ה של מנ א בש לה ל אל כי תנ סש םא ני אי, ל הורנ י נש בי ר רנ מנ דו? אה בש ל ענ ה אל ה זל ל, מנ כי תנ סש זו ני ה הנ מה כש חה ם בנ דו? אי בש ענ
ינפות יד לש תי הוא עה נו. של רש מנ אה י של פי ה מטטרו"ן, כש י הוא? זל תו, ומי עמבודה רוב לנ קה יתו] הנ ן בי קנ קום, [זש ל מה דו של בש ענ

רות. בה קש י הנ תי בה גוף בש ת הנ אל

ת לנ חי תש הוא  של יתו,  בי ן  קנ זש קום.  מה ל  של דו  בש ענ ה מטטרו"ן  זל דו,  בש עה ל  אל ם  הה רה בש אנ ר  םאמל י ונ תוב  כה של הו  זל
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יו. אותה בש ל צי ל כה ה ענ לה שה מש רוך הוא מל דוש בה קה ן לו הנ תנ נה ר לו, של של ל אמ כה ל בש מםשי קום. הנ ל מה יו של יותה רי בש

ים ני הל נל ים אור וש לי ד נוטש בל ל אותו על יו של אותה בש ל צי ב, כה ר רנ מנ י אה י יוסי בי ר רנ מנ עון אה מש י שי בי ר רנ מנ נו, אה דש מנ לה וש
א לה ה? אל מה שה נש ה הנ לה טש א ני סי כי הנ י מי רי המ א. ונ סי כי אור הנ דול מי א גה בה ם הנ עולה ה לה מה שה נש נו, אור הנ דש מנ לה ה. של מה שה נש יו הנ זי מי
מות תוב (יחזקאל א) דש כה ש, של מה א מנ סי כי אור הנ דול מי ר, גה מנ ן אה מה חש ב ננ אוי לו. רנ רה י הה פי ה לש זל אוי לו, וש רה י הה פי ה לש זל

רו. הר ל זה יו? ענ לה ה עה ה זל ה. מנ לה עש מה לש יו מי לה ם עה דה ה אה אי רש מנ כש

ה מה שה נש הנ של הו  ר. זל זםהנ הנ אותו  ים מי זוני ני לו  ה של בה כה רש מל הנ יו וש אותה בש ל צי יחותו, כה לי עמשות שש לנ ך  הוא הולי של וכש
ם. יהל לי ה עמ מה שה נש ן הנ ע מי פה שש ני הו אור הנ י - זל כי רי ת יש חנ ך. תנ תש יעה ר סי לומנ ך, כש א יהדש ים נה תוב] שי כה ת לו, [של רל אומל

רוך הוא דוש בה קה קום, הנ ל מה יחותו של לי שש ך בי ה הולי זל ה של עה שה נו, בש לש בנ ך קי לום, כה י שה בי רנ ה בש הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ר, לומנ "ם. כש יהא רה רי טש ימנ גי בש "י  כי רי יש ך  א, כה ב הונה ר רנ מנ מו. אה שש ת מי חנ אות אנ ה בש לה עש מנ ל  יו של אותה בש צי ל  כה יענ  ני מי
ת יענ ה סי וה צי ר של חנ אנ כםל. ולש ל הנ ל ענ מושי א הנ שה ני ם וש ל רה תו של עמלה ת מנ חנ ך, תנ תש יעה ך, סי א יהדש ים נה ת שי רל ה אומל מה שה נש הנ

ה בו. דולה ה גש בועה יעמך שש בי שש י מנ ני ת יהדו, אמ חנ ים תנ יוני לש על הה

י להי ר אל מנ אל ה נל מה כםל, לה הוא הנ ה' של ר בנ מנ אה יל וש ץ - הואי רל אה י הה אלהי ם וי יי מנ שה י הנ להי ק, אל חה צש יי י  בי ר רנ מנ אה
דו. גש ן נל יי אנ ם כש כגלה כםל, וש יענ לנ ני ד הוא מי חה ע אל גנ רל ת ובש חנ ת אנ בנ כםל. בש ל הנ דון ענ הוא אה ה, של הודה י יש בי ר רנ מנ ם? אה יי מנ שה הנ

תו. לש ר בי חי ין אנ אי כםל וש הוא הנ הורות של מו, לש שש יות מי ם אותי יי תנ ל שש ר ענ ק אומי חה צש י יי בי רנ

א תה יש רנ בה י הנ לי עמ ל בנ ם של הל מה י עי יתי יי ם הה אי א, וש ב הונה ר רנ מנ ץ. אה רל אה י הה אלהי ם וי יי מנ שה י הנ להי ה' אל בנ יעמך  בי שש אנ וש
ל כה ים לש אויי םא רש ל לו וש גי ם של יהל פי ים בש בי ים רנ קי ה ערמה י רואל ני י אמ רי המ ך, של ם כה הל י מי יתי יי ד הה רה פש םא ני ה, ל זל סוד הנ לו הנ גי של כש

י. ני בש ה לי שה ח אי קנ םא תי ר ל של תוב אמ כה ה, של מה שה נש ת הנ ענ בנ שש זו ני ית הנ רי בש ת הנ בוענ ה, שש אי םא רש ם. ב דה אה

םא ל ר של לומנ י. כש ני בש ה לי שה ח אי קנ םא תי יחות זו, ל לי שש ך בי ה הולי תה אנ יל וש הואי ע, של מה שש אן מנ כה ק, מי חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
י, לי הוא של ש של מה הוא מנ הנ א בש לה אוי לו, אל ינו רה אי גוף של ר, בש גוף זה ר, בש חי גוף אנ ס בש ני כה הי י] לש ני יה נש בי י [לש ני בש ח גוף לי קנ תי

ך. לי י תי תי דש ל מולנ אל י וש צי רש ל אנ ם אל י אי תוב כי כה הו של נו. זל מל י מי אתי יהצה ש של מה הוא מנ הנ בש

אותו י בש מי ר עי עי טנ צש ני גוף של ק, אותו הנ חה צש י יי בי ר רנ מנ ק? אה חה צש יי י לש ני בש ה לי שה תה אי חש קנ לה וש הו  י, מנ י יוסי בי ר רנ מנ אה
ת חנ מש שי בש מו  עי ק  חנ צש לי ח  קנ תי ש  מה מנ גוף  הנ קונו, אותו  ת  אנ רש יי י  ני פש מי בו  סוף  כי וש ה  אה נה המ לו  יהה  הה םא  ל וש ם  עולה הה
תוב כה הו של ם. זל עולה חוק בה ת שש ו עי שה כש ענ מו של ק עי חנ צש רוך הוא, לי דוש בה קה ת הנ חנ מש שי מו בש ק עי חנ צש זו, לי ים הנ יקי די צנ הנ

גו'. ינו וש חוק פי א שש לי מה ז יי (תהלים קכו) אה

י תי שש םא  ל וש ת,  חנ אנ יחות  לי שש א  לה אל ה  עושל ד  חה אל ך  אה לש מנ ין  אי ע,  מנ שש תי םא  ב ק,  חה צש יי ר  בנ ה  הודה יש י  בי רנ ר  מנ אה
ל ים כה שי רש הנ יד לש תי יו, עה נה תש מה ר בש סופי ת הנ סל ר קל של ד, אמ חה ך אל אה לש א, מנ בה י אנ בי ר רנ מנ נו, אה דש מנ לה ת. וש חנ ת אנ בנ יות בש יחג לי שש
הו תו. זל מה שש ל ני בי קנ לש ידו  עממי הנ ד ולש חה אל ד וש חה ל אל ן כה קי תנ לש ך  דול הולי גה ר הנ שנ ן הנ ר כי חנ אנ חו, ולש צש ל מי ד ענ חה אל ד וש חה אל

ך. יחותש לי י שש ני פש יך? לי נל פה ה לש ה זל ה. מנ שה תה אי חש קנ לה יך וש נל פה כו לש אה לש ח מנ לנ שש תוב הוא יי כה של

יענ גי הי של ש. כש םאש חםדל יהה ר יום הה אותו הנ בו, וש אי רנ כנ ן זנ ן בל נה ן יוחה בה ת רנ אות אל רש ך לי לנ ר הה זל יעל לי ר] אל זה עה לש י [אל בי רנ
ר לו, מנ אן? אה ה כה ה רוצל ר, מה יותי לו  של ענ מי נובי וש ים אותו  אי לש מנ ת, ומש נםפל ל טי כה ה מי נגקל מש ר של אי בש ר לו, הנ מנ יו, אה לה אי
ם אותה ך מי לש צש ש ייש אל דה ר חה בה דה יך של נל פה ה בש י רואל ני א אמ לה י, אל תי רש מנ ך אה םא כה ר לו, ל מנ בו. אה י רנ ני יל פש בי קש הנ ם לש דה יהב אה חנ

אםל. שש יד לי תי ה עה תה אנ ים של קי עממג הה

יג הי נש ה מנ רה ל עמשה סוד של ה, ובנ רה עמשה ענ בנ נוסי ה, וש רה יו עמשה עותה סש מנ ה של זל אשון הנ רי אור הה ת הה י אל יתי אי ר לו, רה מנ אה
ים ית חולי ל בי חות של תש פש ה מנ רה ים, עמשה קי תה ה פש רה נו, עמשה דש מנ לה יו. וש עמשה ת מנ ה אל ה עושל רה ל עמשה יות של אותי כםל, ובה ת הנ אל

ים. יקי די צנ ל גופות הנ ץ ענ רל ין אל קי תש הנ ן לש דל ן עי גנ ל בש ים נוטי קי תה ה פש רה עמשה יהדו, ונ בש

ג. הה נש ה מג רה עמשה א, בנ רה בש ה ני רה עמשה ם, בנ עולה ל הה של דוש  קה ך  אה לש מנ ר מי ה יותי רואל יתה  יי י, הה ני ר בש זל יעל לי ר לו, אל מנ אה

ה]. רה עמשה [בנ ים  יוני לש על מות.  ה עולה רה עמשה בנ יו.  עותה סש ה מנ רה עמשה ה, הוא בנ תורה ה הנ רה עמשה בנ דוש.  קה א הנ סי כי ה הנ רה עמשה בנ
רוך הוא. כםל בה ל הנ יון ענ לש ד על חה אל וש

יו נה דם י אמ לי מנ גש ים מי לי מנ ה גש רה ד עמשה בל על ח הה קנ יי תוב? ונ ה כה ה. מנ זל ה בה תה יש ה הה נה שש מי ל הנ ענ ל בנ תו של עש ר, דנ בה ך דה ר לש אםמנ וש
ך לנ הה בו של ל רנ מו של ר לו, הוא שש מנ הו? אה יהדו מנ יו בש נה דם ל טוב אמ כה ל וש בה ה, אמ זל סוק הנ פה י לנ יתי כי י, זה בי ר לו, רנ מנ ך. אה לל יי ונ

בו. רש קי י בש מי י שש אי, כי דנ הו ונ ר, זל מנ ן] אותו. אה גי הה יג [ולש הי נש הנ יסו ולש ני כש הנ יו לש לה אי

רוך דוש בה קה ד, הנ חה מו אל הוא ושש ענ של יו, יודי רש ל בג מו ענ ת שש ענ אל יודי י של ה, מי אי םא רש הו, ב בה י אנ בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה
ד. חה הוא אל ם וש שי ר, הנ לומנ ם] כש גו'. [כגלה ד וש חה תוב (זכריה יד) ה' אל כה ד, של חה מו אל הוא ושש

י בי ר רנ מנ ם. אה יי מה ר הנ אי ל בש יר אל עי חוץ לה ים מי לי מנ גש הנ ך  רי ינבש זו: ונ ה הנ שה רה פה ל בנ כי תנ סש הי לש א, ייש  בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ם רות - אותה בה קש י הנ תי בה ים בש מי דה קש ני נו, הנ דש מנ לה ם - של יי מה ר הנ אי ל בש רות. אל בה קש ית הנ בי הו  יר - זל עי חוץ לה א, מי בה אנ
ים תי ע עי בנ ם קה ה - אי לה חי תש בנ אותו  לו  אמ שה ה של ר, מנ בל קל ם לנ דה ס אה ננ כש ני של ינו, כש ני י שה רי המ ה. של תורה בנ נו  תש נה וש או  שש נה של

ה. לה חי תש ם בנ ימה קי המ ם] לנ מה יש קנ ין [לש ינו די א, אי ייצי של גו'. וכש ך וש תל ת עי מוננ יהה אל הה תוב (ישעיה לג) וש כה ה, של תורה לנ

ה ים. מנ תי מי ת הנ יד אל עממי הנ ן לש מנ זש ז הנ אה ת, של בה שנ ב הנ רל הוא על י, של שי הו יום שי ב - זל רל ת על עי א, לש בה י אנ בי ר רנ מנ אה
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ן מנ ב, זש רל ת על עי נו לש יש הנ כםל. וש יום הנ הוא סי י של שי שי ף הנ לל הוא אל ם, וש עולה ים הוא הה ני י שה פי לש ת אנ של ינו. שי ני שה ע? של מה שש מנ
את צי ת לה הוא עי ה, של ל תורה יהה של ימל ים מי בי שואמ ים הנ מי כה י חמ ידי מי לש ם תנ לו הי בםת - אי שםאמ את הנ ת צי עי כםל. לש יום הנ סי

ר. פה עה ן הל ר מי עי ננ תש הי ולש

ם תה מה שש ני ה וש זל ם הנ עולה ם בה אה ת בורש ת אל ענ דנ ים לה קי סש ענ תש מי ם הנ ינו, אותה ני שה ת, של ענ דנ א, עוד ייש לה בה י אנ בי ר רנ מנ אה וש
ה ני ה הוא. הי ומנ ש  מה מנ ה  י הוא גופה ת מי ענ דנ לה ך  ה, הולי מה שה נש בועות הנ שש את מי צי לה כו  א, זה בה ם הנ עולה לה ה  לומה שש תנ בש
את יםצי ה הנ מה לש ענ יהה הה הה תוב וש כה לום, של שש תנ ר הנ חנ ך אנ ם הוא, הולי כה יד חה מי לש תנ ב של ל גנ ף ענ ם, אנ יי מה ין הנ ל עי ב ענ צה י ני נםכי אה

. תה גש שנ הי ה של מנ תו מי יעה די ז יש מל י רל מםר לי ך - אל די כנ ם מי יי ט מנ ענ א מש י נה יני קי שש יהה הנ לל י אי תי רש מנ אה אםב וש שש לי

ל תו של יעה ידי ך בי תש יעה די ל] יש י [ענ ף לי לי חנ תש םא ני ל י, וש מוני מוך] כה ד [כה בל ה על תה ף אנ ה - אנ תי ה שש תה ם אנ י גנ לנ ה אי רה מש אה וש
י. מוני א כה רה בש ה ני תה אנ יג, של שי הנ ה לש תה יך אנ רי צה רוך הוא, וש קום בה מה

ך יאנ הי יך וש לל י עה ה ייש לי לה עמ י מנ י כי תי עש יהדנ ך, וש תש יעה יגו סי שי םא הי ל י של תי גה שה ת הנ יענ די ר, יש לומנ ב - כש אה שש יך אל לל מנ גש ם לי גנ וש
יא הי ע של דנ אי לו, וש ים אי רי בה ל דש ל כה י ענ די יה סור בש י מה הי ה יש ן זל ימה ר סי ם הוא אומי ך. אי לש צש תון אל נה יו הנ זי ה מי תה א אנ רה בש ני

י. ני יענ בי שש הי ה של בועה שש ה, הנ מה שה נש ה הנ אותה גוף מי ה, הוא הנ שה אי הה

ל סות ענ ננ ה לש ים הוא רוצל ני יה נש עי ל הה כה עוד של ה, בש הודה י יש בי ר רנ מנ ק אה חה צש י יי בי גו'. רנ ר וש בי דנ ה לש לה ם כי רל י הוא טל הי יש ונ
ת ת אל ענ דנ לה יג וש שי הנ ת גופו לש תי כי ה וש י תורה רי בש די ק בש סי ענ תש ני דוש של גוף קה הו הנ את, זל ה יםצי קה בש ה רי ני הי תוב? וש ה כה גוף, מנ הנ
י חי חור אמ ת נה של ם. אי ל עולה ה של כה לש ן מנ ה - בל כה לש ן מי ל. בל ל אי תו של ה, בי הודה ב יש ר רנ מנ ל - אה תואי בש ה לי דה ר יגלש של קונו. אמ

. יהה לל ה עה מה כש חה א הנ שה ה - מנ מה כש ל שי ה ענ דה כנ ה. וש מה שה נש ח הנ יא אנ הי ל, וש כל שי ק בנ בה דש ני ל, גוף של כל שי ת הנ רנ בש ם - חל הה רה בש אנ

ה מה כש ז חה מל י רל לי מםר  - אל ך  די כנ ם מי יי ט מנ ענ י מש יני יאי מי גש ר הנ םאמל י ונ ה מטטרו"ן.  זל  - ה  אתה רה קש לי ד  בל על ץ הה יהרה ונ
תוב? ה כה ה מנ ל זל ר כה חנ נו, אנ שש רנ פי מו של א, כש בה י אנ בי ר רנ מנ נו. אה מל אתה מי יהצה עולם של תה בה קש סנ עה ה של מנ ך מי אמ ת בורנ יענ ידי בי

. יהה ל יהדל ים ענ ידי מי צש הנ ה וש פה ל אנ ם ענ זל נל ם הנ שי אה וה

מו ה, כש ל זל ה ענ ם זל לה שוקש ם וש ד אותה אן, הוא צומי כה אן ולש כה לש רו  זש פש ני מות של עמצה ם הה א, אותה בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ם שה ל, וש אי רה שש ץ יי רל אל ד בש גוף עומי ה אותו הנ עה ה שה אותה א, בש בה י אנ בי ר רנ מנ יץ. אה לי יך ינחמ מםתל צש ענ ר (ישעיה נח) וש מנ אל נל של

תו. מה שש ס בו ני נה כש ני

לות חי ה מש הוא עושל רוך  בה דוש  קה א, הנ ירה י זי בי ר רנ מנ ל? אה אי רה שש ץ יי רל אל גוף לש הנ יך  י מולי ן, מי נה י יוחה בי ר רנ מנ אה
יל. פי ים תנ אי פה ץ רש רל אה תוב (שם כו) וה כה הו של ל. זל אי רה שש ץ יי רל אל ים לש כי הולש ים וש לי גש לש גנ תש ם מי הי ץ, וש רל אה ת הה חנ תנ

ם י עי כי לש תי תוב (בראשית כד) המ כה נו? של ן לה יי ננ ל, מי אי רה שש ץ יי רל אל ם לש יך אותה "ל מולי יאי רי בש ק, גנ חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ן? בה מו לה ח ושש ה אה קה בש רי תוב ולש כה הו של י, מנ י יוסי בי ר רנ מנ ל. אה יאי רי בש יש גנ אי הה ם (דניאל ט) וש תוב שה כה ה, וש זל יש הנ אי הה

א. צה מש תו ני צה א - קש צה מש םא ני כגלו ל י של ל פי ף ענ ם. אנ עולה ן הה ל מי טי ע בה רה ר הה ין ייצל ק, אי חה צש י יי בי ר רנ מנ אה

ל בה ם, אמ עולה ן הה ל מי טי בה ל] יי די בה א [יי בה ם הנ עולה א לוט. לה רה קש ה, ני זל ם הנ עולה ל בה טה יהה מג הה של ה כש לה חי תש ה, בנ אי םא רש ב
ר מנ ן? אה בה יך לה רי ה צה מה וולו. לה ני ץ מי רוחי י של מי א כש לה ה, אל אשונה רי בה ל כש נגוה םא מש ן, ל בה א לה רה קש ני םא כגלו, וש םא] ל ב יד לה תי עה [לל
ינו יהה אי בי יהה ורש רי א, פש צה מש ע ני רה ר הה ין ייצל ם אי עון, אי מש י שי בי ר רנ מנ אה יך. של רי יהה צה בי יהה ורש רי עמשות פש עון, לנ מש י שי בי רנ

צוי. מה

ת אל ה וש ה זל גו'. מנ ם וש חםתה ה אמ קה בש ת רי חו אל לש שנ יש תוב? ונ ה כה יומו, מנ קי ד בש עומי ה וש נל בש גוף ני הנ ן של יוה ע, כי מנ שש םא תי ב
גוף. ה כםחנ הנ ר, זל מנ ק אה חה צש י יי בי ה. רנ נועה תש ה כםחנ הנ ה? זל תה קש ני מי

ן יוה הו, כי בה י אנ בי ר רנ מנ גו'. אה י וש בםאי נון תה בה לש י מי תי ה אי לה נון כנ בה לש י מי תי ה, (שיר ד) אי זל סוק הנ פה ח בנ תנ הו פה בה י אנ בי רנ
את יוצי וש יו  לה אי ת  נל תל מש מנ ה  מה שה נש הנ ל,  אי רה שש יי ץ  רל אל לש תו  מה שש ני ל  בי קנ לש ין אותו  יאי בי ומש יומו  קי ל   ענ ה  נל בש ני גוף  הנ של
י שורי ה. תה מה שה נש יא הנ ה, זו הי לה נון כנ בה לש י מי תי תוב אי כה הו של ה. זל דל שה שוחנ בנ ק לה חה צש א יי ייצי ר ונ מנ אל נל מו של אתו, כש רה קש לי

א. ינרש יו ונ ינה א עי שה יי תוב ונ כה נו של יש ה, הנ נה מה םאש אמ ר מי

הו, בה י אנ בי ר רנ מנ ק? אה חה צש ה יי ה זל ל מנ בה נו. אמ רש מנ אה י של פי ם כש הה רה בש ה אנ יא, יהפל ה הי מה שה נש ם הנ ה, אי הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ם. עולה בה ה של בה רנ ה הה חה מש שי ם הנ ל שי ק ענ חה צש א יי רה קש ו ני שה כש ענ רו של מש ים אה רי בי חמ ה הנ ני הי

גוף הנ ק וש חה צש ה יי מה שה נש את הנ רי קש ו ני שה כש ה. ענ רה גוף שה הנ ם וש הה רה בש ה אנ מה שה נש את הנ רי קש ה ני לה חי תש הו, בנ בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ץ רל אל בש גוף  לנ ה  מה שה נש הנ ת  נל תל מש מנ גוף  הנ יום  קי ם  קםדל יום  ים  עי בה רש אנ עון,  מש י שי בי רנ ר  מנ אה ה,  נה שש מי בנ ינו  ני שה ה.  קה בש רי

ש. דה קש מי קום הנ מש קום? בי ה מה יזל אי ל. בש אי רה שש יי

ב מו. אוהי י אי רי חמ ק אנ חה צש ם יי חי נה יי הה ונ בל הה ילאל ה ונ שה אי י לו לש הי תש ה ונ קה בש ת רי ח אל קנ יי ה, ונ אי םא רש הו, ב בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ם. עולה ה בה וה דש חל הנ חםק וש שש ת לי הוא עי מו, וש ם עי חי ננ תש גוף ומי ת אותו הנ אל

ח קנ יי ם ונ הה רה בש ף אנ יםסל הו. ונ ת מנ ענ דנ נו לה םא יהכםלש ל ל בה נו, אמ ה לה רה רש בה תש זו הי ה הנ שה רה פה ל הנ י כה רי ה, המ הודה י יש בי ר רנ מנ אה
תםר. סש זו לי ה הנ שה רה פה ל הנ ת כה ענ דנ קול הנ שי ה. ולש טורה ה קש מה ה ושש שה אי

לות, גנ נוהה לש מש םא זי ים ל יפי קי ים תנ יוני לש על רו של מש י. אה תי רש כנ זש םא ני ל י וש תי עש מנ זו שה ה הנ שה רה פה ר, הנ מנ י, אה ימי ב די א רנ בה של כש
לויהה. ה גש נה שש מי י הנ לי עמ ינו בנ רי בי ת חמ יבנ ישי ר, מי מנ אה ה וש הודה י יש בי ם רנ ר? קה םאמנ ה נ נו מנ אה וש
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ת סודות ה אל לל גנ יהה מש הה עון, וש מש י שי בי רנ ר בש זה עה לש י אל בי ת רנ או אל צש יהיא. מה י חי בי רנ א וש יסה י יי בי רנ כו הוא וש לש הה מו וש קה
יש אי י הה רי שש י אנ רי המ י, של תי רש מנ ין אה לי פי תש ם הנ ענ ת טנ ם, אל הל ר לה מנ ר? אה ק מנ סי ענ תש ה מי מל רו, בנ מש אה יו וש נה פה סו לש נש כש ין. ני לי פי תש הנ

ן. הל לה ם של ענ טנ ת הנ ענ אל יודי ין וש לי פי יחנ תש ני מי של

ה בה ה רנ בה המ אנ רוך הוא בש דוש בה קה הנ יך, של בי אה נו מי עש מנ רו, שה מש ר. אה בה דה נו הנ ר לה םאמנ ר, י י מנ ני פש ם נוחנ לי רו, אי מש אה
יורו ת די יא אל יהבי ה, וש לה עש מנ לש ה של יונה לש על ה הה בה כה רש מל מו הנ ן כש כה שש ית מי עמשות לו בי ם לנ הל ר לה מנ ל אה אי רה שש ם יי ה לו עי תה יש הה של
ל ם של ענ טנ תום הנ אן סה כה יך, של בי אה נו מי עש מנ שה ם. וש תוכה י בש תי נש כנ שה ש וש דה קש י מי שו לי עה תוב (שמות כה) וש כה הו של ם. זל הל מה עי

ה. זל סוק הנ פה ין בנ לי פי תש הנ

רוך דוש בה קה ה הנ רה שש ך הי ר כה חנ אנ דושות, וש קש יו הנ בותה כש רש מנ ש בש דה קש מי ה הנ עמשה יון ננ לש על מו הה ה, כש אי םא רש ר לו, ב מנ אה
ילה אותו הש יי ין, של לי פי תש ם הנ ענ טנ ה בש נה שש מי י הנ לי עמ ים בנ רי בי חמ רו הנ עורש תש ן הי מו כי ה. וכש זל ן הנ יה נש עי ם כה הל מה יורו עי ת די הוא אל
יורו ה די רל ינשש כותו וש לש ת מנ יא אל בי הה ה, לש יונה לש ה על בה כה רש ה מל תונה חש ה תנ בה כה רש יונות, מל לש על בות הה כה רש מל ל הנ א של מה גש יש דג אי הה

עהלהיו.

ל ים סודות של דושי קש ים הנ יוני לש על ת הה מנ גש בות, דג כה רש לש מל ייש בו שה ם, וש תה מה גש דג ים וש יוני לש ינו, ייש בו סודות על ני שה וש
ל ט ענ יות שולי שי רה ע פה בנ רש יות, אנ אותי לש  בות שה כה רש מות, מל ה עולה לשה ים, שש דושי קש מות הנ שי ל הנ יות של אותי לש  שה
גוף, ים בנ טי ים שולש כי לה ה מש לשה ים, שש רי תה ה כש עה בה רש ל אנ י"ן של שי ים, וש רי תה ה כש לשה ל שש י"ן של שי ן סוד הנ ל כי ענ ע. וש בנ רש אנ

יות. שי רה ע פה בנ רש רוענ אנ ל זש ין של לי פי תש םאש. הנ ל ר ין של לי פי לו תש ה. אי לה עש מנ רוך הוא לש דוש בה קה יו, הנ לה ין עה לי פי תש

ה. טה מנ רוענ לש זש ל הנ ב של כל רל ה הה ינו, זל ני ב. עוד שה תון רוכי חש תנ הנ ה, וש תונה חש תנ ה הנ בה כה רש מל ל הנ א של מה גש ב, דג ב רוכי לי הנ
ה, טה מנ ב לש ב רוכי לי ך הנ ם. כה יי מנ שה ילות הנ ל חי ם כה יס אותה ני כש הנ יהדו לש רו בש סש מש ני ה, וש טה מנ הוא לש א של מה גש ב, דג ב רוכי לי הנ וש

גוף. י הנ רי יבש ל אי יהדו כה רו בש סש מש ני וש

כםל. הנ ך מי לל מל יון, הנ לש יט על לי רוך הוא שנ דוש בה קה ל הנ בה םאש. אמ ר הוא הה , של מםחנ ל הנ יות ענ שי רה ע פה בנ רש יו אנ לה עה ומי

ה. צה קה ד מי חה רוב אל ה וכש זל ה מי צה קה ד מי חה רוב אל ה כש עמשי תוב ונ כה ש, של דה קש מי הנ מו של זו הוא כש ה הנ מה כש חה סוד הנ ] וש רוחנ [וש
בות. כה רש י מל תי יות שש ע אותי בנ רש אנ ך בש לל מל יור הנ ם די יהל לי עמ ונ

ע] בנ רש ע [אנ בנ רש אנ רוך הוא בש דוש בה קה ל הנ דורו של ם מש יהל לי עמ אן, ונ כה מםחנ מי הנ אן וש כה ב מי לי , הנ מםחנ הנ ב וש לי ה הנ מו זל וכש
ם. יהל צועותי רש ם ובי גופה יות בש שי רה פה הנ יות וש אותי ים, הה רי תה כש ה סודות הנ אה לש הה אן וה כה ר, מי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ יות. אה שי רה פה

ים]. מי חמ רנ דות [הה ה מי רי שש לש על שש כםל בי ל הנ ם של ענ טנ הנ ה, וש לה גנ תש ם הי הל לה ז של מל רל הה י וש יננ סי ה מי מםשל ה לש כה לה המ

ם עולה בה ך  קש לש י חל רי שש רו לו, אנ מש י. אה י לי ה - דנ זל סוד הנ א עמבור הנ לה י אל אתי םא בה א ל לי מה לש ה, אי הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ח קנ יי ם ונ הה רה בש ף אנ יםסל ה, ונ זל סוק הנ פה ת סוד הנ ת אל ענ דנ ר לה י מנ ני פש אנו לי רו לו, בה מש ך. אה נוס לש ינו אה ז אי ל רה כה א, של בה הנ

ה. טורה ה קש מה ה ושש שה אי

גוף אותו הנ בוא בש ה תה מה שה נש ר הנ של אמ כנ ה, של נה שש מי י הנ לי עמ ינו בנ רי בי לו חמ גי מו של ה כש זל סוק הנ פה ל הנ רוש של ר, פי מנ אה
עו יידש בודו של יו כש זי ם מי הל ן לה תי יי ם, וש יהל עמשי ת מנ ירו אל שי ינכש יהקומו וש ים של עי שה רש ל הה יו ענ ים הה רי בה דש ה הנ ני ה, הי לה דוש של קה הנ

ה. מה לי כות שש כו זש זש יי יהשובו וש וש

ים רי בג ים קש עי שה י רש יתי אי ן רה כי ר, (קהלת ח) ובש מנ אה ה וש בי רש ה] הנ בי רש הנ הנ  מי יהה [תה למםה, הה ה שש ת זל ה אל אה רה של וכש
דוש.  קום קה מש יו מי חש יי יהבםאו וש כו, של לי הנ דוש יש קום קה מש או ומי בה וה

ך יו. כה רםתה בג רש בנ ר חמ מי נה וש י עורו  כושי פםך  ינהמ תוב (ירמיה ג) המ ן, כה נה י יוחה בי ר רנ מנ א אה בה י אנ בי ר רנ מנ ינו. אה ני שה וש
ה ה מנ אי א. רש בה ם הנ עולה ירו בה טי םא ינקש ם ל עולה ים, לש ים טובי עמשי יר מנ טי קש הנ ה ולש זל ם הנ עולה שוב בה כו לה םא זה ל ים של עי שה רש הה
ת אל ר וש מנ אל נל מו של ה, כש שובה תש ם בי בה רש קה ם ולש גופה ה לש מה שה ם נש הל עמשות לה ה לנ רוצל של ה, וש שה ח אי קנ יי ם ונ הה רה בש ף אנ יםסל תוב, ונ כה

ן. רה חה שו בש ר עה של ש אמ פל נל הנ

ד ענ ים  עי רה ים  עמשי מנ ה  בי רש הנ ן.  שה יהקש ת  אל וש ן  רה מש זי ת  אל לו  ד  לל תי ונ תוב,  כה ה  מנ ה  אי רש םא  ב ר,  זה עה לש אל י  בי רנ ר  מנ אה
ר פה ת עה מנ דש י אנ ני שי יש ים מי בי רנ ר (דניאל יב) וש מנ אל ם נל יהל לי עמ נו. ונ ק בש חה צש ל יי ענ ם מי חי לש שנ יש תוב ונ כה ם, של עולה ן הה ים מי שי רה גש ני של

גו'. יענ וש קי רה ר הה זםהנ רו כש הי זש ים ינ לי כי שש מנ הנ ר וש מנ אל ים נל רי חי אמ ל הה ענ גו'. וש יצו וש יהקי

ם, הה רה בש ה] אנ מה שה נש ם [הנ ד] שי בנ א] [אה רה קש ן [ני מנ אותו זש ע של מה שש ה, ומנ שה רה פה ל הנ ע ענ מה שש ה מנ ה, זל הודה י יש בי ר רנ מנ אה
נו ק בש חה צש ת יי ים אל להי ך אל רל בה יש ם ונ הה רה בש י מות אנ רי חמ י אנ הי יש תוב ונ כה הו של נו. זל רש מנ אה י של פי ק, כש חה צש את יי רי קש קומו ני מש ובי
ם עולה יג בה שי םא הי ל ה של יג מנ שי הנ ת ולש ענ דנ ים, לה מי עולה י הה הוא חנ י של חנ ת הנ יענ די ם יש י. עי י רםאי חנ ר לנ אי ם בש ק עי חה צש ב יי יישל ונ

ת ה'. (עד כאן מדרש הנעלם) ה אל עה ץ די רל אה ה הה אה לש י מה תוב (ישעיה יא) כי כה הו של ה. זל זל הנ

זהר:

ר של ים אמ להי אל ל הה שוב אל תה רוחנ  הה יהה וש הה של ץ כש רל אה ל הה ר ענ פה עה יהשםב הל ר, (קהלת יב) וש מנ אה ח וש תנ ק פה חה צש י יי בי רנ
גופו ת  אל ה  נה ובה ש,  דה קש מי קום הנ מש מי רו  פה עמ ל  טנ נה ם,  דה אה הה ת  אל הוא  רוך  בה דוש  קה א הנ רה בה של כש ה,  אי רש םא  ב ה.  נה תה נש
ר (בראשית מנ אל נל מו של ים, כש יי יו רוחנ חנ לה יק עה רי ך הי ר כה חנ . אנ נו לו כםחנ תש ם נה כגלה ם, של עולה ל הה ים של די דה צש ת הנ ענ בנ רש אנ מי
ה מה כש חה ת הנ ע אל יהדנ ק וש בנ דש ז ני אה ה, וש טה ה ומנ לה עש מנ הוא מי ע של יהדנ ם וש קה ך  ר כה חנ גו'. אנ ים וש יי ת חנ מנ שש יו ני פה אנ ח בש פנ יי ב) ונ
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ההעללשיונהה.

ה זל ם הנ עולה בה ש  די קנ תש הי ים לש עי יודש ם של ל אותה כה וש ה,  טה ה ומנ לה עש מנ לול מי ם הוא כה עולה בה ם של דה ל אה ה כה זל מו  כש
ים אי רה קש לו ני אי נו, וש מל ים מי אי ים יוצש דושי קש ל הנ כה קום של מה הנ ה מי שה דג יו רוחנ קש לה ים עה כי ן, מושש ים בי ידי מולי של אוי, כש רה כה
אוי, רה כה דוש  יון קה לש קום על מה מי רוחנ  ים לו  ני ם נותש גנ ך  אוי, כה רה ה כה שה דג קש ה בי עמשה גוף ננ הנ שום של "ה. מי בה קה ים לנ ני בה

ר. אי בה תש ה ני י זל רי המ ונ

יום יום הוא  הנ ם, אותו  עולה הה ן  מי א  יהצה ם  רל טל יו  עמשה מנ בון  שש ת חל תי לה ם  דה אה יד  תי עה של ה  עה שה בש ה,  אי רש םא  ב
קומו מש ב לי כםל שה הנ ץ, וש רל אה ב לה גוף שה הנ נו, וש מל ת מי דל רל פש ה ני מה שה נש ך הנ ר כה חנ בון. אנ שש ים חל ני ה נותש מה שה גוף ונש בון של שש חל הנ

יו. נה פה נוז לש כםל גה ים, הנ תי יות מי חמ הנ יד לש תי רוך הוא עה דוש בה קה הנ ן של מנ זש ד הנ . ענ שוהה רש י פי רי המ ם, ונ שה ח מי קנ לש ני של

ת ש אל די חנ ם ולש קםדל מו מי ם כש עולה יב לה שי הה רוך הוא לש דוש בה קה יד הנ תי ש עה מה ה מנ מה שה ה נש אותה ש וש מה אותו גוף מנ וש
דוש קה י הנ ני פש ה לי נוזה ש גש מה ה מנ מה שה נש ה הנ אותה קומון. וש י יש תי לה בי נש יך  תל יו מי חש תוב (ישעיה כו) יי כה הו של ם. זל עולה י הה ני פש
ן מנ זש ובי ה.  נה תה נש ר  של אמ ים  להי אל הה ל  אל שוב  תה רוחנ  הה וש ר  מנ אל נל של מו  כש ה,  כה רש דנ י  פי כש ה  קומה מש לי ה  בה שה וש הוא,  רוך  בה
ם יהקומו ל כגלה טנ אותו הנ ם, ובש יהל לי םאשו עמ ר ל מי יק טנ רי הה יד הוא לש תי ים, עה תי יות מי חמ הנ יד לש תי רוך הוא עה דוש בה קה הנ של

ר. פה עה הל מי

ה לה עש ל מנ אורות של ם הה אותה ש מי מה ל אורות? אורות מנ ה טנ ה זל ך. מנ לל ל אורות טנ י טנ תוב (שם) כי כה הו של זל
ו שה כש י ענ רי המ ים. של מי עולה ים לש קי םא פוסש ל ים של יי יק חנ ים יהרי יי חנ ץ הנ עי שום של ם, מי עולה ים לה יי יק חנ רי הה יד לש תי ם עה הל בה של
םא ים ל יי חנ הנ יו, וש ימה ים מי קי יהכול פוסש בש ך כי שום כה ה. ומי סה כנ תש ה מי נה בה לש הנ ט וש ה שולי זל ע הנ רה ש הה חה נה הנ שום של ים מי קי פוסש

אוי. רה ם כה עולה ים בה טי שולש

יר אותו, עמבי רוך הוא ינ דוש בה קה הנ ם, וש עולה ן הה ק מי לי תנ סש ע, יי רה ש הה חה נה הוא הנ ע, של רה ר הה ן אותו ייצל מנ אותו זש ובש
םא ה ל נה בה לש ם, הנ עולה ן הה ר מי ערבנ הוא יה ר של חנ אנ ץ. וש רל אה ן הה יר מי עמבי ה אנ אה מש טג הנ ת רוחנ  אל ר (זכריה יג) וש מנ אל נל של מו  כש
ה מה חנ אור הנ ה כש נה בה לש יהה אור הנ הה תוב (ישעיה ל) וש ז כה אה יו. וש נה יה עש מנ קו  סש פה םא יי א, ל יוצי וש ענ  שופי ר של הה נה הנ ה. וש סל כנ תש תי

גו'.  ים וש יהמי ת הנ ענ בש אור שי ם כש יי תנ עה בש ילה שי הש ה יי מה חנ אור הנ וש

גופות ם הנ ר - אותה פה עה ן הל מי רו  עורש תש יי וש ם יהקומו  עולה ל הה גופות של ל הנ כה ר של םאמנ ם ת יהה, אי קי זש י חי בי ר רנ מנ אה
םא ל ם כש י הי רי יחו, המ לי צש םא הי ל כו וש םא זה ל גופות של ם הנ י, אותה י יוסי בי ר רנ מנ ם? אה הל ילה מי הש ה יי ת מנ חנ ה אנ מה שה נש עו בי טש ני של
יו שה רה ל שה טנ נה וש יחנ  לי צש הי ע וש טנ נש ני רון של חמ אנ גוף הה הנ ן. וש מנ זש אותו הנ ם בש גנ ך  הוא, כה ם הנ עולה בה ש  ץ יהבי עי יו  הה מו של יו. כש הה

אוי יהקום. רה כה

ים שי רה ע שה טנ נה רות וש ה פי שה עה גו'. של ן וש נה עמ הו רנ לי יהה עה הה גו' וש ם וש יי ל מנ תול ענ ץ שה עי יהה כש הה תוב (ירמיה יז) וש יו כה לה עה וש
תוב ], כה יחנ לי צש םא הי ל ה וש כה םא זה ל ים [וש שי רה ע שה טנ םא נה ל רות וש ה פי שה םא עה ל אשון של גוף רי ל אותו  ענ אוי. וש רה כה יחנ  לי צש הי וש

ים. תי מי ינת הנ חי י יהבוא טוב - זו תש גו'. כי י יהבוא טוב וש ה כי אל רש םא יי ל ה וש בה עמרה ר בה עה רש ענ יהה כש הה (שם) וש

תוב (בראשית כה ם, של עולה א הה רה בש ני יום של יו מי נה פה נוז לש יהה גה הה ים של יקי די צנ יר לנ אי הה יד לש תי עה אור של יר אותו הה יהאי וש
תוב (מלאכי ג) כה וש ים,  תי מי יות הנ חמ הנ הוא לש רוך  בה דוש  קה יד הנ תי ז עה אה וש י טוב.  אור כי ת הה ים אל להי א אל ינרש ונ א) 
מו ם, כש עולה ן הה עמבםר מי ע ינ א רנ רה קש ני אותו של ם, וש עולה טוב בה ר הנ בי גנ תש ז יי אה גו'. וש ה וש קה דה ש צש מל י של מי י שש אי רש ם יי כל ה לה חה רש זה וש

יו. םא הה ל יו כש הש ים יי אשוני רי ים הה גופי ם הנ ז אותה אה נו, וש רש מנ אה של

ם הל ים בה ם זוכי אי רות, וש חי ים רוחות אמ גופי ם הנ ל אותה יק ענ רי הה רוך הוא לש דוש בה קה יד הנ תי ק, עה חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ת מנ דש י אנ ני שי יש ים מי בי רנ תוב (דניאל יב) וש כה ים, של יקי די צנ י הנ לי גש ת רנ חנ ר תנ פל יו אי הש םא - יי ם ל אי אוי, וש רה ם כה עולה - יהקומו בה
ר (ישעיה מ) מנ אל נל של מו  ן, כש יה נש מי ם בש ם כגלה הי וש הוא,  רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש ד לי עי וה יי וש ם  כםל יוקנ הנ וש גו',  וש יצו  יהקי ר  פה עה

גו'. ם וש אה בה ר צש פה סש מי יא בש מוצי הנ

רוך הוא דוש בה קה הנ שום של ה, מי אשונה רי ל יהקומו בה אי רה שש ץ יי רל אל בש ים של תי מי ם הנ ל אותה ר, כה מנ אל י נל רי ה, המ אי םא רש ב
ם לו הי קומון - אי י יש תי לה בי ל. נש אי רה שש ץ יי רל אל בש ם של לו הי יך. אי תל יו מי חש תוב יי ם כה יהל לי ם. עמ ים אותה יהקי ם וש יהל לי ר עמ עורי תש יי
ץ רל אל א בש לה ה אל רל שש םא תי ים ל יי חנ י רוחנ הנ רי המ ה. של ימה א קי לה יהה, אל חי ם תש הל ה בה תובה םא כש ל רות, של חי צות אמ רה תוך אמ בש של
י לי יהקומו גוף בש ם, וש הל לה גוף של א הנ רה בש חוץ יי בנ ם של אותה יך, וש תל יו מי חש ם יי הל תוב בה ך כה שום כה ה, ומי דושה קש ל הנ אי רה שש יי
י די ת, כש רל חל שות אנ רש םא בי ל ה, וש מה שה לו נש בש קנ ם יש שה ל, וש אי רה שש ץ יי רל אל יעו לש גי ינ ד של ר ענ פה עה ת הל חנ לו תנ גש לש גנ תש ך יי ר כה חנ . אנ רוחנ

אוי. רה ם כה עולה מו בה יש קנ תש יי של

ה עה שה ה, בש אי םא רש ר, ב זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ה. אה תורה ים בנ קי עוסש ד וש חה ה אל לה יש ים לנ בי יו יושש א הה יסה י יי בי רנ ר וש זה עה לש י אל בי רנ
יות מג דות דש ם עומש יו, כגלה נה פה רו לש עורש תש יי מות של שה נש ם הנ ל אותה ים, כה תי מי ת הנ יות אל חמ הנ יד לש תי רוך הוא עה דוש בה קה הנ של
ם הל לה א  רה קש יי וש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ם  יד אותה יורי וש ה,  זל הנ ם  עולה בה יו  הה של ש  מה מנ מות  דש ה  אותה בש יו,  נה פה לש יות  מג דש
אוי, רה ם כה עולה יום בה קי יהקומו בש ה, וש קומה מש ס לי ני כה ה תי מה שה ל נש כה א. וש רה קש ם יי שי ם בש כגלה ר (שם) לש מנ אל נל מו של מות, כש שי בש
יר? מו יהסי ת ענ פנ רש חל ה וש ה זל גו'. מנ יר וש מו יהסי ת ענ פנ רש חל תוב (שם כה) וש ן כה מנ זש ל אותו הנ ענ ם. וש לי ם שה עולה ילה הה הש ז יי אה וש

ם. הל ט בה שולי יות וש רי בש י הנ ני ת פש יך אל שי חש מנ ע של רה ר הה ה ייצל זל

נו - הוא מל תו מי מה שש ה ני אה א. יהצש מי ינו טה זו - אי רוחנ הנ ד בה ם עומי דה אה ן של מנ ל זש ינו, כה אי י רה רי י, המ י יוסי בי ר רנ מנ אה
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ם, הוא דה אה ל הה של רוחנ  ת הה ל אל נוטי של ע, כש רה ר הה ייצל י אותו  רי המ ר, של מנ אל נל ך  כה וש ך,  ה כה זל אי של דנ ונ ר לו,  מנ א. אה מי טה
ים, אי מי ם טש ם הי יהל יי חנ ם בש הי של לות, כש זה ים ומנ בי ת כוכה י עמבודנ די ים עובש מי ר ענ אה א. ושש מי ר גוף טה אה שש ני א אותו, וש מי טנ מש

ל. לה ה כש אה מש י טג לי גוף בש ר הנ אה שש ה, ני אה מש ה טג נו אותה מל ת מי נל רוקל תש מי של ה, וכש אה מש טג ד הנ צנ מות מי שה ם נש הל י ייש לה רי המ של

ן אותו בי א, וש מה טש לות, הוא ני זה ים ומנ בי ת כוכה י עמבודנ די ים עובש מי ענ ר הה אה ל שש ה של שה אי ק בש בה דש ני י של ך מי שום כה מי
יו רוחנ לה ל עה בי קנ ה יש מה ל, לה אי רה שש יי א מי יו הוא בה בי ד אה צנ י מי רי ר, המ םאמנ ם ת אי ה. וש אה מש ל טג יו רוחנ של לה ל עה בי קנ ד לו יש לי וה יי של

טגמשאהה?

ב אה הה ן של יוה כי ה, וש אה מי יא טש הי ה של שה אי ה  ם אותה ק עי בנ דש ני ה של עה שה יו בש בי א אה מה טש ה ני אשונה רי י בה רי המ ה, של אי םא רש ב
םא עוד, ל ה. וש אה מש טג יו רוחנ  לה ל עה בי קנ ה יש נה מל ד מי נולנ ן של בי אותו הנ ן של כי ל של ה, כה אה מי יא טש הי ה של שה ה אי אותה א בש מה טש ני
הוא שום של מו, מי א שש נה י ה' קנ ר, כי חי ל אנ אי ה לש ול חמ תנ שש םא תי י ל תוב (שמות לד) כי כה ה, של תורה ל הנ ר ענ בנ עה א של לה אל

זו. ש הנ קםדל ית הנ רי ל בש א ענ ני קנ מש

ר אה ל שש כה ד מי רי פה הי ה לש צה ה, רה מה כש ינו חה בי ם אה הה רה בש ע אנ יהדנ ן של יוה כי ר של מנ אל י נל רי המ ה, של אי םא רש ר, ב זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ח קנ םא תי ר ל של ץ אמ רל אה י הה אלהי ם וי יי מנ שה י הנ להי ה' אל יעמך בנ בי שש אנ תוב: וש כה ך  שום כה ם, ומי הל ק בה בי דה הי םא לש ל ים וש מי ענ הה
ל ת אי ל בנ ענ ר (מלאכי ב) ובה מנ אל נל מו של ה] סוד הוא, כש אי. [מנ דנ י ונ ני עמ ננ כש נות הנ בש גו'. מי י וש ני עמ ננ כש נות הנ בש י מי ני בש ה לי שה אי
י יתי שי י עה נםכי ם (ישעיה מד) אה תוב שה כה י, וש נםכי ר אה של אן אמ תוב כה יהק. כה דג מש י בי נםכי בו, אה רש קי ב בש י יושי נםכי ר אה של ר. אמ כה ני

ם. הל מה א עי מי טה הי םא לש י ל די ה כש ל זל כה ץ. וש רל אל

ים בי ת כוכה י עמבודנ די ים עובש מי ענ ר הה אה ל שש יא של הי ה הנ שה אי זו בה ה הנ דושה קש ית הנ רי בש ת הנ יס אל ני כש מנ י של ה, מי אי םא רש ב
יענ בי שש הי ב של ל גנ ף ענ אנ גו'. וש ץ וש רל ה אל זה גש לוש רה ת שה חנ תוב (משלי ל) תנ ה כה ל זל ענ ר, וש חי קום אנ א מה מי טנ ם לש לות, גורי זה ומנ
י להי ר, ה' אל מנ אה הוא וש רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש לי תו  לה פי ל תש לי פנ תש הי ד של ם, ענ הה רה בש אנ ח בו  טנ םא בה זו, ל ית הנ רי בש בנ אותו 
ם ין אותה א בי מי טה םא יי ל וש זו  ית הנ רי בש מםר הנ שש יי י של די ית כש רי בש ך הנ אנ לש ה מנ אי זל דנ כו. ונ אה לש ח מנ לנ שש גו', הוא יי ם וש יי מנ שה הנ

ההענמיים.

ת יר אל כי הי י של יהה מי םא הה ם ל כגלה ה בש ני הי ם של הה רה בש ע אנ יהדנ שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ה. מה מה ב שה שי םא תה י ל ני ת בש ק אל רנ
מו, דורו עי ילה מש הש יי א של לה ם, אל יהל יני ק בי חה צש ל יי דורו של ילה מש הש יי ה של צה םא רה ל דו, וש בנ ק הוא לש רוך הוא, רנ דוש בה קה הנ
ם הה רה בש ה אנ צה םא רה ן ל ל כי ענ ה, וש םאלה מ ה ושש ינה ה יהמי טל סש םא יי ל רוך הוא וש דוש בה קה ך הנ רל ת דל יד אל מי נו תה מל ד מי מנ לש ק יי חה צש יי וש

ם. ילה שה הש ק יי חה צש ל יי דורו של מש של

אותו א, ובש יהצה הוא  יום הנ הנ הוא, של ד הנ בל על י הה ני פש ה לי תה יש ם הה הה רה בש ל אנ של כותו  זש אי של דנ ונ א,  יסה יי י  בי ר רנ מנ אה
. שוהה רש ה פי ני הי ן. וש יי עה ל הה יום אל םא הנ ב אה תוב וה כה ם, של יי מנ ין הנ עי יענ לש גי יום הי הנ

ים שי נה אמ ים הה שי פש ה טי מה ך. כנ תל תורה אות מי לה פש ה ני יטה בי אנ י וש יננ ל עי ר, (תהלים קיט) גנ מנ אה ח וש תנ ר פה זה עה לש י אל בי רנ
ם עולה טוב בה ל הנ כה רות וש חי ל הנ כה ים וש יי חנ ל הנ ה כה תורה הנ שום של ה, מי תורה ל בנ די תנ שש הי ים לש לי כש תנ סש םא מי ל ים וש עי םא יודש ל של
א בה ם הנ עולה ל הה יא של הי רות הנ חי יא] [נ"א הנ א הי בה ל הנ של ה וש זל ם הנ עולה ל הה יא של הי רות הנ חי א. [הנ בה ם הנ עולה ה ובה זל הנ
ר (שמות מנ אל נל מו של ה, כש זל ם הנ עולה ים בה מי לי ים שש יהמי כו לש זש יי ה, של זל ם הנ עולה ם בה ים הי יי חנ ה] הנ זל ם הנ עולה ים בה יי חנ יא הנ הי
ל ים של יי חנ ם  ים, הי מי לי שש ים  יי ם חנ הי שום של א, מי בה ם הנ עולה ים בה כי רג אמ ים  יהמי ולש א.  לי מנ אמ יך  יהמל ר  פנ סש ת מי כג) אל
ל די תנ שש מי י של מי ל  כה כםל. של ל הנ רות של ה, חי זל ם הנ עולה רות בה ים. חי יי חנ ם  הי ים של יי בות, חנ צש ענ י  לי בש ים  יי ה, חנ חה מש שי

ם. עולה ל הה ים של מי ענ ל הה יו כה לה לט עה שש ים לי כולי ין יש ה, אי תורה בנ

ה. בה שה חמ מנ ה בש תה לש ך עה כה יו, וש רה בי חמ א ונ יבה י עמקי בי מו רנ ה, כש לה עש מנ לש יא מי ה הי רה זי ד? גש מה שש י הנ ני ם בש ר, אותה םאמנ ם ת אי וש
יא הי ים, של יי חנ ץ הנ עי ק בש בה דש יהה ני ם הה דה ם אה אי אי. של דנ ה ונ זל ך  כה יו, וש לה לט עה שש םא יהכול לי ל ת של ול מה ך הנ אנ לש ל מנ רות של חי

ם. עולה ל הה כה ת לו ולש ול ם מה יהה גורי םא הה ה, ל תורה הנ

. שוהה רש י פי רי המ לגחםת, ונ ל הנ רות ענ ה? חה תוב בה ה כה ל, מנ אי רה שש יי ה לש רוך הוא תורה דוש בה קה ן הנ תנ נה של ך, כש שום כה ומי
רוך הוא דוש בה קה הנ ה. וש לה חי תש בנ ם כש עולה ת לה ול ים מה מי יו גורש םא הה ים, ל יי חנ ץ הנ ת עי בו אל זש עה או וש טש םא חה ם ל א הי לי מה לש אי וש
מותון ם תש דה אה ן כש כי ם - אה כל מש צש ת ענ ם אל תל לש בנ ם. חי כל יון כגלש לש י על ני ם ובש תל ים אנ להי י אל תי רש מנ י אה ני ר, (תהלים פב) אמ מנ אה

ם. עולה ת הה יך אל שי חש הל הוא של ע הנ רה ש הה חה נה יו הנ לה לט עה שש ין יהכול לי ה, אי תורה ל בנ די תנ שש מי י של ל מי ן, כה ל כי ענ גו'. וש וש

ר מנ ה יהמות?] אה מה לה םא יהמות! [וש א - ל טה םא חה ל ן של יוה ך, כי ם כה אי ת? של ה מי ה מםשל מה ך, לה ם כה א, אי יסה י יי בי ר רנ מנ אה
ק בנ דש א ני לה אי. אל דנ ת ונ םא מי ל א בו, וש מה טש םא ני ל וש ל יהדו  ת ענ םא מי א ל לה נו, אל רש מנ אה ט בו  לנ םא שה ל ל בה ת, אמ אי מי דנ לו, ונ

ם. י עולה יי חנ ך לש לנ הה ה וש ינה כי שש בנ

י ל מי ן, כה ל כי ענ גו'. וש י וש יש חנ ן אי ע בל הויהדה ן יש יההו בל נה תוב (שמואל-ב כג) ובש כה נו של רש אנ בי מו של י, כש א חנ רה קש ה ני זל וש
ים בי ת כוכה י עמבודנ די ים עובש מי ענ ר הה אה ל שש בוד של עש שי ה מי זל ם הנ עולה כםל בה ן הנ רות מי חי לו  ה, ייש  תורה ל בנ די תנ שש מי של

ל. לה הוא כש ם הנ עולה ין בה נו די מל עו מי בש תש םא יי ל שום של א, מי בה ם הנ עולה רות בה לות. חי זה ומנ

ים זי נה ה גש מה ים. כנ יני ני פש יא מי ה הי רה קה תוב (משלי ג) יש ך כה שום כה ה, מי תורה ים ייש בנ יוני לש ה סודות על מה ה כנ אי םא רש ב
ה. תורה ן הנ ים מי אי אות יוצש לה פש ה ני מה ע כנ יהדנ ה וש מה כש חה ל הנ רוחנ של ד בה וי ל דה כי תנ סש הי של ן, כש ל כי ענ ה. וש ים ייש בה מוני טש

ר בי דנ ה לש לה ם כי רל י הוא טל הי יש ה, ונ אי םא רש ך. ב תל תורה אות מי לה פש ה ני יטה בי אנ י וש יננ ל עי ר (תהלים קיט) גנ מנ אה ח וש תנ פה
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ל כה ה מי יא אותה רוך הוא הוצי דוש בה קה הנ את? של ה יםצי ה זל יות! מנ הש יך לי רי יהה צה ה הה אה את? בה את. יםצי ה יםצי קה בש ה רי ני הי וש
ה שה גש פה "א, סוד הוא של הי תוב בש ה כה נה יש ענ ד הה רל תי ם. ונ הל לה ל של לה כש הנ את מי יא יוצי הי ים, וש עי שה ם רש כגלה יר, של עי י הה ני ם בש אותה

ם. יי מנ ה הנ לו לה עה "א, וש הי ה בש נה יש ענ תוב הה ך כה שום כה יהם, ומי רש ר מי אי ת בש ם אל שה

א לה אות? אל םא בה ל כות וש םא הולש ל אות וש ה יוצש מה ם. לה יי אםב מה שש אםת לי תוב יםצש כה את, כנ ה יםצי קה בש ה רי ני הי ר וש חי ר אנ בה דה
יהדו. ח בש קנ ן לה ימה סי ם. וש יי אםב מנ שש אות לי ה יוצש עה ה שה אותה יום, ובש ל הנ יו כה מונות הה טש שום של מי

ה עה שה ה  אותה ה. בש חה נש מי ת הנ לנ פי ן תש מנ יהה זש ב, הה רל ת על עי ה לש קה בש ת רי א אל צה ן ומה רה חה ד לש בל על הה יענ  גי הי של ה, כש אי םא רש ב
ק חה צש יי יענ  גי הי יא של הי ה הנ עה שה ה. ובנ קה בש ל רי ד אל בל על הה יענ  גי ה הי עה שה ה  אותה ה, בש חה נש ת מי לנ פי ל תש לי פנ תש הי ק לש חה צש יי יענ  גי הי של
סוד בש יענ  גי הי כםל  הנ וש אוי,  רה כה יך  רי צה של קומו  מש בי א  צי מה יי כםל  הנ יו, של לה אי ה  קה בש רי ה  יעה גי ה, הי לה חי תש בנ כש ה  חה נש ת מי לנ פי תש לי
נון. בה ן לש ים מי לי נוזש ים וש יי ם חנ יי ר מנ אי ים בש ני ן גנ ינ עש תוב (שיר ד) מנ כה ם, סוד הנ יי מנ ר הנ אי בש ד לי בל על א הה ן בה ל כי ענ ה, וש מה כש חה הנ

כםל הוא סוד. הנ נוהו, וש רש אנ ובי

ינו אי רה נו  י אה רי המ ך, של לי א, ני בה י אנ בי רנ עון לש מש י שי בי ר רנ מנ א. אה בה י אנ בי רנ מו  יהה עי הה יהה וש רש בל טש א לי עון בה מש י שי בי רנ
ל כה בש י של תי עש ה יהדנ ני א, הי בה י אנ בי ר רנ מנ ה. אה י תורה רי בש ם די הי יו, וש פי ים בש שי דה ים חמ רי בה ינו ודש לי ת אי עי יענ כה גי ד ינ חה יש אל אי של

ענ בו. עמשי תנ שש הי ם לש יי פנ נה כש ים בי סי ים טה כי אה לש חנ לו מנ רוך הוא שולי דוש בה קה ך, הנ ר הולי מנ קום של מה

י בי רנ עון וש מש י שי בי רנ בו  ך. יהשש הולי ץ וש יהה רה הה של יש  ה אי אה רה יו, וש ינה ת עי עון אל מש י שי בי ים רנ רי ים, הי כי ם הולש עודה בש
י ני אמ ונ יהא,  קי פוטש קנ י מי אתי י, ובה הודי יש י  ני ר לו, אמ מנ ה? אה תה י אנ עון, מי מש י שי בי רנ ר לו  מנ ם, אה יהל לי אמ יענ  גי הי של א. כש בה אנ
י. ני מםר בש ר לו, אל מנ יו. אה לה י אי חוני לה ים ושש דועי ים יש רי בה דש ים בי רי בי חמ נו הנ מש ני אי, של ר יוחנ ל בנ ל] של אםהל רו [לה תש סי י לש תי כש לנ הה

אי. ר יוחנ י בנ ני ר לו, אמ מנ אי? אה ר יוחנ ה בנ תה ר לו, אנ מנ אה

יההו קי זש ב חי ינסי תוב (ישעיה לח) ונ כה ל, כנ כםתל ין הנ בי ינו לש תו בי לה פי תש ם בי דה יק אה סי פש םא ינ ל נו של רש מנ י אה רי ר לו, המ מנ אה
ל כה לו לש לה מות הנ אנ ע הה בנ רש אנ רו לש אמ מוך לו, ובי מות סה ע אנ בנ רש עמבםר אנ סור לנ ל, אה לי פנ תש מי י של גו'. ומי יר וש קי ל הנ יו אל נה פה

לו. לה ים הנ רי בה דש ל הנ כה נו בש מש ני כו', וש בו וש י רנ חורי אמ ם מי דה ל אה לי פנ תש םא יי ל רו של מש אה יו. וש נה פה ט לש רה ד, פש צנ

ה עה מש ם שי ענ טנ ה הנ ש. מה רנ חל ל תל י אנ תי עה מש ל די ה אל ינה זי אמ י הנ תי עה וש שנ י ה' וש תי לה פי ה תש עה מש ר, (תהלים לט) שי מנ אה ח וש תנ פה
ע מנ ים שש מי עה פש קום לי ל מה כה א בש לה ה. אל עה מש ר שי חי קום אנ מה גו', ובש י וש ני ני חה ע ה' וש מנ תוב שש ד כה חה קום אל מה ע? בש מנ םא שש ל וש
ר (שם מנ אל נל מו של ע - כש מנ גו'. שש ק וש דל ה ה' צל עה מש ר (שם יז) שי מנ אל נל מו של ה - כש עה מש ה. שי בה קי נש ה לי עה מש ים שי מי עה פש לי ר, וש כה זה לש

ע. מנ ת ושש כי סש י, (דברים כז) הנ ני ע בש מנ י, (משלי א) שש ני ני חה ע ה' וש מנ ל) שש

ינו ני י שה רי המ ם. ונ עולה ל הה לות של פי תש ל הנ ת כה לל בל קנ מש ה של גה רש דנ יא] הנ הי ה [של זל שום של י ה', מי תי לה פי ה תש עה מש אן שי כה וש
ל ענ יק, וש די םאש צנ ר כות לש רה תוב (משלי י) בש כה ים, של מי עולה י הה יק חנ די ל צנ םאש של ר ה בש ם אותה שה ה וש רה ם עמטה הל ה מי עושל של

י ה'. תי לה פי ה תש עה מש ן שי כי

מו תו, כש רה צה ים קולו בש רי ם מי דה אה ה של לה פי ה - זו תש ינה זי אמ י הנ תי עה וש שנ ש. וש חנ לנ בש ה של לה פי י ה' - זו תש תי לה פי ה תש עה מש שי
יו ינה ף עי זוקי ים קולו וש רי תו מי לה פי תש בי א של לה ם? אל תה עה וש ה שנ ה זל ים. ומנ להי אל ל הה ם אל תה עה וש ל שנ ענ תנ ר (שמות ב) ונ מנ אל נל של
ת] קל דוחל ת [ס"א וש קל דופל ים וש רי עה ת שש רל בל שנ מש זו  ה הנ לה פי תש הנ ר. וש הה ל הה שוענ אל ר (ישעיה כב) וש מנ אל נל של מו  ה, כש לה עש מנ לש
, יהה נל פה ד לש עומי ר של ענ ין שנ אי וש ך  לל מל י הנ ני פש ת לי סל נל כש םאת ני - ז ש  רנ חל ל תל י אנ תי עה מש ל די תו. אל לה פי ת תש יס אל ני כש הנ ם לש אותה

ם. יקה עות רי מה רו דש זש םא חה ם ל עולה ולש

ך, מה י עי נםכי ר אה י גי ים: כי רי חי לש אמ לו שה ד אי גל נל ה. כש עה מש ה, די עה וש ה, שנ לה פי גות: תש רה לש דש אן שה תוב כה ה כה ני עוד, הי
ם. עולה ר הה קנ י, עי בותה ל אמ כה ך כש ר כה חנ ב, אנ ך תושה ר כה חנ אנ

ד גל נל ת כש חנ ן אנ הי ד, וש עםמל ת מי חנ אנ ב וש יםשל ת מי חנ ן - אנ לות הי פי י תש תי שש שום של ד, מי עםמל ם מי דה ל אה ה של לה פי ה, תש אי םא רש ב
י פי לנ ב כש יםשל ה מי לה פי אן תש ף כה ד. אנ חה כםל אל הנ ה, וש לה יש לנ י יום וה פי לנ םאש. כש ל ר ה של לה פי ל יהד ותש ה של לה פי גות - תש רה י דש תי שש
ים טי שש קנ ם מש ך גנ ה, כה פה חג ה לנ יסה ני כש הנ ה לש ט אותה שי קנ ה ומש לה כנ ת הנ ן אל קי תנ מש י] של מי מו [כש ה כש ן אותה קי תנ ל יהד, לש ה של לה פי תש

כו'. ש וש קםדל יות הנ חנ ים וש ני אופנ הה יו וש תה רש שה ר מש של אמ ים ונ תי רש שה ר מש , יוצי יהה נותל חמ ה ומנ בה כה רש מל סוד הנ ה בש אותה

ך לל מל י הנ ני פש ים לי די נו עומש ז אה ה, אה ל אותה בי קנ א לש הוא בה יון וש לש על ך הה לל מל ת לנ סל נל כש ני ן של יוה ב. כי יםשל ה מי לה פי ה תש ל זל ענ וש
ה לה אג ה [וגש לה פי תש ה לי לה אג ין גש יק בי סי פש םא ינ ל ך  שום כה ה, ומי בה קי נש ם הנ ר עי בי חנ תש ר מי כה זה ה] הנ גה רש דנ ז [הנ י אה רי המ יון, של לש על הה

ל]. חי רה ף וש ק, יוסי דל צל יק וש די ל צנ סוד של גות, הנ רה י דש תי ן שש ה הי לה פי ותש

[ד"א עור  שי בש של ימוהנ  קי הל ול תו,  לה פי תש לי מות  אנ ע  בנ רש אנ ל  נוטי יון,  לש על הה ך  לל מל הנ י  ני פש לי ד  עומי ם  דה אה של שום  ומי
ף [ס"א קי דנ זש ומי יומו  קי עממםד בש ם לנ דה אה לש יך  רי ר, צה כה זה ד הנ צנ א בש בה ה של ל מנ כה וש ר כםל.  ל יוצי ל של בל ט חל רל סל עור] הנ שי בש
ל ר ענ כה זה ח הנ בנ ת של אות אל רש הנ י לש די ם, כש שי ף בנ ף, זוקי הוא זוקי של רוך. וכש בה ענ בש , כורי ענ הוא כורי של ן כש מו כי ף]. כש קי דנ זש יי וש

ה. בה קי נש הנ

יך להל ת ה' אל תוב (דברים י) אל כה ר, כנ אי בה תש ני בו, וש י רנ חורי ם אמ דה ל אה לי פנ תש ל יי אנ נו  רש מנ י אה רי המ ה, של אי םא ורש וב
ה לה פי תש ת הנ ענ שש ך בי שום כה בו. מי יד הוא רנ מי לש ת תנ אנ רש יי ה, וש ינה כי שש א הנ מורה בו כש רנ א מי ירה יך לי רי צה לל של כש ת - לי א. אל ירה תי

ר.  חי א אנ םא מורה ל דו וש בנ רוך הוא לש דוש בה קה א הנ ת מורה א אל לה ה], אל לה פי תש יו [ד"א לנ נה פה א לש מורה ים אותו הנ םא יהשי ל
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גהה רש דנ ה הנ ד אותה גל נל ר כש בםקל ת הנ לנ פי ם תש הה רה בש ן אנ קי תי מו של אי כש דנ ק, ונ חה צש ן יי קי ה תי חה נש ת מי לנ פי ת תש ה, אל אי םא ורש וב
ר של אמ כנ ה מי חה נש ת מי לנ פי ן תש ל כי ענ ה. וש ק בה בנ דש ני ה של גה רש ה דנ ד אותה גל נל ה כש חה נש ת מי לנ פי ן תש קי ק תי חה צש ך] יי ן [כה כי ה. וש ק בה בנ דש ני של

ב. עמרה ד מנ צנ תו לש גה רש דנ ת בש דל רל ש לה מל של ה הנ נוטה

ד סל תוב (תהלים כב) חל כה הוא, של ן הנ מנ זש ד הנ ר ענ בםקל ן הנ א יום מי רה קש ב, ני עמרה ד מנ צנ ש לש מל של ה הנ טה ם נה רל טל י בש רי המ של
ב. רל י עה לי לש טו צי נה י יי יום כי ה הנ נה י פה נו כי תוב (ירמיה ו) אוי לה כה ה, של אי םא רש ה - ב כה שי ד חמ ר ענ םאמנ ם ת אי יום. וש ל הנ ל כה אי
ן יוה ח. כי רה זש ד מי צנ יא לש הי ש  מל של ז הנ י אה רי המ יום, של ל הנ ל כה ד אי סל תוב חל כה ר, של בםקל ת הנ לנ פי ד תש גל נל יום - כש ה הנ נה י פה כי
ר עורי תש הי ב וש רל י על לי לש או צי יום ובה ה הנ נה ר פה בה ה, וכש חה נש מי ת הנ לנ פי ן תש מנ ז הוא זש י אה רי ב, המ עמרה ד מנ צנ ד לש יהרנ ש וש מל של ה הנ טה נה של

הנדיין הנקהשלה בהעולהם.

ית ב בי רנ חל ז נל אה ה, וש של קה ין הנ די ל הנ ה של גה רש דנ ם הנ הי ב של רל י על לי לש צי טו  נה ד, וש סל ל חל ה של גה רש דנ יא הנ הי יום של ה הנ נה ופה
ה של קה ין הנ די רוי הנ שה ן של מנ זש הוא הנ ה, של חה נש מי ת הנ לנ פי תש יר בי הי ם זה דה ילה אה הש יי ינו של ני ן שה ל כי ענ ל. וש יכה הי ף הנ רנ שש ני ש וש דה קש מי הנ
ת ן אל קי א"ו תי וה אי של דנ יך, ונ רי צה ה של ל מנ כה ה בש ן אותה זה ה וש ן אותה קי י הוא תי רי המ ית, של בי רש ת ענ לנ פי ן תש קי עמקםב תי ם. ינ עולה בה

ל.  לה ה כש מה צש ל ענ של ה אור מי ין לה אי א"ו, של וה ית מי זוני "א ני הי "א, וש הי

ן. מנ זש ה הנ םא זל ת ל עי כה ה, וש ירה אי ילה מש הש תי י של די יום כש ת הנ לנ פי תש ת בי לל לל כש י ני רי המ שות, של ית רש בי רש ת ענ לנ פי ך תש שום כה ומי
ה, לה יש לנ צות הנ ן חמ מנ ד זש ה ענ כה שי חמ ת בנ טל יא שולל הי וש ה,  יר לה יהאי יום של ה אור הנ לה גנ תש םא הי י ל רי המ ה, של אותה נו  רש אנ ובי
ה, תורה מםד] בנ לש לי ע [וש עמשנ תנ שש ם יי דה אה הה ן של מנ זש ז הנ אה ן, וש דל עי ן הה גנ ים בש יקי די צנ ם הנ עי ענ  עמשי תנ שש הוא מי רוך  בה דוש  קה הנ של כש

ר. אי בה תש ני מו של כש

ה ני ם, הי יי רנ הר צה ר וש בםקל ב וה רל תוב (תהלים נה) על כה לו, של לה לות הנ פי תש י הנ ני מנ ת זש לשל ר שש מנ אה א וש ד בה וי ה, דה אי םא רש ב
ה זל ר - וש בםקל ת הנ לנ פי תש ה לי ר. זל םא יותי ל ה, וש מל הל אל ה וש יחה שי תוב אה כה ם, של הל ם מי יי ננ א שש לה ל אל לי פנ תש םא הי הוא ל ה. וש לשה שש
ה. יחה שי אה ד בש סל חל יק לו בש פי סש ד, מנ סל חל ת הנ ענ יא שש הי ר, של בםקל ה. בנ מל הל אל ה וש יחה שי ייק אה ך די שום כה ה. מי חה נש מי ת הנ לנ פי תש לי
ם יהה קה ה, הה לה יש לנ ק הנ לה חש נל של ך כש ר כה חנ ה. אנ מל הל אל ך וש שום כה יהה, ומי מש יך הל רי ה, צה של קה ין הנ די ת הנ ענ יא שש הי ה, של חה נש מי ובש

ר. אי בה תש י ני רי המ י, ונ מי ירםה עי ה שי לה יש לנ תוב (תהלים סב) ובנ כה אוי, של רה חות כה בה שש תי ירות וש שי לש

םא עון, ב מש י שי בי ר רנ מנ ים, אה כי ם הולש עודה יהה. בש רש בל ד טש ענ מו  עי יש  אי הה אותו  ך  לנ כו. הה לש הה וש עון  מש י שי בי ם רנ קה
תוב כה ם, של יי תנ אות שש צה מש ני שום של ה, מי דולה גש ת הנ סל נל י כש שי נש ל אנ ים של מי כה חמ נום הנ קש ין תי ידי מי ד תש גל נל לות כש פי ה, תש אי רש
י ני שש ים בי בי רה קש ני ם  הי ם, וש יי בה רש ענ ין הה ה בי עמשל י תנ ני שי הנ ש  בל כל ת הנ אל ר וש בםקל ה בנ עמשל ד תנ חה אל ש  בל כל ת הנ (במדבר כח) אל

ה. לה פי תש י הנ ני מנ ם זש הי יום, של ל הנ לו של לה ים הנ ני מנ זש הנ

ק הוא חה צש יי ם וש הה רה בש נו אנ קש תי ה של לו, ומנ לה לות הנ פי תש ת הנ נו אל קש בות תי אה ה הה לה חי תש י בנ רי יש, המ אי ר אותו הה מנ אה
לו? מו אי ר כש קה םא עי ל שות וש יא רש ה הי מה בות, לה אה ל הה ח של בה שג מש הוא הנ עמקםב של ן ינ קי תי ה של ר. ומנ קה עי הה

ר בי חנ א לש לה ם אל ינה לות אי פי תש י הנ תי ל שש לו של לה ים הנ ני מנ זש י הנ ני ה, שש אי םא רש ל ב בה ר, אמ אי בה תש י ני רי עון, המ מש י שי בי ר רנ מנ אה
רועות זש י הנ תי ין שש ה בי שה אי ה הה נה תש ני ן של יוה כי ר. של ים יותי יכי רי נו צש ינל ה, אי ם זל ה עי רו זל בש חנ תש הי ן של יוה לו. כי גורה עמקםב לש ת ינ אל
ן יוה ם. כי יהל יני ה בי נה תש ני ל של לנ גש רועות בי זש י הנ תי ר שש עורי ים לש יכי רי צש נו  ן אה ל כי ענ וש ר,  יותי יך  רי םא צה גוף, ל ת בנ רל בל חנ תש ומי

יר. כי זש הנ םא לש ל ש של חנ לנ ם בש יהל רי בש ז די ה, אה שה אי הה גוף וש ם, הנ יהל יני יא בי הי של

רום ה מה תה אנ ר (תהלים צב) וש מנ אל נל של מו  רום? כש מה ה בנ ה זל ינו. מנ ני רום שה מה בנ ש  מי שנ עמקםב מש ינ ך,  שום כה ומי
ד א, ענ בה י אנ בי ר רנ מנ ת יהדו. אה קו אל שש נה הוא וש י הנ הודי יש הנ א וש בה י אנ בי או רנ ין. בה די י הנ עי יודש כםל הוא סוד לש הנ ם ה'. וש עולה לש

מםענ אותו. שש י לי יתי כי זה י של קי לש י חל רי שש ו. אנ שה כש ק ענ ה, רנ זל ר הנ בה דה י בנ תי דש מנ םא לה ה ל זל יום הנ הנ

יות הש לי יך  רי יהה צה ה? הה לה אםהל ה. הה של ה קה זל סוק הנ פה י, הנ י יוסי בי ר רנ מנ מו. אה ה אי רה ה שה לה אםהל ק הה חה צש יי הה  אל בי יש ונ
ם, עולה ת בה ילמל ה קנ תה יש ה הה רה שה ן של מנ ל זש כה שום של ה. מי ינה כי שש ם הנ שה ה לש רה זש חה ה? של לה אםהל ה הה ה זל מו! מנ ה אי רה ל שה אםהל לש
. בוענ שה מות הנ ם יש ל אותה ת כה יר אל אי יהה מי הה ת וש בה ב שנ רל על ת לש בה ב שנ רל על ק מי יהה דולי ר הה ני ה, וש ינה כי שש ה הנ נה מל ה מי זה םא זה ל
ה תה מש דה מו - של ה אי רה ר. שה ני ת הנ ה אל יקה לי דש הי ה וש ינה כי שש ה הנ רה זש ה, חה קה בש ה רי אה בה ן של יוה ר. כי ני ה אותו הנ בה ה, כה תה מי ר של חנ אנ

. יהה עמשל ל מנ כה ה בש רה שה לש

ר מנ ק אה חה צש ת יי ה אל אה רה י של ל מי כה ם, וש הה רה בש ל אנ מותו של דש ה כי תה יש ק הה חה צש ל יי מותו של דש מו של ר, כש מנ ה אה הודה י יש בי רנ
ך שום כה ה, ומי רה ל שה ה של מותה דש ה כי תה יש ש הה מה ה מנ קה בש ל רי ה של מותה ם דש ך גנ ק - כה חה צש ת יי יד אל הולי ם של הה רה בש אי אנ דנ ה ונ זל

אי. דנ מו ונ ה אי רה שה

ן ה מי זה םא זה ה ל מותה ה, דש תה ה מי רה שה ב של ל גנ ף ענ אנ הו סוד. של ה, זל אי םא רש ל ב בה ה, אמ ך זל כםל כה ר, בנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ה, רה ל שה ה של מותה ה דש תה אמ רש ה, ני קה בש ה רי סה נש כש ני ן של יוה ה. כי קה בש ה רי אה בה ד של ה ענ תה מי יום של ם מי ה שה תה אמ רש םא ני ל ת, וש יי בנ הנ
ס ננ כש ני של דו כש בנ ק לש חה צש ק יי ה, רנ יהה רואל םא הה ל ם. וש ה שה תה אמ רש מו ני ה אי רה יהד שה גו'. מי ה וש לה אםהל ק הה חה צש הה יי אל בי יש תוב ונ כה של
ת, יי בנ ה בנ נה מש דנ זש הי ה וש תה אמ רש ני מו  אי י] של רי חמ מו? אנ י אי רי חמ ה אנ ה זל מו. [ס"א מנ י אי רי חמ ק אנ חה צש ם יי חי נה יי ן ונ ל כי ענ ם, וש שה לש

מו. י אי רי חמ א אנ לה מו, אל ת אי יתנ י מי רי חמ תוב אנ םא כה ן ל ל כי ענ וש

ר מנ אה ן של יוה ? כי הה בל הה ילאל ה ונ שה אי י לו לש הי תש ה ונ קה בש ת רי ח אל קנ יי ק, ונ חה צש יי תוב בש כה ה של ה שונל ר, מנ מנ עון אה מש י שי בי רנ
ה ה שונל ם. מנ יהל שותי ת נש ים אל בי ם אוהמ עולה י הה ני ל בש י כה רי המ ה? של ב אותה הנ הוא אה של נו  עש םא יהדנ ה, ל שה אי לש י לו  הי תש ונ
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? הה בל הה ילאל תוב בו ונ כה ק של חה צש יי בש

םאלו מ תוב (שיר א) שש כה םאל, של מ שש א בי לה אל ה  ינה ה אי שה אי ר לה כה זה ל הנ ה של בה המ אנ ל הה רות של עורש תש אי הי דנ א ונ לה אל
ב ל גנ ף ענ ן, אנ ל כי ענ ה. וש ז בה אוחי ה וש בה קי נש ה לנ בה המ יד אנ מי ר תה עורי םאל מש מ שש הנ ד, וש ם ינחנ ה הי לה יש לנ ך וש חםשל י. וש םאשי ר ת לש חנ תנ
ת עמקםב אל ב ינ הנ ילאל ר ונ םאמנ ם ת אי ק. וש חה צש יי א בש לה , אל הה בל הה ילאל תוב בו ונ םא כה ה, ל רה ת שה ב אל יהה] אוהי ם [ס"א הה הה רה בש אנ של

ה לו. שה יהה בו עה הה ק של חה צש ל יי ד של צנ ל - הנ חי רה

ק חה צש ל יי בה ר. אמ םא יותי ל וש ה  ק אותה בי חנ יהה מש ה], הה קה בש ת רי ה [ס"א אל רה ת שה ה אל אה ם רה הה רה בש אנ של ה, כש אי םא רש ב
ך ר כה חנ י. אנ ני קי בש חנ ינו תש ימי י וי םאשי ר ת לש חנ םאלו תנ מ תוב שש כה ה, של םאשה ת ר חנ רועו תנ ת זש ם אל שה ה וש ז בה חנ ה, אה לה עש הוא בנ של

אוי. רה ם כה ים, כגלה טי בה ר שש שה ים עה ני יד שש הולי תו, וש טה ש מי מי שי עמקםב וש א ינ בה

ע - בנ רש אנ ם בש הה רה בש ם. אנ הל ד מי חה ל אל ים כה שי ע נה בנ רש אנ שו בש מש ם שי כגלה ד, וש חה סוד אל כו בש לש בות הה אה ל הה ה, כה אי םא ורש וב
ע. בנ רש ה אנ ני ם. הי יי תנ ים - שש שי גש ילנ ם. פי הה רה בש אנ ר לש של ים אמ שי גש ילנ פי י הנ ני בש לי תוב וש כה ים, של שי גש ילנ י פי תי ר ושש גה הה ה וש רה שה

ם. יי תנ ה - שש שה אי י לו לש הי תש ד. ונ חה ה - אל קה בש ת רי ח אל קנ יי תוב ונ כה ה, של קה בש ל רי ד של צנ ל הנ ע של בנ רש ל אנ סוד של ק בש חה צש יי
ד. חה סוד אל כםל בש הנ ים. וש שי ע נה בנ רש עמקםב אנ ינ יו לש ה הה ד זל גל נל ע. כש בנ רש ה אנ ני מו - הי י אי רי חמ ק אנ חה צש ם יי חי נה יי לש. ונ הה - שה בל הה ילאל ונ

ה, רה ם שה ם עי הה רה בש ש. אנ ל קםדל סוד של ת בש חנ ה אנ שה ם אי ד עי חה ל אל שו כה מש ק שי חה צש יי ם וש הה רה בש ר, אנ מנ יהיא אה י חי בי רנ
ים רי בה דש הנ לו  ר, עה מנ עון אה מש י שי בי ים. רנ קי לה י חמ ני שש עמקםב בי ינ ים לש שי ע נה בנ רש אנ יו  ם הה יהל ני ד שש גל נל כש ה. די קה בש ם רי ק עי חה צש יי

ד. חה סוד אל כםל בש הנ דוש, וש סוד קה ה בש עמשה כםל ננ י הנ רי המ ם, של קומה מש לי

ר גה ה הה דה רש פש ני ר של חנ ינו, אנ ני י שה רי המ ר. של גה יא הה הי ה זו  טורה ה. קש טורה קש ה  מה ושש ה  שה ח אי קנ יי ונ ם  הה רה בש ף אנ יםסל ונ
ה אה רש קש ני ה וש מה ה שש נה תנ שש ך הי שום כה ים, ומי רי שי ים כש עמשי מנ ה לש רה שש קש ך ני ר כה חנ , אנ יהה בי י אה לולי ר גי חנ ה אנ עמתה טה ם וש הה רה בש אנ מי
ן ל כי ענ ים, וש אי טה ל חמ ר ענ פי כנ ם מש נוי שי שי אן של כה ה. מי שה אי ה לש ח אותה קנ לה ם וש הה רה בש ח אנ לנ שה ים, וש רי שי ים כש עמשי מנ ה בש טורה קש

היששתננהה ששמהה.

ה מה ג עי וי דנ זש ה הי רה י שה ימי א בי לה ך! אל םא כה ה - ל רה ל שה יף ענ הוא הוסי ר של םאמנ ם ת ף? אי יםסל ה ונ ה זל ם. מנ הה רה בש ף אנ יםסל ונ
א שה נה ה של ל מנ ת ענ רל חל ם אנ ענ ם פנ קםדל מו מי ף, כש יםסל ך ונ ר כה חנ אנ אל, וש עי מה שש י יי קי סש ל עי ה ענ ש אותה רנ ך גי ר כה חנ אנ ת, וש חנ ם אנ ענ פנ

ה. מה ה שש נה ם שי ך גנ , כה יהה עמשל ה מנ תה נש שי י של פי ה. ולש אשונה רי ה בה אותה

ק חה צש יי וש ה,  רה מות שה ה דש תה לש גנ תש הי - של מו  ה אי רה ה שה לה אםהל ק הה חה צש יי הה  אל בי יש ונ ר,  זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה ה, של אי םא רש ב
ס ננ כש ני םא  א, ל שה נה ב של ל גנ ף ענ ם, אנ הה רה בש אנ וש ל יום.  ה כה יהה רואל הה ה  מותה ת דש אל וש מו  ה אי תה לש גנ תש הי י של רי חמ ם אנ חי ננ תש הי
ה תה אמ רש םא ני ה ל רה ל שה אםהל ה. ובש תה רש בי ש גש ירנ םא תי ה ל חה פש שי י של די ם כש שה ה לש שה אי ה הה ת אותה יס אל ני כש םא הי ל ת, וש יי בנ אותו הנ לש

ה. קה בש א רי לה ת, אל רל חל ה אנ שה אי

אות רש ל, לי אםהל ק אותו הה חה צש יי יר לש אי שש ם, הי ה שה תה לש גש ה ני רה ל שה ה של מותה דש ענ של יהה יודי ם הה הה רה בש אנ ב של ל גנ ף ענ אנ וש
ת ק. אל חה צש יי ר לו לש של ל אמ ת כה ם אל הה רה בש ן אנ תי יי תוב ונ כה הו של ם. זל הה רה בש םא אנ ל ק וש חה צש ל יום. יי כה מו בש ל אי מות של דש ת הנ אל

ן. כה שש מי אותו הנ ה בש רה ל שה מות של דש ה הנ א, זו אותה קה וש ר לו דנ של ל אמ כה

קו לש ת חל גנ רש דנ ק בש חה צש ק יי בנ דש יי ה של יונה לש על ה הה מונה אל ק, סוד הה חה צש יי ר לו לש של ל אמ ת כה ם אל הה רה בש ן אנ תי יי ר ונ חי ר אנ בה דה
ל ת כה ם אל הה רה בש ן אנ תי יי ע ונ מה שש ם. מנ יי א מנ ש נושי אי אי דנ ם. ונ יי ם מנ ש עי ש] אי ם אי ם עי יי לו [מנ לש כש אן ני ה, כה אי םא רש אוי. ב רה כה
ק חה צש ת יי ד אל קנ עה ה של עה שה י? בש תנ ם. מה יי ש ומנ ד אי לו ינחנ לש כש ה ני אשונה רי ש. ובה אי ים בה לי לה כש ני ם של יי מנ ה הנ ק, זל חה צש יי ר לו לש של אמ

ה. יונה לש על ה הה מונה אל סוד הה ילה בש הש כםל יי הנ ש, של אי ם בש יי לו מנ לש כש אן ני כה ם. וש יי מנ ש בנ אי ה הה לה לש כש ז ני ין, אה עמשות בו די לנ

גות רה דש הנ ים  די דה צש הנ לו  אי נות?  תה מנ ה  זל ה  מנ נות.  תה מנ ם  הה רה בש אנ ן  תנ נה ם  הה רה בש אנ לש ר  של אמ ים  שי גש ילנ פי הנ י  ני בש לי וש
כםל הנ ל  ענ ק  חה צש יי ה  לה ענ תש הי וש גות,  רה דש הנ ת  ים אל לי שש הנ לש י  די כש ה  אה מש טג הנ רוחנ  י  די דש צי ל  מות של שי ם  הי תונות של חש תנ הנ

אוי. רה ה כה יונה לש על ה הה מונה אל בה

ים שי גש ילנ ר, פי מנ יהיא אה י חי בי ת. רנ עי כה ש  גל ילל ה, ופי אשונה רי בה ש  גל ילל ה. פי טורה י קש ני בש יו  הה לו  ים - אי שי גש ילנ פי י הנ ני בש
יהם קנ וש י  יהה חנ ם הה הה רה בש אנ עוד של י - בש חנ נו  עודל ק. בש חה צש יי ל  צל לט אי שש םא לי ל - של נו  ק בש חה צש יי ל  ענ ם מי חי לש שנ יש ונ ש.  מה מנ
עו נש כה ם יי כגלה ם וש ל כגלה ר ענ בי גנ תש יי יון של לש על ה הה של קה ין הנ די ד הנ צנ ן בש קנ תג ק יש חה צש יי י של די ך, וכש ר כה חנ רו בו אנ גה תש םא יי ל ם, של עולה בה

ים. אי מי טש ים הנ פי שה כש י הנ די דש ם צי ם הי שה שום של ם - מי דל ץ קל רל ל אל ה אל מה דש יו. קי נה פה לש

ם] י [הי ני בש יו מי הה ם של לו הי ם. אי דל י קל ני ל בש ת כה מנ כש חה למםה מי ת שש מנ כש ב חה רל תי תוב (מלכים-א ה) ונ ה, כה אי םא רש ב
ם, דה אה י  ני בש לי ים  פי שה כש ים  די מש לנ מש ם  הי ם  דל קל י  רי רמ הנ ם  אותה בש י  רי המ של נו  רש אנ בי י  רי המ ונ ם.  הה רה בש אנ ל  של ים  שי גש ילנ פי י  ני בש

רוהו. אמ י בי רי המ ים, ונ פי שש כנ ם מש כגלה ם, וש עה לש עור ובי ן ובש בה או לה ם יהצש דל ץ קל רל ה אל אותה ומי

ה, אי םא רש גו'. ב םא ה' וש ל ים המ זי זש בם ל לש אי רה שש יי עמקםב וש ה ינ סה שי מש ן לי תנ י נה ר, (ישעיה מב) מי מנ אה ח וש תנ יהה פה קי זש י חי בי רנ
ל כה וש ה,  טה ה ומנ לה עש מנ עות מי נה מש ני יהכול  בש עות, כי נה מש ני וש ם  עולה םא שורות בה כות ל רה בש ש, הנ דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל נל ן של מנ זש מי

ם. יהל אי טה חמ מו בנ רש ם גה הי שום של ל, מי אי רה שש ל יי טות ענ שולש כות וש הולש רות וש בש גנ תש תונות מי חש תנ גות הנ רה דש ר הנ אה ן שש אותה

עמקםב ה ינ סה שי מש ן לי תנ י נה ר מי מנ אה ן של יוה עמקםב. כי ה ינ סה שי מש ן לי תנ י נה תוב מי כה יו, של רה בה ים דש בי ינשש תש ין מי ה אי זל סוק הנ פה הנ
ינו בי םא אה ל בו? וש םא אה ל הו וש אנו לו, מנ טה ר חה מנ ם אה אי או לו! וש טש יות חה הש יך לי רי יהה צה אנו לו? הה טה ה חה ה זל ל, מנ אי רה שש יי וש
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יות! הש יך לי רי צה

ת כל לל לה וש ה  קומה מש ר מי קי עה הי ה לש ינה כי שש ה הנ תה צש ה, רה לה גש ם הה עה הה ל וש יכה הי ף הנ רנ שש ני וש ש  דה קש מי ב הנ רנ חל נל ה של עה שה א בש לה אל
ם יי וי לש הנ ים וש ני כםהמ קומות הנ ת מש קםד אל פש אל י, וש לי יכה הי י וש יתי ת בי אות אל רש ה לי אשונה רי בה ך  לי ה: אי רה מש לות. אה גה ם בנ הל מה עי

י. יתי בי ים בש די יו עובש הה של

ה נה מל ק מי לי תנ סש מי ה  לה עש ת בנ ה אל תה אמ רה ה וש לה עש מנ ל לש אי רה שש ת יי סל נל ה כש לה כש תנ סש ה הי עה שה ה  אותה ר, בש זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ה, לה עש מנ ה לש לה עש מנ ע קול לש מנ שש ני קומות, וש מש ם הנ ל אותה כה ה בש לה כש תנ סש הי ת וש יי בנ ה לנ סה נש כש ה, ני טה מנ ה לש דה ה. יהרש לה עש מנ ה לש לה עש מנ לש
גו', יהה וש נל ל בה ה ענ כה בנ ל מש חי ים רה רורי מש י תנ כי י בש הי ע נש מה שש ה ני מה רה תוב (ירמיה לא) קול בש כה הו של ה. זל טה מנ ע קול לש מנ שש ני וש

וביאמרוהה.

י לי גש ין רנ לות בי גה ם בנ ים אותה סי רומש ם וש ים אותה קי דוחמ ה של תה אמ רה ם, וש עה ל הה ה ענ לה כש תנ סש לות, הי גה ה לנ סה נש כש ני ן של יוה כי
אנו לו. טה םא ה' זו חה ל ים: המ רי ם אומש הי גו'. וש עמקםב וש ה ינ סה שי מש ן לי תנ י נה ה: (ישעיה מב) מי רה מש ז אה ים. אה מי ענ ר הה אה שש

תו. תורה עו בש מש םא שה ל לוך וש יו הה כה רה דש בו בי םא אה ל ת: וש רל יא אומל הי וש

ר ה. [אומי אשונה רי לות בה גה ן הנ שוב מי ל תה אי רה שש ת יי סל נל מו, כש ת ענ קםד אל פש רוך הוא לי דוש בה קה יד הנ תי עה ה של עה שה ובש
רוך הוא: בה דוש  קה הנ ה  ר לה םאמנ י ה. וש לה חה תש הנ ה בנ נל בה יי ש  דה קש מי ית הנ בי י של די ת כש יי בנ י לנ כי לש רוך הוא]: תי בה דוש  קה הנ ה  לה

ש. אי ף בה רנ שש י ני לי יכה הי ב, וש רי י חה יתי ך? בי לי קום אי ה מה יזל אי ת: לש רל אומל ה וש בה יא שה ר. הי פה עה ן הל י מי קומי

ינת רש קי ת  ה אל נל בש יי וש ל  יכה הי הנ ת  ין אל קי ינתש וש ה  אשונה רי בה ש  דה קש מי ית הנ בי ת  אל ה  נל בש יי הוא  רוך  בה דוש  קה הנ של ד  ענ
ה בוני גו'.  וש ם ה'  יי לנ רושה יש ה  בוני (תהלים קמז)  תוב  כה של הו  זל ר.  פה עה הל ן  מי ה  ים אותה יהקי ך  כה ר  חנ אנ וש ם,  יי לנ רושה יש
י בי שש י  ר קומי פה עה מי י  עמרי ננ תש הי נב)  (ישעיה  ה:  לה ר  םאמנ י וש ס.  ני כנ יש ל  אי רה שש יי י  חי דש ני ך  כה ר  חנ אנ וש ה,  אשונה רי בה ם  יי לנ רושה יש
ל אי רה שש י יי חי דש ך - ני ר כה חנ אנ ה, וש אשונה רי ם ה' - בה יי לנ רושה ה יש תוב בוני כה הו של ל. זל אי רה שש לגיות יי ת גה ס אל ני יכנ גו'. וי ים וש לה רושה יש
ן תי י אל ת רוחי אל תוב (יחזקאל לו) וש כה ים, וש תי מי ינת הנ חי ם, זו תש בותה צש ענ ש לש בי חנ ב ומש י לי בורי שש א לי רופי ז הה אה ס. וש ני כנ יש

ן. מי אה ן וש מי ם אה עולה רוך ה' לש גו'. בה כו וש לי י תי קנ חג ר בש של ת אמ י אי יתי שי עה ם וש כל בש רש קי בש

דםת ת תולש שנ רה פה

תו. לה הי ל תש יענ כה מי בורות ה' ינשש ל גש לי מנ י יש ר, (תהלים קו) מי מנ אה יהיא וש י חי בי ח רנ תנ גו'. פה ק וש חה צש דםת יי ה תולש לל אי וש
א ה ובורי תורה ל בנ כי תנ סש יהה מי ם, הה עולה ת הה םא אל ר בש יו לי נה פה צון לש רה ה בש לה עה רוך הוא וש בה דוש  קה ה הנ צה רה של ה, כש אי םא רש ב
הו זל א אותו.  ובורי ה  תורה ל בנ כי תנ סש יהה מי ם, הה עולה הוא בה רוך  בה דוש  קה א הנ רה בה ה של עמשל ה ומנ עמשל ל מנ כה אותו, ובש

ן. מה א אג לה מון אל י אה רי קש ל תי ים יום יום. אנ עמשועי ילה שנ הש אל מון וה לו אה צש ילה אל הש אל תוב (משלי ח) וה כה של

ה מה דון אותו, לה ה תה תה אנ א וש טה ך ילחל ר כה חנ אנ א וש רי בה ם יי דה אה ם הה יו: אי נה פה ה לש תורה ה הנ רה מש ם, אה דה םא אה ר בש ה לי צה רה של כש
ה שובה י תש תי נש קנ ה תי ני רוך הוא: הי דוש בה קה ה הנ ר לה מנ ך? אה ינש ת די בםל אל סש ל לי םא יוכנ י ל רי המ ם, של נה חי יך לש י יהדל עמשי יו מנ הש יי
ר לו: מנ ם, אה דה אה ת הה א אל רה ה אותו ובה שה עה ה של עה שה ם בש עולה רוך הוא לה דוש בה קה ר הנ מנ ם. אה עולה ת הה י אל אתי רה בה ם של רל טל

ה. תורה ל הנ א ענ לה מו אל יש קנ תש םא יי יך ל קותל חג ה וש תה ם, אנ ם, עולה עולה

כםל הנ בםהו, וש וה תםהו  לש ך  ירש זי חמ י מנ יני רי םא - המ ם ל אי ה, וש ק בה סי ענ תש יי י של די ם, כש דה אה ת הה אל ך  י בש אתי רה בה ך  שום כה ומי
ת דל ה עומל תורה הנ וש י.  אתי רה בה יהה  לל ם עה דה אה וש ץ  רל י אל יתי שי עה י  נםכי תוב (ישעיה מה) אה כה של הו  זל יהם.  ם קנ דה אה יל הה בי שש בי

נו. זש ין אה כי ינרש י של ין מי אי ה, וש לו בה דש תנ שש יי קו וש סש ענ תש יי י של די ם כש דה י אה ני י בש ני פש ה לי יזה רי כש ומנ

ין אי אוי, וש רה קונו כה ל תי ה ענ עמשל ה ומנ עמשל ל מנ יים כה קנ ם ומש עולה יים הה קנ ה, מש תורה ל בנ די תנ שש מי י של ל מי ה, כה אי םא רש ב
ים די ם עומש כגלה ים, וש רי יבה אי ק לש לה חל ם נל דה אה מו של י כש רי המ ם. של עולה יהה בה רי דו בש גש נל ין כש אי ם של דה אה ר בה יבה אי ר וש יבה ל אי כה ך  לש
ים רי יבה ם אי יות כגלה רי ם בש ל אותה ם, כה עולה ם הה גנ ך  ד - כה חה ם גוף אל כגלה וש לו  ל אי ענ לו  ים אי ני קה תג גות מש רה ל דש גות ענ רה דש

ש. מה ד] מנ חה ה גוף [אל ני ים - הי ני קה תג ם מש ר כגלה של אמ כנ לו, וש ל אי לו ענ ים אי די עומש ים וש רי יבה אי

ים - ני קה תש ם ני כגלה של לו, וכש ל אי לו ענ ים אי די עומש ים וש קי רה ים ופש רי יבה ה אי תורה ל הנ י כה רי המ ה. של תורה הנ מו של כםל כש הנ וש
ם ה' כגלה יך  עמשל מנ בו  ה רנ ר, (תהלים קד) מה מנ אה ח וש תנ ה, פה זל ה הנ עמשל מנ ל בנ כי תנ סש ד הי וי דה ן של יוה ד. כי חה ים גוף אל עמשי ננ

ך. נל יה נש ץ קי רל אה ה הה אה לש יתה מה שי ה עה מה כש חה בש

ים יוני לש על ים  רי בה דש ם  אותה ל  כה ה  תורה בנ יג.  שי הנ לש ים  כולי יש םא  ל של ים  תומי חמ ים  יוני לש על סודות  הנ ל  כה ה  תורה בנ
ים רי בה דש ל הנ כה ה וש זל ם הנ עולה ל הה ים של רי בה דש ל הנ ה. כה טה מנ ה ולש לה עש מנ לש ים של רי בה דש ל הנ ם כה ה הי תורה לו. בנ גנ תש םא הי ל לו וש גנ תש הי של
ל לי מנ יש י  תוב (תהלים קו) מי כה ך  שום כה ם. ומי יר אותה כי ומנ יחנ  גי שש מנ י של ין מי אי וש ה,  תורה ם בנ א הי בה ם הנ עולה ל הה של

תו. לה הי ל תש יענ כה מי בורות ה' ינשש גש

י תי רש מנ ר, אה מנ יהכםל. אה םא  ל וש ה  תורה י הנ דוקי קש ל די ענ וש ה  תורה י הנ רי בש ל די עממםד ענ לנ ש  קי למםה ובי א שש ה, בה אי םא רש ב
ך. תל תורה אות מי לה פש ה ני יטה בי אנ י וש יננ ל עי ר, (תהלים קיט) גנ מנ ד אה וי י. דה ני מל ה מי חוקה יא רש הי ה וש מה כה חש אל

י רי המ ונ ף.  לל אה וה ה  שה מי חמ ירו  י שי הי יש ונ ל  שה ים מה פי לה ת אמ לשל ר שש בי דנ יש ונ למםה (מלכים-א ה)  שש תוב בי ה, כה אי םא רש ב
יו ך הה ם, כה דה ר וה שה הוא בה למםה, של ה שש ר. ומנ יהה אומי הה ל של שה ל ומה שה ל מה כה יו בש ים הה מי עה ף טש לל אל ה וש שה מי חמ רוהו של אמ בי
ה מה כנ בו  ייש  ר  בה דה וש ר  בה ל דה כה בש ה של מה כנ וש ה  מה ת כנ חנ ל אנ הוא ענ רוך  בה דוש  קה ר הנ מנ אה ה של תורה י הנ רי בש - די יו  רה בה דש בי
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בורות ל גש לי מנ י יש תוב מי ן כה ל כי ענ מות, וש כש ה חה מה ים, כנ יוני לש ה סודות על מה חות, כנ בה שש ה תי מה ים, כנ ירי ה שי מה ים, כנ לי שה מש
ה'.

ה לל אי ר וש מנ ך אה ר כה חנ ים. אנ יאי שי ר נש שה ים עה ני ם שש הי אל. של עי מה שש דםת יי ה תםלש לל אי ה, וש לה עש מנ תוב לש ה כה ה מנ אי םא רש ב
י ני יד שש ק הולי חה צש יי וש ים  יאי שי ר נש שה ים עה ני יד שש הולי אל של עי מה שש יי בש תוב בו  כה של ך  תש עש ל דנ ה ענ לל עמ תנ ק. המ חה צש יי דםת  תולש
עמקםב, ת ינ יא אל ק הוצי חה צש יי ק. וש חה צש ה יי בורות ה'. זל ל גש לי מנ י יש תוב מי ן כה ל כי ה? ענ לה ענ תש םא הי ה ל זל ה וש לה ענ תש ה הי זל ים, של ני בה
ה לה עש מנ ק לש חה צש ל יי בה ה. אמ טה ה ומנ לה עש ל מנ יום של קי ים, הנ טי בה ר שש שה ים עה ני יד שש הולי ם, של כגלה ר מי דו יותי בנ יהה לש הוא הה של
עמקםב. ה ינ תו. זל לה הי ל תש יענ כה מי בורות ה' ינשש ל גש לי מנ י יש תוב מי ן כה ל כי ענ ה, וש טה מנ ו לש שה עי אל] וש עי מה שש יי ה, [וש יונה לש ה על שה דג קש בי

ם. הל ים מי ירי אי ים מש בי ה כוכה מה ה, כנ נה בה לש ש בנ מל של ק הנ בנ דש ני של כש

ר? מנ ת אה עי כה ם וש הה רה בש ן אנ תוב בל םא כה אן ל ד כה ענ ה של ה שונל י, מנ י יוסי בי ר רנ מנ ם. אה הה רה בש ן אנ ק בל חה צש דםת יי ה תולש לל אי וש
ה רה אמ שש ני וש ה בו,  תה יש הה מותו  ם, דש הה רה בש ת אנ מי ת של עי נו, כה ק בש חה צש יי ת  ים אל להי אל ך  רל בה יש ונ תוב  כה ב של ל גנ ף ענ א אנ לה אל
ת יד אל ם הולי הה רה בש ר, אנ אומי יד וש עי יהה מי הה ם, וש הה רה בש אי אנ דנ ה ונ ר זל יהה אומי ק, הה חה צש ת יי ה אל אה רה י של ל מי כה ק. של חה צש יי בש

ייצשחהק.

ה, הודה י יש בי ר רנ מנ יא. אה הי ה הנ עה שה יהה בנ רש יסנ קי ם בש ה קה הודה י יש בי רנ ה, וש תורה עמסםק בנ ד לנ חה ה אל לה יש ם לנ ק קה חה צש י יי בי רנ
ר, ענ שנ ב לנ רנ קה של ד. כש לל יהה יל הה נו, של יהה בש קי זש מו חי ך עי לנ ד. הה ר ינחנ בי חנ תש ני ה וש תורה עלסםק בנ אל ק, וש חה צש י יי בי רנ ך לש לי אי קום וש אה
ם ק עי חה צש ב יי יישל נו ונ ק בש חה צש ת יי ים אל להי ך אל רל בה יש ם ונ הה רה בש י מות אנ רי חמ י אנ הי יש ר, ונ יהה אומי הה ק של חה צש י יי בי ת רנ ע אל מנ שה
ך רי בה ך לש רנ צש רוך הוא הג דוש בה קה הנ ה של ה שונל םאשו. מנ ין סופו ר אי םאשו סופו, וש ין ר ה אי זל סוק הנ פה י. הנ י רםאי חנ ר לנ אי בש
כות רה ן בש לו אותה ן עה ל כי ענ ו, וש שה ך עי רי בה תש םא יי ל שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ך אותו? מה רנ םא בי ם ל הה רה בש אנ שום של ק מי חה צש ת יי אל
ל ר של אי בש ה, הנ ינה כי שש ם הנ ר עי בי חנ תש הי א של לה י? אל י רםאי חנ ה לנ ה זל י, מנ י רםאי חנ ר לנ אי ם בש ק עי חה צש ב יי יישל רוהו. ונ אמ "ה, ובי בה קה לנ

כו. רש ך בי שום כה גומו, ומי רש תנ יהה כש לל ה עה אה רש ית ני רי בש ך הנ אנ לש מנ

י בי ר רנ מנ נו. אה מה ה עי ינה כי שש ווג הנ ת זי עי ק, כה חה צש י יי בי ר רנ מנ רו. אה בש חנ תש הי ס, וש ננ כש ני ר וש ענ שנ ה בנ הודה י יש בי ק רנ פנ ם דה יי תנ ינש בי
ם יי ר מנ אי ים בש ני ן גנ ינ עש ר, (שיר ד) מנ מנ אה ח וש תנ ע. פה מה שש ר ני בה דה ל בנ בה ה, אמ פל תה - יה רש מנ אה זו של י הנ י רםאי חנ ר לנ אי בש ה, הנ הודה יש
ים - יי ם חנ יי ר מנ אי ם. בש הה רה בש ה אנ ים - זל ני ן גנ ינ עש שוהו, מנ רש ה פי ני ל הי בה ר, אמ אי בה תש ה ני זל סוק הנ פה נון. הנ בה ן לש ים מי לי זש נם ים וש יי חנ
י חנ ר לנ אי ם בש ק עי חה צש ב יי יישל תוב ונ כה ינו של יש ק, הנ חה צש ה יי ים זל יי ם חנ יי ר מנ אי עמקםב. בש ה ינ נון - זל בה ן לש ים מי לי זש נם ק. וש חה צש ה יי זל
י הוא ם. חנ יד אותה רי פש הנ ין לש אי ים, וש מי עולה י הה יק חנ די ים, צנ מי עולה י הה ה חנ י - זל חנ ה. לנ ינה כי שש ר? זו הנ אי בש ה הנ י. ומה רםאי
יהם ילו קנ בי שש תון בי חש תנ ם הנ עולה הה תון. וש חש תנ ם הנ עולה י הה פי לנ י כש יון. חנ לש על ם הה עולה הוא הה ה, של לה עש מנ י לש מות. חנ י עולה ני שש בי

יר. אי ומי

ר אי ן בש ל כי ענ ה. וש ירה אי ה אותו - מש רואה ן של יוה כי ש, וש מל של ת הנ ה אל רואה של א כש לה ה אל ירה אי םא מש ה ל נה בה לש ה, הנ אי םא רש ב
ה. זל י הנ חנ הנ ה מי ירה אי יות מש הש לי א וש לי מנ תש הי י לש די י, כש י רםאי חנ ים. לנ יי ם חנ יי מנ ת בש דל עומל ה וש ירה אי ז מש אה אי, וש דנ זו ונ י הנ י רםאי חנ לנ

י חנ מו הנ דורו, כש יר לש אי הי יק וש די יהה צנ הה י, של יש חנ ן אי ע בל הויהדה ן יש בל יההו  נה תוב (שמואל-ב כז) ובש ה, כה אי םא רש ב
ק חה צש ב יי יישל נו. ונ רש מנ אה מו של יר, כש אי הה י לש די ה כש רואה ת וש לל כל תנ סש י מי חנ זו לנ ר הנ אי בש ן הנ מנ ל זש כה ם, ובש עולה יר לה אי ה מי לה עש מנ לש של
תוב (שיר כה ה, של לה יש לנ ך בנ ה, חםשל מה ד עי חי אנ תש הי ה וש מה ב עי ינשה ה, וש קה בש ת רי תו אל חש קנ תוב בש כה נו של יש י, הנ י רםאי חנ ר לנ אי ם בש עי
ם ק עי חה צש ב יי יישל ה ונ ה זל ם. מנ הה רה בש ת אנ מי י של רי חמ ע אנ בנ רש ינת אנ רש קי יהה בש ק הה חה צש ה, יי אי םא ורש י. וב םאשי ר ת לש חנ םאלו תנ מ ב) שש

נו. רש מנ אה מו של ה, כש בה המ אנ ר הה עורי ר לש אי בש ה הנ אותה ז בש חנ אה ה, וש מה ג עי וי דנ זש הי י? של י רםאי חנ ר לנ אי בש

ח רנ זה ם. וש חנ הוא שה ף זורי קומו שואי ל מש אל ש וש מל שה א הנ ש ובה מל של ח הנ רנ זה ר, (קהלת א) וש מנ אה ק וש חה צש י יי בי ח רנ תנ פה
ד עומי יון של לש קום על מה חנ מי זורי יר וש אי ה, ומי ירה אי ז מש ה, אה מה ה עי אל רש ר ני של אמ כנ ה. של נה בה לש יר לנ אי מי ש של מל של ה הנ ש - זל מל של הנ
ת ם בו אל שה ין, וש יהמי הוא הנ רום - של ל דה אל ך  ה. הולי נה בה לש ם הנ ג עי וי דנ זש הי - לש ש  מל שה א הנ יד. ובה מי תה חנ  ם זורי שה יו, מי לה עה
ה ד זל צנ יר לש אי פון. מי ל צה ב אל סובי ך  ר כה חנ לוי. אנ ין ובו הוא תה יהמי גוף הוא בש הנ ל כםחנ  בו, כה כםחו  שום של כםחו. ומי
ל כה ד, וש חה סוד אל ד וש חה כםל אל א הנ לה ? אל ת רוחנ עי כה ש, וש מל תוב של ה כה אשונה רי . בה רוחנ ך הה ב הולי ב סםבי ה. סובי ד זל צנ יר לש אי ומי

ם. יהל ני רו שש בש חנ תש יי נו וש מל ת מי רל ה מואל נה בה לש הנ שום של ה מי זל

יק זי חל הל וש ה  ז בה חנ ק, אה חה צש א יי בה ן של יוה ה. כי ב אותה רנ קי ה וש נה בה לש ת הנ ק אל בי ם, חי עולה א לה ם בה הה רה בש אנ של ה, כש אי םא רש ב
ר בי חנ תש ז הי עמקםב, אה א ינ בה ן של יוה י. כי םאשי ר ת לש חנ םאלו תנ מ תוב שש כה ר, של מנ אל נל מו של ה, כש בה המ אנ ה בש ך אותה שנ אוי ומה רה ה כה בה
ר שה עה ים  ני שש בי ה  נה קש תש ני וש ה  ירה אי הי ה  נה בה לש הנ וש ים,  די דה צש הנ ל  כה בש ם  לי עמקםב שה ינ א  צה מש ני וש ה,  ירה אי הי וש ה  נה בה לש הנ ם  עי ש  מל של הנ

ששבהטיים.

ל בה רוהו. אמ אמ ה בי זל סוק הנ פה גו'. הנ י ה' וש די בש ל ענ ת ה' כה כו אל רש ה בה ני ר, (תהלים קלד) הי מנ אה ה וש הודה י יש בי ח רנ תנ פה
ם דה ל אה כה שום של י ה', מי די בש ל ענ רוך הוא? כה דוש בה קה ת הנ ך אל רי בה ים לש אויי רש ם של י הי ת ה', ומי כו אל רש ה בה ני ה, הי אי םא רש ב
כו רש בה תש יי ם  ילה בי שש בי ה של כה רה בש הוא, הנ רוך  בה דוש  קה ת הנ אל ך  רי בה לש ים  אויי ם רש כגלה ב של גנ ל  ף ענ ל, אנ אי רה שש יי ם מי עולה בה
ה? כה רה ם בש תה כה רש בי ם של י הי ם. ומי םא כגלה ל י ה', וש די בש ענ ים אותו  כי רש בה מש של ה  יא? אותה ה הי ים מנ תוני חש תנ הנ ים וש יוני לש על הה
ים די לו עומש ה, אי תורה םא בנ ר קש ים לי רי עורש תש ה ומי לה יש לנ צות הנ חמ ים בנ די עומש ם של ה הי לל ילות. אי לי ית ה' בנ בי ים בש די עםמש הה
אן ים כה די נו עומש אה ן. וש דל ן עי גנ ים בש יקי די צנ ם הנ ענ עי עמשי תנ שש הי רוך הוא לש דוש בה קה א הנ ז בה י אה רי המ ילות, של לי ית ה' בנ בי בש

נו בו. אה ק, של חה צש י יי רי בש די ר בש םאמנ ה, נ י תורה רי בש די ר בש עורי תש הי לש
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ה מה ה, לה נה ים שה עי בה רש ן אנ גו'. בל ה וש קה בש ת רי תו אל חש קנ ה בש נה ים שה עי בה רש ן אנ ק בל חה צש י יי הי יש ר, ונ מנ אה ק וש חה צש י יי בי ח רנ תנ פה
ש אי רום, בש דה פון וש צה ק בש חה צש ל יי לה כש י ני רי אי המ דנ א ונ לה ה? אל קה בש ת רי א אל שה נה של ה כש נה ים שה עי בה רש ן אנ יהה בל הה אן של נות כה מש א לי בה
ים ני לש שה ת שה דםם. בנ ן אה בה ת, יהרםק לה של קל ה הנ אי רש מנ ה. כש קה בש ת רי תו אל חש קנ ה בש נה ים שה עי בה רש ן אנ ק בל חה צש יהה יי ז הה אה ם, וש יי ומנ
ן בל ם מי לי עמקםב שה א ינ ייצי י של די אוי, כש רה יד כה הולי ים, לש שי ן שי יד בל יד, הולי הולי של ה, וכש קה בש רי בש ה  ז בה חנ אה של כש ה  ז בה חנ אה

ם. לי יש שה ה אי עמשה ננ ך וש ר כה חנ עמקםב אנ ז ינ חנ ם אה ת כגלה אל אוי. וש רה ה כה נה ים שה שי שי

ל תואי ר ובש מנ אל ר נל בה י כש רי המ ה, של ל זל נו כה ת לה פנ כש ה אי י, מה מי רנ אמ ן הה בה חות לה ם אמ רה ן אמ דנ פנ י מי מי רנ אמ ל הה תואי ת בש בנ
י? מי רנ אמ ן הה בה חות לה ך אמ ר כה חנ אנ ם, וש רה ן אמ דנ פנ ך מי ר כה חנ אנ י, וש מי רנ אמ ל הה תואי ת בש ר בנ מנ ת אה עי כה גו', וש ה וש קה בש ת רי ד אל לנ יה
חות אמ ם, ונ רה ן אמ דנ פנ ל, ומי תואי ת בש ה בנ תה יש הה ם. של יהל עמשי מנ ה כש תה שש םא עה יא ל הי ים, וש עי שה ין רש ה בי תה יש הה , של שוהה רש א פי לה אל

ם. יהל עמשי מנ ה כש תה שש םא עה ל ים וש רי שי ים כש עמשי ה מנ תה לש על יא הל הי ע, וש רנ הה ים לש עי שה יו רש ם הה כגלה ן, וש בה לה

ח בנ של ז הוא הנ ה, אה רי שש לש על ת שש ר, או בנ ה או יותי נה ים שה רי שש ת על ה בנ תה יש ה הה קה בש ם רי ל, אי כי תנ סש הי ו ייש לש שה כש ענ
ה, הודה י יש בי ר רנ מנ ה? אה לה ח של בנ של ה הנ ז מה ים, אה ני לש שה ת שה ה בנ תה יש ה הה תה ד ענ ל ענ בה ם, אמ יהל עמשי מנ ה כש תה שש םא עה ל ה של לה של

ה. עמשל מנ ל אותו הנ ת כה ד אל בל על ה לה תה שש עה ה, וש תה יש ים הה ני לש שה ת שה בנ

ה, אי םא רש א ב לה םא. אל ים או ל רי שי יהה כש עמשל ם מנ אי נו הנ עש םא יהדנ ה, ל תה שש ה עה ל זל כה ב של ל גנ ף ענ ק, אנ חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
מו יהה כש לוסל ין אוכש יא בי הי ל. של אי רה שש ת יי סל נל ה - זו כש נה שושנ נות. כש בה ין הנ י בי יהתי עש ן רנ ים כי חוחי ין הנ ה בי נה שושנ תוב כש כה
ל ם כה ד עי סל ה חל עושל יון, וש לש ד על סל הוא חל ם של הה רה בש ל אנ ד של צנ הנ א מי ק בה חה צש ר - יי בה דה סוד הנ ים, וש ין קוצי ה בי נה שושנ
ם, יהל יני בי מי ה  תה לש ענ תש הי וש ה,  של קה הנ ין  די הנ ל  של ד  צנ מי ה  אה בה ה  קה בש רי וש ה.  של קה הנ ין  די הנ הוא  של ב  גנ ל  ענ ף  אנ וש יות,  רי בש הנ
ל חוט של ה וש פל רה ין הה די ד הנ צנ ה מי תה יש הה ב של ל גנ ף ענ אנ ה, וש של קה ין הנ די ד הנ צנ ה מי אה ה בה קה בש י רי רי המ ק. של חה צש ם יי ה עי רה בש חנ תש הי וש
םא יהכול ה, ל פל יא רה הי םא של ם ל אי ים. וש חוחי ין הנ ה בי נה שושנ כש יו  ה - הה פל יא רה הי ה וש של ין קה ק די חה צש יי ה, וש לוי בה ד תה סל חל
ד חה אל יף וש קי ד תנ חה ם, אל עולה ים בה ווגי ג זי וי זנ רוך הוא מש דוש בה קה ן הנ מו כי ק. כש חה צש ל יי ה של של קה ין הנ די ת הנ בםל אל סש ם לי עולה הה

ם. עולה ם הה סי בנ תש יי ן וש קי תנ תש כםל יי הנ י של די ה, כש פל רה

ן בה רש קה לו  יב  רי קש הי של ר?  תנ עש יל ונ הו  מנ תו,  שש אי ח  נםכנ לש ה'  לנ ק  חה צש יי ר  תנ עש יל ונ ר,  מנ אה וש יו  רה חמ אנ ה  הודה יש י  בי רנ ח  תנ פה
תוב כה ר לו ה', וש תל עה יי אן ונ תוב כה ר לו ה'. כה תל עה יי תוב ונ כה ה, של יב עולה רי קש יב? הי רי קש ן הי בה רש ה קה יזל אי . וש יהה לל ל עה לי פנ תש הי וש
תוב כה ק, וש חה צש ר יי תנ עש יל תוב ונ ן. כה בה רש אן קה ף כה ן - אנ בה רש ן קה לה הנ ה לש גו'. מנ ץ וש רל אה ים לה להי ר אל תי עה יי ם (שמואל-ב כא) ונ שה

ה. טה מנ לש ש של אי ד הה גל נל ה כש לה עש מנ לש ש מי ה אי אה יהצש ר לו. של תל עה יי ונ

אותו י בש רי המ ים, של ני בה ל הנ ענ ל של זה מנ ל הנ ה אל לה עש מנ ה לש ירה תי ר חמ תנ חה תו וש לה פי ל תש לי פנ תש הי ק - של חה צש ר יי תנ עש יל ר ונ חי ר אנ בה דה
תםר לו. ינחש א ונ לה אל ר לו  תל עה יי י ונ רי קש ל תי ה'. אנ ר לו  תל עה יי ונ ז  אה ל ה', וש ל ענ לי פנ תש תי תוב ונ כה ים, של ני בה ים הנ לויי קום תש מה

תו. שש ה אי קה בש ר רי הנ תנ ז - ונ אה ל אותו, וש בי קי רוך הוא וש דוש בה קה ר לו הנ תנ ה חה ירה תי חמ

דוש קה הנ שום של תו. מי לה פי ל תש לי פנ תש הי ד של ה, ענ ידה םא הולי ל תו וש שש ם אי ק עי חה צש ה יי הה תנ שש ה הי נה ים שה רי שש ה, על אי םא רש ב
ם? ענ טנ ה הנ כו. מה רש טה צש הי ה של ל מנ ם ענ תה לה פי ת תש יו אל נה פה ים לש שי קש בנ מש ה של עה שה ים בש יקי די צנ לות הנ פי תש ה בי צל רנ תש רוך הוא מי בה

ים. יקי די צנ לות הנ פי תש יך בי רי צה י של ל מי כה ש לש ת קםדל חנ שש ף מי תוסי יי ה וש בל רנ תש יי י של די כש

ה. רה ה עמקה תה יש ה הה רה שה ב של ל גנ ף ענ ים, אנ ני ן לו בה תי יי רוך הוא של דוש בה קה י הנ ני פש ל לי לי פנ תש םא הי ם ל הה רה בש ה, אנ אי םא רש ב
א לה ים], אל ני יך בה רי םא צה הוא ל יהה [הנ ה הה לה פי שום תש םא מי הוא ל ע - הנ רנ ה זה תה תנ םא נה י ל ן לי תוב הי י כה רי ר, המ םאמנ ם ת אי וש
א לה ר, אל קה םא עה הוא ל של ענ  יהה יודי הוא הה שום של מי תו  שש ל אי ל ענ לי פנ תש ק הי חה צש יי ל  בה בונו. אמ י רי ני פש ר לי פי סנ מש י של מי כש
ם ע אי םא יהדנ ל ל בה ים, אמ טי בה ר שש יסנ רי תש נו בי מל יא מי הוצי יד לש תי עמקםב עה ינ ה של מה כש חה סוד הנ ענ בש יהה יודי ק הה חה צש יי תו. של שש אי

ה. קה בש ח רי נםכנ םא לש ל תו וש שש ח אי נםכנ ן לש ל כי ענ ת, וש רל חל אנ זו או בש ה הנ שה אי בה

יל ו הואי שה מו עי ך כש ל כה עמקםב כה ת ינ ק אל חה צש ב יי הנ םא אה ה ל מה ך, לה ם כה ה, אי הודה י יש בי ל רנ נו של ד, בש לל יל ר אותו הנ מנ אה
ינו ת מי ב אל ין אוהי ל מי א כה לה , אל תה רש מנ ה אה ר לו, יהפל מנ ים? אה טי בה ר שש שה ים עה ני נו שש מל יים מי קנ יד לש תי הוא עה ענ של יהה יודי הה וש

ינו. ר מי חנ ין אנ ך מי הולי ך וש שה מש ני וש

ין די הוא הנ ק, של חה צש ל יי ין של מי הוא הנ גו', וש י כגלו וש מוני דש אשון אנ רי א הה ייצי תוב ונ כה דםם, כנ א אה ו יהצה שה ה, עי אי םא רש ב
ב הנ ן אה ל כי ענ ינו, וש מי ך לש ין הולי ל מי כה ינו, וש מי ה לש דומל ה, של טה מנ ה לש של קה ין הנ די ו, הנ שה נו עי מל א מי יהצה ה, וש לה עש מנ לש ה של של קה הנ
ם תוב שה כה יו, וש פי ד בש יי י צנ אן כי תוב כה יו. כה פי ד בש יי י צנ ו כי שה ת עי ק אל חה צש ב יי הנ ילאל תוב ונ כה עמקםב, כנ ינ ר מי ו יותי שה ת עי אל

י ה'. ני פש ד לי יי בור צנ רםד גי מש ני ר כש מנ ן ייאה ל כי (בראשית י) ענ

ת ה'. אל רםש  דש ך לי לל תי י ונ נםכי ה אה ה זל מה ן לה ם כי ר אי םאמל ת ונ ה  בה רש קי ים בש ני בה צו הנ רםצמ תש יי תוב ונ ק, כה חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ע שה רה ו הה שה יהה אותו עי ם הה שה ה - של בה רש קי ים בש ני בה צו הנ רםצמ תש יי ר. ונ בל עי ם וש ל שי ש של רה דש מי ית הנ בי ה? לש כה לש קום הה ה מה יזל אי לש
ה, אי םא רש קו. ב לש חש נל ה וש ם זל ה עי רו זל בש שש ת מםחו. ני ץ אל צי נו, רי רש מנ אה מו של רו כש בש שש צו - ני רםצמ תש יי עמקםב. ונ ם ינ ב עי רה קש ם בי חה לש ני

ה. נה בה לש ם הנ ש עי מי שנ ש, לש מל של ד הנ צנ דוש בש קה ם הנ לי שה א הנ סי כי ל הנ ב ענ רוכי ה של ד זל צנ ש, וש חה ב נה רוכי ה של זל ד הנ צנ הנ

ם כה הוא חה ש של חה נה מו הנ ימות. כש מי קש ענ עמקםב בש תו ינ ך אי לנ ש, הה חה י אותו נה רי חמ ו אנ שה ך עי שנ מש ני שום של ה, מי אי םא ורש וב
מו יו לו כש יו הה פה לנ עמקםב כש ל ינ ים של עמשי מנ הנ ם. וש כה גו', חה רום וש יהה עה ש הה חה נה הנ ר וש מנ אל נל מו של ימות, כש מי קש ענ ך בש הוא הולי וש
ה זל ם הנ עולה מו בה ק עי לל ילה לו חי הש םא יי ל נו, וש מל ד מי רי פה יי ש, וש חה נה ר אותו הנ חנ ו אנ שה ת עי שםך אל מש י לי די יך לו כש רי ך צה כה ש, וש חה נה
יו, חי אה ת  ב אל קנ עה ן  טל בל בנ יב)  (הושע  תוב  רםג אותו. כה המ ונ ה  תה אנ ם  די קש - הנ ך  גש רש הה לש א  ינו, בה ני שה וש א.  בה ם הנ עולה ובה



526

ב קי עה ל אותו  ענ ת יהדו  ם אל שה ו, של שה ב עי עמקי ת בנ זל אםחל יהדו  וש תוב  כה של הו  ב, זל קי עה הל אותו  ה בש טה מנ לש ה אותו  רה שש הי של
לשהנכשנייעו.

ה נה בה לש הנ ו - זו  שה ב עי עמקי ת בנ זל אםחל יהדו  א וש לה כםל, אל כםל וה מי נו  מל את מי צי םא יהכםל לה ל ת - של זל אםחל יהדו  ר וש חי ר אנ בה דה
ק בנ דש יי ה וש טה מנ חותו לש דש י לי די ה כש מה כש חה מו בש ת עי כל לל ך לו לה רי טה צש ן הי ל כי ענ ו, וש שה ל עי ב של קי עה שום הל ה מי ה אורה סה כנ תש הי של

קומו. מש בי

םא עמקםב. ל מו ינ א שש רה י קה כי תוב המ ה, כה אי םא רש אי. ב דנ עמקםב ונ א לו ינ רה רוך הוא קה דוש בה קה עמקםב, הנ מו ינ א שש רה קש יי ונ
ש חה נה הנ י אותו  רי המ הוא, של רוך  בה דוש  קה הנ ה אותו  אה אי רה דנ ונ י,  ני בי קש עש ינ ונ מו.  א שש רה א קה לה מו, אל א שש רה קש ני תוב  כה

עמקםב. א לו ינ רה ך קה שום כה דו, ומי גש נל ם כש כה אי חה דנ י ונ רי ר, המ מנ עמקםב, אה א ינ בה ן של יוה ע. כי רנ הה ם לש כה י הוא חה מוני דש קנ הנ

אן כה גו'. וש ה וש ל מםשל א אל רה קש יי תוב ונ כה ה, כנ רונה חמ אנ ה הה גה רש דנ יא הנ ם זו הי תה א סש רה קש יי קום, ונ ל מה כה נו בש מש קנ י הי רי המ
תוב? (בראשית ה כה ר מנ חי קום אנ מה ם. בש דה ן אה י בל די ל יש א] ענ לה א [אל רה קש םא ני מו ל קום שש ל מה כה עמקםב, בש מו ינ א שש רה קש יי ונ
ה תה אנ ים, וש יוני לש על לוהנ בה י אל ני ר לו, אמ מנ ל. אה עמקםב אי ינ א לש רה רוך הוא קה דוש בה קה ל. הנ אי רה שש י יי להי ל אל א לו אי רה קש יי לג) ונ

ים. תוני חש תנ לוהנ בנ אל

ך שה מש יו ני עמשה ל מנ כה ן בש ל כי ענ תון, וש לה עמקנ ש  חה נה אותו  ק בש בי דה הי לש יהה לו  ו הה שה עי של ענ  יהה יודי עמקםב הה ה, ינ אי םא ורש וב
ה עון, מנ מש י שי בי ר רנ מנ אה ה של ה מנ מו זל א כש ה בה זל יך. וש רי ך צה כה יות, וש מומי קש ענ ה, בש מה כש חה ר, בש חי תון אנ לה ש עמקנ חה נה יו כש לה עה
ת - של רםמל יהה הה חנ ש הנ פל ל נל ת כה אי ו. וש שה עי עמקםב וש ה ינ ים - זל דםלי גש ם הנ יני ני תנ ת הנ ים אל להי א אל רה בש יי תוב (בראשית א) ונ כה של

יך. רי ך צה כה ר, וש חי אנ ש הה חה נה ד אותו הנ גל נל ם כש כה ה חה עמשה עמקםב ננ ינ אי של דנ ם. ונ יהל יני בי גות של רה דש ר הנ אה לו שש אי

ים פורי כי י הנ ימי ן בי כי ה, וש נה בה לש ן הנ ד מי רי פה יי קומו וש מש יכו לי שי מש הנ י לש די ד, כש חה יר אל עי ש שה חםדל ש וש ל חםדל כה ך בש שום כה ומי
יו לה יר עה עי שה א הנ שה נה תוב (ויקרא טז) וש כה ע, של רנ הה ל לש םא יוכנ ל יו וש לה לט עה שש ה לי מה כש חה ה בש זל יר, וש עי שה יב אותו הנ רי קש הנ לש
ה יו. מה פה לנ אות כש מה רנ ובש ה  מה כש חה בש כםל  הנ וש יר,  עי הוא שה ו, של שה עי ה  זל של רוהו  אמ ובי ה,  רה זי גש ץ  רל ל אל ם אל ונםתה עמ ל  ת כה אל
ע, רנ הה ם לש כה , חה ע, עמקםם רוחנ רנ ש  חה הוא נה שום של ל, מי תה פנ תש תי ש  קי ם עי עי וש תוב (תהלים יח)  כה שום של ם? מי ענ טנ הנ

ה. טה מנ ין לש טי סש ה ומנ לה עש מנ ין לש טי סש מנ

ל ענ לט. וש שש לי ע וש רנ הה ל לש םא יוכנ ל י של די ימות, כש מי קש ענ ה, בש מה כש חה ים לו בש מי כש חנ תש ים ומי ימי די קש ל מנ אי רה שש ך יי שום כה ומי
ת א אל מי טנ הוא לש הנ ש  חה נה קום לנ ן מה תנ נה םא  ל שום של ו מי שה י עי פי לנ יו כש עמשה ל מנ ה, כה מונה אל סוד הה הוא בש עמקםב, של ינ ן  כי
םא ל וש ימות,  מי קש ענ ג בש הי ננ תש הי לש ם  הה רה בש אנ לש ך  רי טה צש םא הי ן ל ל כי ענ וש ם.  עולה לט בה שש יי םא  ל וש יו  לה ב אי רנ קש יי םא  ל וש ש,  דה קש מי הנ
יך רי ת, צה יי בנ ל הנ ענ הוא בנ עמקםב, של ל ינ בה ם. אמ עולה א לה ם בה רל הוא, טל ש הנ חה נה ל הנ ד של צנ הוא הנ ו, של שה עי שום של ק, מי חה צש יי לש
יך רי ן צה ל כי ענ עמקםב, וש ל ינ ש של דה קש מי ית הנ ת בי א אל מי טנ ה לש יטה לי ל שש לה ילה לו כש הש םא תי ל ש של חה נה ד אותו הנ גל נל עממםד כש לו לנ
הוא, רוך  בה דוש  קה ל הנ של לו  ק גורה לל חי לש רו  חמ בש ני ים  דושי ל קש אי רה שש יי ך  שום כה ם, ומי עולה י הה ני ל בש כה ר מי עמקםב יותי ינ לש

תו. לה חמ ל ננ בל עמקםב חל מו ינ ק ה' ענ לל י חי תוב (דברים לב) כי כה של

ם אותה ך  ני חנ יהה מש ם, הוא הה הל ה לה עה יש סי כותו  וזש ל  די גנ תש הי ם לש הל ם לה רנ ם גה הה רה בש ל אנ ד של צנ ים, הנ רי עה נש הנ לו  דש גש יי ונ
יש ו אי שה י עי הי יש ים ונ רי עה נש לו הנ דש גש יי ו. ונ שה עי עמקםב וש בות ינ רנ גו', לש יו וש נה ת בה ה אל ול צנ ן יש ענ מנ יו לש תי עש דנ י יש תוב כי כה וות, של צש מי בש

ה. רה ה זה ל עמבודה ד של צנ ה לנ זל ה - וש מונה אל ד הה צנ ה לש כו, זל רש דנ ד לש רנ פש ד ני חה אל ד וש חה ל אל ר, כה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ גו'. אה ד וש יי ענ צנ יםדי

ים, או רי שי ים כש עמשי מנ ה בש לה דש תנ שש יא הי ר הי של אמ כנ דו. של צי ך לש לנ ד הה חה ל אל ם כה שה ה, של קה בש ל רי ם של יי ענ מי יהה בנ ן הה כי וש
ת כל ה הולל תה יש הה של את. וכש צי ק לה דוחי חנ וש מי עמקםב שה יהה ינ ה, הה תורה וות הנ צש ת מי עמשות אל קום טוב לנ מה מוך לש ה סה רה בש עה של
ל ם, כה עולה או לה יהצש או וש רש בש ני של ך, כש שום כה רוהו. ומי אמ את, ובי צי ה לה כה ע הי שה רה ה, אותו הה רה ה זה ל עמבודה קום של מה מוך לש סה

גו'. ד וש יי ענ צנ יש יםדי ו אי שה י עי הי יש ים ונ רי עה נש לו הנ דש גש יי ן ונ ל כי ענ אוי לו. וש רה קומו של מש ך לי שנ מש ני ך וש לנ הה ד וש רנ פש ד ני חה אל

ם תוב שה כה ה. וש דל יש שה ד אי יי ענ צנ יש יםדי תוב אי כה מו] של שוהו, [כש רש י פי רי יו. המ פי ד בש יי י צנ ו כי שה ת עי ק אל חה צש ב יי הנ ילאל ונ
ה שה עה ר של מנ הוא אה ם. וש רםג אותה המ לנ ם וש דה אה י הה ני ת בש חנ אל פי קנ ה, לש דל יש שה הו] אי ד. [מנ יי בםר צנ יהה גי (בראשית י) הוא הה
ה, דל שה ר, בנ בה דש מי ב, בנ רי קום חה מה א בש לה שוב, אל יי ינו בש לו אי ק גורה לל חי שום של ה, מי דל יש שה יו. אי פי ד אותו בש צה ה, וש לה פי תש

ה. דל יש שה ה אי ל זל ענ וש

םא ם ל אי מו? של ה עי תה יש ה הה ינה כי שש י הנ רי המ ו, ונ שה ל עי ים של עי רה יו הה עמשה ל מנ ת כה ע אל םא יהדנ ק ל חה צש יך יי ר, אי םאמנ ם ת אי וש
מו ה עי רה ה דה תה יש ה הה ינה כי שש אי של דנ א ונ לה אותו? אל ך  רנ בי ה של עה שה עמקםב בש ת ינ אל ך  רי בה יהכםל לש יך  ה, אי ינה כי שש מו  ה עי תה רש שה
רוך דוש בה קה ל הנ תו של עש דנ א בש לה תו, אל עש י דנ לי עמקםב בש ך ינ רי בה תש יי י של די ה לו, כש יעה ל לו הודי בה יד, אמ מי מו תה ה עי רה דה ת וש יי בנ בנ
אוי רה תו של עש דנ ק בש חה צש ה יי אה ז רה אה ה, וש ינה כי מו שש ה עי סה נש כש יו, ני בי י אה ני פש עמקםב לי ס ינ ננ כש ני יא של הי ה הנ עה שה בנ יך, של רי ך צה כה הוא. וש

ה. ינה כי שש ת הנ ענ דנ ך מי רי בה תש יי ה וש כה רה בש לי

י בי רנ רו לש מש נו. אה ר בש זה עה לש י אל בי יו רנ נה פה ס לש ננ כש ים. ני רי בי חמ ר הנ אה עון ושש מש י שי בי ב רנ יהה יושי ת הה חנ ם אנ ענ ה, [פנ אי םא רש ב
יל שי בש ו תנ שה עי ת לש תי עמקםב לה ינ ה  צה םא רה ל יך  ו, אי שה עי וש עמקםב  ינ ל  ם של נה יה נש עי בש יך  נל פה לש ש  קי בנ לש ינו  צי דול רה גה ר  בה עון, דה מש שי
ה עה שה ם, בנ הל ר לה מנ ם. אה יי עממנ ה פנ י זל ני בי קש עש ינ יו, ונ בי ק אה חה צש יי ו לש שה ר עי מנ אה עוד, של תו? וש כורה ת בש ר לו אל כנ מה ד של ים ענ שי עמדה
יד עי תוב מי כה י הנ רי המ עמקםב, של י ינ רי בש די ם לש תל רש קנ שי ו וש שה י עי רי בש די ם לש תל נש מנ אל הל קות, של לש ל מנ בי קנ ים לש יהבי ם חנ תל םאת אנ ז הנ
ו שה עי שום של ו, מי שה ם עי עמקםב עי ל ינ נו של יה נש ך הוא עי א כה לה עמקםב. אל ינ ת לש מל ן אל תי תוב תי עוד כה ם, וש יש תה עמקםב אי ינ יו וש לה עה
תוב כה של הו  ף. זל סל י כל לי בש לו  פי אמ נו  מל מי ה  ח אותה קנ יי עמקםב של ינ ה מי יהה רוצל הה ה, וש אשונה רי ה בה כורה בש ת הנ א אל יהה שוני הה
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ה]. כםרה בש ת הנ ו אל שה ז עי בל יי ך ונ לנ יי ם ונ יהקה תש ונ יישש ל ונ םאכנ י ונ

י רי המ של שוהה  רש ה פי ני עמקםב - הי ד ינ זל יה ר, ונ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ייף. אה הוא עה ה וש דל שה ן הנ ו מי שה םא עי יהב יד ונ זי עמקםב נה ד ינ זל יה ונ
הוא יד, של זי עמקםב נה ד ינ זל יה א ונ לה יות! אל הש יך לי רי יהה צה יד הה זי ק נה חה צש ד יי זל יה ל ונ בה יהה, אמ ה הה ם זל הה רה בש ל אנ ל של בל אי יל הה בי שש בי
דםם, יל אה שי בש ים תנ שי ים, עמדה מי דג ים אמ ילי שי בש ה תנ שה ך עה שום כה ק בו, מי בנ דש ני ד של אותו צנ לו בש ש של שםרל ת הנ ענ אל יהה יודי הה
ה לו שה עה ך  שום כה כםחו, ומי וש קו  זש ת חה בםר אל שש י לי די דםם כש אה ם הה דה ל הנ ק של חםזל הנ וש כםחנ  ת הנ ר אל בי שנ ה מש זל יל הנ שי בש תנ הנ של

דםם. אה ע הה בנ צל מו אותו הנ ה כש מה כש חה בש

יר עי יל שה בי שש בי עמקםב, של ע ינ יא יהדנ הי ה הנ עה שה עמקםב, ובנ ינ לש תו  כורה ר בש כנ ד ומה בל על לש ר לו  כנ מש הוא ני יל הנ שי בש תנ ל הנ ענ וש
ו שה עי ם  עי עמקםב  ינ ך  לנ הה כםל  ובנ ם.  הל לה ג  רי טש קנ יש םא  ל וש יו  נה בה לש ד  בל על לש ך  פי הנ תש יי לו,  של ה  גה רש דנ לנ ל  אי רה שש יי יבו  רי ינקש של ד  חה אל
יו. לה ן עה גי הוא יה יתו, וש ] בי א [בום מה טש םא ני ל ע וש ננ כש ני לט, וש שש םא יהכםל לי ל ם, וש כה חה ו הל שה ל עי ה של גה רש דנ ה הנ שום אותה ה, מי מה כש חה בש

שום א מי לה דםם? אל אה ם הה יי עממנ תוב פנ ה כה מה ה. לה זל דםם הנ אה דםם הה אה ן הה א מי י נה ני יטי עי לש עמקםב הנ ל ינ ו אל שה ר עי םאמל י [ונ
דםם אה דםם הה אה ן הה תוב מי כה דםם, של ילו אה שי בש תנ י. וש מוני דש אשון אנ רי א הה ייצי ר ונ מנ אל נל מו של דםם, כש ייש בו - אה ה של ל מנ כה של
י דום. ומי י אל בי ו אמ שה תוב הוא עי כה ים, של מי דג יו אמ שה נה אמ דום. ונ ה אל די יר שש עי ה שי צה רש תוב אנ כה ה, של מה דג צו אמ רש אנ ה. וש זל הנ
י תוב מי כה ך. וש בושל לש דםם לי דוענ אה תוב מנ כה דםם, של בושו אה דום. ולש אה ח וש י צנ תוב דודי כה דםם, של נו אה מל ע מי רנ פה הי יד לש תי עה של

דום.] אל א מי ה בה זל

י תי שש חנ תוב (בראשית כ) ני כה ף, כנ שי כנ יהה מש י הוא הה רי המ שום של ך, מי ה כה אל רש ן ני בה לה ן בש כי ה, וש הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ת כל לל ך לו לה רי טה צש הי י של ם מי ם, עי לי יהה שה ך הה שום כה ם, מי לי יש שה א אי רה קש עמקםב ני ינ ב של ל גנ ף ענ אנ ך. וש לל לה גש י ה' בי ני כי רמ בה יש ונ
י ני שש שום של ך, מי יהה הולי ימות הה מי קש ענ ה ובש של ין קה די מו בש ת עי כל לל ך לו לה רי טה צש הי י של ם מי עי ך, וש יהה הולי ים הה מי חמ רנ מו בש עי
"ד, סל חל ד הנ צנ יד בש סי ם חה ל. עי תה פנ תש ש תי קי ם עי עי ד וש סה חנ תש יד תי סי ם חה תוב (תהלים יח) עי יו כה לה עה יו בו, וש ים הה קי לה חמ

אוי. רה כםל כה ה, הנ של קה ין הנ די ל הנ ד של צנ ש בנ קי עי ם הה עי וש

ע שה רה ן וש חה בש יק יי די ר, (שם יא) ה' צנ מנ אה ח וש תנ ה פה הודה י יש בי גו'. רנ אשון וש רי ב הה עה רה ד הה בנ לש ץ מי רל אה ב בה עה י רה הי יש ונ
כםל ה - הנ הוא עושל ה של ל מנ כה ים, וש ני קה תג רוך הוא מש דוש בה קה י הנ עמשי ה מנ מה שו. כנ פש ה ננ אה נש ס שה מה ש] חה חה ב [ר"ת נה אםהי וש
יק די ל צנ ול ין עה אי ה וש מונה ל אל ט אי פה שש יו מי כה רה ל דש י כה ערלו כי ים פה מי צור תה תוב (דברים לב) הנ כה ת, כנ מל אל הה ין וש די ל הנ ענ

ר הוא. יהשה וש

בו ה לי טל סש םא יי ל של תו  לש תוענ לש ה אותו  וה צי ד של אשון ענ רי ם הה דה ת אה הוא אל רוך  בה דוש  קה ן הנ םא דה ה, ל אי םא רש ב
ין. די ן אותו בש ן דה ר כי חנ אנ דונו, וש וות אמ צש ל מי ר ענ בנ עה ר, וש מנ שש םא ני הוא ל א, וש מי טה םא יי ל י של די ת כש רל חל ך אנ רל דל צונו לש ורש

ט רה ים, פש ני ף שה לל הוא אל ד של חה יים יום אל קנ תש הי זו וש גש ת רג מו אל יך עי רי אל הל אוי לו, וש רה ן אותו כה םא דה ה ל ל זל ם כה עי וש
לום. מו כש צש ענ יהה לו מי םא הה ל ך, של לל מל ד הנ וי דה ר לש סנ מה ים של ני ים שה עי בש ם שי אותה לש

יים, קנ תש הי ם לש עולה םא יהכול הה ך ל ם כה אי יד, של מי ה תה הוא עושל ים של עי רה יו הה עמשה מנ ם כש דה אה ת הה ן אל ינו דה ן אי מו כי כש
י די כש ים  עי שה רש הה ם  עי ים.  יקי די צנ הנ מי ר  יותי ים  עי שה רש ם  עי וש ים,  יקי די צנ ם  עי זו  גש רג יך  רי אמ מנ הוא  רוך  בה דוש  קה הנ א  לה אל
גו' ם ה' וש אג י נש ני י אה תוב (יחזקאל לג) חנ כה א, כנ בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה מו בה יש קנ תש יי ה, של מה לי ה שש שובה תש יהשובו בי של
ם הל יך לה רי אמ ן מנ ל כי ענ א. וש בה ם הנ עולה יהה בה חה ה, וש זל ם הנ עולה יהה בה חה יהה. וש חה כו וש רש דנ ע מי שה שוב רה ם בש י אי גו' כי פםץ וש חש ם אל אי
ע טוב זנ הוא גל ח, של רנ תל ם מי הה רה בש ת אנ יא אל הוצי של מו  ם כש עולה ע טוב בה זנ ם גל הל א מי ייצי י של די כש יד. או  מי תה זו  גש ת רג אל

ם. עולה ק טוב לה לל חי ש וש שםרל וש

ענ הוא יודי שום של ים, מי ם עושי הי ים של עמשי מנ ל הנ כה יד בש מי ים תה יקי די צנ ם הנ ק עי די קש דנ רוך הוא מש דוש בה קה ל הנ בה אמ
ה מונה אל כםחנ הה ר וש צל יי ת הנ ענ אל י הוא יודי רי המ ילו, של בי שש םא בי ם, ל ן אותה ך בוחי שום כה ה, ומי םאלה מ ה ושש ינה טו יהמי סש םא יי ל של

ם. ילה בי שש ם בי םאשה ים ר רי הה י לש די א כש לה ם, אל הל לה של

ת מנ רה ה? המ סה ה ני ה זל ם. מנ הה רה בש ת אנ ה אל סה ים ני להי אל הה תוב (בראשית כב) וש כה ם, של הה רה בש אנ ה לו לש שה ה עה מו זל כש
יל בי שש ר, בי אי בה תש ה ני זל ב של ל גנ ף ענ אנ ם. וש עולה ל הה כה לו בש גש ים די רי ס, הי או ני ס, שש ימו ני רי ר (ישעיה סב) הה מנ אל נל מו של ס, כש ני
ך ף כה ם. אנ הה רה בש ת אנ ה אל סה ני תוב  כה של הו  ם. זל י כגלה יני עי ם בש הה רה בש ל אנ של לו  גש ת די ים אל רי הוא הי רוך  בה דוש  קה ה הנ זל

ם. עולה ל הה כה ם בש םאשה ת ר ים אל רי הה ם לש ן אותה ים, הוא בוחי יקי די צנ ל הנ גל ת דל ים אל רי הה י לש די רוך הוא, כש דוש בה קה הנ

ה ים, מנ יקי די צנ ה בנ צל רנ תש מי של הוא, כש רוך  בה דוש  קה הנ שום של עון, מי מש י שי בי ר רנ מנ ם? אה ענ טנ ה הנ ן, מה חה בש יק יי די צנ
ה צל רנ תש םא מי רוך הוא ל דוש בה קה ל הנ צונו של רש שום של ל מי בה רוהו. אמ אמ י, ובי לי חל או הל כש ץ דנ פי ה' חה תוב? (ישעיה נג) ונ כה
ה, לה עש מנ ז לש חי אה הי אוי לש ינו רה גוף אי הנ ה, וש לה עש ל מנ ה של מה שה נש ה לנ ה דומה מה שה נש י הנ רי המ םא. של גוף ל ל בנ בה ה, אמ מה שה נש א בנ לה אל

יון. לש סוד על יא בש גוף הי מות הנ דש ב של ל גנ ף ענ אנ וש

גוף ת הנ ה אל כל ה, הוא מנ יר] בה אי הה נות [לש הה ם לי דה אה ת הה מנ שש ני ה מי צל רג רוך הוא מש דוש בה קה הנ ן של מנ זש ה, בי אי םא ורש וב
ר] בה שש ע [ני רנ ר ייש  של אמ כנ לט. של שש ה לי כולה םא יש ה ל מה שה נש גוף, הנ ם הנ ה עי מה שה נש עוד הנ י בש רי המ ה, של מה שה נש לט הנ שש תי י של די כש
יק די ם צנ ך גנ ן. כה ן בםחנ בל ר (ישעיה כח) אל מנ אל נל מו של ן? כש חה בש יק יי די ה צנ ה זל ן, מנ חה בש יק יי די ת. צנ טל ה שולל מה שה נש גוף, הנ לנ

ן. חה בש יק יי די ם צנ ך גנ ת, כה רנ קש ת יי ננ יא פי הי זו של ן הנ ן בםחנ בל אל ק אותו. כש זי חנ ן, מש חה בש יי
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רוך דוש בה קה הנ ך של תש עש ל דנ ה ענ לל עמ תנ שו? המ פש ה ננ אה נש ה שה ה זל שו (תהלים יא). מנ פש ה ננ אה נש ס שה מה ב חה אםהי ע וש שה רה וש
ל שו של פש ה ננ אה נש ה, שה לויות בה מות תש שה נש ל הנ כה ה של גה רש ה דנ א אותה לה הוא? אל ע הנ שה רה ת הה שו שוניאת אל פש ננ הוא הוא של
תוב ך כה שום כה א, ומי בה ם הנ עולה םא בה ל ה וש זל ם הנ עולה םא בה ה ל ה אותה םא רוצל ל, ל לה ה כש ה אותה םא רוצל ל הוא של ע הנ שה רה הה
ה ילהוי י  נה דם ע אמ בנ שש ני ו)  ר (עמוס  מנ אל נל של מו  שו, כש פש ננ ה  אה נש ר שה חי ר אנ בה אי. דה דנ ונ שו,  פש ננ ה  אה נש ס שה מה ב חה אםהי וש ע  שה רה וש

ן. חה בש יק יי די ך צנ שום כה שו, ומי פש ננ בש

ה לה ענ תש ה, הי מה כש חה ן לו  תנ נה יב לו.  יטי הי לש ה אותו  וה ם, צי דה אה ת הה הוא אל רוך  בה דוש  קה א הנ רה בה של ה, כש אי םא רש ב
ל] כי תנ סש הי ה [של לה ענ תש הי ה של ל מנ ח כה כנ שה ק בו, וש בנ דש ני ע וש רה ר הה ייצל ת הנ שוקנ ה תש אה ה, רה טה מנ ד לש יהרנ של ה. כש לה עש מנ תו לש גה רש דנ בש

בו. ל רנ יון של לש על בוד הה כה בנ

ק זה ן חה יי ה ינ אה רה ה, וש טה מנ ד לש ך יהרנ ר כה חנ אנ יהה, וש ים הה מי יק תה די יש צנ תוב (בראשית ו) נםחנ אי ה כה לה חה תש הנ , בנ א נםחנ בה
לה. הר תוך אה ל בש גנ תש יי ר ונ כה שש יי ן ונ יי ינ ן הנ תש מי יישש תוב ונ כה ה, כנ לה גנ תש הי ר וש כי תנ שש הי נו וש מל ה מי תה שה ד, וש חה יום אל לול, מי םא צה ל של

ה מה יש רנ צש ם מי רה בש ד אנ יירל ץ ונ רל אה ב בה עה י רה הי יש ך ונ ר כה חנ בונו. אנ בוד רי כש ל בי כי תנ סש הי ה, וש מה כש חה ה בנ לה ענ תש ם, הי הה רה בש א אנ בה
ר לו של ל אמ כה וש תו  שש אי ם הוא וש יי רנ צש מי ם מי רה בש ל אנ ענ ינ ך? ונ ר כה חנ תוב אנ ה כה גו'. מנ ץ וש רל אה ב בה עה רה ד הה בי י כה ם כי גור שה לה

לום. שה א בש יהצה לום וש שה ס בש ננ כש ני ה, וש אשונה רי ה בו בה תה יש הה ה של אשונה רי תו הה גה רש דנ ה לש לה ענ תש הי ה, וש בה גש נל מו הנ לוט עי וש

ך ר כה חנ ם אנ שה ה מי לה ענ תש הי ק וש חה צש ך יי לנ הה גו', וש אשון וש רי ב הה עה רה ד הה בנ לש ץ מי רל אה ב בה עה י רה הי יש תוב? ונ ה כה ק, מנ חה צש א יי בה
א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ם בה םאשה ת ר ים אל רי הה י לש די רוך הוא, כש דוש בה קה ן הנ ים בוחי יקי די צנ ל הנ ת כה אל לום. וש שה בש

ם לה עש נל ש הנ רה דש מי

גו'. יחנ וש נו רי תש ים נה אי דודה ח, הנ תנ ק פה חה צש י יי בי ק. רנ חה צש ת יי יד אל ם הולי הה רה בש ם אנ הה רה בש ן אנ ק בל חה צש דםת יי ה תולש לל אי וש
ר פה ן עה ינ נש יו בי הש םא יי ל ם של רה פה עמ ם מי ר אותה עי יננ ים וי תי מי ת הנ ילה אל חנ רוך הוא מש דוש בה קה םא הנ ב יד לה תי עה ינו, לל בותי נו רנ שה
ים להי ר ה' אל יצל יי תוב (בראשית ב) ונ כה הו של יים. זל קנ תש ינו מי אי ר של בה ש, דה מה ר מנ פה עה או מי רש בש ני ה של לה חי תש יו בנ הה מות של כש

ה. מה דה אמ ן הה ר מי פה ם עה דה אה ת הה אל

תוב כה של הו  יום. זל ם קי הל לה יות  הש לי יהם  קג ן מש יה נש בי בש דו  מש ענ ינ וש ן,  יה נש בי הנ אותו  ר מי פה עה מי עמרו  ננ תש יי ה  עה שה ה  אותה ובש
ם תה מה שש ני לו  בש יקנ וי ץ,  רל אה ת לה חנ תנ מי עמלו  ינ וש יום,  קי בש מו  יש קנ תש יי ם.  יי לנ רושה יש י  בי י שש ר קומי פה עה י מי עמרי ננ תש (ישעיה נב) הי
תוב כה של הו  זל ם.  יהל לי עמ ן  דל עי ן  גנ בש של יחות  רי י  יני מי ל  כה הוא  רוך  בה דוש  קה יף הנ צי יה ה  עה שה ה  אותה בש ל.  אי רה שש יי ץ  רל אל בש

. יחנ נו רי תש ים נה אי דודה הנ

ם ה עי ים זל עי רי ים וש ם דודי הי ה של מה שה נש הנ גוף וש הו הנ ים. זל דודי א הנ לה ים אל דודאי א הנ רה קש ל תי ק, אנ חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ם. עולה ה בה בה המ ים אנ ידי ם מולי ף הי ם, אנ עולה ה בה בה המ ים אנ ידי ים מולי אי דודה ה הנ ש. מה מה ים מנ אי ר דודה מנ ן אה מה חש ב ננ ה. רנ זל

ם. אה ת בורש יר אל כי הנ ת ולש ענ דנ ם, לה יהל עמשי רון מנ שש ? כי יחנ נו רי תש ה נה ה זל ומנ

מות. שה נש לו הנ ים - אי די גה ל מש ים. כה רי גה פש מות לנ שה יד נש הורי ים לש תוחי ם פש הי ם של יי מנ י שה חי תש לו פי ינו - אי חי תה ל פש ענ וש
ים טי ים מועה יהמי ם מי תה מה שש ני או  יהצש ם של אותה ים וש ני ה שה מה יום כנ הנ ם מי תה מה שש ני או  יהצש ם של ים - אותה ני שה ם יש ים גנ שי דה חמ
ם. הל ים לה ני מוכה גופות הנ ס בנ ני כה הי ת לש חנ ת אנ בנ ד בש ירי ים לי ידי ם עמתי א, כגלה בה ם הנ עולה ס בה ני כה הי ם לש יהל עמשי רון מנ שש כי כו בש זה וש

י תי נש פנ ך. צה י לה תי נש פנ ים צה ים דודי ני שה יש ם  ים גנ שי דה ת: חמ רל אומל וש את  ת קול יוצי עמקםב, בנ ינ ר  א בנ חה י אה בי ר רנ מנ אה
- [ יחנ נו רי תש ים [נה אי דודה ר הנ חי ר אנ בה י. דה קי נה דוש וש ה גוף קה תה אנ יל של בי שש ך, בי ילש בי שש ך - בי מות. לה עולה ם הה אותה ם בש אותה
ר (במדבר כא) מנ אל נל מו של ירו, כש אי שש נו - הי תש ם. נה עולה יחנ הה ם רי הי מות של שה נש לו הנ יחנ - אי נו רי תש לום. נה י שה כי אמ לש לו מנ אי

ל. אי רה שש ת יי יחון אל ן סי תנ םא נה ל וש

וות לנ לש ת  בה ל שנ כה ובש ש  ל חםדל כה ים בש כי ת הולש רי שה י הנ כי אמ לש ל מנ תות של כי לש  ה, שה הודה יש י  בי ר רנ מנ נו, אה דש מנ לה של
ם הי גופות של ן הנ לו הי ה, אי הודה י יש בי ר רנ מנ ים? אה די גה ל מש ינו כה חי תה ל פש ת ענ ים אל קי י נה מי ה. ובש תה לה עמ קום מנ ד מש ה ענ מה שה נש לנ
ם, ל עולה בונו של ר: רי אומי יז וש רי כש הוא מנ בון, וש שש ל חל ק של תל ן פל ה נותי דומה ן, וש תה מה שש ל ני בי קנ רות לש בה י קש חי תש פי ים בש די עומש
יא הוצי ך, לש י לה תי נש פנ ם צה ט - כגלה ן מועה מנ זש רו מי בש קש ני ם של אותה ים וש ה יהמי מה כנ רו מי בש קש ני ם של ים, אותה ני שה ם יש ים גנ שי דה חמ

בון. שש חל ם בש אותה

תו ינה כי רות שש שש הנ ים לש יקי די צנ ם הנ ן עי מנ אותו זש מםחנ בש שש רוך הוא לי דוש בה קה יד הנ תי ב, עה ר רנ מנ ה אה הודה ב יש ר רנ מנ אה
ים ידי ה, עמתי הודה י יש בי ר רנ מנ יו. אה עמשה מנ ח ה' בש מנ שש תוב (שם קד) יי כה הו של ה, זל חה מש ה שי אותה חו בש מש שש כםל יי הנ ם, וש הל מה עי

ים. תי יות מי חמ הנ מות ולש םא עולה ר בש ן לי מנ אותו זש ים בש יקי די צנ הנ

ע, מנ םא שש ה, ב הודה י יש בי ר לו רנ מנ ש? אה מל שה ת הנ חנ ש תנ דה ל חה ין כה ינו (קהלת א) אי ני י שה רי המ י, ונ י יוסי בי ר לו רנ מנ אה
יים. קנ תש מי ם  עולה הה י  זנ אמ ם,  עולה בה ים  יקי די צנ הנ של וכש יום,  קי בש ינו  אי ם  עולה הה ל  כה בו,  רש יי וש ם  עולה בה ים  עי שה רש הה של עוד  בש
יש אי וש ם  יי לה רושה יש חםבות  רש בי נות  קי וזש ים  ני קי זש בו  יישש עםד  ח)  (זכריה  נו,  רש מנ אה של מו  כש ים  תי מי יות  חמ הנ לש ים  ידי עמתי ונ

ה. לה עש מנ תוב לש כה מו של ים, כש רםב יהמי יהדו מי תו בש נש ענ שש מי

יו, עמשה מנ רוך הוא בש דוש בה קה ח הנ מנ שש יי יום של י, בנ י יוסי בי ר רנ מנ אה ה. של מה לי ת שש ענ ים דנ יקי די צנ יגו הנ ן ינשי מנ אותו זש בש
תוב כה של הו  ן. זל יי ענ בה אותו  או  רה לו  אי ם כש בה לי ה בש לה כה שש הנ ה הנ בל רש ז תי אה ם, וש בה לי בש יר אותו  כי הנ ים לש יקי די צנ ים הנ ידי עמתי
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גו'. ה וש ינו זל להי ה אל ני הוא הי יום הנ ר בנ מנ אה (ישעיה כח) וש

יו זי מי נו  ייהה וש ם  אה ת בורש אל יגו  ינשי וש עו  יידש וש ים  יהמי ם קנ יהל ני שש יו  הש יי ל של ם, ענ כגלה ר מי גוף יהתי ה בנ מה שה נש ת הנ חנ מש שי וש
ם לו הי ם. אי הה רה בש ן אנ ק בל חה צש דםת יי ה תולש לל אי תוב וש כה הו של םא. זל ב יד לה תי עה ים לל יקי די צנ נוז לנ גה טוב הנ הו הנ זל ה, וש ינה כי שש הנ
ה מה לי יות שש הש לי ך וש כה ה לש זוכה ה הנ מה שה נש יא הנ ם - הי הה רה בש ן אנ ן. בל מנ אותו זש ם בש עולה א בה הי יש חוק של שש הנ ה וש חה מש שי דות הנ תולש

ם. עולה ה בה זל חוק הנ שש הנ ה וש חה מש שי ה הנ ידה ה מולי מה שה נש ק - הנ חה צש ת יי יד אל ם הולי הה רה בש ה. אנ תה לה עמ מנ בש

יד תי עה ים לל יקי די צנ ה לנ עודה עמשות סש רוך הוא לנ דוש בה קה יד הנ תי עה ינו של ני שה ה של יהיא, זל י חי בי רנ ה לש הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ן יוה י. כי ע לי מנ שש ך ני ה, כה נה שש מי י הנ לי עמ ים, בנ דושי קש ים הנ כי אה לש מנ ם הנ י אותה ני פש י לי תי כש לנ ם הה רל ר לו, טל מנ יא? אה ה הי םא מנ ב לה
מו םא כש ב יד לה תי עה ים לל יקי די צנ ת הנ עודנ ר, סש זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה י. של בי לי ב בש ינשי תש ר, הי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה ה של ת זל י אל תי עש מנ שה של

ים. זוני ינו ני ני שה ה הוא של זל תו. וש שש יי לו ונ םאכש י ים ונ להי אל ת הה זו אל ילחל תוב (שמות כד) ונ כה ה של זל

ך א כה לה ה? אל זל ה לה ין זל ה בי ים. מנ זוני ינו ני ני ר שה חי קום אנ מה ים, ובש ני הל ינו נל ני ד שה חה קום אל מה ר, בש זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה וש
ים זוני כו, ני זה ים של יקי די צנ ל הנ בה ך. אמ ל כה יגו כה םא ינשי ל יו, של אותו זי ים מי ני הל ך, נל ל כה כו כה םא זה ל ים של יקי די צנ י, הנ בי ר אה מנ אה
ה, מםשל ה? מי נו זל ן לה יי ננ ה. ומי ילה כי אמ הה ה וש עודה סש יא הנ זו הי א זו, וש לה יהה אל תי ה ושש ילה כי ין אמ אי ה. וש מה לי ה שש גה שה יגו הנ ינשי ד של ענ
ם ענ טנ ה הנ ה. מה תה םא שה ם ל יי ל ומנ כנ םא אה ם ל חל ה לל לה יש ים לנ עי בה רש אנ ים יום וש עי בה רש ם ה' אנ ם עי י שה הי יש תוב (שמות לד) ונ כה של
ם תה עודה ן סש מו כי ה. וכש לה עש ל מנ יו של אותו זי ת, מי רל חל ה אנ עודה סש זון מי יהה ני הה י של ני פש ה? מי תה םא שה ם ל יי ל ומנ כנ םא אה ם ל חל לל

םא. ב יד לה תי עה ים לל יקי די ל צנ של

עו מש שש תוב (תהלים לד) יי כה הו של תו, זל חה מש שי בש מםחנ  שש םא לי ב יד לה תי עה ים לל יקי די צנ ת הנ עודנ ה, סש הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ה זל ה וה ק, זל חה צש י יי בי ר רנ מנ נו. אה ני רנ ם יש עולה ך לש י בה ל חוסי חו כה מש שש יי אן (שם ה) וש כה ר, מי מנ א אה ב הונה חו. רנ מה שש יי ים וש וי נה עמ
ים רי בה דש לו  אי  - ית  אשי רי בש י  מי יש ת  של שי מי יו  בה נה עמ בנ ר  מה שג מש הנ ן  יי ינ י,  יוסי י  בי רנ ר  מנ אה נו,  דש מנ לה וש םא.  ב לה יד  תי עה לל ם  נה ילשש
יא הי זו  וש םא,  ב לה יד  תי עה לל ים  יקי די צנ לנ לות  גנ תש הי לש ים  ידי עמתי ונ ם,  עולה א הה רה בש ני של יום  מי ם  דה אה לש לו  גש ני םא  ל של ים  יקי תי ענ

יא. אי זו הי דנ ה, ונ ילה כי אמ הה יהה וש תי שש הנ

או לו? שש ים יי רי י בול הה תוב (איוב מ) כי כה שור, של ה הנ ן ומנ יהתה וש הו לי ן מנ ם כי לום, אי י שה בי רנ ה בש הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ן יהתה וש ל לי ה ענ קה זה חמ הנ ה וש דולה גש הנ ה וש שה קה בו הנ רש חנ קםד ה' בש פש יא יי הי ת הנ עי תוב (ישעיה כז) בה ה כה ני הי י, וש י יוסי בי ר רנ מנ אה
ל ז ענ מנ רה ז הוא של מל א רל לה ה. אל לשה אן שש ה כה ני יהם. הי ר בנ של ין אמ ני תנ ת הנ ג אל רנ הה תון וש לה ש עמקנ חה ן נה יהתה וש ל לי ענ וש חנ  רי ש בה חה נה

ה. ך זל אי כה דנ ינו, ונ בותי רו רנ מש אה ה של ל מנ ר ענ ין לומנ חום, אי נש י תנ בי ר רנ מנ כגיות. אה לש מנ הנ

ל של זו  ה הנ עודה סש י, הנ תי רש מנ ה. אה זל ר הנ בה דה ל הנ י ענ תי לש אנ שה וש ענ  הושג יש י  בי י רנ ני פש י לי יתי יי י הה ני ק, אמ חה צש יי י  בי ר רנ מנ אה
ים יקי די צנ ת הנ עודנ ר, סש זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ה אה ני הי י, של בי לי ה בש בה ינשש תש םא הי הוא? ל ך  ם כה אי םא הנ ב יד לה תי עה ים לל יקי די צנ הנ
ר מנ ה אה , יהפל ענ הושג י יש בי ר רנ מנ תו. אה שש יי ונ לו  םאכש י ים ונ להי אל ת הה זו אל ילחל תוב (שמות כד) ונ כה ה של זל מו  םא כש ב יד לה תי עה לל

ך הוא. כה ר, וש זה עה לש י אל בי רנ

ל של זו  ה הנ עודה סש ם לנ ים הי ני זגמה מש ם של עולה רםב הה לש ינו  בותי רנ רו  מש אה של זו  ה הנ מונה אל , הה ענ הושג י יש בי ר רנ מנ עוד אה
תוב (ויקרא כו) כה שו, של רש דה או וש צש סוק מה ם, פה עולה א הה רה בש ני של כש ר מי מה שג מש ן טוב של יי תות ינ שש לי הוא, וש שור הנ הנ ן וש יהתה וש לי

ע. בנ שם ם לה כל מש חש ם לנ תל לש כנ אמ ונ

ר ה הוא יותי זל ב, וש מוטה ם לש ירה זי חמ הנ ל לש אי רה שש יי רוך הוא לש דוש בה קה ה הנ תה תוי פי י פי יני ל מי א, כה ירה י זי בי ר רנ מנ אה של
כםל. ן הנ ם מי הל ה לה של ה קה זל עו, וש בה שש םא תי ל ם וש תל לש כנ אמ לות - ונ לה קש ע, ובנ בנ שם ם לה כל מש חש ם לנ תל לש כנ אמ ם ונ הל ר לה מנ אה ם, של כגלה מי

גו'. ם וש יי רנ צש ץ מי רל אל ינד ה' בש נו בש ן מותי תי י יי תוב (שמות טז) מי כה ם? של ענ טנ ה הנ מה

רוך הוא בה דוש  קה ה הנ אה רה ן של יוה ם. כי יהדה מות בש ם לה שה פש ננ רו  סש ה מה ילה כי אמ שום הה מי ד של מי לנ א, מש ירה י זי בי ר רנ מנ אה
ינו בותי או רנ ן רה מו כי ם. כש תה עש יחנ דנ ני הה י לש די ע, כש בנ שם ם לה תל לש כנ אמ וות - ונ צש מי קול הנ עו לש מש שש ם תי ם: אי הל ר לה מנ ם, אה תה וה אמ תנ
יד תי עה ה של דולה ה גש עודה סש בי מםחנ  שש לי כםל וש אל ים לל ידי עמתי של רו  מש אה ה, וש תורה י הנ סוקי ל פש ענ כו  מש תנ סש ת, הי כל של מש לות ני גה הנ של

ה. עודה סש ה הנ שום אותה לות מי גה ת הנ לו אל בש ם סה עולה ן רםב הה ל כי ענ ם, וש הל עמשות לה רוך הוא לנ דוש בה קה הנ

ה ל זל ה ענ ידה עי ה מש תורה י הנ רי המ ה. של יים אותה קנ א לש לה כםל, אל ת הנ מוננ ת אל תםר אל סש לי נו  ין לה ן, אי נה י יוחה בי ר רנ מנ אה
ך, ה בה חה מש שש ני ה וש ילה גי תוב (שיר א) נה כה ה הוא? של ם מנ הל לה סוף של כי הנ ים, וש יקי די צנ ת הנ מוננ ת אל ים אל עי נו יודש י אה רי המ של
יא זו הי ה, וש נה מל נות מי הה ק לי לל נו חי ילה לה הש , יי יהה לל ים אי ני זגמה מש ה של עודה ה סש אותה ן. וש יי ינ יך מי ה דםדל ירה כי זש ה. ננ ילה כי אמ םא בנ ל וש
כות ק - זש חה צש ת יי יד אל ם הולי הה רה בש םא. אנ ב יד לה תי עה ים לל יקי די צנ קו הנ חמ צש יי ק - של חה צש דםת יי ה תולש לל אי חוק. וש שש הנ ה וש חה מש שי הנ

ם. עולה ה בה חה מש שי הנ ה וש זל חוק הנ שש יד הנ ה מולי מה שה נש הנ

גו', יהו וש יקות פי שי נש י מי ני קי שה ר, (שיר א) יי מנ אה ח וש תנ י פה י יוסי בי ם רנ שי י בו בש בי ה. רנ נה ים שה עי בה רש ן אנ ק בל חה צש י יי הי יש ונ
מות עולה רוך הוא בה דוש בה קה א הנ רה בה ה של ל מנ עמקםב, כה ר ינ א בנ חה י אה בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה ם, של עולה א הה רה בש עמלות ני ה מנ מה כנ בש
ת לקל חמ מנ ה הנ בל רש ה תי זל ר הנ בה דה י בנ רי המ לום! של שה ס וש א? חנ חה י אה בי ך רנ ר כה מנ ם אה אי הנ תוף. וש שי יו בש נו, הה מל לו, חוץ מי של
ל י כה רי תוף, המ ם שי הל בה ייש  ר של םאמנ ש, י מה מנ ש  קםדל הנ ים רוחנ  אי רה בש ם ני הי ים של כי אה לש מנ ן, הנ ר כי םאמנ ם ת אי ם. של עולה בה

ים. וי נו שה לה של ם וש הל לה ים של ני פה הנ

ה שה עה של ה  מנ ל  כה של נו,  תי נה שש מי בש ינו  ני שה י  רי המ של ם,  עולה בה ת  לקל חמ מנ הנ ה  בל רנ תש תי ה  זל הנ ר  בה דה בנ א,  בה אנ י  בי רנ ר  מנ אה
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ינהם ל אי בה ה, אמ ך זל ים גוף - כה כי אה לש מנ ין לנ י אי רי המ ר של םאמנ ם ת אי ה. וש מה שה נש הנ גוף וש מו הנ ה כש שה רוך הוא - עה דוש בה קה הנ
לו, לה ים הנ ני וה גש ה. ובנ לה עש מנ לש יוענ של יא סי הי יא, של הי ה הנ דושה קש ה הנ מה שה נש ם הנ הל מה ף עי תי תנ שש תי ד של ה ענ עמשל עמשות מנ ים לנ כולי יש

נו. מל ה מי לה עש מנ לש יוענ של ת אותו סי יך אל רי ה, צה עושל ה של ל מנ כה

רות] צה ל [הנ ה סוף כה ני הי וש ים,  תי יות מי חמ הנ לש הוא  רוך  בה דוש  קה יד הנ תי עה יא של הי ה הנ עה שה י, בנ יוסי י  בי ר רנ מנ אה
ל ם של תה יכה לי יף. סוף המ םא יםסי ל נו  ים ינכל עי בה רש ין - (דברים כה) אנ די ר הנ זנ ים, וגש עי בה רש אנ ילה בה הש ים] יי יקי תי ים [ענ קי ערמה
ת ננ שש ל. בי אי רה שש ץ יי רל אל ה בש מה שה נש ת לו הנ נל תל מש גוף מנ ינת הנ חי ם תש ה קםדל נה ים שה עי בה רש ים. אנ עי בה רש אנ ת הה ננ שש ר בי בה דש מי ל בנ אי רה שש יי
ץ רל אה ל הה ם ענ של גל י הנ הי יש תוב (בראשית ז) ונ כה הו של ם, זל של גל א הנ לה כש ים ני עי בה רש אנ ר. בה פה עה ן הל גופות מי ים יהקומו הנ עי בה רש אנ הה

. ח נםחנ תנ פש יי ים יום ונ עי בה רש ץ אנ קי י מי הי יש תוב ונ כה ים יום, וש עי בה רש אנ

ת רנ זה חש ל. הנ יובי יא הנ הי ם, של עולה שוב הה א יי ים בה שי מי חמ ים הוא, ובנ עי בה רש אנ ת הה ננ שש ל בי אי רה שש ל יי ם של תה לה אג ן גש מנ זש
ה, נה ים שה עי בה רש ן אנ ק בל חה צש יי י  הי יש ונ תוב  כה של הו  ל. זל אי רה שש ץ יי רל אל בש ה לו  ינה תי מש הי ים של עי בה רש אנ ת הה ננ שש גוף בי ה לנ מה שה נש הנ

גוף. ין לנ תי מש הי של

ם סופה כי ם וש תה וה אמ ין תנ בו, אי ה  תה סה נה כש הנ ה בש עה שה ה  אותה ן לו. בש זגמה מש גוף הנ בנ ה  תה סה נה כש הנ ה - בש קה בש ת רי אל תו  חש קנ בש
י ני קי שה א, יי בה י אנ בי ר רנ מנ יהו. אה יקות פי שי נש י מי ני קי שה תוב (שיר א) יי כה הו של ה. זל יוה זי זון מי לי ה וש ינה כי שש יו הנ זי נות מי הה א לי לה אל
תוב כה , של יחנ סוק מוכי פה י, סוף הנ י יוסי בי ר רנ מנ ה. אה לה עש ל מנ ה של יוה זי זון מי לי נות וש הה א לי לה ם אל תה סה נה רש ין פנ אי י. של ני סי נש רש פנ - יש

ן. יי יה יך מי ים דםדל י טובי כי

יו הה י של תי עש מנ שה יהם וש י הנ כי רנ כש י בי יתי יי י הה ני אמ ך הוא. ונ םא כה ר, ל מנ א אה ב הונה ל. רנ ל אי תו של ת בי ל - בנ תואי ת בש בנ
יו. לה י עה תי לש אנ י. שה מי רנ אמ ל הה תואי גוף - בש ל הנ כה ר מי בל קל ר בנ אה שש ני של ה, אותו  רה דש שי ל הנ ענ ם של צל על הה אותו  ים לש אי קורש

מות. עמצה ר הה אה ל שש כה אי מי מנ ם הוא רנ צל על אותו הה אי, וש מנ הוא רנ ש, של חה נה ה] הנ םאש [דומל ר הוא כש רו של מש אה

הוא שום של מות? מי עמצה ר הה אה ל שש כה ר מי ם יותי צל על יום אותו הה קי ר בש אה שש ה ני מה עון, לה מש י שי בי ר רנ מנ נו, אה דש מנ לה של
מות, עמצה ל הה כה ק מי זה ך הוא חה שום כה מות, ומי עמצה ר הה אה מו שש ם כש דה אה י הה ני ל בש זון של מה ל הנ ם של ענ ל טנ ינו סובי אי אי, וש מנ רנ

י. מי רנ אמ ל הה תואי ת בש תוב בנ כה הו של נו. זל מל ה מי נל בש גוף ני הנ ר של קה עי ילה הה הש הוא יי וש

ת תוב בנ כה הו של אי. זל מנ הוא רנ ע של רה ר הה ן ייצל כי של אי, וש מנ ם רנ עולה אי ומי מנ עון, הוא רנ מש י שי בי ר רנ מנ נו, אה דש מנ לה וש
חות ד. אמ מל הוא צל א, של תורה א דש נה דש ינו פנ ני שה מו של ים, כש אי מה ד רנ מל צל ם - מי רה ן אמ דנ פנ אי. מי מנ ם רנ צל י - על מי רנ אמ ל הה תואי בש
יד תי עה א לוט. לל רה קש ם ני עולה ה הה זל אות בש טה חנ ל בש נגוה יהה מש הה ה של לה חי תש ינו, בנ ני שה מו של י. כש מי רנ אמ ע הה רה ר הה חות ייצל ן - אמ בה לה
ין ים אי ני ל פה ל כה ן. ענ בה ים לו לה אי תו, קורש אה מש ת טג יל אל בי טש ץ ומנ רוחי י של מי ה, כש אשונה רי מו בה ל כש נגוה א מש הי םא יש ל םא של ב לה

ם. עולה ן הה ל מי טי ע בה רה ר הה ייצל

ע, רה ר הה ת ייצל רות אל עורש מש גוף הנ י כםחות הנ ני ן שש הי נות לוט, של י בש תי א. שש תה יש רנ בה נו בנ רש אנ נו בי ך אה כה ע של מנ םא שש ב
תוב כה של הו  ש. זל מה לות מנ טי ן בש ינה נות אי י בה תי ן שש אותה ן, וש בה א לה רה קש ני לוכו  כש לי ל מי בנ טש ני ל וש נגוה מש ך  ל כה כה ינו  אי ו של שה כש ענ

נות. י בה תי ן שש בה לה (בראשית כט) ולש

ל בה י, אמ י יוסי בי ר רנ מנ ה. אה נה טנ ה וקש דולה תוב גש אן כה כה ה, וש ירה עי ה וצש ירה כי תוב בש ם כה ך הוא. שה י, כה י יוסי בי ר רנ מנ אה
ה כםחה ה מי אה לי ה, של אה ה לי דםלה גש ם הנ תוב שי כה ע של מה שש ה, מנ לה חי תש מי ע כש רה ר הה ייצל ר לנ עורי תש הי ע ולש עמשות רה לנ כםחנ  ן בש ינה אי
יהה זל גוזש י  ני פש לי ל  חי רה וכש (ישעיה כג)  ר  מנ אל נל של מו  ר, כש עורי תש מי הנ כםחנ  ה  ין בה אי ל, של חי ה רה נה טנ קש ם הנ שי וש ה.  תה עה שש רי ומי

ה. מה לה אל נל

ל לה קג ה לוט, מש לה חי תש ה. בנ אשונה רי יו בה הה מות של כש פות מי לש חנ תש יו מי נותה י בש תי ע, ושש רה ר הה ה ייצל א, זל ב הונה ר רנ מנ אה
ת חנ ל אנ קות, כה זה יו חמ נותה י בש תי ה שש לה חי תש ה. בנ אשונה רי בה כש וולו  ני ל בש נגוה ל ומש לה קג מש ינו  אי ן, של לגבה ן, מש בה ו לה שה כש ל. ענ נגוה מש
ם שי ים. וש אשוני רי יהה הה עמשל מנ ה מי אה זוק, לי םא חי ל ה בש אה , לי םא כםחנ ל ה בש אה ה - לי אה ה לי דםלה גש ם הנ ו שי שה כש ענ ה, וש כםחה ת בש חנ אנ וש

ה. אשונה רי יו בה הה מות של םא כש ל נו, וש רש מנ אה מו של ל, כש חי ה רה נה טנ קש הנ

י בי ר רנ מנ יא. אה ה הי רה י עמקה תו כי שש ח אי נםכנ ה' לש ק לנ חה צש ר יי תנ עש יל תוב, ונ ה כה ה מנ אי םא רש עמקםב, ב ר ינ א בנ חה ב אה ר רנ מנ אה
יהה בי יהה ורש רי א פש צה מש ין ני אי ך  ל כה ענ ם, וש עולה בה כםחנ  א בש צה מש ני ינו  ע אי רה ר הה ייצל י של ני פש ה? מי רה יא עמקה ה הי י מה ני פש א, מי חה אה
יהה. בי יהה ורש רי א פש צה מש ע, ני רה ר הה ר ייצל עורי תש מי ן של יוה תו. כי שש ה אי קה בש ר רי הנ תנ ר לו ה' ונ תל עה יי תוב? ונ ה כה ה. ומנ לה פי תש י בנ תי זולה

דוש קה הנ ר של מנ תוב אה כה ה הנ ני הי עוד, של ן? וש מנ אותו זש ה לש זל ם הנ עולה ין הה ש בי רי פש ה הל ן, מנ ם כי י, אי י יוסי בי ר רנ מנ אה
םא ל ג, וש וי זנ יך לש רי צה הוא של ן הנ יה נש עי יר אותו לה עי רוך הוא הי דוש בה קה הנ ך הוא, של א, כה חה י אה בי ר רנ מנ ה. אה שה רוך הוא עה בה
ווג אותו זי א לש לה ם, אל דה י אה ני ים בו בש אי חוטש יד וש מי א תה צה מש הוא ני ת, של עי מו כה ם כש דה ם אה יד עי מי ילה תה הש יי ה, של עה ל שה כה לש
י ירםתי סי המ תוב (יחזקאל לו) ונ כה הו של רוך הוא. זל בה דוש  קה ל הנ רות של עורש תש ילה הי הש יא תי הי רות הנ עורש תש הי הנ דו. וש בנ לש
םא ל ר, וש שה יא בה הוצי ב לש ה, לי הודה י יש בי ר רנ מנ ר? אה שה ב בה ה לי ה זל ר. מנ שה ב בה ם לי כל י לה תי תנ נה ם וש כל רש שנ בש ן מי בל אל ב הה ת לי אל

ר. חי ר אנ בה דה לש

ר םאמנ ק, ת חה צש יי י  בי רנ ר לו  מנ ה. אה הודה י יש בי רנ ע בו  גנ לוד. פה יהא לש קי פוטש קנ א מי יהה בה י הה י יוסי בי רנ ק בש חה צש יי י  בי רנ
ווג. זי ת הנ ענ שש ה  אותה ט לש רה ם, פש עולה ן הה ח מי כנ תנ שש ע יי רה ר הה ייצל ה של זל ן הנ יה נש עי לה רו  עורש תש א הי תה יש רנ בה י הנ מי כש חנ ינו  רי בי חמ של
ילה, הש םא תי ה ל מועה שש ת הנ ונ דש ע, חל רה ר הה א ייצל לי מה לש אי ם. של עולה ם לה של גל ם כש עולה ע לה רה ר הה ייצל יך  רי צה ך  יך, כה יל ר לו, חנ מנ אה
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גו'. י וש שי דש ר קה ל הנ כה יתו בש חי םא ינשש ל עו וש םא יהרי תוב (ישעיה יא) ל כה הו של םא בו. זל ט חמ ה לנ אשונה רי בה ת כש לל נגול םא מש ל ל בה אמ

ה, מה שה נש הנ גוף וש ן הנ ינ נש ב טוב בי ר, לי ר אומי זל יעל לי י אל בי ע בו. רנ רה ר הה ל ייצל דורו של מש ב של לי עון, הוא הנ מש י שי בי ר רנ מנ אה
כםל. ר הנ קנ הוא עי ך, של בש בה ל לש כה יך בש להל ת ה' אל תה אי בש הנ אה תוב (דברים ו) וש ך כה שום כה ומי

ד בי כה ם - הנ גוף הי ל הנ ים של ני יה נש י בי ני א: שש תה יש רנ בה י הנ לי עמ ל בנ ם של מה שש ים מי רי ך אומש ר, כה מנ א, אה נה המ ב כנ א רנ בה של כש
ל יג של הי נש מנ יו. הנ רה יבה י אי די דש ל צי כה גוף בש ת הנ ים אל יגי הי נש ב מנ לי הנ ד וש בי כה ה, הנ הודה י יש בי ר רנ מנ עון אה מש י שי בי ר רנ מנ אה ב. של לי הנ וש
ה שה רה פה תוב בנ כה של נו  יש הנ וש ב.  לי י הנ ני שי הנ וש ד,  בי כה אשון הוא הנ רי הה וש ם.  יי ננ ם שש גוף הי ל הנ ל של בה , אמ מםחנ הוא הנ םאש  ר הה

גוף. י הנ ני יש נש י בי ני לו שש ה, אי בה רש קי ים בש ני בה צו הנ רםצמ תש יי ונ

יהה הה יו  לה שש יי ונ לו]  אמ צו? [שה רםצמ תש יי ונ ע.  רה ר הה ייצל ח הנ כה שש ני ר]  עורי תש ב [מי לי הנ מי שום של צו? מי רםצמ תש יי ונ ם  ענ טנ ה הנ מה
גוף ה, הנ הודה י יש בי ר רנ מנ ם. אה ילה חי ם וש ר כםחה בנ שש ר, ני לומנ רו, כש בש שה יי צו - ונ רםצמ תש יי א, ונ ב הונה ר רנ מנ א, אה לה יות! אל הש יך לי רי צה

ת ה'. רםש אל דש ך לי לל תי יהד - ונ י? מי אתי רי בש ה ני מה לה י, וש נםכי ה אה ה זל מה ן לה ם כי ר? אי הו אומי מנ

מםחנ ר, הנ מנ י אה י יוסי בי ב. רנ לי הנ ד וש בי כה ים - הנ אי י גי ני שש לו הנ גו'. אי ים וש מי אג י לש ני ך ושש ני טש בי ם בש י גויי ני ה שש ר ה' לה םאמל י ונ
י ני םאש. ושש ר א בה לה ן אל טל בל בנ מםחנ  ין הנ אי ך, וש ני טש בי תוב בש כה ע של מה שש ה, מנ ל זל לנ כש ין בי אי מםחנ  ר, הנ מנ ה אה הודה י יש בי ב. רנ לי הנ וש
י בי ר רנ מנ אה ב. של לי י הנ ני פש לי ש  מי שנ הוא מש דול וש גה ב וש הוא רנ ד, של בי כה הנ הו  יר. זל עי עמבםד צה ב ינ רנ גו', וש וש ך  יי ענ מי ים מי מי אג לש

ב. לי י הנ ני פש ש בו לי מי שנ ם ומש דה ט הנ ד קולי בי כה ה, הנ הודה יש

ל י? ענ מוני דש ה הוא אנ מה י. לה מוני דש הוא אנ אשון, וש רי ד הוא הה בי כה א, הנ נה המ ב כנ ר רנ מנ י. אה מוני דש אשון אנ רי א הה ייצי ונ
ל כה ם מי דה לענ הנ בש אשון לי הוא רי ל של אשון? ענ מו רי א שש רה קש ה ני מה ר, לה ר אומי זל יעל לי י אל בי ה. רנ לה חי ם תש דה ת הנ ענ אל בולי של
ן עורו מי שי דול בש גה ב וש הוא רנ ל של יר? ענ עי עמבםד צה ב ינ רנ ר וש אי בה ה נש מל ה. ובנ ירה צי יש םא לנ ל ל בה ם, אמ דה אשון לנ הוא רי ל, וש כה אמ מנ הנ

ב. לי ד לנ הוא עובי ב, וש לי הנ

יא הי מות הנ לי שש הנ ב של ל גנ ף ענ אנ ם, של עולה י הה ני בש אות לי רש הנ א לש לה זו? אל ה הנ שה רה פה ה הנ אה ה בה מה א, לה בה י אנ בי ר רנ מנ אה
הוא ד, וש יי ד צנ צה ד הוא הנ בי כה ה, הנ אי םא רש ר, ב מנ א אה יסה י יי בי ה. רנ נל תנ שש םא יי ם ל עולה ל הה עו של בש טי כו וש רש ץ - דנ רל אה ילה בה הש תי
ן נותי א וש בות, נושי שה חמ ב מנ יד, חושי זי עמקםב נה ד ינ זל יה תוב ונ כה הו של ים. זל לי ב אםהה הוא יםשי ב, וש חושי ב הוא הנ לי הנ יו, וש פי ד בש יי צנ

ה. תורה בנ

ה ה, מנ אי םא רש ה, ב נל תנ שש ינו מי ם אי ל עולה עו של בש ם טי עולה ר, לש מנ א אה חה י אנ בי ם רי שי א בש י בה בי יד, רי זי עמקםב נה ד ינ זל יה ונ
ב ב חושי לי ר, הנ לומנ בו. כש שש חה גומו: של רש תנ ם, וש יהל לי דו עמ ר זה של ר (שמות יח) אמ מנ אל נל מו של יד, כש זי עמקםב נה ד ינ זל יה יב, ונ תי כש
את צי לה עו  בש טי ך  רל דל ד של בי כה ייף. הנ הוא עה ה וש דל שה ן הנ ו מי שה םא עי יהב תוב? ונ ה כה או. מנ ת בורש יענ ידי ה בי תורה ר בנ הי רש הנ ומש
י רי בש די לו בש ים אי רי בה דש ר בי הי רש הנ ה מש תה אנ ד של ב: ענ לי ר לנ הוא אומי ייף, וש א עה רה קש א, ני ינו מוצי אי לענ וש בש יו לי פי ד בש יי צוד צנ לה וש
דםם אה ן הה א מי י נה ני יטי עי לש עמקםב הנ ינ ל  ו אל שה ר עי םאמל י ונ תוב  כה של הו  ך. זל יים גופש קנ יהה לש תי שש ה ובי ילה כי אמ ר בנ הי רש ה, הנ תורה

יהה. תי ה ושש ילה כי םא אמ ל י, בש נםכי ייף אה י עה ים, כי רי בה אי ר הה אה שש ר לי גי שנ ם ולש דה לענ הנ בש י לי כי רש ן דנ י כי ה, כי זל דםם הנ אה הה

ת יום אל ה כנ רה כש תוב מי כה ה של ך. זל תש כורה י בש ן לי ע, תי לנ בש תי ה של ל מנ כה ר מי חה בש מג הנ אשון וש רי י הה ן לי ר: תי ב אומי לי הנ וש
הור רש הי סוף וש א אותו כי לי מה לש אי ד. של בי כה ענ הנ ל, בולי כה אמ מנ ב בנ חושי ר וש הי רש הנ ב מש לי הנ ד של ה. ענ וה אמ תנ ית הנ אשי י, רי ך לי תש כםרה בש
ד ים ענ לי ם אוכש ינה אי ים - של די עמבה ך הה רל ן דל י, כי י יוסי בי ר רנ מנ אה . של לענ בש ים לי רי בה אי הה ד וש בי כה לו הנ םא יוכש ל, ל כה אמ מנ ב בנ לי ל הנ של

ל. דון אוכי אה הה של

ים לי גנ לש גנ עמ ים?  שי ה עמדה זל ה  ים. מנ שי עמדה יד  זי ונש ם  חל ו לל שה עי ן לש תנ נה עמקםב  ינ וש ן,  כי ר  חנ אנ תוב לש י, כה יוסי י  בי ר רנ מנ אה
ל כה ב של ל גנ ף ענ ן, אנ מנ אותו זש ם, בש דה ן אה ך הוא בל כו. כה רש דנ ח מי כה שש םא ני ל ר של לומנ ם, כש עולה ב בה ל סובי גנ לש גנ הנ ת, וש גםלל גגלש כש

ח. כנ תנ שש םא יי תות ל שש לי כםל וש אל ם לל עולה ל הה כו של רש יו, דנ הש מות יי לי בוד ושש כה ד וש סל אותו חל

יים קנ ד לש חה אל ר רוחנ  עורי תש הי הוא לש רוך  בה דוש  קה יד הנ תי עה בות, וש שש ננ ם מש עולה ע רוחות הה בנ רש ינו, אנ ני ה. שה נה שש מי
תוב, םא כה ע ל בנ רש אנ . בש רוחנ י הה ע רוחות בםאי בנ רש אנ תוב (יחזקאל לז) מי כה הו של ע רוחות. זל בנ רש אנ לול מי ילה כה הש יי גוף של הנ

ם. תה עש בנ רש אנ לול מי א כה הי יש ם, של עולה ע רוחות הה בנ רש אנ א מי לה אל

ימות ה לי זל ם הנ עולה ין הה ין בי אי וש ה,  שותל וש ל  אוכי הה רוחנ  יד, הוא הה מולי הנ הוא רוחנ  רוחנ  הה נו, אותו  דש מנ לה וש
ב ה. רנ יעה די ת יש גנ שה הנ יות וש קי א נש לה ים אל תי מי ינת הנ חי תש ה לי זל ם הנ ין עולה ין בי אי ד, וש בנ לש כגיות בי לש בוד מנ עש א שי לה יחנ אל שי מה הנ

ים. יכות יהמי רי אמ ר, ונ מנ ן אה מה חש ננ

ש דה קש מי ית הנ ינו, בי ני שה םא, של ר לו, ל מנ ד? אה חה ם אל ינה ים אי תי מי ינת הנ חי ותש יחנ  שי מה מות הנ י יש כי ף, וש ב יוסי ר רנ מנ אה
נו? לה ן  יי ננ מי ם.  כגלה בש רון של חמ אנ ים הה תי מי ינת הנ חי ותש ים,  תי מי ינת הנ חי תש לי ם  לגיות קודי גה בוץ  לגיות, קי גה בוץ  קי ם לש קודי
יא ם. זו הי בותה צש ענ ש לש בי חנ ב ומש י לי בורי שש א לי רופי ס. הה ני כנ ל יש אי רה שש י יי חי דש ם ה' ני יי לנ רושה ה יש תוב (תהלים קמו) בוני כה של
ס, ני כנ ל יש אי רה שש י יי חי דש יו ני רה חמ אנ ה, וש לה חי ם תש יי לנ רושה ה יש ם. בוני יהל תי ל מי ב ענ י לי בורי שש ה לי פואה רש יא הה הי ים של תי מי ינת הנ חי תש

כםל. ל הנ רון ענ חמ ב אנ י לי בורי שש א לי רופי הה וש

ה. נה ים שה עי בה רש ן אנ ק בל חה צש י יי הי יש נו ונ רש מנ אה מו של ים, כש תי מי ינת הנ חי תש לגיות לי בוץ גה קי ם הנ ה קודי נה ים שה עי בה רש ינו, אנ ני שה
ים תי מי ינת הנ חי ד תש לגיות ענ בוץ גה קי א, מי רוקה י בש בי ר רנ מנ א אה נה המ ב כנ ר רנ מנ ם? אה יהל עמשי ה מנ מנ לו  לה ה הנ נה שה ים הנ עי בה רש אנ
יא הי ת הנ עי תוב (דניאל יב) בה כה ם, של הל ט מי לה מש ני י הנ רי שש אנ וש ל,  אי רה שש ל יי ענ רו  עורש תש מות יי חה לש ה מי מה רות, כנ ה צה מה כנ
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ר. פל סי תוב בנ א כה צה מש ני ל הנ ך כה מש ט ענ לי מה יי

ים תי פש רנ אן, (זכריה יג) וצש כה ר מי מנ ק אה חה צש י יי בי ים. רנ בי פו רנ רש צה יי נו וש בש לנ תש יי רו וש רש בה תש אן, יי כה ר מי מנ ה אה הודה י יש בי רנ
ץ. פל ם חי הל י בה ין לי רו אי םאמש ר י של ים אמ יהמי יו  הש ים יי יהמי ם הנ אותה ב. ובש הה זה ת הנ חםן אל בש ים כי תי נש חנ ף ובש סל כל ת הנ רםף אל צש כי

ה. נה ים שה עי בה רש ים אנ תי מי ינת הנ חי ד תש רות ענ צה רו הנ בש ענ ינ ה של עה שה ומי

קול ה' - עו בש מש םא שה ר ל של גו' אמ ר וש בה דש מי ל בנ אי רה שש י יי ני כו בש לש ה הה נה ים שה עי בה רש י אנ ה, כי אי םא רש ר, ב מנ א אה ב הונה רנ
רו בש ענ ינ רות  צה הנ ה, של נה ים שה עי בה רש סוף אנ ולש רו.  מש אה ד  חה ר אל בה דה לו  אי ל  ף, כה יוסי ב  ר רנ מנ אה אן.  כה גוף]  [הנ ן  כי מו  כש
י דנ ה, וש רה ם צה יי עממנ קום פנ םא תה תוב (נחום א) ל כה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ר. מה פה י עה ני ים שוכש תי מי יו הנ חש לו, יי כש ים יי עי שה רש הה וש
ד חה ילה ה' אל הש הוא יי יום הנ תוב בנ כה הו של שובו, זל יי ם בש עולה ב הה ינשי תש ים יי תי מי ינת הנ חי ן תש מנ זש רו. ומי בש עה ה של מנ ם בש הל לה

ד. חה מו אל ושש

ה אי רש ר לו, מנ מנ . אה ענ הושג י יש בי יו רנ נה פה ס לש ננ כש אםד. ני שו מש פש ננ ר בש עי טנ צש יהה מי הה ב, וש יהה יושי הה ך  ן עמרה ר בל זה עה לש י אל בי רנ
רו עורש תש הי ה של ה מנ י רואל ני י אמ רי המ י, של ס בי ננ כש ב ני ד רנ חנ ה ופנ אל רש ר לו, מנ מנ ים? אה שוכי ה חמ מה ם לה עולה אור הה ל מש אור של הה
ל בה ה. אמ פל ה, יה לה אג ילה גש הש י יי שי שי בנ ירו של עי הי הוא של הנ ים, וש דושי ל קש ם רוחנ של יהל לי ה עמ שורה א, של תה יש רנ בה י הנ לי עמ ינו בנ רי בי חמ
יו הש נו יי מל ים מי ני ה שה מונל אות ושש ע מי בנ רש ן אנ מנ זש י לי שי שי ף הנ לל אל בה ר, של פה י עה ני ם שוכש ל אותה ר ענ יכות ילתל רי ה אמ י רואל ני אמ

ם. יומה קי ר בש פה י עה ני ל שוכש ים כה די עומש

נו יש הנ וש ה,  נה ח"ת שה לש רו  עורש תש יי "ת - של ת, חי י חי ני בש ם  הל א לה רה קה סוק של פה ל הנ ענ ינו  רי בי חמ ירו  עי הי ך  שום כה ומי
ים פי לה ת אמ של מי הוא חמ םא"ת, של ז ם הנ לי תנ שש יי של תו. כש זה חג ל אמ יש אל בו אי שג םאת תה ז ל הנ יובי ת הנ ננ שש תוב (ויקרא כה) בי כה של

תו. לה חמ ננ תו וש זה חג יא אמ הי תו, של מה שש ל ני תו, אל זה חג ל אמ יש אל שובו אי ה, תה מונל אות ושש ע מי בנ רש אנ וש

ים, מורי ים גש יקי די ל צנ ן: של תות הי לש כי ינו, שה ני י שה רי המ ה, של של ך קה ילה לש הש םא יי ה ל זל , של ענ הושג י יש בי ר רנ מנ [עוד] אה
ה מה יום כנ הנ ל, מי אי רה שש ץ יי רל י אל תי ל מי ה של ימה קי בנ ים יהקומו  מורי ים גש יקי די ים. צנ ינוני ל בי של ים, וש מורי ים גש עי שה ל רש של וש
אות ע מי בנ רש ן אנ מנ זש לי ם  ים כגלה רוני חמ אנ הה וש לגיות.  גה בוץ  ל קי ים של עי בה רש אנ ת הה ננ שש ה בי לה חי תש ים בנ מי ם קודש הי ים, של ני שה
ל ענ ה, וש זל ן הנ מנ זש ין הנ תו בי יום דה קי יים בש קנ תש י יי ה? מי זל ך הנ אםרל ה לה כל זש י יי נו. מי רש מנ אה מו של י, כש שי שי ף הנ לל אל ה לה נה ה שה מונל ושש

י. שי פש ננ ר בש עי טנ צש י מי ני ן אמ כי

, ענ הושג י יש בי ר רנ מנ כםל. אה ם הנ די קנ תש ה יי שובה תש ר, בי מנ אה ר וש זנ "ז. חה י רה הי י אור - יש הי ינו, יש ני ה שה ני י, הי בי ר לו, רנ מנ אה
הו שועות. מנ ן יש תוב (יחזקאל לג) חםסל כה ל יום, של ה כה לה אג גש פות לנ צנ יות לש פי ת הנ נו אל מש סנ ך, חה תה כה רש מנ אה םא של ם ל אי

ל יום. כה שועות בש ים יש פי צנ מש לו הנ שועות? אי יש

תוב כה ע של מה שש מנ מי יצו.  יהקי ר  פה עה ת  מנ דש אנ י  ני שי יש מי ים  בי רנ וש תוב  כה ה של מנ נו  יש ר? הנ זה עה לש אל י  בי רנ ל  של תו  עש דנ י  הי מנ
ר, ה אומי הודה י יש בי ים? רנ מי דה קש ני ם  ים הי ני ה שה מה כנ וש ה.  ם זל ם קםדל יהל יי חנ ים בש מי דה קש ני ים הנ יקי די צנ ם הנ הי לו  י, אי ני שי יש מי
ה נה גו'. יר"ד שה וש עמקםב  ינ "ד מי יירש וש תוב (במדבר כד)  כה ה, של נה ר, רד"י שה ק אומי חה צש יי י  בי ים. רנ ני ר שה של על וש ם  יי אתנ מה
ן, ם כי י, אי י יוסי בי ר לו רנ מנ ר. אה פה עה ה בל לה בש ני עור של שי י הנ פי ר, לש מנ ן אה מה חש ב ננ ם. רנ דה ל אה ר כה אה שש ים לי יקי די צנ ים הנ מי דה קש ני
א בה צה ר וש בה דה ת הנ מל אל זון, (דניאל י) ול חה ר בש מנ אל נל הו של זל ן, וש מנ זש אותו הנ יו בש הש יות יי חי תש ל הנ א כה לה יו, אל יות הה חי ה תש בי רש הנ

גהדול.

ד ר, (שיר א) ענ מנ אה ח וש תנ הו פה בה י אנ בי ם. רנ הה רה בש י אנ ימי יהה בי ר הה של אשון אמ רי ב הה עה רה ד הה בנ לש ץ מי רל אה ב בה עה י רה הי יש ונ
ים יקי די צנ רו הנ בש ענ ינ זו  ים זו מי ני שג ים מש ני מנ ה זש עה בה רש אנ קופות וש ע תש בנ רש ינו, אנ ני שה יחו. של ן רי תנ י נה די רש ני בו  סי מש בי ך  לל מל הנ של
ינו, ני שה ם. של עולה ה הה זל יגו בש שי םא הי ל ה של ה מנ גה שה יגו הנ ינשי ם וש עולה ה בה מה כש חה א הנ גל שש ן יי מנ ד - אותו זש חה אל םא. הה ב יד לה תי עה לל
יהם לנ ם  יי מנ תוב (ישעיה יא) כנ כה ת, של רי שה י הנ כי אמ לש מנ ר מי יותי םא  ב יד לה תי עה ים לל יקי די צנ ת הנ גנ שה ס, הנ חה נש פי י  בי ר רנ מנ אה

קו. (חסר) (עד כאן מדרש הנעלם) סש ענ תש י תי ני שי ים, הנ סי כנ מש

מו ה עי תה יש ה הה ינה כי שש שום של ם, מי הה רה בש ר אנ מנ אה מו של יא, כש י הי חםתי ר אמ םאמל י ונ תו  שש אי קום לש מה י הנ שי נש לו אנ אמ שש יי ונ
ר מנ אה ק וש זי חנ תש ן הי ל כי ענ , וש תש י אה חםתי ה אמ מה כש חה מםר לנ תוב (משלי ז) אל כה ר, של מנ ה הוא אה ינה כי שש יל הנ בי שש תו, ובי שש ם אי עי וש
י תי י יונה יהתי עש י רנ חםתי תוב (שיר ה) אמ כה סוק של פה שום הנ אי מי דנ ונ אוי, של רה ך  ק כה חה צש יי וש ם  הה רה בש יא. עוד, אנ י הי חםתי אמ

"ה. בה קה ים בנ יקי די צנ ים הנ קי זש חמ תש ן מי ל כי ענ יא, וש י הי חםתי ר אמ ם לומנ הל ה לה אל רש אי ני דנ ך ונ שום כה י, ומי תי מה תנ

תוב ה כה רה ה זה עמבודה מו של ה. כש ינה כי שש זו הנ א, [וש קה וש תו - דנ שש ה אי קה בש ת רי גו'. אי ים וש יהמי ם הנ כו לו שה רש י אה י כי הי יש ונ
ק חה צש יי ך של תש עש ל דנ ה ענ לל עמ י תנ כי ר, וש חי ר אנ בה ה. דה קה בש ם רי ה עי תה יש הה ה של ינה כי ת] זו שש ק אי חי צנ ם מש ך גנ ק, כה חי צנ יהקומו לש ה ונ בה
יהה הה ק של חה צש יי יום, וש ם בנ תה טה ים מי שי מש שנ םא מש ל ים וש דושי ם קש ל הי אי רה שש ינו, יי ני י שה רי המ יום? של תו בנ טה ש מי מי שנ יהה מש הה

יום?. תו בנ טה ש מי מי שנ יהה מש דוש הה קה

לון, חנ ד הנ ענ אן בש תוב כה לון. כה הוא חנ ינותו של ני גש טנ יצש אי ל בש כי תנ סש הוא הי ם, וש כה יהה חה הה ך  לל ימל בי אמ אי של דנ א ונ לה אל
אן כה ף  אנ ינות,  ני גש טנ יצש אי בש ן  לה הנ לש ה  מנ א.  רה יסש סי ם  אי ב  ינבי תש ונ ה  פה קה שש ני לון  חנ הנ ד  ענ בש ה)  (שופטים  ם  שה תוב  כה וש
א רה קש יי ז ונ אה תו. וש שש יא אי הי ה, וש מה ק עי חי צנ אי הוא מש דנ א ונ לה ק, אל חה צש ר יי אומי מו של יהה כש םא הה ל ה של אה רה ינות. וש ני גש טנ יצש אי בש
ק ם, רנ הה רה בש אנ ה לש שה עה מו של ק כש חה צש יי עמשות לש ך לנ לל ימל בי אמ יהה לנ ה הה אל ר, נה מנ י אה י יוסי בי גו'. רנ ר וש םאמל י ק ונ חה צש יי ך לש לל ימל בי אמ

ה. אשונה רי רוך הוא בה דוש בה קה יחנ אותו הנ ה הוכי זל של
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י חםתי ר אמ מנ ך אה שום כה א, מי בה י אנ בי ר רנ מנ ה. אה זל קום הנ מה ים בנ להי ת אל אנ רש ין יי ק אי י רנ תי רש מנ י אה תוב כי ה, כה אי םא רש ב
ה. מונה ה אל תה יש םא הה ם ל הל בה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ . מה תש י אה חםתי ה אמ מה כש חה מםר לנ תוב אל כה ה, של ינה כי שש ק בנ בי דה הי י לש די יא, כש הי
ך שום כה ך, ומי ר כה מנ ה אה מונה ם אל יהל יני ה בי תה יש םא הה ל תוך של ל מי בה יך, אמ רי יהה צה םא הה ה, ל מונה ם אל הל ה בה אה צש מש ם ני אי של

ה. מונה אל ים, זו הה להי ת אל אנ רש ין יי ה. אי זל קום הנ מה ים בנ להי ת אל אנ רש ין יי ק אי י רנ תי רש מנ י אה ר, כי מנ אה

ים להי ת אל אנ רש יי ין  ה אי ל זל ענ וש ה,  דושה קש ץ הנ רל אה לה חוץ  ה מי ינה כי שש ה הנ םא שורה ל שום של ר, מי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ה ה שורה ינה כי שש ה הנ ני הי ה של אה רה ה, של מונה אל יק בו בל זי חל ק הל חה צש יי אן. וש ה כה םא שורל ל וש קומו  םא מש ה ל זל ה, של זל קום הנ מה בנ

תו. שש תוך אי בש

ם הל יך לה רי אמ ה מנ מה ה כנ אי םא רש ת ב תו מות יומה שש אי ה ובש זל יש הנ אי ענ בה גי נם אמםר הנ ם לי עה ל הה ת כה ך אל לל ימל בי ו אמ צנ יש ונ
טו לש םא שה ה ל שום זל י מי רי המ ים, של דושי קש בות הנ אה ם הה ה עי שה עה ד של סל חל שום אותו הנ ים מי עי שה רש רוך הוא לה דוש בה קה הנ
ה ני ם) הי הה רה בש אנ ר לו (לש מנ אה ק של חה צש ם יי ד עי סל ה חל שה עה ך של לל ימל בי ה אמ שה ה עה פל ים. יה רוני חמ ר דורות אנ חנ אנ ד לש ל ענ אי רה שש יי בש

ב. יך שי ינל עי טוב בש יך בנ נל פה י לש צי רש אנ

ה, (בראשית לה חה תש הנ ר בנ מנ רון אה פש ה, על אי םא רש ם. ב לי ינו שה ם אי דה סש חנ ים של עי שה רש ל הה ל ענ בה ר, חמ מנ ה אה הודה י יש בי רנ
ל קל אםת של ע מי בנ רש ץ אנ רל ר, אל מנ ך אה ר כה חנ אנ גו'. וש יהה וש תי תנ ך נש ר בו לש של ה אמ רה עה מש הנ ך וש י לה תי תנ ה נה דל שה י הנ ני עי מה י שש ני דם כג) אמ
גו', וש יך  נל פה י לש צי רש ה אנ ני ה הי אשונה רי תוב בה אן כה ף כה ר. אנ סםחי ר לנ גו', עםבי ן וש רם פש על ם לש הה רה בש קםל אנ שש יי תוב ונ כה גו'. וש ף וש סל כל
ח קנ םא לה ל מו - של ה עי שה עה ד של סל חל ה הנ ר, זל זה עה לש י אל בי ר לו רנ מנ אםד. אה נו מש מל תה מי מש צנ י עה נו כי מה עי ך מי ר לו לי מנ ך אה ר כה חנ אנ וש

ית. רי מו בש רות עי כש יו לי רה חמ ך אנ לנ ך הה ר כה חנ אנ מונו, וש ל מה ם כה חו עי לה לום, ושש ך כש לל ימל בי ל אמ של מי

ם, יי ר מנ אי ר בש פנ חה ל וש די תנ שש ה הי מה כש חה ת סוד הנ ע אל יהדנ שום של י מי רי המ ק, של חה צש ה יי שה ה עה פל ר, יה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה וש
ת נל קל תג ה מש א אותה צה עמקםב מה ק]. ינ חה צש ן יי כי ם [וש יי ר מנ אי ר בש פנ חה ל וש די תנ שש ם הי הה רה בש ן אנ אוי. כי רה ה כה מונה אל ק בה זי חנ תש הי י לש די כש

אוי. רה ה כה מה לי שש ה הנ מונה אל ק בה זי חנ תש הי י לש די לו, כש דש תנ שש הי יו וש רה חמ כו אנ לש ם הה כגלה , וש יהה לל ב עה יהשנ וש

ית, יצי צי ם בש דה ק אה זי חנ תש יום מי ל יום וה כה מו של ה, כש תורה וות הנ צש ל מי סודות של ים בו בנ קי זש חנ תש ל מי אי רה שש ת יי עי כה וש
שום אוי, מי רה יון כה לש הוא סוד על רועו, של זש םאשו ובי ל ר יחנ ענ ני מי ין של לי פי תש ם בנ ך גנ ה. כה ף בה טי ענ תש ם מי דה אה ה, וש וה צש יא מי הי של

ה. יונה לש על ה הה מונה אל כםל סוד הה הנ ית, וש יצי צי ף בש טי ענ תש ין ומי לי פי תש ר בו בי טי ענ תש מי ם של דה אה א בה צה מש רוך הוא ני דוש בה קה הנ של

מו ה עי ין שורה אי ה לו של ל יום, דומל כה ין בש לי פי תש ק בנ זי חנ תש הי ר לש טי ענ תש םא מי ל ה וש זל ף בה טי ענ תש םא מי ל י של ן, מי ל כי ענ וש
תוך ים בש קי זש חנ תש בות מי אה הה יו  הה ך  שום כה אוי. ומי רה ה כה לה פי תש ה  ינה אי תו  לה פי בונו, ותש ד רי חנ פנ נו  מל ר מי סה ה, וש מונה אל הה

ה בו. ה שורה מה לי שש ה הנ מונה אל ל סוד הה ה של יונה לש על ר הה אי בש שום של ה, מי יונה לש על ה הה מונה אל הה

יענ בי שש הי וש יד  מי ה' תה ך  חמ נה וש ר, (ישעיה נח)  מנ אה וש ח  תנ יהיא פה י חי בי גו'. רנ וש ת  רל חל ר אנ אי פםר בש ינחש ונ ם  שה ק מי תי עש ינ ונ
י לי עמ יקו בנ זי חל ה בו הל זל סוק הנ פה ל בנ בה ר. אמ אי בה תש ני וש רוהו  אמ ה בי זל סוק הנ פה גו'. הנ יץ וש לי ינחמ יך  מםתל צש ענ וש ך  של פש חות ננ צה חש צנ בש
ר מנ אה ן של יוה ה', כי ך  חמ נה א. וש בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה יד - בה מי ה' תה ך  חמ נה א. וש בה ם הנ עולה ם לה הל לה יחנ  טי בש הי ה של מונה אל הה
ק לל חי הו הנ זל ק, וש חה צש ל יי רועו של ת זש חנ ק תנ זי חנ תש הוא הי ם של יי בנ רש ענ ין הה ל בי יד של מי תה ה הנ א זל לה יד? אל מי ה תה מה ך ה', לה חמ נה וש

מו. ן שש ענ מנ ק לש דל י צל לי גש עש מנ י בש ני חי נש תוב (תהלים כג) ינ כה ד, של וי דה נו? מי ן לה יי ננ א. מי בה ם הנ עולה לה

ג ני ענ תש הי ולש ל  כי תנ סש הי לש נות  הל נל מות  שה נש הנ ל  כה של ה  ירה אי מש הנ יהה  רש לנ קש פנ סש אנ הה זו   - ך  של פש ננ חות  צה חש צנ בש יענ  בי שש הי וש
ית ני הל ה, נ"א נל לה עש מנ ה לש יק [עולה די צנ ל הנ תו של מה שש ם ני םאשו סופו. אי ין ר ה אי זל סוק הנ פה יץ - הנ לי יך ינחמ מםתל צש ענ ה. וש תוכה בש
רוך הוא דוש בה קה יד הנ תי עה ים. של תי מי ינת הנ חי , זו תש שוהה רש ה פי ני א הי לה יץ? אל לי יך ינחמ מםתל צש ענ ה וש ה זל ה], מנ לה עש ל מנ אור של בה
תוך ה אור בש יפה ה מוסי שמה נש הנ ם, וש לי גוף שה ה בש אשונה רי בה יו כש הש יי ם של דה אה מות הה צש ת ענ ן אל קי תנ ים ולש תי מי ת הנ יות אל חמ הנ לש

אוי. רה ם כה לי ית שה רי בש גוף לי ם הנ יר עי אי תה ה של ירה אי מש יהה הנ רש לנ קש פנ סש אנ הה

י מי עולש ם ולש עולה ים לש יוני לש על יו הה ימה ים מי קי םא פוסש ל ה? של ול ן רה גנ ה כש ה זל ה. מנ ול ן רה גנ יתה כש יי הה תוב וש ך כה שום כה ומי
ענ שופי הוא של ר הנ הה נה ה הנ ם - זל יי א מנ מוצה יד. וכש מי תה נו  מל ה מי ול רנ תש ומי נו  מל ה מי קה שש ה ני זל גוף] הנ הנ ן [וש גה הנ ים. וש מי עולה

ים. מי עולה יו לש ימה ים מי קי םא פוסש ל ן, וש דל עי א מי יוצי וש

יא הי ם, וש יי א מנ ה מוצה ייש בה ר של אי ה. בש מונה אל תוך סוד הה יון בש לש הו סוד על ים זל עי ם נובש יי ל מנ ר של אי ה, בש אי םא רש ב
אוי. רה ד כה ה ינחנ בה קי ר ונש כה ת, זה חנ ן אנ הי גות של רה י דש תי ם שש הי הוא, וש ם הנ יי מנ א הנ מוצה את מי לי מנ תש מי ר של אי בש

יס ני כש מנ קור של מה י אותו הנ רי המ ר, של אי א בש רה קש כםל ני הנ ד, וש חה ם אל ר הי אי ה בש אותה ם וש יי א מנ ה, אותו מוצה אי םא ורש וב
ה. מונה אל ל הה יון של לש על סוד הה ל בנ כי תנ סש זו, מי ר הנ אי בש ל בנ כי תנ סש מי י של את. ומי לי מנ תש ר מי אי בש הנ ים, וש מי עולה ק לש םא פוסי ל וש
ר, אי בש הנ קור וש מה ין הנ יד בי רי פש הנ ין לש אי יון, וש לש סוד על תוך  ם בש יי ר מנ אי פםר בש חש ים לנ לי דש תנ שש מי בות - של אה ן הה ימנ סי הו  זל וש

ד. חה כםל אל הנ וש

נות בה רש קה סוד הנ אוי בש רה כה זו  ר הנ אי בש הנ ת  ן אל קי תנ ולש עמבםד  לנ יו  נה בה ים  ידי עמתי של ז  מל - רל חםבות  רש ה  מה א שש רה קש יי ונ
ה שום זל עולות. ומי הה וש נות  בה רש קה הנ לו  ה. אי רה מש שה ולש ה  דה בש עה ן לש דל ן עי גנ בש הו  חי ני ינ ונ ן, (בראשית ב)  כי מו  עולות. כש הה וש
ם, יי מה י  גי לש פנ חובםת  רש בה ה  חוצה יך  נםתל יש עש מנ יהפוצו  וש ר (משלי ה)  מנ אל נל של מו  כש ים,  די דה צש הנ ל  כה לש יו  נותה יש עש מנ טו  שש פנ תש יי

חםבות. ה רש מה א שש רה קש יי ך ונ שום כה ומי

ה הוא סוד זל סוק הנ פה ה. הנ ן קולה תי חםבות תי רש ה בה נה רם חוץ תה מות בנ כש ר, (שם א) חה מנ אה ח וש תנ עון פה מש י שי בי רנ
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ה. ה בה שורה ה וש יונה לש על ת בה לל לל כש ני ה של נה טנ קש ה הנ מה כש חה הנ ה וש יונה לש על ה הה מה כש חה לו הנ מות? אי כש ה חה ה זל יון. מנ לש על

לוי, גי ה בש ינה אי ת וש ענ םא נודנ ל ים, וש תומי סש ל הנ ל כה ה של תומה יא סש ה הי יונה לש על ה הה מה כש חה ה, הנ אי םא רש ה - ב נה רם חוץ תה בנ
א, בה הנ ם  עולה סוד הה בש ה  ירה אי מש יר,  אי הה לש ת  טל של פנ תש מי של כש גו'.  וש ה  כה רש על נוש  אל ע  יהדנ םא  ל (איוב כח)  ר  מנ אל נל של מו  כש
ד חה ם אל הי ם, וש ית שה סי כש ני זו  ה הנ מה כש חה הנ יו"ד, וש א בש רה בש א ני בה ם הנ עולה ינו, הה ני שה י של פי ה, כש נה מל א מי רה בש א ני בה ם הנ עולה הה וש
יות הש ה לי חה מש שי יא הנ ז הי נו. אה רש מנ אה י של פי א, כש בה ם הנ עולה ל הה סוד של כםל בנ ה] הנ עמשל ננ ר נ"א של טי ענ תש מי ב [של ינצי תש מי ן של מנ זש בי

ים. מי עולה חוץ לש ע בנ מה שש םא ני ל אי, של שנ חמ כםל בנ הנ ה, וש ירה אי מש

ד חה ים קול אל עמשי ננ ר, וש אי בה תש ני של מו  , כש רוחנ ם וש יי ומנ ש  ה אי זל קום הנ מה ן הנ ים מי אי יוצש ט, וש שי פנ תש הי ה לש עוד רוצל
ע מה שש ני םא  ל אי, של שנ חמ ים הוא בנ ני פש בי י  רי חוץ. המ הו  זל ן  לה הנ ולש ם  שה ז מי ר. אה אי בה תש ני של מו  כש ע,  מה שש ני וש חוץ  בנ א  יוצי של

ש. קי בנ הו ולש עמשי ת מנ ין אל קי תש הנ ם לש דה יך אה רי אן צה כה חוץ. מי א בנ רה קש סוד ני ע הנ מה שש ני ו של שה כש ים. ענ מי עולה לש

יו ימה ין מי אי ן של יה עש מנ הוא הנ ים, וש בי כוכה ל הנ ים כה ירי אי מש בו  הוא של הנ יענ  קי רה ה הה חובות? זל רש י הה חםבות - מי רש בה
ה, ן קולה תי ם תי שה חובות, וש הוא רש ן. וש גה ת הנ קות אל שש הנ ן לש דל עי א מי ר יםצי הה נה ר (בראשית ב) וש מנ אל נל של מו  ים, כש קי פוסש

ד. חה כםל אל הנ ה, וש תונה חש תנ ה וש יונה לש על

מו חוץ, כש ן בנ כי גו'. הה וש ך  ה לה דל שה בנ ה  דה תש ענ וש ך  תל אכש לנ חוץ מש ן בנ כי למםה, (משלי כד) הה ר שש מנ ה אה שום זל ומי
י תוב (דברים ד) כי כה ה, של לה אי שש ר לי בה דה ן וש קי תנ תש הי ה לש עמשל מנ ד הנ אן עומי כה י מי רי המ ה, של נה רם חוץ תה תוב בנ כה ר, של מנ אל נל של

ם. יי מה שה ה הנ צי ד קש ענ ם וש יי מנ שה ה הנ צי קש מי גו', ולש ים וש ני אשם ים רי יהמי א לש ל נה אנ שש

מו צש ת ענ ין אל קי ינתש ה וש מה כש חה ת סוד הנ ם אל דה אה ע הה יידנ ר של חנ אנ כו ה'. וש רמ ר בי של ה אמ דל שה ך - זו הנ ה לה דל שה ה בנ דה תש ענ וש
ן, ל כי ענ ם. וש לי שה יש  ה אי של עה יי ן וש קי תנ תש יי גופו, של ם בש דה ל אה ה של מה שה נש הנ ך. זו  יתל בי יתה  ני ך? ובה ר כה חנ תוב אנ ה כה ה, מנ בה
י רי שש אנ אוי.  רה כה כםל  הנ וש חובות,  רש א  רה קה ם]  לי שה ילה  הש יי [של לום  שה הנ אותו  לש לום,  שה בש ר  אי בש ה  שה עה וש ק  חה צש יי ר  פנ חה של כש
. שוהה רש י פי רי המ ץ, ונ רל ינו אה כי ץ, ינשש רל נו אה כש שש ים יי רי שה י יש תוב כי כה ם, של עולה ת הה יים אל קנ "ה לש בה קה ם לנ יהל עמשי מנ ים של יקי די צנ הנ

א רה קה ך  חםשל לנ וש אור יום  ים לה להי א אל רה קש יי ונ תוב (בראשית א)  עון, כה מש י שי בי ר רנ מנ ק. אה חה צש יי ן  קי י זה י כי הי יש ונ
ת, מל י אל רי בש ם די ם הי רוך הוא, כגלה דוש בה קה י הנ עמשי ל מנ ה, כה אי םא רש ל ב בה ר. אמ אי בה תש ני וש רוהו  אמ ה בי זל סוק הנ פה ה. הנ לה יש לה

אוי. רה ים כה יוני לש סודות על ה וש מונה י אל רי בש ם די ה כגלה תורה י הנ רי בש ל די כה יון. וש לש סוד על כםל בש הנ וש

יון, סוד לש אן הוא סוד על ל כה בה הו. אמ םא כה ל יו וש ינה עי מו  םא סה ל ם, של הה רה בש מו אנ ק כש חה צש ה יי כה םא זה ה, ל אי םא ורש וב
ך הולי אורו  יום, וש הוא אור הנ ם, של הה רה בש ה אנ אור יום. זל ים לה להי א אל רה קש יי ונ תוב  כה ר, של אי בה תש ני של מו  ה, כש מונה אל הה

יום. קון הנ תי ק בש זי חנ תש יר ומי אי ומי

ז יר. אה אי ן, [ומי קי הוא זה ים. וש ירי אי מש אורות של ם הה אותה ים, בש יהמי א בנ ן בה קי ם זה הה רה בש אנ תוב? וש ה כה ך מנ שום כה ומי
אור יום. ים לה להי א אל רה קש יי ונ ך  שום כה יום, ומי כון הנ ד נש אור ענ וה ך  ר (משלי ד) הולי מנ אל נל של מו  יר] כש אי ומי ך  הולי
ן קי הוא זה של ך, כש שום כה ה. ומי לה יש לנ ת הנ תוכו אל ל לש בי קנ ך לש הוא הולי ך, וש הוא חםשל ק, של חה צש ה יי ה - זל לה יש א לה רה ך קה חםשל לנ וש
תו גה רש דנ ך] בש חםשל ק [בנ בי דה הי ך ולש שי חה הי ה לש צה רה אי, של דנ ה ונ ך זל אםת. כה רש יו מי ינה ה עי ין הל כש תי ק ונ חה צש ן יי קי י זה י כי הי יש תוב? ונ ה כה מנ

כהרהאוי.

ל ד של צנ הנ ך מי שנ חש ק נל חה צש תו, יי גה רש ל דנ ד של צנ יר מי אי ם מי הה רה בש ה. אנ פל ר לו, יה מנ יו. אה ק יהדה שנ נה נו וש ר בש זה עה לש י אל בי א רנ בה
תוב הו. כה םא כה ל דו וש בש תוב כה אי, כה דנ ה ונ ך זל ר לו, כה מנ ן? אה קל זם דו מי בש ל כה אי רה שש י יי יני עי תוב וש כה ה, של מה עמקםב לה ינ תו, וש גה רש דנ
ל בה אוי, אמ רה ל כה כי תנ סש הי אות לש רש ל לי םא יוכנ דו. ל בש ד כה אותו צנ ק, מי חה צש ל יי ן של קל זם ן - מי קל זם א מי לה נו. אל קש זי םא מי ל ן וש קל זם מי
א רה ך קה חםשל לנ יים וש קנ תש הי ה, וש לה יש לנ ז בו הנ חנ אל ז נל י אה רי המ ך, של ה חםשל עמשה ננ כםל, וש כםל וה אי מי דנ ונ הו  ק כה חה צש ל יי בה הו. אמ םא כה ל

להישלהה.

י. י יום מותי תי עש םא יהדנ י ל תי נש קנ א זה ה נה ני ר הי םאמל י ה. ונ של קה ין הנ די ל הנ דו של צי ל מי לה כש ני דםל. של גה נו הנ ו בש שה ת עי א אל רה קש יי ונ
ם בו שה "ה וש בה קה ק בנ זי חנ תש מי יש של אי י הה רי שש גו'. אנ וש ך  ם עוז לו בה דה י אה רי שש ר, (תהלים פד) אנ מנ אה ח וש תנ ר פה זה עה לש י אל בי רנ

פו. קש ת תה אל

יהכול ים  די עובש נו  אה של ינו  להי אל נו  תה אי ן  הי ג)  (דניאל  רו,  מש אה וש קו  זש חנ תש הי יהה של רש זנ עמ ונ ל  אי ישה מי יהה  נש ננ חמ כנ יהכול 
יל. צי ך ינ לל מל ך הנ יהדש ת, ומי דל יוקל ש הנ אי ן הה שנ בש תוך כי נו מי ילי צי הנ לש

רוך הוא דוש בה קה ל הנ מו של שש א של צה מש רוך הוא, ני דוש בה קה ם הנ יהל לי עממםד עמ םא ינ ל יל וש צי םא ינ ם ל אי ה, של אי םא רש ב
םא יהדוענ ן ל הי וש רו,  מש אה וש רו  זש אוי, חה רה כה רו  מש םא אה ל של עו  יהדש ן של יוה א כי לה רו. אל מש אה של מו  כםל, כש י הנ יני עי בש ש  די קנ תש םא יי ל
ם הל לה יענ  אל הודי קי זש חל יש של ינו  ני שה גו'. וש וש ך  לל מל הנ ך  יות לש הש לי יל, יהדוענ  צי םא ינ ין ל יל בי צי ין ינ גו'. בי וש ך  לל מל הנ ך  יות לש הש לי
ן הי רו, וש מש אה רו וש זש ז חה אה ר, וש כה לו שה בש קנ יש י של די ם, כש יהל לי ד עמ מנ םא עה רוך הוא ל דוש בה קה הנ נו, של מל לו מי בש קי עו וש מש שה ר, וש בה דה

גו'. ך וש לל מל ך הנ יות לש הש םא יהדוענ לי ל

ת כםחו ים אל ל יהשי בה ך. אמ כה וש ך  י כה ה לי עמשל י, או ינ ני ילי צי רוך הוא ינ דוש בה קה ר, הנ םאמנ י ם של דה ק אה זי חנ תש םא יי א ל לה אל
א ם בה דה אה ן של יוה כי ת. של מל אל ך  רל דל ת בש כל לל לה ה וש תורה ל הנ וות של צש מי ם הנ אותה ל בש די תנ שש הוא מי של ינע לו, כש סנ יש "ה של בה קה בנ
חונו טש ת כםחו בי ים אל םא יהשי ל ק בו, של זי חנ תש יי ינע לו, וש סנ הוא יש "ה של בה קה ק בנ זי חנ תש ה יי זל ים לו. ובה עי יש סנ אי מש דנ ר, ונ הי טה הי לש

ר. חי אנ בש
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יא הי זו של ה הנ לה סי מש א כנ לה ר, אל חי הור אנ רש י הי לי אוי בש רה בו כה ה לי עמשל ינ ם. של בה בה לש לות בי סי ך מש ך, עוז לו בה שום כה ומי
ם. ך גנ יך, כה רי צה קום של ל מה כה עמבםר בש ת לנ בל ינשל תש מי

ם דה אה יך לה רי צה שום של ן. מי תי מו יי ענ ר (תהלים כט) ה' עםז לש מנ אל נל מו של ך - עםז כש ם עוז לו בה דה י אה רי שש ר אנ חי ר אנ בה דה
ה, טוב לו מה שש ל לי די תנ שש ינו מי אי ה וש תורה ק בנ סי ענ תש מי י של ל מי כה רוך הוא. של דוש בה קה ל הנ מו של שש ה לי תורה ק בנ סי ענ תש הי לש
מו. יהה שש בות בש עמרה ב בה רםכי ר (שם סח) סםלו לה מנ אל נל מו של ם? כש בה בה לש לות בי סי ה מש ה זל ם, מנ בה בה לש לות בי סי א. מש רה בש םא ני ל של

ם. עולה ה בה יבה טי עמשותו חמ לנ רוך הוא וש דוש בה קה ת הנ ים אל רי הה ה לש ל בה די תנ שש הוא הי יא של הי ה הנ תורה זו הנ

יהה רוך הוא הה דוש בה קה ך הנ שום כה רוך הוא, ומי דוש בה קה ל הנ מו של שש יו לי עמקםב הה ל ינ יו של עמשה ל מנ ה, כה אי םא רש ב
ם, יהה שה םא הה עמקםב ל ינ נו,  ו בש שה ת עי ק אל חה צש יי א לו  רה קה ה של עה שה י בש רי המ ה. של ינה כי שש הנ נו  מל ה מי זה םא זה ל יד, של מי תה מו  עי

עמקםב. ינ ה לש יעה ה הודי קה בש רי ה, וש קה בש רי ה לש יעה ה הודי ינה כי שש הנ וש

עמקםב ינ ט  יהה שולי הה םא  ו, ל שה עי ך  רי בה תש מי יהה  הה ן  מנ זש אותו  ה בש ילה לי חה וש ס  ם חנ ה, אי אי םא רש ר, ב מנ אה י  יוסי י  בי רנ
ת בל ה אםהל קה בש רי תוב וש ה, כה אי םא רש אוי. ב רה קומו כה מש א בי כםל בה הנ יהה, וש ה הה רוך הוא זל דוש בה קה ם הנ עי א מי לה ים. אל מי עולה לש
יך חי ו אה שה ל עי ר אל בי דנ מש יך  בי ת אה י אל תי עש מנ ה שה ני עמקםב, הי ינ יל  בי שש ה בי חה לש שה ך  שום כה ר. ומי אי בה תש ני ה  זל וש עמקםב,  ינ ת  אל

ליאמםר.

ה, נה בה לש לט הנ שש לי ר וש עי בנ תש הי ע לש רה ר הה ייצל הנ יך  רי צה יהה, וש ח הה סנ ב פל רל הוא על ן הנ מנ זש גו'. בנ י וש קםלי ע בש מנ י שש ני ה בש תה ענ וש
ים. ילי שי בש י תנ ני ה שש תה שש ן עה כי לה ה, וש מונה אל סוד הה

יום ל בש אזי זה עמ ד לנ חה אל ה' וש ד לנ חה ים, אל ירי עי י שש ני יב שש רי קש הנ עמקםב לש י ינ ני ים בש ידי עמתי ז של מל אן רל ר, כה מנ ה אה הודה י יש בי רנ
ת אל יענ  ני כש הנ י לש די ד כש חה אל ה, וש לה עש מנ לש ה של גה רש דנ יל הנ בי שש ד בי חה ים - אל זי י עי יי דה י גש ני ה שש יבה רי קש הי ך  שום כה ים. מי פורי כי הנ

ל. כנ אה ק וש חה צש ם יי ענ ם טה יהל ני שש ים, ומי זי י עי יי דה י גש ני ן שש ל כי ענ עמקםב, וש ל ינ לט ענ שש םא יי ל ו של שה ל עי תו של גה רש דנ

י בי ו]. רנ שה ל עי קום [של אותו מה ב אותו מי רנ חוק קי קום רה מה ז - מי מנ ז רה מל ן, רל יי ינ א לו  יהבי . ונ תש יישש ן ונ יי ינ א לו  יהבי ונ
ים רוצי של ה, כש חה מש יך שי רי צה ק, של חה צש ת יי חנ אל מי שנ י לש די את בו כש צי מש ה ני חה מש שי ל הנ כה הוא של ן הנ יי ינ הנ ז מי מל ר, רל מנ ר אה זה עה לש אל

. תש יישש ן ונ יי א לו ינ יהבי ן ונ ל כי ענ לו, וש ם] של יי וי לש ד [הנ ת צנ חנ אל מי שנ ה לש חה מש שי

יו הה בוד, של י כה בושי ה לש לל אי וש רוד,  מש ני ו מי שה עי יחנ  וי רש הי ים של בושי לש הנ לו  גו'. אי וש ו  שה י עי די גש ת בי ה אל קה בש ח רי קנ תי ונ
ד יי בםר צנ יהה גי תוב (בראשית י) הוא הה כה רוד, של מש ה ני ידה ד צי יהה צה ם הה הל רוד, ובה מש י ני ידי או לי אשון, ובה רי ם הה דה אה מי
הו לו. זל לה ים הנ בושי לש ת הנ נו אל מל ח מי קנ לה ג אותו, וש רנ הה רוד וש מש ם ני ב עי רה קש ם בי חנ לש ני ה וש דל שה א לנ ו יהצה שה עי גו'. וש י ה' וש ני פש לי
י שי פש ה ננ פה יש י עה ם (ירמיה ד) כי תוב שה כה ייף, וש הוא עה אן וש תוב כה , כה רוהה אמ ייף. ובי הוא עה ה וש דל שה ן הנ ו מי שה םא עי יהב תוב ונ כה של

ים. גי הםרש לש

ח קנ םא לה יום ל הנ אותו  וש ד,  יי ד צנ צה וש א  יהה יוצי ם הה הל ה, ובה קה בש רי ים לש בושי לש ם הנ ת אותה ה אל עמלל יהה מנ ו הה שה עי וש
ש בנ עמקםב לה ינ ן של יוה ל. כי לה יחות כש ים רי לי עמ יו מנ םא הה ם, ל ש אותה יהה לובי ו הה שה עי של ם. וכש ב שה כי ענ תש הי ה וש דל שה א לנ יהצה ם, וש אותה
ך שום כה ם, ומי דה ל אה יו של פש יהה יה עמקםב הה ל ינ יו של פש יה שום של יחות, מי עללו רי הל וש ה  קומה מש ה לי דה בי אמ ה הה בה ז שה ם, אה אותה

יחות. עללו רי הל ם וש קומה מש יא לי הי ה הנ עה שה רו בנ זש חה

ל בו של פוחנ עמקי ינו, תנ ני י שה רי המ ר? ונ שה פש יך אל ם אי דה ל אה יו של פש הוא יה יהה] של עמקםב [הה ל ינ יו של פש י, יה י יוסי בי ר רנ מנ אה
יהה. הה ך  כה אי של דנ ונ ר,  זה עה לש י אל בי רנ ר לו  מנ עמקםב? אה ינ יהה  הה ך  כה ר של םאמנ ם ת אי וש ה,  מה ל חנ גנ לש גנ ה  הל כש אשון מנ רי ם הה דה אה
ה נה תנ שש א, הי טה חה ן של יוה יו. כי פש יה ל בש כי תנ סש הי יות לש רי בש ל הנ ים כה כולי יש יו  םא הה אשון, ל רי ם הה דה א אה טה ם חה רל ה טל אשונה רי בה

מות. ה אנ אה ן מי ה בל עמשה ננ ך, וש מנ נש רומו הג יו וש פש יה

ך שום כה הוא, ומי י הנ יםפי לויהה בנ ה תש יונה לש על ה הה מונה אל הה אשון הוא סוד, של רי ם הה דה ל אה של יו  פש יה ה,  אי םא ורש וב
כםל הנ עמקםב, וש ל ינ יו של פש אי יה דנ ונ הו  זל ם ה'. וש נםענ זות בש חמ תוב (שם כז) לנ כה ינו, וש לי ינו עה להי ם ה' אל י נםענ יהי (תהלים צ) וי

יון. לש הוא סוד על

מו יו, כש דה גה בש יחנ  א רי לה תוב, אל םא כה ים ל די גה בש הנ יחנ  ת רי ח אל יהרנ ונ ה,  אי םא רש הו. ב כי רמ בה יש ונ יו  דה גה בש יחנ  ת רי ח אל יהרנ ונ
יו דה גה בש יחנ  רי ת  אל ח  יהרנ ונ ה הוא]  [זל ר  חי אנ ר  בה דה ה.  יעה רי יש כנ ם  יי מנ שה ה  נוטל ה  מה לש שנ כנ ה אור  עםטל ר (שם קד)  מנ אל נל של
יחנ ת רי ] אל יחנ רי הי [של יחנ  רי םא הי ל ד של ענ ה. וש עה שה ה הנ אותה יחות בש עללו רי עמקםב, הל ם ינ יש אותה בי לש הי ן של יוה כי - של הו  כי רמ בה יש ונ

ים יו עולי םא הה ך, ל רי בה תש הי אוי לש םא רה ם ל אי ך. של רי בה תש הי אוי לש הוא רה ע של םא] יהדנ ז [ל י אה רי המ ך אותו, של רנ םא בי בושו ל לש
הו. כי רמ בה יש יו ונ דה גה יחנ בש ת רי ח אל יהרנ תוב ונ כה הו של מו. זל לו עי לה ים הנ דושי קש יחות הנ רי ל הה כה

ה תה יש הה ים של רי אומש ייש  ר הוא.  תה סש ני ר  בה - דה ר  םאמל י ונ ה'.  כו  רמ ר בי של ה אמ דל שה יחנ  רי י כש ני בש יחנ  ה רי אי ר רש םאמל י ונ
ה דל שה ים, הנ פוחי תנ ה הנ די ה שש ה? זל דל שה י הנ כו ה' - מי רמ ר בי של ה אמ דל שה יחנ  רי יהה. כש ק הה חה צש יי ים של רי ייש אומש ה, וש ינה כי שש הנ

ים אותו. ני קש תנ ים אותו ומש כי ים] סומש די ים [חומש יוני לש על בות הה אה הה של

ה זל הנ סוק  פה הנ א,  בה אנ י  בי רנ ר  מנ אה ירוש.  תי וש ן  גה דה רםב  וש ץ  רל אה הה י  ני מנ שש ומי ם  יי מנ שה ל הנ טנ מי ים  להי אל הה ך  לש ן  תל יי וש
ה מה י. כנ ני ני עמ ינ ונ י  אתי רה י קה לי ה  תה רה צה ל ה' בנ עמלות אל מנ יר הנ ה, שי אי םא רש ר] ב מנ אה וש א  בה י אנ בי ח רנ תנ ל [פה בה רוהו, אמ אמ בי
ם, עמשות לו שי לנ תו וש גה רש ת דנ ין אל קי תש הנ י לש די כםל כש הנ רוך הוא, וש דוש בה קה י הנ ני פש ך לי לל מל ד הנ וי ר דה מנ חות אה בה שש תי ירות וש שי
עמקםב]. ל ינ עמקםב [של ינ ה לש זל ה הנ עמשל מנ ה הנ אה רה של ר [לו] כש מנ זו אה ה הנ ירה שי הנ ם. וש ד שי וי ש דה ינענ ר (שמואל-ב ח) ונ מנ אל נל מו של כש
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ה תה אנ י הנ ני ך בש שש מג אמ א ונ ה נה שה יו גש בי ר לו אה מנ אה ה של עה שה י] בש רי המ זו [של ה הנ ירה שי ר הנ מנ עמקםב אה ר, ינ מנ ר אה זה עה לש י אל בי רנ
יו. נה פה ע לש דנ וה יי וש יר אותו  יו ינכי בי אה ד של חנ פה ה, של דולה ה גש רה צה עמקםב בש יהה] ינ יהה [הה הה שום] של ז [מי םא. אה ם ל ו אי שה י עי ני ה בש זל
י אתי רה י קה ה לי תה רה צה ל ה' בנ ר, אל מנ ז אה הו. אה כי רמ בה יש רםת ונ עי יו שש חי ו אה שה י עי ידי יו כי יו יהדה י הה כי ירו  כי םא הי ל תוב? וש ה כה מנ

י. ני ני עמ ינ ונ

ה ר [מנ קל של ת הנ פנ יא שש הי ה, של רוי בה ו שה שה עי ה של גה רש דנ י הנ יהה. זוהי מי שון רש לה ר מי קל ת של פנ שש י מי שי פש ה ננ ילה צי ה' הנ
לות, לה יא קש בי ימות הי מי קש ענ מות ובש כש חנ תש הי ם, ובש עולה ל הה לות ענ לה ש קש חה נה יא אותו הנ בי הי ה של עה שה ר, בש קל ת של פנ הוא]. שש

ם. עולה ל הה לי קנ תש הי של

י די ו כש שה א עי יהצה , וש רוהה אמ "א, ובי הי דה, בש יי י צה ה לי צודה ה וש דל שה א הנ צי ו, וש שה עי ק לש חה צש ר יי מנ אה ה של עה שה ה, בש אי םא רש ב
י ני פש ר לי מנ אה ן של יוה ה. כי פל ר - יה םא יותי ל ה וש כה כש רל בה אמ ר ונ מנ לו אה אי י ה'. של ני פש ה לי כה כש רל בה אמ ר לו ונ מנ אה ק, של חה צש יי ך מי רי בה תש יי של
לות לה קש ן הנ אותה ש מי חה א נה ייצי ה של ה, ומנ רה מש רוך הוא. אה דוש בה קה ל הנ בודו של א כש סי ע כי זנ עמ דנ זש ה הי עה שה ה הנ אותה ה', בש

עמקםב. ר ינ אי שה יי וש

עמקםב ם ינ ן עי דל ן עי ת גנ ה אל אה רה ק, וש חה צש ע יי יהדנ מו. וש ה עי ינה כי שש הנ עמקםב וש י ינ ני פש א לי ל, ובה אי יכה ן מי מי דנ זש יא הי הי ה הנ עה שה בנ
םא ו ל שה עי ב של שנ חה אםד, של ד מש ה ענ דםלה ה גש דה רה ק חמ חה צש ד יי רנ ילחל ן ונ ל כי ענ נםם, וש יהי מו גי ס עי ננ כש ו, ני שה ס עי ננ כש ני של יו. וכש נה פה כו לש רש ובי

ילה. הש רוך יי ם בה הו גנ כי רמ בה אמ ר, וה מנ אה ח וש תנ הוא. פה ד הנ צנ יהה בנ הה

אשון, רי ם הה דה אה מו  הוא כש עמקםב, של ל ינ כות ענ רה יא בש בי הי יות של מומי קש ענ ה ובש מה כש חה עמקםב בש ן ינ מי דנ זש הי ך  שום כה מי
יא בי הה עות ולש טש הנ י לש די ה כש שה ר עה קל י של רי בש ה די מה כנ ר, וש מנ ר אה קל ה של מה כנ ר. של קל ת של פנ הוא שש ש, של חה נה אותו הנ לו מי טש נש ני וש
טםל לי ם וש עולה ל הה כות ענ רה יא בש בי הה י לש די יו, כש בי ת אה ה אל עה טש הי ה וש מה כש חה עמקםב בש א ינ בה ך  שום כה ם. מי עולה ל הה לות ענ לה קש
הו בואי תש ה ונ לה לה ב קש הנ ילאל תוב (תהלים קט) ונ ן כה ל כי ענ ה, וש תה יש ה הה דה ד מי גל נל ה כש דה ם. ומי עולה ן הה ע מי ננ מה ה של נו מנ מל מי
ה. דל שה ינת הנ כםל חנ ה ומי מה הי בש ל הנ כה ה מי תה רור אנ תוב (בראשית ג) אה יו כה לה נו. עה מל ק מי חנ רש תי ונ ה  כה רה בש ץ בי פי םא חה ל וש

כות. רה בש נו הנ מל ל מי טנ נה עמקםב וש א ינ י דורות, ובה דורי ר בו לש אה שש ני וש

ם ר עי אה שש הוא ני לו, וש לה כות הנ רה בש ל הנ ת כה הוא אל הנ ש  חה נה הנ טםל מי עמקםב לי ד ינ אשון נוענ רי ם הה דה ל אה יו של יהמה ומי
י צי יהה חי מי שון רש ך לה יף לה ה יםסי ך ומנ ן לה תי ה יי ש, (תהלים קכ) מנ קםדל רוחנ הנ ר בש מנ ד אה וי דה ם. וש הל א מי םא יהצה ל לות וש לה קש
ית, מי ך ומי ש נושי חה רו, נה מש אה מו של ם, כש עולה ל הה לות ענ לה יא קש בי הי ע של רנ ש הה חה נה אותו הנ ת לש פנ כש ה אי ים. מה נוני בור שש גי

ה. אה נה נו המ מל ין לו מי אי וש

ת לו אל של ל מי טנ נה עמקםב וש א ינ ך בה ר כה חנ ם. אנ עולה ל הה ענ יו וש לה ע עה יא רנ בי הי תו וש שש אי ם וש דה ת אה ה אל מה רי יהה - של מי שון רש לה
מו כות, כש רה בש ן הנ ל אותה עמקםב ענ ינ יד] לש חי פש הי ה [של אה נש ר שי מנ שה ו של שה ה עי ים - זל נוני בור שש י גי צי כות. חי רה בש ם הנ ל אותה כה

ה]. אי םא רש גו'. [ב ה וש כה רה בש ל הנ עמקםב ענ ת ינ ו אל שה טםם עי שש יי ר ונ מנ אל נל של

ירםש תי ן וש גה רםב דה ד. וש חה בור אל חי ה בש טה מנ ה ומי לה עש מנ לש ה מי ני ץ - הי רל אה י הה ני מנ שש ם ומי יי מנ שה ל הנ טנ ים מי להי אל ך הה ן לש תל יי וש
רוהה - אמ גו', ובי י וש יתי יי ר הה ענ ה, ננ אי םא רש ם. ב חל ש לה קל בנ עו מש רש זנ ב וש זה על יק נל די י צנ יתי אי םא רה ל תוב וש כה ל כנ בה , אמ שוהה רש ה פי ני - הי

ירםש. תי ן וש גה רםב דה ר וש מנ ך אה שום כה כו'. ומי ם וש ל עולה רו של ר אותו שה מנ ה אה זל סוק הנ פה הנ

ץ רל אה י הה כי לש ל מנ כה תוב וש כה ם, של יי לנ ירושה ך בי לל מל למםה הנ ט שש לנ שה ן של מנ זש ים - בי מי אג ך לש וג לש חמ תנ שש יי ים וש מי דוך ענ בש ענ ינ
ל כה לו  וו  חמ תנ שש יי תוב וש כה , של יחנ שי מה הנ ך  לל םא מל יהב ן של מנ זש ים - בי מי אג לש ך  לש וג  חמ תנ שש יי גו'. וש וש תו  חה נש מי יש  ים אי יאי בי גו' מש וש
ל ים כה כי לה ל מש וו לו כה חמ תנ שש יי תוב (תהלים עב) וש כה , כנ יחנ שי מה ך הנ לל מל םא הנ יהב ן של מנ זש כםל בי ר, הנ מנ ה אה הודה י יש בי ים. רנ כי לה מש

דוהו. בש ענ ם ינ גויי

לו לה יות הנ אותי הה ה, של מונה אל ל הה יון של לש ה סוד על א זל לה ילה. אל הש ייה או תי ר הל מנ םא אה ל ה, וש וי יך. הל חל אנ יר לש בי ה גש וי הל
לט שש יך, לי חל אנ יר לש בי ה גש וי ר הל מנ אה ך  שום כה ך. ומי ר כה חנ ע, ה' אנ צנ מש אל א"ו בה ה, וה לה עש מנ ה. ה' לש מונה אל ן סודות הה הי
י רי המ , של יחנ שי מה ך הנ לל םא מל יהב ן של מנ זש כםל הוא בי ר, הנ מנ י אה י יוסי בי ך. רנ לל מל ד הנ וי א דה בה ן של מנ זש ם בי דות אותה רש לי ם וש יהל לי עמ

ך. ארל וה ל צנ ענ תה עגלו מי קש רנ ז ופה ה, אה תורה י הנ רי בש ל די ל ענ אי רה שש רו יי בש עה שום של מי

ל. טנ לו הוא נה של יו ומי עמקםב הה ל ינ קו של לש ל חל ד של צנ לו מי לה כות הנ רה בש ל הנ ר, כה מנ י אה י יוסי בי ים. רנ להי אל ך הה ן לש תל יי וש
טםל עמקםב לי ינ ם לש רנ גה רוך הוא, וש בה דוש  קה ה הנ שה עה ך  שום כה ו, ומי שה ת עי על ך  רי בה ק לש חה צש ה יי יהה רוצל הה לו  אי כות הה רה בש הנ וש

מישללו.

תוב? (בראשית ג) ה כה ה - מנ לה לש קנ תש ה הי מה דה אמ הה ם וש עולה ל הה לות ענ לה יא קש בי ש הי חה נה אותו הנ ה של עה שה ה, בש אי םא רש ב
ים דולי גי רות וש ה פי ילה עושה הש םא תי ל גו'. של וש ך  עמבורל ה בנ מה דה אמ ה הה רורה גו', אמ ך וש תל שש קול אי תה לש עש מנ י שה ר כי מנ ם אה דה אה ולש
ד גל נל ך - כש יחנ לה מי צש ר תנ דנ רש דנ קוץ וש ם. וש יי מנ שה ל הנ טנ ה מי ד זל גל נל ה - כש נה םאכמלל בון ת צה עי ץ. בש רל אה י הה ני מנ שש ה ומי ד זל גל נל אוי. כש רה כה
ת דו אל בש ענ ם ינ הי ים, של מי אג ך לש וג לש חמ תנ שש יי ים וש מי דוך ענ בש ענ ה ינ ד זל גל נל ם - כש חל ל לל םאכנ יך ת פל ת אנ ענ זי ירםש. בש תי ן וש גה רםב דה ה וש זל
ה, ד זל גל נל ה כש עמקםב זל ל ינ טנ כםל נה הנ ם. וש יכל מי כםרש ם וש יכל רי כה ר אי כה י ני ני ר (ישעיה סא) ובש מנ אל נל מו של ה, כש דל שה דו בנ בש ענ ינ ץ וש רל אה הה
ו שה עי וש קו,  לש חל וש קומו  מש ק בי בי דה הי לש לו  לה כות הנ רה בש ת הנ טםל אל יי עמקםב של ינ לש ם  רנ גה הוא  רוך  בה דוש  קה הנ וש ל.  טנ נה לו  של ומי

קו. לש חל קומו וש מש ק בי בנ דש יי של

מו ך, כש ר כה חנ ו אנ שה ל עי טנ כות נה רה ן בש ם, אותה יי מנ שה ל הנ טנ ץ ומי רל אה י הה ני מנ שש מי ינו של אי ה רה ני הי יהה, וש קי זש י חי בי ר רנ מנ אה
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ל. עה ם מי יי מנ שה ל הנ טנ ך ומי בל ילה מושה הש ץ יי רל אה י הה ני מנ שש ה מי ני ר הי מנ אל נל של

ים - להי אל ך הה ן לש תל יי תוב וש עמקםב כה ינ גות. בש רה דש דות הנ רה פש ה ני מה ה, כנ זל ה כה םא זל ל ה וש זל ה כה םא זל עון, ל מש י שי בי ר רנ מנ אה
ם, יי מנ שה ל הנ טנ ץ וש רל אה י הה ני מנ שש מי תוב  ו כה שה עי ץ - בש רל אה י הה ני מנ שש ם ומי יי מנ שה ל הנ טנ תוב מי עמקםב כה ינ ילה. בש הש יי תוב  ה כה זל ובה

ה. זל ינו כה ה אי ה זל ני הי של

ה ם - זל יי מנ שה ל הנ טנ ים מי להי אל ך הה ן לש תל יי תוב בו, וש עמקםב כה ל ינ ה של זל בה שום של ה, מי מה כנ ה וש מה דות כנ רה פש גות ני רה דש הנ וש
ת גנ רש דנ בש ענ  שופי של ל  טנ הנ ה,  לה עש מנ ל  של ם  יי מנ שה הנ ם,  יי מנ שה הנ ל  טנ א  רה קש ני של ים,  יהמי הנ יק  תי ענ מי ענ  שופי של יון  לש על הה ל  טנ הנ
ו שה עי ים. בש יי חנ ץ הנ רל ה, אל לה עש מנ לש ץ של רל אה הה ץ - [זו  רל אה י הה ני מנ שש ים. ומי דושי קש ים הנ פוחי תנ ה הנ די שש ם לי שה ם, ומי יי מנ שה הנ
ה לה עש מנ לש של ץ  רל אה בה ה  אותה ש  יורי וש ה,  לה עש מנ לש של ים  יי חנ הנ ץ  רל אל זו  ץ  רל אה י] הה ני מנ שש מי עמקםב  ינ בש ץ,  רל אה י הה ני מנ שש ומי תוב  כה
ו שה עי ה, וש לה עש מנ ה לש לה עש מנ עמקםב לש ה. ינ טה מנ אן לש ל כה ם של יי מנ שה ה, ובנ טה מנ אן לש ל כה ץ של רל אה ו בה שה עי ה, ובש לה עש ל מנ ם של יי מנ שה ובנ

לשמנטהה לשמנטהה.

ל ענ מי עגלו  תה  קש רנ יד ופה רי ר תה של אמ יהה כנ הה וש תוב  כה ב של ל גנ ף ענ אנ ה. וש טה מנ ו לש שה עי וש ה,  טה מנ ה ולש לה עש מנ עמקםב לש ינ עוד, 
ל בל עמקםב חל ינ מו  ק ה' ענ לל י חי תוב (דברים לב) כי כה לום, של םא כש ה ל לה עש מנ ל לש בה ה, אמ טה מנ אן לש ל כה ה של זל - מי ך  ארל וה צנ
ל טנ ו נה שה עי ה, וש לה עש מנ לש קו של לש ל חל טנ עמקםב נה ו, ינ שה עי עמקםב וש ם ינ יהל כותי רש ת בי טםל אל ילו לי חי תש הי ה של עה שה ה, בש אי םא רש תו. ב לה חמ ננ

ה. טה מנ לש קו של לש חל

כות רה בש מו הנ יש קנ תש םא הי ה ל מה יך לה בי אה תה מי עש מנ לום שה ר, כש זה עה לש י אל בי רנ ר לש מנ יהא אה קונש ן לה עון בל מש י שי בי רנ י בש י יוסי בי רנ
מו? יש קנ תש ם הי ו כגלה שה ת עי ק אל חה צש ך יי רנ בי כות של רה בש ן הנ אותה עמקםב, וש ת ינ ק אל חה צש ך יי רנ בי של

ל בה עמקםב. אמ ת ינ רוך הוא אל בה דוש  קה הנ ך  רנ בי רות של חי כות אמ רה מות, ובש יש קנ תש כות מי רה בש ם הנ ל אותה ר לו, כה מנ אה
ה, טה מנ ה ולש לה עש מנ עמקםב לש ינ טםל  יי  , יחנ שי מה הנ ך  לל יהקום מל של כש ך  ר כה חנ ה. אנ טה מנ ל לש טנ ו נה שה עי ה, וש לה עש מנ ל לש טנ עמקםב נה ינ יהד  מי
ש עמקםב אי ית ינ יהה בי הה ר (עובדיה א) וש מנ אל נל מו של ם, כש עולה רון בה כה זי ה וש לה חמ ננ ק וש לל ילה לו חי הש םא יי ל כםל, וש ן הנ ו מי שה ד עי םאבנ י וש
ה זל ם הנ עולה מות - הה י עולה ני ש שש ירנ עמקםב יי ינ כםל, וש ן הנ ו מי שה ד עי םאבנ י י של די גו'. כש ש וש קנ ו לש שה ית עי ה ובי בה הה ף לל ית יוסי ובי

ושההעולהם הנבהא.

ה ה. אותה לוכה מש ה' הנ ה לנ תה יש הה ו וש שה ר עי ת הנ פםט אל שש יון לי ר צי הנ ים בש יעי מושי לו  עה תוב, (שם) וש ה כה זל ן הנ מנ זש ובנ
ה ינה ו אי שה כש י ענ כי דו. וש בנ רוך-הוא] לש דוש-בה קה ילה לנ הש רוך הוא [תי דוש בה קה ן לו הנ תנ ה, נה זל ם הנ עולה ל בה טנ נה ו של שה כות עי לש מנ
ר אה שש ן לי תנ ה נה ני ה, הי טה מנ ה ולש לה עש מנ ט לש רוך הוא שולי דוש בה קה הנ ב של ל גנ ף ענ א אנ לה רוך הוא? אל דוש בה קה הנ כות מי לש מנ
כות לש מנ ת הנ ם אל כגלה טםל מי הוא יי ן הנ מנ זש בו, ובנ ש  מי תנ שש הי ה לש זל ם הנ עולה ה בה לה חמ ננ ק וש לל ד חי חה אל ד וש חה ל אל כה ים לש מי ענ הה
ץ רל אה ל הה ל כה ך ענ לל מל יהה ה' לש הה תוב (זכריה יד) וש כה דו, של בנ ה, לו לש לוכה מש ה' הנ ה לנ תה יש הה תוב וש כה לו, של ילה של הש ה תי כגלה וש

ד. חה מו אל ד ושש חה ילה ה' אל הש הוא יי יום הנ בנ

ת חנ א אנ לה ה? אל מה לו לה לה יאות הנ צי יש י הנ תי א - שש םא יהצה ך יהצ ר, אנ מנ עון אה מש י שי בי גו'. רנ עמקםב וש א ינ םא יהצה ך יהצ י אנ הי יש ונ
ק חה צש יי ה. של ינה כי שש י הנ ני פש ך לי רי בה תש הי מו וש ה עי סה נש כש ה ני ינה כי שש עמקםב, הנ ס ינ ננ כש ני של ה כש ני הי עמקםב. של ל ינ ת של חנ אנ ה, וש ינה כי שש ל הנ של
ך תוב אנ כה הו של מו. זל ה עי אה ה יהצש ינה כי שש עמקםב, הנ א ינ יהצה של ם. וכש יהל לי ם עמ הל ה לה ה מודה ינה כי שש הנ כות, וש רה בש ת הנ ר אל יהה אומי הה

ד. יאות ינחנ צי י יש תי עמקםב. שש א ינ םא יהצה יהצ

ה, כה רה ה בו בש תה יש םא הה ל לו, של ה של ידה צי הוא הנ ידו, של צי א מי לה ד, אל יי צנ ן הנ תוב מי םא כה ידו. ל צי א מי יו בה חי ו אה שה עי וש
ן. יי ע ענ ם רנ חל ת לל ם אל חנ לש ל תי ת, (משלי כג) אנ רל אומל ת וש חנ ש צוונ קםדל רוחנ הנ וש

ם, ענ ין בו טנ אי ר של בה , דה רוחנ יפות הה קי תנ זות, בש ענ יהה בש הה בורו  י - די בי גו'. יהקום אה ים וש מי ענ טש ם הוא מנ גנ ש  ינענ ונ
יו בי ל אה םא אל יהב תוב? ונ ה כה ה. מנ וה נה עמ יו, בנ בי ל אה ה של בושה ר בש מנ עמקםב אה ו. ינ שה עי עמקםב לש ין ינ ה בי ה מנ אי םא רש י. ב בי יהקום אה
ה לה כש אה ה וש בה א שש ים: קום נה נוני חמ שון תנ לש ר בי בי ענ אותו, די זי עמ זנ ה לש צה םא רה ל א של לה ה? אל זל ה לה ין זל ה בי י. מנ בי ר אה םאמל י ונ

מו. ר עי בי םא די ל י של מי י, כש בי ר: יהקום אה מנ ו אה שה עי י. וש ידי צי מי

ה דה רה ק חמ חה צש ד יי רנ ילחל תוב ונ כה ד, של חנ ק ופה חה צש ע יי זנ עמ דנ זש נםם. הי יהי גי מו  ס עי ננ כש ו - ני שה ס עי ננ כש ני ה של עה שה ה, בש אי םא רש ב
ה תה יש םא הה ל א של לה אםד? אל ד מש ה] ענ דםלה ה [גש ה זל י. מנ ה - דנ דםלה ה גש דה רה ק חמ חה צש ד יי רנ ילחל תוב ונ כה ן של יוה אםד. כי ד מש ה ענ דםלה גש
חנ בי זש מי י הנ בי ל גנ ק ענ חה צש ד יי עלקנ נל יא של הי ה הנ עה שה בנ לו  פי אמ א. ונ רה בש ני יום של ק מי חה צש ל יי ה ענ לה פש נה ה של דולה ה גש ימה אי ה וש אה רש יי
ם רל טל ר, בש מנ ז אה מו. אה ס עי ננ כש ני נםם של יהי ה גי אה רה ו וש שה ס עי ננ כש ני יא של הי ה הנ עה שה ע כנ זנ עמ דנ זש םא הי יו, ל לה ין עה כי ה] סנ ינה כי ה [שש אה רה וש

כות. רה בש ן הנ ל אותה ה ענ מודה ה של ינה כי י שש יתי אי רה ה] של תה אמ רה שום [של ילה, מי הש רוך יי ם בה הו גנ כי רמ בה אמ םא ונ ב תה

ר מנ עמקםב, אה ת ינ ל אל לי קנ ק לש חה צש ה יי צה ילה. רה הש רוך יי ם בה ר גנ מנ אה א קול וש הו, יהצה כי רמ בה אמ ר ונ מנ ק אה חה צש ר, יי חי ר אנ בה דה
רוך. יך בה כל רמ בה רור ומש יך אה רל תה לו אםרמ רש מנ ר אה בה י כש רי המ ל, של לי קנ ה מש תה ך אנ מש צש ת ענ ק, אל חה צש רוך הוא: יי דוש בה קה לו הנ

ם, יהל לי ה עמ ו הודה שה ל עי לו של ק גורה לל לו חי פי אמ ים, ונ תוני חש תנ ים וש יוני לש כות, על רה בש ן הנ ל אותה ם הודו ענ ה, כגלה אי םא רש ב
י י כי ני חי לש ר שנ םאמל י תוב ונ כה נו? של ן לה יי ננ ה. מי לה עש מנ םאשו לש ל ר הו ענ לה על הל כות, וש רה בש ן הנ ל אותה ה ענ הודה ך אותו, וש רנ הוא בי וש
יך יהכול י אי כי עמקםב. וש ינ יק בו  זי חל הל שום של י - מי ני חי לש ר שנ םאמל י י. ונ ני תה כש רנ ם בי י אי ך כי חמ לי שנ םא אמ ר ל םאמל י ר ונ חנ שה ה הנ לה עה
יו רוחות כה אה לש ה מנ תוב (תהלים קד) עםשל כה ש, של מה מנ הוא רוחנ  של ך  אה לש מנ יק בש זי חמ הנ ר, לש שה הוא גוף ובה ם, של דה אה

ט? ש להי יו אי תה רש שה מש
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ים, מי לש גנ תש ומי ים  לומי גש ה,  זל הנ ם  עולה לה ים  די יורש של כש הוא,  רוך  בה דוש  קה הנ י  לוחי ים שש כי אה לש מנ אן של כה מי א,  לה אל
ים כי הולש קום של מה הנ ג אותו  הנ נש מי נות מי שנ םא לש ל אוי של רה ך  כה שום של ה, מי זל ם הנ עולה ל הה של מו  גוף כש ים בש שי בש לנ תש ומי

ם. שה לש

יום ים  עי בה רש אנ ה'  ם  עי ם  שה י  הי יש ונ לד)  (שמות  תוב?  כה ה  מנ ה  לה עש מנ לש ה  מםשל ה  לה עה ר  של אמ כנ של ר,  מנ אל נל ה  ני הי וש
ם. שה ך לש לנ הה הוא של קום הנ מה הנ נות מי שנ םא לש ל ג, של הה נש מי שום הנ ה, מי תה םא שה ם ל יי ל ומנ כנ םא אה ם ל חל ה לל לה יש ים לנ עי בה רש אנ וש
אן, ן כה כי לו. וש םאכי י ץ ונ עי ת הה חנ ם תנ יהל לי ד עמ הוא עםמי תוב (בראשית יח) וש ה, כה טה מנ לש דו  יהרש של ים, כש כי אה לש מנ ם הנ אותה וש
ל ענ ה, וש זל ם הנ עולה ל הה מו של גוף כש ש בש לגבה יהה מש הה תוך של א מי לה עמקםב אל ם ינ ק עי בנ אל םא נל ה, ל זל ך הנ אה לש מנ ה הנ טה מנ ד לש יהרנ של כש

ה. לה יש לנ ל אותו הנ מו כה ק עי בנ אל ן נל כי

א לה ה אל ינה ו אי שה ל עי ה של יטה לי שש ך הנ שום כה אי, ומי דנ ה ונ לה יש לנ א בנ לה ינו אל לו אי ל אי טון של לש שי הנ שום של ה, מי אי םא רש ב
םא יהכםל, ל וש ש כםחו  לנ חל ר, נל בםקל א הנ בה של מו. וכש ק עי בנ אל נל עמקםב וש ם ינ ק עי זי חנ תש ה הי לה יש לנ ן בנ ל כי ענ ה, וש לה יש לנ יא הנ הי לות, של גה בנ

יום. עמקםב בנ ל ינ טונו של לש שי שום של עמקםב, מי ר ינ בי גנ תש ז הי אה וש

י רי המ יל. של לי ה מי ר מנ ה שםמי לה יש לנ ה מי ר מנ יר שםמי עי שי א מי י קםרי לנ ה אי א דומה שה תוב, (ישעיה כא) מנ ך כה שום כה ומי
י י כי ני חי לש ר שנ םאמל י ז ונ אה ר, וש בםקל א הנ בה של ש כש לנ חל ך נל שום כה ה. ומי לה יש לנ יר, הוא בנ עי הוא שי ו, של שה ל עי טון הוא של לש שי ז הנ אה

ר. חנ שה ה הנ לה עה

ם י אי ה כי ה זל יות! מנ הש יך לי רי יהה צה י הה ני כי רש בה ם תש י אי י? כי ני תה כש רנ ם בי י אי י. כי ני תה כש רנ ם בי י אי ך כי חמ לי שנ םא אמ ר ל םאמל י ונ
ר םאמל י תוב? ונ ה כה ם. מנ לה לה גש י בי לנ ג עה רי טש קנ ילה מש הש םא תי ל א וש בה י אנ ך אותי רנ בי כות של רה בש ן הנ ל אותה ה ענ ם תודל י? אי ני תה כש רנ בי
י רי המ ך, של ש אותש מי שנ י לש י ייש לי חי רש ל כה ענ ר לו, בש מנ ל? אה אי רה שש ה יי מה גו'. לה ל וש אי רה שש ם יי י אי ך כי מש ר עוד שי מי עמקםב ייאה םא ינ ל

ך. מש ילה שי הש ל יי אי רה שש אי יי דנ ה, ונ יונה לש ה על גה רש דנ ה בש לה עש מנ ך לש כםחמ תה בש רש טנ ענ תש ה הי תה אנ

ר לו, מנ א אה לה ר? אל יהה אומי יו הה לה עה ת של ענ דנ ל הנ ה ענ לל עמ י תנ כי ים? וש להי ם אל ה עי ה זל ים. מנ להי ם אל עי יתה  רי י שה כי
ת] ל [אל תוב ענ םא כה ן ל ל כי ענ וש ה.  נה בה לש ם הנ עי ש  מל של ל הנ ווג של זי בור, בנ חי ים בש להי ם אל ג עי וי דנ זש הי ר ולש בי חנ תש הי לש יתה  רי שה

ד. חה ווג אל זי בור וש חי ים, בש להי ם אל א עי לה ים, אל להי אל

ר םאמל י אן, ונ ף כה יך. אנ להל קול ה' אל ע לש מנ שש מוענ תי ם שה ר אי םאמל י ר (שמות טו) ונ מנ אל נל מו של ר, כש םאמל י ר ונ חי ר אנ בה דה
תוב? ה כה בות. מנ אה ל הה ל של לה כש יות הנ הש תו לי גה רש דנ עמקםב בש ר ינ טי ענ תש ז הי אה ל. וש אי רה שש ם יי י אי עמקםב כי ך ינ מש ר עוד שי מי םא ייאה ל

יו. בי ך אותו אה רנ בי כות של רה בש ל הנ ל כה ה לו ענ הודה ם? של ך אםתו שה רל בה יש ה ונ ה זל ם. מנ ך אםתו שה רל בה יש ונ

ה ייש מה ה כנ אי םא רש ב תו  ם אי לי יו ינשש בה ם אויש גנ יש  י אי כי רש צות ה' דנ רש ר, (משלי טז) בי מנ אה ח וש תנ עון פה מש י שי בי רנ
אי דנ ונ , של שוהה רש י פי רי המ ה, של תורה וות הנ צש ת מי עמשות אל י לנ די רוך הוא כש דוש בה קה ם הנ יו עי ילה בי ת שש ן אל קי תנ יש ם של דה אה לש
ל ענ ים  ידי עי ם מש הי וש םאל,  מ שש לי ד  חה אל וש ין  יהמי לש ד  חה מו, אל ג עי וי דנ זש הי לש ה  לה עש מנ לש ם מי דה אה לה ייש  ים  יחי לי ים שש כי אה לש י מנ ני שש

ע. ר רנ ייצל ר טוב וש ם ייצל הל ים לה אי קורש ם, וש ים שה אי צה מש ם ני ה, הי הוא עושל ה של ל מנ כה ם בש דה אה הה

ל אותו ר ענ בי גנ תש ר הי בה מו, כש ג עי וי דנ זש הי טוב של ר הנ ה - אותו ייצל תורה וות הנ צש מי ל בש די תנ שש הי ר ולש הי טנ הי ם לש דה אה א הה בה
ל ר ענ בי גנ תש ק ומי זי חנ תש ע מי רה ר הה ייצל א, אותו  מי טנ הי לש ך  ם הולי דה אה של ד. וכש בל על לש לו  ך  פי הנ תש הי וש מו  ים עי לי שש הי ע וש רה ר הה ייצל
ר אותו בי גנ תש הי של ם כש דה אה ק הה זי חנ תש ה כםחנ הי מה כנ ר, בש הי טנ א לי ם בה דה אה אותו הה של אי כש דנ נו, ונ רש אנ י בי רי המ ר טוב, ונ אותו ייצל
למםה, (משלי יב) ר שש מנ ה אה ל זל ענ טוב. וש ר הנ ייצל י הנ ני פש ע לי נה כש ע ני רה ר הה אותו ייצל תו, של ם אי לי יו ינשש בה ז אויש ר טוב, אה ייצל
יו בה ם אויש ז גנ ה, אה תורה וות הנ צש מי בש ך  ם הולי דה אה של ז כש אה ע. וש רה ר הה ה ייצל ד לו? זל בל על ה וש ה זל ד לו. מנ בל על ה וש לל קש טוב ני

דו. צי א מי בה ה של ע ומנ רה ר הה ה ייצל תו, זל ם אי לי ינשש

ה] ה [זל זל תו. וש ים אי לי יו ינשש בה ן אויש ל כי מו, ענ שש לי יו  יו הה כה רה ל דש כה וש "ה  בה קה ח בנ טנ עמקםב בה ינ שום של ה, מי אי םא רש ב
ן ל אותה ענ לו  ה  הודה וש עמקםב  ינ ם  עי ים  לי שש הי של שום  ומי עמקםב.  ינ ם  עי ים  לי שש הי ו, של שה עי ל  של ק  חםזל הנ וש כםחנ  הנ סמא"ל, 
ה לו י הודה רי המ ך, של ר לה של ך אמ י לש הי י יש חי ב אה י רה תוב ילש לי כה ו, של שה ה לו עי ז הודה ו. [אה שה מו עי ים עי לי שש י הי זנ כות, אמ רה בש הנ
מו ים עי לי שש םא הי יו, ל לה ה עה נה מנ תש ני ה של נל מג מש ם אותו הנ עמקםב עי ים ינ לי שש םא הי ל ד של ענ ב] וש רל חל לו בנ כות של רה בש ן הנ ל אותה ענ

ה. לה עש ל מנ כםחנ של לוי בנ ה תה טה ל מנ כםחנ של קום הנ ל מה כה ך, בש שום כה ו. מי שה עי

יות הש יך לי רי יהה צה פוא? הה י אי ה מי ה זל פוא - מנ י אי פוא. מי י אי ר מי םאמל י אםד ונ ד מש ה ענ דםלה ה גש דה רה ק חמ חה צש ד יי רנ ילחל ונ
י הוא פוא, מי י אי ר מי מנ ן אה ל כי ענ עמקםב, וש ת ינ ק אל חה צש ך יי רנ בי של ה כש ינה כי שש ה הנ דה מש ם עה שה פוא - של י אי א מי לה ה! אל י הוא זל מי
הוא רוך  בה דוש  קה ה הנ ני הי ילה! של הש יי רוך  ם בה אי גנ דנ ונ י אותו?  תי כש רנ בי כות של רה בש ן הנ ל אותה ה ענ אן ומודל ד כה עומי של

כות. רה בש ן הנ אותה ים לש כי סש הי

ף ל יוסי ש של נל עם עמקםב בה ש ינ ננ על יו, נל בי ק אה חה צש ת יי עמקםב אל יד ינ רי חל הל ה של דה רה חמ ה הנ שום אותה ר, מי מנ ה אה הודה י יש בי רנ
יפםה תוב אי כה עמקםב, של ש ינ ננ על יפםה נל אי פוא - בש י אי ר מי מנ ק אה חה צש אנו. יי צה םאת מה רו לו ז מש אה ה של עה שה זו בש ה כה דה רה ד חמ רנ חה של
כות, רה בש ן הנ אותה ל יהדו בש ים ענ כי סש רוך הוא הי דוש בה קה הנ ב של ל גנ ף ענ אנ עמקםב. וש ש ינ ננ על נל ד, וש בנ אל ף נל ם יוסי שה ים, וש ם רםעי הי

ש. נל עם ל אותו הה ש כה ננ על נל נו וש מל ד מי בנ אל ם נל שה ים, ומי ם רםעי יפםה הי תוב אי כה יפםה, של אי ש בש ננ על הוא נל

ה דםלה גש ש הנ אי ת הה אל ם (דברים יח) וש תוב שה כה ה, וש דםלה אן גש תוב כה ה? כה דםלה ה גש ה זל ה. מנ דםלה ה גש דה רה ק חמ חה צש ד יי רנ ילחל ונ
ה ני הי ם (בראשית א) וש תוב שה כה אםד, וש אן מש תוב כה אםד? כה ד מש ה ענ ה זל אםד - מנ ד מש נםם. ענ יהי מו גי ס עי ננ כש ני גו'. של םאת וש ז הנ
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פוא. י אי ר מי מנ ז אה ת. אה ול מה ך הנ אנ לש ה מנ אםד. זל טוב מש

ו שה יא עי הוצי ה וש כה בה עות של מה ן דש שו אותה עות עה ה רה מה יהיא, כנ י חי בי ר רנ מנ גו'. אה יו וש בי י אה רי בש ת די ו אל שה עי מםענ  שש כי
י כי רוהו] המ אמ עמקםב. [ובי מו ינ א שש רה י קה כי ר. המ יו יותי בי ר אה בנ יב דש שי חש יהה מנ הה שום של נו, מי מל ך מי רי בה תש יי י של די יו כש בי י אה ני פש לי
א רה קש י ני כי תוב המ םא כה לון. ל יל קה בי שש ל רםק בי ת קול של ענ מה שש יא הנ א לו. הוצי רה קה מו אותו של א שש רה - קה מו  א שש רה קה

מו. א שש רה א קה לה מו, אל שש

יהה ד הה חה ר אל בה א דה לה יות! אל הש יך לי רי יהה צה ם הה יי עממנ י פנ ני בי קש עש ינ א] ונ לה ה? [אל ה הוא זל ה - מנ ם. זל יי עממנ ה פנ י זל ני בי קש עש ינ ונ
ה זל נו  בש ה שנ תה י ענ ן (בראשית מג) כי כי מו  ם. כש יי עממנ פנ הו  י. זל תי כה רש ת בי רל חל ם אנ ענ פנ יר לו  זי חל י, הל תי כםרה ם - בש יי עממנ פנ
נו נו. אה נו - בםשש בש ם. שנ דה י אותו אה ני פש ה לי בושה ילה בש הש םא ני ל י לו, וש תי רש זנ חל ה הל ני הי ד של חה ם. אל יי עממנ ד פנ חה ר אל בה ם. דה יי עממה פנ

נו. רש זנ חל ר הל בה נו, וכש מל ה מי בושה בש

ה רה עה שש ר בי של תוב אמ כה שוהה של רש יוב - אוייב. ופי ר אי זנ ך. חה אוייב לה י לש ני בי שש חש תנ יוב, (איוב יג) וש ר אי מנ ה אה מו זל כש
ה תה ה ענ ני הי ח, וש קנ י לה תי כםרה אן בש כה יך? וש נל פה ה לש רה בש ה עה רה עה סש א רוחנ  מה ם, של ל עולה בונו של יו: רי נה פה ר לש מנ גו'. אה י וש ני שופי יש

י. תי כה רש ל בי טנ נה ר וש בה דה ר הנ זנ חה

ה יך. מה לל ים עה כי ינסש י של ד פםה מי ין עומי פוא - אי ך אי י. ולש ני ה בש עלשל ה אל פוא מה ך אי גו', ולש ך וש יו לה תי מש יר שנ בי ן גש הי
פםך שש ך לי אוי לש ך רה י כה רי המ ילה, של חש ך תי בש רש ל חנ ענ ר וש מנ אה תו וש גה רש דנ ל בש כי תנ סש הי ה, וש זל ם הנ עולה ך אותו בה רנ ז בי י. אה ני ה בש עלשל אל

י. ני ה בש עלשל ה אל ר מה מנ ן אה ל כי ענ בות, וש רה עמשות קש לנ ים וש מי דה

ה פוא מה ך אי ר לו, ולש מנ א אה לה י? אל ני ה בש מה ה, לה ת זל ר אל מנ אה ן של יוה ה - כי עלשל ה אל פוא מה ך אי ר, ולש מנ ר אה זה עה לש י אל בי רנ
י ני אי. אמ דנ ונ י  ני י, בש ני א בש לה ה. אל מה לי שש ך  רל דל בש יך  חי ת אה אל ך, וש ה אותש י רואל ני ם אמ דה ב ובש רל חל ין ובש די ה בש תה אנ ה של עלשל אל
ד בנ םא עה י ל רי המ יים, של קנ תש םא הי ן ל יי דנ עמ עמבםד. ונ יך תנ חי ת אה אל ילה וש חש ך תי בש רש ל חנ ענ ן וש ל כי ענ י, וש ני ה בש תה אנ שום של ך מי י לש תי מש רנ גה
שום ים, מי מי עה פש ה  מה כנ י  דוני אמ א לו  רה קה וש ר  זנ חה הוא  וש ו,  שה כש ענ ה אותו  צה רה םא  ל עמקםב  ינ של שום  עמקםב, מי ינ ת  ו אל שה עי

נו. רש מנ אה מו של ים, כש יהמי סוף הנ ה אותו לש עללה הל חוק וש רה מי ל לש כי תנ סש הי של

ך יהה הולי הה ן של קי זה הנ י  יוסי י  בי רנ ת  אל או  רה ים  כי ם הולש עודה בש ך.  רל דל בנ ים  כי הולש יו  הה י  יוסי י  בי רנ וש יהיא  חי י  בי רנ
ר מנ כו. אה לש ינו. הה ני פה ת לש נל קל תג ך מש רל דל ו הנ שה כש רו, ענ מש ם, אה יהל לי יענ אמ גי הי ן של יוה ם. כי יהל לי יענ אמ גי הי ד של בו ענ ם. יהשש יהל רי חמ אנ
ה. שונה ל לש ד ענ סל ת חל תורנ ה וש מה כש חה ה בש חה תש יהה פה ר, (משלי לא) פי מנ אה י וש י יוסי בי ח רנ תנ ה'. פה עמשות לנ ת לנ יהיא, עי י חי בי רנ
ה תורה שון הנ ם לש הי ל, של אי רה שש ם יי הי לו  - אי ה  שונה ל לש ד ענ סל ת חל תורנ ל. וש אי רה שש ת יי סל נל כש ה - זו  מה כש חה ה בש חה תש פה יהה  פי

ילות. לי ים וש ה יהמי ים בה רי בש דנ מש של

ת א אל רה בו בה ם, של הה רה בש ה אנ ה - זל שונה ל לש ד ענ סל ת חל תורנ . וש שוהה רש ית, ופי אשי רי ל בש ה - זו ב' של מה כש חה ה בש חה תש יהה פה פי
ת יתה אל אי רה ר וש מנ אל נל מו של ה, כש ד זל צנ ה מי תומה ה. סש ד זל צנ ה מי תוחה ה, ופש ד זל צנ ה מי תומה יד. ב' סש מי ר תה בי דנ ם ובו מש עולה הה
יא הי ה, וש לה עש מנ לש ל מי בי קנ י לש די ה כש ד זל צנ ה מי תוחה ה, ופש לה עש י מנ פי לנ יהה כש נל ר] פה די הנ יר [לש אי הה י לש די ה כש ד זל צנ ה מי תוחה י. פש חםרה אמ
ה מה כש חה ה, בש מה כש חה ה בש חה תש פה יהה  ך. פי ר כה חנ את אנ לי מנ תש ה ומי תורה הנ םאש  ר ת בש דל עומל ך  שום כה ל. ומי בי קנ ה לש רה דש סנ כש אנ
ר, אומי ר וש פי סנ מש ך  ר כה חנ י אנ רי המ - של ה  שונה ל לש ד ענ סל ת חל תורנ גומו. וש רש תנ ים, כש להי א אל רה ית בה אשי רי תוב בש כה אי, של דנ ונ

י אור. הי יש י אור ונ הי ים יש להי ר אל םאמל י ונ

ה לולה לויהה, כש ה וגש תומה יא סש הי ה, וש כםל בה הנ דוש של קה ם הנ שי ל הנ ה] של אשונה רי ה - זו ה' [הה מה כש חה ה בש חה תש פה יהה  פי
ל, לה ת כש ענ ין נודנ אי ה של תומה יא סש הי שום של ה - מי מה כש חה ה בש חה תש פה יהה  ה. פי טה ה ומנ לה עש ל מנ סוד של ה, הנ טה ה ומנ לה עש מנ מי
יא הי ה, וש ה בה קה בש דש ני ה של מה כש חה ט בנ שי פנ תש הי ה לש ילה חי תש מנ של ה. וכש רה תה סש ם ני יי מנ שה עוף הנ י ומי ל חה י כה יני עי ה מי מה לש על נל תוב וש כה של

ד. סל ת חל יא תורנ הי ה קול, של יאה יא] מוצי הי ה, [וש תוכה בש

ה - שונה ל לש ד ענ סל ת חל תורנ ה. וש מה כש חה לוי בנ בור תה די הנ בור, וש יא די הי ה של רונה חמ אנ "א הה ה - זו הי מה כש חה ה בש חה תש יהה פה פי
חםז אל לל ר וש בה דה יג הנ הי נש הנ ה, לש שונה ל לש הוא ענ עמקםב, של ה ינ ד - זל סל ת חל תורנ יגו. וש הי נש הנ בור לש די ל הנ ד ענ עומי קול של ה הנ זל

. רוהה אמ י קול, ובי לי בור בש ין די י אי רי המ אותו, של

ה - מה כש י חה ני א. אמ צה מש מות אל זי ת מש ענ דנ ה וש מה רש י עה תי נש כנ ה שה מה כש י חה ני ר, (משלי ח) אמ מנ אה יו וש רה חמ יהיא אנ י חי בי ח רנ תנ פה
ת ענ ה לו דנ תה יש הה ק, של חה צש ה יי א - זל צה מש מות אל זי ת מש ענ דנ ם. וש כה הוא חה עמקםב של ה ינ ה - זל מה רש י עה תי נש כנ ל. שה אי רה שש ת יי סל נל זו כש
א, צה מש אל מות  זי מש ת  ענ דנ וש  - ה  מה רש עה הוא  של עמקםב,  ינ ם  עי ה  פה תש תנ שש הי ה  מה כש חה של שום  ומי ו.  שה עי ת  אל ך  רי בה לש מות  זי מש

ים. מי י עולה מי עולש ם ולש עולה יו לש נה בה מו בו ובש יש קנ תש הי כות, וש רה בש ל הנ יו כה לה רו עה שה יו, וש בי אה עמקםב מי ך ינ רי בה תש הי של

ם ענ ץ וש רל אה ד בה חה ל גוי אל אי רה שש יו יי הש ז יי אה , של יחנ שי מה ך הנ לל ן מל מנ זש מו לי יש קנ תש ן יי כגלה ה, וש זל ם הנ עולה מו בה יש קנ תש ן הי הל מי
תוב כה ה, של טה מנ ה ולש לה עש מנ לש טו  לש שש יי וש ץ.  רל אה ד בה חה גוי אל ם לש י אםתה יתי שי עה וש תוב  כה של הו  רוך-הוא. זל דוש-בה קה ד לנ חה אל
לו ל אי ם של יהל ימי ובי תוב (שם ב)  כה , של יחנ שי מה הנ ך  לל ה מל זל א.  ם בה דה ן אה בל ם כש יי מנ שה י הנ ני נש ענ ם  ה עי ני הי וש ז)  (דניאל 
ל טנ םא נה ל םא, וש ב יד לה תי אותו עה יו לש כותה רש רו בי בש ענ ינ עמקםב של ה ינ צה ן רה ל כי ענ כות. וש לש ם מנ יי מנ שה י הנ להי יד אל עממי ים ינ כי לה מש הנ

ר. תנ לש אנ ם לש אותה

גו'. ל וש אי רה שש ת יי חנ ל תי אנ ם ה' וש אג עמקםב נש י ינ די בש א ענ ירה ל תי ה אנ תה אנ ר, (ירמיה ל) וש מנ אה יו וש רה חמ א אנ יסה י יי בי ח רנ תנ פה
מו צש ענ ל בש כי תנ סש כות, הי רה בש ן הנ ם אותה יו עי בי י אה ני פש לי עמקםב מי ינ א  יהצה יא של הי ה הנ עה שה ל בנ בה רוהו. אמ אמ ה בי זל סוק הנ פה הנ
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א קול יהצה ד.  א ופוחי יהרי יהה  הה וש ים.  יהמי הנ ך  אםרל ך, לש ר כה חנ אנ לש ן  ירה עמבי הנ לש ה  י רוצל ני אמ לו  לה כות הנ רה בש ה הנ ני ר: הי מנ אה וש
יעמך י מושי ני נש י הי ה. כי זל ם הנ עולה ך בה זםב אותש על םא אל י. ל ני ך אה תש י אי ם ה' כי אג עמקםב נש י ינ די בש א ענ ירה ל תי ה אנ תה אנ ר: וש מנ אה וש

כות. רה בש ן הנ ת אותה ן, אל יר אותה עמבי ה מנ תה אנ ן של מנ זש אותו הנ חוק, לש רה מי

ם יא אותה י אוצי ני יך, אמ נל בה דו בש בש עש תנ שש יי יו וש כותה רש ו בי שה ל עי ו נוטי שה כש ענ ב של ל גנ ף ענ אנ יהם, של בש ץ שי רל אל עמך מי רש ת זנ אל וש
ב שה עמקםב]. וש ם ינ יא עי הי ה [של ינה כי שש עמקםב - זו הנ ב ינ שה כות. וש רה בש ן הנ אותה עמקםב, לש ב ינ שה דו בו. וש בש עש תנ שש יך יי נל ז בה יו, אה יהדה מי
יו הה ם  הי של דום.  אל ומי ן,  וה יה ומי י,  דנ ומה ל,  בל בה מי כגיות:  לש מנ ן  אותה מי  , רוהה אמ בי של מו  כש ן,  ננ אמ שנ וש ט  קנ שה וש אי.  דנ ונ עמקםב  ינ

ים. מי י עולה מי עולש ם ולש עולה יד - לש רי חמ ין מנ אי ל. וש אי רה שש יי דו בש בש עש תנ שש הי של

סוד יהה בש כםל הה ץ, הנ רל אה רוך הוא בה דוש בה קה ה הנ עושל ה של ל מנ אי כה דנ י, ונ י יוסי בי ר רנ מנ ים אה כי ם הולש עודה כו. בש לש הה
ת סודות הוא אל ה הנ עמשל מנ הנ דו מי מש לש יי י של די ם כש דה אה י הה ני בש ה לי יונה לש על ה הה מה כש חה ת הנ אות אל רש הנ י לש די כםל כש הנ ה, וש מה כש חה הנ
רוך הוא, דוש בה קה י הנ כי רש ם דנ ה הי תורה י הנ כי רש דנ שום של ה, מי תורה י הנ כי רש יו דנ עמשה ל מנ כה אוי, וש רה ם כה כםל הי הנ ה, וש מה כש חה הנ

ה. יונה לש ה על מה כש ל חה סודות של ים וש ילי בי ים ושש כי רה ה דש מה ין בו כנ אי ן של טה ר קה בה ין דה אי וש

ה יונה לש על ה הה מה כש חה סוד הנ סוקות בש כות פש לה אות המ לש מי ר שש יהה אומי אי הה כנ ן זנ ן בל נה י יוחה בי י רנ רי המ ה, של אי םא רש ב
י די מו, כש יהה עי הה ר של זל יעל לי י אל בי רנ א לש לה ם אל ה אותה לה םא גי ל ב, וש הה י זה ת מי ד בנ רי טש ת מנ ל בנ אי בש יטנ הי תו מש שש ם אי שי סוק וש פה בש
ת תורנ ה וש מה כש יא חה ר, הי בה דה ר וש בה ל דה כה ה, ובש תורה הוא בנ ה, של עמשל ה ומנ עמשל ל מנ כה ם בש ים הי יוני לש ה סודות על מה כנ ת של ענ דנ לה
ה יטה בי אנ י וש יננ ל עי ר גנ מנ אל נל מו של אות, כש לה פש ה ני נה מל אות מי רש הנ ים לש דושי ים קש רי בה ם דש ה הי תורה י הנ רי בש ך די שום כה ת. מי מל אל

ך. תל תורה אות מי לה פש ני

ה תה פנ תש הי א, וש מה ה זגהמ יל בה טי הי ה וש שה אי ב לה רנ קה תו, של שש ת אי אל ם וש דה ת אה הוא אל ש הנ חה נה ם הנ קי עי ה של עה שה ה, בש אי םא רש ב
ע רנ פה הי ם לש עולה ד הה מנ עה וש ם,  עולה ל הה כה ת לש ול ם מה רנ גה וש ה,  מה דה אמ הה ילו  בי שש ה בי לה לש קנ תש הי וש ם,  עולה א הה מה טש ני ז  ם, אה דה אה בו 
ל עו של רש ל זנ ים ענ מי עולה לט לש שש םא יי ל ש של חה נה יענ אותו הנ ני כש הי ם, וש דה ל אה ר] ענ פי כי ה [וש פה כה ים וש יי חנ ץ הנ א עי בה ד של נו, ענ מל מי

ינעמקםב.

ן ל כי ענ ר, וש מנ אל נל של מו  ד, כש בל על לש ך  פי הנ תש הי וש ש  חה נה הנ ע אותו  נה כש יהה ני יר, הה עי אל שה רה שש יי יבו  רי קש הי ן של מנ זש י בי רי המ של
ה תה יש הה ה של גה רש דנ יל הנ בי שש ד בי חה אל וש יר,  עי הוא שה ו, של שה ת עי אל יענ  ני כש הנ ד לש חה ים. אל ירי עי י שש ני יו שש בי אה עמקםב לש ינ יב  רי קש הי

ר. אי בה תש ני ק בו וש בנ דש ני ו וש שה עי לויהה בש תש

ת אותו ימו אל כי ינחש וש מו  קש ענ ינ ם, וש דה מו אה ם כש דה ן אה ה, ובל וה מו חנ ה כש שה םא אי ב תה ד של ם ענ עולה ד הה מנ עה ך  שום כה ומי
ר. אי בה תש כםל ני הנ יו, וש לה ב עה רוכי אותו של ע וש רה ש הה חה נה הנ

ם - יש תה ים. אי לי ב אםהה ם יםשי יש תה עמקםב אי ינ ר וש מנ אל י נל רי המ ה, ונ דל יש שה ד אי יי ענ צנ יש יםדי ו אי שה י עי הי יש ר, ונ מנ אה ח וש תנ פה
ים, די דה צש י הנ ני ת שש ז אל אוחי ים, של לי ב אםהה הוא יםשי שום של ם? מי ה הוא תה מה ים - לה לי ב אםהה גומו. יםשי רש תנ ם, כש לי ר שה בל גל
ד סה חנ תש יד תי סי ם חה תוב עי כה ר, של מנ אל נל מו של ו, כש שה ל עי א אל ק בה חה צש ל יי דו של צי עמקםב בש ן ינ ל כי ענ ק. וש חה צש ת יי אל ם וש הה רה בש ת אנ אל
שום ק, ומי חה צש יי ם וש הה רה בש ל אנ יוענ של ם סי א, עי ה הוא בה לה עש מנ לש יוענ של ם סי כות - עי רה ם בש א עי בה של ל. וכש תה פנ תש ש תי קי ם עי עי וש

ר. אי בה תש ני מו של ה, כש מה כש חה יהה בש ה הה ך זל כה

ח אותו צנ עמקםב ני ינ עמקםב, וש ת ינ יו אל לה ל עה בי קי ו, וש שה ל עי של תו  גה רש ל סמא"ל, דנ ר אל עורי תש עמקםב הי ינ של ה, כש אי םא רש ב
ח צנ ד, ני חה כםל אל הנ ב של ל גנ ף ענ אנ יר. וש עי שה הנ ק מי ח, רנ םא נגצנ ל יות, וש מומי קש ענ ה וש מה כש חה ש בש חה נה ת הנ ח אל צנ ים - ני די דה ה צש מה כנ בש
םא י ל א כי ינרש ר. ונ חנ שה ד עמלות הנ מו ענ יש עי ק אי בי ייאה תוב ונ כה הו של ח אותו. זל צנ ני ר וש חי חון אנ צה ני ת סמא"ל בש ן אל מו כי כש

יהכםל לו.

יהה ה הה לה יש לנ הנ אותו  וש ם,  עולה ן הה מי ירו  עמבי הנ ה לש צה רה וש א  הוא בה עמקםב, של ינ ל  של כותו  ה זש תה יש ה הה מה ה כנ אי םא רש ב
י ידי חי ם יש דה א אה ל ייצי ינו, אנ ני שה מו. של ר עי חי הו אנ ישל יהה מי םא הה ל דו, של בנ ר לש אנ שש עמקםב ני ינ ה, וש נה בה לש ה בו הנ אה רש בש ני ה של לה יש לנ הנ
אותו ר. וש סי אםרם"ת חה י מש הי תוב יש כה ה, של רה סי ה חמ נה בה לש י הנ רי המ אורות, של מש הנ בו  או  רש בש ני ה של לה יש לנ ן בש כי ל של כה ה, וש לה יש לנ בנ
ג רי טש קי א סמא"ל וש ז בה אה ט, וש שולי ר וש בי גנ תש ע מי רה ש הה חה נה ה, הנ רונה סש חל ה בש נה בה לש ר הנ של אמ כנ שום של דו, מי בנ ר לש אנ שש ה ני לה יש לנ הנ

ם. עולה ן הה ידו מי בי אמ הנ ה לש צה רה יו, וש לה עה

א עמקםב. בה ינ ל  של קו  זש חה יו  ם הה הי ם, של הה רה בש ל אנ ד של צנ ק ובנ חה צש ל יי ד של צנ ים, בנ די דה צש ל הנ כה ק בש זה יהה חה עמקםב הה ינ וש
ין די ק בנ זה ק חה חה צש ת יי ה אל אה םאל, רה מ שש א לי ד. בה סל חל ל הנ ין של יהמי ד הנ צנ יום, בש ק הנ חםזל ק בש זה ם חה הה רה בש ת אנ ה אל אה רה ין, וש יהמי לש
י, זנ אן. אמ כה ד מי חה אל אן וש כה ד מי חה ים אותו אל יפי קי מנ לו של לה ים הנ די דה צש י הנ ני שש ק מי זה עמקםב חה ת ינ ה אל אה גוף, רה א לנ ה. בה של קה הנ
ך ף ילרל ע כנ קנ תי י, ונ זנ גוף. אמ ל הנ ד של חה מוד אל הוא ענ גוף, וש חוץ לנ קום מי הוא מה כו, של רי ף יש כנ ע בש גנ יי םא יהכםל לו ונ י ל א כי ינרש ונ

גו'. מו וש קו עי בש אה הי עמקםב בש ינ

יענ גי הי י, של ני חי לש ר שנ מנ ז אה ל סמא"ל, אה ש כםחו של לנ חל נל עמקםב, וש ר ינ בי גנ תש ה, הי לה יש לנ ר הנ בנ עה ר וש בםקל ר הנ עורי תש הי ן של יוה כי
תוב כה ת, של רל חל ה אנ כה רה יף לו בש הוסי כות, וש רה בש ן הנ ל אותה ה לו ענ הודה ת, וש כל לל ה לה צה רה ר. וש בםקל ת הנ ירנ ת שי ר אל ן לומנ מנ זש הנ

ם. ך אםתו שה רל בה יש ונ

ן ל אותה כה ת  אל יחנ  וי רש הי וש מות,  קש ענ תש הי ה  אותה בש יו  בי אה ל  ת של חנ אנ עמקםב:  ינ ך  רי בה תש כות הי רה בש ה  מה כנ ה  אי רש םא  ב
ת ים אל להי ך אל רל בה יש תוב ונ כה ן, של בה לה א מי יהה בה הה של רוך הוא כש דוש בה קה ך אותו הנ רנ בי ה, של ינה כי שש ל הנ ת של חנ אנ כות. וש רה בש הנ
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ך לנ הה של יו כש בי ך אותו אה רנ בי ת של רל חל ה אנ כה רה ת בש חנ אנ ו. וש שה ל עי ה של נל מג מש הוא, הנ ך הנ אה לש מנ ך אותו הנ רנ בי ת של חנ אנ עמקםב. וש ינ
גו'. ך וש ך אםתש רי בה י יש דנ ל שנ אי תוב וש כה ם, של רה ן אמ דנ פנ לש

ת? עי כה ש  מי תנ שש ם אל הל ה מי כה רה בש יזו  אי ר, בש מנ לו, אה לה כות הנ רה בש ל הנ כה בש מו  צש ת ענ עמקםב אל ה ינ אה רה הוא של ן הנ מנ זש בנ
ה, קה זה יא חמ הי ב של ל גנ ף ענ אנ יו. וש בי ך אותו אה רנ בי ה, של רונה חמ אנ יא? זו הה י הי ן, ומי הל בה ה של שה לה חנ ש בנ מי תנ שש ת אל עי ר, כה מנ אה

ה. אשונה רי ה כה זל ם הנ עולה טון הה לש שי ה בש קה זה ה חמ ינה ר, אי מנ אה

י ננ בה י ולש ך לי רי טה צש אל ן של מנ זש רות לי חי אמ ן הה ל אותה ת כה יר אל עמבי אנ ה, וש ש בה מי תנ שש אל ת זו וש ו אל שה כש טםל ענ עמקםב, אל ר ינ מנ אה
י ם ה' כי שי י בש בוני בה ם סש ל גויי תוב כה כה ם, של עולה ן הה י מי ננ ת בה יד אל בי אמ הנ ים לש מי ענ ל הה סו כה נש כנ תש יי ן של מנ זש י? בי תנ י, מה רנ חמ אנ
ן ת - אותה חנ רו. אנ אמ שש ני ה של לשה י שש פי לנ ה, כש לשה אן שש ה כה ני גו'. הי ים וש בםרי דש י כי בוני גו'. סנ י וש בוני בה ם סש י גנ בוני ם. סנ ילנ מי אמ
כות רה בש ן הנ לש - אותה רוך הוא. שה דוש בה קה ך אותו הנ רנ בי כות של רה ן בש ם - אותה יי תנ יו. שש בי ל אה אשונות של רי כות הה רה בש הנ

הוא. ך הנ אה לש מנ ך אותו הנ רנ בי של

ת עי כה ם, וש שה ן לש יר אותה עמבי אנ ם, וש עולה ל הה ל כה ים של מי ענ ל הה כה ים וש כי לה מש ל הנ ן, אל יך אותה רי ם צה שה עמקםב, לש ר ינ מנ אה
בות, רה קש ם בנ חי לה הי בות לש רה י קש מי י לוחמ לי עמ ה בנ מה ים, כנ קי זה יונות חמ גש ה לי מה יו לו כנ הה ך של לל מל ה. לש זל י בה י לי ו דנ שה י עי פי לנ כש
י ני בש ר,  מנ אה  . חנ ד רוצי חה אל ד  ל שודי ענ ע  מנ ם שה יי תנ ינש בי בות.  רה קש ם  הל ם בה חי לה הי לש ים  קי זה חמ ים  כי לה מש י  פי לנ כש ים  ני זגמה מש של
י אותו פי לנ ר, כש מנ לו? אה א אי לה ם אל שה לש חנ  ך שולי ינש ך אי לש יונות של גש לי ל הנ כה רו לו, מי מש ם. אה שה לש כו  לש יי לו  לה ים הנ רי עה שש הנ
ב רה קש יום הנ ים. בש קי זה חמ ים הנ כי לה מש ם הנ אותה ם לש יר אותה עמבי ב אנ רה קש י הנ לי עמ י ובנ יונותנ גש ל לי י כה רי המ לו, של אי י בש ד דנ שודי הנ

יו. הש י, יי כו לי רש טה צש יי של כש

ל י כה פי לנ י כש ננ בה לש כו  רש יגצש הוא של ן הנ מנ זש ל לנ בה לו. אמ לה כות הנ רה בש ת בנ עי י כה י לי ו, דנ שה י עי פי לנ ר כש מנ עמקםב אה ינ ך  ף כה אנ
ל כה כות מי רה בש ן הנ אותה רו  עורש תש יי ן,  מנ זש הנ אותו  יענ  גי ינ של ם. כש ה אותה עמלל ם, אנ עולה ל הה ל כה ים של יטי לי שנ הנ וש ים  כי לה מש הנ
ר אה ל שש ל כה ענ זו  הנ כות  לש מנ קום הנ ה תה אה לש הה וה הוא  יום הנ הנ ומי אוי.  רה כה יומו  קי ל  ענ ם  עולה יים הה קנ תש יי וש ים,  די דה צש הנ
ם. עולה קום לש יא תה הי כגיות וש לש מנ הנ לו  ל אי ה כה לל כנ ת ותש תי כנ תוב (דניאל ב) תש כה , של רוהה אמ בי של מו  ת, כש רל חל כות אנ לש מנ
זו? זו ן הנ בל אל י הה ל. מי אי רה שש ן יי בל ה אל ם רםעל שה ר מי מנ אל נל מו של ם, כש יי דנ יה םא בנ ל ר וש הה ן הה ת מי רל זל גש ני יא של הי ן הנ בל אל נו הה יש הנ וש

גו'. ה וש בה צי י מנ תי מש ר שנ של םאת אמ ז ן הנ בל אל הה ר וש מנ אל נל מו של ל, כש אי רה שש ת יי סל נל כש

תוב כה רו. וש אמ שש ני רות של חי אמ כות הה רה בש לו הנ עמקםב - אי ר ינ אה ר יהשוב שש אה אן, (ישעיה י) שש כה ר, מי מנ יהיא אה י חי בי רנ
עמקםב] ית ינ רי אי יהה שש הה תוב וש רות. כה חי כות אמ רה לו בש ים. [אי בי ים רנ מי ב ענ רל קל ם בש גויי עמקםב בנ ית ינ רי אי יהה שש הה (מיכה ה) וש

ת ה'. אי ל מי טנ גו' כש ית וש רי אי יהה שש הה תוב וש כה ו. וש שה עי ק בש םא רנ ל ם, וש ם כגלה גויי בנ

ם עולה ם בה דה יהה אה םא הה ל ו, של שה ה עי ן זל יו. בי נה דם ד אמ בל על וש ב  ד אה בי כנ יש ן  ר, (מלאכי א) בי מנ אה וש א  יסה יי י  בי ח רנ תנ פה
ה. זל ם הנ עולה יט אותו בה לי שש ד אותו הי בי כי בוד של כה אותו הנ יו, וש בי ת אה ד אל בי ו כי שה עי מו של יו כש בי ת אה ד אל בי כנ יש של

ה מה כנ וש ר  ה עםשל מה כנ ן בש רה חה א לש יהה בה הה ם של דה י אה רי המ . של רוהה אמ ם, ובי הה רה בש ד אנ בל ר על זל יעל לי ה אל יו - זל נה דם ד אמ בל על וש
א בה ר של חי יש אנ ם או אי הה רה בש ל אנ בו של הוא אוהמ ן של בה לה ל וש תואי בש ר לי מנ םא אה ל ים, של עוני ים טש לי מנ רות וגש אוצה נות וש תה מנ
י ני דם אמ ך  ר כה חנ אנ י, וש נםכי ם אה הה רה בש ד אנ בל ר על םאמנ י תוב? ונ ה כה מנ רו  בה ת דש ר אל בי דנ ם יש רל א טל לה ם, אל הה רה בש ל אנ יוס של ם פי עי

ים. מי עה ה פש מה כנ יך לו לש רי אל ד הל סל חל אותו הנ בוד וש כה ם, אותו הנ הה רה בש ת אנ ד אל בי כנ יש י של די י, כש ני דם אמ

ן אותה ה, וש זל ם הנ עולה לט בה שש יי של לו  לה ים הנ מי עה פש ל הנ כה לו  יך  רי אל יו הל בי ת אה ד אל בי כי הוא של בוד הנ כה ו, הנ שה עי ך  כה
תוב כה עות, של מה דש יהה ובי כי בש רוך-הוא בי דוש-בה קה ל לנ אי רה שש יי יהשובו  ד של ענ בודו  עש שי ל לש אי רה שש ת יי אל ידו  עות הורי מה דש הנ
ה' ה לנ תה יש הה ו וש שה ר עי ת הנ פםט אל שש יון לי ר צי הנ ים בש יעי לו מושי עה תוב (עובדיה א) וש ז כה אה גו', וש י יהבםאו וש כי בש (ירמיה לא) בי

ן. מי אה ן וש מי ם אה עולה רוך ה' לש ה. בה לוכה מש הנ

עמקםב א ינ ייצי ת ונ שנ רה פה

ל אל ש וש מל שה א הנ ש ובה מל של ח הנ רנ זה ר, (קהלת א) וש מנ אה ח וש תנ יהיא פה י חי בי ה. רנ נה רה ך חה לל יי ע ונ בנ ר שה אי בש עמקםב מי א ינ ייצי ונ
א ע. ובה בנ ר של אי בש יהה בי הה של עמקםב כש ה ינ ש - זל מל של ח הנ רנ זה ל וש בה רוהו, אמ אמ ה בי זל סוק הנ פה ם. הנ חנ הוא שה ף זורי קומו שואי מש
קום מה ב בנ כנ שש יי תוב ונ כה , של חנ ף זורי קומו שואי ל מש אל ש. וש מל של א הנ י בה ם כי ן שה לל יה תוב ונ כה ן, של רה חה ך לש לנ הה של ש - כש מל שה הנ

הנהוא.

ל ך אל ר הולי מנ אל נל מו של ים, כש די דה י צש ני שש ם בי יו הי עותה סש ם, מנ עולה ל הה כה יר לש אי ש מי מל של הנ ב של ל גנ ף ענ ה, אנ אי םא ורש וב
ך הולי ח, וש רה זש מי ד הנ צנ ל יום מי א כה יוצי וש ענ  שופי שום] וש םאל. [ומי מ ה שש זל ין וש ה יהמי זל שום של פון, מי ל צה ב אל סובי רום וש דה
ד צנ א לש יוצי ס וש ני כנ תש ש מי מל של ז הנ אה ב, וש עמרה מנ ד הנ צנ פון לש צה ד הנ צנ פון, ומי צה ד הנ צנ ך לש ר כה חנ אנ ב], וש עמרה ל מנ רום [של דה ד הנ צנ לש

ה. נה רה ך חה לל יי תוב ונ כה ב, של עמרה מנ ך לנ הולי ע. וש בנ ר שה אי בש עמקםב מי א ינ ייצי תוב ונ כה ח, של רה זש מי א מי ב. יוצי עמרה מנ

ת, רל חל שות אנ רש לי ך  הולי ע, וש בנ ר שה אי בש עמקםב מי א ינ ייצי תוב ונ כה ל, של אי רה שש ץ יי רל ל אל לנ כש א מי ר, יוצי מנ עון אה מש י שי בי רנ
יון לש על ק הה עםמל הה ת מי לל נוטל ה של טה מי שש ע, זו הנ בנ ר שה אי בש עמקםב מי א ינ ייצי תוב ונ כה ח, של רה זש מי א מי ה. [יוצי נה רה ך חה לל יי תוב ונ כה של

ם. ז שה גל רם הה ין וש די הנ קום של מה ה, הנ נה רה ך חה לל יי תוב ונ כה ב, של עמרה מנ ת לנ כל הולל יר, וש אי מי אור של הה

יהה עמקםב הה ינ יון, וש לש על ק הה עםמל ן הה ד אור מי יהה יורי ה הה אשונה רי לות. בה גה ה בנ זל סוק הנ פה ת הנ ר אל אי בה י מש י יוסי בי רנ
ל כה ר בש אי בש הנ ה  ים אותה לי שש הי וש ם,  שה יר מי אי יהה מי הה ים, של רי שה רוהה  פה חמ ר של אי בש ע, הנ בנ ר של אי בש לי ך  הולי וש ל אותו  נוטי
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ה הוא ף. ומנ רון אנ ר חמ לומנ ה, כש נה רה ך חה לל יי תוב ונ כה ה, של נה רה חה ך לש לנ הה זו וש ע הנ בנ ר של אי בש ע מי סנ לות נה גה י הנ ימי מות. ובי לי שש הנ
ת. רל חל שות אנ ל רש ץ של רל אה ה, הה עה רה ה הה גה רש דנ רוך הוא? הנ דוש בה קה ל הנ פו של רון אנ חמ

קום לו, מה א של סי כי ש, הנ מל של ל הנ קומו של א מש רה קש ה ני זל ב הנ עמרה מנ ב, הנ עמרה מנ ש לש מל של ך הנ הולי של יהיא, כש י חי בי ר רנ מנ אה
ל ת כה ל אל נוטי וש יו,  לה יר עה אי הה יו לש לה אי ך  הולי ם. של הוא שה חנ  ף זורי שואי קומו  ל מש תוב אל כה של הו  יו. זל לה ט עה שולי של

יו. לה ם אי ס אותה כוני אורות וש הה

ין, לי פי יחנ תש ני רוך הוא מי דוש בה קה נו, הנ דש מנ לה ין, [ס"א וש לי פי יחנ תש ני רוך הוא מי דוש בה קה הנ ינו של ני שה מו של נו כש יש הנ וש
זו - רוענ עג זש מו. ובי ת לה ש דה ינו אי ימי תוב מי כה ה, של תורה ינו - זו הנ מי ינו, יש ני שה זו. וש רוענ עג זש ינו ובי ימי ע ה' בי בנ שש תוב ני כה של
רות ני הנ וש אורות  ם הה ל אותה סוף כה בנ לש ת  פל ה אוסל נה בה לש הנ וש ב.  עמרה ד מנ צנ לש ף  סי אנ ומש עמקםב  ינ ל  טנ נה ם  כגלה וש ין.  לי פי תש לו  אי
ל ת כה ל אל נוטי שום של ין] מי לי פי יחנ תש ני רוך הוא מי דוש בה קה ינו הנ ני שה ה של זל ה, וש יר לה אי ה ומי ן לה הוא נותי עמקםב, של ל ינ נוטי של
מו םאש, כש ר בה ין של לי פי תש ם הנ הי ה, וש יונה לש על ם הה אי סוד הה יון וש לש על ב הה אה ל הה סוד של ם? הנ י הי ים, ומי יוני לש על ים הה רי תה כש הנ
רוך דוש בה קה הנ א [של צה מש ני םאל, וש מ שש הנ ין וש יהמי ל הנ ם, נוטי אי הה ב וש אה ל הה נוטי ר של חנ אנ םאש. וש ר ל בה דול נוטי ן גה ינו, כםהי ני שה של

כםל. ל הנ נוטי הוא] של

אן ף כה ת אנ לל ה, נוטל לה עש מנ ל לש אי רה שש ת יי סל נל ת כש כל של מש ני של כםל, וכש ל הנ ל נוטי אי רה שש ת יי רל אל פש ר, תי מנ ר אה זה עה לש י אל בי רנ
ל ים כה אי יוצש של מו  הוא. כש רוך  בה דוש  קה ל הנ ה של בה קי נש ם הנ ן עולנ כי וש הוא,  רוך  בה דוש  קה ל הנ ר של כה זה ם הנ כםל, עולנ הנ
ה ע זל בנ ר של אי בש ך  שום כה ה, ומי זל מו  ה כש י זל רי המ ה, של זל ם הנ עולה כםל הה ל הנ ם נוטי גנ ך  ה, כה זל ם הנ עולה ן הה אורות מי הה
יר אי ינו מי ה] אי זל [הנ ש  מל של הנ רוך-הוא] וש דוש-בה קה כםל לנ ה] [הנ זל מו  ה כש י זל רי המ ה. [של טה מי שש ע] זו הנ בנ ר [של אי ל, בש יובי הנ
ך לל יי ע ונ בנ ר שה אי בש עמקםב מי א ינ ייצי ך ונ שום כה ה] ומי טה מי שש יס תוך הנ ני כש אורות ומנ תוך הה ל לש הוא נוטי ל, [וש יובי ן הנ א מי לה אל

ה. טה מי שש יא הנ הי ב של עמרה מנ ה הנ ה, זל נה רה חה

ה, לה רש עה ת הה ננ ה - זו שש נה רה ך חה לל יי ה. ונ טה מי שש ת הנ ננ ב, שש עמרה מנ ה הנ ע - זל בנ ר שה אי בש עמקםב מי א ינ ייצי ר, ונ מנ עון אה מש י שי בי רנ
ר. אי בה תש ני מו של יו, כש חי אה חנ מי יהה בורי הה ת, של רל חל שות אנ רש ה לי שה דג קש שות הנ רש א מי יהצה שום של מי

א תה פש תוסל

םא ל, יהב כי שש הנ ם בש יי יננ עי י הה לי עמ ם, בנ כל ם בה כה י חה עו. מי מש בו שי רש ה, קי לה שה מש מל י הנ ירי חי יון, בש לש י על הובי ם, אמ עולה י הה ני בש
ת חנ אנ ת י', וש חנ ת א', אנ חנ יקות, אנ קי חמ ת הנ יקנ קי חמ ם בנ ק אותה קנ חה יות וש לש אותי ל שה טנ ן נה בה לה םאש הנ ר הה ה של עה שה ע. בש יידנ וש
םאש ר ן הה ן מי קנ תש צון, ני רה ינת הה לי ים, י' הוא עמ מוני טש ל הנ ל כה מון של כםל טה ל הנ יון של לש על םאש הה ר א' הה ק אי"ן - הה קנ חש נל ן', וש
טות, לוהמ של רות  קה יש ים  ני בה אמ בנ קו  קש חש נל של ד  ענ ים,  ילי בי שש ם  יי ננ ושש ים  לשי שש יא  הוצי וש א  יהצה ה.  טה מנ לש ד  יהרנ וש ה,  לה עש מנ לש
ר שה קש ני דוש  קה ם הנ שי הנ נו, וש קש תש ם ני הל ק, בה זה ר חה של ים. קל בי י אוהמ ני ה, שש בה קי ר ונש כה יא זה הי אות נו"ן, של ם הה עי רו  שש קש ני וש

מות. עולה נו הה קש תש ם], ני הל כםל [בה זון לנ מה א הנ צה מש ם ני הל ם, מי הל בה

ים ילי בי יא שש מוצי צון של רה יא הה הי ת, י' של חנ ה אנ בה קי ה נש פופה ם: נ' כש יי תנ ל שש ל של לה כש ה, הנ שוטה ה ן' פש קה קש חש ן נל ל כי ענ וש
ד יהרנ ד של ים. ענ בורי ים די רי יבה אי ין הה יל בי טי הי י רוחות, וש תי ין שש עמקםב בי ל ינ יענ של קי רה ת הה ה אל שה עה יות וש אותי ין הה ה בי כה הי
ר אי את בש רי קש זו ני ה הנ פופה כש נ' הנ ד. הנ רו ינחנ שש קש ך ני ר כה חנ רום, אנ דה פון וש ד, צה ה ינחנ רו אותה בש חי ה, וש פופה יא כש הי זו, של נ' הנ לנ
ה. עוד, נה רה חה ך  לל יי ע ונ בנ ר שה אי בש עמקםב מי א ינ ייצי ן ונ ל כי ענ םאן, וש צ י הנ רי דש ל על ת כה קות אל שש הנ עמקםב לש ינ את מי לי מנ תש ע ומי בנ של
ף ה', רון אנ ה, חמ טה מנ לש ר של אי בש יא הנ הי ה, של נה רה ת חה קות אל שש הנ ך לש ר כה חנ א אנ ה יוצי נה מל י מי רי המ ה, של לה עש מנ ע לש בנ ר של אי בש מי

ך. עד כאן התוספתא. תל לה חמ ננ ם בש או גויי ים בה להי ן אל ל כי ענ ים. וש להי ין, אל די ית הנ ין, בי ב ה', די רל חל

יהיא י חי בי קום? רנ מה י הנ קום. מי מה ע בנ גנ פש יי תוב? ונ ה כה ה, מנ שה דג קש שות הנ רש יא בי הי ל, של ית אי בי לש יענ  גי ר הי של אמ כנ וש
מו ש, כש מל שה א הנ י בה ם כי ן שה לל יה ונ ם].  הוא שה חנ  ף [זורי שואי קומו  ל מש אל וש תוב  כה נו, של רש מנ אה של קומו  מש הו  ר, זל מנ אה

יר לו. אי הה י לש די א כש י הוא בה רי המ ם, של חנ הוא שה ף זורי ר שואי מנ אל נל של

יות לי גה רש רות מנ קה ים יש ני בה ם אמ לו הי קום. אי מה י הנ ני בש אנ א מי לה קום אל מה י הנ ני בש תוב אנ םא כה קום. ל מה י הנ ני בש אנ ח מי קנ יי ונ
ף לל אל ר  שה עה ים  ני שש לו  אי ת  חנ תנ וש ים.  ני בה אמ ה  רי שש על ים  תי תוב שש כה כנ יונות,  לש על ים  ני בה אמ ה  רי שש על ים  תי ן שש הי טובות של
קום מה ה הנ קום], זל מה י [הנ ני בש םא אנ ל קום וש מה י הנ ני בש אנ ך מי שום כה ים, ומי ני בה אות אמ רה קש ן ני כגלה סולות, וש ים פש ני בה בות אמ בה ורש

שלאהמנר.

ם יו? אי שםתה אמ רנ ה מש ה זל הוא. מנ קום הנ מה ל הנ יו של שםתה אמ רנ א מש לה י? אל ל מי יו של שםתה אמ רנ יו. מש שםתה אמ רנ ם מש יהשל ונ
ד צנ ים לש ני בה לש אמ ם. שה עולה י הה די דש י] צי אשי ה [רה עה בה רש אנ יו - לש שםתה אמ רנ א מש לה םא. אל םאשו - ל ת ר חנ ם תנ שה י של מי ר כש םאמנ ת

ם. הל ן בה קי תנ הי ם לש יהל לי הוא עמ קום הנ מה הנ ח. וש רה זש ד מי צנ לש לש שה רום, וש ד דה צנ לש לש שה ב, וש עמרה ד מנ צנ לש לש שה פון, וש צה

ה זל קום הנ מה ל הנ ן ענ הי גות של רה דש ן הנ ל אותה כה ה, וש טה מנ יות לש לי גה רש ב, י"ב מנ כנ שש יי הוא. [ונ קום הנ מה ב בנ כנ שש יי ז ונ אה וש
ה, טה מי ל הנ ב ענ יישל עמקםב ונ ינ תוב בש ן כה ל כי ענ ש. וש מל של ה? הנ ב בה כנ י שה ה. מי ב בה כנ ה, שה טה מי ה הנ נה קש תש ני ן של יוה ן כ"ב.] כי י הי רי המ

ש. מל שה א הנ ש ובה מל של ח הנ רנ זה תוב וש ך כה שום כה הוא, ומי קום הנ מה ב בנ כנ שש יי ן ונ ל כי ענ ר. וש חי אנ םא לש ל אויהה וש י לו רש רי המ של

ד חה יהה אל הה מו, וש ים עי ני י בה ני ד ושש חה אל יש  ר אי בנ א. עה יקותה פי ת אמ רנ עה י מש ני פש ד לי חה ב יום אל יהה יושי ק הה חה צש י יי בי רנ
יא רוחנ הי הה שום של , מי רוחנ ל הה א ענ לה יים אל קנ תש ם מי עולה ין הה אי רום, וש דה ד הנ צנ ה הוא מי זל ש הנ מל של ק הנ ר, חםזל ד אומי חה אל לש

יים. קנ תש הי ם יהכול לש עולה ין הה מות, אי לי שש ד בי הוא עומי א של לי מה לש אי ים, וש די דה צש ל הנ ל כה מות של לי שש יום הנ קי
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חוד יי ת הנ יו אל נה בה דו  חמ יי ה של עה שה ה, בש אי םא רש ם. ב עולה יים הה קנ תש םא הי עמקםב, ל א ינ לי מה לש ן, אי טה קה יו הנ חי אה ר לו  מנ אה
חוד יי ד בש ינחי תש הי ה לש יונה לש על מות הה לי שש י הנ ד, זוהי חה ה' אל ינו  להי ל ה' אל אי רה שש ע יי מנ (דברים ו) שש רו  מש אה ה וש לה עש מנ לש של
ה בה קי ר ונש כה ר זה בי חנ תש הי בות, לש אה ם הה ד עי חה בור אל חי ב בו בש יהשנ יתו, וש ת בי ל אל טנ נה ם, וש יהל בי עמקםב אמ ר ינ בי חנ תש י הי זנ ד, אמ חה אל

ד. ינחנ

ה ה' ר, קומה מנ אה וש יש  אי הה ח אותו  תנ פה ים.  רי ם אומש הי ה  מה ע  מנ שש אל וש ם  הל מה עי ף  תי תנ שש אל ק,  חה צש יי י  בי רנ ר  מנ אה
נו. כה שש ת מי נוחנ ית מש בי ך לש לל מל ר יהקום הנ אומי י של מי ך - כש תל נוחה מש ה ה' לי ך. קומה זל רון עג אמ ה ונ תה ך אנ תל נוחה מש לי

ד וי דה יך. וש בל יש פגצו אם יה ה ה' וש ר, (במדבר י) קומה מנ ה אה ד. מםשל וי דה ה וש ה ה' - מםשל רו קומה מש אה יו של ם הה ם הי יי ננ שש
יתו הוא ת בי ה אל ול צנ מש י של מו מי ה, כש א מםשל לה ם? אל יהל יני ל בי די בש הל ה הנ ך. מה תל נוחה מש ה ה' לי ר (תהלים קלב) קומה מנ אה
בו, ת רנ ין [לו] אל מי זש מנ מו של ה. כש נוחה מש ה לי ין אותה מי זש ד הי וי דה יו, וש אה ד שונש גל נל ב כש רה ם קש חי לה הי ה לש ה אותה וה ה צי ר. מםשל מנ אה

ם. ידה רי פש הנ םא לש ל י של די ך, כש זל רון עג אמ ה ונ תה ך אנ תל נוחה מש ה ה' לי תוב קומה כה הו של מו. זל ה עי ירה בי גש הנ ך וש לל מל ת הנ ין אל מי זש מנ

ת תי י לה די יו כש עמשה ת מנ ה אל נל שנ ך, יש לל מל ת הנ ין אל מי זש מנ י של מי נו, של דש מנ אן לה כה נו. מי ני רנ יך יש ידל סי חמ ק ונ דל שו צל בש לש יך יי נל כםהמ
ים רי שה ים וש די בה כש ים ני ני חה דש יו בנ נה פה ר לש די סנ ים - יש שוטי ים פש ני חה דש ים אותו בנ חי מש שנ מש ך של לל מל ך הנ רל ם דל ך. אי לל מל ה לנ חה מש שי

ך. לל מל ת הנ חנ מש שום] שי םא [מי םא - זו ל ם ל אי ים, וש דולי גש

ים רי יל שה בי שש בי ך  לל מל י הנ ני חה דש ת בנ ה אל נה ה? שי שה ה עה ה, מל נוחה מש ה לי ירה בי גש הנ וש ך  לל מל ת הנ ין אל מי זש ד הי וי ה, דה אי םא רש ב
יליך וי יות לש הש לי יך  רי יהה צה נו? הה ני רנ יש יך  ידל סי חמ נו. ונ ני רנ יש יך  ידל סי חמ ק ונ דל צל שו  בש לש יי יך  נל תוב כםהמ כה ם? של י הי ים, ומי די בה כש ני וש
ים ידי סי חמ הנ ים וש ני כםהמ ת הנ ה אל שה ה, עה נוחה מש ין אותו לי מי זש הי ד של וי ת דה עי כה ך, וש לל מל י הנ ני חה דש ם בנ ים הי יי וי לש י הנ רי המ נו! של ני רנ יש

ך. לל מל י הנ ני חה דש ם בנ יו הי הש יי של

ד, וי רוך הוא, דה דוש בה קה ר לו הנ מנ לו] [אה יך. [אי לל יחנ עה רי טש הנ ה לש י רוצל יני ד, אי וי רוך הוא, דה דוש בה קה ר לו הנ מנ אה
ך, י אותש תי נש מנ זש הי ת של עי ך. כה צונש ה רש ה עושל תה ך, אנ לש יכה הי ה בש תה אנ של א] כש לה ך, אל םא כה י, [ל בוני ד, רי וי ר לו דה מנ ך] אה םא כה ל

ה. זל ם בה כה רש ין דנ אי ב של ל גנ ף ענ ים, אנ שובי ר חמ ם יותי הי לו, של ת אי ב אל רי קה י לש צוני רש ד בי ר עומי בה דה הנ

צונו ת רש ה אל עמשל ים אותו, ינ יני מי זש ם מנ צונו. אי רש הו כי עמשי כו ומנ רש ר דנ די סנ יתו, יש בי הוא בש י של מי נו, של דש מנ אן לה כה מי
ר בה דה ת הנ ים אל קי רוך הוא הי דוש בה קה הנ ים, וש ני ר כםהמ די סי ים וש יי וי יף לש לי חש ד הל וי י דה רי המ יו, של לה ר עה די סנ מש מו של חו כש רש אה ל מש של

צונו. רש כי

דוש קה ר לו הנ מנ חור. אה םא יהשוב אה י ל תי רש דנ סי דור של סי ך. הנ יחל שי י מש ני ב פש שי ל תה ך אנ דל בש ד ענ וי עמבור דה ד, בנ וי ר דה מנ אה
ם שה רוך הוא מי דוש בה קה ז הנ םא זה ל ך. וש לש ים של לי כי א בנ לה ש, אל מי תנ שש םא אל י ל לי ים של לי כי לו בנ פי יך, אמ יל ד, חנ וי רוך הוא, דה בה
ך. א לה סי כי ית לש שי ך אה נש טש י בי רי פש ה מי נה מל םא יהשוב מי ת ל מל ד אל וי דה ע ה' לש בנ שש תוב ני כה נות, של תה רות ומנ ן לו אוצה תנ נה ד של ענ

י. י לי ה - דנ ת זל מםענ אל שש א לי לה זו אל ך הנ רל דל י לנ אתי םא בה ם ל ר, אי מנ ק לו. אה שנ נה ק וש חה צש י יי בי א רנ בה

ב זה עמ ן ינ ל כי תוב (בראשית ב) ענ כה נו של יש ה, הנ נה רה ך חה לל יי ע ונ בנ ר שה אי בש עמקםב מי א ינ ייצי ר, ונ מנ אה לו וש ד של חה ן אל ח בי תנ פה
או יהצש של ז כש מל ה - רל נה רה חה ך  לל יי ונ ע  בנ ר שה אי בש עמקםב מי ינ א  ייצי ונ ר  חי ר אנ בה תו. דה שש אי ק בש בנ דה וש מו  ת אי אל יו וש בי ת אה אל יש  אי
ה תה לש תוב גה כה ה, וש רה דה ל המ יון כה ת צי ן בנ א מי ייצי ר (איכה א) ונ מנ אל נל מו של ים, כש מי ענ ין הה לו בי גש הג ש וש דה קש מי ית הנ בי ל מי אי רה שש יי

גו'. י וש ני עם ה מי הודה יש

ך לל מל קום? לש מה ע בנ גנ פש יי ה ונ ה זל גו'. מנ וש ש  מל של א הנ י בה ם כי ן שה לל יה קום ונ מה ע בנ גנ פש יי ר, ונ מנ אה ן וש טה קה ר הנ חי אנ ח הה תנ פה
םא עוד, ל ר, וש קי פש הל לו כש צש א אל צי מה םא תי ל י של די ים כש רי בה דש ה בי ם אותה שי בנ ה ולש גםש אותה פש יך לי רי ה, צה ירה בי גש ית הנ בי ך לש הולי של
תו טה מי ת לו  נל קל תנ יא מש הי ם, וש הל ן בה ישם ם לי ה רוקי עמשי מות מנ קה רג תות מש סה ב וכש הה ל זה ה של טה מי לו  ייש  לו  פי אמ א של לה אל
ד ם ינחנ הל לה צון של רה ילה הה הש יי י של די ת, וכש חנ ה ננ ת לה תי ם, לה הל יהלון בה לו וש ת של זםב אל עמ ן. ינ בל ל תל ר של דל חל ץ, ובש רל אה ים בה ני בה אמ מי
סור לו אה אות של רש הנ ש, לש מל של א הנ י בה ם כי ן שה לל יה תוב? [ונ ה כה , מנ יהה לל ך אי לנ הה ן של יוה כי אן, של נו כה דש מנ לה מו של ס. כש נל י אם לי בש
ת חנ ה ננ ת לה תי י לה די הוא, כש קום הנ מה ב בנ כנ שש יי יו ונ שםתה אמ רנ ם מש יהשל קום ונ מה י הנ ני בש אנ ח מי קנ יי יום] ונ תו בנ טה ש מי מי שנ ם לש דה אה לה

הוא]. קום הנ מה ב בנ כנ שש יי תוב ונ כה ם [של הל לון בה יו לה נה פה ים לש הובי ת אמ יי בנ י הנ ני בש לו אנ פי אמ של

לו, רו  מש ם? אה יכל רי חמ אנ ך  לי םא אי ל ם, וש יכל די ת יש חנ יות תנ לי גה רש מנ הנ לו  ר, אי מנ ח. אה מנ שה ייך] וש חי ק, [וש חה צש י יי בי ה רנ כה בה
ך לו לנ י. הה כי רש דנ ת לש כל לל י לה ו ייש לי שה כש ק, ענ חה צש י יי בי ר רנ מנ ה. אה י זל ני ל בש א של לולה הי יר לנ עי ס לה ני כה נו ני אה ך, וש כש רש דנ ך לש לי ה תי תה אנ
רוך-הוא. דוש-בה קה ר בנ מנ אל כםל נל הנ רו, וש מש ה אה אי יהפל דנ עון, ונ מש י שי בי ר רנ מנ עון. אה מש י שי בי י רנ ני פש ים לי רי בה דש ת הנ ר אל די סי וש
ים עי בה רש אנ שום של ש? מי לה א חנ רה קש ם ני ענ טנ ה הנ ם. מה ש הי לה חנ דוק הנ י צה בי ל רנ יו של נה י בה ני בש ם מי לו הי לה ים הנ רי בה דש ר, הנ מנ אה
ים יוני לש ה סודות על תורה ל הנ ר של בה דה ר וש בה ל דה ל כה ענ ש  רי פה יהה מש הה יו, וש יהמה ב בש רי חה םא תי ל ם של יי לנ רושה ל יש ה ענ נה ענ תש ה הי נה שה

ם. הל ג בה הי ננ תש הי ם לש עולה י הה ני בש ך לי רל ם דל הל ן בה נותי וש

י לו, תי רש מנ מו. אה ן עי טה קה נו הנ יש, ובש אי י אותו הה תי שש גנ פה ד של ים ענ טי ים מועה א] יהמי לה יו [אל םא הה ק, ל חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
םא ל יך של יל י, חנ ר לי מנ י, אה יר אותי כי הי ן של יוה תו. כי שש ם אי ר עי אנ שש ני א, וש לולה י לו הי יתי שי י, עה ר לי מנ ר? אה חי אנ ך הה נש יפםה בי אי
ים יני מי זש ך מנ כה ך, של י אותש תי רש כנ םא הי ל ך וש י בש תי עש םא יהדנ ל ד - של חה ים: אל רי בה ה דש לשה שום שש י מי ני ת בש ננ תג חמ ך לנ י אותש תי נש מנ זש הי
םא ל זון וש פה חי ך בש כש רש דנ ך לש ה הולי תה י אנ ד - אולנ חה אל ך. וש בודש ם כש גי פה יי דול וש יש גה ה אי תה י אנ אולנ בודו, וש י כש פי ם - כש דה אה ת הה אל
ן תה ן חה חנ לש ל שג ים ענ לי אוכש ם של ל אותה כה נו - של כי רש דנ ה, של בורה חמ י הנ שי נש י אנ ני פש ייש לי בנ תש םא תי ל ד - של חה אל יך. וש לל יחנ עה רי טש אנ
ה י לו, מנ תי רש מנ טוב. אה ך לש רוך הוא יהדון אותש דוש בה קה י לו, הנ תי רש מנ נות. אה תה רות ומנ ם אוצה הל ים לה ני ם נותש ה, כגלה לה כנ וש
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ה, תורה ים בנ יוני לש ר] סודות על יסנ רי ר [תש שה ה עה לשה שש נו  מל י מי תי דש מנ ה לה עה שה ה  אותה ן. בש טה קה דוק הנ י, צה ר לי מנ ך? אה מש שי
לום. חמ ם] בנ יי ננ ד [ושש חה אל ה, וש בואה נש ד בי חה ה, אל לשה נו שש בש ומי

ש שי ה בש זל ה לה זל ה, ומי בה קי נש ם הנ עולנ לום בש חמ הנ ר, וש כה ל זה יא של ם הי עולה ה בה בואה לום? נש חמ ה לנ בואה ין נש ה בי ר, מנ מנ אה וש
ך שום כה ה, מי טה מנ גות לש רה ה דש מה כנ ד לש רה פש לום ני חמ הנ םאל. וש מ שש לום בי חמ הנ םאל, וש מ שש ין ובי יהמי ה בש בואה נש ד. הנ גות יורי רה דש
א לה ת אל טל של פנ תש ה מי ינה ה אי בואה נש תו, הנ גה רש ך דנ ם כה דה אה י הה פי ה, כש אל רש ך ני תו. כה גה רש י דנ פי ל כש בה ם, אמ עולה ל הה כה לום הוא בש חמ הנ

ה. קומה מש בי

ים ים עםלי להי י אל כי אמ לש ה מנ ני הי ה וש מה יש מה שה יענ הנ גי םאשו מנ ר ה וש צה רש ב אנ צה ם מג לה ה סג ני הי לם וש ינחמ תוב, ונ ה כה ה מנ אי םא רש ב
ר הנ ל נש ים ענ די שש ץ כנ רל אל ן בש כםהי י הנ ן בוזי אל בל קי זש חל ל יש ר ה' אל בנ יהה דש יםה הה ר, (יחזקאל א) הה מנ אה ח וש תנ ים בו. פה די יםרש וש
ה דה ה יהרש ינה כי שש הנ שום של לות מי גה ל הנ ה ענ כה רש טה צש הי ה, של תה יש ה הה עה שה ה לש בואה יהה - נש יםה הה ם ינד ה'. הה יו שה לה י עה הי תש ר ונ בה כש
שום ה, מי זל אוי לה םא רה קום ל מה אותו הנ ב של ל גנ ף ענ אנ ה. וש עה י שה פי ה לש אה רה ה של אל מנ קי זש חל ה יש אה רה לות, וש גה ל לנ אי רה שש ם יי עי
יענ גי םאשו מנ ר ה וש צה רש ב אנ צה ם מג לה תוב סג כה ה, של טה מנ יהה לש ה - הה לה עש מנ יםה לש א הה לה יהה? אל יםה הה ה הה ה זל יהה. מנ יםה הה ך הה כה

ה. טה מנ ד לש חה אל ה וש לה עש מנ ד לש חה יהה - אל יםה הה ה. הה טה מנ ל [אותו] לש נוטי ה וש לה עש מנ ל [אותו] לש ה. נוטי מה יש מה שה הנ

ץ רל אל ר. בש בה ר כש הנ נש ל  ים ענ די שש ץ כנ רל אל ה. בש טה ה ומנ לה עש מנ מות - בש י עולה ני שש יק בי זי חמ ה מנ זל ם הנ לה סג ה, הנ אי םא רש ב
ם קםדל ר מי בה יהה כש הה א של לה ר? אל בה ר כש הנ ה נש ה זל ר. מנ בה ר כש הנ ל נש ה, ענ ל זל ם כה עי ה בו, וש לות שורה גה הנ קום של מה ים - בש די שש כנ
ם אותה ד מי חה ר אל הה ה הוא נה זל גו'. וש ן וש גה ת הנ קות אל שש הנ ן לש דל עי א מי ר יםצי הה נה תוב וש כה יו, של לה ה עה ה שורה ינה כי שש הנ ן, של כי לה

אל. קי זש יחל ה לי לה גנ תש הי ו, וש שה כש ה בו ענ ר - שורל בה יו כש לה יהה עה הה ן וש כי ם לה קםדל יו מי לה ה עה רה שה שום של רות. ומי הה נש ה הנ עה בה רש אנ

דוש קה קום הנ מה לום, ובנ חמ יו בנ לה ה עה לה גנ תש בות, הי אה ל הה ם של לי שה הוא הנ דוש, של קה עמקםב הנ י ינ כי לם, וש ינחמ ה, ונ אי םא רש ב
ר םאמנ ם ת אי יהם. וש יהה קנ ק הה חה צש יי שוי, וש יהה נה םא הה הוא ל ן הנ מנ זש עמקםב בנ א ינ לה לום? אל חמ א בנ לה ה [לו] אל אה םא רה ה ל זל הנ

לום. תוב בו חמ ן כה ל כי ענ יהם, וש יהה קנ ק הה חה צש יי ם, וש רנ קום גה מה ם הנ לום? שה חמ א בנ רל אי תוב וה א, כה שה ני של ך, כש ר כה חנ ה אנ ני הי של

ה, חה מי ים שש ני בה ם הנ אי ת וש יי בנ ת הנ רל ם עמקל הל ם] לה הל ה [בה מה לש שש ני ים, וש טי בה שש ם הנ ה עי דושה קש ץ הנ רל אה א לה בה ר של חנ אנ וש
םא אן ל ה. כה לה יש לנ אםת הנ רש מנ ל בש אי רה שש יי ים לש להי ר אל םאמל י תוב (בראשית מו) ונ כה גו', וש עמקםב וש ל ינ ים אל להי א אל יירה תוב ונ כה

ה. יונה לש ת על רל חל ה אנ גה רש דנ יהה מי י הה רי המ לום, של תוב בו חמ כה

י די יש ל  ה - ענ אל רש ה. מנ בואה נש ית מי שי שי ה הנ גה רש דנ ה, בנ טה מנ הוא לש ל, של יאי רי בש גנ י  די יש ל  ענ לום הוא  חמ ה, הנ אי םא רש ב
ת ז אל לה הנ ן לש בי ל הה יאי רי בש תוב (דניאל ח) גנ ה כה ני ר, הי םאמנ ם ת אי ה. וש לה יש לנ ת בנ טל שולל יא של הי יהה הנ חנ ל הנ יא של הי ה הנ גה רש דנ הנ
ל ים של תומי סש ת הנ ש אל רי פה ר, ומש יותי ש  פםרה לום מש חמ ים, ובנ תומי ר סש יו יותי רה בה ה דש אל רש מנ אי, של דנ ה ונ זל ך  ה - כה אל רש מנ הנ

תום. ר סה הוא יותי ה, של אל רש מנ י הנ רי בש ת די ש אל רי פה יש ל, של יאי רי בש ד גנ קה פש ן ני ל כי ענ ה. וש אל רש מנ הנ

ים אי רש ני ה של זל ה הנ אל רש מנ מו הנ ה, כש אל רש הוא מנ שום של ם? מי ענ טנ ה הנ א. מה רה אי א, וה יירה ה - ונ אל רש מנ תוב בש ן כה ל כי ענ וש
מות דש תוכו  ית בש אי רש ני ה, של אל רש מנ הוא הנ י, של דנ ל שנ אי מותו. בש י דש יתי אי א, רה רה אי וה ך  שום כה יות, ומי מג דש ל הנ כה תוכו  בש

אות בו. רש יונות ני לש על יות הה מג דש ל הנ כה ת, וש רל חל אנ

ה גה רש דנ ם? הנ לה ה סג ה זל םאשו]. מנ ר ה [וש צה רש ב אנ צה ם מג לה ה סג ני הי לם וש ינחמ תוב ונ ן, כה מנ זש אותו הנ עמקםב בש ך, ינ שום כה מי
םאשו ר מו. וש ר עי שי קנ תש הי ך הוא לש ה, כה מה יש מה שה יענ הנ גי םאשו מנ ר ם. וש עולה סוד הה הוא יש ה, וש לויות בה גות תש רה דש ר הנ אה שש של
ה. טה מי הנ םאש  (בראשית מז) ר תוב בו  כה ה של י הוא? זל ם. ומי לה סג ל אותו  של םאשו  םאשו? ר י ר ה, מי מה יש מה שה הנ יענ  גי מנ
יון לש ין על ד בי עומי גוף, וש יום הנ הוא סי שום של ה, מי מה יש מה שה יענ הנ גי יר. מנ אי ה מי נה מל זו ומי ה הנ טה מי םאש לנ הוא ר שום של מי

ה. מה יש מה שה יענ הנ גי ה מנ ל זל ענ גוף, וש הנ ם וש יי כנ רי יש ין הנ ד בי עומי גוף וש יום הנ ית הוא סי רי בש הנ מו של תון, כש חש תנ וש

ם לה סג ים בנ די יורש ים וש ם עולי הי ים, של מי ענ ל הה ל כה ים של ני מג מש הנ לו  ים בו, אי די יםרש ים וש ים עםלי להי י אל כי אמ לש ה מנ ני הי וש
ת אל ים  ירי שי כש מנ ל  אי רה שש יי של וכש ים.  ני מג מש הנ ם  אותה ים  עולי וש ה,  זל הנ ם  לה סג הנ ל  פה שש ני ים,  אי חוטש ל  אי רה שש יי של כש ה.  זל הנ
אן ה. כה זל ם הנ לה סג ד בנ כםל עומי ם. הנ טונה לש ר שי עובי ה וש טה מנ ים לש די ים יורש ני מג מש ל הנ כה ה, וש זל ם הנ לה סג ה הנ לל ענ תש ם, מי יהל עמשי מנ

ים. מי ענ ר הה אה טון שש לש ת שי אל ו וש שה ל עי טונו של לש ת שי לומו אל חמ עמקםב בנ ה ינ אה רה

ק לי תנ סש מי של כש ם. של לה ל אותו סג םאשו של אותו ר י? בש מי ים בו, בש די יםרש ים וש ים עםלי להי י אל כי אמ לש ה מנ ני הי ר וש חי ר אנ בה דה
ים ני מג מש ל הנ כה ה, וש לל ענ תש ם - מי לה אותו סג םאשו בש ר ר בי חנ תש מי של ים. וכש ני מג מש ל הנ ים כה עולי ע, וש נה כש ם ני לה סג נו - הנ מל םאשו מי ר

ד. חה ר אל בה כםל דה הנ ים. וש די יורש

ר, םאמנ ם ת אי ך. וש ן לה תל ה אל ל מה אנ ים שש להי ר אל םאמל י ה ונ לה יש לה לום הנ חמ למםה בנ ל שש ה ה' אל אה רש תוב (מלכים-א ג) ני כה
ה גה רש דנ ם הנ ה עי יונה לש על ה הה גה רש דנ ה, הנ גה רש דנ ה בש גה רש ת דנ לל לל כש אן ני א כה לה ה? אל זל לום בה חמ שות ייש לנ יזו רש י אי כי לום, וש חמ אן בנ כה
למםה, שש ה לי מה כש ן חה תנ ה' נה תוב (שם ה) ונ ם, כה לנ שש ני ן של יוה ם. כי לי יהה שה םא הה למםה ל ו שש שה כש ד ענ ענ שום של ה. מי תונה חש תנ הנ
למםה ה שש יהה רואל ז הה אה ה, וש נה בש ש ני דה קש מי ית הנ ה, ובי מותה לי שש ה בי נה בה לש ה הנ דה מש עה למםה. של ת שש מנ כש ב חה רל תי תוב (שם) ונ כה וש

לום. חמ ך לנ רי טה צש םא הי ל ן, וש יי ענ ן בש יי ה ענ מה כש חה ת הנ אל

ם יי עממנ י פנ כי ם. וש יי עממה יו פנ לה ה אי אה רש ני תוב (שם יא) הנ ן כה ל כי ענ ה, וש אשונה רי בה לום כש חמ לנ ך  רי טה צש א, הי טה חה ר של חנ אנ
ל יום. כה יהה בש ה הה מה כש חה ד הנ צנ ם, וש יי עממנ יהה לו פנ לום הה חמ ד הנ א צנ לה ר? אל םא יותי ל יהה וש הה

ה, גה רש ם דנ ה עי גה רש ה דנ לה לש כש ני שום של ם, מי דה אה י הה ני ר בש אה ל שש ל כה ר ענ יהה יותי לום הה חמ ל הנ ד של צנ ה הנ ל זל ם כה עי וש
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ה ם. מה גי פה הי ה לש דה מש עה ה  נה בה לש הנ וש א,  טה חה שום של ה מי זל וש שוך,  ר חה יותי יו  יהמה סוף  אן בש ה כה ני הי וש "ה.  אל רש מנ "ה בש אל רש מנ
רוך בה דוש  קה הנ אי של ננ תש ה הנ זל יות, וש רי כש ים נה שי ם נה עי קותו  סש ענ תש הי בש ש  קםדל ית הנ רי ת בש ר אל מנ םא שה ל שום של ם? מי ענ טנ הנ

ך. א לה סי כי בו לש ד יישש י ענ די ם עמ יהל ני ם בש גו', גנ י וש יתי רי יך בש נל רו בה מש שש ם יי תוב (תהלים קלב) אי כה ד, של וי ם דה ה עי שה הוא עה

ת ר אל מנ םא שה למםה ל שש שום של ץ. ומי רל אה ל הה ם ענ יי מנ שה י הנ ימי תוב (דברים יא) כי כה של נו  יש ד? הנ י ענ ה עמדי ה זל מנ
ת אל ך  רי טה צש עמקםב הי ן ינ כי לום, וש חמ ת הנ אל ך  רי טה צש סוף הי ן בנ ל כי ענ ם, וש גי פה הי ה לש נה בה לש ה הנ ילה חי תש אוי, הי רה כה זו  ית הנ רי בש הנ

נו. רש יאנ בי מו של לום, כש חמ הנ

א נה ימש הי יהא מש עש רנ

השלמה מההשמטות (סימן ן)

י ני ים בש לי לש פנ תש מי ה - של צה רש ב אנ צה ה. מג לה פי ם - זו תש לה ה סג ני הי ה (בראשית כח). וש צה רש ב אנ צה ם מג לה ה סג ני הי לום וש ינחמ ונ
ה תה אנ ר בו (מלכים-א ח) וש מנ אל נל רוך הוא, של דוש בה קה הוא הנ ם של יי מנ שה לנ יענ  גי ה, ומנ ינה כי יא שש הי ץ, של רל אה ם לו בה דה אה
ם הל יענ לה מודי ן של מנ זש ר. ובנ גומי ץ וש רל אה ל הה כה ך בש מש יר שי די ה אנ נו מה ני דם ר - (תהלים ח) ה' אמ בה דה סוד הנ ם, וש יי מנ שה ע הנ מנ שש תי
- ים בו. בו  די יםרש ים וש ים עםלי להי י אל כי אמ לש ה מנ ני הי יהד - וש ה, מי לה פי תש ה הנ אותה ה בש עולה תו של ינה כי רוך הוא ושש בה דוש  קה הנ

ם. דה אותו אה בש

דות רג פש ם  יהל פי נש כנ וש א)  (יחזקאל  תוב  כה של הו  זל ה.  לה פי תש ה  אותה בש ה  ינה כי שש ל  בי קנ לש ם  יהל פי נש כנ ים  חי פותש ם  כגלה
רוך הוא דוש בה קה הנ רוך-הוא, של דוש-בה קה ה בו? בנ ה זל ים בו. מנ די יםרש ם, וש יהל פי נש ל כנ ה ענ ינה כי ים, שש ה עםלי זל ה. וש לה עש מה לש מי
ה לולה ה כש וה צש יא מי ה הי ינה כי שש תו, של לה פי תש יש בי אי אותו הה רוך הוא בש דוש בה קה ד הנ ינחי תו, ומש ינה כי ל שש בי קנ ם לש יהל לי ד עמ יורי
א"ו "א וה ם, יו"ד הי דה יא אה ה הי בה שה חמ יהה. ומנ לי עמ ה  ין לה ה אי בה שה חמ י מנ לי ה בש וה צש לו, ומי יהה של חנ יא הנ ם יהו"ה, הי שי בש
לו, ה של בה קי נש יא הנ יות, הי ע אותי בנ רש אנ ה מי לולה ה, כש בה כה רש מל יות הנ ע חנ בנ רש אנ ה מי לולה כות כש לש מנ ה, הנ וה צש ת מי רל אל פש "א, תי הי

ר. גומי ים וש כי יך הםלש נל ין פה ם אי י (שמות לג) אי תי רש מנ ה אה ים, עמבורה מי חמ רנ י הה ני לו, פש ים של ני פה הנ

ה רה דש שי ה לנ דומל ם, של דה אה י הה חורי אמ יות של לש ה חג רי שש ה על מונל ה שש לולה יהה כש יו, חנ חורה את אמ רי קש יק ני די צנ ד הנ צנ ומי
ה ה, מנ בה שה חמ מנ ה בש לה ה עה ר בה מנ אל נל ה, של בה שה חמ מנ ם לנ דנ קה ית, וש אשי רי ה בש עמשי מנ חור לש יא אה יות, הי לש ה חג רי שש ה על מונל ה שש בה של

נות. עה פגרש ם לנ דנ קה ית וש אשי רי ה בש עמשי מנ חור לש הוא אה ע, של רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ ל עי חור, של ל אה ם של דה אה ן בש ין כי אי של

כםל. ך בנ תש שה קה בנ ך  ים לש יון, הוא יהקי לש ל על אי ה לש תה אנ רוך  ן, בה מה אל נל ה הנ רו, רועל מש אה ים וש אי מורה אה ים וש אי נה מו תנ קה
י לו, מי נו דר תש ל תי אנ ר (ישעיה סב) וש מנ אל נל ה של סוק זל יים פה קנ תש ך הי ן, בש מה אל נל ה הנ ר, רועל מנ אה ם וש יהל יני יון בי לש ן על קי ם זה קה
נות חמ ה, ומנ יונה לש על ה הה יבה שי יש הנ ם מי הי רוך הוא של דוש בה קה נות הנ חמ ך, מנ מש לש צנ ים בש ני נש קנ ים מש תוני חש תנ ים וש יוני לש י על רי המ של
נות חמ ים מנ ך עולי ים בו. בש די יםרש ים וש ים עםלי להי י אל כי אמ לש ה מנ ני הי ר וש מנ אל יך נל לל ה, עה תונה חש תנ ה הנ יבה שי יש הנ ם מי הי ה של ירה בי גש הנ

ה. לה פי ל תש ים של גוני ני ים וש ירי ה שי מה כנ תו בש ינה כי שש רוך הוא לי דוש בה קה נות הנ חמ ים מנ די יורש ה, וש לה פי תש ה בי ינה כי שש הנ

הו יזל אי בש תו  ינה כי ושש הוא  רוך  בה דוש  קה לנ ן  בה רש יא קה הי ך, של תש לה פי תש רוך-הוא בי דוש-בה קה לנ רוב  קה ה הוא הנ תה אנ
ד, סל יש חל ן אי ם כםהי שה ין, של יהמי ד הנ צנ ה מי לה פי תש נות הנ בש רש ה קה נה שש מי י הנ לי עמ נו בנ קש תי כו'. של ל וש אי רה שש י יי ני ת בש ו אל צנ ן, בש קומה מש
ה. בורה ל גש םאל של מ שש ה בי רה שש קש ד ני וי ל דה ה של גה רש הוד דנ ה, וש בורה גש ד הנ צנ ם מי יהל רי חמ ם אנ יי וי לש יר הנ ם שי הי ירות של מי נו זש קש תי וש

ח. צנ ך נל ינש ימי מות בי עי תוב (תהלים טז) נש כה הו של ד, זל סל חל ר בש שה קש הוד ני תו בש גה רש ן דנ רם המ אנ וש

הו זל ין,  יהמי ד הנ צנ ה מי כה רה דוש, ובש קה דוש  קה דוש  הוא קה ה, של שה דג וקש כו  רש ל בה חוד כולי יי ל הנ ל של אי רה שש יי ע  מנ שש
מוד ם ענ יי וי לש ד הנ צנ ה מי שה דג ל. וקש אי רה שש י יי ני ת בש כו אל רמ בה אמםר כםה תש יו לי נה ל בה אל ן וש רם המ ל אנ ר אל בי תוב (במדבר ו) דנ כה של

ה. יונה לש על ם הה אי הוא הה םאש, של ל ר ין של לי פי ל תש ר של של הוא קל םאל, וש מ ין ושש ל יהמי ר של של קל י, הנ עי צה מש אל הה

ל ר של של הוא קל ן? וש הל תוב בה ה כה ם מנ עולה בון הה ל רי ין של לי פי ה, תש נה שש מי י הנ לי עמ רוהו בנ אמ בי מו של םאשו כש ל ר ין ענ לי פי תש
ה, ך מםשל לש ין. ש' של לי פי ל תש ר של של ה קל מםשל הו לש אה רש ה, הל נה שש מי י הנ לי עמ רו בנ אמ בי ה של זל ה. וש תונה חש ה תנ ינה כי ל יהד, שש ין של לי פי תש
ת לנ פי ך תש לש ית. מ"ה של בי רש ה "ענ חה נש ית "מי רי חמ ם: "שנ נה ימה סי לות, של פי לש תש נו שה קש תי ה של לה עש מנ בות לש אה י הה ני לש פש ל שש כולי
ה בה כה רש ה מל לה לש כש ני ץ, וש רל אה ל הה כה ה ובש מה הי בש ם ובנ יי מנ שה עוף הנ יהם ובש ת הנ גנ דש דו בי ה (בראשית א) ורש ר בה מנ אל נל ת, של בה שנ הנ
י יק חנ די הוא צנ י, של ל חנ ם כה ה, אי טה מנ לש ת זוגו  ה, ובנ לה עש מנ אשון לש רי ם הה דה אה למםה, וש ד ושש וי ן דה רם המ ל אנ ה של תונה חש תנ הנ

ההעולהמיים.

ן, מה אל נל ה הנ יהה. רועל ה הה ירה בי גש ין הנ בי רםן שושש המ ינו, אנ בותי רנ רוהו  אמ ין, בי יהמי הוא  ב של ל גנ ף ענ רםן אנ המ ן, אנ כי לה וש
ל של יו  פש יה ה,  נה שש מי י הנ לי עמ בנ ימו  קי ם הי נה חי םא לש ל וש אשון,  רי ם הה דה ב אה רוכי בו  בות, של אה ת הה לשל ל שש כולי עמקםב הוא הנ ינ

אשון. רי ם הה דה ל אה יו של פש יה עמקםב כש ינ

לל כש ה, לי ה מםשל ר מםשל מנ אה ך וש מש רוך הוא שי דוש בה קה ל הנ פנ כה ינו של אי ן, רה מה אל נל ה הנ ה, רועל דושה קש ה הנ נורה מש ר הנ מנ אה
ך יל בש לי כש הנ ם, ולש הה רה בש ל אנ דו של צי אשון מי רי ם הה דה ך אה יל בש לי כש הנ ה, לש תונה חש תנ ה הנ בה כה רש מל ה ובנ יונה לש על ה הה בה כה רש מל ך בנ אותש

למםה. ד ושש וי ן דה רם המ ל אנ ד של צנ ה מי וה חנ

ל. אי רה שש א לו יי רה קה עמקםב וש א לו ינ רה קה שום של ה, מי דושה קש ה הנ נורה ר לו מש מנ ך? אה עמקםב כה ם ינ ת שי ל אל פנ םא כה ה ל מה לה
ל, אי רה שש א יי רה קש ני ה. וש מה ל חנ גנ לש ה גנ הל כש אשון מנ רי ם הה דה ל אה בו של נו, עמקי דש מנ לה ה, של בה קי נו נש יש הנ ב, של קי שון עה שון לש עמקםב לש ינ
םאש ך ר שופש ש, (שם ג) הוא יש חה נה רוך הוא לנ דוש בה קה ר הנ מנ אה הו של זל ב. וש קי נו עה יש הנ ה, של בה קי נש םאש לנ ר ר כה םאש זה ם ר שה של
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ת ה'. אנ רש ה יי וה נה ב עמ קל ה (משלי כב) עי ר בה מנ אל נל לות, של גה ה בנ ינה כי ם שש רנ ה גה זל ב, וש קי נו עה שופל ה תש תה אנ וש

יו], נה פה עממםד [לש י יהכול לנ י, מי יננ ה, סי ינה כי שש ה הנ יו, פי נה פה לש רו  מש אה ה וש יבה שי יש י הנ אשי רה חו  מש שה עון וש מש י שי בי ח רנ מנ שה
ף אנ מו, וש ים עי רי בש דנ ים מש תוני חש תנ ה הנ יבה שי יש ל הנ בות של בה ים רש שי שי מו, וש ים עי רי בש דנ מש תו  ינה כי רוך הוא ושש בה דוש  קה הנ של

ר. גומי ים וש ים עםלי להי י אל כי אמ לש ה מנ ני הי ר וש מנ אל יך נל ל פי מו. ענ ים עי רי בש דנ ך מש ה כה יונה לש על ה הה יבה שי יש ל הנ בוא של ים רי שי שי

ר - בה דה סוד הנ וש "ל,  הוא קנ ם, וש לה ה סג "י זל יננ ר, סי מנ אה וש עון  מש י שי בי ח רנ תנ ם. פה לה ה סג ני הי וש לם  ינחמ ונ ר  חי ר אנ בה דה
א"ו. "א וה "א. יו"ד הי עוד - יו"ד. יו"ד הי "י. וש י"ו הי "י וה ה יו"ד הי ב זל "ל. עה "ב קנ ל עה ב ענ ה ה' רםכי ני (ישעיה יט) הי
ן הי יות של אותי ם. הה יי ננ ים ושש עי בש שי אשונות עולות לש רי יות הה אותי ים. הה לשי ה ושש אה ה מי "א - זל א"ו הי "א וה יו"ד הי

"ר. בון בה שש חל ם כש יי תנ ם ושש יי אתנ "ל מה "ב קנ ים. עה לשי ה ושש אה מי ן עולות לש יהל דותי תולש

דול ל, גה אי רה שש ל יי ן של בה ה הוא רנ תה ר. אנ קו בנ שש ר (תהלים ב) ננ מנ אל נל יך  לל ן, עה מה אל נל ה הנ רועל ן, הה בי ה הוא הנ תה אנ
ים לי שש הנ ם" לש ר "גנ סי תו, [חה ינה כי הוא ושש רוך  בה דוש  קה ל הנ ן של ה, בי לה עש מנ "ר לש ת, בנ רי שה י הנ כי אמ לש ל מנ ן של בה ה, רנ טה מנ לש

םא ך ל אתש טה יר חנ עלבי ה הל " הוה ם יש ף (שמות ב) גנ ן יוסי בל יחנ  שי י מה בי גנ ר לש מנ אל ם נל יהל לי ה] עמ שה מי חמ ים ונ עי בה רש ם אנ יי אתנ מה לש
מוז ה, רה יצה ש בי ת חםמל פל תוסל ים וש יצי לש בי שה ים וש עי בה רש ה, אנ לה חנ ל הנ עור של הו שי זל ד, וש וי ר דה פי כנ תש ה הי זל ם" הנ "גנ מות. בנ תה

יו. לה ף עה יו יםסי תה שי מי חמ (ויקרא ה) ונ

י ר בו (דברים כט) כי מנ אל נל י וש יננ ר סי ל הנ ד ענ רוך הוא יהרנ דוש בה קה הנ מו של יך, כש פי את מי יוצי ה הנ לה פי תש י הנ רי שש אנ
ה תורה ל בש די תנ שש ה מי תה אנ של כש ך  יום, כה הנ נו  מה פםה עי נו  ינל ר אי של ת אמ אי גו'] וש יום [וש ד הנ עםמי נו  מה פםה עי נו  ר ילשש של ת אמ אל
ל כה יות, וש הש ין לי ידי עמתי של וש יו  הה של לו  לה מות הנ שה נש ל הנ כה ים, וש תוני חש תנ ים וש יוני לש ס על ני כנ רוך הוא מש בה דוש  קה ה, הנ לה פי תש ובי
רוך הוא דוש בה קה ת הנ ד אל ינחי ך לש תש בש שנ חמ מנ שום של ך, מי תש תורה ך וש תש לה פי ל תש בי קנ ך לש מש לש צנ ד בש יורי ים, וש כי אה לש מנ נות הנ חמ מנ
ה בה שה חמ ף מנ רי צה הוא מש רוך  בה דוש  קה הנ ך  תש לה פי תש ובי ך  תש תורה ה, בש טה מנ ולש ה  לה עש מנ לש לו  נות של חמ מנ ל הנ כה בש תו  ינה כי ם שש עי

ע. מה שש ני ה וש עמשל רו (שמות כד) ננ מש ם אה הי י, וש נםכי ר אה מנ הוא אה מו של ה, וכש עמשל מנ ה לש טובה

ם הל בה ך  צונש רש שום של ך, מי רש בה דש ים לי עי שומש ים וש קי ם שותש הי נות, וש חמ מנ ל הנ כה ה לש הוא עושל רוך  בה דוש  קה הנ ך  כה
עמשות ה לנ הודה יחנ וש טי בש רוך הוא הי דוש בה קה הנ ה של ל מנ כה לו. וש נות של חמ מנ ל הנ כה תו בש ינה כי רוך הוא ושש דוש בה קה ד הנ ינחי לש

ע. מה שש ני ה וש עמשל ים ננ רי ם אומש ם סוף, כגלה הל ין לה אי ה טובות של מה כנ ה מי מה כש ך חה לש

רוך דוש בה קה י הנ רי המ ך, של יק בש זי חל הל ר, וש גומי י כםחנ וש בםרי יו גי כה אה לש ל] מנ כו ה' [כה רש רו (תהלים קג) בה מש ה אה שום זל ומי
ך, ל יהדש תוב ענ אי הוא כה דנ ר מי יותי ך, וש צונש ל רש עמשות כה ימו לנ כי סש תו הי ינה כי ל שש של לו וש נות של חמ מנ ל הנ כה תו וש ינה כי הוא ושש
בוד ה לו כה עושל גופו וש יב אותו כש שי חמ דונו מנ אמ יש של אי י הה רי שש יים. אנ קנ תש םא הי ל ך של ת יהדש יבנ תי כש ן מי טה ר קה בה ל דה פנ םא נה ל וש
א לה ג, אל רי טש קנ יו לש חנ פי פותי ד של חה ין אל אי י, וש יננ ר סי הנ מוד בש מו לי ה כש לה פי תש ה ובי תורה יו בש י פי רי בש ל די יות שוקי הש מותו לי דש כי

ד: ע"כ מההשמטות. חה צון אל רה ת בש חנ ה אנ מה כה סש הנ ים בש תוני חש תנ ים וש יוני לש על

תוב (מלכים א כב) כה יו, וש לה ב עה צה ד. ני חה אל ה כש מונה אל ל הה ר של של קל עמקםב הנ ה ינ אה אן רה גו'. כה יו וש לה ב עה צה ה ה' ני ני הי וש
כםל שםר הנ קש ם לי לה סג ל אותו הנ ד ענ ן ינחנ דות כגלה גות עומש רה דש ל הנ כה ה, של אה ח] רה לנ יב מל צי ך. [נש לל ב מל צה דום ני אל ין בל ך אי לל ומל
ם הה רה בש י אנ להי י ה' אל ני תוב (בראשית כח) אמ כה הו של ים. זל די דה י צש ני ין שש ן בי תה ם ני לה סג אותו הנ שום של ד, מי חה ר אל של קל בש

םאל. מ שש ין ובי יהמי ים, בש די דה י צש ני ם שש לו הי גו'. אי ץ וש רל אה ק הה חה צש י יי אלהי יך וי בי אה

עמקםב ינ םאל, וש מ ין ושש ה, יהמי דושה ה קש בה כה רש ילה מל הש כםל יי הנ עמקםב, של ל ינ ר] - ענ םאמנ י יו [ונ לה ב עה צה ה ה' ני ני הי ר וש חי ר אנ בה דה
נו ן לה יי ננ ק. מי חה צש י יי אלהי יך וי בי ם אה הה רה בש י אנ להי י ה' אל ני תוב אמ כה הו של ם. זל יהל יני ר בי שי קה הי ל לש אי רה שש ת יי סל נל ם, וכש תוכה בש
יך. בי ק אה חה צש י יי אלהי תוב וי םא כה ל ץ], וש רל אה ק [הה חה צש י יי אלהי יך וי בי ם אה הה רה בש י אנ להי תוב אל כה ע של מה שש ע? מנ צנ מש אל עמקםכ בה ינ של
כםל ה הנ ני - הי יהה  לל ב עה ה שםכי תה ר אנ של ץ אמ רל אה ך, הה ר כה חנ אנ ע. וש צנ מש אל הוא בה א של צה מש ם, ני הה רה בש ם אנ ר עי שה קש ני ן של יוה כי של

בות. אה מות הה לי ילה שש הש יי ה של אה אן הוא רה כה ת. וש חנ ה אנ דושה ה קש בה כה רש מל

אן ק, כה חה צש י יי אלהי ע. וי צנ מש אל הוא בה אי של דנ יך, ונ בי ם אה הה רה בש ר אנ מנ אה ן של יוה כי יך, של בי ם אה הה רה בש י אנ להי ה, אל אי םא רש ב
ר - חי ד אנ צנ שור לש קה יך. וש בי ם אה הה רה בש תוב אנ כה ד - של חה ד אל צנ שור לש ם. קה ז אותה אוחי ים וש די דה י צש ני שש שור לי קה ז של מה רש ני

ים. די דה י צש ני שש חוז לי עמקםב אה ינ אות של רש הנ ק, לש חה צש יי א"ו לש ת וה פל ק. תוסל חה צש י יי אלהי תוב וי כה של

א שה ני ר של חנ ה. אנ תורה י הנ כי רש יר דנ כי מנ י של מי לוי לש גי ר בש מנ אל נל ר, וש לוי יותי גי ר בש מנ אל םא נל א, ל שה םא ני עמקםב ל ינ ד של ענ וש
אן כה ל. מי אי רה שש י יי להי ל אל אי א לו  רה קש יי ונ חנ  בי זש ם מי ב שה ינצל תוב (בראשית לג) ונ כה של הו  לוי. זל גי בש ר לו  מנ אל יד, נל הולי וש

לוי. גי םא בש ל ל בה ה, אמ טה מנ ה ולש לה עש מנ ם לש לנ שש ני עמקםב, של ה ינ ה. שונל לה עש מנ ם לש לה שש םא ני ה - ל טה מנ ם לש לה שש םא ני ל י של נו, מי דש מנ לה

תוב ה כה ני ר, הי םאמנ ם ת אי ן. וש מנ ר זש חנ אנ ם לש לנ יגשש ה של אה א רה לה םא. אל ה - ל עה שה הנ ה  אותה ם בש לנ שש ני ר של םאמנ ם ת אי וש
עמקםב ינ ה מי בה זש על םא נל תו ל ירה מי רוך הוא ושש דוש בה קה ת הנ חנ גה שש א הנ לה ך? אל לי ר תי של כםל אמ יך בש תי רש מנ ך ושש מה י עי נםכי ה אה ני הי וש

ם. לנ שש ני ד של יון ענ לש על ם הה עולה ל בה בה ה, אמ זל ם הנ עולה ך לו בה רי טה צש הי ה של ל מנ כה ים בש מי עולה לש

ע? םא יהדנ ל ה הוא של יהה מי י תש כי י. וש תי עש םא יהדה י ל נםכי אה ה וש זל קום הנ מה ן ייש ה' בנ כי ר אה םאמל י ונ תו  נה שש עמקםב מי ץ ינ יקנ יי ונ
י ה לי לה גנ תש ה הי ל זל י כה כי ר, וש מנ י. אה יתי לי םא חי י ה' ל ני ר (שמואל-א יג) ופש מנ אל נל מו של י? כש תי עש םא יהדה י ל נםכי אה ה וש ה זל א מנ לה אל

ם? לי יות שה הש לי ה וש ינה כי שש י הנ פי נש ת כנ חנ ס תנ ני כה הי י, ולש נםכי ת אה ענ דנ י לה תי לש כנ תנ סש םא הי ל וש

ת אור ה אל קה בש ה רי תה אמ יום רה ל יום וה י. כה נםכי ה אה ה זל מה ן לה ם כי ר אי םאמל ת תוב (בראשית כה) ונ ה, כה אי םא רש ב
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רםש דש ך לי לל תי תוב? ונ ה כה , מנ יהה על מי ה בש תה רה ה צה תה אמ רה ן של יוה ם. כי ה שה לה לש פנ תש הי ה, וש נה כה שש מי ה בש תה יש ה הה ינה כי שש הנ ה, של ינה כי שש הנ
י נםכי אה י וש יתי אי ך רה ל כה י כה כי עמקםב, וש ר ינ מנ ך אה שום כה יא הוי"ה. מי הי ת, של רל חל ה אנ גה רש דנ זו לש ה הנ גה רש דנ הנ ה מי אה ת ה'. יהצש אל

ה. ינה כי שש י הנ פי נש ת כנ חנ ס תנ ננ כש םא ני ל דו וש בנ יהה לש הה שום של י? מי תי עש םא יהדה ל

ה - זל קום הנ מה א הנ ה נורה ים. מנ די דה צש י הנ ני שש ה הוא לי זל ר הנ בה דה ה. הנ זל קום הנ מה א הנ ה נורה ר מנ םאמנ י א ונ ירה יי יהד - ונ מי
ל. טי בה הי יך לש רי םא צה ל דוש, של קה ית הנ רי בש ל אות הנ ד ענ חה אל ה, וש אשונה רי ר בה מנ אה קום של מה ל אותו הנ ד ענ חה אל

ין ל, אי טי יות בה הש ה לי ין זל ים. אי להי ית אל ם בי י אי ה כי ין זל ר, אי מנ ד. אה חה ים - הוא אל די דה י צש ני שש ם לי הי ב של ל גנ ף ענ אנ וש
יק לו רי הה רות ולש פי עמשות בו  לנ וש בו  ש  מי תנ שש הי ים, לש להי ית אל א בי לה לו, אל ה של ידה עממי םא הה ה ל דו, זל בנ א לש צי מה הי ה לש זל
גוף ל הנ ר של ענ שנ ה הנ ם. זל יי מה שה ר הנ ענ ה שנ זל תוב וש כה הו של גוף. זל ל הנ ל כה ר של ענ שנ הו הנ זל גוף, של י הנ רי יבש ל אי כה כות מי רה בש
ר ענ ה שנ זל וש תוב  כה ה - של לה עש מנ חוז לש ה. אה טה מנ חוז לש אה וש ה  לה עש מנ חוז לש ה, אה טה מנ כות לש רה יק בש רי הה ר הוא לש ענ אי, שנ דנ ונ
ה. זל קום הנ מה א הנ ה נורה ר מנ םאמנ י א ונ ירה יי ה, ונ ל זל ענ ים. וש להי ית אל ם בי י אי ה כי ין זל תוב אי כה ה - של טה מנ חוז] לש ם. [אה יי מה שה הנ

קו. שה יו ונש בי א אה ה. בה טה מנ ה ולש לה עש מנ ם לש לי יות בו שה הש בו לי בוד של כה ים בנ יחי גי שש ם מנ ינה ם אי דה י אה ני ובש

ן מי ל  טי בי םא  ל ן של מה חמ רנ הה רוך  בה י,  תי רש מנ אה וש י  יתי כי בה יו,  פי מי ים  רי בה דש הנ ם  י אותה תי עש מנ שה של כש ק,  חה צש יי י  בי רנ ר  מנ אה
ס, ני כה הי יקו לש פי סש םא הי יר. ל עי ם לה הל מה י עי תי סש ננ כש ני ד של אות ענ סה רש לש פנ ד שה ם ענ מה י עי תי כש לנ ה. הה יונה לש על ה הה מה כש חה ם הנ עולה הה

ה. לה טה בנ יו לש הש םא יי יך ל רל בה רו לו, דש מש אה נו, וש ת בש יש אל אי ך אותו הה די שי ד של ענ

ים. רי חי ים אמ רי בה אות דש רש הנ ה ולש מה כש חה סוד הנ ם בש ם כגלה לו הי לה ים הנ רי בה דש הנ עון, של מש י שי בי ר רנ מנ אה ה של י, זל תי רש מנ אה
ים רי בה ם דש א הי לה ינוק, אל ל תי ם של לו הי לה ים הנ רי בה דש הנ ר של םאמנ ל ת י, אנ ר לי מנ עון, אה מש י שי בי י רנ ני פש ים לי רי בה דש י הנ תי רש דנ סי של כש

ה. מה כש חה סוד הנ ים בש שומי כםל רש הנ ים, וש יוני לש ל סודות על של

דוש קה יחנ לו הנ טי בש ה הי ל זל כה ן של יוה ה, כי הודה י יש בי ר רנ מנ גו'. אה י וש די מה ים עי להי ילה אל הש ם יי אמםר אי ר לי דל עמקםב נל ר ינ דנ יי ונ
י, תי מש לנ חה לום  עמקםב, חמ ינ ר  מנ אה א,  לה אל גו'?  וש י  די מה עי ים  להי אל ילה  הש יי ם  אי ר  מנ אה ין, של מי אל םא הל ל ה  מה לה הוא,  רוך  בה
ם ר אי מנ ן אה ל כי ענ ת. וש מל לום אל הוא חמ י של תי עש י יהדנ רי יים, המ קנ תש ם יי אי ת, וש מל םא אל ם ל הל ת ומי מל ם אל הל לומות - מי חמ הנ וש
ל חנ ננ ל הנ ן של יה עש מנ הנ כות מי רה ך בש ילה מושי הש י אל ני ים. אמ אלהי י לי יהה ה' לי הה י, וש תי מש לנ חה מו של גו', כש י וש די מה ים עי להי ילה אל הש יי

ים. להי א אל רה קש ני ה של זל קום הנ מה כםל לנ ל הנ של

יו, לה אי יענ  גי ינ ר של חנ אנ כםל, וש ל הנ קור של מה הנ ה מי אשונה רי ל בה כםל הוא נוטי ע, הנ צנ מש אל הוא בה ל של אי רה שש ה, יי אי םא רש ב
מו ים. כש אלהי כםל - לי ר הנ חנ אנ ה, וש אשונה רי י - בה יהה ה' לי הה תוב וש כה ע של מה שש ה, מנ זל קום הנ מה לנ יך  שי מש ומנ ענ  נו שופי מל מי
ן ל אותה י כה לי קום של מה הנ מי לו  ך  ילה מושי הש י אל ני ף אמ טובות, אנ ן הנ ל אותה י כה לי ה  עושל וש ר  ילה שומי הש יי ים  להי אל של
י, לי ה של גה רש דנ ב בנ ילה יושי הש אל של י, כש בי ית אה ל בי לום אל שה י בש תי בש שנ י? וש תנ כםל. מה ל הנ ר של של קל הנ ר בו  בי חנ תש יי כות, וש רה בש הנ

ים. אלהי י לי יהה ה' לי הה ז וש א, אה קה וש לום דנ שה י בש תי בש שנ י, וש בי ית אה ת בי ן אל קי תנ לום לש ל שה ה של גה רש דנ ב בנ ילה יושי הש אל וש

י לי ה'  יהה  הה וש ם.  לי תנ שש אל ם  ה, שה דושה קש ץ הנ רל אה הה יא  הי ם  שה של י,  בי אה ית  בי ל  אל לום  שה בש י  תי בש שנ וש ר  חי אנ ר  בה דה
תו. עלבםד עמבודה ם אל שה אוי, וש רה ת כה רל חל ה אנ גה רש דנ ה זו לש גה רש דנ ה] מי לה ענ תש ה [ני לל על ה אל זל קום הנ מה ים. בנ אלהי לי

ין סופו אי ה, של של ה קה זל סוק הנ פה ם. הנ רי פש כנ ה תש תה ינו אנ עי שה י פש ני מל רו  בש ונות גה י עמ רי בש ר, די מנ אה ח וש תנ יהיא פה י חי בי רנ
רו בש ונות גה י עמ רי בש כםל (תהלים סה) די ל הנ ש ענ קי ך בי ר כה חנ אנ מו, וש צש ל ענ ש ענ קי ד בי וי א דה לה םאשו סופו. אל ין ר אי םאשו וש ר
ם יהל לי ם עמ יהל אי טה חמ רו  בש גנ תש הי ם של עולה ם בה ים הי עי שה ה רש מה ל כנ בה י, אמ אתי טה חה י של מי צש ענ י בש תי עש י יהדנ ני ד, אמ וי ר דה מנ י. אה ני מל

ם. רי פש כנ ה תש תה ינו אנ עי שה ם, פש הל לה י וש ן, לי כי יל וש י. הואי ני מל ר מי יותי

מו חו, כש תש פש ים ני עי שה רש י הה רי פש סי קום של ד אותו מה ים ענ ם עולי ם, הי עולה ים בה עי שה רש ים הה בי רנ ה של עה שה ה, בש אי םא רש ב
ד הוא] וי ל דה םאשו של ר ה מי לה עש מנ ], [לש יהה לל ד עה ין עומי די ר [הנ פל אותו סי ים, וש חי תה פש ים ני רי פה ב וסש ין יושי ית) די (בי ר הנ מנ אל נל של

ם. רי פש כנ ה תש תה ינו אנ עי שה ן פש ל כי ענ י, וש ני רו מל בש ונות גה י עמ רי בש ך די שום כה מי

םא ל א של לה םא. אל רוך-הוא - ל דוש-בה קה ין בנ מי אל םא הל ל ר של םאמנ ם ת ין. אי מי אל םא הל ל ך  שום כה ן מי כי מו  עמקםב כש ינ
שום ה, ומי ירה מי שש נו הנ מל ק מי לי תנ סש תי לום וש שה םא יהשוב בש ל ע אותו של ננ מש א יי טש חי אותו הנ א, וש טה י ילחל מו. אולנ צש ענ ין בש מי אל הל
שום ין, מי די ת הנ י אל די גש נל ים כש שי לום, אה שה שוב בש אה של ים, כש מי חמ לו רנ פי ים אמ אלהי י לי יהה ה' לי הה מו. וש צש ענ ין בש מי אל םא הל ך ל כה

יד. מי יו תה נה פה ד לש י עובי ני אמ י] של רי המ [של

ר שי קנ תש אל ין וש די ל בנ לי כנ תש י אל בי ית אה בי שוב לש אה של ין. כש די ת הנ יך אל רי י צה יני ת אי עי עמקםב, כה ר ינ מנ א, אה חה י אה בי ר רנ מנ אה
ד י ענ מםר אותי שש ין יי די הנ יך של רי י צה ני י, אמ די מה ים עי להי ילה אל הש ם יי ו אי שה כש ר, ענ מנ א אה לה ך, אל םא כה י, ל י יוסי בי ר רנ מנ בו. אה
ן מה אל ר נל של קל ר בש שי קנ תש אל ין, וש די ים בנ מי חמ רנ ת הה יל אל לי כש לום, אנ שה שוב בש אה ן של יוה ל כי בה י. אמ בי ית אה ל בי לום אל שה שוב בש אה של
ד, חה ר אל של ילה קל הש כםל יי ז הנ י אה רי המ ים, של להי ית אל ילה בי הש ה יי בה צי י מנ תי מש ר שנ של םאת אמ ז ן הנ בל אל הה ד. וש כםל ינחנ יל הנ לי כש הנ לש

כםל. ר מי עמשי ן מנ תי אל ה] של שום [זל ה, מי טה מנ ה ומי לה עש מנ ת מי כל רל בה תש םאל, מי מ שש ין ומי יהמי ת מי כל רל בה תש זו מי ן הנ בל אל הה וש

ים ני בה ה אמ מה ל] כנ ה [ענ יונה לש זו על ן הנ בל אל הה ר של םאמנ ם ת אי קום. וש מה י הנ ני בש אנ ח מי קנ יי תוב ונ ה כה ני א, הי בה י אנ בי ר רנ מנ אה
יהה ה הה יונה לש ה - [על בה צי י מנ תי מש ר שנ של םאת אמ ז ן הנ בל אל הה תוב וש י כה רי המ תוב] ונ כה הו של ם, [זל יהל לי רות עמ שש ה לי בה קום מושה מש לי
שום ה, מי יונה לש ה על בה צי ה מנ ים אותה רי אן הי ים, כה להי ית אל ם בי י אי ה כי ין זל ר אי מנ אה ן] של יוה שום [כי יות!] מי הש לי יך  רי צה
י תי מש ר שנ של ן אמ ל כי ענ וש ה.  פל יה וש ים,  להי ית אל ם בי י אי ה] כי טה מנ יים [לש קנ ה לש ין זל אי ה, של ל זל ח של בנ של ל הנ כה ה  ה בה לה תה של
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ה. בה צי מנ

ית ה', ת בי ן אל כוני ר לש מנ אל נל מו של יות, כש הש יך לי רי יהה צה ית ה' הה ים? בי להי ית אל ים. בי מי עולה ים, לש להי ית אל ילה בי הש יי
הוא ל של יובי ד הנ צנ ים - מי יוני לש ים על די דה י צש ני שש ין הוא מי די ית הנ קום בי א מש לה ך. אל לי ית ה' ני ן (תהלים קכב) בי כי וש

ים. להי ק אל חה צש ל יי ד של צנ הנ ים, ומי יי ים חנ להי אל

ל ים], כה יני די ים [וש מי חמ ם רנ כגלה ה וש נה מל ים מי רי עורש תש ים] מי אי ים [יוצש יני די הנ ב של ל גנ ף ענ ל, אנ יובי ר, הנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ם ה. אי של קה ין הנ די ל הנ ד של צנ ים - הנ להי ית אל א בי לה כםל. אל רות] הנ הוא חי ת [וש חנ מש הוא שי ה, וש נה מל אות מי חות יוצש מה שש הנ
ד צנ ע, בש רנ לש ם  י. אי םאשי ר לש ת  חנ תנ םאלו  מ ר שש מנ אל נל של מו  ה, כש בה המ אנ ת בו  רל עורל תש םאל מי מ שש ל] הנ יובי [הנ ד  צנ טוב, בש לש
ים. להי ית אל אי בי דנ ץ. ונ רל אה י הה בי ל יםשש ל כה ה ענ עה רה ח הה תנ פה פון תי צה ר מי מנ אל נל מו של ה, כש של ין קה ר בו די עורי תש םאל מי מ שש הנ
ם עולה הה אי של דנ ב. ונ רנ ך  לל ייש מל ם וש תה ך סש לל ב. ייש מל רה ך  לל ינת מל רש תוב קי כה נו של יש ים, הנ להי ית אל ר, בי מנ עון אה מש י שי בי רנ

ב. ך רה לל ינת מל רש י קי זוהי ב, וש ך רנ לל יון הוא מל לש על הה

יההו. לי ת אי ה אל אה רה יהיא, וש י חי בי ם רנ דנ רש ה אונו. ני די ל שש נות של ילה אי ת הה חנ ים תנ בי יו יושש יהה הה קי זש י חי בי רנ יהיא וש י חי בי רנ
ל כה ב, וש רי חה הי ם לש יי לנ רושה ה יש רובה קש של יענ  הודי י לש אתי ת בה עי ר, כה מנ ה. אה דל שה יר הנ אי ר מי ל מנ של ך  רל דל ת הנ חנ הוכה ר, מי מנ אה
שות ה רש נה תש ני ה  ני הי וש ב,  רי חה ין תי ל די ענ וש ת  דל ין עומל ל די ענ וש ין,  יא די ם הי יי לנ רושה יש שום של ים, מי מי כה חמ יות הנ רש ן קי אותה
ן מנ ל זש י כה רי המ ם, של יי לנ רושה נות יש ת שש יכו אל רי י ינאמ ים אולנ מי כה חמ יענ לנ הודי י לש אתי ם, ובה עולה י הה בורי ל גי ענ יהה וש לל סמא"ל עה לש
ת רל עורל תש ה מי תורה הנ ן של מנ ל זש . כה יהה לל ד עה עומי ים הה יי חנ ץ הנ ה עי תורה הנ שום של ת, מי דל יא עומל ה - הי ה תורה את בה צי מש ני של

ם. עולה ן הה ה] מי נה מל ק [מי לי תנ סש ים מי יי חנ ץ הנ ה - עי טה מנ ה לש תורה ה הנ קה סש ה. פה לה עש מנ ז לש םא זה ים ל יי חנ ץ הנ ה - עי טה מנ לש

עמקםב קםל קול ינ תוב הנ י כה רי המ ם סמא"ל, של יהל לי ל עמ םא יוכנ ה, ל תורה בנ חו  מש שש ים יי מי כה חמ הנ ן של מנ ל זש ן, כה ל כי ענ וש
ט בור שולי די ק, הנ םא פוסי קול ל אותו  עוד של עמקםב. בש ינ את קול  רי קש ני ה של יונה לש על ה הה תורה הנ ו. זו  שה י עי די יש ם  יי דנ יה הנ וש

ים. מי כה חמ ה לנ זל ר הנ בה דה ת הנ רו אל מש אה כו וש לש הה יהיא, וש י חי בי ר רנ עורי תש הי ה. וש תורה יק בנ סי פש הנ יך לש רי םא צה ן ל ל כי ענ יהכול, וש וש

לו ר. אי ד שומי קנ א שה וש יר שה ר עי מה שש םא יי ם ה' ל תוב אי כה ך הוא, של כה ה, וש ת זל ים אל עי כםל יודש א, הנ יסה י יי בי ר רנ מנ אה
נו יש ם, הנ עולה ל הה ים של בורי גי ים הנ רי בה גש ל הנ םא ענ ל ם, וש יהל לי ת עמ דל ה עומל דושה קש יהה הנ רש קי ה, הנ תורה ים בנ לי דש תנ שש מי ם של הי

גו'. יר וש ר עי מה שש םא יי ם ה' ל תוב אי כה של

לום שה בש י אנ ני פש חו מי רש בה ד בש וי דה מור לש זש ר, (תהלים ג) מי מנ אה ח וש תנ ה פה הודה י יש בי גו'. רנ ה וש דל שה ר בנ אי ה בש ני הי א וש ינרש ונ
ם קה הוא של נו  בש שום של ם מי ה? אי ירה ר שי מנ ה אה מה ד, לה וי דה מור לש זש ל מי בה ים, אמ רי בי חמ הנ רו  עורש תש ה הי זל סוק הנ פה נו. בנ בש
מור זש א מי לה ה. אל בי רש ר הנ חי אנ של יו מי רובה קש ת מי צה ם קש דה אה ל הה יו ענ לה ע עה רנ י הי רי המ יות, של הש יך לי רי יהה צה ה הה ינה ר קי יו, יותי לה עה
ה אה רה ן של יוה הוא. כי ם הנ עולה או לה טש ת חל ק אל לי רוך הוא סי דוש בה קה הנ ב של שנ חה ד, של וי ש דה קי ך בי כה ה, וש ירה ר שי מנ ד, אה וי דה לש

ח. מנ נו, שה מל בות מי גש ה לי ה רוצל זל ם הנ עולה אן בה כה של

ח רנ בש יי תוב (הושע יב) ונ כה ח, של רנ עמקםב בה ם. ינ דה בנ ם לש כגלה חו, וש רש בה ם של עולה יו בה נו הה מל ים מי יוני לש על ה של אה רה עוד, של
ד וי דה דו. וש בנ ח לש רנ עםה, ובה רש י פנ ני פש ה מי ח מםשל רנ בש יי תוב (שמות כ) ונ כה ח, של רנ ה בה דו. מםשל בנ ח לש רנ ם, ובה רה ה אמ די עמקםב שש ינ
ינו ימי ים מי בי סובש מו, וש חו עי רש ם בה ל, כגלה אי רה שש י יי אשי רה ץ וש רל אה י הה בורי ם גי ל אותה כה ץ וש רל אה י הה יטי לי ם שנ ל אותה ח, כה רנ בה

ה. ירה ר שי מנ ה, אה זל ח הנ בנ של ה הנ אה רה ן של יוה ים. כי די דה צש ל הנ כה מםר אותו מי שש םאלו לי מ שש ומי

דו גש נל יהה כש ה הה אה נש ל שי ענ ד בנ וי א דה לה ה? אל ש בה גנ םא פה ד ל וי ה דה מה לה זו. וש ר הנ אי בש ת הנ שו אל גש ם פה ה, כגלה הודה י יש בי ר רנ מנ אה וש
ה תה צש רה ה וש חה מש שי ר בש אי בש ם הנ ה אותה לה בש ה קי עמקםב ומםשל ת ינ ה. אל ש בה גנ םא פה ך ל שום כה ן, ומי מנ זש אותו הנ ר] בש אי בש ל הנ [של

ה. לה עש ם בנ ה עי חה מי שש ה של שה אי יהה כש לל ם אי יי מנ לו הנ זו, עה ר הנ אי בש ם הנ ה אותה תה אמ רה ן של יוה ן, כי ל כי ענ ם. וש מה ב עי רי קה תש הי לש

ה, לה עש מנ םא לש ל ר, וש אי בש ן הנ ה מי טה מנ יההו הוא לש לי א אי לה ה? אל מה ה, לה ש בה גנ םא פה ל ח וש רנ יההו בה לי ה אי ני ר, הי םאמנ ם ת אי וש
ן ה מי לה עש מנ ם לש ה הי עמקםב ומםשל ינ שום של יחות. ומי לי ה שש עושל וש ך  אה לש הוא מנ ך  שום כה עמקםב, ומי ינ וש ה  מםשל יו  הה של מו  כש

ת אותו. לל בל קנ ה ומש לה עש בנ ה לש חה מי שש ה של שה אי ם כש ל אותה בי קנ ה לש תה לש עה ם וש יהל לי ה אמ חה מי ר שש אי בש ר, הנ אי בש הנ

םאן י צ רי דש ה על לשה תוב שש ה. כה מו זל ה כש ה, זל לה עש מנ זו לש ר הנ אי בש ת הנ ה אל אה רה ה. סוד הוא של דל שה ר בנ אי ה בש ני הי א וש ינרש ונ
פון. ח, צה רה זש רום, מי ה: דה לשה ם שש א הי לה ים? אל רי עמדה ל הה ה כה מה פו שה סש אל נל תוב וש ה כה מה ה, לה לשה ם שש ם הי . אי יהה לל ים עה צי רםבש
ה ים אותה זי אוחמ וש זו  ר הנ אי בש ל הנ ים ענ די עומש לו  אי וש ם.  יהל יני ח בי רה זש ה, ומי זל ד הנ צנ הנ פון מי צה וש ה,  זל ד הנ צנ ן הנ רום מי דה
י. דה תו שה יש ל חנ קו כה תוב ינשש כה נו של יש ים. הנ רי עמדה קו הה יא ינשש הי ר הנ אי בש ן הנ י מי שום כי ם? מי ענ טנ ה הנ ה. מה ים אותה אי לש מנ ומש

א תה פש תוסל

ים שי קש בנ מש ם הנ ק. אותה דל י צל פי י רםדש לנ עו אי מש תוב (ישעיה נא) שי ר, כה מנ ר אה זה עה לש י אל בי ה. רנ דל שה ר בנ אי ה בש ני הי א וש ינרש ונ
עו]. מש בו שי רש יון [קי לש על ך הה לל מל י הנ כי רש ים דנ עי יודש ם של ה, אותה מונה אל ר הה של קל קו בש בש דש ני ם של ה, אותה מונה אל סוד הה

ם יי ננ ה, שש טה מנ ים לש די ם יורש יי ננ רועות. שש י זש תי ין שש ים אותו בי לי בש קנ ד - מש חה את אל רנ קש או לי יהצש ם וש יי ננ ים שש עולי של כש
כםל, ר בנ בי חנ תש הוא מי ם, של יהל יני ד בי חה ים בו, אל קי יונש קום של מה ים, הנ יאי בי נש ב הנ ה מושנ לל י אי ני ם. שש יהל יני ד בי חה ם, אל הי

כםל. ל הנ הוא נוטי

ים קי שש מג זו  הנ ר  אי בש הנ מי ים.  דושי קש הנ ים  פוחי תנ הנ ה  די שש יא  הי ם,  יהל תי חש תנ ת  דל עומל ה  דושה קש ר  אי בש ה  אותה
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זו. ר הנ אי בש ל הנ ים] ענ די ים [עומש צי ים רובש יהמי ה קנ לשה ם. שש יי פנ נה י כש לי עמ ם בנ ל אותה בות, כה כה רש מל ן הנ ל אותה ים, כה רי עמדה הה
ה ל זל ענ א אדנ"י, וש רה קש ה ני גו'. זל ים וש רי עמדה קו הה יא ינשש הי ר הנ אי בש ן הנ י מי תוב כי כה הו של ם. זל הל את מי לי מנ תש זו מי ר הנ אי בש הנ
הו ץ. זל רל אה ל הה דון כה "י. אמ נה דם ן אמ ענ מנ ם לש מי שה ך הנ שש דה קש ל מי יך ענ נל ר פה אי הה תוב וש כה , וש לותה חי ה הנ תה ים אנ להי י אל נה דם תוב אמ כה

ץ. ע"כ התוספתא. רל אה ל הה דון כה ית אמ רי בש רון הנ ה אמ ני תוב הי כה של

ן - בל אל ת הה למלו אל גה יהם. וש ת הנ ים אל כי ים הםלש לי חה נש ל הנ תוב (קהלת א) כה כה נו של יש ים, הנ רי עמדה ל הה ה כה מה פו שה סש אל נל וש
ים אי םא יוצש ל ן, וש בל א אל רה קש ז ני אה ים] של רי כה ם זש יי ש, [מנ רנ קש ני א וש פה קה ה, אותו של של קה ין הנ די ף הנ ת תםקל ה אל נה מל ים מי ירי עמבי מנ
יש רי קש הנ פון לש צה םא יהכול הנ ל ין, וש יהמי הוא הנ רום, של דה ק הנ זי חנ תש ים, מי אי ים בה לי חה נש ם הנ אותה של ה. וכש חוצה ם הנ יי ה מנ נה מל מי

ים. טי יו מועה ימה מי ר של הה מו נה ם, כש יי מנ ים הנ שי רה קש ני ים וש אי םא קופש ים, ל בי יו רנ ימה מי של ה, כש זל ר הנ הה נה ם, כנ יי מנ ת הנ אל

ים קי שש ים ומנ עי שופש ים וש ירי שי פש ם מנ יי מנ הנ ין, וש יהמי הוא הנ רום, של דה ק הנ זי חנ תש ים, מי אי ים בה לי חה ם נש אותה של ן, כש ל כי ענ וש
שום ה, מי קומה מש ר, לי אי בש י הנ ל פי ן ענ בל אל ת הה יבו אל שי הי י. וש דה תו שה יש ל חנ קו כה תוב ינשש כה נו, של רש מנ אה מו של ים, כש רי עמדה ת הה אל

ה. ים בה עי שה רש ת הה יחנ אל הוכי ין, לש די ילה בש הש תי ה, של לה ין של די ת הנ יך אל רי ם צה עולה הה של

ן כי תו. וש שש ן לו אי מי דנ זש ם תי שה ע של יו, יהדנ לה ים אי ם עולי יי מנ ה הנ אה רה ר וש אי בש ל הנ ב ענ יהה יושי עמקםב הה ינ של ה, כש אי םא רש ב
עמקםב, ינ יהה לש ך הה כה ם. וש שה ן לו לש מי דנ זש תו תי שש אי ע של יו, יהדנ לה ים אי ם עולי יי מנ הנ ה של אה רה ן של יוה ר, כי אי בש ל הנ ב ענ יהשנ של ה, כש מםשל בש
ת עמקםב אל ה ינ אה ר רה של אמ י כנ הי יש םאן. ונ צ ם הנ ה עי אה ל בה חי רה ם וש מה ר עי בי דנ נו מש תוב עודל כה מו של תו, כש שש ה לו אי נה מש דנ זש ם הי שה של
ה אותה שום של ה, מי פורה ה לו צי נה מש דנ זש ם הי שה גו', וש שום וש רמ גה יש ים ונ רםעי יהבםאו הה תוב (שמות ב) ונ כה ה, של גו'. מםשל ל וש חי רה

ם. הל ה לה מה רש ר גה אי בש הנ

ר אי את בש רי קש ני ך  כה ע. וש בנ של ז לש מל יא רל הי שום של זו, מי ה הנ שה רה פה ים בנ מי עה ע פש בנ ה של תובה זו כש ר הנ אי בש ה, הנ אי םא רש ב
ר אי בש ן הנ י מי ה. כי דל שה ר בנ אי ה בש ני הי א וש ינרש תוב ונ כה זו, של ה הנ שה רה פה ים בנ מי עה ע פש בנ ת של רל כל זש זו ני ר הנ אי בש שום] הנ ע. [ומי בנ של
יבו שי הי םאן וש צ ת הנ קו אל שש הי ר. וש אי בש י הנ ל פי ענ גו' מי ים וש רי עמדה ל הה ה כה מה פו שה סש אל נל ר. וש אי בש י הנ ל פי ה ענ דםלה ן גש בל אל הה יא. וש הי הנ
אי דנ ונ ה, ובש עה בש י שי רי ר. המ אי בש י הנ ל פי ענ ן מי בל אל ת הה ל אל גל יה ר. ונ אי בש י הנ ל פי ענ ן מי בל אל ת הה למלו אל גה ר. וש אי בש י הנ ל פי ן ענ בל אל ת הה אל

ה. ך זל כה של

כםל ד מי רנ פש ה ני מםשל שום של ר. מי אי בש ל הנ ב ענ יישל ן ונ יה דש ץ מי רל אל ב בש יישל תוב ונ כה ת, של חנ ם אנ ענ א פנ לה תוב אל םא כה ה ל מםשל בש
יא ת הי חנ י. אנ תי מה י תנ תי יא יונה ת הי חנ תוב (שיר ו) אנ כה ד, כנ חה ה אל מםשל ל. בש לה ד כש רנ פש םא ני עמקםב ל ינ ה, וש טה מנ לש ת של יי בנ הנ כםל מי וה
א ינרש עמקםב - ונ ינ ר. בש אי בש ל הנ ב ענ יישל תוב ונ ה כה מםשל ה. בש לה עש מנ ה לש לה ענ תש הי ת וש יי בנ ל הנ ענ יהה בנ ה הה מםשל ך  שום כה ה. ומי מה אי לש

ר. אי בש ל הנ ב ענ יישל תוב ונ םא כה ל ה, וש דל שה ר בנ אי ה בש ני הי וש

י רי י שםמש רי שש ר, (תהלים קו) אנ מנ אה ח וש תנ א פה בה י אנ בי ה - רנ נה רה חה ך  לל יי ונ ע  בנ ר שה אי בש עמקםב מי ינ א  ייצי ונ ר  חי ר אנ בה דה
ת ם תורנ הל ן לה תנ רוך הוא נה דוש בה קה הנ ל של אי רה שש ם יי יהל רי שש ט, אנ פה שש י מי רי י שםמש רי שש ת. אנ ל עי כה ה בש קה דה ה צש ט עםשי פה שש מי
ת, ול מה ן הנ רות מי כםל, חי הנ רות מי לו חי ה, ייש  תורה ל בנ די תנ שש מי י של ל מי י כה רי המ ילות, של לי ים וש יהמי ה  ל בה די תנ שש הי ת לש מל אל
ם אי ים. וש יי חנ ץ הנ עי ז בש חה אל ה, נל ז בה חה אל נל ה וש תורה ל בנ די תנ שש מי י של ל מי כה שום של , מי שוהה רש י פי רי המ יו, ונ לה לט עה שש םא יהכול לי ל של
יום יתה בש פי רנ תש תוב (משלי כד) הי כה הו של ז בו. זל חה אל נל יו וש לה ה עה ת שורל ול מה ץ הנ ה עי ני ים, הי יי חנ ץ הנ עי מו מי צש ת ענ ה אל פל רש מנ

ה. תורה ן הנ יו מי ה יהדה פל רש ם מנ יתה - אי פי רנ תש ה. הי כה ר כםחל ה צנ רה צה

ן ל בל יד ענ מי ה תה תה ירה מי ין, ושש יהמי יד לש מי יא תה י הי רי המ ר כםחנ כםה. של ה? צנ כה ר כםחל ה צנ ה זל ה, מנ כה ר כםחל ה צנ רה יום צה בש
ג לו. רי טש קנ ל לש םא יוכנ ל ם וש דה אה ן הה בל ב לש רנ קש םא יי ל ה של חוצה ע הנ רנ ת הה ה אל ז דוחל אה ה, וש תורה י הנ כי רש דנ ך בש ר הולי של אמ ם כנ דה אה
םאל, מ שש הוא הנ ע, של רה הה אותו  שום של כםה, מי ר כםחנ  י צנ זנ ה, אמ נה מל ה מי פל רנ תש ה ומי תורה י הנ כי רש דנ ה מי ם סוטל דה אה של וכש

ה. רה צה קום בש ק אותו מה דוחי ד של ה, ענ חוצה זו הנ "כםה" הנ ת הנ ה אל דוחל ם, וש דה אה ל הה ט ענ שולי

הוא ה, וש טה מנ ב לש הה אל נל ה וש לה עש מנ ב לש הה אל ה, נל תורה י הנ כי רש דנ ז בש ם אוחי דה ן אה ר בל של אמ כנ ה - של כה ר כםחל ר צנ חי ר אנ בה דה
רוך הוא, דוש בה קה ל הנ הוב של יהה אה הה בו, של הי ה' אמ ר (שמואל-ב יב) ונ מנ אל נל מו של רוך הוא, כש דוש בה קה ל הנ הוב של אה
יו לה ט עה שולי יו, וש לה ה הוא אי אה נש ל שי ענ לו ובנ ר של ר כםחנ כםה, צנ י צנ זנ ה, אמ תורה י הנ כי רש דנ ה מי ם סוטל דה אה של ב אותו. וכש אוהי וש

א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ג בו בה רי טש קנ מש ד של ע, ענ א רנ רה קש ני אותו של

ם, עולה טון ייש לו בה לש ה שי מה כנ ים, וש די דה ה צש מה כנ ם בש עולה ל הה ט ענ ע, שולי רה ר הה הוא ייצל ה, של זל ע הנ רה ה, הה אי םא רש ב
ת ם אל הל יא לה מוצי ד של ם, ענ יהל לי ים אותו עמ כי ם ומושש עולה י הה ני ים בו בש לי שה כש ני ם, וש דה א בו אה טה חה יף של קי ש תנ חה הוא נה וש

ם. יהל מותי שש ני

שום ה, מי מה שה נש הנ נו  מל את מי גוף, יוצי ל הנ ט ענ שולי ן של יוה כי וש גוף.  ל הנ ט ענ ט, שולי הוא שולי של ה, כש אי םא ורש וב
ל ים ענ טי שולש וש דו  צי ים מי אי בה ם של ה הי מה כנ שות. וש ל רש נוטי ד של יו ענ לה ט עה ין שולי אי ה, וש ה עולה מה שה נש הנ א, וש מה טש גוף ני הנ של
ים שי מה ם שנ ים, כגלה שי מה שנ ים וש ני מג ייש לו מש ם, וש הל ים בה טי שולש ים וש עמשי ננ ם של עולה י הה עמשי ל מנ כה ינו של ני י שה רי המ ם, ונ עולה הה

בשמנעמשיי ההעולהם.

ה זל םאל הנ מ שש ל הנ ץ של קי הנ םאל, וש מ שש ץ לי ייש קי ין וש יהמי ץ לש ייש קי שוהה של רש י פי רי המ םאל, ונ מ שש ל הנ ץ של ן הוא קי ל כי ענ וש
ה ץ. זל הו קי זל ר] וש שה ל בה ץ [כה הו קי ר - זל בה דה סוד הנ , וש ל רוחנ ץ כה א קי רה קש םא ני ר, ל שה ל בה ץ כה א קי רה קש ר. ני שה ל בה ץ כה הוא קי
ניה הי א, וש מי ה טה זל דוש וש ה קה םאל, זל מ ה שש זל ין וש ה יהמי י, זל יצוני ה חי זל י וש ימי ני ה פש ך זל שום כה . מי ל רוחנ ה ענ זל ר, וש שה ל בה ץ ענ קי

. שוהה רש פי
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ים שי דה קר ש הנ ל קםדל כה ה, וש בה קי נש ם הנ עולנ ר וש כה זה ם הנ ל עולנ סוד של ה, הנ מונה אל ל הה דוש של יון קה לש ה סוד על אי םא ורש וב
ל כה אן, וש כה ם מי אורות הי ל הה כה טובות וש ל הנ כה רות, וש חי ל הנ כה ים וש יי חנ ל הנ כה או, וש אן יהצש כה ה מי מונה אל ל סודות הה כה בו, וש

רום. דה ה, סוד הנ זל ד הנ צנ הנ כםל מי בות הנ הה אמ ל הה ה של בה המ אנ ל הה כה בות, וש דה י נש לי לש טנ כות וש רה בש הנ

ז אוחי א, וש מי לוך טה כש ה, לי אה מש טג ד הנ צנ ב, בש הה זה ת הנ סםלל ה פש טה מנ ה לש יעה גי מנ ד של גות ענ רה טות דש שש פנ תש פון מי צה ד הנ צנ מי
ר כה ל זה סוד של ש, הנ חה ב נה ם רוכי הי ד, וש ה ינחנ בה קי ר ונש כה ים זה גי וש דנ זש אן מי כה ה. וש טה מנ ה לש ת זל ז אל אוחי ה, וש לה עש מנ ה לש ת זל אל

"ל. אזי זה ה סוד עמ זל ה, וש בה קי ונש

ם, עולה ל הה ענ ים  טי שולש וש אן  כה ים מי טי שש פנ תש מי ם, של עולה לה ים  די דה צש ה  מה ים כנ אי יוצש וש גות  רה דש דות הנ רה פש ני אן  כה ומי
ה נה שושנ דםם כנ אה ם, כגלו  עולה ו לה שה א עי יהצה של ה, כש אי םא רש ם. ב עולה הה תוך  ים לש רי ים שה ני מג ה, ומש אה מש טג י הנ די דש צי ם  כגלה וש

. שוהה רש ה פי ני הי ם, וש עולה ים בה טי שולש ר] של שה ים עה ני ים [שש ני מג ים מש ני גי ים, מה לופי ם אנ שה יר, ומי עי שה מו הנ ר כש עה שי בנ

רוך בה דוש  קה הנ שום של רוך הוא, מי בה דוש  קה ל הנ ה של מונה אל ים הה רי שומש ט - של פה שש י מי רי י שםמש רי שש ה, אנ אי םא רש ב
שום מי ט,  פה שש מי ר  ילה שומי הש יי של א  לה אל ת,  רל חל אנ ך  רל דל לש ה  טל סש יי םא  ל של מםר  שש לי ם  דה אה לה יך  רי צה וש ט,  פה שש מי הוא הוא 

ט. פה שש יו מי כה רה ל דש כה ט, של פה שש רוך הוא הוא מי דוש בה קה הנ של

ה תורה י הנ כי רש דנ ל בש די תנ שש מי י של א מי לה ה? אל קה דה עמשות צש ם לנ דה ת יהכול אה ל עי כה י בש כי וש  - ת  ל עי כה ה בש קה דה ה צש עםשי
ה לה עש מנ ה לש קה דה ה צש ה אותה בל רש י, מנ ני עה ם הל ה עי קה דה ה צש עושל י של ל מי כה ה. של ים אותה יכי רי צש ם של ם אותה ה עי קה דה ה צש עושל וש

ה. טה מנ ולש

קום מה אותו הנ ה לש לה עש מנ ה לש יעה גי ה ומנ לה עש מנ ה לש ה עולה עושל ה של קה דה ה צש ה, אותה קה דה צש ל בי די תנ שש מי י של ה, מי אי םא רש ב
ה אותה נות. ומי יה עש מנ ל הנ ל כה ן של יה עש מנ ן הנ הוא מי קום הנ מה כות לנ רה בש יך  שי מש ה, ומנ יונה לש ה על בה כה רש הוא מל עמקםב, של ל ינ של
ים, כי רש בה תש ם מי כגלה יהלות, וש חמ ל הנ כה בות ולש כה רש מל ל הנ כה ים ולש תוני חש תנ ם הנ ל אותה כה כות לש רה ה בש בל רש יך ומנ שי מש ה מנ קה דה צש הנ

ת. ל עי כה ה בש קה דה ה צש תוב עםשי כה הו של זל ת, וש או עי רש קש ם ני כגלה שום של אוי, מי רה ים אורות כה פי נוסה וש

או יהצש של ה. וכש טה מנ ה לש לה עש מנ כות מי רה ים בש כי מושש יו  ם הה ה, הי דושה קש ץ הנ רל אה ל בה אי רה שש יי יו  הה ן של מנ זש ה, בי אי םא רש ב
ם. עולה ן הה כות מי רה בש עו הנ נש מש ני ת, וש רל חל שות אנ ת רש חנ סו תנ נש כש ה, ני דושה קש ץ הנ רל אה ן הה ל מי אי רה שש יי

ס ננ כש ני ם של רל טל ת. וש רל חל שות אנ רש ס לי ננ כש ץ, ני רל אה ן הה א מי יהצה ן של יוה ה. כי דושה שות קש ת רש חנ יהה תנ עמקםב הה ה, ינ אי םא רש ב
ים כי אה לש מנ מו  עי כו  לש הה ה, וש אה רה ה של ל מנ ה כה אה רה לום וש חמ הוא בנ רוך  בה דוש  קה יו הנ לה ה עה לה גנ תש ת, הי רל חל שות אנ ת רש חנ תנ
ה לו נה מש דנ זש ם הי שה מי ה, של יהה מםשל ן הה כי ם, וש יי מנ יו הנ לה לו אי ר עה אי בש ל הנ ב ענ יהשנ ן של יוה כי ר. וש אי בש ל הנ ב ענ יהשנ ד של ים, ענ דושי קש

מו. ר עי בי חנ תש הי ה לש לה ר של של קל ת הנ ה אל רואה של א כש לה ה אל םא עולה ר ל אי בש ר - הנ בה דה תו. סוד הנ שש אי

ך יילל ע ונ בנ ר שה אי בש עמקםב מי א ינ ייצי תוב ונ ה כה אשונה רי ה. בה ל זל ה ענ ים זל שי לו קה לה ים הנ סוקי פש ל הנ א, כה בה י אנ בי ר רנ מנ אה וש
נו ן לה יי ננ ם. ומי דל י קל ני ה בש צה רש ך אנ לל יי יו ונ לה גש עמקםב רנ א ינ שה יי תוב ונ כה ם? של שה ע מי סנ ה נה מה ן. לה רה חה ב בש יהה יושי ן הה בה לה ה. וש נה רה חה
ר םאמל י ונ נו.  חש נה ן אמ רה חה מי רו  םאמש י ונ ם  תל ן אנ יי אנ י מי חנ עמקםב אנ ינ ם  הל ר לה םאמל י ונ תוב  כה ן? של בה ל לה של יורו  יהה די ן הה רה חה בש של

ן. רה חה יהה בש ן הה בה ל לה יורו של די ע של מה שש נו. מנ עש רו יהדה םאמש י חור ונ ן נה ן בל בה ת לה ם אל תל עש דנ יש הנ

ת ח אל לנ שה א וש שה א ני בה אנ של ן. כש תי חנ תש הי ה לש י רוצל ני אמ שום של ה מי ינה כי שש ס בנ ני כה הי ה לש י רוצל ני ר, אמ מנ עמקםב אה א ינ לה אל
םא ל ר וש אי םא בש ל ן וש יי םא ענ י ל אתי צה םא מה ה ל זל קום הנ מה ה בנ ני הי ה, וש שה א אי בה אנ ה לש נה מש דנ זש ז הי אה ם, וש יי מנ ין הנ א עי צה ד, מה בל על הה
ה לו נה מש דנ זש הי נו, וש רש מנ אה מו של ר, כש אי ה לו בש נה מש דנ זש ם הי שה ם, וש דל י קל ני ה בש צה רש ך אנ לל יי יו ונ לה גש עמקםב רנ א ינ שה יי יהד - ונ ם, ומי יי מנ

תו. שש אי

ד גי תנ ץ ונ רה תה תוב ונ ה כה מה ך, לה םא כה ם ל אי ה. של דל שה ה בנ תה יש זו הה ר הנ אי בש הנ אי, וש דנ יהה ונ ם הה ן, שה רה ר, חה מנ ר אה זה עה לש י אל בי רנ
יר. עי מוך לה יהה סה הה שום של א מי לה ? אל יהה בי אה לש

ה לו ידה עלמי י הל רי המ ה, של אה ה לו לי נה מש דנ זש םא הי ה ל מה ר, לה אי בש ל הנ ה ענ שה ה לו אי נה מש דנ זש הי עמקםב של ר, ינ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה וש
תוב כה לוי, של גה עמקםב בש ם ינ ה עי גה וש זנ רוך הוא לש דוש בה קה ה הנ צה םא רה ה ל אה ת לי אל א של לה ים? אל טי בה שש ם הנ ל אותה עמקםב כה ינ לש

ר. בה דה ה הנ לה גנ תש םא הי ם ל י קםדל רי המ ל] של לה כש ה. [מי אה יא לי ה הי ני הי ר וש בםקל י בנ הי יש ונ

ה לו גה וש דנ זש ה הי ילה בי שש יורו, ובי ת די ם אל עמשות שה ל, לנ חי ל רה י של יםפי עמקםב בנ ל ינ בו של לי ינו וש ת עי שםך אל מש י לי די עוד, כש וש
לו, רו  מש ים אה רועי ם הה אותה א של לה ל? אל חי יא רה י הי עמקםב מי ע ינ ה יהדנ מל ים. בנ טי בה שש ם הנ ל אותה ת כה ה אל ימה קי הי ה וש אה לי

םאן. צ ם הנ ה עי אה תו בה ל בי חי ה רה ני הי תוב וש כה של

ר מנ םא אה ל עמקםב של ל ינ תו של עש ה דנ י מנ כי ה. וש נה טנ קש ך הנ תש ל בי חי רה ים בש ני ע שה בנ ך של דש עלבה ר אל םאמל י תוב, ונ ה כה ה מנ אי םא רש ב
יל בי שש בי רו של םאמש םא י ל י של די ה, כש מה כש חה ה בש שה עמקםב עה א ינ לה ה? אל מה ים לה ני ע שה בנ א של לה ת, אל חנ ה אנ נה ים או שה חי רה ה יש רה עמשה
ים ני שה ע הנ בנ ל של כה יא, וש ים הי ני ע שה בנ ת של ה בנ נה בה לש הנ ה, של מה כש חה יל הנ בי שש א בי לה ה, אל שה ל עה חי ל רה יהה של פש ל יה ה של שוקה תש הנ
ם כגלה ת  אל ל  טנ נה עמקםב  ינ י  רי המ של אוי,  רה כה ה  מה עי ת  בל של לה ל  חי רה ת  אל א  שה נה ם  רל טל עמקםב  ינ ל  ענ יו  הה יונות שורות  לש על הה

ץ. רל יא אל הי ם וש יי מנ א הוא שה צי מה הי י לש די , כש יהה לל א אי ך בה ר כה חנ אנ ה, וש אשונה רי בה

ם ל אותה קנ ים שה ני שה ע הנ בנ ל של א כה לה ים? אל די חה ים אמ יהמי ה כש ה זל ים. מנ די חה ים אמ יהמי יו כש ינה עי יו בש הש יי ר - ונ בה דה סוד הנ וש
ה, אםתה תו  בה המ אנ ה. בש ם זל ה עי ים זל רי שה קש ני ד, של חה ם אל כגלה ים, וש די רה פש םא ני ל ים וש די חה ם אמ הי ים, של יוני לש ם על אותה יו כש ינה עי בש
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ה. יונה לש על ה הה מה גש דג יות כנ הש לי

י תי תוב טוב תי כה ר טוב, של מנ אה ח וש תנ פה ר. של מנ ה אה ע מה םא יהדנ ל ע וש בנ של ם הנ אותה ז לו בש מנ ן רה בה לו לה פי אמ ה של אי םא רש ב
ל כה ה, בש אי םא רש ר, ב זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ה. אה טה מי ם שש ג עי וי דנ זש הי ים לש ני ע שה בנ ד של בנ אי, עה דנ ה ונ זל ך  א, כה בה י אנ בי ר רנ מנ גו'. אה וש

ה. תה לש גנ תש ה הי טה מי שש הנ ה, וש לה גנ תש םא הי ל תום, של ל סה יובי קום הנ מה

ד ענ ם וש עולה ן הה תוב מי עמקםב, כה ר: ינ מנ אה א קול וש יהצה אשונות,  ים רי ני ע שה בנ ד של בנ עמקםב עה ינ ה של עה שה ה, בש אי םא רש ב
ן ם מי ם, הי הל ה לה לה גנ תש םא הי ל ים, של רי תה סש ם ני הי לו של אי ית. של אשי רי ם הה שה ל, מי יובי ה הנ לה עש מנ לש ר של תה סש ני ם הנ עולה ם. הה עולה הה
ם עולה ן הה ית מי אשי ה רי עמשל ינ י של די ה, וכש טה מי שש ן הנ ם מי י הי רי המ ב של שנ חה ע, של םא יהדנ ל עמקםב של ינ מו מי תש סש ך ני שום כה ל. מי יובי הנ
ה טה מי י שש ני ה שש שה ים, עה כגסי מש ל הנ יובי י הנ ני רו שש בש עה ר של חנ אנ ר. וש תה סש ל הוא ני יובי הנ שום של נו, מי מל סו מי כנ תש ה הי לה עש מנ לש של

ם. ז אותה חנ אה מות וש י עולה ני שש ר בי טי ענ תש הי ים, וש לי גש ני הנ

לו אי , וש יהה לל ים עה די ים עומש די דה ה צש שה י שי רי המ אוי, של רה ך  כה ת, וש חנ ת אנ ים ובנ ני ה בה שה ה שי ידה ה הולי אה ה, לי אי םא רש ב
ים יקי די י צנ ני ין שש בי ה, של טה מי ה שש ני אוי, הי ך רה כה ים, וש יקי די י צנ ני ה שש ידה ל הולי חי ה. רה אה יון יהצש לש סוד על ת בש חנ ת אנ ה ובנ שה שי
ים עי נו שופש מל ה, מי לה עש מנ יק לש די צנ ה. הנ טה מנ יק לש די צנ ה וש לה עש מנ יק לש די ץ. צנ רל שו אה ירש ים יי יקי די תוב צנ כה ים, של מי עולה ת לש בל יושל
ד צנ יק מי די צנ ה, וש ד זל צנ יק מי די ה. צנ מה לי ה שש שוקה תש ר בי כה זה ם לנ יי ה מנ בה קי נש ת הנ ענ נו נובנ מל ה, מי טה מנ יק לש די צנ ים. הנ יוני לש ם על יי מנ

ים. יקי די י צנ ני ין שש ת בי בל ה יושל טה מנ ה לש בה קי נש ם הנ ך גנ בות, כה קי י נש תי ין שש ב בי ה יושי לה עש מנ ר לש כה זה הנ מו של ה. כש זל

ית, רי בש ת הנ ר אל מנ שה שום של ה, מי לה עש מנ יק לש די יות צנ הש ה לי כה ף זה ים. יוסי יקי די י צנ ני ם שש ין הי יהמי נש ף ובי ן יוסי ל כי ענ וש
יק. די צנ ין הנ יהמי נש יק ובי די צנ ף הנ ים - יוסי יקי די י צנ ני ין שש ה בי טה מי שש ת הנ ר אל טי ענ ה, לש טה מנ יק לש די ין הוא צנ יהמי נש ובי

ה עמשל ן לו מנ מי דנ זש םא הי ל ב של ל גנ ף ענ אנ זו. וש ית הנ רי בש אות הנ א בש טה םא חה יו ל ל יהמה כה ן, של יק? כי די יהה צנ ין הה יהמי נש י בי כי וש
ם אי תו. וש טה ש מי מי םא שי ף, ל ל יוסי ל של בל אי יהה בש הה של עמקםב, כש י ינ מי ל יש א כה לה יק? אל די א צנ רה קש ה ני מה ן לה ם כי ף, אי מו יוסי כש
ב גנ ל  ף ענ א אנ לה תו? אל טה מי ש  מי םא שי ל ר של ה אומי תה אנ וש שוי,  נה םא  ל וש יהה  ם הה לל עמקםב, על ינ ף מי ל יוסי טנ ני של כש ר, של םאמנ ת

תו. טה ש מי מי שנ ה לש צה םא רה ן, ל כי ר מי חנ אנ ן לש תי חנ תש הי של

ך ר לו: ייש לש מנ ן. אה ר לו: כי מנ ה? אה שה ך אי ר לו: ייש לש מנ ין, אה יהמי נש ת בי ף אל ל יוסי אנ שה ה של עה שה ינו, בש ני ך שה נו כה אה וש
ים ידי ר לו, עמתי מנ ים? אה ני ך בה ר לו, ייש לש מנ כו', [אה י וש חי ם אה ל שי ר לו: ענ מנ ים? אה אי רה קש יך ני אי ן. וש ר לו: כי מנ ים? אה ני בה
ה תה אנ גו', וש ר וש כל בל ע וה לנ ין בל יהמי נש י בי ני תוב ובש כה גו', של ן וש עממה ננ א וש רה גו'] גי י וש חי ם אה ל שי ר לו, ענ מנ ם? אה אי רה קש ך תי יאנ הי י. וש לי

ה]. עה ה שה אותה א בש לה ש? [אל מי םא שי ל תה של רש מנ אה

י ני ר, ובש םאמנ ם ת אי יו לו] וש ים הה סורי אמ ית הה בי א מי יהצה ר של חנ אנ יו לו. [לש םא הה ה ל עה ה שה אותה י בש רי המ ן, של ר לו, כי מנ אה
תו טה ש מי מי םא שי ף, ל ל יוסי עמקםב ענ ל ינ בי אנ תש הי ן של מנ ל זש כה אי. של דנ ה ונ זל ך  ם, כה יי רנ צש מי סו לש נש כש ני של ר, כש כל בל ע וה לנ ין בל יהמי נש בי
גוף. יום הנ יא סי ית הי רי בש י הנ רי המ יהה, של א הה בה ל אנ ית של רי בש י, אות הנ חי ף אה ה יוסי ני ין: הי יהמי נש ר בי מנ אה ים. וש ני יד בה הולי וש

י. חי ל אה קומו של ר מש ילה שומי הש י אל ני ד, אמ בה אל הוא נל ן של יוה כי

ה בו זל ה הנ עמשל מנ ה הנ רה קה ד של יהה ענ םא הה יק הוא ל די צנ יק, של די יהה צנ םא הה ד ל בנ אל נל ן של מנ אותו זש י בש רי ר, המ םאמנ ם ת אי וש
ן בה ל לה צל יך אי רי אל ך הל שום כה ף, ומי ש יוסי ה יהרנ זל קום הנ מה הנ ענ של יהה יודי עמקםב הה ינ עמקםב, של ינ ים מי עי יו יודש ם הה א כגלה לה - אל
ף ת יוסי ל אל חי ה רה דה לש ר יה של אמ י כנ הי יש תוב ונ ן כה ל כי ענ ית, וש רי בש גוף? הנ יום הנ י הוא סי גוף, ומי יים הנ תנ סש יי ד של ך, ענ ל כה כה
ר מנ שה ע וש ין יהדנ יהמי נש ך בי שום כה ת. ומי כל לל ה לה י רוצל ני גוף, אמ ם הנ לי תנ שש הי ן של יוה גוף. כי ם הנ לי תנ שש ת הי עי אי כה דנ י ונ רי המ גו'. של וש

יו. חי ך אה רל ת דל אל

ן כי ל  ענ וש ים.  ני בה יד  הולי וש סו]  נש כש ני וש כו  לש הה [וש תו  טה מי ש  מי שי וש יתו  בי לש ר  זנ חה ין  יהמי נש בי א,  צה מש ני וש ף  יוסי לש א  בה ן של יוה כי
ה אה לי ים, וש ני י בה ני ה שש ידה ל הולי חי ך רה שום כה ה, ומי לה עש מנ יק לש די ף צנ יוסי ה, וש טה מנ יק לש די ה אותו צנ שה רוך הוא עה דוש בה קה הנ

ת. ים ובנ ני ה בה שה שי

ן אותה ל. וש יובי ל הנ יו של הה שום של עמקםב, מי ן ינ הל ע בה םא יהדנ ל כגסות, של אשונות מש רי ים הה ני שה ע הנ בנ ן של ה אותה ל זל ענ וש
ים. ני ע שה בנ ל של חי רה עמקםב בש עמבםד ינ ינ תוב ונ כה ה, של סה כנ תש הי ל של יובי ת הנ ד אל בנ לויהה עה גש ה הנ טה מי שש לו, ובנ גנ תש ה הי טה מי ל שש של
ה לל גש ני תוך הנ נו, מי דש מנ אן לה כה מות. מי י עולה ני שש ן בי הל ז בה חנ אל נל יונות, וש לש ים על ני ע שה בנ ד של בנ ל עה חי רה ם. בש תה ים סש ני ע שה בנ של

ר. תה סש ני ם לנ דה אה א הה בה

ע בנ ים. של מי עה ע פש בנ ים של ני ע שה בנ תוב של ל כה יובי י בנ רי ל, המ יובי הנ ן מי אשונות הי רי ים הה ני שה הנ ך של ם כה ר, אי םאמנ ם ת אי וש
ה אה ל לי ה של נה תג חמ ר בנ מנ שה ים של ה יהמי עה בש ם שי א אותה לה ן? אל יפםה הי צויות] אי םא מש ים [ל מי עה ע פש בנ צויות, של ים מש ני שה
תוב (תהלים כה ת, של חנ ם אנ ענ א פנ רה קש ע] ני בנ ת] [של חנ ע אנ בנ של ת וש חנ ם אנ ענ ל יום [פנ י כה רי המ בון, של שש חל ת הנ אל ימו  לי שש הי
ם ענ א פנ רה קש ני ל יום, של כה ים, ז' בש ה יהמי עה בש שי ם בש לי תנ שש ה מי עה בש ל שי כה ך. וש קל דש י צי טי פש שש ל מי יך ענ תי לש לנ יום הי ע בנ בנ קיט) של

אנחנת.

ך, ם כה ר, אי םאמנ ם ת אי ך. וש ר כה חנ ד אנ בנ עה ים של ני ע שה בנ א של לה ים, אל ה יהמי עה בש ר שי מנ םא שה ל ן, של יהה כי םא הה ל ל חי רה ובש
לו אי עמבםד, כש יו לנ לה ל עה בי קי ן של יוה א כי לה ה? אל טה מי שש ם הנ ג עי וי דנ זש הי ך לש ר כה חנ אנ ם וש עמבםד קםדל יהה לו לנ ה הה טה מי ל שש ים של ני שה
תוב (ישעיה קום כה מה ל אותו הנ ה, ענ זל סוק הנ פה י לנ יתי כי זה ן של מה חמ רנ רוך הה ר, בה מנ קו. אה שה א ונש בה י אנ בי א רנ ם. בה ד אותה בנ עה

יר. די ינאש ה וש יל תורה די גש קו ינ דש ן צי ענ מנ ץ לש פי מט) ה' חה
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ים ני י בה ני ל שש חי אי. רה דנ ה ונ ך זל ת - כה חנ ת אנ ים ובנ ני ה בה שה ה שי ידה ה הולי אה ר לי מנ אל נל ה של ר, זל זה עה לש י אל בי ר רנ מנ עוד אה
ם, יי חורנ אמ ים  אי רה קש ני של ים  רי שה קש ה  עה בה רש אנ ם  א אותה לה אל ים?  די עומש יך  אי ם  קונה תי ה.  עה בה רש אנ חות  פה שש הנ י  ני בש אי,  דנ ונ

ה. תה יש ם בה יהל חםרי ל אמ כה תוב וש כה של

חוץ. ר בנ אנ שש ני חור, של הוא אה דול וש הוא גה ע של צנ מש אל ד בה חה ר אל של ל קל בה ים, אמ רי שה ה קש לשה ין שש יהמי רוענ  זש י בי רי המ של
ה, תה יש ם בנ או כגלה צש מש ן, ני קנ תש כםל ני הנ של םאל. וכש מ ך שש ילרל ד בש חה ן אל כי ין, וש יהמי ך  ילרל ד בש חה ן אל כי םאל, וש מ רוענ שש זש ד בי חה ן אל כי וש

ה. תה יש ם בה יהל חםרי ל אמ כה תוב וש כה סוק של פה ת הנ יים אל קנ לש

י ני פש אות בי רה הי ם לש יי כנ רי יש חוץ לנ רועות ומי זש חוץ לנ ים מי אי יוצש לו  אי ר, וש יםשל ים בש אי רש ם ני ים, כגלה רי שה קש ר הנ אה ל שש כה
חוץ. או בנ ך יהצש שום כה ה, ומי אה לי ל וש חי י רה ני בש ים כי שובי ם חמ ינה ן, אי יה נש מי ם בנ הי ב של ל גנ ף ענ אנ חות. של פה שש הנ

י בי ר רנ מנ ם. אה ים אותה לי לו נוטש אי ם, וש ילה בי שש ים בי לי ים נוטש רי שה קש ר הנ אה ל שש כה ה של עה בה רש אנ ם הה לו הי ר, אי חי ר אנ בה דה
ד. ן ינחנ קה תש כםל ני ן הנ ל כי ענ ה] וש םא זל ה ל א, זל בה י אנ בי ר רנ מנ אי, [אה דנ ה ונ ך זל א, כה בה אנ

ה חה מי ים שש ני בה ם הנ ת אי יי בנ ת הנ רל י עמקל יבי ח, (תהלים קיג) מושי תנ ר פה זה עה לש י אל בי גו'. רנ ה וש אה ה לי נואה י שש א ה' כי ינרש ונ
ה. אה ה - זו לי חה מי ים שש ני בה ם הנ ת. אי יי בנ ר הנ קנ יא עי הי ל, של חי ת - זו רה יי בנ ת הנ רל י עמקל יבי לויהה. מושי לש הנ

ים ני בה ם הנ ג. אי הה נש יו הוא מג לה ה, עה זל ם הנ עולה ר הה קנ יא עי הי ה, של טה מי ת - זו שש יי בנ ת הנ רל י עמקל יבי ר מושי חי ר אנ בה דה
כםל, ל הנ ל של לה כש ה הוא הנ זל סוק הנ פה הנ ים בו, וש לויי מות תש עולה ל הה ל כה ה של וה דש ל חל כה ה וש חה מש ל שי כה ל, של יובי ה הנ ה - זל חה מי שש

לויהה. לש סוק הנ פה יום הנ ה סי ל זל ענ דוש, וש סוד קה כםל בש ל הנ ה כולי זל שום של מי

ל כה ינו של אי רה ים, וש לי עג ים מש ני ם בה ינה ה אי נואה שש י הנ ני י בש רי המ ה, ונ נואה יא שש ה הי מה י לה כי ה. וש אה ה לי נואה י שש א ה' כי ינרש ונ
ר, תה סש ני ם הנ יד עולה מי ל הוא תה יובי אי הנ דנ א ונ לה ה? אל נואה ה שש אה לי ר של ה אומי תה אנ ה, וש אה לי או מי ים יהצש לי עג ים מש ני ם בה אותה

יו. עמשה ל מנ עמקםב כה ינ רו מי תש סש ך ני שום כה ה, ומי לל גש ני י] בש ני ם [בש ינה יו אי רה בה ל דש כה וש

ה יונה לש על ה הה מה כש חה הנ מו של יו. כש גותה רש דנ עמלות בש כםל לנ ית הנ אשי הוא רי ה, וש לל גש ני תון הוא בש חש תנ ם הנ עולה ה, הה אי םא רש ב
ה, תה ים אנ אי קורש ך  שום כה כםל, ומי ית הנ אשי יא רי הי ה, וש מה כש תון הוא חה חש תנ ם הנ עולה ם הה גנ ך  כםל, כה ית הנ אשי יא רי הי

לוי. גה ה, ובש טה מי הוא שש שום של מי

תוב כה ה, של אה ל לי ר של בה דה סוד הנ ר, וש תה סש ני ם בש יו הי רה בה ל דש כה ים הוא, של אי ל, קורש יובי הוא הנ יון, של לש על ם הה עולה הה וש
כםל. הוא - כות לנ רה נו בש מל שםך מי מש י לי די י הוא, כש וי לי ד הנ בנ עה תוב (במדבר יח) וש ה כה ל זל ענ ה הוא, וש לה יש לנ ה בנ מה ב עי כנ שש יי ונ
תוב כה ה סוד הנ זל ה, וש לל גש ני ה של מנ א בש לה צונו, אל רש ק בי בנ דש םא ני ר ל תה סש ני ה של מנ עמקםב בש ינ יד. וש מי ר תה תה סש ני יון של לש על ם הה עולה הה

תו. שש אי ק בש בנ דה וש

קום ל מה כה מו בש ם אי ם עי דה ד אה ינחי תש יי חותו], וש אמ מו [ונ ת אי ונ רש ם על דה א אה שוני אן של כה ה. מי אה ה לי נואה י שש א ה' כי ינרש ונ
ל. לה ה כש לה גנ תש םא הי יון ל לש על ם הה עולה הה עמקםב, של ינ ה מי סה כנ תש כםל הי הנ מו. וש ם אי ד עי ינחי תש ן מי ירו, בי עי י הי רי המ שםש, ונ םא ינחש ל וש

ר מנ אל נל של מו  כש ם,  הה רה בש אנ ל  של ילו  בי שש בי ה  ני הי ר,  םאמנ ת ם  אי וש ם.  עולה הה יים  קנ תש הי עמקםב  ינ יל  בי שש בי ה,  אי רש םא  ב
תוב (ישעיה כט) כה ם, של הה רה בש יים אנ קנ תש עמקםב הי שום ינ א מי לה ם - אל הה רה בש אנ א בש לה ם אל אה רש בה הי י בש רי קש ל תי ם, אנ אה רש בה הי בש
מות ה עולה הוא בונל רוך  בה דוש  קה יהה הנ ן הה כי ם לה קםדל ם. ומי הה רה בש ת אנ ה אל דה ר פה של עמקםב אמ ינ ית  ל בי ר ה' אל מנ כםה אה
ר ה' מנ תוב כםה אה כה של הו  ה. זל אשונה רי בה כש בו  רש חש םא נל ל מות וש עולה נו הה מל מי לו  לש כש תנ שש עמקםב, הי א ינ בה ן של יוה ם. כי יבה רי חמ ומנ

גו'. ל וש אי רה שש ך יי רש יםצל עמקםב וש ך ינ אמ בםרנ

ן א בי רה קש ני ל  אי רה שש יי י.  ני די בש ענ ינ וש י  ני ת בש ח אל לנ תוב שנ כה וש ל,  אי רה שש י יי כםרי י בש ני תוב, (שמות ד) בש ה כה ה מנ אי םא רש ב
ע. דה י תי נו כי ם בש ה שי מו ומנ ה שש ר מנ מנ אל נל מו של ק בו, כש בה דש ני שום של רוך-הוא מי דוש-בה קה לנ

ה לשה שש ל בי לה כש ני שום של ם, מי תה ן סש אובי ן. רש אובי מו רש ת שש א אל רה קש תי תוב? ונ ה כה ן, מנ אובי ת רש ה אל ידה ה הולי אה לי של כש
ל ל כה בור של חי ר (מלכים-א ז) ליות, הנ מנ אל נל של מו  י? כש וי לי ם  ענ טנ ה הנ י. מה וי לי וש עון  מש - שי ד  ינחנ ים  רי בה חג ים מש די דה צש

ים. די דה צש הנ

יא כות הי לש מנ הנ כות. וש לש ה ומנ נה הג ה, כש כורה גומו בש רש תנ ז, כש ר עה ילתל ת וש אי ר שש תוב ילתל כה אן של כה ה, מי הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ם. תה ן סש אובי ן רש ל כי ענ ה, וש בורה גש ד הנ צנ בש

ם ענ פנ תוב הנ כה ה, של אה ל לי ה] של צונה ה [רש תה עש ה דנ תה יש ך הה י. כה וי לי עון וש מש שי ל בש לה כש ני ם, של תה ן סש או בי א, רש בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ד. ים ינחנ רי בש חנ תש מי ה של לשה יו שש הה שום של ים. מי ני ה בה לשה י לו שש תי דש לנ י יה י כי לנ י אי ישי ה אי ול לה יי

ע בנ רש אנ ל הה כה ם, וש מה ר עי בי חנ תש הי ך של לל מל ד הנ וי דה בות, וש אה ה - הה יונה לש על ה הה בה כה רש מל י הנ רי המ אן הוא, של כה ה של אי םא ורש וב
כות, לש ש מנ יהרנ ה של הודה ך יש ר כה חנ י, אנ וי לי עון וש מש ן שי אובי ן רש ל כי ענ דוש. וש קה ם הנ שי ל הנ סוד של יונות, הנ לש בות על כה רש ם מל הי

ה. זל קום הנ מה ם בנ ן כגלה ל כי ענ וש

אן כה שום של ת. מי דל לל עממםד מי תנ גו' ונ וש ת ה'  ה אל ם אודל ענ פנ תוב] (בראשית כט) הנ כה ה של ר זל חנ ה אנ תוב [זל כה וש
א לה ם? אל כגלה םא בש ל וש ת ה',  ה אל ה אודל זל ה בש רה מש ם אה ענ טנ ה הנ ת ה', מה ה אל ם אודל ענ פנ ים. הנ מודי ה ענ עה בה רש אנ מו  לש שש ני

ם. לי ינו שה דוש אי קה ם הנ שי לות, הנ גה ל בנ אי רה שש ת יי סל נל כש ן של מנ ל זש כה אן, של כה מי
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ם ענ פנ ך הנ שום כה ם, ומי לי שה םא הנ א ל סי כי ה, הנ הודה ת יש ה אל ידה הולי ד של יו ענ ים הה ני ה בה לשה שש ב של ל גנ ף ענ ה, אנ אי םא רש ב
יו. כה ל תומש א ענ סי כי ד הנ מנ עה עממםד? של תנ ה ונ ה זל ת. מנ דל לל עממםד מי תנ ן ונ ל כי ענ ם. וש כגלה םא בש ל ת ה', וש ה אל אודל

ם אי רוד. וש פי ם הנ ה הוא עולנ טה מנ אן ולש כה ד. מי חה חוד אל יי עממםד, בש תנ אן ונ ד כה ה ענ ני הי עממםד, של תנ אן] ונ ד כה עממםד ענ תנ [ונ
שום לו, מי ם אי רו עי בש חנ תש ם הי יי ננ שש ם הנ י אותה רי המ םא של ה? ל מו זל ך כש ר כה חנ ה אנ ידה הולי ים של ני בה י הנ ני ם שש ר, אותה םאמנ ת

ד. ם ינחנ ם הי עולה ל הה ים של די דה צש ת הנ של שי של

יון לש על אור הה ן הה קי תנ ה, לש זל ם הנ עולה ל בה אי רה שש ת יי סל נל ל כש יהה של קונל ם תי ים הי טי בה שש ר הנ שה ים עה ני ל שש ה, כה אי םא ורש וב
ם עולה ם הה לה שש ה ני זל ים, ובה די ד עומש חה מו אל מות כש עולה ל הה קומו. כה מש כםל לי ר הנ קנ ת עי יב אל שי הה אוי, ולש רה מו של חםר כש שה הנ

ה. לה עש מנ לש ם של עולה הה מו של תון כש חש תנ הנ

ע, בנ רש ם אנ חות הי פה שש י הנ ני ן בש מו כי ם. כש עולה ל הה ים של די דה צש ת הנ של ים, שי ני ה בה שה מו שי לש שש אן ני לון, כה בג ר זש שכה שה יי
ל כה תוב (מלכים-א ז) וש ן כה ל כי ענ . וש רוהה אמ ם, ובי הל ים בה רי בש חנ תש מי ים של רי שה קש ת הנ ענ בנ רש אנ לו  אי לו, וש ם אי עי רו  בש חנ תש הי וש

ה. תה יש ם - בה חות הי פה י שש ני בש ב של ל גנ ף ענ ה. אנ תה יש ם בה יהל חםרי אמ

ם שה תוב ומי י כה רי המ רוד, של תון הוא פי חש תנ ם הנ עולה יד הה הולי ה של ל מנ ר, כה מנ אל י נל רי ך, המ ם כה ר, אי מנ יהה אה קי זש י חי בי רנ
ם עולה ן הה או מי םא יהצש י ל רי המ ינו, של ה אי ה - זל לל אי ד בש חה ם אל עולה ר של םאמנ ם ת ין? אי יהמי נש ף ובי יוסי ר בש םאמנ ה ת ד. מנ רי פה יי

רוד. ך הוא פי ם כה אי ה, וש לה עש מנ םא לש ל ה וש טה מנ יד לש יד, הולי הולי ה של תון - מנ חש תנ ם הנ עולה הה יון, וש לש על הה

ל ר של שה ים עה ני שש ן בי קי תנ תש יון הי לש על ם הה עולה י הה רי המ ר, של תה סש ה הוא ני ר זל בה ר לו, דה מנ קו. אה שה א ונש בה י אנ בי א רנ בה
נו מל ס ומי נה כש ני ס, בו  נה כש ני א וש תון יוצי חש תנ ם הנ עולה הה יק מי די צנ ן הנ מנ ל זש כה ר, בש בה דה ה סוד הנ אי םא רש ל ב בה לו. אמ של ם מי אותה
א] ס בו יוצי נה כש יק, בו ני די ה, [צנ טה מנ ר הוא לש קה עי הה ה, וש לה עש מנ ר הוא לש קה עי הה ה, וש זל קום הנ מה ה בנ נל בש ני ך  שום כה א, ומי יוצי

ה. תה י מי ה כי שה פש את ננ צי י בש הי יש תוב ונ ם, כה עולה תון לש חש תנ ם הנ עולה יד בה מי הוא תה וש

יק, די צנ ף הנ ל יוסי סוד של ס הוא בש נה כש ני של א. כש נו יוצי מל ס בו ומי נה כש יק ני די צנ ה, הנ זל תון הנ חש תנ ם הנ עולה ה, בה אי םא רש ב
א יוצי יק של די צנ ה הנ ה? זל שה פש י ננ ה. מי תה י מי כי ה  שה פש את ננ צי י בש הי יש תוב ונ כה של הו  ין. זל יהמי נש ל בי סוד של א הוא בש יוצי של וכש

ה. נה מל מי

ם אותה ר בש שה ד עה חנ אנ רו  אמ שש ני וש רוד,  פי ם הנ עולנ ה בש טה מנ ה לש ידה הולי ה של בה שש חה י, של ן אוני א בל רה קש ני ין,  יהמי נש ה בי זל וש
ד בנ אל ר נל של אמ כנ יון. של לש על ם הה עולה ה בה לה עש מנ ה לש לה ענ תש י הי רי המ ין. של ן יהמי ין, בל יהמי נש א לו בי רה יו קה בי אה תוב? וש ה כה ה. מנ לה עש מנ לש
ל כה ין וש יהמי נש ף ובי ך יוסי שום כה תון. מי חש תנ ם הנ עולה א בה יוצי ס וש נה כש יק ני די צנ ן הנ ל כי ענ קומו. וש ת מש ים אל לי שש ין הי יהמי נש ף, בי יוסי

ד. חה חוד אל יי ה בש לה עש מנ לש מו של ר, כש שה ים עה ני שש הנ

ה. דה עי ים וש רי שה סוד יש ב בש בה ל לי כה ה ה' בש ר, (תהלים קיא) אודל מנ אה ח וש תנ עון פה מש י שי בי ת ה'. רנ ה אל ם אודל ענ פנ הנ
רוך- דוש-בה קה הודות לנ ה לש צה דוש רה קה ם הנ שי ל הנ יון של לש סוד על ד בש וי א דה לה יות! אל הש יך לי רי יהה צה ב הה ל לי כה ב? בש בה ל לי כה בש

םאל. מ ד שש חה אל ין וש ד יהמי חה ים, אל די דה צש י הנ ני לו שש אי ע, וש ר רנ ייצל ר טוב ובש ייצל ב - בש בה ל לי כה ה ה' בש הוא. אודל

סוד רום. בש דה פון וש צה מו  ב כש בה י לי רי המ ה, של זל ם הנ עולה ל הה ים של די דה צש ר הנ אה ם שש הי לו  ה - אי דה עי ים וש רי שה סוד יש בש
תוב כה ה, וש הודה ל יש קום של מה הו הנ ה - זל דה עי ה. וש לה עש מנ לש מו של ה כש שה ם שי הי ם, של עולה י הה די דש ר צי אה ם שש לו הי ים - אי רי שה יש
ך יב (תהלים קלח) אודש תי גו'. כש ל וש ם אי ד עי ה עםד רה יהודה תוב (הושע יב) וי כה ם. וש די מש לנ י זו אמ דםתי עי (תהלים קלב) וש
ר מנ זו אה ה הנ גה רש דנ י לנ רי המ ךה, של רל מש זנ ים אמ להי ד אל גל תוב נל כה ר, של מנ אל ד נל חה קום אל מה אן בש ךה. כה רל מש זנ ים אמ להי ד אל גל י נל בי ל לי כה בש

ין. יהמי ה לש ר אותה בי חנ ה, לש ירה שי

םאל, מ שש ד הנ צנ א מי י הוא בה רי המ ח. של רה זש מי חוז בנ רום, אה דה חוז בנ ים. אה די דה צש ל הנ כה חוז בש ה אה הודה ה, יש אי םא רש ב
ת ה'. ה אל ם אודל ענ פנ ך, הנ שום כה גוף. מי ז בנ חה אל נל ין וש יהמי לש ך  הוא הולי שום של רום, מי דה חוז בנ אה פון, וש צה יתו בנ אשי רי וש

ה. דושה ה קש בה כה רש ן מל קנ תש כםל ני י הנ רי המ אוי, של רה ית כה רי בש ל הנ יום של קי ה בנ דה מש עה עממםד, של תנ ת. ונ דל לל עממםד מי תנ ונ

ר, מנ אה ם,  ה אותה אה רה של ן  יוה כי י.  יוסי י  בי רנ וש יהיא  חי י  בי רנ וש א  בה אנ י  בי רנ לו  ן  מי דנ זש הי יהה.  רש קי לנ א  יהצה עון  מש שי י  בי רנ
סוק. פה ם בש הל ד מי חה ל אל ח כה תנ ת, פה כל לל ה לה צה רה של ים]. כש ה [יהמי לל ת אי לשל בו שש אן. יהשש יך כה רי ה צה תורה ל הנ שות של דש חנ תש הי

י פי י לש כי גו'. וש ה וש אי יך ורש ינל א עי א נה מו, שה עי ד לוט מי רל פה י הי רי חמ ם אנ רה בש ל אנ ר אל מנ ה' אה ר, ונ מנ אה ח וש תנ א פה בה י אנ בי רנ
ע או בנ רש אנ אות, או  סה רש פנ לש  ם? שה דה ן אה ה בל ה רואל מה ד כנ ר? ענ םא יותי ל ץ, וש רל אה ת הה ש אל ם יורי הה רה בש ל אנ יהה של אי רש הה

גו'?! ה וש ה רםאל תה ר אנ של ץ אמ רל אה ל הה ת כה י אל ר כי הוא אומי אות, וש סה רש ש פנ מי חה

ל ים של די דה צש ת הנ ענ בנ רש י אנ רי המ ה. של ץ רואל רל אה ל הה ת כה ה, אל ם רואל עולה ל הה ים של די דה צש ת הנ ענ בנ רש אנ יון של א, כי לה אל
יא הי של ה לו  אה רש הל ל וש אי רה שש ץ יי רל ל אל הוא ענ רוך  בה דוש  קה הנ ים אותו  רי ם. עוד, הי עלה ל הה ל כה של לו  לה ם כש ם הי עולה הה
ם, עולה ל הה ת כה ה אל עון, רואל מש י שי בי ת רנ ה אל רואל י של ן, מי מו כי כםל. כש ת הנ ה אל יהה רואל הה ם, וש עולה י הה די דש צי ה בי שורה קש

ה. טה ה ומנ לה עש ל מנ ה של חה מש שי הנ

דו בנ קום לש מה הנ י אותו  כי וש ך,  על רש זנ ה ולש נה נל תש אל ך  לש יהה  לל ב עה ה שםכי תה ר אנ של ץ אמ רל אה ר, הה מנ אה וש יהיא  י חי בי ח רנ תנ פה
ע בנ רש ם אנ אותה ן, בש מנ אותו זש א בש לה ר? אל םא יותי ל יו וש ש הה מי מות או חה ע אנ בנ רש י אנ רי המ רוך הוא, של דוש בה קה יחנ לו הנ טי בש הי
ה ץ. ומה רל אה ל הה ל כה ל של לה כש קום הוא הנ אותו מה א של צה מש ל. ני אי רה שש ץ יי רל ל אל ת כה רוך הוא אל דוש בה קה ל הנ פי מות קי אנ
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ה מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ ץ, ענ רל אה ל הה ל כה אור של מה הוא הנ עון של מש י שי בי ץ - רנ רל אה ל הה ל כה ל של לה כש קום הוא הנ מה אותו הנ
ם. עולה ל הה כה קול כש שה של

רוך- דוש-בה קה הודות לנ אוי לש םא רה ה ל ידה הולי ה של ל מנ כה י בש כי ת ה', וש ה אל ם אודל ענ פנ ר, הנ מנ אה י וש י יוסי בי ח רנ תנ פה
דו בנ ה לש הודה יש ך  שום כה א. ומי סי כי ת הנ ים אל לי שש הוא מנ א, וש סי כי י לנ יעי בי רש ן הה בי ה הוא הנ הודה א יש לה ה? אל זל א בה לה הוא אל
ה יהודה מי ד  וי דה א  בה ז  אה וש עמקםב,  ינ וש ק  חה צש יי וש ם  הה רה בש אנ ה,  לשה שש יו  הה [של ים.  כי תומש הנ ל  כה ל  של ך  תומי וש א  סי כי הנ קון  תי
י בי א] רנ סי כי לות הנ גש רש יו) מנ לה גש ע רנ בנ רש "ת (אנ לל דה הנ דוש, וש קה ם הנ שי הוא הנ ה, של הודה א יש רה קש ני ך  ל כה ענ א, וש סי כי ים הנ לי שש הי וש

ה. מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ ילו, ענ בי שש ים בי ירי אי אורות מש ה מש מה כנ ה וש תורה ם בנ עולה ל הה ת כה יר אל אי מי עון של מש שי

בו ה רנ ר, (תהלים קד) מה מנ אה ח וש תנ ק פה חה צש י יי בי ה. רנ דל שה ים בנ אי א דודה צה מש יי ים ונ טי יר חי צי י קש ימי ן בי אובי ך רש לל יי ונ
י יהכול א מי לה קומות. אל ה מש מה כנ רוהו בש אמ ה בי זל סוק הנ פה ך. הנ נל יה נש ץ קי רל אה ה הה אה לש יתה מה שי ה עה מה כש חה ם בש יך ה' כגלה עמשל מנ
בון, שש ם חל הל ין לה אי ה של זל ה מי ים זל ני שג נות מש חמ אות ומנ בה ה צש מה ה כנ ני הי הוא, של רוך  בה דוש  קה י הנ עמשי ת מנ נות אל מש לי
יא הוא מוצי רוך  בה דוש  קה הנ ך  ת, כה חנ ם אנ ענ פנ ים בש די דה צש ל הנ כה ים לש יקי יא זי מוצי יש של טי פנ מו  ת, כש חנ ם אנ ענ פנ ם בש כגלה וש

ת. חנ ם אנ ענ פנ ם בש כגלה בון, וש שש ם חל הל ין לה אי ה של זל ה מי ים זל ני שג נות מש חמ ים ומנ יני ה מי מה כנ

ר בנ דש ם. בי אה בה ל צש יו כה רוחנ פי עמשו ובש ם ננ יי מנ ר ה' שה בנ דש תוב בי כה ם, של עולה ה הה עמשה ד ננ רוחנ ינחנ בור ובש די ה, בש אי םא רש ב
ה מה ם כנ הל ים מי אי יוצש ה וש ם זל ה עי ים זל לי לה כש ני ך, וש םא הולי ה ל י זל לי ה בש . זל רוחנ הה יו - זו  פי רוחנ  בור. ובש די ה הנ ה' - זל

ת. חנ ם אנ ענ פנ כםל בש הנ נות, וש חמ מנ נות לנ חמ אות, ומנ בה צש אות לנ בה צש

הוא אור הנ הה מי ד, של חה ר אל תה סש יא אור ני מות, הוצי עולה ת הה םא אל ר בש רוך הוא לי דוש בה קה ה הנ צה רה של ה, כש אי םא רש ב
אורות, ר הה אה שש עמשו  ננ וש טו  שש פנ תש הי ים וש אי אור יוצש הה אותו  לו, ומי גנ תש הי אורות של ם הה ל אותה ים כה ירי אי ים ומש אי יוצש

יון. לש על ם הה עולה הוא הה וש

שום תון. ומי חש תנ ם הנ עולה ת הה ה אל שה עה יר, וש אי ינו מי אי ן, אור של מה ה אג שה עה ט וש שי פנ תש ה הי זל יון הנ לש על אור הה עוד, הה וש
יר אי הה ר לש שה קש ה ני טה מנ לש ר של של קל ה. ובנ טה מנ ר לש שי קנ תש הי ה לש ה, רוצל לה עש מנ ר לש שי קנ תש הי ה לש יר, רוצל אי םא מי ל הוא אור של של
ים יני מי נות לש חמ מנ הנ יהלות וש חמ ל הנ ת כה יא אל ה, מוצי לה עש מנ לש ר של של קל יר בנ אי מי ינו  אי ה של זל אור הנ הה ה. וש לה עש מנ לש ר של של קל בנ

גו'. יתה וש שי ה עה מה כש חה ם בש יך ה' כגלה עמשל בו מנ ה רנ תוב מה כה הו של ים. זל בי רנ

ה נה מנ תש הי יון של לש ר על חי ר אנ בה דה לוי בש םא תה ל ה של זל ם הנ עולה ן בה טה ר קה בה ך דה ין לש אי ה, וש לה עש מנ ם לש ך גנ ץ כה רל אה בה ה של ל מנ כה וש
ם ה עי ז זל חה אל כםל נל הנ ה, של לה עש מנ יו לש לה ה עה נה מנ תש הי ר אותו של עורי תש ה, מי טה מנ לש ה של ר זל עורי תש מי של כש שום של ה. מי לה עש מנ יו לש לה עה

ה. זל

רוך הוא דוש בה קה א הנ לה ל, אל חי ת רה דו אל לש יי ם של ים הי אי דודה םא הנ ך. ל ני י בש אי דודה י מי א לי י נה ני תוב תש ה, כה אי םא רש ב
שום ים, מי טי בה שש ל הנ כה ר מי ה יותי תורה ז בנ אוחי ר, של שכה שה א יי ייצי י של די ים כש אי ם דודה י אותה די ל יש ר ענ בה דה ת הנ ל אל גי לש גנ מש
ן כי תוב לה כה י, וש ישי ת אי ך אל תי חש ט קנ ענ מש תוב הנ כה הו של ה. זל אה לי לש ה אותו  ירה אי שש םא הי עמקםב ל ינ ה בש חוזה אמ ל הה חי י רה רי המ של

ך. ני י בש אי ת דודה חנ ה תנ לה יש לנ ך הנ מה ב עי כנ שש יי

תוב כה הו של רוך הוא, זל דוש בה קה י הנ ני פש ה לי תורה ל הנ יחנ של רי ה הה לל עמ מנ שום של ם מי עולה ר לה שכה שה א יי ייצי מו של רש ם גה הי
יון הוא לש על ם הה עולה הה שוהה של רש י פי רי המ אי, ונ דנ ה הוא, הוא ונ לה יש לנ ה בנ מה ב עי כנ שש יי תוב ונ כה כו', וש וש יחנ  נו רי תש ים נה אי דודה הנ

יון. לש על ם הה עולה הה את מי ה יוצי תורה י הנ רי המ שום של ה, מי לל גש םא ני ל ר וש תה סש ני של

נו מל מי יך  שי מש הנ לש י  די י הוא, כש וי לי ד הנ בנ עה וש ר  מנ אל נל י  רי המ ונ ה,  לה גנ תש םא הי ל יון הוא של לש על ם הה עולה קום הה ל מה כה ובש
א הוא רה קש ני ים של יוני לש על ים הה יי חנ ם הנ אותה לש ץ של עי ים, הה יי חנ ץ הנ ים עי אי ך קורש ל כה ענ ז בו, וש חה אל ר נל שכה שה יי כםל, וש כות לנ רה בש

ה. תה םא אנ ל וש

ים להי אל יהה  לל ע אי מנ שש יי ונ תוב  ה כה ני הי םא, של ל - ל חי ל רה של יהה  על ת מי אל חו  תש פה לו  לה ים הנ אי דודה הנ ר של םאמנ ם ת אי וש
ה, לה עש מנ ם לש כםחה י של ל פי ף ענ ים, אנ אי דודה ם הנ אותה שום של ר. מי חי ר אנ בה םא דה ל רוך הוא וש דוש בה קה ה. הנ מה חש ת רנ ח אל תנ פש יי ונ
ר םאמנ ם ת אי ר. וש חי ר אנ בה דה םא בש ל ל, וש זה מנ ים בש לויי ים תש ני בה י הנ רי המ ים, של ני בה ת הנ ידנ קי ה פש נל מנ תש םא מי ם ל הל לה כםחנ של אותו הנ בש
םא ל רות, וש ם עמקה ינה אי ים, וש בי כש ענ תש מי ם של אותה יוענ לש ם סי ה הי זל ר הנ בה דה לו לנ פי י אמ רי המ םא, של ם - ל נה חי או לש רש בש ם ני ה הי ני הי של

ל. זה מנ א בש לה ם אל יהל לי ר עמ זה גש ני

נו דש מנ אן לה כה א מי לה ך, אל כה ינו  ה? אי פה צש ה הוא חג זל ר הנ בה דה גו'. הנ בוא וש י תה לנ ר אי םאמל ת ונ אתו  רה קש ה לי אה א לי צי תי ונ
ה לו, יעה הודי אי וש שנ חמ ה לו בנ רה מש אה ך וש רל דל ה לנ ימה די קש יא הי הי ה, וש חותה י אמ ני פש ר לי בה ה דה רה מש םא אה ל ה, של אה ל לי ה של נותה תה וש נש ענ
ל, חי י רה יני עי ע בש םא יירנ ל י של די שות. וכש ה רש לה טש ל נה חי רה יך. מי תי רש כנ כםר שש י שה תוב כי כה ל, של חי שות רה רש יהה בי ה הה י זל רי המ של

ת. יי בנ םא בנ ל חוץ, וש ה לו בנ רה מש אה

ם רל חוץ טל בנ ח של תנ פל עמקםב בנ ת ינ ה אל יסה ני כש הי ה, וש חוצה ה הנ אה חוץ] יהצש ה [לנ אה ן לי כנ שש ל מי ח של תנ פל א בנ לה םא עוד, אל ל וש
םא עוד, ל ה. וש חותה י אמ ני פש ף לי צי חנ תש םא תי ל ל, וש חי י רה ני פש ר לי בה ר דה םאמנ םא ת ל י של די ם? כש ענ טנ ה הנ ל. מה חי ן רה כנ שש מי ס לש ני כה יי של

חוץ. ה לו בנ ימה די קש ך הי שום כה ם, מי שה יאו מי הוצי ין לש ינו די ל, אי חי ן רה כנ שש מי עמקםב לש ס ינ ני כה ם יי ה, אי אה ה לי רה מש א אה לה אל

ם לו, כגלה לה ים הנ יוני לש על ים הה טי בה שש ל הנ כה ה של עה יהדש וש ה,  אה לי ה בש רה עורש תש הי ש  קםדל הנ רוחנ  א של לה ה? אל מה לה ה  זל ל  כה וש
סוד מות בש ם שי הל ה לה אה רש ך קה שום כה רוך-הוא, ומי דוש-בה קה יבות לנ בי חמ ה בנ עה שה ה הנ קה חמ דה ה, וש נה מל או מי ים, ייצש דושי קש
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ה. מה כש חה הנ

ך רל דל ים בנ כי נו] הולש אה ם [של ענ ל פנ כה יהיא, בש י חי בי רנ י לש י יוסי בי ר רנ מנ ך. אה רל דל ים בנ כי יו הולש י הה י יוסי בי רנ יהיא וש י חי בי רנ
ה, תורה ק בנ סי ענ תש ני נו,  ה לה כה רג אמ זו  הנ ך  רל דל ת הנ עי כה וש ים,  סי ני נו  לה יש  חי רש הוא מנ רוך  בה דוש  קה ה, הנ תורה ים בנ קי עוסש וש

נו. מה ר עי בי חנ תש רוך הוא יי דוש בה קה הנ וש

תוב כה וש צםת,  מנ לו  םאכש ב ת רל על בה ש  חםדל לנ יום  ר  שה עה ה  עה בה רש אנ בש ן  אשם רי יב) בה ר, (שמות  מנ אה וש יהיא  י חי בי ח רנ תנ פה
ים. רי בי חמ רו בו הנ עורש תש ה הי זל ר הנ בה דה תוב. בנ י כה ני ם עה חל י. לל ני ם עם חל צות לל יו מנ לה ל עה םאכנ ים ת ת יהמי ענ בש (דברים טז) שי
יו, לה ם אי ב אותה רי קה רוך הוא לש דוש בה קה ה הנ צה רה של ת. כש רל חל שות אנ רש יו בי ם, הה יי רנ צש מי ל בש אי רה שש יו יי הה של ה, כש אי םא רש ל ב בה אמ
יון בש אל י וש ני י עה תוב בו (תהלים פז) כי כה ך, של לל מל ד הנ וי ה דה י? זל ני עה י הל י. מי ני ם עה חל י, לל ני ם עם חל ל לל קום של ם מה הל ן לה תנ נה

י. ני אה

ם בו אותה רש קי ן של יוה ה. כי לה חה תש הנ ה בנ צה מנ בו לנ רש קה תש י. הי ני יא עם ר הי כה י זה לי ה בש בה קי ה, נש צה א מנ רה קש ה ני זל י הנ ני ם עם חל לל וש
ת רל בל חנ תש ה מי צה מנ של ז, כש אה ה. וש בה קי ם נש ר עי כה ר זה בי חנ תש הי רות, וש חי גות אמ רה דש רוך הוא בי דוש בה קה ם הנ יס אותה ני כש ר, הי יותי
ה, אשונה רי ה בה צה ך מנ שום כה םאת. מי ז ה הנ וה צש מי י הנ תוב (דברים ל) כי כה הו של א"ו. זל ת וה פל תוסל ה, בש וה צש א מי רה קש ר, ני כה זה בנ

ה. וה צש ך מי ר כה חנ אנ וש

דו רש ל תי ה, אנ לה עש מנ טו לש ך, סש רל דל ים בנ בי ים אורש חי ל רוצש דוד של ר: גש אומי ד של חה עו קול אל מש ים שה כי ם הולש עודה בש
לו ינו. עה כי רה ת דש מםר אל שש ה לי רוך הוא רוצל דוש בה קה הנ ע של מה שש ה ני זל י, מי י יוסי בי ר רנ מנ ה. אה טה מנ לש ג של גנ ת הנ רנ סש ה חנ ירה טי לנ
ה אל רש זו, ני הנ ך  רל דל ה בנ צה רוך הוא רה בה דוש  קה הנ יל וש רו, הואי מש ים. אה קי זה ים חמ עי לה ין סש ד, בי חה ר אל הנ לש סו  נש כש ני ה וש לה עש מנ לש

ס. נו ני ש לה חי רנ תש ר, או יי בה דה

י ני ר, אמ מנ ה? אה תה י אנ י, מי י יוסי בי ר רנ מנ הו. אה מש ד. תה חה אל יש  ם אי הל ה לה לה ע. עה לנ סל י הנ יעי קי ל בש ענ בו  יהשש כו.  לש הה
ים ני שג ר מש חי ה אנ אל רש מנ ם בש הל ים, מי רי קוצש וש ים  עי זורש וש ן,  ר, כי מנ ם? אה דה י אה ני בש ייש  ם  שה ר לו, וש מנ א. אה קה רש י אנ שי נש אנ מי

ה? ם בה תל אנ ץ של רל אה ל הה ה של מה ה שש ם, מנ כל יר מי כי הנ ם לש יכל לי י אמ יתי לי עה י, וש ני מל מי

א ייצי זו  ם. מי חל א לה ה ייצי נה מל ץ מי רל תוב (איוב כח) אל כה ים, של יי חנ ץ הנ רל ה אל אן שורה כה שום של ץ, מי רל ר לו, אל מנ אה
רו, מש הו. אה מש קומו. תה מש ס לי ננ כש ם ני יי תנ ינש ים. בי יני מי ת הנ ענ בש שי םא מי א, ל ם יוצי אי ם, וש חל א לל םא ייצי ץ ל רל אה ר הה אה שש ם? בי חל לה

ר. בה ה דה יזל אי נו בש ר אותה עורי ה לש רוך הוא רוצל דוש בה קה אי הנ דנ ונ

ן תנ נה ח, של סנ פל יון בש לש ד על חה ר אל בה י דה בי סה י מי תי דש מנ לה י של תי רש כנ , זה תה רש מנ אה ה של זל סוק הנ פה ל הנ אי ענ דנ יהיא, ונ י חי בי ר רנ מנ אה
ה ני הי ה, וש זל ם הנ חל לל ם, הנ יי מנ שה ן הנ ם מי חל ך לל ר כה חנ אנ ים, וש יי חנ ץ הנ רל אל ה מי זל ם הנ חל לל ל הנ אי רה שש יי רוך הוא לש דוש בה קה ם הנ הל לה

ר. בה דה ת הנ נו אל רש אנ בי

ם, חל ל לל אוכי ן של יוה ם. כי חל ם לל טועי ד של ר ענ בה דה ענ  םא יודי ה, ל זל ם הנ עולה א לה יוצי של ם, כש דה אה ר, של יהה אומי עוד הה
דוש קה ם הנ הל ים לה עי טש הי ד של ר, ענ בה ים דה עי יודש יו  םא הה ם, ל יי רנ צש מי ל מי אי רה שש יי או  יהצש של כש ך  יר. כה כי הנ ת ולש ענ דנ ר לה עורי תש מי
דוש קה ת הנ יר אל כי הנ ת ולש ענ דנ ל לה אי רה שש סו יי נש כש ז ני אה ם, וש חל א לה ה ייצי נה מל ץ מי רל תוב אל כה זו, של ץ הנ רל אה ן הה ם מי חל רוך הוא לל בה

ה. זל ם הנ עולה ל הה ם של חל ם לל טועי ד של יר ענ כי םא מנ ל ענ וש םא יודי ינוק ל תי רוך הוא. וש בה

ת אותו אל ירו  כי הי וש עו  ז יהדש אה יון, וש לש ם על חל לל לו  כש אה ד של ה ענ לה עש מנ לש ים של רי בה דש בנ ירו  כי םא הי ל וש עו  םא יהדש ל ל אי רה שש יי
ד ענ לו,  יהכש םא  ל וש זו,  ץ הנ רל אה לה אוי  רה קום של מה אותו  ר בש יותי עו  יידש ל  אי רה שש יי הוא של רוך  בה דוש  קה ה הנ צה רה וש קום,  מה
ם, יי מה שה ן הנ ם מי חל ם לל כל יר לה טי מש י מנ ני נש תוב (שמות טז) הי כה ם, של יי מנ י הוא? שה קום, ומי מה אותו הנ ם מי חל עממו לל טה של
קומות] מש לו הנ אי ם בש חל לו לל כש םא אה ל ד של ענ קום, [וש אותו מה ם מי חל לו לל כש אה ד של ענ קום. וש אותו מה לו לש כש תנ סש הי עו וש ז יהדש אה וש

ירו. כי םא הי ל ר וש בה עו דה םא יהדש ל

ל ית של אשי רי ן הה ל כי ענ ה, וש זל רוך הוא בה בה דוש  קה ם הנ יר אותה עי ה הי ל זל אי ענ דנ ר, ונ מנ קו. אה שה י ונש י יוסי בי א רנ בה
י בי ר רנ מנ ה. אה בה קי ד נש חה אל ר וש כה ד זה חה רות, אל י פי ני או שש ים רה כי ם הולש עודה כו. בש לש הה מו וש ם. קה חל לל יהה הנ ת הה ענ דנ ל לה אי רה שש יי

יהם. ם בנ ך גנ ץ - כה רל אה בה ה של ל מנ כה ה, וש בה קי ר ונש כה ינו זה אי ם של עולה ר בה בה נו דה ין לה י, אי יוסי

אתו, רה קש ה לי אה א לי צי תי גו'. ונ וש אתו  רה קש ה לי אה א לי צי תי ב ונ רל על ה בה דל שה ן הנ עמקםב מי םא ינ יהב ר, ונ מנ אה י וש י יוסי בי ח רנ תנ פה
תוב כה הו של ר. זל שכה שה ה יי נה מל א מי ייצי ם לו של רנ גה יו, וש לה ה אי אה יהצש ה וש עה ה יהדש אה לי מור, וש חמ ה הנ עה גה רו של מש י אה רי ה? המ עה ן יהדש יי ננ מי
ס ני כה ם יי אי י של עתי אי יהדנ דנ ה: ונ אה ה לי רה מש ם לו. אה רנ מור גה חמ הנ ם, של רנ א גה לה ם אל רל י גה רי קש ל תי ם, אנ רל מור גה ר חמ שכה שה יי

י. ני כה שש מי ס לש ני כה יי אן וש ה לו כה כל חנ א אמ לה יא אותו, אל הוצי י לש ין לי ל, אי חי ן רה כנ שש מי עמקםב לש ינ

ים עי יש סנ מש לו  אי ה, של זל ל  ענ עמקםב  ינ לש נוחנ  של שום  י? מי ני בש י  אי דודה ה בש זל ה  י, מנ ני בש י  אי דודה בש יך  תי רש כנ כםר שש י שה כי
ה. לה עש מנ א לש לה ים, אל אי דודה ד בנ םא עומי ר ל בה דה הנ ענ של יהה יודי עמקםב הה ינ יד. וש הולי לש

ת: רל ש אומל קםדל יהיא, רוחנ הנ י חי בי ר רנ מנ לויהה. אה לש ה הנ חה מי ים שש ני בה ם הנ ת אי יי בנ ת הנ רל י עמקל יבי ר, מושי מנ אה ח וש תנ פה
תון. חש תנ ם הנ עולה ה הה ת - זל יי בנ ת הנ רל י עמקל יבי ה. מושי אה ה - זו לי חה מי ים שש ני בה ם הנ ל. אי חי ת - זו רה יי בנ ת הנ רל י עמקל יבי מושי

לויהה. לש ך הנ שום כה יון. מי לש על ם הה עולה ה הה לויהה] - זל לש ה  [הנ חה מי ים שש ני בה ם הנ אי

כםר י שה ה, כי אי םא רש ה. ב לה עש מנ לש מו של ם כש כגלה ה, וש טה מנ לש ים של קוני ם תי לו הי לה ים הנ טי בה שש ל הנ ה, כה הודה י יש בי ר רנ מנ אה
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יד הולי יך - לש תי רש כנ כםר שש ש. שה מה ך מנ גופש ך, לש יך - לש תי רש כנ כםר שש ה. שה י הוא? תורה גוף, ומי נו הנ מל ת מי חנ קנ יך - לה תי רש כנ שש
ך. מותש ת דש אל

תוב כה א, של בה ם הנ עולה ש הה עמקםב. יורי ת ינ לנ חמ ת ננ ש אל יורי א וש בה ם הנ עולה ת הה ש אל ה, יורי תורה ק בנ עוסי י של אן מי כה מי
א. לי מנ ם אמ יהל רםתי אםצש י ייש וש בנ יל אםהמ חי נש הנ תוב (משלי ח) לש כה ך, וש תי לה עג פש ר לי כה י ייש שה ר, (ירמיה לא) כי כה ר, ייש שה שכה שה יי

י ם. ומי עולה ל הה ים של די דה צש ת הנ ענ בנ רש אנ וש ה  טה ה ומנ לה עש מנ לו  יהה, אי קי זש י חי בי ר רנ מנ ים. אה ני ה בה שה שי י לו  תי דש לנ יה י  כי
ינו יש הנ ם, וש עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ ה ולש טה מנ ה ולש לה עש מנ רוך הוא לש דוש בה קה ת הנ יך אל לי מש הנ יך לו לש רי ד, צה חה אל יך בש רי אמ מנ של

ד. חה אל

ים? מי שה י בש רי ם הה י הי ים. מי מי שה י בש רי ל הה תוב (שם ח) ענ כה ר, וש תל י בה רי ל הה תוב (שיר ב) ענ יהה, כה קי זש י חי בי ר רנ מנ אה
לול ד כה חה ל אל כה שום של ה, מי שה ם שי הי ר, וש שה ים עה ני ם שש הי ים, וש רי חי ה אמ שה ים שי לי כולש ה של אה ל לי ים של ני בה ת הנ של לו שי אי

לויהה. לש ה הנ חה מי ים שש ני בה ם הנ יים (תהלים קיג) אי קנ ם, לש יהל לי ה עמ אה לי רו, וש בי חמ בנ

ח לנ שנ חנ תש לי ן שנ ל כי ענ ה, וש לל גש ני םא הנ ל ר וש תה סש ני ם הנ עולה הוא הה שום של ים, מי ני בה ל הנ ם ענ אי ח הה קנ םא תי תוב ל ן כה ל כי ענ וש
ל. לה ה כש לה גנ תש םא הי ל ר וש תה סש ני ם של עולה הוא הה שום של ך, מי ח לה קנ ים תי ני בה ת הנ אל ם וש אי ת הה אל

ה צי ד קש ענ ם וש יי מנ שה ה הנ צי קש מי גו' ולש ים וש אשוני ים רי יהמי א לש ל נה אנ י שש תוב כי כה של נו  יש ך, הנ ח לה קנ ים תי ני בה ת הנ אל וש
יהה הה וש ד  רי פה יי ם  שה ומי תוב  כה ר, של תל בה י  רי הה או  רש קש ני ה  טה מנ ולש אן  כה מי ים.  מי שה בש י  רי הה ים  אי רה קש ני לו  אי ל  כה וש ם.  יי מה שה הנ

רוד. פי ל הנ ים של רי הה ים, הל אשי ה רה עה בה רש אנ לש

ר, זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה קון. וש תי כו לש רש טה צש הי ים של רי שה ה קש עה בה רש ים, אנ רי שה רו קש שש חות קה פה שש י הנ ני א, בש יסה י יי בי ר רנ מנ אה
ך רל דל ד, בש חה ם אל ה כגלה אה לש הה אן וה כה ד, ומי חה ם אל כגלה ב של ל גנ ף ענ אנ ים. וש רי שה קש ם הנ ה אותה חוצה ים הנ אי יוצש ך  שום כה מי של
י יהה טי בש ים שי טי בה לו שש ם עה שה תוב (תהלים קכב) של כה הו של ה. זל לה עש מנ דות לש עי ים בש ים עולי טי בה שש ל הנ ן כה ל כי ענ ה, וש רה שה יש

ם ה'. שי הודות לש ל לש אי רה שש יי דות לש עי

ד נולנ של כו כש רש דנ ת לש כל לל עמקםב לה ה ינ אה ה רה גו'. מה ף וש ת יוסי ל אל חי ה רה דה לש ר יה של אמ י כנ הי יש תוב ונ ר, כה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה וש
ו. שה ל עי נו של טה ד שש נולנ ה של אה רה , של שוהה רש ה פי ני א הי לה כו? אל רש דנ ת לש כל לל ה לה צה םא רה ף ל ד יוסי נולנ ם של רל טל ף, וש יוסי

ן יוה גוף. כי יום הנ אן סי כה יק, וש די א צנ רה קש ני ה לו, של כה ף זה יוסי יו וש רה חמ אנ קומו  ת מש ים אל לי שש ף הי ה, יוסי אי םא ורש וב
ים לי שש ין הי יהמי נש ה בי ל זל ם כה עי ית, וש רי בש גוף הוא הנ יום הנ סי כו, וש רש דנ ת לש כל לל גוף לה ה הנ צה גוף, רה ם הנ לנ שש ני עמקםב של ה ינ אה רה של

ר. שה ים עה ני מו שש לש שש בו ני בון, של שש חל ת הנ אל

ה ף, מה ד יוסי נולנ ב של ל גנ ף ענ ים, אנ טי בה שש מו הנ לש תנ שש םא הי ו ל שה כש ד ענ ענ עמקםב של ענ ינ יהה יודי םא הה י ל כי ר, וש םאמנ ם ת אי וש
אי דנ ר, ונ מנ ר. אה בה דה ע הנ יהדנ ה וש מה כש חה ה בש שה עמקםב עה א ינ לה ים? אל טי בה שש מו הנ לש תנ שש יי ין וש יהמי נש ד בי נולנ ד של ה ענ כה םא חי ם ל ענ טנ הנ
םא ל זו  ץ הנ רל אה ובה אוי,  רה כה ם  יהל לי עמ רוי  ה שה לה עש ל מנ קון של תי הנ י של תי עש יהדנ ה  ני ים, הי טי בה שש ל הנ אן כה כה מו  לש תנ שש יי ם  אי

ה. דושה קש ץ הנ רל אה א בה לה מו, אל לש תנ שש יי ים של יכי רי צש

ין, יהמי נש ד בי נולנ ן של יוה כי תון, וש חש תנ ם הנ עולה ל הה קון של תי ם הנ ים הי טי בה שש ר הנ שה ים עה ני ל שש כה ך הוא, של כה ה של אי םא רש ב
ץ רל אה א בה לה ין אל יהמי נש ד בי םא נולנ ן ל ל כי ענ ם, וש הל ן בה קי תנ תש הי ה לש זל תון הנ חש תנ ם הנ עולה קום הה מה ת הנ ה אל חה קש לה ל, וש חי ה רה תה מי
ת ה אל לה טש נה וש ל  חי ה רה תה ם מי שה ך, וש רל דל ן בנ ענ ננ ץ כש רל אל ל בש חי י רה לנ ה עה תה ן מי דה פנ י מי בםאי י בש ני אמ ונ תוב  כה של הו  ה. זל דושה קש הנ
ן קה תש ינו ני תון אי חש תנ ם הנ עולה ת, הה ילמל ל קנ חי רה ן של מנ ל זש כה ם. וש לי ת שה יי בנ ב בש ינשי תש הי ה, לש זל תון הנ חש תנ ם הנ עולה קום, הה מה הנ

מותו. לי שש ת בי יי בנ ה] הנ לה עש מנ ה [לש לה טש ל - נה חי ה רה תה ם. מי הל בה

יון], לש על תון [הה חש תנ ם הנ עולה ת הוא בה יי בנ הנ שום של א מי לה ן? אל מנ זש אותו הנ ה בש אה ה לי תה םא מי ה ל מה ר, לה םאמנ ם ת אי וש
י עמשי ל מנ כה ה. וש עה ה שה אותה ה בש תה םא מי ך ל שום כה תון], ומי חש תנ יון [הנ לש על ם הה עולה ן הה םא מי ל ן, וש קי תנ תש הי נו לש מל יו מי כםל הה הנ וש
ה אה ל לי ה של תה יתה ה מי רה כש זש םא ני ך ל שום כה ה, ומי לל גש ני םא בש ל ר וש תה סש ני יון הוא בש לש על ם הה עולה הה שום של ר, מי תה סש ני ם בש ה הי אה לי

ל. חי ל רה ה של תה יתה מי כש

ל תון כה חש תנ יון] הנ לש על ם [הה עולה הה ר, וש תה סש ני יו בש רה בה ל דש יון כה לש על ם הה עולה הה שום של אי, מי דנ ה ונ זל ך  כה ה של אי םא ורש וב
לוי. גה בש זו  וש ר,  תה סש ני בש לויהה. זו  גש הנ ך  רל דל ל בנ חי רה וש ה,  לה פי כש מנ ת הנ רנ עה מש ה בי אה לי ה  תה סש כנ תש ני ך  שום כה ה, מי לל גש ני יו בש רה בה דש
מו ה שש אה רש קה ך  שום כה נות, ומי י בה רוני שש י אי י כי רי שש אה ה בש אה ר לי םאמל ת תוב ונ כה ם, של שנ רש ני יון  לש על ם הה עולה ר הה תה סש ני ובנ

ה]. ל זל ם כה עי ר, וש תה סש ני ה ובנ לל גש ני מות בנ עולה י הה ני ל שש כות של רה בש ל הנ ך כה שום כה ר. [מי שי אה

ה מות, זל י עולה ני קום, שש ל מה כה ם, ובש גנ ך  יון. כה לש על ם הה עולה ן הה כםל הוא מי י הנ רי המ ד, של חה כםל אל הנ ך  שום כה ומי
י להי רוך ה' אל תוב בה כה מות, של י עולה ני שש א בי לה רוך הוא אל דוש בה קה ת הנ ים אל כי רש בה םא מש נו ל אה ר, וש תה סש ני ה בש זל ה וש לל גש ני בש
"ה, תה ים אנ אי תון קורש חש תנ ם הנ עולה לה ים הו"א, וש אי יון קורש לש על ם הה עולה ך לה שום כה ם. מי עולה ד הה ענ ם וש עולה ן הה ל מי אי רה שש יי
אי דנ גו'. ונ ים וש לה רושה ן יש יון שםכי צי רוך ה' מי תוב בה כה הו של יק. זל די צנ י הנ די ל יש יון ענ לש על ם הה עולה ן הה רוך מי הוא בה שום של מי

רוך. יון הוא בה צי מי

ם, תוכה ם בש ענ טנ יק הנ סי פש ן מנ ל כי ענ וש ר,  תה סש ני ה בש זל וש ה  לל גש ני ה בש ם, זל מות הי י עולה ני ן ה' ה' שש כי מו  ה, כש אי םא רש ב
ד. חה כםל אל ה הנ זל ם הנ עולה ד הה ענ ה וש זל ם הנ עולה הה ומי
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ת כל לל ה לה צה םא רה ל עמקםב, של ל ינ מות של לי שש ה הנ אי םא רש ה, ב הודה י יש בי ר רנ מנ גו'. אה ף וש ת יוסי ל אל חי ה רה דה לש ר יה של אמ י כנ הי יש ונ
ב זם עמ םא ינ ל עמקםב של ד ינ חנ פה שום של א מי לה שותו? אל רש ת בי רל חל ם אנ ענ פנ ך  לנ םא הה ה ל מה ר, לה םאמנ ם ת אי ן. וש בה שות לה רש א בי לה אל
מו ח, כש רנ ין, בה יהמי נש ל בי תו של עה ה שש יעה גי הי ה של אה רה יון של ן, כי ל כי ענ ת, וש רל חל ץ אנ רל אל ים בש טי בה ר שש שה ים עה ני מו שש לש תנ שש יי אותו וש

ר לו. של ל אמ כה ח הוא וש רנ בש יי ר ונ מנ אל נל של

סוד ענ בש יהה יודי עמקםב הה ינ ם. וש ם כגלה ת עי יי בנ ה הנ לה טש נה ים וש טי בה שש ל הנ כה ה בש ינה כי שש ה הנ רה שש קש ין, ני יהמי נש ד בי נולנ ן של יוה כי של
יא הי וש מות,  ל תה חי רה וש ם  מה ר עי שי קנ תש תי ט וש שי קנ תש ה תי ינה כי שש הנ ים, של טי בה ר שש שה ים עה ני שש מו  לש תנ שש יי ר  של אמ כנ ה, של מה כש חה הנ

ת. יי בנ ת הנ ת אל לל נוטל

יו הה ד של ה ענ לה םא יהכש ל א של לה ה, אל מםשל ה לש אה רש ני מו של עמקםב כש ינ ה לש אה רש תון ני חש תנ ם הנ עולה נו, הה דש מנ לה ך  ה, כה אי םא רש ב
ים טי בה שש ל הנ כה ת בש יי בנ ת הנ ה אל לה טש יא נה הי ל, וש חי ה] רה תה חמ דש ה [ני רה המ טש ז ני אה ם, וש מה ר עי שי קנ תש הי ת לש יי בנ ים בנ טי בה ר שש שה ים עה ני שש

ת. יי בנ ת הנ רל י עמקל יבי אי מושי דנ ז ונ אה ת, וש יי בנ ר הנ קנ ה עי תה יש הה וש

ת יי בנ לנ ה  לה עש מנ לש של ם  עולה הה ד  יירי אי  דנ ונ ים,  טי בה שש הנ ר  שה עה ים  ני שש מו  לש שש ני של ן  מנ זש הנ יענ  גי הי ה  ני הי עמקםב,  ינ ר  מנ אה
א לה םא עוד, אל ל ים. וש מי עולה אן לש כה א מי צי םא אי אן, ל מות כה ם תה יו. אי נה פה ית לש חי דש םאת ני ז ה הנ נה כי סש מי הנ ם, וש מה ר עי שי קנ תש הי לש

ים. טי בה שש מו הנ לש תנ שש ם יי רל גו', טל ה וש דה לש ר יה של אמ י כנ הי יש ך ונ שום כה ת. מי יי בנ ת הנ ים אל לי שש הנ אוי לש םא רה זו ל ץ הנ רל אה בה

ה מה ר, לה םאמנ ם ת אי כםל. וש ל הנ ה ענ ה עולל זל ה, וש הודה י יש בי י רנ רי בש ל די ם כה ים הי פי אי יה דנ ר, ונ מנ אה עון וש מש י שי בי ע רנ מנ שה
ל ן של מנ זש הנ יענ  גי הי ן של יוה ם. כי ב שה כי ענ תש ין, הי יהמי נש בי ה מי רה בש ענ תש םא הי ל ל חי רה ן של מנ ל זש א כה לה יהד? אל מי כו  רש דנ לש לו  ך  לנ םא הה ל

יך. רי צה םא] של ל קום [של מה ים בש טי בה שש ל הנ כה עמקםב בש ר ינ בי חנ תש יי ם, וש ב שה כי ענ תש םא יי ל י של די שות, כש ש רש קי םא בי ל ח וש רנ ין, בה יהמי נש בי

יורו די נו, וש םאן חותש ת צ ה אל יהה רועל ה הה ה, מםשל אי םא רש גו'. ב נו וש ר חםתש ל ילתל ב אל יהשה ה ונ ך מםשל לל יי ח, ונ תנ א פה בה י אנ בי רנ
םא ה ל מה ן, לה בה ם לה יהה עי יד הה מי יורו תה די ם, וש לי יהה שה הה עמקםב, של ינ שותו. וש רש א בי לה ך אל לנ םא הה ת, ל כל לל ה לה צה רה של מו. וכש יהה עי הה
ר לו, מנ ה אה אשונה רי י בה רי המ ם, של ר שה אי שה יי ים וש גולי לש מו גי ן עי בה ל לה גי לש גנ םא יש ל ר של אי בה תש י ני רי א המ לה שות? אל נו רש מל ש מי קי בי

נו. מל ד מי חנ ת פה עי כה ם, וש ר שה אנ שש ני ים וש גולי לש יו גי לה ל עה גי לש יהד גי ומי

עמקםב, י ינ פי לנ כש הו  עמשי ל מנ יהה כה שוף הה כי ף, ובש שי כנ יהה מש ן הה בה לה שום של ה, מי י מםשל פי לנ כש ך  יהה כה םא הה ל רו  תש ל יי בה אמ
םא ן ל ל כי ענ גו', וש יך וש בםתל ץ אמ רל ל אל ר לו שוב אל מנ רוך הוא אה דוש בה קה י הנ רי המ ם, של ב שה כי ענ תש הי עמקםב לש ה ינ צה םא רה ת ל עי כה וש

בונו. ת רי ונ צש ת מי זםב אל עמ לנ ב וש כי ענ תש הי ה לש צה רה

מות ל עמלה ח ענ י קםרנ ני בש חנ לי צי ננ מש ר, (תהלים מו) לנ מנ אה ח וש תנ גו'. פה ל וש חי ל רה ים אל להי כםר אל זש יי תוב ונ ה, כה אי םא רש ב
י ני ים בש רי יו אומש הה לו של לה חות הנ בה שש תי הנ ים וש ירי שי ל הנ כה ה, וש מה כש ל חה הוא סוד של ל של כי תנ סש הי ה ייש לש זל סוק הנ פה יר. בנ שי
ר מנ אה חות של בה שש תי ירות וש ם שי ל אותה ן כה כי ים, וש ני פה לש יו מי הה חות של בה שש תי ים וש ירי ם שי ם אותה ים הי שי דש חנ ם מש ח, כגלה קםרנ

ה. מה כש חה סוד הנ יון, בש לש סוד על יו בש ם הה מו, כגלה יו עי הה ם של ל אותה כה ד וש וי דה

ים רי דה סש ם הנ ל אותה כה וש יון,  לש על ם הה עולה הה מו  תון כש חש תנ ם הנ עולה ת הה ה אל שה הוא עה רוך  בה דוש  קה ה, הנ אי םא רש ב
ה. לה עש מנ לש מו של רו כש דש ם סי ת - כגלה מל אל י הה יאי בי ם נש ל אותה כה נו וש למםה בש ד ושש וי רו דה דש סי של

ם כגלה ה, וש ירה יד שי מי ים תה רי אומש ם וש בונה רי ים לש רי מש זנ מש יענ של קי רה ם בה ך גנ ץ - כה רל אה רות בה מה שש ייש מי מו של ה, כש אי םא רש ב
ים. רי בי חמ שוהה הנ רש י פי רי המ חות, ונ בה שש תי ירות וש ל שי ים של רי דה סש כםל בי הנ לו, וש ד אי גל נל לו כש ים אי די עומש

ים שי גש ילנ ים פי ני מם כות ושש לה ה מש מה ים הי שי ר (שיר ו) שי מנ אל נל מו של א כש לה יר? אל מות שי ה עמלה ה זל יר, מנ מות שי עמלה
ם הל ין לה אי שום של יו. ומי דודה גש ר לי פה סש מי ייש  ר המ מנ אל נל של מו  ר? כש פה סש ין מי מות אי עמלה ונ ה  ה זל ר. מנ פה סש ין מי מות אי עמלה ונ

ר. פה סש ין מי מות אי עמלה תוב ונ בון, כה שש חל

מות ם עמלה הי לו  אי ם, וש בונה ת רי אל חנ  בי שנ ר ולש מי זנ לו, לש ד אי גל נל כש לו  ים, אי רי דה ים סש יפי קי ם שורות שורות, מנ כגלה וש
יר. מות שי אות עמלה רה קש לו ני לו, אי מו אי רות כש מש זנ ין מש אי מות של ייש עמלה שום של יר. ומי שי

ה לשה ד, שש ל צנ כה הוא לש ר, של דל סי וש ר  דל ל סי כה ם, ובש עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ ד לש ל צנ כה ים לש די רה פש ני ים  רי דה ה סש לשה שש
ר דל ל סי כה שום של ים, מי רי דה ה סש עה שש ם תי הי ם, וש ים הי רי דה ה סש לשה ח - שש רה זש ד מי צנ לש אשון של ר רי דל ים. סי רי חי ים אמ רי דה סש

ם. יהל תי חש בות תנ בה ים ורש פי לה ה אמ מה כנ ה, וש עה שש ם תי הי או של צש מש ני ים, וש רי דה ה סש לשה לו ייש לו שש לה ה הנ לשה שש הנ מי

יות אותי ן  אותה לש ל  כי תנ סש מי ר  דל סי ל  כה וש שומות,  רש יות  אותי בש ים  גי המ ננ תש מי ם  כגלה לו,  לה הנ ים  רי דה סש הנ ת  ענ שש תי
לו, אי מי ים  יוני לש על לו  אי וש שומות,  רש יות  אותי בש ים  עי נוסש ם  כגלה וש ר,  דל סי וש ר  דל סי ל  כה לש ן  כי וש רוהה  אמ בי י  רי המ [ונ שומות,  רש
ל יר של וי אמ הה תוך  חות לש יות פורש אותי ן הה אותה של ה. וכש ירה רות שי אומש רות וש בש חנ תש ן מי כגלה וש לו]  ל אי ענ לו  ים אי די עומש וש
ה אות אותה ה, וש טה מנ לש ה מי כה ת מג חנ אות אנ ת, וש קל תל מש ה ני ירה שי הנ ים, וש עי ם נוסש ז הי כםל, אה ל הנ ה ענ נה מג מש יא] הנ הי רוחנ [הנ הה
ת רל בל חנ תש ה ומי לה עש מנ ה לש טה מנ ר מי דל ה סי עמלה ה מנ טה מנ לש זו מי אות הנ הה ן. וש יהל לי חות עמ יות פורש י אותי תי ת, ושש דל יורל ה וש עולה
לו אי ה. מי ירה אי מש יהה הנ רש לנ קש פנ סש אנ הה תוך  בש לש  ן שה הי יות יה"ו, של אותי י הה פי ם לש יות, כגלה אותי לש  עמשות שה ננ ם, וש מה עי

לש. ן שה הי ן, וש הל מה ת עי רל בל חנ תש ה מי עולה אות של ה הה אותה יות, וש אותי י הה תי ן שש אותה ים וש רי דה ה סש לשה ים שש די רה פש ני

ן ך הי שום כה ין, ומי די ים בש מי חמ זו, רנ לולות זו בש ן כש יר, הי וי אמ עולות בה יונות של לש יות על י אותי תי ן שש ה, אותה אי םא רש ב
ן. יהל תי שש ת בי לל לל כש ני ה, וש בה קי יא נש ן הי הל מה ת עי רל בל חנ תש ה ומי עולה זו של ר. וש כה ל זה סוד של יון, בש לש על ם הה עולה ן הה ן מי הי ם, וש יי תנ שש
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זו הנ ה  בה קי נש הנ אות  הה ם  גנ ך  כה ם,  הל מה עי ת  רל בל חנ תש ומי םאל,  מ שש ובי ין  יהמי בש ים,  די דה צש י  ני שש בי ת  לל לל כש ני ה  בה קי נש הנ של מו  כש
ר כה ד, זה חה כםל הוא אל הנ ה, וש טה מנ ה לש זל ים, וש יוני לש על לו הה ים אי די דה י צש ני שש ן בי הי רות, וש חי יות אמ י אותי תי ם שש ת עי רל בל חנ תש מי של
ל כה ת  אל ידו  ם הולי הי יון, של לש על הה ם  עולה ן הה מי ן  הי יות  אותי ם הה אותה ם, של עולה א הה רה בש ני ר  של אמ כנ [חוץ] של ה.  בה קי ונש
הוב אה ה וש לה עש מנ הוב הוא לש ן, אה הל ר בה הה זש ני ן וש אותה ענ  יודי י של ך, מי שום כה ש. ומי מה ם מנ הל לה של מו  ה כש טה מנ ים לש עמשי מנ הנ

לשמנטהה.

ם יי מנ הנ וש ים  יוני לש על הה ם  יי מנ הנ סוד  בש ד  ינחנ ל  לי כה הי לש ה,  בה קי ונש ר  כה זה לו,  לה הנ יות  אותי הה ל  כה ר,  מנ אה עון  מש שי י  בי רנ
קו לש י חל רי שש ם, אנ הל ר בה הה זש ני וש ם  יר אותה כי מנ י של ך, מי שום כה ם. ומי לי שה חוד הנ יי הנ הו  זל וש ד,  חה כםל אל הנ וש ים,  תוני חש תנ הנ
חוד יי ה, בש ד זל צנ ה ומי ד זל צנ לש מי לש שה אוי, שה רה ם כה לי שה חוד הנ יי ר הנ קנ הוא עי שום של א, מי בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה בה
סוד ה בש לשה ה שש לשה ר שש דל אותו סי ה, של לה עש מנ לש מו של אוי כש רה יון כה לש על ר הה דל סי ל הנ סוד של ם הנ כגלה כםל, וש מות הנ לי שש ד בי חה אל

ד. חה אל

ה, עה שש ם תי הי ה, וש לשה ה שש לשה ר שש דל סי ר וש דל ל סי כה ד, וש צנ אותו הנ ם לש ים הי רי דה ה סש לשה רום, שש דה ד הנ צנ לש י של ני ר שי דל סי
ה, בה קי ל נש סוד של יות בש ייש אותי שום של ד. מי כםל ינחנ ר הנ בי חנ תש הי ד לש ל צנ כה יות לש אותי קות הה לה חל נל ך  כה ר, וש מנ אל נל של מו  כש
ים ני מג ים מש רי דה ם סש יהל לי אמ ם, ונ לי שה דוש הנ קה ם הנ שי סוד הנ ת בש חנ ן אנ הי ד, וש רו ינחנ בש חנ תש ן הי כגלה ר, וש כה ל זה סוד של יות בש אותי וש
ם שי יות הנ אותי נו  קש תש ני ר של דל סי ה, כנ לה עש מנ לש בות של אה ל הה ר של דל סי הנ א מי כםל יוצי הנ וש ר,  אי בה תש ני של מו  ה, כש לשה ה שש לשה שש
ה מה כנ ן, וש הל ים בה עי נוסש וש לו  לה דועות הנ יש יות הנ אותי ים בה גי המ ננ תש לו מי לה ים הנ רי דה סש ל הנ ר. כה אי בה תש ני מו של דוש יה"ו, כש קה הנ

ה. זל ר הנ דל סי ים בנ גי המ ננ תש ים ומי עי נוסש ה של טה מנ ם לש בות כגלה בה אות ורש בה צש

ה לשה ים שש די דה ה צש לשה שש ה, ובי עה שש ם תי הי וש ד,  צנ הנ אותו  ם לש ים הי רי דה ה סש לשה שש פון, בי ד צה צנ לש י של ישי לי ר שש דל סי
סוד בש ים,  רי שש על וש ה  עה בש שי ר.  אי בה תש ני של מו  כש ים,  די דה צש הנ ת  לשל שש מי ים  רי דה סש ם  אותה וש ה,  עה שש תי ם  הי ד  צנ ל  כה לש ה  לשה שש
ך כה ע. וש בנ של ים וה רי שש ן על יות הי אותי מות הה לי ם, שש יי תנ ים ושש רי שש ן על הי ב של ל גנ ף ענ אנ ים. וש רי שש על ע וש בנ ן של הי יות של אותי הה

לו. לה רות הנ דה סש ל הנ דור של סי הנ

ה לשה ה, ושש עה שש ם תי הי ה של ד זל צנ ה מי לל ה אי לשה או שש צש מש ני ד. וש ל צנ כה ים לש רי דה ה סש לשה ה שש לשה שש ים, לי רי שש על ה וש עה בש שי
ים. רי שש על ה וש עה בש ם שי או כגלה צש מש ה, ני עה שש ם תי הי ה של זל ד הנ צנ הנ לו מי לה ה הנ לשה ה, ושש עה שש ם תי הי ה של זל ד הנ צנ הנ לו מי לה הנ

ם ה עי בה קי ם נש הל מה ר עי בי חנ בות, לש קי נש סוד הנ ן בש הי ן] של יות [הי ע אותי שנ ן תי לו הי לה ים הנ רי שש על ה וש עה בש שי ל הנ סוד של הנ וש
אוי. רה כםל הוא כה הנ ר], וש כה זה ל הנ ר [של אי בה תש ני סוד של ים בנ רי חי ים אמ די דה ר צש שה ה עה מונה ם שש אותה

ה, טה מנ לש רות  חי אמ הה יות  אותי הה ם  גנ ך  כה יון,  לש על הה ם  עולה הה ל  של יונות  לש על יות  אותי ן  אותה של מו  כש ה,  אי רש םא  ב
ל סוד של ם בש לו הי לה סודות הנ ל הנ כה ה. וש מו זל ה כש כםל זל הנ נות, וש טנ תונות קש חש יות תנ אותי דולות, וש יונות גש לש יות על אותי

מות. לי שש ד בי חה כםל אל ה, הנ בה קי ר ונש כה זה

השלמה מההשמטות (סימן נ"א)

עמקםב ינ ם בש שנ רש כור ני זה שום של ה? מי מה ה, לה ירה כי תוב זש ל כה חי רה ה, ובש ידה קי תוב פש ה כה רה שה ל. בש חי ת רה ים אל להי כםר אל זש יי ונ
ף א יוסי רה קש ן ני כי לה ר, וש חי אנ ד הה צנ ק אותו הנ זנ םא ילחל ל מו של ל שור עי טנ נה של ה? כש מל ף, ובנ ה יוסי עמשה ננ של לום כש ית שה רי הוא בש של
ת יי בנ ל הנ ענ יט, בנ לי שנ בון וש ם רי יש תה עמקםב אי ינ ם, וש אותו שור שור תה אי, וש דנ כור שורו ונ ל בש טנ נה אותו שור של כור, של בש

תוכו: ע"כ מההשמטות ה בש ם שורל אותו שור תה של

םא ה ל ה - זל רה ת שה ד אל קנ ה' פה ה. ונ ירה כי ה זש תוב בה ך כה שום כה לוי, ומי ה תה ל זל זה מנ י בש רי המ ל, של חי ל רה ים אל להי כםר אל זש יי ונ
א לה ל, אל זה מנ יהה בש םא הה ה ל ה זל רה שה אן בש ה - כה טה מנ םא לש ל ל וש זה מנ ים בש לויי ים תש ני בה י הנ רי המ ר של םאמנ ם ת אי ל. וש זה מנ הנ יהה מי הה

ד. כםל ינחנ ה', הנ תוב ונ כה

ה, טה מנ ר לש סנ מש ה ני זל חנ הנ תי פש מנ הנ ן, וש כי ם לה קםדל ה מי תה יש זו] הה ה [הנ ירה כי זש אי הנ דנ א ונ לה ה? אל ידה קי תוב פש ה כה מה ך, לה ם כה אי
מו ן כש י כי רי חמ גו'. אנ ה וש זל ד הנ מועי ה לנ רה ך שה ד לש לי ר תי של ק אמ חה צש ת יי ים אל קי י אה יתי רי ת בש אל תוב (בראשית יז) וש כה מו של כש

ד. כםל ינחנ ל הנ ל של לה כש ילה הנ הש יי ה, של ידה קי ה פש בה קי נש ל הנ סוד של ר בנ מנ אל ך נל ר כה חנ ה, אנ לה עש מנ לש סוד של ר בנ כנ זש ני ן של יוה ה - כי זל

ר של ל אמ אי רה שש י יי ני ת בש קנ אמ ת ננ י אל תי עש מנ י שה ני ם אמ גנ ר, (שמות ו) וש מנ אה ח וש תנ יהיא פה י חי בי ל. רנ חי ל רה ים אל להי כםר אל זש יי ונ
ה הוא זל ל הנ זה מנ הנ ה, של לה עש מנ יא לש הי שום של ה, מי ירה כי י זש רי כםר - המ זש אל י. וה יתי רי ת בש כםר אל זש אל ים אםתם וה ידי עמבי ם מנ יי רנ צש מי
ר מנ אל נל מו של ל, כש חי ת רה ים אל להי כםר אל זש יי ן ונ מו כי ה. כש בה קי נש ה בנ טה מנ לות לש גה יא בנ הי ה של ידה קי ל פש א ענ ר, בה כה זה ה בנ לה עש מנ לש

י. יתי רי ת בש כםר אל זש אל וה

ן מנ זש אותו הנ ה, ובש בה קי נש ת בנ דל ה עומל ידה קי פש י הנ רי המ י? ונ תי דש קנ קםד פה י פה כי ם. וש כל תש י אל תי דש קנ קםד פה תוב פה ה, כה אי םא רש ב
לות, גה יא בנ הי ה, וש מה כש חה ל הנ אן סוד של כה ל, וש כי תנ סש הי אן ייש לש כה א של לה י? אל תי דש קנ קםד פה ת פה רל יא אומל הי לות, וש גה ה בנ תה יש הה

י. תי דש קנ קםד פה ה פה רה מש יך אה אי אן וש ה כה מםשל ה לש אל רש יך ני אי

ל םא כה ל ן מש מו כי קום. כש ל מה כה ץ בש רל אה ל הה כםחו ענ פו וש קש תה ם, וש יי מנ שה יר - הוא בנ אי ש מי מל של הנ של נו, כש דש מנ ך לה א כה לה אל
לות - גה ל בנ אי רה שש יי ת של עי כה ה, וש דושה קש ץ הנ רל אה בודו, זו הה ץ כש רל אה ל הה םא כה ל ד - מש מנ ש עה דה קש מי הנ ן של מנ זש בודו. בי ץ כש רל אה הה

ת. רל חל ץ אנ רל אל ם בש הי ב של ל גנ ף ענ אנ ם, וש יהל לי ן עמ גי הה ל לש אי רה שש ת יי יף אל קי ף מנ תםקל הנ ה, וש לה עש מנ יא לש הי
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דושות בות קש כה רש ים מל חומי ר תש שה ים עה ני שש ה בי לה עש מנ ה לש ינה כי ה. שש לה עש מנ ה לש ינה כי ה ושש טה מנ ה לש ינה כי ה, שש אל רש םא תי וב
ה לה עש מנ ה לש ינה כי שש ת הנ לל לל כש ז ני אה ים. וש דושי ים קש טי בה ר שש שה ים עה ני שש ה בי טה מנ ה לש ינה כי יונות. שש לש יות על ה חנ רי שש ים על תי ושש
םא ם ל ך גנ ה, כה לה עש מנ ת לש נל קל תש םא ני ה ל טה מנ לות לש גה ל בנ אי רה שש יי ן של מנ זש בי ב של ל גנ ף ענ אנ ד. וש ת ינחנ חנ ם אנ ענ פנ כםל בש הנ ה, וש טה מנ ולש

ם. הל מה לות עי גה יא בנ הי ל, של אי רה שש ם יי לות עי גה הו בנ זל ת, וש נל קל תש םא ני ה ל טה מנ לש שום של ת מי נל קל תש ני

תו, טה ת מי ין לו אל קי תש םא הי ל נו, וש ל בש בל ל אי ענ תו  טה ת מי ה אל פה ה? כה שה ה עה נו, מל ת בש מי של ך  לל מל ת? לש נל קל תש ה ני מל בנ
ל אי רה שש יי לו  גה ן של יוה הוא, כי רוך  בה דוש  קה הנ ך  . כה יהה לל ב עה כנ שה וש תו  טה ת מי חנ יל תנ טי הי וש ים  רי דה רש דנ וש ים  ל קוצי טנ נה א  לה אל
ש ת אי בנ לנ יו בש לה ה' אי ך  אנ לש יו מנ לה א אי יירה ונ תוב  כה של הו  יו. זל תה חש ם תנ שה ים וש רי דה רש דנ ים וש ח קוצי קנ ש, לה דה קש מי ב הנ רנ חל נל וש

לות. גה יו בנ ל הה אי רה שש יי שום של ה, מי נל סש תוך הנ מי

י תי דש קנ ה, פה לה עש מנ לש קםד מי א פה לה ה? אל ה עושל ה ומה ול צנ ה מש שותו, מנ רש ד בי םא עומי ל י של ם. מי כל תש י אל תי דש קנ קםד פה פה
ן יוה כי י.  יתי רי בש ת  כםר אל זש אל וה תוב  כה ן, של כי לה ם  קםדל מי יהה  לל עה ה  תה יש הה זו  הנ ה  ירה כי זש הנ שום של ם? מי ענ טנ ה הנ מה ה.  טה מנ לש מי
ה חה קש ן לה ימה י סי רי המ י, של תי דש קנ קםד פה ך פה ר כה חנ ה אנ רה מש ך אה שום כה , ומי יהה לל ה עה תה נש מנ תש ה הי ירה כי ה זש ני כםר - הי זש אל תוב וה כה של
ר מנ אל םא נל ן, ל כי ם לה קםדל ה מי רה כש זש םא ני ל ל, של חי אן רה ל כה בה ה. אמ רה ת שה ד אל קנ ה' פה תוב ונ כה ה, של רה ן שה מו כי ן. כש כי ם לה קםדל מי

ל. זה מנ ל הנ סוד של ה, בנ ירה כי זש כםל הוא בי הנ ה, וש ירה כי א זש לה ה, אל ידה קי ה פש בה

ל יהה ענ קי זש י חי בי רנ וש ב,  יהה רוכי ה הה הודה יש י  בי רנ וש לוד,  יהא לש קי פוטש קנ ים מי כי הולש יו  יהה הה קי זש י חי בי רנ וש ה  הודה יש י  בי רנ
ל גםדל בו  הה לב)  (דברים  תוב  כה כנ ה,  תורה בנ ק  סי ענ תש ני ה  אה לש הה וה אן  כה מי ר,  מנ אה ה.  הודה יש י  בי רנ ד  יהרנ ם  יי תנ ינש בי יו.  לה גש רנ

ינו. אלהי לי

ל לו של לה ים הנ רי בה דש ר לו, הנ מנ יבו לו. אה ם יהשי יי ננ ר - ושש םאמנ ד י חה אל ה הוא, של ה - יהפל לשה ינו שש יי לו הה ר לו, אי מנ אה
א רה קש ם ה' אל י שי תוב כי כה הו של יבו לו. זל ם יהשי יי ננ רוך הוא, ושש דוש בה קה ל הנ ד של חה ם אל ר שי כה זש ני שום של כות, מי רה בש הנ
ל בה ים. אמ רי חי ם אמ יי ננ שש לו  - אי ינו  אלהי ל לי גםדל בו  ך. הה רי בה מש ד של חה ה אל א - זל רה קש ם ה' אל י שי ינו. כי אלהי ל לי גםדל בו  הה

רוך-הוא. דוש-בה קה ה לנ תורה ח הנ בנ ל של ק של חםזל ל וש ים גםדל ני נותש ים וש בי ם יושש יי ננ לו שש פי ה, אמ תורה בנ

ל גםדל בו  תוב הה כה ר, של אי בה תש ני וש שוהה  רש י פי רי ר לו, המ מנ ה? אה לשה ה שש מה כות לה רה בש י הנ פי לנ יהה, כש קי זש י חי בי רנ ר לו  מנ אה
י די יב, כש שי הה ם לש יי ננ ך ושש רי בה ד לש חה ך - אל כות הוא כה רה בש ל הנ סודות של ל הנ י כה רי המ אן, של ר כה בה דה ל סוד הנ בה ינו. אמ אלהי לי
הו זל ים, וש מודי ן] של מי ים אה רי ם [אומש יי ננ ך ושש רי בה ד מש חה ה, אל לשה ל שש סוד של רוך הוא בש דוש בה קה ל הנ ח של בנ של ה הנ עמלל ינ של

רוהו. אמ בי מו של ה, כש לשה ל שש סוד של אוי, ובנ רה יון כה לש סוד על כות, ובש רה בש יום הנ קי

ייש וש טוב  ה לש ידה קי פש ע, ייש  רנ ה לש ירה כי זש ייש  וש טוב  ה לש ירה כי זש ינו, ייש  ני ה, שה הודה י יש בי ר רנ מנ ים, אה כי ם הולש עודה בש
גו', וש ים  ני אשם רי ית  רי ם בש הל לה י  תי רש כנ זה וש (ויקרא כו)  תוב  כה , של רוהה אמ בי של מו  כש  - טוב  לש ה  ירה כי זש ייש  ע.  רנ לש ה  ידה קי פש
תוב (תהלים כה ע - של רנ ה לש ירה כי ייש זש יתו. וש רי ת בש ים אל להי כםר אל זש יי , (שמות ב) ונ ת נםחנ ים אל להי כםר אל זש יי (בראשית ח) ונ
ה ידה קי ם. פש כל תש י אל תי דש קנ קםד פה תוב (שמות ג) פה כה טוב - של ה לש ידה קי םא יהשוב. פש ל ך וש ה רוחנ הםלי מה ר הי שה י בה כםר כי זש יי עח) ונ

ים. יוני לש ם סודות על כגלה ם. וש ונה ים עמ עי גה נש ם ובי עה שש ט פי בל שי י בש תי דש קנ תוב (תהלים פט) ופה כה ע - של רנ לש

ה ירה כי ד, זש חה ה, סוד אל בה קי ר ונש כה ה, זה מונה אל דועות, סוד הה גות יש רה ן דש לו הי טוב, אי ה - לש ידה קי ה ופש ירה כי לו - זש ל אי כה
ים להי ל אל סוד של ד בש עומי ר של חי אנ ד הה צנ ל הנ סוד של ם הנ הי לו  ע אי רנ ה לש ידה קי ה ופש ירה כי טוב. זש ם לש הי לו  ה, אי ידה קי ופש
אן כה לו. מי ד אי גל נל לו כש אי ע וש רנ ים לש די יד עומש מי תה ם של לו הי אי ה, וש זל ה בה ידה קי ה ופש זל ה בה ירה כי ד, זש ה ינחנ בה קי ר ונש כה ים. זה רי חי אמ
ים עי רה ים הה יני מי ל הנ ים כה אי אן יוצש כה , ומי רוהה אמ בי מו של יונות, כש לש על שות הה דג קש ל הנ כה ה וש מונה אל ל סודות הה ים כה אי יוצש

ה. זל פוך מי הי ה בש זל , וש רוהה אמ ם, ובי עולה ים בה עי רה ים הה יני מי הנ ים וש די דה צש ל הנ כה ת וש ול ל מה כה וש

ר חי ד אנ צנ מו לש צש ין ענ כי םא ינרש ל טוב וש ד הנ צנ יים בנ קנ תש קו מי לש חל י של י הוא מי רי שש אי. אנ דנ ה ונ ך זל יהה, כה קי זש י חי בי ר רנ מנ אה
ם יהל רי שש אנ הוא, וש ד הנ צנ הנ נו מי מל ל מי צי נה הי יהכול לש י של י מי רי שש אנ אי, וש דנ ה ונ זל ך  ה, כה הודה י יש בי רנ ר לו  מנ ם. אה הל ל מי צי נה יי וש

ד. צנ ם אותו הנ ב עי רה ם קש חי לה הי ם ולש הל ל מי צי נה הי ים לש כולי יש ים של יקי די צנ הנ

ה? זו מה חה לש מי י הנ ה. מי מה חה לש ך מי ה לש עמשל בגלות תנ חש תנ י בש ר, (משלי כד) כי מנ אה ח וש תנ ה? פה מל יהה, בנ קי זש י חי בי ר רנ מנ אה
נו. מל ל מי צי נה הי יו ולש לה לט עה שש לי ב וש רה ם בו קש חי לה הי ם לש דה יך אה רי צה ע של רה ד הה צנ ל אותו הנ ה של מה חה לש מי הנ

מו עי ת  כל לל לה וש יו  לה עה ם  כי חנ תש הי לש לו,  של ד  צנ הנ אותו  שום  מי ו  שה עי ל  צל אי ל  די תנ שש הי ך  כה עמקםב  ינ של ה  אי רש םא  ב
ה, מו זל ה כש ד זל סוף ינחנ הנ םאש וש ר הה אוי, וש רה כםל כה הנ סוף, וש םאש ובנ ר יו בה לה לט עה שש י לי די יך כש רי צה ה של ל מנ כה יות בש מומי קש ענ בש
אוי לו, רה ה כה רה שה ך יש רל דל יו בש לה לט עה שש י לי די ה, כש מו זל ה כש ד זל סוף ינחנ הנ ית וש אשי רי י. הה תי כה רש ך בי ר כה חנ אנ י, וש תי כםרה תוב בש כה כנ

ם. יהל לי לט עמ שש יהכול לי ם וש הל ל מי צה ני י של יק הוא מי די ך צנ שום כה ומי

ה, מונה אל ר הה חנ ל אנ די תנ שש מי י של י הוא מי רי שש אנ ה, וש מונה אל סוד הה ד בש חה אל ם כש טוב הי ה לש ידה קי ה ופש ירה כי ה, זש אי םא רש ב
אי. דנ ך הוא ונ יהה, כה קי זש י חי בי ר רנ מנ גו'. אה ג וש אה שש ייה יי רש אנ כו כש לש י ה' יי רי חמ ר (הושע יא) אנ מנ אל נל מו של כש

ה ידה קי ופש ה  ירה כי זש ייש  שום של י, מי ני די קש ופה י  ני רי כש זה יהה  לל עה ר  םאמנ י ל  תו, אנ לה פי ל תש לי פנ תש ם מי דה אה של ה, כש אי ורש םא  וב
ט רה ישו. פש ני עמ הנ ם ולש דה אה י הה אי טה יר חמ כי זש הנ ים לש אי יו, ובה פי בור מי די ת הנ טםל אל ים לי ידי עמתי ע, ונ רנ ה לש ידה קי ה ופש ירה כי טוב, וזש לש
מו ם, כש אותה או  צש מש םא יי ע ל רנ ה לש ידה קי ה ופש ירה כי זש ה  יו, אותה אה טה ת חמ ים אל קי ר בודש של אמ כנ ם, של לי יק שה די ם הוא צנ אי

ה. טובה י לש להנ י אל ה לי רה כש ר זה מנ אה א של רה זש על
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ה, אי םא ורש ים. וב בי רנ ל הה ל של לה כש ים, בנ בי ין רנ מו בי צש ת ענ לל אל כש תו, יי לה פי ל תש לי פנ תש ם מי דה אה קום של ל מה כה ה בש ני הי של
ך ר לה בל דנ ייש לש א, המ בה צה ר הנ ל שנ ך או אל לל מל ל הנ ך אל ר לה בל דנ ייש לש ע (מלכים-ב ד) המ ישה לי ה אל ר לה מנ ר אה של אמ ית, כנ מי שוננ הנ
ת דון אל לה יענ  קי רה כות הה לש ת מנ טל שולל יום של הנ אותו  ה, וש נה שה הנ םאש  ל ר יהה יום טוב של יום הה הנ - אותו  ך  לל מל ל הנ אל
ל אל ך  ר לה בל דנ לש ייש  המ ה  ר לה מנ אה ך  שום כה ן, ומי מנ זש הנ אותו  ט בש פה שש מי הנ ך  לל מל א הנ רה קש הוא ני רוך  בה דוש  קה הנ ם, וש עולה הה

ך. לל מל הנ

א לה אל ה,  לה עש מנ לש ה  שומה רש יות  הש לי ה  םא רוצה ל ה?  רה מש אה ה  מה ת.  בל יםשה י  נםכי אה י  מי ענ תוך  בש ר  םאמל ת ונ תוב?  כה ה  מנ
םא ל ים וש בי ל רנ ל של לה כש ל בי לי כה הי ם לש דה אה לש יך  רי צה ך  כה ם. וש הל לה ל של לה כש הנ את מי צי םא לה ל ים, וש בי ין רנ י בי םאשי ת ר יס אל ני כש הנ לש

נו. רש מנ אה מו של יו, כש אה טה יר חמ כי זש הנ יו לש לה יחו עה גי םא ינשש ל י של די דו, כש בנ ד לש ינחי תש הי לש

ר מנ ה אה זל סוק הנ פה ה. הנ אל רש ת תי ול מה לש י צנ עמרי שנ ת וש ול י מה עמרי שנ ך  לש לו  גש ני ר, (איוב לח) המ מנ אה ה וש הודה י יש בי ח רנ תנ פה
רוך הוא. דוש בה קה ין הנ ל די מו ענ צש ק ענ יוב דוחי אי ה של אה רה של יוב כש אי רוך הוא לש דוש בה קה הנ

ר לו מנ כםל הוא. אה הנ א"ו, וש וה ים לו בש אי קורש "ף, וש לל אה םא בש תוב ל ל. כה ינחי י לו אמ ני לי טש קש ן יי ר הי מנ יוב אה ה, אי אי םא רש ב
ים רי עה ה שש מה ה?! כנ אל רש ת תי ול מה לש י צנ עמרי שנ ת וש ול י מה עמרי שנ ך  לש לו  גש ני ם?! המ דה י אה ני ג בש י הורי ני י אמ כי רוך הוא, וש בה דוש  קה הנ
שום ם מי הל ר מי מי שה הי ים לש כולי םא יש ל ם, [וש דה י אה ני בש ים מי תומי ם סש כגלה ם, וש יהל לי ט עמ ת שולי ול מה הנ ד, וש צנ אותו הנ ים בש תוחי פש

ים. רי עה שש ם הנ ת אותה ים אל ירי כי םא מנ ל ם] של דה י אה ני בש ים מי תומי ם סש הי של

ם הי ד, וש ם ינחנ ת הי ול מה לש צנ ת וש ול א מה לה ת? אל ול מה לש י צנ עמרי ם שנ י הי ת ומי ול י מה עמרי ם שנ י הי ה. מי אל רש ת תי ול מה לש י צנ עמרי שנ וש
הוא יו, וש לה ב עה רוכי י של הו מי ת, זל ול ל מה ת - צי ול מה לש . צנ שוהה רש י פי רי המ ת, ונ ול מה ך הנ אנ לש ה מנ ר, זל אי בה תש י ני רי ת - המ ול ד. מה חה ווג אל זי

ד. חה ם אל הי ד, וש חה ר אל של קל ד בש ג ינחנ וי דנ זש הי לו לש כםחנ של הנ לו וש ל של צי הנ

ר מנ אל נל מו של ה, כש לה עש מנ לש מו של ם, כש הל לה ים של רי עה שש ם הנ ם הי הל רות בה שה קש ני ם וש הל אות מי יוצש גות של רה דש ם הנ ל אותה כה וש
ל ים של די דה צש ת הנ של ים. שי לי חה רות ונש הה ים נש אי רה קש ים] ני רי עה ם שש לו [אותה אי גו'. וש ם וש יכל אשי ים רה רי עה או שש (תהלים כד) שש
ת ול י מה עמרי ם. שנ עולה טות בה שולש דועות של גות יש רה ר, דש חי אנ ד הה צנ הנ ת מי ול מה לש י צנ עמרי שנ ת, וש ול י מה עמרי ם שנ ך הי ף כה ם, אנ עולה הה

ד. ם ינחנ יהל ני ר, ושש כה ה זה זל ה וש בה קי ה נש ת - זל ול מה לש י צנ עמרי שנ וש

ך לנ יי ן ונ נה ה עה לה ר, (איוב ז) כה מנ הוא אה ים של רי בה ם דש ל אותה יל כה בי שש יוב בי אי רוך הוא לש דוש בה קה ר הנ מנ ה אה ל זל ענ וש
ת ענ דנ ת, לה ול י מה עמרי ך שנ לש לו  גש ני רוך הוא, המ דוש בה קה ר הנ מנ ים. אה רי בה ר דש אה ם שש ל אותה כה ה, וש לל עמ םא ינ אול ל ד שש ן יורי כי

גו'. ח וש צנ נל ת לה ול מה ע הנ לנ תוב (ישעיה כה) בי כה ם, של עולה ן הה ר מי עי בנ תש הי ים לש ידי ם עמתי כגלה י, וש שותי רש כםל בי י הנ רי המ של

ים, להי ים אל להי ם אל יי עממנ ה. פנ מה חש ת רנ ח אל תנ פש יי ים ונ להי יהה אל לל ע אי מנ שש יי ל ונ חי ת רה ים אל להי כםר אל זש יי ה, ונ אי םא רש ב
ל. זה מנ לוי בש ר תה בה דה הנ שום של ה, מי בה קי נש ם הנ עולנ ד מי חה אל ר, וש כה זה ם הנ עולנ ד מי חה א אל לה ה? אל מה לה

ל ת כה ים אל לי שש הנ אויהה לש יא רש הי עמקםב של ע ינ ר, יהדנ חי ן אנ י בי ף ה' לי תוב יםסי כה ה, של זל ם הנ שי ל בנ חי ת רה רל עורל תש מי של וכש
ך לו, לנ הה ח וש רנ ין, בה יהמי נש ל בי נו של מנ יענ זש גי הי של םא יהכםל, וכש ל ת וש כל לל ה לה צה ך רה שום כה ם, מי עולה יים בה קנ תש םא תי ל ים וש טי בה שש הנ

דוש. קה ם הנ עולה ר בו הה שי קנ תש הי ת, לש רל חל ץ אנ רל אל ם בש לי תנ שש םא יי ת ל יי בנ הנ י של די כש

ה ך. מנ מה ילה עי הש אל ך וש תל דש מולנ יך ולש בותל ץ אמ רל ל אל עמקםב שוב אל ל ינ ר ה' אל םאמל י תוב (בראשית לא) ונ כה נו של יש הנ וש
טםל אל ך וש מש ילה עי הש י אל ני ה אמ אה לש הה אן וה כה ת, מי יי בנ ר הנ קנ ך עי מש ה עי תה יש ל הה חי אן רה ד כה ר לו, ענ מנ א אה לה ך? אל מה ילה עי הש אל ה וש זל
ה, יהה זל י הה לנ ל. עה חי י רה לנ ה עה תה ן מי דה פנ י מי בםאי י בש ני אמ תוב ונ כה של נו  יש הנ וש ים.  טי בה שש ר הנ שה ים עה ני ם שש עי ך  מש ת עי יי בנ ת הנ אל

י. מי דור עי י לה ילי בי שש ת בי יי בנ ת הנ ה אל לה טש נה ת וש רל חל ת אנ ילרל ה דנ אה ה, ובה תה חמ דש יא ני הי ר של בה דה יהה הנ י הה לי לה גש ובי

עמקםב ינ ה של י רואל ני ר, אמ מנ ע אה שה ק, אותו רה חה צש י יי בי ר רנ מנ ה? אה בה קש ה נה ה זל ה. מנ נה תי אל י וש לנ ך עה רש כה ה שש בה קש ר נה םאמנ י ונ
ך, רש כה שש יא  הי של ה,  בה קי נש ה  ני הי ך,  רש כה שש ה  בה קש נה ר  מנ אה י.  אותי עמבםד  ינ ה  זל שום  ומי בות,  קי נש בי א  לה אל ל  כי תנ סש מי םא  ל

ה. ילה בי שש י בי עמבםד אותי ה, ונ נה תי אל תה וש לש כנ תנ סש ה הי בה קי יזו נש אי מםר בש ה, אל נה תי אל ה. וש אשונה רי בה כש

ך לל מל בוד הנ ם כש שי י, לש יתי שי עה ה של ל מנ י כה ני י אמ רי המ ה, של ילה לי עמקםב, חה ר ינ מנ ה. אה אומה י מש ן לי תי םא תי עמקםב ל ר ינ םאמל י ונ
ה זל ר הנ בה דה ת] הנ י [אל ה לי עמשל ם תנ א אי לה ה, אל זל י בה תי עש ין דנ י אי רי המ ה, של אומה י מש ן לי תי םא תי ן ל ל כי ענ י, וש יתי שי עה דוש  קה הנ

גו'. וש

י רי גו'. המ וש ך  לל הר אה י יהגור בש ר, (תהלים טו) ה' מי מנ אה ח וש תנ ר פה זה עה לש י אל בי ים. רנ יהשי תש ת הנ הוא אל יום הנ ר בנ יהסנ ונ
ק. חה צש ה יי ק - זל דל ל צל ים. ופםעי מי א תה רה קש מול ני ר ני של אמ כנ ם, של הה רה בש ה אנ ים - זל מי תה ך  ים, הולי רי בי חמ הנ רו  אמ ובי נו  רש אנ בי
ה צורה ן בנ בה ם לה ה עי שה ם עה ענ טנ ה הנ ק, מה בנ דש ת ני מל אל ם הוא בה ת. אי מל אל ק בה בנ דש עמקםב ני ינ אי של דנ עמקםב. ונ ה ינ ת - זל מל ר אל דםבי וש

זו? הנ

צו, רש אנ ם יהשוב לש רל תו טל עה ת שש חםן אל בש ם לי דה אה ר לה תה מג ה, של תה יש הה לו של ל של זה מנ ת הנ ענ ת שש ין אל חי בש עמקםב הי א ינ לה אל
יו. לה ה] אי שה עה ה של מנ עממםד בש ינ ה [של לל עמ ינ ד של לו ענ גש יט רנ ל יושי םא - אנ ם ל אי ה, וש פל ה - יה עושל ה של מנ ד בש לו עומי זה ם מנ אי וש

א לה ם, אל נה חי לו לש של טםל מי יי י של די ה כש שה םא עה י הוא ל רי המ גו'. של ר וש חה יום מה י בש תי קה דש י צי ה בי תה נש עה תוב וש ה, כה אי םא רש ב
י ה' ני כי רמ בה יש ונ י  תי שש חנ תוב ני ן כה ל כי ענ וש ן,  בה לה שות מי ל רש טנ הוא נה א של לה םא עוד, אל ל וש צון,  רה מות הה לי ת ושש מל אל כםל בל הנ
ל םאן כה ה צ אה עמקםב מי ל ינ לנ גש א בי יהה מוצי הה עמקםב, וש שום ינ לו מי זה ת מנ ן אל חנ ן ובה בה ה לה שה ים עה יני ים ומי פי שה ה כש מה ך. כנ לל לה גש בי
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םאנו. ל צ ר ענ ים יותי זי ה עי אה ים ומי שי בה ה כש אה ש, ומי חםדל

הו ש. זל חםדל ש וש ל חםדל כה ר בש עמקםב יותי יא לו ינ בי יהה מי ים הה זי ף עי לל אל ים וש שי בה ף כש לל אל םאן וש ף צ לל ר, אל מנ א אה בה י אנ בי רנ
ף לל אל חות מי ה פה ינה ה אי לה עש מנ לש ה של כה רה בש הנ י. וש לי גש רנ ך לש ך ה' אםתש רל בה יש רםב ונ רםץ לה פש יי י ונ ננ פה ך לש יהה לש ר הה של ט אמ ענ י מש תוב כי כה של
ה שורה ה של ל מנ ל כה ף, ענ לל אל או  צש מש ים ני זי עי הה ף, מי לל אל או  צש מש ים ני שי בה כש הנ םאן, מי צ הנ ף מי לל א אל צה מש ין. ני ין ומי ל מי כה מי

ב. ר רנ עםשל ן לש בה ה לה לה ענ תש עמקםב הי יל ינ בי שש בי ד של ף, ענ לל אל חות מי םא פה ה ל לה עש מנ לש ה של כה רה בש הנ

ה אה ב. רה ר רנ עםשל ב אותו לש שנ עמקםב חה ינ ין, וש ין ומי ל מי כה ה מי רה א עמשה לה א אל צה םא מה רו, ל כה טםל שש עמקםב לי ה ינ צה רה של וכש
ל רוענ של זש א בנ לה יהה אל םא הה עמקםב, ל ינ ה בו בש לה עה ה של ל זל כה ן. וש בה לה כותו לש זש ן הוא בי יהה נותי הה ה של מנ לו מי של ל מי טנ ה נה מה כנ

םאן. צ ל הנ צל ם אי שה לות של קש ם מנ אותה

ל יא לו כה בי הי גו', וש ים וש ת יהמי לשל ך שש רל ם דל יהשל תוב ונ ן. כה בה י לה רי חמ ם אנ לי שה עמקםב הנ ח אותו ינ רנ ה טה מה ה כנ אי םא רש ב
ן תנ נה ה, וש זל ה מי רה עמשה ה ונ זל ה מי רה ל עמשה טנ א נה לה עמקםב, אל ל ינ רו של כה ך שש ילה כה הש יי ן של בה ה לה צה םא רה ה ל ל זל ם כה עי ה, וש זל ר הנ עםשל הה
תוב כה הו של ך. זל רש כה ילה שש הש יי זו  ה הנ צורה תה - בנ רש מנ אה מו של ידו כש ם יולי אי ה, וש לל ת אי ר לו: טםל אל מנ אה וש יו] לו  נה י בה ידי [בי
ת ף אל לי חל הל י וש ל בי תל ן הי יכל בי אמ תוב ונ כה ה, וש זל ה מי רה עמשה ה ונ זל ה מי רה לו] עמשה אי ים. [ובש ני ת מם רל י עמשל תי כגרש שש ת מנ ף אל לי חמ תנ ונ
ם ן עי בה ה לה נה תש הי ה של ל מנ כה כו. ומי רש רוך הוא, ובי דוש בה קה ר הנ חנ ל אנ די תנ שש ה] הי רה עמשה לו הה אי ים. [ובש ני ת מם רל י עמשל תי כגרש שש מנ

. רוענ זש לו בי של ל מי טנ נה יו וש לה ס עה רוך הוא חה דוש בה קה הנ ד של כםל, ענ עמקםב הנ ינ ל מי טנ נה בורו וש די ר בש זנ עמקםב - חה ינ

ם הל מי ה,  לה עש מנ לש של ים  רי בה דש של ינו  ני שה ה, של מה כש חה אות הנ רש הנ לש או  בה לו  לה הנ ים  סוקי פש הנ ל  כה ר,  זה עה לש אל י  בי רנ ר  מנ אה
ם הל צון. ומי רה בור וש די ה, בש לה פי תש כות בי רה שםך בש מש ה לי רוצל י של ב, ומי לי צון הנ רש ם בי הל בור, ומי די ם בש הל ה, ומי עמשל מנ ים בש לויי תש

ה. עמשל מנ ים בש לויי א תש לה ה, אל לה פי תש םא בי ל של

ים טי הה רש ל בה צי ר פי של לות אמ קש מנ ת הנ ג אל צי ינ תוב ונ ה. כה מה כש חה ה בש שה ה, עה שה עה ה של ל מנ ם, כה לי שה עמקםב הנ ה, ינ אי םא רש ב
לו. גורה קו וש לש ן חל הי יונות של לש על גות הה רה דש ל הנ כה כםל לש ל הנ ן של יה עש מנ הנ כות מי רה שםך בש מש ה, לי מה כש חה כםל בש ם. הנ יי מה תות הנ קמ שי בש

ין. די ת הנ ן אל הל יר מי עלבי הל ל - של צי ר פי של ין. אמ די ית הנ ן בי הי גות של רה דש הנ לו  לות? אי קש ה מנ יזל לות - אי קש מנ ת הנ אל
מות. עולה ל הה כה כות לש רה אות בש הוא בה ך הנ לל מל הנ ה מי זל ים, של טי הה רש סור בה ך אה לל תוב (שיר ז) מל כה נו של יש ים - הנ טי הה רש בה

ים קי שש ם מנ הל מי ים של יוני לש על ים הה טי הה רש ם הה אותה שור בש קה סור וש ה אה ך זל לל ים - מל טי הה רש סור בה ך אה לל ר מל חי ר אנ בה דה
ם] יי מנ תות הנ קמ ל שי ים כה קי שש ם מנ שה ם - [ומי יי מה תות הנ קמ שי יון. בש לש על ך הה לל מל ן הנ כםל] מי כות לנ רה כות בש שה מש כםל [ני ת הנ אל
מו תות - כש שש םאן לי צ ה הנ םאן ב ר תה של ים. אמ סי נש כנ תש ם מי שה קום של מה ים לש יעי גי מנ ד של ים ענ אי ים ובה אי יוצש ים של לי חה נש ם הנ לו הי אי
ם, יי מנ ים הנ סי נש כנ תש ם מי שה קום של מה אותו הנ ם. ובש אה מה ים צש אי רה רו פש בש שש י יי דה תו שה יש ל חנ קו כה ר (תהלים קד) ינשש מנ אל נל של

נו. מל קות מי שש הנ ים לש אי ם בה כגלה

חוץ ים לנ כי שה מש םא ני ל ים וש אי ם קופש יי מנ ת, הנ בל פון נושל רוחנ צה ה של עה שה ה, בש אי םא רש ה? ב נה מש ייחנ ה ונ ה זל ה - מנ נה מש ייחנ ונ
ים מי מש חנ תש רום, מי דה ת רוחנ הנ רל עורל תש מי של ם. וכש יי מנ ת הנ יא אל פי קש פון מנ צה קםר הנ לוי, וש ין תה די הנ שום של ים, מי קי שש םא מנ ל וש
ם, יי מנ ים הנ ירי שי פש רום מנ דה ל הנ חםם של הנ שום של ים, מי קי שש כםל מג ז הנ ים. אה עי שופש ר וש ם עובי הל לה און של פה קי הנ וש ם  יי מנ הנ
ה. נה מש ייחנ תוב ונ כה של הו  ה. זל אשונה רי ם בה הל יהה לה הה פון של צה ל הנ קםר של אותו הנ תות מי שש ים לי חי מי ים ושש מי מש חנ תש ם מי כגלה וש

בות. קי ם נש ם כגלה הי א של לה מו. אל ילחל תוב ונ םא] כה ל י [וש רי המ ה, ונ נה מש ייחנ ונ

ח תנ גו'. פה ח וש ה לנ נל בש ל לי קנ עמקםב מנ ינ ח לו  קנ יי תוב ונ כה הו של זל ה, וש מה כש חה ה בש עמשל עמשות מנ עמקםב לנ ן ינ וי כנ תש ה הי ל זל ענ וש
נו עש םא יהדנ אן ל ד כה ר לו יהה, ענ חנ עמקםב בה י ינ ה, כי אי םא רש תו. ב גגלה סש ל לי אי רה שש ר לו יהה יי חנ עמקםב בה י ינ ר, כי מנ אה ר] וש זה עה לש י אל בי [רנ
א לה רוך הוא, אל דוש בה קה ת הנ ר לו אל חנ עמקםב בה ם ינ עמקםב, אי ת ינ ר אל חנ רוך הוא בה דוש בה קה ם הנ י - אי ת מי ר אל חנ י בה מי
מו ק ה' ענ לל י חי תוב (דברים לב) כי כה לו, של גורה עמקםב לש ת ינ ל אל טנ רוך הוא נה דוש בה קה הנ נו של עש תוב יהדנ כה ה הנ לה גי ה של מנ מי

תו. לה חמ ל ננ בל עמקםב חל ינ

א תה פש תוסל

ינו קום אי בו. אותו מה ית מושה בי קום לש א מה צה מה ם של רל ים טל ני פש לי י וש ננ פש ה לי יהה עולל הור הה טה ר הנ של קל ל הנ ר של של קל הנ
תוך הי א מי יהצה ר. סמא"ל של כה דון זה בנ כםל, אמ ן הנ דון הוא מי בנ כםל. אמ ן הנ ד מי בה אל ה, נל טה מנ ה ולש לה עש מנ א לש צה מש םא ני קום, ל מה
תוב (משלי ה) כה ים, של נוני ת זש של י, אי מוני דש קנ הנ ש  חה נה לו, הנ ה של בה קי נש יא הנ ת הי ול דון ומה בנ ק, אמ חה צש יי ל  ק של חםזל ל הנ של

ך. לל מל צון הנ ף רש ת תםקל עו אל מש ת - שי ול דון ומה בנ ם - אמ יי ננ לו שש אי ת. וש ול דות מה יהה יםרש לל גש רנ

ים. הורי רש הי ם] וש יי יננ עי יונות [מי עש רנ יר מי מי כםל, טה הנ יר] מי מי טה ד [הנ בה אל יון נל לש על ר הה תה סש ני תום] הנ סה ר [הנ תל סי הנ סוד וש הנ
םא ל ה וש עולל עמקםב של ינ לום, כש יש שה ל אי יו של רה שש ה. אנ זל ה מי זל פוך  הי כםל בש כםל. הנ ן הנ ד מי בה אל לו, נל ר אי חנ ך אנ שה מש ני י של [מי
כםל] הנ יון מי לש על יר הה מי טה ה, הנ אי םא רש דוש. ב קה ך הנ לל מל ם הנ ת חותנ מל אל ב בל רי קה תש הי ה לש כה זה ה, וש זל ן הנ שה עה ם בל יי יננ עי כו הה שש חש נל
ם אי יא ה', הה הוצי וש יך  שי מש כםל, הי הנ א  יהצה זו  הנ ה  יונה לש על הה ה  דה קג נש הנ מי ה.  יונה לש על הה ה  דה קג נש הנ י',  אות  ה הה אה יהצש נו  מל מי
ח ה לנ נל בש ל לי קנ הוא מנ ים, של די דה צש ל הנ ת כה ז אל אוחי ש של ל שי סוד של א ו', הנ ה יהצה זל כםל. מי ת הנ ה אל קה שש מנ ה של יונה לש על הה

מון. רש ענ לוז וש וש

יות הש לי וש ד  ינחנ כון  שש מנ ר הנ בי חנ ה לש תונה חש תנ "א הנ הי זות בנ אוחמ אות וש יוצש לו  זות בו, אי אוחמ רועות של זש י הנ תי שש
תוב כה הו של ם. זל ים כגלה ני וה גש ל הנ ה ענ עולל ים וש ני וה גש ל הנ ק ענ קה חש ן נל בה לה הנ ת. וש חנ יות אנ הש דות ני ה מי רי שש על לש  ז שש אה ד. וש חה אל
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אות נש תוב בי כה ר, וש סה חש םא אל י ל ז (תהלים כג) ה' רםעי אה ד. וש חה מו אל ד ושש חה א (זכריה כ) ה' אל רה קש ז ני אה ן, וש בה לה שםף הנ חש מנ
גו'. ע"כ תוספתא. ב וש שובי י יש שי פש י ננ ני לי המ ננ נגחות יש י מש ל מי י ענ ני יצי בי א ינרש של דל

לו. גורה ל אותו לש טנ נה גות וש רה דש ל הנ כה ה מי לה עש מנ ה לש לה עה קו, וש לש חל לו לש גורה תו וש שה רג ת יש ר אל חנ עמקםב בה ם ינ ך גנ ה, כה אי םא רש ב
םאל. מ ד שש ל צנ ה של מה דג אמ ה הה גה רש דנ נו הנ יש מון - הנ רש ענ לוז וש ין. וש יהמי ד הנ ל צנ ה של נה בה לש ה הנ גה רש דנ נו הנ יש ח - הנ ה לנ נל בש ל לי קנ מנ

ל טנ נה וש ם  יהל יני ס בי ננ כש ני הוא  ין, וש יהמי לנ ר אותו  בי חי וש ין  די ת הנ ה אל זל יר מי עלבי הל נות - של בה לות לש צה ם פש הל ל בה צי פנ יש ונ
ה? מה ה לה ל זל כה דםם. וש אה ל הה ן ענ בה לה ה הנ לל גנ תש יי ן, של בה לה שםף הנ חש ה מנ ל זל ם כה עי ים. וש ני וה י גש ני שש ד בי חה כםל אל ה הנ עמשה ננ ד וש ם ינחנ אותה
יא הי של זו  ה הנ גה רש דנ ת הנ ים אל שי לה ל], וש חנ ננ ל הנ כםל [של ל הנ ן של יה עש מנ ן הנ כות מי רה בש לו  ל גורה של זו  ה הנ גה רש דנ ת הנ אל שםך  מש לי

ת. חנ אנ לש כש שה

ה טה מנ כות לש רה בש עות הנ ה שופש מה כש ל חה ה של זל ה הנ עמשל מנ ז בנ אה וש נו,  רש אנ בי של מו  - כש ם  יי מה תות הנ קמ שי ים בש טי הה רש בה
ר בםקל תוב בנ כה שוהה (בראשית מט) של רש פי מו של כות, כש רה בש ם הנ יהל לי שורות עמ מות וש עולה ל הה ים] כה כי רש בה תש ים [ומי קי שש ומג
ן אותה קו מי לש ל חל טנ עמקםב נה ינ ה. וש טה מנ מות לש עולה ל הה כו כה רש בה תש יי ל, של לה ק שה לי חנ ב יש רל על לה אן - וש כה ר מי חנ אנ גו', וש ד וש ל ענ םאכנ י

רוך הוא. דוש בה קה ל הנ לו של גורה קו וש לש הוא חל שום של ה, מי טה מנ יו לש לה שורות עה כות של רה בש הנ

יהה יק, הה די םאש צנ ר כות לש רה תוב (משלי י) בש כה ה של ר לו, זל מנ עון. אה מש י שי בי י רנ ני פש צוי לי יהה מה ן הה טה קה א הנ יסה י יי בי רנ
. עוד, רוהה אמ ה, ובי דושה קש ה הנ רה עמטה יא הה יק זו הי די םאש צנ ר לו, ר מנ יק? אה די םאש צנ ר ה לש ה זל יק, מנ די צנ יות לנ הש יך לי רי צה
מות עולה ל הה כה ר, וש בל ל עי כה לש קו  רש זש ם ני שה יק, ומי די צנ ם לנ יענ אותה פי שש הי כות וש רה בש ת הנ ל אל טנ נה עמקםב, של ה ינ יק זל די צנ םאש  ר

ים. כי רש בה תש מי

נו מל מי ית, של רי בש ל הנ םאש] של קום [ר מה א אותו הנ רה קש יק ני די םאש] צנ יק - [ר די םאש צנ ר כות לש רה נו, בש רש אנ ה בי ני ל הי בה אמ
קום, מה יק, אותו  די צנ םאש  ר ך  םאש, כה ר ן הוא הה יי ינ הנ נו  מל א מי יוצי ד של כנ ל הנ ב של קל נל ה. הנ חוצה נות הנ יה עש ים מנ אי יוצש
כות רה בש ל הנ כה שום של כות] מי רה בש ל הנ כה םאש לש םאש [ר יק הוא ר די צנ יק. הנ די םאש צנ א ר רה קש ה, ני בה קי נש נות לנ יה עש ק מנ זורי של כש

רויות בו. שש

יק, די צנ א  רה קש ני ה  תורה וות הנ צש ת מי ה אל עושל וש ש  קםדל ית הנ רי בש ת אות  מםר אל שש לי ה  זוכל ם של דה אה הה עוד, אותו 
כות רה בש דות הנ נו עומש מל םאשו, ומי ל ר ן שורות ענ ם, הי עולה עות לה כות שופש רה בש הנ של א. וכש רה קש ך ני לו כה גש ד רנ ענ םאשו וש ר ומי

ים. קי הי ים של יקי די צנ ים הנ דושי קש ים הנ ני בה ם בנ עולה לה

רו שה שוהו של רש ה פי זל סוק הנ פה גו'. הנ י וש תי נש קנ ם זה י גנ יתי יי ר הה ענ תוב (תהלים לז) ננ ר, כה מנ אה א וש יסה י יי בי ל רנ אנ עוד שה
ה הוא, י, יהפל ני ר לו, בש מנ ם. אה דה י אה ני ים בש בי חושש ה של מנ ר מי ה יותי מה כש חה ר אותו בש מנ ר אותו. הוא אה מנ ם אה ל עולה של
חוד יי ל הנ ח של בנ של ה הנ ב - זל זה על יק נל די י צנ יתי אי םא רה ל ך הוא, וש כה י. וש תי נש קנ ם זה י גנ יתי יי ר הה ענ ר ננ מנ אל דוש נל קה חוד הנ יי י בנ רי המ של

ה. טה מנ חוז לש אה ה וש לה עש מנ חוז לש יק אה די צנ הנ א בו, וש צה מש יד ני מי ה תה לה יש לנ ה הנ ני הי ה, של לה יש םא לנ ל א יום לש צה מש םא ני ל של

יא י הי רי המ ה, של בה קי נש ת הנ ענ אל ינו תובי ע, אי רנ זל ע הנ פה שש ני ק וש זורי ה של עה שה א בש לה ה הוא? אל ם, מנ חל ש לה קל בנ עו מש רש זנ וש
ה בה קי נש הנ ה של עה שה א בש לה ענ אל ע שופי רנ ין זל י אי רי המ לו, של צש יא אל ה הי ינה מי ים וזש מי עולה נו לש מל ת מי דל רל פש ין ני אי מו, של ה עי שורה

ה. בםענ אותה תש יך לי רי םא צה ן ל כי לה ים, וש די רה פש ין ני אי ד, של חה בוק אל די ד בש ם ינחנ יהל ני ת שש שוקנ ה, ותש ינה מי זש

ם ד עי חה בוק אל די ה בש בה קי נש הנ של א? כש י יוצי תנ ינו. מה אי עו, וש רש תוב זנ ר לו, כה מנ ך? אה םא כה לות ל גה ן הנ מנ זש ר לו, ובי מנ אה
יא? ה הי לות מנ גה ל הנ ן של מנ זש ב - בי זה על יק נל די י צנ יתי אי םא רה ר, ל םאמנ ם ת אי ר. וש כה זה הנ

חוז אה וש ה  לה עש מנ לש חוז  ה, אה בה קי נש הנ ב מי זה על נל םא  ל ר  חי ן אנ מנ זש בי ים.  מי עולה לש ב  זה על נל םא  ל וש ה  לה עש מנ לש חוז  ה אה זל א  לה אל
ינו ם אי עולה ה, ולש טה מנ ה ולש לה עש מנ ים, לש די דה צש י הנ ני ת שש ז אל ר אוחי חי ן אנ מנ זש לות. בי גה ל הנ ן של מנ זש ה - בנ לה עש מנ חוז לש ה. אה טה מנ לש

נלעלזהב.

ם, יי מנ שה יענ הנ קי רש ר בי מנ אל נל ב של ל גנ ף ענ אנ יק, וש די ה צנ ם, זל יי מה שה יענ הנ קי רש ים בי להי ם אל ן אםתה תי יי תוב (בראשית א) ונ כה
גוף. יום הנ הוא סי אי, של דנ ם ונ יי מנ שה יענ הנ קי רש א בי לה אל

ים קועי י בו שש יני מי שש יענ הנ קי רה ית הה אשי ה. רי מו זל ה כש יום, זל סי הנ ית וש אשי רי ם הה הי ם, וש ים הי יעי קי י רש ני ה, שש אי םא רש ב
י יני מי שש הוא הנ כםל, וש א הנ נו יוצי מל כםל, ומי יים הנ קנ מש ר של תה סש ני יון הנ לש על יענ הה קי רה הו הה זל ים, וש דולי ים וגש ני טנ ים, קש בי כוכה ל הנ כה

כםל. נו הנ מל יא מי הוצי ית לש אשי רי הוא הה ה, וש לה עש מנ ה לש טה מנ מי

הוא אורות, וש מש הנ אורות וש ל הה ים, כה בי כוכה ל הנ ים כה קועי בו שש ה, של טה מנ ה לש לה עש מנ י מי יני מי שש יענ הנ קי רה ך הוא הה כה
ל כה ים בו  לויי כםל, תש ית הנ אשי הוא רי י, של יני מי שש הנ יענ  קי רה הה אותו  של מו  כםל. כש ל הנ יום של סי ה הנ זל וש כםל,  ת הנ ל אל נוטי
ל נוטי אורות וש ל הה כה ים בו  לויי י תש יני מי שש הנ יענ  קי רה ה, אותו  ם זל גנ ך  ים - כה אי יוצש נו  מל ם, ומי ל אותה נוטי אורות, וש הה

מות. עולה ל הה כה או לש נו יהצש מל ם, ומי אותה

ים, מי עולה יו לש ימה ים מי קי םא פוסש ל א וש יוצי ענ וש שופי ר של הה נה ן הוא הנ ל כי ענ ד, וש חה ן אל ול גה ים כש די יום עומש סי הנ ית וש אשי רי הה
ל ענ יר  אי הה לש ה?  מה לה וש ם,  יי מה שה הנ יענ  קי רש ים בי להי ם אל ן אםתה תי יי ונ ך  שום כה ית, ומי אשי רי הה מו  יום כש סי ילה הנ הש יי כםל של הנ

ץ. רל אה הה

ן זה ים וש קי ה מי א זל לה ה? אל זל ה לה ין זל ה בי ר. מנ בה דה רור הנ הו בי זל ד, וש חה ן אל ול גה ים כש די כםל עומש ר, הנ מנ אל נל ב של ל גנ ף ענ אנ וש
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ת אל תון וש חש תנ ם הנ עולה ת הה ן אל זה ים וש קי ה מי זל ים, וש יוני לש על ים הה די דה צש ם הנ ל אותה ת כה אל הוא בו וש יון של לש על ם הה עולה ת הה אל
ים. תוני חש תנ ים הנ די דה צש ם הנ ל אותה כה

ם עולה ר הוא הה תה סש ני יון הנ לש על י הה יני מי שש יענ הנ קי רה י [הוא] אותו הה רי המ י הוא? ונ ה מי לה עש מנ לש ם של עולה ר, הה םאמנ ם ת אי וש
ים אי יוצש ם של ל אותה כה יון, וש לש ם על א הוא עולה לה ר. אל אי בה תש ני מו של ם, כש מות הי י עולה ני י שש רי המ א, של רה קש ך ני כה ה, וש לה עש מנ לש של
ד, חה כםל אל ה הנ זל ה וה ל זל כה מו, וש ל שש ים ענ אי רה קש תון ני חש תנ ם הנ עולה ן הה ים מי אי יוצש ם של אותה מו, וש ל שש ים ענ אי רה קש ני נו  מל מי

ים. מי י עולה מי עולש ם ולש עולה רוך הוא לש בה

ר. אי בה תש ני וש שוהו  רש י פי רי נון? המ בה לש י הנ ע. מי טה נה ר  של נון אמ בה י לש זי רש י ה' אנ צי עמ עו  בש שש יי ה, (תהלים קד)  אי םא רש ב
קום? ה מה יזל אי נו, בש ני קנ יש ים  פררי ם צי ר שה של - אמ ה  יתה ים בי רושי ה בש ידה סי חמ נו  ני קנ יש ים  פררי ם צי ר שה של ה, אמ זל סוק הנ פה הנ
לו ל אי בה רות. אמ חי ים אמ פררי ה צי מה דות כנ רה פש ני לו  אי קומות, ומי ה מש מה כנ נו בש רש מנ אה ים של פררי צי י הנ תי ן שש לו הי אי נון. וש בה לש בנ

גו'. נות וש י בה תי ן שש בה לה ר - ולש בה דה סוד הנ ה, וש לה עש מנ תום] לש הוא [סה נון, של בה ן לש את מי יוצי יונות, וש לש על

ר. אי בה תש ני של מו  ם, כש עולה י הה די דש ת צי של ים, שי יוני לש ים על ני ה בה שה ם שי אותה ה] בש אה לי ה, [זו  יתה ים בי רושי ה בש ידה סי חמ
ט, שי פנ תש ר מי של אמ כנ ר. של כה ים לו זה אי ה, קורש בה קי הוא נש ב של ל גנ ף ענ ה, אנ זל יון הנ לש על ם הה עולה א הה לה ה? אל ידה סי א חמ רה קש ה ני מה לה

נו. מל א מי אור יוצי ל הה כה ל טוב וש כה

ר םאמל י תוב (בראשית א) ונ כה אשון, של רי אור הה הוא הה ד, של סל ה חל נה מל ם] מי שה א [מי ה, יוצי ידה סי יא חמ הי שום של ומי
ם עולה י הה רי המ ים, של אשי רה א בש לה ים אל רושי י בש רי קש ל תי ים - אנ רושי ה. בש יתה ים בי רושי ה בש ל זל ענ וש י אור.  הי יש ים  להי אל

מות. שי ם הנ ל אותה כה ה בש לה עש מנ לש מו של א כש רה קש ים ני מי עה פש לי ם, וש עולה ל הה ין של די ית הנ יא בי הי ה, וש יתה ים בי תוני חש תנ ר בנ חי אנ הה

ל י כה רי המ לוי. של ה תה זל קום הנ מה י בנ רי המ ף ה'. של רון אנ בו. חמ ל לי ב אל צי ענ תש יי ם ה', ונ חל נה יי תוב, ונ ה כה זל קום הנ מה ל הנ ענ וש
י, ני פש יוק לי די קום, בש מה י הנ ני פש בות לי צש ין ענ ינו, אי ני ן שה ל כי ענ ים, וש די דה צש ל הנ כה ים לש יי אור, חנ כםל הוא בש ה, הנ לה עש מנ לש ה של מנ
ם עולה ד הה גל נל ה - כש חה מש שי ת ה' בש אל דו  בש ה. עי נה נה רש יו בי נה פה לש ה בםאו  חה מש שי ת ה' בש אל דו  בש תוב (תהלים ק) עי ה כה ל זל ענ וש
ך שום כה א, מי בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ל בה אי רה שש ם יי יהל רי שש תון. אנ חש תנ ם הנ עולה ד הה גל נל ה - כש נה נה רש יו בי נה פה יון. בםאו לש לש על הה

גו'. שו וש חמ כה יי ך וש תל וה אמ ב גנ רל ר חל של אמ ך ונ רל זש ן על גי ה' מה ע בנ ם נושנ מוך ענ י כה ל מי אי רה שש יך יי רל שש תוב (דברים לג) אנ כה

ך תה לה מש כנ תה חה מש כנ ם חה ר, (משלי ט) אי מנ אה ר וש זה עה לש י אל בי ח רנ תנ גו'. פה ים וש טי הה רש ל בה צי ר פי של לות אמ קש מנ ת הנ ג אל צי ינ ונ
ים יחי גי שש םא מנ ל ים וש עי םא יודש ל ם של עולה י הה עי שש ם רי אותה ה, אוי לש אי םא רש ך - ב תה לה מש כנ תה חה מש כנ ם חה א. אי שה ך תי דש בנ תה לש צש לנ וש
ם לו כגלה אי ם כש יהל יני עי ים בש אי רש ה ני תורה י הנ רי בש ל, די כל ם שי הל ין לה אי שום של ה - מי ים בה יחי גי שש ם מנ הי של ה. וכש י תורה רי בש די בש
ם ה, כגלה תורה י הנ רי בש ל די י כה רי המ ל, של כל שי ת וש ענ דנ ים מי ני יקה ם רי הי שום של כםל מי הנ ת, וש לל ם תועל הל ין בה אי נות וש יקה ים רי אי לי מש
ה בה וו  שש יי םא  ל ים  צי פה חמ ל  כה וש ים  יני ני פש מי יא  הי ה  רה קה יש ה  בה תוב  כה של ר  בה דה וש ר  בה דה ל  כה וש ים,  די בה כש ני וש ים  יוני לש על ים  רי בה דש

ה]. תורה [בנ

ם הי א של לה ים, אל עי יודש םא  ל ם של הל לה י  םא דנ ה, ל י תורה רי בש ים די רואי של ב, כש לי י הנ טומי ים אמ שי פש טי ם הנ ל אותה כה וש
רוך הוא בה דוש  קה ם הנ ע אותה בנ תש יי של ם כש הל ת. אוי לה לל ם תועל הל ין בה אי ים של רי בה ים, דש גומי ים פש רי בה ם דש הי ים של רי אומש

ם. בונה רי ים בש די מורש ש של נל שו עם נש עה יי ה, וש תורה בון הנ לש ת על אל

ל כה ה מי אה לי ה מש תורה ל הנ י כה רי המ ם, של כל ק - הוא מי ם הוא רי אי ם. וש כל ק הוא מי ר רי בה םא דה י ל ה? כי תורה תוב בנ ה כה מנ
יך אי ה, וש בה וו  שש םא יי ים ל צי פה ל חמ כה ר וש מנ אל נל של מו  ם, כש עולה ל הה טובות של ל הנ כה רות מי קה יות יש לי גה רש ים טובות ומנ ני בה אמ

ה?! יקה יא רי הי רו של םאמש י

י רי המ ת לו, של לל י תועל ה, זוהי תורה ם בנ דה ם אה כי חנ תש ר יי של אמ כנ ך. של לה תה  מש כנ חה תה  מש כנ ם חה ר, אי מנ אה ך  לל מל למםה הנ ושש
ה, לה ח של בנ של הנ לום מי ע כש רנ גה םא יי ה ל תורה י הנ רי המ א, של שה ך תי דש בנ תה לש צש לנ ת. וש חנ לו אות אנ פי יף אמ הוסי םא יהכול לש ה ל תורה בנ

א. בה ם הנ עולה ן הה ה ומי זל ם הנ עולה ן הה יד אותו מי בי אמ הנ ת בו לש רל אל שש ני לו וש יא של נות הי יצה לי הנ וש

דושות קש גות הנ רה דש ל הנ ל כה סוף של זו, הנ ה הנ גה רש דנ רות בנ בש חנ תש ן מי יונות כגלה לש על יות הה אותי ר הה של אמ ה, כנ אי םא רש ב
ל כה ת  אל קות  שש הנ לש ת  דל עומל זו  הנ ה  גה רש דנ הנ ז  אה יון,  לש על הה ם  עולה הה ן  מי ת  כל רל בה תש ומי ם  הל מי את  לי מנ תש ומי יונות,  לש על הה

ים. מי חמ רנ ין וש די ה מי קה שש ד ני חה אל ד וש חה ל אל כה אוי לו, וש רה ד כה חה אל ד וש חה ל אל ים, כה רי עמדה הה

ית, בי רש ת ענ לנ פי ן תש קי תנ ה לש צה עמקםב רה ינ גו'. של ים וש טי הה רש ל בה צי ר פי של לות אמ קש מנ ת הנ ג אל צי ינ תוב, ונ ה כה ה מנ אי םא רש ב
בורות ים וגש יני די לו  לות, אי קש מנ ת הנ ג אל צי ינ תוב ונ כה ים, של די דה צש ל הנ כה מי ה  אותה ך  רי בה קות ולש שש הנ ה ולש נה בה לש יר לנ אי הה ולש

ה. לה עש מנ לש ה של בורה גש ן הנ ים מי אי יוצש של

ים קי הי וש ה,  נה מל בורות מי גש הנ וש ים  יני די ם הנ ל אותה ת כה ק אל לי זו, סי ה הנ גה רש דנ ת הנ ן אל קי תנ ה לש צה עמקםב רה ינ ר  של אמ כנ וש
ם אותה את מי לי מנ תש מי ים, של רי שה רוהה  פה ר חמ אי בש ת זו  חנ ים תנ די עומש ים של טי הה רש ת הה ענ בנ רש ם אנ אותה ים, בש טי הה רש ם בה אותה
ים לי ה נוטש עה בה רש אנ לו הה זו, אי ה הנ דושה קש ר הנ אי בש הנ ים מי אי ם יוצש יי מנ ר הנ של אמ כנ שום של ים. מי יוני לש על נות הה יה עש מנ הנ ים וש לי חה נש הנ
טםל ם לי ים שה די ם עומש בורות, כגלה ים וגש יני ם די אותה תות. וש שש ים לי אי ם בה ם כגלה שה ים, ומי טי הה ים רש אי רה קש ן ני ל כי ענ כםל, וש הנ

אוי לו. רה ד כה חה אל ד וש חה ל אל ת כה אל

ר של אמ כנ של ה?  נה מש ייחנ ונ ה  זל ה  מנ ה,  נה מש ייחנ ונ לו.  אי ד  גל נל כש לו  אי םאן,  צ הנ ח  נםכנ לש תות  שש לי םאן  צ הנ ה  םאנה ב תה ר  של אמ
ן ם, הי דה אה י הה ני י בש כי רש דנ ים בש ני יש ענ ם, ומש עולה ים בה טי שוטש ים ומש כי הולש ין, וש די הנ אותו  ים בש מי מש חנ תש ין, מי די ים בש רי טש ענ תש מי
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ע. רנ ן לש טוב הי לש

ים מי מש חנ תש מי יו  לות הה קש מנ ם הנ אותה שום של לות. מי קש מנ ל הנ םאן אל צ הנ מו  ילחל ונ יו,  רה חמ תוב אנ ה כה ה מנ אי םא רש ב
ים כי אה לש ת מנ רנ זי גש ר (דניאל ד) בי מנ אל נל מו של ם, כש יהל לי ים עמ שי נה ים אמ דוני ני יו, וש לה ים עה די קה פש ני ם, וש עולה י הה יני די ים בש יחי גי שש ומנ

גו'. ה וש רה זי גש ים הנ דושי ת קש דנ קג פש ר ובי בה דה הנ

ל, כי תנ סש הי ה ייש לש זל סוק הנ פה ך. בנ ינל מי ה יש כה מש י תה יך בי רל חמ י אנ שי פש ה ננ קה בש ר, (תהלים סג) דה מנ אה ח וש תנ יהיא פה י חי בי רנ
ש שנ םא חה ל רוך הוא, וש דוש בה קה י הנ רי חמ שו אנ פש ת ננ יד אל מי יק תה בי דש יהה מנ ך הה לל מל ד הנ וי דה שום של יך - מי רל חמ י אנ שי פש ה ננ קה בש דה
רוך-הוא, דוש-בה קה ק בנ בה דש יהה ני הוא הה ן של יוה כי בו. וש צונו  ורש שו  פש יק ננ בי דש הנ א לש לה ם, אל עולה ל הה ים של רי חי ים אמ רי בה דש לי
הוא רוך  בה דוש  קה רוך-הוא, הנ דוש-בה קה ק בנ בי דה הי א לש ם בה דה ר אה של אמ כנ אן של כה ב אותו. מי םא עוזי ל וש בו  ך  יהה תומי הה

ב אותו. םא עוזי ל ז בו וש אוחי

לו יא [של הי ה הנ גה רש דנ ת הנ קל בל דש ר ני של אמ י כנ רי המ ה. של לה עש מנ לש תו  גה רש ר דנ טי ענ תש הי - לש יך  רל חמ י אנ שי פש ה ננ קה בש ר דה חי ר אנ בה דה
בור חי ה בש רה בש חנ ה ולש עמלותה הנ ה לש ז בה ין אוחי יהמי ז הנ ן, אה יהל רי חמ עמלות אנ יונות לנ לש על גות הה רה דש ה] בנ תה לש גנ תש הי של ה, וכש כה רש בה תש ני

ך. ינל מי ה יש כה מש י תה ן בי ל כי ענ י, וש ני קי בש חנ ינו תש ימי תוב וי כה ך, וש ינל מי י יש ני זי םאחמ ת ר וש מנ אל נל מו של אוי, כש רה ד כה חה אל

ד חה חוד אל הוא יי י. וש ני קי בש חנ תש ינו  ימי וי י  םאשי ר ת לש חנ תנ םאלו  מ תוב שש ז כה רוך-הוא, אה דוש-בה קה בנ ז בו  אוחי של וכש
ת. כל רל בה תש לו ומי ה של גה רש ה דנ את אותה לי מנ תש ז מי ד, אה חה בור אל הוא חי של ד. וכש חה בור אל חי וש

ל ים, כה קי שש ים מג רי עמדה ל הה כה וש ם,  עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ ים לש אי לש מנ תש ים, מי טי הה רש ם הה ל אותה ים כה אי לש מנ תש מי של וכש
םא ל ר של חי אנ ד הה צנ הנ אוי לו, וש רה ין של יהמי ד הנ ר לו צנ חנ זו, בה ה הנ גה רש דנ ת הנ ן אל קי תנ עמקםב לש א ינ בה של דו. וכש צי ד לש חה אל ד וש חה אל
םא ל דו של בנ יהה לש - הה דו  בנ ן. לש בה םאן לה ל צ ם ענ תה םא שה ל וש דו  בנ ים לש רי עמדה ת לו  יהשל תוב ונ כה מו של נו, כש מל ד מי רנ פש ני אוי לו  רה
י תוב (דברים יד) כי ם כה יהל לי עמ ל, של אי רה שש ל יי ם של קה לש י חל רי שש ים. אנ רי חי אמ ים הה די דה צש בנ רות של חי אמ בות הה תועי ש בנ מי תנ שש יי

גו'. ר ה' וש חנ ך בה יך ובש להל ה' אל ה לנ תה דוש אנ ם קה ענ

כםל, ל הנ ל של לה כש הוא הנ שום של ם, ומי ל כגלה ל של לה כש הוא הנ בות וש אה ל הה ח של בה שג מש עמקםב הוא הנ ינ ה,  אי םא ורש וב
ית. בי רש ת ענ לנ פי ת תש ן אל קי תנ ד לש עמקםב הוא עומי ינ ה, של נה בה לש יר לנ אי הה ד לש ך הוא עומי שום כה מי

יד רי פש הי דו, וש צי ין בש קי תש קון הי תי ם בש ים, כגלה דושי קש ים הנ די דה צש ם הנ ל אותה אוי לו. כה רה הוא הוא כה קון הנ תי ל הנ כה וש
ים אי מי ים טש די דה לו צש אי ה, וש יונה לש ה על שה דג קש ים בי דושי קש ים הנ יוני לש על ים הה די דה צש לו הנ ים. אי מי ענ ר הה אה ל שש ם של קה לש חל קו מי לש חל

ה. אה מש טג אות הנ מש טג בש

מו כש  - דו  בנ לש ה.  מונה אל לה ים  קוני תי ין  קי תש הי - של לו  ת  יהשל ונ דו.  בנ לש ים  רי עמדה לו  ת  יהשל ונ תוב  כה נו, של רש אנ בי י  רי המ ונ
לו גורה וש קו  לש ם חל םא שה ל ן - של בה םאן לה ל צ ם ענ תה םא שה ל ים. וש מי ענ ל הה כה ה מי גגלה ם סש ענ יות לו לש הש ר ה' לי חנ ך בה ר ובש מנ אל נל של

ם. הל מה עי

ר אה ל שש ל של גורה הנ ק וש לל חי הנ לו מי גורה קו וש לש יד חל רי פש הי ה, וש מונה אל ין סוד הה קי תש בות, הי אה מות הה לי עמקםב, שש ן ינ ל כי ענ וש
יום. ם הנ כל ים כגלש יי ם חנ יכל להי ה' אל ים בנ קי בי דש ם הנ תל אנ תוב וש ה כה ל זל ענ ים. וש מי ענ הה

שום לות, מי זה ים ומנ בי י כוכה די ים עובש מי ענ ל הה ים ענ יוני לש ם על הי ל, של אי רה שש ל יי ם של קה לש י חל רי שש ר, אנ מנ א אה בה י אנ בי רנ
ד צנ בש לו  אי וש ה,  שה דג קש ד הנ צנ בש לו  ה. אי טה מנ לש לות  זה ומנ ים  בי י כוכה די ים עובש מי ענ ל הה גות של רה דש הנ וש ה,  לה עש מנ לש ם  תה גה רש דנ של

םאל. מ שש לו לי אי ין, וש יהמי לו לש ה. אי אה מש טג הנ

תוב כה ך  שום כה י אוייב. ומי ני פש מי ינו  מי יש חור  יב אה שי תוב? (איכה ב) הי ה כה מנ ש  דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל נל ן של יוה כי
ית בי ת  אל הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ה  נל בש יי של ד  ענ ת,  קל זל חנ תש מי ה  אה מש טג הנ וש ר  בי גנ תש מי םאל  מ שש הנ וש י.  ני ני עמ ונ ך  ינש מי יש ה  יעה הושי
ר, מנ אל ה נל ני הי ם. וש עולה ן הה ה מי אה מש טג ד הנ עמבםר צנ ינ אוי, וש רה יו כה רה בה רו דש זש ינחש קונו, וש ל תי ם ענ עולה ת הה ן אל קי יתנ וי ש  דה קש מי הנ

גו'. ח וש צנ נל ת לה ול מה ע הנ לנ תוב (ישעיה כה) בי כה גו', וש ץ וש רל אה ן הה יר מי עמבי ה אנ אה מש טג ת רוחנ הנ אל תוב (זכריה יג) וש כה של

יום בנ דו  בנ ב ה' לש גה שש ני תוב וש כה וש לף,  יל ינחמ לי ים כה ילי לי אל הה תוב וש כה של מו  דו, כש בנ הוא לש רוך  בה דוש  קה ר הנ אי שה יי וש
םא ל ם, וש עולה ן הה ה מי אה מש טג ה כםחנ הנ לל כש יי שום של ר, מי כה ל ני מו אי ין עי אי תוב (דברים לב) וש כה מו של דו, כש בנ הוא. הוא לש הנ
תוב כה דוש, של א קה רי קה יי דוש. וש ם קה תו, ענ עמבודה ל לנ אי רה שש יי דו, וש בנ רוך הוא לש דוש בה קה א הנ לה ה אל טה מנ ה ולש לה עש מנ ר לש אי שה יי
ילה הש ז יי אה ים. וש לה ירושה ים בי יי חנ תוב לנ כה ל הנ ר לו כה מל ייאה דוש  ים קה לנ ירושה ר בי נותה הנ יון וש צי ר בש אה שש ני יהה הנ הה (ישעיה ד) וש

ץ. רל אה ד בה חה ל גוי אל אי רה שש ך יי מש ענ י כש תוב ומי כה מו של תו, כש עמבודה י לנ ידי חי ם יש ענ ה, וש טה מנ ה ולש לה עש מנ י לש ידי חי ך יש לל מל

ה, י תורה רי בש די ק בש סי ענ תש נו, ני לי צש ה אל ינה כי ה שש ני א, הי יסה י יי בי ר רנ מנ ך. אה רל דל ים בנ כי יו הולש א הה יסה י יי בי רנ ק וש חה צש י יי בי רנ
מו. ה עי יך אותה שי מש הנ ה לש ה, זוכל ל בה די תנ שש ה ומי י תורה רי בש די ק בש עוסי י של ל מי כה של

י ה הוא סוד. חנ זל סוק הנ פה י. הנ עי שש י יי לוהי יהרום אל י וש רוך צורי י ה' ובה ר, (תהלים יח) חנ מנ אה ק וש חה צש י יי בי ח רנ תנ פה
יק די י - צנ י חנ רי המ י, של א חנ רה קש מור, הוא ני יק גה די לו צנ פי א אמ לה י? אל א חנ רה קש רוך הוא ני דוש בה קה הנ נו של עש םא יהדנ י ל כי ה', וש
תוב כה י, של א חנ רה קש יק ני די צנ ה הנ טה מנ י - לש א חנ רה קש רוך הוא ני דוש בה קה ה הנ לה עש מנ ה. לש טה מנ יק הוא לש די צנ ה וש לה עש מנ הוא לש
י, א חנ רה קש יק ני די י צנ רי המ יק, של די הוא צנ שום של י? מי א חנ רה קש ה ני מה י. לה יש חנ ן אי ע בל הויהדה ן יש יההו בל נה (שמואל-ב כג) ובש
א רה קש ד ני ים ינחנ רי בש חנ תש ר מי של אמ כנ ה. של זל ה מי ים זל די רה פש םא ני ל רוך - של י ובה ד. חנ חה כםל אל י - הנ רוך צורי ים. ובה מי עולה י הה חי
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נו. מל א מי לי מנ תש ה מי זל ה, וש חוצה ענ הנ ה נובי ים. זל יי ם חנ יי ר מנ אי בש

קור כםל, [מה א הנ נו יוצי מל י מי רי המ כםל, של ל הנ ם ענ א, רה שה ני ם וש הוא רה יון, של לש על ם הה עולה ה הה י - זל עי שש י יי לוהי יהרום אל וש
ה. טה מנ לש של ם  אותה ל  כה לש יר  אי הה לש ת  כל רל בה תש מי ם  שה ומי אוי,  רה כה ר  אי בש הנ א  לי מנ לש ענ  נובי של ה  יעה בי נש הנ ל  כה וש ק]  פוסי םא  ל של

י. עי שש י יי לוהי יהרום אל ז וש אוי, אה רה כםל כה את [זו] הנ לי מנ תש מי של וכש

םא הו. ב בה גש יי ח ונ צנ נל ם לה יבי יםשי א ונ סי כי ים לנ כי לה ת מש אל יו וש ינה יק עי די צנ ע מי רנ גש םא יי ר, (איוב לו) ל מנ אה א וש יסה י יי בי ח רנ תנ פה
םא תוב ל כה הו של ם. זל עולה ט בה יק שולי די צנ ז הנ ם], אה עולה הה נו [מי מל ים מי די בה אל נל ם וש עולה ים בה טי םא שולש ים ל עי שה רש של ה, כש אי רש
ר מנ אל נל של מו  כש יו?  ינה עי ה  זל ה  מנ יו.  ינה עי יק  די צנ ע מי רנ גש יי םא  ל יו?  רה חמ תוב אנ ה כה מנ ן.  תי יי ים  יי ני עמ ט  פנ שש ומי ע  שה ילה רה חנ יש

ים. יקי די ל צנ י ה' אל יני (תהלים לד) עי

מו יש קנ תש הי - של ח  צנ נל לה ם  יבי יםשי ונ א.  סי כי ים בנ זי חה אל נל של ים  טי שולש ים הנ כי לה מש ם הנ הי לו  - אי א  סי כי לנ ים  כי לה ת מש אל וש
הו - בה גש יי ר ונ חי ר אנ בה יו. דה מודה ל ענ א ענ סי כי יים הנ קנ תש יי ם, וש עולה לט בה שש הו? לי בה גש יי ה ונ מה הו - לה בה גש יי ם. ונ לי יום שה קי א בש סי כי בנ

ד. חה חוד אל כםל יי ז הנ אה אוי, וש רה קומו כה מש ז בי חי אה הי ה לש לה עש מנ ים אותו לש ידי עממי א ומנ סי כי ת הנ ים אל לי נוטש של

אי דנ ק, ונ חה צש י יי בי ר רנ מנ פו. אה תי ל כש ב ענ רוכי מו  ד עי חה ם אל לל על א, וש יהה בה הה ד של חה אל יש  אי או  ים רה כי ם הולש עודה בש
ה. אשונה רי נו בו בה ה אה כל זש א, ני יסה י יי בי ר רנ מנ א. אה ים הוא בה שי נה כות אמ זנ י לש די י, וכש הודי ה הוא יש זל יש הנ אי הה של

י די ר, כש מנ ך? אה רל דל י הנ לי כש אנ ם מנ יר] עי מי עה ל הל ה של דה מי י [הנ לי כש יפםה הנ א, אי יסה יי י  בי ר רנ מנ ם, אה יהל לי אמ יענ  גי הי של כש
י ני ם בש הל כו בה זש יי י של די ך כש י הולי ני ת אמ עי כה בו, וש שש ני יר וש עי א לה בה צה יענ הנ גי הי ים, וש ני י בה ני י שש י ייש לי רי המ ים, של שי נה כו [בו] אמ זש יי של

כםל. אל נו לו לל תש נה מו וש כו עי ם. זה דה אה

רוך דוש בה קה ל הנ ן של בה רש קה גו'. הנ י וש שנ אי י לש מי חש י לנ ני בה רש ת קה ר, (במדבר כח) אל מנ אה י וש הודי ח אותו יש תנ ם פה יי תנ ינש בי
ר עורי תש ה מי טה מנ לש רות של עורש תש הי י בנ רי המ ה, של טה מנ ה ולש לה עש מנ ה לש לה כה לש ת כנ תי לה ם וש עולה ת הה זון אל י לה די ל יום כש כה הוא בש

אוי. רה ד כה חה אל ד וש חה ל אל ים כה לי כש לש כנ תש ה מי זל ה, ובה לה עש מנ לש

הו י - זל שנ אי י. לש בי לה ם חמ י עי יני י יי יתי תי י שה שי בש ם די י עי רי עש י ינ תי לש כנ תוב (שיר ה) אה כה הו של י - זל מי חש י לנ ני בה רש ת קה אל
זון מה ר  עורי לש י  די כש ה]  טה מנ [לש ה  לה עש מנ לש זון  מה ר  עורי לש ה  וה צי הוא  רוך  בה דוש  קה ה הנ ומה גו'.  וש ים  עי רי לו  כש אי תוב  כה של
ך רי בה רוך הוא מש בה דוש  קה הנ ה של מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ ענ ש  פל יים נל קנ ן לש נותי י של הוא - מי זון הנ מה הנ ה מי טה מנ ה] לש לה עש מנ [לש

ילו. בי שש ם בי עולה ך הה רי בה תש יי ה, וש לה עש מנ לש זון של יר לו מה עי יה אותו, וש

םא ל ר אותו, של מנ ה אה ל זל אי ענ דנ א, ונ יסה י יי בי ר רנ מנ ר. אה מנ ה אה יהפל אוי, וש רה סוד כה ה הנ אי זל דנ ק, ונ חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ה. זל יש הנ אי ינו לה כי י צורות זה תי שש ם, בי עולה ד בה חה ם אל דה שום אה ם בש דה ל אה זי לש זנ יש

ת סל נל ל כש סוד של י - הנ ני בה רש ת קה י. אל שנ אי י לש מי חש י לנ ני בה רש ת קה ר, אל זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ה אה זל סוק הנ פה ר, הנ מנ אה ח וש תנ פה
ה לה עש מנ לש א מי בה זון של מה ה הנ י - זל מי חש ר. לנ שי קנ תש הי ר לש של קל ן וש בה רש קה הו  י - זל ני בה רש א. קה קה וש ת דנ ת, אל תוב אל כה ל, של אי רה שש יי
אוי לו. רה ד כה חה אל ד וש חה ל אל זון כה הי כו לש רש טה צש הי ים של רי חי אמ יהלות הה חמ ר הנ אה יל שש לי כש הנ י - לש שנ אי ה. לש טה מנ לש רות של עורש תש הי בנ

יון. לש על ם הה עולה סוד הה כםל בש ת הנ ז אל אוחי ר של של קל הנ צון וש רה ה הה י - זל יחםחי יחנ ני רי

תוב כה של צונו,  רש עמשות  לנ ם  הה רה בש אנ ר  עורי תש מי של ן  מנ זש בנ מועמדו?  הוא  י  מי מועמדו,  בש י  לי יב  רי קש הנ לש רו  מש שש תי
ין ה בי תה יש ה הה עה שה הנ ה  אותה , של חנ בי זש מי י הנ בי גנ ל  ק ענ חה צש יי ד  עלקנ נל ן של מנ זש ר, ובנ בםקל ם בנ הה רה בש ם אנ כי ינשש ונ (בראשית כב) 
ה ר לו, אותה מנ ים! אה מועמדי יות בש הש יך לי רי יהה צה מועמדו הה תוב בש כה ה של ך, זל ם כה א, אי יסה יהיא] יי י [חי בי ר רנ מנ אה ם. וש יי בנ רש ענ הה

מועמדו. תוב בש ך כה שום כה ש, ומי אי ם בש יי ם ומנ יי מנ ש בש ל אי לנ כש ה ני עה שה הנ

מור, ל שה סוד של רו - הנ מש שש י. תי יב לי רי קש הנ רו לש מש שש אן תי תוב כה כה מו של תוב כש םא כה נות ל בה רש קה ל הנ כה ה, בש אי םא רש ב
ם הה רה בש אנ ר בש מנ אל נל מו של םאל, כש מ שש ין ובי יהמי מועמדו, בש י בש יב לי רי קש הנ רו לש מש שש תוב תי כה ה, של לה עש מנ יב לש רי קש הנ יך לש רי הוא צה של

יון. לש סוד על כםל בש הנ ק, וש חה צש יי וש

ם עולה ל בה אי רה שש ם יי יהי רי שש י. אנ י לי לו - דנ לה ים הנ רי בה דש מםענ הנ שש א לי לה אן אל כה י לש אתי םא בה א ל לי מה לש א, אי יסה י יי בי ר רנ מנ אה
י ה יהדנ עמשי י מנ ענ טה ר מנ צל ץ ני רל שו אה ירש ם יי עולה ים לש יקי די ם צנ ך כגלה מי ענ תוב (ישעיה ה) וש ה כה ל זל א. ענ בה ם הנ עולה ה ובה זל הנ

ר. אי פה תש הי לש

ים אי רה קש ני ה  מה לה וש ה.  רה זה ה  א עמבודה לה ים? אל פי רה ה תש ה זל י, מנ י יוסי בי ר רנ מנ גו'. אה וש םאנו  ת צ ז אל זם גש לי ך  לנ ן הה בה לה וש
י להה ת אל תה אל בש ננ ה גה מה תוב לה כה ה? של רה ה זה יו עמבודה הה נו של ן לה יי ננ ף. ומי תםרל קום הנ מש ינו בי ני שה מו של יהה, כש אי הה ננ גש ים? לי פי רה תש
ענ יהה יודי ה הה זל יהה, ובה ם הה עולה ל הה ים של פי שש כנ מש ל הנ ל כה ף של שי כנ מש ן הנ בה לה גו'. וש יך וש להל ת אל א אל צה מש ר תי של ם אמ תוב עי כה וש

ת. ענ דנ ה לה רוצל ה של ל מנ ת כה אל

עות שה א בש לה אל עמשו  ננ םא  ה, ל הודה יש י  בי ר רנ מנ ש. אה חנ ננ ר, בש י אומי יוסי י  בי ה. רנ עמשה ננ ם  סל קל יהיא, בש י חי בי ר רנ מנ אה
ה תה ב ענ ר רנ מנ אל נל מו של יהד, כש ה הנ פה רש ה מנ עה שה הנ זו, וש ה הנ עה שה ת הנ ים אל כי מנ שום של ים? מי פי רה ים תש אי רה קש ה ני מה לה דועות. וש יש

ך. ף יהדל רל הל

םא ל ה. וש ת עמשי עי כה ה וש פי רש ת הנ עי ר: כה אומי יו וש לה ד עה עות עומי שה ים וש עי גה רש ענ  יודי של ה אותו, אותו  ן עושל מה אג הה של כש
ם. דה אה ש הה פל נל ע לש רנ הה עות לש צות רה ן עי נותי יד וש מי ר תה בי דנ הוא מש ה. וש א זל לה נו אל מל פו מי ינרש יך של רי צה ה של עמשל א מנ צה מש תי
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ד ענ יהה  תל חש ם תנ ה אותה מה ה שה רה ה זה יון עמבודה זש יל בי בי שש עמקםב, ובי ינ ע לש רנ הה ה לש צה ן עי תנ נה שום של ה, מי דה חמ ל פה חי רה וש
ב של תי ונ תוב?  כה ה  מנ ת  עי כה וש יו.  נה פה לש ים  יצי בי רש ומנ ים  די בש כנ מש ר,  בי דנ לש ן  קה תג מש הוא  של כש י  רי המ ר. של בי דנ לש ים  כולי יש ין  אי של
םא ל ים, של ה יהמי לשה ן שש בה ב לה כי ענ תש ך הי שום כה ים. ומי רי בש דנ ם מש רל ים טל בות עושי עמבודות רנ יו, ונ ה הה בה קי ר ונש כה ם. זה יהל לי עמ

עמקםב. ח ינ רנ י בה י כי ישי לי שש יום הנ ן בנ בה לה ד לש יגגנ תוב ונ כה עמקםב, של ח ינ רנ בה ע של יהדנ

י די ן כש יי י זנ לי כש ז בי רי דה זש הי יו לו, וש הה ים של פי שה כש ל הנ כה ז בש רי דה זש ים: הי רי בה ה דש לשה שש מו בי צש ין ענ מי זש ה, הי הודה י יש בי ר רנ מנ אה וש
ד בי אנ ה לש צה רה רוך הוא של דוש בה קה ה הנ אה רה ן של יוה י. כי בי ד אה י אםבי מי רנ תוב (דברים כו) אמ כה ם, של עולה ן הה ד אותו מי בי אנ לש
ם כל מה עמשות עי י לנ די ל יה אי תוב ילש לש כה נו של יש הנ ע. וש ד רה טוב ענ עמקםב מי ם ינ ר עי בי דנ ן תש ך פל ר לש מל שה תוב? הי ה כה עמקםב, מנ ת ינ אל

יהדו. יו בש הה ים של פי שה כש ח? בנ טנ ה בה מל ע. בנ רה

ל ד ענ חה ם. אל עולה ן הה עמקםר אותו מי י לנ די ים כש ה יהמי עה בש עמקםב שי ך ינ לנ הה ך של רל דל ד הנ חה יום אל ך בש לנ ן הה בה ה, לה אי םא רש ב
ה רה ה זה י עמבודה רי חמ אנ יהה מי בי ת אה עמקםר אל י לנ די ה כש תה שש עה יא של ל הי חי רה ב של ל גנ ף ענ אנ ים. וש פי רה תש ם הנ ל אותה ד ענ חה אל ך, וש לנ הה של
ה נה וש כנ תש הי ב של ל גנ ף ענ , אנ יהה בי ל אה ר של ענ צנ יל הנ בי שש ת בי חנ ה אנ עה מו שה ה עי דה מש םא עה ל ין, וש יהמי נש ת בי ה אל לה דש םא גי ל ה של שה נש על - נל

לשטוב.

רוך- דוש-בה קה הודות לנ ן לש בה לה יר לו לש זי חל ן, הל בה ם לה עמקםב עי ינ ה לש תה יש הה ה של חה תוכה ה הנ ל אותה ר, כה מנ ק אה חה צש י יי בי רנ
ר זנ ינו. חה יני טו בי פש שש חור יי י נה אלהי ם וי הה רה בש י אנ להי תוב אל ה, כה אי םא רש יך. ב ינל י ובי יני ד בי ים עי להי ה אל אי תוב רש כה הוא, של

חור. י נה אלהי ר וי מנ אה ר וש זנ ם, חה הה רה בש י אנ להי ר אל מנ אה ן של יוה תו. כי לה קה תנ ע לש שה רה אותו הה

ה צה רה םא  ל א של לה אל ם?  הה רה בש אנ י  אלהי בי םא  ל וש ק  חה צש יי ד  חנ פנ בש ם  ענ טנ ה הנ מה ק.  חה צש יי יו  בי אה ד  חנ פנ בש עמקםב  ינ ע  בנ שה יי ונ
ע בנ שה הי ת - לש מל אל ע בל בה שש ני ב של ל גנ ף ענ ם - אנ דה אה לה יך  רי םא צה ל א של לה םא עוד, אל ל ן, וש בה יל לה בי שש ין בי יהמי ת הנ אל יחנ  רי טש הנ לש

כםל. ל הנ יון של לש על קום הה מה בנ

ר, מנ ר. אה בה דה יחנ בנ גי שש עמקםב הי ינ אוי. וש ך רה כה עמקםב, וש ך ינ ע כה בנ שש אוי ני רה ה] כה בועה שש יום [לי קי אי לש דנ י, ונ י יוסי בי ר רנ מנ אה
ק. חה צש יו יי בי ד אה חנ פנ עמקםב בש ע ינ בנ שה יי יהד - ונ כםל. מי ת הנ ים אל לי שש י אנ ני א. אמ בה ת אנ ב אל זנ עה ם, וש הה רה בש י אנ להי ר אל מנ י הוא אה רי המ

ן. בה ל לה עממםד ענ ין, לנ די ל בנ לי כה הי ר, לש חי ר אנ בה דה

השלמה מההשמטות (בין סימן נא - נב)

עמקםב הלך תמצא בחלק ג' דף רכ"ה רעיא מהימנא פתח רבי שמעון השייך לדף קס"ה ע"א אצל וינ
ע"ב (עד כאן מההשמטות)

ם אה רה ה בש בה קי ר ונש כה ר, (בראשית ה) זה מנ אה ח וש תנ א פה בה י אנ בי ים. רנ להי י אל כי אמ לש עו בו מנ גש פש יי כו ונ רש דנ ך לש לנ עמקםב הה ינ וש
ה תורה ה הנ ני ם. הי יי יננ עי י הה תומי ב וסש לי י הנ טומי ם אמ אותה ם לש הל ה. אוי לה תורה י הנ רי בש די ל בש כי תנ סש הי נו לש לה ה ייש  מה גו'. כנ וש
ה לו, רה מש ב אה ר לי סנ ה. חמ נה ר הי י יהסג תי י פל י. מי תי כש סה ן מה יי ינ תו בש י ושש מי חש לנ מו בש חמ כו לנ ם, (משלי ט) לש יהל ני פש את לי קורי

. יחנ גי ינשש י של ין מי אי וש

ה צורה ע לנ מה שש ם, ני אה רה ה בש בה קי ר ונש כה חוץ. זה הוא בנ ים וש ני פש ים, הוא בי יוני לש ה ייש סודות על זל סוק הנ פה ה, בנ אי םא רש ב
ר (חבקוק ג) מנ אל נל מו של ם, כש אה רה תוב בש כה ד, של חה בור אל חי ם בש ה הי נה בה לש הנ ש וש מל של הנ ע של מה שש ני זו, וש ה הנ צורה ע לנ מה שש ני זו וש הנ
ך רל בה יש יהד ונ ד, מי חה ווג אל זי או בש צש מש ני ן של יוה כי ד, וש חה ווג אל זי ד בש או ינחנ רש בש ה ני וה חנ ם וש דה אה ע של מה שש ני ה. וש לה בג ד זש מנ חנ עה ש יהרי מל של

ה. בה קי ר ונש כה ים זה אי צה מש ני קום של מה א בש לה ה אל ה שורה כה רה בש ין הנ אי ם, של אםתה

יבו שי םא הי ל גו', וש קום וש מה ע בנ גנ פש יי תוב? ונ ה כה א, מנ שה םא ני ל דו, של בנ יהה לש ן, הה רה חה ת לש כל לל עמקםב לה א ינ יהצה של ה, כש אי םא רש ב
נו לו, נש חנ תש הי שו בו וש גש ים פה יוני לש על נות הה חמ מנ יהכול הנ בש ים, כי טי בה שש ל הנ ם כה א עי יהה בה הה א, וש שה ני ת של עי לום. כה חמ א בנ לה לו אל

עו בו. גש פש יי ם - ונ ת הי עי כה קום, וש מה ע הוא בנ גנ פש יי ה - ונ אשונה רי ש בו. בה גי פה הי רו לש זש ם חה עו בו. הי גש פש יי תוב ונ כה של

א לה םא עוד, אל ל וש דול.  גה יהם הנ ל הנ ם של יי מנ ן הנ ים, מי קי שש ם מג ים הי טי בה שש ם הנ אותה עמקםב ובש ינ יל  בי שש בי שום של מי
ים להי ה אל ני חמ ם מנ אה ר רה של אמ עמקםב כנ ר ינ םאמל י תוב ונ כה הו של יום. זל ן ובנ יי ענ ה הה אי רש מנ ת בש עי כה לום, וש חמ ה בנ לה יש לנ ה בנ אשונה רי בה

גו'. ה וש זל

נות חמ ם, מנ יי נה חמ ם מנ הל א לה רה ך קה שום כה לום, מי חמ ה בנ אה רה ם של יו אותה ם הה הי ה של אה א רה לה ם? אל יר אותה כי ה הי מה בנ
יתו, ת בי טםל אל יו לי לה ה אי כה לש ה הה ינה כי שש א הנ לה גםש אותו? אל פש לו לי גנ תש ה ני מה ה. לה טה מנ או לש רש ני נות של חמ ה ומנ לה עש מנ או לש רש ני של
רוך ה' יד. בה רי חמ ין מנ אי ן וש ננ אמ שנ ט וש קנ שה עמקםב וש ב ינ שה תוב וש ז כה אה אוי, וש רה עמקםב כה ם ינ ת עי יי בנ ת הנ טםל אל ין לי יהמי נש בי ה לש פה צנ ומש

ן. מי אה ן וש מי ם אה עולה לש

ה י תורה רי תש סי

א, לה אן? אל כה הוא מי לו  ה של מה כש חה ר הנ פל ית סי אשי רי של ך  לל מל למםה הנ ה שש אה ה רה ש. מה מל שה א הנ ובה ש  מל של ח הנ רנ זה וש
ם. יהל לי ד עמ ם עומי עולה הה ים, וש לי בה ה המ עה בש ל שי ה ענ זל ר הנ פל סי ת הנ ים אל קי למםה הי ך שש לל מל ר, הנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה

יו פי א מי יוצי ה של ל זל בל הל ים: (ס"א בש לי בה או המ רש קש ני ך  שום כה מי ם. של עולה יום הה ים, קי כי תומש הנ ים וש מודי ענ ם הה הי וש
ית ל בי ינוקות של ל תי ם של יהל ל פי בנ המ א בנ לה יים אל קנ תש ם מי עולה ין הה ים אי רי בי חמ הנ רו  עורש תש הי יים בו, וש קנ תש ם ומי דה ל אה של
ה ה - זל תורה ים. הנ די סה ילות חמ מי ל גש ענ ה וש עמבודה ל הה ענ ה וש תורה ל הנ ד, ענ ם עומי עולה ים הה רי בה ה דש לשה ל שש ר, ענ חי ר אנ בה ן. דה בה רנ
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ה לשה ים, שש יוני לש ים על מודי ם ענ לו הי ים אי רי בה ה דש לשה ם. שש הה רה בש ה אנ ים - זל די סה ילות חמ מי ק, גש חה צש ה יי ה - זל עמבודה עמקםב, הה ינ
ר מנ אה ים של לי בה המ ל הנ א ענ לה יים אל קנ תש ינו מי ם אי עולה ך הה ף כה ל - אנ בל י הל לי יים בש קנ תש ינו מי גוף אי ה הנ ים) מה לי בה ה המ עה בש ן שי מי

ה. עה בש י שי רי ל. המ בל כםל הה ים הנ לי בה ל המ בי ת המ לל ר קםהל מנ ים אה לי בה ל המ בי תוב המ כה ה, של עה בש ם שי הי ך, וש לל מל למםה הנ שש

ים לי בה תוב המ ר כה חי קום אנ מה ה בש ני ם, הי יהל לי ד עמ ם עומי עולה הה יות טובות של לי גה רש ן מנ אותה ך של ם כה ר, אי םאמנ ם ת אי וש
ף לו], אנ אי [אי דנ א ונ לה . אל עות רוחנ ל ורש בל ה הל ע הוא. זל י רה לי חר ל וה בל ה הל מו (קהלת ו) זל ם, כש עולה ן הה בנ רש ן חג הי ים, וש עי רה
ם עולה י הה יני ל די כה ים של לי בה ה המ עה בש לו שי ד אי גל נל ם, ייש כש עולה יום הה ים, קי דושי ם קש הי לו, של לה ים הנ לי בה המ ה הנ עה בש שי ב של ל גנ ענ
ה עה בש לו שי אי ייש בש שום של ם), מי עולה ל הה לות (של גה ל הנ יום של כםל קי הנ ים, וש רי חי ים אמ לי בה ים [המ טי שש פנ תש ם מי הל ים ומי אי יוצש
ם נה קש תנ ם ולש דה י אה ני קות בש לש הנ ים לש רי חי ים אמ לי בה ים המ אי רה קש ני נו] וש מל ים מי טי שש פנ תש ים ומי אי ם יוצש עולה י הה יני ל די כה ים של לי בה המ
ם] עולה ל הה יום [של קי ם הנ הי . וש עות רוחנ הוא רש ל של בל ע, הל י רה לי ם חר הל ה בה שורל ל של בל ים הל אי רה קש ני ה, וש רה שה ך יש רל דל כו בש לש יי של
ים לי בה המ הנ ם  הי ים  בי רנ ן  כי ל  ענ וש הוא,  רוך  בה דוש  קה הנ מי ים  די ופוחמ ר  יהשה ך  רל דל בש ים  כי הולש ם  דה אה י  ני בש ם  לה לה גש בי של

לו. לה ה הנ עה בש שי ים מי טי שש פנ תש מי של

ם דה אה ת הה יס אל ני כש הנ סוד לש הוא הנ ם, וש עולה ת הה יים אל קנ מש ל של בל הוא הל ש, של מל של ר, סוד הנ מנ הוא אה ית של אשי רי הה וש
ה, מונה אל ינו סוד הה זו אי ה הנ גה רש דנ ת הנ חנ תנ ה של ל מנ ך, כה שום כה רוך הוא. ומי דוש בה קה ל הנ ה של יונה לש על ה הה מונה אל תוך הה לש
יך רי םא צה ה ל זל ת לש חנ תנ י מי רי המ ש, של מל של ת הנ חנ ה תנ עמשה ר ננ של ל אמ כה ש, בש מל שה ת הנ חנ רון תנ תש ין יי אי תוב (שם ב) וש ן כה ל כי ענ וש

ק. בי דה הי לש

י לי בש ש  מל כםל הוא של ש, הנ מל של ת הנ חנ יא תנ ה הי נה בה לש הנ ב של ל גנ ף ענ אנ רוד. וש י פי לי ד בש חה ם אל ה הי נה בה לש הנ וש ש  מל של הנ
ק בו. בי דה הי סור לש אה עות רוחנ וש כםל הוא רש ה הנ זל ת לה חנ תנ רוד, וש פי

ה לולה ה כש ירה אי מש יהה הנ רש לנ קש פנ סש אנ ר הה א, זםהנ תום יוצי סה ר הנ תל סי הנ תוך  תום, מי סה ל הנ ר של של קל עמקםב, בנ ינ ייצא  ונ
ה אי רש ל מנ ן. כה מה גה רש ים. הוא אנ ני וה גש ל הנ ים בו כה אי רש ה, ני ם זל ה עי לו זל לש כש לו ני אי ן של יוה ד. כי ים ינחנ רי בש חנ תש מי ים של ני וה י גש ני שש מי
ר זםהנ ים בנ רי בש חנ תש ם מי ד הי חה בור אל אות, חי רש ים לי בי כש ענ תש םא מי אורות ל ם הה שוב, אותה צוא וה ים בו. רה לולי אורות כש הה

הנהוא.

ית אי רש ה ני זל עמקםב, בה א קול ינ רה קש ל, ני לה םא יהדוענ כש ל ר של תה סש ני אותו הנ ם לש ה, הוא שי שורל י של ה מי ה שורל זל "ר הנ זםהנ בנ
יון לש על ים, הה די דה צש ל הנ ל כה מות של לי שש ה יהו"ה. הוא הנ ה שורל זל ל, בה לה םא יהדוענ כש ל ר של תה סש כםל. אותו ני ל הנ ה של מונה אל הה
ה זל ם הנ שי ת הנ ירנ חי ל בש ה ענ זל ר הנ זםהנ ים. הנ די דה צש ל הנ כה חוז מי אה בות של אה ל הה מות של לי שש עמקםב הנ אן, ינ א כה צה מש תון ני חש תנ הנ וש
ך ר כה חנ אנ וש עמקםב,  ינ ה  אשונה רי בה ל.  אי רה שש יי וש עמקםב  ינ  - א  רה קש ני מות  י שי ני שש יך.  תי רש חנ ר בש של ל אמ אי רה שש יי תוב  כה א, של רה קש ני

ייששרהאיל.

ב, תה כש בי ה של ל תורה רוש של פי הוא הנ ה, של בה שה חמ מנ ל הנ ה של זל סוף הנ ה בנ לה חה תש הנ יהה בנ הה של ה, כש זל ר הנ תל סי ל הנ ר של תל סי הנ
"ר הוא אי ה. בי תורה ת הנ ר אל אי ה בי יל מםשל ר (דברים א) הואי מנ אל נל ר, של אי א בש רה קש ן ני ל כי ענ ה. וש ל פל ענ בש ה של תורה יא הנ הי וש

דול. נו קול גה יש הנ ים. וש ני ע שה בנ הו של ני בש יי תוב ונ כה ע, של בנ א של רה קש ני אותו של לש

זו, ה הנ מונה אל ק בה בנ דש ני ן של יוה ה. כי מונה אל ה לה זל םאש הנ ר ס בה ננ כש עמקםב ני ינ ע. וש בנ "ר שה אי ה הוא בש זל ה הנ בה שה חמ מנ סוף הנ וש
לום. שה או בש יהצש לום וש שה סו בש נש כש ני יו, של בותה נו אמ חמ בש ני קום של מה אותו הנ ן בש חי בה הי ך לו לש רנ צש הג

םא ל ס וש ננ כש י. נםחנ ני מוני דש קנ ש הנ חה נה ים, הנ נוני ת זש של ה אי אותה א בש טה חה , וש יהה רל חמ ה אנ תה פנ תש הי ר, וש מנ שש םא ני ל ס וש ננ כש ם ני דה אה
א, יהצה ס וש ננ כש ני ם  הה רה בש לה. אנ הר אה תוך  ל בש גנ תש יי ר ונ כה שש יי ן ונ יי ינ ן הנ מי תש  יישש תוב ונ כה א, של טה חה וש יהה  רל חמ ה אנ תה פנ תש הי ר, וש מנ שש ני
ל ק אל חה צש יי ך  לל יי ונ תוב  כה א, של יהצה וש ס  ננ כש ני ק  חה צש יי ם.  יי רה צש מי ם מי רה בש ל אנ ענ ינ ונ תוב  כה וש ה,  מה יש רנ צש ם מי רה בש ד אנ יירל ונ תוב  כה של

ע. בנ ר שה אי ם בש שה ל מי ענ ינ ב ונ תנ כה ה, וש רה רה ים גש תי שש לי ך פש לל ך מל לל ימל בי אל

הוב ם הוא אה שה ל מי צנ ני י של מי שום של הוא, מי ד הנ צנ ה לנ חה נש יס מי ני כש הנ ך לש רי טה צש ה, הי מונה אל ס בה ננ כש ני ן של יוה עמקםב, כי ינ
ה - נה רה ך חה לל יי ה. ונ מונה אל ל סוד הה ר של תל סי ע, הנ בנ ר שה אי בש עמקםב מי א ינ ייצי תוב? ונ ה כה רוך הוא. מנ דוש בה קה ל הנ ר של חה בש ני וש

ת. פל אל נה ה מש שה ים, אי נוני ת זש של ל אי ד של צנ הנ

ת חנ ת אנ בל כל רש ה מג ה צורה אה ן, יהצש יי ינ י הנ רי מש תוך שי א] מי ק [יהצה חה צש ל יי ל אורו של ף של תםקל תוך הנ ים מי רי תה סש ר הנ תל סי
א סמא"ל, רה קש ני ר  כה זה ים. הנ ילי בי ושש ים  די דה צש ה  מה כנ לש ים  די רה פש ני ה,  נה שושנ מו  כש ה  מה דג אמ ה,  בה קי ונש ר  כה זה ד  חה אל ת  לל כולל
ה. ם זל ה עי ים זל לולי ה כש בה קי ר ונש כה ר זה חי אנ ד הה צנ ם בנ ך גנ ה, כה שה דג קש ד הנ צנ הוא בש מו של יד. כש מי תוכו תה ה בש לולה תו כש בה קי ונש

ים. יהמי ץ הנ ר, קי שה ל בה ץ כה ים, קי נוני ת זש של את אי רי קש ש, ני חה ם סמא"ל, נה ה עי בה קי נש הנ

ת, דל רל פש ני ים  ילי בי ושש ים  כי רה דש ה  מה כנ בש ה  בה קי נש הנ רוחנ  ה.  קה דנ ר  כה זה הנ רוחנ  ד.  ינחנ קות  בה דש ני עות  רה י רוחות  תי שש
םאש ר ת בש דל ת, עומל קל חל רג ה, מש מו זונה ים, כש יטי שי כש ה תנ מה כנ ה בש מה צש ת ענ ת אל טל של קנ ר. מש כה זה ל הנ רוחנ של ה הה אותה ת בש קל בל דש ני וש

ם. דה י אה ני תות בש פנ ים לש ילי בי שש הנ ים וש כי רה דש הנ

ן יוה ים. כי ני תה ת פש רורנ ל מש ר של מה שג מש ן הנ יי ינ ת לו  גל ת אותו, מוזל קל של ננ ומש ה בו  יקה זי חמ , מנ יהה לל ב אי רי קה ה של שוטל הנ
ם ל אותה כה ה מי מה צש ת ענ ה אל יטה שי פש ת, מנ מל אל ך הה רל דל יהה מי רל חמ ה אנ ה אותו סוטל רואה ר של חנ . אנ יהה רל חמ ה אנ ה, סוטל שותל של

ה. זל ה הנ שוטל ת לנ נל קל תג ה מש תה יש הה ים של קוני תי הנ

ים, מי דג אמ ונ ים  ני בה לש יהה  נל פה ה,  נה שושנ כנ ים  מי דג אמ ים  ני קה תג מש יהה  עמרותל שנ ם:  דה אה י  ני בש תות  פנ לש ה  לה של ים  קוני תי הנ



568

ן קה תג מש יהה  ם, פי דל ץ קל רל ילות אל ל חי כה ה  ארה וה ל צנ ים ענ לויי ים, תש רנ צש טון מי ל אמ ים של קוני ה תי שה ים שי לויי תש יהה  נל זש אה בש
ה נה שושנ מות כנ דג יהפות אמ יהה  תותל פש ן, שי מל של ים כנ קי לה חמ יהה  רל בה ב, דש רל חל ה כנ דה שון חנ , לה יהה קונל תי ה בש פה ה יה קה ה דנ יחה תי פש כי

ד. חה ר אל סי ים חה קוני ים תי עי בה רש אנ ת בש נל קל תג ן, מש מה גה רש ה אנ בושה ם, לש עולה ל הה יקות של תי מש ל הנ כה תוקות בש מש

ה? יא עושה ה הי , מה יהה רל חמ ה אנ סוטל ים וש אופי ה ני מה ה עי עושל ן וש יי ינ כוס הנ ה מי שותל יהה וש רל חמ ה אנ סוטל ה] של ה [זל שוטל
הוא, ה הנ שוטל ר הנ עורי תש ת. מי דל יורל שות וש ת רש לל נוטל יו, וש לה ה עה ינה שי לש ה ומנ לה עש מנ ה לש עולה ה, וש טה מי ן בנ ה אותו יהשי ירה אי שש מנ
דו, גש נל ד כש עומי ק של זה בור חה גי ת לש רל חוזל ה, וש נה מל יהה מי קונל ת תי ה אל ירה סי הוא מש ה, וש אשונה רי מו בה ה כש מה חוק עי צש ב לי חושי וש
ב רל ידות, חל חי פש ם מנ יי יננ עי ה בש אה לי ה, מש מה עמרג ה  שה פש ננ וש ה  מה צש ת ענ תי רנ ק מש זה ד חה חנ פנ ת, בש טל לוהל ש  ל אי של בוש  לש בי בוש  לה
תוך לש ק אותו  זורי הוא, וש ה הנ שוטל ת הנ ג אל יא. הורי הי ב הנ רל חל הנ לויות מי ירות תש רי פות מש ה]. טי יהדה [בש יהדו  ה בש נונה שש

גייהינםם.

ר כה זה ה. הנ נה מל ל מי צנ ני ת, וש יי בנ קון הנ ל תי ת כה ה אל אה רה ה, וש נה רה ך חה לל יי ר ונ מנ אל נל ה, של קומה מש ך לי לנ הה וש יהה  לל ד אי עמקםב יהרנ ינ
כםל, ן הנ ל מי צנ י ני זנ גו'. אמ מו וש יש עי ק אי בי ייאה תוב ונ כה םא יהכםל לו, של ל ב וש רה עמרםך בו קש ד לנ יהרנ יו, וש נה פה ע לש רנ ה סמא"ל, הי לה של
יהה הש ני וש כםל  ם בנ לנ שש ני וש ה  יונה לש ה על גה רש דנ ה לש לה ז עה ל. אה אי רה שש א יי רה קש ני וש ה  מה לי ה שש גה רש דנ ה בש לה ענ תש הי וש מות,  לי שש ם בי לי תנ שש הי וש

גו'. ן וש יכם תי יחנ הנ רי בש הנ תוב וש יו כה לה עה י, וש עי צה מש אל מוד הה ענ הה

רםן, המ ל אנ של כו  ירי מי או  יהצש יהוא של בי אמ ב ונ דה ם נה הי של כו  רי ף יש כנ ע בש גנ ל נה בה םא יהכםל, אמ ל כו? לו  רי ף יש כנ ע בש גנ יי ונ הו  מנ
תוב ה כה ה מנ אי םא רש ה. ב שותה רש ם בי ה אותה סה פש תה גו', וש ה וש רה ה זה שה אי מי ך  רש מה שש לי רו  עורש תש י הי רי המ ה. ונ רה זה ש  ת אי בנ סי [בש

ה. צל קה ל הנ ה אל צל קה ן הנ חנ מי רי בש ים מנ שי רה קש תוך הנ ן בש יכם תי יחנ הנ רי בש הנ תוב] וש עמקםב כה ל ינ ענ ם] [וש לי שה עמקםב הנ ינ בש

גות רש י דנ תי ן שש אותה ית מי שי שי ה הנ גה רי דש מנ לום, הנ חמ ה. הנ מה יש מה שה יענ הנ גי םאשו מנ ר ה וש צה רש ב אנ צה ם מג לה ה סג ני הי לם וש ינחמ ונ
ת ה אל אה ם, רה לה ה. סג בואה ל נש גות של רה ים דש שי שי ד מי חה לום אל חמ ן הנ ל כי ענ גות, וש רה ש דש ן שי ה, הי גה רש דנ ה הנ ד אותה ה ענ בואה נש הנ
יהה לי עמ ב בנ חושי ץ וש רל אה עוץ בה הוא נה שום של יהא], מי רי טש ימנ גי י [בש יננ ה סי ם זל לה י. סג יננ ר סי הנ ה בש ל תורה בי קנ ים לש ידי עמתי יו של נה בה
רוך הוא דוש בה קה ם הנ ם עי שה דו] לש ים [יהרש די ם יורש ים, כגלה יוני לש על נות הה חמ מנ הנ דושות] וש קש בות [הנ כה רש מל ל הנ כה ם, וש יי מנ שה לנ

ה. תורה ת הנ ם אל הל ן לה תנ נה של כש

ם עולה ל הה טון ענ לש שי ד בש הוא עומי ר לו, של של ל אמ כה ט בש שולי ת של יי בנ ן הנ קנ ת מטטרו"ן זש ה אל אה ה. רה אה כםל רה הנ וש
ר חנ אנ ם בו לש לנ שש עמקםב הג ינ קום של מה בונו הוי"ה, הנ ם רי ינת שי לי עמ ה בנ לה עש מנ ה לש עולל "י. וש דנ ם שנ ל שי טון של לש שי ה], בש זל [הנ
הוא, קום הנ מה לנ זו  אות הנ ה הה תה לש עה ה וש יעה גי הי ן של יוה ה. כי מה יש מה שה יענ הנ גי ה מנ זל "י הוא י', וש דנ ם שנ ל שי םאשו של ר ן. וש כי מי

בונו הוי"ה. ל רי ם של אותו שי א בש רה קש ני ם וש לנ שש הג

ים, עולי כות  לש מנ לנ ים  רובי קש של ים  דושי קש הנ ים  כי אה לש מנ הנ ם  בו. אותה ים  די יםרש וש ים  עםלי ים  להי אל י  כי אמ לש מנ ה  ני הי וש
הוא של מו. כש ים עי ה, עולי הוא עולל של ים. כש די יורש ים וש ם עולי עוד, בו הי ים. וש די ים יורש רובי ם קש ינה אי ים של רי חי אמ ם הה אותה וש
ן: מיכא"ל, קדמיא"ל, פדא"ל, הי יות טובות, וש לי גה רש ה מנ רי שש ים על תי ים - שש להי י אל כי אמ לש מו. מנ ים עי די ד, יורש יורי
ן, אה נש שי י  פי לש אנ ענא"ל.  יפיא"ל,  נוריא"ל,  רזיא"ל, סטורי"ה,  רפא"ל,  צדקיא"ל, חסדיא"ל,  גבריא"ל, 
הוא של ים כש די לו יורש אי ה, וש הוא עולל של ים כש ם עולי הי ה. וש בה קי ר ונש כה ל זה ם, כולי דה יי"ה. ן' אה רש "ר אנ של "ן - שו"ר נל אה נש שי

ד. יורי

ל יהדו, ים ענ די ים יורש די יורש ם של ל אותה כה ל יהדו, וש ים ענ ה עולי זל ם הנ עולה טון הה לש שי ים בש טי שולש ם של ל אותה עוד, כה וש
ית ם בי י אי ה כי ין זל תוב אי ר, כה עורי תש הי של יו. כש לה ב עה צה ה ה' ני ני הי תוב וש כה כםל, של ל הנ ט ענ ה. הוי"ה שולי זל ם הנ לה סג ם בנ כגלה
י חו לי תש תוב (תהלים קיח) פי כה ה, של ימה ני ס פש ני כה הי ר לש ענ שנ הוא הנ אי, וש דנ ים ונ להי ית אל ם. בי יי מה שה ר הנ ענ ה שנ זל ים וש להי אל

ד. חה כםל אל ם הנ יי מנ שה ר הנ ענ ה שנ ה'. זל ר לנ ענ שנ ה הנ ה יהה זל ם אודל בוא בה ק אה דל י צל עמרי שנ

ץ. רל אה ל הה דון כה ל אמ ה של גה רש דנ ר - הנ אי . בש יהה לל ים עה צי םאן רםבש י צ רי דש ה על לשה ם שש ה שה ני הי ה וש דל שה ר בנ אי ה בש ני הי א וש ינרש ונ
ה ל אותה נות ענ קה תג דושות מש יונות קש לש גות על רה לש דש םאן - שה י צ רי דש ה על לשה ים. שש דושי קש ים הנ פוחי תנ ה הנ די ה - שש דל שה בנ

םאת. ז ר הנ אי בש ת הנ ים אל אי לש מנ ה ומש לה עש מנ לש ם מי יי כות מנ לו מושש אי ם. וש עולה ל הה סוד של יש הנ הו"ד וש "ח וש צנ ן נל הי ר, וש אי בש הנ

ה אותה יד, וש מי תה ענ  נובי רות וש ה פי זו, הוא עושל ר הנ אי בש ה בנ שורל של ם, כש עולה סוד הה הוא, יש קור הנ מה הנ שום של מי
ל כה ם  הי לו  אי ים,  רי עמדה הה קו  ינשש יא  הי הנ ר  אי בש הנ ן  מי י  כי אי  דנ ונ ה,  אה לש מנ תש הי של ן  יוה כי נו.  מל מי את  לי מנ תש מי ר  אי בש הנ

אוי לו. רה ד כה חה אל ד וש חה ל אל כה יא, וש הי ר הנ אי בש הנ ים מי שותי ים וש קי שש ם מג כגלה ים, של דושי קש נות הנ חמ מנ הנ ים וש לוסי אוכש הה

ת דל עומל שול, של כש צור מי ף וש גל ן נל בל ם, אל עולה י הה ני ים בש לי ה כושש נה מל מי ן של בל אל ר - זו הה אי בש י הנ ל פי ה ענ דםלה ן גש בל אל הה וש
ם. עולה טוב לה זון וש ד מה םא יירי ל ם של עולה ל הה ל כה ין של די בםענ הנ תש ה לי תה דה קג ל פש זו, ענ ר הנ אי בש י הנ ל פי יד ענ מי תה

ים דושי קש נות הנ חמ מנ ים. הנ רי עמדה ל הה א כה לה ים, אל רי עמדה ה הה מה פו שה סש אל נל תוב וש םא כה ים. ל רי עמדה ל הה ה כה מה פו שה סש אל נל וש
לו ה. אי טה מנ שות לש קה לות ובנ פי תש לו בי אי ה, וש לה עש מנ חות לש בה שש תי ים וש ירי שי לו בש ה. אי טה מנ ים לש דושי קש נות הנ חמ מנ הנ ה וש לה עש מנ לש
ן ת מי קל לל תנ סש ומי ש  קםדל ן הנ מי ה  ים אותה ירי עמבי ומנ ה  ים אותה לי גש לש גנ ר. מש אי בש י הנ ל פי ענ ן מי בל אל ת הה אל למלו  גה וש יהד  מי לו  אי וש

ה. טה מנ ל לש אי רה שש ים יי עי נוסש ה, וש לה עש מנ ים לש יוני לש ים על כי אה לש ים מנ עי םאן. נוסש צ ת הנ קו אל שש הי יהד וש ין. מי די הנ

ל ין של די בםענ הנ תש לי יו וש נה פה ת] לש נל זגמל ת [מש רל עגטל ילה מש הש תי זו, של ר הנ אי בש ת הנ דנ קג ל פש ן, ענ בל אל ת הה יבו אל שי הי וש ך  ר כה חנ אנ
ת מל אל ילה בל הש כםל יי הנ ין, של ל די א ענ לה עממםד אל ם יהכול לנ עולה ין הה י אי רי המ יך, של רי ך צה כה ין, וש די ם בש עולה יג הה הי נש הנ ם, לש עולה הה
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וזשכות.

ל גל יה ן. ונ בל אל ת הה ל אל גל יה עמקםב ונ ינ ש  גנ יי תוב? ונ ה כה ר. מנ חי אנ יוענ  סי זו  ן הנ בל אל לה ך  רי טה צש םא הי עמקםב, ל ם ינ לנ שש ני ן של יוה כי
ל םא יוכנ ל ים אותו של בי בש רש ענ מש ן של טה שה ל הנ בוב של רש עי נו הה יש למלו, הנ גה ל] וש גל יה א [ונ לה ירו, אל סי הי ר וש יהסי תוב ונ םא כה ל למלו, וש גה וש
ן יוה כי בות. של אה יר הה חי יהה בש עמקםב הה י ינ רי המ דו. של בנ א הוא לש לה ר, אל חי אנ יוענ  סי לש ך  רי טה צש םא הי דו, ל בנ עמקםב לש ינ ג. וש רי טש קנ לש

ה. עמשל יך מנ רי כםל צה ה, ובנ לה עש מנ ה, יהכול לש זל ם הנ עולה ו בה שה עי יהכםל לש של

או ד יהצש חה אל ש. מי מה ם מנ הי מו של ה, כש סה כנ תש הי ם של עולה ד הה חה אל ה, וש לה גש ני ם של עולה ד הה חה עמקםב - אל ש ינ מות יהרנ י עולה ני שש
יא ה הוצי גגלל מש ם הנ עולה הה ים, וש די דה ה צש שה יא שי ה הוצי כגסל מש ם הנ עולה ים. הה טי בה י שש ני או שש ד יהצש חה אל ים, ומי טי בה ה שש שה שי
י רי בש ל די ך כה שום כה ש, ומי מה ם מנ מותה דש מות, בי י עולה ני ין שש א בי צה מש עמקםב ני ינ . וש יהה תל חש תנ ים של רובי כש י הנ ני ם שש אותה ם, וש יי ננ שש

לות. גנ תש הי ל בש חי ל רה של ה, וש סל כש ני יו בש ה הה אה לי

פור ה צי ני ת. הי ענ דנ לה סו  נש כנ תש גוז, הי אל ם, מםחנ הה עולה י] הה רי חמ בש י [ני רוכי ים, בש יוני לש ים על דושי יון, קש לש י על ני ה. בש נה שש מי
ל חות של תש פש ב, מנ רל חל נונות כנ פות שש רי גש מנ לש  יהה שה יהדל , בש יהה פל נה כש ש בי ת אי בל הל לש ן. שנ גנ ת בנ רל עורל תש ל יום, מי כה ת בש דל יורל

ין. ינד יהמי ים בש זי נה גש

ז חנ יו, אה פה נה עמ יענ לנ גי ים, הי יי חנ ץ הנ עי יק בש זי חל הל א וש יהצה ס וש ננ כש ני ירות, של אי יו מש נה פה ם של כל י מי ר: מי אומי ל וש יי חנ א בש קורי
מו? צש ענ ה לש פואה ש ורש פל נל ים לנ יי ן חנ ש, נותי בנ דש תוק מי מה יו הנ רש פי ל מי כנ יו, אה שה רה שה בש

ן נותי ל, של אי רה שש ל יי קור של מה ל הנ חנ ננ הנ ר וש הה נה א הנ מי טנ ים, מש יי חנ ץ הנ עי ר בש קי שנ מש הור של רש הי ע, מי הור רנ רש הי ר מי מי שה הי
יום. ל קי לה ין לו כש מו, אי צש ענ ר לש בל של ש וש פל נל ת לנ ול מה

ש פל יף נל לי חמ ה ומנ הור עולל רש הי אותו הנ שום של ר, מי קל ל של ץ של ה עי לו, עושל קור של מה א אותו הנ מי טנ מש הור של רש הי הנ
ש. פל נל ם הנ שה ך מי יק בו, מושי זי חמ ת מנ ול מה ץ הנ עי ק, וש לי תנ סש ים מי יי חנ ץ הנ ש. עי פל ת נל חנ תנ

ה טוב םא רואל ים, ל פי נה עמ ין בו  ת, אי ול מה ץ הנ עי ק בש בנ דש ני ים וש יי חנ ץ הנ עי תוך  הוא מי הור הנ רש הי ר בנ עלקנ נל של אוי לו 
םא ל וש ה  בה עמרה ר בה עה רש ענ יהה כש הה ר (ירמיה יז) וש מנ אל יו נל לה ה, עה נה עמ לנ ר כנ מנ יו  רש ל, פי לה חות כש י לנ לי בש ש  ים, הוא יהבי מי עולה לש

גו'. י יהבוא טוב וש ה כי אל רש יי

ל כה שות וש דג קש ל הנ יו, כה רש פי ל מי יו, אוכי פה נה עמ יק בנ זי חמ ים, מנ יי חנ ץ הנ עי ז בש ה, אוחי לה עש מנ ה לש הור טוב עולל רש הי שום של מי
ל ענ ם וש יי ל מנ תול ענ ץ שה עי יהה כש הה ר (שם) וש מנ אל יו נל לה מו, עה צש ענ ה לש פואה ש ורש פל נל ים לנ יי יש חנ נו, מורי מל אות מי כות יוצש רה בש הנ

גו'. םא חםם וש י יהב ה כי אל רש םא יי ל יו וש שה רה ח שה לנ שנ ל יש יובנ

ם יתל יי הש וי ם  תל שש די קנ תש הי וש יא)  (ויקרא  ן  כי ל  ענ וש הור,  רש הי הנ וש ה  בה שה חמ מנ הנ ר  חנ אנ ים  כי הולש ם  עולה הה י  רי בש די ל  כה
הור טוב. רש הי ך בש יא ומושי ם מוצי עולה ל הה שות של דג קש ל הנ כה שום של ים, מי דםשי קש

ע רנ זל ענ  זורי ת, וש רל חל ה אנ שה אי בש הורו  רש הי וש צונו  ם רש שה וש תו  שש ם אי ג עי וי דנ זש הי א לש בה של ע, כש הור רנ רש הי א בש מה טש ני י של מי
ל של ה  גה רש דנ הנ עמבור  בנ ש  קםדל ל  של ה  גה רש דנ הנ ה,  לה עש מנ לש של ים  יוני לש על הה גות  רה דש הנ ת  אל יף  לי חמ מנ של הו  זל ר,  חי אנ הור  רש הי בש

ה. לה עש מנ ים לש לופי ה חי ך עושל ף כה ה, אנ טה מנ ים לש לופי ה חי לו עושל הור של רש הי הנ מו של ה. כש אה מש טג הנ

ך םא מושי י ל רי המ ה, של מורה ן תש א בל רה קש ני ש  פל נל ם בנ גנ ך  ה, כה מורה ן תש א בל רה קש יד ני יולי ן של ל אותו בי גופו של מו של כש
ת. רל חל ה אנ גה רש דנ ת בש פל לל חנ תש שו מי פש ננ הוא, וש הור הנ רש הי ה בנ דושה ה קש יכה שי מש

ר הי רש ת הי מל ל אל הור של רש הי ת, וש מל אל יו בל יו הה כה רה ל דש כה רוך הוא של דוש בה קה י הנ ני פש לוי לי כםל, גה ל הנ ם של לי שה עמקםב הנ ינ
ל ב ענ חושי ה וש אה ם לי ש עי מי שנ ל. מש חי רה יהה בש לו הה הור של רש הי ה, הנ אה תו לי שש ם אי ש עי מי שי ה של לה יש לנ אותו הנ כםל, בש יד בנ מי תה

לו. הוא של הור הנ רש הי ך בנ לנ לו הה קור של מה הנ ל. וש חי רה

, ענ יהה יודי הה הוא של רוך  בה דוש  קה ם. הנ שי ן בנ אובי ה רש לה םא עה ל ך  שום כה , מי ענ יהה יודי םא הה י ל רי המ ת, של ענ דנ םא לש ל וש
םא י ל ני אמ ונ ים  רי תה סש מי בש יש  ר אי תי סה ם יי תוב (ירמיה כג) אי ן כה ל כי ענ וש ם.  עולה ד בה נולה ן של בי או  ר, רש מנ אה וש ה לו  אה רש הל
ה י זל רי המ רוך הוא של דוש בה קה י הנ ני פש ה לי לה גנ תש הי שום של לו בו. ומי כש תנ סש יי נו, של אל רש א אנ לה נו אל אל רש י אל רי קש ל תי נו. אנ אל רש אל
יהה ך - הה םא כה ם ל אי ים, של דושי קש ים הנ טי בה שש תוך הנ ל מי סנ פש םא ני עמקםב, ל צונו ינ רש ר בי הי רש ת הי מל ך אל רל דל תו ובש עש דנ םא לש יהה ל הה

ניפשסהל.

קום מה הור בנ רש הי הנ ענ אותו  יהה יודי הה רוך הוא של בה דוש  קה ה, הנ עמשל ה מנ עושל ר וש קה הור הוא עי רש הי הנ שום של ומי
ה נה תש ני גו'.  וש כור  בש י הוא הנ תוב (ד"ה-א ב) כי כה ה, של כורה בש הנ ה לו  רה מש שש ני ה  אשונה רי ה הה פה טי הנ ה  אותה ק, בש בנ דש ני של
ה, כורה בש הנ ה  ה אותה רה סש מש ני ק וש בנ דש ם ני יא, שה הי ה הנ פה טי ק בנ בנ דש ני וש ך  לנ הור הה רש הי הנ קום של מה אותו  ף. בש יוסי לש תו  כורה בש
ה קה בש דש ל ני חי רה צון - בש רה ק הה בנ דש ני ר וש הי רש ל הי חי רה ה. בש ק בה בנ דש הור ני רש הי הנ קום של מה ה לנ רה סש מש ני ן, וש אובי רש ה מי כורה בש ה הנ לה טש ני וש

ה. בה שה חמ מנ הנ הור וש רש הי ר הנ חנ ר אנ זנ כםל חה הנ ה, וש כורה בש הנ

תוב כה ר, של תל סי ם בנ דה ק אה בנ דש ני ה של ל מנ כה ה בש יכה שי ת מש כל של מש ני ה, וש עמשל ים מנ ה עושי בה שה חמ מנ הנ הור וש רש הי ן הנ כי מו  כש
ק, בי דנ תש הי צון לש רה הור וש רש יך הי רי אן צה כה . וש יהה לל םא עה ה יהב מה בה ר יש יש זה אי ה לש חוצה ת הנ מי ת הנ של ילה אי הש םא תי (דברים כה) ל

ם. עולה ן הה ת מי מי ם הנ ה שי לל כש םא יי ל יך, וש רי צה ה של עמשל מנ ה הנ עושל ה וש יכה שי ך מש ה מושי בה שה חמ צון ומנ רה אותו הה ובש

ה בה שה חמ מנ הנ צון וש רה אי הה דנ י ונ רי המ סםף. של יו ילאל לה תו אי מה שש ני וש בו רוחו  יו לי לה ים אי ם יהשי ה, (איוב לד) אי ר זל תל סי וש
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ן ל אותה כה ן בש כי ן, וש וי כנ הור לש רש הי צון וש יך רה רי ה צה לה פי תש ן בנ ל כי ענ יך. וש רי צה ה של ל מנ כה ה בש עמשל ים מנ עושי ה וש יכה שי ים מש כי מושש
יך. רי צה ה של ל מנ כה ה בש יכה שי ים מש כי ה, ומושש עמשל ים מנ ה עושי בה שה חמ מנ הנ הור וש רש הי רוך הוא - הנ דוש בה קה ל הנ עמבודות של הה

א לה ת אל כל רל בה תש ין מי ה אי כה רה ל בש ינו, כוס של ני גו'. שה ה וש דל שה ים בנ אי א דודה צה מש יי ים ונ טי יר חי צי י קש ימי ן בי אובי ך רש לל יי ונ
ין יהמי י הנ רי המ ם, של שה ינע לש סנ םא תש םאל ל מ שש ה, הנ כה רה ל בש כוס של ין לש יהמי ר הנ עורי תש מי עוד של ך, בש שום כה ין, ומי ד יהמי צנ בש

יון. לש על ם הה עולה י הה פי לנ ר כש עורי יא לש הי כוס הנ ה בנ לה א עי מוצי

ר שה עה ים  ני שש לי םאש  ר הוא  של רום,  דה בנ לו  גש די ך  כה שום  מי רום,  דה הנ ד  צנ ה  זל ן,  אובי רש ך  לל יי ונ ה,  זל הנ ר  תל סי הנ וש
ה. ך אותה רי בה ה לש ירה בי גש ת לנ רםבל קש תי ה וש לה םא עי צ מש רום לי דה ד הנ ל צנ תו של שוקה ים, ותש חומי תש הנ

ם אותה זו  ה הנ דל שה א בנ צה ה, ומה לה ים של זי נה גש ם הנ ל אותה כה בש ש  פי חנ לש ך  לנ ה. הה דל שה ים בנ אי א דודה צה מש יי תוב? ונ ה כה מנ
יר עי הה לש ה,  לה של ים  קוני תי הנ ם  הי של ים  רובי כש י  ני שש ם  אותה וש  , יחנ רי נו  תש נה ים  אי דודה הנ ר  מנ אל נל ם  יהל לי עמ ונ ים,  אי דודה הנ
ק רנ ה,  לה עש מנ י  פי לנ כש ר  עורי יש של קון  תי ין  אי זו  הנ ה  דל שה ל הנ ים של קוני תי ם הנ ל אותה כה בש י  רי המ של ה,  לה עש מנ לש רות  עורש תש הי

ים. רובי כש הנ

ק לל ת חי קל לל חנ מש ן של מנ זש ים, בי טי יר חי צי י קש ימי ה? בי ך אותה רי בה ה לש לה םא עי צ מש לי יהה  לל ר אי עורי תש רום מי דה ד הנ י צנ תנ מה
ם עולה ם לה רותה עורש תש הי וש יחנ  ה רי לל עמ מו. מנ ה אי אה ל לי ם אל א אםתה יהבי יהד - ונ ה. מי דל שה י הנ רי ל קוצש כה , וש יהה לוסל אוכש ל לש לה שה

תון. חש תנ ם הנ עולה כות לה רה ר] בש עורי יש יר [של עי מי שום של ה, מי סל כש ני ם הנ עולה יון, הה לש על הה

ל ענ יחנ וש נו רי תש ים נה אי דודה תוב הנ כה מות, של עולה ל הה כה ים לש ני נותש ים וש חי ים לוקש אי דודה ם הנ ת, אותה כל רל בה תש ר מי של אמ כנ וש
יון. לש על ם הה עולה ר לה עורי תש הי רום לש דה ד הנ חנ אותו צנ יחנ לוקי רי ,  אותו הה יחנ נו רי תש ם נה ר הי של אמ ים. כנ די גה ל מש ינו כה חי תה פש

ם. עולה הה כםל] מי ר [הנ סי םא חה ל טוב ל כה ים, וש די גה ל מש ינו כה חי תה ל פש יהד - ענ מי

ם הי ן של יוה ין. כי יהמי יחנ לנ ים רי ני ים נותש אי ם דודה אותה של א כש לה יון, אל לש על ם הה עולה ר לה עורי תש םא מי תון ל חש תנ ם הנ עולה הה
ה יך. מנ רי צה ה של אםל מנ שש ר לי עורי תש תון מי חש תנ ם הנ עולה יהד הה יון, מי לש על ם הה עולה ר לה עורי תש ין מי יהמי הנ ין, וש יהמי יחנ לנ ים רי ני נותש
ם ל אותה רות של עורש תש הי הנ ה  אותה כות מי רה י בש לי ן  ך. תי ני בש י  אי דודה י מי לי א  נה י  ני תש ה  אה לי ל  ל אל חי ר רה םאמל ת ונ תוב?  כה

ין. יהמי ד הנ צנ ר לש עורי תש מי ים של אי דודה

ה. תה ל בי ם אל אי י, כש ישי ת אי ך אל תי חש ט קנ ענ מש ת הנ רל אומל , וש יהה לל יב אי שי , מי עמשוענ שנ ה, בש חה מש שי יון בש לש על ם הה עולה ז הה אה
ת בנ י הנ פי לנ א כש לה אל ה  ינה יד אי מי ב תה אה ת הה שוקנ א תש לה ך, אל םא כה עמקםב? ל יון הוא ינ לש על ם הה עולה ל הה של ה  לה עש ך, בנ ם כה אי וש
ת של ם שי ל אותה כה ים, ולש ני ה בה שה ין שי ה בי ידה חי ת יש יא בנ הי שום של יד, מי מי יהה תה לל תו אי בה המ זו אנ ת הנ בנ הנ יא] של הי זו, [של הנ
יחנ גי שש ה הוא מנ ל זל ל כה ענ לום, וש ה כש שה רג ה יש ין לה אי ק, וש לי םא חי ה ל לה נות, וש תה רות ומנ אוצה ים וש קי לה ם חמ הל ק לה לי ים חי ני בה הנ

כםל. ן הנ ר מי ה יותי בה המ אנ ה וש שוקה תש ה בי בה

ם ה אי א לה רה ה, קה יק לו זל פי סש םא הי חות. ל ה אה א לה רה קה ה, וש יק לו זל פי סש םא הי ת. ל ה בנ א לה לו הוא קורי ה של בה המ אנ בה
ם עולה ן הה ל כי ענ אי. וש דנ ה ונ מה כש א, חה צי מה ן תי יי אנ ה מי מה כש חה הנ תוב וש כה מו, של שש ה בי א לה רה ה, קה יק לו זל פי סש םא הי מו. ל ם אי שי בש
ם אי ה הה בה המ אנ עמשוענ וש שנ ה, בש ל זל ענ ך וש יי לנ ך אי ה לה כה שש מש תו ני בה המ ל אנ כה י, של ישי ת אי ך אל תי חש ט קנ ענ מש ה, הנ ת לה רל יון אומל לש על הה

אלל הנבנת.

א לה ב? אל כנ שש ה יי ה זל ב, מנ כנ שש ה. יי בועה יא שש ן הי כי קום לה ל מה כה ה. בש לה יש לנ ך הנ מה ב עי כנ שש ן יי כי ה? לה יבה שי יא מש ה הי מנ
ב, י"ש כ"ב. י"ש כנ שש הו יי זל יות. וש אותי ל הה ל כה יור של ה צי יס בה ני כש הנ ר לש כה זה ה לנ בה קי נש קון הנ יא תי קום הי ל מה כה ה בש יבה כי שש
הו זל יות. וש יהה כ"ב אותי לל ים אי רי עורש תש מי ה של ירה מי ה טש דה קג ה, נש תורה ל הנ סוד של יון, [כ"ב סוד] הנ לש על ם הה עולה הו הה זל
ל כ"ב ה כה יסה ני כש מנ ה של יונה לש ה על דה קג י ייש. כ"ב - נש בנ יל אוהמ חי נש הנ תוב (משלי א) לש כה א, של בה ם הנ עולה "ב. י"ש - הה כנ שש יי
יר מי טה ך, אותו הנ מה ב עי כנ שש א יי לה עמקםב, אל ינ ך  מה ב עי כנ שש תוב יי םא כה ב. ל כנ שש הו יי זל ה. וש תורה ל הנ ל כה סוד של יות, הנ אותי הה

ה. בה המ אנ תוב בש כםל כה הנ ים, וש אי ם] דודה כגלה ם [של ל אותה רות של עורש תש הי כםל בנ הנ ך, וש יי לנ ר אי עורי תש הי אוי לש רה של

ל ת כה ת אל חנ לוקנ ה של דל שה הנ ה  אותה ה, מי דושה קש ת הנ רל אל פש תי עמקםב - זו  םא ינ יהב ב. ונ רל על ה בה דל שה ן הנ עמקםב מי םא ינ יהב ונ
ק חה צש יי א  ייצי ונ תוב (בראשית כד)  כה ב של רל על א בה לה ב? אל רל על ה בה מה ב, לה רל על ה'. בה כו  רמ ר בי של אמ תוב בו  כה כות, של רה בש הנ
ר עורי תש םא מי ק ל חה צש י יי רי המ ח אותו, של קנ לה וש זו  ה הנ דל שה יו לנ בי ק אה חה צש ר יי עורי תש הי ן של מנ זש ב. בי רל נות עה פש ה לי דל שה שוחנ בנ לה
אותו ה בש לה הוא עה יו, וש בי ק אה חה צש יי לש זו  ה הנ דל שה ת הנ יר אל אי שש ב, הי רל על ם בה שה עמקםב מי ינ ק  לי תנ סש הי ן של יוה זו. כי ה הנ דל שה לנ

הנזשמנן לשמנעשלהה.

ך רי בה י, לש פנ נה ת כש חנ בוא, תנ י תה לנ ר אי םאמל ת יד. ונ יהחי ן הנ בי ה, לנ יונה לש על ם הה אי אתו. הה רה קש ה לי אה א לי צי תי תוב? ונ ה כה מנ
ה אותה ה לש יונה לש ת רוחנ על חנ ך ננ ת לש תי ג לה נל עם צון וש ת רה ה עי ני ים. הי יוני לש ים על דוני עי ים וש נוקי פש תנ ך בש וות אותש רש הנ ך ולש אותש

ק. חה צש ל יי ק של חםזל ף בנ רי שה יי ם של רל ה טל דל שה הנ

ל כה כםל. הוא - של ן הנ ר מי תה סש ני ה הוא. הוא - של לה יש לנ ה בנ מה ב עי כנ שש יי ז ונ , אה יהה פל נה ת כש חנ עמקםב תנ ת ינ ה אל חה קש לה ן של יוה כי
. יהה לל ר אי עורי תש הי אוי לש רה י של א הוא, מי לה עמקםב, אל תוב ינ םא כה ם. ל שה אות מי שות יוצש דג קש ל הנ כה כות וש רה בש הנ

א לי מנ תש מי םא  ל כות,  רה בש הנ וש שות]  דג קש [הנ ים  דושי קש ם הנ אותה חנ  לוקי י של , מי יהה פל נה כש ת  חנ תנ יהה  לל ן אי זגמה ם מש רל טל וש
יון. לש על סוד  של מו  כש כםל  הנ וש כםל,  הנ ים  רי עורש מש ים  אי דודה הנ ן  כי ל  ענ וש הוא.  הנ יון  לש על הה ם  עולה הה ה,  ירה מי טש הנ ה  דה קג נש הנ מי
ר של עמלות ה' אמ פש זו מי כו חמ תוב (תהלים מו) לש כה ץ, של רל אה מות בה ם שי רוך הוא שה דוש בה קה ן? הנ אובי ה רש ה זל ן, מנ אובי רש
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ץ. רל אה מות בה ם שנ שה

קולות, הנ ל  של קול  הנ קול  ה,  מונה אל הה י  רי שש קי ה,  עמשל מנ הנ ל  של צון  רה הה ה.  נה שש מי גו'.  וש ה  נל בש לי ל  קנ מנ לו  ח  קנ יי ונ
ימות עי ל נש ים, קול של די דה ה צש מה כנ ה לש לה עש מנ ב מי ל סובי גנ לש גנ ם. הנ יי יננ י עי תוחי פש ינו  יי הה נו  ה. אה טה מנ ה לש לה עש מנ ר מי עורי תש מי
י טומי ים, אמ םא רואי ל ים וש לי כש תנ סש םא מי ל ים וש עי םא יודש ל ם, וש יהל ירי חי נש ה בי נה שי ים של מי דה רש ים ני ני שי יש רו  עורש תש ר. הי עורי תש הי
ה מל בנ ים  עי יודש םא  ל וש ים  יחי גי שש מנ םא  ל וש ם  יהל ני פש לי ת  דל עומל ה  תורה הנ ים,  עי יודש ין  אי וש ים  ני שי יש ב,  לי י  די בש כי ם,  יי ננ זש אה
י ין מי עו. אי דש תי ם וש יי יננ עי חו הה תש פה ים, יי שי פש לו טי כש תנ סש ה קולות: הי ימה רי ה מש תורה ים. הנ םא רואי ל ים וש ים, רואי לי כש תנ סש מי
ם כל ה לה לל גנ תש יי ת, וש ענ דנ לה לו  כש תנ סש ם? הי כל צונש ל רש ה של כה שי חמ תוך הנ יו בש הש י תי תנ ד מה נו. ענ זש ין אה כי ינרש י של ין מי , אי יחנ גי ינשש של

יר. אי מי אור הנ הה

ר חנ ם, ובה ת כגלה ה אל חה רות דה גות זה רה תוך דש ת, בש רל חל שות אנ רה ץ וש רל אה ל הה ה של רה צה תוך הנ ם, מי לי שה עמקםב הנ ינ ן של מנ זש בי
תוך ד בש יהה עומי הה של בונו, כש ת רי ד אל בי כי שות, וש פש טי תוך הנ ה מי מה כש ה, חה כה שי חמ תוך הנ אור מי תו, הה לה חמ ננ וש לו  ק גורה לל חי

רו. וה יו ילחל נה ה פה תה םא ענ ל עמקםב וש ה ייבוש ינ תה םא ענ תוב (ישעיה כט) ל ן כה ל כי ר. ענ ל זה ל אי שות של רה הה

ד ח, הוא צנ ן. לנ בה ן לה ול ין, גה ד יהמי ח, צנ ה לנ נל בש ל לי קנ לו, מנ גורה קו ולש לש חל ר לו לש חנ עמקםב (בראשית ל), בה ח לו ינ קנ יי ונ
עו בש צי ן בש בה לה ין הנ יהמי ז הנ ם אוחי כגלה ה. וש זל ה בה לול זל מון, כה רש ענ רםד. וש וה דםם כש םאל, אה מ שש ל הנ ד של ה צנ לוז, זל ם. וש יי מנ ל הנ של
ין, יהמי ד  צנ לש קו  לש ה] חל [נוטל חנ  ים, לוקי די דה צש י הנ ני שש ז לי אוחי ב של גנ ל  ף ענ אנ ן, של בה לה שםף הנ חש תוב מנ כה ם, של הל ה בה עולל וש

כםל. ם בנ לי ם, שה לי ר שה בל א גל רה קש ז ני ה, אה ד זל צנ ה ובש ד זל צנ ם, בש כגלה ק בש קה חש נל וש

ר תל סי גו'.  וש לות  קש מנ הנ ת  אל עמקםב  ינ ם  שה וש רות  שה קג מש הנ םאן  צ הנ ם  ינחי ל  כה בש יהה  הה וש (שם)  יו?  רה חמ אנ תוב  כה ה  מנ
ים יי ימי ני לו פש לו, אי ל אי לו ענ יונות אי לש גות על רי דש ים ייש מנ דושי ים קש יוני לש נות על חמ תוך מנ ר. בש סה מש ב ני י לי מי כש חנ ים לש רי תה סש הנ
דוש קה הנ לש ים  דושי ים קש ני בה ל,  אי רה שש יי בש ים  רי בש חנ תש ומי דוש,  קה הנ ך  לל מל ים בנ רי בש חנ תש ים מי יי ימי ני פש הנ לו  חוץ. אי בנ לש לו  אי וש

ה. טה ה ומנ לה עש רות, מנ שה קג לו מש ל אי נות של חמ רות, מנ שה קג מש םאן הנ צ אות הנ רה קש לו ני אי רוך הוא, וש בה

ם ח אותה קנ ם לה לי שה עמקםב הנ ינ י,  עי צה מש אל מוד הה ה, ענ לה עש מנ לש יון של לש על ר הה זםהנ י הנ בי גנ ם לש הל לה ה של שוקה תש הנ ה של עה שה בש
יהלות חמ ל הנ יו כה זי ים אור וש חי אן לוקש כה ין. ומי לי פי תש ת הנ חנ נה המ ב, לנ קום ומושה ים, מה טי הה רש םאש, בה ל ר ין של לי פי לות, תש קש מנ הנ
ים טי הה רש הה תוך  ים מי חי לוקש לו  אי ן של יוה ה. כי טה מנ ים לש רי שש קנ תש ה ומי לה עש מנ ים לש רי שש קנ תש מי של לו  ים, אי יוני לש על נות הה חמ ומנ

ם. כגלה ת לש תי לה ה וש טה מנ יד לש הורי יעות לש בי קורות ונש יו מש לו הה ז אי ם, אה יי מנ תות הנ קמ שי

ים, מי ענ ר הה אה ל שש רות של חי אמ גות הה רי דש מנ דושות לנ קש יונות הנ לש על גות הה רי דש מנ ין הנ עמקםב בי ינ יש  רי פש הי ך  שום כה ומי
מו, צש ענ יד לו לש רי פש ים הי רי לו] עמדה ן. [אי בה םאן לה ל צ ם ענ תה םא שה ל וש דו  בנ ים לש רי ת לו עמדה יהשל ר (בראשית ל) ונ מנ אל נל מו של כש
יך רי ך צה לו, כה גורה קו ולש לש חל ה לש לה עש מנ ה לש מונה אל גות הה רי דש יש לו מנ רי פש הי מו של מות, וכש אג ר הה אה שש ק בי לל ילה לו חי הש םא יי ל של

ה. ירה בי גש ל הנ לות של יכה הי לו הנ אי מו בש ם עי שםר אותה קש ה, לי טה מנ ים לש דושי נות קש חמ ל מנ גות של רי דש יש מנ רי פש הנ לש

ף מות, אמ אג ר הה אה ל שש ין כה ה בי טה מנ ים לש שומי ל רש אי רה שש יי של מו  יון, כש לש על הה ך  לל מל ל הנ ן של ימה סי ים בנ שומי ם רש כגלה וש
ר אה ל שש כה ין  בי הוא  רוך  בה דוש  קה ל הנ ה] של שה דג קש ל הנ [של קו  לש חל לש ם  ים הי שומי רש ים  יוני לש על נות  חמ ל מנ גות של רי דש מנ
ה, מונה אל ל הה סוד] של ק [בנ לל חי ים לנ שומי לו, רש גורה קו וש לש חל לו לש ת אי עמקםב אל ר ינ רנ ה בי ל זל ענ ים. וש יוני לש נות על חמ יהלות ומנ חמ הנ
ף ה] אנ מונה אל לו סוד הה גורה קו וש לש ר חל רנ יון הוא, בי לש תו. יהה על גגלה סש ל לי אי רה שש ר לו יהה יי חנ עמקםב בה י ינ תוב כי ך כה שום כה [מי

ם. עולה ל הה נות של חמ אות ומנ בה ר צש אה ל שש כה ר לו מי רנ רוך הוא בי דוש בה קה ך הנ כה

גות רי דש מנ ל הנ ה, כה לל גנ תש ה מי ינה כי שש ת הנ רנ אה הל ש בש ל אי ר של זםהנ ה של עה שה לו. בש אי לו מי ים אי די רה פש ים ני יוני לש נות על חמ ומנ
ים קוני תי הנ לו  אי ל  כה וש יו.  לה אי ב  רי קה תש הי לש לו  יהכש םא  ל וש הוא,  הנ ר  זםהנ הנ מי סות  כנ תש ומי שות,  יש בנ תש מי לו  אי הה רות  חי אמ הה
ב רי קה תש הי ים לש עולי ים וש חי מי יהד שש הוא, מי ר הנ זםהנ ה הנ לל גנ תש מי ה של עה שה לו. בש ים של קוני ם תי הי ים, של דושי קש גות] הנ רי דש [מנ

עמקםב. ינ ים לש רי שג קש הנ ן וש בה לה ים לש פי עמטג יהה הה הה ה - (בראשית ל) וש סוד זל ן, וש קה תש ם ני הל הוא בה לו, וש צש ר אל שי קנ תש הי מו ולש עי

ר אה ל שש גות של רי דש מנ לו הנ אי קו מי לש ל חל קו] של לש חל דושות [ס"א לש גות קש רי דש יל מנ די בש הנ ך] ולש רי בה ר [לש רי בה לש יך  רי צה וש
רוך הוא בה דוש  קה ה הנ ל זל ענ ב], וש רי קה תש הי רוך הוא לש בה דוש  קה ל הנ כור של [בש דוש  קה עמקםב הנ ינ יך  רי ם צה כגלה ים, ובש מי ענ הה

קו. לש י חל רי שש לו. אנ ים אי לי י] מי רי תש י [ס"א סי די דש תוך צי לו, בש ה של מונה ה, אל תורה ב בנ תנ כה

ב רל חל ט הנ הנ לנ ה, וש לה עש מנ לש ים מי קופי ים זש רי שה י הנ קי זש ה. חה נה שש ים. מי להי י אל כי אמ לש עו בו מנ גש פש יי ונ כו  רש דנ לש ך  לנ עמקםב הה ינ וש
נות. חמ מנ הנ אות וש בה צש ה] הנ מה ל [כנ ל כה ה ענ נה מג ה מש נונה שש הנ

םאת ז ב הנ רל חל ם. הנ ה דה אה לש ה' מה ב לנ רל תוב (ישעיה לד) חל כה ה, של מה דג ב אמ רל יא חל ת הי טל לוהל ב הנ רל חל הנ ה  אותה
דות רה פש ני ים,  בי ים רנ די דה צש ים, בי רי בה גש ים, הוא  שי נה ה צורות. הוא  מה כנ ים לש כי פש הנ תש מי ם של פוך, הי הי הנ ה  לויהה בה תש של

גות. רה ה דש מה כנ רות לש חי אמ צורות הה הנ

ל טנ יד מי מי ים תה בי אה שש ים ני דושי קש לו הנ ר. אי של קל חוד בש יי ים בש די ינחמ תש מי ים, של אי ם יוצש ים הי יי חנ ץ הנ ל עי ד של צנ הנ מי
ל ים של די דה צש ה הנ עה בה רש אנ ן] בש קנ תש ני וש ץ  רל אה י הה ני מנ שש ר מי מנ ה אה זל ל  ענ [וש ם.  הל ן בה קי תנ תש ים מי להי ל אל ם של שי ם. הנ יי מנ שה הנ
ם ה, הי זל ם הנ שי תוך הנ ם מי עולה ים לש די רה פש םא ני ים, ל מודי ענ ים וש רי יבה אי יות וש לי גה רש ם מנ א. כגלה סי כי י הנ מודי ענ עמשו לש ם ננ עולה הה

ב]. רל על או [בה ם יהצש ה, כגלה זל ם הנ שי ים בנ רי שה קש ני קו וש לש חל ר לש חנ בה עמקםב של ל ינ ים של רי שה קש הנ

רו אותו. מש ם שה עולה ל הה יות של וי זה ע הנ בנ רש אנ ים. לש די דה ה צש עה בה רש אנ יפו אותו לש קי כו, הי רש דנ ת לש כל לל א לה יהצה של עמקםב, כש ינ וש
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ם אה ר רה של אמ עמקםב כנ ר ינ םאמל י ז ונ אה ה, וש טה מנ לש ץ של עי ת הה מםר אל שש ה לי לה עש מנ לש קום] של מה הנ ץ [מי עי הה ש מי גי רנ תש ה הי לה ה קנ עה שה בש
ם. יי נה חמ הוא מנ קום הנ מה ם הנ א שי רה קש יי ז ונ ה. אה ים זל להי ה אל ני חמ מנ

ם אי וש ן.  בה ל לה של שותו  רש א בי לה ת אל כל לל ה לה צה םא רה ל עמקםב של ינ ל  של מותו  לי ת שש ה אל אי םא רש ה, ב הודה יש י  בי ר רנ מנ אה
ים טי בה שש ר הנ שה ים עה ני מו שש לש תנ שש יי זםב אותו, וש עמ םא ינ ל ד של חנ עמקםב פה ינ שום של א מי לה םא? אל ה ל מה ת לה רל חל ם אנ ענ פנ ר, בש םאמנ ת
ר לו. של ל אמ כה ח הוא וש רנ בש יי ר ונ מנ אל נל מו של ח, כש רנ ין, בה יהמי נש ל בי ה של עה שה ה הנ יעה גי הי ה של אה רה ן של יוה ן, כי ל כי ענ ת. וש רל חל ץ אנ רל אל בש
רוחנ בש ענ  יהה יודי עמקםב הה ינ ם. וש מה ת עי יי בנ ת הנ ה אל לה טש נה ים, וש טי בה שש ל הנ ם כה ה עי ינה כי שש ה הנ רה שש קש ין, ני יהמי נש ד בי נולנ ן של יוה כי
ת ת אל לל יא נוטל הי מות, וש ל תה חי רה ם וש הל מה ר עי שי קנ תש ה תי ינה כי שש הנ ים, של טי בה שש ר הנ שה ים עה ני מו שש לש תנ שש ר יי של אמ כנ ה, של מה כש חה הנ

הנבניית.

יו הה ד של ה ענ לה םא יהכש ל א של לה ה, אל מםשל אוי לש רה מו של עמקםב כש ינ אוי לו לש תון רה חש תנ ם הנ עולה נו, הה דש מנ ך לה ה, כה אי םא ורש וב
ים טי בה שש ל הנ ם כה ת עי יי בנ ת הנ ה אל לה טש נה יא  הי וש ל,  חי ה רה תה חמ דש ז ני אה ם, וש הל מה ר עי שי קנ תש הי ת לש יי בנ ים בנ טי בה ר שש שה ים עה ני שש
ים ני מו שש לש תנ שש יי ן של מנ זש יענ הנ גי ה הי ני עמקםב, הי ר ינ מנ ת. אה יי בנ ת הנ רל י עמקל יבי ז (תהלים קיג) מושי אה ת, וש יי בנ ר הנ קנ ה עי תה יש הה וש
ר] שי קנ תש הי יתו וש בי ד לו בש ה יהרנ לה עש מנ לש ם של עולה ר [הה שי קנ תש יי ת וש יי בנ ד לו לנ ה יהרנ לה עש מנ לש ם של עולה הה אי של דנ ים, וונ טי בה שש ר הנ שה עה
םא זו ל ץ הנ רל אה א בה לה םא עוד, אל ל ים. וש מי עולה אן לש כה א מי צי םא אי אן, ל מות כה ם תה יו. אי נה פה ית לש חי דש םאת ני ז יהה הנ ני עמ הה ם, וש הל בה
מו לש תנ שש יי ם של רל ף, טל ת יוסי ל אל חי ה רה דה לש יה ר  של אמ י כנ הי יש ונ ך, (בראשית ל)  שום כה ת. מי יי בנ ת הנ ים אל לי שש הנ לש אוי  רה

הנששבהטיים.

םא ה ל מה ר, לה םאמנ ם ת אי כםל. וש ל הנ ה ענ ה עולל זל ים, וש פי ה יה הודה י יש בי י רנ רי בש ל די כה אי של דנ ר, ונ מנ עון, אה מש י שי בי ע רנ מנ שה
ין, יהמי נש ל בי ן של מנ זש יענ הנ גי הי ן של יוה ם. כי ב שה כי ענ תש ין, הי יהמי נש בי ה מי רה בש ענ תש םא הי ל ל חי רה ן של מנ ל זש א כה לה יהד? אל כו מי רש דנ ך לו לש לנ הה
יך. ע"כ סתרי רי צה קום של מה ים בנ טי בה שש ל הנ ם כה עמקםב עי ר ינ בי חנ תש הי ם, וש ב שה כי ענ תש םא יי ל י של די שות, כש ש רש קי םא בי ל ח, וש רנ בה

תורה

עמקםב ח ינ לנ שש יי ת ונ שנ רה פה

יך. כל רה ל דש כה ך בש רש מה שש ך לי ה לה ול צנ יו יש כה אה לש י מנ ח, (תהלים צא) כי תנ ה פה הודה י יש בי גו'. רנ ים וש כי אה לש עמקםב מנ ח ינ לנ שש יי ונ
ג רי טש קנ הוא מש ע של רה ר הה ייצל מו  ן עי מי דנ זש יהד מי ם, מי עולה א לה ם בה דה אה ה של עה שה י בש רי המ ים, של רי בי חמ הנ רוהו  אמ ה בי סוק זל פה

ע. רה ר הה ה ייצל ץ? זל את רםבי טה ה חנ י זל ץ. מי את רםבי טה ח חנ תנ פל ר (בראשית ד) לנ מנ אל נל מו של יד, כש מי ם תה דה אה לה

ם דה אה ל יום לה ה כה הוא עושל שום של יד, מי מי י תה די גש י נל אתי טה חנ את, (תהלים נא) וש טה א לו חנ רה ד קה וי ם דה גנ ך  כה וש
ם דה אה א לה טוב בה ר הנ ייצל ים, וש מי עולה ם לש דה אה ד הה נולה יום של ם מי דה אה ן הה בל ז מי םא זה ה ל זל ע הנ רה ר הה ייצל בונו, וש י רי ני פש םא לי ט חמ לנ

ר. הי טה הי א לש בה יום של מי

ד חה אל ין וש יהמי ד מי חה ם, אל יהל ני שש ם בי דה אה ג הה וי דנ זש ז מי ים, אה ני ה שה רי שש לש על ן שש הוא בל של ר? כש הי טה הי ם לש דה א אה י בה תנ ומה
יד מי ים תה אי צה מש ם ני הי ים, וש ני מג ש מש מה ים מנ כי אה לש י מנ ני ם שש ה הי לל אי םאל. וש מ שש ע לי רה ר הה ייצל ין, וש יהמי ר טוב לש םאל. ייצל מ שש מי

ם. דה אה ם הה עי

ים גי וש דנ זש ם מי יהל ני םאל. ושש מ שש ל הנ ין ענ יהמי ט הנ שולי וש יו,  נה פה ה לש פל כש ני ע  רה ר הה ייצל ר - אותו  הי טנ הי ם לש דה ן אה א בל בה
יך. כל רה ל דש כה ך בש רש מה שש ך לי ה לה ול צנ יו יש כה אה לש י מנ תוב כי כה הו של ה. זל הוא עושל יו של כה רה ל דש כה ם בש דה אה ת הה מםר אל שש לי

ים, ני מג נות מש חמ ים מנ כי אה לש מו מנ ין עי מי זש רוך הוא הי דוש בה קה הנ עמקםב, של ינ ה בש זל סוק הנ פה ת הנ ר אל אי בה ר מש זה עה לש י אל בי רנ
עו גש פש יי כו ונ רש דנ ך לש לנ עמקםב הה ינ ר וש מנ אל נל מו של אוי, כש רה ים כה מי לי ם שש ים כגלה יוני לש ים על טי בה שש ם בי לי א שה י הוא בה רי המ שום של מי
או ה, ובה ינה כי שש מו  ה עי גה וש דנ זש ז הי נו, אה מל ד מי רנ פש ני י  רי המ ונ ן  בה לה צול מי ני ן של יוה אן, כי כה וש ר.  אי בה תש ני וש ים,  להי י אל כי אמ לש מנ בו 
הו ו, זל שה עי ח לש לנ ים שה כי אה לש ם מנ אותה גו', ומי וש ם  אה ר רה של אמ עמקםב כנ ינ ר  םאמל י ונ ז  אה וש יף אותו,  קי הנ ים לש דושי נות קש חמ מנ

אי. דנ יו ונ ש הה מה ים מנ כי אה לש ים. מנ כי אה לש עמקםב מנ ח ינ לנ שש יי תוב ונ כה של

ל בה . אמ שוהה רש י פי רי ם. המ צי לש חנ יש יו ונ אה ירי יב לי בי ך ה' סה אנ לש ה מנ נל תוב (תהלים לד) חם ר, כה מנ אה ק וש חה צש י יי בי ח רנ תנ פה
יו אה ירי יב לי בי ך ה' סה אנ לש ה מנ נל תוב חם כה ד, של חה אן אל כה ים, וש בי יו רנ כה אה לש ך, מנ ה לה ול צנ יו יש כה אה לש י מנ תוב כי ד כה חה קום אל מה בש
ר (שמות מנ אל נל מו של ה, כש ינה כי יב - זו שש בי ך ה' סה אנ לש ים. מנ כי אה לש ר מנ אה לו שש ך - אי ה לה ול צנ יו יש כה אה לש י מנ א כי לה ם. אל צי לש חנ יש ונ
ים די דה צש ל הנ כה יפו בש קי הנ יו, לש אה ירי יב לי בי ך ה' סה אנ לש ה מנ נל ן חם כי לה ה. וש נל סש תוך הנ ש מי ת אי בנ לנ יו בש לה ך ה' אי אנ לש א מנ יירה ג) ונ

ם. שה ים לש ני מש דנ זש ם מי ים כגלה דושי נות קש חמ ה מנ מה ם, כנ דה אה תוך הה ה בש ה שורה ינה כי שש הנ של יל אותו, וכש צי הנ י לש די כש

ל צנ ני ה אותו וש יפה קי ה הי ינה כי שש הנ שום של ה, מי ת זל ר אל מנ ז אה ת, אה ך גנ לל יש מל כי אה ל מי צנ ך ני לל מל ד הנ וי דה של ה, כש אי םא רש ב
ם, יהדה ל בש הםלי תש יי תוב? (שמואל-א כא) ונ ה כה יפו] אותו. מנ קי הי [של יפו  קי תש הי ם של ל אותה מו, כה ענ ומי יש  כי אה ם מי הל מי

י. לה ענ עה גי תנ שש הי ה לש ת זל ם אל אתל בי י המ ר (שם) כי מנ אל נל מו של ע, כש גנ תנ שש יי תםב ונ כש יך לי רי יהה צה ל? הה הםלי תש יי ה ונ מה לה

ר לו מנ גו'. אה ים וש לי הולש י בנ אתי ני י קי תוב (תהלים עג) כי כה ה, של לה חי תש ד בנ וי ר דה מנ אה ר של בה ל אותו דה ר ענ זנ א חה לה אל
תוב? ה כה בו, מנ יקו  זי חל הל וש יש  כי ית אה בי לש ס  ננ כש ני של ן  יוה כי ה.  זל ת  אל יך  רי צה ה  תה ן אנ יי דנ עמ יך  יל הוא: חנ רוך  בה דוש  קה הנ

ד. וי יב דה בי ה סש תה רש שה ה וש ינה כי ה שש אה ז בה אה ה. וש לה חה תש הנ ם בנ הל א בה ני קי ים של לי ם הולש אותה ם, כש יהדה ל בש הםלי תש יי ונ

עמבור ה בנ םא שורה אי ל דנ ה - ונ דושה קש ץ הנ רל אה יא הה הי ה, של תה לה חמ ננ ם בש י אי ה כי םא שורה ה ל ינה כי שש הנ ר של םאמנ ם ת אי וש
יפו קי ים הי דושי קש נות הנ חמ מנ ל הנ ן, כה בה ית לה בי עמקםב מי א ינ בה של אן כש כה ן. וש גי הה י לש די ה כש ל שורה בה ה, אמ נה מל ינםק מי ים] לי קי יונש [של
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דו. בנ ר לש אנ שש םא ני ל אותו, וש

תוב ה כה מה מו], לה ה עי ינה כי שש הנ וש מו  ד עי ינחנ או  ים בה דושי קש נות הנ חמ מנ ל הנ כה ך [ס"א של ם כה יהה, אי קי זש י חי בי ר רנ מנ אה
יו, ינה עי ה בש נה כה ה סנ ה אותה יהה רואל הה ה וש נה כה סנ מו לש צש יס ענ ני כש הי שום של ה, מי הודה י יש בי ר רנ מנ גו'? אה וש דו  בנ עמקםב לש ר ינ תי וה יי ונ
דו רש פש ני ים של דושי קש נות הנ חמ מנ ם הנ הי לו  ת, אי מל אל ל הה כה ים ומי די סה חמ כםל הנ י מי תי נש טם ר, קה מנ ז אה אה וש נו,  מל מי שו  רש ם פה הי

נו. מל מי

ר כו לומנ לש ה הה לל אי ה, וש יונה לש שות על רש א בי יהה בה הה ו של שה ל עי ה של נל מג ם אותו מש ירו עי אי שש הנ י לש די ר, כש מנ ק אה חה צש י יי בי רנ
כםל י מי תי נש טם תוב קה כה הו של רו. זל זש ך חה ר כה חנ אנ ה, וש עה ה שה אותה רוך הוא בש דוש בה קה ת הנ חנ אל בי שנ ם לש נה מנ יענ זש גי הי ה, של ירה שי
יתו. ל בי כה ה, וש ינה כי ה שש ני חמ נות. מנ חמ י מנ ני שש י לי יתי יי ה הה תה ענ גו', וש וש ך  דל בש ת ענ אל יתה  שי ר עה של ת אמ מל אל ל הה כה ים ומי די סה חמ הנ
ים, קי לה י חמ ני שש ים מי די דה צש ל הנ כה ם מי לי יהה שה הה נות - של חמ י מנ ני שש ה]. לי ים זל להי ה אל ני חמ תוב מנ כה יהה, של ד הה חה ה אל נל חמ [ס"א מנ

דםם. אה ן וש בה לה

תוב י כה רי המ ה, של עה שה ה  אותה יהה בש ו הה שה ל עי ד של ל צנ טון של לש ה שי לה יש לנ ר אותו  אי בה תש י ני רי ר, המ מנ ר אה זה עה לש י אל בי רנ
דו, בנ לש ש  מל של הוא  של עמקםב,  ינ ר  אנ שש ני של דו,  בנ לש עמקםב  ינ ר  תי וה יי ונ ך  כה שום  ומי ר,  סי חה אםרםת  מש י  הי יש א)  (בראשית 
ה זה םא זה רוך הוא ל דוש בה קה ל] הנ ה של ירה מי שש ה הנ ל זל ם כה עי ת [וש ירנ מי שש ב של ל גנ ף ענ אנ ש. וש מל של ן הנ ה מי נה בה לש ה הנ תה סש כנ תש הי של

םא יהכםל לו. י ל א כי ינרש תוב ונ כה םא יהכםל לו, של ה ל ל זל ענ כםל, וש כםל וה נו מי מל מי

ל לה כש ני ה של אה רה גוף וש ל בנ כי תנ סש ק, הי חה צש ת יי ה אל אה רה ה וש םאלה מ ל שש כי תנ סש ם, הי הה רה בש ת אנ ה אל אה רה ה וש ינה ל יהמי כי תנ סש הי
גוף. חוץ לנ הוא מי גוף, של מוך לנ סה ד הנ חה מוד אל ענ כו, בש רי ף יש כנ ע בש גנ יי ז ונ אה ה, וש ד זל צנ ל מי לה כש ני ה וש ד זל צנ מי

תוכו ה בש ינה כי ה שש תה רש שה של ילו. וכש צי הנ י לש די יו כש דה דה ל צש כה יפו בש קי ם, הי צי לש חנ יש יו ונ אה ירי יב לי בי ך ה' סה אנ לש ה מנ נל ן חם כי לה וש
ו. שה עי ח לש לנ ים שה כי אה לש ם מנ אותה ה, ומי מה או עי נות בה חמ יהלות ומנ ה חמ מה יו], כנ לה [ס"א אי

נו. מל תםק מי שש יהה לו לי טוב הה ו? וש שה ל עי ר אל עורי תש ה הוא הי י מנ כי א, וש בה י אנ בי ר רנ מנ ים. אה כי אה לש עמקםב מנ ח ינ לנ שש יי ונ
א בה אנ יל וש , שהואי ענ י יודי יני רי המ יז אותו, ונ גי רש םא הי ם ל עולה א ולש בה בוד אנ כש ש לי ו חושי שה עי י של ני ענ אמ עמקםב, יודי ר ינ מנ א, אה לה אל
ים כי אה לש עמקםב מנ ח ינ לנ שש יי יהד - ונ מו. מי ייס עי פנ תש הי ה לש י רוצל ני יהם, אמ א קנ בה אנ ו של שה כש ל ענ בה נו, אמ מל ד מי י פוחי יני יהם, אי קנ

יו. נה פה לש

ם. חל ר לה סנ חמ ד ונ בי כנ תש מי ד לו מי בל על ה וש לל קש ר, (משלי יב) טוב ני מנ אה ח וש תנ עון פה מש י שי בי ים, רנ כי אה לש עמקםב מנ ח ינ לנ שש יי ונ
ל של צונו  ורש בו  ים לי רי ע מי רה ר הה ייצל ם, וש דה י אה ני בש ג לי רי טש קנ יד מש מי הוא תה שום של ע, מי רה ר הה ל ייצל ר ענ מנ אל ה נל סוק זל פה

נםם. יהי גי ך אותו לנ יו ומושי לה ה עה אל גה תש מי ד של םאשו, ענ ר רו ובש עה שש ל בי סי לש סנ יו, מש רה חמ ך אנ הולי ה, וש וה אמ גנ ם בש דה אה הה

ל צונו אל ורש בו  לי וש יך רוחו  מי נש ל ומנ לה ה כש אל גה תש םא מי ל ע וש רה ר הה ר ייצל חנ אנ ך  םא הולי ל ה - אותו של לל קש ל טוב ני בה אמ
יו, לה ט עה יש שולי אותו אי יו, וש לה לט עה שש םא יהכול לי ל ד, של בל על ך לו לש פי הנ תש ע מי רה ר הה ז אותו ייצל אה רוך הוא, וש דוש בה קה הנ

ל בו. שה מש ה תי תה אנ ר (בראשית ד) וש מנ אל נל מו של כש

ם - חל ר לה סנ הוא חמ רוחו, וש ה בש אל גה תש רו, מי עה שש ל בי סי לש סנ מו, מש צש ד ענ בי כנ הוא מש נו, של רש מנ אה של מו  ד - כש בי כנ תש מי מי
גו'. ם וש יבי רי קש ם מנ ם הי יהל להי ם אל חל גו', (שם) לל יו וש להה ם אל חל ר (ויקרא כא) לל מנ אל נל מו של ה, כש מונה ר אל סנ חמ

יו לה לט עה שש יי ד וש בל ילה לו על הש ך יי ר כה חנ אנ י של די ו כש שה עי יך רוחו לש מי נש הי עמקםב של ה ינ ד לו - זל בל על ה וש לל קש ר טוב ני חי ר אנ בה דה
שום א מי לה ל, אל לה כש נו  מנ יהה זש םא הה ן ל יי דנ עמ גו', ונ ים וש מי אג לש ך  לש וג  חמ תנ שש יי ים וש מי ענ דוך  בש ענ (בראשית כז) ינ יים בו  קנ תש יי וש
הוא ד לו. אותו של בל ילה על הש ד יי בי כנ תש מי ך אותו של ר כה חנ אנ ה, וש לל קש יהד ני יהה מי ה הה ל זל ענ ים. וש יהמי סוף הנ עמקםב לש ירו ינ עלבי הל של

ירוש. תי ן וש גה נו לו רםב דה תש נה אותו של ד לש בל ילה על הש ם יי חל ר לה סנ חמ

יות מומי קש ענ ה וש מה כש ר חה יותי ה, וש לל קש ני ך לו לש פי הנ תש ו הי שה כש ך לו, ענ רי טה צש הי עמקםב של ע ינ יהדנ שום של ה, מי ל זל ה, ענ אי םא רש ב
ל בה ה, אמ י זל ידי םא לי םא יהב ל מו וש צש ת ענ רםג אל ה זו, ינהמ מה כש ו חה שה ענ עי יהה יודי לו הה אי ו. של שה עי ה לש שה עה ה של ל מנ כה ה מי זל ה בה שה עה

גו'. כו וש לש מנ ן עםז לש תל יי גו' וש ו וש יבה רי תו מש ה (שמואל-א ב) ה' ייחנ נה ה חנ רה מש יו אה לה עה ה, וש מה כש חה ה בש שה כםל עה הנ

יהד ה. מי תה ד עה ר ענ חנ אי י וה תי רש ן גנ בה ם לה עמקםב עי ינ ך  דש בש ר ענ מנ ו כםה אה שה עי י לש ני אדם רון לנ םאמש אמםר כםה ת ם לי ו אםתה צנ יש ונ
ן יר אותה עלבי עמקםב הל י ינ רי המ יו, של בי כו אה רש בי כות של רה ן בש אותה ו בש שה ל עי כי תנ סש םא יי ל י של די ד כש בל על ך לו לש פי הנ תש הי עמקםב לש ח ינ תנ פה

נו. רש מנ אה י של פי סוף, כש לנ

ו שה ל עי יחותו של לי שש ה בי שה ה עה י מל כי י, וש תי רש ן גנ בה ם לה ר עי מנ אה ו וש שה עי ח לש לנ שה עמקםב של ה ינ אה ה רה ה, מה הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ף שי כנ יהה מש הוא הה נו, וש מל ל מי צי נה יי ם של דה יהה אה םא הה ל ם, של עולה בה ך  לנ הה י, קולו  מי רנ אמ ן הה בה א לה לה ה? אל ר זל בה ר] דה מנ אה [של
ם, קוסי עור הנ ן בש ם בל עה לש תוב (יהושע יג) בי כה ם, של עה לש י בי בי עור אמ יהה, ובש עור הה י בש בי אמ ים, ונ מי קוסש דול בנ גה ים וש פי שה כש בי
ה מה כנ עמקםב בש ת ינ ד אל בי אנ ה לש צה רה עמקםב, וש ינ םא יהכםל לש ה ל ל זל ם כה עי ם, וש כגלה ר מי ים יותי מי קוסש ים ובנ פי שש כנ מש ם בנ כה ן חה בה לה וש

י. בי ד אה י אםבי מי רנ תוב (דברים כו) אמ כה הו של ן. זל יי י זנ לי כש

ה צה רה י של ים, ומי מי קוסש הנ ים וש פי שש כנ מש הנ ים וש מי כה חמ דול הנ יהה גש ן הה בה לה ים של עי יו יודש ם הה עולה ל הה א, כה בה י אנ בי ר רנ מנ אה
י ם (במדבר כב) כי עה לש בי תוב בש כה יהה, וש הה נו  מל ם - מי עה לש ע בי יהדנ ה של ל מנ כה וש נו,  מל ל מי צנ ני םא  יו, ל פה שה כש בי ד אותו  בי אנ לש
אשון ר רי בה דה יו. וש פה שה כש ן ומי בה לה ים מי די פוחמ יו  ם הה עולה ל הה כה ר, וש אםר יואה ר תה של אמ ונ ך  בםרה מש ך  רי בה ר תש של ת אמ י אי תי עש יהדנ
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י. תי רש ן גנ בה ם לה ר עי מנ ו - אה שה עי עמקםב לש ח ינ לנ שה של

מו. י עי תי רש חנ אנ תש ה הי נה ים שה רי שש ה, על תה ד עה ר ענ חנ אי א וה לה ך, אל םא כה ה - ל נה ש או שה יהה, חםדל ט הה ענ מש ר של םאמנ ם ת אי וש
ד, ים ינחנ רי בש חנ תש ם מי יהל ני שש של כש ין, של י די רי זש י גי ני ם שש מור. אותה חמ י שור ונ י לי הי יש לום - ונ י כש יהדי ה בש לה םא עה ל ר של םאמנ ם ת אי וש

ו. דה מםר ינחש חמ שור ובנ רםש בש חמ םא תנ תוב (דברים כב) ל ן כה כי לה ם, וש עולה ע לה רנ הה א לש לה ים אל רי בש חנ תש םא מי ל

כור ם, (שמות יב) בש יי רנ צש מי רוך הוא בש דוש בה קה ג הנ רנ הה ים של תוני חש ים תנ רי תה ם כש לו הי ה - אי חה פש שי ד וש בל על םאן וש צ
ד ו פוחי שה יהה עי יהד הה ה. מי חה פש שי ד וש בל על םאן וש תוב צ כה של הו  ה. זל חה פש שי כור הנ י, (שם יא) בש בי שש כור הנ ה, (שם) בש מה הי בש

ו. שה עי עמקםב מי ינ יהה לש הה מו של עמקםב כש ינ יהה לו מי ד הה חנ דו, ופנ גש נל א כש יהצה וש

יש ש אותו אי גנ ך. פה רל דל ב בנ יהה אורי הה ד של חה ים אל טי סש ל לי ע ענ מנ ך, שה יהה הולי הה ד של ך. ענ רל דל ך בנ יהה הולי הה יש של אי לש
י ני י, אמ לנ ב אי רי קה י של ל מי כה י, של ננ פה לש ך מי ה לש טי ר לו: סש מנ י. אה לוני יון פש גש לי י מי ני ר לו: אמ מנ ה? אה תה י אנ מי ר לו: מי מנ ר, אה חי אנ
ב רי קה י של ל מי כה א, וש ד בה חה יש אל ר לו: אי מנ יון. אה גש לי אותו הנ יש לש אי ך אותו הה לנ ג אותו. הה הורי ד של חה ש אל חה יא נה בי מי

ת. יא, ומי בי הוא מי ד של חה ש אל חה ך אותו נה יו, נושי לה אי

ר: אוי מנ יש, אה אי ה אותו אותו הה אה רה ד של מו. ענ ייס עי פנ תש אל מו וש ך עי לי אי ה של ר: יהפל מנ ד. אה חנ יון ופה גש ע אותו לי מנ שה
יהה א הה לי מה לש יון: אי גש ר אותו לי מנ דו. אה גש נל רםענ כש כש לי וות וש חמ תנ שש הי יל לש חי תש יון. הי גש לי רםג אותו אותו הנ ו ינהמ שה כש ענ בוי של אמ ונ
ע רנ ך כה ל כה כה יל וש ר: הואי מנ אות. אה גה תש הי יון לש גש לי יל הנ חי תש י. הי די גש נל ה כש ל זל ה כה ול חמ תנ שש יהה מי םא הה רםג, ל המ ש לנ חה יהדו נה לו בש

רםג אותו. הל םא אל י, ל די גש נל לש

י ני רםג בש המ ש לנ חה יא נה בי י מי ני אמ מו, ונ י עי תי רש חנ אנ תש ה הי נה ים שה רי שש ה. על תה ד עה ר ענ חי אנ י וה תי רש ן גנ בה ם לה עמקםב, עי ר ינ מנ ך אה כה
ייס פנ תש הי דו לש גש נל את כש צי יל לה חי תש יו. הי פי עמקםב בש רםג אותו ינ ו ינהמ שה כש ענ יו, של נה פה י יהקום לש ר, אוי מי מנ ו, אה שה ע עי מנ ם. שה דה אה

עימו.

יו, נה פה גםד לש סש לי רםענ וש כש יל לי חי תש יו, הי לה ב אי רנ קה ן של יוה ר לו. כי ייצל אםד ונ עמקםב מש א ינ ירה יי תוב? ונ ה כה ה אותו מנ אה רה ן של יוה כי
םא מו, ל יהה עי הה ך  ל כה א כה לי מה לש ו, אי שה ר עי מנ יו. אה חי ד אה ענ תו  שש ד גי ים ענ מי עה ע פש בנ ה של צה רש אנ חו  תנ שש יי ונ תוב  כה של הו  זל

אות. גה תש הי יל לש חי תש י. הי די גש נל ה כש ול חמ תנ שש יי

תוב (בראשית לא) ן כה בה לה ה. בש לה יש ם לנ עה לש ל בי ים אל להי םא אל יהב ם, (במדבר כב) ונ עה לש בי תוב בש ה כה ה מנ אי םא רש ב
ר? בי דנ ן תש גו'. פל טוב וש עמקםב מי ם ינ ר עי בי דנ ן תש ך פל ר לש מל שה ר לו הי םאמל י ה ונ לה יש לנ לום הנ חמ י בנ מי רנ אמ ן הה בה ל לה ים אל להי םא אל יהב ונ
יל י חי רי המ ב, של רה עמרםך בו קש ים לנ בורי כםחנ גי עמקםב בש י ינ רי חמ ף אנ דנ םא רה ן ל בה א לה לה תםב! אל כש יך לי רי ה צה עה עמקםב רה ינ ה לש עמשל ן תנ פל

י. בי ד אה י אםבי מי רנ תוב אמ כה הו של כםל. זל ת הנ ידו אל מי שש הנ יו ולש פי גו בש רש הה א לש לה נו, אל מל דול מי יו גה נה עמקםב ובה ינ

יהדו? ה בש תה יש ת הה כםלל יש ענ של יהה יודי ן הה יי ננ עמשות. מי י לנ די ל יה אי תוב ילש לש כה ה. וש עמשל ן תנ םא פל ל ר וש בי דנ ן תש תוב פל ן כה כי לה וש
י. לנ ר אי מנ ש אה מל ם אל יכל בי י אמ להי ר אל מנ אל נל מו של א כש לה אל

יך להל י ה' אל ני פש לי תה  רש מנ אה וש יתה  ני עה תוב (דברים כו) וש כה יד, של עי הה הוא לש רוך  בה דוש  קה ה הנ וה צי דות של עי י הה זוהי וש
יו. חי אה ה בש נה עמך, (דברים יט) עה רי ה בש נל עמ םא תנ ר (שמות כ) ל מנ אל נל מו של יתה - כש ני עה גו'. וש י וש בי ד אה י אםבי מי רנ אמ

יהה הוא הה - של כו  רש הוא דנ ך  כה ים, של שי חה את נש רנ קש ם לי ענ פנ ם בש ענ פנ כש ך  לנ םא הה ל וש ם (במדבר כד)  עה לש בי תוב בש כה
יד בי אמ הנ ה לש צה רה של עמקםב, וכש ל ינ ק של סל עי יו בה מה סה קש יו ובי פה שה כש בי יחנ  גי שש הי י, של תי שש חנ תוב (בראשית ל) ני ן כה בה לה ש. בש חי ננ מש

רוך הוא. דוש בה קה בו הנ זה םא עמ ל דו, וש בש אנ ה לש צה לו, רה ים של שופי כי ים ובנ שי חה נש עמקםב בנ ת ינ אל

ה צה י רה בי י סה רי המ ם? של הל י יהכול לה ל. מי אי רה שש יי ם בש סל םא קל ל עמקםב וש ינ ש בש חנ םא ננ י ל נו, כי ן בש ם בל עה לש ר בי מנ אה נו של יש הנ וש
ש חנ םא ננ י ל תוב כי כה הו של ל. זל לי קנ ירו לש אי שש םא הי ל יהדו, של ה בש לה םא עה ל וש לו  ים של מי סה קש ים ובנ שי חה נש ם בנ יהל בי ת אמ ד אל בי אנ לש

ל. אי רה שש יי ם בש סל םא קל ל עמקםב וש ינ בש

הו םא יהכםל. זל ל עמקםב, וש ד ינ גל נל ן כש בה ה לה שה ים עה תוני חש תנ ים הנ רי תה כש ת הנ רנ אה הל ים מי מי סה ים וקש פי שה י כש יני ת מי רל ל עמשל כה ובש
ע לו, רנ הה יהדו לש ה בש לה םא עה ל דו וש גש נל ן כש בה ה לה שה ם עה כגלה ים. של ני ת מם רל י עמשל תי כגרש שש ת מנ ף אל לי חמ תנ תוב (בראשית לא) ונ כה של
גום רש תנ ים? כש ני ה מם ה זל י. מנ די מה ע עי רנ הה ים לש להי אל נו  תה םא נש ל ים וש ני ת מם רל י עמשל תי כגרש שש ת מנ ף אל לי חל הל תוב (שם) וש כה של
ם ים הי יני ה מי רה עמשה עו. ונ מה שש מנ ים כש יני ים - מי ם. מוני יהל רי חמ ים אנ ני ם זם ר הי של ם אמ ירי עי שש תוב (ויקרא יז) לנ כה ים, וש יני מי

דו. גש נל ה כש שה ם עה כגלה ים, וש תוני חש תנ ים הנ רי תה כש ים בנ מי סה ים וקש פי שה ל כש של

ל אוב שםאי ר וש בל ר חה חםבי ף וש שי כנ ומש ש  חי ננ ן ומש עוני ים מש מי סה ם קש תוב (דברים יח) קםסי כה ם, של ים הי יני ה מי רה עמשה
ה. רה ם עמשה י הי רי ים. המ תי מי ל הנ ש אל דםרי י וש ני עם דש יי וש

ד גל נל ה כש שה ם עה סל קל ם, בש עה לש א בי בה של ים, וכש ת עולי חנ ה אנ גה רש דנ ים, ובש יני י מי ני ם שש ם הי סל קל וש ש  חנ י, ננ י יוסי בי ר רנ מנ אה
הו ם. זל יהדה ה בש לה םא עה ה ל זל ה וה ש. זל חנ ננ ן בש בה א לה עמקםב בה ד ינ גל נל ם. וכש יהדה ים בש מי סה תוב (במדבר כב) וקש כה נו של יש הנ ל, וש אי רה שש יי
ם סל םא קל ל ן. וש בה י לה ימי ה בי לה חי תש עמקםב - בנ ינ ש בש חנ םא ננ י ל ל. כי אי רה שש יי ם בש סל םא קל ל עמקםב וש ינ ש בש חנ םא ננ י ל תוב (שם כג) כי כה של

ם. עה לש י בי ימי ך בי ר כה חנ ל - אנ אי רה שש יי בש

ת רנ אה הל מי נו  לה של ים  רי תה כש בנ של ים  פי שה כש הנ וש ים  מי סה קש הנ ל  כה של ם,  הל לה יהכול  י  מי ה  אי רש םא  ב ק,  לה בה לש ם  עה לש בי ר  מנ אה
ך לל ת מל רוענ מו ותש יו עי להה תוב ה' אל כה ם, של הל ר בה שי קנ תש הוא הי י] וש רי המ ים, [של רי טש ענ תש ה] מי טה ה [ומנ לה עש מנ לש כות של לש מנ הנ
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בו.

םא רוך הוא ל דוש בה קה י הנ רי המ ל, של לה ה כש לה עש מנ לש ה של שה דג קש ם בנ עה לש ענ בי יהה יודי הה ה של ילה לי חה ס וש ה, חנ הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ם יתל יי הש ם וי תל שש די קנ תש הי ר (ויקרא יא) וש מנ אה ים, וש דושי קש יו הנ נה א בה לה בודו אל כש ש בי מי תנ שש יי ר של חי שון אנ לה ם וש ענ ה בש צה רנ תש הי
דוש ם קה י ענ תוב (דברים יד) כי כה ים, של דושי ם קש ל הי אי רה שש ה. יי שה דג קש בנ שו  מש תנ שש יי ים  דושי ם קש הי י של ים. מי דםשי קש

ר. חי ם אנ םא ענ ל דוש וש ה קה תה ה. אנ תה אנ

חוץ ב מי ד יישי דה א הוא בה מי תוב (ויקרא יג) טה יו. כה לה א עה מי טה הי ם לש הל ת לה נל מל דנ זש ה מי אה מש ים, טג אי מי ם טש הי י של מי
כםל א, הנ רה קש א יי מי טה א לש מי הוא טה י של א. מי רה קש א יי מי א טה מי טה תוב (שם) וש כה א, של א קורי מי טה א לש מי טה בו, וש ה מושה נל חמ מנ לנ

ינו. ר מי חנ ך אנ הולי

לו? ח הוא של בנ יו, או של פה שה כש ן ובי בה לה א בש מה טש ני ר של דוש, לומנ יהה קה הה עמקםב, של ינ ה הוא לש אל ק, נה חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ו שה י עי נםכי תוב (בראשית כז) אה י כה רי המ ך, של לש ענ  יי סנ י מש ני ה - אמ הודה י יש בי ר רנ מנ אה ב של ל גנ ף ענ י, אנ י יוסי בי רנ ר לו  מנ אה
י י מי נםכי ר אה אומי ם, וש ענ ק טנ י, פוסי נםכי א אה לה ה? אל אה מש ם טג שי מו בש יף שש לי חמ הנ עמקםב לש ינ יק כש די צנ ה הוא לש י יהפל כי ך. וש כםרל בש

. שוהה רש י פי רי המ ך, ונ כםרל ו בש שה ל עי בה י, אמ ני אמ של

ה מה יש קנ תש הי א של בה י אנ ני כנ רש בי ה של כה רה ה בש אותה ך לש צונש ורש ך  בש ים לי שי ל תה ר, אנ מםר. לומנ חמ י לו שור ונ הי יש אן. ונ ף כה אנ
ך רנ ו. הוא בי שה עי י לש ני אדם עמקםב לנ ך ינ דש בש ך ענ שום כה ך - מי מל י אי ני ך בש וו לש חמ תנ שש יי יך וש חל אנ יר לש בי ה גש וי י הל ך אותי רנ י. הוא בי בי
ד, בל על םאן וש מור צ חמ י שור ונ י לי הי יש א ונ לה ם, אל י אותה תי רש צנ םא אה ל י, של יים בי קנ תש םא הי י ל רי - המ ירוש  תי ן וש גה רםב דה י בש אותי
ן בה ם לה י עי רי המ שום של י, מי יים בי קנ תש םא הי י ל רי ץ - המ רל אה י הה ני מנ שש ם ומי יי מנ שה ל הנ טנ י מי ך אותי רנ ה. הוא בי דל שה םאן בנ ה צ רועי
ן ל אותה עמקםב ענ ינ ל בש כי תנ סש םא יי ל י של די ה כש ל זל כה ץ. וש רל אה י הה ני מנ שש ן מי כי ל של ד, כה חה ת אל יי י בנ יהה לי םא הה ל ר, של גי י, כש תי רש גנ

מו. ג עי רי טש יקנ כות וי רה בש

י ני שש ב בי יושי הוש  שום של ם, מי לי ר שה בל ים, גל לי ב אםהה ם יםשי תה יש  עמקםב (שם כה) אי ינ תוב בש ר, כה מנ א אה בה י אנ בי רנ
י בי ר רנ מנ אה ה של ל מנ ל ענ בה יו. אמ פה שה כש א בי מה טש ני ר של מנ םא אה הוא ל ה. וש ד זל צנ ה ולש ד זל צנ ים לש לי שש הי ים, וש יוני לש ים על ני כה שש מי
ה ן מנ בה י לה עמשי ים מנ עי ם יודש עולה ל הה כה רוך הוא, של דוש בה קה ה לו הנ שה עה ת של מל אל ל טוב ול ם ענ לי בו שה לי שום של ה, מי הודה יש
י ני אמ י [ס"א ונ ד אותי בי אנ ה לש צה רה רוגו, וש טש קי מו] מי י עי יתי יי הה ים של ני שה ים הנ רי שש ל על נו, כה מל ל [ס"א מי צי נה הי י יהכול לש ם ומי הי
ו שה ל בו עי כי תנ סש םא יי ל י של די יהה כש כםל הה הנ נו. וש מל י מי ני ילנ צי רוך הוא הי דוש בה קה הנ ה] וש נה ים שה רי שש מו על י עי יתי שי עה י וש תי בש יהשנ
תוב כה גו', וש י ה' וש כי רש ים דנ רי שה י יש תוב (הושע יד) כי ה כה ל זל ענ ה. וש ינה מםר לו טי שש םא יי ל כות וש רה ן בש מו בו אותה יש קנ תש הי של

יך. להל ם ה' אל ילה עי הש ים תי מי (דברים יח) תה

מו. יש עי אות אי ע מי בנ רש אנ ך וש אתש רה קש ך לי ם הםלי גנ ו וש שה ל עי יך אל חי ל אה אנו אל אמםר בה עמקםב לי ל ינ ים אל כי אה לש מנ בו הנ יהשג ונ

יך. חי ל אה אנו אל א בה לה עמקםב? אל ינ יו לש ים הה רי חי ים אמ חי י אנ כי ו? וש שה הוא עי נו של עש םא יהדנ יך, ל חי ל אה אנו אל ר בה מנ אה ן של יוה כי
ך הםלי ם  גנ וש רו.  קה עי מי מו  כש ע  שה רה הה ו  שה עי א  לה אל ך,  כה םא  ל  - ה  ינה קי תש ך  רל דל בש ך  הולי וש ה  שובה תש בי ר  זנ חה ר של םאמנ ם ת אי וש

מו. יש עי אות אי ע מי בנ רש א אנ לה םא, אל דו - ל בנ ך לש הוא הולי ר של םאמנ ם ת אי ך. וש אתש רה קש לי

ים יקי די צנ לות הנ פי תש ה בי צל רג יד מש מי הוא תה רוך  בה דוש  קה הנ שום של לו, מי רו  מש ם] אה א הי לה ה? [אל מה לה ך  ל כה כה וש
ל ל כה מו, נוטי פו"ן שש לש דנ נש ל, סנ אי רה שש לות יי פי ל תש ה ענ נל מג מש ך הנ אה לש מנ אותו הנ נו של רש מנ אה מו של ם, כש יהל לותי פי תש ר בי טי ענ תש ומי
רוך הוא דוש בה קה הנ ים של יקי די צנ לות הנ פי ן תש כי ל של כה , וש רוהה אמ ים ובי מי עולה י הה חנ ה לש רה ם עמטה הל ה מי עושל לות וש פי ן תש אותה
יו ים הה דושי נות קש חמ ר, מנ םאמנ ם ת אי רוך-הוא. וש דוש-בה קה לות לנ פי ן תש אותה ר בש טי ענ תש הי ה לש רה עמשות עמטה ננ ן, וש הל ה בה צל רנ תש מי
ם יהל שותי קה ם ובנ יהל לותי פי ל תש א ענ לה ם, אל יהל כגיותי ל זש ים ענ כי םא סומש ים ל יקי די א צנ לה ד? אל חנ ה פה מה ז לה מו, אה ים עי אי בה

לשריבונהם.

ה, לה פי ה תש אותה ר בש טי ענ תש רוך הוא ומי בה דוש  קה י הנ ני פש ה לי ים עולה בי ת רנ לנ פי עון, תש מש י שי בי ר רנ מנ אה ה של אי םא ורש וב
ת חנ ננ ה, ומג רה ית עמטה עמשי ים, ננ ני וה ה גש מה כנ ת מי לל לל כש ני שום של ים, ומי די דה ה צש מה כנ ת מי לל לל כש ני ים וש בי ים רנ ני וה גש ה בי עולה שום של מי
ינהה יד אי ת יהחי לנ פי ן תש ל כי ענ ד, וש חה ן אל ול גה א בש לה ה אל ינה אי ה וש לולה ה כש ינה יד אי יהחי ת הנ לנ פי ים. ותש מי עולה י הה יק חנ די םאש צנ ל ר ענ
ה ק לה תוקי שש תו הי לה פי ך תש ל כה ענ לול, וש יהה כה עמקםב הה ה, ינ אי םא ורש ים. וב בי ת רנ לנ פי תש ה] כי לה פי תש א בי לה ל [אל בי קנ תש הי ת לש נל קל תג מש

ר לו. ייצל אםד ונ עמקםב מש א ינ ירה יי תוב? ונ ה כה רוך הוא. מנ דוש בה קה הנ

ם יהל רי שש ה. אנ עה רה פול בש יי בו  ה לי של קש יד ומנ מי ד תה חי פנ ם מש דה י אה רי שש ר, (משלי כח) אנ מנ אה וש ח  תנ ה פה הודה יש י  בי רנ
י ל מי כה ם, של י עולה יי חנ לש ה  כות בה זש י לי די ת כש מל ת אל ם תורנ הל ן לה תנ נה וש ם  הל ה בה צה רנ תש הוא הי רוך  בה דוש  קה הנ ל של אי רה שש יי
תוב כה א, של בה הנ ם  עולה י הה יי חנ לש יסו  ני כש ומנ ים  יוני לש על ים  יי חנ יו  לה עה ך  הוא מושי רוך  בה דוש  קה ה, הנ תורה בנ ל  די תנ שש מי של
ים יי חנ ה, וש זל ם הנ עולה ים בה יי ים. חנ יכו יהמי רי אמ ה תנ זל ר הנ בה דה תוב (שם לב) ובנ כה יך, וש ך יהמל אםרל יך וש יל יא חנ י הי (דברים ל) כי

א. בה ם הנ עולה בה

הוא ש, וש חה הוא נה שום [של ע, מי רה ר הה י ייצל די ל יש תו ענ יתה ין מי ה, אי תורה ל בנ די תנ שש מי י של ל מי ר, כה מנ ר אה זה עה לש י אל בי רנ
יא הי וש י ה'.  ל פי ר ענ לומנ יהו. כש יקות פי שי נש י מי ני קי שה תוב (שיר א) יי כה ה, של יקה שי נש ם בי תה יתה א מי לה ת, אל ול מה הנ ך  אנ לש מנ
נו, מל ה מי פה רש םא הי ל ים וש יי חנ ץ הנ עי ק בש זי חנ תש הי ה] של תורה ל בנ די תנ שש מי אותו של ר, וש קה עי ש בש פל נל ל הנ קות של בי יא דש הי ה של יקה שי נש הנ
או צש מה רות של בה קש ית הנ בי יההו בש לי מו אי הור, כש א הוא טה לה ם [אל א גופה מה טש םא ני ה ל תורה ים בנ לי דש תנ שש מי ים של יקי די ן צנ כי לה וש
יום ינו, בנ ני שה מו של ם, כש תה יתה מי ים בש אי מי םא טש ים ל יקי די ם, צנ הל ר לה מנ ר? אה ן הוא מנ םא כםהי ל לו אותו, וש אמ שה ן וש נה בה אותו רנ
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ה. אה מש ם רוחנ טג יהל לי ה עמ תה רש םא שה ל קו בו] של סש ענ תש הי ר של לומנ ה. כש נה הג ה כש לה טש י בה בי ת רנ מי של

גו', ך וש מה י עי נםכי ה אה ני הי תוב וש י כה רי המ עוד, של יו? וש לה לט עה שש םא יהכול לי י ל רי המ ד, של חנ ה פה מה ים, לה יי חנ ץ הנ יהה עי עמקםב הה ינ
יהה ה הה מה מו, לה עי יו  ים הה דושי נות קש חמ ם מנ ים, אי להי י אל כי אמ לש מנ עו בו  גש פש יי תוב ונ י כה רי המ עוד, של ד? וש יהה פוחי ה הה מה לה

ד?. פוחי

ינו אי ב של שנ חה שום של רוך הוא, מי דוש בה קה ל הנ ס של ל ני מםך ענ סש ה לי יהה רוצל םא הה עמקםב ל ינ ה, וש אל יהה נה כםל הה א הנ לה אל
ל די תנ שש םא הי ל אוי וש רה מו כה אי יו וש בי ת אה ד אל בנ םא עה ל שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ס, מה ה לו ני עמשל רוך הוא ינ דוש בה קה הנ אי של דנ כש
י ני פש ל לי לי פנ תש הי יד ולש מי חםד תה פש ם לי דה אה יך לה רי ה צה ל זל ם כה עי ר. וש אי בה תש כםל ני הנ ב של ל גנ ף ענ אנ יות, וש חה י אמ תי א שש שה נה ה וש תורה בנ
הוא], רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש לי יד מי מי חםד תה פש לי יד [וש מי ד תה חי פנ ם מש דה י אה רי שש תוב אנ כה ה, של לה פי תש הוא בי רוך  בה דוש  קה הנ

ונהמריי פירששוהה.

י מי עולש ם ולש עולה ים, ולש מוכי ים וסש די ם עומש יהל לי ם עמ עולה י הה ני ל בש כה ם, וש ידו עולה עלמי בות הל אה ת הה לנ פי ה, תש אי םא רש ב
עמקםב ל ינ יום של קי ה, וש טה ה ומנ לה עש ל מנ יום של יא קי בות הי אה כות הה זש שום של בות, מי אה כות הה ת זש חנ כנ שש םא ני ים ל מי עולה
ס חה עמקםב וש מות ינ ת דש ה אל רוך הוא רואל דוש בה קה עמקםב, הנ י ינ ני בש ה לי רה צה ה של עה שה ן בש כי לה ם. וש כגלה ר מי ם יותי לי יום שה הוא קי
הוא שום של א"ו? מי וה ה בש מה א"ו, לה וה י ינעמקוב. ינעמקו"ב בש יתי רי ת בש י אל תי רש כנ זה ר (ויקרא כו) וש מנ אל נל מו של ם, כש עולה ל הה ענ

ש. מה עמקםב מנ ל ינ מות של דש

ר מנ אל י נל רי המ ונ ת),  רל אל פש ה (תי ירה אי מש יהה הנ רש לנ קש פנ סש אנ ל בש כי תנ סש מי י של מי עמקםב, כש ינ ת  ה אל רואל י של ל מי ה, כה אי םא רש ב
ה רואל לומו וש חמ ל בנ כי תנ סש מי י של ל מי כה י, של תי עש מנ י שה ני א, אמ יסה י יי בי ר רנ מנ אשון. אה רי ם הה דה ל אה יו של פש יה עמקםב כש ל ינ יו של פש יה של

ים. יי ים לו חנ פי תוסש יו, מי בושה לש מנ ף בש עגטה עמקםב מש ת ינ אל

ם דה אה ה של זל ט לש רה ל, פש לה ים כש יי חנ לו  יו  םא הה יהה, ל םא הה ל ד של ך, ענ לל מל ד הנ וי דה ר של מנ אל י נל רי ר, המ מנ עון אה מש י שי בי רנ
ם דה ל אה יום של קי יו, וש ה הה נה ים שה עי בש שי ך  לל מל ד הנ וי ל דה של יומו  יהה קי הה ך  כה וש לו,  של ה מי נה ים שה עי בש שי ן לו  תנ נה אשון  רי הה

ך. לל מל ד הנ וי דה אשון וש רי ם הה דה אשונות אה ים רי ני ף שה לל ה אל לל אי או בש צש מש ים. ני עי בש ר שי סי ה חה נה ף שה לל אשון אל רי הה

ד וי ה דה ך - זל מש ל מי אנ ים שה יי ד. חנ על ם וה ים עולה ך יהמי ה לו אםרל תה תנ ך נה מש ל מי אנ ים שה יי ר, (תהלים כא) חנ מנ אה ח וש תנ פה
ין לו אי ה של אי ל בו ורש כי תנ סש הי ך, וש לל מל ד הנ וי ת דה מנ שש יל בו ני טי ן, הי דל ן עי רוך הוא גנ דוש בה קה א הנ רה בה של י כש רי המ ך. של לל מל הנ
ם דה אה יומו. ומי אי קי דנ י ונ רי ר, המ מנ אשון, אה רי ם הה דה א אה רה בש ני ן של יוה יום. כי ל הנ יו כה נה פה ד לש עומי לום וש כש לו  של ים מי יי חנ

ם. עולה ך בה לל מל ד הנ וי יים דה קנ תש הי נים של ים שה עי בש יו שי אשון הה רי הה

ק לו חה צש ף. יי יוסי עמקםב וש ינ ך  כה יר לו, וש אי שש ם הי הה רה בש ד. אנ חה אל ד וש חה ל אל ם כה יהל יי חנ מי לו  ירו  אי שש בות הי אה עוד הה
דו. צי א מי ך בה לל מל ד הנ וי דה שום של לום, מי יר לו כש אי שש הי

ה אה מי יים  קנ תש הי וש ים,  ני שה ים  מוני ושש ה  אה מי יים  קנ תש הי לש לו  יהה  הה ים, של ני שה ש  מי חה לו  יר  אי שש הי ם  הה רה בש אנ אי  דנ ונ
ה אה א מי לה יים אל קנ תש םא הי ל ם, וש הה רה בש י אנ ימי ם כי עולה יים בה קנ תש הי יהה לו לש עמקםב הה ש. ינ מי ים חה רי סי ים, חמ ני ש שה מי חה ין וש עי בש שי וש
ים לשי ם שש יהל יי חנ מי לו  ירו  אי שש נמקםב הי ינ וש ם  הה רה בש אנ א של צה מש ני ה.  מונל ושש ים  רי שש על ים  רי סי ים. חמ ני ע שה בנ של וש ים  עי בה רש אנ וש
עמקםב, י ינ ימי ים כי ני ע שה בנ של ים וש עי בה רש אנ ה וש אה יים מי קנ תש הי יהה לו לש ים, הה ני ר שה של על ה וש אה יים מי קנ תש הי ף של ים. יוסי ני לש שה שה וש
יים קנ תש ם הי הל ם, ובה הל יים בה קנ תש הי ך לש לל מל ד הנ וי דה ירו לש אי שש הי ים של ני ים שה עי בש י שי רי ים. המ ני ע שה בנ של ים וש לשי ם שש הל ר מי סי חה וש

בות. אה ירו לו הה אי שש הי ים של ני שה ם הנ ל אותה כה ד בש וי דה

י ך, ומי חםשל ד הנ צנ א מי ד בה וי דה ך, וש הוא חםשל שום של ה? מי לל אי לום כש יר לו כש אי שש םא הי ק ל חה צש ה יי מה ר, לה םאמנ ם ת אי וש
ם אור, הל יהה לה הה ה של לל ל אי בה ל. אמ לה ים כש יי ד חנ וי דה יו לש םא הה ן ל כי לה ים, וש יי ין לו חנ אי ל וש לה ין לו אור כש אי ך  חםשל הוא בש של
ה ל זל ענ ל, וש לה ים כש יי ין לו חנ ך אי חםשל ד הנ צנ י מי רי המ ים, של יי יות לו חנ הש לי יר וש אי הה ך לש רי טה צש ם הי הל ך, ומי לל מל ד הנ וי דה ירו לש אי הי

בון. שש חל ק בש חה צש א יי בה

הו זל יק, וש די א צנ רה קש ני שום של ם, מי מו כגלה דו כש בנ לש ף בי אי יוסי דנ א ונ לה ם? אל כגלה ר מי ף יותי ה יוסי מה ר, לה םאמנ ם ת אי וש
ן תי יי תוב (בראשית א) ונ כה ים, של יי ם חנ כגלה ר מי יותי ך  לל מל ד הנ וי דה יר לש אי שש ה הי ן זל כי לה ם, וש כגלה ר מי ה יותי נה בה לש יר לנ אי מי של

ץ. רל אה ל הה יר ענ אי הה ם לש יי מנ שה יענ הנ קי רש ים בי להי ם אל אםתה

יא הוצי םא לש ל יו וש רה חמ יו אנ נה בה לש כותו  יר זש עמבי הנ ה לש צה רה שום של ו מי שה עי יו מי לה ה עה נה גי הי תו  לה פי עמקםב, תש ה, ינ אי םא רש ב
ה. לה לה גש ילו בי צי הנ כותו לש ל זש ך ענ מנ םא סה ל רוך-הוא וש דוש-בה קה תו לנ לה פי ל תש לי פנ תש ה הי ל זל ענ ו, וש שה ל עי צל ו אי שה כש ה ענ אותה

תוב, ה כה ה מנ אי םא רש ה. ב יטה לי פש ר לי אה שש ני ה הנ נל חמ מנ יהה הנ הה הו וש כה הי ת וש חנ אנ ה הה נל חמ מנ ל הנ ו אל שה ם יהבוא עי ר אי םאמל י ונ
ר, מנ אה שום של נות? מי חמ י מנ ני שש ה לי מה נות. לה חמ י מנ ני שש ים לי לי מנ גש הנ ר וש קה בה ת הנ אל םאן וש צ ת הנ אל תו וש ר אי של ם אמ עה ת הה ץ אל ינחנ ונ

ה. יטה לי פש ר לי אה שש ני ה הנ נל חמ מנ יהה הנ הה הו וש כה הי ת וש חנ אנ ה הה נל חמ מנ ל הנ ו אל שה ם יהבוא עי אי

ה לל אי לש ה  ירה מי שש י  רי המ של י  תי עש יהדנ עמקםב,  ינ ר  מנ אה ל.  חי רה ל  אםהל ומי ה  אה לי ל  אםהל מי ה  זה זה םא  ל ה  ינה כי שש של ה  אי רש םא  ב
ת רםג אל ו - ינהמ שה רםג עי ם ינהמ ר, אי מנ ה. אה נה אשם ן רי יהל די לש ת ינ אל חות וש פה שש ת הנ ם אל יהשל ה? ונ שה ה עה רוך הוא. מל דוש בה קה הנ מי
ן יוה ה. כי יטה לי פש ר לי אה שש ני ה הנ נל חמ מנ יהה הנ הה ה - וש ל זל ענ ם, וש הל מה ה עי ינה כי שש שום של ם, מי הל ד מי י פוחי יני ה אי לל ל אי בה ה, אמ לל אי
ק ה' חה צש י יי בי י אה אלהי ם וי הה רה בש י אנ בי י אה להי עמקםב אל ר ינ םאמל י תוב? ונ ה כה ם, מנ יהל לי עמ תו  לה פי ן תש קי ה, תי ת זל ה אל שה עה של

ך. מה ה עי יבה יטי אי ך וש תש דש מולנ ך ולש צש רש אנ י שוב לש לנ ר אי אםמי הה
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רוהו אמ ה בי סוק זל יחו. פה שי פםך  שש י ה' יי ני פש לי וש עמטםף  ינ י  י כי ני עה ה לש לה פי ר, (תהלים קב) תש מנ אה ח וש תנ י פה י יוסי בי רנ
ך יהה הולי הה של ל בו כש כי תנ סש הי י, וש ני עה י הל רי בש די ה בש אה רה ל וש כי תנ סש הי של ה כש ת זל ר אל מנ ך אה לל מל ד הנ וי א דה לה קומות. אל ה מש מה כנ בש
ה לה פי תש זו הנ רוך הוא, וש דוש בה קה י הנ ני פש י לי ני עה ש הל קי בנ מש ה של לה פי י תש י - זוהי ני עה ה לש לה פי ה. תש ר זל מנ יו אה מי י חה ני פש לי חנ מי ובורי

ם. עולה לות הה פי ל תש ת כה ה אל ימה די קש מנ של

א זו לה ה? אל זל ה לה ין זל ה בי ים. מנ להי אל הה יש  ה אי מםשל ה לש לה פי ם (שם צ) תש תוב שה כה י, וש ני עה ה לש לה פי אן תש תוב כה כה
ים, להי אל יש הה ה אי מםשל ה לש לה פי ין תש זו ובי י הנ ני עה ה לש לה פי תש ין הנ יד בי רי פש הנ ין לש אי םאש, וש ל ר ה של לה פי זו תש ל יהד, וש ה של לה פי תש

ת. חנ אנ קולות כש ן שש יהל תי ושש

י תוב (שם כב) כי כה שום של ם, מי עולה לות הה פי ל תש כה רוך הוא מי דוש בה קה י הנ ני פש ה לי ימה די קש י מנ ני עה ת הל לנ פי ה תש ל זל ענ וש
ין לו אי י של מי יו כש נש עה בוק בש י דה ני עה הל ל יהד, של ה של לה פי י זו תש ני עה ה לש לה פי ה, תש אי םא רש גו'. ב י וש ני נות עה ץ על קנ םא שי ל ה וש זה םא בה ל

לום. מו כש צש ענ מי

ה, נה מל ש מי מל של ה הנ סה כנ תש ה ומי נה בה לש ה הנ סה כנ תש מי של עמטםף - כש י ינ ד, כי וי ה דה י - זל ני עה ה, לש ה מםשל ה - זל לה פי ר, תש חי ר אנ בה דה
ש. מל של ם הנ ר עי בי חנ תש הי י לש די יחו - כש פםך שי שש י ה' יי ני פש לי וש

רוך הוא דוש בה קה י הנ ני פש ת לי דל עומל ה של לה פי יא תש י הי ני עה ת הל לנ פי ה, ותש לה פי ם תש דה י אה ני ל בש ל כה ה של לה פי תש ה, הנ אי םא רש ב
י י כי תי עש מנ שה י וש לנ ק אי ענ צש י יי יהה כי הה תוב (שמות כב) וש כה הו של יו. זל נה פה ל לש בי קנ תש הי ת לש סל נל כש ני ים וש חי תה ים ופש רי עה ת שש רל שובל וש

רוך הוא. דוש בה קה ין הנ ל די ם ענ עי רנ תש מי י של מי יחו - כש פםך שי שש י ה' יי ני פש לי תו. וש עמקה ע צנ מנ שש מםענ אל תוב שה כה י, וש ני נון אה חנ

שום רוך הוא. מי דוש בה קה י הנ ני פש ר לי טי ענ תש הי ל לש אי רה שש ת יי סל נל כש ה לי וה דש ים חל יקי די צנ לות הנ פי ר, תש זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ה עה שה ים בש יקי די צנ לות הנ פי תש ב לי אי הוא תה רוך  בה דוש  קה ן הנ כי לה הוא, וש רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש ר לי יא יותי ה הי יבה בי ה חמ זל

ם. בונה ת רי צות אל רנ ים לש עי יודש שום של ם, מי הל יך לה רי צה של

ר של ר קל שנ קש ני ר וש טי ענ תש גו'. הי י שוב וש לנ ר אי אםמי ק ה' הה חה צש י יי בי י אה אלהי ם וי הה רה בש י אנ בי י אה להי עמקםב? אל ינ תוב בש ה כה מנ
ר בה דה ה הנ לה אן תה י - כה לנ ר אי אםמי םאל. הה מ שש ק לי חה צש י יי בי י אה אלהי ין, וי יהמי ם לש הה רה בש י אנ בי י אה להי אוי. אל רה ד כה חה ר אל של קל בש

ך. מה ה עי יבה יטי אי ך וש תש דש מולנ ך ולש צש רש אנ ם. שוב לש יהל יני קומו בי מש ר לי טי ענ תש הי לש

י, מי יב עי יטי הי י לש תה לי חש טנ בש ה הי תה עמקםב, אנ ר ינ מנ א, אה לה ה? אל ם זל ה עי יך זל רי יהה צה ה הה מה ים. לה די סה חמ כםל הנ תי מי נש טם קה
ל כה ים ומי די סה חמ כםל הנ י מי תי נש טם י קה רי המ כות, של י זש ין בי י אי ני י אמ רי אי, המ ננ ל תש ם ענ ם הי כגלה יך  עמשל ל מנ כה י של תי עש י יהדנ ני אמ ונ
הוא ך  לש לה גש א בי לה יהה, אל י הה כותי יל זש בי שש םא בי יום, ל ד הנ י ענ לי יתה  שי עה ה של ל מנ כה ך. וש דל בש ת ענ אל יתה  שי ר עה של ת אמ מל אל הה
י ידי חי יש ו,  שה י עי ני פש לי מי ך  י הולי יתי יי הה ה, של לה חי תש י בנ תי רש בנ עה של י כש רי המ יו, של הה ך  לש לה גש ת בי מל אל טוב ול אותו  וש י.  לי יתה  שי עה של
י ני ם שש נות, הי חמ י מנ ני שש בי ר אותו  ו עובי שה כש י ענ ני י אמ רי המ ת, ונ מל אל י טוב ול מי עי יתה  שי ה עה תה אנ ר, וש הה נה ת אותו  י אל תי רש בנ עה

ק. לי חי נות של חמ מנ הנ

יך רי צה ם של עולה י הה ני ל בש כה אות לש רש הנ יך לו, לש רי צה ה של ש מנ קי א בי בה הנ אן ולש כה בונו. מי ל רי ח של בנ של דור הנ אן סי ד כה ענ
יו חה בה ר שש די ה סי לה חי תש עמקםב - בנ ה ינ שה עה ך  כה יו. של שותה קה ש בנ קי בנ ר יש חנ אנ ה, וש לה חי תש דונו בנ ל אמ ח של בנ ר של די סנ ם לש דה אה לו לה

ה. ך לה רי טה צש הי תו של שה קה ר בנ מנ ח, אה בנ של ר הנ די סי ר של חנ אנ ל קונו, וש של

י אן, מי כה ים. מי ני ל בה ם ענ י אי ני כנ הי ן יהבוא וש י אםתו פל נםכי א אה י יהרי ו כי שה ינד עי י מי חי ינד אה א מי י נה ני ילי צי תוב: הנ כה הו של זל
י. חי ינד אה ן - מי בה לה י מי ני תנ לש צנ י הי רי המ ר של םאמנ ם ת אי א. וש י נה ני ילי צי אוי. הנ רה יו כה רה בה דש ש  רי פה לש יך  רי צה תו של לה פי ל תש לי פנ תש מי של
אוי. רה ר כה בה דה הנ ש  רי פה יל לש בי שש ם? בי ענ טנ ה הנ ו. מה שה ינד עי ים - מי חי ים אנ אי רה קש ם ני תה ים סש רי חי ים אמ רובי ר קש םאמנ ם ת אי וש
אוי, רה שו כה רש פה ה ולש לה עש מנ ר לש בה ע דה דנ וה הי י לש די י. כש ני כנ הי ן יהבוא וש י אםתו פל נםכי א אה י יהרי ך? כי רי טה צש ה אל מה י לה ני ר, אמ םאמנ ם ת אי וש

ר. בה דה יר הנ תי םא ינסש ל וש

ר (נחמיה מנ אל נל מו של ה? כש תה אנ ה וש ה זל יב, מנ יטי ב אי יטי תה הי רש מנ ה אה תה אנ גו'. וש ך וש מה יב עי יטי ב אי יטי תה הי רש מנ ה אה תה אנ וש
. תה רש מנ ה אה תה אנ אן וש ף כה ם. אנ ת כגלה ילה אל חנ ה מש תה אנ ט) וש

י - בי יון לי גש הל שו. וש רש פה תש הי ים של רי בה לו דש י, אי י פי רי מש צון אי רה יו לש הש ר, (תהלים יט) יי מנ ך אה לל מל ד הנ וי ה, דה אי םא רש ב
ש. רי פה תש הי םא יהכול לש ל ב, של לי הוא בנ יון, של גה הו הי יו, זל פי ם בש שה רש פה ם לש דה ן אה םא יהכול בל ל ים של רי תה סש ים ני רי בה לו דש אי

ה, תונה חש ה תנ גה רש ד דנ גל נל ד כש חה כםל סוד הוא. אל הנ ב, וש לי לוי בנ תה ר של בה דה ה, וש פל בנ ש  רי פה תש הי ר לש בה דה הנ יך  רי ה צה ל זל ענ וש
ב הוא לי לוי בנ תה ש. אותו של רי פה תש הי ך לש רי טה צש הי ה של תונה חש ה תנ גה רש ד דנ גל נל ש, כש רי פה תש הי ר של בה ה. דה יונה לש ה על גה רש ד דנ גל נל ד כש חה אל וש

גו'. יך וש נל פה י לש בי יון לי גש הל י וש י פי רי מש צון אי רה יו לש הש ר יי מנ ה אה ל זל ענ ד. וש חה אל כםל הוא כש הנ ר, וש ית יותי ימי ני ה פש גה רש ד דנ גל נל כש

םא ל ב של לי יון הנ גש הל לוי בש תה ר של בה דה יר הנ תי סש הי ך  ר כה חנ אנ אוי, וש רה ר כה בה דה הנ ש  רנ ה פי לה חי תש עמקםב. בנ ר ינ מנ ה אה זל מו  כש
לוי תה ר הנ בה אן הוא דה רםב. כה ר מי פי סה םא יי ר ל של יהם אמ חול הנ עמך כש רש ת זנ י אל תי מש שנ תוב (בראשית לב) וש כה ש, של רי פה יך לש רי צה
ים עי יודש ים של יקי די צנ י הנ רי שש אוי. אנ רה ם כה לי חוד שה ד יי ינחי י לש די נו, כש רש מנ אה מו של כש יך  רי ן צה כי ש, וש רי פה לש יך  רי םא צה ל ב של לי בנ
ך ר בש של ל אמ אי רה שש ה יי תה י אה די בש י ענ ר לי םאמל י תוב (ישעיה מט) ונ ן כה כי לה ם, וש תה שה קה ש בנ קי בנ אוי ולש רה ם כה בונה ח רי בנ ר של די סנ לש
ל בות: גואי י תי אשי "ם רה ז (גנ מל ם, רל ים גנ מי עה לש פש גו'. שה י וש ישי לי שש ת הנ ם אל י גנ ני שי ת הנ ם אל תוב גנ ר. [ס"א כה אה פה תש אל
יד תי עה של  , יחנ שי י מה כנ דש רש ה מה ים, מםשל יקי די צנ ה  לשה י שש די יש ל  ענ לות  אג גש לש  שה לש  ( יחנ שי ל מה גואי י.  כנ דש רש ל מה גואי ה.  מםשל

רוב]. קה נו בש לי אר גה לש
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ב רנ קש םא יי ע ל גנ נל וש ה  עה רה יך  לל ה אי נל אג םא תש ר, (תהלים צא) ל מנ אה וש ח  תנ יהיא פה י חי בי גו'. רנ וש דו  בנ עמקםב לש ינ ר  תי וה יי ונ
י רי המ אוי לו, ונ רה הה הו  עמשי יום מנ ל יום וה כה ה בש שה ם, עה עולה ת הה הוא אל רוך  בה דוש  קה א הנ רה בה של ה, כש אי םא רש ך. ב לל הר אה בש
ה ינה טי קש הי ה, אור של רה סי ה חמ נה בה לש ה הנ אה רש בש ז ני אה אורות, וש ה מש שה י עה יעי בי רש יום הה ר] בנ םאמנ ם ת אי ר, [וש אי בה תש ני . וש שוהה רש פי
ים יקי זי ה ומנ רה עה רוחות סש ים וש די שי הנ רוחות וש ל הה לט כה שש קום לי ן מה תנ א"ו, ני ר וה סי אםרםת חה יא מש הי שום של ה, ומי מה צש ענ

ה. אה מש טג ל רוחות הנ כה וש

רות בה דש מי ובש ים  קי זה חמ דות  שה ובש ים  בי רי חמ קומות  מש בי נו  מנ תש ני וש טות,  סש הנ לש ם  עולה בה ים  טי שוטש ומש ים  עולי ם  כגלה
תון, הוא לה עמקנ הה ש  חה נה ה מי אה בה ה של אה ה בה אה מש טג הנ י רוחנ  רי המ ר של אי בה תש י ני רי המ ה. ונ אה מש טג הנ ד רוחנ  צנ ם מי כגלה ים, וש בי רי חמ

ם. עולה ט בה ע שולי רה ר הה ה ייצל ל זל ענ יו, וש לה ם אי דה ן אה טות בל סש הנ ם לש עולה ה בה נה מנ תש הוא הי ש, וש מה ה מנ אה מש רוחנ טג

י כי רש דנ ם מי טותה סש הנ ם לש יהל לי א אמ בולות בה חש תנ יות ובש מומי קש ענ ם, ובש מה א עי צה מש ני ם וש דה י אה ני ל בש צל ה אי נה מנ תש הוא הי וש
ם גורי ם וש דה י אה ני ה בש טל סש ם מנ ך גנ ם, כה עולה ל הה כה ת לש ול ם מה רנ גה אשון וש רי ם הה דה ת אה ה אל טה סש הי מו של רוך הוא. כש דוש בה קה הנ

א. מי טה הי ם לש הל לה

א אותו, מי טנ ים לש ני זגמה מש ם של ה הי מה כנ וש מו.  ק עי בה דש ני וש ה  אה מש טג רוחנ  יו אותו  לה עה ך  א, מושי מי טה הי א לש בה י של ומי
ר. אי בה תש י ני רי המ ם, ונ אותו עולה ה ובש זל ם הנ עולה ים אותו בה אי מש טנ א, ומש מי הוא טה ים אותו וש אי מש טנ ומש

םא תוב ל ז כה אה יו, וש לה לט עה שש םא יהכול לי ל יו וש נה פה ה לש פל כש ה ני אה מש טג ר, אותו רוחנ  הי טה הי ם לש דה ן אה א בל בה ה של עה שה ובש
ע גנ נל ית. וש ילי ה - זו לי עה יך רה לל ה אי נל אג םא תש י, ל י יוסי בי ר] רנ מנ אה של ר [כש מנ ך. אה לל הר אה ב בש רנ קש םא יי ע ל גנ נל ה וש עה יך רה לל ה אי נל אג תש

ר. אי בה תש ני שוהה וש רש י פי רי המ ים, ונ יקי זי ר מנ אה לו שש ך - אי לל הר אה ב בש רנ קש םא יי ל

ה תה יש הה וש ה  אה רש בש ני ה  נה בה לש הנ של ן כש כי ל של כה וש ה,  לה יש לנ י בנ ידי חי יש ם  דה א אה ייצי םא  ל של נו  רש מנ י אה רי ר, המ מנ ר אה זה עה לש י אל בי רנ
ב רוכי י של הו מי ע זל גנ נל ע, וש רה ש הה חה ה נה ה? זל עה י רה ה. מי עה י רוחנ רה זוהי ת, וש טל ה שולל אה מש ז רוחנ טג י אה רי המ רוהה של אמ ה, ובי רה סי חמ

ד. חה אל ם כש ע הי גנ נל ה וש עה ש. רה חה נה ל הנ ענ

ם דה ב אה רנ םא קה ל ים של ני ן שה ל אותה י כה רי המ ם, של דה אה מי או  יהצש ם של דה י אה ני י בש עי גש ני לו  ע אי גנ נל של ינו  ני שה ב של ל גנ ף ענ אנ וש
ם. דה י אה ני י בש עי גש ים ני אי רה קש ה ני לל אי נו, וש מל ידות מי נו ומולי מל מות מי מש חנ תש אות ומי יו בה ה הה אה מש תו, רוחות טג שש אי לש

יו, לה ה עה שורה ה וש אה ה בה אה מש טג ך, רוחנ  גוף שוכי הנ וש גופו  ט בש םא שולי ל וש לומו  חמ ם בנ דה ן אה בל של כש ר, של מנ אל נל י  רי המ ונ
ידות נו, ומולי מל מות מי מש חנ תש ן ומי יהל לי כות אותו אמ יו ומושש לה בות אי רי אות וקש אות בה מי בות טש קי ים רוחות נש מי עה פש לי וש
ה זל ט לש רה ם, פש דה י אה ני ה בש אי רש מנ ים כש אי רש ים ני מי עה פש לי ם], וש דה י אה ני בש מו  ם, כש דה י אה ני י בש עי גש ים [ני יקי זי ך רוחות ומנ ר כה חנ אנ

םאש. ר רות בה עה ם שש הל ין לה אי של

ן יהשי י של ך מי ין לש י אי רי המ ם, של מה א עי מה טה םא יי ל ה וש תורה י הנ כי רש דנ ך בש לי יי י של די ם כש יהל ני פש לי ר מי מי שה הי ם לש דה אה כםל ייש לה ובנ
ה, רוחנ דושה ה קש מה שה י נש לי גוף בש ר הנ אה שש ני ן של יוה כי נו, וש מל תו מי מה שש את ני יוצי ת וש ול ם מה ענ ם טנ םא טועי ל וש תו  טה מי ה בש לה יש לנ בנ
שום ר, מי בםקל יו בנ ינה ל עי יו ענ יר יהדה עמבי הנ ם לש דה אה ין לה אי ר, של בה דה נו  רש אנ י בי רי המ א. ונ מה טש ני יו וש לה ה עה שורה ה וש ינה מי ה זש אה מש טג

ר. אי בה תש י ני רי המ ם, ונ יהל לי ה עמ ה שורה אה מש י רוחנ טג רי המ של

ת רל חל דו, רוחנ אנ בנ ר לש אנ שש ני שום של רוך הוא, מי דוש בה קה י הנ די ל יש ב ענ הנ אל נל ב של ל גנ ף ענ עמקםב, אנ י ינ רי המ ה של אי םא רש ב
מו. ג עי וי דנ זש הי ה לש נועמדה

ר מנ אל נל של מו  י, כש ידי חי י? יש פי של הו  י. מנ פי של ך  לל יי ע, ונ שה רה ם הה עה לש בי בש תוב בו  ה כה ה מנ אי םא רש ר, ב מנ עון אה מש י שי בי רנ
ה י. מה ידי חי ך יש יהה הולי ם הה עה לש ם בי ך גנ ים, כה ילי בי ים ושש כי רה ל דש ב ענ אורי י וש ידי חי ך יש הולי ה של זל ש הנ חה נה ח. כנ י אםרנ לי יפון עמ פי שש
קומות מש יר בי עי בה לו  פי ים אמ דועי ים יש ני מנ זש י בי ידי חי יש ך  הולי י של ל מי כה ה. של אה מש טג יו רוחנ  לה עה יך  שי מש הנ י לש די ם? כש ענ טנ הנ

ה. אה מש יו רוחנ טג לה ך עה ים, מושי דועי יש

ים אי צה מש ני ים וש בי שה ים וש כי ם הולש דה י אה ני בש קום של מה א בש לה יר, אל עי ובה ך  רל דל י בנ ידי חי ם יש דה אה ך  לי םא יי ן ל מנ ל זש כה ן בש כי לה
תו, לה בש ין ני לי םא תה ל ם של ענ טנ נו הנ יש הנ ים, וש אי צה מש םא ני ם ל דה י אה ני יל ובש ה, הואי לה יש לנ י בנ ידי חי ם יש דה אה ך  לי םא יי ן ל ל כי ענ ם, וש שה
ש חה נה י כנ ידי חי יש ך  יהה הולי ע הה שה רה ם הה עה לש בי ך אותו  שום כה ה. מי לה יש לנ ץ בנ רל אה ל הה ענ י רוחנ  לי ת בש יק גוף מי זי חמ הנ םא לש ל של

רוהו. אמ בי מו של ה, כש זל הנ

א סי ד כי ם ענ יהל לי גש רנ ק בש בה עללו אה הל ד של מי לנ י, מש וי ן לי ענ בל הושג י יש בי ר רנ מנ אה ק? [של בי ייאה ה ונ ה זל מו. מנ יש עי ק אי בי ייאה ונ
הוא יהה, וש ו הה שה ל עי של רו  שה ך  אה לש מנ אותו  יו. וש לה גש ק רנ בנ תוב (נחום א) אמ כה וש מו,  עי קו  בש אה הי אן בש תוב כה בוד. כה כה הנ
ן ר, מי מנ עון אה מש י שי בי ט]. רנ פה שש מי קום הנ הוא מש בוד, של כה א הנ סי ד כי יו ענ לה גש ק רנ בנ ה אמ עמלל ינ ינו הוא של ן די כי סמא"ל, לה
ים, מי עולה ם] לש עולה רות [בה ה פי םא עושל ל ש וש אי הה ר מי אה שש ני ק של בה ה אה ק? זל בה אה ר לש פה ין עה ה בי ר. מנ פה עה ל לל פי ק טה בה ק. אה בה אה

ה. טה ה ומנ לה עש מנ לש ל של לה הוא כש נו, וש מל ים מי אי רות יוצש פי ל הנ כה ר של פה עה

ל ר דנ פה עה ים מי קי ה מי ן זל ול גה ל בש בה עו, אמ מה שש מנ ר לו, כש מנ ל? אה ר דה פה עה ים מי קי ה מי ה זל ך, מנ ם כה ה, אי הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ל טוב כה וש רות  פי ל הנ ר כה פה עה אותו  לום, ומי כש ין בו  אי ל של א דנ יהצה ר  פה עה אותו  לום, ומי כש מו  צש ענ מי ין לו  אי שום של מי
ל ב אל כםל שה הנ ר וש פה עה ן הל יהה מי כםל הה תוב (קהלת ג) הנ כה מו של ם, כש עולה י הה עמשי ל מנ ים כה עמשי נו ובו ננ מל ים מי אי ם יוצש עולה הה

ר. פה עה הל
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ים, מי עולה ם] לש עולה ים [לה ני צה ני רות וש ה פי םא עושל ק ל בה ל אה בה ה, אמ מה ל חנ גנ לש לו גנ פי ר - אמ פה עה ן הל יהה מי כםל הה ינו, הנ ני שה וש
עמקםב. ינ ג לש רי טש קנ י לש די יו כש לה ב עה כנ רה ק וש בה אותו אה א בש בה יש, של ק אי בי ייאה ך ונ שום כה ומי

ה, לה יש לנ ה לש ו דומה שה כש לות ענ גה הנ שום של םא, מי ב יד לה תי עה ך הוא לל כה ף. וש לי חנ תש הי טונו וש לש ר שי עלבנ נל ר, של חנ שה ד עמלות הנ ענ
ז אה יום, וש יר הנ יהאי אור וש ה הה עמלל ינ ד של ר], ענ חי ר [אנ פה עה ים לל בי ם שוכש הי ל וש אי רה שש ל יי ק ענ בה ט אותו אה שולי ה, וש לה יש יא לנ הי וש
טון לש שי כות וש לש ר (דניאל ז) ומנ מנ אל נל של מו  ים, כש יוני לש ים על דושי ם קש הי כות, של לש מנ ן הנ תי נה ם תי הל לה ל, וש אי רה שש יי טו  לש שש יי
ים לו יטי לי שנ ל הנ כה ם, וש כות עולה לש כותו מנ לש ים. מנ יוני לש ים על דושי ם קש ענ ן לש תי נה ם תי יי מנ שה ל הנ ת כה חנ ת תנ כל מולל ה של לה דג וגש

עו. מש שש יי דו וש בש ענ ינ

י ר, (שיר ו) מי מנ אה ח וש תנ ה פה הודה י יש בי י. רנ ני תה כש רנ ם בי י אי ך כי חמ לי שנ םא אמ ר ל םאמל י ר ונ חנ שה ה הנ לה י עה י כי ני חי לש ר שנ םאמל י ונ
םאת י ז ל מי בה ר. אמ אי בה תש ני שוהו וש רש ה פי סוק זל לות. פה גה דש ני ה כנ פה ה יה מה חנ ה כנ רה ה בה נה בה לש ה כנ פה ר יה חנ מו שה ה כש פה קה שש ני םאת הנ ז
ם הל ח לה תנ פש ז יי לות, אה גה ן הנ ם מי יאי יוצי ם וש ים אותה רוך הוא יהקי דוש בה קה הנ ן של מנ זש ל, בי אי רה שש ם יי לו הי ה - אי פה קה שש ני הנ
ח תנ פש רוך הוא יי דוש בה קה הנ ד של נו, ענ מל דול מי הוא גה ר של חי ח אנ תנ ך פל ר כה חנ אנ ן, וש טה יק קה קי הוא] דנ ל אור [של ח של תנ פל

ם. עולה ע רוחות הה בנ רש אנ ים לש תוחי ים פש יוני לש ים על רי עה ם שש הל לה

ם דה אה ד. לש חה ן אל מנ זש םא בי ל ם וש כגלה ך  ם, כה הל בה ים של יקי די צנ לנ ל וש אי רה שש יי הוא לש רוך  בה דוש  קה ה הנ שה עה ה של ל מנ ן כה כי וש
ר חנ אנ ט, וש חנ מנ ין הנ עי ן כש טה תםחנ לו אור קה פש ים לי יכי רי יר לו, צש אי הה צו לש רש יי של ך, כש חםשל יד בנ מי יהה תה יורו הה די ך וש חםשל ן בנ תה ני של

אוי. רה אור כה ל הה ירו לו כה יהאי ד של ם ענ ענ ל פנ כה ך בש כה נו, וש מל דול מי ך גה כה

י מי ן לש כי וש גו'.  וש ה  רל פש ר תי של ד אמ ענ יך  נל פה מי נו  של רמ גה ט אמ ענ ט מש ענ ר (שמות כג) מש מנ אל נל של מו  ל, כש אי רה שש ם יי הי ך  כה
ת חנ ם אנ ענ פנ א בש לה ך, אל םא כה ו ל שה עי ל לש בה ק. אמ זי חנ תש יי ד של ט ענ ענ ט מש ענ א מש לה ת, אל חנ ה אנ עה שה ינו בש א, אי פי רה הי א לש הוא בה של
ד א] ענ בור ייצי גי ה (ישעיה מב) ה' כנ רה ה זה י עמבודה די מות עובש אג םא לה ב יד לה תי עה לל ט [וש ענ ט מש ענ נו מש מל ד מי בה אל נל יר לו, וש אי מי
ה עה שה יר בש אי מי שום של א. ומי בה ם הנ עולה הה ה ומי זל ם הנ עולה הה כםל, מי הנ מי בו] אותו  שש יי [וש ידו  מי ינשש וש ל  אי רה שש יי קו  זש חנ תש יי של
דוש קה ם הנ הל יר לה יהאי קו, וש זש חנ תש יי ד של ט, ענ ענ ט מש ענ ם מש הל לה ל, אור של אי רה שש ל יי בה כםל. אמ הנ ה מי דה מה שש ילה לו הנ הש ת, יי חנ אנ

ים. מי עולה רוך הוא לש בה

יק. קי הו אור דנ זל ר, וש בםקל רות הנ דש י קנ ר, זוהי חנ מו שה ה כש פה קה שש ני םאת הנ י ז ים, מי רי אומש ם וש ים אותה לי ם שואמ כגלה וש
ק זה ה חה אורה שום של ה, מי מה חנ ה כנ רה ר בה חנ אנ ר. וש חנ שנ ר מי יר יותי אי ה מי לה אור של ה, הה נה בה לש הנ שום של ה, מי נה בה לש ה כנ פה ר יה חנ אנ וש

אוי. רה ק כה זה אור חה ה בש קה זה לות, חמ גה דש ני ה כנ יגמה ך אמ ר כה חנ אנ ה. וש נה בה לש הנ ר מי יר יותי אי ומי

אור ה הה בל רנ תש יי ד של ט ענ ענ ט מש ענ ה מש לה חי תש ר בנ ר, יואנ בםקל א הנ אור ובה ה הה סל כנ תש יום ומי ך הנ שה חש נל עוד של ה, בש אי םא רש ב
הוא ר, של חנ מו שה ה כש לה חי תש יר בנ ל, יהאי אי רה שש ת יי סל נל כש ה לי יר לה אי הה ר לש עורי תש רוך הוא יי דוש בה קה הנ ן של יוה י כי רי המ אוי. של רה כה

ר. אי בה תש ני מו של לות, כש גה דש ני ה כנ יגמה ך אמ ר כה חנ אנ ה, וש מה חנ ה כנ רה ך בה ר כה חנ אנ ה, וש נה בה לש ה כנ פה ך יה ר כה חנ אנ חםר, וש שה

א י בה ן כי מנ זש י בי רי המ ה, של לה י עה א כי לה ר, אל חנ שנ א הנ י בה תוב כי םא כה י ל רי המ ר, של בםקל ה הנ עולל ן של יוה ה, כי אי םא רש וב
ק זי חנ תש הי ת כםחנ לש תי עמקםב לה ת ינ יש אל כי ה הי נל מג אותו מש שום של עמקםב, מי ת ינ יש אל כי הי ה וש נל מג ק אותו מש זי חנ תש ז הי ר, אה חנ שנ הנ

לשעישהו.

ר, יות מואה הש נו לי מנ יענ זש גי ז הי י אה רי המ עמקםב, של ק ינ זי חנ תש הי אור וש א הה ה, בה אה רש ני ר וש חנ ל שנ חםר של ה אותו שה לה עה של וכש
ן מנ זש ז הנ י אה רי המ ש, של מל של ח לו הנ רנ זש יי כו. ונ רי ל יש ענ ענ הוא צםלי ל וש נואי ת פש ר אל בנ ר עה של אמ ש כנ מל של ח לו הנ רנ זש יי תוב? ונ ה כה מנ

ר. יות מואה הש לי

עות, ה רה מה כנ ר וש ענ צנ ים וש בי אי ים כש לי סובש לות וש גה ל בנ אי רה שש יי עוד של י בש רי המ ז, של מל ז הוא רל כו. אה רי ל יש ענ ענ הוא צםלי וש
לו בש סה ר של ענ צנ וש עות  ה רה מה כנ ם מי יהל מותי צש ענ בש בו  אמ כש יי וש לו  כש תנ סש יי ז  ה, אה נוחה ם מש הל יא לה יהבי וש יום  ם הנ הל יר לה אי מי של כש
ר עי צנ ב ומש כו, כואי רי ל יש ענ ענ ז הוא צםלי אה ה, וש נוחה מש ן הנ מנ אותו זש ש. של מל של ח לו הנ רנ זש יי ונ ך  שום כה ם, מי יהל לי הו עמ מש תש יי וש

ר. בנ עה ה של ל מנ מו ענ צש ענ

ה, לה יש לנ א בנ לה טון אל לש ין לו שי אי ש כםחו, של לה חל י נל רי המ ז בו, של חה אל נל ק וש זי חנ תש ז מי ר, אה חנ שנ רות הנ דש ה קנ עולל של הוא, כש וש
ר אי בה תש ני י  רי המ ונ ד,  עומי ך  שותש רש בי י  ני אמ י  רי המ של ר,  חנ שה הנ ה  לה עה י  כי י  ני חי לש שנ ר  מנ אה ה  זל ל  ענ וש יום.  בנ טונו  לש שי עמקםב  ינ וש

ופירששוהו.

ה אה נה המ לו בנ פי אמ ה. של של נה יד הנ גי עמקםב בש ך ינ ף ילרל כנ ע בש גנ י נה גו', כי ה וש של נה יד הנ ת גי ל אל אי רה שש י יי ני לו בש םאכש םא י ן ל ל כי [ענ
ם דה אה הה י  ני בש ת  אל יחנ  כי שש מנ הוא  של יד  גי ר,  לומנ כש ה?  של נה הנ יד  גי א  רה קש ני ה  מה לה וש ב.  לל כל לש ת אותו  תי לה לו  פי אמ ונ סור,  אה

ע. רה ר הה ייצל ץ הנ ם רובי שה ם, וש בונה ת רי עמבודנ מי

עו יש גוף סי י הנ רי יבש ל אי כה שום של עמקםב, מי ינ ל  ר ענ בי גנ תש הי יהכול לש קום של א מה צה םא מה עמקםב, ל ם ינ ק עי בנ דש ני ן של יוה כי וש
ר צל ל יי ינו של מי ה, בש של נה יד הנ גי כו בש רי ף יש כנ ע בש גנ יי ה? ונ שה ה עה ה. מל שה לש ם חג הל ה בה תה יש םא הה ל ים וש קי זה יו חמ ם הה כגלה עמקםב, וש ינ לש

ם. דה אה י הה ני ל בש ע ענ רה ר הה א ייצל ם בה שה קומו, ומי מש ינו לי הוא מי ע של רה הה

מוז רה ם של דה אה י הה רי יבש אי ים בש רי בי חמ רו הנ מש אה מו של ה, כש של נה יד הנ ת גי ל אל אי רה שש י יי ני לו בש םאכש םא י ה ל ה תורה רה מש ן אה כי לה וש
ע רה ר הה ת ייצל ק אל זי חנ ה מש של נה יד הנ אי גי דנ ר. ונ יבה ק אי זי חנ ר מש יבה ל אי ן כה כי לה ע. וש ע - רנ ם רנ אי ם טוב - טוב, וש ה, אי לה עש מנ לש
לו םאכש ה י רה ה זה י עמבודה די ים עובש מי ל ענ בה ינו, אמ מי ומי דו  צי ם מי ינה אי אותו, של לו  םאכש םא י ל ל אי רה שש י יי ני ינו, ובש הוא מי של
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ם יי אתנ ם מה דה אה בה ייש  שום של ם. מי בה ק לי זי חנ י לש די הוא סמא"ל, כש ם, של הל לה של ך  אה לש מנ ין הנ מי ד ומי צנ הוא מי אותו, של
ד גל נל וכש שות,  עה הי לש נו  תש ני ם  הי ה של תורה וות הנ צש ה מי מונל ושש ים  עי בה רש אנ ם  יי אתנ ד מה גל נל כש ים  רי יבה אי ה  מונה ושש ים  עי בה רש אנ

ם. בונה ם רי שי ם כש הל לה ם של שי הנ ה וש ינה כי ם שש הל ה בה שה בש לנ תש הי ים של כי אה לש ה מנ מונה ים ושש עי בה רש ם אנ יי אתנ מה

נו תש םא ני ל וות של צש ש מי מי חה ים וש שי אות שי לש מי ם שש דה גש נל ים, וכש ידי ה גי שה מי חמ ים ונ שי אות שי לש מי ם שש דה אה ייש בה וש
ד גל נל כש הוא  של ם,  הל מי ד  חה אל ב  אה בש ה  עה שש תי י  רי המ ונ ה.  נה שה הנ מות  יש ה  שה מי חמ ונ ים  שי שי אות  מי לש  שש ד  גל נל וכש שות  עה הי לש
לו םאכש םא י ה ל ה תורה רה מש ן אה כי לה ים], וש ים [יהמי כי אה לש ה מנ שה מי חמ ים ונ שי אות שי לש מי ם שש אותה ד מי חה הוא אל סמא"ל, של
דוש קה ה הנ אה ן רה כי לה ים. וש םא שותי ל וש ים בו  לי םא אוכש ל ב של אה ה בש עה שש בות תי רנ "ת - לש ה. אל של נה יד הנ ת גי ל אל אי רה שש י יי ני בש
א צה מש םא ני ל עמקםב, וש י ינ רי יבש ל אי כה ה ובש נה שה מות הנ ל יש כה מו, בש יש עי ק אי בי ייאה עמקםב. ונ ינ ז לש מל ם רל הל ז בה מנ רש ני כםל, וש רוך הוא הנ בה
ין ר די זנ גש ני ק וש זי חנ תש בו הי ב של אה ה בש עה שש א יום תי צה ה מה נה שה ימות הנ עמקםב. ובי ש כםחנ ינ שנ יהד תה ה. מי של נה יד הנ אותו גי ט לש רה פש
ר, מנ יהיא אה י חי בי ה]. רנ של נה יד הנ גי ת  ל אל כנ אה לו  אי ב כש אה ה בש עה שש תי ל בש אוכי י של ל מי כה וש ש,  דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל נל וש ינו  לי עה
ה לה עש מנ ו לש שה ל עי של ר כםחנ  בנ שש ני יו, וש לה עמקםב אי ינ יים  קנ תש יהה מי עמקםב, הה ל ינ ה של קום] זל ל מה [של כםחנ  ש  לנ חל נל םא  א ל לי מה לש אי

ה. טה מנ ולש

ה גנ נם ה הנ אי רש ן מנ ם כי של גל יום הנ ן בש נה עה ילה בל הש ר יי של ת אמ של קל ה הנ אי רש מנ ר, (יחזקאל לא) כש מנ אה ח וש תנ עון פה מש י שי בי רנ
תוב י כה רי המ ה, של אי םא רש ל ב בה ר. אמ אי בה תש ה ני סוק זל גו'. פה י וש ננ ל פה פםל ענ אל ה וה אל רש אל בוד ה' וה מות כש ה דש אי רש יב הוא מנ בי סה
ל כי תנ סש הי ה  מםשל ם?  עולה הה י  יאי בי נש ר  אה שש לי ה  מםשל ין  בי ה  מנ ה.  מםשל כש ל  אי רה שש יי בש עוד  יא  בי נה ם  קה םא  ל וש לד)  (דברים 
יהה ה הה ה. מםשל ירה אי ה מש ינה אי יהה של רש לנ קש פנ סש אנ א בש לה ים אל לי כש תנ סש יו מי םא הה ים ל יאי בי נש ר הנ אה ה - שש ירה אי מש יהה הנ רש לנ קש פנ סש אנ בש
םא ל וש ה  אל רש ומנ יב)  תוב (במדבר  כה של מו  יו, כש רש ל בג ר ענ בה דה ענ  יהה יודי הה וש ק  זי חנ תש מי כםחו  וש יו  לה גש ל רנ ד ענ עומי וש ענ  שומי
י ר. מי בה ל דה יו של רש ל בג עממםד ענ ים לנ כולי יו יש םא הה ל ם וש ש כםחה לנ חל נל ם וש יהל ני ל פש ים ענ לי יו נופש ים הה יאי בי נש ר הנ אה ידות - שש חי בש

כו. רי ל יש ענ ענ הוא צםלי עמקםב וש ך ינ ף ילרל כנ ע בש גנ י נה תוב כי כה שום של ה? מי ת זל ם אל הל ם לה רנ גה

יהה דש עובנ ט לש רה ו, פש שה עי רוך הוא לש בה דוש  קה עמשות הנ יד לנ תי עה ה של ל מנ עממםד ענ לנ לו  םא יהכש ים ל יאי בי ם נש ל אותה כה וש
ש כםחו. לנ חל םא נל ל ו וש שה ל עי יומו ענ קי ד בש מנ ה עה ו - זל שה ל עי ד של צנ א מי בה ר, של יהה גי הה יא של בי נה הנ

ם? ענ טנ ה הנ אוי. מה רה יו כה רש ל בג ר ענ בה ל דה בי קנ עממםד לש ים לנ כולי יו יש םא הה ל ם וש ש כםחה לנ חל ים נל יאי בי נש ר הנ אה ל שש ה כה ל זל ענ וש
ענ ר צולי אנ שש ני ך וש יהרי ר כםחנ הנ בנ שש ה ני ל זל ענ ך, וש יהרי ל כםחנ הנ ב כה אנ שה ח וש קנ לה ה. של של נה יד הנ גי עמקםב בש ך ינ ף ילרל כנ ע בש גנ י נה שום כי מי

עממםד בו. לנ ק וש בי דה הי לו לש םא יהכש ם ל עולה י הה יאי בי ל נש י כה רי המ כו, של רי ל יש ענ

ך בו, תומי י של ין מי אי ה וש תורה ק בנ עוסי י של אוי, ומי רה ם כה כםחה דו בש מש םא עה ה ל מםשל ט לש רה ים פש יאי בי נש ל הנ ה, כה אי םא רש ב
ל ה כה תורה ש כםחנ הנ לה חל נל דור וש ל דור וה כה ת בש חנ כנ תנ שש ה מי תורה ה הנ ל זל ק. ענ זי חנ תש הי יסו לש כי אי לש לנ יל מש טי מנ י של א מי צה מש םא ני ל
ל כה ת בש קל זל חנ תש ה מי עה שש רי כות הה לש ים, ומנ כי סומש ה של ל מנ ה ענ תורה ים בנ קי עוסש לו של אי ם לש הל ין לה אי שום של יום, מי יום וה

יום. יום וה

ים, שי לה ים חנ מודי ם ענ אוי, אותה רה ה כה תורה מםך בנ תש יי י של ין [לו] מי אי שום של ה, ומי א זל טש ם חי רנ ה גה מה ה כנ אי םא רש ב
ם. יהל לי עממםד עמ ם לנ יי לנ גש רנ ם וש יי ין לו שוקנ אי ת אותו של ק אל זי חנ תש הי ים לש מי גורש וש

ל גו' ענ ה וש מה הי בש ל הנ כה ה מי תה רור אנ םאת אה יתה ז שי י עה ש כי חה נה ל הנ ים אל להי ר ה' אל םאמל י ר, (בראשית ב) ונ מנ אה ח וש תנ פה
עממםד. ינ ה של ל מנ ענ ין לו  אי וש יו  לה גש ת רנ אל צו  צש קי וש לו  ים של כי תומש הנ רו  בש שש ני ך? של לי תי ך  נש חם גש ל  ה ענ ה זל ך. מנ לי תי ך  נש חם גש

ם. הל ק בה זי חנ תש הי עממםד ולש ם לנ יי שוקנ ים וש כי ים לו תומש ני ם נותש ה, הי תורה מםך בנ תש ים לי םא רוצי ל ל אי רה שש יי של כש

י רי המ עמקםב, של ד ינ גל נל ש כש חה נה ל הנ ב ענ רוכי ה אותו הה לה יש אותו לנ ם בש כי חנ תש מות הי כש חנ תש הי ימות וש ה עמקי מה ה כנ אי םא רש ב
ו. שה י עי די ם יש יי דנ יה הנ ז וש עמב, אה ק קול ינ ם פוסי אי ו, וש שה י עי די ם יש יי דנ יה הנ עמקםב וש קםל קול ינ תוב (שם כז) הנ כה ענ של יהה יודי הוא הה

יק קולו. סי פש הנ עמקםב ולש ינ ע לש רנ הה ים לש די דה צש ל הנ כה ל לש כי תנ סש ן הי כי לה

ה כםחנ אה רה וש ם,  יהל יני ק בי זי חנ תש מי גוף של י הנ קי זש ם חה הי ה של ד זל צנ ה ומי ד זל צנ רועות מי כםל; זש ק בנ זה חה ה אותו  אה רה וש
ר, מנ דו. אה גש נל ם כש כי חנ תש הי כו, של רי ף יש כנ ע בש גנ יי יהד - ונ ה? מי שה ה עה םא יהכםל לו. מל י ל א כי ינרש ז ונ כםל, אה ק בנ זי חנ תש הי ה של תורה הנ
קםל קול ם הנ יהל בי ר אמ מנ אה ה של יים מנ קנ תש ז יי ת, אה קל זל חנ תש םא מי ה ל תורה יהד הנ ה, מי תורה י הנ כי תומש י וש מודי רו ענ בש שש ני ן של יוה כי

ך. ארל וה ל צנ ענ תה עגלו מי קש רנ יד ופה רי ר תה של אמ יהה כנ הה ו, (שם) וש שה י עי די ם יש יי דנ יה הנ עמקםב וש ינ

םא יהכםל ל ה של אה רה של ו. וכש שה ק עי זי חנ תש הי וש ך  לנ ה, הה תורה ר כםחנ הנ בנ שש ני שום של י מי רי המ עמקםב. של ד ינ גל נל ם כש כי חנ תש ה הי זל ובה
ילה קול הש םא יי ז ל ה, אה תורה ת הנ ך אל סומי י של א מי צה מש םא ני ל של ה. וכש ים אותה כי תומש ם הנ יש כםחנ אותה לי חל ז הל ה, אה תורה לנ

ו. שה י עי די ם יש יי דנ יה יו הנ הש יי עמקםב, וש קול ינ

ל ה לו ענ הודה ך אותו וש רנ הוא בי ד של יו, ענ לה ר עה בי גנ תש הי עמקםב] בו וש יק [ינ זי חל ר, הל בםקל ה הנ לה עה של ך כש עמקםב כה ה ינ אה רה של וכש
, כםחנ ה וש וה אמ גנ א בש לה ימות, אל עמקי עמקםב בנ םא ינ ל. ל אי רה שש ם יי י אי ך כי מש ר עוד שי מי עמקםב ייאה םא ינ ר לו, ל מנ אה כות, וש רה ן בש אותה

ך. ל לש יוכנ י של ין מי אי של

יים קנ ים לש רוצי ם, וש דה י אה ני ל בש צל ם אי עולה ים בה אי צה מש ני ד וש ל צנ כה ים לש די רה פש ה כםחות ני מה ה כנ זל ש הנ חה נה הנ ה, מי אי םא ורש וב
ר. בה שש םא ני ל ה וש צורה יים בש קנ תש הי ד הוא וש ש, עומי חה ל נה ב ענ יו אותו רוכי לה ב אי רנ קה ב של ל גנ ף ענ אנ ה. של של נה יד הנ אותו גי

י רי המ ה של אה רה של ל. וכש תוכה ים ונ שי נה ם אמ עי ים וש להי ם אל יתה עי רי י שה אות, כי רה הי ם ולש עולה ק בה זי חנ תש הי ים לש יכי רי צש כםחנ  וש
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ת תי ים לה יכי רי םא צש ה ל ל זל ענ עמקםב, וש י ינ ני בש ע לי רנ הה םא יהכםל לש ל קו וש זש חה ר כםחו וש בנ שש ז ני קום, אה ל אותו מה כנ אל םא נל ל ר וש בנ שש םא ני ל
ל. לה נו כש מל נות מי הה םא לי ל כםל אותו וש אל ם לל עולה יות הה רי בש קום לי מה

ענ גי נם ל הנ ם (במדבר יט) כה תוב שה כה ף, וש כנ ע בש גנ י נה אן כי תוב כה עמקםב - כה ך ינ ף ילרל כנ ע בש גנ י נה ש, כי רנ ן דה קי זה א הנ יסה י יי בי רנ
ין א אי מי קום טה מה קום, ומי א אותו מה מי טי ה, של אה מש ם טג אן גנ ף כה ה - אנ אה מש ן טג לה הנ ה לש מא]. מנ טש ם [יי דה אה ש הה פל נל ת בש מי בש
י א כי לה ה אל רה מש םא אה ה ל תורה הנ ה, וש אה מש טג ד הנ ב אותו צנ רנ קה קום של מה ן בש כי ל של ל. כה לה נו כש מל נות מי הה ן] לי קי תנ תש הי נו [לש לה
ה ן תורה תנ נה ן של מה חמ רנ רוך הה א. בה מה טש א יי מי טה ע בו הנ גנ ר יי של כםל אמ ר (שם) וש מנ אל נל מו של כו, כש רי ף יש כנ ע בש גנ יי תוב ונ כה ע, וש גנ נה
בוד. כה ר וש ה עםשל םאלה מ שש ה בי ינה ימי ים בי יי ך חנ תוב (משלי ג) אםרל כה א, של בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ה בה כות בה זש ל לי אי רה שש יי לש

ר, (שמות מנ אה ח וש תנ ר פה זה עה לש י אל בי יו. רנ חי ד אה תו ענ שש ד גי ים ענ מי עה ע פש בנ ה של צה רש חו אנ תנ שש יי ם ונ יהל ני פש ר לי בנ הוא עה וש
ם לי ק שה לל ר חי חנ בש ני בות, של אה יר הה חי הוא בש עמקםב, של ינ י  כי וש מו.  א שש נה י ה' קנ ר כי חי ל אנ אי לש ה  ול חמ תנ שש םא תי י ל לד) כי
ו שה עי אותו  ה לש וה חמ תנ שש הי יך  ה], אי טה מנ ה ולש לה עש מנ ם לש לנ שש ני ר [ס"א וש יו יותי לה ב אי רי קה תש הוא הי רוך-הוא, וש דוש-בה קה לנ
תו עה שש ל בי רו, שועה מש אה שום של ר מי םאמנ ם ת ר? אי חי ל אנ אי ד לש ד לו - סוגי סוגי י של ר, ומי חי ל אנ ל אי ד של צנ הוא בש ע של שה רה הה

ל. לה ק כש לל אותו חי ד ולש אותו צנ ה לש ול חמ תנ שש םא יי עמקםב ל ינ יהה, וש ר הה חי ל אנ מו אי ו כש שה י עי רי המ ך, של םא כה ה לו - ל וי חמ תנ שש הי

ל כה לום וש ך שה יתש לום ובי ה שה תה אנ י וש חה ם כםה לל תל רש מנ אמ תוב (שמואל-א כה) ונ א כה לה ר], אל מנ אה א וש בה י אנ בי ח רנ תנ [פה
ר מנ ד אה וי דה אנו של צה יך מה סור, אי אה ן של יוה כי ים, וש עי שה רש לום לה ים שה די קש הנ סור [לו] לש אה ר של אי בה תש י ני רי המ לום. ונ ך שה ר לש של אמ
ר. מנ יו אה לה עה ל של בה ב נה שנ חה י, וש חנ ר אותו לש שי קנ י לש די רוך-הוא כש דוש-בה קה ר לנ מנ אה שוהה של רש י פי רי א המ לה ל? אל בה נה ה לש סוק זל פה

קום מש א לי לה ה? אל וה חמ תנ שש הוא הי נו  ל בש י אל כי ה, וש טה מי הנ םאש  ל ר ל ענ אי רה שש יי חו  תנ שש יי ה (בראשית מז) ונ זל מו  כש
ת כל ה הולל תה יש הה ה של יונה לש ה על ינה כי שש הוא? זו  ה וש ה זל ם. מנ יהל ני פש ר לי בנ הוא עה אן וש ף כה ה, אנ וה חמ תנ שש הי ע וש רנ ה כה ינה כי שש הנ
רוך-הוא דוש-בה קה לנ וות  חמ תנ שש הי לש ן  מנ זש ה  ני ר, הי מנ עמקםב, אה ינ ה  אה רה ן של יוה כי ה.  יונה לש על ה  ירה מי י שש זוהי וש ע],  רנ [כה יו  נה פה לש

מו. ך עי יהה הולי הה של

י רי המ ה של אה רה ן של יוה א כי לה ו. אל שה עי לש חו  תנ שש יי תוב ונ םא כה ל יו, וש חי ד אה ענ תו  שש ד גי ים ענ מי עה ע פש בנ ה של וה חמ תנ שש הי ע וש רנ כה
כםל הנ ט לו, וש רה ר פש חי אנ וות לש חמ תנ שש הי בוד לש ת כה תי םא לה ל י של די דו, כש גש נל ה כש וה חמ תנ שש ז הי מו, אה ך עי רוך הוא הולי דוש בה קה הנ
ה ינה יהמי טו  סש םא יי ל י של די ם הוא, וכש בונה בוד רי יל כש בי שש ים בי עושי ם של יהל עמשי ל מנ כה ים של יקי די צנ י הנ רי שש אוי. אנ רה הוא כה

ה. םאלה מ ושש

ר, מנ ק אה חה צש י יי בי כו. רנ בש יי ונ הו  קי שה יי ר. ונ סי תוב חה כה ארו  וה ו. צנ ארה וה ל צנ פםל ענ יי ונ הו  קי בש חנ יש ונ אתו  רה קש ו לי שה ץ עי יהרה ונ
י רי בש די ר. ובש אי בה תש ה ני סוק זל יט. פה טי ש וה פל יו רל ימה שו מי רש גש יי ל ונ םא יוכנ ט ל קי שש י הנ ש כי רה גש יהם ני ים כנ עי שה רש הה (ישעיה נז) וש

ד. חה כםל אל הנ ה, וש זל ה מי ים זל ני שג ים מש יוני לש ה סודות על מה ה ייש כנ תורה

עמקםב א ינ בה של י כש רי המ א, של טש חי ע ובש שנ רל יו בש עמשה ל מנ כה ו של שה ה עי ל - זל םא יוכה ט ל קי שש י הנ כי ש  רה גש יהם ני ים כנ עי שה רש הה וש
ם. עולה ל הה ל כה ארו של וה יא צנ הי ם, של יי לנ רושה יש זו  ארו  וה ד. צנ חה ו - אל ארה וה ל צנ פםל ענ יי לום. ונ שה בש יו  םא הה יו ל עמשה יו, מנ לה אי
ו, שה ל עי עו של רש זנ ד מי חה אל ל, וש בל בה ד מי חה ש - אל דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל ם נל יי עממנ פנ שום של יו, מי ארה וה ל צנ םא ענ ל ו וש ארה וה ל צנ פםל ענ יי ונ

ד. חה ו - אל ארה וה ל צנ פםל ענ יי ה ונ ל זל ענ יבו, וש רי חל הל ד וש חה ם אל ענ יו פנ לה מו עה צש יל ענ פי הי של

יקות שי רות נש תה עש ננ תוב (משלי כז) וש כה ה של ה זל ינו, מנ ני שה צונו. וש רש בי קו  שה םא נש י ל ה, כי לה עש מנ קוד לש נה הו  "קי שה יי ונ
ה א - זל יקות שוני שי רות נש תה עש אן ננ ף כה ב. אנ לי צון הנ רש ם בי כה רש םא בי י ל רי המ ל, של אי רה שש ת יי אל ך  רנ בי של ם כש עה לש ה בי א? זל שוני

עישהו.

ים עי שה י רש ני י שי חי י לל בנ יש ל אם ת כה אל יתה  כי י הי י כי להנ י אל ני יעי ה ה' הושי תוב (תהלים ג) קומה י, כה י יוסי בי ר רנ מנ אה
ה כו, זל בש יי ה ונ ל זל ענ כו'. וש שםך אותו וש נש ב לי שנ חה יו וש נה לו שי דש י גה רי המ , של תה בש בנ רש א שי לה תה אל רש בנ י שי רי קש ל תי ינו, אנ ני שה . וש תה רש בנ שי

ים. רי בי חמ רוהה הנ אמ ה, ובי כה ה בה זל ה וש כה בה

יכות רי אמ ן [בנ מנ ך זש אםרל ב לש שנ ה חה עה ה שה אותה לו בש פי י אמ רי המ עמקםב, של ינ ו לש שה ל עי צונו של בו ורש יהה לי ה הה מה ה כנ אי םא רש ב
יהה ה הה זל יהדו, וש ל מי צי נה הי ב לש יהה חושי םא הה ל ה של יהה בוכל ה הה כו. זל בש יי ה ונ ל זל ענ ג לו, וש רי טש קנ עות ולש עמשות לו רה ים] לנ יהמי הנ

םא יהכול לו. ל יהם וש יהה קנ יו הה בי אה שום של ה מי בוכל

ים כי סש י הי רי המ שום של ם? מי ענ טנ ה הנ עמקםב. מה ת ינ ה אל אה רה ה של עה שה ו בש שה ל עי זו של גש ש רה לנ חל אי נל דנ א, ונ בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ים לויי ה תש זל ם הנ עולה ל הה ים של רי בה דש ל הנ י כה רי המ זו, של גש רה לט בש שש ו לי שה םא יהכםל עי ה ל ל זל ענ ו, וש שה ל עי ה של נל מג מו אותו מש עי
ה, לה עש מנ טון לש לש שי ן הנ תה ני ד של ה ענ טה מנ ינו לש טון אי לש שי ה. הנ טה מנ ימו לש כי סש ה - הי לה חי תש ה בנ לה עש מנ ימו לש כי סש הי של ה, וכש לה עש מנ לש

ה. זל ה בה לוי זל כםל תה הנ וש

ה, לה חי תש בנ נו  רש מנ אה ה של מנ נו  יש ר, הנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ גו'. אה י וש טי אי ה לש לה המ ננ תש י אל ני אמ ונ דו  בש י ענ ני פש י לי ני דם א אמ ר נה עמבה ינ
א עםל שה י יי ר כי בל גל תוב (איכה ג) טוב לנ כה שום של יו, [מי בי כו אה רש בי אשונות של כות רי רה ן בש ו אותה שה כש ה ענ צה םא רה עמקםב ל ינ של
יר עלבי הל שום של ם, מי הל ד מי חה לו אל פי מו בו אמ יש קנ תש םא הי ן ל יי דנ עמ רון] ונ חמ יום אנ ק לש חנ שש תי תוב (משלי לא) ונ כה יו, וש עורה נש בי

ם. עולה י הה מי ל ענ יו מול כה נה בה כו לש רש טה צש יי ה של עה שה ים בש יהמי סוף הנ ם לש אותה

עמקםב? ר ינ מנ ה אה ד - מה חה אל לט כש שש ני ד וש חה אל ה כש זל ם הנ עולה ק הה לי חנ ה, ונש כה לי ני ה וש עה סש ו ני שה ר עי מנ אה ה של עה שה ן בש כי לה וש
עמבםר ינ ר (מיכה ב) ונ מנ אל נל מו של א, כש ר נה עמבה ה, ינ זל ם הנ עולה ו בה שה כש טונו ענ לש ו שי שה ים עי די דו. ינקש בש י ענ ני פש י לי ני דם א אמ ר נה עמבה ינ
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ה עמלל י אנ ני י, אמ טי אי ה לש לה המ ננ תש י אל ני אמ ה - ונ זל ם הנ עולה ה בה לה חי תש ך בנ טונש לש ה שי תה ם אנ די קש ם, הנ םאשה ר ה' בש ם ונ יהל ני פש ם לי כה לש מנ
ט. אנ ים לש כי הולש ים של ם יהמי אותה ים, לש יהמי סוף הנ א ולש בה ם הנ אותו עולה י לש מי צש ענ

י - ננ פה ר לש של ם. אמ עולה ה הה עמשי ה מנ עמשה ה ננ בה ה של ירה אי םא מש ל יהה של רש לנ קש פנ סש ה? זו אנ אכה לה יזו מש ה - אי אכה לה מש ל הנ גל רל לש
ק בה דש הוא ני ה של מונה אל אות סוד הה רש הנ ים לש רובי כש ל הנ הו סוד של ים - זל די לה יש ל הנ גל רל קום. ולש ל מה כה י ה' בש ני פש לי י מי זוהי

ם. הל בה

מו ו, כש שה ר עי ל הנ לט ענ שש י לי ני מנ יענ זש גי ינ םא וש יהב ד של ך ענ לש לות של בםל גה סש י אל ני ה - אמ ירה עי י שי ני דם ל אמ םא אל ב ר אה של ד אמ ענ
ה. לוכה מש ה' הנ ה לנ תה יש הה ז וש אה ו, וש שה ר עי ת הנ פםט אל שש יון לי ר צי הנ ים בש יעי לו מושי עה ר (עובדיה א) וש מנ אל נל של

ח תנ יהיא פה י חי בי כות. רנ קום סג מה ם הנ א שי רה ן קה ל כי כםת ענ ה סג שה הו עה ני קש מי ת ולש יי ן לו בה בל יי ה ונ כםתה ע סג סנ עמקםב נה ינ וש
ה, אי םא רש גו'. ב יר וש ר עי מה שש םא יי ם ה' ל גו', אי ת וש יי ה בנ נל בש םא יי ם ה' ל למםה אי שש עמלות לי מנ יר הנ ר, (תהלים קכז) שי מנ אה וש
תוך ט מי הי לנ תש הי ד, וש חה ר אל של ק קל זה יצוץ חה תוך ני יא מי ם, הוצי םא עולה ר בש רוך הוא לי דוש בה קה צון הנ רש ה בי לה עה ה של עה שה בש
ים יקי קי ים דנ כי רה ים דש ילי בי ה שש אה מי ה] בש טה המ לנ תש הי [וש ה  טה המ לה ה  כה שי חמ ה  ה. אותה טה מנ לש ד  יהרנ וש יהה  לי עמ ר בנ אה שש ני וש ך,  חםשל הנ

ם. עולה ל הה ת של יי ה בנ עמשה ננ ים, וש דולי גש

ם ים, שה דושי ים קש יוני לש קומות על יב, מש בי יב סה בי ים לו סה רי דה חמ ים ונ חי תה ה פש מה כםל. כנ ע הנ צנ מש תוך אל ה הוא בש ת זל יי בנ
כםל זון לנ ב, מה יו רנ רש יו ופי פה נה ק, עמ זה חה ד וש חה דול אל ן גה ילה א אי תוכו יוצי ינו. בש מי ד לש חה אל ד וש חה ל אל ם כה יי מנ שה י הנ פררי נות צי נש קנ מש
ה א, עולל לו יוצי לה ים הנ רי הה ת הל לשל שש ת לי חנ תנ ים. מי רי ה הה לשה ין שש ן בי מה טש ני ם, וש יי מנ שה י הנ ני נש ענ ה לש ן עולל ילה אי בו. אותו הה

ה. טה מנ ד לש יורי ה וש לה עש מנ לש

ן. אותו קה תש ני ה וש ת זל יי ה בנ נל בש ה ני זל עו, בה םא נודש ל ים של יוני לש ים על זי נה ה גש מה תוכו כנ ז בש גוני נו וש מל ה מי קל שש ה מג זל ת הנ יי בנ הנ
יום. ה בנ סל כנ תש ה ומי לה יש לנ ט בנ ה שולי ת זל יי בנ הנ ה. וש לה יש לנ ה בנ סל כנ תש יום ומי ה בנ לל גנ תש ן מי ילה אי הה

חות ה רוחות פורש מה ז כנ ים. אה די דה צש ל הנ כה ים מי תומי ים סש חי תה פש ל הנ כה ט, וש ר בו שולי שה קש ני ך וש חםשל ס הנ נה כש ני ה של עה שה בש
ה מנ רואות  וש טות  שה וש דות,  עי חות  לוקש וש ים,  פררי צי ן  אותה ין  בי סות  נה כש ני וש בו,  ס  ני כה הי ולש ת  ענ דנ לה בות  אי תש יר,  וי אמ בה

רואות. של

חנ ים, ופותי קי זה חמ ים הנ ישי טי פנ ל הנ כה ה בש כל ת, ומנ חנ ת אנ בל הל לש יא שנ ר בו, ומוצי שנ קש ני ך של ר אותו חםשל עורי תש מי ד של ענ
ה. טה מנ ה ולש לה עש מנ ת קולות לש רל עורל ם ומש עולה ה בה כה ת ומנ בל הל לש ה שנ ת אותה דל יורל ה וש ים. עולה עי לה ענ סש ים ובוקי חי תה פש

י, ימי ני פש הנ חנ  בי זש מי ל הנ ן של נה מוד עה ענ תוך  א מי יר יוצי וי אמ א. אותו  קורי יר וש וי אמ ר בה שה קש ני ה וש ד עולל חה רוז אל ז כה אה וש
ים די בות עומש בה בוא רש רי םאל, וש מ הוא שש ד של צנ ים מי די ים עומש פי לה ף אמ לל ם. אל עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ ט לש שי פנ תש א מי יוצי של וכש
ים די עובש ה וש ירה ים שי ני קש תנ מש ם של ה אותה מה ז כנ יז. אה רי כש ל ומנ יי חנ א בש יומו, קורי קי ד בש רוז עומי כה הנ ין, וש הוא יהמי ד של צנ מי

פון. ד צה צנ ד לש חה אל רום וש ד דה צנ ד לש חה ים, אל חי תה פש ים ני חי תה י פש ני ה, ושש עמבודה

י ס מי נה כש ז ני חות עולות. אה בה שש תי ים וש רי מש זנ ים מש ירי שי ים, וש די דה י צש ני ין שש ר בי שי קנ תש ן ומי תה ני ה וש זל ת הנ יי בנ ה הנ עולל
ל ים כה קי שש ים ומנ אי ים יוצש מי שה רות בש המ ננ ד, וש ל צנ כה יו לש ים זי ירי אי ה אורות מש שה שי ט בש הי לנ תש ת מי יי בנ הנ ש, וש חנ לנ ס בש נה כש ני של
ד עמלות ים ענ רי מש זנ גו', ומש ם וש אה מה ים צש אי רה רו פש בש שש י יי דה תו שה יש ל חנ קו כה ר (תהלים קד) ינשש מנ אל נל מו של ה, כש דל שה יות הנ חנ
מו ה, כש ירה ים שי רי אומש ים וש חי בש שנ ם מש ם, כגלה יהל ילותי חי ם וש יי מנ שה לות הנ זש ים ומנ בי ז כוכה ר, אה בםקל ה הנ עולל של ר. וכש בםקל הנ

ים. להי י אל ני ל בש יעו כה יהרי ר ונ י בםקל בי ד כםכש ן ינחנ רה ר (איוב לח) בש מנ אל נל של

ד קנ א שה וש יר שה ר עי מה שש םא יי ם ה' ל יו בו, אי לו בונה מש א עה וש ת שה יי ה בנ נל בש םא יי ם ה' ל ה, (תהלים קכז) אי אי םא רש ב
ים עולי של י? כש תנ ימה ן אותו. אי קי תנ יד ומש מי ה תה זל ית הנ בנ ת הנ ה אל הוא בונל יון של לש על ך הה לל מל ה הנ גו' - זל ם ה' וש ר. אי שומי

אוי. רה ה כה טה מנ לש עמבודות מי הה צונות וש רש הה

ם, עולה ים בה טי שוטש ים ומש ים שורי ני זגיה מש ים הנ די דה צש הנ ה וש לה יש לנ ך הנ שה חש נל ה של עה שה י? בש תנ ימה יר, אי ר עי מה שש םא יי ם ה' ל אי
יף םא יוסי ר (ישעיה נב) ל מנ אל נל מו של א, כש מי טה ל וש רי ב בו עה רי קה תש םא יי ל ים של די דה צש ל הנ כה ר מי מה שש ני ים, וש תומי ים סש חי תה פש הנ וש

ם. עולה ן הה ם מי ירה עמבי הנ רוך הוא לש דוש בה קה יד הנ תי עה א, של מי טה ל וש רי ך עוד עה םא בה ב לה

מו רש גה וש תו  שש אי ם וש דה יו אה רה חמ אנ ך  לנ הה וש ה בו  תה פנ תש הי הו של א. זל מי טה ל וש רי ד עה חה כםל אל א הנ לה א? אל מי י טה ל ומי רי י עה מי
ם. עולה ן הה הוא מי רוך  בה דוש  קה הנ ירו  עמבי ינ ן של מנ זש ד אותו  ה ענ זל ת הנ יי בנ ת הנ א אל מי טנ מש הוא הנ ם, וש עולה ל הה כה ת לש ול מה

אי. דנ א ונ וש יר, שה ר עי מה שש םא יי ם ה' ל ך אי שום כה מי

ו שה הוא עי יום הנ ב בנ יהשה ה? ונ לה עש מנ תוב לש ה כה ה. מנ מונה אל ל הה קו של לש ד חל גל נל ע כש סנ ה, נה כםתה ע סג סנ עמקםב נה ינ ה, וש אי םא רש ב
ה ה זל יר, מנ עי ל שי ד של צנ ו לנ שה - עי לו  ד של צנ ד לנ רנ פש ני ד  חה ל אל א כה לה ה. אל כםתה ע סג סנ עמקםב נה ינ וש תוב  כה וש ה,  ירה עי שי כו  רש דנ לש

ה. יונה לש על ה הה מונה אל ה, זו הה כםתה ע סג סנ עמקםב נה ינ ר. וש כה ל ני ה, אי רה ה זה שה יר? זו אי עי שי

הו ני קש מי אוי. ולש רה ית כה בי רש ת ענ לנ פי ן תש קי תי ר, של זה עה לש י אל בי ר רנ מנ עמקםב. אה ית ינ ר (שם) בי מנ אל נל מו של ת, כש יי ן לו בה בל יי ונ
תוב כה רוהו. וש אמ כםל, ובי הנ ם מי לי ם - שה לי עמקםב שה םא ינ יהב ז ונ אה קו. וש לש הו חל זל ם, וש מםר אותה שש כות לי ר סג אה כםת, שש ה סג שה עה

ד. חה כםל סוד אל הנ רוהו, וש אמ גו', ובי כו וש ם סג לי שה י בש הי יש (תהלים עו) ונ

מו, ה עי רה טש ענ תש ה זו הי כה ז סג אה אוי לו, וש רה קום של מה ר בנ טי ענ תש הי של ם, כש לי יהה שה הה של ה כש מונה אל מו הה ה עי רה בש חנ תש ז הי אה
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ץ. רל אה ם בה לי ם שה יי מנ שה ם בנ לי ה, שה טה מנ ם לש לי ה שה לה עש מנ ם לש לי ם, שה לי הו שה זל יו, וש נה בה ם מי לי יהה שה הה בות, של אה הה ם מי לי יהה שה הה של
ם לי ם שה יי מנ שה ם בנ לי ים. שה דושי קש יו הנ נה בה ה - בש טה מנ ם לש לי ל. שה אי רה שש ת יי רל אל פש בות, תי אה ל הה לנ הוא כש ה - של לה עש מנ ם לש לי שה

ים רי בי חמ רוהו הנ אמ ה, ובי אה ת לי ה בנ ינה א די צי תי תוב? ונ ה כה יהד מנ רוהו. מי אמ כו, ובי ם סג לי שה י בש הי יש ז ונ אה ץ. וש רל אה בה

ה לל לו, אי אי לו מי נות אי שג יות מש ה, חנ זל ה מי ים זל ני שג ם מש כגלה ה, וש לה עש מנ ים לש די רה פש ים ני די דה גות וצש רה ה דש מה ה כנ אי םא רש ב
דות, רה פש גות ני רה ה דש מה ה כנ אה מש טג ל רוחנ הנ ד של צנ ינו. מי מי ד לש חה אל ד וש חה ל אל ף כה רל רםף טל טש לי ה וש לל ל אי לט ענ שש ים לי גי רש טש קנ מש
ו, דה ינחש מםר  חמ ובנ שור  בש רםש  חמ תנ םא  ל כב)  (דברים  תוב  כה י  רי המ של ה,  לל אי ד  גל נל כש ה  לל אי ג  רי טש קנ לש ים  בי אורש ם  כגלה וש

ם. ים עולה גי רש טש קנ ים, מש רי בש חנ תש מי של כש של

דוש, הוא קה עמקםב, של ים. ינ דושי קש ים הנ די דה צש ג בנ רי טש קנ א לש לה ה אל ינה אות אי מי טש גות הנ רה דש ת הנ שוקנ ה, תש אי םא ורש וב
מור. כו חמ שה ו נש שה כש כו. ענ רי ף יש כנ ע בש גנ יי ר ונ מנ אל נל מו של ש, כש חה כו נה שה ה נש לה חי תש מו. בנ גו עי רש טש קי בו לו וש רש ם אה כגלה

טו לש שה מור וש חמ י הנ פי לנ דו כש מש ה, עה של קה ין הנ די ד הנ צנ או מי בה י, של וי לי עון וש מש ו שי שה כש ש. ענ חה נה ל הנ צל ד אי ם הוא עומי שה
יהה הה עון של מש שי ב. וש רל י חה פי גו לש רש נו הה ם בש כל ת שש אל מור וש ת חמ אל ר וש מנ אל נל מו של ם, כש יהל ני פש ה לי פה כש ני ים וש די דה צש ל הנ כה יו בש לה עה

לו. ג של רי טש קנ הוא מש א של צה מש ני ד, וש חה אל רו כש בש חנ תש םא יי ל י של די ג בו כש רי טש קי מור וש ל חמ א ענ לו [הוא] שור, בה זה [שור], מנ

ם לה שש ני וש א שור  בה ך  כה ר  חנ אנ ם.  יהל לי עמ ט  הוא שולי ך  כה ר  חנ אנ וש ל,  צה ני הוא  וש עמקםב,  ינ לש ג  רי טש קנ לש ים  אי בה ם  כגלה וש
ר של ם (יחזקאל כג) אמ הל תוב בה כה ים, של מורי ם חמ הי ם של יי רנ צש הוא שור, ומי ף של מור - יוסי חמ ד הנ צנ ם מי כגלה ים של מורי חמ בנ

ם. רה שה ים בש מורי ר חמ שנ בש

מות ם עמצה כו אותה שש נה ם וש מה ג שור עי וי דנ זש הי שום של ים, מי מורי ם חמ ין אותה לו בי פש עמקםב נה י ינ ני ך בש ר כה חנ ה אנ ל זל ענ וש
ם, עולה הה ם מי ר כםחה בנ שה ם, וש פות אותה כש גו] לי וש דנ זש הי ים [של מורי חמ ם הנ ר אותה זי ם ופי קםדל מו מי י כש וי ר לי עורי תש הי ד של ר, ענ שה ובה

מו. ף עי מות יוסי צש ת ענ ה אל ח מםשל קנ יי תוב (שמות יג) ונ כה הו של ם. זל שה שור מי ת הנ יא אל הוצי וש

ל גו כה רש ינהנ ך ונ ר כה חנ אנ מולו, וש ני ם של ם דה יהל לי ר עמ עורי תש מור, הי ל אותו חמ ה ענ לה חה תש הנ עון בנ מש א שי בה של ה, כש אי םא רש ב
ר חנ ם, אנ ה דה לה חי תש ם. בנ יי רנ צש מי ים בש מורי ם חמ אותה ה, בש ה מםשל י, זל וי י לי די ל יש רוך הוא ענ דוש בה קה ה הנ שה ה עה מו זל ר. כש כה זה
ת אל ם וש פה ל טנ ת כה אל ם וש ילה ל חי ת כה אל תוב, וש ה כה זל מור הנ חמ אן בנ גו'. כה ם וש יי רנ צש ץ מי רל אל כור בש ל בש רםג ה' כה ינהמ ך (שם) ונ כה
ב ב רנ רל ם עי גנ תוב (שם) וש כה לת, וש מה ב ושש הה י זה לי ף וכש סל י כל לי תוב, (שם) כש ים כה מורי ם חמ אותה ם בש גו'. שה ם וש תה מש הל ל בש כה

גו'. ר וש קה םאן ובה צ ם וש תה ה אי לה עה

ם ף עי תי תנ שש הי צו לש ם רה ים. כגלה מורי ם חמ ל אותה ל כה צל ד אי ה עומי זל ה, וש זל מור הנ חמ ל הנ צל ד אי ה עומי י - זל וי לי עון וש מש שי וש
ך אותו שנ ו נה שה עי ו של שה כש יו. ענ תה חש ם תנ ה אותה כופל ם וש יהל בי גנ ד לש יו עומי נה בה הוא בש שםך אותו, וש נש נו לי קש תש ני דוש וש קה עמקםב הנ ינ
ש עמקםב אי ית ינ יהה בי הה תוב (עובדיה א) וש כה ה, של ד זל צנ ה מי זל ה וש ד זל צנ ה מי ף, זל יוסי עמקםב וש י יהקום מולו? ינ יו, מי נה ת בה אל וש

גו'. ש וש קנ ו לש שה ית עי ה ובי בה הה ף לל ית יוסי ובי

י, י יוסי בי ר רנ מנ עמקםב. אה י ינ ני י בש רי חמ אנ פו  דש םא רה ל ם וש יהל יבותי בי ר סש של ים אמ רי עה ל הל ים ענ להי ת אל תנ י חי הי יש ונ עו  סה יי ונ
י רי חמ פו אנ דש םא רה ן ל כי לה ם, וש ים אותה בי עוזש ים וש תי תש רנ יו מש ב, הה רה קש ן לנ יי י זנ לי ים כש רי יו חוגש הה של ים, וכש סי נש כנ תש יו מי ם הה כגלה

עמקםב. י ינ ני בש

יהה הה ב של הה זה ף וש סל י כל לי ם כש כל שש לו מי טש נה ם של ה הי לל ר - אי כה ני י הנ להי ת אל ירו אל סי גו'. הה ר וש כה ני י הנ להי ת אל ירו אל סי הה
ם ם שה ין אותה מי טש עמקםב הי ינ ב, וש הה זה ף וש סל כל יו מי ה הה רה ה זה ר, עמבודה מנ ה אה הודה י יש בי ם. רנ הל לה ה של רה ה זה ם עמבודה יהל לי קוק עמ חה

ים. מי עולה ה לש נה מל נות מי הה ם לי דה אה סור לש אה ה, של רה ה זה ל עמבודה ד של צנ נו מי םא ייהה ל י של די כש

תוב (שמואל-ב כה ה של ה זל ה, מנ הודה י יש בי רנ יהה לש קי זש י חי בי ר רנ מנ ך. אה רל דל ים בנ כי יו הולש יהה הה קי זש י חי בי רנ ה וש הודה י יש בי רנ
קוץ ינו, שי ני שה ד. וש וי םאש דה ל ר י ענ הי תש ה ונ רה קה ן יש בל אל ב וש הה ר זה כנ ה כי לה קה שש םאשו ומי ל ר ענ ם מי כה לש ת מנ רל ת עמטל ח אל קנ יי יב) ונ
י רי המ קוץ, של תוב שי ם כה ענ טנ ה הנ ד, ומה וי םאש דה ל ר י ענ הי תש ם ונ ענ טנ ה הנ ם. מה כה לש ת מנ רל הו עמטל זל מו, וש כםם שש לש מון מי י ענ ני בש
ה זל ר, ובה חי ל אנ ר, אי כה ל ני ים, אי רי חי ים אמ להי ים, אל מי ענ י הה להי תוב אל ה כה רה ה זה י עמבודה די ים עובש מי ענ י הה להי ר אל אה שש בי

ד. חה קוץ אל ר שי מנ אה

תוב (דברים כג) כה רוך הוא, של דוש בה קה ם הנ הל א לה רה ך קה ה כה רה ה זה י עמבודה די ים עובש מי ענ י הה להי ל אל כה ר לו, ובש מנ אה
אי. דנ ך הוא ונ כום - כה לש הוא מי ם, של כה לש ת מנ רל ת עמטל ח אל קנ יי ר ונ מנ אה ה של ם. ומנ יהל לולי ת גי אל ם וש יהל קוצי ת שי או אל רש תי ונ
ה קוקה חמ מות של ה דש כום, אותה לש ל אותו מי ת של רל ה עמטל ת אותה ר אל בנ ז הוא שה ייר, אה גנ תש םא הי ל ד של י, ענ תי גי י הנ תנ א אי לה אל
מון, י ענ ני קוץ בש ה, שי אי םא ורש םאשו. וב ל ר ה ענ תה יש הה ה, וש נה מל נות מי הה ר לי תי ה הל ה אותה שה ז הוא עה ה, אה ם אותה גנ יהה ופה לל עה

א. מה קוץ, זגהמ א שי רה קש ן ני כי לה ר, וש תל ל אותו כל קוק ענ יהה חה ה הה קה ה עממג יקה קי חמ ד בנ חה ש אל חה נה

ה ל זל ענ ן, וש יהל יי דה ל עמ ן כה תוכה יאות בש בי יו מש הה ים של שי ר נה אה לו שש ר - אי כה ני י הנ להי ת אל ירו אל סי ר, הה מנ ק אה חה צש י יי בי רנ
מםן טש יי ף. ונ סל כל ב וה הה ל זה ה של רה ה זה ל עמבודה כה ים וש יי דה ל עמ כה ים וש שי נה לו  ר, אי כה ני י הנ להי ל אל ת כה עמקםב אל ל ינ נו אל תש יי תוב ונ כה

ל. לה ה כש רה ה זה ל עמבודה ד של צנ נו מי םא ייהה ל י של די עמקםב, כש ם ינ אותה

ית ה בי לל עמ ננ ה וש קומה נה תוב? וש ה כה רוך-הוא. מנ דוש-בה קה ק בנ בה דש יהה ני הה יהה, וש כםל הה ם בנ לי יש שה עמקםב אי ינ ה של אי םא רש ב
עמקםב. ת ינ נו אל תש יי יהד - ונ י. מי תי כש לה ר הה של ך אמ רל דל י בנ די מה י עי הי יש י ונ תי רה יום צה י בש ה אםתי נל עם ל הה אי חנ לה בי זש ם מי ה שה עלשל אל ל וש אי
הו מו, זל ה עי שה עה ל טובות של ענ וש ים  סי ל ני ענ הודות לו  הוא ולש רוך  בה דוש  קה ת הנ אל חנ  בי שנ ם לש דה אה הה יך  רי צה אן של כה מי
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י. תי כש לה ר הה של ך אמ רל דל י בנ די מה י עי הי יש תוב ונ כה של

ם ה שה עלשל אל תוב וש ך כה ר כה חנ אנ מו, וש יו עי נה יל בה לי כש גו', הי ל וש ית אי ה בי לל עמ ננ ה וש קומה נה תוב וש ה כה לה חה תש הנ ה, בנ אי םא רש ב
ן קי עמקםב תי ינ ר.  בה דה יהה הנ יו הה לה עה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ה. מה ל זל לנ כש ם מי יא אותה הוצי ה, של עמשל ננ תוב וש םא כה ל וש  , חנ בי זש מי
ח רנ בה יום של רות מי ן צה ל אותה ר כה בנ הוא עה שום של ר, ומי בה דה יהה הנ יו הה לה עה וש חנ  בי זש ה מי שה הוא עה אי, וש דנ ית ונ בי רש ת ענ לנ פי תש
ם יס אותה ני כש םא הי ה ל ל זל ענ ם, וש עולה ך לה ר כה חנ או אנ ם בה הי י, וש תי כש לה ר הה של ך אמ רל דל י בנ די מה י עי הי יש תוב ונ כה יו, של חי י אה ני פש לי מי
ך, רי בה יך לש רי ן, הוא צה חה לש שג ם בש חל ל לל אוכי י של הודות. מי יך לש רי ס, צה ה לו ני עמשה ננ י של אן מי כה ר, מי מנ ר אה זה עה לש י אל בי מו. רנ עי

ר. בה ל דה כנ םא אה ל ר של חי םא אנ ל וש

יו לה עה ה  לה על הל חות] של בש זש מי הנ לו  אי תוב [בש םא כה ל וש  , חנ בי זש ם מי ן שה בל יי ונ תוב  ה, כה אי םא רש גו'. ב וש חנ  בי זש ם מי ן שה בל יי ונ
ה תונה חש תנ ה  גה רש דנ ן  קי תנ לש ה',  לנ חנ  בי זש מי ן.  קי תנ תש הי לש אויהה  רש הה ה  גה רש דנ ה  ן אותה קי תי שום של א מי לה אל עולות,  וש ים  כי סה נש
קום מה א לנ רה קש יי ה. ונ יונה לש ה על גה רש ה' - זו דנ ה. לנ תונה חש ה תנ גה רש חנ - זו דנ בי זש ם מי ן שה בל יי ה ונ ל זל ענ ה, וש יונה לש ה על גה רש דנ ה בש רה בש חנ לש

ד. חה כםל אל הנ ה וש תה ה בי מה אי ז כש ם, אה אי הה ה מי ירה אי הי של כש שום של יון, מי לש על ם הה שי ה כנ ם זל ל - שי ית אי ל בי אי

ם הי של יו  הה ים  עי בש שי י  רי המ ה, של ינה כי שש בנ א  לה אל ים  אי צה מש ני םא  ל ם  הי שום של - מי ים  להי אל יו הה לה אי לו  גש ני ם  י שה כי
ים, להי אל יו הה לה אי לו  גש ני ם  י שה ה כי זל ל  ענ וש ה,  ינה כי שש יב הנ בי אות סש רה דש תל ים קה עי בש שי וש ה,  ינה כי שש ם הנ יד עי מי ים תה אי צה מש ני

יו. לה ב עה צה ה ה' ני ני הי תוב וש י כה רי המ ה, של לה גנ תש הי ה של קום זל מה בש

ם ה עי דושה ה קש בה כה רש ה מל עמשה ננ אן של כה ר, מי מנ עון אה מש י שי בי תו. רנ ר אי בל ר די של קום אמ מה ים בנ להי יו אל לה עה ל מי ענ ינ ונ
הו דו. זל בנ ה לש בה כה רש הוא מל ה, וש נה בה לש יר לנ אי הה ת לש דל עומל ה של יונה לש ה על דושה ה קש בה כה רש עמקםב הוא מל ה, ינ אי םא ורש בות. וב אה הה

ים. להי יו אל לה עה ל מי ענ ינ תוב ונ כה של

ה מה ה כנ אי םא רש יו ב לה נו. אי אי רש ל קה כה יו בש לה ים אי רםבי ים קש להי ר לו אל של דול אמ י גוי גה י מי ר, (דברים ד) כי מנ אה ח וש תנ פה
ם עולה בה ה של רה ה זה י עמבודה די ים עובש מי ענ ל הה כה שון בש לה ם וש ך ענ ין לש אי רוך הוא, של דוש בה קה י הנ ני פש ל לי אי רה שש ים יי יבי בי ם חמ הי
ה עה ל שה כה ל בש אי רה שש ל יי שות של קה לות ובנ פי ל תש בי קנ ן לש זגמה רוך הוא מש דוש בה קה הנ מו של ם כש ע אותה מנ שש יי לוהנ של ייש לו אל של

ם. הל לה ה של גה רש ה דנ יל אותה בי שש ים בי ם רוצי הי ה של לה פי יענ תש מי שש הנ ים לש יכי רי ם צש הי של

ל אי רה שש ם יי י אי עמקםב כי ך עוד ינ מש א שי רי קה םא יי תוב ל כה ל, של אי רה שש עמקםב יי ינ א לש רה רוך הוא קה דוש בה קה ה, הנ אי םא רש ב
ים, להי אל ר לו  םאמל י ה. ונ ל מםשל א אל רה קש יי ר ונ מנ אל נל של מו  ה, כש ינה כי שש א? זו  רה קש יי ונ י  מו. מי ת שש א אל רה קש יי ך, ונ מל ילה שש הש יי
מו ת שש א אל רה קש יי ה ונ ל זל ענ ה, וש ם זל שי ם בש לנ שש ני וש תו  גה רש דנ ה בש לה ענ תש ז הי אה אוי, וש רה כםל כה ם בנ לנ שש י ני רי המ נו של רש אנ ה בי לה עש מנ לש

ר. אי בה תש י ני רי המ ל, ונ אי רה שש יי

עמקםב ינ של תה  רש מנ אה ה של אי מנ דנ ר, ונ זה עה לש י אל בי רנ י לש י יוסי בי ר רנ מנ ך. אה רל דל ים בנ כי יו הולש י הה י יוסי בי רנ ר וש זה עה לש י אל בי רנ
ם י אי עמקםב כי ך עוד ינ מש א שי רי קה םא יי תוב ל כה ל, וש אי רה שש מו יי א שש רה קה ים, וש די דה צש ל הנ כה חוז לש הוא אה בות הוא, וש אה יר הה חי בש
ה מה כנ עמקםב בש ינ א לו  רה קה רוך הוא וש בה דוש  קה ר הנ זנ ה חה מה ל, לה אי רה שש יי מו  ת שש א אל רה קש יי תוב ונ כה ך, וש מל ילה שש הש ל יי אי רה שש יי

עמקםב? ך עוד ינ מש א שי רי קה םא יי ל ה וש ה זל ך, מנ ם כה ם? אי קםדל מו מי עמקםב כש או לו ינ רש כםל קה הנ ים, וש מי עה פש

ה סוק זל ה, פה אה נש יר קי עי מות יה חה לש יש מי אי א כש בור ייצי גי ר, (ישעיה מב) ה' כנ מנ אה ח וש תנ . פה תה רש מנ ה אה ר לו, יהפל מנ אה
תםב! כש יך לי רי מות צה חה לש יש מי מות? אי חה לש יש מי אי תםב! כש כש יך לי רי בור צה א? גי בור ייצי גי ה, כנ אי םא רש ל ב בה שוהו. אמ רש פי

תוב (ישעיה כה מו הוא ה', של רוך הוא, שש דוש בה קה הנ אי של דנ ים, ונ מי חמ ה רנ קום זל ל מה כה ר, ה' בש אי בה תש י ני רי א המ לה אל
ים בי רנ תש מי ן של מנ זש א בי לה קום. אל ל מה כה ין בש הוא די ים, וש להי מו אל א שש רה קש ים ני מי עה פש לי ינו של אי רה י. וש מי י ה' הוא שש ני מב) אמ
מו, ים שש להי אל ם,  עולה בה ים  עי שה רש הה ים  בי רנ תש מי ן של מנ זש ובי ים.  מי חמ רנ הה ם  שי בש א  רה קש ני וש מו,  ם, ה' שש עולה בה ים  יקי די צנ הנ
ל. אי רה שש יי א לו  רה ת, קה רל חל ץ אנ רל אל יהה בש םא הה ל וש ים  אי ין שונש יהה בי םא הה עמקםב ל ינ ן של מנ זש בי ך  ים. כה להי ם אל שי א בש רה קש ני וש

עמקםב. א לו ינ רה ת, קה רל חל ץ אנ רל אל ים או בש אי ין שונש יהה בי ר הה של אמ כנ וש

ין יהה בי הה של כש תה של רש מנ אה ה של ים לו. ומנ אי נו קורש י אה רי המ א, ונ רי קה םא יי תוב ל כה ר של בה דה ב הנ ינשי תש םא הי ן ל יי דנ ר לו, עמ מנ אה
יו בי י אה גורי ץ מש רל אל עמקםב בש ב ינ יישל תוב (בראשית לז) ונ ה, כה אי םא רש עמקםב - ב ינ א לו  רה ת קה רל חל ץ אנ רל אל בש ים או  אי שונש

ת? רל חל ץ אנ רל אל יהה בש םא הה י ל רי המ ן, ונ ענ נה ץ כש רל אל בש

ך ים, כה להי א אל רה קש ים ני מי עה פש לי א ה' וש רה קש ים ני מי עה פש רוך הוא לי דוש בה קה הנ מו של ר כש מנ אל ה נל לה חי תש י בנ רי ר לו, המ מנ אה
ך עוד מש א שי רי קה םא יי ר ל מנ אל נל ה של דועות. ומנ גות יש רה דש כםל בי הנ עמקםב, וש א ינ רה קש ים ני מי עה פש לי ל וש אי רה שש א יי רה קש ים ני מי עה פש ם לי גנ

ה. ם זל שי ב בש ינשי תש הי עמקםב, לש ינ

ר לו, מנ ם. אה הה רה בש ך אנ מש יהה שי הה ם וש רה בש ך אנ מש ת שי א עוד אל רי קה םא יי ל תוב (שם יז) וש י כה רי ך, המ ם כה ר לו, אי מנ אה
םא ל ך, וש מל ילה שש הש ל יי אי רה שש ם יי י אי א כי לה יהה, אל הה תוב וש םא כה אן ל ל כה בה ם, אמ אותו שי ד בש ה עומי ל זל ענ יהה, וש הה תוב וש ם כה שה
רו טש ענ תש הי של ך. וכש ים כה מי עה פש לי ך וש ים כה מי עה פש לי ן של כי ל של יק לו, כה פי סש ת מנ חנ ם אנ ענ פנ לו בש פי אמ ל, ונ אי רה שש ך יי מש יהה שי הה תוב וש כה

יד. מי ה תה ם זל שי ר בש טי ענ תש ז הי יונות, אה לש גות על רה דש לו בי ענ תש הי ם וש יי וי ים ולש ני כםהמ יו בש נה בה

י ת מי יי בנ ה הנ לה טש נה ל,  חי ה רה תה מי של כש ר של אי בה תש ני י  רי ר, המ אי בה תש ני י  בי רנ י לש י יוסי בי רנ ר לו  מנ ים, אה כי הולש יו  הה ד של ענ
ת רל טל ענ תש ה מי ינה כי יות שש הש י לי רי ר לו, המ מנ יהד? אה ל מי חי ה רה תה ה מי מה אוי. לה רה ים כה טי בה ר שש שה ים עה ני שש ן בי קי תנ הי יך לש רי צה של
יד מי ין הוא תה יהמי נש ה בי ל זל ענ ן. וש קי תנ הי ת ולש יי בנ טםל הנ ה] לי לה עש מנ ה [לש שורה ה, ובו  חה מי ים שש ני בה ם הנ יות אי הש לי וש אוי  רה כה
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ר. חי ד אנ צנ םא בש ל ב וש עמרה מנ בנ

ל כה ה, של זל סוד  וש ץ.  רל אה ע בה דנ וה הי לש יענ  קי רה כות הה לש ה מנ שורה ובו  ים,  טי בה ר שש שה עה ים  ני שש ן בי קי תנ הי לש ה  שורה ובו 
ת. בל ינשל תש ם מי שה ת ומי ול ל מה ין של ה די ה ייש בה ל זל ענ יות, וש שש קנ יא בש , הי ענ די ונ תש הי ה לש אה בה ה של לה חה תש הנ

יענ הודי ה לש צה רה של ב. כש ינשי תש הי ה לש נה קש תנ תש ך הי ר כה חנ אנ ל, וש חי רה ין בש ה די עמשה ת, ננ יי בנ טםל הנ לי ן וש קי תנ תש הי ה לש רוצה של אן כש כה
יו, עמשה י מנ פי אול לש שה ין בש ר די עורי תש מי ד של אוי ענ רה קום כה מה כות בש לש מנ ת הנ בל ינשל תש םא מי ל ין, וש די ה בש ץ, שורל רל אה כות בה לש מנ

ה. נה קש תש ני כות וש לש מנ ה הנ בה ינשש תש ך הי ר כה חנ אנ וש

ד חה ל אל דון כה ם ני עולה ל הה כה ה, של שה ה קה לה חה תש הנ ה הנ נה שה םאש הנ ר ה. בש ך נוחה ר כה חנ אנ ה וש שה ה קה לה חה תש ל הנ ה, כה אי םא רש ב
ים, שי יו קה ינה ה די ל זל ענ םאל, וש מ שש יא מי ית הי אשי רי הה שום של ים. מי פורי כי ה וש יחה לי ה, סש ך נוחה ר כה חנ אנ יו, וש עמשה י מנ פי ד לש חה אל וש

ה. ית נוחה עמשי ה ננ ל זל ענ ין, וש יהמי ר הנ עורי תש ך מי ר כה חנ אנ וש

ר חנ אנ לות, וש זה ים ומנ בי י כוכה די ים עובש מי ר ענ אה ל שש ה ענ וה לש שנ ר בש עורי תש הי רוך הוא לש דוש בה קה יד הנ תי םא עה ב יד לה תי עה לל וש
ף יענ אנ ה יהרי אה נש יר קי עי מות יה חה לש יש מי אי א כש בור ייצי גי תוב (ישעיה מב) ה' כנ כה הו של ה. זל של ין קה די ם בש יהל לי ק עמ זי חנ תש ך יי כה
מות חה לש יש מי אי ך כש ר כה חנ אנ בור, וש םא גי ל בור וש גי ך כנ ר כה חנ אנ ים, וש מי חמ הוא רנ ה, של לה חי תש ר. ה' בנ בה גנ תש יו יי בה יש ל אם יחנ ענ רי צש ינ
ל ענ יחנ  רי צש ף ינ אנ יענ  תוב יהרי כה ם, של יד אותה מי שש הנ ק לש זי חנ תש יי ם וש יהל לי ק עמ חםזל ה הנ לל גנ תש יי ך  ר כה חנ מות, אנ חה לש יש מי םא אי ל וש
תוב (ישעיה סג) כה ב, וש רה יום קש מו בש חמ לה יום הי ם כש הי ם הה גויי ם בנ חנ לש ני א ה' וש יהצה תוב (זכריה יד) וש כה ר, וש בה גנ תש יו יי בה יש אם

גו'. ה וש רה צש בה ים מי די גה מוץ בש דום חמ אל א מי ה בה י זל מי

ר, (נחום מנ אה ח וש תנ ה פה הודה י יש בי ין. רנ יהמי נש א לו בי רה יו קה בי אה י וש ן אוני מו בל א שש רה קש תי ה ונ תה י מי ה כי שה פש את ננ צי י בש הי יש ונ
יל בי שש רוך-הוא, בי דוש-בה קה ק בנ זי חנ תש מי יש של אי ל הה קו של לש י חל רי שש י בו. אנ ענ חםסי יםדי ה וש רה יום צה עוז בש מה א) טוב ה' לש
כםל. ר (תהלים קמה) טוב ה' לנ מנ אל נל של מו  טוב ה', כש רוהו  אמ ק, ובי הוא הוא חםזל רוך  בה דוש  קה ל הנ ק של חםזל הנ של
ל יום של ה - בש רה יום צה יחו הוא. בש שי שועות מש עוז יש תוב (שם כח) ומה כה שועות, של יש ייש בו  ק של חםזל הו  עוז - זל מה לש

ל אי רה שש יי ים לש מי ענ ר הה אה ים שש יקי צי מש ה של צוקה מש

יו ה יהדה פל רש מנ י של ? מי יתה פי רנ תש ה הי ה זל ה. מנ כה ר כםחל ה צנ רה יום צה בש יתה  פי רנ תש תוב, (משלי כד) הי ה כה ה מנ אי םא רש ב
י ל מי כה ה. של תורה יק בנ זי רוך-הוא? ינחמ דוש-בה קה ם בנ דה אה יק הה זי ינחמ יך  אי ק בו. וש זי חנ תש הי םא לש ל הוא של רוך  בה דוש  קה הנ מי
ה פל רנ תש יי ם הוא  אי וש ק.  זי חנ תש הי לש ל  אי רה שש יי ת  סל נל כש לי ק  חםזל ן  נותי יהכול  בש כי ים,  יי חנ הנ ץ  עי יק בש זי חמ מנ ה,  תורה בנ יק  זי חמ מנ של
םא לו ב תה יום של ה. בש כה ר כםחל ה צנ רה צה יום  - בש ה  תורה ן הנ ה מי פל רנ תש ם הוא הי . אי יתה פי רנ תש תוב? הי ה כה ה מנ תורה הנ מי

ם. עולה ל הה יא כםחו של הי ה של ינה כי שש ת הנ ק אל יהכול דוחי בש ה, כי צוקה מש

ה מה ה, כנ רה שי םא כש ך ל רל דל ך בש הולי ה וש תורה ן הנ ה מי פל רנ תש ם מי דה ן אה בל ה של עה שה ה, בש אי םא רש ה - ב כה ר כםחל ר צנ חי ר אנ בה דה
יא לו, הי ק של חםזל וש יא כםחנ  הי ם, של דה אה ת הה מנ שש ני לו  פי אמ ונ ה.  רה יום צה ים בש גורי טי קה יות לו  הש לי ים לו  יני מי יב זש י רי לי עמ בנ
י כי רש דנ ך בש ם הולי דה ן אה בל ה של עה שה א, בש בה י אנ בי ר רנ מנ יו. אה לה ר אי הוא צנ שום של ה, מי כה ר כםחל תוב צנ כה דו, של גש נל לו כש ה של יבה רי יש

טוב. ירו לש כי זש הנ יו לש לה ים עה די ים עומש גורי ני ה סה מה אוי, כנ רה נות כה קה תג יו מש כה רה ל דש כה ה וש תורה הנ

ר םאמל י ונ נו  נל חג יש ונ רו  ם יהשש דה אה יד לש גי הנ ף לש לל י אה ני ד מי חה יץ אל לי מי ך  אה לש יו מנ לה עה ם ייש  ר, (איוב לג) אי מנ אה ח וש תנ פה
רוך הוא דוש בה קה י הנ ני פש כםל לי לוי הנ םא גה י ל כי ן, וש בוני תש הי לו ייש לש לה ים הנ סוקי פש ר. בנ י כםפל אתי צה ת מה חנ ת שנ דל רל הו מי עי דה פש
יר כי זש הנ ים לש גורי ני ם סה דה אה לה ר ייש  של אמ כנ יך, של רי צה אי של דנ א ונ לה ע? אל רנ יו טוב או  נה פה ר לש םאמנ י של ך  אה לש מנ יך  רי הוא צה של

ר. י כםפל אתי צה ת מה חנ ת שנ דל רל הו מי עי דה ר פש םאמל י נו ונ נל חג יש ז ונ ים, אה גורי טי ם] קה דה אה ין לו [לה אי יו וש נה פה לו לש כות של זש

ה הוא. ר - יהפל תוב יותי םא כה ם ל ך. אי אה לש יו מנ לה ם ייש עה תוב אי ר. כה בה דה רור הנ א בי צה מש ה תי זל סוק הנ פה ה, בנ אי םא רש ב
תוב כה םאל, של מ ד שש צנ ם בש דה אה ם הה ה עי נל מג מש הנ ך  אה לש מנ הנ הו  יהו? זל ומי תוב,  ף כה לל י אה ני ד מי חה יץ אל לי מי ך  אה לש ל מנ בה אמ

ך. ינל ימי ה מי בה בה יו ורש רה חמ תוב אנ כה םאל, של מ ד שש הו צנ זל ף, וש לל ך אל דש צי פםל מי (תהלים צא) יי

שום םאל, מי מ ד שש צנ יו לש הה ף של לל הוא] אל ם [של אותה ד מי חה הוא אל ע, של רה ר הה ר ייצל צל הו יי ף, זל לל י אה ני ד מי חה ל אל בה אמ
מו ד לו כש בל ע הוא על רה ר הה ת, אותו ייצל מל ך אל רל דל ך בש ם הולי דה ן אה ם בל ה, אי ל זל ענ שות. וש ל רש נוטי ה וש לה עש מנ ה לש הוא עולל של
רוך בה דוש  קה י הנ ני פש ר לי אומי גור, וש ני ה סה עמשל ננ ה וש ז הוא עולל ד לו, אה בל על ה וש לל קש תוב (משלי יב) טוב ני כה ר, של מנ אל נל של

ת. חנ ת שנ דל רל הו מי עי דה ר, פש רוך הוא אומי דוש בה קה ז הנ אה ם, וש דה אה ל הה כות ענ הוא זש

שום תו, מי מה שש ת ני אל נו  מל טםל מי לי יו וש לה לט עה שש ר לי חי אנ ים לו  ני נותש שום של ם, מי יקה ר רי םא חוזי ה ל ל זל ם כה עי וש
דות אותו. פש ר, לי י כםפל אתי צה תוב מה כה הו של ה. זל ל זל ר ענ הוא כםפל יש וש אי י אותו הה אי טה ים חמ די קש הי של

םא ל נםם וש יהי גי ד לנ םא יירי ל דות אותו של פש ר לי יו כםפל לה יא עה , הי תה רש מנ אה כות של זש ה  ר - אותה י כםפל אתי צה ר מה חי ר אנ בה דה
גור. ני גור סה טי קה ילה לו הנ הש יי י של די ת כש מל ך אל רל דל ת בש כל לל ם לה דה אה יך לה רי ן צה כי לה יהמות. וש

ד, בל ם על הל יות לה הש לי ך  הופי ד של ענ מו  ים עי קי סש ענ תש יר ומי עי שה ים לו  ני נותש ים של פורי כי יום הנ ל בש אי רה שש ה יי זל מו  כש
ם ך, (שם כה) אי לל מל למםה הנ ר שש מנ ה אה ל זל ענ גור. וש ני ם סה הל ה לה עמשל ננ רוך הוא וש דוש בה קה י הנ ני פש דות לי יד עי עי ה ומי עולל וש

ר. מנ אל ה נל ה זל זל ע הנ רה ר הה ייצל ל הנ ענ ם, וש יי הו מה קי שש א הנ מי ם צה אי ם וש חל הו לה ילי כי אמ ך הנ אמ ננ ב שם עי רה

ם אותו רוך הוא עי דוש בה קה ת הנ ק אל יהכול דוחי בש ה, כי תורה ן הנ ה מי פל רנ תש ם מי דה ן אה בל של ה, כש רה יום צה ה בש שום זל ומי
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. כםחנ ש הנ לנ חל נל ג וש רי טש קנ יו לש נה פה ב לש רי קה תש הי שום של ר כםחנ כםה, מי ה - צנ כה ר כםחל גור. צנ טי ה קה עמשל הוא ננ ע של רה ר הה ייצל

ענ יודי גו. וש רש טש קנ ו לש שה יו עי לה א עה בה של עמקםב כש ה ינ ה? זל רה יום צה ה בש ה זל ה, מנ רה יום צה עוז בש מה ה, טוב ה' לש אי םא רש ב
ה. נה כה ת סנ ענ שש א בי לה ם אל דה אה ל הה א ענ צה מש ג ני רי טש קנ מש ין הנ ה, אי אי םא ורש ה. וב ינה ת די רנ יו צה לה ה עה אה בה של י בו, כש חוסי

ג רי טש קנ מש י הנ די ל יש ין ענ די ק הנ זי חנ תש רוך הוא, הי דוש בה קה י הנ ני פש ר לי דנ נה רו של דש ר ני חנ עמקםב אי ינ שום של ה, מי אי םא ורש וב
עמקםב י ינ רי המ רוך הוא, ונ דוש בה קה י הנ ני פש ר לי מנ ל. אה חי רה ה בש ה בה תה יש הה ה של נה כה סנ ת הנ ענ שש ין בי ה די צה רה עמקםב, וש ל ינ ג ענ רי טש קי של
םא ל יך, וש נל פה ר לש דנ נה רו של דש ם ני לי םא שי ל יך, וש רי צה ה של ל מנ כה ים ובש ני בה ר ובש עםשל כםל בש הנ ק מי זה יהו חה רי המ ם, ונ לי םא שי ל רו וש דש ר ני דנ נה

ש?. נל נו עם מל תה מי חש קנ לה

ש ננ על נל ת. וש ול מה ך הנ אה לש ל מנ צל ה אי לה עש מנ ין לש די ה הנ שה קנ תש הי ש? של קנ תש ה ונ ה זל תה. מנ דש לי ש בש קנ תש ל ונ חי ד רה לל תי יהד - ונ מי
ה ל זל ענ יך, וש תל חש תנ ך מי בש כה שש ח מי קנ ה יי מה ם לה לי שנ ך לש ין לש ם אי אי תוב (משלי כב) וש כה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ה, מה זל עמקםב בה ינ

ת. ול מה ך הנ אנ לש י מנ די ל יש ין ענ די ר הנ סנ מש ני ל וש חי ה רה תה מי

יהה דל ילה ה וי אה ת לי אל ה וש נה אשם ן רי יהל די לש ת ינ אל חות וש פה שש ת הנ ם אל יהשל ה? ונ שה ה עה ו, מל שה א עי בה ה של עה שה ה, בש אי םא ורש וב
יהה פש יה ע בש שה ל אותו רה כי תנ סש םא יי ל ל של חי ל רה ד ענ חנ פה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ים. מה ני רם חמ ף אנ ת יוסי אל ל וש חי ת רה אל ים וש ני רם חמ אנ

. יהה לל ג לו עה רי טש קנ םא יש ל וש

ים שי וו. נה חמ תנ שש יי ונ יהה  דל ילה ה וי אה ם לי גנ ש  גנ תי ונ ה  ין ול חמ תנ שש תי ן ונ יהל די לש ינ ה וש נה חות הי פה שש ה הנ נה שש גנ תי ונ תוב?  ה כה עוד מנ
ה ל זל ענ , וש יהה לל ה עה סה הוא כי מו, וש י אי ני פש לי ף מי ל, יוסי חי רה ף וש ש יוסי גנ ר ני חנ אנ תוב? וש ה כה ל מנ חי רה ל בש בה ים. אמ רי בה י גש ני פש לי מי
ל ן של יי י ענ לי ן - עמ יי י עה לי מו. עמ ל אי ה ענ סה כי וש יל גופו  די גש הי ן, של יי י עה לי ת עמ ן פםרה ף בי ת יוסי ן פםרה תוב (בראשית מט) בי כה

ע. שה אותו רה

ה של ה קה זל ם, וש לי םא שי ל ר של דל ל נל עמקםב ענ ינ ש  ננ על נל ה, וש נה כה סנ ת הנ ענ שש ג בי רי טש קי ע של רה ר הה ייצל י הנ די ל יש ה ענ שה נש על אן נל כה וש
י לנ ל, עה חי י רה לנ ה עה תה תוב (שם מח) מי כה יהה? של ה הה עמקםב זל שום ינ מי נו של ן לה יי ננ יו. ומי לה רו עה בש עה רות של צה ל הנ כה עמקםב מי ינ לש

י. רי דש י ני תי רש חנ אי ל של אי, ענ דנ ונ

יא, יק הי די ת צנ לנ לש ם קי אי א"ו. של וה רוהו לו בש אמ םא, ובי ב םא תה ם ל נה ת חי לנ לש תוב (משלי כז) קי ר, כה מנ י אה י יוסי בי רנ
ה. נה כה סנ ת הנ ענ שש ה בי ג בה רי טש קי ע וש רה ר הה ה אותו ייצל ל אותה טנ יו נה פי ה מי אה יהצש ן של יוה ה, כי ן בה וי כנ תש םא הי ל לו של פי אמ

ל טנ , נה ענ יהה יודי םא הה הוא ל ב של ל גנ ף ענ אנ ילה. וש חש םא יי יך ל להל ת אל א אל צה מש ר תי של ם אמ ר (בראשית לא) עי מנ עמקםב אה ינ
שום ן, מי טה שה יו לנ ם פי דה ח אה תנ פש םא יי ם ל עולה ינו, לש ני ה שה ל זל ענ ם. וש דה י אה ני ל בש צל יד אי מי א תה צה מש ני ן של טה ר אותו שה בה אותו דה
ה לל י אי ני ל שש ענ יק, וש די ל צנ ה של לה ם או מי כה ל חה ה של לה ן מי כי ל של ה, כה טה מנ ה ולש לה עש מנ ג בו לש רי טש קנ בור ומש די ל אותו הנ נוטי של

ל. חי ה רה שה נש על נל

ה? תה י מי נו כי עש םא יהדנ ל ה  שה פש את ננ צי י בש הי יש ר ונ מנ אה ן של יוה י כי כי א, וש בה י אנ בי ר רנ מנ ה. אה תה י מי ה כי שה פש את ננ צי י בש הי יש ונ
את ם יוצי תה מה שש ני ם של דה י אה ני ייש בש שום של גוף, מי ת הנ יתנ ל מי חי ה רה תה ר, ומי ה יותי גופה ה לש רה זש םא חה ל שום של יך מי רי א צה לה אל
ם, (שיר ה) בה א לי ייצי יו, (בראשית מב) ונ לה שו] אי פש ב רוחו [ננ שה תה ר (שמואל-א ל) ונ מנ אל נל מו של ה, כש קומה מש ת לי רל חוזל וש
ה תה ה ומי קומה מש ה לי רה זש םא חה ל ה וש תה מה שש ה ני אה ל זו יהצש בה ה. אמ מה שה ה בו נש רה םא נותש רו, (מלכים-א יז) ל בש דנ ה בש אה י יהצש שי פש ננ

ל. חי רה

שום ין, מי יהמי ר אותו לש שנ קה יר אותו וש זי חל עמקםב הל ינ . וש יהה לל ר עה זנ גש ני ין של די ל הנ יות של שש קנ י, הנ ן אוני מו בל א שש רה קש תי ונ
י רי המ ין הוא, של ן יהמי ה - בי של קה ין הנ די ל הנ ד של י, צנ ן אוני הוא בל ב של ל גנ ף ענ אנ ין. וש יהמי רו לש שש קה יך לש רי ב צה עמרה מנ ת הנ אל של
ה תה לש גנ תש םא הי ה ל אה ל לי בה ה, אמ תה בורה ה וקש תה יתה ה מי תה לש גנ תש י הי רי ר, המ אי בה תש ני מו של ך כש רל דל ה בנ רה בש קש ני ה, וש רה שש קנ תש ין הי יהמי בש

רוהו. אמ ם, ובי הל לו סוד ייש לה לה הות הנ מה אי ע הה בנ רש אנ ב של ל גנ ף ענ אנ ה, וש תה בורה ה וקש תה יתה מי

יום ד הנ ה ענ קומה ה מש סה כנ תש םא הי ל שום של ם? מי ענ טנ ה הנ י, מה י יוסי בי ר רנ מנ ה. אה תה בורה ל קש ה ענ בה צי עמקםב מנ ב ינ צל ינ ונ
ש. מה ד אותו יום מנ יום, ענ ד הנ ר ענ מנ אל נל מו של ים, כש תי יות מי חמ הנ רוך הוא לש דוש בה קה יד הנ תי עה של

ייש ר (ירמיה לא) וש מנ אל נל מו של קום, כש אותו מה ל בש אי רה שש לות יי גה ה מי ינה כי זםר שש חמ תנ ד יום של ר, ענ מנ ה אה הודה י יש בי רנ
ל אי רה שש ים יי ידי עמתי רוך הוא, ונ דוש בה קה ה הנ ע לה בנ שש ני ה של בועה זו שש ם. וש בולה גש ים לי ני בו בה שה ם ה' וש אג ך נש יתי רי חמ אנ ה לש וה קש תי
ה ל זל ענ ל, וש אי רה שש לות יי ל גה ה ענ תה כש יא בה הי מו של ם, כש כות שה בש לי ל וש חי ת רה בורנ ה קש ל אותה עממםד ענ לות לנ גה הנ יהשובו מי של כש
ה ידה ה עמתי עה ה שה אותה ך. ובש תי לה עג פש ר לי כה י ייש שה תוב (שם) כי כה גו', וש ם וש ילי ים אובי נוני חמ תנ י יהבםאו ובש כי בש תוב (שם) בי כה

ים. רי בי חמ רוהו הנ אמ ה, ובי ינה כי שש ם הנ עי ל וש אי רה שש יי מםחנ בש שש ך, לי רל דל יא בנ הי ל, של חי רה

י ני יו בש הש יי ל ונ אי רה שש ע יי מנ שש יי יו ונ בי ש אה גל ילל ה פי הה לש ת בי ב אל כנ שש יי ן ונ אובי ך רש לל יי יא ונ הי ץ הנ רל אה ל בה אי רה שש ן יי כם שש י בי הי יש ונ
ת יי בנ ה הנ לה טש נה תו, וש ל מי חי רה ה וש אה י לי רי המ יא, של הי ץ הנ רל אה ל בה אי רה שש ן יי כם שש י בי הי יש ר, ונ מנ ר אה זה עה לש י אל בי ר. רנ שה ים עה ני עמקםב שש ינ

ה. לה טש נה י של מי

ה תה רש ה שה ינה כי ל, שש חי רה ה וש אה ל לי ן של נה מנ ל זש כה א בש לה ה? אל הה לש ם בי ב עי כנ שה וש ך  לנ ן הה אובי רש של ך  תש עש ל דנ ה ענ לל עמ י ינ כי וש
ה ינה כי שש ב של ל גנ ף ענ אנ ה. וש הה לש ל בי ן של כה שש מי ת בנ יי בנ ה בנ שורה ת, וש יי בנ הנ ה מי דה רש פש ני םא  ה ל ינה כי תו, שש מי ו של שה כש ענ וש ן,  יהל לי עמ
ה ל זל ענ ת, וש יי בנ לוי בנ גי ה בש ינה כי ה שש םא שורה ה, ל בה קי ר ונש כה ווג זה זי א בש צה מש םא ני עמקםב ל א ינ לי מה לש אוי, אי רה ת כה יי בנ טםל הנ ה לי תה צש רה
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ה, טה מי ל הנ בי לש ובי ך  לנ מו, הה קום אי ה מש שה ה יהרש הה לש בי ה של אה רה שום של ן, מי אובי א רש ה. ובה הה לש ן בי כנ שש מי ה בש ינה כי ה שש דה מש עה
ה. הה לש ת בי ב אל כנ שש יי תוב בו ונ יהה כה לל ה עה ינה כי ה שש דה מש עה ל של ענ וש

בון שש חל ם מי גנ פש ני םא  ל ך  שום כה ה, ומי ינה כי שש בוד הנ כש לי ש  שנ םא חה ל וש ה  טה מי ה  ל אותה ן ענ יהשנ ר, של מנ א אה יסה יי י  בי רנ
ל כה םאש לש ה אותו ר שה סוק עה פה הנ ן, וש אובי עמקםב רש כור ינ תוב בש ך כה שום כה בון, מי שש ה חל שה עה סוק וש פה א הנ ים, ובה טי בה שש הנ

הנששבהטיים.

ים רי שה ם יש רוך הוא כגלה דוש בה קה י הנ כי רש ל דנ גו' - כה י ה' וש כי רש ים דנ רי שה י יש ר, (הושע יד) כי מנ אה ח וש תנ ה פה הודה י יש בי רנ
ם - בה כו  לש ים יי יקי די צנ וש ה  ל זל ענ ים. וש די ם עומש ה הי ל מה ים ענ יחי גי שש םא מנ ל וש ים  עי םא יודש ם ל עולה י הה ני ת, ובש מל י אל כי רש דנ וש
ענ ה, הוא יודי תורה ל בנ די תנ שש מי י של ל מי כה ה, של תורה ים בנ לי דש תנ שש רוך הוא ומי בה דוש  קה י הנ כי רש ים דנ עי ם יודש הי שום של מי

ה. םאלה מ ה ושש ינה ה יהמי םא סוטל ל ם של הל ך בה הולי וש

רוך דוש בה קה י הנ כי רש דנ ים בש לי כש תנ סש םא מי ל ה וש תורה ים בנ לי דש תנ שש םא מי ל ים של עי שה רש ם הה ה הי לל ם - אי לו בה שש כה ים יי עי ופםשש
ם ה, הי תורה בנ ים  לי דש תנ שש מי םא  ל וש ל  כי תנ סש הי לש ים  עי יודש םא  ל של שום  ומי כות,  ים הולש כי רה דש הנ ן  אה לש ים  עי יודש םא  ל וש הוא 

א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה יו בה כה רה ם דש אותה ם בש הל ים בה לי שה כש ני

ים כי רה דש ם  אותה בש ה  עולה תו  מה שש ני ה,  זל הנ ם  עולה הה ן  מי א  יוצי של כש ה,  תורה בנ ל  די תנ שש מי של ם  דה אה ל  כה ה,  אי רש םא  ב
ים עי יודש ם של אותה ים, וש דועי ם יש ה הי תורה ל הנ ים של ילי בי ים ושש כי רה ם דש אותה ה, וש תורה ל הנ ה] של תורה ם בנ הי ים [של ילי בי ושש

ה. זל ם הנ עולה ן הה או מי ייצש של ם, כש אותו עולה ם בש הל כו בה לש ה יי זל ם הנ עולה ה בה תורה י הנ כי רש דנ

םא ה ל זל ם הנ עולה ן הה מי או  ייצש של ים, כש ילי בי ים ושש כי רה ים דש עי םא יודש ל ה וש זל ם הנ עולה ה בה תורה בנ לו  דש תנ שש םא הי ם ל אי וש
ה, תורה י הנ כי רש ן דנ ינה אי רות של חי אמ ים  כי רה דש בי ך  לי יי ז  אה וש ם.  הל ים בה לי שה כש ני וש ים,  ילי בי ושש ים  כי רה ם דש אותה בש ת  כל לל לה עו  יידש

ם. הל ש בה ני עה יי ים וש יני ה די מה כנ יו בש לה רו אי עורש תש יי וש

- ך  בש כש שה ך. בש יחל שי יא תש הי יצותה  קי המ ונ יך  לל מםר עה שש תי ך  בש כש שה תוב? (משלי ו) בש ה כה ה מנ תורה ל בנ די תנ שש מי י של ומי
מות שה ר רוחות ונש עורי רוך הוא יש דוש בה קה הנ של יצותה - כש קי המ ם. ונ עולה ין אותו הה די יך מי לל מםר עה שש ה תי תורה ר, הנ בל קל בנ
לו דש תנ שש הי ים של ם גופי אותה יהקומו  יל של בי שש גוף בי ל הנ גור ענ ני ילה סה הש יא תי ך, הי יחל שי יא תש ז הי ים, אה תי יות מי חמ הנ לש
ר פה ת עה מנ דש י אנ ני שי יש ים מי בי רנ ר (דניאל יב) וש מנ אל נל מו של ם, כש י עולה יי חנ ה לש לה חי תש יהקומו בנ ם של ה הי לל אי אוי, וש רה ה כה תורה בנ

ה. תורה יא הנ הי ם של י עולה יי חנ קו בש סש ענ תש הי שום של ם, מי י עולה יי חנ ם לש ה הי לל אי גו'. וש ם וש י עולה יי חנ ה לש לל יצו אי יהקי

שום ם? מי ענ טנ ה הנ יו, מה לה ן עה גי ה תה תורה הנ וש יים  קנ תש יי גוף  הנ ה, אותו  תורה בנ לו  דש תנ שש הי של לו  ל אי ה, כה אי םא רש וב
ע בנ רש ת אנ לל כולל ה רוחנ הנ אותה ע רוחות, וש בנ רש אנ ה מי לולה כש ת של חנ רוך הוא רוחנ אנ דוש בה קה ר הנ עורי ה יש עה ה שה אותה בש של

ים. מי עולה יים לש קנ תש יי יל של בי שש רוחנ זו בי ם בש יותה חמ הנ ה לש תורה לו בנ דש תנ שש הי ם של ל אותה כה ן לש מי דנ זש רוחות תי

תו ם מי י כגלה רי המ מו, של יש קנ תש םא הי ה ל מה , לה רוחנ י הה ע רוחות בםאי בנ רש אנ תוב (יחזקאל לז) מי י כה רי ר, המ םאמנ ם ת אי וש
ן מנ ים, אותו  [זש תי מי ם הנ אל אותה קי זש חל יש י  די יש ל  הוא ענ רוך  בה דוש  קה ים הנ קי הי ן של מנ זש ה, אותו  אי םא רש ם? ב קםדל מי כש
רוך דוש בה קה יד הנ תי עה אות של רש הנ א לש לה יום, אל קי ם בש מה יש קנ ד לש םא יהרנ ע רוחות, ל בנ רש אנ יהה מי הה ב של ל גנ ף ענ , אנ יד] רוחנ תי עה הל

ה זו. צורה ה בש לה לש כש ני רוחנ של ם בה מה יש קנ ה ולש ה צורה אותה ים בש תי יות מי חמ הנ הוא לש

ם עולה ל הה כה אות לש רש הנ ה לש צה רוך הוא רה דוש בה קה יהה, הנ הה מו של ה כש עה ה שה אותה מות בש עמצה רו הה זש חה ב של ל גנ ף ענ אנ וש
ה ידה עמתי ה רוחנ של ה אותה ל זל קומון, ענ י יש תי לה בי יך נש תל יו מי חש תוב? (ישעיה כו) יי ה כה ים [מנ תי יות מי חמ הנ יד לש תי הוא עה של
ע רוחות בנ רש אנ תוב? מי ה כה ים מנ יקי די ם צנ הל ת בה דל רל ה לה ידה עמתי ה רוחנ של ה אותה ל זל ענ ים] [ס"א וש יקי די ם צנ הל ת בה דל רל לה
ם עולה בה ם  לי יום שה ם קי יים אותה קנ לש יד  תי עה הוא  רוך  בה דוש  קה הנ שום של ע], מי בנ רש אנ ה בש לה לש כש ני של , רוחנ  רוחנ י הה בםאי
רוך דוש בה קה י הנ ני פש יהה לי גורש ני ית סה עמשי ננ ם וש דה אה ל הה ת ענ דל יא עומל ה, הי זל ם הנ עולה ה בה תורה לו בנ דש תנ שש הי ם של אותה אוי, וש רה כה

הוא.

ם ה, אותה זל ם הנ עולה ם בה דה אה ה הה ל בה די תנ שש הי ה של ה תורה ל אותה כה ה וש י תורה רי בש ם די ל אותה ר, כה מנ עון אה מש י שי בי רנ
ת, כל םא שוכל ל ה קולות וש ימה רי יא מש הי יו, וש נה פה ת לש רל אומל רוך הוא, וש דוש בה קה י הנ ני פש ים לי די ה עומש ה תורה אותה ים וש רי בה דש
ם יהקומו ה הי ל זל ענ ה, וש זל ם הנ עולה בה ה  ל בה די תנ שש הי ם וש דה אה הה ה  ק בה בי דנ תש הי י של פי ר כש םאמנ ת וש יחנ  שי יא תה ן הי מנ זש אותו  ולש
ם בה כו  לש יי ים  יקי די צנ וש י ה'  כי רש ים דנ רי שה יש י  (הושע יד) כי ך  שום כה נו, ומי רש מנ אה של מו  ם, כש י עולה יי חנ לש ם  לי יום שה קי בש

ם. לו בה שש כה ים יי עי ופםשש

ת אי ל וש אי רה שש ל יי כה יו לש נה ר ינעמשון בה של ל אמ ת כה ע אי מנ שה אםד וש ן מש קי י זה לי עי ר, (שמואל-א ב) וש מנ אה ח וש תנ יהיא פה י חי בי רנ
י רי המ ה, ונ ה זל עמשל י ה' ינעמשו מנ ני כםהמ ך של תש עש ל דנ ה ענ לל עמ י ינ כי ד. וש ל מועי ח אםהל תנ אות פל צםבש ים הנ שי נה ת הנ ן אל בג כש שש ר יי של אמ
תוב כה ת ה', וש חנ נש ת מי ים אי שי נה אמ צו הה אמ י ני תוב (שם) כי כה ם, של הל לה א של טש חי ה אותו הנ ה תורה שה רש ר ופי מנ אל ך נל כה ם לש קםדל מי
ן כםהי ר הנ ענ א ננ ב ובה לל חי ת הנ רון אל טי ם ינקש רל טל ם בש תוב גנ כה גו', וש ח וש בנ זל חנ  בי זם יש  ל אי ם כה עה ת הה אי ים מי ני כםהמ ט הנ פנ שש ומי
ל ענ ה, וש קה זש חה י בש תי חש קנ םא לה ם ל אי ן וש תי ה תי תה י ענ ר לו כי מנ אה תוב וש כה גו', וש ן וש כםהי לות לנ צש ר לי שה ה בה נה חנ תש בי זם יש הנ אי ר לה מנ אה וש
ים ני כםהמ לנ יו  הה ים של קי לה ם חמ אותה א מי לה ים אל לי נוטש יו  םא הה ה ל ל זל כה גו', וש אםד וש ה מש דםלה ים גש רי עה נש את הנ טנ י חנ הי תש ה ונ זל

אות? צםבש ים הנ שי נה ת הנ ן אל בג כש שש ר יי של ת אמ ר אי מנ אן אה כה שו, וש נש על ם נל יהל יני עי יל בש לי ן קנ בה רש קה יהה הנ הה ל של ענ ם, וש הל כםל מי אל לל

גו רש ינהנ ל וש אי רה שש ל יי םא יהקומו כה ל דוש, של קום קה אותו מה ן בש כי ל של ה זו, כה רה ים עמבי יו עושי הה ה של ילה לי חה ס וש א חנ לה אל
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ה לה פי ל תש לי פנ תש הי ס לש ני כה הי םא לש ל ם של יהל ידי ים בי ש ומוחי דה קש מי ס לנ ני כה הי ם לש ים אותה בי כש ענ יו מש הה שום של א מי לה ם. אל אותה
שום ן, ומי ים אותה בי כש ענ ך מש שום כה ם, ומי הל ק מי לל טםל חי נות לי בה רש יאות קה בי םא מש ן ל הי שום של עמשו, מי נות ננ בה רש קה הנ ד של ענ
ים בי כש ענ מש ים, של שי נה ת הנ ן אל בג כש שש ר יי של ת אמ תוב אי ה כה ל זל ענ ם, וש שה ס לש ני כה הי ם לש הל שות מי קש בנ יו מש ים הה שי ן נה ך אותה כה

נו. רש מנ אה מו של ן כש אותה

יו בי ם אה ש עי מי שנ ה לש ב אותה כי עי שום של א מי לה ה, אל מה ב עי כנ הוא שה לום של שה ס וש ה. חנ הה לש ת בי ב אל כנ שש יי ה ונ מו זל כש
ה וה צש מוש מי שי קום של ל מה כה בש ה. של זל ה הנ עמשל מנ ה הנ ינה כי שש ד הנ גל נל ה כש שה עה ה, וש טה מי בול הנ לש ה הוא בי זל ה, וש וה צש ל מי מוש של שי
ק לי תנ סש תי ם של ה, גורי וה צש ל מי מוש של ב שי כי ענ ם לש גורי י של ם, ומי את שה צי מש ני קום וש ל אותו מה ה ענ ה שורה ינה כי א, שש צה מש ני
ה שום זל ה. ומי לה י עה צועי יש תה  לש לנ ז חי יך אה בי י אה בי כש שש יתה מי לי י עה תוב (בראשית מט) כי ה כה ל זל ענ ם, וש עולה ן הה ה מי ינה כי שש
ה עה רש גש םא ני ל ן, וש יה נש מי יו בנ ם הה ר. כגלה שה ים עה ני עמקםב שש י ינ ני יו בש הש יי ל ונ אי רה שש ע יי מנ שש יי יו ונ בי ש אה גל ילל ה פי הה לש ת בי ב אל כנ שש יי תוב ונ כה

לום. ם כש הל לה כות של זש מי

עמקםב י ינ ני יו בש הש יי ל ונ אי רה שש ע יי מנ שש יי תוב ונ כה עמקםב, של ך ינ ר כה חנ אנ ל וש אי רה שש ה יי לה חי תש ם בנ ענ טנ ה הנ ר, מה מנ ר אה זה עה לש י אל בי רנ
םא ל ם וש עולה א בה בה אנ יו לש ים הה טי בה ר שש שה ים עה ני ה שש ר: ומנ מנ ה, אה טה ה מי ל אותה בי לש ן ובי אובי א רש בה של א כש לה ר? אל שה ים עה ני שש
ל בי לש יהד בי ם. מי קםדל מו מי ים כש רי חי יד אמ הולי ה לש הוא רוצל ים של גומי נו פש י אה ים, אולנ ני יד בה הולי ה לש ו רוצל שה כש ענ ר, וש יותי
ע מנ שש יי תוב ונ ה כה ל זל ענ ה, וש טה ה מי ל אותה ה ענ תה רש שה ה של ינה כי שש לון לנ ה קה שה לו עה אי מוש כש ב אותו שי כי ענ תש הי ה וש טה ה מי אותה

ך. מון זנ סש רש פנ רות אמ המ ר ננ שה ים עה ני ם שש הי סו, של כנ תש הי ר של שה ים עה ני ה תוך שש לה ענ תש ה הי ם זל שי י בש רי המ ל, של אי רה שש יי

לו אי ם?  י הי ומי ם,  הל בה ה  נה קש תנ תש ה הי ינה כי שש הנ של ים  טי בה ר שש שה עה ים  ני שש לו  אי  - ר  שה עה ים  ני שש עמקםב  ינ י  ני בש יו  הש יי ונ
ת שנ דג קש ל בי כי תנ סש הי ה לש ינה כי שש ים לנ אויי ם רש ים, כגלה דושי ם קש ם, כגלה קםדל מו מי בון כש שש ם חל הל ה לה תה שש עה ה וש רה זש ה חה תורה הנ של

ן. יה נש מי ן בנ אובי םא רש םא יהב ה, ל עמשל ה אותו מנ שה לו עה אי ם. של בונה רי

כור ן בש אובי י רש ני ובש ר (דה"א ה)  מנ אל נל של מו  ף, כש יוסי ה לש נה תש ני וש תו  כורה בש נו  מל ה מי לה טש ני של ש  ננ על נל ה  זל ל  ם כה עי וש
ף. יוסי י] לש ני בש תו [לי כםרה ה בש נה תש יו ני בי י אה צועי לו יש לש חנ כור ובש בש י הוא הנ ל כי אי רה שש יי

ין, יו די כה רה ת ודש מל יו אל עמשה ל מנ כה ם. של עולה ד הה ענ ם וש עולה ן הה מי ך  בםרה ל מש אי ם הה ילה שי הש יי ה, (דניאל ב) של אי םא רש ב
ה. יונה לש ה על מה כש חה כםל הוא בש ה, הנ הוא עושל ה של ל מנ כה וש

רוך דוש בה קה י הנ ני פש ד לי עומי ם וש שה רש ה, ני הוא עושל ה] של י [מנ ל מי י כה רי המ ם, של דה ה אה עמשי ם מנ ה גורי מה ה כנ אי םא רש ב
ל, חי יא רה הי ב של שנ חה ל, של חי רה בש בו  לי וש צונו  יהה רש ה הה לה יש לנ הנ ל אותו  ה, כה אה לי ס לש ננ כש ני ה של עה שה עמקםב, בש ינ י  רי המ הוא. של
םא ע, ל םא יהדנ עמקםב ל ינ א של לי מה לש י אי רי המ רוהו, של אמ ה, ובי אה ה לי רה בש ענ תש צון הי אותו רה ה ומי אשונה ה רי פה טי מוש וש אותו שי ומי

ן. אובי ם רש תה מו סש א שש לה , אל ם יהדוענ שי ה בש לה ענ תש םא הי ה ל ל זל ענ בון. וש שש חל ן בנ אובי ה רש לל עמ ינ

י רי המ ה, של ר בה זנ צון חה ל, אותו רה חי רה ה בש עמשה אשון ננ צון רי אותו רה מו של קומו, כש מש יו לי עמשה ר מנ זנ ה חה ל זל ם כה עי וש
י עמשי ל מנ כה שום של קומו, מי מש לי ה  כםל עולל הנ וש ל,  חי רה יהה בש צון הה רה הה קום של ל, מה חי כור רה ף בש יוסי לש ה  רה זש חה תו  כורה בש

כות. ת וזש מל רוך הוא אל דוש בה קה הנ

יהה הה ש, וש אי בות הה המ לנ תוך  ר לש שה ת בה יכנ תי ת חמ טל מל שש ה ני תה יש הה י של י יוסי בי ת רנ ד אל חה א יום אל צה יהה מה קי זש י חי בי רנ
ה יהה עולל חנ הה בי זש מי י הנ בי ל גנ ה ענ יהה עולל הה ן של בה רש קה ל הנ ן של שה עה טור הל לו קי ר לו, אי מנ ה. אה לה עש מנ ן לש שה עה טור הל ה קי עולל

ץ. רל אה ל הה ענ ים מי יו גולי םא הה ל ל אי רה שש יי ם, וש עולה ז בה גל ה רם םא שורל ה, ל מו זל יד כש מי תה

כםל ה מי בונה ת מםר ולש רל טל קג ן מש שה רות עה ימש תי ר כש בה דש מי ן הנ ה מי םאת עםלה י ז ר, (שיר ג) מי מנ אה י וש י יוסי בי ח רנ תנ פה
ם הי ם, וש יהל ני פש ה לי כה לש ה הה ינה כי שש ר, הנ בה דש מי ים בנ כי ל הולש אי רה שש יו יי הה ן של מנ זש ה, בי אי םא רש ה? ב םאת עםלה י ז ל. מי ת רוכי קנ בש אנ
ש מוד אי ענ ה בש לה יש לנ וש ך  רל דל ם הנ חםתה נש ן לנ נה מוד עה ענ ם בש ם יומה יהל ני פש לי ך  ה' הםלי ונ יג)  תוב (שמות  כה , של יהה רל חמ אנ כו  לש הה
י רנ חמ ך אנ תי כש ך לל יי לולתה ת כש בנ המ ך אנ יי עורנ ד נש סל ך חל י לה תי רש כנ ר ה' זה מנ תוב (ירמיה ב) כםה אה ן כה כי לה גו'. וש ם וש הל יר לה אי הה לש

גו'. ר וש בה דש מי בנ

תוב (במדבר כה ים, כנ עי יו נוסש ת, הה ענ ה נוסנ ינה כי ה שש תה יש הה של ה. וכש מה בוד עי כה י הנ ני נש ל ענ כה ת וש כל ה הולל תה יש ה הה ינה כי ושש
ד ה ענ ן עולל נה עה ה, אותו  יא עולה הי של גו'. וכש וש ל  אי רה שש י יי ני בש עו  סש יי ן  י כי רי חמ אנ ל וש אםהל ל הה ענ ן מי נה עה לות הל עה י הי פי ט) ולש

ן. שה רות עה ימש תי ר כש בה דש מי ן הנ ה מי םאת עםלה י ז ים, מי רי אומש ים וש לי שואמ ים וש ם רואי עולה י הה ני ל בש כה ה, וש לה עש מנ לש

ק חה צש יי ם וש הה רה בש יקו אנ לי דש הי ש של אי הה שום של ן? מי שה יא עה ם הי ענ טנ ה הנ ן. מה שה ה עה אה רש ני ה של ינה כי שש ל הנ ן של נה אותו עה
ן]. שה ן [נ"א עה נה ה עה ה עולה תה יש ה, הה תוכה ש בש אי ה הה ה אותה זה חש אל ר נל של אמ כנ ה, וש נה מל ה מי זה םא זה ל ה וש ה בה חוזה ה אמ תה יש נו הה בש

ם הה רה בש ל אנ ן של נה ים, עה רי חי ים אמ די דה י צש ני שש ת בי רל של קנ תש ת? מי רל טל קג ה מש ה זל ה. מנ בונה ת מםר ולש רל טל קג ה, מש ל זל ם כה עי וש
עמקםב. ה ינ ל - זל ת רוכי קנ בש כםל אנ םאל. מי מ שש ק לי חה צש ל יי ן של נה ין, עה יהמי לש

יהה הה שום של ל? מי ה רוכי מה יו. לה לה אי ך  יהה הולי ף הה ל יוסי של רונו  אמ שום של יק, מי די צנ ף הנ ה יוסי ר - זל חי ר אנ בה דה
ים לי קות עה בש אנ ים וש מי שה י בש צי רורות עמ צש ה של י זל ני וה נש ה חל א מנ לה ל - אל ה רוכי מה ר לה חי ר אנ בה יו. דה בי אה יו לש חה ת אל יל אל כי רה
וות צש ל מי כה שום של ה, מי יים אותה הוא קי שום של ה, מי תורה יום הנ ף, הוא קי יוסי ם  גנ ך  - כה יהדו  בש ם  ים כגלה יחי רי מש

ש. ית קםדל רי ת בש ירנ מי שש שורות לי ה קש תורה הנ
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תוב כה של הו  זל ם.  הל לה ת  חנ אנ מות  ודש ם,  הי ד  חה אל כש ף,  יוסי וש עמקםב  ינ וש ק  חה צש יי ם  הה רה בש אנ לש ה  שורה קש ה  ינה כי שש ן  כי לה וש
ענ שופי ר של הה נה הנ קום של מה מי שום של ל, מי ת רוכי קנ בש כםל אנ מי ך  שום כה ף. ומי עמקםב יוסי דות ינ ה תולש לל (בראשית לז) אי

ירות. אי ים מש ני פה ל הנ כה ים וש קי שש כםל מג א, הנ יוצי וש

רוך-הוא דוש-בה קה ים לנ בי רש קה תש מי יו  ם הה נות, כגלה בה רש ים קה יבי רי קש מנ יו  הה ץ וש רל אה ל בה אי רה שש יי יו  הה של ה, כש אי םא ורש וב
אויהה רש ה של נורה יק מש לי דש הי חנ  בי זש מי ן הנ עמשנ ים של עי יודש יו  ז הה ר, אה יהשה ך  רל דל ה בש ן עולל שה עה הל ה וש עמשה ן ננ בה רש קה של אוי, וכש רה כה

קות. נורות דולש מש הנ ירות וש אי ים מש ני פה ל הנ כה ק, וש לי דה הי לש

ם ל זועי אי ר (תהלים ז) וש מנ אל נל מו של ז, כש גל רם ם וש ענ ין בו זנ אי יום של ך יום וה ין לש ש אי דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל נל יום של ומי
רות זה ל עמבודות  שות של רה ם בש הי וש לות,  גה ים בנ כי ל הולש אי רה שש יי וש ה,  טה מנ לש ה ומי לה עש מנ לש ה מי וה דש חל ה הנ שה רש ל יום, ופה כה בש

ים. רי חי ים אמ להי ם אל תה שה דש בנ עה תוב (דברים כח) וש כה סוק של פה יים הנ קנ תש ז הי אה רות, וש חי אמ

רםב כםל. ב מי בה טוב לי ה ובש חה מש שי יך בש להל ת ה' אל תה אל דש בנ םא עה ר ל של ת אמ חנ תוב (שם) תנ כה שום של ה? מי מה ה לה ל זל כה וש
ר כםל. חםסל ם מי שה רםב כםל, וש אן מי רםב כםל? כה ה מי ה זל מנ

ת יך אל להל ב ה' אל שה ר (שם ל) וש מנ אל נל מו של ים, כש מי ענ ין הה בי ם מי ה אותה דל פש יי רוך הוא וש דוש בה קה ר הנ עורי תש יי ד של ענ
ה צי קש בי ך  חמ דנ ני ילה  הש יי ם  תוב אי כה וש ה.  מה שה יך  להל ה' אל ך  יצש פי ר הל של ים אמ מי ענ ל הה כה מי ך  צש בל קי וש ב  שה וש ך  מל חמ רי וש ך  בותש שש

גו'. ך וש צש בל קנ ם יש שה ם מי יי מה שה הנ

ד י ענ רי המ עמקםב, של י ינ ני נו בש מש ני מו של ו כש שה י עי ני נו בש מש םא ני ק ל חה צש י יי יי חנ ה, בש אי םא רש דום. ב ו הוא אל שה דות עי ה תםלש לל אי וש
רו בש קש יי ים ונ ע יהמי בנ ן ושש קי יו זה מה ל ענ ף אל סל ייאה ת וה יהמה ק ונ חה צש ע יי ונ גש יי תוב? ונ ה כה ו מנ שה עי ל בש בה נו, אמ מש ם ני ק הי חה צש ת יי םא מי ל של
קו לש חל ינו בש אי שום של ם? מי ענ טנ ה הנ דום. מה ו הוא אל שה דות עי ה תםלש לל אי תוב? וש ה כה יו מנ רה חמ יו. אנ נה עמקםב בה ינ ו וש שה אםתו עי

יו. נה עמקםב ובה א ינ לה לו, אל גורה תו ובש שה ירג ובי

ד ל צנ ק של לל חי ינו בנ אי ו של שה ל עי בה בון. אמ שש חל ים בנ סי נה כש ני רוך הוא וש דוש בה קה ל הנ קו של לש ם חל יו הי נה עמקםב ובה ן ינ כי לה וש
ר. חי קום אנ מה קו לש לש ד חל רנ פש ני ק, וש חה צש ת יי מי ר של חנ בונו אנ שש ה חל שה ה, עה מונה אל הה

עמקםב י ינ ני פש גו' מי יו וש שה ת נה ו אל שה ח עי קנ יי תוב? ונ ה כה לו, מנ ד של צנ ד לנ רנ פש ו ני שה עי ק וש חה צש ת יי מי י של רי חמ ה, אנ אי םא רש ב
ן ך לו מי לנ הה ה, וש לה פי כש מנ ת הנ רנ עה מש קו בי לש ר לו חל כנ ץ, ומה רל אה הה ם, וש יי רנ צש בוד מי עש ח שי ונ רל ן וש רל עמקםב קל ינ יר לש אי שש הי יו. של חי אה

כםל. הנ ך לו מי לנ הה קו, של לש חל ה ומי מונה אל ן הה ץ ומי רל אה הה

קו לש חל ך לו לש לנ הה נו וש מל ד מי רנ פש ני מו וש ו עי שה ר עי אנ שש םא ני ל שום של כםל מי עמקםב טוב בנ ל ינ קו של לש יהה חל ה הה מה ה כנ אי םא רש ב
ה ה זל יו. מנ חי עמקםב אה י ינ ני פש ץ מי רל ל אל ך אל לל יי ה ונ ל זל ענ יו. וש בותה ת אמ שנ ירג יו ובי בי ת אה שנ ירג חוז בי עמקםב אה ר ינ אנ שש ני לו, וש גורה ולש
תוב (דברים יו כה לה עמקםב, עה ל ינ קו של לש י חל רי שש לו. אנ ה של מונה אל ל הה גורנ תו וש שה ירג קו וי לש ה חל צה םא רה ל יו? של חי עמקםב אה י ינ ני פש מי

תו. לה חמ ל ננ בל עמקםב חל מו ינ ק ה' ענ לל י חי לב) כי

ר, (עובדיה מנ אה ח וש תנ א פה יסה י יי בי ל. רנ אי רה שש י יי ני בש ך לי לל ך מל לה י מש ני פש דום לי ץ אל רל אל כו בש לש ר מה של ים אמ כי לה מש ה הנ לל אי וש
ת ק אל לי חי ם וש עולה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה ה הנ שה עה של ה, כש אי םא רש אםד. ב ה מש תה זוי אנ ם בה גויי יך בנ תי תנ ן נש טם ה קה ני א) הי
ים עי בש שי ם לש ק אותה לי הוא חי רוך  בה דוש  קה הנ וש ים,  דולי גש ים  ני מג ים מש עי בש ד שי גל נל ים כש קי לה י חמ חומי ה תש עה בש שי ץ לש רל אה הה
בגלת ב גש צי ם ינ דה י אה ני ידו בש רי פש הנ ם בש יון גויי לש ל על חי נש הנ ר (דברים לב) בש מנ אל נל מו של אוי לו, כש רה ד כה חה אל ד וש חה ל אל ים, כה מי ענ

ענמיים.

ם? ענ טנ ה הנ ו, מה שה ל עי ה של נל מג מש יו כנ נה פה זוי לש ם בה הל ין בה ים אי מי ענ ר הה אה שש רו לי סש מש ני ים של דולי גש ים הנ ני מג מש ל הנ כה ומי
גות רה ן דש אותה רוך הוא מי דוש בה קה י הנ ני פש לון לי ה הוא קה אה מש טג ד הנ צנ ה, וש אה מש טג ד הנ ו הוא צנ שה ל עי ד של צנ הנ שום של מי
ה תה זוי אנ ם בה גויי יך בנ תי תנ ן נש טם ה קה ני ה הי ל זל ענ מות, וש דג אמ דות הה מי ל הנ נות של יקה רי הה א מי בה ם, של יי יחנ רי ר הה חנ אנ נות של טנ קש
ה מה הי בש ל הנ כה ה מי תה ר אנ מנ אל נל מו של אםד, כש יך. מש יל י חנ מי ל יש ל כה םאכנ ר ת פה עה ך וש לי ך תי נש חם ל גש תוב (בראשית ג) ענ כה אםד, של מש

ה. דל שה ינת הנ כםל חנ ומי

ן, דות הי רה פש גות ני רה דש ל הנ כה ה, וש זל ה מי ים זל ני שג ם מש גות, כגלה רה ל דש גות ענ רה תונות ייש דש חש תנ גות הנ רה דש ה, בנ אי םא רש ב
ים חוזי ה, אמ ה עולל זל ס וש נה כש ה ני כות, זל לש מנ ה בש שורה כות קש לש ה, ומנ זל ה מי ת זל דל רל פש כות ני לש ה, ומנ לל אי ה בש לל שורות אי וקש

ד. חה ר אל של קל בש

ל כה ת, ובש חנ ה אנ רה ר עמטה של קל ר וש של ל קל כה ה. בש קומה ה  אותה ים לש רי שה ה קש לשה ת, ושש חנ ה אנ קומה ר ייש  של קל אותו  לש
ים בי רו בו כוכה שש קנ תש הי ד של ה, ענ טה מנ ד לש יהרנ ה וש נה מנ תש הי ה, וש לה עש מנ לש טור של עי ה בה נה מנ תש הי ת, וש חנ ה אנ יטה לי ה שש רה עמטה ה ונ רה עמטה
גות רה דש ן  אותה בש ם  הי ים  ני זגמה מש ים  בי כוכה הנ ל  כה וש ד,  חה אל ל  זה ומנ ד  חה אל ב  כוכה בו  ד  רה פש ני ד  חה אל וש ד  חה אל ל  כה לות.  זה ומנ

אוי. רה ים כה דועי קומות יש מש ת בי רל טל ענ תש ה מי גה רש דנ ה וש גה רש ל דנ ה כה ל זל ענ ה. וש לה עש מנ לש של

גות רש ל דנ ים של די דה צש הנ ם, וש הל ה לה אל רש ני ד של צנ ים לנ רי שש קנ תש מי ד של יק, ענ סי פש מנ ר הנ של א קל צה מש גות ני רה דש דות הנ רה פש ני של וכש
לויות ן תש כי לה מות, וש דג אמ בורות הה גש י הנ די צי ים מי ילי בי ים ושש כי רה ה דש מה כנ ים לש די רה פש ם ני םאל, כגלה מ ד שש צנ ם בש הי ה של אה מש טג הנ
מו כש אםד,  מש ה  תה אנ זוי  בה ם  גויי בנ יך  תי תנ נש ן  טם קה ה  ני הי ה  זל ל  ענ וש בות.  בה רש בוא  רי וש ים  פי לה אמ ף  לל אל לש ה  טה מנ לש בורות  גש הנ

נו. רש מנ אה של



590

ו, שה ת עי גנ רש יא דנ הי לו של ה של גה רש דנ ל הנ ד של צנ ץ - בנ רל אל דום, בש ץ אל רל אל כו בש לש ר מה של ים אמ כי לה מש ה הנ לל אי ה, וש אי םא רש ב
ן אותה שום של ל - מי אי רה שש י יי ני בש ך לי לל ך מל לה י מש ני פש ה. לי אה מש טג ל רוחנ הנ ד של צנ ים מי אי ם בה כגלה דום, וש ו הוא אל שה תוב עי כה של

מות. ה קודש טה מנ ים לש רי עה שש ית הנ בי דות בש עומש גות של רה דש

י ני פש לי ך  שום כה ס, ומי ני כה הי ן לש אשונות הי רי יו הה גותה רש יל דנ בי שש דו, בי בש י ענ ני פש י לי ני דם א אמ ר נה עמבה עמקםב ינ ר ינ מנ ן אה כי לה וש
ן כי לה ל, וש אי רה שש י יי ני בש ז בי חי אה הי לט ולש שש ם לי יי מנ שה כות הנ לש ל מנ ה של נה מנ יענ זש גי ם הי רל ו טל שה כש ד ענ ענ ל. של אי רה שש י יי ני בש ך לי לל ך מל לה מש

דו. בש י ענ ני פש י לי ני דם א אמ ר נה עמבה ר ינ מנ אה

ים, תוני חש תנ הנ ל  ענ לט  שש לי ם  יי מנ שה הנ כות  לש מנ ת  רל עורל תש מי ך  כה ר  חנ אנ ה,  לה חי תש בנ לו  אי גות  רה דש מו  לש שש הג של וכש
ם יר רודי עי ין צה יהמי נש ם בי ר (תהלים סח) שה מנ אל נל מו של ין, כש יהמי נש הוא בי ים, של טי בה שש ל הנ ל כה ן של טה קה ה בנ ה, שורה שורה של וכש

ים. מי עולה זוז לש םא תה ל מו של ת עי דל עומל ה וש קומה מש כות לי לש מנ ה הנ אה ך בה ר כה חנ כות. אנ לש מנ ר הנ עורי תש הי ה לש גו'. ובו שורה וש

ך ר ה' עםשל מנ י בו. כםה אה תי רש חנ ל בה אי רה שש יי י וש די בש עמקםב ענ ינ ע  מנ ה שש תה ענ וש ר, (ישעיה מד)  מנ אה ח וש תנ יהיא פה י חי בי רנ
רוך הוא דוש בה קה ם הנ הל יחנ לה טי בש ה הי מה ה כנ אי םא רש י בו. ב תי רש חנ רון בה ישג עמקםב וי י ינ די בש א ענ ירה ל תי ךה אנ רל זש עש ן ינ טל בל ך מי רש יםצל וש
ט רה פש שון  לה וש ם  ענ ל  כה לש קו  לש חל לש ה  צה רנ תש םא הי ל י  רי המ א, של בה הנ ם  עולה לה ם  כותה זנ לש י]  די [כש קומות  מש ה  מה כנ בש ל  אי רה שש יי לש

ם. דה בנ ל לש אי רה שש יי לש

ה, דושה קש ץ הנ רל שו אל ירש יי י של די רוך הוא כש דוש בה קה י הנ כי רש ת דנ ענ דנ לה וש ה  כות בה זש ת, לי מל ת אל ם תורנ הל ן לה תנ ן נה כי לה וש
ים יקי די ם צנ ך כגלה מי ענ ר (שם ס) וש מנ אל נל מו של א, כש בה ם הנ עולה ק לה לל זו, ייש לו חי ה הנ דושה קש ץ הנ רל אה ה בה זוכל י של ל מי כה של

שורון. ך יש ר כה חנ אנ ל, וש אי רה שש ך יי ר כה חנ עמקםב, אנ ה ינ לה חי תש אן: בנ גות כה רה לש דש ר. שה אי בה תש י ני רי המ ץ, ונ רל שו אה ירש ם יי עולה לש

ה מה שורון לה ת. יש חנ אנ לו כש גות אי רה דש ב של ל גנ ף ענ אנ ך, וש ם כה ף גנ ל אנ אי רה שש רוהו, יי אמ ר בי בה י כש רי עמקםב המ ה, ינ אי םא רש ב
ים, שי נה ל אמ ר (איוב לג) יהשםר ענ מנ אל נל מו של שורון, כש ד. יש חה כםל אל ישורון הנ ל וי אי רה שש א יי לה ה? אל ם זל שי ל בש אי רה שש או יי רש קש ני
ל ל ענ אי רה שש ל. יי אי רה שש יי הו  זל שורון, וש א יש רה קש י שורות ני תי ן שש שום אותה ה, ומי ד זל צנ ה ולש ד זל צנ ה לש ל שורה טנ נה שום של מי
כםל הנ נו, וש רש מנ אה מו של י שורות, כש תי ים שש די דה י צש ני ים שש קי לה ם חמ ל אותה שורון] ענ ל [יש אי רה שש כםל. יי הנ ף מי תםקל ה וש לה דג ל גש טנ נה של

ד. חה אל

דונו ת אמ ונ צש מי לו  ייש  ד של בל על מו  ד, כש בל על ים הוא  מי עה פש לי י,  די בש ענ עמקםב  ינ ד.  חה אל ים לש מות עולי ם שי ל אותה כה וש
ך אמ תוב (ישעיה מג) בםרנ יון. כה לש סוד על כםל הוא בש הנ יו, וש לה רות עה שש הנ י בו, לש תי רש חנ ל בה אי רה שש ן יי כי צונו. וש עמשות רש לנ וש
"ר, "א, יוצי ר, בורי מנ אל י נל רי המ ד, ונ חה אל לו עולות לש לה גות הנ רה דש ל הנ ך. כה ר ה' עםשל מנ תוב כםה אה כה ל, וש אי רה שש ך יי רש יםצל עמקםב וש ינ

ד. חה ן אל כגלה ה וש לל ל אי ה ענ לל גות אי רה דש ל הנ כה "ה, וש עושל

ים בי ת כוכה עמבודנ י  די ים עובש מי ענ ל הה כה ם מי הל ה בה צה רנ תש הוא הי רוך  בה דוש  קה הנ ל של אי רה שש יי ל  ם של קה לש י חל רי שש אנ
דוש קה הנ ה של עה שה דו, בש םאבי ם י תה דה קג ת פש עי ים בש עי תג עש ה תנ עמשי ה מנ מה ל הי בל תוב (ירמיה י) הל ם כה כגלה בש שום של לות, מי זה ומנ
יום דו בנ בנ ב ה' לש גה שש ני ר (ישעיה ב) וש מנ אל נל מו של דו, כש בנ ר הוא לש אי שה יי ם וש עולה ן הה ם מי ר אותה עי בנ יד לש תי רוך הוא עה בה

הנהוא.

ך לי גםאמ ם ה' וש אג יך נש תי רש זנ י עמ ני ל אמ אי רה שש י יי תי עמקםב מש ת ינ ענ י תולנ אי ירש ל תי ר, (שם מא) אנ מנ אה ח וש תנ ה פה הודה י יש בי רנ
ן תנ הוא נה רוך  בה דוש  קה ם, הנ עולה ל הה לות של זה ים ומנ בי ת כוכה י עמבודנ די ים עובש מי ענ ל הה ה, כה אי םא רש ל. ב אי רה שש יי דוש  קש
ל י כה תוב (מיכה ד) כי כה מו של ם, כש יהל להי י אל רי חמ ים אנ כי ם הולש כגלה ר, וש מנ אל נל מו של ים כש דועי ים יש יטי לי ים שנ ני מג מש ם לי אותה
ים חי רוצש ים  לי גוזש לו,  אי בש לו  אי בות  רה קש ים  כי עורש וש ים  מי דה ים  כי שופש ם  כגלה וש יו.  להה אל ם  שי בש יש  אי כו  לש יי ים  מי ענ הה

ע. רנ הה ם לש כםחה ים בש קי זש חנ תש ים, ומי עי ים רה עמשי ה מנ מה כנ ים בש בי עםרה ים, ומש פי נואמ וש

, יהה פי א בש לה כםחנ אל ף וש ה תםקל ין לה אי זו של ת הנ ענ תולנ ם, כנ הל לה ה של פל ט לנ רה ם פש חנ אותה צי ננ כםחנ לש ף וש ין תםקל ל אי אי רה שש יי ולש
ת. ענ ל תולנ אי רה שש או יי רש קש ן ני כי לה כםל, וש ת הנ רל יא שובל יהה הי פי ובש

ים בו, טווי של זו  י הנ שי מל ת הנ ענ תולנ מו  ם כש עולה יהה בה רי ין בש ת אי ענ ה תולנ עמקםב - מנ ת ינ ענ י תולנ אי ירש ל תי עוד, אנ
ר אה שש ני ע של רנ זל אותו הנ ה, ומי תה ים ומי עי רה ת זש ענ ך זורנ ר כה חנ ים, אנ כי לה מש י הנ בושי בוד, לש י כה בושי ל לש ים כה אי ה יוצש נה מל מי של
ים, תי מי י של ל פי ף ענ אנ זו, של ת הנ ענ תולנ הנ מו  ם כש ל הי אי רה שש יי ך  יום - כה קי י בש יהי רי המ ונ ם  קםדל מי מו  ת כש ילמל קנ תש ה מי נה מל מי

ם. קםדל מו מי ם כש עולה מו בה יש קנ תש יי רו וש זש ינחש

ה ה זל ל. מנ אי רה שש ית יי י בי יהדי ם בש תל ן אנ ר כי יוצי ינד הנ ר בש חםמל ה] כנ ני י) [הי תוב] (ירמיה יח) (כי כה ר [של מנ אל י נל רי המ ונ
ם. קםדל מו מי ה כש נה קה ייש לו תנ ן, וש קה תש ר - ני בה שש ני ב של ל גנ ף ענ אנ ית, של כוכי ה זש ל אותה ר של הו חםמל א זל לה ר? אל חםמל כנ

ן יהקומו מי ים וש יי ם חנ הל יו לה הש ן יי כי ים, לה יי חנ ץ הנ עי ים בש בוקי ל דש אי רה שש יי שום של מי ים. של יי חנ ץ הנ ה עי ל - זל אי רה שש י יי תי מש
ם םא כגלה ר קש ר (צפניה ג) לי מנ אל נל מו של רוך הוא, כש דוש בה קה ת הנ עמבםד אל ד לנ חה ם אל ענ יו לש הש יי ם וש עולה מו בה יש קנ תש יי ר וש פה עה הל

ד. חה ם אל כל דו שש בש עה ם ה' לש שי בש

ת יאנ רי א קש רה קה ר וש זה עה לש י אל בי ם רנ קה ע, וש מנ ת שש יאנ רי ן קש מנ יענ זש גי הי ך, וש רל דל ים בנ כי יו הולש ק הה חה צש י יי בי רנ ר וש זה עה לש י אל בי רנ
טםל יך לי רי כו, צה רש דנ ם לש דה א אה םא ייצי ל ד של ענ ינו, של ני י שה רי המ ק, ונ חה צש י יי בי ר לו רנ מנ ך אה ר כה חנ תו. אנ לה פי ל תש לי פנ תש הי ע וש מנ שש

תו. לה פי ל תש לי פנ תש הי בונו ולש רי שות מי רש
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ה, ירה אי ש מש מל של הנ ו של שה כש ע. ענ מנ ת שש יאנ רי ן קש מנ יענ זש גי םא הי ל ה וש לה פי ן תש מנ יהה זש םא הה י ל אתי יהצה של כש שום של ר לו, מי מנ אה
י. תי לש לנ פנ תש םא הי ה זו ל לה פי ל תש בה י בו, אמ תי כש לנ מש ני נו וש מל י מי תי שה קה י בנ תי שש קנ ך, בי רל דל י לנ אתי םא יהצה ל ד של ל ענ בה י. אמ תי לש לנ פנ תש הי

ה, לה פי ל תש לי פנ תש הי ן לש מנ יהה זש םא הה ו ל שה כש ד ענ ר, ענ בםקל יענ הנ גי ר הי של אמ כנ ה, וש לה יש לנ צות הנ חמ ה מי תורה ק בנ י עוסי ני י אמ רי המ של
ה יא רוצה הי ד, של חה אל סוד כש ם בש הי וש ה  לה עש ם בנ ת עי רל בל דנ ה מש שה את אי צי מש ר ני חנ שנ רות הנ דש ל קנ ה של עה ה שה אותה שום של מי
ד חה אל ים כש רי בה חג מש של ם כש בורה יק די סי פש הנ ם לש דה אה יך הה רי םא צה ן ל כי לה ה, וש מה בות עי יושש יהה של מותל לש ם ענ ה עי נה כה שש מי ת לש כל לל לה

ם. יהל יני ר בי חי ר אנ בה יס דה ני כש הנ ולש

ם אוך עי ירה תוב (תהלים עב) יי כה רוהו, של אמ בי מו של ל, כש לי פנ תש הי ה לש לה פי תש ן הנ מנ ש, הוא זש מל של יר הנ אי הי ו של שה כש ענ וש
ם. ידה רי פש הנ םא לש ל יך, וש רי ש צה מל של ם הנ ה עי אל רי יירה המ ה, של יר לה אי הה נו לש מה ש עי מל של מםר אור הנ שש ש? לי מל ם שה הו עי ש. מנ מל שה

ש. מל ם שה הו עי זל ד, וש חה אל ם כש ר אותה בי חנ יך לש רי צה ש, וש מל של ם הנ ה עי אל םא יירה יום, הוא ל יר הנ אי םא מי ל של וכש

יות רי בש רומו  ים בש עולי יו  הה ד של חה ר אל הנ או  רה וש ם  יהל יני עי פו  קש זה בו.  יהשש ד  חה ה אל דל ית שה בי לש יעו  גי הי של כו. כש לש הה
י יתי אי רה ה, וש של ה קה זל ר הנ הה הה י של יתי אי ר לו, רה מנ ד? אה ה פוחי תה ה אנ מה ר, לה זה עה לש י אל בי ר לו רנ מנ ק. אה חה צש י יי בי ד רנ חנ נות. פה שג מש
יו ייש לו יהדה בש ים של אי טה חמ ד - מי פוחי י של ר לו, מי מנ נו. אה לה רו  םא יהצי ל י של תי דש חנ נות, ופה שג ן מש הי של לו  לה יות הנ רי בש ת הנ אל

ים. רי הה אות בל צה מש יו ני הה שות של יות קה רי ן בש אותה ה מי לל ין אי ה, אי אי םא רש חםד. ב פש לי

ל בה רוהו, אמ אמ ה בי סוק זל גו'. פה ם וש יימי ת הנ א אל צה ר מה של ה אמ נה ה הוא עמ נה עמ יהה ונ אנ עון וש בש י צי ני ה בש לל אי ר: וש מנ אה ח וש תנ פה
גו'. שום וש ירה ו יי שה י עי ני גו', ובש ה וש בו בה ים יהשש ני פה ים לש מי אי ם (דברים ב) הה הל תוב בה כה ם של ה אותה לל ין אי ה, אי אי םא רש ב

נות. שג יות מש רי יו בש לו הה ר י'), אי סי תוב (חה ם כה ר, יימי בה דש מי ם בנ יימי ת הנ א אל צה ר מה של תוב אמ כה ר הנ מנ אה ה של לל ל אי בה אמ
יך נל פה ה ומי מה דה אמ י הה ני ל פש ענ יום מי י הנ אםתי תה  שש רנ ן גי תוב (בראשית ד) הי כה ה, כנ מה דה אמ י הה ני ל פש ענ ן מי יי קנ ש  ר גםרנ של אמ כנ של

רוהו. אמ ץ נוד, ובי רל אל ב בש יישל תוב ונ כה ר, וש תי סה אל

או רש בש ת, ני בה שנ ש יום הנ די קנ תש הי ה לש צה רה של י כש רי המ דו, של מש ה עה לל אי ים וש יקי זי רות ומנ עה ל רוחות וסש ד של צנ יו בש נה י בה ני בש מי
י, שי יום שי מי םא  ל וש ת  בה יום שנ םא מי ם ל ינה ה אי לל אי וש גוף,  י  לי בש ירות]  אי [מש פות  עופש מש יהמות  קנ ד רוחות  צנ אותו  מי

ה. זל םא מי ל ה וש זל םא מי מו ל יש קנ תש םא הי ן ל כי לה ק, וש פי סה ם בש הל ם בה יי לו יומנ רו אי אמ שש ני וש

"ם יימי או  רש קש ני יים, וש קנ תש הי לש שו  בש לנ תש םא הי ל ד, וש צנ אותו  בש שו  בש לנ תש הי ן, וש יי ל קנ ד של צנ אותו  בש טו  שש פנ תש הי וש כו  לש הה וש
יא בי הה דו אותו לש מש לי ם וש א אותה צה הוא מה ם. וש דה י אה ני בש ים לי אי רש ני ה, וש יום זל םא בש ל ה וש יום זל םא בש מו ל יש קנ תש םא הי ל ר, של סי חה

נו. מל ים מי טי שש פנ תש ך מי ר כה חנ אנ יום, וש ת בנ חנ ם אנ ענ גוף פנ ים בש די עומש ים וש רי הה ין הל ים בי כי ם הולש הי ם, וש עולה ים לה רי זי מש מנ

ה אה מש טג הנ ד רוחנ  צנ א מי ה בה זל ר, וש זי מש יד מנ הולי וש מו  ל אי עון ענ בש א צי בה ר, של זי מש יהה מנ ה הה זל ה הנ נה עמ ה, הה אי םא רש ב
ה. יל זל בי שש ה בי אה מש טג ד הנ י צנ יני ל מי דו אותו כה מש לי ם וש א אותה צה ן מה כי לה ק בו, וש בנ דש ני של

ר בה דש מי ים בנ כי הולש ד וש צנ אותו  ים מי אי ם בה ה, כגלה לל אי ה מי לל ים אי די רה פש ים ני רי חי ה אמ מה כנ ם וש ה הי לל ה, אי אי םא ורש וב
י כי רש דנ בש ך  הולי ם של דה ל אה ה, כה ל זל ם כה עי ם. וש בה ית מושה הוא בי ב וש רי קום חה ר הוא מה בה דש מי הנ שום של ם, מי ים שה אי רש ני וש

ר. הנ סו בש נש כש ני כו וש לש ם. הה הל ד מי םא פוחי רוך הוא, ל דוש בה קה הנ א מי יהרי רוך הוא וש דוש בה קה הנ

ל כה ה, וש זל ך  ר לו, כה מנ ם הוא. אה הל לה ב של קום מושה ים, מש בי רי ים חמ רי ם הה ל אותה ה כה זל מו  ק, כש חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ר מה שש ה' יי ך  של פש ת ננ מםר אל שש ע יי ל רה כה מי ך  רש מה שש ם (תהלים קכא) ה' יי יהל לי תוב עמ ה כה תורה ים בנ לי דש תנ שש מי ם של אותה

ם. ד עולה ענ ה וש תה ענ ך מי ך ובואל אתש צי

שוהו, רש ה פי סוק זל ה, פה דה עי ים וש רי שה סוד יש ב בש בה ל לי כה ה ה' בש לויהה אודל לש ר, (שם קיא) הנ מנ אה ר וש זה עה לש י אל בי ח רנ תנ פה
ה לה יש לנ צות הנ חמ ם בנ יהה קה הה הוא, וש רוך  בה דוש  קה ת הנ עמבודנ ל בנ די תנ שש יהה מי יו הה ל יהמה כה ך  לל מל ד הנ וי ה, דה אי םא רש ל ב בה אמ

ה. לה עש ל מנ כות של לש מנ קומו בנ ן מש קי תנ י לש די חות כש בה שש תי ירות וש שי ה בש חנ ומודל בי שנ ומש

ן דל ן עי גנ ר בש עורי תש ה מי עה ה שה אותה רוך הוא בש דוש בה קה הנ ענ של יהה יודי ה, הה לה יש לנ צות הנ חמ פון בנ ר רוחנ צה עורי תש מי של כש של
ר. חנ שנ ה הנ עולל ד של חות ענ בה שש תי ים וש ירי שי ר בש בי גנ תש ה ומי עה ה שה אותה ם בש יהה קה הוא הה ים, וש יקי די צנ ם הנ ענ עי עמשי תנ שש הי לש

ים יבי שי קש ם מנ ן, כגלה גה בנ ים של יקי די צנ ל הנ כה הוא וש נו של רש אנ י בי רי ן, המ דל ן עי גנ א בש צה מש רוך הוא ני דוש בה קה הנ של כש שום של מי
יום, יו בנ לה שוך עה ד מה סל ל חל א חוט של לה םא עוד, אל ל י. וש ני יעי מי שש ך הנ קולי ים לש יבי שי קש ים מנ רי בי תוב (שיר ח) חמ כה קולו, כנ לש
י רי בש ם די אותה א של לה םא עוד, אל ל מי. וש ירםה עי ה שי לה יש לנ דו ובנ סש ה ה' חנ ול צנ ם יש תוב (תהלים מב) יומה כה ר, של מנ אל נל מו של כש
ה לה יש לנ ל בנ די תנ שש יהה מי ך הה לל מל ד הנ וי ן דה כי לה רוך הוא, וש דוש בה קה י הנ ני פש ים לי רי טש ענ תש ים ומי ם עולי ר, כגלה הוא אומי ה של תורה

דונו. ת אמ עמבודנ בנ

לויהה, לש ם הוא הנ כגלה ה מי לה עש מנ לש ינו של ני י שה רי ר, המ מנ ד אה וי דה חות של בה שש תי ירות וש ן שי ל אותה כה לויהה, בש לש ה, הנ אי םא רש ב
הו? ח מנ בנ של ה י"ה. הנ ם זל ח? שי בנ ה של ם ומנ ה שי ד. מנ חה אל ח כש בנ של הנ ם וש שי ל הנ כולי שום של ם? מי ענ טנ ה הנ רוהו, מה אמ ובי
רוך-הוא דוש-בה קה יד לנ מי ח תה בנ ת של נל קל תנ הוא אדנ"י) מש יהא ה"ס, של רי טש ימנ גי ל בש לי יא (הנ הי ל של אי רה שש ת יי סל נל א זו כש לה אל
ח בנ של דור הנ סי שום של ל. מי קםט אי שש ל תי אנ ש וש רה חל ל תל ך אנ י לה מי ל דר ים אנ להי ר (שם פג) אל מנ אל נל מו של ת, כש טל םא שוקל ל וש

ד. חה אל ח כש בנ של ם וש ן שי כי לה יו, וש לה יד אי מי ת תה חנ בנ שנ ת ומש רל דל סנ יא מש הי

ל צל אי יד  מי ים תה אי צה מש ני ם  הי שום של ע, מי רה ר הה ייצל ובנ טוב  ר הנ ייצל בנ  - רוהו  אמ בי של מו  ב, כש בה לי ל  כה בש ה ה'  אודל
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גות רה דש ל הנ כה ל של אי רה שש ם יי לו הי ה - אי דה עי ים וש רי שה סוד יש רוהו. בש אמ ך, ובי בש בה ל לש כה ר (דברים ו) בש מנ אל נל מו של ם, כש דה אה הה
ל. ת אי עמדנ ב בנ צה ר (תהלים פג) ני מנ אל נל מו של ה, כש דה עי ים. וש רי שה ים, יש ידי סי חמ ים ונ יקי די ם, צנ יי וי ים ולש ני ם, כםהמ הל רות בה טש ענ תש מי

ם. הל ר בה טי ענ תש רוך הוא מי דוש בה קה הנ ם סוד של הי וש

י חות, ומי בה שש תי ים וש ירי שי ה בש צל רנ תש הוא מי שום של יד, מי מי רוך הוא תה דוש בה קה ת הנ חנ אל בי שנ ם לש דה אה יך הה רי ן צה כי לה וש
תוב (שם כה הו של ילו. זל צי ומנ תו  לה פי ל תש בי קנ רוך הוא מש דוש בה קה אוי, הנ רה רוך הוא כה דוש בה קה הנ לש לו  חנ  בי שנ לש ענ  יודי של

גו'. ים וש ך יהמי גו', אםרל י וש מי ע שש י יהדנ הו כי בי גש שנ צא) אמ

ה י - זל ר לי תל ה סי תה ה. אנ לה י סל ני בי סובש ט תש לי י פנ ני י רה ני רי צש ר תי צנ י מי ר לי תל ה סי תה ר, (שם לב) אנ מנ אה י וש י יוסי בי ח רנ תנ פה
ים כולי םא יש ל יו, של פה נה ל כש צי ר בש תי תנ סש הוא מי ה, וש תורה י הנ כי רש דנ ך בש הולי ם של דה אה ן לש גי ר ומה תל הוא סי רוך הוא של דוש בה קה הנ
ר הו ייצל יהו? זל ם, ומי ך גנ ה כה טה מנ ף לש ים, אנ יבי רי ם יש דה אה ה ייש לה לה עש מנ ה. לש טה מנ לש ה ומי לה עש מנ לש י - מי ני רי צש ר תי צנ ע לו. מי רנ הה לש
ר צנ ך מי יל כה בי שש ם. בי עולה ם בה דה אה יב לש ל רי ענ א בנ צה מש םא ני ע - ל רה ר הה א ייצל לי מה לש אי ה, וש טה מנ ר לש צנ ה וש לה עש מנ ר לש הוא צנ ע של רה הה

י. ני רי צש תי

ם הל בה ייש  ים של ירי שי לו  י? אי ני בי סובש ה תש ה זל ה, מנ לה י סל ני בי סובש תםב יש כש לי יך  רי יהה צה ה, הה לה י סל ני בי סובש ט תש לי י פנ ני רה
ה. ד זל צנ ה ומי ד זל צנ , מי ענ רי פש מנ ם לש גנ ר וש דל סי ם כנ ה הוא גנ סוק זל ך. ופה רל דל י בנ ני ילי צי הנ ם לש הל י בה ני בי סובש ה, תש לה צה הנ גות לש רה דש

ה, מה כש חה סודות הנ ים בש יוני לש ים על רי בה סודות ודש ה  בה ייש  ד  וי ר דה מנ אה של לו  לה חות הנ בה שש תי ים וש ירי שי ה, בש אי םא רש ב
רו מש אל ם נל ן כגלה כי לה ה, וש ירה ר שי יהה אומי הה ד וש וי ל דה ש ענ קםדל ה רוחנ הנ יהה שורל הה ש, של קםדל רוחנ הנ רו בש מש אל ם נל כגלה שום של מי

ה. מה כש חה סודות הנ בש

יהה י הה חוני חםה דה י, דה ני יתנ חי חםה דש י. דה ני רה זה ה' עמ פםל ונ נש י לי ני יתנ חי חםה דש ר, (תהלים קיח) דה מנ אה ר וש זה עה לש י אל בי ח רנ תנ פה
חות אותו דש ה לי רוצל יד וש מי ם תה דה אה ת הה ה אל דוחל ר של חי אנ ד הה ה צנ א זל לה י? אל ני יתנ חי חםה דש ה דה ה זל תםב! מנ כש לי יך  רי צה
חםה ר דה מנ אה ד וש וי ר דה זנ דו חה גש נל ם, וכש דה אה ל הה צל יד אי מי א תה צה מש ני ע של רה ר הה הו ייצל זל רוך הוא, וש דוש בה קה ם הנ עי טותו מי סש הנ ולש
יו לה עה רוך הוא. וש דוש בה קה ם הנ עי טותו מי סש הנ רות לש ן צה ל אותה כה יו בש לה ל אי די תנ שש יהה מי הוא הה שום של פםל, מי נש י לי ני יתנ חי דש

ך. יהדש י לש תי רש סנ מש םא ני ל י - של ני רה זה ה' עמ נםם, ונ יהי גי פםל - בנ נש י לי ני יתנ חי חםה דש ד, דה וי ר דה מנ אה

יו, כה רה ל דש כה ר אותו בש רוך הוא שומי דוש בה קה ז הנ אה יו, וש לה לט עה שש םא יי ל י של די נו כש מל ר מי הי זה הי ם לש דה אה ה ייש לה ל זל ענ וש
םא רוץ ל ם תה אי וש ך  עמדל ר צנ םא ייצנ ל ך  תש כש לל גוף, (שם ד) בש םא תי ל ך  לש גש רנ וש ך  כל רש ח דנ טנ בל לה ך  לי ז תי תוב (משלי יג) אה כה של

יום. כון הנ ד נש אור ענ ך וה ה הולי גנ אור נם ים כש יקי די ח צנ אםרנ תוב (שם) וש כה ל, וש שי כה תי

א, בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ם בה ר אותה הוא שומי רוך  בה דוש  קה הנ ל של אי רה שש ם יי יהל רי שש ה, אנ הודה יש י  בי ר רנ מנ אה
ן. מי אה ן וש מי ם אה עולה רוך ה' לש ץ. בה רל שו אה ירש ם יי עולה ים לש יקי די ם צנ ך כגלה מי ענ תוב (ישעיה ס) וש כה של

עמקםב ב ינ יישל ת ונ שנ רה פה

יק די עות צנ בות רה ר, (תהלים לד) רנ מנ אה ח וש תנ יהיא פה י חי בי ן. רנ ענ נה ץ כש רל אל יו בש בי י אה גורי ץ מש רל אל עמקםב בש ב ינ יישל ונ
ה [ד"א מה שה ן בו נש תנ רוך הוא נה דוש בה קה הנ יום של ן הנ ם מי דה אה ים ייש לו לה גי רש טש קנ ה מש מה ה כנ אי םא רש נו ה' ב ילל צי ם ינ כגלה ומי
ע, רה ר הה ייצל מו  ף עי תי תנ שש הי ן לש מי דנ זש יהד מי ם, מי עולה יר הה וי אמ א לנ ם יוצי דה אה ן של יוה כי ה, של זל ם הנ עולה יים] בה קנ תש הי ם] [לש דה אה לה

ע. רה ר הה מו ייצל ף עי תי תנ שש ז מי אה גו', וש ץ וש את רםבי טה ח חנ תנ פל תוב (בראשית ד) לנ כה ר, של מנ אל נל מו של כש

ש אי הה תוך  ים מי חי ם ובורש מה צש ת ענ ים אל רי ים, שומש די נולה יום של מות מי הי בש י הנ רי המ הוא, של ך  כה ה של אי םא ורש וב
יהד תוכו, ומי רוי בש ע שה רה ר הה ייצל שום של ש, מי אי תוך הה מו לש צש ת ענ רםק אל זש א לי יהד בה ם מי דה אה ים, וש עי רה קומות הה מש ל הנ כה ומי

ה. עה ך רה רל דל יט אותו לש סי מי

ר עוד. טוב הי זה הי ע לש םא יהדנ ר ל של יל אמ סי ן וכש קי זה ך  לל מל ם מי כה חה ן וש כי סש ד מי לל תוב (קהלת ד) טוב יל כה נו, של רש אנ ובי
ים ני ר שה שה ה עה לשה שש י מי רי המ ם, של דה אה ם הה ים עי טי ים מועה יהמי ד מי לל הוא יל ר טוב של הוא ייצל טוב, של ר הנ ייצל הו  ד - זל לל יל

ר. אי בה תש ני מו של מו], כש ך [עי ילה אי וש

ן קי ם. זה דה י אה ני ל בש ם ענ עולה יט בה לי שנ וש ך  לל א מל רה קש הוא ני ע, של רה ר הה ה הוא ייצל - זל ך  לל מל יל. מי סי ן וכש קי זה ך  לל מל מי
ם, דה אה ם הה ן עי מי דנ זש ם, הוא מי עולה יר הה וי אמ א לנ יוצי ד וש ם נולה דה ר אה של אמ כנ רוהו, של אמ בי מו של אי, כש דנ ן ונ קי הוא זה יל - של סי וכש

יל. סי ן וכש קי ך זה לל ן הוא מל ל כי ענ וש

למםה, ר שש מנ יו אה לה עה יל, וש סי הוא כש שום של ר, מי הי זה הי א לש לה יר אל הי זש הנ תוב לש םא כה ר עוד, ל הי זה הי ע לש םא יהדנ ר ל של אמ
ים. מי עולה ין לו אור לש אי א, וש ך הוא בה חםשל ת הנ סםלל פש י מי רי המ ך, של ך הולי חםשל יל בנ סי כש הנ לום, (קהלת ב) וש שה יו הנ לה עה

ר אי בה תש ני , וש רוהה אמ י בי רי ן? המ כי סש ד מי לל ה יל י זל ם, מי כה חה ן וש כי סש ד מי לל תוב טוב יל ה, כה אי םא רש ר, ב מנ עון אה מש י שי בי רנ
ד לל הוא יל ר של ענ ה הוא ננ זל י, וש תי נש קנ ם זה י גנ יתי יי ר הה ענ תוב (תהלים לז) ננ כה הו של ד, זל לל ל טוב יל בה ר טוב. אמ הוא ייצל של
יד מי תה ת, וש של דל חנ תש יד מי מי תה ה של נה בה לש דוש הנ ייש לו חי שום של ר? מי ענ א ננ רה קש ה ני מה לה לום. וש מו כש צש ענ ין לו מי אי ן, של כי סש מי

ה. מה כש ה בו חה שורה שום של ם, מי כה חה נו. וש רש מנ אה מו של ן, כש כי סש ד מי לל הוא יל

יל, סי הוא כש ים. וש מי עולה תו לש אה מש טג א מי םא יהצה יהה ל הה יום של י מי רי המ ר, של מנ אל נל מו של ע, כש רה ר הה הו ייצל ן - זל קי ך זה לל מל מי
ילות לי עמ ם בנ דה ם אה א עי הוא בה ר, וש הי זה הי ענ לש םא יודי ל ם וש דה אה י הה ני ת בש ה אל טל סנ ך ומש הולי ה, וש עה ך רה רל דל ם לש יו הי כה רה ל דש כה של
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ה. עה ך רה רל דל ה לש ך טובה רל דל ם מי טותה סש הנ י לש די כש

םא יהכול טוב, ל ר הנ א ייצל בה של י כש רי המ ין לו, של מי ינאמ י של די ד, כש נולה יום של ם בנ דה ם אה ים עי די קש ה מנ ל זל ה, ענ אי םא רש ב
עםן טש ים לי די קש מנ י של מי הו  רום? זל ע עה שה י הוא רה ינו, מי ני ה שה זל מו  ה. כש סה עממה מנ יו כש לה ה עה דומל ין לו, וש מי אמ הנ ם לש דה אה הה

גו'. יבו וש רי אשון בש רי יק הה די ר (משלי יח) צנ מנ אל נל מו של ין, כש די ל הנ ענ רו בנ בי םא חמ ם יהב רל ן טל יה דנ י הנ ני פש יו לי רה בה דש

ים די קש הוא מנ וש רום,  יהה עה הה ש  חה נה הנ וש ר (בראשית ג)  מנ אל נל של מו  רום, כש ע עה שה ה] רה זל ה [הוא נ"א הנ זל מו  כש
- מו  עי תו  נה עמ ן טנ ה טועי ני הי וש ים,  די קש הוא מנ שום של יו. ומי לה רות עה שש לי רו  בי םא חמ יהב ם  רל טל ם בש דה ל אה של מו  ה עי שורל וש
ל כה פו  תי ל כש ין ענ עי טש הי לו  אי כש םאשו  קםף ר זש םא יהכול לי ל וש מו  ם עי דה אה ת הה אל ענ  רי טוב, מי ר הנ הוא ייצל רו, של בי א חמ בה של כש
ן כי סש מי ת הנ מנ כש חה למםה (קהלת ט) וש ר שש מנ ה אה ל זל ענ מו. וש ים עי די קש הי רום של ע עה שה ל אותו רה לנ גש ם בי עולה ל הה אות של שה מנ הנ

ר. חי ים אנ די קש ה הי ני הי שום של ים, מי עי מה שש ם ני ינה יו אי רה בה זויהה ודש בש

א לה ה, אל מונה אל ת לה רל חל ה אנ בה יו תועי לה ל עה בי לו קי אי רו, כש בי םא חמ ם יהב רל טל ר בש בה ם דה דה אה ל מי בי קנ מש ן של יה ל דנ ן, כה ל כי ענ וש
ין מי אל םא הל ל ה של זל יק הנ די צנ ם הנ דה אה י הה רי המ יק. של די ם צנ דה ל אה של ך  רל ה הוא דל זל וש רו,  קה חמ ונ הו  עי א רי (משלי שם) ובה
ם עולה ים לה לי שה כש ם ני דה י אה ני ה בש שום זל טוב. ומי ר הנ הוא ייצל רו, של בי םא חמ ם יהב רל טל ע בש רה ר הה ל ייצל רום של ע עה שה אותו רה לש

א. בה הנ

ם ף עי תי תנ שש םא יי ל ין וש מי םא ינאמ ל י של די ה כש זל ם הנ עולה ל בה עות סובי ה רה מה בונו, כנ רי ד מי פוחי יק של די צנ ל אותו  בה אמ
ם כגלה יק ומי די עות צנ בות רה תוב (תהלים לד) רנ כה הו של ם. זל כגלה יל אותו מי צי רוך הוא מנ דוש בה קה הנ ע, וש רה ר הה אותו ייצל
ך שום כה ה בו, ומי צל רג הוא מש רוך  בה דוש  קה הנ שום של יק, מי די א צנ לה יק, אל די צנ עות לנ בות רה תוב רנ םא כה נו ה'. ל ילל צי ינ

קו. לש י חל רי שש א. אנ בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה כםל בה ן הנ יל אותו מי צי ם ומנ דה אה אותו הה ה מי צל רג רוך הוא מש דוש בה קה הנ

קו, לש חל ק מי חי רנ תש יי וש ע  רה ר הה ייצל הנ אותו  ק בש בי דנ תש יי םא  ל י של די עמקםב כש ינ ל  ענ יו  לה עה רו  בש עה עות  ה רה מה ה כנ אי םא רש ב
םא ל י וש תי טש קנ םא שה ל י וש תי וש לנ םא שה ר, (איוב ג) ל מנ אה ח וש תנ ט. פה קנ םא שה ל עות וש ה רה מה כנ ים וש שי נה ה ער מה ל כנ בנ סה ך  שום כה ומי
ים, בי אי ל כש ים ענ בי אי עות, כש ל רה עות ענ ה, רה זל ם הנ עולה ים בה יקי די צנ ים הנ לי עות סובש ה רה מה ה כנ אי םא רש ז. ב גל םא רם יהב י ונ תי חש ננ

א. בה ם הנ עולה ם לה כות אותה זנ י לש די כש

ל צי נה הי י לש תי םא יהכםלש ל ן, וש בה ית לה בי י - בש תי וש לנ םא שה ר ל מנ אל נל מו של יד, כש מי עות תה ל רה עות ענ ל, רה בנ עות סה ה רה מה עמקםב כנ ינ
םא ל ו. וש שה ל עי ד של חנ פנ ך הנ ר כה חנ אנ לו, וש הוא של ה הנ נל מג מש י הנ ר אותי עי צי ר של ענ צנ אותו הנ ו, מי שה עי י - מי תי טש קנ םא שה ל נו. וש מל מי

ם. כל ן שש ה ומי ינה ן די י - מי תי חש ננ

ף, ל יוסי עמקםב אל ל ינ תו של בה המ תוך אנ כםל, ומי ן הנ ה מי של הוא קה ף של ל יוסי יהה של בובש רש עי הה ז וש גל רם ה הה ז - זל גל םא רם יהב ונ
ה [נ"א ינה כי שש א הנ צי מה תי י, של יתי רי ת בש כםר אל זש אל תוב (שמות ו) וה ך כה ר כה חנ י אנ ם, כי יי רנ צש מי ס לש ננ כש ית, ני רי בש הוא סוד הנ של

מו. ם עי ש] שה מל של

ל ם ענ יש שה ין אי אי ד וש בה יק אה די צנ ח, (ישעיה נז) הנ תנ י פה י יוסי בי ן. רנ ענ נה ץ כש רל אל יו בש בי י אה גורי ץ מש רל אל עמקםב בש ב ינ יישל ונ
רוך הוא דוש בה קה הנ ן של מנ זש ד, בי בה יק אה די צנ יק. הנ די צנ ף הנ סנ אל ה נל עה רה י הה ני פש י מי ין כי בי ין מי אי ים בש פי סה אל ד נל סל י חל שי נש אנ ב וש לי
ת ל אל הוא נוטי רוך  בה דוש  קה ז הנ ם, אה עולה ל הה רות ענ שש ין לי די ן הנ מי דנ זש אוי, ומי רה ם כה עולה ין הה אי וש ם  עולה בה יחנ  גי שש מנ

ם. יהל לי ן עמ גי יה י של א מי צי מה םא יי ל ים וש רי חי אמ ל הה ל כה ין ענ די ה הנ רל שש יי י של די ם כש יהל יני א בי צה מש ני יק של די צנ הנ

תוב כה ה, של מםשל נו? מי ן לה יי ננ ם. מי עולה ל הה לט ענ שש םא יהכול לי ין ל די ם, הנ עולה ה בה יק שורל די צנ הנ ן של מנ ל זש י כה רי המ של
ל רוך הוא נוטי דוש בה קה ך הנ שום כה גו'. ומי יו וש נה פה ץ לש רל פל ד בנ מנ ירו עה חי ה בש י מםשל ם לולי ידה מי שש הנ ר לש םאמל י (תהלים קו) ונ
ה עה רה י הה ני פש י מי סוק - כי פה לו. סוף הנ ת של ה אל גובל ע וש רה פש ז ני אה ם, וש עולה ן הה ק אותו מי לי סנ ם ומש יהל יני בי יק מי די צנ ת הנ אל
לט שש ם תי רל ף, טל סנ אל ה נל עה רה י הה ני פש י מי יק [ד"א כי די צנ ף הנ סנ אל ם נל עולה ל הה לט ענ שש ה לי עה רה םא הה ב ם תה רל טל יק. בש די צנ ף הנ סנ אל נל

ע. רה ר הה ה ייצל ה - זל עה רה י הה ני פש י מי ר כי חי ר אנ בה ם]. דה עולה ה בה עה רה הה

ב כי ענ תש יק, הי די הוא צנ תוך של ל מי בה לות, אמ גה יים בנ קנ תש הי ד לש הוא עומי בות, וש אה יר הה חי יהה בש עמקםב הה ה, ינ אי םא רש ב
ל. טי בנ תש ב הי עה רה הה ם וש עולה ל הה ין ענ די ה הנ רה םא שה עמקםב ל י ינ מי ל יש י כה רי המ ם, של עולה לט בה שש םא יי ל ין של די הנ

ם], עולה ל הה ין ענ די לות [הנ גה ה הנ תה רש םא שה יהד] ל ת מי הוא מי ן של יוה יו, [כי בי מות אה הוא דש ף, של י יוסי ימי ך בי ף כה אנ וש
ר (שמות א) מנ אל נל של מו  לות, כש גה ם הנ יהל לי ה עמ תה רש יהד שה ת, מי הוא מי ן של יוה יו. כי ל יהמה ם כה יהל לי ן עמ גי הוא הי שום של מי
ים ני בי לש ר ובי חםמל ה בש שה ה קה עמבםדה ם בנ יהל יי ת חנ אל רו  רמ מה יש תוב ונ כה ה לו. וש מה כש חנ תש ה ני בה - הה לו  מוך  סה גו', וש ף וש ת יוסי יהמה ונ
ן מנ ל זש כה ם, וש עולה ל הה ן ענ גי הוא יה רוך  בה דוש  קה הנ ילו  בי שש ם, בי עולה ל] בה יק [ענ די רוי צנ שה קום של ל מה כה ן בש כי מו  גו'. כש וש

ר. אי בה תש ה ני ני הי ם, וש עולה ל הה ה ענ םא שורל ין ל די יהם, הנ הוא קנ של

יב, בי סה גור מי ר (ירמיה ו) מה מנ אל נל מו של יו? כש בי י אה גורי ה מש ה זל יו, מנ בי י אה גורי ץ מש רל אל עמקםב בש ב ינ יישל ה, ונ אי םא רש ב
אותו ב בש יהשנ ר וש שי קנ תש הי ר, של מנ ר אה זה עה לש י אל בי יו. רנ בי י אה גורי ץ מש רל אל עמקםב בש ב ינ יישל ד. ונ חנ פנ יהה בש הה ד וש יהה פוחי יו הה ל יהמה כה של
ין די ה הנ יו - זל בי י אה גורי קומו. מש מש קום לי מה ר הנ שנ קש ן, ני ענ נה ץ כש רל אל א, בש קה וש יו דנ בי י אה גורי ץ מש רל ך. אל חםשל ז בנ חנ אל נל קום של מה
ה, ובו של קה ין הנ די ן הנ ה מי זה חש אל נל ץ של רל אה יא הה הי ה, של פל רה ין הה די הנ ר אותו  מנ אל נל של מו  יו, כש בי י אה גורי ץ מש רל אל ה. בש של קה הנ

ה]. ירה אי ה מש ינה אי יהה של רש לנ קש פנ סש אנ יא הה ץ הי רל ה אל אותה ז בו [וש חנ אל נל עמקםב וש ב ינ ינשי תש הי

יל חי תש ז הי ה, אה נה בה לש ם הנ ש עי מל של ג הנ וי דנ זש הי עמקםב וש ם ינ ף עי ב יוסי ינשי תש הי ר של חנ גו'. אנ ף וש עמקםב יוסי דות ינ ה תםלש לל אי
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ה א הוא עושל יוצי וש ענ  שופי ר של הה י אותו נה רי המ ף. של ר יוסי מנ אה ר וש זנ דות? חה ה תולה עושל י הוא של דות. ומי עמשות תולה לנ
דות ים תולה אי נו יוצש מל זו ומי ץ הנ רל אה דות בה ה תולה הוא עושל ים, וש מי עולה ים לש קי יו פוסש ימה ין מי אי שום של דות, מי תולה

להעולהם.

ף יוסי יק, וש די את צנ רי קש ני ה של גה רש דנ ה הנ ק אותה רות, רנ ה פי םא עושל ה, ל נה בה לש ב לנ רי קה תש הי ב של ל גנ ף ענ ש, אנ מל של י הנ רי המ של
ף. דות יוסי ה תםלש לל תוב אי ך כה שום כה ם, ומי עולה דות לה יא תולה הוצי רות ולש עמשות פי עמקםב לנ ל ינ ה של גה רש דנ הוא הנ

םא עמקםב. ב מות ינ יא דש זו הי ר של יהה אומי ף, הה מות יוסי דש ל בי כי תנ סש יהה מי הה י של ל מי ף - כה עמקםב יוסי דות ינ ה תםלש לל אי
יו. בי מות אה דש ה לי מותו דומה דש ף, של יוסי ט לש רה ן, פש אובי עמקםב רש דות ינ ה תולש לל תוב אי םא כה עמקםב ל י ינ ני ל בש כה בש ה של אי רש

ן יהה בל ף הה נו יוסי מל ד מי בנ אל נל של ה כש ני הי רוך הוא, של דוש בה קה ז לו הנ מנ א, רה בה י אנ בי ר רנ מנ ה - אה נה ה שה רי שש ע על בנ ן שש בל
ה רי שש על ע  בנ ם שש ל אותה ענ ה  יהה בוכל הה ף,  יוסי ת  ה אל אה םא רה ל של רו  אמ שש ני ים של יהמי ם  ל אותה כה וש ים,  ני ה שה רי שש על ע  בנ שש
ץ רל אל יים בש קנ תש הי רות של חי ים אמ ני ה שה רי שש ע על בנ שש ן לו  תנ הוא נה רוך  בה דוש  קה יו - הנ לה ה עה יהה בוכל הה של מו  ים, וכש ני שה הנ
ים ני ה שה רי שש ע על בנ ן שש יו. אותה נה פה יו לש יו הה נה ל בה כה ך, וש לל יהה מל ף הה נו יוסי בש כםל. של מות הנ לי שש בוד ובי כה ה, בש חה מש שי ם בש יי רנ צש מי

נו. מל ד מי בנ אל נל של יהה כש ה הוא הה נה ה שה רי שש ע על בנ ן שש ך בל שום כה לו, ומי צש ים אל יי יו חנ הה

ם דה ל אה י פםענ ל, כי ול עה י מי דנ שנ ע וש שנ רל ל מי אי ה לה לה לי י חה עו לי מש ב שי בה י לי שי נש ן אנ כי ר, (איוב לד) לה מנ אה ח וש תנ יהיא פה י חי בי רנ
ל ענ ין, וש די ל הנ ה אותו ענ שה ם, עה עולה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה בה של ה, כש אי םא רש נו. ב אל צי יש ינמש ח אי אםרנ ם לו וכש לל שנ יש
ת יים אל קנ י לש די הוא, כש רוך  בה דוש  קה ל הנ של ין חוץ מי די ים בנ די ם עומש ם הי עולה ל הה ים של עמשי מנ ל הנ כה יים, וש קנ תש ין הי די הנ
ל ענ ם, וש עולה ת הה ה אל לל כנ םא יש ל ין של די ת הנ ים אל בי כש ענ ים מש מי חמ רנ ם הה אותה ים, וש מי חמ יו רנ לה עה ש  רנ ד. פה םאבנ םא י ל ם של עולה הה

ם. ילה בי שש יים בי קנ תש ם ומי עולה ג הה הי ננ תש ים מי מי חמ רנ הה

ם דה אה ל הה ה ענ ין שורל די ר הנ של אמ כנ ר, של מנ אל י נל רי ין, המ י די לי ם בש דה אה ין בה ה די רוך הוא עושל דוש בה קה הנ ר של םאמנ ם ת אי וש
רוך הוא דוש בה קה י הנ רי המ ר, של אי בה תש ני מו של יא, כש יו הי לה רוך הוא אי דוש בה קה ל הנ תו של בה המ שום אנ יק, מי די הוא צנ של כש
ם דה אה ב הה רי קה תש ז מי אה ה, וש מה שה נש ת הנ יט אל לי שש הנ י לש די גוף כש ת הנ ר אל בי שנ יו, מש לה ב אותו אי רי קה ה לש בה המ אנ יו בש לה ם עה חי רנ מש
ז אה ק, וש חםזל ת בש רל בל גנ תש מי ה של קה זה ש חמ פל נל וש ש  לה יך גוף חנ רי צה ש. וש לה חל גוף נל הנ ת וש טל ה שולל מה שה נש הנ אוי, וש רה ה כה בה המ אנ יו בש לה אי
ה זל ם הנ עולה ר בה ענ יק צנ די צנ רוך הוא לנ דוש בה קה ן הנ ים, נותי רי בי חמ רו הנ מש אה מו של רוך הוא, כש דוש בה קה ל הנ הוב של הוא אה

א. בה ם הנ עולה כות אותו לה זנ י לש די כש

ן לו םא נותי ה בו, ל צל רג ינו מש אי רוך הוא, של דוש בה קה ל הנ או של ק, הוא שונש זה גוף חה ה וש שה לה ה חנ מה שה נש ר הנ של אמ כנ וש
דוש קה ד, הנ סל ה או חל קה דה ה צש ם עושל אי שום של ה, מי רה תי מות יש לי שש הוא בי נות וש קה תג יו מש כה רה א דש לה ה, אל זל ם הנ עולה ר בה ענ צנ
לוס קש ם אונש גי רש תי של הו  זל וש הוא.  ם הנ עולה ק בה לל חי ילה לו  הש יי םא  ל וש ה,  זל ם הנ עולה בה רו  כה ת שש אל ם לו  לי שנ הוא מש רוך  בה
יק די צנ אותו  ך  שום כה ים [הוא], ומי ם עושי הי יו טובות של אה שונש ם לש לי שנ גו' - מש וש יו  אה שונש ם לש לי שנ (דברים ז) ומש
ש ננ על נל של יהדו  א בש טש א חי צה םא מה ל ק, וש דנ בה של כש לו  לה ים הנ רי בה דש הנ הוא. וש רוך  בה דוש  קה ל הנ הוב של יד הוא אה מי ר תה בה שש ני של

עהלהיו.

א לה אל צוב,  עה קום  מה ה בש ה שורה ינה כי שש ין הנ אי של ינו  אי רה ה  ני הי - של ד  חה אל ים,  די דה צש ה  מה כנ ל בש כי תנ סש הי לש ייש  אן  כה
ר (מלכים-ב ג) מנ אל נל מו של קום, כש אותו מה ה בש ה שורה ינה כי ין שש ה, אי חה מש ין בו שי ם אי ה. אי חה מש ייש בו שי קום של מה בש
ן יי ננ צוב. מי קום עה מה ה בש םא שורה ה ל ינה כי שש אי של דנ י ונ רי המ יו ינד ה'. של לה י עה הי תש ן ונ גי ננ מש ן הנ גי ננ יהה כש הה ן וש גי ננ י מש חו לי ה קש תה ענ וש
ת שורנ ל בש ה ענ חה מש שי ה לו הנ אה בה ן של יוה ה. כי ינה כי שש נו  מל ה מי קה לש תנ סש ף הי ל יוסי צוב ענ יהה עה הה שום של מי עמקםב, של ינ נו? מי לה
יפםה ים, אי אובי כש מנ ר בש בה שש ני ש וש לה הוא חנ ן של יוה ר, כי בה שש ני ה של זל יק הנ די צנ אן בנ ם. כה יהל בי עמקםב אמ י רוחנ ינ חי תש יהד ונ ף, מי יוסי

ה. חה מש ל שי לה מו כש ין עי אי ב וש צל על י הוא בש רי המ ה? של חה מש שי הנ

םא ל ים וש אי לה חר רו בה בש שש םא ני ל רוך הוא וש דוש בה קה י הנ ני פש ים לי יקי די צנ יו  ים הה הובי ה אמ מה ינו כנ אי ה רה ני הי ד - של חה אל וש
ם גופה בש ים  די ה עומש לל אי וש רו,  בש שש ני ה  לל אי - של ה  לל אי כש ה  לל אי םא  ל ה  מה לה ים,  מי עולה לש ם  גופה ש  לנ חל נל םא  ל וש ים,  אובי כש מנ בש

כהרהאוי?

רוהו, אמ בי מו של ם, כש ים הי יקי די י צנ ני ים בש יקי די ם צנ הי שום של אוי מי רה יום כה קי דו בש מש עה ה של לל ה אי ני הי ר של םאמנ ם ת אי וש
ן יק בל די ה צנ ל זל יו של בי ה אה ני הי ים, של יקי די י צנ ני ים בש יקי די ינו צנ אי ה רה ני ים - הי יקי די י צנ ני םא בש ל ים וש יקי די ים צנ רי חי אמ לו הה אי וש

ר? ענ צנ יו בש ל יהמה כה ים וש אובי כש מנ ר גופו בש בה שש ה ני מה יק, לה די הוא צנ יק, וש די צנ

ם לל שנ ם יש דה ל אה י פםענ ק, (איוב לד) כי דל צל ת וה מל אל רוך הוא בל דוש בה קה י הנ עמשי ל מנ ה כה ני הי אן הוא סוד, של א כה לה אל
י רי המ ם, של יי ננ הוא שש ד של חה ר אל חי לו סוד אנ צש אל ד, וש חה ים סוד אל אשוני רי י הה רי פש סי אנו בש צה נו. מה אל צי יש ינמש ח אי אםרנ לו וכש
יא הוצי ה לש ה ייש לה עה ל שה כה ן ובש מנ ל זש כה ה, ובש לה צש א אל צה מש ש ני מל של ין הנ אי ין וש די ה בש שורה רון וש סה חי ה בש נה בה לש הנ ים של מי עה פש ייש לי
חנ לוקי י של ין, ומי די ת בש דל יא עומל הי ן של מנ זש ת בי עי ם כה ה אותה יאה ה, ומוצי אשונה רי ה בה טה קש לה של מו  ם כש דה י אה ני בש מות לי שה נש
ין יהב בי ין חנ ם, בי דה אה י הה מי ל יש ין כה די יד בש מי ר תה בה שש ני יו, וש לה ך אי י הולי ני עם הה רון וש סה חי יד בש מי ילה תה הש ן, יי מנ אותו זש ה בש אותה

ה. לה פי תש ם בי קה לש סנ יהכול לש ים וש יני די י הנ רי זש ל גי ת כה ת אל לל טל בנ ה מש לה פי תש ק של אי, רנ כנ זנ

ה ז אותה ה, אה בה ש  מי תנ שש א מי יוצי וש ענ  שופי ר של הה נה אותו  מות, וש לי שש ת בי דל ה עומל גה רש דנ הנ ה  אותה ן של מנ זש הנ אותו  וש
גוף. מות הנ לי שש ים ובי ני בה ר, בש עםשל כםל - בש ם בנ לה שש ם מג דה אה ם, אותו הה דה אה אותו הה ה בו בש קה בש דש ני ה וש אה יהצש ה של מה שה נש הנ
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ל ענ נו, וש מל ך מי רי בה תש הי ם בו ולש לי תנ שש הי ה לש גה רש דנ ה הנ אותה ר בש בי חנ תש א ומי יוצי וש ענ  שופי ל של זה מנ שום אותו הנ כםל מי הנ וש
ר בה דה ל הנ זה מנ א בש לה ים, אל לויי כות תש זש םא בי זונות - ל ים ומש יי ים, חנ ני ינו, בה ני ן שה ל כי ענ לוי. וש ר תה בה דה ל הנ זה מנ כםל בש ן הנ כי

ל. זה מנ ן הנ ה מי ירה אי את ומש לי מנ תש מי ד של א ענ לה ינו אל כות אי זש י בי רי המ לוי, של תה

ים דוני ני ה וש זל ם הנ עולה ים בה רי בה שש ם ני ת, כגלה מל י אל יקי די ם צנ הי ה, וש זל ם הנ עולה בה רו  בש שש ני ם של ל אותה ך, כה שום כה ומי
א. בה ם הנ עולה רוך הוא לה דוש בה קה ם הנ יהל לי ס עמ ן חה ל כי ענ ם, וש הל ה לה מה רש ש גה פל נל ה הנ אותה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ין. מה די בש

ה יא אותה בי הה ש לש פל נל ה הנ ר אותה הי טנ י לש די ין, כש די רוך הוא הוא בש דוש בה קה ה הנ עושל ה של ל מנ ר, כה מנ ר אה זה עה לש י אל בי רנ
ם רוך הוא] הי דוש בה קה י הנ עמשי ל מנ כה שום של רוך הוא] [נ"א מי דוש בה קה ל הנ יו של עמשה ל מנ ך כה שום כה א [ומי בה ם הנ עולה לה
ת רל הל טש ני וש גוף  הנ ר אותו  בה שש ן ני ל כי ענ וש ה,  זל ם הנ עולה ה בה לה בש קי ה של מה זגהמ ה  אותה נו  מל יר מי עמבי הנ י לש די ת, וכש מל אל ין ול די בש
ה קל ננ תש יי ה וש זל ם הנ עולה ים בה אובי כש ים ומנ סורי בםל יי סש יי יק של די צנ אותו הנ ה לש רוך הוא עושל דוש בה קה ך הנ שום כה ש, ומי פל נל הנ

ר. אי בה תש ה ני ני הי אי, וש דנ ן, ונ חה בש יק יי די תוב (תהלים יא) ה' צנ ן כה ל כי ענ ם, וש י עולה יי חנ ה לש כל זש יי כםל וש ן הנ מי

ת ל אל לי חנ םא יש ל י מום בו וש ש כי גה םא יי חנ ל בי זש מי ל הנ אל םא וש םא יהב ת ל רםכל פה ל הנ ך אל ח, (ויקרא כא) אנ תנ עון פה מש י שי בי רנ
א, יוצי ענ וש שופי ר של הה נה אותו הנ ה של עה ה שה אותה ה, בש אי םא רש םא - ב םא יהב ת ל רםכל פה ל הנ ך אל שו. אנ דש קנ י ה' מש ני י אמ י כי שנ דה קש מי

ים. יחי טי ה שש פל צג ר מש צי חה ים מי ני פש ר לי צי חה ים בש ני פש ים בי די ם עומש ת, כגלה רל בל ענ תש ה מי בה קי נש הנ מות וש שה נש ן הנ ל אותה יא כה מוצי

ן כגלה של ב  גנ ל  ענ ף  אנ אות,  יוצש של מות  שה נש ן  ל אותה כה ז  אה ע,  רה הה ש  חה נה הנ ל  ד של צנ אותו  בש ת  מל גל פש ני ה  נה בה לש הנ של וכש
רו בש שש ם ני מות, כגלה שה נש ן הנ אותה יעו  גי הי קומות של ם מש ל אותה כה ם, בש גה פש בנ לו  פש נה יל וש דושות - הואי ן קש כגלה הורות וש טש
ם] גה פש ל  של קומות  מש ל  של מות  שה נש [נ"א  קומות]  ומש מות  שה [נש ם  הי לו  אי וש ים,  בי אי כש ה  מה כנ וש ר  ענ צנ ה  מה כנ בש מו  גש פש ני וש

חות. מה שש םא בי ל ב וש צל עי מות בש שה נש הנ ב של ל גנ ף ענ אנ רו, וש בש שש ני ר של חנ רוך הוא אנ דוש בה קה ם הנ הל ה בה צל רנ תש מי של

ך שום כה ה. ומי מו זל ה כש זל ה, וש לה עש מנ לש מו של ים כש ני פש ה בי מה שה נש הנ ם, וש גה פש גוף ני ה, הנ לה עש מנ לש מו של ים כש ר שורי בה דה סוד הנ
י די שו ומי דש חה ש בש י חםדל די יהה מי הה תוב (ישעיה סו) וש לו כה ל אי ענ ה, וש נה בה לש שות הנ דש חנ תש הי ש בש די חנ תש הי יכות לש רי צש ם של לו הי אי
ים יכי רי וצש כםל.  בנ שו  דש חנ תש יי לו  אי של אי,  דנ ונ ר  שה בה ל  כה ה'.  ר  מנ אה י  ננ פה לש ות  חמ תנ שש הי לש ר  שה בה ל  כה םא  יהב תו  בנ שנ בש ת  בה שנ

ה. נה בה לש שות הנ דש חנ תש הי ש בש די חנ תש הי לש

ם, תוכה ה בש יד שורה מי יא תה ך הי שום כה ה, ומי לה ם של גה פש אותו הנ ים בש גומי ה פש נה בה לש ם הנ ת עי חנ פות אנ תה שג ם בש לו הי אי וש
ב. י לי רי בש שש ני רוב ה' לש תוב (תהלים לד) קה כה , וש ל רוחנ פנ א ושש כה ת דנ אל ר (שם נז) וש מנ אל נל מו של ם, כש ת אותה בל ה עוזל ינה אי של
ם אותה ים, בש אי כה דש ב ני יות לי חמ הנ ה לש ל זל ענ יד. וש מי ה תה ים לה רובי ם קש ם הי גה פש ה, אותו הנ נה בה לש ם הנ ים עי לי סובש ם של אותה לש

ה. מה שו עי דש חנ תש ה יי מה ים עי לי סובש ם של ם, אותה קה לש ם חל הל ילה לה הש ש יי די חנ תש הי ה לש ים לה אי בה ים של יי חנ הנ

ם גה פש ני ם של ה, אותה בה המ ל אנ ם. של דה אה הה אותו  םא מי ל וש ם,  ה הי בה המ ל אנ ה. של בה המ ל אנ ים של סורי ים יי אי רה קש ני לו  אי וש
י רי שש ה. אנ מה ים עי פי תה שג ים מש רי בי ם חמ ה הי לל אי ך  שום כה ה. מי בה ה רנ בה המ אנ ית מי חי דש ני ה של נה טנ קש ה הנ בה המ אנ ל הה אור של הה
י חנ ן אנ ענ מנ תוב (שם קכב) לש ם כה יהל לי ה, עמ מה ים עי רי בי יות חמ הש ה לי זל כו לה ם זה הי א, של בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ם בה קה לש חל

גו'. י וש ענ רי וש

ים יקי די צנ הנ ל  של ם  קה לש חל י  רי שש אנ אםד.  מש ה  בנ גה וש א  שה ני וש יהרום  י  די בש ענ יל  כי ינשש ה  ני הי נב)  (ישעיה  ר,  מנ אה וש ח  תנ פה
ה ני יון, הי לש ה הוא סוד על זל סוק הנ פה ה, הנ אי םא רש ם. ב הל ת בה כל לל ה לה תורה י הנ כי רש ם דנ הל ה לה לה הוא גי רוך  בה דוש  קה הנ של
ה ין לה טי קש הי ה וש נה בה לש ת הנ ה אל שה ם, עה עולה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה בה של ה, כש אי םא רש ל ב בה . אמ רוהה אמ י ובי די בש יל ענ כי ינשש
ק חםזל ובש ש  מל של ל הנ לנ גש בי ה  ירה אי ה, הי מה צש ענ ת  אל ה  ינה טי קש הי שום של ומי לום.  כש ה  מה צש ענ מי ה  ין לה אי י  רי המ ה, של ת אורה אל

ים. יוני לש על אורות הה הה

ים עושי יו  הה עמבודות של ונ עולות  וש נות  בה רש קה ים בש לי דש תנ שש מי יו  ל הה אי רה שש יי יהם,  קנ ש  דה קש מי ית הנ יהה בי הה ן של מנ זש ובי
אור, ך הה שנ חש ש, נל דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל נל ר של חנ אנ יר אורות. ולש אי הה ים ולש רי שה שםר קש קש י לי די ים כש לי אי רש שש יי ם וש יי וי ים ולש ני כםהמ הנ
לות לה ים בו קש טי םא שולש ל ך יום של ין לש אי ה, וש ירה אי םא הי ל ה וש נה מל ק מי לי תנ סש ש הי מל של הנ ש, וש מל של ן הנ ה מי רה םא הואמ ה ל נה בה לש הנ וש

ר. אי בה תש ני מו של ים, כש בי אי ר וכש ענ צנ וש

יל כי ה ינשש ני ה הי נה בה לש ל הנ ר ענ מנ אל י. נל די בש יל ענ כי ה ינשש ני תוב? הי ה כה יר, מנ אי הה ה לש נה בה לש ן הנ מנ יענ זש גי הי ן של מנ אותו זש ובש
ר עורי תש הי א לש יחנ ובה יחנ רי רי הי י של מי ה, כש לה עש מנ לש רות של עורש תש ת הי רל עורל תש מי יל - של כי ה ינשש ני ה. הי מונה אל הו סוד הה י, זל די בש ענ

אורות. ל הה ל כה יון של לש על אור הה ד הה צנ ל. יהרום - מי כי תנ סש הי ולש

ל ד של צנ הנ ה - מי בנ גה ם. וש הה רה בש ל אנ ד של צנ הנ א - מי שה ני ם. וש כל מש חל רנ ן יהרום לש כי לה ר (ישעיה ל) וש מנ אל נל מו של יהרום - כש
ה. מה כש חה ל הנ סוד של ד בנ חה כםל אל הנ רוהו, וש אמ בי ב של ל גנ ף ענ אנ עמקםב. וש ל ינ דו של צי אםד - מי ק. מש חה צש יי

ר (שם) מנ אל נל של מו  אוי, כש רה ה כה נה בה לש יר לנ אי הה ה לש יונה לש רות על עורש תש רוך הוא הי בה דוש  קה ר הנ עורי ן יש מנ זש אותו  ובש
ה ף לה תוסי ך תי שום כה ים. ומי יהמי ת הנ ענ בש אור שי ם כש יי תנ עה בש ילה שי הש ה יי מה חנ אור הנ ה וש מה חנ אור הנ ה כש נה בה לש יהה אור הנ הה וש
חות תש פש מנ סוד של י, הנ די בש הו ענ זל ר. וש פה עה תוך הל ם בש הי ים של תי מי ם הנ ל אותה ז כה רו אה עורש תש יי ך  שום כה ה, ומי יונה לש על רוחנ 
דו. זו בש ל ענ ם אל הה רה בש ר אנ םאמל י ר] (בראשית כד) ונ מנ אל נל מו של יתו, וכש ן בי קנ זש דו  בש ל ענ ר [אל מנ אל נל מו של יהדו, כש בונו בש רי

בונו. יחנ רי לי ד שש בל הוא על ר, מטטרו"ן של מנ אל נל מו של ה כש נה בה לש הנ

ים ני וה גש ל הנ כה שום של ר לו, מי של ל אמ כה ל בש מםשי י. הנ תי נש קנ ם זה י גנ יתי יי ר הה ענ ר (תהלים לז) ננ מנ אל נל מו של יתו, כש ן בי קנ זש
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דם"ם. אה "ן וש בה לה ים בו יהרם"ק וש אי רש ני

סוד ה בש נל מג ה מש זל ד הנ בל על ז הה י אה רי המ ם, של עולה יום הה ר קי בה דה יק, סוד הנ די צנ הו הנ י - זל כי רי ת יש חנ ך תנ א יהדש ים נה שי
ם אותה ן לש קומה מש מות לי שה נש הנ רוחות וש יב הה שי הה ה לש לה עש ל מנ רוחנ של יחנ בש לי ה שה של עה יי ר, וש פה עה י הל ני ת שוכש יות אל חמ הנ יון לש לש על

ר. פה עה ת הל חנ בו תנ קש רש ני לו וש בנ תש הי לו] של כש אל נל ים [של גופי

אורות ה  עה בש שי ל  של סוד  בש ש  בי לנ תש הי לש יעמך?  בי שש אנ וש ה  זל ה  מנ  - יעמך  בי שש אנ וש ם.  יי מנ שה הנ י  להי אל ה'  בנ יעמך  בי שש אנ וש
יום קי לו  ייש  ר של פה עה ת הל חנ תנ גוף של הנ הו  ה - זל שה ח אי קנ םא תי ר ל של ה. אמ יונה לש על מות הה לי שש ם סוד הנ הי ים, של יוני לש על
מו כש ה,  אשונה רי בה רו  עורש תש יי ם  הי ל,  אי רה שש יי ץ  רל אל בש ר  בי קה הי לש כו  זה וש ה  בה רו  בש קש ני של ם  אותה כל  של ר,  פה עה הל מי ים  קי הה לש
ם קומון - אותה י יש תי לה בי ל. נש אי רה שש ץ יי רל ל אל ים של תי מי לו הנ ה - אי אשונה רי יך, בה תל יו מי חש תוב (ישעיה כו) יי כה נו, של רש אנ בי של
ים מי ענ ר הה אה גופות שש םא לש ל ם, וש שה רו  בש קש ני ל של אי רה שש ל יי ים של ם גופי אותה ה לש ל זל ענ צות. וש רה אמ ר הה אה ל שש ים של תי מי הנ

ם. הל ה מי אה מש טש ץ ני רל אה הה ה של רה ה זה י עמבודה די עובש

ענ שופי ר של הה אותו נה אות מי יוצש ם של עולה מות הה שש ל ני כה י? של ני בש ה לי ה זל י. מנ ני בש ה לי שה ח אי קנ םא תי ר ל של ן, אמ ל כי ענ וש
נות בש ה. מי מה שה נש הנ י - זו  ני בש גוף. לי ה הנ ה - זל שה ח אי קנ םא תי ר ל של ה אמ ל זל ענ רוך-הוא. וש דוש-בה קה ים לנ ני ם בה א, הי יוצי וש
ה, דושה קש ץ הנ רל אה הה ם מי ר אותה עי ננ רוך הוא לש דוש בה קה יד הנ תי עה ה של רה ה זה י עמבודה די ים עובש מי ל ענ לו גופות של י - אי ני עמ ננ כש הנ

ה. לה ה של מה זגהמ הנ ית מש לי ר טנ עי ננ מש י של מי ה, כש נה מל ים מי עי שה עמרו רש נה יי ר (איוב לח) וש מנ אל נל מו של כש

מו צות, כש רה אמ ר הה אה ל שש כה ה לש אשונה יא רי הי ה של דושה קש ץ הנ רל אה י - זו הה צי רש ך. אנ לי י תי תי דש ל מולנ אל י וש צי רש ל אנ י אל כי
ם ק אותה לי חי צות של רה אמ ר הה אה ל שש ין כה בי לו  יא של הי ה, של דושה קש ץ הנ רל אה הה י, זו  צי רש ל אנ י אל ה כי זל ל  ענ [וש ר.  אי בה תש ני של
ל א אל לה י? אל תי דש ל מולנ אל ה וש ה זל י, מנ צי רש ל אנ ר אל מנ אה ן של יוה י. כי תי דש ל מולנ אל י וש צי רש ל אנ י אל ה כי ל זל ענ ים], וש רי חי ים אמ ני מג מש לי

ל אי רה שש ם יי לו הי י? אי תי דש ל מולנ אל ה] וש ה זל ר. [מנ מנ אל נל מו של י, כש צי רש אנ

ה זל ד הנ בל על הה גות של רה ר דש של ם על לו הי ים - אי לי מנ ה גש רה ר. עמשה אי בה תש ני מו של ד - כש בל על ח הה קנ יי תוב, ונ ה כה ה מנ אי םא רש ב
ט ה שולי זל ד הנ בל על הה ר, וש אי בה תש ני של מו  ש, כש מה ן מנ ול גה אותו  ם בש הי יו - של נה דם י אמ לי מנ גש ה. מי לה עש מנ לש של מו  ם כש יהל לי ט עמ שולי

ם. הל ן בה קה תש ני וש

אורות ם אורות ומש אותה תוך  ים מי אי יוצש ים של יוני לש על יחות הה רי טוב הה ל אותו  - כה יהדו  יו בש נה דם ל טוב אמ כה וש
ה. נה בה לש ה בנ ה בה כה שש מש ני ש של מל של ל הנ מוש של שי יו - אותו הנ נה דם ל טוב אמ כה ים. וש יוני לש על

ית בי ב  רנ חה של כש ל  חי רה ה  תה כש בה ם  שה של ה  דושה קש הנ ץ  רל אה ל הה של קום  מה הנ הו  זל  - ם  יי רנ המ ננ ם  רנ אמ ל  אל ך  לל יי ונ ם  יהקה ונ
ים קי הה ס לש ני כה ם תי רל אוי טל רה ה כה קה זש חה ה בש ק כםחה זי חנ תש הי ם - לש יי מה ר הנ אי ל בש יר אל עי חוץ לה ים מי לי מנ גש ך הנ רי ינבש ש. ונ דה קש מי הנ

ים. גופי ם הנ ת אותה אל

ר מנ אל נל מו של ב - כש רל ת על עי י. לש שי שי ף הנ לל אל ל הה ן של מנ זש הוא הנ ת של בה ב שנ רל ה על ב? זל רל ת על עי ה לש ה זל ב, מנ רל ת על עי לש
ב. רל י עה למלי טו צי נה י יי תוב (ירמיה ו) כי כה ב, וש רל י עה די תו עמ עמבודה לנ (תהלים קד) וש

ם ם אותה עולה י הה ני ר בש אה ל שש כה ה מי אשונה רי יות. בה חה הי קום ולש ים לה ידי ן עמתי מנ אותו זש בש בםת - של שםאמ את הנ ת צי עי לש
ם הי וש ים,  יי חנ ץ הנ עי בש קו  זש חנ תש הי וש ה,  תורה י הנ ימי אםב מי שש לי קו  סש ענ תש יי י של די ים], כש בי שואמ ה [וש תורה י הנ ימי ים מי בי שואמ של

ר. אי בה תש ני מו של ה, כש אשונה רי יהקומו בה ם של הל ם לה רנ ים גה יי חנ ץ הנ עי ה, של אשונה רי או בה יהצש

ץ רל אה ה הה ידה עמתי יל, של פי ים תנ אי פה ץ רש רל אה ר (ישעיה כו) וה מנ אל נל מו של אםת? כש ה יםצש ה זל אםת, מנ יר יםצש עי י הה שי נש נות אנ ובש
אוי רה כה ה  לה בש קנ ה ולש מה שה טםל נש ם - לי יי אםב מה שש אםת. לי יםצש תוב  כה ך  ל כה ענ ה, וש תוכה ם בש הי גופות של ל הנ ה כה נה מל לט מי פש לי

אוי. רה ה כה קומה מש ת מי נל קל תג מש

ל מות של שה ן נש ל אותה כה ר, של אי בה תש י ני רי המ שום של ה, מי תל שש אל וש ך  די א כנ י נה טי הנ יהה  לל ר אי ר אםמנ של ה אמ עמרה ננ יהה הנ הה וש
ת ילמל קנ תש ה ומי יא עולה ה, הי יונה לש על ה הה מה כש חה סוד הנ ם בש בונה ת רי ת אל ענ דנ לו לה דש תנ שש הי ה וש זל ם הנ עולה מו בה יש קנ תש הי ם של עולה הה
ד אותו מנ עה ה של לה אי שש זו הנ ה. וש אשונה רי ים בה מי יש קנ תש ם מי הי עו, וש םא יהדש ל וש קו  בש דש םא ני ל ם של ל אותה ל כה ה ענ יונה לש ה על גה רש דנ בש

ה. זל ם הנ עולה ה בה מה שה נש ה הנ ה אותה קה סש ענ תש ה הי מה אםל, בנ שש לי ת וש ענ דנ ד לה בל על הה

יך לל מנ )גש ם (לי גנ - וש יך  רל חמ אנ ה, וש אשונה רי ה בה קל שש יות מג הש לי תות וש שש יך לי רי ה צה תה ה, אנ תי ה שש תה ם אנ י גנ לנ ה אי רה מש אה וש
ת עמבודנ ים מי קי שש ני ם  זו, כגלה ה הנ גה רש דנ הנ ים מי קי שש ני ב של גנ ל  ענ ף  בות, אנ כה רש מל ר הנ אה ם שש ל אותה כה שום של ה, מי קל שש אנ
גנם ה וש ל זל ענ אוי. וש רה ה כה גה רש דנ ה וש גה רש ל דנ כה ק לש פי סנ ים לש עי ים יודש יקי די צנ הנ אוי, של רה ם כה בונה ת רי ים עמבודנ עי יודש ים של יקי די צנ הנ
ה לה פי תש ל הנ רות של עורש תש הי יא [ס"א בנ הי אי הנ דנ י. ונ ני דם ן אמ בל יחנ ה' לש ר הםכי של ה אמ שה אי יא הה אי הי דנ ה. ונ קל שש יך אנ לל מנ )גש (לי

ה. יונה לש על ה הה מה שה נש ה הנ אותה ן לש מי דנ זש הי גוף של י] הוא הנ לי של

ב רי עה תש ה ומי ר עולל כה זה ה לנ בה קי נש ת הנ שוקנ ה, ותש מה שה ה נש ה עושה בה קי נש ר לנ כה זה ת הנ שוקנ תש ר של אי בה תש ה ני ני הי ה, של אי םא רש ב
ין מי הוא זה אי, של דנ גוף ונ הו הנ ה - זל שה אי יא הה ך, הי שום כה ה. ומי מה שה ה נש עושל ה וש ם זל ה עי ים זל לי לה כש ני ה, וש לה עש מנ לש ה של מה עי

ר. כה זה ן הנ ה מי אה יהצש ה של מה שה נש ל הנ צון של אותו רה לש

ל כה יהקומו  יהקומו,  לו  אי של ר  חנ אנ ולש נו.  רש מנ אה של מו  כש ה,  אשונה רי בה ר  עורי תש הי לש ים  ידי עמתי ים  גופי הנ ם  אותה וש
מו ם כש עולה הה ש  די חנ תש יי ה, וש נה בה לש שות הנ דש חנ תש הי בש שו  דש חנ תש יי ם, וש לי יום שה קי בש מו  יש קנ תש יי צות וש רה אמ ר הה אה שש בי ים של רי חי אמ הה
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יו. עמשה מנ ח ה' בש מנ שש ן (תהלים קד) יי מנ זש אותו הנ תוב בש ז כה אה ם, וש קםדל מי

אםד - ה מש בנ גה א וש שה ני ה. יהרום וש קומה מש ת לי חנ אנ ת וש חנ ל אנ מות כה שה נש יר הנ זי חמ הנ י - לש די בש יל ענ כי ה ינשש ני ך, הי שום כה ומי
נו. רש מנ אה מו של יונות, כש לש על גות הה רה דש ן הנ ל אותה ל כה ד של צנ הנ מי

ה ני הי ה, של אי םא רש ם, ב דה י אה ני בש רו מי תםאמ וש הו  אי רש יש מנ אי ת מי חנ שש ן מי ים כי בי יך רנ לל מו עה מש ר שה של אמ (ישעיה נב) כנ
ן תוב? (שם לג) הי ה כה ם, מנ יהל יני יות בי רי כש צות נה רה תוך אמ ה לש תה לש ה גה ינה כי שש הנ ש וש דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל ר נל של אמ כנ ר של מנ אל נל
ה ינה כי שש ל הנ ה ענ ל זל כה ל, וש בל אי יהה וש כי בש רו  שש קה ה וש ל זל ענ כו  ם בה יון, כגלה כה בש ר יי לום מנ י שה כי אמ לש ה מנ צה חג עמקו  ם צה לה אל רש אל
מו כש ה מי נה תנ שש הי וש יר אורו  אי םא מי ל ה  לה עש בנ ך  ף כה ה, אנ תה יש הה של מו  כש ית מי ני תנ שש יא מי הי ה של מה כנ וש ה.  קומה מש ה מי תה לש גה של

הו.  אי רש יש מנ אי ת מי חנ שש ן מי תוב כי ה כה ל זל ענ אתו, וש צי ש בש מל של ך הנ שנ תוב (שם יג) חה כה יהה, של הה של

ן ר כי חי ר אנ בה יהה. דה הה מו של כש גונו מי נו וש יוקש ה דש נה תנ שש הי ה של זל ד הנ בל על הה הו - מי אי רש יש מנ אי ת מי חנ שש ן מי ר כי חי ר אנ בה דה
יום י מי רי המ ם. של סותה ים כש שי ק אה שנ וש רות  דש ם קנ יי מנ שה יש  בי לש נ) אנ ר (שם  מנ אל נל של מו  - כש הו  אי רש מנ יש  אי ת מי חנ שש מי
ים אי צה מש ני קום של מה א בש לה םא שורות אל כות ל רה בש ר - הנ בה דה סוד הנ ם, וש אורה ם בש יי מנ שה דו הנ מש םא עה ש ל דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל נל של
יש אי ת מי חנ שש ך מי שום כה ם, ומי ך אםתה רל בה יש ם ונ אה רה ה בש בה קי ר ונש כה ר (בראשית ב) זה מנ אל נל מו של רוהו כש אמ ה, ובי בה קי ר ונש כה זה

מנרשאיהו.

א לה כות אל רה ין שורות בש אי ד, של בה א אה לה ר, אל מנ אל םא נל ד ל בה אל בוד או נל ד. אה בה יק אה די צנ תוב (ישעיה נז) הנ כה הו כנ זל וש
ל ז כה אה ה, וש מה ר עי כה זה א הנ צה מש םא ני ל ן של מנ אותו זש ה בש שום זל ר. מי אי בה תש ני מו של ד, כש ה ינחנ בה קי ר ונש כה ים זה אי צה מש ני קום של מה בש
ר. אי בה תש ני מו של ה, כש נה בה לש ר בנ בי חנ תש ש מי מל של הנ ן של מנ זש בי יו  הה מו של כש נוי מי ן שי הל יהה לה ן הה כגלה אות, לש יוצש מות של שה ן נש אותה

ר. אי בה תש ני גו', וש ף וש עמקםב יוסי דות ינ ה תםלש לל ן אי כי לה וש

ל ם של שי את בנ רי קש יא ני הי של מו  ד. כש ינחנ ם  "ק הי דל צל וש י"ק  די ים, צנ מי עולה ים לש די רה פש ני ין  אי שום של ר, מי ענ ננ הוא  וש
ר. ענ הוא ננ תוב וש כה ה, של לה ם של שי א בנ רה קש ך הוא ני ם כה ר, גנ כה זה הנ

לו. ה של חה מש שי ם בנ הל לה ענ  עמשי תנ שש הי אוי ולש רה ם כה אותה ש  די חנ ת לש דל ם עומל כגלה ה. בש פה לש י זי ני ת בש אל ה וש הה לש י בי ני ת בש אל
תו. חה מש שי ים בש כי רש בה תש ם מי ים, כגלה לי עה ל הל כה ים וש פי נה עמ ל הה כה של

ע רנ ה אי זל ע לה רנ אי ה של ל מנ כה ף, וש יוסי ה בש תה יש עמקםב הה ל ינ מותו של ל דש כה ר, של אי בה תש ני מו של ף, כש עמקםב יוסי דות ינ ה תםלש לל אי
ד חה ם סוד אל הי שום של ד, מי ינחנ ים  כי ם הולש יהל ני שש "ו, של וה אות  ל הה סוד של הנ הו  זל וש ד.  ינחנ ים  כי ם הולש יהל ני ה, ושש זל לה

ת. חנ מות אנ ודש

ים יי י חנ לי עמ בנ ר מי יבה ים אי לי יו אוכש הה ם של יהל לי יו עמ בי אה ר לש יהה אומי הה שוהה של רש י פי רי ה, המ עה ם רה תה בה ת די ף אל א יוסי יהבי ונ
ם הל ים בה לי זש לש זנ יו מש יך הה חות, אי פה שש י הנ ני ם בש יו אותה ן הה יה נש מי ה בש י זל כי ה, וש עה ם רה תה בה ת די ף אל א יוסי יהבי ים. ונ יי ם חנ הי של כש
ה זו, וה צש י נםחנ מי ני ל בש ה ענ וה י צי רי המ ם, של בונה ת רי ונ צש ל מי ים ענ רי יו עובש הה י וש חנ ן הנ ר מי יבה ים אי לי יו אוכש יך הה אי ה, וש אה י לי ני בש
ת ונ צש ל מי ים ענ רי עובש ם וש ים אותה לי יו אוכש ם הה הי לו, וש םאכי םא ת ל מו  שו דה פש ננ ר בש שה בה ך  ר (בראשית ט) אנ מנ אל נל של מו  כש

ש. ננ על ה נל ל זל ענ ר, וש יהה אומי ף הה א יוסי לה ם? אל בונה רי

ה, עה ם רה תה בה די הו  זל ץ, וש רל אה נות הה בש ם בי יהל יני עי נו  תש נה של רוהו  אמ בי מו של ה - כש עה ם רה תה בה ת די ר, אל מנ ה אה הודה י יש בי רנ
ה. אה מש טג ד הנ צנ אות מי בה ב] של ל גנ ף ענ דושות [ד"א אנ ן קש ינה אי גות של רה דש ן הנ ל אותה ת כה יק אל יני הי לש

ר, מנ אה ח וש תנ ר פה זה עה לש י אל בי ים. רנ סי ת פנ נל תם ה לו כש שה עה ים הוא לו וש ני קג ן זש י בל יו כי נה ל בה כה ף מי ת יוסי ב אל הנ ל אה אי רה שש יי וש
יך. רל דה חמ םא בנ י ב מי ך ענ ם. לי ענ ר זנ עמבה ד ינ ע ענ גנ ט רל ענ מש י כי בי ך חמ עמדל ך בנ תש לה גםר דש יך וסש רל דה חמ םא בנ י ב מי ך ענ (ישעיה כו) לי

ים מי ענ ל הה ל כה ם ענ ב אותה אוהי ם של תה בה המ יל אנ בי שש ל, ובי אי רה שש ת יי רוך הוא אל דוש בה קה ב הנ ה אוהי מה ה כנ אי םא רש ב
ים. ם עושי הי ה של ל מנ כה ם בש מםר אותה שש ה לי רוצל ם וש יר אותה הי זש לות, הי זה ים ומנ בי ת כוכה י עמבודנ די עובש

ר הי זה הי ם לש דה אה הה יך  רי ן, צה מנ זש הנ א אותו  בה של ם, וכש עולה ה בה ין שורל די הנ יום של בנ ייש  ים  מי עה פש לש  ה, שה אי םא רש ב
. רוהה אמ י בי רי המ ים, ונ דועי ים יש ני מנ ם זש הי ין, וש די ע בו אותו הנ גנ פש םא יי ל ר של מי שה הי ולש

ית אשי רי מו, ובש שםר אותו עי קש ין לי די ת הנ ז אל אוחי ם וש עולה ר בה עורי תש ם מי הה רה בש ר, אנ בםקל ה הנ עולל של י כש רי המ שום של מי
ה חה נש מי הנ ת  לנ פי תש ת  רל עורל תש מי של ד  ענ עמקםב,  ינ בש בו  ר  עורי תש הי לש קומו  מש מי ין  די הנ ענ  נוסי אשונות  רי הה עות  שה הנ לש  שש
ם ין עי ר די שה קש ז ני י אה רי המ ה, של לה עש ל מנ ין של די ר בנ שי קנ תש הי ה לש טה מנ לש ין של די ר הנ עורי תש קומו, ומי מש ין לי די ת הנ ה אל ירה זי חמ מנ של

ר. הי זה הי יך לש רי צה ין, וש די

נו רש אנ י בי רי המ שוק, ונ י בנ ידי חי ת יש כל לל ם לה דה אה יך הה רי םא צה יר, ל עי א בה צה מש ת ני ול מה הנ ם וש עולה ר בה עורי תש ין מי די הנ של עוד, כש
ה בה תי מו בנ צש ת ענ ר אל גנ סה נםחנ של רוהו בש אמ בי מו של ה, כש חוצה א הנ םא ייצי ל מו של צש ת ענ גםר אל סש יך לי רי א צה לה ים, אל רי בה דש ת הנ אל

ית. חי שש מנ י הנ ני פש א לי צי מה םא יי ל של

ט ענ מש י כי בי ית. חמ חי שש מנ י הנ ני פש ה לי אל רה תש םא יי ל ך, של עמדל ך בנ תש לה גםר דש ך, וסש מש צש ת ענ גםר אל יך, סש רל דה חמ י בנ מי ך ענ ה לי ל זל ענ וש
ית. חי שש הנ ית לש חי שש מנ שות לנ ין רש ין אי די ר הנ עובי ר של חנ אנ ם, של ענ ר זנ עמבה ד ינ ע ענ גנ רל

ר אה ל שש יו, כה לה ם אי ב אותה רנ קי ל וש אי רה שש ת יי ב אל הוא אוהי ה של בה המ אנ יל הה בי שש רוך הוא בי דוש בה קה הנ ה, של אי םא רש ב
ים. רובי ל קש אי רה שש יי ים וש קי חה רג ם מש הי שום של ל, מי אי רה שש ת יי ים אל אי לות שונש זה ים ומנ בי י כוכה די ים עובש מי ענ הה
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ה ים, מנ חי יו לו אנ ם הה כגלה ב של ל גנ ף ענ יו, אנ חה אל ר מי ף יותי ת יוסי עמקםב אל ב ינ הנ אה ה של בה המ אנ שום הה ה, מי אי םא רש וב
ל. אי רה שש יי לות לש זה ים ומנ בי ת כוכה י עמבודנ די ים עובש מי ענ ן הה כי ל של יתו. כה מי המ לו אםתו לנ כש ננ תש יי תוב? ונ כה

מו, יו עי בי ה אה לה גה יו, וש בי אה ה מי לה גש הה ם לו של רנ גה ר, של ב אותו יותי הנ אה ה של בה המ ה אנ ה לו אותה מה רש ה גה מה ה כנ אי םא רש ב
ים סי פנ ת הנ נל תם יל כש בי שש בי רוהו של אמ ה, ובי רה זי גש ה הנ רה זש גש ני י של ל פי ף ענ אנ ם, וש יהל יני ה בי תה לש גה ה של ינה כי שש לנ לות וש ם גה הל ם לה רנ גה וש

יו. חה או אל רש יי תוב? ונ ה כה ר, מנ ה לו יותי שה עה של

ם כל יאמ בי ילה נש הש ם יי י אי רה בה א דש עו נה מש ר שי םאמל י ר, (במדבר יב) ונ מנ אה ח וש תנ יהיא פה י חי בי גו'. רנ לום וש ף חמ לם יוסי ינחמ ונ
ם רוך הוא, כגלה בה דוש  קה ה הנ שה גות עה רה דש גות לי רה ה דש מה ה כנ אי םא רש ר בו. ב בל דנ לום אמ חמ ע בנ דה ונ תש יו אל לה ה אי אה רש מנ ה' בנ
לו אי ין וש יהמי לו מי ם, אי הל אוי לה רה לו כה אי לו מי קות אי ן יונש כגלה זו, וש ה מי לה עש מנ ה, זו לש גה רש ל דנ ה ענ גה רש ה, דנ ל זל ה ענ ים זל די עומש

אוי. רה כםל כה לו הנ ל אי לו ענ נות אי מג ם מש כגלה םאל, וש מ שש מי

יו גות הה רה דש ן הנ אותה דועות, וש גות יש רה י דש תי תוך שש ד מי חה ד אל צנ ים מי קי ם יונש ם, כגלה עולה י הה יאי בי ל נש ה, כה אי םא רש ב
ר מנ אל נל מו של ה? כש אה רש מנ יא הנ ה הי ע. מנ דה ונ תש יו אל לה ה אי אה רש מנ תוב בנ כה ה, של ירה אי ה מש ינה אי יהה של רש לנ קש פנ סש אנ תוך הה אות בש רש ני
הו ר בו, זל בל דנ לום אמ חמ ה. בנ ירה אי ה מש ינה אי יהה של רש לנ קש פנ סש אנ י הה זוהי ה, וש תוכה ים בש אי רש ים ני ני וה גש ל הנ כה ה של אל רש מנ ה] הנ אה רש מנ [של
ל ה של גה רש דנ יא הנ הי ה, וש בואה ל נש ה של גה רש דנ ה הנ אותה ית מי שי שי ה הנ גה רש דנ יא הנ הי רוהו, וש אמ בי מו של ה, כש בואה נש ים בי שי שי ד מי חה אל

ר. אי בה תש י ני רי המ לום, ונ חמ ל הנ ה ענ נל מג מש ל של יאי רי בש גנ

ים רי בה בו בו דש רש עה תש םא יי ל לום של ך חמ ין לש ן אי ל כי ענ זו, וש ה הנ גה רש דנ ן הנ א מי אוי, בה רה הוא כה לום של ל חמ ה, כה אי םא רש ב
ה. ד זל צנ ה ומי ד זל צנ ין בו מי אי לום של ך חמ ין לש אי ים, וש בי ם כוזש הל ת ומי מל ם אל הל ך מי שום כה נו. ומי רש אנ בי מו של ים, כש בי כוזש

רוהו אמ ה, ובי פל רון הנ תש ר פי חנ ים אנ כי ם הולש עולה בה לומות של חמ ל הנ נו, כה רש מנ אה מו של כםל כש לום הנ חמ ייש בנ שום של ומי
בור די הנ ת, וש מל אל ב ול זה לום כה חמ ייש בנ שום של ם? מי ענ טנ ה הנ יהה. מה ן הה נו כי ר לה תנ ר פה של אמ י כנ הי יש תוב (בראשית מא) ונ כה של
ה גה רי דש מנ הנ לום הוא מי ל חמ כה שום של ר, מי מנ ה אה הודה י יש בי רון טוב. רנ תש לום פי חמ יך הנ רי ך צה שום כה כםל, ומי ל הנ ט ענ שולי

רון. תש פי ר הנ חנ ך אנ לום הולי ל חמ ך כה שום כה יו, ומי לה ט עה בור שולי די הנ ה, וש טה מנ לש של

ן זל ה אם לל גש ז יי ב אה כה שש י מי לי נומות עמ תש ים בי שי נה ל אמ ה ענ מה די רש פםל תנ נש ה בי לה יש יון לנ זש לום חל חמ ר, (איוב לג) בנ מנ אה ח וש תנ פה
ם יי מנ שה כות  לש מנ יו  לה עה יך  לי מש הנ לש יך  רי צה הוא  תו,  טה מי לש ם  דה אה ה  עולל של כש ה,  אי רש םא  ב תםם.  ינחש ם  רה מםסה ובש ים  שי נה אמ
ל ן ענ ם יהשי דה ר אה של אמ ה כנ ני הי שום של ים. מי רי בי חמ רוהו הנ אמ ים, ובי מי חמ ל רנ ד של חה סוק אל ר פה םאמנ ך י ר כה חנ אנ ה, וש אשונה רי בה
מו ה, כש עולל ך  כה כו, וש רש י דנ פי ד כש חה אל ד וש חה ל אל ה, כה לה עש מנ ת לש טל שוטל ת ומש כל הולל וש נו  מל את מי יוצי תו  מה שש ה ני ני תו, הי טה מי

שלניתשבהאיר.

הו ם. זל הל את מי ה יוצי מה שה נש הנ וש ים  ני שי יש ם  תה טה מי ים בש בי ם שוכש דה י אה ני בש של ה, כש לה יש יון לנ זש לום חל חמ תוב? בנ ה כה מנ
גהה רש דנ ה הנ אותה ה, בש מה שה נש יענ לנ רוך הוא מודי דוש בה קה ז הנ אה ים. וש שי נה ן אמ זל ה אם לל גש ז יי ב אה כה שש י מי לי נומות עמ תש תוב בי כה של
ים הורי רש הי ם הנ י אותה פי ים כש רי בה ם דש ם, או אותה עולה ל הה םא ענ ב ים לה ידי עמתי ים של רי בה דש ם הנ לום, אותה חמ ל הנ ת ענ דל עומל של

ם. עולה חות הה ל תוכש ך של רל ל דל ם נוטי דה אה שום של בו, מי ל לי של

א לה נו, אל רש מנ אה מו של ] כש רוחנ ל הה גוף [נ"א של כםחנ הנ ד בש הוא עומי עוד של ם בש דה אה ים לה יעי םא מודי ה ל ני הי שום של מי
ים גופי ן הנ אות מי מות יוצש שה נש הנ של ה, כש לה עש מנ לש לום הוא מי חמ הנ אותו  וש ם,  דה אה לה ה  מה שה נש הנ וש ה,  מה שה נש לנ יענ  מודי ך  אה לש מנ
ה, אי םא ורש ה. וב מה כש חה סוד הנ ן בש לום, כגלה חמ סוד הנ גות בש רה ל דש גות ענ רה ה דש מה כנ ה. וש כה רש י דנ פי ת כש חנ אנ ת וש חנ ל אנ עולות כה וש

ה. לל ל אי ה ענ לל גות אי רה דש גות לי רה ם דש כגלה ת, וש חנ ה אנ גה רש ה דנ בואה נש ת, הנ חנ ה אנ גה רש ה דנ אל רש מנ ת, הנ חנ ה אנ גה רש לום דנ חמ הנ

ר ם לומנ דה אה יך הה רי םא צה ל אן של כה יו. מי לומותה ל חמ םא אםתו ענ נ פו עוד שש יוסי יו ונ חה אל ד לש גי ינ לום ונ ף חמ לם יוסי ינחמ ונ
ן ול גה לש ך  פי הנ תש לום מי חמ הנ ם אותו  אי ם לו. של םא - הוא גורי ם ל אי ב אותו, וש אוהי ם של דה אה אותו הה ק לש רנ לומו  ת חמ אל

קו לש סנ ם לש ר - הוא גורי חי אנ

ים ני ם שה יי תנ ים ושש רי שש על לומו  ת חמ ק אל לי סנ לש לו  מו  רש ן גה ל כי ענ יו, וש חה אל לום לש חמ ת הנ ר אל מנ ף אה יוסי ה של אי םא רש ב
ה זל בה לו  מו  רש גה םא אםתו? של נ ה שש ה זל םא אםתו. מנ נ עוד שש פו  יוסי ונ תוב  כה נו? של ן לה יי ננ ר, מי מנ י אה י יוסי בי ב. רנ כי ענ תש הי של

ים. רוגי טש קי

יענ הוא הודי עו לו, וש מש שש יי ם של הל ה מי צה רה י. של תי מש לה ר חה של ה אמ זל לום הנ חמ א הנ עו נה מש ם שי יהל לי ר אמ םאמל י תוב? ונ ה כה מנ
לך מש לך תי מה רו, המ מש אה יבו וש שי ם הי הי יים, וש קנ תש ך הי ר - כה חי ן אנ ול גה כו אותו לש פש הה ם של א הי לי מה לש אי לום, של חמ ם אותו הנ הל לה
םא אםתו. נ פו עוד שש יוסי ך ונ שום כה ה, ומי רה זי רו גש זש גה לום וש חמ ר הנ של ת פי רו לו אל מש יהד אה נו?! מי שםל בה מש שול תי ם מה ינו אי לי עה

מו ר כש תה פש םא ני ל לום של ינו, חמ ני ה שה ני יהיא, הי י חי בי ר רנ מנ עון. אה מש י שי בי י רנ ני פש ים לי צויי יו מש י הה י יוסי בי רנ יהיא וש י חי בי רנ
ע, םא נודנ ל יים וש קנ תש ר לו, הי מנ ל. אה לה יים כש קנ תש םא הי ל ע, או של םא יהדנ הוא ל יים וש קנ תש הי שום של ם מי ה, אי אה רש קש םא ני ל ת של רל גל אי

יים. קנ תש םא הי ם ל אי יים וש קנ תש ם הי םא יהדוענ אי ל ע וש םא נודנ הוא ל , וש יו כםחנ לה לוי עה לום תה חמ י אותו הנ רי המ של

ר בה ל דה כה ר של מנ אל י נל רי המ רוז, של י כה די ל יש לום או ענ חמ לוי בנ ינו תה אי ם של עולה םא לה ם יהב רל טל ם של עולה ר בה בה ך דה ין לש אי וש
שום כםל מי הנ רוז, וש כה י הנ די ל יש ן ענ תה ני ם וש עולה ט בה שי פנ תש ם מי שה , ומי יענ קי רה יו בה לה ים עה יזי רי כש ם מנ עולה םא לה ם יהב רל טל ר בש בה דה וש
ים יאי בי נש ן של מנ זש ים, בי יאי בי נש יו הנ דה ל עמבה אל ה סודו  לה ם גה י אי ר כי בה ים דה להי ה ה' אל עמשל ינ םא  י ל תוב (עמוס ג) כי כה של
ן תה ני םא -  ם ל אי וש ים,  יאי בי נש ים מי יפי ים עמדי מי כה ה, חמ םא שורה ה ל בואה נש ב של גנ ל  ף ענ םא - אנ ם ל אי וש ם,  עולה ים בה אי צה מש ני
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. רוהה אמ י בי רי המ ם, ונ יי מנ שה י הנ פררי צי א בש צה מש ר ני בה דה םא - הנ ם ל אי לום, וש חמ בנ

יות! הש יך לי רי יהה צה ם הה יהל בי םאן אמ עות צ רש ר, לי מנ עון אה מש י שי בי ם. רנ כל שש ם בי יהל בי םאן אמ ת צ עות אל רש יו לי חה כו אל לש יי ונ
ף י יוסי רי המ ה, של רה יו עמשה ם הה הי שום של ם, מי הל מה רויהה עי יא שש הי ם, של הל מה ה עי ינה כי בות שש רנ יו? לש לה עה קוד מי "ת נה ה אל ה זל מנ
ם, יהל יני ה בי תה יש ה הה ינה כי שש כו, הנ לש הה של ה, וכש רה יו עמשה ם הה ך הי שום כה ת, ומי יי בנ ן בנ טה ין הוא קה יהמי נש ם, ובי הל מה יהה עי םא הה ל

ה. לה עש מנ לש קוד מי ן נה ל כי ענ וש

ה, בועה שו שש עה של ם כש הל מה ה עי פו אותה תש שי ה, וש ינה כי שש ם הנ ם עי פו כגלה תש תנ שש ף, הי ת יוסי רו אל כש מה ן של מנ זש ך, בי שום כה ומי
עמקםב. ל ינ ה ענ ינה כי ה שש תה רש םא שה ף, ל ר יוסי בנ ה דש לה גנ תש הי ד של ענ וש

י טי בש ים שי טי בה לו שש ם עה שה תוב (תהלים קכב) של כה ה, של אי םא רש ם - ב הל מה ה עי אה צש מש םא ני ה ל ינה כי שש הנ ר של םאמנ ם ת אי וש
ה לה עש מנ יום לש ם קי ם, הי עולה ל הה ל כה יום של קי ים, הנ ידי סי חמ ים ונ יקי די ם צנ ם ה'. כגלה שי הודות לש ל לש אי רה שש יי דות לש עי יהה 

ה. טה מנ ולש

בו ם לי יהה עי ד הה וי דה רוהו, של אמ ה בי זל סוק הנ פה ת הנ ך. אל לי ית ה' ני י בי ים לי רי אםמש י בש תי חש מנ ר, (שם) שה מנ אה ח וש תנ פה
ה מנ ך  ר כה חנ אנ גו'. וש ם ה' וש שי ת לש יי נות בנ בש י לי בי ד אה וי ב דה בנ ם לש י עי הי יש ר (מלכים-א ח) ונ מנ אל נל מו של ת, כש יי בנ נות הנ בש לי
יו ל הה אי רה שש יי ל  כה וש י.  מי שש ת לי יי בנ ה הנ נל בש יי הוא  יך  צל לה חמ א מי יםצי הנ ך  נש ם בי י אי ת כי יי בה ה הנ נל בש םא תי ה ל תה ק אנ תוב? רנ כה
ינו לי גש יו רנ דות הה ז עםמש אה ת, וש יי בנ ת הנ ה אל נל בש יי נו וש למםה בש יהקום שש ד וש וי י יהמות דה תנ ים מה רי יו אומש הה ה, וש ת זל ים אל עי יודש

נות. בה רש ם קה יב שה רי קש ננ ה וש לל עמ ז ננ ים, אה לה רושה ך יש יי רנ עה שש בי

יל בי שש י בי ה לי תה יש ה הה חה מש שי י וש תי חש מנ י שה זנ ה, אמ זל ן הנ קי זה י יהמות הנ תנ ים מה רי יו אומש הה ב של ל גנ ף ענ ה, אנ ל זל ם כה עי וש
ר, מנ אה ה וש חנ אותה בי שנ יל לש חי תש ז הי ת. אה יי בנ ת הנ נות אל בש ה לי וה צש מי ת הנ מםר אל גש י לי תנ חש י יהקום תנ ני בש ים של רי יו אומש הה י, של ני בש

ו. דה ה ינחש ה לה רה בש חג יר של עי נויהה כש בש ם הנ יי לנ רושה יש

תוב כה ד זו, של גל נל ת [זו] כש נל קל תג מש זו  וש ה,  לה עש מנ לש של מו  ה כש טה מנ ם לש יי לנ רושה יש הוא  רוך  בה דוש  קה ה הנ שה ינו, עה ני שה
ה לה עש מנ לש ם של יי לנ רושה ת יש יד אל הורי הוא לש רוך  בה דוש  קה יד הנ תי עה נויהה, של בש ה'. הנ תה  לש ענ פה ך  תש בש שי כון לש (שמות טו) מה
א לה רו! אל בש חי יות של הש לי יך  רי יהה צה ה? הה רה בש חג , של רוהה אמ י בי רי המ ונ ו,  דה ינחש ה  לה ה  רה בש חג נויהה. של בש הנ ך  שום כה אוי, ומי רה כה

רוהו. אמ ד, ובי יו ינחנ הש ני ת וש בנ ם הנ ם עי אי ה הה רה בש חנ תש הי של

ר םאמנ ל ת אנ וש תון.  חש תנ ם הנ עולה ל הה קון של תי הנ וש ם  עולה ל הה יום של קי ם  הי לו  אי ים,  טי בה שש לו  עה ם  שה ר של מנ אל נל וש
ל, אי רה שש יי א לש קה וש ל, דנ אי רה שש יי דות לש י יהה עי טי בש תוב שי כה יון, של לש על ם הה עולה ל הה לו של פי א אמ לה דו, אל בנ תון לש חש תנ ם הנ עולה הה של
רוך הוא דוש בה קה ם הנ שי הודות לש ם ה', לש שי הודות לש כםל - לש הנ ה, וש לה עש מנ ם לש דות הי ה, עי טה מנ יום לש קי ם הנ הי שום של מי

ם ה'. שי הודות לש תוב לש כה ים, של די דה צש ל הנ כה לש

ר םאמל י ונ ה?  לה עש מנ לש תוב  כה ה  מנ ש.  קי בנ ה תש מנ אמםר  לי יש  אי הה הו  לי אה שש יי ונ ה  דל שה ה בנ ה תםעל ני הי וש יש  אי הו  אי צה מש יי ונ
ף ת יוסי ב אל יהה אוהי הה ם, של לי שה עמקםב הנ י ינ כי ם. וש יהל לי ך אמ חמ לה שש אל ה וש כה ם לש כל שש ים בי יך רםעי חל לוא אנ ף המ ל יוסי ל אל אי רה שש יי
ם, יהל לי ד עמ שנ םא חה א הוא ל לה ם? אל יהל לי ח אותו אמ לנ ה שה מה ים אותו, לה אי יו שונש יו הה חה ל אל כה ענ של יהה יודי הה יו וש נה ל בה כה מי
ת יים אל קנ י לש די ה כש ל זל ת כה ם אל רנ רוך הוא גה דוש בה קה א הנ לה ם, אל ד אותה שנ םא חה ל ים וש יקי די יו צנ ם הה כגלה ענ של יהה יודי הה של

ים. רי תה בש ין הנ ר בי זנ גה ה של רה זי גש הנ

ד לו הוה יהרנ אי ם, של יי רנ צש מי ד לש ם יירי רל טל יו בש לה לט עה שש לו לי לה עמקםב הנ י ינ ני ים בש יכי רי צש ים, של מוני דש קנ י הנ רי פש סי אנו בש צה מה
ף יוסי יים בש קנ תש הי ים, וש מי עולה ל לש אי רה שש ל יי לט ענ שש ים לי רי צש מי לו הנ ה, יהכש אשונה רי ים בו בה טי יו שולש םא הה ם ל הי ם וש יי רנ צש מי לש
או צש מש לו, ני ים של די יו עמבה ים הה רי צש מי הנ ך וש לל ך מל ר כה חנ יהה אנ ף הה יוסי ב של ל גנ ף ענ אנ יו, וש לה טו עה לש ם שה הי ד, וש בל על ר לש כנ מש ני של

ם. ל כגלה טו ענ לש שה ל של אי רה שש יי

ל אי רה שש ם יי ת עי ילמל קנ תש ה מי ינה כי שש ית, הנ רי בש יים הנ קנ תש מי ן של מנ ל זש ה, כה יונה לש על ית הה רי בש ף הוא הנ יוסי ה של אי םא רש ב
ם או כגלה ל יהצש אי רה שש יי ה וש ינה כי שש הנ ית וש רי בש ז הנ ם, אה עולה ן הה ה, מי יונה לש על ית הה רי בש ף, הנ ק יוסי לי תנ סש הי ן של יוה אוי. כי רה לום כה שה בש
ם עי יהה מי כםל הה הנ ף, וש ת יוסי ע אל םא יהדנ ר ל של ם אמ יי רנ צש ל מי ש ענ דה ך חה לל ם מל יהקה תוב (שמות א) ונ כה נו של רש אנ ה בי ני הי לות, וש גה לנ

אוי. רה רוך הוא כה דוש בה קה הנ

ם (דניאל ט) תוב שה כה יש, וש אי הו  אי צה מש יי אן ונ תוב כה שוהו, כה רש ל. ופי יאי רי בש ה גנ - זל יש  אי הו  אי צה מש יי ה, ונ אי םא רש ב
ת ש אל קי בנ יהה מש הה יו של חה ל אל ח ענ טנ בה כםל, של ה בנ ה - תועל ה תםעל ני הי ה. וש לה חי תש זון בנ חה י בל יתי אי ר רה של ל אמ יאי רי בש גנ יש  אי הה וש
ה אמםר מנ יש לי אי הו הה לי אה שש יי ה, ונ ל זל ענ כםל. וש ה בנ ן תועל ל כי ענ א, וש צה םא מה ל ם וש ש אותה קי א, ובי צה םא מה ל ם וש הל לה ה של וה חמ אנ הה

תשבנקיש.

ך נש תל י יי ח (שיר ח) מי תנ ה פה הודה י יש בי גו'. רנ ה וש זל עו מי סש נה יש  אי ר הה םאמל י גו'. ונ וש ש  קי בנ י מש נםכי י אה חנ ת אנ ר אל םאמל י ונ
ת ל אל בה ים, אמ רי בי חמ רו הנ אמ ה בי זל סוק הנ פה ת הנ י. אל זו לי םא יהבג ם ל ך גנ קש שה חוץ אל ך בנ אמ צה מש י אל מי י אי די ק שש י יוני ח לי אה כש
ה תה ענ ר וש מנ אה יו, של חה ל אל ף ענ יוסי י, כש ח לי אה ך כש נש תל י יי לו, מי לום של שה הנ ך של לל מל ל לנ אי רה שש ת יי סל נל ה כש רה מש ה אה זל סוק הנ פה הנ

י. ח לי אה ך כש נש תל י יי ך, מי שום כה ב. מי עה רה ם בה ן אותה זה זון וש ם מה הל ן לה תנ ם. נה כל פש ת טנ אל ם וש כל תש ל אל כי לש כנ י אמ נםכי או אה ירה ל תי אנ

י רי המ י - של מי י אי די ק שש ה. יוני מה ק עי בנ דש ני ה וש מה ז עי חנ אל נל ה, של ינה כי שש ל הנ ף, אל ה יוסי י - זל ח לי אה ך כש נש תל י יי ר מי חי ר אנ בה דה
יק רוחנ בי דש הנ י לש די ך - כש קש שה ת. אל רל חל ץ אנ רל אל יא בש הי לות, של גה תוך הנ חוץ - בש ך בנ אמ צה מש ם. אל הל מה ה עי מה לי ה ושש וה חמ ז אנ אה
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ת רל חל ץ אנ רל אל את בש צי מש י ני ני אמ ב של ל גנ ף ענ י - אנ זו לי םא יהבג ם ל . גנ ם רוחנ עי

ח מו אה ם כש הל יהה לה ם, הוא הה יהל ידי ל בי פנ נה של ים כש חי מו אנ יו לו כש םא הה יו ל חה אל ב של ל גנ ף ענ ף, אנ יוסי ה של אי םא רש ב
ם. בה ל לי ר, ענ בי כםל הוא די ם, בנ בה ל לי ר ענ בי דנ יש ם ונ ם אותה חי ננ יש תוב (בראשית נ) ונ כה שוהה של רש י פי רי המ יהדו, ונ לו בש פש נה של כש

או בה שום של כםל, מי ים בנ חי אי אנ דנ יו ונ ם הה הי י של וי לי עון וש מש ה שי יו. זל חי ל אה יש אל רו אי םאמש י תוב, ונ ה כה ה מנ אי םא ורש וב
ז י עה ם כי פה רור אנ ר (שם מט) אה מנ אל נל של מו  ם, כש עולה ג בה רל ל הל ז של גל ם הוא רם זה גש רה ך  שום כה ה, ומי של קה ין הנ די ד הנ צנ מי

ה תה שה י קה ם כי תה רה בש על וש

מו רוך, כש א בה רה קש ני ה, וש טה מנ ה ומי לה עש מנ ך מי בםרה הוא מש ז של גל ז. ייש רם גל ייש רם ז וש גל ר, ייש רם בה דה ת סוד הנ ה אל אי םא רש ב
ה לה עש מנ ל לש לה קג ז מש גל ייש רם . וש שוהה רש י פי רי המ ץ, ונ רל אה ם וה יי מנ ה שה ני יון קם לש ל על אי ם לש רה בש רוך אנ תוב (שם יד) בה כה ר של אי בה תש ני של
רור ה. אה דל שה ינת הנ כםל חנ ה ומי מה הי בש ל הנ כה ה מי תה רור אנ תוב (שם ג) אה כה רור, של א אה רה קש ני ר, של אי בה תש ני מו של ה, כש טה ומנ

ז. י עה ם כי פה אנ

ל ה ענ לה לה קש ת הנ אל ים וש זי רי ר גש ל הנ ה ענ כה רה בש ת הנ ה אל תה תנ נה תוב (דברים יא) וש כה ים, של רי י הה ני ה ייש שש זל סוד הנ ל הנ ענ וש
ין די ד הנ צנ ם מי י הי וי לי עון וש מש שי רוך. וש א בה רה קש ה ני זל רור וש א אה רה קש ה ני ן זל ל כי ענ לו. וש לה גות הנ רה דש י הנ תי ד שש גל נל ל, כש יבה ר עי הנ

ל. לה קג מש ז של גל א רם ק יוצי זה חה ה הל של קה ין הנ די ד הנ צנ ה, ומי של קה הנ

רוך ד בה חה ל, אל לי קנ תש הי ד של חה אל וש ך  רי בה תש הי ד של חה ים - אל די דה י צש ני שש ז לי גל א רם ה יוצי של קה ין הנ די ד הנ צנ ה, מי אי םא ורש וב
ה ה. זל טה מנ ה ולש לה עש מנ ל לש לי קנ תש הי ד של חה אל ך, וש בםרה ד מש חה ים - אל ני י בה ני או שש ק יהצש חה צש ל יי ד של צנ הנ ן מי מו כי רור. כש ד אה חה אל וש
יש תוב (בראשית כד) אי כה יר, של עי ר שי הנ יורו בש ה די זל ה, וש דושה קש ץ הנ רל אה יורו בה ה די דו. זל צי ד לש רנ פש ה ני זל וש דו  צי ד לש רנ פש ני

יך. רי צה מו של כםל כש הנ ים, וש לי ב אםהה ה יםשי זל ה, וש מה מה ה ושש בה רש ר, חה בה דש ל מי קום של מה קומו בש ה מש ה. זל דל יש שה ד אי יי ענ צנ יםדי

מות עולה ל הה כות של רה בש ל הנ אות כה ה יוצש זל דו. מי צי ה לש זל דו וש צי ה לש רור, זל אה רוך וש ן - בה גות הי רה י דש תי ך שש שום כה ומי
ם ל דה כה ב וש רל ל חל כה לות וש לה קש ל הנ אות כה ה יוצש זל ה, ומי לה צה ל הנ כה ה וש לה אג ל גש כה אור וש ל הה כה טוב וש ל הנ כה ה וש טה מנ ה ולש לה עש מנ לש

ם. עולה ל הה ה של אה מש טג ל הנ כה עות וש רה ל הה כה ה וש מה מה ל שש כה וש

ה זל הנ סוק  פה הנ ה'.  ך  חמ בנ זש מי ת  אל ה  בה סובש אמ ונ י  פה כנ יון  קה ני בש ץ  חנ רש אל (תהלים כו)  ר,  מנ אה וש ח  תנ פה עון  מש י שי בי רנ
ת ול מה ם הנ ענ ת טנ ם אל טועי ינו  אי ם של עולה ם בה דה אה ך  ין לש י אי רי המ ר, של בה דה ת סוד הנ אן אל ה כה אי םא רש ל ב בה רוהו. אמ אמ בי
ם דה אה ן הה ת מי קל לל תנ סש ה מי דושה קש ה הנ מה שה נש הנ שום של ם? מי ענ טנ ה הנ גוף, מה ל אותו הנ ה ענ ה שורה אה מש טג רוחנ הנ ה, וש לה יש לנ בנ
גוף הנ ל אותו  ה ענ אה מש ל טג של ה רוחנ  נו, שורה מל ת מי קל לל תנ סש את ומי ה יוצי דושה קש ה הנ מה שה נש הנ ל של ענ וש נו,  מל את מי יוצי וש

א. מה טש ני וש

ה, אה מש טג ת הנ מנ ת זגהמ רל אל שש ם ני דה אה י הה ידי בי ר של אי בה תש י ני רי המ ה, ונ מה זגהמ ה הנ ת אותה רל גוף, עובל ת לנ רל ה חוזל מה שה נש הנ של כש
ל יהדו נוטי של ם, וכש ל אותה נוטי ד של יו ענ לה ה עה ה שורה אה מש טג הנ רוחנ  ה  אותה שום של ינו, מי ל עי ענ יר יהדו  עמבי ל ינ ן אנ ל כי ענ וש

דוש. א קה רה קש ני ש וש די קנ תש ז מי אוי, אה רה כה

ה, לה עש מנ לש אותו של ש מי די קנ תש יי י של די ה, כש לה עש מנ לש ד מי חה י אל לי ה וכש טה מנ ד לש חה י אל לי יך כש רי ש? צה די קנ תש הי לש יך  רי צה יך  אי וש
ה זל וש רוך  ה בה נו. זל מל ש מי די קנ תש הי ה לש זל ה, וש אה מש ל טג בי קנ י לש לי כש ה הנ זל ה בו. וש אה מש טג ה של מה זגהמ ב בנ יושי ה של טה מנ לש אותו של וש
ים סי נש כנ תש ם מי הל י בה רי המ יש, של ם אי יהל לי ב אמ רנ קש םא יי ל ה, של מה זגהמ ל הנ ם של יי ם מנ ת אותה ית אל בנ פםך בנ שש יך לי רי םא צה ל רור. וש אה

ים. אי מי טש ם הנ יי מנ ם הנ אותה ק מי זל ל ני בי קנ יהכול לש ם, וש הל לה ד של צנ הנ

א רה קש ר, ני בםקל יו בנ ת יהדה ם אל דה אה ש הה די קנ ם יש רל טל ך, בש שום כה נו. ומי רש אנ ך, ובי רי בה םא יש יהדו ל ה מי מה זגהמ עמבםר הנ ינ ד של ענ וש
תוב (במדבר כה ה, של אשונה רי ה בה רה המ טש ני יהד של א מי לה טםל אל ל יי אנ ך  שום כה הור. ומי א טה רה קש ש, ני די קנ תש הי ן של יוה א. כי מי טה

א. מי א טה רה קש ה ני זל הור, וש א טה רה קש ה ני א. זל מי טה ל הנ הור ענ טה ה הנ זה הי יט) וש

ם ם אותה ר עי בה עמשות דה סור לנ אה א. וש מי ה טה זל וש דוש  ה קה ה, זל טה מנ ד לש חה י אל לי ה וכש לה עש מנ ד לש חה י אל לי כש ך  שום כה מי
ן יוה י כי רי המ ת, של יי בנ ם בנ ין אותה לי םא יה ל ם וש יהל לי ים עמ רי םא עובש ים ל שי נה אמ קום של מה ם בש פםך אותה שש לי יך  רי א צה לה ם, אל יי מנ הנ
או - םא יירה ל ץ של רל אה ת הה חנ רון תנ דש ם מי הל ר לה פנ ם חה אי יק. וש זי הנ ה לש יכולה ם וי את שה צי מש ה ני אה מש טג ץ, רוחנ הנ רל אה כו בה פש שש ני של

יהפלה.

לו, לש קנ תש הי ם של יי מנ ם הנ אותה שום של ם, מי דה י אה ני בש ם לי הל ע בה רנ הה לש לו  יוכש פות של שש כנ ים מש שי נה ם לש ן אותה תי םא יי ל וש
ם יי ם מנ יכל לי י עמ תי קש רנ זה תוב (יחזקאל לו) וש כה ים, של דושי קש יו  הש יי ל של אי רה שש ת יי ר אל הי טנ ה לש רוך הוא רוצל בה דוש  קה הנ וש

ם. כל תש ר אל הי טנ ם אמ יכל לולי ל גי כה ם ומי יכל אותי מש כםל טג ים מי הורי טש

ת ה' ר, (תהלים יט) תורנ מנ אה ח וש תנ ה פה הודה י יש בי ם. רנ יי מה ין בו  ק אי בור רי הנ ה וש בםרה כו אםתו הנ לי ינשש ונ הו  חג קה יי ונ
ל די תנ שש הי ם לש דה י אה ני בש לי ה ייש  מה ם] כנ לי ם שה יב עולה רי חל הל לו  אי ה כש י תורה רי בש ל די טי בנ מש י של ש. [מי פל ת נה יבנ שי ה מש ימה מי תש
י לו מי פי אמ מות. ונ י עולה ני שש ה בי זוכל א וש בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ים בה יי יו לו חנ הש ה, יי תורה ל בנ די תנ שש מי י של ל מי כה ה, של תורה בנ
ם עולה ים אותו בה ני ין דה אי ה, וש זל ם הנ עולה ר טוב בה כה שה ה לש אוי, זוכל רה ה כה מה שש ה לי ל בה די תנ שש םא מי ל ה וש תורה ל בנ די תנ שש מי של

הנהוא.

ל די תנ שש מי אותו של ים בש יהמי ך  בוד. אםרל כה ר וש עםשל ה  םאלה מ שש ה בי ינה ימי ים בי יהמי ך  תוב (משלי ג) אםרל ה, כה אי םא ורש וב
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ם ים, שה אי יהמי דנ ם ונ ים הי יהמי ם הנ אותה ים, וש יהמי הנ ך  אםרל בו  הוא של ם הנ עולה ים בה יהמי ך  לו אםרל ייש  ה, של מה שש ה לי תורה בנ
הוא, הנ ם  עולה בה ק  זי חנ תש הי לש ה,  תורה בנ ל  די תנ שש הי לש ה  זל הנ ם  עולה בה ם  דה אה חנ  בוטי של ה  לה עש מנ לש של ה  שה דג קש הנ חון  טש בי הוא 

ה. זל ם הנ עולה ה בה וה לש שנ ר טוב וש כה בוד, ייש לו שה כה ר וש ה עםשל םאלה מ שש בי

יו נה פה ה לש יזה רי כש יו ומנ נה פה ת לש כל ה הולל תורה ה, הנ זל ם הנ עולה ן הה א מי יוצי של ה, כש מה שש ה לי תורה ל בנ די תנ שש מי י של ל מי כה וש
ת כל ה הולל מה שה נש הנ של ת אותו. כש רל יא שומל ר, הי בל קל גוף בנ ב הנ שוכי של ין. כש די י הנ לי עמ יו בנ לה אי בו  רש קש םא יי ל יו של לה ה עה נה גי ומש
ד ה ענ תורה י הנ ני פש לי ים מי רי בה שש ני ים  רי עה ה שש מה כנ וש יא.  הי ה הנ מה שה נש י הנ ני פש לי ת  כל יא הולל ה, הי קומה מש לי שוב  ק לה לי תנ סש הי לש
יו לה ת עה דל מל לנ יא מש הי ם, וש עולה ל הה ים של תי מי יהקומו הנ ן של מנ זש ר בנ עורי תש יי ד של ם ענ דה אה ל הה ת ענ דל עומל ה, וש קומה מש ת לי סל נל כש ני של

יהה. גורש ני סה

ך כש לל הנ תש הי ך. בש יחל שי יא תש יצותה הי קי המ יך ונ לל מםר עה שש ך תי בש כש שה ך בש ה אםתה חל נש ך תנ כש לל הנ תש הי תוב (משלי ו) בש כה הו של זל
דון הוא ני ן הנ מנ זש ז בנ י אה רי המ ר, של בל קל גוף בנ ב הנ שוכי ה של עה שה יך - בש לל מםר עה שש ך תי בש כש שה ר. בש אי בה תש ני מו של ך - כש ה אםתה חל נש תנ
ל ים של תי מי רו הנ עורש תש יי ן של מנ זש ר, בי אי בה תש ני מו של ך - כש יחל שי יא תש יצותה הי קי המ יו. ונ לה ה עה נה גי ה מש תורה ז הנ אה ר, וש בל קל גוף בנ הנ

גור. ני יך סה לל יות עה הש ך לי יחל שי יא תש ר, הי פה עה ן הל ם מי עולה הה

ר, פה עה הל מי ו יהקומו  שה כש ענ ב של ל גנ ף ענ אנ שום של ך? מי יחל שי יא תש ה הי ה זל ך, מנ יחל שי יא תש ר, הי מנ ר אה זה עה לש י אל בי רנ
ה. זל ם הנ עולה ן הה מי קו  לש תנ סש הי של כש בו  זש עה ה של תורה הנ ה  ל אותה ת כה אל עו  יידש ז  י אה רי המ ם, של הל ח מי כנ תנ שש םא תי ה ל תורה הנ

ם. יהל עי מש ר בי בי דנ יא תש הי ם, וש קםדל מו מי ם כש יהל עי מש ס לי ני כה תי ן, וש מנ אותו זש ה מי מורה ה שש תורה ה הנ אותה

יג שי הנ םא יהכםל לש הוא ל ים של רי בה דש ם הנ ל אותה י כה רי המ ה, של אשונה רי יו בה הה מו של כש ר מי ים יותי ני קה תג ים מש רי בה דש ל הנ כה וש
הו ר בו. זל בי דנ ה תש תורה הנ ים וש ני קה תג יו מש עה מי ים לש סי נה כש ם ני ם - כגלה הל ק בה בנ דש םא ני ל ם וש הל ל בה די תנ שש הוא הי אוי וש רה ם כה אותה
ה ה, זוכל זל ם הנ עולה ה בה תורה ל בנ די תנ שש מי י של ל מי ה כה זל מו  ר, כש מנ ה אה הודה י יש בי ך. רנ יחל שי יא תש הי יצותה  קי המ ונ תוב  כה של

ר. אי בה תש ה ני ני הי א, וש בה ם הנ עולה ה לה ל בה די תנ שש הי לש

ן א מי יוצי של ה, כש כה שי חמ בנ ך  הוא הולי ה וש תורה ה בנ זל ם הנ עולה ל בה די תנ שש הי ה לש םא זוכל ל של יש  אי הה ה, אותו  אי םא רש ב
א רה קש ני יו, של לה ם עה חי רנ ילה מש הש םא יי ל תון, של חש תנ קום הנ מה נםם לנ יהי גי לנ ים אותו  יסי ני כש ומנ ים אותו  לי ה, נוטש זל ם הנ עולה הה
ן י כוני לה גש ע רנ לנ ל סל ם ענ יהקל ונ ן  וי יה יט הנ טי און מי בור שה י מי ני לי עמ ינ ונ ר (תהלים מ)  מנ אל נל של מו  ן, כש וי יה יט הנ און טי בור שה

י. שורה אמ

תוב? כה ה  מנ ם,  עולה הה ל  של נופות  טי בנ ף  ני טנ תש ומי ה  זל הנ ם  עולה בה ה  תורה בנ ל  די תנ שש מי םא  ל של ך, אותו  כה שום  ומי
בור הנ ה. וש תורה לו בנ דש תנ שש םא הי ל ם של ת אותה ים אל ני דה קום של מה נםם, הנ יהי גי ה הוא הנ ה - זל בםרה כו אםתו הנ לי ינשש ונ הו  חג קה יי ונ

ם. יי יהה בו מנ םא הה ל שום של ם? מי ענ טנ ה הנ יק, מה יהה רי הוא הה מו של ק - כש רי

שום מי א  לה אל ה  דושה קש הנ ץ  רל אה הה מי ל  אי רה שש יי לו  גה םא  ל י  רי המ של ה,  תורה הנ ל  של ש  נל עם הה הוא  ה  מה כנ ה  אי ורש םא  וב
ה ל מה גו' ענ םאת וש ת ז ן אל יהבי ם וש כה חה יש הל אי י הה תוב (ירמיה ט) מי כה הו של ה, זל נה מל בו מי זש על נל ה וש תורה ן הנ קו מי לש תנ סש הי של
י לי בש י מי מי ה ענ לה ן גה כי אן (ישעיה ה) לה כה ר, מי מנ י אה י יוסי בי גו'. רנ י וש תי ת תורה ם אל בה זש ל עה ר ה' ענ םאמל י גו'. ונ ץ וש רל אה ה הה דה בש אה

ת. ענ דה

יום יא קי הי ה, של תורה א בנ לה אל יומו  קי יים בש קנ תש םא מי ם ל עולה הה וש ה,  תורה יום הנ ל קי ענ ד  כםל עומי הנ ך  שום כה מי
י. תי מש םא שה ץ ל רל אה ם וה יי מנ קות שה ה חג לה יש לה ם וה י יומה יתי רי םא בש ם ל תוב (ירמיה לג) אי כה ה, של טה ה ומנ לה עש מות, מנ עולה הה

סוד א בו  צה מש ני םא  ל קום של מה ים, הנ רי צש מי הנ תוך  לש אותו  קו  רש זה ל של ענ ז  מל ה, רל בםרה הנ אםתו  כו  לי ינשש ונ הו  חג קה יי ונ
ם יהדה יל אםתו מי צי ן הנ ענ מנ ן לש אובי רש תוב בי ה כה מה יו בו, לה ים הה בי רנ קש ענ ים וש שי חה ם נש ר, אי מנ ק אה חה צש י יי בי ל. רנ לה ה כש מונה אל הה
ר מנ אה יך  אי וש אותו,  יקו  זי ינ ים  בי רנ קש ענ וש ים  שי חה נש ם  ה אותה ני הי ה של זל לה ן  אובי רש ש  שנ םא חה ל י  כי וש יו,  בי אה ל  אל יבו  שי המ לנ

יל אותו?. צי ן הנ ענ מנ תוב לש כה יו, וש בי ל אה יבו אל שי המ לנ

רםג המ ם לנ צונה ורש ים אותו  אי ם שונש ה הי מה ע כנ יהדנ שום של יו, מי חה י אל ידי א בי צה מש ק ני זל ני הנ ן של אובי ה רש אה רה א של לה אל
םא ל של יו  אה שונש י  ידי בי ר  סי מה יי םא  ל וש ים  בי רנ קש ענ הה וש ים  שי חה נש הנ בור  תוך  לש אותו  יל  פי הנ לש ן, טוב  אובי רש ר  מנ אה אותו. 
יו אה י שונש ידי ר בי סי מה םא יי ל ים וש בי רנ קש ענ ים וש שי חה ל נש בור של ש או לש אי מו לה צש ם ענ דה יל אה פי רו, ינ מש אן אה כה יו. מי לה ים עה מי חמ רנ מש

ם]. יהדה יל אםתו מי צי ן הנ ענ מנ ר לש מנ ך אה שום כה ל, ומי צי נה הי ים לש כולי יש ם של ים הי טי ענ מש [של

ס, ני לו  יש  חי ינרש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ יק,  די צנ ם הוא  אי  - ים  בי רנ קש ענ הה וש ים  שי חה נש הנ קום  מש בי אן  כה של שום  מי
ים כולי יש ם של ים הי טי ענ יו, מש אה י שונש ידי ר בי סה מש ני ן של יוה ל כי בה ם. אמ הל ל מי צי נה יי ם וש דה אה ים לה עי יש סנ בות מש כות אה זש ים של מי עה פש לי וש

לשהינהציל.

א לה םא. אל ר ל יותי יל אותו וש צי ן הנ ענ מנ תוב לש םא כה ל א, וש קה וש ם דנ יהדה ם, מי יהדה יל אםתו מי צי ן הנ ענ מנ ר לש מנ ך אה שום כה ומי
ם יהדה הו מי לי צי ינ ן ונ אובי ע רש מנ שש יי תוב ונ ך כה שום כה בור - יהמות. ומי ם יהמות בנ אי ם, וש יהדה ל מי צי נה ן, יי אובי ר רש מנ אה

רות בי חמ הנ ה וש מה כש חה הנ פות וש תה שג י, הנ וי לי עון וש מש שי ע של יהדנ שום של מי ן, של אובי ל רש ידותו של סי יא חמ ה הי מה ה כנ אי םא רש ב
א לה ם, אל הל י לה םא דנ ר], ל כה ל זה גו כה רש הה ה של זל ר [ס"א וש כה ל זה גו כה רש ם הה כל שש בי רו  בש חנ תש ר הי של אמ כנ ים, של שי ם קה ם הי הל לה של
לו פי אמ א של לה י, אל םא דנ ל יהה, וש רש קי א בנ צה מש ני י של ל מי כה ר וש קה י יש לי ל כש כה מות וש הי בש ל הנ כה ב וש הה זה ף וש סל כל ף וש טנ ים וה שי ים נה לי נוטש של

חו. קה ה לה דל שה ר בנ של ת אמ אל יר וש עי ר בה של ת אמ אל תוב (בראשית לד) וש כה לו, של טש ה נה דל שה בנ ה של ל מנ כה
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נו מל ירו מי אי םא ינשש ם, ל יהל ידי פםל בי ה יי זל ם הנ לל על א הה לי מה לש ם - אי הל ל מי צנ םא ני זו ל ה כה דולה גש יהה הנ רש קי ה הנ ר, ומה מנ אה
נו מל ה מי אל רש םא יי ל ם וש עולה ית בה רי אי נו שש מל ירו מי אי םא ינשש ל ם, של הל ל מי צי נה הי ר טוב לש מנ ן אה ל כי ענ ם, וש עולה ר בה שה ת בה יכנ תי חמ

ים. מי עולה לום לש א כש בה אנ

יל צי ן הנ ענ מנ ן לש ל כי ענ ם, וש לי א שה בה אנ יב אותו לש שי אה ם וש לי ל גופו שה ר כה אי שה יי ים לו, וש כולי םא יש ם יהמות, ל אן אי כה וש
י, נו חנ ינל ר אי מנ םא אה ל נו, וש ינל ד אי לל יל ר הנ מנ אה ך  שום כה ם. ומי יהמות שה ב של ל גנ ף ענ יו, אנ בי ל אה אל יבו  שי המ ם לנ יהדה אםתו מי

ת. לו מי פי נו - אמ ינל ר אי מנ א אה לה אל

םא תוב ל םא כה ל ש, וש פל נו נה כל םא ננ תוב ל כה ם, של הל מה מו עי צש ף ענ תי שנ יהה מש ה הה מה כש חה הוא בש ה, של שה עה ה של ה מנ אי םא רש ב
אותו ד, וש חה ד יום אל חה אל ד וש חה ל אל ם, כה יהל בי ת אמ שו אל מש ם שי י כגלה רי המ ף, של ר יוסי כנ מש ני של ם כש יהה שה םא הה הוא ל כוהו, וש תנ
תוב כה ך  שום כה ף, ומי ד יוסי בי םא ייאה ל לו  מוש של שי יהה הנ הה יום של אותו הנ בש ה של צה ן רה ל כי ענ ן, וש אובי ל רש יהה של יום הה הנ
ת, י או] מי לו [חנ פי א, אמ קה וש ף דנ ין יוסי ה אי ני הי יו. וש דה גה ת בש ע אל רנ קש יי בור ונ ף בנ ין יוסי ה אי ני הי בור וש ל הנ ן אל אובי ב רש יהשה ונ

נו. ינל ד אי לל יל ר הנ םאמל י יו ונ חה ל אל ב אל יהשה יהד ונ מי

ן ל כי ענ ם, וש הל מה ה עי פה תש תנ שש ה הי ינה כי שש הנ רוהו של אמ י בי רי המ ף. ונ ל יוסי ה של ירה כי מש ה הנ אותה ע מי םא יהדנ ן ל אובי לו רש פי אמ ונ
יו. חה אל ה לש לה גנ תש ף הי יוסי ן של מנ זש ד אותו הנ ה לו ענ תה לש גנ תש םא הי ל ף, וש ל יוסי יא של הי ה הנ ירה כי מש הנ ן מי אובי ע רש םא יהדנ ל

י חי תוב? (דברים לג) יש ה כה ף. מנ ת יוסי יות אל חמ הנ ל לש די תנ שש הוא הי שום של ן מי אובי רש ם לי רנ ה גה מה ה כנ אי םא רש ב
ל די תנ שש ף, הי יוסי ה לש נה תש ני וש נו  מל מי תו  כורה ה בש חה קש לש ני ע של יהדנ ב של ל גנ ף ענ ה, אנ שום זל י מי רי המ גו'. של ל יהמםת וש אנ ן וש אובי רש
ם? ענ טנ ה הנ א. מה בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה יים בה קנ תש הי ל יהמםת, וש אנ ן וש אובי י רש חי ר יש מנ אה ה וש ל מםשל לי פנ תש הי יות אותו, וש חמ הנ לש
יים קנ הוא מש רוך  בה דוש  קה ה, הנ שובה ה תש עושל י של ל מי כה הוא. של ה הנ עמשל מנ הנ ה מי שובה ה תש שה עה שום של ה, ומי שום זל מי

א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה אותו בה

ל ם של דה ה לש יר דומל עי שה ם הנ דנ שום של מי רוהו, של אמ י בי רי גו'. המ ף וש ת יוסי נל תם ת כש חו אל קש יי תוב? ונ ה כה ה מנ אי םא רש ב
חוט לו כש פי ים אמ יקי די צנ ם הנ ק עי די קש דנ רוך הוא מש דוש בה קה אוי, הנ רה א כה ר בה בה דה הנ ב של ל גנ ף ענ ה, אנ אי םא רש ל ב בה ם. אמ דה אה

ה. עמרה שנ הנ

ה, ל זל ם כה עי ה, וש של קה ין הנ די ד הנ הוא צנ יר, של עי יו שה בי אה יב לש רי קש הי שום של ה? מי מל אוי, בנ רה ה כה עמשל ה מנ שה עמקםב עה ינ
יו נה יבו לו בה רי קש הי ה של זל ר הנ חי אנ יר הה עי שה ש בנ ננ על לו, נל ד של צנ הוא הנ יו של בי ת אה יש אל חי כש הי יר וש עי יב שה רי קש הוא הי שום של מי

לו. ם של דה ת הנ אל

- ך  שום כה יו, מי ארה וה ת צנ קנ לש ל חל ענ וש יו  דה יה ל  ה ענ ישה בי לש ים הי זי עי י הה יי דה ת עםרםת גש אי וש תוב (בראשית כז)  כה בו 
ד רנ ילחל תוב ונ כה ם של רנ ה. הוא גה ד זל גל נל ה כש כםל זל הנ יש אותו. וש חי כש הנ ת לש נל יבו לו כגתם רי קש ם, הי דה ת בנ נל כגתם ת הנ לו אל בש טש יי ונ
ך נש ת בי נל תם כש א הנ ר נה כל תוב הנ כה הוא, של ן הנ מנ זש ה בנ דה רה ד חמ רנ חה מו לו של רש גה ך  שום כה אםד, מי ד מש ה ענ דםלה ה גש דה רה ק חמ חה צש יי

םא. ם ל יא אי הי

םא. ם ל יא אי הי ך  נש ת בי נל תם כש תוב, הנ כה םא - לו  ם ל ו אי שה י עי ני ה בש ה זל תה אנ (שם) הנ תוב בו  ר, כה מנ יהיא אה י חי בי רנ
ים. ם עושי הי ה של ל מנ כה ים בש יקי די צנ ם הנ ק עי די קש דנ רוך הוא מש דוש בה קה ך הנ שום כה ומי

מו חמ ננ תש אי הי דנ ם, ונ יהל בי ל אמ ר של ענ צנ או אותו הנ ים רה טי בה שש ל הנ כה ן של יוה א], כי בה י אנ בי ר רנ מנ ר [נ"א אה מנ א אה בה י אנ בי רנ
ה הודה יש ל  אל רו  זש חה ים,  כולי יש םא  ל של או  רה ן של יוה כי אותו.  או  צש מש יי א  לי מה לש אי אותו  דו  פש יי של ף  יוסי ל  ענ ם  מה צש ענ נו  תש נה וש
ה ם, מנ יהל לי עמ מי ירוהו  עלבי ] הל ן של יוה כי וש ז ס"א  אה ם, [וש יהל לי עמ ך  לל יהה מל הוא הה שום של ם, מי יהל לי עמ מי אותו  ירו  עלבי הל וש

גו'. ה וש הודה ד יש יירל יא ונ הי ת הנ עי י בה הי יש תוב? ונ כה

ה, אי םא רש ש. ב י אי לי חמ גנ ד וש רה ן קולו בה תי יון יי לש על ם ה' וש יי מנ שה ם בנ עי ינרש ר, (תהלים יח) ונ מנ אה ח וש תנ ה פה הודה י יש בי רנ
ים די ים עומש מודי ענ ל הה כה ד, וש עומי ה של ל מנ ים ענ מודי ה ענ עה בש ין לו שי קי תש ם, הי עולה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה בה של כש
ה לל ל אי כה ה, וש עה בש יהה שי מודל ה ענ בה צש ה חה יתה ה בי תה נש מות בה כש תוב (משלי ט) חה כה שוהה של רש י פי רי המ י, ונ ידי חי ד יש חה מוד אל ענ בש

ם. סוד עולה יק יש די את (שם י) צנ רי קש ני ם של הל ת מי חנ ה אנ גה רש דנ ים בש די ם עומש הי

ל ת של חנ ה אנ דה קג הוא נש קונו, של תי ם וש עולה ל הה מות של לי שש הוא הנ קום של מה אותו הנ א מי רה בש ם, ני עולה א הה רה בש ני של וכש
א רה קש יי ר ונ בל ים ה' די להי ל אל ף אל סה אה מור לש זש תוב (תהלים נ) מי כה יון, של י הוא? צי כםל, ומי ל הנ ע של צנ מש אל הה ם וש עולה הה
אותו . מי יענ ים הופי להי י אל יםפי ל  לנ כש יון מי צי תוב מי כה יון, של צי קום? מי ה מה יזל אי בםאו. ומי ד מש ענ ש  מל ח של רנ זש מי ץ מי רל אה
ל וות של צש מי סודות הנ יקו בו בש זי חל ל הל אי רה שש ת יי עי כה אוי [וש רה ה כה מה לי שש ה הנ מונה אל ל הה מות של לי שש ד הנ הוא צנ קום של מה הנ
ם, עולה ל הה ל כה ה של דה קג נש הנ ק וש חםזל יון הנ צי ה], וש ף בה טי ענ תש מי ית של יצי צי ם בנ דה יק אה זי חמ יום מנ ל יום וה כה שום של ה, מי תורה הנ

ם. עולה ל הה זון כה תוכו ני ה, ומי עמשה ננ ם וש עולה ל הה ן כה קנ תש הוא ני קום הנ מה הנ ומי

יון לש על תוב וש ה כה מה ם ה', לה יי מנ שה ם בנ עי ינרש ר ונ מנ אה ן של יוה גו'. כי ן קולו וש תי יון יי לש על ם ה' וש יי מנ שה ם בנ עי ינרש ה, ונ אי םא ורש וב
ל י של יםפי הנ מות וש לי שש יא הנ יון הי צי של נו  רש מנ אה ם] של ה עולה ל מה ה [ענ מונה אל אן סוד הה א] כה לה ה [ס"א אל ני ן קולו? הי תי יי
ים, מי חמ ה רנ זל ין וש ה די ם, זל יי לנ ירושה יון וי ם צי ת, הי חנ ן אנ הי ן, וש גות הי רה י דש תי שש שום של נו, מי מל זון מי ם ני עולה הה ם, וש עולה הה

ים. מי חמ אן רנ כה ין ומי אן די כה ד, מי חה ם אל יהל ני ושש

י כי רש דנ וש ים  יני די ים הנ אי ז יוצש ע, אה מה שש ני וש א  קול יוצי הנ אותו  ר של חנ אנ ע. לש מה שש ני א קול של ה יוצי לה עש מנ ה לש לה עש מנ מי
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ב ל גנ ף ענ יון, אנ לש על ים. וש מי חמ רנ ין בש די ית הנ ה בי ם ה', זל יי מנ שה ם בנ עי ינרש ונ ם.  שה ים מי די רה פש ני ים וש אי ים יוצש מי חמ רנ הה ין, וש די הנ
ן תי יון יי לש על תוב וש כה הו של ים. זל מי חמ רנ ין וש כםל, די א הנ צה מש ז ני א, אה הוא יוצי קול הנ הנ ן של יוה ע, כי ינו נודה אי א וש צה מש ני ינו  אי של

ש. אי ם וש יי ש, מנ י אי לי חמ גנ ד וש רה ז בה ן קולו, אה תי יי ן של יוה קולו. כי

סוד יש ה הוא הנ זל שום של ת, מי דל לל עממםד מי תנ תוב? (בראשית כט) ונ ה כה ה, מנ הודה ד יש נולנ ה של עה שה ה, בש אי םא רש ב
תוב בו? ה כה ים, מנ מודי ענ ה הה עה בה רש ם אנ אותה ד מי חה מוד אל ה, ענ יונה לש על ה הה בה כה רש מל ם הנ הי ה של עה בה רש אנ ם הה אותה י מי יעי בי רש הה
ף ת יוסי אל ידו  הורי שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ם. מה יהל לי עמ ך  לל יהה מל הה יו, של חה ת אל אי ה מי הודה יש ד  יירל ונ יא  הי ת הנ עי י בה הי יש ונ

נו. רש מנ אה מו של ם, כש יי רנ צש מי לש

א רה קש יי ן ונ ד בי לל תי ר ונ הנ תנ ים. ונ רי בי חמ שוהו הנ רש ה פי ני א הי לה יהה? אל י הה ני עמ ננ י כש כי י, וש ני עמ ננ יש כש ת אי ה בנ הודה ם יש א שה ינרש ונ
ה. לה ה הוא שי זל ד, וש חה ק אל ם רנ הל ר מי אנ שש םא ני ל ה, וש יהודה יו לי ים הה ני ה בה לשה ר. שש מו עי ת שש אל

י ני בש תוב בי ה כה מה ר, לה זה עה לש י אל בי רנ י לש י יוסי בי ר רנ מנ ך. אה רל דל ים בנ כי יו הולש יהיא הה י חי בי רנ י וש י יוסי בי רנ ר וש זה עה לש י אל בי רנ
מו ת שש א אל רה קש תי ן, ונ מו אונה ת שש א אל רה קש תי תוב, ונ ים כה רי חי אמ י הה ני שש ר, ובי עי מו  ת שש א אל רה קש יי אשון - ונ רי ה, בה הודה יש

ה? לה שי

ה ני הי יו, של חה ת אל אי ה מי הודה ד יש יירל אוי. ונ רה כםל הוא כה הנ יון, וש לש יא סוד על זו הי ה הנ שה רה פה ה, הנ אי םא רש ר לו, ב מנ אה
ד ייט ענ ר ונ מנ אל נל מו של ש, כש חה נה הנ ה  ר בה בי חנ תש הי ת, של רל חל ה אנ גה רש תוך דנ קון לש ל תי ה של גה רש דנ הנ ה מי דה יהרש ה וש נה בה לש ה הנ תה סש כש ני

ה. ירה מו חי י ושש מי לה יש עמדג אי

תוב כה ך  שום כה ע, ומי רה ר הה ייצל ד הנ צנ א מי בה ד, של חה כםל אל הנ ע, וש הוא רנ ר, וש מו עי ת שש א אל רה קש יי ן ונ ד בי לל תי ר ונ הנ תנ ונ
עמקםב, ינ א לו  רה הוא קה רוך  בה דוש  קה הנ מו, של א שש רה קש יי תוב ונ עמקםב כה ינ מו. בש א שש רה קש יי תוב ונ םא כה ל וש מו  ת שש א אל רה קש יי ונ

ד. חה כםל אל הנ ע, וש ר רנ ה הוא עי זל ד, וש ה נולנ אה מש טג ת הנ מנ זגהמ ת של רל חל ה אנ גה רש בות דנ רנ ת - לש אן אל כה וש

ה הודה כור יש ר בש י עי הי יש תוב? ונ ה כה ם. מנ ל כגלה ר של קה עי יהה הה הה ה של לה א שי בה ד של קום ענ מה ם הנ סי בנ תש םא הי ך ל ר כה חנ אנ
ך ים, שופי מי ך דה שופי ע של יו. רנ עגרה נש ע מי ם רנ דה אה ב הה ר לי י ייצל ם (בראשית ח) כי תוב שה כה ע, וש אן רנ תוב כה י ה'. כה יני עי ע בש רנ

גו'. יך וש חי ת אה של ל אי םא אל ן ב אונה ה לש הודה ר יש םאמל י יו? ונ רה חמ תוב אנ ה כה הו ה'. מנ תי מי יש ך ונ שום כה ץ, ומי רל אה ל הה ע ענ רנ זל

פון צה י מי ירותי עי ר, (ישעיה מא) המ מנ אה ח וש תנ עון פה מש י שי בי גו'. רנ וש יך  חי ת אה של ל אי םא אל ן ב אונה ה לש הודה ר יש םאמל י ונ
ם ם הי דה י אה ני ה בש מה ה כנ אי םא רש יט. ב ס טי מה רש ר יי מו יוצי ר וכש מו חםמל ים כש ני גה םא סש יהב י וש מי שש א בי רה קש ש יי מל ח של רנ זש מי ינאת מי ונ
ין אי של ים,  ני שי יש ם  כגלה ה  ני הי של הוא,  רוך  בה דוש  קה הנ י  רי בש די ת  ענ דנ לה ים  לי כש תנ סש מי ין  אי וש ים  עי יודש ין  אי של ים  שי פש טי

ם. יהל יני י עי בי קש ני ה בש נה שי ים, וש רי עורש תש מי

ר יבה אי ר וש יבה ך אי ין לש אי ה, וש מה כש חה כםל הוא בש ה, הנ לה עש מנ לש מו של ם כש דה אה ת הה ה אל שה רוך הוא עה דוש בה קה ה, הנ אי םא רש ב
הוא רוך  בה דוש  קה אוי, הנ רה יו כה רה יבה אי גוף בש ל הנ ן כה קנ תש ני ן של יוה כי י  רי המ ה. של יונה לש על ה  מה כש חה ד בש עומי ינו  אי ם של דה אה בה
מםר שש לי וש ה  תורה י הנ כי רש דנ ת בש כל לל ם לה דה אה ת הה ד אל מי לנ י לש די ה כש דושה ה קש מה שה נש יס בו  ני כש הי וש מו  ק] עי זי חנ תש ף [הי תי תנ שש הי

אוי. רה ן כה קי תנ תש ם יי דה אה י של די יו, כש וותה צש מי

ם. עולה יון בה לש על הה ך  לל מל מות הנ ת דש יל אל די גש הנ ם לש דה אה לה יך  רי ה, צה דושה ה קש מה שה נש ייש בו  עוד] של ה] [ובש שום זל [ומי
יק סי פש םא ינ ל ם של דה אה יך לה רי ה צה ל זל ענ ים, וש מי עולה יו לש ימה ים מי קי םא פוסש א ל יוצי ענ וש שופי ר של הה נה י אותו הנ רי המ ה, של סוד זל וש
ל אותו א של מה גש הוא דג רו, של שה בש תום בי חה של ש  קםדל ית הנ רי בש ז לי מל "ר רל הה ה. [נה זל ם הנ עולה בה לו  קור של מה הנ ר וש הה נה ת הנ אל
תו שש ם אי ר עי בי חנ תש הי ה לש טה מנ ם לש דה יך אה רי ך צה שום כה ה. מי לה עש מנ ד לש "ק ינחנ דל ם צל ר עי בי חנ תש מי יק של די ל צנ סוד של "ר הנ הה נה הנ
ם דה אה יך לה רי ן צה ל כי ענ ה [ס"א וש זל ם הנ עולה יחנ בה לי צש םא ינ ם ל דה אה ן של מנ ל זש כה ם.] וש עולה אותו הה ק בש זי חנ תש יי י של די ה כש שה דג קש בי
ענ אותו נוטי וש ר אותו  הוא עוקי רוך  בה דוש  קה םא] הנ ם ל אי ה, וש זל ם הנ עולה בה לו  קור של מה הנ ר וש הה נה ת הנ יק אל סי פש םא ינ ל של

ם. קםדל מו מי ים כש מי עה ה פש מה כנ בש

ם עולה ם בה דה אה ל הה ווג של זי ל הנ רות של עורש תש הי י - זו הנ ירותי עי ינאת. הנ פון ונ צה י מי ירותי עי תוב, הנ ה כה ה מנ אי םא רש ב
רוך בה דוש  קה הנ ה, וש לה עש מנ לש ה מי אה בה ה של דושה קש ה הנ מה שה נש יא הנ הי ינאת - זו  פון. ונ צה ד הנ צנ רות מי עורש תש יא הי הי ה, של זל הנ

נו. רש מנ אה מו של ם, כש דה י אה ני תוך בש ת לש סל נל כש ני ה וש זל ם הנ עולה ה לה אה ה, בה לה עש מנ לש ה מי חנ אותה הוא שולי

םא יהב ה. וש ירה אי ה ומש מה שה נש את הנ ם יוצי שה מי א, של יוצי וש ענ  שופי ר של הה נה הנ ל אותו  קום של מה ה הנ - זל ש  מל ח של רנ זש מי מי
מו מות. כש שה נש ל הנ רות של עורש תש הי ה הנ תוך] אותה שום [בש ים מי אי בה ם של עולה ילות הה ם חי לו הי ר] - אי מו חםמל ים [כש ני גה סש

גוף. ם בנ דה ר אה עורי תש מי מו של ר - כש חםמל

ה לה עש מנ רות לש בי את חמ צי מש ני וש ם,  עולה מות בה שה יל נש טי ים ומנ ווגי ה זי הוא עושל רוך  בה דוש  קה ה הנ שום זל י מי רי המ של
י די ם, כש דה אה ת הה ה אל שה הוא עה רוך  בה דוש  קה הנ ך  שום כה רוך. ומי ילה] בה הש כםל הוא [ס"א יי ל הנ קור של מה הנ ה, וש טה מנ ולש

ים. מי עולה נו לש יה עש קורו ומנ ת מש יק אל סי פש םא ינ ל יו, וש כה רה דש ל בי די תנ שש הי לש

לו זש ז (איוב יד) אה ה, אה לה עש מנ ק לש סי פה הי ם לש יהכול גורי בש ש אותו, כי ינבי ה ומש טה מנ לש [מי קורו  יק מש סי פש מנ י של ל מי כה וש
יש יהמי קורו  מש י של - מי ה  לה עש מנ לש א של מה גש דג ה כנ טה מנ לש ם  ם הוקנ דה ן אה ובל יל  הואי וש ש.  יהבי וש ב  רנ ילחל ר  הה נה וש יהם  י  ני ם מי יי מנ
ה ם זל ים הי כי פה י המ ני שש לו של םא יהכםל, אי ל ל וש די תנ שש הי ה וש א אותה שה נה ה, או של שה א אי שה ה לי צה םא רה ל ה של מו זל רות, כש עמשות פי מי

ם. עולה ה לש נה קה ין לו תנ רות, אי עמשות פי יש מי יהמי ה, (או אותו) של זל מי
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אותו וש יהה.  בי ורש יהה  רי פש ל בי די תנ שש הי ולש ה  שה אי א  שה לי ה  צה רה םא  ל שום של ן, מי קם תש לי ל  יוכנ םא  ת ל וה עג (קהלת א) מש
ים]. ני בה י  לי ת בש מי ל אותו  יו של חי הוא אה רוב לו, של קה של לו  גואמ ן בש קה תג ה מש זל יהכםל,  םא  ל וש ה  שה א אי שה נה וש ל  די תנ שש הי של
ת לל לל כש םא ני תו ל מה שש ני הוא [וש ם הנ עולה ק בה לל ל חי םא נוטי ל גוד וש רש פנ ס לנ נה כש םא ני יש ל אי ה, אותו הה זל ם הנ עולה ן הה א מי יוצי של כש
ך כה יל וש י. הואי ננ פה לש יא מי הי ש הנ פל נל ה הנ תה רש כש ני תוב וש כה הו של ם, זל שה מותו מי ת דש רל זל גש ני לו, וש לש כש מות ני שה נש ל הנ כה קום של מה בנ
ר (דברים מנ אל נל יו, של לה רוב אי קה יו של חי ה אה זל ים, וש יתי חי שש מנ ינד הנ נו מי לל אה גש יי ל של רוך הוא גואי דוש בה קה א לו הנ הוא, בורי
י ני פש ת לי סל נל כש םא ני תו ל מה שש ני שום של גו', מי ה וש ם אםתה ינבי יך וש חי ת אה של ל אי םא אל תוב ב כה גו'. וש ו וש דה ים ינחש חי בו אנ י יישש כה) כי

הוא. גוף הנ ה בנ זל ם הנ עולה יר בה אי הה ה לש כה םא זה ל שום של חוץ, מי ת בנ דל יא עומל א הי לה רוך הוא, אל דוש בה קה הנ

ה, ינכו אותו םא עולל אורו ל ק וש דולי ץ של ן עי מו כי ה בו. כש כל זש יי ר וש חי קום אנ מה ך לש לי ה, יי זל קום הנ מה ה בנ םא זוכל ל י של מי
הוא של ם כש דה אה הה ר, של ה לומנ ה. רוצל דל שה ץ הנ ם עי דה אה י הה תוב (שם כ) כי כה ם, של דה ץ הוא אה יר. עי יהאי ה בו אור וש עמלל ינ וש
םא ל אורו  ק וש דולי ץ של עי הו  ים, זל ני בה ה לש םא זוכל ל וש ה  שה ם אי ג עי וי דנ זש ה ומי שותל ל וש אוכי ב וש אי תה וש ך  הולי ה וש זל ם הנ עולה בה

ה]. כה שי חמ יא בנ א הי לה ת, אל רל יות מואל הש גוף לי אותו הנ ה בש םא זוכה תו ל מה שש ר, ני לומנ ה, כש עולל

ת רוך הוא אל דוש בה קה ה הנ שה עה ך  שום כה מי ה, של רה צה ת יש בל של לה ה  אה רה םא תםהו בש תוב (ישעיה מה) ל ה, כה אי םא רש ב
תוב, (בראשית כה) ה כה ה מנ אי םא רש ם ב עולה ם הה ד עי סל ה חל רוך הוא עושל דוש בה קה הנ נו, וש רש מנ אה מו של אוי, כש רה ם כה דה אה הה

ם. קםדל מו מי ן כש קי תנ תש הי ה לש אה בה ה של מה שה נש ה. סוד הנ טורה ה קש מה ה ושש שה ח אי קנ יי ם ונ הה רה בש ף אנ יםסל ונ

ע רנ ה זל אל רש שו יי פש ם ננ שה ים אה שי ם תה י אי לי חל או הל כש ץ דנ פי ה' חה תוב, (ישעיה נג) ונ ה כה גוף מנ אותו הנ ה בש אי םא רש ב
ם ר. אי הנ טש יי י של די ץ? כש פי ה חה מה ל, לה כי תנ סש הי ה ייש לש זל סוק הנ פה או, בנ כש ץ דנ פי ה' חה ח. ונ לה צש יהדו יי ץ ה' בש פל חי ים וש יך יהמי רי ינאמ
ם ר. אי בה דה ר הנ ה חוזי מה שה נש ל הנ א ענ לה ים? אל שי ם תה ה אי ה זל ם! מנ שה ים אה ם יהשי יות אי הש יך לי רי יהה צה ם - הה שה ים אה שי תה
ת נל זגמל ת ומש טל שוטל ת ומש כל ה הולל מה שה נש הנ ה  אותה שום של ע, מי רנ ה זל אל רש יי אוי -  רה ן כה קי תנ תש הי ה לש יא רוצה הי ה הנ מה שה נש הנ
יהדו ה - בש תורה ץ ה' - זו הנ פל חי ים, וש יהמי יך  רי ז ינאמ אה יהה, וש בי יהה ורש רי פש ם בי דה אה ה הה ק בה סי ענ תש הי ע של רנ זל אותו הנ ס לש ני כה הי לש

ייצשלהח.

קום ין לו מה ם, אי נה חי ד בו לש נו עומי יה עש קורו ומנ ה ומש לה יש לנ ם וה ה יומה תורה ל בנ די תנ שש ם מי דה אה ב של ל גנ ף ענ ה, אנ אי םא רש ב
ר אי בש הנ ר, של אי בש ה  ינה ן, אי יה עש מנ הנ קור וש מה ה אותו הנ ס בה נה כש םא ני ם ל ם, אי יי מנ ר הנ אי בש ר של מנ אל י נל רי המ גוד. ונ רש פנ ס לנ ני כה הי לש

נו. רש אנ ד, ובי חה ם סוד אל הי ד וש ם ינחנ קור הי מה הנ וש

א. נה ידו שי ידי ן לי תי ן יי ים כי בי צה עמ ם הה חל י לל לי ת אםכש בל י של רי חמ אנ י קום מש ימי כי שש ם מנ כל א לה וש תוב (תהלים קכז) שה כה
י רי המ ים, ונ דושי ים קש יוני לש ה ייש בו סודות על תורה ר בנ בה דה ר וש בה ל דה כה בש ה, של תורה י הנ רי בש ים די יבי בי ם חמ ה הי מה ה כנ אי םא רש ב
ם הל ן לה תנ ם נה ים כגלה דושי קש ים הנ יוני לש על ים הה זי נה גש ל הנ ת כה ל, אל אי רה שש יי ה לש תורה רוך הוא הנ דוש בה קה ן הנ תנ ר נה של אמ כנ ר של מנ אל נל

י. יננ סי ה בש תורה לו הנ בש קי ה של עה שה ל בש אי רה שש יי נו לש תש ם ני כגלה ה, וש תורה ם] בנ כגלה [וש

אוי, רה כה ה  בה קי ונש ר  כה זה ם  ינה אי של ים,  אי צה מש ני של ים  ידי חי יש הנ ם  הי לו  אי  - י קום  ימי כי שש מנ ם  כל לה א  וש שה ה,  אי רש םא  ב
י רי חמ אנ לו. מש ל עממה כה ץ לש ין קי אי גו', וש י וש ני ין שי אי ד וש חה ר (קהלת ד) ייש אל מנ אל נל מו של ם, כש תה עמבודה ר לנ בםקל ים בנ ימי די קש ומנ

לו. צש אי אל דנ ת ונ חנ יא ננ ם הי דה אה ל הה ה אל שה אי הה שום של ת, מי בנ י בו שה ר כי מנ אל נל מו של ה, כש נוחה מש ים הנ רי חמ אנ ת - מש בל של

ל ל, אוכי אוכי ם של חל לל הנ ים, אותו  ני בה ם ייש  דה אה ר לה של אמ כנ ים? של בי צה עמ ם הה חל ה לל ה זל ים, מנ בי צה עמ ם הה חל י לל לי אםכש
י לי ם אםכש לו הי אי ב, וש צל ל על ם של חל ל הוא לל אוכי ם של חל לל ים, אותו  ני בה ין לו  אי ה של זל ב. וש לי צון הנ רש ה ובי חה מש שי בש אותו 

אי. דנ ים ונ בי צה עמ ם הה חל לל

ה נה שי ן לו  הוא נותי רוך  בה דוש  קה הנ ך, של בםרה מש קורו  מש של הו  זל ידו?  ידי ן לי תי יי ה  ה זל א, מנ נה שי ידו  ידי ן לי תי יי ן  כי
אותו י של די א, כש בה ם הנ עולה ק בה לל ייש לו חי שום של ך, מי תל נה ה שש בה רש עה תה וש בש כנ שה ר (משלי ג) וש מנ אל נל מו של הוא, כש ם הנ עולה בה

אוי. רה הוא כה א הנ בה ם הנ עולה ה בה נל ייהה ב וש כנ שש יש יי אי הה

י לי הוא בש א של לה אוי, אל רה י כה ידי חי םא יש ם, ל עולה י בה ידי חי הוא יש ם של דה הו אה ד - זל חה גו', ייש אל י וש ני ין שי אי ד וש חה ייש אל
יא אותו יהבי ין לו - של ח אי אה יר. וה אי שש םא הי ל ל אי רה שש יי מו בש ים שש יהקי ן - של ם בי ך. גנ מל מו סל ין עי אי י - של ני ין שי אי ווג. וש זי

קון. תי לש

ב ין לו לי אי ר - וש ע עםשל בנ שש םא תי ינו ל ם עי ה. גנ לה יש לנ ים יום וה די קש מנ יד, של מי ל תה מי הוא עה לו - של ל עממה כה ץ לש ין קי אי וש
ה. טובה י מי שי פש ת ננ ר אל סי חנ ל ומש מי י עה ני י אמ מי ר, לש לומנ יחנ וש גי שש הנ לש

ה ינה אי ש  פל נל י הנ רי המ ך, של םא כה יד - ל מי ל יום תה כה ה בש תל שש ה מי עמשל ינ ר וש ה יותי תל שש יי ל וש םאכנ י י של די כש ר של םאמנ ם ת אי וש
ה, רה סי ש חמ פל י נל זוהי שום של א מי בה ם הנ עולה ל הה אור של ל הה טוב של שו מי פש ת ננ ר אל סי חנ אי הוא מש דנ א ונ לה נו. אל מל ית מי ני הל נל
ד םאבנ םא י ל ן וש קנ שתג יי ה של רוצל שום של יו, מי עמשה ל מנ רוך הוא ענ דוש בה קה ס הנ ה חה מה ה כנ אי םא רש אוי. ב רה ה כה מה לש שש םא הג ל של

נו. רש מנ אה מו של א, כש בה ם הנ עולה אותו הה מי

דוש קה ל הנ מו של שש יו לי עמשה ל מנ כה ילות וש לי ים וש ה יהמי תורה ל בנ די תנ שש ם ומי לי יק שה די הוא צנ ה של ל, זל אנ יהיא שה י חי בי רנ
ם עולה ם לה ה הי תו - מנ יו לו ומי הה ה, או של כה םא זה ל ם וש הל ל בה די תנ שש הי מו של ה, כש זל ם הנ עולה ים בה ני בה ה לש כה םא זה ל רוך הוא וש בה

הוא. ם הנ עולה יו לה לה ים עה ני גי יא מש הי ה הנ תורה הנ יו וש עמשה י, מנ י יוסי בי ר לו רנ מנ א? אה בה הנ

י בי רנ מו  תו, וכש ים ומי ני בה יו לו  הה ן של נה י יוחה בי מו רנ ת, [כש מל אל י הה יקי די ם צנ ל אותה ענ ם וש יהל לי ק, עמ חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
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רו חמ י ובה תותנ בש ת שנ אל רו  מש שש יי ר  של ים אמ יסי רי סה ר ה' לנ מנ נו) כםה אה תוב (ישעיה  ם כה יהל לי ר] עמ קה הוא עה יהה של קי זש חי
ים ני בה ם טוב מי שי י יהד וה חומםתנ י ובש יתי בי ם בש הל י לה תי תנ נה יו? וש רה חמ תוב אנ ה כה י. מנ יתי רי בש ים בי יקי זי חמ י ומנ תי צש פנ ר חה של אמ בנ
ה אל י, נה י יוסי בי ר לו רנ מנ א. אה בה ם הנ עולה ק לה לל ה ייש חי לל אי לש שום של ת, מי רי כה םא יי ר ל של ן לו אמ תל ם אל ם עולה נות שי בה ומי

ה. יהפל הוא וש

ם עולה בה קומו  מש ש  ה יורי ני הי ים, וש ני י בה לי ת בש אוי ומי רה ם כה לנ שש הג ה וש לל ל אי כה בו  יו  הה ם של לי יק שה די ה, צנ אי םא רש ב
ת י אל רי המ נות, של יקה רי ה לש י זל רי ם, המ ינבי תש הי ה לש יכה רי צש ר של םאמנ ם ת םא? אי ל בום או  ה יי יכה רי צש תו  שש ם אי אי הוא - הנ הנ

הוא. ם הנ עולה ש בה קומו יהרנ מש

יא הי ם  אי וש םא.  ל ם  אי וש יו  עמשה מנ בש ם  לי שה יהה  הה ם  אי ים  עי יודש נו  ינל אי של שום  מי בום,  יי לש ה  יכה רי צש אי  דנ ונ א  לה אל
י לי ת בש ם ומי עולה יהה בה הה ה של זל יש הנ אי רוך-הוא לה דוש-בה קה קום לנ ייש מה שום של נות, מי יקה רי יהה בש םא הה ה ל ת, זל מל ינבל תש מי
קומו, ת מש ש אל הוא יהרנ ת, וש מל ינבל תש תו מי שש אי ת וש ה מי זל ם הנ לי שה יק הנ די צנ הנ ן של יוה ם. כי עולה יהה לו בה םא הה ל ל גואי ים וש ני בה
יהמות ד של ם ענ עולה קום לה ין לו מה מי זש רוך הוא מנ בה דוש  קה ך הנ ין כה ובי ך  ין כה אן, ובי ם כה לי תנ שש הוא ומי יש הנ אי א הה בה
ן כםהי ד מות הנ ב ענ יישי טו  לה קש יר מי עי י בש תוב (במדבר לב) כי כה הו של ם. זל עולה ם בה לי תנ שש הוא יי ה וש זל ם הנ לי שה יק הנ די צנ הנ

גו'. דול וש גה הנ

ל כה ך  שום כה כו. ומי ם זה תה יתה מי כו, ובש םא זה ם ל יהל יי חנ ם. בש תה יתה מי ים בש יקי די צנ ים לנ ני זגמה ים מש ני ינו, בה ני שה של הו  זל וש
ד חה אל ן הה ם מי יי ננ שש ים הנ כםל. (קהלת ד) טובי ל הנ ים ענ יי חנ ס] וש חה כות, [וש ת וזש מל ם אל רוך הוא כגלה דוש בה קה ל הנ יו של עמשה מנ
ים ני בה ם  אותה של ים,  ני בה יד  הולי לש ה  זל הנ ם  עולה בה ים  קי סש ענ תש מי של ם  הי לו  אי  - ם  לה עממה בנ טוב  ר  כה שה ם  הל לה ייש  ר  של אמ
הוא, הנ ם  עולה בה ק  לל חי ם  יהל בותי אמ ים  שי יורש ם  לה לה גש ובי ה  זל הנ ם  עולה בה טוב  ר  כה שה ם  הל לה ייש  ם  לה לה גש בי ירו,  אי שש הי של

וביאמרוהו.

ם ר אותה יחו - עוקי לי צש םא הי ה. ל פל יחו - יה לי צש ם הי ה. אי זל ם הנ עולה נות בה ילה ענ אי רוך הוא נוטי דוש בה קה ה, הנ אי םא רש ב
ם. עולה ת הה ן אל קי תנ טוב ולש ן לש רוך הוא הי דוש בה קה י הנ כי רש ל דנ ך כה שום כה ים, ומי מי עה ה פש מה לו כנ פי ם אמ ל אותה שותי וש

ם קי הה ר וש בה דה ר הנ קנ עי ה וש ת זל ים אל עי יו יודש ים הה טי בה שש ל הנ כה ה וש הודה י יש רי המ ה. של ם אםתה ינבי וש יך  חי ת אה של ל אי םא אל ב
הו אוי, זל רה שו כה רש שה ע מי רנ זל ד הנ רי פה םא יי ל קון של תי ם לש לם גםלל גש לי ר וש בה דה ן הנ קי תנ תש הי יך לש רי ע צה רנ זל אותו הנ שום של ע, מי רנ זל

ר יהשוב. פה ל עה ם ענ דה אה תוב (איוב לד) וש כה של

ם, הל ה בה צל רנ תש רוך הוא מי דוש בה קה הנ שום של הוא, מי ם הנ עולה ים בה חי בש תנ שש לו מי אוי, אי רה ך כה ר כה חנ ן אנ קה תש ני של וכש
ה. נה דל ים עמ יי ם חנ ר הי של ים אמ יי חנ ן הנ א, מי קה וש תו, דנ ר מי בה כש ים של תי מי ת הנ י אל ני חנ אמ בי שנ תוב (קהלת ד) וש ך כה שום כה ומי
יו. י עמלומה ימי תוב (איוב לג) יהשוב לי כה ה, וש נה דש י על ה לי תה יש י הה לתי י בש רי חמ ר (בראשית יח) אנ מנ אל נל מו של ה? כש נה דל ה עמ ה זל מנ

ר של ע אמ רה ה הה עמשל מנ ת הנ ה אל אה םא רה ר ל של יו] אמ י עמלומה ימי ב לי םא שה ל יהה [של םא הה ן ל ר עמדל של ת אמ ם אי יהל ני שש טוב מי וש
םא ל ן וש קי תנ תש הי יך לש רי םא צה ל יו וש י עמלומה ימי ב לי םא שה ל יהה, של םא הה ן ל ר עמדל של ת אמ ם אי יהל ני שש טוב מי ש. וש מל שה ת הנ חנ ה תנ עמשה ננ

אוי. רה הוא כה ם הנ עולה ן בה קה תג קום מש ן לו מה תנ רוך הוא נה דוש בה קה הנ שום של ים, מי אשוני ים רי אי טה ל חמ סובי

רוך דוש בה קה הנ שום של ר מי מנ אל נל מו של גו', כש ים וש רי בג ים קש עי שה י רש יתי אי ן רה כי תוב? (קהלת ח) ובש ה כה ה מנ אי םא רש ב
יב יטי הי כות לש ת וזש מל ם אל יו כגלה כה רה ל דש כה ר, וש אי בה תש ני מו של א כש לה ם, אל עולה ת הה לות אל כנ ה לש םא רוצל ל ד וש סל ה חל הוא עושל
תוב ם כה יהל לי ת, עמ מל אל הה ך  רל דל ים בש כי ם הולש הי ים של יקי די צנ ל הנ ם של קה לש י חל רי שש א. אנ בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ם בה הל לה

ץ. רל שו אה ירש ים יי יקי די (תהלים לז) צנ

ל ב אנ רל על לה ך וש על רש ת זנ ע אל רנ ר זש בםקל ח, (קהלת יא) בנ תנ יהיא פה י חי בי ם אםתו. רנ ת גנ יהמל ה ונ שה ר עה של י ה' אמ יני עי ע בש יירנ ונ
שום רוך הוא, מי דוש בה קה י הנ ני פש יו לי עמשה מנ ר בש הי זה הי יו ולש אה טה חמ ר מי הי זה הי ם לש דה אה אוי לה ה רה מה ה כנ אי םא רש גו'. ב ך וש ח יהדל ננ תנ
ם דה אה הה י  ני בש י  עמשי מנ ת  אל ים  רואי וש ים  טי שוטש ומש ים  כי הולש ם  הי של ם  עולה בה ם  הי ים  ני מג מש ה  מה כנ וש ים  לוחי שש ה  מה כנ של

ר. פל סי ים בנ תובי כםל כש הנ ם], וש יהל לי יו [ז"ח עמ לה ים עה ידי עי ומש

ם דה א בו אה מה טש ני א של טש הו חי ה, זל זל ם הנ עולה ר בה ם יותי דה אה ם הה הל א בה מה טש ני ים של אי טה חמ ם הנ ל אותה כה ה, בש אי םא ורש וב
מו א בו, כש מה טש ני ל וש גל רל יהד או בה ם בנ נה חי ע לש רנ יא זל יק ומוצי רי עו לה רש ך זנ שופי י של א - מי בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ר בה יותי

ע. ך רה גגרש םא יש ה ל תה ע אה שנ ץ רל פי ל חה םא אי י ל ר (תהלים ה) כי מנ אל נל של

ך גגרש םא יש אן ל תוב כה נו, כה דש מנ לה מו של ין, כש יק יומי תי ל ענ יו של נה ר פה ה תםאנ םא רואל ל ה וש צה חי מש ס לנ נה כש םא ני ה ל ל זל לנ גש בי
קו לש י חל רי שש או. אנ לי ים מה מי ם דה יכל די תוב (ישעיה א) יש ך כה שום כה י ה', ומי יני עי ע בש ה רנ הודה כור יש ר בש י עי הי יש תוב ונ כה ע, וש רה

בונו. ת רי אנ רש יי ל בש די תנ שש הי מו לש צש ר ענ הי יטנ ה, וי עה ך רה רל דל מור מי ילה שה הש יי בונו וש רי א מי יהרי יש של אי ל הה של

ילה הש יי כםחו וש ד בש ם עומי דה אה ן של מנ זש הו בי ר - זל בםקל רוהו, בנ אמ ה בי זל סוק הנ פה ך. הנ על רש ת] זנ ע [אל רנ ר זש בםקל ה, בנ אי םא רש ב
ך. על רש ת זנ ע אל רנ ר זש בםקל תוב בנ כה אויהה לו, של רש ה של שה ם אי ים עי ני יד בה הולי ל לש די תנ שש ז יי יו, אה עמלומה בנ

יהכול שום של ים, מי עורי נש י הנ ני ן בש בור כי ינד גי ים בש צי חי ר (תהלים קכז) כש מנ אל נל של מו  ן, כש מנ זש ז הוא הנ י אה רי המ של
ת א אל לי ר מי של ר אמ בל גל י הנ רי שש תוב אנ כה א, של בה ם הנ עולה ר טוב לה כה ילה לו שה הש יי רוך הוא, וש דוש בה קה י הנ כי רש ם דנ ד אותה מי לנ לש
ין יהבואו די י הנ לי עמ בנ ן של מנ זש הוא, בי ם הנ עולה םא ייבושו - בה ר. ל ענ שנ ים בנ בי ת אויש רו אל בש דנ י יש םא ייבושו כי ם ל הל תו מי פה שש אנ

ה. תורה י הנ כי רש דנ בונו בש ת רי אנ רש נו יי ת בש ד אל מי לנ מש הוא של מו הנ הוא כש ם הנ עולה ר טוב בה כה ך שה ין לש אי יו, של לה ג עה רי טש קנ לש
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יתו ת בי אל יו וש נה ת בה ה אל ול צנ ר יש של ן אמ ענ מנ יו לש תי עש דנ י יש תוב (בראשית יח) כי כה ם, של הה רה בש אנ ר בש מנ ה אה ה מה אי םא רש ב
י לי עמ ל בנ ל כה צל הוא אי ם הנ עולה ת לו בה ילמל כות קנ זש ה הנ ן אותה ל כי ענ ט, וש פה שש ה ומי קה דה עמשות צש ך ה' לנ רל רו דל מש שה יו וש רה חמ אנ

הנדיין.

ן, קי ם זה דה אה ן של מנ זש הוא הנ ה, של נה קש זי י הנ ימי לו בי פי ך - אמ ח יהדל ננ ל תנ ב אנ רל על לה ך, וש על רש ת זנ ע אל רנ ר זש בםקל ך בנ שום כה ומי
ל ם כה עי ה. וש י רוצל יני ן אי קי י זה ני אמ ת של עי כה י יהכול, וש יני אי י וש תי לש דנ תנ שש ר הי בה י, או - כש י לי דנ י וש תי לש דנ תנ שש ר הי בה ר כש םאמנ םא י [ל
ר שנ כש ה יי יזל ע אי דנ םא תי ל שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ה. מה זל ם הנ עולה יד בה הולי לש מי יחנ  ני םא ינ ך. ל ח יהדל ננ ל תנ תוב? אנ ה כה ה] מנ זל

הוא. ם הנ עולה ילו בה בי שש דו בי מש ענ ינ י של די ים - כש להי אל י הה ני פש ה. לי ה או זל זל המ

ה לה חמ ננ לנ א. וש בה ם הנ עולה ל הה ד של צנ מות, הנ שה נש רור הנ הו צש ים. זל ני ת ה' בה לנ חמ ה ננ ני תוב (תהלים קכז) הי ן כה ל כי ענ וש
ן ל כי ענ ת ה', וש לנ חמ ננ ים אותו לש כי זנ ים מש ני בה ם הנ ים. אותה ני בה ת ה'? הנ לנ חמ ה ננ אותה ס לש ני כה הי ם לש דה אה ת הה ה אל כל זנ י מש זו, מי הנ

ר. אי בה תש ני מו של ה כש תורה י הנ כי רש ם דנ ד אותה מי לנ ם לש ה אותה כל זנ מש יש של אי י אותו הה רי שש אנ

ה כה לש יא הה הי ך של תש עש ל דנ ה ענ לל עמ י תנ כי ן, וש ת כםהי ה בנ תה יש ר הה מה ה, תה אי םא רש גו'. ב יהה וש לל עה ה מי נותה מש לש י אנ די גש ר בי סנ תה ונ
ת ה אל תה שש ה עה מה כש חה ת, ובש קל דל ה צנ תה יש יא הה א הי לה יד. אל מי ה תה ה בה אה צש מש יעות ני ני יא, צש י הי רי המ ? של יהה מי ם חה נות עי זש י לי די כש
יא ן הי ל כי ענ ה, וש נה בונש תש ה הי מה כש חה ה ובש יעה די ה יש עה יהדש שום של א מי לה יו, אל לה ה אי מה צש ת ענ ה אל ירה קי פש םא הי יא ל י הי רי המ ה, של זל

ה. זל ק הנ סל עי ה בה לה דש תנ שש הי יהא] וש סש הל רש פנ ה [בש אה ה בה ל זל ענ ת, וש מל אל ד ול סל מו] חל עמשות [עי יו לנ לה ה אי אה בה

ה עמשל מנ יוענ בנ ם סי ה שה שה רוך הוא עה דוש בה קה ה, הנ ק זל סל עי ה בש לה דש תנ שש הי ה וש יעה די ה יש עה יא יהדש הי שום של ה, מי אי םא רש ב
ה שה אי ים מי ני ם בה רוך הוא אותה דוש בה קה יא הנ בי םא הי ה ל מה ר, לה םאמנ ם ת אי נו. וש מל יהה מי כםל הה הנ ה, וש רה בש ענ תש יהד הי הוא ומי הנ

ת. רל חל ה אנ שה םא אי ל ה וש זל ה הנ עמשל מנ ה לנ כה רש צש יא הג הי אי של דנ א ונ לה זו? אל ה מי מה ת? לה רל חל אנ

, יחנ שי מה הנ ך  לל ומל ך  לל מל למםה הנ ושש ך  לל מל ד הנ וי ן דה הל מי או  ה, ובה הודה ל יש ע של רנ זל ה הנ נה בש ן ני הל מי של יו  ים הה שי י נה תי שש
ה. זל ה הנ עמשל מנ לו לנ דש תנ שש ן הי הי ה, וש אשונה רי ן בה יהל לי עש תו בנ מי רות של ר וש מה מו זו, תה לו זו כש לה ים הנ שי נה י הנ תי ושש

תוב כה לו? של צש ה אל לה דש תנ שש יא הי ם הי ענ טנ ה הנ תו. מה מי יו של נה בה רוב לש ר קה הוא יותי , של יהה מי ל חה צל ה אי לה דש תנ שש ר הי מה תה
. יהה מי ל חה צל ה אי זל ה הנ עמשל מנ ה בנ לה דש תנ שש ה הי שום זל ה, ומי שה אי ה לו לש נה תש םא ני יא ל הי ה וש לה ל שי דנ י גה ה כי תה אמ י רה כי

ב, כה שש תי יו ונ לתה גש רש ל מנ גנ תש תוב (רות ג) ונ כה ז, של ל בםענ צל ה אי זל ה הנ עמשל מנ ה בנ לה דש תנ שש ך הי ר כה חנ אנ ה, וש לה עש ת בנ רות מי
אי דנ א ונ לה ת? אל רל חל ה אנ שה אי ד מי א עובי םא יהצה ה ל מה ר, לה םאמנ ם ת אי ד. וש ת עובי ה אל ידה ך הולי ר כה חנ אנ מו, וש ה עי לה דש תנ שש הי וש
עמשות רות, לנ שש כנ שו בש ן עה יהל תי ה, ושש הודה ל יש עו של רש ן זנ קנ תש ני ה וש נה בש ני לו  י אי תי שש ת. ומי רל חל ה אנ שה םא אי ל ה וש כה רש צש יא הג הי

ן. כי ר מי חנ אנ ם לש עולה ת הה ן אל קי תנ ים לש תי מי ם הנ ם אותה ד עי סל חל

םא ה, ל לה חה תש הנ ים בנ יי יו חנ הה של י כש רי המ תו, של ר מי בה כש ים של תי מי ת הנ י אל ני חנ אמ בי שנ ר (קהלת ד) וש מנ אל נל מו של הו כש זל וש
ים, תי מי ם הנ ם אותה ת עי מל אל ד ול סל עמשות חל לו לנ דש תנ שש ן הי יהל תי ח], ושש בנ ם של הל יהה בה ך הה ר כה חנ אנ ח [ז"ח וש בנ ם של הל יהה בה הה
ה, לה יש לנ ם וה ה יומה תורה ל בנ די תנ שש מי י של י הוא מי רי שש אוי. אנ רה יהה כה כםל הה הנ ה וש עמשל מנ אותו הנ ינע בש רוך הוא סי דוש בה קה הנ וש
ך כל רה ת דש יחנ אל לי צש ז תנ י אה תוב בו כי כה ל הנ כה עמשות כש מםר לנ שש ן תי ענ מנ ה לש לה יש לה ם וה יתה בו יומה גי הה ר (יהושע א) וש מנ אל נל מו של כש

גו'. וש

יו בי אה ר לש מנ ר. הוא אה םאמל י ה ונ הודה ר יש ינכי ה? ונ לה עש מנ תוב לש ה כה גו'. [מנ ר וש יפנ הו פוטי ני קש יי ה ונ מה יש רה צש ד מי ף הורנ יוסי וש
י בי יו. רנ ים הה חי ן אנ כי ם לה קםדל יו מי ים הה אומי ה. תש נה טש בי ים בש אומי ה תש ני הי תוב וש כה ה. וש הודה ר יש ינכי ן ונ ל כי ענ גו', וש א וש ר נה כל הנ
ה דה בי אמ םא הה צ מש ה לי לה דש תנ שש ך הי שום כה א, מי בה י אנ בי ר רנ מנ דו. אה ים נולש רי חי ים אמ ני א בה לה ע, אל מה שש ך ני םא כה ר, ל מנ יהה אה קי זש חי
אן ז כה מנ ץ. רה רל פה יך  לל עה תה  צש רנ ה-פה ר מנ םאמל ת יו ונ חי א אה ה יהצה ני הי וש יב יהדו  שי מי י כש הי יש תוב, ונ ה כה ה מנ אי םא רש ה ב דה בש אל נל של
תה כש רנ טה צש הי של ל  לנ גש בי צות  רש פה תש הי יך,  לל עה תה  צש רנ פה תוב  כה של ע  מה שש מנ מי יו,  לה עה ת  מי של ה  זל ץ  רנ פה של ה  אשונה רי צות  רש פה תש הי

ה זל ל  ענ וש לות.  זה ומנ ים  בי ת כוכה עמבודנ י  די עובש מות  ר אג אה שש בי ה  של עה תי צות  רש פה תש הי ך  כה שום  ומי ך,  דונש אמ לנ יחנ  רי טש הנ לש
ה, ל זל כה לש ם לו  רנ הוא גה ף, וש יוסי לש ר לו  כנ ה מה הודה יש ר של מנ אל ה נל הודה ל יש ה של עמשל ל מנ כה ר של חנ אנ ץ. ולש רל פה מו  א שש רה קש יי ונ
טונו לש שי יו מי חה ידו אותו אל ה הורי ל זל ענ ך, וש יו כה חה ים לו אל יו עושי ינו, הה בי אה יר אותו לש זי חמ ר ננ יהה אומי ה הה הודה ם יש אי של
ד? ה הורנ זל ה  מנ ה]  מה יש רה צש מי ד  ף הורנ יוסי וש ר  מנ אה וש ר  זנ חה ה,  זל ל  כה יו  לה עה א  ובה יו  חה אל מי ה  לה גה של סוף  בנ ולש ם.  יהל לי עמ של
תוב (בראשית כה ים, של רי תה בש ין הנ ר בי זנ גה לו של ה של רה זי גש ת הנ יים אל קנ ה לש עמשל מנ אותו הנ רוך הוא לש דוש בה קה ים הנ כי סש הי של

ה אותו. נה א קה טש חי ד הנ צנ ר, לש יפנ הו פוטי ני קש יי גו'. ונ עמך וש רש ילה זנ הש ר יי י גי ע כי דנ טו) יהדוענ תי

ה שה ים עה בי ה כוכה עה בש ה, שי אי םא רש תםם. ב ים ינחש בי ד כוכה ענ ח ובש רה זש םא יי ל ס וש רל חל ר לנ אםמי ר, (איוב ט) הה מנ אה ח וש תנ פה
רוך הוא. דוש בה קה ל הנ מושו של שי ים לש ני מג ים מש שי מה ה שנ מה יענ ייש כנ קי רה יענ וש קי ל רה כה , ובש יענ קי רה רוך הוא בה דוש בה קה הנ

ל אותו ד ענ חה אל ד וש חה ל אל ים כה די עומש דונו, וש אמ מוש לנ שי ה וש ין לו עמבודה אי ה של נל מג ש או מש מה ך שנ ין לש אי שום של מי
ש. מי שנ תו לש ענ עמבודה ד יודי חה ל אל כה ה בו, וש נה מנ תש ני מוש של שי הנ

ים חי בש שנ מש ם של הל ם, ומי דה אה י הה ני י בש עמשי ל מנ ל כה ם ענ עולה ים בה די קה פש ם ומג בונה יחות רי לי שש ים בי שי מש שנ מש ם של הל מי
ים בי כוכה ם וש יי מנ שה ל בנ יי ל חנ ך כה ין לש ה, אי ל זל ים ענ די קה פש ם מג הי ב של ל גנ ף ענ אנ ה. וש ירה שי ל הנ ים ענ די קה פש י] מג רי ם [המ הי אותו, וש

רוך הוא. דוש בה קה ת הנ ים אל חי בש שנ םא מש ם ל כגלה לות של זה ומנ

ד צנ ד וש ל צנ כה ם, ובש עולה י הה די דש ת צי לשל שש נות לי חמ ים מנ די דה ה צש לשה ים שש די רה פש ז ני ה, אה לה יש לנ ס הנ נה כש ני ה של עה שה י בש רי המ של
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ה. ירה שי ל הנ ים ענ ני מג ם מש כגלה בות, וש בה בוא רש רי ים וש פי לה ף אמ לל אל

דוש קה ת הנ ים אל חי בש שנ ם מש כגלה ם, וש יהל לי ת עמ דל עומל ם וש יהל לי ה עמ נה מג ת מש חנ ה אנ דושה יהה קש חנ ם, וש נות הי חמ ה מנ לשה שש
ים חי בש שנ ם מש ים, כגלה ירי אי מש ים של בי כוכה ל הנ כה רום וש ד דה צנ בש ם של ל אותה ר, כה בםקל א הנ בה של ר. כש בםקל א הנ בה ד של רוך הוא ענ בה
ן רה ים. בש להי י אל ני ל בש יעו כה יהרי ר ונ י בםקל בי ד כםכש ן ינחנ רה ר (איוב לח) בש מנ אל נל מו של רוך-הוא, כש דוש-בה קה ה לנ ירה ים שי רי אומש וש
ל יעו כה יהרי ר. ונ בםקל ם בנ הה רה בש ם אנ כי ינשש ר (בראשית יט) ונ מנ אל נל מו של רום, כש ד דה צנ בש ים של בי כוכה לו  הנ ר - אי י בםקל בי ד כםכש ינחנ

ין. יהמי לו בנ לש כש ני םאל של מ ד שש צנ בש ם של לו הי ים - אי להי י אל ני בש

יום ים בנ מי עה פש לש  יום, שה רוך-הוא בנ דוש-בה קה ים לנ חי בש שנ ה ומש ירה ים שי אי ל נושש אי רה שש יי וש ר,  בםקל יר הנ אי ז מי אה וש
יום רוך הוא בנ דוש בה קה ל הנ בודו של ה כש לל ענ תש מי ד של ה, ענ לל ד אי גל נל ה כש לל ים אי די עומש ה, וש לה יש לנ ל הנ ים של מי עה לש פש ד שה גל נל כש

לו. לה ש הנ שי ה בנ לל ענ תש רוך הוא מי דוש בה קה הנ אוי, וש רה ה כה לה יש לנ ובנ

ה אוי. מנ רה כםל כה ן הנ קי תנ י לש די ה כש טה מנ ל לש אי רה שש ל יי ת ענ דל ה, עומל לה עש מנ ם לש יהל לי ת עמ דל עומל ה של דושה קש יהה הנ חנ ה הנ אותה
ם לו אותה ה - אי יתה בי ף לש רל ן טל תי תי . ונ יהה עמרםתל ננ חםק לש ה וש יתה בי ף לש רל ן טל תי תי ה ונ לה יש עוד לנ ם בש קה תה ה? (משלי לא) ונ תוב בה כה
רוך דוש בה קה ל הנ בודו של ך כש שום כה ה. ומי טה מנ ל לש אי רה שש ל יי נות של חמ מנ לו הנ יהה - אי עמרםתל ננ חםק לש ה. וש לה עש מנ לש נות של חמ מנ הנ

צונו. רש כםל הוא בי הנ שותו וש רש ד בי יהה [הוא] עומי כםל הה ן הנ ל כי ענ ה, וש טה מנ ה ומי לה עש מנ ים, מי די דה צש ל הנ כה ה מי לל ענ תש הוא מי

יו, חה ם אל לו הי תםם - אי ים ינחש בי ד כוכה ענ ף. ובש ה יוסי ר זל מנ עון אה מש י שי בי ח - רנ רה זש םא יי ל ס וש רל חל ר לנ אםמי (איוב ט) הה
ר כל רו לו הנ מש אה ה של עה שה עמקםב בש ה ינ ס - זל רל חל ר לנ אםמי ר, הה חי ר אנ בה ים לו. דה וי חמ תנ שש ים מי בי ר כוכה שה ד עה חנ אנ ם וש הל תוב בה כה של
אור ם הה תנ סש ני ם וש תנ חש יו נל נה שום בה תםם - מי ים ינחש בי ד כוכה ענ ה. ובש ינה כי שש נו הנ מל ה מי קה לש תנ סש הי ה של עה שה ח - בש רה זש םא יי ל א. וש נה
ל אותו יום של אותו הנ ה, מי אי םא ורש יו. וב בי אה ד מי רנ פש ף ני יוסי שום של ירו, מי אי םא הי ים ל בי כוכה הנ וש ך  שנ ש חה מל של לו, הנ של

ף. ת יוסי שורנ ר בש שי בנ תש הי יום של ד אותו הנ ל ענ בי ר אה אנ שש ני ה, וש טה מי מוש הנ שי עמקםב מי ד ינ רנ פש ף, ני ל יוסי ה של עמשל מנ הנ

ב י ה' אםהי ח, (תהלים לז) כי תנ י פה י יוסי בי גו'. רנ יו וש נה דם ית אמ בי י בש הי יש ונ יחנ  לי צש מנ יש  י אי הי יש ף ונ ת יוסי י ה' אל הי יש ונ
ידו, סי תוב חמ יו, כה ידה סי ת חמ ם. אל הה רה בש אנ רוהו בש אמ ה בי זל סוק הנ פה רו. הנ מה שש ם ני עולה יו לש ידה סי ת חמ זםב אל עמ םא ינ ל ט וש פה שש מי

ר. אי בה תש י ני רי המ ונ

ד וי ם. דה ב אותה םא עוזי ל ם וש ר אותה הוא שומי רוך  בה דוש  קה ים, הנ כי ים הולש יקי די צנ הנ קום של ל מה כה ה, בש אי םא רש ב
קום ל מה כה גו'. בש וש ך  תל נש ענ שש ומי ך  טש בש י שי די מה ה עי תה י אנ ע כי א רה ירה םא אי ת ל ול מה לש יא צנ גי בש ך  לי י אי ם כי ר (שם כג) גנ מנ אה

ם. ת אותה בל םא עוזל ל ם וש הל מה ת עי כל ה הולל ינה כי שש ים, הנ כי ים הולש יקי די צנ הנ של

ף. ת יוסי י ה' אל הי יש תוב ונ כה הו של מו, זל ה עי תה יש ה הה ינה כי שש ם - הנ יי רנ צש מי ידו אותו לש הורי ת וש ול מה לש יא צנ גי ך בש לנ ף הה יוסי
יהה הה וש יהדו  יהה בש הה ה של מנ לו  פי אמ יהדו. של בש יחנ  לי צש יהה מנ ה, הה יהה עושל הה ה של ל מנ כה - בש מו  ה עי תה יש ה הה ינה כי שש שום של ומי
מו ה, כש ה בה יהה רוצל הה דונו  צון אמ רש ה של צורה הנ ה  אותה לש יהדו  בש ך  פי הנ תש יהה מי ר - הה חי ן אנ ול גה בש דונו  אמ אותו  ש  קי בנ מש

תו. י ה' אי אי, כי דנ יהדו ונ יחנ בש לי צש יהדו. מנ יחנ בש לי צש ה ה' מנ ר הוא עםשל של כםל אמ תו וש י ה' אי יו כי נה דם א אמ ינרש ר ונ מנ אל נל של

ים סי ה ני עמשי ה מנ יהה רואל ינו הה עי י בש רי המ יו, של נה דם א אמ ינרש א ונ לה תוב, אל םא כה תו ל י ה' אי יו כי נה דם ע אמ יידנ ה, ונ אי םא רש ב
רוך הוא דוש בה קה ף. הנ ל יוסי לנ גש י בי רי צש מי ית הנ ת בי ך ה' אל רל בה יש ן ונ ל כי ענ יהדו, וש ה בש רוך הוא עושל דוש בה קה הנ ל יום של כה בש
מו ים. כש יקי די צנ שום הנ ים מי כי רש בה תש ים מי עי שה רש י הה רי המ ים, של עי שה רש ת הה ר אל ם הוא שומי לה לה גש ים, ובי יקי די צנ ת הנ ר אל שומי

ים. להי אל רון הה עמבור אמ י] בנ תי גי דםם, [הנ ד אל ית עםבי ת בי ך ה', אל רל בה יש תוב (שמואל-ב ו) ונ ן כה כי

. שוהה רש י פי רי המ ם, ונ כותה זש ל] בי צי נה הי זון [ס"א לש הי לש לו  יהכש םא  ם ל הי ן, וש לה לה גש ים בי רי חי אמ ים הה כי רש בה תש ים, מי יקי די צנ הנ
רות. חי את לש צי לה כותו וש זש נו בי מל ל מי צי נה הי םא יהכםל לש הוא ל לו, וש לה גש דונו בי ך אמ רי בה תש ף הי יוסי

ד שו, ענ פש ה ננ אה ל בה זל רש לו בנ גש ל רנ בל כל נו בנ ר (תהלים קה) עי מנ אל נל מו של ר, כש סםהנ ית הנ בי יס אותו לש ני כש ך הי ר כה חנ אנ וש
תוב ך כה שום כה ם. ומי יי רנ צש ץ מי רל ל אל ל כה יט אותו ענ לי שש הי רות וש חי יא אותו לנ רוך הוא הוצי דוש בה קה ן הנ כי ר מי חנ אנ לש של
ם עולה ים בה יקי די צנ ל הנ ן ענ גי רוך הוא מי דוש בה קה הנ ר, וש אי בה תש ני ידו וש סי תוב חמ רו. כה מה שש ם ני עולה יו לש ידה סי ת חמ זםב אל עמ םא ינ ל וש
י בי ך אםהמ צו בש לש עש ינ וש ימו  לי ך עה סי תה נו וש ני רנ ם יש עולה ך לש י בה ל חוסי חו כה מש שש יי תוב (תהלים ה) וש כה א, של בה ם הנ עולה ה ובה זל הנ

ששמלך.

ר, (שם קג) מנ אה ח וש תנ יהיא פה י חי בי ף. רנ ל יוסי יהה אל ינל ת עי יו אל נה דם ת אמ של א אי שה תי ה ונ לל אי ים הה רי בה דש ר הנ חנ י אנ הי יש ונ
יו אה טה חמ ר מי מי שה הי ם לש דה אה הה יך  רי ה צה מה ה כנ אי םא רש ב רו  בה קול דש בש מםענ  שש לי רו  בה י דש עםשי י כםחנ  בםרי יו גי כה אה לש ה' מנ כו  רש בה
מו יום, כש וה יום  ל  כה לו  ג  רי טש קנ הוא מש הוא, של ע הנ רה ר הה ייצל הנ יט אותו  יהסי םא  ל של י  די כש ת,  נל קל תג מש ך  רל דל ת בש כל לל לה וש

ר. מנ אל נל של

יך רי צה ק, של ל חםזל קום של מה יו בש לה לות עה ענ תש הי יו ולש לה ר עה בי גנ תש הי ם לש דה אה יך הה רי יד, צה מי ג לו תה רי טש קנ הוא מש שום של ומי
ה בורה גש ד הנ צנ ז הוא בש יו, אה לה ר עה ם גובי דה ר אה של אמ כנ שום של ה, מי בורה ל גש קום של מה ף בש תי תנ שש הי יו ולש לה ר עה יות גובי הש לי

נו. מל יף מי קי יות תנ הש ם לי דה אה יך הה רי יף, צה קי ע תנ רה ר הה אותו ייצל שום של ר, ומי בי גנ תש הי ק בו לש בה דש ני וש

ל יו של כה אה לש ם מנ הי לו  אי וש ינו,  ם מי ין עי א מי צה מש יי , של י כםחנ בורי גי ים  אי רה קש ני ים,  רי בש גנ תש מי של לו  לה ם הנ דה אה י הה ני ובש
יו - כה אה לש כו ה' מנ רש רו. בה בה י דש י כםחנ עםשי בםרי יו, גי לה ר עה בי גנ תש הי ה, לש שה קה ה הנ בורה גש ד הנ צנ ים מי אי בה רוך הוא, של דוש בה קה הנ

תוכו. ה בש שומה רש ש הה קםדל ית הנ רי ר בש מנ שה בור וש גי יק וש די א צנ רה קש ני ף של מו יוסי כש
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ע רה הה ר  ייצל של ה  זל קום  מה  , שוהה רש פי י  רי המ יא?  הי ה  זל ה  מנ ה,  לל אי ים הה רי בה דש הנ ר  חנ אנ י  הי יש ונ ר,  מנ אה ר  זה עה לש אל י  בי רנ
רו עה שש ל בי סי לש סנ ף מש יהה יוסי הה ג, של רי טש קנ קום לש ן לו מה תנ ף נה יוסי שום של ים. מי רי בה דש ר הנ חנ ה אנ גה רש דנ הוא הנ ג, של רי טש קנ מש
ף יוסי יו, וש לה ל עה בי אנ תש יו מי בי ה אה ר: ומה מנ אה ג, של רי טש קנ ע לש רה ר הה ייצל קום לנ ן מה תנ ז נה ט אותו, אה שי קנ מו ומש צש ת ענ ן אל קי תנ ומש

ג לו. רי טש קי דםב וש ה בו הנ רה גה תש ז הי רו?! אה עה שש ל בי סי לש סנ מו ומש צש ת ענ ט אל שי קנ מש

א ומוצי דון אותו  ם לה עולה בה יחנ  גי שש הוא מנ רוך  בה דוש  קה הנ ן של מנ זש ה, בי אי םא רש ה. ב לל אי ים הה רי בה דש ר הנ חנ י אנ הי יש ונ
ה. בולה ת יש ן אל תי םא תי ה ל מה דה אמ הה ר וש טה ילה מה הש םא יי ל ם וש יי מנ שה ת הנ ר אל צנ עה תוב? (דברים יא) וש ה כה ם, מנ עולה ים בה עי שה רש

אוי. רה ם כה יהל קותי חג ים בש גי םא נוהמ ל ים וש רי צה על ם נל יי מנ שה ם הנ דה אה י הה ני י בש אי טה שום חמ י מי רי המ ה. של רה הי ם מש תל דש בנ אמ ז - ונ אה וש

ם יהל בי אמ ל לנ אי רה שש יי ין  דות בי רש פה תש ים הי מי זו, גורש הנ ש  קםדל ית הנ רי ת בש ים אל רי םא שומש ל ם של ה, אותה אי ורש םא  וב
ם יי מנ שה ת הנ ר אל צנ עה תוב וש כה ם, וש הל ם לה יתל וי חמ תנ שש הי ים וש רי חי ים אמ להי ם אל תל דש עמבנ ם ונ תל רש סנ תוב וש כה שום של ם, מי יי מנ שה בנ של

זו. ה הנ דושה קש ית הנ רי בש אות הנ ר בש קי שנ מש ר, של חי אלוהנ אנ ה לי ול חמ תנ שש מי מו של הו כש זל ר. של טה ילה מה הש םא יי ל וש

יק רי הה ה לש לה עש מנ כות לש רה ן בש רוך הוא נותי דוש בה קה ז הנ אוי, אה רה ם כה עולה ת בה רל מל שש ה ני דושה קש ית הנ רי בש ר הנ של אמ כנ וש
בות - דה ם נש של ה. גל תה נש ה כוננ תה ה אנ אה לש ני וש ך  תש לה חמ ים ננ להי יף אל ני בות תה דה ם נש של ר (תהלים סח) גל מנ אל נל מו של ם, כש עולה בה
ך תש לה חמ י ננ זנ כות, אמ רה בש ה  יק לה רי הה ה לש רוצל ל וש אי רה שש ת יי סל נל ם כש רוך הוא עי דוש בה קה ה הנ צל רנ תש מי של צון, כש י רה מי שש גי הו  זל

ה. תה נש ה כוננ תה ה אנ אה לש ני וש

ל בל עמקםב חל ינ ר (דברים לב)  מנ אל נל של מו  הוא, כש רוך  בה דוש  קה ל הנ של תו  לה חמ ננ ם  הי ל, של אי רה שש יי ם  - הי ך  תש לה חמ ננ
ה. אה לש ני יא  ז הי אה וש תות,  שש ה לי אה מי יא צש הי ת. של רל חל ץ אנ רל אל ה בש אה לש ני יא  הי ל, של אי רה שש יי ת  סל נל כש ה - זו  אה לש ני וש תו.  לה חמ ננ

ה. תה נש ה כוננ תה ז אנ ן, אה תה צון ני ל רה ם של של אותו גל של וכש

י יתי רי םא בש ם ל תוב (ירמיה לג) אי כה ה, של זל יום הנ קי ל הנ ים ענ די ם עומש ם, כגלה אה בה ל צש כה ץ וש רל אה ם וה יי מנ ן שה ל כי ענ וש
תוב ך כה שום כה . ומי שוהה רש י פי רי המ ה, ונ זל ר בה הי זה הי יך לש רי ך צה שום כה י, ומי תי מש םא שה ץ ל רל אה ם וה יי מנ קות שה ה חג לה יש לה ם וה יומה

ף. ל יוסי יהה אל ינל ת עי יו אל נה דם ת אמ של א אי שה תי תוב ונ יו כה רה חמ אנ ה, וש אל רש ה מנ יפי ר וי ה תםאנ פי ף יש י יוסי הי יש ונ

י רי שש גו'. אנ וש ע  ת רה של אי מי ך  רש מה שש ר, (משלי ו) לי מנ אה ח וש תנ ר פה זה עה לש י אל בי ף יום יום. רנ ל יוסי אל ה  רה בש דנ י כש הי יש ונ
ה, לה יש לנ ם וה ה יומה תורה ים בנ לי דש תנ שש ם מי הי שום של ם, מי הל ת בה כל לל רוך הוא לה דוש בה קה י הנ כי רש ת דנ ים אל עי יודש ים של יקי די צנ הנ
ת ל אל תון. נוחי חש תנ ם הנ עולה הה יון וש לש על ם הה עולה מות - הה י עולה ני ל שש ילות, נוחי לי ים וש ה יהמי תורה ל בנ די תנ שש מי י של ל מי כה של
ה ק בה סי ענ תש מי של הוא - כש יון הנ לש על ם הה עולה ש הה יורי ה. וש מה שש ה לי ק בה סי ענ תש ם מי דה אה ין הה אי ב של ל גנ ף ענ ה - אנ זל ם הנ עולה הה

ה. מה שש ם לי דה אה הה

י - מי ה  ינה ימי ים בי יהמי ך  בוד. אםרל כה וש ר  עםשל ה  םאלה מ שש בי ה  ינה ימי ים בי יהמי ך  תוב, (משלי ג) אםרל ה כה ה מנ אי םא רש ב
ר תל כל בוד וש הוא כה ה, של תורה בוד הנ כש ם לי ה שה זוכל א, של בה ם הנ עולה ים הוא לה יי ל חנ של ך  ה, אםרל תורה ין הנ ימי לי ך  הולי של
ב ל גנ ף ענ אנ ה, של זל ם הנ עולה בוד - בה כה ר וש עםשל ה  םאלה מ שש הוא. בי ם הנ עולה ה הוא בה תורה ר הנ תל כל כםל, של ל הנ ר ענ טי ענ תש הי לש

בוד. כה ר וש עםשל ה לש זל ם הנ עולה ה בה ה, זוכל מה שש ה לי ק בה סי ענ תש ינו מי אי של

ש, מל של מו הנ ים כש ירי אי יו מש נה יו פה הה ד של ה, ענ תורה א בנ רה ל, קה אי רה שש ץ יי רל אל ם לש שה א מי ר בה של אמ יהיא, כנ י חי בי י רנ רי המ של
ל די תנ שש םא הי ה ל זל ה, וש מה שש ה לי תורה ל בנ די תנ שש ה הי ר: זל יהה אומי ה, הה תורה קו בנ סש עה ם של ל אותה יו כה נה פה ים לש די יו עומש הה של וכש
ל אותו ל ענ לי פנ תש א. ומי בה ם הנ עולה ה לה כל זש יי יד וש מי ילה תה הש ך יי כה ה, של מה שש ק לי סי ענ תש מי ל אותו של ל ענ לי פנ תש יהה מי הה ה. וש מה שש לי

ם. י עולה יי חנ ה לש כל זש יי ה וש מה שש ה לי ק בה סי ענ תש הי םא לש יהב ה, של מה שש ק לי סי ענ תש םא הי ל של

ה הוא רה עמבי ר בנ הי רש הנ אי מש דנ ר, ונ מנ ים. אה יקי יו מורי נה ה ופה תורה ק בנ יהה עוסי הה ד של חה יד אל מי לש ה תנ אה ד רה חה יום אל
ל ם ענ ה שה אה לש הה יום וה אותו הנ תוכו. מי ה רוחו בש בה ינשש תש הי ד של ה ענ י תורה רי בש יו די לה יך עה שי מש הי יו, וש נה פה ז אותו לש חנ ה. אה זל

ה. מה שש ה לי תורה ל בנ די תנ שש יי ים וש עי רה ים הה הורי רש הי ם הנ ר אותה חנ דםף אנ רש םא יי ל רוחו של

ר מנ נו. אה מל רו מי בש ענ ז ינ אה ה, וש תורה ק בנ סי ענ תש ים, יי עי ים רה הורי רש יו הי לה ים אי אי בה ה של ם רואל דה אה של י, כש י יוסי בי ר רנ מנ אה
נו. מל ד מי רי פה יי ה, וש תורה שםך אותו לנ מש ם, יי דה אה ת הה תות אל פנ א לש ע בה רה ד הה צנ אותו הנ של ר, כש זה עה לש י אל בי רנ

ם עולה ל הה ין ענ טי שש הנ הוא לש רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש ד לי ה עומי זל ע הנ רה ד הה צנ ר הנ של אמ כנ ינו, של ני ה שה ני הי ה, של אי םא רש ב
ל םא יוכנ ל נו, וש מל ל מי צי נה הי ם לש דה י אה ני בש ה לי צה ן עי נותי ם, וש עולה ל הה ס ענ הוא חה רוך  בה דוש  קה ים, הנ עי ים רה עמשי שום מנ מי
תוב (שם כה נו? של ן לה יי ננ נו. מי מל ים מי צולי ני ה, וש תורה ל בנ די תנ שש הי ה? לש צה עי יא הה ה הי ם. ומנ יהל עמשי ל מנ םא ענ ל ם וש יהל לי לט עמ שש לי
שון ת לה קנ לש חל ע מי ת רה של אי ך מי רש מה שש יו? לי רה חמ תוב אנ ה כה ר. מנ חות מוסה ים תוכש יי ך חנ רל דל ה אור וש תורה ה וש וה צש ר מי י ני ו) כי

נהכשרייהה.

ם, דה אה י הה ני י בש אי טה ל חמ ין ענ טי שש הנ רוך הוא לש דוש בה קה י הנ ני פש יד לי מי ד תה עומי ר - של חי אנ ד הה צנ ה. הנ אה מש טג ד הנ הו צנ זל
ם הל ין לה טי שש הנ ם ולש דה אה י הה ני י בש אי טה יר חמ כי זש הנ י לש די ה כש לה עש מנ יד לש מי ד תה ם. עומי דה י אה ני בש ה לי טה מנ ין לש טי שש הנ יד לש מי ד תה עומי וש

יוב. אי ה לו לש שה עה מו של שותו, כש רש נו בי תש ני שום של ם, ומי יהל עמשי ל מנ ענ

דוש קה הנ ים של מי עה פש ן הנ אותה שו בש עה ה של ל מנ כה ם בש יהל אי טה יר חמ כי זש הנ ל ולש אי רה שש ת יי ין אל טי שש הנ ם לש יהל לי ד עמ ן עומי כי וש
ל ס ענ הוא חה רוך  בה דוש  קה הנ ם, וש יהל אי טה יר חמ כי זש הנ ם ולש הל ין לה טי שש הנ ד לש י עומי זנ ין, אמ די ם בש יהל לי ד עמ הוא עומי רוך  בה
יר עי שה ים בנ פורי כי הנ יום  ובש ה,  נה שה הנ םאש  ל ר יום של ר, בנ שופה ה? בנ מל ובנ נו,  מל ל מי צי נה הי לש ה  צה עי ם  הל לה ן  נותי וש ל  אי רה שש יי
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. רוהה אמ י בי רי המ לו, ונ ק של לל חי אותו הנ ל בש די תנ שש הי ם ולש הל ד מי רי פה הי י לש די ים לו, כש ני נותש חנ של לי תנ שש מי הנ

תוב? (שם ה כה ה מנ מונה אל סוד הה מםכו. ובש תש יהה יי דל עה אול צש ת שש ול דות מה יהה יםרש לל גש תוב, (שם ה) רנ ה כה ה מנ אי םא רש ב
ת, ול ה מה זל לום וש ה שה ד. זל חה כםל אל הנ ה, וש תורה י הנ ילי בי י ושש כי רש ם דנ לו הי אי לום. וש יהה שה יבםתל תי ל נש כה ם וש י נםענ כי רש יהה דנ כל רה ג) דש

ה. זל ה מי ים זל פוכי כםל המ הנ וש

ים די דה צש ל הנ כה ל מי צי נה הי ה לש צה ם עי הל ן לה נותי אוי וש רה רוך-הוא כה דוש-בה קה ים בנ קי בה דש ני ל של אי רה שש ל יי ם של קה לש י חל רי שש אנ
ם עולה ם בה יהל רי שש כםל. אנ ה בנ צה ם עי הל ן לה ן נותי ל כי ענ קו, וש לש חל תו וש לה חמ ננ דוש לש ם קה ם ענ הי שום של ם, מי עולה ל הה ים של רי חי אמ הה

א. בה ם הנ עולה ה ובה זל הנ

ים ם סוטי ם כגלה הי ם, של דה אה י הה ני י בש עמשי ת מנ ה אל רואל ם וש עולה ט בה שוטי ד ומש ה יורי זל ע הנ רה ד הה צנ הנ של ה, כש אי םא רש ב
יו םא הה ם ל יו, הי י יהדה עמשי ל מנ ס ענ רוך הוא חה דוש בה קה הנ א של לי מה לש אי ם, וש יהל לי ין עמ טי שש ה ומנ ם, הוא עולל עולה ם בה יהל כי רש דנ

ם. עולה ים בה רי אה שש ני

י ני פש ר לי אומי וש יום,  וה ל יום  כה ה בש לל עמ ה ומנ עולל - של ה  רה בש דנ ף יום יום. כש ל יוסי אל ה  רה בש דנ י כש הי יש ונ תוב?  ה כה מנ
ם. דה י אה ני לות בש כנ י לש די ינות, כש שי לש ה מנ מה עות, כנ ה רה מה רוך הוא כנ דוש בה קה הנ

ם. עולה ל הה ס ענ הוא חה שום של יהה - מי לל ע אי מנ םא שה ל ה. וש מה יות עי הש ה לי לה צש ב אל כנ שש יהה לי לל ע אי מנ םא שה ל תוב? וש ה כה מנ
ת לו נל תל ני ד של ט ענ םא שולי טון ל לש שי הנ ם, וש עולה ל הה לט ענ שש טון לי לש ת שי חנ קנ י לה די ה? כש לה צש ב אל כנ שש הו לי ה, מנ לה צש ב אל כנ שש לי

רששות.

ת תי ה - לה מה יות עי הש ה. לי אה מי ם טש ב עי כנ שש ר יי של יש אמ אי ר (ויקרא טו) ולש מנ אל נל מו של ה - כש לה צש ב אל כנ שש ר לי חי ר אנ בה דה
שום ל מי בה ד, אמ חה אל לו  פי ם אמ עולה ר בה אה שש םא ני ה, ל לה עש מנ לש מי יוענ  סי ה  יהה לה א הה לי מה לש אי , של יוענ סי כות וש רה לות ובש דש גנ ה  לה

יומו. קי ם בש עולה ר הה אה שש ם, ני עולה ל הה ס ענ רוך הוא חה דוש בה קה הנ של

טות סש הנ י לש די דם כש אה י הה ני ת בש ה אל תל פנ ך ומש הולי ע הוא של רה ר הה ל ייצל בה ת, אמ חנ ך אנ רל כםל הוא דל ר, הנ מנ א אה בה י אנ בי רנ
חותו דש י לי די ת כש מל אל ך הה רל דל ם מי דה אה ת הה ה אל טל סש ן. מנ דה עי ן וש דה ל עי כה יום, ובש ל יום וה כה ם בש הל ק בה בי דה הי ם ולש יהל כי רש ת דנ אל

נםם. יהי גי שםך אותו לנ מש ים, לי יי חנ ך הנ רל דל מי

ה מנ נו  יש ק בו, הנ בנ דש םא יי ל י של די יו כש ילה בי יו ושש כה רה ר] דש ה, שומי עושל י של י מי רי שש ר [אנ שומי ה וש עושל י של יו מי רה שש אנ
י רוחנ רי המ ל יום. של כה ת לו בש רל יא אומל הי ה] של מל מו [בנ , כש יהה לל ע אי מנ םא שה ל ף יום יום וש ל יוסי ה אל רה בש דנ י כש הי יש תוב ונ כה של

ה. מה יות עי הש ם, לי דון שה הי נםם, ולש יהי גי תוך הנ ה, בש לה צש ב אל כנ שש ל יום לי כה ם בש דה אה ת הה ה אל תל פנ ע, מש רה ר הה ה, ייצל אה מש טג הנ

ם עולה ה בה מה א עי מה טש ני ה וש זל ם הנ עולה ה בה מה א עי מה טש ני , וש יהה רל חמ ך אנ שה מש ד, ני צנ אותו הנ ק לש בה דש ם ני דה אה של ה, כש אי םא רש ב
ש, מה ה מנ ר לו, צואה םאמנ א ת תוב (ישעיה ל) צי כה ך, כנ לה לגכש ל, הוא מש נגוה ה הוא מש זל ה הנ אה מש טג ד הנ ה, צנ אי םא רש ר. ב חי אנ הה
דוש- קה ה בנ מונה ם אל הל ין לה אי ם של עולה ל הה ים של עי שה רש ם הה ים אותה דוני ני ה, ובו  תורה הנ כו מי רש ה דנ טל סש מנ י של דון מי ובו ני

רוך-הוא. בה

י הי יש ת. ונ יי בה ם בנ ת שה יי בנ י הנ שי נש אנ יש מי ין אי אי תו וש אכש לנ עמשות מש ה לנ תה יש בנ םא הנ יהב ה ונ זל יום הנ הנ י כש הי יש תוב? ונ ה כה מנ
שוב ם לה דה א אה בה יום של י? הנ תנ ם. מה דה אה י הה ני בש ין לי טי שש הנ ד לש יורי ם וש עולה ט בה ע שולי רה ר הה ייצל יום של ה - הנ זל יום הנ הנ כש
ין טי שש הנ י לש די ן כש מנ זש הנ אותו  ד בש ז יורי אה ה, וש תורה וות הנ צש עמשות מי לנ ה וש תורה ל בנ די תנ שש הי לש יו, או  אה טה ל חמ ה ענ שובה תש בי

ם. דה אה י הה ני בש לי

ל של תו  אכש לנ יא מש הי ה, של תורה וות הנ צש עמשות מי לנ ה וש תורה ל בנ די תנ שש הי י לש די תו, כש אכש לנ עמשות מש ה לנ תה יש בנ םא הנ יהב ונ
יות הש ם לי דה אה יך לה רי רוך הוא, צה דוש בה קה ת הנ יא עמבודנ ה הי זל ם הנ עולה ם בה דה אה ת הה עמבודנ ן של יוה כי ה. וש זל ם הנ עולה ם בה דה אה הה
יש, ין אי אי תוב? וש ה כה תות אותו. מנ פנ ל לש םא יוכנ ל ר וש חי אנ ד הה צנ יו הנ לה לט עה שש םא יי ל י של די יו כש דה דה ל צש כה ייה בש רש אנ יף כש קי תנ

אוי. רה ב כה רה ם בו קש חי לה יי ע וש רה ר הה ייצל י הנ ני פש עממםד לי ינ ר של בל ין גל אי

הו שי פש תש תי יהד - ונ תו, מי ב אי רה קש א לי יוצי וש דו  גש נל ד כש ם עומי דה אה ין הה אי ה של רואל ן של יוה ע? כי רה ר הה ל ייצל כו של רש ה דנ מנ
ין אותו קי תש ם, מנ דה אה ל הה ענ ט  ע שולי רה ר הה ייצל ר  של אמ כנ שום של דו, מי גש בי בש הו  שי פש תש תי ונ י.  מי עי ה  בה כש אמםר שי לי דו  גש בי בש

י. מי ק עי בי דה י, הי מי ה עי בה כש אמםר שי דו לי גש בי הו בש שי פש תש תי תוב ונ כה הו של רו. זל עה שש ל בי סי לש סנ בושו, מש ת לש ט לו אל שי קנ ומש

זםב עמ ה. ינ חוצה א הנ ייצי ס ונ נה יה ה ונ יהדה דו בש גש זםב בי עמ ינ תוב? ונ ה כה ב. מנ רה ם בו קש חה לש ני דו וש גש נל ר כש בי גנ תש יק, מי די הוא צנ י של מי
יו. לה לט עה שש םא יי ל נו, וש מל ל מי צי נה הי י לש די נו כש מל ח מי רנ בש יי ב] וש רה ם בו קש חי לה יי דו [וש גש נל ר כש בי גנ תש יי אותו וש

יך רו, אי םאמש י וש הו  מש תש יי דול, וש ר גה מו הנ ע כש רה ר הה ת ייצל אות אל רש ים לי יקי די צנ ם הנ ים הי ידי ק, עמתי חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ל מו חוט של יק כש קי ע דנ רה ר הה ייצל ת הנ אות אל רש ים לי עי שה רש ים הה ידי עמתי ה?! ונ זל יון הנ לש על דול הה גה ר הנ הה ת הה יענ אל ני כש הנ נו לש יהכםלש
כו. בש יי לו  אי וש כו  בש יי לו  אי יק?!  קי ה דנ זל ה כה עמרה שנ ת חוט הנ אל יענ  ני כש הנ לש נו  יהכםלש םא  ל יך  רו, אי םאמש י וש הו  מש תש יי וש ה,  עמרה שנ
ים יקי די צנ או הנ רש יי ם, וש עולה לט עוד בה שש םא יי ל ם, וש יהל יני עי ט אותו לש חנ שש יי ם וש עולה ן הה ר אותו מי עי בנ רוך הוא יש דוש בה קה הנ וש

יך. נל ת פה ים אל רי שה בו יש ך יישש מל שש ים יודו לי יקי די ך צנ ר (תהלים קמ) אנ מנ אל נל מו של חו, כש מש שש יי וש

ייה רש ג אנ אנ שש יי ח, (עמוס ג) המ תנ ה פה הודה י יש בי גו'. רנ ם וש יי רנ צש ך מי לל ה מל קי שש או מנ טש ה חה לל אי ים הה רי בה דש ר הנ חנ י אנ הי יש ונ
ר. ענ ינ ייה בנ רש ג אנ אנ שש יי ד. המ כה ם לה י אי תי לש עונתו בי מש יר קולו מי פי ן כש תי יי ין לו המ ף אי רל טל ר וש ענ ינ בנ
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ת עמבודנ ה ובנ תורה ל בנ די תנ שש מי י של ל מי כה רוך הוא, של דוש בה קה ת הנ עמבודנ יחנ בנ גי שש הנ ים לש שי נה אמ ה ייש לנ מה ה כנ אי םא רש ב
ל ת כה ה אל שה ם, עה עולה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה בה של י כש רי המ כםל, של ל הנ ם ענ תו הי אה רש יי דו וש חש רוך הוא, פנ דוש בה קה הנ
יט לי שש הי ה, וש יונה לש מות על דש ם בי דה אה ת הה א אל רה ך בה ר כה חנ אנ אוי לו, וש רה מותו כה דש ד בי חה אל ד וש חה ל אל ם כה עולה ל הה יות של רי בש הנ

זו. מות הנ דש ם בנ ל כגלה אותו ענ

מות דש ים בנ לי כש תנ סש ם ומי םאשה ים ר פי ם זוקש עולה ל הה יות של רי בש ם הנ ל אותה ם, כה עולה ד בה ם עומי דה אה ן של מנ ל זש כה של
ל ילה ענ הש ם יי כל תש חי ם וש כל אמ ר (בראשית ב) ומורנ מנ אל נל מו של יו, כש נה פה לש ים מי עי זה ים וש די ם פוחמ ז כגלה ם, אה דה אה ל הה ה של יונה לש על הה
זו, הנ מות  דש הנ ים אותו,  רואי וש ים  לי כש תנ סש מי של כש לו,  לה הנ ים  רי בה דש הנ וש גו'.  וש ם  יי מנ שה ל עוף הנ כה ל  ענ וש ץ  רל אה הה ינת  חנ ל  כה

ה בו. מה שה נש הנ וש

ה, לה חה תש הנ ם בנ מותה ה דש תה יש הה מו של כש ים מי ני תנ שש םא מי ים ל יקי די צנ ה, הנ מה שה ין בו נש אי ב של ל גנ ף ענ ר, אנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ים כולי ם יש יי מנ שה עוף הנ ר וש בה ינת הנ ז חנ אה ת לו, וש פל לל חנ תש זו מי ה הנ דושה קש מות הנ דש ה, הנ תורה י הנ כי רש דנ ך בש םא הולי ם ל דה אה של וכש

ם. דה ן אה ל בל זו של מות הנ דש ה לו הנ פה לש חנ תש ה לו, הי פה לש חנ תש זו הי ה הנ דושה קש מות הנ דש הנ שום של יו, מי לה לט עה שש לי

ם, קומה מש ים לי רי בה דש יר הנ זי חמ הנ י לש די ה כש טה ה ומנ לה עש מנ לש ים של עמשי מנ יף הנ לי חמ הוא מנ רוך  בה דוש  קה ה, הנ אי םא ורש וב
שום יות, ומי רה אמ גםב הה ילו אותו לש פי הי של ה כש תה נש תנ שש םא הי ייאל ל ני ל דה מות של דש ם. הנ עולה י הה עמשי ל מנ כה צונו בש א רש צי מה יי של וש
םא ל יות וש רה אמ י הה ת פי ר אל גנ סה כו וש אה לש ת מנ ח אל לנ י שה להנ תוב (דניאל ו) אל ה כה ני ך, הי ם כה יהה, אי קי זש י חי בי ר רנ מנ צול. אה ך ני כה

זוק. םא ני ם, ל יהל ת פי ר אל גנ סה ך של אה לש מנ שום הנ מי ע של מה שש י. מנ לו אותי בש חי

ה פל ת הנ ר אל סוגי ש, של מה ך מנ אה לש מנ יא הנ יק הי די צנ ם הנ דה אה מות הה ה דש י אותה רי המ זוק, של םא ני ה ל שום זל ר לו, מי מנ אה
ם עולה בה יות של מג דש ל הנ כה ה, אותו של כי אמ לש ח מנ לנ י שש הי לה אל ך  שום כה יקו לו, ומי זי םא ינ ל מםר אותו של שש ם לי ר אותה קושי וש
ת אי אל דנ ח ונ לנ ה שה ל זל ענ וש ם.  יהל ת פי ר אל גנ סה י, וש לט בי שש לי לו  יהכש םא  ל י וש מותי ת דש י אל יק בי זי חל הוא הל קוקות בו, וש חמ

מנלשאהכו.

יות, הוא וי א גש לי ם מה גויי ין בנ תוב (תהלים קי) יהדי כה קוקות בו, של יות חמ מג דש ל הנ כה של ה, אותו  זל הנ ך  אה לש מנ הנ וש
י ני פש א לי טה םא ילחל ל י של די יו כש ילה בי יו ושש כה רה מםר דש שש ם לי דה אה יך הה רי ן צה ל כי ענ ם, וש עולה יות הה מג ל דש יו כה נה פה ה לש נל תנ שש םא מי ל של

ם. דה ל אה מות של דש יים בי קנ תש יי בונו, וש רי

גול, ר פי שנ י בש פי א בש םא בה ל תוב (יחזקאל ד) וש כה ים, של סורי לות אמ כה אמ מנ יו מי ת פי ר אל מנ אל שה קי זש חל ה, יש אי םא רש ב
ך לל מל ג הנ ת בנ פנ ל בש אנ גה תש םא יי ר ל של בו אמ ל לי ייאל ענ ני ם דה יהשל ייאל? (דניאל א) ונ ני דה תוב בש ה כה ם. מנ דה ן אה א בל רה קש ני ה וש כה זה
מותו י דש ני פש לי ים מי די חמ פנ ם מש ם, כגלה עולה י הה רי בש ל די כה שום של ם. מי דה ל אה מות של דש יים בי קנ תש הי ה הוא וש כה יו, זה תה שש ין מי יי ובש

כםל. ל הנ ך ענ לל מל הוא הנ ם וש ל כגלה יט ענ לי הוא שנ ם, של דה ל אה של

יך רי ה צה ל זל ם כה עי םאל, וש מ שש לי ין וש יהמי ה לש טל סש םא יי ל יו וש אה טה חמ ר מי מי שה הי ם לש דה אה יך לה רי ה צה שום זל י, מי י יוסי בי ר רנ מנ אה
מו ים עי כי הולש יו וש נה פה ים לש די ים עומש די י עי ני תו, שש טה מי ד מי ם עומי דה אה של י כש רי המ יום, של ל יום וה כה יו בש אה טה חמ דםק בנ בש ם לי דה אה לה

יום. ל הנ כה

יטו ח ינבי נםכנ לש יך  ינל יו: (משלי ד) עי ינה עי חנ  פותי ה של עה שה ים לו בש רי ים אומש די עי ם הה קום - אותה ם לה דה אה ה הה רוצל
גו'. וש ך  לל גש ל רנ גנ עש ס מנ לי ים לו: (שם) פנ רי ים אומש די עי ם הה ת - אותה כל לל יו לה לה גש ר רנ די סנ ם ומש ך. קה דל גש נל ירו  שי יש ינ יך  פל ענ פש ענ וש

יו. אה טה חמ ר מי מי שה הי יך לו לש רי ל יום, צה כה ם בש דה אה ך הה הולי של ן, כש ל כי ענ וש

יהשוב י של די הוא כש יום הנ ל הנ ה כה שה עה ה של ל מנ כה דםק בש בש לי וש ן  בוני תש הי לש יך  רי ה, צה לה יש לנ א הנ בה של יום, כש וה ל יום  כה בש
י די יד, כש מי י תה די גש י נל אתי טה חנ ר (תהלים נא) וש מנ אל נל של מו  בונו, כש י רי ני פש יהשוב לי י של די יד, כש מי ם תה הל ל בה כי תנ סש יי ם וש הל מי

ם. הל יהשוב מי של

שום רוהו, מי אמ בי של מו  א, כש טש ם חי יהל ידי א בי צה מש ני םא  ה, ל דושה קש ץ הנ רל אה בה יו  ל הה אי רה שש יי ן של מנ זש ה, בי אי םא ורש וב
י ין מי אי ץ וש רל אה ן הה לו מי ל גה אי רה שש יי ו של שה כש ם. ענ יהל לי ים עמ רי פש כנ יו מש ל יום הה כה ים בש יבי רי קש יו מנ הה נות של בה רש קה ם הנ אותה של
ינו אי י של לות, ומי גה ם בנ הל מה ה עי ינה כי שש הנ שום של ים, מי רי שי ים כש עמשי ם ומנ יהל לי ת עמ רל פל כנ ה מש תורה ם, הנ יהל לי ר עמ פי כנ מש של
נהה ילל פי ר (ישעיה כו) ינשש מנ אל נל מו של ר, כש פה עה תוך הל ע בש ננ כה הי ה לש ינה כי שש ם לנ רוך הוא, גורי דוש בה קה י הנ כי רש דנ ל בש כי תנ סש מי

גו'. ץ וש רל ד אל ה ענ ילה פי ינשש

םאש ים ר רי הה לש ל  אי רה שש יי ת  סל נל כש ם לי ים, גורי רי שי ים כש עמשי מנ ה ובש תורה ל בנ די תנ שש מי י של ן מי כי וש ק,  חה צש יי י  בי ר רנ מנ אה
ילות. לי ים וש ה יהמי תורה ים בנ לי דש תנ שש מי ם של ל אותה ם של קה לש י חל רי שש לות. אנ גה תוך הנ בש

ף יוסי י של די י כש רי המ ים, של יקי די צנ םאש הנ ת ר ים אל רי הה י לש די ם כש עולה ים בה גולי לש רוך הוא גי דוש בה קה ל הנ גי לש ה, גי אי םא רש ב
ה קי שש או מנ טש ר חה מנ אל נל מו של יו, כש דה ל עמבה דון ענ אה ת הה יז אל גי רש יו, הי נה פה יק לש די א צנ צה מש ני ל של ם ענ עולה םאשו בה ת ר ים אל יהרי
ה, אי םא ורש יק. וב די צנ ף הנ ל יוסי םאשו של ת ר ים אל רי הה י לש די כםל כש הנ ם, וש יי רה צש ך מי לל מל ם לש יהל ני דם אמ ה לנ אםפל הה ם וש יי רנ צש ך מי לל מל

ם. עולה ל הה ל כה ל ענ די גנ תש הי יו, וש חה ל אל ל ענ די גנ תש לום הי חמ י הנ די ל יש ענ יו, וש חה ם אל עי ע מי ננ כש לום ני חמ י הנ די ל יש ענ

ל כה של ר  מנ אל נל ה  ני הי של ה  אי רש םא  ב גו'.  וש רון  תש פי כש יש  אי ד  חה אל ה  לה יש לנ בש למו  חמ יש  אי ם  יהל ני שש לום  חמ מו  לש ינחש ונ
ה זל לה וש רון טוב,  תש ח פי תנ ה פה זל ה לה מה לה לום,  חמ ת הנ ם אל הל ר לה תנ ף פה ר יוסי של אמ ה. כנ פל י הנ רי חמ ים אנ כי לומות הולש חמ הנ
ר תנ פה ך  שום כה שו, מי רש שה וש רו  קה ל עי ר ענ בה דה ע הנ יהדנ שום של ף, ומי ל יוסי ענ יו  לומות הה חמ ם הנ אותה א של לה ע? אל רון רנ תש פי
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קומו. ל מש ר ענ בה דה יר הנ זי חמ הנ רון לש תש ם פי הל ר לה תנ ד פה חה אל ד וש חה ל אל כה יך, לש רי צה מו של לום כש חמ ם הנ הל לה

יך רי ך צה כה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ י. מה א לי רו נה פש ים סנ ני רם תש ים פי אלהי לוא לי ף המ ם יוסי יהל לי ר אמ םאמל י תוב? ונ ה כה מנ
ד כםל ובו עומי ל הנ יום של קי ם הוא הנ שה שום של רוך-הוא, מי דוש-בה קה רון לנ תש פי ת הנ יד אל קי פש הנ לום - לש חמ תםר הנ פש לו לי

הנפיתשרון.

קום מש מי י  רי המ של שום  מי ית,  שי שי הנ ה  גה רש דנ הנ יא  הי וש יא,  הי ה  טה מנ לש לום  חמ הנ ת  גנ רש דנ של ר  מנ אל נל י  רי המ ה,  אי רש םא  ב
ה גה רש דנ לום לש חמ ת הנ גנ רש דנ רון מי תש פי ה הנ עולל ן, וש גות הי רה דש ש  לום, שי חמ ל הנ של זו  ה הנ גה רש דנ ד הנ ה, ענ יא שורה ה הי בואה נש הנ
ד בור עומי די ן בנ ל כי ענ בור, וש די ד בנ רון עומי תש פי הנ ם, וש יהל לי ד עמ רון עומי תש פי הנ ה, וש טה מנ לש ה של גה רש דנ לום הוא הנ חמ ת. הנ רל חל אנ

אי. דנ ים ונ אלהי לוא לי ים. המ ני רם תש ים פי אלהי לוא לי תוב המ כה ר, של בה דה הנ

ר, (מלכים-ב ב) מנ אה ח וש תנ ר פה זה עה לש י אל בי גו'. רנ ף וש יוסי לומו לש ת חמ ים אל קי שש מנ ר הנ ר שנ פי סנ יש תוב. ונ ה כה ה מנ אי םא רש ב
י א פי י נה יהי ע וי ישה לי ר אל םאמל י ך ונ מה עי ח מי קנ לה ם אל רל טל ך בש ה לה עלשל ה אל ל מה אנ ע שש ישה לי ל אל ר אל מנ יההו אה לי אי ם וש רה בש עה י כש הי יש ונ
ה ל מה אנ ע שש ישה לי ל אל ר אל מנ אה יההו  לי אי וש ה.  יהה מי ה הוא תש זל סוק הנ פה הנ ל, של כי תנ סש הי לש ייש  אן  י. כה לה אי ך  רוחמ ם בש יי ננ שש
יהה ן הה ם כי ע גנ ישה לי אל עוד, של רוך הוא! וש דוש בה קה ל הנ שותו של רש י הוא בי רי המ ד? ונ ה עומי שותו זל רש י בי כי ך, וש ה לה עלשל אל

י? לה ך אי רוחמ ם בש יי ננ י שש א פי י נה יהי ר וי מנ אה ם של ענ טנ ה הנ , מה ענ יודי

ר אה יההו ושש לי אי אי של דנ שותו? ונ רש יו בי הש םא יי ה ל יך זל מות, אי עולה ל הה כה ץ וש רל אה ם וה יי מנ שה ז בנ אוחי י של אי, מי דנ א ונ לה אל
ן כי ל של כה ה, וש עמשל יו ינ אה רי צון יש תוב (תהלים קמה) רש כה ם, של צונה ת רש יד אל מי ה תה רוך הוא עושל דוש בה קה ים, הנ יקי די צנ הנ
ר לו מנ רוך הוא אה דוש בה קה ה הנ ני הי לו, וש ש של מה שנ יהה הנ הה יק, של די צנ ע הנ ישה לי אל יש לל יו הורי לה עה ש של קםדל ה רוחנ הנ אותה של
ת של רל ע לה ישה לי אל יהה לל ן הה ל כי ענ יך, וש תל חש יא תנ בי נה ח לש שנ מש ה תי חולה ל מש בי אה ט מי פה ן שה ע בל ישה לי ת אל אל (מלכים-א יט) וש

אותו.

םא ל ה של ם? ומנ יי ננ ש שש קי ד בי חה ל אל ענ ך של תש עש ל דנ ה ענ לל עמ י ינ כי י? וש לה ך אי רוחמ ם בש יי ננ י שש ה פי ה זל ך, מנ רוחמ ם בש יי ננ י שש פי
נו - מל ש מי קי בי ך  א [הוא] כה לה ם, אל יי ננ ד שש חה ל אל ל כה ענ ש רוחנ  קי םא בי א הוא ל לה נו? אל מל מי ש  קי יך בי שותו אי רש יהה בי הה

. רוחנ ה הה אותה ם בש עולה גות בה הה נש י הנ תי ה שש עמשל ינ ה לו, של תה יש הה רוחנ של ה הה אותה בש

ה ילה. מה הש םא יי ן ל יי ם אנ אי ן וש כי ך  י לש הי יש ך  תש אי ח מי י לגקה ה אםתי אל רש ם תי אול אי שש יתה לי שי קש ר הי םאמל י תוב? ונ ה כה מנ
ך מש ח מי קנ לה אל ה של עה שה ך בש י לש תי רש אנ שש הי רוחנ של ר הה קנ ל עי עממםד ענ ל לנ ם תוכנ ר לו, אי מנ א אה לה י? אל ה אםתי אל רש ם תי ם אי ענ טנ הנ
ילה הש יההו, תי לי ת אי ה אל אל רש יי ר  של אמ ן בו, כנ בוני תש יי ה של עה שה בש רוחנ  ל הה ר של קה עי הה ל אותו  י כה רי המ ה, של זל כה ך  ילה לש הש יי  -

אוי. רה קות בו כה בי דש

ה אותה ר בש ף יותי תוסי הי ה, יהכול לש מה כש חה ה הנ אותה ה אותו בש רואל בו וש רנ ד מי לומי ה של מנ ל בש כי תנ סש מי י של ה, מי אי םא רש ב
יו. בי ל אה מות של דש ה הנ ת אותה ה אל מה כש חה ל הנ רוחנ של ה בה יהה רואל ה הה שה עה ה של ל מנ כה ף בש י יוסי רי המ ה, של אי םא רש . ב רוחנ הה

יון. לש ר על אור יותי ת בש רל חל ה לו רוחנ אנ פה נוסש ענ לו, וש יי תנ סש ר מי בה דה יהה הנ ך הה שום כה ן, ומי בוני תש יהה מי הה

ן יוה ר. כי בה דה םא הנ ה יהב ל מנ ענ ענ יהה יודי םא הה ל ף, של ע יוסי זנ עמ דנ זש י, הי נה פה ן לש פל ה גל ני הי ע וש שה רה ר לו אותו הה מנ אה ה של עה שה בש
ה רוחו ירה אי ז הי אה יו, וש בי מות אה דש ל בי כי תנ סש הי אור, וש ף בש נוסנ וש ה רוחו  רה עורש תש יהד הי ם, מי יגי רי ה שה לשה ן שש פל גל ר ובנ מנ אה של

ר. בה דה ת הנ ע אל יהדנ וש

ם? ענ טנ ה הנ יא. מה מות הי לי שש ה בי חה מש ל שי ה של שורה אי בש דנ ה ונ ני ף, הי ר יוסי מנ ם. אה יגי רי ה שה לשה ן שש פל גל תוב? ובנ ה כה מנ
לש ם שה לו הי ם - אי יגי רי ה שה לשה ן שש פל גל ה. ובנ ל זל ף ענ ר יוסי שי בנ תש הי ל, וש אי רה שש ת יי סל נל ל כש ית ענ אי רש ני זו  ן הנ פל גל הנ שום של מי

ים. לי אי רש שש יי ם וש יי וי ים לש ני זו, כםהמ ן הנ פל גל ן הנ אות מי יוצש יונות של לש גות על רה דש

ילו שי בש יון. הי לש על ך הה לל מל ם הנ עי ת מי כל רל בה תש ל ומי אי רה שש ת יי סל נל ה כש ם עולה לה לה גש י בי רי המ ה, של צה ה ני תה לש ת עה חנ פםרנ יא כש הי וש
ילו שי בש ר הי חי ר אנ בה אוי. דה רה ים כה לי שה בג ים מש בי נה עמ מו  ם כש הי ם, של עולה ל הה ים של יקי די צנ הנ לו  ים - אי בי נה עמ יהה  לתל כש שש אנ
אן כה לומו, מי חמ ף בנ ר יוסי שי בנ תש אן הי ד כה ית. ענ אשי רי י בש מי ת יש של שי יו מי בה נה עמ ר בנ מה שג מש ן הנ יי ינ הו הנ ים - זל בי נה יהה עמ לתל כש שש אנ

מו. צש ענ הוא לו, לש ים, של בי נה עמ ת הה ח אל קנ אל ים. וה רי חי אמ לנ לומות, וש ייש לו חמ שום של לו, מי לום הוא של חמ ה הנ אה לש הה וה

סוד הוא הנ שום של ם? מי ענ טנ ה הנ םא. מה ים - ל חורי ה לו. שש ן יהפל ימה לום, סי חמ ים בנ ני בה ים לש בי נה ה עמ רואל י של ינו, מי ני שה
ים לויי ים תש בי נה עמ ל הה כה םא טוב, וש ה הוא ל זל ה הוא טוב, וש ים. זל ני בה ים ולש חורי ם שש דועות, אותה גות יש רה י דש תי ל שש של
ים. מי חמ ל רנ ה של חה גה שש לו הנ אי ים, וש מי חמ ים רנ יכי רי לו צש ע. אי רנ ן לש טוב הי ן לש ה, הי מה כש חה ים בש די רה פש ן ני ל כי ענ ה, וש מונה אל סוד הה בש

א ם. נםחנ בה עולה ל הה כה ל ולש אי רה שש ל יי כה ת ולש ול ה לו מה מה רש גה ים וש בי נה ה לו עמ טה חמ תו סה שש אשון, אי רי ם הה דה ה, אה אי םא רש ב
"א. הי לה, בש הר תוך אה ל בש גנ תש יי ר ונ כה שש יי ן ונ יי ינ ן הנ תש מי יישש תוב? (בראשית ט) ונ ה כה אוי, מנ רה ר כה מנ שש םא ני ל לו, וש לה ים הנ בי נה עמ לה
תוב (דברים לב) ך כה שום כה ר. ומי אי בה תש י ני רי המ תו, ונ ן ומי יי ינ אותו הנ ן בש בה רש יבו קה רי קש הי ם, וש הל ן מי יי ינ תו  רםן שה המ י אנ ני בש

ה. ת זל מו אל רש ים גה בי נה עמ ם הה אותה שום של מו, מי רםרםת לה לת מש כש שש י רוש אנ בי נש מו עי בי נה עמ

ע ף יהדנ ה יוסי ל זל ענ אוי. וש רה מות כה לי גות שש רה דש יחנ בי רי ת וש חנ ים ננ לי עמ מנ ם של רל כל אותו הנ ים בש ם טובי הי ים של בי נה ה עמ אה רה
ר תנ ך פה שום כה אוי, ומי רה לום כה חמ אותו הנ ר בש שי בנ תש הי שום של יו, מי רש ל בג לום ענ חמ ר הנ תנ ר ופה קה עי ל בה כי תנ סש הי ר וש בה דה ת הנ אל

יים. קנ תש ך הי כה טוב וש רון לש תש פי הנ
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ל י ענ י חםרי לי ה סנ לשה ה שש ני הי י וש לומי חמ י בנ ני ף אמ ף אנ ל יוסי ר אל םאמל י ר ונ תה י טוב פה ים כי אםפי ר הה א שנ ינרש תוב? ונ ה כה מנ
ם ים, כגלה רי ם אומש הי ים של רי בה דש ם הנ ל אותה כה ע, וש רנ ם לש ם כגלה יהל עמשי ל מנ כה ים, של עי שה רש ם הה ים הי רורי ה, אמ אי םא רש י. ב םאשי ר

ע. רנ הה ע ולש רנ לש

ה ני הי יו. וש פי ע בש ל רנ ה של שורה ע ובש רנ הה ם לש יו הי רה בה ל דש כה ע של יהדנ ף, וש ד יוסי חנ יהד פה ף, מי אנ יו בש ת פי ח אל תנ פה ן של יוה כי
ץ רל אה ן הה לו מי גש יי לות, של גה ל בנ אי רה שש יי ש, וש דה קש מי ית הנ ן בי בנ רש ל חג ר ענ שי בנ תש הי ף של ע יוסי ז יהדנ י. אה םאשי ל ר י ענ י חםרי לי ה סנ לשה שש

ה. דושה קש הנ

י. םאשי ל ר ענ ל מי סנ ן הנ ם מי ל אםתה עוף אםכי הה ה וש ה אםפל עמשי עםה מנ רש ל פנ כנ אמ כםל מנ יון מי לש על ל הה סנ תוב, ובנ ה כה ה מנ אי רש
ת ענ בנ רש אנ ם לש ים אותה רי זש פנ ם ומש יתה ים בי יבי רי חמ ם ומנ ים אותה גי הורש ל וש ראי שש ל יי ים ענ סי נש כנ תש מי ים של מי ענ ר הה אה ם שש לו הי אי
ר לו תנ יהד פה ך. מי לל מל י הנ ני פש יוב לי חי יו בש הש יי של ל כש אי רה שש ל יי לום ענ חמ אותו הנ ע של יהדנ ף, וש ל יוסי כי תנ סש כםל הי הנ ם. וש עולה י הה די דש צי

יים בו. קנ תש הי ע, וש רנ רון לש תש פי

ה יונה לש על ה הה גה רש דנ ת הנ טל שולל ה וש עולה של ה כש אה ה רה ה - זל ה זל אה רה ה וש ה זל אה רה של לו  לה גות הנ רה דש י הנ תי ה, שש אי םא ורש וב
ר תנ הוא, ופה לום הנ חמ ף בנ ל יוסי כי תנ סש ך הי שום כה ע, ומי רנ ש הה חה נה יהה הנ לל ט עה שולי ך וש שה חש נל ה של אה ה רה זל ה, וש נה בה לש ה הנ ירה אי ומש

ה. ט זל שולי ה וש ט זל שולי לו, של לה גות הנ רה דש י הנ תי שש או, בי ה רה זל ה וה זל רון, וש תש פי ד בש כםל עומי ן הנ ל כי ענ ע. וש רנ רון לש תש אותו פי

ה זל סוק הנ פה ת הנ י. אל בי רש קי בש ש  די כון חנ נה רוחנ  ים וש להי י אל א לי רה הור בש ב טה ח, (תהלים נא) לי תנ ה פה הודה י יש בי רנ
ב טוב לי תוב (משלי טו) וש כה גו', וש ענ וש ב שםמי ך לי דש בש ענ תה לש תנ נה ר (מלכים-א ג) וש מנ אל נל מו של הור, כש ב טה ל לי בה רוהו, אמ אמ בי

אי. דנ הור ונ ב טה ך לי שום כה יד, ומי מי ה תה תל שש מי

י ני ל פש ת ענ פל חל רנ ים מש להי רוחנ אל ר (בראשית א) וש מנ אל נל מו של אי, כש דנ כון ונ הו רוחנ נה י - זל בי רש קי ש בש די כון חנ רוחנ נה וש
ל, לי פנ תש ד הי וי דה ם. וש כל בש רש קי ן בש תי ה אל שה דה רוחנ חמ רו (יחזקאל יא) וש עורש תש הי , וש יחנ שי מה ל הנ רו, זו רוחו של עורש תש הי ם, וש יי מה הנ

י. בי רש קי ש בש די כון חנ אותו רוחנ נה

ה אה מש טג יא רוחנ  הי זו  וש ם,  עולה י הה ני בש ת  אל ה  טל סש מנ ים של עי וש עי רוחנ  וש א  מי טה ב  לי ר  חי אנ ד הה צנ הנ מי ייש  של שום  מי
י. בי רש קי ש בש די כון חנ רוחנ נה ן וש ל כי ענ ים, וש עי וש ה רוחנ עי בה רש קי ך בש סנ ר (ישעיה יט) ה' מה מנ אל נל מו של ים, כש עי וש את רוחנ עי רי קש ני של

ש. די ך חנ שום כה יהם, ומי קנ י וש ל חנ אי רה שש ך יי לל ד מל וי ה, דה נה בה לש ת הנ של דל חנ תש מי ה של עה שה ה. בש נה בה לש דוש הנ ה חי ש? זל די ה חנ ה זל מנ

תוב (מלכים-א כב) כה ה של ר, זל זה עה לש י אל בי רנ י לש י יוסי בי ר רנ מנ ך. אה רל דל ים בנ כי יו הולש י הה י יוסי בי רנ ר וש זה עה לש י אל בי רנ
ל י כה פי ר בש קל י רוחנ של יתי יי הה א וש צי ר אי םאמל י ה. ונ מה יו בנ לה ר ה' אי םאמל י נו ונ תל פנ י אמ ני ר אמ םאמל י י ה' ונ ני פש עממםד לי ינ רוחנ ונ א הה ייצי ונ
ן יוה מות, כי שה נש י הנ כי י. וש אלי עי רש זש יי בות הנ נה ה רוחנ  תה יש הה של ינו  ני שה ן. וש ה כי עמשי א ונ ל צי ם תוכה גנ ה וש תל פנ ר תש םאמל י יו ונ יאה בי נש
י פי ר בש קל י רוחנ של יתי יי הה א וש צי ר, אי מנ אה מוהנ של ר תה בה דה הנ ה? וש זל ם הנ עולה שוב לה כולות לה ן יש ה, הי לה עש מנ דות לש עומש עולות וש של

גו'. וש

תוב כה ך הוא, של ל כה אי רה שש י יי ני פש ל לי מואי ם שש שה ה של תורה ין הנ י די רי המ ב? של אה חש יו אנ לה ש עה ננ על ם נל ענ טנ ה הנ עוד, מה וש
ין בות, די נה ם בש רל ה כל ל אותה טנ ב נה אה חש ם אנ אי ח, וש קה ים יי טובי ם הנ יכל יתי זי ם וש יכל מי רש כנ ם וש יכל דותי ת שש (שמואל-א ח) אל

ה! צה םא רה ל ב, וש הה ת, או זה רל חל ם אנ רל ה לו כל תה יש הה עוד, של יהה! וש הה

רוחנ י הה כי ל - וש כי תנ סש הי אן ייש לש בות, כה ל נה יא רוחנ של הי רו של מש אה זו של רוחנ הנ ה, הה אי םא רש . ב תה לש אנ ה שה ר לו, יהפל מנ אה
יק, די ם הוא צנ אי ? וש רוחנ א הה ייצי תוב ונ כה ר, של קל ש של קי בנ רוך הוא לש דוש בה קה י הנ ני פש עממםד לי לנ עמלות וש ה לנ כולה בות יש ל נה של
ם עולה ר, בה קל יק של די צנ יך  רי םא צה ה ל זל ם הנ עולה ה בה ת? ומה מל ל אל ם של הוא עולה הוא, של ם הנ עולה ר בה קל של ש  קי בנ יש יך  אי

רוך הוא? דוש בה קה י הנ ני פש עממםד לי יך יהכול לנ יק, אי די ינו צנ ם אי אי ן? וש כי ל של םא כה הוא ל הנ

ה טה לש שה ה של תה יש ת הה רל חל א רוחנ אנ לה רוך הוא, אל דוש בה קה י הנ ני פש עממםד לי יק לנ די ך צנ ל כה יהה כה םא הה בות ל אי נה דנ א ונ לה אל
ר, קי שנ ם לש עולה י הה ני ת בש ה אל טה סש מנ י של זוהי רוך הוא, וש דוש בה קה י הנ ני פש ה לי עולה ת וש דל יד עומל מי תה י רוחנ של זוהי ם, של עולה בה
דוש קה ן הנ ל כי ענ גו', וש ר וש קל י רוחנ של יתי יי הה א וש צי ר אי מנ ה אה ל זל ענ ר, וש קל של יד בש מי ל תה די תנ שש ר, מי קל של יל בש גי הוא רה י של ומי
ד גל נל כון לש םא יי ים ל רי קה ר שש תוב (תהלים קא) דםבי כה רוהו של אמ בי מו של אן, כש כה א מי ן. צי ה כי עמשי א ונ ר לו צי מנ רוך הוא אה בה

אי. דנ ר ונ קל יא רוחנ של ה הי שום זל י, ומי ינה עי

ש. ננ על ין נל י די לי ג אותו בש רנ הה א של לה ג? אל רל ג אותו הל רנ ה הה מה מו, לה רש ת כנ ל אל טנ נה בות וש ת נה ג אל רנ הה ה של ל מנ עוד, ענ וש
םא ש. וב ננ על ן נל ל כי ענ , וש תה שש ם יהרה גנ תה וש חש צנ רה תוב (מלכים-א כא) המ ך כה שום כה מו, ומי רש ת כנ ל אל טנ נה ין וש י די לי ג אותו בש רנ הה
ים די דה ה צש מה כנ ם בש עולה ט בה הוא שולי ר, וש קל של ם בש ה אותה טה סש זו מנ ר הנ קל של רוחנ הנ ם של עולה ם בה דה י אה ני ם בש ה הי מה ה כנ אי ורש

ים. רי בה דש ת הנ נו אל רש אנ ה בי ני הי ים, וש עמשי ה מנ מה כנ ובש

הור ב טה תוב (תהלים נא) לי כה ה, של אה מש טג תוך הנ את מי צי ה לה צה רה וש נו  מל ר מי מי שה הי לש ש  קי בי ך  לל מל ד הנ וי ן דה ל כי ענ וש
ן, גות הי רה י דש תי ן שש ל כי ענ ר. וש קל ר הוא רוחנ של חי אנ הה כון, וש יא רוחנ נה י. זו הי בי רש קי ש בש די כון חנ רוחנ נה ים וש להי י אל א לי רה בש

ה. אה מי ת טש חנ אנ ה וש דושה ת קש חנ אנ

ת גו'. אל וש רו  בה ה דש צום עםשי י עה כי הו  ני חמ אםד מנ ב מש י רנ כי ילו  י חי ני פש לי ן קולו  תנ נה ה'  ר, (יואל ב) ונ מנ אה וש ח  תנ פה
תוב (דברים ד) קול כה קול של הו הנ ן קולו - זל תנ ינו. נה ית די קום הוא ובי ל מה כה ה', בש ל ונ בה רוהו. אמ אמ ה בי זל סוק הנ פה הנ
ים. להי אל יש הה ר (דברים לג) אי מנ אל נל מו של ים? כש רי בה דש יש הנ י אי ים. מי רי בה יש דש םא אי ם (שמות ד) ל תוב שה כה ים. וש רי בה דש
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ל. אי רה שש ם יי לו הי ילו - אי י חי ני פש לי

ייש ים  לוחי ושש ים  ני מג מש ה  מה כנ יו. של דודה גש לי ר  פה סש מי ייש  המ (איוב כה)  ר  מנ אל נל של מו  - כש הו  ני חמ מנ אםד  ב מש רנ י  כי
רוך הוא דוש בה קה ן הנ ל כי ענ ם], וש א אותה מי טנ י לש די ל [ז"ח כש אי רה שש ל יי ין ענ טי שש הנ ים לש די ם עומש כגלה רוך-הוא, וש דוש-בה קה לנ

ם. הל ג לה רי טש קנ לו לש םא יוכש ל ם, וש מםר אותה שש י לי די ל כש אי רה שש י יי ני פש ן לי מי דנ זש מי

ר חי ר אנ בה ה. דה לה יש לנ ם וה ה יומה דושה קש ה הנ תורה ל בנ די תנ שש מי יק, אותו של די צנ הו הנ צום? זל י עה רו, מי בה ה דש צום עםשי י עה כי
- רו  בה ה דש ע. עםשי לנ סל ה כנ של ל, קה זל רש בנ ק כש זה הוא חה הוא, וש רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש א לי צה מש ני ג של רי טש קנ מש ה הנ צום - זל י עה כי

ה. טה מנ לש ה מי מה שה נש ת הנ ל אל נוטי ה, וש לה עש מנ לש שות מי ל רש נוטי של

ת חנ ם תנ כגלה ם, וש ל כגלה יף ענ קי תנ יון וש לש על כםל וש ל הנ ט ענ הוא שולי - של נו  ילל כי י יש אםד ומי א מש נורה דול יום ה' וש י גה כי
ם חנ אותה מי שנ א ולש בה ם הנ עולה ם לה כות אותה זנ יד לש מי ם תה הל ה בה רוך הוא רוצל דוש בה קה הנ ים של יקי די צנ י הנ רי שש טונו. אנ לש שי
ך י בה ל חוסי כה חו  מש שש יי וש תוב (תהלים ה)  כה הוא, של רוך  בה דוש  קה ם הנ עי מםחנ  שש ים לי ידי עמתי ים של יקי די צנ ת הנ חנ מש שי בש

ן. מי אה ן וש מי ם אה עולה רוך ה' לש ך. בה מל י שש בי ך אםהמ צו בש לש עש ינ ימו וש לי ך עה סי תה נו וש ני רנ ם יש עולה לש

ץ קי י מי הי יש ת ונ שנ רה פה

ל אםפל ן  בל אל ר  ת הוא חוקי לי כש תנ ל  כה ולש ך  חםשל לנ ם  ץ שה קי (איוב כח)  ר,  מנ אה וש ח  תנ פה יהיא  חי י  בי רנ ץ.  קי מי י  הי יש ונ
ט שוטי ם ומש עולה ט בה שוטי הוא מש םאל, של מ שש ל הנ ץ של קי הנ הו  - זל ך  חםשל ם לנ ץ שה ר, קי אי בה תש ה ני זל סוק הנ פה ת. הנ ול מה לש צנ וש
ר ית הוא חוקי לי כש ל תנ כה ר. ולש אי בה תש י ני רי המ ם, ונ עולה ל הה ג ענ רי טש קנ ין ומש טי סש רוך הוא ומנ דוש בה קה י הנ ני פש ד לי עומי ה, וש לה עש מנ לש

ם. עולה יהה בה לה עמשות כש לנ לות וש כנ יד לש מי א תה לה טוב, אל ם לש ינה יו אי עמשה ל מנ י כה רי המ - של

ה תה פה ץ עי רל את (שם י) אל רי קש ני ה של זל ת בה דל עומל ים, וש עי שה רש ים הה לי שה כש ני ה  בה ף של גל ן נל בל ת - זו אל ול מה לש צנ ל וש ן אםפל בל אל
ל אםפל את]  רי קש ני וש ה,  טה מנ לש ץ  רל אל ייש  [וש ל.  אי רה שש יי ץ  רל אל יא  הי זו  וש ה,  לה עש מנ לש ים  יי חנ ץ  רל אל ייש  ה,  אי רש םא  ב ל.  אםפל מו  כש
ב, הה זה ת הנ מנ ך, זגהמ חםשל ל הנ ד של צנ הוא מי ץ, של קי הו הנ ת? זל ול מה לש צנ ל וש הו אםפל ה. מנ תה פה ץ עי רל אל ה מי אה יהצש ל של ת. אםפל ול מה לש צנ וש

ר אי בה תש ה ני ני הי וש

ילות לי ים וש ה יהמי תורה ל בנ די תנ שש הי הוא ולש רוך  בה דוש  קה ת הנ עמבודנ ן בנ בוני תש הי ם לש דה י אה ני בש לי ה ייש  מה ה כנ אי םא רש ב
י תי י פל ת: (משלי ט) מי רל אומל ם וש דה אה י הה ני פש ל יום לי כה ה בש יזה רי כש ה מנ תורה י הנ רי המ תו, של עמבודה לו בנ כש תנ סש יי וש עו  יידש י של די כש

ים. רי בה דש ת הנ נו אל רש אנ י בי רי המ ה לו, ונ רה מש אה ב וש ר לי סנ ה חמ נה ר הי יהסג

םא גו'. וב ים וש יי ץ חנ תוב (שם ג) עי כה ים, של יי חנ ץ הנ עי ק בש זי חנ תש הי ה לש ה, זוכל ק בה בה דש ני ה וש תורה ל בנ די תנ שש ם מי דה אה של וכש
אות מות יוצש שה נש מו הנ י כש רי המ א. של בה ם הנ עולה יק בו לה זי חמ ה, הוא מנ זל ם הנ עולה ים בה יי חנ ץ הנ עי יק בש זי חמ ם מנ דה אה של ה, כש אי ורש

א. בה ם הנ עולה גות לה רה ן דש הל נות לה קה תג ך מש ה, כה זל ם הנ עולה ן הה מי

גות רה ים ייש דש יי חנ ץ הנ עי י בש רי המ ד. של חה ם אל כגלה ה, וש זל ה מי ים זל די רה פש גות ני רה ה דש מה כנ ים הוא בש יי חנ ץ הנ ה, עי אי םא רש ב
ל די תנ שש מי י של ל מי ן כה כי מו  ן. כש ילה אי כםל הוא הה הנ ים, וש שי רה ן, שה ילה אי גוף הה פות, וש לי ים, קש לי עה ים וש פי נה לו, עמ ל אי ענ לו  אי

ים. יי חנ ץ הנ עי ק בש זי חנ תש ן ומי קה תש ה, הוא ני תורה בנ

גוף אותו הנ ם בש הל ש, מי מה ץ מנ עי ים בה חוזי ם אמ ים, כגלה יי חנ ץ הנ עי ים בש רי בש גנ תש ם מי ל, כגלה אי רה שש ה, יי מונה אל י הה ני ל בש כה וש
ם אותה ים. וש יי חנ ץ הנ עי ים בש חוזי ם אמ כגלה של או  צש מש ים. ני שי רה שה ם בנ הל ים, מי לי עה ם בל הל ים, מי פי נה עמ ים בה חוזי ם אמ הל בו, מי של
י רי המ כםל, ונ חוז בנ ה, הוא אה תורה ל בנ די תנ שש מי י של ך מי שום כה ן. ומי ילה אי גוף הה ים בש חוזי ם אמ ה, כגלה תורה ים בנ לי דש תנ שש מי של

ר. אי בה תש ני שוהה וש רש פי

ם? ענ טנ ה הנ םאל. מה מ שש ץ הנ הו קי זל ה, וש ירה כי ין בו זש אי קום של מה ר, הנ מנ עון אה מש י שי בי ץ? רנ קי ה מי ה זל ץ, מנ קי י מי הי יש ונ
ר מנ הוא אה יק של די צנ ף הנ יוסי אוי לש ך רה י כה כי ך. וש ב לה יטנ ר יי של אמ ך כנ תש י אי ני תנ רש כנ ם זש י אי תוב (בראשית מ) כי כה שום של מי
ה עה הוא טה ה הוא, וש ירה כי ל זש לום של אי חמ דנ ר, ונ מנ לומו, אה חמ ף בנ ל יוסי כי תנ סש הי ן של יוה א כי לה ך? אל תש י אי ני תנ רש כנ ם זש י אי כי

רוך-הוא. דוש-בה קה יהה בנ כםל הה י הנ רי המ ה, של זל בה

הו. חי כה שש יי ף ונ ת יוסי ים אל קי שש מנ ר הנ ר שנ כנ םא זה ל תוב? וש ה כה יו. מנ נה פה ד לש מנ ה, עה חה כש ה בו שי תה יש הה קום של מה ן הנ ל כי ענ וש
ץ קי הו הנ זל ה, וש חה כש ייש בו שי קום של מה הו, הנ חי כה שש יי א ונ לה הו? אל חי כה שש יי ה ונ ה זל ים, מנ קי שש מנ ר הנ ר שנ כנ םא זה ל ר וש מנ אה ן של יוה כי

ה. ירה כי ה זש ייש בה ה של גה רש דנ ה לנ גה רש דנ ה הנ בה שה ם? של יי תנ נה ה שש ה זל ים, מנ ם יהמי יי תנ נה ך. שש חםשל ד הנ ל צנ של

יק, די צנ ף הנ ל יוסי ר הוא של הה ל נה כה שום של ף, מי ל יוסי לום של חמ יהה הנ ה הה אםר. זל יש ל הנ ד ענ ה עםמי ני הי ם וש עםה חםלי רש ופנ
לום. ר שה הה נה יהה כש לל ה אי י נםטל ני נש תוב (ישעיה סו) הי כה לום, של ה שה לום רואל חמ ר בנ הה ה נה רואל י של מי סוד של הו הנ זל וש

רומות תש יש  אי וש ץ  רל אה יד  עממי ינ ט  פה שש מי בש ך  לל מל ר, (משלי כט)  מנ אה וש ח  תנ פה יהיא  חי י  בי רנ ם.  יי תנ נה שש ץ  קי מי י  הי יש ונ
יא אורות הוצי אוי, וש רה כםל כה ין הנ קי תש יון, הי לש על ם הה עולה ת הה הוא אל רוך  בה דוש  קה א הנ רה בה של ה, כש אי םא רש ה. ב נה סל רש ילהל
ד ם ינחנ ן כגלה קי תנ ה, לש לה עש מנ לש ץ של רל אל ה, וש לה עש מנ לש ם של יי מנ א שה רה ד. ובה חה כםל הוא אל הנ ים, וש די דה צש ל הנ כה ים לש ירי אי ים מש יוני לש על

ים. תוני חש תנ ל הנ ם של תה לש תוענ לש
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הוא עמקםב, של ה ינ ט - זל פה שש מי רוך הוא. בש בה דוש  קה ה הנ ך? זל לל מל י הנ ץ, מי רל יד אה עממי ט ינ פה שש מי בש ך  לל ה, מל אי םא רש ב
ט, פה שש מי ץ הוא בש רל אה יום הה קי ן ו', של ית מי זוני ה ני תונה חש תנ ה, ה' הנ יונה לש על ה' הה ית מי זוני ן ו' ני ל כי ענ ץ, וש רל אה ל הה יום של קי הנ

ה. ן אותה זה יהה וש קונל ל תי כה ץ בש רל יד אה עממי ט ינ פה שש מי י הנ רי המ של

ל כה תוב (בראשית מא) וש כה ץ - של רל יד אה עממי ף. ינ ה יוסי ט - זל פה שש מי רוך הוא. בש דוש בה קה ה הנ ך - זל לל ר, מל חי ר אנ בה דה
ל יט ענ לי ף שנ ת יוסי ה אל שה עמקםב, עה ינ ה בש צה רנ תש רוך הוא הי דוש בה קה הנ שום של ף. ומי ל יוסי בםר אל שש ה לי מה יש רנ צש או מי ץ בה רל אה הה

ץ. רל אה הה

ם, יי רנ צש מי עמקםב לש א ינ םא בה ל ד של י ענ רי המ עמקםב. של ה ינ ץ - זל רל יד אה עממי ט ינ פה שש מי ף. בש ה יוסי ך - זל לל ר, מל מנ י אה י יוסי בי רנ
ץ. רל אה ה הה מה יש קנ תש הי ב וש עה רה ק הה לי תנ סש כותו הי זש ם, בי יי רנ צש מי עמקםב לש א ינ בה ן של יוה ב. כי עה רה תוך הה ץ מי רל אה יום בה יהה קי םא הה ל

ט פה שש ה מי ד עםשל וי י דה הי יש תוב (שמואל-ב ח) ונ כה ך, של לל מל ד הנ וי ה דה ץ - זל רל יד אה עממי ט ינ פה שש מי בש ך  לל ר, מל חי ר אנ בה דה
ם. עה בש חנ ה רש ה - זל נה סל רש רומות ילהל יש תש אי ן. וש כי ר מי חנ אנ ה לש דה מש כותו עה זש ץ, ובי רל אה ת הה יים אל הוא קי מו, וש ל ענ כה ה לש קה דה וצש

ת בל כל ענ תש יא מי ם, הי עולה ל הה ה ענ רה זש גש נות ני עה פגרש ב של ל גנ ף ענ ים, אנ יקי די צנ יל הנ בי שש רוך הוא, בי דוש בה קה ה, הנ אי םא רש ב
כותו, זש ה בי מה יש קנ תש ת, הי מי ר של חנ אנ לו. לש לה גש ץ בי רל אה ה הה מה יש קנ תש ך הי לל מל ד הנ וי י דה מי ל יש ם. כה עולה ל הה ת ענ טל םא שולל ל ם וש לה לה גש בי
ל כה עמקםב וש י ינ מי ל יש ן כה מו כי י. כש די בש ד ענ וי ן דה ענ מנ י ולש ני עמ מנ ה לש יעה הושי םאת לש ז יר הנ עי ל הה י ענ נותי גנ תוב (מלכים-ב כ) וש כה של

ם. עולה נות בה עה פגרש ה הנ טה לש םא שה ף ל י יוסי מי יש

שום י מי רי המ עםה, של רש ה פנ ה - זל נה סל רש רומות ילהל תש יש  אי ף. וש ה יוסי ץ - זל רל יד אה עממי ט ינ פה שש מי בש ך  לל ה, מל אי םא רש ב
ץ, רל אה ה הה מה יש קנ תש ף הי י יוסי די ל יש ה ענ אשונה רי ם. ובה יי רנ צש ץ מי רל ת אל יב אל רי חל רוך-הוא, הל דוש-בה קה בו לנ ת לי ה אל שה קש הי של

גו'. ים וש ם יהמי יי תנ נה ץ שש קי י מי הי יש תוב ונ כה ם, של לנ חה לום של חמ אותו הנ בש

י לוהי י. אל עי שש י יי לוהי יהרום אל י וש צורי רוך  י ה' ובה ר, (תהלים יח) חנ מנ אה ח וש תנ ר פה זה עה לש י אל בי גו'. רנ ץ וש קי י מי הי יש ונ
רוך ים. ובה מי עולה י הה א חנ רה קש ני ם, של עולה סוד הה יק יש די י, צנ ה חנ י ה' - זל ן בו, חנ בוני תש הי ה ייש לש זל סוק הנ פה י"ו. הנ וה תוב בש כה
י. עי שש י יי לוהי יהרום אל ה. וש זל יק הנ די צנ ל הנ יים ענ קנ תש מי ם של עולה ה הה זל י, וש רוך ה' צורי תוב (שם קמד) בה כה הו של י - זל צורי

ה'. ם לנ יי מנ ם שה יי מנ שה ר (שם קטז) הנ מנ אל נל מו של ם, כש יי מנ ה שה א"ו זל וה י בש לוהי יון. אל לש על ם הה עולה ה הה יהרום - זל וש

"ת נו"ן לל "ף דה לל אה "י, בש נה דם רוך אמ נו. בה ס לה עממה "י יום יום ינ נה דם רוך אמ ר] (שם סח) בה מנ אל נל מו של ה, [כש אי םא רש ב
ים. ם יהמי יי תנ נה ץ שש קי י מי הי יש ר ונ מנ אל נל מו של ים, כש ם יהמי יי תנ נה לו שש ה. יום יום - אי מה כש חה ה הוא סוד הנ זל סוק הנ פה הנ יו"ד, וש
ף ה הוא יוסי זל ר] הנ הה נה ל הנ כה ר [של הה נה ף, של ה יוסי ר, זל מנ אל נל מו של אםר - סוד הוא, כש יש ל הנ ד ענ ה עםמי ני הי ם וש עםה חםלי רש ופנ

הנצנדייק.

י רי המ אםר, של יש ן הנ ה מי ני הי חו. וש אה ה בה ינה על רש תי ר ונ שה יאםת בה רי ה ובש אל רש פות מנ רות יש ע פה בנ אםר עםלת של יש ן הנ ה מי ני הי וש
ת ן אל זה ה וש קל שש א הוא מנ יוצי ענ וש שופי ר של הה אותו נה שום של ה, מי טה מנ לש גות של רה דש ן הנ ל אותה כות כה רש בה תש ה מי זל ר הנ הה נה הנ מי

ילו. בי שש ם בי יי רנ צש ץ מי רל ל אל ך כה רי בה תש תי ר של הה ף הוא נה יוסי כםל, וש הנ

ר. שה יאםת בה רי ה ובש אל רש פות מנ ם יש לו הי אי נו, וש מל כות מי רש בה תש קות ומי שש גות ני רה ע דש בנ ר, של הה נה ה, אותו הנ אי םא רש וב
גות רה דש ע הנ בנ ל של ה כה ני הי ים. של די ח עומש בנ של ם לש כגלה וש רוד  ם פי הל א בה צה מש ין ני אי ה, של וה חמ אנ בור וש חי חו, בש אה ה בה ינה על רש תי ונ
גו'. וש ך  לל מל ית הנ בי ה מי ת לה תל יות לה אג רש רות הה עה נש ע הנ בנ ת של אי ר (אסתר ב) וש מנ אל נל מו של נו הוא סוד, כש רש מנ אה לו של לה הנ

גו'. ך וש לל מל י הנ ני ת פש ים אל תי רש שה מש ים הנ יסי רי סה ת הנ ענ בש תוב שי ה כה ד זל גל נל ה, וכש אל רש פות מנ רות יש ע פה בנ ן של ל כי ענ וש

- עות  רה רות הה פה ע הנ בנ של וש רות,  חי אמ ל הה יונות ענ לש גות על רה ם דש טובות הי רות הנ פה ע הנ בנ ר, של מנ ק אה חה צש יי י  בי רנ
ה. אה מש טג ד הנ צנ לו מי אי ה, וש שה דג קש ד הנ צנ לו מי ה. אי טה מנ לש רות של חי אמ גות הה רה דש הנ

י תוב בו כי כה ין של יהמי ד הנ צנ ן מי הי שום של ן טובות, מי אשונות הי רי לו הה ר, אי מנ ה אה הודה י יש בי ים - רנ לי בר שי ע הנ בנ של
גות רה דש ל הנ כה ה, וש אה מש טג ד הנ צנ מי לו  אי ה, וש רה הר טה ד הנ צנ ן מי ים הי לי בר שי ע הנ בנ ם. של הל ה מי טה מנ ם לש ים הי עי רה הה לו  אי טוב, וש

לומו. חמ עםה בנ רש ה פנ אה ם רה ת כגלה אל לו, וש ד אי גל נל לו כש אי לו וש ל אי לו ענ דות אי עומש

ה, אה ם רה מותה ה, כש הודה י יש בי ר לו רנ מנ ה? אה לל ל אי ת כה או לו אל רש ע הל שה רה עםה הה רש אותו פנ י לש כי א, וש יסה י יי בי ר רנ מנ אה
ה. טה מנ לש גות של רה דש ן הנ אותה ה בש אה הוא רה לו, וש ל אי לו ענ אי לו וש ד אי גל נל לו כש גות אי רה ל דש גות ענ רה ה דש מה כנ של

יר, כי הנ ה לש ה עולה מה שה נש ך הנ כה ה, וש ך רואי כה לומו, וש חמ ים לו בנ אי רש ך מנ ם, כה דה אה הוא הה מו של י כש רי המ ינו, של ני ה שה ני הי וש
ר. םא יותי ל אוי לו, וש רה ה כה אה עםה רה רש ך פנ שום כה אוי לו, ומי רה תו כה גה רש י דנ פי ד כש חה אל ד וש חה ל אל כה

ל ה, כה אי םא רש ם. ב יי מה שה ת הנ חנ ץ תנ פל ל חי כה ת לש עי ן וש מנ כםל זש ר, (קהלת ג) לנ מנ אה ח וש תנ יהה פה קי זש י חי בי גו'. רנ ץ וש קי י מי הי יש ונ
ל אור של ן לה מנ ם זש ך, שה חםשל לנ אור וש ן לה מנ ם זש צוב. שה ן קה מנ ת וזש ם עי כםל שה ה, לנ טה מנ רוך הוא לש דוש בה קה ה הנ עושל ה של מנ
ם. טונה לש ת שי חנ ל תנ אי רה שש ל יי לות של גה יא הנ הי ה, של כה שי חמ ם לנ ן שה מנ ם, וזש עולה ל הה ו ענ שה כש ים ענ טי ם שולש הי ים, של מי ענ ר הה אה שש
ן הוא דה עי ן וש מנ ץ? זש פל ל חי כה ת לש עי ה וש ה זל ץ. מנ פל ל חי כה ת לש עי ן וש מנ כםל זש ך לנ שום כה כםל, ומי רוך הוא לנ דוש בה קה ם הנ ן שה מנ זש

ה. טה מנ א לש צה מש ני צון של רה ל אותו הה כה כםל, לש לנ

תוב כה ך. וש תל תורה רו  פי ה' הי עמשות לנ ת לנ תוב (תהלים קיט) עי כה ת? כנ ה עי ה זל ץ - מנ פל ל חי כה ת לש עי ר וש חי ר אנ בה דה
ה נל מג מש ת הוא הנ ך עי שום כה . ומי שוהה רש ה פי ני הי ה, וש נה מג מש ה הנ גה רש דנ יא הנ הי ש. וש קםדל ל הנ ת אל ל עי כה םא בש ל יהב אנ (ויקרא יז) וש
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ם שה לומו, ומי חמ עםה בנ רש ה פנ אה ך רה חםשל ץ הנ ל אותו קי ד של צנ הנ ים, מי ם יהמי יי תנ נה ץ שש קי י מי הי יש ם. ונ יי מה שה ת הנ חנ ץ תנ פל ל חי כה לש
לום. חמ ה לו אותו הנ לה גנ תש הי ע וש יהדנ

ה ם רוחו, מנ על פה תי גו'. ונ יהה וש מל כה ל חמ ת כה אל ם וש יי רנ צש י מי מי טג רש ל חנ ת כה א אל רה קש יי ח ונ לנ שש יי ם רוחו ונ על פה תי ר ונ בםקל י בנ הי יש ונ
ם, על פה תש תי תוב (דניאל ב) ונ ר כה צנ נל דש בוכנ נש ם, ובי על פה תי תוב ונ עםה כה רש פנ בש שוהה של רש ה פי ני ר, הי מנ י אה י יוסי בי ם? רנ על פה תי ה ונ זל
ל בה אמ  , ענ יודי יהה  הה םא  ל רון  תש פי הנ וש לום,  חמ הנ ת  אל ענ  יודי יהה  הה של שום  מי ם  על פה תי ונ תוב  כה עםה  רש פנ בש ה  ני הי של רוהה  אמ ובי

נו. מל ח מי כנ שש כםל ני הנ רון, וש תש פי ה הנ אה רה לום וש חמ ה הנ אה ר רה צנ נל דש בוכנ נש

ה אה ת ובה כל הולל ה וש אה בה רוחנ  ה הה תה יש הה עממו, של פנ ר (שופטים יג) לש מנ אל נל של מו  ם רוחו, כש על פה תי ה, ונ אי םא רש ל ב בה אמ
ה תה יש ז הה אה עממו, של פנ ה' לש ל רוחנ  חל תה ונ תוב (שם)  ן כה ל כי ענ וש אוי,  רה ן כה יי דנ עמ מו  ת עי בל ינשל תש ה מי תה יש םא הה ל וש ת  כל הולל וש
ם על פה תש תי ר ונ צנ נל דש בוננ ת. נש ענ דנ מו לה ת עי בל יגשל ה מש תה יש םא הה ל ר, וש עורי תש הי ך וש לנ הה ה בו, וש רה עורש תש אן רוחו הי ף כה ית. אנ אשי רי הה
ר (במדבר מנ אל נל מו של הו כש זל ים. וש בי שה ים וש כי הולש ים וש בי ם, שה יי עממנ ד פנ חה ל אל ל כה ר ענ עורי תש יהה מי רות הה עורש תש הי רוחו, בש

רוחו. תו וש עש ת דנ בל ינשל תש םא מי ל ה, וש זל ם בה ענ ה ופנ זל ם בה ענ ם, פנ ענ פנ ם בש ענ פנ כד) כש

ם כגלה לות. וש זה מנ י הנ מי כש לו חנ יהה - אי מל כה ל חמ ת כה אל ים. וש פי שש כנ מש לו הנ ם - אי יי רנ צש י מי מי טג רש ל חנ ת כה א אל רה קש יי ח ונ לנ שש יי ונ
יג. שי הנ לו לש םא יהכש ל ת וש ענ דנ ים לה לי כש תנ סש יו מי הה

ל צל ה אי - שונל לו  ה של גה רש דנ הנ ה  אותה א בש לה ם אל דה אה ים לש אי רש ין מנ אי ר של מנ אל נל ב של ל גנ ף ענ ק, אנ חה צש יי י  בי ר רנ מנ אה
ל ל כה ה ענ יונה לש על תו  גה רש דנ ך  לל מל מו של ים. כש רי חי ם אמ דה י אה ני בש ים מי ני שג ים ומש יוני לש ים על רי בה ם דש הל ים לה אי רש מנ ים, של כי לה מש הנ
ים להי אל ר הה של ת אמ ר אי מנ אל נל מו של ים, כש רי חי אמ ר הה אה ל שש ל כה ה ענ יונה לש ה על גה רש דנ ים לו בש אי רש ם מנ ך גנ ים, כה רי חי אמ ר הה אה שש
ה, הוא עושל ה של ת מנ רוך הוא אל דוש בה קה ם הנ הל ה לה לל גנ ין מש ם אי דה אה י הה ני ר בש אה שש ל לי בה עםה, אמ רש ת פנ ה אל אה רש ה הל עםשל

. שוהה רש ה פי ני הי דור, וש י הנ מי כש חנ ים או לש ידי סי חמ ים או לנ יאי בי נש ט לנ רה פש

י? ני ל כנ יב ענ שי י הי רון. מי תש פי ר הנ חנ ך אנ לום הולי חמ הנ אן של כה ה. מי לה אםתו תה י וש ני ל כנ יב ענ שי י הי תוב אםתי ה, כה אי םא רש ב
יהה. ן הה נו כי ר לה תנ ר פה של אמ י כנ הי יש תוב ונ כה ר לו, וש תנ פה רון של תש פי אותו הנ ה - בש לה אםתו תה ף. וש ה יוסי א זל לה אל

ה ה' ר, (תהלים קמז) רוצל מנ אה ח וש תנ א פה בה י אנ בי גו'. רנ בור וש ן הנ הו מי יצג רי יש ף ונ ת יוסי א אל רה קש יי עםה ונ רש ח פנ לנ שש יי ונ
ם ים הי יקי די צנ הנ שום של ים, מי יקי די צנ ה בנ צל רנ תש הוא מי רוך  בה דוש  קה ה הנ מה דו. כנ סש חנ לש ים  לי ינחמ מש ת הנ יו אל אה רי יש ת  אל
דוש קה ך הנ שום כה ה, ומי לה עש בנ ה לש לה ים כנ יסי ני כש ה, ומנ טה מנ לום לש ים שה עושי ה וש לה עש מנ לום לש ים] שה עושי לום וש ים [שה עושי

צונו. ת רש ים אל עושי נו וש מל ים מי אי רי יש ם של אותה ם בש הל ה בה צל רנ תש רוך הוא מי בה

ה לה יש לנ בנ ה  תורה בנ ים  לי דש תנ שש מי של ם  אותה ר,  אומי ה  וי הל דו?  סש חנ לש ים  לי ינחמ מש הנ ם  הי י  מי דו,  סש חנ לש ים  לי ינחמ מש לנ
ה תורה ל בנ די תנ שש ם מי דה אה ן של מנ זש , בי רוהה אמ י בי רי המ דו, ונ סש חנ ים לש פי צנ ם מש ר, הי בםקל א הנ בה של ה. וכש ינה כי שש ם הנ ים עי פי תש תנ שש ומי
ה י. מה מי ירםה עי ה שי לה יש לנ ובנ דו  סש ה ה' חנ ול צנ ם יש תוב (שם מב) יומה כה יום, כנ יו בנ לה עה ך  שה מש ד ני סל ל חל ה, חוט של לה יש לנ בנ
םא ל וש יו,  אה רי יש ת  ה ה' אל תוב רוצל כה ך  שום כה ומי י.  מי עי ירםה  ה שי לה יש לנ בנ שום של דו? מי סש ה ה' חנ ול צנ יש ם  יומה ם  ענ טנ הנ
םא ל יו וש אה רי ת יש ה ה' אל רוצל ך  שום כה מו, ומי ייס עי פנ תש הי לש ה לו  צל רנ תש ר ומי חי אנ ת הה אל צונו  רש ה בי רוצל י של מי יו. כש אה ירי בי

יו. אה ירי בי

ה ילו, מנ בי שש ח בי לנ עםה שה רש פנ ן של יוה ם. כי סור שה יהה אה הה ב, של לי ב הנ צל על רוחנ ובש ב הה צל על צוב בש יהה עה ף הה ן יוסי מו כי כש
ן צוב מי יהה עה הה שום של ב, מי לי ת הנ אל חנ  מי שנ ים לש רי בה ה, דש חה מש י שי רי בש די לו  ירו  זי חל הל וש לו  סו  יש פנ תש הו. הי יצג רי יש תוב? ונ כה

ך. ר כה חנ ה אנ לה ענ תש בור הי בור, ובש ל בש פנ ה נה אשונה רי ה, בה אי םא רש בור. ב הנ

ית רי בש ה  ר אותה מנ שה ן של יוה כי יק.  די צנ א  רה קש ני םא  ל ה,  עמשל מנ הנ ף אותו  יוסי לש ע  רנ אי ם  רל טל בש ר,  מנ אה עון  מש י שי בי רנ
ה, אשונה רי בור בה ה] בנ יהה [עושל הה ה של מו, ומנ ה עי רה טש ענ תש ש הי קםדל ית הנ רי ל בש ה של גה רש דנ ה הנ אותה יק, וש די א צנ רה קש ה, ני ילה מי הנ

ים. יי ם חנ יי ר מנ אי בש ר בי טי ענ תש הי ה וש זל ה מי לה ענ תש בור. הי ן הנ הו מי יצג רי יש תוב ונ כה מו. וש ה עי לה ענ תש הי

דוש קה ה הנ ף - זל ת יוסי א אל רה קש יי א, ונ לה ף! אל יוסי םא לש ר קש יות לי הש יך לי רי יהה צה ף, הה ת יוסי א אל רה קש יי עםה ונ רש ח פנ לנ שש יי ונ
ת א אל רה קש יי תוב ונ כה הו של רו, זל בה םא דש ת ב ד עי הו. ענ תש פה רה ת ה' צש רנ מש רו אי בה םא דש ת ב ד עי תוב (שם קה) ענ כה רוך הוא, של בה
ך, לל מל בוד הנ יל כש בי שש יו, בי לתה מש ף שי לי חנ יש ח ונ לנ גנ יש ה. ונ ל מםשל א אל רה קש יי ם ונ תוב שה כה ף, וש ת יוסי א אל רה קש יי אן ונ תוב כה ף. כה יוסי

ושהיניה פירששוהה.

רוך דוש בה קה הנ ה של אי םא רש ם. ב ץ חה רל אל ר בש עמקםב גה ינ ם וש יי רה צש ל מי אי רה שש םא יי יהב ח, ((תהלים קה) ונ תנ ר פה זה עה לש י אל בי רנ
ר. הוא גוזי ה של רה זי ה וגש בועה יים שש קנ י לש די בועות כש ים ושש רי דה יים נש קנ ם, ומש עולה ים בה גולי לש ל גי גי לש גנ הוא מש

ת יד אל הורי אוי לש יהה רה בות, הה אה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה ב הנ הנ אה ה של בה המ אנ יבות וש בי חמ םא של ם ל ינו, אי ני י שה רי המ של
ל ל כה ט ענ שולי ך של לל מל ה אותו  שה עה נו, וש ף בש יוסי לש יך  לי מש ם הי תו אותה בה המ אנ ל. ובש זל רש ל בנ ים של לי בה כש ם בי יי רנ צש מי עמקםב לש ינ

ך. לל מל עמקםב כש ינ בוד, וש כה ים בש טי בה שש ל הנ דו כה יהרש ץ, וש רל אה הה

ל אי רה שש יי םא  יהב ונ תוב  כה ן של יוה כי ם.  ץ חה רל אל ר בש גה עמקםב  ינ וש ם  יי רה צש ל מי אי רה שש יי םא  יהב ונ תוב? (שם)  ה כה ה מנ אי םא רש ב
רוך דוש בה קה ה הנ ם - זל יי רה צש ל מי אי רה שש םא יי יהב א, ונ לה ה? אל ת זל יך אל רי ה צה מה ם? לה ץ חה רל אל ר בש עמקםב גה ינ נו של עש םא יהדנ ם, ל יי רה צש מי
רוך בה דוש  קה הנ ם, וש יי רנ צש מי ה לש ינה כי שש ה הנ אה יו בה נה עמקםב ובה יל ינ בי שש י בי רי המ עמקםב. של ה ינ ם - זל ץ חה רל אל ר בש עמקםב גה ינ הוא. וש
ל ל כה ענ יט אותו  לי שש הי מו, וש ית עי רי בש ה הנ מה יש קנ תש הי כותו  זש בי ה, של אשונה רי ף בה ת יוסי יד אל הורי ים וש גולי לש ל גי גי לש הוא גי



616

ץ. רל אה הה

יר תי תוב (תהלים קמו) ה' מנ ר, כה מנ עון אה מש י שי בי הו. רנ חי תש פנ יש ים ונ מי ל ענ הו מםשי ירי ינתי ך ונ לל ח מל לנ תוב? שה ה כה מנ
דוש קה ה הנ - זל ך  לל ח מל לנ א שה לה הו? אל חי תש פנ יש ים ונ מי ל ענ ה מםשי מה הו, לה ירי ינתי ונ ך  לל ח מל לנ תוב שה אן כה כה גו', וש ים וש סורי אמ
ח לנ שה י הוא של הו. ומי ירי ינתי ח ונ לנ יון שה לש על ך הה לל מל ך - הנ לל ח מל לנ רוך הוא. שה דוש בה קה ה הנ ים - זל מי ל ענ רוך הוא. מםשי בה
רוך הוא. דוש בה קה ן הנ כםל הוא מי הנ ים, וש תוני חש תנ ל הנ ל ענ הוא מושי ים, של מי ל ענ הוא מושי ל, של גואי ך הנ אה לש מנ ה הנ לו? זל

דוש קה ק הנ , רנ חנ ר ופותי אוסי י של ין מי אי שום של רוך הוא, מי דוש בה קה ה הנ י הוא? זל א"ו, ומי ר וה סי הו - חה יצג רי יש ונ
ר תי ינסש וש יענ  שי י ינרש יט ומי קי הוא ינשש תוב (שם לד) וש כה , וש חנ תי פה םא יי ל וש יש  ל אי גםר ענ סש תוב (איוב יב) יי כה רוך הוא, של בה
ם יי מנ שה א הנ בה צש ה בי צונו עושל רש כי תוב (דניאל ד) וש כה כםל בו, וש י הנ רי המ ד, של ם יהחנ דה ל אה ענ ל גוי וש ענ וש נו  שורל י יש ים ומי ני פה

גו'. בור וש ן הנ הו מי יצג רי יש תוב ונ ך כה שום כה . ומי יתה שי ה עה ר לו מל םאמנ י יהדו וש ה בש חל מש יי י של ין מי אי ץ, וש רל אה י הה יהרי דנ וש

ך ר כה חנ אנ בור, וש ן הנ הו מי יצג רי יש ן ונ מו כי הו. כש צי רש יי לוהנ ונ ל אל ר אל תנ עש ר (איוב לג) יל מנ אל נל מו של הו? כש יצג רי יש ה ונ ה זל מנ
ת ה אל נל עמ ים ינ להי עםה. אל רש י פנ ני פש ן לי ת לו חי תי ד לה סל ל חל יו חוט של לה יך עה שי מש הי הו, של יצג רי יש ר ונ חי ר אנ בה עםה. דה רש ל פנ םא אל יהב ונ

לום. שה תםחנ בש פש לי לום וש ים לו שה די קש הנ י לש די עםה, כש רש לום פנ שש

יהה עםה הה רש ת ה', ופנ י אל תי עש םא יהדנ ר (שמות ד) ל מנ הוא אה ע, של שה רה עםה הה רש אותו פנ ה, בש אי םא רש ר, ב מנ א אה בה י אנ בי רנ
ר רוחנ של אמ יש  ה אי זל א כה צה מש ני תוב המ י כה רי המ , של ענ יהה יודי ים הה להי ל אל ם של שי אי הנ דנ ונ א  לה יו, אל פה שש כנ ל מש כה ם מי כה חה

ן יו מי נה פה ה לש של יהה קה ה הה זל ים, וש להי ל אל ם של שי םא בנ ל ל ה', וש ם של שי א בנ לה יו אל לה א אי םא בה ה ל מםשל שום של ים בו. ומי להי אל
יו נה פה ה לש של ן קה ל כי ענ , וש ענ יהה יודי םא הה ל ה' ל ם של שי ץ, ובנ רל אה ט בה ים שולי להי ל אל ם של שי י הנ רי המ ענ של יהה יודי הוא הה כםל, של הנ

ה. זל ם הנ שי הנ

ן ל כי ענ ה אותו, וש של קש בו ומנ ת לי ק אל זי חנ יהה מש ה הה ר זל בה דה עםה. של רש ב פנ ת לי ק ה' אל זי חנ יש תוב (שם ט) ונ כה הו של זל וש
. שוהה רש דו, ופי בנ ל ה' לש ם של שי א הנ לה ר, אל חי ם אנ ל שי ר של בה יענ לו דה םא הודי ה ל מםשל

ת - בל שה י לה יהי בי גש מנ הנ ינו  להי ה' אל י כנ גו'. מי ת וש בל שה י לה יהי בי גש מנ הנ ינו  להי ה' אל י כנ ר, (תהלים קיג) מי מנ אה ח וש תנ פה
ים יקי די ים צנ אי צה מש ין ני אי ה של עה שה ה. בש טה מנ ה לש לה גנ תש םא הי ל ה] וש לה עש מנ בודו לש א כש סי ל כי בודו, [ענ א כש סי ל כי ענ ה מי לה ענ תש הי של
ים אי צה מש ם ני ים הי יקי די צנ הנ ה של עה שה אות - בש רש י לי ילי פי שש מנ ם. הנ הל ה לה לל גנ תש םא מי ל ם וש הל ק מי לי תנ סש י הוא מי רי ם, המ עולה בה

ם. הל יב לה יטי הי ם, לש עולה ל הה יחנ ענ גי שש הנ ים לש תוני חש תנ ד הנ גל נל יו כש גותה רש דנ ד בש רוך הוא יורי דוש בה קה ם, הנ עולה בה

ם, יהל לי עמ יחנ  גי שש םא מנ ל וש ים  ני ם פה הל יר מי תי סש ק ומנ לי תנ סש ם, הוא מי עולה ים בה יקי די צנ ים הנ אי צה מש ני ין  אי של י כש רי המ של
ם. סוד עולה יק יש די צנ תוב (משלי י) וש כה ם, של עולה ל הה יום של קי הנ סוד וש יש ם הנ ים הי יקי די צנ הנ שום של מי

תו, לה חמ ננ וש לו  ק גורה לל ם חי הי ם, של דה בנ ל לש אי רה שש יי ק לש דוש, רנ קה מו הנ ת שש ה אל לה םא גי רוך הוא ל דוש בה קה ן הנ ל כי ענ וש
ם יון גויי לש ל על חי נש הנ תוב (דברים לב) בש כה ר, של אי בה תש ה ני ני הי ים, וש ני גי ים מש ני מג מש רוך הוא לי דוש בה קה ק הנ לי ם חי עולה ת הה אל וש

תו. לה חמ ל ננ בל עמקםב חל מו ינ ק ה' ענ לל י חי תוב כי כה גו', וש וש

ל למםה, כה ר שש מנ אה ה של ל זל י ענ ני הנ מי יהיא, תש י חי בי רנ י לש י יוסי בי ר רנ מנ ך. אה רל דל ים בנ כי יו הולש י הה י יוסי בי רנ יהיא וש י חי בי רנ
ים. תומי סש ים] הנ לי מי תום [הנ ת סש לל י קםהל רי המ ים, של עי םא נודה ל ים וש תומי ים] סש לי מי ים [הנ רי בה דש הנ

ן זל א אם לי מה םא תי ל אות וש רש ן לי יי ע ענ בנ שש םא תי ר ל בי דנ יש לש ל אי םא יוכנ ים ל עי גי ים יש רי בה דש ל הנ ר, (קהלת א) כה מנ אה ח וש תנ פה
ן יי ע ענ בנ שש םא תי ל ר? וש בי דנ יש לש ל אי םא יוכנ ר ל מנ אה בור של די ם לש ים הי עי גי ים יש רי בה דש ל הנ י כה כי ים, וש עי גי ים יש רי בה דש ל הנ . כה מםענ שש מי
םא ם, ל יי ננ זש אה הה ם וש יי יננ עי ם הה הי ם, וש הל ם מי יי ננ שש שום של א מי לה לו? אל ם אי ענ טנ ה הנ , מה מםענ שש ן מי זל א אם לי מה םא תי ל אות וש רש לי
כםל ת הנ ים אל לי שש הנ ים לש כולי םא יש ל לו  לה ת הנ לשל ה] שש ל [מנ כה שותו, וש רש ה הוא בי פל הנ ם, וש דה אה ל הה של שותו  רש ים בי די עומש

כםל. ת הנ יג אל שי הנ ולש

ל ין כה אי , וש מםענ שש ם לי יי ננ זש אה הה אות וש רש ם לי יי יננ עי הה ר, וש בי דנ םא יהכול לש ם ל דה ל אה בור של די ה, של ך זל יהיא, כה י חי בי ר רנ מנ אה
ים כולי םא יש ל ש  מל של ת הנ חנ הוא תנ רוך  בה דוש  קה ה הנ שה עה רוחות של יות וש רי בש לו  פי ה, אמ אי םא רש ש. וב מל של ת הנ חנ תנ ש  דה חה
ל ענ כה יהה יודי הה למםה של ך שש שום כה . ומי מםענ שש ן לי זל אם הה אות וש רש לי לט וש שש ה לי כולה םא יש ן ל יי ענ הה ם, וש עולה י הה רי בש ל די ר כה בי דנ לש

ה. ת זל ר אל יהה אומי ר הה בה דה

ה ל מה ים ענ יחי גי שש םא מנ ל ים וש עי םא יודש עולם ל י הה ני ל בש כה ה רוחות, וש מה כנ ים בש לויי ם תש עולה י הה עמשי ל מנ ה, כה אי םא ורש וב
ם. הל עממםד בה םא יהכםל לנ ם, ל עולה י הה ני ל בש כה ם מי כה יהה חה הה ך, של לל מל למםה הנ לו שש פי אמ ם, ונ עולה ים בה די עומש

ם דה אה א הה צה מש םא יי ר ל של י אמ לי בש ם מי בה לי ן בש תנ ם נה עםלה ת הה ם אל תו גנ עי ה בש פל ה יה שה כםל עה ת הנ ר, (קהלת ג) אל מנ אה ח וש תנ פה
רוחנ ל בה כי תנ סש הי ים לש עי יודש ה וש תורה ים בנ לי דש תנ שש מי ם של י אותה רי שש ה, אנ אי םא רש גו'. ב ים וש להי אל ה הה שה ר עה של ה אמ עמשל מנ ת הנ אל

ה. מה כש חה ל הנ סוד] של [בנ

ה ייש עמשל ה ומנ עמשל ל מנ כה ם, בש עולה רוך הוא בה דוש בה קה ה הנ שה עה ים של עמשי מנ ל הנ כה תו - בש עי ה בש פל ה יה שה כםל עה ת הנ אל
ך םאל. הולי מ שש גות לי רה ם דש הל ין, ומי יהמי גות לש רה ם דש הל ע. מי רנ ן לש הי טוב וש ן לש ם, הי עולה ה בה עמשל מנ ל אותו הנ ה ענ נה מג ה מש גה רש דנ
ה מה כנ , וש יוענ ה לו סי עושה הוא וש ד הנ צנ ין] לנ ל יהמי ה [של נה מג מש ה הנ גה רש דנ ה הנ ה, אותה שה עה ה של עמשל מנ ין, אותו הנ יהמי ם לש דה אה הה
ה נל מג מש םאל] הנ מ שש ת הנ גנ רש ה, הוא [דנ שה עה ה של עמשל מנ יו, אותו הנ עמשה ה מנ עושל םאל וש מ שש ם לי דה ך אה ים לו. הולי עי יש סנ מש ם של הי
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ה אותו. טל סש ד ומנ צנ אותו הנ יל אותו לש ג לו ומובי רי טש קנ הוא, ומש ד הנ צנ לנ

ה הוא זל וש לו.  ענ  יי סנ ין מש יהמי ד הנ ל צנ ה של נל מג מש הנ אוי, אותו  רה ה כה ם עושל דה אה ה של עמשל מנ הנ ך, אותו  שום כה ומי
אוי לו. רה תו כה עי ר בש שי קנ תש ה מי עמשל מנ אותו הנ תו, של עי ה בש פל תו, יה עי בש

צון רש ה בי עולל של ב, כש לי צון הנ רש א בי לה ם אל ינה ם אי עולה י הה עמשי ל מנ כה וש ם  עולה ל הה ם - כה בה לי ן בש תנ ם נה עםלה ת הה ם אל גנ
ם, עולה ל הה כה ם ולש הל יב לה יטי הי ים לש ים טובי עמשי ים מנ כי מושש ים של יקי די צנ י הנ רי שש ם. אנ דה אה צון] הה רש ה בי עולל של ב, וכש לי [הנ
את רי קש ני ה של גה רש דנ הנ ה  ים אותה כי ם מושש ה הי טה מנ ים לש עושי ה של קה דה צש הנ כםחנ  לום, ובש ת שה עי ק בש בי דנ תש הי ים לש עי ם יודש הי וש

תו. עי יר בש אי הה כםל, לש

קון תי ל הנ ם ענ עולה ם בה יהל עמשי עמשות מנ ים לנ יחי גי שש םא מנ ל ה וש עמשל ל אותו מנ ת של עי ים הה עי ין יודש אי ים של עי שה רש אוי לה
ים. עי םא יודש ל שום של ם? מי ענ טנ ה הנ אויהה לו. מה רש ה של גה רש דנ ה הנ אותה ה בש עמשל מנ ן הנ קי תנ ם ולש עולה יך לה רי צה של

ה שה ר עה של ה אמ עמשל מנ ת הנ ם אל דה אה א הה צה מש םא יי ר ל של י אמ לי בש תוב מי כה ם, של דה אה י הה ני ל בש ם של צונה רש כםל בי ן הנ תה ן ני ל כי ענ וש
ה עמשל מנ ל הנ לי כה יי אוי של רה ם כה תה גה רש דנ ן בש קי תנ עמשו לש םא ננ ים ל עמשי מנ ם הנ אותה ך של שום כה ד סוף. ומי ענ וש םאש  ר ים מי להי אל הה

ם. דה אה צון הה י רש פי א כש לה קון, אל תי םא כש ל זו של ה הנ גה רש דנ ה בנ זל הנ

ם, ין טוב בה י אי י כי תי עש יו. יהדנ יה חנ עמשות טוב בש לנ מוחנ וש שש ם לי י אי ם כי ין טוב בה י אי י כי תי עש יו? יהדנ רה חמ תוב אנ ה כה מנ
רוך-הוא דוש-בה קה ה לנ אה ת הודה תי לה יו וש לה םא עה יהב ה של ל מנ כה , בש מוחנ שש ם לי י אי אוי. כי רה עמשו כה םא ננ ל ים של עמשי מנ ם הנ אותה בש
מםחנ שש יו, ייש לו לי לה ה עה נה מג מש ה של גה רש דנ ה הנ שום אותה ע, מי ם לו רנ ה גורי עמשל מנ ם אותו הנ י אי רי המ יו. של יה חנ עמשות טוב בש לנ וש

ת. כםדל לש תוך מנ זו בש פור הנ צי ה כנ יעה די י יש לי ך בש הוא הולי מו, וש צש ענ ם לש רנ הוא גה יו, של לה הודות עה בו ולש

ה עה ה רה צודה מש ים בי זי חה אל נל ים של גי דה כנ תו  ת עי ם אל דה אה ע הה םא יידנ ם ל י גנ תוב (שם ט) כי כה נו? של ן לה יי ננ ה מי ל זל כה וש
ם דה אה ע הה םא יידנ ם ל י גנ אום. כי תש ם פי יהל לי פול עמ תי של ה כש עה ת רה עי ם לש דה אה י הה ני ים בש שי ם יוקה הי ח כה פה זות בנ חג אמ ים הה פררי צי כנ וש
ך שום כה תו. ומי עי ה בש פל ה יה שה כםל עה ת הנ ר אל מנ אל נל מו של ה, כש עושל ה של עמשל מנ ל אותו הנ תו של תו? עי ה עי ה זל תו, מנ ת עי אל
ה תורה י הנ ילי בי י ושש כי רש ים דנ עי יודש ה וש תורה ים בנ לי דש תנ שש מי ם של י אותה רי שש אנ ך  שום כה ח. ומי פה זות בנ חג אמ ים הה פררי צי ם כנ הי

ת. מל אל ך הה רל דל ה בש ת בה כל לל יון לה לש על ך הה לל מל ל הנ של

ענ םא יודי ל של ר, וכש בה דה ל אותו הנ י נוטי ענ מי םא יודי הוא ל ה, של עה רה יו לש ת פי ם אל דה ח אה תנ פש ל יי ם אנ עולה ה, לש אי םא רש וב
לום. ם שה ם, כגלה יהל ת פי ים אל חי ים פותש יקי די צנ ר הנ של אמ כנ ה. וש ל בה שה כש ם, ני דה אה

י בי ר רנ מנ עםה. אה רש לום פנ ת שש ה אל נל עמ ינ ים  להי תוב? אל ה כה עםה, מנ רש ם פנ ר עי בי דנ יל לש חי תש ף הי יוסי של ה, כש אי םא רש ב
ל אל ל וש אי רה שש י יי ני ל בש ם אל וי צנ יש ר ונ מנ אל נל מו של כות, כש לש מנ לום הנ ל שש ס ענ רוך הוא חה דוש בה קה הנ ר של אי בה תש ה ני ני ה, הי הודה יש

רוהו. אמ ם, ובי יי רנ צש ך מי לל עםה מל רש פנ

ת ע אל יהדנ ף  יוסי של שום  ומי לום,  חמ ת הנ אל לו  יף  לי חל הל וש ף,  יוסי ת  אל סות  ננ לש ה  צה רה עםה  רש פנ ר,  מנ אה יהיא  חי י  בי רנ
אוי לו. רה ר כה בה דה ר וש בה ל דה , כה יתה אי ך רה ר כה מנ אה ר וש בה דה ר וש בה ל דה כה ל בש כי תנ סש גות, הי רה דש הנ

מוך. ם כה כה חה בון וש ין נה םאת אי ל ז ת כה ך אל ים אותש להי יענ אל י הודי רי חמ ף אנ ל יוסי עםה אל רש ר פנ םאמל י תוב: ונ כה הו של זל
ר מנ אה ך  שום כה צוי. ומי מה יתה  יי ם הה לום, שה חמ ת הנ י אל תי מש לנ חה יא של הי ה הנ עה שה יתה בנ יי י הה רנ חמ ים, אנ להי אל יענ  י הודי רי חמ אנ

רונו. תש תה פי עש יהדנ יהה וש יך הה לום אי חמ ת הנ תה אל עש םאת, יהדנ ל ז ת כה רונו] אל תש תה פי עש יך יהדנ אי , וש תה עש םאת יהדנ ל ז ת כה ת אל מל [אל

ת אל וש לום  חמ ת הנ ר אל מנ אה ייאל של ני דה מו  רונו, כש תש לום ופי חמ כםל, הנ ר הנ מנ ף אה ך, יוסי ם כה חק, אי צש יי י  בי ר רנ מנ אה
גות רה דש ר בי יהה אומי הה עםה, של רש ל פנ של בורו  די תוך  ל מי כי תנ סש ף הי י] יוסי רי המ ה. [של זל מו  ה כש םא זל ר לו, ל מנ רונו! אה תש פי
םא ייאל ל ני ל דה בה ן. אמ רה דש סי אות כש גות בה רה דש הנ שום של ה, מי ך זל א כה לה ך, אל םא כה ר לו ל מנ אה ה, וש עה טה ה אותו של אה רה דועות, וש יש
ייאל? ני דה תוב בש ה כה רונו. מנ תש לום ופי חמ ת הנ ר לו, אל מנ כםל אה הנ םא] וש ל לום, [של ר כש צנ נל דש בוכנ ל נש בורו של תוך די ל מי כי תנ סש הי
יון, זה הוא חי ל, של יאי רי בש ה גנ ה? זל לה יש לנ יון הנ זש י חל ה, מי לה יש לנ יון הנ זש חל ה. בש לה ה סוד גי לה יש לנ יון הנ זש חל ייאל בש ני דה ז לש (דניאל ב) אה

ה. אל רש ן מנ ה מי אל רש מנ

ים בי ם רנ יי קול מנ קולו כש ים וש די קה ך הנ רל דל א מי ל בה אי רה שש י יי להי בוד אל ה כש ני הי תוב, (יחזקאל מג) וש ה כה ה מנ אי םא רש ב
אות רש יר ומנ עי ת הה ת אל חי שנ י לש בםאי י בש יתי אי ר רה של ה אמ אל רש מנ ה הנ אי רש מנ יו? וכש רה חמ תוב אנ ה כה בםדו. מנ כש ה מי ירה אי ץ הי רל אה הה וש
ל ה של אל רש אות, ומנ רש מנ ן הנ אותה ש. של ן שי לו הי לה אות הנ רש מנ ל הנ י. כה נה ל פה פםל אל אל ר וה בה ר כש הנ ל נש י אל יתי אי ר רה של ה אמ אל רש מנ כנ
ה אל רש ה, ומנ אל רש מנ ה לנ אל רש ייש מנ הוא. וש ה הנ אל רש מנ ים בנ אי רש ני ה, וש לה עש מנ לש ים של ני וה גש או בו הנ יירה ה ייש לו, של אל רש יון, מנ זה חי הנ
ים שי רש פה תש ם מי הל ה, ובה לה יש לנ ה הנ אי רש ים מנ אי רה קש ני ים, וש טי שולש דועות וש גות יש רה דש ים בי די ם עומש כגלה ה, וש ל זל ה ענ ה זל אל רש מנ לנ

ם. יהל לי ה, עמ לה עש מנ לש מו של ם כש לו הי אי ם, וש עולה ל הה לומות של חמ ל הנ כה

גות, רה דש לו הנ אי ת מי חנ ה, אנ לה א סוד גי לה ה, אל לה גנ תש תוב הי םא כה ה סוד. ל לה ה גי לה יש לנ יון הנ זש חל ייאל בש ני דה ך  שום כה ומי
ר. מנ אה יונות וש לש על גות הה רה דש ל בנ כי תנ סש עםה הי רש י פנ רי בש תוך די ף מי ל יוסי בה רונו. אמ תש לום ופי ה לו אותו חמ לה גי

ה פל ל הנ לו. ענ של ף מי יוסי ן לש תנ הוא נה רוך  בה דוש  קה הנ שום של ם, מי יי רנ צש ץ מי רל ל אל ל כה ענ ה אותו  נה מי ך  שום כה ומי
ף. ל ינד יוסי ענ ה  ן אםתה תי יי תוב ונ ה, כה רה עמבי ה לה בה רש םא קה ל יהד של י. הנ מי ל ענ ק כה שנ יי יך  ל פי ענ תוב וש ה, כה רה עמבי ק לה שנ םא נה ל של
י די גש ש אםתו בי בי לש ינ ה - ונ רה עמבי ב לה רנ םא קה ל גוף של ארו. הנ וה ל צנ ב ענ הה זה ד הנ בי ם רש יהשל תוב ונ ה, כה רה עמבי ב לה רנ םא קה ל אר של וה צנ הנ
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א רה קש ב - ני שנ םא חה ל ה של בה שה חמ מנ ר לו. הנ של ה אמ נל שש מי ת הנ בל כל רש מי ב אםתו בש כי ינרש תוב ונ ה, כה רה עמבי ה לה בה כש ל רה ל של גל רל ש. הה שי
ל. טנ לו הוא נה של כםל מי הנ ך. וש רי בש יו אנ נה פה או לש רש קש יי ר - ונ הי רש םא הי ל ב של לי ם. הנ כה חה בון וש נה

ל כה עמבםר בש ינ ם ונ ענ טנ ה הנ יהה, מה קי זש י חי בי ר רנ מנ ם. אה יי רה צש ץ מי רל ל אל כה עמבםר בש ינ עםה ונ רש י פנ ני פש לי ף מי א יוסי ייצי תוב? ונ ה כה מנ
ר, מנ ר אה זה עה לש י אל בי קום. רנ קום ומה ל מה כה ה בש בואה תש נםס הנ כש י לי די יו, וכש נה פה ים לש יזי רי כש ך מנ כה לט, של שש י לי די ם? כש יי רה צש ץ מי רל אל

ב. קנ רש םא תי ל י של די קום כש ל מה כה ה בש בואה ף תש ס יוסי ני כי

יים קנ ה לש צה רה שום של ים, מי גולי לש ל גי גי לש גנ כםל הוא לש ה, הנ שה רוך הוא עה דוש בה קה הנ ה של ל מנ עון, כה מש י שי בי ר רנ מנ אה
ר חנ אנ ה, וש אשונה רי ם בה עולה יך הה רי צה ה של ל מנ יא כה בי ם, הי עולה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה בה של ה, כש אי םא רש ה. ב רה זי גש הנ

זון. א מה צה ם ומה עולה ם לה דה אה ת הה יא אל בי ך הי כה

ץ רל אל עמך בש רש ילה זנ הש ר יי י גי ע כי דנ ם, (בראשית טו) יהדםענ תי הה רה בש אנ ר לש מנ רוך הוא אה דוש בה קה ן הנ מו כי ה] כש אי םא רש [ב
ל גי לש דול. גי גה כוש  רש ה  א בה צה םא מה ם, ל יי רנ צש ץ מי רל אל ף לש א יוסי בה של דול. כש גה כגש  רש בי או  ייצש ן  י כי רי חמ אנ גו', וש וש ם  הל םא לה ל
ם יי רנ צש ץ מי רל ל אל ה כה אה לש מנ תש הי ם, וש יי רנ צש מי ב לש הה זה ף וש סל ים כל יאי בי יו מש ם הה עולה ל הה כה ם, וש עולה ל הה ב ענ עה יא רה בי הי ים, וש גולי לש גי

ם. יי רנ צש מי עמקםב לש ת ינ יא אל בי דול, הי כוש גה ן רש קנ תש כםל ני הנ ר של חנ אנ ב. לש הה זה ף וש סל כל

ה אשונה רי בה ך  ה. כה כל מנ ך  ר כה חנ אנ וש ה,  פואה ים] רש די קש א [מנ ה בורי אשונה רי הוא - בה רוך  בה דוש  קה י הנ כי רש דנ ך  כה של
י די ם, כש עולה ל] הה ל [כה ב ענ עה יא רה בי הי ים וש גולי לש ל גי גי לש ן גי ל כי ענ לות, וש גה ם לנ יא אותה בי ך הי ר כה חנ אנ דול, וש כוש גה ין רש קי תש הי

ם. יי רנ צש מי ם לש עולה ל הה ב כה הה זה ף וש סל ים כל יאי בי יו מש הש יי של

תוב (תהלים כה ל, כנ אי רה שש יי לו  טש יי ב של הה זה ף וש סל ל כל ר של ם עםשל רנ יק, הוא גה די הוא צנ ף של שום יוסי ה, מי אי םא רש ב
ם כות אותה זנ כםל לש הנ וש ל,  אי רה שש יי א לש ה בה יק זל די צנ ל הנ של יהדו  ל. ומי יו כושי טה בה שש ין בי אי ב וש הה זה ף וש סל כל ם בש יאי יוצי קה) ונ

להעולהם הנבהא.

סוד ה הוא בש זל סוק הנ פה ה, הנ אי םא רש גו'. ב וש תה  בש הנ ר אה של ה אמ שה ם אי ים עי יי ה חנ אי ר, (קהלת ט) רש מנ אה ח וש תנ פה
אוי. רה ה לו כה זוכל יש של אי י הה רי שש אנ א, של בה ם הנ עולה י הה יי לו חנ ים - אי יי ה חנ אי רוהו. רש אמ יון, ובי לש על

ת בנ המ אנ תוב (ירמיה לא) וש כה ה, של בה המ תוב אנ כה ה  בה שום של ל, מי אי רה שש ת יי סל נל כש - זו  תה  בש הנ ר אה של ה אמ שה ם אי עי
ד. סל יך חה תי כש שנ ן מש ל כי תוב (שם) ענ כה ה, של ז אותה ין אוחי יהמי ד הנ צנ ה של עה שה י? בש תנ יך. מה תי בש הנ ם אמ עולה

ה זל ם הנ עולה י הה רי המ ים. של יי ה חנ ים בה שורי ם של עולה יא הה הי ים, וש יי חנ ת בנ רל של קש יא ני הי שום של ך, מי לל בש י הל יי י חנ מי ל יש כה
ש, מל של הנ ה  ל אותה אורות של ם הה אן אותה כה ים לש יעי גי םא מנ ל וש ש,  מל של ת הנ חנ ם תנ הי שום של ים, מי יי חנ ים בו  םא שורי ל
ך שנ ה חה ה זל גו'. מנ אתו וש צי ש בש מל של ך הנ שנ תוב (ישעיה יג) חה כה ש, של דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל נל יום של ם מי עולה הה קו מי לש תנ סש הי וש

גו'. ד וש בה יק אה די צנ ר (שם נז) הנ מנ אל נל מו של יר, כש אי םא מי ל ת אורו וש ק אל לי סי ש? של מל של הנ

םא ל ה של נה בה לש ש בנ מל של הנ ש וש מל של ה בנ נה בה לש יס הנ ני כש הנ ים לש יכי רי ה. וצש נה בה לש ם הנ ש עי מל של הו הנ ים - זל יי חנ ך בנ קש לש י הוא חל כי
א. בה ם הנ עולה ם לה מה ס עי ני כה הי ם לש דה אה ק הה לל ה הוא חי זל ם, וש ידה רי פש הנ לש

ת ענ דנ בון וש שש חל ה וש עמשל ין מנ י אי ה כי עמשי ך  כםחמ עמשות בש לנ ך  א יהדש צה מש ר תי של ל אמ יו? (קהלת ט) כה רה חמ תוב אנ ה כה מנ
י כי עמשות, וש לנ ך  א יהדש צה מש ר תי של ל אמ ן בו. כה בוני תש הי לש ה ייש  זל סוק הנ פה ה. הנ מה שה ך  ה הםלי תה ר אנ של אול אמ שש ה בי מה כש חה וש
ל של תו  מה שש ני ך? זו  כםחמ ה בש ה זל ך. מנ כםחמ עמשות בש תוב לנ א כה לה יהכול? אל ה של ל מנ ה כה עמשל ינ ם  דה אה ה של צועה רש ה הה רה תש הג

א. בה ם הנ עולה לה ה וש זל ם הנ עולה ה לה כות בה זש ם, לי דה אה ל הה כםחנ של יא הנ הי ם, של דה אה הה

ן יך בל רי צה א. וש בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ה בה ק בה זי חנ תש הי כםחנ לש יא הנ הי נו, של רש מנ אה ה של שה אי ך - זו הה כםחמ ר בש חי ר אנ בה דה
הוא. ם הנ עולה ה לה ר בה בי גנ תש יי י של די ה, כש כםחנ זל ם בש עולה ה הה זל ה בש כות בה זש ם לי דה אה

אן כה ו מי שה כש ר, ענ לומנ ר וש בה עמשות דה ין בו כםחנ לנ ה, אי זל ם הנ עולה ן הה ם מי דה אה א הה יהצה ר של חנ אנ שום של ם? מי ענ טנ ה הנ מה
ה םא זוכל ם ל גו'. אי ר וש של אול אמ שש ה בי מה כש חה ת וש ענ דנ בון וש שש חל ה וש עמשל ין מנ אי אי של דנ ונ ים. של ים טובי עמשי ה מנ עלשל ה אל אה לש הה וה
ם עולה ן הה ת מי כל לל ה לה ידה ין צי קי תש םא מנ ל י של , מי רוהה אמ הוא. ובי ם הנ עולה ך לה ר כה חנ ה בו אנ כל זש םא יי ה, ל זל ם הנ עולה ם בה דה אה
כםל הנ וש אן,  ם כה הל ל מי םאכנ י ה של זל ם הנ עולה ם בה דה ה אה עושל ים של ים טובי עמשי מנ ייש  וש הוא.  ם הנ עולה ל בה םאכנ םא י ה, ל זל הנ

ם. הל זון מי הי א ולש בה ם הנ עולה ר לה אה שש ני

מו ת ה', כש אנ רש יי ה  שה אי ז בש חי אה הי ה לש צה רה שום של א, מי בה ם הנ עולה ה בה כה זה וש ה  זל ם הנ עולה ה בה כה ף זה ה, יוסי אי םא רש ב
ל. אי רה שש ת יי ה אל כה זי ה וש זל ם הנ עולה לט בה שש ה לי כה ך זה שום כה ים. ומי אלהי י לי אתי טה חה ר (בראשית לט) וש מנ אל נל של

א, הוא יוצי וש ענ  שופי ר של הה נה י אותו  רי המ אוי. של רה ך  כה ף, וש סל כל ל הנ ת כה ף אל ט יוסי קי לנ יש ונ תוב? (שם מז)  ה כה מנ
כםל הוא הנ ם, וש יי מה שה יענ הנ קי רש ים בי להי ם אל ן אםתה תי יי תוב (שם א) ונ כה ה סוד הנ זל ד בו. וש ר עומי עםשל ל הה כה כםל, וש ט הנ לוקי

כות. לש מנ ל הנ לט ענ שש יך לי רי ף צה אי יוסי דנ אוי, ונ רה כה

ת ה אל שנ הוא עה רוך  בה דוש  קה ה? הנ נל שש מי ת הנ בל כל רש י מי ה. מי נל שש מי ת הנ בל כל רש מי בש ב אםתו  כי ינרש ונ תוב  ה, כה אי םא רש וב
ייש ה, וש יונה לש ה על בה כה רש רוך-הוא ייש מל דוש-בה קה לנ זון, וש הי יך לש רי צה ם, וש עולה זון הה נו ני מל ה מי ני הי שום של יט, מי לי יק שנ די צנ הנ
ב יות רוכי הש אוי לי לו רה יק, וש די א צנ רה קש ף ני יוסי ה, וש נל שש מי ת הנ בל כל רש יא מי ה הי תונה חש תנ ה הנ בה כה רש מל ה. הנ תונה חש ה תנ בה כה רש לו מל

ה. לה עש מנ לש מו של ילה כש הש יי יון של לש סוד על כםל הוא בש הנ רוך-הוא, וש דוש-בה קה ר לו, לנ של ה אמ נל שש מי ת הנ בל כל רש ל מי ענ
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ים עי כםל כורש הנ ה, וש נה בה לש ם הנ ש עי מל של ים הנ רי שה קש ני ר של של קל ך? הנ רי בש ה אנ ה זל ך, מנ רי בש יו אנ נה פה או לש רש קש יי ה. ונ אי םא רש ב
יון. לש סוד על כםל הוא בש ה הנ שום זל יו, מי לה ים אי ם מודי כגלה ם, וש עולה ל הה ל כה תון אותו ענ נה ה. וש זל קום הנ מה ד הנ גל נל כש

ה ל מנ כה ה. וש מו זל ה כש כםל זל הנ , וש יענ קי רה כות הה לש ין מנ עי ץ כש רל אה כות הה לש ת מנ ה אל שה רוך הוא עה דוש בה קה ה, הנ אי םא רש ב
ה. אשונה רי רוך הוא בה דוש בה קה י הנ ני פש ד לי ץ, עומי רל אה ה בה עמשל ננ של

דוש קה הנ שום של בות, מי אה ם הה ה עי רה בש חנ תש הי ד של ה ענ מה לי כות שש לש ה מנ לה בש םא קי ה ל דושה קש כות הנ לש מנ ה, הנ אי םא רש ב
בות. אה סוד הה יר מי אי תה ה של יונה לש על כות הה לש מנ ה הנ ה אותה שה רוך הוא עה בה

ה ינה כי ין שש י אי רי המ ה, של ינה כי שש ת הנ מו אל עי ך  ר כה חנ אנ ך  שנ ה, הוא מה אשונה רי ם בה יי רנ צש מי ד לש יק יהרנ די צנ ף הנ יוסי של וכש
אוי, רה ם כה עולה ר הה ל עםשל ת כה ל אל טנ נה ה, וש אשונה רי ם בה יי רנ צש מי ף לש ך יוסי שנ מש ני ך  שום כה יק, ומי די צנ ר הנ חנ א אנ לה ת אל כל הולל

ה. מה ים עי טי בה שש ל הנ כה ם וש יי רנ צש מי ה לש ינה כי ה שש דה ך יהרש ר כה חנ אנ וש

כות לש מנ לנ וש ה  לה עש מנ לש כות של לש מנ לנ ה  כה זה וש קומו,  מש ר בי טי ענ תש הי לש ה  כה זה ית,  רי בש ת הנ ר אל מנ שה ף, של יוסי ך  שום כה ומי
ה קולה ית שש רי בש י הנ רי המ ה, של ה כגלה דושה קש ה הנ תורה ל הנ יים כה לו קי אי ש כש קםדל ית הנ רי ר בש שומי י של ל מי ן, כה ל כי ענ ה. וש טה מנ לש של

ה. תורה ל הנ כה כש

ר בנ א דש שה ר, (זכריה יב) מנ מנ אה ח וש תנ יהיא פה י חי בי גו'. רנ יו וש נה בה עמקםב לש ר ינ םאמל י ם ונ יי רה צש מי ר בש בל י ילש של עמקםב כי א ינ ינרש ונ
ר בנ א דש שה ן. מנ בוני תש הי ה ייש לש זל סוק הנ פה בו. בנ רש קי ם בש דה ר רוחנ אה יםצי ץ וש רל ד אה יםסי ם וש יי מנ ה שה ם ה' נםטל אג ל נש אי רה שש ל יי ה' ענ
ים מי ענ ר הה אה ל שש ין של די ל הנ הוא ענ קום של ל מה כה א בש לה א? אל שה ה מנ מה א, לה שה ר מנ מנ אה ה של לל אי קומות הה מש ל הנ כה ה'. בש

ע. רנ ה לש א - זל שה ר מנ אומי ל וש אי רה שש ל יי הוא ענ קום של ל מה כה טוב. בש ה לש א - זל שה ר מנ מנ אה וש

ה סה עממה יהכול זו מנ בש ה, כי סה עממה א הוא מנ שה מנ שום של טוב, מי ים לש מי ענ ר הה אה ל שש ין של די ל הנ הוא ענ קום של ל מה כה בש
נו מל ת מי רל ם, עובל יהל לי ין עמ די ר הנ זה גש ני של לות, וכש זה ים ומנ בי י כוכה די ים עובש מי ענ ל הה לום של שה הוא הנ רוך  בה דוש  קה ל הנ ענ
יא ה הי סה עממה יהכול מנ בש א, כי שה ר מנ אומי ל וש אי רה שש ל יי ין ענ ר די זה גש ני קום של ל מה כה ם. בש יהל לי ל עמ הוא סובי זו של ה הנ סה עממה מנ הנ

א. שה ה מנ ה, זל זל ד הנ צנ הנ ה ומי זל ד הנ צנ הנ א מי שה ך מנ שום כה רוך הוא, ומי דוש בה קה ל הנ ענ

הוא ים של עי ינו יודש יי םא הה י ל כי בו? וש רש קי ם בש דה ר רוחנ אה יםצי וש יך  רי ה צה מה ץ, לה רל ד אה יםסי ם וש יי מנ ה שה ר נםטל מנ אה ן של יוה כי
ה. גה רש דנ ה הנ אותה דות בש ם עומש עולה ל הה מות של שה נש הנ רוחות וש ל הה כה ה, של דועה ה יש גה רש אות דנ רש הנ א לש לה ם? אל דה ר רוחנ אה יםצי

בו? רש קי ה בש ה זל ל מנ בה ה. אמ פל ר - יה םא יותי ל ם וש דה ר רוחנ אה יםצי ר וש מנ ם אה ה. אי של ה קה זל סוק הנ פה ר, הנ מנ עון אה מש י שי בי רנ
מות שה נש ל הנ כה חות  ופורש אות  יוצש ם  שה מי א,  יוצי וש ענ  שופי הוא של ר הנ הה נה הנ מי י  רי המ ים, של די דה צש י  ני שש ה סוד בי זל א  לה אל
ר, כה זה ן הנ ת מי רל בל ענ תש מי ה של שה מו אי ה כש זל בו. וש רש קי ם בש דה ר רוחנ אה יא יםצי ה הי גה רש דנ ה הנ אותה ד, וש חה קום אל מה סות לש נש כנ תש ומי
בו, רש קי ם בש דה אה ר רוחנ  יםצי וש ך  . כה יהה על מי ם בש לה שש יור מג צי ייר בש טנ צש כםל מי הנ ד של , ענ יהה על מי בש ה  ת לה ילרל צנ ד מש לה וה הנ אותו  וש

ן לו. נותי ם וש עולה ם בה דה אה א הה רה בש ני ד של ד, ענ ה עומי בו זל רש קי בש

דוש קה הנ ם וש דה אה א הה רה בש ני ר  של אמ כנ שום של ש. מי מה ם מנ דה ל אה של בו  רש קי - בש בו  רש קי ם בש דה אה ר רוחנ  יםצי ר וש חי ר אנ בה דה
ט שי פנ תש הי את גוף לש םא מוצי תוכו ל בש רוחנ של ה הה ם, אותה עולה ל הה יר של וי אמ א לה יוצי וש תו  מה שש ת ני ן לו אל רוך הוא נותי בה

תוכו. ד בש חה ד אל צנ ת בש דל עומל תוכו, וש בש

רוחנ הה ך  ל, כה די גנ תש גוף מי הנ של מו  ן כש כי . וש כםחנ ת בו  נל נותל ת וש טל של פנ תש מי רוחנ  הה ה  ט גופו, אותה שי פנ תש ם מי דה אה של וכש
ש. מה בו מנ רש קי ם בש דה ר רוחנ אה ך יםצי שום כה ה, ומי מה ם עי דה אה ק הה זי חנ תש יי ת בו כםחנ של נל נותל

ה, מה ענ עי יי תנ סש הי ר לש ה יותי לה עש מנ לש ה כםחנ של יכה רי יא צש הי רוחנ הנ הה שום של ה? מי ה זל ם מנ דה ר רוחנ אה ר, יםצי םאמנ ם ת אי וש
ם. דה אה יוענ לה ן לו סי נותי בו, וש רש קי ם בש דה ר רוחנ אה רוך הוא הוא יםצי דוש בה קה ן הנ ל כי ענ וש

ם גנ ך  ן, כה קה תש גוף ני אותו הנ מו של ם וכש דה אה הוא אותו הה מו של - כש יוענ  ה סי יכה רי צש רוחנ  ה הה אותה של ה, כש אי םא רש ב
בו. רש קי ם בש דה ר רוחנ אה ה הוא יםצי זל ן, וש קי תנ תש הי ים לו רוחנ לש יפי רוחנ ומוסי ה הה ת אותה ים לו אל ני קש תנ מש

נו מל ה מי קה לש תנ סש הי ה בו, וש תה יש הה של רוחנ  ת הה פל ה תוסל ד אותה בי עמקםב אי יו, ינ בי אה ף מי ד יוסי בנ אה ן של יוה ה, כי אי םא רש וב
ה א אותה לה ת? אל יהה מי ו הה שה כש ד ענ י ענ כי ם. וש יהל בי עמקםב אמ י רוחנ ינ חי תש תוב? (בראשית מה) ונ ה כה ך מנ ר כה חנ ה. אנ ינה כי שש הנ
ה לו מה רש ם גה אי ם לו, [וש רנ יהה בו גה הה ב של צל על הה שום של תוכו, מי ה בש תה יש םא הה ל ה וש ינה כי שש נו הנ מל ה מי קה לש תנ סש רוחנ הי ת הה פל תוסל
םא ו ל שה כש ד ענ ענ עמקםב, של א ינ ינרש תוב ונ אן כה כה ם. וש יהל בי עמקםב אמ י רוחנ ינ חי תש ך ונ שום כה ה, ומי יומה קי ה רוחנ בש תה יש םא הה ל ה] של זל לה
ים יאי בי ומש ם  יי רנ צש מי לש ים  כי הולש של ץ  רל אה י הה יהרי דנ ל  כה ת  אל ה  אה רה עמקםב, של ינ א  ינרש ונ א  לה אל  ? ענ יודי יהה  הה ן  יי ננ מי ר.  שי בנ תש הי

עמקםב. א ינ ינרש תוב ונ כה הו של ה. זל בואה תש

הו ם. זל תוכה בש קומו  ת מש אל ש  יהרנ וש בות,  אה ם הה ר עי בי חנ תש הי ה לש כה זה ך  לל מל ד הנ וי ה, דה אי םא רש ר, ב מנ ק אה חה צש יי י  בי רנ
ה. נה םאש פי ר ה לש תה יש ים הה בוני סו הנ אמ ן מה בל תוב אל כה של

ן. יי ל ינ יק נוד של זי חמ מנ ד של חה י אל הודי ם יש הל מה יהה עי הה לוד, וש יהא לש קי פוטש קנ ים מי כי יו הולש יהה הה קי זש י חי בי רנ א וש יסה י יי בי רנ
ל ים של לי עג מש ים הנ רי בה דש ם הנ אותה ד מי חה ר אל בה מםר דה אל ול יך  ח פי תנ יהה, פש קי זש י חי בי רנ א לש יסה י יי בי ר רנ מנ ים, אה כי ם הולש עודה בש

דוש. קה אור הנ מה י הנ ני פש ל יום לי ר כה ה אומי תה אנ ה של תורה הנ

ה. תורה י הנ כי רש לו דנ ם - אי י נםענ כי רש יהה דנ כל רה לום. דש יהה שה יבםתל תי ל נש כה ם וש י נםענ כי רש יהה דנ כל רה ר, (משלי ג) דש מנ אה ח וש תנ פה
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נו מל מי זוז  תה םא  ל של ה  ינה כי שש הנ ימות  עי נש ת  אל יו  לה עה ה  רל שש מנ הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ה,  תורה הנ י  כי רש דנ בש ך  הולי של י  מי של
ה. טה מנ לש לום לו  ה, שה לה עש מנ לש לום לו  לום. שה ם שה ה כגלה תורה יבות הנ תי ל נש כה לום - של שה יהה  יבםתל תי ל נש כה ים. וש מי עולה לש

א. בה ם הנ עולה לום לו בה ה, שה זל ם הנ עולה לום לו בה שה

י תי עש מנ ם, שה הל ר לה מנ ך? אה ן לש יי ננ לו, מי רו  מש ה. אה זל סוק הנ פה א בנ צה מש יס ני כי בש ענ  בי טש מנ מו  הוא, כש י הנ הודי יש ר הנ מנ אה
ים. די דה י צש ני שש ים ובי ני וה י גש ני שש ה הוא בי זל סוק הנ פה ר, הנ מנ אה ח וש תנ ה. פה זל סוק הנ פה ר [טוב] בנ בה אן דה י כה תי דש מנ לה א, וש בה אנ מי
יבות? תי נש י הנ ים ומי כי רה דש י הנ לום. מי ים בו שה אי קורש ם, וש ים בו נםענ אי יבות. קורש תי ים בו נש אי קורש ים וש כי רה ים בו דש אי קורש

לום? שה י הנ ם ומי נםענ י הנ מי

ה תורה א בנ רה קש ני קום של ל מה כה י בש רי המ ך. של רל יהם דה ן בנ נותי תוב (ישעיה מג) הנ כה נו של יש ם, הנ י נםענ כי רש יהה דנ כל רה א דש לה אל
ן ים מי תוחי פש ים של כי רה דש לו הנ ם. אי י נםענ כי רש יהה דנ כל רה ך דש ם, כה דה ל אה כה ה לש תוחה פש זו של ך הנ רל דל כםל. כנ ה לנ תוחה ך פש רל ך, זו דל רל דל

ם. עולה י הה די דש ל צי כה ר ולש בל ל עי כה ים לש חי תה פש ים ני כי רה דש ם הנ אותה תוכו, ומי ים לש סי נה כש ני דול, וש גה יהם הנ רו בנ כה בות, של אה הה

ים די רה פש ני אורות וש מש ל הנ ים כה ירי אי א מש בה ם הנ עולה ן הה א, ומי בה ם הנ עולה ן הה את מי יוצי ימות של עי יא נש ה הי זל ם הנ נםענ הנ וש
ר - חי ר אנ בה ם. דה א נםענ רה קש בות ני אה ים] הה שי יורש ים [של קי יונש א של בה ם הנ עולה ל הה אור של אותו הה טוב וש אותו הנ ר, וש בל ל עי כה לש
ל רות של חי ל הנ כה אורות וש ל הה כה טוב וש ל הנ כה ה וש חה מש שי ל הנ א, כה בה ם הנ עולה ר הה עורי תש מי של ם, וכש א נםענ רה קש א ני בה ם הנ עולה הה

ם. א נםענ רה קש ך ני שום כה ים, ומי רי עורש תש ם מי עולה הה

ה. נוחה רות ומש ם חי הל לה ייש  ים, וש חי ם נה ת, כגלה בה שנ ת הנ סל נל כש ני ה של עה שה נםם, בש יהי גי ל הנ ים של עי שה רש ינו, הה ני ה שה ל זל ענ וש
דונו ני ים של עי שה רש ל הה של ש  נל עם הה אותו  ל מי צי נה ני של ינו  לי ה עה יונה לש ה על חה מש ר שי עורי לש נו  לה ייש  ת,  בה שנ את הנ יוצי ה של עה שה בש
הו ינו. זל לי ינו עה להי י אל נה דם ם אמ י נםענ יהי ר, (תהלים צ) וי לומנ ר וש עורי תש הי נו לש ייש לה ה. וש אה לש הה יא וה הי ה הנ עה שה ן הנ רו] מי זש חה [של

ם. י נםענ כי רש יהה דנ כל רה ן דש ל כי ענ כםל, וש רות] הנ ת [חי חנ מש יון, שי לש על ם הה נםענ הנ

חנ ם לוקי ת כגלה אל וש ה,  לה עש מנ לש מי ים  אי יוצש של ים  ילי בי שש ם הנ הי לו  ? אי יהה יבםתל תי נש ה  זל י  לום, מי שה יהה  יבםתל תי נש ל  כה וש
ן לו ז נותי אה תו, וש בורה גש הוא בי של דול כש גה יהם הנ ם לנ יס אותה ני כש ת, ומנ יי בנ לום הנ לום, שש א שה רה קש ני י של ידי חי יש ית הנ רי בש הנ
ל יט ענ לי שנ ם וש יי רנ צש מי ך בש לל יהה מל הה לום, וש ית שה רי יהה בש ף הה ה, יוסי אי םא רש לום. ב יהה שה יבםתל תי ל נש כה תוב וש כה הו של לום. זל שה

. ענ יהה יודי םא הה ה, ל ינה כי שש נו הנ מל ה מי קה לש תנ סש הי שום של עמקםב, מי ינ ץ, וש רל אה הה

יו נה דו בה יירש ר, של בל ל של ר ענ בל הוא של ה של אי ם, ורש יי רנ צש מי ה בש בואה נות תש קש י לי די ר, כש בל יהה של עמקםב הה ינ ה, לש ל זל ם כה עי וש
ין אי ים של שי נה מו אמ ים, כש בי עי מו רש א כש לה ם אל כל מש צש או ענ רש םא תנ ל י של די או, כש רה תש ה תי מה יו לה נה בה עמקםב לש ר ינ םאמל י ם, ונ יי רנ צש מי לש

ע. בנ ם שם הל לה

אות רש הנ ם לש דה אה יך הה רי םא צה ם, ל עולה ר בה ענ הוא צנ ן של מנ ל זש כה י בש רי המ אן, של אי סוד ייש כה דנ יהה, ונ קי זש י חי בי ר רנ מנ אה
ר. אי בה תש ה ני ני הי או, וש רה תש ה תי מה ר לה מנ ן אה ל כי ענ יו, וש אה טה חמ ס בנ פי תה םא יי ל י של די שוק, כש מו בנ צש ת ענ אל

ב עה רוך הוא רה דוש בה קה ח הנ לנ ן שה ל כי י ענ רי המ ש, של מה ה מנ בואה ם - תש יי רה צש מי ר בש בל י ילש של עמקםב כי א ינ ינרש ר ונ חי ר אנ בה דה
ה. בואה ם תש שה ים מי יאי בי יו מש הה ץ של רל אה י הה ני ת בש ה אל אה ה רה ל זל ענ ם, וש שה יו לש נה ת בה אל עמקםב וש ת ינ יד אל הורי י לש די ם, כש עולה לה

ל קו של לש חל א מי ו יהצה שה עי לק, וש חמ ו לנ שה עי עמקםב וש או ינ ק, בה חה צש ת יי מי ה של עה שה ם. בש יי רה צש מי ר בש בל י ילש של עמקםב כי א ינ ינרש ונ
יו נה ם הוא ובה יי רנ צש מי יהה לו בש הה ר של בל של ה אותו הנ אה ה רה ל זל ענ כםל. וש טםל הנ לות יי גה ת הנ בםל אל סש יי עמקםב של ינ כםל, וש הנ ץ ומי רל אה הה
ם יכל לי א עמ צי מה םא יי ל ה, של לה עש מנ לש ין של די י הנ ני פש לי או, מי רה תש ה תי מה יו לה נה בה עמקםב לש ר ינ םאמל י ה ונ ל זל ענ לות, וש גה ת הנ בםל אל סש לי
ל אי רה שש יו יי ה הה זל בון הנ שש חל ד"ו, כנ שוהה רש רש י פי רי ה. המ מה דו שה ם רש יי רה צש מי ר בש בל י ילש של י כי תי עש מנ ה שה ני ר הי םאמל י ג. ונ רי טש קנ מש

בשמיצשרניים.

י בנ יש ל אם י ענ םאשי ה יהרום ר תה ענ ר, (תהלים כז) וש מנ אה ח וש תנ א פה יסה י יי בי גו'. רנ ץ וש רל אה ל הה יט ענ לי שנ ף הוא הנ יוסי וש
ה'. ה לנ רה מש זנ אמ ה ונ ירה שי ה אה רועה י תש חי בש לו זי הר אה ה בש חה בש זש אל י וש יבותנ בי סש

ה אותו עושל ם וש עולה י הה ני ל בש ל כה ף אותו ענ ם, הוא זוקי דה אה הה ה מי צל רנ תש רוך הוא מי בה דוש  קה הנ של ה, כש אי םא רש ב
יו. תה חש ים תנ עי נה כש יו ני אה ל שונש כה כםל, וש ל הנ םאש של ר הה

א ם. בה עולה י הה ני ל בש ל כה ים אותו ענ רי רוך הוא הי דוש בה קה ם - הנ הל חו אותו מי יו, דה חה או אל נש ך שה לל מל ד הנ וי ת דה אל
יו. נה פה ים לש די סוגש ים וש עי יו כורש ם הה כגלה כותו, וש לש ל מנ ל כה ענ ים אותו  רי רוך הוא הי בה דוש  קה יו, הנ נה פה לש ח מי רנ יו - בה מי חה
ם יי פנ וו לו אנ חמ תנ שש יי ף ונ י יוסי חי יהבםאו אמ תוב ונ כה הו של יו, זל נה פה וו לש חמ תנ שש הי עו וש רש ם כה ך כגלה ר כה חנ יו, אנ חה חו אל ף דה ת יוסי אל וש

ה.  צה רש אה

יא הי ת של ר, עי אי בה תש ה ני ני ר, הי מנ ה אה הודה י יש בי ה. רנ תה אנ מו וש ה? כש תה ענ ה וש ה זל י - מנ םאשי ה יהרום ר תה ענ ר וש חי ר אנ בה דה
ינו. ית די ה הוא ובי ה - זל תה ענ ה. וש תה את ענ רי קש ני "א, וש ת? זו הי עי ה הה יא אותה י הי ה. ומי יונה לש על ה הה גה רש דנ הנ

ה חה בש זש אל ץ. וש רל אה י הה כי לש ר מנ אה לו שש י - אי יבותנ בי י סש בנ יש ל אם כות. ענ לש בוד ומנ כה בש ה  ים אותה רי הה י - לש םאשי יהרום ר
ה - רה מש זנ אמ ה ונ ירה שי ם. אה עולה ל הה ע כה מנ שש יי ה - של רועה י תש חי בש ד. זי ל מועי ה אםהל - זל לו  הר אה ם. בש יי לנ רושה יש - זו  לו  הר אה בש

ת. חנ בנ שש תי הנ ה וש ירה שי ה הנ אה ה, בה רועה תש ל הנ ד של צנ הנ ם, מי שה י מי רי המ ה. של רועה תש יא הנ הי ד של אותו צנ מי

לו. ים של רי שה ל הנ כה וש ו  שה עי ה  י - זל יבותנ בי י סש בנ יש ל אם ענ ל.  אי רה שש יי ת  סל נל כש זו   - י  םאשי יהרום ר ה  תה ענ וש ר  חי ר אנ בה דה
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ת יר אל עמבי הנ י לש די ה, כש רה בה שש ים רוחנ ני להי י אל חי בש תוב (שם נא) זי כה ה - של רועה י תש חי בש ל. זי אי רה שש לו יי לו - אי הר אה ה בש חה בש זש אל וש
ם. עולה ק לש סי פש םא הל ל רוך-הוא לש דוש-בה קה חנ לנ בי שנ הודות ולש ה - לש רה מש זנ אמ ה ונ ירה שי ם. אה עולה ן הה ין מי די הנ

ע רה ר הה ייצל ה הנ י, זל יבותנ בי י סש בנ יש ל אם תוב ענ כה ע, של ר רה ל ייצל ר טוב ענ כםל, ייצל י - בנ םאשי ה יהרום ר תה ענ ר וש חי ר אנ בה דה
ש, אי ד הה צנ ה מי נה תש ני ה של תורה ה - זו הנ רועה י תש חי בש לו זי הר אה ה בש חה בש זש אל כםל. וש א אותו בנ הוא שוני ם, וש דה אה יב הה בי הוא סש של
ל ים כה רי בה שש ני וש ם]  דה אה ל הה [של םאשו  יהרום ר ה  תורה יל הנ בי שש י בי רי המ מו. של ת לה דה ש  אי ינו  ימי תוב (דברים לג) מי כה כנ

י. תה חש י תנ מנ יענ קה רי כש תוב (תהלים יח) תנ כה יו, כנ נה פה יו לש אה שונש

ז אה בות, וש אה ם הה ק עי בי דה הי ך ייש לו לש לל מל ד הנ וי י דה רי המ בות, של אה ם הה ל עי לי כה הי י - לש םאשי ה יהרום ר תה ענ ר וש חי ר אנ בה דה
י לי עמ ם בנ םאל, כגלה מ שש ד הנ צנ בש ם של לו הי י - אי יבותנ בי י סש בנ יש ל אם ם. ענ מה ד עי חה ר אל של קל הוא בש ה, וש לה עש מנ ה לש לל עמ ינ ם וש רומי תש יי

ד. חה כםל הוא אל הנ ה, וש נה בה לש ר לנ בי חנ תש ש מי מל של ז הנ אה ל, וש בי חנ ים לש ני וש כנ תש מי ים של יני די הנ

ה. הוא ן אותה זה ה וש יר לה אי ה ומי נה בה לש ט בנ שולי ש של מל של ה הנ ץ. זל רל אה ל הה יט ענ לי שנ ף הוא הנ יוסי תוב וש ה, כה אי םא רש ב
כםל, מות לנ שה נש חות הנ ם פורש שה ים ומי זוני ם ני נו כגלה מל א, מי יוצי ענ וש שופי ר של הה י אותו נה רי המ ץ, של רל אה ם הה ל ענ כה יר לש בי שש מנ הנ

רוהו. אמ ל, ובי זה מנ לוי בש םא תה ל ם של עולה ר בה בה ך דה ין לש י אי רי המ קום, של מה ל אותו הנ ים אל וי חמ תנ שש ם מי ך כגלה שום כה ומי

ון ע עמ י רה ימי ע בי ירה ה אי מה ר, (תהלים מט) לה מנ אה ח וש תנ ר פה זה עה לש י אל בי הו. רנ רג כי םא הי ם ל הי יו וש חה ת אל ף אל ר יוסי ינכי ונ
ד פוחי י של ל מי בה רוהו. אמ אמ ים, ובי די ם פוחמ ה הי מה ים מי עי םא יודש ל ים וש די פוחמ ם של ה הי לשה ה, שש אי םא רש י. ב ני סובי י יש בנ עמקי
הוא ם, וש הל בה יחנ  גי שש םא מנ ל ים, וש אי טה ם חמ הי של ענ  םא יודי ל ים של אי טה חמ ם הנ שום אותה ד - מי ה הוא פוחי מנ מי ענ  םא יודי ל וש

ע. י רה ימי ד מי פוחי

הוא ע, של רה ר הה ה [הוא] ייצל ם? זל י הי ע, ומי רה אותו  ים בש ני מש דנ זש ם מי הי ים של יהמי ם הנ הי לו  ע? אי י רה מי ם יש י הי מי
ם. יהל כי רש ת דנ ים אל אי מש טנ מש ם של ל אותה כה ין לש טי סש הנ ם לש עולה שות בה רש ת לו  נל תל ני ים של דועי ים יש יהמי לו  ייש  ע, וש א רה רה קש ני
ים אי טה ם חמ ל אותה ענ ים  ני מג מש לו  אי וש ע,  רה י  מי יש ים  אי רה קש ני של ם  ה הי לל אי וש ים אותו,  אי מש טנ מש  - א  מי טה הי לש א  בה י של מי של

ם. יהל בי קש עי ם בש דה י אה ני ם בש ים אותה שי דה של

ים אי מש טנ ם ומש לה צש ים אל ני מש דנ זש ים מי יקי זי ל מנ בוצות של ה קש מה ם, כנ יהל כי רש ת דנ ים אל אי מש טנ מש ם של ל אותה ה, כה אי םא רש ב
ם ה הי מה ר - כנ הי טה הי ם לש דה א אה ש. בה מה מנ ים אותו  יגי הי נש מנ ך  רל דל הנ ה  אותה ת - בש כל לל ה לה ם רוצל דה אה של ך  רל דל ם. בש אותה

ים לו. עי יש סנ מש של

ם, יי נו מנ מל טםל מי י לי לי הוא כש ם, של יי ל מנ ה של לה טש תוך ננ יו מי חםץ יהדה רש יך לי רי ר, צה בםקל ם בנ ם קה דה אה של כש ינו, של ני י שה רי המ
ר. בה דה ת הנ נו אל רש אנ זו בי ה הנ לה טש ננ יל הנ בי שש ה, בי אי םא רש רוהו. וב אמ בי מו של ה, כש אשונה רי ץ יהדו בה חנ רה י של תוך מי מי

םאל, מ שש ן הנ ין מי יהמי ץ הנ חנ רש יי םאל, וש מ ל שש ין ענ יט יהמי לי שש הנ י לש די םאל, כש מ שש ין בי טםל ינד יהמי ם לי דה אה יך  רי צה עוד, של וש
םא ל י של די םאל, כש מ שש ל הנ ין ענ יהמי יט הנ לי שש הנ םאל, לש מ שש ין בי טםל יהמי ל יהדו, יי נוטי י של ן מי ל כי ענ ה. וש ילה טי יא נש ה הי שום זל ומי

נו. רש אנ ה בי ני הי ל, וש לה לט כש שש ע לי רה ר הה ייצל קום לנ ן מה תי יי

י די ים עובש מי ענ ל הה ט ענ ין שולי יהמי הנ ה של עה שה ע, ובש רנ הה לש יב יהדו מי שי םא מי ט, ל ע שולי רה ין הה די ה של עה שה ה, בש אי םא רש ב
ם. ה אותה לל כנ םא מש ל ם וש יהל לי רוך הוא עמ דוש בה קה ס הנ ם, חה בםר אותה שש לות לי זה ים ומנ בי כוכה

יד. מי ד תה ם, ופוחי יהל לי ע עמ םא יהדנ יו, ל לה גש רנ ם בש הל ש בה דה ים של אי טה חמ ם הנ אותה א, בש הוא חוטי י של ל מי ך, כה שום כה ומי
ד חנ םא פה ן ל ל כי ענ ם, וש הל ש בה פי שש פנ יהה מש ב, הה רה קש א לנ יהה יוצי הה של לו, וכש לה ים הנ אי טה חמ הנ ר מי מה שש יד ני מי יהה תה ך הה לל מל ד הנ וי דה

ב. רה קש ם בנ הל מה ם עי חי לה הי לש

י בנ דוף אויש רש ר (תהלים יח) אל מנ ד אה וי ה. דה זל ש  קי םא בי ה ל זל ש  קי בי ה של יו, מנ ים הה כי לה ה מש עה בה רש ה, אנ אי םא רש וב
קום ן מה תנ נה םא  ל וש לו,  לה ים הנ אי טה חמ ן הנ ר מי מה שש ני יהה  הה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ מה ם.  לותה ד כנ ענ שוב  םא אה ל וש ם  יגי שי אנ וש
ם. יהל ידי פםל בי יי יו וש אה טה ת חמ בםענ אל תש יו לי רה חמ פו אנ דש רש םא יי ם ל הי יד, וש מי ם תה יהל רי חמ דםף אנ רש ה לי צה ן רה ל כי ענ לט, וש שש יו לי אה שונש לש

דםף רש ה לי צה ך, הוא רה לל מל ד הנ וי דה מו  םא כש ל יו, וש אה טה חמ בנ ש  פי שש פנ יהה מש הה ב של ל גנ ף ענ ר. אנ ד יותי חי פנ יהה מש א הה סה אה
יד) תוב (דברי הימים-ב  כה יהה, של הה ך  כה וש הוא,  רוך  בה דוש  קה ם הנ רםג אותה ינהמ וש ם,  הל ם בה חי לה הי םא לש ל וש ם,  יהל רי חמ אנ
ים. כגשי הנ נגסו  יה ה ונ הודה י יש ני פש לי א וש סה י אה ני פש ים לי כושי ת הנ גםף ה' אל יי תוב ונ כה גו', וש וש מו  ר עי של ם אמ עה הה א וש סה ם אה פי דש רש יי ונ
דוש קה הנ ף וש א, הוא רודי סה ל אה בה ם. אמ תה רה חר מה ב לש רל על ד הה ענ ף וש של נל הנ ד מי וי ם דה ינכי ד? (שמואל א ל) ונ וי דה תוב בש ה כה ן] מנ כי [וש

ה. כל רוך הוא מנ בה

ה תה אנ ר, וש מי זנ י אמ ני א אמ לה רםג, אל המ םא לנ ל דםף וש רש י יהכול לי יני ר, אי אומי ש וש קי בנ יהה מש ך הה ה כה הודה ך יש לל ט מל פה הושה ם יש גנ
תוב (דברי כה רוך הוא, של דוש בה קה ה לו הנ שה ך עה כה א, וש סה מו אה ש כש פי שש פנ ך מש ל כה יהה כה םא הה ל שום של ם, מי רםג אותה המ תנ
ה יהודה ים לי אי בה יר הנ עי ר שי הנ ב וש מון מואה י ענ ני ל בש ים ענ בי רש אה ן ה' מש תנ ה נה לה הי ה ותש נה רי בש לו  חי ת הי עי הימים-ב כ) ובש

פו. גי נה יי ונ

ד חנ פה שום של ב, מי רה קש ם בנ חי לה הי םא לש ל דםף וש רש םא לי ל ר וש מי זנ םא לש י יהכול ל יני ר, אי מנ ם אה ך גנ ף כה ה אנ הודה ך יש לל יהה מל קי זש חי
שור ה אנ ני חמ מנ ינך בש ך ה' ונ אנ לש א מנ ייצי הוא ונ ה הנ לה יש לנ י בנ הי יש תוב? (מלכים-ב יט) ונ ה כה נו. מנ רש מנ אה לו של לה ים הנ אי טה חמ הנ מי
ב שוכי יתו, וש בי ב בש יהה יושי יהה הה קי זש חי ים. וש תי ים מי רי גה ם פש ה כגלה ני הי ר וש בםקל ימו בנ כי ינשש ף ונ לל ה אה שה מי חמ ים ונ מוני ה ושש אה מי
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ם. ג אותה רנ רוך הוא הה דוש בה קה הנ תו, וש טה מי בש

שום ה. מי מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ ם ענ עולה י הה ני ר בש אה לו - שש לה ים הנ אי טה חמ ן הנ ים מי די יו פוחמ לו הה לה ים הנ יקי די צנ ה הנ ומה
ע, י רה מי ם יש יו אותה לה טו עה לש שש םא יי ל י של די נו, כש רש מנ אה מו של ם כש הל ש בה פי שש פנ לו ולש לה ים הנ אי טה חמ הנ ר מי מי שה הי ם לש דה אה ך ייש לה כה

יו. לה ים עה מי חמ רנ םא מש ל של

םא ם ל הי ם, וש לי הוא שה שום של ם, מי יהל לי ם עמ חנ יהדו, הוא רי לו בש פש נה ה של עה שה יו. בש חה ת אל ף אל ר יוסי ינכי ה, ונ אי םא רש ב
ין די י הנ לי עמ ם בנ ל אותה י כה רי המ יו, של לה מו עה חמ םא רי ן ל ל כי ענ ה, וש של קה ין הנ די ד הנ צנ או מי י בה וי לי עון וש מש ם שי אותה הו. של רג כי הי

ם. יהל ידי ים בי לי נופש ה של עה שה ם בש דה י אה ני ל בש ים ענ מי חמ רנ םא מש ה ל של קה הנ

י ין] לי אי ייש [של א] של לה א, [אל ירה א אי לה י, אל אתי תוב יהרי םא כה א. ל ירה ה אי מה ד (תהלים מט) לה וי ר דה מנ ך אה שום כה ומי
תוב כה ה, של מונה אל סוד הה ם בש הי לו  י? אי בנ ם עמקי י הי י, מי ני סובי י יש בנ ון עמקי נו. עמ רש מנ אה י של פי ע, כש י רה מי ם יש אותה חםד מי פש לי
אותו יד, בש מי ם תה הל ים בה לי כש תנ סש מי ים של בי עמקי ם הה הי ב, וש קי עה ה הוא הל ו. זל שה ב עי עמקי ת בנ זל אםחל יהדו  וש (בראשית כה) 

בו. עמקי יד בנ מי ש בו תה ם דה דה אה א של טש חי הנ

א - וש שה י הנ לי בש חנ ה. בש אה טה ה חנ לה גה עמ עמבות הה כנ א וש וש שה י הנ לי בש חנ ון בש עה י הל כי תוב? (ישעיה ה) הוי מםשש ה כה ה מנ אי םא רש ב
ק אותו זי חנ תש ה, ומי לה גה עמ עמבות הה א] כנ וש שה י הנ לי בש חנ ה [בש עמשל ננ ק וש זי חנ תש ך מי ר כה חנ אנ יו, וש לה ש עה םא חושי ל ב וש קי עה ש בו בל דה של

א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ה אותו בה טל סש א, ומנ טש חי הנ

א צי מה םא יי ל י של די ם כש יהל עמשי מנ ים בש שי פש שש פנ יד מש מי ם תה הי ם, וש יהל אי טה חמ ר מי מי שה הי ים לש עי יודש ים של יקי די צנ ם הנ יהל רי שש אנ
ים כי רה דש ם  הל לה ת  נל קל תנ מש ה  תורה הנ י  רי המ של א,  בה הנ ם  עולה לה ם  יהל לי עמ ינו  טי ינשש םא  ל וש ה,  זל הנ ם  עולה בה ג  רי טש קנ מש ם  יהל לי עמ

לום. יהה שה יבםתל תי ל נש כה ם וש י נםענ כי רש יהה דנ כל רה תוב (משלי ג) דש כה ם, של הל ת בה כל לל ים לה ילי בי ושש

ל אנ ך  בש פםל אויי נש ר, (שם כד) בי מנ אה ח וש תנ יהיא פה י חי בי גו'. רנ וש ם  הל ם לה לנ ר חה של למות אמ חמ ת הנ ף אי כםר יוסי זש יי ונ
יו נה פה ש לש מי שנ בודו ולש כש ה לי כל זש יי ם של דה אה ת הה ה אל שה רוך הוא עה דוש בה קה ה, הנ אי םא רש ך. ב בל ל לי גי ל יה לו אנ שש כה ח ובי מה שש תי

יד. מי ה תה תורה ה בנ ה בה צל רנ תש רוך הוא מי דוש בה קה הנ שום של ילות, מי לי ים וש ה יהמי תורה ל בנ די תנ שש הי יד ולש מי תה

ן יי ננ . מי יהה כל רה ת דש ת אל ענ דנ ה לה ד אותו בה מי לי ה, וש יו תורה נה פה ן לש תנ ם, נה דה אה ת הה א אל רה רוך הוא בה דוש בה קה הנ ן של יוה כי וש
יא ת ה' הי אנ רש ן יי ם הי דה אה ר לה םאמל י ך, ונ ר כה חנ אנ ה. וש רה קה ם חמ גנ וש ה  ינה כי הל ה  רה פש סנ יש ונ ה  אה ז רה תוב (איוב כח) אה כה נו? של לה

או. טש חל ס בש פנ תש ני בונו וש ת רי ונ צש ל מי ר ענ בנ ה, עה ר אותה מנ םא שה ל ה וש ל בה כי תנ סש הי ן של יוה ה. כי ינה ע בי רה סור מי ה וש מה כש חה

ם, עולה י הה ני ל בש ל כה ם ענ כי חנ תש הי ך של לל מל למםה הנ ה. שש סו בה פש תש ה ני תורה ל הנ ד של חה ר אל בה ל דה רו ענ בש עה ם של ל אותה כה וש
ל ר ענ עובי י של נו. מי בש כות מי לש מנ ת הנ ג אל לי פנ כותו ולש לש ת מנ נו אל מל יר מי עמבי הנ ם לו לש רנ גה ה, וש תורה ל הנ ד של חה ר אל בה ל דה ר ענ בנ עה

ה. מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ ה ענ תורה הנ

ת ע אל י הוא יהדנ רי המ ה, ונ זל גול הנ לש גי ל הנ ם כה יהל לי ל עמ גי לש ה גי מה יהדו, לה בש לו  פש יו נה חה אל ה, וש תורה ענ  יהה יודי הה ף של יוסי וש
םא ה ל ל זל א כה לה ם, אל הל קםם מי נש ים לי גולי לש ם גי יהל לי ל עמ גי לש ף גי יוסי לום של שה ס וש א חנ לה יו? אל בי אה ד אותו  מי לי ה של תורה הנ
י רי המ פםל, של יו לי חה ת אל יר אל אי שש םא הי הוא ל יו, וש לה ה אי תה יש תו הה שוקה תש לו, של צש ין אל יהמי נש יו בי חי ת אה יא אל בי הה א לש לה ה אל שה עה

לו. פש םא יי ל י של די ה כש ל זל כה גו', וש ר וש ם בה יהל לי ת כש או אל לש מנ יש ף ונ ו יוסי צנ יש תוב ונ כה

תוב (דברים יא) כה ה, כנ ל בה כי תנ סש יד מי מי יהה תה ה, הה נה בה לש ת הנ רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה בה של ר, כש מנ ה אה הודה י יש בי רנ
ה. ירה אי מש ה  בה תו  חה גה שש הנ בש ש  מל של י הנ רי המ ה, של אה ז רה תוב אה כה וש יד.  מי תה ה  בה תו  חה גה שש ה. הנ בה יך  להל י ה' אל יני עי יד  מי תה

. יהה נל בה יר אמ פי קום סנ ר (איוב כח) מש מנ אל נל מו של ה? כש רה פש סנ יש ה ונ ה זל ה, מנ רה פש סנ יש ונ

ה עה בש שי ה בש ין אותה קי תש ים, הי רי ים שה עי בש שי ת לש קל לל חג ים מש חומי ר תש שה ים עה ני שש קון בי תי ת בש בל יא יושל הי ה, של ינה כי הל
ין אי ם, של ענ ר פנ חנ ם אנ ענ יד, פנ מי תה יהה  לל עה יחנ  גי שש הנ ה, לש רה קה ם חמ גנ וש מות.  לי ל שש ת ענ בל של לה וש אור  הי ים לש יוני לש ים על מודי ענ

ים. מי עולה ק לש פוסי

י רי המ ה, של ינה ע בי רה סור מי ה וש מה כש יא חה ת ה' הי אנ רש ן יי ם הי דה אה ר לה םאמל י ר, ונ מנ אה ם וש דה אה ת הה יר אל הי זש הי ך  ר כה חנ אנ וש
ת סםלל פש הנ רור מי ה, בי ינה ע בי רה סור מי ה. וש לה לה גש רוך הוא בי דוש בה קה ת הנ ת אל ענ דנ לה א וש ירה ים לי תוני חש תנ ל הנ ת ענ רל טל ענ תש יא מי הי

יון. לש על ך הה לל מל בוד הנ כש ל בי כי תנ סש הי ת ולש ענ דנ ה לה ינה בי אות] הנ צש מה ת [הי חנ גה שש ז הנ אה מו, וש ב עי רנ קש םא לי ל של

ח תנ ת. פה יי בנ אותו הנ ש בו בש גנ פה ד של חה י אל הודי מו יש ם עי יהה שה הה ה, וש תורה ל בנ די תנ שש הי ד לש חה ה אל לה יש ם לנ י קה י יוסי בי רנ
ם לו הי ע - אי שנ רות רל ילו אוצש םא יועי ת. ל ול מה יל מי צי ה תנ קה דה ע וצש שנ רות רל ילו אוצש םא יועי ר, (משלי י) ל מנ אה י וש י יוסי בי רנ
ד בנ אה תוב? (קהלת ה) וש ה כה ע. מנ שנ רות רל נםס אוצש כש לי ם וש עולה י הה רי בש ר די חנ ים אנ כי הולש ה, וש תורה ים בנ לי דש תנ שש םא מי ל של

ע. שנ רות רל ם אוצש הי שום של ע, מי ן רה ינ נש עי הוא בש ר הנ עםשל הה

את רי קש ה ני תורה י הנ רי המ ה, של ל בה די תנ שש הי יהה לש כל רה ים דש עי יודש ה וש תורה ים בנ לי דש תנ שש מי לו של ת - אי ול מה יל מי צי ה תנ קה דה וצש
נו. ילה לה הש ה תי קה דה תוב (דברים ו) וצש כה ה, של קה דה את צש רי קש ני ים, וש יי ץ חנ עי

ה תורה א לו  ים. קורי די דה י צש ני שש ים ובי ני וה י גש ני שש יא בי הי ש, וש מה ה מנ קה דה צש ת - זו  ול מה יל מי צי ה תנ קה דה ר וצש חי ר אנ בה דה
ד. חה כםל אל הנ ה, וש קה דה א לו צש קורי וש

י הודי יש ם אותו הנ לום. קה את שה רי קש ני אי של דנ ה ונ ך זל י, כה י יוסי בי ר רנ מנ לום. אה א לו שה קורי י, וש הודי יש ר אותו הנ מנ אה
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יש. ע רי בנ שש ים יי יקי ף רי די רנ ם ומש חל ע לה בנ שש תו יי מה דש ד אנ ר, (משלי כח) עםבי מנ אה י וש הודי יש ח אותו הנ תנ מו. פה ף עי תי תנ שש הי וש
ת עמבםד אל ם לנ דה ץ אה מי אנ תש יי ר של מנ יך אה ם, אי עולה י הה ני ל בש כה ם מי כה הוא חה ך, של לל מל למםה הנ י שש כי ה, וש של ה קה זל סוק הנ פה הנ

ם?. י עולה יי זםב חנ עמ ינ יהה וש רל חמ ל אנ די תנ שש הי ה ולש מה דה אמ הה

ה דה בש עה לש ן  דל עי ן  גנ בש הו  חי ני ינ ונ ם  דה אה הה ת  אל ים  להי אל ה'  ח  קנ יי ונ ב)  (בראשית  ר,  מנ אה וש ח  תנ פה א סוד הוא.  לה אל
ך לל מל ה הנ - זל ה  רה מש שה יון. ולש לש על הה ך  לל מל ה הנ - זל ה  דה בש עה ה, לש אי םא רש נות. ב בה רש קה סוד הנ הוא בש של רוהו  אמ ה, ובי רה מש שה ולש

מור. ל שה סוד של ה - בנ רה מש שה כור. ולש ל זה סוד של ר] בנ כה זה ה - [לנ דה בש עה תון. לש חש תנ ם הנ עולה הה יון וש לש על ם הה עולה תון. הה חש תנ הנ

ת כל רל בה תש מי של ה, וכש לה עש מנ לש כות מי רה ה בש שםך לה מש לי עמבםד וש לנ עמשות וש יך לנ רי צה ן, של דל ן עי ה גנ תו זל מה דש ד אנ ך עםבי שום כה ומי
ר מנ אל נל של מו  ך, כש רי בה תש מי ך  רי בה מש ן של כםהי הנ ה של אי םא רש ה. ב מה עי ך  רי בה תש ם הוא מי ה, גנ לה עש מנ לש כות מי רה בש ה  כות לה שה מש ני וש
י ים - מי יקי ף רי די רנ ה. ומש לה עש מנ לש זון של מה הו הנ ם - זל חל ע לה בנ שש תו יי מה דש ד אנ ך עםבי שום כה ם. ומי כי רמ בה י אמ ני אמ (במדבר ו) ונ

ה. זל ר הנ בה דה יתה לנ כי זה יך של רל שש י, אנ י יוסי בי ר רנ מנ אי. אה דנ יש ונ ע רי בנ שש ים - יי יקי ף רי די רנ הוא מש ר של חי אנ ד הה צנ ק בנ בי דנ תש יי של

דוש קה ת הנ מוננ אל בו  ם של דה אה הו  כות. זל רה ב בש מונות רנ אל יש  יו, (משלי כח) אי רה חמ סוק אנ ר פה מנ אה ח וש תנ עוד פה
ין אותו קי תש יהה מנ םא הה כםל, ל אל יום לל ל אותו הנ ל של כה אמ יהה לו מנ הה ב של ל גנ ף ענ אנ ן, של קי זה א הנ יסה י יי בי מו רנ רוך הוא, כש בה
יהה ז הה ך, אה לל מל י הנ ני פש לי מי זונו  מש ש  קי ובי תו  לה פי ל תש לי פנ תש הי ר של חנ דוש. אנ קה הנ ך  לל מל י הנ ני פש לי זונו  מש ש  קי בנ יהה מש הה ד של ענ

ך. לל מל ית הנ בי נו מי תש נה יי ד של ין ענ קי תש םא ננ ר: ל יד אומי מי יהה תה הה ין, וש קי תש מנ

ים יי חנ הנ ה וש זל ם הנ עולה ל הה ים של יי חנ יא הנ הי ה, של תורה ל בנ די תנ שש הי ה לש צה םא רה ל שום של ה, מי קל נה םא יי יר ל עמשי הנ ץ לש אה וש
ל. די תנ שש ה - ני תורה ל בנ די תנ שש הי ה לש עה שה יא הנ הי ו של שה כש א. ענ בה ם הנ עולה ל הה של

ת ף אי כםר יוסי זש יי גו'. ונ ם וש הל ם לה לנ ר חה של למות אמ חמ ת הנ ף אי כםר יוסי זש יי ר, ונ מנ אה לום וש חמ סוד הנ יש בש אי ח אותו הה תנ פה
יר כי זש םא הי לו ל יל לו אי ה הועי ם, ומנ הל ם לה לנ חה לומות של חמ ם הנ ם אותה הל ר לה כנ ר או] זה מנ ף [אה ה יוסי מה י לה כי למות, וש חמ הנ

ת? לל ול רםש אי פש יל יי סי ת וכש ענ דה ה בש עמשל רום ינ ל עה תוב כה כה ם, וש כה יהה חה ף הה י יוסי רי המ ם, של הל לה

יהה הה של ם כש הל ם לה לנ חה ה של מנ ר מי כנ זש ני ז  ץ, אה רל אה ל הה ם ענ יי פנ אנ ים לו  וי חמ תנ שש ומי או  ם בה הי ה של אה רה ן של יוה ל כי בה אמ
ף ר יוסי מנ י. אה תי לגמה אמ ה לנ ין ול חמ תנ שש תי ם ונ יכל לגמםתי ה אמ ינה בל סג ה תש ני הי ה וש בה צה ם ני גנ י וש תי לגמה ה אמ מה ה קה ני הי תוב וש כה ם, של הל מה עי
ף כםר יוסי זש יי ז ונ ה, אה צה רש ם אה יי פנ וו לו אנ חמ תנ שש יי ף ונ י יוסי חי יהבםאו אמ תוב ונ כה יו, של נה פה יו לש חה ים אל עי כורש ה של אה רה ה של עה שה בש

ים. יהמי ם קנ הי ה של אה י רה רי המ ם, של לנ ר חה של למות אמ חמ ת הנ אי

רוך הוא. דוש בה קה י הנ ני פש ה לי חה כש ין שי אי שום של ם, מי ר אותה כנ ם - זה לנ ר חה של למות אמ חמ ת הנ ף אי כםר יוסי זש יי עוד, ונ
ם, דה אה י הה ני פש ח לי כה שש ני מו של י כש רי המ יים, של קנ תש ז מי אה ח, וש כנ שה םא יי ל ירו, של כי זש הנ ם לש דה יך אה רי הוא טוב, צה לום של י חמ רי המ של

יו. לה ח עה כה שש ך ני כה

יר כי םא הי ל י של מי ר, כש כה זש םא ני ל שום של ה, מי אי םא רש ה. וב אה רש קש ני םא  ל ת של רל גל אי ר, כש תנ פש םא ני ל לום של ה, חמ אי םא רש ב
ר יהה זוכי ף הה ה יוסי שום זל יים. ומי קנ תש הי יו לש לה ד עה םא עומי ע אותו, ל םא יהדנ ל לום וש נו חמ מל ח מי כנ שש ני י של ה, מי ל זל ענ אותו. וש
ם הל לי ר אמ םאמל י ה לו. ונ פל צנ יד מש מי יהה תה הה ם, וש עולה נו לש מל לום מי חמ ח הנ כנ שה םא יי ל שום של יים, מי קנ תש הי י לש די לומו, כש ת חמ אל

ם. תל ים אנ לי גש רנ א מש לה ר, אל בה ם דה הל ר לה מנ םא אה ל ל בה לום, אמ חמ ת הנ ר אל כנ ם. הוא זה תל ים אנ לי גש רנ מש

רםב לום בש חמ א הנ י בה ים. כי רי בה רםב דש יל בש סי קול כש ן וש יה נש רםב עי לום בש חמ א הנ י בה ר, (קהלת ה) כי מנ אה י וש י יוסי בי ח רנ תנ פה
ם ם כגלה הל לומות מי חמ הנ ד של גות, ענ רה ל דש גות ענ רה ים דש ני מג לום, ומש חמ ים בנ רי עוזש ם הה ה הי מה כנ של שוהה  רש ה פי ני ן, הי יה נש עי
לום, ים כש בי ים כוזש רי בה ם דש הל ים לה לי גנ תש ין מי ת, אי מל אל י הה יקי די ם צנ אותה ל לש בה ב. אמ זה כה ת וש מל ם אל הל ייש בה ם של הל ת, ומי מל אל

ת. מל ם אל א כגלה לה אל

ל יאי ני תוב (שם ז) דה כה ה, וש לה ה סוד גי לה יש לנ יון הנ זש חל ייאל בש ני דה ז לש תוב בו, (דניאל ב) אה ה כה ייאל מנ ני ה דה אי םא רש ב
ין ב בי תנ כש ה ני מה ים, לה בי ים כוזש רי בה דש בו  ם ייש  אי לום. וש חמ ת הנ ב אל תנ ז כה בו, אה כה שש ל מי ן ענ יהשי יותו  הש לום בי ה חמ אה רה
ים רי בה דש א  לה אל ם  הל בה ים  רי בש חנ תש מי םא  ל עולות,  ם  יהל מותי שש ני של ה  עה שה בש ת,  מל אל י  יקי די צנ ם  אותה א  לה אל ים?  תובי כש הנ

ים. מי עולה ים לש רי קש שנ םא מש ל ים, של יהמי ים קנ רי בה ת, דש מל י אל רי בש ים לו די יעי מודי ים, של דושי קש

םא ל ים של רי בה ד דש וי ה דה יהה רואל הה ע של מה שש ה ני ני לום טוב, הי ה חמ אה םא רה ך ל לל מל ד הנ וי דה ינו של ני ה שה ני ר, הי םאמנ ם ת אי וש
לומות א חמ לה יו אל םא הה לומות ל ל חמ כה בות, וש רה ם קש חנ לש ני ים וש מי פםך דה שש ל לי די תנ שש יהה מי יו הה ל יהמה אי, כה דנ א ונ לה ת? אל מל אל

לום. ל שה לום של םא חמ ל ים, וש מי יכות דה פי ם ושש דה ה וש מה מה ן ושש בה רש ים, חג עי רה

ל יג - ענ שי הנ ים לש ידי עמתי עות של ם רה ל אותה אי. כה דנ ה ונ זל ך  ע? כה לום רה ים חמ אי רש ם טוב מנ דה אה ר, לש םאמנ ם ת אי וש
ל כה י של די ה, כש ם רואל הוא כגלה ם הנ עולה בה ש  ני עה הי ים לש ידי עמתי ים של שי נה ם ער אותה ה, וש י תורה רי בש ל די ים ענ רי עובש ם של אותה
לום ה חמ יו - זל נה פה לש או מי ירש יי ה של שה ים עה להי אל הה תוב (קהלת ג) וש כה ירו של עי ה הי ני הי יו. וש לה דונו עה ת אמ אנ רש ילה יי הש ה תי עה שה

ר. אי בה תש ני מו של ע, כש לום רה ים לו חמ אי רש יק מנ די אותו צנ ה לש ל זל ענ ע. וש רה

ים בי אוהמ ים של שי נה י אמ ני פש יו בו לי ת פי תםחנ אל פש יך לו לי רי לום, צה ה חמ רואל ם של דה אותו אה ינו, של ני ה שה ני הי ה, של אי םא רש ב
הוא צון של רה טוב. הה כםל לש ר הנ בה דה הנ צון וש רה א הה צי מה יי טוב, וש ם לש יהל חו פי תש פש יי טוב וש יו לש לה ם אי צונה ה רש לל עמ ינ י של די אותו, כש

יון. לש סוד על מות בש לי ה הוא שש ני הי א של צה מש ן ני ל כי ענ כםל. וש יום הנ יא סי הי ה של לה מי הנ כםל, וש ית הנ אשי ה רי בה שה חמ מנ הנ
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אוי. רה כםל הוא כה הנ רון טוב, וש תש פי אותו  יים בש קנ תש הי לש יש  אי י הה בי ים אוהמ יכי רי יים, וצש קנ תש כםל מי הנ ך  שום כה ומי
ן ול גה אותו  הוא, ובש מו של לו כש ה של גה רש דנ ה הנ אותה ד בש חה אל ד וש חה ל אל ם כה דה אה לה יענ  רוך הוא מודי דוש בה קה ך הנ שום כה ומי
הוא יק, של די ם צנ דה אה א לש לה אל ינו  לום אי חמ הנ אי של דנ י, ונ הודי יש ר אותו  מנ לום. אה ילה חמ הש יי ר של ד אומי חה אל ד וש חה ל אל כה של

אוי. רה לום כה ה חמ אה רה

קום מה ת לש סל נל כש ני ה וש לה עש מנ ם לש עולה ת בה טל שוטל את ומש תו יוצי מה שש תו, ני טה ל מי ן ענ ם יהשי דה ר אה של אמ כנ ה, של אי םא ורש וב
ה, יקה די יא צנ ם הי ה. אי מה שה נש ה הנ ת אותה ים אל שי ם ופוגש עולה ים בה כי הולש ים וש די ים עומש יקי זי בוצות מנ ה קש מה כנ ת, וש סל נל כש ני של
ים רי בה ים או דש בי ים כוזש רי בה ה דש ים לה יעי הוא, ומודי ד הנ צנ ת בנ זל חל אל םא, נל ם ל אי ה. וש רואה ה של ה מנ רואה ה וש לה עש מנ ה לש עולה

ה. תה אמ רה ה של ה לו מנ יעה יא מודי בו, הי ה של מה שה נש ה הנ ת אותה רל עורל תש מי של רוב. וכש קה ן הנ מנ זש םא לנ ב ים לה ידי עמתי של

ך רל דל ה  אותה מי טותו  סש הנ י לש די כםל כש ת, הנ מל אל ינו  אי לום טוב של חמ ים לו  יעי יק מודי די צנ ינו  אי ם של דה אה ן לש ל כי ענ וש
ים רי המ טנ ר - מש הי טה הי א לש בה י של ל מי כה ים אותו. של אי מש טנ ת, מש מל אל הה ך  רל דל מי כו  רש ת דנ יט אל סי הוא הי ן של יוה ת. כי מל אל הה

ר. אי בה תש ך ני אי כה דנ ה ונ ני ים אותו. הי אי מש טנ א - מש מי טה הי א לש בה י של אותו, ומי

תוב (במדבר כה ים, של לי גה ם דש אותה ף בש ל יוסי מו של ר שש כנ םא זה אי ל דנ י, ונ י יוסי בי ר רנ מנ ר. אה בםקל ה הנ לה עה ד של בו ענ יהשש
ר. אי בה תש ה ני ני הי יו, וש חה ל אל ה ענ אה גה תש הי שום של ף, מי ה יוסי ני חמ ל מנ גל תוב דל םא כה ל ם, וש יי רנ פש ה אל ני חמ ל מנ גל ב) דל

ל ענ ה, וש בה קי נש ם הנ עולנ ם בש ים הי טי בה שש ל הנ כה ר, וש כה זה ם הנ עולנ ף הוא בש יוסי י, של תי עש מנ אי שה דנ י, ונ הודי יש ר אותו הנ מנ אה
ם. הל מה ר עי כה זה ם הנ עולנ הוא בש שום של ם, מי הל מה ף עי ל יוסי לה כש םא ני ן ל כי

סוד שום של א מי לה ר א'? אל סי ה חה מה תםב! לה כש יך לי רי יהה צה נו הה חש נו? אנ חש נו. נה חש ד נה חה יש אל י אי ני נו בש תוב? כגלה ה כה מנ
ך א' שום כה ר. ומי כה ה, א' זה בה קי יא נש ן ב' הי ל כי ענ ר. וש כה י א' הוא זה רי המ ם א', של שה ק מי לי תנ סש ם. הי מה א עי צה מש םא ני ית ל רי בש הנ

ה. ינה כי שש ל הנ צל בות אי קי ן נש רו אותה אמ שש ני ם, וש שה ק מי לי תנ סש הי

ם, שה א  צה מש ני ף  יוסי של שום  מי רו,  מש אה ה  מה עו  יהדש םא  ל וש רו  מש אה א'.  ה  פה נוסש נו.  חש ננ אמ ים  ני כי רו  מש אה ך  כה ר  חנ אנ
ף הוא יוסי נו. וש חש ננ ים אמ חי אנ יך  דל ר עמבה שה ם עה יהל ני שש רו  םאמש י תוב ונ כה נו? של ן לה יי ננ נו. מי חש ננ אמ רו  מש אה ר וש בה דה הנ ימו  לי שש הי וש

נו. חש רו נה מש בון, אה שש חל ס בנ ננ כש םא ני ל של נו. וכש חש ננ רו אמ מש בון, אה שש חל ס בנ ננ כש ני של בון. כש שש חל בנ

םא ה ל ינה כי שש י הנ רי המ ם, של הל ה בה צה רנ תש רוך הוא הי דוש בה קה אן, הנ נו כה רש מנ אה לו של לה ים הנ רי בה דש ל הנ י, כה י יוסי בי ר רנ מנ אה
יו נה פה רון לש כה ר זי פל ב סי תי כה יי ע ונ מה שש יי ב ה' ונ שי ינקש הו ונ עי ל רי יש אל י ה' אי אי רש רו יי בש דש ז ני תוב (מלאכי ג) אה כה אן, כנ כה ה מי זה זה

מו. י שש בי חםשש י ה' ולש אי רש יי לש

ת לשל א שש לה ה? אל מה לה לו  לה ים הנ יהמי ת הנ לשל ר, שש זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ים. אה ת יהמי לשל ר שש מה שש ל מי ם אל סםף אםתה ילאל ונ
ים. בי ם כםאמ יותה הש י בי ישי לי שש יום הנ י בנ הי יש תוב (בראשית לד) ונ כה ם, של כל ל שש ים של יהמי ת הנ לשל ד שש גל נל לו כש לה ים הנ יהמי הנ

ה שה םא עה הוא ל אות של רש הנ יו. לש חש וי םאת עמשו  י ז ישי לי שש יום הנ ף בנ ם יוסי הל לי ר אמ םאמל י תוב בו, ונ ה כה ה מנ אי םא רש ב
זו, ית הנ רי בש שו הנ עה ר של חנ אנ ית, וש רי בש םאת, סוד הנ ת ז ם אל יהל לי ל עמ בי קנ ם לש כל י שש שי נש אנ מו לש רש גה ם, של כל שש שו בי ם עה הי מו של כש
ים להי אל ת הה אל שום של ם? מי ענ טנ ה הנ יו. מה חש וי םאת עמשו  תוב? ז ה כה הוא מנ ד. וש חה ם אל הל ר מי אנ שש םא ני ל ם, וש גו אותה רש הה

ין. יהמי נש יל בי בי שש א בי לה יהה אל םא הה ה ל זל גול הנ לש גי ל הנ כה ית. וש רי בש ר הנ מנ א, שה י יהרי ני אמ

י, וי לי עון וש מש ה שי יו - זל חי ל אה יש אל רו אי םאמש י גו'. ונ וש ינו  חי ל אה נו ענ חש ננ ים אמ מי שי ל אמ בה יו אמ חי ל אה יש אל רו אי םאמש י ונ
ן לה הנ ה לש א. מנ ה בה זל לה למות הנ חמ ל הנ ענ ה בנ ני יו הי חי ל אה אל יש  אי רו  םאמש י תוב (שם לז) ונ כה ה של אשונה רי יהה בה הה של מו  כש

י. וי לי עון וש מש אן שי ף כה י - אנ וי לי עון וש מש שי

ניה הי ם (במדבר כה) וש תוב שה כה יש, וש אן אי תוב כה עון. כה מש ה שי יש זל א אי לה יו? אל חי י אה יש ומי י אי ה, מי אי םא רש ב
ל ם ענ חי ננ תש הי ה וש כה ה, בה שובה תש ר בי זנ חה שום של עון. ומי מש ם שי אן גנ ף כה עון - אנ מש שי ן מי לה הנ ה לש א. מנ ל בה אי רה שש י יי ני בש יש מי אי
תוב (דברים לג) כה ף שור, של ל יוסי לו של זה מנ מו של לו שור, כש זה ה מנ נה בש ן ני ל כי נו. ענ חש ננ ים אמ מי שי ל אמ בה י אמ וי לי ר לש מנ אה ה, וש זל

עון הוא שור. מש ל שי לו של זה ר לו. ומנ דה כור שורו הה בש

ם יהל ני שש של כש י,  וי לי וש עון  מש שי של שום  מי י,  וי לי ם  עי ג  רי טש קנ יש םא  ל של י  די כש עון,  מש שי ת  אל ם  תה אי מי ח  קנ יי ונ ן  כי ל  ענ וש
יל כי אמ יהה מנ או הה יהצש ר של חנ אנ רו, וש סה ם אמ יהל יני עי , לש שוהה רש ה פי ני ם. הי יהל יני עי סםר אםתו לש ילאל ג. ונ רי טש קנ ים לש כולי ים, יש רי בש חנ תש מי

ה אותו. קל שש אותו ומנ

ם אי ם וש חל לה הו  ילי כי אמ ך הנ אמ ננ ב שם עי ם רה תוב (משלי כה) אי כה שום של ף, מי ל יוסי צונו של הוא רש ר של םאמנ ם ת אי וש
ל ה ענ ה חםתל תה ים אנ לי חה י גל תוב (שם) כי י כה רי המ ך, של ה כה שה יך עה יק אי די הוא צנ ף של ך, יוסי ם כה ם. אי יי הו מה קי שש א הנ מי צה

ך?. ם לה לל שנ ה' יש םאשו ונ ר

ה וה חמ אנ מו בש ג עי הי ננ תש ה, הי יהה עושל ם הה ך גנ יו כה חי אה ם לש דה אה א כש לה ש, אל שנ ך הוא חה כה ף לש יוסי ה של ילה לי חה ס וש א חנ לה אל
ר ם בה יהל לי ת כש או אל לש מנ יש ף ונ ו יוסי צנ יש תוב ונ כה מו של יו, כש חה ל אל ם כה א עי לה דו, אל בנ לש בי מו  םא עי ל ת, וש רל חל ה אנ צורה םא בש ל וש

ה. וה חמ אנ ם בש מה ג עי הי ננ תש הי י לש די ן, כש ם כי הל ש לה ינענ ך ונ רל דה ה לנ דה ם צי הל ת לה תי לה קו וש ל שנ יש אל ם אי יהל פי סש יב כנ שי הה ולש

סוק פה ך עוד. הנ ני ענ םא אמ ך ל תי ני עי ר וש בה עה גוזו וש ן נה כי ים וש בי ן רנ כי ים וש מי לי ם שש ר, (נחום א) אי מנ אה ח וש תנ י פה י יוסי בי רנ
ין די הנ ם, וש יהל לי ס עמ רוך הוא חה דוש בה קה ה, הנ אה נש י שי לי עמ ם בנ הל ין בה אי לום וש ם ייש שה כגלה ם בש עה ר הה של אמ כנ רוהו, של אמ ה בי זל הנ
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ם, יהל לי עמ ט  םא שולי ין ל די - הנ לום  שה ם בש הי וש לות  זה ומנ ים  בי כוכה לש ים  די ם עובש כגלה ב של גנ ל  ענ ף  אנ וש ם.  הל ט בה םא שולי ל
ח לו. ננ ם הנ יי רנ פש ים אל בי צנ בור עמ תוב (הושע ד) חמ כה רוהה של אמ ובי

ף לום, אנ הוא שה סוק של פה םאש הנ הו ר א זל לה גוזו! אל נה יות וש הש יך לי רי יהה צה גוזו? הה ן נה כי ה וש ה זל ר, מנ בה עה גוזו וש ן נה כי וש
ה לה עש מנ לום לש ה שה בל רש ה, מנ קה דה צש ה בי בל רש מנ י של לום, ומי הו שה ה זל קה דה צש שום של ה. מי קה דה הו צש י הוא? זל לום, ומי אן שה כה
רו. בש עה יות וש הש יך לי רי יהה צה ר? הה בה עה ה. וש קה דה צש ם בי מונה ים מה זי גוזש ר, של בה גוזו ועה ן נה כי ך וש שום כה ה, ומי טה מנ לום לש ה שה בל רש ומנ

ם. יהל לי עמ ין מי די ר הנ בנ ם. עה ענ ר זה עמבה ד ינ ר (ישעיה כו) ענ מנ אל נל מו של ז, כש גל רם ל הה ין של די ה הנ א זל לה ר? אל בה עה ה וש ה זל מנ

מםר שש ש לי קםדל ית הנ רי ם בש הל ן לה תנ רוך הוא נה דוש בה קה הנ ל של אי רה שש לו יי ים - אי מי לי ם שש ר ה' אי מנ ר כםה אה חי ר אנ בה דה
יד, מי ר אותו תה ם שומי דה אה ין הה ם אי אי ה. וש טה מנ ה ולש לה עש מנ ים, לש די דה צש ל הנ כה ם בש לי ילה בו שה הש ם יי דה אה הה של יד, וש מי אותו תה
ם. לי ים? שה מי ה תה ה זל ים. מנ מי ייה תה הש י ול ננ פה ך לש לי הנ תש תוב (בראשית יז) הי כה נו? של ן לה יי ננ כםל. מי גום בנ גום, פה י הוא פה רי המ

גום. ית, הוא פה רי ה בו בש מה יש קנ תש םא הי ל ד של ענ של

יו הש םא יי ל ים, של מי לי יות שש הש לי זו  ה הנ וה צש מי ים הנ רי שומש ים של מי לי ם שש ים - אי בי ן רנ כי ים וש מי לי ם שש ך, אי שום כה ומי
גוזו - ן נה כי זו. וש ית הנ רי בש ם הנ א עי לה ם אל עולה אות לה מות יוצש שה נש ין הנ אי שום של לו בו, מי דש גש יי בו וש רש ים - יי בי ן רנ כי ים. וש גומי פש
ר? בה עה ה וש ה זל ר - מנ בה עה זו. וש ית הנ רי בש ת הנ יו אל לה ל עה בי קי מול וש ני י של גוזו מי יד, נה מי ים אותו תה רי שומש ים של מי לי ם שש ה אי זל

ה. אשונה רי ה בו בה תה יש הה ה של לה רש עה ת הה מנ ה זגהמ אותה

ם ף, הי ל יוסי צל יו אי הה ן של מנ ל זש י כה רי המ עמקםב. של י ינ ני לו בש ים - אי בי ן רנ כי ים וש מי לי ם שש ר ה' אי מנ ר כםה אה חי ר אנ בה דה
ה ין שורל די ז הנ ר - אה בה עה עון. וש מש ת שי אל ף וש ת יוסי ירו אל אי שש הי כו וש לש הה גוזו - של ן נה כי ית. וש רי בש ם הנ ים עי די עומש ים, של מי לי שש

ם. יי רנ צש ת מי גםף אל נש ר ה' לי בנ עה ר (שמות יב) וש מנ אל נל מו של ם], כש יהל יני ה בי תה רש ה שה ינה כי שש ם [הנ לה לה גש בי

ה פל רה ין הה די ק הנ ר יוני של אמ כנ ש. וש לה ה חנ פל רה ין הה די ק, הנ זה ה חה של קה ין הנ די ה. הנ פל ין רה ייש די ה וש של ין קה ה, ייש די אי םא רש ב
ק. זה הוא חה ר, וש בי גנ תש ז מי ה, אה של קה ין הנ די הנ ה מי זל הנ

ין די הנ של ה. וכש של קה ין הנ די אותו הנ ר בש בי גנ תש ינו מי אי ה, וש זל ה הנ פל רה ין הה די ה בנ עמשל ל, ננ אי רה שש ל יי ין ענ ה די עמשל ננ ה של עה שה בש
י די ה כש לה עש מנ לש ה של של קה ין הנ די ה בנ זל ה הנ פל רה ין הה די ר הנ בי גנ תש לות, מי זה ים ומנ בי ת כוכה י עמבודנ די ים עובש מי ענ ל הה ענ ה  עמשל ננ
ף ה. אנ של קה ין הנ די ר בנ בי גנ תש הי ם וש ענ זנ ה וה רה בש א על לי מנ תש הי ר - של בה עה ם. וש יי רנ צש ת מי גםף אל נש ר ה' לי בנ עה תוב וש כה הו של ר. זל בי גנ תש הי לש
רוך הוא דוש בה קה ז הנ ט, אה מה שש ם ני הל ד מי חה אל ת וש סל נל כש ית הנ בי ה בש רה ים עמשה סי נש כנ תש מי ה של עה שה ה, בש אי םא ורש ר. וב בה עה אן וש כה

יו. לה ז עה רוגי

י בי ר? רנ בה עה וש ה  ה זל ר. מנ בה עה וש י  זנ ים, אמ עי רה ים הה עמשי מנ ם הנ ם אותה הל ים מי לי טש בנ תש מי של - כש גוזו  נה ן  כי וש ר  חי ר אנ בה דה
ה. קומה מש ס לי ני כה ם תי רל טל ים בש יני ה די מה כנ ית בש דוני יא ני ה, הי זל ם הנ עולה ן הה את מי ה יוצי מה שה נש הנ ן של מנ זש ר, בי מנ עון אה מש שי
ם עממםד שה ינ י הוא של ם. ומי חםץ שה רש לי א וש יוצי ענ וש שופי ינור של ר די הנ נש ה הנ זל עמבםר בש ן לנ הל מות ייש לה שה נש ן הנ ל אותה ך כה ר כה חנ אנ
יהקום ד, וש חנ י פנ לי ת בש רל יק עובל די צנ ת הנ מנ שש ני גו', וש ר ה' וש הנ ה בש לל עמ י ינ ר (תהלים כד) מי מנ אל נל מו של ד? כש חנ י פנ לי עמבםר בש ינ וש

שו. דש קום קה מש בי

ד, םא פוחי ל וש קום  מה הנ אותו  בש ר  בנ עה וש י  זנ ה, אמ קה דה צש לי מונו  מה ן מי תי יי וש ה  זל הנ ם  עולה בה ה  קה דה צש ל בי די תנ שש מי י של ומי
ל. לה ין כש ר די ין לו יותי ה, אי זל עמבםר בה ה לנ כה זה י של ך עוד. מי ני ענ םא אמ ך ל תי ני עי יא, (נחום א) וש הי ה הנ מה שה נש א לנ רוז קורי כה הנ וש

ה, תורה יא הנ ת הי מל ת אל א תורנ לה יך? אל רי ה צה מה לו לה לה ים הנ רי בה דש ל הנ כה יו וש חה ם אל ף עי ל יוסי ה של ל זל ה, כה אי םא רש ב
ם דה י אה ני בש ים לי כי רה ים ודש דושי ים וקש יוני לש ין בו סודות על אי ה של תורה ר בנ בה ך דה ין לש אי דושות, וש ים קש כי רה יהה דש כל רה ל דש כה וש

ם. הל ק בה זי חנ תש הי לש

ר בי גנ תש יי ם של דה אה ה לה רוך הוא עושל דוש בה קה ה, הנ אי םא רש גו'. ב ע וש ה רה מה לש שנ ר אמ םאמנ ל ת ר, (משלי כ) אנ מנ אה ח וש תנ פה
ין, יהמי ד הנ צנ ת לש כל לל ם לה הל יך לה רי צה שום של םאל. ומי מ שש ד הנ צנ ך לש לי םא יי ל ין, וש יהמי ד הנ צנ ת, ולש מל ך אל רל דל ת בש כל לל לה ה, וש תורה בנ
הוא ין, של יהמי ת הנ אל יש  חי כש הנ םא לש ל י של די ה, כש ם זל ה עי ה זל אה נש ילה שי הש םא תי ל ה, וש ם זל ה עי ה זל בה המ בות אנ רש הנ ם לש הל לה ייש 

ים בו. קי בה דש ל ני אי רה שש יי קום של מה הנ

ם אותה ע בש ר רה ל ייצל ר טוב ענ ת ייצל ק אל זי חנ ים לש יכי רי ל צש אי רה שש יי ע, וש ר רה ייצל ר טוב וש ך הוא ייצל שום כה ה, מי אי םא ורש וב
ים לו לי שש גום, מנ יהה פה הה י של ר טוב. ומי ל ייצל ע ענ ר רה ר ייצל בי גנ תש ז מי םאל, אה מ שש ה לי ם סוטל דה ם אה אי ים, וש רי שי כש ים הנ עמשי מנ הנ

ם. דה אה י הה ני ל בש ים של אי טה חמ א בנ לה ן אל קה תש ה ני זל ל הנ נגוה מש ין הנ י אי רי המ או, של טש חל בש

ה ר טוב רוצל י ייצל רי המ ר, של מי שה יד יי מי תה או, וש טש חל ע בש ר רה ן אותו ייצל קנ תג םא יש ל ר של הי זה הי ם לש דה אה יך הה רי ך צה שום כה ומי
ך. ע לה יםשנ ל ה' וש ה אל וי ע קנ ה רה מה לש שנ ר אמ םאמנ ל ת ך, אנ שום כה ע. ומי רה ר הה םא ייצל ל מות, וש לי שש יד בי מי ימו תה לי שש הנ לש

ם לו לי שי י של מי ה. לש ת טובה חנ ה תנ עה י רה מי לש שנ תוב (תהלים לח) ומש כה ע - כנ ה רה מה לש שנ ר אמ םאמנ ל ת ר אנ חי ר אנ בה דה
יד מי ם הוא תה גנ יו. וש חש םאת עמשו וי ר ז מנ אל נל מו של רוך הוא, כש דוש בה קה ת הנ אנ רש שום [יי ע, מי ם לו רה לי שנ םא יש ל ה - של טובה
עות, ימו לו רה לי שש הי י של מי לו לש פי יתו. אמ בי ה מי עה מוש רה םא תה ה ל ת טובה חנ ה תנ עה יב רה שי תוב (משלי יז) מי כה ה] של עושל

ך. ע לה יםשנ ל ה' וש ה אל וי א קנ לה מו לו, אל לש שי ע של רה ת אותו הה מורנ ע תש ים רה לי שש הנ ין לו לש אי

ל ה' ה אל וי יהדו. קנ בש לו  פש נה ה של עה שה יו בש חה אל ע לש ם רה לי שנ ה לש צה םא רה ל יק של די צנ ף הנ יוסי בש רוהו  אמ ה בי זל סוק הנ פה הנ וש
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יד מי יהה תה הוא הה ם] וש גנ גו'. [וש יו וש חש םאת עמשו וי תוב ז כה רוך הוא, של דוש בה קה ן הנ א מי יהה יהרי הוא הה שום של ך, מי ע לה יםשנ וש
ך.] ע לה יםשנ ה' וש ה לנ וי ר, קנ מנ אל נל מו של רוך-הוא. [כש דוש-בה קה ה לנ פל צנ מש

ה צה ים עי קי ם עממג יי ה. מנ נה לל דש ה יי בונה יש תש אי יש וש ב אי לל ה בש צה ים עי קי ם עממג יי ר, (משלי כ) מנ מנ אה ח וש תנ א פה בה י אנ בי רנ
ל ם ענ עולה ל הה ים ענ גולי לש ל גי גי לש גנ ים לש מי עה יא טש בי מי צות, של ה עי הוא עושל שום של רוך הוא, מי דוש בה קה ה הנ יש - זל ב אי לל בש
ה לה גי ף של ה יוסי ה - זל נה לל דש ה יי בונה תש יש  אי ם]. וש עולה ץ [הה רל אה ל הה ב ענ עה ר רה זנ גה ה של רה זי גש הנ ה  ת אותה יים אל קנ ף לש י יוסי די יש

ם. עולה ל הה רוך הוא ענ דוש בה קה ר הנ זנ גה ים של קי ם ערמה אותה

י כי רש דנ ך  כה וש ת,  מל אל ול ד  סל ם חל הל מה עי ה  שה עה של א  לה אל יו,  חה אל לש ע  רה ם  לי םא שי הוא ל ף של יוסי לש י  םא דנ ה, ל אי רש םא  ב
א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה יד, בה מי ם תה יהל לי ס עמ רוך הוא חה דוש בה קה ה הנ שום זל יד. מי מי ים תה יקי די צנ הנ

ין. יהמי נש ל בי ק של סל עי ל הה ף ענ יוסי ב לש רי קה תש הי ה של עה שה , בש שוהה רש ה פי ני הי ה, וש הודה ה יש יש - זל ב אי לל ה בש צה ים עי קי ם עממג יי מנ
ף. ה יוסי ה - זל נה לל דש ה יי בונה יש תש אי וש

ר, הה ד הה צנ ה בש יטה לי ל בש ב ענ יהשנ א, וש יהה בה הה ד של חה יש אל ה אי אה ל לוד. רה ה של יסה ני כש ר הנ ענ ל שנ ב ענ יהה יושי א הה בה י אנ בי רנ
ין א (מי נה דש גורש א דש פה טש א קוסש יו. יהצה לה א אי יהה בה הה ד של חה ש אל חה ה נה אה ם רה יי תנ ינש ם. בי ן שה יהשנ ב וש יהשנ ך, וש רל דל ן הנ ייף מי יהה עה הה וש
ף אותו קי דנ זש ת. הי יהה מי הה של דו  גש נל כש ש  חה נה הנ ת אותו  ה אל אה יש, רה אי הה ר אותו  עורי תש הי של ש. כש חה נה ת הנ ג אל רנ הה ץ) וש רל של

צול. ני יהה וש תל חש תנ ק של עםמל ה לה יטה לי בש ה הנ ה אותה לה פש נה יש, וש אי הה

ים סי ני י הנ ני ך שש יש לש חי רש רוך הוא הי דוש בה קה י הנ רי המ יך, של עמשל ה מנ י מנ מםר לי ר לו, אל מנ א, אה בה י אנ בי יו רנ לה א אי בה
מו י עי תי ינסש פנ תש םא הי ל ם של עולה ע בה רה יש  י אי לי ם  לי םא שי י ל יהמנ ל  יש, כה אי הה אותו  ר לו  מנ ם? אה נה חי לש ם  ינה אי של לו  לה הנ
עמרו צי ם של ל אותה כה י לו ולש תי לש חנ מה ד של י ענ תי טה ל מי י ענ יתי לי םא עה מו, ל ייס עי פנ תש הי י לש תי םא יהכםלש ם ל עוד, אי י לו. וש תי לש חנ ומה
י תי לש דנ תנ שש ה הי אה לש הה יום וה אותו הנ מי א של לה ה, אל י זל י לי םא דנ ל י, וש ם לי לי שי ע של רה אותו הה יום לש ל הנ י כה תי שש שנ םא חה ל י, וש אותי

ם טוב. הל מה עמשות עי לנ

ם, יהל לי ם עמ חי רנ יהה לו לש הה אי, וש דנ יו ונ חה יו אל ף הה יוסי ף, של יוסי ר מי ם יותי ה הי ל זל יו של עמשה ר, מנ מנ אה א וש בה י אנ בי ה רנ כה בה
ס. ל ני ס ענ יש לו ני חי רוך הוא ינרש דוש בה קה הנ ה הוא של אל ף, נה יוסי ר מי ה - יותי שה ה עה זל ה של ל מנ בה אמ

הוא ם הנ דה אה ה הה ח - זל טנ ך בל לל תםם יי ך בנ . הולי ענ די וה יו יי כה רה ש דש קי ענ ח ומש טנ ך בל לל תםם יי ך בנ ר, (שם י) הולי מנ אה ח וש תנ פה
ה ? זל ענ די וה י יי ענ - מי די וה יו יי כה רה ש דש קי ענ ע לו. ומש רנ הה ם לש עולה י הה קי זש ים ני כולי םא יש ל ח - של טנ ך בל לל ה, יי תורה י הנ כי רש דנ ך בש הולי של
ין די י הנ לי עמ ל בנ י כה יני עי ר בש ? הוא יגכנ ענ די וה ה יי ה זל . מנ ענ די וה רו, יי בי חמ בות מי גש ה לי רוצל ת וש מל אל הה ך  רל דל ה מי סוטל י של הוא מי

. ענ די וה ך יי שום כה נו, ומי מל מו מי קש נש יי קום של מה יא אותו לש בי הה י לש די ם, כש דה אה ל אותו הה מות של דש ם הנ הל ד מי םאבנ םא י ל של

י לי עמ בנ ר לש םא יגכנ ל ע וש דנ וה םא יי ל י של די יו כש לה ה עה סל כנ רוך הוא מש דוש בה קה ת, הנ מל ך אל רל דל ך בש הולי ה, אותו של אי םא ורש וב
ח טנ בל ים לה כי הולש ת וש מל ך אל רל דל ים בש כי הולש ם של דה אה י הה ני ם בש י אותה רי שש ם. אנ הל ר לה יגכנ ענ וש די וה יו יי כה רה ש דש קי ענ ל מש בה ין, אמ די הנ

א. בה ם הנ עולה םא בה ל ה וש זל ם הנ עולה ים בה די ם פוחמ ינה ם אי הי ם, של עולה ל הה ענ

ין אי וש ים  עי ין יודש אי ם של דה אה י הה ני בש ם לי הל לה ר, אוי  מנ י אה י יוסי בי ף. רנ יוסי ית  בי או  י הובש ים כי שי נה אמ הה או  ירש יי ונ
יהקום ם, וש יהל עמשי ין מנ ל די ם ענ בםענ אותה תש רוך הוא לי דוש בה קה םא הנ יהב ה של עה שה ם בש הל ה. אוי לה תורה י הנ כי רש דנ ים בש לי כש תנ סש מי

גוף. ן הנ ש מי פל נל דו הנ רש פה ם יי רל טל ם בש יהל עמשי ל מנ ל כה בון ענ שש ת חל תי ש לה פל נל הנ גוף וש הנ

ד ן עומי מנ זש אותו הנ בש שום של ים, מי די ין עומש די י הנ לי עמ ים ובנ תוחי ים פש רי פה סש יום של ין, הנ די יום הוא יום הנ אותו הנ וש
ת, טל שוטל ת ומש כל הולל גוף וש ן הנ ת מי דל רל פש ה ני מה שה נש הנ לו, וש צש ים אל שי גש רנ תש ים מי רי יבה אי ל הה כה שםך אותו, וש נש יומו לי קי ש בש חה נה הנ

ה. ים אותה לי עמ קום מנ ה מה יזל אי ך ולש לי ך תי רל יזו דל אי ת לש ענ ין יודנ אי וש

ל יום, רו כה צש ת יי יז אל גי רש הנ ם לש דה אה יך לה רי ך צה שום כה יום. מי ה אותו הנ צה אה ז ונש גל ל רם יום של יום! הנ אותו הנ אוי לש
ת דל רל פש ני ה  מה שה נש הנ וש ב,  קי רה הי לש ץ  רל אה ת הה חנ תנ ים אותו  יסי ני כש מנ ך, של לל מל ין הנ די עממםד בש ינ יום של יו אותו  נה פה לש יר  כי זש הנ לש

נו. מל מי

או - ם לה אי ה, וש פל נו - יה מל ך מי ם הולי יו. אי רה חמ ל אנ די תנ שש יי ע וש רה ר הה ל ייצל ר טוב ענ ם ייצל דה יז אה גי רש ם ינ עולה ינו, לש ני שה וש
יר כי זש םא - ינ ם ל אי ב, וש ך - מוטה ם הולי ה. אי תורה א הנ לה ע אל רה ר הה ייצל ת הנ בםר אל שש ר לי בה ך דה ין לש ה אי ני הי ה, של תורה ל בנ די תנ שש יי

בםר אותו. שש י לי די ת, כש ול מה ת יום הנ לו אל

י יום ני פש ר לי בה שש ת ני ול מה ך הנ אנ לש י מנ כי ת, וש ול מה ך הנ אנ לש ה הוא מנ זל ע, וש רה ר הה ה הוא ייצל י זל רי המ ל, של כי תנ סש הי אן ייש לש כה
יד מי ם תה דה אה י הה ני ת בש ה אל טל סש ך מנ שום כה לו, ומי ה של חה מש זו שי ע של מה שש ני ם, וש דה אה י הה ני ל בש ג של רל הל י הוא הנ רי המ ת, ונ ול מה הנ

ה?. זל ם לה יכה שי מש הנ י לש די כש

ם, דה אה ב הה ת לי בםר אל שש י לי די ה, כש ן זל אי כי דנ ת - ונ ול מה ם אותו יום הנ דה כםר לו אה זש יי ר של אי בה תש ני ה של אי מנ דנ א ונ לה אל
ז ה, אה בורה את רוחנ שש צי מש ני של , וכש רוחנ סות הה גנ ן וש יי ינ ת הנ חנ מש את שי צי מש ני קום של מה א בש לה ה אל ע שורל רה ר הה ין ייצל י אי רי המ של

ך לו. הוא הולי ר גופו, וש בי שה יי ת, וש ול מה ת יום הנ ירו אל כי זש הנ יך לש רי ך צה שום כה מו, ומי ה עי ין שורל אי נו וש מל ד מי רה פש ני

ך שום כה , ומי סות רוחנ גנ ים וש אופי ני ן וש יי ל ינ ה של חה מש ע שי רה ר הה ייצל ה, וש ל תורה ה של חה מש יך שי רי ר טוב צה ה, ייצל אי םא רש ב
א לה יו אל לה ן עה גי הה ם לש דה אה לה ין לו  אי בון, של שש חל ין, יום הנ די דול, יום הנ גה יום הנ הנ אותו  יד מי מי גםז תה רש ם לי דה אה יך  רי צה
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ה. עה שה ה הנ אותה יו בש לה נו עה גי יה י של די ה כש זל ם הנ עולה ה בה הוא עושל ים של רי שי כש יו הנ עמשה מנ

ד חה ם אל לל על וש ים,  קי זה ם חמ ים, כגלה בורי גי יו  ם הה ה כגלה ף. ומנ ית יוסי בי או  י הובש ים כי שי נה אמ הה או  ירש יי ה, ונ אי םא רש ב
ה מה ת כנ חנ ל אנ ם ענ דה אה ת הה ין אל די בםענ אותו לש תש רוך הוא לי דוש בה קה םא הנ יהב של דו - כש חמ ף פה ית יוסי בי ם לש יא אותה בי הי של

ושכמהה.

ף אנ חונו. של טש ת בי ים בו אל יהשי רוך-הוא, וש דוש-בה קה ק בנ זי חנ תש הי ה לש זל ם הנ עולה ר בה הי זה הי ם לש דה אה יך לה רי ך צה שום כה מי
רוך-הוא דוש-בה קה ק בו בנ זי חנ תש יי ק, וש זה יף חה קי י הוא תנ רי ה, המ מה לי ה שש שובה תש נו בי מל זםר מי ם ינחמ א, אי הוא חוטי ב של ל גנ ענ

א. טה םא חה לו ל אי כש

ים די פוחמ יו  םא הה ל או  טש םא חה א ל לי מה לש אי ים, של די פוחמ יו  ף הה ת יוסי בנ ני ל גש ענ או  טש חה שום של ים, מי טי בה שש י הנ רי המ של
ר בה שש טוב ני ר הנ י אותו ייצל רי המ ם? של ענ טנ ה הנ . מה ל כםחנ לה ין לו כש אי בו, וש ת לי ים אל רי בש שנ ם מש דה אה י הה אי טה חמ שום של ל, מי לה כש
א יהרי ב, הנ בה לי ך הנ רנ א וש יהרי יש הנ אי י הה תוב (דברים כ) מי ה כה ל זל ענ ע, וש רה ר הה ל אותו ייצל ק ענ זי חנ תש הי ין לו כםחנ לש אי מו, וש עי

ם. דה אה ל הה ב של לי ר הנ בל ם של הי יהדו, של בש ים של אי טה חמ ן הנ ה זו] מי אה רש יי [של

י ני פש לי ד מי בה אל ין נל י אי רי המ ים, של טי בה שש י הנ אי טה ם חמ אותה הוא מי רוך  בה דוש  קה ע הנ רה פש ה דורות ני מה כנ ה לש אי םא רש וב
קום מה ין בש די ה הנ שורל ע, וש רה פש ני ד של יו ענ נה פה ד לש יד עומי מי ין תה די הנ דור, וש דור לש ע מי רה פש ני לום, וש הוא כש רוך  בה דוש  קה הנ

שלצהרייך.

ר אה שש רוך הוא לי דוש בה קה רות הנ תש סש ת ני ה אל לה גי א, של טש חי ת אותו הנ א אל טה יההו חה קי זש יההו. חי קי זש חי נו? מי ן לה יי ננ מי
ר מנ אה יההו וש עש שנ ת יש ח אל לנ רוך הוא שה דוש בה קה הנ לות, וש גנ יך לש רי יהה צה םא הה ל לות, של זה ים ומנ בי ת כוכה י עמבודנ די ים עובש מי ענ הה

גו' ה וש זל יום הנ ד הנ יך ענ בםתל רו אמ צש ר אה של אמ ך ונ יתל בי ר בש של ל אמ א כה שה ני ים וש אי ים בה ה יהמי ני לו, (ישעיה לט) הי

קום מה קום לש מה ן הנ תנ ה, ני לה גנ תש הי ן של יוה כי ר, של תה סש יהה ני הה ה של ה מנ לה גי שום של א מי טש חי ם אותו הנ רנ ה גה מה ה כנ אי םא רש ב
יהה] הוא [הה ה של , מנ רוהה אמ ר. ובי תה סש קום ני מה א בש לה ה אל ה שורה כה רה ין בש ך אי שום כה יו. מי לה לט עה שש יך לי רי םא צה ל ר של חי אנ

יו. לה לט עה שש ר לי חי קום אנ מה קום לש ן מה תנ ה, ני לה גנ תש ני ן של יוה יו. כי לה ה עה ה] שורה תה יש הה ה [של כה רה בש ר, הנ תה סש ני

כות לש ילוהה - זו מנ זי יהה הי דל בש כנ ל מש ל כה בה . אמ רוהה אמ ה, ובי תה וה רש או על י רה ילוהה כי זי יהה הי דל בש כנ ל מש תוב (איכה א) כה כה
ן דה אמ לש ן בנ ן בל דה אמ לש ך בנ םאדנ ר ח מש לנ יא שה הי ת הנ עי תוב (ישעיה לט) בה כה ם, של יי לנ ירושה ח דורון לי לנ שש ם ני שה י מי רי המ ל, של בל בה

יההו. קי זש ל חי ה אל חה נש ים ומי רי פה ל סש בל ך בה לל מל

א יהצה ן של יוה ם. כי יי לנ ירושה לום לי שה דול וש גה ים הנ להי אל לום לה שה ה וש הודה ך יש לל יההו מל קי זש חי לום לש ם? שה הל תוב בה ה כה ומנ
ם בו. קה לום רנ שש ד לי בל על לום הה ת שש י אל תי מש דנ קש הי י של יתי שי עה ה של אל םא נה ר: ל מנ אה בו וש ל לי יר ענ זי חל נו, הל מל לו מי ק של תל פל הנ
לוהנ אל לום לה ב: שה תנ כה ך  כה ם. וש יהל תי חש ים תנ רי חי ב אמ תנ כה לו, וש ק של תל פל ת הנ יר אל זי חל הל יעות, וש סי פש לש  ע שה סנ ופה או  סש כי מי

. יהה דל בש כנ הו מש זל יהה. וש קי זש חי לום לש שה ם, וש יי לנ ירושה לום לי דול, שה גה הנ

םא ך ל א כה לי מה לש אי יהה, של קי זש ם חי הל ה לה אה רש הל ה, של תה וה רש או על י רה שום כי ? מי ילוהה זי ם הי ענ טנ ה הנ . מה ילוהה זי ך הי ר כה חנ אנ וש
תוב (ישעיה כה יו, של יהמה א בש םא בה ל םא, וש ב לה ר מי בה דה ב הנ כי ענ תש יק, הי די ר צנ יהה יותי יההו הה קי זש חי תוך של ך. מי ר כה חנ ילוהה אנ זי הי

יו. רה חמ יו אנ נה ל בה א ענ טש חי ת אותו הנ ד אל קנ ך פה ר כה חנ אנ י. וש יהמה ת בש מל אל לום ול ילה שה הש י יי לט) כי

לט שש לי יהכםל  םא  ל ה  לה עש מנ לש של ין  די הנ שום של ן, מי כי מי ר  חנ אנ לש ד  ענ ד  מנ עה ים  טי בה שש ל הנ א של טש חי הנ ן אותו  כי מו  כש
מו ד, כש יד פוחי מי ים, תה אי טה יהדו חמ ייש בש י של ל מי ך, כה שום כה ם. ומי הל ע מי רנ פש ני ע וש רנ פה הי ה לש עה שה ה הנ אה צש מש ני ד של ם, ענ יהל לי עמ

גו'. או וש י הובש ים כי שי נה אמ או הה ירש יי ן ונ ל כי ענ גו'. וש ם וש יומה ה וש לה יש תה לנ דש חנ ר (דברים כח) ופה מנ אל נל של

ה כה שה מג ת מש לל ר, (משלי יג) תוחל מנ אה ח וש תנ יהיא פה י חי בי גו'. רנ וש מו  ן אי יו בל חי ין אה יהמי נש ת בי א אל ינרש יו ונ ינה א עי שה יי ונ
רוך הוא דוש בה קה ל הנ תו אל שה קה בנ ן בש בוני תש הי ם לש דה אה ין לה אי ינו, של ני שה ה הוא של ה. זל אה ה בה וה אמ ים תנ יי ץ חנ עי ב וש ה לי לה חמ מנ
ן בוני תש הי ים לש אי ין בה די י הנ לי עמ ה בנ מה ה, כנ ן בה בוני תש ם הוא מי אי שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ה. מה אה םא בה ם ל אי וש ה  אה ם בה אי

בשמנעמשהיו.

ה ה זל ב. מנ ת לי לנ חמ מנ ת לו לש מל ה, גורל שה קה בנ ה הנ אותה ן בש בוני תש הוא מי נות של בונש תש הי ה הנ י אותה רי המ סוד הוא, של וש
ה. טה מנ ה ולש לה עש מנ ין לש טי סש הנ ם לש דה אה ל הה יד ענ מי ד תה עומי י של הו מי ב? זל ת לי לנ חמ מנ

ה, תורה ל בנ די תנ שש תו, יי לה פי ת תש ל אל בי קנ יש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ה של רוצל י של ינו, מי ני ה. שה אה ה בה וה אמ ים תנ יי ץ חנ עי וש
י ני פש ם לי ה אותה יסה ני כש , ומנ יהה יהדל ם בש עולה לות הה פי ל תש כה ה של גה רש דנ ה? זו הנ וה אמ תנ י הנ ה. מי אה ה בה וה אמ ז תנ אה ים, וש יי ץ חנ יא עי הי של
י ני פש ה לי אה ה, בה אה ה בה וה אמ יא תנ זו הי ה. וש אה יא בה ב הי רל על ם (אסתר ב) בה תוב שה כה ה, וש אה אן בה תוב כה יון. כה לש על הה ך  לל מל הנ

יש. אי צון אותו הה ת רש ים אל לי שש הנ יון לש לש על ך הה לל מל הנ

יך, רי צה ינו  אי ר של חי קום אנ מה ר בש בה דה הנ ן אותו  תה ני קום של מה הנ הו  ב - זל ה לי לה חמ ה מנ כה שה מג ת מש לל ר תוחל חי ר אנ בה דה
ם ל אותה כה ם  עי ך  שה מש ני וש ט  שי פנ תש מי שום של ם? מי ענ טנ הנ ה  מה םא.  יהב םא  ל של ים  מי עה פש לי וש יהד,  לש יהד  מי ן  תה ני של ד  ענ ך  שה מש ני וש

ם. עולה יד אותו לה הורי ים לש ני מג מש הנ

דוש קה הנ א של לה בות, אל כה רש מל י הנ ני מג ם מש שום אותה ת, מי כל של מש םא ני ל ת של לל תוחל יא הנ ה - זו הי אה ה בה וה אמ ים תנ יי ץ חנ עי וש
ין די י הנ לי עמ ם בנ ה הי מה בות, כנ כה רש מל י הנ ני מג ם מש ין אותה ת בי כל של מש ר ני של אמ כנ שום של יהד, מי ם] לו מי הל ן [לה רוך הוא נותי בה
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ה זוכל ין של ם, בי דה אה ן לו לה תנ ני ך וש לל מל ית הנ בי א מי יהצה ה של נו לו, ומנ תש ם יי רל ינו טל די ל בש כי תנ סש הי ן ולש יי ענ שות לש ם רש הל ת לה נל תל ני של
ה. אה ה בה וה אמ ים תנ יי ץ חנ הו עי זל יהד, וש ן מי תה ה - ני םא זוכל ל ין של בי

ים יי ץ חנ עי וש רםך.  ן אה מנ זש ד לי ף ענ ל יוסי ת של לל תוחל הנ ה לו  כה שש מש ני עמקםב, של ינ ה  ה - זל כה שה מג ת מש לל ר תוחל חי ר אנ בה דה
א לה יהה אל םא הה יו ל לה א אי הוא בה ן של מנ ד אותו זש ף ענ ש אותו יוסי קי בי ן של מנ זש י מי רי המ ין, של יהמי נש ה הוא בי ה - זל אה ה בה וה אמ תנ
ן ה בל ה זל מו. מנ ן אי יו בל חי ין אה יהמי נש ת בי א אל ינרש יו ונ ינה א עי שה יי תוב ונ כה של הו  ך. זל שנ מש םא ני ן ל מנ זש הנ אותו  ט, של ן מועה מנ זש
ת א אל ינרש יו ונ ינה א עי שה יי תוב ונ כה ך  שום כה ל, מי חי מות רה דש לי מותו  ה דש ה דומה תה יש הה ה בו, וש תה יש הה מו  מות אי דש מו? של אי

מו. ן אי יו בל חי ין אה יהמי נש בי

ת א אל ינרש יו ונ ינה א עי שה יי תוב ונ אן כה כה ין, וש יהמי נש ת בי ם אל תה ף אי א יוסי ינרש ה ונ אשונה רי ב בה תנ י כה רי המ ר, ונ מנ י אה י יוסי בי רנ
ם קה לש חל ץ, ובש רל אה ם בה הל מה יהה עי קו הה לש חל ין של יהמי נש ת בי ש אל קםדל רוחנ הנ ה בש אה א רה לה ה? אל אה יהה רה אי יזו רש יו, אי חי ין אה יהמי נש בי
הו זל ש. וש דה קש מי ילה הנ הש ם יי קה לש חל בש ין של יהמי נש ת בי אל ה וש הודה ת יש ה אל אה י רה רי המ ה, של ינה כי שש ה הנ רל שש ה תי יהודה ין וי יהמי נש ל בי של

ק. לל חי אותו הנ ם בש הל מה ה עי אה םא רה יו ל חי יהה אה הה ף של ת יוסי אל ם, וש הל מה ה אותו עי אה ין, רה יהמי נש ת בי ם אל תה ף אי א יוסי ינרש ונ

יו מה חמ רו רנ מש כש י ני ף כי ר יוסי הי מנ יש יו? ונ רה חמ תוב אנ ה כה מו. מנ ן אי יו בל חי ין אה יהמי נש ת בי א אל ינרש יו ונ ינה א עי שה יי אן, ונ ף כה אנ
ה. מה ךש שה ייבש ה ונ רה דש חנ םא הנ יהב כות ונ בש ש לי קי בנ יש יו ונ חי ל אה אל

י רי ה, המ אי םא רש גות. ב גנ ך לנ ית כגלה לי י עה פוא כי ך אי ה לה יון מנ זה יא חי א גי שה ר, (ישעיה כב) מנ מנ אה ח וש תנ יהה פה קי זש י חי בי רנ
גות] י [גנ לי תש ל כה ים ענ ני כםהמ ם הנ ל אותה כה לו  ש, עה אי בה ים אותו  פי שורש יו  הה וש ש  דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל נל ן של מנ זש , בי שוהה רש פי

ך. לש ת של ך טםל אל ילה אי אן וש כה ך. מי לש ים של רי בה זש ינו גי יי אן הה ד כה רו: ענ מש אה ם, וש יהל ידי חות בי תש פש מנ ל הנ כה ש, וש דה קש מי הנ

ת יקנ ני ים יש קי יונש יו  ה הה נה מל ם מי עולה י הה ני ל בש כה ש, וש דה קש מי ה בנ תה יש הה ה של ינה כי שש יון - זו הנ זה יא חי ה, גי אי םא רש ל ב בה אמ
ל ענ ם, וש תה בואה ת נש ים אל קי יו יונש ה הה תוכה ר - מי חי קום אנ מה ים מי אי בש ננ תש יו מי ים הה יאי בי נש ל הנ כה ב של ל גנ ף ענ אנ ה. של בואה נש הנ

ים. יוני לש על ים הה ני וה גש ל הנ ל כה ה של אל רש מנ הוא הנ שוהה של רש ה פי ני יון, הי זה יון. חי זה יא חי את גי רי קש יא ני ן הי כי

ם אותה ל  כה לש ה  תה לש עה וש ה  אה בה ה  ינה כי שש הנ ש,  דה קש מי הנ ב  רנ חל נל של כש י  רי המ של גות,  גנ לנ ך  כגלה ית  לי עה י  כי פוא  אי ך  לה ה  מנ
ל ל כה ענ לות, וש גה כו לנ לש הה ל של אי רה שש ל יי ענ ה, וש דורה ית מש ל בי ה ענ ה בוכה תה יש הה ה, וש אשונה רי ה בה דורה ם מש הל יהה בה הה קומות של מש הנ
ה מה רה ר ה' קול בש מנ תוב (ירמיה לא) כםה אה כה נו? של ן לה יי ננ דו. ומי בש אל נל ם וש שה יו  הה ים של יקי די צנ הנ ים וש ידי סי חמ ם הנ אותה
ינהה כי שש ת הנ ל אל רוך הוא שואי דוש בה קה ז הנ אה ר. וש אי בה תש י ני רי המ , ונ יהה נל ל בה ה ענ כה בנ ל מש חי ים רה רורי מש י תנ כי י בש הי ע נש מה שש ני

גות. גנ ך לנ ית כגלה לי י עה פוא כי ך אי ה לה ה: מנ ר לה אומי וש

ים רי חי אמ בות הה כה רש מל הנ אות וש בה צש ל הנ ה כה מה יל עי לי כש הנ ך? לש ה כגלה ה זל יק. מנ פי סש ה מנ ית זל לי י עה י כי רי המ ך, של ה כגלה ה זל מנ
ש. דה קש מי ית הנ ן בי בנ רש ל חג ה ענ מה כו עי ם בה כגלה של

ה ילה חי תש אן? הי י כה ה לי י מנ ני אמ ף, ונ רנ שש ש ני דה קש מי הנ לות, וש גה י בנ ננ י בה כי יו: וש נה פה ה לש רה מש פוא. אה ך אי ה לה ך מנ שום כה ומי
ל ה. ענ מה חה לש י מי תי םא מי ל ב וש רל י חל לי לש םא חנ ך ל יי לנ לה ה חמ יזה לי יהה ענ רש יהה קי יר הומי ה עי אה לי אות מש שג ת, (ישעיה כב) תש רל אומל וש
ר ה' מנ ה (ירמיה שם) כםה אה ר לה מנ רוך הוא אה דוש בה קה הנ נו, של רש אנ ה בי ני הי גו'. וש י וש כי בל ר בנ רי מה י אמ ני עו מי י שש תי רש מנ ן אה כי

גו'. י וש כי בל ך מי י קולי עי נש מי

ית ר בי של אמ כנ שום של לות, מי לה קש בו  או  צש מש םא ני ל יהה יום של םא הה ש, ל דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל נל יום של ה, מי אי םא ורש וב
ית בי בש ה  שורה ה  ינה כי שש הנ וש נות,  בה רש קה וש עולות  ים  יבי רי קש ומנ עמבודות  ים  די עובש ל  אי רה שש יי יו  הה יהם,  קנ יהה  הה ש  דה קש מי הנ
ה, טה מנ ה ולש לה עש מנ כות לש רה או בש צש מש ני ד של ירות, ענ אי ים מש ני פה ל הנ יו כה הה , וש יהה נל ל בה ת ענ צל רובל ם של מו אי ם כש יהל לי ש עמ דה קש מי הנ
זון יהה ני ם הה עולה ל הה כה ץ, וש רל אה ח בה טנ בל ים לה רויי ל שש אי רה שש יי יו  הה חות, וש מה כות ושש רה או בו בש צש מש םא ני ל יהה יום של םא הה ל וש

ם. לה לה גש בי

ם עולה הה לות, וש לה ים בו קש אי צה מש םא ני ל ך יום של ין לש לות, אי גה ם בנ הל מה ה עי ינה כי שש הנ ש, וש דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל נל ו של שה כש ענ
ה. טה מנ ה ולש לה עש מנ חות לש מה אות שש צה מש ין ני אי ל, וש לה קג מש

כםל, ם בנ עולה ת הה חנ אל מי שנ ר, ולש אי בה תש ני מו של ר כש פה עה ן הל ל מי אי רה שש ת יי סל נל ת כש ים אל קי הה רוך הוא לש דוש בה קה יד הנ תי עה וש
י כי בש תוב (ירמיה לא) בי כה גו', וש י וש תי לה פי ית תש בי ים בש תי חש מנ שי י וש שי דש ר קה ל הנ ים אל יאותי בי המ ר (ישעיה נו) ונ מנ אל נל מו של כש
ם ך גנ יהה, כה חל ל לל ה ענ תה עה מש די ה וש לה יש לנ ה בנ כל בש כו תי תוב (איכה א) בה כה ה, של לה חה תש הנ בנ מו של ם. כש ילי ים אובי נוני חמ תנ יהבםאו ובש

גו'. י יהבםאו וש כי בש תוב בי כה רו, של זש י ינחש כי בש ך בי ר כה חנ אנ ן לש כי

יו הה ם  הי ם  אי ן,  בוני תש הי לש ייש  אן  כה ר,  מנ אה ר  זה עה לש אל י  בי רנ ם.  יהל מםרי חמ ונ ה  מה הי חו  לש שג ים  שי נה אמ הה וש ר אור  בםקל הנ
ים די עמבה לנ נו  ת אםתה חנ קנ לה תוב וש כה שום של א מי לה ם? אל יהל מםרי חמ ה ונ מה ה הי תורה תםב בנ כש לי נו  ה לה מה ים, לה חי לה שש ני ים וש כי הולש

רו. מש אה מו של ם כש יהל מורי חמ ם ונ רו הי אמ שה םא יי ל י של די ם, כש יהל מםרי חמ ה ונ מה חו הי לש ים שג שי נה אמ הה ך וש שום כה ינו, מי מםרי ת חמ אל וש

ם הה רה בש ל אנ ר של בםקל גו'. אותו הנ וש מורו  ת חמ בםש אל ינחמ ר ונ בםקל ם בנ הה רה בש ם אנ כי ינשש ר, (בראשית כב) ונ מנ אה ח וש תנ פה
ין, די ן הנ מי לו  צש ני וש לום  שה בש כו  לש הה וש ם  יהל לי ה עמ דה מש ם עה הה רה בש ל אנ של כותו  ז זש כותו, אה זש ם בי יהל לי עממםד עמ יר לנ אי יהה מי הה
ם יהל לי ה עמ נה גי ם הי הה רה בש ל אנ ר של בםקל כות אותו הנ זש ק של ם, רנ הל ע מי רנ פה הי ין לש די ם הנ יהל לי ד עמ מנ ה עה עה שה ה הנ אותה שום של מי

ן. מנ אותו זש ם בש יהל לי ט עמ לנ םא שה ל ין, של די ן הנ חו מי לש שש ני וש
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ל ר של בםקל ל אותו  אור של הה הו  זל  - ש  מל ח שה רנ זש יי ר  אור בםקל וכש ר, (שמואל-ב כג)  מנ אה וש ח  תנ פה ה  הודה יש י  בי רנ
בות - םא עה ר ל ש. בםקל מל של ח לו הנ רנ זש יי תוב (בראשית לב) ונ כה עמקםב, של ל ינ ש של מל של ה הוא הנ ש - זל מל ח שה רנ זש ם. יי הה רה בש אנ
אותו ק, של חה צש ד יי צנ א מי בה ר של טה מה ר - הוא הנ טה מה ה מי גנ ר. נם טה מה ה מי גנ נם א מי לה בות, אל ך עה ל כה םא כה ר הוא ל אותו בםקל של

ץ. רל אה ן הה א מי של יא דל ר מוצי טה מה

אותו אור אורו כש עמקםב, של ה הוא ינ ש, זל מל ח שה רנ זש ם יי הה רה בש ל אנ ר של בםקל אותו אור הנ ר - בש אור בםקל ר וכש חי ר אנ בה דה
ין די ר, הנ בםקל א הנ בה ה של עה שה י בש רי המ יר, של אי א מי לה שוך, אל ינו חה ר אי אותו בםקל שום של בות - מי םא עה ר ל ר. בםקל בםקל ל הנ של
יר טי מש הוא מנ יק, של די צנ ף הנ ל יוסי ד של צנ הו הנ ר - זל טה מה ה מי גנ נם ם. מי הה רה בש ל אנ ד של צנ יר בנ אי כםל מי א הנ לה ל, אל לה ט כש םא שולי ל

ם. עולה ל טוב הה כה א וש של יא דל הוצי ץ לש רל אה ל הה ענ

ים יקי זי ים מנ רי ה שומש מה ם, כנ עולה ל הה יו ענ פה נה כש ש  ה ופורי לה יש לנ ס הנ נה כש ני ה של עה שה ה, בש אי םא רש עון, ב מש י שי בי ר רנ מנ אה
ל ענ ים  טי שולש וש ם,  ינה מי לש ים  די דה צש ה  מה כנ בש ים  רי עורש תש מי ים  יני די הנ י  לי עמ בנ ה  מה כנ וש ם,  עולה בה לט  שש לי וש את  צי לה ים  ני זגמה מש
ב שה וש קומו  מש ס לי נה כש ד ני חה אל ד וש חה ל אל כה וש ים,  טי םא שולש ל ים וש קי לש תנ סש ם מי יר, כגלה אי ר ומי בםקל הנ יענ  גי מנ ן של יוה ם. כי עולה הה

קומו. מש לי

ים טי יו שולש הה ין, של די י הנ לי עמ בנ לו  - אי חו  לש ים שג שי נה אמ הה ם. וש הה רה בש ל אנ ר של ה בםקל ר אור - זל בםקל ר הנ מנ אל נל של מו  כש
ים אי בה ים של קי חג י הנ רי ם שומש םֽ -] הי יהל מםרי חמ נו. ונ רש מנ אה ים של יני די י הנ לי עמ ם בנ ה - אותה מה ם - [הי יהל מםרי חמ ה ונ מה ה. הי לה יש לנ בנ
ם אותה ל  של ם  דה צי מי ם  הי וש ר.  בםקל הנ א  בה של כש מי ים  אי רש ני םא  ל וש ים  טי שולש םא  ל וש ים  דושי קש ם  ינה אי של ה,  אה מש טג הנ ד  צנ מי

רו. מש אה ים של קי חג י הנ רי ים, שומש מורי חמ הנ

דושות גות קש רה ל דש גות ענ רה ין, דש די ים וש מי חמ םאל, רנ מ ין ושש ם יהמי הל ין [ייש] בה אי יונות של לש גות על רה ך דש ין לש י אי רי המ של
ר בםקל ר הנ עורי תש מי קום של ל מה כה לו. ובש ל אי לו ענ גות, אי רה ל דש גות ענ רה ם דש כגלה ה, וש אה מש טג ד הנ צנ אות מי מי ה, וטש שה דג קש ד הנ צנ מי
ד צנ א בש לה ין, אל ד יהמי צנ עממםד בש יום] לנ ם [קי הל ין לה אי שום של ים, מי טי םא שולש ל וש ים  רי ם עובש ם, כגלה עולה ם בה הה רה בש ל אנ של
ל ם של קה לש י חל רי שש אוי לו. אנ רה לו כה ד של צנ ד לנ חה אל ד וש חה ל אל יג כה הי נש הנ ל לש יי לנ ם וה ה יומה שה רוך הוא עה דוש בה קה הנ םאל. וש מ שש

א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ל בה אי רה שש יי

ה, אי םא רש . ב יהה פל נה כש א בי פי רש ה ומנ קה דה צש ש  מל י של מי י שש אי רש יי ם  כל ה לה חה רש זה ר, (מלאכי ג) וש מנ אה ח וש תנ יהיא פה י חי בי רנ
ז ננ גה ם [של עולה א הה רה בש ני יום של רוך הוא מי דוש בה קה ז הנ ננ גה ש של מל של ל אותו הנ אי רה שש יי יר לש אי הה רוך הוא לש דוש בה קה יד הנ תי עה

ם. ים אורה עי שה רש ע מי ננ מה יי תוב (איוב לח) וש כה מו של ם, כש עולה ל הה ים של עי שה רש י הה ני פש לי רוך הוא] מי דוש בה קה הנ

ד ענ ם וש עולה סוף הה יר מי אי יהה מי ה, הה אשונה רי א בה ר יהצה של אמ כנ רוך הוא. של דוש בה קה ז אותו הנ ננ אור גה ת אותו הה אל וש
ת אותו ז אל ננ ים, גה עי שה רש ם הה ל אותה כה ה ובש גה לנ פש דור הנ בול ובש מנ דור הנ נוש ובש דור אל ל בש כי תנ סש הי ן של יוה ם. כי עולה סוף הה

ההאור.

תוב? ה כה ז מנ ה, אה כל יהה נה הה כו, וש ירי יש אותו בי כי הי ו וש שה ל עי דול של גה ה הנ נל מג מש אותו הנ ק בש בנ דש ני עמקםב וש א ינ בה ן של יוה כי
ך ר כה חנ אנ תו, וש כגבה רש אנ א אותו מי פי רנ ה לש פואה ייש בו רש שום של ז, מי ננ גה ש של מל של ש? אותו הנ מל ה של יזל ש. אי מל של ח לו הנ רנ זש יי ונ

א. פה רש ני גופו, של ם בש לי ם, שה לי עמקםב שה םא ינ יהב תוב (בראשית לג) ונ כה הוא, של ש הנ מל של א בנ פה רש ני

ם כל ה לה חה רש זה תוב וש כה ל, של אי רה שש יי יר אותו לש אי הה הוא ולש ש הנ מל של ת הנ לות אל גנ רוך הוא לש דוש בה קה יד הנ תי ן עה ל כי ענ וש
ה ל אותה יהה - של פל נה כש א בי פי רש א בו. ומנ פה רש ני עמקםב של ל ינ ש של מל של ה הנ ה? זל קה דה ש צש מל ה של ה זל ה. מנ קה דה ש צש מל י של מי י שש אי רש יי
ם, הל יו בה הש ים יי ה סומי מה כנ ים וש רי גש ה חי מה ר, כנ פה עה ן הל ל יהקומו מי אי רה שש יי ן של מנ זש ה בי ני הי שום של או. מי פש רנ תש ם יי ש כגלה מל של

. יהה פל נה כש א בי פי רש תוב ומנ כה ה, של א בה פי רה הי ש לש מל של ה הנ ם אותה הל יר לה רוך הוא יהאי דוש בה קה ז הנ אה וש

י די ים עובש מי ענ הה וש ה,  פואה רש ילה  הש ל תי אי רה שש יי ולש ם,  עולה ד סוף הה ענ וש ם  עולה סוף הה מי ש  מל של הנ ר אותו  יואנ ז  אה וש
ך תש כה רג אמ ונ ך  ר אורל חנ שנ ע כנ קנ בה ז יי תוב? (ישעיה נח) אה ה כה ל מנ אי רה שש יי ל לש בה פו בו. אמ רש שה לות יי זה ים ומנ בי ת כוכה עמבודנ

ך. פל סש בוד ה' ינאנ ך כש קל דש יך צי נל פה ך לש לנ הה ח וש מה צש ה תי רה הי מש

ח, תנ ק פה חה צש י יי בי גו'. רנ ב וש עה רה ת הה ננ םא שש ב ם תה רל טל ים בש ני י בה ני ד שש ף יגלה יוסי ים. ולש אשוני רי ים הה רי בה דש ים לנ רי נו חוזש אה
ה ול קנ םא יש ר ל של ב אמ של י עי לי ים עמ יבי בי רש ת ה' כי אי ל מי טנ ים כש בי ים רנ מי ב ענ רל קל ם בש גויי עמקםב בנ ית ינ רי אי יהה שש הה (מיכה ה) וש
ן ל גנ ץ של עי ת בה חנ פור אנ ת צי רל עורל תש ה, מי אור עולל הה של יום כש ל יום וה כה ה, בש אי םא רש ם. ב דה י אה ני בש ל לי ינחי םא יש ל וש יש  אי לש
י ה, מי לה שה מש מל י הנ רי ים שה רי ם אומש כל ל: לה יי חנ א בש רוז קורי כה הנ ף, וש קי דנ זש יט מי בי רש שנ הנ ים, וש מי עה פש לש  את שה קורי ן, וש דל עי הה
ה תורה ם, הנ בונה בוד רי כש ים בי יחי גי שש םא מנ ל ים, וש יהמי ה קנ ל מה ים ענ עי םא יודש ל ם וש עולה ד בה עומי ה, של םא רואל ל ה וש רואל ם של כל מי
רו עורש תש יי של ם כש הל ל. אוי לה כל י שי לי ה יהקומו בש ל מה או, ענ רש בש םא ני ל ם של הל ה - טוב לה ים בה לי דש תנ שש םא מי ל ם וש יהל ני פש ת לי דל עומל

ם. עולה ן הה ם מי דו אותה רש טש יי ע וש י רה מי יש

ה כה ם זה ה, אי נה קש זי י הנ מי י יש רי המ ך, של םא כה ה - ל נה קש זי י הנ מי ם יש הי ך של תש עש ל דנ ה ענ לל עמ ם תנ ע? אי ל רה ים של יהמי ם הנ י הי מי
ת כםר אל תוב (קהלת יב) וזש כה ר, של מנ אל נל של מו  ם כש א הי לה ע? אל י רה מי ם יש י הי י טוב. מי מי ם יש ים - הי ני י בה ני ים ובש ני בה בש
דוש קה א הנ רה בה של ר- כש בה דה א סוד הנ לה ה. אל נה קש זי י הנ מי ם יש ינה ה. אי עה רה י הה מי םא יהבםאו יש ר ל של ד אמ יך ענ חורםתל י בש ימי יך בי אל בורש
ל כה מו  יש קנ תש הי ד של ענ יו,  נה פה לש ה  סה נש כש ני אות  וש ל אות  כה וש ה,  תורה יות הנ אותי בש א אותו  רה ם, בה עולה ת הה הוא אל רוך  בה

ם. עולה םא הה ר בש ן] לי דות [כגלה ן עומש יות, כגלה אותי לו הה גש לש גנ תש הי יתות של א בי פה לש ן אנ ל אותה כה י"ת. וש אות בי יות בה אותי
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ה ר בה ענ גה ד של ה, ענ בה ינשש תש םא הי ל י"ת, וש ה טי תה לש ד, עה לו ט"ר ינחנ לה יות הנ י אותי תי רו שש בש חנ תש הי וש לו  גש לש גנ תש הי ן של יוה כי
י כי יו: וש נה פה ה לש רה מש ך? אה קומי מש ת בי בל ינשל תש ך מי יני אי ה וש תש עולה ה אנ ל מה י"ת, ענ י"ת טי ה: טי ר לה מנ אה רוך הוא וש דוש בה קה הנ
ם ב עי ינשי תש הי ת לש רל בל חנ תש י מי ני יך אמ י טוב, אי י כי ה בי חה תש ה פה תורה י הנ רי המ ל טוב, של םאש של ר יות אות בש הש י לי יתה אותי שי עה

ע? אות רה

ן יכל תי ם, שש כל םא בה ר בש ה לי י רוצל ני אמ ם של דה אה י הה רי המ ה, של ה אותה יכה רי צש תש  י אנ רי המ ך, של קומי מש י לי ה: שובי ר לה מנ אה
ד. ם זו ינחנ בו זו עי ינשש תש הי בו וש ז שה אה םאל. וש מ שש הוא לי ין, וש יהמי תש לש ל אנ בה א, אמ רי בה יי ד וש ים ינחנ לי לה כש ני

דועות, ים יש ני שה ים וש ת יהמי חנ אנ ת וש חנ ל אנ ת כה ן אל א אותה רה רוך הוא, ובה דוש בה קה ם הנ יד אותה רי פש ה הי עה ה שה אותה בש
ן ל כי ענ ה. וש עה רה י הה מי ים יש אי רה קש םאל ני מ שש ל הנ לו של אי טוב, וש י הנ מי ים יש אי רה קש ין ני יהמי ל הנ לו של םאל. אי מ שש לו לי אי ין וש יהמי לו לש אי
או רש בש ני ן של יוה ה. כי שה הוא עה יו של אה טה חמ ם בנ דה אה ת הה ים אל בי לו סובש אי ה, של עה רה י הה מי םא יהבםאו יש ר ל של ד אמ למםה, ענ ר שש מנ אה

ם. דה אה ל בה לי כה הי בו לש ינשש תש הי בו וש י שה זנ ע, אמ ל רה ים של יהמי ל טוב וש ים של יהמי

סוד. ה הנ זל אי, וש דנ ע ונ י רה מי י. יש ני סובי י יש בנ ון עמקי ע עמ י רה ימי א בי ירה ה אי מה ד, (תהלים מט) לה וי ר דה מנ ך אה שום כה ומי
ע. בה שה נות הנ ע, שש בה שה י הנ מי ים יש אי רה קש לו ני אי ב, וש עה רה נות הה ב, שש עה י רה מי ים יש אי רה קש לו ני אי

ף, יוסי ך  שום כה ב. ומי עה רה ת הה ננ שש ב, בי עה רה י הה ימי בי דוש  קה ית הנ רי בש ן הנ ינ עש ת מנ יא אל הוצי םא לש ל ר - של בה דה סוד הנ וש
ם, דה אה לה יך  רי ה צה זל וש ם.  עולה בות בה רש קום לי מה ן לו  תנ נה םא  ל וש ב  עה רה ת הה ננ שש בי נו  יה עש ת מנ ם אל תנ ית, סה רי בש הוא סוד הנ של

ם. עולה בות בה רש קום לי ן לו מה תי םא יי ל י של די לו כש ש של ית קםדל רי בש ן הנ ינ עש ת מנ תםם אל סש יי ב, של עה רה ת הה ננ ת שש טל ר שולל של אמ כנ של

ת תםם אל סש יך לי רי ת, צה טל יא שולל הי ן של יוה יא, כי הי ב הנ עה רה ת הה ננ שש יון. בי לש ה הוא סוד על ר, סוד זל מנ עון אה מש י שי בי רנ
הוא ד הנ צנ קום לנ ן מה נותי הוא, וש ד הנ צנ הנ ד מי לה וה אותו הנ שםך רוחנ לש מש ם לי ם אותו, גורי ינו סותי ם אי אי שום של נו, מי יה עש מנ

גו'. ץ וש רל ה אל זה גש לוש רה ת שה חנ תוב (משלי ל) תנ כה עוד סוד, של ה. וש שה דג קש ד הנ צנ ה בש אה מש טג ד הנ ם, צנ עולה דםל בה גש לי

ל לה ה כש מה ב עי רי עה תש הי םא לש ל ב, של עה רה ת הה ננ שש נו בי יה עש ת מנ ם אל תנ סה ק וש לי ית, סי רי בש יק, סוד הנ די צנ ף הנ ך יוסי שום כה ומי
ה תה דו ענ לה ים יה רי ים זה ני י בה דו כי גה ה' בה תוב (הושע ה) בנ יו כה לה הוא, עה ן הנ מנ זש נו בנ יה עש חנ מנ פותי י של קום, ומי ה מה ת לה תי לה וש
ל אי רה שש ל יי ם של קה לש י חל רי שש אנ ך  שום כה אי. ומי דנ ונ דו  גה ה' בה אי. בנ דנ ים ונ רי ים זה ני ים בה אי רה קש ני לו  י אי רי המ גו'. של ם וש לי םאכש י

א. מי קום טה מה דוש בש קום קה יפו מה לי חל םא הל ל ים של דושי קש הנ

ת ננ ה שש טה לש שה הוא של ן הנ מנ זש הנ י מי רי המ ב, של עה רה ת הה ננ םא שש ב ם תה רל טל ים בש ני י בה ני ד שש יגלה ף  יוסי ולש תוב  ה כה ל זל ענ וש
ש ל קםדל קום של יף מה לי חמ הנ םא לש ל ה וש אה מש טג ד הנ צנ ים לש ני ת בה תי םא לה ל של קורו  ת מש ק אל לי סי וש נו  יה עש ת מנ ם אל תנ ב, סה עה רה הה
יר תי סש מנ ה' הנ י לנ יתי כי חי תוב (ישעיה ח) וש כה לט, כנ שש יי םא וש יהב של בונו כש רי פות לש צנ ם לש דה יך אה רי צה ה. וש אה מש ל טג קום של מה בש

י לו. יתי וי קי עמקםב וש ית ינ בי יו מי נה פה

ם, הל ת בה כל לל ה לה תורה וות הנ צש ת מי ים אל רי שומש רוך הוא וש דוש בה קה י הנ כי רש ת דנ ים אל עי יודש ים של יקי די צנ ם הנ יהל רי שש אנ
ם תל אנ תוב (דברים ד) וש כה וש ם.  בה לו  שש כה יי ים  עי ם ופםשש בה כו  לש יי ים  קי די צנ וש י ה'  כי רש ים דנ רי שה י יש תוב (הושע יד) כי כה של
י ים כי דםשי ם קש יתל יי הש ם וי תל שש די קנ תש הי תוב (ויקרא כ) וש כה יום. [ר"א ל"ג וש ם הנ כל ים כגלש יי ם חנ יכל להי ה' אל ים בנ קי בי דש הנ
ה] אה מש טג ד הנ צנ לום בש ם כש הל ילה לה הש םא יי ל כםל, וש ל בנ אי רה שש ת יי ש אל די קנ ה לש צה רוך הוא רה דוש בה קה י הנ רי המ י [ה']. של ני דוש אה קה
נהה תש ני יק וש זי הנ יהכול לש שום של שוק, מי יו בנ נה פה אות לש רה הי ם לש דה אה יך לש רי םא צה ם, ל עולה ט בה ה שולי זל ד הנ צנ הנ של ה, כש אי םא רש [ב
אות רה הי ה לש צה םא רה ל או, של רה תש ה תי מה יו לה נה בה עמקםב לש ר ינ םאמל י עמקםב, ונ ינ תוב בש ה כה ה מנ אי םא ורש ית. וב חי שש הנ שות לש רש לו 

יו]. נה פה לש

י. ני דוש אה י קה ים כי דםשי ם קש יתל יי הש תוב וי כה ש, של די קנ תש הי ל לש אי רה שש ת יי יר אל הי זש רוך הוא הי דוש בה קה ה הנ שום זל ומי
ה רה ה זה י עמבודה די ל עובש ת של רל חל אנ כות הה לש מנ ה. הנ דושה קש ם הנ יי מנ שה כות הנ לש הוא, מנ רוך  בה דוש  קה ה הנ י? זל ני ה אה י זל מי

מו. א שש נה י ה' קנ ר כי חי ל אנ אי ה לש ול חמ תנ שש םא תי י ל תוב (שמות לד) כי כה ר, של חי את אנ רי קש ני

ד ר, צנ חי ה, אנ אה מש טג ד הנ ר - צנ חי לוי בו. אנ כםל תה הנ א, וש בה ם הנ עולה הה ה וש זל ם הנ עולה טון הה לש י - שי ני ה, אמ אי םא רש וב
ה, זל י הנ ני אמ ק בה בה דש ני י של ה מי שום זל א, ומי בה ם הנ עולה לום בה ין לו כש אי ה, וש זל ם הנ עולה טונו בה לש שי ה, וש אה מש טג ד הנ צנ ר בש חי אנ הה

א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ק בה לל ייש לו חי

ה זל ם הנ עולה ק בה לל ייש לו חי א. וש בה ם הנ עולה ק בה לל ין לו חי אי הוא וש ם הנ עולה ן הה ד מי בה אל ה, נל זל ר הנ חי אנ ק בה בה דש ני י של ומי
ים רי ים שומש ני גי ם מש ה הי מה כנ לות,  זה ומנ ים  בי ת כוכה עמבודנ י  די ת, עובש רל חל אנ כות הה לש מנ הנ ה  אותה שום של ה, מי אה מש טג בנ

ה. זל ם הנ עולה לט בה שש ה לי ים בה ני מג מש

שות ה לו רש נה תש םא ני ל הוא, וש א הנ בה ם הנ עולה ן הה ד מי רנ טש זו, ני ה הנ גה רש דנ ק בנ בנ דש ני ד וש יהרנ ר של חי ע אנ ישה לי ך אל שום כה ומי
ר. חי א אנ רה קש ן ני ל כי ענ הוא, וש ם הנ עולה ן הה ד מי רנ טש ני ה וש שובה תש זםר בי חמ לנ

ם עולה ה ובה זל ם הנ עולה כות בה זש הוא, לי ד הנ צנ א בנ מי טה הי םא לש ל ים של די דה צש ל הנ כה ד מי רי פה הי ם לש דה יך אה רי ך צה שום כה ומי
נו. רש אנ ה בי ני הי ה, וש זל ה מי פוך זל הי כםל בש ב. הנ עה ה רה זל ע וש בה ה שה ה, זל לה לה ה קש זל ה וש כה רה ה בש ן זל ל כי ענ א. וש בה הנ

ים ני יד בה הולי ינו לש עש תםחנ מנ פש םא לי ל שוק, וש אות בנ רה הי ם לש דה אה ין לש ב, אי עה רה ת הה ננ ל שש ן של מנ אותו זש ך, בש שום כה ומי
ר. אי בה תש ה ני ני הי ר, וש חי ל אנ אי לש
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תוב כה ק [וש בה דש תוב (דברים י) ובו תי כה בונו, של רי יד בש מי ק תה בי דה הי ת ולש מל ך אל רל דל ת בש כל לל ר לה מה שש ני יש של אי י הה רי שש אנ
ה ה זל מו. מנ שש א ובי לה תוב, אל םא כה ל ענ  בי שה תי . ובו  ענ בי שה תי מו  שש ק] ובי בה דש תי עמבםד ובו  תנ א אםתו  ירה תי יך  להל אל יה  יש ת  אל

ה. מונה אל סוד הה ק בש בי יות דה הש נו, לי רש אנ בי מו של ? כש ענ בי שה תי

ה טה מנ לש גות של רה ע דש בנ ל של סוד של הנ ה וש מונה אל מות הה לי ל שש סוד של כםל, הנ ל הנ יונות ענ לש ה על לה עש מנ גות לש רה ע דש בנ של
ת ענ בש תוב (מלכים-א ח) שי ך כה שום כה ד. ומי חה יו אל הש ם יי כגלה לו, של ם אי לו עי ד, אי חה ר אל של קל ד וש חה בור אל ם חי הי ם, של הל מי
ה לה עש מנ לש , מי ענ בי שה תי מו  שש תוב ובי ן כה ל כי ענ וש ד.  חה ר אל של קל וש ד  חה כםל אל הנ וש יום,  ר  שה ה עה עה בה רש ים אנ יהמי ת  ענ בש שי וש ים  יהמי
א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה יק הוא בה די אוי, צנ רה רוך-הוא כה דוש-בה קה ק בנ בי דנ תש הי ה לש זוכל י של יו [מי רה שש ה. אנ טה מנ לש ומי

ר] מנ אל נל מו של ה, כש לה פי תש ת הנ לנ בה קנ ך לש רי טה צש יי ה של עה שה ים בש דושי ים קש רות טובי חנ לו אוצה רוך הוא פותי דוש בה קה הנ של

לו ם. אי יי מנ שה ת הנ טוב אל רו הנ ת אוצה ך אל ח ה' לש תנ פש תוב] (דברים כח) יי יו כה לה לו, עה ם אי לו עי ד אי ינחי מש י של [ומי
ם. יי מנ שה ת הנ טוב אל רו הנ ת אוצה תוב אל כה ד, של חה ם אל ים כגלה ת יהמי ענ בש שי ים וש ת יהמי ענ בש ה. שי טה מנ ה ולש לה עש מנ לש רות של אוצה הה

ד. חה ם אל הי קות, וש ה מוצה עה בש שי ה וש עה בש ם. (זכריה ד) שי יי מנ שה ת הנ הוא אל ד, וש חה רו אל אוצה

ה וה צש ל מי טוף של עי ף בש עגטה א מש יהה בה הה ד של חה יש אל או אי ם רה יי תנ ינש ך. בי רל דל ים בנ כי יו הולש י הה י יוסי בי רנ יהיא וש י חי בי רנ
ם, או לי יק שה די הוא צנ ם ייש בו - או של יי ננ שש ן הנ ד מי חה ה, אל זל יש הנ אי יהיא, הה י חי בי ר רנ מנ יו. אה תה חש ים תנ שורי ן קש יי י זנ לי וכש

ם. עולה י הה ני ת בש מות אל רנ יל לש בי שש הוא בי של

ם דה ינו, אה ני ה שה ני כות. הי ף זש כנ ם לש דה ל אה ן כה י דה וי רו, הל מש ים אה יוני לש על ים הה ידי סי חמ י הנ רי י, המ י יוסי בי רנ ר לו  מנ אה
ן וי כנ תש י הוא הי רי המ עמקםב. של ינ נו? מי לה ן  יי ננ ה. מי לה פי תש לי וש ב,  רה קש דורון, לי לש  - ים  רי בה ה דש לשה שש ן לי וי כנ תש יי ך,  רל דל לנ א  יוצי של
ה וה צש ל מי טוף של ה ייש בו עי ני ך, הי רל דל ך בנ ה הוא הולי זל יש הנ אי הה ה. וש לה פי תש לי ב וש רה קש דורון, לי מו לש צש ז ענ רי זי לו, וש ת אי לשל שש לי

. יהה רל חמ דםף אנ רש ין לי י אי ישי לי שש ה, הנ לל י אי ני ייש בו שש ן של יוה ב. כי רה קש ן לי יי י זנ לי ה בו כש ני הי ה, וש לה פי תש לנ

ים אויי רש ם של יי ננ שש ם הנ אותה ד מי חה ה אל ני יהיא, הי י חי בי ר רנ מנ ם. אה הל יב לה שי םא הי ל לום וש נו לו שה תש ם, נה יהל לי ב אמ רנ קה של כש
ל די תנ שש יהה מי י הה י, אולנ י יוסי בי ר רנ מנ לום. אה שה לול הנ דורון כה דורון, ובש מו לש צש ן ענ קי םא תי י ל רי המ ין בו, של יות בו - אי הש לי

ח אותו. כנ שש םא יי ל י של די מודו כש לש יש תנ חי רש מנ תו, או של לה פי תש בי

יון ה. כי תורה לו בנ דש תנ שש הי י וש י יוסי בי רנ יהיא וש י חי בי טו רנ מש שש ך ני ר כה חנ ם. אנ הל מה יש עי אי ר אותו הה בי םא די ל ד, וש כו ינחנ לש הה
לום. ם שה הל ן לה תנ נה ם וש יהל לי ב אמ רנ ה, קה תורה יו בנ ים הה לי דש תנ שש מי יש של אי ה אותו הה אה רה של

י, י יוסי בי רנ ר לו  מנ ם? אה כל י לה תי בש שנ םא הי ל לום וש י שה ם לי תל תנ נש של י כש ם אותי תל דש שנ ה חמ מה י, בנ בותנ ם, רנ הל ר לה מנ אה
כות. ף זש כנ ם לש כל תש רוך הוא יהדון אל דוש בה קה ם, הנ הל ר לה מנ ך. אה מודש לש תנ יש בש חי רש ה או מנ לה פי ר תש יתה אומי יי י הה אולנ

יהה יש הה אותו אי לום, וש י לו שה תי מש דנ קש הי ד וש חה יש אל י אי אתי צה ך, מה רל דל ך בנ י הולי יתי יי ד הה חה ם, יום אל כל ר לה ל אםמנ בה אמ
ים די קש הנ לש םא  ל י של תי רש דנ נה יום  אותו  י. מי תי רש ענ טנ צש יו הי לה עה י  תי רש בנ גנ תש הי א של לי מה לש אי וש י,  ר אותי עי צי וש י  לנ עה ם  קה וש ד,  שודי
שום , מי כםחנ י בש לנ ר עה בי גנ תש יי י וש ר אותי עי צנ יהכול לש שום של ה, מי אשונה רי יו בה תי רש כנ ם הי א אי לה יק, אל די ם צנ דה אה ק לש לום, רנ שה

ים. עי שה רש ר ה' לה מנ לום אה ין שה תוב (ישעיה מט) אי כה ע, של שה יש רה אי לום לש ים שה די קש הנ סור לש אה של

םא ל שום של ם, מי כל תש י אל תי דש שנ ם, חה כל לה י  תי בש שנ םא הי ל וש לום  י שה לי ם  תל תנ ונש ם  כל תש י אל יתי אי רה ה של עה שה הנ ה  אותה וש
ם תל אנ ם של כל תש י אל יתי אי רה ו של שה כש ל ענ בה י, אמ מודי לש ל תנ ר ענ י חוזי יתי יי ן הה מו כי חוץ, וכש ית בנ אי רש ני ה של וה צש ם מי כל י בה יתי אי רה

י. ננ פה ת לש נל קל תג ך מש רל דל ה הנ ני ים, הי יקי די צנ

רוך דוש בה קה ה, הנ אי םא רש ב. ב בה י לי רי בה ים לש להי ל אל אי רה שש יי ך טוב לש ף אנ סה אה מור לש זש ר, (תהלים עג) מי מנ אה ח וש תנ פה
ל לה כש ה ני לל י אי ני שש ע. ובי א רה רה קש ד ני חה אל א טוב, וש רה קש ד ני חה ם. אל עולה ת הה יג אל הי נש הנ םאל לש מ ה שש שה עה ין וש יהמי ת הנ ה אל שה הוא עה

כםל. ב בנ רי קה תש הי ם, וש דה אה הה

ם הי שום של ם, מי הל לה ד של צנ ן בנ תנ ני לות וש זה ים ומנ בי י כוכה די ים עובש מי ענ לו  לש כש םאל, ני מ שש הוא הנ ע, של רה הה אותו  ובש
ל. אי רה שש יי ך טוב לש תוב? אנ ה כה ל מנ אי רה שש יי ל בש בה א בו. אמ מי טה הי ר ולש שה י בה לי רש ענ ב וש י לי לי רש ענ

ה זל שום של ב, מי בה י לי רי בה תוב לש כה ע, של רה ם אותו הה ים עי אי מה טש םא ני ל ם של אותה א לש לה םא, אל ם? ל כגלה ר, לש םאמנ ם ת אי וש
ק בו, בי דה הי י לש די ל כש אי רה שש יי ך טוב לש לות. אנ זה ים ומנ בי י כוכה די ים עובש מי ענ ע לה רה ם, וש דה בנ ל לש אי רה שש יי ע. טוב לש ה רה זל טוב וש

ד. חה ילה אל הש כםל יי הנ ה, של מונה אל סוד הה יון, בש לש סוד על ל בש אי רה שש קו יי בש דש ה ני זל ובה

י, י יוסי בי ר רנ מנ ינו. אה לי ך אי ח אותש לנ רוך הוא שה דוש בה קה י הנ רי המ ך, ונ ינו בש עי םא טה ל ינו של רי שש י, אנ י יוסי בי ר רנ מנ אה
ה אי רש ת מנ ן אל יי ענ ן בש יי אות ענ רש א לי בה ם הנ עולה ה, ובה זל ם הנ עולה ק לה לל ל חי אי רה שש יי לש ל, ייש  אי רה שש יי טוב הוא לש שום של מי

ן. מי אה ן וש מי ם אה עולה רוך ה' לש יון. בה שוב ה' צי או בש רש ן יי יי ענ ן בש יי י ענ תוב (ישעיה נב) כי כה בוד, כנ כה הנ

יו לה ש אי גנ יי ת ונ שנ רה פה

םא ל ל אי רה שש יי נו וש עה דה םא יש ם ל הה רה בש י אנ ינו כי בי ה אה תה י אנ ח, (ישעיה סג) כי תנ ר פה זה עה לש י אל בי גו'. רנ ה וש הודה יו יש לה ש אי גנ יי ונ
רוך הוא דוש בה קה א הנ רה בה של ה, כש אי םא רש ל ב בה שוהו. אמ רש ה פי זל סוק הנ פה ך. הנ מל ם שש עולה נו מי לי ינו גםאמ בי ה ה' אה תה נו אנ ירה ינכי
ך רי טה צש הי י וש שי שי יום הנ א הנ בה ן של יוה יך. כי רי צה מו של יום כש ל יום וה כה אוי בש רה הו כה עמשי ה מנ שה יום עה ל יום וה ם, כה עולה ת הה אל
יד תי םא, עה ר בש ה לי ה רוצל תה אנ ה של זל ם הנ דה אה רוך הוא]: הה דוש בה קה י הנ ני פש ה [לי רה מש ה. אה תורה יו הנ נה פה ה לש אה ם, בה דה םא אה ר בש לי
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נהם חי י לש כי רוך הוא: וש דוש בה קה ה הנ ר לה מנ א. אה רי בה םא יי ל ך, טוב לו של זש גש יך רה רי אמ םא תנ א ל לי מה לש יך. אי נל פה יז לש גי רש הנ הוא לש
ם? יי פנ ך אנ רל י אל אתי רי קש ני

או ם, בה עולה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה ם בה רל טל בש שום של ה, מי תורה ן בנ קנ תש כםל ני הנ ה וש תורה א בנ רה בש כםל ני א הנ לה אל
. ענ רי פש מנ ת לש חנ ל אנ סו כה נש כש ני יות, וש אותי ל הה יו כה נה פה לש

ים יקי די ה צנ מה ים כנ ידי ך עמתי בה םא, של ה: ל ר לה מנ ם? אה עולה ת הה י אל םא בי ר בש ך לי צונש יו: רש נה פה ה לש רה מש י"ו, אה ה תה סה נש כש ני
י שי דה קש מי י מי רי קש ל תי לו, אנ חי י תה שי דה קש מי תוב ומי כה ינו, של ני שה גו'. וש ים וש שי נה אמ חות הה צש ל מי ו ענ יתה תה וי תש הי תוב וש כה מות, של לה

ך. א בה רי בה םא יי ם ל עולה ך הה שום כה י. ומי שנ דה קג מש א מי לה אל

ן כל ינש רוך הוא: אי דוש בה קה ן הנ הל ר לה מנ ה. אה דה בנ ת לש חנ אנ ת וש חנ ל אנ י"ש, כה י"ן קו"ף רי יות שי אותי לש הה סו שש נש כש ני
י, ננ פה עממםד לש אי לנ דנ ינו כש ר אי קל של הנ ר, וש קל ן של כל א בה רה קש ני יות של אותי ן הה תל רי אנ המ ם, של עולה ת הה ן אל כל םא בה ר בש יות לי אי דה כש

ושהיניה פירששוהה.

עו זש עש דנ זש ר, הי תל כל ל הנ ענ "ף מי ה כה דה יהרש ן של יוה "ף. כי אות כה יות לה אותי יעו הה גי הי ד של ן, ענ ן כגלה כי "י, וש די "א צה סו פי נש כש ני וש
א. רה בש ני ם וש עולה ל הה לי כש תנ שש ה הי ה, ובה כה רה ן בש ימנ יא סי הי י"ת, של אות בי יים בה קנ תש כםל הי הנ ד של כו', ענ ים וש תוני חש תנ ים וש יוני לש על

א בו רה קש ני שום של א מי לה ה הוא. אל אל םא] נה יות - [ל אותי ן] הה ל [אותה ל כה םאש של ר יא הה "ף הי לל אה ר של םאמנ ם ת אי וש
ל סוד יא אות של "ף הי לל אה ב של ל גנ ף ענ ם, אנ עולה א בו הה רה בש םא ני ה ל שום זל רור], ומי אה ה  א בה רה קש ני שום של רור [מי אה
י"ת, ובו הוא בי ם בש עולה ן הה קנ תש ני ם, וש עולה א בו הה רה בש םא ני רור, ל א אה רה קש ני ר של חי אנ ד הה צנ קום לנ ת מה תי םא לה י ל די יון. כש לש על

ניבשרהא.

א יהצה וש ה  א בה רה בש ני ם  דה אה הה וש זו,  ה הנ גה רש דנ א בנ רה בש ני וש ן  קנ תש ה ני זל ם הנ עולה הה שום של ינו, מי בי ה אה תה י אנ ה, כי אי םא רש ב
ל ל ענ די תנ שש הי מו של כש ינו  לי ל עה די תנ שש םא הי ם, ל עולה יום הה קי בו  ב של ל גנ ף ענ י אנ רי המ נו, של עה דה םא יש ם ל הה רה בש י אנ ם. כי עולה לה
ת ך אל רי בה ך לש רי טה צש הי כות של רה בש ל הנ כה שום של נו, מי ירה םא ינכי ל ל אי רה שש יי יך. וש נל פה ילה לש חש אל יי עי מה שש ר לו יי מנ אה אל, של עי מה שש יי

ם. ת כגלה ך אל רי בה זו לש ה הנ גה רש דנ יר לנ אי שש יו, הי נה בה

ים ני בה ל הנ ענ יחנ  גי שש מנ ב של אה מו  ינו, כש לי עה יחנ  גי שש הנ ולש ך  רי בה לש ינו  לי ד עה יד עומי מי ה תה תה י אנ רי המ ינו, של בי ה ה' אה תה אנ
נו לי ה גםאמ זל ל, וש גואי ך הנ אה לש מנ א הנ רה קש ך ני כה ל, של ה הוא גואי תה י אנ רי המ ך, של מל ם שש עולה נו מי לי ם. גםאמ הל יך לה רי צה ה של ל מנ כה בש
ל יהד ה של לה פי ין תש ים בי יקי סי פש םא מנ ל מו של ה, כש לה פי תש ה לי לה אג ין גש ים בי יקי סי פש ין מנ ינו, אי ני אי. שה דנ ך ונ מל ך, שש מל ם שש עולה מי

. שוהה רש ה פי ני הי ד, וש חה כםל אל הנ אות של רש הנ יך לש רי צה םאש, של ל ר ה של לה פי תש לי

ה ני ה, הי הודה י יש בי רנ ק לש חה צש י יי בי ר רנ מנ ה. אה תורה ים בנ קי עוסש ד וש חה ה אל לה יש ים לנ בי יו יושש ה הה הודה י יש בי רנ ק וש חה צש י יי בי רנ
כםל הנ יון, וש לש על ם הה עולה הה מו של תון כש חש תנ ם הנ עולה ת הה ה אל שה ם, עה עולה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה ר בה של אמ כנ ינו, של ני שה

ה. טה מנ ה ולש לה עש מנ בודו לש הוא כש ה] וש ד זל גל נל ה כש יות זל הש י לי די ה, [כש ד זל גל נל ה כש זל

ם דה אה ץ וש רל י אל יתי שי י עה נםכי תוב (ישעיה מה) אה כה הו של כםל. זל ל הנ ם ענ דה א אה רה אי, ובה דנ ה ונ ך זל ה, כה הודה י יש בי ר רנ מנ אה
יומו הוא קי י, של אתי רה יהה בה לל ם עה דה אה שום של ץ? מי רל י אל יתי שי ם עה ענ טנ ה הנ אי. מה דנ ץ, ונ רל י אל יתי שי י עה נםכי י. אה אתי רה יהה בה לל עה

ת. חנ מות אנ לי שש כםל בי ילה הנ הש יי ם, של עולה ל הה של

ם עה ה לה מה שה ן נש יהה נםתי אל צה אל צל ץ וש רל אה ע הה ם רםקנ יהל נוטי ם וש יי מנ שה א הנ ל ה' בורי אי ר הה מנ ר, (שם מב) כםה אה מנ אה ח וש תנ פה
דוש קה ה הנ ם - זל יהל נוטי ם וש יי מנ שה א הנ ל ה' בורי אי ר הה מנ ל כםה אה בה רוהו, אמ אמ ה בי זל סוק הנ פה ה. הנ ים בה כי הםלש רוחנ לנ יהה וש לל עה
- זו יהה  אל צה אל צל ץ וש רל אה ע הה ן. רםקנ מנ ל זש כה יד, בש מי ם תה ינה קי תש הי ם, וש יי מנ שה א הנ הוא בורי ה, של לה עש מנ ה לש לה עש מנ רוך הוא לש בה

גו'. ה וש מה שה ת נש נל נותל יא של ץ] זו הי רל אה . [הה יהה לל ם עה עה ה לה מה שה ן נש ים. נםתי יי חנ רור הנ ה, צש דושה קש ץ הנ רל אה הה

ת חנ זו לוקנ ץ הנ רל אה הה זו, וש ץ הנ רל אה ים לה יי ת חנ מנ שש את ני ם יוצי שה י מי רי המ ה, של לה עש מנ כםל הוא לש ק, הנ חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ת חנ יא לוקנ הי זו, וש ץ הנ רל אה מות לה שה יס נש ני כש ן ומנ א, הוא נותי יוצי ענ וש שופי הוא של ר הנ הה נה הנ שום של כםל, מי ת לנ תי ה לה מה שה נש הנ

כםל. ת לנ נל נותל ן וש אותה

ה שה עה ם, וש עלה ל הה ים של די דה צש ה הנ עה בה רש אנ רו מי פה ת עמ ס אל ני ם, כי דה אה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה בה של ה, כש אי םא רש ב
ה. לה עש מנ ש לש דה קש מי ית הנ בי ים מי יי ת חנ מנ שש יו ני לה יך עה שי מש הי ה, וש טה מנ ש לש דה קש מי קום הנ מש מו בי צש ת ענ אל

"ש, פל יון: נל לש על סוד הה הנ מו של ה, כש מה שה נש ם לנ מות הי ה שי לשה ן שש ל כי ענ גות, וש רה לש דש שה ה בש לולה יא כש ה הי מה שה נש הנ וש
ה גה רש יא דנ הי ש, וש פל נל ל הנ ט ענ שולי יום של קי יא הנ , הי כםל. רוחנ הנ ה מי תונה חש יא תנ הי , של שוהה רש ה פי ני ש, הי פל "ה. נל מה שה , נש רו"חנ
גהה רש כםל, דנ ל הנ ענ ת  טל שולי וש כםל,  ל הנ יון ענ לש על יום הה קי יא הנ ה הי מה שה נש אוי. הנ רה כםל כה בנ יהה  לל עה עממםד  לנ יהה  לל ה עה יונה לש על

ם. ל כגלה ה ענ יונה לש ה, על דושה קש

ש, פל ה ייש בו נל לה חה תש הנ י בנ רי המ ם. של בונה ת רי עמבודנ ים לנ זוכי ם של אותה ם, לש דה אה י הה ני בש לולות בי גות כש רה דש לש הנ לו שש אי
, רוחנ ר בש טי ענ תש הי ן לש קה תש זו, ני ה הנ גה רש דנ ר בנ הי טה הי ם לש דה אה א הה בה ן של יוה ם. כי דה אה ת הה ן בו אל קי תנ דוש לש קה קון הנ תי הוא הנ וש

ה. זוכל הוא של ם הנ דה אה ר בה טי ענ תש הי ש לש פל נל ל הנ ה ענ שורה ה של דושה ה קש גה רש יא דנ הי של

גהה רש ה, דנ מה שה יו נש לה ה עה ז שורה אוי, אה רה בונו כה ת רי עמבודנ ן בנ קנ תש ני ס וש ננ כש ני , וש רוחנ הה ש וש פל נל ם, בנ הל ה בה לה ענ תש הי ן של יוה כי
ם לי כםל, שה ל הנ ם של לי שה ז הוא הנ אה ה. וש דושה ה קש יונה לש ה על גה רש דנ ר בש טי ענ תש הי י לש די כםל, כש ל הנ ת ענ טל שולל ה, של דושה ה קש יונה לש על
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י י ייש. מי בנ יל אםהמ חי נש הנ ר לש מנ אל נל מו של רוך הוא, כש דוש בה קה ל הנ בו של הוא אוהמ א, וש בה ם הנ עולה כות בה זש ים, לי די דה צש ל הנ כה בש
ה. דושה ה קש מה שה ם נש הל בה ם של לו הי י? אי בנ ם אוהמ הי

אי, דנ ך הוא ונ ר לו, כה מנ גו'. אה יו וש פה אנ ים בש יי ת רוחנ חנ מנ שש ר ני של תוב כםל אמ י כה רי ך, המ ם כה ה, אי הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ם. הל ר בה אנ שש םא ני י ל רי המ של

השלמה מההשמטות (סימן כ)

א, בה י אנ בי ת רנ יהיא אל י חי בי ל רנ אנ תו (בראשית ז). שה ה מי בה רה חה ר בל של כםל אמ יו מי פה אנ ם בש יי ת רוחנ חנ מנ שש ר ני של ל אמ כה
ה אותה ילה לו  הש ז תי אה וש הוא,  רוך  בה דוש  קה ת הנ עמבודנ ל בנ כי תנ סש מי ד של ם ענ דה ן אה בל ת לש סל נל כש ני םא  ה ל מה שה נש ם של תל רש מנ אמ
ת רוחנ מנ שש ר ני של תוב כםל אמ כה ר הנ מנ אה ה של ה זל ן, מנ ם כי כםל. אי ל הנ ה ענ לה עג ה מש דושה יא קש ה הי מה שה נש הנ ם של תל רש מנ אמ ה, ונ מה שה נש

יהדו. יהה בש םא הה ל! ל צי נה הי ם לש הל יהה לה ה, הה מה שה ם נש הל ה לה תה יש הה יל וש גו'? הואי ים וש יי חנ

יו בי ר אה מנ ך אה כה ענ לו, של יי סנ ה מש סוק זל ך הוא, ופה ם, כה הל ר לה מנ עון. אה מש י שי בי רנ ר בש זה עה לש י אל בי ת רנ לו אל אמ שה או וש בה
םא כותו ל , וזש א נםחנ לה ילו אל בי שש רוך הוא בי דוש בה קה ה הנ עמשל ינ ם של דה יהה] אה ה [הה אה םא רה בול, ל מנ א הנ ר בה של אמ כנ י], של בי [אה
ים יקי די יו צנ הה ם של אותה דור, וש ל הנ ל כה ן ענ גי הה ך לש ל כה כותו כה ה זש תה יש םא הה ל ם, של יהל תי ל בה ענ ם וש יהל לי ן עמ גי הה א לש לה ה אל תה יש הה
ם - ילה בי שש ה בי עמשל ינ הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ים של אויי ה ורש דושה ה קש מה שה נש ם  הל ה לה תה יש הה ד, של ילרל וש נוך  חמ מו  ה, כש לה חי תש בנ
ל אנ ם. וש הל ה בה תה יש ה הה דושה ה קש מה שה נש ם של יו, אותה פה אנ ים בש יי חנ ת רוחנ  מנ שש ר ני של ר כםל אמ מנ אה של נו  יש הנ תו. וש ה מי בה רה חה בל
תו: ע"כ מהשמטות ה מי בה רה חה ר בל של כםל אמ ר מי מנ אה תוב וש כה א הנ א בה לה ר, אל מנ בול הוא אה מנ יו בנ הה לו של ל אי ענ ר של םאמנ ת

םא ל ץ של רל אה ל הה ן ענ גי הה י לש די ים, כש יקי די צנ ל הנ כה ד, וש נוך, ילרל חמ מו  ה כש דושה ה קש מה שה ם נש הל ה בה תה יש הה ם של ל אותה כה מי
קו לש תנ סש הי תו וש ר מי בה תו, כש ה מי בה רה חה ר בל של כםל אמ יו מי פה אנ ים בש יי ת רוחנ חנ מנ שש ר ני של תוב כםל אמ כה הו של ם. זל לה לה גש ד בי מנ שש תג

הוא. ן הנ מנ זש ם בנ עולה ל הה ן ענ גי יה י של ם מי הל ר מי אנ שש םא ני ל ם, וש עולה ן הה מי

יא הי ה, וש אשונה רי ש בה פל נל ה. הנ גה רש ל דנ ה ענ גה רש "ה, דנ מה שה , נש "ש, רו"חנ פל לו, נל ל אי לו ענ גות אי רה ם דש כםל הי ה, הנ אי םא רש ב
ה עולה ה של גה רש דנ ה הנ מה שה נש . הנ יהה לל ת עה דל עומל וש ש  פל נל ל הנ ה ענ שורה , של ך רוחנ ר כה חנ נו. אנ רש מנ אה י של פי ה, כש תונה חש תנ ה הנ גה רש דנ הנ

. רוהה אמ כםל, ובי ל הנ ענ

ל ת ענ דל עומל רוחנ של א. רוחנ - זו הה יוצי ענ וש שופי ר של הה אותו נה ש מי פל נל ל הנ בי קנ ת לש דל עומל יא של הי ד, וש וי ש דה פל ש - זו נל פל נל
זו. ש הנ פל נל ית הנ זוני אן ני כה ם, ומי יי מנ הנ ש וש אי ין הה ה בי שורה רוחנ של זו הה , וש רוחנ א בה לה ש אל פל נל יום לנ ין קי אי ש, וש פל נל הנ

ם שה , מי רוחנ ש וש פל אות נל ם יוצש שה י מי רי המ ה, של מה שה את נש רי קש ני ה של יונה לש ת על רל חל ה אנ גה רש ל דנ יום של קי ת בש דל רוחנ עומל הה
, רוחנ ת לה בל רל קש ני ש  פל נל ה. הנ זל ה לה ים זל בי רש קה תש ד. ומי חה כםל אל הנ ש, וש פל נל ת הנ ענ ז נוסנ , אה רוחנ ת הה ענ נוסנ של . וכש רוחנ ית הה זוני ני

ד. חה כםל אל הנ ה, וש מה שה נש ת לנ בל רל קש רוחנ ני הה וש

שום ד. מי חה ילה אל הש כםל יי הנ ה, של ם זל ה עי ז זל חי אה הי ם, לש ם עולה ם עי ל עולה בות של רש קה תש יו, הי לה ש אי גנ יי ה, ונ אי םא רש ב
ה. ם זל ה עי זו זל חש אל נל ה וש זל ה לה בו זל רש קה תש ך, הי לל ף מל יוסי ך וש לל ה הוא מל הודה יש של

ם יהל ני שש שום של ף, מי יוסי ה וש הודה ה יש - זל ים נועמדו  כי לה מש ה הנ ני י הי ר, (תהלים מח) כי מנ אה ח וש תנ ה פה הודה י יש בי רנ
ם עולה יו בו בה בי אה ב לש רי יהה עה הה ין, וש יהמי נש בי ב לש רנ ה עה הודה יש שום של ד, מי ם ינחנ יהל ני חנ שש כי ונ תש הי ה לש זל ה לה בו זל רש קה תש הי ים, וש כי לה מש
ם עולה דוי בה ני יות בש הש םא לי ל ין, של יהמי נש ל בי קו של סש ל עי מו ענ חנ עי כי ונ תש הי ף לש י יוסי ני פש ב לי רי קה תש ן הי ל כי ענ א, וש בה ם הנ עולה ה ובה זל הנ
יך לל אי יו  יאםתי בי המ םא  ל ם  אי נו  של קש בנ תש י  יהדי מי נו  בל רש על אל י  נםכי אה (בראשית מג)  ר  מנ אל נל של מו  כש א,  בה הנ ם  עולה ובה ה  זל הנ

א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ים, בה יהמי ל הנ ך כה י לש אתי טה חה יך וש נל פה יו לש תי גש צנ הי וש

ה ין. מנ יהמי נש יל בי בי שש ה בי ם זל ה עי זל זו  גש רנ תש הי וש ד  ינחנ זו  גש רנ תש ו, הי דה ינחש רו  בש עה ים נועמדו  כי לה מש ה הנ ני י הי ן, כי ל כי ענ וש
ים טי בה שש ר הנ אה ל שש כה ם. [לש יו שה הה ם של ל אותה כה ם, לש ם שה תנ זה חה ה אמ דה עה זו רש פה חש נל לו  המ בש ני הו  מה ן תה או כי ה רה מה תוב? הי כה

ם.] יו שה הה של

לו המ בש הו ני מה ן תה תוב? כי ה כה ין. [מנ יהמי נש יל בי בי שש כםל בי הנ ג, וש רי הה הי רםג ולש המ ים לנ די יו פוחמ הה שום של ה, מי דה יולי יל כנ חי
ד, םאבנ םא י ל ד של חנ ין, ופה יהמי נש בי ב לו לש רנ ת עה עי כה יו, וש בי אה ד לש בנ אה ה וש הודה ל יש לנ גש ר בי כנ מש ף ני י יוסי רי המ לו] של לה גש כםל בי הנ זו, וש פה חש נל

ה. הודה יו יש לה ש אי גנ יי ך ונ שום כה ומי

ם יהל ני חנ שש כי ונ תש הי ה, לש ם זל ה עי חנ זל כי ונ תש הי נו לש מש דנ זש הי ף של יוסי ה וש הודה ה יש ים נועמדו - זל כי לה מש ה הנ ני י הי ר כי חי ר אנ בה דה
ה זל ין - וש יהמי נש ל בי ה ענ ה, זל ם זל ה עי חנ זל כי ונ תש הי ד לש או ינחנ ם בה יהל ני ך, ושש לל יהה מל ף הה יוסי ך וש לל יהה מל ה הה הודה יש שום של ד, מי ינחנ

ין. יהמי נש ל בי ענ

ד, ר ינחנ טי ענ תש ר מי של קל הנ צון, וש רה א הה צה מש ני של י כש רי המ אן, של ה כה מונה אל ה, סוד הה הודה י יש בי ר רנ מנ ים, אה כי לה מש ה הנ ני י הי כי
י ז, כי אה תוכו. וש נםס לש כש לי ט וש קי לנ ה לש זל ר - וש אוצה ת הה תםחנ אל פש ה לי ד, זל ים ינחנ ני מש דנ זש ד ומי ים ינחנ רי שה קש מות ני י עולה ני י שש זנ אמ

תון. חש תנ ם הנ עולה הה יון וש לש על ם הה עולה ים, הה דושי מות קש י עולה ני ים נועמדו, שש כי לה מש ה הנ ני הי

ם עולה ל הה ים של אי טה חמ ל הנ כה שום של ו, מי דה רו ינחש בש י עה זנ ד, אמ ים ינחנ רי בש חנ תש ר מי של אמ כנ ר - של בה דה ו, סוד הנ דה רו ינחש בש עה
ם - אותה רו  בש עה ו.  דה ינחש רו  בש עה ן  ל כי ענ וש ע,  שנ פל ל  ענ ר  עםבי וש תוב  כה ד, כנ ינחנ ים  רי בש חנ תש מי ד של ענ ע  ננ כה הי לש ים  לי טש בנ תש םא מי ל

לו. טש בנ תש ים הי אי טה חמ ל הנ כה ירות וש אי ים מש ני פה ל הנ ז כה ה אה ני הי שום של רו, מי פש כנ תש ים הי אי טה חמ הנ
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ים לי בש קנ מש ם  כגלה וש ן,  בה רש קה הנ ב  רה קש ני ר  של אמ כנ י  רי המ של ן,  בה רש קה הנ קון  תי בש הוא  ה  זל הנ סוד  הנ ר,  מנ אה יהיא  חי י  בי רנ
ז אה וש ד,  חה ר אל של א קל צה מש ני וש ירות,  אי ים מש ני פה ל הנ כה וש ד  ינחנ ר  שה קש כםל ני ז הנ אוי לו, אה רה ד כה חה אל ד וש חה ל אל ם כה תה קה פה סש הנ
ד. ים ינחנ רי שה קש ני וש ים נועמדו  כי לה מש ז הנ אה ם. וש יר אותה עמבי הנ ים, לש אי טה חמ ל הנ ר ענ פי כנ ד לש ים ינחנ ני מש דנ זש ומי ים נועמדו  כי לה מש הנ

ד. חה צון אל כםל רה ילה הנ הש יי של ים, וש ני פה ל הנ יר כה אי הה ו, לש דה רו ינחש בש עה

ת עמשות אל ם לנ תה חה מש שי ים, של יני די י הנ לי עמ לו בנ א אי לה ים? אל כי לה ם מש הי ך של תש עש ל דנ ה ענ לל עמ תנ הו, המ מה ן תה או כי ה רה מה הי
ל צון של רה או אותו הה ה רה מה ז הי ד, אה חה צון אל רה ם בש יהל ני ים שש ני מש דנ זש ים מי כי לה מש הנ של ז, כש אה יו. וש לה וו עה טנ צש הי הוא של ין הנ די הנ
ים כולי םא יש ל וש ם  עולה ן הה ים מי רי עובש ים וש עי נה כש ני ין  די י הנ לי עמ ל בנ כה שום של זו, מי פה חש נל לו  המ בש ני הו  מה ן תה מות. כי י עולה ני שש

ם. טונה לש ת שי ים אל ירי עמבי ר, ומנ ם עובי יומה ז קי אה לט, וש שש לי

ר מנ אל נל מו של ב, כש רי הוא עה יך, של רי ך צה כה שום של ה? מי הודה ם יש ענ טנ ה הנ ה. מה הודה יו יש לה ש אי גנ יי ר: ונ ר אומי זה עה לש י אל בי רנ
יק, די ף הוא צנ יוסי שום של ד, מי ב ינחנ רי קה תש הי כו לש רש טה צש ך הי ף כה יוסי ה וש הודה ר - יש בה דה סוד הנ ר. וש ענ ננ ת הנ ב אל רנ ך עה דש בש י ענ כי
ה טובות מה כנ ה לש מה רש ד, גה בו ינחנ רש קה תש הי ם, של הל לה ה של בה רש קי הנ שום של ה, מי הודה יו יש לה ש אי גנ יי ן ונ ל כי ענ ך, וש לל ה הוא מל הודה יש
ר מנ אל נל מו של ה רוחו, כש מה יש קנ תש הי עמקםב של ינ ה לש מה רש ם, גה יהל יני לום בי שה ה לש מה רש ים, גה טי בה שש ל הנ כה לום לש ה שה מה רש ם, גה עולה בה
ה לה עש מנ ים, לש די דה צש ל הנ כה ה בש כה רש צש ה הג ם זל ה עי ל זל בות של רש קה תש הי ן הנ ל כי ענ ם. וש יהל בי עמקםב אמ י רוחנ ינ חי תש (בראשית מה) ונ

ה. טה מנ ולש

ב. ך רה לל ינת מל רש פון קי י צה תי כש יון ינרש ר צי ץ הנ רל אה ל הה שוש כה ה נוף מש פי ר, (תהלים מח) יש מנ אה ח וש תנ א פה בה י אנ בי רנ

ה. אל רש ה מנ יפי ר וי ה תםאנ פי ף יש י יוסי הי יש תוב בו ונ כה יק, של די צנ ף הנ הו יוסי ה נוף - זל פי ה. יש מונה אל ה הוא סוד הה זל סוק הנ פה הנ
ן כנ שש ד מי קו עומי לש חל בש שום של פון - מי י צה תי כש יון ינרש ר צי ה. הנ טה מנ ה ולש לה עש מנ ה לש חה מש שי ה וש וה דש ץ - הוא חל רל אה ל הה שוש כה מש

ה. טה מנ ה ולש לה עש מנ אי לש דנ ה ונ ך זל פון, כה י צה תי כש ם. ינרש יי לנ רושה יון - זו יש ר צי ילה. הנ שי

י רי המ ים, של שי דה קר ש הנ כםל, קםדל ל הנ יון של לש על ך הל לל מל ה הנ ב, זל ך רה לל ד מל גל נל ן הוא כש קה תג קום מש ב - מה ך רה לל יהת מל רש קי
ש דה קש מי ית הנ ירות, ובי אי ים מש ני פה ל הנ ם כה שה י מי רי המ כםל, של ל הנ ה של חה מש שי ל הנ כה כות וש רה בש ל הנ כה אור וש ל הה א כה ם בה שה מי

ך. רי בה תש ם מי עולה ל הה ם כה שה י מי רי המ ם, של עולה ל הה כה כות לש רה אות בש ם יוצש שה ת, מי כל רל בה תש יא מי הי של ם, וכש שה ך מי רי בה תש מי

מור ל חמ א של שה ד, ומנ חה יש אל א אי ם, בה לונה ית מש בי ים בש בי ם יושש עודה ן. בש נה ר חה פנ כש שו לי גש פש י ני י יוסי בי רנ ה וש הודה י יש בי רנ
מו סוס ם כש ני מש ננ תש יהה מי ך הה לל מל ד הנ וי דה ינו של ני ה שה ני י, הי י יוסי בי רנ ה לש הודה י יש בי ר רנ מנ ך אה ין כה ת. בי יי בנ ס לנ ננ כש ני יו, וש נה פה לש
יש לי שש בי לו  פי ר אמ עורי תש יהה מי םא הה ל וש ן,  טה ה הוא קה זל עור הנ שי ה, הנ לה יש לנ צות הנ חמ ם בנ יהה קה הה יך  ת, אי טל מועל תו  נה ושש

ה?. לה יש לנ הנ

ה, י תורה רי בש די ק בש עוסי ין וש די ת הנ ן אל דה וש יתו  י בי דולי ל גש ם כה ב עי יהה יושי ה, הה לה יש לנ ס הנ ננ כש ני ה של עה שה ר לו, בש מנ אה
ים ירי שי בונו בש ת רי עמבודנ ל בנ די תנ שש ר, ומי עורי תש ה ומי לה יש לנ צות הנ חמ ם בנ קה ה, וש לה יש לנ צות הנ ד חמ תו ענ נה ן שש יהה יהשי ך הה ר כה חנ אנ וש

ושתיששבהחות.

ד וי ה דה ני הי אן, של ר ייש כה בה דה ך? סוד הנ ים הוא כה רי ם אומש תל אנ ה של זל ר הנ בה דה י הנ כי הוא, וש יש הנ אי ר הה מנ ם אה יי תנ ינש בי
שום ה, מי יתה ם מי ענ ם טנ ענ טש םא יי ל יו של ל יהמה ר כה יהה שומי ך הה לל מל ד הנ וי דה ים, וש מי י עולה מי עולש ם ולש עולה יהם לש קנ י וש ך חנ לל מל הנ
ד ענ ימות, של שי ים נש שי א שי לה ן אל יהה יהשי םא הה י, ל הוא חנ קומו של שום מש ד, מי וי דה יא, וש ה הי יתה מי ים בש שי שי ד מי חה ה אל נה שי הנ של
ה. אה מש טג ל רוחנ הנ ד של צנ ט בו הנ שולי ה וש יתה ם מי ענ ם טנ דה ם אה ה טועי אה לש הה ם וה שה י, מי ת הוא חנ חנ ר אנ סי ימות חה שי ים נש שי שי

ת, רל חל ל רוחנ אנ ד של לט) בו צנ שש םא יי ל ט (של שולי ה, וש יתה ל מי ם של ענ ם טנ ענ טש םא יי ל ך, של לל מל ד הנ וי ר דה יהה שומי ה הה זל וש
ר סי ים [חה שי ם שי הי ימות של שי ים נש שי ד שי ה, ענ לה עש מנ לש ים של יי חנ ל הנ סוד של ת הוא הנ חנ ר אנ סי ימות חה שי ים נש שי שי שום של מי

ת. ול מה ה הוא סוד הנ טה מנ אן וה כה ם, ומי הל ים בה לויי ים תש יי חנ הנ ן, של הל לה סוד של לו הנ אי יונות, וש לש ימות על שי ת] נש חנ ה אנ ימה שי נש

ק לנ חל נל של ת, וכש ול מה ם הנ ענ לט בו טנ שש םא יי ל ים, של יי חנ יים בנ קנ תש יי י של די ה כש לה יש לנ עור הנ ת שי ר אל עי שנ יהה מש ד הה וי ן דה ל כי ענ וש
יך רי ר, צה עורי תש מי דוש  קה ר הנ תל כל הנ ה וש לה יש לנ צות הנ ר חמ עורי תש ר מי של אמ כנ שום של קומו, מי מש ד בי ד עומי וי יהה דה ה הה לה יש לנ הנ

ת. ול מה קום הנ מש ר, בי חי קום אנ מה שור בש ד קה וי ת דה א אל צה מש םא יי ל של

ר עורי תש מי םא  ל וש תו  טה מי בש ן  יהשי של ם  דה אה וש ת,  רל עורל תש מי ה  יונה לש על הה ה  שה דג קש הנ וש ה  לה יש לנ הנ ק  לה חל נל ר  של אמ כנ של שום  מי
ד יהה עומי הה ך  לל מל ד הנ וי ן דה ל כי ענ ר, וש חי קום אנ מה ק לש בה דש ני ת, וש ול מה סוד הנ ר בש שה קש ה הוא ני ני בונו, הי בוד רי כש בי יחנ  גי שש הנ לש
ם ני מש ננ תש יהה מי ך הה שום כה ת, ומי ול מה ם הנ ענ עםם טנ טש ה לי נה שי ם בנ דנ רש םא ני ל י, וש ל חנ צל י אי יד, חנ מי בונו תה בוד רי כש יחנ בי גי שש הנ לש

מות. לי שש םא בי ל ימות, וש שי ים נש שי מו סוס, שי כש

ך ר כםחמ ישנ רו לו, יי מש יהה. אה קי זש ם, חי הל ר לה מנ ך? אה מש ה שי רו לו, מנ מש קוהו. אה שה י ונש י יוסי בי רנ ה וש הודה י יש בי או רנ בה
. תה רש מנ אה ים של יוני לש ה סודות על תה ענ נו מי מםר לה , אל תה לש חנ תש הי יל וש ה, הואי הודה י יש בי ר רנ מנ בו. אה ך. יהשש תש ק תורה זי חנ תש תי וש

רוך הוא דוש בה קה א הנ רה בה של ה, כש אי םא רש ה. ב בונה תש ם בי יי מנ ן שה ץ כוני רל ד אה ה יהסנ מה כש חה ר, (משלי ג) ה' בש מנ אה ח וש תנ פה
ים יוני לש על גות הה הה נש ל הנ ים כה אי ה יוצש נה מל מי שום של ה, מי תורה ת הנ א אל רה בה ד של עממםד, ענ םא יהכול לנ ל ה של אה ם, רה עולה ת הה אל
ה, בונה תש ם בי יי מנ ן שה ץ כוני רל ד אה ה יהסנ מה כש חה תוב ה' בש כה של הו  ים. זל תוני חש תנ ים וש יוני לש ים על די עומש ה  ים, ובה תוני חש תנ הנ וש

ה. תוכה ים מי אי ם יוצש כגלה ם, וש עולה ל הה ים של יומי קי ל הנ ים כה די ה עומש מה כש חה י בש רי המ של

םא תון ל חש תנ ם הנ עולה הה ה, וש מה כש חה תוך הנ א מי לה א אל רה בש םא ני יון ל לש על ם הה עולה ץ - הה רל ד אה ה יהסנ מה כש חה ר ה' בש חי ר אנ בה דה
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ה. תונה חש תנ ה הנ מה כש חה תוך הנ ה ומי יונה לש על ה הה מה כש חה תוך הנ ים מי אי ם יוצש כגלה ה, וש תונה חש תנ ה הנ מה כש חה תוך הנ א מי לה א אל רה בש ני
ל כה א בש לה ד, אל חה ן אל מנ זש ן בי קה תש םא ני ל ק, וש םא פוסי ל יום וש ל יום וה ן כה א כוני לה ן? אל ה כוני ה זל ן, מנ ה. כוני בונה תש ם בי יי מנ ן שה כוני

ין אותו. קי תש יום מנ יום וה

ם? יי מנ שה רון הוא מי סה חי הנ של ך  תש עש ל דנ ה ענ לל עמ י תנ כי יו. וש ינה עי בש כו  םא זנ ם ל יי מנ שה תוב (איוב טו) וש כה נו סוד הנ יש הנ וש
לו, צש ם אל יבותה בי חמ ם ונ הל ה בה רוך הוא רוצל דוש בה קה הנ ב של צון רנ רה יבות וש בי חמ שום הנ יא מי ם הי יי מנ שה יבות הנ שי א חמ לה אל
שום אוי, מי רה ים כה ני קה תג ם מש הי יו של ינה עי ה בש ין דומל יום, אי וה ל יום  כה ם בש ין אותה קי תש הוא מנ ב של גנ ל  ף ענ י אנ רי המ של
ל יום ים כה רי יא אורות זוהמ א מוצי בה ם הנ עולה י הה רי המ ק, של סי פש י הל לי יד בש מי ם תה הל יר לה אי הה צונו לש לו, ורש צש ם אל תה בה המ אנ של
םא א ל לה תוב, אל םא כה דו ל בנ כו לש םא זנ יו. ל ינה עי כו בש םא זנ ן ל ל כי ענ יד, וש מי ם תה הל יר לה אי הה י לש די ק, כש סי פש י הל לי יד בש מי יום תה וה

ה. בונה תש ם בי יי מנ ן שה ך כוני שום כה יו, ומי ינה עי כו בש זנ

שום ם, מי הל לה לות של לה כש הוא הנ עמקםב, של ינ הו  בות זל אה ל הה סוד של הנ וש בות,  אה ל הה סוד של ה הנ ם? זל יי מנ שה י הנ מי
ם. עולה ל הה יר ענ אי הה ד לש הוא עומי בות, וש אה בה יר של חי בה עמקםב הוא הנ ינ של

ים אי אורות יוצש ל הה כה ה, וש אל רש מנ ה לש פל ד יה חה ף אל נה נו עה מל א מי א, יהצה בה ם הנ עולה תוך הה ק לש לי תנ סש הוא הי שום של ומי
ם, עולה ל הה כה ע לש בה ן שה הוא נותי יק, של די צנ ף הנ ה יוסי י הוא? זל ץ, ומי רל אה יר לה אי הה ה לש חה שש מי ן הנ מל של ע וש בה שה ל הנ כה נו וש מל מי
כםל הנ יון, וש לש סוד על כםל הוא בש ם, הנ עולה הוא בה רוך  בה דוש  קה ה הנ שה עה ה של ל מנ ך, כה שום כה נו. ומי מל זון מי ם ני עולה הה וש

כהרהאוי.

ם? תל קש ה עמסנ מה ם, בנ הל ר לה מנ אן. אה ה כה ינה כי שש הנ אי של דנ ר, ונ מנ ם, אה ה אותה אה רה ן של יוה ר. כי זה עה לש י אל בי א רנ ם בה יי תנ ינש בי
ן ימות הי שי ים נש שי שי אי של דנ ימות, ונ שי נש ים הנ שי ם שי ל אותה בה ר, אמ מנ ה אה יהפל אי של דנ ר, ונ מנ ה. אה עמשל מנ ל הנ ת כה רו לו אל מש אה
ת גנ רש דנ ת, וש ול מה ד הנ צנ ן מי ן כגלה הי רות של חי ימות אמ שי ים נש שי ה ייש שי אה לש הה אן וה כה ה. מי טה מנ ין לש ה בי לה עש מנ ין לש ים, בי יי ל חנ של

ת. ול מה ם הנ ענ ן טנ כגלה ה, וש מה די רש אות תנ רה קש ני ן, וש יהל לי ת עמ ול מה הנ

ן םא יהשנ ה ל אה לש הה ם וה שה ים, ומי יי ל חנ ימות של שי נש ים הנ שי ם שי אותה ק לש בה דש יהה ני הוא הה ך  לל מל ד הנ וי דה ך  שום כה ומי
י, ד חנ וי יהקום דה י של די ר, כש מנ ה אה ן יהפל ל כי ענ ה. וש נומה י תש פנ ענ פש ענ י לש יננ עי ת לש נה ן שש תי ם אל תוב (תהלים קלב) אי כה הו של ל. זל לה כש

ד. רו ינחנ בש חנ תש הי ה וש תורה לו בנ דש תנ שש הי בו וש ם יהשש ת. כגלה ול מה ד הנ צנ םא בש ל י, וש חנ ל הנ ד של צנ בנ

ך לל מל ד הנ וי ה, דה אי םא רש ך. ב דל גש ה נל לה יש לנ י בנ תי קש ענ י יום צה תי שועה י יש להי ר, (שם פח) ה' אל מנ אה ר וש זה עה לש י אל בי ח רנ תנ פה
ת חנ מש ה שי תה יש זו הה ה, וש ירה בי גש הנ וש ך  לל מל ת הנ חנ מש שי חות לש בה שש תי ים וש ירי שי ה בש תורה ל בנ די תנ שש ה ומי לה יש לנ צות הנ חמ ם בנ יהה קה הה

ץ. רל אה ה בה אל רש ני ה של מונה אל ל הה ח של בנ של הו הנ זל שום של ץ, מי רל אה ה בה מונה אל הה

ל כה ה בש לה יש לנ ים בנ חי בש שנ מש ים של יני ה מי מה כנ ים בש יוני לש ים על כי אה לש ה מנ מה ה, כנ ירה ה שי חה מש שי ים בש חי ה פותש לה עש מנ י לש רי המ של
רוך דוש בה קה ץ הנ פי ה, בו חה לה יש לנ ץ בנ רל אה רוך הוא בה דוש בה קה ת הנ חנ אל בי שנ מש י של ץ, מי רל אה ה בה טה מנ ן לש מו כי ים. כש די דה צש הנ
חנ בי שנ מש אותו של ים לש יבי שי קש ם מנ רוך הוא, כגלה דוש בה קה ת הנ ים אל חי בש שנ מש ים של דושי קש ים הנ כי אה לש מנ ם הנ ל אותה כה הוא, וש
ר מי זנ ה ולש טה מנ לש הוא מי רוך  בה דוש  קה בוד הנ ת כש עמלות אל הנ מות, לש לי שש ה הוא בי זל ח הנ בנ של הנ ץ, של רל אה ה בה לה יש לנ בנ אותו 

חוד. יי ל הנ ה של חה מש שי בנ

אותו יום י? בש תי שועה י הוא יש תנ י, מה תי שועה י יש להי גו'. ה' אל י וש תי שועה י יש להי ב, ה' אל תנ ך כה לל מל ד הנ וי ה, דה אי םא רש ב
יום. י בנ תי שועה ז הוא יש ך, אה לש צש ה אל לה יש לנ ח בנ בנ י של תי מש דנ קש הי של

ד צנ יום בש ק בנ חםזל ק בש זי חנ תש ז מי ה, אה תורה ל הנ ח של בנ של בנ בונו  ת רי אל חנ  בי שנ מש י של ה, מי לה יש לנ י בנ רי המ ה, של אי םא רש וב
י יום תי שועה י יש להי ר ה' אל מנ ן אה ל כי ענ ר בו, וש בי גנ תש יו ומי לה ך עה שה מש ז ני אה ין, וש יהמי ד הנ צנ א מי ד יוצי חה ה חוט אל ני הי ין, של יהמי הנ

גו'. י וש תי קש ענ צה

ן, םא כי י ל חנ ת לש י. ומי חנ י לש חנ חנ בי שנ יך לש רי צה שום של ים, מי תי מי םא הנ לו יהה. ל לש הנ ים יש תי מי םא הנ ר ל מנ ך אה שום כה ומי
יההו קי זש ל. חי לה ת כש ול מה ד הנ צנ ק בש לל נו חי ין לה אי ים, וש יי נו חנ י אה רי המ ך יהה, של רי בה נו נש חש ננ אמ לו יהה, ונ לש הנ ים יש תי מי םא הנ תוב ל כה של
י חנ לו לש ה של בה רש קי הנ י, וש ך הוא חנ לל מל ד הנ וי י. דה חנ ב לש רי קה תש י מי חנ שום של י, מי מוני ך כה י הוא יודל י חנ ר, (ישעיה לח) חנ מנ אה
תוב כה וש יום,  ם הנ כל ים כגלש יי ם חנ יכל להי ה' אל ים בנ קי בי דש ם הנ תל אנ תוב וש כה י, של יו הוא חנ לה ב אי רה קש ני י של ים, ומי מי עולה הה

ל. אי צש בש קנ ים מי לי עה ב פש י רנ יש חנ ן אי ע בל הויהדה ן יש יההו בל נה ובש

ים כי רש בה םא מש י ל כי יך. וש להל ת ה' אל תה אל כש רנ תה ובי עש בה שה תה וש לש כנ אה ר, (דברים ח) וש מנ אה יו וש רה חמ י אנ הודי יש ח אותו הנ תנ פה
אוי, רה בונו] כה ל רי לו [של ח של בנ של ת הנ ר אל די סנ ר, ולש בםקל ים בנ די קש הנ נו לש י ייש לה רי המ ל, ונ םאכנ ם נ רל רוך הוא טל דוש בה קה ת הנ אל
כםל אל סור לו לל ם, אה דה ל הנ לו ענ םאכש םא ת תוב (ויקרא יט) ל כה ם, וש עולה ר בה חי הו אנ ישל ך מי רי בה יש ם של רל מו טל ת שש ך אל רי בה ולש

.? תה כש רנ תה ובי עש בה שה תה וש לש כנ אה תוב וש ו כה שה כש ענ בונו, וש ת רי ך אל רי בה יש ם של רל טל

ז אה אוי. וש רה ע כה בה ה שה מונה אל ת הה גנ רש י דנ פי לנ אות כש רש הנ זון, לש מה ת הנ כנ רש זו בי חוד, וש יי ת הנ לנ פי ל תש ה של כה רה בש א, זו הנ לה אל
ים יי חנ הנ מי ה  חה מש שי א  לי מנ תש יי וש ך,  רי בה תש תי וש ה  ול רנ תש תי ה  מונה אל הה ל  של ה  גה רש דנ הנ ה  אותה של אוי,  רה כה אותו  ך  רי בה לש יך  רי צה

זונות. נו מש ת לה תי י לה די יך, כש רי צה מו של ה כש לה עש מנ לש של

שום ם? מי ענ טנ ה הנ ת ינם סוף, מה יענ רי קש מו  הוא כש רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש ם לי דה ל אה יו של זונותה ים מש שי י קה רי המ של
זונות יו מש נה פה ים לש שי קה ך  שום כה כו'. ומי וש זונות  ים ומש יי ים חנ ני בה ינו  ני שה ה הוא, של לה עש מנ לש ם של עולה ל הה זון של מה הנ של
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זונות מש יו הנ נה פה ים לש שי ך קה שום כה ים. ומי ני ים ובה יי חנ זונות וש נו מש מל ים מי אי יוצש ר של בה דה לוי הנ ל תה זה מנ י בש רי המ ם. של עולה הה
ך. רי בה תש הוא יי ד של שותו ענ רש ד בי םא עומי ה ל י זל רי המ ם, של עולה ל הה של

ן כי ל של כה וש לום,  כש ש  מי שנ מש ינו  ילון אי וי יענ  קי רש שום של כםל מי הנ יו, וש נה פה ים לש שי ם קה עולה ל הה ים של ווגי זי ן הנ כי מו  כש
ך. רי בה תש הי יך לש רי ן צה ל כי ענ ר, וש חי קום אנ מה ה בש לה עש מנ ים לש די עומש לו של לה ים הנ רי בה דש הנ

א, צה מש ני דוש  קה ווג הנ זי ר הנ של אמ כנ שום של זו, מי ה הנ גה רש דנ י הנ ני פש ים לי שי ם קה עולה ל הה ים של ווגי זי ל הנ ה, כה אי םא רש ב
קות תוקש שש הי ר הנ של אמ כנ וש א.  יוצי וש ענ  שופי ר של הה נה הוא אותו  ה, של לה עש מנ ה לש זל ל הנ זה מנ הנ תוך  מות מי שה נש ל הנ אות כה יוצש
ך הוא ר כה חנ אנ זו, וש ה הנ גה רש דנ ד בנ ה ינחנ בה קי ר ונש כה ן זה נות כגלה תה ני מות, וש שה נש חות הנ ז פורש אה ה, וש לה עש מנ ה לש טה מנ לש את מי צי מש ני
ם אותה ר  בי חנ לש זו  הנ ה  גה רש דנ הנ י  ני פש לי ים  שי קה ך  כה ר  חנ אנ וש ה.  לה אוי  רה כה ה  קומה מש לי ת  חנ אנ וש ת  חנ אנ ל  כה ן,  יד אותה רי פש מנ

ה. לה עש מנ ים לש לויי כםל תש הנ ם, וש דה אה י הה כי רש ם דנ אותה ק בש ים, רנ רי בש חנ תש ין מי אי שום של ה, מי אשונה רי בה כש

מו ה, וכש לה עש מנ יא לש ים הי ילי בי שש בו  חו  תש פה יי יהם של ת הנ יענ רי י קש רי המ ת ינם סוף. של יענ רי קש יו כי נה פה ים לש שי ן קה ל כי ענ וש
ת תי לה ך אותו וש רי בה ים לש יכי רי ה, וצש לה עש מנ לוי לש כםל תה ך הנ שום כה ח. ומי תה פש ני ע וש קה בש ך ני ים, כה כי רה ים ודש ילי בי ים בו שש חי תה פש ני של

ת. א אל קה וש ת ה', דנ תה אל כש רנ תוב ובי ן כה ל כי ענ אוי, וש רה ק כה זי חנ תש יי ה וש לה עש מנ לש ך מי רי בה תש יי י של די ה כש טה מנ לש ק מי לו חםזל

ט שולי של ן  מנ זש בי ר,  חי אנ הה ד  צנ הנ י  פי לנ וכש ים,  ני פה ת  רנ אה הל וש ע  בנ שם יו  נה פה לש אות  רש הנ לש יך  רי צה ה  זל הנ קום  מה הנ י  פי לנ וכש
ע, בה םא שה ל ב וש עה רה יהה  נל פה אות לש רש הנ אוי לש רה ב, וש עה ל רה יא של ה הי גה רש דנ ה הנ אותה ב, של עה יו רה נה פה אות לש רש הנ לש יך  רי ם, צה עולה בה
ה זל ך  ר, כה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ יך. אה להל ת ה' אל תה אל כש רנ תה ובי עש בה שה תה וש לש כנ אה ן וש ל כי ענ ם, וש עולה ט בה םא שולי ע ל בה שה הנ יל וש הואי

יך! רי ך צה כה אי וש דנ ונ

חוד יי ת הנ ד אל ינחי ים לש עי יודש שום של ם, מי עולה לום בה יא שה ם הי תה בה רש קי ים של יקי די צנ ם הנ יהל רי שש ה, אנ הודה י יש בי ר רנ מנ אה
לום. יהה שה םא הה ה, ל ם זל ה עי בו זל רש קה תש ם הי רל טל ה בש יהודה ף וי י יוסי רי המ ם, של עולה לום בה בות שה רש הנ ה לש בה רש ים קי בי רש קה ומש
מו כש ה,  טה מנ ולש ה  לה עש מנ לש ה  פה נוסש ה  חה מש שי הנ וש ם,  עולה בה לום  שה בו  רש הי ז  אה ד,  ינחנ ה  יהודה וי ף  יוסי בו  רש קה תש הי של ן  יוה כי
ם, עולה לום בה ה שה תה בש רש ה הי בה רש קי ה הנ אותה ף, וש ם יוסי ד עי ינחנ או  צש מש ים ני טי בה שש ל הנ כה ף, וש יוסי ה וש הודה ל יש ה של בה רש קי הנ של

ה. הודה יו יש לה ש אי גנ יי תוב ונ כה נו של רש אנ בי מו של כש

ן תנ נה ר  זנ פי (תהלים קיב)  ר,  מנ אה וש ח  תנ פה יהיא  חי י  בי רנ גו'.  וש יו  לה עה ים  בי צה ני הנ כםל  לש ק  פי אנ תש הי לש ף  יוסי יהכםל  םא  ל וש
יט לי שש הי ם וש עולה ת הה א אל רה רוך הוא בה דוש בה קה ה, הנ אי םא רש בוד. ב כה רום בש נו תה רש ד קנ ענ ת לה דל תו עםמל קה דש ים צי יוני בש אל לה

כםל. ל הנ ך ענ לל ילה מל הש יי ם של דה אה ת הה יו אל לה עה

ם הל ים ומי שי פש ם טי הל ים, מי עי שה ם רש הל ים ומי יקי די ם צנ הל ים, מי יני ה מי מה ם כנ עולה נו בה מל ים מי די רה פש ה ני זל ם הנ דה אה הה וש
ם עי ים  יקי די צנ כות  זש לי לו,  אי בש לו  אי כות  זש לי י  די כש ם  כגלה וש ים,  יי ני עמ ונ ים  ירי עמשי ם,  עולה בה ים  מי יש קנ תש מי ם  כגלה וש ים,  מי כה חמ
ם עולה י הה יי חנ ם לש דה אה ה הה ך זוכל שום כה י מי רי המ ים, של יי ני ם עמ ים עי ירי כות עמשי זש ים, לי שי פש ם טי ים עי מי כה כות חמ זש ים, לי עי שה רש
ת דל תו עםמל קה דש צי תוב וש כה ים, של מי עולה ת לש דל ה עומל הוא עושל ה של קה דה צש ה הנ ני הי א של לה םא עוד, אל ל ים. וש יי חנ ץ הנ עי ר בש שה קש ני וש

ד. ענ לה

מוד ל ענ יד אותו ענ עלמי ם, הל עולה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה בה של ר, כש מנ ר אה זה עה לש י אל בי ים. רנ יוני בש אל ן לה תנ ר נה זנ פי
תוב (בראשית ב) כה כםל, של ן לנ זה ה וש קל שש מנ ה הוא של זל ם, וש עולה ל הה יום של קי ה הוא הנ זל יק הנ די צנ הנ יק, וש די מו צנ ד ושש חה אל

ים. אשי ה רה עה בה רש אנ יהה לש הה ד וש רי פה ם יי שה ן ומי גה ת הנ קות אל שש הנ ן לש דל עי א מי ר יםצי הה נה וש

ך ר כה חנ אנ כםל, וש ן הנ גה ל הנ הוא נוטי ר הנ הה נה ל הנ ה של קל שש מנ הנ הוא וש זון הנ מה א הנ לה ד? אל רי פה ה יי ה זל ד, מנ רי פה ם יי שה ומי
ם, שה זון מי הי ים ולש קי שש יות מג הש ים לי פי צנ מש ם של ה הי מה כנ ם, וש עולה ל הה ים של די דה ה צש עה בה רש אנ הוא לש ה הנ קל שש מנ ר הנ זי פנ תש מי
ן תנ ר נה זנ ך פי שום כה תו. ומי עי ם בש לה כש ת אה ם אל הל ן לה ה נותי תה אנ רו וש בי שנ יך יש לל י כםל אי יני ר (תהלים קמה) עי מנ אל נל מו של כש
לום ל שה סוד של ת בש דל יא עומל הי ך  שום כה מי ל, של אי רה שש ת יי סל נל כש ד - זו  ענ ת לה דל עםמל תו  קה דש יק. צי די ה צנ ים - זל יוני בש אל לה

לות. זה ים ומנ בי י כוכה די כות עובש לש ס - זו מנ עה כה ה וש אל רש ע יי שה ם. רה לי יום שה קי בש

ה, ינה כי שש ית הנ אשי רי ל  ל של צי הנ תוך  בש ים  יי ני עמ ל הה כה יים  קנ לש ש,  דה קש מי ית הנ בי יא  ם הי יי מנ כות שה לש ה, מנ אי רש םא  ב
י אי בה גנ ך  שום כה ים, מי יוני בש אל ן לה תנ ר נה זנ תוב פי כה כםל, של ת הנ זון אל לה ן וש חם ה, לה קה דה אי צש בנ א גנ רה קש ה הוא ני זל יק הנ די צנ הנ וש

ה. קה דה ים צש ני נותש ל הנ ד כה גל נל ר כש כה ים שה לי ה נוטש קה דה צש

םא ל נו. וש מל קות מי שה הי זון ולש הי ים לש די עומש ל הה ם כה לו הי ים - אי בי צה ני ל הנ כה ק לש פי אנ תש הי ף לש םא יהכםל יוסי ל ה, וש אי םא רש ב
יהלות, חמ בות הנ כה רש מל ר הנ אה לו שש יו - אי חה ל. אל אי רה שש ת יי סל נל כש - זו  תו  יו. אי חה ל אל ף אל ע יוסי דנ ונ תש הי בש תו  אי יש  ד אי מנ עה

י.  ענ רי י וש חנ ן אנ ענ מנ ם לש הל תוב בה כה של

ע דנ ונ תש הי ל. בש אי רה שש ת יי סל נל ם כש ר עי בי חנ תש הי א לש רוך הוא בה דוש בה קה הנ ן של מנ זש תו - בי יש אי ד אי מנ םא עה ל ר וש חי ר אנ בה דה
םא ל ם, וש דה בנ ים לש לי ם נוטש הי שום של ל, מי אי רה שש יי ם בש הל ר בה בי חנ תש יהה מי רוך הוא הה דוש בה קה הנ ן של מנ זש יו, בי חה ל אל ף אל יוסי
ילה הש ת תי רל צל י עמ יני מי שש יום הנ ך, (במדבר כט) בנ שום כה ם. מי מה לות עי זה ים ומנ בי ת כוכה י עמבודנ די ים עובש מי ל ענ בור של חי
י, ענ רי י וש חנ ן אנ ענ מנ ם לש הל תוב בה כה ל, של אי רה שש ם יי ד עי חה בור אל חי בש דו  בנ רוך הוא לש בה דוש  קה ה הנ זל ן הנ מנ זש י בנ רי המ ם, של כל לה

כשמו שלביאמרוהה.

ם קי נה הי ה לש צל רש יי ר וש פה עה ן הל ל מי אי רה שש ת יי סל נל ת כש ים אל רוך הוא יהקי דוש בה קה הנ ן של מנ זש סוק, בי פה ח הנ תנ א פה יסה י יי בי רנ
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ד מנ םא עה ל אן וש תוב כה כה י, וש תי יש אי ין אי ים אי מי ענ תוב (ישעיה סג) ומי י כה זנ לות, אמ זה ים ומנ בי י כוכה די ים עובש מי ענ ה מי מה קה נש
ם. י עולה מי ל יש ם כה אי שש ננ יש ם ונ לי טש ננ יש ר ונ מנ אל נל מו של יו, כש חה ל אל ף אל ע יוסי דנ ונ תש הי תו בש יש אי אי

י יננ ת עי י אל אתי שה יך נה לל עמלות אי מנ יר הנ ר, (תהלים קכג) שי מנ אה ח וש תנ יהה פה קי זש י חי בי ק. רנ פי אנ תש הי ף לש םא יהכםל יוסי ל וש
תוב (תהלים כה וש י,  יננ ת עי י אל אתי שה נה יך  לל ה, אי אי םא רש ל ב בה ר, אמ אי בה תש ני וש רוהו  אמ ה בי זל סוק הנ פה ם. הנ יי מה שה י בנ בי יםשש הנ
י די ה, כש לה עש מנ לש ה  זל ים -  רי הה ל הל י אל יננ א עי שה ה. אל טה מנ לש ה  זל וש ה  לה עש מנ לש ה  א, זל לה ים. אל רי הה ל הל י אל יננ עי א  שה קכא) אל
ת כל רל בה תש מי ל של אי רה שש ת יי סל נל כש כות לי רה ם בש הל שםך מי מש ים לי יוני לש על לו הה לה ים הנ רי הה הל ה, מי טה מנ ה לש לה עש מנ כות מי רה יך בש שי מש הנ לש

ה. טה מנ ם לש שה דות מי יורש כות של רה ן בש אותה כות לש חנ פות ולש צנ י, לש יננ ת עי י אל אתי שה יך נה לל ם. אי הל מי

ל נות של יה עש מנ חנ הנ ל פותי יובי ר הנ של אמ כנ שום של ם. מי יי מנ שה ה הוא בנ ילה חי ה וש יומה קי ה וש פה קש ל תה כה ם, של יי מה שה י בנ בי יםשש הנ
ז ל, אה יובי הנ ים מי אי יוצש ם אורות של ל אותה ים כה לי ם נוטש יי מנ שה ן של יוה כי ם. וש יי מנ שה ים בנ די ם עומש ים, כגלה רי עה שש ם הנ ל אותה כה

ד. חה יק אל די י צנ די ל יש ל ענ אי רה שש ת יי סל נל ת כש ה אל קל שש ן ומנ הוא זה

מו ם, כש שה מי ך  רי בה תש הי ים ולש קי שש יות מג הש ים לי די דה צש ל הנ כה ים בש די עומש ם של ה הי מה , כנ יהה לל ר אי עורי תש ה מי זל ן של יוה כי וש
ת לל בל קנ אוי [לו], ומש רה סודות כה סוד הנ ה בש יא עולה ז הי אה ם. וש לה כש ל אה אי ש מי קי בנ ף ולש רל טה ים לנ גי ים שםאמ ירי פי כש ר הנ מנ אל נל של
תו, אי יש  ד אי מנ םא עה ל וש ר  מנ אל נל של מו  ם, כש דה בנ ים לש די ים עומש די דה צש ל הנ כה ים בש די עומש ל הה כה וש אוי,  רה כה ה  לה עש בנ ים מי דוני עי
ן כי ר מי חנ אנ ים לש קי שש ני ם  ה, כגלה לה עש בנ ים מי דוני ת עי לל בל קנ יא מש הי ר של חנ אנ וש י.  לה עה מי יש  ל אי כה יאו  א הוצי רה קש יי ונ תוב  כה של

ם. אה מה ים צש אי רה רו פש בש שש י יי דה תו שה יש ל חנ קו כה ר ינשש מנ אל נל מו של ים, כש זוני ני וש

ל ענ ם  גנ המ י  להה אל ר ה'  םאמנ י ונ ל ה'  אל א  רה קש יי ונ יז)  (מלכים-א  תוב  כה של יההו,  לי אי בש סוק  פה הנ ח  תנ פה י  יוסי י  בי רנ
ד גל נל כש ים  רי בה דש רו  מש אה של יו  ם הה יי ננ ה, שש אי םא רש ה. ב נה בש ת  ית אל מי הה לש עותה  רי המ ה  מה עי ר  גורי תש מי י  ני ר אמ של ה אמ נה מה לש אנ הה
עותה רי ר, המ מנ אה יההו  לי אי ה. וש זל ם הנ עה ה לה עםתה רי ה המ מה ר (שמות ה) לה מנ ה אה יההו. מםשל לי אי ה וש הוא, מםשל רוך  בה דוש  קה הנ

ד. חה ר אל בה רו דה מש ם אה יהל ני ה. ושש נה ת בש ית אל מי הה לש

ד צנ שות לנ ה רש נה תש ני שום של א מי לה ם? אל ענ טנ ה הנ ה, מה עםתה רי ה המ מה ר לה מנ ה אה א סוד הוא. מםשל לה ם? אל ענ טנ ה הנ מה
עותה - רי ר המ מנ יההו אה לי ם. אי יהל לי לט עמ שש ע לי ל רנ ר של חי אנ ד הה צנ שות לנ תה רש תנ ה - נה עםתה רי ל. המ אי רה שש ל יי לט ענ שש ר לי חי אנ הה

ד. חה כםל סוד אל הנ , וש עותה רי הו הוא המ זל ה, וש ל זל תו של מה שש טםל ני ע לי רה ד הה צנ שות לנ ן רש תנ נה

ר לו מנ רוך הוא אה דוש בה קה הנ שום של ה. מי מה ר עי גורי תש י מי ני ר אמ של ה אמ נה מה לש אנ ל הה ם ענ גנ ר, המ מנ יההו אה לי ה, אי אי םא רש ב
ב, עה י רה ימי ן בי כי ל של כה יך לו, וש רי צה י של מי ס לש ני רש פנ ן ומש זה י של ל מי כה ך, וש לל כש לש כנ ה לש נה מה לש ה אנ שה ם אי י שה יתי וי ה צי ני יההו, הי לי אי לש
ש פל נל יים  קנ מש י של ל מי ר, כה מנ אה יההו  לי ו אי שה כש ענ וש נו.  רש אנ ה בי ני הי וש ים,  יי יו חנ נה בה ולש ם לו  גורי וש ים,  יי חנ ץ הנ עי ז בש חה אל נל י  רי המ
ה נה מה לש אנ ל הה ע, ענ ל רנ ד של צנ ת, הנ ול מה ץ הנ ט עי ו שולי שה כש ענ וש ים,  יי חנ ץ הנ עי ז בש חי אה הי ה לש זוכל וש ים,  יי חנ ה לו  ם, זוכל עולה בה

ה]. עםתה רי ה המ מה עותה [לה רי ך המ שום כה י, מי זון אותי יתה לה וי ה צי תה אנ של

ין, יהמי לש ך  ם הולי דה אה ן של מנ זש ה, בי אי םא רש הוא - ב רוך  בה דוש  קה ם הנ עי מי יש  אי ה לש עמשל םא ננ ע ל רנ ר של םאמנ ם ת אי וש
םא ל יו וש נה פה ע לש נה כש ה ני זל ע הנ רה הה יו, וש לה לט עה שש ר לי חי אנ ד הה צנ םא יהכול הנ ל לו, וש צש יד אל מי רוך הוא תה דוש בה קה ל הנ תו של ירה מי שש
ן יוה ע, כי רה ז אותו הה ע, אה רה ק בה בה דש הוא ני שום של נו, מי מל ת מי רל רוך הוא עובל דוש בה קה ת הנ ירנ מי שש ן של יוה כי לט. וש שש יהכול לי

תו. מה שש ת ני ל אל נוטי שות וש ת לו רש נל תל ז ני אה יד אותו, וש מי שש הנ א לש יו ובה לה ט עה ז שולי ה, אה ירה מי מו שש ין עי אי ה של רואל של

ר חי ר אנ בה לו. דה בוד של עש שי יות בנ הש ל, לי אי רה שש ל יי לט ענ שש ע לי רה ד הה צנ שות לנ ה רש נה תש ני ה, של עםתה רי ה המ מה ר לה מנ ה אה מםשל
ע. רה ד הה צנ רו לנ סש מש ני ים וש תי יו מי הה ם של הל ה מי מה ה כנ אה רה ה - של עםתה רי ה המ מה לה

כםל הנ אות, וש צה מש כות ני רה בש ל הנ כה טוב וש ל הנ כה ה וש חה מש שי ל הנ ין, כה יהמי הוא הנ ר, של עורי תש טוב מי הנ ה של עה שה ה, בש אי םא רש ב
שום סוד, מי ה הנ זל אי, וש שנ חמ ד בנ על וה ם  עולה לש כותו  לש בוד מנ ם כש שי רוך  ים בה רי אומש של רוהה  אמ בי של מו  אי, כש שנ חמ הוא בנ

אוי. רה חוד כה יי ז הוא הנ אה חוד] של הו יי זל [של

םא ל ם של יי מנ שה ל הנ ר ענ זנ הוא גה יים, וש קנ רוך הוא מש דוש בה קה הנ ר וש הוא גוזי ן של יוה יההו, כי לי י אי כי יהיא, וש י חי בי ר רנ מנ אה
ת ים אל שי ר אה חה ת מה עי י כה תוב (מלכים-א יט) כי כה ה לו, של חה לש שה ל של בל יזל אי ד מי חנ יך הוא פה ר, אי טה ל ומה יד טנ הורי לש

שו? פש ל ננ ח ענ רנ ד ובה חנ יהד פה ם, ומי הל ד מי חנ ש אנ פל נל ך כש שש פש ננ

א [לו] צה מש ק ני זל ני קום של מה ם בש בונה ת רי יחנ אל רי טש הנ ים לש םא רוצי ים ל יקי די צנ הנ שוהה של רש ה פי ני י, הי י יוסי בי ר לו רנ מנ אה
ח קנ ר תי קה ת בה לנ גש ר לו, על מנ י. אה ני גה רה המ ונ אול  ע שה מנ שה וש ך  לי אי יך  תוב (שמואל-א טז) אי כה ל, של מואי שש של מו  ן, כש יי ענ לה
ה אה רה ן של יוה יההו, כי לי ך אי ף כה ק. אנ זל א נל צה מש ני קום של מה ם בש בונה ת רי יחנ אל רי טש הנ ים לש םא רוצי ים ל יקי די צנ שום של ך, מי יהדל בש

בונו. ת רי יחנ אל רי טש הנ ה לש צה םא רה א, ל צה מש ק ני זל נל של

ה. אה יהה רה אי א, רש ינרש א ונ לה שו, אל פש ל ננ ך אל לל יי א ונ ירה יי תוב בו ונ םא כה יההו ל לי אי ה בש ני הי ר, של בה י דה תי עש מנ י שה ני ר לו, אמ מנ אה
ל אל ך  לל יי ו ונ שה כש ענ יהדו, וש ר בש סה מש םא ני ל ת, וש ול מה הנ ך  אנ לש יו מנ רה חמ אנ ך  ים הולי ני ה שה מה כנ ה מי ני הי ה של אה א רה לה ה? אל אה ה רה ומה

ם. ק שה בי דה הי ים לש יי חנ ץ הנ י הוא? עי ש, ומי פל נל יום הנ קי ך לש לנ שו? הה פש ל ננ ך אל לל יי ה ונ ה זל שו. מנ פש ננ

ל עון, כה מש י שי בי ר רנ מנ אה י, של תי עש מנ ה שה סוד זל וש שו,  פש ננ ל  תוב אל אן כה כה וש שו,  פש ננ ת  תוב אל ם כה ה, כגלה אי םא רש ב
ים, יי חנ רור הנ חנ אותו צש ם הוא לוקי ת כגלה אל א, וש יוצי וש ענ  שופי ר של הה אותו נה ים מי אי ם יוצש ם, כגלה עולה ל הה מות של שה נש הנ
ר כה זה ת הנ שוקנ תש של ר, וכש כה זה ה לנ בה קי נש ת הנ שוקנ תש ים, בי די דה צש י הנ ני ת שש שוקנ תש ם בי ר, כגלה כה זה ן הנ ת מי רל בל ענ תש ה מי בה קי נש הנ של וכש
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יההו, לי אי וש ים.  יי חנ ץ הנ ל עי צון של רה וש ה  שוקה תש כםל בי הנ שום של ר, מי יום יותי קי מות בש שה נש ן הנ ז אותה צון, אה רה את בש יוצי
יים. קנ תש ר, הי חי ם אנ דה אה ר מי צון יותי אותו רה יהה מי הה שום של מי

ה שה אי ל הה אל ר וש םאמנ ם ת אי ה. וש בה קי נש שו - זו הנ פש ת ננ י אל רי המ שו, של פש ת ננ תוב אל םא כה ל שו, וש פש ל ננ תוב אל ך כה שום כה ומי
םא ל ה, וש דה בנ ה לש בה קי נש ה - הנ שה אי ת הה ר. אל מנ ה אה שה אי ל הה אל ז וש ר, אה כה זה תוך הנ יא בש הי של ה כש בה קי ר ונש כה ל זה לות של לה כש ר - הנ מנ אה
הוא שום של ר. ומי כה ל זה לות של לש כנ תש םא הי ל ה וש דה בנ ה לש בה קי נש שו - הנ פש ת ננ דו. אל בנ ר לש כה זה שו - הנ פש ל ננ ה אל מו זל ר. כש כה זה ל הנ של
כםל הוא הנ שום של ם, מי עולה י הה ני ר בש אה שש ת כי םא מי ל ר, וש יומו יותי קי יים בש קנ תש ם, הי עולה י הה ני ל בש כה ר מי ר יותי כה זה ד הנ צנ מי
תוב (מלכים- כה ם, של עולה י הה ני ל בש ך כה רל דל ת כש םא מי ל ה וש לה עש מנ ק לש לי תנ סש ך הי שום כה ר. ומי פה עה תוך הל םא מי ל ים, וש יי חנ ץ הנ עי מי

ם. יי מה שה ה הנ רה עה סר יההו בנ לי ל אי ענ ינ ב ב) ונ

םא ל ק של לי תנ סש הי רוחנ וש ן הה גוף מי ט הנ שי פנ תש ז הי י אה רי המ גו', של ש וש י אי סוסי ש וש ב אי כל ה רל ני הי תוב, וש ה כה ה מנ אי םא רש ב
י רי המ ונ ם,  עולה בה יחות  לי שש ה  עושל וש ים,  יוני לש על ים  דושי קש ר  אה שש כי דוש  קה ך  אה לש מנ ר  אה שש ני וש ם,  עולה י הה ני בש ך  רל דל ר  אה שש כי

ל יהדו. ים ענ עמשי ם, ננ עולה רוך הוא בה דוש בה קה ה הנ עושל ים של סי ני הנ , של שוהה רש פי

ת אן אל כה יום, וש קי ר בנ אי בה תש ני של מו  שו, כש פש ל ננ אל ך  לל יי ה ונ אשונה רי שו. בה פש ת ננ ל אל אנ שש יי תוב, ונ ה כה ה מנ אי םא ורש וב
תוב ה כה ר. מנ הה תה בה דש מנ עה א וש תוב צי כה רוך הוא, כנ דוש בה קה יו הנ לה ה עה לה גש ם ני שה ת, וש ול מה ה הנ בו שורל ץ של עי מות, הה שו לה פש ננ
נו מל מי כםל, של ל הנ י של ימי ני פש קום הנ מה הו הנ ה. זל קה ה דנ מה מה ש קול דש אי ר הה חנ אנ ש ה' וש אי םא בה ש ל ש אי ענ רנ ר הה חנ אנ יו? וש רה חמ אנ

אורות. ל הה ים כה אי יוצש

יההו. לי פםה אי ך  ה לש ר מנ םאמל י ונ יו קול  לה ה אי ני הי וש גו'  וש תו  רש דנ אנ יו בש נה ט פה לל יה ונ יההו  לי אי מםענ  שש י כי הי יש ונ תוב?  ה כה מנ
םא יהכול ל ת של לל דל ת הנ אל תה  רש גנ י? סה א לי ני קנ ה מש תה י אנ תנ ד מה הוא, ענ רוך  בה דוש  קה הנ ר לו  מנ י. אה אתי ני םא קי נ ר קנ םאמל י ונ
ל אי רה שש י יי ני ך בש יתש רי בו בש זש י עה ר לו, כי מנ ם]. אה דה י [אה ננ ם בה ך עי בםל אותש סש םא יהכול לי ם ל עולה הה ם, וש עולה ת לש ול מה ך הנ לט בש שש לי
י רי המ ם. [ונ שה ן לש זגמה ילה מש הש ה תי תה ש, אנ קםדל ית הנ רי ת בש אל מו  יש קנ ם] יש דה י [אה ננ בה קום של ל מה כה בש של יך  יל ר לו, חנ מנ גו'. אה וש

ם.] שה ן לש זגמה הוא מש יההו, של לי אי א לש סי ים כי ני קש תנ ך מש שום כה מי ר של אי בה תש ני

ם יי כנ רש בי ל הנ ים כה פי לה ת אמ ענ בש ל שי אי רה שש יי י בש תי רש אנ שש הי תוב וש כה יההו, של לי ל אי בור של די ם אותו הנ רנ ה גה ה מנ אי םא רש ב
ם עולה ין הה אי ה, של אה לש הה אן וה כה רוך הוא, מי דוש בה קה ר לו הנ מנ ק לו. אה שנ םא נה ר ל של ה אמ פל ל הנ כה ל וש ענ בנ עו לנ רש םא כה ר ל של אמ
ר חי יא אנ בי ילה נה הש יך, יי תל חש יא תנ בי נה ח לש שנ מש ה תי חולה ל מש בי אה ט מי פה ן שה ע בל ישה לי ת אל אל ם]. וש דה י [אה ננ ם בה ך עי בםל אותש סש לי

ך. קומש מש ק לי לי תנ סש ה תי תה אנ ם], וש דה י [אה ננ ל בה צל אי

י ני ר בש אה שש כי לט בו  שש ת לי ול מה הנ ך  אנ לש םא יהכול מנ רוך-הוא, ל דוש-בה קה א לנ ני קנ מש ם של דה אה ל אותו  ה, כה אי םא רש וב
י יתי רי ת בש ן לו אל י נםתי ני נש מםר הי ן אל כי ס, (במדבר כה) לה חה נש פי ר בש מנ אל נל מו של שוהה כש רש ה פי ני הי לום, וש יים בו שה קנ תש יי ם, וש דה אה
ל ה ענ כה בה שוהה של רש ה פי ני ר, הי מנ ק אה חה צש י יי בי יו. רנ ארה וה ל צנ ה ענ כה ן בה יהמי נש ךש ובי ייבש יו ונ חי ן אה יהמי נש י בי ארי וש ל צנ פםל ענ יי לום. ונ שה

י. ני ש שי דה קש ל מי ענ אשון וש ש רי דה קש מי

יד, וי ל דה דנ גש מי ים. כש בםרי גי י הנ טי לש יו כםל שי לה לוי עה ן תה גי מה ף הנ לל יות אל פי לש תנ נוי לש ך בה ארי וה יד צנ וי ל דה דנ גש מי ר, כש מנ אה ח וש תנ פה
יד - זו וי ל דה דנ גש מי א כש לה ם. אל יי לנ רושה תוך יש ה אותו לש עללה הל ד וש וי ה אותו דה נה בה ד של וי ל דה דנ גש אי מי דנ ה ונ יד? זל וי ל דה דנ גש י מי מי
א אותו לה ב? אל גה שש ני י הנ ב. מי גה שש ני יק וש די ם ה' בו יהרוץ צנ ל עםז שי דנ גש ה (משלי יא) מי תוב בה כה ה, של לה עש ל מנ ם של יי לנ רושה יש

יק. די בו יהרוץ צנ שום של ב, מי גה שש ל ני דה גש מי

ל ל כה י של יםפי אר הוא הנ וה צנ ה הנ גוף. מה אר לנ וה צנ י כש ל יםפי קון של תי ד בש עומי ה, של טה מנ לש ש של דה קש מי ית הנ ה בי ך - זל ארי וה צנ
ם.  עולה ל הה ל כה י של יםפי ש הוא הנ דה קש מי ית הנ ם בי ך גנ גוף - כה הנ

ל יות של פי ל הנ כה ל של יות - תי פי לש רוהו, תנ אמ ך בי כה ים בו. וש לי כש תנ סש יו מי ם הה עולה י הה ני ל בש כה ל של יות - תי פי לש תנ נוי לש בה
יו. לה ים אי לי לש פנ תש ים ומי חי בש שנ ם מש עולה הה

ים אי ם בה כגלה ים - של בםרי גי י הנ טי לש אוי. כםל שי רה ים בו כה ני קש תנ מש ים של קוני תי ף הנ לל לו אל יו - אי לה לוי עה ן תה גי מה ף הנ לל אל
ה. של קה ין הנ די ד הנ צנ מי

י רי המ ים בו. ונ רויי ים ושש לויי ם תש עולה י הה קוני ל תי ש כה דה קש מי ך בנ ים בו - כה לויי ה תש שה אי י הה קוני ל תי אר כה וה צנ ה הנ מה
נו פש דה רש ם. ני עולה ל הה ל כה י של יםפי הנ אר וש וה צנ הוא הנ ש, של דה קש מי ית הנ ל בי נו, ענ פש דה רש נו ני ארי וה ל צנ תוב (איכה ה) ענ כה , של שוהה רש פי

ן. כי ר מי חנ אנ ה לש נה בש םא ני ל ב וש רנ חל נל נו, וש ירוהו לה אי שש םא הי י ל רי המ נו, של ח לה םא הוננ ל ם. וש יי עממנ נות אותו פנ בש נו, לי עש גנ יה

ל ך, כה שנ חש נל ד וש מנ שש הג ן של יוה ש, כי דה קש מי ית הנ ם בי גנ ך  - כה מו  ד עי מה שש גוף מג ל הנ ד, כה מנ שש הג ן של יוה אר, כי וה צנ ה הנ מה
ים. בי כוכה ץ וש רל אל ם וש יי מנ םא שה ל ש, וש מל של יר הנ אי םא מי ל ך, וש שנ חש ם נל ך גנ ם כה עולה הה

ל ש, כה דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל נל של לו. כש יגגש ים של טי בה שש ל הנ ה ענ כה ה, בה ל זל ה ענ כה בה ר של חנ אנ ף, וש ה יוסי ל זל ה ענ כה ך בה שום כה מי
אי. דנ ם ונ הל לי ם. עמ הל לי ךש עמ ייבש יו ונ חה ל אל כה ק לש שי ננ יש תוב ונ כה הו של ים. זל מי ענ ין הה רו בי זש פנ תש הי יהד וש לו מי ים גה טי בה שש הנ

ין רו בי זש פנ תש הי לות וש גה לו לנ גש הג ים של טי בה שש ת הנ רל יו עמשל חה ל אל ענ ם, וש יי עממנ ב פנ רנ חל נל ש של דה קש מי ית הנ ל בי ה, ענ כה ם בה ל כגלה ענ
םא ם ל הי ש, וש קםדל ה בו רוחנ הנ צה נש צש ני ה, של כה י הוא בה רי המ כו, של בש יי תוב ונ םא כה ל תו, וש יו אי חה רו אל בש ן די י כי רי חמ אנ ים. וש מי ענ הה

ש. קםדל ם רוחנ הנ יהל לי ה עמ תה רש םא שה ל כו, של בה
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רות צש חנ י לש שי פש ה ננ תה לש ם כה גנ ה וש פה סש כש ר, (תהלים פד) ני מנ אה ח וש תנ א פה בה ר] אנ זה עה לש י [אל בי עםה. רנ רש ית פנ ע בי מנ שש קםל ני הנ וש
ים לו די קש הנ יך לו לש רי בונו, צה י רי ני פש ם] לי קה תו [וש לה פי ל תש לי פנ תש מי ם של דה ל אה ה, כה אי םא רש י. ב ל חה ל אי נו אל נש רנ י יש רי שה י ובש בי ה' לי

יך. רי צה ן של מנ זש בונו בנ י רי ני פש תו לי לה פי ל תש לי פנ תש הי יום ולש ל יום וה כה כות בש רה בש

ל כה ם בש דה אה יך לה רי ה צה שה קה ה ובנ לה פי םאל. ותש מ שש חםז בנ אל ה לל חה נש מי רוך הוא, בש דוש בה קה ל הנ ין של יהמי חםז בנ אל ר לל בםקל בנ
קולו מםענ  שש םא לי ל של לו  יך  רי בונו, צה י רי ני פש ד] לי עומי [וש תו  לה פי ל תש לי פנ תש מי י של נו, מי רש אנ ז בו. ובי חי אה הי י לש די יום כש יום וה

ת. ענ מנ שש םא ני תו ל לה פי תו, תש לה פי תש ענ קולו בי שומי י של תו, ומי לה פי תש בי

יא ה הי ה. ומנ לה פי ינו תש ע אי מה שש ני אותו קול של ע, של מה שש ני קול של ה אותו הנ ינה ה אי לה פי תש הנ שום של ם? מי ענ טנ ה הנ מה
קול א"ו, הנ וה הוא בש קול של ה אותו הנ ע? זל מה שש ני קול של י הוא הנ ע. ומי מה שש ני קול של לוי בנ תה ר של חי הו קול אנ ה? זל לה פי תש

א"ו. י וה לי הו קםל בש לוי בו, זל תה של

זו ע, וש מה שש םא ני ל קול של אותו הנ ש בש חנ לנ ל בש לי פנ תש הי א לש לה תו, אל לה פי תש מםענ קולו בי שש ם לי דה אה יך לה רי םא צה ך ל שום כה ומי
יא הי ה של לה פי תש יא הנ הי זו  ע.  מנ שש ני א"ו,  וה י  לי ע. קםל בש מנ שש ני קםל  הנ וש  - ר  בה דה לנ ן  ימה סי וש יד,  מי תה ת  לל בל קנ תש מי ה של לה פי תש הנ
צון תוך רה ית בש עמשי ננ של רוך הוא כש דוש בה קה ל הנ בי קנ מש ה של לה פי תש יא הנ . זו הי ענ מי שה םא יי ה ל קולה ה וש נה חנ תוב בש כה אי, של שנ חמ בנ
ע, מנ שש קםל ני הנ עםה. וש רש ית פנ ע בי מנ שש קםל ני הנ ל יום. [וש כה אוי בש רה בונו כה ל רי חוד של יי ת הנ ד אל ינחי אוי, ולש רה קון כה תי ה וש נה וה כנ וש
ל ם של לותה ל גה ענ ש וש דה קש מי ית הנ ן בי בנ רש ל חג ה ענ בוכה ה של ינה כי שש יא הנ ר, זו הי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ם? אה ענ טנ ה הנ א"ו, מה ר וה סי חה
ם אן גנ ף כה ה, אנ ינה כי ינו שש ני פה ה לש ע. מנ מה שש ה ני מה רה ם, (ירמיה לא) קול בש תוב שה כה ע, וש מנ שש קםל ני הנ אן וש תוב כה ל. כה אי רה שש יי

ה]. ינה כי ן שש כי

י א"ו, זוהי י וה לי ל קםל בש בה ם. אמ שה ים מי אי קולות יוצש ל הנ כה יון של לש הו קול על אי זל שנ חמ קול בנ ר, הנ מנ ר אה זה עה לש י אל בי רנ
ר בו. בי חנ תש הי א"ו ולש וה לות בש ענ תש הי ת לש כל יא הולל הי ה, של טה ל מנ ה של לה פי תש הנ

י. ני ש שי דה קש ל מי ענ אשון וש ש רי דה קש ל מי ה ענ כה בה קול של הו הנ א"ו, זל י וה לי קםל בש ה הוא הנ ע, זל מנ שש קםל ני הנ ה, וש אי םא רש ב
ן ימה סי א, וש בה ם הנ עולה יון, הה לש על ם הה עולה ה הוא הה ה? זל מה רה ה בש ה זל ה, מנ מה רה ע. בש מה שש ה ני מה רה ר קול בש מנ אל נל מו של ע, כש מנ שש ני
י רי המ יון, של לש על ם הה עולה ה הה ה - זל מה רה אן בש ם. כה עולה ד הה ענ ם וש עולה ן הה ל, (תהלים קו) מי ית אי ד בי ענ ה וש מה רה ן הה ר - מי בה דה לנ
י כי בש לי הוא  יום הנ אות בנ בה ים צש להי א ה' אל רה קש יי ונ תוב? (ישעיה כב)  ה כה ז מנ ע, אה מה שש ני ה  מה רה בש יא של הי ה הנ עה שה בנ

גו'. ד וש פי סש מי ולש

ל ה ענ כה בנ ל מש חי ז רה אה ה, וש נה מל ק מי לי תנ סש הי ק וש חי רנ תש א"ו הי וה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ה. מה לה עש מנ ה לש לה עש מנ ע, לש מנ שש קםל ני הנ וש
י נו כי רש אנ ה בי ני הי נו, וש ינל י אי א כי לה יות! אל הש יהה לי יך הה רי ם צה ינה י אי נו? כי ינל י אי נו. כי ינל י אי יהה כי נל ל בה ם ענ חי נה הי ה לש נה אמ יהה מי נל בה
יו הש םא יי יהה ל נל ז בה י אה רי המ ם, של יהל לי ם עמ חי ננ תש ה, תי מה א עי צה מש ה ני לה עש יהה בנ א הה לי מה לש אי ה, של מה א עי צה מש םא ני ה ל לה עש בנ נו, של ינל אי

ה. מה נו עי ינל אי ל של ה ענ נה מל קו מי חמ רנ תש יהה הי נל בה שום של , מי יהה נל ל בה ת ענ מל חל ננ תש ה מי ינה נו, אי ינל אי שום של לות, ומי גה בנ

ל כה אורות וש ל הה נו כה מל ים מי לי גנ תש ים ומי עי רה פש ני ת של יי בנ ה, הנ לה עש מנ ר לש בה דה ן לנ ימה ה הוא סי עםה - זל רש ית פנ ה, בי אי םא רש ב
ל כה אורות וש ל הה ת כה יא אל רוך הוא הוצי דוש בה קה ך הנ שום כה ה, ומי לה גנ תש ם הי שה תום מי יהה סה הה ה של ל מנ אורות, כה מש הנ

א"ו. י וה לי א קםל בש רה קש ני קול של אותו הנ יר לש אי הה י לש די אורות, כש מש הנ

ד בנ אל נל ה של ל מנ ז כה א"ו, אה אות וה ר בה בי חנ תש יי ר וש פה עה הל קול מי ה הנ זל רוך הוא לש דוש בה קה ים הנ ר יהקי של אמ ה, כנ אי םא רש ב
יהה הה ר וש מנ אל נל של מו  יון, כש לש על ם הה עולה הה תוך  ים מי פי נוסה ים של יוני לש אורות על בש נו  דש ענ תש יי וש ר,  זם לות ינחמ גה ן הנ מנ זש ם בי הל מי
ר הנ ה' בש לנ וו  חמ תנ שש הי ם וש יי רה צש ץ מי רל אל ים בש חי דה ני הנ שור וש ץ אנ רל אל ים בש די אםבש או הה דול ובה ר גה שופה ע בש קנ תה הוא יי יום הנ בנ

ים. לה ירושה ש בי קםדל הנ

ה ילו בה גי ים וש לנ רושה ת יש חו אל מש ח, שי תנ יהיא פה י חי בי גו'. רנ ם וש יי רנ צש ץ מי רל אל ם מי כל חו לה שו קש םאת עה ה ז יתה וי ה צג תה אנ וש
ן ל מי אי רה שש יי לו  גה וש ים  אי טה חמ הנ מו  רש גה וש ש  דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל נל של ה, כש אי םא רש גו'. ב וש שוש  מה ה  תה אי ישו  שי יהה  בל ל אםהמ כה
ז אה לו, וש גה מו של ל ענ ענ ש וש דה קש מי ית הנ ן בי בנ רש ל חג יחנ ענ גי שש םא הי ל ה, וש לה עש מנ ה לש לה עש מנ רוך הוא לש דוש בה קה ק הנ לי תנ סש ץ, הי רל אה הה

ם. הל מה ה עי תה לש ה גה ינה כי שש הנ

ז ה. אה שה יא גםרש הי ה - וש ירה בי גש ל הנ ל ענ אנ ה. שה לה גש ה הה ני הי מו - וש ל ענ ל ענ כי תנ סש ף, הי רנ שש ני יתו של ל בי יחנ ענ גי שש ד, הי יהרנ של כש
ה? תוב בה ה כה יא מנ ם הי יא גנ הי ק. וש גםר שנ חמ לנ ה וש חה רש קה ד ולש פי סש מי י ולש כי בש הוא לי יום הנ אות בנ בה ים צש להי א ה' אל רה קש יי ונ
א צה מש ני ה וש נה מל ק מי לי תנ סש הי שום של נו, מי ינל י אי ר כי מנ אל נל מו של , כש יהה עורל ל נש ענ ל בנ ק ענ ת שנ גגרנ ה חמ תולה בש י כי לי (יואל א) אל

רוד. פי

ים שי אה ק  שנ וש רות  דש קנ ם  יי מנ שה יש  בי לש אנ כ)  (ישעיה  תוב  כה של יו,  לה עה לו  בש אנ תש הי ם  כגלה ץ  רל אה וה ם  יי מנ שה לו  פי אמ ונ
יון. כה בש ר יי לום מנ י שה כי אמ לש ה מנ צה עמקו חג ם צה לה אל רש ן אל ר הי מנ אל נל , של יהה לל לו עה בש אנ תש ם הי ים כגלה יוני לש ים על כי אה לש ם. מנ סותה כש
ים יוני לש על הה ל  כה וש גו',  וש אתו  צי בש ש  מל של הנ ך  שנ חה תוב  כה של ם,  אורה ת  אל יכו  שי חש הל וש לו  בש אנ תש הי ה  נה בה לש הנ וש ש  מל של הנ
ץ רל אה הה ל  ענ ט  שולי של ר  חי אנ הה ד  צנ הנ יהה  לל עה ט  שולי של שום  מי ם?  ענ טנ הנ ה  מה לו.  בש אנ תש הי וש יהה  לל עה כו  בה ים  תוני חש תנ הנ וש

ה. דושה קש הנ

ע בנ רש ל אנ ץ ענ קי א הנ ץ בה ל קי אי רה שש ת יי מנ דש אנ ים לש להי ר ה' אל מנ ם כםה אה דה ן אה ה בל תה אנ ר, (יחזקאל ז) וש מנ אה ח וש תנ פה
ך א כה לה ץ? אל יא קי ל הי אי רה שש ת יי מנ דש י אנ כי ץ, וש ל קי אי רה שש ת יי מנ דש אנ ה לש ה זל יון. מנ לש ה הוא על זל סוק הנ פה ץ. הנ רל אה פות הה נש כנ
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ץ ין. קי יהמי ץ הנ קי תוב (דניאל יב) לש כה ין - של יהמי ץ לש םאל. קי מ שש ץ הוא לי קי הנ ין,  וש יהמי ץ הוא לש קי ר. הנ אי בה תש ני אי, וש דנ ה ונ זל
ר. אי בה תש ני מו של ר, כש שה ל בה ץ כה הו קי זל ר, וש ית הוא חםקי לי כש ל תנ כה ך ולש חםשל ם לנ ץ שה תוב (בראשית ו) קי כה םאל - של מ שש לי

ץ קי ה הנ ין זל יהמי ל הנ ץ של קי םאל. הנ מ שש ץ הנ ה קי ץ - זל קי א הנ ץ. בה ל קי אי רה שש ת יי מנ דש אנ תוב לש כה נו של יש ין - הנ יהמי ל הנ ץ של קי
ר זנ גש רו, ני בש גנ תש הי מו וש רש ים גה אי טה חמ ר הנ של אמ כנ ה הוא של זל ע. וש רה ר הה ל ייצל ץ של קי ה הנ םאל זל מ שש ל הנ ץ של קי טוב. הנ ר הנ ל ייצל של
ר ה' מנ תוב (יחזקאל ז) כםה אה כה של הו  זל וש שו,  דה קש ומי יתו  יב בי רי חמ הנ לט ולש שש לי ה  עה שש רי כות הה לש מנ טון לש לש שי ן הנ תנ ני וש

ד. חה כםל אל הנ ה, וש אה ה בה ני ה הי עה ת רה חנ ה אנ עה ים רה להי אל

ן יוה ך, כי שום כה םאל. ומי מ שש ל הנ ה של זל ץ הנ קי טון לנ לש שי ן הנ תנ ני ל של ים, ענ תוני חש תנ ים וש יוני לש לו על בש אנ תש ך הי שום כה ומי
ם דה ל אה כה לש ייש  ז]  ה, [אה רה בש גנ תש ת] הי רל חל אנ ה [הה עה שש רי כות הה לש ומנ ה,  עה נש כש ני ם  יי מנ שה כות הנ לש ה, מנ דושה קש כות הנ לש מנ הנ של
תוב כה ה, של מה עי ש  די חנ תש הוא יי ש  די חנ תש ם יי עולה הה ף וש קי דנ זש יא תי ר הי של אמ כנ שום של ה, ומי מה ע עי ננ כה הי ולש ה  מה ל עי בי אנ תש הי לש

. יהה לל ים עה לי בש אנ תש מי ל הנ שוש כה ה מה תה ישו אי (ישעיה סו) שי

ת חנ ל תנ אי רה שש יו יי זו הה ה הנ לה גש על ל הה סוד של הנ ם, וש יי רה צש יהה מי ה פי פי ה יש לה גש ם (ירמיה מו) על יי רנ צש מי תוב בש ה, כה אי םא רש ב
לות. גה אן עמ ם כה הל ז לה מה רש , ני יהה לל לט עה שש ך לי ר כה חנ ים אנ ידי ל עמתי אי רה שש יי שום של ים. ומי ני ה שה מה כנ ים וש מי עה ה פש מה ה כנ טונה לש שי

, רוהה אמ נו. ובי מל ד מי רנ פש ק ני רל אותו פל י בש רי המ ה, של ה עמרופה לה גש ל על עמקםב ענ ינ ף לש ז יוסי מנ ז רה מל ר, רל מנ ר אה זה עה לש י אל בי רנ
ץ רוחות רל אה ל הה ענ טו  לש שש םא יי ל י של די ג אותו, וכש רנ י הה ע מי םא נודה ל רוג וש א הה צה מש ני ל של ה ענ אה יא בה הי ה, של ה עמרופה לה גש על

ם. יהל לי טו עמ לש שש םא יי ל יו וש לה עו אי דש ונ תש םא יי ל י של די קון, כש תי זו לש ה הנ לה גש על ת הה ים אל ני יכות, נותש רי ן צש ינה אי עות של רה

ם דה י אה ני בש אותו  ימו  די קש הי ה, של זל ט לה רה ת, פש ול מה הנ ך  אנ לש י מנ די ל יש ים ענ רי ם עובש ם, כגלה דה אה י הה ני ל בש ה, כה אי םא רש ב
שות. ל רש נוטי ד של ם ענ דה אה ט בה ין שולי י אי רי המ שות, של טםל רש לי לט בו וש שש נו לי מנ יענ זש גי ם הי רל טל

םא ל ין של ך ייש לו די ם כה הו. גנ כה י הי ע מי םא נודנ ר ל מנ אל נל מו של קום, כש ל אותו מה לט ענ שש ין לי ך ייש לו די שום כה ומי
י די גו', כש וש ר  קה ת בה לנ גש על יא  הי יר הנ עי י הה ני קש זי חו  קש לה וש ן (דברים כא)  ל כי ענ וש קום,  מה ל אותו  ג ענ רי טש קנ י לש די ע כש נודנ

נו. מל ל מי צי נה הי ג ולש רי טש קנ מש לט בו הנ שש םא יי ל ן של קי תנ הי הוא, ולש קום הנ מה ל הנ ינו של יר די עמבי הנ לש

עמקםב ינ ר  מנ אה של וכש יהה,  הה ה של יהה מנ הה וש ח,  לנ שש ני ה  ילה כי י אמ לי ובש יהה  וה לש י  לי יו, בש בי אה ף מי יוסי ד  רנ פש ני של ה, כש אי םא רש ב
ענ י יודי יתי יי הה עוד - של י לו, וש תי מש רנ י גה ני אמ ה, של אםלה ל שש בי י אה ני ל בש ד אל רי י אי ר כי מנ ף, אה ף יוסי רםף טםרנ (בראשית לז) טה

ז לו. מנ ז הוא רה מל רל י אותו, וש תי חש לנ שה ים אותו וש אי יו שונש חה אל של

ל לות ענ גה ף עמ ם יוסי הל ן לה תי יי תוב ונ כה עםה, של רש י פנ ל פי ם ענ ח אותה לנ לות שה גה עמ ם הה ת אותה ה, אל הודה י יש בי ר לו רנ מנ אה
תוב ך כה שום כה א, ומי קה וש ה דנ יתה וי ה צג תה אנ םאת עמשו. וש ה ז יתה וי ה צג תה אנ תוב וש כה ר, של בה ל דה יוקו של ר לו, די מנ עםה. אה רש י פנ פי
ר בה דה ד בנ מנ םא עה עמקםב ל ינ עםה, וש רש י פנ ל פי לות ענ גה ף עמ ם יוסי הל ן לה תי יי ך ונ שום כה ם, ומי ש אותה קי ף בי יוסי ע של מה שש "א, מנ הי בש

ם. יהל בי עמקםב אמ י רוחנ ינ חי תש את אםתו ונ שי ף לה ח יוסי לנ ר שה של לות אמ גה עמ ת הה א אל ינרש תוב ונ כה ם, של ה אותה אה רה ד של ענ

א לה י. אל י חה ני ף בש ב עוד יוסי ל רנ אי רה שש ר יי םאמל י ונ ך  ר כה חנ אנ עמקםב, וש ינ י רוחנ  חי תש ה ונ אשונה רי עון, בה מש י שי בי ר רנ מנ אה
ף, ר יוסי כנ מש ני של ם כש רל חי אותו  ה בש ינה כי שש ת הנ אל פו  תש שי פות, של תה שג שום הנ עמקםב, מי ה ינ תורה הנ ה לו  אה רש ה קה אשונה רי בה
ה דה מש יא עה הי ר של חנ אנ וש ה.  ינה כי שש ה הוא סוד הנ זל וש ם,  יהל בי עמקםב אמ ינ י רוחנ  חי תש ונ יא  ז הי ה, אה תה לש ה עה ינה כי שש ו של שה כש ענ וש
ה רה עורש תש ה הי לה עש מנ לש ה של גה רש דנ ז הנ ל. [אה אי רה שש יא יי הי ה של גה רש דנ , הנ יהה לל ה אי רה בש ה עה לה עש מנ לש ה של גה רש דנ ז הנ שום] אה יום, [מי קי בש
ה אשונה רי ת בה רל עורל תש מי ד של ה ענ לה עש מנ ת לש רל עורל תש םא מי ה ל לה עש מנ לש ה של גה רש דנ הנ אן של כה ל] מי אי רה שש ל יי ה של גה רש י דנ זוהי , וש יהה לל אי

ל. אי רה שש ר יי םאמל י ך ונ ר כה חנ אנ ה, וש אשונה רי עמקםב בה י רוחנ ינ חי תש אן ונ י כה רי המ ה, של טה מנ לש

ק, חה צש יו יי בי י אה אלהי ים לי חי בה ח זש בנ זש יי ה, ונ אי םא רש תוב. ב ת כה אנ רש מנ ה. בש לה יש לנ אםת הנ רש מנ ל בש אי רה שש יי ים לש להי ר אל םאמל י ונ
ה, לה יש לנ אםת הנ רש מנ ל בש אי רה שש יי ים לש להי ר אל םאמל י ז - ונ אה ה. וש בה המ אנ ל הה סוד של םאל בנ מ שש ת הנ יר אל עי הה י לש די ה, כש אשונה רי בה

ה. לה יש לנ אות הנ רש יא מנ הי נו, של רש מנ אה זו של ה הנ גה רש דנ בנ

ד צנ י  רי המ של הוא,  ך  כה ה  לה עש מנ לש של ה  שה דג קש הנ ד  צנ של שום  מי ם?  ענ טנ הנ ה  מה יך.  בי אה י  להי אל ל  אי הה י  נםכי אה ר  םאמל י ונ
גו'. ה וש מה יש רנ צש ך מי מש ד עי רי י אי נםכי מו. אה שש ר בי כה זש ה ני שה דג קש ד הנ ל צנ כה רוך הוא, וש דוש בה קה ם הנ ת שי יר אל כי זש םא מנ ה ל אה מש טג הנ

. שוהה רש ה פי ני הי ם, וש הל מה ה עי תה לש ה גה ינה כי לו - שש ל גה אי רה שש יי קום של ל מה כה לות, ובש גה מו בנ ה עי דה ה יהרש ינה כי שש אן של כה מי

כםל הנ יו, וש ים הה שי ר, שי חי ר אנ בה ב. דה לות צה גש ש על ר (במדבר ז) שי מנ אל נל מו של ש, כש יו? שי לות הה גה ה עמ מה ה, כנ אי םא רש ב
ף ח יוסי לנ שה ם של א כגלה לה עםה. אל רש ח פנ לנ ר שה של סוף - אמ בנ ף, ולש ח יוסי לנ ר שה של לות אמ גה עמ תוב בה ה כה אשונה רי ד. בה חה סוד אל

בון. שש חל יו בנ םא הה ל ה וש סוד זל יו בש םא הה ם, ל הל ר מי עםה יותי רש ח פנ לנ שה ם של אותה אוי, וש רה בון כה שש חל יו בנ הה

ה לות מנ גה ן הנ ל מי אי רה שש יי או  יהצש של עםה. וכש רש ח פנ לנ ר שה של ף, אמ ח יוסי לנ ר שה של אמ ך  שום כה או, מי ה בה לל אי וש ה  לל אי וש
גו'. ה' וש ה לנ חה נש ם מי גויי ל הנ כה ם מי יכל חי ל אמ ת כה יאו אל בי הי תוב? (ישעיה סו) וש כה

ח רנ קל ין הנ עי יענ כש קי יהה רה חנ י הנ אשי ל רה מות ענ ר, (יחזקאל א) ודש מנ אה ח וש תנ ק פה חה צש י יי בי תו. רנ בש כנ רש ף מל סםר יוסי ילאש ונ
ייש יהה, וש חנ ן הנ ה מי לה עש מנ יהה לש ה, ייש חנ אי םא רש ל ב בה רוהו, אמ אמ ה בי זל סוק הנ פה ה. הנ לה עש מנ לש ם מי יהל אשי ל רה טוי ענ א נה נורה הנ

יות. חנ םאש הנ ל ר ת ענ דל עומל ה של דושה יהה קש חנ

יהה חנ ר הנ של אמ כנ שום של ם, מי ל כגלה ת ענ טל יהה שולל חנ ייש] הנ זו [וש יות, וש חנ ר הנ אה ל שש ל כה ה ענ לה עש מנ ה לש יונה לש יהה על ייש חנ וש
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ל זו. טות זו ענ שולש זו וש נות זו לה נותש ן וש יהל עותי סש מנ עות לש ן נוסש ז כגלה ם, אה כגלה ה לש ירה אי ת ומש נל זו נותל הנ

ם עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ ה, וש נה מל ים מי זוני ם ני כגלה ה, וש טה מנ לש יות של חנ ר הנ אה ל שש ים ענ תוני חש תנ ל הנ ה ענ לה עש מנ יהה לש ייש חנ וש
ם הי , של שוהה רש ה פי ני הי ים, וש די דה ה צש עה בה רש ל אנ ת ענ טל יא שולל הי ד, וש ל צנ כה ים] לש יני דועות [די ירות יש אי ים מש ני ה, פה ים בה שומי רש

ם. עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ ן לש כי ה, וש ד זל צנ לש לש שה ה וש ד זל צנ לש לש שה

תוב? כה ה  מנ יו.  פה לנ כש ים  לי כש תנ סש מי ם  כגלה ם,  יהל לי עמ ט  שולי ה של זל הנ יענ  קי רה הה וש  , יענ קי רה הה ן  מי ה  לה עש מנ לש יענ  קי רה ייש  וש
דו, קש פש ני ה של ל מנ ים ענ טי ם שולש כגלה שום של גו', מי ה וש חותה ל אמ ה אל שה רות אי שה ם יש יהל פי נש יענ כנ קי רה ת הה חנ תנ (יחזקאל א) וש

ם. הל ל בה בל חל ת הנ דנ ל מי יחות של לי ושש

שום ים רי עמשי ים, ננ רי בש חנ תש ם מי כגלה של בון. וכש שש חל ם ל"ו בש הי ם, וש עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ ד, לש ל צנ כה ה לש עה שש ם תי הי וש
אוי. רה ם כה לי חוד שה יי ד, בש חה ם אל ל שי סוד של ד, בש חה אל

א סי מות כי יר דש פי ן סנ בל ה אל אי רש מנ ם כש םאשה ל ר ר ענ של יענ אמ קי רה ל לה ענ מנ תוב? ומי ה כה א, מנ סי כי י הנ פי לנ ים כש ני קה תש ני של וכש
א, סי כי בנ זו  ה הנ טובה ן הנ בל אל הה מות] של נו, [דש רש אנ י בי רי המ ה. ונ לה עש מה לש יו מי לה ם עה דה ה אה אי רש מנ מות כש א דש סי כי מות הנ ל דש ענ וש

אוי. רה ך כה רי בה תש הי ד ולש ר בו ינחנ בי חנ תש הי ם, לש דה ל אה מות של א דש סי כי ל אותו הנ ענ ים, וש מודי ה ענ עה בה רש ל אנ ד ענ עומי של

ה, זל ם הנ דה אה ת לה חנ ה] אנ בה כה רש מל ל הנ ז כה אה ה, וש דושה ה [נ"א קש בה כה רש ילה מל הש כםל יי הנ ם, של דה י אה פי לנ ת כש נל קל תש יא ני הי של וכש
ה ל - זל אי רה שש את יי רנ קש ה. לי נה יו גםשש בי ל אה אי רה שש את יי רנ קש ל לי ענ ינ יק. ונ די צנ ה הנ - זל תו  בש כנ רש ף מל סםר יוסי ילאש תוב: ונ ז כה אה

ד. חה חוד אל יי ד וש חה ן אל בה רש קה ד בש ב ינחנ רי קה תש הי ת, לש חנ בות אנ רש קה תש ה - הי נה ם. גםשש דה ל אה סוד של הנ

ה, מו זל ן כש כי ה. וש טה מנ לש ם של כגלה ה לש ירה אי ה, ומש נה בה לש ה הנ ירה אי ז מש ה, אה נה בה לש ם הנ ש עי מל של ה הנ אל רש ני של כש יו - של לה א אי יירה ונ
מותו. לי שש בי ד  עומי וש ש  דה קש מי הנ ית  בי יר  אי מי ה,  טה מנ לש של ש  דה קש מי הנ ל  ענ ה  שורה ה  לה עש מנ לש של ה  שה דג קש הנ של ן  מנ זש ל  כה
ה ב. עוד, מנ רה חל נל ש של דה קש מי ל הנ כו ענ ם בה כגלה יו עוד, של ארה וה ל צנ ךש ענ ייבש ז ונ ש, אה דה קש מי ית הנ ב בי רה חל נל נו וש מל ק מי לי תנ סש מי של וכש

ה. רונה חמ אנ לות הה גה ה עוד? זו הנ זל

ם ענ פה ה הנ מותה ר אה מנ ז אה ה, אה לה עש מנ לש מו של ן כש קנ תש ה ני טה מנ לש קון של תי ה הנ ני הי ל של כי תנ סש הי עמקםב וש ה ינ אה רה ן של יוה ז כי אה
ל ענ י. וש ך חה י עודש ך כי שום כה ים, ומי מי עולה י הה א חנ רה קש ני דוש של קה ית הנ רי בש ל הנ סוד של תה בנ ינמש קנ תש הי י, של ך חה י עודש גו'. כי וש

ר. אי בה תש ה ני ני הי י, וש ל חנ סוד של עממםד בנ יך לנ רי צה י, של י חה ני ף בש ב עוד יוסי ר, רנ מנ ה אה אשונה רי ן בה כי

ר, חי סוד אנ רוהו בש אמ בי ב של ל גנ ף ענ עםה, אנ רש י, פנ י יוסי בי ר רנ מנ עםה. אה רש ת פנ עמקםב אל ך ינ רל בה יש תוב, ונ ה כה ה מנ אי םא רש ב
ם. עולה ים בה כי סומש ך של מל סל

סוד םאל בנ מ שש בות לי כה רש ה, ייש מל אי םא רש י. ב יהתי עש יך רנ יתי מי עםה די רש י פנ בי כש רי י בש תי סה סג ה, (שיר א) לש אי םא רש ל ב בה אמ
ים, מי חמ ל רנ ה של לל ה. אי לל ד אי גל נל ה כש לל אי ה, וש שה דג ל קש ה של לה עש מנ ל לש סוד של ין בנ יהמי בות לש כה רש מל ייש  ר, וש חי אנ ד הה צנ ל הנ של

ין. ל די ה של לל אי וש

ש, מה בות מנ כה רש מל ם הנ הי ה, של צורה ה  אותה ה, בש שה עה ין של די ל הנ ם, כה יי רנ צש מי ין בש ה די שה הוא עה רוך  בה דוש  קה הנ של וכש
ה הוא עושל רוך  בה דוש  קה הנ ך  מות, כה שה נש יא  ג ומוצי ש] הורי מה ד [מנ צנ הנ ה אותו  ש. מה מה ד מנ צנ הנ ל אותו  של מו  וכש
ך שום כה ש. ומי מה ה מנ ה צורה אותה ם בש יי רנ צש ל מי כה ן בש כי כור, וש ל בש רםג ה' כה ינהמ תוב (שמות יג) ונ כה ש, של מה ה מנ ה צורה אותה כש
תוב? ה כה םא מנ ב יד לה תי עה לל ר. וש חי םא אנ ל י הוא וש ני י ה' אמ ני י אמ תוב כי כה רםג, של המ לנ ש  מה מנ ה  לה של מו  י, כש יהתי עש רנ יך  יתי מי די

גו' ה וש רה צש בה ים מי די גה מוץ בש דום חמ אל א מי ה בה י זל (ישעיה סג) מי

ה - זו בה חמ ייאה אםד. ונ בו מש רש יי רו ונ פש יי ה ונ זו בה חמ ייאה ן ונ ץ גםשל רל אל ם בש יי רנ צש ץ מי רל אל ל בש אי רה שש ב יי יישל תוב. ונ ה כה ה מנ אי םא רש ב
אי, דנ אםד, ונ בו מש רש יי רו ונ פש יי י] ונ י יוסי בי ר רנ מנ . [אה רוהה אמ בי מו של אויהה, כש ם רש הל י לה רי המ ה - של זו בה חמ ייאה ים. ונ מי ת עולה שנ רג יש
ן מי ם אה עולה רוך ה' לש אםד. בה בו מש רש יי ונ רו  פש יי ונ ך  שום כה ם, ומי עולה י הה נוקי פש תנ דו בש מש עה ם וש הל ה בה רה םא שה ר ל ענ צנ י הנ רי המ של

ן. מי אה וש

עמקםב י ינ חי יש ת ונ שנ רה פה

יו הש יי ם, של יי רנ צש מי ה, בש בואה נש ה בנ ב רואל לי י, הנ י יוסי בי ר רנ מנ גו'. אה ה וש נה ה שה רי שש ע על בנ ם שש יי רנ צש ץ מי רל אל עמקםב בש י ינ חי יש ונ
יא הי ם, וש יי רנ צש מי א בש לה י אל חי יש ל ונ ה של בואה נש ה לנ יעה גי םא הי ל . וש יחנ שי מה ץ הנ ל קי ן של דה ד עי ענ אן, וש ד כה לגיות, ענ ה גה מה כנ יו בש נה בה
א הוא לה ים, אל יאי בי נש י הנ ני בש מי יש  שום אי ה לש יעה גי םא הי ל וש ה  מותה או] כש בש ננ תש םא הי ל [של או  בש ננ תש הי של ה מי עגלה מש ה הנ בואה נש הנ
ה דה יהרש ה של בואה י, נש חי יש עמקםב. ונ י ינ חי יש תוב ונ עמקםב כה ינ י. בש חה ם וה דה אה י הה ני אנ רש םא יי י ל תוב (שמות לג) כי ה כה מםשל ה. בש ומםשל

ה. ירה אי מש ה] הנ ירה אי יהה [מש רש לנ קש פנ סש אנ הה מי

ה, ב בה ינשי תש ץ הי רל ל אל כה ן ובש ענ ננ ץ כש רל אל יו בש נה בה ה לש רל קש תי לות של גה ת הנ בואנ יו] נש ינה עי יהה בש הוא הה ץ הנ פל ר, [חי ה לומנ צה רה
ם. יי רנ צש מי ר בש בל י ייש של תוב כי כה בו, של בור לי יהה שה ם הה יי רנ צש ץ מי רל אל מי

ל ים של ירי פי ים, סנ מי ענ ל הה ם של רה שש יא קי הי ץ הנ רל אה י בה , כי חנ מי יהה שה םא הה ל ם, וש יי רנ צש מי עמקםב בש י ינ חי יש ונ יענ  גי ן הי ל כי ענ וש
םא י ל ה - כי סוד זל "י, וש א חנ לה ים, אל תוני חש תנ ן הנ םא מי ל ים וש יוני לש על הה םא מי יש, ל ם שום אי הל יענ לה גי םא הי ל בוד, וש כה א הנ סי כי
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מו יר עי כי זש מנ י של חי יש ל ונ ם, ענ יהל לי ים עמ הי מי ים תש רי בי חמ נו הנ אה ה, וש זל סוק הנ פה יון בנ לש ה הוא סוד על מה י. כנ חה ם וה דה אה י הה ני אנ רש יי
גו'. (שמות ית וש אשי ה' רי ל לנ אי רה שש ש יי תוב (ירמיה ב) קםדל כה ן? של יי ננ ל מי אי רה שש ל. יי אי רה שש יו יי נה פה ר לש יהה לו לומנ עמקםב, הה ינ
ת כםר אל מש יי תוב (בראשית כה) ונ כה ר הנ מנ םא אה י ל כי ר, וש מנ עון אה מש י שי בי ל רנ נו של ר בש זה עה לש י אל בי ל. רנ אי רה שש י יי כםרי י בש ני ד) בש

עמקםב? ינ תו לש כםרה בש

ים די פוחמ יו  הה םא  ל וש כגיות  זש ים  עושי וש ים  יקי די צנ וש ים  יי תי מי אמ ל  אי רה שש יי יו  הה ן של מנ זש בי יו,  בי אה עון  מש שי י  בי רנ ר  מנ אה
ה. זל ה בה בות זל ם טובות רנ הל עמשות לה יהה לנ שו הה עה טובות של שום הנ דו. מי בנ עמקםב לש א ינ לה ל, אל אי רה שש יי

ם עולה בה רו  אמ שה יי םא  ל של ים אותו  לי סובש יו  םא הה ים, ל עי רה הה ם  יהל עמשי ל מנ ענ וש ם  יהל אי טה ל חמ ענ לו  גש הג וש או  טש חה של מי
ה ם. יהפל לותה ץ גה רל אל ם בש ה אותה נה תש נה ל, וש אי רה שש חוד, יי ין לש די הנ ים וש מי חמ רנ ת הה דנ ה מי אה ה בה ל זל ענ ם, וש יהל אי טה ל חמ ת ענ מל אל בל
ים, רי ה אומש ל סוד זל ענ ש, וש י הוא קםדל חי יש ם ונ ר עי בה חג מש עמקםב הנ אותו, ינ ענ  יודי ל וש כי תנ סש מי הנ יש  ל אי בה י, אמ ני , בש תה לש אנ שה

בוד. כה א הנ סי כי יר בש פי יות סנ הש ר אותו לי חנ עמקםב בה ינ

ים. אי כה דש ב ני יות לי חמ הנ ים ולש לי פה יות רוחנ שש חמ הנ ל רוחנ לש פנ א ושש כה ת דנ אל ר, (ישעיה נז) וש מנ אה ח וש תנ עון פה מש י שי בי רנ
י בי ר רנ מנ ינו, אה ני ם. שה יי רנ צש מי כות בש רה בואות ובש יו נש לה ה עה דה ה יהרש גה רש דנ הנ ת מי חנ ר, תנ מנ אל נל מו של עמקםב, כש ה ינ ים - זל אי כה דש ב ני לי

ה. דולה ץ גש רל ה]. אל נואה ץ שש רל אה הה ה. [של לה עג תו מש בואה ין נש ם אי יי רנ צש מי עמקםב בש יהה ינ הה ה, של ב רואל לי א, הנ בה אנ

ל ם כה ך אותה רנ בי של ם, כש יי רנ צש מי א בש לה ך אל רי בה יהדו רוחנ לש ה בש תה יש םא הה ל יו וש נה בה ד מי חה ת אל ך אל רי בה ה לש כה םא זה ה, ל אי םא רש ב
או רה תש ה תי מה יו לה נה בה עמקםב לש ר ינ םאמל י ם ונ יי רנ צש מי ר בש בל י ייש של עמקםב כי א ינ ינרש סוד - (בראשית מב) ונ סוד, וש ד בש חה אל ד וש חה אל
מות. םא נה ל ילה וש חש ני ם וש שה נו מי רו לה בש שי ה וש מה דו שה ר רש מנ אל נל מו של ב, כש לי י הנ בורי שש א לי לה ה אל בואה נש ה הנ נה תש םא ני ל ה של אי םא רש ב

ר, (שם לב) מנ אה א וש דו. בה צי ין לש די ת הנ דנ יא מי הי יר, של פי עמקםב סנ דוש, ינ קה בוד הנ כה א הנ סי ת כי חנ י, תנ י יוסי בי ר רנ מנ אה
עמקםב ינ א של ה מוצי תה ל. אנ תוכה ים ונ שי נה ם אמ עי ים וש להי ם אל עי יתה  רי י שה ל כי אי רה שש ם יי י אי כי ך  מש ר עוד שי מי עמקםב ייאה םא ינ ל
ה נה י פה נו כי ר - (ירמיה ו) אוי לה בה דה סוד הנ גו', וש ל וש נואי ת פש ר אל בנ ר עה של אמ ש כנ מל של ח לו הנ רנ זש יי ין. ונ די ת הנ דנ דו מי צי ה לש אה רה

ב. רל י עה לי לש טו צי נה י יי יום כי הנ

םא הוא ל ן הנ מנ זש ל, בנ יכה הי ת הנ א אל שוני א הנ מי טי יד, וש מי תה ר הנ הוסנ ם וש יי לנ ירושה מי לו  גש הג של ר, כש מנ עון אה מש י שי בי רנ
ין. די ים וש מי חמ ים - רנ די דה י צש ני שש יא מי הי שום של ל, מי אי רה שש א יי לה ם, אל יהל אי טה שום חמ ל מי אי רה שש ת יי כות אל לש מנ ה הנ לה בש סה

ה עמקםב - זל ינ ל וש אי רה שש א. יי רה סבה ר בי אי בה תש ר מי של אמ ל, כנ אי רה שש ם יי י אי ך כי מש ר עוד שי מי עמקםב ייאה םא ינ ל ל ה של לה מי הנ וש
ין. די ין בש ד די חה אל ין, וש די ים בש מי חמ ד רנ חה דוש, אל קה מו הנ שש יו מי דה דה י צש ני שש קוק מי ה חה ה מםשל טי יהה מנ ם הה לה לה גש ה, ובי זל יון מי לש על

ין בי ים  חוקי דש לות  גה בנ נו  אה של מי  - ל  אי רה שש יי בש ל  מה עה ה  אה רה םא  ל וש עמקםב  ינ בש ן  ול אה יט  בי הי םא  ל כג)  (במדבר  סוד  וש
ל סוד של הנ נו, וש לי אה גש יי וש ינו  יני בי תו  ינה כי ה שש רל נו, הוא ינשש מל ה מי קה חמ רנ תש הי וש ך  לל מל ן הנ ה מי כה לש מנ ה הנ קה לש תנ סש הי ים, וש אי שונש
דום ץ המ רל אה הה י וש אי סש ם כי יי מנ שה ר ה' הנ מנ י, כםה אה י חנ חי יש אות. ונ בה לו ה' צש גםאמ ל וש אי רה שש ך יי לל ר ה' מל מנ (ישעיה מד) כםה אה

רנגשלהי.

א יוצי ה של ה מנ ד', זל ו', ו' לש י' לש י"ו, וש תה ה, ח' לש נה טנ ח' קש ה י' לש דולה י' גש י, לש ם חנ יי לנ גש "י רנ תי יון שש לש על ן הה יה נש בי בנ
י תי גו', שש ם וש יי רנ צש ת מי ף ה' אל גנ נה תוב וש כה ה של נו מנ יש ם, הנ יי רנ צש ץ מי רל אל ה בש ן טובה בל אל בוד מי כה א הנ סי ת כי חנ יון. תנ לש על הה מי

ת. חנ ה אנ לגקה שום חמ ך - מי לל ל אורות טנ י טנ לגקות. כי חמ

עמקםב ית ינ תוב, בי כה ה של ה מנ אי םא רש אשון. ב רי רוש הה פי לות, א' הנ גה ל הנ ענ רוש  פי ד. ב' הנ חה אל ים כש פי לש חנ תש ן מי כי לה וש
ה, נה קה תנ ה ייש  תורה יו. בנ ין הה די ת בש מל אל ם, בל יהל אי טה ל חמ ן ענ יהל לי ר עמ זנ גש ני יות של אותי לות, הה גה אור ה', בנ ה בש כה לש ני וש כו  לש

אור ה'. כו לש לש תי לות, וש יא גה הי יט, של טי ר הנ חםמל או מי צש תי וש

א ה מוצי תה ץ אנ רל אה ץ בה רל אה ים בה קי לש חנ תש ם מי הי ה, וש תורה ר הנ פל ת סי רנ זי גש ה בי אה ית בה אי רש ץ, ני רל אה ר בה צונו לומנ א', רש
ר יהה אומי הה ה  נה שה אות  מי ע  בנ רש אנ ם?  יי רנ צש מי לות  גה י  הי מנ לות.  גה ד  חה אל כש ים  רי בש חנ תש מי ה, ר"ץ  תורה ר הנ פל סי ת  רנ זי גש בי

יו. ים הה ני ים שה עי שש תי ם וש יי אתנ ם, מה ה אותה יתה מונל יי הה של ם, וכש יי רנ צש מי יו בש נה בה לות לש ילה גה הש תי ם של הה רה בש אנ לש

ה רה ה הה מה לש ענ ה הה ני ר, (ישעיה ז) הי מנ אה ח וש תנ עון פה מש י שי בי ים. רנ ני ר שה של על ה וש אה ן מי ף בל ת יוסי יהמה ה, ונ אי םא רש ב
ב ל גנ ף ענ אנ ים. וש עי ים רה ני דה עי בות וש רות רנ צה לגיות ולש גה או לש לש מנ תש ני ה, של דה לי יון וש רה ל. הי נואי מה מו עי ראת שש קה ן וש ת בי דל יםלל וש
ה יקה קי חמ ה הנ תה יש ר הה של על ה וש אה ן מי לות, בל גה בנ נו  מה ילה עי הש ה, תי לה עש בנ ת מי קל חל רנ תש ת ומי ענ זנ עש דנ זש ה מי כה לש מנ נו, הנ מה ילה עי הש יי של
אות ע מי בנ רש אנ יו  הש יי ים, וש עי שש תי ם וש יי אתנ ים ומה ני ר שה של על ה וש אה לות מי גה ן הנ ר מי יהה עובי הה ר של ה לומנ צל רש ה. יי פה תוסש ני של

ף. ת יוסי מי של א מי לה עמקםב אל ל ינ לותו של ית גה ני מש םא ני ל ה. וש נה שה

לגיות גה י הנ קוני ן, תי יה נש מי לות בש גה אן סוד בנ ה. כה נה ת שה אנ ים ומש עי בה רש אנ ים וש ני ע שה בנ יו של יה י חנ ני עמקםב שש י ינ מי י יש הי יש ונ
ר, מנ אה ח וש תנ יהיא פה י חי בי ים. רנ ני ע שה בנ של ל בש שנ מש ני ם, של יי רנ צש ל מי ה של אשונה לגיות. רי לש גה ין שה די ת הנ דנ מי ים בש ני בה יו הנ הש יי של

גו'. לות וש יש אנ אות או בש בה צש ים בי לנ רושה נות יש ם בש כל תש י אל תי עש בנ שש (שיר ב) הי

אן סוד גו'. כה וש יך  תי בש הנ ם אמ ת עולה בנ המ אנ וש י  ה לי אה רש ני חוק ה'  רה אן (ירמיה לא) מי כה ר, מי מנ עון אה מש י שי בי רנ
ל לו ענ גש הג ים, של דושי קש ים הנ ני בה יו הנ הש יי ר של ה לומנ צל רנ תש יי לגיות, וש גה ים מי רי רה חש שג ל מש אי רה שש י יי ני יו בש הש יי ה של נה קה תנ לות, הנ גה הנ
ן, יי ם קה יגקנ ם  יי תנ עה בש י שי ם, (בראשית ד) כי יכל םאתי ט חנ ע כש בנ ילה, (ויקרא כו) של הש יי בות  ים רנ ני ין, שה די ם בש יהל אי טה חמ
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ה. נה טנ יא קש הי ם של יי רנ צש ל מי ה של אשונה רי לות הה גה בנ

נו אה לות של גה ית - הנ ישי לי נו. שש מל ים מי בי ם רנ הי ע של בנ של ים, בש ני ים שה עי בה רש אנ ה לש לה שש מש ני ים של טי שופש לות הנ ית - גה ני שי
יד מי תה ר הנ ת הוסנ עי ר (דניאל יב) ומי מנ אה יון של לש על ה הה לה גי נו של יש הנ ים. וש עי בה רש אנ ים, לש ני ה שה אה מי ה לש לה שש מש ני ה, של כה רג ה, אמ בה

גו'. ם וש קוץ שםמי ת שי תי לה וש

ל ה ענ בה רש יו קי נה בה את לש ה קורי תה יש הה לות של גה ל הנ ה זו של רה ה צה אה ר, רה מנ יהה אה קי זש י חי בי מות. רנ ל לה אי רה שש י יי מי בו יש רש קש יי ונ
י רי שש לות. אנ גה ם בנ מה ד עי םא יהרנ ל, ל אי רה שש י יי אי טה שום חמ גות מי רה דש ד מי יהה יורי הה של י. כש ר חנ אנ שש םא ני מות, ל ה לה קה חמ דה שו וש פש ננ
יש ין אי אי י וש אתי בה דוענ  (ישעיה נ) מנ תה  רש מנ ה אה תה אנ ים, וש מי ענ ין הה בי רו  אמ שה לות, יי גה ם בנ מה ד עי םא יהרנ ם ל אי ם. של קה לש חל
ם אי דות וש פש י מי ה יהדי רה צש צור קה קה ה. המ ינה כי יש - זו שש ין אי אי י וש אתי ל. בה אי רה שש ה יי ה - זל ין עונל אי ה. וש ין עונל אי י וש אתי רה קה
םא ל ל של אי רה שש יי ק לש לל ן חי תנ רוך הוא נה דוש בה קה ר. הנ בה דש רות מי הה ים נש שי יב יהם אה רי חמ י אנ תי עמרה גנ ן בש יל הי צי הנ י כםחנ לש ין בי אי

ה. כה לש מנ ן הנ חוק מי הוא רה ם, וש הל מה ה עי ינה כי לות - שש גה דו לנ ם. יהרש יהל לי ר עמ חי דול אנ לט גה שש יי

בות, רות רנ ם: צה הל ר לה מנ אה ם וש יו כגלה נה ת בה ר אל קנ יך. חה ינל עי ן בש י חי אתי צה א מה ם נה ר לו אי םאמל י ף ונ יוסי נו לש בש א לי רה קש יי ונ
ים. יוני לש ים על מי חמ או רנ צש מש ם ני יכל ל דורותי םא ענ ב ה לה י רואל ני דולות, אמ עות גש רה ש

יו הש תי ין, וש די ת וש מל אל עמשו  תנ ם, וש עולה בון הה רי ינו  יני בי נו  י ותש לי עו  בש שה ה, הי רה ל צה כה את מי צי ים לה ם רוצי תל ם אנ אי וש
םא ב תה ה של רה ל צה כה או מי צש ך, תי עמשות כה ים לנ ם רוצי תל ם אנ אי ם. וש יהל רי חמ אנ כו  לש יי דור של ל דור וה כה וו בש צנ ם, וש יכל בותי אמ כנ

ם. יכל לי עמ

ם אי ף. וש ית יוסי רי אי אות שש בה י צש להי ן ה' אל ננ י ילחל ט אולנ פה שש ר מי ענ שנ בנ יגו  צי הנ ר, (עמוס ה) וש מנ עון אה מש י שי בי רנ
לום. שה ם בש כל צש רש אנ שובו לש י תה תי א אי לה י, אל ננ ן בה ד מי חה רו אל בש קש םא תי ך, ל עמשו כה תנ

ך בש רש גור חנ ר, (תהלים מה) חמ מנ אה ח וש תנ ך? פה הו יהדש י. מנ כי רי ת יש חנ ך תנ א יהדש ים נה תוב (בראשית כד) שי כה הו של זל
ר מנ ן אה כי לה ה. וש ת זל ה אל ים זל בי םא עוזש ל ירות, וש פי י סש תי ת, שש מל אל ד ול סל ה חל ייש בה ב של רל ך. חל רל דה המ ונ ך  בור הודש גי ך  ל יהרי ענ
ד חה ת אל םא מי עו, ל בש שש ני ה של ים מנ עושי ים וש יו טובי נה יו בה הש ם יי אי ם. וש קה לש י ה' חי ני יך, (איכה ד) פש נל מו פה דש קנ ת יש מל אל ד ול סל חל
םא - ם ל אי ים, וש יו טובי הש יי ל של א ענ לה ינו אל ים, אי שי נה ל אמ לוהנ ענ אל ם הה ר שי זנ גה טוב של ל טוב וש כה ם, של יי רנ צש מי ם בש יהל ני בש מי
ת אל יך  נל בה רו  מש שש ם יי אמםר אי י לי לנ ר עה בל ר די של אמ רו  בה ת דש ים ה' אל ן יהקי ענ מנ ד (מלכים-א ב) לש וי ר דה מנ אה של מו  םא, כש ל

םא. םא - ל ם ל אי ת. וש מל אל י בל ננ פה ת לש כל לל ם לה כה רש דנ

ם אי ה. וש עולל רוחנ  מי ן, רוחנ  בי הנ ב הוא רוחנ  אה הה רוחנ  ן, של בי הנ רוחנ  ב מי אה הה יף רוחנ  די ה הוא עה מה ה כנ אי םא רש ב
ר בה דש ד מי מג א לי רל נו (ירמיה ב) פל יש הנ ה, וש זל יר הנ וי אמ ר בה סי י הוא חה רי המ ם, של לי א שה םא יוצי , ל רוחנ ת בה רל חל יר אנ וי ה אמ עה יש סי

. ה רוחנ פה אמ ה שה שה פש ת ננ ונ אנ בש

ם? תל קש ה עמסנ מה ר לו, בנ מנ ן. אה קי זה א הנ יסה ב יי ם רנ יהל ני פש ס לי ננ כש יהא. ני קי פוטש קנ לש ך  לנ ן הה קי זה א הנ נונה מש ב הנ נו, רנ דש מנ לה
ין רוך הוא אי דוש בה קה הנ הו של זל נו. וש בש ה לי יש אותה הורי מו וש את עי צי מש ני ה של אה מש ה רוחנ טג פה לש שש ם ני שו אי פש ננ אוי לו אוי לש
ך ר לו, כה מנ ה? אה זל ך  ן לש יי ננ ר לו, מי מנ א. אה בה ם הנ עולה ן הה ד מי מי שה הי לש יר אותו  אי שש ק ומנ לל חי יר לו  אי שש ק, מנ לל חי לו 

ה. שובה תש י הנ ני פש ד בי עומי ר הה בה ין דה י אי רי המ םא יהשובו, של ם ל יו אי נה ל בה ים כה שי זו יורש ה הנ עה רה ה הה שה רג יש הנ י, של תי דש מנ לה

ך י הולי יתי יי ד הה חה יום אל י, וש ננ פה שום בש י רה יתי יי הה ת של חנ ם אנ ענ י פנ לי נו  תש נה ה זו  פואה י רש רי המ י, של תי דש מנ לה ך  י כה ני אמ ונ
י אתי רה קה ר, וש זה עה לש ר לו, אל מנ ך? אה מש ה שי ר לו, מנ מנ ם. אה רםשל י אותו הה ני מל ר מי בנ ל יהדו עה ענ ד, וש חה יק אל די י צנ תי שש גנ ך ופה רל דל בנ

א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ך בה קש לש י חל רי שש ך, אנ י אותש יתי אי רה ן של מה חמ רנ רוך הה ר לו, בה מנ ר. אה חי ר אנ זה עה לש לו אל

ע בנ שש ני זו.  עג רוענ  זש ובי ינו  ימי ע ה' בי בנ שש ני ר, (ישעיה סב)  מנ אה וש ח  תנ יהה פה קי זש י חי בי גו'. רנ וש י  ה לי עה בש שה ר הי םאמל י ונ
ץ רל אל ם בש זםב אותה עמ םא ינ ל ה של בועה ם שש הל ע לה בנ שש ה ני זל ם, וש הל לה לות של גה הנ ל מי אי רה שש ת יי יא אל יוצי רוך הוא של דוש בה קה הנ
ה זל ה  מנ לב).  (בראשית  י  ני תה כש רנ בי ם  אי י  כי ך  חמ לי שנ אמ םא  ל ר  םאמל י ונ ר  חנ שה הנ ה  לה עה י  כי י  ני חי לש שנ ר  םאמל י ונ ם.  יהל אי שונש

ה. נה מל או מי ייצש ם של הל ע לה בנ שש ני לות, וש ם גה הל ן לה תנ י? נה ני תה כש רנ בי

ל כה ים מי לי עג מש יו  הש יי וש או  סש ת כי חנ ד תנ חה אל ד וש חה ל אל כה יו  הש יי ל של אי רה שש י יי ני בש רוך הוא לי בה דוש  קה יד הנ תי ינו, עה ני שה
ש יל שי בי שש ה דורות, ובי שה ל שי מות של לי שש רוך הוא לנ דוש בה קה ע הנ בנ שש ה. ני כה רג א"ו אמ א וה צה מש ה תי יל זל בי שש ים. בי יוני לש על הה

ם. מה ה עי ינה כי ה שש רל שש תי ה וש זל ן הנ יה נש מי סוף הנ יחנ בש שי מה םא הנ יהב ל של אי רה שש ה יי וה חמ תנ שש ה. הי טה מי םאש הנ ל ר ל ענ אי רה שש חו יי תנ שש יי ונ

א םא בה יהה, ל קי זש י חי בי ר רנ מנ ה, אה נה שש גו'. מי וש ה  חולל יך  בי ה אה ני ף הי יוסי ר לש םאמל י ונ ה  לל אי ים הה רי בה דש ר הנ חנ י אנ הי יש ונ
ן יה נש מי סוף הנ ה לש לל ל אי לות כה גה סוף הנ ילה בש הש יי ה של יא מנ בי הה תוב לש כה א הנ א בה לה ה, אל שה עה ה של מנ נו  יעי מי שש הנ תוב לש כה הנ
. יחנ שי מה ץ הנ קי צופות לש יך הנ נל ל פה בי קנ ר לש הי מנ ם מש יי מנ שה בנ יך של בי ר לו, אה םאמנ י , וש יחנ שי מה םא הנ יהב ר של ה לומנ ה. רוצל נל מש ני של
רוך הוא בה דוש  קה ם הנ ח אותה כנ שה ם, של הל בה חו  כש שש ני של לות ומי גה בנ בו  רש הי יו של נה א בה שה יי ם של יי מנ שה י הנ להי אל צון מי י רה הי יש

ת. מל אל ם בל יהל אי טה חמ בנ

נו שש רנ פי י של פי ר, כש חי ן אנ י בי ף ה' לי ר (שם ל) יםסי בה דה שםב סוד הנ י, חמ אתי ה בה שה רה דש םא לי ר, ל מנ א, אה בה י אנ בי א רנ בה של כש
או ייצש של יו  נה בה לש עמשות טוב  לנ א  בה ם של עולה בון הה רי יך  בי י אה רי המ ר,  םאמנ י יה"ו  ף,  יוסי בש דוש  קה הנ מו  י שש רי יל. המ עי לש
ה כה לש מנ שוב הנ תה ים של עי יודש וש ך,  ה אותש עמשל ינ ד  חה ידו"ד אל בוענ  רי ך, הה תש מי אמ ה בנ רוצל ך  ינש ם אי אי וש ם,  הל לה לות של גה הנ מי

ה. קומה מש לי
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ן תי ם, (מיכה ז) תי עולה י הה בות שוקי אה ם, הה הה רה בש ל אנ ענ ים מי להי ל אל ענ ינ ה, ונ לה עש מנ לש בות של כה רש ם מל ינו הי בותי אמ של
. יחנ שי מה םא הנ יהב ינו של ני ם. שה הה רה בש אנ ד לש סל עמקםב חל ינ ת לש מל אל

ב רל ת על עי יהה לש הה ה וש לה יש םא לנ ל םא יום וש ה' ל ע לנ דנ וה ד הוא יי חה יהה יום אל הה ר, (זכריה יד) וש מנ אה ח וש תנ י פה י יוסי בי רנ
ם הל ל בה כי תנ סש םא יי ל ם, וש יהל אי ץ שונש רל אל לות בש גה יות בנ הש יו לי נה בה או לש בה ים של עי ים רה רי קש י מי ני ר, שש ה לומנ ילה אור. רוצל הש יי
עות רה ם הה הל לה עו  רש אי יו של נה א בה שה יי ם, וש יהל אי ץ שונש רל אל ם בש ח אותה ננ זש ן יי ת, כי מל אל ם בל יהל אי טה ל חמ בות ענ ים רנ ני ה שה מה כנ

תוב. כה רוש הנ פי ה כש ץ טובה רל אל ם לש יגי הי נש ינ לו, וש לה הנ

ה דה ל מי אי רה שש יי ל  רופוס של פוטש אל בוד, של כה א הנ סי ת כי חנ ים תנ קי דופש יו  ים הה לי עג ים מש בי ים רנ דולי גש י  ני יהה שש הה וש
ם. יהל אי ץ שונש רל אל ם בש ח אותה כנ שש יי ה של רה קה ה, וש זל ן הנ מנ זש ל הנ לות כה גה ם בנ יותה שום הל ית, מי ישי מי חמ

ה ל מנ ר כה בי דנ שות לש ה רש ן לה תנ נה ם, וש עולה בון הה ד רי גל נל ה כש רה בש די ת וש חנ ה אנ אה לגקות. יהצש י חמ תי שש דות בי י מי תי הוא שש וש
ה תה צש ר רה חי ד אנ צנ ם, ומי יהל בותי כות אמ זש לות בי גה הנ או מי ייצש ל של אי רה שש ל יי זםר ענ גש ד לי חה ד אל צנ ל מי אי רה שש יי ה בש תה אמ רה ה, וש צל רש תי של
ה דה ם מי הל ה בה תה יש םא הה ל וש דות,  ע מי בנ רש י אנ רי ה, המ דולה גש ה  עה ם רה יהל לי עמ רו  מש אה של ם כש יהל אי טה יל חמ בי שש ם בי יהל לי זםר עמ גש לי

צו. רה ה של ל מנ רו כה בש די ל, וש אי רה שש ל יי רופוס של פוטש ית אל ישי מי חמ

ל אי רה שש י יי ני ל בש ה ענ רה מש אה דוש, וש קה ם הנ שי ן הנ בוד מי כה א הנ סי כי יהה בש הה ית, וש ישי מי חמ ה הנ דה מי ם הנ הל ה לה יעה גי הי ד של ענ
ה, לה יש לנ ה לש לה שש מש ני ית של ישי מי חמ ה הנ דה מי כות הנ זש יו, בי נה פה ר לש בי דנ אשונות לש רי דות הה י מי תי דות שש פוחמ יו  םא הה ל וש טוב, 
ילה אור. הש ב יי רל ת על עי יהה לש הה ה וש לה יש םא לנ ל םא יום וש ה' ל ע לנ דנ וה ד הוא יי חה יהה יום אל הה ח, וש תנ ן פה כי לה ם. וש הל יר לה אי הה ה לש אה יהצש וש

הום. י תש ני ל פש ענ ך  חםשל ר וש מנ ם אה שה ה. וש לה יש א לה רה קה ך  חםשל לנ אור יום וש ים לה להי א אל רה קש יי ינו, (בראשית א) ונ ני שה
ית אשי רי בש ר לו, מי מנ ה? אה ה זל י, מנ י מורי בי ר לו, אה מנ אה יו וש בי עון אה מש י שי בי רנ ר לש זה עה לש י אל בי א רנ לו. בה ל של לו ענ ה של של קה וש
ך. הו חםשל ענ מנ יהה יודי םא הה אן ל ד כה ה. ענ מה כש ן בו רוחנ חה תנ מו נה ל שש ר, ו' של ה לומנ ד, רוצל חה א ידו"ד אל רה ד ו' דורות בה ענ

יו. בי ל אה ק יהדו של שנ נה ר וש זה עה לש י אל בי ם רנ קה

יענ קול גי הי ה, וש עמשל שו מנ ל. עה אנ שה ה של מנ יעו לש גי םא הי ל ים וש רי בי חמ בו הנ בש ך? סה ה חםשל ה זל ל, מנ אנ שה א וש בה י אנ בי ם רנ קה
י ני פש לי נםם מי יהי ל. גי מו אםפל ע כש תםפנ ים ונ רי דה םא סש ל ת וש ול מה לש גו', צנ ה וש תה פה ץ עי רל ה, (איוב י) אל סוק זל פה ם בש עולה בון הה י רי ני פש לי מי
ה ני י הי ה, (ישעיה ס) כי לל ת אי אל לוהנ  אל ה הה עמשל ינ של כש יו  הש יי ים של עי שה רש ים. אוי לה עי שה רש נוז לה יהה גה ם הה עולה א הה רה בש ני של
דוש קה הנ ל של אי רה שש ל יי ם של קה לש י חל רי שש ה. אנ אל יירה ך  יי לנ בודו עה ח ה' וכש רנ זש יי ך  יי לנ עה ים וש מי אג ל לש פל עמרה ץ ונ רל ה אל סל כנ יש ך  חםשל הנ

יו. להה ה' אל ם של עה י הה רי שש ה לו אנ כה כה ם של עה י הה רי שש ה. (תהלים קמד) אנ ם זל הל א לה רה םא בה רוך הוא ל בה

ל ר טוב ענ יד לומנ תי יהה עה הה ך הוא של אה לש ר, מנ מנ י אה י יוסי בי יך. רנ לל א אי ף בה ך יוסי נש ה בי ני ר הי םאמל י עמקםב ונ ינ ד לש גי ינ ונ
רו םאמש ם י יהל לי םא עמ ב תה ה של רה ל צה כה . בש יחנ שי מה ץ הנ םא קי יהב של ם, כש תה רה ל צה כה רוך-הוא בש דוש-בה קה יהשובו לנ של ל כש אי רה שש י יי ני בש
ם הי רוך הוא, של דוש בה קה י הנ ני או בש רש קש ני ל של אי רה שש ל יי ם של קה לש י חל רי שש ים. אנ טובי לו הנ אמ גה יי ך. וש יי לנ ים אי אי ך בה יי ננ ה: בה דה מי לנ

ה? ים. הוי"ה מה להי י אל ני ל בש יעו כה יהרי ים. (איוב לח) ונ כי אה לש מו מנ כש

ה תה ים, [אנ תוני חש תנ ילה בנ הש י אל ני אמ ים, ונ יוני לש על ה בה תה ל? אנ עמקםב אי ינ רוך הוא לש דוש בה קה א הנ רה קה ן של יי ננ ה, מי אי םא רש ב
ם. הה רה בש ל אנ ענ ים מי להי ל אל ענ ינ ר? (בראשית יז) ונ ה אומי ה זל ים]. מנ יוני לש על לוהנ בה ילה אל הש י אל ני אמ ים, ונ תוני חש תנ ילה בנ הש תי
י תי י שש רי ם. המ הה רה בש אנ ד לש סל עמקםב חל ינ ת לש מל ן אל תי (מיכה יז) תי ינו  ני הוא. שה רוך  בה דוש  קה בות הנ כש רש ם מל בות הי אה הה

יונות. לש דולות על בות גש כה רש י מל תי שש ירות בי פי סש

יהה הה ק של חה צש יי ד  חנ פנ שום  ומי ק.  חה צש יי יו  בי אה ד  חנ פנ בש עמקםב  ינ ע  בנ שה יי ונ (בראשית לא)  ה  זל ה  ק. מנ חה צש יי י  ישי לי שש
ת של פםרל ים, מש יוני לש על יא מי ק הי חה צש ל יי ה של ירה פי ה, וסש יונה לש ה על בה כה רש בוד, מל א כה סי הוא כי רוך הוא של דוש בה קה הנ ה, וש ירה פי סש

ק. חה צש יו יי בי ד אה חנ פנ עמקםב בש ע ינ בנ שה יי תוב ונ כה הו של בות. זל אה ל הה ירות של פי סש ל הנ כה ר מי יותי

ד חנ פנ עמקםב בש ע ינ בנ שה יי ם ונ יהל בי י אמ להי אל ינו  יני בי טו  פש שש חור יי י נה אלהי ם וי הה רה בש י אנ להי ר, אל מנ אה ח וש תנ א פה בה י אנ בי רנ
ה. ת זל ענ דנ ה יהכול לה תה ה אנ סוק זל פה ק. מי חה צש יו יי בי אה

דול גה ר הנ שנ ל הנ אי יכה עממםד מי יא ינ הי ת הנ עי תוב (דניאל יב) ובה כה סוד הנ ה. וש טה מי ל הנ ב ענ יישל ל ונ אי רה שש ק יי זי חנ תש יי ונ
ה ה לה ול חמ תנ שש יהה מי הה מו של דול, כש גה ל הנ אי יכה ת ינד מי בורנ ר, זו גש מנ עון אה מש י שי בי ה. רנ רה ת צה ה עי תה יש הה ך וש מל י ענ ני ל בש ד ענ עםמי הה
ה, ול חמ תנ שש יהה מי ה הה ילה מי . לנ יהה נל ה פה תוחה ה פש טה מי ה הנ תה יש ה. הה טה מי ה לנ ול חמ תנ שש ה? מי ול חמ תנ שש יהה מי י הה מי ן. לש כי ם לה קםדל מי

יו. לה ה עה יבה בי ה חמ תה יש י הה רי המ של

ם, יהל אי טה ל חמ נו ענ מל יוו מי ק זי לי תנ סש הי של ר (מלאכי ב). כש כה ל ני ת אי ל בנ ענ ב ובה הי ר אה של ש ה' אמ ה קםדל הודה ל יש לי י חי כי
רםג המ ים לנ מי ענ ין הה יהה בי נל ת בה יר אל אי שש הנ ה לש לה םא יהכש ל שום של ך מי לל מל ן הנ ה מי כה לש מנ ה הנ שה גםרש יו, וש נה פה עממםד לש ה לנ יהה לה םא הה ל וש
ם יהל יני ה בי ינה כי יס שש ני כש ר, הי ה לומנ מו. רוצל ן ענ ים מי רי כש ים נה מי יו ענ הש יי ה של זל ה, בה דושה קש ץ הנ רל אה יהה בה הוא הה ם, וש אותה

ם. יהל יבותי בי סש ים של מי ענ רו הה מש שש ל ני אי רה שש ל יי יו של זי ים בנ מי ענ ץ הה רל אל יא בש הי ץ, וש רל אה ה בה תה יש םא הה ל ן של מנ זש לות ובי גה בנ

ה, טה ם הוא מי הל ד מי חה מו אל י שש רי המ דוש, ונ קה בוד הנ כה א הנ סי ת כי חנ יו תנ ים הה דולי י גש ני י, שש י יוסי בי ר רנ מנ נו, אה דש מנ לה
תום הוא חה לו, וש ענ של בי טש הוא מנ ה של א זל לה ינו אל יני ר בי אה שש םא ני לות, ל גה נו בנ י אה רי המ ל. ונ יכה הי ל הנ ר של אוצה ה בה יהה שורל הה של

רוך הוא. דוש בה קה ל הנ מו של שש מי
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א, בה ם הנ עולה א בה לה ך, אל ר כה בי דנ םא לש גו'. ל וש ך  רש מה שש יך לי נל פה ך לש אה לש חנ מנ י שםלי נםכי ה אה ני תוב (שמות כג) הי כה הו של זל
יא הי וש לות,  גה ם בנ כל תש מםר אל שש ם לי יכל יני ה בי ינה כי י שש יתי רי שש י הי ני ך, אמ רל דל ה בנ ירה מי שש יא הנ הי וש קומו  מש בי נו  שש רנ פי של מו  כש
ה. זל ם לה קםדל בות מי י - מושה נםתי כי ר המ של ה. אמ זל ם לה קםדל ם מי יתל יי הל מו של ם כש כל צש רש אנ ם לש כל תש יא אל בי תה ד של ם ענ כל תש ה אל רה מש שה

ן שה בה ך הנ לל ק עוג מל י רנ סוד - כי ה, וש קומה מש שוב לי תה ד של ך ענ לל מל הנ ה מי כה לש מנ ה הנ שה גםרש ן מטטרו"ן, וש ה מי ינה כי זו שש
ך, רל דל הנ קומו. וש מש בי נו  שש רנ פי של מו  מון, כש י ענ ני ת בש בנ רנ וא בש לה הי ל המ זל רש בנ ש  רל על שו  רש ה ענ ני ים הי אי פה רש ר הה ילתל ר מי אנ שש ני
ע בנ שש ני של ץ  רל אה לה ם  כל תש אל יס  ני כש ינ וש םא  יהב של ד  ענ ם,  יכל לי עמ םא  ב תה ה של רה צה ל  ענ לות  גה בנ ם  ר אותה מנ לות, שה גה לנ ה  לה שש מש ני של

ה. רה מש שש ני ם של יכל בותי אמ לנ

י, יוסי י  בי ר רנ מנ ל. אה אה גש יי טוב  ך  לי אה גש יי ם  ר אי בםקל יהה בנ הה וש ה  לה יש לנ י הנ יני ר, (רות ג) לי מנ אה וש ח  תנ פה עון  מש י שי בי רנ
י בועי הוא מנ ים, של וי טוב שה י טוב. אור וש אור כי ת הה ים אל להי א אל ינרש ין. (בראשית א) ונ די ל הנ ים ענ מי חמ יט רנ לי שש הי

ם. עולה בה ל של חנ ננ הנ יהם וש ם הנ הל א מי יוצי ים של לי חה נש הנ

א. בה י אנ בי י רנ רנ חמ ה אנ לה עה ים, וש לי חה נש י הנ בועי מנ יר בש אי הה י לש תי דש יהרנ י וש יתי לי ת עה חנ ם אנ ענ עון, פנ מש י שי בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה
נו ינל יהם אי הנ יהם וש ל הנ ים אל כי ים הולש לי חה נש ל הנ כה ה (קהלת א) של זל סוק הנ פה י לו, בנ תי רש מנ ם? אה תל קש ה עמסנ מה י, בנ ר לי מנ אה
ה זל סוק הנ פה ם בנ הי ים של לי חה נש ים, הנ לי חה נש ל הנ ים כה עי נובש יוו  זי ם, ומי עולה ן הה מי ים של דולי גש ל הנ כה או  רש בש ני יוו  זי א. מי לי מה
יהה ני ה שש לה דג תו. גש בי ה לש ל עושל חנ ננ םא, הנ ם ל אי ם, וש הל ה לה שה ם עה אי ת הה בנ ה, חי לה פי אמ ך ונ י חםשל רי המ םאת, של ז לות הנ גה ים בנ מוכי נש
ן מנ ל זש כה ם, בש יהל לי ה עמ נל מג יהה מש הה ל של אי רה שש ל יי ר של שנ י הנ רי המ ל, של יכה הי י הנ ני ל גנ ב ענ שוכי של דוש  קה ת הנ חנ הוא, הוא תנ
רוך הוא דוש בה קה הנ ם לש תה יב עמבודה רי קש הוא מנ ם מטטרו"ן, וש יהל ני פש א לי א ובה יהה יוצי ך, הה לל מל ם הנ ה עי ירה בי גש ה הנ תה יש הה של
ד ם ענ לי יהה שה םא הה ה ל ך. זל לל מל ן הנ ה מי ירה בי גש ה הנ קה לש תנ סש הי וש ה,  יוה זי ק  לי תנ סש לו, הי גה וש ש  אי ה הה לה טש בנ תש ר הי של אמ ש. כנ אי כש

לות. גה ה בנ נל מש יהה ני םא הה ל ר של חי ד אנ םא צנ יהב של

םא ל , של ה הוה ה ינד יש רה צש םא קה ן ל א ינד הוי"ה, (ישעיה נט) הי צה מש תי כםל, וש בוענ לנ יא מנ ים יהד, הי אי רה קש ני מות של שי הנ וש
ד. חה ם אל שי א בנ לה ר יהד אל כנ זש ני

ה זל ר לו, בש מנ י. אה י מורי בי סוד אה ה הנ י זל ה לי לי ר לו, גנ מנ אה ה וש כה יו, ובה בי עון אה מש י שי בי רנ ל לש אנ שה ר וש זה עה לש י אל בי א רנ בה
ין. ל די ים ענ מי חמ ים רנ טי שום הוי"ה, שולש ס מי ה'. כי ה לנ מה חה לש ס יהה מי ל כי י יהד ענ ך, (שמות יז) כי ה לש לל גנ תש סוק יי פה הנ
םא, ם ל אי ם, וש יי רנ צש מי ה בש תה יש הה ה של מה חה לש ה מי דולה גש ה ינד ה' הנ בורה גש קום הנ מש ם בי עולה ילה לה הש יי צון של י רה הי ר, יש ה לומנ רוצל

ים. יני די יו בש הה

ם. יי רנ צש מי ך ה' מי יאמ ק יהד הוצי חםזל ק. בש לי עממה ב בנ רה עמרםך קש ינ ה וש דולה יהד גש שות בש דש חנ תש הי םא בש , יהב יחנ שי מה םא הנ יהב של וכש
, ענ יי סנ ר מש זה עה לש י אל בי . רנ יחנ שי מה םא הנ יהב ק,  לי עממה ב בנ רה קש עמרםך  ינ ן של מנ זש דו, הוא בי בנ יהד לש ק  חםזל יהד בש ל  ם של םא שי יהב של וכש

יל יהו"ה. בי שש ב. כ"ס בי רה יום קש מו בש חמ לה יום הי ם כש הי ם הה גויי ם בנ חנ לש ני א ה' וש יהצה (זכריה יד) וש

יהד זו הנ ים. ובש ני גש םא אמ ה ל דולה גש בות הנ אה ה, לה יונה לש על זו הה יהד הנ ה לנ יעה גי םא מנ ל ה של דולה גש יא יהד הנ ה הי מה ה, כנ אי םא רש ב
ם הל א מי יהצה ה של דולה גש יהד הנ ל הנ ם של ה, שי זל ה לה ים זל וי ד', שה י', ד' לש ה י' לש ה, מונל ול ם שה נה יה נש מי שום של ם מי יי רנ צש מי או מי יהצש

ם. יי תנ ם, שש יי דנ י יה תי ה שש לה בש קי ם, של נה יה נש מי ם כש נה יה נש מי ם, של יהל יותי אותי ים בש וי שה

םא ם ל יי ננ ן, שש יה נש עי ים בה וי ם שה ם יהד הי יהל יותי אותי בש ה של לל י אי ני ר שש אי בה תש ים? ני וי םא שה ל ה, וש זל ה מי עו זל נש מש םא ני ד ל יצנ כי
יון. (משלי לש ר על תל יא כל הי ה, של אשונה ה רי ירה פי לו סש אי ם. וש הל מה עי של ץ וש רל אה ם וה יי מנ או שה רש בש ני לו  אי ר. מי אי בה תש ם מי יהל יני עי בש
ץ רל אל ה אותות בש מה ה כנ שה עה ד אות ו' של חה ם אל שי עות לנ יש סנ ן מש ים. הי טובי ים וש עי י ה' צםפות רה יני קום עי ל מה כה טו) בש

ם. (ראה ציור למעלה) יי רנ צש מי

ה, יונה לש על ם הה יי לנ רושה ר, לוז זו יש מנ א אה בה י אנ בי ן. רי ענ נה ץ כש רל אל לוז בש י בש לנ ה אי אה רש י ני דנ ל שנ ף אי ל יוסי עמקםב אל ר ינ םאמל י ונ
ת תי לה י, וש ני ם אמ כל תש בות אל רש הנ ה, לש הוא רוצל ה של כה רה י בש ן לי ה, תי טה מנ יון לש לש על עמקםב הה ר ינ מנ ה. אה תוכה ה בש ינה כי ה שש שורה של
ץ רל אל ל יהדו בש ה זו ענ כה רה יו בש הה ר של שנ ן הנ תנ רוך הוא, נה דוש בה קה ה, הנ יונה לש על ם הה יי לנ רושה ם. לוז זו יש יכל ני בש ץ לי רל אה ת הה אל

ה. כה רה ילה בש הש םא תי ת ל רל חל ץ אנ רל אל חוץ לש ל מי בה ש, אמ קםדל הנ

דוש קה ב לו. הנ של חה ה תי לה לה ים קש כי שש ר הנ בםקל דול בנ קול גה הו בש עי ך רי רי בה ר, (משלי כז) מש מנ אה ח וש תנ ר פה זה עה לש י אל בי רנ
יות הש לי וש יהדו,  ת  חנ הור תנ ה טה ם זל ענ יו  הש יי ם? של הל ן לה תנ נה ה  כה רה בש יזו  ים. אי עי רי וש ים  חי ל אנ אי רה שש יי א לש רה הוא קה רוך  בה

ר. ם שומי יהל לי עמ

ר יותי ים  יבי בי חמ ים  ני בה ים  יוני לש על בה ים  אי רה קש ני של ם,  יהל לי עמ הוא  של ה  זל הנ הור  טה הנ ם  עה הה ל  של קו  לש חל י  רי שש אנ
ם שי ם הנ לי תנ שש הי יל של בי שש ה הוא? בי ה. מנ יל זל בי שש כםל בי הנ הו  ה', מנ ם לנ תל ים אנ ני תוב (דברים יד) בה ים. כה יוני לש על הה מי

ים. הולי ם מש הי ם, של הל לה ם של חותה בנ

ת ב אל בי חי ם וש הה רה בש א אנ ן. בה קה תש םא ני ל נו וש מל ר יו"ד מי סי חה רוך הוא, וש דוש בה קה ל הנ מו של ם שש דה אה י הה ני פש ה, בי אי םא רש ב
ל י"ן של ם שי דה אה י הה ני פש ה. בי ילה מי ל הנ יו"ד של ם בנ שי ן הנ קנ תש ני מול, וש ני ם, וש שי ן הנ קנ תג ך יש ר לו, בש מנ אה רוך הוא, וש דוש בה קה הנ

ים. דושי ים קש ני ה', בה ים לנ ני או בה רש קש ז ני אה ה, וש ילה מי ל הנ יו"ד של ן בנ קנ תש ר יו"ד, ני סי ד', חה "י וש דנ שנ
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הוא ם, וש חותה ת הנ שנ דג נו קש מל ה מי ת, עולה רל חל שות אנ רה יסו לש ני כש ה ומנ דושה קש ית הנ רי בש ת אות הנ ים אל אי מש טנ מש של וכש
ת יב אל רי חל י הוא הל רי המ הוא, ונ רוך  בה דוש  קה ל הנ של מו  שש ן בו  קה תש ני ם של חותה ת הנ א אל מי טי ם, וש יב עולה רי חל הל של מו  כש

ם. עולה הה

א יהה בה הה ד של חה יש אל או אי ים, רה כי יו הולש הה ד של י. ענ י יוסי בי מו רנ יהה עי הה יהא, וש קי פוטש קנ ך מי יהה הולי א הה בה י אנ בי רנ
ה זל ם הנ עולה םא בה ם ל רםשל נו הה מל םא יהזוז מי ל ה, של שובה י תש לי יהמותו בש ים של עי שה רש ם לה הל ל אוי לה בה יו. אמ נה פה ד בש חה ם אל רםשל וש

א. בה ם הנ עולה םא בה ל וש

עמקםב ה ייבוש ינ תה םא ענ ה (ישעיה כט) ל סוק זל ר, פה מנ אה ח וש תנ א פה בה י אנ בי ך. רנ יתי בי רש הי וש ך  רש פש י מנ ני נש י הי לנ ר אי םאמל י ונ
שות, יש בנ תש יו מי נה ר, פה מנ אה ה של ים מנ לי םא ינשש ם ל מותו, אי ם כש דה ן אה בל ר טוב לש אומי יש של י אי כי רו, וש וה יו ילחל נה ה פה תה םא ענ ל וש

שות. יש בנ תש יו מי נה יו, פה נה ל בה ר ענ מנ אה ל טוב של יא כה בי םא מי ם ל אי ם, של דה י אה ני בש ים לי יוני לש על הה ה מי מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ ענ

ן תי אל י, וש ן לי תנ נה של זו  ה הנ כה רה בש ך, הנ לש דל גנ ומש ך  בש רש י מנ ני אמ יון של לש על ל הה אי רה שש י יי ני הוא, אמ רוך  בה דוש  קה הנ ר לו  מנ אה
םא רוך הוא, ל דוש בה קה ר הנ מנ ן. אה קנ יתג וי יחנ  שי מה ץ הנ םא קי יהב של ם כש מה יהה עי םא הה ץ, ל רל אה ה בה תה יש םא הה ם ל יכל ני בש ץ זו לי רל אל
יו םא הה ו ל שה כש ד ענ י ענ רי ן, המ תי ם אל הל ר לה מנ אה של ים מי שי יש בנ תש םא מי ה ל לה עש מנ לש עמקםב של י ינ ני םא) פש ת (ל עי עמקםב - כה ה ייבוש ינ תה ענ

ץ. רל אה הה ם וש יי מנ שה בון הנ י רי ני פש לי ענ מי יי תנ סש לו מי ת של עי יהשות. כה בג ים מש ני יו פה הה יהדו, וש בש

ב, רה יום קש יתה בש יי הה מו של ק יהד, כש חםזל א בש לה ילה אל הש םא יי ל ץ, וש קי ם הנ לי תנ שש יי של ק כש לי עממה ים בנ מי חה לש נו, ני רש מנ אה מו של כש
ר. חי םא אנ ל לו וש ם, של הי ם הה גויי ם בנ חנ לש ני א ה' וש יהצה וש

הוא רוך  בה דוש  קה ל  הנ יו של נה לות, בה גה ם בנ קומה מש ה של טה מנ לש ל של אי רה שש ה יי - זל ך  ים לש די נולה הנ יך  נל י בה ני ה שש תה ענ וש
ץ, רל אה ים בה רי ל דה אי רה שש ל יי ה של דושה קש ץ הנ רל אה בה יו  הש יי של ל, כש אי רה שש י, יי י יוסי בי ר רנ מנ נו, אה דש מנ ים. לה מי ענ ין הה בי דו  נולש של
ם יהה, הי רי כש ץ נה רל אל ר בש הוא דה י של מי א לש לה לות אל א גה רה קש םא ני ל ם, של יהל רי חמ וו אנ לה יי ם של יהל חי ם אמ יו עי הש יחנ יי שי מה םא הנ יהב של כש

ים. ים גולי אי רה קש ני

יוענ ילה סי הש תי ת, וש יי בנ ב הנ רנ חה של ה כש קה לש תנ סש הי א"ו של םא וה ב ה. תה רה תי א"ו יש ית ינעמקוב (ויקרא כו), וה רי ת בש י אל תי רש כנ זה וש
ם. צה רש אנ ה בש זל ם לה קםדל ה מי רו בה גה ם, של צה רש אנ יו בש נה יו בה הש יי ם, וש ת עולה שנ רג ץ יש רל דוש אל ן קה בי ילה לש הש יי ילה, וש הש ה יי זל של עמקםב כש ינ לש

אנששריי חללשקהם.

עמקםב ר ינ םאמנ י בו, וש רנ תש הי חו, וש כש שש ני ץ וש רל אה חוץ לה לו לש גש הג ים] של דולי ים גש כי יו הולש הש ם [תי הל ה לה רה קה ים, של ני ת בה עי כה
ם יי רנ צש מי ס לש ני כה י אל ני אמ ד של ץ, ענ רל אל ץ וש רל ל אל כה לות בש גה בנ דו  נולש ץ של רל אה חוץ לה ם בש הי של ך  לש ים של ני תון: בה חש תנ יון לנ לש על הה
ב ל גנ ף ענ אנ ה, וש חוקה ץ רש רל אל ץ בש רל אה חוץ לה לות בש גה או בנ רש בש ני יך של נל ת בה ה אל עמלל י מנ יני ם, אי יהל אי טה ל חמ ין ענ ם די הל ה בה עלשל אל וש
ן - אובי ם. רש ת קולה י אל תי עש מנ שה ם וש יכל בי אי ת כש י אל אתי פי רי ם וש הל לה לות זו של י גה יתי אי רה של י, כש לי ם של חו הי כש שש ני ים וש בי ם רנ הי של
י ננ פה יו לש הש יי לו  אי ך כש בש לי תה בש בש שנ חה י. וש נםכי ה אה נואה י שש ע ה' כי מנ י שה עון - כי מש י. שי יי נש ת עה ה ה' אל אה י רה (בראשית כט) כי

ם. לותה ץ גה רל אל ם מי ה אותה עמלל ין, ננ עמשות די לנ ם מי יי רנ צש מי שוב מי נה של ם, ומי הי

ר, ה לומנ ה'. רוצל ה לנ חה נש ם מי גויי ל הנ כה ם מי יכל חי ל אמ ת כה אל יאו  בי הי וש אן (ישעיה סו)  כה ר, מי מנ א אה בה י אנ בי רנ
ל ה של מועה שש עו  מש שש יי של ה כש חה נש ים מי מי ענ ל הה כה יאו  יהבי ן  מנ זש אותו  ם, בש יי רנ צש מי ין בש די הוא בש רוך  בה דוש  קה ילה הנ הש יי של כש

ם. גויי ל הנ יו כה לה רו אי המ נה נו (שם ב) וש יש רוך הוא, הנ דוש בה קה הנ

ם, (ירמיה יי לנ ירושה ה בי פה יק חג די צנ יק וש די ל צנ כה עמשות לש רוך הוא לנ דוש בה קה יד הנ תי עון, עה מש י שי בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה
תוב כה הו של ין. זל רוסי ה אי ה לה עמשל ינ ך וש לל מל ה לנ כה לש מנ שוב הנ תה של ה, כש לה קול כנ ן וש תה ה קול חה חה מש קול שי שון וש טז) קול שה
ת חנ מש יום שי ה. ובש ן תורה תנ ה מנ תו - זל נה תג יום חמ בו. בש ת לי חנ מש יום שי תו ובש נה תג יום חמ גו' בש ה וש ינה אל ה ורש ינה אל (שיר ג) צש

ינו. יהמי ה בש רה הי מש ה בי נל בה יי ש, של דה קש מי ית הנ ן בי ינ נש ה בי בו - זל לי

ם יהל מותי יו שש הש בות יי כה רש ם מל הי בות של אה ה, לה טה מנ ל לש אי רה שש ה יי יו, זל הש ך יי ם לש יהל רי חמ תה אנ דש ר הולנ של ך אמ תש דש ומולנ
ם. הל לה ה של שה רג יש ים בנ יבי רי קש יו מנ הש ם יי יהל חי אמ ם של ל שי ן, ענ כי ר מי חנ אנ דו לש נולש סוד של בש

יות. ת עמרה שנ רה פה ת, בש יי ת בנ דל ה, (ויקרא יח) מולל טה ל מנ ם של יי לנ רושה ך - זו יש תש דש עון, ומולנ מש י שי בי ר רנ מנ נו, אה דש מנ לה
ם, יי לנ ירושה בי ם  יי מנ שה הנ בון  רי לש ם  עולה הה יהשובו  של ה  זל ר  חנ אנ ם.  יי לנ רושה יש זו  דו  נולש של ים  רי בה גש ה.  טה מנ לש ם  יי לנ רושה יש
יהא, קי פוטש קנ ר מי ם, גי יהל בותי אמ של מו  כש או  רש קה םא יי ל ל, וש אי רה שש ן יי הוא בל ם, של מה ל שש א ענ לה אל או  רש קש םא ני ל רו  יש גנ תש הי של כש

ל. אי רה שש ה יי זל א בש לה אל

םא יהשובו  ל של ם, וכש תה לה חמ ננ או בש רש קה ם יי יהל חי ם אמ ל שי או, ענ רש קה ם יי ל הי אי רה שש ם יי ל שי ר ענ יך לומנ רי יו - צה הש יי ך  לש
נו. יה נש י מי פי ד לש חה ל אל נו, כה מל ים מי שי נה אמ הה לו, וש ת של ט אל בל שי ט וש בל ל שי טםל כה יי ץ, וש רל אה ל בה אי רה שש ם יי לו עי ה אי שה רג לו יש בש קנ יש

ע מה שש ה ני מה רה ר ה' קול בש מנ ח, (ירמיה לא) כםה אה תנ א פה בה י אנ בי גו'. רנ ך וש רל דל ל בנ חי י רה לנ ה עה תה ן מי דנ פנ י מי בםאי י בש ני אמ ונ
ים ני בו בה שה גו' וש ך וש תי לה עג פש ר לי כה י ייש שה ה כי עה מש די ך מי יי יננ עי י וש כי בל ך מי י קולי עי נש ר ה' מי מנ יו? כםה אה רה חמ תוב אנ ה כה גו'. מנ וש

בו. ר שה בה בו, כש שה א וש לה יהשובו, אל ר וש מנ םא אה ם. ל בולה גש לי

ה בורה יא סש הי וש ר,  הה ל הה ה ענ ירה בי גש ר הנ טי ענ תש ר, תי הה ל הה ין ענ ילה די הש יי ה של עה שה ר, בש זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ה, אה אי םא רש ב
יו הש ים יי בי נו, רנ דש מנ גו'. לה י וש לי המ צנ ה וש נה י רי חי צש ה פי דה לה םא יה ה ל רה י עמקה ני סוד - (ישעיה נד) רה ין, וש די ים בנ די ם אובש יהל ני בש של
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יום ה, (זכריה יד) בנ לה עש בנ ה לש ירה בי גש שוב הנ ה. תה עולה י בש ני בש ה מי מה י שומי ני ים בש בי י רנ תוב כי כה הו של ה, זל לה של א מי סי כי י הנ ני בש
ד. חה מו אל ד ושש חה ילה ה' אל הש הוא יי הנ

יא ין. הי די ם בש ה, הי ר לה םאמנ י? הוא י לי ים של ני בה יפםה הנ רוך-הוא, אי דוש-בה קה ה לנ ירה בי גש ר הנ םאמנ ן ת כי ם לה קםדל מי
ה תה יש הה ם, של הל לה של י בש ני מל ת מי חנ קנ ך לה ה ייש לש בי רש י הנ רי י המ , כי יהה נל ל בה ין של די ל הנ ה ענ ין, ובוכה די ים בנ די ם אובש הי שםב של חש תנ

ץ אוייב. רל אל בו מי י שה רי המ ם, ונ מה עי

ת לנ אג םא גש ב תה של יון, כש לש על ל הה אי רה שש ר יי םאמנ א י לה ה. אל תה מי של ה כש מה יהה עי ם הה ה? שה תה מו מי אי ענ של יהה יודי םא הה י ל כי וש
ט ענ מש בו כי רש קה תש יי ם, וש הל יהמותו מי ים, וש מי ענ ם הה ב עי רה עמרםך קש תנ ל וש אי רה שש ת יי סל נל ר כש עורי תש תי ה, וש ירה בי גש ר הנ עורי תש ל, תי אי רה שש יי
י, מי ל שש ענ תו  מי ים של ני בה ר לנ כה שה י, ייש  די חמ פנ ל תש ה: אנ יא בוכה הי של הוא, כש רוך  בה דוש  קה הנ ה  ר לה םאמנ ה. י צה רש םא אנ ב לה

ים. תי מי ינת הנ חי תש לו יהשובו לי בו, אי י שה רי ים המ רי חי אמ הה

תו מי םא, של ב ץ לה רל ת אל רנ בש עוד כי ר בש מנ אל ן נל כי לה רוך הוא. וש דוש בה קה ל הנ מו של חוד שש ל יי ה ענ תה ל. מי חי י רה לנ ה עה תה מי
ם. הל ד מי חה םא יהמות אל ץ זו ל רל אל ץ, בש רל אה חוץ לה רוך הוא מי דוש בה קה ל הנ מו של חוד שש ל יי ענ

ך יהקומו ר כה חנ אנ ב, וש ם רנ ם ענ הל יהמותו מי ת וש רה פש ך אל רל דל ב בנ רה עמרםב קש ל לנ אי רה שש ים יי ידי א, עמתי בה י אנ בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה
ם. יי לנ ירושה ם בי יהל ני פש יהה לי הה ל של כה ך זו מי רל דל תו בש מי ם של הל ילה לה הש טון יי לש ר שי ים. יותי תי מי ינת הנ חי תש בי

בו, רוך הוא של בה דוש  קה ם הנ שי הוא מי שום של ם? מי חל ה לל קום זל ל מה דוש של קה קום הנ מה ם הנ א שי רה קש ה ני מה לה וש
רוך דוש בה קה ל הנ מו של שש הוא מי יל של בי שש לות, בי גה ם בנ חל מו י"ה, לל ל שש ם ענ יהמותו שה מו י"ד, של ל שש ם ענ יהמותו שה של

הוא.

י ד לי לנ י יה ך מי בי בה לש תש בי רש מנ אה ח, (ישעיה מט) וש תנ א פה בה י אנ בי ה. רנ לל י אי ר מי םאמל י ף ונ י יוסי ני ת בש ל אל אי רה שש א יי ינרש ונ
ר עה נש שי ם ומי ילה עי יהבםאו (שם יא) מי של יו, כש נה פה ל לש אי רה שש י יי ני יהבםאו בש ה של אה ה רה טה מנ לש ל של אי רה שש ה? יי זל ה בה צה ה רה ה. מה לל ת אי אל
י ני בש סול מי ם פש הל ין בה אי ה, וש לל ל אי יפםה כה אי ה: מי ינה כי שש ר הנ םאמנ ים, ת בי יו רנ הש יי ם וש סו כגלה נש כנ תש יי יהם, וש י הנ יי אי ת ומי מה חמ ומי
רו, יש גנ תש יי ד, וש חה אל ם כש רות אותה כש יי ה וש זל ה מי דו זל רש פה יי נו, של מה י עי רי כש נו נה ין בה אי יך וש נל בה נו מי נו כגלה חש ננ רו לו, אמ םאמש ים? י רי כש נה

ד. חה אל יו כש הש יי ל וש אי רה שש ם יי ים עי רי יהשובו גי וש

ר חנ עמקםב ובה ת ינ ם ה' אל חי רנ י יש תוב (שם יד) כי ם. כה צה רש אנ י, לש חנ עור הנ ת בש חנ פנ סנ ל כש אי רה שש יי ים לש רי ים גי שי ינו, קה ני שה
ם יהל יני ילה בי הש תי ים וש ני בה ם הנ צה רש אנ לש יהשובו  של עמקםב. כש ינ ית  ל בי ענ חו  פש סש ני וש ם  יהל לי ר עמ גי ה הנ וה לש ני וש גו']  ל [וש אי רה שש יי עוד בש

ם. רה שה בש ת בי חנ פנ סנ ם כש הל יו לה הש יי ל וש אי רה שש ם יי ים עי רי וו גי לנ תש ד, יי חה מו אל ד ושש חה ילה ה' אל הש ה, יי בה המ אנ

ץ רל אל דור בש צון לה ילה רה הש יי ד  חה ל אל כה לש ץ של רל אה י הה חומי ל תש עון, ענ מש י שי בי ר רנ מנ ע, אה מנ םא שש ה? ב מה לה ך  ל כה כה וש
י קי זש ה, חנ לה חה תש הנ הנ ך מי מה יו עי הה דות של תי יש ר, הנ ה לומנ י. רוצל קי זי ך חנ יי דםתנ יתי תוב (שם נד) וי ים כה יהרי דנ או הנ רה תש יי ל וש אי רה שש יי
ים, רי חי אמ ים הה מי ענ ל הה כה ם בש ק אותה זי חנ לש תה  לש כנ תנ סש ה הי תה אנ יהכול, של בש ים כי מי ענ ר הה אה שש ר מי ם יותי הל זםר לה עמ ונ ם,  אותה

ים. בי יו רנ הש יי וש

םאת ז אן (דברים ד) וש כה ה, מי נה עון שה מש י שי בי ה. רנ זל ים בה להי י אל ן לי תנ ר נה של ם אמ י הי ננ יו בה בי ל אה ף אל ר יוסי םאמל י ונ
ן תנ נה ם, של י הי ננ ה, בה לה עש מנ לש ם מי יהל לי ל עמ אי רה שש יי של ה, כש טה מנ ל לש אי רה שש ר יי םאמנ ל. י אי רה שש י יי ני י בש ני פש ה לי ם מםשל ר שה של ה אמ תורה הנ

ם. הל י לה תי תנ נה ה [של תורה גות הנ הה נש הנ ים בש יי תי מי ם אמ יהל גי המ נש ם ומי תה דה ה של מה ה, כנ רוך הוא תורה דוש בה קה י הנ לי

ה תוב (שמות טו) זל כה הו של ה, זל את זל רי קש ם ני הל לה ה] של תורה ה, הנ ינה כי שש י הנ פי נש ת כנ חנ ל תנ אי רה שש יו יי הש יי של ה, כש אי םא רש ב
את רי קש ילה, ני הש יי ה של א מנ בי ננ תש א מי לה ה, אל ר זל בה ה דה ינה כי שש י הנ פי נש ת כנ חנ ר תנ בי דנ ד מש וי יהה דה םא הה ל ן של מנ ל זש כה הו. ובש וי נש אנ י וש לי אי

זםאת.

םאת - זו , ז חנ י בוטי ני םאת אמ ז גו' בש י וש בי א לי ירה םא יי ה ל נל חמ י מנ לנ ה עה נל חמ ם תנ אן, (תהלים כז) אי כה ר מי מנ ן אה מה חש ב ננ רנ
ה ל? מנ גוזה ה לש תורה ה הנ לה שש מש ה ני מה נו. לה צי רש אנ ע בש מנ שש תור ני קול הנ ן (שיר ב) וש כי לה , וש יחנ שי מה םא הנ יהב של כש ילה לי הש ה תי תורה

ין. די יום הנ יחנ לש שי מה םא הנ יהב של ילה כש הש ה יי זל קול הנ הנ ב, וש רי ם עה ה קולה תורה י הנ רי בש ף די ב - אנ רי ל קולו עה גוזה

ל בות של אה לו הה ים - אי ני צה ני נו. הנ צי רש אנ ע בש מנ שש תור ני קול הנ וש יענ  גי יר הי מי זה ת הנ ץ עי רל אה או בה רש ים ני ני צה ני נו, הנ דש מנ לה
יהשובו של כש ם  יי וי לש הנ חו  בש שנ יש של חות  בה שש תי הנ  - יענ  גי הי יר  מי זה הנ ת  עי או.  רה תש יי וש יהקומו  ם  הי ם  עולה הה ן  מי של ה  בה כה רש מל הנ
ה, זל תור הנ קול הנ ים כש בי ם עמרי הי ה של י תורה רי בש ה, די זל ים בה להי י אל ן לי תנ ר נה של תור - אמ קול הנ ה. וש לה חי תש בנ ם כש תה עמבודה לנ

ים. וי םא"ת תור שה ז "ה וש זל

ת חנ תנ הוא מי ד, וש םאת יורי ל ז ה, א' של ינה כי שש י הנ פי נש ת כנ חנ יו תנ הש םא תי ל ן של מנ זש ר - בי בה דה סוד הנ ר? וש ה לומנ ה רוצל מה
"א הי ים, של רי כש ים נה מי ין ענ יות בי הש לי דור וש ה לה לה םא יהכש "א ל הי ת, של יי בנ ב הנ רנ חה של הו מי וי נש אנ ל וש ה אל ל זל ה ה' של עולה כםל, וש לנ
ם, צה רש אנ ל לש אי רה שש יהשובו יי של יות. כש אותי ה לה יפה ה, א' עמדי שה דג קש ה בנ יפה "א עמדי ף: הי לל "א אה ם. הי שי ן הנ ה מי תוכה ה חמ דושה קש

ן. קה תג ן מש יה נש א מי ייצי ה וש זל שוב בה רוך הוא, תה דוש בה קה ל הנ ם של שי ן הנ ה מי תוכה יא חמ הי ה של דושה "א קש הי

יהכול ז' בש ין כי וי ה תור, שה ן. זל כי ת תי רל זל ם בנ יי מנ שה ם וש יי ערלו מנ שה ד בש דנ י מה ר, (ישעיה מ) מי מנ אה ח וש תנ א פה בה י אנ בי רנ
ץ, רל אה ד הה ענ ם וש יי מנ שה ן הנ אן מי כה ים. מי ני ים שה עי בש אות שי ש מי שי רוך הוא בש דוש בה קה ל הנ ת של רל ה', זל ת', ו' לש ר', ר' לש לש
ילה הש בוענ יי ז', (שמות כח) רה ר', ר' לש ת', ת' לש ה ו' לש מה דש קש הג ו' וש ה ה' לש מה דש קש "ת ו"ה ה"ו תר"ז. הג רל ד? תו"ר, זל יצנ כי
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פול. בו כה חש ת רה רל זל כו וש רש ת אה רל פול זל כה

ם, יהל מי כש ין חנ ה זו בי דה ה מי תה יש הה ה וש י תורה רי בש די ים בש קי סש ענ תש יו מי הה של ר, מי םאמנ ם. י כי רמ בה אמ י ונ לנ א אי ם נה חל ר קה םאמנ י ונ
י. מי שש ל לי אנ שש ה תי ה זל מה ר לה םאמל י עמקםב. ונ ר ינ םאמל י ונ ך  מל ה שש יו מנ לה ר אי םאמל י סוד - (בראשית לב) ונ הנ ם, וש ך אותה רי בה אמ

קומו. מש נו בי שש רנ פי מו של יו, כש נה פה לש אשון של רי ן הה יה נש מי ה לנ ן זל יה נש עמקםב, מי ר ינ םאמל י ונ

א לה יד, אל תי םא עה ה ל ם. זל שה אםתו  ך  רל בה יש י ונ מי שש ל לי אנ שש ה תי ה זל מה ר לה םאמל י גו', ונ עמקםב וש ל ינ אנ שש יי ר - ונ חי סוד אנ וש
יענ מי שש הנ א לש לה יך אל נל פה י לש אתי םא בה ל ל בה ה, אמ זל סוק הנ פה ל הנ קום של מה י בנ ני דול שי סוד גה ם. וש ך אותה רי בה ה לש ל זל כותו של זש בי
י להי י ה' אל ני פש י מי יננ ה סי תוב (שופטים ה) זל ה. כה את זל רי קש ה ני תורה הנ ך של י לש תי רש מנ אה י של ני פש לי י מי תי רש מנ אה ה של סוק זל פה
ה תורה הו. הנ וי נש אנ י וש לי ה אי יש, (שמות טו) זל אי ה הה ה מםשל י זל ה, (שמות לב) כי י מםשל די ל יש ה ענ ה תורה נה תש ני של ל, כש אי רה שש יי

ל. אי רה שש י יי להי י אל ני פש לי ת מי דל ה יורל תה יש הה

נו, קש דנ זש ה, יי זל ן הנ בה רש חג ן הנ מנ ל זש לות כה גה יו בנ הש יי של מותו, וכש א כש ך מוצי ינש ן אי כי לה גו'. וש ן וש קל זם דו מי בש ל כה אי רה שש י יי יני עי וש
ת. רל חל ם רוחנ אנ הל םא בה ב תה ד של ה ענ ינה כי י שש ני אות פש רש לו לי םא יוכש ל וש

ין ב בי ן רנ מנ בו זש יהשש ת, וש כל לל ים לה יכי רי יו צש הה מו של ה כש תורה י הנ כי רש דנ יו בש םא הה ל ים וש מי ענ ץ הה רל אל או בש מש טש ן ני כי ם לה קםדל מי
י ני אות פש רש לי לו  םא יוכש ה ל לה חי תש ם, בנ צה רש אנ ה לש ינה כי שש י הנ ני פש יהשובו  של ם. כש יהל כי רש דנ מי דו  מש לה י דור וש רי חמ ים דור אנ רי כש נה

ם. הל רוך הוא רוחו לה דוש בה קה ן הנ תי יי ד של ה ענ ינה כי שש

כו לי י תי קנ חג ר בש של ת אמ י אי יתי שי עה ך, וש ר כה חנ אנ ם. וש כל בש רש קי ן בש תי י אל ת רוחי אל ח, (יחזקאל לו) וש תנ יהיא פה י חי בי רנ
כו. לש הנ תש תי כו וש לי י תי כנ רה דש ה, בי שה דג ם קש גנ ם וש כל ן רוחות בה תי יי ר של חנ אנ ם. מי יתל עמשי רו ונ מש שש י תי טנ פה שש ומי

לו בש קנ יש של קוש. כש לש ב מנ עה צונו כש ים ורש יי ך חנ לל י מל ני אור פש ר, (משלי יז) בש מנ אה ח וש תנ א פה בה י אנ בי אות. רנ רש ל לי םא יוכנ ל
ם. עולה יות הה ן חנ הל מי בות של כה רש ן מל אותה קו בש סש ענ תש יי רוך הוא, וש דוש בה קה ל הנ תו של ינה כי י שש ני פש

יום ל הנ י כה שוני ם לש גנ ים, (תהלים עא)  שי נה אמ א לה לה שון אל ם לה כגלה לו  לה ים הנ סוקי פש א בנ צה מש םא תי ה, ל אי םא רש ב
ם הל ן בה תי יי וש ם  צה רש אנ לש יהשובו  ך  כה שום  ומי הוא,  רוך  בה דוש  קה בנ לו  לה הנ ים  סוקי פש א בנ צה מש םא תי ל וש ך.  תל קה דש צי ה  גל הש תל

יד. (עד כאן אינו מן הזהר) מי ילה תה הש ם תי שונה ה, לש מה כש רוך הוא רוחנ חה דוש בה קה הנ

גו'. וש ץ  רל אה שו  ירש יי ם  עולה לש ים  יקי די צנ ם  כגלה ך  מי ענ וש (ישעיה ס)  ר,  מנ אה וש ח  תנ פה יהיא  חי י  בי רנ גו'.  וש עמקםב  ינ י  חי יש ונ
ם א אותה רה קה הוא  רוך  בה דוש  קה הנ של לות,  זה ומנ ים  בי כוכה ת  עמבודנ י  די עובש מות  אג ל  כה מי ר  יותי ל  אי רה שש יי ם  יהל רי שש אנ
ז תוב (ישעיה נח) אה כה של מו  ם, כש עולה אותו  ג בש ני ענ תש הי א, לש בה ם הנ עולה ים בה מי ת עולה שנ רג ם יש הל לה יש  הורי ים לש יקי די צנ
ה' בנ ים  קי בי דש הנ ם  תל אנ וש ד)  (דברים  תוב  כה של ך,  לל מל ל הנ גוף של בנ ים  קי בה דש ני של ל  לנ גש בי ם?  ענ טנ ה הנ מה ל ה'.  ענ ג  ננ ענ תש תי

יום. ם הנ כל ים כגלש יי ם חנ יכל להי אל

י רי ין קוצש יון בי לש ה הוא סוד על סוק זל ץ, פה רל שו אה ירש ם יי עולה ים לש יקי די ם צנ ך כגלה מי ענ ר, וש מנ אה ח וש תנ ק פה חה צש י יי בי רנ
ש יורי י של ין מי ץ, אי רל אל ה  ל אותה ה של יונה לש על ה הה שה רג יש ת הנ שנ רג יש עון של מש י שי בי ה רנ נה ה שה דה גה אנ סוד הה י בש רי המ ה, של דל שה הנ
יק, די א צנ רה קש ני של אותו  ט לש רה פש ה  אותה ש  יורי י של ין מי אי םאת, וש ז ץ הנ רל אה ל הה יק. [של די א צנ רה קש ני של אותו  ט לש רה פש אותו 
ת אי אל דנ ונ ש  יורי יק  די צנ הנ וש ם,  שי בנ תש הי לש ת בו  קל בל דש ני ה  ירה בי גש י הנ רי המ אי] של דנ ונ ה  ירה בי גש הנ ת  אל ש  יורי יק  די צנ י הנ רי המ של

זו. ה הנ ירה בי גש הנ

שו ירש ם יי עולה ן לש כי לה ים. וש יקי די ם צנ כגלה ך  מי ענ ר וש מנ ל אה אי רה שש יי הוא לש רוך  בה דוש  קה ל הנ של יבותו  בי חמ אן, בנ ף כה אנ
שום ה? מי ירה בי גש ת הנ ים אל שי ם יורש ענ טנ ה הנ ים, ומה יקי די צנ או  רש קש ם ני ענ טנ ה הנ ה. מה ירה בי גש ת הנ אל ש  ירנ ים לי אויי ץ, רש רל אה
זו, ית הנ רי בש ת הנ ר אל מנ שה וש ה זו  שה ירג זו] בי ס בש ננ כש ני וש ש  קםדל ית הנ רי בש ס [בי ננ כש ני מול וש ני י של ל מי ינו, כה ני שה מו של מולו, כש ני של
ץ? זו רל יזו אל ץ. אי רל שו אה ירש ם יי עולה ך לש ל כה ענ ים, וש יקי די או צנ רש קש ן ני כי לה ה, וש יק זל די צנ ס בש נה כש ני ך וש לל מל גוף הנ ק בש בה דש ני ס וש נה כש ני

ים. יי חנ ץ הנ רל אל

רוך הוא דוש בה קה ע הנ טנ נה ים של פי נה ם עמ אותה ף מי נה י - עה ענ טה ר מנ צל ר. ני אי פה תש הי י לש דנ ה יה עמשי י מנ ענ טה ר מנ צל ר, ני מנ אה ר וש זנ חה
ם, הל ד מי חה יא אל הי ץ זו  רל אל וש ם,  דל קל ן מי דל עי ן בש גנ ים  להי ע ה' אל טנ יי ונ תוב (בראשית ב)  כה ם, של עולה ת הה א אל רה בה של כש

ר. אי פה תש הי י לש דנ ה יה עמשי י מנ ענ טה ר מנ צל ך ני שום כה ומי

ם כגלה או  צש מש ני וש ף,  י עםרל שי ם קש ין ענ ה בי מה יש רנ צש מי דו  יהרש יו של נה ובה עמקםב  ינ ה  ים - זל יקי די ם צנ כגלה ך  מי ענ וש ר  חי ר אנ בה דה
ה. דושה קש ץ הנ רל אה ת הה ת אל של רל לו לה ם עה שה מי ץ, של רל שו אה ירש ם יי עולה תוב לש ן כה כי לה ים, וש יקי די צנ

מו תש סש ני עמקםב,  ינ ת  מי ה של עה שה בש ר,  מנ אה עמקםב  ינ י  בי רנ ה?  תומה סש זו  ה  שה רה פה ה  מה לה ם.  יי רנ צש מי ץ  רל אל בש עמקםב  ינ י  חי יש ונ
ם. הל דו בה בש עש תנ שש הי לות וש גה דו לנ ז יהרש אה ר, של מנ ה אה הודה י יש בי ל. רנ אי רה שש ל יי ם של יהל יני עי

בו רש יי רו ונ פש יי ה ונ זו בה חמ ייאה ן ונ ץ גםשל רל אל ם בש יי רנ צש ץ מי רל אל ל בש אי רה שש ב יי יישל ה? ונ לה עש מנ תוב לש ה כה ר, מנ מנ עון אה מש י שי בי רנ
ים כי לה מש ל  של ים  נוקי פש תנ בש ים  די עומש ם  הי ה  מנ ה.  זל לה ה  זל ין  בי יד  רי פש הנ לש אוי  רה םא  ל של עמקםב,  ינ י  חי יש ונ תוב  כה וש אםד,  מש
ה ד זל רה פש םא ני מו, ל צש ענ סוף לש כי ג וש נל עם ים בש כי לה י מש נוקי פש תנ ד בש ם עומי עמקםב גנ ף ינ ים, אנ סופי כי ג וש נל ם עם מה צש ענ ים לש לי בש קנ ומש

ה. זל מי

תוב או, כה צש מש ר ני ענ צנ ר, בש ענ צנ בש יו  יו הה ל יהמה כה שום של י, מי חי יש א ונ רה קש םא ני יו ל ל יהמה י כה רי המ י, של חי יש א ונ רה קש אן ני כה וש
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נו ת בש ה אל אה י. רה חי יש א ונ רה קש ם ני יי רנ צש מי ד לש יהרנ ר של חנ ז. אנ גל םא רם יהב י ונ תי חש םא נה ל י וש תי טש קנ םא שה ל י וש תי וש לנ םא שה יו (איוב ג) ל לה עה
ל ט ענ שוקי ן טוב של יי ינ ם כש יהל יני ב בי הוא יושי ם, וש עולה נוגות הה עמ תנ י וש נוקי פש תנ ם בש כגלה ים וש יקי די יו צנ נה ל בה ת כה ה אל אה ך, רה לל מל

אוי. ך רה כה עמקםב, וש י ינ חי יש ין ונ בי אםד לש בו מש רש יי רו ונ פש יי ין ונ יד בי רי פש םא הי ל עמקםב, וש י ינ חי יש א ונ רה קש ז ני אה יו, וש רה מה שש

ר ענ צנ ר. בש ענ צנ יו בש עמקםב הה י ינ מי ל יש עון, כה מש י שי בי ר רנ מנ א אה לה ה? אל נה ה שה רי שש ע על בנ ם שש ענ טנ ה הנ ה. מה נה ה שה רי שש ע על בנ שש
שו פש ננ ם בש לה שש יהה ני ף, הה יוסי ל בש כי תנ סש עמקםב מי ינ של יו, כש נה פה ד לש יהה עומי הה ף וש ת יוסי ה אל אה רה ן של יוה ה. כי לה חה תש הנ ם בנ ר אותה בנ עה
ר בנ םא עה ל מו של מו כש צש ענ ה בש מל דנ יהה מש הה ל, וש חי ל רה יהה של פש יה ה לש ף דומל ל יוסי יו של פש יה ף, של ל יוסי מו של ת אי ה אל אה לו רה אי כש

יו. יהמה ר בש ענ יו צנ לה עה

ה של יהה קה ה הה זל ז, של גל םא רם יהב י ונ תי חש םא נה ל י וש תי טש קנ םא שה ל י וש תי וש לנ םא שה יים בו, ל קנ תש ז הי נו, אה מל ד מי רנ פש ף ני יוסי של וכש
יהה ה הה נה ה שה רי שש ע על בנ ן שש ף בל תוב? (בראשית לז) יוסי ה כה נו מנ מל ד מי רנ פש ף ני יוסי ן של מנ זש ר. ובי בנ עה ה של ל מנ כה עמקםב מי ינ לש

ף. ל יוסי ה של נה ה שה רי שש ע על בנ ן שש ל אותה ל יום ענ ה כה יהה בוכל הה ה, וש זל ר כה ענ יהה לו צנ םא הה עמקםב ל י ינ מי ל יש כה גו'. וש ה וש רםעל

ים נוגי עי רות בש חי ים אמ ני שה ה  רי שש על ע  בנ שש ך  לש י  רי המ יך.  ינל עי ל  ענ יהדו  ית  יהשי ף  יוסי וש לו? (שם מו)  יבו  שי ה הי מנ
ן ל אותה כה ינו, של ני גו'. שה ה וש נה ה שה רי שש ע על בנ ם שש יי רנ צש ץ מי רל אל עמקםב בש י ינ חי יש תוב ונ כה הו של ים. זל סופי כי אות וש נה המ ים ונ נוקי פש תנ וש

ים. יי או חנ רש קש לו ני ן אי כי לה מו, וש ה עי אה צש מש רוך הוא ני דוש בה קה ל הנ בודו של ת כש יננ כי ים שש ני שה

יהה םא הה ל לו וש רוחנ של ה הה ה אותה תה יש ה הה תה ה מי לה חי תש בנ יהה של ה הה אל רש ם. ני יהל בי עמקםב אמ י רוחנ ינ חי תש תוב ונ ה, כה אי םא רש ב
א לה ה אל םא שורה ה ל ינה כי י, שש י יוסי בי ר רנ מנ נות. אה יקה רי ה בש םא שורה ה ל לה עש מנ לש י רוחנ של רי המ ת, של רל חל ל רוחנ אנ בי קנ ן לש וי כנ תש מי
קום מש ן, בי וי כנ תש הי קום של מה א בש לה צוב, אל קום עה מה םא בש ל גום, וש קום פה מה םא בש ל ר, וש סי קום חה מה םא בש ל ם, וש לי קום שה מה בש

ה. ינה כי ה בו שש תה רש םא שה צוב, ל יהה עה עמקםב הה ינ יו וש בי אה ד מי רנ פש ף ני יוסי ים של ני ן שה ל אותה כה ן בש כי לה ה, וש חה מש שי

ה. נה נה רש יו בי נה פה ה בםאו לש חה מש שי ת ה' בש דו אל בש תוב (תהלים ק) עי א, כה בה י אנ בי ר רנ מנ ר אה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה
תוך ה מי ה שורה ינה כי ין שש ר, אי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה ה. של וה דש תוך חל א מי לה רוך הוא אל דוש בה קה ת הנ ין עמבודנ אי יא, של הוצי לש
י די ה? כש ם מה שי ים לש מי עה לש פש ן שה גי ננ ן מש גי ננ ן. מש גי ננ מש ן הנ גי ננ יהה כש הה ן וש גי ננ י מש חו לי ה קש תה ענ תוב (מלכים-ב ג) וש כה בות, של צש ענ

ם. לי הוא רוחנ שה כםל, של מות הנ לי שש ר רוחנ מי עורי לש

ים תוני חש תנ הנ ים וש יוני לש על ל הה ים של שי רה שה ל הנ כה ים, וש די דה ה צש עה בה רש אנ א מי צה מש כםל ני ינו, הנ ני ם שה א, שה בה י אנ בי ר רנ מנ אה
כםל. בות הנ ם אמ הי רו, וש בי חמ ד בנ חה חוז אל ש, אה פםרה ה מש זל תום וש ה סה א, זל ה יוצי זל ס וש נה כש ה ני ינו, זל ני שה ים. וש חוזי ם אמ הל בה

ק תוב רנ כה ע של מה שש ה, ומנ לשה ש שש מה יך, מנ בםתל אמ תוב בנ ק ה'. כה שנ יך חה בםתל אמ ק בנ ר, (דברים י) רנ מנ עון אה מש י שי בי רנ
ר. טי ענ תש הי ם לש שי ים הנ עולי ים וש רי חי אמ ר הה אה ל שש ים כה זי חה אל נל ים וש די רה פש ה ני לל אי ש, ומי מה ק מנ - רנ

ן מי סו  כנ תש ני םא  ל לו  לה הנ ים  רי בה דש הנ ה,  רה עה מש הנ מי עון  מש שי י  בי רנ ה  לה ענ תש הי של יום  הנ ן  מי י,  יוסי י  בי רנ ר  מנ אה ינו,  ני שה
ר חנ י, אנ יננ ר סי הנ ה בש עה ה שה אותה נו בש תש ני לו של אי ם, כש יהל יני בי ים מי לי גנ תש ים ומי לי כש תנ סש יו מי ים הה יוני לש סודות על ים ובש רי בי חמ הנ
םא ל ים, וש רי בה ים דש שי חמ רנ ים מש רי בי חמ הנ יו  הה ם, וש יי מנ שה בות הנ רג אמ הום ונ נות תש יש עש מנ רו  כש סה יי תוב (בראשית ה) ונ ת כה מי של

ם. הל ים בה מי יש קנ תש מי

ל ענ ר מי מל י צל די גש ים בי לי עמ מנ ים של לי מנ י גש ני ה שש אה רה יהה וש רש בל ל טש ה של חה תש ל פי ה ענ הודה י יש בי ב רנ יהה יושי ד הה חה יום אל של
עו. קש בנ תש ם, הי יהל לי יעו עמ גי םא הי ל ד של ענ ים, וש פררי או צי ר, ובה מל צל י הנ די גש ל בי א של שה מנ ל הנ פנ ם. נה יי פנ תי כש הנ

יו הה עו, וש קש בנ תש םא הי ל ע, וש לנ סל ם בש קו] אותה רש זה [וש הו  שה ם, וש יהל רי חמ ים אנ כי יו הולש הה ים, וש פררי ה צי מה או כנ ך בה ר כה חנ אנ
חוץ. ים בנ לי עה בש הנ ה וש כה שי חמ ה בנ רות שורל עמטה ת הה רל ד עמטל חה עו קול אל מש ים. שה די רה פש יו ני םא הה ל ם וש הל ים לה חי צווש

ד יירל ונ תוב (בראשית טו)  כה ה של ה מנ יים זל םא קי ר, ל מנ אה ם וש הל בה יחנ  גי שש ד, הי חה אל יש  ר אי בנ ב, עה יהה יושי הה ד של ענ
אותו םאשו  יר ר זי חל דו. הל רש פה תש םא הי ל וש ינו  שי י עה רי המ ונ ה,  הודה י יש בי ר רנ מנ ם. אה רה בש ם אנ ב אםתה ינשי ונ ים  רי גה פש ל הנ ט ענ יי ענ הה
ין ילי ה מי לשה יו שש רה חמ ץ אנ ה. רה ירה בי גש ת הנ יחנ אל רי קש םא הי ן ל יי דנ עמ יו ונ דונה ל אמ םאשו של ה ר ט זל רנ םא מה ן ל יי דנ ר, עמ מנ אה יש וש אי הה

ה. הודה י יש בי ל רנ תו של עש ה דנ שה לש ר לו. חה מנ םא אה ל וש

ה ר תורה פל סי עון וש מש י שי בי ן רנ יהל לי ה עמ עולל נות וש קה תג ם מש יי פה נה ע כש בנ רש לומו אנ חמ ה בנ אה רה ץ וש ת עי חנ ם תנ דנ רש ד ני חה יום אל
עללו אותו] הל ם [וש ה אותה עללה הל מו, וש ם עי ה אותה עללה םא הל ל ה של דה גה אנ ים וש יוני לש על סודות הה י הנ רי פש ל סי יר כה אי שש םא הי ל מו, וש עי

ה. לה גנ תש םא הי ל ם וש יי יננ עי הה ה מי סל כנ תש הוא מי ה של אה רה , וש יענ קי רה לה

ה טובה ן הנ בל אל הה דור של ץ. אוי לש רל אה ן הה ה מי קה לש תנ סש ה הי מה כש חה עון, הנ מש י שי בי ת רנ מי של אי מי דנ ר, ונ מנ ר, אה עורי תש הי של כש
ם. הל ה מי דה בש אל ים, נל תוני חש תנ ים וש יוני לש יהה על לל ים עה כי סומש ה וש נה מל ים] מי די חמ אנ תש ים [מי אי רש יו ני הה זו, של הנ

ם יי חנ רי עון  מש י שי בי ר, רנ מנ אה וש ה  כה ובה םאשו  ל ר ענ יו  יהדה ת  א אל בה אנ י  בי רנ ים  רי הי לו.  ר  פי סי א,  בה י אנ בי רנ ל  אל א  בה
ו שה כש ענ ים, וש רי מה ה חר רה ף עמשה סנ יט אה עי מש מנ תוב (במדבר יא) הנ כה ים אותו, כנ טי לוקש ל יום וש ן טוב כה נו מה מל נות מי טוחמ של
ה מה ן שה תל ת וש חנ ת אנ נל צל נש ח צי תוב (שמות טז) קנ כה ה של מנ ט לש רה ם, פש עולה נו בה מל ר מי אה שש םא ני ל קו וש לש תנ סש ן הי מה הנ ם וש יי חנ רי הה
י ו מי שה כש ה. ענ עה נה צש הנ ת, לש רל מל שש מי א לש לה תוב אל םא כה לות ל גנ תש הי לו בש אי ת. וש רל מל שש מי י ה' לש ני פש ח אותו לי ננ הנ ן וש ר מה עםמל םא הה ל מש

ם. ע אותה י יידנ לות סודות ומי גנ יהכול לש

ה צה םא רה ל וש יההו,  לי יהה אי הה יתה  אי רה של יש  אי אי אותו  דנ א] ונ בה י אנ בי רנ ר לו  מנ ש, [אה חנ לנ ה בש הודה י יש בי רנ לש לו  ש  חנ לה
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כות בש יק לי פי סש ר לו, מנ מנ יו. אה לה דור עה כו הנ בש יי יו וש יהמה יהה בש הה עון של מש י שי בי ל רנ חו של בש ת שי ע אל דנ תי י של די לות סודות כש גנ לש
יו. לה יהה עה כי בש

ר אה ושש עון  מש שי י  בי רנ ל  של ה  דושה קש הנ א  רה דש אי בה מו  עי ש  גנ פש ני י  רי המ של יו,  לה עה יום  ל  כה ה  בוכל יהה  הה ה  הודה יש י  בי רנ
ה, אות דור זל רש םא לי ל וש קו,  לש תנ סש הי ה של לשה ם שש ם אותה יום עי י אותו  תי קש לנ תנ סש םא הי ל ר לו, אוי של מנ ים. אה רי בי חמ הנ

ך. פי הנ תש י מי רי המ של

ת ענ ת תולנ אל ן וש מה גה רש אנ ת הה אל ת וש לל כי תש ת הנ אל ב וש הה זה ת הנ חו אל קש ם יי הי תוב (שם כח) וש י, כה מםר לי י, אל בי ר לו, רנ מנ אה
יו ת הה חםשל ף ונש סל כל ת, של חםשל ם נש י גנ רי המ ר לו, ונ מנ ף? אה סל כל ב וה הה תוב זה י כה רי המ תוב, ונ םא כה ף ל סל לו כל אי ש, וש שי ת הנ אל י וש ני שה הנ

לות. גנ י לש תי כש רנ טה צש םא הי קומו - ל מש ה בי דושה קש ה הנ נורה מש ה הנ לה גי םא של ם ל א אי לה םא. אל אן ל כה בון, וש שש חל בנ

ה'. ם לנ יי מנ ם שה יי מנ שה תוב (תהלים קטו) הנ כה של נו  יש ם ה'. הנ אג ב נש הה זה י הנ לי ף וש סל כל י הנ ר, (חגי ב) לי מנ אה ח וש תנ פה
שו עה תוב (שמות כח) וש כה ם, וש ש הי י קםדל די גש תוב (ויקרא טז) בי כה לו, של לה ש הנ קםדל י הנ לי כש י בי תי לש כנ תנ סש קומות הי ה מש מה כנ בש
י די גש יתה בי שי עה ם. וש ש הי י קםדל די גש תוב בי כה קום, וש ל מה כה ם בש ה הי שה דג ינו, קש ני ך שה א כה לה אן? אל ה כה שה דג יזו קש ש. אי י קםדל די גש בי

ה. לה עש מנ לש מו של ש, כש קםדל

םא ל ה של ה. ומנ טה מנ בוד לש י כה בושי ה, ולש לה עש מנ בוד לש י כה בושי ה. לש טה מנ דול לש ן גה ה, כםהי לה עש מנ דול לש ן גה נו, כםהי דש מנ לה של
גו', ף וש סל ים כל קי שה חג יב מש בי ר סה צי חה י הל מודי ל ענ תוב (שם כז) כה כה לו, של ענ תש ם הי ר הי חי קום אנ מה ת, לש חםשל ף ונש סל ר כל מנ אה

ם. הל ש בה מי תנ שש ן יי כה שש מי הנ מוש של שי ים לש לי ם כי הי ת, של חםשל ם נש יהל ני דש אנ תוב וש כה וש

ת חנ שש ן מי מל של דול של גה ן הנ כםהי ט לנ רה ר, פש חי ם אנ דה ם אה הל ש בה מי תנ שש הי יך לש רי םא צה לו ל אי בוד הה י כה בושי לש אן בי ל כה בה אמ
ים בושי ם לש אותה בש ת, של רל אה פש תי בוד ולש כה לש יך  חי רםן אה המ אנ לש ש  י קםדל די גש בי יתה  שי עה תוב (שם כח) וש כה םאשו, של ל ר ענ ש  קםדל

ה. לה עש מנ לש ן של ול גה ה לנ הוא דומל

השלמה מההשמטות (סימן נ"ב)

י ני שש לו  יו  הה של ך  לל מל לש ה?  ר דומל בה דה ה הנ מה לש ל  שה ב? מה הה זה י הנ לי וש ף  סל כל י הנ לי ה  זל ה  ב. מנ הה זה י הנ לי וש ף  סל כל הנ י  לי
ל קנ ן וש זגמה ילה מש הש ה יי ר, זל מנ םאלו. אה מ שש ב בי הה ל זה של ינו, וש ימי ף בי סל ל כל ם של ב, שה הה ל זה ד של חה אל ף וש סל ל כל ד של חה רות, אל אוצה
ך ה' ינש מי יש נו  רש מנ אה של ה  אותה ת, כש חנ ננ ם בש יגה הי נש ים ומנ יי ני עמ ם הה ק עי בי ילה דה הש הוא יי ת, וש חנ ננ יו בש רה בה ה דש עושל ה. וש אה הוצה לש

. כםחנ י בנ רי דה אש נל

ר מנ ץ אוייב? אה ענ רש ך ה' תי ינש מי ה יש ה זל ץ אוייב. מנ ענ רש ך ה' תי ינש מי או - יש ם לה אי קו - טוב, וש לש חל ם בש דה חנ אה מי ם שה אי וש
ע בנ ז' - של דות. הנ לש מי לולות שה בו כש ב? של הה זה מו  א שש רה קש ה ני מה לה ב. וש הה זה י הנ לי ף וש סל כל י הנ תוב לי כה ב, של הה זה ה הנ לו, זל
ילות, צי ם אמ ל שי ה זו ענ מה שה את נש רי קש ני ה. וש ינה ה ובי מה כש ב' - חה ה], הנ רונה חמ רונות [אנ חמ דות אנ חה ש אמ מי ה' - חה דות, הנ מי
יהה ה] - רוחנ חנ ידה חי יהה יש ה חנ מה שה ש רוחנ נש פל ן - נל ימה סי ה [נר"ן ח"י הנ מה שה נש מות לנ ש שי מי חה רונות, וש חמ ירות אנ פי ש סש מי חה

ש. פל ה נל מה שה ה נש ידה חי יש

מו ם, כש יומה יא קי ם, וב' הי יהל לי ים עמ בםהי ר וגש בםהנ שםמי ל גה ענ בםהנ מי י גה תוב כי כה ז', של יא ה', לש א הי סי הו? כי עמשי ה מנ מנ
ה מה לי ה ושש ימה עי ה ונש ת טובה יהה לו בנ הה ד של חה אל ה? לש ר דומל בה דה ה הנ מה ל לש שה אן? מה הו כה עמשי ה מנ ית. ומנ אשי רי בש ר בי מנ אל נל של
ת בל של ה לה ך זל לל מל ר לש שה פש ר, אל מנ ב. אה מון רנ ם מה ה לו עי נה תה ה, ונש טה שש קי ה וש רה טש עי ה וש ישה בי לש הי ך, וש לל ן מל בל ה לש יאה שי הי ה, וש אה נה וש
ינו לון בי ם חנ ד? שה יצנ א כי םא. הה ל תה  רש מנ ה? אה מה יד עי מי יום תה ל הנ ת כה בל של לה ר לו  שה פש םא. אל ל תה  רש מנ יתו? אה בי חוץ מי
ת ה בנ בודה ל כש תוב כה כה הו של לון. זל חנ ד בנ ים ינחנ רי בש חנ תש תו, מי בי ב לש אה יהה או הה בי אה ת לש בנ ה הנ יכה רי צש ה של עה ל שה כה ה, וש ינה בי לש
מוש שי י  לי כש ם  הי של ת,  חםשל נש ם  יהל ני דש אנ וש ף]  סל כה ם  יהל וי [וה תוב]  כה [וש (ע"כ).  ה  בושה לש ב  הה זה צות  בש שש מי מי ה  ימה ני פש ך  לל מל

ם. הל ש בה מי תנ שש ן יי כה שש מי הנ של

ן מל של דול, של גה ן] הנ כםהי הנ ן [מי ט כםהי רה ר פש חי יש אנ ם אי הל ש בה מי תנ שש הי יך לש רי םא צה לו ל לה בוד הנ כה י הנ בושי לש אן בי ל כה בה אמ
ה ים דומל בושי ם לש אותה ת, בש רל אה פש תי בוד ולש כה יך לש חי רםן אה המ אנ ש לש י קםדל די גש ] בי יתה שי עה תוב [וש כה םאשו, של ל ר ש ענ ת קםדל חנ שש מי

יון: ע"כ מההשמטות לש ן על ול גה לש

םא ל וש ים  םא רואי ם ל דה י אה ני י בש רי המ ם, של עולה ה, אוי לה הודה י יש בי ר רנ מנ מות. אה ל לה אי רה שש י יי מי יש בו  רש קש יי נו, ונ דש מנ לה
מות. ים עולה שי מי ם חמ יי אתנ מה ע בש מה שש רוז ני כה יום קול הנ ל יום וה י כה רי המ ים, של עי םא יודש ל ים וש עי שומש

י תי אות שש יוצש ל  חי לש חנ תש ומי ענ  זי עש דנ זש ם מי עולה הה א, אותו  רוז יוצי כה הנ של וכש ה,  לה עש מנ לש ע  נודנ ד  חה ם אל ינו, עולה ני שה
ת. ול מה הנ ים וש יי חנ ה הנ אי רש בו מנ ץ של עי ת הה חנ ם תנ דורה מש ם, של עולה אותו הה עולות מי ים של פררי צי

ך שנ חש נל של ת כש חנ אנ יום, וש יר הנ אי מי של ת כש חנ פור אנ צי פון, וש ד צה צנ ת לש חנ פור אנ צי רום, וש ד דה צנ ת לש חנ פור אנ את צי יוצי
רוז. אותו כה ים מי עי שומש ה של ה מנ יזה רי כש את ומנ ת קורי חנ אנ ת וש חנ ל אנ כה יום, וש הנ

ק לה חל נל ד של ה ענ תוכה דות בש כה לש ני ה, וש בה הום רנ ב תש קל נל ן בש יהל לי גש טות רנ מה שש ני ן, וש קומה מש לות לי ענ תש הי ך רוצות לש ר כה חנ אנ
ם. דה אה י הה ני ים בש שי ם יוקה הי ח כה פה זות בנ חג אמ ים הה פררי צי כנ א: (קהלת ט) וש רוז קורי כה ה, הנ לה יש לנ ק הנ לנ חל נל של ה. וכש לה יש לנ הנ

יב שי הה א יום ה' לש רה קש ים, אותו יום ני בי רש קה תש יו מי יהמה ם וש דה אה י הה ני י בש לי גש דות רנ כה לש ני ה של עה שה ה, בש הודה י יש בי ר רנ מנ אה
י מי יש תוב (תהלים צ)  כה יהו? של ל רוחו, ומי ענ דוש  קה ר הנ תל כל הנ ד אותו  ה פוקי עה שה ה  אותה ינו, בש ני יו. שה לה אי רוחו 
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כםל. ל הנ י של יעי בי ל שש ר של תל יא כל הי ה. וש נה ים שה עי בש ם שי הל ינו בה נותי שש

י. יני מי י שש רי ה הוא המ בורה גש ר הנ תל כל ה, של נה ים שה ני מם בורות שש גש ם בי אי תוב וש א - כה ה הוא בה בורה גש ד הנ צנ ם מי אי וש
םא ן ל יה נש בי סוד, הנ יהה יש םא הה ל קום של מה ן. בש ול אה וה ל  מה ם עה בה הש רה וש ר  מנ אל נל של מו  ך, כש שי מה הי קום לש ין מה ה אי אה לש הה וה אן  כה מי

עומיד.

יו לה אי ת רוחו  יו אל לה יב אי שי הה לש ה  הוא רוצל רוך  בה דוש  קה הנ של ים, כש יקי די צנ ם הנ יהל רי שש ה, אנ הודה יש י  בי ר רנ מנ אה
ם רוחנ זו ת רוחו, אי יו אל לה יב אי שי הה רוך הוא לש דוש בה קה ה הנ רוצל ה של עה שה ינו, בש ני שה תוכו. של ה רוחנ לש אםב אותה שש לי וש

ה. נה תה ר נש של ים אמ להי אל ל הה שוב אל רוחנ תה הה תוב? (קהלת יב) וש ה כה יק, מנ די ל צנ יא של הי

גוף ב לש אי שה הי י לש די ן כש קי תנ הי ת ולש קל דולל של ש  אי חםץ בש רש ה לי יכה רי צש של רוחנ  ה  אותה יק, אוי לש די א צנ צה מש םא ני ם ל אי וש
ש פל ת נל אל תוב (שמואל-א כה) וש כה ע, של לנ קל ף הנ כנ ן בש בל אל ת כש לל גל לש גנ תש מי ה רוחנ של אותה ת, אוי לש נל קל תש םא ני ם ל אי ך. וש לל מל הנ
תוב כה ם של אותו עולה ה בש ים לה נוזי ה טובות גש מה ה, כנ ה רוחנ זוכה ם אותה ינו, אי ני ע. שה לנ קה ף הנ תוך כנ ה בש נה על לש קנ יך יש בל יש אם

ה לו. כי חנ מש ה לי עמשל ך ינ תש ים זולה להי ה אל תה אה םא רה ן ל יי (ישעיה סד) ענ

י פררי צי לו  פי אמ ונ ם,  עולה יו בה לה ים עה יזי רי כש ים יום מנ לשי יש, שש אי הה י אותו  מי יש ים  בי רש קה תש מי של י, כש י יוסי בי ר רנ מנ אה
ן. דל ן עי גנ ים בש יקי די צנ ין הנ יו בי לה ים עה יזי רי כש ים יום מנ לשי יק הוא, שש די ם צנ אי יו. וש לה ים עה יזי רי כש ם מנ יי מנ שה הנ

אותו בש ה  קומה ת מש ה אל רואה ה וש עולה ה, וש לה יש ל לנ כה בש נו  מל את מי יוצי תו  מה שש ים ני ים יהמי לשי ם שש ל אותה ינו, כה ני שה
ה, לה חי תש יהה בנ הה מו של ים יום כש לשי ם שש ל אותה תו כה מה שש ני ט בש םא שולי ל יחנ וש גי שש םא מנ ל ענ וש םא יודי ם ל דה אותו אה ם, וש עולה הה
ם ים אותה ילי חי תש מנ של כש ה, מי הודה י יש בי ר רנ מנ גו'. אה וש רוחנ  ת הה םא אל ל כש לי רוחנ  יט בה לי ם שנ דה ין אה תוב (קהלת ח) אי כה של

ת. ענ ננ מש ץ ני רל אה ית בה אי רש ני מות של דש הנ ך, וש שה חש ם נל דה אה ם הה לל ים יום, צל לשי שש

א אותו צה ה ומה הודה י יש בי א רנ צוב. יהצה יהה עה הה ה וש הודה י יש בי ל רנ של חו  תש ל פי ד ענ חה ב יום אל יהה יושי ק הה חה צש י יי בי רנ
ים? ר יהמי אה שש ה מי ה יום זל ר לו, מנ מנ צוב. אה עה ב וש יהה יושי הה לו של ר של ענ שנ בנ

ם אותה יר מי כי זש תנ ה וש י תורה רי בש ר די םאמנ ר ת של אמ כנ ד - של חה ים. אל רי בה ה דש לשה ך שש מש ש מי קי בנ יך לש לל י אי אתי ר לו, בה מנ אה
ה. תורה י בנ ני ף בש ת יוסי ה אל כל זנ תש ד - של חה אל י. וש מי ת שש יר אל כי זש הנ י לש די י, כש מי שש ם בי ר אותה םאמנ ת י, של תי רש מנ י אה ני אמ ים של רי בה דש

י. לנ ך עה תש שה קה ש בנ קי בנ ים ותש יהמי ת הנ ענ בש ל שי י כה רי בש קי ך לש לי תי ד - של חה אל וש

מו לום כש חמ י בנ ה לי ירה אי םא מש ל וש ה,  לה יש ל לנ כה י בש ני מל ת מי קל לל תנ סש י מי תי מה שש י ני רי ר לו, המ מנ ך? אה ן לש יי ננ ר לו, מי מנ אה
ה םא רואל ל ל וש כםתל בנ י של מי לש צנ יחנ בש גי שש י מנ ני ה, אמ לה פי ענ תש שומי יענ לש גי ל ומנ לי פנ תש י מי ני ר אמ של אמ כנ עוד, של ה. וש לה חי תש ה בנ תה יש הה של
ך תוב (תהלים לט) אנ כה יז, של רי כש א ומנ רוז יוצי כה י הנ רי המ ה, של אל רש םא ני ל ר וש ערבנ ם הה לל צל הנ יל וש י, הואי תי רש מנ אה אותו, וש
ר ערבנ הה של תוכו. כש ת בש דל רוחו עומל וש יש  ך אי לי הנ תש נו, יי מל עמבםר מי םא ינ ם ל דה אה ם הה לל צל ן של מנ ל זש - כה יש  ך אי לי הנ תש ם יי לל צל בש

ה. זל ם הנ עולה הה ר מי ערבה ז הוא מה ה, אה אל רש םא ני ל ם וש דה אה ם הה לל צל

ה ה רוצל תה אנ לו של לה ים הנ רי בה דש ל הנ ר לו, כה מנ ץ. אה רל י אה לי ינו עמ ל יהמי י צי תוב (איוב ח) כי כה אן, של כה ר לו, ומי מנ אה
ה כה ה. בה זל ם הנ עולה י בה יתי יי הה מו של ך כש לש צש י אל קומי ת מש ר אל רי בה ם תש אותו עולה בש ך, של מש ש מי קי בנ ל אמ בה ה, אמ עלשל י אל ני אמ של

לו. לה ים הנ יהמי ל הנ י כה ני מל ד מי רי פה םא תי ל ך של מש ה מי שה קה בנ ר, בש מנ אה ק וש חה צש י יי בי רנ

ק, חה צש י יי בי ת רנ ה אל אה רה עון וש מש י שי בי יו רנ ינה ף עי קנ ה. זה תורה ק בנ עוסי ב וש יהה יושי הה אוהו של צה עון, מש מש י שי בי רנ כו לש לש הה
י מי י של ני רנ ר, גוזש מנ ק. אה חה צש י יי בי ינד רנ ז בש חנ אה עון, וש מש י שי בי ם רנ יו. קה נה פה ד לש רוקי יו וש נה פה ץ לש רה ת של ול מה ך הנ אנ לש ת מנ ה אל אה רה וש
ך אנ לש ת מנ ר אל שנ ה, קה הודה י יש בי רנ ק וש חה צש י יי בי סו רנ נש כש ס. ני ני כה םא יי ס - ל ני כה הי יל לש גי םא רה ל י של ס, ומי ני כה ס - יי ני כה הי יל לש גי רה של

חוץ. ת בנ ול מה הנ

ן. מנ יהה זש יום הה ל הנ עות של ה שה נל מם ד שש י ענ רי המ ן, של מנ זש יענ  גי ם הי רל ו טל שה כש ד ענ ענ ה של אה רה עון, וש מש י שי בי ן רנ בוני תש הי
י] ה [ומי ח, ומנ תנ פל ל הנ ב ענ נו, שי ר בש זה עה לש י אל בי רנ עון לש מש י שי בי ר רנ מנ ה. אה תורה דו בנ מש לנ יהה מש הה עון וש מש י שי בי י רנ ני פש יבו לי הושי

ס. ני כה םא יי ל ה של בועה יענ אותו שש בי שש אן, תנ כה ס לש ני כה הי ה לש צל רש ם יי מו. אי ר עי בי דנ ל תש ה אנ אל רש תי של

ם דה אה ה של עה שה ינו, בש ני י שה רי המ םא? של ל יום או  הנ יך  בי מות אה ת דש אל יתה  אי ק, רה חה צש יי י  בי רנ לש עון  מש י שי בי ר רנ מנ אה
ם מה דורו עי ילה מש הש יי ם של ל אותה כה ם, וש הל ע לה נודה ם וש ה אותה רואל ם, וש ים שה אי צה מש יו ני רובה יו וקש בי ם, אה עולה ן הה ק מי לי תנ סש מי
ה רל שש תי קום של מה ד הנ ענ תו  מה שש ם ני ים עי כי הולש מו, וש ים עי אי צה מש ני ים וש סי נש כנ תש ם מי ת, כגלה חנ ה אנ גה רש דנ ם בש עולה אותו  בש של

י. יתי אי םא רה ו ל שה כש ד ענ ר, ענ מנ ה. אה קומה מש בי

אן. ל כה ם של יי יננ ע עי בנ ן של אותה הוא מי נו, וש לי צש ק אל חה צש י יי בי ע רנ ם, נודה עולה בון הה ר, רי מנ אה עון וש מש י שי בי ם רנ ך קה ין כה בי
םא ך יהב מש עי ך וש לש י הוא של רי עון, המ מש י שי בי י רנ פי נש כנ ה בש בה רש נו קה דוני א אמ סי ר: כי מנ אה א קול וש י. יהצה ן לי תי י אותו וש תי זש חנ י אה רי המ

אי. דנ עון, ונ מש י שי בי ר רנ מנ ך. אה אמ סש כי רות בש שש ס לי ני כה תי ן של מנ זש בי

עון מש י שי בי צוי רנ מה קום של מה ין בש ר די זנ ין גש ר, אי מנ אה ת, וש ול מה ך הנ אנ לש ק מנ לי תנ סש יהה מי הה ר של זה עה לש י אל בי ה רנ אה ך רה ין כה בי
ד. הוא פוחי י בו של יתי אי י רה רי המ ק, של חה צש י יי בי רנ חםז בש אל אן ול כה ס לש ני כה נו, תי ר בש זה עה לש י אל בי רנ עון לש מש י שי בי ר רנ מנ אי. אה ר יוחנ בנ

ה. ד תורה מנ לה יו וש נה יר פה זי חל עון הל מש י שי בי רנ ז בו, וש חנ אה ר וש זה עה לש י אל בי ס רנ ננ כש ני

ין י בי רי המ א, של בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה בה ך  קש לש י חל רי שש י, אנ ני ר לו, בש מנ יו. אה בי ת אה ה אל אה רה ק וש חה צש י יי בי ם רנ דנ רש ני
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ר עון בנ מש י שי בי הוא רנ מות, וש י עולה ני שש ק בי זה חה דול וש ץ גה ב] עי ה יושי תה תון [אנ ן נה דל ן עי גנ בש ים של יי חנ ץ הנ ל עי ים של לי עה הל
י. ני ך בש קש לש י חל רי שש יו. אנ פה נה עמ ך בנ ז אותש י הוא אוחי רי המ אי, של יוחנ

לונות ך חנ נו לש קש תי ך, וש בש כה שש ר מי דנ ת חמ סו אל כי יו של ים הה ה יהמי לשה ר לו, שש מנ ם? אה י שה ני ה אמ א, ומה בה ר לו, אנ מנ אה
י, ני בש ך  קש לש י חל רי שש י אנ תי רש מנ אה י, של תי חש מנ שה וש ך  קומש י מש יתי אי י רה ני אמ ונ ם,  י העולה די דש ת צי ענ בנ רש אנ מי ך  יר לש אי הה ים לש תוחי פש

ה. תורה ך בנ נש ה בי כה םא זה ו ל שה כש ד ענ ענ ה של זל חוץ לה מי

ר קול עורי תש ים הי אי יו יוצש הה ד של ענ ים, וש רי בי חמ הנ ים מי יקי די ר צנ שה ים עה ני יך שש לל םא אי ב ים לה ידי יו עמתי ו הה שה כש י ענ רי המ ונ
ש קי ה בי שה קה עון, בנ מש י שי בי יל רנ בי שש בי רו  טש ענ תש אן? הי ים כה די עומש ים] של ילי בי שש ים [הנ רי בי חמ ם הנ י הי מות: מי עולה ל הה כה בש

ה לו. נה תש ני וש

ים חי תה ים פש תוחי קום פש קום ומה ל מה כה ילו, ובש בי שש אן בי ים כה רי טש ענ תש קומות מי ים מש עי בש י שי רי המ דו, של בנ ה לש םא זל ל וש
ים, יוני לש ים על רי תה ים כש עי בש שי ח לש תה פש ץ ני רה ץ וש ל רה כה ים, וש צי ים רה עי בש שי ח לש תה פש ם ני עולה ם וש ל עולה כה מות, וש ים עולה עי בש שי לש
מו כםל, כש לנ ה  נה הנ ה ומש ירה אי מש ה של יונה לש על ימות  עי נש ה  אותה אות בש רש לי כםל,  ר הנ תנ סש ני יק,  תי ענ ים לש כי רה דש חו  תש פש ני ם  שה ומי
תוב (במדבר יב) כה נו של יש לו? הנ יכה הי ר בש קי בנ ה ולש ה זל לו. מנ יכה הי ר בש קי בנ ם ה' ולש נםענ זות בש חמ ר (תהלים פז) לנ מנ אל נל של

ן הוא. מה אל י נל יתי ל בי כה בש

ל בה אמ ם,  דה אה לש ים  יעי םא מודי ל וש שות  ין רש אי לו,  ר  מנ ה? אה זל הנ ם  עולה בה י  לי נו  תש נה ן  מנ זש ה  מה א, כנ בה אנ לו,  ר  מנ אה
למםה ך שש לל מל יון בנ נות צי ה בש ינה אל ה ורש ינה אל ר צש מנ אל נל מו של נו, כש חה לש ך שג ילה עורי הש עון תי מש י שי בי ל רנ ה של דולה גש א הנ לולה הי בנ

בו. ת לי חנ מש יום שי תו ובש נה תג יום חמ מו בש ה לו אי רה טש עי ה של רה עמטה בה

ר לו, מנ יו. אה נה פה ל בש כי תנ סש הי עון, וש מש י שי בי ה רנ אה ים. רה ירי אי יו מש נה ק ופה יהה צוחי הה ק, וש חה צש י יי בי ר רנ עורי תש ך הי ין כה בי
עון. מש י שי בי י רנ ני פש ח לי טנ תנ שש ר לו. הי מנ אי. אה דנ ר לו, ונ מנ ? אה תה עש מנ ש שה דה ר חה בה דה

ב אותו. יהה עוזי םא הה ל ה, וש תורה ד אותו  מי לנ ומש יהדו  בש נו  ת בש ז אל ק אוחי חה צש י יי בי יהה רנ יום הה אותו  נו, מי דש מנ לה
יו, (ישעיה לח) נה פה א לש יהה קורי הה עון, וש מש י שי בי י רנ ני פש ב לי יהשנ חוץ, וש נו בנ ת בש יב אל עון, הושי מש י שי בי י רנ ני פש ס לי ננ כש יהה ני הה של כש

י. ני בי רש י עה ה לי קה שש ה' עה

ם עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש ם, אנ עולה הה ק מי לי תנ סש הי נו לש מנ יענ זש גי מנ של ם, כש דה אה ל הה יד של חי פש יף ומנ קי אותו יום תנ נו, בש דש מנ לה
את צי מש ה ני טה טה ים, וקש יצי ים ני רי שה ה קש עה בה רש אנ ם, וש עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ ים מי יני י די רי עורש תש ה, ומי של קה ין הנ די ים בנ די עומש

דו. צי ד לש חה ל אל יד כה רי פש הנ ים לש רוצי ם, וש יהל יני בי

מות עולה ל הה יק הוא - כה די ם צנ מות. אי ים עולה עי בש ם שי יי אתנ מה ע בש מה שש ני ם, וש עולה אותו הה יז בש רי כש א ומנ רוז יוצי כה הנ
קו. לש חל יש ולש אי אותו הה םא - אוי לש ם ל אי דו, וש גש נל ים כש חי מי שש

ינור, ר די הנ נש ת בי רל ת ובועל כל הולל פון, וש ד צה צנ ת מי בל הל לש את שנ ז יוצי יז, אה רי כש רוז מנ כה הנ ן של מנ זש הנ אותו  נו, בש דש מנ לה
ת דל יורל וש ה  עולה וש ת  בל הל לש שנ ה  את אותה יוצי וש ים.  עי שה רש הה מות  שש ני ת  ת אל פל שורל וש ם,  עולה י הה די דש צי ת  ענ בנ רש אנ לש ת  דל רל פש ני וש

ים. רי עה שש ין הנ ח בי תנ פל א בנ קורי יו וש פה נה כש ה בי כל חםר, ומנ שה גול הנ נש רש תנ י הנ פי נש כנ ה לש יעה גי ת מנ בל הל לש ה שנ אותה ם, וש עולה בה

ר, אומי א וש יהה קורי ני ם שש ענ גו'. פנ וש נור  תנ ר כנ א בםעי יום בה ה הנ ני ר, (מלאכי ג) הי אומי א וש ה קורי אשונה ם רי ענ פנ
יו עמשה מנ ם בש דה ן אה ב בל ה יושי עה שה ה  אותה וש חו.  ה שי ם מנ דה אה לש יד  גי ומנ א רוחנ  ובםרי ים  רי ר הה ה יוצי ני י הי (עמוס ד) כי
גול נש רש תנ א הנ תו, קורי מה שש ת ני נו אל מל יא מי הוצי ים לש רוצי של ית, כש ישי לי ם שש ענ ם. פנ יהל לי ה עמ הוא מודל יו, וש נה פה ים לש ידי עי מש של

גו'. ה וש תה ך יהאה י לש ם כי גויי ך הנ לל ך מל אמ רה םא יי י ל ר, (ירמיה י) מי אומי וש

הוא רוך  בה דוש  קה ה הנ שה עה ה של ל מנ ה, כה הודה יש י  בי רנ ר לו  מנ א? אה ה יוצי מה חםר לה גול שה נש רש י, תנ י יוסי בי ר רנ מנ אה
ם יך ה' כגלה עמשל בו מנ ה רנ תוב (תהלים קד) מה כה הו של ים. זל עי םא יודש ם ל דה י אה ני בש ק של ה, רנ מה כש חה מוז בנ כםל רה ץ, הנ רל אה בה

ה. מה כש חה ים בנ מוזי ם רש ה, כגלה מה כש חה עמשו בש ננ שום של ך. ומי נל יה נש ץ קי רל אה ה הה אה לש יתה מה שי ה עה מה כש חה בש

צות חמ ן בנ כי לה ין. וש די ד הנ צנ א מי חםר בה שה ינו, וש הוא מי קום של מה א בש לה ה אל ין שורל ין די ינו, אי ני חםר, שה שה גול הנ נש רש תנ הנ וש
הוא וש גול  נש רש תנ י הנ פי נש כנ ת  חנ ה תנ כה ומנ את  יוצי ת  חנ ת אנ בל הל לש פון, שנ ד צה ל צנ של ת רוחנ  רל עורל תש מי של ש, כש מה ה מנ לה יש לנ הנ

ר. חי אנ ר מי ן יותי וי כנ תש מי חםר, של גול שה נש רש תנ ן בש כי ל של כה א. וש קורי

יש אי אותו  ט לש רה ה, פש זל בה ענ  יודי י של ין מי אי וש א לו,  קורי וש יל  חי תש ר, מנ עורי תש יי ם  דה אה ין הה די ה של עה שה אן, בש ף כה אנ
ה יונה לש ת בו רוחנ על פל תוסל ה, מי זל ם הנ עולה הה יא מי הוצי יו לש לה רוי עה ין שה די הנ ב וש יש שוכי אי הה ה של עה שה ינו, בש ני שה ב. של שוכי של
ה בו פה תוסש הי שום של יו, מי יהמה ה בש כה םא זה ל ה של ה מנ ת בו, רואל קל בל דש ני יו וש לה ה עה שורה ן של יוה כי יו, וש יהמה יהה בש םא הה ל ה של מנ
ל אל עון וש וה גש ם יי ף רוחה תוב (שם) תםסי כה הו של ה. זל זל ם הנ עולה הה א מי ז יוצי ה, אה רואל וש ת בו  פל תוסל מי של . וכש רוחנ ה הה אותה

ים. ם זוכי תה יתה מי ים, בש םא זוכי ם ל יהל יי חנ י. בש חה ם וה דה אה י הה ני אנ רש םא יי י ל תוב (שמות לג) כי ז כה שובון. אה ם יש רה פה עמ

ע נודה ם, וש עולה אותו הה יו מי רה בי חמ יו ונ רובה לו קש צש ה אל רואל אות, וש רש שות לי ה לו רש נה תש ת, ני ם מי דה אה ה של עה שה נו, בש דש מנ לה
יו נה פה ים לש חי מי ם שש יש, כגלה אי הה יק אותו  די ם צנ ה. אי זל ם הנ עולה בה יו  הה של מו  ם כש יהל יותי מג דש ים בי קוקי ם חמ כגלה ם, וש הל לה

לום. ים לו שה ימי די קש ומנ

ם כגלה נםם, וש יהי גי ל יום בנ כה ם בש ים אותה די טורש ים של עי שה רש ם הה אותה ט לש רה יו. פש לה ים אי עי םא נודה יק, ל די ינו צנ ם אי אי וש
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חנ ך הוא פותי ף כה ש. אנ אי הה ה מי עולל ץ של מו גי ם כש ה אותה רואל יו וש ינה ים עי רי י, ומי ונ ים בש מי יש סנ י ומש ונ ים בש חי ים ופותש עמצובי
י. ונ

מתו, שש ני ם  עי ם  עולה אותו  בש של יו  רה בי חמ ונ יו  רובה קש ל  כה ים  כי הולש ם,  דה אה הה ת  מנ שש ני את  יוצי של ה  עה שה בש נו,  דש מנ לה
דון עי ן בש די ענ תש ב ומי יושי ה וש עולל קומו, וש ת מש ה אל יק, רואל די ם הוא צנ ש. אי נל עם קום הה דון ומש עי קום הה ים לו מש אי רש ומנ
ן יוה ע. כי קנ רש קנ גוף בנ ן הנ מה טש ני ד של ה ענ זל ם הנ עולה ה בה מה שה ה נש ת אותה רל אל שש יק, ני די ינו צנ ם אי אי ם. וש ל אותו עולה יון של לש על

נםם. יהי גי ל הנ לו של דור של מה ים אותו בנ יסי ני כש "ה, ומנ דומה יענ לש גי מנ ד של ים בו ענ זי ים אוחמ קי חג י הנ רי ה שומש מה ן, כנ מה טש ני של

ל יו ענ לה ת עה לל בל אנ תש ת, ומי יי בנ רו לנ בש קי רו ומי בש קי ת לש יי בנ הנ ת מי כל ה הולל מה שה נש ים הנ יהמי ת הנ ענ בש ל שי ה, כה הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ם ת כגלה ה אל רואה יתו, וש בי ת בש בל יושל ת וש כל ל. הולל בה אל יו תל לה שו עה פש ננ ב וש אה כש יו יי לה רו עה שה ך בש תוב (איוב יד) אנ כה גוף, של הנ

ים. לי בי אמ ים ונ עמצובי

ה, לה פי כש מנ ת הנ רנ עה מש ת לי סל נל כש ה. ני קומה מש ה לי תו עולה מה שש ני יהה, וש הה מו של יהה כש הש גוף ני ים הנ ה יהמי עה בש ר שי חנ נו, אנ דש מנ לה
ב רל חל ינות הנ ני ים ושש רובי כש ת הנ ת אל של ן, ופוגל דל ן עי גנ ה לש יעה גי מנ ד של ת, ענ סל נל כש ני קום של מה ת לש סל נל כש ני ה, וש רואה ה של ה מנ רואה

ת. סל נל כש ס, ני ני כה תי יק הוא של די ם צנ ה. אי טה מנ לש ן של דל ן עי גנ בש של

אותו ת בש בל יושל ה וש וה דש חל ת בו בש של בל לנ תש ם, מי יהל ידי גוף בי ל הנ ת של חנ מות אנ ים, ודש יני מי ים זש מודי ה ענ עה בה רש ינו, אנ ני שה
א. רוז קורי כה ך הנ ר כה חנ , אנ יהה לל ר עה זה גש ני ן של מנ ד זש ה ענ טה מנ לש ן של דל ן עי ל גנ דור של מה

ל א ה' ענ רה תוב (ישעיה ד) ובה כה יון, של ר צי כון הנ א מש רה קש מוד ני ענ אותו הה ן, וש מי דנ זש ים מי ני וה ה גש לשה ל שש מוד של ענ וש
ם יי לנ ירושה יון וי צי ק של דל ל צל ח של תנ פל מוד לש ענ אותו הה ה בש גו'. עולה ן וש שה עה ם וש ן יומה נה הה עה אל רה קש ל מי ענ יון וש ר צי כון הנ ל מש כה

בו.

ר - עמלות יותי ה לנ םא זוכל ם ל אי ך, וש לל מל ל הנ גוף של תוך הנ ק בש בי דה הי לו לש גורה קו וש לש ר - טוב חל עמלות יותי ה לנ כה ם זה אי
יק הוא, די ר - צנ עמלות יותי ה לנ כה ם זה אי ר לו. וש מל ייאה דוש  ים קה לנ ירושה ר בי נותה הנ יון וש צי ר בש אה שש ני יהה הנ הה תוב (שם) וש כה
ז תוב (שם נח) אה כה ם, של יי מנ א שה רה קש ני קום של מה ה מי לה עש מנ לש יון של לש דון על עי ן בש די ענ תש הי ולש ך  לל מל ל הנ בוד של כה ה לנ זוכל של
ל ענ דםל מי י גה תוב (תהלים קח) כי כה ה, של זל ד הנ סל חל ה לנ זוכל י של ל מי של קו  לש י חל רי שש א. אנ קה וש ל ה' דנ ל ה'. ענ ג ענ ננ ענ תש תי

ך. דל סש ם חנ יי מנ שה

ד, סל ייש חל ד וש סל י, ייש חל י יוסי בי ר רנ מנ ך? אה דל סש ם חנ יי מנ ד שה דםל ענ י גה תוב (שם נז) כי י כה רי המ ם הוא, ונ יי מנ שה ל הנ י ענ כי וש
ד וי י דה די סש תוב (ישעיה נה) חנ כה תון הוא של חש ד תנ סל חל ם, וש יי מנ שה ל הנ ענ יון הוא מי לש ד על סל תון. חל חש ד תנ סל חל יון וש לש ד על סל חל

ם. יי מנ ד שה תוב ענ ה כה לל אי ים, ובש ני מה אל נל הנ

י ים מי ני בה ה. הנ דועה יש ם הנ אי לויהה. הה לש ה הנ חה מי ים שש ני בה ם הנ תוב (תהלים קיג) אי ק, כה חה צש י יי בי ר רנ מנ נו, אה דש מנ לה
ן תנ ר נה כה זה ה. הנ בה קי ד נש חה אל ר וש כה ד זה חה רוך-הוא, אל דוש-בה קה ים לנ ני י בה ני שש ייש  של ינו  ני י שה רי עון, המ מש י שי בי ר רנ מנ ם? אה הי
ן תנ ת נה ר. בנ אה פה תש ך אל ר בש של ל אמ אי רה שש תוב (ישעיה מט) יי כה ל, וש אי רה שש י יי כםרי י בש ני תוב (שמות ד) בש כה עמקםב, של ינ אותו לש

ה. מה כםל שש ם, ובנ הה רה בש אנ ה לו לש תה יש ת הה כםל. בנ ם בנ הה רה בש ת אנ ך אל רנ ה' בי תוב (בראשית כד) ונ כה ם, של הה רה בש אנ לש

ה בל ל ינרש ינו, אנ ני שה ים. וש ני בה ל הנ ם ענ אי ח הה קנ םא תי תוב ל ה כה ל זל ענ ם, וש ה אותה יקה יני מי ם, של יהל לי ת עמ צל ם רובל אי הה וש
ה. תה וה רש ה על לל גנ םא תש וא ל ך הי מש תוב (ויקרא יח) אי כה ים, וש ני בה ל הנ ענ ם מי אי ק הה לי תנ סש תי י של די ה, כש טה מנ יו לש אה טה ם חמ דה אה הה

ה. תה וה רש ה על לל גנ מש י של מי אוי לש

ה ז זל ים, אה ני בה ל הנ ה ענ סה כנ ה ומש בה ם שה אי הה רוך הוא, וש דוש בה קה י הנ ני פש כגיות לי זש ים בי בי רש ם ומנ עולה י הה ני ים בש בי שה של וכש
ם ה. אי חה מי ים שש ני בה ם הנ תוב אי ז כה אה ה, וש יומה קי ה בש בה שה ם של אי ל הה ה של שובה ה? זו תש שובה ה תש ה זל ה. מנ שובה א תש רה קש ני

ת. ן ובנ יד בי מולי ד של יהה ענ בי יהה ורש רי פש ם מי דה אה ר הה טי פה םא יי ן ל כי לה אי. וש דנ ים ונ ני בה הנ

אות רש ים לי יקי די צנ ת הנ שוקנ לו. תש יכה הי ר בש קי בנ ם ה' ולש נםענ זות בש חמ תוב (תהלים כז) לנ ק, כה חה צש י יי בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה
דוש קה יק הנ תי ענ הה א מי בה ם ה', של תוב נםענ כה ע של מה שש ד, מנ חה כםל אל עון, הנ מש י שי בי ר רנ מנ ל ה'? אה תה ענ רש מנ ה אה תה אנ ה, וש ת זל אל
י ל מי קו של לש י חל רי שש ל ה'. אנ ג ענ ננ ענ תש ז תי ם, אה יי מנ שה ל הנ תוב ענ כה אי. וש דנ יא ונ ך הי ים כה יקי די צנ ת הנ שוקנ ה, ותש זל ם הנ יי מנ שה לנ

ם. ים הי טי ענ אי מש דנ ה. ונ זוכל של

מו י, כש מי י אי ני ים. בש מי רה כש ת הנ ה אל רה י נםטי ני מג י שה רו בי חמ י ני מי י אי ני תוב (שיר א) בש עון, כה מש י שי בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה
ת לות אל גש הנ ה ולש טה מנ לש יתו של יב בי רי חמ הנ רוך הוא לש דוש בה קה ה הנ צה רה של כש ץ. של רל ם אל יי מנ שה יך מי לי שש תוב (איכה ב) הי כה של
תוב (שמות ב) כה נו, כנ מל ה מי קה חמ רנ תש הי זו, וש ץ הנ רל אה ת הה יו אל נה פה לש רוך הוא מי דוש בה קה יר הנ עלבי ים, הל מי ענ ין הה בי ל לש אי רה שש יי
ל אי רה שש יי וש ה,  בה רש חש נל ה  טה מנ לש של זו  הנ ץ  רל אה ה, הה לה עש מנ לש של ם  יי מנ שה מי ה  קה חמ רנ תש הי זו  ץ  רל אל של וכש חםק.  רה מי חםתו  אמ ב  צנ תנ תי ונ
י בי רו  חמ ני י של מי י אי ני ה? בש ת זל י אל ה לי שה י עה ה ומי ת זל י אל ם לי רנ י גה ל: מי אי רה שש ת יי סל נל ה כש רה מש ים. אה מי ענ ין הה בי רו  זש פנ תש הי

אי. דנ י ונ מי י אי ני י, בש ני מל קו מי חמ רנ תש הי וש

יהיא, י חי בי רנ י לש י יוסי בי ר רנ מנ ים, אה כי יו הולש הה ד של ב. ענ ר רנ יהיא בנ י חי בי מו רנ יהה עי הה ך, וש רל דל ך בנ יהה הולי י הה י יוסי בי רנ
ת לל אוכל פור, וש צי י הנ פי ה בש לל עה םאשו, וש ל ר ת ענ חנ פור אנ צי ר, וש הה נה ד בנ חה ר אל בל י גל יתי אי ר לו, רה מנ י? אה יתי אי רה ה של יתה מנ אי רה

ר. מנ ה אה י מה תי עש םא יהדנ ל , וש חנ צווי ים קולות וש רי ר מי בל אותו גל , וש יהה לל גש רנ ת בש סל רומל וש
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א לה ה? אל קום זל מה ם הוא בש דה ן אה י בל כי ר לו, וש מנ ב. אה רי קה תש הי ד לש י פוחי ני ר, אמ מנ ע. אה מנ שש ני יו וש לה ב אי רנ קש ר, ני מנ אה
ים ני י בה ני ר, שש תל ר, כל תל ר: כל יהה אומי הה של עו  מש יו. שה לה אי בו  רש הוא. קה רוך  בה דוש  קה הנ נו  ז לה מנ רה ה של מה כש ל חה ז של מל רל

פםל. ח תי פנ פור בנ צי הנ ד של ה, ענ נוחה םא מש ל ח וש םא נה חוץ]. ל בנ ים לש רוקי חוץ [זש ים בנ רויי שש

ר, מנ י. אה תי רש טה םא נה י ל לי י של מי רש כנ שום של ם? מי ענ טנ ה הנ י. מה רו בי חמ י ני מי י אי ני ינו בש ני שה הו של ר, זל מנ אה י וש י יוסי בי ה רנ כה בה
לות זה ים ומנ בי ת כוכה י עמבודנ די ים עובש מי ענ טון הה לש שי ד של זות ענ םא זה ם ל יי מנ שה י הנ פררי ]צי ה [של ל זל ענ ך, וש שה מש לות ני גה אי הנ דנ ונ
יהה הה תוב (זכריה יד) וש כה ם, של עולה יו בה ינה ר די עורי רוך הוא מש דוש בה קה הנ יום של יענ הנ גי ינ ד של י? ענ תנ ם, ומה עולה הה עמבםר מי ינ

ה. לה יש םא לה ל םא יום וש ה' ל ע לנ דנ וה ד הוא יי חה יום אל

ת חנ ת אנ בל הל לש ה שנ אה יו. יהצש ינה די ה בש יעה גי ין הי די ת הנ בל הל לש ר: שנ יהה אומי הה ד של חה עו קול אל מש ים, שה כי יו הולש הה ד של ענ
ש. אי ת הה פנ רי שש ה לי נה תש ני תוב (דניאל ז) וש כה מו של אי כש דנ ר, ונ מנ פור. אה צי ה הנ ת אותה ה אל פה רש שה וש

ה, מונה ם אל יהל יני ה בי אה צש מש םא ני ל ן של מנ זש א בי לה ל אל אי רה שש ת יי רוך הוא אל בה דוש  קה ה הנ לה גש םא הי י, ל י יוסי בי ר רנ מנ אה
ת. ול ת מה ם אל כל יתש רי ר בש כגפנ תוב (ישעיה כח) וש כה כםל, של א בנ צה מש ך ני יהכול, כה בש ה, כי מונה אל ם הה יהל יני ה בי עה נש מש ני של כש

ע ננ מה ינו, יי מי ת יש רוך הוא אל דוש בה קה ר הנ עורי יש של ר לו, כש מנ ח? אה צנ נל ת לה ול מה ע הנ לנ תוב בי כה הו של יהיא, מנ י חי בי ר רנ מנ אה
ה? ה זל הוא, ומנ רוך  בה דוש  קה ל הנ של ינו  ימי ל בי אי רה שש יי רו  עורש תש יי של א כש לה אל ין זו  ר יהמי עורי תש םא תי ל ם, וש עולה הה ת מי ול מה
םא גו', ל ל וש יי ה חה י ה' עםשה מי ן (תהלים קיח) יש מנ זש אותו  מו. בש ת לה ש דה ינו אי ימי (דברים לג) מי ה  תוב בה כה ה של תורה

י יהה. עמשי ר מנ פי סנ אמ ילה ונ חש י אל מות כי אה

ן י גנ יקי די ין צנ ים בי ים יהמי לשי יו שש לה א עה רוז קורי כה הנ ה בו, וש צל רנ תש רוך הוא מי דוש בה קה הנ יק של די צנ נו, אותו הנ דש מנ לה
ת ר אל די מנ םא לש יהב ד של יק ענ די צנ ל אותו הנ קומו של ים מש רי טש ענ ים ומש אי ים בה יקי די צנ ל הנ ים, כה חי מי ים שש יקי די צנ ל הנ ן, כה דל עי הה

ים. ם עמצובי ים כגלה עי שה רש ל הה כה יו], וש לה ים יום [עה לשי נםם שש יהי גי יו בנ לה א עה רוז קורי כה ע הוא, הנ שה ם רה אי ם. וש יהל יני יורו בי די

דו גש נל ים כש ני מש דנ זש חםק מי י הנ רי ה שומש מה י. כנ לוני ל פש לו של לה גש ת בי עי ר כה עורי תש ש מי דה ין חה י די רי המ י, של ים: ונ חי ם פותש כגלה
ה לו. של עה יו יי דה מול יה י גש ע כי ע רה שה רה ים: אוי לש רי אומש ים וש חי ם פותש כגלה נו. וש כי שש ע אוי לי שה רה י, אוי לה ים לו: ונ ימי די קש ומנ

יק. רי עו לה רש ית זנ חי שש הנ יא ולש הוצי יהדו לש ה בש זונל י של יא] מי הוצי לל [לש כש ק, לי חה צש י יי בי ר רנ מנ יו? אה מול יהדה ם] גש ענ ה [טנ ה זל מנ

םא י ל תוב (תהלים ה) כי כה ה, של ינה כי י שש ני ה פש םא רואל ל ע, וש א רה רה קש יק ני רי עו לה רש יא זנ מוצי י של ל מי ינו, כה ני י שה רי המ של
ע - ע רה שה רה אן, אוי לש ף כה ע. אנ ה רנ הודה כור יש ר בש י עי הי יש תוב (בראשית לב) ונ כה ע, וש ך רה גגרש םא יש ה ל תה ע אה שנ ץ רל פי ל חה אי
יא הוצי לש יהדו  ה בש זונל י של לל מי כש - לי ה לו  של עה יי יו  דה יה מול  גש י  ע, כי רה מו  צש ה ענ שה עה ע, של הוא רה ע של שה רה אותו  אוי לש

ם. כגלה ר מי ם יותי עולה אותו הה ים אותו בש די ה טורש זל לה יק, וש רי עו לה רש ית זנ חי שש הנ ולש

ה שה עה נו, של רש מנ אה מו של א כש לה ע? אל ה רה מה ע, לה שה רה תוב אוי לש כה ן של יוה ע]. כי ע [רה שה רה תוב אוי לש י כה רי המ אה, של רש םא תי ב
ה. םא עולל ה ל זל ים וש ם עולי כגלה ע, וש ך רה גגרש םא יש תוב ל כה ע, וש מו רה צש ענ

ם ם? הי ענ טנ ה הנ ה. מה םא עולל הוא ל ים וש ם עולי ה, כגלה אי םא רש ם? ב דה י אה ני גו בש רש הה ים של עי שה ר רש אה ר, שש םאמנ ם ת אי וש
ים. בי ים רנ מי ך דה פנ ש, שה מה יו מנ נה ג בה רנ ה הה זל ים, וש רי חי ם אמ דה י אה ני גו בש רש הה

ה ה. מה שה ר עה של י ה' אמ יני עי ע בש יירנ תוב ונ אן כה כה י ה', וש יני עי ע בש יירנ תוב ונ םא כה ם ל עולה י הה עי שש ר רי אה שש ה, בי אי םא רש ב
ה. צה רש ת אנ חי שי תוב וש כה שום של ם? מי ענ טנ הנ

י ני ה פש םא רואל ל ע של שה ך רה ין לש אי ה, וש זל ט לה רה ה פש שובה ין לו תש אי ם של עולה א בה טש ך חי ין לש ה, אי הודה י יש בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה
א, בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ים בה יקי די צנ י הנ רי שש ק, אנ חה צש י יי בי ר רנ מנ ל. אה לנ ע, כש ך רה גגרש םא יש תוב ל כה ה, של זל ט לה רה ה פש ינה כי שש
י בי ר רנ מנ ץ? אה רל אה שו  ירש ם יי עולה ה לש ה זל ץ. מנ רל אה שו  ירש ם יי עולה ים לש יקי די ם צנ כגלה ך  מי ענ תוב (ישעיה ס) וש ם כה יהל לי עמ

ים. יי חנ צות הנ רש אנ י ה' בש ני פש ך לי לי הנ תש תוב (תהלים קטז) אל כה מו של ה, כש הודה יש

שום לות, מי זה ים ומנ בי י כוכה די ל עובש ם של לל צל לו בש ם של לל ב צל רי עה םא לש ל ם של דה אה יך לש רי ן צה כי ם. לה תוכה עמקםב, בש י ינ חי יש ונ
א. מי ה טה זל דוש וש ה קה זל של

א מי טנ ת, הוא מש ם מי דה א אה צה מש ני של ל כש אי רה שש יי לות, של זה ים ומנ בי י כוכה די ים עובש מי ענ ל לה אי רה שש ין יי ה בי ה מנ אי םא רש ב
םא יתו] ל [ובי גופו  ר, וש חי אנ הו  ישל א מי מי טנ םא מש לות ל זה ים ומנ בי י כוכה די ל עובש גוף של א. וש מי ת טה יי בנ הנ גוף, וש ל הנ ת כה אל

ם? ענ טנ ה הנ ת. מה הוא מי של א כש מי טה

ה, זל הנ דוש  קה ם הנ לל צל הנ נו  מל ר מי עובי נו, וש מל רות מי עובש בונו  ל רי שות של דג קש ל הנ ת, כה הוא מי ה של עה שה ל בש אי רה שש יי
א. מי גוף טה ר הנ אה שש זו, ני ה הנ שה דג קש נו רוחנ הנ מל ת מי רל עובל וש

רוחו א וש מי מו טה לש ים, צנ די צש ל הנ כה א בש מי יו טה יה חנ בש ך, של םא כה ה ל רה ה זה ד עמבודה לות עובי זה ים ומנ בי י כוכה די ל עובש בה אמ
אות מש טג ל הנ אות כה ת, יוצש מי ן של יוה יו. כי לה ב אי רנ קש סור לי תוכו, אה רויות בש לו שש לה אות הנ מש טג ל הנ כה שום של ה, ומי אה מי טש

א. מי טנ ה לש אה מש י טג לי ר גוף בש אה שש ני לו, וש לה הנ

אות צה מש ני אות של מש טג ן הנ ל אותה כה ם של יהל יי חנ ל בש בה ם, אמ תה יתה מי ין בש ם ובי יהל יי חנ ין בש א, בי מי ם טה גופה ב של ל גנ ף ענ אנ וש
ים כולי םא יש ם, ל הל אות מי מש טג ן הנ ל אותה אות כה ר יוצש של אמ ם, כנ תה יתה מי ים. ובש רי חי א אמ מי טנ לש ם כםחנ  הל לה ם, ייש  הל לה צש אל

ר. חי אנ ד הה יו צנ לה ה עה שורל נו, וש מל אות מי שות יוצש דג קש ל הנ י כה ים, כי רי חי א אמ מי טנ ל יהכול לש אי רה שש ל יי של א, וש מי טנ לש
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ה עמשל לו, ננ מות של דש ה הנ זל צוף הנ רש פנ הנ ית מי עמשי ננ ל וש די גנ תש ם ומי דה אה ך  הולי של ה, כש זל הנ דוש  קה ם הנ לל צל ה, הנ אי םא רש ב
גופו ם, וש דה אה מור הוא הה ים שה מי לה י צש ני ים שש אי צה מש ני ה של עה שה ה. בש ת זל ל אל ה נוטי זל ד, וש חה אל ים כש רי בש חנ תש ר, ומי חי ם אנ לל צל
י לי ם בש דה ר אה אה שש ני ה, וש זל ה לה ה עולל זל נו, וש מל ים מי רי ם עובש יו, הי ים יהמה בי רי קש ה של עה שה תוכו. בש רויהה בש רוחנ שש יום, וש קי בש

ם. יי ננ ים, שש לי לה צש סו הנ נה יום וש יהפוחנ הנ ד של ז (שיר ב) ענ ה, אה ירה מי שש

יך רי ם, צה עולה ת הה דון אל ין לה א די סי ל כי ב ענ רוך הוא יושי בה דוש  קה הנ של ם, כש עולה ין בה ר די עורי תש מי של ה, כש אי םא רש ב
ים אי צה מש ם ני כגלה ים, וש קי תה ים פש בי תה כש י אותו יום ני רי המ יו], של אה טה חמ ע [מי שנ רל הה יהשוב מי ה של שובה ין] תש די ר [בש עורי ם לש דה אה

יו. לה עה ים של קי תה פש ת הנ ים אל עי בונו, קורש י רי ני פש יהשוב לי ם של דה ה אה כה ם זה ים. אי תובי יק כש תי בש

יו - אה טה חמ ב מי ם שה ה. אי שובה תש ים, יום הנ פורי כי ת יום הנ ם אל דה אה י הה ני פש ין לי מי זש רוך הוא מנ דוש בה קה ך הנ ר כה חנ אנ
נו. מל ק מי לי תנ סש הי ה לש ה רוצה שובה תש י הנ ים. אוי כי קי תה תםם פש חש ך לנ לל מל ה הנ ול צנ םא - מש ם ל טוב. אי

ג. חה י לל יני מי הוא שש ת, של רל צל ל עמ רון של חמ ד אותו יום אנ ים לו ענ אוי - תולי רה ה כה מה לי םא שש ל ה וש שובה תש ה בי כה ם זה אי
ך לל מל ית הנ בי ים מי אי ים יוצש קי תה פש ם  - אותה ה  םא זוכל ם ל אי וש ים.  עי רה קש ני  - בונו  י רי ני פש לי ה  מה לי ה שש שובה ה תש שה ם עה אי

ך. לל מל ית הנ בי ים עוד לש רי םא חוזש ר ל ים יותי קי תה ה, ופש עמשל ין ננ די הנ ין, וש די ך הנ אנ לש י מנ ידי ים בי רי סה מש ני וש

יו לה עמבםר עה ך ינ לל מל ש הנ נל עם אי של דנ י ונ רי נו, המ מל רו מי בש עה ן של יוה מו. כי ים עי אי צה מש םא ני ל נו וש מל ים מי מי לה צש ים הנ רי ערבה ז מה אה
ת אל ים  לי נוטש וש ים,  ני זגמה מש ים  ישי ני עמ מנ הנ ים  כי אה לש מנ הנ רון,  חמ אנ הה ג  חנ ל  של ה  לה יש לנ אותו  ובש ת.  ול מה הנ כוס  מי ם  ענ טש יי וש
יו לה עה עמבםר  ינ ים,  גומי פש ים  אי צה מש ני ם  אי [וש ים  אי צה מש ני םא  ל וש ים,  מי לה צש הנ ים  רי ערבה מה ם,  אותה לו  טש נה של ר  חנ אנ וש ים.  קי תה פש הנ
ם גה פש עות בנ לות רה חמ ל מנ ין של יו די לה עמבםר עה , או ינ רוענ ין גה ם - די יי דנ ם יה הל ים בה אי צה מש ם ני אי ם. וש יי דנ ם יה הל כו'] בה לות וש חמ מנ

ה. ת זל נו אל רש אנ י בי רי המ ם, ונ הל לה של

הוא וש או,  צש מה יי תו  שש אי או  נו  בש  - גוף  הנ א  צי מה יי וש ע  רה גש ני םאש  ר הה של כש ר,  יותי ים  רי אומש ים  מוני דש קנ הנ י  רי פש סי ובש
א. פי רנ תש יי ם וש ענ טש ת יי ול מה ם הנ ענ ר, טנ זנ ם חה ל אי בה ה. אמ שובה תש ן בי מנ ל אותו זש ר כה זנ םא חה ל של ר כש בה דג ה מש זל ק. וש לי תנ סש יי

שותו. רש ן בי טה קה נו הנ בש של ר כש בה דג ה מש זל יים, וש קנ תש הוא מי ים וש קי לש תנ סש ם מי םאש - הי ר א הה צי מה יי ה וש אל רש םא ני גוף ל ם הנ אי וש
ר, חוזי וש חנ  ר, בורי חוזי ם וש לל צל חנ הנ פות אותו. בורי לות רודש חמ יו - מנ לה גש ים, רנ גומי יו פש ה יהדה עמשי ים, מנ גומי יו פש ם יהדה אי וש

אור. ן בש קה תג ה מש לה יש לנ הנ ה וש ירה אי ה מש נה בה לש הנ של ה כש זל ב. וש רל ן על תי י יי ר מי םאמנ ר ת בםקל תוב (דברים כח) בנ יו כה לה עה

ים עושי ם, וש עולה הה ים מי קי לש תנ סש לו אותו יום מי אי ם כש בה לי ים בש לי כש תנ סש יום מי ל יום וה ים, כה ידי סי ים חמ יקי די ל צנ בה אמ
א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ם בה קה לש י חל רי שש ר. אנ חי ר אנ בה דה כו לש רש טה צש םא יי ל ם, וש בונה י רי ני פש ה לי מה לי ה שש שובה תש

יות] רי ים [בש עמשי ם מנ אותה י בש רי המ דוש, של קה הנ ך  לל מל י הנ עמשי ים מנ יוני לש ה על מה י - כנ מי שש א בי רה קש ני ה, כםל הנ אי םא רש ב
ם הל ים בה עושי ה וש טה מנ ם לש ים אותה לי נוטש של ה, וכש לה עש מנ לש ים של יוני לש ים על רי בה דש ם בי ר אותה ה, קושי טה מנ ה לש הוא עושל של

ים. רי בה דש נו הנ רש אנ י בי רי המ ז, ונ רל ץ אל עי זוב וש גון אי שור בו, כש קה ה של לה עש מנ לש ה של עמשל ר אותו מנ עורי תש ה, מי עמשל מנ

דוש קה ם הנ שי ים בנ חוזי ם אמ כגלה ה, של בה עמרה ס, ונ דנ רוג, המ תש אל ב, וש מו לולה דוש, כש קה ם הנ שי ים בנ חוזי אמ ם של הל ייש מי וש
ינו, ני ה שה ל זל ענ ז בו. וש אוחי ה אותו של וה דש ר חל עורי י לש די ה כש עמשל ם מנ הל עמשות בה לנ ם וש חםז אותה אל ינו, לל ני ך שה ל כה ענ ה. וש לה עש מנ לש

ר. חי ר אנ בה ר דה עורי י לש די ר כש בה אות דה רש הנ יך לש רי ה צה עמשל ים ומנ רי בה דש בי

- יו  תי רש צנ יש י.  לי ד  ינחי לש יו -  אתי רה י. בש בודי ר כש עורי - לש יו]  אתי רה י [בש בודי כש לי וש י  מי שש א בי רה קש ני תוב כםל הנ כה של הו  זל
ה. לה עש מנ לש ר בו כםחנ של עורי יו - לש יתי ף עמשי ]. אנ ה [כםחנ עמשל עמשות בו מנ לנ

פםת נו כנ יש יו - הנ אתי רה י בש בודי כש לי ר. וש דה ץ הה י עי רי תוב (ויקרא כג) פש כה נו של יש י - הנ מי שש א בי רה קש ני ר כםל הנ חי ר אנ בה דה
ל. חנ י נה בי רש ענ נו וש יש יו - הנ יתי ף עמשי בםת. אנ ץ עה ף עי ננ עמ נו ונ יש יו - הנ תי רש צנ ים. יש רי מה תש

יום ל בנ בה שור. אמ ל עה י ענ ישי מי הוא חמ א של קה וש אשון, דנ רי יום הה ם בנ כל ם לה תל חש קנ תוב ולש כה ר הנ מנ אה ה של ל זל קון של תי וש
נו אה ים, וש עי ם נובש יי ל מנ יו של נה יה עש מנ ל] בש כה סםענ [לש נש אשון לי א רי יהצה א יום של לה י הוא? אל אשון מי אשון, אותו יום רי רי הה

ם. עולה יכו לה שי מש הנ ים לש רוצי

ל יחנ ענ גי שש ך מנ לל מל הנ רות, וש חי ם לנ ה אותה יאה הוצי ה וש ירה בי גש מו הנ ה אי אה ר. בה סה אמ מנ ם בש דה י אה ני ר בש שנ קה ך של לל מל ל לש שה מה
ם הל יא לה בי רות, תה חי ם לנ י אותה אתי י הוצי רי ה, המ רה מש ים. אה אי מי ים וצש בי עי ם רש ה אותה אה צש . מה יהה יהדל ם בש ן אותה תנ נה ה וש בודה כש

ה. קל שש ל ומנ אםכל

ת רל טל ענ יא מש יהה. הי תי שש ים לי אי מי זון וצש מה ים לש בי עי נו רש אה רות, וש חי ם לנ ת כגלה יא אל ה מוצי זל ים הנ פורי כי יום הנ ך  כה
ם יא אותה הוצי י של מי תות לש שש ים לי לי ה, שואמ מה ים עי ים שורי עי ם נובש יי מנ נו של עש ה יהדנ זל יום הנ יו. בנ רותה טש ענ ך בש לל מל ת הנ אל

אשון. יום רי ים לו בש אי ך קורש ל כה ענ רות, וש חי לנ

בוד הוא י כה ני נש ענ ם בש כםל, אי ית הנ אשי הוא רי ם של הה רה בש אנ ה, לש זל יום הנ ל בנ בה ה. אמ פל הוא יה ה, וש דה גה אנ ר הה פל סי ה בש זל
ם. יי פםר בורות מנ חש יל לנ חי תש ם הי הה רה בש אנ ית, של אשי רי ם הוא הה יי מנ ית או בש אשי רי הה

ץ ל עי יו של רש ר. פי דה ץ הה א לו עי רה קה רוך הוא וש דוש בה קה ת הנ ר אל די ק הי חה צש יי ק, של חה צש ל יי ר של אי ר - זו בש דה ץ הה י עי רי פש
ן כי לה רוד. וש ם פי יהל יני א בי צה מש םא ני ל ח, וש רה פש ר יי מה תה יק כנ די תוב (תהלים צב) צנ כה ים - של רי מה פםת תש . כנ ה יהדוענ זל ר הנ דה הה הל
ם יי ר מנ אי בש םאת, מי ז ר הנ אי בש את הנ לי מנ תש ה מי זל ה. ובה י זל לי ה בש ה זל םא עולל ל שום של פםת, מי א כנ לה פםת, אל כנ וש תוב  םא כה ל
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כםל. ת לנ ענ נובנ ד של ר ענ אי בש את הנ לי מנ תש נו מי מל ה, ומי לה חי תש א בנ לי מנ תש הוא מי ים. הנ עי נובש ים של יוני לש על

חוז אה כםל, של ל הנ יון ענ לש ן על ילה ה אי עמשה שו, ננ רש שה ש בש רנ שש ני ק וש זי חנ תש הי דול של גה ן הנ ילה ל אי ף של נה ה עה בםת - זל ץ עה ף עי ננ עמ ונ
א לי מנ תש ם ומי עולה סוד הה ל יש ה נוטי זל י מי רי המ בות, של עה ת הל ז אל אוחי ץ של בםת, עי ץ עה הוא עי ף של נה לו, עה ים של די דה צש ל הנ כה בש

ה. אה קה שש הנ ץ הנ רל ם אל הו עולנ ר, זל אי בש יק בנ רי הה י לש די כש

ה לל ל - אי חנ י נה בי רש ענ ר וש חי ר אנ בה יק. דה די צנ יק לנ רי הה ם לש תוכה ים לש סי נש כנ תש ם מי יי י מנ לי חמ י ננ ני ם, שש ם הי יי ננ ל - שש חנ י נה בי רש ענ וש
ם בגשה םא מש ל ה, וש אל כםל נה ן הנ כי ב. לה אה ד הה צנ םא מי ל יון וש לש ל על חנ ננ ד אותו  צנ ים מי אי בה ק, של חה צש יי חוזות בש אמ בורות של ם גש הי
מו אי, כש דנ ונ ל  חנ נה י  בי רש ענ וש ל  בה ם. אמ יהל לי ד עמ גוף עומי הנ ים של מודי י ענ ני ל - שש חנ נה י  בי רש ענ וש רות.  ה פי םא עושל ל וש רות,  פי לנ

ר. אי בש ם לנ יי ן מנ רוקי ם לש ם כגלה ה הי לל אי ר, וש אי בה תש ני של

השלמה מההשמטות (סימן ג"ן)

י תוב בו מי כה ים, של ירי שי יר הנ ל שי ר של דה נו הה יש הנ כםל, וש ל הנ ר ענ דה ר? הה דה הו הה רוג. ומנ תש אל ץ הה ר? עי דה ץ הה י עי רי הו פש מנ
ם יים עולה קנ תש הי ר לש שה פש י אל אי ם של דה אה ה מי בה קי ה נש חה קש לש ה ני מה ל שש ענ ה, וש בה קי ם נש ל שי נו ענ יש הנ ר. וש חנ מו שה ה כש פה קה שש ני םאת הנ ז
ל ים ענ רי תי יש ים  בי קה נש ה  לה ייש  וש ים,  בי חה רש יהה  בל קה נש ם של ל שי ענ ה?  בה קי נש את  רי קש ני ם  ענ טנ ה הנ ומה ה.  בה קי נש םא  ל תון בש חש תנ הנ

ד. לה וה בול הנ ית קי ם ובי חל רל ם וה יי דנ ים: שה בי קה נש ם הנ ה הי יש, ומנ אי הה

ש, ים קםדל רי פה סש ל הנ ן, כה נה י יוחה בי ר רנ מנ אה ן. של ש - כי קםדל י הנ רי פש ל סי כה ר לש דה הוא הה ים של ירי שי יר הנ רו, שי מש אה ה של ומנ
לו ים? אי שי דה ם קה ה הי ים. ומנ שי דה קה ש לש הוא קםדל ש של א קםדל לה ים? אל שי דה ש קה הו קםדל ים. ומנ שי דה ש קה ים קםדל ירי שי יר הנ שי וש

ם. כגלה ש לש ם קםדל הל ילה לה הש ש יי קםדל ם, וש דה אה בה וות של צה ש קש ד שי גל נל כש של

ה ר, זל א ה' דה לה ר אל דה י הה רי קש ל תי ר? אנ דה הה מו  א שש רה קש ה ני מה לה כםל. וש ר לנ דה הוא הה רוג, של תש ה אל ש? זל קםדל הו  ומנ
ל ם כה עי כםל, של ם הנ גוד עי ן אה ם כי הוא גנ א בו, וש לה ת אל ילמל ב קנ ת לולה ונ צש ין מי אי ב, וש לולה ד הנ גל אל ד מי רה פש הוא ני רוג של תש אל

ד הוא. ם ינחנ ם כגלה עי ד הוא, וש חה אל

ת ים אל יו חופי פה נה ין עמ ם אי אי בו, וש ת רג ים אל יו חופי פה נה עמ בםת - של ץ עה ף עי ננ עמ ה. ונ רה דש שי ד חוט הנ גל נל ב? כש לולה הו הנ ומנ
ה, לשה םאשו שש ר ם וש יי ננ יו שש רועותה י זש רי םאשו, המ ל ר ן ענ גי יו יה רועותה זש בי ם של דה אה ל לש שה ה? מה י מה ני פש לום. מי ינו כש - אי בו  רג

ן. ילה אי ש הה הוא שםרל ץ? של ר בו עי מנ אל ה נל מה לה ע. וש צנ מש אל ץ בה א עי צה מש ני ין, וש יהמי בםת לש םאל, עה מ שש ף לי נה נו עה יש הנ וש

ם הוא הל בה דול של גה שום של ל? מי חנ י נה בי רש ל ענ שון של הו לה ם. ומנ יי תנ ם שש הי ם של דה אה י הה ל? שוקי חנ י נה בי רש ה ענ ה זל ומנ
ית, בי עמרה ית מנ פוני רוחנ צש הוא בש ה, וש נה אות שה ש מי מי ך חמ לנ המ נו מנ מל ן מי טה פון הוא קה ל צה של ק כםחו, וש ם יוני שה ב, ומי עמרה מנ לנ
ה ה. מנ ם זל ה עי ם זל תה לה עג ים פש בי רש עה ים מש מי עה פש י - של בי רש ר ענ חי ר אנ בה ים. דה צי ם עי יהל ני ם שש הי מו, וש ל שש א ענ רה קש ני ל וש ובו פועי
ל ים אל כי ים הםלש לי חה נש ל הנ תוב כה כה מו של ל, כש חנ מו ננ שש ים בו של בועי ם קש הי קום של מה ם הנ ל שי ל הוא ענ חנ ל? ננ חנ י נה בי רש ה ענ זל

הניהם.

ר מנ אל נל ל? של חנ ננ את  רי קש ני ה  עה בש שי הנ לו  אי ה מי דה ה ומי דה ל מי כה של נו  לה ן  יי ננ ומי רוג.  תש ה אל זל ר  י אומי וי יהם? הל הו  מנ
ץ י עי רי ל פש אי רה שש ף יי גוף, אנ י הנ רי ר פש דה ב, הה ה לי ם, מה עוד שה ל. וש י אי לי חמ א ננ לה ל אל יאי לי חמ י ננ רי קש ל תי ל, אנ יאי לי חמ ה ננ נה תה מנ ומי
ד גל נל בו, וכש הוא לי ה של זל ן הנ ילה אי גוף הה לו  טש ל נה אי רה שש ף יי ע, אנ צנ מש אל בה בו  לולה יו וש יבה בי יו סש פה נה ר, עמ מה ן תה ילנ ה אי ר. מה דה הה
ה ב זל ה לי סור לו. ומנ ב מה ף לי ב, אנ לי תוב לו  ה כה ב זל ה לולה גוף. ומנ ר הנ קנ הוא עי ם של דה אה ה בה רה דש שי גוף חוט הנ הנ
ים: יי חנ ץ הנ ך עי רל ת דל מםר אל שש ר לי מנ אל נל ת, של רל ה שומל ן צורה הל יב מי תי ל נה כה ף בש ה בו, אנ מה כש יבות חה תי ם נש יי תנ ים ושש לשי שש

ע"כ מההשמטות

ץ ף עי ננ עמ ק. ונ חה צש ה יי ים - זל רי מה פםת תש ם. כנ הה רה בש ה אנ ר - זל דה ץ הה י עי רי אשון פש רי יום הה ם בנ כל ם לה תל חש קנ ר, ולש חי ר אנ בה דה
נו. רש מנ אה גות של רה דש י הנ תי ן שש ה הי לל ל - אי חנ י נה בי רש ענ עמקםב. וש ה ינ בםת - זל עה

נו, רש אנ י בי רי ל המ בה עמקםב. אמ ה ינ אי זל דנ ים, ונ קי לה חמ ל הנ ת כה ז אל אוחי עמקםב, של ה ינ בםת זל ץ עה עי שום של ה, מי ה זל שונל י של ומי
מו ר, כש אי בש ר בנ שה קש ני ר של של ר, קל סי פםת חה ים - כנ רי מה פםת תש ה. כנ תונה חש ה תנ בורה גש ק, זו  חה צש יי ר  אי בש ר - זו  דה ץ הה י עי רי פש
יון לש ף הוא על נה בםת, עה ץ עה ף עי ננ עמ ה. ונ י זל לי ה בש ים זל םא עולי ה ל לל אי שום של ם, מי יהל לי בש רש סנ ים בש פותי ר (דניאל ג) כש מנ אל נל של
ל חנ ננ ד הנ צנ ים בש חוזי אמ ים של די דה צש ל הנ כה ק, בש חה צש ה יי ל - זל חנ י נה בי רש ר. ענ מנ אל נל מו של ד, כש ל צנ כה ז לש אוחי בות וש ץ עה ה עי עמשל ננ של

ים. יני נו די מל ים מי רי עורש תש ין, מי א די צה מש םא ני ה ל זל ל הנ חנ ננ בנ ב של ל גנ ף ענ ינו, אנ ני שה ב. של אה ד הה צנ םא בש ל וש

ל בה ה. אמ פל יה ם, וש יי ם מנ הל ים מי אי יוצש נו של רש מנ אה ים של מודי ענ י הה ני לו שש ל - אי חנ י נה בי רש ענ ש, וש רנ ן פי קי זה א הנ נונה מש ב הנ רנ וש
ים אי כות] יוצש רה בש דול [הנ נוס גה כי י וש רי יק, פש די ל צנ ה של גה רש ל דנ דות ענ עומש ה של לל גות אי רה י דש תי שש ינו של אי י רה רי ה, המ אי םא רש ב

ה. כםל יהפל הנ נו, וש רש אנ י בי רי המ , ונ יחנ םא רי ל ם וש ענ םא טנ ל י וש רי םא פש ם ל הל ים מי אי םא יוצש ל ל חנ י ננ בי רש ענ ם, וש הל מי

ל כה פות הוא בש יק כנ די י צנ רי המ כםל, של שור בנ קה כםל, וש פםת בנ ין. כנ יהמי ב בש ב. לולה לי ד הנ גל נל םאל, כש מ שש רוג בי תש ן אל ל כי ענ וש
ה. מונה אל ר הה של הו קל זל כםל, וש שור בנ קה ים וש די דה צש הנ

ים יכי רי צש ה, של זל יום הנ בנ דוש  קה ם הנ עה ים הה יני מי זש מנ ים של חי ם אורש ה הי לל ל אי כה ה של דה גה אנ ר הה פל סי ר בש מנ ה אה יהפל וש
י כי רש ים דנ עי יודש ל של אי רה שש ם יי יהל רי שש ך. אנ לל מל לנ תו  שה קה ם בנ דה אה ש  קי בנ ם מש הל ם, ובה ין אותה מי זש הי ן של יוה ם, כי םא אותה צ מש לי

א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ם בה הל כות בה זש ת, לי מל ך אל רל דל ת בש כל לל ה לה תורה י הנ כי רש ים דנ עי יודש דוש, וש קה ך הנ לל מל הנ
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ם הי ומה ין,  די בנ חו  צש ני ם  הי של שום  מי ך,  לל מל הנ תוך  מי ים  שומי רש ים  ני ימה סי בש ל  אי רה שש יי ים  אי יוצש ה  זל הנ יום  בנ
םא ם ל עולה ין, ובה די לש ך  לל מל י הנ ני בש לי סו  נש כש ני ם של דה י אה ני י בש ני שש יון. לי לש על הה ך  לל מל ם הנ ה, חותנ מונה אל י הה ני ימה ים? סי ני ימה סי הנ
יהדו א ובש ייצי י של ם, מי הל ר לה מנ ח? אה צנ י ני מי לו אותו  אמ שה ך, וש לל מל ית הנ בי ד מי חה יון אל גש א לי ח. יהצה צנ ם ני הל י מי ים מי עי יודש

ח. צנ ני ך, הוא של לל מל י הנ ני ימה סי

ים, פורי כי יום הנ ה וש נה שה םאש הנ ל ר יום של ם מי ן אותה הוא דה יון, וש לש על ך הה לל מל י הנ ני פש ין לי די ים לש סי נה כש ם ני עולה ל הה ך כה כה
רוג, תש אל ב וש לולה ה וש כה סג ים בנ חי ה, טורש שובה תש ים בי יקי די ם צנ ל כגלה אי רה שש או יי צש מש ך ני ין כה ש, ובי חםדל ה יום לנ רי שש ש על מי ד חמ ענ
רוך הוא, דוש בה קה ם הנ הל ר לה ין? אומי די ח בנ צנ י ני ים, מי לי ים שואמ יוני לש על ים הה כי אה לש מנ ין. הנ די ח בנ צנ י ני ים מי עי םא יודש ל וש

ין. די חו בנ צש ם ני י, הי לי ים של ני ימה סי ת הנ ם אל יהל ידי ים בי יאי מוצי ה של לל אי

ב םאל, לולה מ שש רוג בי תש ה, אל כה סג ים לנ סי נה כש ל, ני לי הנ חות הנ בש שש תי ך, בש לל מל ם הנ רםשל ל בש אי רה שש ים יי אי ה יוצש זל יום הנ בנ
י רי שש ים, (תהלים קמד) אנ רי אומש ים וש חי דוש, פותש קה הנ ך  לל מל י הנ שומי רי ים בש שומי ל רש אי רה שש יי ים של ם רואי ין. כגלה יהמי בש

יו. להה ה' אל ם של עה י הה רי שש ה לו אנ כה כה ם של עה הה

ן כי לה ה, וש נה מל ים מי כי רש בה תש ה ומי וה דש חל ים בנ חי מי ם שש עולה מות הה לו אג פי אמ ים, ונ חי אורש ת הה ונ דש כםל, חל ת הנ ונ דש אן חל ד כה ענ
ך לל מל ל הנ ד של חה ה יום אל אה לש הה וה אן  כה נו. מי תה אי מי כו  רש בה תש יי וש לום,  ם שה יהל לי יל עמ טי הנ ם לש יהל לי ל יום עמ כה ים בש יבי רי קש מנ
ן ה מי י יום זל רי המ ם. של כל ילה לה הש ת תי רל צל י עמ יני מי שש יום הנ תוב (במדבר כט) בנ כה ל, של אי רה שש יי ם בש הל בה חנ  מי שה יון של לש על הה

כו'. ים וש חי ין אורש מי זש הי ך של לל מל ל לש שה ל. מה אי רה שש יי תו לש וה דש דו חל בנ לש ך בי לל מל הנ

י ני פש לי ל  אי רה שש יי ת  סל נל כש ה  יבה בי חמ ה  מה כנ ים.  קי עממה הה ת  ננ רון שושנ שה הנ ת  לל צל בנ חמ י  ני אמ ר,  מנ אה וש ח  תנ פה עון  מש שי י  בי רנ
ים חי בש שנ מש ה  מה כנ וש יד.  מי תה אותו  ת  חנ בנ שנ מש יא  הי וש ה,  אותה חנ  בי שנ מש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ של הוא,  רוך  בה דוש  קה הנ
דוש, קה ק הנ לל חי ל הנ גורנ ים בו בש חוזי אמ ל של אי רה שש ל יי ם של קה לש י חל רי שש רוך-הוא. אנ דוש-בה קה יד לנ מי ה תה ינה מי זש ים מנ רי מש זנ ומש
ן גנ ל נוי בש י של יםפי ת בנ דל עומל ל, של אי רה שש ת יי סל נל רון - זו כש שה ת הנ לל צל בנ י חמ ני גו'. אמ מו וש ק ה' ענ לל י חי תוב (דברים לב) כי כה כנ

יון. לש על ך הה לל מל ת הנ ת אל חנ בנ שנ ה ומש רה יא שה הי רון - של שה ן. הנ דל עי

ים, לי חה נש הנ קור  מםק, מש עה ל הל חנ ננ הנ ינת  קה שש הנ ה מי קה שש יות מג הש לי ה  רוצה - של רון  שה ת הנ לל צל בנ חמ י  ני ר, אמ חי אנ ר  בה דה
ק עםמל ת בש דל עומל ים - של קי עממה ת הה ננ ה] שושנ בה עמרה רון כה שה יהה הנ הה וש ם. [נ"א (ישעיה לג)  גנ אמ ב לנ רה שה יהה הנ הה וש ר  מנ אל נל כנ
ת - לל צל בנ רון. חמ שה ת הנ לל צל בנ ה'. חמ יך  אתי רה ים קש קי עממנ מנ ר (תהלים קל) מי מנ אל נל של מו  ים? כש קי עממה ם הה י הי כםל. מי הנ
אותו ה מי נה ים - שושנ קי עממה ת הה ננ ים. שושנ מי עולה ים לש קי םא פוסש ל ים וש אי יוצש ים של לי חה נש ת הנ אנ קה שש ל הנ קום של אותו מה מי

ים. די דה צש ל הנ כה ר מי תה סש כםל, ני ק הנ א עםמל רה קש ני קום של מה

ים. ני בה ים לש ני וה גש ה בי מה דג ה אמ נה שושנ ך  ר כה חנ ים, אנ קי רג יש ה  לה ים של לי עה הל ת, של לל צל בנ חמ ה כנ קה רג יש ה  לה חי תש ה, בנ אי םא רש ב
. יהה נל וה ת גש ה אל נה שנ ן ומש ול גה ן לש ול גה ית מי ני תנ שש מי ת - של ננ ים. שושנ לי ה עה שה שי ה בש נה שושנ

ך לל מל ם הנ ה עי קה בש דש ני ר של חנ ת, אנ לל צל בנ את חמ רי קש ני ך  לל מל ג בנ וי דנ זש הי ה לש רוצה ן של מנ זש ת. בי לל צל בנ ה חמ לה חי תש ת - בנ ננ שושנ
יא הי ים - של קי עממה ת הה ננ ים. שושנ ני יו שושנ תותה פש תוב (שיר ה) שי כה שום של ת, מי ננ את שושנ רי קש יא ני יקות הי שי ן נש אותה בש

ין. די ים לש מי עה פש לי ים וש מי חמ רנ ים לש מי עה פש ע, לי רנ ים לש מי עה פש לי טוב וש ים לש מי עה פש יהה לי נל וה ת גש ה אל נה שנ מש

םא ם ל דה י אה ני י בש רי המ ה, של אי םא רש ם (בראשית ב). ב יי יננ עי ה הוא לה וה אמ י תנ כי ל וש כה אמ מנ ץ לש עי י טוב הה ה כי שה אי א הה רל תי ונ
בוד כה בש ד אותו  בי כי וש ם  דה אה ת הה הוא אל רוך  בה דוש  קה א הנ רה בה ה של עה שה ים בש יחי גי שש םא מנ ל וש ים  עי םא יודש ל וש ים  לי כש תנ סש מי
ה נל תנ שש םא מי ל ה של ידה חי קות יש בי ל דש קום של מה י, ובש ידי חי ב יש לי י, ובנ ידי חי א יש צי מה יי י של די ק בו כש בי דה הי נו לש מל ה מי צה יון, רה לש על

ן. גה תוך הנ ים בש יי חנ ץ הנ עי תוב וש כה הו של ר בו. זל שה קש כםל ני הנ יד של ר יהחי של אותו קל ים בש מי עולה ך לש פי הנ תש םא מי ל וש

קום מה ק בש בי דה הי או לש נות, ובה ילה אי ל הה כה יון מי לש על י, הה ידי חי יש ץ הנ עי ת הה בו אל זש עה ה וש מונה אל ך הה רל דל טו מי ך סה ר כה חנ אנ
ים נויי שי בש ה  טה מנ לש קו  בש דש ני וש ה,  טה ה מנ לה עש מנ לש מי דו  יהרש וש טוב,  לש ע  רנ ומי ע  רנ לש טוב  ומי ן  ול גה לש ן  ול גה מי ך  פי הנ תש ומי ה  נל תנ שש מי של
ת ים אל להי אל ה הה שה ר עה של תוב (קהלת ז) אמ כה הו של נות. זל ילה אי ל הה כה יון מי לש על י הה ידי חי יש ן הנ ילה אי ת הה אל בו  זש עה ים, וש בי רנ

גו'. ר וש ם יהשה דה אה הה

ים מי עה פש ים לי מי חמ רנ ים לש מי עה פש ע, לי רנ ים לש מי עה פש טוב לי ים לש מי עה פש ש, לי מה ד מנ צנ אותו הנ ם בש בה ך לי פי הנ תש ז הי אה אי של דנ ונ
ם. הל קו בה בש דש ני ים וש בי בונות רנ שש שו חי קש אי, בי דנ קו בו ונ בש דש ה ני זל ר הנ בה דה ין. בנ די לש

ן, גה תוך הנ ים בש יי חנ ץ הנ עי תוב וש כה ים - של יי ת. חנ ול מה תה בנ קש בנ דש ני ים וש יי תה חנ בש זנ ם, עה דה רוך הוא, אה דוש בה קה ר לו הנ מנ אה
הו ך. זל דש גש נל ת כש ול מה אי הנ דנ י ונ רי ר - המ חי ץ אנ עי תה בש קש בנ דש ים. ני מי עולה ת לש ול ם מה םא טועי ז בו ל אוחי י של מי ים, של יי א חנ רה קש ני של
ק בנ דש ני אי של דנ ה. ונ שה אי ת הה ת אל ול מה ר מי י מנ ני א אמ תוב (קהלת ז) ומםצי כה ת, וש ול דות מה יםרש יהה  לל גש תוב (משלי ה) רנ כה של

ת. ול ם מה עולה ל הה ל כה ענ יו וש לה ר עה זנ גש ך ני שום כה ים. מי יי חנ קום הנ ב מש זנ עה ת וש ול מה קום הנ מש בי

םא ם - ל כגלה א לש רה ה קה זל ה וש זל ץ הנ עי הה לו מי כש ם אה עולה ל הה כה ר של םאמנ ם ת ם? אי עולה ל הה או כה טש ה חה א, מל טה ם הוא חה אי
ים די עמבה יו כנ רה חמ ים אנ עי יו נוסש הה יו, וש נה פה לש דו מי חמ יות ופה רי בש ל הנ או אותו כה יו, רה לה גש ל רנ ד ענ מנ ם עה דה אה ה של עה שה א בש לה ך! אל כה
ן יוה יו. כי רה חמ כו אנ לש ם הה כגלה גו'. וש ה וש עה רה כש ני ה וש ול חמ תנ שש ם (תהלים צה) בםאו ני תל אנ י וש ני ם: אמ הל ר לה מנ הוא אה ך, וש לל מל ר הנ חנ אנ

ם. עולה ל הה כה ת לש ול ם מה רנ גה יו, וש רה חמ כו אנ שש מש ם ני ק בו, כגלה בה דש ני ה וש קום זל מה ה לש ול חמ תנ שש ם מי דה אה או של רה של

םא ל ים, וש יי ים חנ מי עה פש ת לי ול ים מה מי עה פש ים, לי מי חמ ים רנ מי עה פש ין לי ים די מי עה פש ים, לי ני וה ה גש מה כנ ם לש דה אה ה הה נה תנ שש ז הי אה וש
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ת כל פל הנ תש מי ת, הנ כל פל הנ תש מי ב הנ רל א חל רה קש ן ני כי לה ם לו, וש רנ קום גה אותו מה שום של ם, מי הל ד מי חה אל יד בש מי יום תה קי ד בש עומי
תוב כה ע, של רנ וה כםל, טוב  בנ יא  ת הי כל פל הנ תש מי ב,  רה קש לי לום  שה מי ין,  די לש ים  מי חמ רנ מי ע,  רנ לש טוב  ה, מי זל ד  צנ לש ה  זל ד  צנ מי

ע. רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ עי (בראשית ב) וש

גו'. נו וש מל ל מי םאכנ םא ת ע ל רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ עי ר לו, ומי מנ אה יחנ אותו וש יו, הוכי עמשה ל מנ ם ענ חי רנ יון, לש לש על ך הה לל מל הנ וש
ר, םא יותי ל ה] וש קום זל מה קום [לש מה ה לש ה עולה שה י אי רי המ ים, של מי עולה ש לש גםרנ תו, וש שש ר אי חנ ך אנ שנ מש ני נו וש מל ל מי בי םא קי הוא ל וש

כםל. ת לנ ול ה מה מה רש ה גה שה אי הה וש

אותו ע בש נודנ של ץ - אותו  עי י הה ימי י. כי מי י ענ מי ץ יש עי י הה ימי י כי תוב (ישעיה סה) כי א כה בה ם הנ עולה ה, לה אי םא רש ב
ל ל כה ענ יר מי מו יהסי ת ענ פנ רש חל ים וש ני ל פה ל כה ענ ה מי עה מש ים די להי ה ה' אל חה ח ומה צנ נל ת לה ול מה ע הנ לנ תוב (שם כה) בי ן. כה מנ זש הנ

גו'. ץ וש רל אה הה

ה. נה ה שה רי שש ע על בנ ם שש יי רנ צש ץ מי רל אל עמקםב בש י ינ חי יש תוב ונ יהיא, כה י חי בי ר רנ מנ ינו, אה ני מות. שה ל לה אי רה שש י יי מי בו יש רש קש יי ונ
הוא ך  י, כה י יוסי בי ר רנ מנ מות. אה ל לה אי רה שש י יי מי יש בו  רש קש יי ונ תוב  כה ל, של אי רה שש יי תו  יתה מי אן בש כה וש עמקםב,  ינ יומו  קי ם בש שה
ה עה שה י בש רי המ ם? ונ דה ן אה ת בל ים מי ה יהמי מה כנ י בש כי י, וש מי א יש לה מות, אל ל לה אי רה שש ב יום יי רנ קש יי תוב ונ םא כה י ל רי המ אי, של דנ ונ

ם. עולה ן הה א מי יוצי ת וש ד מי חה ע אל גנ רל ת, בש חנ אנ

ם דה ן אה ד בל עומי ים של ם יהמי ל אותה ת רוחו, כה יו אל לה יב אי שי הה ה לש רוך הוא רוצל דוש בה קה הנ של נו, כש דש מנ ך לה א כה לה אל
יב שי ומי ם,  דה אה ת הה בון, מי שש חל ס בש ני כה הי לש יו  נה פה לש ים  בי רה קש ני של וכש בון,  שש חל ים בש סי נה כש ני וש יו  נה פה לש ים  די קה פש ני ה  זל ם הנ עולה בה

יו. לה יב אותו אי שי ח בו, מי פנ נה יא וש הוצי ל של בל הל ת רוחו. אותו הנ יו אל לה רוך הוא אי דוש בה קה הנ

ה חוצה ם הנ הל ד מי חה ה יום אל חה דש םא ני ל ה, וש י בושה לי ך בש לל מל ל הנ בו אל רש קה תש יו הי יהמה ם של דה ל אותו אה קו של לש י חל רי שש אנ
יו ים יהמה בי רי קש שום של בו] מי רש קש יי יך  אי ה. [וש יבה רי ים קש יקי די צנ תוב בש ן כה כי א, לה טש ה בו חי עמשה ננ אותו יום של בש א של צי מה יי של

ה. י בושה לי ך בש לל מל י הנ ני פש לי

או צש מש ני יו  יהמה ל  י כה רי המ ך, של לל מל י הנ ני פש לי ים  יהמי הנ בו  רש קש יי יך  אי וש ה,  יבה רי קש ם  הל בה תוב  כה םא  ל ים, של עי שה רש לה אוי 
ם. תוכה ים מי לי כנ תש ם מי א הי לה ה, אל לה עש מנ רו לש כש זה םא יי ל יו וש נה פה נו לש מה םא יי ל ך וש לל מל י הנ ני פש בו לי רש קש םא יי ן ל כי לה ם, וש עולה י הה אי טה חמ בנ

לו. שי כה ה יי מל עו בנ םא יהדש ה ל לה פי אמ ים כה עי שה ך רש רל תוב (משלי ד) דל ם כה יהל לי עמ

ל, אי רה שש י יי מי יש ך  שום כה ה, ומי מה לי ה שש וה דש חל מות, בש לי שש ה, בי י בושה לי אי, בש דנ מות ונ ל לה אי רה שש י יי מי יש בו  רש קש יי אן ונ כה וש
יהה, ם הה לי ם? שה לי ם, שה יש תה עמקםב אי ינ תוב (בראשית כה) וש י כה רי ר, המ םאמנ ם ת אי עמקםב. וש ינ ם מי לי ר שה ל יותי אי רה שש יהה יי הה של

ל. אי רה שש מו יי ה כש יונה לש ה על גה רש דנ ם בש לי םא שה ל ל בה אמ

ם הי וש יו,  יהמה ים  די קה פש ני של יק  די צנ ייש  ך,  לל מל י הנ ני פש לי ים  די קה פש ני ם  דה אה י הה מי יש ה של עה שה בש י,  יוסי י  בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה
ים, קי חה רג םא מש ל וש ך  לל מל ים לנ מוכי ים וסש רובי ם קש יו, הי יהמה ים  די קה פש ני ר  של אמ כנ יק של די צנ ייש  וש ך,  לל מל י הנ ני פש לי ים מי חוקי רש

מות. ל לה אי רה שש י יי מי בו יש רש קש יי תוב ונ כה הו של ם. זל קה לש י חל רי שש ך. אנ לל מל ים לנ בי רי ה וקש י בושה לי ים בש סי נה כש ני

ף א, יוסי בה י אנ בי ר רנ מנ א, אה לה ם? אל יו הי נה םא בה ים ל טי בה שש ר הנ אה י שש כי ק, וש חה צש י יי בי ר רנ מנ ף. אה יוסי לש נו  בש א לי רה קש יי ונ
עמשות ה לנ תה יש בנ םא הנ יהב תוב? ונ ה כה ף, מנ ת יוסי ה אל קה חמ ר דה יפנ ת פוטי של אי ה של עה שה ינו, בש ני שה ם, של כגלה ר מי יותי נו  יהה בש הה
א לה ת? אל יי בנ י הנ שי נש אנ ה מי ה זל ת, מנ יי בנ יש בנ ין אי אי תםב וש כש יך לי רי יהה צה ה הה סוק זל ת. פה יי בנ י הנ שי נש אנ יש מי ין אי אי תו וש אכש לנ מש
יהה ר הה חי אנ יש  ל אי בה ת, אמ יי בנ י הנ שי נש אנ מי ך  שום כה ם, ומי ה שה אה צש מש ני ם וש ה שה תה יש הה עמקםב של ל ינ מותו של ת דש יל אל לי כש הנ לש

חור. אה ע לש תנ רש ני יומו וש קי ב בש יו, יהשנ בי מות אה ת דש ה אל אה רה יו וש ינה ף עי ים יוסי רי הי ן של יוה ם. כי שה

ן אי מה יש ונ תה  רש מנ ה אה תה רוך הוא, אנ דוש בה קה ר לו הנ מנ יו. אה נה דם ת אמ של ל אי ר אל םאמל י ן ונ אי מה יש תוב, ונ ה כה ה מנ אי םא רש ב
י תי עש ר יהדנ םאמל י יו ונ בי ן אה אי מה יש תוב ונ כה הו של כו בו, זל רש בה תש יי יך וש נל ת בה ך אל רי בה םא לש ר יהב חי ר אנ םאמל י ן ונ אי מה יש יך ונ יל ר, חנ םאמל י ונ

י. תי עש י יהדנ ני בש

ה תה אנ ך של גופש תה בש דש מנ עה ן של מנ זש י, בי ני י בש תי עש ר יהדנ מנ א אה לה ר? אל חי י אנ תי עש ר יהדנ מנ ה אה מה י, לה ני י בש תי עש ר יהדנ מנ אה ן של יוה כי
הו זל של תה  רש מנ אה ה של ל מנ י, ענ תי עש יהדנ י  ני י בש תי עש יהדנ תוב  כה ך  שום כה ך, ומי יומש קי בש תה  בש שנ י וש מותי ת דש אל יתה  אי רה של רור, כש בה

ש. מה ף מנ יוסי נו לש בש ף, לי יוסי נו לש בש א לי רה קש יי תוב ונ ך כה שום כה אן מי כה ל, וש דה גש ם הוא יי גנ ם וש עה ילה לש הש ם הוא יי כור, גנ בש הנ

נו בש יד של עי יהה מי ף, הה ת יוסי ה אל אה רה י של ל מי כה ים. של אי רש יו ני ת הה חנ מות אנ דש בי ף - של יוסי נו לש בש א לי רה קש יי ר ונ חי ר אנ בה דה
ר ש יותי מה נו מנ ן בש כי לה נותו, וש קש זי יו בש נה ת בה אל ן אותו וש ף זה יוסי עוד, של ך הוא, וש כםל כה ר, הנ מנ י אה י יוסי בי יהה. רנ עמקםב הה ל ינ של

ם. שה עמלותו מי הנ יהדו לש שות בש ה רש תה יש הה שום של ר? מי חי אנ םא לש ל ף וש יוסי ה לש מה ף, לה יוסי נו לש בש א לי רה קש יי ם. ונ כגלה מי

י די ם כש ר שה בנ קש םא ני ה ל מה ם, לה יי רנ צש מי ם בש לות שה גה דו בנ בש עש תנ שש יו יי נה בה ענ של יהה יודי עמקםב הה ינ ן של יוה ר, כי מנ י אה י יוסי בי רנ
יפםה אי ים,  ני בה ל  ענ ב  אה ם  חי רנ כש קג)  (תהלים  תוב  כה י  רי המ ונ ם,  שה מי עמלות  לנ ה  צה רה ה  מה לה יו?  נה בה ל  ענ ן  גי תה כותו  זש של

ההרנחממהנות?

ין י בי ננ לו בה כש ה יי ילה לי חה ס וש ר: חנ יהה אומי הה ד, וש יהה פוחי ם, הה יי רנ צש מי עמקםב לש ד ינ יהה יורי הה ה של עה שה ינו, בש ני ך שה א, כה לה אל
גו', עמקםב וש ל ינ ים אל להי א אל יירה תוב? ונ ה כה ה. מנ לה חי תש בנ י כש ני מל תו מי ינה כי ק שש לי סנ רוך הוא יש דוש בה קה י הנ אולנ ים, וש מי ענ הה
ק לי סנ י אמ תה אולנ רש מנ אה ה של ם. ומנ ך שה ימש שי דול אמ גוי גה י לש ה כי מה יש רנ צש ה מי דה רש א מי ירה ל תי ל] אנ אי רה שש יי ים לש להי ר אל םאמל י [ונ
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ה. מה יש רנ צש ך מי מש ד עי רי י אי נםכי ך - אה ינש בי י מי תי ינה כי שש

ך - לש ענ לה. אמ ם עה ך גנ לש ענ י אמ נםכי אה ר לו, וש מנ י. אה בותנ ם אמ ה עי כל זש םא אל ל ם וש ר שה בי קה א אל מה י של ני ד אמ ר עוד, פוחי מנ אה
יך. בותל ר אמ בל קל ר בש בי קה הי לה - לש ם עה ם. גנ יי רנ צש מי מי

יד תי עה ה של אה י רה רי המ ה, של אה רש יי נו  מל מי ינעמשו  םא  ל י של די ד - כש חה ם: אל יי רנ צש מי מי מו  צש עמלות ענ הנ ה לש צה רה ך  שום כה מי
י די ד - כש חה אל לות. וש גה יו בנ נה ין בה ה בי דורה ים מש שי ה תה ינה כי שש ה של אה רה ד - של חה אל ם. וש תה אה רש יי ע מי רנ פה הי רוך הוא לש דוש בה קה הנ

ם. יי רנ צש י מי עי שש ם רי ה עי נל מה םא יי ל ם, וש יהל יני ל בי לי כה הי יו לש בותה ין גופות אמ ר בי ילה גופו דה הש יי של

ה יונה לש על מות  דש עמקםב  ינ ל  של מותו  דש ה  תה יש הה וש אשון,  רי ם הה דה אה ל  של יו  פש יה מי ך  שנ מש ני עמקםב  ינ ל  גוף של הנ ינו,  ני שה וש
רוד, ל פי לה ין כש בות אי אה בה ר, של בה דה סוד הנ ים. וש עי שה ין רש ר בי בי קה הי ה לש צה םא רה ל דוש, וש קה א הנ סי כי ל הנ מות של ה, דש דושה וקש

י. בםתנ ם אמ י עי תי בש כנ שה תוב וש ה כה ל זל ענ וש

ר יותי יד אותו  ב הולי לי הנ וש רוחנ  צון הה רש בי שום של ים, מי ני פה ל הנ ת של חנ מות אנ דש - בי נו  ף. בש יוסי לש נו  בש א לי רה קש יי ונ
שום ל, ומי חי רה יהה בש עמקםב הה ל ינ צונו של ל רש כה י, של ישי ת אי ך אל תי חש ט קנ ענ מש תוב, (בראשית ל) הנ ה כה ה מנ אי םא רש ם ב כגלה מי

ף. יוסי נו לש בש א לי רה קש יי ך ונ כה

םא ינו, ב להי ה' אל רםת לנ תה סש ני גו'. הנ וש ינו  להי ה' אל רםת לנ תה סש ני ר, (דברים כט) הנ מנ אה ח וש תנ עון פה מש י שי בי ינו, רנ ני שה
ה ם עושל דה אה ה של ל מנ ינו, כה ני שה בונו, של ת רי ונ צש ל מי עמבםר ענ םא ינ ל ל של כי תנ סש הי יו ולש אה טה חמ ר מי הי זה הי ם לש דה אה ה ייש לה מה ה כנ אי רש
הו יו. זל נה פה לוי לש כםל גה הנ דוש, וש קה ך הנ לל מל י הנ ני פש בון לי שש חל ים בש סי נה כש ני ר וש פל סי ים בנ תובי ים כש עמשי ם מנ ה, אותה זל ם הנ עולה בה
ם דה ר אה מי שה םא יי ל יך  ך, אי ם כה ם ה'?! אי אג נש נו  אל רש םא אל י ל ני אמ ים ונ רי תה סש מי בנ יש  ר אי תי סה ם יי תוב (ירמיה כג) אי כה של
רוך דוש בה קה י הנ ני פש א לי צה מש כםל ני צונו, הנ רש ה בי לה עה ם וש דה ב אה שנ חה ה של י] מנ לו אותו [מי פי ינו, אמ ני שה בונו. וש י רי ני פש םא לי ט חמ לנ מי

נו. מל ד מי בה אל םא נל ל הוא וש

ה לה ל, עה חי רה עמקםב לש ינ ן  תנ נה ים של ני ימה ם סי אותה ה לו  נה תש נה וש עמקםב  ל ינ ה אל אה ה לי סה נש כש ני ה של לה יש לנ אותו  ה, בש אי םא רש ב
י תוב (בראשית מט) כםחי כה ה, של תה יש עמקםב הה ל ינ ה של אשונה ה רי פה ה טי אותה יש, וש מי שש ה תנ ש בה מי שי ל וש חי יא רה הי צונו של רש בי
ה, כה שי חמ בנ ה של ענ מנ יודי רות וש תה סש ני קות וש ה עממג לי גנ הוא מש רוך הוא של דוש בה קה ל. הנ חי יא רה הי ר של בנ סה י, וש ית אוני אשי רי וש
ה ה אותה תה יש ל הה חי ל רה י של רי המ שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ף. מה יוסי ה לש תה לש ן עה אובי ת רש כורנ קומו, ובש מש צון לי ה אותו רה עללה הל
ה שה ל יהרש חי רה ף, וש ש יוסי ן יהרנ אובי ל רש ש של מה ה מנ כורה ה בש ה, אותה לה ה של תה יש הה שום של עמקםב, מי ינ ה מי אה יהצש ה של אשונה ה רי פה טי

ה. לה ת של אל

או ן. רש או בי ר רש לומנ ן, כש אובי א רש לה ים, אל טי בה שש ר הנ אה שש ם כי שי ן בנ אובי ה רש לה ענ תש םא הי ר, ל בה דה ך, סוד הנ שום כה ומי
ה אה י לי רי המ י, של ני או בש א רש רה קש םא ני ל ה, וש זל ם הנ שי י בנ ני ה בש אה ה לי אה רש םא קה ן ל ל כי ענ מו. וש ע שש םא נודנ ה ל זל ן הנ בי הנ ם. וש תה ן סש בי

ה. עמשל מנ ת הנ ה אל עה יהדש

צון רה ל בש כי תנ סש םא הי ל ה וש זל יו בה נה פה םא לש ט חמ יהה לנ עמקםב הה צון ינ ין רש אי הוא של רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש לוי לי ינו, גה ני שה וש
י רי המ ר, של שה ים עה ני עמקםב שש י ינ ני יו בש הש יי תוב (שם לה) ונ ך כה ל כה ענ ם, וש עולה י הה עי שש ר רי אה שש ה כי עה ה שה אותה ת בש רל חל ה אנ שה אי בש
ין בי יהדוענ  ה  ר זל בה י דה רי המ ונ ר,  חי ם אנ שי ים בש אי רה קש ני ה,  עמשל מנ ים אותו  עושי ם של עולה ים בה עי שה רש ר הה אה ל שש ם של יהל ני בש

נו. יהה בש נו] הה יום [בש סי ד הנ ענ ית וש אשי רי הה ש, מי מה נו מנ ף, בש יוסי נו לש בש א לי רה קש יי ך ונ שום כה ים, ומי רי בי חמ הנ

אותו א בש לה י? אל כי רי ת יש חנ תנ ך  א יהדש ים נה תוב שי כה ף, של ת יוסי עמקםב אל ינ יענ  בי שש ה הי מה י, בנ י יוסי בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה
ף. ל יוסי יא סוד של ית זו הי רי כםל, ובש הנ ר מי בות יותי אה יבות הה שי זו חמ רו, של שה בש שום בי יהה רה הה ית של רי בש אות הנ

קום אותו מה ר בש לומנ י, כש כי רי ת יש חנ י. תנ כי רי ת יש חנ ך תנ א יהדש ים נה תוב שי עמקםב כה ינ ם ובש הה רה בש אנ עון, בש מש י שי בי ר רנ מנ אה
ו. שה נו עי מל א מי י יהצה תוב, כי םא כה ק ל חה צש יי ם. בש עולה ן לה מה אל ש נל ע קםדל רנ יא זל דוש ומוצי קה ם הנ שי מוז בנ רה של

ם רםשל ף, בה יוסי עמקםב לש ר לו ינ מנ א אה לה ם? אל יי רה צש מי י בש ני רי בש קש א תי ל נה י, אנ כי רי ת יש חנ ך תנ א יהדש ים נה ם שי ענ טנ ה הנ עוד, מה
ין ר בי בי קה םא יי ל ים, של מי עולה א לש מה טש םא ני ל ר וש מה שש ני ם, וש עולה ן לה מה אל נל דוש  ע קה רנ יא זל הוצי י, של ע לי בנ שה ה הי זל הנ דוש  קה הנ
ת מנ רש זי רם וש שה ים בש מורי ר חמ שנ ר בש של ם (יחזקאל כג) אמ הל תוב בה כה ים, של מי עולה רו אותו לש מש םא שה ל ים של אי מי טש ם הנ אותה

ם. תה מה רש ים זי סוסי

יםה תוב (שם א) הה ינו, כה ני א שה לה ם? אל יהל יני ר בי בנ קש ה ני מה כםל, לה ל הנ ענ ר אותו מי מנ שה ף, של י יוסי רי ר, המ םאמנ ם ת אי וש
ק ה, רנ םא שורה ה ל ינה כי שש ינו של ני י שה רי המ ר. ונ בה ר כש הנ ל נש ים ענ די שש ץ כנ רל אל ן בש כםהי י הנ ן בוזי אל בל קי זש חל ל יש ר ה' אל בנ יהה דש הה
רונו אן, אמ ף כה ם ינד ה'. אנ יו שה לה י עה הי תש תוב ונ כה ר, וש בה ר כש הנ ל נש תוב ענ א כה לה ה? אל ינה כי אן שש ה כה מה ז לה ל, אה אי רה שש ץ יי רל אל בש
א לה יים, אל קנ תש םא תי לות ל גה אן, הנ כה ה מי עמלל ף ינ ם יוסי הוא, אי רוך  בה דוש  קה ר הנ מנ ם. אה יי מנ הנ תוך  בש ך  לנ שש ף ני ל יוסי של

לות. גה ת הנ ל אל אי רה שש י יי ני לו בש בש סש יי א, וש מה טש םא ני ל קום של מה תו בש בורה ילה קש הש תי

ך, ם כה ר, אי מנ בות]. אה אה בות [כה אה דוש בה קה א הנ סי כי ן לנ קנ תש כםל ני י בנ רי המ עמקםב של ה ינ אה י, רה י יוסי בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה
ל ר של בה ל דה כה שום של ה, מי לה פי כש את מנ רי קש ם ני ר שה בנ קש ני ה של רה עה מש לו הנ פי אמ בות. ונ אה ד בה חי אנ תש ה יי זל גוף הנ יך הנ ר, אי בי קה יי

ד. חה אל ם וש יי ננ ה שש רה עה מש ף הנ ד, אנ חה אל ם וש יי ננ ה הוא שש לה פי כש מנ

י רי המ םא, ונ ל ל חי ם רה ענ טנ ה הנ ה. מה אה לי עמקםב - הוא וש ם. ינ יהל ווגי זי ם וש ם הי ר שה בי קה הי לש כו  בות זה אה ה, הה אי םא ורש וב
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ם עולה בה דוש  ע קה זנ גל ים מי טי בה ה שש שה יא שי הוצי לש ה בו  תה כש זה ה  אה א לי לה ת? אל יי בנ ר הנ קנ יא עי הי ה, של רה ל עמקה חי רה וש תוב  כה
ה. רה עה מש ווג בנ זי מו לש ה עי נה תש יא ני ך הי שום כה ר, ומי יותי

ה עה מש שה של עמקםב, כש ינ יל  בי שש ה בי תה כש ובה ים,  כי רה ת דש שנ רה פה ת בש דל ה עומל אה לי ה  תה יש הה יהה  יהמל ל  ה, כה הודה יש י  בי ר רנ מנ אה
נו רש אנ בי של מו  כש כות,  רנ ה  אה לי י  יני עי וש (בראשית כט)  תוב  כה של נו  יש הנ וש לו,  ה  ימה די קש יא הי הי ה  לה פי ותש יק,  די צנ הוא  של

אםל. שש ים לי כי רה ת דש שנ רה פה ת בש בל יושל ה וש ימה די קש מנ של

ת שנ רה פה ת בש דל ה עומל תה בורה ל קש חי רה מו, וש ר עי בי קה הי ה לש אה ה לי תה כש זה ך  שום כה ם, מי עולה ים לש כי רה דש ה לנ אה םא יהצש ל ל חי רה
ר לומנ אי, כש דנ י ונ לנ י? עה לנ ה עה ה זל ל. מנ חי י רה לנ ה עה תה ם מי רה ן אמ דנ פנ י מי בםאי י בש ני אמ תוב ונ כה של הו  ם. זל ה שה רה בש קש ני ים וש כי רה דש

ה. חותה מו אמ ים כש מי עולה י לש ילי בי שש ה בי אה םא יהצש ל ך, של רל דל ה בנ תה י מי לי לה גש ך - בי רל דל ן בנ ענ ננ ץ כש רל אל י. בש לי לה גש בי

ה תה צש םא רה ל ל של חי מו. רה ר עי בי קה הי ה לש תה כש עמקםב, זה יל ינ בי שש ים בי כי רה ת דש שנ רה פה ה בש תה כש ה ובה אה יהצש ה של אה ך, לי שום כה מי
ה זל לוי וש גה ה בש ר, זל אי בה תש ני נו וש רש אנ י בי רי ר המ בה דה סוד הנ ים, וש כי רה ת דש שנ רה פה ה בש תה בורה ך קש שום כה ילו, מי בי שש אםל בי שש לי את וש צי לה

בשניסשתהר.

ל םא של ל עמקםב וש ל ינ של קו  לש יות חל הש י לי די ת כש קל דל צנ ה הנ אה לי ה  ה אותה כה פש בות שה עות רנ מה ינו, דש ני שה ה, של אי םא ורש וב
ר זנ גש ני ב של ל גנ ף ענ רוך הוא, אנ דוש בה קה י הנ ני פש עות לי מה דש ך  שופי ם של דה ל אה ינו, כה ני שה ה של נו מנ יש הנ ע. וש שה רה ו הה שה עי אותו 
קו לש יות חל הש ה לי אה ל לי ר ענ זנ גש י ני רי המ ה, של אה לי נו. מי ן לה יי ננ לט בו. מי שש ש לי נל ל אותו עם םא יוכנ ל ע, וש רנ קה ש - הוא יי נל יו עם לה עה

ו. שה עי ה לש נה תש םא ני ל עמקםב וש ינ ה לש ימה די קש ה הי תה שה קה בנ יא בש ו, הי שה ל עי של

לו ל עממה כה ם בש דה אה רון לה תש ה יי ר, (קהלת א) מנ מנ אה ח וש תנ ק פה חה צש י יי בי י. רנ בםתנ ם אמ י עי תי בש כנ שה יהיא, וש י חי בי ר רנ מנ אה
ל ל כה בה ים, אמ תומי יו סש רה בה דש ה של אה רש ני למםה וש י שש רי בש די נו בש לש כנ תנ סש הי ר של אי בה תש קומות ני ה מש מה כנ ש. בש מל שה ת הנ חנ עממםל תנ ינ של

ה. מה כש חה או בש רש קש ם ני למםה, כגלה י שש רי בש די

תוב כה של ינו  יש הנ וש מות,  לי שש בי ה  נה בה לש הנ ה  דה מש עה ך  לל מל הנ למםה  שש י  ימי בי למםה.  שש ת  מנ כש חה ב  רל תי ונ תוב  כה ינו,  ני שה של
ל בה , אמ שוהה רש י פי רי ם? המ דל י קל ני ם בש י הי ינו, מי ני ם שה ם. שה דל י קל ני ל בש ת כה מנ כש חה למםה מי ת שש מנ כש ב חה רל תי (מלכים-א ה) ונ

ם. הה רה בש אנ שו מי יהרש ה של מה כש יא חה ם הי דל י קל ני ת בש מנ כש חה

ה מה כש ר לו? זו חה של ל אמ ת כה ה אל ה זל ק. מנ חה צש יי ר לו לש של ל אמ ת כה ם אל הה רה בש ן אנ תי יי תוב (בראשית כה) ונ ינו, כה ני שה של
מו לו. כש יהה של הה ר לו - של של ל אמ ת כה ת, אל ע אל מה שש רוך הוא. ומנ דוש בה קה ל הנ דוש של קה ם הנ שי ענ בנ יהה יודי הה ה של יונה לש על

ה. מה כםל שש ם, ובנ הה רה בש אנ ה לש תה יש הה ת של ה בנ אותה ינו, בש ני שה של

ים רי תה כש בנ ים  דועי יש ים  רי בה דש ם  הל לה ן  תנ נה של גו'.  וש נםת  תה מנ ם  הה רה בש אנ ן  תנ נה ם  הה רה בש אנ לש ר  של אמ ים  שי גש ילנ פי הנ י  ני בש לי וש
תוב כה של נו  יש הנ וש ה,  מה כש ם חה דל י קל ני בש שו  יהרש ם  שה ם, ומי דל ץ קל רל ל אל ם? אל ה אותה רה שש קום הי ה מה יזל אי ים. ובש תוני חש תנ הנ

ם. דל י קל ני ל בש ת כה מנ כש חה מי

א בה י אנ בי ה. רנ הודה י יש בי רנ א וש בה י אנ בי מו רנ יהה עי הה לוד, וש יהא לש קי פוטש קנ עון מי מש י שי בי א רנ יהה בה ד הה חה ינו, יום אל ני שה
ג. אה שש ייה יי רש אנ כו כש לי י ה' יי רי חמ אי (הושע יא) אנ דנ א, ונ בה י אנ בי ר רנ מנ ב. אה יהה רוכי הה עון, של מש י שי בי י רנ רי חמ ץ אנ רה ייף וש יהה עה הה

אי דנ ונ ה.  לה יש ים לנ עי בה רש אנ וש ים יום  עי בה רש ר אנ הה ב בה שי אי תוב (דברים ט) וה אי כה דנ ונ ר לו,  מנ עון, אה מש י שי בי ד רנ יהרנ
ה ל מנ ים ענ רי בה דש ת הנ נו אל רש אנ י בי רי המ יומו. ונ קי ד בש א עומי לה ך, אל םא הולי ל ב וש ם יושי דה אה של א כש לה ת אל בל ינשל תש םא מי ה ל מה כש חה של

בו. לוי. יהשש ר תה בה דה ה הנ נוחה מש ו בי שה כש ב. ענ שי אי תוב וה כה

יא ה הי ים. מנ רנ צש ת מי מנ כש ל חה כה ם ומי דל י קל ני ל בש ת כה מנ כש חה למםה מי ת שש מנ כש ב חה רל תי ונ תוב  א, כה בה י אנ בי ר רנ מנ אה
קומות ה מש מה כנ ה, בש אי םא רש ר לו, ב מנ ם? אה דל י קל ני ל בש ת כה מנ כש יא חה ה הי ם, ומנ יי רנ צש ת מי מנ כש יא חה ה הי למםה, ומנ ת שש מנ כש חה
ה דה מש עה ה וש כה רש בה תש הי ה וש תה בש רנ תש הי למםה, של י שש ימי ב, בי רל תי תוב ונ כםל כה הנ ת מי כל רל בה תש מי של ה כש נה בה לש הנ ם. של אותו שי שוהה בש רש פי

ביששלימות.

ה, לה ים  דולי גש רות  הה נש ף  לל אל וש ת,  חנ אנ ה  יבה אי שש יהה  נל פה לש יו  הה ם  כגלה וש  , יהה נל פה לש ים  לי דש גנ תש מי ים  רי הה ף  לל אל ינו,  ני שה וש
ה עה בה רש אנ ים וש רי שש על חוזות לש יהה אמ ים. יהדל רי ים עמבה עי בש שי ף וש לל אל זות בש יהה אוחמ נל רש פה ת. צי חנ ה אנ יעה מי גש ם בי ת כגלה ת אל ענ גומנ וש
ים ני גי י מה פי לש ה אנ מה כנ ה וש מה ר. כנ חי ד אנ צנ ה לש נה מל א מי ין יוצי אי ה, וש ד זל צנ ה לש נה מל א מי ין יוצי ים, אי רי ף עמבה לל ה] אל שה מי חמ [ונ

. יהה עמרותל שנ ים בש חוזי אמ

ש, כות אי ים מנ שי שי בש ש  בי לנ תש , מי יהה לל גש ין רנ א בי יוצי ם  עולה ד סוף הה ענ וש ם  עולה הה םאש  ר מי כו  רש אה ד של חה ם אל לל על
ה רי שש על לש  אות ושש מי ש  ז שי אוחי ר של ענ ננ הו  . זל יהה דל דה ה צש עה בה רש אנ ת] מי חנ תנ ים [מי תוני חש תנ ל הנ ה ענ נה מנ תש לו הי ים אי ני וה גש בי

ים. לויי יו תש נה תש מה ר בש חוגי ב של רל חל ט הנ הנ לנ ים בש יוני לש על חות הה תש פש מנ ל הנ כה ם, וש אי ד הה צנ ים מי יוני לש חות על תש פש מנ

ם אי כו. וש רש י דנ ל פי ר ענ ענ ננ לנ נםך  תוב (משלי כב) חמ כה תות, של יש רנ ן בה אותה ד, בש ן ילרל נוך בל ים חמ אי ר קורש ענ ננ אותו  לש
לו כש תנ סש ד הי חה ר אל בה כםל דה הנ ר, וש אי בה תש י ני רי המ ים, ונ רי בה דש ת הנ נו אל רש אנ נו בי תי נה שש מי א - בש תה יש רנ םא בה ל יא וש ה הי נה שש ר, מי םאמנ ת
מו, אי ן לש א בי רה קש יון ני לש על דוש הה קה ל הנ אי רה שש יי מו של ה], כש אי םא רש ב ינו [של ני שה ה, של דל שה יות הנ סות חנ יו תופש תה חש נו]. תנ קש תש [ני
ה טה מנ ם לש ך גנ ל, כה אי רה שש י יי כםרי י בש ני תוב (שמות ד) בש כה י, וש מי י אי ני פש יד לי יהחי ך וש י רנ בי אה י לש יתי יי ן הה י בי תוב (שם ד) כי כה של
נו. רש אנ י בי רי המ ד, ונ ן ילרל א בל רה קש ים ני ני וה ה גש מה כנ הו. ובש בי אםהמ ל וה אי רה שש ר יי ענ י ננ תוב (הושע יא) כי כה מו, של אי ר לש ענ א ננ רה קש ה ני זל
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ים רי בי חמ הנ רו  אמ ם בי ת כגלה אל וש ץ,  רל ה אה ינה כי ה שש דה יהרש ידות  רי יש ר  של ינו, על ני שה ש, של מה ד מנ ילרל ן  ה, בל אי םא רש ל ב בה אמ
ש. מה ה מנ דל שה יות הנ אות חנ רה קש ני דות, של יות עומש ה חנ מה ה כנ ת זל חנ תנ ר. וש אי בה תש ני וש

ין, י די לי עמ ש, בנ מה יט מנ בי רש ל שנ יט, של בי רש י שנ בי אות כוכש רה קש ני ה של נה בה לש עמרות הנ זות שנ חה אל יות נל חנ ן הנ ת אותה חנ תנ
חוזות יהה אמ לל גש רנ יהה וש ן. יהדל מה גה רש עמרות] אנ י [שנ לי עמ ים בנ אי רה קש ם ני כגלה ה, וש פה צש י חג לי עמ ה, בנ של קה ין  הנ די י הנ לי עמ ל, בנ קה שש י מי לי עמ בנ

יל. צי ין מנ אי ף וש רנ טה תוב (מיכה ה) וש ה כה ל זל ענ פו, וש רש טי ז בש אוחי ק של זה דוש] חה ייה [קה רש מו אנ ה כש זל בה

ין די ף הנ תםקל ם בש יהל אי טה ת חמ ים אל מי רושש ים וש בי כותש ם וש דה אה י הה ני י בש אי טה ת חמ ים אל ירי כי זש מנ ם של ל אותה יהה - כה נל רש פה צי
יר? אותו מי ה שה זל ה  יר. מנ מי ן שה פםרל צי ל בש זל רש ט בנ עי ה בש תובה ה כש הודה יש את  טנ (ירמיה טז) חנ תוב  ן כה כי לה וש ה,  של קה הנ
ים קי יונש ך וש לל מל גוף הנ ים בש קי בה דש םא ני ל לו של ל אי ם - כה יי ננ רש פה צי ת הנ מנ ד. זגהמ ל צנ כה ה לש ך אותה חותי ן וש בל אל ב בה נוקי ם וש רושי של

ם. גי פה הי ה לש נה בה לש ה הנ ילה חי תש מנ של ה כש אה מש טג ד הנ צנ מי

ת ענ דנ ל לה די תנ שש ן הי כי לה ה, וש תה ימה גי פש ה בי ש אותה ירנ יך לי רי ה, צה מותה לי שש ה בי נה בה לש ת הנ ש אל ך יהרנ לל מל למםה הנ שש שום של ומי
. יהה דל דה ל צש כה ה בש נה בה לש ת הנ ש אל ירנ י לי די ים, כש די שי הנ רוחות וש צון] הה ת [רש ענ ת דנ אל

ב רל תי ונ למםה.  ת שש מנ כש חה ב  רל תי ונ תוב (מלכים-א ה)  כה של הו  זל ה.  נה בה לש הנ ה  ירה אי כםל הי בנ ך  לל מל למםה הנ י שש ימי ובי
ץ רל אל בש כו  לש ר מה של ים אמ כי לה מש ה הנ לל אי וש תוב (בראשית לו)  כה יון הוא, כנ לש ם, סוד על דל י קל ני ל בש ת כה מנ כש חה א. מי קה וש דנ
ר, דנ א המ רה קש ני ה, של בה קי ונש ר  כה לול זה כה ה של זל ט לה רה מו, פש יש קנ תש םא הי ם ל כגלה ם, של דל י קל ני ים בש אי רה קש ני ה  לל אי וש גו',  וש דום  אל

גו'. ר וש דנ יו המ תה חש לך תנ מש יי תוב ונ כה של

אוי רה למםה של א שש בה ד של מות, ענ לי שש ה בי ירה אי םא הי ה], ל נה בה לש ה הנ ירה אי הי ה [של מה יש קנ תש הי ב של גנ ל  ף ענ אנ ינו, של ני שה וש
ע. בנ ת של ה בנ תה יש מו הה ך אי שום כה מי נו, של רש אנ בי מו של ה, כש דה גש נל כש

ה זו מה כש ה חה לה לש כםל כה הנ ם, וש יי חנ רי ר הה חנ אנ ה של חה פש את שי רי קש ני ה של תונה חש תנ ה הנ מה כש חה ם - זו הנ יי רנ צש ת מי מנ כש ל חה כה ומי
יך, נל פה ה לש ר זל בה י דה תי לש אנ שה ן של מה חמ רנ הה רוך  א, בה בה י אנ בי ר רנ מנ ם. אה יי רנ צש ת מי מנ כש חה ם וש דל י קל ני ת בש מנ כש למםה - חה ל שש של

רו. מש אל י נל רי המ נום, ונ רש אנ י בי רי לו המ ים אי רי בה עון, דש מש י שי בי ר רנ מנ י. אה יתי כי ה] זה ר זל בה לו [דה לה ים הנ רי בה דש ל הנ כה י בש רי המ של

ת חנ עממםל תנ ינ ר, של מוד לומנ לש ה? תנ תורה ל הנ ף עממנ לו. יהכול אנ ל עממה כה ם בש דה אה רון לה תש ה יי ינו, (קהלת א) מנ ני שה
ה, ל תורה ה של לה ף עממה ר, אנ מנ יהיא אה י חי בי ש. רנ מל של ן הנ ה מי לה עש מנ הוא לש ה, של ל תורה ה של לה ה עממה תוב]. שונל [כה ש  מל שה הנ
ינו, ני ה. שה לה עש מנ ה לש םא עולל ה ל זל ש, של מל שה ת הנ חנ תוב תנ ה כה ל זל בודו. ענ יל כש בי שש בי ם או  דה י אה ני ל בש לנ גש ל בי מה הוא עה של
םא ל לו  אי כש ה לו  ם דומל עולה ן הה ק מי לי תנ סש מי יום של ים, אותו  ני ף שה לל ד אל ם עומי דה ם אה לו אי פי ר, אמ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה

ד. חה ק יום אל יים, רנ קנ תש הי

ה דושה קש ה  בה כה רש מל ם  ה אותה שה עה הוא  רוך  בה דוש  קה הנ של בות  אה ל הה של ם  קה לש חל י  רי שש אנ י.  בםתנ אמ ם  עי י  תי בש כנ שה וש
י בי ר רנ מנ גו'. אה וש ק ה'  שנ חה יך  בםתל אמ בנ ק  י) רנ תוב (דברים  כה של הו  זל ם.  הל מה עי ר  טי ענ תש הי לש ם  הל ה בה צה רנ תש הי וש ה  לה עש מנ לש
ם. הל מה הוא עי מו, וש בות הוא עי אה ל הה טור של עי י הה רי המ יו, של בותה אמ לו הוא בנ טור של עי הה ענ של יהה יודי עמקםב הה ר, ינ זה עה לש אל
ד חה אל ה, וש ד זל צנ ד מי חה אל ה וש ד זל צנ ד מי חה ים - אל רי שה י קש ני ים, שש רי שה ה קש לשה ינו, ש שש ני קוקות שה יות חמ אותי ה בש ל זל ענ וש
אותו ה. וש צל קה ל הנ ה אל צל קה ן הנ חנ מי רי בש ים מנ שי רה קש תוך הנ ן בש יכם תי יחנ הנ רי בש הנ ינו, (שמות כו) וש ני שה הו של זל ם. וש ל אותה כולי של

אי. דנ י, ונ בםתנ ם אמ י עי תי בש כנ שה תוב וש ה כה ל זל ענ ה, וש ד זל צנ ה ולש ד זל צנ חוז לש ע אה צנ מש אל בה ר של של קל

אות. רש יטו לי בי ים הנ רי וש עי הנ עו וש מה ים שש שי רש חי ר, (ישעיה מב) הנ מנ אה ח וש תנ ה פה הודה י יש בי גו'. רנ י וש בםתנ ם אמ י עי תי בש כנ שה וש
וות צש ת מי מםענ אל שש ם לי יהל ני זש ים אה חי םא פוקש ל ה וש תורה י הנ בורי די ים לש יבי שי קש םא מנ ל ם של דה י אה ני לו בש עו - אי מה ים שש שי רש חי הנ
א, קורי א וש רוז יוצי כה יום הנ ל יום וה כה י בש רי המ ים, של די ם עומש ה הי ל מה ת ענ ענ דנ ים לה לי כש תנ סש םא מי ל ים - של רי וש עי הנ ם. וש בונה רי

. יחנ גי ינשש י של ין מי אי וש

ים כי הולש ם וש יומה קי ים בש די ם עומש ם, כגלה עולה א לה יוצי אותו יום של ם, בש דה אה א הה רה בש ני ים של ם יהמי אותה נו, בש דש מנ לה של
ן ים אותו, ובל ירי הי זש א ומנ אותו יום בה של דו. וכש בנ יום לש ל יום וה ם כה דה אה ת הה ים אל ירי הי זש ים ומנ די ם, יורש עולה ים בה סי טה וש

חוץ. דו בנ בנ ד לש עומי דות, וש יד עי עי ה ומי בושה ה בש בונו - אותו יום עולל י רי ני פש א לי טש אותו יום חי ה בש ם עושל דה אה

םא קומו. ל מש ב אותו יום לי ה - שה כה ה. זה שובה נו תש מל ה מי ם עושל דה אה ד של ב, ענ דו, יושי בנ ד לש עומי ר של חנ ינו, אנ ני שה וש
י די ש כש מה ם מנ דה מות אותו אה דש ן בי קה תש ני יתו, וש בי ב לש שה חוץ, וש בנ ה רוחנ של ם אותה ף עי תי תנ שש ד ומי ה - אותו יום יורי כה זה

ע. רנ מו לש ר עי או, הוא דה ם לה אי ה. וש ם הוא זוכל טוב, אי יורו לש די ייש של ת. וש יי בנ מו בנ ר עי דה ע לו, וש רנ הה לש

אותו רו. אוי לש אמ שש ני ם של ל אותה בון של שש חל ים בש סי נה כש םא ני ל ים, וש רי סי חמ ים ונ ם יהמי ים אותה די קה פש ך ני ין כה ך ובי ין כה בי
ם עולה הה אותו  בש ם  הל בה ר  טי ענ תש הי לש ים  יהמי ה  לה עש מנ לש יר  אי שש הי םא  ל וש דוש,  קה הנ ך  לל מל הנ י  ני פש לי יו  יהמה ענ  גורי של ם  דה אה הה

דוש. קה ך הנ לל מל י הנ ני פש ם לי מה ב עי רי קה תש הי ולש

ם עולה ן הה א מי יוצי ם של דה אה ה הה יק, זל די ם הוא צנ דוש, אי קה ך הנ לל מל י הנ ני פש ים לי ם יהמי ים אותה בי רי קש של ה, כש אי םא רש ב
םא ל ם וש הל יהה בה יק הה די צנ ים של ם יהמי ם אותה הי ם, וש הל ת בה של בל לנ תש תו מי מה שש ני בוד של י כה בושי ם לש הי ים, וש ם יהמי אותה ס בש נה כש ני וש

ם. הל יענ בה שי רש הי

יו אה טה חמ ם בנ גנ פה ים של ם יהמי יו, אותה יהמה בש יש אותו  בי לש הנ ים לש ר רוצי של אמ כנ ה, של לה עש מנ יו לש יהמה ענ  גורי אותו של אוי לש
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אותו בש ש  בי לנ תש הי ה לש מל ם בנ דה אה ין לה אי ים, וש בי ם רנ ם הי ן אי כי ל של ר. כה סי ד חה גל בל בש ש  בי לנ תש בוש, ומי לש אותו  ים מי רי סי חמ
ד חה ל אל ל כה ים ענ ים, יהמי ל יהמי ים ענ ים, יהמי ם יהמי ל אותה נםם ענ יהי גי ים אותו בנ ני דה שו, של פש ננ אוי לש י אוי לו וש זנ ם, אמ עולה הה
ה מל בנ בוש  לש לו  ילה  הש יי םא  ל וש ם,  הל בה ש  בי לנ תש הי לש ים  יהמי א  מוצי ינו  אי ה,  זל הנ ם  עולה הה ן  מי א  יוצי ר  של אמ כנ של ם.  יי ננ שש
בוד י כה בושי ם לש הל ים מי עמשי ננ דוש, וש קה הנ ך  לל מל ל הנ צל ם אי ים הי מורי ם שש יהל מי ל יש כה ים של יקי די צנ י הנ רי שש סות. אנ כנ תש הי לש

א. בה ם הנ עולה ם בה הל ש בה בי לנ תש הי לש

בוש אותו לש עו, של ש יהדש מה ה מנ יעה די ם - יש ם הי מי ירג י עי עו כי יידש תוב (בראשית ג) ונ כה ה של ה, מנ נה שש מי סוד הנ ינו בש ני שה
תוב כה של הו  זל בו.  ש  בי לנ תש הי לש ים  יהמי ם  אותה יום מי ר  אנ שש ני םא  ל וש ם,  הל ע מי רנ גש ני ים  יהמי ם  אותה ה מי עמשה ננ בוד של ל כה של
י רי המ ם, של הל ד בה חה םא אל ל אי. וש דנ רו ונ ים יגצה רו. יהמי ים יגצה בו יהמי תי כה ם יי ך כגלה רש פש ל סי ענ יך וש ינל או עי י רה מי לש (תהלים קלט) גה
ה לו שה עה וש ל אותו  בי רוך הוא קי דוש בה קה הנ ה, וש שובה ה תש שה עה ם וש דה ל אה די תנ שש הי ד של ש בו, ענ בי לנ תש הי ד לש חה ר אל אנ שש םא ני ל
נות תש תו כה שש אי ם ולש דה אה ים לש להי ש ה' אל ינענ תוב (בראשית ג) ונ כה הו של לו. זל ים של יהמי ן הנ םא מי ל ים, וש רי חי בוש אמ י לש לי כש

ם. שי בי לש ינ עור ונ

ם עולה ן הה ק מי לי תנ סש ר הי של אמ ה. כנ כה זה שום של ים, מי יהמי א בנ תוב? (שם כד) בה ה כה ה מנ כה זה ם של הה רה בש אנ ה, בש אי םא רש ב
א תוב בה כה לום, של בוד כש כה בוש  לש אותו  ע מי רנ גש ני םא  ל וש ם,  הל בה ש  בי לנ תש הי וש ס  ננ כש ני לו,  ים של יהמי ם  אותה בש ש  מה ה, מנ זל הנ
בוש ר לש אנ שש םא ני י ל רי המ ה, של מה שוב שה רםם אה עה י וש מי ן אי טל בל י מי תי רםם יהצה ר עה םאמל י תוב? (איוב א) ונ ה כה יוב מנ אי ים. בש יהמי בנ

ש בו. בי לנ תש הי לש

ם ים, כגלה אי ר יוצש של אמ כנ ים], וש יקי די א [צנ בה ם הנ עולה רו לה אמ שש ני ים, וש יקי די ם צנ יהל מי יש ים, של יקי די צנ ם הנ יהל רי שש ינו, אנ ני שה
אותו א, ובש בה ם הנ עולה ג הה נל עם ג מי ני ענ תש הי ים לש זוכי בוש  לש אותו  בו, ובש ש  בי לנ תש הי בוד לש י כה בושי ים לש עמשי ננ ים וש רי בש חנ תש מי
מו כש בו  ינצש תש יי תוב (איוב לח) ונ כה של הו  יהקומו. זל בוש  ם לש הל לה ייש  ם של ל אותה כה וש יהה,  חי תש קום לי ים לה ידי עמתי בוש  לש
ה מנ ם בש הל ר מי אה שש ני םא  ל וש ים,  רי סי מות] חמ [עולה ם  יהל אי טה חמ ם בנ יהל מי יש ם של עולה ל הה ים של עי שה ם רש אותה בוש. אוי לש לש

ם. עולה ן הה או מי ייצש של סו כש כנ תש יי של

בוש] ם [לש עולה אותו  ים בש רי טש ענ תש ם, מי יהל ימי בוד בי כה בוש  לש בי ש  בי לנ תש הי לש כו  זה ים של יקי די ם צנ ל אותה ינו, כה ני שה
יד מי ה' תה ך  חמ נה תוב וש כה של הו  ן. זל דל ן עי גנ לש ענ  שופי א וש יוצי ל של חנ ננ אותו  בות, מי אה ים הה רי טש ענ תש ם מי הל בה ים של טורי עי הה מי
תוב ם כה יהל לי ם, עמ יהל מי ל יש בוש של לש ש בנ בי לנ תש הי כו לש םא זה ל ם של עולה י הה עי שש ם רי אותה גו'. וש ך וש של פש חות ננ צה חש צנ יענ בש בי שש הי וש

ר. בה דש מי ים בנ רי רי ן חמ כנ שה םא טוב וש י יהב ה כי אל רש םא יי ל ה וש בה עמרה ר בה עה רש ענ יהה כש הה (ירמיז יז) וש

ה כל זש אל י, של בםתנ ם אמ י עי תי בש כנ שה תוב וש כה יהה לו, של ר הה חון יהתי טה בי עמקםב של ל ינ קו של לש י חל רי שש ק, אנ חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ם. הל לה ים של יהמי לו ובנ ים של יהמי ש בנ בי לנ תש הי ם לש הל ה בה כל זש אל ר. של חי אנ םא בש ל ם וש הל בה

יך רי יהה צה ו הה שה י עי די גש יו? בי דה גה הו. בש כי רמ בה יש יו ונ דה גה בש יחנ  ת רי ח אל יהרנ ונ תוב (בראשית כז)  ר, כה מנ ה אה הודה י יש בי רנ
ה נה ו בש שה י עי די גש ת בי ה אל קה בש ח רי קנ תי תוב (שם) ונ כה לו, של ים אי די גה יו בש ו הה שה ל עי א של לה לו, אל יו של םא הה י ל רי המ תםב, של כש לי

ע. מה שש עמקםב מנ ל ינ יו, של דה גה יחנ בש אן רי כה אן], וש תוב [כה ו כה שה י עי די גש דםת? בי מג חמ דםל הנ גה הנ

כו, רש ז בי אה ם וש עולה ל אותו הה בושו של יחנ לש ת רי יחנ אל רי הי ה, וש אה לש ל הה כי תנ סש הי ר של לומנ ח, כש יהרנ נו, ונ רש אנ ך בי א כה לה אל
ם אותה בש יתה  כי זה וש יל  ר, הואי מנ אה ים. וש דושי קש ים הנ פוחי תנ ה הנ די שש הו  ה, זל דל שה יחנ  רי י כש ני בש יחנ  ה רי אי תוב רש ה כה ל זל ענ וש
ל ים נוטי דושי ים קש פוחי ה תנ די אותו שש בש שום של ? מי יענ מי שש ה מנ ם. מנ יי מנ שה ל הנ טנ ים מי להי אל ך הה ן לש תל יי בוד - וש י כה בושי לש

ם. יי מנ שה ל הנ טנ תוב מי כה ם, של יי מנ א שה רה קש ני קום של אותו מה ל יום מי ל כה טנ

יחנ ת רי ח אל יהרנ ונ שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ץ. מה רל אה י הה ני מנ שש ם ומי יי מנ שה ל הנ טנ כםל - מי ך אותו בנ רנ י, בי י יוסי בי ר רנ מנ אה
ם הל בה ן, של דל עי ן  גנ מי יום  ל  כה בש ים  עולי יחות  אות רי מי ש  מי חמ ונ ף  לל אל ינו,  ני נו. שה רש אנ בי של מו  כש ש,  מה מנ יו  דה גה בש יו,  דה גה בש

ם. דה ן אה ל בל יו של יהמה ים מי רי טש ענ תש מי ם של ל אותו עולה בוד של י כה בושי ם לש ים אותה מי שש בנ תש מי

ל בה קו, אמ לש חש נל ה  ל זל ם, ענ עולה ל הה ים של רי הה ר, הל זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ם? אה ים הי בושי ה לש מה ה, כנ הודה יש י  בי ר רנ מנ אה
ת בו של בל לנ תש מי כםל, של הנ ד מי בה כש ד ני חה אל ץ. וש רל אה בה ן של דל ן עי גנ בש רוחנ של בוש, הה לש אותו הנ ים בש שי בש לנ תש מי ד של חה ם: אל ה הי לשה שש
ה, אל רש םא ני ל ה וש אל רש ד, ני םא עומי ל ד וש עומי חוץ, של ל בנ בוש של ד לש חה אל ך. וש לל מל ת הנ רל דל ין אנ ים בי יי חנ רור הנ תוך צש ה בש מה שה נש הנ

ם. עולה ת בה טל שוטל ת ומש כל הולל ש וש פל נל ת הנ של בל לנ תש ה מי זל בה

ד, בה כש גוד ני רש ין פנ ת בי דל עומל ץ של רל אה בה ן של דל ן עי גנ בש של רוחנ  ת בה רל של קש ני ת וש כל ת הולל בה שנ ה] וש נה [שה ש  חםדל םאש  ל ר כה ובש
ם. עולה יענ אותו בה ט ומודי שוטי , ומש ענ יודי ה של ענ מנ יודי ד וש נו לומי מל ומי

ים מי שה בש יחות הנ ין רי בי רוחנ של ל הה ר של של קל ת, בנ בה שנ וש ש  םאש חםדל ל ר כה ש בש פל נל ת הנ רל של קש ים ני רי שה י קש ני שש נו, בי דש מנ לה
ית וי רש ני וש ים,  יי חנ הנ רור  צש בי ה  רורה צש ה של מה שה נש בנ רוחנ  ם הה עי ר  שה קש ני וש ט,  שוטי ומש ך  ם הולי שה ומי ץ,  רל אה בה ן של דל עי ן  גנ בש של

א. קה וש יד דנ מי יד, תה מי ך ה' תה חמ נה תוב וש כה הו של ה. זל ד זל ל צנ של ה וש ד זל ל צנ ד של בה כש ני יו הנ אותו זי ית מי זוני ני וש

ה, טה מנ לש ן של גנ בנ רוחנ של ם הה ת עי רל של קש ני של ת, כש חנ חות אנ א צנ לה חות? אל צה חש צנ ה בש ה זל ך. מנ של פש חות ננ צה חש צנ יענ בש בי שש הי וש
ם, יי ננ חות - שש ד, צה חה ח - אל צנ נו בש יש הנ ים. וש יי חנ רור הנ צש ה בי לה עש מנ לש ה של מה שה נש ים בנ רי שה קש ני של חות, כש צנ ן הנ ים מי ני פש לי חות של צנ
ש. מה ך מנ של פש ך, ננ של פש ה? ננ ת זל ת אל ש אל י יורי חות, מי צה חש ר, צנ לומנ אי. כש דנ ה ונ מה שה נש בוד הנ כש ה, בי לה עש מנ ה לש לה עש מנ ם לש הי של

ים. יקי די צנ ל הנ ם של קה לש י חל רי שש אנ



663

ם הי ה, וש לל גש ני ים בנ רי בה ים דש די לומש י, וש לנ ים אי סי נש כנ תש ל, מי בל בה ים מי רי בי חמ ם הנ ין אותה י בי ני אמ של עון, כש מש י שי בי ר רנ מנ אה
ך, לל מל ת הנ ננ י גי כי רש ם דנ י אותה תי דש מנ ים לי מי עה ה פש מה ים. כנ די דה צש ל הנ כה תום מי ק, סה זה ל חה זל רש ם בנ חותנ ם בש ים אותה יסי ני כש מנ

ים.] יוני לש ים על כי רה דוש ודש קה ך הנ לל מל ל הנ ה של תורה י הנ כי רש ם דנ הל י לה תי רש מנ ים אה מי עה ה פש מה ך. [כנ לל מל י הנ כי רש דנ

ים רי בה ר דש ים לומנ די ם פוחמ כגלה ם, וש אותו עולה בש ים של יקי די צנ גות הנ רש ן דנ ל אותה ם כה י אותה תי דש מנ ים לי מי עה ה פש מה כנ
יו. פי ם בש גי מש גנ מש שון של ד לה בנ מו אותו כש שון, כש י לה די בש ים כי אי רה קש ך ני שום כה גום, מי מש גי ים בש די א לומש לה לו, אל לה הנ

ים קי יונש ם, וש הל ה מי רה בש ש עה קםדל רוחנ הנ וש דוש  קה יר הנ וי י אמ רי המ ים, של די יל ופוחמ ם, הואי ן אותה י דה ני כות אמ זש ל לי בה אמ
ל יו [של נה ר פה בל אות סי רש ים לי אי דה ם כש ינה אי ת, וש של ם קל יהל לי ית עמ אי רש ני א של לה םא עוד, אל ל ת. וש רל חל שות אנ ל רה רוחנ של יר וש וי אמ

רות. חי ים אמ ני ר פה בל ן סי כי ל של יההו], כה לי אי

ר, ענ צנ ם בש עולה ב הה םא יהשנ י ל ינ חנ י בש רי המ ם, של עולה ך] בה ן [תומי ימה י סי ני אמ ם ונ עולה צוי בה י מה ני אמ ם של הל יל לה ה מועי ל זל בה אמ
ם, יהל לי ן עמ גי יה י של א מי צי מה םא יי ל ם של עולה יד הה תי עה ה. וש זל דור הנ מו הנ םא יהקום דור כש י ל רנ חמ ה, אנ לה עש מנ לש ין של די דון בנ םא ני ל וש

ם. הל לה ה של פה צש חג הנ ים וש תוני חש תנ י הנ אי טה חמ ה - בנ לה עש מנ ה. לש טה מנ ין לש ה בי לה עש מנ ין לש או בי צש מה צופות יי חמ ים הנ ני פה ל הנ כה וש

םא ל ם, וש עולה ל הה רוחות של ל הה כה לש םאש  ר ירו  זי ם. ינחמ יהל לי עמ יחנ  גי ינשש י של ין מי אי , וש ווחנ צש ם לי עולה י הה ני ים בש ידי עמתי ונ
ם אותה או  צש מה יי של קום  מה אותו  בש ר,  יותי םא  ל וש ם  עולה בה ם  הל לה י  אתי צה מה ת  חנ אנ ה  פואה רש ל  בה אמ ה.  פואה רש ם  עי יהשובו 
ים רי עורש תש מי לו  לה גש בי אותו,  ים  יאי מוצי של כש ר,  קל של בו  ין  אי של ה  תורה ר  פל סי ם  יהל יני בי א  צה מש ני וש ה,  תורה בנ ים  קי עוסש של

ר. בה דה ת הנ נו אל דש מנ ר לה בה י כש רי המ אוי, ונ רה דוש כה קה ם הנ שי ב בו הנ תנ כש ם ני ן אי כי ל של כה ים. וש תוני חש תנ ים וש יוני לש על

יו לה ר עה עורי תש י מי ה. מי טה מנ ולש ה  לה עש מנ לש יו  לה עה ים  רי עורש תש םא מי ל וש ה,  ר תורה פל ם סי יהל יני בי ה  לה גנ תש הי דור של לש אוי 
ם. עולה ר הה ענ צנ ר בש ה יותי ר תורה פל לות סי גש הנ יך לש רי צה ר, וש טה מה יך לש רי ם צה עולה הה ר, וש ר יהתי ענ צנ ם בש עולה הה ה של עה שה בש

י רי המ יו, של לה ים עה רי עורש תש ים מי תי מי ל הנ ים, כה רי בה קש ל הנ ים ענ מי חמ ם רנ דה י אה ני ים בש שי קש בנ ר ומש ענ צנ ם בש עולה ר הה של אמ כנ של
ים אי ים בה יי חנ הנ וש ם,  עולה ר הה ענ צנ ה בש לה גש הג לות, של גה א בנ צה מש ה ני ר תורה פל י סי רי המ , של רוחנ ה לה יעה ה ומודי ימה די קש מנ ש  פל נל הנ

ים. מי חמ ים רנ שי קש בנ ומש

ל ס ענ חה ר וש עורי תש הוא מי רוך  בה דוש  קה ז הנ אה רוך-הוא, וש דוש-בה קה ה לנ מה שה נש הנ ה, וש מה שה נש ה לנ יעה מודי רוחנ  ז הה אה וש
ם דור אי ים. אוי לנ תי מי י הנ רי בש ל קי ים ענ מי חמ ש רנ קי בנ ים לש אי ים בה יי חנ הנ קומו, וש מש ה מי ר תורה פל לות סי ל גה ה ענ זל ם, וש עולה הה
ל ם ענ יהל יני א בי צה מש םא ני י ל רי המ ת, של סל נל ית כש בי ת לש סל נל ית כש בי לו מי פי אמ קום, ונ מה קום לש מה לותו מי גש הנ ה לש ר תורה פל יך סי רי צה

ם. יהל לי יחו עמ גי ה ינשש מנ

ה לה עש מנ ה לש תה לש םא עה ל ד של ה, ענ רונה חמ לות אנ ה גה תה לש גה של ה, כש ינה כי י שש רי המ ם, של עולה י הה ני ל בש ים כה עי םא יודש ה ל ת זל אל וש
את צי מש יא ני ם, הי עולה א בה צה מש ב ני ק רנ דםחנ ן של מנ זש ך בי ר כה חנ ים. אנ חי לון אםרש ר מש בה דש מי י בנ ני ני תש י יי תוב? (ירמיה ט) מי ה כה מנ

ים. תוני חש תנ ים וש יוני לש , על יהה לל ים עה רי עורש תש כםל מי הנ יא, וש ם הי ה שה ר תורה פל ל סי לות של גה ם, ובנ שה

ם, עולה ד הה ה עומי ל מה ה ענ מה כש חה ל סודות הנ ים של רי בה עו דש לו יידש לה ים הנ שי פש טי ים הנ לי בש בנ ם הנ עון, אי מש י שי בי ר רנ מנ אה
יהה ר הה של אמ ן כנ קי זה א הנ יבה א] יי נונה מש ב [הנ ל רנ חו של בש עו שי ז יידש ר, אה ענ צנ א בש צה מש הוא ני של ים כש שי גש רנ תש ה מי ל מנ יו ענ כה תומש וש
סוד בש ך  לל מל למםה הנ י שש רי בש די ים לש שורי לו קש ים של רי בה דש אנו  צה י מה רי המ חו. ונ בש ת שי ים אל עי יודש יו  םא הה ל ם וש יהל יני צוי בי מה

חו. בש ת שי ים אל עי יו יודש םא הה ם ל הי ה, וש מה כש חה ל הנ יון של לש על

ם יהל יני בי ה ייש  ל זל ם כה עי א, וש קורי י של ין מי אי וש יהה  לל ד עה עומי י של ין מי אי ה, וש מה כש י חה רי בש ר די חנ ים אנ כי ו הולש שה כש ענ וש
ם. יהל ידי ר בי סנ מש םא ני ל ם וש הל ן לה תנ םא ני ל ב של ל גנ ף ענ ים, אנ שי דה חר ת הל יענ בי ה וקש נה בור שה עי ים בש חי קש פי

ל ש של פל ה נל אותה ט לש רה ד, פש חה ין אל די ים בש דוני ני ר, וש בל קל גוף בנ ת בנ רל של קנ תש זו מי ש הנ פל נל ש הנ ר חםדל שה ים עה ני ינו, שש ני שה
םא ל וש ת],  ענ יודנ םא  [ל ת  ענ יודנ ים  יי חנ הנ ר  ענ צנ ובש לו,  ר של ענ צנ ת בנ ענ יודנ וש ר  בל קל את בנ צי מש ני וש  , רוהה אמ בי של מו  ים, כש יקי די צנ הנ

מיששתנדלללת עמלייהלם.

ה מנ רוחנ  ן הה ת מי ענ יודנ וש ם,  עולה ת בה טל שוטל ת ומש כל הולל ד, וש חה אל בוש  לש ת בי של בל לנ תש מי ש  ר חםדל שה ים עה ני ר שש חנ אנ וש
ים. יי חנ ל הנ ם של עמרה ת צנ ת אל ענ דנ לה ים, וש מי חמ ש רנ קי בנ ם, ולש עולה ל הה ר של ענ צנ ל הנ ת ענ לל דל תנ שש ת, ומי ענ יא יודנ הי של

יק די ינו, צנ ני שה ם. של יהל יני ע בי יק נודה די אותו צנ אוי, וש רה יענ לו כה מודי יק של די ייש צנ ן של מנ זש ה? בי ל זל כה ר לש עורי תש י מי ומי
ר ייש יותי של ם, וכש יהל יני יו בי לה ים עה יזי רי כש ל יום מנ י כה רי המ ע, של ים הוא נודה תי מי ין הנ ים ובי יי חנ ין הנ ם, בי עולה ר בה אה שש ד ני חה אל

ם. עולה ר הה ענ ת צנ ם אל הל יענ לה דור, הוא מודי ל הנ ן ענ גי הה םא יהכול לש הוא ל ם וש עולה ר בה ענ צנ

ר ענ צנ ם בנ ר אותה עורי יש י של ם] מי יהל יני א [בי צה מש םא ני ל ם, וש יהל יני יו בי לה ים עה יזי רי כש מנ ם של עולה יק בה די א צנ צה מש םא ני ל של וכש
ן מנ אותו זש א בש צי מה הי ם לש ים כגלה יכי רי ים, וצש תוני חש תנ ים וש יוני לש יו על לה ים עה רי עורש תש ז מי ה, אה ר תורה פל א סי לה ם אל עולה ל הה של
ם יהל לי ים עמ רי עורש תש ן מי דל ן עי ל גנ של רוחנ  לו  פי אמ ונ ין,  די י הנ לי עמ ם בנ יהל לי ים עמ רי עורש תש ים, מי אי צה מש םא ני ם ל אי ה. וש שובה תש בי

ר. אי בה תש ני מו של ה, כש ר תורה פל שום סי מי

י בי ר רנ מנ ה. אה יונה לש ה על גה רש דנ ת, בש חנ ה אנ בה כה רש מל ה, בש מה שה נש , בי רוחנ ש, בש פל נל גוף, בש י - בש בםתנ ם אמ י עי תי בש כנ שה ינו, וש ני שה
י רי בש די ים בש לי כש תנ סש םא מי ל ים וש עי םא שומש ל ים וש יחי גי שש םא מנ ל ים וש עי םא יודש ל ם של דה י אה ני כםל בש הנ ים מי טומי ה אמ מה ה, כנ הודה יש

. יחנ גי ינשש י של ין מי אי ן, וש דה עי ן וש מנ ל זש כה ים בש מי חמ רנ ם בש יהל לי א עמ צה מש רוך הוא ני דוש בה קה יך הנ אי ם, וש עולה הה
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ל כה ים  אי פש רנ תש ומי בות,  אה הה י  רי בש קי בש ת  בל נושל וש ה,  לה פי כש מנ ת הנ רנ עה מש לי ת  חנ אנ ת רוחנ  סל נל כש ני יום  בש ים  מי עה פש לש  שה
בות אה ים הה אי צה מש ני קום של ך, מה לל מל םאש הנ ר ה מי לה עש מנ לש ל מי ה טנ יעה פי שש ה רוחנ מנ אותה ם, וש יומה קי ים בש די עומש מות וש עמצה הה

ה. טה מנ לש בות של אה ים הה רי עורש תש ם, מי הל ל מי טנ ר] אותו הנ עורי תש מי של יענ  [וכש גי מנ של ים. וכש יוני לש על הה

ל טנ אותו הנ ה, ומי טה מנ לש ן של דל עי ן הה גנ יענ לש גי ה, ומנ גה רש ר דנ חנ ה אנ גה רש דועות, דנ גות יש רה דש ל בי טנ ד אותו הנ יורי נו של דש מנ לה וש
ין בי ת  טל שוטל ומש ה  עולה וש רות,  חי אמ י  תי שש בי ה  לולה כש של ת  חנ אנ רוחנ  ת  רל עורל תש ומי ן,  דל עי ן  גנ ל  של ים  מי שה בש בי ים  צי רוחמ

ם. יהל ני ל בש ים ענ מי חמ ים רנ שי קש בנ ם, ומש יהל ווגי זי ם וש בות, הי אה ים הה רי עורש תש ז מי אה ה, וש רה עה מש ח הנ תנ פל ת בש סל נל כש ני ים, וש מי שה בש הנ

ד א, ענ צה מש םא ני ל ענ וש םא שופי ל ל אותו טנ ם, וש עולה י הה אי טה ל חמ ים ענ ני שי ם יש הי שום של ם, מי עולה ר בה ענ א צנ צה מש ר ני של אמ כנ וש
רוך-הוא. דוש-בה קה ה לנ מה שה נש הנ ה, וש מה שה נש רוחנ לנ הה , וש רוחנ ה לה יעה ש מודי פל נל הנ ם, וש עולה אוי בה רה ה כה ר תורה פל ר סי עורי תש מי של
םאש ר לש יענ  גי ח, ומנ דולנ בש ל הנ ל טנ ע של פנ יון של לש על הה דוש  קה יק הנ תי ענ הה מי ענ  שופי ים, וש מי חמ א רנ סי ל כי ענ ך  לל מל ב הנ ז יושי אה
ס חה וש ים].  כי רש בה תש [מי ים  רי בש חנ תש מי ם  כגלה ז  אה וש ים,  ני שי יש ם  אותה לש ל  טנ אותו  ענ  שופי וש בות.  אה הה ים  כי רש בה תש ומי ך,  לל מל הנ

ם. עולה ל הה רוך הוא ענ דוש בה קה הנ

ר מנ ך. אה רי בה תש ם מי עולה ם הה ילה בי שש בות, ובי אה יענ לה מודי ד של ם ענ עולה ל הה רוך הוא ענ דוש בה קה ס הנ םא חה נו, ל דש מנ לה וש
ל ה של צה ים לו עי אי קורש יון, של לש ך, אותו על לל מל למםה הנ ל שש רו של פש סי ים בש רי בה אנו דש צה י מה רי המ ה, ונ ך זל אי כה דנ י, ונ י יוסי בי רנ

כםל. ל הנ ה של מה כש חה

ן מנ ל זש כה ים בש כי רה ת דש שנ רה פה ת בש דל עומל ר, של ה יותי תה שש ל עה חי רה או לו של רש י הל רי המ ר, של מנ אה ה וש לה גי ך  א, כה נונה מש ב הנ רנ וש
כםל. ל הנ ה ענ ינה כי ך, ושש רל דל ד בנ נולנ ין, של יהמי נש ל בי קו של לש חל ת בש פםרל כנ רון וש ר - אה בה דה סוד הנ ם, וש כגלה יך, מי רי ם צה עולה הה של

ה, ילה לי חה ס וש עון, חנ מש י שי בי ר רנ מנ ה. אה ינה כי שש ה? זו הנ טה מי םאש הנ ה ר ה זל ה. מנ טה מי םאש הנ ל ר ל ענ אי רה שש יי חו  תנ שש יי ונ
םאש למםה. ר שש לי תו של טה ה מי ני תוב (שיר ג) הי כה ה, של ינה כי ה זו שש טה ה, מי אי םא רש א ב לה ה. אל וה חמ תנ שש הי ע וש רנ יו כה לה א אי לה אל
םאש ל ר ד ענ עומי ל של אי רה שש ה יי - זל םאש  ל ר ה. ענ דושה קש ה הנ טה מי הנ םאש  הוא ר ם, של עולה סוד הה ה יש ה? זל ה זל ה מנ טה מי הנ

ה. וה חמ תנ שש לו הוא הי של ל לש אי רה שש ך יי שום כה ה, מי טה מי הנ

ה לל אי ים הה רי בה דש ר הנ חנ י אנ הי יש תוב ונ כה ך  ר כה חנ י אנ רי המ ה, של יהה חולל םא הה ן הוא ל מנ זש אותו  י בש רי ר, המ םאמנ ם ת אי וש
ה לה ן עה מנ זש הנ אותו  י בש רי המ ע של יהדנ ל של ענ ה, וש יהה חולל םא הה ה ל וה חמ תנ שש הי ה של עה שה ה, ובש חולל יך  בי ה אה ני ף הי יוסי ר לש םאמל י ונ
דול גה ן הנ ילה אי מות הה לי יון, שש לש א על סי ה, כי בה כה רש ה מל אותה ה לש וה חמ תנ שש ך הי שום כה ם, מי לי א שה סי ה כי דושה ה קש יונה לש ה על גה רש דנ לש
ה לה י עה רי המ ה, של טה מי הנ םאש  ל ר אי ענ דנ ונ ה.  טה מי הנ םאש  ל ר ל ענ אי רה שש יי חו  תנ שש יי ונ ה  ל זל ענ וש מו,  ל שש א ענ רה קש ני ק של זה חה הל וש

דוש. קה ך הנ לל מל רות הנ טש ענ ר בש טי ענ תש הי קומו וש מש לי

ל זםה ר, (קהלת ז) כה מנ אה ח וש תנ יהיא פה י חי בי ה. רנ טה מי םאש הנ ל ר ל ענ אי רה שש חו יי תנ שש יי ע לו ונ בנ שה יי י ונ ה לי עה בש שה ר הי םאמל י ונ
ל כה מי ה  נה בה לש הנ ת  אל ש  יהרנ ך  לל מל למםה הנ ינו, שש ני שה י  רי המ י.  ני מל מי ה  חוקה רש יא  הי וש ה  מה כה חש אל י  תי רש מנ אה ה  מה כש חה בנ י  יתי סי ני
ר, מנ ה אה תורה גות הנ הה נש ל הנ עממםד ענ ה לנ צה רה של כםל, וכש הנ ה מי כה רש בה תש הי ה של נה בה לש ה הנ מות אותה לי שש ה בי דה מש יו עה יהמה , ובש יהה דל דה צש

גו'. ה וש מה כה חש י אל תי רש מנ אה

ינו, ני ם שה ם. שה תה רה בג קש י בי ני תנ רש בנ ם וקש יי רנ צש מי י מי ני אתנ שה י ונש בםתנ ם אמ י עי תי בש כנ שה ר וש מנ עמקםב אה ה, ינ הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ת או אל מש טנ תש בםאו ונ תה יו (ירמיה כ) ונ לה תוב עה ה, כה דושה קש ץ הנ רל אה ר בה בה קש גופו ני ת, וש רל חל שות אנ רה תו בש מה שש ה ני אה יהצש י של מי

ת?! רל חל שות אנ רה ה בש אה תו יהצש מה שש ני ם, וש תה רה בג קש י בי ני תנ רש בנ ר וקש מנ עמקםב אה ינ ה. וש בה תועי ם לש תל מש י שנ תי לה חמ ננ י וש צי רש אנ

תוב (בראשית מז) כה של הו  ה בו. זל בוקה ודש ה בו  חוזה ה אמ תה יש ה הה ינה כי שש הנ עמקםב, של ה ינ ה, שונל הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ך ת גופש בםר אל קש לי ך וש תש מה שש ת ני י אל ג בי וי זנ לה - לש ם עה ך גנ לש ענ י אנ נםכי אה לות, וש גה ך בנ מש דור עי ה - לה מה יש רנ צש ך מי מש ד עי רי י אי נםכי אה
י נםכי אה ה וש ל זל ענ ת. [וש רל חל שות אנ רה בש תו  מה שש ה ני אה םא] יהצש י ל רי המ ] [של ב של ל גנ ף ענ ר? [אנ ה אומי ה זל יך. מנ בותל י אמ רי בש קי בש

תוב.] לה כה ם עה ך גנ לש ענ אנ

יהה, ה הה אשונה ה רי פה ל טי כור של ב, בש לי הור הנ רש ל הי כור של י הוא בש רי המ אי, של דנ ף ונ יך. יוסי ינל ל עי ית יהדו ענ ף יהשי יוסי וש
ה תה יש תו בו הה בה המ ל אנ י כה רי המ ף, של יוסי ר לו בש שי בנ תש ה, הי ר זל תל רוך הוא סי דוש בה קה ע הנ יהדנ שום של ר, ומי אי בה תש ני מו של כש

לויהה. תש

יהם ף קנ י יוסי רי המ ר לו של שי בנ עמקםב, ולש בוד ינ יל כש בי שש א, בי יסה י יי בי ר רנ מנ ר? אה ה אומי ה זל יך, מנ ינל ל עי ית יהדו ענ יהשי
ה. מה כש את חה צי מש ם ני עולה י הה עמשי מנ לותו, ובש גנ ד לש י פוחי ני אמ ר, ונ בה י דה תי דש מנ ר, לה מנ יהה אה קי זש י חי בי תו. רנ יתה מי לו בש צש א אל צי מה יי וש

ים. לי גנ תש ים מי רי בה עון דש מש י שי בי י רנ ימי יך. בי ינל י זי לי גםר כש חמ יך ונ רל בה מםר דש ר לו, אל מנ ה בו. אה כה הי קו] וש שה א, [ונש בה י אנ בי א רנ בה

ים שי יך לה רי ה, צה זל ם הנ עולה ן בה בי ה לש זוכל ם של דה ן אה ם, בל עולה גות הה הה נש הנ ן בש קי זה א הנ יסה י יי בי י רנ קי רש פי י מי תי דש מנ ר, לה מנ אה
יו. תה חש ם תנ עולה ש אותו בה הוא יורי נו, וש מל ר מי תה סש ם ני עולה הה אות של רש הנ בודו, לש הו כש זל ר, וש בה קש ני של יו כש ינה ל עי ר ענ פה עה

יהם בו הוא הנ ן של בה לה יבו: הנ בי סש ם של ך הי ים כה ני וה גש ל הנ כה ם, וש הל ה בה אל רש ם ני עולה ה הה אי רש ם, מנ דה אה י הה יני עי שום של מי
ם, יי ה מנ יאה מוצי ת] של פל קל מג ה [של שה ינבה ר הוא הנ חי ן אנ ול ים. גה די דה צש ל הנ כה ם בש עולה ל הה ת כה יף אל קי מנ נוס, של יה דול אוקש גה הנ

ם. יי מנ ין הנ ן בי ול גה ך הוא הנ ם, כה יי מנ ין הנ ת בי דל ה עומל שה ינבה הנ וש

ל ל כה ה של אל רש י הוא מנ יעי בי ן רש ול ם. גה עולה ע הה צנ מש יא אל הי ם, של יי לנ רושה לו, זו יש ע של צנ מש אל י הוא בה ישי לי ר שש חי ן אנ ול גה
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ע צנ מש ה אל דה קג יא נש הי יון, של כםל זו צי ד מי בה כש ני ה הנ אל רש מנ הנ צוף, וש רש פנ ה הנ אל רש ן ני יי ת ענ אותו בנ בש ן, של יי ת ענ א בנ רה קש ני ן, וש יי ענ הה
ן יי ענ הה כםל, וש ל הנ ה של אל רש כםל ומנ ל הנ י של יםפי יא הנ הי ה של ינה כי שש ה הנ ם שורה שה ם, וש ה שה אל רש ם ני עולה ל הה ה כה אי רש מנ כםל, של ל הנ של

ה. ש אותה יורי ה וש ל אותה ה נוטי זל ה וש ב אותה ה עוזי ן זל כי לה ם. וש עולה ת הה שנ רג יא יש זו הי הנ

י רי המ ים, של לי כש תנ סש םא מי ל ים וש עי םא יודש ם ל עולה י הה ני ר הוא, ובש ר יותי תה סש ר ני בה ל דה בה , אמ תה רש מנ ה אה יהפל ר לו,  מנ אה
רואות, ה של ם רואות מנ דה אה י הה יני את, עי םא יוצי ל ד של ענ מו, וש ת עי רל תל סש ני שו  פש ם, ננ עולה הה א מי ם יוצי דה ן אה בל ה של עה שה בש

ים. ם רואי תה יתה מי ל בש בה ים, אמ םא רואי ם ל יהל יי חנ י - בש חה ם וה דה אה י הה ני אנ רש םא יי י ל נו (שמות לג) כי רש אנ בי מו של כש

גםר סש לי וש יו  ינה עי ל  ענ יהד  ים  שי לה ים  יכי רי צש יו  לה עה ים  די עומש ם של אותה וש ה,  אה רה ה של אל רש מנ אותו  קוחות מי פש יו  ינה עי וש
ד בה כש ה ני אל רש אותו מנ קוחות מי רות פש אה שש יו ני ינה עי ה של עה שה בש ם, של עולה י הה ימוסי סוד ני נו בש דש מנ לה ה של שום מנ ם, מי אותה
ל ענ ית יהדו  ף יהשי יוסי תוב וש כה של מו  ם, כש גםר אותה סש לי יו וש ינה ל עי ענ ים יהדו  שי ים לה די קש ן מנ בי ן, הנ בי ה לש כה ם זה ה - אי אה רה של
םא יון, ל לש על דוש  ה קה אל רש ת מנ עי ה כה תה אמ רה ן של יי ענ הה וש דו,  גש נל ן כש מי דנ זש מי דוש  םא קה ר ל חי ה אנ אל רש י מנ רי המ שום של יך. מי ינל עי

ר. חי ה אנ אל רש מנ ל בש כי תנ סש תי

יו ינה ל עי ה ענ רל שש ר יי חי ה אנ אל רש אותו מנ ה וש קוחה ת פש רל אל שש ן ני יי ענ ם הה אי ת, וש יי בנ דו בנ גש נל ה כש מוכה ש סש פל ה נל אותה עוד, של וש
בודו ין כש אי ת, של מי ן הנ ן מי כי ל של כה יו, וש רובה קש ן מי כי ל של כה ן, וש יי ענ בוד הה ה כש ין זל אי ל, וש קי לש קנ תש ל מי כי תנ סש מי ה של ל מנ כה - בש
רו עורש תש הי י  רי המ ונ ר,  פה עה בש ה  סל כנ תש מי ך  כה ר  חנ אנ לש ר.  חי אנ ר  בה דה יו  ינה עי ל  ענ רות  שש הנ ולש יך  רי צה םא  ל של ה  מנ בש ל  כי תנ סש הי לש

ם. עולה יר בה אי שש הי נו של י בש די ל יש כםל ענ הנ ן מי יי ענ תםם הה סש יי בוד הוא של כה הו, וש ר מנ בל קל ין הנ ל די ים ענ רי בי חמ הנ

לש שה יו, וש לה ת עה לל בל אנ תש ת, ומי יי בנ ר לנ בל קל הנ ר, ומי בל קל ת לנ יי בנ הנ ת מי כל הולל ש  פל נל ים, הנ יהמי ת הנ ענ בש ל שי ה, כה אי םא רש ב
ב. לי ת הנ ר אל עורי יחנ לש גי ינשש ם וש עולה ענ בה יודי י של ין מי אי גוף, וש הנ ש וש פל נל ד הנ חה אל ים כש דוני יום ני ים בנ מי עה פש

ת ת אל רל קל בנ ם ומש עולה ת בה טל שוטל את ומש יוצי וש נםם,  יהי גי ת בנ צל חל רנ תש ת ומי כל הולל ש  פל נל הנ וש ד,  רה טש ני גוף  הנ ך  ר כה חנ אנ
ת. של בל לנ תש מי ה של מנ ת בש של בל לנ תש מי ד של רו, ענ בש קי

בוש לש מנ , בנ רוחנ ה בה ירה אי ת ומש רל רל צש ני ש  פל נל ר. הנ פה עה ח] בל ר [נה אה שש גוף ני ים. הנ חי נה ם  כגלה ש  ר חםדל שה ים עה ני ר שש חנ אנ
ה זל ה בה ר זל שה קש ני כםל  הנ וש ים,  נוגי עי ל הה ג כה נל ל עם רור של צש ה לי ה עולה מה שה נש הנ וש ן,  דל ן עי גנ ת בש גל נל ענ תש מי רוחנ  ת. הה של בל לנ תש מי של

ים. דועי ים יש ני מנ זש לי

ח כה שש ני ים, וש די ה עומש ל מה ים ענ עי םא מודה ל ים וש עי םא יודש ל ים וש לי כש תנ סש םא מי ל ם של דה י אה ני בש ם לי הל ה, אוי לה אי םא רש ב
עושות ה של וות תורה צש ייש מי ה, וש לה עש מנ ד לש בה כש בוש ני עושות לש ה של וות תורה צש ייש מי ה. של תורה וות הנ צש עמשות מי ם לנ הל מי
יו יהמה ם, ומי דה אה לה לו  יך  רי כםל צה הנ וש ה,  זל ם הנ עולה ד לה בה כש ני בוש  עושות לש ה של וות תורה צש מי ייש  ה, וש טה מנ ד לש בה כש ני בוש  לש

נו. רש אנ בי מו של ים, כש ני קה תש ם ני ש כגלה מה מנ

ה, קה זה חמ לו,  של אור  מי ת  חנ אנ מות  דש לומו  חמ בנ לו  או  רש הל וש ד,  חה אל יום  תו  עש דנ בש ש  גי רנ תש הי ן  קי זה הנ ה  הודה יש י  בי רנ
. חנ מי יהה שה יום הה אותו הנ ה, ומי זל דור הנ מה ך לנ לש בוש של רו לו, לש מש ה? אה ה זל ם, מנ הל ר לה מנ ים. אה די דה ה צש עה בה רש אנ ת לש רל זוהל של

ן דל עי ן  גנ בש שורות  שורות  ם  יהל בושי לש בי ים  בי יושש ים  יקי די צנ הנ רוחות  יום  וה יום  ל  כה ה,  הודה יש י  בי רנ ר  מנ אה
בו יישש ך  מל שש לי ים יודו  יקי די צנ ך  תוב (תהלים קמ) אנ כה הו של יון. זל לש בוד על כה רוך הוא בש דוש בה קה ת הנ ים אל חי בש שנ ומש
ה? זו טה מי י הנ נו. מי רש אנ בי מו של גו', כש ל וש אי רה שש יי חו  תנ שש יי תוב? ונ ה כה ה מנ לה חי תש א, בנ בה י אנ בי ר רנ מנ יך. אה נל ת פה ים אל רי שה יש
לו, כםל של ל הנ לום של שה הנ דוש, של קה הנ ך  לל מל ה הנ ה - זל טה מי הנ םאש  ל ר יק. ענ די ה צנ ה - זל טה מי הנ םאש  ל. ר אי רה שש ת יי סל נל כש
ל אי רה שש ה, יי טה מי הנ םאש  ל ר ד ענ עומי של אותו  ה, לש וה חמ תנ שש הי לו  של עמקםב לש ינ למםה, של שש לי של תו  טה ה מי ני תוב (שיר ג) הי כה של

ה. טה מי םאש הנ ל ר ל ענ אי רה שש חו יי תנ שש יי ן ונ שום כי מו, מי שש

הוא בות, וש אה ם הה ה עי לה עש מנ יא לש הי תו  גה רש דנ ם, וש לי תנ שש ה הי יונה לש ה על גה רש דנ י בש רי המ ע, של עמקםב יהדנ ינ ן של יוה ך, כי ר כה חנ אנ
תוב בו? ה כה הוא בו, מנ רוך  בה דוש  קה ל הנ יון של לש צון על רה ק בש זי חנ תש הי וש ח,  מנ שה וש בו  ק לי זי חנ תש ם, הי לי קון שה תי דו  בנ לש

קו. לש י חל רי שש ם. אנ לי תנ שש ר הי ה יותי יונה לש ה על גה רש דנ י בש רי המ ש, של מה ה מנ טה מי ל הנ ה, ענ טה מי ל הנ ב ענ יישל ל ונ אי רה שש ק יי זי חנ תש יי ונ

ל ח ענ סנ פל דון: בש ם ני עולה ה הה נה שה ים בש קי רה ה פש עה בה רש אנ ינו בש ני שה י של רי נו, המ רש אנ נו בי תי נה שש מי ה, בש הודה י יש בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה
ל ים ענ דוני ג ני חה רון, ובל י מה ני בש יו כי נה פה ים לש רי ם עובש עולה י הה אי ל בה ה כה נה שה םאש הנ ר ן, בש ילה אי רות הה ל פי ת ענ רל צל עמ ה, בנ בואה תש הנ
ה, סוד יונה לש על ה הה בה כה רש מל ד הנ גל נל כו', כש ה וש בואה תש ל הנ ח ענ סנ פל נו, בש רש אנ ה בי נה שש מי סוד הנ ים, וש רי בה נו דש רש אנ י בי רי ם. המ יי מנ הנ

ך. לל מל ד הנ וי דה בות, וש אה הה

ין ין הוא, די י די רי המ ח, ונ סנ פל ה בש צה ה מנ אה ה בה ל מנ ה, ענ ר זל בה נו דה רש אנ י בי רי המ ש, ונ מה ה מנ ך זל כה ה, של בואה תש ל הנ ח ענ סנ פל בש
ם הל ר מי עי בנ רוך הוא ולש דוש בה קה ל הנ דוש של קה ק הנ לל חי ס בנ ני כה הי ל לש אי רה שש יי ילו  חי תש הי ית של אשי רי זו הה ין, וש כות די לש מנ הנ
י להי ים, אל רי חי ים אמ להי ים אל אי רה קש ני לות של זה ים ומנ בי י כוכה די ים עובש מי ל ענ ים ענ ני מג מש רות של חי יות אמ עג יא טה הי ץ, של מי חה
מו ה? [כש בואה ה תש מה רוך הוא. לה דוש בה קה ל הנ דוש של קה ק הנ לל ה, חי צה מנ ס בנ ני כה הי ע, ולש רה ר הה ץ, ייצל מי ים חה אי רה קש ני ר, וש כה ני
נו רש אנ ה, ובי בואה תש ל הנ ים ענ דוני ח ני סנ פל ן בש כי דוש] לה קה ם הנ שי ל הנ ה של אשונה "א רי הי ז לש מל "א, רל הי תםה בש בואה ר תש מנ אל נל של

"א. ל הי ין של ל די דון ענ ם ני עולה הה של

הו א זל לה ן? אל ילה אי רות הה ה פי ה זל יות! מנ הש יך לי רי נות צה ילה אי רות הה ן?! פי ילה אי רות הה ן. פי ילה אי רות הה ל פי ת ענ רל צל עמ בנ
א. צה מש ך ני יש רש י פל ני מל ן מי נה עמ רוש רנ בש י כי ני תוב (הושע יד) אמ כה מו של ן, כש ילה אי רות הה ה. פי לה עש מנ ק לש זה חה הל דול וש גה ן הנ ילה אי הה
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םאש י הוא ר ך. ומי לל מל ל הנ ה של נה שה םאש הנ הו ר ה זל נה שה םאש הנ ינו, ר ני רון. שה י מה ני בש יו כי נה פה ין לש רי ה עובש נה שה םאש הנ ר בש
י אי ל בה ן כה כי ה, לה נה א שה רה קש ני קום של ה], מה לה עש מנ [לש ך  לל מל ל הנ ד של חה םאש אל הוא ר םאש, של א ר רה קש ני ק של חה צש ה יי ה? זל נה שה הנ

ק. חה צש ה יי ה שורל נה שה םאש הנ ר י בש רי המ ה, של נה שה םאש הנ ר ינו בש ני ה שה ל זל ענ רון, וש י מה ני בש יו כי נה פה ים לש רי ם עובש עולה

כםל את בנ צי מש ם ני יי מנ ת הנ חנ מש ה שי ל זל ענ ך, וש לל מל ין הנ מי ל יש םאש] של ל ר ית [של אשי י רי ם, זוהי יי מנ ל הנ ים ענ דוני ג ני חה ובל
כםל הנ לו  אי ים  קי רה פש ה  עה בה רש אנ בש ה  זל ל  ענ וש  , יהדוענ ה  זל ם  יי מנ של שום  מי ם,  אותה ים  בי שואמ וש ם  יי מנ ים  כי סש ננ מש של ה  עה שה בש

ים. אי צה מש ני

ך, לל מל ד הנ וי עמקםב, דה ינ ק וש חה צש ם, יי הה רה בש לו, אנ לה ים הנ קי רה פש א בנ צה מש כםל ני ים, הנ רי בה דש לו בנ כש תנ סש יי של י, כש י יוסי בי ר רנ מנ אה
ים רי פה סש יום הנ ל יום וה כה ם, ובש עולה ים בה אי צה מש ני ים של יהמי ים בנ דוני ם ני דה י אה ני ים בש קי רה ה פש עה בה רש אנ דון, ובש ם ני עולה ה הה לל אי ובש
ל יום, כה בש ה בו  ידה עי ה מש תורה הנ ם. וש יי ננ זש ין אה כי ינרש י של ין מי אי ב, וש ים לי יהשי י של ין מי אי ים, וש בי תה כש ים ני עמשי מנ הנ ים וש חי תה פש ני

קולו. יב לש שי ינקש י של ין מי אי ה לו, וש רה מש ב אה ר לי סנ ה חמ נה ר הי י יהסג תי י פל ל, (משלי ט) מי יי חנ א בש קול קורי וש

ה מה שה נש . הנ יחנ גי שש ינו מנ הוא אי ים בו, וש ידי עי ומש דו  גש נל ים כש די ים עומש די ר, עי בםקל ם בנ ם קה דה ן אה בל ה של עה שה נו, בש דש מנ לה
ים. בי תה כש ים ני עמשי מנ הנ ים וש תוחי ים פש רי פה סש י הנ רי םא - המ ם ל אי ה, וש פל יב - יה שי קש ם הי ה. אי עה ל שה כה ן ובש מנ ל זש כה יו בש לה ה עה ידה עי מש
תוב כה הו של א. זל בה ם הנ עולה םא בה ל ה וש זל ם הנ עולה םא בה ין ל די ן הנ ים מי די ם פוחמ ינה אי ים של יקי די צנ י הנ רי שש יהיא, אנ י חי בי ר רנ מנ אה

ץ. רל שו אה ירש ים יי יקי די תוב (תהלים לז) צנ כה ח. וש טה בש יר יי פי כש ים כי יקי די צנ (שם כח) וש

ה סוק זל גו'. פה ם וש רה בש ל אנ ה ענ לה פש ה נה מה די רש תנ םא וש ב לה ש  מל של י הנ הי יש ר, (בראשית טו) ונ מנ אה ח וש תנ יהה פה קי זש י חי בי רנ
יענ גי מנ ן של מנ זש ינו, [אותו יום] הנ ני שה ה. של זל ם הנ עולה הה ם מי דה אה ת הה ים אל יאי מוצי ה של של קה ין הנ די ה יום הנ ל זל בה רוהו, אמ אמ בי
תוב כה מו של ה, כש נה בה לש ן הנ מי ש  מל של הנ ך  שה חש נל דול, של גה ין הנ די ן יום הנ מנ [יום] זש ה, אותו  זל ם הנ עולה הה א מי ם יוצי דה אה הה של
םא ל ד של ים יום ענ לשי ם שש דה אה ן הה בל ת מי ענ ננ מש ני ה של דושה קש ה הנ מה שה נש הנ ש, זו  מל של הנ ך  שנ חש םא תל ר ל של ד אמ (קהלת יב) ענ

ה. אל רש םא ני ל נו וש מל ע מי נה מש ני ם של לל צל הנ ה  של רואל ם, וש עולה ן הה א מי יהצה

ר, םאמנ םא ת ל ית. של אי רש םא ני ל וש נו  מל ת מי רל ערבל ה ומה ה עולה דושה קש ה הנ מה שה נש הנ שום של נו? מי מל ע מי נה מש ם ני ענ טנ ה הנ מה
ה מה שה ת] נש של לל חל נל נו [וש מל ת מי רל ערבל כםחו, מה יו בש יה חנ הוא בש של א כש לה נו, אל מל ת מי רל ערבל ה זו מה מה שה ש, נש לה חל נל ם וש דה ת אה מי של כש של
יום אותו הנ א] מי לה יר לו. [אל אי םא מי ל ם וש לל צל נו הנ מל ר מי ערבה ז מה אה ש, וש פל נל ה לנ ירה אי םא מש רוחנ ל הה , וש רוחנ ה לה ירה אי םא מש ל זו וש
ה ירה אי םא מש רוחנ ל הה נו, וש מל ה מי תה לש ה זו עה מה שה נש שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ם. מה יי מנ שה י הנ פררי לו צי פי אמ יו, ונ לה ים עה יזי רי כש ם מנ כגלה

ים. רי ערבה נו ומה מל ים מי גוף עולי וות הנ אמ ל תנ כה ל וש כה אמ מנ הנ ת, וש של לל חל ש נל פל נל ז הנ אה ש, וש פל נל לנ

ה עולה ת וש רל ערבל ה מה מה שה נש ל, הנ לי פנ תש הי םא יהכול לש ל יו וש לש ית חה בי יש בש ל אי נופי ם של ענ ל פנ לו כה פי אמ ה, ונ הודה י יש בי ר רנ מנ אה וש
ה מה שה נש ז הנ טוב, אה יש לש אי ת הה ים אל ני ם דה אי ם. וש דה אה ל הה ינו של ים די ני דה ד של ש, ענ פל נל ה לנ ירה אי םא מש ל רוחנ  ז הה אה נו, וש מל מי
ים יום לשי ין, שש די ר בש בה דה ד הנ םא עומי ל ן של מנ זש ין, ובי די ר בש בה דה ד הנ עומי ן של מנ זש י בי רי כםל. המ ה לנ ירה אי ה ומש קומה מש ת לי רל חוזל

נו. מל ר מי ערבה ם מה לל צל הנ כםל, וש ה לנ מה שה נש ה הנ ימה די קש מנ

, יהה רל בה י דש ל פי ענ ה  ים אותה ני דה ין וש ית די בי לש תו  מה שש ת ני ים אל לי עמ ה, מנ לה עש מנ ם לש דה אה ת הה ים אל ני דה ן של מנ זש ינו, בי ני שה
ם כגלה ים, וש רי פה סש ים בנ תובי ם כש י כגלה רי המ ה, של ידה עי םא מש ים ל עמשי מנ ם, ובנ דה אה יונות הה עש ל רנ כה ה בש ידה עי כםל ומש ה בנ ידה עי יא מש הי וש

ים. ני מנ זש ר הנ אה שש ר מי א יותי צה מש גוף ני ק הנ ז דםחנ ה, אה לה עש מנ ם לש דה אה ת הה ים אל ני דה ה של עה ה שה אותה ם. בש דה אה ת הה ים אל ני דה

ה ירה אי ך ומש ר כה חנ ת אנ רל ה חוזל מה שה נש הנ גוף, וש ל הנ ת ענ ענ קנ בש ה ני עה זי נו, וש מל ים מי פי רש ז מנ ה, אה טובה ים אותו לש ני ם דה אי
ם, י עולה יהבי ה חנ מה י כנ רי ר, המ םאמנ ם ת אי ה. וש לה עש מנ לש ינו  ים די ני דה ד של ים ענ מי עולה לש יו  לש ית חה בי ם מי דה ה אה םא עולל ל כםל, וש לנ
םא ת ל עי כה ב של ל גנ ף ענ ם, אנ דה אה ין הה די בש יחנ  גי שש הוא מנ רוך  בה דוש  קה א הנ לה ם? אל יומה קי ים בש די ם עומש י עולה עי שש ה רי מה כנ
ה ל זל ענ ם, וש עולה יק בה די ילה צנ הש יי ן של יד בי מולי ים של מי עה פש ה. או לי טובה ן אותו לש ה - דה כל זש ך יי ר כה חנ אנ ה של הוא רואל ה, וש זוכל

ה. טובה ן אותו לש רוך הוא דה דוש בה קה הנ

י ני י אה תוב ((יחזקאל לג) חנ כה מו של כםל, כש הנ יחנ בש גי שש ה, ומנ טובה רוך הוא לש דוש בה קה ל הנ יו של ינה די יו וש עמשה ל מנ כה וש
ים די עומש ם של עולה י הה עי שש ם רי ל אותה ה כה ל זל לנ גש כו. ובי רש דנ ע מי שה שוב רה ם בש י אי ע כי שה רה מות הה פםץ בש חש ם אל גו' אי ם ה' וש אג נש

ה. טובה ם לש ן אותה רוך הוא דה דוש בה קה ם, הנ קומה מש בי

ים עי רה ים  אי לה חר וה מב)  (דברים  ר  מנ אל נל של מו  כש ם,  שה רות  שש לי מי ם  נה מנ זש ם  לנ שש ני ים  אי לה חר הל ם  ים אותה מי עה פש לי וש
ים, יקי די צנ ין לש ם, בי נה מנ ימו זש לי שש הי ר של חנ אנ נו לש מל ים מי קי לש תנ סש ם מי דה אה ל הה ים ענ שורי של כש ה, של מונה שו אל עה ים, של ני מה אל נל וש

נו. רש אנ בי מו של ין, כש די ה בש עמשל כםל ננ הנ ים, וש עי שה רש ין לי בי

ל, אי רה שש א יי ינרש תוב ונ כה ה, של של ה קה סוק זל ק, פה חה צש י יי בי ר רנ מנ ה. אה לל י אי ר מי םאמל י ף ונ י יוסי ני ת בש ל אל אי רה שש א יי ינרש ונ
א לה ל? אל אי רה שש א יי ינרש ה ונ ה זל ז מנ אות, אה רש ל לי םא יוכנ ם ל אות. אי רש ל לי םא יוכנ ן ל קל זם מי דו  בש ל כה אי רה שש י יי יני עי תוב וש כה וש
ר (מלכים-א מנ אה ב וש הה י זה לי גש י על ני ה שש שה ם עה עה בש יהרה יו, של רה בי חמ ם ונ עה בש ם יהרה הי ף, של י יוסי ני ם בש ש אותה קםדל רוחנ הנ ה בש אה רה של
ל אי רה שש א יי ינרש ן ונ כי לה ה, וש רה ה זה עמבודה יך לנ להל ה אל לל ר אי יד לומנ תי עה י הוא של ה, מי לל י אי ן מי כי לה ל. וש אי רה שש יך יי להל ה אל לל יב) אי

ף. י יוסי ני ת בש אל

דוש קה ה הנ תו. מה רש עמטנ ם בנ ר אותה טי ענ הוא מש רוך  בה דוש  קה הנ חוק, וש רה מי ה לש עמשל ים מנ ים רואי יקי די צנ אן של כה מי
אםד, ה טוב מש ני הי ה וש שה ר עה של ל אמ ת כה ים אל להי א אל ינרש תוב (בראשית א) ונ כה של מו  חוק, כש רה מי ה לש הוא רואל רוך  בה
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יו. נה פה ים לש רי ם עובש כגלה ם, וש ים אותה םא עושי ל ד של ים ענ עמשי מנ ל הנ ה כה רוך הוא רואל דוש בה קה הנ של

םא יהבםאו ל ד של יו ענ נה פה דו לש מש עה וש בו  ינצש תש ם הי ם, כגלה עולה ד סוף הה ענ ם וש עולה סוף הה ם מי עולה ל דורות הה ה כה מו זל כש
מות שה נש הנ ל  כה של שום  מי ם.  עולה הה א  רה בש ני םא  ל של ד  ענ םאש,  ר מי דםרות  הנ א  קםרי (ישעיה מא)  תוב  כה של הו  זל ם.  עולה לה
ה, זל ם הנ עולה ים בה די עומש מות של דש הוא בנ רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש ים לי די ם עומש דו, כגלה םא יהרש ל ד של ם, ענ עולה דות לה יורש של

א. רה קש ם יי שי ם בש כגלה תוב (שם מ) לש כה מות, של שי ים בש אי רה קש ני וש

ם. עולה או בה צש מה יי וש םא יהבםאו  ל ד של ם ענ עולה ל דורות הה ם כה הל ה לה אל רש רוך הוא מנ דוש בה קה ים, הנ יקי די צנ ך הנ ם כה גנ
םא יהבםאו, ל ד של ם דורות ענ ל אותה ה לו כה אה רש רוך הוא הל דוש בה קה הנ אשון, של יהה רי הה ם] של דה ה אה ם [זל דה אה נו? מי ן לה יי ננ מי
ם. עולה םא לה ב ים לה ידי עמתי ם דורות של ל אותה ה לו כה אה רש ינו, הל ני שה ם], של דה דםת [אה ר תולש פל ה סי תוב (בראשית ה) זל כה כנ
ם עולה ל דורות הה ה לו כה אה רש רוך הוא הל דוש בה קה הנ ץ, של רל אה ל הה ת כה הו ה' אל אי ינרש תוב (דברים לד) ונ כה ה, של מםשל ן לש כי וש

ם. עולה םא יהבםאו לה ל ד של ים ענ יאי בי נש ר הנ אה ל שש כה ם וש עולה י הה יגי הי נש ם מנ כל אותה וש

י ני שש ים לי לי שש ה מנ סוק זל ה? ופה לל י אי ר מי מנ אה ע, וש זנ עש דנ זש הי חוק וש רה מי ה לש אה ף, רה י יוסי ני ת בש ל אל אי רה שש א יי ינרש אן, ונ ם כה גנ
ה לו אה רש הל נו של ן לה יי ננ ה. ומי זל ים בה להי י אל ן לי תנ ר נה של ם אמ י הי ננ ר, בה מנ אה ף וש יב יוסי שי ן הי כי לה ה. וש ד זל צנ ה ולש ד זל צנ ים, לש די דה צש
ם בות אותה רנ ם - לש ך. גנ על רש זנ ת  ם אל ים גנ להי י אל ה אםתי אה רש ה הל ני הי וש תוב  כה ש? של קםדל הנ רוחנ  הוא בש רוך  בה דוש  קה הנ

נו. רש מנ אה י של פי נו, כש מל או מי יהצש של

םא ל ף, של ת יוסי אל ך  רל בה יש ונ ן בו,  בוני תש הי לש ה ייש  זל סוק הנ פה גו'. בנ וש ר  של ים אמ להי אל ר הה םאמנ י ונ ף  ת יוסי אל ך  רל בה יש ונ
ה ה זל ז מנ ם, אה כי רמ בה יש תוב ונ יות כה הש יך לי רי ז צה יו, אה נה בה ם לש יו. אי נה ת בה א אל לה ף, אל ת יוסי ך אל רנ בי ה של כה רה אן בש אנו כה צה מה

ך? רי בה תש ף הי יוסי אן של אנו כה צה םא מה ל ף, וש ת יוסי ך אל רל בה יש ונ

יו, הוא נה ים בה כי רש בה תש ר מי של אמ כנ ה, וש תה יש יו הה נה ל בה ה של כה רה בש ף, הנ ת יוסי תוב אל ת, כה א אל קה וש י, דנ י יוסי בי ר רנ מנ אה
יא. תו הי כה רש ם בי דה ל אה יו של נה ל בה ה של כה רה בש ך. של רי בה תש מי

ן יוה כי שום של ית מי רי בש ית, סוד [הנ רי בש ת אות הנ אל ך  רנ בי ת, של א אל קה וש ף, דנ ת יוסי אל ך  רל בה יש ר, ונ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
א רה קש ן ני כי לה ר, וש מנ ף שה יוסי ית של רי בש קום סוד] הנ אותו מה לש ך  רנ ז בי ה, אה זל ים בה להי י אל ן לי תנ ר נה של ם אמ י הי ננ ר בה מנ אה של

ף. ם יוסי ת עי דל עומל ית של רי בש ף, סוד הנ ל יוסי ת של יק. אל די צנ

יו - נה פה י לש בםתנ ש. אמ ית קםדל רי ה, בש דושה קש ית הנ רי בש ה סוד הנ ים - זל להי אל יו. הה נה פה י לש בםתנ כו אמ לש הנ תש ר הי של ים אמ להי אל הה
ק אותו יוני זון וש ם ני הל י מי רי המ ק, של חה צש יי ם וש הה רה בש נו, אנ לה י סוד של ני פש לי ים מי יוני לש ים על אשוני ם רי אותה יו, של נה פה א לש קה וש דנ

קום. אותו] מה [מי

ת אותו ך אל רנ אן בי כה יון הוא, וש לש א סוד על לה ים? אל להי אל ת הה רל חל ם אנ ענ ם פנ ענ טנ ה הנ י, מה ה אםתי רםעל ים הה להי אל הה
ה זל קום הנ מה בנ מו  צש יר ענ כי זש ן הי כי לה וש כות,  רה אות בש יוצש נו  מל מי ים של יי חנ קור הנ ים, מש יי ים חנ להי ל אל סוד של קום בש מה
הוא ן של יוה כי ן, וש ח אותה קנ עמקםב לה ים ינ יי חנ קור הנ מש עות מי שופש כות של רה בש ל הנ כה שום של י, מי ה אםתי רםעל ים הה להי אל ר הה מנ אה וש

תוב. ף כה ת יוסי ך אל רל בה יש ה ונ ל זל ענ בור, וש די ר] בנ כה זה לוי [בנ כםל תה הנ כות, וש רה ח בש קנ ה לה קום זל ן, מה ח אותה קנ לה

ך כה ר  חנ אנ וש ה,  לה חה תש הנ בנ ך  רי בה תש הי לש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ יך  רי צה כות,  רה בש ך  רי בה לש יך  רי צה של קום  מה ל  כה בש ן  כי לה
מות. יש קנ תש םא מי כות ל רה ן בש ה, אותה לה חה תש הנ ך בנ רי בה תש םא מי רוך הוא ל דוש בה קה ם הנ אי ים. וש רי חי אמ ים הה כי רש בה תש מי

ה, אי םא רש ה - ב לה חה תש הנ הוא בנ רוך  בה דוש  קה ת הנ אל ך  רנ םא בי ל יו וש בי אה אותו  ך  רנ בי עמקםב, של י ינ רי ר, המ םאמנ ם ת אי וש
ת אל ך  רנ בי ן של יוה כי ה.  לה חה תש הנ הוא בנ רוך  בה דוש  קה ת הנ אל ך  רנ בי ד של ענ כו  רש םא בי עמקםב, ל ינ ת  ק אל חה צש יי ך  רנ בי ה של עה שה בש
י ני בש יחנ  ה רי אי ר רש םאמל י תוב (בראשית כז) ונ כה נו? של ן לה יי ננ עמקםב. מי ת ינ אל ך  רנ ה, הוא בי לה חה תש הנ רוך הוא בנ דוש בה קה הנ
יום קי בש ך  רי בה תש כו ה'. הי רמ ר בי של תוב אמ כה רוך-הוא, של דוש-בה קה ה לנ כה רה ת בש דל אן עומל כו ה'. כה רמ ר בי של ה אמ דל יחנ שה רי כש
יהד יו. מי כותה רש בי כות, [בש רה בש ת הנ ידנ עממי יים בנ קנ תש ה הי דל שה אותו  ן של יוה גו'. כי וש ך  ן לש תל יי יו וש רה חמ אנ ך  ר כה חנ אנ כות, וש רה בש הנ

יו. כותה רש בי יים בש קנ תש הוא הי ר של חנ כות, אנ רה נו בש מל או מי יהצש ה סוד] של דל אותו שה ים, של להי אל ך הה ן לש תל יי כו וש רש בי

יך רי ר צה בםקל ה, בנ אי םא רש יו. ב נה ת בה אל ך  רנ בי ך  ר כה חנ אנ רוך הוא, וש בה דוש  קה ת הנ ה אל לה חי תש עמקםב בנ ינ ך  רנ ה בי זל מו  כש
גו'. ד וש ל ענ םאכנ ר י בםקל נו בנ מש קנ י הי רי המ ם, ונ עולה י הה ני ר בש אה שש ך לי ר כה חנ אנ רוך-הוא, וש דוש-בה קה כות לנ רה ים בש די קש הנ ם לש דה אה

ם יי רנ פש אל את מי צי לה יד  תי עה של ש  קםדל הנ רוחנ  ה בש אה ף, רה י יוסי ני בש ם  ת אותה אל ך  רי בה לש עמקםב  ינ ה  צה רה של ה, כש אי םא רש וב
יך להל ה אל לל ה אי רה ה זה ד עמבודה ל צנ ה זו של עמבודה ר בנ מנ אה ה] של ה שונל ע [מנ מה שש ה? מנ לל י אי ר מי מנ אה ח וש תנ ט. פה בה ן נש ם בל עה בש יהרה
ש, חה נה ה אותו הנ אה מש ה רוחנ טג ד אותה צנ ע, ומי רה ש הה חה נה ל אותו הנ ים של די דה צש ם הנ ל אותה א סוד הוא, כה לה ל? אל אי רה שש יי

ם. הל לה ים של די דה ם צש ל אותה כה ם בש עולה ים בה ני מש דנ זש ם מי הי ה, וש לל ים אי אי רה קש ים ני גי וש דנ זש מי של יו, וכש לה ב עה רוכי י של ייש מי וש

י לי ה אי זל ן  כי וש ם.  דה אה יד בה מי תה א  צה מש ני של דוש  קה ם הנ רםשל ית,  רי בש הוא סוד הנ םאת, של ז את  רי קש ני ש  קםדל הנ רוחנ  וש
ל. אי רה שש יך יי להל ה אל לל תוב (שמות לח) אי ה כה ל זל ענ ה, וש לל ים אי אי רה קש ה ני לל ל אי בה ה ה'. [הוא ה'] אמ הו - זל וי נש אנ וש

ל תוב (איכה א) ענ כה ך, וש חי כה שש םא אל םאת - ל ל ז י - סוד של נםכי אה ה, וש נה חש כנ שש ה תי לל ם אי תוב (ישעיה מט) גנ ן כה כי לה וש
שום ם? מי ענ טנ ה הנ י - מה ני ה אמ לל ל אי ר ענ חי ר אנ בה יות. דה כי ה בש מה כות כנ בש ם לי הל ם לה רנ א גה טש חי אותו הנ יהה, של י בוכי ני ה אמ לל אי
לט, שש שות לי ם רש הל ה לה נה תש ני שום של ש, ומי דה קש מי ית הנ ת בי יב אל רי חמ הנ ל ולש אי רה שש ל יי לט ענ שש ה לי קום זל מה שות לש ה רש נה תש ני של
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יהה, זו רוחנ י בוכי ני לט] אמ שש שות לי ם רש הל ה לה נה תש ני ה של אה מש טג ד הנ ה צנ ר - זל בה דה יהה. סוד הנ י בוכי ני ה אמ לל ל אי תוב ענ [כה
י. ני את אמ רי קש ני ש של קםדל הנ

ים מי יש קנ תש םא מי ה ל לל ל אי כה אי, של דנ ונ ה בש זל ך  ית - כה רי בש י הנ רי בש ה די לל תוב (דברים כח) אי י כה רי ר, המ םאמנ ם ת אי וש
ד עומי ה, של לל ר אי מנ אה ים וש די קש ן הי כי לה רור, וש הוא אה נו של רש אנ בי מו של רויות, כש לות שש לה קש ל הנ ם כה שה ה של לל תוך אי א מי לה אל

ית. רי בש י הנ רי בש ל די ר ענ עובי י של מי לש

ה טל סש םא יי ל ם, וש דה אה ת הה ר אל הי טנ ה לש תורה ל הנ ה של וה צש ל מי כה שום של ה ה' (ויקרא כו), מי וה ר צי של ות אמ צש מי ה הנ לל אי
א י יהצה רי המ אי, של דנ ך הוא ונ דםת נםחנ - כה ה תולש לל ר, (בראשית ו) אי םאמנ ם ת אי ם. וש הל ד מי רי פה יי ם וש שה ר מי מי שה יי ך זו, וש רל דל מי

ה. לל ל אי ה של הוא סוד זל ן, וש ענ נה רור כש תוב (שם ט) אה כה ן, וש ענ ננ י כש בי הוא אמ ם, של חה

תוב ל) כה גל עי ת הה אל שו  ר עה של אמ ל כנ אי רה שש יי ה,  לל י אי תוב מי ה כה ל זל ענ וש ב,  הה זה ת הנ סםלל פש תוך  ה הי לל ל אי כה ן (וש כי לה וש
לול הוא כה לו של ד של הוא צנ ב של הה יב זה רי קש ן הי רם המ ב. אנ הה זה ת הנ סםלל תוך פש ה הי לל ל אי כה ל, וש אי רה שש יך יי להל ה אל לל רו אי םאמש י ונ
קום ה מה אה צש ר, מה בה דש מי יד בנ מי את תה צי מש ני ה של אה מש יר] רוחנ טג בי גש הנ ש. [לש אי ב וש הה ה זה ד זל צנ ד, וש חה כםל אל הנ ש, וש אי ק הה חםזל בש

יק בו. זי חמ הנ ן לש מנ אותו זש בש

ל דו ענ מש עה של ם, כש עולה ת לה ול ם מה רנ גה ם, של עולה יל בה טי הי ה של אשונה ה רי מה ה זגהמ אותה ים מי הורי ל טש אי רה שש יו יי הה ה של ומנ
ל כה ת ולש ול ם מה הל ם לה רנ גה ם, וש יהל לי ק עמ זי חנ תש הי ם ולש א אותה מי טנ ם לש קםדל מי מו  ם כש הל ם לה רנ גה רו, וש זש חה ך  ר כה חנ י, אנ יננ ר סי הנ

גו'. ם וש דה אה ן כש כי גו', אה ם וש תל ים אנ להי י אל תי רש מנ י אה ני תוב (תהלים פג) אמ כה הו של ם. זל יהל רי חמ ם אנ יהל דורותי ם לש עולה הה

ר מנ אה ע וש זנ עש דנ זש יך, הי להל ה אל לל ר אי מנ אה לות וש זה ים ומנ בי ד כוכה עובי ט של בה ן נש ם בל עה בש ת יהרה עמקםב אל ה ינ אה רה של ה, כש ל זל ענ וש
ת ך אל רנ בי ן של יוה יו. כי נה ת] בה ך [אל רנ ך בי ר כה חנ אנ ה] וש לה חי תש ה בנ ינה כי שש ת [הנ ך אל רנ ם, בי כה רש בה ך לש ר כה חנ ה אנ צה רה של ה. כש לל י אי מי
ל גםאי ך הנ אה לש מנ תוב הנ כה הו של ם. זל ך אותה רנ ה בי לה חי תש ך בנ רנ בי קום של אותו מה ך מי ר כה חנ ה, אנ לה חי תש רוך הוא בנ דוש בה קה הנ

גו'. ע וש ל רנ כה י מי אםתי

םא ל שוהה של רש י פי רי ל ה'. המ ל אל לי פנ תש יי יר ונ קי ל הנ יו אל נה יההו פה קי זש ב חי ינסי ר, (ישעיה לח) ונ מנ אה ח וש תנ ה פה הודה י יש בי רנ
יר. קי ל הנ יו אל נה יההו פה קי זש ב חי ינסי תוב ונ כה ל, של כםתל ין הנ בי ינו לש ץ בי ר חוצי בה ילה דה הש םא יי ל ל, וש כםתל מוך לנ ק סה ם רנ דה ל אה לי פנ תש יי
ל ה', ל אל לי פנ תש יי ר ונ י לו לומנ י דנ רי המ יר? של קי ל הנ יו אל נה ב פה ינסי ם ונ הל תוב בה םא כה ל ה, של לה פי לו תש לש פנ תש הי ם של כגלה ה בש ה שונל מנ
ל ה', ה אל ל מםשל לי פנ תש יי ה (במדבר כב) ונ מםשל תוב בש י כה רי המ אוי, של רה תו כה עש ן דנ וי כנ ה, הוא מש לה פי ל תש לי פנ תש מי י של י מי רי המ של
ך ר כה חנ אנ יר וש קי ל הנ יו אל נה יהה פה קי זש ב חי ינסי ם ונ ענ טנ ה הנ יההו מה קי זש חי אן בש יו. כה נה ב פה ינסי תוב ונ םא כה ל ל ה', וש ה אל ק מםשל ענ צש יי ונ

ל? לי פנ תש יי ונ

יד םא הולי ל וש ה  שה אי ה לו  תה יש םא הה ל שוי, וש יהה נה םא הה ן ל מנ זש אותו  יהה בש קי זש ינו, חי ני שה ר הוא, של בה דה א סוד הנ לה אל
ילה - חש םא תי ל ה, וש זל ם הנ עולה ה - בה תה ת אנ י מי ינו, כי ני שה ילה. וש חש םא תי ל ה וש תה ת אנ י מי גו' כי יו וש לה םא אי יהב תוב? ונ ה כה ים, מנ ני בה

ים. ני יד בה םא הולי ל שום של ם? מי ענ טנ ה הנ א. מה בה ם הנ עולה בה

אותו ק בש לל ילה לו חי הש םא יי ל א, וש בה ם הנ עולה יים בה קנ תש םא מי ה, ל זל ם הנ עולה ים בה ני יד בה הולי ל לש די תנ שש םא מי ל י של ל מי כה של
ה תורה תוב בנ כה ש של נל עם הו הה זל ם, וש עולה קום בה מה ה בש נוחה את מש םא מוצי ל א], וש בה ם [הנ עולה תו בה מה שש ת ני של רל גה תש ם, ומי עולה הה
ת ם מי עולה אותו הה ך לש הולי של ד, כש לה י וה לי הוא בש י של מי שום של ד, מי לה םא וה ל ים בש מי גש רש תנ ים יהמותו, ומש ירי (ויקרא כ) עמרי

ילה. חש םא תי ל ה וש תה ת אנ י מי תוב כי ן כה כי לה א, וש בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ת בה ם, מי הוא שה

ם שה של נו  דש מנ יר. לה קי ל הנ יו אל נה פה יההו  קי זש ב חי ינסי תוב ונ ז כה ל, אה לה יו כש לה ה עה םא שורה ה ל ינה כי שש א של לה םא עוד, אל ל וש
יר. קי ל הנ ה, סוד של ינה כי שש יו הנ לה ה עה רל שש תי י של די ה, כש שה את אי שי יו לה נה ת פה ן אל וי כי יו וש יונותה עש רנ

ן וי כנ יו, יש לה ים עה מי חמ ש רנ קי בנ יך לש רי צה א וש טש ייש בו חי י של מי נו, של דש מנ אן לה כה ל ה'. מי ל אל לי פנ תש יי ך ונ ר כה חנ תוב אנ ן כה כי לה וש
ינו כי רה ה דש שה פש חש ר (איכה ג) ננ מנ אל נל מו של ל, כש לי פנ תש הי ש לש קי בנ ך יש ר כה חנ אנ א, וש טש אותו חי מו מי צש ן ענ קי תנ יו לש יונותה עש רנ יו וש נה פה
יו נה יההו פה קי זש ב חי ינסי תוב? ונ ה כה או, מנ טש יהה חל קי זש ע חי יהדנ ן של יוה אן, כי ם כה ה. גנ שובה נה ך - וש ר כה חנ אנ ה, וש לה חי תש ה - בנ קםרה חש ננ וש

א. טה ה חה זל קום הנ מה ל הנ י אל רי המ ה, של ינה כי שש ל הנ ן אל קי תנ יו לש נה ם פה יר. שה קי ל הנ אל

ין לו, אי י של יו. ומי לה יא עה ה הי ה, שורה בה קי ייש לו נש י של ה. מי דה צי דות בש ם עומש עולה בות הה קי ל נש ה, כה ינה כי שש הנ שום של מי
ל ה'. ל אל לי פנ תש יי ך ונ ר כה חנ אנ א, וש שי נה הי יו לש לה ל עה בי קי ן, וש קי תנ יהה לש לל מו אי צש ן ענ קי ה תי ל זל ענ יו. וש לה ה עה םא שורה ל

ץ. רל אה ל הה דון כה ית אמ רי בש רון הנ ה אמ ני ר (יהושע ג) הי מנ אל נל מו של ה, כש ינה כי שש זו הנ ץ, וש רל אה ל הה דון כה הו אמ יר - זל קי
ית ב בי רנ חל נל של דון, כש הוא אה יר של קי ת הנ ימנ הי ונש קור  רש , קי שוענ וש ר  ר קי קנ רש קנ (ישעיה כב) מש ר  מנ אל נל של מו  - כש יר  קי

יר. קי ל הנ יו אל נה יההו פה קי זש ב חי ינסי ן ונ כי לה נו. וש רש אנ י בי רי המ , ונ יהה נל ל בה ה ענ כה בנ ל מש חי ר (ירמיה לא) רה מנ אל נל מו של ש, כש דה קש מי הנ

ית רי ר בש מנ שה אן של ז כה מנ יך. רה נל פה י לש תי כש לנ הנ תש ר הי של ת אמ א אי ר נה כה ה ה' זש נה תוב? אה ה כה ה מנ לה פי תש ה, בנ אי םא רש ב
ך לי הנ תש ם (בראשית יז) הי תוב שה כה יך, וש נל פה י לש תי כש לנ הנ תש אן הי תוב כה אוי. כה רה ר אותו כה מנ שה א אותו, וש מי םא טי ל ש וש קםדל הנ
ל כה ן בש וי כנ תש הי ם, של לי ב שה לי ת ובש מל אל אוי, בל רה ש כה קםדל ית הנ רי ר בש מנ שה יך, של ינל י ובי יני י בי יתי רי ה בש נה תש אל ים וש מי ייה תה הש י ול ננ פה לש

ת. מל אל ים בל לולי כש ה של מונה אל ם סודות הה אותה

ד ינחי ן לש וי כנ תש הי ים, של רי בי חמ הנ שוהה  רש ה פי ני הי וש נו.  רש אנ י בי רי המ ונ ה,  לה פי תש ה לי לה אג גש ך  מנ סה י, של יתי שי עה יך  ינל עי טוב בש הנ וש
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ל, גםאי הנ ך  אה לש מנ ה הנ ה - זל לה אג עות. גש מה י דש ני פש ד לי עומי ר של ענ ין שנ אי דול, של י גה כי בש יההו  קי זש חי ךש  ייבש ן ונ כי לה אוי, וש רה חוד כה יי
נו. רש אנ י בי רי המ ם, ונ עולה בה ה של לה אג ל גש כה א בש צה מש הו ני זל של

יך שי מש ז הי ה, אה לה עש מנ ה לש טה מנ לש ן מי וי כנ תש הי עמקםב וש ך ינ רנ בי ן של יוה ר, כי מנ ר אה זה עה לש י אל בי ע. רנ ל רה כה י מי ל אםתי גםאי ך הנ אה לש מנ הנ
ת יענ אל גי הי ן של יוה ה. כי קום זל מה כות לש רה ן בש תנ ח, נה קנ הוא לה ן של יוה י. כי ה אםתי רםעל ים הה להי אל תוב הה כה ה, של טה מנ ה לש לה עש מנ לש מי

כו'. ל וש גםאי ך הנ אה לש מנ ר הנ מנ אה ח וש תנ ז פה ה, אה זל קום הנ מה כות לנ רה בש הנ

ים רובי כש ה, הנ אי םא רש גו'. ב רון וש אה קום הה ל מש ם אל יי פנ נה ים כש שי ים פםרש רובי כש י הנ ר, (מלכים-א ח) כי מנ אה ח וש תנ פה
תוב כה ה, של טה מנ רון לש אה ל הה ים ענ כי סוכש ם וש יהל פי נש ים כנ שי פורש יו  יום הה ים בש מי עה פש לש  ים, שה די עומש יו  ס הה ני אות ובש בש

י. שי א פםרש לה תוב, אל םא כה ם ל יי פנ נה י כש רושי ם. פש יי פנ נה י כש שי (שמות כה, כ) פםרש

ינוקות, תי ה  אי רש מנ כש ם  מותה דש ים  רובי כש ה.  לה עש מנ לש של מו  כש ה  טה מנ לש ה  עושל הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ה,  אי ורש םא  וב
ה, לה עש מנ לש עות מי שופש כות של רה ן בש אותה ה מי לה חי תש ים בנ כי רש בה תש ה מי לל אי םאל, וש מ שש ין ומי יהמי ה מי קום זל ת מה חנ ים תנ די עומש וש

ה. טה מנ כות לש רה בש עות הנ אן שופש כה ומי

ל, טנ הוא נה ן של יוה כי ה. וש לה עש מנ לש ים של ני וה גש כות מי רה ל בש טנ נה י - של ע. אםתי ל רה כה י מי ל אםתי גםאי הנ ך  אה לש מנ תוב הנ ן כה כי לה וש
ים]. תוני חש תנ ים [וש תוני חש תנ ים לנ יוני לש על הה כות מי רה עות בש ם שופש הל מי ים, של רובי כש הו סוד הנ ים, זל רי עה נש ת הנ ך אל רי בה יש

ת לנ חמ הון ננ ת וה יי ר, (משלי יט) בנ מנ אה ח וש תנ יהיא פה י חי בי גו'. רנ ים וש רי עה נש ת הנ ך אל רי בה ע יש ל רה כה י מי ל אםתי גםאי ך הנ אה לש מנ הנ
מון ת ומה יי יש בנ מורי ן של יוה א, כי לה ם? אל דה י אה ני בש כםל לי ן הנ רוך הוא נותי דוש בה קה י הנ רי המ ם, ונ בות הי ת אה לנ חמ י ננ כי בות. וש אה
ה, שה אי הה שום של ת, מי לל כה שש ה מנ שה ה' אי ל ומי בה בות, אמ אה ת הה שנ רג ילה יש הש יי נו, וש בש כםל לי הנ יש  ים יורי מי עה פש ם, לי דה אה ן הה בל לש
רוך דוש בה קה ה הנ יש אותה םא יורי י ל רי המ רוך הוא, של דוש בה קה ם הנ עי ה מי ש אותה ם, הוא יורי דה ן אה בל ה הנ ש אותה יורי של כש

. יענ קי רה יו בה לה ים עה יזי רי כש מנ של א כש לה ם אל דה אה ן הה בל הוא לש

ים ני נותש ך  ם, כה יהל עמשי י מנ פי ם לש דה י אה ני בש כו  זה של ם. וכש עולה לה או  םא בה ל ד של ים ענ ווגי ג זי וי זנ רוך הוא מש דוש בה קה הנ של
ים. ווגי ג זי וי זנ ך מש ים כה יקי די ל צנ ים של עמשי י מנ פי רוך הוא, ולש דוש בה קה י הנ ני פש לוי לי כםל גה הנ ה, וש שה ם אי הל לה

יו, עמשה מנ יר  שי ינכש של ד  ענ ר  חי אנ לש ווגו  זי ה  עולל כו,  רש דנ יש  אי הה ה אותו  טל סש ומנ ם,  יי ננ םאזש מ בש ים  עולי ים של מי עה פש לי וש
דוש קה י הנ ני פש ה לי של ה קה זל לו. וש ת של חנ אל לוקי ה וש א זל יש, ובה י אי ני פש יש מי ה אי חל דש נו, ני מנ יענ זש גי מנ יו או של עמשה יר מנ שי ינכש של וכש
נו מל ם, ומי דה אה ן הה בל ה לש שה ן אי רוך הוא הוא נותי דוש בה קה ן הנ כי לה ר, וש חי יש אנ י אי ני פש יש מי חות אי דש כםל, לי הנ רוך הוא מי בה

ת. לל כה שש ה מנ שה ה' אי ן ומי כי לה ים. וש ווגי זי ים הנ אי בה

ף ה, אנ אי םא רש ת - ב רל חל םא אנ ל ת וש לל כל שש ה מנ שה ר, אי םאמנ ם ת אי ם. וש דה אה ן הה בל כםל לש ן הנ רוך הוא נותי דוש בה קה ן הנ כי לה
ד צנ רוך הוא לש בה דוש  קה ם הנ עי מי כו  רש ה דנ טל סש הוא מנ ת לו, וש תי ם לה דה אה ין טוב לה מי זש רוך הוא מנ בה דוש  קה הנ ב של ל גנ ענ
ן יו מי לה ים אי אי םא בה ל עות, וש רה ל הה כה ים וש רוגי טש קי ל] הנ ל [כה כה םא, בש יהב ה של םא לו מנ ק בו יהב בנ דש ני ר של חי ד אנ אותו צנ ר - מי חי אנ

ה. שה עה ים של עמשי ם מנ אותה ק בו בש בנ דש ני ע של ד רה אותו צנ א מי לה רוך הוא אל דוש בה קה הנ

שום ה, מי שה אי ת הה ת אל ול מה ר מי י מנ ני א אמ למםה, (קהלת ז) ומםצי ה שש ל זל א ענ רה ת, קה לל כל שש ה מנ ינה אי ה של שה ה, אי ל זל ענ וש
שום ם מי דה אה ה בה צל רנ תש רוך הוא מי דוש בה קה הנ של ן, כש כי לה ה. וש שה עה ים של עמשי ם מנ אותה יו בש לה ך עה ם הוא מושי דה אה י הה אי טה חמ של

ר. חי אנ ד הה צנ תוך הנ דות מי פש הו בי ת, ופודי לל כל שש יא מנ הי ה של שה ין לו אי מי זש ים, הוא מנ רי שי כש יו הנ עמשה מנ

תוך יא מי הי ה של שה י אי ה לי נה מש דנ זש םא הי ל ע? של ל רה כה ה מי ה זל ע. מנ ל רה כה י מי ל אםתי גםאי ך הנ אה לש מנ עמקםב הנ ר ינ מנ ה אה ל זל ענ וש
ע, ל רה כה ה מי דה פש ני שום של מות, מי לי שש ים בי מי לי ים ושש יקי די ם צנ כגלה י], של תי טה מי י [בש עי רש זנ סול בש ה פש רה םא קה ל ר, וש חי אנ ד הה צנ הנ

ל. לה ר כש חי אנ ד הה אותו צנ ק בש בנ דש םא ני עמקםב ל ינ וש

ף ר יוסי מנ שה שום של ה? מי כה רה בש או לי רש ם ני ענ טנ ה הנ ים. מה רי עה נש ת הנ ך אל רי בה ע יש ל רה כה י מי ל אםתי גםאי ך הנ אה לש מנ ה הנ ל זל ענ וש
ית רי בש ה לו סוד הנ אה רש ה. הל זל ים בה להי י אל ן לי תנ ר נה של ם אמ י הי ננ ף, בה ר יוסי מנ ה אה ל זל ענ ה, וש דושה קש ית הנ רי בש ת אות הנ אל
ן תנ ם נה כגלה לש ך  שום כה בות. מי כות רנ רה בש אוי הוא לי רה וש ך  רי בה תש הי ים לש אויי ר אותו, רש מנ שה שום של ר אותו, ומי מנ שה של
ם יי דנ כםת שה רש גו', בי וש י  כםת הורנ רש ל בי ענ רו  בש גה יך  בי כםת אה רש תוב בי כה ע של מה שש בות, מנ כות רנ רה ף בש יוסי ת, ולש חנ ה אנ כה רה בש

ף. םאש יוסי ר ה לש ין יל הש ם, תי חנ רה וה

ל בה רוהו, אמ אמ ה בי סוק זל ם. פה יי מה שה י בנ בי יםשש י הנ יננ ת עי י אל אתי שה יך נה לל ר, (תהלים קכג) אי מנ אה ח וש תנ ה פה הודה י יש בי רנ
ל כה כות וש רה בש ל הנ עות כה ם שופש שה מי יון של לש על ק הה עםמל ה לה לה עש מנ ה, הוא לש ן בה וי כנ תש מי ם של דה ן אה ל בל ה של לה פי ה, תש אי םא רש ב

כםל. ת הנ יים אל קנ ים לש אי ם יוצש שה רות, ומי חי הנ

חוז ם, אה יי מה שה י בנ בי יםשש תוב הנ ן כה כי לה ים, וש מי עולה ה לש זל קום הנ מה ק מי םא פוסי יו"ד ל שום של ר יו"ד, מי ה יהתי ל זל ענ וש
ם, יי מנ א שה רה קש ני א של סי כי ל הנ ב ענ בות, יושי אה א הה סי ל כי ב ענ יושי ה של טה מנ חוז לש אה ה, וש יונה לש על ה הה מה כש חה סוד הנ ה בש לה עש מנ לש

ם. יי מה שה י בנ בי יםשש תוב הנ ן כה כי לה וש

ה זל ם, ומי יי מנ א שה רה קש ני ה של זל קום הנ מה ל הנ ן נוטי ת כגלה ה, אל זל ק הנ עםמל הה ה מי לה עש מנ לש עות מי כות שופש רה בש של אן, כש כה ומי
ם ל אותה כה וש יהלות  חמ הנ ם  ל אותה כה ים  כי רש בה תש מי אן  כה ומי ם,  עולה מוד הה ענ יק  די צנ לש ים  יעי גי מנ ד של ענ ה,  טה מנ לש ים  עי שופש

. שוהה רש י פי רי המ ם, ונ יהל יני מי נות לש חמ מנ הנ
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גול קומות, עי ים מש עי בש שי ם, בש עולה גול הה נות, עי חמ מנ ל הנ ת כה רל ה עמטל אורות עולה ם מש יי ננ ים ושש עי בש שי ה, בש אי םא רש ב
ש ית קםדל גול, בי עי ל אותו  זון כה ני ה זו  דה קג נש ע. מי צנ מש אל ת בה דל עומל ת של חנ ה אנ דה קג גול נש עי אותו  תוך  ם. בש כגלה ד לש חה אל
ה הוא ר זל תל תוכו. סי ר בש תה סש סודות] ני ל הנ ל כה מו סוד של רוחות, [כש ל הה כה ה רוחנ  אותה קום לש ים, הוא מה שי דה קר הנ
י ני כי שש תוב (שיר א) מה כה של הו  . זל יהה רל חמ ם אנ ים כגלה ה זו, עולי עולה של ים. כש ני פש לי י וש ננ פש יר הוא לי מי , טה יהה ילותל חי תוך  בש

ה. רוצה יך נה רל חמ אנ

ר םאמנ נו י תה אי ד מי חה אל ד וש חה ל אל י, כה י יוסי בי ר רנ מנ ך. אה רל דל ים בנ כי יו הולש ה הה הודה י יש בי רנ י וש י יוסי בי רנ יהה וש קי זש י חי בי רנ
םא גו'. ב וש מונו  דש קנ ר יש הי ים מנ ני אשם ונםת רי עמ נו  ר לה כה זש ל תי ר, (תהלים עט) אנ מנ אה ה וש הודה י יש בי ח רנ תנ ה. פה י תורה רי בש די
ם, ינה די ר בש חי ל אנ כי תנ סש םא מי תו, ל שה ירג וי לו  ם גורה הי ם, של ב אותה ל אוהי אי רה שש ת יי בנ המ אנ הוא, בש רוך  בה דוש  קה ה, הנ אי רש

דו. בנ ט לו לש רה פש

מו ים, כש ני בה ל הנ ם ענ חי רנ מש ב של אה הוא כש שום של ים, מי מי חמ ם רנ יהל לי א עמ לי מנ תש ם, מי ינה די ל בש כי תנ סש הוא מי ן של יוה כי וש
אשון ם רי יר אותה עמבי ים, מנ אי טה ם חמ הל ים לה אי צה מש ני ן של יוה כי גו'. וש ם ה' וש חנ ים רי ני ל בה ב ענ ם אה חי רנ ר (שם קג) כש מנ אל נל של
טון לש ת שי תי ים לה אי טה ם חמ יהל לי ים עמ רי אה שש םא ני יו, ל נה פה לש ם מי יר כגלה עלבי הל ן של יוה כי יו. וש נה פה לש ם מי יר כגלה עמבי מנ ד של אשון, ענ רי

ם. יהל לי ין עמ ל די ר של חי אנ ד הה צנ לנ

ל תוב אנ ן כה כי לה ם, וש יהל לי ב עמ שנ יו, חה נה פה לש יר מי עלבי הל ים של אשוני ים רי אי טה ם חמ ה - אותה לה חי תש בנ יו כש נה פה םא לש ט חמ א לנ בה
עממםד לו לנ םא יוכש ל, ל אי רה שש ל יי ימו ענ די םא ינקש יך ל מל חמ ם רנ אי גו'. של יך וש מל חמ מונו רנ דש קנ ר יש הי ים מנ ני אשם ונםת רי נו עמ ר לה כה זש תי
ל אי רה שש יי לש ם של יהל לי ים עמ די עומש ים של יני שי לש ה מנ מה כנ ים, וש ני גי י מה לי עמ ה, בנ של קה ין הנ די י הנ לי עמ ם בנ ה הי מה כנ שום של ם. מי עולה בה
עממםד לו לנ םא יוכש ם, ל ינה די יחנ בש גי םא ינשש ל ד של ל, ענ אי רה שש ל יי ים ענ מי חמ רוך הוא רנ דוש בה קה ים הנ די קש הי א של לי מה לש אי ה, וש לה עש מנ לש
ים רי שי ים כש עמשי ל מנ לות של ים, דנ ים טובי עמשי ל מנ לות של אםד, דנ לונו מש י דנ יך כי מל חמ מונו רנ דש קנ ר יש הי ה מנ ל זל ענ ם. וש עולה בה

רוך הוא]. דוש בה קה י הנ ני פש [לי

ים מי דים ענ יו עומש םא הה רוך הוא, ל בה דוש  קה י הנ ני פש ים לי רי שי ים כש עמשי ל מנ אי רה שש יי לו  גש סנ א יש לי מה לש ה, אי אל רש םא תי ב
קםף זש לי לות  זה ומנ ים  בי כוכה י  די עובש ים  מי ענ ר  אה שש לי ים  מי גורש ם  הי ל  אי רה שש יי ל  בה אמ ם,  עולה בה לות  זה ומנ ים  בי כוכה י  די עובש
ים בי י כוכה די ים עובש מי ר ענ אה רוך הוא, שש דוש בה קה י הנ ני פש ים לי אי יו חוטש םא הה ל ל אי רה שש א יי לי מה לש אי ם. של עולה ם בה יהל אשי רה

ם. יהל ני פש ים לי פי כש לות ני זה ומנ

םא ל ר, של אי בה תש י ני רי ה, המ דושה קש ץ הנ רל אה ר בה חי ד אנ צנ ים לש עי ים רה עמשי מנ ל בש אי רה שש יכו יי שי מש הי א של לי מה לש ה, אי אי םא רש וב
אםד, לונו מש י דנ תוב כי ה כה ל זל ענ ץ, וש רל אה ל הה ענ לו מי גש םא הג ל ה, וש דושה קש ץ הנ רל אה לות בה זה ים ומנ בי י כוכה די ים עובש מי טו ענ לש שש יי

יך. מל חמ מונו רנ דש קנ ר יש הי אםד מנ לונו מש י דנ ן כי כי לה אוי, וש רה ים כה רי שי ים כש עמשי נו מנ ין לה אי של

ה חה מש שי ת ה' בש דו אל בש תוב (שם ק) עי כה ה, וש דה עה רש ילו בי גי ה וש אה רש יי ת ה' בש דו אל בש ר, (שם ב) עי מנ אה ח וש תנ י פה י יוסי בי רנ
דוש קה ת הנ עמבםד אל יך לנ רי ב צה רל על ר ובה בםקל רוך-הוא, בנ דוש-בה קה עמבםד לנ א לנ בה דם של ל אה ה, כה אי םא רש ה. ב נה נה רש יו בי נה פה בםאו לש

רוך הוא. בה

ין ימי ר בי שי קנ תש הי ם לש דה אה יך  רי ז צה ם, אה עולה ת בה רל עורל תש ין מי יהמי ד הנ רות צנ עורש תש הי וש אור,  ה הה עולל של ר, כש בםקל בנ
כות רה ה בש יכה שי מש ה, ומנ לה עש מנ ף לש ת תםקל קל זל חמ ה מנ לה פי תש שום של ה, מי לה פי תש ת הנ עמבודנ יו בנ נה פה עמבםד לש לנ רוך הוא וש דוש בה קה הנ
ים תוני חש תנ וש ים  יוני לש על או  צש מש ני וש ים,  תוני חש תנ ה לנ טה מנ כות לש רה בש יך  שי מש ם מנ שה ומי מות,  עולה ל הה כה לש יון  לש על ק הה עםמל הה מי

ה. לה פי תש ת הנ ה עמבודנ אותה ים בש כי רש בה תש מי

ת סל נל כש ת  אל יל  לי כש הנ לש ה  נה נה רש ובי ה  חה מש שי הוא בש רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש לי עמבםד  לנ ם  דה אה יך  רי צה ה, של לה פי תש ת הנ עמבודנ
סוד חוד בש יי סוד הנ הו  ים. זל להי י ה' הוא אל כי עו  תוב דש כה אוי, של רה חוד כה יי ד הנ ינחי לש ך  ר כה חנ אנ ם, וש יהל יני ל בי אי רה שש יי

ה. עמבודה הה

ה - לל י אי ני תו, ושש עמבודה ה בנ וה דש אות חל רש הנ ה ולש וה דש חל רוך הוא בש דוש בה קה י הנ ני פש עמבםד לי ם לנ דה יך אה רי ה צה ל זל ם כה עי וש
ה חה מש ה. שי נה נה ה ורש חה מש ם שי הי ה, של לל י אי ני ד שש גל נל יום כש נות לש בה רש י קה ני לות, שש פי י תש תי ה. שש לל י אי ני ד שש גל נל ה - כש נה נה ה ורש חה מש שי
ין ה בי עמשל י תנ ני שי הנ ש  בל כל ת הנ אי ר וש בםקל ה בנ עמשל ד תנ חה אל ש  בל כל ת הנ ה (במדבר כח) אל ל זל ענ ה. וש לה יש לנ ה בנ נה נה ר, ורש בםקל בנ

ם. יי בה רש ענ הה

יר כי זש הנ ה לש עה םא שה ל , וש יהה ילותל ל חי כה ף לש רל ת טל קל לל חנ ה מש עה ה שה אותה שום של שות, מי יא רש ית הי בי רש ת ענ לנ פי ה תש ל זל ענ וש
ה חה מש שי תוך  ה, מי לה יש לנ ר ובנ בםקל לו, בנ לה ים הנ די דה צש י הנ ני שש ת מי כל רל בה תש הוא מי יום הנ זון. בנ ת מה תי א לה לה ך], אל רי בה תש הי [לש

גו'. ה וש יתה בי ף לש רל ן טל תי תי ה ונ לה יש עוד לנ ם בש קה תה תוב (משלי לא) ונ כה הו של אוי. זל רה כםל כה ת לנ קל לל חנ ה מש לה יש לנ ה, ובנ נה נה ורש

ה מה ב. לה רל ת עה חנ נש י מי פנ ת כנ אנ שש מנ יך  נל פה ת לש טםרל י קש תי לה פי כון תש ר, (תהלים קמא) תי מנ אה יהה וש קי זש י חי בי ח רנ תנ פה
ת טםרל י קש תי לה פי כון תש ר, תי אי בה תש ני ך  א כה לה ר? אל בםקל י בנ תי לה פי כון תש תוב תי םא כה ל ר, של בםקל ת הנ לנ פי םא תש ל וש ב  רל ת עה חנ נש מי
ן כםהי ן הנ כי לה ב. וש ח לי מנ שנ ת יש טםרל ן וקש מל תוב (משלי כז) של כה של הו  ה. זל וה דש ל חל ק ענ א רנ לה ה אל אה םא בה ת ל טםרל יך. קש נל פה לש
ן רם המ עמלת אנ הנ ה ובש נה ירל טי רםת ינקש ני ת הנ יבו אל יטי הי ר (שמות ל) בש מנ אל נל מו של ת, כש טםרל יב קש רי קש יהה מנ רות, הה יק ני לי דש מנ של כש
אוי, רה ך  כה םאל, וש מ ד שש צנ חנ  מי שנ ב לש רל על ת בה מל ה גורל עה שה הנ ה, של וה דש ל חל ר ענ בםקל ה. בנ נה ירל טי ם ינקש יי בנ רש ענ ין הה רםת בי ני ת הנ אל

ה. וה דש ל חל א ענ לה א אל םא בה ם ל עולה ולש
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םא ל ז, של גל רם וש רוג  טש קי ת וש ול יר מה עמבי ה מנ זל וש ה,  טה מנ ה ולש לה עש מנ ת לש זל אוחל ים וש רי שה ת קש רל של קנ ת מש טםרל ה, קש אי םא רש וב
ל ענ ש מי יהה אי לל ן עה תל ה וש תה חש מנ ת הנ ח אל רםן קנ המ ל אנ ה אל ר מםשל םאמל י תוב (במדבר יז) ונ כה מו של ם, כש עולה לט בה שש לו לי יוכש
ים תי מי ין הנ עממםד בי ינ תוב ונ כה ם, וש עה ל הה ר ענ פי כנ יש גו', ונ ץ וש יהרה תוב ונ ה כה ר זל חנ גו'. אנ ה וש רה הי ך מש הולי ת וש טםרל ים קש שי חנ וש בי זש מי הנ
ת, טםרל קש י הנ ני פש עממםד לי ים לנ גי רש טש קנ מש ל הנ כה ים וש עי רה ים הה די דה צש ל הנ ים כה כולי םא יש ל שום של ה. מי פה גי מנ ר הנ צנ עה תי ים ונ יי חנ ין הנ ובי

כםל. שור הנ קי כםל וש ת] הנ ונ דש יא סוד [חל ה הי ל זל ענ וש

יך נל פה ת לש טםרל י קש תי לה פי כון תש תוב תי כה ה, של לה פי ה תש אותה ד בש וי ן דה וי כנ תש ם, הי עולה רוי בה ין שה די הנ של ה, כש חה נש מי ת הנ ענ שש ובי
ה ירה עמבי ה ומנ דוחה ת, של טםרל ה קש אותה ה בש זל ן הנ מנ זש ת בנ עי ט כה שולי ה של של קה ין הנ ז די גל יר רם עמבי ה תנ עולה ה זו של לה פי גו'. ותש וש
ה נו מנ יש ם, [הנ עולה בה רוג של טש ל קי כה ז] וש גל ל רם ה כה ירה עמבי מנ ת של טםרל ה קש אותה ה זו בש עה שה ת בש עי ה כה עולל ז [של גל ל רם יו כה נה פה לש מי

ם. עולה לוי בה ין תה די הנ של ב, כש רל ת עה חנ נש יא] מי הי שום של ם? מי ענ טנ ה הנ תוב] [מה כה של

י נו כי תוב (ירמיה ו) אוי לה ה כה ל זל ענ ה, וש חה נש ן מי מנ יהה זש ף, הה רנ שש ני ה של עה שה ש, בש דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל נל של ה, כש אי םא רש ב
ים ני זגמה מש ים של יני די י הנ זי גש רה ם וש עולה ל הה ים של גי רש טש קנ ם מש ב? אותה רל י עה לי לש ה צי ה זל ב. מנ רל י עה לי לש צי טו  נה י יי יום כי ה הנ נה פה
ן וי כנ ם לש דה אה יך הה רי לות צה פי תש ל הנ כה ה. בש חה נש מי ת הנ לנ פי תש בי תו  עש ן דנ וי כנ ם לש דה אה יך  רי צה ינו של ני ה שה ל זל ענ ה. וש עה שה ה הנ אותה בש
ה, ן אותה קי ק תי חה צש ה יי חה נש מי ת הנ לנ פי ן תש מנ ה זש ל זל ענ ם, וש עולה רוי בה ין שה די הנ שום של ן, מי כגלה ר מי ה זו יותי לה פי תש תו, ובי עש דנ

ונהמריי פירששוהה.

שום אן, מי ב כה כי ענ תש םא ני ל וש ך  לי יד, ני חי פש ה מנ זל ר הנ הה י, הה י יוסי בי ר רנ מנ ד. אה חה ר אל הנ בש לו  ים, עה כי יו הולש הה ד של ענ
ך רל דל י בנ ידי חי ך יש הולי י של מי ינו של ני י שה רי המ ך, של ר כה י אומי יתי יי ד - הה חה יהה אל ם הה ה, אי הודה י יש בי ר רנ מנ יד. אה חי פש ר מנ הו הנ זל של

ה. ינה כי שש נו הנ מה עי זוז מי םא תה ל ה של אל רש נו, ני מה עי ד מי חה אל ד וש חה ל אל כה םא, וש ה ל לשה ל שש בה שו, אמ פש ננ ייב בש חנ תש מי

ע מנ שה וש ך  לי אי יך  תוב אי כה ל, של מואי שש נו? מי ן לה יי ננ ס, מי ל ני ם ענ דה אה מםך  סש םא יי ל של ינו  ני י שה רי י, המ י יוסי בי ר רנ מנ אה
ל בה ן, אמ יי ענ א לה צה מש ק ני זי הל ד, וש חה יהה אל ך, הוא הה לו כה פי ר לו, אמ מנ נו. אה תה אי ר מי אוי יותי ל רה מואי י שש רי המ י, ונ ני גה רה המ אול ונ שה
ים, יקי זי םא מנ ל ים וש אי רש םא ני ה ל לשה שש לי ינו של ני י שה רי ים - המ יקי זי שום מנ ם מי אי ן. של יי ענ א לה צה מש םא ני ק ל זי הל ה, וש לשה נו שש אה
ם רנ אן, בש ים כה אי צה מש םא ני ם ל דה י אה ני שוב, ובש יי חוק מי ה רה זל ר הנ הה י הה רי המ אן, של ים כה אי צה מש םא ני ים - ל טי סש שום לי ם מי אי וש

אן. אות כה צה מש ני ה של דל שה יות הנ חנ ד הוא, של חנ פנ

ל אנ ר גה של ל?! אמ גםאי תוב] הנ י כה רי המ ן בו, [של בוני תש הי ה ייש לש סוק זל פה ע. בש ל רה כה י מי ל אםתי גםאי ך הנ אה לש מנ ר, הנ מנ אה ח וש תנ פה
ים. מי עולה יק לש די ם צנ דה אה ז מי םא זה ל ם, וש דה י אה ני ל בש צל א אי צה מש יד ני מי הוא תה שום של ל? מי גםאי ה הנ ה זל תםב! מנ כש יהה לי יך הה רי צה

ם דה אה ן הה בל של נו כש מל ה מי זה םא זה ל יד, וש מי ם תה דה אה ן הה ם בל ת עי כל הולל ה של ינה כי שש י - זו הנ ל אםתי גםאי ך הנ אה לש מנ ה, הנ אי םא רש ב
מםר שש ם לי דה ן אה ר בל הי זה יי י? של ידי חי ה יש ה זל ך. מנ רל דל י בנ ידי חי א יש םא ייצי ל ם של דה ן אה ר בל הי זה ה יי ל זל ענ ה. וש תורה וות הנ צש ר מי שומי

ה. ינה כי שש ווג הנ י זי לי י בש ידי חי ת יש כל לל ך לה רי טה צש יי ה, וש ינה כי נו שש מל זוז מי םא תה ל י של די ה כש תורה וות הנ צש מי

א ך ייצי ר כה חנ אנ ה, וש ינה כי יו שש לה יך עה שי מש הנ י לש די בונו כש י רי ני פש ה לי לה פי ר תש די סנ ך, יש רל דל ם לנ דה ן אה א בל יוצי של ה, כש אי םא רש ב
ך. רי טה צש יי ה של ל מנ כה ילו בש צי הנ ך ולש רל דל אםל אותו בנ גש ה לי ינה כי שש ווג הנ א זי צה מש יי ך, וש רל דל לנ

ה, זל הנ ך  רל דל י בנ ני רנ מה ה. ושש ינה כי שש ווג הנ ה זי י, זל די מה ים עי להי ילה אל הש יי ם  עמקםב? (בראשית כח) אי ינ תוב בש ה כה מנ
ם יהל יני ייש בי ים של רי בי חמ ן הנ כי ל של יו, כה נה פה ת לש כל ה הולל ינה כי ן, ושש מנ אותו זש י בש ידי חי יהה יש עמקםב הה ינ כםל. וש הנ י מי דות אותי פש לי

יב.] עמרי הנ ש לש מל של ך הנ שנ ם חה יי תנ ינש ך הוא. בי אי כה דנ י, ונ י יוסי בי ר רנ מנ ה. [אה מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ ה ענ י תורה רי בש די

ר הוא הה ה, הה לה עש מנ לש ך  לי ם ני יך. אי שי חמ הנ ס לש נה כש יום ני י הנ רי אן, המ ב כה כי ענ תש ם ני ה? אי עמשל ה ננ י, מנ י יוסי בי ר רנ מנ אה
םא ל ינו של ני י שה רי ר לו, המ מנ י. אה י יוסי בי יך רנ לל י עה ני הנ מי ה, תש הודה י יש בי ר רנ מנ ים. אה די נו פוחמ ה אה דל שה יות הנ ד חנ חנ פנ דול, ומי גה
ל בה י, אמ ידי יחי ר בי בה דג ה מש ר לו, זל מנ ה. אה עה ל שה כה ס בש יש לו ני חי םא ינרש רוך הוא ל דוש בה קה הנ ס, של ני ל הנ ם ענ דה ן אה מםך בל סש יי

ד. חנ פש םא ני נו, ל מה ה עי ינה כי שש הנ ה וש י תורה רי בש ינו די יני ה, ובי לשה נו שש חש ננ אמ

אותו ה לש לל עמ ננ וש ך  לי ה, ני הודה י יש בי ר רנ מנ תוכו. אה ה בש רה עה ד ומש חה ע אל לנ ר סל הה ה בה לה עש מנ לש או  ים רה כי יו הולש הה ד של ענ
ה י אותה י אולנ תי דש חנ י, פה י יוסי בי ר רנ מנ ה. אה רה עה מש ה הנ או אותה רה ם וש שה לו לש ם. עה ת שה חנ ה אנ רה עה ים מש נו רואי אה ע, של לנ סל הנ

אן. נו כה עו בה גש פש םא יי ל יא וש יות הי ל חנ קום של ה מה רה עה מש

י ל מי כה א, של הוא חוטי שום של ר מי םאמנ ם ת ד. אי י פוחי י יוסי בי רנ י של יתי אי י רה רי יהה, המ קי זש י חי בי רנ ה לש הודה י יש בי ר רנ מנ אה
תוב (משלי כח) כה י] וש רי המ א, [ונ ינו חוטי י אי רי ים, המ אי טה יון חנ צי בש דו  חמ תוב (ישעיה לג) פה כה א, של ד הוא חוטי פוחי של

צוי. ק מה זל נל הנ שום של י, מי י יוסי בי ר רנ מנ ח. אה טה בש יר יי פי כש ים כי יקי די צנ וש

ס ני כה םא יי ה, ל רה עה מש ס לנ ני כה ני נו  אה ר של חנ אנ ק, וש זל א נל צה מש םא ני אן ל ל כה בה הוא, אמ ך  צוי - כה ק מה זל נל ם הנ ר לו, אי מנ אה
ל ה. כה לה יש לנ הוא הנ רות, של מה שש לש מי שה ה לש לה יש לנ ת הנ ק אל לי חנ ה, נש הודה י יש בי ר רנ מנ ה. אה רה עה מש סו לנ נש כש נו. ני ר אותה עי צנ ק לש זל נל הנ

ן. ישנ םא ני ל ה וש לה יש לנ ל הנ לו של לה ים הנ די דה צש ת הנ לשל שש דו בי מש ל עה עממםד ענ נו ינ מה עי ד מי חה אל ד וש חה אל

ה ר אותה מנ ם אה הה רה בש אנ זו  ת הנ חנ בנ שש תי י. הנ חי רה זש אל ן הה יתה אי יל לש כי שש ר, (תהלים פט) מנ מנ אה ה וש הודה י יש בי ח רנ תנ פה
רוך-הוא, דוש-בה קה ם לנ כגלה עו  דש וה יי ם של עולה י הה ני ם בש ד עי סל ה חל שה עה וש הוא,  רוך  בה דוש  קה ת הנ עמבודנ ק בנ סנ עה ה של עה שה בש

רוך-הוא. דוש-בה קה ף בנ תםקל ק בש זי חנ תש הי שום של ן מי יתה א אי רה קש ני ם, וש עולה ל הה ט ענ רוך הוא שולי דוש בה קה הנ של
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ן כי לה ין, וש יהמי םאל בנ מ שש ד הנ ל צנ לנ כש אן ני א כה לה ר? אל מי זנ ים לש אי ים בה די סה חמ ד הנ צנ י מי כי ה, וש ירה שי ם אה עולה י ה' לש די סש חנ
אותו יהה בש ים הה ני ע שה בנ של ים וש לשי ן שש ק בל חה צש יי ר של אי בה תש י ני רי המ ן אותו. ונ חנ ם ובה הה רה בש ת אנ ה אל סה רוך הוא ני דוש בה קה הנ
ין די א בנ צי מה יי ם של הה רה בש ת אנ ה אל סה א ני לה ק! אל חה צש ת יי ה אל סה תםב ני כש לי יך  רי יהה צה ם? הה הה רה בש ת אנ ה אל סה ה ני ה זל ן, מנ מנ זש הנ

ה. ירה שי ם אה י ה' עולה די סש ה חנ ל זל ענ אוי, וש רה ם כה לי א שה צי מה יי ין של די ל בנ לי כה הי ולש

דםר דםר וה ם. לש עולה ם הה ה עי רוך הוא עושל דוש בה קה הנ ים של די סה ם חמ ה - אותה ירה שי ם אה י ה' עולה די סש ר חנ חי ר אנ בה דה
רוך הוא דוש בה קה ת הנ מוננ ך - זו אל תש מונה יענ אל דםר אודי דםר וה כםל. לש ם הנ ה עי עושל ת של מל אל י - טוב ול פי ך בש תש מונה יענ אל אודי

י. פי ך בש תש מונה יענ אל ה אודי ל זל ענ יות, וש רי בש ל הנ י כה פי ירו בש כי זש הי ם וש עולה ם בה הה רה בש יענ אנ הודי של

יום קי ר וש קנ הוא עי ע של ה, יהדנ מונה אל ע סוד הה יהדנ של ה, וכש מונה אל ם סוד הה הה רה בש אנ לש יענ  הוא הודי רוך  בה דוש  קה הנ וש
דוש קה א הנ רה בה של גו'. כש וש ה  נל בה יי ד  סל ם חל י עולה תי רש מנ י אה תוב כי כה של הו  יים. זל קנ תש הי ם וש עולה א הה רה בש ני לו  לה גש בי ם, של עולה הה
ין יט יהמי הושי םא של ם ל אי יים, וש קנ תש הי יו וש לה ין עה יט יהמי הושי ד של עממםד, ענ םא יהכול לנ ל ה של אה ם, רה עולה ת הה רוך הוא אל בה

נו. רש אנ ך בי כה ין, וש די א בש רה בש ה ני זל ם הנ עולה הה שום של יים, מי קנ תש יהה מי םא הה יו, ל לה עה

ה טה מנ לש ית מי אשי רי נו  רש מנ אה ב של ל גנ ף ענ ית. אנ אשי רי אן, בש ים כה ני וה גש י  ני ד, שש חה ל אל לה סוד כש ית, וש אשי רי ר בש מנ אל נל וש
י רי המ ים, של שי דה קר הנ ש  ית קםדל בי נו  רש מנ אה של מו  ית, כש אשי ב' רי נו  רש מנ אה ה, וש טה מנ ה לש לה עש מנ לש ם מי גנ ך  ית כה אשי ה, רי לה עש מנ לש

ד. חה אל לול הוא כש ר כה בה דה הנ ית, וש אשי ה רי אותה ת] לש יי יא בנ ה [הי נה תש ני

ם, הה רה בש אנ תוב בש ם - כה אה רש בה הי שוהה בש רש י פי רי המ ין, ונ יהמי א בש לה יים אל קנ תש םא הי ל ה וש זל ם הנ עולה א הה רה בש ני זו  י"ת הנ בי ובנ
יום ל הנ אור של הה ם], אותו  עולה הה ם [אותו  עולה ל הה אשון של רי ן הה יה נש ה. ובי נל בה יי ד  סל ם חל י עולה תי רש מנ ך, אה שום כה ומי
ך תש מונה ין אל כי ם תה יי מנ תוב שה כה ם, וש יי מנ ן שה קי ה תי לל אי םאל. ובש מ שש י בי ני שי יום הנ בנ ך  ר כה חנ אנ יים, וש קנ לש יהה בו  אשון הה רי הה

ם. הל בה

ם, הל ה בה ינה קי תש ה הי מונה אל סוד הה ים, וש די סה ם חמ אותה נו בש קש תש ם ני יי מנ ם - שה הל ך בה תש מונה ין אל כי ם תה יי מנ ר שה חי ר אנ בה דה
ה. מונה אל הו סוד הה י - זל ירי חי בש ית לי רי י בש תי רנ ם. כה יי מנ תוך שה א מי לה יהה אל קונל ין תי אי של

ן דושות, כגלה קש יות הנ חנ ן] הנ ל [אותה כה וש ים,  תוני חש תנ ל הנ כה כות לש רה אות בש יוצש נו  מל מי יק של די צנ הו  ר, זל חי ר אנ בה דה
י. ירי חי בש ית לי רי י בש תי רנ תוב כה ן כה כי לה ים, וש תוני חש תנ ענ לנ שופי ע של פנ של אותו הנ כות מי רש בה תש מי

רו זש פנ תש םא יי ל ם, של עולה יום הה ה, קי זל יק הנ די צנ יד בנ מי ד תה הוא עומי ה של מונה אל ה סוד הה י - זל די בש ד ענ וי דה י לש תי עש בנ שש ני
ס נה כש ני של עו. וכש נש מש וות ני דש חל ל הנ כה ם, וש לנ שש םא הג ה ל מונה אל סוד הה כות, וש רה בש ע הנ פנ ע של נה מש ני לות של גה ן הנ מנ זש ים חוץ מי מי עולה לש

ך. לל מל י הנ ני פש סו לי נש כש םא ני וות ל דש חל ן הנ מנ זש אותו הנ ה, מי לה יש לנ הנ

ה לה יש לנ הנ ק  לה חל נל של וכש ה,  ירה שי ים  רי מש זנ ומש ים  די עומש חוץ  בנ ל  בה אמ רו,  עורש תש הי םא  ל וות  דש חל הנ של ב  גנ ל  ענ ף  אנ וש
ט ובועי יהה,  כי בש לי ם  יי מנ שה הנ ילות  חי ל  כה ר  עורי מש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ז  אה ה,  לה עש מנ לש ה  טה מנ לש מי ה  עולה רות  עורש תש הי וש

ים. תוני חש תנ ים וש יוני לש ים על עי זש עש דנ זש , ומי יענ קי רה בה

מות שש ן ני ל אותה כה רוך הוא וש דוש בה קה ז הנ ה, אה תורה ה בנ טה מנ ים לש רי עורש תש מי ן של מנ זש ט לנ רה יו, פש נה פה ה לש נוחה ין מש אי וש
מות שש ל ני כה ה לש נוחה ה מש אה יו, ובה נה פה ה. [לש נוחה ז מש אה אותו קול, וש ים לש חי מי ים ושש יבי שי קש ם מנ מו], כגלה עי ים [של יקי די צנ הנ
םא ל רוך הוא של בה דוש  קה ע הנ בנ שש ה, ני טה מנ לש ש  דה קש מי ב הנ רנ חל נל יום של מי שום של את]. מי צי מש יו ני נה פה מו] [לש עי ים של יקי די צנ הנ
דוש ך קה בש רש קי תוב (הושע יא) בש כה ה, של טה ל מנ ם של יי לנ ירושה ל לי אי רה שש סו יי נש כה יי ד של ה ענ לה עש ל מנ ם של יי לנ רושה תוך יש ס לש ני כה יי

ים. רי בי חמ שוהה הנ רש י פי רי המ יר, ונ עי בוא בש םא אה ל וש

חות בה שש תי ים בש חי בש שנ ם מש כגלה ה, וש לה יש לנ י הנ קי לש ת חל לשל שש ה בי ירה ים שי רי אומש חוץ וש ים בנ די ים עומש רי מש זנ ם מש ל אותה כה וש
ד ה ענ לה עש מנ ים לש שי דש קנ םא מש ה ל שה דג יום, וקש ל בנ אי רה שש יי וש ה,  לה יש לנ ים בנ רי עורש תש ם מי ם, כגלה יי מנ שה ילות הנ ל חי כה דועות, וש יש
ל אי רה שש ה יי ל זל ענ וש ד.  חה אל כש דוש  קה ם הנ שי ת הנ ים אל שי דש קנ ם מש יי מנ שה ילות הנ ל חי ז כה אה וש ה,  טה מנ ים לש שי דש קנ ל מש אי רה שש יי של
א לה ה אל םא עולה רוך הוא ל דוש בה קה ל הנ מו של ל שש ה של שה דג קש הנ שום של ים [מי תוני חש תנ ים וש יוני לש על ים מי שי דש קנ תש ים מי דושי קש

ם. יכל להי י ה' אל ני דוש אמ י קה יו כי הש ים תי דםשי תוב (ויקרא יט) קש כה הו של ד. זל חה אל ה] כש טה מנ לש ה ומי לה עש מנ לש מי

הוא, רוך  בה דוש  קה הנ ר אותו  מנ ה אה סוק זל עו. פה בה טש הה יהה  נל דה ה אמ ל מה ר, (איוב לח) ענ מנ אה י וש י יוסי בי ח רנ תנ פה
ר מנ אל נל מו של ם, כש עולה י הה מודי ת ענ ענ בש ם שי הי ים, של מודי ל ענ א ענ לה א אותו אל רה םא בה ם, ל עולה ת הה א אל רה בה של כש שום של מי

ים. די ה עומש ל מה ע ענ םא נודה ים ל מודי ם ענ אותה ה, וש עה בש יהה שי מודל ה ענ בה צש (משלי ט) חה

ן בל יא אל הי וש ת,  חנ ן אנ בל ל אל טנ נה ד של א ענ רה בש ני םא  ם ל עולה הה וש ים,  רי תה סש ני ל הנ ר כה תנ סש ני מםק,  הוא סוד עה שום של מי
ה, טה מנ ה לש לה עש מנ לש ה מי עמצה נש ני הום, וש תש תוך הנ ה לש ק אותה רנ זה רוך הוא וש דוש בה קה ה הנ ח אותה קנ לה יהה, וש תי ן שש בל את אל רי קש ני של
תוב (איוב כה של הו  ים. זל שי דה קר הנ ש  ד קםדל עומי ה זו  דה קג נש ם, ובי עולה ע הה צנ מש אל ה בש דה קג יא נש הי ם, וש עולה ל הה תנ שש ה ני נה מל ומי
סו אמ ן מה בל תוב (תהלים קיח) אל כה ת, וש רנ קש ת יי ננ ן פי ן בםחנ בל ר (ישעיה כח) אל מנ אל נל מו של ה, כש תה נה ן פי בל ה אל י יהרה לח) או מי

ה. נה םאש פי ר ה לש תה יש ים הה בוני הנ

ל ענ ת  דל עומל וש ת,  חנ אנ ן  בל אל ה  תה שש על נל וש ם,  כגלה מי ה  דה לש גש ני וש ם,  יי מנ ומי רוחנ  ומי ש  אי מי ה  תה רש כש ני זו  ן  בל אל ה,  אי רש םא  ב
ם, עולה ע הה צנ מש אל אות בש ת לש דל עומל ן זו  בל אל הומות, וש תש ים הנ אי לש מנ תש ם ומי יי מנ נו  מל ים מי עי ים נובש מי עה פש לי הומות, וש תש הנ
ן בל עמקםב אה ינ ח  קנ יי תוב (בראשית לא) ונ כה של הו  ם. זל עולה יום הה קי ת וש ילנ תי עמקםב שש יל ינ תי שש הי יד וש עלמי הל ן של בל י אל זוהי וש
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ה. בה צי הה מנ ימל רי יש ונ

ה, לה חי תש ה בנ אה רש בש םאת ני ז ן הנ בל י אל רי המ עמקםב, ונ ם לו ינ םאת שה ן ז בל י אל כי גו'. וש ה וש בה צי י מנ תי מש ר שנ של םאת אמ ז ן הנ בל אל הה וש
א רה בש םא ני ל ד של י ענ רי המ עמקםב? ונ ה ינ ם אותה ת שה עי י כה כי ה [וש ם אותה שה א של לה ם? אל עולה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה בה של כש
ה ה זל תוב. מנ ה כה בה צי י מנ תי מש ר שנ של ה אמ ל זל ענ ה, וש טה מנ ה ולש לה עש מנ לש יום של ה] קי ם אותה עמקםב שה ינ א  של לה ה. אל תה יש ם הה עולה הה

אן. ה כה לה עש מנ לש דור של ם מה שה ים, של להי ית אל ילה בי הש תוב יי כה י? של תי מש ר שנ של אמ

ה ל מנ ם. ענ יי ינה ה עי עה בש ת שי חנ ן אנ בל ל אל ר (זכריה ג) ענ מנ אל נל של מו  ם, כש יי יננ ה עי עה בש שי ייש  ן זו  בל ל אל ה, ענ אי םא רש ב
הוא רוך  בה דוש  קה הנ ה  ם אותה שה ת יהה, של יהה - שה תי ד שש חה אל ם, וש עולה ל הה תנ שש ה הג נה מל מי ד - של חה יהה? אל תי את שש רי קש ני

ם. עולה ך הה רי בה תש ה מי נה מל מי יל של בי שש ם, בי עולה ה הה נה מל ך מי רי בה תש הי לש

יו אות, הה ים בה בי יושש יו  הה ה וש זל קום הנ מה ים בנ די עומש לו של לה ים הנ רובי כש ש, הנ מל של ס הנ נה כש ני ה של עה שה ה, בש אי םא ורש וב
ם ן אותה גי ננ ים לש ילי חי תש ז מנ אה ה, וש לה עש מנ ם לש יי פנ נה כש גון הנ ע קול ני מה שש ני ם, וש ים אותה שי ה ופורש לה עש מנ ם לש יהל פי נש ים כנ ישי קי מנ
ה. לה עש מנ ה לש טה מנ לש הוא מי רוך  בה דוש  קה בוד הנ ה כש לל עמ ינ יל של בי שש ה, בי לה יש לנ ית הנ אשי רי ה בש ירה ים שי רי אומש ים של כי אה לש מנ הנ
או גו', שש י ה' וש די בש ל ענ ת ה' כה כו אל רש ה בה ני ים, (תהלים קלד) הי רובי כש י הנ פי נש גון כנ ים? אותו ני רי יו אומש ה הה ירה יזו שי אי וש

ר. מי זנ ים לש יוני לש ים על כי אה לש ם מנ אותה ה לש ירה יא שי ם] הי ז [הי אה גו', וש ש וש ם קםדל יכל די יש

ן גי ננ ים לש ילי חי תש ז מנ אה ם, וש גונה ע קול ני מה שש ני ה, וש לה עש מנ ם לש יהל פי נש ים כנ ישי קי לו מנ לה ים הנ רובי כש יהה הנ ני שש ת הנ רל מל שש מי בנ
ים, רובי כש י הנ פי נש גון כנ זו? ני ה הנ עה שה ים בנ רי יו אומש ה הה ירה יזו שי אי יהה. וש ני שש ת הנ רל מל שש מי ים בנ די עומש ים של כי אה לש מנ ם הנ אותה
ים די עומש ם הה אותה ה לש לה חי ה] תש ירה יא [שי ה] הי ז [אותה אה גו'. וש מוט וש םא יי יון ל ר צי הנ ה' כש ים בנ חי בםטש (תהלים קכה) הנ

ן. גי ננ זו לש יהה הנ ני שש ת הנ רל מל שש מי בנ

קיג) (שם  יא?  הי ה  ומנ ה,  ירה שי ים  רי אומש וש ם  יהל פי נש כנ בש ים  ישי קי מנ לו  לה הנ ים  רובי כש הנ ית  ישי לי שש הנ ת  רל מל שש מי בנ
ים די עומש ים של כי אה לש ם מנ ז אותה גו'. אה וש ש  מל ח של רנ זש מי גו', מי וש ך  בםרה ם ה' מש י שי הי יש גו',  וש י ה'  די בש ענ לו  לש הנ לויהה  לש הנ

ה. ירה ים שי רי ם אומש ית, כגלה ישי לי שש ת הנ רל מל שש מי בנ

ל יעו כה יהרי ר ונ י בםקל בי ד כוכש ן ינחנ רה תוב (איוב לח) בש כה מו של ה, כש ירה שי ים בש חי יענ פותש קי רה לות הה זש ים ומנ בי כוכה ל הנ כה וש
ל אור. ים ענ ני גש ננ אור מש י הה בי ם כוכש י אותה רי המ י אור, של בי ל כוכש כה לוהו  לש תוב (תהלים קמח) הנ כה וש ים,  להי י אל ני בש

ה.] ירה שי ל הנ ים ענ ני מג מש [של

ה טה מנ לש הוא מי רוך  בה דוש  קה בוד הנ ה כש עולל ה, וש טה מנ ל לש אי רה שש י יי רי חמ ה אנ ירה ים שי חי ז לוקש אה ר, וש בםקל הנ יענ  גי מנ של כש
ל כה בש דוש  קה הנ ם  שי הנ ם  לי תנ שש ני ז  אה וש ה,  לה יש לנ בנ ה  לה עש מנ לש ים  יוני לש על ים  כי אה לש ומנ יום,  בנ ה  טה מנ לש ל  אי רה שש יי ה.  לה עש מנ לש ומי

ים. די דה צש הנ

יא הי םאת, וש ז ן הנ בל אל ים בה יקי זי חמ ם מנ ה, כגלה טה מנ ל לש אי רה שש יי ים וש יוני לש על ים הה כי אה לש מנ ל הנ ר, כה מנ אה םאת של ז ן הנ בל אל הה וש
ן גנ ים בש יקי די צנ ם הנ ענ עי עמשי תנ שש הי א לש רוך הוא בה דוש בה קה ה הנ לה יש לנ יום, ובנ בות בנ אה תוך הה ר בש טי ענ תש הי ה לש לה עש מנ ה לש עולה

עידלן.

ם ל אותה כה וש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ שום של ה, מי לה יש לנ ה בנ תורה ים בנ קי עוסש ם וש יומה קי ים בש די עומש ל הה ם כה יהל רי שש אנ
ת בל יושל תוב (שיר ח) הנ כה מו של ה, כש תורה ים בנ קי עוסש ם הה ם אותה דה אה י הה ני ים קולות בש עי ן שומש דל ן עי גנ בש ים של יקי די צנ הנ

גו'. ים וש ני גנ בנ

ים ה טורי עה בה רש ן אנ בל ת אל לגאנ אתה בו מי לי תוב (שמות כח) ומי כה הו סוד הנ זל ה, וש ן טובה בל יא אל ן זו הי בל ה, אל אי םא רש ב
מות] לי [שש ייש  שום של ה, מי רה קה ן יש בל ל אל מות של לי שש ה, הנ טובה ן הנ בל אל ל הה מות] של לי ל שש ים [של רי דה ם סש ה הי לל אי ן. וש בל אה
הו זל ם. וש כל בש רש קי ן בש תי י אל ת רוחי אל תוב (שם) וש כה גו', וש ן וש בל אל ב הה ת לי י אל רםתי סי המ תוב (יחזקאל לו) ונ כה ת, של רל חל ן אנ בל אל

. רוהה אמ ת, ובי רנ קש ת יי ננ ן פי ן בםחנ בל (ישעיה כח) אל

ן בל אל ל הה ה של מה ל שש או ענ רש קש ן ני כי לה אן, וש כה רו מי זש גש ני ם לוחות של הי ן, של בל אל תוב (שמות כד) לגחםת הה ה כה ל סוד זל ענ וש
מו את] כש רי קש ל ני אי רה שש ן יי בל אי אל דנ י ונ רי ל, [המ אי רה שש ן יי בל ה אל ם רםעל שה תוב (בראשית מט) מי כה סוד הנ הו  זל וש םאת,  ז הנ

שלניתשבהאיר.

לו - אי ה  רי שש ים על תי ל שש אי רה שש יי י  ני מות בש ל שש ענ ה  ין יל הש ים תי ני בה אמ הה וש ר, (שמות כח)  מנ אה וש יהה  קי זש י חי בי ח רנ תנ פה
י רי המ קום, ונ מה י הנ ני בש אנ ח מי קנ יי ר (בראשית כח) ונ מנ אל נל מו של קום, כש מה י הנ ני בש אות אנ רה קש ני יונות של לש רות על קה ים יש ני בה אמ
ר שה ים עה ני ה שש לה עש מנ ם לש ך גנ ה, כה טה מנ ים לש טי בה ר שש שה ים עה ני ייש שש מו של ל, כש אי רה שש י יי ני מות בש ל שש ים ענ ני בה אמ הה . וש שוהה רש פי
ל - אי רה שש יי דות לש גו'. עי ים וש טי בה לו שש ם עה שה תוב (תהלים קכב) של כה רות, וש קה ים יש ני בה ה אמ רי שש ים על תי ם שש הי ים, וש טי בה שש

ל. אי רה שש י יי ני מות בש ל שש ה ענ ין יל הש ים תי ני בה אמ הה ה וש ל זל ענ ם ה', וש שי הודות לש ם לש כגלה ה, וש לה עש מנ לש ל, סוד של אי רה שש ה יי זל

ה לה יש לנ ובנ ה,  לה עש מנ לש יום  בנ ה.  לה יש לנ בנ עות  ה שה רי שש על ים  תי שש ייש  ך  כה יום,  בנ עות  ה שה רי שש על ים  תי שש ייש  של מו  וכש
י ני מג ה מש מה כנ ים, וש קי לה ה חמ לשה שש קות לי לש חנ תש לו מי לה ה הנ לה יש לנ ל הנ עות של ה שה רי שש ים על תי שש ה. הנ ד זל גל נל ה כש כםל זל ה. הנ טה מנ לש

ה. לה חה תש הנ ף בנ רל ים טל לי נוטש ה, וש לה יש לנ ים בנ ני מג ם מש גות, כגלה רה ל דש גות ענ רה ם דש יהל תי חש ים תנ די ים עומש ני גי מה

רוחנ זו] וש ר, [וש חי ד אנ צנ ים מי רי דה י סש ני ה ושש ד זל צנ ים מי רי דה ים] סש רי תה י [סש ני ים שש די ה, עומש לה יש לנ ק הנ לה חל נל של ז כש אה וש
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רוך דוש בה קה הנ ה, וש ירה שי ים בש חי ם פותש ן, כגלה דל ן עי גנ בש נות של ילה אי ם הה ל אותה ז כה אה ם, וש יהל יני ת] בי בל את [נושל ה יוצי יונה לש על
תוב (ישעיה כה מו של ץ, כש רל אה ת הה פםט אל שש א לי י בה י ה' כי ני פש לי ר מי ענ יה י הנ צי נו עמ נש רנ ז יש תוב אה כה הו של ן. זל דל ן עי גנ ס בש נה כש הוא ני

ן. דל ן עי נו] גנ מל ה [מי נה מל א מי לי מנ תש ם ומי יהל יני ס בי נה כש ט ני פה שש מי שום של ים. מי לי ק דנ דל צל ט בש פנ שה יא) וש

יחות ים רי עולי ים, וש מי שה ם בש אותה רוחנ בש ה הה ת אותה בל נושל את, וש צי מש ה ני וה דש חל ם, וש עולה ת בה רל עורל תש פון מי רוחנ צה וש
ה. ירה אי מש יהה הנ רש לנ קש פנ סש אנ יו הה תוך זי ים מי ני הל נל ם וש יהל רותי טש ענ ים בש יקי די צנ ים] הנ רי עורש תש ים [ומי רי טש ענ תש ה, ומי לה עש מנ לש

יר אי ה מי ירה אי מש יהה הנ רש לנ קש פנ סש אנ ל הה אור של הה אותו  יון, וש לש על אור הה הה אותו  ים לש זוכי ים של יקי די צנ ם הנ יהל רי שש אנ
ל יר] כה אי מי ך  כה ל [וש יהה נוטי הה אוי לו, וש רה כה קו  לש ת חל ל אל נוטי לו  לה ים הנ יקי די צנ הנ ד מי חה אל ד וש חה ל אל כה ים, וש די דה צש ל הנ כה לש
יר, אי ר ומי ם יותי רה בי ל חמ טנ נה אותו אור של ים מי שי יש בנ תש מי ם של הל ה. ייש מי זל ם הנ עולה ה בה שה עה יו של עמשה י מנ פי ד כש חה אל ד וש חה אל

ונהמריי פירששוהה.

ם עולה ים בה טי שוטש ים ומש רי עורש תש חםק מי י הנ רי ה שומש מה ס. כנ ני כה הי ה לש לה יש לנ יל הנ חי תש אן מנ כה ה, מי לה יש לנ ל הנ של קו  לש חל
ד פון יורי ד צה ה, צנ לה יש לנ ק הנ לנ חל נל של ז, כש אה נו. וש רש אנ בי מו של ם, כש יהל יני מי ים לש יני ה מי מה ך כנ ר כה חנ אנ ים, וש גורי סש ים הנ חי ופותש

ה. לה יש לנ ל הנ ים של קי לה י חמ ני ד שש ה ענ לה יש לנ ז בנ אוחי ה, וש טה מנ ה לש לה עש מנ לש ה] מי רה אה יר הל אי [מי

ז אה ים בו, וש זי פון אוחמ צה הנ רום וש דה ז הנ ר אה בםקל יענ הנ גי מנ של ר, וכש בםקל יענ הנ גי מנ ד של רום, ענ ד דה ר צנ עורי תש ך מי ר כה חנ אנ
ת לל נוטל ם, וש יהל יני ת בי זל נל גש ני ה וש עולה ד של ה, ענ לה עש מנ ם לש יהל שותי קה ם ובנ יהל לותי פי תש ה בי ים אותה לי עמ ה, מנ טה מנ ל לש אי רה שש ים יי אי בה

ים. אשי רה ל הה ל כה ך] של לל מל ל הנ םאש [של ר הה כות מי רה בש

ים זוני בות ני בה ה רש מה כנ ים, וש די דה ה צש מה כנ ק לש לה חל ל נל טנ אותו הנ ה, ומי לה עש מנ לש ך מי שה מש ני ל של טנ אותו הנ ת מי כל רל בה תש ומי
ל י טנ ר כי פה י עה ני שםכש נו  נש רנ וש יצו  קי תוב (ישעיה כז) הה כה של הו  ים. זל תי מי יות הנ חמ הנ ים לש ידי עמתי נו  מל ל, ומי טנ הנ אותו  מי

ה. לה עש מנ ים לש ירי אי מש ים של יוני לש על אורות הה ם הה אותה ל מי ך, טנ לל אםרות טנ

ה לה יש לנ הנ ת וש רל עורל תש פון מי ו רוחנ צה שה כש י, ענ י יוסי בי רנ ה לש הודה י יש בי ר לו רנ מנ ה. אה לה יש לנ ק הנ לנ חל ים, נל בי יו יושש הה ד של ענ
ה. תורה ים בנ קי עוסש ם של ה, אותה זל ם הנ עולה בה ים של יקי די צנ קול הנ ה לש ול אנ תש רוך הוא מי דוש בה קה הנ ן של מנ זש ת הנ עי כה ק, וש לה חל נל

ה. תורה י הנ רי בש די יק בש סי פש םא ננ ה, ל זל קום הנ מה נו בנ ם] לה יהל רי בש קול די יב [לש שי קש רוך הוא מנ דוש בה קה ת הנ עי כה

ה ני תוב (שמות כג) הי ה, כה אי םא רש ל ב בה , אמ שוהה רש ר ופי אי בה תש י ני רי ע. המ ל רה כה י מי ל אםתי גםאי ך הנ אה לש מנ ר, הנ מנ אה ח וש תנ פה
ל כה לש כות  רה בש ין  מי זש מנ של הו  זל וש ם,  דה אה י הה ני בש ל  ם של תה ירה מי ם, שש עולה ל הה גואי ך  אה לש מנ הו  זל גו',  וש ך  אה לש מנ חנ  שםלי י  נםכי אה
י נםכי ה אה ני תוב הי ן כה כי לה ם, וש עולה ם לה ן אותה מי זנ הוא מש ך  ר כה חנ אנ ה, וש לה חה תש הנ ם בנ ל אותה הוא נוטי שום של ם, מי עולה הה

ך. אה לש יך מנ נל פה י לש תי חש לנ שה יך. (שם לו) וש נל פה ך לש אה לש חנ מנ שםלי

ה], לה עש מנ ם [לש עולה כות לה רה ין בש מי זש הוא מנ ן של מנ זש בנ ך הוא, של כה ה, וש בה קי ים נש מי עה פש לי ר וש כה ים זה מי עה פש לי ך של אה לש הו מנ זל וש
ן מנ זש ם. ובי עולה כות לה רה ין בש מי זש ך הוא מנ ה, כה בה קי נש ה] לנ לה עש מנ כות [לש רה ין בש מי זש מנ ר של כה זה ר. כנ כה א זה רה קש ני ר וש כה ז הוא זה אה
ה. בה קי א נש רה קש ז ני אה ין, וש די ן הנ א מי לי מנ תש ך הוא מי ת, כה רל עגבל מש ה הנ בה קי נש ה, כי בה קי א נש רה קש ז ני ם, אה עולה ל הה ין ענ די ד בש עומי של

ד. חה כםל סוד אל הנ ה, וש בה קי א נש רה קש ים ני מי עה פש לי ר וש כה א זה רה קש ים ני מי עה פש ה לי ל זל ענ וש

ים כי פש הנ תש מי ם של עולה ים בה לוחי ים שש כי אה לש ת. ייש מנ כל פל הנ תש מי ב הנ רל חל ט הנ הנ ת לנ אל תוב (בראשית ג) וש ה כה זל מו  כש
ה זל מו  ד. כש חה ן אל ול גה כםל בש הנ ים, וש מי חמ ים רנ מי עה פש ין לי ים די מי עה פש ים, לי רי כה ים זש מי עה פש בות לי קי ים נש מי עה פש ים, לי ני וה ה גש מה כנ לש
ה אי רש מנ ה (יחזקאל א) כש סוד זל ה, וש זל קום הנ מה ם בנ נה ם ילשש עולה בה ים של ני וה גש ל הנ כה ים, וש בי ים רנ ני וה גש ה הוא בי זל ך הנ אה לש מנ הנ
ל ייש בו כה מו של בוד ה'. וכש מות כש ה דש אי רש יב הוא מנ בי ה סה גנ נם ה הנ אי רש ן מנ ם כי של גל יום הנ ן בש נה עה ילה בל הש ר יי של ת אמ של קל הנ

ם. עולה ל הה ת כה יג אל הי נש ם מנ ך גנ ים, כה ני וה גש לו הנ אי

א תה פש תוסל

י ת, מי ענ דנ לה בו  רש קה תש ה הי טה בה הנ ת הנ אנ כה הנ ים בש עי יודש ים הנ לי נו. מושש בונש תש ה, הי בונה תש י הנ לי עמ ים, בנ יוני לש ים על הובי אמ
ים לולי ים כש ני וה גש ה  לשה יא שש הוצי סודות לש ל סוד הנ צון של רה ה בש עולל ה של עה שה בש ענ  יודי וש ה,  בונה תש ם בנ יי יננ י עי לי עמ ם בנ כל מי
ה תונה חש ה תנ פה רי גש ה. מנ ם זל ה עי ים זל די ינחמ תש ה, מי זל ה בה ד זל חה אל ים כש בי לה שג ים מש ני וה ה גש לשה יהרםק, שש דםם וש ן אה בה ם לה הי ד, וש חה אל כש

לו. לה ים הנ ני וה גש תוך הנ את מי יוצי ת וש ענ בנ צש ני

ה, תוכה ה בש כל מנ מו של ה. כש עה שה ה בש אל רש ח ני דםלנ בש ין הנ עי ל, כש כי תנ סש הי ה הוא לש אל רש ה, מנ זל ים בה אי רש לו ני אי ים הה ני וה גש ל הנ כה וש
ים בועי ר קש של קל לות הנ יכש ד. הי יורי ה וש ך, עולל ן הולי ול גה הנ ה, וש ת זל ים אל בי לו סובש לה ים הנ ני וה גש ת הנ לשל חוץ. שש ה בנ אל רש ני ך  כה

ה]. תוכה ן [בש ול גה בש

ק דולי ר של ני ה.  לה יש לנ בנ ים  ידי יום ומורי ה בנ לה עש מנ לש ה  ים אותה לי עמ ד, מנ חה אל ים כש לולי ים] כש ני וה [גש ים  יפי קי ים מנ ני וה גש
ה תוכה ים לש כי ם הולש כגלה מות, של ה עולה מונה ים ושש עי בה רש ם אנ יי אתנ מה א בש בי חנ תש אור ומי ר הה תה סש יום ני ה. בנ לה יש לנ ה בנ אל רש ני

ה. טה מנ ה לש כוסה ה, ומש נוזה ים גש רי יבה ה אי שה מי חמ ים ונ שי אות שי לש מי תוך שש ה בש טה מנ ה לש לה עש מנ לש ה] מי ילה בי שש [בי

ה אל רש אות, יי רש ה לי זוכל י של ים. מי רי עה ח שש תנ פש יי רות וש תה סש פות ני לי ם קש יי פנ נה בםר כש שש ה, יי םא אותה צ מש לי ש  פי חנ מש י של מי
ן יי ענ ה  ה אותה יהה רואל הה יון של לש על ן הה מה אל נל יא הנ בי נה ה הנ מםשל ט לש רה ל, פש כםתל ר הנ חנ ה אנ רואל י של מי ה כש בונה ה ותש יעה די יש תוך 

. םא יהדוענ ל קום של מה ה בש לה עש מנ ן, לש יי ענ בש
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ים אי יוצש וש ים  ני מש דנ זש יו, מי לה ים אי ני מש דנ זש ין מי י די לי עמ בוצות בנ ה קש מה ה. כנ חוצה הנ ים אותו  ה, דוחי םא זוכל ל י של מי
ים זוכי םא  ל של ם  עולה ל הה ים של עי שה רש הה ם  אותה לש ם  הל לה ך. אוי  לל מל ג הנ נל עם בש ל  כי תנ סש יי םא  ל של ים אותו  יאי ומוצי יו,  לה עה

גו'. ש וש קםדל ת הנ ע אל לנ בנ אות כש רש םא יהבםאו לי ל ר וש מנ אל נל מו של ל, כש כי תנ סש הי לש

קו בש דש ני של ים, כש יקי די צנ מות הנ שש לות ני כש תנ סש לו מי לה ים הנ רי הה זש תוך הנ י מי רי המ ל, ונ כי תנ סש י מי יתי יי ה, הה הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ד. חה אל ים כש לי לה כש ני וש ים  ים עולי ני וה גש ם  ים. אותה יקי די צנ מות הנ שש ני לות  כש תנ סש מי לו  לה ים הנ רי הה זש הנ תוך  ה. מי זל קום הנ מה בנ
ר מה שש ז ני אה ה, וש לה עש מנ ה לש לה עש מנ לש יך  רי צה קום של מה כםל בש ן הנ קי תנ ד, לש חה אל ם כש ת כגלה ד אל ינחי יל ולש לי כש הנ לש ענ  יודי י של י מי רי שש אנ

א. (ע"כ תוספתא) בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ם בה דה אה הה

ט פה שש ך מי לל עםז מל גו'. וש ים וש רי ישה תה מי נש ה כוננ תה ב אנ הי ט אה פה שש ך מי לל עםז מל ר, (תהלים צט) וש מנ אה י וש י יוסי בי ח רנ תנ פה
י רי המ ט, של פה שש מי א בש לה אל ינו  הוא אי רוך  בה דוש  קה ק הנ זי חנ מש ף של - תםקל ך  לל עםז מל וש הוא.  רוך  בה דוש  קה ה הנ ב - זל הי אה

ץ. רל יד אה עממי ט ינ פה שש מי ך בש לל ר (משלי כט) מל מנ אל נל מו של ץ, כש רל אה ת הה דל ט עומל פה שש מי בש

ם שה מי שום של ט, מי פה שש מי א בש לה ל אל אי רה שש ת יי סל נל ת כש נל קל תש ת] ני קל זל חנ תש םא [מי ל ב, וש הי ט אה פה שש ך מי לל עםז מל ך, וש שום כה ומי
ה בה המ אנ ל הה כה ה וש שוקה תש ל הנ ב - כה הי ט אה פה שש ך מי לל עםז מל ן וש כי לה ם, וש שה ת מי לל יא נוטל ת, הי לל נוטל כות של רה בש ל הנ כה ית, וש זוני ני
י רי המ ם, ונ עולה שוב הה יי קון וש ם תי הי ה, של טה מנ ים לש רובי כש י הנ ני ל שש ים - סוד של רי ישה תה מי נש ה כוננ תה ט. אנ פה שש מי ד הנ גל נל ה כש לה של

ניתשבהאיר.

ייש ה  זל סוק  פה ם ה'. בש ת שי אל לו  לש י ה' הנ די בש ענ לו  לש הנ לויהה  לש הנ (תהלים קיג)  ר,  מנ אה וש ח  תנ פה יהה  קי זש חי י  בי רנ
י ינו, מי ני ך שה א כה לה ם ה'? אל ת שי לו אל לש ך הנ ר כה חנ אנ י ה', וש די בש לו ענ לש ה הנ מה ז לה לויהה, אה לש ר הנ מנ אה ן של יוה ן בו. כי בוני תש הי לש
ת חנ אל בי שנ מש י של ינו, מי ני שה חו. וש בש יך שי רי ך צה בודו כה י כש פי בודו, ולש י כש פי חו לש בש שנ יך לש רי ר, צה חי אנ ד] הה חה אל ת [הה חנ אל בי שנ מש של
ד סי פש ה הל עושל י של ה מי ל זל ענ לות אותו. וש גנ ה לש רוצל נותו, וש ת גש ב] אל בי סנ לוי ומש ה [גי לל גנ ין בו - הוא מש אי ח של בנ של ר בש חי אנ הה

בודו. י כש פי יך לש רי ח צה בנ ל של כה נותו, ובש גש א לי חו בה בש תוך שי מי ר, של םא יותי ל בודו וש י כש פי יך כש רי ם, צה דה ן אה ל בל ענ

ן בוני תש הי ת ולש ענ דנ ת בו לה טל ן שולל יי ענ ין הה אי קום של כםל, מה בון הנ ל רי יון של לש ח על בנ אן ייש של לויהה, כה לש ה, הנ אי םא רש ב
כםל. ל הנ יון ענ לש ם על יהו? יה"ה, שי ים, ומי ירי מי טש ל הנ ל כה יר של מי הוא טה קום], של [מה

י ר מי מנ םא אה ל לויהה וש לש ר הנ מנ אה ר של בה דה ר הנ תה סש אן ני כה ד, וש חה אל ים כש לולי ד, כש חה אל ם כש שי ח וש בנ לויהה, של לש ך הנ שום כה ומי
נו עש םא יהדנ ים ל חי בש שנ מש ים, של רי תה סש ם ני ים הי חי בש שנ מש ח של בנ ך של ר, כה תה סש יה"ה ני מו של א כש לה לו? אל לש רו הנ מש י אה מי לויהה, לש לש הנ
י ה' די בש ענ לו  לש ר הנ מנ אה ה וש לה יון, גי לש סוד על ר בש תה סש ני ר של חנ אנ יון. וש לש סוד על ר בש תה סש יות ני הש כםל לי הנ יך  רי צה ך  כה ם, וש י הי מי
קום מה הו  ים. זל ירי מי טש ל הנ ל כה יר של מי טה יון הנ לש על אותו  ר, כש תה סש םא ני ל קום של מה הו  זל שום של ם ה', מי ת שי אל לו  לש הנ

ם ה'. ם שי א שי רה קש ר ני של ר (שמואל-ב ו) אמ מנ אל נל מו של ם, כש א שי רה קש ני של

ם אותה ר,  מנ אה לות  גנ תש הי בש ד  עומי של שום  ומי לוי.  גה וש ר  תה סש ני י]  ני שי [הנ לוי.  גה ה]  [זל ינו  אי של ר  תה סש ני אשון  רי הה
ה. זל קום הנ מה ת הנ חנ אל בי שנ ים לש אויי רש י ה' הה די בש ם ענ הי ר של מנ אה ם? וש י הי קום מי אותו מה ים לש חי בש שנ מש של

הוא יון, של לש קום על מה אותו  ה מי כה שה מש הנ י - סוד הנ הי יש א  לה י? אל הי יש ר  מנ אה ה של ה שונל ך, מנ בםרה ם ה' מש י שי הי יש
ית אשי רי ה, הה יונה לש על יו"ד הה של מו  ה, כש תונה חש הוא יו"ד תנ ית של רי בש ד סוד הנ הוא יה"ה, ענ נו, של רש מנ אה של מו  ר, כש תה סש ני

כנסוף.

יים קנ תש ה מי זל ר הנ בה דה ה, ובנ תונה חש תנ ה הנ גה רש דנ ד הנ ים ענ ירי מי טש ל הנ ל כה יר של מי טה ה מי כה שה מש הנ י, סוד הנ הי ך יש שום כה ומי
תוב ה כה לה עש מנ לש ים של עמשי מנ ם הנ ל אותה כה "י אור. בש הי אםרםת, יש "י מש הי , יש יענ קי "י רה הי ר יש מנ אל נל מו של ית, כש אשי רי ה בש עמשי ל מנ כה

ישהיי.

ל ר כה תנ סש יון, ני לש סוד על ה] מי כה שה מש הוא [הנ ה של סוד זל שום של י, מי הי תוב יש םא כה ה ל טה מנ לש ים של עמשי ם מנ ל אותה כה בש
ה. טה מנ לש ים של תוני חש ים תנ רי בה ם דש אותה ר בש מנ אל םא נל ל ה, וש לה עש מנ לש ים של יוני לש ים על רי בה דש א בי לה יים אל קנ תש םא מי ים, ל רי תה סש ני הנ

ה בואו. זל ד מש ש ענ מל ח של רנ זש מי גו', מי וש ך  בםרה ם ה' מש י שי הי תוב יש ה כה ל זל ענ כםל, וש דוש בנ קה ם הנ שי ך הנ רי בה תש ה מי זל ובה
ר. תה סש ני יון הנ לש על םאש הה ר ל הה קום של הו מה זל כםל, וש יר לנ אי ש ומי מל של נו הנ מל ה מי ירה אי מש יון של לש קום על מה

ם עולה הה כםל, וש כות לנ רה אות בש ם יוצש שה אוי, ומי רה ה כה מונה אל ת בו הה רל של קש ני ר של של קל קום הנ מש הו  - זל בואו  ד מש ענ וש
ד עומי כםל  הנ וש ם,  שה מי ך  רי בה תש הי ולש ה  לה עש מנ לש מי זון  הי לש ה  זל קום  מה ד  עומי ך  כה שום  ומי ר,  אי בה תש ני של מו  כש זון,  ני אן  כה מי
שום נו. ומי רש מנ אה י של פי דוש, כש קה ם הנ שי ת הנ ים אל כי רש בה מש של י ה' כש די בש ם ענ ים אותה רי עורש מש ה של תונה חש תנ רות הנ עורש תש הי בנ

ם ה'. ת שי לו אל לש י ה' הנ די בש לו ענ לש תוב הנ לות, כה גנ תש הי יא בש הי ך של כה

ם אותה מי או  יהצש של כש ך.  רל דל בנ כו  לש הה נו.  יהשש םא  ל ה  לה יש לנ הנ אותו  ובש ה,  רה עה מש הנ מי או  יהצש וש ר  בםקל הנ יר  אי הי ם  יי תנ ינש בי
יהה הה ד של נו ענ ה יהשש לה יש לנ אותו הנ יום. בש ל אותו הנ ם כה בו שה יהשש ד וש חה ר אל פה כש יעו לי גי ה. הי לה פי לו תש לש פנ תש הי בו וש ים, יהשש רי הה הל

ה. תורה ק בנ סי ענ תש הי מו לש קה ה, וש לה יש לנ צות הנ חמ

ה הוא, מנ יום הנ ם בנ כי רמ בה יש גו'. ונ ל וש אי רה שש ך יי רי בה ך יש אמור בש הוא לי יום הנ ם בנ כי רמ בה יש ר, ונ מנ אה ה וש הודה י יש בי ח רנ תנ פה
תוב, י"ו כה אות וה אמור בש אן לי כה ר, וש סי תוב חה אמםר כה ל לי עוד, כה ם. וש כי רמ בה יש ר ונ מנ אה יק של פי סש י מנ רי המ הוא? של יום הנ ה בנ זל

נוי? שי ה הנ מה אמור] לה תוב לי אן כה כה י אות ו', וש לי אמםר בש תוב לי ם כה כגלה בש [של
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ה. לה עש מנ כות לש רה בש ל הנ ה ענ נה מג מש ה הנ גה רש דנ הוא? סוד הנ יום הנ ה בנ ה זל הוא. מנ יום הנ ם בנ כי רמ בה יש א סוד הוא, ונ לה אל
ל כה ין הוא, ובש בי ין יום לש רוד בי ין פי אי ה של זל הוא הנ יום הנ א הוא, וש רה קש ני יון של לש קום על אותו מה הוא - יום מי יום הנ

ת. חנ אנ ן כש הי ה, של תונה חש תנ ה וש יונה לש ה על גה רש יונות], דנ לש גות [על רה י דש תי ה [הוא] שש הוא, זל יום הנ קום הנ מה

אמור ד, [לי חה אל ם כש ה כגלה טה ה ומנ לה עש מנ לש חוד של יי ם בנ כה רש ף, בי י יוסי ני ת בש אל ך  רי בה עמקםב לש ה ינ צה רה של ך, כש שום כה ומי
ר חנ אנ ם, וש תה כה רש יים בי קנ תש תי י של די ד] כש חה אל ם כש ה כגלה לה עש מנ לש חוד של יי ם בנ ד אותה חי ה יי ל זל ם. ענ יהל יני א"ו בי ל וה לה כש ני א"ו, של וה בש
ה טה מנ לש ה מי לה חי תש חוד, בנ יי ה סוד הנ אי זל דנ ך? ונ ה בש ה זל אמםר]. מנ ל [לי אי רה שש יי ך  רי בה יש ך  ר בש מנ אה ד וש חה אל כםל כש ל הנ לנ כה ך  כה
ר חנ אנ ע. וש צנ מש אל י הה רי א"ו, המ וה אמור - בש ה. לי טה מנ ע ולש צנ מש אל ד לה ך יורי ר כה חנ אנ ה], וש לה עש מנ ה לש טה מנ לש הוא מי ה [יום הנ לה עש מנ לש

ה. טה מנ ה לש לה עש מנ ה, ומי לה עש מנ ה לש טה מנ לש אוי, מי רה ה כה פל ך הוא יה כה ך, וש ה בש טה מנ ד לש ך יורי כה

ל אי רה שש י יי רי המ ך, של רי בה א יש לה ל, אל אי רה שש יי ך  בםרנ תוב יש םא כה ן. ל קי זה ל הנ אי רה שש ל? יי אי רה שש ה יי ה זל ל, מנ אי רה שש יי ך  רי בה יש ך  בש
ך רי בה יש ך  ר בש מנ אה א, של קה וש דנ זו  ה הנ תונה חש תנ ה הנ גה רש דנ כםל בנ ת הנ אל ך  רי בה הוא מש ך  ר כה חנ אנ וש ה,  לה עש מנ לש כות מי רה ל בש נוטי

אמםר. ל לי אי רה שש יי

ף] ל יוסי ם [של ל שי ם ענ יי רנ פש אל שום של ה, מי לה חי תש ם בנ יי רנ פש ת אל ים אל די קש ה. הי של ננ מש כי ם וש יי רנ פש אל ים כש להי אל ך  מש שי יש
או יהצש ה וש עה שה ת הנ קו אל חמ ם, דה יי רנ צש בוד מי עש ן שי מנ ם זש לנ שש םא הג ל ד של א, ענ ם יהצה יי רנ פש ט אל בל שי כש ה של זל נו? מי ן לה יי ננ ל. מי אי רה שש יי
ה, מה ל הי אי רה שש יי ית  ל בי ה כה לל אי מות הה עמצה ם הה דה ן אה תוב בל כה וש ם,  אותה גו  רש הה וש ם  יהל אי ם שונש יהל לי עמ מו  לות, קה גה הנ מי
ם יי רנ פש ן אל כי לה ה, וש של ננ ם מש ם קםדל יי רנ פש ת אל ים אל די קש ן הי כי לה ה, וש מה ל הי אי רה שש ית יי ל בי תוב (יחזקאל לז) כה כה ע של מה שש מנ

יהה. עו הה סה ב, ומנ עמרה ד מנ צנ או לש שה מנ

אן כה א מי לה יו? אל נה ת בה ך אל רי בה םא יש ל ד של כות ענ רה ם בש הל ים לה די קש ה הי מה ף, לה י יוסי ני ת בש ך אל רנ בי ה של כה רה בש ה, הנ אי םא רש ב
ם ך אותה רי בה נו לש בש ם לי נו קםדל י בש ני יבות בש בי ים חמ די קש ן הי כי לה יו, וש נה בה ר מי יו יותי לה ה עה יבה בי ם חמ דה ל אה יו של נה י בה ני יבות בש בי חמ של

ה. לה חי תש בנ

ית ת בי אל ך  רי בה יש ך  רי בה יש נו  רה כה זש ר, (תהלים קטו) ה'  מנ אה וש ח  תנ י פה י יוסי בי אמור. רנ הוא לי יום הנ ם בנ כי רמ בה יש ונ
ים יכי רי ים צש רי כה זש שום של ים. מי שי נה לו הנ ל - אי אי רה שש ית יי ת בי ך אל רי בה ים. יש רי בה גש לו הנ ך - אי רי בה נו יש רה כה גו'. ה' זש ל וש אי רה שש יי
ים, כי רש בה תש ים מי רי כה זש של כש ים, של רי כה זש ת הנ כנ רש בי א מי לה כות אל רש בה תש םא מי ים ל שי נה ים, וש שי נה ך  ר כה חנ אנ ה, וש לה חי תש בנ ך  רי בה תש הי לש
יו לה ר עה פי כנ לש יך  רי צה יתו, של ד בי ענ ובש עמדו  ר בנ פל כי תוב (ויקרא טז) וש כה ה של זל ר מי םאמנ ם ת אי ים. וש שי נה כות הנ רש בה תש ז מי אה

נו. מל ך מי רי בה תש מי שום של יתו, מי ל בי ך ענ ר כה חנ אנ ה וש לה חי תש בנ

זו ה  כה רה בש ומי ה,  לה חי תש בנ לו  אי ים  כי רש בה תש מי של כש של ים,  רי בה גש מי ק  רנ א  לה אל כות  רש בה תש מי םא  ל ים  שי נה של ה  אי רש םא  ב
ר כה זה כות לנ רה ת בש פל ן תוסל תנ הוא נה רוך  בה דוש  קה א הנ לה ל? אל אי רה שש ית יי ת בי אל ך  רי בה יש נו  רש אנ ה בי מל א בנ לה כות. אל רש בה תש מי
ר כה זה כות לנ רה ת בש פל הוא תוסל רוך  בה דוש  קה ן הנ קום נותי ל מה כה ן בש כי וש ה,  שה אי הה נו  מל ת מי כל רל בה תש מי שום של א, מי נושי של
א שה ני ר של כה זה כות לנ רה ת בש פל רוך הוא תוסל דוש בה קה ן הנ קום נותי ל מה כה ן בש כי תו. וש שש נו אי מל ך [מי רי בה תש מי שום של א, מי נושי של
ד לו חה ים, אל קי לה י חמ ני ן לו שש ם, נותי דה אה א הה שה ני ן של יוה כות. כי רה בש ת הנ פל ה תוסל אותה ה] מי בה קי נש נו הנ מל ך מי רי בה תש תי י של די כש

תו. בה קי ק נש לל חי קו וש לש כםל - חל ל הנ הוא נוטי תו, וש בה קי נש ד לי חה אל וש

אמור ך לי ר כה חנ ם], אנ הל או מי יהצש לו של ל אי כה כות ולש רה ם בש ך אותה רנ אמור. בי הוא [לי יום הנ ם בנ כי רמ בה יש ה, ונ אי םא רש ב
ה ל זל ענ י הוא, וש כורי ם בש יי רנ פש אל תוב (ירמיה לא) וש כה ל, וש אי רה שש י יי כםרי י בש ני כור, (שמות ד) בש ן בש ז בי מנ רש אן ני א"ו. כה וה בש

א"ו. ת וה פל תוסל

רוהו אמ ה בי סוק זל גו'. פה וש בו  תי כה יי ם  כגלה ך  רש פש ל סי ענ וש יך  ינל עי או  י רה מי לש ח, (תהלים קלט) גה תנ יהה פה קי זש י חי בי רנ
דוש קה י הנ ני פש דות לי ן עומש ם, כגלה עולה א הה רה בש ני יום של יו מי הה מות של שה נש ן הנ ל אותה ה, כה אי םא רש ל ב בה קומות. אמ ה מש מה כנ בש
ל  גוף ה של אל רש מנ אותו  ם, וש עולה בה ך  ר כה חנ ים אנ אי רש ני של ש  מה מות מנ דש ה  אותה ם בש עולה לה דו  םא יהרש ל ד של הוא ענ רוך  בה

ה. לה עש מנ ד לש ך עומי ה, כה זל ם הנ עולה ד בה עומי ם של דה אה הה

ך ה, כה זל ם הנ עולה ת בה דל עומל ש של מה מות מנ ה דש אותה ה בש מה שה ה נש ם, אותה עולה ת לה דל רל ת לה נל זגמל ה זו מש מה שה נש ה של עה שה ובש
םא ל ה וש תורה וות הנ צש מםר מי שש תי רוך הוא של דוש בה קה ה הנ יענ אותה בי שש רוך הוא, ומנ דוש בה קה י הנ ני פש ה] לי לה עש מנ ת [לש דל עומל

יתות. רי בש ל הנ עמבםר ענ לנ

י רי המ ונ אי,  דנ ונ י  תי דש מנ עה יו.  נה פה לש י  תי דש מנ עה ר  של אמ י ה'  חנ יז)  תוב (מלכים-א  כה יו? של נה פה לש ת  דל עומל של נו  לה ן  יי ננ ומי
מות שה נש ל הנ י כה רי המ בו, של תי כה ם יי ך כגלה רש פש ל סי ענ ם. וש עולה ם] בה לל צל ה [הנ אל רה תש םא יי ל ד של יך, ענ ינל או עי י רה מי לש ן גה כי לה . וש שוהה רש פי
ם עולה ם, בה הל ד בה חה םא אל ל אי. וש דנ ונ רו  יגצה שוהה  רש י פי רי רו, המ ים יגצה ים. יהמי תובי ר כש פל סי ם בנ ם, כגלה הל לה מות של דש ה  אותה בש

אוי. רה ם כה בונה יום רי קי עממםד בש ה לנ זל הנ

אותו ה מי לה עש מנ ים לש בי רנ תש לו מי ים של יהמי ים, הנ ים טובי עמשי מנ ה בש זל ם הנ עולה ה בה זוכל של ם כש דה אה ן הה י בל מי ה, יש אי םא רש ב
ה סוק זל גו'. פה יא וש ה הי י מנ ת יהמנ דנ י ומי צי י ה' קי ני יעי ר, (תהלים לט) הודי מנ אה ח וש תנ יו. פה ת יהמה דנ הוא מי קום של מה
ייש ה [של נל מנ תש מי של הו  יא - זל ה הי י מנ ת יהמנ דנ ד. ומי וי דה ר בש שנ קש ני ין, של יהמי ץ הנ ה קי י - זל צי ה, קי אי םא רש ל ב בה רוהו. אמ אמ בי

יו. ל יהמה ש ענ מה ה] מנ נל מג מש

ם דה אה יו מי לה רו עה זש גש ני ים של יהמי ם הנ ל אותה ר ענ מנ אל ה נל סוק זל פה עון של מש י שי בי רנ י מי תי עש מנ י שה רי ה, המ הודה י יש בי ר רנ מנ אה
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לו ים של ם יהמי אותה מי ן לו  תנ ם נה דה אה א של לה לו, אל יו  םא הה ל ל לה כש ים בי יי חנ ר של מנ אל י נל רי המ ים, של עי בש ם שי הי אשון, של רי הה
ים. ני ים שה עי בש שי

ל כה ה בש ירות לה אי ים מש ני ים שה עי בש שי ה, וש מה צש ענ ל מי לה ה כש ירה אי םא מש ה ל נה בה לש הנ לום, וש ש כש מי שנ םא מש ילון ל ה, וי סוד זל וש
ה נה בה לש ים לנ יי ין חנ ה אי ל מה ענ ה, וש ת סוד זל ענ דנ רוך הוא לה דוש בה קה הנ ד מי וי ה דה צה ה רה ל זל ענ ם. וש תה ד סש וי י דה יי ם חנ הי , וש יהה דל דה צש

ה. לה ר של קה עי ת הה ת אל ענ דנ לה ה, וש מה צש ענ מי

ם הי ים של יהמי ם הנ ל אותה ל כה ת ענ דל עומל ת של רל תל סש ה ני יונה לש ם] על עולה ל הה ה [של גה רש י דנ יא - זוהי ה הי י מנ ת יהמנ דנ ומי
ע נה מש ני י וש מי צש ענ י אור מי ני ל אמ די ה חה ל מל ע ענ דנ ד, אי וי ר דה מנ י - אה ני ל אה די ה חה ה מל עה דש כםל. אי יר לנ אי מי קום של ה, מה לה ים של יי חנ
ע נה מש ה ני ל מנ ענ ל וש די י חה ני ה אמ ל מה י ענ ני אמ ים, ונ יי ם חנ כגלה ם לש הל לה ייש  ים של יוני לש על אורות הה ם הה ל אותה ר כה אה שש י כי ני מל מי

ת. ענ דנ שות לה ה לו רש נה תש םא ני ל ת, וש ענ דנ ד לה וי ה דה צה רה ה של הו מנ זל י. וש ני מל מי

א תה פש תוסל

ה ימות עולל עי נש לות. קול  גש לש גנ תש ומי כות  גורות, הולש סש יהה  בותל כש רש מנ ה,  לה עש מנ לש ה  טה מנ מי ל  גי לש גנ תש מי ל  גנ לש גנ קול 
י תי בות שש ה. יושש יבה בי ל] סש גנ לש ה [גנ גה רש ב דנ סובי גות מש רה דש י הנ קי מש עה ענ בש ר שופי ם. קול שופה עולה ט בה שוטי ך ומש ד, הולי יורי וש
ה, לה עש מנ ל לש גנ לש ים גנ בי ם סובש יהל ני דםם, ושש ה אה זל ן וש בה ה לה ה, זל זל ה בה ים זל בי אה שש ים ני ני וה י גש ני שש םאל, בי מ שש ין ומי יהמי פות מי רי גש מנ

ך. םא שוכי ל יד וש מי ב תה ל סובי גנ לש גנ הנ ד, וש דםם יורי םאל - אה מ שש ב לי סובי ה, וש ן עולל בה ין - לה יהמי ב לש סובי

קול צוף, וש פש יר צי וי אמ ים בה חי פון. פורש ד צה צנ ת לש חנ אנ רום וש ד דה צנ ת לש חנ פות, אנ צש פש צנ מש ים עולות, של פררי י צי תי שש
ש חנ לנ עות בש כות שופש רה בש ל הנ כה ת. וש בה שנ יום הנ יר לש מור שי זש ז (תהלים צד) מי אה ד, וש חה אל ים כש רי בש חנ תש ל מי גנ לש גנ ת הנ ימנ עי נש
ד חה אל זו כש נש גש ני ה, וש טה מנ ה לש לה עש מנ לש דות מי כות יורש רה ן בש ד אותה גל נל ר. כש שופה ת קול הנ בנ המ תוך אנ קול], מי זו [מי ימות הנ עי נש בנ

ב. ל סובי גנ לש א אותו גנ לי מנ תש מי ד של ש, ענ חנ לנ ת בש קל םא פוסל ל ר של אי בש ת הנ יענ בי ר, נש אי בש ק הנ תוך עםמל בש

י ני ד, שש יורי ה וש עולל ים של רי זוהמ ר של ת: זםהנ רל אומל ל וש יי חנ את בש ית, קורי ני מה יש ת הנ חנ בות, אנ פות סובש רי גש י מנ תי ן שש אותה
חו קש לו ופי כש תנ סש ם הי יי יננ עי י הה לי עמ ם בנ ל אותה ך. כה בונש ר רי זםהנ ר בש אי ם הה תוכה ע בש צנ מש אל ם הה ירו. עולנ אי מו"ת הה י עולה פי לש אנ
ב ה סובי ל עולל גנ לש ה, גנ זוכל י של ה, מי לה עש מנ לש עות מי שופש כות של רה ן בש לו הי ה. אי זל דון הנ עי ה, לה זל אור הנ כו לה זש תי ם, וש יכל יני עי
ים זוכי ם של ם אותה יהל רי שש רות. אנ זוהמ יונות הנ לש על לו הה כות אי רה בש ן מי די ענ תש ה, ומי זוכל אותו הנ ך לש ענ ומושי שופי ה, וש ינה יהמי

ם. הל בה

ה ל זל ין ענ ה די יכה שי מש ה, ומנ טה מנ ת לש דל יורל ת וש בל םאל סובל מ ד שש ל צנ ה של פה רי גש ה מנ אותה ב, וש ל סובי גנ לש ה, גנ םא זוכל ל של וכש
ת, קל דולל ת של בל הל לש ל שנ של ש  את אי יוצי ד  צנ אותו  כו. מי זה םא  ל ים של עי שה ם רש אותה א: אוי לש קול יוצי וש ה,  םא זוכל ל של
אותו אור כות לש זש ה לי זל ם הנ עולה ת בה מל ך אל רל דל כו בש לש הה ם של ל אותה ם כה ם אותה יהל רי שש ים. אנ עי שה רש י הה אשי ל רה ה ענ שורה של

ך. עד כאן התוספתא של פש חות ננ צה חש צנ יענ בש בי שש הי ר (ישעיה נח) וש מנ אל נל מו של חות, כש צה חש צג כות מש רה יון, בש לש על

ה אור ין לה אי ב של ל גנ ף ענ אנ כםל. וש ת הנ ך אל רי בה זו לש ה הנ גה רש דנ רו לנ סש מש ן ני יונות, כגלה לש על כות הה רה בש ל הנ ה, כה אי םא רש ב
את רי קש ה ני ל זל ענ ים, וש אי ים] יוצש די ה [עומש נה מל ה ומי ים בה די ם עומש טוב, כגלה ל הנ כה ה וש חה מש שי ל הנ כה כות וש רה בש ל הנ ה, כה מה צש ענ מי
תוב (דברים ה כה ל זל ענ יר. וש עמשי יא תנ ת ה' הי כנ רש תוב (משלי י) בי כה מו של ש, כש מה ה מנ כה רה את בש רי קש ני ה, וש כה רה ל בש כוס של

ה. שה רה רום יש דה ת ה' יהם וש כנ רש א בי לי לג) ומה

יונות, לש כות על רה ן בש ל אותה כה ת מי כל רל בה תש ה, ומי בה ם ייש  כגלה את ומי לי מנ תש ם מי כגלה יור, ומי ם שי כגלה בש ה  לה ן ייש  כי לה וש
כות רה בש ל הנ כה ה של קום זל מה ף מי י יוסי ני ת בש ך אל רנ עמקםב בי ק, ינ חה צש י יי בי ר רנ מנ אה נו? של ן לה יי ננ ך. מי רי בה כות לש רה ה בש רו לה סש מש ני וש

ך. יהדש רו בש סש מש כות ני רה בש ה הנ אה לש הה אן וה כה ה. מי כה רה ייה בש הש ר (בראשית יב) ול מנ אל נל מו של ך, כש רי בה יהדו לש רו בש סש מש ני

ים רי אומש ים של ם יהמי אותה ל, של לי ה הנ ל זל ענ ה, וש זל ם הנ שי ת הנ ים אל חי בש שנ ים ומש כי רש בה מש נו  ה אה זל מו  ה, כש אי םא רש ב
בוד ה כש לה ענ תש ני שום של ים. [מי לי אי רש שש יי ים, וש יקי די ים, צנ ידי סי גות: חמ רה לש דש ים שה יכי רי ל צש לי הנ יהיא, בש י חי בי ר רנ מנ אה ל. של לי הנ
ם ל אותה כה מי ל  אי רה שש יי וש םאל,  מ שש ד הנ צנ ים מי יקי די צנ ין,  יהמי הנ ד  צנ ים מי ידי סי גות] חמ רה דש הנ לו  אי בש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ
ן כי כםל, וש הנ רוך הוא מי דוש בה קה ת הנ חנ בנ שש ה תי ה עולה ל זל ענ ם, וש כגלה ים מי לולי ל כש אי רה שש יי ים] של רי שה יש הנ שום [של ים, מי די דה צש הנ

כםל. בודו בנ ה כש ה, עולל טה מנ לש רוך הוא מי דוש בה קה ת הנ ים אל חי בש שנ ל מש אי רה שש יי קום של ל מה כה בש

ר עה רש ענ ת הה לנ פי ל תש ה אל נה ר, (תהלים קכ) פה מנ אה ח וש תנ א פה בה י אנ בי גו'. רנ פו וש סש אה ר הי םאמל י יו ונ נה ל בה עמקםב אל א ינ רה קש יי ונ
ה?! נה ים) פה בי ים רנ יורי צי ד בש א עוד ייש בו צנ לה ים. (אל רי בי חמ שו בו הנ קנ תש הי רוהו, וש אמ ה בי סוק זל ם. פה תה לה פי ת תש ה אל זה םא בה ל וש

ה? נה ה פה ה זל ע. מנ מנ יך, או שה רי יהה צה יב הה שי קש הי

ד ענ ק. של זה כםחנ חה א בש לה דוש אל קה ך הנ לל מל י הנ ני פש ת לי סל נל כש םא ני יד ל יהחי ת הנ לנ פי לות, ותש פי ם - תש עולה לות הה פי ל תש א כה לה אל
ל כי תנ סש ומי ה,  בה ל  כי תנ סש ומי הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ה  בה יחנ  גי שש מנ ה,  קומה מש בי ר  טי ענ תש הי לש ה  לה פי תש ה  ת אותה סל נל כש ני םא  ל של
ן ינה אי לות של פי ן תש ה הי מה ים כנ בי רנ ת הה לנ פי תש ים, של בי רנ ת הה לנ פי תש ן בי ה כי ינו עושל אי ה של ם, מנ דה אה כות אותו הה זש י ובי אי טה חמ בנ

ם. יהל אי טה חמ יחנ בנ גי שש םא מנ ל רוך הוא, וש דוש בה קה י הנ ני פש סות לי נה כש ן ני כגלה ים, וש יקי די צנ י] מי ני בש [מי

י אותו ה, ומי עמשל צון ננ ה רה מה כותו] בנ זש ל [בי כי תנ סש ה, ומי ל בה כי תנ סש ך ומי פי הנ ר, מש עה רש ענ ת הה לנ פי ל תש ה אל נה ך פה שום כה מי
שום ם? מי ענ טנ ה הנ בור. מה צי ה בש לה פי ל תש לי פנ תש הי ם לש דה אה יך הה רי ך צה שום כה יו. מי עמשה ם מנ הי ה זו ומה לה פי ל תש לי פנ תש מי יש של אי הה

ב. לי צון הנ ה ורש נה וה כנ ם בש םא כגלה ל ב של ל גנ ף ענ ם, אנ תה לה פי ת תש ה אל זה םא בה ל של
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ר י אומי וי ים? הל בי רנ ל בש לה כש ני י של ידי חי יהו יש ים. ומי בי רנ ל בש לה כש ני י של ידי חי ה יש ר - זל עה רש ענ ת הה לנ פי ל תש ה אל נה ר פה חי ר אנ בה דה
מות לי שש לו בי בש קנ תש יי ה של לה פי יזו תש ם. אי יהל לי תו עמ לה פי ל תש לי פנ תש הי יו, וש נה בה א לש רה קה ים, וש די דה י צש ני שש לול בי הוא כה עמקםב, של ה ינ זל

לות. גה דו בנ מש םא יגשש ל ה של לה פי ה? תש לה עש מנ לש

יהה עמקםב הה ינ ה של עה שה ה, בש אי םא ורש . וב שוהה רש י פי רי המ ה, ונ ינה כי נו שש מל ה מי קה לש תנ סש עמקםב, הי ם ינ הל א לה רה קה ה זו של עה שה בש
ר בי חנ תש הי עמקםב לש ינ ה בש חה מי ה שש תה יש ה הה ינה כי שש הנ ם. וש יהל בי ל גנ ה ענ ינה כי ק, ושש חה צש יי ם וש הה רה בש ם אנ שה נו לש מש דנ זש יו, הי נה בה א לש קורי

ה. בה כה רש יות מל הש ד, לי חה אל ם כש יהל שותי פש ם ננ ר עי שי קנ תש הי בות, לש אה בה

ית - רי חמ אנ ים, בש יהמי ית הנ רי חמ אנ ם בש כל תש א אל רה קש ר יי של ת אמ ם אי כל ה לה ידה גי הנ פו וש סש אה ר, הי מנ אה עמקםב וש ח ינ תנ פה ה של עה שה בש
חו תש ם, ופה הל לה ים של רי בה דש חוד הנ יי יו בש נה ה בה ירו אותה זי חל ך הל ר כה חנ אנ ק. וש לי תנ סש הי בות, וש צש ן בו ענ תנ יהכול נה בש ה, כי ינה כי שש זו הנ
ם עולה כותו לש לש בוד מנ ם כש רוך שי ר בה מנ אה עמקםב, וש ינ ה  ידה עלמי ה הל עה ה שה אותה גו'. בש ל וש אי רה שש ע יי מנ רו (דברים ו) שש מש אה וש
יים קנ ם, לש קומה יים מש קנ ה, לש יאה רי א קש לה אן? אל ה כה יאה רי ה קש עמקםב, מנ א ינ רה קש יי ה. ונ קומה מש ה בי ינה כי שש ה הנ בה ינשש תש הי ד, וש על וה

ה. טה ה ומנ לה עש מנ ם לש אותה

יים קנ , לש ענ הושג ן נון יש ענ בי הושי ה לש א מםשל רה קש יי תוב (במדבר יג) ונ כה ה, של ן זל ול גה ה בש יאה רי קום קש ל מה כה ה, בש אי םא רש ב
י להי ל אל אי א לו  רה קש יי תוב ונ כה עמקםב. וש ינ מו  א שש רה קש יי ן (בראשית כה) ונ כי ר אותו. וש שי קנ ולש יך  רי צה קום של מה בש קומו  מש

יום. קי ה לש אה ה בה יאה רי קש ה. הנ ם זל שי ה בש קום זל מה ידו לש עלמי רוך הוא הל דוש בה קה ל. הנ אי רה שש יי

יון, לש על יום הה יים קי קנ ר ולש שי קנ אי, לש דנ ך הוא ונ ל ה' - כה י אל ה לי רה צה י מי אתי רה ים, קה להי ל אל או אל רש קש יי ר וש םאמנ ם ת אי
כםל הנ ה של אל רש מנ בונו של רי ן לו לש יום נותי בונו, קי י רי ני פש ים לי יכי רי צש ים של רי בה ם דש ל אותה כה בונו, וש ח רי בנ ל של דור של הו? סי ומנ
ם. לי יום שה קי ם בש ידה עלמי יו, הל נה ל בה עמקםב אל א ינ רה קש יי ה ונ מו זל יום. כש יד קי עממי כםל מנ י הנ רי ר, המ חי קום אנ מה םא בש ל לוי בו וש תה

יומו. קי יים בש קנ תש ה, הי ל מםשל א אל רה קש יי ה ונ מו זל כש

י רי המ כםל, של םא בנ ל מות, וש לי שש ה בי יים מםשל קנ תש ר לו, הי מנ ה? אה נה טנ יא קש ה הי מה א לה רה קש יי ל ונ ק, א' של חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ה לה עש מנ ר לש שי קנ תש ה, יי לה עש מנ ה לש לה ענ תש ני ה של ינו: מנ ני ך שה נו כה אה ח, וש בנ של רו לש מש ים אה מוני דש קנ י הנ רי פש סי תו. בש שש אי ק מי לי תנ סש הי
ה. לה עש מנ לש רותו  בש חנ תש הי דול בש הוא גה ן של טה ן, קה טה קום קה מה ה מי תה יש ה הה נה טנ "ף קש לל ם. עוד, אה לי ז הוא שה אה ה, וש טה מנ ולש

ם.] לה שש ז ני אה ה וש טה מנ ה ולש לה עש מנ [לש

אי. שנ חמ ה בנ ירה מי - אמ ך  בל בה לש תה בי רש מנ אה בו] וש לי ר בש םאמל י ר ונ מנ אל נל מו של , [כש שוהה רש י פי רי ר? המ םאמל י ה ונ ה זל ר, מנ םאמל י ונ
פו סש אה נו, הי יהם לה ם] קנ הל ים לה קי א [הי לה י. אל ידה סי י חמ פו לי סש ר (תהלים נ) אי מנ אל נל מו של יך, כש רי יהה צה פו הה סש פו?! אי סש אה הי
ה מה כש ם? סוד חה כל ה לה ידה גי אנ ה וש ה זל ם, מנ כל ה לה ידה גי אנ ד. וש חה חוד אל יי ם בש לי שור שה קי פו, בש סש אה ה הוא. הי לה עש מנ לש קום של מה מי

הוא.

ה מה כש חה סוד הנ ינו של ני שה ם, של ן כגלה כי ידו, וש גי ינ ד, או וש גי ינ ה, או וש ידה גי אנ ר לו, וש מנ עון. אה מש י שי בי ת רנ ל אל אנ י שה י יוסי בי רנ
י לי "ת בש לל "ל דה ימל גי א בש בה ר של בה הוא דה שום של ר לו, מי מנ ה? אה מה כש חה סוד הנ ם] הוא בש כגלה ה [בש ר זל בה דה ה בש מה יא, לה הי
י לי "ת בש לל ל דה בה ה, אמ מה כש חה ם בנ הי של הוא כש ך  יות כה אותי סוד הה מות בש לי שש א בי בה ר של בה ה. דה מה כש חה הו סוד הנ זל רוד, וש פי
מו צש ענ ם לש ם, גורי ידה רי פש מנ י של רוד, ומי י פי לי רו בש שש קש ה ני זל ה בה י זל רי המ "ת, של לל י דה לי "ל בש ימל ן גי כי מות, וש לי ינו שש "ל אי ימל גי

ם. דה ל אה או של טש ה הוא חל סוד זל ת, וש ול מה

רוד, ין פי "ת, אי לל דה "ל לש ימל ין גי ים בי מי עה פש יו"ד לי ייש  ב של ל גנ ף ענ אנ ה. וש מה כש ל סוד חה ר של בה הוא דה ך  שום כה מי
ל ת סוף כה לות אל גנ ה לש צה רה ה, של מה כש חה ם - סוד הנ כל ה לה ידה גי אנ אי, וש דנ ך הוא ונ ה כה ר זל בה ה דה ל זל ענ ד. וש חה ר אל של כםל קל הנ וש

ל. אי רה שש ל יי ם של יהל עמשי מנ

ר חנ אנ ם, וש לי שה עמקםב הנ ל ינ ר של בה ה דה תורה תוב בנ ה כה מה ז לה ך אה ם כה לות, אי גנ ה לש צה רה ה של ה מנ לה םא גי ל ר של םאמנ ם ת אי וש
ה לה גי ר וש בה ר דה מנ יר, אה תי סש הי ה וש לה לות גי גנ יך לש רי צה ה של ל מנ ם, כה לי תנ שש הי אי של דנ א ונ לה ר? אל בה דה ם הנ לי תנ שש םא הי ל ם, וש גנ פש ך ני כה

ים. מי עולה ם לש גה פש םא ני ה ל ר תורה בנ ים. ודש ני פש יר לי תי סש הי חוץ וש בנ

ין אות או אי ה, וש טה מנ ה ולש לה עש ל מנ מות של לי כםל, שש מות הנ לי יא שש ה הי תורה הנ שום של ה, מי תורה ר בנ תה סש כםל הוא ני הנ וש
לו פי ה אמ צה רה ה של ל מנ כה ם מי גנ םא פה ל יר, וש תי סש הי ה וש לה ל גי בה ר, אמ מנ ר אה ך לומנ רי טה צש הי ה של ל מנ עמקםב, כה ינ גום, וש ה פה תורה ר בנ בה דה

ת. חנ אות אנ

ינו אי רה ה של ה, זל הודה י יש בי רנ י לש י יוסי בי ר רנ מנ ח לוד. אה תנ ל פל ד ענ חה ים יום אל בי יו יושש י הה י יוסי בי רנ ה וש הודה י יש בי רנ
כות רה בש ל הנ ר לו, כה מנ ם? אה הל לה ה של כה רה בש יפםה הנ ל אי בה ם, אמ ך אותה רל בה יש תוב ונ כה ה של מנ ינו מי אי יו, רה נה ת בה ך אל רנ עמקםב בי ינ של

ם. ן כגלה כי מו, וש חש ה לנ נה מי ר שש שי אה מו, מי ין ענ ן יהדי יך, דה חל ה יודוך אנ תה ה אנ הודה מו יש ם, כש ך אותה רנ בי ם של הי

ייש ין וש יהמי ץ לנ ייש קי שוהה של רש י פי רי המ ץ, ונ קי ת הנ ם אל הל לות לה גנ ה לש צה רה ה, של לה םא גי ם ל הל לות לה גנ ה לש צה רה ה של ל מנ בה אמ
ד ה ענ לה גנ תש הי ע וש ם נודנ הל ה לה לה גי ה של ה. ומנ לה רש עה ר מי הי טה הי ר ולש מי שה הי י לש די ץ כש קי ת הנ ם אל הל לות לה גנ ה לש צה רה םאל, וש מ שש ץ לנ קי
עמקםב ל ינ של זו  ה הנ שה רה פה ה בנ תורה ים בנ רי תה סש ם ני הי לוי, וש גה ם בש ינה ים אי רי חי ים אמ רי בה ל דש בה ה, אמ דושה קש ץ הנ רל אה לה סו  נש כש ני של

כות. רה בש ן הנ אותה ובש

ה, יהודה ח בי תנ פש יי ן? של אובי רש תםחנ בי פש עמקםב לי ה ינ אה ה רה י. מה ית אוני אשי רי י וש ה כםחי תה י אנ כםרי ן בש אובי ר, רש מנ אה ח וש תנ פה
ה א מםשל בה ד של ענ נו,  מל כות מי רה ק בש לי סי וש אותו  ך  רנ בי םא  ל של ינו  אי רה וש ך,  לל הוא מל וש נות,  חמ מנ ל הנ כה לש אשון  הוא רי של
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ל יהמות. אנ ן וש אובי י רש חי ר (דברים לג) יש מנ אל נל מו של יו, כש לה ה עה לה פי ל תש לי פנ תש הי וש

ן ק מי לי תנ סש הי לש נו  מנ זש יענ  גי הי של ן. כש בי יהה לו  הה ם של דה אה ה. לש קומה מש ה לי כה רה בש ה  ה אותה תה לש עה וש כו,  רש אי בי דנ ונ ל  בה אמ
ז אוי, אה נו רה בש ך של לל מל ה הנ אה רה של י. כש ני בש מור לי ך שה לל מל ינד הנ ילה בש הש י יי מוני ל מה י כה רי ר, המ מנ יו. אה לה ך אי לל מל א הנ ם, בה עולה הה

ר. מנ עמקםב אה ך ינ ן לו. כה תנ נה

ך, ה אותש אל רש יי ד של דוש ענ קה ך הנ לל מל י הנ ידי עמלו בי ך ינ לש כות של רה בש ל הנ בה ה, אמ תה י אנ ענ הוב מי ה, אמ תה י אנ כםרי ן בש אובי רש
ר, (יחזקאל לז) מנ אה ח וש תנ ר פה זה עה לש י אל בי גו'. רנ ה וש תה י אנ כםרי ן בש אובי גומו. רש רש תנ גו', כש וש ך  פש ד אנ גל נל כש תה  כש לנ הה שום של מי
ך, לל מל בוד הנ כש ים בי יחי גי שש םא מנ ל ים וש עי םא יודש ל ם של דה י אה ני ם בש ים הי טומי ה אמ מה גו'. כנ וש רוחנ  ל הה א אל בי נה י הי לנ ר אי םאמל י ונ
תוב כה ן של יוה ה, כי של ה קה סוק זל ה. פה דה גש נל יו כש נה זש אה יב בש שי קש מנ י של ין מי אי ל יום, וש כה ם בש יהל לי ה עמ יזה רי כש ה מנ תורה י הנ רי המ של

? רוחנ ל הה תה אל רש מנ אה ם וש דה ן אה א בל בי נה ת הי פל ם נוסל ענ דוענ פנ , מנ רוחנ ל הה א אל בי נה הי

םא ל ם  אי של ה,  לה עש מנ לש ה  טה מנ לש מי ר  עורי לש ד  חה אל  - אן  כה ים  די עומש ם  יי ננ שש ה,  מה כש חה הנ סוד  נו  דש מנ לה אן  כה מי א  לה אל
- רוחנ  ל הה א אל בי נה ה. הי לה עש מנ לש ר  עורי תש ה מי טה מנ לש רות של עורש תש הי ה, ובנ לה עש מנ לש ים  רי עורש תש םא מי ה ל טה מנ לש ים  רי עורש תש מי

ה. טה מנ ה לש לה עש מנ לש רוחנ - מי ל הה תה אל רש מנ אה ם וש דה ן אה א בל בי נה ה, הי לה עש מנ ה לש טה מנ לש מי

ר מנ ה, כםה אה סוק זל מו פה נו. כש מל יון מי לש על הה יון מי לש חנ אותו על ה לוקי טה מנ לש רות של עורש תש הי ה, בנ לה עש מנ לו לש פי י אמ רי המ של
ב עמרה מנ מי ה  אה בה רוחנ  וש ב,  עמרה ומנ פון  צה וש ח  רה זש ומי רום  דה ה  זל  - רוחות  ע  בנ רש אנ מי  . רוחנ הה י  בםאי רוחות  ע  בנ רש אנ מי ה' 

גו'. ם וש עה י הה יבי די רוהה נש ר (במדבר כא) כה מנ אל נל מו של ים, כש רי חי אמ ה הה לל ל אי רות של בש חנ תש הי בש

ח פנ יי ר (בראשית ב) ונ מנ אל נל מו של ים, כש בי נושש ם, וש הל ייר בה טנ צש הי ם לש עולה י הה ני בש מות לי שה אות רוחות ונש אן יוצש כה ומי
ל ים אל כי ים הםלש לי חה נש ל הנ ה (קהלת א) כה ל זל ענ ר, וש חי ד אנ צנ ן בש נותי ה וש ד זל צנ חנ מי ה, לוקי אי םא רש ים. ב יי ת חנ מנ שש יו ני פה אנ בש

יא. יס ומוצי ני כש ן, מנ נותי חנ וש לוקי שום של א? מי לי נו מה ינל ה אי מה א. לה לי נו מה ינל יהם אי הנ יהם וש הנ

ם דה י אה ני בש הוא של רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש לוי לי גה וש יל  ר, הואי מנ עון. אה מש י שי בי ת רנ ה אל לה אי ל שש אנ ר שה זה עה לש י אל בי רנ
ה מה כנ לו  אמ ן שה נה בה י רנ ני פש לי ה זו  לה אי ר לו, שש מנ ה? אה ת זל אל יך  רי ה הוא צה מה לה ם, וש עולה מות לה שה יד נש ה הורי מה יהמותו, לה
לוקחנ בודו, וש ת כש אל יענ  הודי ה לש זל ם הנ עולה דות לה יורש מות של שה ן נש הוא נותי רוך  בה דוש  קה ל הנ בה , אמ רוהה אמ ה, ובי מה כנ וש

דו? ה יהרש מה ך לה ם כה ך. אי ר כה חנ ן אנ אותה

, שוהה רש י פי רי ך. המ רל אי תוך בש ים מי לי זש נם וש ך  בורל ם מי יי ה מנ תי ר, (משלי ה) שש מנ אה ח וש תנ ך הוא. פה ה כה א סוד זל לה אל
ה, זל ם הנ עולה ה בה מה שה נש הנ ה  מה לש תנ שש הי ה של עה שה לו? בש לה ם הנ יי מנ ים הנ עי נובש י  תנ ומה מו.  צש ענ מי ענ  נובי םא  ל קום של - מה בור 

ים]. די דה צש ל הנ כה ה [ומי לה עש מנ ה ומי טה מנ ים, מי די דה צש ל הנ כה ם מי לי ז הוא שה ה בו, אה רה שש קש ני קום של אותו מה ה לש עולה של כש

ה עמשל ה, ובור ננ לה עש מנ ה לש טה מנ לש ם מי יי ים מנ עי ז נובש אה ר, וש כה זה ה לנ בה קי נש ת הנ שוקנ ת תש רל עורל תש ז מי ה, אה ה עולה מה שה נש של וכש
יק די צנ ת הנ מנ שש ני י בש רי המ ה] של זל ים, [לה אי צה מש צון ני רה ה וש שוקה יסוד] ותש חוד [וי יי רות וש בש חנ תש ז הי אה ים, וש עי ם נובש יי ר, מנ אי בש

ד. חה אל ים כש רי בש חנ תש ה ומי לה עש מנ צון לש רה יבות וש בי ת חמ רל עורל תש קום, ומי ן אותו מה קה תש ני

מו יהה, כש ר הה חי קום אנ מה בש צונו  ה, ורש תה יש עמקםב הה ינ ל  ה של אשונה ה רי פה אי, טי דנ הוא ונ ך  ה. כה תה י אנ כםרי ן בש אובי רש
ה ינה כי שש ת הנ עמקםב אל ה ינ אה רה של ה, וכש ינה כי שש ים בנ חוזי ם אמ ים, כגלה טי בה שש ר הנ שה ים עה ני ל שש כה ן וש אובי ה, רש אי םא רש ר. ב אי בה תש ני של

ה. מה ר עי בי חנ תש הי יו לש נה ר בה שה ים עה ני שש א לי רה יו, קה לה עה

ן ק מי לי תנ סש הי עמקםב לש ה ינ צה רה ה של עה שה ה הנ אותה ם כש עולה א הה רה בש ני יום של ה מי אה צש מש םא ני ה ל מה לי ה שש טה ה, מי אי םא ורש וב
ך ה כה אה רה ן של יוה יו. כי נה פה ה לש ינה כי ם, שש יהל יני ב בי יהה שוכי עמקםב הה ין), ינ (די םאלו  מ שש ק מי חה צש ינו, יי ימי ם מי הה רה בש ם. אנ עולה הה

ם. לי דור שה סי ם בש ר אותה די סי ה, וש ינה כי שש יב הנ בי ם סש ז אותה חנ אה יו, וש נה בה א לש רה עמקםב, קה ינ

בות כה רש ה מל מה כנ וש כםל,  מות הנ לי ם שש ה שה אה צש מש ני ז  אה וש פו,  סש אה תוב הי כה ה? של ינה כי שש יב הנ בי ם סש רה דש סי של נו  ן לה יי ננ מי
ח רה זש ב מי רי קה תש הי ה, וש נה בה לש ל הנ ש אל מל של ס הנ ני כנ תש ז הי גו'. אה ה וש בורה גש הנ ה וש לה דג גש ך ה' הנ רו, לש מש אה חו וש תש ם. פה יבה בי יונות סש לש על
עמקםב ינו, ינ ני אי שה דנ ז ונ אה מות. וש לי שש את בי צי מש ני ה, וש נה בה לש ה הנ ירה אי ה, ומש טה מי ל הנ יו אל לה גש סםף רנ ילאל תוב ונ כה הו של ב. זל עמרה מנ לנ
ת ח אל בנ שי ח וש מנ ר, שה חי ם אנ דה ן אה בל לש ך  א כה צה מש םא ני ל ה של ם, מנ לי ד שה ר] צנ דל עמקםב [סי ה ינ אה רה ן של יוה ת. כי םא מי ל ינו  בי אה

אוי לו. רה ד כה חה אל ד וש חה ל אל יו, כה נה ת בה ך אל רנ ח ובי תנ רוך הוא, ופה דוש בה קה הנ

ר דל סי נו בש קש תש עמקםב ני י ינ ני ל בש ינו, כה ני אי שה דנ י ונ רי א, המ יסה י יי בי ר רנ מנ ך, אה רל דל ים בנ כי יו הולש א הה יסה י יי בי רנ י וש י יוסי בי רנ
ר מנ גו'? אה וש מו  חש ה לנ נה מי ר שש שי אה תוב מי כה ה, של זל סוק הנ פה ר בנ םאמנ ה נ אוי לו, מנ רה ד כה חה אל ד וש חה ל אל כו כה רש בה תש הי ם וש לי שה
יעו גי הי של כו. כש לש ה. הה דושה קש ה הנ נורה מש ך לנ לי י ני ני אמ ה ונ תה א אנ לה ה, אל דושה קש ה הנ נורה מש הנ י מי תי עש מנ םא שה י ל י, כי תי עש םא יהדנ לו, ל

ה הוא. מה כש חה אי סוד הנ דנ ם, ונ הל ר לה מנ ה. אה לה אי לו שש אמ שה ר וש בה רו דה מש עון, אה מש י שי בי רנ לש

ב יושי י של א מי לה ם? אל ב שה ה יהשנ מה כון. לה שש יו יי צה רה פש ל מי ענ ים וש חוף ינמי ב לש ר יהשנ שי ר, (שופטים ה) אה מנ אה ח וש תנ פה
ך רי בה תש מי של ק), כש דל ל צל יק (של די ל צנ יון של לש ח על תנ פל הו  ר זל שי אן אה כה ם. [וש עולה י הה נוקי פש תנ בש ש  מי תנ שש יהם, מי ת הנ פנ ל שש ענ
כות רה ים בש יקי ם מורי שה מי יון, של לש על ח הה תנ פל ה, לנ נה מי ר שש שי אה ה מי זל סוק הנ פה לנ ך  מנ אן סה כה ם. וש עולה כות לה רה יק בש הורי לש
ם עולה הה ים של מודי ם ענ אותה מוד מי ענ הו  זל וש ר,  שי א אה רה קש ני וש ם,  עולה ל הה כות של רה בש יד כנ מי ע תה ה נודה ח זל תנ ם] ופל עולה לה

עומיד עמלייהלם.
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יהה הה ה של מו. מנ חש ה לנ נה מי ר שש שי אה תוב מי כה הו של הוא]. זל ן [הנ קה תש קום ני אותו מה י, מי ני ם עם חל א לל רה קש ני קום של מה הנ וש
סוק פה סוף הנ ים, וש נוקי פש תנ כות וש רה בש ק בו  רנ זה יק וש רי הי שום של ה], מי נה מי ג [שש ננ י] פנ ני ם [עם חל יות לל הש לי ך  פנ י, הה ני ם עם חל לל
ך לל מל ן לנ ה נותי זל ם, וש י עולה נוקי פש תנ זון בש ה ני נה מל מי ל, של אי רה שש ת יי סל נל ך? זו כש לל מל י הנ ך. מי לל י מל ני דנ עמ ן מנ תי הוא יי יחנ - וש מוכי
ק א רנ לה ם אל עולה לה אנו  םא בה ם ל רו, אי מש ים. אה אי ה יוצש נה מל ן, ומי ל טוב הוא נותי כה ה וש חה מש ל שי כות, כה רה בש ל הנ ה כה זל הנ

נו. ה - טוב לה ת זל ת אל ענ דנ לה

כות לש מנ ה הנ נה תש ני וש נו,  מל מי ר  ערבנ הה כםל  הנ וש כםל,  הנ אוי  רה לו  יהיא,  חי י  בי רנ ר  מנ אה עמקםב.  ינ ל  כור של בש יהה  הה ן  אובי רש
ר מנ אה ה של ם. ומנ הל ר בה אי שה םא תי ר, ל ל תותנ ם אנ יי מנ ז כנ חנ תוב פנ כה הו של י. זל וי לי ה לש נה הג כש הנ ף, וש יוסי ה לש כורה בש ה, הנ יהודה לי

רוך הוא. דוש בה קה ל הנ צל ידו אי קי פש הי כו וש רש אן בי י, כה ית אוני אשי רי י וש כםחי

ה] יום ה לו טובה עמשל ינ ך  לל מל הנ ה של צה רה ן וש בי יהה לו  הה ה] [של עמשות לו טובה לנ ך  לל מל הנ מי ש  קי בי ך, [של לל מל הוב הנ אמ לנ
עמקםב ך ינ נו. כה ל בש ש ענ קי ה בי זל ע של יהדנ ך, וש לל מל ע הנ מנ י. שה שי פש הוב ננ אי אמ דנ י, ונ ני ה בש ך, זל לל מל ר לנ מנ שוק. אה נו בנ ר בש בנ ד עה חה אל

ך. לל מל ת הנ ה אל וה אן צי גו'. כה י וש ה כםחי תה י אנ כםרי ן בש אובי ר, רש מנ אה

ה ד זל גל נל ץ. כש רל אה חוץ לה ק לש רנ זש ני ץ וש רל אה ר [לו] בה אנ שש םא ני ל ע לו, של רנ אי ה של ר מנ מנ אן אה ר. כה ל תותנ ם אנ יי מנ ז כנ חנ פנ
ל אי יכה ל. ומי יאי רי בש ת ינד גנ חנ ים תנ רי ייש אומש ל, וש אי יכה ת ינד מי חנ ה תנ נל מג מש יון של לש על ן הה כה שש מי ד הנ צנ ד מי חה חום] אל ה [תש נל מג מש
ד ל, צנ ם אי ד עי ה עםד רה יהודה "ה, וי בורה ל גש םאל של מ ל שש ד של צנ ל מי יאי רי בש גנ "ד, וש סל חל ל הנ ד של צנ קום מי ל מה כה םאש בש הוא ר
יהה. דו הה גש נל מוך כש ן סה אובי ה, רש הודה ל יש ה של תה יש כות הה לש מנ ב של ל גנ ף ענ אנ ן. וש אובי מוך לו רש סה ין, וש ית די א בי רה קש ה, ני בורה גש הנ

י - תוב כםחי ה, כה אי םא רש ץ. ב רל אה תוך הה בות בש רה י קש ני ר שש עורי ן לש אובי י רש ני ם בש ים אותה ידי עון, עמתי מש י שי בי ר רנ מנ אה
לו ם גה שה מי שור, של לות אנ גה ת - לש אי ר שש ב. ילתל רה קש ם לנ יהל חי אמ ים לנ אשוני יו רי ם הה הי י - של ית אוני אשי רי ם. וש יי רנ צש לות מי גה בש

ת. עי ד כה בו ענ םא שה ל לו, וש בש ים סה נויי ה עי מה כנ עות, וש ה רה מה לו כנ בש סה ם, וש כגלה ים מי אשוני ן רי אובי י רש ני ד ובש י גה ני בש

ל קו ענ זש חנ תש יי חו, וש צש יננ ם וי עולה בות בה רה כו קש רש ענ ינ או וש ם ייצש ם, הי עולה ר בה עורי תש יחנ יי שי מה ך הנ לל מל ן של מנ זש ז - לנ ר עה ילתל וש
תוב כה הו של ה. זל רו בה אמ שה םא יי ל כות, וש לש מנ ר בנ בי גנ תש הי בו לש שש ינחש ם וש יהל ני פש תו לי תש רש יי ם וש הל דו מי חמ פש ם יי עולה י הה ני ים, ובש מי ענ הה
י בי כש שש יתה מי לי י עה שום כי ם? מי עולה ל הה ד של חה ד אל צנ לו בש פי אמ ונ ה  רו בה אמ שה םא יי ל ם של ענ טנ ה הנ ר. מה ל תותנ ם אנ יי מנ ז כנ חנ פנ

ם. יי לנ רושה א, זו יש קה וש יך דנ בי י אה בי כש שש ה, מי דושה קש ץ הנ רל אה תוך הה בות בש רה עמרםך קש לנ ס וש ני כה הי ים לש ידי עמתי יך, של בי אה

ע בנ רש לות אנ גה לנ לו  גה ל של אי רה שש יי ל  ד כה גל נל לות, כש גה ן בנ אובי י רש ני בש רו  זש פנ תש ם הי עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ ה, לש אי םא רש ב
ז ר עה ילתל ה, וש לשה ת - שש אי ר שש ם, ילתל יי ננ י - שש ית אוני אשי רי ד, וש חה י - אל תוב כםחי כה הו של ם. זל עולה ע רוחות הה בנ רש אנ ים בש מי עה פש
ים מי חו ענ צש יננ כםל, וי ל הנ ם ענ בה רש קי לט בש שש לי ם וש עולה ע רוחות הה בנ רש אנ ב בש רה עמרםך קש ם לנ ים הי ידי ן עמתי מו כי ה. כש עה בה רש - אנ

ם. יהל לי טו עמ לש שש יי ים וש בי רנ

ה פה טי עמקםב בנ ינ יהה לש הה אשון של הור רי רש ל הי ז ענ מה רש אן ני יך. כה בי י אה בי כש שש ל מי ענ יתה  לי י עה ר כי ל תותנ ם אנ יי מנ ז כנ חנ פנ
ם יי מנ ז כנ חנ ל פנ בה כםל, אמ ן בנ אובי יהה רש ר הה אה שש ה, ני קומה מש יהה בי ה הה פה ה טי ל אותה הור של רש א הי לי מה לש אי ל, של חי רה ה בש אשונה רי הה

גו'. תה וש לש לנ ז חי ר, אה חי הור אנ רש הי יתה - בש לי יך. עה בי י אה בי כש שש יתה מי לי י עה ר כי ל תותנ אנ

םא ים, ל בי ים רנ מי חו ענ צש יננ ם וי עולה ן בה אובי י רש ני ב בש רה כו קש רש ענ ר ינ של אמ י כנ רי המ ר - של ל תותנ ם אנ יי מנ ז כנ חנ ר פנ חי ר אנ בה דה
תוב כה א, של קה וש ה דנ דושה קש ץ הנ רל אה ב בה רה עמרםך קש ים לנ ידי עמתי יך, של בי י אה בי כש שש יתה מי לי י עה ם? כי ענ טנ ה הנ כות, מה לש מנ רו בנ אמ שה יי
ן. קי זה ל הנ אי רה שש ה יי יך, זל בי א אה לה תםב! אל כש לי יך  רי יהה צה ב הה כה שש י?!] מי בי כש שש ם. מי יי לנ רושה יש יך, [זו  בי י אה בי כש שש מי יתה  לי י עה כי
, יחנ שי מה ך הנ לל ל מל נו של מנ זש ית לי ישי לי ם שש ענ ם, ופנ יי לנ רושה ה יש תה נש בש ם ני יי עממנ י פנ רי המ שום של ב, מי כה שש םא מי ל וש יך  בי י אה בי כש שש מי
ץ, רל אה ל לה אי רה שש יי סו  נש כש ני של יהה כש הה ה של ן, ומנ מנ זש אותו  יהה בש הה ה של ה, ומנ כה רה ה בש תה לש גנ תש אן הי כה יך. וש בי י אה בי כש שש ן מי כי לה וש

ן. אובי ה רש עמשי מנ יחנ בש שי מה ך הנ לל ן מל מנ זש ילה בי הש יי ה של ומנ

ין ל די ים של עמשי ה מנ אה רה ה, של ינה כי שש ל הנ םאל של מ ד שש צנ ם בש ד אותה חי אן אי ק, כה חה צש י יי בי ר רנ מנ ים. אה חי י אנ וי לי עון וש מש שי
םא עון ל מש ק, שי חה צש י יי בי ר רנ מנ יא? אה יפםה הי ם אי הל לה ה של כה רה בש י, הנ י יוסי בי ר רנ מנ בםל. אה סש ם לי עולה םא יהכול הה ל ה של של קה
א בה של לו כש פי אמ לויהה בו, ונ םא תש ה ל כה רה ה, ובש של קה ין הנ די ד הנ צנ א מי בה י של וי לי ים, וש עי ים רה עמשי ה מנ מה ה לו כנ אה רה ה, של זל אוי לה רה

רוך-הוא. דוש-בה קה לוי בנ ה. תה צל רש יו תי ל יהדה ילו ופםענ ך ה' חי רי תוב (דברים לג) בה כה תו, של כה רש ה בו בי לה םא תה ה ל מםשל

ם נות עי טנ קש יות  חנ ר  פה סש ין מי אי וש ש  מל רל ם  ם שה יי דנ יה ב  חנ ורש דול  גה יהם  הנ ה  זל תוב (תהלים קד)  ה, כה אי רש םא  ב
ל י כה רי המ ם - של יי דנ ב יה חנ ם. ורש עולה הה ק מי לי תנ סש הי ה לש צה רה של עמקםב, כש ל ינ ת ענ דל עומל ה של ינה כי שש דול - זו הנ יהם גה ה הנ דולות. זל גש
או צש מש ים ני דושי ים וקש יוני לש ים על כי אה לש ה מנ מה כנ ר - של פה סש ין מי אי ש וש מל ם רל ם. שה ם שה צי מש טנ צש ם ומי לה שש ני א וש לי מנ תש ם מי עולה הה
ד חה מות, אל לי שש ם בי הל בה או  צש מש ני עמקםב של ינ י  ני ים, בש טי בה ר שש שה ים עה ני ם שש הי לו  דולות - אי ם גש נות עי טנ יות קש ם. חנ שה
י, די ד גש חה אל ב, וש אי ד זש חה ד, אל חה ה אל לל טה ד, וש חה ייה אל רש ק, אנ חה צש י יי בי ר רנ מנ ה. אה לל ד טה חה אל י, וש רי ד אמ חה אל ב, וש אי ד זש חה אל ה, וש לה יה אנ

דולות. ם גש נות עי טנ יות קש א חנ צי מה הי ם, לש ן כגלה כי וש

ים יחי גי שש יו מנ הה ים של רי בי חמ שוהה הנ רש י פי רי המ עון שור, ונ מש שי ייה וש רש ה אנ הודה ל יש בה ה, אמ פל כםל יה ר, הנ מנ ה אה הודה י יש בי רנ
לו, ת של פל רל ייה בה רש ל אנ מות של דש ייר  צנ נש רו  מש ים, אה עי יו רה עמשה מנ שור של םאל. לש מ שש ה מי זל וש ין  יהמי ה מי זל ה,  זל ד  גל נל כש ה  זל

ייה. רש ה אנ הודה עון שור, יש מש ך שי נו. כה מל ד מי חנ פש יי ה וש זל ל בה כי תנ סש יי וש

ע ה' קול מנ אן (דברים לג) שש תוב כה ה. כה יהודה ה לי מםשל יק אותו  בי דש א הי לה כות, אל רה בש ה לי כה זה םא  עון ל מש שי
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ם יהל בי י, אמ וי לי וש עון  מש ה, שי הודה י יש בי ר רנ מנ י. אה נםכי ה אה נואה י שש ע ה' כי מנ י שה ם (בראשית כט) כי תוב שה כה וש ה,  הודה יש
ה נורה מש לנ הו  לי עמ ננ נו  ף אה ר לו, אנ מנ ה? אה מםשל לש ם  עללה ם הל יהל בי ם אמ ענ טנ ה הנ י, מה יוסי י  בי רנ ר לו  מנ ה. אה מםשל ם לש עללה הל

ה. יונה לש על ה הה דושה קש הנ

ך ה אותש לל גנ י יש ר, מי מנ ה. אה כה יהדו ובה ח בש פנ לו. טה ים אי רי בה ים דש יבי בי ה חמ מה ר, כנ מנ עון. אה מש י שי בי ת רנ לו אל אמ שה או וש בה
רו סש מש ך ני בונש חות רי תש פש ך. מנ מותש ה דש רה תש סש ני ך וש תש ירה טי פש ית בי לי ענ תש ם, הי דה י אה ני ל בש יך ענ יל חנ יתה בש לי ענ תש דוש? הי קה ן הנ מה אל נל

יד. מי ך תה יהדש בש

עמקםב ינ ה  צה רה של יו. כש שותה נש ן] בי קנ תש ני ה [וש לל ענ תש הי וש ן,  כגלה ים מי ני יד בה הולי ים, וש שי ע נה בנ רש אנ יו  עמקםב הה ינ ה, לש אי םא רש ב
ה, עלשל אל יך  ר, אי מנ ד. אה חנ פה ה של ינה כי שש י הנ ני פש לי םא יהכםל, מי ל ה וש לל ת אי אל ך  רי בה ה לש צה ה. רה ינה כי יו שש לה ה עה דה מש ק, עה לי תנ סש הי לש
י תי נש קנ תש ני ים וש שי ע נה בנ רש י אנ יו לי י הה רי המ י, של תי םא יהכםלש ה - ל ינה כי שש יק בנ זי חמ ם אנ ה? אי של קה ין הנ די ד הנ צנ או מי ם בה יהל ני י שש רי המ של

ה. עמשל ה - ינ צל רש יי ה של שותו, ומנ רש ד בי ת עומי יי בנ י [בו] הנ רי המ ת, של יי בנ ל הנ ענ בנ ן לש ה אותה עמלל א אנ לה ן, אל הל בה

ה ירה בי גש ק בנ זי חנ תש אל יך  אי י, וש תי מש לנ שש ני ה וש זל ם הנ עולה י בה תי חש קנ י לה רי ים המ ני ים ובה שי ל נה ים של קי לה ר, חמ מנ עמקםב אה ינ ך  כה
ד. חנ פש םא יי ל ה, וש צל רש יי ה של ה מנ עמשל הוא ינ ה, וש ירה בי גש ל הנ ענ בנ ים לש רי בה דש ה הנ לל עמ א אנ לה ר? אל יותי

ל ענ ת, בנ יי בנ ל הנ ענ בנ ים,  להי אל הה יש  ה אי מםשל ך  רנ ר בי של ה אמ כה רה בש םאת הנ ז וש (דברים לג)  תוב,  ה כה ה מנ אי רש םא  ב
ה ן מםשל ל כי ענ תוב. וש ה כה לות מםשל י (שם ז) כנ רי המ נו, של רל פי יש ה  ישה אי וש נו  ימל קי יש ה  ישה תוב (במדבר ל) אי כה ה, כנ ירה בי גש הנ
ין די ד הנ צנ ם בש ה הי לל י אי ננ בה י של יתי אי י רה רי עמקםב, המ ינ ר  מנ ן אה כי לה נו. וש רש אנ בי של מו  ד, כש חנ י פנ לי ה בש רוצל י של ת מי אל ך  רי בה מש

ם. ך אותה רי יבה ת וי יי בנ ל הנ ענ םא בנ יאו] יהב בי ה, [יש של קה הנ

תוב (שם י) כה הו של נו, זל ימל קי ה יש ישה ר אי מנ אל נל מו של יתו, כש בי ה בש צונו עושל יהה, ורש ים הה להי אל יש הה אי אי דנ ה ונ מםשל
ת ה אל ת עושל יי בנ ל הנ ענ בנ אי של דנ ה ה'. ונ ר שובה םאמנ נגחםה י תוב ובש כה הו של נו, זל רל פי יש ה  ישה אי ה ה'. וש ה קומה ר מםשל םאמל י ונ
יהה הה ב של ל גנ ף ענ עמקםב, אנ ינ ך  ל כה ענ צונו. וש ה רש יא עושה הי תו, וש שש ל אי ר ענ גוזי ם של דה אה מו לש יהדו, כש ה בש ין מוחל אי וש צונו  רש

ת. יי בנ ל הנ ענ בנ ם לש ה אותה עללה ן הל כי לה ה, וש לה עש מנ ה הוא לש ה. מםשל טה מנ א לש לה ת אל יי בנ ל הנ ענ יהה בנ םא הה ים, ל יי חנ ץ הנ עי חוז בש אה

יו - אה ירי גו'. סוד ה' לי יו וש אה ירי ר, (תהלים כה) סוד ה' לי מנ אה ח וש תנ א פה בה י אנ בי גו'. רנ י וש שי פש םא ננ ב ל תה ם אנ סודה בש
א, טש י חי אי רש יי ם  הי י של א, ומי טש י חי אי רש יי ם  אותה א לש לה הוא אל רוך  בה דוש  קה ן הנ תנ נה םא  ה ל תורה ל הנ יון של לש על סוד הה הנ
את רי קש ני ש, של ית קםדל רי ר זו אות בש י אומי וי ה? הל תורה ל הנ יון של לש על יהו סוד הה ה. ומי ל תורה יון של לש ם סוד על הל ה לה לל גנ תש מי

ש. ית קםדל רי סוד ה' בש

סוק פה הנ ה, וש ם סוד זל יהל לי לו עמ בש יקנ ם וי מה צש מולו ענ יי ם של כל י שש שי נש אנ ה בש ל סוד זל ם ענ מה צש יחו ענ רי טש י הי וי לי עון וש מש שי
י. שי פש םא ננ ב ל תה ם אנ סודה ר, בש מנ עמקםב אה ינ ה. וש זל סוד הנ ת הנ ל אל סנ פה לוא של ן סה י בל רי מש ה זי עמשי מנ עוד, בש ה. וש מה רש מי בש יד של עי מי

ים. יי חנ רור הנ ש צש פל את נל רי קש ני ה, וש לה עש מנ ה לש יונה לש על ית הה רי בש ת בנ זל חל אל נל ת וש סל נל כש ני ש של פל י? זו נל שי פש י זו ננ מי

י בודי ד כש חנ ל תי ח. אנ ם קםרנ יהל לי ל עמ הי ינקש ר (במדבר טז) ונ מנ אל נל מו של , כש שוהה רש י פי רי י, המ בודי ד כש חנ ל תי ם אנ לה הה קש בי
ר, מנ יהיא אה י חי בי ה. רנ מםשל ם לש ה אותה עללה הל שום של ם, מי יהל בי ם אמ אותה ך  רנ םא בי ן ל כי לה וש ם.  תה ל סש אי רה שש בוד יי ה כש - זל
ך דור ין לש אי כםל, וש ן ייש בו הנ כי לה ך. וש ך כה רי טה צש הי ה, וש זל ה בה ז זל חה אל םא נל ל ע] של מה שש ך] [מנ שום כה [ומי לו  לה ים הנ סוקי פש הנ מי
כםל ך הנ ה לש ני ם. הי דה י אה ני ל בש ים של חי תה פש ל הנ ים ענ רי זש חנ מש ים הנ בי רנ תש ם, ומי עולה ג בה רי טש קנ ם לש הל לה ין של ד די םא יורי ל ם של עולה בה

ה]. ד זל גל נל ה כש [זל

גו'. ים וש מועמדי חנ לש ה יהרי שה ח, (תהלים קד) עה תנ י פה י יוסי בי גו'. רנ יך וש בל יש ף אם עםרל ך בש יך יהדש חל ה יודוך אנ תה ה אנ הודה יש
ש, מל של הנ ן  מי ק  רנ ה  ירה אי מש ה  נה בה לש הנ ים  מי עולה ולש ים.  ני שה י  אשי רה וש ים  שי דה חר י  אשי רה בו  ש  די קנ לש י  די כש  , חנ יהרי ה  שה עה
ה נה בה לש בון לנ שש ין חל אי ה, וש נה בה לש ת הנ טל ז שולל ש, אה מל של ת הנ סל נל כנ תש מי של ה, וכש נה בה לש ת הנ טל םא שולל - ל ש  מל של ת הנ טל שולל של וכש

ש. מל של ת הנ סל נל כנ תש מי של ק כש א רנ לה אל

ם יי מה שה יענ הנ קי רש ים בי להי ם אל ן אםתה תי יי תוב (בראשית א) ונ כה הו של יר, זל אי הה רוך הוא לש דוש בה קה ה הנ שה ם עה יהל ני ושש
ים לו יהמי ים - אי מועמדי יא. ולש י אות הי תוב (שמות לא) כי כה תות, של בה לו שנ אםתםת - אי יו לש הה גו'. וש ץ וש רל אה ל הה יר ענ אי הה לש
בון שש ים חל ם עושי עולה מות הה אג יו  הש יי ים. של ני י שה אשי רה לו  ים - אי ני שה ים. ולש שי דה י חר אשי רה לו  ים - אי יהמי ים. ולש טובי

ה. נה בה לש ל לנ אי רה שש יי ש, וש מל של לנ

גוי - יתה הנ בי רש ה. הי חה מש שי תה הנ לש דנ גש גוי לו הי יתה הנ בי רש תוב (ישעיה ט) הי ר, כה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה מו של ך כש ה הולי זל וש
ה חה מש שי תה הנ לש דנ גש ילו. הי בי שש ץ. לו - בי רל אה ד בה חה תוב גוי אל כה דול, וש י גוי גה י מי ם (דברים ד) כי הל תוב בה כה ל, של אי רה שש לו יי אי
ם הל ה מי יזל ה, אי נה בה לש ל לנ אי רה שש יי ש, וש מל של ם לנ עולה מות הה ל. אג אי רה שש יל יי בי שש אור בי ת בה לל דל גנ תש מי ה של נה בה לש ש] - זו הנ מה [מנ
ה נה בה לש ד] הנ צנ זו [הנ ש מי מל של אותו הנ ה הוא, וש נה בה לש ת הנ חנ ם תנ עולה מות הה ל אג ש של מל של הנ ה, וש לה עש מנ ה לש נה בה לש אי הנ דנ יף? ונ די עה

יר. אי מי

קום מה בש זו  חש אל נל ה, וש יונה לש על הה ש  מל של בנ לו  שש לש תנ שש הי ה, וש נה בה לש ים בנ חוזי ל אמ אי רה שש ל. יי אי רה שש ין יי בי ם לש ינה ה בי ה מנ אי רש
ה' ים בנ קי בי דש ם הנ תל אנ וש תוב (דברים ד)  כה ים בו, של קי בה דש ני וש יון  לש על הה ש  מל של הנ ה מי ירה אי מש ש] של מל של יר לנ אי מי [בו] [של

יום. ם הנ כל ים כגלש יי ם חנ יכל להי אל

תוב כה של הו  מנ נו,  רש מנ אה ה של מנ נו  יש הנ וש ה,  יהודה לי ה  מה יש קנ תש כות הי לש ר, מנ מנ אה עון  מש י שי בי רנ גו'.  וש ה  תה אנ ה  הודה יש
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א. סי כי י לנ יעי בי ל רש גל הוא רל שום של ת ה', מי ה אל י אודל יעי בי הוא רש שום של ת ה', מי ה אל ם אודל ענ פנ (בראשית כט) הנ
דוש, קה ם הנ שי ל הנ ה של רונה חמ "א אנ הי נו  יש הנ "ת], וש לל דה "א [בש הי ם? בש לה שש ה ני מל יון, ובנ לש על ם הה שי ל הנ ם של ה רםשל יה"ו זל
יים קנ תש הי אויהה לש ך רש כות לש לש מנ הנ יך, של חל ך יודוך אנ ל כה ן, ענ ז אותה אוחי ר של של קל יו, וש יותה אותי ם בש לה שש דוש ני קה ם הנ שי הנ
ם כגלה ים, של יוני לש ים על דושי לו קש ים? אי דושי קש י הנ ן. מי מה אל ים נל דושי ם קש עי ל וש ם אי ד עי ה עםד רה יהודה אי. (הושע יד) וי דנ ונ

ם. ל כגלה ך ענ לל כםל, הוא מל אשון בנ ן הוא רי כי ן, לה מה אל מו אותו נל שה ים לו וש מודי

ל. אי רה שש יי ת  סל נל כש ה - זו  בודה ל כש ה. כה ימה ני פש ך  לל ת מל ה בנ בודה ל כש ר, (תהלים מה) כה מנ אה ח וש תנ עון פה מש י שי בי רנ
ת נו בנ יש ך - הנ לל ת מל ה. בנ בודה את כש רי קש ני ה], וש בה קי ה [זו נש בה קי זו נש ר וש כה ה זה ה. זל ל זל ה ענ בוד, זל הוא כה שום של ה - מי בודה כש
זו מותו, וש ים כש ני פש לי ינו  אי של ך  לל מל ייש  שום של ה - מי ימה ני יון. פש לש על הה ך  לל מל הו  זל דול, וש הוא קול גה ת קול של ע, בנ בנ של

ך. לל ת מל ה בנ בודה כש

ה ילה בי שש ך, ובי לל א מל רה קש ה ני ם זל גנ ה, וש יונה לש ה על בורה גש ה בי זל חש אל נל ה וש שה בש לנ תש הי שום של ה, מי בושה ב לש הה צות זה בש שש מי מי
זו לה ץ. וש רל יד אה עממי ט ינ פה שש מי בש ך  לל ר (משלי כט) מל מנ אל נל של מו  ט, כש פה שש מי ת בש זל חל אל נל ה של עה שה י? בש תנ ץ, מה רל אה ת הה דל עומל

ץ. רל אה בה כות של לש מנ ש הנ יהרנ ה, וש ז בה חנ אל ה נל יהודה ם, וי יי מנ שה כות הנ לש ים מנ אי קורש

י בי ח רנ תנ ך. פה לי ני ה וש י תורה רי בש די ח בש תנ פש ק, ני חה צש י יי בי ר רנ מנ ך. אה רל דל ים בנ כי יו הולש ק הה חה צש י יי בי רנ ה וש הודה א] יש בה י [אנ בי רנ
ל בה ים, אמ רי בי חמ רוהו הנ אמ ה בי סוק זל גו'. פה ן וש דל ן עי גנ ם לש דל קל ן מי כי ינשש ם ונ דה אה ת הה ש אל רל גה יש ר, (בראשית ג) ונ מנ אה ק וש חה צש יי

א. קה וש ם דנ דה אה ת הה תו, אל שש ת אי ש אל רי גה מש ם של דה ן אה מו בל ש, כש רל גה יש ונ

א בו טה חה ץ של אותו עי ם לש רנ גה ם, וש עולה ל הה כה ת לו ולש ול ם מה רנ גה א, וש טה חה ה של מנ ס בש פנ תש ם ני דה ר, אה בה דה ה סוד הנ אי םא רש ב
תוב (ישעיה ו) כה א, כנ קה וש ת דנ ם, אל דה אה ת הה ש אל רל גה יש תוב ונ כה הו של ים. זל מי עולה יו לש נה בה ש בש רי גה תש הי ש בו ולש רי גה הי ים, לש רושי גי

ם. דה אה ת הה אן אל ף כה ת ה'. אנ ה אל אל רש אל וה

ה זל ץ הנ עי ה הה רה שש הי ה, וש טה מנ ים לש רובי ה, ייש כש לה עש מנ ים לש רובי כש מו של ה. כש טה מנ ה לש גו' - זל ן וש דל ן עי גנ ם לש דל קל ן מי כי ינשש ונ
ת - כל פל הנ תש מי ת. הנ טל הל לנ תש מי ב של רל חל ה הנ אותה ש מי ל אי ת של בל הל לש ת שנ מנ גש לו דג ת אי כל פל הנ תש מי ב הנ רל חל ט הנ הנ ת לנ אל ם. וש יהל לי עמ

ר. חי ד אנ צנ ה לש ד זל צנ ת מי כל פל הנ תש ים, ומי די דה י צש ני שש ת בי קל יונל זו, של ב הנ רל חל זו הנ

ים מי עה פש כות לי פש הנ תש מי נו, של רש מנ אה כות] של לש מנ ל הנ ת [של בל הל לש שנ ן צורות הנ ט אותה הנ ת - זו לנ כל פל הנ תש מי ר, הנ חי ר אנ בה דה
מו ך? כש רל יזו דל ים. אי יי חנ ץ הנ ך עי רל ת דל מםר אל שש י לי די ה כש ל זל כה כםל, וש ם לנ קומה מש כות מי פש הנ תש ים, ומי שי ים נה מי עה פש לי ים וש רי בה גש

ך. רל יהם דה ן בנ נותי ר (שם מג) הנ מנ אל נל של

י ני ר בש אה שש ם לי גנ וש ש,  רי גה תש הי לש א בו  טה חה ץ של עי אותו  ם לש דה ם אה רנ גה אי של דנ ונ ה  זל ך  כה וש ה,  פל יה ה,  הודה יש י  בי ר רנ מנ אה
תוב כה ע, של מה שש קומו מנ מש י מי רי המ , של תה רש מנ ה אה ל יהפל בה ם, אמ כל מש ה אי חה לש ם שג יכל עי שש פי ר (שם נ) ובש מנ אל נל מו של ם, כש עולה הה

ם. דה אה מות הה לי י שש זוהי שום של ם, מי דה אה ת הה ש אל רל גה יש ונ

א בה ד של ם. ענ גנ פש ני ים וש עי שה רש הה או  ה]. בה בה תי ה [לנ שובה תש ס  בי ננ כש ני וש א נםחנ  בה ד של ה, ענ נה בה לש ה הנ מה גש פש יום ני אותו  ומי
ה אותה ש  יהרנ כות, וש לש מנ ק בנ זי חנ תש הי ה, וש ז בה חנ אה ה וש הודה א יש יו. ובה נה עמקםב ובה ל ינ מות של לי שש ד בנ מנ עה דו] וש מש עה ם [וש הה רה בש אנ
ם, יהל לי לו עמ כות של לש מנ הנ שום של יך. [מי חל ה יודוך אנ תה ה אנ הודה תוב יש כה הו של יו. זל רה חמ יו אנ נה ל בה כה ים הוא וש מי ת עולה שנ רג יש
יהם, ל הנ ל ענ אי רה שש דו יי מש עה ה של עה שה אי בש דנ יך] ונ חל יו. יודוך אנ חה אל ר בש בנ ה גה הודה י יש ר (דברי הימים-א ה) כי מנ אל נל מו של כש

יהם. יו לנ רה חמ דו אנ יהרש ם הודו לו וש כגלה של

ל ל כה ל של לה יך, כש בי י אה ני ך בש וו לש חמ תנ שש ה]. יי לה חי תש ה [בנ לל עמ ה ינ הודה ר (שופטים א) יש מנ אל נל מו של יך, כש בל יש ף אם עםרל ך בש יהדש
ב ל גנ ף ענ אנ ים. של טי בה שש ר הנ אה ל שש י כה רי יך - המ בי י אה ני ך. בש מל י אי ני םא בש ל יך וש בי י אה ני ה בש שום זל ים, מי טי בה שש ר הנ אה ם שש אותה
ך לל מל לנ ים  וי חמ תנ שש ומי ים  עי כורש יו  הה ם  יי לנ ירושה לי ים  עולי יו  הה של כש כגיות,  לש מנ י  תי שש לי קו  לש חש נל של קו]  לש חש נל ם  הי [של

ה תה יש נו הה מל ת] מי טל ה. [שולל דושה קש כות הנ לש מנ ם מי יי לנ רושה כות יש לש מנ שום של ם, מי יי לנ ירושה בי של

תוב כה םא  ל ים.  מי ענ הה ר  אה שש ת  אל יף  הוסי לש  - וו  חמ תנ שש יי וש תוב  כה ם  אי של וו,  חמ תנ שש יי וש תוב  כה םא  ל וש ך,  לש וו  חמ תנ שש יי
וו, חמ תנ שש יי ר  מנ אה ו של שה כש ענ וו.  חמ תנ שש יי וש ים  רי תוב (ישעיה מט) שה כה , של יחנ שי מה הנ ך  לל םא מל יהב ן של מנ זש א בי לה אל וו  חמ תנ שש יי וש

ים. מי ענ ר הה אה םא שש ל ל, וש בל ל בה םאש של ר ה, לה גולה םאש הנ ר דו לש בש ענ ם ינ ם, כגלה דה בנ ל לש אי רה שש ל יי כה אות של רש הנ לש

יש, (שמות טו) ך אי ר כה חנ אנ ר וש ענ ה ננ לה חי תש ר - בנ בה דה סוד הנ ייה. וש רש ך אנ ר כה חנ אנ ה גור וש לה חי תש ה, בנ הודה ייה יש רש גור אנ
לות כנ ף לש רל ל טל ד ענ הוא עומי ת, של ול מה ך הנ אנ לש ת מנ יל אל לי כש הנ ף? לש רל טל ה מי ה זל , מנ יתה לי י עה ני ף בש רל טל ה. מי מה חה לש יש מי ה' אי
ת קל לל תנ סש ף מי רל טל אותו  ומי הו]  [ומנ יל.  צי ין מנ אי וש ף  רנ טה וש ר (מיכה ה)  מנ אל נל של מו  יל, כש צי םא מנ ל וש ם  עולה י הה ני בש ת  אל

ה. ינה כי שש הנ

ל אי רה שש ך יי ק, כה זה ר חה הוא יותי יא - של בי לה ק. וכש זה הוא חה ייה - של רש אנ דום. כש לות אל גה ץ - בש בנ ל. רה בל לות בה גה ע - בש רנ כה
ם תה דה בש ים  די עומש ם  הי וש ם,  אותה ים  קי דוחמ וש ים  תי פנ מש לות  זה ומנ ים  בי כוכה י  די עובש ם  עולה הה י  ני בש של ים,  קי זה חמ ם  הי

יא. בי לה ייה וכש רש אנ ם כש יהל גי המ נש מי ובש

ייה רש אנ ה כש קה זה יא חמ ל, הי אי רה שש ת יי תולנ יף קום בש םא תוסי ה ל לה פש תוב (עמוס ה) נה כה ב של ל גנ ף ענ אנ ה, של ינה כי ך שש כה
ת יחנ אל רי חוק מי רה י מי רי המ לט, של שש לי ף וש רל רםף טל טש י לי די א כש לה ים אל לי םא נופש יא ל בי לה ייה וש רש ה אנ זו. מה ה הנ ילה פי נש יא בנ בי לה וכש
ייה רש אנ א כש לה ת אל לל םא נופל ה ל ינה כי שש ך  לו, כה אוכש וש פו  רש ל טנ ץ ענ קופי ד של ם ענ םא קה ל וש ל,  נופי יחנ  רי מי ה של עה שה פו, ומי רש טנ
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ה ר (ישעיה סג) צםעל מנ אל נל מו של ם, כש יהל לי פםץ עמ קש לי לות וש זה ים ומנ בי ת כוכה י עמבודנ די ים עובש מי ענ קםם מי נש י לי די יא, כש בי לה וכש
רםב כםחו. בש

י ר (איכה ב) מי מנ אל נל מו של "י, כש נו. מי ימל קי י יש א מי לה ה, אל נה טנ ה קש מה קה ם נש הל קםם מי נש םא יהקום לי נו - הוא ל ימל קי י יש מי
. רוהה אמ ח, ובי רנ קה א הנ י יהצה ן מי טל בל תוב (איוב לח) מי כה כםל, וש ק לנ זי חנ טון לש לש בו שי יון של לש על ם הה הוא עולה ך, וש א לה פה רש יי

ו', ר בש אה שש בנ שום של "א, מי הי ם"ה, בש יל םא שי י יהב ד כי ל ענ בה ים, אמ רי בי חמ הנ רו  אמ גו', בי ה וש יהודה ט מי בל םא יהסור שי ל
י לי לה בש ר שי חי קום אנ מה "א, ובש י הי לי בש ילו  ר שי חי קום אנ מה י"ה. בש דוש  קה ם הנ שי אן] הנ ת סוד [כה אן אל אות כה רש הנ לש
הוא סוד ל י"ה, וש ה] של ם [זל שי קום בנ ה תה ינה כי שש יון, של לש על דוש הה קה ם הנ שי "א, סוד הנ יו"ד הי ם"ה בש יל אן שי כה יו"ד, וש

נו. רש מנ אה י של פי "י], כש ל י' [מי של

השלמה מההשמטות (סימן כא)

מונלה ים סותםה (בראשית מט). שש בי נה ם עמ דנ ובש בגשו  ן לש יי ינ ס בנ בי כי נו  תם י אמ ני ה בש קה שרי לנ וש ירםה  ן עי פל גל י לנ רי אםסש
רות דומות זו חי ם אמ יי תנ זו, ושש ן דומות זו לה הל ם מי יי תנ זו, שש ן דומות זו לה הל ע מי בנ רש ה. אנ סוק זל פה לולות בש גות כש רה דש
ן יי ה ינ עמשל ם ננ הל ים ומי בי נה ים עמ אי ם יוצש הל מי ה, של קה רי נו שם יש ן הנ פל גל נו  יש ה, הנ קה רי ן שם פל ן גל זו הי דומות זו לה ע של בנ רש זו. אנ לה
נו יש נו, הנ תם ירםה אמ - עי זו  לה דומות זו  ם של יי תנ עות. ושש שופש אות וש ד יוצש חה אל ש  שםרל ד ומי חה ן סוד אל כגלה ן, וש יי א ינ רה קש ני של

עות. ד שופש חה סוד אל לולות ומי ת כש חנ ה אנ גה רש דנ ם, ובש ד הי חה סוד אל נו, וש תם נו אמ יש ירםה הנ עי

ם ענ עםרו. פנ לש תו  לה מש יא שי הי ה  דה בנ סותםה לש יא כש י הי ד, (שמות כב) כי חה סוד אל ד וש חה ר אל בה ה דה סותםה זל בגשו  לש
ים עי ד שופש חה אל ש  שםרל ם מי כגלה ה, וש לה מש שי הו  אי ת קורש רל חל ם אנ ענ בוש, ופנ לש הו  אי ת קורש רל חל ם אנ ענ סות, ופנ כש א לו  קורי
ייק - םא די ל י של הו, ומי של ם מנ ענ ייק טה די י של ים, ומי יוני לש ם סודות על הל ים בה לולי מות כש שי לוף הנ חי ים, וש ד עושי חה ר אל בה דה וש

שוטו. פש ד כי סוק עומי פה ל הנ בה ים, אמ יוני לש ן סודות על הל ים בה מוזי לו רש לה גות הנ רה דש ה הנ מונל הו. ושש של םא מנ ל ם וש ענ םא טה ל

יש ה אי ה זל גו'. מנ ם וש יש תה עמקםב אי ינ ר (בראשית כה) וש מנ אל נל מו של יהה, כש בות הה אה בה ם של לי שה עמקםב הנ ה, ינ אי םא רש ב
ל ם - אםהל ים הי לי י אםהה ני ים. שש לי ב אםהה תוב יםשי כה נו של יש הנ ה, וש טה מנ לש ה של מה כש חה הנ ה ומי לה עש מנ לש ה של מה כש חה ן הנ ן מי קנ תש ני ם? של תה
ים יי ימי ני ים פש תי בה ים - מי די דה י צש ני שש יהה מי לול הה כה גוד, וש רש פנ י הנ חורי א אמ רה קש ני ל של אםהל גוד, וש רש פנ ן הנ ים מי ני פש א לי רה קש ני של

ה? ל זל עמקםב כה ת ינ ד אל מי י לי ים, ומי יי יצוני ים חי תי בה ומי

ים תי ל בה ה של יונה לש ה על מה כש ד אותו חה מי ם לי ר, שי בל עי ם וה ם שי נוז עי גה מון וש יהה טה הה ים של ני ן שה י אותה רי המ ה, של אי םא רש ב
בו יהשש ר  הה נה הנ ר  בל עי בש כד)  (יהושע   - ר  בה דה לנ ן  ימה סי וש ה,  תונה חש תנ ה]  מה כש [חה פות  שש כי אותו  ד  מי לי ר  בל עי וש ים.  יי ימי ני פש
ים די יו לומש םא הה ים ל מוני דש ם קנ ל אותה ם של יהל מי ל יש כה א סוד הוא, של לה ר? אל הה נה ר הנ בל עי ה בש ה זל ם. מנ עולה ם מי יכל בותי אמ
יו גוד הה רש פנ י הנ חורי אמ ם של אותה גוד, ובש רש פנ י הנ חורי ים אמ אי רה קש ני ים של יי יצוני ים חי תי בה ה מי אה בה ה של תונה חש ה תנ מה כש א חה לה אל
א בה ד של ם דורות, ענ ל אותה יו כה ז הה אה ע, וש ם, טוב או רנ עולה םא לה ב ים לה ידי עמתי ים של רי בה ם דש הל ים לה יעי יו מודי הה ים, וש קי בי דש
ים תי בה מי ם  הל לה של ם  עולה לה ים  כי שה מש ני של ש  שםרל ל  של ים  רי בה דש יעו  הודי וש ם  הה רה בש אנ לש לו  יך  שי מש הי וש ה  שה דג קש הנ ד  צנ אותו 
כםל, םא הנ ים, ל רי בה ת דש צה ים קש וי הנ תש ם מי שה ים, ומי יי יצוני ים חי תי ים בה אי רה קש ני של לו  ל אי ים כה בי ם שואמ שה ים, ומי יי ימי ני פש

ה. ם שותל עולה ל הה אי רה שש ץ יי רל ל אל ה של ית גופה צי מש תנ ר - מי בה דה ן לנ ימה סי וש

ענ ובו שופי א וש כםל יוצי נו הנ מל מי ה, של שה דג קש ד הנ ל אותו צנ לום, ענ שה יו הנ לה ינו, עה בי ם אה הה רה בש ד אנ מנ עה ה זו של עה שה ומי
תוב כה הו של ה. זל דושה קש ץ הנ רל אה ענ בה עמשי תנ שש הי א לו לש ר, ובה הה נה ר הנ בל י עי ני ם בש הי ה של ד זל צנ תו מי עה שש א לו לי לוי, יהצה כםל תה הנ
ץ רל ש, אל מה ן מנ ענ ננ ץ כש רל ן, אל ענ נה ץ כש רל ל אל כה ך אותו בש אולי ר וה הה נה ר הנ בל עי ם מי הה רה בש ת אנ ם אל יכל בי ת אמ ח אל קנ אל (יהושע כד) וה

ה: ע"כ מההשמטות מה יום עי ם קי הל ין לה אי ם, וש יהה שה תל חש ים תנ רי בה שש ים ני יוני לש על יהלות הה חמ ר הנ אה שש של

מםר שש ע יי ל רה כה ך מי רש מה שש ח, (תהלים קכא) ה' יי תנ יהיא פה י חי בי גו'. רנ וש נו  תם י אמ ני ה בש קה שרי לנ ירםה וש ן עי פל גל י לנ רי אםסש
ם עולה ע - בה ל רה כה ך מי רש מה שש א ה' יי לה ך? אל של פש ת ננ מםר אל שש ה יי ם מה שי ע, לש ל רה כה ך מי רש מה שש ר ה' יי מנ אה ן של יוה ך. כי של פש ת ננ אל

ם. אותו עולה ך - בש של פש ת ננ מםר אל שש ה, יי זל הנ

ג רי טש קנ ים לש כי הולש ים של גי רש טש קנ ים מש עי ים רה יני ה מי מה כנ מור מי ם שה דה אה יות הה הש ה הוא, לי זל ם הנ עולה ל הה ה של ירה מי שש
ם ה, אי זל ם הנ עולה ן הה ם מי דה א אה יוצי של נו, כש רש מנ אה מו של ה? כש ה זל ם מנ עולה אותו הה ם. בש הל בםק בה דש לי ם וש עולה ם בה דה אה י הה ני בש
שםך אותו מש ים לי ני זגמה ים מש לי בש חנ ל מש בוצות של ה קש מה םא - כנ ם ל אי ה, וש קומה מש ת בי רל טל ענ תש ה ומי תו עולה מה שש ה - ני הוא זוכל
ם כגלה מו, וש ים עי ני מג בוא מש ף רי לל ה אל רי שש לש על נםם, ושש יהי גי ל הנ ה ענ נל מג מש ר לנ סה מש ני ה, של י דומה ידי סםר אותו בי מש לי נםם וש יהי גי לנ

ים. עי שה רש שות הה פש ל ננ ים ענ ני זגמה מש

ה, לה בה י חנ כי אמ לש ה מנ מה כנ ת, וש סל נל כש ע ני שה רה ת הה מנ שש ני ים. וש חי תה ה פש עה בש שי נםם, וש יהי גי בנ ים ייש  דורי ה מש עה בש ה, שי אי םא רש ב
ים ני מג ם מש אותה רות לש סה מש ים ני עי שה רש מות הה שש ני ר, וש ענ שנ ר וש ענ ל שנ כה ד בש חה ה אל נל מג ם מש יהל לי עמ ים, ונ רי עה שש י הנ רי רוחות, שומש

ט. ש לוהי ל אי ים של רי עה ים שש מי ם, סותש יהל ידי רות בי סה מש ני ן של יוה ה. כי י דומה די ל יש ענ

ים יי ימי ני פש הנ וש ים  תוחי ים פש יי יצוני חי ים, הנ תומי ים וסש תוחי ים פש רי עה שש ל הנ ים. כה רי עה ר שש חנ ים אנ רי עה שש ייש  י  רי המ של
ים שי ים, ופוגש יי יצוני חי ים הנ רי עה שש ם הנ אותה ד לש ים ענ עי שה רש ים הה אי יוצש ים, וש תוחי ם פש ת כגלה בה שנ ת וש בה ל שנ כה ים, ובש תומי סש
ר: אומי ח וש תנ ח ופל תנ ל פל כה ד בש רוז עומי כה ת, הנ בה את שנ יוצי של ים. וכש יי יצוני חי ים הנ חי תה פש בות בנ כש ענ תש מי רות של חי מות אמ שה נש

גו'. ה וש אולה שש ים לי עי שה (תהלים ט) יהשובו רש
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ה. נל מג מש הוא הנ ה, של י דומה ידי רו לי סש מה םא יי ל ן של ר אותה רוך הוא שומי דוש בה קה ים הנ יקי די צנ מות הנ שש ה, ני אי םא רש ב
ך. של פש ת ננ מםר אל שש תוב יי כה ך, וש ך ובואל אתש מםר צי שש תוב יי כה הו של זל

תוב כה , וש יענ סי ם תנ יי רנ צש מי ן מי פל ר (תהלים פ) גל מנ אל נל מו של ל, כש אי רה שש ת יי סל נל ן? זו כש פל גל י הנ הי ירםה. מנ ן עי פל גל י לנ רי אםסש
י רי א פש ה בורי ים בה כי רש בה מש ן של פל גל י, זו הנ י יוסי בי ר רנ מנ זו. אה ה הנ דושה קש ן הנ פל גל ך כנ תש שש יהה. אל ן פםרי פל גל ך כש תש שש (שם קכח) אל
י - זו רי ץ פש ר. עי כה י - זה רי ה פש י. עםשל רי ץ פש ה עי ן - זל פל גל י הנ רי י. פש רי ה פש ץ עםשל תוב (בראשית א) עי כה נו של יש א - הנ ן. בורי פל גל הנ
א ר בורי מנ אה מו של ן, כש פל גל י הנ רי ן פש ים הי יקי די צנ מות הנ שש ד. [ני חה אל ה כש בה קי ר ונש כה ה זה ן, זל פל גל י הנ רי א פש ך בורי שום כה ה. מי בה קי נש

פשריי הנגלפלן.]

ים מי ל ענ ים ענ ני מג מש יהלות הנ חמ ים, הנ מי ענ ילות הה ל חי ל כה לט ענ שש יד לי תי עה יחנ של שי מה ך הנ לל ה מל ירםה - זל ן עי פל גל י לנ רי אםסש
ם. יהל לי ר עמ בי גנ תש הי יחנ לש שי מה ך הנ לל יד מל תי עה ק, וש זי חנ תש הי ם לש הל לה ק של ם חםזל הי לות, וש זה ים ומנ בי י כוכה די עובש

ת עמבודנ י  די ים עובש מי ענ ם  הל בה ים  טי שולש ים של תוני חש תנ ים הנ רי תה כש ם הנ ל אותה ל כה ענ ת  טל שולל ן זו  פל גל שום של מי
ל ענ וש ה,  טה מנ ים לש רי חי אמ יהלות הה חמ הנ חו  צש יננ וי לו  כנ ה, יש קה רי ם שם הי ל, של אי רה שש ה. יי לה עש מנ ת לש חנ צנ ננ מש לות, זו  זה ים ומנ בי כוכה
ים רי תה י כש ני ם שש מור הי חמ ר ונ יי ר. ענ יי ל ענ ענ מור וש ל חמ ב ענ רםכי י וש ני תוב (זכריה ט) עה כה הו של . זל יחנ שי מה ך הנ לל ר מל בי גנ תש ם יי כגלה

חםל. ד הנ םאל, צנ מ שש ד הנ צנ ם מי הי לות, וש זה ים ומנ בי ת כוכה י עמבודנ די ים עובש מי ם ענ הל ים בה טי שולש של

לו, של מי ין לו  אי שום של עון, מי מש י שי בי ר רנ מנ אה ך  א כה לה י? אל ני א עה רה קש ני יחנ  שי מה הנ ך  לל י מל כי י - וש ני ר עה מנ אה ה של ומנ
ש. מל של ן הנ א מי לה ה אור אל ין לה אי ה של לה עש מנ ה לש דושה קש ה הנ נה בה לש י הנ . זוהי יחנ שי מה ך הנ לל ים לו מל אי קורש וש

ה טה מנ ם לש ם. אי תה ך, סש ך יהבוא לה כי לש ה מנ ני ז (שם) הי אה קומו, וש מש ד בי ינחי תש טונו, יי לש שי לט בש שש ה יי זל יחנ הנ שי מה ך הנ לל מל
ה, ל זל ם כה עי י. וש ני ם עם חל ה, לל ירה אי ה מש ינה אי יהה של רש לנ קש פנ סש י, אנ ני ה - עה לה עש מנ ם לש ה הוא. אי נה בה לש ד הנ צנ י בש רי המ י הוא, של ני - עה
דוש קה ק הנ זי חנ תש יי יו, וש תה חש ם תנ פותה כש לות לי זה ים ומנ בי ת כוכה י עמבודנ די ים עובש מי ל ענ ם של קה זש ר, חה יי ל ענ ענ מור וש ל חמ ב ענ רםכי

קומו. מש רוך הוא בי בה

ה תוב פורה כה ה, וש רה צש בה ים מי די גה מוץ בש דום חמ אל א מי ה בה י זל ר (ישעיה סג) מי מנ אל נל של מו  בושו, כש ן לש יי ינ ס בנ בי כי
ים בי ת כוכה י עמבודנ די ים עובש מי ל ענ יות ענ הש ה, לי של קה ין הנ ה, די בורה ל גש ד של צנ ה הנ ן - זל יי ינ ס בנ בי גו'. כי י וש די בנ י לש תי כש רנ דה
ים בי נה ם עמ דנ ר] בש מה שש ר [ני סה מש ן ני יי ינ הנ ים, וש בי נה א עמ רה קש ני ין של ית די ה, בי טה מנ ץ לש עי ה הה ים סותםה - זל בי נה ם עמ דנ לות. ובש זה ומנ

ם. עולה י הה כי לש לות ומנ זה ים ומנ בי ת כוכה י עמבודנ די ים עובש מי ענ ר הה אה ל שש יו כה תה חש בםר תנ שש ם, לי יהל ני שש ש בי בי לנ תש הי י לש די כש

ת חנ פםרנ וא כש הי וש ם  יגי רי ה שה לשה ן שש פל גל תוב (בראשית מ) ובנ כה וש ירםה,  ן עי פל גל י לנ רי ר, אםסש מנ אה וש ח  תנ י פה י יוסי בי רנ
םא ל וש ם  בונה רי בוד  כש בי ים  יחי גי שש מנ םא  ל וש ים  עי יודש םא  ל של ם  דה אה י  ני בש ם  הי ים  טומי אמ ה  מה כנ ה  אי רש םא  ב ה.  צה ני ה  תה לש עה
םא ה ל לה פי אמ ים כה עי שה רש ך  רל תוב (משלי ד) דל כה סו, של פש תה ה יי מל ם בנ יהל כי רש ים דנ עי םא יודש ל ה וש תורה י הנ רי בש די ים בש לי כש תנ סש מי

לו. שי כה ה יי מל עו בנ יהדש

ן יוה יון. כי לש על בוד הה כה ת בנ ענ דנ ים לה ני בונש תש ים ומי עי יודש יו  הה ם, וש דה י אה ני ל בש ה ענ ה שורה בואה ה נש תה יש מון הה דש ן קנ מנ זש בי
ים שי מש תנ שש םא מי ל ת קול, וש ה בנ קה סש ה ופה בואה ה נש קה סש ו פה שה כש ת קול. ענ בנ ים בש שי מש תנ שש יו מי ה, הה בואה ם נש הל ה מי קה סש פה של

לום. חמ א בנ לה ם אל דה י אה ני בש

ה ה, מה בואה נש ל  ים של שי שי ד מי חה לום הוא אל ינו, חמ ני י שה רי המ ה, של יצונה יא חי ה הי תונה חש ה תנ גה רש לום הוא דנ חמ ונ
לום חמ שום של ם, מי כגלה ה לש אה רש לום ני חמ ה, הנ אי םא רש ר. ב אי בה תש י ני רי המ ה, ונ טה מנ ית לש שי ה שי גה רש דנ א מי בה שום של ם? מי ענ טנ הנ

לות. זה ים ומנ בי י כוכה די עובש לו לש פי אמ ים ונ יהבי חנ לו לש פי לום, אמ ה חמ אל רש ני גות, וש רה ה דש מה כנ ד בש יורי םאל, וש מ שש ד הנ צנ א מי בה

ם הל מי ם.  דה אה י  ני בש לי ים  יעי ומודי ים,  עי רה הה ים  יני מי הנ ם  אותה ים  עי שומש וש לום  חמ ים  חי לוקש ים  מי עה פש לי של שום  מי
ים מי עה פש לי ת, וש מל י אל רי בש ים די עי ים שומש מי עה פש לי ים, וש בי ים כוזש רי בה ם דש הל ים לה יעי ם ומודי דה י אה ני ל בש ם] ענ הל ים [בה קי צוחמ של

ים. יוני לש ים על רי בה ם דש הל ים לה יעי ים ומודי עי שה רש ים לה לוחי ם שש הי של

ל, אי רה שש ת יי סל נל כש ן? זו  פל י גל הי ם. מנ יגי רי ה שה לשה ן שש פל גל תוב ובנ כה ת, של מל לום אל ה חמ אה ה? רה זל ע הנ שה רה תוב בה ה כה מנ
ר מנ אל נל מו של ה, כש קה רש זש ה ני קום זל מה י מי רי המ ם, של יי מנ שה םאת. מי ן ז פל קםד גל ה ופש אי ם ורש יי מנ שה ט מי בי תוב (תהלים פ) הנ כה של

אי. דנ םאת, ונ יא ז הי ן של פל םאת, גל ן ז פל קםד גל ץ. ופש רל ם אל יי מנ שה יך מי לי שש (איכה ב) הי

תוב כה ת - של חנ פםרנ יא כש הי . וש יהה לל ים עה צי םאן רםבש י צ רי דש ה על לשה ר (בראשית כט) שש מנ אל נל מו של ם - כש יגי רי ה שה לשה שש
ה. טה ל מנ ם של יי לנ רושה ה - זו יש צה ה ני תה לש ה. עה נה בה לש ה הנ ירה אי הי למםה, של ת שש מנ כש ב חה רל תי (מלכים-א ה) ונ

ר (בראשית מנ אל נל מו של ה, כש ה אותה יקה יני יהה ומי לל ת עה דל עומל ה של גה רש ה דנ ה, אותה לה עש מנ ה - לש צה ה ני תה לש ר עה חי ר אנ בה דה
ר. מה שג מש ן הנ יי ם ינ הל מםר בה שש ים - לי בי נה יהה עמ לתל כש שש ילו אנ שי בש ץ. הי רל אה ל הה עו בו ענ רש ר זנ של א) אמ

ם. ט אםתה חנ שש אל ים וה בי נה עמ ת הה ח אל קנ אל י וה די יה עםה בש רש כוס פנ תוב? (שם מ) וש ה כה ע. מנ שה ה אותו רה אה ה רה מה ה כנ אי רש
מו ה אותו, כש תה שה עםה וש רש פנ נו לש תש נה ים של בי נה ם עמ אותה את מי יוצי ין, של די ית הנ ת בי יקנ ני ה, יש לה עי רש תנ ה כוס הנ ה אותה אה אן רה כה
לום חמ ר לו  תנ ן פה כי ה. לה זל לום הנ חמ ת בנ מל ר אל בנ ע דש יהדנ ח וש מנ ף, שה ה יוסי ת זל ע אל מנ שה ן של יוה ל. כי אי רה שש יל יי בי שש יהה בי הה של

ה. זל ף בה ת יוסי ר אל שי בי ל של טוב ענ לש

י די ים עובש מי ל ענ ים של קי זה יהלות חמ ם חמ ל אותה םאת כה ז ן הנ פל גל ת הנ חנ ים תנ פי כש ני ירםה - של ן עי פל גל י לנ רי ה, אםסש אי םא רש ב
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ר. אי בה תש ני ם, וש הל לה כםחנ של ה אותו הנ פל כש ני ר וש שה קש םאת ני ן ז פל יל גל בי שש נו, בי רש מנ אה מו של ה, כש רה ה זה עמבודה

דום, ן סש פל את (דברים לב) גל רי קש ני ן של פל ייש גל ה, וש יונה לש ה על דושה ן קש פל ן. ייש גל פל ייש גל ן וש פל ר, ייש גל מנ עון אה מש י שי בי רנ
ק - ת. שורי מל ע אל רנ את כגלה זל רי קש ני ה של םאת, אותה ן ז פל תוב גל ך כה שום כה ר. מי כה ל ני ת אי יהה בנ רי כש ן נה פל ייש (ירמיה ב) גל וש
ם נה פש דום גנ ן סש פל גל י מי תוב? כי ה כה זו, מנ ן הנ פל גל ת הנ בו אל זש עה ל וש אי רה שש או יי טש חה של זו. כש ן הנ פל גל הנ ים מי אי יוצש ל של אי רה שש לו יי אי

ן. פל ייש גל ן וש פל ן ייש גל כי לה גו', וש וש

ך רל הוא דל ה, של זל ה הנ דל שה ך בנ לי ק, ני חה צש י יי בי רנ ה לש הודה י יש בי ר רנ מנ ך. אה רל דל ים בנ כי יו הולש ק הה חה צש י יי בי רנ ה וש הודה י יש בי רנ
ה יתה ל בי י כה ג כי לל שה ה מי יתה בי א לש ירה םא תי תוב (משלי לא) ל ה, כה הודה י יש בי ר רנ מנ כו, אה לש הה ד של כו. ענ לש ה. הה רה שה ר יש יותי
ם הל י מי צי ש, חמ ר חםדל שה ים עה ני נםם שש יהי גי ים בנ עי שה רש ין הה ר, די מנ אה ר בו, של אי נו בי רי בי יהה חמ קי זש י חי בי ה רנ סוק זל ים. פה ני בגש שה לה

ג. לל של ם בנ הל י מי צי חמ ה ונ מה חנ בנ

ף חםרל יפות הנ רי חמ ים: זו  רי ג, אומש לל של ים לנ סי נה כש נםם. ני יהי אי גי דנ ונ הו  ים: זל רי ם אומש ש, הי אי ים לה סי נה כש ני ה של עה שה בש
ר, (תהלים מ) מנ ד אה וי דה י. וש ים: ונ רי אומש ך  ר כה חנ אנ ה, וש ים: וה רי אומש ים וש ילי חי תש הוא. מנ רוך  בה דוש  קה ל הנ קםר] של [הנ

י. ך ונ ר כה חנ אנ ה, וש ים וה רי אומש קום של מה גו'. מי ם וש יהקל ן ונ וי יה יט הנ טי און מי בור שה י מי ני לי עמ ינ ונ

מון. יהכול לש צנ ג בש לי שש ה תנ ים בה כי לה י מש דנ ש שנ רי פה ר (תהלים סח) בש מנ אל נל מו של ג, כש לל של ם? בנ שה פש נות ננ קה תש ן ני יכה הי וש
ל ים. אנ ני שה בגש  לה ה  יתה ל בי כה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ג. מה לל שה מי ה  יתה בי א לש ירה םא תי ר, ל מוד לומנ לש ן? תנ ל כי אי רה שש ף יי אנ

כו'. ה וש נגכה ר חמ ני ה וש זוזה ין, מש לי פי ית ותש יצי ה, צי יעה רי ה ופש ילה מו מי ם, כש יי ננ א שש לה ים אל ני י שה רי קש תי

נו, רש מנ אה של מו  ים, כש ני שה בגש  לה ה  יתה ל בי יא כה הי ל, של אי רה שש ת יי סל נל כש ג - זו  לל שה מי ה  יתה בי א לש ירה םא תי ה, ל אי םא רש ב
יד תי עה ה, וש רה ה זה י עמבודה די ים עובש מי ענ ע מי רנ פה הי ה, לש של קה ין הנ די ל הנ בוש של גו', לש ים וש די גה מוץ בש תוב (ישעיה סג) חמ כה של
ים, די גה מוץ בש תוב חמ כה דםם, של אה בוש  דםם. לש אה הה ע מי רנ פה הי ה ולש מה דג ב אמ רל חל דםם וש אה בוש  לש בםש  לש הוא לי רוך  בה דוש  קה הנ
דםם, אה ן הה ע מי רנ פה הי ם. ולש ה דה אה לש ה' מה ב לנ רל תוב (שם לד) חל כה ה, של מה דג ף אמ יי סנ ך. הנ בושל לש דםם לי דוענ אה תוב (שם) מנ כה וש

ה. של קה ין הנ די ל הנ ד של צנ א מי ה בה י זל רי המ ים - של ני בגש שה ה לה יתה ל בי י כה גו'. עוד כי ה וש רה צש בה ה' בש ח לנ בנ י זל תוב כי כה של

שום יות, מי מוני דש ים קנ ני לו שה ים? אי ני שה ם הנ הי ים, מה ני בגש שה ה לה יתה ל בי א כה לה ך, אל ה כה אי זל דנ ק, ונ חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
יהם. ל הנ ים אל כי ים הםלש לי חה נש ל הנ תוב (קהלת א) כה כה ים, כנ די דה צש ל הנ כה ת מי קל יונל ם וש כגלה ת מי לל לל כש יא ני הי של

ב. ד רוכי חה ן אל קי זה וש מור,  חמ י הנ רי חמ אנ יהא מי קי פוטש קנ לש ך  יהה הולי הה ינוק של תי אותו  בש שו  גש ים, פה כי הולש יו  הה ד של ענ
ה או טה מנ ד לש א רי לה ד, אל חה ינו אל י אי סוקי ר לו, פש מנ ך. אה סוקש ת פש י אל מםר לי י, אל ני ינוק, בש אותו תי ן לש קי ר אותו זה מנ אה
ם ר לו, אי מנ ך. אה מש י עי מי צש ת ענ קםל אל שש אל ינוק, של ה תי תה אנ ן וש קי י זה ני ה, אמ םא רוצל ר לו, ל מנ ך. אה ר לש אםמנ יך וש נל פה ב לש כנ רש אל
םא ל ב וש הוא רוכי ן, של קי ל אותו זה ח רוחו של פנ ר, תי מנ ך. אה רל דל ך בנ לי ני י של די ר לו, כש מנ סוק? אה תה פה לש אנ ה שה מה ז לה ך, אה כה

ך. רל דל ך לו בנ לנ הה ן וש קי אותו זה ד מי רנ פש י. ני מי קול עי ילה שה הש םא יי ל ר של מנ אה ר, וש בה ענ דה יודי

י בי רנ ר לו  מנ ה. אה עמשל מנ ת הנ ם אל הל ח לה סה וש אותו  לו  אמ ם. שה יהל לי ב אמ רנ ק, קה חה צש י יי בי רנ וש ה  הודה י יש בי רנ יעו  גי הי של כש
ה. זל יום הנ י הנ תי לש כנ םא אה ל ייף, של י עה ני ם, אמ הל ר לה מנ יך. אה פי ר מי בה ע דה מנ שש ני אן וש ב כה שי ני וש נו  מה עי ך  , לי יתה שי ה עה פל ה, יה הודה יש

בו. יהשש תו וש ם שה הי נו, וש מל תו מי ץ. שה ת עי חנ יק תנ קי ם דנ יי ן מנ ינ עש או מנ צש ס ומה ם ני הל ש לה חי רנ תש נו לו. הי תש נה ם וש חל יאו לל הוצי

ם ד, אי וי דה ה. לש לה וש י ענ עםשי א בש ני קנ ל תש ים אנ עי רי מש ר בנ חנ תש ל תי ד אנ וי דה ר, (תהלים לז) לש מנ אה ינוק וש תי ח אותו  תנ פה
ה. ת זל ר אל מנ ש אה קםדל ם, רוחנ הנ תה ד סש וי דה קום לש ל מה כה א בש לה ר. אל מנ םא אה ה - ל לה פי ם תש ר, אי מנ םא אה ה - ל ירה שי

ה עמשל ל תנ א אנ לה ר! אל בי חנ תש ל תי תםב) אנ כש (לי יך  רי יהה צה ים? הה עי רי מש ר בנ חנ תש ל תי ה אנ ה זל ים, מנ עי רי מש ר בנ חנ תש ל תי אנ
ה חל דה תי וש ים  מי עולה ר לש עלקה נל םא  ל ץ של י הוא עי ל לו, אולנ םא תוכנ ל וש ך  מש צש סוד ענ יש תה  עש יהדנ םא  ל י  ים, כי עי רי מש רות בנ חמ תנ

יו. נה פה לש מי

ם יהל עמשי ת מנ ה אל רואל י של ל מי כה ם, של הל א בה ני קנ םא לש ב םא תה ל ם וש יהל עמשי מנ יחנ בש גי שש םא תנ ל ה, של לה וש י ענ עםשי א בש ני קנ ל תש אנ וש
ל ים ענ רי חי ים אמ להי ך אל ילה לש הש םא יי תוב (שמות כ) ל כה ים, של אוי ה לה לשה ל שש ר ענ רוך-הוא, עובי דוש-בה קה א לנ ני קנ םא מש ל וש

א. נה ל קנ יך אי להל י ה' אל נםכי י אה ם כי די בש עה םא תה ל ם וש הל ה לה ול חמ תנ שש םא תי ה. ל מונה ל תש כה ל וש סל ך פל ה לש עמשל םא תנ י. ל נה פה

ה אה לש הה אן וה כה י. מי כי רש ת דנ י אל יתי טי סה י וש תי דש רנ פש ן ני כי ם, לה הל מי כו  רש טות דנ סש לי ם וש הל ד מי רי פה הי ם לש דה אה הה יך  רי ן צה כי לה
ם. יכל ני פש לו לי לה ים הנ סוקי ר פש י אומי ני ם, אמ כל תש י אל אתי צה מה של

ה מות. מה לי שש ה בי תה יש םא הה ל ה זו  יאה רי קש שום של ה. מי מה ה לה נה טנ "ף קש לל אן אה ה, כה ל מםשל א אל רה קש יי ר, ונ מנ אה ח וש תנ פה
ה. דושה קש ץ הנ רל אה א בה לה את אל צי מש םא ני מות ל לי שש שום של ת מי רל חל ץ אנ רל אל ן, ובש כה שש מי א בנ לה יהה אל םא הה ה ל זל ם? של ענ טנ הנ

ר כה מות זה לי ם - שש דה נוש. אה ת אל ם שי דה ה, אה בה קי ר ונש כה ל זה מות של לי ם שש ה] שה בה קי ם, נש ה, [שה ינה כי אן שש עוד, כה
ה. נה טנ "ף קש לל ך אה שום כה אמםר, מי ד לי ל מועי אםהל יו מי לה ר ה' אי בי דנ יש סוק, ונ פה ה. עוד, סוף הנ בה קי אן נש ה. כה בה קי ונש

ד יורי של יון. כש לש על ך  לל א מל רה קש יו, ני לה כות עה לש מנ ר הנ תל כל וש או  סש כי ב בש יהה יושי הה ך של לל מל ל לש שה ה, מה נה טנ "ף קש לל עוד אה
ך לל א מל רה קש כםל, ני ל הנ ה ענ לה עש מנ הוא לש ן של מנ ל זש רוך הוא, כה בה דוש  קה הנ ך  ן. כה טה קה ך  לל א מל רה קש דו, ני בש ית ענ בי לש ך  הולי וש

ה. נה טנ "ף קש לל ן אה כי לה ם, וש קםדל מו מי יון כש לש םא על ל ל בה ך, אמ לל ה, הוא מל טה מנ דורו לש ד מש הורנ ן של יוה יון. כי לש על

ג חנ ד וש ים מועי לויי בו תש ל של אםהל ד? הה ל מועי ה אםהל ה זל ד, מנ ל מועי אםהל לו. מי יכה הי ן אותו לש מי ינו, זי ני ך שה א, כה רה קש יי ונ
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יהו? נות, ומי מה הי בון לש שש חל יל הנ חי תש מנ ים. בו  מועמדי אםתםת ולש לש יו  הה וש ר (בראשית א)  מנ אל נל של מו  נות, כש מש ת לי בה שנ וש
ח. צנ נל יו לה דותה תי ע יש סנ ל יי ן בנ עה צש ל יי ם בנ ר (ישעיה לג) אםהל מנ אל נל מו של ה, כש נה בה לש הנ

קום י הוא מה יםפי הנ מות וש לי שש הנ שום של ה הוא, מי יהפל ד וש חה כםל אל ל הנ בה לות [אמ גנ י לש די אמםר? כש ה לי ה זל אמםר, מנ לי
שות ה רש נה תש ני אמםר, של ה לי ל מםשל ר ה' אל בי דנ יש ר ונ מנ אל נל מו של אמםר, כש קום לי ל מה כה ה. ובש ימה ני ר פש תה סש יהה ני הה ה של לות] מנ גנ לש

ד. ה עומי מםשל קום של מה הוא, מי ר הנ בה דה ה הנ נה בה לש ה לנ נה מש י ני רי המ שום של ה הוא, מי יהפל ד, וש חה כםל אל ל הנ בה לות, אמ גנ לש

ל א אל רה קש יי עוד ונ לות. וש גנ שות לש ייש רש קום של רון, מה חמ אמםר - אנ ע. לי צנ מש אל ה - בה ל מםשל ה. אל לה עש מנ ר ה' - לש בי דנ יש ונ
שום רו, מי מש ך אה ה? כה ל מםשל ה אל מה גו'. לה ה וש ל מםשל ן אל כה שש מי ת הנ יאו אל יהבי ה? (שמות טל) ונ לה עש מנ תוב לש ה כה ה, מנ מםשל
ה אה רש ר הל של אמ ר (שם כז) כנ מנ אל נל מו של ן, כש יי ענ ה הה אי רש מנ ה לו בש אה רש רוך הוא הל דוש בה קה הנ ר, וש הה ה אותו בל אה ה רה מםשל של
ה עמשי ה ונ אי גו'. (שמות כה) ורש ה וש ת מםשל ה ה' אל אה רש ר הל של ה אמ אל רש מנ יב, (המדבר ח) כנ תי תוב וכש כה וש ר.  הה בה ך  אםתש

ה. אה רה ן של כה שש מו אותו מי ם הוא כש ה, אי אל רש יי י של די יאו לו כש בי ו הי שה כש ר. ענ הה ה בה אל רש ה מה תה ר אנ של ם אמ יתה ני בש תנ בש

ת אל ה  וה צי ה,  ירה בי גש לנ ין  רי טי לש פנ נות  בש לי ה  צה רה של ך  לל מל לש א,  לה אל ה?  מםשל ל  אל ן  כה שש מי הנ ת  אל יאו  יהבי ונ ה  מה לה ל  בה אמ
ן יוה ה. כי נוחה מש קום לי אן מה כה ה, וש טה מי קום לנ אן מה י, כה לוני קום פש מה ה בש ל זל יכה הי י, וש לוני קום פש מה ה בש ל זל יכה ים: הי ני מה אג הה
ן יוה ים. כי להי אל הה יש  ת, אי יי בנ ל הנ ענ ה, בנ ל מםשל ן אל כה שש מי ת הנ אל יאו  יהבי ונ ך  ך. כה לל מל לנ או  רש ים, הל ני מה אג ם הה אותה שו  עה של

ה. ל מםשל א אל רה קש יי ך ונ שום כה ה, מי תה ה אי לה עש ת בנ ה אל ינה מי זש ל, הי יכה הי ך לנ לל מל ת הנ ה אל ירה בי גש ה הנ ינה מי זש ל, הי יכה הי ם הנ לנ שש ני של

ה. נל חמ מנ חוץ לנ ה לו מי טה נה ל וש אםהל ת הה ח אל קנ ה יי תוב? (שמות לג) ומםשל ה כה ת, מנ יי בנ ל הנ ענ ה הוא בנ מםשל שום של ומי
ך. עמשות כה ר לנ חי יש אנ אי שות לש ין רש אי ה של ך, מנ ה כה שה ת עה יי בנ ל הנ ענ הוא בנ ה של מםשל

י ם כי דה ר, אה מנ אה ח וש תנ ז פה ס, אה ני כה הי ה לש ן מםשל מי דנ זש הי ה של עה שה ז, בש אה ה. וש יונה לש ת על רל חל ה אנ גה רש יו - דנ לה ר ה' אי בי דנ יש ונ
תוב כה כנ ם,  דה אה ר  מנ אה וש ח  תנ פה ד,  חה אל כש ה  נה בה ולש ש  מל של רו  בש חנ תש הי של כש א  לה אל אן?  כה ה  עושל ם  דה אה ה  מה ם.  כל מי יב  רי ינקש

דו. מש םא עה ל ד, וש מנ ה. עה לה בג ד זש מנ חנ עה ש יהרי מל (חבקוק ג) של

תוב כה ע של מה שש ה. מנ בה קי ר ונש כה א זה צי מה יי ם, של לי שה ן הנ בה רש ת קה ה עמבודנ עמשל ינ י של ז, מי מה רש אן ני ם - כה כל יב מי רי י ינקש כי
ה. טה מנ ה ולש לה עש מנ ד, לש חה אל ז כש חי אה הי כםל לש יב הנ רי קש מנ ה' - של ן לנ בה רש ם. קה כל לה ה של אל רש מנ א בנ צי מה יי ם, של כל מי

הורות. טש בות הנ כה רש מל לו הנ םאן - אי צ ן הנ ר ומי קה בה ן הנ ד. מי חה אל כםל כש ה הנ מה הי ם ובש דה אות אה רש הנ ה - לש מה הי בש ן הנ מי
םאן. צ ן הנ ר ומי קה בה ן הנ ר מי מנ אה ר וש זנ אות? חה מי ין טש הורות ובי ין טש כםל, בי ן הנ ה, יהכול מי מה הי בש ן הנ ר מי מנ אה ן של יוה כי של

ו שה כש ענ ה', וש ן לנ בה רש ה קה לה חי תש א בנ לה ם? אל כל נש בנ רש ה קה ה זל תםב)! מנ כש (לי יך  רי יהה צה י הה ני בה רש ם, קה כל נש בנ רש ת קה יבו אל רי קש תנ
ה לה עש מנ ה לש טה מנ לש חוד מי יי אות  רש הנ םאן, לש צ ן הנ ר ומי קה בה ן הנ ה מי מה הי בש ן הנ ם מי כל נש בנ רש ם. קה דה ה' אה ן לנ בה רש ם. קה כל נש בנ רש קה

ם. כל נש בנ רש נו קה יש ה הנ טה מנ ה לש לה עש מנ לש ה'. מי ן לנ בה רש נו קה יש ה הנ לה עש מנ ה לש טה מנ לש ה. מי טה מנ ה לש לה עש מנ לש ומי

ם דה כםל. אה ל הנ יון ענ לש על ך  לל ר, ומל ל אותו הנ ן ענ קה תש א מג סי כי ה, וש לה עש מנ ה לש לה עש מנ יון, לש לש ר על ל הנ ב ענ יושי ך של לל מל לש
ב יושי ך  לל מל הנ קום של מה ה, לנ לה עש מנ ה לש טה מנ לש ה מי עולל ד של ה ענ גה רש דנ ה לש גה רש דנ עמלות מי לנ יך  רי ך, צה לל מל יב דורון לנ רי קש מנ של
ה לה עש מנ לש דורון מי ד הנ ך. יורי לל מל ל הנ אותו דורון הוא של ך, וש לל מל ים דורון לנ לי עמ י מנ רי המ ים של עי ז יודש אה כםל, וש ל הנ יון ענ לש על

ה. טה מנ הוא לש ך של לל מל הוב הנ אמ ה לנ לה עש מנ לש ד מי ך יורי לל מל ל הנ אותו דורון של ים של עי י יודש רי ה, המ טה מנ לש

ד יורי ר,  קה בה ן הנ ה מי מה הי בש ן הנ ה'. מי לנ ן  בה רש ז קה אה וש ה,  לה עש מנ ה לש טה מנ לש יו מי גותה רש דנ ה בש ם עולל דה ה, אה לה חי תש בנ ך  כה
י יני י יי יתי תי י שה שי בש ם די י עי רי עש י ינ תי לש כנ תוב (שיר ה) אה ך כה שום כה ם. ומי כל נש בנ רש ה קה ז זל אה ה, וש טה מנ ה לש לה עש מנ לש יו מי גותה רש דנ בש
ת אל יבו  רי קש ז תנ אה םאן, וש צ ן הנ ר ומי קה בה ן הנ ה מי מה הי בש ן הנ מי נו  יש ים, הנ עי רי לו  כש ה'. אי ן לנ בה רש קה ם וש דה אה נו  יש י, הנ בי לה ם חמ עי

ם. כל נש בנ רש קה

רוך ה, ובה ת זל אל מםענ  שש לי ינו  כי זה ן של מה חמ רנ הה רוך  רו, בה מש םאשו. אה ל ר ענ קוהו  שה ה ונש הודה י יש בי רנ ק וש חה צש י יי בי רנ או  בה
ה נה גי ה בש טועה ת נש חנ ן אנ פל או גל ים, רה כי יו הולש הה ד של כו. ענ לש הה מו וש ן. קה קי אותו זה לו בש לה ים הנ רי בה דש דו הנ בש אל םא נל ל ן של מה חמ רנ הה

אנחנת.

י?! רי יון. אםסש לש ה הוא סוד על סוק זל תונו. פה י אמ ני ה בש קה שרי לנ ירםה וש ן עי פל גל י לנ רי ר, אםסש מנ אה ינוק וש ח אותו תי תנ פה
ר מי שה הי ן לש בה ית רנ בי ם בש הי ים של קי דנ רש דנ א סוד הוא לנ לה תםב! אל כש יך לי רי יהה צה ר הה יי ירםה?! ענ תםב! עי כש יך לי רי יהה צה ר הה סנ אה

ם י"ה. ל שה לה כש דוש ני קה ם הנ שי הנ ר, וש יי ל ענ ץ של חי אותו הנ מי

ן י?! בי ני ה ו"ה. בש מה ל שה לה כש תםב! ני כש יך לי רי יהה צה ק הה ה, שורי קה שרי לנ ם וש ך גנ דוש, כה קה ם הנ שי מוז הנ אן רה כה מו של וכש
ה מה תםנות. לה ן אמ תוב (זכריה ט) בל כה ן, כנ ק. בי יך שורי תי עש טנ י נש נםכי אה תוב (ירמיה ב) וש כה ק, כנ תםב! שורי כש יך לי רי יהה צה הה

י? ני ה בש מה לה ה, וש קה רי שם

מור, הוא חמ ר, של חי אנ פות כםחנ  כש לי דוש  ם קה ם ייש שי גנ ך  ר, כה יי ענ ת הה פות אל כש לי דוש  ם קה ייש שי של מו  א, כש לה אל
ם הל מםר מי שש ה, לי זל כםחנ  י"ה] ו"ה בש ה, [וש זל כםחנ  ם, י"ה בש ים עולה יבי רי חמ יו מנ אן, הה מוז כה דוש רה קה ם הנ שי א הנ לי מה לש אי של

ם. עולה טו בו בה לש שש םא יי ל ם של דה אה ת הה מםר אל שש לי ם, וש עולה ת הה אל

ה יעה טי נש יהה  לל ת עה לל בל קנ םא מש ן ל פל ה גל א מנ לה ן? אל פל את גל רי קש ה ני מה לה ל. וש אי רה שש ת יי סל נל כש ן? זו  פל גל יזו  ן, אי פל גל י לנ רי סש אה
ים פי כש ל ני אי רה שש ת יי סל נל שום כש רוך הוא, ומי דוש בה קה ת הנ א אל לה יהה אל לל ת עה לל בל קנ םא מש ל ל אי רה שש ת יי סל נל ם כש ך גנ ת, כה רל חל אנ



687

דוש קה ם הנ שי ת הנ תוב אל כה יל הנ טי ן הי כי לה וש ם,  עולה בה לט  שש לי וש ע  רנ הה לש ים  כולי יש םא  ל וש ים  רי חי אמ כםחות הה הנ ל  כה יהה  נל פה לש
גו'. ק וש יך שורי תי עש טנ י נש נםכי אה ר וש מנ אל נל מו של ק, כש שום אותו שורי ר מי עלקנ נל נו, של תם י אמ ני ה. בש ד זל צנ ה ובש ד זל צנ ם בש יהל יני בי

ך לל ה מל יהו? זל ם, ומי עולה א הה רה בש ני יום של ס מי בי א כי לה תםב! אל כש יך לי רי יהה צה ס הה ס?! כובי בי גו'. כי בגשו וש ן לש יי ינ ס בנ בי כי
ל ל כה ה ענ לה עש מנ לט לש שש יחנ לי שי מה ך הנ לל יד מל תי עה ה. וש טה מנ םאל, לש מ שש ד הנ ים - צנ בי נה ם עמ דנ םאל. ובש מ שש ד הנ ן - צנ יי ינ . בנ יחנ שי מה הנ

ה. טה מנ לש ה ומי לה עש מנ לש ם מי ת כםחה בםר אל שש לי לות, וש זה ים ומנ בי ת כוכה י עמבודנ די ים עובש מי ענ ל הה ים של רי חי אמ כםחות הה הנ

ים בי ת כוכה י עמבודנ די ים עובש מי ענ ין [לה כגלו די ה, וש חה מש ה שי אל רש ה, מנ זל ן הנ יי ינ מו הנ בגשו - כש ן לש יי ינ ס בנ בי ר כי חי ר אנ בה דה
לות. זה ים ומנ בי ת כוכה י עמבודנ די ים עובש מי ענ ין לה די כגלו  ל, וש אי רה שש יי ה לש חה מש ה שי אל , ינרש יחנ שי מה הנ ך  לל ם מל גנ ך  לות]. כה זה ומנ
ם עולה א הה רה בש ני יום של , ומי יחנ שי מה ך הנ לל ל מל ם, זו רוחו של יי מה י הנ ני ל פש ת ענ פל חל רנ ים מש להי רוחנ אל תוב (בראשית א) וש כה

יון. לש על ן הה יי ינ בושו בנ ץ לש הוא רוחי

ה] תורה ל הנ ה של ול רש מנ יון, [של לש על ן הה יי ה ינ ב. זל לה חה ם מי יי ננ ן שי בל ן ולש יי יה ם מי יי יננ י עי ילי לי כש יו, חנ רה חמ תוב אנ ה כה ה מנ אי רש
ל ענ בש ה של תורה ב וש תה כש בי ה של ב, תורה לה חה ן וש יי ה ינ תורה י הנ רי המ ב, של לה חה ם מי יי ננ ן שי בל ה. ולש נו שותל מל ה, מי ול רש מנ ה של תורה ל הנ של

ה. פל

סוף הו  א, ומנ ה הוא בה חה מש ל שי קום של מה מי שום של ה? מי מה [לה נוש  ב אל בנ ח לש מנ שנ ן יש יי ינ וש תוב (תהלים קד)  כה
ל כה קום של ה, הוא מה וה דש ן חל יי ינ ת הנ ירנ ה, שי אי םא רש ן. ב מל א שה רה קש ני קום של מה אי מי דנ ן, ונ מל שה ים מי ני יל פה הי צש הנ סוק?] לש פה הנ
ם, עולה דון הה ין הוא, ובו ני כםל, די ל הנ נוס של קום כי סופו מש שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ין, מה סופו די נו, וש מל את מי ה יוצי חה מש שי

נו. מל את מי ה יוצי וה דש ל חל כה קום של מה ן, מי מל שה ים מי ני יל פה הי צש הנ ך לש שום כה ין. מי סוף די ה, וש וה דש ית חל אשי ן רי כי לה וש

דו בנ לוי לש בו תה ר של םאמנ ם ת אי ם. וש עולה ת הה ך] אל ד [סומי ם סועי חל א לל לה ם? אל חל ה לל יזל ד, אי עה סש נוש יי ב אל בנ ם לש חל לל וש
ד רי פה תש יי ם  ידה רי פש מנ י של ומי ם.  ידה רי פש הנ לש יך  רי צה םא  ל וש א,  צה מש ני םא  ל יום  י  לי בש ה  לה יש לנ י  רי המ של ך,  כה םא  ל  - ם  עולה הה ד  ענ סנ
יך רי םא צה ל שום של ם, מי דה אה ילה הה חש יי דו  בנ ם לש חל לל ל הנ םא ענ י ל יעמך כי ן הודי ענ מנ תוב (דברים ח) לש כה נו של יש הנ ים, וש יי חנ הנ מי

יד. רי פש הנ לש

א לה ם? אל עולה ל הה ד כה ענ דו סנ בנ לוי בו לש םא תה ל יל וש ד, הואי עה סש נוש יי ב אל בנ ם לש חל לל ר וש מנ יך אה ד אי וי ר, דה םאמנ ם ת אי וש
ד. חה אל א כש צה מש כםל ני ה הנ ל זל ענ ה', וש מו ונ ף, כש תוסי א"ו הי ם, וה חל לל ר וש בה דה יוק הנ די

ן יי ל ינ כוס של ן וש חה לש שג ל הנ ם ענ חל א לל צי מה הי יך לש רי צה יק, וש ן רי חה לש ל שג ך ענ רי בה םא יש זון, ל מה ל הנ ך ענ רי בה מש י של ה, מי אי םא רש ב
ר של כםל קל יות הנ הש לי ם, וש הל ר בה שי קנ תש הי ם ולש הל ך מי רי בה תש יי ם של חל לל ין, וש יהמי םאל בנ מ ר שש שי קנ יל לש בי שש ם? בי ענ טנ ה הנ ין, מה יהמי בש
ם, עולה כות שורות בה רה בש ז הנ אה ין, וש יהמי ן בש יי ינ ן, וש יי ינ ר בש שה קש ם ני חל י לל רי המ אוי. של רה כה דוש  קה ם הנ שי ת הנ אל ך  רי בה ד, לש חה אל

אוי. רה ן כה קה תש ן ני חה לש שג הנ וש

י בי ר רנ מנ נו. אה י לה - דנ לו  לה ים הנ רי בה דש הנ מםענ  שש א לי לה אל זו  ך  רל דל נו  ה לה נה מש דנ זש םא הי א ל לי מה לש ק, אי חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
י בי ר רנ מנ ה. אה שום זל ם מי עולה יים בה קנ תש ם יי יו אי לה ד עה י פוחי ני אמ ה, ונ ל זל ע כה םא יידנ ל ה של ינוק זל תי ה הוא לש אל ה, נה הודה יש
י ני אמ ל בו, ונ כי תנ סש הי ם לש דה אה שות לש ין רש אי קום של מה ל בש כי תנ סש הי ה יהכול לש ינוק זל תי שום של ר לו, מי מנ ה? אה מה לה ק, וש חה צש יי

ישו אותו. ני עמ ינ ל וש כי תנ סש יי יחנ וש גי קו ינשש רש פי יענ לש גי םא ינ ל ד של ענ יו, של לה ד עה פוחי

ך רנ ם, בי עולה ן הה ק מי לי תנ סש א הי בה אנ ה של עה שה י בש רי המ ים, של מי עולה ש לש נל עם ד מי י פוחי יני ר, אי מנ ינוק. אה תי ע אותו הנ מנ שה
ל נו של ה] בש הודה י יש בי ין רנ ר, [אי מנ יך? אה בי י הוא אה רו לו, ומי מש י. אה לנ ן עה גי י תה בי כות אה זש י של תי עש יהדנ י, וש לנ ל עה לי פנ תש הי י וש אותי

ין. ילי ה מי לשה ם שש יהל פי תש ל כי יבו אותו ענ כי רש הי חו אותו וש קש ן. לה קי זה א הנ נונה מש ב הנ רנ

א ר בה בה ינוק, דה ם אותו תי הל ר לה מנ גו'. אה תוק וש א מה ז יהצה ענ ל ומי כה אמ א מנ ל יהצה אםכי הה יו, (שופטים יד) מי לה או עה רש קה
ה. תה מםר אנ ים, אל יי חנ ך הנ רל ת דל נו אל ן לה מי רוך הוא זי דוש בה קה רו לו, הנ מש שו אותו. אה רש ם, פה יכל ידי לי

יק, די ה צנ ל - זל אםכי הה ך. מי מל סל נו בו  לה ה ייש  סוק זל תוק, פה א מה ז יהצה ענ ל ומי כה אמ א מנ ל יהצה אםכי הה ר, מי מנ אה ח וש תנ פה
ע בנ ת שם תי שו, לה פש ע ננ בנ שם ה? לש מה כםל, לה ל הנ נוטי אי וש דנ ל ונ יק אוכי די שו. צנ פש ע ננ בנ שם ל לש יק אםכי די תוב (משלי יג) צנ כה של
ל םא יוכנ ל וש ים  מי עולה זון לש א מה ייצי םא  יק ל די צנ א אותו  לי מה לש אי ל - של כה אמ א מנ ד. יהצה וי דה ש  פל א נל רה קש ני קום של מה אותו  לש
י ני מנ שש ם ומי יי מנ שה ל הנ טנ עמקםב (בראשית כז) בש ת ינ אל ך  רנ בי ק של חה צש ה יי תוק - זל א מה יהצה ז  ענ עממםד [בו]. ומי ם לנ עולה הה

ץ. רל אה הה

ה, ל פל ענ בש ה של ש? זו תורה בנ דש י הנ ש. מי בנ א דש םא יוצי ה, ל של קה ין הנ די ף הנ א תםקל לולי ד, אי חה כםל אל הנ ב של ל גנ ף ענ עוד, אנ
מו ענ תוב (שם כט) ה' עםז לש כה ב, של תה כש בי ה של ז - זו תורה ענ ים. ומי ת צופי נםפל ש וש בנ דש ים מי תוקי תוב (תהלים יט) ומש כה של

ה. ל פל ענ בש ה של תוק - זו תורה א מה ן. יהצה תי יי

ת ה אל רה דש ה אותו, סי תה אמ רה ן של יוה מו. כי ל אי יר של קי ל הנ בוי של מה לנ יעו  גי הי ד של ים, ענ ה יהמי לשה ד שש חה אל כש כו  לש הה
אי דנ ר, ונ מנ עון. אה מש י שי בי י רנ ני פש ים לי רי בה דש רו  דש סי כו, וש לש הה וש כו אותו  רש ים. בי רי חי ים אמ ה יהמי לשה ם שש בו שה יהשש ת, וש יי בנ הנ
ר חנ ים אנ כי הולש ם של אותה רוך הוא לש דוש בה קה ל הנ בה ה. אמ לה עש מנ לש ש מי ני עה בות יי כות אה א זש לי מה לש אי ש, וש ה יהרנ תורה ת הנ שנ רג יש
ר ה' מנ ם אה י אותה יתי רי םאת בש י ז ני אמ תוב (ישעיה נט) ונ כה הו של ים. זל מי עולה ם לש יהל ני ם ובש ה הי ים אותה שי ה, יורש תורה הנ

גו'. יך וש לל ר עה של י אמ רוחי
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ל ך ענ בש רש גור חנ ח, (תהלים מה) חמ תנ א פה בה י אנ בי גו'. רנ תו וש כה ינרש יםת וש ני חוף אר הוא לש ן וש כם שש ים יי חוף ינמי בולגן לש זש
ב רה ך קש עורי ה וש תורה ל בנ די תנ שש מי י של ה? מי זל ז בה רי דה זש הי ן ולש יי י זנ לי גםר כש חמ ר לנ דה הה ה הוד וש י זל כי ך. וש רל דה המ ונ ך  בור הודש גי ך  יהרי

ך? בש רש גור חנ ר חמ ה אומי תה אנ ר, וש דה הה הו הוד וש בונו], זל ל רי ח [של בנ הו של ה - זל מו בה צש ז ענ רי זה ה ומש תורה בנ

י די ם כש דה אה י  ני בש בי ם אותו  שנ רה וש הוא  רוך  בה דוש  קה ן הנ תנ נה ש  קםדל ית הנ רי בש ר, אות  בה דה הנ ר  קנ עי אי של דנ ונ א  לה אל
דו (ויקרא גש ת נל דל י עומל רי ם אותו, המ פוגי י של ה, ומי זל ך הנ לל מל ם הנ ת רםשל ם אל גה פש מו אותו בי גש פש םא יי ל רו אותו וש מש שש יי של

ם אותו. הוא פוגי ם בו, וש שה רש ני דוש של קה ית הנ רי בש ת הנ מנ קש קםם ני נש ית, לי רי ם בש קנ ת נש מל ב נםקל רל כו) חל

ב רל חל ת הנ ף אותו אל ר תוקי ייצל הנ ה של עה שה דו בש גש נל ים כש יהשי מו וש צש ן ענ קי יתנ ז וי רי דה זש ה, יי קום זל מםר מה שש ה לי רוצל י של ומי
א. רה קש בור ני גי בור הוא, וש בור. גי ך גי ל יהרי ך ענ בש רש גור חנ ז חמ אה ה, וש קום זל ם מה פוגי י של מי ע מי רנ פה הי ך, לש יהרי ל הנ ת ענ דל עומל של

ך. רל דה המ ך ונ ך הודש ל כה ענ וש

ק דל צל ז בנ רי דה זש יי בונו וש ל רי ה של לה פי תש מו בי צש ן ענ קי תנ ך, יש רל דל א לנ יוצי י של בור - מי ך גי ל יהרי ך ענ בש רש גור חנ ר חמ חי ר אנ בה דה
ך רל דל ם לש יהשי ך וש לי הנ יו יש נה פה ק לש דל תוב (תהלים פה) צל כה ך, כנ רל דל א לנ םא ייצי ל ד של שות ענ קה ה ובנ לה פי תש ה, בי יונה לש ב על רל ה, חל זל הנ

יו. מה עה פש

ה לה פי תש זו בי ה הנ יונה לש על ב הה רל חל ז בנ רי דה זש הי בות, וש רה קש ך  רנ עה ים וש ילי בי שש לנ ים וש כי רה דש א לנ יד יהצה מי בולון תה ה, זש אי םא רש ב
ה זל ן לה קנ תש י ני רי ה המ הודה ר, יש םאמנ ם ת אי ם. וש יהל לי ר עמ בי גנ תש הי ים וש מי ענ ת הה ח אל צנ ז ני אה ך, וש רל דל א לנ םא יהצה ל ד של שות ענ קה ובנ

בולון? ה זש מה זו, לה ב הנ רל חל ים בנ קוני תי בות וש רה עמרםך קש לנ

ר מנ בות אה קי ל נש ים של קוני י תי ני ם. שש ה הי כה לש מנ ל הנ קון של ם תי לו, כגלה לה ים הנ טי בה שש ר הנ שה ים עה ני ה, שש אי םא רש א. ב לה אל
קון תי ה, וש לה עש מנ ד לש חה קון אל ה. תי טה מי שש ת הנ ננ ה - שש לה כנ ד לנ חה אל ל, וש יון - יובי לש על ה הה רועל ד לה חה ים, אל ירי שי יר הנ שי למםה בש שש
ד חה ה אל עמשל ומנ ה,  לה עש מנ לש ד  חה ה אל עמשל לו. מנ לה קומות הנ מש י הנ ני שש ך, בי ית הוא כה אשי רי ה בש עמשי ם מנ גנ ה.  טה מנ ד לש חה אל
ה ה עושל זל יון, וש לש על ם הה ה עולה ה עושל ה. זל לה עש מנ לש ה של עמשל מנ ה כש טה מנ לש ה של עמשל ב', מנ ה בש תורה ה הנ חה תש פש ן ני כי לה ה, וש טה מנ לש

ה. מו זל תון. כש חש תנ ם הנ עולה

ל יון של לש קון על תי ה - בש לה עש מנ ד לש חה ה. אל טה מנ ד לש חה אל ה וש לה עש מנ ד לש חה למםה, אל ר שש מנ בות אה קי ל נש ים של קוני י תי ני שש
ה. לה עש מנ לש מו של תון כש חש קון תנ תי ה - בש טה מנ ד לש חה דוש. אל קה ם הנ שי הנ

ה אה צש מש םא ני ם ל עולה א הה רה בש ני יום של ר, מי אי בה תש י ני רי המ ה. ונ זל ה לה כה זה דוש של קה עמקםב הנ ל ינ קו של לש י חל רי שש ה, אנ אי םא רש ב
ם הה רה בש יו. אנ דה דה ל צש כה ם בש לי יהה שה ז הה ם, אה עולה ן הה ק מי לי תנ סש הי ה לש צה רה ה של עה שה עמקםב, ובש ל ינ תו של טה מו מי ה כש מה לי ה שש טה מי
ם הל ר לה מנ אה יו וש נה בה א לש רה ה, קה ת זל עמקםב אל ה ינ אה רה ן של יוה יו. כי נה פה ה לש ינה כי ע, שש צנ מש אל םאלו, הוא בה מ שש ק מי חה צש ינו, יי ימי מי

ה. טה מנ לש של ה וש לה עש מנ לש קון של א תי צי מה יי י של די פו, כש סש אה הי

ם לי כםל שה ילה הנ הש יי תון, של חש ד תנ חה אל וש יון  לש על ד  חה ם, אל שה או  צש מש ני ים  קוני י תי ני ר. שש בה דה ת סוד הנ ה אל אי םא רש ב
ים, ירי שי יר הנ שי למםה בש ר שש מנ אה ל הוא, אותו של יובי ל הנ קון של י תי רי המ ה, של לל גש ני ר וש תה סש קון ני יון, תי לש קון על אוי. תי רה כה
ים. דועי ם יש הי לו, וש גנ תש גוף הי הנ רועות וש זש לותו. הנ גנ ה לש פל םא יה ל אן וש ה כה לה גנ תש םא הי ל ר של תה סש ני הנ םאש  ר נו, הה רש מנ אה של מו  כש
ר תה סש ה ני קון זל תי ה, וש דושה קש ץ הנ רל אה ם בה י אי ה כי םא שורה ה ל בואה נש שום של ם? מי ענ טנ ה הנ לו. מה גנ תש םא הי ל רו וש תש סש ם ני יי שוקנ

ה. לל גש ני וש

ה קון זל תי ר, וש ה יותי לה גנ תש הי קון של הו תי ים, זל ירי שי יר הנ שי למםה בש ר שש מנ אה ה של לה כנ קון הנ ה - תי טה מנ ר לש חי קון אנ תי
ה. לה גוף של קון הנ תי , וש יהה תל חש ם תנ הי ים, של טי בה ר שש שה ים עה ני שש בי

ה לשה ר שש קה ר בה שה י עה ני ל שש ד ענ תוב עםמי כה גו'. וש ק וש יהם מוצה ת הנ ש אל ינענ ר, (מלכים-א ז) ונ מנ אה א וש בה י אנ בי ח רנ תנ פה
ר קה בה ת הנ אל תוב וש כה גו'. וש ה וש לה עש מה לש ם מי יהל לי יהם עמ הנ גו' וש ה וש בה גש נל ים  ני ה פם לשה ה ושש ים יהמה ני ה פם לשה ה ושש פונה ים צה ני פם
י ני שש ר בי שה ים עה ני שש ן בי קה תג ה מש זל יהם הנ הנ אי, של דנ ך הוא ונ ר, כה קה ר בה שה י עה ני ל שש ד ענ גו']. עםמי יהם [וש ת הנ חנ ר תנ שה ים עה ני שש
ה אה רה ן של יוה ים. כי טי בה ר שש שה ים עה ני ה שש טה מנ ר, לש שה ים עה ני שש ה בי לה עש מנ נות לש מג בות מש כה רש ה מל לה עש מנ ר לש שה ים עה ני שש מות, בי עולה
ר מנ אה יו, וש נה ר בה שה ים עה ני שש א לי רה . קה יהה קונל ים תי לי שש הנ ה לש צה ת מולו, רה דל ה עומל ינה כי ה שש אה רה יון וש לש על קון הה תי ת הנ עמקםב אל ינ

ה. מונה אל ת הה ים אל לי שש הנ ם לש כל מש צש ינו ענ קי תש פו, הנ סש אה ם הי הל לה

ים ה פוני לשה ה, ושש פונה ים צה ה פוני לשה ים, שש די דה ה צש עה בה רש אנ ים בש לי גה ה דש עה בה רש אנ ים בש טי בה ר שש שה ים עה ני ה, שש אי םא רש ב
ד, ל צנ כה ים לש טי בה ה שש לשה אי, שש דנ ך הוא ונ כה ם. וש יהל לי יהם עמ הנ ה, וש חה רה זש ים מי ה פוני לשה ה, ושש בה גש ים נל ה פוני לשה ה, ושש ינמה
ך ילרל ים לש טי בה ה שש לשה םאל, ושש מ רוענ שש זש ים לי טי בה ה שש לשה ין, ושש רוענ יהמי זש ים לי טי בה ה שש לשה ם, ושש עולה ה רוחות הה עה בה רש אנ לש

ם. יהל לי יהם עמ הנ תוב וש כה הו של ם. זל יהל לי ה עמ ינה כי שש גוף הנ םאל, וש מ ך שש ילרל ים לש טי בה ה שש לשה ין, ושש יהמי

ים רי שה ה קש לשה ר - שש בה דה א סוד הנ לה כםל? אל ן לנ כי וש ך  יהרי ים לש טי בה ה שש לשה רוענ ושש זש ים לי טי בה ה שש לשה ם שש ענ טנ ה הנ מה
ר שה ים עה ני שש או  צש מש םאל. ני מ שש ך  ילרל ים בש רי שה ה קש לשה ין, ושש יהמי ך  ילרל ה בש לשה םאל, ושש מ שש ה בי לשה ין, ושש יהמי רוענ  זש ם בי הי
תוב כה נו? של ן לה יי ננ ה. מי לה עש מנ לש של מו  גוף כש ם הנ ר עי שה ים עה ני שש או  צש מש ם. ני יהל לי גוף עמ הנ וש ים,  די דה ה צש עה בה רש אנ ים לש רי שה קש
יהם הנ ר וש מנ אל נל מו של בון, כש שש חל ם הנ לי תנ שש ה הי בה שום של םאת, מי ז ר, וש שה ים עה ני ל שש אי רה שש י יי טי בש ה שי לל ל אי (בראשית מט) כה

ה. לה עש מה לש ם מי יהל לי עמ

תוב (במדבר כה מו של , כש יהה עמרותל ין. שנ רי דש הל נש ים סנ עי בש ה, שי דה עי י הה יני ה עי עה בש ם שי י ה' (זכריה ז) - הי יני ה עי עה בש שי
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ם. כגלה ן לש כי ן, וש אובי ה רש ני חמ מנ ים לש קודי פש ל הנ גו'. כה ף וש לל ת אל אנ ה מש הודה ה יש ני חמ מנ ים לש קודי פש ל הנ ב) כה

יפםה ה אי ל זל ה, כה עה שה ה  אותה מות בש לי ה שש אה צש מש ני ם, של עולה הה עמקםב מי ינ קות  לש תנ סש הי ם בש יי רנ צש מי ר, בש םאמנ ם ת אי וש
תוב (שמות כה בון, כנ שש ם חל הל ין לה אי ים של ני ה שה רי שש ע על בנ שש ידו בי הולי ם של ל אותה כה יו, וש שות הה פה ים נש עי בש אי שי דנ הוא? ונ
י רי שש י. אנ םאשי עמרות ר שנ מו מי צש תוב (תהלים מ) עה כה אםד, וש אםד מש מש מו בי צש ענ ינ ונ בו  רש יי ונ צו  רש שש יי ונ רו  ל פה אי רה שש י יי ני א) ובש

ה. טה מנ ה ולש לה עש מנ ם לש לי תנ שש הוא הי ם, של לי שה עמקםב הנ ל ינ קו של לש חל

ייה, רש ר לו, אנ מנ ה? אה ל זל א כה צה מש יך ני ל אי יובי ל הנ יון של לש על קון הה תי ל בנ בה ך הוא, אמ אי כה דנ ר, ונ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
מו? ס עי ני כה יי יהו של ם, מי רל כל ס לנ ני כה הי יו לש לה גש ר רנ די סי ן של יוה כי

ה, זל יון הנ לש על קון הה ה תי ש. זל יהענ ה ונ תה וש שו אי פש ננ נו וש יבל שי י יש ד ומי חה אל הוא בש ר, (איוב כג) וש מנ אה ר וש זה עה לש י אל בי ח רנ תנ פה
ה עה בה רש אנ יהה לש הה ד וש רי פה יי ם  שה תוב (בראשית ב) ומי י כה רי המ ה, של זל תון הנ חש תנ רוד כנ פי יהה בו  םא הה ד, ל חה כםל אל הוא הנ

ד. חה אל ה לש כםל עולל ים, הנ רי בה דש נו בנ בונש תש יי של רוד, כש ייש בו פי ב של ל גנ ף ענ אנ ים. וש אשי רה

ה זל ד הנ חה אל ד, הה חה הוא אל ב של ל גנ ף ענ אנ ה, וש זל תון הנ חש תנ מו הנ ר, כש שה ים עה ני ל שש ד ענ ה עומי זל ל הנ יובי קון הנ ל תי בה אמ
רו בי חמ ה לנ ול לש ד מנ חה ל אל כה ר, של שה ים עה ני ם שש ים הי יוני לש ים על די דה ה צש שה ם שי ה. אותה ד זל צנ ה ובש ד זל צנ ד, בש ל צנ כה ים לש לי שש מנ
א לה ר, אל אי בה תש י ני רי המ עמקםב, ונ ה ינ גוף? זל י הנ ר. מי שה ים עה ני ל שש ד ענ כםל עומי הנ גוף וש הנ ר, וש שה ים עה ני או שש צש מש ני נו, וש מל ל מי לה כש ני וש

ים. די ד עומש חה אל גוף בש םאש וש ר

םאל, מ שש רוענ  ל זש ים של רי שה ה קש לשה ים. שש די סה "ד חמ סל ין, חל יהמי רוענ  ל זש ים של רי שה ה קש לשה ר - שש שה ים עה ני עוד שש
הודות - םאל, הו"ד וש מ שש ך  ילרל ים בש רי שה ה קש לשה ים. שש חי צה "ח נש צנ ין, ני יהמי ך  ילרל ים בש רי שה ה קש לשה בורות. שש "ה גש בורה גש
כםל הנ ת, וש של רל פה תש ה מי תורה דות הנ ה מי רי שש לש על שש ר. עוד, בי שה ה עה לשה י שש רי ם - המ יהל לי ד עמ גוף עומי הנ ר. וש שה ים עה ני י שש רי המ

רוד. ל פי ד ענ עומי קום של ד אותו מה חוד, ענ יי ה בש טה מנ ה לש לה עש מנ לש ד, מי חה אל

ל קום של הו מה י זל רי המ ים, של רי כה ים, זש טי שוטש ה מש מה י ה' הי יני תוב (זכריה ד) עי כה ה של לל ים, אי יוני לש ם על יי יננ ה עי עה בש שי
יונות לש ם על יי יננ ע עי בנ ת]. של דל ה [עומל בה קי נש ל הנ קום של ה, מה טה מנ ה לש ינה כי שש קון הנ תי טות, בש שוטש י ה' מש יני אן עי ר הוא. כה כה זה

ד. ל צנ כה ים לש לי שש ה מנ קום זל גו'. מה ה וש בורה גש הנ ה וש לה דג גש ך ה' הנ תוב לש כה ה של ד זל גל נל כש

י. םאשי עמרות ר שנ מי מו  צש תוב (שם מ) עה כה של הו  בורות ה'. זל ל גש לי מנ יש י  תוב (תהלים קו) מי כה ר, כנ עה שי עוד הנ
אן כה ב של ל גנ ף ענ אנ ר. וש חי קום אנ מה קום] לש מה לו [מי ענ תש לו הי ים אי קוני תי גו'. וש נו וש מש םא תה י ל י ה' כי די סש תוב (איכה ג) חנ כה וש
ל ם של קה לש י חל רי שש ם. אנ שה רש פה לש נו  כש רנ טה צש הי וש ם  רה מה אמ ך  לל מל למםה הנ תון, ושש חש תנ יון וש לש ל על קה שש מי ה בש לה עה וש ר,  ר יותי מנ אל נל

דות. י מי עי יודש ה לש לה גנ תש כםל הי אן הנ כה רוך הוא, וש דוש בה קה ך הנ רל ים דל עי יודש ר, של ים יותי יקי די צנ הנ

ר, חה סש ה מי עושל א וש ד יוצי חה אל ה, וש תורה ק בנ עוסי ב וש ד יושי חה שו. אל אי עה ננ ר תש שכה שה יי בולגן וש ה, זש הודה י יש בי ר רנ מנ אה
יהה, הה ך  כה קו  לש חל ר, וש חה סש עמשות מי ים לנ ינמי לנ ש  יהה פורי הה ר. וש שה אג מש יהה  כל תםמש תוב (משלי ג) וש כה ר, של שכה שה יי בש ך  תומי וש
בולגן ח זש מנ תוב (דברים לג) שש כה הו של ס. זל ני כה הי את ולש צי ך לה יהרי ך הנ רל ך. דל א לו יהרי ן קורי כי לה תו. וש שה רג יהה יש יהם הה י הנ רי המ של
ב ל גנ ף ענ ים - אנ חוף ינמי ר. לש חה סש עמשות מי יהם לנ י הנ די ם יורש אותה ן - בש כם שש ים יי חוף ינמי יך. לש לל אםהה ר בש שכה שה יי ך וש אתל צי בש

ה. ים הוא שורל י ינמי ני שש תו, בי שה ירג יהה בי ד הה חה יהם אל של

ם שה קום של יםת, מה ני חוף אר הוא לש לו. וש יהם של ה בנ חורה ים סש שי פש חנ מש יו  ים הה ינמי ר הנ אה ל שש ר, כה מנ י אה י יוסי בי רנ
לו חום של ידון, ותש בול צי ד גש ה ענ יעה גי תו מנ כה יהה, ינרש קי זש י חי בי ר רנ מנ תו, אה כה ינרש ה. וש חורה עמשות סש יות לנ ני אר ל הה אות כה צה מש ני

קום. אותו מה ם לש תה חורה סש ים בי בי שה ים, וש בי ה סובש חורה סש י הנ לי עמ ל בנ ל כה ה של חורה קום, וסש ד אותו מה ד ענ רה פש ני

יב רי קש ך תנ נש בה רש ל קה ל כה ך ענ תל חה נש ל מי ענ יך מי להל ית אל רי ח בש לנ ית מל בי שש םא תנ ל תוב (ויקרא ב) וש ר, כה מנ א אה חה י אה בי רנ
שום] יהה [מי םא הה ם ל אי ם, וש ענ טנ ת לו  תי ר לה מנ ת הנ ם אל שי בנ ק ומש רי מה הוא מש שום של א מי לה ח? אל לנ ה מל מה י לה כי ח. וש לנ מל
י בי דו יםשש מש ק לה דל ץ צל רל אה יך לה טל פה שש ר מי של אמ י כנ תוב (ישעיה כו) כי כה הו של ר. זל מנ ת הנ בםל אל סש ם לי עולה םא יהכול הה ח, ל לנ מל

ך. אל סש כון כי ט מש פה שש ק ומי דל תוב (תהלים פט) צל כה ל. וש בי תי

ם יי מנ קות שה ה חג לה יש לנ ם וה י יומה יתי רי םא בש ם ל תוב (ירמיה לג) אי כה ד בו, של ם עומי עולה הה ית של רי יא בש ח הי לנ ומל
מו. ל שש א ענ רה קש יהם ני הנ ח, וש לנ מל א יהם הנ רה קש ני יך, וש להל ית אל רי א בש רה קש ן ני כי לה י. וש תי מש םא שה ץ ל רל אה וה

ם ידה רי פש מנ י של ם], ומי יי מנ יהם [בנ ח בנ לנ מל ה הנ ב, זל הי קות אה דה יק ה' צש די י צנ תוב (תהלים יא) כי ר, כה מנ יהיא אה י חי בי רנ
ה. י זל לי ך בש םא הולי ה ל י זל רי המ ח, של לנ ית מל בי שש םא תנ תוב ל ן כה כי ה, לה יתה מו מי צש ענ ם לש גורי

בו קום של ייש מה ים, וש לולי ם צש יי הוא מנ יהם של קום בנ א ייש מה לה ים. אל א ינמי רה קש ני ד הוא, וש חה א, יהם אל חה י אה בי ר רנ מנ אה
ל א, כה בה י אנ בי ר רנ מנ ים. אה חוף ינמי ה לש ל זל ענ ים, וש ים ינמי אי ן קורש כי לה ים, וש רי ם מה יי מנ קום בו  ייש מה ים, וש תוקי ם מש יי מנ

גוף. ים בנ רי בש חנ תש מי ים של רי שה ם קש אותה ד מי חה ר אל של ד קל חל אל ד וש חה ל אל כה ט וש בל שי ט וש בל שי

ח. תנ פל ה בנ כה הי י וש י יוסי בי א רנ ב, בה יהה יושי הה ד של ה. ענ תורה עמסםק בנ ם לנ קה ד, וש חה ה אל לה יש ב לנ יהה יושי א הה בה י אנ בי רנ
ים. יטי שי כש ים תנ צויי ים מש רי שה ת הנ בנ תי ר, בש מנ אה

(יהושע ב) תוב  כה ה של ם, מנ הל לה ר  מנ אה ם.  יהל ני פש לי ב  יהשנ וש חנ  רי אה מש ן הנ ם בל קה ך  כה ין  בי ה.  תורה בנ קו  סש עה וש בו  יהשש
ה פל א, יה בה י אנ בי ר רנ מנ ם? אה הל ה מי תה צש ה רה ת, מה מל י אות אל ם לי תל תנ תוב ונש כה גו', וש י וש מי ת אי אל י וש בי ת אה ם אל יתל יי חמ הנ וש
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ם, הל ה מי תה צש םא רה ל ה של מנ ה  לה נו  תש ם נה י הי רי המ ה, של לה אי ר, עוד שש מנ י. אה ני מםר בש ר - אל בה דה תה  עש מנ ם שה ל אי בה , אמ תה לש אנ שה
גו'. לום וש חמ י בנ רי שש קש ה תי זל י הנ ני שה ת חוט הנ ונ קש ת תי תוב אל כה של

ינו ים אי יי ן חנ ימנ ה, סי רה מש אה גו', וש י וש בי ת אה ם אל יתל יי חמ הנ תוב וש כה ים, של יי ן חנ ימנ ה סי תה צש יא רה נו, הי דש מנ לה ך  א כה לה אל
ה ל מםשל ן של ימה נו, סי דש מנ ך לה ים. כה יי ים חנ רויי בו שש שום של ת? זו אות ו', מי מל י אות אל הי ת, ומנ מל אות אל א בש לה ה אל שורל

י? ני שה ת חוט הנ ונ קש ה תי נו לה תש ה נה מה ם לה הי ה, וש שה קש בי

לט, שש ה לי נה בה לש ן הנ מנ יענ זש גי י הי רי המ ש, ונ מל של ס הנ ני כנ תש י הי רי המ ם, של עולה ן הה ק מי לי תנ סש י הי רי ה המ רו, מםשל מש ם אה א, הי לה אל
י ני שה הנ חוט  כש (שיר ד)  ר  מנ אל נל של מו  כש ה,  זל הנ י  ני שה ת חוט הנ ונ קש תי הו?  ומנ ך,  לה ת  תי לה נו  לה ייש  ה  נה בה לש הנ ל  של ן  ימה סי
קוהו. שה י ונש י יוסי בי רנ א וש בה י אנ בי מו רנ ה. קה נה בה לש טון הנ לש ת שי עי כה שום של ך, מי לי צש ילה אל הש ענ יי הושג ל יש ן של ימה ך. סי יי תותנ פש שי

י בון. בי יהו? רנ ל, ומי אי רה שש יי דול בש יש גה ה או אי יבה שי םאש יש יות ר הש ה לי תה יד אנ תי אי עה דנ רו, ונ מש אה

ים די קש ה הי מה ה, לה לה עש מנ לש של מו  ה כש טה מנ לש רו  דש תנ סש ים, הי טי בה ר שש שה ים עה ני עמקםב שש ינ י  ני ל בש ר, כה מנ אה וש ל  אנ עוד שה
ה מה קום? לה ל מה כה ה בש ימה די קש ה מנ תורה ה, וש תורה לותו בנ דש תנ שש ר הי שכה שה י יי רי המ יד, ונ מי ר תה שכה שה יי בולון לש ת זש כות אל רה בש בנ

ים אותו? די קש ה הי ים אותו, מםשל די קש יו הי בי כות? אה רה בש בולון בנ ת זש ים אל די קש הי

אן כה כות. מי רה בש בנ ימו  די קש הי ך  שום כה ר, מי שכה שה ל יי יו של פי ן לש תנ נה יו וש פי ת מי יא פנ הוצי ל של ה ענ כה בולון זה א זש לה אל
נות, חה לש י שג ני שש ה לי זוכל א של לה םא עוד, אל ל ה, וש טה מנ ה ולש לה עש מנ כות לש רה ל בש ה, נוטי תורה ל הנ ענ ת בנ ד אל סועי י של נו, מי דש מנ לה
הו א. זל בה ם הנ עולה ק בה לל יות לו חי הש ה לי זוכל ה, וש זל ם הנ עולה ך בה רי בה תש יי ר של עםשל ה לש ר. זוכל חי ם אנ דה ן אה ה בל םא זוכל ל ה של מנ
יםת? ני חוף אר הוא לש ה וש מה ז לה ים, אה חוף ינמי תוב לש כה ן של יוה יםת. כי ני חוף אר הוא לש ן וש כם שש ים יי חוף ינמי בולגן לש תוב זש כה של
כון לי הנ יות יש ני ם אר ר (תהלים קד) שה מנ אל נל מו של א, כש בה ם הנ עולה יםת - בה ני חוף אר ה, לש זל ם הנ עולה ים - בה חוף ינמי א לש לה אל

א. בה ם הנ עולה ע הה פנ ם הוא של שה גו'. של וש

ת חולנ של לו  ידו  גי ה תנ י מנ ת דודי אל או  צש מש ם תי ם אי יי לנ רושה נות יש ם בש כל תש י אל תי עש בנ שש ר, (שיר ה) הי מנ אה ח וש תנ פה
ידו לו? גי ה תנ י מנ ת דודי או אל צש מש ם תי ת, אי רל יא אומל הי ל, של אי רה שש ת יי סל נל מו כש ך כש לל מל רוב לנ י קה י מי כי י. וש ני ה אה בה המ אנ
ת ל יום אל כה ך בש לל מל ים לנ יעי ך, ומודי לל מל ים לנ רובי יד קש מי ם תה הי ים, של יקי די צנ מות הנ שש ם ני לו הי ם אי יי לנ רושה נות יש א בש לה אל

ה. ירה בי גש י הנ קי סש עי

יד גי תנ ה, של בועה ל שש יום של קי יהה בש לל ת עה סל נל כש ל ני אי רה שש ת יי סל נל ם, כש עולה ת לה דל ה יורל מה שה נש הנ ה של עה שה נו, בש דש מנ ך לה כה של
מו. ייס עי פנ תש הי י לש די יו, כש לה ה אי תה בה המ יענ לו אנ תודי ך וש לל מל לנ

ת בל הל לש שנ כםל כש שםר הנ קש לי ש, וש פל נל ב וה לי ה, בש פל בנ דוש  קה ם הנ שי ת הנ ד אל ינחי ם לש דה ן אה ל בל יוב ענ חי שום של ה? מי מל ובנ
יו. לה ה אי תה בה המ ך אנ לל מל יענ לנ ה, ומודי ירה בי גש ם הנ ך עי לל מל ייס הנ פנ ם לש ה, גורי עושל חוד של יי אותו הנ ת, ובש לל חל גנ ה בנ שורה קש הנ

ים. רי ר הה שה ים עה ני ל שש ת ענ דל ם עומל יי לנ רושה ינו, יש ני שה ים, של טי בה ר שש שה ים עה ני לו שש ם - אי יי לנ רושה נות יש ר בש חי ר אנ בה דה
ייש ה וש עה בה רש ייש אנ ה וש עה בש ייש שי ד, של חה כםל אל הנ ב של ל גנ ף ענ אנ מות. וש לי ים שש לי שש הנ ר לש מנ םא אה ה, ל עה בש ל שי ר ענ מנ אה י של ומי

ד. חה כםל אל הנ ר, וש שה ים עה ני שש

יות, וי ע זה בנ רש אנ ן לש כי ה, וש ד זל צנ ים לש רי ה הה לשה ה, ושש ד זל צנ ים לש רי ה הה לשה ת, שש דל ים עומל רי ר הה שה ים עה ני ל שש אי ענ דנ ונ
אות רה קש ה ני לל אי ל. וש אי רה שש י יי להי ת אל חנ י תנ יתי אי ר רה של יהה אמ חנ יא הנ ר (יחזקאל י) הי מנ אל נל של מו  יהה, כש את חנ רי קש ז ני אה וש
תוב (תהלים כה הו של ל. זל אי רה שש ת יי סל נל ל כש ך ענ לל מל דות לנ ידות עי עי ן מש הי ן, וש יהל לי ת עמ דל עומל שום של ם, מי יי לנ רושה נות יש בש
י כי רש ים דנ עי יודש ל של אי רה שש ל יי ם של קה לש י חל רי שש ה, אנ הודה י יש בי ר רנ מנ ם ה'. אה שי הודות לש ל לש אי רה שש יי דות לש י יהה עי טי בש קכב) שי

גו'. ר ה' וש חנ ך בה יך ובש להל ה' אל ה לנ תה דוש אנ ם קה י ענ תוב (דברים יד) כי ם כה יהל לי רוך הוא, עמ דוש בה קה הנ

שום ם מי מור? אי חמ א  רה קש ני ר  שכה שה יי י  כי וש ר,  זה עה לש אל י  בי רנ ר  מנ אה ם.  יי תה פש שש מי הנ ין  בי ץ  רםבי ם  רל גה מםר  חמ ר  שכה שה יי
א, שה א מנ מור נושי חמ שום של רו, מי מש א אה לה מור? אל ה חמ מה ר, לה מי ייה או נה רש א לו סוס או אנ רה קש ה, ני תורה ל בנ די תנ שש הי של
ך ף כה ן. אנ קה תג קום מש מה ב בש כנ שש לי ש  םא חושי ל , וש רוחנ סות הה גנ ין בו  אי מות, וש הי בש ר הנ אה שש מו  כש דונו  אמ ט בנ םא בועי ל וש
מו , כש רוחנ סות הה ין בו גנ אי רוך-הוא, וש דוש-בה קה ט בנ םא בועי ל ה, וש תורה א הנ שה ל מנ ה, נוטי תורה לותו בנ דש תנ שש הי ר, של שכה שה יי
ל ענ נו (אבות פ"ו) וש רש מנ אה מו של ם, כש יי תה פש שש מי ין הנ ץ בי בו]. רםבי בונו [רנ בוד רי כש א לי לה בודו אל כש ש לי םא חושי ל מור של חמ הנ

ל. מי ה עה תה ה אנ תורה ילה, ובנ חש ר תי ענ י צנ יי חנ ן, וש ישנ ץ תי רל אה הה

ע ה' ירה י אי מי י מי עי שש יי י וש ד ה' אורי וי דה ר, (תהלים כז) לש מנ אה ח וש תנ גו' - פה ץ וש ם רםבי רל מםר גה ר חמ שכה שה ר יי חי ר אנ בה דה
י ני פש ה לי תורה ים בנ לי דש תנ שש מי ם של ים אותה יבי בי ה חמ מה ה, כנ תורה י הנ רי בש ם די ים הי יבי בי ה חמ מה ד. כנ חה פש י אל מי י מי ינ עוז חנ מה
מור הוא ה, שה לה עש מנ מור הוא לש ם, שה עולה י הה עי גש פי ד מי םא פוחי ה, ל תורה ל בנ די תנ שש מי י של ל מי כה רוך הוא, של בה דוש  קה הנ

ה. בה הום רנ ק תש עםמל ם לש יד אותה ם ומורי עולה י הה עי גש ל פי ת כה כופי א של לה םא עוד, אל ל ה. וש טה מנ לש

ם, עולה ים בה טי שוטש ים ומש ים שורי מורי חמ ים ונ בי לה ים, וכש מי תה סש ים ני חי תה פש ה, הנ לה יש לנ ס הנ נה כש ני ה של עה שה ה, בש אי םא רש ב
ה. לה עש מנ ג לש ני ענ תש הי ים עולות לש יקי די צנ מות הנ שש ני וש ם,  יהל טותי מי ים בש ני שי יש ם  עולה י הה ני ל בש כה וש ית,  חי שש הנ שות לש ת רש נל תל ני וש

קומות. ה מש מה כנ ר בש מנ אל ה נל זל ם, וש עולה ת בה רל עורל תש ה מי שה דג רות קש עורש תש ה, הי לה יש לנ ק הנ לה חל נל פון וש ת רוחנ צה רל עורל תש מי של כש

ל ת כה ה, אל תורה חנ בנ הוא פותי ן של יוה ה. כי תורה ל בנ די תנ שש ה ומי עה ה שה אותה ד בש עומי ם של דה ל אותו אה קו של לש י חל רי שש אנ
ר פה עה ת הל חנ תנ ים של רי שה ידו בנ מור, ומורי חמ ת הנ ת אל כופי ה, וש בה הום רנ ב תש קל נל יס לש ני כש ים הוא מנ עי רה ים הה יני מי ם הנ אותה
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ר. של קל ת הנ מנ ל זגהמ של

עמלות, מנ ם הנ רל גל אותו  מי יד אותו  ומורי מור  חמ ת הנ ת אל ה, כופי תורה בנ לותו  דש תנ שש הי ר, של שכה שה יי ך  כה שום  מי
ר. פה עה בל ים של רי שה ת הנ מנ ין זגהמ ם, בי יי תה פש שש מי ין הנ דורו בי ם מש שה ם, וש עולה יק לה זי הנ ה לש הוא עולל של

א ינרש ד. ונ ס עםבי מנ י לש הי יש בםל ונ סש מו לי כש ייט שי ה ונ מה עי י נה ץ כי רל אה ת הה אל י טוב וש ה כי נגחה א מש ינרש תוב, ונ ה כה ה מנ אי םא רש ב
בםל עםל סש בםל - לי סש מו לי כש ייט שי ה. ונ ל פל ענ בש ה של ה - זו תורה מה עי י נה ץ כי רל אה ת הה אל ב. וש תה כש בי ה של י טוב - זו תורה ה כי נגחה מש
יש תי הנ בםק בו ולש דש לי רוך הוא וש דוש בה קה ת הנ ד אל יות עובי הש ד - לי ס עםבי מנ י לש הי יש ילות. ונ לי ים וש ה יהמי בםק בה דש לי ה וש תורה הנ

ה. מו בה צש ת ענ אל

ך לי ני עון,  מש י שי בי רנ ר  מנ אה יהה.  רש בל טש לי יון  לש על הה יל  לי גה הנ מי ים  כי הולש יו  הה יהיא  חי י  בי רנ וש י  יוסי י  בי רנ וש עון  מש שי י  בי רנ
ים ני א נותש לה םא עוד, אל ל שו, וש פש ננ ייב בש חנ תש ל - מי די תנ שש םא מי ל ה וש תורה ל בנ די תנ שש הי לש ענ  יודי י של ל מי כה רה, של תוה ל בנ די תנ שש ני וש
ר (שמואל-א מנ אל נל מו של ה, כש טה ייט? סה ה ונ ה זל בםל. מנ סש מו לי כש ייט שי ר ונ שכה שה יי תוב בש כה ע, של בוד רנ עש שי ץ וש רל אה יו עםל הה לה עה

ד. ס עםבי מנ י לש הי יש יהד ונ ה, מי בםל עםל תורה סש םא לי ל מו של צש ענ כו וש רש ה דנ סוטל י של ע. מי צנ בה י הנ רי חמ טו אנ יי ח) ונ

ם ם, אותה עולה י הה ני ם בש יהל רי שש א. אנ לי מנ ם אמ יהל רםתי אםצש י ייש וש בנ יל אםהמ חי נש הנ ר, (משלי ח) לש מנ אה עון וש מש י שי בי ח רנ תנ פה
ת שנ רג יש יום  ל  כה בש ש  יורי וש ה,  טה מנ לש ב  הה אל נל וש ה  לה עש מנ לש ב  הה אל נל ה,  תורה בנ ל  די תנ שש מי י של מי ל  כה ה, של תורה בנ ים  לי דש תנ שש מי של
ים מי עולה יו לש ימה ים מי קי םא פוסש ל א של בה ם הנ הו עולה ה ייש? זל ה זל י ייש. מנ בנ יל אםהמ חי נש הנ תוב לש כה הו של א. זל בה ם הנ עולה הה
ר שכה שה יי ל  של מו  שש בי נו  ז לה מנ רה ך  שום כה יי"ש. ומי יהו?  ר, ומי חי ם אנ דה אה ה בו  םא זוכל ל יון של לש על ר טוב  כה ל שה נוטי וש

ה, יי"ש. תורה ים בנ לי דש תנ שש מי ם של ל אותה ר של כה הו שה ר. זל כה ה - ייש שה תורה ל בנ די תנ שש הי של

יו - מי ן רש וה סה רש י כה ד די ית ענ וי ה המ זי גו' חה ב וש תי ין יש יק יומי תי ענ יו וש מי ן רש וה סה רש י כה ד די ית ענ וי ה המ זי תוב (דניאל ז) חה כה
ה קה חמ רנ תש הי י  כי ה,  לה עש מנ לש ם  יי ננ שש ה.  טה מנ לש ם  יי ננ ושש ה  לה עש מנ לש ם  יי ננ שש לו,  פש נה אות  סש כי י  ני שש ש,  דה קש מי הנ ית  בי ב  רנ חל נל של כש
יך לי שש תוב (איכה ב) הי כה הו של ל. זל פנ ד נה וי א דה סי כי ד, וש וי א דה סי כי ק מי חי רנ תש עמקםב הי ל ינ א של סי ה. כי יונה לש על הה ה מי תונה חש תנ הנ
אות סש כי הנ מו  ה כש טה מנ לש אות של סש כי הנ וש ה.  תורה י הנ לי עמ ם בנ אותה ם, וש יי לנ רושה ה - יש טה מנ אות לש סש י כי ני ץ. שש רל ם אל יי מנ שה מי
םא ל ן, וש וה סש רש י כה ד די תוב ענ ה כה ל זל ענ ד. וש וי ל דה א של סי נו כי יש ם הנ יי לנ רושה עמקםב. יש ל ינ א של סי נו כי יש ה, הנ תורה י הנ לי עמ ה, בנ לה עש מנ לש של

ה. ל תורה ה של בונה לש על א מי לה לו אל פש םא נה ם ל כגלה לו, וש פש ים נה בי אות רנ סש א. כי סי כי

ר אה שש ל  של ים,  מי ענ הה ר  אה שש כםחות  ם  אותה ל  כה ה,  תורה בנ ים  לי דש תנ שש מי ת  מל אל י  יקי די צנ ם  אותה של כש ה,  אי רש םא  ב
ל ם ענ עמלותה הנ ם לש יהל לי ים עמ ני זגמה ייש] מש ל [וש אי רה שש יי ם, וש עולה ים בה טי םא שולש ל ים וש פי כש ם ני הל לה יהלות של חמ ל הנ יהלות, כה חמ הנ
שום ה? מי מה ה לה ל זל כה ם, וש יהל לי לט עמ שש לי ים וש מי ענ ין הה פםל בי לי לות וש גה ת לנ כל לל ל לה אי רה שש יי ם לש מור גורי םא, חמ ם ל אי כםל. וש הנ
םא ל של כו  רש ה דנ טה הי ים, וש סופי ה כי מה כנ ה טובות וש מה כנ ה  לה לה גש בי יחנ  וי רש הנ יהכול לש יו, וש נה פה ן לש קה תג י טוב, ומש ה כי נגחה א מש ינרש ונ

ד. ס עםבי מנ י לש הי יש ך ונ שום כה ה, מי בםל עםל תורה סש לי

יחנ נו רי תש ים נה אי דודה גו'. הנ ים וש ני שה ם יש ים גנ שי דה ים חמ די גה ל מש ינו כה חי תה ל פש ענ יחנ וש נו רי תש ים נה אי דודה תוב (שיר ז) הנ כה
שו דש חנ תש םא הי ל ה, וש דל שה ים בנ אי א דודה צה מש יי ר (בראשית ל) ונ מנ אל נל מו של ן, כש אובי א רש צה מה ם של לו אותה ים] אי אי דודה - [הנ

גו'. ים וש תי עי ה לה ינה י בי עי ר יודש שכה שה י יי ני בש ר ומי מנ אל נל מו של ל, כש אי רה שש יי יו בש ל יהדה א ענ לה ה אל י תורה רי בש די

ל שות, כה רה דש י מי תי יות ובה סי ני י כש תי י בה חי תש ל פי ינו, ענ חי תה ל פש יות ענ הש לי מו  רש ם גה ים - הי די גה ל מש כה ינו  חי תה ל פש ענ וש
ת ב אל רי קה ם, לש יהל די ל יש ענ לו  גנ תש הי ה של תורה ל הנ ים של יקי תי ענ ים וש שי דה ים חמ רי בה ה דש מה ים - כנ ני שה ם יש ים גנ שי דה ים. חמ די גה מש

ל. אי רה שש ה יי עמשל ה ינ ת מנ ענ דנ תוב לה כה הו של ה. זל לה עש מנ לש ם של יהל בי אמ ל לנ אי רה שש יי

ד די חנ ים ולש רי בה ש דש די חנ ענ לש יודי אוי וש רה ה כה תורה ל בנ די תנ שש מי י של ל מי כה נו, של דש מנ אן לה כה ך (שיר ז) - מי י לה תי נש פנ י צה דודי
ם. ת אותה זל גונל ים וש רי עה ם שש הל ת לה חנ ל פותנ אי רה שש ת יי סל נל ך, וכש לל מל א הנ סי ד כי ים ענ ים עולי רי בה דש ם הנ אוי, אותה רה ים כה רי בה דש
רוך דוש בה קה הנ יו, וש נה פה ם לש ה אותה יאה ן, מוצי דל ן עי גנ ים בש יקי די צנ ם הנ ענ עי עמשי תנ שש הי רוך הוא לש דוש בה קה ס הנ נה כש ני ה של עה שה ובש
תוב כה של הו  ה. זל ירה בי גש בנ חנ  מי שה יונות וש לש רות על עמטה ר בנ טי ענ תש הוא מי רוך  בה דוש  קה ז הנ . אה חנ מי שה ם וש הל ל בה כי תנ סש הוא מי
ר פל ב סי תי כה יי תוב (מלאכי ג) ונ כה הו של ר, זל פל סי ים בנ תובי יו כש רה בה ה דש עה ה שה אותה ך. ומי י לה תי נש פנ י צה ים דודי ני שה ם יש ים גנ שי דה חמ

יו. נה פה רון לש כה זי

אן ד כה ענ א.  בה ם הנ עולה יו בה רה שש אנ וש ה  זל ם הנ עולה יו בה רה שש אוי, אנ רה ה כה תורה ל בנ די תנ שש מי י של ל מי של קו  לש י חל רי שש אנ
כםל. ל הנ ר ענ בי גנ תש הי רוענ לש זש ל הנ ים של רי שה ה קש לשה ים, שש די דה צש ל הנ ל כה כםחנ של כםל, בנ ת בנ לל לל כש ני רוענ של ה, זש הודה טון יש לש שי

ל, אי רה שש י יי טי בש שי ין לש ן יהדי ר, דה ך ייש לו לומנ ה כה סוק זל ר, פה מנ יהיא אה י חי בי ל. רנ אי רה שש י יי טי בש ד שי חנ אנ מו כש ין ענ ן יהדי דה
תוב כה ן, הוא של א דה לה ל? אל אי רה שש י יי טי בש ד שי חנ אנ ך כש ר כה חנ אנ מו, וש ין ענ ן יהדי הו דה ד. מנ חה אל ל כש אי רה שש י יי טי בש שי ין לש ן יהדי או דה

סוף. ך בנ הולי םאל, וש מ ך שש הוא ילרל נות, של חמ מנ ל הנ כה ף לש סי אנ בו (במדבר י) מש

הוא ם של יי רנ פש ל אל גל דל ענ  נוסי ים, וש לי גה ים דש שי רון פורש אה הה ם וש יי וי לש ים, הנ עי ן נוסש אובי ה ורש הודה יש ן של יוה ה, כי אי םא רש ב
תוב בו (דברים לג) כה א, של יוצי ס וש נה כש הוא ני בולון של ר, זש םאמנ ם ת אי ה. וש דה מי יות הנ לש חג ת מי ענ ין נוסנ יהמי ך  ב. ילרל עמרה מנ לש

כםל. הנ ל מי לה כש ה ני הודה אי יש דנ א ונ לה גו'. אל תו וש כה ינרש תוב וש כה ך, וש אתל צי בולגן בש ח זש מנ שש

ת לל לל כש ה ני יונה לש כות על לש מנ מו של ה. כש תונה חש כות תנ לש ה הוא מנ יהודה כםל, וי הנ ת מי לל לל כש ה ני יונה לש על כות הה לש ה, מנ אי םא רש ב
כםחו. ר בש בי גנ תש הי י לש די ך, כש יהרי גוף, מי כםל, מי הנ ת מי לל לל כש ה ני תונה חש כות תנ לש ם מנ ך גנ כםל, כה הנ מי
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ך כםל. כה ך ובנ יהרי גוף וש ין ובנ יהמי ת בש לל לל כש ה ני בורה ה, וגש בורה גש ד הנ צנ ה מי נה תש ה ני מו. תורה "ת לה "ש דה ינ"ו אי ימי תוב מי כה
ת, לל לל כש כםל ני ך, ובנ יהרי גוף ובנ ין, בנ יהמי ת בנ לל לל כש ני ה וש בורה ל גש ד של צנ ה מי אה בה כות של לש ה, מנ הודה אשון הוא יש רי ר הה דל סי ם הנ גנ

כםל. הנ ת מי לל לל כש ה ני יונה לש על כות הה לש מנ הנ מו של כש

ה] תה שש על נל שום [של ה, מי הודה ל יש טנ ין נה יהמי ל כםחנ הנ ת כה ין. אל רום הוא יהמי דה רום, וש ד דה צנ הוא לש ן, של אובי י רש ני ר שי דל סי
ין יהמי ף הנ תםקל ר בש בי גנ תש הי ה, וש הודה ה יש ל אותה טנ נה ר, וש ל תותנ ם אנ יי מנ ז כנ חנ ר פנ מנ אל נל מו של ן, כש אובי רש כות מי לש מנ ה הנ רה בש עה הה של
ין יהמי ת בנ לל לל כש םאל ני מ שש שום של י, מי יני ימי ב לי י שי ני אדם ם ה' לנ אג ד, (תהלים קיא) נש וי דה תוב בש ך כה כה ן, וש אובי רש יהה מי הה של

רועות. י זש תי יו שש ן הה אובי ה ורש הודה גו'. יש ל וש יי ה חה ין ה' עםשה מי תוב (שם קיח) יש כה הו של כםחו. זל ק בש זי חנ תש ומי

ענ םאל, נוסי מ ך שש הוא ילרל ה], של ן [זל דה יד. וש מי םאל תה מ שש י הנ ני פש ענ לי נוסי ין, וש ך יהמי הוא ילרל ם, של יי רנ פש י אל ישי לי ר שש דל סי
סוף. ך בנ הולי ם וש אותה בש צי נות לש חמ מנ ל הנ כה ף לש סי אנ מש ך הוא הנ ל כה ענ סוף, וש בנ

ה נה הג כש ה, הנ כורה בש נו הנ מל ה מי דה בש ה] אה רה בש עה ין, [הה הוא יהמי ן, של אובי רש שום של רועות, מי י זש תי שש ל כםחנ בי ה נוטי הודה יש
ילה. הש יו תי רה צה ר מי זל עי ב לו וש יו רה ה (דברים לג) יהדה יהודה תוב בי ה כה ל זל ענ כות, וש לש מנ הנ וש

מו ה אותו כש שה למםה עה ל שש א של סי כי דול. הנ ן גה א שי סי למםה כי ך שש לל מל ש הנ ינענ תוב (מלכים-א י) ונ ה, כה אי םא רש ב
ך לל ך, מל לל מל א ה' לש סי ל כי למםה ענ ב שש יישל תוב ונ ה כה ל זל ענ ך. וש ה כה שה ה עה לה עש מנ לש אן] של ל כה אות [של נה יוקש דש ל הנ כה ה, וש לה עש מנ לש של
ה נה בה לש ה הנ דה מש עה אםד, של מש כגתו  לש ן מנ כם תי יו ונ בי ד אה וי א דה סי ל כי ב ענ למםה יהשנ ן (מלכים-א ב) ושש כי תום הוא. וש ר סה בה דה

ביששלימות.

שון, מש שי יהה בש הה של מו  ם, כש ל עולה של חודו  יי ד, כש חנ אנ ל כש אי רה שש י יי טי בש שי ך  ר כה חנ אנ ה, וש לה חה תש הנ - בנ מו  ין ענ יהדי ן  דה
ך. מל ך סל רי טה צש םא הי ל ד, וש חה אל ג כש רנ הה ן וש דה ם, וש עולה ין בה ה די שה י עה ידי חי הוא יש של

דו בנ שון לש מש ל שי ר ענ םאמנ ם ת אי ים. וש ילי בי ים ושש כי רה ל דש ב ענ ש, אורי חה נו נה יש ן, הנ ר, דה מנ ק אה חה צש י יי בי מו. רנ ין ענ ן יהדי דה
ים. ילי בי שש ים ובנ כי רה דש ב בנ אורי נות, וש חמ מנ ל הנ כה ף לש סי אנ ן] מש טה קה ש  חה ת [נה רל חל אנ ש  פל נל הו  ה, זל לה עש מנ ם לש גנ ך  ף כה הוא, אנ
חור אה ם לש ים אותה קי זורש ים, של אי טה ל חמ ים ענ שי נה אמ ים לה בי אורש ם של נות, אותה חמ יהלות ומנ ים חמ אי אן יוצש כה מי ך  ר כה חנ אנ

ה. חה מש ל שי ן של יי ינ ם בש סי בנ תש םא יי ל ד של ה, ענ לה עש מנ י לש מוני דש קנ ש הנ חה יהיא, נה י חי בי ר רנ מנ ם. אה יהל פי תש י כי רי חמ אנ

ל כה ים בש כי רה ה דש מה כנ ד לש רה פש יהם ני הנ ה, וש טה מנ ך לש רל ם ייש דל ך גנ ה, כה לה עש מנ ך לש רל ייש דל מו של ה, כש אי םא רש ך. ב רל י דל לי ש עמ חה נה
ה, טה מנ ם לש יי מנ יאו  הוצי של מו  ם. כש יהל יני מי ים לש עי ים רה גי ל דה די גנ יהם, ומש ת הנ ה אל ילה די גש ה ומנ אה בה ת של חנ אנ ך  רל דל ייש  ד. וש צנ

ם. יהל יני מי ים לש עי ים רה גי ה דה מו זל , כש ענ די רש פנ י צש גי ים, דש עי ים רה גי ים, דה ים טובי גי דה

ל ת כה ס אל הוא כוני ה, של זל ש הנ חה נה א הנ לי מה לש אי ם. וש יהל ל סוסי ים ענ בי ים רוכש אי רש יהם, ני ך הנ רל דל ים מי טי מש תנ שש מי של וכש
ים אי ה יוצש לל ל אי ד של צנ ם. מי עולה ת הה ים אל יבי רי חמ מנ יו  חור, הה אה ם לש ר אותה זי פנ ים ומש כי רה דש סוף הנ ב בש נות, אורי חמ מנ הנ
שום ים, מי שי חה את נש רנ קש ם לי ענ פנ ם בש ענ פנ כש ך  לנ םא הה ל וש תוב, (במדבר כד)  ם כה עה לש בי ה, בש אי םא רש ם. ב עולה ים לה פי שש כנ מש

ם. עולה י הה פי שש כי חםש בש לש ים לי די ם עומש הי של

יש חי כש יו, מנ רה חמ ל אנ די תנ שש מי י של ש, מי חה א נה לה ך? אל רל י דל לי ה עמ ה זל ך. מנ רל י דל לי עמ ש  חה ן נה י דה הי תוב? יש ה כה ה מנ אי רש
ך רל יהם דה ן בנ נותי ר (ישעיה מג) הנ מנ אל נל מו של ה, כש לה עש מנ לש את מי יוצי ה של יונה לש ך על רל ה דל יהו? אותה ה, ומי לה עש ל מנ יהה של לש מנ פה
ים זוני ך ני רל ה דל אותה מי שום של ישו, מי חי כש הנ ה לש יונה לש ך על רל ה דל ל אותה ך ענ לו הולי אי יו, כש רה חמ ל אנ די תנ שש מי י של ש, מי חה גו'. נה וש

ים. יוני לש על מות הה עולה הה

מםר שש ת לי כל פל הנ תש מי ב הנ רל חל ט הנ הנ ת לנ אל תוב (בראשית ג) וש כה א כנ לה זו? אל ה הנ גה רש דנ ה הוא בנ מה ן לה ר, דה םאמנ ם ת אי וש
קון ר, תי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ נות. אה חמ מנ ל הנ כה מםר אותו לש שש י לי די גו', כש י סוס וש בי קש ך עי נםשי ם הנ ך גנ ים. כה יי חנ ץ הנ ך עי רל ת דל אל

יות. רה אמ הה ה מי לה עש מנ לש יט של בי רש שנ י הנ רי שש קי ענ בש ני עמ ננ ד מש חה ש אל חה ך, נה לל מל למםה הנ ל שש א של סי ה, כי אי םא רש א הוא. ב סי כי הנ

ן רוש מי ם, ופה יר עולה זי יהה נש שון הה מש ה, שי אי םא רש גו'. ב ן וש ה דה ני חמ מנ עממו בש פנ ל רוחנ ה' לש חל תה תוב (שופטים ג) ונ כה
לות, זה ים ומנ בי ת כוכה י עמבודנ די ים עובש מי ד ענ גל נל ה כש זל ם הנ עולה ש בה חה יהה נה הוא הה ק, וש זה ר בו כםחנ חה בי גנ תש הי ם הוא, וש עולה הה

גו'. ך וש רל י דל לי ש עמ חה ן נה י דה הי תוב יש כה ש, של יו יהרנ בי ן אה ת דה כנ רש ק בי לל ת חי שנ רג י יש רי המ של

ך יפון, כה פי ש הוא שש חה נה ים של פי שש כנ ל מש קון של תי ר לו, סוד הנ מנ הו? אה יפון מנ פי , שש ש יהדוענ חה יהיא, נה י חי בי ר רנ מנ אה
ה. זל ים בה מי עה פש לי ה וש זל ים בה מי עה פש י, לי פי ך של לל יי תוב (במדבר כג) ונ ה, כה אי םא רש . ב ענ יהה יודי כםל הה ע, בנ שה רה ם הה עה לש ם אותו בי גנ

רון, חמ ד אנ יות צנ הש אותו] לי ה זו [לש גה רש ל דנ ה ענ נה מנ תש א הי לה אי, אל דנ ה ונ ך זל ה - כה זל תו בה גה רש ין דנ ן אי ר, דה םאמנ ם ת אי וש
ך לל מל א הנ סי כי ים. וש ני מג מש ם הנ ל אותה כה בוד הוא לש כה ה, וש ל זל ה ענ נל מג ה, ומש זל בה ך  לל מל ל הנ ים של ני מג לו, מש ח הוא של בנ של וש
ע, רנ ן לש הי טוב וש ן לש גות, הי רה ים ודש כי רה דות דש רה פש ם ני יהל תי חש תנ ים של ני מג מש ם הנ ל אותה כה ים, בש ני מג מש ם הנ ל אותה כה ן בש קה תש ני
בוצות ה קש מה פון כנ ד צה צנ בש ה. של בה הום רנ ב תש קל נל פון, בש ד צה צנ ן לש ן דה כי לה וש לו.  לה א הנ סי כי י הנ קוני תי ים בש זי חה אל נל ם  כגלה וש

ם. עולה ת הה ע אל רנ הה ים לש ני מג ים מש רי ם שה כגלה ם, וש שה נו לש מש דנ זש ים הי לי בש חנ מש

שום ה, מי זל א בה לה אל ך  תש ישועה ר לי מנ םא אה ים ל טי בה שש ל הנ כה י ה', בש יתי וי קי ך  תש ישועה ר לי מנ אה עמקםב וש ל ינ לי פנ תש ן הי כי לה
ר. בי גנ תש הי ין לש ש די חי רנ ש, מש חה נה ל הנ ק של זה ף חה ה לו תםקל אה רה של

נו רש מנ אה ה של יהה זל קי זש י חי בי ר רנ מנ יהא. אה קי פוטש קנ עון בש מש י שי בי ת רנ אות אל רש ים לי כי יו הולש יהה הה קי זש י חי בי רנ י וש י יוסי בי רנ
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הוא תו, וש לה פי ל תש לי פנ תש הי ה לש רוצל רוד וש בו טה לי י של תו. מי לה פי ל תש לי פנ תש ך יי ר כה חנ אנ בונו וש ל רי חו של בש ם שי דה ר אה די סנ ם יש עולה לש
ה הוא? אוי, מנ רה בונו כה ח רי בנ ת של ר אל די סנ םא יהכול לש ל ה, וש רה צה בש

ת ר אל די סנ א יש לה ע? אל רנ גה יי ה של מה בונו לה ל רי ח של בנ של דור וש צונו, סי בו ורש ן לי וי כנ םא יהכול לש ל ב של ל גנ ף ענ ר לו, אנ מנ אה
ה יבה שי קש ק הנ דל ה ה' צל עה מש ד שי וי דה ה לש לה פי תוב תש כה הו של תו. זל פלה ל תש לי פנ תש יי ן, וש וי כנ םא יהכול לש ל ב של ל גנ ף ענ בונו אנ ח רי בנ של
ה ינה זי אמ י הנ תי נה ה רי יבה שי קש הנ ך  ר כה חנ אנ בונו. וש ח רי בנ ל של דור של הוא סי שום של ה, מי לה חי תש ק - בנ דל ה ה' צל עה מש י. שי תי נה רי
ענ י שםמי ני ינל ה אי לה פי תש בו  רש י תנ ם כי תוב (ישעיה א) גנ יו כה לה ה, עה םא עושל ל וש בונו  ח רי בנ ר של די סנ יהכול לש י של י. מי תי לה פי תש

גו'. ם וש יכל די יש

ד גל נל לות כש פי ם. תש יי בה רש ענ ין הה ה בי עמשל י תנ ני שי ש הנ בל כל ת הנ אי ר וש בםקל ה בנ עמשל ד תנ חה אל ש הה בל כל ת הנ תוב (שמות כט) אל כה
ך כה ם  גנ ה  לה עש מנ לש של רות  עורש תש הי ובנ ה,  לה עש מנ לש ם  גנ ר  עורי תש מי ה  טה מנ לש של רות  עורש תש הי בנ ה,  אי רש םא  ב נום.  קש תי ין  ידי מי תש
ה טה מנ לש ן של שה עה רות הל עורש תש הי ק, ובש לה דש ני ק וש לי דה הי ר לש ני יך הנ רי צה קום של מה רות לש עורש תש הי ה הנ יעה גי מנ ד של נו, ענ מל ה מי לה עש מנ לש
מות. עולה ל הה נו כה מל ים מי כי רש בה תש קות, ומי רות דולש חי אמ נורות הה מש ל הנ נורות], כה ק [מש לה דש ה ני זל של ה, וכש לה עש מנ ר לש ק ני לה דש ני

מות. עולה ל הה ל כה כות של רה בש הנ ם וש עולה קון הה ן תי בה רש קה רות הנ עורש תש הי א של צה מש ני

ים] ני קה תש ים [ני ני הל ם נל עולה ל הה ים ענ ני מג מש ים של דושי אות קש נה יוקש ם דש עמלות, אותה ן לנ שה עה יל הל חי תש ד? מנ יצנ י כי רי המ
ף רל טה ים לנ גי ים שםאמ ירי פי כש ר (תהלים קד) הנ מנ אל נל של מו  ה, כש יונה לש ה על שוקה תש גות בי רה דש ת הנ ים אל רי עורש ר, ומש עורי תש הי לש
ר בי גנ תש הי לש ך  לל מל ה הנ רוצל ד של ענ ה,  יעה גי רות מנ עורש תש הי הנ ד של ענ ן  יהל לי עמ מי יונות של לש על גות  רה דש לי ים  רי עורש ה מש לל אי גו'.  וש

ה. ירה בי גש בנ

א לה ים אל יוני לש ם על יי ים מנ עי םא נובש י ל רי המ ים, של יוני לש ם על יי ד מנ גל נל ים כש תוני חש ם תנ יי ים מנ עי ה נובש טה מנ לש ה של שוקה תש ובנ
ים, יוני לש על ם  יי ד מנ גל נל ים כש תוני חש ם תנ יי ים מנ עי נובש וש ת,  קל בל דש ני ה  שוקה תש ז הנ אה וש ה,  טה מנ לש ה של שוקה ל תש רות של עורש תש הי בנ

כות. רה בש ים בי אי צה מש ים ני תוני חש תנ ים וש יוני לש על קות, וש נורות דולש מש ל הנ כה ים, וש כי רש בה תש מות מי עולה הה וש

ל בה אי, אמ דנ ך הוא ונ כםל כה יהה, הנ קי זש י חי בי ר רנ מנ ין. אה יהמי םאל בש מ ר שש בי חנ ים לש רי עורש תש ם מי יי וי ים ולש ני ה, כםהמ אי םא רש ב
ינו ה אי בה קי נש ל הנ ר אל כה רות זה בש חנ תש הי שום של ין, מי ר יהמי עורי ה מש זל םאל, וש מ ר שש עורי ה מש ם, זל יי וי ים ולש ני י, כםהמ תי עש מנ ך שה כה
ר כה זה הנ ר  בי חנ תש מי ז  אה וש י.  ני קי בש חנ תש ינו  ימי וי י  םאשי ר לש ת  חנ תנ םאלו  מ שש (שיר ב)  ר  מנ אל נל של מו  כש ין,  יהמי וש םאל  מ שש בי א  לה אל

ה. חה מש שי ים בש תוני חש תנ ים וש יוני לש על ים, וש כי רש בה תש מות מי עולה הה את, וש צי מש ה ני שוקה ה, ותש בה קי נש בנ

ין יהמי בנ לוי  תה כםל  הנ של ה,  לה עש מנ לש יבות  בי חמ ונ ה  שוקה תש ר  עורי לש ה,  טה מנ לש ר  בה דה ים  רי עורש מש ם  יי וי ולש ים  ני כםהמ ן  כי לה וש
י, י יוסי בי ר רנ מנ ים. אה תוני חש תנ ים וש יוני לש ל על ה של חה מש ם, שי עולה ל הה קון של ם, תי עולה סוד הה ן יש בה רש קה הנ א של צה מש םאל. ני מ שש ובנ

ה. ד עולל חה אל כםל בש הנ ה, וש י זל תי עש מנ י שה ני אמ י אותו, ונ תי חש כנ שה ר וש בה דה י הנ תי עש מנ ך שה כה ך הוא, וש כה , וש תה רש מנ ה אה אי יהפל דנ ונ

ה. לה פי תו תש לה פי ין תש ר, אי די סנ םא יש ם ל אי אוי, וש רה בונו כה ח רי בנ ר של די סנ ם לש דה יך אה רי צה ן, וש בה רש קום קה מש ה בי לה פי ו תש שה כש ענ
ה זל בה אוי, של רה דוש כה קה ם הנ שי ת הנ ד אל ינחי ענ לש יודי י של רוך הוא - מי דוש בה קה ל הנ חו של בש ל שי ם של לי דור שה ה, סי אי םא רש ב

מות. עולה ל הה כה כות לש רה עות בש פה שש ני רות וש עורש תש מי

כו רש בה תש יי י של די א כש לה ים אל מי ענ ין הה לות בי גה ל בנ אי רה שש ת יי רוך הוא אל דוש בה קה ה הנ רה שש םא הי יהה, ל קי זש י חי בי ר רנ מנ אה
ל יום. כה ה בש טה מנ ה לש לה עש מנ לש כות מי רה ים בש יעי פי שש ם מנ י הי רי המ ם, של לה לה גש ים בי מי ענ ר הה אה שש

ם יהל לי א אמ ך. בה רל דל ן הנ טו מי סה ך, וש רל דל ד] בנ די צנ ב [ומש תובי סש יהה מי הה ד של חה ש אל חה או נה ים, רה כי יו הולש הה ד של כו. ענ לש הה
ה שה ש עה חה אי אותו נה דנ רו, ונ מש ת. אה מי יש של ת אותו אי או אל רה ם וש יהל אשי ירו רה זי חל ש. הל חה נה ג אותו הנ רנ ד. הה חה יש אל אי

נו. ילה צי הי ן של מה חמ רנ רוך הה בונו. בה יחות רי לי ת שש אל

תוב (מלכים-א יב) כה ם, של עה בש י יהרה ימי ש? בי חה ן נה יהה דה י הה תנ ך, מה רל י דל לי ש עמ חה ן נה י דה הי ר, יש מנ אה י וש י יוסי בי ח רנ תנ פה
עמלו םא ינ ל ים] של עולי ך של רל נםענ [אותו דל מש י לי די ך? כש רל דל ל אותו הנ ך, ענ רל י דל לי ם עמ ן שה תנ ה ני מה ן. לה דה ן בש תנ ד נה חה אל ת הה אל וש
ץ ענ וה יי ר ונ מנ אל נל של מו  אי, כש דנ ונ ך  רל י דל לי ך, עמ רל י דל לי ל עמ אי רה שש יי לש ש  חה ם נה הל יהה לה ן הה ה דה זל ם]. וש עמלו שה םא ינ ל ם [וש יי לנ ירושה לי
ל אי רה שש יי נםענ מי מש ח, לי י אםרנ לי עמ ונ ך  רל י דל לי א עמ לה יהה אל םא הה כםל ל הנ ל. וש אי רה שש ת יי ץ אל קנ עה ח, של י אםרנ לי ן עמ יפם פי גו'. שש וש ך  לל מל הנ

ם. עמבםד שה לנ עולות וש נות וש בה רש יב קה רי קש הנ ם ולש יהל גי גםג חנ חש ם לנ יי לנ ירושה עמלו לי םא ינ ל של

ש, חה נה שור בש יהה קה הה ן של ת דה ה אל אה ים, רה טי בה שש ל הנ ת כה ך אל רי בה ה לש ינד מםשל כות לש רה בש יעו הנ גי הי ה של עה שה ה, בש אי םא רש ב
י די ם? כש ענ טנ ה הנ ן. מה שה בה ן הנ ק מי ני זנ ייה יש רש ן גור אנ ר דה מנ ן אה דה תוב (דברים לג) ולש כה הו של ייה, זל רש אנ ר אותו בש שנ קה ר וש זנ חה
ייה רש ר גור אנ מנ אל נל של מו  ך, כש לל הוא מל ה, של יהודה שור בי ים קה לי גה דש ה הנ עה בה רש ל אנ סוף, של ית וה אשי ילה רי הש יי הוא] של [של
סוף ית וה אשי יות רי הש גו', לי וש ייה  רש ן גור אנ תוב דה כה ן, של ים הוא דה לי גה דש סוף הנ ים, וש לי גה דש ית הנ אשי הוא רי ה, וש הודה יש

ד. חה קום אל מה ים בש שורי קש

ינד ל מי אי רה שש ת יי יענ אל הושי ל לש הוא יהחי ר (שופטים יג) וש מנ אל נל מו של ר, כש מנ יהיא אה י חי בי י ה'. רנ יתי וי ך קי תש ישועה לי
ים? ני י שה ני פש לי ן מי מנ זש אותו הנ ם בש עולה ן הה עמקםב מי ק ינ לי תנ סש י הי רי המ י, ונ יתי וי ה קי מה י לה כי א], וש חה י אה בי ר [רנ מנ ים. אה תי שש לי פש
יהה הה תוב (שמות יז) וש כה ר כנ בה דה אי סוד הנ דנ ר לו, ונ מנ אי] אה דנ א ונ לה ה? [אל שועה יש ה הנ אותה ה לש כל חנ הוא מש ר של מנ ה אה מה לה
ם. תה ל סש אי רה שש ל - יי אי רה שש ת יי יענ אל הושי ל לש הוא יהחי אן וש ף כה ם. אנ תה ל סש אי רה שש ל, יי אי רה שש ר יי בנ גה ה יהדו וש ים מםשל ר יהרי של אמ כנ

י ה'. יתי וי ך קי תש ישועה ר לי מנ ן אה כי לה
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י די ה כש תורה ל בנ די תנ שש הי ים לש עי יודש ים של יקי די צנ ל הנ ם של קה לש י חל רי שש ה. אנ פל יה הוא, וש ך  אי כה דנ יהיא, ונ י חי בי ר רנ מנ אה
גו'. ה וש מה דה אמ ל הה ת ענ בל של יך לה ך יהמל אםרל יך וש יל י הוא חנ ר (דברים ל) כי מנ אל נל מו של ה, כש לה עש מנ לש ים של יי חנ ה בנ כות בה זש לי

ע מה שש ב, מנ רה קש עמרםך  לנ או  יהלות ייצש י חמ רי המ ע של מה שש ד ני גה ר, מי מנ א אה יסה י יי בי ב. רנ קי גגד עה הוא יה וש נו  גודל דוד יש ד גש גה
, חנ "ת לוקי לל דה וש ן  "ל נותי ימל גי י  רי המ ם, של הל ים מי אי יוצש נות  חמ ומנ יהלות  "ת, חמ לל "ל דה ימל גי קום  ל מה כה ד. בש גה תוב  כה של

ם. הל ים בה לויי נות תש חמ ה מנ מה כנ יהלות וש ה חמ מה ת] כנ כל אן [ומושל כה ומי

ן כי לה ים, וש יי ני עמ ים לה לי שש הוא מנ ים, וש מי עולה יו לש ימה ים מי קי םא פוסש ן, ל דל עי א מי יוצי ענ וש שופי ר של הה ה, אותו נה אי םא רש ב
ים זוני ני , וש חנ לוקי ט וש ה לוקי זל ן, וש נותי יא וש ה מוצי ד, זל ה גה ל זל ענ אן. וש כה ים מי זוני ני נות וש חמ ה מנ מה כנ יהלות וש ה חמ מה ים כנ די עומש

ת. יי בנ י הנ שי נש ל אנ כה ת וש יי בנ הנ

הו זל כםל.  הנ מי ר  יותי ים  לי שש הנ לש ה לו  דה מש עה ה  עה שה חות, הנ פה שש י הנ ני בש מי ד  גה יהה  הה א של לי מה לש ק, אי חה צש יי י  בי ר רנ מנ אה
נו. מל ה מי קה לש תנ סש הי מות, וש לי שש ת בי דל ה עומל עה שה י הנ רי המ "ף, של לל ר אה סי ד חה גה תוב בה כה י, וש רי ד, קש א גה תוב (בראשית ל) בה כה של
ד גה תוב בה כה ה, וש עה שה ה  אותה ק בש לי תנ סש הי ענ  שופי ר של הה נה אותו  שום של ל, מי חנ נה מו  כש דו  גש י בה חנ תוב (איוב ו) אנ כה של הו  זל

ה. נה מל ק מי לי תנ סש הי ה וש דושה קש ץ הנ רל אה ה בש כה םא זה ן ל כי לה "ף, וש לל ר אה סי חה

םא ל וש ם  יי מנ הנ קו  לש תנ סש הי ר, של ל תותנ ם אנ יי מנ ז כנ חנ תוב פנ כה ה? כנ זל יהה כה הה ן של אובי רש ן לי יי ננ ר, מי מנ ה אה הודה י יש בי רנ
ת ל אל אי רה שש יי יל לש חי נש הנ נות לש חמ יהלות ומנ חמ ונ ה,  דושה קש ץ הנ רל אה בה כו  םא זה ם ל יהל ני ם, ושש גנ ה פה מל ר בנ אי בה תש י ני רי המ עו, ונ פש שה
ך. לל י מל ני דנ עמ ן מנ תי הוא יי מו וש חש ה לנ נה מי ר שש שי אה תוב מי כה הו של ר. זל שי אה ם בש לי תנ שש ד, הי גה ם בש גנ פש ני ה של ה, מנ אי םא רש ץ. ב רל אה הה

"ת. לל דה "ל לש ימל ים גי לי שש ו הי שה כש ענ

ר מנ ך. אה רל דל ים בנ כי יו הולש הה ש, של מל של ף הנ י תםקל ני פש מי סו  נש כש ני ת לוד, של רנ עה מש בי טו  מש שש א ני בה י אנ בי רנ ר וש זה עה לש י אל בי רנ
ל ם ענ חותה ך כנ בל ל לי ם ענ חותה י כנ ני ימי ר, שי מנ אה ר וש זה עה לש י אל בי ח רנ תנ ה. פה י תורה רי בש די זו בש ה הנ רה עה מש ת הנ ב אל סובי א, נש בה י אנ בי רנ
ד י עומי יתי יי הה של יהה, כש ד הה חה ה אל לה יש ל לנ בה נו, אמ רש עורנ תש ה הי סוק זל פה ת יהה. בש בל הל לש שנ ש  י אי פי שש רי יהה  פל שה גו', רש וש ך  רועל זש
א לה אל רוך-הוא  דוש-בה קה בנ ל  אי רה שש יי ת  סל נל כש ת  שוקנ ותש צון  רה וש מות  לי שש ין  אי של ר,  בה דה נו  מל מי י  תי עש מנ שה וש א  בה אנ י  ני פש לי
מות לי ה שש עה שה ה  אותה ובש ים,  יוני לש על הה ד  גל נל כש ים  תוני חש תנ הנ ם  יי מנ ת הנ יענ בי נש ים  רי עורש מש ם  הי של ים,  יקי די צנ הנ מות  שש ני בש

רות. עמשות פי ת לנ חנ קות אנ בי דש ה בי שוקה תש הנ צון וש רה הה

ה מה לה ך.  בל לי ל  ענ ם  חותה כנ י  ני ימי שי ת,  רל יא אומל צון, הי ה רה לה בש קי יא  הי וש ה  זל בה ה  זל קו  בש דש ני ר של חנ ה, אנ אי רש םא  ב
אותו ם בש ר רםשל אה שש י ני רי נו, המ מל ז מי זה ב של ל גנ ף ענ ד, אנ חה קום אל מה ק בש בה דש ני ן של יוה ם, כי ל חותה כו של רש א דנ לה ם? אל חותה כנ
ף ך, אנ י בש תי קש בנ דש י ני רי ל, המ אי רה שש ת יי סל נל ה כש רה מש ך אה ר בו. כה אה שש לו ני מות של דש ל הנ כה ם וש רםשל ל הה כה נו, של מל ז מי םא זה ל קום וש מה
ר אי שה יי ה של זל ם הנ חותה ך כנ י בש מותי ל דש ר כה אי שה יי י של די ך, כש בל ל לי ם ענ חותה י כנ ני ימי לות, שי גה י לנ תי כש לנ הה ך וש מש י מי תי זש זנ ב של ל גנ ענ

ק בו. בנ דש ני קום של אותו מה מותו בש ל דש כה

ן ק מי לי תנ סש הי לש יענ  גי ם מנ דה אה ה של עה שה ינו, בש ני שה גוף. של הנ מי רוחנ  ת הה דנ רי פש יא, כי ה הי קה זה ה, חמ בה המ ת אנ ול מה ה כנ זה י ענ כי
ים, שוטי י מש לי יהם בש ך בנ הולי י של מי ים, כש ים עולי לי גנ הנ גוף וש י הנ רי יבש ל אי כה ת בש כל רוחנ הולל ה, הה רואל ה של ה מנ רואל ם וש עולה הה
גוף. הנ רוחנ מי ת הה דל רל פש ני יום של מו הנ י כש ם] קםשי הל ין [לה אי גוף, וש י הנ רי יבש ל אי כה ד מי רה פש ני א וש יל לו. בה םא מועי ל ד וש יורי ה וש עולל

גוף. הנ ד מי רי פה הי רוחנ לש ה הה רוצה ה של עה שה ת בש ול מה ק הנ חםזל רוך-הוא כש דוש-בה קה ל לנ אי רה שש ת יי סל נל ל כש ה של בה המ אנ ק הה ך חםזל כה

י רי א, המ ני קי ן של יוה ה. כי בה המ אנ תו  בה המ ין אנ ה, אי אה נש קי מו  ר עי םא קושי ל וש ב  אוהי י של ל מי ה, כה אה נש אול קי שש ה כי שה קה
תוך י מי רי המ ה, של מה לי ה שש בה המ ה אנ מה ר עי שי קנ תש יי י של די תו כש שש אי א לש ני קנ ם לש דה יך אה רי צה נו של דש מנ אן לה כה ה. מי מה לש שש ה הג בה המ אנ הה
ך יו, כה לה ת אי דל רל ים לה עי שה רש י הה יני עי ה בש של אול קה ה שש א מנ לה אול? אל שש ה כי שה ה קה ה זל ת. מנ רל חל ה אנ שה אי ינו בש ן עי תי םא יי ך ל כה

ה. בה המ אנ ד מי רי פה הי א לש ני קנ ב ומש אוהי י של י מי יני עי ה בש שה ה קה אה נש קי

ם הל ים לה יעי ים, מודי עי שה רש ת הה אל יהה  לל ים אי ידי מורי ה של עה שה אול, בש ה שש ה - מנ אה נש אול קי שש ה כי שה ר קה חי ר אנ בה דה
ה מה ד] כנ חושי ב [וש שי חנ או ומש טש ל חל ענ ענ א, הוא תובי ני קנ מש י של ך מי ם, כה הל ה לה של קה ם, וש ידו אותה ה הורי ל מה ם ענ יהל אי טה חמ

ה. בה המ אנ ר הה של ר בו קל שה קש ז ני אה ים, וש עמשי מנ

הוא ר של תוך שופה את מי יוצי ת וש רל בועל ת של בל הל לש ת יהה? זו שנ בל הל לש ה שנ ה זל ת יהה, מנ בל הל לש ש שנ י אי פי שש יהה רי פל שה רש
ל של ת  בל הל לש שנ ף  ה שורי זל י,  םאשי ר לש ת  חנ תנ םאלו  מ (שיר ב) שש תוב  כה של הו  זל םאל.  מ שש הנ יהו?  ומי ף,  שורי וש ר  עורי תש מי

רוך הוא. דוש בה קה ל הנ ל אל אי רה שש ת יי סל נל ל כש ה של בה המ אנ הה

ת פנ רי יף שש ם, מוסי יי הוא מנ ין של יהמי א הנ בה של י כש רי המ ה. של בה המ אנ ת הה בות אל כנ לו לש םא יוכש ים ל בי ם רנ יי ן (שם ח) מנ כי לה וש
ת בות אל כנ לו לש םא יוכש ים ל בי ם רנ יי הו מנ י, זל ני קי בש חנ ינו תש ימי ר וי מנ אל נל מו של םאל, כש מ שש ת הנ בל הל לש ה שנ תה בש כש םא ני ל ה, וש בה המ אנ הה

ה. זל ן הנ ול גה כםל כנ ן הנ כי ה, וש בה המ אנ הה

ק. חה צש י יי בי רנ ה וש הודה י יש בי רנ ך, הוא וש רל דל א בנ יהה בה הה עון של מש י שי בי ל רנ של ת קולו  אל עו  מש ים, שה בי יושש יו  הה ד של ענ

אן. ה כה ינה כי שש י של יתי אי ה רה רה עה מש י הנ לי תש כה עון, מי מש י שי בי ר רנ מנ א. אה בה י אנ בי רנ ר וש זה עה לש י אל בי רנ או  ה, יהצש רה עה מש ב לנ רי קה תש הי
י בי רנ רוך-הוא, וש דוש-בה קה ל לנ אי רה שש ת יי סל נל ת כש בנ המ אנ א, בש בה י אנ בי ר רנ מנ ם? אה תל קש ה עמסנ מה עון, בנ מש י שי בי ר רנ מנ בו. אה יהשש
ר של קל ה וש יונה לש ה על בה המ אנ ר, בש זה עה לש ר לו, אל מנ גו'. אה ך וש בל ל לי ם ענ חותה י כנ ני ימי ל, שי אי רה שש ת יי סל נל כש ה בי סוק זל ש פה רנ ר פי זה עה לש אל

. תה לש כנ תנ סש יבות הי בי חמ הנ
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י ת ייש לי חנ ה אנ יזה ני ה. גש תורה ל הנ ה של יקה תי שש ה, חוץ מי יקה תי יך שש רי קום צה ל מה כה ר, בש מנ ה. אה עה עון שה מש י שי בי ק רנ תנ שה
ן. קי זה א הנ נונה מש ב הנ ל רנ רו של פש סי י אותו בש אתי צה יון, ומה לש ר על בה יא דה הי ם, וש כל ד מי םאבנ ת ה של י רוצל יני אי ה, וש נוזה גש

ת רל עורל יא מש הי אנו של צה אן מה כה ה, וש בה המ אנ יהה  לל ר אי עורי ה ומש בה קי נש ר הנ חנ ף אנ ר רודי כה זה קום הנ ל מה כה ה, בש אי םא רש ב
ר בה דה ר הוא, וש תה סש ר ני בה א דה לה ר, אל כה זה י הנ רי חמ דםף אנ רש ה לי בה קי נש ח הנ בנ ין של אי ם של עולה ך הה רל דל יו, וש רה חמ ת אנ פל רודל ה וש בה המ אנ

ך. לל מל י הנ זי נש ית גי בי יון מי לש על

ת חנ ע. אנ בנ רש ן אנ - הי לש  ן שה הי ל של ענ דועות, וש יונות יש לש גות על רה דש ן עולות בי הי ן, וש מות הי שה נש לש  ה, שה אי םא רש ב
זו וש תון.  חש תנ ן הנ כי ל של יון, כה לש על ר הה אוצה ל הה ע] של זנ גל ר [הנ בה זש גי הנ ה  ר בה עורי תש םא מי ל וש ת  סל פל תש ני םא  ל ה של יונה לש ה על מה שה נש

לויות. ה תש ם בה כגלה ת, וש ענ םא נודנ ל ים וש מי עולה ית לש לי גש םא ני ל ת וש רל תל סש יא ני הי מות, וש שה נש ל הנ כה ה לש מה שה נש

יות, לי גה רש מנ פות  טי פות  טי ף  נוטי וש ר,  זםהנ הנ תוך  בש ח]  דולנ בש הנ ל  [של ל  מל רש כנ הנ ר  זםהנ ל  טוף של עי בש ת  פל טל ענ תש מי זו  וש
יו. הוא עמשה ם מנ הל ה בה אל רש ם ומנ תוכה ס לש נה כש הוא ני ד, וש חה י גוף אל רי יבש ל אי ים של רי שה קש מו הנ ד, כש חה אל ם כש ים כגלה רי שה קש ני וש

כםל. ל הנ ה של ירה מי ה טש יונה לש ה על מה שה ה. זו נש דה רה פש ם הנ הל ין בה אי ם, וש ד הי חה ם אל הי וש

ם הל אות בה רש הנ גוף לש חוז הנ ם אה הל ם, ומי הל ה לה מה שה יא נש הי וש  , יהה ילותל חי תוך  ת בש רל תל סש ה ני בה קי נש ת  רל חל ה אנ מה שה נש
ים ירי מי טש ים הנ רי שה קש ם הנ מו אותה ה כש לל אי ה, וש עמשל עמשות בו מנ ה לנ מה שה נש י לנ לי הוא כש מו גוף של ם, כש עולה ל הה כה יהה לש עמשל מנ

ה. לה עש מנ לש של

ת מנ שש ני יונות, מי לש מות על שה ן נש אותה אות מי ים בה יקי די צנ מות הנ שש ה. ני טה מנ ים לש יקי די צנ ת הנ מנ שש יא ני ת הי רל חל ה אנ מה שה נש
ה. לה עש מנ לש נות של חמ מנ הנ יהלות וש חמ ם הנ ל אותה ל כה יונות ענ לש ן על ים הי יקי די צנ מות הנ שש ן ני כי לה ר, וש כה זה ת הנ מנ שש ני ה ומי בה קי נש הנ

ך לל מל נו? לש מל מי קו  לש תנ סש ה הי מה לה וש ה  זל ם הנ עולה לה דו  ה יהרש מה ים, לה די דה י צש ני שש ים מי יוני לש ם על י הי רי ר, המ םאמנ ם ת אי וש
ך. לל מל ל הנ יכנ י הי כי רש דו אותו דנ מש ילנ ל [לו], וי דנ גש יי ד של ל אותו ענ די גנ לו, ולש דש גנ ד לש חה ר אל פה כש ח אותו לי לנ ן, שה ד לו בי נולנ של
יסו ני כש ילו, ומנ בי שש מו בי ה אי ירה בי גש ת הנ חנ לו אל נו? שולי ת בש בנ המ אנ ה בש שה ה עה ל, מל די גנ תש הי ל וש דנ נו גה י בש רי המ ך של לל מל ע הנ מנ שה

יום. ל הנ מו כה חנ עי מי שה לו, וש יכה הי לש

ר, פה כש לי ה  ח אותה לנ ה. שה דושה ה קש יונה לש ה על מה שה נש יהו? זו  ה, ומי ירה בי גש הנ ן מי יד בי הוא הולי רוך  בה דוש  קה הנ ך  כה
ה זל ר הנ פה כש ל בנ דנ גה נו  י בש רי המ ך של לל מל ענ הנ יודי ן של יוה ך. כי לל מל ל הנ יכנ י הי כי רש ה דנ דו אותה מש ילנ וי ל בו  די גנ תש תי ה, של זל ם הנ עולה לה
לו. יכה הי לש יס אותו  ני כש ומנ ילו  בי שש ה בי ירה בי גש ת הנ אל חנ  נו? שולי ת בש בנ המ אנ ה בש שה ה עה לו, מל יכה הי לש יאו  בי המ לנ יענ  גי ן הי מנ וזש
ם ת שה בל יושל ך, וש לל מל ל הנ יכנ הי ה לש ה אותה יסה ני כש ה, ומנ ילה בי שש ה בי ירה בי גש ה הנ אה בה ד של ה ענ זל ם הנ עולה ן הה ה מי םא עולה ה ל מה שה נש הנ

לשעולהמיים.

ם, יהה שה ד הה חה אל חנ  קי ם. פי הל מי ך  לל מל ן הנ ת בל דנ רי ל פש ים ענ ר בוכי פה כש י הנ ני ם בש אותה ם של עולה הה ך  רל ה, דל ל זל ם כה עי וש
ל ל של יכה הי א בנ לה ם אל יכל יני דור בי ר לה ה יותי אל רש םא ני ל ך הוא, וש לל מל ן הנ םא בל י ל כי ים, וש ם בוכי תל ה אנ ל מה ם, ענ הל ר לה מנ אה
ה' לנ ם  תל ים אנ ני בה יד)  (דברים  ר  מנ אה ה  זל ל  ענ וש ים,  בוכי יו  הה ר של פה י כש ני בש ה  אה , רה חנ קי פי יהה  הה ה, של מםשל ך  יו? כה בי אה

דו. גםדמ תש םא תי ם ל יכל להי אל

ן ק מי לי תנ סש הי ם לש הל לה יענ  גי מנ יום של ים אותו  חי מי יו שש ים, הה יקי די צנ ל הנ ה כה ת זל ים אל עי יודש יו  לו הה ה, אי אי םא רש ב
ם הל ח בה מנ שש יי של ך  לל מל ל הנ יכנ הי ם לש יל אותה הובי ם, ולש ילה בי שש ה בי אה ה בה ירה בי גש הנ יון הוא של לש בוד על םא כה י ל כי ם, וש עולה הה

ים. יקי די צנ מות הנ שש ני א בש לה ענ אל עמשי תנ שש םא מי רוך הוא ל דוש בה קה י הנ רי המ ל יום? של ך כה לל מל הנ

ה טה מנ לש ים  יקי די צנ הנ מות  שש ני רוך-הוא,  דוש-בה קה לנ ל  אי רה שש יי ת  סל נל כש ל  של ה  בה המ אנ הה רות  עורש תש הי ה,  אי רש םא  ב
ל ד של צנ ה מי בה קי נש ה לנ יעה גי מנ רות זו  עורש תש הי וש ר,  כה זה ד הנ צנ ך, מי לל מל ד הנ צנ ים מי אי ם בה הי שום של ה, מי ים אותה רי עורש מש
ר. כה זה ה לנ בה המ אנ ת בש רל של קש ה ני בה קי נש ז הנ אה ה, וש בה קי נש ה לנ בה המ אנ יבות וש בי ר חמ עורי ר מש כה זה א של צה מש ה. ני בה המ ת אנ רל עורל תש ר, ומי כה זה הנ

ים. יקי די צנ מות הנ שש ני א בש לה אל ה  ינה ים אי יוני לש ם על יי ד מנ גל נל ים כש תוני חש ם תנ יי מנ פםך  שש ה לי בה קי נש ת הנ שוקנ ה תש זל מו  כש
יק די צנ ה (משלי ח) וש ל זל ענ ים, וש תוני חש תנ ים וש יוני לש ים על יהמי ם קנ יהל לי עמ א, של בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ים בה יקי די צנ י הנ רי שש אנ

ם. תה תוב סש ם, כה סוד עולה יש

ה לה עש מנ לש יק מי די צנ ת מי לל לל כש ל ני אי רה שש ת יי סל נל ה, וכש טה מנ סוד לש הוא יש ה, וש לה עש מנ לש סוד של יק, הוא יש די כםל - צנ סוד הנ וש
ץ, רל אה שו  ירש יי ים  יקי די תוב (תהלים לז) צנ כה של הו  ה. זל ים אותה שי ה יורש ד זל צנ יק מי די צנ וש ה  ד זל צנ יק מי די ה. צנ טה מנ ומי

אי. דנ ץ ונ רל שו אה ירש יי

יון לש ע על פנ של ים בש דוני עי ים וש נוקי פש ה תנ ן לה נותי ל יום, וש כה כות בש רה יהה בש לל יק עה ץ זו ומורי רל ש אל יק יורי די ה, צנ אי םא רש ב
ר. בה דה ת הנ נו אל רש אנ י בי רי המ , ונ יהה לל ענ עה שופי של

ר, חי ר אנ בה ה דה ל זל ם כה עי וש ך.  לל י מל ני דנ עמ ן מנ תי יי הוא  וש מו  חש ה לנ נה מי ר שש שי אה תוב - (בראשית מט) מי כה סוד הנ וש
כםל הנ נות, וש י בה רוני שש י אי י כי רי שש אה ה, (בראשית ל) בש אה ה לי רה מש ה אה ל זל ענ , וש רוהה שש אנ יש נות ונ אוהה בה תוב (שיר ו) רה כה של

יהפלה.

ם חל יא לל הי זו, של ץ הנ רל אה ים לה דוני עי ים וש נוקי פש ת תנ תי ה לה זל יק הנ די צנ ענ לה שופי ך וש שה מש א ני בה ם הנ עולה ן הה ה, מי אי םא רש וב
נו. רש אנ י בי רי המ אי, ונ דנ ך, ונ לל י מל ני דנ עמ ן מנ תי הוא יי מו וש חש ה לנ נה מי ר שש שי אה תוב מי כה הו של ג. זל נה עג ם מש חל ה לל עמשל ננ י, וש ני עם
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ים יוני לש על הה א, של בה ם הנ עולה יהו? הה ים אותו, ומי רי שש אנ כםל מש הנ קום של הו מה מו, זל חש ה לנ נה מי ר שש שי אה ה, מי אי םא רש ב
א, לה קום. אל מה י הוא הנ ש מי רנ םא פי אן ל ד כה י? ענ מו, מי חש ה לנ נה מי יו. שש לה ים אי קי תוקש שש ים אותו ומי רי שש אנ ים מש תוני חש תנ הנ וש
א רה קש ני ם של חל לל ת. ייש  ול מה הנ לוי בו  תה ץ של עי ייש  ים, וש יי חנ ץ הנ עי ן. ייש  ילה ייש אי ן וש ילה ייש אי מו של ם, כש חל ייש לל ם וש חל לל ייש 
תוב ה כה ל זל ענ "ם ו', וש חל מ"ו, לל חש ה הוא לנ זל ה ו', וש ם]? זל חל [לל יהו  ג. ומי נה עג ם מש חל א לל רה קש ני ם של חל לל ייש  י, וש ני ם עם חל לל

אי. דנ ם ונ יי מנ שה ן הנ ם, מי יי מה שה ן הנ ם מי חל ם לל כל יר לה טי מש י מנ ני נש (שמות טז) הי

תוב (שיר ג) כה ר אותו, כנ טי ענ הוא מש ה, וש זל ץ הנ עי זון הה נו ני מל י מי רי המ ם ו', של חל מו, לל חש ה לנ נה מי ר שש שי אה ה, מי ל זל ענ וש
י רי המ ל, של אי רה שש ת יי סל נל ך? זו כש לל מל י הנ ך. ומי לל י מל ני דנ עמ ן מנ תי אי הוא יי דנ , ונ חנ הוא לוקי של מו. וכש ה לו אי רה טש עי ה של רה עמטה בה
ה, טה מנ לש גות של רה דש ר הנ אה שש אן לי כה ית, ומי רי בש ה אות הנ דושה ה קש גה רש יק דנ די צנ ל ינד הנ ענ ה  ן לה הוא נותי ית, וש זוני ני נו  מל מי

ה. לה עש מנ לש מו של ם כש כגלה וש

ד חה ל אל ג, ענ נה עג הוא מש ת, של בה ם שנ חל ה לל מו - זל חש ה לנ נה מי ר שש שי אה ך: מי ר כה מנ ן אה קי זה א הנ נונה מש ב הנ ל רנ רו של פש סי בש
ץ. רל אה ן הה ם מי חל לל ם וש יי מנ שה ן הנ ם מי חל ם, לל חל י לל ני א שש לה ה? אל נל שש ם מי חל ה לל ה זל ה. מנ נל שש ם מי חל טו לל קש תוב לה כה ם, כנ יי ננ שש
הוא ה, וש שום זל ה מי זל ך  רי בה תש יון, ומי לש על ם הה חל לל תון בנ חש תנ ם הנ חל ל לל לה כש ת ני בה שנ י. ובש ני ם עם חל לל הו  זל ג, וש נל ם עם חל לל הו  זל

ה. נל שש ם מי חל לל

ם חל ר לל בי חנ תש כםל, ומי ה לנ ירה אי ת ומש ענ שופנ ה של יונה לש על ת הה בה שנ חנ מי ת לוקי בה ל שנ ה של נל שש ם מי חל ר, לל יהה אומי עוד הה וש
תוב כה וש ן,  מי םא שה ל וש תוב  ה כה נה מי שש ך  שום כה יא, מי ה הי בה קי נש ם  חל ל לל קום סוד של ל מה כה ה. ובש נל שש הוא מי וש ם,  חל לל בש

תו. שש ל, זו אי ר הוא אוכי של ם אמ חל לל ם הנ י אי (בראשית לט) כי

ם, חל ים לל אי זון קורש מה ר הנ אה שש ה? לי לה זש תוב אה םא כה ל וש ינו,  לי כי ל מי זנ ם אה חל לל הנ וש ר, (שמואל-א ט)  םאמנ ם ת אי וש
תון חש ם תנ חל ר, לל כה קום זה ל מה כה ה בש לה עש מנ לש ם של חל ש. לל מה ם מנ חל ה הוא לל זון ומנ מה ר הנ אה ה הוא שש ים מנ דועי ים יש רי בה דש הנ וש
כםל הנ ה, וש מו זל הו כש ד, זל חה ר אל בה כםל דה הנ ה, וש בה קי ים נש מי עה פש לי ר וש כה תוב זה ים כה מי עה פש לי אנו של צה נו מה אה ה. וש בה קי קום נש ל מה כה בש

יהפלה.

ד יהם עומי ים הנ טי בה שש ר הנ שה ים עה ני ל שש ל כה ענ ה, וש לה י כנ קוני תי ה בש טה מנ שום לש רה ה וש לה עש מנ שום לש ר רה שי ה, אה אי םא רש ב
ן קה תש ני ה וש לה עש מנ ן לש קה תש ר - ני בה דה סוד הנ ה. וש לה עש מה לש ם מי יהל לי יהם עמ הנ תוב (מלכים-א ז) וש כה הו של ם. זל הל ן בה קה תש ני ם וש יהל לי עמ
ים טי בה שש ר הנ שה ים עה ני שש ה בי טה מנ ן לש קה תש ני יון, וש לש על ם הה עולה ל הה מו של ים כש דועי ים יש קוני תי ה בש לה עש מנ ן לש קה תש ץ. ני רל אה ה בה טה מנ לש
ר שה ים עה ני שש ל, ובי אי רה שש ל] יי ם של תוכה יל [בש בי שש ה בי טה מנ ה לש ינה כי ה ושש לה עש מנ ה לש ינה כי שש ך  ל כה ענ וש ה,  לה עש מנ לש של מו  כש לו  לה הנ

ים. טי בה שש ר הנ אה שש ד כי יהה עומי קונל תי ר בש שי ת. אה נל קל תש ני ת וש לל לל כש ים] ני די דה י צש ני שש ים] [ובי טי בה י שש ני שש ים [ובי טי בה שש

לו ר של של קל יפםה הנ אות אי רש הנ לו, לש גש ן רנ מל של ל בנ טםבי תוב (דברים לג) וש כה ע, של םא נודנ ה - ל ה מםשל לה גי םא של ם ל אי וש
גו'. ר וש שי ים אה ני בה רוך מי תוב בה ך כה שום כה ה. מי לה עש מנ לש ה מי חה שש ן מי מל יענ אותו של פי שש הוא מנ קומו, של מש בי

ם יון הוא עולה לש על ם הה עולה הה ר של מנ אל י נל רי ר. המ פל י שה רי מש ן אי נםתי ה הנ לגחה ה שש יהלה י אנ לי תה פש ר, ננ מנ אה ח וש תנ עון פה מש י שי בי רנ
ה? את עולה רי קש ה ני מה ה. לה עולה נו? מי ן לה יי ננ ר. מי כה כםל הוא זה ה, הנ לה עש מנ ל וה אי רה שש ת יי סל נל כש ר מי בה ה דה עולל ן של יוה ר. כי כה ל זה של

גו'. נו וש יבל רי ים ינקש מי ר תה כה ה זה ך (ויקרא א) עםלה שום כה ה, ומי בה קי נש ל הנ ענ ה מי עולה שום של מי

ך לי הנ תש תוב, הי כה א כנ לה ים? אל מי ה תה ה זל ים?! מנ מי ר תה אומי יך אותו של רי יכות צה תי יכות חמ תי י חמ כי ים? וש מי ה תה מה לה
קום אותו מה ק בש א רנ לה ע אל םא נודה ל ינו, וש ר אי כה זה י הנ רי המ מול, של ני קום] של מה ה [בש עה שה ים? בש מי י תה תנ ים. מה מי ייה תה הש י ול ננ פה לש
יהה. ים הה מי יק תה די יש צנ תוב (שם י) אי כה ה, כנ בה קי נש ן הנ ר מי כה זה ע הנ ה נודה בה ית, של רי בש הו? זו אות הנ ים, ומנ מי א תה רה קש ני של

סו אותו. רש סה םא יש ל ה וש ר זל יבה ע בו אי נודה ים, של מי ר תה כה ך זה שום כה מי

א רה קש ך ני ים, כה מי יק תה די א צנ רה קש ני מו של אי. כש דנ ך הוא ונ ה? כה ימה מי ה תש בה קי תוב (ויקרא ד) נש י כה רי ר, המ םאמנ ם ת אי וש
ה לה עש מנ ה וה קום זל מה ר, ומי כה זה ה לנ בה קי נש ן הנ ה מי עולה ה, של ך עולה שום כה נו. מי מל ה מי לה טש כםל נה הנ שום של ה, מי ימה מי ק תש דל צל

נו. רש אנ י בי רי המ ה, ונ בה קי כםל הוא נש ה הנ טה מנ ה וה בה קי נש ן הנ ר, ומי כה כםל הוא זה הנ

גוף םאש הנ ר, ר כה הוא זה גוף של ל הנ ל כה ה ענ אל רש גוף מנ יום הנ א סי לה ה. אל לה עש מנ לש ה של בה קי נש ם הנ גנ ך  ר, כה םאמנ ם ת אי וש
ל י כה רי המ ה, של בה קי סוף נש וה םאש  אן ר ל כה בה ר. אמ כה כםל זה ה הנ י עושל רי ה, המ אל רש יום ני סי הנ של יום, וכש סי ד לנ יורי ד של ה, ענ בה קי נש

ה. בה קי גוף נש קון הנ תי

ה וה צי ן של יוה יו. כי חה תוך אל ף בש ת יוסי ך אל רנ עמקםב בי ינ ינו של אי י רה רי המ ה, של ר זל בה דה ד ייש בש חה יון אל לש ה, סוד על אי םא רש ב
ם שה ף, וש ת יוסי ם אל הל ע מי רנ ם, גה הל ן בה קי תנ הי ים לש טי בה ר שש שה ים עה ני שש ה, בי ינה כי שש ים בנ לי גה ה דש עה בה רש רוך הוא אנ דוש בה קה הנ
יק. די י הוא צנ רי המ ך, של םא כה או - ל טש שום חל ר מי םאמנ ם ת ף? אי ם יוסי הל ק מי לי תנ סש ם הי ענ טנ ה הנ ם. מה יי רנ פש ת אל קומו אל מש בי

ה ם רםעל שה תוב מי כה ן, וש יי י עה לי ת עמ ן פםרה ף בי ת יוסי ן פםרה תוב בי כה ר, של כה ל זה ם של יהה רםשל ף הה ר - יוסי בה דה א סוד הנ לה אל
ן בל ד (תהלים קיח) אל וי ר דה מנ יהה אה לל עה ל, וש אי רה שש ת יי סל נל ן - זו כש בל םאת. אל ז ל הנ אי רה שש ן יי בל ית אל זוני ם ני שה ל, מי אי רה שש ן יי בל אל
אי דנ י הוא ונ רי המ יק, של די צנ ף הנ א יוסי רה קש ר, ני כה ל זה ם של ף הוא רםשל יוסי שום של ה. ומי נה םאש פי ר ה לש תה יש ים הה בוני סו הנ אמ מה

ל. אי רה שש ן יי בל ה אל ם רםעל שה יק, מי די צנ

ה בה קי הוא נש ם, וש יי רנ פש יו אל תה חש ה תנ נה מנ תש הי ם וש שה ף מי ק יוסי לי תנ סש בות, הי קי ן נש ה הי ינה כי שש י הנ קוני ל תי כה שום של ומי
ק לי תנ סש ר הי כה הוא זה ם של אותו רםשל ה, וש בה קי נש ה הנ שורה קום של ב, מה עמרה ד מנ צנ ה לש נה מנ תש ך, הי הוא כה שום של . ומי יהה קונל תי לש
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בות. קי ים נש שי יהה דורש קונל ל תי כה ר, וש כה ל זה ם של םא עולה ל ה וש בה קי ל נש ם של הוא עולה שום של , מי יהה קונל תי מי

ר שה ים עה ני ל שש ן כה ל כי ענ יו. וש תה חש ם תנ יי רנ פש ה אל נה מנ תש הי , וש יהה קונל תי ק מי לי תנ סש יק, הי די הוא צנ ף של ך, יוסי שום כה ומי
ל ה כה הוא עושל יק של די צנ ת הנ גנ רש דנ ה, חוץ מי לה עש מנ לש של מו  ים כש יכי רי ם צש כגלה וש ה,  ינה כי ל שש ים של קוני ם תי ים הי טי בה שש הנ

יש [אותו]. חי כש הנ יך לש רי םא צה ל ר, וש כה ים זה רי יבה אי הה

יג הי נש קול מנ שום של ה. מי אול נה ך  רי בה דש תוב (שיר ד) ומי כה ה של נו מנ יש ר, הנ פל י שה רי מש ן אי נםתי ה הנ לגחה ה שש יהלה י אנ לי תה פש ננ
יג הי נש הנ לש יו  נה פה לש מי לוחנ  שה וש ה,  לה עש מנ לש של מםק  עה קום  מה מי ח  לה שש ני קול  הנ אותו  וש בור.  די י  לי בש ין קול  אי וש בור,  די הנ ת  אל
ה זל ל, וש לה כש ת הנ יך אל רי צה ט של רה ט, ופש רה פש ת הנ יך אל רי צה ל של לה ה כש זל י קול. וש לי בור בש םא די ל בור, וש י די לי ין קול בש אי בור, של די הנ
גו', ר וש מנ י אה לי תה פש ננ תוב (דברים לג) ולש כה הו של זל ים. וש די דה י צש ני שש ש לי ב, יורי עמרה מנ ת הנ יג אל הי נש רום ומנ דה א מי יוצי קול של
ר כה ה זה זל מו  ה. כש טה מנ ה לש בה קי ה, נש לגחה ה שש יהלה י אנ לי תה פש ננ ך  שום כה ה. מי בה קי ה נש טה מנ ר, לש כה ה זה לה עש מנ ה. לש שה רה רום יש דה יהם וש

ת. נל נותל םא הנ ל תוב, וש ן כה נםתי ר. הנ פל י שה רי מש ן אי נםתי תוב הנ כה ה, של לה עש מנ לש

ר של אמ ת, כנ ענ םא נודנ ל וש ת  רל תל סש ני ים  ני פש בי יא  ה, הי בה שה חמ יא מנ הי שום של כםל, ומי ית הנ אשי ה רי בה שה חמ ה, מנ אי םא רש ב
םא ה ל זל "ה, וש ינה את בי רי קש קום ני אותו מה ה לש יעה גי מנ של , וכש רוחנ ה הה שורה קום של מה ה לש אה ר, בה ה זו יותי בה שה חמ ת מנ טל של פנ תש מי
ם הי , של רוחנ ם וש יי ש מנ אי לול מי ה קול כה יאה ת ומוצי טל של פנ תש זו מי ר, רוחנ  תה סש הוא ני ב של ל גנ ף ענ אנ ה. וש לה חי תש בנ ר כש תה סש ני
ר בה ן דה ה נותי זל בור, וש די ת הנ יג אל הי נש ה מנ קול זל יהלות, וש חמ ר הנ אה ל שש ל כה ל של לה ה כש זל קול הנ הנ ח. וש רה זש רום ומי פון דה צה

ים. רי שה ים יש רי בה יא דש הוצי בור, לש די יג הנ הי נש הנ א לש , ובה רוחנ קום הה מש ח מי לנ שש קול ני שום של ן, מי קה תג מש

יא הי יא  הי וש ד.  חה אל כםל  הנ וש בור,  די הוא  קול,  הוא  ה,  ינה בי הוא  ה,  בה שה חמ מנ הוא  גות,  רה דש בנ ל  כי תנ סש תי של וכש
ן יי אנ ה בש רה שש קש ני ש של מה ה מנ בה שה חמ יא מנ הי ד, של חה ר אל של קל ד וש חה כםל אל א הנ לה רוד, אל יהה פי םא הה ל כםל, וש ית הנ אשי ה, רי בה שה חמ מנ הנ

גוף. ה הנ תוב, זל ר כה פל י שה רי מש ן אי נםתי ה הנ ל זל ענ ד. וש חה מו אל ד ושש חה ה הוא (זכריה יד) ה' אל זל ים, וש מי עולה ד לש רה פש םא ני ל וש

ת ן פםרה ה, בי לה עש מנ ת לש ן פםרה א בי לה ם? אל יי עממנ ה פנ מה ן. לה יי י עה לי ת עמ ן פםרה ף בי ת יוסי ן פםרה תוב בי כה ה של גוף, זל יום הנ סי
נות ים בה יכי רי צש י שור, של לי יות עמ הש ה לי עמדה נות צה בה שום של ה? מי כה לש מנ י הנ קוני תי ה בש טה מנ ת לש ן פםרה ינו בי ה אי מה לה ה. וש טה מנ לש
ים ני לו שש ל, אי יי שו חה נות עה בות בה גו'. רנ ל וש יי שו חה נות עה בות בה ר (משלי לא)  רנ מנ אל נל מו של ים, כש ני םא בה ל וש יהה  קונל תי לש

ים. טי בה ר שש שה עה

ת רל בל חנ תש מי של בות, וכש אה ת בה רל בל חנ תש מי ד של ה ענ מה לי ה שש דושה כות קש לש ת מנ לל בל קנ םא מש ה ל דושה קש כות הנ לש ה, מנ אי םא רש ב
ע בנ ל של י כה ים, כי ני ע שה בנ א של רה קש יון ני לש על ם הה עולה ר, וש כה זה ם הנ הוא עולנ יון, של לש על ם הה עולה הה ם מי לי ן שה יה נש ה בי נל בש בות, ני אה בה

ים בו. ני שה הנ

מו כש ים,  ני ע שה בנ של בש תוב  כה םא  ל וש יון,  לש על ם הה ה עולה זל ים,  ני שה ע  בנ של הו  ני בש יי ונ ו)  - (מלכים-א  ר  בה דה לנ ן  ימה סי וש
תוב (בראשית כה ת, וש של שי תוב בש םא כה ל ץ, וש רל אה ת הה אל ם וש יי מנ שה ת הנ ה ה' אל שה ים עה ת יהמי של י שי ר (שמות לא) כי מנ אל נל של
ם עולה ה הה נה בש ני ים, ובו  יהמי ה  עה בש א שי רה קש ני ם  הה רה בש אנ וש ם.  הה רה בש אנ ם, בש אה רש בה הי ץ בש רל אה הה וש ם  יי מנ שה דות הנ ה תולש לל ב) אי

ה]. טה מנ לש ם של עולה ה הה נה בש ר [ובו ני כה זה ם הנ ים עולנ אי רה קש ה ני לל אי ים], וש ני ע שה בנ הו של ני בש יי ה ונ מו זל יון [כש לש על הה

ים ת יהמי ענ בש תוב (מלכים-א ח) שי כה ה של סוד זל תון, וש חש תנ ם הנ עולה ים, סוד הה ני ע שה בנ של ה ייש  טה מנ ה לש זל מו  כש
ר? שה ה עה עה בה רש ם אנ הי נו של עש םא יהדנ ים, ל ת יהמי ענ בש שי ים וש ת יהמי ענ בש ר שי מנ אה ן של יוה כי ר יום. של שה ה עה עה בה רש ים אנ ת יהמי ענ בש שי וש
לו בות. אי קי לו נש אי ים וש רי כה לו זש ים. אי ת יהמי ענ בש שי ים וש ת יהמי ענ בש ם שי הי תון, וש חש ם תנ עולה יון וש לש ם על אות עולה רש הנ א לש לה אל
שו ם עה הי ים של טי בה ר שש שה ים עה ני לו שש ל, אי יי שו חה נות עה בות בה תוב (משלי לא) רנ כה ם, של יהל לי ה עמ זל ם הנ עולה בות הה קי נש הנ

ם. ן כגלה כי גו', וש ה וש הודה ה יש ני חמ מנ ים לש קודי פש ל הנ תוב (במדבר ב) כה כה ל, כנ יי חנ

מו א כש לה בות? אל ה רנ ה זל שו, מנ עה ל של יי חנ אותו הנ ר, חוץ מי םא יותי ל ר וש שה ים עה ני ם שש י הי רי המ בות, ונ ר רנ םאמנ ם ת אי וש
כםל, ל הנ ים ענ דולי ים וגש יוני לש דולות, על בות גש ן רנ כי ה. וש לה דש מו גה ה, כש בה י רה ה כי עממםרה דםם ונ ת סש עמקנ תוב (בראשית יח) זנ כה של
יות ים חנ אי רה קש ם ני יהל לי ים עמ מוכי סש של שו  עה ל של יי חנ ל - אותו  יי חה שו  דםלות. עה יות גש ים (תהלים קד) חנ אי רה קש ני לו  אי וש
מו ים, כש תוני חש תנ וש ים  יוני לש על ם  הל בה חנ  מי שנ לש ה,  כה לש מנ ת הנ ם אל הל בה ן  קי תנ לש ד,  חה אל כש ר  בי חנ תש הי לש דולות,  גש ם  נות עי טנ קש
ר מנ אל נל מו של ה, כש נה ל כגלה ית ענ לי תש עה אנ ל. [וש יי שו חה נות עה בות בה ך רנ שום כה ק בו. מי חל שנ תה לש רש צנ ה יה ן זל יהתה וש ר (שם) לי מנ אל נל של
נו יש ה. הנ לה עש מה לש ם מי יהל לי יהם עמ הנ תוב וש כה גו', וש ה וש לשה ה ושש פונה ים צה ני ה פם לשה ר שש קה ר בה שה י עה ני ל שש ד ענ (מלכים-א ז) עםמי

ה.] נה ל כגלה ית ענ לי תש עה אנ וש

ה תובה כש ן של יי ענ הה ה  א אותה לה תםב! אל כש לי יך  רי יהה צה ה?! צועמדות הה עמדה נות צה י שור. בה לי ה עמ עמדה נות צה ה בה ל זל ענ וש
הו זל , וש יהה קונל תי נות לש ת בה חנ קנ ת לה ענ ה ופוסנ עמדה ן, צה יי הוא ענ ן, וש יי י ענ לי ד עמ הוא עומי ט, וש פה שש ין מי יהו? עי ה, ומי לה עש מנ לש
ל לות של כש תנ סש הי - בש רםבו  וה רוהו  רמ מה יש ונ ים.  ני םא בה ל וש  , יהה קונל תי ה לש לה כש תנ סש ה, הי עמדה נות צה ים. בה ני םא בה ל ה, וש עמדה נות צה בה

ים. צי י חי לי עמ הו בנ מג טש שש יי ה ונ ל זל ענ י. וש ני יבג הי רש ם הי הי י של די גש נל ך מי יי יננ י עי בי סי תוב (שיר ו) הה כה יו, כנ לה ה אי בה המ אנ

ש לנ חל םא נל ל יו, של לה ה עה ישה בי לש ק הי ן - חםזל יתה אי ת זוגו. בש ת? זו בנ של ה קל ה זל ת. מנ של תו, זו קל שש ן קנ יתה אי ב בש של תי ונ
םאל. מ שש לי ין וש יהמי לו לש ית של רי בש ל אות הנ ה של גה רש ה דנ אותה ה בש טל סש םא יי ף ל יוסי ה של עה י יהדש רי המ ה, של כםחה

תוב (איוב כח) כה וש ב,  ז רה פנ ב ומי הה זה ים מי די מה חל נל תוב (תהלים יט) הנ כה של מו  א כש לה פםזו? אל יה ונ ה  ה זל פםזו, מנ יה ונ
ק זי חנ תש הי ים של די דה י צש ני ם שש אותה עמקםב - מי יר ינ בי י אמ ידי ה. מי יונה לש ית על לי גה רש מנ יו בש רועותה דו זש בש כנ תש ז. הי י פה לי ה כש תה מורה ותש
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ים ני ם שש אותה נו. עוד, מי רש מנ אה מו של ה, כש רה קה ן יש בל ה אל ית אותה זוני ם ני שה ל - מי אי רה שש ן יי בל ה אל ם רםעל שה עמקםב. מי ם ינ הל בה
ם הל ה מי זונה ני ם, וש הל ה מי כה רש בה תש הי ם וש יהל יני ה בי נה תש יא ני הי רום, וש דה פון וש ם צה הי ה, של רה קה ן יש בל ה אל ית אותה זוני ים ני די דה ר צש שה עה

יק. די י צנ די ה] יש גה רש ל [דנ ענ

ל אי ה. מי של ה קה סוק זל גו'. פה וש ךה  רל זש עש ינ וש יך  בי ל אה אי ר מי מנ אל נל של מו  ת, כש רל חל ה אנ כה רה ה בש פה ף נוסש יוסי ה, לש אי םא רש ב
י דנ ל שנ אי י, וש דנ ת שנ אי ךה? וש רל זש עש ינ וש ך  ר כה חנ אנ וש יך  בי ל אה אי ה מי ה זל יות! מנ הש לי יך  רי צה ךה  רל זש ענ ינ יך  בי ל אה ךה, אי רל זש עש ינ וש יך  בי אה
יך רי צה ך  כש רל בה ךה, יש כל רמ יבה יש. וי אי י הה ני פש ים לי מי חמ ם רנ הל ן לה תי י יי דנ ל שנ אי תוב (בראשית מג) וש כה של מו  יות, כש הש לי יך  רי צה

יות! הש לי

א רה קש ני קום של ה, מה יונה לש ה על שה רג הוא יש יך, של בי ל אה אי ה, מי לה עש מנ לש מי ישו  ה. הורי טה ה ומנ לה עש מנ לש מי ישו  א הורי לה אל
ר. חי אנ םא מי ל ה וש קום זל מה ילה מי הש יועו יי סי של ר, וש חי קום אנ מה ה לש קום זל יף מה לי םא ינחמ ל י של די ךה, כש רל זש עש ינ ם. וש יי מנ שה

ת ה' - זו קום אל ל מה כה ינו, בש ני י שה רי המ ה, של תונה חש ת תנ רל חל ה אנ גה רש דנ א זו  לה י? אל דנ ת שנ אי ה וש ה זל י, מנ דנ ת שנ אי וש
ת אי תוב וש כה יום, כנ ה בש לה יש לנ ה וש לה יש לנ יל יום בש לי כש הנ ת - לש אל בות. וש רנ ת לש ת ה', אל א אל רל אי מו (ישעיה ו) וה ה, כש ינה כי שש הנ

מות. עולה ת הה ך אל רי בה כות לש רה אות בש ם יוצש שה י מי רי המ "י, של דנ שנ

ים, מי חמ ם רנ כל ן לה תי י יי דנ ל שנ אי תוב וש כה נו, של רש מנ אה מו של ע כש מה שש ן מנ ם כי י גנ רי המ י, של דנ ל שנ אי ר וש מנ םא אה ה ל מה עוד, לה
ה, לה עש מנ לש ים מי אי ים יוצש ילי בי ם שש אותה של כש הו סוד, של א זל לה ב ת'? אל תנ כה יר ל' וש אי שש ה הי מה ד הוא, לה חה קום אל כםל מה הנ
אן כה יות. ומי ם אותי יי תנ ים ושש רי שש ל על ל של לה ם - כש יי מנ שה ת הנ ר אי מנ אל נל מו של ם, כש יי מנ שה ת הנ יש אל ה, מורי תורה ל הנ ל של לה כש
יות. ם אותי יי תנ ים ושש רי שש ל על ל של לה ץ - כש רל אה ת הה אי וש נו  רש מנ אה של מו  ץ, כש רל את אל רי קש ני ה של ל פל ענ בש ה של תורה ים לנ אי יוצש
ם, שה ז מי עות אה כות שופש רה בש הנ מות, וש לי שש ת בי בל יושל כםל וש ה בנ נה בה לש ת הנ רל טל ענ תש ז מי אה ד, וש חה אל כםל כש ים הנ לי ם כולש יי מנ שה הנ וש

י. דנ ת שנ אי ה וש ל זל ענ וש

ד יום. ענ קי ת וש פל א"ו, ייש לו תוסל ייש בו וה קום של ל מה כה י בש רי המ ר, של יותי יום וש יד קי מי ילה לו תה הש יי י של די ךה, כש כל רמ יבה וי
גו'. ם וש יי מנ כםת שה רש תוב בי כה ט, של רה ה פש שה ך עה ר כה חנ אנ ל, וש לה אן כש כה

ר כםל יותי ל הנ ח של בנ יש של עמקםב הורי י ינ רי המ רו, של בש יך גה בי כםת אה רש בי אי של דנ י. ונ כםת הורנ רש ל בי רו ענ בש יך גה בי כםת אה רש בי
ל יק נוטי די י צנ רי המ אוי, של ך רה כה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ף. מה יוסי ן לש תנ כםל נה הנ כםל, וש ם בנ לי יהה שה י הוא הה רי המ בות, של אה הה מי
גוף י הנ רי יבש ל אי כה ה, וש לה עש מנ לש םאש  ר הה כות מי רה יק בש רויות בו. הוא מורי כות שש רה בש ל הנ כה ד, וש חה אל כםל כש ש הנ יורי כםל וש הנ

ן. דל עי א מי יוצי ר של הה ה נה עמשה ז ננ אה כות, וש רה יק בו בש הורי נו לש קש תש ם ני כגלה

קות תוקש שש ל הי דון של עי ם בש הי וש ד,  חה ר אל של קל ים בש בי יושש ים  רי יבה אי ל הה כה ה של עה ל שה כה א בש לה ן? אל דל עי ה מי זל ה  מנ
ן דל עי א מי יוצי וש ענ  שופי ר של הה ה נה עמשה ננ ים בו, וש יקי רי ם מש הל לה קות של תוקש שש הי דון וש עי ם מי כגלה ה, וש טה מנ ה ולש לה עש מנ םאש לש ר הה מי
כםל ז הנ אה זו, וש ה הנ גה רש דנ יענ לנ גי מנ ד של ך ענ שה מש ני ר, וש הה ה נה עושל ך, וש שי מה הי כםל לש ענ הנ ה שופי יונה לש ה על מה כש חה ן - מי דל עי אי. עוד מי דנ ונ

ד. חה כםל אל הנ כות, וש רה בש בי

ה לה עש מנ ת לש חנ בות, אנ קי י נש תי ם? שש י הי ם, ומי עות עולה בש גי ן  ת אותה שוקנ ד] תש ה ענ [זל ם,  עםת עולה בש גי ת  ונ אמ ד תנ ענ
ינםק ה לי שוקה הות. תש מה י אי תי ן שש אותה גוף בש י הנ רי יבש ל אי ת כה שוקנ ם. ותש את עולה רי קש ני ת  חנ ל אנ כה ה, של טה מנ ת לש חנ אנ וש
אוי]. רה ם [כה ך כגלה שום כה ד. מי חה כםל אל ת הנ שוקנ ה, ותש תונה חש תנ ם הנ אי ר בה שי קה הי ה לש שוקה ה), ותש ינה ה (בי יונה לש על ם הה אי הה מי

אוי. רה כםל כה טםל הנ לי יק וש די ל צנ ה של גה רש ה דנ ך אותה רי בה תש הי גו', לש ף וש םאש יוסי ר ה לש ין יל הש תי

ית רי בש ה זו, אות הנ גה רש ר דנ שומי י של א מי לה א אל רה קש ני םא  יק ל די י צנ רי המ ים, של יקי די ים צנ אי רה קש ני ם של י אותה רי שש אנ
ד חה אל ד וש חה ל אל עון, כה מש י שי בי ר רנ מנ ה. אה רה עה מש ן הנ מי או  א. יהצש בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ם בה יהל רי שש זו, אנ ה הנ דושה קש הנ

ך. רל דל ך בנ לי ני ר, וש בה ר דה םאמנ י

שום א מי לה ב? אל אי ה זש מה ף, לה רה טש ב יי אי ין זש יהמי נש גו'. בי ף וש רה טש ב יי אי ין זש יהמי נש יו, בי רה חמ סוק אנ ר פה זה עה לש י אל בי ח רנ תנ פה
ם נות עי טנ יות קש תוב (תהלים קד) חנ כה ם, כנ שומות שה דולות, רש נות וגש טנ יות, קש חנ ל הנ י כה רי המ א, של סי כי ם בנ שה רש ך ני כה של

ה. לה עש מנ לש מו של ם, כש שה רש ך ני למםה כה ה שש שה עה א של סי כי הנ דםלות, וש גש

םא ב - ל אי ין הוא זש יהמי נש בי ר של םאמנ ם ת אי ב. של אי חנ הוא זש בי זש קו, ומי לש חל יהה בש חנ הה בי זש מי י הנ רי המ ף, של רה טש ב יי אי עוד זש
י רי המ שום של ן אותו. מי יהה זה ין הה יהמי נש ל יום, ובי ר כה שה ל בה יהה אוכי הה ב, של אי קו הוא זש לש חל יהה בש הה חנ של בי זש מי א הנ לה ך, אל כה
יבות רי י יש לי עמ ה בנ לל יהו? אי ב יהזון, ומי אי ף - זש רה טש ב יי אי ה. עוד זש זל ב הנ אי זש ת הנ ן אל זה ס וש ני רש פנ יהכול הוא מש בש קו, כי לש חל יהה בש הה

ה. לה עש מנ לש רות של עורש תש ים הי רי עורש ן, ומש בה רש קה הנ נו מי קש תש ני נו וש הל ם נל כגלה ג, וש רי טש קנ ה לש לה עש מנ ים לש די עומש של

ם עולה ר בה עורי תש ם מי הה רה בש אנ ר, של בםקל א בנ לה ד? אל ק ענ לי חנ ר יש בםקל ה בנ ה זל ל. מנ לה ק שה לי חנ ב יש רל על לה ד וש ל ענ םאכנ ר י בםקל בנ
תוב (דברים ל) כה קום של "ד, אותו מה ד ענ ה ענ עולה וש ת רוחנ  חנ ננ רות וש עורש תש ה הי ן עושל בה רש קה צון, הנ ת רה ענ את שש צי מש ני וש

יך. להל ד ה' אל תה ענ בש שנ וש

ר. בםקל ם בנ הה רה בש ם אנ כי ינשש תוב (בראשית כב) ונ כה נו, של רש מנ אה מו של ם, כש הה רה בש ה אנ ר? זל בםקל ה בנ ה זל ר, מנ בםקל עוד בנ
"ד, א ענ רה קש ני קום של ל? אותו מה יהה אוכי ה הה ר, ומל חי ן אנ בה רש ל קה יהה אוכי םא הה ה ל עה ה שה אותה צון, בש א רה צה מש ני ן של מנ זש בי
ם ך גנ ה [כה זל "ד הנ ענ הה "ד הוא, וש ל ענ ר של בםקל ה בנ ילה כי ן אמ מנ גו'. וזש ד וש י ענ די תוב עמ כה ד, כנ י ענ די הוא עמ יון, של לש א על סי הוא כי וש
םא ל ד, וש ל ענ םאכנ אי. י דנ ה' ונ ן לנ בה רש נו קה יש ר, הנ בםקל ד. ובנ י ענ די ה' עמ חו בנ טש תוב (ישעיה כו) בי כה א], של רה קש ך ני ה [כה לה עש מנ ן] לש כי
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ר. חי אנ

ת קל ר] דולל ני ש [וש אי ה, וש ד זל גל נל ה כש ים זל די עומש ה וש לה עש מנ ת לש רל עורל תש ת, ומי רל של קש ה ני בה המ אנ רות הה עורש תש הי ן, וש שה ה עה עולל
ן יי ינ הנ ך  סי ננ תש ז מי אה וש ה,  חה מש ים שי אי רש ים ומנ חי בש שנ ם מש יי וי ר, ולש עורי תש ן מי כםהי וש ה,  טה מנ לש של זו  רות הנ עורש תש הי ה בנ ירה אי ומש
ר חי אנ ן  יי ינ לש ה  חה מש אות שי רש הנ לש ה  טה מנ לש ן טוב  יי ינ ך,  כה שום  ה. מי חה מש שי ה  אל רש ומנ יר  אי מי ן  יי ינ הנ וש ם,  יי מנ בנ ר  שי קנ תש הי לש

ין. יהמי םאל בנ מ ר שש של קל ר לש עורי תש כםל מי הנ ה, וש לה עש מנ לש של

ה ים אותה רי שש קנ ין, ומש יהמי םאל בנ מ שש ה  ים אותה חי רות, לוקש עורש תש ת הי רל עורל מש כות של לש ת, מנ הוא סםלל ם של חל לל וש
ת ל סםלל רות של עורש תש עמשות הי לנ יך  רי ה צה ל זל ענ וש י"ק.  די צנ ל ינד הנ ענ ת אותו  טל לוקל יון, וש לש ן על מל של ענ  ז שופי אה גוף, וש בש
ם ל אותה חוד כה יי ל הנ ת של חנ ננ וש דון  ים עי טי לוקש וש ד,  חה חוד אל יי ל  ת של חנ ננ וש דון  ז עי אה וש ד,  חה אל כםל כש ר הנ שה קש ני וש ן,  מל של בש

דון. עי כםל בש ב הנ יושי ש, וש מל של ת בנ רל של קש ני ה, וש ירה אי ה מש נה בה לש הנ ה, וש זל ה בה ים זל רי שה קש ני ים, וש רי תה כש

ר שי קנ תש יי וש ן  די ענ תש יי וש ד  ל ענ םאכנ י ד].  ר [ענ חי אנ םא לש ל וש ד,  ל ענ םאכנ י ר  בםקל ה בנ ל זל ענ וש ר,  חי אנ םא לש ל וש ה',  ן לנ בה רש ז קה אה וש
ים. רי חי אמ כו הה רש בה תש ך יי ר כה חנ אנ ה, וש לה חי תש דוש בנ קה ם הנ שי ך הנ רי בה תש הי יך לש רי צה ר, של בםקל י? בנ תנ ה. מה לה חי תש רו בנ שש קי בש

יך רי צה הוא  הוא, של רוך  בה דוש  קה ת הנ אל ך  רי בה יש של ד  ענ ר  בםקל בנ רו  בי ת חמ אל ך  רי בה לש ם  דה אה לה סור לו  אה ך  ל כה ענ וש
נות בה רש קה י הנ רי המ ל, של לה ק שה לי חנ ב יש רל על לה ים. וש רי חי אמ כו הה רש בה תש ר יי חנ אנ ד, וש ל ענ םאכנ ר י בםקל נו בנ יש הנ ה, וש אשונה רי בה ך  רי בה תש הי לש
ר יהה קושי ך, הה רי בה תש הוא הי שום של ם. ומי שה ה לש רות עולה עורש תש הי הנ רוך הוא, וש דוש בה קה ב לנ רנ קש כםל ני ר, הנ בםקל יו בנ הה של
מות עולה הה ה לו, וש אל נה אוי, וש רה ד כה חה אל ד וש חה ל אל כה כות לש רה ם בש הל ק לה לי חנ ים, ומש יוני לש על יהלות הה חמ ר הנ אה ל שש כה ים לש רי שה קש

ים. תוני חש תנ ים וש יוני לש ים על כי רש בה תש ים, ומי מי שש בנ תש מי

לו כש ר, אי מנ אה ם, וש כגלה ק לש לי ך חי ר כה חנ ה. אנ לה חי תש גו', בנ י וש שי בש ם די י עי רי עש י ינ תי לש כנ תוב (שיר ה) אה כה נו סוד הנ יש הנ וש
ק לי חנ ב יש רל על לה ן וש כי לה אוי לו, וש רה ד כה חה אל ד וש חה ל אל כה ם לש הל ק לה לי חנ ם, ומש כגלה כות לש רה יק בש ים. מורי רו דודי כש שי תו וש ים שש עי רי
ב רה קש ן ני בה רש קה הנ ר של םאמנ םא ת ל מות. של עולה ל הה כה כות לש רה ק בש לי חנ ת מש עי כה ה, וש לה חי תש ך בנ רי בה תש דוש יי קה ם הנ שי י הנ רי המ ל, של לה שה
ל כה כות לש רה ק בש לי חנ כות ומש רה יק בש הוא מורי רוך-הוא, וש דוש-בה קה ב לנ רה קש כםל ני א הנ לה ר, אל חי אנ שום כםחנ  םא לש ל ם וש הל לה

ר. חי אנ םא לש ל ה', וש ן לנ בה רש ך קה שום כה מות, ומי עולה הה

כות רה בש שםך  מש י לי די כםל] כש ן, [הנ בה רש קה ל הנ ת של רל חל רות אנ עורש תש . עוד, הי תה רש מנ ה אה יהפל י,  ני עון, בש מש י שי בי ר רנ מנ אה
ם, כל נש בנ רש ת קה אל יבו  רי קש ו תנ שה כש ענ ר.  חי אנ לש םא  ל וש ה',  לנ ן  בה רש ה קה לה חי תש מות. בנ עולה ל הה כה כו  רש בה תש יי כות, של רה ר בש עורי ולש

ים. תוני חש תנ ים וש יוני לש כו על רש בה תש יי רו וש בש חנ תש יי ד, וש חה אל מות כש עולה ל הה רו כה שש קנ תש יי של

ל?! אי רה שש י יי טי בש ה שי לל ל אי גו'. כה ר וש שה ים עה ני ל שש אי רה שש י יי טי בש ה שי לל ל אי יו, כה רה חמ סוק אנ ר פה מנ אה א וש בה י אנ בי ח רנ תנ פה
כות רה בש ל הנ כה קום של מה ם לש תםם] אותה חש ר [לנ בי חנ א לש לה ה? אל לל ל אי ה כה ה זל ל, מנ אי רה שש י יי טי בש ה שי לל תםב) אי כש יך (לי רי יהה צה הה
הו זל ם.  מה עי ת  רל בל חנ תש מי יא  הי וש ה,  ירה בי גש הנ י  קוני תי ל  ים של רי שה אי, קש דנ ונ ר  שה עה ים  ני ר. שש שה עה ים  ני ם שש שה לש ים  יקי מורי

ה. בור שורל די ה הנ קום זל מה ריי בש המ ם, של ך אותה רל בה יש ם ונ יהל בי ם אמ הל ר לה בל ר די של םאת אמ ז ר. וש שה ים עה ני תוב שש כה של

ר שה עה ים  ני שש בי ה  טה מנ לש מי ה.  טה מנ לש ה  לה עש מנ לש ומי ה,  לה עש מנ לש ה  טה מנ לש מי ר  בי חנ תש הי לש ד  חה אל ר  של קל אן  כה ר,  בל די ר  של אמ
ה טה מנ לש ים, מי די דה י צש ני שש שור לי ה קה בה קי ר ונש כה בור זה י חי רי ר, המ בל ר די של ם. אמ מה ה עי רה בש חנ תש םאת הי ז וש לו,  לה ים הנ טי בה שש הנ
גו'. וש תו  כה רש בי ר כש של יש אמ תוב אי כה הו של ד, זל חה אל ה כש בה קי ר ונש כה ה, זה לה עש מנ לש קום של מה ם בנ ר אותה שנ סוף קה ה. לנ לה עש מנ לש ומי

ד. חה אל ם כש יהל ני תו, שש כה רש בי ר כש של יש אמ ת זוגו. אי ת בנ כנ רש בי א כש לה תו? אל כה רש בי ה כש ה זל מנ

נו מל מי יון, של צי ה' מי ך  כש רל בה יש גו'.  וש ים  לה רושה יש טוב  ה בש אי ורש יון  צי ה' מי ך  כש רל בה יש ר, (תהלים קכח)  מנ אה וש ח  תנ פה
ים, לה רושה יש טוב  ה בש אי ורש ך  ר כה חנ אנ וש ה.  ן לה נותי וש כות  רה בש ל הנ ל כה הוא כולי וש ן,  גה ת הנ קות אל שש הנ כות לש רה ים בש אי יוצש
ר, כה זה ה' - מי ך  כש רל בה ך. יש רל מש שש יי ה' וש ך  כש רל בה ה (במדבר ו) יש זל מו  ה. כש בה קי ר ונש כה זה אות מי כות בה רה בש ל הנ כה אות של רש הנ לש
אות ם יוצש יהל ני שש מי שום של ד, מי חה ר אל בה כםל דה הנ מור, וש שה - מי ך  רל מש שש יי כור, וש זה ה' - מי ך  כש רל בה יש ה.  בה קי נש - מי ך  רל מש שש יי וש

ם. ך אםתה רנ תו בי כה רש בי ר כש של יש אמ ה, אי ל זל ענ מות. וש עולה כות לה רה בש

יהה וםת? הה צנ יו, לש נה ת בה וםת אל צנ עמקםב לש ל ינ כנ יש גו'. ונ יו וש נה ת בה וםת אל צנ עמקםב לש ל ינ כנ יש ר, ונ מנ אה סוק וש ח פה תנ ה פה הודה י יש בי רנ
ה, רה עה מש י הנ קי סש ל עי ם ענ ה אותה וה צי . עוד, של יהה לל ר אי שי קנ תש הי ה לש ינה כי שש ל הנ ם אל ה אותה וה צי א של לה ך! אל רי בה תםב) לש כש יך (לי רי צה

אשון. רי ם הה דה בור אה ם קה שה ן, של דל ן עי גנ ה לש רובה יא קש הי של

ם דה ה זוגות: אה עה בה רש אנ רו  בש קש ני ם  שה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ע. מה בנ רש ינת אנ רש א קי רה קש ני קום  מה ה, אותו  אי םא רש ב
ה. אה לי עמקםב וש ה, ינ קה בש רי ק וש חה צש ה, יי רה שה ם וש הה רה בש ה, אנ וה חנ וש

ינו ני שה וש ה,  עה בה רש אנ מי חות  פה םא  ל ה  בה כה רש ומל ה,  דושה קש ה  בה כה רש מל ם  בות הי אה ינו, הה ני שה יהא, של שש קג אן  כה ייש  י  רי המ
ן בל תוב (תהלים קיח) אל כה של הו  ה, זל מה לי ה שש בה כה רש מל עמשו  ננ ם וש הל מה עי ך  לל מל ד הנ וי ת דה ר אל בי הוא חי רוך  בה דוש  קה הנ של
ר] שי קנ תש הי [לש יך  רי ד צה וי ך, דה ם כה ם. אי הל מה ה עי מה לי ה שש בה כה רש יות מל הש ר לי בי חנ תש הי ך  לל מל ד הנ וי דה גו', של וש ים  בוני הנ סו  אמ מה

ם? הל מה ר עי בנ קש םא ני ם ל ענ טנ ה הנ ז מה מו, אה ע עי בנ רש ינת אנ רש ילה קי הש יי בות, וש אה תוך הה ר בש בי קה הי לש

תוך ר בש בנ קש ני ם של דה אה ד. וש חה אל ר אותו כש בי חנ יון, לש יהו? צי אוי, ומי רה יהה לו כה ן הה קה תג קום מש ך מה לל מל ד הנ וי א, דה לה אל
ך, לל מל ד הנ וי דה ה לש נה תש ני כות וש לש מנ נו הנ מל ה מי רה בש על נל אשון, וש ך רי לל יהה מל הוא הה שום של מו, מי רו עי בש קש ם ני י הי רי בות, המ אה הה
ל יו של ים, יהמה ני ים שה עי בש נו שי מל רו מי בש עה הה ים, וש ני ף שה לל רו אל זש גש ם ני דה ל אה ענ ך, של לל מל ד הנ וי יים דה קנ תש ם הי דה ל אה יו של יהמה ומי
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אוי לו, רה כה קומו  מש ה לי כה א זה לה ך? אל לל מל ד הנ וי םא דה יהב ד של ענ יהקומו  יך  בות אי אה הה ם, וש ן אותה תנ הוא נה ך, וש לל מל ד הנ וי דה
בות. אה ם הה ר עי בנ קש םא ני ך ל שום כה מי

בות, קי נש ם הנ מה רו עי בש קש בות ני אה הה ה, וש בה קי ל נש קום של מה ד בש וי דה ר, וש כה ל זה קום של מה ים בש רויי בות שש אה עוד, הה םאת וש ז
אוי לו. רה ר כה בה ר, דה כה ל זה קום של מה ר בש בי חנ תש הי ר וש בנ קש ד ני וי דה וש

ם, עולה הה ק מי לי תנ סש הי ה לש צה רה של ים. כש יי ל חנ קום של מה ב בש י הוא יושי רי המ שום של ה, מי טה מי ל הנ יו אל לה גש סםף רנ ילאל ונ
ר, מנ אה ח וש תנ יו. פה מה ל ענ ף אל סל ייאה ע ונ ונ גש יי תוב ונ כה של הו  ם. זל עולה ן הה ק מי לי תנ סש הי ס וש ני כנ תש הי ה, וש טה מי ל הנ יו אל לה גש יד רנ הורי

ים. רי בי חמ רוהו הנ אמ י בי רי ה המ ר זל בה רות ה'. דה צש חנ י לש שי פש ה ננ תה לש ם כה גנ ה וש פה סש כש (שם פב) ני

י ם, ומי ים שה ים] שורי דורי םא [מש ים ל יוני לש על ים. בה יוני לש ים על דורי ייש מש ים וש תוני חש ים תנ דורי ה, ייש מש אי םא רש ל ב בה אמ
ה בה המ אנ ם בש ים שה די ם עומש הי שום של רות ה', מי צש ים חנ אי רה קש ם ני ים הי יי יצוני ים חי תי ים ובה יי ימי ני ים פש תי ם בה ם? אותה הי
ה מה לי ה שש שוקה תש ה בי חוזה יא אמ י הי רי המ ה, של בה קי נש ר לנ עורי תש כםל מי ה, הנ ה עולה מה שה נש של ה, כש אי םא רש ה. ב בה קי נש ל הנ ה אל שוקה ותש

ת בו. רל של קש ני וש

יו לה גש סםף רנ ילאל תוב, ונ ה כה ה מנ אי יו. רש מה ל ענ ף אל סל ייאה ע ונ ונ גש יי א ונ לה ת, אל ול ר בו מה מנ אל םא נל ך ל שום כה ת, מי םא מי עמקםב ל ינ
ה. נה בה לש ך לנ הולי ם וש עולה ן הה ס מי ני כנ תש א מי לה ת, אל םא מי ש ל מל של ה. הנ נה בה לש ל הנ ש אל מל של ס הנ ני כנ תש הי ה, של טה מי ל הנ אל

שום יו, מי לה ה אי רה עורש תש יון הי לש על הה ש  מל של ת הנ שוקנ ה, ותש נה בה לש ה הנ ירה אי עמקםב, הי ס ינ ני כנ תש הי ה של עה שה ה, בש אי םא רש ב
ה. ירה אי ה מש נה בה לש הנ ה וש זל ה בה ים זל קי בה דש ני ר, וש חי ש אנ מל ר של עורי תש ה, מי ש עולל מל של ר הנ של אמ כנ של

ם הוא עולנ תון, של חש תנ ר בנ שה קש ר, ני כה זה ם הנ יון, עולנ לש על הה ר של אי בה תש י ני רי ל המ בה , אמ תה רש מנ ה אה עון, יהפל מש י שי בי ר רנ מנ אה
ה. מו זל ה כש כםל זל הנ יון, וש לש על ר לה שה קש תון ני חש תנ הנ ה, וש בה קי נש הנ

ד חה ן - אל בות הי קי י נש תי שש ב של ל גנ ף ענ אנ ם. וש עולה ד הה ענ ם וש עולה ן הה תוב מי כה ם, כנ מות הי י עולה ני ר שש מנ אל י נל רי המ ונ
זו וש ים,  ני בה ם הנ את אי רי קש ני ם. זו  אי זו  וש ם  אי ע. זו  בנ ת של ה בנ זל וש ת],  בה ע [שנ בנ ה של ה. זל בה קי נש ד בנ חה אל וש ר  כה זה ן בנ קה תג מש
ל כה ך של לל מל למםה - בנ ך שש לל מל גו'. בנ למםה וש ך שש לל מל יון בנ נות צי ה בש ינה אל ה ורש ינה אל תוב (שיר ג) צש כה למםה, כנ ם שש את אי רי קש ני

למםה. ם שש ע אי בנ ת של תוב (מלכים-א יא) בנ כה למםה, כנ ם שש לו, זו אי לום של שה הנ

ל מואי י לש רי בש תוב (משלי לא) די כה למםה, של ם שש למםה - זו אי ת שש מנ כש למםה. חה ת שש מנ כש ב חה רל תי תוב (שם ה) ונ כה וש
ל מואי י לש רי בש א די לה לו, אל ר של תל סי הו הנ ע מנ םא נודה ה ל סוק זל ך, פה לל ל מל מואי י לש רי בש מו. די תו אי רנ סש ר יי של א אמ שה ך מנ לל מל
מו י, כש דנ ל שנ אי ל יום. וש כה ם בש עי ל זם אי ה (תהלים ז) וש יהו? זל ך. ומי לל הוא מל ל של שום אי רו מי מש אל נל ים של רי בה - דש ך  לל מל
מו, תו אי רנ סש ר יי של א אמ שה ע. מנ בנ ת של יא בנ הי ך, של לל ל מל מואי י. לש מו פי ר (איוב מ) לש מנ אל נל מו של ל, כש מואי ר. לש אי בה תש ני של

ה. לה יש לנ לום הנ חמ עון בנ בש גי יו בש לה ה עה לה גנ תש הי של כש

עמקםב, ל ינ י של רי ין בו פש אי ם של עולה ך דור בה ין לש אי ם, וש עולה רות לה ה פי ה בה שה עה ה וש נה בה לש ס לנ ני כנ תש עמקםב הי ה, ינ אי םא רש ב
ל של תו  טה יא מי הי ה, של טה מי ל הנ יו אל לה גש סםף רנ ילאל ונ תוב  כה שום של ה, מי לה עש מנ רות לש עורש תש ר הי י הוא עורי רי המ שום של מי

אי. דנ עמקםב ונ ינ

י די בש א ענ ירה ל תי ה אנ תה אנ תוב (ירמיה ל) וש כה ה, של טה מנ ה ולש לה עש מנ ם לש לי תנ שש י הי רי המ עמקםב, של ינ ל  של קו  לש י חל רי שש אנ
ר. אי בה תש י ני רי המ י, ונ ני ך אה תש י אי א כי לה ר, אל מנ אל םא נל ה ל תה י אנ תי י אי י. כי ני ך אה תש י אי גו' כי ם ה' וש אג עמקםב נש ינ

ן גםרל ל בש בל אי ת הה י אל ני עמ ננ כש ץ הנ רל אה ב הה א יושי ינרש תוב ונ כה גו', וש ד וש טה אה ן הה ד גםרל ענ יהבםאו  ר, ונ מנ אה ח וש תנ ק פה חה צש י יי בי רנ
נו ם כי ענ טנ ה הנ ד? ומה טה אה ן הה ד גםרל או ענ ם בה הי נו של ת לה פנ כש ה אי ם, מה הל ן בה בוני תש הי לו ייש לש לה ים הנ סוקי פש גו'. בנ ד וש טה אה הה

ם? יי רנ צש מי ם לש ענ טנ ה הנ ל, מה אי רה שש ל יי בל תםב אי כש יהה לי יך הה רי י צה רי ם, המ יי רנ צש מי לות זו לש בי אמ

א יוצי יהה  הה ילוס  ני וש לו,  לה גש בי ץ  רל אה ה הה כה רש בה תש ם, הי יי רנ צש מי בש עמקםב  ינ יהה  הה ן של מנ זש ל אותו  כה רו,  מש אה ך  כה א  לה אל
ם. יהל לי ה עמ נה כנ תש הי ל, וש בל שו אי ים עה רי צש מי ך הנ ל כה ענ עמקםב, וש ל ינ לנ גש ב בי עה רה ק הה סנ פה עוד, של ץ. וש רל אה ת הה ה אל קל שש ומנ

ה ה זל ל מנ בה רוהו, אמ אמ ה בי סוק זל תו. פה לה הי ל תש כה יענ  מי בורות ה' ינשש ל גש לי מנ י יש ר, (תהלים קו) מי מנ אה ח וש תנ פה
ים אי ם בה כגלה םא, של ך - ל ם כה ים הי סוקי פש י הנ רי המ תוב, של כה ך הנ רל זו דל ר של םאמנ ם ת אי תםב! וש כש יך לי רי יהה צה ר הה בי דנ ל? יש לי מנ יש
ילת. לי מש תה  פש טנ קה וש תוב (דברים כג)  כה בורות ה'], כנ [גש ל  לי מנ יש י  ר. מי בה אות דה רש הנ א לש אן בה ף כה ר, אנ בה אות דה רש הנ לש
ת חנ ה אנ רה זי יר גש עמבי ינ ק וש לי סנ יש י הוא של ן מי כי לה ם, וש שה ה מי אה ין בה די ת הנ רנ זי ל גש י כה רי המ ים, של בי ם רנ הי שום של בורות ה', מי גש

רוך הוא? דוש בה קה ה הנ עושל בורות של ן גש אותה מי

י לי עמ ה בנ מה בון, כנ שש ם חל הל ין לה אי ן של בורות הי ה גש מה כנ ה וש מה י כנ רי המ ר, של בי דנ ד. יש חה כםל אל ר, הנ בי ידנ ל וי לי מנ י יש עוד, מי
ם. הל ר לה בי דנ םא יהכול לש בור ל די הנ ים, וש קי חג י הנ רי ה שומש מה ים, כנ ני גי י מה לי עמ ה בנ מה ים, כנ יני די

ם הל ר לה בי דנ םא יהכול לש ה ל ירה מי אמ בור ובנ די י בש רי המ ה, של מה כש חה סוד הנ ה  בה ייש  ה, של דה גה הנ ם בש דועות? כגלה ה יש מל ובנ
ידו. גי ינ יך  בורםתל וגש יך  עמשל ח מנ בנ שנ דור יש תוב (תהלים קמה) דור לש כה דועות, כנ ן יש ה הי דה גה הנ ל בש בה ם, אמ ת אותה ענ דנ לה וש

רו. בי דנ ך יש תש בורה תוב וגש כה רו, של בי דנ ה, יש תונה חש ה תנ בורה יא גש הי ך, של תל בורה ל גש בה ים, אמ עי ה יודש סוד זל בש

ה מה כנ יהלות וש ה חמ מה כנ ה, וש לה הי תש ים בי רי בה חג ים ומש עי נודה ים של יני די גות] הנ רה דש ם [הנ ים הי בי רנ תו, של לה הי ל תש כה יענ  מי ינשש
תו? לה הי ל תש יענ כה מי שש הנ י יהכול לש ה מי ל זל ענ יו, וש דודה גש ר לי פה סש ייש מי תוב (איוב כה) המ כה ה, כנ ים בה רי בש חנ תש מי נות של חמ מנ



701

ל גות ענ רה ה דש מה כנ נות וש חמ ה מנ מה כנ יהלות וש ה חמ מה או, כנ ה יהצש בורה גש ד הנ צנ ים, ומי מי כה יו חמ ם הה ים כגלה רי צש מי ה, הנ אי םא רש ב
רות תש סש ני ים  עי יודש וש ם,  הל בה ים  מי כה חמ ונ ים  פי שש כנ מש יו  הה ים  רי צש מי הנ וש תונות,  חש תנ הנ גות  רה דש לנ ים  יעי גי מנ של ד  ענ גות,  רה דש
דו בש עש תנ שש י יי רי המ של עו  יהדש וש יו,  נה ל בה לט ענ שש יי ם של ין ענ ם, אי עולה יהם בה עמקםב קנ ינ ן של מנ זש בי י של רי המ לו, של כש תנ סש הי ם, וש עולה הה

ים. בי ים רנ ני מנ ל זש אי רה שש יי בש

ין די הנ ת  רנ זי גש הוא  של ד,  טה אה הה ן  גםרל לש יעו  גי הי של ד  ענ סוף,  בנ ילה  הש יי ה  מנ לו  כש תנ סש הי חו.  מש שה ת,  מי עמקםב  ינ של ן  יוה כי
יעו גי הי ן של יוה גו'. כי ה וש דםלה גש יהד הנ ת הנ ל אל אי רה שש א יי ינרש ר (שמות יד) ונ מנ אל נל של מו  יהא יהד, כש רי טש ימנ גי "ד בש טה ט. אה שולי הנ
ד צנ ים לש ים קוצי אי ד יוצש טה ה אה א מה לה ד? אל טה א אה רה קש ה ני מה לה ה. וש זל ד הנ טה אה הה אות מי יוצש בורות של גש או הנ ה, רה קום זל מה לש
בורות, ה גש מה כנ ה בש ע עולה בנ צש אל ע וש בנ צש ל אל כה ה, וש ד זל צנ ה ולש ד זל צנ עות לש בה צש ה אל נה מל אות מי ם יה"ד יוצש ך גנ ה, כה ד זל צנ ה ולש זל
אי דנ ם. ונ יי רה צש ל מי בי ה אה מה א שש רה ן קה ל כי אםד ענ ד מש בי כה דול וש ד גה פי סש ם מי דו שה פש סש יי ז ונ גות, אה הה נש ה הנ מה כנ ים, בש יני ה די מה כנ בש

ר. חי אנ םא לש ל ם, וש יי רנ צש מי ה לש ד זל בי ל כה בל אי

י ני רו שש דש עה יי יר, וש עי ת בה יי פםל בנ ה יי יום זל י של יתי אי ר, רה מנ ה. אה רה עה מש תוך הנ או מי ה. יהצש שה רה פה ת הנ ש אל רנ עון פי מש י שי בי רנ
בו. יהשש ה וש רה עה מש תוך הנ רו לש זש ת. חה יי בנ פםל הנ םא יי יר, ל עי י בה ני ם אמ ים. אי גי רש טש קנ ים מש אי י] רומה ני [בש

ת סל נל כש ר לי מנ אל ה נל סוק זל ך, פה י קולי לי המ גו'. צנ ים וש לי ת גנ בנ ך  י קולי לי המ ר, (ישעיה י) צנ מנ אה עון וש מש י שי בי ח רנ תנ פה
ל נו, כה דש מנ אן לה כה ך. מי י קולי לי המ ך צנ ל כה ענ ח, וש בה שג קול מש רוך הוא בש דוש בה קה ת הנ ת אל חנ בנ שנ יא מש הי שום של ל, מי אי רה שש יי
ם אי ים אותו, וש עי שומש ים של רי חי אמ ב לה עלרנ יל ים של עי יך לו קול נה רי קול, צה רוך הוא בש דוש בה קה ת הנ חנ אל בי שנ ה לש רוצל י של מי

ים קול. רי הה םא יהקום לש םא - ל ל

ה ה. מה עמבםדה א הה בה צש ה יהשוב מי נה ים שה שי מי ן חמ בל תוב (במדבר ח) ומי כה ה, של ד זל צנ מי או  בה ם של יי וי ה, לש אי םא רש ב
ה עמבודה א הה בה צש ים מי ירי עמבי ז מנ יו, אה רה בי ר חמ אה שש ם כי יי ננ זש אה ב לה עלרנ םא יל ל מוך, וש ם] נה אי תו, וש גה רש קולו [דנ שום של ם? מי ענ טנ הנ

אוי. רה דוש כה קה ם הנ שי ת הנ ד אל בי כנ זו ולש ה הנ עמבודה ן לה גי ננ ים לש די עומש ה, של לה עש ל מנ ים] של לי יה חנ הנ ה [מי זל הנ

שום ם, ומי הל ר לה מי זנ ולש דוש  קה ם הנ שי ת הנ אל חנ  בי שנ ים, לש תוני חש תנ ד הנ גל נל נות כש חמ יהלות ומנ ה, חמ לה עש מנ לש יהלות של חמ הנ
ך י קולי לי המ תוב צנ כה ר הנ מנ רוך הוא, אה דוש בה קה ת הנ ת אל חנ בנ שנ ל מש אי רה שש ת יי סל נל כש שום של ה. ומי עמבםדה א הה בה צש ך יהשוב מי כה

בות. אה ת הה ים, בנ לי ת גנ בנ

נו מל א מי יוצי ים, וש לי י תי לי ל בו תי לה כש ני ד בו, וש כםל עומי הנ שום של ים, מי לי א גנ רה קש א ני בה ם הנ עולה ים - הה לי ת גנ עוד בנ
א, בה ם הנ עולה הה ים מי אי ם יוצש נות, כגלה יה עש ים ומנ לי ם גנ ל אותה כה עול, וש ל נה תוב (שיר ד) גנ כה ים - כנ לי ת גנ כםל. עוד בנ לנ

ים. לי ת גנ יא בנ ל הי אי רה שש ת יי סל נל וכש

תוב ך כה ר כה חנ אנ ים קול, וש רי הה ר ולש מי זנ י לש די הוא כש ך, של י קולי לי המ תוב צנ ה כה לה חי תש ה. בנ של ה קה סוק זל ה, פה אי םא רש ב
ר. מי זנ חנ ולש בי שנ י לש די י כש לי המ א צנ לה י? אל יבי שי קש תוב הנ כה ן של יוה ך, כי י קולי לי המ ה צנ מה ז לה ך, אה ם כה י. אי יבי שי קש הנ

ם? ענ טנ ה הנ י, מה יבי שי קש תוב הנ ז כה רוך-הוא, אה דוש-בה קה ר לנ מי זנ ולש חנ  בי שנ ים לש ילי חי תש ל מנ אי רה שש ם יי ה, אי אי םא רש ב
תוב כה וש ך,  קולי י  לי המ צנ תוב  כה ה  זל ל  ענ וש הוא,  רוך  בה דוש  קה לנ ה  ילה בי שש בי ים  רי מש זנ ומש ים  חי בש שנ מש ל  אי רה שש יי של יל  בי שש בי

הנקששייביי.

ה, בורה גש ה זו  שה יש לנ ה. וש מה הי בש בור בנ גי ש  יי ר (משלי ל) לנ מנ אל נל של מו  ה, כש בורה גש ד הנ צנ ה מי אה בה שום של ה - מי שה יש לנ
ה ין לה אי, אי דנ יהה ונ ני ], עמ יהה לל ה [עה ירה אי םא מש ל יהה של רש לנ קש פנ סש יא אנ הי שום של תות - מי נה יהה עמ ני ים. עמ קי זה חר בםר כםחות וה שש לי

ש. מל של ה הנ ן לה נותי ה של ק מנ א רנ לה ה, אל מה צש ל ענ של ה אור מי נה בה לש לנ

י ין מי אי ם], וש יי וי לש ל הנ ים [של חי תה פש ל הנ ים ענ רי זש חנ מש ים של יי ני ים עמ ני ים בו כםהמ שורי ד, וש חה ר אל פה ה, כש דל תות הוא שה נה עמ
ל כה יק מי ר רי ם יותי יתה ם, ובי עה י הה יני עי יו בש ים הה זויי ים], בש לי ר [קנ פה י אותו כש ני ם בש ל אותה כה שום של ם, מי הל יחנ בה גי ינשש של
א לה ה, אל מה צש ל ענ של ין אור מי ה אי נה בה לש ך לנ שום כה ם. מי י ענ זויי ים] בש לי ים [קנ יי ני מו עמ ם, כש הל ים לה ני נותש ה של מנ ט לש רה ם, פש עה הה

ה. ירה אי יא מש ש הי מל של ה הנ מה ר עי בי חנ תש מי ה של עה שה בש

ה. תה ת אה ול יש מה י אי יך כי דל ל שה ך ענ תםת לי נה ך עמ לל מל ר הנ מנ ן אה כםהי ר הנ יהתה בש אל תוב (מלכים-א ב) ולש כה ה, של אי םא רש ב
יא הי ה, של נה בה לש ה בו הנ קה בש דש ני י, של ני קום עה מה יהה מי הה שום של א מי לה ת? אל ול יש מה א אי רה קש ו ני יהה דוני ת אמ ין אל מי זש הי ל של י ענ כי וש

תות. נה יהה עמ ני עמ

א לה אל ג אותו?  רנ םא הה ל יק של די צנ ך  שום כה י, מי בי ה אה נה ענ תש ר הי של כםל אמ בש יתה  ני ענ תש י הי כי וש ר, (שם)  םאמנ ם ת אי וש
יהה הה אול, וש שה לש ב לו  יהה אורי הה של כות, כש לש מנ ה לנ לה םא עה ל ד של ד ענ וי דה ה בו  כה י, זה ני קום עה מה יהה מי הה שום של ר, מי יהתה בש אל
ל ה של וה דש חל ה בש תה יש הה מות, וש לי שש ה בי נה בה לש ה הנ דה מש למםה, עה ט שש לנ שה ן של מנ זש לי ר. וש יהתה בש ה אל מו זל ך] כש ר כה חנ י, [אנ ני עה כש כו  רש דנ

ר. יהתה בש אל ה בש כה םא זה יהה לו, ל כםל הה הנ ר, של עםשל

םא יון. ב לש ת סוד על של רל יל לה בי שש יהה בי כםל הה ה אותו, הנ נה קה יהה של מש רש יי וש יהה,  ר הה בה דה תות סוד הנ נה ה עמ די אי שש דנ ונ
ת חנ בנ שש תי ך  שום כה תות. מי נה עמ ה  די י, שש ני עם בש יא  הי של ים. כש פוחי ה תנ די את שש רי קש ני יא  ה, הי נה בה לש ת הנ טל שולל של ה, כש אי רש

מות. לי ר ושש ה עםשל ה לה ה עושה טה מנ לש של

ד וי דה של וכש ה,  טה מנ לש חנ  בי שנ ולש ר  מי זנ לש ר  מל זל י  יני מי ן  גי ננ ולש מות  לי שש ה  לה עמשות  לנ ל  די תנ שש יו הי יהמה ל  כה ד,  וי דה של מו  כש
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ה אה יהצש ה  נה בה לש י הנ רי המ מות, של לי שש ר, בי עםשל בש ה  ח אותה קנ למםה לה מות, ושש לי שש בי ה  יר אותה אי שש ם, הי עולה הה ק מי לי תנ סש הי
ץ. רל אה י הה כי לש ל מנ ל כה ט ענ לנ ה שה זל ר הנ עםשל בה ר, של עםשל ה לה סה נש כש ני י וש ני עם הה מי

ן מנ זש אותו הנ ב, ובש הה זה ה הנ בה רנ תש הי ב, של הה כםל זה א הנ לה למםה. אל י שש ימי ב בי שה חש םא] נל ף [ל סל ין כל ה, (שם י) אי ל זל ענ וש
ש מל של ל הנ לות של כש תנ סש הי ש, ובנ מל של הנ ל בו  כי תנ סש יהה מי ה הה לה עש מנ לש ר של פה י עה רי המ ב לו, של הה רםת זה פש ענ תוב (איוב כח) וש כה

ב. הה זה ה הנ בל רנ תש ה ומי עמשל ר ננ פה עה פו, הל קש תה וש

א לי מה לש אי ב, וש הה ים זה ם עושי ים כגלה רי הה ין הל בי ץ של רל אה ר הה פנ ם, עמ יר שה אי ש מי מל של כםחנ הנ ים של רי הה ן הל ה, מי אי םא רש ב
ב. הה זה ת הנ ה אל בל רש ש מנ מל של ף הנ תםקל שום של ים, מי יי ני ים עמ שי נה יו אמ םא הה ם, ל בות שה רנ עות של יות רה חנ

ת ה אל בל רש ומנ ר  פה עה ל בל כי תנ סש מי ש  מל של ף הנ י תםקל רי המ ה, של אומה מש ב לי שה חש נל ף  סל ין כל למםה אי י שש ימי בי ך  שום כה מי
ל כי תנ סש הי ן של יוה ב. כי הה ה זה בל רנ תש ף ומי ל תםקל ש, נוטי מל של ל בו הנ כי תנ סש מי של ין. כש די ד הנ ר הוא צנ פה אותו עה עוד, של ב. וש הה זה הנ

גו'. ר וש פה עה ן הל יהה מי כםל הה ר, (קהלת ג) הנ מנ אה יז וש רי כש הי ח וש בנ ה, שי למםה בה שש

ל כה ה של בה המ אנ יא אור וש הי ר, של ל עםשל ה של בה המ יא אנ הי ה של ירה א שי לה ד, אל וי מו דה ן כש גי ננ ך לש רי טה צש םא הי למםה ל ה שש ל זל ענ וש
ר. מנ ך הוא אה לל מל ד הנ גל נל א כש סי כי ת בנ בל יושל של ה כש ירה בי גש ל הנ ח של בנ של ה, הנ יו בה ם הה עולה ל הה חות של בה שש תי הנ

ר שה קש ר ני פה עה הל ב, וש הה יהה זה כםל הה הנ שום של ים, מי ני בה אמ ים כנ לנ ירושה ף בי סל כל ת הנ ך אל לל מל ן הנ תי יי תוב (מלכים-א י) ונ כה
ה. נה מל ז מי םא זה ל ה וש מה ק עי בה דש ש ני מל של הנ י, וש םאשי ר ת לש חנ םאלו תנ מ ר (שיר ב) שש מנ אל נל מו של ה, כש בה המ אנ ד הה צנ םאל בש מ שש בנ

ן יוה םאש. כי ר ת הה חנ םאל תנ מ שש הנ ת, וש קל בל חנ ין מש יהמי הנ ש, וש מל של ה לנ בה רש ה קה נה בה לש הנ ה של אה י רה רי המ ה, של זל ה בה עה למםה טה שש
ן יוה ב? כי רי קה י לש די א כש לה ה אל ינה ין אי י יהמי רי המ ה, של אן עושה ה כה ין מנ ד, יהמי חה אל בו כש רש קה תש י הי רי ר, המ מנ זו, אה ה לה בו זל רש קה תש הי של

למםה. י שש ימי ב בי שה חש םא] נל ף [ל סל ין כל יהד אי יך? מי רי ה צה מה ה, לה זל ה בה בו זל רש קה של

א. צה מש םא תי ל ם וש דה י אה ני ד בש סל חל ך לש רי טה צש ה תי תה יך, אנ יל ין - חנ יהמי ת הנ יתה אל חי ה דה תה רוך הוא: אנ דוש בה קה ר לו הנ מנ אה
ר אומי וש ים  חי תה פש הנ ל  ענ ר  זי חנ מש למםה  יהה שש הה וש ך,  שי חה הי לש ה  ילה חי תש ה הי נה בה לש הנ וש ה,  נה בה לש ד הנ גל נל כש מי ש  מל של ה הנ טה סה יהד  מי
יב שי חש םא הל ל ין וש יהמי ת הנ ה אל חה דה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ד. מה סל מו חל ה עי עמשל ינ י של יהה מי םא הה ל ת, וש לל י קםהל ני (קהלת א) אמ

ה. אומה מש למםה לי י שש ימי ב בי שה חש םא] נל ף [ל סל ין כל תוב (מלכים-א י) אי כה הו של אותו, זל

י יבי שי קש (ישעיה י) הנ ך  שום כה ה, מי לה עש מנ לום לש ה שה בל רש רוך-הוא, מנ דוש-בה קה חות לנ בה שש ה תי בל רש מנ ל הנ ן כה כי לה וש
תוב (ישעיה כה ד - כנ ה. אםבי קה תוב חםק חג כה ה, כנ שה יש נו לנ יש ש - הנ יי גו'. לנ ף וש רל י טל לי בש ד מי ש אםבי יי תוב (איוב ד) לנ ה. כה שה יש לנ
עוד ם בש קה תה תוב (משלי לא) ונ כה ת, כנ תי יהה לה לל ה] עה בה ה [סי שה קש יא בי הי שום של ף - מי רל י טל לי בש ים. מי די אםבש או הה כז) ובה

ה. יתה בי ף לש רל ן טל תי תי ה ונ לה יש לנ

ים קי יונש ד וש חה אל ים כש רי בש חנ תש ם מי ף, כגלה רל ם טל הל ת לה נל יא נותל הי של ים, כש לי יה חמ ל הנ כה שום של דו - מי רה פה תש יא יי בי י לה ני ובש
ים די דה ה צש מה כנ ים לש די רה פש ם ני דו, כגלה רה פה תש יא יי בי י לה ני אי בש דנ ם, ונ לות גורי גה הנ ף, של רל י טל לי בש ת מי בל יא יושל הי של ד. וכש חה אל כש
נו. רש מנ אה מו של ד, כש חה אל ים כש בי רש קה תש ים ומי ני קה תג כםל מש ה, הנ עמשל ן ננ בה רש קה הנ של ן כש כי לה ין. וש עמשות די םא לנ צ מש י לי די ים כש כי רה ודש
םא י ל רי המ ין, של א בו די צה מש םא ני ל נו יום של ין לה ך אי שום כה דו, ומי רה פה תש יא יי בי י לה ני בש אי של דנ ה, ונ עמשל םא ננ ן ל בה רש קה ו של שה כש ענ

נו. רש מנ אה מו של ה כש יונה לש מות על לי שש ים בי תוני חש תנ ים וש יוני לש ים על רי עורש תש מי

רוך דוש בה קה ת הנ ך אל רי בה מש ה של כה רה בש ה, ובנ טה מנ ה ולש לה עש מנ מות לש לי ת שש רל עורל ם מש דה אה ת הה לנ פי ו תש שה כש ה, ענ אי םא רש ב
דוש קה ת הנ ך אל רי בה מש י של מות. מי עולה ים הה כי רש בה תש ל מי אי רה שש ל יי ה של לה פי תש ן בנ כי לה ים, וש תוני חש תנ ים וש יוני לש ים על כי רש בה תש הוא מי
י תוב (שמואל-א ב) כי כה הו של ך. זל רי בה תש םא מי רוך הוא - ל בה דוש  קה ת הנ ך אל רי בה םא מש ל י של ך. מי רי בה תש רוך הוא - יי בה

לו. י ייקה זנ ד ובם בי כנ י אמ דנ בש כנ מש

ל טנ נה ים וש די קש א הוא הי לה טםל] אל ה לי צה רה ך, [של רי בה ר לש חי ם אנ דה אה ה לש כה רה ל בש ן כוס של תנ םא נה ן ל קי זה א הנ נונה מש ב הנ רנ
םאל, מ שש םאל] ובי מ שש םא בי ל ין [וש יהמי טםל אותו בש יך לי רי צה נו של רש מנ י אה רי המ ך. ונ רי בה יו ומש י יהדה תי שש םאל] בי מ שש ין ובי יהמי אותו [בש

ה הוא. רו בו - יהפל עורש תש ם הי כגלה ב של ל גנ ף ענ אנ וש

עות כוס זו שופש י בש רי המ א, של שה שועות אל תוב (תהלים קטז) כוס יש כה יך כוס, של רי ך צה ה כה כה רה ל בש ל כוס של בה אמ
יון לש על ן הה יי ם] ינ הל ר [לה מה שש ם ני שה יו, וש לה ם אי ס אותה כוני ם וש ל אותה הוא נוטי ה, וש לה עש מנ לש שועות של ן יש אותה כות מי רה בש הנ
םאת, ז כוס הנ נוס בנ הוא כה ן של יי ינ הנ םאל, וש מ שש םא בי ל םאל] וש מ שש ין [ובי יהמי ך אותו בש רי בה ים לש יכי רי אותו כוס, וצש ס בש ני כנ תש ומי

ד. חה אל ד] כש חה כםל [אל ן, הנ יי ינ ם וש חל לל יק מי ילה רי הש םא יי ל ן של חה לש שג ת הנ ך אל רי בה ים לש יכי רי ד, וצש חה אל כו כש רש בה תש יי של

םאל מ ין ושש יהמי יך  רי ה, צה כה רה ל בש יא כוס של הי ן של יוה כי וש ה,  כה רה ל בש את כוס של רי קש ני ל  אי רה שש יי ת  סל נל ה, כש אי םא רש ב
א יוצי ה של תורה ין הנ יל יי בי שש ן בי יי א ינ לי מנ תש הי ה לש יכה רי םאל, וצש מ שש ין לי ין יהמי ת בי נל תל ה כוס ני אותה ה, וש טםל אותה יך] לי רי צה [וש

א. בה ם הנ עולה ן הה מי

ה לה גנ תש אן ני ר כה ה, אומי רה עה מש נו בנ אה אן של ים כה יוני לש ים על רי בה לו דש גנ תש ה הי זל אן] בה ה, [כה כה רה ל בש ה, כוס של אי םא רש וב
ה כה רה ל בש כוס של רום, וש דה פון וש ה צה םאל, זל מ שש ין ובי יהמי בש ה  לה בש קנ לש יך  רי ה צה כה רה ל בש ה, כוס של דושה קש ה הנ בה כה רש מל סוד הנ

ם. הל ה מי כה רה ל בש ילה נוטי הש יי של

ה יחה ני הנ לש יך  רי צה רום, וש דה פון וש ין צה ן בי תי נה תי יך של רי צה למםה, של שש לי תו של טה ה? זו (שיר ג) מי כה רה ל בש י זו כוס של מי
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תוב כה שום של כות, מי רה ע בש בנ רש אנ ה בש ך אותה רי בה ה לש כה רה ל בש ה כוס של אותה יחנ בש גי ינשש ם, וש הל מה ן עי קי תנ תש יי גוף של הנ ין, וש יהמי בש
ח רה זש ומי רום  דה וש פון  ה, צה מונה אל ה סוד הה כה רה ל בש כוס של א בש צה מש ני גו'.  וש ה  בה יך  להל י ה' אל יני עי יד  מי (דברים יא) תה

אוי לו. רה ה כה דושה ה קש בה כה רש י מל רי ב, המ עמרה ומנ

נו. רש אנ י בי רי המ ג, ונ נל ם עם חל ילה לל הש יי י, וש ני ם עם חל לל ך  רי בה תש יי ה וש טה מנ לש ם של חל לל אותו  ך  רי בה תש יי י של די ם, כש חל לל ן בש חה לש שג וש

ה]. כה רה ל בש ם של חל אותו לל ה [בש לה עש מנ ה, לש טה מנ ה ולש לה עש מנ ם, לש עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ ת בש כל רל בה תש ל מי אי רה שש ת יי סל נל כש א של צי מה יי וש
ל כה ך מי רי בה תש יי שום של ם מי חל לל ן בש חה לש שג הנ ך [וש רי בה תש יי ה, של טה מנ ך לש רי בה תש יי בות, וש אה ך בה לל מל ד הנ וי ר דה בי חנ ה, לש כה רה ל בש כוס של וש
ה, טה מנ לש ך  רי בה תש יי בות וש אה בה ך  לל מל ד הנ וי ר דה בי חנ תש יי ה, של כה רה ל בש סוד כוס של ה בש לה עש מנ ה לש טה מנ לש ה ומי לה עש מנ לש ים, מי די דה צש הנ

יד. מי זון תה א בו מה צי מה יי ם, של דה אה ל הה נו של חה לש ך] שג רי בה תש יי נו. וש רש אנ י בי רי המ ג, ונ נל ם עם חל ילה לל הש יי י וש ני ם עם חל ך לל רי בה תש יי של

ה רה עה מש ן הנ מי או  יהצש לו.  ים אי רי בה דש נו  עש מנ שה וש אן  כה לש נו  סש ננ כש ני ן של מה חמ רנ הה רוך  רו, בה מש יהדו. אה קו  שש נה וש ם  כגלה מו  קה
ם אותה ים לש די סופש של או  רה וש בו,  יהשש ת.  יי ם בנ יהל לי עמ ל  פנ נה תו, של מי ים של שי נה ת אמ בוצנ קש או  יר, רה עי לה סו  נש כש ני של כו. כש לש הה וש

ים. אי רומה ם הה ם אותה תו עי מי של

ם יי רנ צש טון מי לש מוז שי אן רה א כה לה ד? אל טה אה ן הה ה גםרל ה זל ד, מנ טה אה ן הה ד גםרל ענ יהבםאו  ר, ונ מנ אה עון וש מש י שי בי ח רנ תנ פה
מו ן], כש [גםרל או  י רה רי המ ל, של אי רה שש טון יי לש י שי ני פש לי ר מי עמבנ יה ם של יי רנ צש ל מי טון של לש שי ה הנ ני מג ה מש ד - זל טה אה ן הה ר. גםרל ערבנ יה של

גו'. אםד וש ד מש בי כה דול וש ד גה פי סש ם מי דו שה פש סש יי ה ונ ל זל ענ ן. וש גםרל ים בש די גה ים בש שי לגבה ר (מלכים-א כב) מש מנ אל נל של

ה לל ם אי ים הי הודי ל יש םא של אן ל ף כה ם. אנ יי רנ צש מי יהה מי אי הה דנ ונ ה, של זל יום הנ ד הנ ם ענ יי רה צש ל מי בי ה אה מה א שש רה ן קה ל כי ענ
דוש קה תו, הנ מי ן של יוה כי תו, וש םא מי ים ל הודי יו יש א הה לי מה לש אי ים, של הודי ה יש לל אי ים, וש הודי תו בו יש מי ב של ל גנ ף ענ ים, אנ בוכי

ם. יהל וונותי ל עמ ר ענ פי כנ רוך הוא מש בה

ת, רל חל שות אנ רה ה בש אה םא יהצש ם, ל יי רנ צש מי תו בש מה שש ה ני אה יהצש ב של ל גנ ף ענ עמקםב, אנ ינ ה, של אי םא רש עון, ב מש י שי בי ר רנ מנ אה
יהה הה ה של עה שה עמקםב. בש ל ינ תו של טה מו מי ה כש מה לי ה שש טה ה מי תה יש םא הה ם ל עולה א הה רה בש ני יום של ר, מי אי בה תש ני מו של ם? כש ענ טנ ה הנ מה

נו. רש אנ י בי רי המ ה, ונ קומה מש ה לי רה שש קש יהד ני תו מי מה שש ם, ני עולה ן הה ה מי עולל

ה אור, תה לש על ה הל רה עה מש הנ ן, וש דל ן עי ל גנ יחות של רי ל הה ה כה רה עה מש או בנ צש מש ה, ני רה עה מש ס לנ נה כש עמקםב ני יהה ינ הה של ה, כש אי םא רש ב
ה, רה עה מש עמקםב לנ ס ינ ננ כש ני ן של יוה ר. כי ני ה אור הנ לה מו, עה א עי צי מה הי ם לש יי רנ צש מי עמקםב לש ינ בות לש אה סו הה נש כש ני של ק. וכש ד דולי חה ר אל ני וש

יך. רי צה ה של ל מנ כה ה מי רה עה מש ה הנ מה לש תנ שש ז הי אה קומו, וש מש ר לי ני ר הנ זנ חה

ית בי ם בש יהל ני פש רות לי זוכות עובש מות של שה ל, ונש בי קנ םא תש ל ר וש חי אנ יש  ה אי רה עה מש ה הנ לה בש םא קי ם ל עולה י הה מי ד יש ענ וש
י בי ר רנ מנ רוך הוא. אה בה דוש  קה י הנ ני פש לי חו  מש שש יי ם, וש עולה בה ירו  אי שש הי ע של רנ זל ת הנ אל או  רש יי וש רו  עורש תש יי י של די ה, כש רה עה מש הנ

א. רופי ת הה ל אל אנ ך שש ר לו, לי מנ יא? אה ה הי עמקםב מנ ל ינ ה של יטה ני א, חמ בה אנ

ל. אי רה שש ת יי ים אל אי רםפש הה טו  נש ינחנ יו ונ בי ת אה נםט אל חמ ים לנ אי רםפש ת הה יו אל דה ת עמבה ף אל ו יוסי צנ יש תוב ונ ה, כה אי םא רש ב
י רי שו, המ עה ך הוא של רל דל יל הנ בי שש בי ר של םאמנ ם ת ם? אי דה י אה ני ר בש אה ל שש מו של ה כש תה יש ה זו הה יטה ני חמ ך של תש עש ל דנ ה ענ לל עמ תנ המ
טו נש ינחנ תוב ונ כה ר, וש בנ קש ם ני י שה רי המ ך, של רל דל מו בנ כו עי לש םא הה י ל רי ם, המ יי רה צש מי רון בש אה ם בה ישל יי גו' ונ ן וש ף בל ת יוסי יהמה תוב ונ כה

אםתו?

ים, ני מה שש ל הנ ל כה יון ענ לש ה, על חה שש ן מי מל של ם בש ים אותה טי ם חונש ת גופה יד אל עממי הנ י לש די ים, כש כי לה מש י הנ כי רש ם דנ א הי לה אל
לו או  לש מש יי תוב ונ כה ים יום, של עי בה רש ן טוב אנ מל של אותו  ר יום בש חנ גוף יום אנ לנ ים אותו  בי שואמ ים, וש מי שה בש ב בי עםרה מש

ב. ן רנ מנ ם זש לי גוף שה ד הנ ם, עומי לנ שש ה הג זל ר של חנ ים. אנ נגטי חמ י הנ מי או יש לש מש ן יי י כי ים יום כי עי בה רש אנ

ר אה שש ל  כה מי ר  צה קה ן  מנ זש בי גוף  הנ ת  אל יבות  קי רש ומנ לות  כנ מש ם  יי רנ צש מי ץ  רל אל וש ן  ענ ננ כש ץ  רל אל ה  אותה ל  כה של שום  מי
ים מי שה של תוך  חוץ. מי בנ ים ומי ני פש בי מי ה זו  יטה ני ים חמ עושי ה, וש ת זל ים אל גוף עושי ת הנ יים אל קנ יל לש בי שש צות, ובי רה אמ הה
חוץ בנ ים ומי ני פש בי גוף מי ת הנ יד אל עממי יו, ומנ עה מי ב לש אה שש ני בור, וש טנ ן הנ ים מי ני פש ב לי אה שש בור, הוא ני טנ ל הנ ן ענ מל אותו של

ב. ן רנ מנ זש

ף יוסי ה לש מו זל ש. כש פל נל גוף וה יום בנ קי יהה בש הה בות הוא, וש אה גוף הה יך, של רי ך צה כה גוף, וש יום הנ קי יהה בש ך הה עמקםב כה ינ וש
תוב כה ש, של פל נל יום הנ קי טו אםתו. ובש נש ינחנ תוב ונ כה גוף, של יום הנ קי ש. בש פל נל ל גוף וה יום של קי הוא בש גוף, וש ת הנ מנ גש הוא דג של

ם. יי רה צש מי רון בש אה ם בה ישל יי ונ

ה. לה עש מנ לש ית של רי בש ה הנ רו אותה מש שה ה, וש טה מנ ית לש רי בש ת הנ ר אל מנ ף שה א יוסי לה י"ם? אל י יודי ני ה שש ם מה שי ינו, לש ני שה וש
הו? ה מנ לה עש מנ לש רון של ה. אה לה עש מנ רון לש אה ה ובה טה מנ רון לש אה קום] בה רונות, [מה י אמ ני שש ם בי ם, הושנ עולה הה ק מי לי תנ סש הי של כש
ית, רי בש רון הנ א אמ רה קש ה ני לה עש מנ לש רון של אה ץ, של רל אה ל הה דון כה ית אמ רי בש רון הנ ה אמ ני ר (יהושע ג) הי מנ אל נל של מו  א, כש לה אל

רונות. י אמ ני שש ם בי ית, הושנ רי בש ת הנ ר אל מנ ף שה יוסי שום של ית, ומי רי ר בש מנ שה י של א מי לה ש אותו אל םא יורי י ל רי המ של

שות רה תו בש מה שש ה ני אה יהצש ב של ל גנ ף ענ אנ ר, של חי יחנ סוד אנ סוק מוכי פה הנ אי. וש דנ ה ונ ך זל ם, כה יי רה צש מי רון בש אה ם בה ישל יי ונ
ש יק יורי די ל צנ כה יק, של די יהה צנ הה שום של ה, מי טה מנ ה ולש לה עש מנ רון, לש אה ם בה ישל יי תוב ונ כה הו של ה. זל ינה כי שש ר בנ שנ קש ת, ני רל חל אנ
י יהדנ ה  עמשי מנ י  ענ טה מנ ר  צל ני ץ  רל אה שו  ירש יי ם  עולה לש ים  יקי די צנ ם  כגלה ך  מי ענ וש ר  מנ אל נל של מו  כש ה,  יונה לש על הה ה  דושה קש הנ ץ  רל אל

ן. מי אה ן וש מי ם אה עולה רוך ה' לש ר. בה אי פה תש הי לש
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דםת ת תולש שנ רה פה

תו. לה הי ל תש יענ כה מי בורות ה' ינשש ל גש לי מנ י יש ר, (תהלים קו) מי מנ אה יהיא וש י חי בי ח רנ תנ גו'. פה ק וש חה צש דםת יי ה תולש לל אי וש
א ה ובורי תורה ל בנ כי תנ סש יהה מי ם, הה עולה ת הה םא אל ר בש יו לי נה פה צון לש רה ה בש לה עה רוך הוא וש בה דוש  קה ה הנ צה רה של ה, כש אי םא רש ב
הו זל א אותו.  ובורי ה  תורה ל בנ כי תנ סש יהה מי ם, הה עולה הוא בה רוך  בה דוש  קה א הנ רה בה ה של עמשל ה ומנ עמשל ל מנ כה אותו, ובש

ן. מה א אג לה מון אל י אה רי קש ל תי ים יום יום. אנ עמשועי ילה שנ הש אל מון וה לו אה צש ילה אל הש אל תוב (משלי ח) וה כה של

ה מה דון אותו, לה ה תה תה אנ א וש טה ך ילחל ר כה חנ אנ א וש רי בה ם יי דה אה ם הה יו: אי נה פה ה לש תורה ה הנ רה מש ם, אה דה םא אה ר בש ה לי צה רה של כש
ה שובה י תש תי נש קנ ה תי ני רוך הוא: הי דוש בה קה ה הנ ר לה מנ ך? אה ינש ת די בםל אל סש ל לי םא יוכנ י ל רי המ ם, של נה חי יך לש י יהדל עמשי יו מנ הש יי
ר לו: מנ ם, אה דה אה ת הה א אל רה ה אותו ובה שה עה ה של עה שה ם בש עולה רוך הוא לה דוש בה קה ר הנ מנ ם. אה עולה ת הה י אל אתי רה בה ם של רל טל

ה. תורה ל הנ א ענ לה מו אל יש קנ תש םא יי יך ל קותל חג ה וש תה ם, אנ ם, עולה עולה

כםל הנ בםהו, וש וה תםהו  לש ך  ירש זי חמ י מנ יני רי םא - המ ם ל אי ה, וש ק בה סי ענ תש יי י של די ם, כש דה אה ת הה אל ך  י בש אתי רה בה ך  שום כה ומי
ת דל ה עומל תורה הנ וש י.  אתי רה בה יהה  לל ם עה דה אה וש ץ  רל י אל יתי שי עה י  נםכי תוב (ישעיה מה) אה כה של הו  זל יהם.  ם קנ דה אה יל הה בי שש בי

נו. זש ין אה כי ינרש י של ין מי אי ה, וש לו בה דש תנ שש יי קו וש סש ענ תש יי י של די ם כש דה י אה ני י בש ני פש ה לי יזה רי כש ומנ

ין אי אוי, וש רה קונו כה ל תי ה ענ עמשל ה ומנ עמשל ל מנ יים כה קנ ם ומש עולה יים הה קנ ה, מש תורה ל בנ די תנ שש מי י של ל מי ה, כה אי םא רש ב
ים די ם עומש כגלה ים, וש רי יבה אי ק לש לה חל ם נל דה אה מו של י כש רי המ ם. של עולה יהה בה רי דו בש גש נל ין כש אי ם של דה אה ר בה יבה אי ר וש יבה ל אי כה ך  לש
ים רי יבה ם אי יות כגלה רי ם בש ל אותה ם, כה עולה ם הה גנ ך  ד - כה חה ם גוף אל כגלה וש לו  ל אי ענ לו  ים אי ני קה תג גות מש רה ל דש גות ענ רה דש

ש. מה ד] מנ חה ה גוף [אל ני ים - הי ני קה תג ם מש ר כגלה של אמ כנ לו, וש ל אי לו ענ ים אי די עומש ים וש רי יבה אי

ים - ני קה תש ם ני כגלה של לו, וכש ל אי לו ענ ים אי די עומש ים וש קי רה ים ופש רי יבה ה אי תורה ל הנ י כה רי המ ה. של תורה הנ מו של כםל כש הנ וש
ם ה' כגלה יך  עמשל מנ בו  ה רנ ר, (תהלים קד) מה מנ אה ח וש תנ ה, פה זל ה הנ עמשל מנ ל בנ כי תנ סש ד הי וי דה ן של יוה ד. כי חה ים גוף אל עמשי ננ

ך. נל יה נש ץ קי רל אה ה הה אה לש יתה מה שי ה עה מה כש חה בש

ים יוני לש על ים  רי בה דש ם  אותה ל  כה ה  תורה בנ יג.  שי הנ לש ים  כולי יש םא  ל של ים  תומי חמ ים  יוני לש על סודות  הנ ל  כה ה  תורה בנ
ים רי בה דש ל הנ כה ה וש זל ם הנ עולה ל הה ים של רי בה דש ל הנ ה. כה טה מנ ה ולש לה עש מנ לש ים של רי בה דש ל הנ ם כה ה הי תורה לו. בנ גנ תש םא הי ל לו וש גנ תש הי של
ל לי מנ יש י  תוב (תהלים קו) מי כה ך  שום כה ם. ומי יר אותה כי ומנ יחנ  גי שש מנ י של ין מי אי וש ה,  תורה ם בנ א הי בה ם הנ עולה ל הה של

תו. לה הי ל תש יענ כה מי בורות ה' ינשש גש

י תי רש מנ ר, אה מנ יהכםל. אה םא  ל וש ה  תורה י הנ דוקי קש ל די ענ וש ה  תורה י הנ רי בש ל די עממםד ענ לנ ש  קי למםה ובי א שש ה, בה אי םא רש ב
ך. תל תורה אות מי לה פש ה ני יטה בי אנ י וש יננ ל עי ר, (תהלים קיט) גנ מנ ד אה וי י. דה ני מל ה מי חוקה יא רש הי ה וש מה כה חש אל

י רי המ ונ ף.  לל אה וה ה  שה מי חמ ירו  י שי הי יש ונ ל  שה ים מה פי לה ת אמ לשל ר שש בי דנ יש ונ למםה (מלכים-א ה)  שש תוב בי ה, כה אי םא רש ב
יו ך הה ם, כה דה ר וה שה הוא בה למםה, של ה שש ר. ומנ יהה אומי הה ל של שה ל ומה שה ל מה כה יו בש ים הה מי עה ף טש לל אל ה וש שה מי חמ רוהו של אמ בי
ה מה כנ בו  ייש  ר  בה דה וש ר  בה ל דה כה בש ה של מה כנ וש ה  מה ת כנ חנ ל אנ הוא ענ רוך  בה דוש  קה ר הנ מנ אה ה של תורה י הנ רי בש - די יו  רה בה דש בי
בורות ל גש לי מנ י יש תוב מי ן כה ל כי ענ מות, וש כש ה חה מה ים, כנ יוני לש ה סודות על מה חות, כנ בה שש ה תי מה ים, כנ ירי ה שי מה ים, כנ לי שה מש

ה'.

ה לל אי ר וש מנ ך אה ר כה חנ ים. אנ יאי שי ר נש שה ים עה ני ם שש הי אל. של עי מה שש דםת יי ה תםלש לל אי ה, וש לה עש מנ תוב לש ה כה ה מנ אי םא רש ב
י ני יד שש ק הולי חה צש יי וש ים  יאי שי ר נש שה ים עה ני יד שש הולי אל של עי מה שש יי בש תוב בו  כה של ך  תש עש ל דנ ה ענ לל עמ תנ ק. המ חה צש יי דםת  תולש
עמקםב, ת ינ יא אל ק הוצי חה צש יי ק. וש חה צש ה יי בורות ה'. זל ל גש לי מנ י יש תוב מי ן כה ל כי ה? ענ לה ענ תש םא הי ה ל זל ה וש לה ענ תש ה הי זל ים, של ני בה
ה לה עש מנ ק לש חה צש ל יי בה ה. אמ טה ה ומנ לה עש ל מנ יום של קי ים, הנ טי בה ר שש שה ים עה ני יד שש הולי ם, של כגלה ר מי דו יותי בנ יהה לש הוא הה של
עמקםב. ה ינ תו. זל לה הי ל תש יענ כה מי בורות ה' ינשש ל גש לי מנ י יש תוב מי ן כה ל כי ענ ה, וש טה מנ ו לש שה עי אל] וש עי מה שש יי ה, [וש יונה לש ה על שה דג קש בי

ם. הל ים מי ירי אי ים מש בי ה כוכה מה ה, כנ נה בה לש ש בנ מל של ק הנ בנ דש ני של כש

ר? מנ ת אה עי כה ם וש הה רה בש ן אנ תוב בל םא כה אן ל ד כה ענ ה של ה שונל י, מנ י יוסי בי ר רנ מנ ם. אה הה רה בש ן אנ ק בל חה צש דםת יי ה תולש לל אי וש
ה רה אמ שש ני וש ה בו,  תה יש הה מותו  ם, דש הה רה בש ת אנ מי ת של עי נו, כה ק בש חה צש יי ת  ים אל להי אל ך  רל בה יש ונ תוב  כה ב של ל גנ ף ענ א אנ לה אל
ת יד אל ם הולי הה רה בש ר, אנ אומי יד וש עי יהה מי הה ם, וש הה רה בש אי אנ דנ ה ונ ר זל יהה אומי ק, הה חה צש ת יי ה אל אה רה י של ל מי כה ק. של חה צש יי בש

ייצשחהק.

ה, הודה י יש בי ר רנ מנ יא. אה הי ה הנ עה שה יהה בנ רש יסנ קי ם בש ה קה הודה י יש בי רנ ה, וש תורה עמסםק בנ ד לנ חה ה אל לה יש ם לנ ק קה חה צש י יי בי רנ
ר, ענ שנ ב לנ רנ קה של ד. כש לל יהה יל הה נו, של יהה בש קי זש מו חי ך עי לנ ד. הה ר ינחנ בי חנ תש ני ה וש תורה עלסםק בנ אל ק, וש חה צש י יי בי רנ ך לש לי אי קום וש אה
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ם ק עי חה צש ב יי יישל נו ונ ק בש חה צש ת יי ים אל להי ך אל רל בה יש ם ונ הה רה בש י מות אנ רי חמ י אנ הי יש ר, ונ יהה אומי הה ק של חה צש י יי בי ת רנ ע אל מנ שה
ך רי בה ך לש רנ צש רוך הוא הג דוש בה קה הנ ה של ה שונל םאשו. מנ ין סופו ר אי םאשו סופו, וש ין ר ה אי זל סוק הנ פה י. הנ י רםאי חנ ר לנ אי בש
כות רה ן בש לו אותה ן עה ל כי ענ ו, וש שה ך עי רי בה תש םא יי ל שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ך אותו? מה רנ םא בי ם ל הה רה בש אנ שום של ק מי חה צש ת יי אל
ל ר של אי בש ה, הנ ינה כי שש ם הנ ר עי בי חנ תש הי א של לה י? אל י רםאי חנ ה לנ ה זל י, מנ י רםאי חנ ר לנ אי ם בש ק עי חה צש ב יי יישל רוהו. ונ אמ "ה, ובי בה קה לנ

כו. רש ך בי שום כה גומו, ומי רש תנ יהה כש לל ה עה אה רש ית ני רי בש ך הנ אנ לש מנ

י בי ר רנ מנ נו. אה מה ה עי ינה כי שש ווג הנ ת זי עי ק, כה חה צש י יי בי ר רנ מנ רו. אה בש חנ תש הי ס, וש ננ כש ני ר וש ענ שנ ה בנ הודה י יש בי ק רנ פנ ם דה יי תנ ינש בי
ם יי ר מנ אי ים בש ני ן גנ ינ עש ר, (שיר ד) מנ מנ אה ח וש תנ ע. פה מה שש ר ני בה דה ל בנ בה ה, אמ פל תה - יה רש מנ אה זו של י הנ י רםאי חנ ר לנ אי בש ה, הנ הודה יש
ים - יי ם חנ יי ר מנ אי ם. בש הה רה בש ה אנ ים - זל ני ן גנ ינ עש שוהו, מנ רש ה פי ני ל הי בה ר, אמ אי בה תש ה ני זל סוק הנ פה נון. הנ בה ן לש ים מי לי זש נם ים וש יי חנ
י חנ ר לנ אי ם בש ק עי חה צש ב יי יישל תוב ונ כה ינו של יש ק, הנ חה צש ה יי ים זל יי ם חנ יי ר מנ אי עמקםב. בש ה ינ נון - זל בה ן לש ים מי לי זש נם ק. וש חה צש ה יי זל
י הוא ם. חנ יד אותה רי פש הנ ין לש אי ים, וש מי עולה י הה יק חנ די ים, צנ מי עולה י הה ה חנ י - זל חנ ה. לנ ינה כי שש ר? זו הנ אי בש ה הנ י. ומה רםאי
יהם ילו קנ בי שש תון בי חש תנ ם הנ עולה הה תון. וש חש תנ ם הנ עולה י הה פי לנ י כש יון. חנ לש על ם הה עולה הוא הה ה, של לה עש מנ י לש מות. חנ י עולה ני שש בי

יר. אי ומי

ר אי ן בש ל כי ענ ה. וש ירה אי ה אותו - מש רואה ן של יוה כי ש, וש מל של ת הנ ה אל רואה של א כש לה ה אל ירה אי םא מש ה ל נה בה לש ה, הנ אי םא רש ב
ה. זל י הנ חנ הנ ה מי ירה אי יות מש הש לי א וש לי מנ תש הי י לש די י, כש י רםאי חנ ים. לנ יי ם חנ יי מנ ת בש דל עומל ה וש ירה אי ז מש אה אי, וש דנ זו ונ י הנ י רםאי חנ לנ

י חנ מו הנ דורו, כש יר לש אי הי יק וש די יהה צנ הה י, של יש חנ ן אי ע בל הויהדה ן יש בל יההו  נה תוב (שמואל-ב כז) ובש ה, כה אי םא רש ב
ק חה צש ב יי יישל נו. ונ רש מנ אה מו של יר, כש אי הה י לש די ה כש רואה ת וש לל כל תנ סש י מי חנ זו לנ ר הנ אי בש ן הנ מנ ל זש כה ם, ובש עולה יר לה אי ה מי לה עש מנ לש של
תוב (שיר כה ה, של לה יש לנ ך בנ ה, חםשל מה ד עי חי אנ תש הי ה וש מה ב עי ינשה ה, וש קה בש ת רי תו אל חש קנ תוב בש כה נו של יש י, הנ י רםאי חנ ר לנ אי ם בש עי
ם ק עי חה צש ב יי יישל ה ונ ה זל ם. מנ הה רה בש ת אנ מי י של רי חמ ע אנ בנ רש ינת אנ רש קי יהה בש ק הה חה צש ה, יי אי םא ורש י. וב םאשי ר ת לש חנ םאלו תנ מ ב) שש

נו. רש מנ אה מו של ה, כש בה המ אנ ר הה עורי ר לש אי בש ה הנ אותה ז בש חנ אה ה, וש מה ג עי וי דנ זש הי י? של י רםאי חנ ר לנ אי בש

ח רנ זה ם. וש חנ הוא שה ף זורי קומו שואי ל מש אל ש וש מל שה א הנ ש ובה מל של ח הנ רנ זה ר, (קהלת א) וש מנ אה ק וש חה צש י יי בי ח רנ תנ פה
ד עומי יון של לש קום על מה חנ מי זורי יר וש אי ה, ומי ירה אי ז מש ה, אה מה ה עי אל רש ר ני של אמ כנ ה. של נה בה לש יר לנ אי מי ש של מל של ה הנ ש - זל מל של הנ
ת ם בו אל שה ין, וש יהמי הוא הנ רום - של ל דה אל ך  ה. הולי נה בה לש ם הנ ג עי וי דנ זש הי - לש ש  מל שה א הנ יד. ובה מי תה חנ  ם זורי שה יו, מי לה עה
ה ד זל צנ יר לש אי פון. מי ל צה ב אל סובי ך  ר כה חנ לוי. אנ ין ובו הוא תה יהמי גוף הוא בש הנ ל כםחנ  בו, כה כםחו  שום של כםחו. ומי
ל כה ד, וש חה סוד אל ד וש חה כםל אל א הנ לה ? אל ת רוחנ עי כה ש, וש מל תוב של ה כה אשונה רי . בה רוחנ ך הה ב הולי ב סםבי ה. סובי ד זל צנ יר לש אי ומי

ם. יהל ני רו שש בש חנ תש יי נו וש מל ת מי רל ה מואל נה בה לש הנ שום של ה מי זל

יק זי חל הל וש ה  ז בה חנ ק, אה חה צש א יי בה ן של יוה ה. כי ב אותה רנ קי ה וש נה בה לש ת הנ ק אל בי ם, חי עולה א לה ם בה הה רה בש אנ של ה, כש אי םא רש ב
ר בי חנ תש ז הי עמקםב, אה א ינ בה ן של יוה י. כי םאשי ר ת לש חנ םאלו תנ מ תוב שש כה ר, של מנ אל נל מו של ה, כש בה המ אנ ה בש ך אותה שנ אוי ומה רה ה כה בה
ר שה עה ים  ני שש בי ה  נה קש תש ני וש ה  ירה אי הי ה  נה בה לש הנ וש ים,  די דה צש הנ ל  כה בש ם  לי עמקםב שה ינ א  צה מש ני וש ה,  ירה אי הי וש ה  נה בה לש הנ ם  עי ש  מל של הנ

ששבהטיים.

ל בה רוהו. אמ אמ ה בי זל סוק הנ פה גו'. הנ י ה' וש די בש ל ענ ת ה' כה כו אל רש ה בה ני ר, (תהלים קלד) הי מנ אה ה וש הודה י יש בי ח רנ תנ פה
ם דה ל אה כה שום של י ה', מי די בש ל ענ רוך הוא? כה דוש בה קה ת הנ ך אל רי בה ים לש אויי רש ם של י הי ת ה', ומי כו אל רש ה בה ני ה, הי אי םא רש ב
כו רש בה תש יי ם  ילה בי שש בי ה של כה רה בש הוא, הנ רוך  בה דוש  קה ת הנ אל ך  רי בה לש ים  אויי ם רש כגלה ב של גנ ל  ף ענ ל, אנ אי רה שש יי ם מי עולה בה
ה? כה רה ם בש תה כה רש בי ם של י הי ם. ומי םא כגלה ל י ה', וש די בש ענ ים אותו  כי רש בה מש של ה  יא? אותה ה הי ים מנ תוני חש תנ הנ ים וש יוני לש על הה
ים די לו עומש ה, אי תורה םא בנ ר קש ים לי רי עורש תש ה ומי לה יש לנ צות הנ חמ ים בנ די עומש ם של ה הי לל ילות. אי לי ית ה' בנ בי ים בש די עםמש הה
אן ים כה די נו עומש אה ן. וש דל ן עי גנ ים בש יקי די צנ ם הנ ענ עי עמשי תנ שש הי רוך הוא לש דוש בה קה א הנ ז בה י אה רי המ ילות, של לי ית ה' בנ בי בש

נו בו. אה ק, של חה צש י יי רי בש די ר בש םאמנ ה, נ י תורה רי בש די ר בש עורי תש הי לש

ה מה ה, לה נה ים שה עי בה רש ן אנ גו'. בל ה וש קה בש ת רי תו אל חש קנ ה בש נה ים שה עי בה רש ן אנ ק בל חה צש י יי הי יש ר, ונ מנ אה ק וש חה צש י יי בי ח רנ תנ פה
ש אי רום, בש דה פון וש צה ק בש חה צש ל יי לה כש י ני רי אי המ דנ א ונ לה ה? אל קה בש ת רי א אל שה נה של ה כש נה ים שה עי בה רש ן אנ יהה בל הה אן של נות כה מש א לי בה
ים ני לש שה ת שה דםם. בנ ן אה בה ת, יהרםק לה של קל ה הנ אי רש מנ ה. כש קה בש ת רי תו אל חש קנ ה בש נה ים שה עי בה רש ן אנ ק בל חה צש יהה יי ז הה אה ם, וש יי ומנ
ן בל ם מי לי עמקםב שה א ינ ייצי י של די אוי, כש רה יד כה הולי ים, לש שי ן שי יד בל יד, הולי הולי של ה, וכש קה בש רי בש ה  ז בה חנ אה של כש ה  ז בה חנ אה

ם. לי יש שה ה אי עמשה ננ ך וש ר כה חנ עמקםב אנ ז ינ חנ ם אה ת כגלה אל אוי. וש רה ה כה נה ים שה שי שי

ל תואי ר ובש מנ אל ר נל בה י כש רי המ ה, של ל זל נו כה ת לה פנ כש ה אי י, מה מי רנ אמ ן הה בה חות לה ם אמ רה ן אמ דנ פנ י מי מי רנ אמ ל הה תואי ת בש בנ
י? מי רנ אמ ן הה בה חות לה ך אמ ר כה חנ אנ ם, וש רה ן אמ דנ פנ ך מי ר כה חנ אנ י, וש מי רנ אמ ל הה תואי ת בש ר בנ מנ ת אה עי כה גו', וש ה וש קה בש ת רי ד אל לנ יה
חות אמ ם, ונ רה ן אמ דנ פנ ל, ומי תואי ת בש ה בנ תה יש הה ם. של יהל עמשי מנ ה כש תה שש םא עה יא ל הי ים, וש עי שה ין רש ה בי תה יש הה , של שוהה רש א פי לה אל

ם. יהל עמשי מנ ה כש תה שש םא עה ל ים וש רי שי ים כש עמשי ה מנ תה לש על יא הל הי ע, וש רנ הה ים לש עי שה יו רש ם הה כגלה ן, וש בה לה

ח בנ של ז הוא הנ ה, אה רי שש לש על ת שש ר, או בנ ה או יותי נה ים שה רי שש ת על ה בנ תה יש ה הה קה בש ם רי ל, אי כי תנ סש הי ו ייש לש שה כש ענ
ה, הודה י יש בי ר רנ מנ ה? אה לה ח של בנ של ה הנ ז מה ים, אה ני לש שה ת שה ה בנ תה יש ה הה תה ד ענ ל ענ בה ם, אמ יהל עמשי מנ ה כש תה שש םא עה ל ה של לה של

ה. עמשל מנ ל אותו הנ ת כה ד אל בל על ה לה תה שש עה ה, וש תה יש ים הה ני לש שה ת שה בנ

ה, אי םא רש א ב לה םא. אל ים או ל רי שי יהה כש עמשל ם מנ אי נו הנ עש םא יהדנ ה, ל תה שש ה עה ל זל כה ב של ל גנ ף ענ ק, אנ חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
מו יהה כש לוסל ין אוכש יא בי הי ל. של אי רה שש ת יי סל נל ה - זו כש נה שושנ נות. כש בה ין הנ י בי יהתי עש ן רנ ים כי חוחי ין הנ ה בי נה שושנ תוב כש כה
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ל ם כה ד עי סל ה חל עושל יון, וש לש ד על סל הוא חל ם של הה רה בש ל אנ ד של צנ הנ א מי ק בה חה צש ר - יי בה דה סוד הנ ים, וש ין קוצי ה בי נה שושנ
ם, יהל יני בי מי ה  תה לש ענ תש הי וש ה,  של קה הנ ין  די הנ ל  של ד  צנ מי ה  אה בה ה  קה בש רי וש ה.  של קה הנ ין  די הנ הוא  של ב  גנ ל  ענ ף  אנ וש יות,  רי בש הנ
ל חוט של ה וש פל רה ין הה די ד הנ צנ ה מי תה יש הה ב של ל גנ ף ענ אנ ה, וש של קה ין הנ די ד הנ צנ ה מי אה ה בה קה בש י רי רי המ ק. של חה צש ם יי ה עי רה בש חנ תש הי וש
םא יהכול ה, ל פל יא רה הי םא של ם ל אי ים. וש חוחי ין הנ ה בי נה שושנ כש יו  ה - הה פל יא רה הי ה וש של ין קה ק די חה צש יי ה, וש לוי בה ד תה סל חל
ד חה אל יף וש קי ד תנ חה ם, אל עולה ים בה ווגי ג זי וי זנ רוך הוא מש דוש בה קה ן הנ מו כי ק. כש חה צש ל יי ה של של קה ין הנ די ת הנ בםל אל סש ם לי עולה הה

ם. עולה ם הה סי בנ תש יי ן וש קי תנ תש כםל יי הנ י של די ה, כש פל רה

ן בה רש קה לו  יב  רי קש הי של ר?  תנ עש יל ונ הו  מנ תו,  שש אי ח  נםכנ לש ה'  לנ ק  חה צש יי ר  תנ עש יל ונ ר,  מנ אה וש יו  רה חמ אנ ה  הודה יש י  בי רנ ח  תנ פה
תוב כה ר לו ה', וש תל עה יי אן ונ תוב כה ר לו ה'. כה תל עה יי תוב ונ כה ה, של יב עולה רי קש יב? הי רי קש ן הי בה רש ה קה יזל אי . וש יהה לל ל עה לי פנ תש הי וש
תוב כה ק, וש חה צש ר יי תנ עש יל תוב ונ ן. כה בה רש אן קה ף כה ן - אנ בה רש ן קה לה הנ ה לש גו'. מנ ץ וש רל אה ים לה להי ר אל תי עה יי ם (שמואל-ב כא) ונ שה

ה. טה מנ לש ש של אי ד הה גל נל ה כש לה עש מנ לש ש מי ה אי אה יהצש ר לו. של תל עה יי ונ

אותו י בש רי המ ים, של ני בה ל הנ ענ ל של זה מנ ל הנ ה אל לה עש מנ ה לש ירה תי ר חמ תנ חה תו וש לה פי ל תש לי פנ תש הי ק - של חה צש ר יי תנ עש יל ר ונ חי ר אנ בה דה
תםר לו. ינחש א ונ לה אל ר לו  תל עה יי י ונ רי קש ל תי ה'. אנ ר לו  תל עה יי ונ ז  אה ל ה', וש ל ענ לי פנ תש תי תוב ונ כה ים, של ני בה ים הנ לויי קום תש מה

תו. שש ה אי קה בש ר רי הנ תנ ז - ונ אה ל אותו, וש בי קי רוך הוא וש דוש בה קה ר לו הנ תנ ה חה ירה תי חמ

דוש קה הנ שום של תו. מי לה פי ל תש לי פנ תש הי ד של ה, ענ ידה םא הולי ל תו וש שש ם אי ק עי חה צש ה יי הה תנ שש ה הי נה ים שה רי שש ה, על אי םא רש ב
ם? ענ טנ ה הנ כו. מה רש טה צש הי ה של ל מנ ם ענ תה לה פי ת תש יו אל נה פה ים לש שי קש בנ מש ה של עה שה ים בש יקי די צנ לות הנ פי תש ה בי צל רנ תש רוך הוא מי בה

ים. יקי די צנ לות הנ פי תש יך בי רי צה י של ל מי כה ש לש ת קםדל חנ שש ף מי תוסי יי ה וש בל רנ תש יי י של די כש

ה. רה ה עמקה תה יש ה הה רה שה ב של ל גנ ף ענ ים, אנ ני ן לו בה תי יי רוך הוא של דוש בה קה י הנ ני פש ל לי לי פנ תש םא הי ם ל הה רה בש ה, אנ אי םא רש ב
א לה ים], אל ני יך בה רי םא צה הוא ל יהה [הנ ה הה לה פי שום תש םא מי הוא ל ע - הנ רנ ה זה תה תנ םא נה י ל ן לי תוב הי י כה רי ר, המ םאמנ ם ת אי וש
א לה ר, אל קה םא עה הוא ל של ענ  יהה יודי הוא הה שום של מי תו  שש ל אי ל ענ לי פנ תש ק הי חה צש יי ל  בה בונו. אמ י רי ני פש ר לי פי סנ מש י של מי כש
ם ע אי םא יהדנ ל ל בה ים, אמ טי בה ר שש יסנ רי תש נו בי מל יא מי הוצי יד לש תי עמקםב עה ינ ה של מה כש חה סוד הנ ענ בש יהה יודי ק הה חה צש יי תו. של שש אי

ה. קה בש ח רי נםכנ םא לש ל תו וש שש ח אי נםכנ ן לש ל כי ענ ת, וש רל חל אנ זו או בש ה הנ שה אי בה

יל ו הואי שה מו עי ך כש ל כה עמקםב כה ת ינ ק אל חה צש ב יי הנ םא אה ה ל מה ך, לה ם כה ה, אי הודה י יש בי ל רנ נו של ד, בש לל יל ר אותו הנ מנ אה
ינו ת מי ב אל ין אוהי ל מי א כה לה , אל תה רש מנ ה אה ר לו, יהפל מנ ים? אה טי בה ר שש שה ים עה ני נו שש מל יים מי קנ יד לש תי הוא עה ענ של יהה יודי הה וש

ינו. ר מי חנ ין אנ ך מי הולי ך וש שה מש ני וש

ין די הוא הנ ק, של חה צש ל יי ין של מי הוא הנ גו', וש י כגלו וש מוני דש אשון אנ רי א הה ייצי תוב ונ כה דםם, כנ א אה ו יהצה שה ה, עי אי םא רש ב
ב הנ ן אה ל כי ענ ינו, וש מי ך לש ין הולי ל מי כה ינו, וש מי ה לש דומל ה, של טה מנ ה לש של קה ין הנ די ו, הנ שה נו עי מל א מי יהצה ה, וש לה עש מנ לש ה של של קה הנ
ם תוב שה כה יו, וש פי ד בש יי י צנ אן כי תוב כה יו. כה פי ד בש יי י צנ ו כי שה ת עי ק אל חה צש ב יי הנ ילאל תוב ונ כה עמקםב, כנ ינ ר מי ו יותי שה ת עי אל

י ה'. ני פש ד לי יי בור צנ רםד גי מש ני ר כש מנ ן ייאה ל כי (בראשית י) ענ

ת ה'. אל רםש  דש ך לי לל תי י ונ נםכי ה אה ה זל מה ן לה ם כי ר אי םאמל ת ונ ה  בה רש קי ים בש ני בה צו הנ רםצמ תש יי תוב ונ ק, כה חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ע שה רה ו הה שה יהה אותו עי ם הה שה ה - של בה רש קי ים בש ני בה צו הנ רםצמ תש יי ר. ונ בל עי ם וש ל שי ש של רה דש מי ית הנ בי ה? לש כה לש קום הה ה מה יזל אי לש
ה, אי םא רש קו. ב לש חש נל ה וש ם זל ה עי רו זל בש שש ת מםחו. ני ץ אל צי נו, רי רש מנ אה מו של רו כש בש שש צו - ני רםצמ תש יי עמקםב. ונ ם ינ ב עי רה קש ם בי חה לש ני

ה. נה בה לש ם הנ ש עי מי שנ ש, לש מל של ד הנ צנ דוש בש קה ם הנ לי שה א הנ סי כי ל הנ ב ענ רוכי ה של ד זל צנ ש, וש חה ב נה רוכי ה של זל ד הנ צנ הנ

ם כה הוא חה ש של חה נה מו הנ ימות. כש מי קש ענ עמקםב בש תו ינ ך אי לנ ש, הה חה י אותו נה רי חמ ו אנ שה ך עי שנ מש ני שום של ה, מי אי םא ורש וב
מו יו לו כש יו הה פה לנ עמקםב כש ל ינ ים של עמשי מנ הנ ם. וש כה גו', חה רום וש יהה עה ש הה חה נה הנ ר וש מנ אל נל מו של ימות, כש מי קש ענ ך בש הוא הולי וש
ה זל ם הנ עולה מו בה ק עי לל ילה לו חי הש םא יי ל נו, וש מל ד מי רי פה יי ש, וש חה נה ר אותו הנ חנ ו אנ שה ת עי שםך אל מש י לי די יך לו כש רי ך צה כה ש, וש חה נה
יו, חי אה ת  ב אל קנ עה ן  טל בל בנ יב)  (הושע  תוב  רםג אותו. כה המ ונ ה  תה אנ ם  די קש - הנ ך  גש רש הה לש א  ינו, בה ני שה וש א.  בה ם הנ עולה ובה
ב קי עה ל אותו  ענ ת יהדו  ם אל שה ו, של שה ב עי עמקי ת בנ זל אםחל יהדו  וש תוב  כה של הו  ב, זל קי עה הל אותו  ה בש טה מנ לש ה אותו  רה שש הי של

לשהנכשנייעו.

ה נה בה לש הנ ו - זו  שה ב עי עמקי ת בנ זל אםחל יהדו  א וש לה כםל, אל כםל וה מי נו  מל את מי צי םא יהכםל לה ל ת - של זל אםחל יהדו  ר וש חי ר אנ בה דה
ק בנ דש יי ה וש טה מנ חותו לש דש י לי די ה כש מה כש חה מו בש ת עי כל לל ך לו לה רי טה צש ן הי ל כי ענ ו, וש שה ל עי ב של קי עה שום הל ה מי ה אורה סה כנ תש הי של

קומו. מש בי

םא עמקםב. ל מו ינ א שש רה י קה כי תוב המ ה, כה אי םא רש אי. ב דנ עמקםב ונ א לו ינ רה רוך הוא קה דוש בה קה עמקםב, הנ מו ינ א שש רה קש יי ונ
ש חה נה הנ י אותו  רי המ הוא, של רוך  בה דוש  קה הנ ה אותו  אה אי רה דנ ונ י,  ני בי קש עש ינ ונ מו.  א שש רה א קה לה מו, אל א שש רה קש ני תוב  כה

עמקםב. א לו ינ רה ך קה שום כה דו, ומי גש נל ם כש כה אי חה דנ י ונ רי ר, המ מנ עמקםב, אה א ינ בה ן של יוה ע. כי רנ הה ם לש כה י הוא חה מוני דש קנ הנ

אן כה גו'. וש ה וש ל מםשל א אל רה קש יי תוב ונ כה ה, כנ רונה חמ אנ ה הה גה רש דנ יא הנ ם זו הי תה א סש רה קש יי קום, ונ ל מה כה נו בש מש קנ י הי רי המ
תוב? (בראשית ה כה ר מנ חי קום אנ מה ם. בש דה ן אה י בל די ל יש א] ענ לה א [אל רה קש םא ני מו ל קום שש ל מה כה עמקםב, בש מו ינ א שש רה קש יי ונ
ה תה אנ ים, וש יוני לש על לוהנ בה י אל ני ר לו, אמ מנ ל. אה עמקםב אי ינ א לש רה רוך הוא קה דוש בה קה ל. הנ אי רה שש י יי להי ל אל א לו אי רה קש יי לג) ונ

ים. תוני חש תנ לוהנ בנ אל

ך שה מש יו ני עמשה ל מנ כה ן בש ל כי ענ תון, וש לה עמקנ ש  חה נה אותו  ק בש בי דה הי לש יהה לו  ו הה שה עי של ענ  יהה יודי עמקםב הה ה, ינ אי םא ורש וב
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ה עון, מנ מש י שי בי ר רנ מנ אה ה של ה מנ מו זל א כש ה בה זל יך. וש רי ך צה כה יות, וש מומי קש ענ ה, בש מה כש חה ר, בש חי תון אנ לה ש עמקנ חה נה יו כש לה עה
ת - של רםמל יהה הה חנ ש הנ פל ל נל ת כה אי ו. וש שה עי עמקםב וש ה ינ ים - זל דםלי גש ם הנ יני ני תנ ת הנ ים אל להי א אל רה בש יי תוב (בראשית א) ונ כה של

יך. רי ך צה כה ר, וש חי אנ ש הה חה נה ד אותו הנ גל נל ם כש כה ה חה עמשה עמקםב ננ ינ אי של דנ ם. ונ יהל יני בי גות של רה דש ר הנ אה לו שש אי

ים פורי כי י הנ ימי ן בי כי ה, וש נה בה לש ן הנ ד מי רי פה יי קומו וש מש יכו לי שי מש הנ י לש די ד, כש חה יר אל עי ש שה חםדל ש וש ל חםדל כה ך בש שום כה ומי
יו לה יר עה עי שה א הנ שה נה תוב (ויקרא טז) וש כה ע, של רנ הה ל לש םא יוכנ ל יו וש לה לט עה שש ה לי מה כש חה ה בש זל יר, וש עי שה יב אותו הנ רי קש הנ לש
ה יו. מה פה לנ אות כש מה רנ ובש ה  מה כש חה בש כםל  הנ וש יר,  עי הוא שה ו, של שה עי ה  זל של רוהו  אמ ובי ה,  רה זי גש ץ  רל ל אל ם אל ונםתה עמ ל  ת כה אל
ע, רנ הה ם לש כה , חה ע, עמקםם רוחנ רנ ש  חה הוא נה שום של ל, מי תה פנ תש תי ש  קי ם עי עי וש תוב (תהלים יח)  כה שום של ם? מי ענ טנ הנ

ה. טה מנ ין לש טי סש ה ומנ לה עש מנ ין לש טי סש מנ

ל ענ לט. וש שש לי ע וש רנ הה ל לש םא יוכנ ל י של די ימות, כש מי קש ענ ה, בש מה כש חה ים לו בש מי כש חנ תש ים ומי ימי די קש ל מנ אי רה שש ך יי שום כה ומי
ת א אל מי טנ הוא לש הנ ש  חה נה קום לנ ן מה תנ נה םא  ל שום של ו מי שה י עי פי לנ יו כש עמשה ל מנ ה, כה מונה אל סוד הה הוא בש עמקםב, של ינ ן  כי
םא ל וש ימות,  מי קש ענ ג בש הי ננ תש הי לש ם  הה רה בש אנ לש ך  רי טה צש םא הי ן ל ל כי ענ וש ם.  עולה לט בה שש יי םא  ל וש יו  לה ב אי רנ קש יי םא  ל וש ש,  דה קש מי הנ
יך רי ת, צה יי בנ ל הנ ענ הוא בנ עמקםב, של ל ינ בה ם. אמ עולה א לה ם בה רל הוא, טל ש הנ חה נה ל הנ ד של צנ הוא הנ ו, של שה עי שום של ק, מי חה צש יי לש
יך רי ן צה ל כי ענ עמקםב, וש ל ינ ש של דה קש מי ית הנ ת בי א אל מי טנ ה לש יטה לי ל שש לה ילה לו כש הש םא תי ל ש של חה נה ד אותו הנ גל נל עממםד כש לו לנ
הוא, רוך  בה דוש  קה ל הנ של לו  ק גורה לל חי לש רו  חמ בש ני ים  דושי ל קש אי רה שש יי ך  שום כה ם, ומי עולה י הה ני ל בש כה ר מי עמקםב יותי ינ לש

תו. לה חמ ל ננ בל עמקםב חל מו ינ ק ה' ענ לל י חי תוב (דברים לב) כי כה של

ם אותה ך  ני חנ יהה מש ם, הוא הה הל ה לה עה יש סי כותו  וזש ל  די גנ תש הי ם לש הל ם לה רנ ם גה הה רה בש ל אנ ד של צנ ים, הנ רי עה נש הנ לו  דש גש יי ונ
יש ו אי שה י עי הי יש ים ונ רי עה נש לו הנ דש גש יי ו. ונ שה עי עמקםב וש בות ינ רנ גו', לש יו וש נה ת בה ה אל ול צנ ן יש ענ מנ יו לש תי עש דנ י יש תוב כי כה וות, של צש מי בש

ה. רה ה זה ל עמבודה ד של צנ ה לנ זל ה - וש מונה אל ד הה צנ ה לש כו, זל רש דנ ד לש רנ פש ד ני חה אל ד וש חה ל אל ר, כה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ גו'. אה ד וש יי ענ צנ יםדי

ים, או רי שי ים כש עמשי מנ ה בש לה דש תנ שש יא הי ר הי של אמ כנ דו. של צי ך לש לנ ד הה חה ל אל ם כה שה ה, של קה בש ל רי ם של יי ענ מי יהה בנ ן הה כי וש
ת כל ה הולל תה יש הה של את. וכש צי ק לה דוחי חנ וש מי עמקםב שה יהה ינ ה, הה תורה וות הנ צש ת מי עמשות אל קום טוב לנ מה מוך לש ה סה רה בש עה של
ל ם, כה עולה או לה יהצש או וש רש בש ני של ך, כש שום כה רוהו. ומי אמ את, ובי צי ה לה כה ע הי שה רה ה, אותו הה רה ה זה ל עמבודה קום של מה מוך לש סה

גו'. ד וש יי ענ צנ יש יםדי ו אי שה י עי הי יש ים ונ רי עה נש לו הנ דש גש יי ן ונ ל כי ענ אוי לו. וש רה קומו של מש ך לי שנ מש ני ך וש לנ הה ד וש רנ פש ד ני חה אל

ם תוב שה כה ה. וש דל יש שה ד אי יי ענ צנ יש יםדי תוב אי כה מו] של שוהו, [כש רש י פי רי יו. המ פי ד בש יי י צנ ו כי שה ת עי ק אל חה צש ב יי הנ ילאל ונ
ה שה עה ר של מנ הוא אה ם. וש רםג אותה המ לנ ם וש דה אה י הה ני ת בש חנ אל פי קנ ה, לש דל יש שה הו] אי ד. [מנ יי בםר צנ יהה גי (בראשית י) הוא הה
ה, דל שה ר, בנ בה דש מי ב, בנ רי קום חה מה א בש לה שוב, אל יי ינו בש לו אי ק גורה לל חי שום של ה, מי דל יש שה יו. אי פי ד אותו בש צה ה, וש לה פי תש

ה. דל יש שה ה אי ל זל ענ וש

םא ם ל אי מו? של ה עי תה יש ה הה ינה כי שש י הנ רי המ ו, ונ שה ל עי ים של עי רה יו הה עמשה ל מנ ת כה ע אל םא יהדנ ק ל חה צש יך יי ר, אי םאמנ ם ת אי וש
מו ה עי רה ה דה תה יש ה הה ינה כי שש אי של דנ א ונ לה אותו? אל ך  רנ בי ה של עה שה עמקםב בש ת ינ אל ך  רי בה יהכםל לש יך  ה, אי ינה כי שש מו  ה עי תה רש שה
רוך דוש בה קה ל הנ תו של עש דנ א בש לה תו, אל עש י דנ לי עמקםב בש ך ינ רי בה תש יי י של די ה לו, כש יעה ל לו הודי בה יד, אמ מי מו תה ה עי רה דה ת וש יי בנ בנ
אוי רה תו של עש דנ ק בש חה צש ה יי אה ז רה אה ה, וש ינה כי מו שש ה עי סה נש כש יו, ני בי י אה ני פש עמקםב לי ס ינ ננ כש ני יא של הי ה הנ עה שה בנ יך, של רי ך צה כה הוא. וש

ה. ינה כי שש ת הנ ענ דנ ך מי רי בה תש יי ה וש כה רה בש לי

י בי רנ רו לש מש נו. אה ר בש זה עה לש י אל בי יו רנ נה פה ס לש ננ כש ים. ני רי בי חמ ר הנ אה עון ושש מש י שי בי ב רנ יהה יושי ת הה חנ ם אנ ענ ה, [פנ אי םא רש ב
יל שי בש ו תנ שה עי ת לש תי עמקםב לה ינ ה  צה םא רה ל יך  ו, אי שה עי וש עמקםב  ינ ל  ם של נה יה נש עי בש יך  נל פה לש ש  קי בנ לש ינו  צי דול רה גה ר  בה עון, דה מש שי
ה עה שה ם, בנ הל ר לה מנ ם. אה יי עממנ ה פנ י זל ני בי קש עש ינ יו, ונ בי ק אה חה צש יי ו לש שה ר עי מנ אה עוד, של תו? וש כורה ת בש ר לו אל כנ מה ד של ים ענ שי עמדה
יד עי תוב מי כה י הנ רי המ עמקםב, של י ינ רי בש די ם לש תל רש קנ שי ו וש שה י עי רי בש די ם לש תל נש מנ אל הל קות, של לש ל מנ בי קנ ים לש יהבי ם חנ תל םאת אנ ז הנ
ו שה עי שום של ו, מי שה ם עי עמקםב עי ל ינ נו של יה נש ך הוא עי א כה לה עמקםב. אל ינ ת לש מל ן אל תי תוב תי עוד כה ם, וש יש תה עמקםב אי ינ יו וש לה עה
תוב כה של הו  ף. זל סל י כל לי בש לו  פי אמ נו  מל מי ה  ח אותה קנ יי עמקםב של ינ ה מי יהה רוצל הה ה, וש אשונה רי ה בה כורה בש ת הנ א אל יהה שוני הה

ה]. כםרה בש ת הנ ו אל שה ז עי בל יי ך ונ לנ יי ם ונ יהקה תש ונ יישש ל ונ םאכנ י ונ

י רי המ של שוהה  רש ה פי ני עמקםב - הי ד ינ זל יה ר, ונ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ייף. אה הוא עה ה וש דל שה ן הנ ו מי שה םא עי יהב יד ונ זי עמקםב נה ד ינ זל יה ונ
הוא יד, של זי עמקםב נה ד ינ זל יה א ונ לה יות! אל הש יך לי רי יהה צה יד הה זי ק נה חה צש ד יי זל יה ל ונ בה יהה, אמ ה הה ם זל הה רה בש ל אנ ל של בל אי יל הה בי שש בי
דםם, יל אה שי בש ים תנ שי ים, עמדה מי דג ים אמ ילי שי בש ה תנ שה ך עה שום כה ק בו, מי בנ דש ני ד של אותו צנ לו בש ש של שםרל ת הנ ענ אל יהה יודי הה
ה לו שה עה ך  שום כה כםחו, ומי וש קו  זש ת חה בםר אל שש י לי די דםם כש אה ם הה דה ל הנ ק של חםזל הנ וש כםחנ  ת הנ ר אל בי שנ ה מש זל יל הנ שי בש תנ הנ של

דםם. אה ע הה בנ צל מו אותו הנ ה כש מה כש חה בש

יר עי יל שה בי שש בי עמקםב, של ע ינ יא יהדנ הי ה הנ עה שה עמקםב, ובנ ינ לש תו  כורה ר בש כנ ד ומה בל על לש ר לו  כנ מש הוא ני יל הנ שי בש תנ ל הנ ענ וש
ו שה עי ם  עי עמקםב  ינ ך  לנ הה כםל  ובנ ם.  הל לה ג  רי טש קנ יש םא  ל וש יו  נה בה לש ד  בל על לש ך  פי הנ תש יי לו,  של ה  גה רש דנ לנ ל  אי רה שש יי יבו  רי ינקש של ד  חה אל
יו. לה ן עה גי הוא יה יתו, וש ] בי א [בום מה טש םא ני ל ע וש ננ כש ני לט, וש שש םא יהכםל לי ל ם, וש כה חה ו הל שה ל עי ה של גה רש דנ ה הנ שום אותה ה, מי מה כש חה בש

שום א מי לה דםם? אל אה ם הה יי עממנ תוב פנ ה כה מה ה. לה זל דםם הנ אה דםם הה אה ן הה א מי י נה ני יטי עי לש עמקםב הנ ל ינ ו אל שה ר עי םאמל י [ונ
דםם אה דםם הה אה ן הה תוב מי כה דםם, של ילו אה שי בש תנ י. וש מוני דש אשון אנ רי א הה ייצי ר ונ מנ אל נל מו של דםם, כש ייש בו - אה ה של ל מנ כה של
י דום. ומי י אל בי ו אמ שה תוב הוא עי כה ים, של מי דג יו אמ שה נה אמ דום. ונ ה אל די יר שש עי ה שי צה רש תוב אנ כה ה, של מה דג צו אמ רש אנ ה. וש זל הנ
י תוב מי כה ך. וש בושל לש דםם לי דוענ אה תוב מנ כה דםם, של בושו אה דום. ולש אה ח וש י צנ תוב דודי כה דםם, של נו אה מל ע מי רנ פה הי יד לש תי עה של
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דום.] אל א מי ה בה זל

י תי שש חנ תוב (בראשית כ) ני כה ף, כנ שי כנ יהה מש י הוא הה רי המ שום של ך, מי ה כה אל רש ן ני בה לה ן בש כי ה, וש הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ת כל לל ך לו לה רי טה צש הי י של ם מי ם, עי לי יהה שה ך הה שום כה ם, מי לי יש שה א אי רה קש עמקםב ני ינ ב של ל גנ ף ענ אנ ך. וש לל לה גש י ה' בי ני כי רמ בה יש ונ
י ני שש שום של ך, מי יהה הולי ימות הה מי קש ענ ה ובש של ין קה די מו בש ת עי כל לל ך לו לה רי טה צש הי י של ם מי עי ך, וש יהה הולי ים הה מי חמ רנ מו בש עי
"ד, סל חל ד הנ צנ יד בש סי ם חה ל. עי תה פנ תש ש תי קי ם עי עי ד וש סה חנ תש יד תי סי ם חה תוב (תהלים יח) עי יו כה לה עה יו בו, וש ים הה קי לה חמ

אוי. רה כםל כה ה, הנ של קה ין הנ די ל הנ ד של צנ ש בנ קי עי ם הה עי וש

ע שה רה ן וש חה בש יק יי די ר, (שם יא) ה' צנ מנ אה ח וש תנ ה פה הודה י יש בי גו'. רנ אשון וש רי ב הה עה רה ד הה בנ לש ץ מי רל אה ב בה עה י רה הי יש ונ
כםל ה - הנ הוא עושל ה של ל מנ כה ים, וש ני קה תג רוך הוא מש דוש בה קה י הנ עמשי ה מנ מה שו. כנ פש ה ננ אה נש ס שה מה ש] חה חה ב [ר"ת נה אםהי וש
יק די ל צנ ול ין עה אי ה וש מונה ל אל ט אי פה שש יו מי כה רה ל דש י כה ערלו כי ים פה מי צור תה תוב (דברים לב) הנ כה ת, כנ מל אל הה ין וש די ל הנ ענ

ר הוא. יהשה וש

בו ה לי טל סש םא יי ל של תו  לש תוענ לש ה אותו  וה צי ד של אשון ענ רי ם הה דה ת אה הוא אל רוך  בה דוש  קה ן הנ םא דה ה, ל אי םא רש ב
ין. די ן אותו בש ן דה ר כי חנ אנ דונו, וש וות אמ צש ל מי ר ענ בנ עה ר, וש מנ שש םא ני הוא ל א, וש מי טה םא יי ל י של די ת כש רל חל ך אנ רל דל צונו לש ורש

ט רה ים, פש ני ף שה לל הוא אל ד של חה יים יום אל קנ תש הי זו וש גש ת רג מו אל יך עי רי אל הל אוי לו, וש רה ן אותו כה םא דה ה ל ל זל ם כה עי וש
לום. מו כש צש ענ יהה לו מי םא הה ל ך, של לל מל ד הנ וי דה ר לש סנ מה ים של ני ים שה עי בש ם שי אותה לש

יים, קנ תש הי ם לש עולה םא יהכול הה ך ל ם כה אי יד, של מי ה תה הוא עושל ים של עי רה יו הה עמשה מנ ם כש דה אה ת הה ן אל ינו דה ן אי מו כי כש
י די כש ים  עי שה רש הה ם  עי ים.  יקי די צנ הנ מי ר  יותי ים  עי שה רש ם  עי וש ים,  יקי די צנ ם  עי זו  גש רג יך  רי אמ מנ הוא  רוך  בה דוש  קה הנ א  לה אל
גו' ם ה' וש אג י נש ני י אה תוב (יחזקאל לג) חנ כה א, כנ בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה מו בה יש קנ תש יי ה, של מה לי ה שש שובה תש יהשובו בי של
ם הל יך לה רי אמ ן מנ ל כי ענ א. וש בה ם הנ עולה יהה בה חה ה, וש זל ם הנ עולה יהה בה חה יהה. וש חה כו וש רש דנ ע מי שה שוב רה ם בש י אי גו' כי פםץ וש חש ם אל אי
ע טוב זנ הוא גל ח, של רנ תל ם מי הה רה בש ת אנ יא אל הוצי של מו  ם כש עולה ע טוב בה זנ ם גל הל א מי ייצי י של די כש יד. או  מי תה זו  גש ת רג אל

ם. עולה ק טוב לה לל חי ש וש שםרל וש

ענ הוא יודי שום של ים, מי ם עושי הי ים של עמשי מנ ל הנ כה יד בש מי ים תה יקי די צנ ם הנ ק עי די קש דנ רוך הוא מש דוש בה קה ל הנ בה אמ
ה מונה אל כםחנ הה ר וש צל יי ת הנ ענ אל י הוא יודי רי המ ילו, של בי שש םא בי ם, ל ן אותה ך בוחי שום כה ה, ומי םאלה מ ה ושש ינה טו יהמי סש םא יי ל של

ם. ילה בי שש ם בי םאשה ים ר רי הה י לש די א כש לה ם, אל הל לה של

ת מנ רה ה? המ סה ה ני ה זל ם. מנ הה רה בש ת אנ ה אל סה ים ני להי אל הה תוב (בראשית כב) וש כה ם, של הה רה בש אנ ה לו לש שה ה עה מו זל כש
יל בי שש ר, בי אי בה תש ה ני זל ב של ל גנ ף ענ אנ ם. וש עולה ל הה כה לו בש גש ים די רי ס, הי או ני ס, שש ימו ני רי ר (ישעיה סב) הה מנ אל נל מו של ס, כש ני
ך ף כה ם. אנ הה רה בש ת אנ ה אל סה ני תוב  כה של הו  ם. זל י כגלה יני עי ם בש הה רה בש ל אנ של לו  גש ת די ים אל רי הוא הי רוך  בה דוש  קה ה הנ זל

ם. עולה ל הה כה ם בש םאשה ת ר ים אל רי הה ם לש ן אותה ים, הוא בוחי יקי די צנ ל הנ גל ת דל ים אל רי הה י לש די רוך הוא, כש דוש בה קה הנ

ה ים, מנ יקי די צנ ה בנ צל רנ תש מי של הוא, כש רוך  בה דוש  קה הנ שום של עון, מי מש י שי בי ר רנ מנ ם? אה ענ טנ ה הנ ן, מה חה בש יק יי די צנ
ה צל רנ תש םא מי רוך הוא ל דוש בה קה ל הנ צונו של רש שום של ל מי בה רוהו. אמ אמ י, ובי לי חל או הל כש ץ דנ פי ה' חה תוב? (ישעיה נג) ונ כה
ה, לה עש מנ ז לש חי אה הי אוי לש ינו רה גוף אי הנ ה, וש לה עש ל מנ ה של מה שה נש ה לנ ה דומה מה שה נש י הנ רי המ םא. של גוף ל ל בנ בה ה, אמ מה שה נש א בנ לה אל

יון. לש סוד על יא בש גוף הי מות הנ דש ב של ל גנ ף ענ אנ וש

גוף ת הנ ה אל כל ה, הוא מנ יר] בה אי הה נות [לש הה ם לי דה אה ת הה מנ שש ני ה מי צל רג רוך הוא מש דוש בה קה הנ ן של מנ זש ה, בי אי םא ורש וב
ר] בה שש ע [ני רנ ר ייש  של אמ כנ לט. של שש ה לי כולה םא יש ה ל מה שה נש גוף, הנ ם הנ ה עי מה שה נש עוד הנ י בש רי המ ה, של מה שה נש לט הנ שש תי י של די כש
יק די ם צנ ך גנ ן. כה ן בםחנ בל ר (ישעיה כח) אל מנ אל נל מו של ן? כש חה בש יק יי די ה צנ ה זל ן, מנ חה בש יק יי די ת. צנ טל ה שולל מה שה נש גוף, הנ לנ

ן. חה בש יק יי די ם צנ ך גנ ת, כה רנ קש ת יי ננ יא פי הי זו של ן הנ ן בםחנ בל אל ק אותו. כש זי חנ ן, מש חה בש יי

רוך דוש בה קה הנ ך של תש עש ל דנ ה ענ לל עמ תנ שו? המ פש ה ננ אה נש ה שה ה זל שו (תהלים יא). מנ פש ה ננ אה נש ס שה מה ב חה אםהי ע וש שה רה וש
ל שו של פש ה ננ אה נש ה, שה לויות בה מות תש שה נש ל הנ כה ה של גה רש ה דנ א אותה לה הוא? אל ע הנ שה רה ת הה שו שוניאת אל פש ננ הוא הוא של
תוב ך כה שום כה א, ומי בה ם הנ עולה םא בה ל ה וש זל ם הנ עולה םא בה ה ל ה אותה םא רוצל ל, ל לה ה כש ה אותה םא רוצל ל הוא של ע הנ שה רה הה
ה ילהוי י  נה דם ע אמ בנ שש ני ו)  ר (עמוס  מנ אל נל של מו  שו, כש פש ננ ה  אה נש ר שה חי ר אנ בה אי. דה דנ ונ שו,  פש ננ ה  אה נש ס שה מה ב חה אםהי וש ע  שה רה וש

ן. חה בש יק יי די ך צנ שום כה שו, ומי פש ננ בש

ה לה ענ תש ה, הי מה כש חה ן לו  תנ נה יב לו.  יטי הי לש ה אותו  וה ם, צי דה אה ת הה הוא אל רוך  בה דוש  קה א הנ רה בה של ה, כש אי םא רש ב
ל] כי תנ סש הי ה [של לה ענ תש הי ה של ל מנ ח כה כנ שה ק בו, וש בנ דש ני ע וש רה ר הה ייצל ת הנ שוקנ ה תש אה ה, רה טה מנ ד לש יהרנ של ה. כש לה עש מנ תו לש גה רש דנ בש

בו. ל רנ יון של לש על בוד הה כה בנ

ק זה ן חה יי ה ינ אה רה ה, וש טה מנ ד לש ך יהרנ ר כה חנ אנ יהה, וש ים הה מי יק תה די יש צנ תוב (בראשית ו) נםחנ אי ה כה לה חה תש הנ , בנ א נםחנ בה
לה. הר תוך אה ל בש גנ תש יי ר ונ כה שש יי ן ונ יי ינ ן הנ תש מי יישש תוב ונ כה ה, כנ לה גנ תש הי ר וש כי תנ שש הי נו וש מל ה מי תה שה ד, וש חה יום אל לול, מי םא צה ל של

ה מה יש רנ צש ם מי רה בש ד אנ יירל ץ ונ רל אה ב בה עה י רה הי יש ך ונ ר כה חנ בונו. אנ בוד רי כש ל בי כי תנ סש הי ה, וש מה כש חה ה בנ לה ענ תש ם, הי הה רה בש א אנ בה
ר לו של ל אמ כה וש תו  שש אי ם הוא וש יי רנ צש מי ם מי רה בש ל אנ ענ ינ ך? ונ ר כה חנ תוב אנ ה כה גו'. מנ ץ וש רל אה ב בה עה רה ד הה בי י כה ם כי גור שה לה
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לום. שה א בש יהצה לום וש שה ס בש ננ כש ני ה, וש אשונה רי ה בו בה תה יש הה ה של אשונה רי תו הה גה רש דנ ה לש לה ענ תש הי ה, וש בה גש נל מו הנ לוט עי וש

ך ר כה חנ ם אנ שה ה מי לה ענ תש הי ק וש חה צש ך יי לנ הה גו', וש אשון וש רי ב הה עה רה ד הה בנ לש ץ מי רל אה ב בה עה י רה הי יש תוב? ונ ה כה ק, מנ חה צש א יי בה
א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ם בה םאשה ת ר ים אל רי הה י לש די רוך הוא, כש דוש בה קה ן הנ ים בוחי יקי די צנ ל הנ ת כה אל לום. וש שה בש

ם לה עש נל ש הנ רה דש מי

גו'. יחנ וש נו רי תש ים נה אי דודה ח, הנ תנ ק פה חה צש י יי בי ק. רנ חה צש ת יי יד אל ם הולי הה רה בש ם אנ הה רה בש ן אנ ק בל חה צש דםת יי ה תולש לל אי וש
ר פה ן עה ינ נש יו בי הש םא יי ל ם של רה פה עמ ם מי ר אותה עי יננ ים וי תי מי ת הנ ילה אל חנ רוך הוא מש דוש בה קה םא הנ ב יד לה תי עה ינו, לל בותי נו רנ שה
ים להי ר ה' אל יצל יי תוב (בראשית ב) ונ כה הו של יים. זל קנ תש ינו מי אי ר של בה ש, דה מה ר מנ פה עה או מי רש בש ני ה של לה חי תש יו בנ הה מות של כש

ה. מה דה אמ ן הה ר מי פה ם עה דה אה ת הה אל

תוב כה של הו  יום. זל ם קי הל לה יות  הש לי יהם  קג ן מש יה נש בי בש דו  מש ענ ינ וש ן,  יה נש בי הנ אותו  ר מי פה עה מי עמרו  ננ תש יי ה  עה שה ה  אותה ובש
ם תה מה שש ני לו  בש יקנ וי ץ,  רל אה ת לה חנ תנ מי עמלו  ינ וש יום,  קי בש מו  יש קנ תש יי ם.  יי לנ רושה יש י  בי י שש ר קומי פה עה י מי עמרי ננ תש (ישעיה נב) הי
תוב כה של הו  זל ם.  יהל לי עמ ן  דל עי ן  גנ בש של יחות  רי י  יני מי ל  כה הוא  רוך  בה דוש  קה יף הנ צי יה ה  עה שה ה  אותה בש ל.  אי רה שש יי ץ  רל אל בש

. יחנ נו רי תש ים נה אי דודה הנ

ם ה עי ים זל עי רי ים וש ם דודי הי ה של מה שה נש הנ גוף וש הו הנ ים. זל דודי א הנ לה ים אל דודאי א הנ רה קש ל תי ק, אנ חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ם. עולה ה בה בה המ ים אנ ידי ם מולי ף הי ם, אנ עולה ה בה בה המ ים אנ ידי ים מולי אי דודה ה הנ ש. מה מה ים מנ אי ר דודה מנ ן אה מה חש ב ננ ה. רנ זל

ם. אה ת בורש יר אל כי הנ ת ולש ענ דנ ם, לה יהל עמשי רון מנ שש ? כי יחנ נו רי תש ה נה ה זל ומנ

מות. שה נש לו הנ ים - אי די גה ל מש ים. כה רי גה פש מות לנ שה יד נש הורי ים לש תוחי ם פש הי ם של יי מנ י שה חי תש לו פי ינו - אי חי תה ל פש ענ וש
ים טי ים מועה יהמי ם מי תה מה שש ני או  יהצש ם של אותה ים וש ני ה שה מה יום כנ הנ ם מי תה מה שש ני או  יהצש ם של ים - אותה ני שה ם יש ים גנ שי דה חמ
ם. הל ים לה ני מוכה גופות הנ ס בנ ני כה הי ת לש חנ ת אנ בנ ד בש ירי ים לי ידי ם עמתי א, כגלה בה ם הנ עולה ס בה ני כה הי ם לש יהל עמשי רון מנ שש כי כו בש זה וש

י תי נש פנ ך. צה י לה תי נש פנ ים צה ים דודי ני שה יש ם  ים גנ שי דה ת: חמ רל אומל וש את  ת קול יוצי עמקםב, בנ ינ ר  א בנ חה י אה בי ר רנ מנ אה
- [ יחנ נו רי תש ים [נה אי דודה ר הנ חי ר אנ בה י. דה קי נה דוש וש ה גוף קה תה אנ יל של בי שש ך, בי ילש בי שש ך - בי מות. לה עולה ם הה אותה ם בש אותה
ר (במדבר כא) מנ אל נל מו של ירו, כש אי שש נו - הי תש ם. נה עולה יחנ הה ם רי הי מות של שה נש לו הנ יחנ - אי נו רי תש לום. נה י שה כי אמ לש לו מנ אי

ל. אי רה שש ת יי יחון אל ן סי תנ םא נה ל וש

וות לנ לש ת  בה ל שנ כה ובש ש  ל חםדל כה ים בש כי ת הולש רי שה י הנ כי אמ לש ל מנ תות של כי לש  ה, שה הודה יש י  בי ר רנ מנ נו, אה דש מנ לה של
ם הי גופות של ן הנ לו הי ה, אי הודה י יש בי ר רנ מנ ים? אה די גה ל מש ינו כה חי תה ל פש ת ענ ים אל קי י נה מי ה. ובש תה לה עמ קום מנ ד מש ה ענ מה שה נש לנ
ם, ל עולה בונו של ר: רי אומי יז וש רי כש הוא מנ בון, וש שש ל חל ק של תל ן פל ה נותי דומה ן, וש תה מה שש ל ני בי קנ רות לש בה י קש חי תש פי ים בש די עומש
יא הוצי ך, לש י לה תי נש פנ ם צה ט - כגלה ן מועה מנ זש רו מי בש קש ני ם של אותה ים וש ה יהמי מה כנ רו מי בש קש ני ם של ים, אותה ני שה ם יש ים גנ שי דה חמ

בון. שש חל ם בש אותה

תו ינה כי רות שש שש הנ ים לש יקי די צנ ם הנ ן עי מנ אותו זש מםחנ בש שש רוך הוא לי דוש בה קה יד הנ תי ב, עה ר רנ מנ ה אה הודה ב יש ר רנ מנ אה
ים ידי ה, עמתי הודה י יש בי ר רנ מנ יו. אה עמשה מנ ח ה' בש מנ שש תוב (שם קד) יי כה הו של ה, זל חה מש ה שי אותה חו בש מש שש כםל יי הנ ם, וש הל מה עי

ים. תי יות מי חמ הנ מות ולש םא עולה ר בש ן לי מנ אותו זש ים בש יקי די צנ הנ

ע, מנ םא שש ה, ב הודה י יש בי ר לו רנ מנ ש? אה מל שה ת הנ חנ ש תנ דה ל חה ין כה ינו (קהלת א) אי ני י שה רי המ י, ונ י יוסי בי ר לו רנ מנ אה
יים. קנ תש מי ם  עולה הה י  זנ אמ ם,  עולה בה ים  יקי די צנ הנ של וכש יום,  קי בש ינו  אי ם  עולה הה ל  כה בו,  רש יי וש ם  עולה בה ים  עי שה רש הה של עוד  בש
יש אי וש ם  יי לה רושה יש חםבות  רש בי נות  קי וזש ים  ני קי זש בו  יישש עםד  ח)  (זכריה  נו,  רש מנ אה של מו  כש ים  תי מי יות  חמ הנ לש ים  ידי עמתי ונ

ה. לה עש מנ תוב לש כה מו של ים, כש רםב יהמי יהדו מי תו בש נש ענ שש מי

יו, עמשה מנ רוך הוא בש דוש בה קה ח הנ מנ שש יי יום של י, בנ י יוסי בי ר רנ מנ אה ה. של מה לי ת שש ענ ים דנ יקי די צנ יגו הנ ן ינשי מנ אותו זש בש
תוב כה של הו  ן. זל יי ענ בה אותו  או  רה לו  אי ם כש בה לי ה בש לה כה שש הנ ה הנ בל רש ז תי אה ם, וש בה לי בש יר אותו  כי הנ ים לש יקי די צנ ים הנ ידי עמתי

גו'. ה וש ינו זל להי ה אל ני הוא הי יום הנ ר בנ מנ אה (ישעיה כח) וש

יו זי מי נו  ייהה וש ם  אה ת בורש אל יגו  ינשי וש עו  יידש וש ים  יהמי ם קנ יהל ני שש יו  הש יי ל של ם, ענ כגלה ר מי גוף יהתי ה בנ מה שה נש ת הנ חנ מש שי וש
ם לו הי ם. אי הה רה בש ן אנ ק בל חה צש דםת יי ה תולש לל אי תוב וש כה הו של םא. זל ב יד לה תי עה ים לל יקי די צנ נוז לנ גה טוב הנ הו הנ זל ה, וש ינה כי שש הנ
ה מה לי יות שש הש לי ך וש כה ה לש זוכה ה הנ מה שה נש יא הנ ם - הי הה רה בש ן אנ ן. בל מנ אותו זש ם בש עולה א בה הי יש חוק של שש הנ ה וש חה מש שי דות הנ תולש

ם. עולה ה בה זל חוק הנ שש הנ ה וש חה מש שי ה הנ ידה ה מולי מה שה נש ק - הנ חה צש ת יי יד אל ם הולי הה רה בש ה. אנ תה לה עמ מנ בש

יד תי עה ים לל יקי די צנ ה לנ עודה עמשות סש רוך הוא לנ דוש בה קה יד הנ תי עה ינו של ני שה ה של יהיא, זל י חי בי רנ ה לש הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ן יוה י. כי ע לי מנ שש ך ני ה, כה נה שש מי י הנ לי עמ ים, בנ דושי קש ים הנ כי אה לש מנ ם הנ י אותה ני פש י לי תי כש לנ ם הה רל ר לו, טל מנ יא? אה ה הי םא מנ ב לה
מו םא כש ב יד לה תי עה ים לל יקי די צנ ת הנ עודנ ר, סש זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה י. של בי לי ב בש ינשי תש ר, הי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה ה של ת זל י אל תי עש מנ שה של

ים. זוני ינו ני ני שה ה הוא של זל תו. וש שש יי לו ונ םאכש י ים ונ להי אל ת הה זו אל ילחל תוב (שמות כד) ונ כה ה של זל

ך א כה לה ה? אל זל ה לה ין זל ה בי ים. מנ זוני ינו ני ני ר שה חי קום אנ מה ים, ובש ני הל ינו נל ני ד שה חה קום אל מה ר, בש זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה וש
ים זוני כו, ני זה ים של יקי די צנ ל הנ בה ך. אמ ל כה יגו כה םא ינשי ל יו, של אותו זי ים מי ני הל ך, נל ל כה כו כה םא זה ל ים של יקי די צנ י, הנ בי ר אה מנ אה
ה, מםשל ה? מי נו זל ן לה יי ננ ה. ומי ילה כי אמ הה ה וש עודה סש יא הנ זו הי א זו, וש לה יהה אל תי ה ושש ילה כי ין אמ אי ה. וש מה לי ה שש גה שה יגו הנ ינשי ד של ענ
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ם ענ טנ ה הנ ה. מה תה םא שה ם ל יי ל ומנ כנ םא אה ם ל חל ה לל לה יש ים לנ עי בה רש אנ ים יום וש עי בה רש ם ה' אנ ם עי י שה הי יש תוב (שמות לד) ונ כה של
ם תה עודה ן סש מו כי ה. וכש לה עש ל מנ יו של אותו זי ת, מי רל חל ה אנ עודה סש זון מי יהה ני הה י של ני פש ה? מי תה םא שה ם ל יי ל ומנ כנ םא אה ם ל חל לל

םא. ב יד לה תי עה ים לל יקי די ל צנ של

עו מש שש תוב (תהלים לד) יי כה הו של תו, זל חה מש שי בש מםחנ  שש םא לי ב יד לה תי עה ים לל יקי די צנ ת הנ עודנ ה, סש הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ה זל ה וה ק, זל חה צש י יי בי ר רנ מנ נו. אה ני רנ ם יש עולה ך לש י בה ל חוסי חו כה מש שש יי אן (שם ה) וש כה ר, מי מנ א אה ב הונה חו. רנ מה שש יי ים וש וי נה עמ
ים רי בה דש לו  אי  - ית  אשי רי בש י  מי יש ת  של שי מי יו  בה נה עמ בנ ר  מה שג מש הנ ן  יי ינ י,  יוסי י  בי רנ ר  מנ אה נו,  דש מנ לה וש םא.  ב לה יד  תי עה לל ם  נה ילשש
יא הי זו  וש םא,  ב לה יד  תי עה לל ים  יקי די צנ לנ לות  גנ תש הי לש ים  ידי עמתי ונ ם,  עולה א הה רה בש ני של יום  מי ם  דה אה לש לו  גש ני םא  ל של ים  יקי תי ענ

יא. אי זו הי דנ ה, ונ ילה כי אמ הה יהה וש תי שש הנ

או לו? שש ים יי רי י בול הה תוב (איוב מ) כי כה שור, של ה הנ ן ומנ יהתה וש הו לי ן מנ ם כי לום, אי י שה בי רנ ה בש הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ן יהתה וש ל לי ה ענ קה זה חמ הנ ה וש דולה גש הנ ה וש שה קה בו הנ רש חנ קםד ה' בש פש יא יי הי ת הנ עי תוב (ישעיה כז) בה ה כה ני הי י, וש י יוסי בי ר רנ מנ אה
ל ז ענ מנ רה ז הוא של מל א רל לה ה. אל לשה אן שש ה כה ני יהם. הי ר בנ של ין אמ ני תנ ת הנ ג אל רנ הה תון וש לה ש עמקנ חה ן נה יהתה וש ל לי ענ וש חנ  רי ש בה חה נה

ה. ך זל אי כה דנ ינו, ונ בותי רו רנ מש אה ה של ל מנ ר ענ ין לומנ חום, אי נש י תנ בי ר רנ מנ כגיות. אה לש מנ הנ

ל של זו  ה הנ עודה סש י, הנ תי רש מנ ה. אה זל ר הנ בה דה ל הנ י ענ תי לש אנ שה וש ענ  הושג יש י  בי י רנ ני פש י לי יתי יי י הה ני ק, אמ חה צש יי י  בי ר רנ מנ אה
ים יקי די צנ ת הנ עודנ ר, סש זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ה אה ני הי י, של בי לי ה בש בה ינשש תש םא הי הוא? ל ך  ם כה אי םא הנ ב יד לה תי עה ים לל יקי די צנ הנ
ר מנ ה אה , יהפל ענ הושג י יש בי ר רנ מנ תו. אה שש יי ונ לו  םאכש י ים ונ להי אל ת הה זו אל ילחל תוב (שמות כד) ונ כה ה של זל מו  םא כש ב יד לה תי עה לל

ך הוא. כה ר, וש זה עה לש י אל בי רנ

ל של זו  ה הנ עודה סש ם לנ ים הי ני זגמה מש ם של עולה רםב הה לש ינו  בותי רנ רו  מש אה של זו  ה הנ מונה אל , הה ענ הושג י יש בי ר רנ מנ עוד אה
תוב (ויקרא כו) כה שו, של רש דה או וש צש סוק מה ם, פה עולה א הה רה בש ני של כש ר מי מה שג מש ן טוב של יי תות ינ שש לי הוא, וש שור הנ הנ ן וש יהתה וש לי

ע. בנ שם ם לה כל מש חש ם לנ תל לש כנ אמ ונ

ר ה הוא יותי זל ב, וש מוטה ם לש ירה זי חמ הנ ל לש אי רה שש יי רוך הוא לש דוש בה קה ה הנ תה תוי פי י פי יני ל מי א, כה ירה י זי בי ר רנ מנ אה של
כםל. ן הנ ם מי הל ה לה של ה קה זל עו, וש בה שש םא תי ל ם וש תל לש כנ אמ לות - ונ לה קש ע, ובנ בנ שם ם לה כל מש חש ם לנ תל לש כנ אמ ם ונ הל ר לה מנ אה ם, של כגלה מי

גו'. ם וש יי רנ צש ץ מי רל אל ינד ה' בש נו בש ן מותי תי י יי תוב (שמות טז) מי כה ם? של ענ טנ ה הנ מה

רוך הוא בה דוש  קה ה הנ אה רה ן של יוה ם. כי יהדה מות בש ם לה שה פש ננ רו  סש ה מה ילה כי אמ שום הה מי ד של מי לנ א, מש ירה י זי בי ר רנ מנ אה
ינו בותי או רנ ן רה מו כי ם. כש תה עש יחנ דנ ני הה י לש די ע, כש בנ שם ם לה תל לש כנ אמ וות - ונ צש מי קול הנ עו לש מש שש ם תי ם: אי הל ר לה מנ ם, אה תה וה אמ תנ
יד תי עה ה של דולה ה גש עודה סש בי מםחנ  שש לי כםל וש אל ים לל ידי עמתי של רו  מש אה ה, וש תורה י הנ סוקי ל פש ענ כו  מש תנ סש ת, הי כל של מש לות ני גה הנ של

ה. עודה סש ה הנ שום אותה לות מי גה ת הנ לו אל בש ם סה עולה ן רםב הה ל כי ענ ם, וש הל עמשות לה רוך הוא לנ דוש בה קה הנ

ה ל זל ה ענ ידה עי ה מש תורה י הנ רי המ ה. של יים אותה קנ א לש לה כםל, אל ת הנ מוננ ת אל תםר אל סש לי נו  ין לה ן, אי נה י יוחה בי ר רנ מנ אה
ך, ה בה חה מש שש ני ה וש ילה גי תוב (שיר א) נה כה ה הוא? של ם מנ הל לה סוף של כי הנ ים, וש יקי די צנ ת הנ מוננ ת אל ים אל עי נו יודש י אה רי המ של
יא זו הי ה, וש נה מל נות מי הה ק לי לל נו חי ילה לה הש , יי יהה לל ים אי ני זגמה מש ה של עודה ה סש אותה ן. וש יי ינ יך מי ה דםדל ירה כי זש ה. ננ ילה כי אמ םא בנ ל וש
כות ק - זש חה צש ת יי יד אל ם הולי הה רה בש םא. אנ ב יד לה תי עה ים לל יקי די צנ קו הנ חמ צש יי ק - של חה צש דםת יי ה תולש לל אי חוק. וש שש הנ ה וש חה מש שי הנ

ם. עולה ה בה חה מש שי הנ ה וש זל חוק הנ שש יד הנ ה מולי מה שה נש הנ

גו', יהו וש יקות פי שי נש י מי ני קי שה ר, (שיר א) יי מנ אה ח וש תנ י פה י יוסי בי ם רנ שי י בו בש בי ה. רנ נה ים שה עי בה רש ן אנ ק בל חה צש י יי הי יש ונ
מות עולה רוך הוא בה דוש בה קה א הנ רה בה ה של ל מנ עמקםב, כה ר ינ א בנ חה י אה בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה ם, של עולה א הה רה בש עמלות ני ה מנ מה כנ בש
ת לקל חמ מנ ה הנ בל רש ה תי זל ר הנ בה דה י בנ רי המ לום! של שה ס וש א? חנ חה י אה בי ך רנ ר כה מנ ם אה אי הנ תוף. וש שי יו בש נו, הה מל לו, חוץ מי של
ל י כה רי תוף, המ ם שי הל בה ייש  ר של םאמנ ש, י מה מנ ש  קםדל הנ ים רוחנ  אי רה בש ם ני הי ים של כי אה לש מנ ן, הנ ר כי םאמנ ם ת אי ם. של עולה בה

ים. וי נו שה לה של ם וש הל לה ים של ני פה הנ

ה שה עה של ה  מנ ל  כה של נו,  תי נה שש מי בש ינו  ני שה י  רי המ של ם,  עולה בה ת  לקל חמ מנ הנ ה  בל רנ תש תי ה  זל הנ ר  בה דה בנ א,  בה אנ י  בי רנ ר  מנ אה
ינהם ל אי בה ה, אמ ך זל ים גוף - כה כי אה לש מנ ין לנ י אי רי המ ר של םאמנ ם ת אי ה. וש מה שה נש הנ גוף וש מו הנ ה כש שה רוך הוא - עה דוש בה קה הנ
לו, לה ים הנ ני וה גש ה. ובנ לה עש מנ לש יוענ של יא סי הי יא, של הי ה הנ דושה קש ה הנ מה שה נש ם הנ הל מה ף עי תי תנ שש תי ד של ה ענ עמשל עמשות מנ ים לנ כולי יש

נו. מל ה מי לה עש מנ לש יוענ של ת אותו סי יך אל רי ה, צה עושל ה של ל מנ כה

רות] צה ל [הנ ה סוף כה ני הי וש ים,  תי יות מי חמ הנ לש הוא  רוך  בה דוש  קה יד הנ תי עה יא של הי ה הנ עה שה י, בנ יוסי י  בי ר רנ מנ אה
ל ם של תה יכה לי יף. סוף המ םא יםסי ל נו  ים ינכל עי בה רש ין - (דברים כה) אנ די ר הנ זנ ים, וגש עי בה רש אנ ילה בה הש ים] יי יקי תי ים [ענ קי ערמה
ת ננ שש ל. בי אי רה שש ץ יי רל אל ה בש מה שה נש ת לו הנ נל תל מש גוף מנ ינת הנ חי ם תש ה קםדל נה ים שה עי בה רש ים. אנ עי בה רש אנ ת הה ננ שש ר בי בה דש מי ל בנ אי רה שש יי
ץ רל אה ל הה ם ענ של גל י הנ הי יש תוב (בראשית ז) ונ כה הו של ם, זל של גל א הנ לה כש ים ני עי בה רש אנ ר. בה פה עה ן הל גופות מי ים יהקומו הנ עי בה רש אנ הה

. ח נםחנ תנ פש יי ים יום ונ עי בה רש ץ אנ קי י מי הי יש תוב ונ כה ים יום, וש עי בה רש אנ

ת רנ זה חש ל. הנ יובי יא הנ הי ם, של עולה שוב הה א יי ים בה שי מי חמ ים הוא, ובנ עי בה רש אנ ת הה ננ שש ל בי אי רה שש ל יי ם של תה לה אג ן גש מנ זש
ה, נה ים שה עי בה רש ן אנ ק בל חה צש יי י  הי יש ונ תוב  כה של הו  ל. זל אי רה שש ץ יי רל אל בש ה לו  ינה תי מש הי ים של עי בה רש אנ ת הה ננ שש גוף בי ה לנ מה שה נש הנ

גוף. ין לנ תי מש הי של

ם סופה כי ם וש תה וה אמ ין תנ בו, אי ה  תה סה נה כש הנ ה בש עה שה ה  אותה ן לו. בש זגמה מש גוף הנ בנ ה  תה סה נה כש הנ ה - בש קה בש ת רי אל תו  חש קנ בש
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י ני קי שה א, יי בה י אנ בי ר רנ מנ יהו. אה יקות פי שי נש י מי ני קי שה תוב (שיר א) יי כה הו של ה. זל יוה זי זון מי לי ה וש ינה כי שש יו הנ זי נות מי הה א לי לה אל
תוב כה , של יחנ סוק מוכי פה י, סוף הנ י יוסי בי ר רנ מנ ה. אה לה עש ל מנ ה של יוה זי זון מי לי נות וש הה א לי לה ם אל תה סה נה רש ין פנ אי י. של ני סי נש רש פנ - יש

ן. יי יה יך מי ים דםדל י טובי כי

יו הה י של תי עש מנ שה יהם וש י הנ כי רנ כש י בי יתי יי י הה ני אמ ך הוא. ונ םא כה ר, ל מנ א אה ב הונה ל. רנ ל אי תו של ת בי ל - בנ תואי ת בש בנ
יו. לה י עה תי לש אנ י. שה מי רנ אמ ל הה תואי גוף - בש ל הנ כה ר מי בל קל ר בנ אה שש ני של ה, אותו  רה דש שי ל הנ ענ ם של צל על הה אותו  ים לש אי קורש

מות. עמצה ר הה אה ל שש כה אי מי מנ ם הוא רנ צל על אותו הה אי, וש מנ הוא רנ ש, של חה נה ה] הנ םאש [דומל ר הוא כש רו של מש אה

הוא שום של מות? מי עמצה ר הה אה ל שש כה ר מי ם יותי צל על יום אותו הה קי ר בש אה שש ה ני מה עון, לה מש י שי בי ר רנ מנ נו, אה דש מנ לה של
מות, עמצה ל הה כה ק מי זה ך הוא חה שום כה מות, ומי עמצה ר הה אה מו שש ם כש דה אה י הה ני ל בש זון של מה ל הנ ם של ענ ל טנ ינו סובי אי אי, וש מנ רנ

י. מי רנ אמ ל הה תואי ת בש תוב בנ כה הו של נו. זל מל ה מי נל בש גוף ני הנ ר של קה עי ילה הה הש הוא יי וש

ת תוב בנ כה הו של אי. זל מנ הוא רנ ע של רה ר הה ן ייצל כי של אי, וש מנ ם רנ עולה אי ומי מנ עון, הוא רנ מש י שי בי ר רנ מנ נו, אה דש מנ לה וש
חות ד. אמ מל הוא צל א, של תורה א דש נה דש ינו פנ ני שה מו של ים, כש אי מה ד רנ מל צל ם - מי רה ן אמ דנ פנ אי. מי מנ ם רנ צל י - על מי רנ אמ ל הה תואי בש
יד תי עה א לוט. לל רה קש ם ני עולה ה הה זל אות בש טה חנ ל בש נגוה יהה מש הה ה של לה חי תש ינו, בנ ני שה מו של י. כש מי רנ אמ ע הה רה ר הה חות ייצל ן - אמ בה לה
ין ים אי ני ל פה ל כה ן. ענ בה ים לו לה אי תו, קורש אה מש ת טג יל אל בי טש ץ ומנ רוחי י של מי ה, כש אשונה רי מו בה ל כש נגוה א מש הי םא יש ל םא של ב לה

ם. עולה ן הה ל מי טי ע בה רה ר הה ייצל

ע, רה ר הה ת ייצל רות אל עורש מש גוף הנ י כםחות הנ ני ן שש הי נות לוט, של י בש תי א. שש תה יש רנ בה נו בנ רש אנ נו בי ך אה כה ע של מנ םא שש ב
תוב כה של הו  ש. זל מה לות מנ טי ן בש ינה נות אי י בה תי ן שש אותה ן, וש בה א לה רה קש ני לוכו  כש לי ל מי בנ טש ני ל וש נגוה מש ך  ל כה כה ינו  אי ו של שה כש ענ

נות. י בה תי ן שש בה לה (בראשית כט) ולש

ל בה י, אמ י יוסי בי ר רנ מנ ה. אה נה טנ ה וקש דולה תוב גש אן כה כה ה, וש ירה עי ה וצש ירה כי תוב בש ם כה ך הוא. שה י, כה י יוסי בי ר רנ מנ אה
ה כםחה ה מי אה לי ה, של אה ה לי דםלה גש ם הנ תוב שי כה ע של מה שש ה, מנ לה חי תש מי ע כש רה ר הה ייצל ר לנ עורי תש הי ע ולש עמשות רה לנ כםחנ  ן בש ינה אי
יהה זל גוזש י  ני פש לי ל  חי רה וכש (ישעיה כג)  ר  מנ אל נל של מו  ר, כש עורי תש מי הנ כםחנ  ה  ין בה אי ל, של חי ה רה נה טנ קש ם הנ שי וש ה.  תה עה שש רי ומי

ה. מה לה אל נל

ל לה קג ה לוט, מש לה חי תש ה. בנ אשונה רי יו בה הה מות של כש פות מי לש חנ תש יו מי נותה י בש תי ע, ושש רה ר הה ה ייצל א, זל ב הונה ר רנ מנ אה
ת חנ ל אנ קות, כה זה יו חמ נותה י בש תי ה שש לה חי תש ה. בנ אשונה רי בה כש וולו  ני ל בש נגוה ל ומש לה קג מש ינו  אי ן, של לגבה ן, מש בה ו לה שה כש ל. ענ נגוה מש
ם שי ים. וש אשוני רי יהה הה עמשל מנ ה מי אה זוק, לי םא חי ל ה בש אה , לי םא כםחנ ל ה בש אה ה - לי אה ה לי דםלה גש ם הנ ו שי שה כש ענ ה, וש כםחה ת בש חנ אנ וש

ה. אשונה רי יו בה הה מות של םא כש ל נו, וש רש מנ אה מו של ל, כש חי ה רה נה טנ קש הנ

י בי ר רנ מנ יא. אה ה הי רה י עמקה תו כי שש ח אי נםכנ ה' לש ק לנ חה צש ר יי תנ עש יל תוב, ונ ה כה ה מנ אי םא רש עמקםב, ב ר ינ א בנ חה ב אה ר רנ מנ אה
יהה בי יהה ורש רי א פש צה מש ין ני אי ך  ל כה ענ ם, וש עולה בה כםחנ  א בש צה מש ני ינו  ע אי רה ר הה ייצל י של ני פש ה? מי רה יא עמקה ה הי י מה ני פש א, מי חה אה
יהה. בי יהה ורש רי א פש צה מש ע, ני רה ר הה ר ייצל עורי תש מי ן של יוה תו. כי שש ה אי קה בש ר רי הנ תנ ר לו ה' ונ תל עה יי תוב? ונ ה כה ה. ומנ לה פי תש י בנ תי זולה

דוש קה הנ ר של מנ תוב אה כה ה הנ ני הי עוד, של ן? וש מנ אותו זש ה לש זל ם הנ עולה ין הה ש בי רי פש ה הל ן, מנ ם כי י, אי י יוסי בי ר רנ מנ אה
םא ל ג, וש וי זנ יך לש רי צה הוא של ן הנ יה נש עי יר אותו לה עי רוך הוא הי דוש בה קה הנ ך הוא, של א, כה חה י אה בי ר רנ מנ ה. אה שה רוך הוא עה בה
ווג אותו זי א לש לה ם, אל דה י אה ני ים בו בש אי חוטש יד וש מי א תה צה מש הוא ני ת, של עי מו כה ם כש דה ם אה יד עי מי ילה תה הש יי ה, של עה ל שה כה לש
י ירםתי סי המ תוב (יחזקאל לו) ונ כה הו של רוך הוא. זל בה דוש  קה ל הנ רות של עורש תש ילה הי הש יא תי הי רות הנ עורש תש הי הנ דו. וש בנ לש
םא ל ר, וש שה יא בה הוצי ב לש ה, לי הודה י יש בי ר רנ מנ ר? אה שה ב בה ה לי ה זל ר. מנ שה ב בה ם לי כל י לה תי תנ נה ם וש כל רש שנ בש ן מי בל אל ב הה ת לי אל

ר. חי ר אנ בה דה לש

ר םאמנ ק, ת חה צש יי י  בי רנ ר לו  מנ ה. אה הודה י יש בי רנ ע בו  גנ לוד. פה יהא לש קי פוטש קנ א מי יהה בה י הה י יוסי בי רנ ק בש חה צש יי י  בי רנ
ווג. זי ת הנ ענ שש ה  אותה ט לש רה ם, פש עולה ן הה ח מי כנ תנ שש ע יי רה ר הה ייצל ה של זל ן הנ יה נש עי לה רו  עורש תש א הי תה יש רנ בה י הנ מי כש חנ ינו  רי בי חמ של
ילה, הש םא תי ה ל מועה שש ת הנ ונ דש ע, חל רה ר הה א ייצל לי מה לש אי ם. של עולה ם לה של גל ם כש עולה ע לה רה ר הה ייצל יך  רי צה ך  יך, כה יל ר לו, חנ מנ אה

גו'. י וש שי דש ר קה ל הנ כה יתו בש חי םא ינשש ל עו וש םא יהרי תוב (ישעיה יא) ל כה הו של םא בו. זל ט חמ ה לנ אשונה רי בה ת כש לל נגול םא מש ל ל בה אמ

ה, מה שה נש הנ גוף וש ן הנ ינ נש ב טוב בי ר, לי ר אומי זל יעל לי י אל בי ע בו. רנ רה ר הה ל ייצל דורו של מש ב של לי עון, הוא הנ מש י שי בי ר רנ מנ אה
כםל. ר הנ קנ הוא עי ך, של בש בה ל לש כה יך בש להל ת ה' אל תה אי בש הנ אה תוב (דברים ו) וש ך כה שום כה ומי

ד בי כה ם - הנ גוף הי ל הנ ים של ני יה נש י בי ני א: שש תה יש רנ בה י הנ לי עמ ל בנ ם של מה שש ים מי רי ך אומש ר, כה מנ א, אה נה המ ב כנ א רנ בה של כש
ל יג של הי נש מנ יו. הנ רה יבה י אי די דש ל צי כה גוף בש ת הנ ים אל יגי הי נש ב מנ לי הנ ד וש בי כה ה, הנ הודה י יש בי ר רנ מנ עון אה מש י שי בי ר רנ מנ אה ב. של לי הנ וש
ה שה רה פה תוב בנ כה של נו  יש הנ וש ב.  לי י הנ ני שי הנ וש ד,  בי כה אשון הוא הנ רי הה וש ם.  יי ננ ם שש גוף הי ל הנ ל של בה , אמ מםחנ הוא הנ םאש  ר הה

גוף. י הנ ני יש נש י בי ני לו שש ה, אי בה רש קי ים בש ני בה צו הנ רםצמ תש יי ונ

יהה הה יו  לה שש יי ונ לו]  אמ צו? [שה רםצמ תש יי ונ ע.  רה ר הה ייצל ח הנ כה שש ני ר]  עורי תש ב [מי לי הנ מי שום של צו? מי רםצמ תש יי ונ ם  ענ טנ ה הנ מה
גוף ה, הנ הודה י יש בי ר רנ מנ ם. אה ילה חי ם וש ר כםחה בנ שש ר, ני לומנ רו, כש בש שה יי צו - ונ רםצמ תש יי א, ונ ב הונה ר רנ מנ א, אה לה יות! אל הש יך לי רי צה

ת ה'. רםש אל דש ך לי לל תי יהד - ונ י? מי אתי רי בש ה ני מה לה י, וש נםכי ה אה ה זל מה ן לה ם כי ר? אי הו אומי מנ

מםחנ ר, הנ מנ י אה י יוסי בי ב. רנ לי הנ ד וש בי כה ים - הנ אי י גי ני שש לו הנ גו'. אי ים וש מי אג י לש ני ך ושש ני טש בי ם בש י גויי ני ה שש ר ה' לה םאמל י ונ
י ני םאש. ושש ר א בה לה ן אל טל בל בנ מםחנ  ין הנ אי ך, וש ני טש בי תוב בש כה ע של מה שש ה, מנ ל זל לנ כש ין בי אי מםחנ  ר, הנ מנ ה אה הודה י יש בי ב. רנ לי הנ וש
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י בי ר רנ מנ אה ב. של לי י הנ ני פש לי ש  מי שנ הוא מש דול וש גה ב וש הוא רנ ד, של בי כה הנ הו  יר. זל עי עמבםד צה ב ינ רנ גו', וש וש ך  יי ענ מי ים מי מי אג לש
ב. לי י הנ ני פש ש בו לי מי שנ ם ומש דה ט הנ ד קולי בי כה ה, הנ הודה יש

ל י? ענ מוני דש ה הוא אנ מה י. לה מוני דש הוא אנ אשון, וש רי ד הוא הה בי כה א, הנ נה המ ב כנ ר רנ מנ י. אה מוני דש אשון אנ רי א הה ייצי ונ
ל כה ם מי דה לענ הנ בש אשון לי הוא רי ל של אשון? ענ מו רי א שש רה קש ה ני מה ר, לה ר אומי זל יעל לי י אל בי ה. רנ לה חי ם תש דה ת הנ ענ אל בולי של
ן עורו מי שי דול בש גה ב וש הוא רנ ל של יר? ענ עי עמבםד צה ב ינ רנ ר וש אי בה ה נש מל ה. ובנ ירה צי יש םא לנ ל ל בה ם, אמ דה אשון לנ הוא רי ל, וש כה אמ מנ הנ

ב. לי ד לנ הוא עובי ב, וש לי הנ

יא הי מות הנ לי שש הנ ב של ל גנ ף ענ אנ ם, של עולה י הה ני בש אות לי רש הנ א לש לה זו? אל ה הנ שה רה פה ה הנ אה ה בה מה א, לה בה י אנ בי ר רנ מנ אה
הוא ד, וש יי ד צנ צה ד הוא הנ בי כה ה, הנ אי םא רש ר, ב מנ א אה יסה י יי בי ה. רנ נל תנ שש םא יי ם ל עולה ל הה עו של בש טי כו וש רש ץ - דנ רל אה ילה בה הש תי
ן נותי א וש בות, נושי שה חמ ב מנ יד, חושי זי עמקםב נה ד ינ זל יה תוב ונ כה הו של ים. זל לי ב אםהה הוא יםשי ב, וש חושי ב הוא הנ לי הנ יו, וש פי ד בש יי צנ

ה. תורה בנ

ה ה, מנ אי םא רש ה, ב נל תנ שש ינו מי ם אי ל עולה עו של בש ם טי עולה ר, לש מנ א אה חה י אנ בי ם רי שי א בש י בה בי יד, רי זי עמקםב נה ד ינ זל יה ונ
ב ב חושי לי ר, הנ לומנ בו. כש שש חה גומו: של רש תנ ם, וש יהל לי דו עמ ר זה של ר (שמות יח) אמ מנ אל נל מו של יד, כש זי עמקםב נה ד ינ זל יה יב, ונ תי כש
את צי לה עו  בש טי ך  רל דל ד של בי כה ייף. הנ הוא עה ה וש דל שה ן הנ ו מי שה םא עי יהב תוב? ונ ה כה או. מנ ת בורש יענ ידי ה בי תורה ר בנ הי רש הנ ומש
י רי בש די לו בש ים אי רי בה דש ר בי הי רש הנ ה מש תה אנ ד של ב: ענ לי ר לנ הוא אומי ייף, וש א עה רה קש א, ני ינו מוצי אי לענ וש בש יו לי פי ד בש יי צוד צנ לה וש
דםם אה ן הה א מי י נה ני יטי עי לש עמקםב הנ ינ ל  ו אל שה ר עי םאמל י ונ תוב  כה של הו  ך. זל יים גופש קנ יהה לש תי שש ה ובי ילה כי אמ ר בנ הי רש ה, הנ תורה

יהה. תי ה ושש ילה כי םא אמ ל י, בש נםכי ייף אה י עה ים, כי רי בה אי ר הה אה שש ר לי גי שנ ם ולש דה לענ הנ בש י לי כי רש ן דנ י כי ה, כי זל דםם הנ אה הה

ת יום אל ה כנ רה כש תוב מי כה ה של ך. זל תש כורה י בש ן לי ע, תי לנ בש תי ה של ל מנ כה ר מי חה בש מג הנ אשון וש רי י הה ן לי ר: תי ב אומי לי הנ וש
הור רש הי סוף וש א אותו כי לי מה לש אי ד. של בי כה ענ הנ ל, בולי כה אמ מנ ב בנ חושי ר וש הי רש הנ ב מש לי הנ ד של ה. ענ וה אמ תנ ית הנ אשי י, רי ך לי תש כםרה בש
ד ים ענ לי ם אוכש ינה אי ים - של די עמבה ך הה רל ן דל י, כי י יוסי בי ר רנ מנ אה . של לענ בש ים לי רי בה אי הה ד וש בי כה לו הנ םא יוכש ל, ל כה אמ מנ ב בנ לי ל הנ של

ל. דון אוכי אה הה של

ים לי גנ לש גנ עמ ים?  שי ה עמדה זל ה  ים. מנ שי עמדה יד  זי ונש ם  חל ו לל שה עי ן לש תנ נה עמקםב  ינ וש ן,  כי ר  חנ אנ תוב לש י, כה יוסי י  בי ר רנ מנ אה
ל כה ב של ל גנ ף ענ ן, אנ מנ אותו זש ם, בש דה ן אה ך הוא בל כו. כה רש דנ ח מי כה שש םא ני ל ר של לומנ ם, כש עולה ב בה ל סובי גנ לש גנ הנ ת, וש גםלל גגלש כש

ח. כנ תנ שש םא יי תות ל שש לי כםל וש אל ם לל עולה ל הה כו של רש יו, דנ הש מות יי לי בוד ושש כה ד וש סל אותו חל

יים קנ ד לש חה אל ר רוחנ  עורי תש הי הוא לש רוך  בה דוש  קה יד הנ תי עה בות, וש שש ננ ם מש עולה ע רוחות הה בנ רש ינו, אנ ני ה. שה נה שש מי
תוב, םא כה ע ל בנ רש אנ . בש רוחנ י הה ע רוחות בםאי בנ רש אנ תוב (יחזקאל לז) מי כה הו של ע רוחות. זל בנ רש אנ לול מי ילה כה הש יי גוף של הנ

ם. תה עש בנ רש אנ לול מי א כה הי יש ם, של עולה ע רוחות הה בנ רש אנ א מי לה אל

ימות ה לי זל ם הנ עולה ין הה ין בי אי וש ה,  שותל וש ל  אוכי הה רוחנ  יד, הוא הה מולי הנ הוא רוחנ  רוחנ  הה נו, אותו  דש מנ לה וש
ב ה. רנ יעה די ת יש גנ שה הנ יות וש קי א נש לה ים אל תי מי ינת הנ חי תש ה לי זל ם הנ ין עולה ין בי אי ד, וש בנ לש כגיות בי לש בוד מנ עש א שי לה יחנ אל שי מה הנ

ים. יכות יהמי רי אמ ר, ונ מנ ן אה מה חש ננ

ש דה קש מי ית הנ ינו, בי ני שה םא, של ר לו, ל מנ ד? אה חה ם אל ינה ים אי תי מי ינת הנ חי ותש יחנ  שי מה מות הנ י יש כי ף, וש ב יוסי ר רנ מנ אה
נו? לה ן  יי ננ מי ם.  כגלה בש רון של חמ אנ ים הה תי מי ינת הנ חי ותש ים,  תי מי ינת הנ חי תש לי ם  לגיות קודי גה בוץ  לגיות, קי גה בוץ  קי ם לש קודי
יא ם. זו הי בותה צש ענ ש לש בי חנ ב ומש י לי בורי שש א לי רופי ס. הה ני כנ ל יש אי רה שש י יי חי דש ם ה' ני יי לנ רושה ה יש תוב (תהלים קמו) בוני כה של
ס, ני כנ ל יש אי רה שש י יי חי דש יו ני רה חמ אנ ה, וש לה חי ם תש יי לנ רושה ה יש ם. בוני יהל תי ל מי ב ענ י לי בורי שש ה לי פואה רש יא הה הי ים של תי מי ינת הנ חי תש

כםל. ל הנ רון ענ חמ ב אנ י לי בורי שש א לי רופי הה וש

ה. נה ים שה עי בה רש ן אנ ק בל חה צש י יי הי יש נו ונ רש מנ אה מו של ים, כש תי מי ינת הנ חי תש לגיות לי בוץ גה קי ם הנ ה קודי נה ים שה עי בה רש ינו, אנ ני שה
ים תי מי ינת הנ חי ד תש לגיות ענ בוץ גה קי א, מי רוקה י בש בי ר רנ מנ א אה נה המ ב כנ ר רנ מנ ם? אה יהל עמשי ה מנ מנ לו  לה ה הנ נה שה ים הנ עי בה רש אנ
יא הי ת הנ עי תוב (דניאל יב) בה כה ם, של הל ט מי לה מש ני י הנ רי שש אנ וש ל,  אי רה שש ל יי ענ רו  עורש תש מות יי חה לש ה מי מה רות, כנ ה צה מה כנ

ר. פל סי תוב בנ א כה צה מש ני ל הנ ך כה מש ט ענ לי מה יי

ים תי פש רנ אן, (זכריה יג) וצש כה ר מי מנ ק אה חה צש י יי בי ים. רנ בי פו רנ רש צה יי נו וש בש לנ תש יי רו וש רש בה תש אן, יי כה ר מי מנ ה אה הודה י יש בי רנ
ץ. פל ם חי הל י בה ין לי רו אי םאמש ר י של ים אמ יהמי יו  הש ים יי יהמי ם הנ אותה ב. ובש הה זה ת הנ חםן אל בש ים כי תי נש חנ ף ובש סל כל ת הנ רםף אל צש כי

ה. נה ים שה עי בה רש ים אנ תי מי ינת הנ חי ד תש רות ענ צה רו הנ בש ענ ינ ה של עה שה ומי

קול ה' - עו בש מש םא שה ר ל של גו' אמ ר וש בה דש מי ל בנ אי רה שש י יי ני כו בש לש ה הה נה ים שה עי בה רש י אנ ה, כי אי םא רש ר, ב מנ א אה ב הונה רנ
רו בש ענ ינ רות  צה הנ ה, של נה ים שה עי בה רש סוף אנ ולש רו.  מש אה ד  חה ר אל בה דה לו  אי ל  ף, כה יוסי ב  ר רנ מנ אה אן.  כה גוף]  [הנ ן  כי מו  כש
י דנ ה, וש רה ם צה יי עממנ קום פנ םא תה תוב (נחום א) ל כה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ר. מה פה י עה ני ים שוכש תי מי יו הנ חש לו, יי כש ים יי עי שה רש הה וש
ד חה ילה ה' אל הש הוא יי יום הנ תוב בנ כה הו של שובו, זל יי ם בש עולה ב הה ינשי תש ים יי תי מי ינת הנ חי ן תש מנ זש רו. ומי בש עה ה של מנ ם בש הל לה

ד. חה מו אל ושש

ה אי רש ר לו, מנ מנ . אה ענ הושג י יש בי יו רנ נה פה ס לש ננ כש אםד. ני שו מש פש ננ ר בש עי טנ צש יהה מי הה ב, וש יהה יושי הה ך  ן עמרה ר בל זה עה לש י אל בי רנ
רו עורש תש הי ה של ה מנ י רואל ני י אמ רי המ י, של ס בי ננ כש ב ני ד רנ חנ ה ופנ אל רש ר לו, מנ מנ ים? אה שוכי ה חמ מה ם לה עולה אור הה ל מש אור של הה
ל בה ה. אמ פל ה, יה לה אג ילה גש הש י יי שי שי בנ ירו של עי הי הוא של הנ ים, וש דושי ל קש ם רוחנ של יהל לי ה עמ שורה א, של תה יש רנ בה י הנ לי עמ ינו בנ רי בי חמ
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יו הש נו יי מל ים מי ני ה שה מונל אות ושש ע מי בנ רש ן אנ מנ זש י לי שי שי ף הנ לל אל בה ר, של פה י עה ני ם שוכש ל אותה ר ענ יכות ילתל רי ה אמ י רואל ני אמ
ם. יומה קי ר בש פה י עה ני ל שוכש ים כה די עומש

נו יש הנ וש ה,  נה ח"ת שה לש רו  עורש תש יי "ת - של ת, חי י חי ני בש ם  הל א לה רה קה סוק של פה ל הנ ענ ינו  רי בי חמ ירו  עי הי ך  שום כה ומי
ים פי לה ת אמ של מי הוא חמ םא"ת, של ז ם הנ לי תנ שש יי של תו. כש זה חג ל אמ יש אל בו אי שג םאת תה ז ל הנ יובי ת הנ ננ שש תוב (ויקרא כה) בי כה של

תו. לה חמ ננ תו וש זה חג יא אמ הי תו, של מה שש ל ני תו, אל זה חג ל אמ יש אל שובו אי ה, תה מונל אות ושש ע מי בנ רש אנ וש

ים, מורי ים גש יקי די ל צנ ן: של תות הי לש כי ינו, שה ני י שה רי המ ה, של של ך קה ילה לש הש םא יי ה ל זל , של ענ הושג י יש בי ר רנ מנ [עוד] אה
ה מה יום כנ הנ ל, מי אי רה שש ץ יי רל י אל תי ל מי ה של ימה קי בנ ים יהקומו  מורי ים גש יקי די ים. צנ ינוני ל בי של ים, וש מורי ים גש עי שה ל רש של וש
אות ע מי בנ רש ן אנ מנ זש לי ם  ים כגלה רוני חמ אנ הה וש לגיות.  גה בוץ  ל קי ים של עי בה רש אנ ת הה ננ שש ה בי לה חי תש ים בנ מי ם קודש הי ים, של ני שה
ל ענ ה, וש זל ן הנ מנ זש ין הנ תו בי יום דה קי יים בש קנ תש י יי ה? מי זל ך הנ אםרל ה לה כל זש י יי נו. מי רש מנ אה מו של י, כש שי שי ף הנ לל אל ה לה נה ה שה מונל ושש

י. שי פש ננ ר בש עי טנ צש י מי ני ן אמ כי

, ענ הושג י יש בי ר רנ מנ כםל. אה ם הנ די קנ תש ה יי שובה תש ר, בי מנ אה ר וש זנ "ז. חה י רה הי י אור - יש הי ינו, יש ני ה שה ני י, הי בי ר לו, רנ מנ אה
הו שועות. מנ ן יש תוב (יחזקאל לג) חםסל כה ל יום, של ה כה לה אג גש פות לנ צנ יות לש פי ת הנ נו אל מש סנ ך, חה תה כה רש מנ אה םא של ם ל אי

ל יום. כה שועות בש ים יש פי צנ מש לו הנ שועות? אי יש

תוב כה ע של מה שש מנ מי יצו.  יהקי ר  פה עה ת  מנ דש אנ י  ני שי יש מי ים  בי רנ וש תוב  כה ה של מנ נו  יש ר? הנ זה עה לש אל י  בי רנ ל  של תו  עש דנ י  הי מנ
ר, ה אומי הודה י יש בי ים? רנ מי דה קש ני ם  ים הי ני ה שה מה כנ וש ה.  ם זל ם קםדל יהל יי חנ ים בש מי דה קש ני ים הנ יקי די צנ ם הנ הי לו  י, אי ני שי יש מי
ה נה גו'. יר"ד שה וש עמקםב  ינ "ד מי יירש וש תוב (במדבר כד)  כה ה, של נה ר, רד"י שה ק אומי חה צש יי י  בי ים. רנ ני ר שה של על וש ם  יי אתנ מה
ן, ם כי י, אי י יוסי בי ר לו רנ מנ ר. אה פה עה ה בל לה בש ני עור של שי י הנ פי ר, לש מנ ן אה מה חש ב ננ ם. רנ דה ל אה ר כה אה שש ים לי יקי די צנ ים הנ מי דה קש ני
א בה צה ר וש בה דה ת הנ מל אל זון, (דניאל י) ול חה ר בש מנ אל נל הו של זל ן, וש מנ זש אותו הנ יו בש הש יות יי חי תש ל הנ א כה לה יו, אל יות הה חי ה תש בי רש הנ

גהדול.

ד ר, (שיר א) ענ מנ אה ח וש תנ הו פה בה י אנ בי ם. רנ הה רה בש י אנ ימי יהה בי ר הה של אשון אמ רי ב הה עה רה ד הה בנ לש ץ מי רל אה ב בה עה י רה הי יש ונ
ים יקי די צנ רו הנ בש ענ ינ זו  ים זו מי ני שג ים מש ני מנ ה זש עה בה רש אנ קופות וש ע תש בנ רש ינו, אנ ני שה יחו. של ן רי תנ י נה די רש ני בו  סי מש בי ך  לל מל הנ של
ינו, ני שה ם. של עולה ה הה זל יגו בש שי םא הי ל ה של ה מנ גה שה יגו הנ ינשי ם וש עולה ה בה מה כש חה א הנ גל שש ן יי מנ ד - אותו זש חה אל םא. הה ב יד לה תי עה לל
יהם לנ ם  יי מנ תוב (ישעיה יא) כנ כה ת, של רי שה י הנ כי אמ לש מנ ר מי יותי םא  ב יד לה תי עה ים לל יקי די צנ ת הנ גנ שה ס, הנ חה נש פי י  בי ר רנ מנ אה

קו. (חסר) (עד כאן מדרש הנעלם) סש ענ תש י תי ני שי ים, הנ סי כנ מש

מו ה עי תה יש ה הה ינה כי שש שום של ם, מי הה רה בש ר אנ מנ אה מו של יא, כש י הי חםתי ר אמ םאמל י ונ תו  שש אי קום לש מה י הנ שי נש לו אנ אמ שש יי ונ
ר מנ אה ק וש זי חנ תש ן הי ל כי ענ , וש תש י אה חםתי ה אמ מה כש חה מםר לנ תוב (משלי ז) אל כה ר, של מנ ה הוא אה ינה כי שש יל הנ בי שש תו, ובי שש ם אי עי וש
י תי י יונה יהתי עש י רנ חםתי תוב (שיר ה) אמ כה סוק של פה שום הנ אי מי דנ ונ אוי, של רה ך  ק כה חה צש יי וש ם  הה רה בש יא. עוד, אנ י הי חםתי אמ

"ה. בה קה ים בנ יקי די צנ ים הנ קי זש חמ תש ן מי ל כי ענ יא, וש י הי חםתי ר אמ ם לומנ הל ה לה אל רש אי ני דנ ך ונ שום כה י, ומי תי מה תנ

תוב ה כה רה ה זה עמבודה מו של ה. כש ינה כי שש זו הנ א, [וש קה וש תו - דנ שש ה אי קה בש ת רי גו'. אי ים וש יהמי ם הנ כו לו שה רש י אה י כי הי יש ונ
ק חה צש יי ך של תש עש ל דנ ה ענ לל עמ י תנ כי ר, וש חי ר אנ בה ה. דה קה בש ם רי ה עי תה יש הה ה של ינה כי ת] זו שש ק אי חי צנ ם מש ך גנ ק, כה חי צנ יהקומו לש ה ונ בה
יהה הה ק של חה צש יי יום, וש ם בנ תה טה ים מי שי מש שנ םא מש ל ים וש דושי ם קש ל הי אי רה שש ינו, יי ני י שה רי המ יום? של תו בנ טה ש מי מי שנ יהה מש הה

יום?. תו בנ טה ש מי מי שנ יהה מש דוש הה קה

לון, חנ ד הנ ענ אן בש תוב כה לון. כה הוא חנ ינותו של ני גש טנ יצש אי ל בש כי תנ סש הוא הי ם, וש כה יהה חה הה ך  לל ימל בי אמ אי של דנ א ונ לה אל
אן כה ף  אנ ינות,  ני גש טנ יצש אי בש ן  לה הנ לש ה  מנ א.  רה יסש סי ם  אי ב  ינבי תש ונ ה  פה קה שש ני לון  חנ הנ ד  ענ בש ה)  (שופטים  ם  שה תוב  כה וש
א רה קש יי ז ונ אה תו. וש שש יא אי הי ה, וש מה ק עי חי צנ אי הוא מש דנ א ונ לה ק, אל חה צש ר יי אומי מו של יהה כש םא הה ל ה של אה רה ינות. וש ני גש טנ יצש אי בש
ק ם, רנ הה רה בש אנ ה לש שה עה מו של ק כש חה צש יי עמשות לש ך לנ לל ימל בי אמ יהה לנ ה הה אל ר, נה מנ י אה י יוסי בי גו'. רנ ר וש םאמל י ק ונ חה צש יי ך לש לל ימל בי אמ

ה. אשונה רי רוך הוא בה דוש בה קה יחנ אותו הנ ה הוכי זל של

י חםתי ר אמ מנ ך אה שום כה א, מי בה י אנ בי ר רנ מנ ה. אה זל קום הנ מה ים בנ להי ת אל אנ רש ין יי ק אי י רנ תי רש מנ י אה תוב כי ה, כה אי םא רש ב
ה. מונה ה אל תה יש םא הה ם ל הל בה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ . מה תש י אה חםתי ה אמ מה כש חה מםר לנ תוב אל כה ה, של ינה כי שש ק בנ בי דה הי י לש די יא, כש הי
ך שום כה ך, ומי ר כה מנ ה אה מונה ם אל יהל יני ה בי תה יש םא הה ל תוך של ל מי בה יך, אמ רי יהה צה םא הה ה, ל מונה ם אל הל ה בה אה צש מש ם ני אי של

ה. מונה אל ים, זו הה להי ת אל אנ רש ין יי ה. אי זל קום הנ מה ים בנ להי ת אל אנ רש ין יי ק אי י רנ תי רש מנ י אה ר, כי מנ אה

ים להי ת אל אנ רש יי ין  ה אי ל זל ענ וש ה,  דושה קש ץ הנ רל אה לה חוץ  ה מי ינה כי שש ה הנ םא שורה ל שום של ר, מי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ה ה שורה ינה כי שש ה הנ ני הי ה של אה רה ה, של מונה אל יק בו בל זי חל ק הל חה צש יי אן. וש ה כה םא שורל ל וש קומו  םא מש ה ל זל ה, של זל קום הנ מה בנ

תו. שש תוך אי בש

ם הל יך לה רי אמ ה מנ מה ה כנ אי םא רש ת ב תו מות יומה שש אי ה ובש זל יש הנ אי ענ בה גי נם אמםר הנ ם לי עה ל הה ת כה ך אל לל ימל בי ו אמ צנ יש ונ
טו לש םא שה ה ל שום זל י מי רי המ ים, של דושי קש בות הנ אה ם הה ה עי שה עה ד של סל חל שום אותו הנ ים מי עי שה רש רוך הוא לה דוש בה קה הנ
ה ני ם) הי הה רה בש אנ ר לו (לש מנ אה ק של חה צש ם יי ד עי סל ה חל שה עה ך של לל ימל בי ה אמ שה ה עה פל ים. יה רוני חמ ר דורות אנ חנ אנ ד לש ל ענ אי רה שש יי בש

ב. יך שי ינל עי טוב בש יך בנ נל פה י לש צי רש אנ

ה, (בראשית לה חה תש הנ ר בנ מנ רון אה פש ה, על אי םא רש ם. ב לי ינו שה ם אי דה סש חנ ים של עי שה רש ל הה ל ענ בה ר, חמ מנ ה אה הודה י יש בי רנ



714

ל קל אםת של ע מי בנ רש ץ אנ רל ר, אל מנ ך אה ר כה חנ אנ גו'. וש יהה וש תי תנ ך נש ר בו לש של ה אמ רה עה מש הנ ך וש י לה תי תנ ה נה דל שה י הנ ני עי מה י שש ני דם כג) אמ
גו', וש יך  נל פה י לש צי רש ה אנ ני ה הי אשונה רי תוב בה אן כה ף כה ר. אנ סםחי ר לנ גו', עםבי ן וש רם פש על ם לש הה רה בש קםל אנ שש יי תוב ונ כה גו'. וש ף וש סל כל
ח קנ םא לה ל מו - של ה עי שה עה ד של סל חל ה הנ ר, זל זה עה לש י אל בי ר לו רנ מנ אםד. אה נו מש מל תה מי מש צנ י עה נו כי מה עי ך מי ר לו לי מנ ך אה ר כה חנ אנ וש

ית. רי מו בש רות עי כש יו לי רה חמ ך אנ לנ ך הה ר כה חנ אנ מונו, וש ל מה ם כה חו עי לה לום, ושש ך כש לל ימל בי ל אמ של מי

ם, יי ר מנ אי ר בש פנ חה ל וש די תנ שש ה הי מה כש חה ת סוד הנ ע אל יהדנ שום של י מי רי המ ק, של חה צש ה יי שה ה עה פל ר, יה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה וש
ת נל קל תג ה מש א אותה צה עמקםב מה ק]. ינ חה צש ן יי כי ם [וש יי ר מנ אי ר בש פנ חה ל וש די תנ שש ם הי הה רה בש ן אנ אוי. כי רה ה כה מונה אל ק בה זי חנ תש הי י לש די כש

אוי. רה ה כה מה לי שש ה הנ מונה אל ק בה זי חנ תש הי י לש די לו, כש דש תנ שש הי יו וש רה חמ כו אנ לש ם הה כגלה , וש יהה לל ב עה יהשנ וש

ית, יצי צי ם בש דה ק אה זי חנ תש יום מי ל יום וה כה מו של ה, כש תורה וות הנ צש ל מי סודות של ים בו בנ קי זש חנ תש ל מי אי רה שש ת יי עי כה וש
שום אוי, מי רה יון כה לש הוא סוד על רועו, של זש םאשו ובי ל ר יחנ ענ ני מי ין של לי פי תש ם בנ ך גנ ה. כה ף בה טי ענ תש ם מי דה אה ה, וש וה צש יא מי הי של

ה. יונה לש על ה הה מונה אל כםל סוד הה הנ ית, וש יצי צי ף בש טי ענ תש ין ומי לי פי תש ר בו בי טי ענ תש מי ם של דה אה א בה צה מש רוך הוא ני דוש בה קה הנ של

מו ה עי ין שורה אי ה לו של ל יום, דומל כה ין בש לי פי תש ק בנ זי חנ תש הי ר לש טי ענ תש םא מי ל ה וש זל ף בה טי ענ תש םא מי ל י של ן, מי ל כי ענ וש
תוך ים בש קי זש חנ תש בות מי אה הה יו  הה ך  שום כה אוי. ומי רה ה כה לה פי תש ה  ינה אי תו  לה פי בונו, ותש ד רי חנ פנ נו  מל ר מי סה ה, וש מונה אל הה

ה בו. ה שורה מה לי שש ה הנ מונה אל ל סוד הה ה של יונה לש על ר הה אי בש שום של ה, מי יונה לש על ה הה מונה אל הה

יענ בי שש הי וש יד  מי ה' תה ך  חמ נה וש ר, (ישעיה נח)  מנ אה וש ח  תנ יהיא פה י חי בי גו'. רנ וש ת  רל חל ר אנ אי פםר בש ינחש ונ ם  שה ק מי תי עש ינ ונ
י לי עמ יקו בנ זי חל ה בו הל זל סוק הנ פה ל בנ בה ר. אמ אי בה תש ני וש רוהו  אמ ה בי זל סוק הנ פה גו'. הנ יץ וש לי ינחמ יך  מםתל צש ענ וש ך  של פש חות ננ צה חש צנ בש
ר מנ אה ן של יוה ה', כי ך  חמ נה א. וש בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה יד - בה מי ה' תה ך  חמ נה א. וש בה ם הנ עולה ם לה הל לה יחנ  טי בש הי ה של מונה אל הה
ק לל חי הו הנ זל ק, וש חה צש ל יי רועו של ת זש חנ ק תנ זי חנ תש הוא הי ם של יי בנ רש ענ ין הה ל בי יד של מי תה ה הנ א זל לה יד? אל מי ה תה מה ך ה', לה חמ נה וש

מו. ן שש ענ מנ ק לש דל י צל לי גש עש מנ י בש ני חי נש תוב (תהלים כג) ינ כה ד, של וי דה נו? מי ן לה יי ננ א. מי בה ם הנ עולה לה

ג ני ענ תש הי ולש ל  כי תנ סש הי לש נות  הל נל מות  שה נש הנ ל  כה של ה  ירה אי מש הנ יהה  רש לנ קש פנ סש אנ הה זו   - ך  של פש ננ חות  צה חש צנ בש יענ  בי שש הי וש
ית ני הל ה, נ"א נל לה עש מנ ה לש יק [עולה די צנ ל הנ תו של מה שש ם ני םאשו סופו. אי ין ר ה אי זל סוק הנ פה יץ - הנ לי יך ינחמ מםתל צש ענ ה. וש תוכה בש
רוך הוא דוש בה קה יד הנ תי עה ים. של תי מי ינת הנ חי , זו תש שוהה רש ה פי ני א הי לה יץ? אל לי יך ינחמ מםתל צש ענ ה וש ה זל ה], מנ לה עש ל מנ אור של בה
תוך ה אור בש יפה ה מוסי שמה נש הנ ם, וש לי גוף שה ה בש אשונה רי בה יו כש הש יי ם של דה אה מות הה צש ת ענ ן אל קי תנ ים ולש תי מי ת הנ יות אל חמ הנ לש

אוי. רה ם כה לי ית שה רי בש גוף לי ם הנ יר עי אי תה ה של ירה אי מש יהה הנ רש לנ קש פנ סש אנ הה

י מי עולש ם ולש עולה ים לש יוני לש על יו הה ימה ים מי קי םא פוסש ל ה? של ול ן רה גנ ה כש ה זל ה. מנ ול ן רה גנ יתה כש יי הה תוב וש ך כה שום כה ומי
ענ שופי הוא של ר הנ הה נה ה הנ ם - זל יי א מנ מוצה יד. וכש מי תה נו  מל ה מי ול רנ תש ומי נו  מל ה מי קה שש ה ני זל גוף] הנ הנ ן [וש גה הנ ים. וש מי עולה

ים. מי עולה יו לש ימה ים מי קי םא פוסש ל ן, וש דל עי א מי יוצי וש

יא הי ם, וש יי א מנ ה מוצה ייש בה ר של אי ה. בש מונה אל תוך סוד הה יון בש לש הו סוד על ים זל עי ם נובש יי ל מנ ר של אי ה, בש אי םא רש ב
אוי. רה ד כה ה ינחנ בה קי ר ונש כה ת, זה חנ ן אנ הי גות של רה י דש תי ם שש הי הוא, וש ם הנ יי מנ א הנ מוצה את מי לי מנ תש מי ר של אי בש

יס ני כש מנ קור של מה י אותו הנ רי המ ר, של אי א בש רה קש כםל ני הנ ד, וש חה ם אל ר הי אי ה בש אותה ם וש יי א מנ ה, אותו מוצה אי םא ורש וב
ה. מונה אל ל הה יון של לש על סוד הה ל בנ כי תנ סש זו, מי ר הנ אי בש ל בנ כי תנ סש מי י של את. ומי לי מנ תש ר מי אי בש הנ ים, וש מי עולה ק לש םא פוסי ל וש
ר, אי בש הנ קור וש מה ין הנ יד בי רי פש הנ ין לש אי יון, וש לש סוד על תוך  ם בש יי ר מנ אי פםר בש חש ים לנ לי דש תנ שש מי בות - של אה ן הה ימנ סי הו  זל וש

ד. חה כםל אל הנ וש

נות בה רש קה סוד הנ אוי בש רה כה זו  ר הנ אי בש הנ ת  ן אל קי תנ ולש עמבםד  לנ יו  נה בה ים  ידי עמתי של ז  מל - רל חםבות  רש ה  מה א שש רה קש יי ונ
ה שום זל עולות. ומי הה וש נות  בה רש קה הנ לו  ה. אי רה מש שה ולש ה  דה בש עה ן לש דל ן עי גנ בש הו  חי ני ינ ונ ן, (בראשית ב)  כי מו  עולות. כש הה וש
ם, יי מה י  גי לש פנ חובםת  רש בה ה  חוצה יך  נםתל יש עש מנ יהפוצו  וש ר (משלי ה)  מנ אל נל של מו  כש ים,  די דה צש הנ ל  כה לש יו  נותה יש עש מנ טו  שש פנ תש יי

חםבות. ה רש מה א שש רה קש יי ך ונ שום כה ומי

ה הוא סוד זל סוק הנ פה ה. הנ ן קולה תי חםבות תי רש ה בה נה רם חוץ תה מות בנ כש ר, (שם א) חה מנ אה ח וש תנ עון פה מש י שי בי רנ
ה. ה בה שורה ה וש יונה לש על ת בה לל לל כש ני ה של נה טנ קש ה הנ מה כש חה הנ ה וש יונה לש על ה הה מה כש חה לו הנ מות? אי כש ה חה ה זל יון. מנ לש על

לוי, גי ה בש ינה אי ת וש ענ םא נודנ ל ים, וש תומי סש ל הנ ל כה ה של תומה יא סש ה הי יונה לש על ה הה מה כש חה ה, הנ אי םא רש ה - ב נה רם חוץ תה בנ
א, בה הנ ם  עולה סוד הה בש ה  ירה אי מש יר,  אי הה לש ת  טל של פנ תש מי של כש גו'.  וש ה  כה רש על נוש  אל ע  יהדנ םא  ל (איוב כח)  ר  מנ אל נל של מו  כש
ד חה ם אל הי ם, וש ית שה סי כש ני זו  ה הנ מה כש חה הנ יו"ד, וש א בש רה בש א ני בה ם הנ עולה ינו, הה ני שה י של פי ה, כש נה מל א מי רה בש א ני בה ם הנ עולה הה וש
יות הש ה לי חה מש שי יא הנ ז הי נו. אה רש מנ אה י של פי א, כש בה ם הנ עולה ל הה סוד של כםל בנ ה] הנ עמשל ננ ר נ"א של טי ענ תש מי ב [של ינצי תש מי ן של מנ זש בי

ים. מי עולה חוץ לש ע בנ מה שש םא ני ל אי, של שנ חמ כםל בנ הנ ה, וש ירה אי מש

ד חה ים קול אל עמשי ננ ר, וש אי בה תש ני של מו  , כש רוחנ ם וש יי ומנ ש  ה אי זל קום הנ מה ן הנ ים מי אי יוצש ט, וש שי פנ תש הי ה לש עוד רוצל
ע מה שש ני םא  ל אי, של שנ חמ ים הוא בנ ני פש בי י  רי חוץ. המ הו  זל ן  לה הנ ולש ם  שה ז מי ר. אה אי בה תש ני של מו  כש ע,  מה שש ני וש חוץ  בנ א  יוצי של

ש. קי בנ הו ולש עמשי ת מנ ין אל קי תש הנ ם לש דה יך אה רי אן צה כה חוץ. מי א בנ רה קש סוד ני ע הנ מה שש ני ו של שה כש ים. ענ מי עולה לש

יו ימה ין מי אי ן של יה עש מנ הוא הנ ים, וש בי כוכה ל הנ ים כה ירי אי מש בו  הוא של הנ יענ  קי רה ה הה חובות? זל רש י הה חםבות - מי רש בה
ה, ן קולה תי ם תי שה חובות, וש הוא רש ן. וש גה ת הנ קות אל שש הנ ן לש דל עי א מי ר יםצי הה נה ר (בראשית ב) וש מנ אל נל של מו  ים, כש קי פוסש

ד. חה כםל אל הנ ה, וש תונה חש תנ ה וש יונה לש על
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מו חוץ, כש ן בנ כי גו'. הה וש ך  ה לה דל שה בנ ה  דה תש ענ וש ך  תל אכש לנ חוץ מש ן בנ כי למםה, (משלי כד) הה ר שש מנ ה אה שום זל ומי
י תוב (דברים ד) כי כה ה, של לה אי שש ר לי בה דה ן וש קי תנ תש הי ה לש עמשל מנ ד הנ אן עומי כה י מי רי המ ה, של נה רם חוץ תה תוב בנ כה ר, של מנ אל נל של

ם. יי מה שה ה הנ צי ד קש ענ ם וש יי מנ שה ה הנ צי קש מי גו', ולש ים וש ני אשם ים רי יהמי א לש ל נה אנ שש

מו צש ת ענ ין אל קי ינתש ה וש מה כש חה ת סוד הנ ם אל דה אה ע הה יידנ ר של חנ אנ כו ה'. וש רמ ר בי של ה אמ דל שה ך - זו הנ ה לה דל שה ה בנ דה תש ענ וש
ן, ל כי ענ ם. וש לי שה יש  ה אי של עה יי ן וש קי תנ תש יי גופו, של ם בש דה ל אה ה של מה שה נש הנ ך. זו  יתל בי יתה  ני ך? ובה ר כה חנ תוב אנ ה כה ה, מנ בה
י רי שש אנ אוי.  רה כה כםל  הנ וש חובות,  רש א  רה קה ם]  לי שה ילה  הש יי [של לום  שה הנ אותו  לש לום,  שה בש ר  אי בש ה  שה עה וש ק  חה צש יי ר  פנ חה של כש
. שוהה רש י פי רי המ ץ, ונ רל ינו אה כי ץ, ינשש רל נו אה כש שש ים יי רי שה י יש תוב כי כה ם, של עולה ת הה יים אל קנ "ה לש בה קה ם לנ יהל עמשי מנ ים של יקי די צנ הנ

א רה קה ך  חםשל לנ וש אור יום  ים לה להי א אל רה קש יי ונ תוב (בראשית א)  עון, כה מש י שי בי ר רנ מנ ק. אה חה צש יי ן  קי י זה י כי הי יש ונ
ת, מל י אל רי בש ם די ם הי רוך הוא, כגלה דוש בה קה י הנ עמשי ל מנ ה, כה אי םא רש ל ב בה ר. אמ אי בה תש ני וש רוהו  אמ ה בי זל סוק הנ פה ה. הנ לה יש לה

אוי. רה ים כה יוני לש סודות על ה וש מונה י אל רי בש ם די ה כגלה תורה י הנ רי בש ל די כה יון. וש לש סוד על כםל בש הנ וש

יון, סוד לש אן הוא סוד על ל כה בה הו. אמ םא כה ל יו וש ינה עי מו  םא סה ל ם, של הה רה בש מו אנ ק כש חה צש ה יי כה םא זה ה, ל אי םא ורש וב
ך הולי אורו  יום, וש הוא אור הנ ם, של הה רה בש ה אנ אור יום. זל ים לה להי א אל רה קש יי ונ תוב  כה ר, של אי בה תש ני של מו  ה, כש מונה אל הה

יום. קון הנ תי ק בש זי חנ תש יר ומי אי ומי

ז יר. אה אי ן, [ומי קי הוא זה ים. וש ירי אי מש אורות של ם הה אותה ים, בש יהמי א בנ ן בה קי ם זה הה רה בש אנ תוב? וש ה כה ך מנ שום כה ומי
אור יום. ים לה להי א אל רה קש יי ונ ך  שום כה יום, ומי כון הנ ד נש אור ענ וה ך  ר (משלי ד) הולי מנ אל נל של מו  יר] כש אי ומי ך  הולי
ן קי הוא זה של ך, כש שום כה ה. ומי לה יש לנ ת הנ תוכו אל ל לש בי קנ ך לש הוא הולי ך, וש הוא חםשל ק, של חה צש ה יי ה - זל לה יש א לה רה ך קה חםשל לנ וש
תו גה רש דנ ך] בש חםשל ק [בנ בי דה הי ך ולש שי חה הי ה לש צה רה אי, של דנ ה ונ ך זל אםת. כה רש יו מי ינה ה עי ין הל כש תי ק ונ חה צש ן יי קי י זה י כי הי יש תוב? ונ ה כה מנ

כהרהאוי.

ל ד של צנ הנ ך מי שנ חש ק נל חה צש תו, יי גה רש ל דנ ד של צנ יר מי אי ם מי הה רה בש ה. אנ פל ר לו, יה מנ יו. אה ק יהדה שנ נה נו וש ר בש זה עה לש י אל בי א רנ בה
תוב הו. כה םא כה ל דו וש בש תוב כה אי, כה דנ ה ונ ך זל ר לו, כה מנ ן? אה קל זם דו מי בש ל כה אי רה שש י יי יני עי תוב וש כה ה, של מה עמקםב לה ינ תו, וש גה רש דנ
ל בה אוי, אמ רה ל כה כי תנ סש הי אות לש רש ל לי םא יוכנ דו. ל בש ד כה אותו צנ ק, מי חה צש ל יי ן של קל זם ן - מי קל זם א מי לה נו. אל קש זי םא מי ל ן וש קל זם מי
א רה ך קה חםשל לנ יים וש קנ תש הי ה, וש לה יש לנ ז בו הנ חנ אל ז נל י אה רי המ ך, של ה חםשל עמשה ננ כםל, וש כםל וה אי מי דנ ונ הו  ק כה חה צש ל יי בה הו. אמ םא כה ל

להישלהה.

י. י יום מותי תי עש םא יהדנ י ל תי נש קנ א זה ה נה ני ר הי םאמל י ה. ונ של קה ין הנ די ל הנ דו של צי ל מי לה כש ני דםל. של גה נו הנ ו בש שה ת עי א אל רה קש יי ונ
ם בו שה "ה וש בה קה ק בנ זי חנ תש מי יש של אי י הה רי שש גו'. אנ וש ך  ם עוז לו בה דה י אה רי שש ר, (תהלים פד) אנ מנ אה ח וש תנ ר פה זה עה לש י אל בי רנ

פו. קש ת תה אל

יהכול ים  די עובש נו  אה של ינו  להי אל נו  תה אי ן  הי ג)  (דניאל  רו,  מש אה וש קו  זש חנ תש הי יהה של רש זנ עמ ונ ל  אי ישה מי יהה  נש ננ חמ כנ יהכול 
יל. צי ך ינ לל מל ך הנ יהדש ת, ומי דל יוקל ש הנ אי ן הה שנ בש תוך כי נו מי ילי צי הנ לש

רוך הוא דוש בה קה ל הנ מו של שש א של צה מש רוך הוא, ני דוש בה קה ם הנ יהל לי עממםד עמ םא ינ ל יל וש צי םא ינ ם ל אי ה, של אי םא רש ב
םא יהדוענ ן ל הי וש רו,  מש אה וש רו  זש אוי, חה רה כה רו  מש םא אה ל של עו  יהדש ן של יוה א כי לה רו. אל מש אה של מו  כםל, כש י הנ יני עי בש ש  די קנ תש םא יי ל
ם הל לה יענ  אל הודי קי זש חל יש של ינו  ני שה גו'. וש וש ך  לל מל הנ ך  יות לש הש לי יל, יהדוענ  צי םא ינ ין ל יל בי צי ין ינ גו'. בי וש ך  לל מל הנ ך  יות לש הש לי
ן הי רו, וש מש אה רו וש זש ז חה אה ר, וש כה לו שה בש קנ יש י של די ם, כש יהל לי ד עמ מנ םא עה רוך הוא ל דוש בה קה הנ נו, של מל לו מי בש קי עו וש מש שה ר, וש בה דה

גו'. ך וש לל מל ך הנ יות לש הש םא יהדוענ לי ל

ת כםחו ים אל ל יהשי בה ך. אמ כה וש ך  י כה ה לי עמשל י, או ינ ני ילי צי רוך הוא ינ דוש בה קה ר, הנ םאמנ י ם של דה ק אה זי חנ תש םא יי א ל לה אל
א ם בה דה אה ן של יוה כי ת. של מל אל ך  רל דל ת בש כל לל לה ה וש תורה ל הנ וות של צש מי ם הנ אותה ל בש די תנ שש הוא מי של ינע לו, כש סנ יש "ה של בה קה בנ
חונו טש ת כםחו בי ים אל םא יהשי ל ק בו, של זי חנ תש יי ינע לו, וש סנ הוא יש "ה של בה קה ק בנ זי חנ תש ה יי זל ים לו. ובה עי יש סנ אי מש דנ ר, ונ הי טה הי לש

ר. חי אנ בש

יא הי זו של ה הנ לה סי מש א כנ לה ר, אל חי הור אנ רש י הי לי אוי בש רה בו כה ה לי עמשל ינ ם. של בה בה לש לות בי סי ך מש ך, עוז לו בה שום כה ומי
ם. ך גנ יך, כה רי צה קום של ל מה כה עמבםר בש ת לנ בל ינשל תש מי

ם דה אה יך לה רי צה שום של ן. מי תי מו יי ענ ר (תהלים כט) ה' עםז לש מנ אל נל מו של ך - עםז כש ם עוז לו בה דה י אה רי שש ר אנ חי ר אנ בה דה
ה, טוב לו מה שש ל לי די תנ שש ינו מי אי ה וש תורה ק בנ סי ענ תש מי י של ל מי כה רוך הוא. של דוש בה קה ל הנ מו של שש ה לי תורה ק בנ סי ענ תש הי לש
מו. יהה שש בות בש עמרה ב בה רםכי ר (שם סח) סםלו לה מנ אל נל מו של ם? כש בה בה לש לות בי סי ה מש ה זל ם, מנ בה בה לש לות בי סי א. מש רה בש םא ני ל של

ם. עולה ה בה יבה טי עמשותו חמ לנ רוך הוא וש דוש בה קה ת הנ ים אל רי הה ה לש ל בה די תנ שש הוא הי יא של הי ה הנ תורה זו הנ

יהה רוך הוא הה דוש בה קה ך הנ שום כה רוך הוא, ומי דוש בה קה ל הנ מו של שש יו לי עמקםב הה ל ינ יו של עמשה ל מנ ה, כה אי םא רש ב
ם, יהה שה םא הה עמקםב ל ינ נו,  ו בש שה ת עי ק אל חה צש יי א לו  רה קה ה של עה שה י בש רי המ ה. של ינה כי שש הנ נו  מל ה מי זה םא זה ל יד, של מי תה מו  עי

עמקםב. ינ ה לש יעה ה הודי קה בש רי ה, וש קה בש רי ה לש יעה ה הודי ינה כי שש הנ וש

עמקםב ינ ט  יהה שולי הה םא  ו, ל שה עי ך  רי בה תש מי יהה  הה ן  מנ זש אותו  ה בש ילה לי חה וש ס  ם חנ ה, אי אי םא רש ר, ב מנ אה י  יוסי י  בי רנ
ת בל ה אםהל קה בש רי תוב וש ה, כה אי םא רש אוי. ב רה קומו כה מש א בי כםל בה הנ יהה, וש ה הה רוך הוא זל דוש בה קה ם הנ עי א מי לה ים. אל מי עולה לש
יך חי ו אה שה ל עי ר אל בי דנ מש יך  בי ת אה י אל תי עש מנ ה שה ני עמקםב, הי ינ יל  בי שש ה בי חה לש שה ך  שום כה ר. ומי אי בה תש ני ה  זל וש עמקםב,  ינ ת  אל
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ליאמםר.

ה, נה בה לש לט הנ שש לי ר וש עי בנ תש הי ע לש רה ר הה ייצל הנ יך  רי צה יהה, וש ח הה סנ ב פל רל הוא על ן הנ מנ זש גו'. בנ י וש קםלי ע בש מנ י שש ני ה בש תה ענ וש
ים. ילי שי בש י תנ ני ה שש תה שש ן עה כי לה ה, וש מונה אל סוד הה

יום ל בש אזי זה עמ ד לנ חה אל ה' וש ד לנ חה ים, אל ירי עי י שש ני יב שש רי קש הנ עמקםב לש י ינ ני ים בש ידי עמתי ז של מל אן רל ר, כה מנ ה אה הודה י יש בי רנ
ת אל יענ  ני כש הנ י לש די ד כש חה אל ה, וש לה עש מנ לש ה של גה רש דנ יל הנ בי שש ד בי חה ים - אל זי י עי יי דה י גש ני ה שש יבה רי קש הי ך  שום כה ים. מי פורי כי הנ

ל. כנ אה ק וש חה צש ם יי ענ ם טה יהל ני שש ים, ומי זי י עי יי דה י גש ני ן שש ל כי ענ עמקםב, וש ל ינ לט ענ שש םא יי ל ו של שה ל עי תו של גה רש דנ

י בי ו]. רנ שה ל עי קום [של אותו מה ב אותו מי רנ חוק קי קום רה מה ז - מי מנ ז רה מל ן, רל יי ינ א לו  יהבי . ונ תש יישש ן ונ יי ינ א לו  יהבי ונ
ים רוצי של ה, כש חה מש יך שי רי צה ק, של חה צש ת יי חנ אל מי שנ י לש די את בו כש צי מש ה ני חה מש שי ל הנ כה הוא של ן הנ יי ינ הנ ז מי מל ר, רל מנ ר אה זה עה לש אל

. תש יישש ן ונ יי א לו ינ יהבי ן ונ ל כי ענ לו, וש ם] של יי וי לש ד [הנ ת צנ חנ אל מי שנ ה לש חה מש שי

יו הה בוד, של י כה בושי ה לש לל אי וש רוד,  מש ני ו מי שה עי יחנ  וי רש הי ים של בושי לש הנ לו  גו'. אי וש ו  שה י עי די גש ת בי ה אל קה בש ח רי קנ תי ונ
ד יי בםר צנ יהה גי תוב (בראשית י) הוא הה כה רוד, של מש ה ני ידה ד צי יהה צה ם הה הל רוד, ובה מש י ני ידי או לי אשון, ובה רי ם הה דה אה מי
הו לו. זל לה ים הנ בושי לש ת הנ נו אל מל ח מי קנ לה ג אותו, וש רנ הה רוד וש מש ם ני ב עי רה קש ם בי חנ לש ני ה וש דל שה א לנ ו יהצה שה עי גו'. וש י ה' וש ני פש לי
י שי פש ה ננ פה יש י עה ם (ירמיה ד) כי תוב שה כה ייף, וש הוא עה אן וש תוב כה , כה רוהה אמ ייף. ובי הוא עה ה וש דל שה ן הנ ו מי שה םא עי יהב תוב ונ כה של

ים. גי הםרש לש

ח קנ םא לה יום ל הנ אותו  וש ד,  יי ד צנ צה וש א  יהה יוצי ם הה הל ה, ובה קה בש רי ים לש בושי לש ם הנ ת אותה ה אל עמלל יהה מנ ו הה שה עי וש
ש בנ עמקםב לה ינ ן של יוה ל. כי לה יחות כש ים רי לי עמ יו מנ םא הה ם, ל ש אותה יהה לובי ו הה שה עי של ם. וכש ב שה כי ענ תש הי ה וש דל שה א לנ יהצה ם, וש אותה
ך שום כה ם, ומי דה ל אה יו של פש יהה יה עמקםב הה ל ינ יו של פש יה שום של יחות, מי עללו רי הל וש ה  קומה מש ה לי דה בי אמ ה הה בה ז שה ם, אה אותה

יחות. עללו רי הל ם וש קומה מש יא לי הי ה הנ עה שה רו בנ זש חה

ל בו של פוחנ עמקי ינו, תנ ני י שה רי המ ר? ונ שה פש יך אל ם אי דה ל אה יו של פש הוא יה יהה] של עמקםב [הה ל ינ יו של פש י, יה י יוסי בי ר רנ מנ אה
יהה. הה ך  כה אי של דנ ונ ר,  זה עה לש י אל בי רנ ר לו  מנ עמקםב? אה ינ יהה  הה ך  כה ר של םאמנ ם ת אי וש ה,  מה ל חנ גנ לש גנ ה  הל כש אשון מנ רי ם הה דה אה
ה נה תנ שש א, הי טה חה ן של יוה יו. כי פש יה ל בש כי תנ סש הי יות לש רי בש ל הנ ים כה כולי יש יו  םא הה אשון, ל רי ם הה דה א אה טה ם חה רל ה טל אשונה רי בה

מות. ה אנ אה ן מי ה בל עמשה ננ ך, וש מנ נש רומו הג יו וש פש יה

ך שום כה הוא, ומי י הנ יםפי לויהה בנ ה תש יונה לש על ה הה מונה אל הה אשון הוא סוד, של רי ם הה דה ל אה של יו  פש יה ה,  אי םא ורש וב
כםל הנ עמקםב, וש ל ינ יו של פש אי יה דנ ונ הו  זל ם ה'. וש נםענ זות בש חמ תוב (שם כז) לנ כה ינו, וש לי ינו עה להי ם ה' אל י נםענ יהי (תהלים צ) וי

יון. לש הוא סוד על

מו יו, כש דה גה בש יחנ  א רי לה תוב, אל םא כה ים ל די גה בש הנ יחנ  ת רי ח אל יהרנ ונ ה,  אי םא רש הו. ב כי רמ בה יש ונ יו  דה גה בש יחנ  ת רי ח אל יהרנ ונ
יו דה גה בש יחנ  רי ת  אל ח  יהרנ ונ ה הוא]  [זל ר  חי אנ ר  בה דה ה.  יעה רי יש כנ ם  יי מנ שה ה  נוטל ה  מה לש שנ כנ ה אור  עםטל ר (שם קד)  מנ אל נל של
יחנ ת רי ] אל יחנ רי הי [של יחנ  רי םא הי ל ד של ענ ה. וש עה שה ה הנ אותה יחות בש עללו רי עמקםב, הל ם ינ יש אותה בי לש הי ן של יוה כי - של הו  כי רמ בה יש ונ

ים יו עולי םא הה ך, ל רי בה תש הי אוי לש םא רה ם ל אי ך. של רי בה תש הי אוי לש הוא רה ע של םא] יהדנ ז [ל י אה רי המ ך אותו, של רנ םא בי בושו ל לש
הו. כי רמ בה יש יו ונ דה גה יחנ בש ת רי ח אל יהרנ תוב ונ כה הו של מו. זל לו עי לה ים הנ דושי קש יחות הנ רי ל הה כה

ה תה יש הה ים של רי אומש ייש  ר הוא.  תה סש ני ר  בה - דה ר  םאמל י ונ ה'.  כו  רמ ר בי של ה אמ דל שה יחנ  רי י כש ני בש יחנ  ה רי אי ר רש םאמל י ונ
ה דל שה ים, הנ פוחי תנ ה הנ די ה שש ה? זל דל שה י הנ כו ה' - מי רמ ר בי של ה אמ דל שה יחנ  רי יהה. כש ק הה חה צש יי ים של רי ייש אומש ה, וש ינה כי שש הנ

ים אותו. ני קש תנ ים אותו ומש כי ים] סומש די ים [חומש יוני לש על בות הה אה הה של

ה זל הנ סוק  פה הנ א,  בה אנ י  בי רנ ר  מנ אה ירוש.  תי וש ן  גה דה רםב  וש ץ  רל אה הה י  ני מנ שש ומי ם  יי מנ שה ל הנ טנ מי ים  להי אל הה ך  לש ן  תל יי וש
ה מה י. כנ ני ני עמ ינ ונ י  אתי רה י קה לי ה  תה רה צה ל ה' בנ עמלות אל מנ יר הנ ה, שי אי םא רש ר] ב מנ אה וש א  בה י אנ בי ח רנ תנ ל [פה בה רוהו, אמ אמ בי
ם, עמשות לו שי לנ תו וש גה רש ת דנ ין אל קי תש הנ י לש די כםל כש הנ רוך הוא, וש דוש בה קה י הנ ני פש ך לי לל מל ד הנ וי ר דה מנ חות אה בה שש תי ירות וש שי
עמקםב]. ל ינ עמקםב [של ינ ה לש זל ה הנ עמשל מנ ה הנ אה רה של ר [לו] כש מנ זו אה ה הנ ירה שי הנ ם. וש ד שי וי ש דה ינענ ר (שמואל-ב ח) ונ מנ אל נל מו של כש

ה תה אנ י הנ ני ך בש שש מג אמ א ונ ה נה שה יו גש בי ר לו אה מנ אה ה של עה שה י] בש רי המ זו [של ה הנ ירה שי ר הנ מנ עמקםב אה ר, ינ מנ ר אה זה עה לש י אל בי רנ
יו. נה פה ע לש דנ וה יי וש יר אותו  יו ינכי בי אה ד של חנ פה ה, של דולה ה גש רה צה עמקםב בש יהה] ינ יהה [הה הה שום] של ז [מי םא. אה ם ל ו אי שה י עי ני ה בש זל
י אתי רה י קה ה לי תה רה צה ל ה' בנ ר, אל מנ ז אה הו. אה כי רמ בה יש רםת ונ עי יו שש חי ו אה שה י עי ידי יו כי יו יהדה י הה כי ירו  כי םא הי ל תוב? וש ה כה מנ

י. ני ני עמ ינ ונ

ה ר [מנ קל של ת הנ פנ יא שש הי ה, של רוי בה ו שה שה עי ה של גה רש דנ י הנ יהה. זוהי מי שון רש לה ר מי קל ת של פנ שש י מי שי פש ה ננ ילה צי ה' הנ
לות, לה יא קש בי ימות הי מי קש ענ מות ובש כש חנ תש הי ם, ובש עולה ל הה לות ענ לה ש קש חה נה יא אותו הנ בי הי ה של עה שה ר, בש קל ת של פנ הוא]. שש

ם. עולה ל הה לי קנ תש הי של

י די ו כש שה א עי יהצה , וש רוהה אמ "א, ובי הי דה, בש יי י צה ה לי צודה ה וש דל שה א הנ צי ו, וש שה עי ק לש חה צש ר יי מנ אה ה של עה שה ה, בש אי םא רש ב
י ני פש ר לי מנ אה ן של יוה ה. כי פל ר - יה םא יותי ל ה וש כה כש רל בה אמ ר ונ מנ לו אה אי י ה'. של ני פש ה לי כה כש רל בה אמ ר לו ונ מנ אה ק, של חה צש יי ך מי רי בה תש יי של
לות לה קש ן הנ אותה ש מי חה א נה ייצי ה של ה, ומנ רה מש רוך הוא. אה דוש בה קה ל הנ בודו של א כש סי ע כי זנ עמ דנ זש ה הי עה שה ה הנ אותה ה', בש

עמקםב. ר ינ אי שה יי וש
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עמקםב ם ינ ן עי דל ן עי ת גנ ה אל אה רה ק, וש חה צש ע יי יהדנ מו. וש ה עי ינה כי שש הנ עמקםב וש י ינ ני פש א לי ל, ובה אי יכה ן מי מי דנ זש יא הי הי ה הנ עה שה בנ
םא ו ל שה עי ב של שנ חה אםד, של ד מש ה ענ דםלה ה גש דה רה ק חמ חה צש ד יי רנ ילחל ן ונ ל כי ענ נםם, וש יהי מו גי ס עי ננ כש ו, ני שה ס עי ננ כש ני של יו. וכש נה פה כו לש רש ובי

ילה. הש רוך יי ם בה הו גנ כי רמ בה אמ ר, וה מנ אה ח וש תנ הוא. פה ד הנ צנ יהה בנ הה

אשון, רי ם הה דה אה מו  הוא כש עמקםב, של ל ינ כות ענ רה יא בש בי הי יות של מומי קש ענ ה ובש מה כש חה עמקםב בש ן ינ מי דנ זש הי ך  שום כה מי
יא בי הה עות ולש טש הנ י לש די ה כש שה ר עה קל י של רי בש ה די מה כנ ר, וש מנ ר אה קל ה של מה כנ ר. של קל ת של פנ הוא שש ש, של חה נה אותו הנ לו מי טש נש ני וש
טםל לי ם וש עולה ל הה כות ענ רה יא בש בי הה י לש די יו, כש בי ת אה ה אל עה טש הי ה וש מה כש חה עמקםב בש א ינ בה ך  שום כה ם. מי עולה ל הה לות ענ לה קש
הו בואי תש ה ונ לה לה ב קש הנ ילאל תוב (תהלים קט) ונ ן כה ל כי ענ ה, וש תה יש ה הה דה ד מי גל נל ה כש דה ם. ומי עולה ן הה ע מי ננ מה ה של נו מנ מל מי
ה. דל שה ינת הנ כםל חנ ה ומי מה הי בש ל הנ כה ה מי תה רור אנ תוב (בראשית ג) אה יו כה לה נו. עה מל ק מי חנ רש תי ונ ה  כה רה בש ץ בי פי םא חה ל וש

כות. רה בש נו הנ מל ל מי טנ נה עמקםב וש א ינ י דורות, ובה דורי ר בו לש אה שש ני וש

ם ר עי אה שש הוא ני לו, וש לה כות הנ רה בש ל הנ ת כה הוא אל הנ ש  חה נה הנ טםל מי עמקםב לי ד ינ אשון נוענ רי ם הה דה ל אה יו של יהמה ומי
י צי יהה חי מי שון רש ך לה יף לה ה יםסי ך ומנ ן לה תי ה יי ש, (תהלים קכ) מנ קםדל רוחנ הנ ר בש מנ ד אה וי דה ם. וש הל א מי םא יהצה ל לות וש לה קש
ית, מי ך ומי ש נושי חה רו, נה מש אה מו של ם, כש עולה ל הה לות ענ לה יא קש בי הי ע של רנ ש הה חה נה אותו הנ ת לש פנ כש ה אי ים. מה נוני בור שש גי

ה. אה נה נו המ מל ין לו מי אי וש

ת לו אל של ל מי טנ נה עמקםב וש א ינ ך בה ר כה חנ ם. אנ עולה ל הה ענ יו וש לה ע עה יא רנ בי הי תו וש שש אי ם וש דה ת אה ה אל מה רי יהה - של מי שון רש לה
מו כות, כש רה בש ן הנ ל אותה עמקםב ענ ינ יד] לש חי פש הי ה [של אה נש ר שי מנ שה ו של שה ה עי ים - זל נוני בור שש י גי צי כות. חי רה בש ם הנ ל אותה כה

ה]. אי םא רש גו'. [ב ה וש כה רה בש ל הנ עמקםב ענ ת ינ ו אל שה טםם עי שש יי ר ונ מנ אל נל של

ירםש תי ן וש גה רםב דה ד. וש חה בור אל חי ה בש טה מנ ה ומי לה עש מנ לש ה מי ני ץ - הי רל אה י הה ני מנ שש ם ומי יי מנ שה ל הנ טנ ים מי להי אל ך הה ן לש תל יי וש
רוהה - אמ גו', ובי י וש יתי יי ר הה ענ ה, ננ אי םא רש ם. ב חל ש לה קל בנ עו מש רש זנ ב וש זה על יק נל די י צנ יתי אי םא רה ל תוב וש כה ל כנ בה , אמ שוהה רש ה פי ני - הי

ירםש. תי ן וש גה רםב דה ר וש מנ ך אה שום כה כו'. ומי ם וש ל עולה רו של ר אותו שה מנ ה אה זל סוק הנ פה הנ

ץ רל אה י הה כי לש ל מנ כה תוב וש כה ם, של יי לנ ירושה ך בי לל מל למםה הנ ט שש לנ שה ן של מנ זש ים - בי מי אג ך לש וג לש חמ תנ שש יי ים וש מי דוך ענ בש ענ ינ
ל כה לו  וו  חמ תנ שש יי תוב וש כה , של יחנ שי מה הנ ך  לל םא מל יהב ן של מנ זש ים - בי מי אג לש ך  לש וג  חמ תנ שש יי גו'. וש וש תו  חה נש מי יש  ים אי יאי בי גו' מש וש
ל ים כה כי לה ל מש וו לו כה חמ תנ שש יי תוב (תהלים עב) וש כה , כנ יחנ שי מה ך הנ לל מל םא הנ יהב ן של מנ זש כםל בי ר, הנ מנ ה אה הודה י יש בי ים. רנ כי לה מש

דוהו. בש ענ ם ינ גויי

לו לה יות הנ אותי הה ה, של מונה אל ל הה יון של לש ה סוד על א זל לה ילה. אל הש ייה או תי ר הל מנ םא אה ל ה, וש וי יך. הל חל אנ יר לש בי ה גש וי הל
לט שש יך, לי חל אנ יר לש בי ה גש וי ר הל מנ אה ך  שום כה ך. ומי ר כה חנ ע, ה' אנ צנ מש אל א"ו בה ה, וה לה עש מנ ה. ה' לש מונה אל ן סודות הה הי
י רי המ , של יחנ שי מה ך הנ לל םא מל יהב ן של מנ זש כםל הוא בי ר, הנ מנ י אה י יוסי בי ך. רנ לל מל ד הנ וי א דה בה ן של מנ זש ם בי דות אותה רש לי ם וש יהל לי עמ

ך. ארל וה ל צנ ענ תה עגלו מי קש רנ ז ופה ה, אה תורה י הנ רי בש ל די ל ענ אי רה שש רו יי בש עה שום של מי

ל. טנ לו הוא נה של יו ומי עמקםב הה ל ינ קו של לש ל חל ד של צנ לו מי לה כות הנ רה בש ל הנ ר, כה מנ י אה י יוסי בי ים. רנ להי אל ך הה ן לש תל יי וש
טםל עמקםב לי ינ ם לש רנ גה רוך הוא, וש בה דוש  קה ה הנ שה עה ך  שום כה ו, ומי שה ת עי על ך  רי בה ק לש חה צש ה יי יהה רוצל הה לו  אי כות הה רה בש הנ וש

מישללו.

תוב? (בראשית ג) ה כה ה - מנ לה לש קנ תש ה הי מה דה אמ הה ם וש עולה ל הה לות ענ לה יא קש בי ש הי חה נה אותו הנ ה של עה שה ה, בש אי םא רש ב
ים דולי גי רות וש ה פי ילה עושה הש םא תי ל גו'. של וש ך  עמבורל ה בנ מה דה אמ ה הה רורה גו', אמ ך וש תל שש קול אי תה לש עש מנ י שה ר כי מנ ם אה דה אה ולש
ד גל נל ך - כש יחנ לה מי צש ר תנ דנ רש דנ קוץ וש ם. וש יי מנ שה ל הנ טנ ה מי ד זל גל נל ה - כש נה םאכמלל בון ת צה עי ץ. בש רל אה י הה ני מנ שש ה ומי ד זל גל נל אוי. כש רה כה
ת דו אל בש ענ ם ינ הי ים, של מי אג ך לש וג לש חמ תנ שש יי ים וש מי דוך ענ בש ענ ה ינ ד זל גל נל ם - כש חל ל לל םאכנ יך ת פל ת אנ ענ זי ירםש. בש תי ן וש גה רםב דה ה וש זל
ה, ד זל גל נל ה כש עמקםב זל ל ינ טנ כםל נה הנ ם. וש יכל מי כםרש ם וש יכל רי כה ר אי כה י ני ני ר (ישעיה סא) ובש מנ אל נל מו של ה, כש דל שה דו בנ בש ענ ינ ץ וש רל אה הה
ו שה עי וש קו,  לש חל וש קומו  מש ק בי בי דה הי לש לו  לה כות הנ רה בש ת הנ טםל אל יי עמקםב של ינ לש ם  רנ גה הוא  רוך  בה דוש  קה הנ וש ל.  טנ נה לו  של ומי

קו. לש חל קומו וש מש ק בי בנ דש יי של

מו ך, כש ר כה חנ ו אנ שה ל עי טנ כות נה רה ן בש ם, אותה יי מנ שה ל הנ טנ ץ ומי רל אה י הה ני מנ שש מי ינו של אי ה רה ני הי יהה, וש קי זש י חי בי ר רנ מנ אה
ל. עה ם מי יי מנ שה ל הנ טנ ך ומי בל ילה מושה הש ץ יי רל אה י הה ני מנ שש ה מי ני ר הי מנ אל נל של

ים - להי אל ך הה ן לש תל יי תוב וש עמקםב כה ינ גות. בש רה דש דות הנ רה פש ה ני מה ה, כנ זל ה כה םא זל ל ה וש זל ה כה םא זל עון, ל מש י שי בי ר רנ מנ אה
ם, יי מנ שה ל הנ טנ ץ וש רל אה י הה ני מנ שש מי תוב  ו כה שה עי ץ - בש רל אה י הה ני מנ שש ם ומי יי מנ שה ל הנ טנ תוב מי עמקםב כה ינ ילה. בש הש יי תוב  ה כה זל ובה

ה. זל ינו כה ה אי ה זל ני הי של

ה ם - זל יי מנ שה ל הנ טנ ים מי להי אל ך הה ן לש תל יי תוב בו, וש עמקםב כה ל ינ ה של זל בה שום של ה, מי מה כנ ה וש מה דות כנ רה פש גות ני רה דש הנ וש
ת גנ רש דנ בש ענ  שופי של ל  טנ הנ ה,  לה עש מנ ל  של ם  יי מנ שה הנ ם,  יי מנ שה הנ ל  טנ א  רה קש ני של ים,  יהמי הנ יק  תי ענ מי ענ  שופי של יון  לש על הה ל  טנ הנ
ו שה עי ים. בש יי חנ ץ הנ רל ה, אל לה עש מנ לש ץ של רל אה הה ץ - [זו  רל אה י הה ני מנ שש ים. ומי דושי קש ים הנ פוחי תנ ה הנ די שש ם לי שה ם, ומי יי מנ שה הנ
ה לה עש מנ לש של ץ  רל אה בה ה  אותה ש  יורי וש ה,  לה עש מנ לש של ים  יי חנ הנ ץ  רל אל זו  ץ  רל אה י] הה ני מנ שש מי עמקםב  ינ בש ץ,  רל אה י הה ני מנ שש ומי תוב  כה
ו שה עי ה, וש לה עש מנ ה לש לה עש מנ עמקםב לש ה. ינ טה מנ אן לש ל כה ם של יי מנ שה ה, ובנ טה מנ אן לש ל כה ץ של רל אה ו בה שה עי ה, ובש לה עש ל מנ ם של יי מנ שה ובנ

לשמנטהה לשמנטהה.

ל ענ מי עגלו  תה  קש רנ יד ופה רי ר תה של אמ יהה כנ הה וש תוב  כה ב של ל גנ ף ענ אנ ה. וש טה מנ ו לש שה עי וש ה,  טה מנ ה ולש לה עש מנ עמקםב לש ינ עוד, 
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ל בל עמקםב חל ינ מו  ק ה' ענ לל י חי תוב (דברים לב) כי כה לום, של םא כש ה ל לה עש מנ ל לש בה ה, אמ טה מנ אן לש ל כה ה של זל - מי ך  ארל וה צנ
ל טנ ו נה שה עי ה, וש לה עש מנ לש קו של לש ל חל טנ עמקםב נה ו, ינ שה עי עמקםב וש ם ינ יהל כותי רש ת בי טםל אל ילו לי חי תש הי ה של עה שה ה, בש אי םא רש תו. ב לה חמ ננ

ה. טה מנ לש קו של לש חל

כות רה בש מו הנ יש קנ תש םא הי ה ל מה יך לה בי אה תה מי עש מנ לום שה ר, כש זה עה לש י אל בי רנ ר לש מנ יהא אה קונש ן לה עון בל מש י שי בי רנ י בש י יוסי בי רנ
מו? יש קנ תש ם הי ו כגלה שה ת עי ק אל חה צש ך יי רנ בי כות של רה בש ן הנ אותה עמקםב, וש ת ינ ק אל חה צש ך יי רנ בי של

ל בה עמקםב. אמ ת ינ רוך הוא אל בה דוש  קה הנ ך  רנ בי רות של חי כות אמ רה מות, ובש יש קנ תש כות מי רה בש ם הנ ל אותה ר לו, כה מנ אה
ה, טה מנ ה ולש לה עש מנ עמקםב לש ינ טםל  יי  , יחנ שי מה הנ ך  לל יהקום מל של כש ך  ר כה חנ ה. אנ טה מנ ל לש טנ ו נה שה עי ה, וש לה עש מנ ל לש טנ עמקםב נה ינ יהד  מי
ש עמקםב אי ית ינ יהה בי הה ר (עובדיה א) וש מנ אל נל מו של ם, כש עולה רון בה כה זי ה וש לה חמ ננ ק וש לל ילה לו חי הש םא יי ל כםל, וש ן הנ ו מי שה ד עי םאבנ י וש
ה זל ם הנ עולה מות - הה י עולה ני ש שש ירנ עמקםב יי ינ כםל, וש ן הנ ו מי שה ד עי םאבנ י י של די גו'. כש ש וש קנ ו לש שה ית עי ה ובי בה הה ף לל ית יוסי ובי

ושההעולהם הנבהא.

ה ה. אותה לוכה מש ה' הנ ה לנ תה יש הה ו וש שה ר עי ת הנ פםט אל שש יון לי ר צי הנ ים בש יעי מושי לו  עה תוב, (שם) וש ה כה זל ן הנ מנ זש ובנ
ה ינה ו אי שה כש י ענ כי דו. וש בנ רוך-הוא] לש דוש-בה קה ילה לנ הש רוך הוא [תי דוש בה קה ן לו הנ תנ ה, נה זל ם הנ עולה ל בה טנ נה ו של שה כות עי לש מנ
ר אה שש ן לי תנ ה נה ני ה, הי טה מנ ה ולש לה עש מנ ט לש רוך הוא שולי דוש בה קה הנ ב של ל גנ ף ענ א אנ לה רוך הוא? אל דוש בה קה הנ כות מי לש מנ
כות לש מנ ת הנ ם אל כגלה טםל מי הוא יי ן הנ מנ זש בו, ובנ ש  מי תנ שש הי ה לש זל ם הנ עולה ה בה לה חמ ננ ק וש לל ד חי חה אל ד וש חה ל אל כה ים לש מי ענ הה
ץ רל אה ל הה ל כה ך ענ לל מל יהה ה' לש הה תוב (זכריה יד) וש כה דו, של בנ ה, לו לש לוכה מש ה' הנ ה לנ תה יש הה תוב וש כה לו, של ילה של הש ה תי כגלה וש

ד. חה מו אל ד ושש חה ילה ה' אל הש הוא יי יום הנ בנ

ת חנ א אנ לה ה? אל מה לו לה לה יאות הנ צי יש י הנ תי א - שש םא יהצה ך יהצ ר, אנ מנ עון אה מש י שי בי גו'. רנ עמקםב וש א ינ םא יהצה ך יהצ י אנ הי יש ונ
ק חה צש יי ה. של ינה כי שש י הנ ני פש ך לי רי בה תש הי מו וש ה עי סה נש כש ה ני ינה כי שש עמקםב, הנ ס ינ ננ כש ני של ה כש ני הי עמקםב. של ל ינ ת של חנ אנ ה, וש ינה כי שש ל הנ של
ך תוב אנ כה הו של מו. זל ה עי אה ה יהצש ינה כי שש עמקםב, הנ א ינ יהצה של ם. וכש יהל לי ם עמ הל ה לה ה מודה ינה כי שש הנ כות, וש רה בש ת הנ ר אל יהה אומי הה

ד. יאות ינחנ צי י יש תי עמקםב. שש א ינ םא יהצה יהצ

ה, כה רה ה בו בש תה יש םא הה ל לו, של ה של ידה צי הוא הנ ידו, של צי א מי לה ד, אל יי צנ ן הנ תוב מי םא כה ידו. ל צי א מי יו בה חי ו אה שה עי וש
ן. יי ע ענ ם רנ חל ת לל ם אל חנ לש ל תי ת, (משלי כג) אנ רל אומל ת וש חנ ש צוונ קםדל רוחנ הנ וש

ם, ענ ין בו טנ אי ר של בה , דה רוחנ יפות הה קי תנ זות, בש ענ יהה בש הה בורו  י - די בי גו'. יהקום אה ים וש מי ענ טש ם הוא מנ גנ ש  ינענ ונ
יו בי ל אה םא אל יהב תוב? ונ ה כה ה. מנ וה נה עמ יו, בנ בי ל אה ה של בושה ר בש מנ עמקםב אה ו. ינ שה עי עמקםב לש ין ינ ה בי ה מנ אי םא רש י. ב בי יהקום אה
ה לה כש אה ה וש בה א שש ים: קום נה נוני חמ שון תנ לש ר בי בי ענ אותו, די זי עמ זנ ה לש צה םא רה ל א של לה ה? אל זל ה לה ין זל ה בי י. מנ בי ר אה םאמל י ונ

מו. ר עי בי םא די ל י של מי י, כש בי ר: יהקום אה מנ ו אה שה עי י. וש ידי צי מי

ה דה רה ק חמ חה צש ד יי רנ ילחל תוב ונ כה ד, של חנ ק ופה חה צש ע יי זנ עמ דנ זש נםם. הי יהי גי מו  ס עי ננ כש ו - ני שה ס עי ננ כש ני ה של עה שה ה, בש אי םא רש ב
ה תה יש םא הה ל א של לה אםד? אל ד מש ה] ענ דםלה ה [גש ה זל י. מנ ה - דנ דםלה ה גש דה רה ק חמ חה צש ד יי רנ ילחל תוב ונ כה ן של יוה אםד. כי ד מש ה ענ דםלה גש
חנ בי זש מי י הנ בי ל גנ ק ענ חה צש ד יי עלקנ נל יא של הי ה הנ עה שה בנ לו  פי אמ א. ונ רה בש ני יום של ק מי חה צש ל יי ה ענ לה פש נה ה של דולה ה גש ימה אי ה וש אה רש יי
ם רל טל ר, בש מנ ז אה מו. אה ס עי ננ כש ני נםם של יהי ה גי אה רה ו וש שה ס עי ננ כש ני יא של הי ה הנ עה שה ע כנ זנ עמ דנ זש םא הי יו, ל לה ין עה כי ה] סנ ינה כי ה [שש אה רה וש

כות. רה בש ן הנ ל אותה ה ענ מודה ה של ינה כי י שש יתי אי רה ה] של תה אמ רה שום [של ילה, מי הש רוך יי ם בה הו גנ כי רמ בה אמ םא ונ ב תה

ר מנ עמקםב, אה ת ינ ל אל לי קנ ק לש חה צש ה יי צה ילה. רה הש רוך יי ם בה ר גנ מנ אה א קול וש הו, יהצה כי רמ בה אמ ר ונ מנ ק אה חה צש ר, יי חי ר אנ בה דה
רוך. יך בה כל רמ בה רור ומש יך אה רל תה לו אםרמ רש מנ ר אה בה י כש רי המ ל, של לי קנ ה מש תה ך אנ מש צש ת ענ ק, אל חה צש רוך הוא: יי דוש בה קה לו הנ

ם, יהל לי ה עמ ו הודה שה ל עי לו של ק גורה לל לו חי פי אמ ים, ונ תוני חש תנ ים וש יוני לש כות, על רה בש ן הנ ל אותה ם הודו ענ ה, כגלה אי םא רש ב
י י כי ני חי לש ר שנ םאמל י תוב ונ כה נו? של ן לה יי ננ ה. מי לה עש מנ םאשו לש ל ר הו ענ לה על הל כות, וש רה בש ן הנ ל אותה ה ענ הודה ך אותו, וש רנ הוא בי וש
יך יהכול י אי כי עמקםב. וש ינ יק בו  זי חל הל שום של י - מי ני חי לש ר שנ םאמל י י. ונ ני תה כש רנ ם בי י אי ך כי חמ לי שנ םא אמ ר ל םאמל י ר ונ חנ שה ה הנ לה עה
יו רוחות כה אה לש ה מנ תוב (תהלים קד) עםשל כה ש, של מה מנ הוא רוחנ  של ך  אה לש מנ יק בש זי חמ הנ ר, לש שה הוא גוף ובה ם, של דה אה

ט? ש להי יו אי תה רש שה מש

ים, מי לש גנ תש ומי ים  לומי גש ה,  זל הנ ם  עולה לה ים  די יורש של כש הוא,  רוך  בה דוש  קה הנ י  לוחי ים שש כי אה לש מנ אן של כה מי א,  לה אל
ים כי הולש קום של מה הנ ג אותו  הנ נש מי נות מי שנ םא לש ל אוי של רה ך  כה שום של ה, מי זל ם הנ עולה ל הה של מו  גוף כש ים בש שי בש לנ תש ומי

ם. שה לש

יום ים  עי בה רש אנ ה'  ם  עי ם  שה י  הי יש ונ לד)  (שמות  תוב?  כה ה  מנ ה  לה עש מנ לש ה  מםשל ה  לה עה ר  של אמ כנ של ר,  מנ אל נל ה  ני הי וש
ם. שה ך לש לנ הה הוא של קום הנ מה הנ נות מי שנ םא לש ל ג, של הה נש מי שום הנ ה, מי תה םא שה ם ל יי ל ומנ כנ םא אה ם ל חל ה לל לה יש ים לנ עי בה רש אנ וש
אן, ן כה כי לו. וש םאכי י ץ ונ עי ת הה חנ ם תנ יהל לי ד עמ הוא עםמי תוב (בראשית יח) וש ה, כה טה מנ לש דו  יהרש של ים, כש כי אה לש מנ ם הנ אותה וש
ל ענ ה, וש זל ם הנ עולה ל הה מו של גוף כש ש בש לגבה יהה מש הה תוך של א מי לה עמקםב אל ם ינ ק עי בנ אל םא נל ה, ל זל ך הנ אה לש מנ ה הנ טה מנ ד לש יהרנ של כש

ה. לה יש לנ ל אותו הנ מו כה ק עי בנ אל ן נל כי

א לה ה אל ינה ו אי שה ל עי ה של יטה לי שש ך הנ שום כה אי, ומי דנ ה ונ לה יש לנ א בנ לה ינו אל לו אי ל אי טון של לש שי הנ שום של ה, מי אי םא רש ב
םא יהכםל, ל וש ש כםחו  לנ חל ר, נל בםקל א הנ בה של מו. וכש ק עי בנ אל נל עמקםב וש ם ינ ק עי זי חנ תש ה הי לה יש לנ ן בנ ל כי ענ ה, וש לה יש לנ יא הנ הי לות, של גה בנ

יום. עמקםב בנ ל ינ טונו של לש שי שום של עמקםב, מי ר ינ בי גנ תש ז הי אה וש
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י רי המ יל. של לי ה מי ר מנ ה שםמי לה יש לנ ה מי ר מנ יר שםמי עי שי א מי י קםרי לנ ה אי א דומה שה תוב, (ישעיה כא) מנ ך כה שום כה ומי
י י כי ני חי לש ר שנ םאמל י ז ונ אה ר, וש בםקל א הנ בה של ש כש לנ חל ך נל שום כה ה. ומי לה יש לנ יר, הוא בנ עי הוא שי ו, של שה ל עי טון הוא של לש שי ז הנ אה

ר. חנ שה ה הנ לה עה

ם י אי ה כי ה זל יות! מנ הש יך לי רי יהה צה י הה ני כי רש בה ם תש י אי י? כי ני תה כש רנ ם בי י אי י. כי ני תה כש רנ ם בי י אי ך כי חמ לי שנ םא אמ ר ל םאמל י ונ
ר םאמל י תוב? ונ ה כה ם. מנ לה לה גש י בי לנ ג עה רי טש קנ ילה מש הש םא תי ל א וש בה י אנ ך אותי רנ בי כות של רה בש ן הנ ל אותה ה ענ ם תודל י? אי ני תה כש רנ בי
י רי המ ך, של ש אותש מי שנ י לש י ייש לי חי רש ל כה ענ ר לו, בש מנ ל? אה אי רה שש ה יי מה גו'. לה ל וש אי רה שש ם יי י אי ך כי מש ר עוד שי מי עמקםב ייאה םא ינ ל

ך. מש ילה שי הש ל יי אי רה שש אי יי דנ ה, ונ יונה לש ה על גה רש דנ ה בש לה עש מנ ך לש כםחמ תה בש רש טנ ענ תש ה הי תה אנ

ר לו, מנ א אה לה ר? אל יהה אומי יו הה לה עה ת של ענ דנ ל הנ ה ענ לל עמ י תנ כי ים? וש להי ם אל ה עי ה זל ים. מנ להי ם אל עי יתה  רי י שה כי
ת] ל [אל תוב ענ םא כה ן ל ל כי ענ וש ה.  נה בה לש ם הנ עי ש  מל של ל הנ ווג של זי בור, בנ חי ים בש להי ם אל ג עי וי דנ זש הי ר ולש בי חנ תש הי לש יתה  רי שה

ד. חה ווג אל זי בור וש חי ים, בש להי ם אל א עי לה ים, אל להי אל

ר םאמל י אן, ונ ף כה יך. אנ להל קול ה' אל ע לש מנ שש מוענ תי ם שה ר אי םאמל י ר (שמות טו) ונ מנ אל נל מו של ר, כש םאמל י ר ונ חי ר אנ בה דה
תוב? ה כה בות. מנ אה ל הה ל של לה כש יות הנ הש תו לי גה רש דנ עמקםב בש ר ינ טי ענ תש ז הי אה ל. וש אי רה שש ם יי י אי עמקםב כי ך ינ מש ר עוד שי מי םא ייאה ל

יו. בי ך אותו אה רנ בי כות של רה בש ל הנ ל כה ה לו ענ הודה ם? של ך אםתו שה רל בה יש ה ונ ה זל ם. מנ ך אםתו שה רל בה יש ונ

ה ייש מה ה כנ אי םא רש ב תו  ם אי לי יו ינשש בה ם אויש גנ יש  י אי כי רש צות ה' דנ רש ר, (משלי טז) בי מנ אה ח וש תנ עון פה מש י שי בי רנ
אי דנ ונ , של שוהה רש י פי רי המ ה, של תורה וות הנ צש ת מי עמשות אל י לנ די רוך הוא כש דוש בה קה ם הנ יו עי ילה בי ת שש ן אל קי תנ יש ם של דה אה לש
ל ענ ים  ידי עי ם מש הי וש םאל,  מ שש לי ד  חה אל וש ין  יהמי לש ד  חה מו, אל ג עי וי דנ זש הי לש ה  לה עש מנ לש ם מי דה אה לה ייש  ים  יחי לי ים שש כי אה לש י מנ ני שש

ע. ר רנ ייצל ר טוב וש ם ייצל הל ים לה אי קורש ם, וש ים שה אי צה מש ם ני ה, הי הוא עושל ה של ל מנ כה ם בש דה אה הה

ל אותו ר ענ בי גנ תש ר הי בה מו, כש ג עי וי דנ זש הי טוב של ר הנ ה - אותו ייצל תורה וות הנ צש מי ל בש די תנ שש הי ר ולש הי טנ הי ם לש דה אה א הה בה
ל ר ענ בי גנ תש ק ומי זי חנ תש ע מי רה ר הה ייצל א, אותו  מי טנ הי לש ך  ם הולי דה אה של ד. וכש בל על לש לו  ך  פי הנ תש הי וש מו  ים עי לי שש הי ע וש רה ר הה ייצל
ר אותו בי גנ תש הי של ם כש דה אה ק הה זי חנ תש ה כםחנ הי מה כנ ר, בש הי טנ א לי ם בה דה אה אותו הה של אי כש דנ נו, ונ רש אנ י בי רי המ ר טוב, ונ אותו ייצל
למםה, (משלי יב) ר שש מנ ה אה ל זל ענ טוב. וש ר הנ ייצל י הנ ני פש ע לי נה כש ע ני רה ר הה אותו ייצל תו, של ם אי לי יו ינשש בה ז אויש ר טוב, אה ייצל
יו בה ם אויש ז גנ ה, אה תורה וות הנ צש מי בש ך  ם הולי דה אה של ז כש אה ע. וש רה ר הה ה ייצל ד לו? זל בל על ה וש ה זל ד לו. מנ בל על ה וש לל קש טוב ני

דו. צי א מי בה ה של ע ומנ רה ר הה ה ייצל תו, זל ם אי לי ינשש

ה] ה [זל זל תו. וש ים אי לי יו ינשש בה ן אויש ל כי מו, ענ שש לי יו  יו הה כה רה ל דש כה וש "ה  בה קה ח בנ טנ עמקםב בה ינ שום של ה, מי אי םא רש ב
ן ל אותה ענ לו  ה  הודה וש עמקםב  ינ ם  עי ים  לי שש הי של שום  ומי עמקםב.  ינ ם  עי ים  לי שש הי ו, של שה עי ל  של ק  חםזל הנ וש כםחנ  הנ סמא"ל, 
ה לו י הודה רי המ ך, של ר לה של ך אמ י לש הי י יש חי ב אה י רה תוב ילש לי כה ו, של שה ה לו עי ז הודה ו. [אה שה מו עי ים עי לי שש י הי זנ כות, אמ רה בש הנ
מו ים עי לי שש םא הי יו, ל לה ה עה נה מנ תש ני ה של נל מג מש ם אותו הנ עמקםב עי ים ינ לי שש םא הי ל ד של ענ ב] וש רל חל לו בנ כות של רה בש ן הנ ל אותה ענ

ה. לה עש ל מנ כםחנ של לוי בנ ה תה טה ל מנ כםחנ של קום הנ ל מה כה ך, בש שום כה ו. מי שה עי

יות הש יך לי רי יהה צה פוא? הה י אי ה מי ה זל פוא - מנ י אי פוא. מי י אי ר מי םאמל י אםד ונ ד מש ה ענ דםלה ה גש דה רה ק חמ חה צש ד יי רנ ילחל ונ
י הוא פוא, מי י אי ר מי מנ ן אה ל כי ענ עמקםב, וש ת ינ ק אל חה צש ך יי רנ בי של ה כש ינה כי שש ה הנ דה מש ם עה שה פוא - של י אי א מי לה ה! אל י הוא זל מי
הוא רוך  בה דוש  קה ה הנ ני הי ילה! של הש יי רוך  ם בה אי גנ דנ ונ י אותו?  תי כש רנ בי כות של רה בש ן הנ ל אותה ה ענ אן ומודל ד כה עומי של

כות. רה בש ן הנ אותה ים לש כי סש הי

ף ל יוסי ש של נל עם עמקםב בה ש ינ ננ על יו, נל בי ק אה חה צש ת יי עמקםב אל יד ינ רי חל הל ה של דה רה חמ ה הנ שום אותה ר, מי מנ ה אה הודה י יש בי רנ
יפםה תוב אי כה עמקםב, של ש ינ ננ על יפםה נל אי פוא - בש י אי ר מי מנ ק אה חה צש אנו. יי צה םאת מה רו לו ז מש אה ה של עה שה זו בש ה כה דה רה ד חמ רנ חה של
כות, רה בש ן הנ אותה ל יהדו בש ים ענ כי סש רוך הוא הי דוש בה קה הנ ב של ל גנ ף ענ אנ עמקםב. וש ש ינ ננ על נל ד, וש בנ אל ף נל ם יוסי שה ים, וש ם רםעי הי

ש. נל עם ל אותו הה ש כה ננ על נל נו וש מל ד מי בנ אל ם נל שה ים, ומי ם רםעי יפםה הי תוב אי כה יפםה, של אי ש בש ננ על הוא נל

ה דםלה גש ש הנ אי ת הה אל ם (דברים יח) וש תוב שה כה ה, וש דםלה אן גש תוב כה ה? כה דםלה ה גש ה זל ה. מנ דםלה ה גש דה רה ק חמ חה צש ד יי רנ ילחל ונ
ה ני הי ם (בראשית א) וש תוב שה כה אםד, וש אן מש תוב כה אםד? כה ד מש ה ענ ה זל אםד - מנ ד מש נםם. ענ יהי מו גי ס עי ננ כש ני גו'. של םאת וש ז הנ

פוא. י אי ר מי מנ ז אה ת. אה ול מה ך הנ אנ לש ה מנ אםד. זל טוב מש

ו שה יא עי הוצי ה וש כה בה עות של מה ן דש שו אותה עות עה ה רה מה יהיא, כנ י חי בי ר רנ מנ גו'. אה יו וש בי י אה רי בש ת די ו אל שה עי מםענ  שש כי
י כי רוהו] המ אמ עמקםב. [ובי מו ינ א שש רה י קה כי ר. המ יו יותי בי ר אה בנ יב דש שי חש יהה מנ הה שום של נו, מי מל ך מי רי בה תש יי י של די יו כש בי י אה ני פש לי
א רה קש י ני כי תוב המ םא כה לון. ל יל קה בי שש ל רםק בי ת קול של ענ מה שש יא הנ א לו. הוצי רה קה מו אותו של א שש רה - קה מו  א שש רה קה

מו. א שש רה א קה לה מו, אל שש

יהה ד הה חה ר אל בה א דה לה יות! אל הש יך לי רי יהה צה ם הה יי עממנ י פנ ני בי קש עש ינ א] ונ לה ה? [אל ה הוא זל ה - מנ ם. זל יי עממנ ה פנ י זל ני בי קש עש ינ ונ
ה זל נו  בש ה שנ תה י ענ ן (בראשית מג) כי כי מו  ם. כש יי עממנ פנ הו  י. זל תי כה רש ת בי רל חל ם אנ ענ פנ יר לו  זי חל י, הל תי כםרה ם - בש יי עממנ פנ
נו נו. אה נו - בםשש בש ם. שנ דה י אותו אה ני פש ה לי בושה ילה בש הש םא ני ל י לו, וש תי רש זנ חל ה הל ני הי ד של חה ם. אל יי עממנ ד פנ חה ר אל בה ם. דה יי עממה פנ

נו. רש זנ חל ר הל בה נו, וכש מל ה מי בושה בש

ה רה עה שש ר בי של תוב אמ כה שוהה של רש יוב - אוייב. ופי ר אי זנ ך. חה אוייב לה י לש ני בי שש חש תנ יוב, (איוב יג) וש ר אי מנ ה אה מו זל כש
ה תה ה ענ ני הי ח, וש קנ י לה תי כםרה אן בש כה יך? וש נל פה ה לש רה בש ה עה רה עה סש א רוחנ  מה ם, של ל עולה בונו של יו: רי נה פה ר לש מנ גו'. אה י וש ני שופי יש
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י. תי כה רש ל בי טנ נה ר וש בה דה ר הנ זנ חה

ה יך. מה לל ים עה כי ינסש י של ד פםה מי ין עומי פוא - אי ך אי י. ולש ני ה בש עלשל ה אל פוא מה ך אי גו', ולש ך וש יו לה תי מש יר שנ בי ן גש הי
פםך שש ך לי אוי לש ך רה י כה רי המ ילה, של חש ך תי בש רש ל חנ ענ ר וש מנ אה תו וש גה רש דנ ל בש כי תנ סש הי ה, וש זל ם הנ עולה ך אותו בה רנ ז בי י. אה ני ה בש עלשל אל

י. ני ה בש עלשל ה אל ר מה מנ ן אה ל כי ענ בות, וש רה עמשות קש לנ ים וש מי דה

ה פוא מה ך אי ר לו, ולש מנ א אה לה י? אל ני ה בש מה ה, לה ת זל ר אל מנ אה ן של יוה ה - כי עלשל ה אל פוא מה ך אי ר, ולש מנ ר אה זה עה לש י אל בי רנ
י ני אי. אמ דנ ונ י  ני י, בש ני א בש לה ה. אל מה לי שש ך  רל דל בש יך  חי ת אה אל ך, וש ה אותש י רואל ני ם אמ דה ב ובש רל חל ין ובש די ה בש תה אנ ה של עלשל אל
ד בנ םא עה י ל רי המ יים, של קנ תש םא הי ן ל יי דנ עמ עמבםד. ונ יך תנ חי ת אה אל ילה וש חש ך תי בש רש ל חנ ענ ן וש ל כי ענ י, וש ני ה בש תה אנ שום של ך מי י לש תי מש רנ גה
שום ים, מי מי עה פש ה  מה כנ י  דוני אמ א לו  רה קה וש ר  זנ חה הוא  וש ו,  שה כש ענ ה אותו  צה רה םא  ל עמקםב  ינ של שום  עמקםב, מי ינ ת  ו אל שה עי

נו. רש מנ אה מו של ים, כש יהמי סוף הנ ה אותו לש עללה הל חוק וש רה מי ל לש כי תנ סש הי של

ך יהה הולי הה ן של קי זה הנ י  יוסי י  בי רנ ת  אל או  רה ים  כי ם הולש עודה בש ך.  רל דל בנ ים  כי הולש יו  הה י  יוסי י  בי רנ וש יהיא  חי י  בי רנ
ר מנ כו. אה לש ינו. הה ני פה ת לש נל קל תג ך מש רל דל ו הנ שה כש רו, ענ מש ם, אה יהל לי יענ אמ גי הי ן של יוה ם. כי יהל לי יענ אמ גי הי ד של בו ענ ם. יהשש יהל רי חמ אנ
ה. שונה ל לש ד ענ סל ת חל תורנ ה וש מה כש חה ה בש חה תש יהה פה ר, (משלי לא) פי מנ אה י וש י יוסי בי ח רנ תנ ה'. פה עמשות לנ ת לנ יהיא, עי י חי בי רנ
ה תורה שון הנ ם לש הי ל, של אי רה שש ם יי הי לו  - אי ה  שונה ל לש ד ענ סל ת חל תורנ ל. וש אי רה שש ת יי סל נל כש ה - זו  מה כש חה ה בש חה תש פה יהה  פי

ילות. לי ים וש ה יהמי ים בה רי בש דנ מש של

ת א אל רה בו בה ם, של הה רה בש ה אנ ה - זל שונה ל לש ד ענ סל ת חל תורנ . וש שוהה רש ית, ופי אשי רי ל בש ה - זו ב' של מה כש חה ה בש חה תש יהה פה פי
ת יתה אל אי רה ר וש מנ אל נל מו של ה, כש ד זל צנ ה מי תומה ה. סש ד זל צנ ה מי תוחה ה, ופש ד זל צנ ה מי תומה יד. ב' סש מי ר תה בי דנ ם ובו מש עולה הה
יא הי ה, וש לה עש מנ לש ל מי בי קנ י לש די ה כש ד זל צנ ה מי תוחה ה, ופש לה עש י מנ פי לנ יהה כש נל ר] פה די הנ יר [לש אי הה י לש די ה כש ד זל צנ ה מי תוחה י. פש חםרה אמ
ה מה כש חה ה, בש מה כש חה ה בש חה תש פה יהה  ך. פי ר כה חנ את אנ לי מנ תש ה ומי תורה הנ םאש  ר ת בש דל עומל ך  שום כה ל. ומי בי קנ ה לש רה דש סנ כש אנ
ר, אומי ר וש פי סנ מש ך  ר כה חנ י אנ רי המ - של ה  שונה ל לש ד ענ סל ת חל תורנ גומו. וש רש תנ ים, כש להי א אל רה ית בה אשי רי תוב בש כה אי, של דנ ונ

י אור. הי יש י אור ונ הי ים יש להי ר אל םאמל י ונ

ה לולה לויהה, כש ה וגש תומה יא סש הי ה, וש כםל בה הנ דוש של קה ם הנ שי ל הנ ה] של אשונה רי ה - זו ה' [הה מה כש חה ה בש חה תש פה יהה  פי
ל, לה ת כש ענ ין נודנ אי ה של תומה יא סש הי שום של ה - מי מה כש חה ה בש חה תש פה יהה  ה. פי טה ה ומנ לה עש ל מנ סוד של ה, הנ טה ה ומנ לה עש מנ מי
יא הי ה, וש ה בה קה בש דש ני ה של מה כש חה ט בנ שי פנ תש הי ה לש ילה חי תש מנ של ה. וכש רה תה סש ם ני יי מנ שה עוף הנ י ומי ל חה י כה יני עי ה מי מה לש על נל תוב וש כה של

ד. סל ת חל יא תורנ הי ה קול, של יאה יא] מוצי הי ה, [וש תוכה בש

ה - שונה ל לש ד ענ סל ת חל תורנ ה. וש מה כש חה לוי בנ בור תה די הנ בור, וש יא די הי ה של רונה חמ אנ "א הה ה - זו הי מה כש חה ה בש חה תש יהה פה פי
חםז אל לל ר וש בה דה יג הנ הי נש הנ ה, לש שונה ל לש הוא ענ עמקםב, של ה ינ ד - זל סל ת חל תורנ יגו. וש הי נש הנ בור לש די ל הנ ד ענ עומי קול של ה הנ זל

. רוהה אמ י קול, ובי לי בור בש ין די י אי רי המ אותו, של

ה - מה כש י חה ני א. אמ צה מש מות אל זי ת מש ענ דנ ה וש מה רש י עה תי נש כנ ה שה מה כש י חה ני ר, (משלי ח) אמ מנ אה יו וש רה חמ יהיא אנ י חי בי ח רנ תנ פה
ת ענ ה לו דנ תה יש הה ק, של חה צש ה יי א - זל צה מש מות אל זי ת מש ענ דנ ם. וש כה הוא חה עמקםב של ה ינ ה - זל מה רש י עה תי נש כנ ל. שה אי רה שש ת יי סל נל זו כש
א, צה מש אל מות  זי מש ת  ענ דנ וש  - ה  מה רש עה הוא  של עמקםב,  ינ ם  עי ה  פה תש תנ שש הי ה  מה כש חה של שום  ומי ו.  שה עי ת  אל ך  רי בה לש מות  זי מש

ים. מי י עולה מי עולש ם ולש עולה יו לש נה בה מו בו ובש יש קנ תש הי כות, וש רה בש ל הנ יו כה לה רו עה שה יו, וש בי אה עמקםב מי ך ינ רי בה תש הי של

ם ענ ץ וש רל אה ד בה חה ל גוי אל אי רה שש יו יי הש ז יי אה , של יחנ שי מה ך הנ לל ן מל מנ זש מו לי יש קנ תש ן יי כגלה ה, וש זל ם הנ עולה מו בה יש קנ תש ן הי הל מי
תוב כה ה, של טה מנ ה ולש לה עש מנ לש טו  לש שש יי וש ץ.  רל אה ד בה חה גוי אל ם לש י אםתה יתי שי עה וש תוב  כה של הו  רוך-הוא. זל דוש-בה קה ד לנ חה אל
לו ל אי ם של יהל ימי ובי תוב (שם ב)  כה , של יחנ שי מה הנ ך  לל ה מל זל א.  ם בה דה ן אה בל ם כש יי מנ שה י הנ ני נש ענ ם  ה עי ני הי וש ז)  (דניאל 
ל טנ םא נה ל םא, וש ב יד לה תי אותו עה יו לש כותה רש רו בי בש ענ ינ עמקםב של ה ינ צה ן רה ל כי ענ כות. וש לש ם מנ יי מנ שה י הנ להי יד אל עממי ים ינ כי לה מש הנ

ר. תנ לש אנ ם לש אותה

גו'. ל וש אי רה שש ת יי חנ ל תי אנ ם ה' וש אג עמקםב נש י ינ די בש א ענ ירה ל תי ה אנ תה אנ ר, (ירמיה ל) וש מנ אה יו וש רה חמ א אנ יסה י יי בי ח רנ תנ פה
מו צש ענ ל בש כי תנ סש כות, הי רה בש ן הנ ם אותה יו עי בי י אה ני פש לי עמקםב מי ינ א  יהצה יא של הי ה הנ עה שה ל בנ בה רוהו. אמ אמ ה בי זל סוק הנ פה הנ
א קול יהצה ד.  א ופוחי יהרי יהה  הה וש ים.  יהמי הנ ך  אםרל ך, לש ר כה חנ אנ לש ן  ירה עמבי הנ לש ה  י רוצל ני אמ לו  לה כות הנ רה בש ה הנ ני ר: הי מנ אה וש
יעמך י מושי ני נש י הי ה. כי זל ם הנ עולה ך בה זםב אותש על םא אל י. ל ני ך אה תש י אי ם ה' כי אג עמקםב נש י ינ די בש א ענ ירה ל תי ה אנ תה אנ ר: וש מנ אה וש

כות. רה בש ן הנ ת אותה ן, אל יר אותה עמבי ה מנ תה אנ ן של מנ זש אותו הנ חוק, לש רה מי

ם יא אותה י אוצי ני יך, אמ נל בה דו בש בש עש תנ שש יי יו וש כותה רש ו בי שה ל עי ו נוטי שה כש ענ ב של ל גנ ף ענ אנ יהם, של בש ץ שי רל אל עמך מי רש ת זנ אל וש
ב שה עמקםב]. וש ם ינ יא עי הי ה [של ינה כי שש עמקםב - זו הנ ב ינ שה כות. וש רה בש ן הנ אותה עמקםב, לש ב ינ שה דו בו. וש בש עש תנ שש יך יי נל ז בה יו, אה יהדה מי
יו הה ם  הי של דום.  אל ומי ן,  וה יה ומי י,  דנ ומה ל,  בל בה מי כגיות:  לש מנ ן  אותה מי  , רוהה אמ בי של מו  כש ן,  ננ אמ שנ וש ט  קנ שה וש אי.  דנ ונ עמקםב  ינ

ים. מי י עולה מי עולש ם ולש עולה יד - לש רי חמ ין מנ אי ל. וש אי רה שש יי דו בש בש עש תנ שש הי של

סוד יהה בש כםל הה ץ, הנ רל אה רוך הוא בה דוש בה קה ה הנ עושל ה של ל מנ אי כה דנ י, ונ י יוסי בי ר רנ מנ ים אה כי ם הולש עודה כו. בש לש הה
ת סודות הוא אל ה הנ עמשל מנ הנ דו מי מש לש יי י של די ם כש דה אה י הה ני בש ה לי יונה לש על ה הה מה כש חה ת הנ אות אל רש הנ י לש די כםל כש הנ ה, וש מה כש חה הנ
רוך הוא, דוש בה קה י הנ כי רש ם דנ ה הי תורה י הנ כי רש דנ שום של ה, מי תורה י הנ כי רש יו דנ עמשה ל מנ כה אוי, וש רה ם כה כםל הי הנ ה, וש מה כש חה הנ

ה. יונה לש ה על מה כש ל חה סודות של ים וש ילי בי ים ושש כי רה ה דש מה ין בו כנ אי ן של טה ר קה בה ין דה אי וש
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יונהה לש על ה הה מה כש חה סוד הנ סוקות בש כות פש לה אות המ לש מי ר שש יהה אומי אי הה כנ ן זנ ן בל נה י יוחה בי י רנ רי המ ה, של אי םא רש ב
י די מו, כש יהה עי הה ר של זל יעל לי י אל בי רנ א לש לה ם אל ה אותה לה םא גי ל ב, וש הה י זה ת מי ד בנ רי טש ת מנ ל בנ אי בש יטנ הי תו מש שש ם אי שי סוק וש פה בש
ת תורנ ה וש מה כש יא חה ר, הי בה דה ר וש בה ל דה כה ה, ובש תורה הוא בנ ה, של עמשל ה ומנ עמשל ל מנ כה ם בש ים הי יוני לש ה סודות על מה כנ ת של ענ דנ לה
ה יטה בי אנ י וש יננ ל עי ר גנ מנ אל נל מו של אות, כש לה פש ה ני נה מל אות מי רש הנ ים לש דושי ים קש רי בה ם דש ה הי תורה י הנ רי בש ך די שום כה ת. מי מל אל

ך. תל תורה אות מי לה פש ני

ה תה פנ תש הי א, וש מה ה זגהמ יל בה טי הי ה וש שה אי ב לה רנ קה תו, של שש ת אי אל ם וש דה ת אה הוא אל ש הנ חה נה ם הנ קי עי ה של עה שה ה, בש אי םא רש ב
ע רנ פה הי ם לש עולה ד הה מנ עה וש ם,  עולה ל הה כה ת לש ול ם מה רנ גה וש ה,  מה דה אמ הה ילו  בי שש ה בי לה לש קנ תש הי וש ם,  עולה א הה מה טש ני ז  ם, אה דה אה בו 
ל עו של רש ל זנ ים ענ מי עולה לט לש שש םא יי ל ש של חה נה יענ אותו הנ ני כש הי ם, וש דה ל אה ר] ענ פי כי ה [וש פה כה ים וש יי חנ ץ הנ א עי בה ד של נו, ענ מל מי

ינעמקםב.

ן ל כי ענ ר, וש מנ אל נל של מו  ד, כש בל על לש ך  פי הנ תש הי וש ש  חה נה הנ ע אותו  נה כש יהה ני יר, הה עי אל שה רה שש יי יבו  רי קש הי ן של מנ זש י בי רי המ של
ה תה יש הה ה של גה רש דנ יל הנ בי שש ד בי חה אל וש יר,  עי הוא שה ו, של שה ת עי אל יענ  ני כש הנ ד לש חה ים. אל ירי עי י שש ני יו שש בי אה עמקםב לש ינ יב  רי קש הי

ר. אי בה תש ני ק בו וש בנ דש ני ו וש שה עי לויהה בש תש

ת אותו ימו אל כי ינחש וש מו  קש ענ ינ ם, וש דה מו אה ם כש דה ן אה ה, ובל וה מו חנ ה כש שה םא אי ב תה ד של ם ענ עולה ד הה מנ עה ך  שום כה ומי
ר. אי בה תש כםל ני הנ יו, וש לה ב עה רוכי אותו של ע וש רה ש הה חה נה הנ

ם - יש תה ים. אי לי ב אםהה ם יםשי יש תה עמקםב אי ינ ר וש מנ אל י נל רי המ ה, ונ דל יש שה ד אי יי ענ צנ יש יםדי ו אי שה י עי הי יש ר, ונ מנ אה ח וש תנ פה
ים, די דה צש י הנ ני ת שש ז אל אוחי ים, של לי ב אםהה הוא יםשי שום של ם? מי ה הוא תה מה ים - לה לי ב אםהה גומו. יםשי רש תנ ם, כש לי ר שה בל גל
ד סה חנ תש יד תי סי ם חה תוב עי כה ר, של מנ אל נל מו של ו, כש שה ל עי א אל ק בה חה צש ל יי דו של צי עמקםב בש ן ינ ל כי ענ ק. וש חה צש ת יי אל ם וש הה רה בש ת אנ אל
שום ק, ומי חה צש יי ם וש הה רה בש ל אנ יוענ של ם סי א, עי ה הוא בה לה עש מנ לש יוענ של ם סי כות - עי רה ם בש א עי בה של ל. וכש תה פנ תש ש תי קי ם עי עי וש

ר. אי בה תש ני מו של ה, כש מה כש חה יהה בש ה הה ך זל כה

ח אותו צנ עמקםב ני ינ עמקםב, וש ת ינ יו אל לה ל עה בי קי ו, וש שה ל עי של תו  גה רש ל סמא"ל, דנ ר אל עורי תש עמקםב הי ינ של ה, כש אי םא רש ב
ח צנ ד, ני חה כםל אל הנ ב של ל גנ ף ענ אנ יר. וש עי שה הנ ק מי ח, רנ םא נגצנ ל יות, וש מומי קש ענ ה וש מה כש חה ש בש חה נה ת הנ ח אל צנ ים - ני די דה ה צש מה כנ בש
םא י ל א כי ינרש ר. ונ חנ שה ד עמלות הנ מו ענ יש עי ק אי בי ייאה תוב ונ כה הו של ח אותו. זל צנ ני ר וש חי חון אנ צה ני ת סמא"ל בש ן אל מו כי כש

יהכםל לו.

יהה ה הה לה יש לנ הנ אותו  וש ם,  עולה ן הה מי ירו  עמבי הנ ה לש צה רה וש א  הוא בה עמקםב, של ינ ל  של כותו  ה זש תה יש ה הה מה ה כנ אי םא רש ב
י ידי חי ם יש דה א אה ל ייצי ינו, אנ ני שה מו. של ר עי חי הו אנ ישל יהה מי םא הה ל דו, של בנ ר לש אנ שש עמקםב ני ינ ה, וש נה בה לש ה בו הנ אה רש בש ני ה של לה יש לנ הנ
אותו ר. וש סי אםרם"ת חה י מש הי תוב יש כה ה, של רה סי ה חמ נה בה לש י הנ רי המ אורות, של מש הנ בו  או  רש בש ני ה של לה יש לנ ן בש כי ל של כה ה, וש לה יש לנ בנ
ג רי טש קי א סמא"ל וש ז בה אה ט, וש שולי ר וש בי גנ תש ע מי רה ש הה חה נה ה, הנ רונה סש חל ה בש נה בה לש ר הנ של אמ כנ שום של דו, מי בנ ר לש אנ שש ה ני לה יש לנ הנ

ם. עולה ן הה ידו מי בי אמ הנ ה לש צה רה יו, וש לה עה

א עמקםב. בה ינ ל  של קו  זש חה יו  ם הה הי ם, של הה רה בש ל אנ ד של צנ ק ובנ חה צש ל יי ד של צנ ים, בנ די דה צש ל הנ כה ק בש זה יהה חה עמקםב הה ינ וש
ין די ק בנ זה ק חה חה צש ת יי ה אל אה םאל, רה מ שש א לי ד. בה סל חל ל הנ ין של יהמי ד הנ צנ יום, בש ק הנ חםזל ק בש זה ם חה הה רה בש ת אנ ה אל אה רה ין, וש יהמי לש
י, זנ אן. אמ כה ד מי חה אל אן וש כה ד מי חה ים אותו אל יפי קי מנ לו של לה ים הנ די דה צש י הנ ני שש ק מי זה עמקםב חה ת ינ ה אל אה גוף, רה א לנ ה. בה של קה הנ
ך ף ילרל ע כנ קנ תי י, ונ זנ גוף. אמ ל הנ ד של חה מוד אל הוא ענ גוף, וש חוץ לנ קום מי הוא מה כו, של רי ף יש כנ ע בש גנ יי םא יהכםל לו ונ י ל א כי ינרש ונ

גו'. מו וש קו עי בש אה הי עמקםב בש ינ

יענ גי הי י, של ני חי לש ר שנ מנ ז אה ל סמא"ל, אה ש כםחו של לנ חל נל עמקםב, וש ר ינ בי גנ תש ה, הי לה יש לנ ר הנ בנ עה ר וש בםקל ר הנ עורי תש הי ן של יוה כי
תוב כה ת, של רל חל ה אנ כה רה יף לו בש הוסי כות, וש רה בש ן הנ ל אותה ה לו ענ הודה ת, וש כל לל ה לה צה רה ר. וש בםקל ת הנ ירנ ת שי ר אל ן לומנ מנ זש הנ

ם. ך אםתו שה רל בה יש ונ

ן ל אותה כה ת  אל יחנ  וי רש הי וש מות,  קש ענ תש הי ה  אותה בש יו  בי אה ל  ת של חנ אנ עמקםב:  ינ ך  רי בה תש כות הי רה בש ה  מה כנ ה  אי רש םא  ב
ת ים אל להי ך אל רל בה יש תוב ונ כה ן, של בה לה א מי יהה בה הה של רוך הוא כש דוש בה קה ך אותו הנ רנ בי ה, של ינה כי שש ל הנ ת של חנ אנ כות. וש רה בש הנ
ך לנ הה של יו כש בי ך אותו אה רנ בי ת של רל חל ה אנ כה רה ת בש חנ אנ ו. וש שה ל עי ה של נל מג מש הוא, הנ ך הנ אה לש מנ ך אותו הנ רנ בי ת של חנ אנ עמקםב. וש ינ

גו'. ך וש ך אםתש רי בה י יש דנ ל שנ אי תוב וש כה ם, של רה ן אמ דנ פנ לש

ת? עי כה ש  מי תנ שש ם אל הל ה מי כה רה בש יזו  אי ר, בש מנ לו, אה לה כות הנ רה בש ל הנ כה בש מו  צש ת ענ עמקםב אל ה ינ אה רה הוא של ן הנ מנ זש בנ
ה, קה זה יא חמ הי ב של ל גנ ף ענ אנ יו. וש בי ך אותו אה רנ בי ה, של רונה חמ אנ יא? זו הה י הי ן, ומי הל בה ה של שה לה חנ ש בנ מי תנ שש ת אל עי ר, כה מנ אה

ה. אשונה רי ה כה זל ם הנ עולה טון הה לש שי ה בש קה זה ה חמ ינה ר, אי מנ אה

י ננ בה י ולש ך לי רי טה צש אל ן של מנ זש רות לי חי אמ ן הה ל אותה ת כה יר אל עמבי אנ ה, וש ש בה מי תנ שש אל ת זו וש ו אל שה כש טםל ענ עמקםב, אל ר ינ מנ אה
י ם ה' כי שי י בש בוני בה ם סש ל גויי תוב כה כה ם, של עולה ן הה י מי ננ ת בה יד אל בי אמ הנ ים לש מי ענ ל הה סו כה נש כנ תש יי ן של מנ זש י? בי תנ י, מה רנ חמ אנ
ן ת - אותה חנ רו. אנ אמ שש ני ה של לשה י שש פי לנ ה, כש לשה אן שש ה כה ני גו'. הי ים וש בםרי דש י כי בוני גו'. סנ י וש בוני בה ם סש י גנ בוני ם. סנ ילנ מי אמ
כות רה בש ן הנ לש - אותה רוך הוא. שה דוש בה קה ך אותו הנ רנ בי כות של רה ן בש ם - אותה יי תנ יו. שש בי ל אה אשונות של רי כות הה רה בש הנ

הוא. ך הנ אה לש מנ ך אותו הנ רנ בי של

ת עי כה ם, וש שה ן לש יר אותה עמבי אנ ם, וש עולה ל הה ל כה ים של מי ענ ל הה כה ים וש כי לה מש ל הנ ן, אל יך אותה רי ם צה שה עמקםב, לש ר ינ מנ אה
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בות, רה קש ם בנ חי לה הי בות לש רה י קש מי י לוחמ לי עמ ה בנ מה ים, כנ קי זה יונות חמ גש ה לי מה יו לו כנ הה ך של לל מל ה. לש זל י בה י לי ו דנ שה י עי פי לנ כש
י ני בש ר,  מנ אה  . חנ ד רוצי חה אל ד  ל שודי ענ ע  מנ ם שה יי תנ ינש בי בות.  רה קש ם  הל ם בה חי לה הי לש ים  קי זה חמ ים  כי לה מש י  פי לנ כש ים  ני זגמה מש של
י אותו פי לנ ר, כש מנ לו? אה א אי לה ם אל שה לש חנ  ך שולי ינש ך אי לש יונות של גש לי ל הנ כה רו לו, מי מש ם. אה שה לש כו  לש יי לו  לה ים הנ רי עה שש הנ
ב רה קש יום הנ ים. בש קי זה חמ ים הנ כי לה מש ם הנ אותה ם לש יר אותה עמבי ב אנ רה קש י הנ לי עמ י ובנ יונותנ גש ל לי י כה רי המ לו, של אי י בש ד דנ שודי הנ

יו. הש י, יי כו לי רש טה צש יי של כש

ל י כה פי לנ י כש ננ בה לש כו  רש יגצש הוא של ן הנ מנ זש ל לנ בה לו. אמ לה כות הנ רה בש ת בנ עי י כה י לי ו, דנ שה י עי פי לנ ר כש מנ עמקםב אה ינ ך  ף כה אנ
ל כה כות מי רה בש ן הנ אותה רו  עורש תש יי ן,  מנ זש הנ אותו  יענ  גי ינ של ם. כש ה אותה עמלל ם, אנ עולה ל הה ל כה ים של יטי לי שנ הנ וש ים  כי לה מש הנ
ר אה ל שש ל כה ענ זו  הנ כות  לש מנ קום הנ ה תה אה לש הה וה הוא  יום הנ הנ ומי אוי.  רה כה יומו  קי ל  ענ ם  עולה יים הה קנ תש יי וש ים,  די דה צש הנ
ם. עולה קום לש יא תה הי כגיות וש לש מנ הנ לו  ל אי ה כה לל כנ ת ותש תי כנ תוב (דניאל ב) תש כה , של רוהה אמ בי של מו  ת, כש רל חל כות אנ לש מנ
זו? זו ן הנ בל אל י הה ל. מי אי רה שש ן יי בל ה אל ם רםעל שה ר מי מנ אל נל מו של ם, כש יי דנ יה םא בנ ל ר וש הה ן הה ת מי רל זל גש ני יא של הי ן הנ בל אל נו הה יש הנ וש

גו'. ה וש בה צי י מנ תי מש ר שנ של םאת אמ ז ן הנ בל אל הה ר וש מנ אל נל מו של ל, כש אי רה שש ת יי סל נל כש

תוב כה רו. וש אמ שש ני רות של חי אמ כות הה רה בש לו הנ עמקםב - אי ר ינ אה ר יהשוב שש אה אן, (ישעיה י) שש כה ר, מי מנ יהיא אה י חי בי רנ
עמקםב] ית ינ רי אי יהה שש הה תוב וש רות. כה חי כות אמ רה לו בש ים. [אי בי ים רנ מי ב ענ רל קל ם בש גויי עמקםב בנ ית ינ רי אי יהה שש הה (מיכה ה) וש

ת ה'. אי ל מי טנ גו' כש ית וש רי אי יהה שש הה תוב וש כה ו. וש שה עי ק בש םא רנ ל ם, וש ם כגלה גויי בנ

ם עולה ם בה דה יהה אה םא הה ל ו, של שה ה עי ן זל יו. בי נה דם ד אמ בל על וש ב  ד אה בי כנ יש ן  ר, (מלאכי א) בי מנ אה וש א  יסה יי י  בי ח רנ תנ פה
ה. זל ם הנ עולה יט אותו בה לי שש ד אותו הי בי כי בוד של כה אותו הנ יו, וש בי ת אה ד אל בי ו כי שה עי מו של יו כש בי ת אה ד אל בי כנ יש של

ה מה כנ וש ר  ה עםשל מה כנ ן בש רה חה א לש יהה בה הה ם של דה י אה רי המ . של רוהה אמ ם, ובי הה רה בש ד אנ בל ר על זל יעל לי ה אל יו - זל נה דם ד אמ בל על וש
א בה ר של חי יש אנ ם או אי הה רה בש ל אנ בו של הוא אוהמ ן של בה לה ל וש תואי בש ר לי מנ םא אה ל ים, של עוני ים טש לי מנ רות וגש אוצה נות וש תה מנ
י ני דם אמ ך  ר כה חנ אנ י, וש נםכי ם אה הה רה בש ד אנ בל ר על םאמנ י תוב? ונ ה כה מנ רו  בה ת דש ר אל בי דנ ם יש רל א טל לה ם, אל הה רה בש ל אנ יוס של ם פי עי

ים. מי עה ה פש מה כנ יך לו לש רי אל ד הל סל חל אותו הנ בוד וש כה ם, אותו הנ הה רה בש ת אנ ד אל בי כנ יש י של די י, כש ני דם אמ

ן אותה ה, וש זל ם הנ עולה לט בה שש יי של לו  לה ים הנ מי עה פש ל הנ כה לו  יך  רי אל יו הל בי ת אה ד אל בי כי הוא של בוד הנ כה ו, הנ שה עי ך  כה
תוב כה עות, של מה דש יהה ובי כי בש רוך-הוא בי דוש-בה קה ל לנ אי רה שש יי יהשובו  ד של ענ בודו  עש שי ל לש אי רה שש ת יי אל ידו  עות הורי מה דש הנ
ה' ה לנ תה יש הה ו וש שה ר עי ת הנ פםט אל שש יון לי ר צי הנ ים בש יעי לו מושי עה תוב (עובדיה א) וש ז כה אה גו', וש י יהבםאו וש כי בש (ירמיה לא) בי

ן. מי אה ן וש מי ם אה עולה רוך ה' לש ה. בה לוכה מש הנ

עמקםב א ינ ייצי ת ונ שנ רה פה

ל אל ש וש מל שה א הנ ש ובה מל של ח הנ רנ זה ר, (קהלת א) וש מנ אה ח וש תנ יהיא פה י חי בי ה. רנ נה רה ך חה לל יי ע ונ בנ ר שה אי בש עמקםב מי א ינ ייצי ונ
א ע. ובה בנ ר של אי בש יהה בי הה של עמקםב כש ה ינ ש - זל מל של ח הנ רנ זה ל וש בה רוהו, אמ אמ ה בי זל סוק הנ פה ם. הנ חנ הוא שה ף זורי קומו שואי מש
קום מה ב בנ כנ שש יי תוב ונ כה , של חנ ף זורי קומו שואי ל מש אל ש. וש מל של א הנ י בה ם כי ן שה לל יה תוב ונ כה ן, של רה חה ך לש לנ הה של ש - כש מל שה הנ

הנהוא.

ל ך אל ר הולי מנ אל נל מו של ים, כש די דה י צש ני שש ם בי יו הי עותה סש ם, מנ עולה ל הה כה יר לש אי ש מי מל של הנ ב של ל גנ ף ענ ה, אנ אי םא ורש וב
ך הולי ח, וש רה זש מי ד הנ צנ ל יום מי א כה יוצי וש ענ  שופי שום] וש םאל. [ומי מ ה שש זל ין וש ה יהמי זל שום של פון, מי ל צה ב אל סובי רום וש דה
ד צנ א לש יוצי ס וש ני כנ תש ש מי מל של ז הנ אה ב, וש עמרה מנ ד הנ צנ פון לש צה ד הנ צנ פון, ומי צה ד הנ צנ ך לש ר כה חנ אנ ב], וש עמרה ל מנ רום [של דה ד הנ צנ לש

ה. נה רה ך חה לל יי תוב ונ כה ב, של עמרה מנ ך לנ הולי ע. וש בנ ר שה אי בש עמקםב מי א ינ ייצי תוב ונ כה ח, של רה זש מי א מי ב. יוצי עמרה מנ

ת, רל חל שות אנ רש לי ך  הולי ע, וש בנ ר שה אי בש עמקםב מי א ינ ייצי תוב ונ כה ל, של אי רה שש ץ יי רל ל אל לנ כש א מי ר, יוצי מנ עון אה מש י שי בי רנ
יון לש על ק הה עםמל הה ת מי לל נוטל ה של טה מי שש ע, זו הנ בנ ר שה אי בש עמקםב מי א ינ ייצי תוב ונ כה ח, של רה זש מי א מי ה. [יוצי נה רה ך חה לל יי תוב ונ כה של

ם. ז שה גל רם הה ין וש די הנ קום של מה ה, הנ נה רה ך חה לל יי תוב ונ כה ב, של עמרה מנ ת לנ כל הולל יר, וש אי מי אור של הה

יהה עמקםב הה ינ יון, וש לש על ק הה עםמל ן הה ד אור מי יהה יורי ה הה אשונה רי לות. בה גה ה בנ זל סוק הנ פה ת הנ ר אל אי בה י מש י יוסי בי רנ
ל כה ר בש אי בש הנ ה  ים אותה לי שש הי וש ם,  שה יר מי אי יהה מי הה ים, של רי שה רוהה  פה חמ ר של אי בש ע, הנ בנ ר של אי בש לי ך  הולי וש ל אותו  נוטי
ה הוא ף. ומנ רון אנ ר חמ לומנ ה, כש נה רה ך חה לל יי תוב ונ כה ה, של נה רה חה ך לש לנ הה זו וש ע הנ בנ ר של אי בש ע מי סנ לות נה גה י הנ ימי מות. ובי לי שש הנ

ת. רל חל שות אנ ל רש ץ של רל אה ה, הה עה רה ה הה גה רש דנ רוך הוא? הנ דוש בה קה ל הנ פו של רון אנ חמ

קום לו, מה א של סי כי ש, הנ מל של ל הנ קומו של א מש רה קש ה ני זל ב הנ עמרה מנ ב, הנ עמרה מנ ש לש מל של ך הנ הולי של יהיא, כש י חי בי ר רנ מנ אה
ל ת כה ל אל נוטי וש יו,  לה יר עה אי הה יו לש לה אי ך  הולי ם. של הוא שה חנ  ף זורי שואי קומו  ל מש תוב אל כה של הו  יו. זל לה ט עה שולי של

יו. לה ם אי ס אותה כוני אורות וש הה

ין, לי פי יחנ תש ני רוך הוא מי דוש בה קה נו, הנ דש מנ לה ין, [ס"א וש לי פי יחנ תש ני רוך הוא מי דוש בה קה הנ ינו של ני שה מו של נו כש יש הנ וש
זו - רוענ עג זש מו. ובי ת לה ש דה ינו אי ימי תוב מי כה ה, של תורה ינו - זו הנ מי ינו, יש ני שה זו. וש רוענ עג זש ינו ובי ימי ע ה' בי בנ שש תוב ני כה של
רות ני הנ וש אורות  ם הה ל אותה סוף כה בנ לש ת  פל ה אוסל נה בה לש הנ וש ב.  עמרה ד מנ צנ לש ף  סי אנ ומש עמקםב  ינ ל  טנ נה ם  כגלה וש ין.  לי פי תש לו  אי
ל ת כה ל אל נוטי שום של ין] מי לי פי יחנ תש ני רוך הוא מי דוש בה קה ינו הנ ני שה ה של זל ה, וש יר לה אי ה ומי ן לה הוא נותי עמקםב, של ל ינ נוטי של
מו םאש, כש ר בה ין של לי פי תש ם הנ הי ה, וש יונה לש על ם הה אי סוד הה יון וש לש על ב הה אה ל הה סוד של ם? הנ י הי ים, ומי יוני לש על ים הה רי תה כש הנ
רוך דוש בה קה הנ א [של צה מש ני םאל, וש מ שש הנ ין וש יהמי ל הנ ם, נוטי אי הה ב וש אה ל הה נוטי ר של חנ אנ םאש. וש ר ל בה דול נוטי ן גה ינו, כםהי ני שה של
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אן ף כה ת אנ לל ה, נוטל לה עש מנ ל לש אי רה שש ת יי סל נל ת כש כל של מש ני של כםל, וכש ל הנ ל נוטי אי רה שש ת יי רל אל פש ר, תי מנ ר אה זה עה לש י אל בי רנ
ל ים כה אי יוצש של מו  הוא. כש רוך  בה דוש  קה ל הנ ה של בה קי נש ם הנ ן עולנ כי וש הוא,  רוך  בה דוש  קה ל הנ ר של כה זה ם הנ כםל, עולנ הנ
ה ע זל בנ ר של אי בש ך  שום כה ה, ומי זל מו  ה כש י זל רי המ ה, של זל ם הנ עולה כםל הה ל הנ ם נוטי גנ ך  ה, כה זל ם הנ עולה ן הה אורות מי הה
יר אי ינו מי ה] אי זל [הנ ש  מל של הנ רוך-הוא] וש דוש-בה קה כםל לנ ה] [הנ זל מו  ה כש י זל רי המ ה. [של טה מי שש ע] זו הנ בנ ר [של אי ל, בש יובי הנ
ך לל יי ע ונ בנ ר שה אי בש עמקםב מי א ינ ייצי ך ונ שום כה ה] ומי טה מי שש יס תוך הנ ני כש אורות ומנ תוך הה ל לש הוא נוטי ל, [וש יובי ן הנ א מי לה אל

ה. טה מי שש יא הנ הי ב של עמרה מנ ה הנ ה, זל נה רה חה

ה, לה רש עה ת הה ננ ה - זו שש נה רה ך חה לל יי ה. ונ טה מי שש ת הנ ננ ב, שש עמרה מנ ה הנ ע - זל בנ ר שה אי בש עמקםב מי א ינ ייצי ר, ונ מנ עון אה מש י שי בי רנ
ר. אי בה תש ני מו של יו, כש חי אה חנ מי יהה בורי הה ת, של רל חל שות אנ רש ה לי שה דג קש שות הנ רש א מי יהצה שום של מי

א תה פש תוסל

םא ל, יהב כי שש הנ ם בש יי יננ עי י הה לי עמ ם, בנ כל ם בה כה י חה עו. מי מש בו שי רש ה, קי לה שה מש מל י הנ ירי חי יון, בש לש י על הובי ם, אמ עולה י הה ני בש
ת חנ אנ ת י', וש חנ ת א', אנ חנ יקות, אנ קי חמ ת הנ יקנ קי חמ ם בנ ק אותה קנ חה יות וש לש אותי ל שה טנ ן נה בה לה םאש הנ ר הה ה של עה שה ע. בש יידנ וש
םאש ר ן הה ן מי קנ תש צון, ני רה ינת הה לי ים, י' הוא עמ מוני טש ל הנ ל כה מון של כםל טה ל הנ יון של לש על םאש הה ר א' הה ק אי"ן - הה קנ חש נל ן', וש
טות, לוהמ של רות  קה יש ים  ני בה אמ בנ קו  קש חש נל של ד  ענ ים,  ילי בי שש ם  יי ננ ושש ים  לשי שש יא  הוצי וש א  יהצה ה.  טה מנ לש ד  יהרנ וש ה,  לה עש מנ לש
ר שה קש ני דוש  קה ם הנ שי הנ נו, וש קש תש ם ני הל ק, בה זה ר חה של ים. קל בי י אוהמ ני ה, שש בה קי ר ונש כה יא זה הי אות נו"ן, של ם הה עי רו  שש קש ני וש

מות. עולה נו הה קש תש ם], ני הל כםל [בה זון לנ מה א הנ צה מש ם ני הל ם, מי הל בה

ים ילי בי יא שש מוצי צון של רה יא הה הי ת, י' של חנ ה אנ בה קי ה נש פופה ם: נ' כש יי תנ ל שש ל של לה כש ה, הנ שוטה ה ן' פש קה קש חש ן נל ל כי ענ וש
ד יהרנ ד של ים. ענ בורי ים די רי יבה אי ין הה יל בי טי הי י רוחות, וש תי ין שש עמקםב בי ל ינ יענ של קי רה ת הה ה אל שה עה יות וש אותי ין הה ה בי כה הי
ר אי את בש רי קש זו ני ה הנ פופה כש נ' הנ ד. הנ רו ינחנ שש קש ך ני ר כה חנ רום, אנ דה פון וש ד, צה ה ינחנ רו אותה בש חי ה, וש פופה יא כש הי זו, של נ' הנ לנ
ה. עוד, נה רה חה ך  לל יי ע ונ בנ ר שה אי בש עמקםב מי א ינ ייצי ן ונ ל כי ענ םאן, וש צ י הנ רי דש ל על ת כה קות אל שש הנ עמקםב לש ינ את מי לי מנ תש ע ומי בנ של
ף ה', רון אנ ה, חמ טה מנ לש ר של אי בש יא הנ הי ה, של נה רה ת חה קות אל שש הנ ך לש ר כה חנ א אנ ה יוצי נה מל י מי רי המ ה, של לה עש מנ ע לש בנ ר של אי בש מי

ך. עד כאן התוספתא. תל לה חמ ננ ם בש או גויי ים בה להי ן אל ל כי ענ ים. וש להי ין, אל די ית הנ ין, בי ב ה', די רל חל

יהיא י חי בי קום? רנ מה י הנ קום. מי מה ע בנ גנ פש יי תוב? ונ ה כה ה, מנ שה דג קש שות הנ רש יא בי הי ל, של ית אי בי לש יענ  גי ר הי של אמ כנ וש
מו ש, כש מל שה א הנ י בה ם כי ן שה לל יה ונ ם].  הוא שה חנ  ף [זורי שואי קומו  ל מש אל וש תוב  כה נו, של רש מנ אה של קומו  מש הו  ר, זל מנ אה

יר לו. אי הה י לש די א כש י הוא בה רי המ ם, של חנ הוא שה ף זורי ר שואי מנ אל נל של

יות לי גה רש רות מנ קה ים יש ני בה ם אמ לו הי קום. אי מה י הנ ני בש אנ א מי לה קום אל מה י הנ ני בש תוב אנ םא כה קום. ל מה י הנ ני בש אנ ח מי קנ יי ונ
ף לל אל ר  שה עה ים  ני שש לו  אי ת  חנ תנ וש ים.  ני בה אמ ה  רי שש על ים  תי תוב שש כה כנ יונות,  לש על ים  ני בה אמ ה  רי שש על ים  תי ן שש הי טובות של
קום מה ה הנ קום], זל מה י [הנ ני בש םא אנ ל קום וש מה י הנ ני בש אנ ך מי שום כה ים, ומי ני בה אות אמ רה קש ן ני כגלה סולות, וש ים פש ני בה בות אמ בה ורש

שלאהמנר.

ם יו? אי שםתה אמ רנ ה מש ה זל הוא. מנ קום הנ מה ל הנ יו של שםתה אמ רנ א מש לה י? אל ל מי יו של שםתה אמ רנ יו. מש שםתה אמ רנ ם מש יהשל ונ
ד צנ ים לש ני בה לש אמ ם. שה עולה י הה די דש י] צי אשי ה [רה עה בה רש אנ יו - לש שםתה אמ רנ א מש לה םא. אל םאשו - ל ת ר חנ ם תנ שה י של מי ר כש םאמנ ת

ם. הל ן בה קי תנ הי ם לש יהל לי הוא עמ קום הנ מה הנ ח. וש רה זש ד מי צנ לש לש שה רום, וש ד דה צנ לש לש שה ב, וש עמרה ד מנ צנ לש לש שה פון, וש צה

ה זל קום הנ מה ל הנ ן ענ הי גות של רה דש ן הנ ל אותה כה ה, וש טה מנ יות לש לי גה רש ב, י"ב מנ כנ שש יי הוא. [ונ קום הנ מה ב בנ כנ שש יי ז ונ אה וש
ה, טה מי ל הנ ב ענ יישל עמקםב ונ ינ תוב בש ן כה ל כי ענ ש. וש מל של ה? הנ ב בה כנ י שה ה. מי ב בה כנ ה, שה טה מי ה הנ נה קש תש ני ן של יוה ן כ"ב.] כי י הי רי המ

ש. מל שה א הנ ש ובה מל של ח הנ רנ זה תוב וש ך כה שום כה הוא, ומי קום הנ מה ב בנ כנ שש יי ן ונ ל כי ענ ר. וש חי אנ םא לש ל אויהה וש י לו רש רי המ של

ד חה יהה אל הה מו, וש ים עי ני י בה ני ד ושש חה אל יש  ר אי בנ א. עה יקותה פי ת אמ רנ עה י מש ני פש ד לי חה ב יום אל יהה יושי ק הה חה צש י יי בי רנ
יא רוחנ הי הה שום של , מי רוחנ ל הה א ענ לה יים אל קנ תש ם מי עולה ין הה אי רום, וש דה ד הנ צנ ה הוא מי זל ש הנ מל של ק הנ ר, חםזל ד אומי חה אל לש

יים. קנ תש הי ם יהכול לש עולה ין הה מות, אי לי שש ד בי הוא עומי א של לי מה לש אי ים, וש די דה צש ל הנ ל כה מות של לי שש יום הנ קי

חוד יי ת הנ יו אל נה בה דו  חמ יי ה של עה שה ה, בש אי םא רש ם. ב עולה יים הה קנ תש םא הי עמקםב, ל א ינ לי מה לש ן, אי טה קה יו הנ חי אה ר לו  מנ אה
חוד יי ד בש ינחי תש הי ה לש יונה לש על מות הה לי שש י הנ ד, זוהי חה ה' אל ינו  להי ל ה' אל אי רה שש ע יי מנ (דברים ו) שש רו  מש אה ה וש לה עש מנ לש של
ה בה קי ר ונש כה ר זה בי חנ תש הי בות, לש אה ם הה ד עי חה בור אל חי ב בו בש יהשנ יתו, וש ת בי ל אל טנ נה ם, וש יהל בי עמקםב אמ ר ינ בי חנ תש י הי זנ ד, אמ חה אל

ד. ינחנ

ה ה' ר, קומה מנ אה וש יש  אי הה ח אותו  תנ פה ים.  רי ם אומש הי ה  מה ע  מנ שש אל וש ם  הל מה עי ף  תי תנ שש אל ק,  חה צש יי י  בי רנ ר  מנ אה
נו. כה שש ת מי נוחנ ית מש בי ך לש לל מל ר יהקום הנ אומי י של מי ך - כש תל נוחה מש ה ה' לי ך. קומה זל רון עג אמ ה ונ תה ך אנ תל נוחה מש לי

ד וי דה יך. וש בל יש פגצו אם יה ה ה' וש ר, (במדבר י) קומה מנ ה אה ד. מםשל וי דה ה וש ה ה' - מםשל רו קומה מש אה יו של ם הה ם הי יי ננ שש
יתו הוא ת בי ה אל ול צנ מש י של מו מי ה, כש א מםשל לה ם? אל יהל יני ל בי די בש הל ה הנ ך. מה תל נוחה מש ה ה' לי ר (תהלים קלב) קומה מנ אה
בו, ת רנ ין [לו] אל מי זש מנ מו של ה. כש נוחה מש ה לי ין אותה מי זש ד הי וי דה יו, וש אה ד שונש גל נל ב כש רה ם קש חי לה הי ה לש ה אותה וה ה צי ר. מםשל מנ אה

ם. ידה רי פש הנ םא לש ל י של די ך, כש זל רון עג אמ ה ונ תה ך אנ תל נוחה מש ה ה' לי תוב קומה כה הו של מו. זל ה עי ירה בי גש הנ ך וש לל מל ת הנ ין אל מי זש מנ
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ת תי י לה די יו כש עמשה ת מנ ה אל נל שנ ך, יש לל מל ת הנ ין אל מי זש מנ י של מי נו, של דש מנ אן לה כה נו. מי ני רנ יך יש ידל סי חמ ק ונ דל שו צל בש לש יך יי נל כםהמ
ים רי שה ים וש די בה כש ים ני ני חה דש יו בנ נה פה ר לש די סנ ים - יש שוטי ים פש ני חה דש ים אותו בנ חי מש שנ מש ך של לל מל ך הנ רל ם דל ך. אי לל מל ה לנ חה מש שי

ך. לל מל ת הנ חנ מש שום] שי םא [מי םא - זו ל ם ל אי ים, וש דולי גש

ים רי יל שה בי שש בי ך  לל מל י הנ ני חה דש ת בנ ה אל נה ה? שי שה ה עה ה, מל נוחה מש ה לי ירה בי גש הנ וש ך  לל מל ת הנ ין אל מי זש ד הי וי ה, דה אי םא רש ב
יליך וי יות לש הש לי יך  רי יהה צה נו? הה ני רנ יש יך  ידל סי חמ נו. ונ ני רנ יש יך  ידל סי חמ ק ונ דל צל שו  בש לש יי יך  נל תוב כםהמ כה ם? של י הי ים, ומי די בה כש ני וש
ים ידי סי חמ הנ ים וש ני כםהמ ת הנ ה אל שה ה, עה נוחה מש ין אותו לי מי זש הי ד של וי ת דה עי כה ך, וש לל מל י הנ ני חה דש ם בנ ים הי יי וי לש י הנ רי המ נו! של ני רנ יש

ך. לל מל י הנ ני חה דש ם בנ יו הי הש יי של

ד, וי רוך הוא, דה דוש בה קה ר לו הנ מנ לו] [אה יך. [אי לל יחנ עה רי טש הנ ה לש י רוצל יני ד, אי וי רוך הוא, דה דוש בה קה ר לו הנ מנ אה
ך, י אותש תי נש מנ זש הי ת של עי ך. כה צונש ה רש ה עושל תה ך, אנ לש יכה הי ה בש תה אנ של א] כש לה ך, אל םא כה י, [ל בוני ד, רי וי ר לו דה מנ ך] אה םא כה ל

ה. זל ם בה כה רש ין דנ אי ב של ל גנ ף ענ ים, אנ שובי ר חמ ם יותי הי לו, של ת אי ב אל רי קה י לש צוני רש ד בי ר עומי בה דה הנ

צונו ת רש ה אל עמשל ים אותו, ינ יני מי זש ם מנ צונו. אי רש הו כי עמשי כו ומנ רש ר דנ די סנ יתו, יש בי הוא בש י של מי נו, של דש מנ אן לה כה מי
ר בה דה ת הנ ים אל קי רוך הוא הי דוש בה קה הנ ים, וש ני ר כםהמ די סי ים וש יי וי יף לש לי חש ד הל וי י דה רי המ יו, של לה ר עה די סנ מש מו של חו כש רש אה ל מש של

צונו. רש כי

דוש קה ר לו הנ מנ חור. אה םא יהשוב אה י ל תי רש דנ סי דור של סי ך. הנ יחל שי י מש ני ב פש שי ל תה ך אנ דל בש ד ענ וי עמבור דה ד, בנ וי ר דה מנ אה
ם שה רוך הוא מי דוש בה קה ז הנ םא זה ל ך. וש לש ים של לי כי א בנ לה ש, אל מי תנ שש םא אל י ל לי ים של לי כי לו בנ פי יך, אמ יל ד, חנ וי רוך הוא, דה בה
ך. א לה סי כי ית לש שי ך אה נש טש י בי רי פש ה מי נה מל םא יהשוב מי ת ל מל ד אל וי דה ע ה' לש בנ שש תוב ני כה נות, של תה רות ומנ ן לו אוצה תנ נה ד של ענ

י. י לי ה - דנ ת זל מםענ אל שש א לי לה זו אל ך הנ רל דל י לנ אתי םא בה ם ל ר, אי מנ ק לו. אה שנ נה ק וש חה צש י יי בי א רנ בה

ב זה עמ ן ינ ל כי תוב (בראשית ב) ענ כה נו של יש ה, הנ נה רה ך חה לל יי ע ונ בנ ר שה אי בש עמקםב מי א ינ ייצי ר, ונ מנ אה לו וש ד של חה ן אל ח בי תנ פה
או יהצש של ז כש מל ה - רל נה רה חה ך  לל יי ונ ע  בנ ר שה אי בש עמקםב מי ינ א  ייצי ונ ר  חי ר אנ בה תו. דה שש אי ק בש בנ דה וש מו  ת אי אל יו וש בי ת אה אל יש  אי
ה תה לש תוב גה כה ה, וש רה דה ל המ יון כה ת צי ן בנ א מי ייצי ר (איכה א) ונ מנ אל נל מו של ים, כש מי ענ ין הה לו בי גש הג ש וש דה קש מי ית הנ בי ל מי אי רה שש יי

גו'. י וש ני עם ה מי הודה יש

ך לל מל קום? לש מה ע בנ גנ פש יי ה ונ ה זל גו'. מנ וש ש  מל של א הנ י בה ם כי ן שה לל יה קום ונ מה ע בנ גנ פש יי ר, ונ מנ אה ן וש טה קה ר הנ חי אנ ח הה תנ פה
םא עוד, ל ר, וש קי פש הל לו כש צש א אל צי מה םא תי ל י של די ים כש רי בה דש ה בי ם אותה שי בנ ה ולש גםש אותה פש יך לי רי ה, צה ירה בי גש ית הנ בי ך לש הולי של
תו טה מי ת לו  נל קל תנ יא מש הי ם, וש הל ן בה ישם ם לי ה רוקי עמשי מות מנ קה רג תות מש סה ב וכש הה ל זה ה של טה מי לו  ייש  לו  פי אמ א של לה אל
ד ם ינחנ הל לה צון של רה ילה הה הש יי י של די ת, וכש חנ ה ננ ת לה תי ם, לה הל יהלון בה לו וש ת של זםב אל עמ ן. ינ בל ל תל ר של דל חל ץ, ובש רל אה ים בה ני בה אמ מי
סור לו אה אות של רש הנ ש, לש מל של א הנ י בה ם כי ן שה לל יה תוב? [ונ ה כה , מנ יהה לל ך אי לנ הה ן של יוה כי אן, של נו כה דש מנ לה מו של ס. כש נל י אם לי בש
ת חנ ה ננ ת לה תי י לה די הוא, כש קום הנ מה ב בנ כנ שש יי יו ונ שםתה אמ רנ ם מש יהשל קום ונ מה י הנ ני בש אנ ח מי קנ יי יום] ונ תו בנ טה ש מי מי שנ ם לש דה אה לה

הוא]. קום הנ מה ב בנ כנ שש יי תוב ונ כה ם [של הל לון בה יו לה נה פה ים לש הובי ת אמ יי בנ י הנ ני בש לו אנ פי אמ של

לו, רו  מש ם? אה יכל רי חמ אנ ך  לי םא אי ל ם, וש יכל די ת יש חנ יות תנ לי גה רש מנ הנ לו  ר, אי מנ ח. אה מנ שה ייך] וש חי ק, [וש חה צש י יי בי ה רנ כה בה
ך לו לנ י. הה כי רש דנ ת לש כל לל י לה ו ייש לי שה כש ק, ענ חה צש י יי בי ר רנ מנ ה. אה י זל ני ל בש א של לולה הי יר לנ עי ס לה ני כה נו ני אה ך, וש כש רש דנ ך לש לי ה תי תה אנ
רוך-הוא. דוש-בה קה ר בנ מנ אל כםל נל הנ רו, וש מש ה אה אי יהפל דנ עון, ונ מש י שי בי ר רנ מנ עון. אה מש י שי בי י רנ ני פש ים לי רי בה דש ת הנ ר אל די סי וש
ים עי בה רש אנ שום של ש? מי לה א חנ רה קש ם ני ענ טנ ה הנ ם. מה ש הי לה חנ דוק הנ י צה בי ל רנ יו של נה י בה ני בש ם מי לו הי לה ים הנ רי בה דש ר, הנ מנ אה
ים יוני לש ה סודות על תורה ל הנ ר של בה דה ר וש בה ל דה ל כה ענ ש  רי פה יהה מש הה יו, וש יהמה ב בש רי חה םא תי ל ם של יי לנ רושה ל יש ה ענ נה ענ תש ה הי נה שה

ם. הל ג בה הי ננ תש הי ם לש עולה י הה ני בש ך לי רל ם דל הל ן בה נותי וש

י לו, תי רש מנ מו. אה ן עי טה קה נו הנ יש, ובש אי י אותו הה תי שש גנ פה ד של ים ענ טי ים מועה א] יהמי לה יו [אל םא הה ק, ל חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
םא ל יך של יל י, חנ ר לי מנ י, אה יר אותי כי הי ן של יוה תו. כי שש ם אי ר עי אנ שש ני א, וש לולה י לו הי יתי שי י, עה ר לי מנ ר? אה חי אנ ך הה נש יפםה בי אי
ים יני מי זש ך מנ כה ך, של י אותש תי רש כנ םא הי ל ך וש י בש תי עש םא יהדנ ל ד - של חה ים: אל רי בה ה דש לשה שום שש י מי ני ת בש ננ תג חמ ך לנ י אותש תי נש מנ זש הי
םא ל זון וש פה חי ך בש כש רש דנ ך לש ה הולי תה י אנ ד - אולנ חה אל ך. וש בודש ם כש גי פה יי דול וש יש גה ה אי תה י אנ אולנ בודו, וש י כש פי ם - כש דה אה ת הה אל
ן תה ן חה חנ לש ל שג ים ענ לי אוכש ם של ל אותה כה נו - של כי רש דנ ה, של בורה חמ י הנ שי נש י אנ ני פש ייש לי בנ תש םא תי ל ד - של חה אל יך. וש לל יחנ עה רי טש אנ
ה י לו, מנ תי רש מנ טוב. אה ך לש רוך הוא יהדון אותש דוש בה קה י לו, הנ תי רש מנ נות. אה תה רות ומנ ם אוצה הל ים לה ני ם נותש ה, כגלה לה כנ וש
ה, תורה ים בנ יוני לש ר] סודות על יסנ רי ר [תש שה ה עה לשה שש נו  מל י מי תי דש מנ ה לה עה שה ה  אותה ן. בש טה קה דוק הנ י, צה ר לי מנ ך? אה מש שי

לום. חמ ם] בנ יי ננ ד [ושש חה אל ה, וש בואה נש ד בי חה ה, אל לשה נו שש בש ומי

ש שי ה בש זל ה לה זל ה, ומי בה קי נש ם הנ עולנ לום בש חמ הנ ר, וש כה ל זה יא של ם הי עולה ה בה בואה לום? נש חמ ה לנ בואה ין נש ה בי ר, מנ מנ אה וש
ך שום כה ה, מי טה מנ גות לש רה ה דש מה כנ ד לש רה פש לום ני חמ הנ םאל. וש מ שש לום בי חמ הנ םאל, וש מ שש ין ובי יהמי ה בש בואה נש ד. הנ גות יורי רה דש
א לה ת אל טל של פנ תש ה מי ינה ה אי בואה נש תו, הנ גה רש ך דנ ם כה דה אה י הה פי ה, כש אל רש ך ני תו. כה גה רש י דנ פי ל כש בה ם, אמ עולה ל הה כה לום הוא בש חמ הנ

ה. קומה מש בי

ים ים עםלי להי י אל כי אמ לש ה מנ ני הי ה וש מה יש מה שה יענ הנ גי םאשו מנ ר ה וש צה רש ב אנ צה ם מג לה ה סג ני הי לם וש ינחמ תוב, ונ ה כה ה מנ אי םא רש ב
ר הנ ל נש ים ענ די שש ץ כנ רל אל ן בש כםהי י הנ ן בוזי אל בל קי זש חל ל יש ר ה' אל בנ יהה דש יםה הה ר, (יחזקאל א) הה מנ אה ח וש תנ ים בו. פה די יםרש וש
ה דה ה יהרש ינה כי שש הנ שום של לות מי גה ל הנ ה ענ כה רש טה צש הי ה, של תה יש ה הה עה שה ה לש בואה יהה - נש יםה הה ם ינד ה'. הה יו שה לה י עה הי תש ר ונ בה כש
שום ה, מי זל אוי לה םא רה קום ל מה אותו הנ ב של ל גנ ף ענ אנ ה. וש עה י שה פי ה לש אה רה ה של אל מנ קי זש חל ה יש אה רה לות, וש גה ל לנ אי רה שש ם יי עי
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יענ גי םאשו מנ ר ה וש צה רש ב אנ צה ם מג לה תוב סג כה ה, של טה מנ יהה לש ה - הה לה עש מנ יםה לש א הה לה יהה? אל יםה הה ה הה ה זל יהה. מנ יםה הה ך הה כה
ה. טה מנ ד לש חה אל ה וש לה עש מנ ד לש חה יהה - אל יםה הה ה. הה טה מנ ל [אותו] לש נוטי ה וש לה עש מנ ל [אותו] לש ה. נוטי מה יש מה שה הנ

ץ רל אל ר. בש בה ר כש הנ נש ל  ים ענ די שש ץ כנ רל אל ה. בש טה ה ומנ לה עש מנ מות - בש י עולה ני שש יק בי זי חמ ה מנ זל ם הנ לה סג ה, הנ אי םא רש ב
ם קםדל ר מי בה יהה כש הה א של לה ר? אל בה ר כש הנ ה נש ה זל ר. מנ בה ר כש הנ ל נש ה, ענ ל זל ם כה עי ה בו, וש לות שורה גה הנ קום של מה ים - בש די שש כנ
ם אותה ד מי חה ר אל הה ה הוא נה זל גו'. וש ן וש גה ת הנ קות אל שש הנ ן לש דל עי א מי ר יםצי הה נה תוב וש כה יו, של לה ה עה ה שורה ינה כי שש הנ ן, של כי לה

אל. קי זש יחל ה לי לה גנ תש הי ו, וש שה כש ה בו ענ ר - שורל בה יו כש לה יהה עה הה ן וש כי ם לה קםדל יו מי לה ה עה רה שה שום של רות. ומי הה נש ה הנ עה בה רש אנ

דוש קה קום הנ מה לום, ובנ חמ יו בנ לה ה עה לה גנ תש בות, הי אה ל הה ם של לי שה הוא הנ דוש, של קה עמקםב הנ י ינ כי לם, וש ינחמ ה, ונ אי םא רש ב
ר םאמנ ם ת אי יהם. וש יהה קנ ק הה חה צש יי שוי, וש יהה נה םא הה הוא ל ן הנ מנ זש עמקםב בנ א ינ לה לום? אל חמ א בנ לה ה [לו] אל אה םא רה ה ל זל הנ

לום. תוב בו חמ ן כה ל כי ענ יהם, וש יהה קנ ק הה חה צש יי ם, וש רנ קום גה מה ם הנ לום? שה חמ א בנ רל אי תוב וה א, כה שה ני של ך, כש ר כה חנ ה אנ ני הי של

ה, חה מי ים שש ני בה ם הנ אי ת וש יי בנ ת הנ רל ם עמקל הל ם] לה הל ה [בה מה לש שש ני ים, וש טי בה שש ם הנ ה עי דושה קש ץ הנ רל אה א לה בה ר של חנ אנ וש
םא אן ל ה. כה לה יש לנ אםת הנ רש מנ ל בש אי רה שש יי ים לש להי ר אל םאמל י תוב (בראשית מו) ונ כה גו', וש עמקםב וש ל ינ ים אל להי א אל יירה תוב ונ כה

ה. יונה לש ת על רל חל ה אנ גה רש דנ יהה מי י הה רי המ לום, של תוב בו חמ כה

י די יש ל  ה - ענ אל רש ה. מנ בואה נש ית מי שי שי ה הנ גה רש דנ ה, בנ טה מנ הוא לש ל, של יאי רי בש גנ י  די יש ל  ענ לום הוא  חמ ה, הנ אי םא רש ב
ת ז אל לה הנ ן לש בי ל הה יאי רי בש תוב (דניאל ח) גנ ה כה ני ר, הי םאמנ ם ת אי ה. וש לה יש לנ ת בנ טל שולל יא של הי יהה הנ חנ ל הנ יא של הי ה הנ גה רש דנ הנ
ל ים של תומי סש ת הנ ש אל רי פה ר, ומש יותי ש  פםרה לום מש חמ ים, ובנ תומי ר סש יו יותי רה בה ה דש אל רש מנ אי, של דנ ה ונ זל ך  ה - כה אל רש מנ הנ

תום. ר סה הוא יותי ה, של אל רש מנ י הנ רי בש ת די ש אל רי פה יש ל, של יאי רי בש ד גנ קה פש ן ני ל כי ענ ה. וש אל רש מנ הנ

ים אי רש ני ה של זל ה הנ אל רש מנ מו הנ ה, כש אל רש הוא מנ שום של ם? מי ענ טנ ה הנ א. מה רה אי א, וה יירה ה - ונ אל רש מנ תוב בש ן כה ל כי ענ וש
מות דש תוכו  ית בש אי רש ני ה, של אל רש מנ הוא הנ י, של דנ ל שנ אי מותו. בש י דש יתי אי א, רה רה אי וה ך  שום כה יות, ומי מג דש ל הנ כה תוכו  בש

אות בו. רש יונות ני לש על יות הה מג דש ל הנ כה ת, וש רל חל אנ

ה גה רש דנ ם? הנ לה ה סג ה זל םאשו]. מנ ר ה [וש צה רש ב אנ צה ם מג לה ה סג ני הי לם וש ינחמ תוב ונ ן, כה מנ זש אותו הנ עמקםב בש ך, ינ שום כה מי
םאשו ר מו. וש ר עי שי קנ תש הי ך הוא לש ה, כה מה יש מה שה יענ הנ גי םאשו מנ ר ם. וש עולה סוד הה הוא יש ה, וש לויות בה גות תש רה דש ר הנ אה שש של
ה. טה מי הנ םאש  (בראשית מז) ר תוב בו  כה ה של י הוא? זל ם. ומי לה סג ל אותו  של םאשו  םאשו? ר י ר ה, מי מה יש מה שה הנ יענ  גי מנ
יון לש ין על ד בי עומי גוף, וש יום הנ הוא סי שום של ה, מי מה יש מה שה יענ הנ גי יר. מנ אי ה מי נה מל זו ומי ה הנ טה מי םאש לנ הוא ר שום של מי

ה. מה יש מה שה יענ הנ גי ה מנ ל זל ענ גוף, וש הנ ם וש יי כנ רי יש ין הנ ד בי עומי גוף וש יום הנ ית הוא סי רי בש הנ מו של תון, כש חש תנ וש

ם לה סג ים בנ די יורש ים וש ם עולי הי ים, של מי ענ ל הה ל כה ים של ני מג מש הנ לו  ים בו, אי די יםרש ים וש ים עםלי להי י אל כי אמ לש ה מנ ני הי וש
ת אל ים  ירי שי כש מנ ל  אי רה שש יי של וכש ים.  ני מג מש הנ ם  אותה ים  עולי וש ה,  זל הנ ם  לה סג הנ ל  פה שש ני ים,  אי חוטש ל  אי רה שש יי של כש ה.  זל הנ
אן ה. כה זל ם הנ לה סג ד בנ כםל עומי ם. הנ טונה לש ר שי עובי ה וש טה מנ ים לש די ים יורש ני מג מש ל הנ כה ה, וש זל ם הנ לה סג ה הנ לל ענ תש ם, מי יהל עמשי מנ

ים. מי ענ ר הה אה טון שש לש ת שי אל ו וש שה ל עי טונו של לש ת שי לומו אל חמ עמקםב בנ ה ינ אה רה

ק לי תנ סש מי של כש ם. של לה ל אותו סג םאשו של אותו ר י? בש מי ים בו, בש די יםרש ים וש ים עםלי להי י אל כי אמ לש ה מנ ני הי ר וש חי ר אנ בה דה
ים ני מג מש ל הנ כה ה, וש לל ענ תש ם - מי לה אותו סג םאשו בש ר ר בי חנ תש מי של ים. וכש ני מג מש ל הנ ים כה עולי ע, וש נה כש ם ני לה סג נו - הנ מל םאשו מי ר

ד. חה ר אל בה כםל דה הנ ים. וש די יורש

ר, םאמנ ם ת אי ך. וש ן לה תל ה אל ל מה אנ ים שש להי ר אל םאמל י ה ונ לה יש לה לום הנ חמ למםה בנ ל שש ה ה' אל אה רש תוב (מלכים-א ג) ני כה
ה גה רש דנ ם הנ ה עי יונה לש על ה הה גה רש דנ ה, הנ גה רש דנ ה בש גה רש ת דנ לל לל כש אן ני א כה לה ה? אל זל לום בה חמ שות ייש לנ יזו רש י אי כי לום, וש חמ אן בנ כה
למםה, שש ה לי מה כש ן חה תנ ה' נה תוב (שם ה) ונ ם, כה לנ שש ני ן של יוה ם. כי לי יהה שה םא הה למםה ל ו שש שה כש ד ענ ענ שום של ה. מי תונה חש תנ הנ
למםה ה שש יהה רואל ז הה אה ה, וש נה בש ש ני דה קש מי ית הנ ה, ובי מותה לי שש ה בי נה בה לש ה הנ דה מש עה למםה. של ת שש מנ כש ב חה רל תי תוב (שם) ונ כה וש

לום. חמ ך לנ רי טה צש םא הי ל ן, וש יי ענ ן בש יי ה ענ מה כש חה ת הנ אל

ם יי עממנ י פנ כי ם. וש יי עממה יו פנ לה ה אי אה רש ני תוב (שם יא) הנ ן כה ל כי ענ ה, וש אשונה רי בה לום כש חמ לנ ך  רי טה צש א, הי טה חה ר של חנ אנ
ל יום. כה יהה בש ה הה מה כש חה ד הנ צנ ם, וש יי עממנ יהה לו פנ לום הה חמ ד הנ א צנ לה ר? אל םא יותי ל יהה וש הה

ה, גה רש ם דנ ה עי גה רש ה דנ לה לש כש ני שום של ם, מי דה אה י הה ני ר בש אה ל שש ל כה ר ענ יהה יותי לום הה חמ ל הנ ד של צנ ה הנ ל זל ם כה עי וש
ה ם. מה גי פה הי ה לש דה מש עה ה  נה בה לש הנ וש א,  טה חה שום של ה מי זל וש שוך,  ר חה יותי יו  יהמה סוף  אן בש ה כה ני הי וש "ה.  אל רש מנ "ה בש אל רש מנ
רוך בה דוש  קה הנ אי של ננ תש ה הנ זל יות, וש רי כש ים נה שי ם נה עי קותו  סש ענ תש הי בש ש  קםדל ית הנ רי ת בש ר אל מנ םא שה ל שום של ם? מי ענ טנ הנ

ך. א לה סי כי בו לש ד יישש י ענ די ם עמ יהל ני ם בש גו', גנ י וש יתי רי יך בש נל רו בה מש שש ם יי תוב (תהלים קלב) אי כה ד, של וי ם דה ה עי שה הוא עה

ת ר אל מנ םא שה למםה ל שש שום של ץ. ומי רל אה ל הה ם ענ יי מנ שה י הנ ימי תוב (דברים יא) כי כה של נו  יש ד? הנ י ענ ה עמדי ה זל מנ
ת אל ך  רי טה צש עמקםב הי ן ינ כי לום, וש חמ ת הנ אל ך  רי טה צש סוף הי ן בנ ל כי ענ ם, וש גי פה הי ה לש נה בה לש ה הנ ילה חי תש אוי, הי רה כה זו  ית הנ רי בש הנ

נו. רש יאנ בי מו של לום, כש חמ הנ

א נה ימש הי יהא מש עש רנ

השלמה מההשמטות (סימן ן)

י ני ים בש לי לש פנ תש מי ה - של צה רש ב אנ צה ה. מג לה פי ם - זו תש לה ה סג ני הי ה (בראשית כח). וש צה רש ב אנ צה ם מג לה ה סג ני הי לום וש ינחמ ונ
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ה תה אנ ר בו (מלכים-א ח) וש מנ אל נל רוך הוא, של דוש בה קה הוא הנ ם של יי מנ שה לנ יענ  גי ה, ומנ ינה כי יא שש הי ץ, של רל אה ם לו בה דה אה
ם הל יענ לה מודי ן של מנ זש ר. ובנ גומי ץ וש רל אה ל הה כה ך בש מש יר שי די ה אנ נו מה ני דם ר - (תהלים ח) ה' אמ בה דה סוד הנ ם, וש יי מנ שה ע הנ מנ שש תי
- ים בו. בו  די יםרש ים וש ים עםלי להי י אל כי אמ לש ה מנ ני הי יהד - וש ה, מי לה פי תש ה הנ אותה ה בש עולה תו של ינה כי רוך הוא ושש בה דוש  קה הנ

ם. דה אותו אה בש

דות רג פש ם  יהל פי נש כנ וש א)  (יחזקאל  תוב  כה של הו  זל ה.  לה פי תש ה  אותה בש ה  ינה כי שש ל  בי קנ לש ם  יהל פי נש כנ ים  חי פותש ם  כגלה
רוך הוא דוש בה קה הנ רוך-הוא, של דוש-בה קה ה בו? בנ ה זל ים בו. מנ די יםרש ם, וש יהל פי נש ל כנ ה ענ ינה כי ים, שש ה עםלי זל ה. וש לה עש מה לש מי
ה לולה ה כש וה צש יא מי ה הי ינה כי שש תו, של לה פי תש יש בי אי אותו הה רוך הוא בש דוש בה קה ד הנ ינחי תו, ומש ינה כי ל שש בי קנ ם לש יהל לי ד עמ יורי
א"ו "א וה ם, יו"ד הי דה יא אה ה הי בה שה חמ יהה. ומנ לי עמ ה  ין לה ה אי בה שה חמ י מנ לי ה בש וה צש לו, ומי יהה של חנ יא הנ ם יהו"ה, הי שי בש
לו, ה של בה קי נש יא הנ יות, הי ע אותי בנ רש אנ ה מי לולה ה, כש בה כה רש מל יות הנ ע חנ בנ רש אנ ה מי לולה כות כש לש מנ ה, הנ וה צש ת מי רל אל פש "א, תי הי

ר. גומי ים וש כי יך הםלש נל ין פה ם אי י (שמות לג) אי תי רש מנ ה אה ים, עמבורה מי חמ רנ י הה ני לו, פש ים של ני פה הנ

ה רה דש שי ה לנ דומל ם, של דה אה י הה חורי אמ יות של לש ה חג רי שש ה על מונל ה שש לולה יהה כש יו, חנ חורה את אמ רי קש יק ני די צנ ד הנ צנ ומי
ה ה, מנ בה שה חמ מנ ה בש לה ה עה ר בה מנ אל נל ה, של בה שה חמ מנ ם לנ דנ קה ית, וש אשי רי ה בש עמשי מנ חור לש יא אה יות, הי לש ה חג רי שש ה על מונל ה שש בה של

נות. עה פגרש ם לנ דנ קה ית וש אשי רי ה בש עמשי מנ חור לש הוא אה ע, של רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ ל עי חור, של ל אה ם של דה אה ן בש ין כי אי של

כםל. ך בנ תש שה קה בנ ך  ים לש יון, הוא יהקי לש ל על אי ה לש תה אנ רוך  ן, בה מה אל נל ה הנ רו, רועל מש אה ים וש אי מורה אה ים וש אי נה מו תנ קה
י לו, מי נו דר תש ל תי אנ ר (ישעיה סב) וש מנ אל נל ה של סוק זל יים פה קנ תש ך הי ן, בש מה אל נל ה הנ ר, רועל מנ אה ם וש יהל יני יון בי לש ן על קי ם זה קה
נות חמ ה, ומנ יונה לש על ה הה יבה שי יש הנ ם מי הי רוך הוא של דוש בה קה נות הנ חמ ך, מנ מש לש צנ ים בש ני נש קנ ים מש תוני חש תנ ים וש יוני לש י על רי המ של
נות חמ ים מנ ך עולי ים בו. בש די יםרש ים וש ים עםלי להי י אל כי אמ לש ה מנ ני הי ר וש מנ אל יך נל לל ה, עה תונה חש תנ ה הנ יבה שי יש הנ ם מי הי ה של ירה בי גש הנ

ה. לה פי ל תש ים של גוני ני ים וש ירי ה שי מה כנ תו בש ינה כי שש רוך הוא לי דוש בה קה נות הנ חמ ים מנ די יורש ה, וש לה פי תש ה בי ינה כי שש הנ

הו יזל אי בש תו  ינה כי ושש הוא  רוך  בה דוש  קה לנ ן  בה רש יא קה הי ך, של תש לה פי תש רוך-הוא בי דוש-בה קה לנ רוב  קה ה הוא הנ תה אנ
ד, סל יש חל ן אי ם כםהי שה ין, של יהמי ד הנ צנ ה מי לה פי תש נות הנ בש רש ה קה נה שש מי י הנ לי עמ נו בנ קש תי כו'. של ל וש אי רה שש י יי ני ת בש ו אל צנ ן, בש קומה מש
ה. בורה ל גש םאל של מ שש ה בי רה שש קש ד ני וי ל דה ה של גה רש הוד דנ ה, וש בורה גש ד הנ צנ ם מי יהל רי חמ ם אנ יי וי לש יר הנ ם שי הי ירות של מי נו זש קש תי וש

ח. צנ ך נל ינש ימי מות בי עי תוב (תהלים טז) נש כה הו של ד, זל סל חל ר בש שה קש הוד ני תו בש גה רש ן דנ רם המ אנ וש

הו זל ין,  יהמי ד הנ צנ ה מי כה רה דוש, ובש קה דוש  קה דוש  הוא קה ה, של שה דג וקש כו  רש ל בה חוד כולי יי ל הנ ל של אי רה שש יי ע  מנ שש
מוד ם ענ יי וי לש ד הנ צנ ה מי שה דג ל. וקש אי רה שש י יי ני ת בש כו אל רמ בה אמםר כםה תש יו לי נה ל בה אל ן וש רם המ ל אנ ר אל בי תוב (במדבר ו) דנ כה של

ה. יונה לש על ם הה אי הוא הה םאש, של ל ר ין של לי פי ל תש ר של של הוא קל םאל, וש מ ין ושש ל יהמי ר של של קל י, הנ עי צה מש אל הה

ל ר של של הוא קל ן? וש הל תוב בה ה כה ם מנ עולה בון הה ל רי ין של לי פי ה, תש נה שש מי י הנ לי עמ רוהו בנ אמ בי מו של םאשו כש ל ר ין ענ לי פי תש
ה, ך מםשל לש ין. ש' של לי פי ל תש ר של של ה קל מםשל הו לש אה רש ה, הל נה שש מי י הנ לי עמ רו בנ אמ בי ה של זל ה. וש תונה חש ה תנ ינה כי ל יהד, שש ין של לי פי תש
ת לנ פי ך תש לש ית. מ"ה של בי רש ה "ענ חה נש ית "מי רי חמ ם: "שנ נה ימה סי לות, של פי לש תש נו שה קש תי ה של לה עש מנ בות לש אה י הה ני לש פש ל שש כולי
ה בה כה רש ה מל לה לש כש ני ץ, וש רל אה ל הה כה ה ובש מה הי בש ם ובנ יי מנ שה עוף הנ יהם ובש ת הנ גנ דש דו בי ה (בראשית א) ורש ר בה מנ אל נל ת, של בה שנ הנ
י יק חנ די הוא צנ י, של ל חנ ם כה ה, אי טה מנ לש ת זוגו  ה, ובנ לה עש מנ אשון לש רי ם הה דה אה למםה, וש ד ושש וי ן דה רם המ ל אנ ה של תונה חש תנ הנ

ההעולהמיים.

ן, מה אל נל ה הנ יהה. רועל ה הה ירה בי גש ין הנ בי רםן שושש המ ינו, אנ בותי רנ רוהו  אמ ין, בי יהמי הוא  ב של ל גנ ף ענ רםן אנ המ ן, אנ כי לה וש
ל של יו  פש יה ה,  נה שש מי י הנ לי עמ בנ ימו  קי ם הי נה חי םא לש ל וש אשון,  רי ם הה דה ב אה רוכי בו  בות, של אה ת הה לשל ל שש כולי עמקםב הוא הנ ינ

אשון. רי ם הה דה ל אה יו של פש יה עמקםב כש ינ

לל כש ה, לי ה מםשל ר מםשל מנ אה ך וש מש רוך הוא שי דוש בה קה ל הנ פנ כה ינו של אי ן, רה מה אל נל ה הנ ה, רועל דושה קש ה הנ נורה מש ר הנ מנ אה
ך יל בש לי כש הנ ם, ולש הה רה בש ל אנ דו של צי אשון מי רי ם הה דה ך אה יל בש לי כש הנ ה, לש תונה חש תנ ה הנ בה כה רש מל ה ובנ יונה לש על ה הה בה כה רש מל ך בנ אותש

למםה. ד ושש וי ן דה רם המ ל אנ ד של צנ ה מי וה חנ

ל. אי רה שש א לו יי רה קה עמקםב וש א לו ינ רה קה שום של ה, מי דושה קש ה הנ נורה ר לו מש מנ ך? אה עמקםב כה ם ינ ת שי ל אל פנ םא כה ה ל מה לה
ל, אי רה שש א יי רה קש ני ה. וש מה ל חנ גנ לש ה גנ הל כש אשון מנ רי ם הה דה ל אה בו של נו, עמקי דש מנ לה ה, של בה קי נו נש יש הנ ב, של קי שון עה שון לש עמקםב לש ינ
םאש ך ר שופש ש, (שם ג) הוא יש חה נה רוך הוא לנ דוש בה קה ר הנ מנ אה הו של זל ב. וש קי נו עה יש הנ ה, של בה קי נש םאש לנ ר ר כה םאש זה ם ר שה של

ת ה'. אנ רש ה יי וה נה ב עמ קל ה (משלי כב) עי ר בה מנ אל נל לות, של גה ה בנ ינה כי ם שש רנ ה גה זל ב, וש קי נו עה שופל ה תש תה אנ וש

יו], נה פה עממםד [לש י יהכול לנ י, מי יננ ה, סי ינה כי שש ה הנ יו, פי נה פה לש רו  מש אה ה וש יבה שי יש י הנ אשי רה חו  מש שה עון וש מש י שי בי ח רנ מנ שה
ף אנ מו, וש ים עי רי בש דנ ים מש תוני חש תנ ה הנ יבה שי יש ל הנ בות של בה ים רש שי שי מו, וש ים עי רי בש דנ מש תו  ינה כי רוך הוא ושש בה דוש  קה הנ של

ר. גומי ים וש ים עםלי להי י אל כי אמ לש ה מנ ני הי ר וש מנ אל יך נל ל פי מו. ענ ים עי רי בש דנ ך מש ה כה יונה לש על ה הה יבה שי יש ל הנ בוא של ים רי שי שי

ר - בה דה סוד הנ וש "ל,  הוא קנ ם, וש לה ה סג "י זל יננ ר, סי מנ אה וש עון  מש י שי בי ח רנ תנ ם. פה לה ה סג ני הי וש לם  ינחמ ונ ר  חי ר אנ בה דה
א"ו. "א וה "א. יו"ד הי עוד - יו"ד. יו"ד הי "י. וש י"ו הי "י וה ה יו"ד הי ב זל "ל. עה "ב קנ ל עה ב ענ ה ה' רםכי ני (ישעיה יט) הי
ן הי יות של אותי ם. הה יי ננ ים ושש עי בש שי אשונות עולות לש רי יות הה אותי ים. הה לשי ה ושש אה ה מי "א - זל א"ו הי "א וה יו"ד הי

"ר. בון בה שש חל ם כש יי תנ ם ושש יי אתנ "ל מה "ב קנ ים. עה לשי ה ושש אה מי ן עולות לש יהל דותי תולש

דול ל, גה אי רה שש ל יי ן של בה ה הוא רנ תה ר. אנ קו בנ שש ר (תהלים ב) ננ מנ אל נל יך  לל ן, עה מה אל נל ה הנ רועל ן, הה בי ה הוא הנ תה אנ
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ים לי שש הנ ם" לש ר "גנ סי תו, [חה ינה כי הוא ושש רוך  בה דוש  קה ל הנ ן של ה, בי לה עש מנ "ר לש ת, בנ רי שה י הנ כי אמ לש ל מנ ן של בה ה, רנ טה מנ לש
םא ך ל אתש טה יר חנ עלבי ה הל " הוה ם יש ף (שמות ב) גנ ן יוסי בל יחנ  שי י מה בי גנ ר לש מנ אל ם נל יהל לי ה] עמ שה מי חמ ים ונ עי בה רש ם אנ יי אתנ מה לש
מוז ה, רה יצה ש בי ת חםמל פל תוסל ים וש יצי לש בי שה ים וש עי בה רש ה, אנ לה חנ ל הנ עור של הו שי זל ד, וש וי ר דה פי כנ תש ה הי זל ם" הנ "גנ מות. בנ תה

יו. לה ף עה יו יםסי תה שי מי חמ (ויקרא ה) ונ

י ר בו (דברים כט) כי מנ אל נל י וש יננ ר סי ל הנ ד ענ רוך הוא יהרנ דוש בה קה הנ מו של יך, כש פי את מי יוצי ה הנ לה פי תש י הנ רי שש אנ
ה תורה ל בש די תנ שש ה מי תה אנ של כש ך  יום, כה הנ נו  מה פםה עי נו  ינל ר אי של ת אמ אי גו'] וש יום [וש ד הנ עםמי נו  מה פםה עי נו  ר ילשש של ת אמ אל
ל כה יות, וש הש ין לי ידי עמתי של וש יו  הה של לו  לה מות הנ שה נש ל הנ כה ים, וש תוני חש תנ ים וש יוני לש ס על ני כנ רוך הוא מש בה דוש  קה ה, הנ לה פי תש ובי
רוך הוא דוש בה קה ת הנ ד אל ינחי ך לש תש בש שנ חמ מנ שום של ך, מי תש תורה ך וש תש לה פי ל תש בי קנ ך לש מש לש צנ ד בש יורי ים, וש כי אה לש מנ נות הנ חמ מנ
ה בה שה חמ ף מנ רי צה הוא מש רוך  בה דוש  קה הנ ך  תש לה פי תש ובי ך  תש תורה ה, בש טה מנ ולש ה  לה עש מנ לש לו  נות של חמ מנ ל הנ כה בש תו  ינה כי ם שש עי

ע. מה שש ני ה וש עמשל רו (שמות כד) ננ מש ם אה הי י, וש נםכי ר אה מנ הוא אה מו של ה, וכש עמשל מנ ה לש טובה

ם הל בה ך  צונש רש שום של ך, מי רש בה דש ים לי עי שומש ים וש קי ם שותש הי נות, וש חמ מנ ל הנ כה ה לש הוא עושל רוך  בה דוש  קה הנ ך  כה
עמשות ה לנ הודה יחנ וש טי בש רוך הוא הי דוש בה קה הנ ה של ל מנ כה לו. וש נות של חמ מנ ל הנ כה תו בש ינה כי רוך הוא ושש דוש בה קה ד הנ ינחי לש

ע. מה שש ני ה וש עמשל ים ננ רי ם אומש ם סוף, כגלה הל ין לה אי ה טובות של מה כנ ה מי מה כש ך חה לש

רוך דוש בה קה י הנ רי המ ך, של יק בש זי חל הל ר, וש גומי י כםחנ וש בםרי יו גי כה אה לש ל] מנ כו ה' [כה רש רו (תהלים קג) בה מש ה אה שום זל ומי
ך, ל יהדש תוב ענ אי הוא כה דנ ר מי יותי ך, וש צונש ל רש עמשות כה ימו לנ כי סש תו הי ינה כי ל שש של לו וש נות של חמ מנ ל הנ כה תו וש ינה כי הוא ושש
בוד ה לו כה עושל גופו וש יב אותו כש שי חמ דונו מנ אמ יש של אי י הה רי שש יים. אנ קנ תש םא הי ל ך של ת יהדש יבנ תי כש ן מי טה ר קה בה ל דה פנ םא נה ל וש
א לה ג, אל רי טש קנ יו לש חנ פי פותי ד של חה ין אל אי י, וש יננ ר סי הנ מוד בש מו לי ה כש לה פי תש ה ובי תורה יו בש י פי רי בש ל די יות שוקי הש מותו לי דש כי

ד: ע"כ מההשמטות. חה צון אל רה ת בש חנ ה אנ מה כה סש הנ ים בש תוני חש תנ ים וש יוני לש על

תוב (מלכים א כב) כה יו, וש לה ב עה צה ד. ני חה אל ה כש מונה אל ל הה ר של של קל עמקםב הנ ה ינ אה אן רה גו'. כה יו וש לה ב עה צה ה ה' ני ני הי וש
כםל שםר הנ קש ם לי לה סג ל אותו הנ ד ענ ן ינחנ דות כגלה גות עומש רה דש ל הנ כה ה, של אה ח] רה לנ יב מל צי ך. [נש לל ב מל צה דום ני אל ין בל ך אי לל ומל
ם הה רה בש י אנ להי י ה' אל ני תוב (בראשית כח) אמ כה הו של ים. זל די דה י צש ני ין שש ן בי תה ם ני לה סג אותו הנ שום של ד, מי חה ר אל של קל בש

םאל. מ שש ין ובי יהמי ים, בש די דה י צש ני ם שש לו הי גו'. אי ץ וש רל אה ק הה חה צש י יי אלהי יך וי בי אה

עמקםב ינ םאל, וש מ ין ושש ה, יהמי דושה ה קש בה כה רש ילה מל הש כםל יי הנ עמקםב, של ל ינ ר] - ענ םאמנ י יו [ונ לה ב עה צה ה ה' ני ני הי ר וש חי ר אנ בה דה
נו ן לה יי ננ ק. מי חה צש י יי אלהי יך וי בי ם אה הה רה בש י אנ להי י ה' אל ני תוב אמ כה הו של ם. זל יהל יני ר בי שי קה הי ל לש אי רה שש ת יי סל נל ם, וכש תוכה בש
יך. בי ק אה חה צש י יי אלהי תוב וי םא כה ל ץ], וש רל אה ק [הה חה צש י יי אלהי יך וי בי ם אה הה רה בש י אנ להי תוב אל כה ע של מה שש ע? מנ צנ מש אל עמקםכ בה ינ של
כםל ה הנ ני - הי יהה  לל ב עה ה שםכי תה ר אנ של ץ אמ רל אה ך, הה ר כה חנ אנ ע. וש צנ מש אל הוא בה א של צה מש ם, ני הה רה בש ם אנ ר עי שה קש ני ן של יוה כי של

בות. אה מות הה לי ילה שש הש יי ה של אה אן הוא רה כה ת. וש חנ ה אנ דושה ה קש בה כה רש מל

אן ק, כה חה צש י יי אלהי ע. וי צנ מש אל הוא בה אי של דנ יך, ונ בי ם אה הה רה בש ר אנ מנ אה ן של יוה כי יך, של בי ם אה הה רה בש י אנ להי ה, אל אי םא רש ב
ר - חי ד אנ צנ שור לש קה יך. וש בי ם אה הה רה בש תוב אנ כה ד - של חה ד אל צנ שור לש ם. קה ז אותה אוחי ים וש די דה י צש ני שש שור לי קה ז של מה רש ני

ים. די דה י צש ני שש חוז לי עמקםב אה ינ אות של רש הנ ק, לש חה צש יי א"ו לש ת וה פל ק. תוסל חה צש י יי אלהי תוב וי כה של

א שה ני ר של חנ ה. אנ תורה י הנ כי רש יר דנ כי מנ י של מי לוי לש גי ר בש מנ אל נל ר, וש לוי יותי גי ר בש מנ אל םא נל א, ל שה םא ני עמקםב ל ינ ד של ענ וש
אן כה ל. מי אי רה שש י יי להי ל אל אי א לו  רה קש יי ונ חנ  בי זש ם מי ב שה ינצל תוב (בראשית לג) ונ כה של הו  לוי. זל גי בש ר לו  מנ אל יד, נל הולי וש

לוי. גי םא בש ל ל בה ה, אמ טה מנ ה ולש לה עש מנ ם לש לנ שש ני עמקםב, של ה ינ ה. שונל לה עש מנ ם לש לה שש םא ני ה - ל טה מנ ם לש לה שש םא ני ל י של נו, מי דש מנ לה

תוב ה כה ני ר, הי םאמנ ם ת אי ן. וש מנ ר זש חנ אנ ם לש לנ יגשש ה של אה א רה לה םא. אל ה - ל עה שה הנ ה  אותה ם בש לנ שש ני ר של םאמנ ם ת אי וש
עמקםב ינ ה מי בה זש על םא נל תו ל ירה מי רוך הוא ושש דוש בה קה ת הנ חנ גה שש א הנ לה ך? אל לי ר תי של כםל אמ יך בש תי רש מנ ך ושש מה י עי נםכי ה אה ני הי וש

ם. לנ שש ני ד של יון ענ לש על ם הה עולה ל בה בה ה, אמ זל ם הנ עולה ך לו בה רי טה צש הי ה של ל מנ כה ים בש מי עולה לש

ע? םא יהדנ ל ה הוא של יהה מי י תש כי י. וש תי עש םא יהדה י ל נםכי אה ה וש זל קום הנ מה ן ייש ה' בנ כי ר אה םאמל י ונ תו  נה שש עמקםב מי ץ ינ יקנ יי ונ
י ה לי לה גנ תש ה הי ל זל י כה כי ר, וש מנ י. אה יתי לי םא חי י ה' ל ני ר (שמואל-א יג) ופש מנ אל נל מו של י? כש תי עש םא יהדה י ל נםכי אה ה וש ה זל א מנ לה אל

ם? לי יות שה הש לי ה וש ינה כי שש י הנ פי נש ת כנ חנ ס תנ ני כה הי י, ולש נםכי ת אה ענ דנ י לה תי לש כנ תנ סש םא הי ל וש

ת אור ה אל קה בש ה רי תה אמ יום רה ל יום וה י. כה נםכי ה אה ה זל מה ן לה ם כי ר אי םאמל ת תוב (בראשית כה) ונ ה, כה אי םא רש ב
רםש דש ך לי לל תי תוב? ונ ה כה , מנ יהה על מי ה בש תה רה ה צה תה אמ רה ן של יוה ם. כי ה שה לה לש פנ תש הי ה, וש נה כה שש מי ה בש תה יש ה הה ינה כי שש הנ ה, של ינה כי שש הנ
י נםכי אה י וש יתי אי ך רה ל כה י כה כי עמקםב, וש ר ינ מנ ך אה שום כה יא הוי"ה. מי הי ת, של רל חל ה אנ גה רש דנ זו לש ה הנ גה רש דנ הנ ה מי אה ת ה'. יהצש אל

ה. ינה כי שש י הנ פי נש ת כנ חנ ס תנ ננ כש םא ני ל דו וש בנ יהה לש הה שום של י? מי תי עש םא יהדה ל

ה - זל קום הנ מה א הנ ה נורה ים. מנ די דה צש י הנ ני שש ה הוא לי זל ר הנ בה דה ה. הנ זל קום הנ מה א הנ ה נורה ר מנ םאמנ י א ונ ירה יי יהד - ונ מי
ל. טי בה הי יך לש רי םא צה ל דוש, של קה ית הנ רי בש ל אות הנ ד ענ חה אל ה, וש אשונה רי ר בה מנ אה קום של מה ל אותו הנ ד ענ חה אל

ין ל, אי טי יות בה הש ה לי ין זל ים. אי להי ית אל ם בי י אי ה כי ין זל ר, אי מנ ד. אה חה ים - הוא אל די דה י צש ני שש ם לי הי ב של ל גנ ף ענ אנ וש
יק לו רי הה רות ולש פי עמשות בו  לנ וש בו  ש  מי תנ שש הי ים, לש להי ית אל א בי לה לו, אל ה של ידה עממי םא הה ה ל דו, זל בנ א לש צי מה הי ה לש זל
גוף ל הנ ר של ענ שנ ה הנ ם. זל יי מה שה ר הנ ענ ה שנ זל תוב וש כה הו של גוף. זל ל הנ ל כה ר של ענ שנ הו הנ זל גוף, של י הנ רי יבש ל אי כה כות מי רה בש
ר ענ ה שנ זל וש תוב  כה ה - של לה עש מנ חוז לש ה. אה טה מנ חוז לש אה וש ה  לה עש מנ חוז לש ה, אה טה מנ כות לש רה יק בש רי הה ר הוא לש ענ אי, שנ דנ ונ
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ה. זל קום הנ מה א הנ ה נורה ר מנ םאמנ י א ונ ירה יי ה, ונ ל זל ענ ים. וש להי ית אל ם בי י אי ה כי ין זל תוב אי כה ה - של טה מנ חוז] לש ם. [אה יי מה שה הנ
קו. שה יו ונש בי א אה ה. בה טה מנ ה ולש לה עש מנ ם לש לי יות בו שה הש בו לי בוד של כה ים בנ יחי גי שש ם מנ ינה ם אי דה י אה ני ובש

ן מי ל  טי בי םא  ל ן של מה חמ רנ הה רוך  בה י,  תי רש מנ אה וש י  יתי כי בה יו,  פי מי ים  רי בה דש הנ ם  י אותה תי עש מנ שה של כש ק,  חה צש יי י  בי רנ ר  מנ אה
ס, ני כה הי יקו לש פי סש םא הי יר. ל עי ם לה הל מה י עי תי סש ננ כש ני ד של אות ענ סה רש לש פנ ד שה ם ענ מה י עי תי כש לנ ה. הה יונה לש על ה הה מה כש חה ם הנ עולה הה

ה. לה טה בנ יו לש הש םא יי יך ל רל בה רו לו, דש מש אה נו, וש ת בש יש אל אי ך אותו הה די שי ד של ענ

ים. רי חי ים אמ רי בה אות דש רש הנ ה ולש מה כש חה סוד הנ ם בש ם כגלה לו הי לה ים הנ רי בה דש הנ עון, של מש י שי בי ר רנ מנ אה ה של י, זל תי רש מנ אה
ים רי בה ם דש א הי לה ינוק, אל ל תי ם של לו הי לה ים הנ רי בה דש הנ ר של םאמנ ל ת י, אנ ר לי מנ עון, אה מש י שי בי י רנ ני פש ים לי רי בה דש י הנ תי רש דנ סי של כש

ה. מה כש חה סוד הנ ים בש שומי כםל רש הנ ים, וש יוני לש ל סודות על של

דוש קה יחנ לו הנ טי בש ה הי ל זל כה ן של יוה ה, כי הודה י יש בי ר רנ מנ גו'. אה י וש די מה ים עי להי ילה אל הש ם יי אמםר אי ר לי דל עמקםב נל ר ינ דנ יי ונ
י, תי מש לנ חה לום  עמקםב, חמ ינ ר  מנ אה א,  לה אל גו'?  וש י  די מה עי ים  להי אל ילה  הש יי ם  אי ר  מנ אה ין, של מי אל םא הל ל ה  מה לה הוא,  רוך  בה
ם ר אי מנ ן אה ל כי ענ ת. וש מל לום אל הוא חמ י של תי עש י יהדנ רי יים, המ קנ תש ם יי אי ת, וש מל םא אל ם ל הל ת ומי מל ם אל הל לומות - מי חמ הנ וש
ל חנ ננ ל הנ ן של יה עש מנ הנ כות מי רה ך בש ילה מושי הש י אל ני ים. אמ אלהי י לי יהה ה' לי הה י, וש תי מש לנ חה מו של גו', כש י וש די מה ים עי להי ילה אל הש יי

ים. להי א אל רה קש ני ה של זל קום הנ מה כםל לנ ל הנ של

יו, לה אי יענ  גי ינ ר של חנ אנ כםל, וש ל הנ קור של מה הנ ה מי אשונה רי ל בה כםל הוא נוטי ע, הנ צנ מש אל הוא בה ל של אי רה שש ה, יי אי םא רש ב
מו ים. כש אלהי כםל - לי ר הנ חנ אנ ה, וש אשונה רי י - בה יהה ה' לי הה תוב וש כה ע של מה שש ה, מנ זל קום הנ מה לנ יך  שי מש ומנ ענ  נו שופי מל מי
ן ל אותה י כה לי קום של מה הנ מי לו  ך  ילה מושי הש י אל ני ף אמ טובות, אנ ן הנ ל אותה י כה לי ה  עושל וש ר  ילה שומי הש יי ים  להי אל של
י, לי ה של גה רש דנ ב בנ ילה יושי הש אל של י, כש בי ית אה ל בי לום אל שה י בש תי בש שנ י? וש תנ כםל. מה ל הנ ר של של קל הנ ר בו  בי חנ תש יי כות, וש רה בש הנ

ים. אלהי י לי יהה ה' לי הה ז וש א, אה קה וש לום דנ שה י בש תי בש שנ י, וש בי ית אה ת בי ן אל קי תנ לום לש ל שה ה של גה רש דנ ב בנ ילה יושי הש אל וש

י לי ה'  יהה  הה וש ם.  לי תנ שש אל ם  ה, שה דושה קש ץ הנ רל אה הה יא  הי ם  שה של י,  בי אה ית  בי ל  אל לום  שה בש י  תי בש שנ וש ר  חי אנ ר  בה דה
תו. עלבםד עמבודה ם אל שה אוי, וש רה ת כה רל חל ה אנ גה רש דנ ה זו לש גה רש דנ ה] מי לה ענ תש ה [ני לל על ה אל זל קום הנ מה ים. בנ אלהי לי

ין סופו אי ה, של של ה קה זל סוק הנ פה ם. הנ רי פש כנ ה תש תה ינו אנ עי שה י פש ני מל רו  בש ונות גה י עמ רי בש ר, די מנ אה ח וש תנ יהיא פה י חי בי רנ
רו בש ונות גה י עמ רי בש כםל (תהלים סה) די ל הנ ש ענ קי ך בי ר כה חנ אנ מו, וש צש ל ענ ש ענ קי ד בי וי א דה לה םאשו סופו. אל ין ר אי םאשו וש ר
ם יהל לי ם עמ יהל אי טה חמ רו  בש גנ תש הי ם של עולה ם בה ים הי עי שה ה רש מה ל כנ בה י, אמ אתי טה חה י של מי צש ענ י בש תי עש י יהדנ ני ד, אמ וי ר דה מנ י. אה ני מל

ם. רי פש כנ ה תש תה ינו אנ עי שה ם, פש הל לה י וש ן, לי כי יל וש י. הואי ני מל ר מי יותי

מו חו, כש תש פש ים ני עי שה רש י הה רי פש סי קום של ד אותו מה ים ענ ם עולי ם, הי עולה ים בה עי שה רש ים הה בי רנ ה של עה שה ה, בש אי םא רש ב
ד הוא] וי ל דה םאשו של ר ה מי לה עש מנ ], [לש יהה לל ד עה ין עומי די ר [הנ פל אותו סי ים, וש חי תה פש ים ני רי פה ב וסש ין יושי ית) די (בי ר הנ מנ אל נל של

ם. רי פש כנ ה תש תה ינו אנ עי שה ן פש ל כי ענ י, וש ני רו מל בש ונות גה י עמ רי בש ך די שום כה מי

םא ל א של לה םא. אל רוך-הוא - ל דוש-בה קה ין בנ מי אל םא הל ל ר של םאמנ ם ת ין. אי מי אל םא הל ל ך  שום כה ן מי כי מו  עמקםב כש ינ
שום ה, ומי ירה מי שש נו הנ מל ק מי לי תנ סש תי לום וש שה םא יהשוב בש ל ע אותו של ננ מש א יי טש חי אותו הנ א, וש טה י ילחל מו. אולנ צש ענ ין בש מי אל הל
שום ין, מי די ת הנ י אל די גש נל ים כש שי לום, אה שה שוב בש אה של ים, כש מי חמ לו רנ פי ים אמ אלהי י לי יהה ה' לי הה מו. וש צש ענ ין בש מי אל םא הל ך ל כה

יד. מי יו תה נה פה ד לש י עובי ני אמ י] של רי המ [של

ר שי קנ תש אל ין וש די ל בנ לי כנ תש י אל בי ית אה בי שוב לש אה של ין. כש די ת הנ יך אל רי י צה יני ת אי עי עמקםב, כה ר ינ מנ א, אה חה י אה בי ר רנ מנ אה
ד י ענ מםר אותי שש ין יי די הנ יך של רי י צה ני י, אמ די מה ים עי להי ילה אל הש ם יי ו אי שה כש ר, ענ מנ א אה לה ך, אל םא כה י, ל י יוסי בי ר רנ מנ בו. אה
ן מה אל ר נל של קל ר בש שי קנ תש אל ין, וש די ים בנ מי חמ רנ ת הה יל אל לי כש לום, אנ שה שוב בש אה ן של יוה ל כי בה י. אמ בי ית אה ל בי לום אל שה שוב בש אה של
ד, חה ר אל של ילה קל הש כםל יי ז הנ י אה רי המ ים, של להי ית אל ילה בי הש ה יי בה צי י מנ תי מש ר שנ של םאת אמ ז ן הנ בל אל הה ד. וש כםל ינחנ יל הנ לי כש הנ לש

כםל. ר מי עמשי ן מנ תי אל ה] של שום [זל ה, מי טה מנ ה ומי לה עש מנ ת מי כל רל בה תש םאל, מי מ שש ין ומי יהמי ת מי כל רל בה תש זו מי ן הנ בל אל הה וש

ים ני בה ה אמ מה ל] כנ ה [ענ יונה לש זו על ן הנ בל אל הה ר של םאמנ ם ת אי קום. וש מה י הנ ני בש אנ ח מי קנ יי תוב ונ ה כה ני א, הי בה י אנ בי ר רנ מנ אה
יהה ה הה יונה לש ה - [על בה צי י מנ תי מש ר שנ של םאת אמ ז ן הנ בל אל הה תוב וש י כה רי המ תוב] ונ כה הו של ם, [זל יהל לי רות עמ שש ה לי בה קום מושה מש לי
שום ה, מי יונה לש ה על בה צי ה מנ ים אותה רי אן הי ים, כה להי ית אל ם בי י אי ה כי ין זל ר אי מנ אה ן] של יוה שום [כי יות!] מי הש לי יך  רי צה
י תי מש ר שנ של ן אמ ל כי ענ וש ה.  פל יה וש ים,  להי ית אל ם בי י אי ה] כי טה מנ יים [לש קנ ה לש ין זל אי ה, של ל זל ח של בנ של ל הנ כה ה  ה בה לה תה של

ה. בה צי מנ

ית ה', ת בי ן אל כוני ר לש מנ אל נל מו של יות, כש הש יך לי רי יהה צה ית ה' הה ים? בי להי ית אל ים. בי מי עולה ים, לש להי ית אל ילה בי הש יי
הוא ל של יובי ד הנ צנ ים - מי יוני לש ים על די דה י צש ני שש ין הוא מי די ית הנ קום בי א מש לה ך. אל לי ית ה' ני ן (תהלים קכב) בי כי וש

ים. להי ק אל חה צש ל יי ד של צנ הנ ים, ומי יי ים חנ להי אל

ל ים], כה יני די ים [וש מי חמ ם רנ כגלה ה וש נה מל ים מי רי עורש תש ים] מי אי ים [יוצש יני די הנ ב של ל גנ ף ענ ל, אנ יובי ר, הנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ם ה. אי של קה ין הנ די ל הנ ד של צנ ים - הנ להי ית אל א בי לה כםל. אל רות] הנ הוא חי ת [וש חנ מש הוא שי ה, וש נה מל אות מי חות יוצש מה שש הנ
ד צנ ע, בש רנ לש ם  י. אי םאשי ר לש ת  חנ תנ םאלו  מ ר שש מנ אל נל של מו  ה, כש בה המ אנ ת בו  רל עורל תש םאל מי מ שש ל] הנ יובי [הנ ד  צנ טוב, בש לש
ים. להי ית אל אי בי דנ ץ. ונ רל אה י הה בי ל יםשש ל כה ה ענ עה רה ח הה תנ פה פון תי צה ר מי מנ אל נל מו של ה, כש של ין קה ר בו די עורי תש םאל מי מ שש הנ
ם עולה הה אי של דנ ב. ונ רנ ך  לל ייש מל ם וש תה ך סש לל ב. ייש מל רה ך  לל ינת מל רש תוב קי כה נו של יש ים, הנ להי ית אל ר, בי מנ עון אה מש י שי בי רנ
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ב. ך רה לל ינת מל רש י קי זוהי ב, וש ך רנ לל יון הוא מל לש על הה

יההו. לי ת אי ה אל אה רה יהיא, וש י חי בי ם רנ דנ רש ה אונו. ני די ל שש נות של ילה אי ת הה חנ ים תנ בי יו יושש יהה הה קי זש י חי בי רנ יהיא וש י חי בי רנ
ל כה ב, וש רי חה הי ם לש יי לנ רושה ה יש רובה קש של יענ  הודי י לש אתי ת בה עי ר, כה מנ ה. אה דל שה יר הנ אי ר מי ל מנ של ך  רל דל ת הנ חנ הוכה ר, מי מנ אה
שות ה רש נה תש ני ה  ני הי וש ב,  רי חה ין תי ל די ענ וש ת  דל ין עומל ל די ענ וש ין,  יא די ם הי יי לנ רושה יש שום של ים, מי מי כה חמ יות הנ רש ן קי אותה
ן מנ ל זש י כה רי המ ם, של יי לנ רושה נות יש ת שש יכו אל רי י ינאמ ים אולנ מי כה חמ יענ לנ הודי י לש אתי ם, ובה עולה י הה בורי ל גי ענ יהה וש לל סמא"ל עה לש
ת רל עורל תש ה מי תורה הנ ן של מנ ל זש . כה יהה לל ד עה עומי ים הה יי חנ ץ הנ ה עי תורה הנ שום של ת, מי דל יא עומל ה - הי ה תורה את בה צי מש ני של

ם. עולה ן הה ה] מי נה מל ק [מי לי תנ סש ים מי יי חנ ץ הנ ה - עי טה מנ ה לש תורה ה הנ קה סש ה. פה לה עש מנ ז לש םא זה ים ל יי חנ ץ הנ ה - עי טה מנ לש

עמקםב קםל קול ינ תוב הנ י כה רי המ ם סמא"ל, של יהל לי ל עמ םא יוכנ ה, ל תורה בנ חו  מש שש ים יי מי כה חמ הנ ן של מנ ל זש ן, כה ל כי ענ וש
ט בור שולי די ק, הנ םא פוסי קול ל אותו  עוד של עמקםב. בש ינ את קול  רי קש ני ה של יונה לש על ה הה תורה הנ ו. זו  שה י עי די יש ם  יי דנ יה הנ וש

ים. מי כה חמ ה לנ זל ר הנ בה דה ת הנ רו אל מש אה כו וש לש הה יהיא, וש י חי בי ר רנ עורי תש הי ה. וש תורה יק בנ סי פש הנ יך לש רי םא צה ן ל ל כי ענ יהכול, וש וש

לו ר. אי ד שומי קנ א שה וש יר שה ר עי מה שש םא יי ם ה' ל תוב אי כה ך הוא, של כה ה, וש ת זל ים אל עי כםל יודש א, הנ יסה י יי בי ר רנ מנ אה
נו יש ם, הנ עולה ל הה ים של בורי גי ים הנ רי בה גש ל הנ םא ענ ל ם, וש יהל לי ת עמ דל ה עומל דושה קש יהה הנ רש קי ה, הנ תורה ים בנ לי דש תנ שש מי ם של הי

גו'. יר וש ר עי מה שש םא יי ם ה' ל תוב אי כה של

לום שה בש י אנ ני פש חו מי רש בה ד בש וי דה מור לש זש ר, (תהלים ג) מי מנ אה ח וש תנ ה פה הודה י יש בי גו'. רנ ה וש דל שה ר בנ אי ה בש ני הי א וש ינרש ונ
ם קה הוא של נו  בש שום של ם מי ה? אי ירה ר שי מנ ה אה מה ד, לה וי דה מור לש זש ל מי בה ים, אמ רי בי חמ הנ רו  עורש תש ה הי זל סוק הנ פה נו. בנ בש
מור זש א מי לה ה. אל בי רש ר הנ חי אנ של יו מי רובה קש ת מי צה ם קש דה אה ל הה יו ענ לה ע עה רנ י הי רי המ יות, של הש יך לי רי יהה צה ה הה ינה ר קי יו, יותי לה עה
ה אה רה ן של יוה הוא. כי ם הנ עולה או לה טש ת חל ק אל לי רוך הוא סי דוש בה קה הנ ב של שנ חה ד, של וי ש דה קי ך בי כה ה, וש ירה ר שי מנ ד, אה וי דה לש

ח. מנ נו, שה מל בות מי גש ה לי ה רוצל זל ם הנ עולה אן בה כה של

ח רנ בש יי תוב (הושע יב) ונ כה ח, של רנ עמקםב בה ם. ינ דה בנ ם לש כגלה חו, וש רש בה ם של עולה יו בה נו הה מל ים מי יוני לש על ה של אה רה עוד, של
ד וי דה דו. וש בנ ח לש רנ עםה, ובה רש י פנ ני פש ה מי ח מםשל רנ בש יי תוב (שמות כ) ונ כה ח, של רנ ה בה דו. מםשל בנ ח לש רנ ם, ובה רה ה אמ די עמקםב שש ינ
ינו ימי ים מי בי סובש מו, וש חו עי רש ם בה ל, כגלה אי רה שש י יי אשי רה ץ וש רל אה י הה בורי ם גי ל אותה כה ץ וש רל אה י הה יטי לי ם שנ ל אותה ח, כה רנ בה

ה. ירה ר שי מנ ה, אה זל ח הנ בנ של ה הנ אה רה ן של יוה ים. כי די דה צש ל הנ כה מםר אותו מי שש םאלו לי מ שש ומי

דו גש נל יהה כש ה הה אה נש ל שי ענ ד בנ וי א דה לה ה? אל ש בה גנ םא פה ד ל וי ה דה מה לה זו. וש ר הנ אי בש ת הנ שו אל גש ם פה ה, כגלה הודה י יש בי ר רנ מנ אה וש
ה תה צש רה ה וש חה מש שי ר בש אי בש ם הנ ה אותה לה בש ה קי עמקםב ומםשל ת ינ ה. אל ש בה גנ םא פה ך ל שום כה ן, ומי מנ זש אותו הנ ר] בש אי בש ל הנ [של

ה. לה עש ם בנ ה עי חה מי שש ה של שה אי יהה כש לל ם אי יי מנ לו הנ זו, עה ר הנ אי בש ם הנ ה אותה תה אמ רה ן של יוה ן, כי ל כי ענ ם. וש מה ב עי רי קה תש הי לש

ה, לה עש מנ םא לש ל ר, וש אי בש ן הנ ה מי טה מנ יההו הוא לש לי א אי לה ה? אל מה ה, לה ש בה גנ םא פה ל ח וש רנ יההו בה לי ה אי ני ר, הי םאמנ ם ת אי וש
ן ה מי לה עש מנ ם לש ה הי עמקםב ומםשל ינ שום של יחות. ומי לי ה שש עושל וש ך  אה לש הוא מנ ך  שום כה עמקםב, ומי ינ וש ה  מםשל יו  הה של מו  כש

ת אותו. לל בל קנ ה ומש לה עש בנ ה לש חה מי שש ה של שה אי ם כש ל אותה בי קנ ה לש תה לש עה ם וש יהל לי ה אמ חה מי ר שש אי בש ר, הנ אי בש הנ

םאן י צ רי דש ה על לשה תוב שש ה. כה מו זל ה כש ה, זל לה עש מנ זו לש ר הנ אי בש ת הנ ה אל אה רה ה. סוד הוא של דל שה ר בנ אי ה בש ני הי א וש ינרש ונ
פון. ח, צה רה זש רום, מי ה: דה לשה ם שש א הי לה ים? אל רי עמדה ל הה ה כה מה פו שה סש אל נל תוב וש ה כה מה ה, לה לשה ם שש ם הי . אי יהה לל ים עה צי רםבש
ה ים אותה זי אוחמ וש זו  ר הנ אי בש ל הנ ים ענ די עומש לו  אי וש ם.  יהל יני ח בי רה זש ה, ומי זל ד הנ צנ הנ פון מי צה וש ה,  זל ד הנ צנ ן הנ רום מי דה
י. דה תו שה יש ל חנ קו כה תוב ינשש כה נו של יש ים. הנ רי עמדה קו הה יא ינשש הי ר הנ אי בש ן הנ י מי שום כי ם? מי ענ טנ ה הנ ה. מה ים אותה אי לש מנ ומש

א תה פש תוסל

ים שי קש בנ מש ם הנ ק. אותה דל י צל פי י רםדש לנ עו אי מש תוב (ישעיה נא) שי ר, כה מנ ר אה זה עה לש י אל בי ה. רנ דל שה ר בנ אי ה בש ני הי א וש ינרש ונ
עו]. מש בו שי רש יון [קי לש על ך הה לל מל י הנ כי רש ים דנ עי יודש ם של ה, אותה מונה אל ר הה של קל קו בש בש דש ני ם של ה, אותה מונה אל סוד הה

ם יי ננ ה, שש טה מנ ים לש די ם יורש יי ננ רועות. שש י זש תי ין שש ים אותו בי לי בש קנ ד - מש חה את אל רנ קש או לי יהצש ם וש יי ננ ים שש עולי של כש
כםל, ר בנ בי חנ תש הוא מי ם, של יהל יני ד בי חה ים בו, אל קי יונש קום של מה ים, הנ יאי בי נש ב הנ ה מושנ לל י אי ני ם. שש יהל יני ד בי חה ם, אל הי

כםל. ל הנ הוא נוטי

ים קי שש מג זו  הנ ר  אי בש הנ מי ים.  דושי קש הנ ים  פוחי תנ הנ ה  די שש יא  הי ם,  יהל תי חש תנ ת  דל עומל ה  דושה קש ר  אי בש ה  אותה
זו. ר הנ אי בש ל הנ ים] ענ די ים [עומש צי ים רובש יהמי ה קנ לשה ם. שש יי פנ נה י כש לי עמ ם בנ ל אותה בות, כה כה רש מל ן הנ ל אותה ים, כה רי עמדה הה
ה ל זל ענ א אדנ"י, וש רה קש ה ני גו'. זל ים וש רי עמדה קו הה יא ינשש הי ר הנ אי בש ן הנ י מי תוב כי כה הו של ם. זל הל את מי לי מנ תש זו מי ר הנ אי בש הנ
הו ץ. זל רל אה ל הה דון כה "י. אמ נה דם ן אמ ענ מנ ם לש מי שה ך הנ שש דה קש ל מי יך ענ נל ר פה אי הה תוב וש כה , וש לותה חי ה הנ תה ים אנ להי י אל נה דם תוב אמ כה

ץ. ע"כ התוספתא. רל אה ל הה דון כה ית אמ רי בש רון הנ ה אמ ני תוב הי כה של

ן - בל אל ת הה למלו אל גה יהם. וש ת הנ ים אל כי ים הםלש לי חה נש ל הנ תוב (קהלת א) כה כה נו של יש ים, הנ רי עמדה ל הה ה כה מה פו שה סש אל נל וש
ים אי םא יוצש ל ן, וש בל א אל רה קש ז ני אה ים] של רי כה ם זש יי ש, [מנ רנ קש ני א וש פה קה ה, אותו של של קה ין הנ די ף הנ ת תםקל ה אל נה מל ים מי ירי עמבי מנ
יש רי קש הנ פון לש צה םא יהכול הנ ל ין, וש יהמי הוא הנ רום, של דה ק הנ זי חנ תש ים, מי אי ים בה לי חה נש ם הנ אותה של ה. וכש חוצה ם הנ יי ה מנ נה מל מי

ים. טי יו מועה ימה מי ר של הה מו נה ם, כש יי מנ ים הנ שי רה קש ני ים וש אי םא קופש ים, ל בי יו רנ ימה מי של ה, כש זל ר הנ הה נה ם, כנ יי מנ ת הנ אל

ים קי שש ים ומנ עי שופש ים וש ירי שי פש ם מנ יי מנ הנ ין, וש יהמי הוא הנ רום, של דה ק הנ זי חנ תש ים, מי אי ים בה לי חה ם נש אותה של ן, כש ל כי ענ וש
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שום ה, מי קומה מש ר, לי אי בש י הנ ל פי ן ענ בל אל ת הה יבו אל שי הי י. וש דה תו שה יש ל חנ קו כה תוב ינשש כה נו, של רש מנ אה מו של ים, כש רי עמדה ת הה אל
ה. ים בה עי שה רש ת הה יחנ אל הוכי ין, לש די ילה בש הש תי ה, של לה ין של די ת הנ יך אל רי ם צה עולה הה של

ן כי תו. וש שש ן לו אי מי דנ זש ם תי שה ע של יו, יהדנ לה ים אי ם עולי יי מנ ה הנ אה רה ר וש אי בש ל הנ ב ענ יהה יושי עמקםב הה ינ של ה, כש אי םא רש ב
עמקםב, ינ יהה לש ך הה כה ם. וש שה ן לו לש מי דנ זש תו תי שש אי ע של יו, יהדנ לה ים אי ם עולי יי מנ הנ ה של אה רה ן של יוה ר, כי אי בש ל הנ ב ענ יהשנ של ה, כש מםשל בש
ת עמקםב אל ה ינ אה ר רה של אמ י כנ הי יש םאן. ונ צ ם הנ ה עי אה ל בה חי רה ם וש מה ר עי בי דנ נו מש תוב עודל כה מו של תו, כש שש ה לו אי נה מש דנ זש ם הי שה של
ה אותה שום של ה, מי פורה ה לו צי נה מש דנ זש ם הי שה גו', וש שום וש רמ גה יש ים ונ רםעי יהבםאו הה תוב (שמות ב) ונ כה ה, של גו'. מםשל ל וש חי רה

ם. הל ה לה מה רש ר גה אי בש הנ

ר אי את בש רי קש ני ך  כה ע. וש בנ של ז לש מל יא רל הי שום של זו, מי ה הנ שה רה פה ים בנ מי עה ע פש בנ ה של תובה זו כש ר הנ אי בש ה, הנ אי םא רש ב
ר אי בש ן הנ י מי ה. כי דל שה ר בנ אי ה בש ני הי א וש ינרש תוב ונ כה זו, של ה הנ שה רה פה ים בנ מי עה ע פש בנ ת של רל כל זש זו ני ר הנ אי בש שום] הנ ע. [ומי בנ של
יבו שי הי םאן וש צ ת הנ קו אל שש הי ר. וש אי בש י הנ ל פי ענ גו' מי ים וש רי עמדה ל הה ה כה מה פו שה סש אל נל ר. וש אי בש י הנ ל פי ה ענ דםלה ן גש בל אל הה יא. וש הי הנ
אי דנ ונ ה, ובש עה בש י שי רי ר. המ אי בש י הנ ל פי ענ ן מי בל אל ת הה ל אל גל יה ר. ונ אי בש י הנ ל פי ענ ן מי בל אל ת הה למלו אל גה ר. וש אי בש י הנ ל פי ן ענ בל אל ת הה אל

ה. ך זל כה של

כםל ד מי רנ פש ה ני מםשל שום של ר. מי אי בש ל הנ ב ענ יישל ן ונ יה דש ץ מי רל אל ב בש יישל תוב ונ כה ת, של חנ ם אנ ענ א פנ לה תוב אל םא כה ה ל מםשל בש
יא ת הי חנ י. אנ תי מה י תנ תי יא יונה ת הי חנ תוב (שיר ו) אנ כה ד, כנ חה ה אל מםשל ל. בש לה ד כש רנ פש םא ני עמקםב ל ינ ה, וש טה מנ לש ת של יי בנ הנ כםל מי וה
א ינרש עמקםב - ונ ינ ר. בש אי בש ל הנ ב ענ יישל תוב ונ ה כה מםשל ה. בש לה עש מנ ה לש לה ענ תש הי ת וש יי בנ ל הנ ענ יהה בנ ה הה מםשל ך  שום כה ה. ומי מה אי לש

ר. אי בש ל הנ ב ענ יישל תוב ונ םא כה ל ה, וש דל שה ר בנ אי ה בש ני הי וש

י רי י שםמש רי שש ר, (תהלים קו) אנ מנ אה ח וש תנ א פה בה י אנ בי ה - רנ נה רה חה ך  לל יי ונ ע  בנ ר שה אי בש עמקםב מי ינ א  ייצי ונ ר  חי ר אנ בה דה
ת ם תורנ הל ן לה תנ רוך הוא נה דוש בה קה הנ ל של אי רה שש ם יי יהל רי שש ט, אנ פה שש י מי רי י שםמש רי שש ת. אנ ל עי כה ה בש קה דה ה צש ט עםשי פה שש מי
ת, ול מה ן הנ רות מי כםל, חי הנ רות מי לו חי ה, ייש  תורה ל בנ די תנ שש מי י של ל מי י כה רי המ ילות, של לי ים וש יהמי ה  ל בה די תנ שש הי ת לש מל אל
ם אי ים. וש יי חנ ץ הנ עי ז בש חה אל ה, נל ז בה חה אל נל ה וש תורה ל בנ די תנ שש מי י של ל מי כה שום של , מי שוהה רש י פי רי המ יו, ונ לה לט עה שש םא יהכול לי ל של
יום יתה בש פי רנ תש תוב (משלי כד) הי כה הו של ז בו. זל חה אל נל יו וש לה ה עה ת שורל ול מה ץ הנ ה עי ני ים, הי יי חנ ץ הנ עי מו מי צש ת ענ ה אל פל רש מנ

ה. תורה ן הנ יו מי ה יהדה פל רש ם מנ יתה - אי פי רנ תש ה. הי כה ר כםחל ה צנ רה צה

ן ל בל יד ענ מי ה תה תה ירה מי ין, ושש יהמי יד לש מי יא תה י הי רי המ ר כםחנ כםה. של ה? צנ כה ר כםחל ה צנ ה זל ה, מנ כה ר כםחל ה צנ רה יום צה בש
ג לו. רי טש קנ ל לש םא יוכנ ל ם וש דה אה ן הה בל ב לש רנ קש םא יי ל ה של חוצה ע הנ רנ ת הה ה אל ז דוחל אה ה, וש תורה י הנ כי רש דנ ך בש ר הולי של אמ ם כנ דה אה
םאל, מ שש הוא הנ ע, של רה הה אותו  שום של כםה, מי ר כםחנ  י צנ זנ ה, אמ נה מל ה מי פל רנ תש ה ומי תורה י הנ כי רש דנ ה מי ם סוטל דה אה של וכש

ה. רה צה קום בש ק אותו מה דוחי ד של ה, ענ חוצה זו הנ "כםה" הנ ת הנ ה אל דוחל ם, וש דה אה ל הה ט ענ שולי

הוא ה, וש טה מנ ב לש הה אל נל ה וש לה עש מנ ב לש הה אל ה, נל תורה י הנ כי רש דנ ז בש ם אוחי דה ן אה ר בל של אמ כנ ה - של כה ר כםחל ר צנ חי ר אנ בה דה
רוך הוא, דוש בה קה ל הנ הוב של יהה אה הה בו, של הי ה' אמ ר (שמואל-ב יב) ונ מנ אל נל מו של רוך הוא, כש דוש בה קה ל הנ הוב של אה
יו לה ט עה שולי יו, וש לה ה הוא אי אה נש ל שי ענ לו ובנ ר של ר כםחנ כםה, צנ י צנ זנ ה, אמ תורה י הנ כי רש דנ ה מי ם סוטל דה אה של ב אותו. וכש אוהי וש

א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ג בו בה רי טש קנ מש ד של ע, ענ א רנ רה קש ני אותו של

ם, עולה טון ייש לו בה לש ה שי מה כנ ים, וש די דה ה צש מה כנ ם בש עולה ל הה ט ענ ע, שולי רה ר הה הוא ייצל ה, של זל ע הנ רה ה, הה אי םא רש ב
ת ם אל הל יא לה מוצי ד של ם, ענ יהל לי ים אותו עמ כי ם ומושש עולה י הה ני ים בו בש לי שה כש ני ם, וש דה א בו אה טה חה יף של קי ש תנ חה הוא נה וש

ם. יהל מותי שש ני

שום ה, מי מה שה נש הנ נו  מל את מי גוף, יוצי ל הנ ט ענ שולי ן של יוה כי וש גוף.  ל הנ ט ענ ט, שולי הוא שולי של ה, כש אי םא ורש וב
ל ים ענ טי שולש וש דו  צי ים מי אי בה ם של ה הי מה כנ שות. וש ל רש נוטי ד של יו ענ לה ט עה ין שולי אי ה, וש ה עולה מה שה נש הנ א, וש מה טש גוף ני הנ של
ים שי מה ם שנ ים, כגלה שי מה שנ ים וש ני מג ייש לו מש ם, וש הל ים בה טי שולש ים וש עמשי ננ ם של עולה י הה עמשי ל מנ כה ינו של ני י שה רי המ ם, ונ עולה הה

בשמנעמשיי ההעולהם.

ה זל םאל הנ מ שש ל הנ ץ של קי הנ םאל, וש מ שש ץ לי ייש קי ין וש יהמי ץ לש ייש קי שוהה של רש י פי רי המ םאל, ונ מ שש ל הנ ץ של ן הוא קי ל כי ענ וש
ה ץ. זל הו קי זל ר] וש שה ל בה ץ [כה הו קי ר - זל בה דה סוד הנ , וש ל רוחנ ץ כה א קי רה קש םא ני ר, ל שה ל בה ץ כה א קי רה קש ר. ני שה ל בה ץ כה הוא קי
ניה הי א, וש מי ה טה זל דוש וש ה קה םאל, זל מ ה שש זל ין וש ה יהמי י, זל יצוני ה חי זל י וש ימי ני ה פש ך זל שום כה . מי ל רוחנ ה ענ זל ר, וש שה ל בה ץ ענ קי

. שוהה רש פי

ים שי דה קר ש הנ ל קםדל כה ה, וש בה קי נש ם הנ עולנ ר וש כה זה ם הנ ל עולנ סוד של ה, הנ מונה אל ל הה דוש של יון קה לש ה סוד על אי םא ורש וב
ל כה אן, וש כה ם מי אורות הי ל הה כה טובות וש ל הנ כה רות, וש חי ל הנ כה ים וש יי חנ ל הנ כה או, וש אן יהצש כה ה מי מונה אל ל סודות הה כה בו, וש

רום. דה ה, סוד הנ זל ד הנ צנ הנ כםל מי בות הנ הה אמ ל הה ה של בה המ אנ ל הה כה בות, וש דה י נש לי לש טנ כות וש רה בש הנ

ז אוחי א, וש מי לוך טה כש ה, לי אה מש טג ד הנ צנ ב, בש הה זה ת הנ סםלל ה פש טה מנ ה לש יעה גי מנ ד של גות ענ רה טות דש שש פנ תש פון מי צה ד הנ צנ מי
ר כה ל זה סוד של ש, הנ חה ב נה ם רוכי הי ד, וש ה ינחנ בה קי ר ונש כה ים זה גי וש דנ זש אן מי כה ה. וש טה מנ ה לש ת זל ז אל אוחי ה, וש לה עש מנ ה לש ת זל אל

"ל. אזי זה ה סוד עמ זל ה, וש בה קי ונש

ם, עולה ל הה ענ ים  טי שולש וש אן  כה ים מי טי שש פנ תש מי ם, של עולה לה ים  די דה צש ה  מה ים כנ אי יוצש וש גות  רה דש דות הנ רה פש ני אן  כה ומי
ה נה שושנ דםם כנ אה ם, כגלו  עולה ו לה שה א עי יהצה של ה, כש אי םא רש ם. ב עולה הה תוך  ים לש רי ים שה ני מג ה, ומש אה מש טג י הנ די דש צי ם  כגלה וש
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. שוהה רש ה פי ני הי ם, וש עולה ים בה טי שולש ר] של שה ים עה ני ים [שש ני מג ים מש ני גי ים, מה לופי ם אנ שה יר, ומי עי שה מו הנ ר כש עה שי בנ

רוך בה דוש  קה הנ שום של רוך הוא, מי בה דוש  קה ל הנ ה של מונה אל ים הה רי שומש ט - של פה שש י מי רי י שםמש רי שש ה, אנ אי םא רש ב
שום מי ט,  פה שש מי ר  ילה שומי הש יי של א  לה אל ת,  רל חל אנ ך  רל דל לש ה  טל סש יי םא  ל של מםר  שש לי ם  דה אה לה יך  רי צה וש ט,  פה שש מי הוא הוא 

ט. פה שש יו מי כה רה ל דש כה ט, של פה שש רוך הוא הוא מי דוש בה קה הנ של

ה תורה י הנ כי רש דנ ל בש די תנ שש מי י של א מי לה ה? אל קה דה עמשות צש ם לנ דה ת יהכול אה ל עי כה י בש כי וש  - ת  ל עי כה ה בש קה דה ה צש עםשי
ה לה עש מנ ה לש קה דה ה צש ה אותה בל רש י, מנ ני עה ם הל ה עי קה דה ה צש עושל י של ל מי כה ה. של ים אותה יכי רי צש ם של ם אותה ה עי קה דה ה צש עושל וש

ה. טה מנ ולש

קום מה אותו הנ ה לש לה עש מנ ה לש יעה גי ה ומנ לה עש מנ ה לש ה עולה עושל ה של קה דה ה צש ה, אותה קה דה צש ל בי די תנ שש מי י של ה, מי אי םא רש ב
ה אותה נות. ומי יה עש מנ ל הנ ל כה ן של יה עש מנ ן הנ הוא מי קום הנ מה כות לנ רה בש יך  שי מש ה, ומנ יונה לש ה על בה כה רש הוא מל עמקםב, של ל ינ של
ים, כי רש בה תש ם מי כגלה יהלות, וש חמ ל הנ כה בות ולש כה רש מל ל הנ כה ים ולש תוני חש תנ ם הנ ל אותה כה כות לש רה ה בש בל רש יך ומנ שי מש ה מנ קה דה צש הנ

ת. ל עי כה ה בש קה דה ה צש תוב עםשי כה הו של זל ת, וש או עי רש קש ם ני כגלה שום של אוי, מי רה ים אורות כה פי נוסה וש

או יהצש של ה. וכש טה מנ ה לש לה עש מנ כות מי רה ים בש כי מושש יו  ם הה ה, הי דושה קש ץ הנ רל אה ל בה אי רה שש יי יו  הה ן של מנ זש ה, בי אי םא רש ב
ם. עולה ן הה כות מי רה בש עו הנ נש מש ני ת, וש רל חל שות אנ ת רש חנ סו תנ נש כש ה, ני דושה קש ץ הנ רל אה ן הה ל מי אי רה שש יי

ס ננ כש ני ם של רל טל ת. וש רל חל שות אנ רש ס לי ננ כש ץ, ני רל אה ן הה א מי יהצה ן של יוה ה. כי דושה שות קש ת רש חנ יהה תנ עמקםב הה ה, ינ אי םא רש ב
ים כי אה לש מנ מו  עי כו  לש הה ה, וש אה רה ה של ל מנ ה כה אה רה לום וש חמ הוא בנ רוך  בה דוש  קה יו הנ לה ה עה לה גנ תש ת, הי רל חל שות אנ ת רש חנ תנ
ה לו נה מש דנ זש ם הי שה מי ה, של יהה מםשל ן הה כי ם, וש יי מנ יו הנ לה לו אי ר עה אי בש ל הנ ב ענ יהשנ ן של יוה כי ר. וש אי בש ל הנ ב ענ יהשנ ד של ים, ענ דושי קש

מו. ר עי בי חנ תש הי ה לש לה ר של של קל ת הנ ה אל רואה של א כש לה ה אל םא עולה ר ל אי בש ר - הנ בה דה תו. סוד הנ שש אי

ך יילל ע ונ בנ ר שה אי בש עמקםב מי א ינ ייצי תוב ונ ה כה אשונה רי ה. בה ל זל ה ענ ים זל שי לו קה לה ים הנ סוקי פש ל הנ א, כה בה י אנ בי ר רנ מנ אה וש
נו ן לה יי ננ ם. ומי דל י קל ני ה בש צה רש ך אנ לל יי יו ונ לה גש עמקםב רנ א ינ שה יי תוב ונ כה ם? של שה ע מי סנ ה נה מה ן. לה רה חה ב בש יהה יושי ן הה בה לה ה. וש נה רה חה
ר םאמל י ונ נו.  חש נה ן אמ רה חה מי רו  םאמש י ונ ם  תל ן אנ יי אנ י מי חנ עמקםב אנ ינ ם  הל ר לה םאמל י ונ תוב  כה ן? של בה ל לה של יורו  יהה די ן הה רה חה בש של

ן. רה חה יהה בש ן הה בה ל לה יורו של די ע של מה שש נו. מנ עש רו יהדה םאמש י חור ונ ן נה ן בל בה ת לה ם אל תל עש דנ יש הנ

ת ח אל לנ שה א וש שה א ני בה אנ של ן. כש תי חנ תש הי ה לש י רוצל ני אמ שום של ה מי ינה כי שש ס בנ ני כה הי ה לש י רוצל ני ר, אמ מנ עמקםב אה א ינ לה אל
םא ל ר וש אי םא בש ל ן וש יי םא ענ י ל אתי צה םא מה ה ל זל קום הנ מה ה בנ ני הי ה, וש שה א אי בה אנ ה לש נה מש דנ זש ז הי אה ם, וש יי מנ ין הנ א עי צה ד, מה בל על הה
ה לו נה מש דנ זש הי נו, וש רש מנ אה מו של ר, כש אי ה לו בש נה מש דנ זש ם הי שה ם, וש דל י קל ני ה בש צה רש ך אנ לל יי יו ונ לה גש עמקםב רנ א ינ שה יי יהד - ונ ם, ומי יי מנ

תו. שש אי

ד גי תנ ץ ונ רה תה תוב ונ ה כה מה ך, לה םא כה ם ל אי ה. של דל שה ה בנ תה יש זו הה ר הנ אי בש הנ אי, וש דנ יהה ונ ם הה ן, שה רה ר, חה מנ ר אה זה עה לש י אל בי רנ
יר. עי מוך לה יהה סה הה שום של א מי לה ? אל יהה בי אה לש

ה לו ידה עלמי י הל רי המ ה, של אה ה לו לי נה מש דנ זש םא הי ה ל מה ר, לה אי בש ל הנ ה ענ שה ה לו אי נה מש דנ זש הי עמקםב של ר, ינ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה וש
תוב כה לוי, של גה עמקםב בש ם ינ ה עי גה וש זנ רוך הוא לש דוש בה קה ה הנ צה םא רה ה ל אה ת לי אל א של לה ים? אל טי בה שש ם הנ ל אותה עמקםב כה ינ לש

ר. בה דה ה הנ לה גנ תש םא הי ם ל י קםדל רי המ ל] של לה כש ה. [מי אה יא לי ה הי ני הי ר וש בםקל י בנ הי יש ונ

ה לו גה וש דנ זש ה הי ילה בי שש יורו, ובי ת די ם אל עמשות שה ל, לנ חי ל רה י של יםפי עמקםב בנ ל ינ בו של לי ינו וש ת עי שםך אל מש י לי די עוד, כש וש
לו, רו  מש ים אה רועי ם הה אותה א של לה ל? אל חי יא רה י הי עמקםב מי ע ינ ה יהדנ מל ים. בנ טי בה שש ם הנ ל אותה ת כה ה אל ימה קי הי ה וש אה לי

םאן. צ ם הנ ה עי אה תו בה ל בי חי ה רה ני הי תוב וש כה של

ר מנ םא אה ל עמקםב של ל ינ תו של עש ה דנ י מנ כי ה. וש נה טנ קש ך הנ תש ל בי חי רה ים בש ני ע שה בנ ך של דש עלבה ר אל םאמל י תוב, ונ ה כה ה מנ אי םא רש ב
יל בי שש בי רו של םאמש םא י ל י של די ה, כש מה כש חה ה בש שה עמקםב עה א ינ לה ה? אל מה ים לה ני ע שה בנ א של לה ת, אל חנ ה אנ נה ים או שה חי רה ה יש רה עמשה
ים ני שה ע הנ בנ ל של כה יא, וש ים הי ני ע שה בנ ת של ה בנ נה בה לש הנ ה, של מה כש חה יל הנ בי שש א בי לה ה, אל שה ל עה חי ל רה יהה של פש ל יה ה של שוקה תש הנ
ם כגלה ת  אל ל  טנ נה עמקםב  ינ י  רי המ של אוי,  רה כה ה  מה עי ת  בל של לה ל  חי רה ת  אל א  שה נה ם  רל טל עמקםב  ינ ל  ענ יו  הה יונות שורות  לש על הה

ץ. רל יא אל הי ם וש יי מנ א הוא שה צי מה הי י לש די , כש יהה לל א אי ך בה ר כה חנ אנ ה, וש אשונה רי בה

ם ל אותה קנ ים שה ני שה ע הנ בנ ל של א כה לה ים? אל די חה ים אמ יהמי ה כש ה זל ים. מנ די חה ים אמ יהמי יו כש ינה עי יו בש הש יי ר - ונ בה דה סוד הנ וש
ה, אםתה תו  בה המ אנ ה. בש ם זל ה עי ים זל רי שה קש ני ד, של חה ם אל כגלה ים, וש די רה פש םא ני ל ים וש די חה ם אמ הי ים, של יוני לש ם על אותה יו כש ינה עי בש

ה. יונה לש על ה הה מה גש דג יות כנ הש לי

י תי תוב טוב תי כה ר טוב, של מנ אה ח וש תנ פה ר. של מנ ה אה ע מה םא יהדנ ל ע וש בנ של ם הנ אותה ז לו בש מנ ן רה בה לו לה פי אמ ה של אי םא רש ב
ל כה ה, בש אי םא רש ר, ב זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ה. אה טה מי ם שש ג עי וי דנ זש הי ים לש ני ע שה בנ ד של בנ אי, עה דנ ה ונ זל ך  א, כה בה י אנ בי ר רנ מנ גו'. אה וש

ה. תה לש גנ תש ה הי טה מי שש הנ ה, וש לה גנ תש םא הי ל תום, של ל סה יובי קום הנ מה

ד ענ ם וש עולה ן הה תוב מי עמקםב, כה ר: ינ מנ אה א קול וש יהצה אשונות,  ים רי ני ע שה בנ ד של בנ עמקםב עה ינ ה של עה שה ה, בש אי םא רש ב
ן ם מי ם, הי הל ה לה לה גנ תש םא הי ל ים, של רי תה סש ם ני הי לו של אי ית. של אשי רי ם הה שה ל, מי יובי ה הנ לה עש מנ לש ר של תה סש ני ם הנ עולה ם. הה עולה הה
ם עולה ן הה ית מי אשי ה רי עמשל ינ י של די ה, וכש טה מי שש ן הנ ם מי י הי רי המ ב של שנ חה ע, של םא יהדנ ל עמקםב של ינ מו מי תש סש ך ני שום כה ל. מי יובי הנ
ה טה מי י שש ני ה שש שה ים, עה כגסי מש ל הנ יובי י הנ ני רו שש בש עה ר של חנ אנ ר. וש תה סש ל הוא ני יובי הנ שום של נו, מי מל סו מי כנ תש ה הי לה עש מנ לש של
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ם. ז אותה חנ אה מות וש י עולה ני שש ר בי טי ענ תש הי ים, וש לי גש ני הנ

לו אי , וש יהה לל ים עה די ים עומש די דה ה צש שה י שי רי המ אוי, של רה ך  כה ת, וש חנ ת אנ ים ובנ ני ה בה שה ה שי ידה ה הולי אה ה, לי אי םא רש ב
ים יקי די י צנ ני ין שש בי ה, של טה מי ה שש ני אוי, הי ך רה כה ים, וש יקי די י צנ ני ה שש ידה ל הולי חי ה. רה אה יון יהצש לש סוד על ת בש חנ ת אנ ה ובנ שה שי
ים עי נו שופש מל ה, מי לה עש מנ יק לש די צנ ה. הנ טה מנ יק לש די צנ ה וש לה עש מנ יק לש די ץ. צנ רל שו אה ירש ים יי יקי די תוב צנ כה ים, של מי עולה ת לש בל יושל
ד צנ יק מי די צנ ה, וש ד זל צנ יק מי די ה. צנ מה לי ה שש שוקה תש ר בי כה זה ם לנ יי ה מנ בה קי נש ת הנ ענ נו נובנ מל ה, מי טה מנ יק לש די צנ ים. הנ יוני לש ם על יי מנ

ים. יקי די י צנ ני ין שש ת בי בל ה יושל טה מנ ה לש בה קי נש ם הנ ך גנ בות, כה קי י נש תי ין שש ב בי ה יושי לה עש מנ ר לש כה זה הנ מו של ה. כש זל

ית, רי בש ת הנ ר אל מנ שה שום של ה, מי לה עש מנ יק לש די יות צנ הש ה לי כה ף זה ים. יוסי יקי די י צנ ני ם שש ין הי יהמי נש ף ובי ן יוסי ל כי ענ וש
יק. די צנ ין הנ יהמי נש יק ובי די צנ ף הנ ים - יוסי יקי די י צנ ני ין שש ה בי טה מי שש ת הנ ר אל טי ענ ה, לש טה מנ יק לש די ין הוא צנ יהמי נש ובי

ה עמשל ן לו מנ מי דנ זש םא הי ל ב של ל גנ ף ענ אנ זו. וש ית הנ רי בש אות הנ א בש טה םא חה יו ל ל יהמה כה ן, של יק? כי די יהה צנ ין הה יהמי נש י בי כי וש
ם אי תו. וש טה ש מי מי םא שי ף, ל ל יוסי ל של בל אי יהה בש הה של עמקםב, כש י ינ מי ל יש א כה לה יק? אל די א צנ רה קש ה ני מה ן לה ם כי ף, אי מו יוסי כש
ב גנ ל  ף ענ א אנ לה תו? אל טה מי ש  מי םא שי ל ר של ה אומי תה אנ וש שוי,  נה םא  ל וש יהה  ם הה לל עמקםב, על ינ ף מי ל יוסי טנ ני של כש ר, של םאמנ ת

תו. טה ש מי מי שנ ה לש צה םא רה ן, ל כי ר מי חנ אנ ן לש תי חנ תש הי של

ך ר לו: ייש לש מנ ן. אה ר לו: כי מנ ה? אה שה ך אי ר לו: ייש לש מנ ין, אה יהמי נש ת בי ף אל ל יוסי אנ שה ה של עה שה ינו, בש ני ך שה נו כה אה וש
ים ידי ר לו, עמתי מנ ים? אה ני ך בה ר לו, ייש לש מנ כו', [אה י וש חי ם אה ל שי ר לו: ענ מנ ים? אה אי רה קש יך ני אי ן. וש ר לו: כי מנ ים? אה ני בה
ה תה אנ גו', וש ר וש כל בל ע וה לנ ין בל יהמי נש י בי ני תוב ובש כה גו', של ן וש עממה ננ א וש רה גו'] גי י וש חי ם אה ל שי ר לו, ענ מנ ם? אה אי רה קש ך תי יאנ הי י. וש לי

ה]. עה ה שה אותה א בש לה ש? [אל מי םא שי ל תה של רש מנ אה

י ני ר, ובש םאמנ ם ת אי יו לו] וש ים הה סורי אמ ית הה בי א מי יהצה ר של חנ אנ יו לו. [לש םא הה ה ל עה ה שה אותה י בש רי המ ן, של ר לו, כי מנ אה
תו טה ש מי מי םא שי ף, ל ל יוסי עמקםב ענ ל ינ בי אנ תש הי ן של מנ ל זש כה אי. של דנ ה ונ זל ך  ם, כה יי רנ צש מי סו לש נש כש ני של ר, כש כל בל ע וה לנ ין בל יהמי נש בי
גוף. יום הנ יא סי ית הי רי בש י הנ רי המ יהה, של א הה בה ל אנ ית של רי בש י, אות הנ חי ף אה ה יוסי ני ין: הי יהמי נש ר בי מנ אה ים. וש ני יד בה הולי וש

י. חי ל אה קומו של ר מש ילה שומי הש י אל ני ד, אמ בה אל הוא נל ן של יוה כי

ה בו זל ה הנ עמשל מנ ה הנ רה קה ד של יהה ענ םא הה יק הוא ל די צנ יק, של די יהה צנ םא הה ד ל בנ אל נל ן של מנ אותו זש י בש רי ר, המ םאמנ ם ת אי וש
ן בה ל לה צל יך אי רי אל ך הל שום כה ף, ומי ש יוסי ה יהרנ זל קום הנ מה הנ ענ של יהה יודי עמקםב הה ינ עמקםב, של ינ ים מי עי יו יודש ם הה א כגלה לה - אל
ף ת יוסי ל אל חי ה רה דה לש ר יה של אמ י כנ הי יש תוב ונ ן כה ל כי ענ ית, וש רי בש גוף? הנ יום הנ י הוא סי גוף, ומי יים הנ תנ סש יי ד של ך, ענ ל כה כה
ר מנ שה ע וש ין יהדנ יהמי נש ך בי שום כה ת. ומי כל לל ה לה י רוצל ני גוף, אמ ם הנ לי תנ שש הי ן של יוה גוף. כי ם הנ לי תנ שש ת הי עי אי כה דנ י ונ רי המ גו'. של וש

יו. חי ך אה רל ת דל אל

ן כי ל  ענ וש ים.  ני בה יד  הולי וש סו]  נש כש ני וש כו  לש הה [וש תו  טה מי ש  מי שי וש יתו  בי לש ר  זנ חה ין  יהמי נש בי א,  צה מש ני וש ף  יוסי לש א  בה ן של יוה כי
ה אה לי ים, וש ני י בה ני ה שש ידה ל הולי חי ך רה שום כה ה, ומי לה עש מנ יק לש די ף צנ יוסי ה, וש טה מנ יק לש די ה אותו צנ שה רוך הוא עה דוש בה קה הנ

ת. ים ובנ ני ה בה שה שי

ן אותה ל. וש יובי ל הנ יו של הה שום של עמקםב, מי ן ינ הל ע בה םא יהדנ ל כגסות, של אשונות מש רי ים הה ני שה ע הנ בנ ן של ה אותה ל זל ענ וש
ים. ני ע שה בנ ל של חי רה עמקםב בש עמבםד ינ ינ תוב ונ כה ה, של סה כנ תש הי ל של יובי ת הנ ד אל בנ לויהה עה גש ה הנ טה מי שש לו, ובנ גנ תש ה הי טה מי ל שש של
ה לל גש ני תוך הנ נו, מי דש מנ אן לה כה מות. מי י עולה ני שש ן בי הל ז בה חנ אל נל יונות, וש לש ים על ני ע שה בנ ד של בנ ל עה חי רה ם. בש תה ים סש ני ע שה בנ של

ר. תה סש ני ם לנ דה אה א הה בה

ע בנ ים. של מי עה ע פש בנ ים של ני ע שה בנ תוב של ל כה יובי י בנ רי ל, המ יובי הנ ן מי אשונות הי רי ים הה ני שה הנ ך של ם כה ר, אי םאמנ ם ת אי וש
ה אה ל לי ה של נה תג חמ ר בנ מנ שה ים של ה יהמי עה בש ם שי א אותה לה ן? אל יפםה הי צויות] אי םא מש ים [ל מי עה ע פש בנ צויות, של ים מש ני שה
תוב (תהלים כה ת, של חנ ם אנ ענ א פנ רה קש ע] ני בנ ת] [של חנ ע אנ בנ של ת וש חנ ם אנ ענ ל יום [פנ י כה רי המ בון, של שש חל ת הנ אל ימו  לי שש הי
ם ענ א פנ רה קש ני ל יום, של כה ים, ז' בש ה יהמי עה בש שי ם בש לי תנ שש ה מי עה בש ל שי כה ך. וש קל דש י צי טי פש שש ל מי יך ענ תי לש לנ יום הי ע בנ בנ קיט) של

אנחנת.

ך, ם כה ר, אי םאמנ ם ת אי ך. וש ר כה חנ ד אנ בנ עה ים של ני ע שה בנ א של לה ים, אל ה יהמי עה בש ר שי מנ םא שה ל ן, של יהה כי םא הה ל ל חי רה ובש
לו אי עמבםד, כש יו לנ לה ל עה בי קי ן של יוה א כי לה ה? אל טה מי שש ם הנ ג עי וי דנ זש הי ך לש ר כה חנ אנ ם וש עמבםד קםדל יהה לו לנ ה הה טה מי ל שש ים של ני שה
תוב (ישעיה קום כה מה ל אותו הנ ה, ענ זל סוק הנ פה י לנ יתי כי זה ן של מה חמ רנ רוך הה ר, בה מנ קו. אה שה א ונש בה י אנ בי א רנ ם. בה ד אותה בנ עה

יר. די ינאש ה וש יל תורה די גש קו ינ דש ן צי ענ מנ ץ לש פי מט) ה' חה

ים ני י בה ני ל שש חי אי. רה דנ ה ונ ך זל ת - כה חנ ת אנ ים ובנ ני ה בה שה ה שי ידה ה הולי אה ר לי מנ אל נל ה של ר, זל זה עה לש י אל בי ר רנ מנ עוד אה
ם, יי חורנ אמ ים  אי רה קש ני של ים  רי שה קש ה  עה בה רש אנ ם  א אותה לה אל ים?  די עומש יך  אי ם  קונה תי ה.  עה בה רש אנ חות  פה שש הנ י  ני בש אי,  דנ ונ

ה. תה יש ם בה יהל חםרי ל אמ כה תוב וש כה של

חוץ. ר בנ אנ שש ני חור, של הוא אה דול וש הוא גה ע של צנ מש אל ד בה חה ר אל של ל קל בה ים, אמ רי שה ה קש לשה ין שש יהמי רוענ  זש י בי רי המ של
ה, תה יש ם בנ או כגלה צש מש ן, ני קנ תש כםל ני הנ של םאל. וכש מ ך שש ילרל ד בש חה ן אל כי ין, וש יהמי ך  ילרל ד בש חה ן אל כי םאל, וש מ רוענ שש זש ד בי חה ן אל כי וש

ה. תה יש ם בה יהל חםרי ל אמ כה תוב וש כה סוק של פה ת הנ יים אל קנ לש

י ני פש אות בי רה הי ם לש יי כנ רי יש חוץ לנ רועות ומי זש חוץ לנ ים מי אי יוצש לו  אי ר, וש יםשל ים בש אי רש ם ני ים, כגלה רי שה קש ר הנ אה ל שש כה
חוץ. או בנ ך יהצש שום כה ה, ומי אה לי ל וש חי י רה ני בש ים כי שובי ם חמ ינה ן, אי יה נש מי ם בנ הי ב של ל גנ ף ענ אנ חות. של פה שש הנ
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י בי ר רנ מנ ם. אה ים אותה לי לו נוטש אי ם, וש ילה בי שש ים בי לי ים נוטש רי שה קש ר הנ אה ל שש כה ה של עה בה רש אנ ם הה לו הי ר, אי חי ר אנ בה דה
ד. ן ינחנ קה תש כםל ני ן הנ ל כי ענ ה] וש םא זל ה ל א, זל בה י אנ בי ר רנ מנ אי, [אה דנ ה ונ ך זל א, כה בה אנ

ה חה מי ים שש ני בה ם הנ ת אי יי בנ ת הנ רל י עמקל יבי ח, (תהלים קיג) מושי תנ ר פה זה עה לש י אל בי גו'. רנ ה וש אה ה לי נואה י שש א ה' כי ינרש ונ
ה. אה ה - זו לי חה מי ים שש ני בה ם הנ ת. אי יי בנ ר הנ קנ יא עי הי ל, של חי ת - זו רה יי בנ ת הנ רל י עמקל יבי לויהה. מושי לש הנ

ים ני בה ם הנ ג. אי הה נש יו הוא מג לה ה, עה זל ם הנ עולה ר הה קנ יא עי הי ה, של טה מי ת - זו שש יי בנ ת הנ רל י עמקל יבי ר מושי חי ר אנ בה דה
כםל, ל הנ ל של לה כש ה הוא הנ זל סוק הנ פה הנ ים בו, וש לויי מות תש עולה ל הה ל כה ה של וה דש ל חל כה ה וש חה מש ל שי כה ל, של יובי ה הנ ה - זל חה מי שש

לויהה. לש סוק הנ פה יום הנ ה סי ל זל ענ דוש, וש סוד קה כםל בש ל הנ ה כולי זל שום של מי

ל כה ינו של אי רה ים, וש לי עג ים מש ני ם בה ינה ה אי נואה שש י הנ ני י בש רי המ ה, ונ נואה יא שש ה הי מה י לה כי ה. וש אה ה לי נואה י שש א ה' כי ינרש ונ
ר, תה סש ני ם הנ יד עולה מי ל הוא תה יובי אי הנ דנ א ונ לה ה? אל נואה ה שש אה לי ר של ה אומי תה אנ ה, וש אה לי או מי ים יהצש לי עג ים מש ני ם בה אותה

יו. עמשה ל מנ עמקםב כה ינ רו מי תש סש ך ני שום כה ה, ומי לל גש ני י] בש ני ם [בש ינה יו אי רה בה ל דש כה וש

ה יונה לש על ה הה מה כש חה הנ מו של יו. כש גותה רש דנ עמלות בש כםל לנ ית הנ אשי הוא רי ה, וש לל גש ני תון הוא בש חש תנ ם הנ עולה ה, הה אי םא רש ב
ה, תה ים אנ אי קורש ך  שום כה כםל, ומי ית הנ אשי יא רי הי ה, וש מה כש תון הוא חה חש תנ ם הנ עולה ם הה גנ ך  כםל, כה ית הנ אשי יא רי הי

לוי. גה ה, ובש טה מי הוא שש שום של מי

תוב כה ה, של אה ל לי ר של בה דה סוד הנ ר, וש תה סש ני ם בש יו הי רה בה ל דש כה ים הוא, של אי ל, קורש יובי הוא הנ יון, של לש על ם הה עולה הה וש
כםל. הוא - כות לנ רה נו בש מל שםך מי מש י לי די י הוא, כש וי לי ד הנ בנ עה תוב (במדבר יח) וש ה כה ל זל ענ ה הוא, וש לה יש לנ ה בנ מה ב עי כנ שש יי ונ
תוב כה ה סוד הנ זל ה, וש לל גש ני ה של מנ א בש לה צונו, אל רש ק בי בנ דש םא ני ר ל תה סש ני ה של מנ עמקםב בש ינ יד. וש מי ר תה תה סש ני יון של לש על ם הה עולה הה

תו. שש אי ק בש בנ דה וש

קום ל מה כה מו בש ם אי ם עי דה ד אה ינחי תש יי חותו], וש אמ מו [ונ ת אי ונ רש ם על דה א אה שוני אן של כה ה. מי אה ה לי נואה י שש א ה' כי ינרש ונ
ל. לה ה כש לה גנ תש םא הי יון ל לש על ם הה עולה הה עמקםב, של ינ ה מי סה כנ תש כםל הי הנ מו. וש ם אי ד עי ינחי תש ן מי ירו, בי עי י הי רי המ שםש, ונ םא ינחש ל וש

ר מנ אל נל של מו  כש ם,  הה רה בש אנ ל  של ילו  בי שש בי ה  ני הי ר,  םאמנ ת ם  אי וש ם.  עולה הה יים  קנ תש הי עמקםב  ינ יל  בי שש בי ה,  אי רש םא  ב
תוב (ישעיה כט) כה ם, של הה רה בש יים אנ קנ תש עמקםב הי שום ינ א מי לה ם - אל הה רה בש אנ א בש לה ם אל אה רש בה הי י בש רי קש ל תי ם, אנ אה רש בה הי בש
מות ה עולה הוא בונל רוך  בה דוש  קה יהה הנ ן הה כי ם לה קםדל ם. ומי הה רה בש ת אנ ה אל דה ר פה של עמקםב אמ ינ ית  ל בי ר ה' אל מנ כםה אה
ר ה' מנ תוב כםה אה כה של הו  ה. זל אשונה רי בה כש בו  רש חש םא נל ל מות וש עולה נו הה מל מי לו  לש כש תנ שש עמקםב, הי א ינ בה ן של יוה ם. כי יבה רי חמ ומנ

גו'. ל וש אי רה שש ך יי רש יםצל עמקםב וש ך ינ אמ בםרנ

ן א בי רה קש ני ל  אי רה שש יי י.  ני די בש ענ ינ וש י  ני ת בש ח אל לנ תוב שנ כה וש ל,  אי רה שש י יי כםרי י בש ני תוב, (שמות ד) בש ה כה ה מנ אי םא רש ב
ע. דה י תי נו כי ם בש ה שי מו ומנ ה שש ר מנ מנ אל נל מו של ק בו, כש בה דש ני שום של רוך-הוא מי דוש-בה קה לנ

ה לשה שש ל בי לה כש ני שום של ם, מי תה ן סש אובי ן. רש אובי מו רש ת שש א אל רה קש תי תוב? ונ ה כה ן, מנ אובי ת רש ה אל ידה ה הולי אה לי של כש
ל ל כה בור של חי ר (מלכים-א ז) ליות, הנ מנ אל נל של מו  י? כש וי לי ם  ענ טנ ה הנ י. מה וי לי וש עון  מש - שי ד  ינחנ ים  רי בה חג ים מש די דה צש

ים. די דה צש הנ

יא כות הי לש מנ הנ כות. וש לש ה ומנ נה הג ה, כש כורה גומו בש רש תנ ז, כש ר עה ילתל ת וש אי ר שש תוב ילתל כה אן של כה ה, מי הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ם. תה ן סש אובי ן רש ל כי ענ ה, וש בורה גש ד הנ צנ בש

ם ענ פנ תוב הנ כה ה, של אה ל לי ה] של צונה ה [רש תה עש ה דנ תה יש ך הה י. כה וי לי עון וש מש שי ל בש לה כש ני ם, של תה ן סש או בי א, רש בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ד. ים ינחנ רי בש חנ תש מי ה של לשה יו שש הה שום של ים. מי ני ה בה לשה י לו שש תי דש לנ י יה י כי לנ י אי ישי ה אי ול לה יי

ע בנ רש אנ ל הה כה ם, וש מה ר עי בי חנ תש הי ך של לל מל ד הנ וי דה בות, וש אה ה - הה יונה לש על ה הה בה כה רש מל י הנ רי המ אן הוא, של כה ה של אי םא ורש וב
כות, לש ש מנ יהרנ ה של הודה ך יש ר כה חנ י, אנ וי לי עון וש מש ן שי אובי ן רש ל כי ענ דוש. וש קה ם הנ שי ל הנ סוד של יונות, הנ לש בות על כה רש ם מל הי

ה. זל קום הנ מה ם בנ ן כגלה ל כי ענ וש

אן כה שום של ת. מי דל לל עממםד מי תנ גו' ונ וש ת ה'  ה אל ם אודל ענ פנ תוב] (בראשית כט) הנ כה ה של ר זל חנ ה אנ תוב [זל כה וש
א לה ם? אל כגלה םא בש ל וש ת ה',  ה אל ה אודל זל ה בש רה מש ם אה ענ טנ ה הנ ת ה', מה ה אל ם אודל ענ פנ ים. הנ מודי ה ענ עה בה רש אנ מו  לש שש ני

ם. לי ינו שה דוש אי קה ם הנ שי לות, הנ גה ל בנ אי רה שש ת יי סל נל כש ן של מנ ל זש כה אן, של כה מי

ם ענ פנ ך הנ שום כה ם, ומי לי שה םא הנ א ל סי כי ה, הנ הודה ת יש ה אל ידה הולי ד של יו ענ ים הה ני ה בה לשה שש ב של ל גנ ף ענ ה, אנ אי םא רש ב
יו. כה ל תומש א ענ סי כי ד הנ מנ עה עממםד? של תנ ה ונ ה זל ת. מנ דל לל עממםד מי תנ ן ונ ל כי ענ ם. וש כגלה םא בש ל ת ה', וש ה אל אודל

ם אי רוד. וש פי ם הנ ה הוא עולנ טה מנ אן ולש כה ד. מי חה חוד אל יי עממםד, בש תנ אן ונ ד כה ה ענ ני הי עממםד, של תנ אן] ונ ד כה עממםד ענ תנ [ונ
שום לו, מי ם אי רו עי בש חנ תש ם הי יי ננ שש ם הנ י אותה רי המ םא של ה? ל מו זל ך כש ר כה חנ ה אנ ידה הולי ים של ני בה י הנ ני ם שש ר, אותה םאמנ ת

ד. ם ינחנ ם הי עולה ל הה ים של די דה צש ת הנ של שי של

יון לש על אור הה ן הה קי תנ ה, לש זל ם הנ עולה ל בה אי רה שש ת יי סל נל ל כש יהה של קונל ם תי ים הי טי בה שש ר הנ שה ים עה ני ל שש ה, כה אי םא ורש וב
ם עולה ם הה לה שש ה ני זל ים, ובה די ד עומש חה מו אל מות כש עולה ל הה קומו. כה מש כםל לי ר הנ קנ ת עי יב אל שי הה אוי, ולש רה מו של חםר כש שה הנ

ה. לה עש מנ לש ם של עולה הה מו של תון כש חש תנ הנ
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ע, בנ רש ם אנ חות הי פה שש י הנ ני ן בש מו כי ם. כש עולה ל הה ים של די דה צש ת הנ של ים, שי ני ה בה שה מו שי לש שש אן ני לון, כה בג ר זש שכה שה יי
ל כה תוב (מלכים-א ז) וש ן כה ל כי ענ . וש רוהה אמ ם, ובי הל ים בה רי בש חנ תש מי ים של רי שה קש ת הנ ענ בנ רש אנ לו  אי לו, וש ם אי עי רו  בש חנ תש הי וש

ה. תה יש ם - בה חות הי פה י שש ני בש ב של ל גנ ף ענ ה. אנ תה יש ם בה יהל חםרי אמ

ם שה תוב ומי י כה רי המ רוד, של תון הוא פי חש תנ ם הנ עולה יד הה הולי ה של ל מנ ר, כה מנ אל י נל רי ך, המ ם כה ר, אי מנ יהה אה קי זש י חי בי רנ
ם עולה ן הה או מי םא יהצש י ל רי המ ינו, של ה אי ה - זל לל אי ד בש חה ם אל עולה ר של םאמנ ם ת ין? אי יהמי נש ף ובי יוסי ר בש םאמנ ה ת ד. מנ רי פה יי

רוד. ך הוא פי ם כה אי ה, וש לה עש מנ םא לש ל ה וש טה מנ יד לש יד, הולי הולי ה של תון - מנ חש תנ ם הנ עולה הה יון, וש לש על הה

ל ר של שה ים עה ני שש ן בי קי תנ תש יון הי לש על ם הה עולה י הה רי המ ר, של תה סש ה הוא ני ר זל בה ר לו, דה מנ קו. אה שה א ונש בה י אנ בי א רנ בה
נו מל ס ומי נה כש ני ס, בו  נה כש ני א וש תון יוצי חש תנ ם הנ עולה הה יק מי די צנ ן הנ מנ ל זש כה ר, בש בה דה ה סוד הנ אי םא רש ל ב בה לו. אמ של ם מי אותה
א] ס בו יוצי נה כש יק, בו ני די ה, [צנ טה מנ ר הוא לש קה עי הה ה, וש לה עש מנ ר הוא לש קה עי הה ה, וש זל קום הנ מה ה בנ נל בש ני ך  שום כה א, ומי יוצי

ה. תה י מי ה כי שה פש את ננ צי י בש הי יש תוב ונ ם, כה עולה תון לש חש תנ ם הנ עולה יד בה מי הוא תה וש

יק, די צנ ף הנ ל יוסי סוד של ס הוא בש נה כש ני של א. כש נו יוצי מל ס בו ומי נה כש יק ני די צנ ה, הנ זל תון הנ חש תנ ם הנ עולה ה, בה אי םא רש ב
א יוצי יק של די צנ ה הנ ה? זל שה פש י ננ ה. מי תה י מי כי ה  שה פש את ננ צי י בש הי יש תוב ונ כה של הו  ין. זל יהמי נש ל בי סוד של א הוא בש יוצי של וכש

ה. נה מל מי

ם אותה ר בש שה ד עה חנ אנ רו  אמ שש ני וש רוד,  פי ם הנ עולנ ה בש טה מנ ה לש ידה הולי ה של בה שש חה י, של ן אוני א בל רה קש ני ין,  יהמי נש ה בי זל וש
ד בנ אל ר נל של אמ כנ יון. של לש על ם הה עולה ה בה לה עש מנ ה לש לה ענ תש י הי רי המ ין. של ן יהמי ין, בל יהמי נש א לו בי רה יו קה בי אה תוב? וש ה כה ה. מנ לה עש מנ לש
ל כה ין וש יהמי נש ף ובי ך יוסי שום כה תון. מי חש תנ ם הנ עולה א בה יוצי ס וש נה כש יק ני די צנ ן הנ ל כי ענ קומו. וש ת מש ים אל לי שש ין הי יהמי נש ף, בי יוסי

ד. חה חוד אל יי ה בש לה עש מנ לש מו של ר, כש שה ים עה ני שש הנ

ה. דה עי ים וש רי שה סוד יש ב בש בה ל לי כה ה ה' בש ר, (תהלים קיא) אודל מנ אה ח וש תנ עון פה מש י שי בי ת ה'. רנ ה אל ם אודל ענ פנ הנ
רוך- דוש-בה קה הודות לנ ה לש צה דוש רה קה ם הנ שי ל הנ יון של לש סוד על ד בש וי א דה לה יות! אל הש יך לי רי יהה צה ב הה ל לי כה ב? בש בה ל לי כה בש

םאל. מ ד שש חה אל ין וש ד יהמי חה ים, אל די דה צש י הנ ני לו שש אי ע, וש ר רנ ייצל ר טוב ובש ייצל ב - בש בה ל לי כה ה ה' בש הוא. אודל

סוד רום. בש דה פון וש צה מו  ב כש בה י לי רי המ ה, של זל ם הנ עולה ל הה ים של די דה צש ר הנ אה ם שש הי לו  ה - אי דה עי ים וש רי שה סוד יש בש
תוב כה ה, וש הודה ל יש קום של מה הו הנ ה - זל דה עי ה. וש לה עש מנ לש מו של ה כש שה ם שי הי ם, של עולה י הה די דש ר צי אה ם שש לו הי ים - אי רי שה יש
ך יב (תהלים קלח) אודש תי גו'. כש ל וש ם אי ד עי ה עםד רה יהודה תוב (הושע יב) וי כה ם. וש די מש לנ י זו אמ דםתי עי (תהלים קלב) וש
ר מנ זו אה ה הנ גה רש דנ י לנ רי המ ךה, של רל מש זנ ים אמ להי ד אל גל תוב נל כה ר, של מנ אל ד נל חה קום אל מה אן בש ךה. כה רל מש זנ ים אמ להי ד אל גל י נל בי ל לי כה בש

ין. יהמי ה לש ר אותה בי חנ ה, לש ירה שי

םאל, מ שש ד הנ צנ א מי י הוא בה רי המ ח. של רה זש מי חוז בנ רום, אה דה חוז בנ ים. אה די דה צש ל הנ כה חוז בש ה אה הודה ה, יש אי םא רש ב
ת ה'. ה אל ם אודל ענ פנ ך, הנ שום כה גוף. מי ז בנ חה אל נל ין וש יהמי לש ך  הוא הולי שום של רום, מי דה חוז בנ אה פון, וש צה יתו בנ אשי רי וש

ה. דושה ה קש בה כה רש ן מל קנ תש כםל ני י הנ רי המ אוי, של רה ית כה רי בש ל הנ יום של קי ה בנ דה מש עה עממםד, של תנ ת. ונ דל לל עממםד מי תנ ונ

ר, מנ אה ם,  ה אותה אה רה של ן  יוה כי י.  יוסי י  בי רנ וש יהיא  חי י  בי רנ וש א  בה אנ י  בי רנ לו  ן  מי דנ זש הי יהה.  רש קי לנ א  יהצה עון  מש שי י  בי רנ
סוק. פה ם בש הל ד מי חה ל אל ח כה תנ ת, פה כל לל ה לה צה רה של ים]. כש ה [יהמי לל ת אי לשל בו שש אן. יהשש יך כה רי ה צה תורה ל הנ שות של דש חנ תש הי

י פי י לש כי גו'. וש ה וש אי יך ורש ינל א עי א נה מו, שה עי ד לוט מי רל פה י הי רי חמ ם אנ רה בש ל אנ ר אל מנ ה' אה ר, ונ מנ אה ח וש תנ א פה בה י אנ בי רנ
ע או בנ רש אנ אות, או  סה רש פנ לש  ם? שה דה ן אה ה בל ה רואל מה ד כנ ר? ענ םא יותי ל ץ, וש רל אה ת הה ש אל ם יורי הה רה בש ל אנ יהה של אי רש הה

גו'?! ה וש ה רםאל תה ר אנ של ץ אמ רל אה ל הה ת כה י אל ר כי הוא אומי אות, וש סה רש ש פנ מי חה

ל ים של די דה צש ת הנ ענ בנ רש י אנ רי המ ה. של ץ רואל רל אה ל הה ת כה ה, אל ם רואל עולה ל הה ים של די דה צש ת הנ ענ בנ רש אנ יון של א, כי לה אל
יא הי של ה לו  אה רש הל ל וש אי רה שש ץ יי רל ל אל הוא ענ רוך  בה דוש  קה הנ ים אותו  רי ם. עוד, הי עלה ל הה ל כה של לו  לה ם כש ם הי עולה הה
ם, עולה ל הה ת כה ה אל עון, רואל מש י שי בי ת רנ ה אל רואל י של ן, מי מו כי כםל. כש ת הנ ה אל יהה רואל הה ם, וש עולה י הה די דש צי ה בי שורה קש

ה. טה ה ומנ לה עש ל מנ ה של חה מש שי הנ

דו בנ קום לש מה הנ י אותו  כי וש ך,  על רש זנ ה ולש נה נל תש אל ך  לש יהה  לל ב עה ה שםכי תה ר אנ של ץ אמ רל אה ר, הה מנ אה וש יהיא  י חי בי ח רנ תנ פה
ע בנ רש ם אנ אותה ן, בש מנ אותו זש א בש לה ר? אל םא יותי ל יו וש ש הה מי מות או חה ע אנ בנ רש י אנ רי המ רוך הוא, של דוש בה קה יחנ לו הנ טי בש הי
ה ץ. ומה רל אה ל הה ל כה ל של לה כש קום הוא הנ אותו מה א של צה מש ל. ני אי רה שש ץ יי רל ל אל ת כה רוך הוא אל דוש בה קה ל הנ פי מות קי אנ
ה מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ ץ, ענ רל אה ל הה ל כה אור של מה הוא הנ עון של מש י שי בי ץ - רנ רל אה ל הה ל כה ל של לה כש קום הוא הנ מה אותו הנ

ם. עולה ל הה כה קול כש שה של

רוך- דוש-בה קה הודות לנ אוי לש םא רה ה ל ידה הולי ה של ל מנ כה י בש כי ת ה', וש ה אל ם אודל ענ פנ ר, הנ מנ אה י וש י יוסי בי ח רנ תנ פה
דו בנ ה לש הודה יש ך  שום כה א. ומי סי כי ת הנ ים אל לי שש הוא מנ א, וש סי כי י לנ יעי בי רש ן הה בי ה הוא הנ הודה א יש לה ה? אל זל א בה לה הוא אל
ה יהודה מי ד  וי דה א  בה ז  אה וש עמקםב,  ינ וש ק  חה צש יי וש ם  הה רה בש אנ ה,  לשה שש יו  הה [של ים.  כי תומש הנ ל  כה ל  של ך  תומי וש א  סי כי הנ קון  תי
י בי א] רנ סי כי לות הנ גש רש יו) מנ לה גש ע רנ בנ רש "ת (אנ לל דה הנ דוש, וש קה ם הנ שי הוא הנ ה, של הודה א יש רה קש ני ך  ל כה ענ א, וש סי כי ים הנ לי שש הי וש

ה. מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ ילו, ענ בי שש ים בי ירי אי אורות מש ה מש מה כנ ה וש תורה ם בנ עולה ל הה ת כה יר אל אי מי עון של מש שי

בו ה רנ ר, (תהלים קד) מה מנ אה ח וש תנ ק פה חה צש י יי בי ה. רנ דל שה ים בנ אי א דודה צה מש יי ים ונ טי יר חי צי י קש ימי ן בי אובי ך רש לל יי ונ
י יהכול א מי לה קומות. אל ה מש מה כנ רוהו בש אמ ה בי זל סוק הנ פה ך. הנ נל יה נש ץ קי רל אה ה הה אה לש יתה מה שי ה עה מה כש חה ם בש יך ה' כגלה עמשל מנ
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בון, שש ם חל הל ין לה אי ה של זל ה מי ים זל ני שג נות מש חמ אות ומנ בה ה צש מה ה כנ ני הי הוא, של רוך  בה דוש  קה י הנ עמשי ת מנ נות אל מש לי
יא הוא מוצי רוך  בה דוש  קה הנ ך  ת, כה חנ ם אנ ענ פנ ים בש די דה צש ל הנ כה ים לש יקי יא זי מוצי יש של טי פנ מו  ת, כש חנ ם אנ ענ פנ ם בש כגלה וש

ת. חנ ם אנ ענ פנ ם בש כגלה בון, וש שש ם חל הל ין לה אי ה של זל ה מי ים זל ני שג נות מש חמ ים ומנ יני ה מי מה כנ

ר בנ דש ם. בי אה בה ל צש יו כה רוחנ פי עמשו ובש ם ננ יי מנ ר ה' שה בנ דש תוב בי כה ם, של עולה ה הה עמשה ד ננ רוחנ ינחנ בור ובש די ה, בש אי םא רש ב
ה מה ם כנ הל ים מי אי יוצש ה וש ם זל ה עי ים זל לי לה כש ני ך, וש םא הולי ה ל י זל לי ה בש . זל רוחנ הה יו - זו  פי רוחנ  בור. ובש די ה הנ ה' - זל

ת. חנ ם אנ ענ פנ כםל בש הנ נות, וש חמ מנ נות לנ חמ אות, ומנ בה צש אות לנ בה צש

הוא אור הנ הה מי ד, של חה ר אל תה סש יא אור ני מות, הוצי עולה ת הה םא אל ר בש רוך הוא לי דוש בה קה ה הנ צה רה של ה, כש אי םא רש ב
אורות, ר הה אה שש עמשו  ננ וש טו  שש פנ תש הי ים וש אי אור יוצש הה אותו  לו, ומי גנ תש הי אורות של ם הה ל אותה ים כה ירי אי ים ומש אי יוצש

יון. לש על ם הה עולה הוא הה וש

שום תון. ומי חש תנ ם הנ עולה ת הה ה אל שה עה יר, וש אי ינו מי אי ן, אור של מה ה אג שה עה ט וש שי פנ תש ה הי זל יון הנ לש על אור הה עוד, הה וש
יר אי הה ר לש שה קש ה ני טה מנ לש ר של של קל ה. ובנ טה מנ ר לש שי קנ תש הי ה לש ה, רוצל לה עש מנ ר לש שי קנ תש הי ה לש יר, רוצל אי םא מי ל הוא אור של של
ים יני מי נות לש חמ מנ הנ יהלות וש חמ ל הנ ת כה יא אל ה, מוצי לה עש מנ לש ר של של קל יר בנ אי מי ינו  אי ה של זל אור הנ הה ה. וש לה עש מנ לש ר של של קל בנ

גו'. יתה וש שי ה עה מה כש חה ם בש יך ה' כגלה עמשל בו מנ ה רנ תוב מה כה הו של ים. זל בי רנ

ה נה מנ תש הי יון של לש ר על חי ר אנ בה דה לוי בש םא תה ל ה של זל ם הנ עולה ן בה טה ר קה בה ך דה ין לש אי ה, וש לה עש מנ ם לש ך גנ ץ כה רל אה בה ה של ל מנ כה וש
ם ה עי ז זל חה אל כםל נל הנ ה, של לה עש מנ יו לש לה ה עה נה מנ תש הי ר אותו של עורי תש ה, מי טה מנ לש ה של ר זל עורי תש מי של כש שום של ה. מי לה עש מנ יו לש לה עה

ה. זל

רוך הוא דוש בה קה א הנ לה ל, אל חי ת רה דו אל לש יי ם של ים הי אי דודה םא הנ ך. ל ני י בש אי דודה י מי א לי י נה ני תוב תש ה, כה אי םא רש ב
שום ים, מי טי בה שש ל הנ כה ר מי ה יותי תורה ז בנ אוחי ר, של שכה שה א יי ייצי י של די ים כש אי ם דודה י אותה די ל יש ר ענ בה דה ת הנ ל אל גי לש גנ מש
ן כי תוב לה כה י, וש ישי ת אי ך אל תי חש ט קנ ענ מש תוב הנ כה הו של ה. זל אה לי לש ה אותו  ירה אי שש םא הי עמקםב ל ינ ה בש חוזה אמ ל הה חי י רה רי המ של

ך. ני י בש אי ת דודה חנ ה תנ לה יש לנ ך הנ מה ב עי כנ שש יי

תוב כה הו של רוך הוא, זל דוש בה קה י הנ ני פש ה לי תורה ל הנ יחנ של רי ה הה לל עמ מנ שום של ם מי עולה ר לה שכה שה א יי ייצי מו של רש ם גה הי
יון הוא לש על ם הה עולה הה שוהה של רש י פי רי המ אי, ונ דנ ה הוא, הוא ונ לה יש לנ ה בנ מה ב עי כנ שש יי תוב ונ כה כו', וש וש יחנ  נו רי תש ים נה אי דודה הנ

יון. לש על ם הה עולה הה את מי ה יוצי תורה י הנ רי המ שום של ה, מי לל גש םא ני ל ר וש תה סש ני של

נו מל מי יך  שי מש הנ לש י  די י הוא, כש וי לי ד הנ בנ עה וש ר  מנ אל נל י  רי המ ונ ה,  לה גנ תש םא הי ל יון הוא של לש על ם הה עולה קום הה ל מה כה ובש
א הוא רה קש ני ים של יוני לש על ים הה יי חנ ם הנ אותה לש ץ של עי ים, הה יי חנ ץ הנ ים עי אי ך קורש ל כה ענ ז בו, וש חה אל ר נל שכה שה יי כםל, וש כות לנ רה בש

ה. תה םא אנ ל וש

ים להי אל יהה  לל ע אי מנ שש יי ונ תוב  ה כה ני הי םא, של ל - ל חי ל רה של יהה  על ת מי אל חו  תש פה לו  לה ים הנ אי דודה הנ ר של םאמנ ם ת אי וש
ה, לה עש מנ ם לש כםחה י של ל פי ף ענ ים, אנ אי דודה ם הנ אותה שום של ר. מי חי ר אנ בה םא דה ל רוך הוא וש דוש בה קה ה. הנ מה חש ת רנ ח אל תנ פש יי ונ
ר םאמנ ם ת אי ר. וש חי ר אנ בה דה םא בש ל ל, וש זה מנ ים בש לויי ים תש ני בה י הנ רי המ ים, של ני בה ת הנ ידנ קי ה פש נל מנ תש םא מי ם ל הל לה כםחנ של אותו הנ בש
םא ל רות, וש ם עמקה ינה אי ים, וש בי כש ענ תש מי ם של אותה יוענ לש ם סי ה הי זל ר הנ בה דה לו לנ פי י אמ רי המ םא, של ם - ל נה חי או לש רש בש ם ני ה הי ני הי של

ל. זה מנ א בש לה ם אל יהל לי ר עמ זה גש ני

נו דש מנ אן לה כה א מי לה ך, אל כה ינו  ה? אי פה צש ה הוא חג זל ר הנ בה דה גו'. הנ בוא וש י תה לנ ר אי םאמל ת ונ אתו  רה קש ה לי אה א לי צי תי ונ
ה לו, יעה הודי אי וש שנ חמ ה לו בנ רה מש אה ך וש רל דל ה לנ ימה די קש יא הי הי ה, וש חותה י אמ ני פש ר לי בה ה דה רה מש םא אה ל ה, של אה ל לי ה של נותה תה וש נש ענ
ל, חי י רה יני עי ע בש םא יירנ ל י של די שות. וכש ה רש לה טש ל נה חי רה יך. מי תי רש כנ כםר שש י שה תוב כי כה ל, של חי שות רה רש יהה בי ה הה י זל רי המ של

ת. יי בנ םא בנ ל חוץ, וש ה לו בנ רה מש אה

ם רל חוץ טל בנ ח של תנ פל עמקםב בנ ת ינ ה אל יסה ני כש הי ה, וש חוצה ה הנ אה חוץ] יהצש ה [לנ אה ן לי כנ שש ל מי ח של תנ פל א בנ לה םא עוד, אל ל וש
םא עוד, ל ה. וש חותה י אמ ני פש ף לי צי חנ תש םא תי ל ל, וש חי י רה ני פש ר לי בה ר דה םאמנ םא ת ל י של די ם? כש ענ טנ ה הנ ל. מה חי ן רה כנ שש מי ס לש ני כה יי של

חוץ. ה לו בנ ימה די קש ך הי שום כה ם, מי שה יאו מי הוצי ין לש ינו די ל, אי חי ן רה כנ שש מי עמקםב לש ס ינ ני כה ם יי ה, אי אה ה לי רה מש א אה לה אל

ם לו, כגלה לה ים הנ יוני לש על ים הה טי בה שש ל הנ כה ה של עה יהדש וש ה,  אה לי ה בש רה עורש תש הי ש  קםדל הנ רוחנ  א של לה ה? אל מה לה ה  זל ל  כה וש
סוד מות בש ם שי הל ה לה אה רש ך קה שום כה רוך-הוא, ומי דוש-בה קה יבות לנ בי חמ ה בנ עה שה ה הנ קה חמ דה ה, וש נה מל או מי ים, ייצש דושי קש

ה. מה כש חה הנ

ך רל דל ים בנ כי נו] הולש אה ם [של ענ ל פנ כה יהיא, בש י חי בי רנ י לש י יוסי בי ר רנ מנ ך. אה רל דל ים בנ כי יו הולש י הה י יוסי בי רנ יהיא וש י חי בי רנ
ה, תורה ק בנ סי ענ תש ני נו,  ה לה כה רג אמ זו  הנ ך  רל דל ת הנ עי כה וש ים,  סי ני נו  לה יש  חי רש הוא מנ רוך  בה דוש  קה ה, הנ תורה ים בנ קי עוסש וש

נו. מה ר עי בי חנ תש רוך הוא יי דוש בה קה הנ וש

תוב כה וש צםת,  מנ לו  םאכש ב ת רל על בה ש  חםדל לנ יום  ר  שה עה ה  עה בה רש אנ בש ן  אשם רי יב) בה ר, (שמות  מנ אה וש יהיא  י חי בי ח רנ תנ פה
ים. רי בי חמ רו בו הנ עורש תש ה הי זל ר הנ בה דה תוב. בנ י כה ני ם עה חל י. לל ני ם עם חל צות לל יו מנ לה ל עה םאכנ ים ת ת יהמי ענ בש (דברים טז) שי
יו, לה ם אי ב אותה רי קה רוך הוא לש דוש בה קה ה הנ צה רה של ת. כש רל חל שות אנ רש יו בי ם, הה יי רנ צש מי ל בש אי רה שש יו יי הה של ה, כש אי םא רש ל ב בה אמ
יון בש אל י וש ני י עה תוב בו (תהלים פז) כי כה ך, של לל מל ד הנ וי ה דה י? זל ני עה י הל י. מי ני ם עה חל י, לל ני ם עם חל ל לל קום של ם מה הל ן לה תנ נה

י. ני אה
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ם בו אותה רש קי ן של יוה ה. כי לה חה תש הנ ה בנ צה מנ בו לנ רש קה תש י. הי ני יא עם ר הי כה י זה לי ה בש בה קי ה, נש צה א מנ רה קש ה ני זל י הנ ני ם עם חל לל וש
ת רל בל חנ תש ה מי צה מנ של ז, כש אה ה. וש בה קי ם נש ר עי כה ר זה בי חנ תש הי רות, וש חי גות אמ רה דש רוך הוא בי דוש בה קה ם הנ יס אותה ני כש ר, הי יותי
ה, אשונה רי ה בה צה ך מנ שום כה םאת. מי ז ה הנ וה צש מי י הנ תוב (דברים ל) כי כה הו של א"ו. זל ת וה פל תוסל ה, בש וה צש א מי רה קש ר, ני כה זה בנ

ה. וה צש ך מי ר כה חנ אנ וש

דו רש ל תי ה, אנ לה עש מנ טו לש ך, סש רל דל ים בנ בי ים אורש חי ל רוצש דוד של ר: גש אומי ד של חה עו קול אל מש ים שה כי ם הולש עודה בש
לו ינו. עה כי רה ת דש מםר אל שש ה לי רוך הוא רוצל דוש בה קה הנ ע של מה שש ה ני זל י, מי י יוסי בי ר רנ מנ ה. אה טה מנ לש ג של גנ ת הנ רנ סש ה חנ ירה טי לנ
ה אל רש זו, ני הנ ך  רל דל ה בנ צה רוך הוא רה בה דוש  קה הנ יל וש רו, הואי מש ים. אה קי זה ים חמ עי לה ין סש ד, בי חה ר אל הנ לש סו  נש כש ני ה וש לה עש מנ לש

ס. נו ני ש לה חי רנ תש ר, או יי בה דה

י ני ר, אמ מנ ה? אה תה י אנ י, מי י יוסי בי ר רנ מנ הו. אה מש ד. תה חה אל יש  ם אי הל ה לה לה ע. עה לנ סל י הנ יעי קי ל בש ענ בו  יהשש כו.  לש הה
ים ני שג ר מש חי ה אנ אל רש מנ ם בש הל ים, מי רי קוצש וש ים  עי זורש וש ן,  ר, כי מנ ם? אה דה י אה ני בש ייש  ם  שה ר לו, וש מנ א. אה קה רש י אנ שי נש אנ מי

ה? ם בה תל אנ ץ של רל אה ל הה ה של מה ה שש ם, מנ כל יר מי כי הנ ם לש יכל לי י אמ יתי לי עה י, וש ני מל מי

א ייצי זו  ם. מי חל א לה ה ייצי נה מל ץ מי רל תוב (איוב כח) אל כה ים, של יי חנ ץ הנ רל ה אל אן שורה כה שום של ץ, מי רל ר לו, אל מנ אה
רו, מש הו. אה מש קומו. תה מש ס לי ננ כש ם ני יי תנ ינש ים. בי יני מי ת הנ ענ בש שי םא מי א, ל ם יוצי אי ם, וש חל א לל םא ייצי ץ ל רל אה ר הה אה שש ם? בי חל לה

ר. בה ה דה יזל אי נו בש ר אותה עורי ה לש רוך הוא רוצל דוש בה קה אי הנ דנ ונ

ן תנ נה ח, של סנ פל יון בש לש ד על חה ר אל בה י דה בי סה י מי תי דש מנ לה י של תי רש כנ , זה תה רש מנ אה ה של זל סוק הנ פה ל הנ אי ענ דנ יהיא, ונ י חי בי ר רנ מנ אה
ה ני הי ה, וש זל ם הנ חל לל ם, הנ יי מנ שה ן הנ ם מי חל ך לל ר כה חנ אנ ים, וש יי חנ ץ הנ רל אל ה מי זל ם הנ חל לל ל הנ אי רה שש יי רוך הוא לש דוש בה קה ם הנ הל לה

ר. בה דה ת הנ נו אל רש אנ בי

ם, חל ל לל אוכי ן של יוה ם. כי חל ם לל טועי ד של ר ענ בה דה ענ  םא יודי ה, ל זל ם הנ עולה א לה יוצי של ם, כש דה אה ר, של יהה אומי עוד הה
דוש קה ם הנ הל ים לה עי טש הי ד של ר, ענ בה ים דה עי יודש יו  םא הה ם, ל יי רנ צש מי ל מי אי רה שש יי או  יהצש של כש ך  יר. כה כי הנ ת ולש ענ דנ ר לה עורי תש מי
דוש קה ת הנ יר אל כי הנ ת ולש ענ דנ ל לה אי רה שש סו יי נש כש ז ני אה ם, וש חל א לה ה ייצי נה מל ץ מי רל תוב אל כה זו, של ץ הנ רל אה ן הה ם מי חל רוך הוא לל בה

ה. זל ם הנ עולה ל הה ם של חל ם לל טועי ד של יר ענ כי םא מנ ל ענ וש םא יודי ינוק ל תי רוך הוא. וש בה

ת אותו אל ירו  כי הי וש עו  ז יהדש אה יון, וש לש ם על חל לל לו  כש אה ד של ה ענ לה עש מנ לש ים של רי בה דש בנ ירו  כי םא הי ל וש עו  םא יהדש ל ל אי רה שש יי
ד ענ לו,  יהכש םא  ל וש זו,  ץ הנ רל אה לה אוי  רה קום של מה אותו  ר בש יותי עו  יידש ל  אי רה שש יי הוא של רוך  בה דוש  קה ה הנ צה רה וש קום,  מה
ם, יי מה שה ן הנ ם מי חל ם לל כל יר לה טי מש י מנ ני נש תוב (שמות טז) הי כה ם, של יי מנ י הוא? שה קום, ומי מה אותו הנ ם מי חל עממו לל טה של
קומות] מש לו הנ אי ם בש חל לו לל כש םא אה ל ד של ענ קום, [וש אותו מה ם מי חל לו לל כש אה ד של ענ קום. וש אותו מה לו לש כש תנ סש הי עו וש ז יהדש אה וש

ירו. כי םא הי ל ר וש בה עו דה םא יהדש ל

ל ית של אשי רי ן הה ל כי ענ ה, וש זל רוך הוא בה בה דוש  קה ם הנ יר אותה עי ה הי ל זל אי ענ דנ ר, ונ מנ קו. אה שה י ונש י יוסי בי א רנ בה
י בי ר רנ מנ ה. אה בה קי ד נש חה אל ר וש כה ד זה חה רות, אל י פי ני או שש ים רה כי ם הולש עודה כו. בש לש הה מו וש ם. קה חל לל יהה הנ ת הה ענ דנ ל לה אי רה שש יי

יהם. ם בנ ך גנ ץ - כה רל אה בה ה של ל מנ כה ה, וש בה קי ר ונש כה ינו זה אי ם של עולה ר בה בה נו דה ין לה י, אי יוסי

אתו, רה קש ה לי אה א לי צי תי גו'. ונ וש אתו  רה קש ה לי אה א לי צי תי ב ונ רל על ה בה דל שה ן הנ עמקםב מי םא ינ יהב ר, ונ מנ אה י וש י יוסי בי ח רנ תנ פה
תוב כה הו של ר. זל שכה שה ה יי נה מל א מי ייצי ם לו של רנ גה יו, וש לה ה אי אה יהצש ה וש עה ה יהדש אה לי מור, וש חמ ה הנ עה גה רו של מש י אה רי ה? המ עה ן יהדש יי ננ מי
ס ני כה ם יי אי י של עתי אי יהדנ דנ ה: ונ אה ה לי רה מש ם לו. אה רנ מור גה חמ הנ ם, של רנ א גה לה ם אל רל י גה רי קש ל תי ם, אנ רל מור גה ר חמ שכה שה יי

י. ני כה שש מי ס לש ני כה יי אן וש ה לו כה כל חנ א אמ לה יא אותו, אל הוצי י לש ין לי ל, אי חי ן רה כנ שש מי עמקםב לש ינ

ים עי יש סנ מש לו  אי ה, של זל ל  ענ עמקםב  ינ לש נוחנ  של שום  י? מי ני בש י  אי דודה ה בש זל ה  י, מנ ני בש י  אי דודה בש יך  תי רש כנ כםר שש י שה כי
ה. לה עש מנ א לש לה ים, אל אי דודה ד בנ םא עומי ר ל בה דה הנ ענ של יהה יודי עמקםב הה ינ יד. וש הולי לש

ת: רל ש אומל קםדל יהיא, רוחנ הנ י חי בי ר רנ מנ לויהה. אה לש ה הנ חה מי ים שש ני בה ם הנ ת אי יי בנ ת הנ רל י עמקל יבי ר, מושי מנ אה ח וש תנ פה
תון. חש תנ ם הנ עולה ה הה ת - זל יי בנ ת הנ רל י עמקל יבי ה. מושי אה ה - זו לי חה מי ים שש ני בה ם הנ ל. אי חי ת - זו רה יי בנ ת הנ רל י עמקל יבי מושי

לויהה. לש ך הנ שום כה יון. מי לש על ם הה עולה ה הה לויהה] - זל לש ה  [הנ חה מי ים שש ני בה ם הנ אי

כםר י שה ה, כי אי םא רש ה. ב לה עש מנ לש מו של ם כש כגלה ה, וש טה מנ לש ים של קוני ם תי לו הי לה ים הנ טי בה שש ל הנ ה, כה הודה י יש בי ר רנ מנ אה
יד הולי יך - לש תי רש כנ כםר שש ש. שה מה ך מנ גופש ך, לש יך - לש תי רש כנ כםר שש ה. שה י הוא? תורה גוף, ומי נו הנ מל ת מי חנ קנ יך - לה תי רש כנ שש

ך. מותש ת דש אל

תוב כה א, של בה ם הנ עולה ש הה עמקםב. יורי ת ינ לנ חמ ת ננ ש אל יורי א וש בה ם הנ עולה ת הה ש אל ה, יורי תורה ק בנ עוסי י של אן מי כה מי
א. לי מנ ם אמ יהל רםתי אםצש י ייש וש בנ יל אםהמ חי נש הנ תוב (משלי ח) לש כה ך, וש תי לה עג פש ר לי כה י ייש שה ר, (ירמיה לא) כי כה ר, ייש שה שכה שה יי

י ם. ומי עולה ל הה ים של די דה צש ת הנ ענ בנ רש אנ וש ה  טה ה ומנ לה עש מנ לו  יהה, אי קי זש י חי בי ר רנ מנ ים. אה ני ה בה שה שי י לו  תי דש לנ יה י  כי
ינו יש הנ ם, וש עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ ה ולש טה מנ ה ולש לה עש מנ רוך הוא לש דוש בה קה ת הנ יך אל לי מש הנ יך לו לש רי ד, צה חה אל יך בש רי אמ מנ של

ד. חה אל

ים? מי שה י בש רי ם הה י הי ים. מי מי שה י בש רי ל הה תוב (שם ח) ענ כה ר, וש תל י בה רי ל הה תוב (שיר ב) ענ יהה, כה קי זש י חי בי ר רנ מנ אה
לול ד כה חה ל אל כה שום של ה, מי שה ם שי הי ר, וש שה ים עה ני ם שש הי ים, וש רי חי ה אמ שה ים שי לי כולש ה של אה ל לי ים של ני בה ת הנ של לו שי אי
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לויהה. לש ה הנ חה מי ים שש ני בה ם הנ יים (תהלים קיג) אי קנ ם, לש יהל לי ה עמ אה לי רו, וש בי חמ בנ

ח לנ שנ חנ תש לי ן שנ ל כי ענ ה, וש לל גש ני םא הנ ל ר וש תה סש ני ם הנ עולה הוא הה שום של ים, מי ני בה ל הנ ם ענ אי ח הה קנ םא תי תוב ל ן כה ל כי ענ וש
ל. לה ה כש לה גנ תש םא הי ל ר וש תה סש ני ם של עולה הוא הה שום של ך, מי ח לה קנ ים תי ני בה ת הנ אל ם וש אי ת הה אל

ה צי ד קש ענ ם וש יי מנ שה ה הנ צי קש מי גו' ולש ים וש אשוני ים רי יהמי א לש ל נה אנ י שש תוב כי כה של נו  יש ך, הנ ח לה קנ ים תי ני בה ת הנ אל וש
יהה הה וש ד  רי פה יי ם  שה ומי תוב  כה ר, של תל בה י  רי הה או  רש קש ני ה  טה מנ ולש אן  כה מי ים.  מי שה בש י  רי הה ים  אי רה קש ני לו  אי ל  כה וש ם.  יי מה שה הנ

רוד. פי ל הנ ים של רי הה ים, הל אשי ה רה עה בה רש אנ לש

ר, זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה קון. וש תי כו לש רש טה צש הי ים של רי שה ה קש עה בה רש ים, אנ רי שה רו קש שש חות קה פה שש י הנ ני א, בש יסה י יי בי ר רנ מנ אה
ך רל דל ד, בש חה ם אל ה כגלה אה לש הה אן וה כה ד, ומי חה ם אל כגלה ב של ל גנ ף ענ אנ ים. וש רי שה קש ם הנ ה אותה חוצה ים הנ אי יוצש ך  שום כה מי של
י יהה טי בש ים שי טי בה לו שש ם עה שה תוב (תהלים קכב) של כה הו של ה. זל לה עש מנ דות לש עי ים בש ים עולי טי בה שש ל הנ ן כה ל כי ענ ה, וש רה שה יש

ם ה'. שי הודות לש ל לש אי רה שש יי דות לש עי

ד נולנ של כו כש רש דנ ת לש כל לל עמקםב לה ה ינ אה ה רה גו'. מה ף וש ת יוסי ל אל חי ה רה דה לש ר יה של אמ י כנ הי יש תוב ונ ר, כה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה וש
ו. שה ל עי נו של טה ד שש נולנ ה של אה רה , של שוהה רש ה פי ני א הי לה כו? אל רש דנ ת לש כל לל ה לה צה םא רה ף ל ד יוסי נולנ ם של רל טל ף, וש יוסי

ן יוה גוף. כי יום הנ אן סי כה יק, וש די א צנ רה קש ני ה לו, של כה ף זה יוסי יו וש רה חמ אנ קומו  ת מש ים אל לי שש ף הי ה, יוסי אי םא ורש וב
ים לי שש ין הי יהמי נש ה בי ל זל ם כה עי ית, וש רי בש גוף הוא הנ יום הנ סי כו, וש רש דנ ת לש כל לל גוף לה ה הנ צה גוף, רה ם הנ לנ שש ני עמקםב של ה ינ אה רה של

ר. שה ים עה ני מו שש לש שש בו ני בון, של שש חל ת הנ אל

ה ף, מה ד יוסי נולנ ב של ל גנ ף ענ ים, אנ טי בה שש מו הנ לש תנ שש םא הי ו ל שה כש ד ענ ענ עמקםב של ענ ינ יהה יודי םא הה י ל כי ר, וש םאמנ ם ת אי וש
אי דנ ר, ונ מנ ר. אה בה דה ע הנ יהדנ ה וש מה כש חה ה בש שה עמקםב עה א ינ לה ים? אל טי בה שש מו הנ לש תנ שש יי ין וש יהמי נש ד בי נולנ ד של ה ענ כה םא חי ם ל ענ טנ הנ
םא ל זו  ץ הנ רל אה ובה אוי,  רה כה ם  יהל לי עמ רוי  ה שה לה עש ל מנ קון של תי הנ י של תי עש יהדנ ה  ני ים, הי טי בה שש ל הנ אן כה כה מו  לש תנ שש יי ם  אי

ה. דושה קש ץ הנ רל אה א בה לה מו, אל לש תנ שש יי ים של יכי רי צש

ין, יהמי נש ד בי נולנ ן של יוה כי תון, וש חש תנ ם הנ עולה ל הה קון של תי ם הנ ים הי טי בה שש ר הנ שה ים עה ני ל שש כה ך הוא, של כה ה של אי םא רש ב
ץ רל אה א בה לה ין אל יהמי נש ד בי םא נולנ ן ל ל כי ענ ם, וש הל ן בה קי תנ תש הי ה לש זל תון הנ חש תנ ם הנ עולה קום הה מה ת הנ ה אל חה קש לה ל, וש חי ה רה תה מי
ת ה אל לה טש נה וש ל  חי ה רה תה ם מי שה ך, וש רל דל ן בנ ענ ננ ץ כש רל אל ל בש חי י רה לנ ה עה תה ן מי דה פנ י מי בםאי י בש ני אמ ונ תוב  כה של הו  ה. זל דושה קש הנ
ן קה תש ינו ני תון אי חש תנ ם הנ עולה ת, הה ילמל ל קנ חי רה ן של מנ ל זש כה ם. וש לי ת שה יי בנ ב בש ינשי תש הי ה, לש זל תון הנ חש תנ ם הנ עולה קום, הה מה הנ

מותו. לי שש ת בי יי בנ ה] הנ לה עש מנ ה [לש לה טש ל - נה חי ה רה תה ם. מי הל בה

יון], לש על תון [הה חש תנ ם הנ עולה ת הוא בה יי בנ הנ שום של א מי לה ן? אל מנ זש אותו הנ ה בש אה ה לי תה םא מי ה ל מה ר, לה םאמנ ם ת אי וש
י עמשי ל מנ כה ה. וש עה ה שה אותה ה בש תה םא מי ך ל שום כה תון], ומי חש תנ יון [הנ לש על ם הה עולה ן הה םא מי ל ן, וש קי תנ תש הי נו לש מל יו מי כםל הה הנ וש
ה אה ל לי ה של תה יתה ה מי רה כש זש םא ני ך ל שום כה ה, ומי לל גש ני םא בש ל ר וש תה סש ני יון הוא בש לש על ם הה עולה הה שום של ר, מי תה סש ני ם בש ה הי אה לי

ל. חי ל רה ה של תה יתה מי כש

ל תון כה חש תנ יון] הנ לש על ם [הה עולה הה ר, וש תה סש ני יו בש רה בה ל דש יון כה לש על ם הה עולה הה שום של אי, מי דנ ה ונ זל ך  כה ה של אי םא ורש וב
לוי. גה בש זו  וש ר,  תה סש ני בש לויהה. זו  גש הנ ך  רל דל ל בנ חי רה וש ה,  לה פי כש מנ ת הנ רנ עה מש ה בי אה לי ה  תה סש כנ תש ני ך  שום כה ה, מי לל גש ני יו בש רה בה דש
מו ה שש אה רש קה ך  שום כה נות, ומי י בה רוני שש י אי י כי רי שש אה ה בש אה ר לי םאמל ת תוב ונ כה ם, של שנ רש ני יון  לש על ם הה עולה ר הה תה סש ני ובנ

ה]. ל זל ם כה עי ר, וש תה סש ני ה ובנ לל גש ני מות בנ עולה י הה ני ל שש כות של רה בש ל הנ ך כה שום כה ר. [מי שי אה

ה מות, זל י עולה ני קום, שש ל מה כה ם, ובש גנ ך  יון. כה לש על ם הה עולה ן הה כםל הוא מי י הנ רי המ ד, של חה כםל אל הנ ך  שום כה ומי
י להי רוך ה' אל תוב בה כה מות, של י עולה ני שש א בי לה רוך הוא אל דוש בה קה ת הנ ים אל כי רש בה םא מש נו ל אה ר, וש תה סש ני ה בש זל ה וש לל גש ני בש
"ה, תה ים אנ אי תון קורש חש תנ ם הנ עולה לה ים הו"א, וש אי יון קורש לש על ם הה עולה ך לה שום כה ם. מי עולה ד הה ענ ם וש עולה ן הה ל מי אי רה שש יי
אי דנ גו'. ונ ים וש לה רושה ן יש יון שםכי צי רוך ה' מי תוב בה כה הו של יק. זל די צנ י הנ די ל יש יון ענ לש על ם הה עולה ן הה רוך מי הוא בה שום של מי

רוך. יון הוא בה צי מי

ם, תוכה ם בש ענ טנ יק הנ סי פש ן מנ ל כי ענ וש ר,  תה סש ני ה בש זל וש ה  לל גש ני ה בש ם, זל מות הי י עולה ני ן ה' ה' שש כי מו  ה, כש אי םא רש ב
ד. חה כםל אל ה הנ זל ם הנ עולה ד הה ענ ה וש זל ם הנ עולה הה ומי

ת כל לל ה לה צה םא רה ל עמקםב, של ל ינ מות של לי שש ה הנ אי םא רש ה, ב הודה י יש בי ר רנ מנ גו'. אה ף וש ת יוסי ל אל חי ה רה דה לש ר יה של אמ י כנ הי יש ונ
ב זם עמ םא ינ ל עמקםב של ד ינ חנ פה שום של א מי לה שותו? אל רש ת בי רל חל ם אנ ענ פנ ך  לנ םא הה ה ל מה ר, לה םאמנ ם ת אי ן. וש בה שות לה רש א בי לה אל
מו ח, כש רנ ין, בה יהמי נש ל בי תו של עה ה שש יעה גי הי ה של אה רה יון של ן, כי ל כי ענ ת, וש רל חל ץ אנ רל אל ים בש טי בה ר שש שה ים עה ני מו שש לש תנ שש יי אותו וש

ר לו. של ל אמ כה ח הוא וש רנ בש יי ר ונ מנ אל נל של

סוד ענ בש יהה יודי עמקםב הה ינ ם. וש ם כגלה ת עי יי בנ ה הנ לה טש נה ים וש טי בה שש ל הנ כה ה בש ינה כי שש ה הנ רה שש קש ין, ני יהמי נש ד בי נולנ ן של יוה כי של
יא הי וש מות,  ל תה חי רה וש ם  מה ר עי שי קנ תש תי ט וש שי קנ תש ה תי ינה כי שש הנ ים, של טי בה ר שש שה ים עה ני שש מו  לש תנ שש יי ר  של אמ כנ ה, של מה כש חה הנ

ת. יי בנ ת הנ ת אל לל נוטל

יו הה ד של ה ענ לה םא יהכש ל א של לה ה, אל מםשל ה לש אה רש ני מו של עמקםב כש ינ ה לש אה רש תון ני חש תנ ם הנ עולה נו, הה דש מנ לה ך  ה, כה אי םא רש ב
ים טי בה שש ל הנ כה ת בש יי בנ ת הנ ה אל לה טש יא נה הי ל, וש חי ה] רה תה חמ דש ה [ני רה המ טש ז ני אה ם, וש מה ר עי שי קנ תש הי ת לש יי בנ ים בנ טי בה ר שש שה ים עה ני שש
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ת. יי בנ ת הנ רל י עמקל יבי אי מושי דנ ז ונ אה ת, וש יי בנ ר הנ קנ ה עי תה יש הה וש

ת יי בנ לנ ה  לה עש מנ לש של ם  עולה הה ד  יירי אי  דנ ונ ים,  טי בה שש הנ ר  שה עה ים  ני שש מו  לש שש ני של ן  מנ זש הנ יענ  גי הי ה  ני הי עמקםב,  ינ ר  מנ אה
א לה םא עוד, אל ל ים. וש מי עולה אן לש כה א מי צי םא אי אן, ל מות כה ם תה יו. אי נה פה ית לש חי דש םאת ני ז ה הנ נה כי סש מי הנ ם, וש מה ר עי שי קנ תש הי לש

ים. טי בה שש מו הנ לש תנ שש ם יי רל גו', טל ה וש דה לש ר יה של אמ י כנ הי יש ך ונ שום כה ת. מי יי בנ ת הנ ים אל לי שש הנ אוי לש םא רה זו ל ץ הנ רל אה בה

ה מה ר, לה םאמנ ם ת אי כםל. וש ל הנ ה ענ ה עולל זל ה, וש הודה י יש בי י רנ רי בש ל די ם כה ים הי פי אי יה דנ ר, ונ מנ אה עון וש מש י שי בי ע רנ מנ שה
ל ן של מנ זש הנ יענ  גי הי ן של יוה ם. כי ב שה כי ענ תש ין, הי יהמי נש בי ה מי רה בש ענ תש םא הי ל ל חי רה ן של מנ ל זש א כה לה יהד? אל מי כו  רש דנ לש לו  ך  לנ םא הה ל

יך. רי צה םא] של ל קום [של מה ים בש טי בה שש ל הנ כה עמקםב בש ר ינ בי חנ תש יי ם, וש ב שה כי ענ תש םא יי ל י של די שות, כש ש רש קי םא בי ל ח וש רנ ין, בה יהמי נש בי

יורו די נו, וש םאן חותש ת צ ה אל יהה רועל ה הה ה, מםשל אי םא רש גו'. ב נו וש ר חםתש ל ילתל ב אל יהשה ה ונ ך מםשל לל יי ח, ונ תנ א פה בה י אנ בי רנ
םא ה ל מה ן, לה בה ם לה יהה עי יד הה מי יורו תה די ם, וש לי יהה שה הה עמקםב, של ינ שותו. וש רש א בי לה ך אל לנ םא הה ת, ל כל לל ה לה צה רה של מו. וכש יהה עי הה
ר לו, מנ ה אה אשונה רי י בה רי המ ם, של ר שה אי שה יי ים וש גולי לש מו גי ן עי בה ל לה גי לש גנ םא יש ל ר של אי בה תש י ני רי א המ לה שות? אל נו רש מל ש מי קי בי

נו. מל ד מי חנ ת פה עי כה ם, וש ר שה אנ שש ני ים וש גולי לש יו גי לה ל עה גי לש יהד גי ומי

עמקםב, י ינ פי לנ כש הו  עמשי ל מנ יהה כה שוף הה כי ף, ובש שי כנ יהה מש ן הה בה לה שום של ה, מי י מםשל פי לנ כש ך  יהה כה םא הה ל רו  תש ל יי בה אמ
םא ן ל ל כי ענ גו', וש יך וש בםתל ץ אמ רל ל אל ר לו שוב אל מנ רוך הוא אה דוש בה קה י הנ רי המ ם, של ב שה כי ענ תש הי עמקםב לש ה ינ צה םא רה ת ל עי כה וש

בונו. ת רי ונ צש ת מי זםב אל עמ לנ ב וש כי ענ תש הי ה לש צה רה

מות ל עמלה ח ענ י קםרנ ני בש חנ לי צי ננ מש ר, (תהלים מו) לנ מנ אה ח וש תנ גו'. פה ל וש חי ל רה ים אל להי כםר אל זש יי תוב ונ ה, כה אי םא רש ב
י ני ים בש רי יו אומש הה לו של לה חות הנ בה שש תי הנ ים וש ירי שי ל הנ כה ה, וש מה כש ל חה הוא סוד של ל של כי תנ סש הי ה ייש לש זל סוק הנ פה יר. בנ שי
ר מנ אה חות של בה שש תי ירות וש ם שי ל אותה ן כה כי ים, וש ני פה לש יו מי הה חות של בה שש תי ים וש ירי ם שי ם אותה ים הי שי דש חנ ם מש ח, כגלה קםרנ

ה. מה כש חה סוד הנ יון, בש לש סוד על יו בש ם הה מו, כגלה יו עי הה ם של ל אותה כה ד וש וי דה

ים רי דה סש ם הנ ל אותה כה וש יון,  לש על ם הה עולה הה מו  תון כש חש תנ ם הנ עולה ת הה ה אל שה הוא עה רוך  בה דוש  קה ה, הנ אי םא רש ב
ה. לה עש מנ לש מו של רו כש דש ם סי ת - כגלה מל אל י הה יאי בי ם נש ל אותה כה נו וש למםה בש ד ושש וי רו דה דש סי של

ם כגלה ה, וש ירה יד שי מי ים תה רי אומש ם וש בונה רי ים לש רי מש זנ מש יענ של קי רה ם בה ך גנ ץ - כה רל אה רות בה מה שש ייש מי מו של ה, כש אי םא רש ב
ים. רי בי חמ שוהה הנ רש י פי רי המ חות, ונ בה שש תי ירות וש ל שי ים של רי דה סש כםל בי הנ לו, וש ד אי גל נל לו כש ים אי די עומש

ים שי גש ילנ ים פי ני מם כות ושש לה ה מש מה ים הי שי ר (שיר ו) שי מנ אל נל מו של א כש לה יר? אל מות שי ה עמלה ה זל יר, מנ מות שי עמלה
ם הל ין לה אי שום של יו. ומי דודה גש ר לי פה סש מי ייש  ר המ מנ אל נל של מו  ר? כש פה סש ין מי מות אי עמלה ונ ה  ה זל ר. מנ פה סש ין מי מות אי עמלה ונ

ר. פה סש ין מי מות אי עמלה תוב ונ בון, כה שש חל

מות ם עמלה הי לו  אי ם, וש בונה ת רי אל חנ  בי שנ ר ולש מי זנ לו, לש ד אי גל נל כש לו  ים, אי רי דה ים סש יפי קי ם שורות שורות, מנ כגלה וש
יר. מות שי אות עמלה רה קש לו ני לו, אי מו אי רות כש מש זנ ין מש אי מות של ייש עמלה שום של יר. ומי שי

ה לשה ד, שש ל צנ כה הוא לש ר, של דל סי וש ר  דל ל סי כה ם, ובש עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ ד לש ל צנ כה ים לש די רה פש ני ים  רי דה ה סש לשה שש
ר דל ל סי כה שום של ים, מי רי דה ה סש עה שש ם תי הי ם, וש ים הי רי דה ה סש לשה ח - שש רה זש ד מי צנ לש אשון של ר רי דל ים. סי רי חי ים אמ רי דה סש

ם. יהל תי חש בות תנ בה ים ורש פי לה ה אמ מה כנ ה, וש עה שש ם תי הי או של צש מש ני ים, וש רי דה ה סש לשה לו ייש לו שש לה ה הנ לשה שש הנ מי

יות אותי ן  אותה לש ל  כי תנ סש מי ר  דל סי ל  כה וש שומות,  רש יות  אותי בש ים  גי המ ננ תש מי ם  כגלה לו,  לה הנ ים  רי דה סש הנ ת  ענ שש תי
לו, אי מי ים  יוני לש על לו  אי וש שומות,  רש יות  אותי בש ים  עי נוסש ם  כגלה וש ר,  דל סי וש ר  דל סי ל  כה לש ן  כי וש רוהה  אמ בי י  רי המ [ונ שומות,  רש
ל יר של וי אמ הה תוך  חות לש יות פורש אותי ן הה אותה של ה. וכש ירה רות שי אומש רות וש בש חנ תש ן מי כגלה וש לו]  ל אי ענ לו  ים אי די עומש וש
ה אות אותה ה, וש טה מנ לש ה מי כה ת מג חנ אות אנ ת, וש קל תל מש ה ני ירה שי הנ ים, וש עי ם נוסש ז הי כםל, אה ל הנ ה ענ נה מג מש יא] הנ הי רוחנ [הנ הה
ת רל בל חנ תש ה ומי לה עש מנ ה לש טה מנ ר מי דל ה סי עמלה ה מנ טה מנ לש זו מי אות הנ הה ן. וש יהל לי חות עמ יות פורש י אותי תי ת, ושש דל יורל ה וש עולה
לו אי ה. מי ירה אי מש יהה הנ רש לנ קש פנ סש אנ הה תוך  בש לש  ן שה הי יות יה"ו, של אותי י הה פי ם לש יות, כגלה אותי לש  עמשות שה ננ ם, וש מה עי

לש. ן שה הי ן, וש הל מה ת עי רל בל חנ תש ה מי עולה אות של ה הה אותה יות, וש אותי י הה תי ן שש אותה ים וש רי דה ה סש לשה ים שש די רה פש ני

ן ך הי שום כה ין, ומי די ים בש מי חמ זו, רנ לולות זו בש ן כש יר, הי וי אמ עולות בה יונות של לש יות על י אותי תי ן שש ה, אותה אי םא רש ב
ן. יהל תי שש ת בי לל לל כש ני ה, וש בה קי יא נש ן הי הל מה ת עי רל בל חנ תש ה ומי עולה זו של ר. וש כה ל זה סוד של יון, בש לש על ם הה עולה ן הה ן מי הי ם, וש יי תנ שש
זו הנ ה  בה קי נש הנ אות  הה ם  גנ ך  כה ם,  הל מה עי ת  רל בל חנ תש ומי םאל,  מ שש ובי ין  יהמי בש ים,  די דה צש י  ני שש בי ת  לל לל כש ני ה  בה קי נש הנ של מו  כש
ר כה ד, זה חה כםל הוא אל הנ ה, וש טה מנ ה לש זל ים, וש יוני לש על לו הה ים אי די דה י צש ני שש ן בי הי רות, וש חי יות אמ י אותי תי ם שש ת עי רל בל חנ תש מי של
ל כה ת  אל ידו  ם הולי הי יון, של לש על הה ם  עולה ן הה מי ן  הי יות  אותי ם הה אותה ם, של עולה א הה רה בש ני ר  של אמ כנ [חוץ] של ה.  בה קי ונש
הוב אה ה וש לה עש מנ הוב הוא לש ן, אה הל ר בה הה זש ני ן וש אותה ענ  יודי י של ך, מי שום כה ש. ומי מה ם מנ הל לה של מו  ה כש טה מנ ים לש עמשי מנ הנ

לשמנטהה.

ם יי מנ הנ וש ים  יוני לש על הה ם  יי מנ הנ סוד  בש ד  ינחנ ל  לי כה הי לש ה,  בה קי ונש ר  כה זה לו,  לה הנ יות  אותי הה ל  כה ר,  מנ אה עון  מש שי י  בי רנ
קו לש י חל רי שש ם, אנ הל ר בה הה זש ני וש ם  יר אותה כי מנ י של ך, מי שום כה ם. ומי לי שה חוד הנ יי הנ הו  זל וש ד,  חה כםל אל הנ וש ים,  תוני חש תנ הנ
חוד יי ה, בש ד זל צנ ה ומי ד זל צנ לש מי לש שה אוי, שה רה ם כה לי שה חוד הנ יי ר הנ קנ הוא עי שום של א, מי בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה בה
סוד ה בש לשה ה שש לשה ר שש דל אותו סי ה, של לה עש מנ לש מו של אוי כש רה יון כה לש על ר הה דל סי ל הנ סוד של ם הנ כגלה כםל, וש מות הנ לי שש ד בי חה אל

ד. חה אל
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ה, עה שש ם תי הי ה, וש לשה ה שש לשה ר שש דל סי ר וש דל ל סי כה ד, וש צנ אותו הנ ם לש ים הי רי דה ה סש לשה רום, שש דה ד הנ צנ לש י של ני ר שי דל סי
ה, בה קי ל נש סוד של יות בש ייש אותי שום של ד. מי כםל ינחנ ר הנ בי חנ תש הי ד לש ל צנ כה יות לש אותי קות הה לה חל נל ך  כה ר, וש מנ אל נל של מו  כש
ים ני מג ים מש רי דה ם סש יהל לי אמ ם, ונ לי שה דוש הנ קה ם הנ שי סוד הנ ת בש חנ ן אנ הי ד, וש רו ינחנ בש חנ תש ן הי כגלה ר, וש כה ל זה סוד של יות בש אותי וש
ם שי יות הנ אותי נו  קש תש ני ר של דל סי ה, כנ לה עש מנ לש בות של אה ל הה ר של דל סי הנ א מי כםל יוצי הנ וש ר,  אי בה תש ני של מו  ה, כש לשה ה שש לשה שש
ה מה כנ ן, וש הל ים בה עי נוסש וש לו  לה דועות הנ יש יות הנ אותי ים בה גי המ ננ תש לו מי לה ים הנ רי דה סש ל הנ ר. כה אי בה תש ני מו של דוש יה"ו, כש קה הנ

ה. זל ר הנ דל סי ים בנ גי המ ננ תש ים ומי עי נוסש ה של טה מנ ם לש בות כגלה בה אות ורש בה צש

ה לשה ים שש די דה ה צש לשה שש ה, ובי עה שש ם תי הי וש ד,  צנ הנ אותו  ם לש ים הי רי דה ה סש לשה שש פון, בי ד צה צנ לש י של ישי לי ר שש דל סי
סוד בש ים,  רי שש על וש ה  עה בש שי ר.  אי בה תש ני של מו  כש ים,  די דה צש הנ ת  לשל שש מי ים  רי דה סש ם  אותה וש ה,  עה שש תי ם  הי ד  צנ ל  כה לש ה  לשה שש
ך כה ע. וש בנ של ים וה רי שש ן על יות הי אותי מות הה לי ם, שש יי תנ ים ושש רי שש ן על הי ב של ל גנ ף ענ אנ ים. וש רי שש על ע וש בנ ן של הי יות של אותי הה

לו. לה רות הנ דה סש ל הנ דור של סי הנ

ה לשה ה, ושש עה שש ם תי הי ה של ד זל צנ ה מי לל ה אי לשה או שש צש מש ני ד. וש ל צנ כה ים לש רי דה ה סש לשה ה שש לשה שש ים, לי רי שש על ה וש עה בש שי
ים. רי שש על ה וש עה בש ם שי או כגלה צש מש ה, ני עה שש ם תי הי ה של זל ד הנ צנ הנ לו מי לה ה הנ לשה ה, ושש עה שש ם תי הי ה של זל ד הנ צנ הנ לו מי לה הנ

ם ה עי בה קי ם נש הל מה ר עי בי חנ בות, לש קי נש סוד הנ ן בש הי ן] של יות [הי ע אותי שנ ן תי לו הי לה ים הנ רי שש על ה וש עה בש שי ל הנ סוד של הנ וש
אוי. רה כםל הוא כה הנ ר], וש כה זה ל הנ ר [של אי בה תש ני סוד של ים בנ רי חי ים אמ די דה ר צש שה ה עה מונה ם שש אותה

ה, טה מנ לש רות  חי אמ הה יות  אותי הה ם  גנ ך  כה יון,  לש על הה ם  עולה הה ל  של יונות  לש על יות  אותי ן  אותה של מו  כש ה,  אי רש םא  ב
ל סוד של ם בש לו הי לה סודות הנ ל הנ כה ה. וש מו זל ה כש כםל זל הנ נות, וש טנ תונות קש חש יות תנ אותי דולות, וש יונות גש לש יות על אותי

מות. לי שש ד בי חה כםל אל ה, הנ בה קי ר ונש כה זה

השלמה מההשמטות (סימן נ"א)

עמקםב ינ ם בש שנ רש כור ני זה שום של ה? מי מה ה, לה ירה כי תוב זש ל כה חי רה ה, ובש ידה קי תוב פש ה כה רה שה ל. בש חי ת רה ים אל להי כםר אל זש יי ונ
ף א יוסי רה קש ן ני כי לה ר, וש חי אנ ד הה צנ ק אותו הנ זנ םא ילחל ל מו של ל שור עי טנ נה של ה? כש מל ף, ובנ ה יוסי עמשה ננ של לום כש ית שה רי הוא בש של
ת יי בנ ל הנ ענ יט, בנ לי שנ בון וש ם רי יש תה עמקםב אי ינ ם, וש אותו שור שור תה אי, וש דנ כור שורו ונ ל בש טנ נה אותו שור של כור, של בש

תוכו: ע"כ מההשמטות ה בש ם שורל אותו שור תה של

םא ה ל ה - זל רה ת שה ד אל קנ ה' פה ה. ונ ירה כי ה זש תוב בה ך כה שום כה לוי, ומי ה תה ל זל זה מנ י בש רי המ ל, של חי ל רה ים אל להי כםר אל זש יי ונ
א לה ל, אל זה מנ יהה בש םא הה ה ל ה זל רה שה אן בש ה - כה טה מנ םא לש ל ל וש זה מנ ים בש לויי ים תש ני בה י הנ רי המ ר של םאמנ ם ת אי ל. וש זה מנ הנ יהה מי הה

ד. כםל ינחנ ה', הנ תוב ונ כה

ה, טה מנ ר לש סנ מש ה ני זל חנ הנ תי פש מנ הנ ן, וש כי ם לה קםדל ה מי תה יש זו] הה ה [הנ ירה כי זש אי הנ דנ א ונ לה ה? אל ידה קי תוב פש ה כה מה ך, לה ם כה אי
מו ן כש י כי רי חמ גו'. אנ ה וש זל ד הנ מועי ה לנ רה ך שה ד לש לי ר תי של ק אמ חה צש ת יי ים אל קי י אה יתי רי ת בש אל תוב (בראשית יז) וש כה מו של כש

ד. כםל ינחנ ל הנ ל של לה כש ילה הנ הש יי ה, של ידה קי ה פש בה קי נש ל הנ סוד של ר בנ מנ אל ך נל ר כה חנ ה, אנ לה עש מנ לש סוד של ר בנ כנ זש ני ן של יוה ה - כי זל

ר של ל אמ אי רה שש י יי ני ת בש קנ אמ ת ננ י אל תי עש מנ י שה ני ם אמ גנ ר, (שמות ו) וש מנ אה ח וש תנ יהיא פה י חי בי ל. רנ חי ל רה ים אל להי כםר אל זש יי ונ
ה הוא זל ל הנ זה מנ הנ ה, של לה עש מנ יא לש הי שום של ה, מי ירה כי י זש רי כםר - המ זש אל י. וה יתי רי ת בש כםר אל זש אל ים אםתם וה ידי עמבי ם מנ יי רנ צש מי
ר מנ אל נל מו של ל, כש חי ת רה ים אל להי כםר אל זש יי ן ונ מו כי ה. כש בה קי נש ה בנ טה מנ לות לש גה יא בנ הי ה של ידה קי ל פש א ענ ר, בה כה זה ה בנ לה עש מנ לש

י. יתי רי ת בש כםר אל זש אל וה

ן מנ זש אותו הנ ה, ובש בה קי נש ת בנ דל ה עומל ידה קי פש י הנ רי המ י? ונ תי דש קנ קםד פה י פה כי ם. וש כל תש י אל תי דש קנ קםד פה תוב פה ה, כה אי םא רש ב
לות, גה יא בנ הי ה, וש מה כש חה ל הנ אן סוד של כה ל, וש כי תנ סש הי אן ייש לש כה א של לה י? אל תי דש קנ קםד פה ת פה רל יא אומל הי לות, וש גה ה בנ תה יש הה

י. תי דש קנ קםד פה ה פה רה מש יך אה אי אן וש ה כה מםשל ה לש אל רש יך ני אי

ל םא כה ל ן מש מו כי קום. כש ל מה כה ץ בש רל אה ל הה כםחו ענ פו וש קש תה ם, וש יי מנ שה יר - הוא בנ אי ש מי מל של הנ של נו, כש דש מנ ך לה א כה לה אל
לות - גה ל בנ אי רה שש יי ת של עי כה ה, וש דושה קש ץ הנ רל אה בודו, זו הה ץ כש רל אה ל הה םא כה ל ד - מש מנ ש עה דה קש מי הנ ן של מנ זש בודו. בי ץ כש רל אה הה

ת. רל חל ץ אנ רל אל ם בש הי ב של ל גנ ף ענ אנ ם, וש יהל לי ן עמ גי הה ל לש אי רה שש ת יי יף אל קי ף מנ תםקל הנ ה, וש לה עש מנ יא לש הי

דושות בות קש כה רש ים מל חומי ר תש שה ים עה ני שש ה בי לה עש מנ ה לש ינה כי ה. שש לה עש מנ ה לש ינה כי ה ושש טה מנ ה לש ינה כי ה, שש אל רש םא תי וב
ה לה עש מנ ה לש ינה כי שש ת הנ לל לל כש ז ני אה ים. וש דושי ים קש טי בה ר שש שה ים עה ני שש ה בי טה מנ ה לש ינה כי יונות. שש לש יות על ה חנ רי שש ים על תי ושש
םא ם ל ך גנ ה, כה לה עש מנ ת לש נל קל תש םא ני ה ל טה מנ לות לש גה ל בנ אי רה שש יי ן של מנ זש בי ב של ל גנ ף ענ אנ ד. וש ת ינחנ חנ ם אנ ענ פנ כםל בש הנ ה, וש טה מנ ולש

ם. הל מה לות עי גה יא בנ הי ל, של אי רה שש ם יי לות עי גה הו בנ זל ת, וש נל קל תש םא ני ה ל טה מנ לש שום של ת מי נל קל תש ני

תו, טה ת מי ין לו אל קי תש םא הי ל נו, וש ל בש בל ל אי ענ תו  טה ת מי ה אל פה ה? כה שה ה עה נו, מל ת בש מי של ך  לל מל ת? לש נל קל תש ה ני מל בנ
ל אי רה שש יי לו  גה ן של יוה הוא, כי רוך  בה דוש  קה הנ ך  . כה יהה לל ב עה כנ שה וש תו  טה ת מי חנ יל תנ טי הי וש ים  רי דה רש דנ וש ים  ל קוצי טנ נה א  לה אל
ש ת אי בנ לנ יו בש לה ה' אי ך  אנ לש יו מנ לה א אי יירה ונ תוב  כה של הו  יו. זל תה חש ם תנ שה ים וש רי דה רש דנ ים וש ח קוצי קנ ש, לה דה קש מי ב הנ רנ חל נל וש

לות. גה יו בנ ל הה אי רה שש יי שום של ה, מי נל סש תוך הנ מי

י תי דש קנ ה, פה לה עש מנ לש קםד מי א פה לה ה? אל ה עושל ה ומה ול צנ ה מש שותו, מנ רש ד בי םא עומי ל י של ם. מי כל תש י אל תי דש קנ קםד פה פה
ן יוה כי י.  יתי רי בש ת  כםר אל זש אל וה תוב  כה ן, של כי לה ם  קםדל מי יהה  לל עה ה  תה יש הה זו  הנ ה  ירה כי זש הנ שום של ם? מי ענ טנ ה הנ מה ה.  טה מנ לש מי
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ה חה קש ן לה ימה י סי רי המ י, של תי דש קנ קםד פה ך פה ר כה חנ ה אנ רה מש ך אה שום כה , ומי יהה לל ה עה תה נש מנ תש ה הי ירה כי ה זש ני כםר - הי זש אל תוב וה כה של
ר מנ אל םא נל ן, ל כי ם לה קםדל ה מי רה כש זש םא ני ל ל, של חי אן רה ל כה בה ה. אמ רה ת שה ד אל קנ ה' פה תוב ונ כה ה, של רה ן שה מו כי ן. כש כי ם לה קםדל מי

ל. זה מנ ל הנ סוד של ה, בנ ירה כי זש כםל הוא בי הנ ה, וש ירה כי א זש לה ה, אל ידה קי ה פש בה

ל יהה ענ קי זש י חי בי רנ וש ב,  יהה רוכי ה הה הודה יש י  בי רנ וש לוד,  יהא לש קי פוטש קנ ים מי כי הולש יו  יהה הה קי זש י חי בי רנ וש ה  הודה יש י  בי רנ
ל גםדל בו  הה לב)  (דברים  תוב  כה כנ ה,  תורה בנ ק  סי ענ תש ני ה  אה לש הה וה אן  כה מי ר,  מנ אה ה.  הודה יש י  בי רנ ד  יהרנ ם  יי תנ ינש בי יו.  לה גש רנ

ינו. אלהי לי

ל לו של לה ים הנ רי בה דש ר לו, הנ מנ יבו לו. אה ם יהשי יי ננ ר - ושש םאמנ ד י חה אל ה הוא, של ה - יהפל לשה ינו שש יי לו הה ר לו, אי מנ אה
א רה קש ם ה' אל י שי תוב כי כה הו של יבו לו. זל ם יהשי יי ננ רוך הוא, ושש דוש בה קה ל הנ ד של חה ם אל ר שי כה זש ני שום של כות, מי רה בש הנ
ל בה ים. אמ רי חי ם אמ יי ננ שש לו  - אי ינו  אלהי ל לי גםדל בו  ך. הה רי בה מש ד של חה ה אל א - זל רה קש ם ה' אל י שי ינו. כי אלהי ל לי גםדל בו  הה

רוך-הוא. דוש-בה קה ה לנ תורה ח הנ בנ ל של ק של חםזל ל וש ים גםדל ני נותש ים וש בי ם יושש יי ננ לו שש פי ה, אמ תורה בנ

ל גםדל בו  תוב הה כה ר, של אי בה תש ני וש שוהה  רש י פי רי ר לו, המ מנ ה? אה לשה ה שש מה כות לה רה בש י הנ פי לנ יהה, כש קי זש י חי בי רנ ר לו  מנ אה
י די יב, כש שי הה ם לש יי ננ ך ושש רי בה ד לש חה ך - אל כות הוא כה רה בש ל הנ סודות של ל הנ י כה רי המ אן, של ר כה בה דה ל סוד הנ בה ינו. אמ אלהי לי
הו זל ים, וש מודי ן] של מי ים אה רי ם [אומש יי ננ ך ושש רי בה ד מש חה ה, אל לשה ל שש סוד של רוך הוא בש דוש בה קה ל הנ ח של בנ של ה הנ עמלל ינ של

רוהו. אמ בי מו של ה, כש לשה ל שש סוד של אוי, ובנ רה יון כה לש סוד על כות, ובש רה בש יום הנ קי

ייש וש טוב  ה לש ידה קי פש ע, ייש  רנ ה לש ירה כי זש ייש  וש טוב  ה לש ירה כי זש ינו, ייש  ני ה, שה הודה י יש בי ר רנ מנ ים, אה כי ם הולש עודה בש
גו', וש ים  ני אשם רי ית  רי ם בש הל לה י  תי רש כנ זה וש (ויקרא כו)  תוב  כה , של רוהה אמ בי של מו  כש  - טוב  לש ה  ירה כי זש ייש  ע.  רנ לש ה  ידה קי פש
תוב (תהלים כה ע - של רנ ה לש ירה כי ייש זש יתו. וש רי ת בש ים אל להי כםר אל זש יי , (שמות ב) ונ ת נםחנ ים אל להי כםר אל זש יי (בראשית ח) ונ
ה ידה קי ם. פש כל תש י אל תי דש קנ קםד פה תוב (שמות ג) פה כה טוב - של ה לש ידה קי םא יהשוב. פש ל ך וש ה רוחנ הםלי מה ר הי שה י בה כםר כי זש יי עח) ונ

ים. יוני לש ם סודות על כגלה ם. וש ונה ים עמ עי גה נש ם ובי עה שש ט פי בל שי י בש תי דש קנ תוב (תהלים פט) ופה כה ע - של רנ לש

ה ירה כי ד, זש חה ה, סוד אל בה קי ר ונש כה ה, זה מונה אל דועות, סוד הה גות יש רה ן דש לו הי טוב, אי ה - לש ידה קי ה ופש ירה כי לו - זש ל אי כה
ים להי ל אל סוד של ד בש עומי ר של חי אנ ד הה צנ ל הנ סוד של ם הנ הי לו  ע אי רנ ה לש ידה קי ה ופש ירה כי טוב. זש ם לש הי לו  ה, אי ידה קי ופש
אן כה לו. מי ד אי גל נל לו כש אי ע וש רנ ים לש די יד עומש מי תה ם של לו הי אי ה, וש זל ה בה ידה קי ה ופש זל ה בה ירה כי ד, זש ה ינחנ בה קי ר ונש כה ים. זה רי חי אמ
ים עי רה ים הה יני מי ל הנ ים כה אי אן יוצש כה , ומי רוהה אמ בי מו של יונות, כש לש על שות הה דג קש ל הנ כה ה וש מונה אל ל סודות הה ים כה אי יוצש

ה. זל פוך מי הי ה בש זל , וש רוהה אמ ם, ובי עולה ים בה עי רה ים הה יני מי הנ ים וש די דה צש ל הנ כה ת וש ול ל מה כה וש

ר חי ד אנ צנ מו לש צש ין ענ כי םא ינרש ל טוב וש ד הנ צנ יים בנ קנ תש קו מי לש חל י של י הוא מי רי שש אי. אנ דנ ה ונ ך זל יהה, כה קי זש י חי בי ר רנ מנ אה
ם יהל רי שש אנ הוא, וש ד הנ צנ הנ נו מי מל ל מי צי נה הי יהכול לש י של י מי רי שש אנ אי, וש דנ ה ונ זל ך  ה, כה הודה י יש בי רנ ר לו  מנ ם. אה הל ל מי צי נה יי וש

ד. צנ ם אותו הנ ב עי רה ם קש חי לה הי ם ולש הל ל מי צי נה הי ים לש כולי יש ים של יקי די צנ הנ

ה? זו מה חה לש מי י הנ ה. מי מה חה לש ך מי ה לש עמשל בגלות תנ חש תנ י בש ר, (משלי כד) כי מנ אה ח וש תנ ה? פה מל יהה, בנ קי זש י חי בי ר רנ מנ אה
נו. מל ל מי צי נה הי יו ולש לה לט עה שש לי ב וש רה ם בו קש חי לה הי ם לש דה יך אה רי צה ע של רה ד הה צנ ל אותו הנ ה של מה חה לש מי הנ

מו עי ת  כל לל לה וש יו  לה עה ם  כי חנ תש הי לש לו,  של ד  צנ הנ אותו  שום  מי ו  שה עי ל  צל אי ל  די תנ שש הי ך  כה עמקםב  ינ של ה  אי רש םא  ב
ה, מו זל ה כש ד זל סוף ינחנ הנ םאש וש ר הה אוי, וש רה כםל כה הנ סוף, וש םאש ובנ ר יו בה לה לט עה שש י לי די יך כש רי צה ה של ל מנ כה יות בש מומי קש ענ בש
אוי לו, רה ה כה רה שה ך יש רל דל יו בש לה לט עה שש י לי די ה, כש מו זל ה כש ד זל סוף ינחנ הנ ית וש אשי רי י. הה תי כה רש ך בי ר כה חנ אנ י, וש תי כםרה תוב בש כה כנ

ם. יהל לי לט עמ שש יהכול לי ם וש הל ל מי צה ני י של יק הוא מי די ך צנ שום כה ומי

ה, מונה אל ר הה חנ ל אנ די תנ שש מי י של י הוא מי רי שש אנ ה, וש מונה אל סוד הה ד בש חה אל ם כש טוב הי ה לש ידה קי ה ופש ירה כי ה, זש אי םא רש ב
אי. דנ ך הוא ונ יהה, כה קי זש י חי בי ר רנ מנ גו'. אה ג וש אה שש ייה יי רש אנ כו כש לש י ה' יי רי חמ ר (הושע יא) אנ מנ אל נל מו של כש

ה ידה קי ופש ה  ירה כי זש ייש  שום של י, מי ני די קש ופה י  ני רי כש זה יהה  לל עה ר  םאמנ י ל  תו, אנ לה פי ל תש לי פנ תש ם מי דה אה של ה, כש אי ורש םא  וב
ט רה ישו. פש ני עמ הנ ם ולש דה אה י הה אי טה יר חמ כי זש הנ ים לש אי יו, ובה פי בור מי די ת הנ טםל אל ים לי ידי עמתי ע, ונ רנ ה לש ידה קי ה ופש ירה כי טוב, וזש לש
מו ם, כש אותה או  צש מש םא יי ע ל רנ ה לש ידה קי ה ופש ירה כי זש ה  יו, אותה אה טה ת חמ ים אל קי ר בודש של אמ כנ ם, של לי יק שה די ם הוא צנ אי

ה. טובה י לש להנ י אל ה לי רה כש ר זה מנ אה א של רה זש על

ה, אי םא ורש ים. וב בי רנ ל הה ל של לה כש ים, בנ בי ין רנ מו בי צש ת ענ לל אל כש תו, יי לה פי ל תש לי פנ תש ם מי דה אה קום של ל מה כה ה בש ני הי של
ך ר לה בל דנ ייש לש א, המ בה צה ר הנ ל שנ ך או אל לל מל ל הנ ך אל ר לה בל דנ ייש לש ע (מלכים-ב ד) המ ישה לי ה אל ר לה מנ ר אה של אמ ית, כנ מי שוננ הנ
ת דון אל לה יענ  קי רה כות הה לש ת מנ טל שולל יום של הנ אותו  ה, וש נה שה הנ םאש  ל ר יהה יום טוב של יום הה הנ - אותו  ך  לל מל ל הנ אל
ל אל ך  ר לה בל דנ לש ייש  המ ה  ר לה מנ אה ך  שום כה ן, ומי מנ זש הנ אותו  ט בש פה שש מי הנ ך  לל מל א הנ רה קש הוא ני רוך  בה דוש  קה הנ ם, וש עולה הה

ך. לל מל הנ

א לה אל ה,  לה עש מנ לש ה  שומה רש יות  הש לי ה  םא רוצה ל ה?  רה מש אה ה  מה ת.  בל יםשה י  נםכי אה י  מי ענ תוך  בש ר  םאמל ת ונ תוב?  כה ה  מנ
םא ל ים וש בי ל רנ ל של לה כש ל בי לי כה הי ם לש דה אה לש יך  רי צה ך  כה ם. וש הל לה ל של לה כש הנ את מי צי םא לה ל ים, וש בי ין רנ י בי םאשי ת ר יס אל ני כש הנ לש

נו. רש מנ אה מו של יו, כש אה טה יר חמ כי זש הנ יו לש לה יחו עה גי םא ינשש ל י של די דו, כש בנ ד לש ינחי תש הי לש

ר מנ ה אה זל סוק הנ פה ה. הנ אל רש ת תי ול מה לש י צנ עמרי שנ ת וש ול י מה עמרי שנ ך  לש לו  גש ני ר, (איוב לח) המ מנ אה ה וש הודה י יש בי ח רנ תנ פה
רוך הוא. דוש בה קה ין הנ ל די מו ענ צש ק ענ יוב דוחי אי ה של אה רה של יוב כש אי רוך הוא לש דוש בה קה הנ
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ר לו מנ כםל הוא. אה הנ א"ו, וש וה ים לו בש אי קורש "ף, וש לל אה םא בש תוב ל ל. כה ינחי י לו אמ ני לי טש קש ן יי ר הי מנ יוב אה ה, אי אי םא רש ב
ים רי עה ה שש מה ה?! כנ אל רש ת תי ול מה לש י צנ עמרי שנ ת וש ול י מה עמרי שנ ך  לש לו  גש ני ם?! המ דה י אה ני ג בש י הורי ני י אמ כי רוך הוא, וש בה דוש  קה הנ
שום ם מי הל ר מי מי שה הי ים לש כולי םא יש ל ם, [וש דה י אה ני בש ים מי תומי ם סש כגלה ם, וש יהל לי ט עמ ת שולי ול מה הנ ד, וש צנ אותו הנ ים בש תוחי פש

ים. רי עה שש ם הנ ת אותה ים אל ירי כי םא מנ ל ם] של דה י אה ני בש ים מי תומי ם סש הי של

ם הי ד, וש ם ינחנ ת הי ול מה לש צנ ת וש ול א מה לה ת? אל ול מה לש י צנ עמרי ם שנ י הי ת ומי ול י מה עמרי ם שנ י הי ה. מי אל רש ת תי ול מה לש י צנ עמרי שנ וש
הוא יו, וש לה ב עה רוכי י של הו מי ת, זל ול ל מה ת - צי ול מה לש . צנ שוהה רש י פי רי המ ת, ונ ול מה ך הנ אנ לש ה מנ ר, זל אי בה תש י ני רי ת - המ ול ד. מה חה ווג אל זי

ד. חה ם אל הי ד, וש חה ר אל של קל ד בש ג ינחנ וי דנ זש הי לו לש כםחנ של הנ לו וש ל של צי הנ

ר מנ אל נל מו של ה, כש לה עש מנ לש מו של ם, כש הל לה ים של רי עה שש ם הנ ם הי הל רות בה שה קש ני ם וש הל אות מי יוצש גות של רה דש ם הנ ל אותה כה וש
ל ים של די דה צש ת הנ של ים. שי לי חה רות ונש הה ים נש אי רה קש ים] ני רי עה ם שש לו [אותה אי גו'. וש ם וש יכל אשי ים רה רי עה או שש (תהלים כד) שש
ת ול י מה עמרי ם. שנ עולה טות בה שולש דועות של גות יש רה ר, דש חי אנ ד הה צנ הנ ת מי ול מה לש י צנ עמרי שנ ת, וש ול י מה עמרי ם שנ ך הי ף כה ם, אנ עולה הה

ד. ם ינחנ יהל ני ר, ושש כה ה זה זל ה וש בה קי ה נש ת - זל ול מה לש י צנ עמרי שנ וש

ך לנ יי ן ונ נה ה עה לה ר, (איוב ז) כה מנ הוא אה ים של רי בה ם דש ל אותה יל כה בי שש יוב בי אי רוך הוא לש דוש בה קה ר הנ מנ ה אה ל זל ענ וש
ת ענ דנ ת, לה ול י מה עמרי ך שנ לש לו  גש ני רוך הוא, המ דוש בה קה ר הנ מנ ים. אה רי בה ר דש אה ם שש ל אותה כה ה, וש לל עמ םא ינ אול ל ד שש ן יורי כי

גו'. ח וש צנ נל ת לה ול מה ע הנ לנ תוב (ישעיה כה) בי כה ם, של עולה ן הה ר מי עי בנ תש הי ים לש ידי ם עמתי כגלה י, וש שותי רש כםל בי י הנ רי המ של

ים, להי ים אל להי ם אל יי עממנ ה. פנ מה חש ת רנ ח אל תנ פש יי ים ונ להי יהה אל לל ע אי מנ שש יי ל ונ חי ת רה ים אל להי כםר אל זש יי ה, ונ אי םא רש ב
ל. זה מנ לוי בש ר תה בה דה הנ שום של ה, מי בה קי נש ם הנ עולנ ד מי חה אל ר, וש כה זה ם הנ עולנ ד מי חה א אל לה ה? אל מה לה

ל ת כה ים אל לי שש הנ אויהה לש יא רש הי עמקםב של ע ינ ר, יהדנ חי ן אנ י בי ף ה' לי תוב יםסי כה ה, של זל ם הנ שי ל בנ חי ת רה רל עורל תש מי של וכש
ך לו, לנ הה ח וש רנ ין, בה יהמי נש ל בי נו של מנ יענ זש גי הי של םא יהכםל, וכש ל ת וש כל לל ה לה צה ך רה שום כה ם, מי עולה יים בה קנ תש םא תי ל ים וש טי בה שש הנ

דוש. קה ם הנ עולה ר בו הה שי קנ תש הי ת, לש רל חל ץ אנ רל אל ם בש לי תנ שש םא יי ת ל יי בנ הנ י של די כש

ה ך. מנ מה ילה עי הש אל ך וש תל דש מולנ יך ולש בותל ץ אמ רל ל אל עמקםב שוב אל ל ינ ר ה' אל םאמל י תוב (בראשית לא) ונ כה נו של יש הנ וש
טםל אל ך וש מש ילה עי הש י אל ני ה אמ אה לש הה אן וה כה ת, מי יי בנ ר הנ קנ ך עי מש ה עי תה יש ל הה חי אן רה ד כה ר לו, ענ מנ א אה לה ך? אל מה ילה עי הש אל ה וש זל
ה, יהה זל י הה לנ ל. עה חי י רה לנ ה עה תה ן מי דה פנ י מי בםאי י בש ני אמ תוב ונ כה של נו  יש הנ וש ים.  טי בה שש ר הנ שה ים עה ני ם שש עי ך  מש ת עי יי בנ ת הנ אל

י. מי דור עי י לה ילי בי שש ת בי יי בנ ת הנ ה אל לה טש נה ת וש רל חל ת אנ ילרל ה דנ אה ה, ובה תה חמ דש יא ני הי ר של בה דה יהה הנ י הה לי לה גש ובי

עמקםב ינ ה של י רואל ני ר, אמ מנ ע אה שה ק, אותו רה חה צש י יי בי ר רנ מנ ה? אה בה קש ה נה ה זל ה. מנ נה תי אל י וש לנ ך עה רש כה ה שש בה קש ר נה םאמנ י ונ
ך, רש כה שש יא  הי של ה,  בה קי נש ה  ני הי ך,  רש כה שש ה  בה קש נה ר  מנ אה י.  אותי עמבםד  ינ ה  זל שום  ומי בות,  קי נש בי א  לה אל ל  כי תנ סש מי םא  ל

ה. ילה בי שש י בי עמבםד אותי ה, ונ נה תי אל תה וש לש כנ תנ סש ה הי בה קי יזו נש אי מםר בש ה, אל נה תי אל ה. וש אשונה רי בה כש

ך לל מל בוד הנ ם כש שי י, לש יתי שי עה ה של ל מנ י כה ני י אמ רי המ ה, של ילה לי עמקםב, חה ר ינ מנ ה. אה אומה י מש ן לי תי םא תי עמקםב ל ר ינ םאמל י ונ
ה זל ר הנ בה דה ת] הנ י [אל ה לי עמשל ם תנ א אי לה ה, אל זל י בה תי עש ין דנ י אי רי המ ה, של אומה י מש ן לי תי םא תי ן ל ל כי ענ י, וש יתי שי עה דוש  קה הנ

גו'. וש

י רי גו'. המ וש ך  לל הר אה י יהגור בש ר, (תהלים טו) ה' מי מנ אה ח וש תנ ר פה זה עה לש י אל בי ים. רנ יהשי תש ת הנ הוא אל יום הנ ר בנ יהסנ ונ
ק. חה צש ה יי ק - זל דל ל צל ים. ופםעי מי א תה רה קש מול ני ר ני של אמ כנ ם, של הה רה בש ה אנ ים - זל מי תה ך  ים, הולי רי בי חמ הנ רו  אמ ובי נו  רש אנ בי
ה צורה ן בנ בה ם לה ה עי שה ם עה ענ טנ ה הנ ק, מה בנ דש ת ני מל אל ם הוא בה ת. אי מל אל ק בה בנ דש עמקםב ני ינ אי של דנ עמקםב. ונ ה ינ ת - זל מל ר אל דםבי וש

זו? הנ

צו, רש אנ ם יהשוב לש רל תו טל עה ת שש חםן אל בש ם לי דה אה ר לה תה מג ה, של תה יש הה לו של ל של זה מנ ת הנ ענ ת שש ין אל חי בש עמקםב הי א ינ לה אל
יו. לה ה] אי שה עה ה של מנ עממםד בש ינ ה [של לל עמ ינ ד של לו ענ גש יט רנ ל יושי םא - אנ ם ל אי ה, וש פל ה - יה עושל ה של מנ ד בש לו עומי זה ם מנ אי וש

א לה ם, אל נה חי לו לש של טםל מי יי י של די ה כש שה םא עה י הוא ל רי המ גו'. של ר וש חה יום מה י בש תי קה דש י צי ה בי תה נש עה תוב וש ה, כה אי םא רש ב
י ה' ני כי רמ בה יש ונ י  תי שש חנ תוב ני ן כה ל כי ענ וש ן,  בה לה שות מי ל רש טנ הוא נה א של לה םא עוד, אל ל וש צון,  רה מות הה לי ת ושש מל אל כםל בל הנ
ל םאן כה ה צ אה עמקםב מי ל ינ לנ גש א בי יהה מוצי הה עמקםב, וש שום ינ לו מי זה ת מנ ן אל חנ ן ובה בה ה לה שה ים עה יני ים ומי פי שה ה כש מה ך. כנ לל לה גש בי

םאנו. ל צ ר ענ ים יותי זי ה עי אה ים ומי שי בה ה כש אה ש, ומי חםדל

הו ש. זל חםדל ש וש ל חםדל כה ר בש עמקםב יותי יא לו ינ בי יהה מי ים הה זי ף עי לל אל ים וש שי בה ף כש לל אל םאן וש ף צ לל ר, אל מנ א אה בה י אנ בי רנ
ף לל אל חות מי ה פה ינה ה אי לה עש מנ לש ה של כה רה בש הנ י. וש לי גש רנ ך לש ך ה' אםתש רל בה יש רםב ונ רםץ לה פש יי י ונ ננ פה ך לש יהה לש ר הה של ט אמ ענ י מש תוב כי כה של
ה שורה ה של ל מנ ל כה ף, ענ לל אל או  צש מש ים ני זי עי הה ף, מי לל אל או  צש מש ים ני שי בה כש הנ םאן, מי צ הנ ף מי לל א אל צה מש ין. ני ין ומי ל מי כה מי

ב. ר רנ עםשל ן לש בה ה לה לה ענ תש עמקםב הי יל ינ בי שש בי ד של ף, ענ לל אל חות מי םא פה ה ל לה עש מנ לש ה של כה רה בש הנ

ה אה ב. רה ר רנ עםשל ב אותו לש שנ עמקםב חה ינ ין, וש ין ומי ל מי כה ה מי רה א עמשה לה א אל צה םא מה רו, ל כה טםל שש עמקםב לי ה ינ צה רה של וכש
ל רוענ של זש א בנ לה יהה אל םא הה עמקםב, ל ינ ה בו בש לה עה ה של ל זל כה ן. וש בה לה כותו לש זש ן הוא בי יהה נותי הה ה של מנ לו מי של ל מי טנ ה נה מה כנ

םאן. צ ל הנ צל ם אי שה לות של קש ם מנ אותה

ל יא לו כה בי הי גו', וש ים וש ת יהמי לשל ך שש רל ם דל יהשל תוב ונ ן. כה בה י לה רי חמ ם אנ לי שה עמקםב הנ ח אותו ינ רנ ה טה מה ה כנ אי םא רש ב
ן תנ נה ה, וש זל ה מי רה עמשה ה ונ זל ה מי רה ל עמשה טנ א נה לה עמקםב, אל ל ינ רו של כה ך שש ילה כה הש יי ן של בה ה לה צה םא רה ה ל ל זל ם כה עי ה, וש זל ר הנ עםשל הה
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תוב כה הו של ך. זל רש כה ילה שש הש יי זו  ה הנ צורה תה - בנ רש מנ אה מו של ידו כש ם יולי אי ה, וש לל ת אי ר לו: טםל אל מנ אה וש יו] לו  נה י בה ידי [בי
ת ף אל לי חל הל י וש ל בי תל ן הי יכל בי אמ תוב ונ כה ה, וש זל ה מי רה עמשה ה ונ זל ה מי רה לו] עמשה אי ים. [ובש ני ת מם רל י עמשל תי כגרש שש ת מנ ף אל לי חמ תנ ונ
ם ן עי בה ה לה נה תש הי ה של ל מנ כה כו. ומי רש רוך הוא, ובי דוש בה קה ר הנ חנ ל אנ די תנ שש ה] הי רה עמשה לו הה אי ים. [ובש ני ת מם רל י עמשל תי כגרש שש מנ

. רוענ זש לו בי של ל מי טנ נה יו וש לה ס עה רוך הוא חה דוש בה קה הנ ד של כםל, ענ עמקםב הנ ינ ל מי טנ נה בורו וש די ר בש זנ עמקםב - חה ינ

ם הל מי ה,  לה עש מנ לש של ים  רי בה דש של ינו  ני שה ה, של מה כש חה אות הנ רש הנ לש או  בה לו  לה הנ ים  סוקי פש הנ ל  כה ר,  זה עה לש אל י  בי רנ ר  מנ אה
ם הל צון. ומי רה בור וש די ה, בש לה פי תש כות בי רה שםך בש מש ה לי רוצל י של ב, ומי לי צון הנ רש ם בי הל בור, ומי די ם בש הל ה, ומי עמשל מנ ים בש לויי תש

ה. עמשל מנ ים בש לויי א תש לה ה, אל לה פי תש םא בי ל של

ים טי הה רש ל בה צי ר פי של לות אמ קש מנ ת הנ ג אל צי ינ תוב ונ ה. כה מה כש חה ה בש שה ה, עה שה עה ה של ל מנ ם, כה לי שה עמקםב הנ ה, ינ אי םא רש ב
לו. גורה קו וש לש ן חל הי יונות של לש על גות הה רה דש ל הנ כה כםל לש ל הנ ן של יה עש מנ הנ כות מי רה שםך בש מש ה, לי מה כש חה כםל בש ם. הנ יי מה תות הנ קמ שי בש

ין. די ת הנ ן אל הל יר מי עלבי הל ל - של צי ר פי של ין. אמ די ית הנ ן בי הי גות של רה דש הנ לו  לות? אי קש ה מנ יזל לות - אי קש מנ ת הנ אל
מות. עולה ל הה כה כות לש רה אות בש הוא בה ך הנ לל מל הנ ה מי זל ים, של טי הה רש סור בה ך אה לל תוב (שיר ז) מל כה נו של יש ים - הנ טי הה רש בה

ים קי שש ם מנ הל מי ים של יוני לש על ים הה טי הה רש ם הה אותה שור בש קה סור וש ה אה ך זל לל ים - מל טי הה רש סור בה ך אה לל ר מל חי ר אנ בה דה
ם] יי מנ תות הנ קמ ל שי ים כה קי שש ם מנ שה ם - [ומי יי מה תות הנ קמ שי יון. בש לש על ך הה לל מל ן הנ כםל] מי כות לנ רה כות בש שה מש כםל [ני ת הנ אל
מו תות - כש שש םאן לי צ ה הנ םאן ב ר תה של ים. אמ סי נש כנ תש ם מי שה קום של מה ים לש יעי גי מנ ד של ים ענ אי ים ובה אי יוצש ים של לי חה נש ם הנ לו הי אי
ם, יי מנ ים הנ סי נש כנ תש ם מי שה קום של מה אותו הנ ם. ובש אה מה ים צש אי רה רו פש בש שש י יי דה תו שה יש ל חנ קו כה ר (תהלים קד) ינשש מנ אל נל של

נו. מל קות מי שש הנ ים לש אי ם בה כגלה

חוץ ים לנ כי שה מש םא ני ל ים וש אי ם קופש יי מנ ת, הנ בל פון נושל רוחנ צה ה של עה שה ה, בש אי םא רש ה? ב נה מש ייחנ ה ונ ה זל ה - מנ נה מש ייחנ ונ
ים מי מש חנ תש רום, מי דה ת רוחנ הנ רל עורל תש מי של ם. וכש יי מנ ת הנ יא אל פי קש פון מנ צה קםר הנ לוי, וש ין תה די הנ שום של ים, מי קי שש םא מנ ל וש
ם, יי מנ ים הנ ירי שי פש רום מנ דה ל הנ חםם של הנ שום של ים, מי קי שש כםל מג ז הנ ים. אה עי שופש ר וש ם עובי הל לה און של פה קי הנ וש ם  יי מנ הנ
ה. נה מש ייחנ תוב ונ כה של הו  ה. זל אשונה רי ם בה הל יהה לה הה פון של צה ל הנ קםר של אותו הנ תות מי שש ים לי חי מי ים ושש מי מש חנ תש ם מי כגלה וש

בות. קי ם נש ם כגלה הי א של לה מו. אל ילחל תוב ונ םא] כה ל י [וש רי המ ה, ונ נה מש ייחנ ונ

ח תנ גו'. פה ח וש ה לנ נל בש ל לי קנ עמקםב מנ ינ ח לו  קנ יי תוב ונ כה הו של זל ה, וש מה כש חה ה בש עמשל עמשות מנ עמקםב לנ ן ינ וי כנ תש ה הי ל זל ענ וש
נו עש םא יהדנ אן ל ד כה ר לו יהה, ענ חנ עמקםב בה י ינ ה, כי אי םא רש תו. ב גגלה סש ל לי אי רה שש ר לו יהה יי חנ עמקםב בה י ינ ר, כי מנ אה ר] וש זה עה לש י אל בי [רנ
א לה רוך הוא, אל דוש בה קה ת הנ ר לו אל חנ עמקםב בה ם ינ עמקםב, אי ת ינ ר אל חנ רוך הוא בה דוש בה קה ם הנ י - אי ת מי ר אל חנ י בה מי
מו ק ה' ענ לל י חי תוב (דברים לב) כי כה לו, של גורה עמקםב לש ת ינ ל אל טנ רוך הוא נה דוש בה קה הנ נו של עש תוב יהדנ כה ה הנ לה גי ה של מנ מי

תו. לה חמ ל ננ בל עמקםב חל ינ

א תה פש תוסל

ינו קום אי בו. אותו מה ית מושה בי קום לש א מה צה מה ם של רל ים טל ני פש לי י וש ננ פש ה לי יהה עולל הור הה טה ר הנ של קל ל הנ ר של של קל הנ
תוך הי א מי יהצה ר. סמא"ל של כה דון זה בנ כםל, אמ ן הנ דון הוא מי בנ כםל. אמ ן הנ ד מי בה אל ה, נל טה מנ ה ולש לה עש מנ א לש צה מש םא ני קום, ל מה
תוב (משלי ה) כה ים, של נוני ת זש של י, אי מוני דש קנ הנ ש  חה נה לו, הנ ה של בה קי נש יא הנ ת הי ול דון ומה בנ ק, אמ חה צש יי ל  ק של חםזל ל הנ של

ך. לל מל צון הנ ף רש ת תםקל עו אל מש ת - שי ול דון ומה בנ ם - אמ יי ננ לו שש אי ת. וש ול דות מה יהה יםרש לל גש רנ

ים. הורי רש הי ם] וש יי יננ עי יונות [מי עש רנ יר מי מי כםל, טה הנ יר] מי מי טה ד [הנ בה אל יון נל לש על ר הה תה סש ני תום] הנ סה ר [הנ תל סי הנ סוד וש הנ
םא ל ה וש עולל עמקםב של ינ לום, כש יש שה ל אי יו של רה שש ה. אנ זל ה מי זל פוך  הי כםל בש כםל. הנ ן הנ ד מי בה אל לו, נל ר אי חנ ך אנ שה מש ני י של [מי
כםל] הנ יון מי לש על יר הה מי טה ה, הנ אי םא רש דוש. ב קה ך הנ לל מל ם הנ ת חותנ מל אל ב בל רי קה תש הי ה לש כה זה ה, וש זל ן הנ שה עה ם בל יי יננ עי כו הה שש חש נל
ם אי יא ה', הה הוצי וש יך  שי מש כםל, הי הנ א  יהצה זו  הנ ה  יונה לש על הה ה  דה קג נש הנ מי ה.  יונה לש על הה ה  דה קג נש הנ י',  אות  ה הה אה יהצש נו  מל מי
ח ה לנ נל בש ל לי קנ הוא מנ ים, של די דה צש ל הנ ת כה ז אל אוחי ש של ל שי סוד של א ו', הנ ה יהצה זל כםל. מי ת הנ ה אל קה שש מנ ה של יונה לש על הה

מון. רש ענ לוז וש וש

יות הש לי וש ד  ינחנ כון  שש מנ ר הנ בי חנ ה לש תונה חש תנ "א הנ הי זות בנ אוחמ אות וש יוצש לו  זות בו, אי אוחמ רועות של זש י הנ תי שש
תוב כה הו של ם. זל ים כגלה ני וה גש ל הנ ה ענ עולל ים וש ני וה גש ל הנ ק ענ קה חש ן נל בה לה הנ ת. וש חנ יות אנ הש דות ני ה מי רי שש על לש  ז שש אה ד. וש חה אל
אות נש תוב בי כה ר, וש סה חש םא אל י ל ז (תהלים כג) ה' רםעי אה ד. וש חה מו אל ד ושש חה א (זכריה כ) ה' אל רה קש ז ני אה ן, וש בה לה שםף הנ חש מנ

גו'. ע"כ תוספתא. ב וש שובי י יש שי פש י ננ ני לי המ ננ נגחות יש י מש ל מי י ענ ני יצי בי א ינרש של דל

לו. גורה ל אותו לש טנ נה גות וש רה דש ל הנ כה ה מי לה עש מנ ה לש לה עה קו, וש לש חל לו לש גורה תו וש שה רג ת יש ר אל חנ עמקםב בה ם ינ ך גנ ה, כה אי םא רש ב
םאל. מ ד שש ל צנ ה של מה דג אמ ה הה גה רש דנ נו הנ יש מון - הנ רש ענ לוז וש ין. וש יהמי ד הנ ל צנ ה של נה בה לש ה הנ גה רש דנ נו הנ יש ח - הנ ה לנ נל בש ל לי קנ מנ

ל טנ נה וש ם  יהל יני ס בי ננ כש ני הוא  ין, וש יהמי לנ ר אותו  בי חי וש ין  די ת הנ ה אל זל יר מי עלבי הל נות - של בה לות לש צה ם פש הל ל בה צי פנ יש ונ
ה? מה ה לה ל זל כה דםם. וש אה ל הה ן ענ בה לה ה הנ לל גנ תש יי ן, של בה לה שםף הנ חש ה מנ ל זל ם כה עי ים. וש ני וה י גש ני שש ד בי חה כםל אל ה הנ עמשה ננ ד וש ם ינחנ אותה
יא הי של זו  ה הנ גה רש דנ ת הנ ים אל שי לה ל], וש חנ ננ ל הנ כםל [של ל הנ ן של יה עש מנ ן הנ כות מי רה בש לו  ל גורה של זו  ה הנ גה רש דנ ת הנ אל שםך  מש לי

ת. חנ אנ לש כש שה

ה טה מנ כות לש רה בש עות הנ ה שופש מה כש ל חה ה של זל ה הנ עמשל מנ ז בנ אה וש נו,  רש אנ בי של מו  - כש ם  יי מה תות הנ קמ שי ים בש טי הה רש בה
ר בםקל תוב בנ כה שוהה (בראשית מט) של רש פי מו של כות, כש רה בש ם הנ יהל לי שורות עמ מות וש עולה ל הה ים] כה כי רש בה תש ים [ומי קי שש ומג
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ן אותה קו מי לש ל חל טנ עמקםב נה ינ ה. וש טה מנ מות לש עולה ל הה כו כה רש בה תש יי ל, של לה ק שה לי חנ ב יש רל על לה אן - וש כה ר מי חנ אנ גו', וש ד וש ל ענ םאכנ י
רוך הוא. דוש בה קה ל הנ לו של גורה קו וש לש הוא חל שום של ה, מי טה מנ יו לש לה שורות עה כות של רה בש הנ

יהה יק, הה די םאש צנ ר כות לש רה תוב (משלי י) בש כה ה של ר לו, זל מנ עון. אה מש י שי בי י רנ ני פש צוי לי יהה מה ן הה טה קה א הנ יסה י יי בי רנ
. עוד, רוהה אמ ה, ובי דושה קש ה הנ רה עמטה יא הה יק זו הי די םאש צנ ר לו, ר מנ יק? אה די םאש צנ ר ה לש ה זל יק, מנ די צנ יות לנ הש יך לי רי צה
מות עולה ל הה כה ר, וש בל ל עי כה לש קו  רש זש ם ני שה יק, ומי די צנ ם לנ יענ אותה פי שש הי כות וש רה בש ת הנ ל אל טנ נה עמקםב, של ה ינ יק זל די צנ םאש  ר

ים. כי רש בה תש מי

נו מל מי ית, של רי בש ל הנ םאש] של קום [ר מה א אותו הנ רה קש יק ני די םאש] צנ יק - [ר די םאש צנ ר כות לש רה נו, בש רש אנ ה בי ני ל הי בה אמ
קום, מה יק, אותו  די צנ םאש  ר ך  םאש, כה ר ן הוא הה יי ינ הנ נו  מל א מי יוצי ד של כנ ל הנ ב של קל נל ה. הנ חוצה נות הנ יה עש ים מנ אי יוצש
כות רה בש ל הנ כה שום של כות] מי רה בש ל הנ כה םאש לש םאש [ר יק הוא ר די צנ יק. הנ די םאש צנ א ר רה קש ה, ני בה קי נש נות לנ יה עש ק מנ זורי של כש

רויות בו. שש

יק, די צנ א  רה קש ני ה  תורה וות הנ צש ת מי ה אל עושל וש ש  קםדל ית הנ רי בש ת אות  מםר אל שש לי ה  זוכל ם של דה אה הה עוד, אותו 
כות רה בש דות הנ נו עומש מל םאשו, ומי ל ר ן שורות ענ ם, הי עולה עות לה כות שופש רה בש הנ של א. וכש רה קש ך ני לו כה גש ד רנ ענ םאשו וש ר ומי

ים. קי הי ים של יקי די צנ ים הנ דושי קש ים הנ ני בה ם בנ עולה לה

רו שה שוהו של רש ה פי זל סוק הנ פה גו'. הנ י וש תי נש קנ ם זה י גנ יתי יי ר הה ענ תוב (תהלים לז) ננ ר, כה מנ אה א וש יסה י יי בי ל רנ אנ עוד שה
ה הוא, י, יהפל ני ר לו, בש מנ ם. אה דה י אה ני ים בש בי חושש ה של מנ ר מי ה יותי מה כש חה ר אותו בש מנ ר אותו. הוא אה מנ ם אה ל עולה של
חוד יי ל הנ ח של בנ של ה הנ ב - זל זה על יק נל די י צנ יתי אי םא רה ל ך הוא, וש כה י. וש תי נש קנ ם זה י גנ יתי יי ר הה ענ ר ננ מנ אל דוש נל קה חוד הנ יי י בנ רי המ של

ה. טה מנ חוז לש אה ה וש לה עש מנ חוז לש יק אה די צנ הנ א בו, וש צה מש יד ני מי ה תה לה יש לנ ה הנ ני הי ה, של לה יש םא לנ ל א יום לש צה מש םא ני ל של

יא י הי רי המ ה, של בה קי נש ת הנ ענ אל ינו תובי ע, אי רנ זל ע הנ פה שש ני ק וש זורי ה של עה שה א בש לה ה הוא? אל ם, מנ חל ש לה קל בנ עו מש רש זנ וש
ה בה קי נש הנ ה של עה שה א בש לה ענ אל ע שופי רנ ין זל י אי רי המ לו, של צש יא אל ה הי ינה מי ים וזש מי עולה נו לש מל ת מי דל רל פש ין ני אי מו, של ה עי שורה

ה. בםענ אותה תש יך לי רי םא צה ן ל כי לה ים, וש די רה פש ין ני אי ד, של חה בוק אל די ד בש ם ינחנ יהל ני ת שש שוקנ ה, ותש ינה מי זש

ם ד עי חה בוק אל די ה בש בה קי נש הנ של א? כש י יוצי תנ ינו. מה אי עו, וש רש תוב זנ ר לו, כה מנ ך? אה םא כה לות ל גה ן הנ מנ זש ר לו, ובי מנ אה
יא? ה הי לות מנ גה ל הנ ן של מנ זש ב - בי זה על יק נל די י צנ יתי אי םא רה ר, ל םאמנ ם ת אי ר. וש כה זה הנ

חוז אה וש ה  לה עש מנ לש חוז  ה, אה בה קי נש הנ ב מי זה על נל םא  ל ר  חי ן אנ מנ זש בי ים.  מי עולה לש ב  זה על נל םא  ל וש ה  לה עש מנ לש חוז  ה אה זל א  לה אל
ינו ם אי עולה ה, ולש טה מנ ה ולש לה עש מנ ים, לש די דה צש י הנ ני ת שש ז אל ר אוחי חי ן אנ מנ זש לות. בי גה ל הנ ן של מנ זש ה - בנ לה עש מנ חוז לש ה. אה טה מנ לש

נלעלזהב.

ם, יי מנ שה יענ הנ קי רש ר בי מנ אל נל ב של ל גנ ף ענ אנ יק, וש די ה צנ ם, זל יי מה שה יענ הנ קי רש ים בי להי ם אל ן אםתה תי יי תוב (בראשית א) ונ כה
גוף. יום הנ הוא סי אי, של דנ ם ונ יי מנ שה יענ הנ קי רש א בי לה אל

ים קועי י בו שש יני מי שש יענ הנ קי רה ית הה אשי ה. רי מו זל ה כש יום, זל סי הנ ית וש אשי רי ם הה הי ם, וש ים הי יעי קי י רש ני ה, שש אי םא רש ב
י יני מי שש הוא הנ כםל, וש א הנ נו יוצי מל כםל, ומי יים הנ קנ מש ר של תה סש ני יון הנ לש על יענ הה קי רה הו הה זל ים, וש דולי ים וגש ני טנ ים, קש בי כוכה ל הנ כה

כםל. נו הנ מל יא מי הוצי ית לש אשי רי הוא הה ה, וש לה עש מנ ה לש טה מנ מי

הוא אורות, וש מש הנ אורות וש ל הה ים, כה בי כוכה ל הנ ים כה קועי בו שש ה, של טה מנ ה לש לה עש מנ י מי יני מי שש יענ הנ קי רה ך הוא הה כה
ל כה ים בו  לויי כםל, תש ית הנ אשי הוא רי י, של יני מי שש הנ יענ  קי רה הה אותו  של מו  כםל. כש ל הנ יום של סי ה הנ זל וש כםל,  ת הנ ל אל נוטי
ל נוטי אורות וש ל הה כה ים בו  לויי י תש יני מי שש הנ יענ  קי רה ה, אותו  ם זל גנ ך  ים - כה אי יוצש נו  מל ם, ומי ל אותה נוטי אורות, וש הה

מות. עולה ל הה כה או לש נו יהצש מל ם, ומי אותה

ים, מי עולה יו לש ימה ים מי קי םא פוסש ל א וש יוצי ענ וש שופי ר של הה נה ן הוא הנ ל כי ענ ד, וש חה ן אל ול גה ים כש די יום עומש סי הנ ית וש אשי רי הה
ל ענ יר  אי הה לש ה?  מה לה וש ם,  יי מה שה הנ יענ  קי רש ים בי להי ם אל ן אםתה תי יי ונ ך  שום כה ית, ומי אשי רי הה מו  יום כש סי ילה הנ הש יי כםל של הנ

ץ. רל אה הה

ן זה ים וש קי ה מי א זל לה ה? אל זל ה לה ין זל ה בי ר. מנ בה דה רור הנ הו בי זל ד, וש חה ן אל ול גה ים כש די כםל עומש ר, הנ מנ אל נל ב של ל גנ ף ענ אנ וש
ת אל תון וש חש תנ ם הנ עולה ת הה ן אל זה ים וש קי ה מי זל ים, וש יוני לש על ים הה די דה צש ם הנ ל אותה ת כה אל הוא בו וש יון של לש על ם הה עולה ת הה אל

ים. תוני חש תנ ים הנ די דה צש ם הנ ל אותה כה

ם עולה ר הוא הה תה סש ני יון הנ לש על י הה יני מי שש יענ הנ קי רה י [הוא] אותו הה רי המ י הוא? ונ ה מי לה עש מנ לש ם של עולה ר, הה םאמנ ם ת אי וש
ים אי יוצש ם של ל אותה כה יון, וש לש ם על א הוא עולה לה ר. אל אי בה תש ני מו של ם, כש מות הי י עולה ני י שש רי המ א, של רה קש ך ני כה ה, וש לה עש מנ לש של
ד, חה כםל אל ה הנ זל ה וה ל זל כה מו, וש ל שש ים ענ אי רה קש תון ני חש תנ ם הנ עולה ן הה ים מי אי יוצש ם של אותה מו, וש ל שש ים ענ אי רה קש ני נו  מל מי

ים. מי י עולה מי עולש ם ולש עולה רוך הוא לש בה

ר. אי בה תש ני וש שוהו  רש י פי רי נון? המ בה לש י הנ ע. מי טה נה ר  של נון אמ בה י לש זי רש י ה' אנ צי עמ עו  בש שש יי ה, (תהלים קד)  אי םא רש ב
קום? ה מה יזל אי נו, בש ני קנ יש ים  פררי ם צי ר שה של - אמ ה  יתה ים בי רושי ה בש ידה סי חמ נו  ני קנ יש ים  פררי ם צי ר שה של ה, אמ זל סוק הנ פה הנ
לו ל אי בה רות. אמ חי ים אמ פררי ה צי מה דות כנ רה פש ני לו  אי קומות, ומי ה מש מה כנ נו בש רש מנ אה ים של פררי צי י הנ תי ן שש לו הי אי נון. וש בה לש בנ

גו'. נות וש י בה תי ן שש בה לה ר - ולש בה דה סוד הנ ה, וש לה עש מנ תום] לש הוא [סה נון, של בה ן לש את מי יוצי יונות, וש לש על
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ר. אי בה תש ני של מו  ם, כש עולה י הה די דש ת צי של ים, שי יוני לש ים על ני ה בה שה ם שי אותה ה] בש אה לי ה, [זו  יתה ים בי רושי ה בש ידה סי חמ
ט, שי פנ תש ר מי של אמ כנ ר. של כה ים לו זה אי ה, קורש בה קי הוא נש ב של ל גנ ף ענ ה, אנ זל יון הנ לש על ם הה עולה א הה לה ה? אל ידה סי א חמ רה קש ה ני מה לה

נו. מל א מי אור יוצי ל הה כה ל טוב וש כה

ר םאמל י תוב (בראשית א) ונ כה אשון, של רי אור הה הוא הה ד, של סל ה חל נה מל ם] מי שה א [מי ה, יוצי ידה סי יא חמ הי שום של ומי
ם עולה י הה רי המ ים, של אשי רה א בש לה ים אל רושי י בש רי קש ל תי ים - אנ רושי ה. בש יתה ים בי רושי ה בש ל זל ענ וש י אור.  הי יש ים  להי אל

מות. שי ם הנ ל אותה כה ה בש לה עש מנ לש מו של א כש רה קש ים ני מי עה פש לי ם, וש עולה ל הה ין של די ית הנ יא בי הי ה, וש יתה ים בי תוני חש תנ ר בנ חי אנ הה

ל י כה רי המ לוי. של ה תה זל קום הנ מה י בנ רי המ ף ה'. של רון אנ בו. חמ ל לי ב אל צי ענ תש יי ם ה', ונ חל נה יי תוב, ונ ה כה זל קום הנ מה ל הנ ענ וש
י, ני פש יוק לי די קום, בש מה י הנ ני פש בות לי צש ין ענ ינו, אי ני ן שה ל כי ענ ים, וש די דה צש ל הנ כה ים לש יי אור, חנ כםל הוא בש ה, הנ לה עש מנ לש ה של מנ
ם עולה ד הה גל נל ה - כש חה מש שי ת ה' בש אל דו  בש ה. עי נה נה רש יו בי נה פה לש ה בםאו  חה מש שי ת ה' בש אל דו  בש תוב (תהלים ק) עי ה כה ל זל ענ וש
ך שום כה א, מי בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ל בה אי רה שש ם יי יהל רי שש תון. אנ חש תנ ם הנ עולה ד הה גל נל ה - כש נה נה רש יו בי נה פה יון. בםאו לש לש על הה

גו'. שו וש חמ כה יי ך וש תל וה אמ ב גנ רל ר חל של אמ ך ונ רל זש ן על גי ה' מה ע בנ ם נושנ מוך ענ י כה ל מי אי רה שש יך יי רל שש תוב (דברים לג) אנ כה

ך תה לה מש כנ תה חה מש כנ ם חה ר, (משלי ט) אי מנ אה ר וש זה עה לש י אל בי ח רנ תנ גו'. פה ים וש טי הה רש ל בה צי ר פי של לות אמ קש מנ ת הנ ג אל צי ינ ונ
ים יחי גי שש םא מנ ל ים וש עי םא יודש ל ם של עולה י הה עי שש ם רי אותה ה, אוי לש אי םא רש ך - ב תה לה מש כנ תה חה מש כנ ם חה א. אי שה ך תי דש בנ תה לש צש לנ וש
ם לו כגלה אי ם כש יהל יני עי ים בש אי רש ה ני תורה י הנ רי בש ל, די כל ם שי הל ין לה אי שום של ה - מי ים בה יחי גי שש ם מנ הי של ה. וכש י תורה רי בש די בש
ם ה, כגלה תורה י הנ רי בש ל די י כה רי המ ל, של כל שי ת וש ענ דנ ים מי ני יקה ם רי הי שום של כםל מי הנ ת, וש לל ם תועל הל ין בה אי נות וש יקה ים רי אי לי מש
ה בה וו  שש יי םא  ל ים  צי פה חמ ל  כה וש ים  יני ני פש מי יא  הי ה  רה קה יש ה  בה תוב  כה של ר  בה דה וש ר  בה דה ל  כה וש ים,  די בה כש ני וש ים  יוני לש על ים  רי בה דש

ה]. תורה [בנ

ם הי א של לה ים, אל עי יודש םא  ל ם של הל לה י  םא דנ ה, ל י תורה רי בש ים די רואי של ב, כש לי י הנ טומי ים אמ שי פש טי ם הנ ל אותה כה וש
רוך הוא בה דוש  קה ם הנ ע אותה בנ תש יי של ם כש הל ת. אוי לה לל ם תועל הל ין בה אי ים של רי בה ים, דש גומי ים פש רי בה ם דש הי ים של רי אומש

ם. בונה רי ים בש די מורש ש של נל שו עם נש עה יי ה, וש תורה בון הנ לש ת על אל

ל כה ה מי אה לי ה מש תורה ל הנ י כה רי המ ם, של כל ק - הוא מי ם הוא רי אי ם. וש כל ק הוא מי ר רי בה םא דה י ל ה? כי תורה תוב בנ ה כה מנ
יך אי ה, וש בה וו  שש םא יי ים ל צי פה ל חמ כה ר וש מנ אל נל של מו  ם, כש עולה ל הה טובות של ל הנ כה רות מי קה יות יש לי גה רש ים טובות ומנ ני בה אמ

ה?! יקה יא רי הי רו של םאמש י

י רי המ ת לו, של לל י תועל ה, זוהי תורה ם בנ דה ם אה כי חנ תש ר יי של אמ כנ ך. של לה תה  מש כנ חה תה  מש כנ ם חה ר, אי מנ אה ך  לל מל למםה הנ ושש
ה, לה ח של בנ של הנ לום מי ע כש רנ גה םא יי ה ל תורה י הנ רי המ א, של שה ך תי דש בנ תה לש צש לנ ת. וש חנ לו אות אנ פי יף אמ הוסי םא יהכול לש ה ל תורה בנ

א. בה ם הנ עולה ן הה ה ומי זל ם הנ עולה ן הה יד אותו מי בי אמ הנ ת בו לש רל אל שש ני לו וש יא של נות הי יצה לי הנ וש

דושות קש גות הנ רה דש ל הנ ל כה סוף של זו, הנ ה הנ גה רש דנ רות בנ בש חנ תש ן מי יונות כגלה לש על יות הה אותי ר הה של אמ ה, כנ אי םא רש ב
ל כה ת  אל קות  שש הנ לש ת  דל עומל זו  הנ ה  גה רש דנ הנ ז  אה יון,  לש על הה ם  עולה הה ן  מי ת  כל רל בה תש ומי ם  הל מי את  לי מנ תש ומי יונות,  לש על הה

ים. מי חמ רנ ין וש די ה מי קה שש ד ני חה אל ד וש חה ל אל כה אוי לו, וש רה ד כה חה אל ד וש חה ל אל ים, כה רי עמדה הה

ית, בי רש ת ענ לנ פי ן תש קי תנ ה לש צה עמקםב רה ינ גו'. של ים וש טי הה רש ל בה צי ר פי של לות אמ קש מנ ת הנ ג אל צי ינ תוב, ונ ה כה ה מנ אי םא רש ב
בורות ים וגש יני די לו  לות, אי קש מנ ת הנ ג אל צי ינ תוב ונ כה ים, של די דה צש ל הנ כה מי ה  אותה ך  רי בה קות ולש שש הנ ה ולש נה בה לש יר לנ אי הה ולש

ה. לה עש מנ לש ה של בורה גש ן הנ ים מי אי יוצש של

ים קי הי וש ה,  נה מל בורות מי גש הנ וש ים  יני די ם הנ ל אותה ת כה ק אל לי זו, סי ה הנ גה רש דנ ת הנ ן אל קי תנ ה לש צה עמקםב רה ינ ר  של אמ כנ וש
ם אותה את מי לי מנ תש מי ים, של רי שה רוהה  פה ר חמ אי בש ת זו  חנ ים תנ די עומש ים של טי הה רש ת הה ענ בנ רש ם אנ אותה ים, בש טי הה רש ם בה אותה
ים לי ה נוטש עה בה רש אנ לו הה זו, אי ה הנ דושה קש ר הנ אי בש הנ ים מי אי ם יוצש יי מנ ר הנ של אמ כנ שום של ים. מי יוני לש על נות הה יה עש מנ הנ ים וש לי חה נש הנ
טםל ם לי ים שה די ם עומש בורות, כגלה ים וגש יני ם די אותה תות. וש שש ים לי אי ם בה ם כגלה שה ים, ומי טי הה ים רש אי רה קש ן ני ל כי ענ כםל, וש הנ

אוי לו. רה ד כה חה אל ד וש חה ל אל ת כה אל

ר של אמ כנ של ה?  נה מש ייחנ ונ ה  זל ה  מנ ה,  נה מש ייחנ ונ לו.  אי ד  גל נל כש לו  אי םאן,  צ הנ ח  נםכנ לש תות  שש לי םאן  צ הנ ה  םאנה ב תה ר  של אמ
ן ם, הי דה אה י הה ני י בש כי רש דנ ים בש ני יש ענ ם, ומש עולה ים בה טי שוטש ים ומש כי הולש ין, וש די הנ אותו  ים בש מי מש חנ תש ין, מי די ים בש רי טש ענ תש מי

ע. רנ ן לש טוב הי לש

ים מי מש חנ תש מי יו  לות הה קש מנ ם הנ אותה שום של לות. מי קש מנ ל הנ םאן אל צ הנ מו  ילחל ונ יו,  רה חמ תוב אנ ה כה ה מנ אי םא רש ב
ים כי אה לש ת מנ רנ זי גש ר (דניאל ד) בי מנ אל נל מו של ם, כש יהל לי ים עמ שי נה ים אמ דוני ני יו, וש לה ים עה די קה פש ני ם, וש עולה י הה יני די ים בש יחי גי שש ומנ

גו'. ה וש רה זי גש ים הנ דושי ת קש דנ קג פש ר ובי בה דה הנ

ל, כי תנ סש הי ה ייש לש זל סוק הנ פה ך. בנ ינל מי ה יש כה מש י תה יך בי רל חמ י אנ שי פש ה ננ קה בש ר, (תהלים סג) דה מנ אה ח וש תנ יהיא פה י חי בי רנ
ש שנ םא חה ל רוך הוא, וש דוש בה קה י הנ רי חמ שו אנ פש ת ננ יד אל מי יק תה בי דש יהה מנ ך הה לל מל ד הנ וי דה שום של יך - מי רל חמ י אנ שי פש ה ננ קה בש דה
רוך-הוא, דוש-בה קה ק בנ בה דש יהה ני הוא הה ן של יוה כי בו. וש צונו  ורש שו  פש יק ננ בי דש הנ א לש לה ם, אל עולה ל הה ים של רי חי ים אמ רי בה דש לי
הוא רוך  בה דוש  קה רוך-הוא, הנ דוש-בה קה ק בנ בי דה הי א לש ם בה דה ר אה של אמ כנ אן של כה ב אותו. מי םא עוזי ל וש בו  ך  יהה תומי הה

ב אותו. םא עוזי ל ז בו וש אוחי

לו יא [של הי ה הנ גה רש דנ ת הנ קל בל דש ר ני של אמ י כנ רי המ ה. של לה עש מנ לש תו  גה רש ר דנ טי ענ תש הי - לש יך  רל חמ י אנ שי פש ה ננ קה בש ר דה חי ר אנ בה דה
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בור חי ה בש רה בש חנ ה ולש עמלותה הנ ה לש ז בה ין אוחי יהמי ז הנ ן, אה יהל רי חמ עמלות אנ יונות לנ לש על גות הה רה דש ה] בנ תה לש גנ תש הי של ה, וכש כה רש בה תש ני
ך. ינל מי ה יש כה מש י תה ן בי ל כי ענ י, וש ני קי בש חנ ינו תש ימי תוב וי כה ך, וש ינל מי י יש ני זי םאחמ ת ר וש מנ אל נל מו של אוי, כש רה ד כה חה אל

ד חה חוד אל הוא יי י. וש ני קי בש חנ תש ינו  ימי וי י  םאשי ר ת לש חנ תנ םאלו  מ תוב שש ז כה רוך-הוא, אה דוש-בה קה בנ ז בו  אוחי של וכש
ת. כל רל בה תש לו ומי ה של גה רש ה דנ את אותה לי מנ תש ז מי ד, אה חה בור אל הוא חי של ד. וכש חה בור אל חי וש

ל ים, כה קי שש ים מג רי עמדה ל הה כה וש ם,  עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ ים לש אי לש מנ תש ים, מי טי הה רש ם הה ל אותה ים כה אי לש מנ תש מי של וכש
םא ל ר של חי אנ ד הה צנ הנ אוי לו, וש רה ין של יהמי ד הנ ר לו צנ חנ זו, בה ה הנ גה רש דנ ת הנ ן אל קי תנ עמקםב לש א ינ בה של דו. וכש צי ד לש חה אל ד וש חה אל
םא ל דו של בנ יהה לש - הה דו  בנ ן. לש בה םאן לה ל צ ם ענ תה םא שה ל וש דו  בנ ים לש רי עמדה ת לו  יהשל תוב ונ כה מו של נו, כש מל ד מי רנ פש ני אוי לו  רה
י תוב (דברים יד) כי ם כה יהל לי עמ ל, של אי רה שש ל יי ם של קה לש י חל רי שש ים. אנ רי חי אמ ים הה די דה צש בנ רות של חי אמ בות הה תועי ש בנ מי תנ שש יי

גו'. ר ה' וש חנ ך בה יך ובש להל ה' אל ה לנ תה דוש אנ ם קה ענ

כםל, ל הנ ל של לה כש הוא הנ שום של ם, ומי ל כגלה ל של לה כש הוא הנ בות וש אה ל הה ח של בה שג מש עמקםב הוא הנ ינ ה,  אי םא ורש וב
ית. בי רש ת ענ לנ פי ת תש ן אל קי תנ ד לש עמקםב הוא עומי ינ ה, של נה בה לש יר לנ אי הה ד לש ך הוא עומי שום כה מי

יד רי פש הי דו, וש צי ין בש קי תש קון הי תי ם בש ים, כגלה דושי קש ים הנ די דה צש ם הנ ל אותה אוי לו. כה רה הוא הוא כה קון הנ תי ל הנ כה וש
ים אי מי ים טש די דה לו צש אי ה, וש יונה לש ה על שה דג קש ים בי דושי קש ים הנ יוני לש על ים הה די דה צש לו הנ ים. אי מי ענ ר הה אה ל שש ם של קה לש חל קו מי לש חל

ה. אה מש טג אות הנ מש טג בש

מו כש  - דו  בנ לש ה.  מונה אל לה ים  קוני תי ין  קי תש הי - של לו  ת  יהשל ונ דו.  בנ לש ים  רי עמדה לו  ת  יהשל ונ תוב  כה נו, של רש אנ בי י  רי המ ונ
לו גורה וש קו  לש ם חל םא שה ל ן - של בה םאן לה ל צ ם ענ תה םא שה ל ים. וש מי ענ ל הה כה ה מי גגלה ם סש ענ יות לו לש הש ר ה' לי חנ ך בה ר ובש מנ אל נל של

ם. הל מה עי

ר אה ל שש ל של גורה הנ ק וש לל חי הנ לו מי גורה קו וש לש יד חל רי פש הי ה, וש מונה אל ין סוד הה קי תש בות, הי אה מות הה לי עמקםב, שש ן ינ ל כי ענ וש
יום. ם הנ כל ים כגלש יי ם חנ יכל להי ה' אל ים בנ קי בי דש ם הנ תל אנ תוב וש ה כה ל זל ענ ים. וש מי ענ הה

שום לות, מי זה ים ומנ בי י כוכה די ים עובש מי ענ ל הה ים ענ יוני לש ם על הי ל, של אי רה שש ל יי ם של קה לש י חל רי שש ר, אנ מנ א אה בה י אנ בי רנ
ד צנ בש לו  אי וש ה,  שה דג קש ד הנ צנ בש לו  ה. אי טה מנ לש לות  זה ומנ ים  בי י כוכה די ים עובש מי ענ ל הה גות של רה דש הנ וש ה,  לה עש מנ לש ם  תה גה רש דנ של

םאל. מ שש לו לי אי ין, וש יהמי לו לש ה. אי אה מש טג הנ

תוב כה ך  שום כה י אוייב. ומי ני פש מי ינו  מי יש חור  יב אה שי תוב? (איכה ב) הי ה כה מנ ש  דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל נל ן של יוה כי
ית בי ת  אל הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ה  נל בש יי של ד  ענ ת,  קל זל חנ תש מי ה  אה מש טג הנ וש ר  בי גנ תש מי םאל  מ שש הנ וש י.  ני ני עמ ונ ך  ינש מי יש ה  יעה הושי
ר, מנ אל ה נל ני הי ם. וש עולה ן הה ה מי אה מש טג ד הנ עמבםר צנ ינ אוי, וש רה יו כה רה בה רו דש זש ינחש קונו, וש ל תי ם ענ עולה ת הה ן אל קי יתנ וי ש  דה קש מי הנ

גו'. ח וש צנ נל ת לה ול מה ע הנ לנ תוב (ישעיה כה) בי כה גו', וש ץ וש רל אה ן הה יר מי עמבי ה אנ אה מש טג ת רוחנ הנ אל תוב (זכריה יג) וש כה של

יום בנ דו  בנ ב ה' לש גה שש ני תוב וש כה וש לף,  יל ינחמ לי ים כה ילי לי אל הה תוב וש כה של מו  דו, כש בנ הוא לש רוך  בה דוש  קה ר הנ אי שה יי וש
םא ל ם, וש עולה ן הה ה מי אה מש טג ה כםחנ הנ לל כש יי שום של ר, מי כה ל ני מו אי ין עי אי תוב (דברים לב) וש כה מו של דו, כש בנ הוא. הוא לש הנ
תוב כה דוש, של א קה רי קה יי דוש. וש ם קה תו, ענ עמבודה ל לנ אי רה שש יי דו, וש בנ רוך הוא לש דוש בה קה א הנ לה ה אל טה מנ ה ולש לה עש מנ ר לש אי שה יי
ילה הש ז יי אה ים. וש לה ירושה ים בי יי חנ תוב לנ כה ל הנ ר לו כה מל ייאה דוש  ים קה לנ ירושה ר בי נותה הנ יון וש צי ר בש אה שש ני יהה הנ הה (ישעיה ד) וש

ץ. רל אה ד בה חה ל גוי אל אי רה שש ך יי מש ענ י כש תוב ומי כה מו של תו, כש עמבודה י לנ ידי חי ם יש ענ ה, וש טה מנ ה ולש לה עש מנ י לש ידי חי ך יש לל מל

ה, י תורה רי בש די ק בש סי ענ תש נו, ני לי צש ה אל ינה כי ה שש ני א, הי יסה י יי בי ר רנ מנ ך. אה רל דל ים בנ כי יו הולש א הה יסה י יי בי רנ ק וש חה צש י יי בי רנ
מו. ה עי יך אותה שי מש הנ ה לש ה, זוכל ל בה די תנ שש ה ומי י תורה רי בש די ק בש עוסי י של ל מי כה של

י ה הוא סוד. חנ זל סוק הנ פה י. הנ עי שש י יי לוהי יהרום אל י וש רוך צורי י ה' ובה ר, (תהלים יח) חנ מנ אה ק וש חה צש י יי בי ח רנ תנ פה
יק די י - צנ י חנ רי המ י, של א חנ רה קש מור, הוא ני יק גה די לו צנ פי א אמ לה י? אל א חנ רה קש רוך הוא ני דוש בה קה הנ נו של עש םא יהדנ י ל כי ה', וש
תוב כה י, של א חנ רה קש יק ני די צנ ה הנ טה מנ י - לש א חנ רה קש רוך הוא ני דוש בה קה ה הנ לה עש מנ ה. לש טה מנ יק הוא לש די צנ ה וש לה עש מנ הוא לש
י, א חנ רה קש יק ני די י צנ רי המ יק, של די הוא צנ שום של י? מי א חנ רה קש ה ני מה י. לה יש חנ ן אי ע בל הויהדה ן יש יההו בל נה (שמואל-ב כג) ובש
א רה קש ד ני ים ינחנ רי בש חנ תש ר מי של אמ כנ ה. של זל ה מי ים זל די רה פש םא ני ל רוך - של י ובה ד. חנ חה כםל אל י - הנ רוך צורי ים. ובה מי עולה י הה חי

נו. מל א מי לי מנ תש ה מי זל ה, וש חוצה ענ הנ ה נובי ים. זל יי ם חנ יי ר מנ אי בש

קור כםל, [מה א הנ נו יוצי מל י מי רי המ כםל, של ל הנ ם ענ א, רה שה ני ם וש הוא רה יון, של לש על ם הה עולה ה הה י - זל עי שש י יי לוהי יהרום אל וש
ה. טה מנ לש של ם  אותה ל  כה לש יר  אי הה לש ת  כל רל בה תש מי ם  שה ומי אוי,  רה כה ר  אי בש הנ א  לי מנ לש ענ  נובי של ה  יעה בי נש הנ ל  כה וש ק]  פוסי םא  ל של

י. עי שש י יי לוהי יהרום אל ז וש אוי, אה רה כםל כה את [זו] הנ לי מנ תש מי של וכש

םא הו. ב בה גש יי ח ונ צנ נל ם לה יבי יםשי א ונ סי כי ים לנ כי לה ת מש אל יו וש ינה יק עי די צנ ע מי רנ גש םא יי ר, (איוב לו) ל מנ אה א וש יסה י יי בי ח רנ תנ פה
םא תוב ל כה הו של ם. זל עולה ט בה יק שולי די צנ ז הנ ם], אה עולה הה נו [מי מל ים מי די בה אל נל ם וש עולה ים בה טי םא שולש ים ל עי שה רש של ה, כש אי רש
ר מנ אל נל של מו  כש יו?  ינה עי ה  זל ה  מנ יו.  ינה עי יק  די צנ ע מי רנ גש יי םא  ל יו?  רה חמ תוב אנ ה כה מנ ן.  תי יי ים  יי ני עמ ט  פנ שש ומי ע  שה ילה רה חנ יש

ים. יקי די ל צנ י ה' אל יני (תהלים לד) עי

מו יש קנ תש הי - של ח  צנ נל לה ם  יבי יםשי ונ א.  סי כי ים בנ זי חה אל נל של ים  טי שולש ים הנ כי לה מש ם הנ הי לו  - אי א  סי כי לנ ים  כי לה ת מש אל וש
הו - בה גש יי ר ונ חי ר אנ בה יו. דה מודה ל ענ א ענ סי כי יים הנ קנ תש יי ם, וש עולה לט בה שש הו? לי בה גש יי ה ונ מה הו - לה בה גש יי ם. ונ לי יום שה קי א בש סי כי בנ
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ד. חה חוד אל כםל יי ז הנ אה אוי, וש רה קומו כה מש ז בי חי אה הי ה לש לה עש מנ ים אותו לש ידי עממי א ומנ סי כי ת הנ ים אל לי נוטש של

אי דנ ק, ונ חה צש י יי בי ר רנ מנ פו. אה תי ל כש ב ענ רוכי מו  ד עי חה ם אל לל על א, וש יהה בה הה ד של חה אל יש  אי או  ים רה כי ם הולש עודה בש
ה. אשונה רי נו בו בה ה אה כל זש א, ני יסה י יי בי ר רנ מנ א. אה ים הוא בה שי נה כות אמ זנ י לש די י, וכש הודי ה הוא יש זל יש הנ אי הה של

י די ר, כש מנ ך? אה רל דל י הנ לי כש אנ ם מנ יר] עי מי עה ל הל ה של דה מי י [הנ לי כש יפםה הנ א, אי יסה יי י  בי ר רנ מנ ם, אה יהל לי אמ יענ  גי הי של כש
י ני ם בש הל כו בה זש יי י של די ך כש י הולי ני ת אמ עי כה בו, וש שש ני יר וש עי א לה בה צה יענ הנ גי הי ים, וש ני י בה ני י שש י ייש לי רי המ ים, של שי נה כו [בו] אמ זש יי של

כםל. אל נו לו לל תש נה מו וש כו עי ם. זה דה אה

רוך דוש בה קה ל הנ ן של בה רש קה גו'. הנ י וש שנ אי י לש מי חש י לנ ני בה רש ת קה ר, (במדבר כח) אל מנ אה י וש הודי ח אותו יש תנ ם פה יי תנ ינש בי
ר עורי תש ה מי טה מנ לש רות של עורש תש הי י בנ רי המ ה, של טה מנ ה ולש לה עש מנ ה לש לה כה לש ת כנ תי לה ם וש עולה ת הה זון אל י לה די ל יום כש כה הוא בש

אוי. רה ד כה חה אל ד וש חה ל אל ים כה לי כש לש כנ תש ה מי זל ה, ובה לה עש מנ לש

הו י - זל שנ אי י. לש בי לה ם חמ י עי יני י יי יתי תי י שה שי בש ם די י עי רי עש י ינ תי לש כנ תוב (שיר ה) אה כה הו של י - זל מי חש י לנ ני בה רש ת קה אל
זון מה ר  עורי לש י  די כש ה]  טה מנ [לש ה  לה עש מנ לש זון  מה ר  עורי לש ה  וה צי הוא  רוך  בה דוש  קה ה הנ ומה גו'.  וש ים  עי רי לו  כש אי תוב  כה של
ך רי בה רוך הוא מש בה דוש  קה הנ ה של מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ ענ ש  פל יים נל קנ ן לש נותי י של הוא - מי זון הנ מה הנ ה מי טה מנ ה] לש לה עש מנ [לש

ילו. בי שש ם בי עולה ך הה רי בה תש יי ה, וש לה עש מנ לש זון של יר לו מה עי יה אותו, וש

םא ל ר אותו, של מנ ה אה ל זל אי ענ דנ א, ונ יסה י יי בי ר רנ מנ ר. אה מנ ה אה יהפל אוי, וש רה סוד כה ה הנ אי זל דנ ק, ונ חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ה. זל יש הנ אי ינו לה כי י צורות זה תי שש ם, בי עולה ד בה חה ם אל דה שום אה ם בש דה ל אה זי לש זנ יש

ת סל נל ל כש סוד של י - הנ ני בה רש ת קה י. אל שנ אי י לש מי חש י לנ ני בה רש ת קה ר, אל זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ה אה זל סוק הנ פה ר, הנ מנ אה ח וש תנ פה
ה לה עש מנ לש א מי בה זון של מה ה הנ י - זל מי חש ר. לנ שי קנ תש הי ר לש של קל ן וש בה רש קה הו  י - זל ני בה רש א. קה קה וש ת דנ ת, אל תוב אל כה ל, של אי רה שש יי
אוי לו. רה ד כה חה אל ד וש חה ל אל זון כה הי כו לש רש טה צש הי ים של רי חי אמ יהלות הה חמ ר הנ אה יל שש לי כש הנ י - לש שנ אי ה. לש טה מנ לש רות של עורש תש הי בנ

יון. לש על ם הה עולה סוד הה כםל בש ת הנ ז אל אוחי ר של של קל הנ צון וש רה ה הה י - זל יחםחי יחנ ני רי

תוב כה של צונו,  רש עמשות  לנ ם  הה רה בש אנ ר  עורי תש מי של ן  מנ זש בנ מועמדו?  הוא  י  מי מועמדו,  בש י  לי יב  רי קש הנ לש רו  מש שש תי
ין ה בי תה יש ה הה עה שה הנ ה  אותה , של חנ בי זש מי י הנ בי גנ ל  ק ענ חה צש יי ד  עלקנ נל ן של מנ זש ר, ובנ בםקל ם בנ הה רה בש ם אנ כי ינשש ונ (בראשית כב) 
ה ר לו, אותה מנ ים! אה מועמדי יות בש הש יך לי רי יהה צה מועמדו הה תוב בש כה ה של ך, זל ם כה א, אי יסה יהיא] יי י [חי בי ר רנ מנ אה ם. וש יי בנ רש ענ הה

מועמדו. תוב בש ך כה שום כה ש, ומי אי ם בש יי ם ומנ יי מנ ש בש ל אי לנ כש ה ני עה שה הנ

מור, ל שה סוד של רו - הנ מש שש י. תי יב לי רי קש הנ רו לש מש שש אן תי תוב כה כה מו של תוב כש םא כה נות ל בה רש קה ל הנ כה ה, בש אי םא רש ב
ם הה רה בש אנ ר בש מנ אל נל מו של םאל, כש מ שש ין ובי יהמי מועמדו, בש י בש יב לי רי קש הנ רו לש מש שש תוב תי כה ה, של לה עש מנ יב לש רי קש הנ יך לש רי הוא צה של

יון. לש סוד על כםל בש הנ ק, וש חה צש יי וש

ם עולה ל בה אי רה שש ם יי יהי רי שש י. אנ י לי לו - דנ לה ים הנ רי בה דש מםענ הנ שש א לי לה אן אל כה י לש אתי םא בה א ל לי מה לש א, אי יסה י יי בי ר רנ מנ אה
י ה יהדנ עמשי י מנ ענ טה ר מנ צל ץ ני רל שו אה ירש ם יי עולה ים לש יקי די ם צנ ך כגלה מי ענ תוב (ישעיה ה) וש ה כה ל זל א. ענ בה ם הנ עולה ה ובה זל הנ

ר. אי פה תש הי לש

ים אי רה קש ני ה  מה לה וש ה.  רה זה ה  א עמבודה לה ים? אל פי רה ה תש ה זל י, מנ י יוסי בי ר רנ מנ גו'. אה וש םאנו  ת צ ז אל זם גש לי ך  לנ ן הה בה לה וש
י להה ת אל תה אל בש ננ ה גה מה תוב לה כה ה? של רה ה זה יו עמבודה הה נו של ן לה יי ננ ף. ומי תםרל קום הנ מש ינו בי ני שה מו של יהה, כש אי הה ננ גש ים? לי פי רה תש
ענ יהה יודי ה הה זל יהה, ובה ם הה עולה ל הה ים של פי שש כנ מש ל הנ ל כה ף של שי כנ מש ן הנ בה לה גו'. וש יך וש להל ת אל א אל צה מש ר תי של ם אמ תוב עי כה וש

ת. ענ דנ ה לה רוצל ה של ל מנ ת כה אל

עות שה א בש לה אל עמשו  ננ םא  ה, ל הודה יש י  בי ר רנ מנ ש. אה חנ ננ ר, בש י אומי יוסי י  בי ה. רנ עמשה ננ ם  סל קל יהיא, בש י חי בי ר רנ מנ אה
ה תה ב ענ ר רנ מנ אל נל מו של יהד, כש ה הנ פה רש ה מנ עה שה הנ זו, וש ה הנ עה שה ת הנ ים אל כי מנ שום של ים? מי פי רה ים תש אי רה קש ה ני מה לה דועות. וש יש

ך. ף יהדל רל הל

םא ל ה. וש ת עמשי עי כה ה וש פי רש ת הנ עי ר: כה אומי יו וש לה ד עה עות עומי שה ים וש עי גה רש ענ  יודי של ה אותו, אותו  ן עושל מה אג הה של כש
ם. דה אה ש הה פל נל ע לש רנ הה עות לש צות רה ן עי נותי יד וש מי ר תה בי דנ הוא מש ה. וש א זל לה נו אל מל פו מי ינרש יך של רי צה ה של עמשל א מנ צה מש תי

ד ענ יהה  תל חש ם תנ ה אותה מה ה שה רה ה זה יון עמבודה זש יל בי בי שש עמקםב, ובי ינ ע לש רנ הה ה לש צה ן עי תנ נה שום של ה, מי דה חמ ל פה חי רה וש
ב של תי ונ תוב?  כה ה  מנ ת  עי כה וש יו.  נה פה לש ים  יצי בי רש ומנ ים  די בש כנ מש ר,  בי דנ לש ן  קה תג מש הוא  של כש י  רי המ ר. של בי דנ לש ים  כולי יש ין  אי של
םא ל ים, של ה יהמי לשה ן שש בה ב לה כי ענ תש ך הי שום כה ים. ומי רי בש דנ ם מש רל ים טל בות עושי עמבודות רנ יו, ונ ה הה בה קי ר ונש כה ם. זה יהל לי עמ

עמקםב. ח ינ רנ י בה י כי ישי לי שש יום הנ ן בנ בה לה ד לש יגגנ תוב ונ כה עמקםב, של ח ינ רנ בה ע של יהדנ

י די ן כש יי י זנ לי כש ז בי רי דה זש הי יו לו, וש הה ים של פי שה כש ל הנ כה ז בש רי דה זש ים: הי רי בה ה דש לשה שש מו בי צש ין ענ מי זש ה, הי הודה י יש בי ר רנ מנ אה וש
ד בי אנ ה לש צה רה רוך הוא של דוש בה קה ה הנ אה רה ן של יוה י. כי בי ד אה י אםבי מי רנ תוב (דברים כו) אמ כה ם, של עולה ן הה ד אותו מי בי אנ לש
ם כל מה עמשות עי י לנ די ל יה אי תוב ילש לש כה נו של יש הנ ע. וש ד רה טוב ענ עמקםב מי ם ינ ר עי בי דנ ן תש ך פל ר לש מל שה תוב? הי ה כה עמקםב, מנ ת ינ אל

יהדו. יו בש הה ים של פי שה כש ח? בנ טנ ה בה מל ע. בנ רה

ל ד ענ חה ם. אל עולה ן הה עמקםר אותו מי י לנ די ים כש ה יהמי עה בש עמקםב שי ך ינ לנ הה ך של רל דל ד הנ חה יום אל ך בש לנ ן הה בה ה, לה אי םא רש ב
ה רה ה זה י עמבודה רי חמ אנ יהה מי בי ת אה עמקםר אל י לנ די ה כש תה שש עה יא של ל הי חי רה ב של ל גנ ף ענ אנ ים. וש פי רה תש ם הנ ל אותה ד ענ חה אל ך, וש לנ הה של
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נהה וש כנ תש הי ב של ל גנ ף ענ , אנ יהה בי ל אה ר של ענ צנ יל הנ בי שש ת בי חנ ה אנ עה מו שה ה עי דה מש םא עה ל ין, וש יהמי נש ת בי ה אל לה דש םא גי ל ה של שה נש על - נל
לשטוב.

רוך- דוש-בה קה הודות לנ ן לש בה לה יר לו לש זי חל ן, הל בה ם לה עמקםב עי ינ ה לש תה יש הה ה של חה תוכה ה הנ ל אותה ר, כה מנ ק אה חה צש י יי בי רנ
ר זנ ינו. חה יני טו בי פש שש חור יי י נה אלהי ם וי הה רה בש י אנ להי תוב אל ה, כה אי םא רש יך. ב ינל י ובי יני ד בי ים עי להי ה אל אי תוב רש כה הוא, של

חור. י נה אלהי ר וי מנ אה ר וש זנ ם, חה הה רה בש י אנ להי ר אל מנ אה ן של יוה תו. כי לה קה תנ ע לש שה רה אותו הה

ה צה רה םא  ל א של לה אל ם?  הה רה בש אנ י  אלהי בי םא  ל וש ק  חה צש יי ד  חנ פנ בש ם  ענ טנ ה הנ מה ק.  חה צש יי יו  בי אה ד  חנ פנ בש עמקםב  ינ ע  בנ שה יי ונ
ע בנ שה הי ת - לש מל אל ע בל בה שש ני ב של ל גנ ף ענ ם - אנ דה אה לה יך  רי םא צה ל א של לה םא עוד, אל ל ן, וש בה יל לה בי שש ין בי יהמי ת הנ אל יחנ  רי טש הנ לש

כםל. ל הנ יון של לש על קום הה מה בנ

ר, מנ ר. אה בה דה יחנ בנ גי שש עמקםב הי ינ אוי. וש ך רה כה עמקםב, וש ך ינ ע כה בנ שש אוי ני רה ה] כה בועה שש יום [לי קי אי לש דנ י, ונ י יוסי בי ר רנ מנ אה
ק. חה צש יו יי בי ד אה חנ פנ עמקםב בש ע ינ בנ שה יי יהד - ונ כםל. מי ת הנ ים אל לי שש י אנ ני א. אמ בה ת אנ ב אל זנ עה ם, וש הה רה בש י אנ להי ר אל מנ י הוא אה רי המ

ן. בה ל לה עממםד ענ ין, לנ די ל בנ לי כה הי ר, לש חי ר אנ בה דה

השלמה מההשמטות (בין סימן נא - נב)

עמקםב הלך תמצא בחלק ג' דף רכ"ה רעיא מהימנא פתח רבי שמעון השייך לדף קס"ה ע"א אצל וינ
ע"ב (עד כאן מההשמטות)

ם אה רה ה בש בה קי ר ונש כה ר, (בראשית ה) זה מנ אה ח וש תנ א פה בה י אנ בי ים. רנ להי י אל כי אמ לש עו בו מנ גש פש יי כו ונ רש דנ ך לש לנ עמקםב הה ינ וש
ה תורה ה הנ ני ם. הי יי יננ עי י הה תומי ב וסש לי י הנ טומי ם אמ אותה ם לש הל ה. אוי לה תורה י הנ רי בש די ל בש כי תנ סש הי נו לש לה ה ייש  מה גו'. כנ וש
ה לו, רה מש ב אה ר לי סנ ה. חמ נה ר הי י יהסג תי י פל י. מי תי כש סה ן מה יי ינ תו בש י ושש מי חש לנ מו בש חמ כו לנ ם, (משלי ט) לש יהל ני פש את לי קורי

. יחנ גי ינשש י של ין מי אי וש

ה צורה ע לנ מה שש ם, ני אה רה ה בש בה קי ר ונש כה חוץ. זה הוא בנ ים וש ני פש ים, הוא בי יוני לש ה ייש סודות על זל סוק הנ פה ה, בנ אי םא רש ב
ר (חבקוק ג) מנ אל נל מו של ם, כש אה רה תוב בש כה ד, של חה בור אל חי ם בש ה הי נה בה לש הנ ש וש מל של הנ ע של מה שש ני זו, וש ה הנ צורה ע לנ מה שש ני זו וש הנ
ך רל בה יש יהד ונ ד, מי חה ווג אל זי או בש צש מש ני ן של יוה כי ד, וש חה ווג אל זי ד בש או ינחנ רש בש ה ני וה חנ ם וש דה אה ע של מה שש ני ה. וש לה בג ד זש מנ חנ עה ש יהרי מל של

ה. בה קי ר ונש כה ים זה אי צה מש ני קום של מה א בש לה ה אל ה שורה כה רה בש ין הנ אי ם, של אםתה

יבו שי םא הי ל גו', וש קום וש מה ע בנ גנ פש יי תוב? ונ ה כה א, מנ שה םא ני ל דו, של בנ יהה לש ן, הה רה חה ת לש כל לל עמקםב לה א ינ יהצה של ה, כש אי םא רש ב
נו לו, נש חנ תש הי שו בו וש גש ים פה יוני לש על נות הה חמ מנ יהכול הנ בש ים, כי טי בה שש ל הנ ם כה א עי יהה בה הה א, וש שה ני ת של עי לום. כה חמ א בנ לה לו אל

עו בו. גש פש יי ם - ונ ת הי עי כה קום, וש מה ע הוא בנ גנ פש יי ה - ונ אשונה רי ש בו. בה גי פה הי רו לש זש ם חה עו בו. הי גש פש יי תוב ונ כה של

א לה םא עוד, אל ל וש דול.  גה יהם הנ ל הנ ם של יי מנ ן הנ ים, מי קי שש ם מג ים הי טי בה שש ם הנ אותה עמקםב ובש ינ יל  בי שש בי שום של מי
ים להי ה אל ני חמ ם מנ אה ר רה של אמ עמקםב כנ ר ינ םאמל י תוב ונ כה הו של יום. זל ן ובנ יי ענ ה הה אי רש מנ ת בש עי כה לום, וש חמ ה בנ לה יש לנ ה בנ אשונה רי בה

גו'. ה וש זל

נות חמ ם, מנ יי נה חמ ם מנ הל א לה רה ך קה שום כה לום, מי חמ ה בנ אה רה ם של יו אותה ם הה הי ה של אה א רה לה ם? אל יר אותה כי ה הי מה בנ
יתו, ת בי טםל אל יו לי לה ה אי כה לש ה הה ינה כי שש א הנ לה גםש אותו? אל פש לו לי גנ תש ה ני מה ה. לה טה מנ או לש רש ני נות של חמ ה ומנ לה עש מנ או לש רש ני של
רוך ה' יד. בה רי חמ ין מנ אי ן וש ננ אמ שנ ט וש קנ שה עמקםב וש ב ינ שה תוב וש ז כה אה אוי, וש רה עמקםב כה ם ינ ת עי יי בנ ת הנ טםל אל ין לי יהמי נש בי ה לש פה צנ ומש

ן. מי אה ן וש מי ם אה עולה לש

ה י תורה רי תש סי

א, לה אן? אל כה הוא מי לו  ה של מה כש חה ר הנ פל ית סי אשי רי של ך  לל מל למםה הנ ה שש אה ה רה ש. מה מל שה א הנ ובה ש  מל של ח הנ רנ זה וש
ם. יהל לי ד עמ ם עומי עולה הה ים, וש לי בה ה המ עה בש ל שי ה ענ זל ר הנ פל סי ת הנ ים אל קי למםה הי ך שש לל מל ר, הנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה

יו פי א מי יוצי ה של ל זל בל הל ים: (ס"א בש לי בה או המ רש קש ני ך  שום כה מי ם. של עולה יום הה ים, קי כי תומש הנ ים וש מודי ענ ם הה הי וש
ית ל בי ינוקות של ל תי ם של יהל ל פי בנ המ א בנ לה יים אל קנ תש ם מי עולה ין הה ים אי רי בי חמ הנ רו  עורש תש הי יים בו, וש קנ תש ם ומי דה ל אה של
ה ה - זל תורה ים. הנ די סה ילות חמ מי ל גש ענ ה וש עמבודה ל הה ענ ה וש תורה ל הנ ד, ענ ם עומי עולה ים הה רי בה ה דש לשה ל שש ר, ענ חי ר אנ בה ן. דה בה רנ
ה לשה ים, שש יוני לש ים על מודי ם ענ לו הי ים אי רי בה ה דש לשה ם. שש הה רה בש ה אנ ים - זל די סה ילות חמ מי ק, גש חה צש ה יי ה - זל עמבודה עמקםב, הה ינ
ר מנ אה ים של לי בה המ ל הנ א ענ לה יים אל קנ תש ינו מי ם אי עולה ך הה ף כה ל - אנ בל י הל לי יים בש קנ תש ינו מי גוף אי ה הנ ים) מה לי בה ה המ עה בש ן שי מי

ה. עה בש י שי רי ל. המ בל כםל הה ים הנ לי בה ל המ בי ת המ לל ר קםהל מנ ים אה לי בה ל המ בי תוב המ כה ה, של עה בש ם שי הי ך, וש לל מל למםה הנ שש

ים לי בה תוב המ ר כה חי קום אנ מה ה בש ני ם, הי יהל לי ד עמ ם עומי עולה הה יות טובות של לי גה רש ן מנ אותה ך של ם כה ר, אי םאמנ ם ת אי וש
ף לו], אנ אי [אי דנ א ונ לה . אל עות רוחנ ל ורש בל ה הל ע הוא. זל י רה לי חר ל וה בל ה הל מו (קהלת ו) זל ם, כש עולה ן הה בנ רש ן חג הי ים, וש עי רה
ם עולה י הה יני ל די כה ים של לי בה ה המ עה בש לו שי ד אי גל נל ם, ייש כש עולה יום הה ים, קי דושי ם קש הי לו, של לה ים הנ לי בה המ ה הנ עה בש שי ב של ל גנ ענ
ה עה בש לו שי אי ייש בש שום של ם), מי עולה ל הה לות (של גה ל הנ יום של כםל קי הנ ים, וש רי חי ים אמ לי בה ים [המ טי שש פנ תש ם מי הל ים ומי אי יוצש
ם נה קש תנ ם ולש דה י אה ני קות בש לש הנ ים לש רי חי ים אמ לי בה ים המ אי רה קש ני נו] וש מל ים מי טי שש פנ תש ים ומי אי ם יוצש עולה י הה יני ל די כה ים של לי בה המ
ם] עולה ל הה יום [של קי ם הנ הי . וש עות רוחנ הוא רש ל של בל ע, הל י רה לי ם חר הל ה בה שורל ל של בל ים הל אי רה קש ני ה, וש רה שה ך יש רל דל כו בש לש יי של
ים לי בה המ הנ ם  הי ים  בי רנ ן  כי ל  ענ וש הוא,  רוך  בה דוש  קה הנ מי ים  די ופוחמ ר  יהשה ך  רל דל בש ים  כי הולש ם  דה אה י  ני בש ם  לה לה גש בי של
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לו. לה ה הנ עה בש שי ים מי טי שש פנ תש מי של

ם דה אה ת הה יס אל ני כש הנ סוד לש הוא הנ ם, וש עולה ת הה יים אל קנ מש ל של בל הוא הל ש, של מל של ר, סוד הנ מנ הוא אה ית של אשי רי הה וש
ה, מונה אל ינו סוד הה זו אי ה הנ גה רש דנ ת הנ חנ תנ ה של ל מנ ך, כה שום כה רוך הוא. ומי דוש בה קה ל הנ ה של יונה לש על ה הה מונה אל תוך הה לש
יך רי םא צה ה ל זל ת לש חנ תנ י מי רי המ ש, של מל של ת הנ חנ ה תנ עמשה ר ננ של ל אמ כה ש, בש מל שה ת הנ חנ רון תנ תש ין יי אי תוב (שם ב) וש ן כה ל כי ענ וש

ק. בי דה הי לש

י לי בש ש  מל כםל הוא של ש, הנ מל של ת הנ חנ יא תנ ה הי נה בה לש הנ ב של ל גנ ף ענ אנ רוד. וש י פי לי ד בש חה ם אל ה הי נה בה לש הנ וש ש  מל של הנ
ק בו. בי דה הי סור לש אה עות רוחנ וש כםל הוא רש ה הנ זל ת לה חנ תנ רוד, וש פי

ה לולה ה כש ירה אי מש יהה הנ רש לנ קש פנ סש אנ ר הה א, זםהנ תום יוצי סה ר הנ תל סי הנ תוך  תום, מי סה ל הנ ר של של קל עמקםב, בנ ינ ייצא  ונ
ה אי רש ל מנ ן. כה מה גה רש ים. הוא אנ ני וה גש ל הנ ים בו כה אי רש ה, ני ם זל ה עי לו זל לש כש לו ני אי ן של יוה ד. כי ים ינחנ רי בש חנ תש מי ים של ני וה י גש ני שש מי
ר זםהנ ים בנ רי בש חנ תש ם מי ד הי חה בור אל אות, חי רש ים לי בי כש ענ תש םא מי אורות ל ם הה שוב, אותה צוא וה ים בו. רה לולי אורות כש הה

הנהוא.

ית אי רש ה ני זל עמקםב, בה א קול ינ רה קש ל, ני לה םא יהדוענ כש ל ר של תה סש ני אותו הנ ם לש ה, הוא שי שורל י של ה מי ה שורל זל "ר הנ זםהנ בנ
יון לש על ים, הה די דה צש ל הנ ל כה מות של לי שש ה יהו"ה. הוא הנ ה שורל זל ל, בה לה םא יהדוענ כש ל ר של תה סש כםל. אותו ני ל הנ ה של מונה אל הה
ה זל ם הנ שי ת הנ ירנ חי ל בש ה ענ זל ר הנ זםהנ ים. הנ די דה צש ל הנ כה חוז מי אה בות של אה ל הה מות של לי שש עמקםב הנ אן, ינ א כה צה מש תון ני חש תנ הנ וש
ך ר כה חנ אנ וש עמקםב,  ינ ה  אשונה רי בה ל.  אי רה שש יי וש עמקםב  ינ  - א  רה קש ני מות  י שי ני שש יך.  תי רש חנ ר בש של ל אמ אי רה שש יי תוב  כה א, של רה קש ני

ייששרהאיל.

ב, תה כש בי ה של ל תורה רוש של פי הוא הנ ה, של בה שה חמ מנ ל הנ ה של זל סוף הנ ה בנ לה חה תש הנ יהה בנ הה של ה, כש זל ר הנ תל סי ל הנ ר של תל סי הנ
"ר הוא אי ה. בי תורה ת הנ ר אל אי ה בי יל מםשל ר (דברים א) הואי מנ אל נל ר, של אי א בש רה קש ן ני ל כי ענ ה. וש ל פל ענ בש ה של תורה יא הנ הי וש

דול. נו קול גה יש הנ ים. וש ני ע שה בנ הו של ני בש יי תוב ונ כה ע, של בנ א של רה קש ני אותו של לש

זו, ה הנ מונה אל ק בה בנ דש ני ן של יוה ה. כי מונה אל ה לה זל םאש הנ ר ס בה ננ כש עמקםב ני ינ ע. וש בנ "ר שה אי ה הוא בש זל ה הנ בה שה חמ מנ סוף הנ וש
לום. שה או בש יהצש לום וש שה סו בש נש כש ני יו, של בותה נו אמ חמ בש ני קום של מה אותו הנ ן בש חי בה הי ך לו לש רנ צש הג

םא ל ס וש ננ כש י. נםחנ ני מוני דש קנ ש הנ חה נה ים, הנ נוני ת זש של ה אי אותה א בש טה חה , וש יהה רל חמ ה אנ תה פנ תש הי ר, וש מנ שש םא ני ל ס וש ננ כש ם ני דה אה
א, יהצה ס וש ננ כש ני ם  הה רה בש לה. אנ הר אה תוך  ל בש גנ תש יי ר ונ כה שש יי ן ונ יי ינ ן הנ מי תש  יישש תוב ונ כה א, של טה חה וש יהה  רל חמ ה אנ תה פנ תש הי ר, וש מנ שש ני
ל ק אל חה צש יי ך  לל יי ונ תוב  כה א, של יהצה וש ס  ננ כש ני ק  חה צש יי ם.  יי רה צש מי ם מי רה בש ל אנ ענ ינ ונ תוב  כה וש ה,  מה יש רנ צש ם מי רה בש ד אנ יירל ונ תוב  כה של

ע. בנ ר שה אי ם בש שה ל מי ענ ינ ב ונ תנ כה ה, וש רה רה ים גש תי שש לי ך פש לל ך מל לל ימל בי אל

הוב ם הוא אה שה ל מי צנ ני י של מי שום של הוא, מי ד הנ צנ ה לנ חה נש יס מי ני כש הנ ך לש רי טה צש ה, הי מונה אל ס בה ננ כש ני ן של יוה עמקםב, כי ינ
ה - נה רה ך חה לל יי ה. ונ מונה אל ל סוד הה ר של תל סי ע, הנ בנ ר שה אי בש עמקםב מי א ינ ייצי תוב? ונ ה כה רוך הוא. מנ דוש בה קה ל הנ ר של חה בש ני וש

ת. פל אל נה ה מש שה ים, אי נוני ת זש של ל אי ד של צנ הנ

ת חנ ת אנ בל כל רש ה מג ה צורה אה ן, יהצש יי ינ י הנ רי מש תוך שי א] מי ק [יהצה חה צש ל יי ל אורו של ף של תםקל תוך הנ ים מי רי תה סש ר הנ תל סי
א סמא"ל, רה קש ני ר  כה זה ים. הנ ילי בי ושש ים  די דה צש ה  מה כנ לש ים  די רה פש ני ה,  נה שושנ מו  כש ה  מה דג אמ ה,  בה קי ונש ר  כה זה ד  חה אל ת  לל כולל
ה. ם זל ה עי ים זל לולי ה כש בה קי ר ונש כה ר זה חי אנ ד הה צנ ם בנ ך גנ ה, כה שה דג קש ד הנ צנ הוא בש מו של יד. כש מי תוכו תה ה בש לולה תו כש בה קי ונש

ים. יהמי ץ הנ ר, קי שה ל בה ץ כה ים, קי נוני ת זש של את אי רי קש ש, ני חה ם סמא"ל, נה ה עי בה קי נש הנ

ת, דל רל פש ני ים  ילי בי ושש ים  כי רה דש ה  מה כנ בש ה  בה קי נש הנ רוחנ  ה.  קה דנ ר  כה זה הנ רוחנ  ד.  ינחנ קות  בה דש ני עות  רה י רוחות  תי שש
םאש ר ת בש דל ת, עומל קל חל רג ה, מש מו זונה ים, כש יטי שי כש ה תנ מה כנ ה בש מה צש ת ענ ת אל טל של קנ ר. מש כה זה ל הנ רוחנ של ה הה אותה ת בש קל בל דש ני וש

ם. דה י אה ני תות בש פנ ים לש ילי בי שש הנ ים וש כי רה דש הנ

ן יוה ים. כי ני תה ת פש רורנ ל מש ר של מה שג מש ן הנ יי ינ ת לו  גל ת אותו, מוזל קל של ננ ומש ה בו  יקה זי חמ , מנ יהה לל ב אי רי קה ה של שוטל הנ
ם ל אותה כה ה מי מה צש ת ענ ה אל יטה שי פש ת, מנ מל אל ך הה רל דל יהה מי רל חמ ה אנ ה אותו סוטל רואה ר של חנ . אנ יהה רל חמ ה אנ ה, סוטל שותל של

ה. זל ה הנ שוטל ת לנ נל קל תג ה מש תה יש הה ים של קוני תי הנ

ים, מי דג אמ ונ ים  ני בה לש יהה  נל פה ה,  נה שושנ כנ ים  מי דג אמ ים  ני קה תג מש יהה  עמרותל שנ ם:  דה אה י  ני בש תות  פנ לש ה  לה של ים  קוני תי הנ
ן קה תג מש יהה  ם, פי דל ץ קל רל ילות אל ל חי כה ה  ארה וה ל צנ ים ענ לויי ים, תש רנ צש טון מי ל אמ ים של קוני ה תי שה ים שי לויי תש יהה  נל זש אה בש
ה נה שושנ מות כנ דג יהפות אמ יהה  תותל פש ן, שי מל של ים כנ קי לה חמ יהה  רל בה ב, דש רל חל ה כנ דה שון חנ , לה יהה קונל תי ה בש פה ה יה קה ה דנ יחה תי פש כי

ד. חה ר אל סי ים חה קוני ים תי עי בה רש אנ ת בש נל קל תג ן, מש מה גה רש ה אנ בושה ם, לש עולה ל הה יקות של תי מש ל הנ כה תוקות בש מש

ה? יא עושה ה הי , מה יהה רל חמ ה אנ סוטל ים וש אופי ה ני מה ה עי עושל ן וש יי ינ כוס הנ ה מי שותל יהה וש רל חמ ה אנ סוטל ה] של ה [זל שוטל
הוא, ה הנ שוטל ר הנ עורי תש ת. מי דל יורל שות וש ת רש לל נוטל יו, וש לה ה עה ינה שי לש ה ומנ לה עש מנ ה לש עולה ה, וש טה מי ן בנ ה אותו יהשי ירה אי שש מנ
דו, גש נל ד כש עומי ק של זה בור חה גי ת לש רל חוזל ה, וש נה מל יהה מי קונל ת תי ה אל ירה סי הוא מש ה, וש אשונה רי מו בה ה כש מה חוק עי צש ב לי חושי וש
ב רל ידות, חל חי פש ם מנ יי יננ עי ה בש אה לי ה, מש מה עמרג ה  שה פש ננ וש ה  מה צש ת ענ תי רנ ק מש זה ד חה חנ פנ ת, בש טל לוהל ש  ל אי של בוש  לש בי בוש  לה
תוך לש ק אותו  זורי הוא, וש ה הנ שוטל ת הנ ג אל יא. הורי הי ב הנ רל חל הנ לויות מי ירות תש רי פות מש ה]. טי יהדה [בש יהדו  ה בש נונה שש

גייהינםם.



749

ר כה זה ה. הנ נה מל ל מי צנ ני ת, וש יי בנ קון הנ ל תי ת כה ה אל אה רה ה, וש נה רה ך חה לל יי ר ונ מנ אל נל ה, של קומה מש ך לי לנ הה וש יהה  לל ד אי עמקםב יהרנ ינ
כםל, ן הנ ל מי צנ י ני זנ גו'. אמ מו וש יש עי ק אי בי ייאה תוב ונ כה םא יהכםל לו, של ל ב וש רה עמרםך בו קש ד לנ יהרנ יו, וש נה פה ע לש רנ ה סמא"ל, הי לה של
יהה הש ני וש כםל  ם בנ לנ שש ני וש ה  יונה לש ה על גה רש דנ ה לש לה ז עה ל. אה אי רה שש א יי רה קש ני וש ה  מה לי ה שש גה רש דנ ה בש לה ענ תש הי וש מות,  לי שש ם בי לי תנ שש הי וש

גו'. ן וש יכם תי יחנ הנ רי בש הנ תוב וש יו כה לה עה י, וש עי צה מש אל מוד הה ענ הה

רםן, המ ל אנ של כו  ירי מי או  יהצש יהוא של בי אמ ב ונ דה ם נה הי של כו  רי ף יש כנ ע בש גנ ל נה בה םא יהכםל, אמ ל כו? לו  רי ף יש כנ ע בש גנ יי ונ הו  מנ
תוב ה כה ה מנ אי םא רש ה. ב שותה רש ם בי ה אותה סה פש תה גו', וש ה וש רה ה זה שה אי מי ך  רש מה שש לי רו  עורש תש י הי רי המ ה. ונ רה זה ש  ת אי בנ סי [בש

ה. צל קה ל הנ ה אל צל קה ן הנ חנ מי רי בש ים מנ שי רה קש תוך הנ ן בש יכם תי יחנ הנ רי בש הנ תוב] וש עמקםב כה ל ינ ענ ם] [וש לי שה עמקםב הנ ינ בש

גות רש י דנ תי ן שש אותה ית מי שי שי ה הנ גה רי דש מנ לום, הנ חמ ה. הנ מה יש מה שה יענ הנ גי םאשו מנ ר ה וש צה רש ב אנ צה ם מג לה ה סג ני הי לם וש ינחמ ונ
ת ה אל אה ם, רה לה ה. סג בואה ל נש גות של רה ים דש שי שי ד מי חה לום אל חמ ן הנ ל כי ענ גות, וש רה ש דש ן שי ה, הי גה רש דנ ה הנ ד אותה ה ענ בואה נש הנ
יהה לי עמ ב בנ חושי ץ וש רל אה עוץ בה הוא נה שום של יהא], מי רי טש ימנ גי י [בש יננ ה סי ם זל לה י. סג יננ ר סי הנ ה בש ל תורה בי קנ ים לש ידי עמתי יו של נה בה
רוך הוא דוש בה קה ם הנ ם עי שה דו] לש ים [יהרש די ם יורש ים, כגלה יוני לש על נות הה חמ מנ הנ דושות] וש קש בות [הנ כה רש מל ל הנ כה ם, וש יי מנ שה לנ

ה. תורה ת הנ ם אל הל ן לה תנ נה של כש

ם עולה ל הה טון ענ לש שי ד בש הוא עומי ר לו, של של ל אמ כה ט בש שולי ת של יי בנ ן הנ קנ ת מטטרו"ן זש ה אל אה ה. רה אה כםל רה הנ וש
ר חנ אנ ם בו לש לנ שש עמקםב הג ינ קום של מה בונו הוי"ה, הנ ם רי ינת שי לי עמ ה בנ לה עש מנ ה לש עולל "י. וש דנ ם שנ ל שי טון של לש שי ה], בש זל [הנ
הוא, קום הנ מה לנ זו  אות הנ ה הה תה לש עה ה וש יעה גי הי ן של יוה ה. כי מה יש מה שה יענ הנ גי ה מנ זל "י הוא י', וש דנ ם שנ ל שי םאשו של ר ן. וש כי מי

בונו הוי"ה. ל רי ם של אותו שי א בש רה קש ני ם וש לנ שש הג

ים, עולי כות  לש מנ לנ ים  רובי קש של ים  דושי קש הנ ים  כי אה לש מנ הנ ם  בו. אותה ים  די יםרש וש ים  עםלי ים  להי אל י  כי אמ לש מנ ה  ני הי וש
הוא של מו. כש ים עי ה, עולי הוא עולל של ים. כש די יורש ים וש ם עולי עוד, בו הי ים. וש די ים יורש רובי ם קש ינה אי ים של רי חי אמ ם הה אותה וש
ן: מיכא"ל, קדמיא"ל, פדא"ל, הי יות טובות, וש לי גה רש ה מנ רי שש ים על תי ים - שש להי י אל כי אמ לש מו. מנ ים עי די ד, יורש יורי
ן, אה נש שי י  פי לש אנ ענא"ל.  יפיא"ל,  נוריא"ל,  רזיא"ל, סטורי"ה,  רפא"ל,  צדקיא"ל, חסדיא"ל,  גבריא"ל, 
הוא של ים כש די לו יורש אי ה, וש הוא עולל של ים כש ם עולי הי ה. וש בה קי ר ונש כה ל זה ם, כולי דה יי"ה. ן' אה רש "ר אנ של "ן - שו"ר נל אה נש שי

ד. יורי

ל יהדו, ים ענ די ים יורש די יורש ם של ל אותה כה ל יהדו, וש ים ענ ה עולי זל ם הנ עולה טון הה לש שי ים בש טי שולש ם של ל אותה עוד, כה וש
ית ם בי י אי ה כי ין זל תוב אי ר, כה עורי תש הי של יו. כש לה ב עה צה ה ה' ני ני הי תוב וש כה כםל, של ל הנ ט ענ ה. הוי"ה שולי זל ם הנ לה סג ם בנ כגלה
י חו לי תש תוב (תהלים קיח) פי כה ה, של ימה ני ס פש ני כה הי ר לש ענ שנ הוא הנ אי, וש דנ ים ונ להי ית אל ם. בי יי מה שה ר הנ ענ ה שנ זל ים וש להי אל

ד. חה כםל אל ם הנ יי מנ שה ר הנ ענ ה שנ ה'. זל ר לנ ענ שנ ה הנ ה יהה זל ם אודל בוא בה ק אה דל י צל עמרי שנ

ץ. רל אה ל הה דון כה ל אמ ה של גה רש דנ ר - הנ אי . בש יהה לל ים עה צי םאן רםבש י צ רי דש ה על לשה ם שש ה שה ני הי ה וש דל שה ר בנ אי ה בש ני הי א וש ינרש ונ
ה ל אותה נות ענ קה תג דושות מש יונות קש לש גות על רה לש דש םאן - שה י צ רי דש ה על לשה ים. שש דושי קש ים הנ פוחי תנ ה הנ די ה - שש דל שה בנ

םאת. ז ר הנ אי בש ת הנ ים אל אי לש מנ ה ומש לה עש מנ לש ם מי יי כות מנ לו מושש אי ם. וש עולה ל הה סוד של יש הנ הו"ד וש "ח וש צנ ן נל הי ר, וש אי בש הנ

ה אותה יד, וש מי תה ענ  נובי רות וש ה פי זו, הוא עושל ר הנ אי בש ה בנ שורל של ם, כש עולה סוד הה הוא, יש קור הנ מה הנ שום של מי
ל כה ם  הי לו  אי ים,  רי עמדה הה קו  ינשש יא  הי הנ ר  אי בש הנ ן  מי י  כי אי  דנ ונ ה,  אה לש מנ תש הי של ן  יוה כי נו.  מל מי את  לי מנ תש מי ר  אי בש הנ

אוי לו. רה ד כה חה אל ד וש חה ל אל כה יא, וש הי ר הנ אי בש הנ ים מי שותי ים וש קי שש ם מג כגלה ים, של דושי קש נות הנ חמ מנ הנ ים וש לוסי אוכש הה

ת דל עומל שול, של כש צור מי ף וש גל ן נל בל ם, אל עולה י הה ני ים בש לי ה כושש נה מל מי ן של בל אל ר - זו הה אי בש י הנ ל פי ה ענ דםלה ן גש בל אל הה וש
ם. עולה טוב לה זון וש ד מה םא יירי ל ם של עולה ל הה ל כה ין של די בםענ הנ תש ה לי תה דה קג ל פש זו, ענ ר הנ אי בש י הנ ל פי יד ענ מי תה

ים דושי קש נות הנ חמ מנ ים. הנ רי עמדה ל הה א כה לה ים, אל רי עמדה ה הה מה פו שה סש אל נל תוב וש םא כה ים. ל רי עמדה ל הה ה כה מה פו שה סש אל נל וש
לו ה. אי טה מנ שות לש קה לות ובנ פי תש לו בי אי ה, וש לה עש מנ חות לש בה שש תי ים וש ירי שי לו בש ה. אי טה מנ ים לש דושי קש נות הנ חמ מנ הנ ה וש לה עש מנ לש
ן ת מי קל לל תנ סש ומי ש  קםדל ן הנ מי ה  ים אותה ירי עמבי ומנ ה  ים אותה לי גש לש גנ ר. מש אי בש י הנ ל פי ענ ן מי בל אל ת הה אל למלו  גה וש יהד  מי לו  אי וש

ה. טה מנ ל לש אי רה שש ים יי עי נוסש ה, וש לה עש מנ ים לש יוני לש ים על כי אה לש ים מנ עי םאן. נוסש צ ת הנ קו אל שש הי יהד וש ין. מי די הנ

ל ין של די בםענ הנ תש לי יו וש נה פה ת] לש נל זגמל ת [מש רל עגטל ילה מש הש תי זו, של ר הנ אי בש ת הנ דנ קג ל פש ן, ענ בל אל ת הה יבו אל שי הי וש ך  ר כה חנ אנ
ת מל אל ילה בל הש כםל יי הנ ין, של ל די א ענ לה עממםד אל ם יהכול לנ עולה ין הה י אי רי המ יך, של רי ך צה כה ין, וש די ם בש עולה יג הה הי נש הנ ם, לש עולה הה

וזשכות.

ל גל יה ן. ונ בל אל ת הה ל אל גל יה עמקםב ונ ינ ש  גנ יי תוב? ונ ה כה ר. מנ חי אנ יוענ  סי זו  ן הנ בל אל לה ך  רי טה צש םא הי עמקםב, ל ם ינ לנ שש ני ן של יוה כי
ל םא יוכנ ל ים אותו של בי בש רש ענ מש ן של טה שה ל הנ בוב של רש עי נו הה יש למלו, הנ גה ל] וש גל יה א [ונ לה ירו, אל סי הי ר וש יהסי תוב ונ םא כה ל למלו, וש גה וש
ן יוה כי בות. של אה יר הה חי יהה בש עמקםב הה י ינ רי המ דו. של בנ א הוא לש לה ר, אל חי אנ יוענ  סי לש ך  רי טה צש םא הי דו, ל בנ עמקםב לש ינ ג. וש רי טש קנ לש

ה. עמשל יך מנ רי כםל צה ה, ובנ לה עש מנ ה, יהכול לש זל ם הנ עולה ו בה שה עי יהכםל לש של

או ד יהצש חה אל ש. מי מה ם מנ הי מו של ה, כש סה כנ תש הי ם של עולה ד הה חה אל ה, וש לה גש ני ם של עולה ד הה חה עמקםב - אל ש ינ מות יהרנ י עולה ני שש
יא ה הוצי גגלל מש ם הנ עולה הה ים, וש די דה ה צש שה יא שי ה הוצי כגסל מש ם הנ עולה ים. הה טי בה י שש ני או שש ד יהצש חה אל ים, ומי טי בה ה שש שה שי
י רי בש ל די ך כה שום כה ש, ומי מה ם מנ מותה דש מות, בי י עולה ני ין שש א בי צה מש עמקםב ני ינ . וש יהה תל חש תנ ים של רובי כש י הנ ני ם שש אותה ם, וש יי ננ שש

לות. גנ תש הי ל בש חי ל רה של ה, וש סל כש ני יו בש ה הה אה לי
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פור ה צי ני ת. הי ענ דנ לה סו  נש כנ תש גוז, הי אל ם, מםחנ הה עולה י] הה רי חמ בש י [ני רוכי ים, בש יוני לש ים על דושי יון, קש לש י על ני ה. בש נה שש מי
ל חות של תש פש ב, מנ רל חל נונות כנ פות שש רי גש מנ לש  יהה שה יהדל , בש יהה פל נה כש ש בי ת אי בל הל לש ן. שנ גנ ת בנ רל עורל תש ל יום, מי כה ת בש דל יורל

ין. ינד יהמי ים בש זי נה גש

ז חנ יו, אה פה נה עמ יענ לנ גי ים, הי יי חנ ץ הנ עי יק בש זי חל הל א וש יהצה ס וש ננ כש ני ירות, של אי יו מש נה פה ם של כל י מי ר: מי אומי ל וש יי חנ א בש קורי
מו? צש ענ ה לש פואה ש ורש פל נל ים לנ יי ן חנ ש, נותי בנ דש תוק מי מה יו הנ רש פי ל מי כנ יו, אה שה רה שה בש

ן נותי ל, של אי רה שש ל יי קור של מה ל הנ חנ ננ הנ ר וש הה נה א הנ מי טנ ים, מש יי חנ ץ הנ עי ר בש קי שנ מש הור של רש הי ע, מי הור רנ רש הי ר מי מי שה הי
יום. ל קי לה ין לו כש מו, אי צש ענ ר לש בל של ש וש פל נל ת לנ ול מה

ש פל יף נל לי חמ ה ומנ הור עולל רש הי אותו הנ שום של ר, מי קל ל של ץ של ה עי לו, עושל קור של מה א אותו הנ מי טנ מש הור של רש הי הנ
ש. פל נל ם הנ שה ך מי יק בו, מושי זי חמ ת מנ ול מה ץ הנ עי ק, וש לי תנ סש ים מי יי חנ ץ הנ ש. עי פל ת נל חנ תנ

ה טוב םא רואל ים, ל פי נה עמ ין בו  ת, אי ול מה ץ הנ עי ק בש בנ דש ני ים וש יי חנ ץ הנ עי תוך  הוא מי הור הנ רש הי ר בנ עלקנ נל של אוי לו 
םא ל וש ה  בה עמרה ר בה עה רש ענ יהה כש הה ר (ירמיה יז) וש מנ אל יו נל לה ה, עה נה עמ לנ ר כנ מנ יו  רש ל, פי לה חות כש י לנ לי בש ש  ים, הוא יהבי מי עולה לש

גו'. י יהבוא טוב וש ה כי אל רש יי

ל כה שות וש דג קש ל הנ יו, כה רש פי ל מי יו, אוכי פה נה עמ יק בנ זי חמ ים, מנ יי חנ ץ הנ עי ז בש ה, אוחי לה עש מנ ה לש הור טוב עולל רש הי שום של מי
ל ענ ם וש יי ל מנ תול ענ ץ שה עי יהה כש הה ר (שם) וש מנ אל יו נל לה מו, עה צש ענ ה לש פואה ש ורש פל נל ים לנ יי יש חנ נו, מורי מל אות מי כות יוצש רה בש הנ

גו'. םא חםם וש י יהב ה כי אל רש םא יי ל יו וש שה רה ח שה לנ שנ ל יש יובנ

ם יתל יי הש וי ם  תל שש די קנ תש הי וש יא)  (ויקרא  ן  כי ל  ענ וש הור,  רש הי הנ וש ה  בה שה חמ מנ הנ ר  חנ אנ ים  כי הולש ם  עולה הה י  רי בש די ל  כה
הור טוב. רש הי ך בש יא ומושי ם מוצי עולה ל הה שות של דג קש ל הנ כה שום של ים, מי דםשי קש

ע רנ זל ענ  זורי ת, וש רל חל ה אנ שה אי בש הורו  רש הי וש צונו  ם רש שה וש תו  שש ם אי ג עי וי דנ זש הי א לש בה של ע, כש הור רנ רש הי א בש מה טש ני י של מי
ל של ה  גה רש דנ הנ עמבור  בנ ש  קםדל ל  של ה  גה רש דנ הנ ה,  לה עש מנ לש של ים  יוני לש על הה גות  רה דש הנ ת  אל יף  לי חמ מנ של הו  זל ר,  חי אנ הור  רש הי בש

ה. לה עש מנ ים לש לופי ה חי ך עושל ף כה ה, אנ טה מנ ים לש לופי ה חי לו עושל הור של רש הי הנ מו של ה. כש אה מש טג הנ

ך םא מושי י ל רי המ ה, של מורה ן תש א בל רה קש ני ש  פל נל ם בנ גנ ך  ה, כה מורה ן תש א בל רה קש יד ני יולי ן של ל אותו בי גופו של מו של כש
ת. רל חל ה אנ גה רש דנ ת בש פל לל חנ תש שו מי פש ננ הוא, וש הור הנ רש הי ה בנ דושה ה קש יכה שי מש

ר הי רש ת הי מל ל אל הור של רש הי ת, וש מל אל יו בל יו הה כה רה ל דש כה רוך הוא של דוש בה קה י הנ ני פש לוי לי כםל, גה ל הנ ם של לי שה עמקםב הנ ינ
ל ב ענ חושי ה וש אה ם לי ש עי מי שנ ל. מש חי רה יהה בש לו הה הור של רש הי ה, הנ אה תו לי שש ם אי ש עי מי שי ה של לה יש לנ אותו הנ כםל, בש יד בנ מי תה

לו. הוא של הור הנ רש הי ך בנ לנ לו הה קור של מה הנ ל. וש חי רה

, ענ יהה יודי הה הוא של רוך  בה דוש  קה ם. הנ שי ן בנ אובי ה רש לה םא עה ל ך  שום כה , מי ענ יהה יודי םא הה י ל רי המ ת, של ענ דנ םא לש ל וש
םא י ל ני אמ ונ ים  רי תה סש מי בש יש  ר אי תי סה ם יי תוב (ירמיה כג) אי ן כה ל כי ענ וש ם.  עולה ד בה נולה ן של בי או  ר, רש מנ אה וש ה לו  אה רש הל
ה י זל רי המ רוך הוא של דוש בה קה י הנ ני פש ה לי לה גנ תש הי שום של לו בו. ומי כש תנ סש יי נו, של אל רש א אנ לה נו אל אל רש י אל רי קש ל תי נו. אנ אל רש אל
יהה ך - הה םא כה ם ל אי ים, של דושי קש ים הנ טי בה שש תוך הנ ל מי סנ פש םא ני עמקםב, ל צונו ינ רש ר בי הי רש ת הי מל ך אל רל דל תו ובש עש דנ םא לש יהה ל הה

ניפשסהל.

קום מה הור בנ רש הי הנ ענ אותו  יהה יודי הה רוך הוא של בה דוש  קה ה, הנ עמשל ה מנ עושל ר וש קה הור הוא עי רש הי הנ שום של ומי
ה נה תש ני גו'.  וש כור  בש י הוא הנ תוב (ד"ה-א ב) כי כה ה, של כורה בש הנ ה לו  רה מש שש ני ה  אשונה רי ה הה פה טי הנ ה  אותה ק, בש בנ דש ני של
ה, כורה בש הנ ה  ה אותה רה סש מש ני ק וש בנ דש ם ני יא, שה הי ה הנ פה טי ק בנ בנ דש ני וש ך  לנ הור הה רש הי הנ קום של מה אותו  ף. בש יוסי לש תו  כורה בש
ה קה בש דש ל ני חי רה צון - בש רה ק הה בנ דש ני ר וש הי רש ל הי חי רה ה. בש ק בה בנ דש הור ני רש הי הנ קום של מה ה לנ רה סש מש ני ן, וש אובי רש ה מי כורה בש ה הנ לה טש ני וש

ה. בה שה חמ מנ הנ הור וש רש הי ר הנ חנ ר אנ זנ כםל חה הנ ה, וש כורה בש הנ

תוב כה ר, של תל סי ם בנ דה ק אה בנ דש ני ה של ל מנ כה ה בש יכה שי ת מש כל של מש ני ה, וש עמשל ים מנ ה עושי בה שה חמ מנ הנ הור וש רש הי ן הנ כי מו  כש
ק, בי דנ תש הי צון לש רה הור וש רש יך הי רי אן צה כה . וש יהה לל םא עה ה יהב מה בה ר יש יש זה אי ה לש חוצה ת הנ מי ת הנ של ילה אי הש םא תי (דברים כה) ל

ם. עולה ן הה ת מי מי ם הנ ה שי לל כש םא יי ל יך, וש רי צה ה של עמשל מנ ה הנ עושל ה וש יכה שי ך מש ה מושי בה שה חמ צון ומנ רה אותו הה ובש

ה בה שה חמ מנ הנ צון וש רה אי הה דנ י ונ רי המ סםף. של יו ילאל לה תו אי מה שש ני וש בו רוחו  יו לי לה ים אי ם יהשי ה, (איוב לד) אי ר זל תל סי וש
ן ל אותה כה ן בש כי ן, וש וי כנ הור לש רש הי צון וש יך רה רי ה צה לה פי תש ן בנ ל כי ענ יך. וש רי צה ה של ל מנ כה ה בש עמשל ים מנ עושי ה וש יכה שי ים מש כי מושש

יך. רי צה ה של ל מנ כה ה בש יכה שי ים מש כי ה, ומושש עמשל ים מנ ה עושי בה שה חמ מנ הנ הור וש רש הי רוך הוא - הנ דוש בה קה ל הנ עמבודות של הה

א לה ת אל כל רל בה תש ין מי ה אי כה רה ל בש ינו, כוס של ני גו'. שה ה וש דל שה ים בנ אי א דודה צה מש יי ים ונ טי יר חי צי י קש ימי ן בי אובי ך רש לל יי ונ
ין יהמי י הנ רי המ ם, של שה ינע לש סנ םא תש םאל ל מ שש ה, הנ כה רה ל בש כוס של ין לש יהמי ר הנ עורי תש מי עוד של ך, בש שום כה ין, ומי ד יהמי צנ בש

יון. לש על ם הה עולה י הה פי לנ ר כש עורי יא לש הי כוס הנ ה בנ לה א עי מוצי

ר שה עה ים  ני שש לי םאש  ר הוא  של רום,  דה בנ לו  גש די ך  כה שום  מי רום,  דה הנ ד  צנ ה  זל ן,  אובי רש ך  לל יי ונ ה,  זל הנ ר  תל סי הנ וש
ה. ך אותה רי בה ה לש ירה בי גש ת לנ רםבל קש תי ה וש לה םא עי צ מש רום לי דה ד הנ ל צנ תו של שוקה ים, ותש חומי תש הנ

ם אותה זו  ה הנ דל שה א בנ צה ה, ומה לה ים של זי נה גש ם הנ ל אותה כה בש ש  פי חנ לש ך  לנ ה. הה דל שה ים בנ אי א דודה צה מש יי תוב? ונ ה כה מנ
יר עי הה לש ה,  לה של ים  קוני תי הנ ם  הי של ים  רובי כש י  ני שש ם  אותה וש  , יחנ רי נו  תש נה ים  אי דודה הנ ר  מנ אל נל ם  יהל לי עמ ונ ים,  אי דודה הנ
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ק רנ ה,  לה עש מנ י  פי לנ כש ר  עורי יש של קון  תי ין  אי זו  הנ ה  דל שה ל הנ ים של קוני תי ם הנ ל אותה כה בש י  רי המ של ה,  לה עש מנ לש רות  עורש תש הי
ים. רובי כש הנ

ק לל ת חי קל לל חנ מש ן של מנ זש ים, בי טי יר חי צי י קש ימי ה? בי ך אותה רי בה ה לש לה םא עי צ מש לי יהה  לל ר אי עורי תש רום מי דה ד הנ י צנ תנ מה
ם עולה ם לה רותה עורש תש הי וש יחנ  ה רי לל עמ מו. מנ ה אי אה ל לי ם אל א אםתה יהבי יהד - ונ ה. מי דל שה י הנ רי ל קוצש כה , וש יהה לוסל אוכש ל לש לה שה

תון. חש תנ ם הנ עולה כות לה רה ר] בש עורי יש יר [של עי מי שום של ה, מי סל כש ני ם הנ עולה יון, הה לש על הה

ל ענ יחנ וש נו רי תש ים נה אי דודה תוב הנ כה מות, של עולה ל הה כה ים לש ני נותש ים וש חי ים לוקש אי דודה ם הנ ת, אותה כל רל בה תש ר מי של אמ כנ וש
יון. לש על ם הה עולה ר לה עורי תש הי רום לש דה ד הנ חנ אותו צנ יחנ לוקי רי ,  אותו הה יחנ נו רי תש ם נה ר הי של אמ ים. כנ די גה ל מש ינו כה חי תה פש

ם. עולה הה כםל] מי ר [הנ סי םא חה ל טוב ל כה ים, וש די גה ל מש ינו כה חי תה ל פש יהד - ענ מי

ם הי ן של יוה ין. כי יהמי יחנ לנ ים רי ני ים נותש אי ם דודה אותה של א כש לה יון, אל לש על ם הה עולה ר לה עורי תש םא מי תון ל חש תנ ם הנ עולה הה
ה יך. מנ רי צה ה של אםל מנ שש ר לי עורי תש תון מי חש תנ ם הנ עולה יהד הה יון, מי לש על ם הה עולה ר לה עורי תש ין מי יהמי הנ ין, וש יהמי יחנ לנ ים רי ני נותש
ם ל אותה רות של עורש תש הי הנ ה  אותה כות מי רה י בש לי ן  ך. תי ני בש י  אי דודה י מי לי א  נה י  ני תש ה  אה לי ל  ל אל חי ר רה םאמל ת ונ תוב?  כה

ין. יהמי ד הנ צנ ר לש עורי תש מי ים של אי דודה

ה. תה ל בי ם אל אי י, כש ישי ת אי ך אל תי חש ט קנ ענ מש ת הנ רל אומל , וש יהה לל יב אי שי , מי עמשוענ שנ ה, בש חה מש שי יון בש לש על ם הה עולה ז הה אה
ת בנ י הנ פי לנ א כש לה אל ה  ינה יד אי מי ב תה אה ת הה שוקנ א תש לה ך, אל םא כה עמקםב? ל יון הוא ינ לש על ם הה עולה ל הה של ה  לה עש ך, בנ ם כה אי וש
ת של ם שי ל אותה כה ים, ולש ני ה בה שה ין שי ה בי ידה חי ת יש יא בנ הי שום של יד, מי מי יהה תה לל תו אי בה המ זו אנ ת הנ בנ הנ יא] של הי זו, [של הנ
יחנ גי שש ה הוא מנ ל זל ל כה ענ לום, וש ה כש שה רג ה יש ין לה אי ק, וש לי םא חי ה ל לה נות, וש תה רות ומנ אוצה ים וש קי לה ם חמ הל ק לה לי ים חי ני בה הנ

כםל. ן הנ ר מי ה יותי בה המ אנ ה וש שוקה תש ה בי בה

ם ה אי א לה רה ה, קה יק לו זל פי סש םא הי חות. ל ה אה א לה רה קה ה, וש יק לו זל פי סש םא הי ת. ל ה בנ א לה לו הוא קורי ה של בה המ אנ בה
ם עולה ן הה ל כי ענ אי. וש דנ ה ונ מה כש א, חה צי מה ן תי יי אנ ה מי מה כש חה הנ תוב וש כה מו, של שש ה בי א לה רה ה, קה יק לו זל פי סש םא הי מו. ל ם אי שי בש
ם אי ה הה בה המ אנ עמשוענ וש שנ ה, בש ל זל ענ ך וש יי לנ ך אי ה לה כה שש מש תו ני בה המ ל אנ כה י, של ישי ת אי ך אל תי חש ט קנ ענ מש ה, הנ ת לה רל יון אומל לש על הה

אלל הנבנת.

א לה ב? אל כנ שש ה יי ה זל ב, מנ כנ שש ה. יי בועה יא שש ן הי כי קום לה ל מה כה ה. בש לה יש לנ ך הנ מה ב עי כנ שש ן יי כי ה? לה יבה שי יא מש ה הי מנ
ב, י"ש כ"ב. י"ש כנ שש הו יי זל יות. וש אותי ל הה ל כה יור של ה צי יס בה ני כש הנ ר לש כה זה ה לנ בה קי נש קון הנ יא תי קום הי ל מה כה ה בש יבה כי שש
הו זל יות. וש יהה כ"ב אותי לל ים אי רי עורש תש מי ה של ירה מי ה טש דה קג ה, נש תורה ל הנ סוד של יון, [כ"ב סוד] הנ לש על ם הה עולה הו הה זל
ל כ"ב ה כה יסה ני כש מנ ה של יונה לש ה על דה קג י ייש. כ"ב - נש בנ יל אוהמ חי נש הנ תוב (משלי א) לש כה א, של בה ם הנ עולה "ב. י"ש - הה כנ שש יי
יר מי טה ך, אותו הנ מה ב עי כנ שש א יי לה עמקםב, אל ינ ך  מה ב עי כנ שש תוב יי םא כה ב. ל כנ שש הו יי זל ה. וש תורה ל הנ ל כה סוד של יות, הנ אותי הה

ה. בה המ אנ תוב בש כםל כה הנ ים, וש אי ם] דודה כגלה ם [של ל אותה רות של עורש תש הי כםל בנ הנ ך, וש יי לנ ר אי עורי תש הי אוי לש רה של

ל ת כה ת אל חנ לוקנ ה של דל שה הנ ה  אותה ה, מי דושה קש ת הנ רל אל פש תי עמקםב - זו  םא ינ יהב ב. ונ רל על ה בה דל שה ן הנ עמקםב מי םא ינ יהב ונ
ק חה צש יי א  ייצי ונ תוב (בראשית כד)  כה ב של רל על א בה לה ב? אל רל על ה בה מה ב, לה רל על ה'. בה כו  רמ ר בי של אמ תוב בו  כה כות, של רה בש הנ
ר עורי תש םא מי ק ל חה צש י יי רי המ ח אותו, של קנ לה וש זו  ה הנ דל שה יו לנ בי ק אה חה צש ר יי עורי תש הי ן של מנ זש ב. בי רל נות עה פש ה לי דל שה שוחנ בנ לה
אותו ה בש לה הוא עה יו, וש בי ק אה חה צש יי לש זו  ה הנ דל שה ת הנ יר אל אי שש ב, הי רל על ם בה שה עמקםב מי ינ ק  לי תנ סש הי ן של יוה זו. כי ה הנ דל שה לנ

הנזשמנן לשמנעשלהה.

ך רי בה י, לש פנ נה ת כש חנ בוא, תנ י תה לנ ר אי םאמל ת יד. ונ יהחי ן הנ בי ה, לנ יונה לש על ם הה אי אתו. הה רה קש ה לי אה א לי צי תי תוב? ונ ה כה מנ
ה אותה ה לש יונה לש ת רוחנ על חנ ך ננ ת לש תי ג לה נל עם צון וש ת רה ה עי ני ים. הי יוני לש ים על דוני עי ים וש נוקי פש תנ ך בש וות אותש רש הנ ך ולש אותש

ק. חה צש ל יי ק של חםזל ף בנ רי שה יי ם של רל ה טל דל שה הנ

ל כה כםל. הוא - של ן הנ ר מי תה סש ני ה הוא. הוא - של לה יש לנ ה בנ מה ב עי כנ שש יי ז ונ , אה יהה פל נה ת כש חנ עמקםב תנ ת ינ ה אל חה קש לה ן של יוה כי
. יהה לל ר אי עורי תש הי אוי לש רה י של א הוא, מי לה עמקםב, אל תוב ינ םא כה ם. ל שה אות מי שות יוצש דג קש ל הנ כה כות וש רה בש הנ

א לי מנ תש מי םא  ל כות,  רה בש הנ וש שות]  דג קש [הנ ים  דושי קש ם הנ אותה חנ  לוקי י של , מי יהה פל נה כש ת  חנ תנ יהה  לל ן אי זגמה ם מש רל טל וש
יון. לש על סוד  של מו  כש כםל  הנ וש כםל,  הנ ים  רי עורש מש ים  אי דודה הנ ן  כי ל  ענ וש הוא.  הנ יון  לש על הה ם  עולה הה ה,  ירה מי טש הנ ה  דה קג נש הנ מי
ר של עמלות ה' אמ פש זו מי כו חמ תוב (תהלים מו) לש כה ץ, של רל אה מות בה ם שי רוך הוא שה דוש בה קה ן? הנ אובי ה רש ה זל ן, מנ אובי רש

ץ. רל אה מות בה ם שנ שה

קולות, הנ ל  של קול  הנ קול  ה,  מונה אל הה י  רי שש קי ה,  עמשל מנ הנ ל  של צון  רה הה ה.  נה שש מי גו'.  וש ה  נל בש לי ל  קנ מנ לו  ח  קנ יי ונ
ימות עי ל נש ים, קול של די דה ה צש מה כנ ה לש לה עש מנ ב מי ל סובי גנ לש גנ ם. הנ יי יננ י עי תוחי פש ינו  יי הה נו  ה. אה טה מנ ה לש לה עש מנ ר מי עורי תש מי
י טומי ים, אמ םא רואי ל ים וש לי כש תנ סש םא מי ל ים וש עי םא יודש ל ם, וש יהל ירי חי נש ה בי נה שי ים של מי דה רש ים ני ני שי יש רו  עורש תש ר. הי עורי תש הי
ה מל בנ ים  עי יודש םא  ל וש ים  יחי גי שש מנ םא  ל וש ם  יהל ני פש לי ת  דל עומל ה  תורה הנ ים,  עי יודש ין  אי וש ים  ני שי יש ב,  לי י  די בש כי ם,  יי ננ זש אה
י ין מי עו. אי דש תי ם וש יי יננ עי חו הה תש פה ים, יי שי פש לו טי כש תנ סש ה קולות: הי ימה רי ה מש תורה ים. הנ םא רואי ל ים וש ים, רואי לי כש תנ סש מי
ם כל ה לה לל גנ תש יי ת, וש ענ דנ לה לו  כש תנ סש ם? הי כל צונש ל רש ה של כה שי חמ תוך הנ יו בש הש י תי תנ ד מה נו. ענ זש ין אה כי ינרש י של ין מי , אי יחנ גי ינשש של

יר. אי מי אור הנ הה

ר חנ ם, ובה ת כגלה ה אל חה רות דה גות זה רה תוך דש ת, בש רל חל שות אנ רה ץ וש רל אה ל הה ה של רה צה תוך הנ ם, מי לי שה עמקםב הנ ינ ן של מנ זש בי
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תוך ד בש יהה עומי הה של בונו, כש ת רי ד אל בי כי שות, וש פש טי תוך הנ ה מי מה כש ה, חה כה שי חמ תוך הנ אור מי תו, הה לה חמ ננ וש לו  ק גורה לל חי
רו. וה יו ילחל נה ה פה תה םא ענ ל עמקםב וש ה ייבוש ינ תה םא ענ תוב (ישעיה כט) ל ן כה ל כי ר. ענ ל זה ל אי שות של רה הה

ד ח, הוא צנ ן. לנ בה ן לה ול ין, גה ד יהמי ח, צנ ה לנ נל בש ל לי קנ לו, מנ גורה קו ולש לש חל ר לו לש חנ עמקםב (בראשית ל), בה ח לו ינ קנ יי ונ
עו בש צי ן בש בה לה ין הנ יהמי ז הנ ם אוחי כגלה ה. וש זל ה בה לול זל מון, כה רש ענ רםד. וש וה דםם כש םאל, אה מ שש ל הנ ד של ה צנ לוז, זל ם. וש יי מנ ל הנ של
ין, יהמי ד  צנ לש קו  לש ה] חל [נוטל חנ  ים, לוקי די דה צש י הנ ני שש ז לי אוחי ב של גנ ל  ף ענ אנ ן, של בה לה שםף הנ חש תוב מנ כה ם, של הל ה בה עולל וש

כםל. ם בנ לי ם, שה לי ר שה בל א גל רה קש ז ני ה, אה ד זל צנ ה ובש ד זל צנ ם, בש כגלה ק בש קה חש נל וש

ר תל סי גו'.  וש לות  קש מנ הנ ת  אל עמקםב  ינ ם  שה וש רות  שה קג מש הנ םאן  צ הנ ם  ינחי ל  כה בש יהה  הה וש (שם)  יו?  רה חמ אנ תוב  כה ה  מנ
ים יי ימי ני לו פש לו, אי ל אי לו ענ יונות אי לש גות על רי דש ים ייש מנ דושי ים קש יוני לש נות על חמ תוך מנ ר. בש סה מש ב ני י לי מי כש חנ ים לש רי תה סש הנ
דוש קה הנ לש ים  דושי ים קש ני בה ל,  אי רה שש יי בש ים  רי בש חנ תש ומי דוש,  קה הנ ך  לל מל ים בנ רי בש חנ תש ים מי יי ימי ני פש הנ לו  חוץ. אי בנ לש לו  אי וש

ה. טה ה ומנ לה עש רות, מנ שה קג לו מש ל אי נות של חמ רות, מנ שה קג מש םאן הנ צ אות הנ רה קש לו ני אי רוך הוא, וש בה

ם ח אותה קנ ם לה לי שה עמקםב הנ ינ י,  עי צה מש אל מוד הה ה, ענ לה עש מנ לש יון של לש על ר הה זםהנ י הנ בי גנ ם לש הל לה ה של שוקה תש הנ ה של עה שה בש
יהלות חמ ל הנ יו כה זי ים אור וש חי אן לוקש כה ין. ומי לי פי תש ת הנ חנ נה המ ב, לנ קום ומושה ים, מה טי הה רש םאש, בה ל ר ין של לי פי לות, תש קש מנ הנ
ים טי הה רש הה תוך  ים מי חי לוקש לו  אי ן של יוה ה. כי טה מנ ים לש רי שש קנ תש ה ומי לה עש מנ ים לש רי שש קנ תש מי של לו  ים, אי יוני לש על נות הה חמ ומנ

ם. כגלה ת לש תי לה ה וש טה מנ יד לש הורי יעות לש בי קורות ונש יו מש לו הה ז אי ם, אה יי מנ תות הנ קמ שי

ים, מי ענ ר הה אה ל שש רות של חי אמ גות הה רי דש מנ דושות לנ קש יונות הנ לש על גות הה רי דש מנ ין הנ עמקםב בי ינ יש  רי פש הי ך  שום כה ומי
מו, צש ענ יד לו לש רי פש ים הי רי לו] עמדה ן. [אי בה םאן לה ל צ ם ענ תה םא שה ל וש דו  בנ ים לש רי ת לו עמדה יהשל ר (בראשית ל) ונ מנ אל נל מו של כש
יך רי ך צה לו, כה גורה קו ולש לש חל ה לש לה עש מנ ה לש מונה אל גות הה רי דש יש לו מנ רי פש הי מו של מות, וכש אג ר הה אה שש ק בי לל ילה לו חי הש םא יי ל של

ה. ירה בי גש ל הנ לות של יכה הי לו הנ אי מו בש ם עי שםר אותה קש ה, לי טה מנ ים לש דושי נות קש חמ ל מנ גות של רי דש יש מנ רי פש הנ לש

ף מות, אמ אג ר הה אה ל שש ין כה ה בי טה מנ ים לש שומי ל רש אי רה שש יי של מו  יון, כש לש על הה ך  לל מל ל הנ ן של ימה סי ים בנ שומי ם רש כגלה וש
ר אה ל שש כה ין  בי הוא  רוך  בה דוש  קה ל הנ ה] של שה דג קש ל הנ [של קו  לש חל לש ם  ים הי שומי רש ים  יוני לש על נות  חמ ל מנ גות של רי דש מנ
ה, מונה אל ל הה סוד] של ק [בנ לל חי ים לנ שומי לו, רש גורה קו וש לש חל לו לש ת אי עמקםב אל ר ינ רנ ה בי ל זל ענ ים. וש יוני לש נות על חמ יהלות ומנ חמ הנ
ף ה] אנ מונה אל לו סוד הה גורה קו וש לש ר חל רנ יון הוא, בי לש תו. יהה על גגלה סש ל לי אי רה שש ר לו יהה יי חנ עמקםב בה י ינ תוב כי ך כה שום כה [מי

ם. עולה ל הה נות של חמ אות ומנ בה ר צש אה ל שש כה ר לו מי רנ רוך הוא בי דוש בה קה ך הנ כה

גות רי דש מנ ל הנ ה, כה לל גנ תש ה מי ינה כי שש ת הנ רנ אה הל ש בש ל אי ר של זםהנ ה של עה שה לו. בש אי לו מי ים אי די רה פש ים ני יוני לש נות על חמ ומנ
ים קוני תי הנ לו  אי ל  כה וש יו.  לה אי ב  רי קה תש הי לש לו  יהכש םא  ל וש הוא,  הנ ר  זםהנ הנ מי סות  כנ תש ומי שות,  יש בנ תש מי לו  אי הה רות  חי אמ הה
ב רי קה תש הי ים לש עולי ים וש חי מי יהד שש הוא, מי ר הנ זםהנ ה הנ לל גנ תש מי ה של עה שה לו. בש ים של קוני ם תי הי ים, של דושי קש גות] הנ רי דש [מנ

עמקםב. ינ ים לש רי שג קש הנ ן וש בה לה ים לש פי עמטג יהה הה הה ה - (בראשית ל) וש סוד זל ן, וש קה תש ם ני הל הוא בה לו, וש צש ר אל שי קנ תש הי מו ולש עי

ר אה ל שש גות של רי דש מנ לו הנ אי קו מי לש ל חל קו] של לש חל דושות [ס"א לש גות קש רי דש יל מנ די בש הנ ך] ולש רי בה ר [לש רי בה לש יך  רי צה וש
רוך הוא בה דוש  קה ה הנ ל זל ענ ב], וש רי קה תש הי רוך הוא לש בה דוש  קה ל הנ כור של [בש דוש  קה עמקםב הנ ינ יך  רי ם צה כגלה ים, ובש מי ענ הה

קו. לש י חל רי שש לו. אנ ים אי לי י] מי רי תש י [ס"א סי די דש תוך צי לו, בש ה של מונה ה, אל תורה ב בנ תנ כה

ב רל חל ט הנ הנ לנ ה, וש לה עש מנ לש ים מי קופי ים זש רי שה י הנ קי זש ה. חה נה שש ים. מי להי י אל כי אמ לש עו בו מנ גש פש יי ונ כו  רש דנ לש ך  לנ עמקםב הה ינ וש
נות. חמ מנ הנ אות וש בה צש ה] הנ מה ל [כנ ל כה ה ענ נה מג ה מש נונה שש הנ

םאת ז ב הנ רל חל ם. הנ ה דה אה לש ה' מה ב לנ רל תוב (ישעיה לד) חל כה ה, של מה דג ב אמ רל יא חל ת הי טל לוהל ב הנ רל חל הנ ה  אותה
דות רה פש ני ים,  בי ים רנ די דה צש ים, בי רי בה גש ים, הוא  שי נה ה צורות. הוא  מה כנ ים לש כי פש הנ תש מי ם של פוך, הי הי הנ ה  לויהה בה תש של

גות. רה ה דש מה כנ רות לש חי אמ צורות הה הנ

ל טנ יד מי מי ים תה בי אה שש ים ני דושי קש לו הנ ר. אי של קל חוד בש יי ים בש די ינחמ תש מי ים, של אי ם יוצש ים הי יי חנ ץ הנ ל עי ד של צנ הנ מי
ל ים של די דה צש ה הנ עה בה רש אנ ן] בש קנ תש ני וש ץ  רל אה י הה ני מנ שש ר מי מנ ה אה זל ל  ענ [וש ם.  הל ן בה קי תנ תש ים מי להי ל אל ם של שי ם. הנ יי מנ שה הנ
ם ה, הי זל ם הנ שי תוך הנ ם מי עולה ים לש די רה פש םא ני ים, ל מודי ענ ים וש רי יבה אי יות וש לי גה רש ם מנ א. כגלה סי כי י הנ מודי ענ עמשו לש ם ננ עולה הה

ב]. רל על או [בה ם יהצש ה, כגלה זל ם הנ שי ים בנ רי שה קש ני קו וש לש חל ר לש חנ בה עמקםב של ל ינ ים של רי שה קש הנ

רו אותו. מש ם שה עולה ל הה יות של וי זה ע הנ בנ רש אנ ים. לש די דה ה צש עה בה רש אנ יפו אותו לש קי כו, הי רש דנ ת לש כל לל א לה יהצה של עמקםב, כש ינ וש
ם אה ר רה של אמ עמקםב כנ ר ינ םאמל י ז ונ אה ה, וש טה מנ לש ץ של עי ת הה מםר אל שש ה לי לה עש מנ לש קום] של מה הנ ץ [מי עי הה ש מי גי רנ תש ה הי לה ה קנ עה שה בש

ם. יי נה חמ הוא מנ קום הנ מה ם הנ א שי רה קש יי ז ונ ה. אה ים זל להי ה אל ני חמ מנ

ם אי וש ן.  בה ל לה של שותו  רש א בי לה ת אל כל לל ה לה צה םא רה ל עמקםב של ינ ל  של מותו  לי ת שש ה אל אי םא רש ה, ב הודה יש י  בי ר רנ מנ אה
ים טי בה שש ר הנ שה ים עה ני מו שש לש תנ שש יי זםב אותו, וש עמ םא ינ ל ד של חנ עמקםב פה ינ שום של א מי לה םא? אל ה ל מה ת לה רל חל ם אנ ענ פנ ר, בש םאמנ ת
ר לו. של ל אמ כה ח הוא וש רנ בש יי ר ונ מנ אל נל מו של ח, כש רנ ין, בה יהמי נש ל בי ה של עה שה ה הנ יעה גי הי ה של אה רה ן של יוה ן, כי ל כי ענ ת. וש רל חל ץ אנ רל אל בש
רוחנ בש ענ  יהה יודי עמקםב הה ינ ם. וש מה ת עי יי בנ ת הנ ה אל לה טש נה ים, וש טי בה שש ל הנ ם כה ה עי ינה כי שש ה הנ רה שש קש ין, ני יהמי נש ד בי נולנ ן של יוה כי
ת ת אל לל יא נוטל הי מות, וש ל תה חי רה ם וש הל מה ר עי שי קנ תש ה תי ינה כי שש הנ ים, של טי בה שש ר הנ שה ים עה ני מו שש לש תנ שש ר יי של אמ כנ ה, של מה כש חה הנ

הנבניית.

יו הה ד של ה ענ לה םא יהכש ל א של לה ה, אל מםשל אוי לש רה מו של עמקםב כש ינ אוי לו לש תון רה חש תנ ם הנ עולה נו, הה דש מנ ך לה ה, כה אי םא ורש וב
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ים טי בה שש ל הנ ם כה ת עי יי בנ ת הנ ה אל לה טש נה יא  הי וש ל,  חי ה רה תה חמ דש ז ני אה ם, וש הל מה ר עי שי קנ תש הי ת לש יי בנ ים בנ טי בה ר שש שה ים עה ני שש
ים ני מו שש לש תנ שש יי ן של מנ זש יענ הנ גי ה הי ני עמקםב, הי ר ינ מנ ת. אה יי בנ ת הנ רל י עמקל יבי ז (תהלים קיג) מושי אה ת, וש יי בנ ר הנ קנ ה עי תה יש הה וש
ר] שי קנ תש הי יתו וש בי ד לו בש ה יהרנ לה עש מנ לש ם של עולה ר [הה שי קנ תש יי ת וש יי בנ ד לו לנ ה יהרנ לה עש מנ לש ם של עולה הה אי של דנ ים, וונ טי בה שש ר הנ שה עה
םא זו ל ץ הנ רל אה א בה לה םא עוד, אל ל ים. וש מי עולה אן לש כה א מי צי םא אי אן, ל מות כה ם תה יו. אי נה פה ית לש חי דש םאת ני ז יהה הנ ני עמ הה ם, וש הל בה
מו לש תנ שש יי ם של רל ף, טל ת יוסי ל אל חי ה רה דה לש יה ר  של אמ י כנ הי יש ונ ך, (בראשית ל)  שום כה ת. מי יי בנ ת הנ ים אל לי שש הנ לש אוי  רה

הנששבהטיים.

םא ה ל מה ר, לה םאמנ ם ת אי כםל. וש ל הנ ה ענ ה עולל זל ים, וש פי ה יה הודה י יש בי י רנ רי בש ל די כה אי של דנ ר, ונ מנ עון, אה מש י שי בי ע רנ מנ שה
ין, יהמי נש ל בי ן של מנ זש יענ הנ גי הי ן של יוה ם. כי ב שה כי ענ תש ין, הי יהמי נש בי ה מי רה בש ענ תש םא הי ל ל חי רה ן של מנ ל זש א כה לה יהד? אל כו מי רש דנ ך לו לש לנ הה
יך. ע"כ סתרי רי צה קום של מה ים בנ טי בה שש ל הנ ם כה עמקםב עי ר ינ בי חנ תש הי ם, וש ב שה כי ענ תש םא יי ל י של די שות, כש ש רש קי םא בי ל ח, וש רנ בה

תורה

עמקםב ח ינ לנ שש יי ת ונ שנ רה פה

יך. כל רה ל דש כה ך בש רש מה שש ך לי ה לה ול צנ יו יש כה אה לש י מנ ח, (תהלים צא) כי תנ ה פה הודה י יש בי גו'. רנ ים וש כי אה לש עמקםב מנ ח ינ לנ שש יי ונ
ג רי טש קנ הוא מש ע של רה ר הה ייצל מו  ן עי מי דנ זש יהד מי ם, מי עולה א לה ם בה דה אה ה של עה שה י בש רי המ ים, של רי בי חמ הנ רוהו  אמ ה בי סוק זל פה

ע. רה ר הה ה ייצל ץ? זל את רםבי טה ה חנ י זל ץ. מי את רםבי טה ח חנ תנ פל ר (בראשית ד) לנ מנ אל נל מו של יד, כש מי ם תה דה אה לה

ם דה אה ל יום לה ה כה הוא עושל שום של יד, מי מי י תה די גש י נל אתי טה חנ את, (תהלים נא) וש טה א לו חנ רה ד קה וי ם דה גנ ך  כה וש
ם דה אה א לה טוב בה ר הנ ייצל ים, וש מי עולה ם לש דה אה ד הה נולה יום של ם מי דה אה ן הה בל ז מי םא זה ה ל זל ע הנ רה ר הה ייצל בונו, וש י רי ני פש םא לי ט חמ לנ

ר. הי טה הי א לש בה יום של מי

ד חה אל ין וש יהמי ד מי חה ם, אל יהל ני שש ם בי דה אה ג הה וי דנ זש ז מי ים, אה ני ה שה רי שש לש על ן שש הוא בל של ר? כש הי טה הי ם לש דה א אה י בה תנ ומה
יד מי ים תה אי צה מש ם ני הי ים, וש ני מג ש מש מה ים מנ כי אה לש י מנ ני ם שש ה הי לל אי םאל. וש מ שש ע לי רה ר הה ייצל ין, וש יהמי ר טוב לש םאל. ייצל מ שש מי

ם. דה אה ם הה עי

ים גי וש דנ זש ם מי יהל ני םאל. ושש מ שש ל הנ ין ענ יהמי ט הנ שולי וש יו,  נה פה ה לש פל כש ני ע  רה ר הה ייצל ר - אותו  הי טנ הי ם לש דה ן אה א בל בה
יך. כל רה ל דש כה ך בש רש מה שש ך לי ה לה ול צנ יו יש כה אה לש י מנ תוב כי כה הו של ה. זל הוא עושל יו של כה רה ל דש כה ם בש דה אה ת הה מםר אל שש לי

ים, ני מג נות מש חמ ים מנ כי אה לש מו מנ ין עי מי זש רוך הוא הי דוש בה קה הנ עמקםב, של ינ ה בש זל סוק הנ פה ת הנ ר אל אי בה ר מש זה עה לש י אל בי רנ
עו גש פש יי כו ונ רש דנ ך לש לנ עמקםב הה ינ ר וש מנ אל נל מו של אוי, כש רה ים כה מי לי ם שש ים כגלה יוני לש ים על טי בה שש ם בי לי א שה י הוא בה רי המ שום של מי
או ה, ובה ינה כי שש מו  ה עי גה וש דנ זש ז הי נו, אה מל ד מי רנ פש ני י  רי המ ונ ן  בה לה צול מי ני ן של יוה אן, כי כה וש ר.  אי בה תש ני וש ים,  להי י אל כי אמ לש מנ בו 
הו ו, זל שה עי ח לש לנ ים שה כי אה לש ם מנ אותה גו', ומי וש ם  אה ר רה של אמ עמקםב כנ ינ ר  םאמל י ונ ז  אה וש יף אותו,  קי הנ ים לש דושי נות קש חמ מנ

אי. דנ יו ונ ש הה מה ים מנ כי אה לש ים. מנ כי אה לש עמקםב מנ ח ינ לנ שש יי תוב ונ כה של

ל בה . אמ שוהה רש י פי רי ם. המ צי לש חנ יש יו ונ אה ירי יב לי בי ך ה' סה אנ לש ה מנ נל תוב (תהלים לד) חם ר, כה מנ אה ק וש חה צש י יי בי ח רנ תנ פה
יו אה ירי יב לי בי ך ה' סה אנ לש ה מנ נל תוב חם כה ד, של חה אן אל כה ים, וש בי יו רנ כה אה לש ך, מנ ה לה ול צנ יו יש כה אה לש י מנ תוב כי ד כה חה קום אל מה בש
ר (שמות מנ אל נל מו של ה, כש ינה כי יב - זו שש בי ך ה' סה אנ לש ים. מנ כי אה לש ר מנ אה לו שש ך - אי ה לה ול צנ יו יש כה אה לש י מנ א כי לה ם. אל צי לש חנ יש ונ
ים די דה צש ל הנ כה יפו בש קי הנ יו, לש אה ירי יב לי בי ך ה' סה אנ לש ה מנ נל ן חם כי לה ה. וש נל סש תוך הנ ש מי ת אי בנ לנ יו בש לה ך ה' אי אנ לש א מנ יירה ג) ונ

ם. שה ים לש ני מש דנ זש ם מי ים כגלה דושי נות קש חמ ה מנ מה ם, כנ דה אה תוך הה ה בש ה שורה ינה כי שש הנ של יל אותו, וכש צי הנ י לש די כש

ל צנ ני ה אותו וש יפה קי ה הי ינה כי שש הנ שום של ה, מי ת זל ר אל מנ ז אה ת, אה ך גנ לל יש מל כי אה ל מי צנ ך ני לל מל ד הנ וי דה של ה, כש אי םא רש ב
ם, יהדה ל בש הםלי תש יי תוב? (שמואל-א כא) ונ ה כה יפו] אותו. מנ קי הי [של יפו  קי תש הי ם של ל אותה מו, כה ענ ומי יש  כי אה ם מי הל מי

י. לה ענ עה גי תנ שש הי ה לש ת זל ם אל אתל בי י המ ר (שם) כי מנ אל נל מו של ע, כש גנ תנ שש יי תםב ונ כש יך לי רי יהה צה ל? הה הםלי תש יי ה ונ מה לה

ר לו מנ גו'. אה ים וש לי הולש י בנ אתי ני י קי תוב (תהלים עג) כי כה ה, של לה חי תש ד בנ וי ר דה מנ אה ר של בה ל אותו דה ר ענ זנ א חה לה אל
תוב? ה כה בו, מנ יקו  זי חל הל וש יש  כי ית אה בי לש ס  ננ כש ני של ן  יוה כי ה.  זל ת  אל יך  רי צה ה  תה ן אנ יי דנ עמ יך  יל הוא: חנ רוך  בה דוש  קה הנ

ד. וי יב דה בי ה סש תה רש שה ה וש ינה כי ה שש אה ז בה אה ה. וש לה חה תש הנ ם בנ הל א בה ני קי ים של לי ם הולש אותה ם, כש יהדה ל בש הםלי תש יי ונ

עמבור ה בנ םא שורה אי ל דנ ה - ונ דושה קש ץ הנ רל אה יא הה הי ה, של תה לה חמ ננ ם בש י אי ה כי םא שורה ה ל ינה כי שש הנ ר של םאמנ ם ת אי וש
יפו קי ים הי דושי קש נות הנ חמ מנ ל הנ ן, כה בה ית לה בי עמקםב מי א ינ בה של אן כש כה ן. וש גי הה י לש די ה כש ל שורה בה ה, אמ נה מל ינםק מי ים] לי קי יונש [של

דו. בנ ר לש אנ שש םא ני ל אותו, וש

תוב ה כה מה מו], לה ה עי ינה כי שש הנ וש מו  ד עי ינחנ או  ים בה דושי קש נות הנ חמ מנ ל הנ כה ך [ס"א של ם כה יהה, אי קי זש י חי בי ר רנ מנ אה
יו, ינה עי ה בש נה כה ה סנ ה אותה יהה רואל הה ה וש נה כה סנ מו לש צש יס ענ ני כש הי שום של ה, מי הודה י יש בי ר רנ מנ גו'? אה וש דו  בנ עמקםב לש ר ינ תי וה יי ונ
דו רש פש ני ים של דושי קש נות הנ חמ מנ ם הנ הי לו  ת, אי מל אל ל הה כה ים ומי די סה חמ כםל הנ י מי תי נש טם ר, קה מנ ז אה אה וש נו,  מל מי שו  רש ם פה הי

נו. מל מי

ר כו לומנ לש ה הה לל אי ה, וש יונה לש שות על רש א בי יהה בה הה ו של שה ל עי ה של נל מג ם אותו מש ירו עי אי שש הנ י לש די ר, כש מנ ק אה חה צש י יי בי רנ
כםל י מי תי נש טם תוב קה כה הו של רו. זל זש ך חה ר כה חנ אנ ה, וש עה ה שה אותה רוך הוא בש דוש בה קה ת הנ חנ אל בי שנ ם לש נה מנ יענ זש גי הי ה, של ירה שי
יתו. ל בי כה ה, וש ינה כי ה שש ני חמ נות. מנ חמ י מנ ני שש י לי יתי יי ה הה תה ענ גו', וש וש ך  דל בש ת ענ אל יתה  שי ר עה של ת אמ מל אל ל הה כה ים ומי די סה חמ הנ
ים, קי לה י חמ ני שש ים מי די דה צש ל הנ כה ם מי לי יהה שה הה נות - של חמ י מנ ני שש ה]. לי ים זל להי ה אל ני חמ תוב מנ כה יהה, של ד הה חה ה אל נל חמ [ס"א מנ
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דםם. אה ן וש בה לה

תוב י כה רי המ ה, של עה שה ה  אותה יהה בש ו הה שה ל עי ד של ל צנ טון של לש ה שי לה יש לנ ר אותו  אי בה תש י ני רי ר, המ מנ ר אה זה עה לש י אל בי רנ
דו, בנ לש ש  מל של הוא  של עמקםב,  ינ ר  אנ שש ני של דו,  בנ לש עמקםב  ינ ר  תי וה יי ונ ך  כה שום  ומי ר,  סי חה אםרםת  מש י  הי יש א)  (בראשית 
ה זה םא זה רוך הוא ל דוש בה קה ל] הנ ה של ירה מי שש ה הנ ל זל ם כה עי ת [וש ירנ מי שש ב של ל גנ ף ענ אנ ש. וש מל של ן הנ ה מי נה בה לש ה הנ תה סש כנ תש הי של

םא יהכםל לו. י ל א כי ינרש תוב ונ כה םא יהכםל לו, של ה ל ל זל ענ כםל, וש כםל וה נו מי מל מי

ל לה כש ני ה של אה רה גוף וש ל בנ כי תנ סש ק, הי חה צש ת יי ה אל אה רה ה וש םאלה מ ל שש כי תנ סש ם, הי הה רה בש ת אנ ה אל אה רה ה וש ינה ל יהמי כי תנ סש הי
גוף. חוץ לנ הוא מי גוף, של מוך לנ סה ד הנ חה מוד אל ענ כו, בש רי ף יש כנ ע בש גנ יי ז ונ אה ה, וש ד זל צנ ל מי לה כש ני ה וש ד זל צנ מי

תוכו ה בש ינה כי ה שש תה רש שה של ילו. וכש צי הנ י לש די יו כש דה דה ל צש כה יפו בש קי ם, הי צי לש חנ יש יו ונ אה ירי יב לי בי ך ה' סה אנ לש ה מנ נל ן חם כי לה וש
ו. שה עי ח לש לנ ים שה כי אה לש ם מנ אותה ה, ומי מה או עי נות בה חמ יהלות ומנ ה חמ מה יו], כנ לה [ס"א אי

נו. מל תםק מי שש יהה לו לי טוב הה ו? וש שה ל עי ר אל עורי תש ה הוא הי י מנ כי א, וש בה י אנ בי ר רנ מנ ים. אה כי אה לש עמקםב מנ ח ינ לנ שש יי ונ
א בה אנ יל וש , שהואי ענ י יודי יני רי המ יז אותו, ונ גי רש םא הי ם ל עולה א ולש בה בוד אנ כש ש לי ו חושי שה עי י של ני ענ אמ עמקםב, יודי ר ינ מנ א, אה לה אל
ים כי אה לש עמקםב מנ ח ינ לנ שש יי יהד - ונ מו. מי ייס עי פנ תש הי ה לש י רוצל ני יהם, אמ א קנ בה אנ ו של שה כש ל ענ בה נו, אמ מל ד מי י פוחי יני יהם, אי קנ

יו. נה פה לש

ם. חל ר לה סנ חמ ד ונ בי כנ תש מי ד לו מי בל על ה וש לל קש ר, (משלי יב) טוב ני מנ אה ח וש תנ עון פה מש י שי בי ים, רנ כי אה לש עמקםב מנ ח ינ לנ שש יי ונ
ל של צונו  ורש בו  ים לי רי ע מי רה ר הה ייצל ם, וש דה י אה ני בש ג לי רי טש קנ יד מש מי הוא תה שום של ע, מי רה ר הה ל ייצל ר ענ מנ אל ה נל סוק זל פה

נםם. יהי גי ך אותו לנ יו ומושי לה ה עה אל גה תש מי ד של םאשו, ענ ר רו ובש עה שש ל בי סי לש סנ יו, מש רה חמ ך אנ הולי ה, וש וה אמ גנ ם בש דה אה הה

ל צונו אל ורש בו  לי וש יך רוחו  מי נש ל ומנ לה ה כש אל גה תש םא מי ל ע וש רה ר הה ר ייצל חנ אנ ך  םא הולי ל ה - אותו של לל קש ל טוב ני בה אמ
יו, לה ט עה יש שולי אותו אי יו, וש לה לט עה שש םא יהכול לי ל ד, של בל על ך לו לש פי הנ תש ע מי רה ר הה ז אותו ייצל אה רוך הוא, וש דוש בה קה הנ

ל בו. שה מש ה תי תה אנ ר (בראשית ד) וש מנ אל נל מו של כש

ם - חל ר לה סנ הוא חמ רוחו, וש ה בש אל גה תש רו, מי עה שש ל בי סי לש סנ מו, מש צש ד ענ בי כנ הוא מש נו, של רש מנ אה של מו  ד - כש בי כנ תש מי מי
גו'. ם וש יבי רי קש ם מנ ם הי יהל להי ם אל חל גו', (שם) לל יו וש להה ם אל חל ר (ויקרא כא) לל מנ אל נל מו של ה, כש מונה ר אל סנ חמ

יו לה לט עה שש יי ד וש בל ילה לו על הש ך יי ר כה חנ אנ י של די ו כש שה עי יך רוחו לש מי נש הי עמקםב של ה ינ ד לו - זל בל על ה וש לל קש ר טוב ני חי ר אנ בה דה
שום א מי לה ל, אל לה כש נו  מנ יהה זש םא הה ן ל יי דנ עמ גו', ונ ים וש מי אג לש ך  לש וג  חמ תנ שש יי ים וש מי ענ דוך  בש ענ (בראשית כז) ינ יים בו  קנ תש יי וש
הוא ד לו. אותו של בל ילה על הש ד יי בי כנ תש מי ך אותו של ר כה חנ אנ ה, וש לל קש יהד ני יהה מי ה הה ל זל ענ ים. וש יהמי סוף הנ עמקםב לש ירו ינ עלבי הל של

ירוש. תי ן וש גה נו לו רםב דה תש נה אותו של ד לש בל ילה על הש ם יי חל ר לה סנ חמ

יות מומי קש ענ ה וש מה כש ר חה יותי ה, וש לל קש ני ך לו לש פי הנ תש ו הי שה כש ך לו, ענ רי טה צש הי עמקםב של ע ינ יהדנ שום של ה, מי ל זל ה, ענ אי םא רש ב
ל בה ה, אמ י זל ידי םא לי םא יהב ל מו וש צש ת ענ רםג אל ה זו, ינהמ מה כש ו חה שה ענ עי יהה יודי לו הה אי ו. של שה עי ה לש שה עה ה של ל מנ כה ה מי זל ה בה שה עה

גו'. כו וש לש מנ ן עםז לש תל יי גו' וש ו וש יבה רי תו מש ה (שמואל-א ב) ה' ייחנ נה ה חנ רה מש יו אה לה עה ה, וש מה כש חה ה בש שה כםל עה הנ

יהד ה. מי תה ד עה ר ענ חנ אי י וה תי רש ן גנ בה ם לה עמקםב עי ינ ך  דש בש ר ענ מנ ו כםה אה שה עי י לש ני אדם רון לנ םאמש אמםר כםה ת ם לי ו אםתה צנ יש ונ
ן יר אותה עלבי עמקםב הל י ינ רי המ יו, של בי כו אה רש בי כות של רה ן בש אותה ו בש שה ל עי כי תנ סש םא יי ל י של די ד כש בל על ך לו לש פי הנ תש הי עמקםב לש ח ינ תנ פה

נו. רש מנ אה י של פי סוף, כש לנ

ו שה ל עי יחותו של לי שש ה בי שה ה עה י מל כי י, וש תי רש ן גנ בה ם לה ר עי מנ אה ו וש שה עי ח לש לנ שה עמקםב של ה ינ אה ה רה ה, מה הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ף שי כנ יהה מש הוא הה נו, וש מל ל מי צי נה יי ם של דה יהה אה םא הה ל ם, של עולה בה ך  לנ הה י, קולו  מי רנ אמ ן הה בה א לה לה ה? אל ר זל בה ר] דה מנ אה [של
ם, קוסי עור הנ ן בש ם בל עה לש תוב (יהושע יג) בי כה ם, של עה לש י בי בי עור אמ יהה, ובש עור הה י בש בי אמ ים, ונ מי קוסש דול בנ גה ים וש פי שה כש בי
ה מה כנ עמקםב בש ת ינ ד אל בי אנ ה לש צה רה עמקםב, וש ינ םא יהכםל לש ה ל ל זל ם כה עי ם, וש כגלה ר מי ים יותי מי קוסש ים ובנ פי שש כנ מש ם בנ כה ן חה בה לה וש

י. בי ד אה י אםבי מי רנ תוב (דברים כו) אמ כה הו של ן. זל יי י זנ לי כש

ה צה רה י של ים, ומי מי קוסש הנ ים וש פי שש כנ מש הנ ים וש מי כה חמ דול הנ יהה גש ן הה בה לה ים של עי יו יודש ם הה עולה ל הה א, כה בה י אנ בי ר רנ מנ אה
י ם (במדבר כב) כי עה לש בי תוב בש כה יהה, וש הה נו  מל ם - מי עה לש ע בי יהדנ ה של ל מנ כה וש נו,  מל ל מי צנ ני םא  יו, ל פה שה כש בי ד אותו  בי אנ לש
אשון ר רי בה דה יו. וש פה שה כש ן ומי בה לה ים מי די פוחמ יו  ם הה עולה ל הה כה ר, וש אםר יואה ר תה של אמ ונ ך  בםרה מש ך  רי בה ר תש של ת אמ י אי תי עש יהדנ

י. תי רש ן גנ בה ם לה ר עי מנ ו - אה שה עי עמקםב לש ח ינ לנ שה של

מו. י עי תי רש חנ אנ תש ה הי נה ים שה רי שש ה, על תה ד עה ר ענ חנ אי א וה לה ך, אל םא כה ה - ל נה ש או שה יהה, חםדל ט הה ענ מש ר של םאמנ ם ת אי וש
ד, ים ינחנ רי בש חנ תש ם מי יהל ני שש של כש ין, של י די רי זש י גי ני ם שש מור. אותה חמ י שור ונ י לי הי יש לום - ונ י כש יהדי ה בש לה םא עה ל ר של םאמנ ם ת אי וש

ו. דה מםר ינחש חמ שור ובנ רםש בש חמ םא תנ תוב (דברים כב) ל ן כה כי לה ם, וש עולה ע לה רנ הה א לש לה ים אל רי בש חנ תש םא מי ל

כור ם, (שמות יב) בש יי רנ צש מי רוך הוא בש דוש בה קה ג הנ רנ הה ים של תוני חש ים תנ רי תה ם כש לו הי ה - אי חה פש שי ד וש בל על םאן וש צ
ד ו פוחי שה יהה עי יהד הה ה. מי חה פש שי ד וש בל על םאן וש תוב צ כה של הו  ה. זל חה פש שי כור הנ י, (שם יא) בש בי שש כור הנ ה, (שם) בש מה הי בש

ו. שה עי עמקםב מי ינ יהה לש הה מו של עמקםב כש ינ יהה לו מי ד הה חנ דו, ופנ גש נל א כש יהצה וש

יש ש אותו אי גנ ך. פה רל דל ב בנ יהה אורי הה ד של חה ים אל טי סש ל לי ע ענ מנ ך, שה יהה הולי הה ד של ך. ענ רל דל ך בנ יהה הולי הה יש של אי לש
י ני י, אמ לנ ב אי רי קה י של ל מי כה י, של ננ פה לש ך מי ה לש טי ר לו: סש מנ י. אה לוני יון פש גש לי י מי ני ר לו: אמ מנ ה? אה תה י אנ מי ר לו: מי מנ ר, אה חי אנ
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ב רי קה י של ל מי כה א, וש ד בה חה יש אל ר לו: אי מנ יון. אה גש לי אותו הנ יש לש אי ך אותו הה לנ ג אותו. הה הורי ד של חה ש אל חה יא נה בי מי
ת. יא, ומי בי הוא מי ד של חה ש אל חה ך אותו נה יו, נושי לה אי

ר: אוי מנ יש, אה אי ה אותו אותו הה אה רה ד של מו. ענ ייס עי פנ תש אל מו וש ך עי לי אי ה של ר: יהפל מנ ד. אה חנ יון ופה גש ע אותו לי מנ שה
יהה א הה לי מה לש יון: אי גש ר אותו לי מנ דו. אה גש נל רםענ כש כש לי וות וש חמ תנ שש הי יל לש חי תש יון. הי גש לי רםג אותו אותו הנ ו ינהמ שה כש ענ בוי של אמ ונ
ע רנ ך כה ל כה כה יל וש ר: הואי מנ אות. אה גה תש הי יון לש גש לי יל הנ חי תש י. הי די גש נל ה כש ל זל ה כה ול חמ תנ שש יהה מי םא הה רםג, ל המ ש לנ חה יהדו נה לו בש

רםג אותו. הל םא אל י, ל די גש נל לש

י ני רםג בש המ ש לנ חה יא נה בי י מי ני אמ מו, ונ י עי תי רש חנ אנ תש ה הי נה ים שה רי שש ה. על תה ד עה ר ענ חי אנ י וה תי רש ן גנ בה ם לה עמקםב, עי ר ינ מנ ך אה כה
ייס פנ תש הי דו לש גש נל את כש צי יל לה חי תש יו. הי פי עמקםב בש רםג אותו ינ ו ינהמ שה כש ענ יו, של נה פה י יהקום לש ר, אוי מי מנ ו, אה שה ע עי מנ ם. שה דה אה

עימו.

יו, נה פה גםד לש סש לי רםענ וש כש יל לי חי תש יו, הי לה ב אי רנ קה ן של יוה ר לו. כי ייצל אםד ונ עמקםב מש א ינ ירה יי תוב? ונ ה כה ה אותו מנ אה רה ן של יוה כי
םא מו, ל יהה עי הה ך  ל כה א כה לי מה לש ו, אי שה ר עי מנ יו. אה חי ד אה ענ תו  שש ד גי ים ענ מי עה ע פש בנ ה של צה רש אנ חו  תנ שש יי ונ תוב  כה של הו  זל

אות. גה תש הי יל לש חי תש י. הי די גש נל ה כש ול חמ תנ שש יי

תוב (בראשית לא) ן כה בה לה ה. בש לה יש ם לנ עה לש ל בי ים אל להי םא אל יהב ם, (במדבר כב) ונ עה לש בי תוב בש ה כה ה מנ אי םא רש ב
ר? בי דנ ן תש גו'. פל טוב וש עמקםב מי ם ינ ר עי בי דנ ן תש ך פל ר לש מל שה ר לו הי םאמל י ה ונ לה יש לנ לום הנ חמ י בנ מי רנ אמ ן הה בה ל לה ים אל להי םא אל יהב ונ
יל י חי רי המ ב, של רה עמרםך בו קש ים לנ בורי כםחנ גי עמקםב בש י ינ רי חמ ף אנ דנ םא רה ן ל בה א לה לה תםב! אל כש יך לי רי ה צה עה עמקםב רה ינ ה לש עמשל ן תנ פל

י. בי ד אה י אםבי מי רנ תוב אמ כה הו של כםל. זל ת הנ ידו אל מי שש הנ יו ולש פי גו בש רש הה א לש לה נו, אל מל דול מי יו גה נה עמקםב ובה ינ

יהדו? ה בש תה יש ת הה כםלל יש ענ של יהה יודי ן הה יי ננ עמשות. מי י לנ די ל יה אי תוב ילש לש כה ה. וש עמשל ן תנ םא פל ל ר וש בי דנ ן תש תוב פל ן כה כי לה וש
י. לנ ר אי מנ ש אה מל ם אל יכל בי י אמ להי ר אל מנ אל נל מו של א כש לה אל

יך להל י ה' אל ני פש לי תה  רש מנ אה וש יתה  ני עה תוב (דברים כו) וש כה יד, של עי הה הוא לש רוך  בה דוש  קה ה הנ וה צי דות של עי י הה זוהי וש
יו. חי אה ה בש נה עמך, (דברים יט) עה רי ה בש נל עמ םא תנ ר (שמות כ) ל מנ אל נל מו של יתה - כש ני עה גו'. וש י וש בי ד אה י אםבי מי רנ אמ

יהה הוא הה - של כו  רש הוא דנ ך  כה ים, של שי חה את נש רנ קש ם לי ענ פנ ם בש ענ פנ כש ך  לנ םא הה ל וש ם (במדבר כד)  עה לש בי תוב בש כה
יד בי אמ הנ ה לש צה רה של עמקםב, וכש ל ינ ק של סל עי יו בה מה סה קש יו ובי פה שה כש בי יחנ  גי שש הי י, של תי שש חנ תוב (בראשית ל) ני ן כה בה לה ש. בש חי ננ מש

רוך הוא. דוש בה קה בו הנ זה םא עמ ל דו, וש בש אנ ה לש צה לו, רה ים של שופי כי ים ובנ שי חה נש עמקםב בנ ת ינ אל

ה צה י רה בי י סה רי המ ם? של הל י יהכול לה ל. מי אי רה שש יי ם בש סל םא קל ל עמקםב וש ינ ש בש חנ םא ננ י ל נו, כי ן בש ם בל עה לש ר בי מנ אה נו של יש הנ וש
ש חנ םא ננ י ל תוב כי כה הו של ל. זל לי קנ ירו לש אי שש םא הי ל יהדו, של ה בש לה םא עה ל וש לו  ים של מי סה קש ים ובנ שי חה נש ם בנ יהל בי ת אמ ד אל בי אנ לש

ל. אי רה שש יי ם בש סל םא קל ל עמקםב וש ינ בש

הו םא יהכםל. זל ל עמקםב, וש ד ינ גל נל ן כש בה ה לה שה ים עה תוני חש תנ ים הנ רי תה כש ת הנ רנ אה הל ים מי מי סה ים וקש פי שה י כש יני ת מי רל ל עמשל כה ובש
ע לו, רנ הה יהדו לש ה בש לה םא עה ל דו וש גש נל ן כש בה ה לה שה ם עה כגלה ים. של ני ת מם רל י עמשל תי כגרש שש ת מנ ף אל לי חמ תנ תוב (בראשית לא) ונ כה של
גום רש תנ ים? כש ני ה מם ה זל י. מנ די מה ע עי רנ הה ים לש להי אל נו  תה םא נש ל ים וש ני ת מם רל י עמשל תי כגרש שש ת מנ ף אל לי חל הל תוב (שם) וש כה של
ם ים הי יני ה מי רה עמשה עו. ונ מה שש מנ ים כש יני ים - מי ם. מוני יהל רי חמ ים אנ ני ם זם ר הי של ם אמ ירי עי שש תוב (ויקרא יז) לנ כה ים, וש יני מי

דו. גש נל ה כש שה ם עה כגלה ים, וש תוני חש תנ ים הנ רי תה כש ים בנ מי סה ים וקש פי שה ל כש של

ל אוב שםאי ר וש בל ר חה חםבי ף וש שי כנ ומש ש  חי ננ ן ומש עוני ים מש מי סה ם קש תוב (דברים יח) קםסי כה ם, של ים הי יני ה מי רה עמשה
ה. רה ם עמשה י הי רי ים. המ תי מי ל הנ ש אל דםרי י וש ני עם דש יי וש

ד גל נל ה כש שה ם עה סל קל ם, בש עה לש א בי בה של ים, וכש ת עולי חנ ה אנ גה רש דנ ים, ובש יני י מי ני ם שש ם הי סל קל וש ש  חנ י, ננ י יוסי בי ר רנ מנ אה
הו ם. זל יהדה ה בש לה םא עה ה ל זל ה וה ש. זל חנ ננ ן בש בה א לה עמקםב בה ד ינ גל נל ם. וכש יהדה ים בש מי סה תוב (במדבר כב) וקש כה נו של יש הנ ל, וש אי רה שש יי
ם סל םא קל ל ן. וש בה י לה ימי ה בי לה חי תש עמקםב - בנ ינ ש בש חנ םא ננ י ל ל. כי אי רה שש יי ם בש סל םא קל ל עמקםב וש ינ ש בש חנ םא ננ י ל תוב (שם כג) כי כה של

ם. עה לש י בי ימי ך בי ר כה חנ ל - אנ אי רה שש יי בש

ת רנ אה הל מי נו  לה של ים  רי תה כש בנ של ים  פי שה כש הנ וש ים  מי סה קש הנ ל  כה של ם,  הל לה יהכול  י  מי ה  אי רש םא  ב ק,  לה בה לש ם  עה לש בי ר  מנ אה
ך לל ת מל רוענ מו ותש יו עי להה תוב ה' אל כה ם, של הל ר בה שי קנ תש הוא הי י] וש רי המ ים, [של רי טש ענ תש ה] מי טה ה [ומנ לה עש מנ לש כות של לש מנ הנ

בו.

םא רוך הוא ל דוש בה קה י הנ רי המ ל, של לה ה כש לה עש מנ לש ה של שה דג קש ם בנ עה לש ענ בי יהה יודי הה ה של ילה לי חה ס וש ה, חנ הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ם יתל יי הש ם וי תל שש די קנ תש הי ר (ויקרא יא) וש מנ אה ים, וש דושי קש יו הנ נה א בה לה בודו אל כש ש בי מי תנ שש יי ר של חי שון אנ לה ם וש ענ ה בש צה רנ תש הי
דוש ם קה י ענ תוב (דברים יד) כי כה ים, של דושי ם קש ל הי אי רה שש ה. יי שה דג קש בנ שו  מש תנ שש יי ים  דושי ם קש הי י של ים. מי דםשי קש

ר. חי ם אנ םא ענ ל דוש וש ה קה תה ה. אנ תה אנ

חוץ ב מי ד יישי דה א הוא בה מי תוב (ויקרא יג) טה יו. כה לה א עה מי טה הי ם לש הל ת לה נל מל דנ זש ה מי אה מש ים, טג אי מי ם טש הי י של מי
כםל א, הנ רה קש א יי מי טה א לש מי הוא טה י של א. מי רה קש א יי מי א טה מי טה תוב (שם) וש כה א, של א קורי מי טה א לש מי טה בו, וש ה מושה נל חמ מנ לנ

ינו. ר מי חנ ך אנ הולי

לו? ח הוא של בנ יו, או של פה שה כש ן ובי בה לה א בש מה טש ני ר של דוש, לומנ יהה קה הה עמקםב, של ינ ה הוא לש אל ק, נה חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
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ו שה י עי נםכי תוב (בראשית כז) אה י כה רי המ ך, של לש ענ  יי סנ י מש ני ה - אמ הודה י יש בי ר רנ מנ אה ב של ל גנ ף ענ י, אנ י יוסי בי רנ ר לו  מנ אה
י י מי נםכי ר אה אומי ם, וש ענ ק טנ י, פוסי נםכי א אה לה ה? אל אה מש ם טג שי מו בש יף שש לי חמ הנ עמקםב לש ינ יק כש די צנ ה הוא לש י יהפל כי ך. וש כםרל בש

. שוהה רש י פי רי המ ך, ונ כםרל ו בש שה ל עי בה י, אמ ני אמ של

ה מה יש קנ תש הי א של בה י אנ ני כנ רש בי ה של כה רה ה בש אותה ך לש צונש ורש ך  בש ים לי שי ל תה ר, אנ מםר. לומנ חמ י לו שור ונ הי יש אן. ונ ף כה אנ
ך רנ ו. הוא בי שה עי י לש ני אדם עמקםב לנ ך ינ דש בש ך ענ שום כה ך - מי מל י אי ני ך בש וו לש חמ תנ שש יי יך וש חל אנ יר לש בי ה גש וי י הל ך אותי רנ י. הוא בי בי
ד, בל על םאן וש מור צ חמ י שור ונ י לי הי יש א ונ לה ם, אל י אותה תי רש צנ םא אה ל י, של יים בי קנ תש םא הי י ל רי - המ ירוש  תי ן וש גה רםב דה י בש אותי
ן בה ם לה י עי רי המ שום של י, מי יים בי קנ תש םא הי י ל רי ץ - המ רל אה י הה ני מנ שש ם ומי יי מנ שה ל הנ טנ י מי ך אותי רנ ה. הוא בי דל שה םאן בנ ה צ רועי
ן ל אותה עמקםב ענ ינ ל בש כי תנ סש םא יי ל י של די ה כש ל זל כה ץ. וש רל אה י הה ני מנ שש ן מי כי ל של ד, כה חה ת אל יי י בנ יהה לי םא הה ל ר, של גי י, כש תי רש גנ

מו. ג עי רי טש יקנ כות וי רה בש

י ני שש ב בי יושי הוש  שום של ם, מי לי ר שה בל ים, גל לי ב אםהה ם יםשי תה יש  עמקםב (שם כה) אי ינ תוב בש ר, כה מנ א אה בה י אנ בי רנ
י בי ר רנ מנ אה ה של ל מנ ל ענ בה יו. אמ פה שה כש א בי מה טש ני ר של מנ םא אה הוא ל ה. וש ד זל צנ ה ולש ד זל צנ ים לש לי שש הי ים, וש יוני לש ים על ני כה שש מי
ה ן מנ בה י לה עמשי ים מנ עי ם יודש עולה ל הה כה רוך הוא, של דוש בה קה ה לו הנ שה עה ת של מל אל ל טוב ול ם ענ לי בו שה לי שום של ה, מי הודה יש
י ני אמ י [ס"א ונ ד אותי בי אנ ה לש צה רה רוגו, וש טש קי מו] מי י עי יתי יי הה ים של ני שה ים הנ רי שש ל על נו, כה מל ל [ס"א מי צי נה הי י יהכול לש ם ומי הי
ו שה ל בו עי כי תנ סש םא יי ל י של די יהה כש כםל הה הנ נו. וש מל י מי ני ילנ צי רוך הוא הי דוש בה קה הנ ה] וש נה ים שה רי שש מו על י עי יתי שי עה י וש תי בש יהשנ
תוב כה גו', וש י ה' וש כי רש ים דנ רי שה י יש תוב (הושע יד) כי ה כה ל זל ענ ה. וש ינה מםר לו טי שש םא יי ל כות וש רה ן בש מו בו אותה יש קנ תש הי של

יך. להל ם ה' אל ילה עי הש ים תי מי (דברים יח) תה

מו. יש עי אות אי ע מי בנ רש אנ ך וש אתש רה קש ך לי ם הםלי גנ ו וש שה ל עי יך אל חי ל אה אנו אל אמםר בה עמקםב לי ל ינ ים אל כי אה לש מנ בו הנ יהשג ונ

יך. חי ל אה אנו אל א בה לה עמקםב? אל ינ יו לש ים הה רי חי ים אמ חי י אנ כי ו? וש שה הוא עי נו של עש םא יהדנ יך, ל חי ל אה אנו אל ר בה מנ אה ן של יוה כי
ך הםלי ם  גנ וש רו.  קה עי מי מו  כש ע  שה רה הה ו  שה עי א  לה אל ך,  כה םא  ל  - ה  ינה קי תש ך  רל דל בש ך  הולי וש ה  שובה תש בי ר  זנ חה ר של םאמנ ם ת אי וש

מו. יש עי אות אי ע מי בנ רש א אנ לה םא, אל דו - ל בנ ך לש הוא הולי ר של םאמנ ם ת אי ך. וש אתש רה קש לי

ים יקי די צנ לות הנ פי תש ה בי צל רג יד מש מי הוא תה רוך  בה דוש  קה הנ שום של לו, מי רו  מש ם] אה א הי לה ה? [אל מה לה ך  ל כה כה וש
ל ל כה מו, נוטי פו"ן שש לש דנ נש ל, סנ אי רה שש לות יי פי ל תש ה ענ נל מג מש ך הנ אה לש מנ אותו הנ נו של רש מנ אה מו של ם, כש יהל לותי פי תש ר בי טי ענ תש ומי
רוך הוא דוש בה קה הנ ים של יקי די צנ לות הנ פי ן תש כי ל של כה , וש רוהה אמ ים ובי מי עולה י הה חנ ה לש רה ם עמטה הל ה מי עושל לות וש פי ן תש אותה
יו ים הה דושי נות קש חמ ר, מנ םאמנ ם ת אי רוך-הוא. וש דוש-בה קה לות לנ פי ן תש אותה ר בש טי ענ תש הי ה לש רה עמשות עמטה ננ ן, וש הל ה בה צל רנ תש מי
ם יהל שותי קה ם ובנ יהל לותי פי ל תש א ענ לה ם, אל יהל כגיותי ל זש ים ענ כי םא סומש ים ל יקי די א צנ לה ד? אל חנ ה פה מה ז לה מו, אה ים עי אי בה

לשריבונהם.

ה, לה פי ה תש אותה ר בש טי ענ תש רוך הוא ומי בה דוש  קה י הנ ני פש ה לי ים עולה בי ת רנ לנ פי עון, תש מש י שי בי ר רנ מנ אה ה של אי םא ורש וב
ת חנ ננ ה, ומג רה ית עמטה עמשי ים, ננ ני וה ה גש מה כנ ת מי לל לל כש ני שום של ים, ומי די דה ה צש מה כנ ת מי לל לל כש ני ים וש בי ים רנ ני וה גש ה בי עולה שום של מי
ינהה יד אי ת יהחי לנ פי ן תש ל כי ענ ד, וש חה ן אל ול גה א בש לה ה אל ינה אי ה וש לולה ה כש ינה יד אי יהחי ת הנ לנ פי ים. ותש מי עולה י הה יק חנ די םאש צנ ל ר ענ
ה ק לה תוקי שש תו הי לה פי ך תש ל כה ענ לול, וש יהה כה עמקםב הה ה, ינ אי םא ורש ים. וב בי ת רנ לנ פי תש ה] כי לה פי תש א בי לה ל [אל בי קנ תש הי ת לש נל קל תג מש

ר לו. ייצל אםד ונ עמקםב מש א ינ ירה יי תוב? ונ ה כה רוך הוא. מנ דוש בה קה הנ

ם יהל רי שש ה. אנ עה רה פול בש יי בו  ה לי של קש יד ומנ מי ד תה חי פנ ם מש דה י אה רי שש ר, (משלי כח) אנ מנ אה וש ח  תנ ה פה הודה יש י  בי רנ
י ל מי כה ם, של י עולה יי חנ לש ה  כות בה זש י לי די ת כש מל ת אל ם תורנ הל ן לה תנ נה וש ם  הל ה בה צה רנ תש הוא הי רוך  בה דוש  קה הנ ל של אי רה שש יי
תוב כה א, של בה הנ ם  עולה י הה יי חנ לש יסו  ני כש ומנ ים  יוני לש על ים  יי חנ יו  לה עה ך  הוא מושי רוך  בה דוש  קה ה, הנ תורה בנ ל  די תנ שש מי של
ים יי חנ ה, וש זל ם הנ עולה ים בה יי ים. חנ יכו יהמי רי אמ ה תנ זל ר הנ בה דה תוב (שם לב) ובנ כה יך, וש ך יהמל אםרל יך וש יל יא חנ י הי (דברים ל) כי

א. בה ם הנ עולה בה

הוא ש, וש חה הוא נה שום [של ע, מי רה ר הה י ייצל די ל יש תו ענ יתה ין מי ה, אי תורה ל בנ די תנ שש מי י של ל מי ר, כה מנ ר אה זה עה לש י אל בי רנ
יא הי וש י ה'.  ל פי ר ענ לומנ יהו. כש יקות פי שי נש י מי ני קי שה תוב (שיר א) יי כה ה, של יקה שי נש ם בי תה יתה א מי לה ת, אל ול מה הנ ך  אנ לש מנ
נו, מל ה מי פה רש םא הי ל ים וש יי חנ ץ הנ עי ק בש זי חנ תש הי ה] של תורה ל בנ די תנ שש מי אותו של ר, וש קה עי ש בש פל נל ל הנ קות של בי יא דש הי ה של יקה שי נש הנ
או צש מה רות של בה קש ית הנ בי יההו בש לי מו אי הור, כש א הוא טה לה ם [אל א גופה מה טש םא ני ה ל תורה ים בנ לי דש תנ שש מי ים של יקי די ן צנ כי לה וש
יום ינו, בנ ני שה מו של ם, כש תה יתה מי ים בש אי מי םא טש ים ל יקי די ם, צנ הל ר לה מנ ר? אה ן הוא מנ םא כםהי ל לו אותו, וש אמ שה ן וש נה בה אותו רנ

ה. אה מש ם רוחנ טג יהל לי ה עמ תה רש םא שה ל קו בו] של סש ענ תש הי ר של לומנ ה. כש נה הג ה כש לה טש י בה בי ת רנ מי של

גו', ך וש מה י עי נםכי ה אה ני הי תוב וש י כה רי המ עוד, של יו? וש לה לט עה שש םא יהכול לי י ל רי המ ד, של חנ ה פה מה ים, לה יי חנ ץ הנ יהה עי עמקםב הה ינ
יהה ה הה מה מו, לה עי יו  ים הה דושי נות קש חמ ם מנ ים, אי להי י אל כי אמ לש מנ עו בו  גש פש יי תוב ונ י כה רי המ עוד, של ד? וש יהה פוחי ה הה מה לה

ד?. פוחי

ינו אי ב של שנ חה שום של רוך הוא, מי דוש בה קה ל הנ ס של ל ני מםך ענ סש ה לי יהה רוצל םא הה עמקםב ל ינ ה, וש אל יהה נה כםל הה א הנ לה אל
ל די תנ שש םא הי ל אוי וש רה מו כה אי יו וש בי ת אה ד אל בנ םא עה ל שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ס, מה ה לו ני עמשל רוך הוא ינ דוש בה קה הנ אי של דנ כש
י ני פש ל לי לי פנ תש הי יד ולש מי חםד תה פש ם לי דה אה יך לה רי ה צה ל זל ם כה עי ר. וש אי בה תש כםל ני הנ ב של ל גנ ף ענ אנ יות, וש חה י אמ תי א שש שה נה ה וש תורה בנ
הוא], רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש לי יד מי מי חםד תה פש לי יד [וש מי ד תה חי פנ ם מש דה י אה רי שש תוב אנ כה ה, של לה פי תש הוא בי רוך  בה דוש  קה הנ

ונהמריי פירששוהה.
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י מי עולש ם ולש עולה ים, ולש מוכי ים וסש די ם עומש יהל לי ם עמ עולה י הה ני ל בש כה ם, וש ידו עולה עלמי בות הל אה ת הה לנ פי ה, תש אי םא רש ב
עמקםב ל ינ יום של קי ה, וש טה ה ומנ לה עש ל מנ יום של יא קי בות הי אה כות הה זש שום של בות, מי אה כות הה ת זש חנ כנ שש םא ני ים ל מי עולה
ס חה עמקםב וש מות ינ ת דש ה אל רוך הוא רואל דוש בה קה עמקםב, הנ י ינ ני בש ה לי רה צה ה של עה שה ן בש כי לה ם. וש כגלה ר מי ם יותי לי יום שה הוא קי
הוא שום של א"ו? מי וה ה בש מה א"ו, לה וה י ינעמקוב. ינעמקו"ב בש יתי רי ת בש י אל תי רש כנ זה ר (ויקרא כו) וש מנ אל נל מו של ם, כש עולה ל הה ענ

ש. מה עמקםב מנ ל ינ מות של דש

ר מנ אל י נל רי המ ונ ת),  רל אל פש ה (תי ירה אי מש יהה הנ רש לנ קש פנ סש אנ ל בש כי תנ סש מי י של מי עמקםב, כש ינ ת  ה אל רואל י של ל מי ה, כה אי םא רש ב
ה רואל לומו וש חמ ל בנ כי תנ סש מי י של ל מי כה י, של תי עש מנ י שה ני א, אמ יסה י יי בי ר רנ מנ אשון. אה רי ם הה דה ל אה יו של פש יה עמקםב כש ל ינ יו של פש יה של

ים. יי ים לו חנ פי תוסש יו, מי בושה לש מנ ף בש עגטה עמקםב מש ת ינ אל

ם דה אה ה של זל ט לש רה ל, פש לה ים כש יי חנ לו  יו  םא הה יהה, ל םא הה ל ד של ך, ענ לל מל ד הנ וי דה ר של מנ אל י נל רי ר, המ מנ עון אה מש י שי בי רנ
ם דה ל אה יום של קי יו, וש ה הה נה ים שה עי בש שי ך  לל מל ד הנ וי ל דה של יומו  יהה קי הה ך  כה וש לו,  של ה מי נה ים שה עי בש שי ן לו  תנ נה אשון  רי הה

ך. לל מל ד הנ וי דה אשון וש רי ם הה דה אשונות אה ים רי ני ף שה לל ה אל לל אי או בש צש מש ים. ני עי בש ר שי סי ה חה נה ף שה לל אשון אל רי הה

ד וי ה דה ך - זל מש ל מי אנ ים שה יי ד. חנ על ם וה ים עולה ך יהמי ה לו אםרל תה תנ ך נה מש ל מי אנ ים שה יי ר, (תהלים כא) חנ מנ אה ח וש תנ פה
ין לו אי ה של אי ל בו ורש כי תנ סש הי ך, וש לל מל ד הנ וי ת דה מנ שש יל בו ני טי ן, הי דל ן עי רוך הוא גנ דוש בה קה א הנ רה בה של י כש רי המ ך. של לל מל הנ
ם דה אה יומו. ומי אי קי דנ י ונ רי ר, המ מנ אשון, אה רי ם הה דה א אה רה בש ני ן של יוה יום. כי ל הנ יו כה נה פה ד לש עומי לום וש כש לו  של ים מי יי חנ

ם. עולה ך בה לל מל ד הנ וי יים דה קנ תש הי נים של ים שה עי בש יו שי אשון הה רי הה

ק לו חה צש ף. יי יוסי עמקםב וש ינ ך  כה יר לו, וש אי שש ם הי הה רה בש ד. אנ חה אל ד וש חה ל אל ם כה יהל יי חנ מי לו  ירו  אי שש בות הי אה עוד הה
דו. צי א מי ך בה לל מל ד הנ וי דה שום של לום, מי יר לו כש אי שש הי

ה אה מי יים  קנ תש הי וש ים,  ני שה ים  מוני ושש ה  אה מי יים  קנ תש הי לש לו  יהה  הה ים, של ני שה ש  מי חה לו  יר  אי שש הי ם  הה רה בש אנ אי  דנ ונ
ה אה א מי לה יים אל קנ תש םא הי ל ם, וש הה רה בש י אנ ימי ם כי עולה יים בה קנ תש הי יהה לו לש עמקםב הה ש. ינ מי ים חה רי סי ים, חמ ני ש שה מי חה ין וש עי בש שי וש
ים לשי ם שש יהל יי חנ מי לו  ירו  אי שש נמקםב הי ינ וש ם  הה רה בש אנ א של צה מש ני ה.  מונל ושש ים  רי שש על ים  רי סי ים. חמ ני ע שה בנ של וש ים  עי בה רש אנ וש
עמקםב, י ינ ימי ים כי ני ע שה בנ של ים וש עי בה רש אנ ה וש אה יים מי קנ תש הי יהה לו לש ים, הה ני ר שה של על ה וש אה יים מי קנ תש הי ף של ים. יוסי ני לש שה שה וש
יים קנ תש ם הי הל ם, ובה הל יים בה קנ תש הי ך לש לל מל ד הנ וי דה ירו לש אי שש הי ים של ני ים שה עי בש י שי רי ים. המ ני ע שה בנ של ים וש לשי ם שש הל ר מי סי חה וש

בות. אה ירו לו הה אי שש הי ים של ני שה ם הנ ל אותה כה ד בש וי דה

י ך, ומי חםשל ד הנ צנ א מי ד בה וי דה ך, וש הוא חםשל שום של ה? מי לל אי לום כש יר לו כש אי שש םא הי ק ל חה צש ה יי מה ר, לה םאמנ ם ת אי וש
ם אור, הל יהה לה הה ה של לל ל אי בה ל. אמ לה ים כש יי ד חנ וי דה יו לש םא הה ן ל כי לה ים, וש יי ין לו חנ אי ל וש לה ין לו אור כש אי ך  חםשל הוא בש של
ה ל זל ענ ל, וש לה ים כש יי ין לו חנ ך אי חםשל ד הנ צנ י מי רי המ ים, של יי יות לו חנ הש לי יר וש אי הה ך לש רי טה צש ם הי הל ך, ומי לל מל ד הנ וי דה ירו לש אי הי

בון. שש חל ק בש חה צש א יי בה

הו זל יק, וש די א צנ רה קש ני שום של ם, מי מו כגלה דו כש בנ לש ף בי אי יוסי דנ א ונ לה ם? אל כגלה ר מי ף יותי ה יוסי מה ר, לה םאמנ ם ת אי וש
ן תי יי תוב (בראשית א) ונ כה ים, של יי ם חנ כגלה ר מי יותי ך  לל מל ד הנ וי דה יר לש אי שש ה הי ן זל כי לה ם, וש כגלה ר מי ה יותי נה בה לש יר לנ אי מי של

ץ. רל אה ל הה יר ענ אי הה ם לש יי מנ שה יענ הנ קי רש ים בי להי ם אל אםתה

יא הוצי םא לש ל יו וש רה חמ יו אנ נה בה לש כותו  יר זש עמבי הנ ה לש צה רה שום של ו מי שה עי יו מי לה ה עה נה גי הי תו  לה פי עמקםב, תש ה, ינ אי םא רש ב
ה. לה לה גש ילו בי צי הנ כותו לש ל זש ך ענ מנ םא סה ל רוך-הוא וש דוש-בה קה תו לנ לה פי ל תש לי פנ תש ה הי ל זל ענ ו, וש שה ל עי צל ו אי שה כש ה ענ אותה

תוב, ה כה ה מנ אי םא רש ה. ב יטה לי פש ר לי אה שש ני ה הנ נל חמ מנ יהה הנ הה הו וש כה הי ת וש חנ אנ ה הה נל חמ מנ ל הנ ו אל שה ם יהבוא עי ר אי םאמל י ונ
ר, מנ אה שום של נות? מי חמ י מנ ני שש ה לי מה נות. לה חמ י מנ ני שש ים לי לי מנ גש הנ ר וש קה בה ת הנ אל םאן וש צ ת הנ אל תו וש ר אי של ם אמ עה ת הה ץ אל ינחנ ונ

ה. יטה לי פש ר לי אה שש ני ה הנ נל חמ מנ יהה הנ הה הו וש כה הי ת וש חנ אנ ה הה נל חמ מנ ל הנ ו אל שה ם יהבוא עי אי

ה לל אי לש ה  ירה מי שש י  רי המ של י  תי עש יהדנ עמקםב,  ינ ר  מנ אה ל.  חי רה ל  אםהל ומי ה  אה לי ל  אםהל מי ה  זה זה םא  ל ה  ינה כי שש של ה  אי רש םא  ב
ת רםג אל ו - ינהמ שה רםג עי ם ינהמ ר, אי מנ ה. אה נה אשם ן רי יהל די לש ת ינ אל חות וש פה שש ת הנ ם אל יהשל ה? ונ שה ה עה רוך הוא. מל דוש בה קה הנ מי
ן יוה ה. כי יטה לי פש ר לי אה שש ני ה הנ נל חמ מנ יהה הנ הה ה - וש ל זל ענ ם, וש הל מה ה עי ינה כי שש שום של ם, מי הל ד מי י פוחי יני ה אי לל ל אי בה ה, אמ לל אי
ק ה' חה צש י יי בי י אה אלהי ם וי הה רה בש י אנ בי י אה להי עמקםב אל ר ינ םאמל י תוב? ונ ה כה ם, מנ יהל לי עמ תו  לה פי ן תש קי ה, תי ת זל ה אל שה עה של

ך. מה ה עי יבה יטי אי ך וש תש דש מולנ ך ולש צש רש אנ י שוב לש לנ ר אי אםמי הה

רוהו אמ ה בי סוק זל יחו. פה שי פםך  שש י ה' יי ני פש לי וש עמטםף  ינ י  י כי ני עה ה לש לה פי ר, (תהלים קב) תש מנ אה ח וש תנ י פה י יוסי בי רנ
ך יהה הולי הה של ל בו כש כי תנ סש הי י, וש ני עה י הל רי בש די ה בש אה רה ל וש כי תנ סש הי של ה כש ת זל ר אל מנ ך אה לל מל ד הנ וי א דה לה קומות. אל ה מש מה כנ בש
ה לה פי תש זו הנ רוך הוא, וש דוש בה קה י הנ ני פש י לי ני עה ש הל קי בנ מש ה של לה פי י תש י - זוהי ני עה ה לש לה פי ה. תש ר זל מנ יו אה מי י חה ני פש לי חנ מי ובורי

ם. עולה לות הה פי ל תש ת כה ה אל ימה די קש מנ של

א זו לה ה? אל זל ה לה ין זל ה בי ים. מנ להי אל הה יש  ה אי מםשל ה לש לה פי ם (שם צ) תש תוב שה כה י, וש ני עה ה לש לה פי אן תש תוב כה כה
ים, להי אל יש הה ה אי מםשל ה לש לה פי ין תש זו ובי י הנ ני עה ה לש לה פי תש ין הנ יד בי רי פש הנ ין לש אי םאש, וש ל ר ה של לה פי זו תש ל יהד, וש ה של לה פי תש

ת. חנ אנ קולות כש ן שש יהל תי ושש

י תוב (שם כב) כי כה שום של ם, מי עולה לות הה פי ל תש כה רוך הוא מי דוש בה קה י הנ ני פש ה לי ימה די קש י מנ ני עה ת הל לנ פי ה תש ל זל ענ וש
ין לו אי י של מי יו כש נש עה בוק בש י דה ני עה הל ל יהד, של ה של לה פי י זו תש ני עה ה לש לה פי ה, תש אי םא רש גו'. ב י וש ני נות עה ץ על קנ םא שי ל ה וש זה םא בה ל
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לום. מו כש צש ענ מי

ה, נה מל ש מי מל של ה הנ סה כנ תש ה ומי נה בה לש ה הנ סה כנ תש מי של עמטםף - כש י ינ ד, כי וי ה דה י - זל ני עה ה, לש ה מםשל ה - זל לה פי ר, תש חי ר אנ בה דה
ש. מל של ם הנ ר עי בי חנ תש הי י לש די יחו - כש פםך שי שש י ה' יי ני פש לי וש

רוך הוא דוש בה קה י הנ ני פש ת לי דל עומל ה של לה פי יא תש י הי ני עה ת הל לנ פי ה, ותש לה פי ם תש דה י אה ני ל בש ל כה ה של לה פי תש ה, הנ אי םא רש ב
י י כי תי עש מנ שה י וש לנ ק אי ענ צש י יי יהה כי הה תוב (שמות כב) וש כה הו של יו. זל נה פה ל לש בי קנ תש הי ת לש סל נל כש ני ים וש חי תה ים ופש רי עה ת שש רל שובל וש

רוך הוא. דוש בה קה ין הנ ל די ם ענ עי רנ תש מי י של מי יחו - כש פםך שי שש י ה' יי ני פש לי תו. וש עמקה ע צנ מנ שש מםענ אל תוב שה כה י, וש ני נון אה חנ

שום רוך הוא. מי דוש בה קה י הנ ני פש ר לי טי ענ תש הי ל לש אי רה שש ת יי סל נל כש ה לי וה דש ים חל יקי די צנ לות הנ פי ר, תש זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ה עה שה ים בש יקי די צנ לות הנ פי תש ב לי אי הוא תה רוך  בה דוש  קה ן הנ כי לה הוא, וש רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש ר לי יא יותי ה הי יבה בי ה חמ זל

ם. בונה ת רי צות אל רנ ים לש עי יודש שום של ם, מי הל יך לה רי צה של

ר של ר קל שנ קש ני ר וש טי ענ תש גו'. הי י שוב וש לנ ר אי אםמי ק ה' הה חה צש י יי בי י אה אלהי ם וי הה רה בש י אנ בי י אה להי עמקםב? אל ינ תוב בש ה כה מנ
ר בה דה ה הנ לה אן תה י - כה לנ ר אי אםמי םאל. הה מ שש ק לי חה צש י יי בי י אה אלהי ין, וי יהמי ם לש הה רה בש י אנ בי י אה להי אוי. אל רה ד כה חה ר אל של קל בש

ך. מה ה עי יבה יטי אי ך וש תש דש מולנ ך ולש צש רש אנ ם. שוב לש יהל יני קומו בי מש ר לי טי ענ תש הי לש

י, מי יב עי יטי הי י לש תה לי חש טנ בש ה הי תה עמקםב, אנ ר ינ מנ א, אה לה ה? אל ם זל ה עי יך זל רי יהה צה ה הה מה ים. לה די סה חמ כםל הנ תי מי נש טם קה
ל כה ים ומי די סה חמ כםל הנ י מי תי נש טם י קה רי המ כות, של י זש ין בי י אי ני י אמ רי אי, המ ננ ל תש ם ענ ם הי כגלה יך  עמשל ל מנ כה י של תי עש י יהדנ ני אמ ונ
הוא ך  לש לה גש א בי לה יהה, אל י הה כותי יל זש בי שש םא בי יום, ל ד הנ י ענ לי יתה  שי עה ה של ל מנ כה ך. וש דל בש ת ענ אל יתה  שי ר עה של ת אמ מל אל הה
י ידי חי יש ו,  שה י עי ני פש לי מי ך  י הולי יתי יי הה ה, של לה חי תש י בנ תי רש בנ עה של י כש רי המ יו, של הה ך  לש לה גש ת בי מל אל טוב ול אותו  וש י.  לי יתה  שי עה של
י ני ם שש נות, הי חמ י מנ ני שש בי ר אותו  ו עובי שה כש י ענ ני י אמ רי המ ת, ונ מל אל י טוב ול מי עי יתה  שי ה עה תה אנ ר, וש הה נה ת אותו  י אל תי רש בנ עה

ק. לי חי נות של חמ מנ הנ

יך רי צה ם של עולה י הה ני ל בש כה אות לש רש הנ יך לו, לש רי צה ה של ש מנ קי א בי בה הנ אן ולש כה בונו. מי ל רי ח של בנ של דור הנ אן סי ד כה ענ
יו חה בה ר שש די ה סי לה חי תש עמקםב - בנ ה ינ שה עה ך  כה יו. של שותה קה ש בנ קי בנ ר יש חנ אנ ה, וש לה חי תש דונו בנ ל אמ ח של בנ ר של די סנ ם לש דה אה לו לה

ה. ך לה רי טה צש הי תו של שה קה ר בנ מנ ח, אה בנ של ר הנ די סי ר של חנ אנ ל קונו, וש של

י אן, מי כה ים. מי ני ל בה ם ענ י אי ני כנ הי ן יהבוא וש י אםתו פל נםכי א אה י יהרי ו כי שה ינד עי י מי חי ינד אה א מי י נה ני ילי צי תוב: הנ כה הו של זל
י. חי ינד אה ן - מי בה לה י מי ני תנ לש צנ י הי רי המ ר של םאמנ ם ת אי א. וש י נה ני ילי צי אוי. הנ רה יו כה רה בה דש ש  רי פה לש יך  רי צה תו של לה פי ל תש לי פנ תש מי של
אוי. רה ר כה בה דה הנ ש  רי פה יל לש בי שש ם? בי ענ טנ ה הנ ו. מה שה ינד עי ים - מי חי ים אנ אי רה קש ם ני תה ים סש רי חי ים אמ רובי ר קש םאמנ ם ת אי וש
אוי, רה שו כה רש פה ה ולש לה עש מנ ר לש בה ע דה דנ וה הי י לש די י. כש ני כנ הי ן יהבוא וש י אםתו פל נםכי א אה י יהרי ך? כי רי טה צש ה אל מה י לה ני ר, אמ םאמנ ם ת אי וש

ר. בה דה יר הנ תי םא ינסש ל וש

ר (נחמיה מנ אל נל מו של ה? כש תה אנ ה וש ה זל יב, מנ יטי ב אי יטי תה הי רש מנ ה אה תה אנ גו'. וש ך וש מה יב עי יטי ב אי יטי תה הי רש מנ ה אה תה אנ וש
. תה רש מנ ה אה תה אנ אן וש ף כה ם. אנ ת כגלה ילה אל חנ ה מש תה אנ ט) וש

י - בי יון לי גש הל שו. וש רש פה תש הי ים של רי בה לו דש י, אי י פי רי מש צון אי רה יו לש הש ר, (תהלים יט) יי מנ ך אה לל מל ד הנ וי ה, דה אי םא רש ב
ש. רי פה תש הי םא יהכול לש ל ב, של לי הוא בנ יון, של גה הו הי יו, זל פי ם בש שה רש פה ם לש דה ן אה םא יהכול בל ל ים של רי תה סש ים ני רי בה לו דש אי

ה, תונה חש ה תנ גה רש ד דנ גל נל ד כש חה כםל סוד הוא. אל הנ ב, וש לי לוי בנ תה ר של בה דה ה, וש פל בנ ש  רי פה תש הי ר לש בה דה הנ יך  רי ה צה ל זל ענ וש
ב הוא לי לוי בנ תה ש. אותו של רי פה תש הי ך לש רי טה צש הי ה של תונה חש ה תנ גה רש ד דנ גל נל ש, כש רי פה תש הי ר של בה ה. דה יונה לש ה על גה רש ד דנ גל נל ד כש חה אל וש

גו'. יך וש נל פה י לש בי יון לי גש הל י וש י פי רי מש צון אי רה יו לש הש ר יי מנ ה אה ל זל ענ ד. וש חה אל כםל הוא כש הנ ר, וש ית יותי ימי ני ה פש גה רש ד דנ גל נל כש

םא ל ב של לי יון הנ גש הל לוי בש תה ר של בה דה יר הנ תי סש הי ך  ר כה חנ אנ אוי, וש רה ר כה בה דה הנ ש  רנ ה פי לה חי תש עמקםב. בנ ר ינ מנ ה אה זל מו  כש
לוי תה ר הנ בה אן הוא דה רםב. כה ר מי פי סה םא יי ר ל של יהם אמ חול הנ עמך כש רש ת זנ י אל תי מש שנ תוב (בראשית לב) וש כה ש, של רי פה יך לש רי צה
ים עי יודש ים של יקי די צנ י הנ רי שש אוי. אנ רה ם כה לי חוד שה ד יי ינחי י לש די נו, כש רש מנ אה מו של כש יך  רי ן צה כי ש, וש רי פה לש יך  רי םא צה ל ב של לי בנ
ך ר בש של ל אמ אי רה שש ה יי תה י אה די בש י ענ ר לי םאמל י תוב (ישעיה מט) ונ ן כה כי לה ם, וש תה שה קה ש בנ קי בנ אוי ולש רה ם כה בונה ח רי בנ ר של די סנ לש
ל בות: גואי י תי אשי "ם רה ז (גנ מל ם, רל ים גנ מי עה לש פש גו'. שה י וש ישי לי שש ת הנ ם אל י גנ ני שי ת הנ ם אל תוב גנ ר. [ס"א כה אה פה תש אל
יד תי עה של  , יחנ שי י מה כנ דש רש ה מה ים, מםשל יקי די צנ ה  לשה י שש די יש ל  ענ לות  אג גש לש  שה לש  ( יחנ שי ל מה גואי י.  כנ דש רש ל מה גואי ה.  מםשל

רוב]. קה נו בש לי אר גה לש

ב רנ קש יי םא  ע ל גנ נל וש ה  עה רה יך  לל ה אי נל אג םא תש ר, (תהלים צא) ל מנ אה וש ח  תנ יהיא פה י חי בי גו'. רנ וש דו  בנ עמקםב לש ינ ר  תי וה יי ונ
י רי המ אוי לו, ונ רה הה הו  עמשי יום מנ ל יום וה כה ה בש שה ם, עה עולה ת הה הוא אל רוך  בה דוש  קה א הנ רה בה של ה, כש אי םא רש ך. ב לל הר אה בש
ה ינה טי קש הי ה, אור של רה סי ה חמ נה בה לש ה הנ אה רש בש ז ני אה אורות, וש ה מש שה י עה יעי בי רש יום הה ר] בנ םאמנ ם ת אי ר, [וש אי בה תש ני . וש שוהה רש פי
ים יקי זי ה ומנ רה עה רוחות סש ים וש די שי הנ רוחות וש ל הה לט כה שש קום לי ן מה תנ א"ו, ני ר וה סי אםרםת חה יא מש הי שום של ה, ומי מה צש ענ

ה. אה מש טג ל רוחות הנ כה וש

רות בה דש מי ובש ים  קי זה חמ דות  שה ובש ים  בי רי חמ קומות  מש בי נו  מנ תש ני וש טות,  סש הנ לש ם  עולה בה ים  טי שוטש ומש ים  עולי ם  כגלה
תון, הוא לה עמקנ הה ש  חה נה ה מי אה בה ה של אה ה בה אה מש טג הנ י רוחנ  רי המ ר של אי בה תש י ני רי המ ה. ונ אה מש טג הנ ד רוחנ  צנ ם מי כגלה ים, וש בי רי חמ

ם. עולה ט בה ע שולי רה ר הה ה ייצל ל זל ענ יו, וש לה ם אי דה ן אה טות בל סש הנ ם לש עולה ה בה נה מנ תש הוא הי ש, וש מה ה מנ אה מש רוחנ טג
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י כי רש דנ ם מי טותה סש הנ ם לש יהל לי א אמ בולות בה חש תנ יות ובש מומי קש ענ ם, ובש מה א עי צה מש ני ם וש דה י אה ני ל בש צל ה אי נה מנ תש הוא הי וש
ם גורי ם וש דה י אה ני ה בש טל סש ם מנ ך גנ ם, כה עולה ל הה כה ת לש ול ם מה רנ גה אשון וש רי ם הה דה ת אה ה אל טה סש הי מו של רוך הוא. כש דוש בה קה הנ

א. מי טה הי ם לש הל לה

א אותו, מי טנ ים לש ני זגמה מש ם של ה הי מה כנ וש מו.  ק עי בה דש ני וש ה  אה מש טג רוחנ  יו אותו  לה עה ך  א, מושי מי טה הי א לש בה י של ומי
ר. אי בה תש י ני רי המ ם, ונ אותו עולה ה ובש זל ם הנ עולה ים אותו בה אי מש טנ א, ומש מי הוא טה ים אותו וש אי מש טנ ומש

םא תוב ל ז כה אה יו, וש לה לט עה שש םא יהכול לי ל יו וש נה פה ה לש פל כש ה ני אה מש טג ר, אותו רוחנ  הי טה הי ם לש דה ן אה א בל בה ה של עה שה ובש
ע גנ נל ית. וש ילי ה - זו לי עה יך רה לל ה אי נל אג םא תש י, ל י יוסי בי ר] רנ מנ אה של ר [כש מנ ך. אה לל הר אה ב בש רנ קש םא יי ע ל גנ נל ה וש עה יך רה לל ה אי נל אג תש

ר. אי בה תש ני שוהה וש רש י פי רי המ ים, ונ יקי זי ר מנ אה לו שש ך - אי לל הר אה ב בש רנ קש םא יי ל

ה תה יש הה וש ה  אה רש בש ני ה  נה בה לש הנ של ן כש כי ל של כה וש ה,  לה יש לנ י בנ ידי חי יש ם  דה א אה ייצי םא  ל של נו  רש מנ י אה רי ר, המ מנ ר אה זה עה לש י אל בי רנ
ב רוכי י של הו מי ע זל גנ נל ע, וש רה ש הה חה ה נה ה? זל עה י רה ה. מי עה י רוחנ רה זוהי ת, וש טל ה שולל אה מש ז רוחנ טג י אה רי המ רוהה של אמ ה, ובי רה סי חמ

ד. חה אל ם כש ע הי גנ נל ה וש עה ש. רה חה נה ל הנ ענ

ם דה ב אה רנ םא קה ל ים של ני ן שה ל אותה י כה רי המ ם, של דה אה מי או  יהצש ם של דה י אה ני י בש עי גש ני לו  ע אי גנ נל של ינו  ני שה ב של ל גנ ף ענ אנ וש
ם. דה י אה ני י בש עי גש ים ני אי רה קש ה ני לל אי נו, וש מל ידות מי נו ומולי מל מות מי מש חנ תש אות ומי יו בה ה הה אה מש תו, רוחות טג שש אי לש

יו, לה ה עה שורה ה וש אה ה בה אה מש טג ך, רוחנ  גוף שוכי הנ וש גופו  ט בש םא שולי ל וש לומו  חמ ם בנ דה ן אה בל של כש ר, של מנ אל נל י  רי המ ונ
ידות נו, ומולי מל מות מי מש חנ תש ן ומי יהל לי כות אותו אמ יו ומושש לה בות אי רי אות וקש אות בה מי בות טש קי ים רוחות נש מי עה פש לי וש
ה זל ט לש רה ם, פש דה י אה ני ה בש אי רש מנ ים כש אי רש ים ני מי עה פש לי ם], וש דה י אה ני בש מו  ם, כש דה י אה ני י בש עי גש ים [ני יקי זי ך רוחות ומנ ר כה חנ אנ

םאש. ר רות בה עה ם שש הל ין לה אי של

ן יהשי י של ך מי ין לש י אי רי המ ם, של מה א עי מה טה םא יי ל ה וש תורה י הנ כי רש דנ ך בש לי יי י של די ם כש יהל ני פש לי ר מי מי שה הי ם לש דה אה כםל ייש לה ובנ
ה, רוחנ דושה ה קש מה שה י נש לי גוף בש ר הנ אה שש ני ן של יוה כי נו, וש מל תו מי מה שש את ני יוצי ת וש ול ם מה ענ ם טנ םא טועי ל וש תו  טה מי ה בש לה יש לנ בנ
שום ר, מי בםקל יו בנ ינה ל עי יו ענ יר יהדה עמבי הנ ם לש דה אה ין לה אי ר, של בה דה נו  רש אנ י בי רי המ א. ונ מה טש ני יו וש לה ה עה שורה ה וש ינה מי ה זש אה מש טג

ר. אי בה תש י ני רי המ ם, ונ יהל לי ה עמ ה שורה אה מש י רוחנ טג רי המ של

ת רל חל דו, רוחנ אנ בנ ר לש אנ שש ני שום של רוך הוא, מי דוש בה קה י הנ די ל יש ב ענ הנ אל נל ב של ל גנ ף ענ עמקםב, אנ י ינ רי המ ה של אי םא רש ב
מו. ג עי וי דנ זש הי ה לש נועמדה

ר מנ אל נל של מו  י, כש ידי חי י? יש פי של הו  י. מנ פי של ך  לל יי ע, ונ שה רה ם הה עה לש בי בש תוב בו  ה כה ה מנ אי םא רש ר, ב מנ עון אה מש י שי בי רנ
ה י. מה ידי חי ך יש יהה הולי ם הה עה לש ם בי ך גנ ים, כה ילי בי ים ושש כי רה ל דש ב ענ אורי י וש ידי חי ך יש הולי ה של זל ש הנ חה נה ח. כנ י אםרנ לי יפון עמ פי שש
קומות מש יר בי עי בה לו  פי ים אמ דועי ים יש ני מנ זש י בי ידי חי יש ך  הולי י של ל מי כה ה. של אה מש טג יו רוחנ  לה עה יך  שי מש הנ י לש די ם? כש ענ טנ הנ

ה. אה מש יו רוחנ טג לה ך עה ים, מושי דועי יש

ים אי צה מש ני ים וש בי שה ים וש כי ם הולש דה י אה ני בש קום של מה א בש לה יר, אל עי ובה ך  רל דל י בנ ידי חי ם יש דה אה ך  לי םא יי ן ל מנ ל זש כה ן בש כי לה
תו, לה בש ין ני לי םא תה ל ם של ענ טנ נו הנ יש הנ ים, וש אי צה מש םא ני ם ל דה י אה ני יל ובש ה, הואי לה יש לנ י בנ ידי חי ם יש דה אה ך  לי םא יי ן ל ל כי ענ ם, וש שה
ש חה נה י כנ ידי חי יש ך  יהה הולי ע הה שה רה ם הה עה לש בי ך אותו  שום כה ה. מי לה יש לנ ץ בנ רל אה ל הה ענ י רוחנ  לי ת בש יק גוף מי זי חמ הנ םא לש ל של

רוהו. אמ בי מו של ה, כש זל הנ

א סי ד כי ם ענ יהל לי גש רנ ק בש בה עללו אה הל ד של מי לנ י, מש וי ן לי ענ בל הושג י יש בי ר רנ מנ אה ק? [של בי ייאה ה ונ ה זל מו. מנ יש עי ק אי בי ייאה ונ
הוא יהה, וש ו הה שה ל עי של רו  שה ך  אה לש מנ אותו  יו. וש לה גש ק רנ בנ תוב (נחום א) אמ כה וש מו,  עי קו  בש אה הי אן בש תוב כה בוד. כה כה הנ
ן ר, מי מנ עון אה מש י שי בי ט]. רנ פה שש מי קום הנ הוא מש בוד, של כה א הנ סי ד כי יו ענ לה גש ק רנ בנ ה אמ עמלל ינ ינו הוא של ן די כי סמא"ל, לה
ים, מי עולה ם] לש עולה רות [בה ה פי םא עושל ל ש וש אי הה ר מי אה שש ני ק של בה ה אה ק? זל בה אה ר לש פה ין עה ה בי ר. מנ פה עה ל לל פי ק טה בה ק. אה בה אה

ה. טה ה ומנ לה עש מנ לש ל של לה הוא כש נו, וש מל ים מי אי רות יוצש פי ל הנ כה ר של פה עה

ל ר דנ פה עה ים מי קי ה מי ן זל ול גה ל בש בה עו, אמ מה שש מנ ר לו, כש מנ ל? אה ר דה פה עה ים מי קי ה מי ה זל ך, מנ ם כה ה, אי הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ל טוב כה וש רות  פי ל הנ ר כה פה עה אותו  לום, ומי כש ין בו  אי ל של א דנ יהצה ר  פה עה אותו  לום, ומי כש מו  צש ענ מי ין לו  אי שום של מי
ל ב אל כםל שה הנ ר וש פה עה ן הל יהה מי כםל הה תוב (קהלת ג) הנ כה מו של ם, כש עולה י הה עמשי ל מנ ים כה עמשי נו ובו ננ מל ים מי אי ם יוצש עולה הה

ר. פה עה הל

ים, מי עולה ם] לש עולה ים [לה ני צה ני רות וש ה פי םא עושל ק ל בה ל אה בה ה, אמ מה ל חנ גנ לש לו גנ פי ר - אמ פה עה ן הל יהה מי כםל הה ינו, הנ ני שה וש
עמקםב. ינ ג לש רי טש קנ י לש די יו כש לה ב עה כנ רה ק וש בה אותו אה א בש בה יש, של ק אי בי ייאה ך ונ שום כה ומי

ה, לה יש לנ ה לש ו דומה שה כש לות ענ גה הנ שום של םא, מי ב יד לה תי עה ך הוא לל כה ף. וש לי חנ תש הי טונו וש לש ר שי עלבנ נל ר, של חנ שה ד עמלות הנ ענ
ז אה יום, וש יר הנ יהאי אור וש ה הה עמלל ינ ד של ר], ענ חי ר [אנ פה עה ים לל בי ם שוכש הי ל וש אי רה שש ל יי ק ענ בה ט אותו אה שולי ה, וש לה יש יא לנ הי וש
טון לש שי כות וש לש ר (דניאל ז) ומנ מנ אל נל של מו  ים, כש יוני לש ים על דושי ם קש הי כות, של לש מנ ן הנ תי נה ם תי הל לה ל, וש אי רה שש יי טו  לש שש יי
ים לו יטי לי שנ ל הנ כה ם, וש כות עולה לש כותו מנ לש ים. מנ יוני לש ים על דושי ם קש ענ ן לש תי נה ם תי יי מנ שה ל הנ ת כה חנ ת תנ כל מולל ה של לה דג וגש

עו. מש שש יי דו וש בש ענ ינ

י ר, (שיר ו) מי מנ אה ח וש תנ ה פה הודה י יש בי י. רנ ני תה כש רנ ם בי י אי ך כי חמ לי שנ םא אמ ר ל םאמל י ר ונ חנ שה ה הנ לה י עה י כי ני חי לש ר שנ םאמל י ונ
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םאת י ז ל מי בה ר. אמ אי בה תש ני שוהו וש רש ה פי סוק זל לות. פה גה דש ני ה כנ פה ה יה מה חנ ה כנ רה ה בה נה בה לש ה כנ פה ר יה חנ מו שה ה כש פה קה שש ני םאת הנ ז
ם הל ח לה תנ פש ז יי לות, אה גה ן הנ ם מי יאי יוצי ם וש ים אותה רוך הוא יהקי דוש בה קה הנ ן של מנ זש ל, בי אי רה שש ם יי לו הי ה - אי פה קה שש ני הנ
ח תנ פש רוך הוא יי דוש בה קה הנ ד של נו, ענ מל דול מי הוא גה ר של חי ח אנ תנ ך פל ר כה חנ אנ ן, וש טה יק קה קי הוא] דנ ל אור [של ח של תנ פל

ם. עולה ע רוחות הה בנ רש אנ ים לש תוחי ים פש יוני לש ים על רי עה ם שש הל לה

ם דה אה ד. לש חה ן אל מנ זש םא בי ל ם וש כגלה ך  ם, כה הל בה ים של יקי די צנ לנ ל וש אי רה שש יי הוא לש רוך  בה דוש  קה ה הנ שה עה ה של ל מנ ן כה כי וש
ר חנ אנ ט, וש חנ מנ ין הנ עי ן כש טה תםחנ לו אור קה פש ים לי יכי רי יר לו, צש אי הה צו לש רש יי של ך, כש חםשל יד בנ מי יהה תה יורו הה די ך וש חםשל ן בנ תה ני של

אוי. רה אור כה ל הה ירו לו כה יהאי ד של ם ענ ענ ל פנ כה ך בש כה נו, וש מל דול מי ך גה כה

י מי ן לש כי וש גו'.  וש ה  רל פש ר תי של ד אמ ענ יך  נל פה מי נו  של רמ גה ט אמ ענ ט מש ענ ר (שמות כג) מש מנ אל נל של מו  ל, כש אי רה שש ם יי הי ך  כה
ת חנ ם אנ ענ פנ א בש לה ך, אל םא כה ו ל שה עי ל לש בה ק. אמ זי חנ תש יי ד של ט ענ ענ ט מש ענ א מש לה ת, אל חנ ה אנ עה שה ינו בש א, אי פי רה הי א לש הוא בה של
ד א] ענ בור ייצי גי ה (ישעיה מב) ה' כנ רה ה זה י עמבודה די מות עובש אג םא לה ב יד לה תי עה לל ט [וש ענ ט מש ענ נו מש מל ד מי בה אל נל יר לו, וש אי מי
ה עה שה יר בש אי מי שום של א. ומי בה ם הנ עולה הה ה ומי זל ם הנ עולה הה כםל, מי הנ מי בו] אותו  שש יי [וש ידו  מי ינשש וש ל  אי רה שש יי קו  זש חנ תש יי של
דוש קה ם הנ הל יר לה יהאי קו, וש זש חנ תש יי ד של ט, ענ ענ ט מש ענ ם מש הל לה ל, אור של אי רה שש ל יי בה כםל. אמ הנ ה מי דה מה שש ילה לו הנ הש ת, יי חנ אנ

ים. מי עולה רוך הוא לש בה

יק. קי הו אור דנ זל ר, וש בםקל רות הנ דש י קנ ר, זוהי חנ מו שה ה כש פה קה שש ני םאת הנ י ז ים, מי רי אומש ם וש ים אותה לי ם שואמ כגלה וש
ק זה ה חה אורה שום של ה, מי מה חנ ה כנ רה ר בה חנ אנ ר. וש חנ שנ ר מי יר יותי אי ה מי לה אור של ה, הה נה בה לש הנ שום של ה, מי נה בה לש ה כנ פה ר יה חנ אנ וש

אוי. רה ק כה זה אור חה ה בש קה זה לות, חמ גה דש ני ה כנ יגמה ך אמ ר כה חנ אנ ה. וש נה בה לש הנ ר מי יר יותי אי ומי

אור ה הה בל רנ תש יי ד של ט ענ ענ ט מש ענ ה מש לה חי תש ר בנ ר, יואנ בםקל א הנ אור ובה ה הה סל כנ תש יום ומי ך הנ שה חש נל עוד של ה, בש אי םא רש ב
הוא ר, של חנ מו שה ה כש לה חי תש יר בנ ל, יהאי אי רה שש ת יי סל נל כש ה לי יר לה אי הה ר לש עורי תש רוך הוא יי דוש בה קה הנ ן של יוה י כי רי המ אוי. של רה כה

ר. אי בה תש ני מו של לות, כש גה דש ני ה כנ יגמה ך אמ ר כה חנ אנ ה, וש מה חנ ה כנ רה ך בה ר כה חנ אנ ה, וש נה בה לש ה כנ פה ך יה ר כה חנ אנ חםר, וש שה

א י בה ן כי מנ זש י בי רי המ ה, של לה י עה א כי לה ר, אל חנ שנ א הנ י בה תוב כי םא כה י ל רי המ ר, של בםקל ה הנ עולל ן של יוה ה, כי אי םא רש וב
ק זי חנ תש הי ת כםחנ לש תי עמקםב לה ת ינ יש אל כי ה הי נל מג אותו מש שום של עמקםב, מי ת ינ יש אל כי הי ה וש נל מג ק אותו מש זי חנ תש ז הי ר, אה חנ שנ הנ

לשעישהו.

ר, יות מואה הש נו לי מנ יענ זש גי ז הי י אה רי המ עמקםב, של ק ינ זי חנ תש הי אור וש א הה ה, בה אה רש ני ר וש חנ ל שנ חםר של ה אותו שה לה עה של וכש
ן מנ זש ז הנ י אה רי המ ש, של מל של ח לו הנ רנ זש יי כו. ונ רי ל יש ענ ענ הוא צםלי ל וש נואי ת פש ר אל בנ ר עה של אמ ש כנ מל של ח לו הנ רנ זש יי תוב? ונ ה כה מנ

ר. יות מואה הש לי

עות, ה רה מה כנ ר וש ענ צנ ים וש בי אי ים כש לי סובש לות וש גה ל בנ אי רה שש יי עוד של י בש רי המ ז, של מל ז הוא רל כו. אה רי ל יש ענ ענ הוא צםלי וש
לו בש סה ר של ענ צנ וש עות  ה רה מה כנ ם מי יהל מותי צש ענ בש בו  אמ כש יי וש לו  כש תנ סש יי ז  ה, אה נוחה ם מש הל יא לה יהבי וש יום  ם הנ הל יר לה אי מי של כש
ר עי צנ ב ומש כו, כואי רי ל יש ענ ענ ז הוא צםלי אה ה, וש נוחה מש ן הנ מנ אותו זש ש. של מל של ח לו הנ רנ זש יי ונ ך  שום כה ם, מי יהל לי הו עמ מש תש יי וש

ר. בנ עה ה של ל מנ מו ענ צש ענ

ה, לה יש לנ א בנ לה טון אל לש ין לו שי אי ש כםחו, של לה חל י נל רי המ ז בו, של חה אל נל ק וש זי חנ תש ז מי ר, אה חנ שנ רות הנ דש ה קנ עולל של הוא, כש וש
ר אי בה תש ני י  רי המ ונ ד,  עומי ך  שותש רש בי י  ני אמ י  רי המ של ר,  חנ שה הנ ה  לה עה י  כי י  ני חי לש שנ ר  מנ אה ה  זל ל  ענ וש יום.  בנ טונו  לש שי עמקםב  ינ וש

ופירששוהו.

ה אה נה המ לו בנ פי אמ ה. של של נה יד הנ גי עמקםב בש ך ינ ף ילרל כנ ע בש גנ י נה גו', כי ה וש של נה יד הנ ת גי ל אל אי רה שש י יי ני לו בש םאכש םא י ן ל ל כי [ענ
ם דה אה הה י  ני בש ת  אל יחנ  כי שש מנ הוא  של יד  גי ר,  לומנ כש ה?  של נה הנ יד  גי א  רה קש ני ה  מה לה וש ב.  לל כל לש ת אותו  תי לה לו  פי אמ ונ סור,  אה

ע. רה ר הה ייצל ץ הנ ם רובי שה ם, וש בונה ת רי עמבודנ מי

עו יש גוף סי י הנ רי יבש ל אי כה שום של עמקםב, מי ינ ל  ר ענ בי גנ תש הי יהכול לש קום של א מה צה םא מה עמקםב, ל ם ינ ק עי בנ דש ני ן של יוה כי וש
ר צל ל יי ינו של מי ה, בש של נה יד הנ גי כו בש רי ף יש כנ ע בש גנ יי ה? ונ שה ה עה ה. מל שה לש ם חג הל ה בה תה יש םא הה ל ים וש קי זה יו חמ ם הה כגלה עמקםב, וש ינ לש

ם. דה אה י הה ני ל בש ע ענ רה ר הה א ייצל ם בה שה קומו, ומי מש ינו לי הוא מי ע של רה הה

מוז רה ם של דה אה י הה רי יבש אי ים בש רי בי חמ רו הנ מש אה מו של ה, כש של נה יד הנ ת גי ל אל אי רה שש י יי ני לו בש םאכש םא י ה ל ה תורה רה מש ן אה כי לה וש
ע רה ר הה ת ייצל ק אל זי חנ ה מש של נה יד הנ אי גי דנ ר. ונ יבה ק אי זי חנ ר מש יבה ל אי ן כה כי לה ע. וש ע - רנ ם רנ אי ם טוב - טוב, וש ה, אי לה עש מנ לש
לו םאכש ה י רה ה זה י עמבודה די ים עובש מי ל ענ בה ינו, אמ מי ומי דו  צי ם מי ינה אי אותו, של לו  םאכש םא י ל ל אי רה שש י יי ני ינו, ובש הוא מי של
ם יי אתנ ם מה דה אה בה ייש  שום של ם. מי בה ק לי זי חנ י לש די הוא סמא"ל, כש ם, של הל לה של ך  אה לש מנ ין הנ מי ד ומי צנ הוא מי אותו, של
ד גל נל וכש שות,  עה הי לש נו  תש ני ם  הי ה של תורה וות הנ צש ה מי מונל ושש ים  עי בה רש אנ ם  יי אתנ ד מה גל נל כש ים  רי יבה אי ה  מונה ושש ים  עי בה רש אנ

ם. בונה ם רי שי ם כש הל לה ם של שי הנ ה וש ינה כי ם שש הל ה בה שה בש לנ תש הי ים של כי אה לש ה מנ מונה ים ושש עי בה רש ם אנ יי אתנ מה

נו תש םא ני ל וות של צש ש מי מי חה ים וש שי אות שי לש מי ם שש דה גש נל ים, וכש ידי ה גי שה מי חמ ים ונ שי אות שי לש מי ם שש דה אה ייש בה וש
ד גל נל כש הוא  של ם,  הל מי ד  חה אל ב  אה בש ה  עה שש תי י  רי המ ונ ה.  נה שה הנ מות  יש ה  שה מי חמ ונ ים  שי שי אות  מי לש  שש ד  גל נל וכש שות  עה הי לש
לו םאכש םא י ה ל ה תורה רה מש ן אה כי לה ים], וש ים [יהמי כי אה לש ה מנ שה מי חמ ים ונ שי אות שי לש מי ם שש אותה ד מי חה הוא אל סמא"ל, של
דוש קה ה הנ אה ן רה כי לה ים. וש םא שותי ל וש ים בו  לי םא אוכש ל ב של אה ה בש עה שש בות תי רנ "ת - לש ה. אל של נה יד הנ ת גי ל אל אי רה שש י יי ני בש
א צה מש םא ני ל עמקםב, וש י ינ רי יבש ל אי כה ה ובש נה שה מות הנ ל יש כה מו, בש יש עי ק אי בי ייאה עמקםב. ונ ינ ז לש מל ם רל הל ז בה מנ רש ני כםל, וש רוך הוא הנ בה
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ין ר די זנ גש ני ק וש זי חנ תש בו הי ב של אה ה בש עה שש א יום תי צה ה מה נה שה ימות הנ עמקםב. ובי ש כםחנ ינ שנ יהד תה ה. מי של נה יד הנ אותו גי ט לש רה פש
ר, מנ יהיא אה י חי בי ה]. רנ של נה יד הנ גי ת  ל אל כנ אה לו  אי ב כש אה ה בש עה שש תי ל בש אוכי י של ל מי כה וש ש,  דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל נל וש ינו  לי עה
ה לה עש מנ ו לש שה ל עי של ר כםחנ  בנ שש ני יו, וש לה עמקםב אי ינ יים  קנ תש יהה מי עמקםב, הה ל ינ ה של קום] זל ל מה [של כםחנ  ש  לנ חל נל םא  א ל לי מה לש אי

ה. טה מנ ולש

ה גנ נם ה הנ אי רש ן מנ ם כי של גל יום הנ ן בש נה עה ילה בל הש ר יי של ת אמ של קל ה הנ אי רש מנ ר, (יחזקאל לא) כש מנ אה ח וש תנ עון פה מש י שי בי רנ
תוב י כה רי המ ה, של אי םא רש ל ב בה ר. אמ אי בה תש ה ני סוק זל גו'. פה י וש ננ ל פה פםל ענ אל ה וה אל רש אל בוד ה' וה מות כש ה דש אי רש יב הוא מנ בי סה
ל כי תנ סש הי ה  מםשל ם?  עולה הה י  יאי בי נש ר  אה שש לי ה  מםשל ין  בי ה  מנ ה.  מםשל כש ל  אי רה שש יי בש עוד  יא  בי נה ם  קה םא  ל וש לד)  (דברים 
יהה ה הה ה. מםשל ירה אי ה מש ינה אי יהה של רש לנ קש פנ סש אנ א בש לה ים אל לי כש תנ סש יו מי םא הה ים ל יאי בי נש ר הנ אה ה - שש ירה אי מש יהה הנ רש לנ קש פנ סש אנ בש
םא ל וש ה  אל רש ומנ יב)  תוב (במדבר  כה של מו  יו, כש רש ל בג ר ענ בה דה ענ  יהה יודי הה וש ק  זי חנ תש מי כםחו  וש יו  לה גש ל רנ ד ענ עומי וש ענ  שומי
י ר. מי בה ל דה יו של רש ל בג עממםד ענ ים לנ כולי יו יש םא הה ל ם וש ש כםחה לנ חל נל ם וש יהל ני ל פש ים ענ לי יו נופש ים הה יאי בי נש ר הנ אה ידות - שש חי בש

כו. רי ל יש ענ ענ הוא צםלי עמקםב וש ך ינ ף ילרל כנ ע בש גנ י נה תוב כי כה שום של ה? מי ת זל ם אל הל ם לה רנ גה

יהה דש עובנ ט לש רה ו, פש שה עי רוך הוא לש בה דוש  קה עמשות הנ יד לנ תי עה ה של ל מנ עממםד ענ לנ לו  םא יהכש ים ל יאי בי ם נש ל אותה כה וש
ש כםחו. לנ חל םא נל ל ו וש שה ל עי יומו ענ קי ד בש מנ ה עה ו - זל שה ל עי ד של צנ א מי בה ר, של יהה גי הה יא של בי נה הנ

ם? ענ טנ ה הנ אוי. מה רה יו כה רש ל בג ר ענ בה ל דה בי קנ עממםד לש ים לנ כולי יו יש םא הה ל ם וש ש כםחה לנ חל ים נל יאי בי נש ר הנ אה ל שש ה כה ל זל ענ וש
ענ ר צולי אנ שש ני ך וש יהרי ר כםחנ הנ בנ שש ה ני ל זל ענ ך, וש יהרי ל כםחנ הנ ב כה אנ שה ח וש קנ לה ה. של של נה יד הנ גי עמקםב בש ך ינ ף ילרל כנ ע בש גנ י נה שום כי מי

עממםד בו. לנ ק וש בי דה הי לו לש םא יהכש ם ל עולה י הה יאי בי ל נש י כה רי המ כו, של רי ל יש ענ

ך בו, תומי י של ין מי אי ה וש תורה ק בנ עוסי י של אוי, ומי רה ם כה כםחה דו בש מש םא עה ה ל מםשל ט לש רה ים פש יאי בי נש ל הנ ה, כה אי םא רש ב
ל ה כה תורה ש כםחנ הנ לה חל נל דור וש ל דור וה כה ת בש חנ כנ תנ שש ה מי תורה ה הנ ל זל ק. ענ זי חנ תש הי יסו לש כי אי לש לנ יל מש טי מנ י של א מי צה מש םא ני ל
ל כה ת בש קל זל חנ תש ה מי עה שש רי כות הה לש ים, ומנ כי סומש ה של ל מנ ה ענ תורה ים בנ קי עוסש לו של אי ם לש הל ין לה אי שום של יום, מי יום וה

יום. יום וה

ים, שי לה ים חנ מודי ם ענ אוי, אותה רה ה כה תורה מםך בנ תש יי י של ין [לו] מי אי שום של ה, ומי א זל טש ם חי רנ ה גה מה ה כנ אי םא רש ב
ם. יהל לי עממםד עמ ם לנ יי לנ גש רנ ם וש יי ין לו שוקנ אי ת אותו של ק אל זי חנ תש הי ים לש מי גורש וש

ל גו' ענ ה וש מה הי בש ל הנ כה ה מי תה רור אנ םאת אה יתה ז שי י עה ש כי חה נה ל הנ ים אל להי ר ה' אל םאמל י ר, (בראשית ב) ונ מנ אה ח וש תנ פה
עממםד. ינ ה של ל מנ ענ ין לו  אי וש יו  לה גש ת רנ אל צו  צש קי וש לו  ים של כי תומש הנ רו  בש שש ני ך? של לי תי ך  נש חם גש ל  ה ענ ה זל ך. מנ לי תי ך  נש חם גש

ם. הל ק בה זי חנ תש הי עממםד ולש ם לנ יי שוקנ ים וש כי ים לו תומש ני ם נותש ה, הי תורה מםך בנ תש ים לי םא רוצי ל ל אי רה שש יי של כש

י רי המ עמקםב, של ד ינ גל נל ש כש חה נה ל הנ ב ענ רוכי ה אותו הה לה יש אותו לנ ם בש כי חנ תש מות הי כש חנ תש הי ימות וש ה עמקי מה ה כנ אי םא רש ב
ו. שה י עי די ם יש יי דנ יה הנ ז וש עמב, אה ק קול ינ ם פוסי אי ו, וש שה י עי די ם יש יי דנ יה הנ עמקםב וש קםל קול ינ תוב (שם כז) הנ כה ענ של יהה יודי הוא הה

יק קולו. סי פש הנ עמקםב ולש ינ ע לש רנ הה ים לש די דה צש ל הנ כה ל לש כי תנ סש ן הי כי לה

ה כםחנ אה רה וש ם,  יהל יני ק בי זי חנ תש מי גוף של י הנ קי זש ם חה הי ה של ד זל צנ ה ומי ד זל צנ רועות מי כםל; זש ק בנ זה חה ה אותו  אה רה וש
ר, מנ דו. אה גש נל ם כש כי חנ תש הי כו, של רי ף יש כנ ע בש גנ יי יהד - ונ ה? מי שה ה עה םא יהכםל לו. מל י ל א כי ינרש ז ונ כםל, אה ק בנ זי חנ תש הי ה של תורה הנ
קםל קול ם הנ יהל בי ר אמ מנ אה ה של יים מנ קנ תש ז יי ת, אה קל זל חנ תש םא מי ה ל תורה יהד הנ ה, מי תורה י הנ כי תומש י וש מודי רו ענ בש שש ני ן של יוה כי

ך. ארל וה ל צנ ענ תה עגלו מי קש רנ יד ופה רי ר תה של אמ יהה כנ הה ו, (שם) וש שה י עי די ם יש יי דנ יה הנ עמקםב וש ינ

םא יהכםל ל ה של אה רה של ו. וכש שה ק עי זי חנ תש הי וש ך  לנ ה, הה תורה ר כםחנ הנ בנ שש ני שום של י מי רי המ עמקםב. של ד ינ גל נל ם כש כי חנ תש ה הי זל ובה
ילה קול הש םא יי ז ל ה, אה תורה ת הנ ך אל סומי י של א מי צה מש םא ני ל של ה. וכש ים אותה כי תומש ם הנ יש כםחנ אותה לי חל ז הל ה, אה תורה לנ

ו. שה י עי די ם יש יי דנ יה יו הנ הש יי עמקםב, וש קול ינ

ל ה לו ענ הודה ך אותו וש רנ הוא בי ד של יו, ענ לה ר עה בי גנ תש הי עמקםב] בו וש יק [ינ זי חל ר, הל בםקל ה הנ לה עה של ך כש עמקםב כה ה ינ אה רה של וכש
, כםחנ ה וש וה אמ גנ א בש לה ימות, אל עמקי עמקםב בנ םא ינ ל. ל אי רה שש ם יי י אי ך כי מש ר עוד שי מי עמקםב ייאה םא ינ ר לו, ל מנ אה כות, וש רה ן בש אותה

ך. ל לש יוכנ י של ין מי אי של

יים קנ ים לש רוצי ם, וש דה י אה ני ל בש צל ם אי עולה ים בה אי צה מש ני ד וש ל צנ כה ים לש די רה פש ה כםחות ני מה ה כנ זל ש הנ חה נה הנ ה, מי אי םא ורש וב
ר. בה שש םא ני ל ה וש צורה יים בש קנ תש הי ד הוא וש ש, עומי חה ל נה ב ענ יו אותו רוכי לה ב אי רנ קה ב של ל גנ ף ענ אנ ה. של של נה יד הנ אותו גי

י רי המ ה של אה רה של ל. וכש תוכה ים ונ שי נה ם אמ עי ים וש להי ם אל יתה עי רי י שה אות, כי רה הי ם ולש עולה ק בה זי חנ תש הי ים לש יכי רי צש כםחנ  וש
ת תי ים לה יכי רי םא צש ה ל ל זל ענ עמקםב, וש י ינ ני בש ע לי רנ הה םא יהכםל לש ל קו וש זש חה ר כםחו וש בנ שש ז ני קום, אה ל אותו מה כנ אל םא נל ל ר וש בנ שש םא ני ל

ל. לה נו כש מל נות מי הה םא לי ל כםל אותו וש אל ם לל עולה יות הה רי בש קום לי מה

ענ גי נם ל הנ ם (במדבר יט) כה תוב שה כה ף, וש כנ ע בש גנ י נה אן כי תוב כה עמקםב - כה ך ינ ף ילרל כנ ע בש גנ י נה ש, כי רנ ן דה קי זה א הנ יסה י יי בי רנ
ין א אי מי קום טה מה קום, ומי א אותו מה מי טי ה, של אה מש ם טג אן גנ ף כה ה - אנ אה מש ן טג לה הנ ה לש מא]. מנ טש ם [יי דה אה ש הה פל נל ת בש מי בש
י א כי לה ה אל רה מש םא אה ה ל תורה הנ ה, וש אה מש טג ד הנ ב אותו צנ רנ קה קום של מה ן בש כי ל של ל. כה לה נו כש מל נות מי הה ן] לי קי תנ תש הי נו [לש לה
ה ן תורה תנ נה ן של מה חמ רנ רוך הה א. בה מה טש א יי מי טה ע בו הנ גנ ר יי של כםל אמ ר (שם) וש מנ אל נל מו של כו, כש רי ף יש כנ ע בש גנ יי תוב ונ כה ע, וש גנ נה
בוד. כה ר וש ה עםשל םאלה מ שש ה בי ינה ימי ים בי יי ך חנ תוב (משלי ג) אםרל כה א, של בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ה בה כות בה זש ל לי אי רה שש יי לש
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ר, (שמות מנ אה ח וש תנ ר פה זה עה לש י אל בי יו. רנ חי ד אה תו ענ שש ד גי ים ענ מי עה ע פש בנ ה של צה רש חו אנ תנ שש יי ם ונ יהל ני פש ר לי בנ הוא עה וש
ם לי ק שה לל ר חי חנ בש ני בות, של אה יר הה חי הוא בש עמקםב, של ינ י  כי וש מו.  א שש נה י ה' קנ ר כי חי ל אנ אי לש ה  ול חמ תנ שש םא תי י ל לד) כי
ו שה עי אותו  ה לש וה חמ תנ שש הי יך  ה], אי טה מנ ה ולש לה עש מנ ם לש לנ שש ני ר [ס"א וש יו יותי לה ב אי רי קה תש הוא הי רוך-הוא, וש דוש-בה קה לנ
תו עה שש ל בי רו, שועה מש אה שום של ר מי םאמנ ם ת ר? אי חי ל אנ אי ד לש ד לו - סוגי סוגי י של ר, ומי חי ל אנ ל אי ד של צנ הוא בש ע של שה רה הה

ל. לה ק כש לל אותו חי ד ולש אותו צנ ה לש ול חמ תנ שש םא יי עמקםב ל ינ יהה, וש ר הה חי ל אנ מו אי ו כש שה י עי רי המ ך, של םא כה ה לו - ל וי חמ תנ שש הי

ל כה לום וש ך שה יתש לום ובי ה שה תה אנ י וש חה ם כםה לל תל רש מנ אמ תוב (שמואל-א כה) ונ א כה לה ר], אל מנ אה א וש בה י אנ בי ח רנ תנ [פה
ר מנ ד אה וי דה אנו של צה יך מה סור, אי אה ן של יוה כי ים, וש עי שה רש לום לה ים שה די קש הנ סור [לו] לש אה ר של אי בה תש י ני רי המ לום. ונ ך שה ר לש של אמ
ר. מנ יו אה לה עה ל של בה ב נה שנ חה י, וש חנ ר אותו לש שי קנ י לש די רוך-הוא כש דוש-בה קה ר לנ מנ אה שוהה של רש י פי רי א המ לה ל? אל בה נה ה לש סוק זל פה

קום מש א לי לה ה? אל וה חמ תנ שש הוא הי נו  ל בש י אל כי ה, וש טה מי הנ םאש  ל ר ל ענ אי רה שש יי חו  תנ שש יי ה (בראשית מז) ונ זל מו  כש
ת כל ה הולל תה יש הה ה של יונה לש ה על ינה כי שש הוא? זו  ה וש ה זל ם. מנ יהל ני פש ר לי בנ הוא עה אן וש ף כה ה, אנ וה חמ תנ שש הי ע וש רנ ה כה ינה כי שש הנ
רוך-הוא דוש-בה קה לנ וות  חמ תנ שש הי לש ן  מנ זש ה  ני ר, הי מנ עמקםב, אה ינ ה  אה רה ן של יוה כי ה.  יונה לש על ה  ירה מי י שש זוהי וש ע],  רנ [כה יו  נה פה לש

מו. ך עי יהה הולי הה של

י רי המ ה של אה רה ן של יוה א כי לה ו. אל שה עי לש חו  תנ שש יי תוב ונ םא כה ל יו, וש חי ד אה ענ תו  שש ד גי ים ענ מי עה ע פש בנ ה של וה חמ תנ שש הי ע וש רנ כה
כםל הנ ט לו, וש רה ר פש חי אנ וות לש חמ תנ שש הי בוד לש ת כה תי םא לה ל י של די דו, כש גש נל ה כש וה חמ תנ שש ז הי מו, אה ך עי רוך הוא הולי דוש בה קה הנ
ה ינה יהמי טו  סש םא יי ל י של די ם הוא, וכש בונה בוד רי יל כש בי שש ים בי עושי ם של יהל עמשי ל מנ כה ים של יקי די צנ י הנ רי שש אוי. אנ רה הוא כה

ה. םאלה מ ושש

ר, מנ ק אה חה צש י יי בי כו. רנ בש יי ונ הו  קי שה יי ר. ונ סי תוב חה כה ארו  וה ו. צנ ארה וה ל צנ פםל ענ יי ונ הו  קי בש חנ יש ונ אתו  רה קש ו לי שה ץ עי יהרה ונ
י רי בש די ר. ובש אי בה תש ה ני סוק זל יט. פה טי ש וה פל יו רל ימה שו מי רש גש יי ל ונ םא יוכנ ט ל קי שש י הנ ש כי רה גש יהם ני ים כנ עי שה רש הה (ישעיה נז) וש

ד. חה כםל אל הנ ה, וש זל ה מי ים זל ני שג ים מש יוני לש ה סודות על מה ה ייש כנ תורה

עמקםב א ינ בה של י כש רי המ א, של טש חי ע ובש שנ רל יו בש עמשה ל מנ כה ו של שה ה עי ל - זל םא יוכה ט ל קי שש י הנ כי ש  רה גש יהם ני ים כנ עי שה רש הה וש
ם. עולה ל הה ל כה ארו של וה יא צנ הי ם, של יי לנ רושה יש זו  ארו  וה ד. צנ חה ו - אל ארה וה ל צנ פםל ענ יי לום. ונ שה בש יו  םא הה יו ל עמשה יו, מנ לה אי
ו, שה ל עי עו של רש זנ ד מי חה אל ל, וש בל בה ד מי חה ש - אל דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל ם נל יי עממנ פנ שום של יו, מי ארה וה ל צנ םא ענ ל ו וש ארה וה ל צנ פםל ענ יי ונ

ד. חה ו - אל ארה וה ל צנ פםל ענ יי ה ונ ל זל ענ יבו, וש רי חל הל ד וש חה ם אל ענ יו פנ לה מו עה צש יל ענ פי הי של

יקות שי רות נש תה עש ננ תוב (משלי כז) וש כה ה של ה זל ינו, מנ ני שה צונו. וש רש בי קו  שה םא נש י ל ה, כי לה עש מנ קוד לש נה הו  "קי שה יי ונ
ה א - זל יקות שוני שי רות נש תה עש אן ננ ף כה ב. אנ לי צון הנ רש ם בי כה רש םא בי י ל רי המ ל, של אי רה שש ת יי אל ך  רנ בי של ם כש עה לש ה בי א? זל שוני

עישהו.

ים עי שה י רש ני י שי חי י לל בנ יש ל אם ת כה אל יתה  כי י הי י כי להנ י אל ני יעי ה ה' הושי תוב (תהלים ג) קומה י, כה י יוסי בי ר רנ מנ אה
ה כו, זל בש יי ה ונ ל זל ענ כו'. וש שםך אותו וש נש ב לי שנ חה יו וש נה לו שי דש י גה רי המ , של תה בש בנ רש א שי לה תה אל רש בנ י שי רי קש ל תי ינו, אנ ני שה . וש תה רש בנ שי

ים. רי בי חמ רוהה הנ אמ ה, ובי כה ה בה זל ה וש כה בה

יכות רי אמ ן [בנ מנ ך זש אםרל ב לש שנ ה חה עה ה שה אותה לו בש פי י אמ רי המ עמקםב, של ינ ו לש שה ל עי צונו של בו ורש יהה לי ה הה מה ה כנ אי םא רש ב
יהה ה הה זל יהדו, וש ל מי צי נה הי ב לש יהה חושי םא הה ל ה של יהה בוכל ה הה כו. זל בש יי ה ונ ל זל ענ ג לו, וש רי טש קנ עות ולש עמשות לו רה ים] לנ יהמי הנ

םא יהכול לו. ל יהם וש יהה קנ יו הה בי אה שום של ה מי בוכל

ים כי סש י הי רי המ שום של ם? מי ענ טנ ה הנ עמקםב. מה ת ינ ה אל אה רה ה של עה שה ו בש שה ל עי זו של גש ש רה לנ חל אי נל דנ א, ונ בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ים לויי ה תש זל ם הנ עולה ל הה ים של רי בה דש ל הנ י כה רי המ זו, של גש רה לט בש שש ו לי שה םא יהכםל עי ה ל ל זל ענ ו, וש שה ל עי ה של נל מג מו אותו מש עי
ה, לה עש מנ טון לש לש שי ן הנ תה ני ד של ה ענ טה מנ ינו לש טון אי לש שי ה. הנ טה מנ ימו לש כי סש ה - הי לה חי תש ה בנ לה עש מנ ימו לש כי סש הי של ה, וכש לה עש מנ לש

ה. זל ה בה לוי זל כםל תה הנ וש

ה, לה חי תש בנ נו  רש מנ אה ה של מנ נו  יש ר, הנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ גו'. אה י וש טי אי ה לש לה המ ננ תש י אל ני אמ ונ דו  בש י ענ ני פש י לי ני דם א אמ ר נה עמבה ינ
א עםל שה י יי ר כי בל גל תוב (איכה ג) טוב לנ כה שום של יו, [מי בי כו אה רש בי אשונות של כות רי רה ן בש ו אותה שה כש ה ענ צה םא רה עמקםב ל ינ של
יר עלבי הל שום של ם, מי הל ד מי חה לו אל פי מו בו אמ יש קנ תש םא הי ן ל יי דנ עמ רון] ונ חמ יום אנ ק לש חנ שש תי תוב (משלי לא) ונ כה יו, וש עורה נש בי

ם. עולה י הה מי ל ענ יו מול כה נה בה כו לש רש טה צש יי ה של עה שה ים בש יהמי סוף הנ ם לש אותה

עמקםב? ר ינ מנ ה אה ד - מה חה אל לט כש שש ני ד וש חה אל ה כש זל ם הנ עולה ק הה לי חנ ה, ונש כה לי ני ה וש עה סש ו ני שה ר עי מנ אה ה של עה שה ן בש כי לה וש
עמבםר ינ ר (מיכה ב) ונ מנ אל נל מו של א, כש ר נה עמבה ה, ינ זל ם הנ עולה ו בה שה כש טונו ענ לש ו שי שה ים עי די דו. ינקש בש י ענ ני פש י לי ני דם א אמ ר נה עמבה ינ
ה לל עמ י אנ ני י, אמ טי אי ה לש לה המ ננ תש י אל ני אמ ה - ונ זל ם הנ עולה ה בה לה חי תש ך בנ טונש לש ה שי תה ם אנ די קש ם, הנ םאשה ר ה' בש ם ונ יהל ני פש ם לי כה לש מנ

ט. אנ ים לש כי הולש ים של ם יהמי אותה ים, לש יהמי סוף הנ א ולש בה ם הנ אותו עולה י לש מי צש ענ

י - ננ פה ר לש של ם. אמ עולה ה הה עמשי ה מנ עמשה ה ננ בה ה של ירה אי םא מש ל יהה של רש לנ קש פנ סש ה? זו אנ אכה לה יזו מש ה - אי אכה לה מש ל הנ גל רל לש
ק בה דש הוא ני ה של מונה אל אות סוד הה רש הנ ים לש רובי כש ל הנ הו סוד של ים - זל די לה יש ל הנ גל רל קום. ולש ל מה כה י ה' בש ני פש לי י מי זוהי

ם. הל בה

מו ו, כש שה ר עי ל הנ לט ענ שש י לי ני מנ יענ זש גי ינ םא וש יהב ד של ך ענ לש לות של בםל גה סש י אל ני ה - אמ ירה עי י שי ני דם ל אמ םא אל ב ר אה של ד אמ ענ
ה. לוכה מש ה' הנ ה לנ תה יש הה ז וש אה ו, וש שה ר עי ת הנ פםט אל שש יון לי ר צי הנ ים בש יעי לו מושי עה ר (עובדיה א) וש מנ אל נל של
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ח תנ יהיא פה י חי בי כות. רנ קום סג מה ם הנ א שי רה ן קה ל כי כםת ענ ה סג שה הו עה ני קש מי ת ולש יי ן לו בה בל יי ה ונ כםתה ע סג סנ עמקםב נה ינ וש
ה, אי םא רש גו'. ב יר וש ר עי מה שש םא יי ם ה' ל גו', אי ת וש יי ה בנ נל בש םא יי ם ה' ל למםה אי שש עמלות לי מנ יר הנ ר, (תהלים קכז) שי מנ אה וש
תוך ט מי הי לנ תש הי ד, וש חה ר אל של ק קל זה יצוץ חה תוך ני יא מי ם, הוצי םא עולה ר בש רוך הוא לי דוש בה קה צון הנ רש ה בי לה עה ה של עה שה בש
ים יקי קי ים דנ כי רה ים דש ילי בי ה שש אה מי ה] בש טה המ לנ תש הי [וש ה  טה המ לה ה  כה שי חמ ה  ה. אותה טה מנ לש ד  יהרנ וש יהה  לי עמ ר בנ אה שש ני וש ך,  חםשל הנ

ם. עולה ל הה ת של יי ה בנ עמשה ננ ים, וש דולי גש

ם ים, שה דושי ים קש יוני לש קומות על יב, מש בי יב סה בי ים לו סה רי דה חמ ים ונ חי תה ה פש מה כםל. כנ ע הנ צנ מש תוך אל ה הוא בש ת זל יי בנ
כםל זון לנ ב, מה יו רנ רש יו ופי פה נה ק, עמ זה חה ד וש חה דול אל ן גה ילה א אי תוכו יוצי ינו. בש מי ד לש חה אל ד וש חה ל אל ם כה יי מנ שה י הנ פררי נות צי נש קנ מש
ה א, עולל לו יוצי לה ים הנ רי הה ת הל לשל שש ת לי חנ תנ ים. מי רי ה הה לשה ין שש ן בי מה טש ני ם, וש יי מנ שה י הנ ני נש ענ ה לש ן עולל ילה אי בו. אותו הה

ה. טה מנ ד לש יורי ה וש לה עש מנ לש

ן. אותו קה תש ני ה וש ת זל יי ה בנ נל בש ה ני זל עו, בה םא נודש ל ים של יוני לש ים על זי נה ה גש מה תוכו כנ ז בש גוני נו וש מל ה מי קל שש ה מג זל ת הנ יי בנ הנ
יום. ה בנ סל כנ תש ה ומי לה יש לנ ט בנ ה שולי ת זל יי בנ הנ ה. וש לה יש לנ ה בנ סל כנ תש יום ומי ה בנ לל גנ תש ן מי ילה אי הה

חות ה רוחות פורש מה ז כנ ים. אה די דה צש ל הנ כה ים מי תומי ים סש חי תה פש ל הנ כה ט, וש ר בו שולי שה קש ני ך וש חםשל ס הנ נה כש ני ה של עה שה בש
ה מנ רואות  וש טות  שה וש דות,  עי חות  לוקש וש ים,  פררי צי ן  אותה ין  בי סות  נה כש ני וש בו,  ס  ני כה הי ולש ת  ענ דנ לה בות  אי תש יר,  וי אמ בה

רואות. של

חנ ים, ופותי קי זה חמ ים הנ ישי טי פנ ל הנ כה ה בש כל ת, ומנ חנ ת אנ בל הל לש יא שנ ר בו, ומוצי שנ קש ני ך של ר אותו חםשל עורי תש מי ד של ענ
ה. טה מנ ה ולש לה עש מנ ת קולות לש רל עורל ם ומש עולה ה בה כה ת ומנ בל הל לש ה שנ ת אותה דל יורל ה וש ים. עולה עי לה ענ סש ים ובוקי חי תה פש

י, ימי ני פש הנ חנ  בי זש מי ל הנ ן של נה מוד עה ענ תוך  א מי יר יוצי וי אמ א. אותו  קורי יר וש וי אמ ר בה שה קש ני ה וש ד עולל חה רוז אל ז כה אה וש
ים די בות עומש בה בוא רש רי םאל, וש מ הוא שש ד של צנ ים מי די ים עומש פי לה ף אמ לל ם. אל עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ ט לש שי פנ תש א מי יוצי של וכש
ים די עובש ה וש ירה ים שי ני קש תנ מש ם של ה אותה מה ז כנ יז. אה רי כש ל ומנ יי חנ א בש יומו, קורי קי ד בש רוז עומי כה הנ ין, וש הוא יהמי ד של צנ מי

פון. ד צה צנ ד לש חה אל רום וש ד דה צנ ד לש חה ים, אל חי תה פש ים ני חי תה י פש ני ה, ושש עמבודה

י ס מי נה כש ז ני חות עולות. אה בה שש תי ים וש רי מש זנ ים מש ירי שי ים, וש די דה י צש ני ין שש ר בי שי קנ תש ן ומי תה ני ה וש זל ת הנ יי בנ ה הנ עולל
ל ים כה קי שש ים ומנ אי ים יוצש מי שה רות בש המ ננ ד, וש ל צנ כה יו לש ים זי ירי אי ה אורות מש שה שי ט בש הי לנ תש ת מי יי בנ הנ ש, וש חנ לנ ס בש נה כש ני של
ד עמלות ים ענ רי מש זנ גו', ומש ם וש אה מה ים צש אי רה רו פש בש שש י יי דה תו שה יש ל חנ קו כה ר (תהלים קד) ינשש מנ אל נל מו של ה, כש דל שה יות הנ חנ
מו ה, כש ירה ים שי רי אומש ים וש חי בש שנ ם מש ם, כגלה יהל ילותי חי ם וש יי מנ שה לות הנ זש ים ומנ בי ז כוכה ר, אה בםקל ה הנ עולל של ר. וכש בםקל הנ

ים. להי י אל ני ל בש יעו כה יהרי ר ונ י בםקל בי ד כםכש ן ינחנ רה ר (איוב לח) בש מנ אל נל של

ד קנ א שה וש יר שה ר עי מה שש םא יי ם ה' ל יו בו, אי לו בונה מש א עה וש ת שה יי ה בנ נל בש םא יי ם ה' ל ה, (תהלים קכז) אי אי םא רש ב
ים עולי של י? כש תנ ימה ן אותו. אי קי תנ יד ומש מי ה תה זל ית הנ בנ ת הנ ה אל הוא בונל יון של לש על ך הה לל מל ה הנ גו' - זל ם ה' וש ר. אי שומי

אוי. רה ה כה טה מנ לש עמבודות מי הה צונות וש רש הה

ם, עולה ים בה טי שוטש ים ומש ים שורי ני זגיה מש ים הנ די דה צש הנ ה וש לה יש לנ ך הנ שה חש נל ה של עה שה י? בש תנ ימה יר, אי ר עי מה שש םא יי ם ה' ל אי
יף םא יוסי ר (ישעיה נב) ל מנ אל נל מו של א, כש מי טה ל וש רי ב בו עה רי קה תש םא יי ל ים של די דה צש ל הנ כה ר מי מה שש ני ים, וש תומי ים סש חי תה פש הנ וש

ם. עולה ן הה ם מי ירה עמבי הנ רוך הוא לש דוש בה קה יד הנ תי עה א, של מי טה ל וש רי ך עוד עה םא בה ב לה

מו רש גה וש תו  שש אי ם וש דה יו אה רה חמ אנ ך  לנ הה וש ה בו  תה פנ תש הי הו של א. זל מי טה ל וש רי ד עה חה כםל אל א הנ לה א? אל מי י טה ל ומי רי י עה מי
ם. עולה ן הה הוא מי רוך  בה דוש  קה הנ ירו  עמבי ינ ן של מנ זש ד אותו  ה ענ זל ת הנ יי בנ ת הנ א אל מי טנ מש הוא הנ ם, וש עולה ל הה כה ת לש ול מה

אי. דנ א ונ וש יר, שה ר עי מה שש םא יי ם ה' ל ך אי שום כה מי

ו שה הוא עי יום הנ ב בנ יהשה ה? ונ לה עש מנ תוב לש ה כה ה. מנ מונה אל ל הה קו של לש ד חל גל נל ע כש סנ ה, נה כםתה ע סג סנ עמקםב נה ינ ה, וש אי םא רש ב
ה ה זל יר, מנ עי ל שי ד של צנ ו לנ שה - עי לו  ד של צנ ד לנ רנ פש ני ד  חה ל אל א כה לה ה. אל כםתה ע סג סנ עמקםב נה ינ וש תוב  כה וש ה,  ירה עי שי כו  רש דנ לש

ה. יונה לש על ה הה מונה אל ה, זו הה כםתה ע סג סנ עמקםב נה ינ ר. וש כה ל ני ה, אי רה ה זה שה יר? זו אי עי שי

הו ני קש מי אוי. ולש רה ית כה בי רש ת ענ לנ פי ן תש קי תי ר, של זה עה לש י אל בי ר רנ מנ עמקםב. אה ית ינ ר (שם) בי מנ אל נל מו של ת, כש יי ן לו בה בל יי ונ
תוב כה רוהו. וש אמ כםל, ובי הנ ם מי לי ם - שה לי עמקםב שה םא ינ יהב ז ונ אה קו. וש לש הו חל זל ם, וש מםר אותה שש כות לי ר סג אה כםת, שש ה סג שה עה

ד. חה כםל סוד אל הנ רוהו, וש אמ גו', ובי כו וש ם סג לי שה י בש הי יש (תהלים עו) ונ

מו, ה עי רה טש ענ תש ה זו הי כה ז סג אה אוי לו, וש רה קום של מה ר בנ טי ענ תש הי של ם, כש לי יהה שה הה של ה כש מונה אל מו הה ה עי רה בש חנ תש ז הי אה
ץ. רל אה ם בה לי ם שה יי מנ שה ם בנ לי ה, שה טה מנ ם לש לי ה שה לה עש מנ ם לש לי ם, שה לי הו שה זל יו, וש נה בה ם מי לי יהה שה הה בות, של אה הה ם מי לי יהה שה הה של
ם לי ם שה יי מנ שה ם בנ לי ים. שה דושי קש יו הנ נה בה ה - בש טה מנ ם לש לי ל. שה אי רה שש ת יי רל אל פש בות, תי אה ל הה לנ הוא כש ה - של לה עש מנ ם לש לי שה

ים רי בי חמ רוהו הנ אמ ה, ובי אה ת לי ה בנ ינה א די צי תי תוב? ונ ה כה יהד מנ רוהו. מי אמ כו, ובי ם סג לי שה י בש הי יש ז ונ אה ץ. וש רל אה בה

ה לל לו, אי אי לו מי נות אי שג יות מש ה, חנ זל ה מי ים זל ני שג ם מש כגלה ה, וש לה עש מנ ים לש די רה פש ים ני די דה גות וצש רה ה דש מה ה כנ אי םא רש ב
דות, רה פש גות ני רה ה דש מה ה כנ אה מש טג ל רוחנ הנ ד של צנ ינו. מי מי ד לש חה אל ד וש חה ל אל ף כה רל רםף טל טש לי ה וש לל ל אי לט ענ שש ים לי גי רש טש קנ מש
ו, דה ינחש מםר  חמ ובנ שור  בש רםש  חמ תנ םא  ל כב)  (דברים  תוב  כה י  רי המ של ה,  לל אי ד  גל נל כש ה  לל אי ג  רי טש קנ לש ים  בי אורש ם  כגלה וש

ם. ים עולה גי רש טש קנ ים, מש רי בש חנ תש מי של כש של
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דוש, הוא קה עמקםב, של ים. ינ דושי קש ים הנ די דה צש ג בנ רי טש קנ א לש לה ה אל ינה אות אי מי טש גות הנ רה דש ת הנ שוקנ ה, תש אי םא ורש וב
מור. כו חמ שה ו נש שה כש כו. ענ רי ף יש כנ ע בש גנ יי ר ונ מנ אל נל מו של ש, כש חה כו נה שה ה נש לה חי תש מו. בנ גו עי רש טש קי בו לו וש רש ם אה כגלה

טו לש שה מור וש חמ י הנ פי לנ דו כש מש ה, עה של קה ין הנ די ד הנ צנ או מי בה י, של וי לי עון וש מש ו שי שה כש ש. ענ חה נה ל הנ צל ד אי ם הוא עומי שה
יהה הה עון של מש שי ב. וש רל י חה פי גו לש רש נו הה ם בש כל ת שש אל מור וש ת חמ אל ר וש מנ אל נל מו של ם, כש יהל ני פש ה לי פה כש ני ים וש די דה צש ל הנ כה יו בש לה עה

לו. ג של רי טש קנ הוא מש א של צה מש ני ד, וש חה אל רו כש בש חנ תש םא יי ל י של די ג בו כש רי טש קי מור וש ל חמ א ענ לו [הוא] שור, בה זה [שור], מנ

ם לה שש ני וש א שור  בה ך  כה ר  חנ אנ ם.  יהל לי עמ ט  הוא שולי ך  כה ר  חנ אנ וש ל,  צה ני הוא  וש עמקםב,  ינ לש ג  רי טש קנ לש ים  אי בה ם  כגלה וש
ר של ם (יחזקאל כג) אמ הל תוב בה כה ים, של מורי ם חמ הי ם של יי רנ צש הוא שור, ומי ף של מור - יוסי חמ ד הנ צנ ם מי כגלה ים של מורי חמ בנ

ם. רה שה ים בש מורי ר חמ שנ בש

מות ם עמצה כו אותה שש נה ם וש מה ג שור עי וי דנ זש הי שום של ים, מי מורי ם חמ ין אותה לו בי פש עמקםב נה י ינ ני ך בש ר כה חנ ה אנ ל זל ענ וש
ם, עולה הה ם מי ר כםחה בנ שה ם, וש פות אותה כש גו] לי וש דנ זש הי ים [של מורי חמ ם הנ ר אותה זי ם ופי קםדל מו מי י כש וי ר לי עורי תש הי ד של ר, ענ שה ובה

מו. ף עי מות יוסי צש ת ענ ה אל ח מםשל קנ יי תוב (שמות יג) ונ כה הו של ם. זל שה שור מי ת הנ יא אל הוצי וש

ל גו כה רש ינהנ ך ונ ר כה חנ אנ מולו, וש ני ם של ם דה יהל לי ר עמ עורי תש מור, הי ל אותו חמ ה ענ לה חה תש הנ עון בנ מש א שי בה של ה, כש אי םא רש ב
ר חנ ם, אנ ה דה לה חי תש ם. בנ יי רנ צש מי ים בש מורי ם חמ אותה ה, בש ה מםשל י, זל וי י לי די ל יש רוך הוא ענ דוש בה קה ה הנ שה ה עה מו זל ר. כש כה זה
ת אל ם וש פה ל טנ ת כה אל ם וש ילה ל חי ת כה אל תוב, וש ה כה זל מור הנ חמ אן בנ גו'. כה ם וש יי רנ צש ץ מי רל אל כור בש ל בש רםג ה' כה ינהמ ך (שם) ונ כה
ב ב רנ רל ם עי גנ תוב (שם) וש כה לת, וש מה ב ושש הה י זה לי ף וכש סל י כל לי תוב, (שם) כש ים כה מורי ם חמ אותה ם בש גו'. שה ם וש תה מש הל ל בש כה

גו'. ר וש קה םאן ובה צ ם וש תה ה אי לה עה

ם ף עי תי תנ שש הי צו לש ם רה ים. כגלה מורי ם חמ ל אותה ל כה צל ד אי ה עומי זל ה, וש זל מור הנ חמ ל הנ צל ד אי ה עומי י - זל וי לי עון וש מש שי וש
ך אותו שנ ו נה שה עי ו של שה כש יו. ענ תה חש ם תנ ה אותה כופל ם וש יהל בי גנ ד לש יו עומי נה בה הוא בש שםך אותו, וש נש נו לי קש תש ני דוש וש קה עמקםב הנ ינ
ש עמקםב אי ית ינ יהה בי הה תוב (עובדיה א) וש כה ה, של ד זל צנ ה מי זל ה וש ד זל צנ ה מי ף, זל יוסי עמקםב וש י יהקום מולו? ינ יו, מי נה ת בה אל וש

גו'. ש וש קנ ו לש שה ית עי ה ובי בה הה ף לל ית יוסי ובי

י, י יוסי בי ר רנ מנ עמקםב. אה י ינ ני י בש רי חמ אנ פו  דש םא רה ל ם וש יהל יבותי בי ר סש של ים אמ רי עה ל הל ים ענ להי ת אל תנ י חי הי יש ונ עו  סה יי ונ
י רי חמ פו אנ דש םא רה ן ל כי לה ם, וש ים אותה בי עוזש ים וש תי תש רנ יו מש ב, הה רה קש ן לנ יי י זנ לי ים כש רי יו חוגש הה של ים, וכש סי נש כנ תש יו מי ם הה כגלה

עמקםב. י ינ ני בש

יהה הה ב של הה זה ף וש סל י כל לי ם כש כל שש לו מי טש נה ם של ה הי לל ר - אי כה ני י הנ להי ת אל ירו אל סי גו'. הה ר וש כה ני י הנ להי ת אל ירו אל סי הה
ם ם שה ין אותה מי טש עמקםב הי ינ ב, וש הה זה ף וש סל כל יו מי ה הה רה ה זה ר, עמבודה מנ ה אה הודה י יש בי ם. רנ הל לה ה של רה ה זה ם עמבודה יהל לי קוק עמ חה

ים. מי עולה ה לש נה מל נות מי הה ם לי דה אה סור לש אה ה, של רה ה זה ל עמבודה ד של צנ נו מי םא ייהה ל י של די כש

תוב (שמואל-ב כה ה של ה זל ה, מנ הודה י יש בי רנ יהה לש קי זש י חי בי ר רנ מנ ך. אה רל דל ים בנ כי יו הולש יהה הה קי זש י חי בי רנ ה וש הודה י יש בי רנ
קוץ ינו, שי ני שה ד. וש וי םאש דה ל ר י ענ הי תש ה ונ רה קה ן יש בל אל ב וש הה ר זה כנ ה כי לה קה שש םאשו ומי ל ר ענ ם מי כה לש ת מנ רל ת עמטל ח אל קנ יי יב) ונ
י רי המ קוץ, של תוב שי ם כה ענ טנ ה הנ ד, ומה וי םאש דה ל ר י ענ הי תש ם ונ ענ טנ ה הנ ם. מה כה לש ת מנ רל הו עמטל זל מו, וש כםם שש לש מון מי י ענ ני בש
ה זל ר, ובה חי ל אנ ר, אי כה ל ני ים, אי רי חי ים אמ להי ים, אל מי ענ י הה להי תוב אל ה כה רה ה זה י עמבודה די ים עובש מי ענ י הה להי ר אל אה שש בי

ד. חה קוץ אל ר שי מנ אה

תוב (דברים כג) כה רוך הוא, של דוש בה קה ם הנ הל א לה רה ך קה ה כה רה ה זה י עמבודה די ים עובש מי ענ י הה להי ל אל כה ר לו, ובש מנ אה
אי. דנ ך הוא ונ כום - כה לש הוא מי ם, של כה לש ת מנ רל ת עמטל ח אל קנ יי ר ונ מנ אה ה של ם. ומנ יהל לולי ת גי אל ם וש יהל קוצי ת שי או אל רש תי ונ
ה קוקה חמ מות של ה דש כום, אותה לש ל אותו מי ת של רל ה עמטל ת אותה ר אל בנ ז הוא שה ייר, אה גנ תש םא הי ל ד של י, ענ תי גי י הנ תנ א אי לה אל
מון, י ענ ני קוץ בש ה, שי אי םא ורש םאשו. וב ל ר ה ענ תה יש הה ה, וש נה מל נות מי הה ר לי תי ה הל ה אותה שה ז הוא עה ה, אה ם אותה גנ יהה ופה לל עה

א. מה קוץ, זגהמ א שי רה קש ן ני כי לה ר, וש תל ל אותו כל קוק ענ יהה חה ה הה קה ה עממג יקה קי חמ ד בנ חה ש אל חה נה

ה ל זל ענ ן, וש יהל יי דה ל עמ ן כה תוכה יאות בש בי יו מש הה ים של שי ר נה אה לו שש ר - אי כה ני י הנ להי ת אל ירו אל סי ר, הה מנ ק אה חה צש י יי בי רנ
מםן טש יי ף. ונ סל כל ב וה הה ל זה ה של רה ה זה ל עמבודה כה ים וש יי דה ל עמ כה ים וש שי נה לו  ר, אי כה ני י הנ להי ל אל ת כה עמקםב אל ל ינ נו אל תש יי תוב ונ כה

ל. לה ה כש רה ה זה ל עמבודה ד של צנ נו מי םא ייהה ל י של די עמקםב, כש ם ינ אותה

ית ה בי לל עמ ננ ה וש קומה נה תוב? וש ה כה רוך-הוא. מנ דוש-בה קה ק בנ בה דש יהה ני הה יהה, וש כםל הה ם בנ לי יש שה עמקםב אי ינ ה של אי םא רש ב
עמקםב. ת ינ נו אל תש יי יהד - ונ י. מי תי כש לה ר הה של ך אמ רל דל י בנ די מה י עי הי יש י ונ תי רה יום צה י בש ה אםתי נל עם ל הה אי חנ לה בי זש ם מי ה שה עלשל אל ל וש אי
הו מו, זל ה עי שה עה ל טובות של ענ וש ים  סי ל ני ענ הודות לו  הוא ולש רוך  בה דוש  קה ת הנ אל חנ  בי שנ ם לש דה אה הה יך  רי צה אן של כה מי

י. תי כש לה ר הה של ך אמ רל דל י בנ די מה י עי הי יש תוב ונ כה של

ם ה שה עלשל אל תוב וש ך כה ר כה חנ אנ מו, וש יו עי נה יל בה לי כש גו', הי ל וש ית אי ה בי לל עמ ננ ה וש קומה נה תוב וש ה כה לה חה תש הנ ה, בנ אי םא רש ב
ן קי עמקםב תי ינ ר.  בה דה יהה הנ יו הה לה עה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ה. מה ל זל לנ כש ם מי יא אותה הוצי ה, של עמשל ננ תוב וש םא כה ל וש  , חנ בי זש מי
ח רנ בה יום של רות מי ן צה ל אותה ר כה בנ הוא עה שום של ר, ומי בה דה יהה הנ יו הה לה עה וש חנ  בי זש ה מי שה הוא עה אי, וש דנ ית ונ בי רש ת ענ לנ פי תש
ם יס אותה ני כש םא הי ה ל ל זל ענ ם, וש עולה ך לה ר כה חנ או אנ ם בה הי י, וש תי כש לה ר הה של ך אמ רל דל י בנ די מה י עי הי יש תוב ונ כה יו, של חי י אה ני פש לי מי
ך, רי בה יך לש רי ן, הוא צה חה לש שג ם בש חל ל לל אוכי י של הודות. מי יך לש רי ס, צה ה לו ני עמשה ננ י של אן מי כה ר, מי מנ ר אה זה עה לש י אל בי מו. רנ עי

ר. בה ל דה כנ םא אה ל ר של חי םא אנ ל וש
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יו לה עה ה  לה על הל חות] של בש זש מי הנ לו  אי תוב [בש םא כה ל וש  , חנ בי זש ם מי ן שה בל יי ונ תוב  ה, כה אי םא רש גו'. ב וש חנ  בי זש ם מי ן שה בל יי ונ
ה תונה חש תנ ה  גה רש דנ ן  קי תנ לש ה',  לנ חנ  בי זש מי ן.  קי תנ תש הי לש אויהה  רש הה ה  גה רש דנ ה  ן אותה קי תי שום של א מי לה אל עולות,  וש ים  כי סה נש
קום מה א לנ רה קש יי ה. ונ יונה לש ה על גה רש ה' - זו דנ ה. לנ תונה חש ה תנ גה רש חנ - זו דנ בי זש ם מי ן שה בל יי ה ונ ל זל ענ ה, וש יונה לש ה על גה רש דנ ה בש רה בש חנ לש

ד. חה כםל אל הנ ה וש תה ה בי מה אי ז כש ם, אה אי הה ה מי ירה אי הי של כש שום של יון, מי לש על ם הה שי ה כנ ם זל ל - שי ית אי ל בי אי

ם הי של יו  הה ים  עי בש שי י  רי המ ה, של ינה כי שש בנ א  לה אל ים  אי צה מש ני םא  ל ם  הי שום של - מי ים  להי אל יו הה לה אי לו  גש ני ם  י שה כי
ים, להי אל יו הה לה אי לו  גש ני ם  י שה ה כי זל ל  ענ וש ה,  ינה כי שש יב הנ בי אות סש רה דש תל ים קה עי בש שי וש ה,  ינה כי שש ם הנ יד עי מי ים תה אי צה מש ני

יו. לה ב עה צה ה ה' ני ני הי תוב וש י כה רי המ ה, של לה גנ תש הי ה של קום זל מה בש

ם ה עי דושה ה קש בה כה רש ה מל עמשה ננ אן של כה ר, מי מנ עון אה מש י שי בי תו. רנ ר אי בל ר די של קום אמ מה ים בנ להי יו אל לה עה ל מי ענ ינ ונ
הו דו. זל בנ ה לש בה כה רש הוא מל ה, וש נה בה לש יר לנ אי הה ת לש דל עומל ה של יונה לש ה על דושה ה קש בה כה רש עמקםב הוא מל ה, ינ אי םא ורש בות. וב אה הה

ים. להי יו אל לה עה ל מי ענ ינ תוב ונ כה של

ה מה ה כנ אי םא רש יו ב לה נו. אי אי רש ל קה כה יו בש לה ים אי רםבי ים קש להי ר לו אל של דול אמ י גוי גה י מי ר, (דברים ד) כי מנ אה ח וש תנ פה
ם עולה בה ה של רה ה זה י עמבודה די ים עובש מי ענ ל הה כה שון בש לה ם וש ך ענ ין לש אי רוך הוא, של דוש בה קה י הנ ני פש ל לי אי רה שש ים יי יבי בי ם חמ הי
ה עה ל שה כה ל בש אי רה שש ל יי שות של קה לות ובנ פי ל תש בי קנ ן לש זגמה רוך הוא מש דוש בה קה הנ מו של ם כש ע אותה מנ שש יי לוהנ של ייש לו אל של

ם. הל לה ה של גה רש ה דנ יל אותה בי שש ים בי ם רוצי הי ה של לה פי יענ תש מי שש הנ ים לש יכי רי ם צש הי של

ל אי רה שש ם יי י אי עמקםב כי ך עוד ינ מש א שי רי קה םא יי תוב ל כה ל, של אי רה שש עמקםב יי ינ א לש רה רוך הוא קה דוש בה קה ה, הנ אי םא רש ב
ים, להי אל ר לו  םאמל י ה. ונ ל מםשל א אל רה קש יי ר ונ מנ אל נל של מו  ה, כש ינה כי שש א? זו  רה קש יי ונ י  מו. מי ת שש א אל רה קש יי ך, ונ מל ילה שש הש יי
מו ת שש א אל רה קש יי ה ונ ל זל ענ ה, וש ם זל שי ם בש לנ שש ני וש תו  גה רש דנ ה בש לה ענ תש ז הי אה אוי, וש רה כםל כה ם בנ לנ שש י ני רי המ נו של רש אנ ה בי לה עש מנ לש

ר. אי בה תש י ני רי המ ל, ונ אי רה שש יי

עמקםב ינ של תה  רש מנ אה ה של אי מנ דנ ר, ונ זה עה לש י אל בי רנ י לש י יוסי בי ר רנ מנ ך. אה רל דל ים בנ כי יו הולש י הה י יוסי בי רנ ר וש זה עה לש י אל בי רנ
ם י אי עמקםב כי ך עוד ינ מש א שי רי קה םא יי תוב ל כה ל, וש אי רה שש מו יי א שש רה קה ים, וש די דה צש ל הנ כה חוז לש הוא אה בות הוא, וש אה יר הה חי בש
ה מה כנ עמקםב בש ינ א לו  רה קה רוך הוא וש בה דוש  קה ר הנ זנ ה חה מה ל, לה אי רה שש יי מו  ת שש א אל רה קש יי תוב ונ כה ך, וש מל ילה שש הש ל יי אי רה שש יי

עמקםב? ך עוד ינ מש א שי רי קה םא יי ל ה וש ה זל ך, מנ ם כה ם? אי קםדל מו מי עמקםב כש או לו ינ רש כםל קה הנ ים, וש מי עה פש

ה סוק זל ה, פה אה נש יר קי עי מות יה חה לש יש מי אי א כש בור ייצי גי ר, (ישעיה מב) ה' כנ מנ אה ח וש תנ . פה תה רש מנ ה אה ר לו, יהפל מנ אה
תםב! כש יך לי רי מות צה חה לש יש מי מות? אי חה לש יש מי אי תםב! כש כש יך לי רי בור צה א? גי בור ייצי גי ה, כנ אי םא רש ל ב בה שוהו. אמ רש פי

תוב (ישעיה כה מו הוא ה', של רוך הוא, שש דוש בה קה הנ אי של דנ ים, ונ מי חמ ה רנ קום זל ל מה כה ר, ה' בש אי בה תש י ני רי א המ לה אל
ים בי רנ תש מי ן של מנ זש א בי לה קום. אל ל מה כה ין בש הוא די ים, וש להי מו אל א שש רה קש ים ני מי עה פש לי ינו של אי רה י. וש מי י ה' הוא שש ני מב) אמ
מו, ים שש להי אל ם,  עולה בה ים  עי שה רש הה ים  בי רנ תש מי ן של מנ זש ובי ים.  מי חמ רנ הה ם  שי בש א  רה קש ני וש מו,  ם, ה' שש עולה בה ים  יקי די צנ הנ
ל. אי רה שש יי א לו  רה ת, קה רל חל ץ אנ רל אל יהה בש םא הה ל וש ים  אי ין שונש יהה בי םא הה עמקםב ל ינ ן של מנ זש בי ך  ים. כה להי ם אל שי א בש רה קש ני וש

עמקםב. א לו ינ רה ת, קה רל חל ץ אנ רל אל ים או בש אי ין שונש יהה בי ר הה של אמ כנ וש

ין יהה בי הה של כש תה של רש מנ אה ה של ים לו. ומנ אי נו קורש י אה רי המ א, ונ רי קה םא יי תוב ל כה ר של בה דה ב הנ ינשי תש םא הי ן ל יי דנ ר לו, עמ מנ אה
יו בי י אה גורי ץ מש רל אל עמקםב בש ב ינ יישל תוב (בראשית לז) ונ ה, כה אי םא רש עמקםב - ב ינ א לו  רה ת קה רל חל ץ אנ רל אל בש ים או  אי שונש

ת? רל חל ץ אנ רל אל יהה בש םא הה י ל רי המ ן, ונ ענ נה ץ כש רל אל בש

ך ים, כה להי א אל רה קש ים ני מי עה פש לי א ה' וש רה קש ים ני מי עה פש רוך הוא לי דוש בה קה הנ מו של ר כש מנ אל ה נל לה חי תש י בנ רי ר לו, המ מנ אה
ך עוד מש א שי רי קה םא יי ר ל מנ אל נל ה של דועות. ומנ גות יש רה דש כםל בי הנ עמקםב, וש א ינ רה קש ים ני מי עה פש לי ל וש אי רה שש א יי רה קש ים ני מי עה פש ם לי גנ

ה. ם זל שי ב בש ינשי תש הי עמקםב, לש ינ

ר לו, מנ ם. אה הה רה בש ך אנ מש יהה שי הה ם וש רה בש ך אנ מש ת שי א עוד אל רי קה םא יי ל תוב (שם יז) וש י כה רי ך, המ ם כה ר לו, אי מנ אה
םא ל ך, וש מל ילה שש הש ל יי אי רה שש ם יי י אי א כי לה יהה, אל הה תוב וש םא כה אן ל ל כה בה ם, אמ אותו שי ד בש ה עומי ל זל ענ יהה, וש הה תוב וש ם כה שה
רו טש ענ תש הי של ך. וכש ים כה מי עה פש לי ך וש ים כה מי עה פש לי ן של כי ל של יק לו, כה פי סש ת מנ חנ ם אנ ענ פנ לו בש פי אמ ל, ונ אי רה שש ך יי מש יהה שי הה תוב וש כה

יד. מי ה תה ם זל שי ר בש טי ענ תש ז הי יונות, אה לש גות על רה דש לו בי ענ תש הי ם וש יי וי ים ולש ני כםהמ יו בש נה בה

י ת מי יי בנ ה הנ לה טש נה ל,  חי ה רה תה מי של כש ר של אי בה תש ני י  רי ר, המ אי בה תש ני י  בי רנ י לש י יוסי בי רנ ר לו  מנ ים, אה כי הולש יו  הה ד של ענ
ת רל טל ענ תש ה מי ינה כי יות שש הש י לי רי ר לו, המ מנ יהד? אה ל מי חי ה רה תה ה מי מה אוי. לה רה ים כה טי בה ר שש שה ים עה ני שש ן בי קי תנ הי יך לש רי צה של
יד מי ין הוא תה יהמי נש ה בי ל זל ענ ן. וש קי תנ הי ת ולש יי בנ טםל הנ ה] לי לה עש מנ ה [לש שורה ה, ובו  חה מי ים שש ני בה ם הנ יות אי הש לי וש אוי  רה כה

ר. חי ד אנ צנ םא בש ל ב וש עמרה מנ בנ

ל כה ה, של זל סוד  וש ץ.  רל אה ע בה דנ וה הי לש יענ  קי רה כות הה לש ה מנ שורה ובו  ים,  טי בה ר שש שה עה ים  ני שש ן בי קי תנ הי לש ה  שורה ובו 
ת. בל ינשל תש ם מי שה ת ומי ול ל מה ין של ה די ה ייש בה ל זל ענ יות, וש שש קנ יא בש , הי ענ די ונ תש הי ה לש אה בה ה של לה חה תש הנ

יענ הודי ה לש צה רה של ב. כש ינשי תש הי ה לש נה קש תנ תש ך הי ר כה חנ אנ ל, וש חי רה ין בש ה די עמשה ת, ננ יי בנ טםל הנ לי ן וש קי תנ תש הי ה לש רוצה של אן כש כה
יו, עמשה י מנ פי אול לש שה ין בש ר די עורי תש מי ד של אוי ענ רה קום כה מה כות בש לש מנ ת הנ בל ינשל תש םא מי ל ין, וש די ה בש ץ, שורל רל אה כות בה לש מנ

ה. נה קש תש ני כות וש לש מנ ה הנ בה ינשש תש ך הי ר כה חנ אנ וש
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ד חה ל אל דון כה ם ני עולה ל הה כה ה, של שה ה קה לה חה תש הנ ה הנ נה שה םאש הנ ר ה. בש ך נוחה ר כה חנ אנ ה וש שה ה קה לה חה תש ל הנ ה, כה אי םא רש ב
ים, שי יו קה ינה ה די ל זל ענ םאל, וש מ שש יא מי ית הי אשי רי הה שום של ים. מי פורי כי ה וש יחה לי ה, סש ך נוחה ר כה חנ אנ יו, וש עמשה י מנ פי ד לש חה אל וש

ה. ית נוחה עמשי ה ננ ל זל ענ ין, וש יהמי ר הנ עורי תש ך מי ר כה חנ אנ וש

ר חנ אנ לות, וש זה ים ומנ בי י כוכה די ים עובש מי ר ענ אה ל שש ה ענ וה לש שנ ר בש עורי תש הי רוך הוא לש דוש בה קה יד הנ תי םא עה ב יד לה תי עה לל וש
ף יענ אנ ה יהרי אה נש יר קי עי מות יה חה לש יש מי אי א כש בור ייצי גי תוב (ישעיה מב) ה' כנ כה הו של ה. זל של ין קה די ם בש יהל לי ק עמ זי חנ תש ך יי כה
מות חה לש יש מי אי ך כש ר כה חנ אנ בור, וש םא גי ל בור וש גי ך כנ ר כה חנ אנ ים, וש מי חמ הוא רנ ה, של לה חי תש ר. ה' בנ בה גנ תש יו יי בה יש ל אם יחנ ענ רי צש ינ
ל ענ יחנ  רי צש ף ינ אנ יענ  תוב יהרי כה ם, של יד אותה מי שש הנ ק לש זי חנ תש יי ם וש יהל לי ק עמ חםזל ה הנ לל גנ תש יי ך  ר כה חנ מות, אנ חה לש יש מי םא אי ל וש
תוב (ישעיה סג) כה ב, וש רה יום קש מו בש חמ לה יום הי ם כש הי ם הה גויי ם בנ חנ לש ני א ה' וש יהצה תוב (זכריה יד) וש כה ר, וש בה גנ תש יו יי בה יש אם

גו'. ה וש רה צש בה ים מי די גה מוץ בש דום חמ אל א מי ה בה י זל מי

ר, (נחום מנ אה ח וש תנ ה פה הודה י יש בי ין. רנ יהמי נש א לו בי רה יו קה בי אה י וש ן אוני מו בל א שש רה קש תי ה ונ תה י מי ה כי שה פש את ננ צי י בש הי יש ונ
יל בי שש רוך-הוא, בי דוש-בה קה ק בנ זי חנ תש מי יש של אי ל הה קו של לש י חל רי שש י בו. אנ ענ חםסי יםדי ה וש רה יום צה עוז בש מה א) טוב ה' לש
כםל. ר (תהלים קמה) טוב ה' לנ מנ אל נל של מו  טוב ה', כש רוהו  אמ ק, ובי הוא הוא חםזל רוך  בה דוש  קה ל הנ ק של חםזל הנ של
ל יום של ה - בש רה יום צה יחו הוא. בש שי שועות מש עוז יש תוב (שם כח) ומה כה שועות, של יש ייש בו  ק של חםזל הו  עוז - זל מה לש

ל אי רה שש יי ים לש מי ענ ר הה אה ים שש יקי צי מש ה של צוקה מש

יו ה יהדה פל רש מנ י של ? מי יתה פי רנ תש ה הי ה זל ה. מנ כה ר כםחל ה צנ רה יום צה בש יתה  פי רנ תש תוב, (משלי כד) הי ה כה ה מנ אי םא רש ב
י ל מי כה ה. של תורה יק בנ זי רוך-הוא? ינחמ דוש-בה קה ם בנ דה אה יק הה זי ינחמ יך  אי ק בו. וש זי חנ תש הי םא לש ל הוא של רוך  בה דוש  קה הנ מי
ה פל רנ תש יי ם הוא  אי וש ק.  זי חנ תש הי לש ל  אי רה שש יי ת  סל נל כש לי ק  חםזל ן  נותי יהכול  בש כי ים,  יי חנ הנ ץ  עי יק בש זי חמ מנ ה,  תורה בנ יק  זי חמ מנ של
םא לו ב תה יום של ה. בש כה ר כםחל ה צנ רה צה יום  - בש ה  תורה ן הנ ה מי פל רנ תש ם הוא הי . אי יתה פי רנ תש תוב? הי ה כה ה מנ תורה הנ מי

ם. עולה ל הה יא כםחו של הי ה של ינה כי שש ת הנ ק אל יהכול דוחי בש ה, כי צוקה מש

ה מה ה, כנ רה שי םא כש ך ל רל דל ך בש הולי ה וש תורה ן הנ ה מי פל רנ תש ם מי דה ן אה בל ה של עה שה ה, בש אי םא רש ה - ב כה ר כםחל ר צנ חי ר אנ בה דה
יא לו, הי ק של חםזל וש יא כםחנ  הי ם, של דה אה ת הה מנ שש ני לו  פי אמ ונ ה.  רה יום צה ים בש גורי טי קה יות לו  הש לי ים לו  יני מי יב זש י רי לי עמ בנ
י כי רש דנ ך בש ם הולי דה ן אה בל ה של עה שה א, בש בה י אנ בי ר רנ מנ יו. אה לה ר אי הוא צנ שום של ה, מי כה ר כםחל תוב צנ כה דו, של גש נל לו כש ה של יבה רי יש

טוב. ירו לש כי זש הנ יו לש לה ים עה די ים עומש גורי ני ה סה מה אוי, כנ רה נות כה קה תג יו מש כה רה ל דש כה ה וש תורה הנ

ר םאמל י ונ נו  נל חג יש ונ רו  ם יהשש דה אה יד לש גי הנ ף לש לל י אה ני ד מי חה יץ אל לי מי ך  אה לש יו מנ לה עה ם ייש  ר, (איוב לג) אי מנ אה ח וש תנ פה
רוך הוא דוש בה קה י הנ ני פש כםל לי לוי הנ םא גה י ל כי ן, וש בוני תש הי לו ייש לש לה ים הנ סוקי פש ר. בנ י כםפל אתי צה ת מה חנ ת שנ דל רל הו מי עי דה פש
יר כי זש הנ ים לש גורי ני ם סה דה אה לה ר ייש  של אמ כנ יך, של רי צה אי של דנ א ונ לה ע? אל רנ יו טוב או  נה פה ר לש םאמנ י של ך  אה לש מנ יך  רי הוא צה של

ר. י כםפל אתי צה ת מה חנ ת שנ דל רל הו מי עי דה ר פש םאמל י נו ונ נל חג יש ז ונ ים, אה גורי טי ם] קה דה אה ין לו [לה אי יו וש נה פה לו לש כות של זש

ה הוא. ר - יהפל תוב יותי םא כה ם ל ך. אי אה לש יו מנ לה ם ייש עה תוב אי ר. כה בה דה רור הנ א בי צה מש ה תי זל סוק הנ פה ה, בנ אי םא רש ב
תוב כה םאל, של מ ד שש צנ ם בש דה אה ם הה ה עי נל מג מש הנ ך  אה לש מנ הנ הו  יהו? זל ומי תוב,  ף כה לל י אה ני ד מי חה יץ אל לי מי ך  אה לש ל מנ בה אמ

ך. ינל ימי ה מי בה בה יו ורש רה חמ תוב אנ כה םאל, של מ ד שש הו צנ זל ף, וש לל ך אל דש צי פםל מי (תהלים צא) יי

שום םאל, מי מ ד שש צנ יו לש הה ף של לל הוא] אל ם [של אותה ד מי חה הוא אל ע, של רה ר הה ר ייצל צל הו יי ף, זל לל י אה ני ד מי חה ל אל בה אמ
מו ד לו כש בל ע הוא על רה ר הה ת, אותו ייצל מל ך אל רל דל ך בש ם הולי דה ן אה ם בל ה, אי ל זל ענ שות. וש ל רש נוטי ה וש לה עש מנ ה לש הוא עולל של
רוך בה דוש  קה י הנ ני פש ר לי אומי גור, וש ני ה סה עמשל ננ ה וש ז הוא עולל ד לו, אה בל על ה וש לל קש תוב (משלי יב) טוב ני כה ר, של מנ אל נל של

ת. חנ ת שנ דל רל הו מי עי דה ר, פש רוך הוא אומי דוש בה קה ז הנ אה ם, וש דה אה ל הה כות ענ הוא זש

שום תו, מי מה שש ת ני אל נו  מל טםל מי לי יו וש לה לט עה שש ר לי חי אנ ים לו  ני נותש שום של ם, מי יקה ר רי םא חוזי ה ל ל זל ם כה עי וש
דות אותו. פש ר, לי י כםפל אתי צה תוב מה כה הו של ה. זל ל זל ר ענ הוא כםפל יש וש אי י אותו הה אי טה ים חמ די קש הי של

םא ל נםם וש יהי גי ד לנ םא יירי ל דות אותו של פש ר לי יו כםפל לה יא עה , הי תה רש מנ אה כות של זש ה  ר - אותה י כםפל אתי צה ר מה חי ר אנ בה דה
גור. ני גור סה טי קה ילה לו הנ הש יי י של די ת כש מל ך אל רל דל ת בש כל לל ם לה דה אה יך לה רי ן צה כי לה יהמות. וש

ד, בל ם על הל יות לה הש לי ך  הופי ד של ענ מו  ים עי קי סש ענ תש יר ומי עי שה ים לו  ני נותש ים של פורי כי יום הנ ל בש אי רה שש ה יי זל מו  כש
ם ך, (שם כה) אי לל מל למםה הנ ר שש מנ ה אה ל זל ענ גור. וש ני ם סה הל ה לה עמשל ננ רוך הוא וש דוש בה קה י הנ ני פש דות לי יד עי עי ה ומי עולל וש

ר. מנ אל ה נל ה זל זל ע הנ רה ר הה ייצל ל הנ ענ ם, וש יי הו מה קי שש א הנ מי ם צה אי ם וש חל הו לה ילי כי אמ ך הנ אמ ננ ב שם עי רה

ם אותו רוך הוא עי דוש בה קה ת הנ ק אל יהכול דוחי בש ה, כי תורה ן הנ ה מי פל רנ תש ם מי דה ן אה בל של ה, כש רה יום צה ה בש שום זל ומי
. כםחנ ש הנ לנ חל נל ג וש רי טש קנ יו לש נה פה ב לש רי קה תש הי שום של ר כםחנ כםה, מי ה - צנ כה ר כםחל גור. צנ טי ה קה עמשל הוא ננ ע של רה ר הה ייצל

ענ יודי גו. וש רש טש קנ ו לש שה יו עי לה א עה בה של עמקםב כש ה ינ ה? זל רה יום צה ה בש ה זל ה, מנ רה יום צה עוז בש מה ה, טוב ה' לש אי םא רש ב
ה. נה כה ת סנ ענ שש א בי לה ם אל דה אה ל הה א ענ צה מש ג ני רי טש קנ מש ין הנ ה, אי אי םא ורש ה. וב ינה ת די רנ יו צה לה ה עה אה בה של י בו, כש חוסי

ג רי טש קנ מש י הנ די ל יש ין ענ די ק הנ זי חנ תש רוך הוא, הי דוש בה קה י הנ ני פש ר לי דנ נה רו של דש ר ני חנ עמקםב אי ינ שום של ה, מי אי םא ורש וב
עמקםב י ינ רי המ רוך הוא, ונ דוש בה קה י הנ ני פש ר לי מנ ל. אה חי רה ה בש ה בה תה יש הה ה של נה כה סנ ת הנ ענ שש ין בי ה די צה רה עמקםב, וש ל ינ ג ענ רי טש קי של
םא ל יך, וש נל פה ר לש דנ נה רו של דש ם ני לי םא שי ל יך, וש רי צה ה של ל מנ כה ים ובש ני בה ר ובש עםשל כםל בש הנ ק מי זה יהו חה רי המ ם, ונ לי םא שי ל רו וש דש ר ני דנ נה

ש?. נל נו עם מל תה מי חש קנ לה
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ננש על נל ת. וש ול מה ך הנ אה לש ל מנ צל ה אי לה עש מנ ין לש די ה הנ שה קנ תש הי ש? של קנ תש ה ונ ה זל תה. מנ דש לי ש בש קנ תש ל ונ חי ד רה לל תי יהד - ונ מי
ה ל זל ענ יך, וש תל חש תנ ך מי בש כה שש ח מי קנ ה יי מה ם לה לי שנ ך לש ין לש ם אי אי תוב (משלי כב) וש כה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ה, מה זל עמקםב בה ינ

ת. ול מה ך הנ אנ לש י מנ די ל יש ין ענ די ר הנ סנ מש ני ל וש חי ה רה תה מי

יהה דל ילה ה וי אה ת לי אל ה וש נה אשם ן רי יהל די לש ת ינ אל חות וש פה שש ת הנ ם אל יהשל ה? ונ שה ה עה ו, מל שה א עי בה ה של עה שה ה, בש אי םא ורש וב
יהה פש יה ע בש שה ל אותו רה כי תנ סש םא יי ל ל של חי ל רה ד ענ חנ פה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ים. מה ני רם חמ ף אנ ת יוסי אל ל וש חי ת רה אל ים וש ני רם חמ אנ

. יהה לל ג לו עה רי טש קנ םא יש ל וש

ים שי וו. נה חמ תנ שש יי ונ יהה  דל ילה ה וי אה ם לי גנ ש  גנ תי ונ ה  ין ול חמ תנ שש תי ן ונ יהל די לש ינ ה וש נה חות הי פה שש ה הנ נה שש גנ תי ונ תוב?  ה כה עוד מנ
ה ל זל ענ , וש יהה לל ה עה סה הוא כי מו, וש י אי ני פש לי ף מי ל, יוסי חי רה ף וש ש יוסי גנ ר ני חנ אנ תוב? וש ה כה ל מנ חי רה ל בש בה ים. אמ רי בה י גש ני פש לי מי
ל ן של יי י ענ לי ן - עמ יי י עה לי מו. עמ ל אי ה ענ סה כי וש יל גופו  די גש הי ן, של יי י עה לי ת עמ ן פםרה ף בי ת יוסי ן פםרה תוב (בראשית מט) בי כה

ע. שה אותו רה

ה של ה קה זל ם, וש לי םא שי ל ר של דל ל נל עמקםב ענ ינ ש  ננ על נל ה, וש נה כה סנ ת הנ ענ שש ג בי רי טש קי ע של רה ר הה ייצל י הנ די ל יש ה ענ שה נש על אן נל כה וש
י לנ ל, עה חי י רה לנ ה עה תה תוב (שם מח) מי כה יהה? של ה הה עמקםב זל שום ינ מי נו של ן לה יי ננ יו. ומי לה רו עה בש עה רות של צה ל הנ כה עמקםב מי ינ לש

י. רי דש י ני תי רש חנ אי ל של אי, ענ דנ ונ

יא, יק הי די ת צנ לנ לש ם קי אי א"ו. של וה רוהו לו בש אמ םא, ובי ב םא תה ם ל נה ת חי לנ לש תוב (משלי כז) קי ר, כה מנ י אה י יוסי בי רנ
ה. נה כה סנ ת הנ ענ שש ה בי ג בה רי טש קי ע וש רה ר הה ה אותו ייצל ל אותה טנ יו נה פי ה מי אה יהצש ן של יוה ה, כי ן בה וי כנ תש םא הי ל לו של פי אמ

ל טנ , נה ענ יהה יודי םא הה הוא ל ב של ל גנ ף ענ אנ ילה. וש חש םא יי יך ל להל ת אל א אל צה מש ר תי של ם אמ ר (בראשית לא) עי מנ עמקםב אה ינ
שום ן, מי טה שה יו לנ ם פי דה ח אה תנ פש םא יי ם ל עולה ינו, לש ני ה שה ל זל ענ ם. וש דה י אה ני ל בש צל יד אי מי א תה צה מש ני ן של טה ר אותו שה בה אותו דה
ה לל י אי ני ל שש ענ יק, וש די ל צנ ה של לה ם או מי כה ל חה ה של לה ן מי כי ל של ה, כה טה מנ ה ולש לה עש מנ ג בו לש רי טש קנ בור ומש די ל אותו הנ נוטי של

ל. חי ה רה שה נש על נל

ה? תה י מי נו כי עש םא יהדנ ל ה  שה פש את ננ צי י בש הי יש ר ונ מנ אה ן של יוה י כי כי א, וש בה י אנ בי ר רנ מנ ה. אה תה י מי ה כי שה פש את ננ צי י בש הי יש ונ
את ם יוצי תה מה שש ני ם של דה י אה ני ייש בש שום של גוף, מי ת הנ יתנ ל מי חי ה רה תה ר, ומי ה יותי גופה ה לש רה זש םא חה ל שום של יך מי רי א צה לה אל
ם, (שיר ה) בה א לי ייצי יו, (בראשית מב) ונ לה שו] אי פש ב רוחו [ננ שה תה ר (שמואל-א ל) ונ מנ אל נל מו של ה, כש קומה מש ת לי רל חוזל וש
ה תה ה ומי קומה מש ה לי רה זש םא חה ל ה וש תה מה שש ה ני אה ל זו יהצש בה ה. אמ מה שה ה בו נש רה םא נותש רו, (מלכים-א יז) ל בש דנ ה בש אה י יהצש שי פש ננ

ל. חי רה

שום ין, מי יהמי ר אותו לש שנ קה יר אותו וש זי חל עמקםב הל ינ . וש יהה לל ר עה זנ גש ני ין של די ל הנ יות של שש קנ י, הנ ן אוני מו בל א שש רה קש תי ונ
י רי המ ין הוא, של ן יהמי ה - בי של קה ין הנ די ל הנ ד של י, צנ ן אוני הוא בל ב של ל גנ ף ענ אנ ין. וש יהמי רו לש שש קה יך לש רי ב צה עמרה מנ ת הנ אל של
ה תה לש גנ תש םא הי ה ל אה ל לי בה ה, אמ תה בורה ה וקש תה יתה ה מי תה לש גנ תש י הי רי ר, המ אי בה תש ני מו של ך כש רל דל ה בנ רה בש קש ני ה, וש רה שש קנ תש ין הי יהמי בש

רוהו. אמ ם, ובי הל לו סוד ייש לה לה הות הנ מה אי ע הה בנ רש אנ ב של ל גנ ף ענ אנ ה, וש תה בורה ה וקש תה יתה מי

יום ד הנ ה ענ קומה ה מש סה כנ תש םא הי ל שום של ם? מי ענ טנ ה הנ י, מה י יוסי בי ר רנ מנ ה. אה תה בורה ל קש ה ענ בה צי עמקםב מנ ב ינ צל ינ ונ
ש. מה ד אותו יום מנ יום, ענ ד הנ ר ענ מנ אל נל מו של ים, כש תי יות מי חמ הנ רוך הוא לש דוש בה קה יד הנ תי עה של

ייש ר (ירמיה לא) וש מנ אל נל מו של קום, כש אותו מה ל בש אי רה שש לות יי גה ה מי ינה כי זםר שש חמ תנ ד יום של ר, ענ מנ ה אה הודה י יש בי רנ
ל אי רה שש ים יי ידי עמתי רוך הוא, ונ דוש בה קה ה הנ ע לה בנ שש ני ה של בועה זו שש ם. וש בולה גש ים לי ני בו בה שה ם ה' וש אג ך נש יתי רי חמ אנ ה לש וה קש תי
ה ל זל ענ ל, וש אי רה שש לות יי ל גה ה ענ תה כש יא בה הי מו של ם, כש כות שה בש לי ל וש חי ת רה בורנ ה קש ל אותה עממםד ענ לות לנ גה הנ יהשובו מי של כש
ה ידה ה עמתי עה ה שה אותה ך. ובש תי לה עג פש ר לי כה י ייש שה תוב (שם) כי כה גו', וש ם וש ילי ים אובי נוני חמ תנ י יהבםאו ובש כי בש תוב (שם) בי כה

ים. רי בי חמ רוהו הנ אמ ה, ובי ינה כי שש ם הנ עי ל וש אי רה שש יי מםחנ בש שש ך, לי רל דל יא בנ הי ל, של חי רה

י ני יו בש הש יי ל ונ אי רה שש ע יי מנ שש יי יו ונ בי ש אה גל ילל ה פי הה לש ת בי ב אל כנ שש יי ן ונ אובי ך רש לל יי יא ונ הי ץ הנ רל אה ל בה אי רה שש ן יי כם שש י בי הי יש ונ
ת יי בנ ה הנ לה טש נה תו, וש ל מי חי רה ה וש אה י לי רי המ יא, של הי ץ הנ רל אה ל בה אי רה שש ן יי כם שש י בי הי יש ר, ונ מנ ר אה זה עה לש י אל בי ר. רנ שה ים עה ני עמקםב שש ינ

ה. לה טש נה י של מי

ה תה רש ה שה ינה כי ל, שש חי רה ה וש אה ל לי ן של נה מנ ל זש כה א בש לה ה? אל הה לש ם בי ב עי כנ שה וש ך  לנ ן הה אובי רש של ך  תש עש ל דנ ה ענ לל עמ י ינ כי וש
ה ינה כי שש ב של ל גנ ף ענ אנ ה. וש הה לש ל בי ן של כה שש מי ת בנ יי בנ ה בנ שורה ת, וש יי בנ הנ ה מי דה רש פש ני םא  ה ל ינה כי תו, שש מי ו של שה כש ענ וש ן,  יהל לי עמ
ה ל זל ענ ת, וש יי בנ לוי בנ גי ה בש ינה כי ה שש םא שורה ה, ל בה קי ר ונש כה ווג זה זי א בש צה מש םא ני עמקםב ל א ינ לי מה לש אוי, אי רה ת כה יי בנ טםל הנ ה לי תה צש רה
ה, טה מי ל הנ בי לש ובי ך  לנ מו, הה קום אי ה מש שה ה יהרש הה לש בי ה של אה רה שום של ן, מי אובי א רש ה. ובה הה לש ן בי כנ שש מי ה בש ינה כי ה שש דה מש עה

ה. הה לש ת בי ב אל כנ שש יי תוב בו ונ יהה כה לל ה עה ינה כי ה שש דה מש עה ל של ענ וש

בון שש חל ם מי גנ פש ני םא  ל ך  שום כה ה, ומי ינה כי שש בוד הנ כש לי ש  שנ םא חה ל וש ה  טה מי ה  ל אותה ן ענ יהשנ ר, של מנ א אה יסה יי י  בי רנ
ל כה םאש לש ה אותו ר שה סוק עה פה הנ ן, וש אובי עמקםב רש כור ינ תוב בש ך כה שום כה בון, מי שש ה חל שה עה סוק וש פה א הנ ים, ובה טי בה שש הנ

הנששבהטיים.

ים רי שה ם יש רוך הוא כגלה דוש בה קה י הנ כי רש ל דנ גו' - כה י ה' וש כי רש ים דנ רי שה י יש ר, (הושע יד) כי מנ אה ח וש תנ ה פה הודה י יש בי רנ
ם - בה כו  לש ים יי יקי די צנ וש ה  ל זל ענ ים. וש די ם עומש ה הי ל מה ים ענ יחי גי שש םא מנ ל וש ים  עי םא יודש ם ל עולה י הה ני ת, ובש מל י אל כי רש דנ וש
ענ ה, הוא יודי תורה ל בנ די תנ שש מי י של ל מי כה ה, של תורה ים בנ לי דש תנ שש רוך הוא ומי בה דוש  קה י הנ כי רש ים דנ עי ם יודש הי שום של מי
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ה. םאלה מ ה ושש ינה ה יהמי םא סוטל ל ם של הל ך בה הולי וש

רוך דוש בה קה י הנ כי רש דנ ים בש לי כש תנ סש םא מי ל ה וש תורה ים בנ לי דש תנ שש םא מי ל ים של עי שה רש ם הה ה הי לל ם - אי לו בה שש כה ים יי עי ופםשש
ם ה, הי תורה בנ ים  לי דש תנ שש מי םא  ל וש ל  כי תנ סש הי לש ים  עי יודש םא  ל של שום  ומי כות,  ים הולש כי רה דש הנ ן  אה לש ים  עי יודש םא  ל וש הוא 

א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה יו בה כה רה ם דש אותה ם בש הל ים בה לי שה כש ני

ים כי רה דש ם  אותה בש ה  עולה תו  מה שש ני ה,  זל הנ ם  עולה הה ן  מי א  יוצי של כש ה,  תורה בנ ל  די תנ שש מי של ם  דה אה ל  כה ה,  אי רש םא  ב
ים עי יודש ם של אותה ים, וש דועי ם יש ה הי תורה ל הנ ים של ילי בי ים ושש כי רה ם דש אותה ה, וש תורה ל הנ ה] של תורה ם בנ הי ים [של ילי בי ושש

ה. זל ם הנ עולה ן הה או מי ייצש של ם, כש אותו עולה ם בש הל כו בה לש ה יי זל ם הנ עולה ה בה תורה י הנ כי רש דנ

םא ה ל זל ם הנ עולה ן הה מי או  ייצש של ים, כש ילי בי ים ושש כי רה ים דש עי םא יודש ל ה וש זל ם הנ עולה ה בה תורה בנ לו  דש תנ שש םא הי ם ל אי וש
ה, תורה י הנ כי רש ן דנ ינה אי רות של חי אמ ים  כי רה דש בי ך  לי יי ז  אה וש ם.  הל ים בה לי שה כש ני וש ים,  ילי בי ושש ים  כי רה ם דש אותה בש ת  כל לל לה עו  יידש

ם. הל ש בה ני עה יי ים וש יני ה די מה כנ יו בש לה רו אי עורש תש יי וש

- ך  בש כש שה ך. בש יחל שי יא תש הי יצותה  קי המ ונ יך  לל מםר עה שש תי ך  בש כש שה תוב? (משלי ו) בש ה כה ה מנ תורה ל בנ די תנ שש מי י של ומי
מות שה ר רוחות ונש עורי רוך הוא יש דוש בה קה הנ של יצותה - כש קי המ ם. ונ עולה ין אותו הה די יך מי לל מםר עה שש ה תי תורה ר, הנ בל קל בנ
לו דש תנ שש הי ים של ם גופי אותה יהקומו  יל של בי שש גוף בי ל הנ גור ענ ני ילה סה הש יא תי ך, הי יחל שי יא תש ז הי ים, אה תי יות מי חמ הנ לש
ר פה ת עה מנ דש י אנ ני שי יש ים מי בי רנ ר (דניאל יב) וש מנ אל נל מו של ם, כש י עולה יי חנ ה לש לה חי תש יהקומו בנ ם של ה הי לל אי אוי, וש רה ה כה תורה בנ

ה. תורה יא הנ הי ם של י עולה יי חנ קו בש סש ענ תש הי שום של ם, מי י עולה יי חנ ם לש ה הי לל אי גו'. וש ם וש י עולה יי חנ ה לש לל יצו אי יהקי

שום ם? מי ענ טנ ה הנ יו, מה לה ן עה גי ה תה תורה הנ וש יים  קנ תש יי גוף  הנ ה, אותו  תורה בנ לו  דש תנ שש הי של לו  ל אי ה, כה אי םא רש וב
ע בנ רש ת אנ לל כולל ה רוחנ הנ אותה ע רוחות, וש בנ רש אנ ה מי לולה כש ת של חנ רוך הוא רוחנ אנ דוש בה קה ר הנ עורי ה יש עה ה שה אותה בש של

ים. מי עולה יים לש קנ תש יי יל של בי שש רוחנ זו בי ם בש יותה חמ הנ ה לש תורה לו בנ דש תנ שש הי ם של ל אותה כה ן לש מי דנ זש רוחות תי

תו ם מי י כגלה רי המ מו, של יש קנ תש םא הי ה ל מה , לה רוחנ י הה ע רוחות בםאי בנ רש אנ תוב (יחזקאל לז) מי י כה רי ר, המ םאמנ ם ת אי וש
ן מנ ים, אותו  [זש תי מי ם הנ אל אותה קי זש חל יש י  די יש ל  הוא ענ רוך  בה דוש  קה ים הנ קי הי ן של מנ זש ה, אותו  אי םא רש ם? ב קםדל מי כש
רוך דוש בה קה יד הנ תי עה אות של רש הנ א לש לה יום, אל קי ם בש מה יש קנ ד לש םא יהרנ ע רוחות, ל בנ רש אנ יהה מי הה ב של ל גנ ף ענ , אנ יד] רוחנ תי עה הל

ה זו. צורה ה בש לה לש כש ני רוחנ של ם בה מה יש קנ ה ולש ה צורה אותה ים בש תי יות מי חמ הנ הוא לש

ם עולה ל הה כה אות לש רש הנ ה לש צה רוך הוא רה דוש בה קה יהה, הנ הה מו של ה כש עה ה שה אותה מות בש עמצה רו הה זש חה ב של ל גנ ף ענ אנ וש
ה ידה עמתי ה רוחנ של ה אותה ל זל קומון, ענ י יש תי לה בי יך נש תל יו מי חש תוב? (ישעיה כו) יי ה כה ים [מנ תי יות מי חמ הנ יד לש תי הוא עה של
ע רוחות בנ רש אנ תוב? מי ה כה ים מנ יקי די ם צנ הל ת בה דל רל ה לה ידה עמתי ה רוחנ של ה אותה ל זל ענ ים] [ס"א וש יקי די ם צנ הל ת בה דל רל לה
ם עולה בה ם  לי יום שה ם קי יים אותה קנ לש יד  תי עה הוא  רוך  בה דוש  קה הנ שום של ע], מי בנ רש אנ ה בש לה לש כש ני של , רוחנ  רוחנ י הה בםאי
רוך דוש בה קה י הנ ני פש יהה לי גורש ני ית סה עמשי ננ ם וש דה אה ל הה ת ענ דל יא עומל ה, הי זל ם הנ עולה ה בה תורה לו בנ דש תנ שש הי ם של אותה אוי, וש רה כה

הוא.

ם ה, אותה זל ם הנ עולה ם בה דה אה ה הה ל בה די תנ שש הי ה של ה תורה ל אותה כה ה וש י תורה רי בש ם די ל אותה ר, כה מנ עון אה מש י שי בי רנ
ת, כל םא שוכל ל ה קולות וש ימה רי יא מש הי יו, וש נה פה ת לש רל אומל רוך הוא, וש דוש בה קה י הנ ני פש ים לי די ה עומש ה תורה אותה ים וש רי בה דש
ם יהקומו ה הי ל זל ענ ה, וש זל ם הנ עולה בה ה  ל בה די תנ שש הי ם וש דה אה הה ה  ק בה בי דנ תש הי י של פי ר כש םאמנ ת וש יחנ  שי יא תה ן הי מנ זש אותו  ולש
ם בה כו  לש יי ים  יקי די צנ וש י ה'  כי רש ים דנ רי שה יש י  (הושע יד) כי ך  שום כה נו, ומי רש מנ אה של מו  ם, כש י עולה יי חנ לש ם  לי יום שה קי בש

ם. לו בה שש כה ים יי עי ופםשש

ת אי ל וש אי רה שש ל יי כה יו לש נה ר ינעמשון בה של ל אמ ת כה ע אי מנ שה אםד וש ן מש קי י זה לי עי ר, (שמואל-א ב) וש מנ אה ח וש תנ יהיא פה י חי בי רנ
י רי המ ה, ונ ה זל עמשל י ה' ינעמשו מנ ני כםהמ ך של תש עש ל דנ ה ענ לל עמ י ינ כי ד. וש ל מועי ח אםהל תנ אות פל צםבש ים הנ שי נה ת הנ ן אל בג כש שש ר יי של אמ
תוב כה ת ה', וש חנ נש ת מי ים אי שי נה אמ צו הה אמ י ני תוב (שם) כי כה ם, של הל לה א של טש חי ה אותו הנ ה תורה שה רש ר ופי מנ אל ך נל כה ם לש קםדל מי
ן כםהי ר הנ ענ א ננ ב ובה לל חי ת הנ רון אל טי ם ינקש רל טל ם בש תוב גנ כה גו', וש ח וש בנ זל חנ  בי זם יש  ל אי ם כה עה ת הה אי ים מי ני כםהמ ט הנ פנ שש ומי
ל ענ ה, וש קה זש חה י בש תי חש קנ םא לה ם ל אי ן וש תי ה תי תה י ענ ר לו כי מנ אה תוב וש כה גו', וש ן וש כםהי לות לנ צש ר לי שה ה בה נה חנ תש בי זם יש הנ אי ר לה מנ אה וש
ים ני כםהמ לנ יו  הה ים של קי לה ם חמ אותה א מי לה ים אל לי נוטש יו  םא הה ה ל ל זל כה גו', וש אםד וש ה מש דםלה ים גש רי עה נש את הנ טנ י חנ הי תש ה ונ זל

אות? צםבש ים הנ שי נה ת הנ ן אל בג כש שש ר יי של ת אמ ר אי מנ אן אה כה שו, וש נש על ם נל יהל יני עי יל בש לי ן קנ בה רש קה יהה הנ הה ל של ענ ם, וש הל כםל מי אל לל

גו רש ינהנ ל וש אי רה שש ל יי םא יהקומו כה ל דוש, של קום קה אותו מה ן בש כי ל של ה זו, כה רה ים עמבי יו עושי הה ה של ילה לי חה ס וש א חנ לה אל
ה לה פי ל תש לי פנ תש הי ס לש ני כה הי םא לש ל ם של יהל ידי ים בי ש ומוחי דה קש מי ס לנ ני כה הי ם לש ים אותה בי כש ענ יו מש הה שום של א מי לה ם. אל אותה
שום ן, ומי ים אותה בי כש ענ ך מש שום כה ם, ומי הל ק מי לל טםל חי נות לי בה רש יאות קה בי םא מש ן ל הי שום של עמשו, מי נות ננ בה רש קה הנ ד של ענ
ים בי כש ענ מש ים, של שי נה ת הנ ן אל בג כש שש ר יי של ת אמ תוב אי ה כה ל זל ענ ם, וש שה ס לש ני כה הי ם לש הל שות מי קש בנ יו מש ים הה שי ן נה ך אותה כה

נו. רש מנ אה מו של ן כש אותה

יו בי ם אה ש עי מי שנ ה לש ב אותה כי עי שום של א מי לה ה, אל מה ב עי כנ הוא שה לום של שה ס וש ה. חנ הה לש ת בי ב אל כנ שש יי ה ונ מו זל כש
ה וה צש מוש מי שי קום של ל מה כה בש ה. של זל ה הנ עמשל מנ ה הנ ינה כי שש ד הנ גל נל ה כש שה עה ה, וש טה מי בול הנ לש ה הוא בי זל ה, וש וה צש ל מי מוש של שי
ק לי תנ סש תי ם של ה, גורי וה צש ל מי מוש של ב שי כי ענ ם לש גורי י של ם, ומי את שה צי מש ני קום וש ל אותו מה ה ענ ה שורה ינה כי א, שש צה מש ני
ה שום זל ה. ומי לה י עה צועי יש תה  לש לנ ז חי יך אה בי י אה בי כש שש יתה מי לי י עה תוב (בראשית מט) כי ה כה ל זל ענ ם, וש עולה ן הה ה מי ינה כי שש
ה עה רש גש םא ני ל ן, וש יה נש מי יו בנ ם הה ר. כגלה שה ים עה ני עמקםב שש י ינ ני יו בש הש יי ל ונ אי רה שש ע יי מנ שש יי יו ונ בי ש אה גל ילל ה פי הה לש ת בי ב אל כנ שש יי תוב ונ כה
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לום. ם כש הל לה כות של זש מי

עמקםב י ינ ני יו בש הש יי ל ונ אי רה שש ע יי מנ שש יי תוב ונ כה עמקםב, של ך ינ ר כה חנ אנ ל וש אי רה שש ה יי לה חי תש ם בנ ענ טנ ה הנ ר, מה מנ ר אה זה עה לש י אל בי רנ
םא ל ם וש עולה א בה בה אנ יו לש ים הה טי בה ר שש שה ים עה ני ה שש ר: ומנ מנ ה, אה טה ה מי ל אותה בי לש ן ובי אובי א רש בה של א כש לה ר? אל שה ים עה ני שש
ל בי לש יהד בי ם. מי קםדל מו מי ים כש רי חי יד אמ הולי ה לש הוא רוצל ים של גומי נו פש י אה ים, אולנ ני יד בה הולי ה לש ו רוצל שה כש ענ ר, וש יותי
ע מנ שש יי תוב ונ ה כה ל זל ענ ה, וש טה ה מי ל אותה ה ענ תה רש שה ה של ינה כי שש לון לנ ה קה שה לו עה אי מוש כש ב אותו שי כי ענ תש הי ה וש טה ה מי אותה

ך. מון זנ סש רש פנ רות אמ המ ר ננ שה ים עה ני ם שש הי סו, של כנ תש הי ר של שה ים עה ני ה תוך שש לה ענ תש ה הי ם זל שי י בש רי המ ל, של אי רה שש יי

לו אי ם?  י הי ומי ם,  הל בה ה  נה קש תנ תש ה הי ינה כי שש הנ של ים  טי בה ר שש שה עה ים  ני שש לו  אי  - ר  שה עה ים  ני שש עמקםב  ינ י  ני בש יו  הש יי ונ
ת שנ דג קש ל בי כי תנ סש הי ה לש ינה כי שש ים לנ אויי ם רש ים, כגלה דושי ם קש ם, כגלה קםדל מו מי בון כש שש ם חל הל ה לה תה שש עה ה וש רה זש ה חה תורה הנ של

ן. יה נש מי ן בנ אובי םא רש םא יהב ה, ל עמשל ה אותו מנ שה לו עה אי ם. של בונה רי

כור ן בש אובי י רש ני ובש ר (דה"א ה)  מנ אל נל של מו  ף, כש יוסי ה לש נה תש ני וש תו  כורה בש נו  מל ה מי לה טש ני של ש  ננ על נל ה  זל ל  ם כה עי וש
ף. יוסי י] לש ני בש תו [לי כםרה ה בש נה תש יו ני בי י אה צועי לו יש לש חנ כור ובש בש י הוא הנ ל כי אי רה שש יי

ין, יו די כה רה ת ודש מל יו אל עמשה ל מנ כה ם. של עולה ד הה ענ ם וש עולה ן הה מי ך  בםרה ל מש אי ם הה ילה שי הש יי ה, (דניאל ב) של אי םא רש ב
ה. יונה לש ה על מה כש חה כםל הוא בש ה, הנ הוא עושל ה של ל מנ כה וש

רוך דוש בה קה י הנ ני פש ד לי עומי ם וש שה רש ה, ני הוא עושל ה] של י [מנ ל מי י כה רי המ ם, של דה ה אה עמשי ם מנ ה גורי מה ה כנ אי םא רש ב
ל, חי יא רה הי ב של שנ חה ל, של חי רה בש בו  לי וש צונו  יהה רש ה הה לה יש לנ הנ ל אותו  ה, כה אה לי ס לש ננ כש ני ה של עה שה עמקםב, בש ינ י  רי המ הוא. של
םא ע, ל םא יהדנ עמקםב ל ינ א של לי מה לש י אי רי המ רוהו, של אמ ה, ובי אה ה לי רה בש ענ תש צון הי אותו רה ה ומי אשונה ה רי פה טי מוש וש אותו שי ומי

ן. אובי ם רש תה מו סש א שש לה , אל ם יהדוענ שי ה בש לה ענ תש םא הי ה ל ל זל ענ בון. וש שש חל ן בנ אובי ה רש לל עמ ינ

י רי המ ה, של ר בה זנ צון חה ל, אותו רה חי רה ה בש עמשה אשון ננ צון רי אותו רה מו של קומו, כש מש יו לי עמשה ר מנ זנ ה חה ל זל ם כה עי וש
י עמשי ל מנ כה שום של קומו, מי מש לי ה  כםל עולל הנ וש ל,  חי רה יהה בש צון הה רה הה קום של ל, מה חי כור רה ף בש יוסי לש ה  רה זש חה תו  כורה בש

כות. ת וזש מל רוך הוא אל דוש בה קה הנ

יהה הה ש, וש אי בות הה המ לנ תוך  ר לש שה ת בה יכנ תי ת חמ טל מל שש ה ני תה יש הה י של י יוסי בי ת רנ ד אל חה א יום אל צה יהה מה קי זש י חי בי רנ
ה יהה עולל חנ הה בי זש מי י הנ בי ל גנ ה ענ יהה עולל הה ן של בה רש קה ל הנ ן של שה עה טור הל לו קי ר לו, אי מנ ה. אה לה עש מנ ן לש שה עה טור הל ה קי עולל

ץ. רל אה ל הה ענ ים מי יו גולי םא הה ל ל אי רה שש יי ם, וש עולה ז בה גל ה רם םא שורל ה, ל מו זל יד כש מי תה

כםל ה מי בונה ת מםר ולש רל טל קג ן מש שה רות עה ימש תי ר כש בה דש מי ן הנ ה מי םאת עםלה י ז ר, (שיר ג) מי מנ אה י וש י יוסי בי ח רנ תנ פה
ם הי ם, וש יהל ני פש ה לי כה לש ה הה ינה כי שש ר, הנ בה דש מי ים בנ כי ל הולש אי רה שש יו יי הה ן של מנ זש ה, בי אי םא רש ה? ב םאת עםלה י ז ל. מי ת רוכי קנ בש אנ
ש מוד אי ענ ה בש לה יש לנ וש ך  רל דל ם הנ חםתה נש ן לנ נה מוד עה ענ ם בש ם יומה יהל ני פש לי ך  ה' הםלי ונ יג)  תוב (שמות  כה , של יהה רל חמ אנ כו  לש הה
י רנ חמ ך אנ תי כש ך לל יי לולתה ת כש בנ המ ך אנ יי עורנ ד נש סל ך חל י לה תי רש כנ ר ה' זה מנ תוב (ירמיה ב) כםה אה ן כה כי לה גו'. וש ם וש הל יר לה אי הה לש

גו'. ר וש בה דש מי בנ

תוב (במדבר כה ים, כנ עי יו נוסש ת, הה ענ ה נוסנ ינה כי ה שש תה יש הה של ה. וכש מה בוד עי כה י הנ ני נש ל ענ כה ת וש כל ה הולל תה יש ה הה ינה כי ושש
ד ה ענ ן עולל נה עה ה, אותו  יא עולה הי של גו'. וכש וש ל  אי רה שש י יי ני בש עו  סש יי ן  י כי רי חמ אנ ל וש אםהל ל הה ענ ן מי נה עה לות הל עה י הי פי ט) ולש

ן. שה רות עה ימש תי ר כש בה דש מי ן הנ ה מי םאת עםלה י ז ים, מי רי אומש ים וש לי שואמ ים וש ם רואי עולה י הה ני ל בש כה ה, וש לה עש מנ לש

ק חה צש יי ם וש הה רה בש יקו אנ לי דש הי ש של אי הה שום של ן? מי שה יא עה ם הי ענ טנ ה הנ ן. מה שה ה עה אה רש ני ה של ינה כי שש ל הנ ן של נה אותו עה
ן]. שה ן [נ"א עה נה ה עה ה עולה תה יש ה, הה תוכה ש בש אי ה הה ה אותה זה חש אל ר נל של אמ כנ ה, וש נה מל ה מי זה םא זה ל ה וש ה בה חוזה ה אמ תה יש נו הה בש

ם הה רה בש ל אנ ן של נה ים, עה רי חי ים אמ די דה י צש ני שש ת בי רל של קנ תש ת? מי רל טל קג ה מש ה זל ה. מנ בונה ת מםר ולש רל טל קג ה, מש ל זל ם כה עי וש
עמקםב. ה ינ ל - זל ת רוכי קנ בש כםל אנ םאל. מי מ שש ק לי חה צש ל יי ן של נה ין, עה יהמי לש

יהה הה שום של ל? מי ה רוכי מה יו. לה לה אי ך  יהה הולי ף הה ל יוסי של רונו  אמ שום של יק, מי די צנ ף הנ ה יוסי ר - זל חי ר אנ בה דה
ים לי קות עה בש אנ ים וש מי שה י בש צי רורות עמ צש ה של י זל ני וה נש ה חל א מנ לה ל - אל ה רוכי מה ר לה חי ר אנ בה יו. דה בי אה יו לש חה ת אל יל אל כי רה
וות צש ל מי כה שום של ה, מי יים אותה הוא קי שום של ה, מי תורה יום הנ ף, הוא קי יוסי ם  גנ ך  - כה יהדו  בש ם  ים כגלה יחי רי מש

ש. ית קםדל רי ת בש ירנ מי שש שורות לי ה קש תורה הנ

תוב כה של הו  זל ם.  הל לה ת  חנ אנ מות  ודש ם,  הי ד  חה אל כש ף,  יוסי וש עמקםב  ינ וש ק  חה צש יי ם  הה רה בש אנ לש ה  שורה קש ה  ינה כי שש ן  כי לה וש
ענ שופי ר של הה נה הנ קום של מה מי שום של ל, מי ת רוכי קנ בש כםל אנ מי ך  שום כה ף. ומי עמקםב יוסי דות ינ ה תולש לל (בראשית לז) אי

ירות. אי ים מש ני פה ל הנ כה ים וש קי שש כםל מג א, הנ יוצי וש

רוך-הוא דוש-בה קה ים לנ בי רש קה תש מי יו  ם הה נות, כגלה בה רש ים קה יבי רי קש מנ יו  הה ץ וש רל אה ל בה אי רה שש יי יו  הה של ה, כש אי םא ורש וב
אויהה רש ה של נורה יק מש לי דש הי חנ  בי זש מי ן הנ עמשנ ים של עי יודש יו  ז הה ר, אה יהשה ך  רל דל ה בש ן עולל שה עה הל ה וש עמשה ן ננ בה רש קה של אוי, וכש רה כה

קות. נורות דולש מש הנ ירות וש אי ים מש ני פה ל הנ כה ק, וש לי דה הי לש

ם ל זועי אי ר (תהלים ז) וש מנ אל נל מו של ז, כש גל רם ם וש ענ ין בו זנ אי יום של ך יום וה ין לש ש אי דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל נל יום של ומי
רות זה ל עמבודות  שות של רה ם בש הי וש לות,  גה ים בנ כי ל הולש אי רה שש יי וש ה,  טה מנ לש ה ומי לה עש מנ לש ה מי וה דש חל ה הנ שה רש ל יום, ופה כה בש

ים. רי חי ים אמ להי ם אל תה שה דש בנ עה תוב (דברים כח) וש כה סוק של פה יים הנ קנ תש ז הי אה רות, וש חי אמ
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רםב כםל. ב מי בה טוב לי ה ובש חה מש שי יך בש להל ת ה' אל תה אל דש בנ םא עה ר ל של ת אמ חנ תוב (שם) תנ כה שום של ה? מי מה ה לה ל זל כה וש
ר כםל. חםסל ם מי שה רםב כםל, וש אן מי רםב כםל? כה ה מי ה זל מנ

ת יך אל להל ב ה' אל שה ר (שם ל) וש מנ אל נל מו של ים, כש מי ענ ין הה בי ם מי ה אותה דל פש יי רוך הוא וש דוש בה קה ר הנ עורי תש יי ד של ענ
ה צי קש בי ך  חמ דנ ני ילה  הש יי ם  תוב אי כה וש ה.  מה שה יך  להל ה' אל ך  יצש פי ר הל של ים אמ מי ענ ל הה כה מי ך  צש בל קי וש ב  שה וש ך  מל חמ רי וש ך  בותש שש

גו'. ך וש צש בל קנ ם יש שה ם מי יי מה שה הנ

ד י ענ רי המ עמקםב, של י ינ ני נו בש מש ני מו של ו כש שה י עי ני נו בש מש םא ני ק ל חה צש י יי יי חנ ה, בש אי םא רש דום. ב ו הוא אל שה דות עי ה תםלש לל אי וש
רו בש קש יי ים ונ ע יהמי בנ ן ושש קי יו זה מה ל ענ ף אל סל ייאה ת וה יהמה ק ונ חה צש ע יי ונ גש יי תוב? ונ ה כה ו מנ שה עי ל בש בה נו, אמ מש ם ני ק הי חה צש ת יי םא מי ל של
קו לש חל ינו בש אי שום של ם? מי ענ טנ ה הנ דום. מה ו הוא אל שה דות עי ה תםלש לל אי תוב? וש ה כה יו מנ רה חמ יו. אנ נה עמקםב בה ינ ו וש שה אםתו עי

יו. נה עמקםב ובה א ינ לה לו, אל גורה תו ובש שה ירג ובי

ד ל צנ ק של לל חי ינו בנ אי ו של שה ל עי בה בון. אמ שש חל ים בנ סי נה כש ני רוך הוא וש דוש בה קה ל הנ קו של לש ם חל יו הי נה עמקםב ובה ן ינ כי לה וש
ר. חי קום אנ מה קו לש לש ד חל רנ פש ני ק, וש חה צש ת יי מי ר של חנ בונו אנ שש ה חל שה ה, עה מונה אל הה

עמקםב י ינ ני פש גו' מי יו וש שה ת נה ו אל שה ח עי קנ יי תוב? ונ ה כה לו, מנ ד של צנ ד לנ רנ פש ו ני שה עי ק וש חה צש ת יי מי י של רי חמ ה, אנ אי םא רש ב
ן ך לו מי לנ הה ה, וש לה פי כש מנ ת הנ רנ עה מש קו בי לש ר לו חל כנ ץ, ומה רל אה הה ם, וש יי רנ צש בוד מי עש ח שי ונ רל ן וש רל עמקםב קל ינ יר לש אי שש הי יו. של חי אה

כםל. הנ ך לו מי לנ הה קו, של לש חל ה ומי מונה אל ן הה ץ ומי רל אה הה

קו לש חל ך לו לש לנ הה נו וש מל ד מי רנ פש ני מו וש ו עי שה ר עי אנ שש םא ני ל שום של כםל מי עמקםב טוב בנ ל ינ קו של לש יהה חל ה הה מה ה כנ אי םא רש ב
ה ה זל יו. מנ חי עמקםב אה י ינ ני פש ץ מי רל ל אל ך אל לל יי ה ונ ל זל ענ יו. וש בותה ת אמ שנ ירג יו ובי בי ת אה שנ ירג חוז בי עמקםב אה ר ינ אנ שש ני לו, וש גורה ולש
תוב (דברים יו כה לה עמקםב, עה ל ינ קו של לש י חל רי שש לו. אנ ה של מונה אל ל הה גורנ תו וש שה ירג קו וי לש ה חל צה םא רה ל יו? של חי עמקםב אה י ינ ני פש מי

תו. לה חמ ל ננ בל עמקםב חל מו ינ ק ה' ענ לל י חי לב) כי

ר, (עובדיה מנ אה ח וש תנ א פה יסה י יי בי ל. רנ אי רה שש י יי ני בש ך לי לל ך מל לה י מש ני פש דום לי ץ אל רל אל כו בש לש ר מה של ים אמ כי לה מש ה הנ לל אי וש
ת ק אל לי חי ם וש עולה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה ה הנ שה עה של ה, כש אי םא רש אםד. ב ה מש תה זוי אנ ם בה גויי יך בנ תי תנ ן נש טם ה קה ני א) הי
ים עי בש שי ם לש ק אותה לי הוא חי רוך  בה דוש  קה הנ וש ים,  דולי גש ים  ני מג ים מש עי בש ד שי גל נל ים כש קי לה י חמ חומי ה תש עה בש שי ץ לש רל אה הה
בגלת ב גש צי ם ינ דה י אה ני ידו בש רי פש הנ ם בש יון גויי לש ל על חי נש הנ ר (דברים לב) בש מנ אל נל מו של אוי לו, כש רה ד כה חה אל ד וש חה ל אל ים, כה מי ענ

ענמיים.

ם? ענ טנ ה הנ ו, מה שה ל עי ה של נל מג מש יו כנ נה פה זוי לש ם בה הל ין בה ים אי מי ענ ר הה אה שש רו לי סש מש ני ים של דולי גש ים הנ ני מג מש ל הנ כה ומי
גות רה ן דש אותה רוך הוא מי דוש בה קה י הנ ני פש לון לי ה הוא קה אה מש טג ד הנ צנ ה, וש אה מש טג ד הנ ו הוא צנ שה ל עי ד של צנ הנ שום של מי
ה תה זוי אנ ם בה גויי יך בנ תי תנ ן נש טם ה קה ני ה הי ל זל ענ מות, וש דג אמ דות הה מי ל הנ נות של יקה רי הה א מי בה ם, של יי יחנ רי ר הה חנ אנ נות של טנ קש
ה מה הי בש ל הנ כה ה מי תה ר אנ מנ אל נל מו של אםד, כש יך. מש יל י חנ מי ל יש ל כה םאכנ ר ת פה עה ך וש לי ך תי נש חם ל גש תוב (בראשית ג) ענ כה אםד, של מש

ה. דל שה ינת הנ כםל חנ ומי

ן, דות הי רה פש גות ני רה דש ל הנ כה ה, וש זל ה מי ים זל ני שג ם מש גות, כגלה רה ל דש גות ענ רה תונות ייש דש חש תנ גות הנ רה דש ה, בנ אי םא רש ב
ים חוזי ה, אמ ה עולל זל ס וש נה כש ה ני כות, זל לש מנ ה בש שורה כות קש לש ה, ומנ זל ה מי ת זל דל רל פש כות ני לש ה, ומנ לל אי ה בש לל שורות אי וקש

ד. חה ר אל של קל בש

ל כה ת, ובש חנ ה אנ רה ר עמטה של קל ר וש של ל קל כה ה. בש קומה ה  אותה ים לש רי שה ה קש לשה ת, ושש חנ ה אנ קומה ר ייש  של קל אותו  לש
ים בי רו בו כוכה שש קנ תש הי ד של ה, ענ טה מנ ד לש יהרנ ה וש נה מנ תש הי ה, וש לה עש מנ לש טור של עי ה בה נה מנ תש הי ת, וש חנ ה אנ יטה לי ה שש רה עמטה ה ונ רה עמטה
גות רה דש ן  אותה בש ם  הי ים  ני זגמה מש ים  בי כוכה הנ ל  כה וש ד,  חה אל ל  זה ומנ ד  חה אל ב  כוכה בו  ד  רה פש ני ד  חה אל וש ד  חה אל ל  כה לות.  זה ומנ

אוי. רה ים כה דועי קומות יש מש ת בי רל טל ענ תש ה מי גה רש דנ ה וש גה רש ל דנ ה כה ל זל ענ ה. וש לה עש מנ לש של

גות רש ל דנ ים של די דה צש הנ ם, וש הל ה לה אל רש ני ד של צנ ים לנ רי שש קנ תש מי ד של יק, ענ סי פש מנ ר הנ של א קל צה מש גות ני רה דש דות הנ רה פש ני של וכש
לויות ן תש כי לה מות, וש דג אמ בורות הה גש י הנ די צי ים מי ילי בי ים ושש כי רה ה דש מה כנ ים לש די רה פש ם ני םאל, כגלה מ ד שש צנ ם בש הי ה של אה מש טג הנ
מו כש אםד,  מש ה  תה אנ זוי  בה ם  גויי בנ יך  תי תנ נש ן  טם קה ה  ני הי ה  זל ל  ענ וש בות.  בה רש בוא  רי וש ים  פי לה אמ ף  לל אל לש ה  טה מנ לש בורות  גש הנ

נו. רש מנ אה של

ו, שה ת עי גנ רש יא דנ הי לו של ה של גה רש דנ ל הנ ד של צנ ץ - בנ רל אל דום, בש ץ אל רל אל כו בש לש ר מה של ים אמ כי לה מש ה הנ לל אי ה, וש אי םא רש ב
ן אותה שום של ל - מי אי רה שש י יי ני בש ך לי לל ך מל לה י מש ני פש ה. לי אה מש טג ל רוחנ הנ ד של צנ ים מי אי ם בה כגלה דום, וש ו הוא אל שה תוב עי כה של

מות. ה קודש טה מנ ים לש רי עה שש ית הנ בי דות בש עומש גות של רה דש

י ני פש לי ך  שום כה ס, ומי ני כה הי ן לש אשונות הי רי יו הה גותה רש יל דנ בי שש דו, בי בש י ענ ני פש י לי ני דם א אמ ר נה עמבה עמקםב ינ ר ינ מנ ן אה כי לה וש
ן כי לה ל, וש אי רה שש י יי ני בש ז בי חי אה הי לט ולש שש ם לי יי מנ שה כות הנ לש ל מנ ה של נה מנ יענ זש גי ם הי רל ו טל שה כש ד ענ ענ ל. של אי רה שש י יי ני בש ך לי לל ך מל לה מש

דו. בש י ענ ני פש י לי ני דם א אמ ר נה עמבה ר ינ מנ אה

ים, תוני חש תנ הנ ל  ענ לט  שש לי ם  יי מנ שה הנ כות  לש מנ ת  רל עורל תש מי ך  כה ר  חנ אנ ה,  לה חי תש בנ לו  אי גות  רה דש מו  לש שש הג של וכש
ם יר רודי עי ין צה יהמי נש ם בי ר (תהלים סח) שה מנ אל נל מו של ין, כש יהמי נש הוא בי ים, של טי בה שש ל הנ ל כה ן של טה קה ה בנ ה, שורה שורה של וכש

ים. מי עולה זוז לש םא תה ל מו של ת עי דל עומל ה וש קומה מש כות לי לש מנ ה הנ אה ך בה ר כה חנ כות. אנ לש מנ ר הנ עורי תש הי ה לש גו'. ובו שורה וש
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ך ר ה' עםשל מנ י בו. כםה אה תי רש חנ ל בה אי רה שש יי י וש די בש עמקםב ענ ינ ע  מנ ה שש תה ענ וש ר, (ישעיה מד)  מנ אה ח וש תנ יהיא פה י חי בי רנ
רוך הוא דוש בה קה ם הנ הל יחנ לה טי בש ה הי מה ה כנ אי םא רש י בו. ב תי רש חנ רון בה ישג עמקםב וי י ינ די בש א ענ ירה ל תי ךה אנ רל זש עש ן ינ טל בל ך מי רש יםצל וש
ט רה פש שון  לה וש ם  ענ ל  כה לש קו  לש חל לש ה  צה רנ תש םא הי ל י  רי המ א, של בה הנ ם  עולה לה ם  כותה זנ לש י]  די [כש קומות  מש ה  מה כנ בש ל  אי רה שש יי לש

ם. דה בנ ל לש אי רה שש יי לש

ה, דושה קש ץ הנ רל שו אל ירש יי י של די רוך הוא כש דוש בה קה י הנ כי רש ת דנ ענ דנ לה וש ה  כות בה זש ת, לי מל ת אל ם תורנ הל ן לה תנ ן נה כי לה וש
ים יקי די ם צנ ך כגלה מי ענ ר (שם ס) וש מנ אל נל מו של א, כש בה ם הנ עולה ק לה לל זו, ייש לו חי ה הנ דושה קש ץ הנ רל אה ה בה זוכל י של ל מי כה של

שורון. ך יש ר כה חנ אנ ל, וש אי רה שש ך יי ר כה חנ עמקםב, אנ ה ינ לה חי תש אן: בנ גות כה רה לש דש ר. שה אי בה תש י ני רי המ ץ, ונ רל שו אה ירש ם יי עולה לש

ה מה שורון לה ת. יש חנ אנ לו כש גות אי רה דש ב של ל גנ ף ענ אנ ך, וש ם כה ף גנ ל אנ אי רה שש רוהו, יי אמ ר בי בה י כש רי עמקםב המ ה, ינ אי םא רש ב
ים, שי נה ל אמ ר (איוב לג) יהשםר ענ מנ אל נל מו של שורון, כש ד. יש חה כםל אל ישורון הנ ל וי אי רה שש א יי לה ה? אל ם זל שי ל בש אי רה שש או יי רש קש ני
ל ל ענ אי רה שש ל. יי אי רה שש יי הו  זל שורון, וש א יש רה קש י שורות ני תי ן שש שום אותה ה, ומי ד זל צנ ה ולש ד זל צנ ה לש ל שורה טנ נה שום של מי
כםל הנ נו, וש רש מנ אה מו של י שורות, כש תי ים שש די דה י צש ני ים שש קי לה ם חמ ל אותה שורון] ענ ל [יש אי רה שש כםל. יי הנ ף מי תםקל ה וש לה דג ל גש טנ נה של

ד. חה אל

דונו ת אמ ונ צש מי לו  ייש  ד של בל על מו  ד, כש בל על ים הוא  מי עה פש לי י,  די בש ענ עמקםב  ינ ד.  חה אל ים לש מות עולי ם שי ל אותה כה וש
ך אמ תוב (ישעיה מג) בםרנ יון. כה לש סוד על כםל הוא בש הנ יו, וש לה רות עה שש הנ י בו, לש תי רש חנ ל בה אי רה שש ן יי כי צונו. וש עמשות רש לנ וש
"ר, "א, יוצי ר, בורי מנ אל י נל רי המ ד, ונ חה אל לו עולות לש לה גות הנ רה דש ל הנ ך. כה ר ה' עםשל מנ תוב כםה אה כה ל, וש אי רה שש ך יי רש יםצל עמקםב וש ינ

ד. חה ן אל כגלה ה וש לל ל אי ה ענ לל גות אי רה דש ל הנ כה "ה, וש עושל

ים בי ת כוכה עמבודנ י  די ים עובש מי ענ ל הה כה ם מי הל ה בה צה רנ תש הוא הי רוך  בה דוש  קה הנ ל של אי רה שש יי ל  ם של קה לש י חל רי שש אנ
דוש קה הנ ה של עה שה דו, בש םאבי ם י תה דה קג ת פש עי ים בש עי תג עש ה תנ עמשי ה מנ מה ל הי בל תוב (ירמיה י) הל ם כה כגלה בש שום של לות, מי זה ומנ
יום דו בנ בנ ב ה' לש גה שש ני ר (ישעיה ב) וש מנ אל נל מו של דו, כש בנ ר הוא לש אי שה יי ם וש עולה ן הה ם מי ר אותה עי בנ יד לש תי רוך הוא עה בה

הנהוא.

ך לי גםאמ ם ה' וש אג יך נש תי רש זנ י עמ ני ל אמ אי רה שש י יי תי עמקםב מש ת ינ ענ י תולנ אי ירש ל תי ר, (שם מא) אנ מנ אה ח וש תנ ה פה הודה י יש בי רנ
ן תנ הוא נה רוך  בה דוש  קה ם, הנ עולה ל הה לות של זה ים ומנ בי ת כוכה י עמבודנ די ים עובש מי ענ ל הה ה, כה אי םא רש ל. ב אי רה שש יי דוש  קש
ל י כה תוב (מיכה ד) כי כה מו של ם, כש יהל להי י אל רי חמ ים אנ כי ם הולש כגלה ר, וש מנ אל נל מו של ים כש דועי ים יש יטי לי ים שנ ני מג מש ם לי אותה
ים חי רוצש ים  לי גוזש לו,  אי בש לו  אי בות  רה קש ים  כי עורש וש ים  מי דה ים  כי שופש ם  כגלה וש יו.  להה אל ם  שי בש יש  אי כו  לש יי ים  מי ענ הה

ע. רנ הה ם לש כםחה ים בש קי זש חנ תש ים, ומי עי ים רה עמשי ה מנ מה כנ ים בש בי עםרה ים, ומש פי נואמ וש

, יהה פי א בש לה כםחנ אל ף וש ה תםקל ין לה אי זו של ת הנ ענ תולנ ם, כנ הל לה ה של פל ט לנ רה ם פש חנ אותה צי ננ כםחנ לש ף וש ין תםקל ל אי אי רה שש יי ולש
ת. ענ ל תולנ אי רה שש או יי רש קש ן ני כי לה כםל, וש ת הנ רל יא שובל יהה הי פי ובש

ים בו, טווי של זו  י הנ שי מל ת הנ ענ תולנ מו  ם כש עולה יהה בה רי ין בש ת אי ענ ה תולנ עמקםב - מנ ת ינ ענ י תולנ אי ירש ל תי עוד, אנ
ר אה שש ני ע של רנ זל אותו הנ ה, ומי תה ים ומי עי רה ת זש ענ ך זורנ ר כה חנ ים, אנ כי לה מש י הנ בושי בוד, לש י כה בושי ל לש ים כה אי ה יוצש נה מל מי של
ים, תי מי י של ל פי ף ענ אנ זו, של ת הנ ענ תולנ הנ מו  ם כש ל הי אי רה שש יי ך  יום - כה קי י בש יהי רי המ ונ ם  קםדל מי מו  ת כש ילמל קנ תש ה מי נה מל מי

ם. קםדל מו מי ם כש עולה מו בה יש קנ תש יי רו וש זש ינחש

ה ה זל ל. מנ אי רה שש ית יי י בי יהדי ם בש תל ן אנ ר כי יוצי ינד הנ ר בש חםמל ה] כנ ני י) [הי תוב] (ירמיה יח) (כי כה ר [של מנ אל י נל רי המ ונ
ם. קםדל מו מי ה כש נה קה ייש לו תנ ן, וש קה תש ר - ני בה שש ני ב של ל גנ ף ענ אנ ית, של כוכי ה זש ל אותה ר של הו חםמל א זל לה ר? אל חםמל כנ

ן יהקומו מי ים וש יי ם חנ הל יו לה הש ן יי כי ים, לה יי חנ ץ הנ עי ים בש בוקי ל דש אי רה שש יי שום של מי ים. של יי חנ ץ הנ ה עי ל - זל אי רה שש י יי תי מש
ם םא כגלה ר קש ר (צפניה ג) לי מנ אל נל מו של רוך הוא, כש דוש בה קה ת הנ עמבםד אל ד לנ חה ם אל ענ יו לש הש יי ם וש עולה מו בה יש קנ תש יי ר וש פה עה הל

ד. חה ם אל כל דו שש בש עה ם ה' לש שי בש

ת יאנ רי א קש רה קה ר וש זה עה לש י אל בי ם רנ קה ע, וש מנ ת שש יאנ רי ן קש מנ יענ זש גי הי ך, וש רל דל ים בנ כי יו הולש ק הה חה צש י יי בי רנ ר וש זה עה לש י אל בי רנ
טםל יך לי רי כו, צה רש דנ ם לש דה א אה םא ייצי ל ד של ענ ינו, של ני י שה רי המ ק, ונ חה צש י יי בי ר לו רנ מנ ך אה ר כה חנ תו. אנ לה פי ל תש לי פנ תש הי ע וש מנ שש

תו. לה פי ל תש לי פנ תש הי בונו ולש רי שות מי רש

ה, ירה אי ש מש מל של הנ ו של שה כש ע. ענ מנ ת שש יאנ רי ן קש מנ יענ זש גי םא הי ל ה וש לה פי ן תש מנ יהה זש םא הה י ל אתי יהצה של כש שום של ר לו, מי מנ אה
י. תי לש לנ פנ תש םא הי ה זו ל לה פי ל תש בה י בו, אמ תי כש לנ מש ני נו וש מל י מי תי שה קה י בנ תי שש קנ ך, בי רל דל י לנ אתי םא יהצה ל ד של ל ענ בה י. אמ תי לש לנ פנ תש הי

ה, לה פי ל תש לי פנ תש הי ן לש מנ יהה זש םא הה ו ל שה כש ד ענ ר, ענ בםקל יענ הנ גי ר הי של אמ כנ ה, וש לה יש לנ צות הנ חמ ה מי תורה ק בנ י עוסי ני י אמ רי המ של
ה יא רוצה הי ד, של חה אל סוד כש ם בש הי וש ה  לה עש ם בנ ת עי רל בל דנ ה מש שה את אי צי מש ר ני חנ שנ רות הנ דש ל קנ ה של עה ה שה אותה שום של מי
ד חה אל ים כש רי בה חג מש של ם כש בורה יק די סי פש הנ ם לש דה אה יך הה רי םא צה ן ל כי לה ה, וש מה בות עי יושש יהה של מותל לש ם ענ ה עי נה כה שש מי ת לש כל לל לה

ם. יהל יני ר בי חי ר אנ בה יס דה ני כש הנ ולש

ם אוך עי ירה תוב (תהלים עב) יי כה רוהו, של אמ בי מו של ל, כש לי פנ תש הי ה לש לה פי תש ן הנ מנ ש, הוא זש מל של יר הנ אי הי ו של שה כש ענ וש
ם. ידה רי פש הנ םא לש ל יך, וש רי ש צה מל של ם הנ ה עי אל רי יירה המ ה, של יר לה אי הה נו לש מה ש עי מל של מםר אור הנ שש ש? לי מל ם שה הו עי ש. מנ מל שה

ש. מל ם שה הו עי זל ד, וש חה אל ם כש ר אותה בי חנ יך לש רי צה ש, וש מל של ם הנ ה עי אל םא יירה יום, הוא ל יר הנ אי םא מי ל של וכש
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יות רי בש רומו  ים בש עולי יו  הה ד של חה ר אל הנ או  רה וש ם  יהל יני עי פו  קש זה בו.  יהשש ד  חה ה אל דל ית שה בי לש יעו  גי הי של כו. כש לש הה
י יתי אי רה ה, וש של ה קה זל ר הנ הה הה י של יתי אי ר לו, רה מנ ד? אה ה פוחי תה ה אנ מה ר, לה זה עה לש י אל בי ר לו רנ מנ ק. אה חה צש י יי בי ד רנ חנ נות. פה שג מש
יו ייש לו יהדה בש ים של אי טה חמ ד - מי פוחי י של ר לו, מי מנ נו. אה לה רו  םא יהצי ל י של תי דש חנ נות, ופה שג ן מש הי של לו  לה יות הנ רי בש ת הנ אל

ים. רי הה אות בל צה מש יו ני הה שות של יות קה רי ן בש אותה ה מי לל ין אי ה, אי אי םא רש חםד. ב פש לי

ל בה רוהו, אמ אמ ה בי סוק זל גו'. פה ם וש יימי ת הנ א אל צה ר מה של ה אמ נה ה הוא עמ נה עמ יהה ונ אנ עון וש בש י צי ני ה בש לל אי ר: וש מנ אה ח וש תנ פה
גו'. שום וש ירה ו יי שה י עי ני גו', ובש ה וש בו בה ים יהשש ני פה ים לש מי אי ם (דברים ב) הה הל תוב בה כה ם של ה אותה לל ין אי ה, אי אי םא רש ב

נות. שג יות מש רי יו בש לו הה ר י'), אי סי תוב (חה ם כה ר, יימי בה דש מי ם בנ יימי ת הנ א אל צה ר מה של תוב אמ כה ר הנ מנ אה ה של לל ל אי בה אמ
יך נל פה ה ומי מה דה אמ י הה ני ל פש ענ יום מי י הנ אםתי תה  שש רנ ן גי תוב (בראשית ד) הי כה ה, כנ מה דה אמ י הה ני ל פש ענ ן מי יי קנ ש  ר גםרנ של אמ כנ של

רוהו. אמ ץ נוד, ובי רל אל ב בש יישל תוב ונ כה ר, וש תי סה אל

או רש בש ת, ני בה שנ ש יום הנ די קנ תש הי ה לש צה רה של י כש רי המ דו, של מש ה עה לל אי ים וש יקי זי רות ומנ עה ל רוחות וסש ד של צנ יו בש נה י בה ני בש מי
י, שי יום שי מי םא  ל וש ת  בה יום שנ םא מי ם ל ינה ה אי לל אי וש גוף,  י  לי בש ירות]  אי [מש פות  עופש מש יהמות  קנ ד רוחות  צנ אותו  מי

ה. זל םא מי ל ה וש זל םא מי מו ל יש קנ תש םא הי ן ל כי לה ק, וש פי סה ם בש הל ם בה יי לו יומנ רו אי אמ שש ני וש

"ם יימי או  רש קש ני יים, וש קנ תש הי לש שו  בש לנ תש םא הי ל ד, וש צנ אותו  בש שו  בש לנ תש הי ן, וש יי ל קנ ד של צנ אותו  בש טו  שש פנ תש הי וש כו  לש הה וש
יא בי הה דו אותו לש מש לי ם וש א אותה צה הוא מה ם. וש דה י אה ני בש ים לי אי רש ני ה, וש יום זל םא בש ל ה וש יום זל םא בש מו ל יש קנ תש םא הי ל ר, של סי חה

נו. מל ים מי טי שש פנ תש ך מי ר כה חנ אנ יום, וש ת בנ חנ ם אנ ענ גוף פנ ים בש די עומש ים וש רי הה ין הל ים בי כי ם הולש הי ם, וש עולה ים לה רי זי מש מנ

ה אה מש טג הנ ד רוחנ  צנ א מי ה בה זל ר, וש זי מש יד מנ הולי וש מו  ל אי עון ענ בש א צי בה ר, של זי מש יהה מנ ה הה זל ה הנ נה עמ ה, הה אי םא רש ב
ה. יל זל בי שש ה בי אה מש טג ד הנ י צנ יני ל מי דו אותו כה מש לי ם וש א אותה צה ן מה כי לה ק בו, וש בנ דש ני של

ר בה דש מי ים בנ כי הולש ד וש צנ אותו  ים מי אי ם בה ה, כגלה לל אי ה מי לל ים אי די רה פש ים ני רי חי ה אמ מה כנ ם וש ה הי לל ה, אי אי םא ורש וב
י כי רש דנ בש ך  הולי ם של דה ל אה ה, כה ל זל ם כה עי ם. וש בה ית מושה הוא בי ב וש רי קום חה ר הוא מה בה דש מי הנ שום של ם, מי ים שה אי רש ני וש

ר. הנ סו בש נש כש ני כו וש לש ם. הה הל ד מי םא פוחי רוך הוא, ל דוש בה קה הנ א מי יהרי רוך הוא וש דוש בה קה הנ

ל כה ה, וש זל ך  ר לו, כה מנ ם הוא. אה הל לה ב של קום מושה ים, מש בי רי ים חמ רי ם הה ל אותה ה כה זל מו  ק, כש חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ר מה שש ה' יי ך  של פש ת ננ מםר אל שש ע יי ל רה כה מי ך  רש מה שש ם (תהלים קכא) ה' יי יהל לי תוב עמ ה כה תורה ים בנ לי דש תנ שש מי ם של אותה

ם. ד עולה ענ ה וש תה ענ ך מי ך ובואל אתש צי

שוהו, רש ה פי סוק זל ה, פה דה עי ים וש רי שה סוד יש ב בש בה ל לי כה ה ה' בש לויהה אודל לש ר, (שם קיא) הנ מנ אה ר וש זה עה לש י אל בי ח רנ תנ פה
ה לה יש לנ צות הנ חמ ם בנ יהה קה הה הוא, וש רוך  בה דוש  קה ת הנ עמבודנ ל בנ די תנ שש יהה מי יו הה ל יהמה כה ך  לל מל ד הנ וי ה, דה אי םא רש ל ב בה אמ

ה. לה עש ל מנ כות של לש מנ קומו בנ ן מש קי תנ י לש די חות כש בה שש תי ירות וש שי ה בש חנ ומודל בי שנ ומש

ן דל ן עי גנ ר בש עורי תש ה מי עה ה שה אותה רוך הוא בש דוש בה קה הנ ענ של יהה יודי ה, הה לה יש לנ צות הנ חמ פון בנ ר רוחנ צה עורי תש מי של כש של
ר. חנ שנ ה הנ עולל ד של חות ענ בה שש תי ים וש ירי שי ר בש בי גנ תש ה ומי עה ה שה אותה ם בש יהה קה הוא הה ים, וש יקי די צנ ם הנ ענ עי עמשי תנ שש הי לש

ים יבי שי קש ם מנ ן, כגלה גה בנ ים של יקי די צנ ל הנ כה הוא וש נו של רש אנ י בי רי ן, המ דל ן עי גנ א בש צה מש רוך הוא ני דוש בה קה הנ של כש שום של מי
יום, יו בנ לה שוך עה ד מה סל ל חל א חוט של לה םא עוד, אל ל י. וש ני יעי מי שש ך הנ קולי ים לש יבי שי קש ים מנ רי בי תוב (שיר ח) חמ כה קולו, כנ לש
י רי בש ם די אותה א של לה םא עוד, אל ל מי. וש ירםה עי ה שי לה יש לנ דו ובנ סש ה ה' חנ ול צנ ם יש תוב (תהלים מב) יומה כה ר, של מנ אל נל מו של כש
ה לה יש לנ ל בנ די תנ שש יהה מי ך הה לל מל ד הנ וי ן דה כי לה רוך הוא, וש דוש בה קה י הנ ני פש ים לי רי טש ענ תש ים ומי ם עולי ר, כגלה הוא אומי ה של תורה

דונו. ת אמ עמבודנ בנ

לויהה, לש ם הוא הנ כגלה ה מי לה עש מנ לש ינו של ני י שה רי ר, המ מנ ד אה וי דה חות של בה שש תי ירות וש ן שי ל אותה כה לויהה, בש לש ה, הנ אי םא רש ב
הו? ח מנ בנ של ה י"ה. הנ ם זל ח? שי בנ ה של ם ומנ ה שי ד. מנ חה אל ח כש בנ של הנ ם וש שי ל הנ כולי שום של ם? מי ענ טנ ה הנ רוהו, מה אמ ובי
רוך-הוא דוש-בה קה יד לנ מי ח תה בנ ת של נל קל תנ הוא אדנ"י) מש יהא ה"ס, של רי טש ימנ גי ל בש לי יא (הנ הי ל של אי רה שש ת יי סל נל א זו כש לה אל
ח בנ של דור הנ סי שום של ל. מי קםט אי שש ל תי אנ ש וש רה חל ל תל ך אנ י לה מי ל דר ים אנ להי ר (שם פג) אל מנ אל נל מו של ת, כש טל םא שוקל ל וש

ד. חה אל ח כש בנ של ם וש ן שי כי לה יו, וש לה יד אי מי ת תה חנ בנ שנ ת ומש רל דל סנ יא מש הי

ל צל אי יד  מי ים תה אי צה מש ני ם  הי שום של ע, מי רה ר הה ייצל ובנ טוב  ר הנ ייצל בנ  - רוהו  אמ בי של מו  ב, כש בה לי ל  כה בש ה ה'  אודל
גות רה דש ל הנ כה ל של אי רה שש ם יי לו הי ה - אי דה עי ים וש רי שה סוד יש רוהו. בש אמ ך, ובי בש בה ל לש כה ר (דברים ו) בש מנ אל נל מו של ם, כש דה אה הה
ל. ת אי עמדנ ב בנ צה ר (תהלים פג) ני מנ אל נל מו של ה, כש דה עי ים. וש רי שה ים, יש ידי סי חמ ים ונ יקי די ם, צנ יי וי ים ולש ני ם, כםהמ הל רות בה טש ענ תש מי

ם. הל ר בה טי ענ תש רוך הוא מי דוש בה קה הנ ם סוד של הי וש

י חות, ומי בה שש תי ים וש ירי שי ה בש צל רנ תש הוא מי שום של יד, מי מי רוך הוא תה דוש בה קה ת הנ חנ אל בי שנ ם לש דה אה יך הה רי ן צה כי לה וש
תוב (שם כה הו של ילו. זל צי ומנ תו  לה פי ל תש בי קנ רוך הוא מש דוש בה קה אוי, הנ רה רוך הוא כה דוש בה קה הנ לש לו  חנ  בי שנ לש ענ  יודי של

גו'. ים וש ך יהמי גו', אםרל י וש מי ע שש י יהדנ הו כי בי גש שנ צא) אמ

ה י - זל ר לי תל ה סי תה ה. אנ לה י סל ני בי סובש ט תש לי י פנ ני י רה ני רי צש ר תי צנ י מי ר לי תל ה סי תה ר, (שם לב) אנ מנ אה י וש י יוסי בי ח רנ תנ פה
ים כולי םא יש ל יו, של פה נה ל כש צי ר בש תי תנ סש הוא מי ה, וש תורה י הנ כי רש דנ ך בש הולי ם של דה אה ן לש גי ר ומה תל הוא סי רוך הוא של דוש בה קה הנ
ר הו ייצל יהו? זל ם, ומי ך גנ ה כה טה מנ ף לש ים, אנ יבי רי ם יש דה אה ה ייש לה לה עש מנ ה. לש טה מנ לש ה ומי לה עש מנ לש י - מי ני רי צש ר תי צנ ע לו. מי רנ הה לש
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ר צנ ך מי יל כה בי שש ם. בי עולה ם בה דה אה יב לש ל רי ענ א בנ צה מש םא ני ע - ל רה ר הה א ייצל לי מה לש אי ה, וש טה מנ ר לש צנ ה וש לה עש מנ ר לש הוא צנ ע של רה הה
י. ני רי צש תי

ם הל בה ייש  ים של ירי שי לו  י? אי ני בי סובש ה תש ה זל ה, מנ לה י סל ני בי סובש תםב יש כש לי יך  רי יהה צה ה, הה לה י סל ני בי סובש ט תש לי י פנ ני רה
ה. ד זל צנ ה ומי ד זל צנ , מי ענ רי פש מנ ם לש גנ ר וש דל סי ם כנ ה הוא גנ סוק זל ך. ופה רל דל י בנ ני ילי צי הנ ם לש הל י בה ני בי סובש ה, תש לה צה הנ גות לש רה דש

ה, מה כש חה סודות הנ ים בש יוני לש ים על רי בה סודות ודש ה  בה ייש  ד  וי ר דה מנ אה של לו  לה חות הנ בה שש תי ים וש ירי שי ה, בש אי םא רש ב
רו מש אל ם נל ן כגלה כי לה ה, וש ירה ר שי יהה אומי הה ד וש וי ל דה ש ענ קםדל ה רוחנ הנ יהה שורל הה ש, של קםדל רוחנ הנ רו בש מש אל ם נל כגלה שום של מי

ה. מה כש חה סודות הנ בש

יהה י הה חוני חםה דה י, דה ני יתנ חי חםה דש י. דה ני רה זה ה' עמ פםל ונ נש י לי ני יתנ חי חםה דש ר, (תהלים קיח) דה מנ אה ר וש זה עה לש י אל בי ח רנ תנ פה
חות אותו דש ה לי רוצל יד וש מי ם תה דה אה ת הה ה אל דוחל ר של חי אנ ד הה ה צנ א זל לה י? אל ני יתנ חי חםה דש ה דה ה זל תםב! מנ כש לי יך  רי צה
חםה ר דה מנ אה ד וש וי ר דה זנ דו חה גש נל ם, וכש דה אה ל הה צל יד אי מי א תה צה מש ני ע של רה ר הה הו ייצל זל רוך הוא, וש דוש בה קה ם הנ עי טותו מי סש הנ ולש
יו לה עה רוך הוא. וש דוש בה קה ם הנ עי טותו מי סש הנ רות לש ן צה ל אותה כה יו בש לה ל אי די תנ שש יהה מי הוא הה שום של פםל, מי נש י לי ני יתנ חי דש

ך. יהדש י לש תי רש סנ מש םא ני ל י - של ני רה זה ה' עמ נםם, ונ יהי גי פםל - בנ נש י לי ני יתנ חי חםה דש ד, דה וי ר דה מנ אה

יו, כה רה ל דש כה ר אותו בש רוך הוא שומי דוש בה קה ז הנ אה יו, וש לה לט עה שש םא יי ל י של די נו כש מל ר מי הי זה הי ם לש דה אה ה ייש לה ל זל ענ וש
םא רוץ ל ם תה אי וש ך  עמדל ר צנ םא ייצנ ל ך  תש כש לל גוף, (שם ד) בש םא תי ל ך  לש גש רנ וש ך  כל רש ח דנ טנ בל לה ך  לי ז תי תוב (משלי יג) אה כה של

יום. כון הנ ד נש אור ענ ך וה ה הולי גנ אור נם ים כש יקי די ח צנ אםרנ תוב (שם) וש כה ל, וש שי כה תי

א, בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ם בה ר אותה הוא שומי רוך  בה דוש  קה הנ ל של אי רה שש ם יי יהל רי שש ה, אנ הודה יש י  בי ר רנ מנ אה
ן. מי אה ן וש מי ם אה עולה רוך ה' לש ץ. בה רל שו אה ירש ם יי עולה ים לש יקי די ם צנ ך כגלה מי ענ תוב (ישעיה ס) וש כה של

עמקםב ב ינ יישל ת ונ שנ רה פה

יק די עות צנ בות רה ר, (תהלים לד) רנ מנ אה ח וש תנ יהיא פה י חי בי ן. רנ ענ נה ץ כש רל אל יו בש בי י אה גורי ץ מש רל אל עמקםב בש ב ינ יישל ונ
ה [ד"א מה שה ן בו נש תנ רוך הוא נה דוש בה קה הנ יום של ן הנ ם מי דה אה ים ייש לו לה גי רש טש קנ ה מש מה ה כנ אי םא רש נו ה' ב ילל צי ם ינ כגלה ומי
ע, רה ר הה ייצל מו  ף עי תי תנ שש הי ן לש מי דנ זש יהד מי ם, מי עולה יר הה וי אמ א לנ ם יוצי דה אה ן של יוה כי ה, של זל ם הנ עולה יים] בה קנ תש הי ם] [לש דה אה לה

ע. רה ר הה מו ייצל ף עי תי תנ שש ז מי אה גו', וש ץ וש את רםבי טה ח חנ תנ פל תוב (בראשית ד) לנ כה ר, של מנ אל נל מו של כש

ש אי הה תוך  ים מי חי ם ובורש מה צש ת ענ ים אל רי ים, שומש די נולה יום של מות מי הי בש י הנ רי המ הוא, של ך  כה ה של אי םא ורש וב
יהד תוכו, ומי רוי בש ע שה רה ר הה ייצל שום של ש, מי אי תוך הה מו לש צש ת ענ רםק אל זש א לי יהד בה ם מי דה אה ים, וש עי רה קומות הה מש ל הנ כה ומי

ה. עה ך רה רל דל יט אותו לש סי מי

ר עוד. טוב הי זה הי ע לש םא יהדנ ר ל של יל אמ סי ן וכש קי זה ך  לל מל ם מי כה חה ן וש כי סש ד מי לל תוב (קהלת ד) טוב יל כה נו, של רש אנ ובי
ים ני ר שה שה ה עה לשה שש י מי רי המ ם, של דה אה ם הה ים עי טי ים מועה יהמי ד מי לל הוא יל ר טוב של הוא ייצל טוב, של ר הנ ייצל הו  ד - זל לל יל

ר. אי בה תש ני מו של מו], כש ך [עי ילה אי וש

ן קי ם. זה דה י אה ני ל בש ם ענ עולה יט בה לי שנ וש ך  לל א מל רה קש הוא ני ע, של רה ר הה ה הוא ייצל - זל ך  לל מל יל. מי סי ן וכש קי זה ך  לל מל מי
ם, דה אה ם הה ן עי מי דנ זש ם, הוא מי עולה יר הה וי אמ א לנ יוצי ד וש ם נולה דה ר אה של אמ כנ רוהו, של אמ בי מו של אי, כש דנ ן ונ קי הוא זה יל - של סי וכש

יל. סי ן וכש קי ך זה לל ן הוא מל ל כי ענ וש

למםה, ר שש מנ יו אה לה עה יל, וש סי הוא כש שום של ר, מי הי זה הי א לש לה יר אל הי זש הנ תוב לש םא כה ר עוד, ל הי זה הי ע לש םא יהדנ ר ל של אמ
ים. מי עולה ין לו אור לש אי א, וש ך הוא בה חםשל ת הנ סםלל פש י מי רי המ ך, של ך הולי חםשל יל בנ סי כש הנ לום, (קהלת ב) וש שה יו הנ לה עה

ר אי בה תש ני , וש רוהה אמ י בי רי ן? המ כי סש ד מי לל ה יל י זל ם, מי כה חה ן וש כי סש ד מי לל תוב טוב יל ה, כה אי םא רש ר, ב מנ עון אה מש י שי בי רנ
ד לל הוא יל ר של ענ ה הוא ננ זל י, וש תי נש קנ ם זה י גנ יתי יי ר הה ענ תוב (תהלים לז) ננ כה הו של ד, זל לל ל טוב יל בה ר טוב. אמ הוא ייצל של
יד מי תה ת, וש של דל חנ תש יד מי מי תה ה של נה בה לש דוש הנ ייש לו חי שום של ר? מי ענ א ננ רה קש ה ני מה לה לום. וש מו כש צש ענ ין לו מי אי ן, של כי סש מי

ה. מה כש ה בו חה שורה שום של ם, מי כה חה נו. וש רש מנ אה מו של ן, כש כי סש ד מי לל הוא יל

יל, סי הוא כש ים. וש מי עולה תו לש אה מש טג א מי םא יהצה יהה ל הה יום של י מי רי המ ר, של מנ אל נל מו של ע, כש רה ר הה הו ייצל ן - זל קי ך זה לל מל מי
ילות לי עמ ם בנ דה ם אה א עי הוא בה ר, וש הי זה הי ענ לש םא יודי ל ם וש דה אה י הה ני ת בש ה אל טל סנ ך ומש הולי ה, וש עה ך רה רל דל ם לש יו הי כה רה ל דש כה של

ה. עה ך רה רל דל ה לש ך טובה רל דל ם מי טותה סש הנ י לש די כש

םא יהכול טוב, ל ר הנ א ייצל בה של י כש רי המ ין לו, של מי ינאמ י של די ד, כש נולה יום של ם בנ דה ם אה ים עי די קש ה מנ ל זל ה, ענ אי םא רש ב
עםן טש ים לי די קש מנ י של מי הו  רום? זל ע עה שה י הוא רה ינו, מי ני ה שה זל מו  ה. כש סה עממה מנ יו כש לה ה עה דומל ין לו, וש מי אמ הנ ם לש דה אה הה

גו'. יבו וש רי אשון בש רי יק הה די ר (משלי יח) צנ מנ אל נל מו של ין, כש די ל הנ ענ רו בנ בי םא חמ ם יהב רל ן טל יה דנ י הנ ני פש יו לי רה בה דש

ים די קש הוא מנ וש רום,  יהה עה הה ש  חה נה הנ וש ר (בראשית ג)  מנ אל נל של מו  רום, כש ע עה שה ה] רה זל ה [הוא נ"א הנ זל מו  כש
- מו  עי תו  נה עמ ן טנ ה טועי ני הי וש ים,  די קש הוא מנ שום של יו. ומי לה רות עה שש לי רו  בי םא חמ יהב ם  רל טל ם בש דה ל אה של מו  ה עי שורל וש
ל כה פו  תי ל כש ין ענ עי טש הי לו  אי כש םאשו  קםף ר זש םא יהכול לי ל וש מו  ם עי דה אה ת הה אל ענ  רי טוב, מי ר הנ הוא ייצל רו, של בי א חמ בה של כש
ן כי סש מי ת הנ מנ כש חה למםה (קהלת ט) וש ר שש מנ ה אה ל זל ענ מו. וש ים עי די קש הי רום של ע עה שה ל אותו רה לנ גש ם בי עולה ל הה אות של שה מנ הנ

ר. חי ים אנ די קש ה הי ני הי שום של ים, מי עי מה שש ם ני ינה יו אי רה בה זויהה ודש בש
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א לה ה, אל מונה אל ת לה רל חל ה אנ בה יו תועי לה ל עה בי לו קי אי רו, כש בי םא חמ ם יהב רל טל ר בש בה ם דה דה אה ל מי בי קנ מש ן של יה ל דנ ן, כה ל כי ענ וש
ין מי אל םא הל ל ה של זל יק הנ די צנ ם הנ דה אה י הה רי המ יק. של די ם צנ דה ל אה של ך  רל ה הוא דל זל וש רו,  קה חמ ונ הו  עי א רי (משלי שם) ובה
ם עולה ים לה לי שה כש ם ני דה י אה ני ה בש שום זל טוב. ומי ר הנ הוא ייצל רו, של בי םא חמ ם יהב רל טל ע בש רה ר הה ל ייצל רום של ע עה שה אותו רה לש

א. בה הנ

ם ף עי תי תנ שש םא יי ל ין וש מי םא ינאמ ל י של די ה כש זל ם הנ עולה ל בה עות סובי ה רה מה בונו, כנ רי ד מי פוחי יק של די צנ ל אותו  בה אמ
ם כגלה יק ומי די עות צנ בות רה תוב (תהלים לד) רנ כה הו של ם. זל כגלה יל אותו מי צי רוך הוא מנ דוש בה קה הנ ע, וש רה ר הה אותו ייצל
ך שום כה ה בו, ומי צל רג הוא מש רוך  בה דוש  קה הנ שום של יק, מי די א צנ לה יק, אל די צנ עות לנ בות רה תוב רנ םא כה נו ה'. ל ילל צי ינ

קו. לש י חל רי שש א. אנ בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה כםל בה ן הנ יל אותו מי צי ם ומנ דה אה אותו הה ה מי צל רג רוך הוא מש דוש בה קה הנ

קו, לש חל ק מי חי רנ תש יי וש ע  רה ר הה ייצל הנ אותו  ק בש בי דנ תש יי םא  ל י של די עמקםב כש ינ ל  ענ יו  לה עה רו  בש עה עות  ה רה מה ה כנ אי םא רש ב
םא ל י וש תי טש קנ םא שה ל י וש תי וש לנ םא שה ר, (איוב ג) ל מנ אה ח וש תנ ט. פה קנ םא שה ל עות וש ה רה מה כנ ים וש שי נה ה ער מה ל כנ בנ סה ך  שום כה ומי
ים, בי אי ל כש ים ענ בי אי עות, כש ל רה עות ענ ה, רה זל ם הנ עולה ים בה יקי די צנ ים הנ לי עות סובש ה רה מה ה כנ אי םא רש ז. ב גל םא רם יהב י ונ תי חש ננ

א. בה ם הנ עולה ם לה כות אותה זנ י לש די כש

ל צי נה הי י לש תי םא יהכםלש ל ן, וש בה ית לה בי י - בש תי וש לנ םא שה ר ל מנ אל נל מו של יד, כש מי עות תה ל רה עות ענ ל, רה בנ עות סה ה רה מה עמקםב כנ ינ
םא ל ו. וש שה ל עי ד של חנ פנ ך הנ ר כה חנ אנ לו, וש הוא של ה הנ נל מג מש י הנ ר אותי עי צי ר של ענ צנ אותו הנ ו, מי שה עי י - מי תי טש קנ םא שה ל נו. וש מל מי

ם. כל ן שש ה ומי ינה ן די י - מי תי חש ננ

ף, ל יוסי עמקםב אל ל ינ תו של בה המ תוך אנ כםל, ומי ן הנ ה מי של הוא קה ף של ל יוסי יהה של בובש רש עי הה ז וש גל רם ה הה ז - זל גל םא רם יהב ונ
ה [נ"א ינה כי שש א הנ צי מה תי י, של יתי רי ת בש כםר אל זש אל תוב (שמות ו) וה ך כה ר כה חנ י אנ ם, כי יי רנ צש מי ס לש ננ כש ית, ני רי בש הוא סוד הנ של

מו. ם עי ש] שה מל של

ל ם ענ יש שה ין אי אי ד וש בה יק אה די צנ ח, (ישעיה נז) הנ תנ י פה י יוסי בי ן. רנ ענ נה ץ כש רל אל יו בש בי י אה גורי ץ מש רל אל עמקםב בש ב ינ יישל ונ
רוך הוא דוש בה קה הנ ן של מנ זש ד, בי בה יק אה די צנ יק. הנ די צנ ף הנ סנ אל ה נל עה רה י הה ני פש י מי ין כי בי ין מי אי ים בש פי סה אל ד נל סל י חל שי נש אנ ב וש לי
ת ל אל הוא נוטי רוך  בה דוש  קה ז הנ ם, אה עולה ל הה רות ענ שש ין לי די ן הנ מי דנ זש אוי, ומי רה ם כה עולה ין הה אי וש ם  עולה בה יחנ  גי שש מנ

ם. יהל לי ן עמ גי יה י של א מי צי מה םא יי ל ים וש רי חי אמ ל הה ל כה ין ענ די ה הנ רל שש יי י של די ם כש יהל יני א בי צה מש ני יק של די צנ הנ

תוב כה ה, של מםשל נו? מי ן לה יי ננ ם. מי עולה ל הה לט ענ שש םא יהכול לי ין ל די ם, הנ עולה ה בה יק שורל די צנ הנ ן של מנ ל זש י כה רי המ של
ל רוך הוא נוטי דוש בה קה ך הנ שום כה גו'. ומי יו וש נה פה ץ לש רל פל ד בנ מנ ירו עה חי ה בש י מםשל ם לולי ידה מי שש הנ ר לש םאמל י (תהלים קו) ונ
ה עה רה י הה ני פש י מי סוק - כי פה לו. סוף הנ ת של ה אל גובל ע וש רה פש ז ני אה ם, וש עולה ן הה ק אותו מי לי סנ ם ומש יהל יני בי יק מי די צנ ת הנ אל
לט שש ם תי רל ף, טל סנ אל ה נל עה רה י הה ני פש י מי יק [ד"א כי די צנ ף הנ סנ אל ם נל עולה ל הה לט ענ שש ה לי עה רה םא הה ב ם תה רל טל יק. בש די צנ ף הנ סנ אל נל

ע. רה ר הה ה ייצל ה - זל עה רה י הה ני פש י מי ר כי חי ר אנ בה ם]. דה עולה ה בה עה רה הה

ב כי ענ תש יק, הי די הוא צנ תוך של ל מי בה לות, אמ גה יים בנ קנ תש הי ד לש הוא עומי בות, וש אה יר הה חי יהה בש עמקםב הה ה, ינ אי םא רש ב
ל. טי בנ תש ב הי עה רה הה ם וש עולה ל הה ין ענ די ה הנ רה םא שה עמקםב ל י ינ מי ל יש י כה רי המ ם, של עולה לט בה שש םא יי ל ין של די הנ

ם], עולה ל הה ין ענ די לות [הנ גה ה הנ תה רש םא שה יהד] ל ת מי הוא מי ן של יוה יו, [כי בי מות אה הוא דש ף, של י יוסי ימי ך בי ף כה אנ וש
ר (שמות א) מנ אל נל של מו  לות, כש גה ם הנ יהל לי ה עמ תה רש יהד שה ת, מי הוא מי ן של יוה יו. כי ל יהמה ם כה יהל לי ן עמ גי הוא הי שום של מי
ים ני בי לש ר ובי חםמל ה בש שה ה קה עמבםדה ם בנ יהל יי ת חנ אל רו  רמ מה יש תוב ונ כה ה לו. וש מה כש חנ תש ה ני בה - הה לו  מוך  סה גו', וש ף וש ת יוסי יהמה ונ
ן מנ ל זש כה ם, וש עולה ל הה ן ענ גי הוא יה רוך  בה דוש  קה הנ ילו  בי שש ם, בי עולה ל] בה יק [ענ די רוי צנ שה קום של ל מה כה ן בש כי מו  גו'. כש וש

ר. אי בה תש ה ני ני הי ם, וש עולה ל הה ה ענ םא שורל ין ל די יהם, הנ הוא קנ של

יב, בי סה גור מי ר (ירמיה ו) מה מנ אל נל מו של יו? כש בי י אה גורי ה מש ה זל יו, מנ בי י אה גורי ץ מש רל אל עמקםב בש ב ינ יישל ה, ונ אי םא רש ב
אותו ב בש יהשנ ר וש שי קנ תש הי ר, של מנ ר אה זה עה לש י אל בי יו. רנ בי י אה גורי ץ מש רל אל עמקםב בש ב ינ יישל ד. ונ חנ פנ יהה בש הה ד וש יהה פוחי יו הה ל יהמה כה של
ין די ה הנ יו - זל בי י אה גורי קומו. מש מש קום לי מה ר הנ שנ קש ן, ני ענ נה ץ כש רל אל א, בש קה וש יו דנ בי י אה גורי ץ מש רל ך. אל חםשל ז בנ חנ אל נל קום של מה
ה, ובו של קה ין הנ די ן הנ ה מי זה חש אל נל ץ של רל אה יא הה הי ה, של פל רה ין הה די הנ ר אותו  מנ אל נל של מו  יו, כש בי י אה גורי ץ מש רל אל ה. בש של קה הנ

ה]. ירה אי ה מש ינה אי יהה של רש לנ קש פנ סש אנ יא הה ץ הי רל ה אל אותה ז בו [וש חנ אל נל עמקםב וש ב ינ ינשי תש הי

יל חי תש ז הי ה, אה נה בה לש ם הנ ש עי מל של ג הנ וי דנ זש הי עמקםב וש ם ינ ף עי ב יוסי ינשי תש הי ר של חנ גו'. אנ ף וש עמקםב יוסי דות ינ ה תםלש לל אי
ה א הוא עושל יוצי וש ענ  שופי ר של הה י אותו נה רי המ ף. של ר יוסי מנ אה ר וש זנ דות? חה ה תולה עושל י הוא של דות. ומי עמשות תולה לנ
דות ים תולה אי נו יוצש מל זו ומי ץ הנ רל אה דות בה ה תולה הוא עושל ים, וש מי עולה ים לש קי יו פוסש ימה ין מי אי שום של דות, מי תולה

להעולהם.

ף יוסי יק, וש די את צנ רי קש ני ה של גה רש דנ ה הנ ק אותה רות, רנ ה פי םא עושל ה, ל נה בה לש ב לנ רי קה תש הי ב של ל גנ ף ענ ש, אנ מל של י הנ רי המ של
ף. דות יוסי ה תםלש לל תוב אי ך כה שום כה ם, ומי עולה דות לה יא תולה הוצי רות ולש עמשות פי עמקםב לנ ל ינ ה של גה רש דנ הוא הנ

םא עמקםב. ב מות ינ יא דש זו הי ר של יהה אומי ף, הה מות יוסי דש ל בי כי תנ סש יהה מי הה י של ל מי ף - כה עמקםב יוסי דות ינ ה תםלש לל אי
יו. בי מות אה דש ה לי מותו דומה דש ף, של יוסי ט לש רה ן, פש אובי עמקםב רש דות ינ ה תולש לל תוב אי םא כה עמקםב ל י ינ ני ל בש כה בש ה של אי רש

ן יהה בל ף הה נו יוסי מל ד מי בנ אל נל של ה כש ני הי רוך הוא, של דוש בה קה ז לו הנ מנ א, רה בה י אנ בי ר רנ מנ ה - אה נה ה שה רי שש ע על בנ ן שש בל
ה רי שש על ע  בנ ם שש ל אותה ענ ה  יהה בוכל הה ף,  יוסי ת  ה אל אה םא רה ל של רו  אמ שש ני ים של יהמי ם  ל אותה כה וש ים,  ני ה שה רי שש על ע  בנ שש
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ץ רל אל יים בש קנ תש הי רות של חי ים אמ ני ה שה רי שש ע על בנ שש ן לו  תנ הוא נה רוך  בה דוש  קה יו - הנ לה ה עה יהה בוכל הה של מו  ים, וכש ני שה הנ
ים ני ה שה רי שש ע על בנ ן שש יו. אותה נה פה יו לש יו הה נה ל בה כה ך, וש לל יהה מל ף הה נו יוסי בש כםל. של מות הנ לי שש בוד ובי כה ה, בש חה מש שי ם בש יי רנ צש מי

נו. מל ד מי בנ אל נל של יהה כש ה הוא הה נה ה שה רי שש ע על בנ ן שש ך בל שום כה לו, ומי צש ים אל יי יו חנ הה

ם דה ל אה י פםענ ל, כי ול עה י מי דנ שנ ע וש שנ רל ל מי אי ה לה לה לי י חה עו לי מש ב שי בה י לי שי נש ן אנ כי ר, (איוב לד) לה מנ אה ח וש תנ יהיא פה י חי בי רנ
ל ענ ין, וש די ל הנ ה אותו ענ שה ם, עה עולה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה בה של ה, כש אי םא רש נו. ב אל צי יש ינמש ח אי אםרנ ם לו וכש לל שנ יש
ת יים אל קנ י לש די הוא, כש רוך  בה דוש  קה ל הנ של ין חוץ מי די ים בנ די ם עומש ם הי עולה ל הה ים של עמשי מנ ל הנ כה יים, וש קנ תש ין הי די הנ
ל ענ ם, וש עולה ת הה ה אל לל כנ םא יש ל ין של די ת הנ ים אל בי כש ענ ים מש מי חמ רנ ם הה אותה ים, וש מי חמ יו רנ לה עה ש  רנ ד. פה םאבנ םא י ל ם של עולה הה

ם. ילה בי שש יים בי קנ תש ם ומי עולה ג הה הי ננ תש ים מי מי חמ רנ הה

ם דה אה ל הה ה ענ ין שורל די ר הנ של אמ כנ ר, של מנ אל י נל רי ין, המ י די לי ם בש דה אה ין בה ה די רוך הוא עושל דוש בה קה הנ ר של םאמנ ם ת אי וש
רוך הוא דוש בה קה י הנ רי המ ר, של אי בה תש ני מו של יא, כש יו הי לה רוך הוא אי דוש בה קה ל הנ תו של בה המ שום אנ יק, מי די הוא צנ של כש
ם דה אה ב הה רי קה תש ז מי אה ה, וש מה שה נש ת הנ יט אל לי שש הנ י לש די גוף כש ת הנ ר אל בי שנ יו, מש לה ב אותו אי רי קה ה לש בה המ אנ יו בש לה ם עה חי רנ מש
ז אה ק, וש חםזל ת בש רל בל גנ תש מי ה של קה זה ש חמ פל נל וש ש  לה יך גוף חנ רי צה ש. וש לה חל גוף נל הנ ת וש טל ה שולל מה שה נש הנ אוי, וש רה ה כה בה המ אנ יו בש לה אי
ה זל ם הנ עולה ר בה ענ יק צנ די צנ רוך הוא לנ דוש בה קה ן הנ ים, נותי רי בי חמ רו הנ מש אה מו של רוך הוא, כש דוש בה קה ל הנ הוב של הוא אה

א. בה ם הנ עולה כות אותו לה זנ י לש די כש

ן לו םא נותי ה בו, ל צל רג ינו מש אי רוך הוא, של דוש בה קה ל הנ או של ק, הוא שונש זה גוף חה ה וש שה לה ה חנ מה שה נש ר הנ של אמ כנ וש
דוש קה ד, הנ סל ה או חל קה דה ה צש ם עושל אי שום של ה, מי רה תי מות יש לי שש הוא בי נות וש קה תג יו מש כה רה א דש לה ה, אל זל ם הנ עולה ר בה ענ צנ
לוס קש ם אונש גי רש תי של הו  זל וש הוא.  ם הנ עולה ק בה לל חי ילה לו  הש יי םא  ל וש ה,  זל ם הנ עולה בה רו  כה ת שש אל ם לו  לי שנ הוא מש רוך  בה
יק די צנ אותו  ך  שום כה ים [הוא], ומי ם עושי הי יו טובות של אה שונש ם לש לי שנ גו' - מש וש יו  אה שונש ם לש לי שנ (דברים ז) ומש
ש ננ על נל של יהדו  א בש טש א חי צה םא מה ל ק, וש דנ בה של כש לו  לה ים הנ רי בה דש הנ הוא. וש רוך  בה דוש  קה ל הנ הוב של יד הוא אה מי ר תה בה שש ני של

עהלהיו.

א לה אל צוב,  עה קום  מה ה בש ה שורה ינה כי שש ין הנ אי של ינו  אי רה ה  ני הי - של ד  חה אל ים,  די דה צש ה  מה כנ ל בש כי תנ סש הי לש ייש  אן  כה
ר (מלכים-ב ג) מנ אל נל מו של קום, כש אותו מה ה בש ה שורה ינה כי ין שש ה, אי חה מש ין בו שי ם אי ה. אי חה מש ייש בו שי קום של מה בש
ן יי ננ צוב. מי קום עה מה ה בש םא שורה ה ל ינה כי שש אי של דנ י ונ רי המ יו ינד ה'. של לה י עה הי תש ן ונ גי ננ מש ן הנ גי ננ יהה כש הה ן וש גי ננ י מש חו לי ה קש תה ענ וש
ת שורנ ל בש ה ענ חה מש שי ה לו הנ אה בה ן של יוה ה. כי ינה כי שש נו  מל ה מי קה לש תנ סש ף הי ל יוסי צוב ענ יהה עה הה שום של מי עמקםב, של ינ נו? מי לה
יפםה ים, אי אובי כש מנ ר בש בה שש ני ש וש לה הוא חנ ן של יוה ר, כי בה שש ני ה של זל יק הנ די צנ אן בנ ם. כה יהל בי עמקםב אמ י רוחנ ינ חי תש יהד ונ ף, מי יוסי

ה. חה מש ל שי לה מו כש ין עי אי ב וש צל על י הוא בש רי המ ה? של חה מש שי הנ

םא ל ים וש אי לה חר רו בה בש שש םא ני ל רוך הוא וש דוש בה קה י הנ ני פש ים לי יקי די צנ יו  ים הה הובי ה אמ מה ינו כנ אי ה רה ני הי ד - של חה אל וש
ם גופה בש ים  די ה עומש לל אי וש רו,  בש שש ני ה  לל אי - של ה  לל אי כש ה  לל אי םא  ל ה  מה לה ים,  מי עולה לש ם  גופה ש  לנ חל נל םא  ל וש ים,  אובי כש מנ בש

כהרהאוי?

רוהו, אמ בי מו של ם, כש ים הי יקי די י צנ ני ים בש יקי די ם צנ הי שום של אוי מי רה יום כה קי דו בש מש עה ה של לל ה אי ני הי ר של םאמנ ם ת אי וש
ן יק בל די ה צנ ל זל יו של בי ה אה ני הי ים, של יקי די י צנ ני ים בש יקי די ינו צנ אי ה רה ני ים - הי יקי די י צנ ני םא בש ל ים וש יקי די ים צנ רי חי אמ לו הה אי וש

ר? ענ צנ יו בש ל יהמה כה ים וש אובי כש מנ ר גופו בש בה שש ה ני מה יק, לה די הוא צנ יק, וש די צנ

ם לל שנ ם יש דה ל אה י פםענ ק, (איוב לד) כי דל צל ת וה מל אל רוך הוא בל דוש בה קה י הנ עמשי ל מנ ה כה ני הי אן הוא סוד, של א כה לה אל
י רי המ ם, של יי ננ הוא שש ד של חה ר אל חי לו סוד אנ צש אל ד, וש חה ים סוד אל אשוני רי י הה רי פש סי אנו בש צה נו. מה אל צי יש ינמש ח אי אםרנ לו וכש
יא הוצי ה לש ה ייש לה עה ל שה כה ן ובש מנ ל זש כה ה, ובש לה צש א אל צה מש ש ני מל של ין הנ אי ין וש די ה בש שורה רון וש סה חי ה בש נה בה לש הנ ים של מי עה פש ייש לי
חנ לוקי י של ין, ומי די ת בש דל יא עומל הי ן של מנ זש ת בי עי ם כה ה אותה יאה ה, ומוצי אשונה רי ה בה טה קש לה של מו  ם כש דה י אה ני בש מות לי שה נש
ין יהב בי ין חנ ם, בי דה אה י הה מי ל יש ין כה די יד בש מי ר תה בה שש ני יו, וש לה ך אי י הולי ני עם הה רון וש סה חי יד בש מי ילה תה הש ן, יי מנ אותו זש ה בש אותה

ה. לה פי תש ם בי קה לש סנ יהכול לש ים וש יני די י הנ רי זש ל גי ת כה ת אל לל טל בנ ה מש לה פי תש ק של אי, רנ כנ זנ

ה ז אותה ה, אה בה ש  מי תנ שש א מי יוצי וש ענ  שופי ר של הה נה אותו  מות, וש לי שש ת בי דל ה עומל גה רש דנ הנ ה  אותה ן של מנ זש הנ אותו  וש
גוף. מות הנ לי שש ים ובי ני בה ר, בש עםשל כםל - בש ם בנ לה שש ם מג דה אה ם, אותו הה דה אה אותו הה ה בו בש קה בש דש ני ה וש אה יהצש ה של מה שה נש הנ

ל ענ נו, וש מל ך מי רי בה תש הי ם בו ולש לי תנ שש הי ה לש גה רש דנ ה הנ אותה ר בש בי חנ תש א ומי יוצי וש ענ  שופי ל של זה מנ שום אותו הנ כםל מי הנ וש
ר בה דה ל הנ זה מנ א בש לה ים, אל לויי כות תש זש םא בי זונות - ל ים ומש יי ים, חנ ני ינו, בה ני ן שה ל כי ענ לוי. וש ר תה בה דה ל הנ זה מנ כםל בש ן הנ כי

ל. זה מנ ן הנ ה מי ירה אי את ומש לי מנ תש מי ד של א ענ לה ינו אל כות אי זש י בי רי המ לוי, של תה

ים דוני ני ה וש זל ם הנ עולה ים בה רי בה שש ם ני ת, כגלה מל י אל יקי די ם צנ הי ה, וש זל ם הנ עולה בה רו  בש שש ני ם של ל אותה ך, כה שום כה ומי
א. בה ם הנ עולה רוך הוא לה דוש בה קה ם הנ יהל לי ס עמ ן חה ל כי ענ ם, וש הל ה לה מה רש ש גה פל נל ה הנ אותה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ין. מה די בש

ה יא אותה בי הה ש לש פל נל ה הנ ר אותה הי טנ י לש די ין, כש די רוך הוא הוא בש דוש בה קה ה הנ עושל ה של ל מנ ר, כה מנ ר אה זה עה לש י אל בי רנ
ם רוך הוא] הי דוש בה קה י הנ עמשי ל מנ כה שום של רוך הוא] [נ"א מי דוש בה קה ל הנ יו של עמשה ל מנ ך כה שום כה א [ומי בה ם הנ עולה לה
ת רל הל טש ני וש גוף  הנ ר אותו  בה שש ן ני ל כי ענ וש ה,  זל ם הנ עולה ה בה לה בש קי ה של מה זגהמ ה  אותה נו  מל יר מי עמבי הנ י לש די ת, וכש מל אל ין ול די בש
ה קל ננ תש יי ה וש זל ם הנ עולה ים בה אובי כש ים ומנ סורי בםל יי סש יי יק של די צנ אותו הנ ה לש רוך הוא עושל דוש בה קה ך הנ שום כה ש, ומי פל נל הנ

ר. אי בה תש ה ני ני הי אי, וש דנ ן, ונ חה בש יק יי די תוב (תהלים יא) ה' צנ ן כה ל כי ענ ם, וש י עולה יי חנ ה לש כל זש יי כםל וש ן הנ מי
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ת ל אל לי חנ םא יש ל י מום בו וש ש כי גה םא יי חנ ל בי זש מי ל הנ אל םא וש םא יהב ת ל רםכל פה ל הנ ך אל ח, (ויקרא כא) אנ תנ עון פה מש י שי בי רנ
א, יוצי ענ וש שופי ר של הה נה אותו הנ ה של עה ה שה אותה ה, בש אי םא רש םא - ב םא יהב ת ל רםכל פה ל הנ ך אל שו. אנ דש קנ י ה' מש ני י אמ י כי שנ דה קש מי

ים. יחי טי ה שש פל צג ר מש צי חה ים מי ני פש ר לי צי חה ים בש ני פש ים בי די ם עומש ת, כגלה רל בל ענ תש ה מי בה קי נש הנ מות וש שה נש ן הנ ל אותה יא כה מוצי

ן כגלה של ב  גנ ל  ענ ף  אנ אות,  יוצש של מות  שה נש ן  ל אותה כה ז  אה ע,  רה הה ש  חה נה הנ ל  ד של צנ אותו  בש ת  מל גל פש ני ה  נה בה לש הנ של וכש
רו בש שש ם ני מות, כגלה שה נש ן הנ אותה יעו  גי הי קומות של ם מש ל אותה כה ם, בש גה פש בנ לו  פש נה יל וש דושות - הואי ן קש כגלה הורות וש טש
ם] גה פש ל  של קומות  מש ל  של מות  שה נש [נ"א  קומות]  ומש מות  שה [נש ם  הי לו  אי וש ים,  בי אי כש ה  מה כנ וש ר  ענ צנ ה  מה כנ בש מו  גש פש ני וש

חות. מה שש םא בי ל ב וש צל עי מות בש שה נש הנ ב של ל גנ ף ענ אנ רו, וש בש שש ני ר של חנ רוך הוא אנ דוש בה קה ם הנ הל ה בה צל רנ תש מי של

ך שום כה ה. ומי מו זל ה כש זל ה, וש לה עש מנ לש מו של ים כש ני פש ה בי מה שה נש הנ ם, וש גה פש גוף ני ה, הנ לה עש מנ לש מו של ים כש ר שורי בה דה סוד הנ
י די שו ומי דש חה ש בש י חםדל די יהה מי הה תוב (ישעיה סו) וש לו כה ל אי ענ ה, וש נה בה לש שות הנ דש חנ תש הי ש בש די חנ תש הי יכות לש רי צש ם של לו הי אי
ים יכי רי וצש כםל.  בנ שו  דש חנ תש יי לו  אי של אי,  דנ ונ ר  שה בה ל  כה ה'.  ר  מנ אה י  ננ פה לש ות  חמ תנ שש הי לש ר  שה בה ל  כה םא  יהב תו  בנ שנ בש ת  בה שנ

ה. נה בה לש שות הנ דש חנ תש הי ש בש די חנ תש הי לש

ם, תוכה ה בש יד שורה מי יא תה ך הי שום כה ה, ומי לה ם של גה פש אותו הנ ים בש גומי ה פש נה בה לש ם הנ ת עי חנ פות אנ תה שג ם בש לו הי אי וש
ב. י לי רי בש שש ני רוב ה' לש תוב (תהלים לד) קה כה , וש ל רוחנ פנ א ושש כה ת דנ אל ר (שם נז) וש מנ אל נל מו של ם, כש ת אותה בל ה עוזל ינה אי של
ם אותה ים, בש אי כה דש ב ני יות לי חמ הנ ה לש ל זל ענ יד. וש מי ה תה ים לה רובי ם קש ם הי גה פש ה, אותו הנ נה בה לש ם הנ ים עי לי סובש ם של אותה לש

ה. מה שו עי דש חנ תש ה יי מה ים עי לי סובש ם של ם, אותה קה לש ם חל הל ילה לה הש ש יי די חנ תש הי ה לש ים לה אי בה ים של יי חנ הנ

ם גה פש ני ם של ה, אותה בה המ ל אנ ם. של דה אה הה אותו  םא מי ל וש ם,  ה הי בה המ ל אנ ה. של בה המ ל אנ ים של סורי ים יי אי רה קש ני לו  אי וש
י רי שש ה. אנ מה ים עי פי תה שג ים מש רי בי ם חמ ה הי לל אי ך  שום כה ה. מי בה ה רנ בה המ אנ ית מי חי דש ני ה של נה טנ קש ה הנ בה המ אנ ל הה אור של הה
י חנ ן אנ ענ מנ תוב (שם קכב) לש ם כה יהל לי ה, עמ מה ים עי רי בי יות חמ הש ה לי זל כו לה ם זה הי א, של בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ם בה קה לש חל

גו'. י וש ענ רי וש

ים יקי די צנ הנ ל  של ם  קה לש חל י  רי שש אנ אםד.  מש ה  בנ גה וש א  שה ני וש יהרום  י  די בש ענ יל  כי ינשש ה  ני הי נב)  (ישעיה  ר,  מנ אה וש ח  תנ פה
ה ני יון, הי לש ה הוא סוד על זל סוק הנ פה ה, הנ אי םא רש ם. ב הל ת בה כל לל ה לה תורה י הנ כי רש ם דנ הל ה לה לה הוא גי רוך  בה דוש  קה הנ של
ה ין לה טי קש הי ה וש נה בה לש ת הנ ה אל שה ם, עה עולה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה בה של ה, כש אי םא רש ל ב בה . אמ רוהה אמ י ובי די בש יל ענ כי ינשש
ק חםזל ובש ש  מל של ל הנ לנ גש בי ה  ירה אי ה, הי מה צש ענ ת  אל ה  ינה טי קש הי שום של ומי לום.  כש ה  מה צש ענ מי ה  ין לה אי י  רי המ ה, של ת אורה אל

ים. יוני לש על אורות הה הה

ים עושי יו  הה עמבודות של ונ עולות  וש נות  בה רש קה ים בש לי דש תנ שש מי יו  ל הה אי רה שש יי יהם,  קנ ש  דה קש מי ית הנ יהה בי הה ן של מנ זש ובי
אור, ך הה שנ חש ש, נל דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל נל ר של חנ אנ יר אורות. ולש אי הה ים ולש רי שה שםר קש קש י לי די ים כש לי אי רש שש יי ם וש יי וי ים ולש ני כםהמ הנ
לות לה ים בו קש טי םא שולש ל ך יום של ין לש אי ה, וש ירה אי םא הי ל ה וש נה מל ק מי לי תנ סש ש הי מל של הנ ש, וש מל של ן הנ ה מי רה םא הואמ ה ל נה בה לש הנ וש

ר. אי בה תש ני מו של ים, כש בי אי ר וכש ענ צנ וש

יל כי ה ינשש ני ה הי נה בה לש ל הנ ר ענ מנ אל י. נל די בש יל ענ כי ה ינשש ני תוב? הי ה כה יר, מנ אי הה ה לש נה בה לש ן הנ מנ יענ זש גי הי ן של מנ אותו זש ובש
ר עורי תש הי א לש יחנ ובה יחנ רי רי הי י של מי ה, כש לה עש מנ לש רות של עורש תש ת הי רל עורל תש מי יל - של כי ה ינשש ני ה. הי מונה אל הו סוד הה י, זל די בש ענ

אורות. ל הה ל כה יון של לש על אור הה ד הה צנ ל. יהרום - מי כי תנ סש הי ולש

ל ד של צנ הנ ה - מי בנ גה ם. וש הה רה בש ל אנ ד של צנ הנ א - מי שה ני ם. וש כל מש חל רנ ן יהרום לש כי לה ר (ישעיה ל) וש מנ אל נל מו של יהרום - כש
ה. מה כש חה ל הנ סוד של ד בנ חה כםל אל הנ רוהו, וש אמ בי ב של ל גנ ף ענ אנ עמקםב. וש ל ינ דו של צי אםד - מי ק. מש חה צש יי

ר (שם) מנ אל נל של מו  אוי, כש רה ה כה נה בה לש יר לנ אי הה ה לש יונה לש רות על עורש תש רוך הוא הי בה דוש  קה ר הנ עורי ן יש מנ זש אותו  ובש
ה ף לה תוסי ך תי שום כה ים. ומי יהמי ת הנ ענ בש אור שי ם כש יי תנ עה בש ילה שי הש ה יי מה חנ אור הנ ה וש מה חנ אור הנ ה כש נה בה לש יהה אור הנ הה וש
חות תש פש מנ סוד של י, הנ די בש הו ענ זל ר. וש פה עה תוך הל ם בש הי ים של תי מי ם הנ ל אותה ז כה רו אה עורש תש יי ך  שום כה ה, ומי יונה לש על רוחנ 
דו. זו בש ל ענ ם אל הה רה בש ר אנ םאמל י ר] (בראשית כד) ונ מנ אל נל מו של יתו, וכש ן בי קנ זש דו  בש ל ענ ר [אל מנ אל נל מו של יהדו, כש בונו בש רי

בונו. יחנ רי לי ד שש בל הוא על ר, מטטרו"ן של מנ אל נל מו של ה כש נה בה לש הנ

ים ני וה גש ל הנ כה שום של ר לו, מי של ל אמ כה ל בש מםשי י. הנ תי נש קנ ם זה י גנ יתי יי ר הה ענ ר (תהלים לז) ננ מנ אל נל מו של יתו, כש ן בי קנ זש
דם"ם. אה "ן וש בה לה ים בו יהרם"ק וש אי רש ני

סוד ה בש נל מג ה מש זל ד הנ בל על ז הה י אה רי המ ם, של עולה יום הה ר קי בה דה יק, סוד הנ די צנ הו הנ י - זל כי רי ת יש חנ ך תנ א יהדש ים נה שי
ם אותה ן לש קומה מש מות לי שה נש הנ רוחות וש יב הה שי הה ה לש לה עש ל מנ רוחנ של יחנ בש לי ה שה של עה יי ר, וש פה עה י הל ני ת שוכש יות אל חמ הנ יון לש לש על

ר. פה עה ת הל חנ בו תנ קש רש ני לו וש בנ תש הי לו] של כש אל נל ים [של גופי

אורות ה  עה בש שי ל  של סוד  בש ש  בי לנ תש הי לש יעמך?  בי שש אנ וש ה  זל ה  מנ  - יעמך  בי שש אנ וש ם.  יי מנ שה הנ י  להי אל ה'  בנ יעמך  בי שש אנ וש
יום קי לו  ייש  ר של פה עה ת הל חנ תנ גוף של הנ הו  ה - זל שה ח אי קנ םא תי ר ל של ה. אמ יונה לש על מות הה לי שש ם סוד הנ הי ים, של יוני לש על
מו כש ה,  אשונה רי בה רו  עורש תש יי ם  הי ל,  אי רה שש יי ץ  רל אל בש ר  בי קה הי לש כו  זה וש ה  בה רו  בש קש ני של ם  אותה כל  של ר,  פה עה הל מי ים  קי הה לש
ם קומון - אותה י יש תי לה בי ל. נש אי רה שש ץ יי רל ל אל ים של תי מי לו הנ ה - אי אשונה רי יך, בה תל יו מי חש תוב (ישעיה כו) יי כה נו, של רש אנ בי של
ים מי ענ ר הה אה גופות שש םא לש ל ם, וש שה רו  בש קש ני ל של אי רה שש ל יי ים של ם גופי אותה ה לש ל זל ענ צות. וש רה אמ ר הה אה ל שש ים של תי מי הנ

ם. הל ה מי אה מש טש ץ ני רל אה הה ה של רה ה זה י עמבודה די עובש
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ענ שופי ר של הה אותו נה אות מי יוצש ם של עולה מות הה שש ל ני כה י? של ני בש ה לי ה זל י. מנ ני בש ה לי שה ח אי קנ םא תי ר ל של ן, אמ ל כי ענ וש
נות בש ה. מי מה שה נש הנ י - זו  ני בש גוף. לי ה הנ ה - זל שה ח אי קנ םא תי ר ל של ה אמ ל זל ענ רוך-הוא. וש דוש-בה קה ים לנ ני ם בה א, הי יוצי וש
ה, דושה קש ץ הנ רל אה הה ם מי ר אותה עי ננ רוך הוא לש דוש בה קה יד הנ תי עה ה של רה ה זה י עמבודה די ים עובש מי ל ענ לו גופות של י - אי ני עמ ננ כש הנ

ה. לה ה של מה זגהמ הנ ית מש לי ר טנ עי ננ מש י של מי ה, כש נה מל ים מי עי שה עמרו רש נה יי ר (איוב לח) וש מנ אל נל מו של כש

מו צות, כש רה אמ ר הה אה ל שש כה ה לש אשונה יא רי הי ה של דושה קש ץ הנ רל אה י - זו הה צי רש ך. אנ לי י תי תי דש ל מולנ אל י וש צי רש ל אנ י אל כי
ם ק אותה לי חי צות של רה אמ ר הה אה ל שש ין כה בי לו  יא של הי ה, של דושה קש ץ הנ רל אה הה י, זו  צי רש ל אנ י אל ה כי זל ל  ענ [וש ר.  אי בה תש ני של
ל א אל לה י? אל תי דש ל מולנ אל ה וש ה זל י, מנ צי רש ל אנ ר אל מנ אה ן של יוה י. כי תי דש ל מולנ אל י וש צי רש ל אנ י אל ה כי ל זל ענ ים], וש רי חי ים אמ ני מג מש לי

ל אי רה שש ם יי לו הי י? אי תי דש ל מולנ אל ה] וש ה זל ר. [מנ מנ אל נל מו של י, כש צי רש אנ

ה זל ד הנ בל על הה גות של רה ר דש של ם על לו הי ים - אי לי מנ ה גש רה ר. עמשה אי בה תש ני מו של ד - כש בל על ח הה קנ יי תוב, ונ ה כה ה מנ אי םא רש ב
ט ה שולי זל ד הנ בל על הה ר, וש אי בה תש ני של מו  ש, כש מה ן מנ ול גה אותו  ם בש הי יו - של נה דם י אמ לי מנ גש ה. מי לה עש מנ לש של מו  ם כש יהל לי ט עמ שולי

ם. הל ן בה קה תש ני וש

אורות ם אורות ומש אותה תוך  ים מי אי יוצש ים של יוני לש על יחות הה רי טוב הה ל אותו  - כה יהדו  יו בש נה דם ל טוב אמ כה וש
ה. נה בה לש ה בנ ה בה כה שש מש ני ש של מל של ל הנ מוש של שי יו - אותו הנ נה דם ל טוב אמ כה ים. וש יוני לש על

ית בי ב  רנ חה של כש ל  חי רה ה  תה כש בה ם  שה של ה  דושה קש הנ ץ  רל אה ל הה של קום  מה הנ הו  זל  - ם  יי רנ המ ננ ם  רנ אמ ל  אל ך  לל יי ונ ם  יהקה ונ
ים קי הה ס לש ני כה ם תי רל אוי טל רה ה כה קה זש חה ה בש ק כםחה זי חנ תש הי ם - לש יי מה ר הנ אי ל בש יר אל עי חוץ לה ים מי לי מנ גש ך הנ רי ינבש ש. ונ דה קש מי הנ

ים. גופי ם הנ ת אותה אל

ר מנ אל נל מו של ב - כש רל ת על עי י. לש שי שי ף הנ לל אל ל הה ן של מנ זש הוא הנ ת של בה ב שנ רל ה על ב? זל רל ת על עי ה לש ה זל ב, מנ רל ת על עי לש
ב. רל י עה למלי טו צי נה י יי תוב (ירמיה ו) כי כה ב, וש רל י עה די תו עמ עמבודה לנ (תהלים קד) וש

ם ם אותה עולה י הה ני ר בש אה ל שש כה ה מי אשונה רי יות. בה חה הי קום ולש ים לה ידי ן עמתי מנ אותו זש בש בםת - של שםאמ את הנ ת צי עי לש
ם הי וש ים,  יי חנ ץ הנ עי בש קו  זש חנ תש הי וש ה,  תורה י הנ ימי אםב מי שש לי קו  סש ענ תש יי י של די ים], כש בי שואמ ה [וש תורה י הנ ימי ים מי בי שואמ של

ר. אי בה תש ני מו של ה, כש אשונה רי יהקומו בה ם של הל ם לה רנ ים גה יי חנ ץ הנ עי ה, של אשונה רי או בה יהצש

ץ רל אה ה הה ידה עמתי יל, של פי ים תנ אי פה ץ רש רל אה ר (ישעיה כו) וה מנ אל נל מו של אםת? כש ה יםצש ה זל אםת, מנ יר יםצש עי י הה שי נש נות אנ ובש
אוי רה כה ה  לה בש קנ ה ולש מה שה טםל נש ם - לי יי אםב מה שש אםת. לי יםצש תוב  כה ך  ל כה ענ ה, וש תוכה ם בש הי גופות של ל הנ ה כה נה מל לט מי פש לי

אוי. רה ה כה קומה מש ת מי נל קל תג מש

ל מות של שה ן נש ל אותה כה ר, של אי בה תש י ני רי המ שום של ה, מי תל שש אל וש ך  די א כנ י נה טי הנ יהה  לל ר אי ר אםמנ של ה אמ עמרה ננ יהה הנ הה וש
ת ילמל קנ תש ה ומי יא עולה ה, הי יונה לש על ה הה מה כש חה סוד הנ ם בש בונה ת רי ת אל ענ דנ לו לה דש תנ שש הי ה וש זל ם הנ עולה מו בה יש קנ תש הי ם של עולה הה
ד אותו מנ עה ה של לה אי שש זו הנ ה. וש אשונה רי ים בה מי יש קנ תש ם מי הי עו, וש םא יהדש ל וש קו  בש דש םא ני ל ם של ל אותה ל כה ה ענ יונה לש ה על גה רש דנ בש

ה. זל ם הנ עולה ה בה מה שה נש ה הנ ה אותה קה סש ענ תש ה הי מה אםל, בנ שש לי ת וש ענ דנ ד לה בל על הה

יך לל מנ )גש ם (לי גנ - וש יך  רל חמ אנ ה, וש אשונה רי ה בה קל שש יות מג הש לי תות וש שש יך לי רי ה צה תה ה, אנ תי ה שש תה ם אנ י גנ לנ ה אי רה מש אה וש
ת עמבודנ ים מי קי שש ני ם  זו, כגלה ה הנ גה רש דנ הנ ים מי קי שש ני ב של גנ ל  ענ ף  בות, אנ כה רש מל ר הנ אה ם שש ל אותה כה שום של ה, מי קל שש אנ
גנם ה וש ל זל ענ אוי. וש רה ה כה גה רש דנ ה וש גה רש ל דנ כה ק לש פי סנ ים לש עי ים יודש יקי די צנ הנ אוי, של רה ם כה בונה ת רי ים עמבודנ עי יודש ים של יקי די צנ הנ
ה לה פי תש ל הנ רות של עורש תש הי יא [ס"א בנ הי אי הנ דנ י. ונ ני דם ן אמ בל יחנ ה' לש ר הםכי של ה אמ שה אי יא הה אי הי דנ ה. ונ קל שש יך אנ לל מנ )גש (לי

ה. יונה לש על ה הה מה שה נש ה הנ אותה ן לש מי דנ זש הי גוף של י] הוא הנ לי של

ב רי עה תש ה ומי ר עולל כה זה ה לנ בה קי נש ת הנ שוקנ ה, ותש מה שה ה נש ה עושה בה קי נש ר לנ כה זה ת הנ שוקנ תש ר של אי בה תש ה ני ני הי ה, של אי םא רש ב
ין מי הוא זה אי, של דנ גוף ונ הו הנ ה - זל שה אי יא הה ך, הי שום כה ה. ומי מה שה ה נש עושל ה וש ם זל ה עי ים זל לי לה כש ני ה, וש לה עש מנ לש ה של מה עי

ר. כה זה ן הנ ה מי אה יהצש ה של מה שה נש ל הנ צון של אותו רה לש

ל כה יהקומו  יהקומו,  לו  אי של ר  חנ אנ ולש נו.  רש מנ אה של מו  כש ה,  אשונה רי בה ר  עורי תש הי לש ים  ידי עמתי ים  גופי הנ ם  אותה וש
מו ם כש עולה הה ש  די חנ תש יי ה, וש נה בה לש שות הנ דש חנ תש הי בש שו  דש חנ תש יי ם, וש לי יום שה קי בש מו  יש קנ תש יי צות וש רה אמ ר הה אה שש בי ים של רי חי אמ הה

יו. עמשה מנ ח ה' בש מנ שש ן (תהלים קד) יי מנ זש אותו הנ תוב בש ז כה אה ם, וש קםדל מי

אםד - ה מש בנ גה א וש שה ני ה. יהרום וש קומה מש ת לי חנ אנ ת וש חנ ל אנ מות כה שה נש יר הנ זי חמ הנ י - לש די בש יל ענ כי ה ינשש ני ך, הי שום כה ומי
נו. רש מנ אה מו של יונות, כש לש על גות הה רה דש ן הנ ל אותה ל כה ד של צנ הנ מי

ה ני הי ה, של אי םא רש ם, ב דה י אה ני בש רו מי תםאמ וש הו  אי רש יש מנ אי ת מי חנ שש ן מי ים כי בי יך רנ לל מו עה מש ר שה של אמ (ישעיה נב) כנ
ן תוב? (שם לג) הי ה כה ם, מנ יהל יני יות בי רי כש צות נה רה תוך אמ ה לש תה לש ה גה ינה כי שש הנ ש וש דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל ר נל של אמ כנ ר של מנ אל נל
ה ינה כי שש ל הנ ה ענ ל זל כה ל, וש בל אי יהה וש כי בש רו  שש קה ה וש ל זל ענ כו  ם בה יון, כגלה כה בש ר יי לום מנ י שה כי אמ לש ה מנ צה חג עמקו  ם צה לה אל רש אל
מו כש ה מי נה תנ שש הי וש יר אורו  אי םא מי ל ה  לה עש בנ ך  ף כה ה, אנ תה יש הה של מו  כש ית מי ני תנ שש יא מי הי ה של מה כנ וש ה.  קומה מש ה מי תה לש גה של

הו.  אי רש יש מנ אי ת מי חנ שש ן מי תוב כי ה כה ל זל ענ אתו, וש צי ש בש מל של ך הנ שנ תוב (שם יג) חה כה יהה, של הה של

ן ר כי חי ר אנ בה יהה. דה הה מו של כש גונו מי נו וש יוקש ה דש נה תנ שש הי ה של זל ד הנ בל על הה הו - מי אי רש יש מנ אי ת מי חנ שש ן מי ר כי חי ר אנ בה דה
יום י מי רי המ ם. של סותה ים כש שי ק אה שנ וש רות  דש ם קנ יי מנ שה יש  בי לש נ) אנ ר (שם  מנ אל נל של מו  - כש הו  אי רש מנ יש  אי ת מי חנ שש מי
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ים אי צה מש ני קום של מה א בש לה םא שורות אל כות ל רה בש ר - הנ בה דה סוד הנ ם, וש אורה ם בש יי מנ שה דו הנ מש םא עה ש ל דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל נל של
יש אי ת מי חנ שש ך מי שום כה ם, ומי ך אםתה רל בה יש ם ונ אה רה ה בש בה קי ר ונש כה ר (בראשית ב) זה מנ אל נל מו של רוהו כש אמ ה, ובי בה קי ר ונש כה זה

מנרשאיהו.

א לה כות אל רה ין שורות בש אי ד, של בה א אה לה ר, אל מנ אל םא נל ד ל בה אל בוד או נל ד. אה בה יק אה די צנ תוב (ישעיה נז) הנ כה הו כנ זל וש
ל ז כה אה ה, וש מה ר עי כה זה א הנ צה מש םא ני ל ן של מנ אותו זש ה בש שום זל ר. מי אי בה תש ני מו של ד, כש ה ינחנ בה קי ר ונש כה ים זה אי צה מש ני קום של מה בש
ר. אי בה תש ני מו של ה, כש נה בה לש ר בנ בי חנ תש ש מי מל של הנ ן של מנ זש בי יו  הה מו של כש נוי מי ן שי הל יהה לה ן הה כגלה אות, לש יוצש מות של שה ן נש אותה

ר. אי בה תש ני גו', וש ף וש עמקםב יוסי דות ינ ה תםלש לל ן אי כי לה וש

ל ם של שי את בנ רי קש יא ני הי של מו  ד. כש ינחנ ם  "ק הי דל צל וש י"ק  די ים, צנ מי עולה ים לש די רה פש ני ין  אי שום של ר, מי ענ ננ הוא  וש
ר. ענ הוא ננ תוב וש כה ה, של לה ם של שי א בנ רה קש ך הוא ני ם כה ר, גנ כה זה הנ

לו. ה של חה מש שי ם בנ הל לה ענ  עמשי תנ שש הי אוי ולש רה ם כה אותה ש  די חנ ת לש דל ם עומל כגלה ה. בש פה לש י זי ני ת בש אל ה וש הה לש י בי ני ת בש אל
תו. חה מש שי ים בש כי רש בה תש ם מי ים, כגלה לי עה ל הל כה ים וש פי נה עמ ל הה כה של

ע רנ ה אי זל ע לה רנ אי ה של ל מנ כה ף, וש יוסי ה בש תה יש עמקםב הה ל ינ מותו של ל דש כה ר, של אי בה תש ני מו של ף, כש עמקםב יוסי דות ינ ה תםלש לל אי
ד חה ם סוד אל הי שום של ד, מי ינחנ ים  כי ם הולש יהל ני שש "ו, של וה אות  ל הה סוד של הנ הו  זל וש ד.  ינחנ ים  כי ם הולש יהל ני ה, ושש זל לה

ת. חנ מות אנ ודש

ים יי י חנ לי עמ בנ ר מי יבה ים אי לי יו אוכש הה ם של יהל לי יו עמ בי אה ר לש יהה אומי הה שוהה של רש י פי רי ה, המ עה ם רה תה בה ת די ף אל א יוסי יהבי ונ
ם הל ים בה לי זש לש זנ יו מש יך הה חות, אי פה שש י הנ ני ם בש יו אותה ן הה יה נש מי ה בש י זל כי ה, וש עה ם רה תה בה ת די ף אל א יוסי יהבי ים. ונ יי ם חנ הי של כש
ה זו, וה צש י נםחנ מי ני ל בש ה ענ וה י צי רי המ ם, של בונה ת רי ונ צש ל מי ים ענ רי יו עובש הה י וש חנ ן הנ ר מי יבה ים אי לי יו אוכש יך הה אי ה, וש אה י לי ני בש
ת ונ צש ל מי ים ענ רי עובש ם וש ים אותה לי יו אוכש ם הה הי לו, וש םאכי םא ת ל מו  שו דה פש ננ ר בש שה בה ך  ר (בראשית ט) אנ מנ אל נל של מו  כש

ש. ננ על ה נל ל זל ענ ר, וש יהה אומי ף הה א יוסי לה ם? אל בונה רי

ה, עה ם רה תה בה די הו  זל ץ, וש רל אה נות הה בש ם בי יהל יני עי נו  תש נה של רוהו  אמ בי מו של ה - כש עה ם רה תה בה ת די ר, אל מנ ה אה הודה י יש בי רנ
ה. אה מש טג ד הנ צנ אות מי בה ב] של ל גנ ף ענ דושות [ד"א אנ ן קש ינה אי גות של רה דש ן הנ ל אותה ת כה יק אל יני הי לש

ר, מנ אה ח וש תנ ר פה זה עה לש י אל בי ים. רנ סי ת פנ נל תם ה לו כש שה עה ים הוא לו וש ני קג ן זש י בל יו כי נה ל בה כה ף מי ת יוסי ב אל הנ ל אה אי רה שש יי וש
יך. רל דה חמ םא בנ י ב מי ך ענ ם. לי ענ ר זנ עמבה ד ינ ע ענ גנ ט רל ענ מש י כי בי ך חמ עמדל ך בנ תש לה גםר דש יך וסש רל דה חמ םא בנ י ב מי ך ענ (ישעיה כו) לי

ים מי ענ ל הה ל כה ם ענ ב אותה אוהי ם של תה בה המ יל אנ בי שש ל, ובי אי רה שש ת יי רוך הוא אל דוש בה קה ב הנ ה אוהי מה ה כנ אי םא רש ב
ים. ם עושי הי ה של ל מנ כה ם בש מםר אותה שש ה לי רוצל ם וש יר אותה הי זש לות, הי זה ים ומנ בי ת כוכה י עמבודנ די עובש

ר הי זה הי ם לש דה אה הה יך  רי ן, צה מנ זש הנ א אותו  בה של ם, וכש עולה ה בה ין שורל די הנ יום של בנ ייש  ים  מי עה פש לש  ה, שה אי םא רש ב
. רוהה אמ י בי רי המ ים, ונ דועי ים יש ני מנ ם זש הי ין, וש די ע בו אותו הנ גנ פש םא יי ל ר של מי שה הי ולש

ית אשי רי מו, ובש שםר אותו עי קש ין לי די ת הנ ז אל אוחי ם וש עולה ר בה עורי תש ם מי הה רה בש ר, אנ בםקל ה הנ עולל של י כש רי המ שום של מי
ה חה נש מי הנ ת  לנ פי תש ת  רל עורל תש מי של ד  ענ עמקםב,  ינ בש בו  ר  עורי תש הי לש קומו  מש מי ין  די הנ ענ  נוסי אשונות  רי הה עות  שה הנ לש  שש
ם ין עי ר די שה קש ז ני י אה רי המ ה, של לה עש ל מנ ין של די ר בנ שי קנ תש הי ה לש טה מנ לש ין של די ר הנ עורי תש קומו, ומי מש ין לי די ת הנ ה אל ירה זי חמ מנ של

ר. הי זה הי יך לש רי צה ין, וש די

נו רש אנ י בי רי המ שוק, ונ י בנ ידי חי ת יש כל לל ם לה דה אה יך הה רי םא צה יר, ל עי א בה צה מש ת ני ול מה הנ ם וש עולה ר בה עורי תש ין מי די הנ של עוד, כש
ה בה תי מו בנ צש ת ענ ר אל גנ סה נםחנ של רוהו בש אמ בי מו של ה, כש חוצה א הנ םא ייצי ל מו של צש ת ענ גםר אל סש יך לי רי א צה לה ים, אל רי בה דש ת הנ אל

ית. חי שש מנ י הנ ני פש א לי צי מה םא יי ל של

ט ענ מש י כי בי ית. חמ חי שש מנ י הנ ני פש ה לי אל רה תש םא יי ל ך, של עמדל ך בנ תש לה גםר דש ך, וסש מש צש ת ענ גםר אל יך, סש רל דה חמ י בנ מי ך ענ ה לי ל זל ענ וש
ית. חי שש הנ ית לש חי שש מנ שות לנ ין רש ין אי די ר הנ עובי ר של חנ אנ ם, של ענ ר זנ עמבה ד ינ ע ענ גנ רל

ר אה ל שש יו, כה לה ם אי ב אותה רנ קי ל וש אי רה שש ת יי ב אל הוא אוהי ה של בה המ אנ יל הה בי שש רוך הוא בי דוש בה קה הנ ה, של אי םא רש ב
ים. רובי ל קש אי רה שש יי ים וש קי חה רג ם מש הי שום של ל, מי אי רה שש ת יי ים אל אי לות שונש זה ים ומנ בי י כוכה די ים עובש מי ענ הה

ה ים, מנ חי יו לו אנ ם הה כגלה ב של ל גנ ף ענ יו, אנ חה אל ר מי ף יותי ת יוסי עמקםב אל ב ינ הנ אה ה של בה המ אנ שום הה ה, מי אי םא רש וב
ל. אי רה שש יי לות לש זה ים ומנ בי ת כוכה י עמבודנ די ים עובש מי ענ ן הה כי ל של יתו. כה מי המ לו אםתו לנ כש ננ תש יי תוב? ונ כה

מו, יו עי בי ה אה לה גה יו, וש בי אה ה מי לה גש הה ם לו של רנ גה ר, של ב אותו יותי הנ אה ה של בה המ ה אנ ה לו אותה מה רש ה גה מה ה כנ אי םא רש ב
ים סי פנ ת הנ נל תם יל כש בי שש בי רוהו של אמ ה, ובי רה זי גש ה הנ רה זש גש ני י של ל פי ף ענ אנ ם, וש יהל יני ה בי תה לש גה ה של ינה כי שש לנ לות וש ם גה הל ם לה רנ גה וש

יו. חה או אל רש יי תוב? ונ ה כה ר, מנ ה לו יותי שה עה של

ם כל יאמ בי ילה נש הש ם יי י אי רה בה א דש עו נה מש ר שי םאמל י ר, (במדבר יב) ונ מנ אה ח וש תנ יהיא פה י חי בי גו'. רנ לום וש ף חמ לם יוסי ינחמ ונ
ם רוך הוא, כגלה בה דוש  קה ה הנ שה גות עה רה דש גות לי רה ה דש מה ה כנ אי םא רש ר בו. ב בל דנ לום אמ חמ ע בנ דה ונ תש יו אל לה ה אי אה רש מנ ה' בנ
לו אי ין וש יהמי לו מי ם, אי הל אוי לה רה לו כה אי לו מי קות אי ן יונש כגלה זו, וש ה מי לה עש מנ ה, זו לש גה רש ל דנ ה ענ גה רש ה, דנ ל זל ה ענ ים זל די עומש

אוי. רה כםל כה לו הנ ל אי לו ענ נות אי מג ם מש כגלה םאל, וש מ שש מי
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יו גות הה רה דש ן הנ אותה דועות, וש גות יש רה י דש תי תוך שש ד מי חה ד אל צנ ים מי קי ם יונש ם, כגלה עולה י הה יאי בי ל נש ה, כה אי םא רש ב
ר מנ אל נל מו של ה? כש אה רש מנ יא הנ ה הי ע. מנ דה ונ תש יו אל לה ה אי אה רש מנ תוב בנ כה ה, של ירה אי ה מש ינה אי יהה של רש לנ קש פנ סש אנ תוך הה אות בש רש ני
הו ר בו, זל בל דנ לום אמ חמ ה. בנ ירה אי ה מש ינה אי יהה של רש לנ קש פנ סש אנ י הה זוהי ה, וש תוכה ים בש אי רש ים ני ני וה גש ל הנ כה ה של אל רש מנ ה] הנ אה רש מנ [של
ל ה של גה רש דנ יא הנ הי ה, וש בואה ל נש ה של גה רש דנ ה הנ אותה ית מי שי שי ה הנ גה רש דנ יא הנ הי רוהו, וש אמ בי מו של ה, כש בואה נש ים בי שי שי ד מי חה אל

ר. אי בה תש י ני רי המ לום, ונ חמ ל הנ ה ענ נל מג מש ל של יאי רי בש גנ

ים רי בה בו בו דש רש עה תש םא יי ל לום של ך חמ ין לש ן אי ל כי ענ זו, וש ה הנ גה רש דנ ן הנ א מי אוי, בה רה הוא כה לום של ל חמ ה, כה אי םא רש ב
ה. ד זל צנ ה ומי ד זל צנ ין בו מי אי לום של ך חמ ין לש אי ים, וש בי ם כוזש הל ת ומי מל ם אל הל ך מי שום כה נו. ומי רש אנ בי מו של ים, כש בי כוזש

רוהו אמ ה, ובי פל רון הנ תש ר פי חנ ים אנ כי ם הולש עולה בה לומות של חמ ל הנ נו, כה רש מנ אה מו של כםל כש לום הנ חמ ייש בנ שום של ומי
בור די הנ ת, וש מל אל ב ול זה לום כה חמ ייש בנ שום של ם? מי ענ טנ ה הנ יהה. מה ן הה נו כי ר לה תנ ר פה של אמ י כנ הי יש תוב (בראשית מא) ונ כה של
ה גה רי דש מנ הנ לום הוא מי ל חמ כה שום של ר, מי מנ ה אה הודה י יש בי רון טוב. רנ תש לום פי חמ יך הנ רי ך צה שום כה כםל, ומי ל הנ ט ענ שולי

רון. תש פי ר הנ חנ ך אנ לום הולי ל חמ ך כה שום כה יו, ומי לה ט עה בור שולי די הנ ה, וש טה מנ לש של

ן זל ה אם לל גש ז יי ב אה כה שש י מי לי נומות עמ תש ים בי שי נה ל אמ ה ענ מה די רש פםל תנ נש ה בי לה יש יון לנ זש לום חל חמ ר, (איוב לג) בנ מנ אה ח וש תנ פה
ם יי מנ שה כות  לש מנ יו  לה עה יך  לי מש הנ לש יך  רי צה הוא  תו,  טה מי לש ם  דה אה ה  עולל של כש ה,  אי רש םא  ב תםם.  ינחש ם  רה מםסה ובש ים  שי נה אמ
ל ן ענ ם יהשי דה ר אה של אמ ה כנ ני הי שום של ים. מי רי בי חמ רוהו הנ אמ ים, ובי מי חמ ל רנ ד של חה סוק אל ר פה םאמנ ך י ר כה חנ אנ ה, וש אשונה רי בה
מו ה, כש עולל ך  כה כו, וש רש י דנ פי ד כש חה אל ד וש חה ל אל ה, כה לה עש מנ ת לש טל שוטל ת ומש כל הולל וש נו  מל את מי יוצי תו  מה שש ה ני ני תו, הי טה מי

שלניתשבהאיר.

הו ם. זל הל את מי ה יוצי מה שה נש הנ וש ים  ני שי יש ם  תה טה מי ים בש בי ם שוכש דה י אה ני בש של ה, כש לה יש יון לנ זש לום חל חמ תוב? בנ ה כה מנ
גהה רש דנ ה הנ אותה ה, בש מה שה נש יענ לנ רוך הוא מודי דוש בה קה ז הנ אה ים. וש שי נה ן אמ זל ה אם לל גש ז יי ב אה כה שש י מי לי נומות עמ תש תוב בי כה של
ים הורי רש הי ם הנ י אותה פי ים כש רי בה ם דש ם, או אותה עולה ל הה םא ענ ב ים לה ידי עמתי ים של רי בה דש ם הנ לום, אותה חמ ל הנ ת ענ דל עומל של

ם. עולה חות הה ל תוכש ך של רל ל דל ם נוטי דה אה שום של בו, מי ל לי של

א לה נו, אל רש מנ אה מו של ] כש רוחנ ל הה גוף [נ"א של כםחנ הנ ד בש הוא עומי עוד של ם בש דה אה ים לה יעי םא מודי ה ל ני הי שום של מי
ים גופי ן הנ אות מי מות יוצש שה נש הנ של ה, כש לה עש מנ לש לום הוא מי חמ הנ אותו  וש ם,  דה אה לה ה  מה שה נש הנ וש ה,  מה שה נש לנ יענ  מודי ך  אה לש מנ
ה, אי םא ורש ה. וב מה כש חה סוד הנ ן בש לום, כגלה חמ סוד הנ גות בש רה ל דש גות ענ רה ה דש מה כנ ה. וש כה רש י דנ פי ת כש חנ אנ ת וש חנ ל אנ עולות כה וש

ה. לל ל אי ה ענ לל גות אי רה דש גות לי רה ם דש כגלה ת, וש חנ ה אנ גה רש ה דנ בואה נש ת, הנ חנ ה אנ גה רש ה דנ אל רש מנ ת, הנ חנ ה אנ גה רש לום דנ חמ הנ

ר ם לומנ דה אה יך הה רי םא צה ל אן של כה יו. מי לומותה ל חמ םא אםתו ענ נ פו עוד שש יוסי יו ונ חה אל ד לש גי ינ לום ונ ף חמ לם יוסי ינחמ ונ
ן ול גה לש ך  פי הנ תש לום מי חמ הנ ם אותו  אי ם לו. של םא - הוא גורי ם ל אי ב אותו, וש אוהי ם של דה אה אותו הה ק לש רנ לומו  ת חמ אל

קו לש סנ ם לש ר - הוא גורי חי אנ

ים ני ם שה יי תנ ים ושש רי שש על לומו  ת חמ ק אל לי סנ לש לו  מו  רש ן גה ל כי ענ יו, וש חה אל לום לש חמ ת הנ ר אל מנ ף אה יוסי ה של אי םא רש ב
ה זל בה לו  מו  רש גה םא אםתו? של נ ה שש ה זל םא אםתו. מנ נ עוד שש פו  יוסי ונ תוב  כה נו? של ן לה יי ננ ר, מי מנ י אה י יוסי בי ב. רנ כי ענ תש הי של

ים. רוגי טש קי

יענ הוא הודי עו לו, וש מש שש יי ם של הל ה מי צה רה י. של תי מש לה ר חה של ה אמ זל לום הנ חמ א הנ עו נה מש ם שי יהל לי ר אמ םאמל י תוב? ונ ה כה מנ
לך מש לך תי מה רו, המ מש אה יבו וש שי ם הי הי יים, וש קנ תש ך הי ר - כה חי ן אנ ול גה כו אותו לש פש הה ם של א הי לי מה לש אי לום, של חמ ם אותו הנ הל לה
םא אםתו. נ פו עוד שש יוסי ך ונ שום כה ה, ומי רה זי רו גש זש גה לום וש חמ ר הנ של ת פי רו לו אל מש יהד אה נו?! מי שםל בה מש שול תי ם מה ינו אי לי עה

מו ר כש תה פש םא ני ל לום של ינו, חמ ני ה שה ני יהיא, הי י חי בי ר רנ מנ עון. אה מש י שי בי י רנ ני פש ים לי צויי יו מש י הה י יוסי בי רנ יהיא וש י חי בי רנ
ע, םא נודנ ל יים וש קנ תש ר לו, הי מנ ל. אה לה יים כש קנ תש םא הי ל ע, או של םא יהדנ הוא ל יים וש קנ תש הי שום של ם מי ה, אי אה רש קש םא ני ל ת של רל גל אי

יים. קנ תש םא הי ם ל אי יים וש קנ תש ם הי םא יהדוענ אי ל ע וש םא נודנ הוא ל , וש יו כםחנ לה לוי עה לום תה חמ י אותו הנ רי המ של

ר בה ל דה כה ר של מנ אל י נל רי המ רוז, של י כה די ל יש לום או ענ חמ לוי בנ ינו תה אי ם של עולה םא לה ם יהב רל טל ם של עולה ר בה בה ך דה ין לש אי וש
שום כםל מי הנ רוז, וש כה י הנ די ל יש ן ענ תה ני ם וש עולה ט בה שי פנ תש ם מי שה , ומי יענ קי רה יו בה לה ים עה יזי רי כש ם מנ עולה םא לה ם יהב רל טל ר בש בה דה וש
ים יאי בי נש ן של מנ זש ים, בי יאי בי נש יו הנ דה ל עמבה אל ה סודו  לה ם גה י אי ר כי בה ים דה להי ה ה' אל עמשל ינ םא  י ל תוב (עמוס ג) כי כה של
ן תה ני םא -  ם ל אי וש ים,  יאי בי נש ים מי יפי ים עמדי מי כה ה, חמ םא שורה ה ל בואה נש ב של גנ ל  ף ענ םא - אנ ם ל אי וש ם,  עולה ים בה אי צה מש ני

. רוהה אמ י בי רי המ ם, ונ יי מנ שה י הנ פררי צי א בש צה מש ר ני בה דה םא - הנ ם ל אי לום, וש חמ בנ

יות! הש יך לי רי יהה צה ם הה יהל בי םאן אמ עות צ רש ר, לי מנ עון אה מש י שי בי ם. רנ כל שש ם בי יהל בי םאן אמ ת צ עות אל רש יו לי חה כו אל לש יי ונ
ף י יוסי רי המ ה, של רה יו עמשה ם הה הי שום של ם, מי הל מה רויהה עי יא שש הי ם, של הל מה ה עי ינה כי בות שש רנ יו? לש לה עה קוד מי "ת נה ה אל ה זל מנ
ם, יהל יני ה בי תה יש ה הה ינה כי שש כו, הנ לש הה של ה, וכש רה יו עמשה ם הה ך הי שום כה ת, ומי יי בנ ן בנ טה ין הוא קה יהמי נש ם, ובי הל מה יהה עי םא הה ל

ה. לה עש מנ לש קוד מי ן נה ל כי ענ וש

ה, בועה שו שש עה של ם כש הל מה ה עי פו אותה תש שי ה, וש ינה כי שש ם הנ ם עי פו כגלה תש תנ שש ף, הי ת יוסי רו אל כש מה ן של מנ זש ך, בי שום כה ומי
עמקםב. ל ינ ה ענ ינה כי ה שש תה רש םא שה ף, ל ר יוסי בנ ה דש לה גנ תש הי ד של ענ וש

י טי בש ים שי טי בה לו שש ם עה שה תוב (תהלים קכב) של כה ה, של אי םא רש ם - ב הל מה ה עי אה צש מש םא ני ה ל ינה כי שש הנ ר של םאמנ ם ת אי וש
ה לה עש מנ יום לש ם קי ם, הי עולה ל הה ל כה יום של קי ים, הנ ידי סי חמ ים ונ יקי די ם צנ ם ה'. כגלה שי הודות לש ל לש אי רה שש יי דות לש עי יהה 
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בו ם לי יהה עי ד הה וי דה רוהו, של אמ ה בי זל סוק הנ פה ת הנ ך. אל לי ית ה' ני י בי ים לי רי אםמש י בש תי חש מנ ר, (שם) שה מנ אה ח וש תנ פה
ה מנ ך  ר כה חנ אנ גו'. וש ם ה' וש שי ת לש יי נות בנ בש י לי בי ד אה וי ב דה בנ ם לש י עי הי יש ר (מלכים-א ח) ונ מנ אל נל מו של ת, כש יי בנ נות הנ בש לי
יו ל הה אי רה שש יי ל  כה וש י.  מי שש ת לי יי בנ ה הנ נל בש יי הוא  יך  צל לה חמ א מי יםצי הנ ך  נש ם בי י אי ת כי יי בה ה הנ נל בש םא תי ה ל תה ק אנ תוב? רנ כה
ינו לי גש יו רנ דות הה ז עםמש אה ת, וש יי בנ ת הנ ה אל נל בש יי נו וש למםה בש יהקום שש ד וש וי י יהמות דה תנ ים מה רי יו אומש הה ה, וש ת זל ים אל עי יודש

נות. בה רש ם קה יב שה רי קש ננ ה וש לל עמ ז ננ ים, אה לה רושה ך יש יי רנ עה שש בי

יל בי שש י בי ה לי תה יש ה הה חה מש שי י וש תי חש מנ י שה זנ ה, אמ זל ן הנ קי זה י יהמות הנ תנ ים מה רי יו אומש הה ב של ל גנ ף ענ ה, אנ ל זל ם כה עי וש
ר, מנ אה ה וש חנ אותה בי שנ יל לש חי תש ז הי ת. אה יי בנ ת הנ נות אל בש ה לי וה צש מי ת הנ מםר אל גש י לי תנ חש י יהקום תנ ני בש ים של רי יו אומש הה י, של ני בש

ו. דה ה ינחש ה לה רה בש חג יר של עי נויהה כש בש ם הנ יי לנ רושה יש

תוב כה ד זו, של גל נל ת [זו] כש נל קל תג מש זו  וש ה,  לה עש מנ לש של מו  ה כש טה מנ ם לש יי לנ רושה יש הוא  רוך  בה דוש  קה ה הנ שה ינו, עה ני שה
ה לה עש מנ לש ם של יי לנ רושה ת יש יד אל הורי הוא לש רוך  בה דוש  קה יד הנ תי עה נויהה, של בש ה'. הנ תה  לש ענ פה ך  תש בש שי כון לש (שמות טו) מה
א לה רו! אל בש חי יות של הש לי יך  רי יהה צה ה? הה רה בש חג , של רוהה אמ י בי רי המ ונ ו,  דה ינחש ה  לה ה  רה בש חג נויהה. של בש הנ ך  שום כה אוי, ומי רה כה

רוהו. אמ ד, ובי יו ינחנ הש ני ת וש בנ ם הנ ם עי אי ה הה רה בש חנ תש הי של

ר םאמנ ל ת אנ וש תון.  חש תנ ם הנ עולה ל הה קון של תי הנ וש ם  עולה ל הה יום של קי ם  הי לו  אי ים,  טי בה שש לו  עה ם  שה ר של מנ אל נל וש
ל, אי רה שש יי א לש קה וש ל, דנ אי רה שש יי דות לש י יהה עי טי בש תוב שי כה יון, של לש על ם הה עולה ל הה לו של פי א אמ לה דו, אל בנ תון לש חש תנ ם הנ עולה הה של
רוך הוא דוש בה קה ם הנ שי הודות לש ם ה', לש שי הודות לש כםל - לש הנ ה, וש לה עש מנ ם לש דות הי ה, עי טה מנ יום לש קי ם הנ הי שום של מי

ם ה'. שי הודות לש תוב לש כה ים, של די דה צש ל הנ כה לש

ר םאמל י ונ ה?  לה עש מנ לש תוב  כה ה  מנ ש.  קי בנ ה תש מנ אמםר  לי יש  אי הה הו  לי אה שש יי ונ ה  דל שה ה בנ ה תםעל ני הי וש יש  אי הו  אי צה מש יי ונ
ף ת יוסי ב אל יהה אוהי הה ם, של לי שה עמקםב הנ י ינ כי ם. וש יהל לי ך אמ חמ לה שש אל ה וש כה ם לש כל שש ים בי יך רםעי חל לוא אנ ף המ ל יוסי ל אל אי רה שש יי
ם, יהל לי ד עמ שנ םא חה א הוא ל לה ם? אל יהל לי ח אותו אמ לנ ה שה מה ים אותו, לה אי יו שונש יו הה חה ל אל כה ענ של יהה יודי הה יו וש נה ל בה כה מי
ת יים אל קנ י לש די ה כש ל זל ת כה ם אל רנ רוך הוא גה דוש בה קה א הנ לה ם, אל ד אותה שנ םא חה ל ים וש יקי די יו צנ ם הה כגלה ענ של יהה יודי הה של

ים. רי תה בש ין הנ ר בי זנ גה ה של רה זי גש הנ

ד לו הוה יהרנ אי ם, של יי רנ צש מי ד לש ם יירי רל טל יו בש לה לט עה שש לו לי לה עמקםב הנ י ינ ני ים בש יכי רי צש ים, של מוני דש קנ י הנ רי פש סי אנו בש צה מה
ף יוסי יים בש קנ תש הי ים, וש מי עולה ל לש אי רה שש ל יי לט ענ שש ים לי רי צש מי לו הנ ה, יהכש אשונה רי ים בו בה טי יו שולש םא הה ם ל הי ם וש יי רנ צש מי לש
או צש מש לו, ני ים של די יו עמבה ים הה רי צש מי הנ ך וש לל ך מל ר כה חנ יהה אנ ף הה יוסי ב של ל גנ ף ענ אנ יו, וש לה טו עה לש ם שה הי ד, וש בל על ר לש כנ מש ני של

ם. ל כגלה טו ענ לש שה ל של אי רה שש יי

ל אי רה שש ם יי ת עי ילמל קנ תש ה מי ינה כי שש ית, הנ רי בש יים הנ קנ תש מי ן של מנ ל זש ה, כה יונה לש על ית הה רי בש ף הוא הנ יוסי ה של אי םא רש ב
ם או כגלה ל יהצש אי רה שש יי ה וש ינה כי שש הנ ית וש רי בש ז הנ ם, אה עולה ן הה ה, מי יונה לש על ית הה רי בש ף, הנ ק יוסי לי תנ סש הי ן של יוה אוי. כי רה לום כה שה בש
ם עי יהה מי כםל הה הנ ף, וש ת יוסי ע אל םא יהדנ ר ל של ם אמ יי רנ צש ל מי ש ענ דה ך חה לל ם מל יהקה תוב (שמות א) ונ כה נו של רש אנ ה בי ני הי לות, וש גה לנ

אוי. רה רוך הוא כה דוש בה קה הנ

ם (דניאל ט) תוב שה כה יש, וש אי הו  אי צה מש יי אן ונ תוב כה שוהו, כה רש ל. ופי יאי רי בש ה גנ - זל יש  אי הו  אי צה מש יי ה, ונ אי םא רש ב
ת ש אל קי בנ יהה מש הה יו של חה ל אל ח ענ טנ בה כםל, של ה בנ ה - תועל ה תםעל ני הי ה. וש לה חי תש זון בנ חה י בל יתי אי ר רה של ל אמ יאי רי בש גנ יש  אי הה וש
ה אמםר מנ יש לי אי הו הה לי אה שש יי ה, ונ ל זל ענ כםל. וש ה בנ ן תועל ל כי ענ א, וש צה םא מה ל ם וש ש אותה קי א, ובי צה םא מה ל ם וש הל לה ה של וה חמ אנ הה

תשבנקיש.

ך נש תל י יי ח (שיר ח) מי תנ ה פה הודה י יש בי גו'. רנ ה וש זל עו מי סש נה יש  אי ר הה םאמל י גו'. ונ וש ש  קי בנ י מש נםכי י אה חנ ת אנ ר אל םאמל י ונ
ת ל אל בה ים, אמ רי בי חמ רו הנ אמ ה בי זל סוק הנ פה ת הנ י. אל זו לי םא יהבג ם ל ך גנ קש שה חוץ אל ך בנ אמ צה מש י אל מי י אי די ק שש י יוני ח לי אה כש
ה תה ענ ר וש מנ אה יו, של חה ל אל ף ענ יוסי י, כש ח לי אה ך כש נש תל י יי לו, מי לום של שה הנ ך של לל מל ל לנ אי רה שש ת יי סל נל ה כש רה מש ה אה זל סוק הנ פה הנ

י. ח לי אה ך כש נש תל י יי ך, מי שום כה ב. מי עה רה ם בה ן אותה זה זון וש ם מה הל ן לה תנ ם. נה כל פש ת טנ אל ם וש כל תש ל אל כי לש כנ י אמ נםכי או אה ירה ל תי אנ

י רי המ י - של מי י אי די ק שש ה. יוני מה ק עי בנ דש ני ה וש מה ז עי חנ אל נל ה, של ינה כי שש ל הנ ף, אל ה יוסי י - זל ח לי אה ך כש נש תל י יי ר מי חי ר אנ בה דה
יק רוחנ בי דש הנ י לש די ך - כש קש שה ת. אל רל חל ץ אנ רל אל יא בש הי לות, של גה תוך הנ חוץ - בש ך בנ אמ צה מש ם. אל הל מה ה עי מה לי ה ושש וה חמ ז אנ אה

ת רל חל ץ אנ רל אל את בש צי מש י ני ני אמ ב של ל גנ ף ענ י - אנ זו לי םא יהבג ם ל . גנ ם רוחנ עי

ח מו אה ם כש הל יהה לה ם, הוא הה יהל ידי ל בי פנ נה של ים כש חי מו אנ יו לו כש םא הה יו ל חה אל ב של ל גנ ף ענ ף, אנ יוסי ה של אי םא רש ב
ם. בה ל לי ר, ענ בי כםל הוא די ם, בנ בה ל לי ר ענ בי דנ יש ם ונ ם אותה חי ננ יש תוב (בראשית נ) ונ כה שוהה של רש י פי רי המ יהדו, ונ לו בש פש נה של כש

או בה שום של כםל, מי ים בנ חי אי אנ דנ יו ונ ם הה הי י של וי לי עון וש מש ה שי יו. זל חי ל אה יש אל רו אי םאמש י תוב, ונ ה כה ה מנ אי םא ורש וב
ז י עה ם כי פה רור אנ ר (שם מט) אה מנ אל נל של מו  ם, כש עולה ג בה רל ל הל ז של גל ם הוא רם זה גש רה ך  שום כה ה, ומי של קה ין הנ די ד הנ צנ מי

ה תה שה י קה ם כי תה רה בש על וש

מו רוך, כש א בה רה קש ני ה, וש טה מנ ה ומי לה עש מנ ך מי בםרה הוא מש ז של גל ז. ייש רם גל ייש רם ז וש גל ר, ייש רם בה דה ת סוד הנ ה אל אי םא רש ב
ה לה עש מנ ל לש לה קג ז מש גל ייש רם . וש שוהה רש י פי רי המ ץ, ונ רל אה ם וה יי מנ ה שה ני יון קם לש ל על אי ם לש רה בש רוך אנ תוב (שם יד) בה כה ר של אי בה תש ני של
רור ה. אה דל שה ינת הנ כםל חנ ה ומי מה הי בש ל הנ כה ה מי תה רור אנ תוב (שם ג) אה כה רור, של א אה רה קש ני ר, של אי בה תש ני מו של ה, כש טה ומנ
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ל ה ענ לה לה קש ת הנ אל ים וש זי רי ר גש ל הנ ה ענ כה רה בש ת הנ ה אל תה תנ נה תוב (דברים יא) וש כה ים, של רי י הה ני ה ייש שש זל סוד הנ ל הנ ענ וש
ין די ד הנ צנ ם מי י הי וי לי עון וש מש שי רוך. וש א בה רה קש ה ני זל רור וש א אה רה קש ה ני ן זל ל כי ענ לו. וש לה גות הנ רה דש י הנ תי ד שש גל נל ל, כש יבה ר עי הנ

ל. לה קג מש ז של גל א רם ק יוצי זה חה ה הל של קה ין הנ די ד הנ צנ ה, ומי של קה הנ

רוך ד בה חה ל, אל לי קנ תש הי ד של חה אל וש ך  רי בה תש הי ד של חה ים - אל די דה י צש ני שש ז לי גל א רם ה יוצי של קה ין הנ די ד הנ צנ ה, מי אי םא ורש וב
ה ה. זל טה מנ ה ולש לה עש מנ ל לש לי קנ תש הי ד של חה אל ך, וש בםרה ד מש חה ים - אל ני י בה ני או שש ק יהצש חה צש ל יי ד של צנ הנ ן מי מו כי רור. כש ד אה חה אל וש
יש תוב (בראשית כד) אי כה יר, של עי ר שי הנ יורו בש ה די זל ה, וש דושה קש ץ הנ רל אה יורו בה ה די דו. זל צי ד לש רנ פש ה ני זל וש דו  צי ד לש רנ פש ני

יך. רי צה מו של כםל כש הנ ים, וש לי ב אםהה ה יםשי זל ה, וש מה מה ה ושש בה רש ר, חה בה דש ל מי קום של מה קומו בש ה מש ה. זל דל יש שה ד אי יי ענ צנ יםדי

מות עולה ל הה כות של רה בש ל הנ אות כה ה יוצש זל דו. מי צי ה לש זל דו וש צי ה לש רור, זל אה רוך וש ן - בה גות הי רה י דש תי ך שש שום כה ומי
ם ל דה כה ב וש רל ל חל כה לות וש לה קש ל הנ אות כה ה יוצש זל ה, ומי לה צה ל הנ כה ה וש לה אג ל גש כה אור וש ל הה כה טוב וש ל הנ כה ה וש טה מנ ה ולש לה עש מנ לש

ם. עולה ל הה ה של אה מש טג ל הנ כה עות וש רה ל הה כה ה וש מה מה ל שש כה וש

ה זל הנ סוק  פה הנ ה'.  ך  חמ בנ זש מי ת  אל ה  בה סובש אמ ונ י  פה כנ יון  קה ני בש ץ  חנ רש אל (תהלים כו)  ר,  מנ אה וש ח  תנ פה עון  מש י שי בי רנ
ת ול מה ם הנ ענ ת טנ ם אל טועי ינו  אי ם של עולה ם בה דה אה ך  ין לש י אי רי המ ר, של בה דה ת סוד הנ אן אל ה כה אי םא רש ל ב בה רוהו. אמ אמ בי
ם דה אה ן הה ת מי קל לל תנ סש ה מי דושה קש ה הנ מה שה נש הנ שום של ם? מי ענ טנ ה הנ גוף, מה ל אותו הנ ה ענ ה שורה אה מש טג רוחנ הנ ה, וש לה יש לנ בנ
גוף הנ ל אותו  ה ענ אה מש ל טג של ה רוחנ  נו, שורה מל ת מי קל לל תנ סש את ומי ה יוצי דושה קש ה הנ מה שה נש הנ ל של ענ וש נו,  מל את מי יוצי וש

א. מה טש ני וש

ה, אה מש טג ת הנ מנ ת זגהמ רל אל שש ם ני דה אה י הה ידי בי ר של אי בה תש י ני רי המ ה, ונ מה זגהמ ה הנ ת אותה רל גוף, עובל ת לנ רל ה חוזל מה שה נש הנ של כש
ל יהדו נוטי של ם, וכש ל אותה נוטי ד של יו ענ לה ה עה ה שורה אה מש טג הנ רוחנ  ה  אותה שום של ינו, מי ל עי ענ יר יהדו  עמבי ל ינ ן אנ ל כי ענ וש

דוש. א קה רה קש ני ש וש די קנ תש ז מי אוי, אה רה כה

ה, לה עש מנ לש אותו של ש מי די קנ תש יי י של די ה, כש לה עש מנ לש ד מי חה י אל לי ה וכש טה מנ ד לש חה י אל לי יך כש רי ש? צה די קנ תש הי לש יך  רי צה יך  אי וש
ה זל וש רוך  ה בה נו. זל מל ש מי די קנ תש הי ה לש זל ה, וש אה מש ל טג בי קנ י לש לי כש ה הנ זל ה בו. וש אה מש טג ה של מה זגהמ ב בנ יושי ה של טה מנ לש אותו של וש
ים סי נש כנ תש ם מי הל י בה רי המ יש, של ם אי יהל לי ב אמ רנ קש םא יי ל ה, של מה זגהמ ל הנ ם של יי ם מנ ת אותה ית אל בנ פםך בנ שש יך לי רי םא צה ל רור. וש אה

ים. אי מי טש ם הנ יי מנ ם הנ אותה ק מי זל ל ני בי קנ יהכול לש ם, וש הל לה ד של צנ הנ

א רה קש ר, ני בםקל יו בנ ת יהדה ם אל דה אה ש הה די קנ ם יש רל טל ך, בש שום כה נו. ומי רש אנ ך, ובי רי בה םא יש יהדו ל ה מי מה זגהמ עמבםר הנ ינ ד של ענ וש
תוב (במדבר כה ה, של אשונה רי ה בה רה המ טש ני יהד של א מי לה טםל אל ל יי אנ ך  שום כה הור. ומי א טה רה קש ש, ני די קנ תש הי ן של יוה א. כי מי טה

א. מי א טה רה קש ה ני זל הור, וש א טה רה קש ה ני א. זל מי טה ל הנ הור ענ טה ה הנ זה הי יט) וש

ם ם אותה ר עי בה עמשות דה סור לנ אה א. וש מי ה טה זל וש דוש  ה קה ה, זל טה מנ ד לש חה י אל לי ה וכש לה עש מנ ד לש חה י אל לי כש ך  שום כה מי
ן יוה י כי רי המ ת, של יי בנ ם בנ ין אותה לי םא יה ל ם וש יהל לי ים עמ רי םא עובש ים ל שי נה אמ קום של מה ם בש פםך אותה שש לי יך  רי א צה לה ם, אל יי מנ הנ
או - םא יירה ל ץ של רל אה ת הה חנ רון תנ דש ם מי הל ר לה פנ ם חה אי יק. וש זי הנ ה לש יכולה ם וי את שה צי מש ה ני אה מש טג ץ, רוחנ הנ רל אה כו בה פש שש ני של

יהפלה.

לו, לש קנ תש הי ם של יי מנ ם הנ אותה שום של ם, מי דה י אה ני בש ם לי הל ע בה רנ הה לש לו  יוכש פות של שש כנ ים מש שי נה ם לש ן אותה תי םא יי ל וש
ם יי ם מנ יכל לי י עמ תי קש רנ זה תוב (יחזקאל לו) וש כה ים, של דושי קש יו  הש יי ל של אי רה שש ת יי ר אל הי טנ ה לש רוך הוא רוצל בה דוש  קה הנ וש

ם. כל תש ר אל הי טנ ם אמ יכל לולי ל גי כה ם ומי יכל אותי מש כםל טג ים מי הורי טש

ת ה' ר, (תהלים יט) תורנ מנ אה ח וש תנ ה פה הודה י יש בי ם. רנ יי מה ין בו  ק אי בור רי הנ ה וש בםרה כו אםתו הנ לי ינשש ונ הו  חג קה יי ונ
ל די תנ שש הי ם לש דה י אה ני בש לי ה ייש  מה ם] כנ לי ם שה יב עולה רי חל הל לו  אי ה כש י תורה רי בש ל די טי בנ מש י של ש. [מי פל ת נה יבנ שי ה מש ימה מי תש
י לו מי פי אמ מות. ונ י עולה ני שש ה בי זוכל א וש בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ים בה יי יו לו חנ הש ה, יי תורה ל בנ די תנ שש מי י של ל מי כה ה, של תורה בנ
ם עולה ים אותו בה ני ין דה אי ה, וש זל ם הנ עולה ר טוב בה כה שה ה לש אוי, זוכל רה ה כה מה שש ה לי ל בה די תנ שש םא מי ל ה וש תורה ל בנ די תנ שש מי של

הנהוא.

ל די תנ שש מי אותו של ים בש יהמי ך  בוד. אםרל כה ר וש עםשל ה  םאלה מ שש ה בי ינה ימי ים בי יהמי ך  תוב (משלי ג) אםרל ה, כה אי םא ורש וב
ם ים, שה אי יהמי דנ ם ונ ים הי יהמי ם הנ אותה ים, וש יהמי הנ ך  אםרל בו  הוא של ם הנ עולה ים בה יהמי ך  לו אםרל ייש  ה, של מה שש ה לי תורה בנ
הוא, הנ ם  עולה בה ק  זי חנ תש הי לש ה,  תורה בנ ל  די תנ שש הי לש ה  זל הנ ם  עולה בה ם  דה אה חנ  בוטי של ה  לה עש מנ לש של ה  שה דג קש הנ חון  טש בי הוא 

ה. זל ם הנ עולה ה בה וה לש שנ ר טוב וש כה בוד, ייש לו שה כה ר וש ה עםשל םאלה מ שש בי

יו נה פה ה לש יזה רי כש יו ומנ נה פה ת לש כל ה הולל תורה ה, הנ זל ם הנ עולה ן הה א מי יוצי של ה, כש מה שש ה לי תורה ל בנ די תנ שש מי י של ל מי כה וש
ת כל ה הולל מה שה נש הנ של ת אותו. כש רל יא שומל ר, הי בל קל גוף בנ ב הנ שוכי של ין. כש די י הנ לי עמ יו בנ לה אי בו  רש קש םא יי ל יו של לה ה עה נה גי ומש
ד ה ענ תורה י הנ ני פש לי ים מי רי בה שש ני ים  רי עה ה שש מה כנ וש יא.  הי ה הנ מה שה נש י הנ ני פש לי ת  כל יא הולל ה, הי קומה מש לי שוב  ק לה לי תנ סש הי לש
יו לה ת עה דל מל לנ יא מש הי ם, וש עולה ל הה ים של תי מי יהקומו הנ ן של מנ זש ר בנ עורי תש יי ד של ם ענ דה אה ל הה ת ענ דל עומל ה, וש קומה מש ת לי סל נל כש ני של

יהה. גורש ני סה

ך כש לל הנ תש הי ך. בש יחל שי יא תש יצותה הי קי המ יך ונ לל מםר עה שש ך תי בש כש שה ך בש ה אםתה חל נש ך תנ כש לל הנ תש הי תוב (משלי ו) בש כה הו של זל
דון הוא ני ן הנ מנ זש ז בנ י אה רי המ ר, של בל קל גוף בנ ב הנ שוכי ה של עה שה יך - בש לל מםר עה שש ך תי בש כש שה ר. בש אי בה תש ני מו של ך - כש ה אםתה חל נש תנ
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ל ים של תי מי רו הנ עורש תש יי ן של מנ זש ר, בי אי בה תש ני מו של ך - כש יחל שי יא תש יצותה הי קי המ יו. ונ לה ה עה נה גי ה מש תורה ז הנ אה ר, וש בל קל גוף בנ הנ
גור. ני יך סה לל יות עה הש ך לי יחל שי יא תש ר, הי פה עה ן הל ם מי עולה הה

ר, פה עה הל מי ו יהקומו  שה כש ענ ב של ל גנ ף ענ אנ שום של ך? מי יחל שי יא תש ה הי ה זל ך, מנ יחל שי יא תש ר, הי מנ ר אה זה עה לש י אל בי רנ
ה. זל ם הנ עולה ן הה מי קו  לש תנ סש הי של כש בו  זש עה ה של תורה הנ ה  ל אותה ת כה אל עו  יידש ז  י אה רי המ ם, של הל ח מי כנ תנ שש םא תי ה ל תורה הנ

ם. יהל עי מש ר בי בי דנ יא תש הי ם, וש קםדל מו מי ם כש יהל עי מש ס לי ני כה תי ן, וש מנ אותו זש ה מי מורה ה שש תורה ה הנ אותה

יג שי הנ םא יהכםל לש הוא ל ים של רי בה דש ם הנ ל אותה י כה רי המ ה, של אשונה רי יו בה הה מו של כש ר מי ים יותי ני קה תג ים מש רי בה דש ל הנ כה וש
הו ר בו. זל בי דנ ה תש תורה הנ ים וש ני קה תג יו מש עה מי ים לש סי נה כש ם ני ם - כגלה הל ק בה בנ דש םא ני ל ם וש הל ל בה די תנ שש הוא הי אוי וש רה ם כה אותה
ה ה, זוכל זל ם הנ עולה ה בה תורה ל בנ די תנ שש מי י של ל מי ה כה זל מו  ר, כש מנ ה אה הודה י יש בי ך. רנ יחל שי יא תש הי יצותה  קי המ ונ תוב  כה של

ר. אי בה תש ה ני ני הי א, וש בה ם הנ עולה ה לה ל בה די תנ שש הי לש

ן א מי יוצי של ה, כש כה שי חמ בנ ך  הוא הולי ה וש תורה ה בנ זל ם הנ עולה ל בה די תנ שש הי ה לש םא זוכל ל של יש  אי הה ה, אותו  אי םא רש ב
א רה קש ני יו, של לה ם עה חי רנ ילה מש הש םא יי ל תון, של חש תנ קום הנ מה נםם לנ יהי גי לנ ים אותו  יסי ני כש ומנ ים אותו  לי ה, נוטש זל ם הנ עולה הה
ן י כוני לה גש ע רנ לנ ל סל ם ענ יהקל ונ ן  וי יה יט הנ טי און מי בור שה י מי ני לי עמ ינ ונ ר (תהלים מ)  מנ אל נל של מו  ן, כש וי יה יט הנ און טי בור שה

י. שורה אמ

תוב? כה ה  מנ ם,  עולה הה ל  של נופות  טי בנ ף  ני טנ תש ומי ה  זל הנ ם  עולה בה ה  תורה בנ ל  די תנ שש מי םא  ל של ך, אותו  כה שום  ומי
בור הנ ה. וש תורה לו בנ דש תנ שש םא הי ל ם של ת אותה ים אל ני דה קום של מה נםם, הנ יהי גי ה הוא הנ ה - זל בםרה כו אםתו הנ לי ינשש ונ הו  חג קה יי ונ

ם. יי יהה בו מנ םא הה ל שום של ם? מי ענ טנ ה הנ יק, מה יהה רי הוא הה מו של ק - כש רי

שום מי א  לה אל ה  דושה קש הנ ץ  רל אה הה מי ל  אי רה שש יי לו  גה םא  ל י  רי המ של ה,  תורה הנ ל  של ש  נל עם הה הוא  ה  מה כנ ה  אי ורש םא  וב
ה ל מה גו' ענ םאת וש ת ז ן אל יהבי ם וש כה חה יש הל אי י הה תוב (ירמיה ט) מי כה הו של ה, זל נה מל בו מי זש על נל ה וש תורה ן הנ קו מי לש תנ סש הי של
י לי בש י מי מי ה ענ לה ן גה כי אן (ישעיה ה) לה כה ר, מי מנ י אה י יוסי בי גו'. רנ י וש תי ת תורה ם אל בה זש ל עה ר ה' ענ םאמל י גו'. ונ ץ וש רל אה ה הה דה בש אה

ת. ענ דה

יום יא קי הי ה, של תורה א בנ לה אל יומו  קי יים בש קנ תש םא מי ם ל עולה הה וש ה,  תורה יום הנ ל קי ענ ד  כםל עומי הנ ך  שום כה מי
י. תי מש םא שה ץ ל רל אה ם וה יי מנ קות שה ה חג לה יש לה ם וה י יומה יתי רי םא בש ם ל תוב (ירמיה לג) אי כה ה, של טה ה ומנ לה עש מות, מנ עולה הה

סוד א בו  צה מש ני םא  ל קום של מה ים, הנ רי צש מי הנ תוך  לש אותו  קו  רש זה ל של ענ ז  מל ה, רל בםרה הנ אםתו  כו  לי ינשש ונ הו  חג קה יי ונ
ם יהדה יל אםתו מי צי ן הנ ענ מנ ן לש אובי רש תוב בי ה כה מה יו בו, לה ים הה בי רנ קש ענ ים וש שי חה ם נש ר, אי מנ ק אה חה צש י יי בי ל. רנ לה ה כש מונה אל הה
ר מנ אה יך  אי וש אותו,  יקו  זי ינ ים  בי רנ קש ענ וש ים  שי חה נש ם  ה אותה ני הי ה של זל לה ן  אובי רש ש  שנ םא חה ל י  כי וש יו,  בי אה ל  אל יבו  שי המ לנ

יל אותו?. צי ן הנ ענ מנ תוב לש כה יו, וש בי ל אה יבו אל שי המ לנ

רםג המ ם לנ צונה ורש ים אותו  אי ם שונש ה הי מה ע כנ יהדנ שום של יו, מי חה י אל ידי א בי צה מש ק ני זל ני הנ ן של אובי ה רש אה רה א של לה אל
םא ל של יו  אה שונש י  ידי בי ר  סי מה יי םא  ל וש ים  בי רנ קש ענ הה וש ים  שי חה נש הנ בור  תוך  לש אותו  יל  פי הנ לש ן, טוב  אובי רש ר  מנ אה אותו. 
יו אה י שונש ידי ר בי סי מה םא יי ל ים וש בי רנ קש ענ ים וש שי חה ל נש בור של ש או לש אי מו לה צש ם ענ דה יל אה פי רו, ינ מש אן אה כה יו. מי לה ים עה מי חמ רנ מש

ם]. יהדה יל אםתו מי צי ן הנ ענ מנ ר לש מנ ך אה שום כה ל, ומי צי נה הי ים לש כולי יש ם של ים הי טי ענ מש [של

ס, ני לו  יש  חי ינרש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ יק,  די צנ ם הוא  אי  - ים  בי רנ קש ענ הה וש ים  שי חה נש הנ קום  מש בי אן  כה של שום  מי
ים כולי יש ם של ים הי טי ענ יו, מש אה י שונש ידי ר בי סה מש ני ן של יוה ל כי בה ם. אמ הל ל מי צי נה יי ם וש דה אה ים לה עי יש סנ בות מש כות אה זש ים של מי עה פש לי וש

לשהינהציל.

א לה םא. אל ר ל יותי יל אותו וש צי ן הנ ענ מנ תוב לש םא כה ל א, וש קה וש ם דנ יהדה ם, מי יהדה יל אםתו מי צי ן הנ ענ מנ ר לש מנ ך אה שום כה ומי
ם יהדה הו מי לי צי ינ ן ונ אובי ע רש מנ שש יי תוב ונ ך כה שום כה בור - יהמות. ומי ם יהמות בנ אי ם, וש יהדה ל מי צי נה ן, יי אובי ר רש מנ אה

רות בי חמ הנ ה וש מה כש חה הנ פות וש תה שג י, הנ וי לי עון וש מש שי ע של יהדנ שום של מי ן, של אובי ל רש ידותו של סי יא חמ ה הי מה ה כנ אי םא רש ב
א לה ם, אל הל י לה םא דנ ר], ל כה ל זה גו כה רש הה ה של זל ר [ס"א וש כה ל זה גו כה רש ם הה כל שש בי רו  בש חנ תש ר הי של אמ כנ ים, של שי ם קה ם הי הל לה של
לו פי אמ א של לה י, אל םא דנ ל יהה, וש רש קי א בנ צה מש ני י של ל מי כה ר וש קה י יש לי ל כש כה מות וש הי בש ל הנ כה ב וש הה זה ף וש סל כל ף וש טנ ים וה שי ים נה לי נוטש של

חו. קה ה לה דל שה ר בנ של ת אמ אל יר וש עי ר בה של ת אמ אל תוב (בראשית לד) וש כה לו, של טש ה נה דל שה בנ ה של ל מנ כה

נו מל ירו מי אי םא ינשש ם, ל יהל ידי פםל בי ה יי זל ם הנ לל על א הה לי מה לש ם - אי הל ל מי צנ םא ני זו ל ה כה דולה גש יהה הנ רש קי ה הנ ר, ומה מנ אה
נו מל ה מי אל רש םא יי ל ם וש עולה ית בה רי אי נו שש מל ירו מי אי םא ינשש ל ם, של הל ל מי צי נה הי ר טוב לש מנ ן אה ל כי ענ ם, וש עולה ר בה שה ת בה יכנ תי חמ

ים. מי עולה לום לש א כש בה אנ

יל צי ן הנ ענ מנ ן לש ל כי ענ ם, וש לי א שה בה אנ יב אותו לש שי אה ם וש לי ל גופו שה ר כה אי שה יי ים לו, וש כולי םא יש ם יהמות, ל אן אי כה וש
י, נו חנ ינל ר אי מנ םא אה ל נו, וש ינל ד אי לל יל ר הנ מנ אה ך  שום כה ם. ומי יהמות שה ב של ל גנ ף ענ יו, אנ בי ל אה אל יבו  שי המ ם לנ יהדה אםתו מי

ת. לו מי פי נו - אמ ינל ר אי מנ א אה לה אל

םא תוב ל םא כה ל ש, וש פל נו נה כל םא ננ תוב ל כה ם, של הל מה מו עי צש ף ענ תי שנ יהה מש ה הה מה כש חה הוא בש ה, של שה עה ה של ה מנ אי םא רש ב
אותו ד, וש חה ד יום אל חה אל ד וש חה ל אל ם, כה יהל בי ת אמ שו אל מש ם שי י כגלה רי המ ף, של ר יוסי כנ מש ני של ם כש יהה שה םא הה הוא ל כוהו, וש תנ
תוב כה ך  שום כה ף, ומי ד יוסי בי םא ייאה ל לו  מוש של שי יהה הנ הה יום של אותו הנ בש ה של צה ן רה ל כי ענ ן, וש אובי ל רש יהה של יום הה הנ
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ת, י או] מי לו [חנ פי א, אמ קה וש ף דנ ין יוסי ה אי ני הי יו. וש דה גה ת בש ע אל רנ קש יי בור ונ ף בנ ין יוסי ה אי ני הי בור וש ל הנ ן אל אובי ב רש יהשה ונ
נו. ינל ד אי לל יל ר הנ םאמל י יו ונ חה ל אל ב אל יהשה יהד ונ מי

ן ל כי ענ ם, וש הל מה ה עי פה תש תנ שש ה הי ינה כי שש הנ רוהו של אמ י בי רי המ ף. ונ ל יוסי ה של ירה כי מש ה הנ אותה ע מי םא יהדנ ן ל אובי לו רש פי אמ ונ
יו. חה אל ה לש לה גנ תש ף הי יוסי ן של מנ זש ד אותו הנ ה לו ענ תה לש גנ תש םא הי ל ף, וש ל יוסי יא של הי ה הנ ירה כי מש הנ ן מי אובי ע רש םא יהדנ ל

י חי תוב? (דברים לג) יש ה כה ף. מנ ת יוסי יות אל חמ הנ ל לש די תנ שש הוא הי שום של ן מי אובי רש ם לי רנ ה גה מה ה כנ אי םא רש ב
ל די תנ שש ף, הי יוסי ה לש נה תש ני וש נו  מל מי תו  כורה ה בש חה קש לש ני ע של יהדנ ב של ל גנ ף ענ ה, אנ שום זל י מי רי המ גו'. של ל יהמםת וש אנ ן וש אובי רש
ם? ענ טנ ה הנ א. מה בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה יים בה קנ תש הי ל יהמםת, וש אנ ן וש אובי י רש חי ר יש מנ אה ה וש ל מםשל לי פנ תש הי יות אותו, וש חמ הנ לש
יים קנ הוא מש רוך  בה דוש  קה ה, הנ שובה ה תש עושל י של ל מי כה הוא. של ה הנ עמשל מנ הנ ה מי שובה ה תש שה עה שום של ה, ומי שום זל מי

א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה אותו בה

ל ם של דה ה לש יר דומל עי שה ם הנ דנ שום של מי רוהו, של אמ י בי רי גו'. המ ף וש ת יוסי נל תם ת כש חו אל קש יי תוב? ונ ה כה ה מנ אי םא רש ב
חוט לו כש פי ים אמ יקי די צנ ם הנ ק עי די קש דנ רוך הוא מש דוש בה קה אוי, הנ רה א כה ר בה בה דה הנ ב של ל גנ ף ענ ה, אנ אי םא רש ל ב בה ם. אמ דה אה

ה. עמרה שנ הנ

ה, ל זל ם כה עי ה, וש של קה ין הנ די ד הנ הוא צנ יר, של עי יו שה בי אה יב לש רי קש הי שום של ה? מי מל אוי, בנ רה ה כה עמשל ה מנ שה עמקםב עה ינ
יו נה יבו לו בה רי קש הי ה של זל ר הנ חי אנ יר הה עי שה ש בנ ננ על לו, נל ד של צנ הוא הנ יו של בי ת אה יש אל חי כש הי יר וש עי יב שה רי קש הוא הי שום של מי

לו. ם של דה ת הנ אל

- ך  שום כה יו, מי ארה וה ת צנ קנ לש ל חל ענ וש יו  דה יה ל  ה ענ ישה בי לש ים הי זי עי י הה יי דה ת עםרםת גש אי וש תוב (בראשית כז)  כה בו 
ד רנ ילחל תוב ונ כה ם של רנ ה. הוא גה ד זל גל נל ה כש כםל זל הנ יש אותו. וש חי כש הנ ת לש נל יבו לו כגתם רי קש ם, הי דה ת בנ נל כגתם ת הנ לו אל בש טש יי ונ
ך נש ת בי נל תם כש א הנ ר נה כל תוב הנ כה הוא, של ן הנ מנ זש ה בנ דה רה ד חמ רנ חה מו לו של רש גה ך  שום כה אםד, מי ד מש ה ענ דםלה ה גש דה רה ק חמ חה צש יי

םא. ם ל יא אי הי

םא. ם ל יא אי הי ך  נש ת בי נל תם כש תוב, הנ כה םא - לו  ם ל ו אי שה י עי ני ה בש ה זל תה אנ (שם) הנ תוב בו  ר, כה מנ יהיא אה י חי בי רנ
ים. ם עושי הי ה של ל מנ כה ים בש יקי די צנ ם הנ ק עי די קש דנ רוך הוא מש דוש בה קה ך הנ שום כה ומי

מו חמ ננ תש אי הי דנ ם, ונ יהל בי ל אמ ר של ענ צנ או אותו הנ ים רה טי בה שש ל הנ כה ן של יוה א], כי בה י אנ בי ר רנ מנ ר [נ"א אה מנ א אה בה י אנ בי רנ
ה הודה יש ל  אל רו  זש חה ים,  כולי יש םא  ל של או  רה ן של יוה כי אותו.  או  צש מש יי א  לי מה לש אי אותו  דו  פש יי של ף  יוסי ל  ענ ם  מה צש ענ נו  תש נה וש
ה ם, מנ יהל לי עמ מי ירוהו  עלבי ] הל ן של יוה כי וש ז ס"א  אה ם, [וש יהל לי עמ ך  לל יהה מל הוא הה שום של ם, מי יהל לי עמ מי אותו  ירו  עלבי הל וש

גו'. ה וש הודה ד יש יירל יא ונ הי ת הנ עי י בה הי יש תוב? ונ כה

ה, אי םא רש ש. ב י אי לי חמ גנ ד וש רה ן קולו בה תי יון יי לש על ם ה' וש יי מנ שה ם בנ עי ינרש ר, (תהלים יח) ונ מנ אה ח וש תנ ה פה הודה י יש בי רנ
ים די ים עומש מודי ענ ל הה כה ד, וש עומי ה של ל מנ ים ענ מודי ה ענ עה בש ין לו שי קי תש ם, הי עולה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה בה של כש
ה לל ל אי כה ה, וש עה בש יהה שי מודל ה ענ בה צש ה חה יתה ה בי תה נש מות בה כש תוב (משלי ט) חה כה שוהה של רש י פי רי המ י, ונ ידי חי ד יש חה מוד אל ענ בש

ם. סוד עולה יק יש די את (שם י) צנ רי קש ני ם של הל ת מי חנ ה אנ גה רש דנ ים בש די ם עומש הי

ל ת של חנ ה אנ דה קג הוא נש קונו, של תי ם וש עולה ל הה מות של לי שש הוא הנ קום של מה אותו הנ א מי רה בש ם, ני עולה א הה רה בש ני של וכש
א רה קש יי ר ונ בל ים ה' די להי ל אל ף אל סה אה מור לש זש תוב (תהלים נ) מי כה יון, של י הוא? צי כםל, ומי ל הנ ע של צנ מש אל הה ם וש עולה הה
אותו . מי יענ ים הופי להי י אל יםפי ל  לנ כש יון מי צי תוב מי כה יון, של צי קום? מי ה מה יזל אי בםאו. ומי ד מש ענ ש  מל ח של רנ זש מי ץ מי רל אה
ל וות של צש מי סודות הנ יקו בו בש זי חל ל הל אי רה שש ת יי עי כה אוי [וש רה ה כה מה לי שש ה הנ מונה אל ל הה מות של לי שש ד הנ הוא צנ קום של מה הנ
ם, עולה ל הה ל כה ה של דה קג נש הנ ק וש חםזל יון הנ צי ה], וש ף בה טי ענ תש מי ית של יצי צי ם בנ דה יק אה זי חמ יום מנ ל יום וה כה שום של ה, מי תורה הנ

ם. עולה ל הה זון כה תוכו ני ה, ומי עמשה ננ ם וש עולה ל הה ן כה קנ תש הוא ני קום הנ מה הנ ומי

יון לש על תוב וש ה כה מה ם ה', לה יי מנ שה ם בנ עי ינרש ר ונ מנ אה ן של יוה גו'. כי ן קולו וש תי יון יי לש על ם ה' וש יי מנ שה ם בנ עי ינרש ה, ונ אי םא ורש וב
ל י של יםפי הנ מות וש לי שש יא הנ יון הי צי של נו  רש מנ אה ם] של ה עולה ל מה ה [ענ מונה אל אן סוד הה א] כה לה ה [ס"א אל ני ן קולו? הי תי יי
ים, מי חמ ה רנ זל ין וש ה די ם, זל יי לנ ירושה יון וי ם צי ת, הי חנ ן אנ הי ן, וש גות הי רה י דש תי שש שום של נו, מי מל זון מי ם ני עולה הה ם, וש עולה הה

ים. מי חמ אן רנ כה ין ומי אן די כה ד, מי חה ם אל יהל ני ושש

י כי רש דנ וש ים  יני די ים הנ אי ז יוצש ע, אה מה שש ני וש א  קול יוצי הנ אותו  ר של חנ אנ ע. לש מה שש ני א קול של ה יוצי לה עש מנ ה לש לה עש מנ מי
ב ל גנ ף ענ יון, אנ לש על ים. וש מי חמ רנ ין בש די ית הנ ה בי ם ה', זל יי מנ שה ם בנ עי ינרש ונ ם.  שה ים מי די רה פש ני ים וש אי ים יוצש מי חמ רנ הה ין, וש די הנ
ן תי יון יי לש על תוב וש כה הו של ים. זל מי חמ רנ ין וש כםל, די א הנ צה מש ז ני א, אה הוא יוצי קול הנ הנ ן של יוה ע, כי ינו נודה אי א וש צה מש ני ינו  אי של

ש. אי ם וש יי ש, מנ י אי לי חמ גנ ד וש רה ז בה ן קולו, אה תי יי ן של יוה קולו. כי

סוד יש ה הוא הנ זל שום של ת, מי דל לל עממםד מי תנ תוב? (בראשית כט) ונ ה כה ה, מנ הודה ד יש נולנ ה של עה שה ה, בש אי םא רש ב
תוב בו? ה כה ים, מנ מודי ענ ה הה עה בה רש ם אנ אותה ד מי חה מוד אל ה, ענ יונה לש על ה הה בה כה רש מל ם הנ הי ה של עה בה רש אנ ם הה אותה י מי יעי בי רש הה
ף ת יוסי אל ידו  הורי שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ם. מה יהל לי עמ ך  לל יהה מל הה יו, של חה ת אל אי ה מי הודה יש ד  יירל ונ יא  הי ת הנ עי י בה הי יש ונ

נו. רש מנ אה מו של ם, כש יי רנ צש מי לש

א רה קש יי ן ונ ד בי לל תי ר ונ הנ תנ ים. ונ רי בי חמ שוהו הנ רש ה פי ני א הי לה יהה? אל י הה ני עמ ננ י כש כי י, וש ני עמ ננ יש כש ת אי ה בנ הודה ם יש א שה ינרש ונ
ה. לה ה הוא שי זל ד, וש חה ק אל ם רנ הל ר מי אנ שש םא ני ל ה, וש יהודה יו לי ים הה ני ה בה לשה ר. שש מו עי ת שש אל
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י ני בש תוב בי ה כה מה ר, לה זה עה לש י אל בי רנ י לש י יוסי בי ר רנ מנ ך. אה רל דל ים בנ כי יו הולש יהיא הה י חי בי רנ י וש י יוסי בי רנ ר וש זה עה לש י אל בי רנ
מו ת שש א אל רה קש תי ן, ונ מו אונה ת שש א אל רה קש תי תוב, ונ ים כה רי חי אמ י הה ני שש ר, ובי עי מו  ת שש א אל רה קש יי אשון - ונ רי ה, בה הודה יש

ה? לה שי

ה ני הי יו, של חה ת אל אי ה מי הודה ד יש יירל אוי. ונ רה כםל הוא כה הנ יון, וש לש יא סוד על זו הי ה הנ שה רה פה ה, הנ אי םא רש ר לו, ב מנ אה
ד ייט ענ ר ונ מנ אל נל מו של ש, כש חה נה הנ ה  ר בה בי חנ תש הי ת, של רל חל ה אנ גה רש תוך דנ קון לש ל תי ה של גה רש דנ הנ ה מי דה יהרש ה וש נה בה לש ה הנ תה סש כש ני

ה. ירה מו חי י ושש מי לה יש עמדג אי

תוב כה ך  שום כה ע, ומי רה ר הה ייצל ד הנ צנ א מי בה ד, של חה כםל אל הנ ע, וש הוא רנ ר, וש מו עי ת שש א אל רה קש יי ן ונ ד בי לל תי ר ונ הנ תנ ונ
עמקםב, ינ א לו  רה הוא קה רוך  בה דוש  קה הנ מו, של א שש רה קש יי תוב ונ עמקםב כה ינ מו. בש א שש רה קש יי תוב ונ םא כה ל וש מו  ת שש א אל רה קש יי ונ

ד. חה כםל אל הנ ע, וש ר רנ ה הוא עי זל ד, וש ה נולנ אה מש טג ת הנ מנ זגהמ ת של רל חל ה אנ גה רש בות דנ רנ ת - לש אן אל כה וש

ה הודה כור יש ר בש י עי הי יש תוב? ונ ה כה ם. מנ ל כגלה ר של קה עי יהה הה הה ה של לה א שי בה ד של קום ענ מה ם הנ סי בנ תש םא הי ך ל ר כה חנ אנ
ך ים, שופי מי ך דה שופי ע של יו. רנ עגרה נש ע מי ם רנ דה אה ב הה ר לי י ייצל ם (בראשית ח) כי תוב שה כה ע, וש אן רנ תוב כה י ה'. כה יני עי ע בש רנ

גו'. יך וש חי ת אה של ל אי םא אל ן ב אונה ה לש הודה ר יש םאמל י יו? ונ רה חמ תוב אנ ה כה הו ה'. מנ תי מי יש ך ונ שום כה ץ, ומי רל אה ל הה ע ענ רנ זל

פון צה י מי ירותי עי ר, (ישעיה מא) המ מנ אה ח וש תנ עון פה מש י שי בי גו'. רנ וש יך  חי ת אה של ל אי םא אל ן ב אונה ה לש הודה ר יש םאמל י ונ
ם ם הי דה י אה ני ה בש מה ה כנ אי םא רש יט. ב ס טי מה רש ר יי מו יוצי ר וכש מו חםמל ים כש ני גה םא סש יהב י וש מי שש א בי רה קש ש יי מל ח של רנ זש מי ינאת מי ונ
ין אי של ים,  ני שי יש ם  כגלה ה  ני הי של הוא,  רוך  בה דוש  קה הנ י  רי בש די ת  ענ דנ לה ים  לי כש תנ סש מי ין  אי וש ים  עי יודש ין  אי של ים  שי פש טי

ם. יהל יני י עי בי קש ני ה בש נה שי ים, וש רי עורש תש מי

ר יבה אי ר וש יבה ך אי ין לש אי ה, וש מה כש חה כםל הוא בש ה, הנ לה עש מנ לש מו של ם כש דה אה ת הה ה אל שה רוך הוא עה דוש בה קה ה, הנ אי םא רש ב
הוא רוך  בה דוש  קה אוי, הנ רה יו כה רה יבה אי גוף בש ל הנ ן כה קנ תש ני ן של יוה כי י  רי המ ה. של יונה לש על ה  מה כש חה ד בש עומי ינו  אי ם של דה אה בה
מםר שש לי וש ה  תורה י הנ כי רש דנ ת בש כל לל ם לה דה אה ת הה ד אל מי לנ י לש די ה כש דושה ה קש מה שה נש יס בו  ני כש הי וש מו  ק] עי זי חנ תש ף [הי תי תנ שש הי

אוי. רה ן כה קי תנ תש ם יי דה אה י של די יו, כש וותה צש מי

ם. עולה יון בה לש על הה ך  לל מל מות הנ ת דש יל אל די גש הנ ם לש דה אה לה יך  רי ה, צה דושה ה קש מה שה נש ייש בו  עוד] של ה] [ובש שום זל [ומי
יק סי פש םא ינ ל ם של דה אה יך לה רי ה צה ל זל ענ ים, וש מי עולה יו לש ימה ים מי קי םא פוסש א ל יוצי ענ וש שופי ר של הה נה י אותו הנ רי המ ה, של סוד זל וש
ל אותו א של מה גש הוא דג רו, של שה בש תום בי חה של ש  קםדל ית הנ רי בש ז לי מל "ר רל הה ה. [נה זל ם הנ עולה בה לו  קור של מה הנ ר וש הה נה ת הנ אל
תו שש ם אי ר עי בי חנ תש הי ה לש טה מנ ם לש דה יך אה רי ך צה שום כה ה. מי לה עש מנ ד לש "ק ינחנ דל ם צל ר עי בי חנ תש מי יק של די ל צנ סוד של "ר הנ הה נה הנ
ם דה אה יך לה רי ן צה ל כי ענ ה [ס"א וש זל ם הנ עולה יחנ בה לי צש םא ינ ם ל דה אה ן של מנ ל זש כה ם.] וש עולה אותו הה ק בש זי חנ תש יי י של די ה כש שה דג קש בי
ענ אותו נוטי וש ר אותו  הוא עוקי רוך  בה דוש  קה םא] הנ ם ל אי ה, וש זל ם הנ עולה בה לו  קור של מה הנ ר וש הה נה ת הנ יק אל סי פש םא ינ ל של

ם. קםדל מו מי ים כש מי עה ה פש מה כנ בש

ם עולה ם בה דה אה ל הה ווג של זי ל הנ רות של עורש תש הי י - זו הנ ירותי עי ינאת. הנ פון ונ צה י מי ירותי עי תוב, הנ ה כה ה מנ אי םא רש ב
רוך בה דוש  קה הנ ה, וש לה עש מנ לש ה מי אה בה ה של דושה קש ה הנ מה שה נש יא הנ הי ינאת - זו  פון. ונ צה ד הנ צנ רות מי עורש תש יא הי הי ה, של זל הנ

נו. רש מנ אה מו של ם, כש דה י אה ני תוך בש ת לש סל נל כש ני ה וש זל ם הנ עולה ה לה אה ה, בה לה עש מנ לש ה מי חנ אותה הוא שולי

םא יהב ה. וש ירה אי ה ומש מה שה נש את הנ ם יוצי שה מי א, של יוצי וש ענ  שופי ר של הה נה הנ ל אותו  קום של מה ה הנ - זל ש  מל ח של רנ זש מי מי
מו מות. כש שה נש ל הנ רות של עורש תש הי ה הנ תוך] אותה שום [בש ים מי אי בה ם של עולה ילות הה ם חי לו הי ר] - אי מו חםמל ים [כש ני גה סש

גוף. ם בנ דה ר אה עורי תש מי מו של ר - כש חםמל

ה לה עש מנ רות לש בי את חמ צי מש ני וש ם,  עולה מות בה שה יל נש טי ים ומנ ווגי ה זי הוא עושל רוך  בה דוש  קה ה הנ שום זל י מי רי המ של
י די ם, כש דה אה ת הה ה אל שה הוא עה רוך  בה דוש  קה הנ ך  שום כה רוך. ומי ילה] בה הש כםל הוא [ס"א יי ל הנ קור של מה הנ ה, וש טה מנ ולש

ים. מי עולה נו לש יה עש קורו ומנ ת מש יק אל סי פש םא ינ ל יו, וש כה רה דש ל בי די תנ שש הי לש

לו זש ז (איוב יד) אה ה, אה לה עש מנ ק לש סי פה הי ם לש יהכול גורי בש ש אותו, כי ינבי ה ומש טה מנ לש [מי קורו  יק מש סי פש מנ י של ל מי כה וש
יש יהמי קורו  מש י של - מי ה  לה עש מנ לש א של מה גש דג ה כנ טה מנ לש ם  ם הוקנ דה ן אה ובל יל  הואי וש ש.  יהבי וש ב  רנ ילחל ר  הה נה וש יהם  י  ני ם מי יי מנ
ה ם זל ים הי כי פה י המ ני שש לו של םא יהכםל, אי ל ל וש די תנ שש הי ה וש א אותה שה נה ה, או של שה א אי שה ה לי צה םא רה ל ה של מו זל רות, כש עמשות פי מי

ם. עולה ה לש נה קה ין לו תנ רות, אי עמשות פי יש מי יהמי ה, (או אותו) של זל מי

אותו וש יהה.  בי ורש יהה  רי פש ל בי די תנ שש הי ולש ה  שה אי א  שה לי ה  צה רה םא  ל שום של ן, מי קם תש לי ל  יוכנ םא  ת ל וה עג (קהלת א) מש
ים]. ני בה י  לי ת בש מי ל אותו  יו של חי הוא אה רוב לו, של קה של לו  גואמ ן בש קה תג ה מש זל יהכםל,  םא  ל וש ה  שה א אי שה נה וש ל  די תנ שש הי של
ת לל לל כש םא ני תו ל מה שש ני הוא [וש ם הנ עולה ק בה לל ל חי םא נוטי ל גוד וש רש פנ ס לנ נה כש םא ני יש ל אי ה, אותו הה זל ם הנ עולה ן הה א מי יוצי של כש
ך כה יל וש י. הואי ננ פה לש יא מי הי ש הנ פל נל ה הנ תה רש כש ני תוב וש כה הו של ם, זל שה מותו מי ת דש רל זל גש ני לו, וש לש כש מות ני שה נש ל הנ כה קום של מה בנ
ר (דברים מנ אל נל יו, של לה רוב אי קה יו של חי ה אה זל ים, וש יתי חי שש מנ ינד הנ נו מי לל אה גש יי ל של רוך הוא גואי דוש בה קה א לו הנ הוא, בורי
י ני פש ת לי סל נל כש םא ני תו ל מה שש ני שום של גו', מי ה וש ם אםתה ינבי יך וש חי ת אה של ל אי םא אל תוב ב כה גו'. וש ו וש דה ים ינחש חי בו אנ י יישש כה) כי

הוא. גוף הנ ה בנ זל ם הנ עולה יר בה אי הה ה לש כה םא זה ל שום של חוץ, מי ת בנ דל יא עומל א הי לה רוך הוא, אל דוש בה קה הנ

ה, ינכו אותו םא עולל אורו ל ק וש דולי ץ של ן עי מו כי ה בו. כש כל זש יי ר וש חי קום אנ מה ך לש לי ה, יי זל קום הנ מה ה בנ םא זוכל ל י של מי
הוא של ם כש דה אה הה ר, של ה לומנ ה. רוצל דל שה ץ הנ ם עי דה אה י הה תוב (שם כ) כי כה ם, של דה ץ הוא אה יר. עי יהאי ה בו אור וש עמלל ינ וש
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םא ל אורו  ק וש דולי ץ של עי הו  ים, זל ני בה ה לש םא זוכל ל וש ה  שה ם אי ג עי וי דנ זש ה ומי שותל ל וש אוכי ב וש אי תה וש ך  הולי ה וש זל ם הנ עולה בה
ה]. כה שי חמ יא בנ א הי לה ת, אל רל יות מואל הש גוף לי אותו הנ ה בש םא זוכה תו ל מה שש ר, ני לומנ ה, כש עולל

ת רוך הוא אל דוש בה קה ה הנ שה עה ך  שום כה מי ה, של רה צה ת יש בל של לה ה  אה רה םא תםהו בש תוב (ישעיה מה) ל ה, כה אי םא רש ב
תוב, (בראשית כה) ה כה ה מנ אי םא רש ם ב עולה ם הה ד עי סל ה חל רוך הוא עושל דוש בה קה הנ נו, וש רש מנ אה מו של אוי, כש רה ם כה דה אה הה

ם. קםדל מו מי ן כש קי תנ תש הי ה לש אה בה ה של מה שה נש ה. סוד הנ טורה ה קש מה ה ושש שה ח אי קנ יי ם ונ הה רה בש ף אנ יםסל ונ

ע רנ ה זל אל רש שו יי פש ם ננ שה ים אה שי ם תה י אי לי חל או הל כש ץ דנ פי ה' חה תוב, (ישעיה נג) ונ ה כה גוף מנ אותו הנ ה בש אי םא רש ב
ם ר. אי הנ טש יי י של די ץ? כש פי ה חה מה ל, לה כי תנ סש הי ה ייש לש זל סוק הנ פה או, בנ כש ץ דנ פי ה' חה ח. ונ לה צש יהדו יי ץ ה' בש פל חי ים וש יך יהמי רי ינאמ
ם ר. אי בה דה ר הנ ה חוזי מה שה נש ל הנ א ענ לה ים? אל שי ם תה ה אי ה זל ם! מנ שה ים אה ם יהשי יות אי הש יך לי רי יהה צה ם - הה שה ים אה שי תה
ת נל זגמל ת ומש טל שוטל ת ומש כל ה הולל מה שה נש הנ ה  אותה שום של ע, מי רנ ה זל אל רש יי אוי -  רה ן כה קי תנ תש הי ה לש יא רוצה הי ה הנ מה שה נש הנ
יהדו ה - בש תורה ץ ה' - זו הנ פל חי ים, וש יהמי יך  רי ז ינאמ אה יהה, וש בי יהה ורש רי פש ם בי דה אה ה הה ק בה סי ענ תש הי ע של רנ זל אותו הנ ס לש ני כה הי לש

ייצשלהח.

קום ין לו מה ם, אי נה חי ד בו לש נו עומי יה עש קורו ומנ ה ומש לה יש לנ ם וה ה יומה תורה ל בנ די תנ שש ם מי דה אה ב של ל גנ ף ענ ה, אנ אי םא רש ב
ר אי בש הנ ר, של אי בש ה  ינה ן, אי יה עש מנ הנ קור וש מה ה אותו הנ ס בה נה כש םא ני ם ל ם, אי יי מנ ר הנ אי בש ר של מנ אל י נל רי המ גוד. ונ רש פנ ס לנ ני כה הי לש

נו. רש אנ ד, ובי חה ם סוד אל הי ד וש ם ינחנ קור הי מה הנ וש

א. נה ידו שי ידי ן לי תי ן יי ים כי בי צה עמ ם הה חל י לל לי ת אםכש בל י של רי חמ אנ י קום מש ימי כי שש ם מנ כל א לה וש תוב (תהלים קכז) שה כה
י רי המ ים, ונ דושי ים קש יוני לש ה ייש בו סודות על תורה ר בנ בה דה ר וש בה ל דה כה בש ה, של תורה י הנ רי בש ים די יבי בי ם חמ ה הי מה ה כנ אי םא רש ב
ם הל ן לה תנ ם נה ים כגלה דושי קש ים הנ יוני לש על ים הה זי נה גש ל הנ ת כה ל, אל אי רה שש יי ה לש תורה רוך הוא הנ דוש בה קה ן הנ תנ ר נה של אמ כנ ר של מנ אל נל

י. יננ סי ה בש תורה לו הנ בש קי ה של עה שה ל בש אי רה שש יי נו לש תש ם ני כגלה ה, וש תורה ם] בנ כגלה [וש

אוי, רה כה ה  בה קי ונש ר  כה זה ם  ינה אי של ים,  אי צה מש ני של ים  ידי חי יש הנ ם  הי לו  אי  - י קום  ימי כי שש מנ ם  כל לה א  וש שה ה,  אי רש םא  ב
י רי חמ אנ לו. מש ל עממה כה ץ לש ין קי אי גו', וש י וש ני ין שי אי ד וש חה ר (קהלת ד) ייש אל מנ אל נל מו של ם, כש תה עמבודה ר לנ בםקל ים בנ ימי די קש ומנ

לו. צש אי אל דנ ת ונ חנ יא ננ ם הי דה אה ל הה ה אל שה אי הה שום של ת, מי בנ י בו שה ר כי מנ אל נל מו של ה, כש נוחה מש ים הנ רי חמ אנ ת - מש בל של

ל ל, אוכי אוכי ם של חל לל הנ ים, אותו  ני בה ם ייש  דה אה ר לה של אמ כנ ים? של בי צה עמ ם הה חל ה לל ה זל ים, מנ בי צה עמ ם הה חל י לל לי אםכש
י לי ם אםכש לו הי אי ב, וש צל ל על ם של חל ל הוא לל אוכי ם של חל לל ים, אותו  ני בה ין לו  אי ה של זל ב. וש לי צון הנ רש ה ובי חה מש שי בש אותו 

אי. דנ ים ונ בי צה עמ ם הה חל לל

ה נה שי ן לו  הוא נותי רוך  בה דוש  קה הנ ך, של בםרה מש קורו  מש של הו  זל ידו?  ידי ן לי תי יי ה  ה זל א, מנ נה שי ידו  ידי ן לי תי יי ן  כי
אותו י של די א, כש בה ם הנ עולה ק בה לל ייש לו חי שום של ך, מי תל נה ה שש בה רש עה תה וש בש כנ שה ר (משלי ג) וש מנ אל נל מו של הוא, כש ם הנ עולה בה

אוי. רה הוא כה א הנ בה ם הנ עולה ה בה נל ייהה ב וש כנ שש יש יי אי הה

י לי הוא בש א של לה אוי, אל רה י כה ידי חי םא יש ם, ל עולה י בה ידי חי הוא יש ם של דה הו אה ד - זל חה גו', ייש אל י וש ני ין שי אי ד וש חה ייש אל
יא אותו יהבי ין לו - של ח אי אה יר. וה אי שש םא הי ל ל אי רה שש יי מו בש ים שש יהקי ן - של ם בי ך. גנ מל מו סל ין עי אי י - של ני ין שי אי ווג. וש זי

קון. תי לש

ב ין לו לי אי ר - וש ע עםשל בנ שש םא תי ינו ל ם עי ה. גנ לה יש לנ ים יום וה די קש מנ יד, של מי ל תה מי הוא עה לו - של ל עממה כה ץ לש ין קי אי וש
ה. טובה י מי שי פש ת ננ ר אל סי חנ ל ומש מי י עה ני י אמ מי ר, לש לומנ יחנ וש גי שש הנ לש

ה ינה אי ש  פל נל י הנ רי המ ך, של םא כה יד - ל מי ל יום תה כה ה בש תל שש ה מי עמשל ינ ר וש ה יותי תל שש יי ל וש םאכנ י י של די כש ר של םאמנ ם ת אי וש
ה, רה סי ש חמ פל י נל זוהי שום של א מי בה ם הנ עולה ל הה אור של ל הה טוב של שו מי פש ת ננ ר אל סי חנ אי הוא מש דנ א ונ לה נו. אל מל ית מי ני הל נל
ד םאבנ םא י ל ן וש קנ שתג יי ה של רוצל שום של יו, מי עמשה ל מנ רוך הוא ענ דוש בה קה ס הנ ה חה מה ה כנ אי םא רש אוי. ב רה ה כה מה לש שש םא הג ל של

נו. רש מנ אה מו של א, כש בה ם הנ עולה אותו הה מי

דוש קה ל הנ מו של שש יו לי עמשה ל מנ כה ילות וש לי ים וש ה יהמי תורה ל בנ די תנ שש ם ומי לי יק שה די הוא צנ ה של ל, זל אנ יהיא שה י חי בי רנ
ם עולה ם לה ה הי תו - מנ יו לו ומי הה ה, או של כה םא זה ל ם וש הל ל בה די תנ שש הי מו של ה, כש זל ם הנ עולה ים בה ני בה ה לש כה םא זה ל רוך הוא וש בה

הוא. ם הנ עולה יו לה לה ים עה ני גי יא מש הי ה הנ תורה הנ יו וש עמשה י, מנ י יוסי בי ר לו רנ מנ א? אה בה הנ

י בי רנ מו  תו, וכש ים ומי ני בה יו לו  הה ן של נה י יוחה בי מו רנ ת, [כש מל אל י הה יקי די ם צנ ל אותה ענ ם וש יהל לי ק, עמ חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
רו חמ י ובה תותנ בש ת שנ אל רו  מש שש יי ר  של ים אמ יסי רי סה ר ה' לנ מנ נו) כםה אה תוב (ישעיה  ם כה יהל לי ר] עמ קה הוא עה יהה של קי זש חי
ים ני בה ם טוב מי שי י יהד וה חומםתנ י ובש יתי בי ם בש הל י לה תי תנ נה יו? וש רה חמ תוב אנ ה כה י. מנ יתי רי בש ים בי יקי זי חמ י ומנ תי צש פנ ר חה של אמ בנ
ה אל י, נה י יוסי בי ר לו רנ מנ א. אה בה ם הנ עולה ק לה לל ה ייש חי לל אי לש שום של ת, מי רי כה םא יי ר ל של ן לו אמ תל ם אל ם עולה נות שי בה ומי

ה. יהפל הוא וש

ם עולה בה קומו  מש ש  ה יורי ני הי ים, וש ני י בה לי ת בש אוי ומי רה ם כה לנ שש הג ה וש לל ל אי כה בו  יו  הה ם של לי יק שה די ה, צנ אי םא רש ב
ת י אל רי המ נות, של יקה רי ה לש י זל רי ם, המ ינבי תש הי ה לש יכה רי צש ר של םאמנ ם ת םא? אי ל בום או  ה יי יכה רי צש תו  שש ם אי אי הוא - הנ הנ

הוא. ם הנ עולה ש בה קומו יהרנ מש

יא הי ם  אי וש םא.  ל ם  אי וש יו  עמשה מנ בש ם  לי שה יהה  הה ם  אי ים  עי יודש נו  ינל אי של שום  מי בום,  יי לש ה  יכה רי צש אי  דנ ונ א  לה אל
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י לי ת בש ם ומי עולה יהה בה הה ה של זל יש הנ אי רוך-הוא לה דוש-בה קה קום לנ ייש מה שום של נות, מי יקה רי יהה בש םא הה ה ל ת, זל מל ינבל תש מי
קומו, ת מש ש אל הוא יהרנ ת, וש מל ינבל תש תו מי שש אי ת וש ה מי זל ם הנ לי שה יק הנ די צנ הנ ן של יוה ם. כי עולה יהה לו בה םא הה ל ל גואי ים וש ני בה
יהמות ד של ם ענ עולה קום לה ין לו מה מי זש רוך הוא מנ בה דוש  קה ך הנ ין כה ובי ך  ין כה אן, ובי ם כה לי תנ שש הוא ומי יש הנ אי א הה בה
ן כםהי ד מות הנ ב ענ יישי טו  לה קש יר מי עי י בש תוב (במדבר לב) כי כה הו של ם. זל עולה ם בה לי תנ שש הוא יי ה וש זל ם הנ לי שה יק הנ די צנ הנ

גו'. דול וש גה הנ

ל כה ך  שום כה כו. ומי ם זה תה יתה מי כו, ובש םא זה ם ל יהל יי חנ ם. בש תה יתה מי ים בש יקי די צנ ים לנ ני זגמה ים מש ני ינו, בה ני שה של הו  זל וש
ד חה אל ן הה ם מי יי ננ שש ים הנ כםל. (קהלת ד) טובי ל הנ ים ענ יי חנ ס] וש חה כות, [וש ת וזש מל ם אל רוך הוא כגלה דוש בה קה ל הנ יו של עמשה מנ
ים ני בה ם  אותה של ים,  ני בה יד  הולי לש ה  זל הנ ם  עולה בה ים  קי סש ענ תש מי של ם  הי לו  אי  - ם  לה עממה בנ טוב  ר  כה שה ם  הל לה ייש  ר  של אמ
הוא, הנ ם  עולה בה ק  לל חי ם  יהל בותי אמ ים  שי יורש ם  לה לה גש ובי ה  זל הנ ם  עולה בה טוב  ר  כה שה ם  הל לה ייש  ם  לה לה גש בי ירו,  אי שש הי של

וביאמרוהו.

ם ר אותה יחו - עוקי לי צש םא הי ה. ל פל יחו - יה לי צש ם הי ה. אי זל ם הנ עולה נות בה ילה ענ אי רוך הוא נוטי דוש בה קה ה, הנ אי םא רש ב
ם. עולה ת הה ן אל קי תנ טוב ולש ן לש רוך הוא הי דוש בה קה י הנ כי רש ל דנ ך כה שום כה ים, ומי מי עה ה פש מה לו כנ פי ם אמ ל אותה שותי וש

ם קי הה ר וש בה דה ר הנ קנ עי ה וש ת זל ים אל עי יו יודש ים הה טי בה שש ל הנ כה ה וש הודה י יש רי המ ה. של ם אםתה ינבי וש יך  חי ת אה של ל אי םא אל ב
הו אוי, זל רה שו כה רש שה ע מי רנ זל ד הנ רי פה םא יי ל קון של תי ם לש לם גםלל גש לי ר וש בה דה ן הנ קי תנ תש הי יך לש רי ע צה רנ זל אותו הנ שום של ע, מי רנ זל

ר יהשוב. פה ל עה ם ענ דה אה תוב (איוב לד) וש כה של

ם, הל ה בה צל רנ תש רוך הוא מי דוש בה קה הנ שום של הוא, מי ם הנ עולה ים בה חי בש תנ שש לו מי אוי, אי רה ך כה ר כה חנ ן אנ קה תש ני של וכש
ה. נה דל ים עמ יי ם חנ ר הי של ים אמ יי חנ ן הנ א, מי קה וש תו, דנ ר מי בה כש ים של תי מי ת הנ י אל ני חנ אמ בי שנ תוב (קהלת ד) וש ך כה שום כה ומי
יו. י עמלומה ימי תוב (איוב לג) יהשוב לי כה ה, וש נה דש י על ה לי תה יש י הה לתי י בש רי חמ ר (בראשית יח) אנ מנ אל נל מו של ה? כש נה דל ה עמ ה זל מנ

ר של ע אמ רה ה הה עמשל מנ ת הנ ה אל אה םא רה ר ל של יו] אמ י עמלומה ימי ב לי םא שה ל יהה [של םא הה ן ל ר עמדל של ת אמ ם אי יהל ני שש טוב מי וש
םא ל ן וש קי תנ תש הי יך לש רי םא צה ל יו וש י עמלומה ימי ב לי םא שה ל יהה, של םא הה ן ל ר עמדל של ת אמ ם אי יהל ני שש טוב מי ש. וש מל שה ת הנ חנ ה תנ עמשה ננ

אוי. רה הוא כה ם הנ עולה ן בה קה תג קום מש ן לו מה תנ רוך הוא נה דוש בה קה הנ שום של ים, מי אשוני ים רי אי טה ל חמ סובי

רוך דוש בה קה הנ שום של ר מי מנ אל נל מו של גו', כש ים וש רי בג ים קש עי שה י רש יתי אי ן רה כי תוב? (קהלת ח) ובש ה כה ה מנ אי םא רש ב
יב יטי הי כות לש ת וזש מל ם אל יו כגלה כה רה ל דש כה ר, וש אי בה תש ני מו של א כש לה ם, אל עולה ת הה לות אל כנ ה לש םא רוצל ל ד וש סל ה חל הוא עושל
תוב ם כה יהל לי ת, עמ מל אל הה ך  רל דל ים בש כי ם הולש הי ים של יקי די צנ ל הנ ם של קה לש י חל רי שש א. אנ בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ם בה הל לה

ץ. רל שו אה ירש ים יי יקי די (תהלים לז) צנ

ל ב אנ רל על לה ך וש על רש ת זנ ע אל רנ ר זש בםקל ח, (קהלת יא) בנ תנ יהיא פה י חי בי ם אםתו. רנ ת גנ יהמל ה ונ שה ר עה של י ה' אמ יני עי ע בש יירנ ונ
שום רוך הוא, מי דוש בה קה י הנ ני פש יו לי עמשה מנ ר בש הי זה הי יו ולש אה טה חמ ר מי הי זה הי ם לש דה אה אוי לה ה רה מה ה כנ אי םא רש גו'. ב ך וש ח יהדל ננ תנ
ם דה אה הה י  ני בש י  עמשי מנ ת  אל ים  רואי וש ים  טי שוטש ומש ים  כי הולש ם  הי של ם  עולה בה ם  הי ים  ני מג מש ה  מה כנ וש ים  לוחי שש ה  מה כנ של

ר. פל סי ים בנ תובי כםל כש הנ ם], וש יהל לי יו [ז"ח עמ לה ים עה ידי עי ומש

ם דה א בו אה מה טש ני א של טש הו חי ה, זל זל ם הנ עולה ר בה ם יותי דה אה ם הה הל א בה מה טש ני ים של אי טה חמ ם הנ ל אותה כה ה, בש אי םא ורש וב
מו א בו, כש מה טש ני ל וש גל רל יהד או בה ם בנ נה חי ע לש רנ יא זל יק ומוצי רי עו לה רש ך זנ שופי י של א - מי בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ר בה יותי

ע. ך רה גגרש םא יש ה ל תה ע אה שנ ץ רל פי ל חה םא אי י ל ר (תהלים ה) כי מנ אל נל של

ך גגרש םא יש אן ל תוב כה נו, כה דש מנ לה מו של ין, כש יק יומי תי ל ענ יו של נה ר פה ה תםאנ םא רואל ל ה וש צה חי מש ס לנ נה כש םא ני ה ל ל זל לנ גש בי
קו לש י חל רי שש או. אנ לי ים מה מי ם דה יכל די תוב (ישעיה א) יש ך כה שום כה י ה', ומי יני עי ע בש ה רנ הודה כור יש ר בש י עי הי יש תוב ונ כה ע, וש רה

בונו. ת רי אנ רש יי ל בש די תנ שש הי מו לש צש ר ענ הי יטנ ה, וי עה ך רה רל דל מור מי ילה שה הש יי בונו וש רי א מי יהרי יש של אי ל הה של

ילה הש יי כםחו וש ד בש ם עומי דה אה ן של מנ זש הו בי ר - זל בםקל רוהו, בנ אמ ה בי זל סוק הנ פה ך. הנ על רש ת] זנ ע [אל רנ ר זש בםקל ה, בנ אי םא רש ב
ך. על רש ת זנ ע אל רנ ר זש בםקל תוב בנ כה אויהה לו, של רש ה של שה ם אי ים עי ני יד בה הולי ל לש די תנ שש ז יי יו, אה עמלומה בנ

יהכול שום של ים, מי עורי נש י הנ ני ן בש בור כי ינד גי ים בש צי חי ר (תהלים קכז) כש מנ אל נל של מו  ן, כש מנ זש ז הוא הנ י אה רי המ של
ת א אל לי ר מי של ר אמ בל גל י הנ רי שש תוב אנ כה א, של בה ם הנ עולה ר טוב לה כה ילה לו שה הש יי רוך הוא, וש דוש בה קה י הנ כי רש ם דנ ד אותה מי לנ לש
ין יהבואו די י הנ לי עמ בנ ן של מנ זש הוא, בי ם הנ עולה םא ייבושו - בה ר. ל ענ שנ ים בנ בי ת אויש רו אל בש דנ י יש םא ייבושו כי ם ל הל תו מי פה שש אנ

ה. תורה י הנ כי רש דנ בונו בש ת רי אנ רש נו יי ת בש ד אל מי לנ מש הוא של מו הנ הוא כש ם הנ עולה ר טוב בה כה ך שה ין לש אי יו, של לה ג עה רי טש קנ לש

יתו ת בי אל יו וש נה ת בה ה אל ול צנ ר יש של ן אמ ענ מנ יו לש תי עש דנ י יש תוב (בראשית יח) כי כה ם, של הה רה בש אנ ר בש מנ ה אה ה מה אי םא רש ב
י לי עמ ל בנ ל כה צל הוא אי ם הנ עולה ת לו בה ילמל כות קנ זש ה הנ ן אותה ל כי ענ ט, וש פה שש ה ומי קה דה עמשות צש ך ה' לנ רל רו דל מש שה יו וש רה חמ אנ

הנדיין.

ן, קי ם זה דה אה ן של מנ זש הוא הנ ה, של נה קש זי י הנ ימי לו בי פי ך - אמ ח יהדל ננ ל תנ ב אנ רל על לה ך, וש על רש ת זנ ע אל רנ ר זש בםקל ך בנ שום כה ומי
ל ם כה עי ה. וש י רוצל יני ן אי קי י זה ני אמ ת של עי כה י יהכול, וש יני אי י וש תי לש דנ תנ שש ר הי בה י, או - כש י לי דנ י וש תי לש דנ תנ שש ר הי בה ר כש םאמנ םא י [ל
ר שנ כש ה יי יזל ע אי דנ םא תי ל שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ה. מה זל ם הנ עולה יד בה הולי לש מי יחנ  ני םא ינ ך. ל ח יהדל ננ ל תנ תוב? אנ ה כה ה] מנ זל

הוא. ם הנ עולה ילו בה בי שש דו בי מש ענ ינ י של די ים - כש להי אל י הה ני פש ה. לי ה או זל זל המ
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ה לה חמ ננ לנ א. וש בה ם הנ עולה ל הה ד של צנ מות, הנ שה נש רור הנ הו צש ים. זל ני ת ה' בה לנ חמ ה ננ ני תוב (תהלים קכז) הי ן כה ל כי ענ וש
ן ל כי ענ ת ה', וש לנ חמ ננ ים אותו לש כי זנ ים מש ני בה ם הנ ים. אותה ני בה ת ה'? הנ לנ חמ ה ננ אותה ס לש ני כה הי ם לש דה אה ת הה ה אל כל זנ י מש זו, מי הנ

ר. אי בה תש ני מו של ה כש תורה י הנ כי רש ם דנ ד אותה מי לנ ם לש ה אותה כל זנ מש יש של אי י אותו הה רי שש אנ

ה כה לש יא הה הי ך של תש עש ל דנ ה ענ לל עמ י תנ כי ן, וש ת כםהי ה בנ תה יש ר הה מה ה, תה אי םא רש גו'. ב יהה וש לל עה ה מי נותה מש לש י אנ די גש ר בי סנ תה ונ
ת ה אל תה שש ה עה מה כש חה ת, ובש קל דל ה צנ תה יש יא הה א הי לה יד. אל מי ה תה ה בה אה צש מש יעות ני ני יא, צש י הי רי המ ? של יהה מי ם חה נות עי זש י לי די כש
יא ן הי ל כי ענ ה, וש נה בונש תש ה הי מה כש חה ה ובש יעה די ה יש עה יהדש שום של א מי לה יו, אל לה ה אי מה צש ת ענ ה אל ירה קי פש םא הי יא ל י הי רי המ ה, של זל

ה. זל ק הנ סל עי ה בה לה דש תנ שש הי יהא] וש סש הל רש פנ ה [בש אה ה בה ל זל ענ ת, וש מל אל ד ול סל מו] חל עמשות [עי יו לנ לה ה אי אה בה

ה עמשל מנ יוענ בנ ם סי ה שה שה רוך הוא עה דוש בה קה ה, הנ ק זל סל עי ה בש לה דש תנ שש הי ה וש יעה די ה יש עה יא יהדש הי שום של ה, מי אי םא רש ב
ה שה אי ים מי ני ם בה רוך הוא אותה דוש בה קה יא הנ בי םא הי ה ל מה ר, לה םאמנ ם ת אי נו. וש מל יהה מי כםל הה הנ ה, וש רה בש ענ תש יהד הי הוא ומי הנ

ת. רל חל ה אנ שה םא אי ל ה וש זל ה הנ עמשל מנ ה לנ כה רש צש יא הג הי אי של דנ א ונ לה זו? אל ה מי מה ת? לה רל חל אנ

, יחנ שי מה הנ ך  לל ומל ך  לל מל למםה הנ ושש ך  לל מל ד הנ וי ן דה הל מי או  ה, ובה הודה ל יש ע של רנ זל ה הנ נה בש ן ני הל מי של יו  ים הה שי י נה תי שש
ה. זל ה הנ עמשל מנ לו לנ דש תנ שש ן הי הי ה, וש אשונה רי ן בה יהל לי עש תו בנ מי רות של ר וש מה מו זו, תה לו זו כש לה ים הנ שי נה י הנ תי ושש

תוב כה לו? של צש ה אל לה דש תנ שש יא הי ם הי ענ טנ ה הנ תו. מה מי יו של נה בה רוב לש ר קה הוא יותי , של יהה מי ל חה צל ה אי לה דש תנ שש ר הי מה תה
. יהה מי ל חה צל ה אי זל ה הנ עמשל מנ ה בנ לה דש תנ שש ה הי שום זל ה, ומי שה אי ה לו לש נה תש םא ני יא ל הי ה וש לה ל שי דנ י גה ה כי תה אמ י רה כי

ב, כה שש תי יו ונ לתה גש רש ל מנ גנ תש תוב (רות ג) ונ כה ז, של ל בםענ צל ה אי זל ה הנ עמשל מנ ה בנ לה דש תנ שש ך הי ר כה חנ אנ ה, וש לה עש ת בנ רות מי
אי דנ א ונ לה ת? אל רל חל ה אנ שה אי ד מי א עובי םא יהצה ה ל מה ר, לה םאמנ ם ת אי ד. וש ת עובי ה אל ידה ך הולי ר כה חנ אנ מו, וש ה עי לה דש תנ שש הי וש
עמשות רות, לנ שש כנ שו בש ן עה יהל תי ה, ושש הודה ל יש עו של רש ן זנ קנ תש ני ה וש נה בש ני לו  י אי תי שש ת. ומי רל חל ה אנ שה םא אי ל ה וש כה רש צש יא הג הי

ן. כי ר מי חנ אנ ם לש עולה ת הה ן אל קי תנ ים לש תי מי ם הנ ם אותה ד עי סל חל

םא ה, ל לה חה תש הנ ים בנ יי יו חנ הה של י כש רי המ תו, של ר מי בה כש ים של תי מי ת הנ י אל ני חנ אמ בי שנ ר (קהלת ד) וש מנ אל נל מו של הו כש זל וש
ים, תי מי ם הנ ם אותה ת עי מל אל ד ול סל עמשות חל לו לנ דש תנ שש ן הי יהל תי ח], ושש בנ ם של הל יהה בה ך הה ר כה חנ אנ ח [ז"ח וש בנ ם של הל יהה בה הה
ה, לה יש לנ ם וה ה יומה תורה ל בנ די תנ שש מי י של י הוא מי רי שש אוי. אנ רה יהה כה כםל הה הנ ה וש עמשל מנ אותו הנ ינע בש רוך הוא סי דוש בה קה הנ וש
ך כל רה ת דש יחנ אל לי צש ז תנ י אה תוב בו כי כה ל הנ כה עמשות כש מםר לנ שש ן תי ענ מנ ה לש לה יש לה ם וה יתה בו יומה גי הה ר (יהושע א) וש מנ אל נל מו של כש

גו'. וש

יו בי אה ר לש מנ ר. הוא אה םאמל י ה ונ הודה ר יש ינכי ה? ונ לה עש מנ תוב לש ה כה גו'. [מנ ר וש יפנ הו פוטי ני קש יי ה ונ מה יש רה צש ד מי ף הורנ יוסי וש
י בי יו. רנ ים הה חי ן אנ כי ם לה קםדל יו מי ים הה אומי ה. תש נה טש בי ים בש אומי ה תש ני הי תוב וש כה ה. וש הודה ר יש ינכי ן ונ ל כי ענ גו', וש א וש ר נה כל הנ
ה דה בי אמ םא הה צ מש ה לי לה דש תנ שש ך הי שום כה א, מי בה י אנ בי ר רנ מנ דו. אה ים נולש רי חי ים אמ ני א בה לה ע, אל מה שש ך ני םא כה ר, ל מנ יהה אה קי זש חי
אן ז כה מנ ץ. רה רל פה יך  לל עה תה  צש רנ ה-פה ר מנ םאמל ת יו ונ חי א אה ה יהצה ני הי וש יב יהדו  שי מי י כש הי יש תוב, ונ ה כה ה מנ אי םא רש ה ב דה בש אל נל של
תה כש רנ טה צש הי של ל  לנ גש בי צות  רש פה תש הי יך,  לל עה תה  צש רנ פה תוב  כה של ע  מה שש מנ מי יו,  לה עה ת  מי של ה  זל ץ  רנ פה של ה  אשונה רי צות  רש פה תש הי

ה זל ל  ענ וש לות.  זה ומנ ים  בי ת כוכה עמבודנ י  די עובש מות  ר אג אה שש בי ה  של עה תי צות  רש פה תש הי ך  כה שום  ומי ך,  דונש אמ לנ יחנ  רי טש הנ לש
ה, ל זל כה לש ם לו  רנ הוא גה ף, וש יוסי לש ר לו  כנ ה מה הודה יש ר של מנ אל ה נל הודה ל יש ה של עמשל ל מנ כה ר של חנ אנ ץ. ולש רל פה מו  א שש רה קש יי ונ
טונו לש שי יו מי חה ידו אותו אל ה הורי ל זל ענ ך, וש יו כה חה ים לו אל יו עושי ינו, הה בי אה יר אותו לש זי חמ ר ננ יהה אומי ה הה הודה ם יש אי של
ד? ה הורנ זל ה  מנ ה]  מה יש רה צש מי ד  ף הורנ יוסי וש ר  מנ אה וש ר  זנ חה ה,  זל ל  כה יו  לה עה א  ובה יו  חה אל מי ה  לה גה של סוף  בנ ולש ם.  יהל לי עמ של
תוב (בראשית כה ים, של רי תה בש ין הנ ר בי זנ גה לו של ה של רה זי גש ת הנ יים אל קנ ה לש עמשל מנ אותו הנ רוך הוא לש דוש בה קה ים הנ כי סש הי של

ה אותו. נה א קה טש חי ד הנ צנ ר, לש יפנ הו פוטי ני קש יי גו'. ונ עמך וש רש ילה זנ הש ר יי י גי ע כי דנ טו) יהדוענ תי

ה שה ים עה בי ה כוכה עה בש ה, שי אי םא רש תםם. ב ים ינחש בי ד כוכה ענ ח ובש רה זש םא יי ל ס וש רל חל ר לנ אםמי ר, (איוב ט) הה מנ אה ח וש תנ פה
רוך הוא. דוש בה קה ל הנ מושו של שי ים לש ני מג ים מש שי מה ה שנ מה יענ ייש כנ קי רה יענ וש קי ל רה כה , ובש יענ קי רה רוך הוא בה דוש בה קה הנ

ל אותו ד ענ חה אל ד וש חה ל אל ים כה די עומש דונו, וש אמ מוש לנ שי ה וש ין לו עמבודה אי ה של נל מג ש או מש מה ך שנ ין לש אי שום של מי
ש. מי שנ תו לש ענ עמבודה ד יודי חה ל אל כה ה בו, וש נה מנ תש ני מוש של שי הנ

ים חי בש שנ מש ם של הל ם, ומי דה אה י הה ני י בש עמשי ל מנ ל כה ם ענ עולה ים בה די קה פש ם ומג בונה יחות רי לי שש ים בי שי מש שנ מש ם של הל מי
ים בי כוכה ם וש יי מנ שה ל בנ יי ל חנ ך כה ין לש ה, אי ל זל ים ענ די קה פש ם מג הי ב של ל גנ ף ענ אנ ה. וש ירה שי ל הנ ים ענ די קה פש י] מג רי ם [המ הי אותו, וש

רוך הוא. דוש בה קה ת הנ ים אל חי בש שנ םא מש ם ל כגלה לות של זה ומנ

ד צנ ד וש ל צנ כה ם, ובש עולה י הה די דש ת צי לשל שש נות לי חמ ים מנ די דה ה צש לשה ים שש די רה פש ז ני ה, אה לה יש לנ ס הנ נה כש ני ה של עה שה י בש רי המ של
ה. ירה שי ל הנ ים ענ ני מג ם מש כגלה בות, וש בה בוא רש רי ים וש פי לה ף אמ לל אל

דוש קה ת הנ ים אל חי בש שנ ם מש כגלה ם, וש יהל לי ת עמ דל עומל ם וש יהל לי ה עמ נה מג ת מש חנ ה אנ דושה יהה קש חנ ם, וש נות הי חמ ה מנ לשה שש
ים חי בש שנ ם מש ים, כגלה ירי אי מש ים של בי כוכה ל הנ כה רום וש ד דה צנ בש ם של ל אותה ר, כה בםקל א הנ בה של ר. כש בםקל א הנ בה ד של רוך הוא ענ בה
ן רה ים. בש להי י אל ני ל בש יעו כה יהרי ר ונ י בםקל בי ד כםכש ן ינחנ רה ר (איוב לח) בש מנ אל נל מו של רוך-הוא, כש דוש-בה קה ה לנ ירה ים שי רי אומש וש
ל יעו כה יהרי ר. ונ בםקל ם בנ הה רה בש ם אנ כי ינשש ר (בראשית יט) ונ מנ אל נל מו של רום, כש ד דה צנ בש ים של בי כוכה לו  הנ ר - אי י בםקל בי ד כםכש ינחנ

ין. יהמי לו בנ לש כש ני םאל של מ ד שש צנ בש ם של לו הי ים - אי להי י אל ני בש

יום ים בנ מי עה פש לש  יום, שה רוך-הוא בנ דוש-בה קה ים לנ חי בש שנ ה ומש ירה ים שי אי ל נושש אי רה שש יי וש ר,  בםקל יר הנ אי ז מי אה וש
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יום רוך הוא בנ דוש בה קה ל הנ בודו של ה כש לל ענ תש מי ד של ה, ענ לל ד אי גל נל ה כש לל ים אי די עומש ה, וש לה יש לנ ל הנ ים של מי עה לש פש ד שה גל נל כש
לו. לה ש הנ שי ה בנ לל ענ תש רוך הוא מי דוש בה קה הנ אוי, וש רה ה כה לה יש לנ ובנ

ה אוי. מנ רה כםל כה ן הנ קי תנ י לש די ה כש טה מנ ל לש אי רה שש ל יי ת ענ דל ה, עומל לה עש מנ ם לש יהל לי ת עמ דל עומל ה של דושה קש יהה הנ חנ ה הנ אותה
ם לו אותה ה - אי יתה בי ף לש רל ן טל תי תי . ונ יהה עמרםתל ננ חםק לש ה וש יתה בי ף לש רל ן טל תי תי ה ונ לה יש עוד לנ ם בש קה תה ה? (משלי לא) ונ תוב בה כה
רוך דוש בה קה ל הנ בודו של ך כש שום כה ה. ומי טה מנ ל לש אי רה שש ל יי נות של חמ מנ לו הנ יהה - אי עמרםתל ננ חםק לש ה. וש לה עש מנ לש נות של חמ מנ הנ

צונו. רש כםל הוא בי הנ שותו וש רש ד בי יהה [הוא] עומי כםל הה ן הנ ל כי ענ ה, וש טה מנ ה ומי לה עש מנ ים, מי די דה צש ל הנ כה ה מי לל ענ תש הוא מי

יו, חה ם אל לו הי תםם - אי ים ינחש בי ד כוכה ענ ף. ובש ה יוסי ר זל מנ עון אה מש י שי בי ח - רנ רה זש םא יי ל ס וש רל חל ר לנ אםמי (איוב ט) הה
ר כל רו לו הנ מש אה ה של עה שה עמקםב בש ה ינ ס - זל רל חל ר לנ אםמי ר, הה חי ר אנ בה ים לו. דה וי חמ תנ שש ים מי בי ר כוכה שה ד עה חנ אנ ם וש הל תוב בה כה של
אור ם הה תנ סש ני ם וש תנ חש יו נל נה שום בה תםם - מי ים ינחש בי ד כוכה ענ ה. ובש ינה כי שש נו הנ מל ה מי קה לש תנ סש הי ה של עה שה ח - בש רה זש םא יי ל א. וש נה
ל אותו יום של אותו הנ ה, מי אי םא ורש יו. וב בי אה ד מי רנ פש ף ני יוסי שום של ירו, מי אי םא הי ים ל בי כוכה הנ וש ך  שנ ש חה מל של לו, הנ של

ף. ת יוסי שורנ ר בש שי בנ תש הי יום של ד אותו הנ ל ענ בי ר אה אנ שש ני ה, וש טה מי מוש הנ שי עמקםב מי ד ינ רנ פש ף, ני ל יוסי ה של עמשל מנ הנ

ב י ה' אםהי ח, (תהלים לז) כי תנ י פה י יוסי בי גו'. רנ יו וש נה דם ית אמ בי י בש הי יש ונ יחנ  לי צש מנ יש  י אי הי יש ף ונ ת יוסי י ה' אל הי יש ונ
ידו, סי תוב חמ יו, כה ידה סי ת חמ ם. אל הה רה בש אנ רוהו בש אמ ה בי זל סוק הנ פה רו. הנ מה שש ם ני עולה יו לש ידה סי ת חמ זםב אל עמ םא ינ ל ט וש פה שש מי

ר. אי בה תש י ני רי המ ונ

ד וי ם. דה ב אותה םא עוזי ל ם וש ר אותה הוא שומי רוך  בה דוש  קה ים, הנ כי ים הולש יקי די צנ הנ קום של ל מה כה ה, בש אי םא רש ב
קום ל מה כה גו'. בש וש ך  תל נש ענ שש ומי ך  טש בש י שי די מה ה עי תה י אנ ע כי א רה ירה םא אי ת ל ול מה לש יא צנ גי בש ך  לי י אי ם כי ר (שם כג) גנ מנ אה

ם. ת אותה בל םא עוזל ל ם וש הל מה ת עי כל ה הולל ינה כי שש ים, הנ כי ים הולש יקי די צנ הנ של

ף. ת יוסי י ה' אל הי יש תוב ונ כה הו של מו, זל ה עי תה יש ה הה ינה כי שש ם - הנ יי רנ צש מי ידו אותו לש הורי ת וש ול מה לש יא צנ גי ך בש לנ ף הה יוסי
יהה הה וש יהדו  יהה בש הה ה של מנ לו  פי אמ יהדו. של בש יחנ  לי צש יהה מנ ה, הה יהה עושל הה ה של ל מנ כה - בש מו  ה עי תה יש ה הה ינה כי שש שום של ומי
מו ה, כש ה בה יהה רוצל הה דונו  צון אמ רש ה של צורה הנ ה  אותה לש יהדו  בש ך  פי הנ תש יהה מי ר - הה חי ן אנ ול גה בש דונו  אמ אותו  ש  קי בנ מש

תו. י ה' אי אי, כי דנ יהדו ונ יחנ בש לי צש יהדו. מנ יחנ בש לי צש ה ה' מנ ר הוא עםשל של כםל אמ תו וש י ה' אי יו כי נה דם א אמ ינרש ר ונ מנ אל נל של

ים סי ה ני עמשי ה מנ יהה רואל ינו הה עי י בש רי המ יו, של נה דם א אמ ינרש א ונ לה תוב, אל םא כה תו ל י ה' אי יו כי נה דם ע אמ יידנ ה, ונ אי םא רש ב
רוך הוא דוש בה קה ף. הנ ל יוסי לנ גש י בי רי צש מי ית הנ ת בי ך ה' אל רל בה יש ן ונ ל כי ענ יהדו, וש ה בש רוך הוא עושל דוש בה קה הנ ל יום של כה בש
מו ים. כש יקי די צנ שום הנ ים מי כי רש בה תש ים מי עי שה רש י הה רי המ ים, של עי שה רש ת הה ר אל ם הוא שומי לה לה גש ים, ובי יקי די צנ ת הנ ר אל שומי

ים. להי אל רון הה עמבור אמ י] בנ תי גי דםם, [הנ ד אל ית עםבי ת בי ך ה', אל רל בה יש תוב (שמואל-ב ו) ונ ן כה כי

. שוהה רש י פי רי המ ם, ונ כותה זש ל] בי צי נה הי זון [ס"א לש הי לש לו  יהכש םא  ם ל הי ן, וש לה לה גש ים בי רי חי אמ ים הה כי רש בה תש ים, מי יקי די צנ הנ
רות. חי את לש צי לה כותו וש זש נו בי מל ל מי צי נה הי םא יהכםל לש הוא ל לו, וש לה גש דונו בי ך אמ רי בה תש ף הי יוסי

ד שו, ענ פש ה ננ אה ל בה זל רש לו בנ גש ל רנ בל כל נו בנ ר (תהלים קה) עי מנ אל נל מו של ר, כש סםהנ ית הנ בי יס אותו לש ני כש ך הי ר כה חנ אנ וש
תוב ך כה שום כה ם. ומי יי רנ צש ץ מי רל ל אל ל כה יט אותו ענ לי שש הי רות וש חי יא אותו לנ רוך הוא הוצי דוש בה קה ן הנ כי ר מי חנ אנ לש של
ם עולה ים בה יקי די צנ ל הנ ן ענ גי רוך הוא מי דוש בה קה הנ ר, וש אי בה תש ני ידו וש סי תוב חמ רו. כה מה שש ם ני עולה יו לש ידה סי ת חמ זםב אל עמ םא ינ ל וש
י בי ך אםהמ צו בש לש עש ינ וש ימו  לי ך עה סי תה נו וש ני רנ ם יש עולה ך לש י בה ל חוסי חו כה מש שש יי תוב (תהלים ה) וש כה א, של בה ם הנ עולה ה ובה זל הנ

ששמלך.

ר, (שם קג) מנ אה ח וש תנ יהיא פה י חי בי ף. רנ ל יוסי יהה אל ינל ת עי יו אל נה דם ת אמ של א אי שה תי ה ונ לל אי ים הה רי בה דש ר הנ חנ י אנ הי יש ונ
יו אה טה חמ ר מי מי שה הי ם לש דה אה הה יך  רי ה צה מה ה כנ אי םא רש ב רו  בה קול דש בש מםענ  שש לי רו  בה י דש עםשי י כםחנ  בםרי יו גי כה אה לש ה' מנ כו  רש בה
מו יום, כש וה יום  ל  כה לו  ג  רי טש קנ הוא מש הוא, של ע הנ רה ר הה ייצל הנ יט אותו  יהסי םא  ל של י  די כש ת,  נל קל תג מש ך  רל דל ת בש כל לל לה וש

ר. מנ אל נל של

יך רי צה ק, של ל חםזל קום של מה יו בש לה לות עה ענ תש הי יו ולש לה ר עה בי גנ תש הי ם לש דה אה יך הה רי יד, צה מי ג לו תה רי טש קנ הוא מש שום של ומי
ה בורה גש ד הנ צנ ז הוא בש יו, אה לה ר עה ם גובי דה ר אה של אמ כנ שום של ה, מי בורה ל גש קום של מה ף בש תי תנ שש הי יו ולש לה ר עה יות גובי הש לי

נו. מל יף מי קי יות תנ הש ם לי דה אה יך הה רי יף, צה קי ע תנ רה ר הה אותו ייצל שום של ר, ומי בי גנ תש הי ק בו לש בה דש ני וש

ל יו של כה אה לש ם מנ הי לו  אי וש ינו,  ם מי ין עי א מי צה מש יי , של י כםחנ בורי גי ים  אי רה קש ני ים,  רי בש גנ תש מי של לו  לה ם הנ דה אה י הה ני ובש
יו - כה אה לש כו ה' מנ רש רו. בה בה י דש י כםחנ עםשי בםרי יו, גי לה ר עה בי גנ תש הי ה, לש שה קה ה הנ בורה גש ד הנ צנ ים מי אי בה רוך הוא, של דוש בה קה הנ

תוכו. ה בש שומה רש ש הה קםדל ית הנ רי ר בש מנ שה בור וש גי יק וש די א צנ רה קש ני ף של מו יוסי כש

ע רה הה ר  ייצל של ה  זל קום  מה  , שוהה רש פי י  רי המ יא?  הי ה  זל ה  מנ ה,  לל אי ים הה רי בה דש הנ ר  חנ אנ י  הי יש ונ ר,  מנ אה ר  זה עה לש אל י  בי רנ
רו עה שש ל בי סי לש סנ ף מש יהה יוסי הה ג, של רי טש קנ קום לש ן לו מה תנ ף נה יוסי שום של ים. מי רי בה דש ר הנ חנ ה אנ גה רש דנ הוא הנ ג, של רי טש קנ מש
ף יוסי יו, וש לה ל עה בי אנ תש יו מי בי ה אה ר: ומה מנ אה ג, של רי טש קנ ע לש רה ר הה ייצל קום לנ ן מה תנ ז נה ט אותו, אה שי קנ מו ומש צש ת ענ ן אל קי תנ ומש

ג לו. רי טש קי דםב וש ה בו הנ רה גה תש ז הי רו?! אה עה שש ל בי סי לש סנ מו ומש צש ת ענ ט אל שי קנ מש

א ומוצי דון אותו  ם לה עולה בה יחנ  גי שש הוא מנ רוך  בה דוש  קה הנ ן של מנ זש ה, בי אי םא רש ה. ב לל אי ים הה רי בה דש ר הנ חנ י אנ הי יש ונ
ה. בולה ת יש ן אל תי םא תי ה ל מה דה אמ הה ר וש טה ילה מה הש םא יי ל ם וש יי מנ שה ת הנ ר אל צנ עה תוב? (דברים יא) וש ה כה ם, מנ עולה ים בה עי שה רש

אוי. רה ם כה יהל קותי חג ים בש גי םא נוהמ ל ים וש רי צה על ם נל יי מנ שה ם הנ דה אה י הה ני י בש אי טה שום חמ י מי רי המ ה. של רה הי ם מש תל דש בנ אמ ז - ונ אה וש
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ם יהל בי אמ ל לנ אי רה שש יי ין  דות בי רש פה תש ים הי מי זו, גורש הנ ש  קםדל ית הנ רי ת בש ים אל רי םא שומש ל ם של ה, אותה אי ורש םא  וב
ם יי מנ שה ת הנ ר אל צנ עה תוב וש כה ם, וש הל ם לה יתל וי חמ תנ שש הי ים וש רי חי ים אמ להי ם אל תל דש עמבנ ם ונ תל רש סנ תוב וש כה שום של ם, מי יי מנ שה בנ של

זו. ה הנ דושה קש ית הנ רי בש אות הנ ר בש קי שנ מש ר, של חי אלוהנ אנ ה לי ול חמ תנ שש מי מו של הו כש זל ר. של טה ילה מה הש םא יי ל וש

יק רי הה ה לש לה עש מנ כות לש רה ן בש רוך הוא נותי דוש בה קה ז הנ אוי, אה רה ם כה עולה ת בה רל מל שש ה ני דושה קש ית הנ רי בש ר הנ של אמ כנ וש
בות - דה ם נש של ה. גל תה נש ה כוננ תה ה אנ אה לש ני וש ך  תש לה חמ ים ננ להי יף אל ני בות תה דה ם נש של ר (תהלים סח) גל מנ אל נל מו של ם, כש עולה בה
ך תש לה חמ י ננ זנ כות, אמ רה בש ה  יק לה רי הה ה לש רוצל ל וש אי רה שש ת יי סל נל ם כש רוך הוא עי דוש בה קה ה הנ צל רנ תש מי של צון, כש י רה מי שש גי הו  זל

ה. תה נש ה כוננ תה ה אנ אה לש ני וש

ל בל עמקםב חל ינ ר (דברים לב)  מנ אל נל של מו  הוא, כש רוך  בה דוש  קה ל הנ של תו  לה חמ ננ ם  הי ל, של אי רה שש יי ם  - הי ך  תש לה חמ ננ
ה. אה לש ני יא  ז הי אה וש תות,  שש ה לי אה מי יא צש הי ת. של רל חל ץ אנ רל אל ה בש אה לש ני יא  הי ל, של אי רה שש יי ת  סל נל כש ה - זו  אה לש ני וש תו.  לה חמ ננ

ה. תה נש ה כוננ תה ז אנ ן, אה תה צון ני ל רה ם של של אותו גל של וכש

י יתי רי םא בש ם ל תוב (ירמיה לג) אי כה ה, של זל יום הנ קי ל הנ ים ענ די ם עומש ם, כגלה אה בה ל צש כה ץ וש רל אה ם וה יי מנ ן שה ל כי ענ וש
תוב ך כה שום כה . ומי שוהה רש י פי רי המ ה, ונ זל ר בה הי זה הי יך לש רי ך צה שום כה י, ומי תי מש םא שה ץ ל רל אה ם וה יי מנ קות שה ה חג לה יש לה ם וה יומה

ף. ל יוסי יהה אל ינל ת עי יו אל נה דם ת אמ של א אי שה תי תוב ונ יו כה רה חמ אנ ה, וש אל רש ה מנ יפי ר וי ה תםאנ פי ף יש י יוסי הי יש ונ

י רי שש גו'. אנ וש ע  ת רה של אי מי ך  רש מה שש ר, (משלי ו) לי מנ אה ח וש תנ ר פה זה עה לש י אל בי ף יום יום. רנ ל יוסי אל ה  רה בש דנ י כש הי יש ונ
ה, לה יש לנ ם וה ה יומה תורה ים בנ לי דש תנ שש ם מי הי שום של ם, מי הל ת בה כל לל רוך הוא לה דוש בה קה י הנ כי רש ת דנ ים אל עי יודש ים של יקי די צנ הנ
ת ל אל תון. נוחי חש תנ ם הנ עולה הה יון וש לש על ם הה עולה מות - הה י עולה ני ל שש ילות, נוחי לי ים וש ה יהמי תורה ל בנ די תנ שש מי י של ל מי כה של
ה ק בה סי ענ תש מי של הוא - כש יון הנ לש על ם הה עולה ש הה יורי ה. וש מה שש ה לי ק בה סי ענ תש ם מי דה אה ין הה אי ב של ל גנ ף ענ ה - אנ זל ם הנ עולה הה

ה. מה שש ם לי דה אה הה

י - מי ה  ינה ימי ים בי יהמי ך  בוד. אםרל כה וש ר  עםשל ה  םאלה מ שש בי ה  ינה ימי ים בי יהמי ך  תוב, (משלי ג) אםרל ה כה ה מנ אי םא רש ב
ר תל כל בוד וש הוא כה ה, של תורה בוד הנ כש ם לי ה שה זוכל א, של בה ם הנ עולה ים הוא לה יי ל חנ של ך  ה, אםרל תורה ין הנ ימי לי ך  הולי של
ב ל גנ ף ענ אנ ה, של זל ם הנ עולה בוד - בה כה ר וש עםשל ה  םאלה מ שש הוא. בי ם הנ עולה ה הוא בה תורה ר הנ תל כל כםל, של ל הנ ר ענ טי ענ תש הי לש

בוד. כה ר וש עםשל ה לש זל ם הנ עולה ה בה ה, זוכל מה שש ה לי ק בה סי ענ תש ינו מי אי של

ש, מל של מו הנ ים כש ירי אי יו מש נה יו פה הה ד של ה, ענ תורה א בנ רה ל, קה אי רה שש ץ יי רל אל ם לש שה א מי ר בה של אמ יהיא, כנ י חי בי י רנ רי המ של
ל די תנ שש םא הי ה ל זל ה, וש מה שש ה לי תורה ל בנ די תנ שש ה הי ר: זל יהה אומי ה, הה תורה קו בנ סש עה ם של ל אותה יו כה נה פה ים לש די יו עומש הה של וכש
ל אותו ל ענ לי פנ תש א. ומי בה ם הנ עולה ה לה כל זש יי יד וש מי ילה תה הש ך יי כה ה, של מה שש ק לי סי ענ תש מי ל אותו של ל ענ לי פנ תש יהה מי הה ה. וש מה שש לי

ם. י עולה יי חנ ה לש כל זש יי ה וש מה שש ה לי ק בה סי ענ תש הי םא לש יהב ה, של מה שש ק לי סי ענ תש םא הי ל של

ה הוא רה עמבי ר בנ הי רש הנ אי מש דנ ר, ונ מנ ים. אה יקי יו מורי נה ה ופה תורה ק בנ יהה עוסי הה ד של חה יד אל מי לש ה תנ אה ד רה חה יום אל
ל ם ענ ה שה אה לש הה יום וה אותו הנ תוכו. מי ה רוחו בש בה ינשש תש הי ד של ה ענ י תורה רי בש יו די לה יך עה שי מש הי יו, וש נה פה ז אותו לש חנ ה. אה זל

ה. מה שש ה לי תורה ל בנ די תנ שש יי ים וש עי רה ים הה הורי רש הי ם הנ ר אותה חנ דםף אנ רש םא יי ל רוחו של

ר מנ נו. אה מל רו מי בש ענ ז ינ אה ה, וש תורה ק בנ סי ענ תש ים, יי עי ים רה הורי רש יו הי לה ים אי אי בה ה של ם רואל דה אה של י, כש י יוסי בי ר רנ מנ אה
נו. מל ד מי רי פה יי ה, וש תורה שםך אותו לנ מש ם, יי דה אה ת הה תות אל פנ א לש ע בה רה ד הה צנ אותו הנ של ר, כש זה עה לש י אל בי רנ

ם עולה ל הה ין ענ טי שש הנ הוא לש רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש ד לי ה עומי זל ע הנ רה ד הה צנ ר הנ של אמ כנ ינו, של ני ה שה ני הי ה, של אי םא רש ב
ל םא יוכנ ל נו, וש מל ל מי צי נה הי ם לש דה י אה ני בש ה לי צה ן עי נותי ם, וש עולה ל הה ס ענ הוא חה רוך  בה דוש  קה ים, הנ עי ים רה עמשי שום מנ מי
תוב (שם כה נו? של ן לה יי ננ נו. מי מל ים מי צולי ני ה, וש תורה ל בנ די תנ שש הי ה? לש צה עי יא הה ה הי ם. ומנ יהל עמשי ל מנ םא ענ ל ם וש יהל לי לט עמ שש לי
שון ת לה קנ לש חל ע מי ת רה של אי ך מי רש מה שש יו? לי רה חמ תוב אנ ה כה ר. מנ חות מוסה ים תוכש יי ך חנ רל דל ה אור וש תורה ה וש וה צש ר מי י ני ו) כי

נהכשרייהה.

ם, דה אה י הה ני י בש אי טה ל חמ ין ענ טי שש הנ רוך הוא לש דוש בה קה י הנ ני פש יד לי מי ד תה עומי ר - של חי אנ ד הה צנ ה. הנ אה מש טג ד הנ הו צנ זל
ם הל ין לה טי שש הנ ם ולש דה אה י הה ני י בש אי טה יר חמ כי זש הנ י לש די ה כש לה עש מנ יד לש מי ד תה ם. עומי דה י אה ני בש ה לי טה מנ ין לש טי שש הנ יד לש מי ד תה עומי וש

יוב. אי ה לו לש שה עה מו של שותו, כש רש נו בי תש ני שום של ם, ומי יהל עמשי ל מנ ענ

דוש קה הנ ים של מי עה פש ן הנ אותה שו בש עה ה של ל מנ כה ם בש יהל אי טה יר חמ כי זש הנ ל ולש אי רה שש ת יי ין אל טי שש הנ ם לש יהל לי ד עמ ן עומי כי וש
ל ס ענ הוא חה רוך  בה דוש  קה הנ ם, וש יהל אי טה יר חמ כי זש הנ ם ולש הל ין לה טי שש הנ ד לש י עומי זנ ין, אמ די ם בש יהל לי ד עמ הוא עומי רוך  בה
יר עי שה ים בנ פורי כי הנ יום  ובש ה,  נה שה הנ םאש  ל ר יום של ר, בנ שופה ה? בנ מל ובנ נו,  מל ל מי צי נה הי לש ה  צה עי ם  הל לה ן  נותי וש ל  אי רה שש יי

. רוהה אמ י בי רי המ לו, ונ ק של לל חי אותו הנ ל בש די תנ שש הי ם ולש הל ד מי רי פה הי י לש די ים לו, כש ני נותש חנ של לי תנ שש מי הנ

תוב? (שם ה כה ה מנ מונה אל סוד הה מםכו. ובש תש יהה יי דל עה אול צש ת שש ול דות מה יהה יםרש לל גש תוב, (שם ה) רנ ה כה ה מנ אי םא רש ב
ת, ול ה מה זל לום וש ה שה ד. זל חה כםל אל הנ ה, וש תורה י הנ ילי בי י ושש כי רש ם דנ לו הי אי לום. וש יהה שה יבםתל תי ל נש כה ם וש י נםענ כי רש יהה דנ כל רה ג) דש

ה. זל ה מי ים זל פוכי כםל המ הנ וש

ים די דה צש ל הנ כה ל מי צי נה הי ה לש צה ם עי הל ן לה נותי אוי וש רה רוך-הוא כה דוש-בה קה ים בנ קי בה דש ני ל של אי רה שש ל יי ם של קה לש י חל רי שש אנ
ם עולה ם בה יהל רי שש כםל. אנ ה בנ צה ם עי הל ן לה ן נותי ל כי ענ קו, וש לש חל תו וש לה חמ ננ דוש לש ם קה ם ענ הי שום של ם, מי עולה ל הה ים של רי חי אמ הה

א. בה ם הנ עולה ה ובה זל הנ
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ים ם סוטי ם כגלה הי ם, של דה אה י הה ני י בש עמשי ת מנ ה אל רואל ם וש עולה ט בה שוטי ד ומש ה יורי זל ע הנ רה ד הה צנ הנ של ה, כש אי םא רש ב
יו םא הה ם ל יו, הי י יהדה עמשי ל מנ ס ענ רוך הוא חה דוש בה קה הנ א של לי מה לש אי ם, וש יהל לי ין עמ טי שש ה ומנ ם, הוא עולל עולה ם בה יהל כי רש דנ

ם. עולה ים בה רי אה שש ני

י ני פש ר לי אומי וש יום,  וה ל יום  כה ה בש לל עמ ה ומנ עולל - של ה  רה בש דנ ף יום יום. כש ל יוסי אל ה  רה בש דנ י כש הי יש ונ תוב?  ה כה מנ
ם. דה י אה ני לות בש כנ י לש די ינות, כש שי לש ה מנ מה עות, כנ ה רה מה רוך הוא כנ דוש בה קה הנ

ם. עולה ל הה ס ענ הוא חה שום של יהה - מי לל ע אי מנ םא שה ל ה. וש מה יות עי הש ה לי לה צש ב אל כנ שש יהה לי לל ע אי מנ םא שה ל תוב? וש ה כה מנ
ת לו נל תל ני ד של ט ענ םא שולי טון ל לש שי הנ ם, וש עולה ל הה לט ענ שש טון לי לש ת שי חנ קנ י לה די ה? כש לה צש ב אל כנ שש הו לי ה, מנ לה צש ב אל כנ שש לי

רששות.

ת תי ה - לה מה יות עי הש ה. לי אה מי ם טש ב עי כנ שש ר יי של יש אמ אי ר (ויקרא טו) ולש מנ אל נל מו של ה - כש לה צש ב אל כנ שש ר לי חי ר אנ בה דה
שום ל מי בה ד, אמ חה אל לו  פי ם אמ עולה ר בה אה שש םא ני ה, ל לה עש מנ לש מי יוענ  סי ה  יהה לה א הה לי מה לש אי , של יוענ סי כות וש רה לות ובש דש גנ ה  לה

יומו. קי ם בש עולה ר הה אה שש ם, ני עולה ל הה ס ענ רוך הוא חה דוש בה קה הנ של

טות סש הנ י לש די דם כש אה י הה ני ת בש ה אל תל פנ ך ומש הולי ע הוא של רה ר הה ל ייצל בה ת, אמ חנ ך אנ רל כםל הוא דל ר, הנ מנ א אה בה י אנ בי רנ
חותו דש י לי די ת כש מל אל ך הה רל דל ם מי דה אה ת הה ה אל טל סש ן. מנ דה עי ן וש דה ל עי כה יום, ובש ל יום וה כה ם בש הל ק בה בי דה הי ם ולש יהל כי רש ת דנ אל

נםם. יהי גי שםך אותו לנ מש ים, לי יי חנ ך הנ רל דל מי

ה מנ נו  יש ק בו, הנ בנ דש םא יי ל י של די יו כש ילה בי יו ושש כה רה ר] דש ה, שומי עושל י של י מי רי שש ר [אנ שומי ה וש עושל י של יו מי רה שש אנ
י רוחנ רי המ ל יום. של כה ת לו בש רל יא אומל הי ה] של מל מו [בנ , כש יהה לל ע אי מנ םא שה ל ף יום יום וש ל יוסי ה אל רה בש דנ י כש הי יש תוב ונ כה של

ה. מה יות עי הש ם, לי דון שה הי נםם, ולש יהי גי תוך הנ ה, בש לה צש ב אל כנ שש ל יום לי כה ם בש דה אה ת הה ה אל תל פנ ע, מש רה ר הה ה, ייצל אה מש טג הנ

ם עולה ה בה מה א עי מה טש ני ה וש זל ם הנ עולה ה בה מה א עי מה טש ני , וש יהה רל חמ ך אנ שה מש ד, ני צנ אותו הנ ק לש בה דש ם ני דה אה של ה, כש אי םא רש ב
ש, מה ה מנ ר לו, צואה םאמנ א ת תוב (ישעיה ל) צי כה ך, כנ לה לגכש ל, הוא מש נגוה ה הוא מש זל ה הנ אה מש טג ד הנ ה, צנ אי םא רש ר. ב חי אנ הה
דוש- קה ה בנ מונה ם אל הל ין לה אי ם של עולה ל הה ים של עי שה רש ם הה ים אותה דוני ני ה, ובו  תורה הנ כו מי רש ה דנ טל סש מנ י של דון מי ובו ני

רוך-הוא. בה

י הי יש ת. ונ יי בה ם בנ ת שה יי בנ י הנ שי נש אנ יש מי ין אי אי תו וש אכש לנ עמשות מש ה לנ תה יש בנ םא הנ יהב ה ונ זל יום הנ הנ י כש הי יש תוב? ונ ה כה מנ
שוב ם לה דה א אה בה יום של י? הנ תנ ם. מה דה אה י הה ני בש ין לי טי שש הנ ד לש יורי ם וש עולה ט בה ע שולי רה ר הה ייצל יום של ה - הנ זל יום הנ הנ כש
ין טי שש הנ י לש די ן כש מנ זש הנ אותו  ד בש ז יורי אה ה, וש תורה וות הנ צש עמשות מי לנ ה וש תורה ל בנ די תנ שש הי לש יו, או  אה טה ל חמ ה ענ שובה תש בי

ם. דה אה י הה ני בש לי

ל של תו  אכש לנ יא מש הי ה, של תורה וות הנ צש עמשות מי לנ ה וש תורה ל בנ די תנ שש הי י לש די תו, כש אכש לנ עמשות מש ה לנ תה יש בנ םא הנ יהב ונ
יות הש ם לי דה אה יך לה רי רוך הוא, צה דוש בה קה ת הנ יא עמבודנ ה הי זל ם הנ עולה ם בה דה אה ת הה עמבודנ ן של יוה כי ה. וש זל ם הנ עולה ם בה דה אה הה
יש, ין אי אי תוב? וש ה כה תות אותו. מנ פנ ל לש םא יוכנ ל ר וש חי אנ ד הה צנ יו הנ לה לט עה שש םא יי ל י של די יו כש דה דה ל צש כה ייה בש רש אנ יף כש קי תנ

אוי. רה ב כה רה ם בו קש חי לה יי ע וש רה ר הה ייצל י הנ ני פש עממםד לי ינ ר של בל ין גל אי

הו שי פש תש תי יהד - ונ תו, מי ב אי רה קש א לי יוצי וש דו  גש נל ד כש ם עומי דה אה ין הה אי ה של רואל ן של יוה ע? כי רה ר הה ל ייצל כו של רש ה דנ מנ
ין אותו קי תש ם, מנ דה אה ל הה ענ ט  ע שולי רה ר הה ייצל ר  של אמ כנ שום של דו, מי גש בי בש הו  שי פש תש תי ונ י.  מי עי ה  בה כש אמםר שי לי דו  גש בי בש

י. מי ק עי בי דה י, הי מי ה עי בה כש אמםר שי דו לי גש בי הו בש שי פש תש תי תוב ונ כה הו של רו. זל עה שש ל בי סי לש סנ בושו, מש ת לש ט לו אל שי קנ ומש

זםב עמ ה. ינ חוצה א הנ ייצי ס ונ נה יה ה ונ יהדה דו בש גש זםב בי עמ ינ תוב? ונ ה כה ב. מנ רה ם בו קש חה לש ני דו וש גש נל ר כש בי גנ תש יק, מי די הוא צנ י של מי
יו. לה לט עה שש םא יי ל נו, וש מל ל מי צי נה הי י לש די נו כש מל ח מי רנ בש יי ב] וש רה ם בו קש חי לה יי דו [וש גש נל ר כש בי גנ תש יי אותו וש

יך רו, אי םאמש י וש הו  מש תש יי דול, וש ר גה מו הנ ע כש רה ר הה ת ייצל אות אל רש ים לי יקי די צנ ם הנ ים הי ידי ק, עמתי חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ל מו חוט של יק כש קי ע דנ רה ר הה ייצל ת הנ אות אל רש ים לי עי שה רש ים הה ידי עמתי ה?! ונ זל יון הנ לש על דול הה גה ר הנ הה ת הה יענ אל ני כש הנ נו לש יהכםלש
כו. בש יי לו  אי וש כו  בש יי לו  אי יק?!  קי ה דנ זל ה כה עמרה שנ ת חוט הנ אל יענ  ני כש הנ לש נו  יהכםלש םא  ל יך  רו, אי םאמש י וש הו  מש תש יי וש ה,  עמרה שנ
ים יקי די צנ או הנ רש יי ם, וש עולה לט עוד בה שש םא יי ל ם, וש יהל יני עי ט אותו לש חנ שש יי ם וש עולה ן הה ר אותו מי עי בנ רוך הוא יש דוש בה קה הנ וש

יך. נל ת פה ים אל רי שה בו יש ך יישש מל שש ים יודו לי יקי די ך צנ ר (תהלים קמ) אנ מנ אל נל מו של חו, כש מש שש יי וש

ייה רש ג אנ אנ שש יי ח, (עמוס ג) המ תנ ה פה הודה י יש בי גו'. רנ ם וש יי רנ צש ך מי לל ה מל קי שש או מנ טש ה חה לל אי ים הה רי בה דש ר הנ חנ י אנ הי יש ונ
ר. ענ ינ ייה בנ רש ג אנ אנ שש יי ד. המ כה ם לה י אי תי לש עונתו בי מש יר קולו מי פי ן כש תי יי ין לו המ ף אי רל טל ר וש ענ ינ בנ

ת עמבודנ ה ובנ תורה ל בנ די תנ שש מי י של ל מי כה רוך הוא, של דוש בה קה ת הנ עמבודנ יחנ בנ גי שש הנ ים לש שי נה אמ ה ייש לנ מה ה כנ אי םא רש ב
ל ת כה ה אל שה ם, עה עולה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה בה של י כש רי המ כםל, של ל הנ ם ענ תו הי אה רש יי דו וש חש רוך הוא, פנ דוש בה קה הנ
יט לי שש הי ה, וש יונה לש מות על דש ם בי דה אה ת הה א אל רה ך בה ר כה חנ אנ אוי לו, וש רה מותו כה דש ד בי חה אל ד וש חה ל אל ם כה עולה ל הה יות של רי בש הנ

זו. מות הנ דש ם בנ ל כגלה אותו ענ

מות דש ים בנ לי כש תנ סש ם ומי םאשה ים ר פי ם זוקש עולה ל הה יות של רי בש ם הנ ל אותה ם, כה עולה ד בה ם עומי דה אה ן של מנ ל זש כה של
ל ילה ענ הש ם יי כל תש חי ם וש כל אמ ר (בראשית ב) ומורנ מנ אל נל מו של יו, כש נה פה לש ים מי עי זה ים וש די ם פוחמ ז כגלה ם, אה דה אה ל הה ה של יונה לש על הה
זו, הנ מות  דש הנ ים אותו,  רואי וש ים  לי כש תנ סש מי של כש לו,  לה הנ ים  רי בה דש הנ וש גו'.  וש ם  יי מנ שה ל עוף הנ כה ל  ענ וש ץ  רל אה הה ינת  חנ ל  כה
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ה בו. מה שה נש הנ וש

ה, לה חה תש הנ ם בנ מותה ה דש תה יש הה מו של כש ים מי ני תנ שש םא מי ים ל יקי די צנ ה, הנ מה שה ין בו נש אי ב של ל גנ ף ענ ר, אנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ים כולי ם יש יי מנ שה עוף הנ ר וש בה ינת הנ ז חנ אה ת לו, וש פל לל חנ תש זו מי ה הנ דושה קש מות הנ דש ה, הנ תורה י הנ כי רש דנ ך בש םא הולי ם ל דה אה של וכש

ם. דה ן אה ל בל זו של מות הנ דש ה לו הנ פה לש חנ תש ה לו, הי פה לש חנ תש זו הי ה הנ דושה קש מות הנ דש הנ שום של יו, מי לה לט עה שש לי

ם, קומה מש ים לי רי בה דש יר הנ זי חמ הנ י לש די ה כש טה ה ומנ לה עש מנ לש ים של עמשי מנ יף הנ לי חמ הוא מנ רוך  בה דוש  קה ה, הנ אי םא ורש וב
שום יות, ומי רה אמ גםב הה ילו אותו לש פי הי של ה כש תה נש תנ שש םא הי ייאל ל ני ל דה מות של דש ם. הנ עולה י הה עמשי ל מנ כה צונו בש א רש צי מה יי של וש
םא ל יות וש רה אמ י הה ת פי ר אל גנ סה כו וש אה לש ת מנ ח אל לנ י שה להנ תוב (דניאל ו) אל ה כה ני ך, הי ם כה יהה, אי קי זש י חי בי ר רנ מנ צול. אה ך ני כה

זוק. םא ני ם, ל יהל ת פי ר אל גנ סה ך של אה לש מנ שום הנ מי ע של מה שש י. מנ לו אותי בש חי

ה פל ת הנ ר אל סוגי ש, של מה ך מנ אה לש מנ יא הנ יק הי די צנ ם הנ דה אה מות הה ה דש י אותה רי המ זוק, של םא ני ה ל שום זל ר לו, מי מנ אה
ם עולה בה יות של מג דש ל הנ כה ה, אותו של כי אמ לש ח מנ לנ י שש הי לה אל ך  שום כה יקו לו, ומי זי םא ינ ל מםר אותו של שש ם לי ר אותה קושי וש
ת אי אל דנ ח ונ לנ ה שה ל זל ענ וש ם.  יהל ת פי ר אל גנ סה י, וש לט בי שש לי לו  יהכש םא  ל י וש מותי ת דש י אל יק בי זי חל הוא הל קוקות בו, וש חמ

מנלשאהכו.

יות, הוא וי א גש לי ם מה גויי ין בנ תוב (תהלים קי) יהדי כה קוקות בו, של יות חמ מג דש ל הנ כה של ה, אותו  זל הנ ך  אה לש מנ הנ וש
י ני פש א לי טה םא ילחל ל י של די יו כש ילה בי יו ושש כה רה מםר דש שש ם לי דה אה יך הה רי ן צה ל כי ענ ם, וש עולה יות הה מג ל דש יו כה נה פה ה לש נל תנ שש םא מי ל של

ם. דה ל אה מות של דש יים בי קנ תש יי בונו, וש רי

גול, ר פי שנ י בש פי א בש םא בה ל תוב (יחזקאל ד) וש כה ים, של סורי לות אמ כה אמ מנ יו מי ת פי ר אל מנ אל שה קי זש חל ה, יש אי םא רש ב
ך לל מל ג הנ ת בנ פנ ל בש אנ גה תש םא יי ר ל של בו אמ ל לי ייאל ענ ני ם דה יהשל ייאל? (דניאל א) ונ ני דה תוב בש ה כה ם. מנ דה ן אה א בל רה קש ני ה וש כה זה
מותו י דש ני פש לי ים מי די חמ פנ ם מש ם, כגלה עולה י הה רי בש ל די כה שום של ם. מי דה ל אה מות של דש יים בי קנ תש הי ה הוא וש כה יו, זה תה שש ין מי יי ובש

כםל. ל הנ ך ענ לל מל הוא הנ ם וש ל כגלה יט ענ לי הוא שנ ם, של דה ל אה של

יך רי ה צה ל זל ם כה עי םאל, וש מ שש לי ין וש יהמי ה לש טל סש םא יי ל יו וש אה טה חמ ר מי מי שה הי ם לש דה אה יך לה רי ה צה שום זל י, מי י יוסי בי ר רנ מנ אה
מו ים עי כי הולש יו וש נה פה ים לש די ים עומש די י עי ני תו, שש טה מי ד מי ם עומי דה אה של י כש רי המ יום, של ל יום וה כה יו בש אה טה חמ דםק בנ בש ם לי דה אה לה

יום. ל הנ כה

יטו ח ינבי נםכנ לש יך  ינל יו: (משלי ד) עי ינה עי חנ  פותי ה של עה שה ים לו בש רי ים אומש די עי ם הה קום - אותה ם לה דה אה ה הה רוצל
גו'. וש ך  לל גש ל רנ גנ עש ס מנ לי ים לו: (שם) פנ רי ים אומש די עי ם הה ת - אותה כל לל יו לה לה גש ר רנ די סנ ם ומש ך. קה דל גש נל ירו  שי יש ינ יך  פל ענ פש ענ וש

יו. אה טה חמ ר מי מי שה הי יך לו לש רי ל יום, צה כה ם בש דה אה ך הה הולי של ן, כש ל כי ענ וש

יהשוב י של די הוא כש יום הנ ל הנ ה כה שה עה ה של ל מנ כה דםק בש בש לי וש ן  בוני תש הי לש יך  רי ה, צה לה יש לנ א הנ בה של יום, כש וה ל יום  כה בש
י די יד, כש מי י תה די גש י נל אתי טה חנ ר (תהלים נא) וש מנ אל נל של מו  בונו, כש י רי ני פש יהשוב לי י של די יד, כש מי ם תה הל ל בה כי תנ סש יי ם וש הל מי

ם. הל יהשוב מי של

שום רוהו, מי אמ בי של מו  א, כש טש ם חי יהל ידי א בי צה מש ני םא  ה, ל דושה קש ץ הנ רל אה בה יו  ל הה אי רה שש יי ן של מנ זש ה, בי אי םא ורש וב
י ין מי אי ץ וש רל אה ן הה לו מי ל גה אי רה שש יי ו של שה כש ם. ענ יהל לי ים עמ רי פש כנ יו מש ל יום הה כה ים בש יבי רי קש יו מנ הה נות של בה רש קה ם הנ אותה של
ינו אי י של לות, ומי גה ם בנ הל מה ה עי ינה כי שש הנ שום של ים, מי רי שי ים כש עמשי ם ומנ יהל לי ת עמ רל פל כנ ה מש תורה ם, הנ יהל לי ר עמ פי כנ מש של
נהה ילל פי ר (ישעיה כו) ינשש מנ אל נל מו של ר, כש פה עה תוך הל ע בש ננ כה הי ה לש ינה כי שש ם לנ רוך הוא, גורי דוש בה קה י הנ כי רש דנ ל בש כי תנ סש מי

גו'. ץ וש רל ד אל ה ענ ילה פי ינשש

םאש ים ר רי הה לש ל  אי רה שש יי ת  סל נל כש ם לי ים, גורי רי שי ים כש עמשי מנ ה ובש תורה ל בנ די תנ שש מי י של ן מי כי וש ק,  חה צש יי י  בי ר רנ מנ אה
ילות. לי ים וש ה יהמי תורה ים בנ לי דש תנ שש מי ם של ל אותה ם של קה לש י חל רי שש לות. אנ גה תוך הנ בש

ף יוסי י של די י כש רי המ ים, של יקי די צנ םאש הנ ת ר ים אל רי הה י לש די ם כש עולה ים בה גולי לש רוך הוא גי דוש בה קה ל הנ גי לש ה, גי אי םא רש ב
ה קי שש או מנ טש ר חה מנ אל נל מו של יו, כש דה ל עמבה דון ענ אה ת הה יז אל גי רש יו, הי נה פה יק לש די א צנ צה מש ני ל של ם ענ עולה םאשו בה ת ר ים אל יהרי
ה, אי םא ורש יק. וב די צנ ף הנ ל יוסי םאשו של ת ר ים אל רי הה י לש די כםל כש הנ ם, וש יי רה צש ך מי לל מל ם לש יהל ני דם אמ ה לנ אםפל הה ם וש יי רנ צש ך מי לל מל

ם. עולה ל הה ל כה ל ענ די גנ תש הי יו, וש חה ל אל ל ענ די גנ תש לום הי חמ י הנ די ל יש ענ יו, וש חה ם אל עי ע מי ננ כש לום ני חמ י הנ די ל יש ענ

ל כה של ר  מנ אל נל ה  ני הי של ה  אי רש םא  ב גו'.  וש רון  תש פי כש יש  אי ד  חה אל ה  לה יש לנ בש למו  חמ יש  אי ם  יהל ני שש לום  חמ מו  לש ינחש ונ
ה זל לה וש רון טוב,  תש ח פי תנ ה פה זל ה לה מה לה לום,  חמ ת הנ ם אל הל ר לה תנ ף פה ר יוסי של אמ ה. כנ פל י הנ רי חמ ים אנ כי לומות הולש חמ הנ
ר תנ פה ך  שום כה שו, מי רש שה וש רו  קה ל עי ר ענ בה דה ע הנ יהדנ שום של ף, ומי ל יוסי ענ יו  לומות הה חמ ם הנ אותה א של לה ע? אל רון רנ תש פי

קומו. ל מש ר ענ בה דה יר הנ זי חמ הנ רון לש תש ם פי הל ר לה תנ ד פה חה אל ד וש חה ל אל כה יך, לש רי צה מו של לום כש חמ ם הנ הל לה

יך רי ך צה כה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ י. מה א לי רו נה פש ים סנ ני רם תש ים פי אלהי לוא לי ף המ ם יוסי יהל לי ר אמ םאמל י תוב? ונ ה כה מנ
ד כםל ובו עומי ל הנ יום של קי ם הוא הנ שה שום של רוך-הוא, מי דוש-בה קה רון לנ תש פי ת הנ יד אל קי פש הנ לום - לש חמ תםר הנ פש לו לי

הנפיתשרון.

קום מש מי י  רי המ של שום  מי ית,  שי שי הנ ה  גה רש דנ הנ יא  הי וש יא,  הי ה  טה מנ לש לום  חמ הנ ת  גנ רש דנ של ר  מנ אל נל י  רי המ ה,  אי רש םא  ב
ה גה רש דנ לום לש חמ ת הנ גנ רש דנ רון מי תש פי ה הנ עולל ן, וש גות הי רה דש ש  לום, שי חמ ל הנ של זו  ה הנ גה רש דנ ד הנ ה, ענ יא שורה ה הי בואה נש הנ
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ד בור עומי די ן בנ ל כי ענ בור, וש די ד בנ רון עומי תש פי הנ ם, וש יהל לי ד עמ רון עומי תש פי הנ ה, וש טה מנ לש ה של גה רש דנ לום הוא הנ חמ ת. הנ רל חל אנ
אי. דנ ים ונ אלהי לוא לי ים. המ ני רם תש ים פי אלהי לוא לי תוב המ כה ר, של בה דה הנ

ר, (מלכים-ב ב) מנ אה ח וש תנ ר פה זה עה לש י אל בי גו'. רנ ף וש יוסי לומו לש ת חמ ים אל קי שש מנ ר הנ ר שנ פי סנ יש תוב. ונ ה כה ה מנ אי םא רש ב
י א פי י נה יהי ע וי ישה לי ר אל םאמל י ך ונ מה עי ח מי קנ לה ם אל רל טל ך בש ה לה עלשל ה אל ל מה אנ ע שש ישה לי ל אל ר אל מנ יההו אה לי אי ם וש רה בש עה י כש הי יש ונ
ה ל מה אנ ע שש ישה לי ל אל ר אל מנ אה יההו  לי אי וש ה.  יהה מי ה הוא תש זל סוק הנ פה הנ ל, של כי תנ סש הי לש ייש  אן  י. כה לה אי ך  רוחמ ם בש יי ננ שש
יהה ן הה ם כי ע גנ ישה לי אל עוד, של רוך הוא! וש דוש בה קה ל הנ שותו של רש י הוא בי רי המ ד? ונ ה עומי שותו זל רש י בי כי ך, וש ה לה עלשל אל

י? לה ך אי רוחמ ם בש יי ננ י שש א פי י נה יהי ר וי מנ אה ם של ענ טנ ה הנ , מה ענ יודי

ר אה יההו ושש לי אי אי של דנ שותו? ונ רש יו בי הש םא יי ה ל יך זל מות, אי עולה ל הה כה ץ וש רל אה ם וה יי מנ שה ז בנ אוחי י של אי, מי דנ א ונ לה אל
ן כי ל של כה ה, וש עמשל יו ינ אה רי צון יש תוב (תהלים קמה) רש כה ם, של צונה ת רש יד אל מי ה תה רוך הוא עושל דוש בה קה ים, הנ יקי די צנ הנ
ר לו מנ רוך הוא אה דוש בה קה ה הנ ני הי לו, וש ש של מה שנ יהה הנ הה יק, של די צנ ע הנ ישה לי אל יש לל יו הורי לה עה ש של קםדל ה רוחנ הנ אותה של
ת של רל ע לה ישה לי אל יהה לל ן הה ל כי ענ יך, וש תל חש יא תנ בי נה ח לש שנ מש ה תי חולה ל מש בי אה ט מי פה ן שה ע בל ישה לי ת אל אל (מלכים-א יט) וש

אותו.

םא ל ה של ם? ומנ יי ננ ש שש קי ד בי חה ל אל ענ ך של תש עש ל דנ ה ענ לל עמ י ינ כי י? וש לה ך אי רוחמ ם בש יי ננ י שש ה פי ה זל ך, מנ רוחמ ם בש יי ננ י שש פי
נו - מל ש מי קי בי ך  א [הוא] כה לה ם, אל יי ננ ד שש חה ל אל ל כה ענ ש רוחנ  קי םא בי א הוא ל לה נו? אל מל מי ש  קי יך בי שותו אי רש יהה בי הה

. רוחנ ה הה אותה ם בש עולה גות בה הה נש י הנ תי ה שש עמשל ינ ה לו, של תה יש הה רוחנ של ה הה אותה בש

ה ילה. מה הש םא יי ן ל יי ם אנ אי ן וש כי ך  י לש הי יש ך  תש אי ח מי י לגקה ה אםתי אל רש ם תי אול אי שש יתה לי שי קש ר הי םאמל י תוב? ונ ה כה מנ
ך מש ח מי קנ לה אל ה של עה שה ך בש י לש תי רש אנ שש הי רוחנ של ר הה קנ ל עי עממםד ענ ל לנ ם תוכנ ר לו, אי מנ א אה לה י? אל ה אםתי אל רש ם תי ם אי ענ טנ הנ
ילה הש יההו, תי לי ת אי ה אל אל רש יי ר  של אמ ן בו, כנ בוני תש יי ה של עה שה בש רוחנ  ל הה ר של קה עי הה ל אותו  י כה רי המ ה, של זל כה ך  ילה לש הש יי  -

אוי. רה קות בו כה בי דש

ה אותה ר בש ף יותי תוסי הי ה, יהכול לש מה כש חה ה הנ אותה ה אותו בש רואל בו וש רנ ד מי לומי ה של מנ ל בש כי תנ סש מי י של ה, מי אי םא רש ב
יו. בי ל אה מות של דש ה הנ ת אותה ה אל מה כש חה ל הנ רוחנ של ה בה יהה רואל ה הה שה עה ה של ל מנ כה ף בש י יוסי רי המ ה, של אי םא רש . ב רוחנ הה

יון. לש ר על אור יותי ת בש רל חל ה לו רוחנ אנ פה נוסש ענ לו, וש יי תנ סש ר מי בה דה יהה הנ ך הה שום כה ן, ומי בוני תש יהה מי הה

ן יוה ר. כי בה דה םא הנ ה יהב ל מנ ענ ענ יהה יודי םא הה ל ף, של ע יוסי זנ עמ דנ זש י, הי נה פה ן לש פל ה גל ני הי ע וש שה רה ר לו אותו הה מנ אה ה של עה שה בש
ה רוחו ירה אי ז הי אה יו, וש בי מות אה דש ל בי כי תנ סש הי אור, וש ף בש נוסנ וש ה רוחו  רה עורש תש יהד הי ם, מי יגי רי ה שה לשה ן שש פל גל ר ובנ מנ אה של

ר. בה דה ת הנ ע אל יהדנ וש

ם? ענ טנ ה הנ יא. מה מות הי לי שש ה בי חה מש ל שי ה של שורה אי בש דנ ה ונ ני ף, הי ר יוסי מנ ם. אה יגי רי ה שה לשה ן שש פל גל תוב? ובנ ה כה מנ
לש ם שה לו הי ם - אי יגי רי ה שה לשה ן שש פל גל ה. ובנ ל זל ף ענ ר יוסי שי בנ תש הי ל, וש אי רה שש ת יי סל נל ל כש ית ענ אי רש ני זו  ן הנ פל גל הנ שום של מי

ים. לי אי רש שש יי ם וש יי וי ים לש ני זו, כםהמ ן הנ פל גל ן הנ אות מי יוצש יונות של לש גות על רה דש

ילו שי בש יון. הי לש על ך הה לל מל ם הנ עי ת מי כל רל בה תש ל ומי אי רה שש ת יי סל נל ה כש ם עולה לה לה גש י בי רי המ ה, של צה ה ני תה לש ת עה חנ פםרנ יא כש הי וש
ילו שי בש ר הי חי ר אנ בה אוי. דה רה ים כה לי שה בג ים מש בי נה עמ מו  ם כש הי ם, של עולה ל הה ים של יקי די צנ הנ לו  ים - אי בי נה עמ יהה  לתל כש שש אנ
אן כה לומו, מי חמ ף בנ ר יוסי שי בנ תש אן הי ד כה ית. ענ אשי רי י בש מי ת יש של שי יו מי בה נה עמ ר בנ מה שג מש ן הנ יי ינ הו הנ ים - זל בי נה יהה עמ לתל כש שש אנ

מו. צש ענ הוא לו, לש ים, של בי נה עמ ת הה ח אל קנ אל ים. וה רי חי אמ לנ לומות, וש ייש לו חמ שום של לו, מי לום הוא של חמ ה הנ אה לש הה וה

סוד הוא הנ שום של ם? מי ענ טנ ה הנ םא. מה ים - ל חורי ה לו. שש ן יהפל ימה לום, סי חמ ים בנ ני בה ים לש בי נה ה עמ רואל י של ינו, מי ני שה
ים לויי ים תש בי נה עמ ל הה כה םא טוב, וש ה הוא ל זל ה הוא טוב, וש ים. זל ני בה ים ולש חורי ם שש דועות, אותה גות יש רה י דש תי ל שש של
ים. מי חמ ל רנ ה של חה גה שש לו הנ אי ים, וש מי חמ ים רנ יכי רי לו צש ע. אי רנ ן לש טוב הי ן לש ה, הי מה כש חה ים בש די רה פש ן ני ל כי ענ ה, וש מונה אל סוד הה בש

א ם. נםחנ בה עולה ל הה כה ל ולש אי רה שש ל יי כה ת ולש ול ה לו מה מה רש גה ים וש בי נה ה לו עמ טה חמ תו סה שש אשון, אי רי ם הה דה ה, אה אי םא רש ב
"א. הי לה, בש הר תוך אה ל בש גנ תש יי ר ונ כה שש יי ן ונ יי ינ ן הנ תש מי יישש תוב? (בראשית ט) ונ ה כה אוי, מנ רה ר כה מנ שש םא ני ל לו, וש לה ים הנ בי נה עמ לה
תוב (דברים לב) ך כה שום כה ר. ומי אי בה תש י ני רי המ תו, ונ ן ומי יי ינ אותו הנ ן בש בה רש יבו קה רי קש הי ם, וש הל ן מי יי ינ תו  רםן שה המ י אנ ני בש

ה. ת זל מו אל רש ים גה בי נה עמ ם הה אותה שום של מו, מי רםרםת לה לת מש כש שש י רוש אנ בי נש מו עי בי נה עמ

ע ף יהדנ ה יוסי ל זל ענ אוי. וש רה מות כה לי גות שש רה דש יחנ בי רי ת וש חנ ים ננ לי עמ מנ ם של רל כל אותו הנ ים בש ם טובי הי ים של בי נה ה עמ אה רה
ר תנ ך פה שום כה אוי, ומי רה לום כה חמ אותו הנ ר בש שי בנ תש הי שום של יו, מי רש ל בג לום ענ חמ ר הנ תנ ר ופה קה עי ל בה כי תנ סש הי ר וש בה דה ת הנ אל

יים. קנ תש ך הי כה טוב וש רון לש תש פי הנ

ל י ענ י חםרי לי ה סנ לשה ה שש ני הי י וש לומי חמ י בנ ני ף אמ ף אנ ל יוסי ר אל םאמל י ר ונ תה י טוב פה ים כי אםפי ר הה א שנ ינרש תוב? ונ ה כה מנ
ם ים, כגלה רי ם אומש הי ים של רי בה דש ם הנ ל אותה כה ע, וש רנ ם לש ם כגלה יהל עמשי ל מנ כה ים, של עי שה רש ם הה ים הי רורי ה, אמ אי םא רש י. ב םאשי ר

ע. רנ הה ע ולש רנ לש

ה ני הי יו. וש פי ע בש ל רנ ה של שורה ע ובש רנ הה ם לש יו הי רה בה ל דש כה ע של יהדנ ף, וש ד יוסי חנ יהד פה ף, מי אנ יו בש ת פי ח אל תנ פה ן של יוה כי
ץ רל אה ן הה לו מי גש יי לות, של גה ל בנ אי רה שש יי ש, וש דה קש מי ית הנ ן בי בנ רש ל חג ר ענ שי בנ תש הי ף של ע יוסי ז יהדנ י. אה םאשי ל ר י ענ י חםרי לי ה סנ לשה שש

ה. דושה קש הנ
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י. םאשי ל ר ענ ל מי סנ ן הנ ם מי ל אםתה עוף אםכי הה ה וש ה אםפל עמשי עםה מנ רש ל פנ כנ אמ כםל מנ יון מי לש על ל הה סנ תוב, ובנ ה כה ה מנ אי רש
ת ענ בנ רש אנ ם לש ים אותה רי זש פנ ם ומש יתה ים בי יבי רי חמ ם ומנ ים אותה גי הורש ל וש ראי שש ל יי ים ענ סי נש כנ תש מי ים של מי ענ ר הה אה ם שש לו הי אי
ר לו תנ יהד פה ך. מי לל מל י הנ ני פש יוב לי חי יו בש הש יי של ל כש אי רה שש ל יי לום ענ חמ אותו הנ ע של יהדנ ף, וש ל יוסי כי תנ סש כםל הי הנ ם. וש עולה י הה די דש צי

יים בו. קנ תש הי ע, וש רנ רון לש תש פי

ה יונה לש על ה הה גה רש דנ ת הנ טל שולל ה וש עולה של ה כש אה ה רה ה - זל ה זל אה רה ה וש ה זל אה רה של לו  לה גות הנ רה דש י הנ תי ה, שש אי םא ורש וב
ר תנ הוא, ופה לום הנ חמ ף בנ ל יוסי כי תנ סש ך הי שום כה ע, ומי רנ ש הה חה נה יהה הנ לל ט עה שולי ך וש שה חש נל ה של אה ה רה זל ה, וש נה בה לש ה הנ ירה אי ומש

ה. ט זל שולי ה וש ט זל שולי לו, של לה גות הנ רה דש י הנ תי שש או, בי ה רה זל ה וה זל רון, וש תש פי ד בש כםל עומי ן הנ ל כי ענ ע. וש רנ רון לש תש אותו פי

ה זל סוק הנ פה ת הנ י. אל בי רש קי בש ש  די כון חנ נה רוחנ  ים וש להי י אל א לי רה הור בש ב טה ח, (תהלים נא) לי תנ ה פה הודה י יש בי רנ
ב טוב לי תוב (משלי טו) וש כה גו', וש ענ וש ב שםמי ך לי דש בש ענ תה לש תנ נה ר (מלכים-א ג) וש מנ אל נל מו של הור, כש ב טה ל לי בה רוהו, אמ אמ בי

אי. דנ הור ונ ב טה ך לי שום כה יד, ומי מי ה תה תל שש מי

י ני ל פש ת ענ פל חל רנ ים מש להי רוחנ אל ר (בראשית א) וש מנ אל נל מו של אי, כש דנ כון ונ הו רוחנ נה י - זל בי רש קי ש בש די כון חנ רוחנ נה וש
ל, לי פנ תש ד הי וי דה ם. וש כל בש רש קי ן בש תי ה אל שה דה רוחנ חמ רו (יחזקאל יא) וש עורש תש הי , וש יחנ שי מה ל הנ רו, זו רוחו של עורש תש הי ם, וש יי מה הנ

י. בי רש קי ש בש די כון חנ אותו רוחנ נה

ה אה מש טג יא רוחנ  הי זו  וש ם,  עולה י הה ני בש ת  אל ה  טל סש מנ ים של עי וש עי רוחנ  וש א  מי טה ב  לי ר  חי אנ ד הה צנ הנ מי ייש  של שום  מי
י. בי רש קי ש בש די כון חנ רוחנ נה ן וש ל כי ענ ים, וש עי וש ה רוחנ עי בה רש קי ך בש סנ ר (ישעיה יט) ה' מה מנ אל נל מו של ים, כש עי וש את רוחנ עי רי קש ני של

ש. די ך חנ שום כה יהם, ומי קנ י וש ל חנ אי רה שש ך יי לל ד מל וי ה, דה נה בה לש ת הנ של דל חנ תש מי ה של עה שה ה. בש נה בה לש דוש הנ ה חי ש? זל די ה חנ ה זל מנ

תוב (מלכים-א כב) כה ה של ר, זל זה עה לש י אל בי רנ י לש י יוסי בי ר רנ מנ ך. אה רל דל ים בנ כי יו הולש י הה י יוסי בי רנ ר וש זה עה לש י אל בי רנ
ל י כה פי ר בש קל י רוחנ של יתי יי הה א וש צי ר אי םאמל י ה. ונ מה יו בנ לה ר ה' אי םאמל י נו ונ תל פנ י אמ ני ר אמ םאמל י י ה' ונ ני פש עממםד לי ינ רוחנ ונ א הה ייצי ונ
ן יוה מות, כי שה נש י הנ כי י. וש אלי עי רש זש יי בות הנ נה ה רוחנ  תה יש הה של ינו  ני שה ן. וש ה כי עמשי א ונ ל צי ם תוכה גנ ה וש תל פנ ר תש םאמל י יו ונ יאה בי נש
י פי ר בש קל י רוחנ של יתי יי הה א וש צי ר, אי מנ אה מוהנ של ר תה בה דה הנ ה? וש זל ם הנ עולה שוב לה כולות לה ן יש ה, הי לה עש מנ דות לש עומש עולות וש של

גו'. וש

תוב כה ך הוא, של ל כה אי רה שש י יי ני פש ל לי מואי ם שש שה ה של תורה ין הנ י די רי המ ב? של אה חש יו אנ לה ש עה ננ על ם נל ענ טנ ה הנ עוד, מה וש
ין בות, די נה ם בש רל ה כל ל אותה טנ ב נה אה חש ם אנ אי ח, וש קה ים יי טובי ם הנ יכל יתי זי ם וש יכל מי רש כנ ם וש יכל דותי ת שש (שמואל-א ח) אל

ה! צה םא רה ל ב, וש הה ת, או זה רל חל ם אנ רל ה לו כל תה יש הה עוד, של יהה! וש הה

רוחנ י הה כי ל - וש כי תנ סש הי אן ייש לש בות, כה ל נה יא רוחנ של הי רו של מש אה זו של רוחנ הנ ה, הה אי םא רש . ב תה לש אנ ה שה ר לו, יהפל מנ אה
יק, די ם הוא צנ אי ? וש רוחנ א הה ייצי תוב ונ כה ר, של קל ש של קי בנ רוך הוא לש דוש בה קה י הנ ני פש עממםד לי לנ עמלות וש ה לנ כולה בות יש ל נה של
ם עולה ר, בה קל יק של די צנ יך  רי םא צה ה ל זל ם הנ עולה ה בה ת? ומה מל ל אל ם של הוא עולה הוא, של ם הנ עולה ר בה קל של ש  קי בנ יש יך  אי

רוך הוא? דוש בה קה י הנ ני פש עממםד לי יך יהכול לנ יק, אי די ינו צנ ם אי אי ן? וש כי ל של םא כה הוא ל הנ

ה טה לש שה ה של תה יש ת הה רל חל א רוחנ אנ לה רוך הוא, אל דוש בה קה י הנ ני פש עממםד לי יק לנ די ך צנ ל כה יהה כה םא הה בות ל אי נה דנ א ונ לה אל
ר, קי שנ ם לש עולה י הה ני ת בש ה אל טה סש מנ י של זוהי רוך הוא, וש דוש בה קה י הנ ני פש ה לי עולה ת וש דל יד עומל מי תה י רוחנ של זוהי ם, של עולה בה
דוש קה ן הנ ל כי ענ גו', וש ר וש קל י רוחנ של יתי יי הה א וש צי ר אי מנ ה אה ל זל ענ ר, וש קל של יד בש מי ל תה די תנ שש ר, מי קל של יל בש גי הוא רה י של ומי
ד גל נל כון לש םא יי ים ל רי קה ר שש תוב (תהלים קא) דםבי כה רוהו של אמ בי מו של אן, כש כה א מי ן. צי ה כי עמשי א ונ ר לו צי מנ רוך הוא אה בה

אי. דנ ר ונ קל יא רוחנ של ה הי שום זל י, ומי ינה עי

ש. ננ על ין נל י די לי ג אותו בש רנ הה א של לה ג? אל רל ג אותו הל רנ ה הה מה מו, לה רש ת כנ ל אל טנ נה בות וש ת נה ג אל רנ הה ה של ל מנ עוד, ענ וש
םא ש. וב ננ על ן נל ל כי ענ , וש תה שש ם יהרה גנ תה וש חש צנ רה תוב (מלכים-א כא) המ ך כה שום כה מו, ומי רש ת כנ ל אל טנ נה ין וש י די לי ג אותו בש רנ הה
ים די דה ה צש מה כנ ם בש עולה ט בה הוא שולי ר, וש קל של ם בש ה אותה טה סש זו מנ ר הנ קל של רוחנ הנ ם של עולה ם בה דה י אה ני ם בש ה הי מה ה כנ אי ורש

ים. רי בה דש ת הנ נו אל רש אנ ה בי ני הי ים, וש עמשי ה מנ מה כנ ובש

הור ב טה תוב (תהלים נא) לי כה ה, של אה מש טג תוך הנ את מי צי ה לה צה רה וש נו  מל ר מי מי שה הי לש ש  קי בי ך  לל מל ד הנ וי ן דה ל כי ענ וש
ן, גות הי רה י דש תי ן שש ל כי ענ ר. וש קל ר הוא רוחנ של חי אנ הה כון, וש יא רוחנ נה י. זו הי בי רש קי ש בש די כון חנ רוחנ נה ים וש להי י אל א לי רה בש

ה. אה מי ת טש חנ אנ ה וש דושה ת קש חנ אנ

ת גו'. אל וש רו  בה ה דש צום עםשי י עה כי הו  ני חמ אםד מנ ב מש י רנ כי ילו  י חי ני פש לי ן קולו  תנ נה ה'  ר, (יואל ב) ונ מנ אה וש ח  תנ פה
תוב (דברים ד) קול כה קול של הו הנ ן קולו - זל תנ ינו. נה ית די קום הוא ובי ל מה כה ה', בש ל ונ בה רוהו. אמ אמ ה בי זל סוק הנ פה הנ
ים. להי אל יש הה ר (דברים לג) אי מנ אל נל מו של ים? כש רי בה דש יש הנ י אי ים. מי רי בה יש דש םא אי ם (שמות ד) ל תוב שה כה ים. וש רי בה דש

ל. אי רה שש ם יי לו הי ילו - אי י חי ני פש לי

ייש ים  לוחי ושש ים  ני מג מש ה  מה כנ יו. של דודה גש לי ר  פה סש מי ייש  המ (איוב כה)  ר  מנ אל נל של מו  - כש הו  ני חמ מנ אםד  ב מש רנ י  כי
רוך הוא דוש בה קה ן הנ ל כי ענ ם], וש א אותה מי טנ י לש די ל [ז"ח כש אי רה שש ל יי ין ענ טי שש הנ ים לש די ם עומש כגלה רוך-הוא, וש דוש-בה קה לנ

ם. הל ג לה רי טש קנ לו לש םא יוכש ל ם, וש מםר אותה שש י לי די ל כש אי רה שש י יי ני פש ן לי מי דנ זש מי

ר חי ר אנ בה ה. דה לה יש לנ ם וה ה יומה דושה קש ה הנ תורה ל בנ די תנ שש מי יק, אותו של די צנ הו הנ צום? זל י עה רו, מי בה ה דש צום עםשי י עה כי
- רו  בה ה דש ע. עםשי לנ סל ה כנ של ל, קה זל רש בנ ק כש זה הוא חה הוא, וש רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש א לי צה מש ני ג של רי טש קנ מש ה הנ צום - זל י עה כי
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ה. טה מנ לש ה מי מה שה נש ת הנ ל אל נוטי ה, וש לה עש מנ לש שות מי ל רש נוטי של

ת חנ ם תנ כגלה ם, וש ל כגלה יף ענ קי תנ יון וש לש על כםל וש ל הנ ט ענ הוא שולי - של נו  ילל כי י יש אםד ומי א מש נורה דול יום ה' וש י גה כי
ם חנ אותה מי שנ א ולש בה ם הנ עולה ם לה כות אותה זנ יד לש מי ם תה הל ה בה רוך הוא רוצל דוש בה קה הנ ים של יקי די צנ י הנ רי שש טונו. אנ לש שי
ך י בה ל חוסי כה חו  מש שש יי וש תוב (תהלים ה)  כה הוא, של רוך  בה דוש  קה ם הנ עי מםחנ  שש ים לי ידי עמתי ים של יקי די צנ ת הנ חנ מש שי בש

ן. מי אה ן וש מי ם אה עולה רוך ה' לש ך. בה מל י שש בי ך אםהמ צו בש לש עש ינ ימו וש לי ך עה סי תה נו וש ני רנ ם יש עולה לש

 4פרשת מקץ מספר 
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ץ קי י מי הי יש ת ונ שנ רה פה

ל אםפל ן  בל אל ר  ת הוא חוקי לי כש תנ ל  כה ולש ך  חםשל לנ ם  ץ שה קי (איוב כח)  ר,  מנ אה וש ח  תנ פה יהיא  חי י  בי רנ ץ.  קי מי י  הי יש ונ
ט שוטי ם ומש עולה ט בה שוטי הוא מש םאל, של מ שש ל הנ ץ של קי הנ הו  - זל ך  חםשל ם לנ ץ שה ר, קי אי בה תש ה ני זל סוק הנ פה ת. הנ ול מה לש צנ וש
ר ית הוא חוקי לי כש ל תנ כה ר. ולש אי בה תש י ני רי המ ם, ונ עולה ל הה ג ענ רי טש קנ ין ומש טי סש רוך הוא ומנ דוש בה קה י הנ ני פש ד לי עומי ה, וש לה עש מנ לש

ם. עולה יהה בה לה עמשות כש לנ לות וש כנ יד לש מי א תה לה טוב, אל ם לש ינה יו אי עמשה ל מנ י כה רי המ - של

ה תה פה ץ עי רל את (שם י) אל רי קש ני ה של זל ת בה דל עומל ים, וש עי שה רש ים הה לי שה כש ני ה  בה ף של גל ן נל בל ת - זו אל ול מה לש צנ ל וש ן אםפל בל אל
ל אםפל את]  רי קש ני וש ה,  טה מנ לש ץ  רל אל ייש  [וש ל.  אי רה שש יי ץ  רל אל יא  הי זו  וש ה,  לה עש מנ לש ים  יי חנ ץ  רל אל ייש  ה,  אי רש םא  ב ל.  אםפל מו  כש
ב, הה זה ת הנ מנ ך, זגהמ חםשל ל הנ ד של צנ הוא מי ץ, של קי הו הנ ת? זל ול מה לש צנ ל וש הו אםפל ה. מנ תה פה ץ עי רל אל ה מי אה יהצש ל של ת. אםפל ול מה לש צנ וש

ר אי בה תש ה ני ני הי וש

ילות לי ים וש ה יהמי תורה ל בנ די תנ שש הי הוא ולש רוך  בה דוש  קה ת הנ עמבודנ ן בנ בוני תש הי ם לש דה י אה ני בש לי ה ייש  מה ה כנ אי םא רש ב
י תי י פל ת: (משלי ט) מי רל אומל ם וש דה אה י הה ני פש ל יום לי כה ה בש יזה רי כש ה מנ תורה י הנ רי המ תו, של עמבודה לו בנ כש תנ סש יי וש עו  יידש י של די כש

ים. רי בה דש ת הנ נו אל רש אנ י בי רי המ ה לו, ונ רה מש אה ב וש ר לי סנ ה חמ נה ר הי יהסג

םא גו'. וב ים וש יי ץ חנ תוב (שם ג) עי כה ים, של יי חנ ץ הנ עי ק בש זי חנ תש הי ה לש ה, זוכל ק בה בה דש ני ה וש תורה ל בנ די תנ שש ם מי דה אה של וכש
אות מות יוצש שה נש מו הנ י כש רי המ א. של בה ם הנ עולה יק בו לה זי חמ ה, הוא מנ זל ם הנ עולה ים בה יי חנ ץ הנ עי יק בש זי חמ ם מנ דה אה של ה, כש אי ורש

א. בה ם הנ עולה גות לה רה ן דש הל נות לה קה תג ך מש ה, כה זל ם הנ עולה ן הה מי

גות רה ים ייש דש יי חנ ץ הנ עי י בש רי המ ד. של חה ם אל כגלה ה, וש זל ה מי ים זל די רה פש גות ני רה ה דש מה כנ ים הוא בש יי חנ ץ הנ ה, עי אי םא רש ב
ל די תנ שש מי י של ל מי ן כה כי מו  ן. כש ילה אי כםל הוא הה הנ ים, וש שי רה ן, שה ילה אי גוף הה פות, וש לי ים, קש לי עה ים וש פי נה לו, עמ ל אי ענ לו  אי

ים. יי חנ ץ הנ עי ק בש זי חנ תש ן ומי קה תש ה, הוא ני תורה בנ

גוף אותו הנ ם בש הל ש, מי מה ץ מנ עי ים בה חוזי ם אמ ים, כגלה יי חנ ץ הנ עי ים בש רי בש גנ תש ם מי ל, כגלה אי רה שש ה, יי מונה אל י הה ני ל בש כה וש
ם אותה ים. וש יי חנ ץ הנ עי ים בש חוזי ם אמ כגלה של או  צש מש ים. ני שי רה שה ם בנ הל ים, מי לי עה ם בל הל ים, מי פי נה עמ ים בה חוזי ם אמ הל בו, מי של
י רי המ כםל, ונ חוז בנ ה, הוא אה תורה ל בנ די תנ שש מי י של ך מי שום כה ן. ומי ילה אי גוף הה ים בש חוזי ם אמ ה, כגלה תורה ים בנ לי דש תנ שש מי של

ר. אי בה תש ני שוהה וש רש פי

ם? ענ טנ ה הנ םאל. מה מ שש ץ הנ הו קי זל ה, וש ירה כי ין בו זש אי קום של מה ר, הנ מנ עון אה מש י שי בי ץ? רנ קי ה מי ה זל ץ, מנ קי י מי הי יש ונ
ר מנ הוא אה יק של די צנ ף הנ יוסי אוי לש ך רה י כה כי ך. וש ב לה יטנ ר יי של אמ ך כנ תש י אי ני תנ רש כנ ם זש י אי תוב (בראשית מ) כי כה שום של מי
ה עה הוא טה ה הוא, וש ירה כי ל זש לום של אי חמ דנ ר, ונ מנ לומו, אה חמ ף בנ ל יוסי כי תנ סש הי ן של יוה א כי לה ך? אל תש י אי ני תנ רש כנ ם זש י אי כי

רוך-הוא. דוש-בה קה יהה בנ כםל הה י הנ רי המ ה, של זל בה

הו. חי כה שש יי ף ונ ת יוסי ים אל קי שש מנ ר הנ ר שנ כנ םא זה ל תוב? וש ה כה יו. מנ נה פה ד לש מנ ה, עה חה כש ה בו שי תה יש הה קום של מה ן הנ ל כי ענ וש
ץ קי הו הנ זל ה, וש חה כש ייש בו שי קום של מה הו, הנ חי כה שש יי א ונ לה הו? אל חי כה שש יי ה ונ ה זל ים, מנ קי שש מנ ר הנ ר שנ כנ םא זה ל ר וש מנ אה ן של יוה כי

ה. ירה כי ה זש ייש בה ה של גה רש דנ ה לנ גה רש דנ ה הנ בה שה ם? של יי תנ נה ה שש ה זל ים, מנ ם יהמי יי תנ נה ך. שש חםשל ד הנ ל צנ של

יק, די צנ ף הנ ל יוסי ר הוא של הה ל נה כה שום של ף, מי ל יוסי לום של חמ יהה הנ ה הה אםר. זל יש ל הנ ד ענ ה עםמי ני הי ם וש עםה חםלי רש ופנ
לום. ר שה הה נה יהה כש לל ה אי י נםטל ני נש תוב (ישעיה סו) הי כה לום, של ה שה לום רואל חמ ר בנ הה ה נה רואל י של מי סוד של הו הנ זל וש

רומות תש יש  אי וש ץ  רל אה יד  עממי ינ ט  פה שש מי בש ך  לל מל ר, (משלי כט)  מנ אה וש ח  תנ פה יהיא  חי י  בי רנ ם.  יי תנ נה שש ץ  קי מי י  הי יש ונ
יא אורות הוצי אוי, וש רה כםל כה ין הנ קי תש יון, הי לש על ם הה עולה ת הה הוא אל רוך  בה דוש  קה א הנ רה בה של ה, כש אי םא רש ה. ב נה סל רש ילהל
ד ם ינחנ ן כגלה קי תנ ה, לש לה עש מנ לש ץ של רל אל ה, וש לה עש מנ לש ם של יי מנ א שה רה ד. ובה חה כםל הוא אל הנ ים, וש די דה צש ל הנ כה ים לש ירי אי ים מש יוני לש על

ים. תוני חש תנ ל הנ ם של תה לש תוענ לש

הוא עמקםב, של ה ינ ט - זל פה שש מי רוך הוא. בש בה דוש  קה ה הנ ך? זל לל מל י הנ ץ, מי רל יד אה עממי ט ינ פה שש מי בש ך  לל ה, מל אי םא רש ב
ט, פה שש מי ץ הוא בש רל אה יום הה קי ן ו', של ית מי זוני ה ני תונה חש תנ ה, ה' הנ יונה לש על ה' הה ית מי זוני ן ו' ני ל כי ענ ץ, וש רל אה ל הה יום של קי הנ

ה. ן אותה זה יהה וש קונל ל תי כה ץ בש רל יד אה עממי ט ינ פה שש מי י הנ רי המ של

ל כה תוב (בראשית מא) וש כה ץ - של רל יד אה עממי ף. ינ ה יוסי ט - זל פה שש מי רוך הוא. בש דוש בה קה ה הנ ך - זל לל ר, מל חי ר אנ בה דה
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ל יט ענ לי ף שנ ת יוסי ה אל שה עמקםב, עה ינ ה בש צה רנ תש רוך הוא הי דוש בה קה הנ שום של ף. ומי ל יוסי בםר אל שש ה לי מה יש רנ צש או מי ץ בה רל אה הה
ץ. רל אה הה

ם, יי רנ צש מי עמקםב לש א ינ םא בה ל ד של י ענ רי המ עמקםב. של ה ינ ץ - זל רל יד אה עממי ט ינ פה שש מי ף. בש ה יוסי ך - זל לל ר, מל מנ י אה י יוסי בי רנ
ץ. רל אה ה הה מה יש קנ תש הי ב וש עה רה ק הה לי תנ סש כותו הי זש ם, בי יי רנ צש מי עמקםב לש א ינ בה ן של יוה ב. כי עה רה תוך הה ץ מי רל אה יום בה יהה קי םא הה ל

ט פה שש ה מי ד עםשל וי י דה הי יש תוב (שמואל-ב ח) ונ כה ך, של לל מל ד הנ וי ה דה ץ - זל רל יד אה עממי ט ינ פה שש מי בש ך  לל ר, מל חי ר אנ בה דה
ם. עה בש חנ ה רש ה - זל נה סל רש רומות ילהל יש תש אי ן. וש כי ר מי חנ אנ ה לש דה מש כותו עה זש ץ, ובי רל אה ת הה יים אל הוא קי מו, וש ל ענ כה ה לש קה דה וצש

ת בל כל ענ תש יא מי ם, הי עולה ל הה ה ענ רה זש גש נות ני עה פגרש ב של ל גנ ף ענ ים, אנ יקי די צנ יל הנ בי שש רוך הוא, בי דוש בה קה ה, הנ אי םא רש ב
כותו, זש ה בי מה יש קנ תש ת, הי מי ר של חנ אנ לו. לש לה גש ץ בי רל אה ה הה מה יש קנ תש ך הי לל מל ד הנ וי י דה מי ל יש ם. כה עולה ל הה ת ענ טל םא שולל ל ם וש לה לה גש בי
ל כה עמקםב וש י ינ מי ל יש ן כה מו כי י. כש די בש ד ענ וי ן דה ענ מנ י ולש ני עמ מנ ה לש יעה הושי םאת לש ז יר הנ עי ל הה י ענ נותי גנ תוב (מלכים-ב כ) וש כה של

ם. עולה נות בה עה פגרש ה הנ טה לש םא שה ף ל י יוסי מי יש

שום י מי רי המ עםה, של רש ה פנ ה - זל נה סל רש רומות ילהל תש יש  אי ף. וש ה יוסי ץ - זל רל יד אה עממי ט ינ פה שש מי בש ך  לל ה, מל אי םא רש ב
ץ, רל אה ה הה מה יש קנ תש ף הי י יוסי די ל יש ה ענ אשונה רי ם. ובה יי רנ צש ץ מי רל ת אל יב אל רי חל רוך-הוא, הל דוש-בה קה בו לנ ת לי ה אל שה קש הי של

גו'. ים וש ם יהמי יי תנ נה ץ שש קי י מי הי יש תוב ונ כה ם, של לנ חה לום של חמ אותו הנ בש

י לוהי י. אל עי שש י יי לוהי יהרום אל י וש צורי רוך  י ה' ובה ר, (תהלים יח) חנ מנ אה ח וש תנ ר פה זה עה לש י אל בי גו'. רנ ץ וש קי י מי הי יש ונ
רוך ים. ובה מי עולה י הה א חנ רה קש ני ם, של עולה סוד הה יק יש די י, צנ ה חנ י ה' - זל ן בו, חנ בוני תש הי ה ייש לש זל סוק הנ פה י"ו. הנ וה תוב בש כה
י. עי שש י יי לוהי יהרום אל ה. וש זל יק הנ די צנ ל הנ יים ענ קנ תש מי ם של עולה ה הה זל י, וש רוך ה' צורי תוב (שם קמד) בה כה הו של י - זל צורי

ה'. ם לנ יי מנ ם שה יי מנ שה ר (שם קטז) הנ מנ אל נל מו של ם, כש יי מנ ה שה א"ו זל וה י בש לוהי יון. אל לש על ם הה עולה ה הה יהרום - זל וש

"ת נו"ן לל "ף דה לל אה "י, בש נה דם רוך אמ נו. בה ס לה עממה "י יום יום ינ נה דם רוך אמ ר] (שם סח) בה מנ אל נל מו של ה, [כש אי םא רש ב
ים. ם יהמי יי תנ נה ץ שש קי י מי הי יש ר ונ מנ אל נל מו של ים, כש ם יהמי יי תנ נה לו שש ה. יום יום - אי מה כש חה ה הוא סוד הנ זל סוק הנ פה הנ יו"ד, וש
ף ה הוא יוסי זל ר] הנ הה נה ל הנ כה ר [של הה נה ף, של ה יוסי ר, זל מנ אל נל מו של אםר - סוד הוא, כש יש ל הנ ד ענ ה עםמי ני הי ם וש עםה חםלי רש ופנ

הנצנדייק.

י רי המ אםר, של יש ן הנ ה מי ני הי חו. וש אה ה בה ינה על רש תי ר ונ שה יאםת בה רי ה ובש אל רש פות מנ רות יש ע פה בנ אםר עםלת של יש ן הנ ה מי ני הי וש
ת ן אל זה ה וש קל שש א הוא מנ יוצי ענ וש שופי ר של הה אותו נה שום של ה, מי טה מנ לש גות של רה דש ן הנ ל אותה כות כה רש בה תש ה מי זל ר הנ הה נה הנ מי

ילו. בי שש ם בי יי רנ צש ץ מי רל ל אל ך כה רי בה תש תי ר של הה ף הוא נה יוסי כםל, וש הנ

ר. שה יאםת בה רי ה ובש אל רש פות מנ ם יש לו הי אי נו, וש מל כות מי רש בה תש קות ומי שש גות ני רה ע דש בנ ר, של הה נה ה, אותו הנ אי םא רש וב
גות רה דש ע הנ בנ ל של ה כה ני הי ים. של די ח עומש בנ של ם לש כגלה וש רוד  ם פי הל א בה צה מש ין ני אי ה, של וה חמ אנ בור וש חי חו, בש אה ה בה ינה על רש תי ונ
גו'. וש ך  לל מל ית הנ בי ה מי ת לה תל יות לה אג רש רות הה עה נש ע הנ בנ ת של אי ר (אסתר ב) וש מנ אל נל מו של נו הוא סוד, כש רש מנ אה לו של לה הנ

גו'. ך וש לל מל י הנ ני ת פש ים אל תי רש שה מש ים הנ יסי רי סה ת הנ ענ בש תוב שי ה כה ד זל גל נל ה, וכש אל רש פות מנ רות יש ע פה בנ ן של ל כי ענ וש

- עות  רה רות הה פה ע הנ בנ של וש רות,  חי אמ ל הה יונות ענ לש גות על רה ם דש טובות הי רות הנ פה ע הנ בנ ר, של מנ ק אה חה צש יי י  בי רנ
ה. אה מש טג ד הנ צנ לו מי אי ה, וש שה דג קש ד הנ צנ לו מי ה. אי טה מנ לש רות של חי אמ גות הה רה דש הנ

י תוב בו כי כה ין של יהמי ד הנ צנ ן מי הי שום של ן טובות, מי אשונות הי רי לו הה ר, אי מנ ה אה הודה י יש בי ים - רנ לי בר שי ע הנ בנ של
גות רה דש ל הנ כה ה, וש אה מש טג ד הנ צנ מי לו  אי ה, וש רה הר טה ד הנ צנ ן מי ים הי לי בר שי ע הנ בנ ם. של הל ה מי טה מנ ם לש ים הי עי רה הה לו  אי טוב, וש

לומו. חמ עםה בנ רש ה פנ אה ם רה ת כגלה אל לו, וש ד אי גל נל לו כש אי לו וש ל אי לו ענ דות אי עומש

ה, אה ם רה מותה ה, כש הודה י יש בי ר לו רנ מנ ה? אה לל ל אי ת כה או לו אל רש ע הל שה רה עםה הה רש אותו פנ י לש כי א, וש יסה י יי בי ר רנ מנ אה
ה. טה מנ לש גות של רה דש ן הנ אותה ה בש אה הוא רה לו, וש ל אי לו ענ אי לו וש ד אי גל נל לו כש גות אי רה ל דש גות ענ רה ה דש מה כנ של

יר, כי הנ ה לש ה עולה מה שה נש ך הנ כה ה, וש ך רואי כה לומו, וש חמ ים לו בנ אי רש ך מנ ם, כה דה אה הוא הה מו של י כש רי המ ינו, של ני ה שה ני הי וש
ר. םא יותי ל אוי לו, וש רה ה כה אה עםה רה רש ך פנ שום כה אוי לו, ומי רה תו כה גה רש י דנ פי ד כש חה אל ד וש חה ל אל כה

ל ה, כה אי םא רש ם. ב יי מה שה ת הנ חנ ץ תנ פל ל חי כה ת לש עי ן וש מנ כםל זש ר, (קהלת ג) לנ מנ אה ח וש תנ יהה פה קי זש י חי בי גו'. רנ ץ וש קי י מי הי יש ונ
ל אור של ן לה מנ ם זש ך, שה חםשל לנ אור וש ן לה מנ ם זש צוב. שה ן קה מנ ת וזש ם עי כםל שה ה, לנ טה מנ רוך הוא לש דוש בה קה ה הנ עושל ה של מנ
ם. טונה לש ת שי חנ ל תנ אי רה שש ל יי לות של גה יא הנ הי ה, של כה שי חמ ם לנ ן שה מנ ם, וזש עולה ל הה ו ענ שה כש ים ענ טי ם שולש הי ים, של מי ענ ר הה אה שש
ן הוא דה עי ן וש מנ ץ? זש פל ל חי כה ת לש עי ה וש ה זל ץ. מנ פל ל חי כה ת לש עי ן וש מנ כםל זש ך לנ שום כה כםל, ומי רוך הוא לנ דוש בה קה ם הנ ן שה מנ זש

ה. טה מנ א לש צה מש ני צון של רה ל אותו הה כה כםל, לש לנ

תוב כה ך. וש תל תורה רו  פי ה' הי עמשות לנ ת לנ תוב (תהלים קיט) עי כה ת? כנ ה עי ה זל ץ - מנ פל ל חי כה ת לש עי ר וש חי ר אנ בה דה
ה נל מג מש ת הוא הנ ך עי שום כה . ומי שוהה רש ה פי ני הי ה, וש נה מג מש ה הנ גה רש דנ יא הנ הי ש. וש קםדל ל הנ ת אל ל עי כה םא בש ל יהב אנ (ויקרא יז) וש
ם שה לומו, ומי חמ עםה בנ רש ה פנ אה ך רה חםשל ץ הנ ל אותו קי ד של צנ הנ ים, מי ם יהמי יי תנ נה ץ שש קי י מי הי יש ם. ונ יי מה שה ת הנ חנ ץ תנ פל ל חי כה לש

לום. חמ ה לו אותו הנ לה גנ תש הי ע וש יהדנ

ה ם רוחו, מנ על פה תי גו'. ונ יהה וש מל כה ל חמ ת כה אל ם וש יי רנ צש י מי מי טג רש ל חנ ת כה א אל רה קש יי ח ונ לנ שש יי ם רוחו ונ על פה תי ר ונ בםקל י בנ הי יש ונ
ם, על פה תש תי תוב (דניאל ב) ונ ר כה צנ נל דש בוכנ נש ם, ובי על פה תי תוב ונ עםה כה רש פנ בש שוהה של רש ה פי ני ר, הי מנ י אה י יוסי בי ם? רנ על פה תי ה ונ זל
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ל בה אמ  , ענ יודי יהה  הה םא  ל רון  תש פי הנ וש לום,  חמ הנ ת  אל ענ  יודי יהה  הה של שום  מי ם  על פה תי ונ תוב  כה עםה  רש פנ בש ה  ני הי של רוהה  אמ ובי
נו. מל ח מי כנ שש כםל ני הנ רון, וש תש פי ה הנ אה רה לום וש חמ ה הנ אה ר רה צנ נל דש בוכנ נש

ה אה ת ובה כל הולל ה וש אה בה רוחנ  ה הה תה יש הה עממו, של פנ ר (שופטים יג) לש מנ אל נל של מו  ם רוחו, כש על פה תי ה, ונ אי םא רש ל ב בה אמ
ה תה יש ז הה אה עממו, של פנ ה' לש ל רוחנ  חל תה ונ תוב (שם)  ן כה ל כי ענ וש אוי,  רה ן כה יי דנ עמ מו  ת עי בל ינשל תש ה מי תה יש םא הה ל וש ת  כל הולל וש
ם על פה תש תי ר ונ צנ נל דש בוננ ת. נש ענ דנ מו לה ת עי בל יגשל ה מש תה יש םא הה ל ר, וש עורי תש הי ך וש לנ הה ה בו, וש רה עורש תש אן רוחו הי ף כה ית. אנ אשי רי הה
ר (במדבר מנ אל נל מו של הו כש זל ים. וש בי שה ים וש כי הולש ים וש בי ם, שה יי עממנ ד פנ חה ל אל ל כה ר ענ עורי תש יהה מי רות הה עורש תש הי רוחו, בש

רוחו. תו וש עש ת דנ בל ינשל תש םא מי ל ה, וש זל ם בה ענ ה ופנ זל ם בה ענ ם, פנ ענ פנ ם בש ענ פנ כד) כש

ם כגלה לות. וש זה מנ י הנ מי כש לו חנ יהה - אי מל כה ל חמ ת כה אל ים. וש פי שש כנ מש לו הנ ם - אי יי רנ צש י מי מי טג רש ל חנ ת כה א אל רה קש יי ח ונ לנ שש יי ונ
יג. שי הנ לו לש םא יהכש ל ת וש ענ דנ ים לה לי כש תנ סש יו מי הה

ל צל ה אי - שונל לו  ה של גה רש דנ הנ ה  אותה א בש לה ם אל דה אה ים לש אי רש ין מנ אי ר של מנ אל נל ב של ל גנ ף ענ ק, אנ חה צש יי י  בי ר רנ מנ אה
ל ל כה ה ענ יונה לש על תו  גה רש דנ ך  לל מל מו של ים. כש רי חי ם אמ דה י אה ני בש ים מי ני שג ים ומש יוני לש ים על רי בה ם דש הל ים לה אי רש מנ ים, של כי לה מש הנ
ים להי אל ר הה של ת אמ ר אי מנ אל נל מו של ים, כש רי חי אמ ר הה אה ל שש ל כה ה ענ יונה לש ה על גה רש דנ ים לו בש אי רש ם מנ ך גנ ים, כה רי חי אמ ר הה אה שש
ה, הוא עושל ה של ת מנ רוך הוא אל דוש בה קה ם הנ הל ה לה לל גנ ין מש ם אי דה אה י הה ני ר בש אה שש ל לי בה עםה, אמ רש ת פנ ה אל אה רש ה הל עםשל

. שוהה רש ה פי ני הי דור, וש י הנ מי כש חנ ים או לש ידי סי חמ ים או לנ יאי בי נש ט לנ רה פש

י? ני ל כנ יב ענ שי י הי רון. מי תש פי ר הנ חנ ך אנ לום הולי חמ הנ אן של כה ה. מי לה אםתו תה י וש ני ל כנ יב ענ שי י הי תוב אםתי ה, כה אי םא רש ב
יהה. ן הה נו כי ר לה תנ ר פה של אמ י כנ הי יש תוב ונ כה ר לו, וש תנ פה רון של תש פי אותו הנ ה - בש לה אםתו תה ף. וש ה יוסי א זל לה אל

ה ה' ר, (תהלים קמז) רוצל מנ אה ח וש תנ א פה בה י אנ בי גו'. רנ בור וש ן הנ הו מי יצג רי יש ף ונ ת יוסי א אל רה קש יי עםה ונ רש ח פנ לנ שש יי ונ
ם ים הי יקי די צנ הנ שום של ים, מי יקי די צנ ה בנ צל רנ תש הוא מי רוך  בה דוש  קה ה הנ מה דו. כנ סש חנ לש ים  לי ינחמ מש ת הנ יו אל אה רי יש ת  אל
דוש קה ך הנ שום כה ה, ומי לה עש בנ ה לש לה ים כנ יסי ני כש ה, ומנ טה מנ לום לש ים שה עושי ה וש לה עש מנ לום לש ים] שה עושי לום וש ים [שה עושי

צונו. ת רש ים אל עושי נו וש מל ים מי אי רי יש ם של אותה ם בש הל ה בה צל רנ תש רוך הוא מי בה

ה לה יש לנ בנ ה  תורה בנ ים  לי דש תנ שש מי של ם  אותה ר,  אומי ה  וי הל דו?  סש חנ לש ים  לי ינחמ מש הנ ם  הי י  מי דו,  סש חנ לש ים  לי ינחמ מש לנ
ה תורה ל בנ די תנ שש ם מי דה אה ן של מנ זש , בי רוהה אמ י בי רי המ דו, ונ סש חנ ים לש פי צנ ם מש ר, הי בםקל א הנ בה של ה. וכש ינה כי שש ם הנ ים עי פי תש תנ שש ומי
ה י. מה מי ירםה עי ה שי לה יש לנ ובנ דו  סש ה ה' חנ ול צנ ם יש תוב (שם מב) יומה כה יום, כנ יו בנ לה עה ך  שה מש ד ני סל ל חל ה, חוט של לה יש לנ בנ
םא ל וש יו,  אה רי יש ת  ה ה' אל תוב רוצל כה ך  שום כה ומי י.  מי עי ירםה  ה שי לה יש לנ בנ שום של דו? מי סש ה ה' חנ ול צנ יש ם  יומה ם  ענ טנ הנ
םא ל יו וש אה רי ת יש ה ה' אל רוצל ך  שום כה מו, ומי ייס עי פנ תש הי לש ה לו  צל רנ תש ר ומי חי אנ ת הה אל צונו  רש ה בי רוצל י של מי יו. כש אה ירי בי

יו. אה ירי בי

ה ילו, מנ בי שש ח בי לנ עםה שה רש פנ ן של יוה ם. כי סור שה יהה אה הה ב, של לי ב הנ צל על רוחנ ובש ב הה צל על צוב בש יהה עה ף הה ן יוסי מו כי כש
ן צוב מי יהה עה הה שום של ב, מי לי ת הנ אל חנ  מי שנ ים לש רי בה ה, דש חה מש י שי רי בש די לו  ירו  זי חל הל וש לו  סו  יש פנ תש הו. הי יצג רי יש תוב? ונ כה

ך. ר כה חנ ה אנ לה ענ תש בור הי בור, ובש ל בש פנ ה נה אשונה רי ה, בה אי םא רש בור. ב הנ

ית רי בש ה  ר אותה מנ שה ן של יוה כי יק.  די צנ א  רה קש ני םא  ל ה,  עמשל מנ הנ ף אותו  יוסי לש ע  רנ אי ם  רל טל בש ר,  מנ אה עון  מש י שי בי רנ
ה, אשונה רי בור בה ה] בנ יהה [עושל הה ה של מו, ומנ ה עי רה טש ענ תש ש הי קםדל ית הנ רי ל בש ה של גה רש דנ ה הנ אותה יק, וש די א צנ רה קש ה, ני ילה מי הנ

ים. יי ם חנ יי ר מנ אי בש ר בי טי ענ תש הי ה וש זל ה מי לה ענ תש בור. הי ן הנ הו מי יצג רי יש תוב ונ כה מו. וש ה עי לה ענ תש הי

דוש קה ה הנ ף - זל ת יוסי א אל רה קש יי א, ונ לה ף! אל יוסי םא לש ר קש יות לי הש יך לי רי יהה צה ף, הה ת יוסי א אל רה קש יי עםה ונ רש ח פנ לנ שש יי ונ
ת א אל רה קש יי תוב ונ כה הו של רו, זל בה םא דש ת ב ד עי הו. ענ תש פה רה ת ה' צש רנ מש רו אי בה םא דש ת ב ד עי תוב (שם קה) ענ כה רוך הוא, של בה
ך, לל מל בוד הנ יל כש בי שש יו, בי לתה מש ף שי לי חנ יש ח ונ לנ גנ יש ה. ונ ל מםשל א אל רה קש יי ם ונ תוב שה כה ף, וש ת יוסי א אל רה קש יי אן ונ תוב כה ף. כה יוסי

ושהיניה פירששוהה.

רוך דוש בה קה הנ ה של אי םא רש ם. ב ץ חה רל אל ר בש עמקםב גה ינ ם וש יי רה צש ל מי אי רה שש םא יי יהב ח, ((תהלים קה) ונ תנ ר פה זה עה לש י אל בי רנ
ר. הוא גוזי ה של רה זי ה וגש בועה יים שש קנ י לש די בועות כש ים ושש רי דה יים נש קנ ם, ומש עולה ים בה גולי לש ל גי גי לש גנ הוא מש

ת יד אל הורי אוי לש יהה רה בות, הה אה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה ב הנ הנ אה ה של בה המ אנ יבות וש בי חמ םא של ם ל ינו, אי ני י שה רי המ של
ל ל כה ט ענ שולי ך של לל מל ה אותו  שה עה נו, וש ף בש יוסי לש יך  לי מש ם הי תו אותה בה המ אנ ל. ובש זל רש ל בנ ים של לי בה כש ם בי יי רנ צש מי עמקםב לש ינ

ך. לל מל עמקםב כש ינ בוד, וש כה ים בש טי בה שש ל הנ דו כה יהרש ץ, וש רל אה הה

ל אי רה שש יי םא  יהב ונ תוב  כה ן של יוה כי ם.  ץ חה רל אל ר בש גה עמקםב  ינ וש ם  יי רה צש ל מי אי רה שש יי םא  יהב ונ תוב? (שם)  ה כה ה מנ אי םא רש ב
רוך דוש בה קה ה הנ ם - זל יי רה צש ל מי אי רה שש םא יי יהב א, ונ לה ה? אל ת זל יך אל רי ה צה מה ם? לה ץ חה רל אל ר בש עמקםב גה ינ נו של עש םא יהדנ ם, ל יי רה צש מי
רוך בה דוש  קה הנ ם, וש יי רנ צש מי ה לש ינה כי שש ה הנ אה יו בה נה עמקםב ובה יל ינ בי שש י בי רי המ עמקםב. של ה ינ ם - זל ץ חה רל אל ר בש עמקםב גה ינ הוא. וש
ל ל כה ענ יט אותו  לי שש הי מו, וש ית עי רי בש ה הנ מה יש קנ תש הי כותו  זש בי ה, של אשונה רי ף בה ת יוסי יד אל הורי ים וש גולי לש ל גי גי לש הוא גי

ץ. רל אה הה

יר תי תוב (תהלים קמו) ה' מנ ר, כה מנ עון אה מש י שי בי הו. רנ חי תש פנ יש ים ונ מי ל ענ הו מםשי ירי ינתי ך ונ לל ח מל לנ תוב? שה ה כה מנ
דוש קה ה הנ - זל ך  לל ח מל לנ א שה לה הו? אל חי תש פנ יש ים ונ מי ל ענ ה מםשי מה הו, לה ירי ינתי ונ ך  לל ח מל לנ תוב שה אן כה כה גו', וש ים וש סורי אמ
ח לנ שה י הוא של הו. ומי ירי ינתי ח ונ לנ יון שה לש על ך הה לל מל ך - הנ לל ח מל לנ רוך הוא. שה דוש בה קה ה הנ ים - זל מי ל ענ רוך הוא. מםשי בה
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רוך הוא. דוש בה קה ן הנ כםל הוא מי הנ ים, וש תוני חש תנ ל הנ ל ענ הוא מושי ים, של מי ל ענ הוא מושי ל, של גואי ך הנ אה לש מנ ה הנ לו? זל

דוש קה ק הנ , רנ חנ ר ופותי אוסי י של ין מי אי שום של רוך הוא, מי דוש בה קה ה הנ י הוא? זל א"ו, ומי ר וה סי הו - חה יצג רי יש ונ
ר תי ינסש וש יענ  שי י ינרש יט ומי קי הוא ינשש תוב (שם לד) וש כה , וש חנ תי פה םא יי ל וש יש  ל אי גםר ענ סש תוב (איוב יב) יי כה רוך הוא, של בה
ם יי מנ שה א הנ בה צש ה בי צונו עושל רש כי תוב (דניאל ד) וש כה כםל בו, וש י הנ רי המ ד, של ם יהחנ דה ל אה ענ ל גוי וש ענ וש נו  שורל י יש ים ומי ני פה

גו'. בור וש ן הנ הו מי יצג רי יש תוב ונ ך כה שום כה . ומי יתה שי ה עה ר לו מל םאמנ י יהדו וש ה בש חל מש יי י של ין מי אי ץ, וש רל אה י הה יהרי דנ וש

ך ר כה חנ אנ בור, וש ן הנ הו מי יצג רי יש ן ונ מו כי הו. כש צי רש יי לוהנ ונ ל אל ר אל תנ עש ר (איוב לג) יל מנ אל נל מו של הו? כש יצג רי יש ה ונ ה זל מנ
ת ה אל נל עמ ים ינ להי עםה. אל רש י פנ ני פש ן לי ת לו חי תי ד לה סל ל חל יו חוט של לה יך עה שי מש הי הו, של יצג רי יש ר ונ חי ר אנ בה עםה. דה רש ל פנ םא אל יהב ונ

לום. שה תםחנ בש פש לי לום וש ים לו שה די קש הנ י לש די עםה, כש רש לום פנ שש

יהה עםה הה רש ת ה', ופנ י אל תי עש םא יהדנ ר (שמות ד) ל מנ הוא אה ע, של שה רה עםה הה רש אותו פנ ה, בש אי םא רש ר, ב מנ א אה בה י אנ בי רנ
ר רוחנ של אמ יש  ה אי זל א כה צה מש ני תוב המ י כה רי המ , של ענ יהה יודי ים הה להי ל אל ם של שי אי הנ דנ ונ א  לה יו, אל פה שש כנ ל מש כה ם מי כה חה

ן יו מי נה פה ה לש של יהה קה ה הה זל ים, וש להי ל אל ם של שי םא בנ ל ל ה', וש ם של שי א בנ לה יו אל לה א אי םא בה ה ל מםשל שום של ים בו. ומי להי אל
יו נה פה ה לש של ן קה ל כי ענ , וש ענ יהה יודי םא הה ל ה' ל ם של שי ץ, ובנ רל אה ט בה ים שולי להי ל אל ם של שי י הנ רי המ ענ של יהה יודי הוא הה כםל, של הנ

ה. זל ם הנ שי הנ

ן ל כי ענ ה אותו, וש של קש בו ומנ ת לי ק אל זי חנ יהה מש ה הה ר זל בה דה עםה. של רש ב פנ ת לי ק ה' אל זי חנ יש תוב (שם ט) ונ כה הו של זל וש
. שוהה רש דו, ופי בנ ל ה' לש ם של שי א הנ לה ר, אל חי ם אנ ל שי ר של בה יענ לו דה םא הודי ה ל מםשל

ת - בל שה י לה יהי בי גש מנ הנ ינו  להי ה' אל י כנ גו'. מי ת וש בל שה י לה יהי בי גש מנ הנ ינו  להי ה' אל י כנ ר, (תהלים קיג) מי מנ אה ח וש תנ פה
ים יקי די ים צנ אי צה מש ין ני אי ה של עה שה ה. בש טה מנ ה לש לה גנ תש םא הי ל ה] וש לה עש מנ בודו לש א כש סי ל כי בודו, [ענ א כש סי ל כי ענ ה מי לה ענ תש הי של
ים אי צה מש ם ני ים הי יקי די צנ הנ ה של עה שה אות - בש רש י לי ילי פי שש מנ ם. הנ הל ה לה לל גנ תש םא מי ל ם וש הל ק מי לי תנ סש י הוא מי רי ם, המ עולה בה

ם. הל יב לה יטי הי ם, לש עולה ל הה יחנ ענ גי שש הנ ים לש תוני חש תנ ד הנ גל נל יו כש גותה רש דנ ד בש רוך הוא יורי דוש בה קה ם, הנ עולה בה

ם, יהל לי עמ יחנ  גי שש םא מנ ל וש ים  ני ם פה הל יר מי תי סש ק ומנ לי תנ סש ם, הוא מי עולה ים בה יקי די צנ ים הנ אי צה מש ני ין  אי של י כש רי המ של
ם. סוד עולה יק יש די צנ תוב (משלי י) וש כה ם, של עולה ל הה יום של קי הנ סוד וש יש ם הנ ים הי יקי די צנ הנ שום של מי

תו, לה חמ ננ וש לו  ק גורה לל ם חי הי ם, של דה בנ ל לש אי רה שש יי ק לש דוש, רנ קה מו הנ ת שש ה אל לה םא גי רוך הוא ל דוש בה קה ן הנ ל כי ענ וש
ם יון גויי לש ל על חי נש הנ תוב (דברים לב) בש כה ר, של אי בה תש ה ני ני הי ים, וש ני גי ים מש ני מג מש רוך הוא לי דוש בה קה ק הנ לי ם חי עולה ת הה אל וש

תו. לה חמ ל ננ בל עמקםב חל מו ינ ק ה' ענ לל י חי תוב כי כה גו', וש וש

ל למםה, כה ר שש מנ אה ה של ל זל י ענ ני הנ מי יהיא, תש י חי בי רנ י לש י יוסי בי ר רנ מנ ך. אה רל דל ים בנ כי יו הולש י הה י יוסי בי רנ יהיא וש י חי בי רנ
ים. תומי סש ים] הנ לי מי תום [הנ ת סש לל י קםהל רי המ ים, של עי םא נודה ל ים וש תומי ים] סש לי מי ים [הנ רי בה דש הנ

ן זל א אם לי מה םא תי ל אות וש רש ן לי יי ע ענ בנ שש םא תי ר ל בי דנ יש לש ל אי םא יוכנ ים ל עי גי ים יש רי בה דש ל הנ ר, (קהלת א) כה מנ אה ח וש תנ פה
ן יי ע ענ בנ שש םא תי ל ר? וש בי דנ יש לש ל אי םא יוכנ ר ל מנ אה בור של די ם לש ים הי עי גי ים יש רי בה דש ל הנ י כה כי ים, וש עי גי ים יש רי בה דש ל הנ . כה מםענ שש מי
םא ם, ל יי ננ זש אה הה ם וש יי יננ עי ם הה הי ם, וש הל ם מי יי ננ שש שום של א מי לה לו? אל ם אי ענ טנ ה הנ , מה מםענ שש ן מי זל א אם לי מה םא תי ל אות וש רש לי
כםל ת הנ ים אל לי שש הנ ים לש כולי םא יש ל לו  לה ת הנ לשל ה] שש ל [מנ כה שותו, וש רש ה הוא בי פל הנ ם, וש דה אה ל הה של שותו  רש ים בי די עומש

כםל. ת הנ יג אל שי הנ ולש

ל ין כה אי , וש מםענ שש ם לי יי ננ זש אה הה אות וש רש ם לי יי יננ עי הה ר, וש בי דנ םא יהכול לש ם ל דה ל אה בור של די ה, של ך זל יהיא, כה י חי בי ר רנ מנ אה
ים כולי םא יש ל ש  מל של ת הנ חנ הוא תנ רוך  בה דוש  קה ה הנ שה עה רוחות של יות וש רי בש לו  פי ה, אמ אי םא רש ש. וב מל של ת הנ חנ תנ ש  דה חה
ל ענ כה יהה יודי הה למםה של ך שש שום כה . ומי מםענ שש ן לי זל אם הה אות וש רש לי לט וש שש ה לי כולה םא יש ן ל יי ענ הה ם, וש עולה י הה רי בש ל די ר כה בי דנ לש

ה. ת זל ר אל יהה אומי ר הה בה דה

ה ל מה ים ענ יחי גי שש םא מנ ל ים וש עי םא יודש עולם ל י הה ני ל בש כה ה רוחות, וש מה כנ ים בש לויי ם תש עולה י הה עמשי ל מנ ה, כה אי םא ורש וב
ם. הל עממםד בה םא יהכםל לנ ם, ל עולה י הה ני ל בש כה ם מי כה יהה חה הה ך, של לל מל למםה הנ לו שש פי אמ ם, ונ עולה ים בה די עומש

ם דה אה א הה צה מש םא יי ר ל של י אמ לי בש ם מי בה לי ן בש תנ ם נה עםלה ת הה ם אל תו גנ עי ה בש פל ה יה שה כםל עה ת הנ ר, (קהלת ג) אל מנ אה ח וש תנ פה
רוחנ ל בה כי תנ סש הי ים לש עי יודש ה וש תורה ים בנ לי דש תנ שש מי ם של י אותה רי שש ה, אנ אי םא רש גו'. ב ים וש להי אל ה הה שה ר עה של ה אמ עמשל מנ ת הנ אל

ה. מה כש חה ל הנ סוד] של [בנ

ה ייש עמשל ה ומנ עמשל ל מנ כה ם, בש עולה רוך הוא בה דוש בה קה ה הנ שה עה ים של עמשי מנ ל הנ כה תו - בש עי ה בש פל ה יה שה כםל עה ת הנ אל
ך םאל. הולי מ שש גות לי רה ם דש הל ין, ומי יהמי גות לש רה ם דש הל ע. מי רנ ן לש הי טוב וש ן לש ם, הי עולה ה בה עמשל מנ ל אותו הנ ה ענ נה מג ה מש גה רש דנ
ה מה כנ , וש יוענ ה לו סי עושה הוא וש ד הנ צנ ין] לנ ל יהמי ה [של נה מג מש ה הנ גה רש דנ ה הנ ה, אותה שה עה ה של עמשל מנ ין, אותו הנ יהמי ם לש דה אה הה
ה נל מג מש םאל] הנ מ שש ת הנ גנ רש ה, הוא [דנ שה עה ה של עמשל מנ יו, אותו הנ עמשה ה מנ עושל םאל וש מ שש ם לי דה ך אה ים לו. הולי עי יש סנ מש ם של הי

ה אותו. טל סש ד ומנ צנ אותו הנ יל אותו לש ג לו ומובי רי טש קנ הוא, ומש ד הנ צנ לנ

ה הוא זל וש לו.  ענ  יי סנ ין מש יהמי ד הנ ל צנ ה של נל מג מש הנ אוי, אותו  רה ה כה ם עושל דה אה ה של עמשל מנ הנ ך, אותו  שום כה ומי
אוי לו. רה תו כה עי ר בש שי קנ תש ה מי עמשל מנ אותו הנ תו, של עי ה בש פל תו, יה עי בש

צון רש ה בי עולל של ב, כש לי צון הנ רש א בי לה ם אל ינה ם אי עולה י הה עמשי ל מנ כה וש ם  עולה ל הה ם - כה בה לי ן בש תנ ם נה עםלה ת הה ם אל גנ
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ם, עולה ל הה כה ם ולש הל יב לה יטי הי ים לש ים טובי עמשי ים מנ כי מושש ים של יקי די צנ י הנ רי שש ם. אנ דה אה צון] הה רש ה בי עולל של ב, וכש לי [הנ
את רי קש ני ה של גה רש דנ הנ ה  ים אותה כי ם מושש ה הי טה מנ ים לש עושי ה של קה דה צש הנ כםחנ  לום, ובש ת שה עי ק בש בי דנ תש הי ים לש עי ם יודש הי וש

תו. עי יר בש אי הה כםל, לש

קון תי ל הנ ם ענ עולה ם בה יהל עמשי עמשות מנ ים לנ יחי גי שש םא מנ ל ה וש עמשל ל אותו מנ ת של עי ים הה עי ין יודש אי ים של עי שה רש אוי לה
ים. עי םא יודש ל שום של ם? מי ענ טנ ה הנ אויהה לו. מה רש ה של גה רש דנ ה הנ אותה ה בש עמשל מנ ן הנ קי תנ ם ולש עולה יך לה רי צה של

ה שה ר עה של ה אמ עמשל מנ ת הנ ם אל דה אה א הה צה מש םא יי ר ל של י אמ לי בש תוב מי כה ם, של דה אה י הה ני ל בש ם של צונה רש כםל בי ן הנ תה ן ני ל כי ענ וש
ה עמשל מנ ל הנ לי כה יי אוי של רה ם כה תה גה רש דנ ן בש קי תנ עמשו לש םא ננ ים ל עמשי מנ ם הנ אותה ך של שום כה ד סוף. ומי ענ וש םאש  ר ים מי להי אל הה

ם. דה אה צון הה י רש פי א כש לה קון, אל תי םא כש ל זו של ה הנ גה רש דנ ה בנ זל הנ

ם, ין טוב בה י אי י כי תי עש יו. יהדנ יה חנ עמשות טוב בש לנ מוחנ וש שש ם לי י אי ם כי ין טוב בה י אי י כי תי עש יו? יהדנ רה חמ תוב אנ ה כה מנ
רוך-הוא דוש-בה קה ה לנ אה ת הודה תי לה יו וש לה םא עה יהב ה של ל מנ כה , בש מוחנ שש ם לי י אי אוי. כי רה עמשו כה םא ננ ל ים של עמשי מנ ם הנ אותה בש
מםחנ שש יו, ייש לו לי לה ה עה נה מג מש ה של גה רש דנ ה הנ שום אותה ע, מי ם לו רנ ה גורי עמשל מנ ם אותו הנ י אי רי המ יו. של יה חנ עמשות טוב בש לנ וש

ת. כםדל לש תוך מנ זו בש פור הנ צי ה כנ יעה די י יש לי ך בש הוא הולי מו, וש צש ענ ם לש רנ הוא גה יו, של לה הודות עה בו ולש

ה עה ה רה צודה מש ים בי זי חה אל נל ים של גי דה כנ תו  ת עי ם אל דה אה ע הה םא יידנ ם ל י גנ תוב (שם ט) כי כה נו? של ן לה יי ננ ה מי ל זל כה וש
ם דה אה ע הה םא יידנ ם ל י גנ אום. כי תש ם פי יהל לי פול עמ תי של ה כש עה ת רה עי ם לש דה אה י הה ני ים בש שי ם יוקה הי ח כה פה זות בנ חג אמ ים הה פררי צי כנ וש
ך שום כה תו. ומי עי ה בש פל ה יה שה כםל עה ת הנ ר אל מנ אל נל מו של ה, כש עושל ה של עמשל מנ ל אותו הנ תו של תו? עי ה עי ה זל תו, מנ ת עי אל
ה תורה י הנ ילי בי י ושש כי רש ים דנ עי יודש ה וש תורה ים בנ לי דש תנ שש מי ם של י אותה רי שש אנ ך  שום כה ח. ומי פה זות בנ חג אמ ים הה פררי צי ם כנ הי

ת. מל אל ך הה רל דל ה בש ת בה כל לל יון לה לש על ך הה לל מל ל הנ של

ענ םא יודי ל של ר, וכש בה דה ל אותו הנ י נוטי ענ מי םא יודי הוא ל ה, של עה רה יו לש ת פי ם אל דה ח אה תנ פש ל יי ם אנ עולה ה, לש אי םא רש וב
לום. ם שה ם, כגלה יהל ת פי ים אל חי ים פותש יקי די צנ ר הנ של אמ כנ ה. וש ל בה שה כש ם, ני דה אה

י בי ר רנ מנ עםה. אה רש לום פנ ת שש ה אל נל עמ ינ ים  להי תוב? אל ה כה עםה, מנ רש ם פנ ר עי בי דנ יל לש חי תש ף הי יוסי של ה, כש אי םא רש ב
ל אל ל וש אי רה שש י יי ני ל בש ם אל וי צנ יש ר ונ מנ אל נל מו של כות, כש לש מנ לום הנ ל שש ס ענ רוך הוא חה דוש בה קה הנ ר של אי בה תש ה ני ני ה, הי הודה יש

רוהו. אמ ם, ובי יי רנ צש ך מי לל עםה מל רש פנ

ת ע אל יהדנ ף  יוסי של שום  ומי לום,  חמ ת הנ אל לו  יף  לי חל הל וש ף,  יוסי ת  אל סות  ננ לש ה  צה רה עםה  רש פנ ר,  מנ אה יהיא  חי י  בי רנ
אוי לו. רה ר כה בה דה ר וש בה ל דה , כה יתה אי ך רה ר כה מנ אה ר וש בה דה ר וש בה ל דה כה ל בש כי תנ סש גות, הי רה דש הנ

מוך. ם כה כה חה בון וש ין נה םאת אי ל ז ת כה ך אל ים אותש להי יענ אל י הודי רי חמ ף אנ ל יוסי עםה אל רש ר פנ םאמל י תוב: ונ כה הו של זל
ר מנ אה ך  שום כה צוי. ומי מה יתה  יי ם הה לום, שה חמ ת הנ י אל תי מש לנ חה יא של הי ה הנ עה שה יתה בנ יי י הה רנ חמ ים, אנ להי אל יענ  י הודי רי חמ אנ

רונו. תש תה פי עש יהדנ יהה וש יך הה לום אי חמ ת הנ תה אל עש םאת, יהדנ ל ז ת כה רונו] אל תש תה פי עש יך יהדנ אי , וש תה עש םאת יהדנ ל ז ת כה ת אל מל [אל

ת אל וש לום  חמ ת הנ ר אל מנ אה ייאל של ני דה מו  רונו, כש תש לום ופי חמ כםל, הנ ר הנ מנ ף אה ך, יוסי ם כה חק, אי צש יי י  בי ר רנ מנ אה
גות רה דש ר בי יהה אומי הה עםה, של רש ל פנ של בורו  די תוך  ל מי כי תנ סש ף הי י] יוסי רי המ ה. [של זל מו  ה כש םא זל ר לו, ל מנ רונו! אה תש פי
םא ייאל ל ני ל דה בה ן. אמ רה דש סי אות כש גות בה רה דש הנ שום של ה, מי ך זל א כה לה ך, אל םא כה ר לו ל מנ אה ה, וש עה טה ה אותו של אה רה דועות, וש יש
ייאל? ני דה תוב בש ה כה רונו. מנ תש לום ופי חמ ת הנ ר לו, אל מנ כםל אה הנ םא] וש ל לום, [של ר כש צנ נל דש בוכנ ל נש בורו של תוך די ל מי כי תנ סש הי
יון, זה הוא חי ל, של יאי רי בש ה גנ ה? זל לה יש לנ יון הנ זש י חל ה, מי לה יש לנ יון הנ זש חל ה. בש לה ה סוד גי לה יש לנ יון הנ זש חל ייאל בש ני דה ז לש (דניאל ב) אה

ה. אל רש ן מנ ה מי אל רש מנ

ים בי ם רנ יי קול מנ קולו כש ים וש די קה ך הנ רל דל א מי ל בה אי רה שש י יי להי בוד אל ה כש ני הי תוב, (יחזקאל מג) וש ה כה ה מנ אי םא רש ב
אות רש יר ומנ עי ת הה ת אל חי שנ י לש בםאי י בש יתי אי ר רה של ה אמ אל רש מנ ה הנ אי רש מנ יו? וכש רה חמ תוב אנ ה כה בםדו. מנ כש ה מי ירה אי ץ הי רל אה הה וש
ל ה של אל רש אות, ומנ רש מנ ן הנ אותה ש. של ן שי לו הי לה אות הנ רש מנ ל הנ י. כה נה ל פה פםל אל אל ר וה בה ר כש הנ ל נש י אל יתי אי ר רה של ה אמ אל רש מנ כנ
ה אל רש ה, ומנ אל רש מנ ה לנ אל רש ייש מנ הוא. וש ה הנ אל רש מנ ים בנ אי רש ני ה, וש לה עש מנ לש ים של ני וה גש או בו הנ יירה ה ייש לו, של אל רש יון, מנ זה חי הנ
ים שי רש פה תש ם מי הל ה, ובה לה יש לנ ה הנ אי רש ים מנ אי רה קש ני ים, וש טי שולש דועות וש גות יש רה דש ים בי די ם עומש כגלה ה, וש ל זל ה ענ ה זל אל רש מנ לנ

ם. יהל לי ה, עמ לה עש מנ לש מו של ם כש לו הי אי ם, וש עולה ל הה לומות של חמ ל הנ כה

גות, רה דש לו הנ אי ת מי חנ ה, אנ לה א סוד גי לה ה, אל לה גנ תש תוב הי םא כה ה סוד. ל לה ה גי לה יש לנ יון הנ זש חל ייאל בש ני דה ך  שום כה ומי
ר. מנ אה יונות וש לש על גות הה רה דש ל בנ כי תנ סש עםה הי רש י פנ רי בש תוך די ף מי ל יוסי בה רונו. אמ תש לום ופי ה לו אותו חמ לה גי

ה פל ל הנ לו. ענ של ף מי יוסי ן לש תנ הוא נה רוך  בה דוש  קה הנ שום של ם, מי יי רנ צש ץ מי רל ל אל ל כה ענ ה אותו  נה מי ך  שום כה ומי
ף. ל ינד יוסי ענ ה  ן אםתה תי יי תוב ונ ה, כה רה עמבי ה לה בה רש םא קה ל יהד של י. הנ מי ל ענ ק כה שנ יי יך  ל פי ענ תוב וש ה, כה רה עמבי ק לה שנ םא נה ל של
י די גש ש אםתו בי בי לש ינ ה - ונ רה עמבי ב לה רנ םא קה ל גוף של ארו. הנ וה ל צנ ב ענ הה זה ד הנ בי ם רש יהשל תוב ונ ה, כה רה עמבי ב לה רנ םא קה ל אר של וה צנ הנ
א רה קש ב - ני שנ םא חה ל ה של בה שה חמ מנ ר לו. הנ של ה אמ נל שש מי ת הנ בל כל רש מי ב אםתו בש כי ינרש תוב ונ ה, כה רה עמבי ה לה בה כש ל רה ל של גל רל ש. הה שי

ל. טנ לו הוא נה של כםל מי הנ ך. וש רי בש יו אנ נה פה או לש רש קש יי ר - ונ הי רש םא הי ל ב של לי ם. הנ כה חה בון וש נה

ל כה עמבםר בש ינ ם ונ ענ טנ ה הנ יהה, מה קי זש י חי בי ר רנ מנ ם. אה יי רה צש ץ מי רל ל אל כה עמבםר בש ינ עםה ונ רש י פנ ני פש לי ף מי א יוסי ייצי תוב? ונ ה כה מנ
ר, מנ ר אה זה עה לש י אל בי קום. רנ קום ומה ל מה כה ה בש בואה תש נםס הנ כש י לי די יו, וכש נה פה ים לש יזי רי כש ך מנ כה לט, של שש י לי די ם? כש יי רה צש ץ מי רל אל

ב. קנ רש םא תי ל י של די קום כש ל מה כה ה בש בואה ף תש ס יוסי ני כי
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יים קנ ה לש צה רה שום של ים, מי גולי לש ל גי גי לש גנ כםל הוא לש ה, הנ שה רוך הוא עה דוש בה קה הנ ה של ל מנ עון, כה מש י שי בי ר רנ מנ אה
ר חנ אנ ה, וש אשונה רי ם בה עולה יך הה רי צה ה של ל מנ יא כה בי ם, הי עולה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה בה של ה, כש אי םא רש ה. ב רה זי גש הנ

זון. א מה צה ם ומה עולה ם לה דה אה ת הה יא אל בי ך הי כה

ץ רל אל עמך בש רש ילה זנ הש ר יי י גי ע כי דנ ם, (בראשית טו) יהדםענ תי הה רה בש אנ ר לש מנ רוך הוא אה דוש בה קה ן הנ מו כי ה] כש אי םא רש [ב
ל גי לש דול. גי גה כוש  רש ה  א בה צה םא מה ם, ל יי רנ צש ץ מי רל אל ף לש א יוסי בה של דול. כש גה כגש  רש בי או  ייצש ן  י כי רי חמ אנ גו', וש וש ם  הל םא לה ל
ם יי רנ צש ץ מי רל ל אל ה כה אה לש מנ תש הי ם, וש יי רנ צש מי ב לש הה זה ף וש סל ים כל יאי בי יו מש ם הה עולה ל הה כה ם, וש עולה ל הה ב ענ עה יא רה בי הי ים, וש גולי לש גי

ם. יי רנ צש מי עמקםב לש ת ינ יא אל בי דול, הי כוש גה ן רש קנ תש כםל ני הנ ר של חנ אנ ב. לש הה זה ף וש סל כל

ה אשונה רי בה ך  ה. כה כל מנ ך  ר כה חנ אנ וש ה,  פואה ים] רש די קש א [מנ ה בורי אשונה רי הוא - בה רוך  בה דוש  קה י הנ כי רש דנ ך  כה של
י די ם, כש עולה ל] הה ל [כה ב ענ עה יא רה בי הי ים וש גולי לש ל גי גי לש ן גי ל כי ענ לות, וש גה ם לנ יא אותה בי ך הי ר כה חנ אנ דול, וש כוש גה ין רש קי תש הי

ם. יי רנ צש מי ם לש עולה ל הה ב כה הה זה ף וש סל ים כל יאי בי יו מש הש יי של

תוב (תהלים כה ל, כנ אי רה שש יי לו  טש יי ב של הה זה ף וש סל ל כל ר של ם עםשל רנ יק, הוא גה די הוא צנ ף של שום יוסי ה, מי אי םא רש ב
ם כות אותה זנ כםל לש הנ וש ל,  אי רה שש יי א לש ה בה יק זל די צנ ל הנ של יהדו  ל. ומי יו כושי טה בה שש ין בי אי ב וש הה זה ף וש סל כל ם בש יאי יוצי קה) ונ

להעולהם הנבהא.

סוד ה הוא בש זל סוק הנ פה ה, הנ אי םא רש גו'. ב וש תה  בש הנ ר אה של ה אמ שה ם אי ים עי יי ה חנ אי ר, (קהלת ט) רש מנ אה ח וש תנ פה
אוי. רה ה לו כה זוכל יש של אי י הה רי שש אנ א, של בה ם הנ עולה י הה יי לו חנ ים - אי יי ה חנ אי רוהו. רש אמ יון, ובי לש על

ת בנ המ אנ תוב (ירמיה לא) וש כה ה, של בה המ תוב אנ כה ה  בה שום של ל, מי אי רה שש ת יי סל נל כש - זו  תה  בש הנ ר אה של ה אמ שה ם אי עי
ד. סל יך חה תי כש שנ ן מש ל כי תוב (שם) ענ כה ה, של ז אותה ין אוחי יהמי ד הנ צנ ה של עה שה י? בש תנ יך. מה תי בש הנ ם אמ עולה

ה זל ם הנ עולה י הה רי המ ים. של יי ה חנ ים בה שורי ם של עולה יא הה הי ים, וש יי חנ ת בנ רל של קש יא ני הי שום של ך, מי לל בש י הל יי י חנ מי ל יש כה
ש, מל של הנ ה  ל אותה אורות של ם הה אן אותה כה ים לש יעי גי םא מנ ל וש ש,  מל של ת הנ חנ ם תנ הי שום של ים, מי יי חנ ים בו  םא שורי ל
ך שנ ה חה ה זל גו'. מנ אתו וש צי ש בש מל של ך הנ שנ תוב (ישעיה יג) חה כה ש, של דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל נל יום של ם מי עולה הה קו מי לש תנ סש הי וש

גו'. ד וש בה יק אה די צנ ר (שם נז) הנ מנ אל נל מו של יר, כש אי םא מי ל ת אורו וש ק אל לי סי ש? של מל של הנ

םא ל ה של נה בה לש ש בנ מל של הנ ש וש מל של ה בנ נה בה לש יס הנ ני כש הנ ים לש יכי רי ה. וצש נה בה לש ם הנ ש עי מל של הו הנ ים - זל יי חנ ך בנ קש לש י הוא חל כי
א. בה ם הנ עולה ם לה מה ס עי ני כה הי ם לש דה אה ק הה לל ה הוא חי זל ם, וש ידה רי פש הנ לש

ת ענ דנ בון וש שש חל ה וש עמשל ין מנ י אי ה כי עמשי ך  כםחמ עמשות בש לנ ך  א יהדש צה מש ר תי של ל אמ יו? (קהלת ט) כה רה חמ תוב אנ ה כה מנ
י כי עמשות, וש לנ ך  א יהדש צה מש ר תי של ל אמ ן בו. כה בוני תש הי לש ה ייש  זל סוק הנ פה ה. הנ מה שה ך  ה הםלי תה ר אנ של אול אמ שש ה בי מה כש חה וש
ל של תו  מה שש ני ך? זו  כםחמ ה בש ה זל ך. מנ כםחמ עמשות בש תוב לנ א כה לה יהכול? אל ה של ל מנ ה כה עמשל ינ ם  דה אה ה של צועה רש ה הה רה תש הג

א. בה ם הנ עולה לה ה וש זל ם הנ עולה ה לה כות בה זש ם, לי דה אה ל הה כםחנ של יא הנ הי ם, של דה אה הה

ן יך בל רי צה א. וש בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ה בה ק בה זי חנ תש הי כםחנ לש יא הנ הי נו, של רש מנ אה ה של שה אי ך - זו הה כםחמ ר בש חי ר אנ בה דה
הוא. ם הנ עולה ה לה ר בה בי גנ תש יי י של די ה, כש כםחנ זל ם בש עולה ה הה זל ה בש כות בה זש ם לי דה אה

אן כה ו מי שה כש ר, ענ לומנ ר וש בה עמשות דה ין בו כםחנ לנ ה, אי זל ם הנ עולה ן הה ם מי דה אה א הה יהצה ר של חנ אנ שום של ם? מי ענ טנ ה הנ מה
ה םא זוכל ם ל גו'. אי ר וש של אול אמ שש ה בי מה כש חה ת וש ענ דנ בון וש שש חל ה וש עמשל ין מנ אי אי של דנ ונ ים. של ים טובי עמשי ה מנ עלשל ה אל אה לש הה וה
ם עולה ן הה ת מי כל לל ה לה ידה ין צי קי תש םא מנ ל י של , מי רוהה אמ הוא. ובי ם הנ עולה ך לה ר כה חנ ה בו אנ כל זש םא יי ה, ל זל ם הנ עולה ם בה דה אה
כםל הנ וש אן,  ם כה הל ל מי םאכנ י ה של זל ם הנ עולה ם בה דה ה אה עושל ים של ים טובי עמשי מנ ייש  וש הוא.  ם הנ עולה ל בה םאכנ םא י ה, ל זל הנ

ם. הל זון מי הי א ולש בה ם הנ עולה ר לה אה שש ני

מו ת ה', כש אנ רש יי ה  שה אי ז בש חי אה הי ה לש צה רה שום של א, מי בה ם הנ עולה ה בה כה זה וש ה  זל ם הנ עולה ה בה כה ף זה ה, יוסי אי םא רש ב
ל. אי רה שש ת יי ה אל כה זי ה וש זל ם הנ עולה לט בה שש ה לי כה ך זה שום כה ים. ומי אלהי י לי אתי טה חה ר (בראשית לט) וש מנ אל נל של

א, הוא יוצי וש ענ  שופי ר של הה נה י אותו  רי המ אוי. של רה ך  כה ף, וש סל כל ל הנ ת כה ף אל ט יוסי קי לנ יש ונ תוב? (שם מז)  ה כה מנ
כםל הוא הנ ם, וש יי מה שה יענ הנ קי רש ים בי להי ם אל ן אםתה תי יי תוב (שם א) ונ כה ה סוד הנ זל ד בו. וש ר עומי עםשל ל הה כה כםל, וש ט הנ לוקי

כות. לש מנ ל הנ לט ענ שש יך לי רי ף צה אי יוסי דנ אוי, ונ רה כה

ת ה אל שנ הוא עה רוך  בה דוש  קה ה? הנ נל שש מי ת הנ בל כל רש י מי ה. מי נל שש מי ת הנ בל כל רש מי בש ב אםתו  כי ינרש ונ תוב  ה, כה אי םא רש וב
ייש ה, וש יונה לש ה על בה כה רש רוך-הוא ייש מל דוש-בה קה לנ זון, וש הי יך לש רי צה ם, וש עולה זון הה נו ני מל ה מי ני הי שום של יט, מי לי יק שנ די צנ הנ
ב יות רוכי הש אוי לי לו רה יק, וש די א צנ רה קש ף ני יוסי ה, וש נל שש מי ת הנ בל כל רש יא מי ה הי תונה חש תנ ה הנ בה כה רש מל ה. הנ תונה חש ה תנ בה כה רש לו מל

ה. לה עש מנ לש מו של ילה כש הש יי יון של לש סוד על כםל הוא בש הנ רוך-הוא, וש דוש-בה קה ר לו, לנ של ה אמ נל שש מי ת הנ בל כל רש ל מי ענ

ים עי כםל כורש הנ ה, וש נה בה לש ם הנ ש עי מל של ים הנ רי שה קש ני ר של של קל ך? הנ רי בש ה אנ ה זל ך, מנ רי בש יו אנ נה פה או לש רש קש יי ה. ונ אי םא רש ב
יון. לש סוד על כםל הוא בש ה הנ שום זל יו, מי לה ים אי ם מודי כגלה ם, וש עולה ל הה ל כה תון אותו ענ נה ה. וש זל קום הנ מה ד הנ גל נל כש

ה ל מנ כה ה. וש מו זל ה כש כםל זל הנ , וש יענ קי רה כות הה לש ין מנ עי ץ כש רל אה כות הה לש ת מנ ה אל שה רוך הוא עה דוש בה קה ה, הנ אי םא רש ב
ה. אשונה רי רוך הוא בה דוש בה קה י הנ ני פש ד לי ץ, עומי רל אה ה בה עמשל ננ של

דוש קה הנ שום של בות, מי אה ם הה ה עי רה בש חנ תש הי ד של ה ענ מה לי כות שש לש ה מנ לה בש םא קי ה ל דושה קש כות הנ לש מנ ה, הנ אי םא רש ב
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בות. אה סוד הה יר מי אי תה ה של יונה לש על כות הה לש מנ ה הנ ה אותה שה רוך הוא עה בה

ה ינה כי ין שש י אי רי המ ה, של ינה כי שש ת הנ מו אל עי ך  ר כה חנ אנ ך  שנ ה, הוא מה אשונה רי ם בה יי רנ צש מי ד לש יק יהרנ די צנ ף הנ יוסי של וכש
אוי, רה ם כה עולה ר הה ל עםשל ת כה ל אל טנ נה ה, וש אשונה רי ם בה יי רנ צש מי ף לש ך יוסי שנ מש ני ך  שום כה יק, ומי די צנ ר הנ חנ א אנ לה ת אל כל הולל

ה. מה ים עי טי בה שש ל הנ כה ם וש יי רנ צש מי ה לש ינה כי ה שש דה ך יהרש ר כה חנ אנ וש

כות לש מנ לנ וש ה  לה עש מנ לש כות של לש מנ לנ ה  כה זה וש קומו,  מש ר בי טי ענ תש הי לש ה  כה זה ית,  רי בש ת הנ ר אל מנ שה ף, של יוסי ך  שום כה ומי
ה קולה ית שש רי בש י הנ רי המ ה, של ה כגלה דושה קש ה הנ תורה ל הנ יים כה לו קי אי ש כש קםדל ית הנ רי ר בש שומי י של ל מי ן, כה ל כי ענ ה. וש טה מנ לש של

ה. תורה ל הנ כה כש

ר בנ א דש שה ר, (זכריה יב) מנ מנ אה ח וש תנ יהיא פה י חי בי גו'. רנ יו וש נה בה עמקםב לש ר ינ םאמל י ם ונ יי רה צש מי ר בש בל י ילש של עמקםב כי א ינ ינרש ונ
ר בנ א דש שה ן. מנ בוני תש הי ה ייש לש זל סוק הנ פה בו. בנ רש קי ם בש דה ר רוחנ אה יםצי ץ וש רל ד אה יםסי ם וש יי מנ ה שה ם ה' נםטל אג ל נש אי רה שש ל יי ה' ענ
ים מי ענ ר הה אה ל שש ין של די ל הנ הוא ענ קום של ל מה כה א בש לה א? אל שה ה מנ מה א, לה שה ר מנ מנ אה ה של לל אי קומות הה מש ל הנ כה ה'. בש

ע. רנ ה לש א - זל שה ר מנ אומי ל וש אי רה שש ל יי הוא ענ קום של ל מה כה טוב. בש ה לש א - זל שה ר מנ מנ אה וש

ה סה עממה יהכול זו מנ בש ה, כי סה עממה א הוא מנ שה מנ שום של טוב, מי ים לש מי ענ ר הה אה ל שש ין של די ל הנ הוא ענ קום של ל מה כה בש
נו מל ת מי רל ם, עובל יהל לי ין עמ די ר הנ זה גש ני של לות, וכש זה ים ומנ בי י כוכה די ים עובש מי ענ ל הה לום של שה הוא הנ רוך  בה דוש  קה ל הנ ענ
יא ה הי סה עממה יהכול מנ בש א, כי שה ר מנ אומי ל וש אי רה שש ל יי ין ענ ר די זה גש ני קום של ל מה כה ם. בש יהל לי ל עמ הוא סובי זו של ה הנ סה עממה מנ הנ

א. שה ה מנ ה, זל זל ד הנ צנ הנ ה ומי זל ד הנ צנ הנ א מי שה ך מנ שום כה רוך הוא, ומי דוש בה קה ל הנ ענ

הוא ים של עי ינו יודש יי םא הה י ל כי בו? וש רש קי ם בש דה ר רוחנ אה יםצי וש יך  רי ה צה מה ץ, לה רל ד אה יםסי ם וש יי מנ ה שה ר נםטל מנ אה ן של יוה כי
ה. גה רש דנ ה הנ אותה דות בש ם עומש עולה ל הה מות של שה נש הנ רוחות וש ל הה כה ה, של דועה ה יש גה רש אות דנ רש הנ א לש לה ם? אל דה ר רוחנ אה יםצי

בו? רש קי ה בש ה זל ל מנ בה ה. אמ פל ר - יה םא יותי ל ם וש דה ר רוחנ אה יםצי ר וש מנ ם אה ה. אי של ה קה זל סוק הנ פה ר, הנ מנ עון אה מש י שי בי רנ
מות שה נש ל הנ כה חות  ופורש אות  יוצש ם  שה מי א,  יוצי וש ענ  שופי הוא של ר הנ הה נה הנ מי י  רי המ ים, של די דה צש י  ני שש ה סוד בי זל א  לה אל
ר, כה זה ן הנ ת מי רל בל ענ תש מי ה של שה מו אי ה כש זל בו. וש רש קי ם בש דה ר רוחנ אה יא יםצי ה הי גה רש דנ ה הנ אותה ד, וש חה קום אל מה סות לש נש כנ תש ומי
בו, רש קי ם בש דה אה ר רוחנ  יםצי וש ך  . כה יהה על מי ם בש לה שש יור מג צי ייר בש טנ צש כםל מי הנ ד של , ענ יהה על מי בש ה  ת לה ילרל צנ ד מש לה וה הנ אותו  וש

ן לו. נותי ם וש עולה ם בה דה אה א הה רה בש ני ד של ד, ענ ה עומי בו זל רש קי בש

דוש קה הנ ם וש דה אה א הה רה בש ני ר  של אמ כנ שום של ש. מי מה ם מנ דה ל אה של בו  רש קי - בש בו  רש קי ם בש דה אה ר רוחנ  יםצי ר וש חי ר אנ בה דה
ט שי פנ תש הי את גוף לש םא מוצי תוכו ל בש רוחנ של ה הה ם, אותה עולה ל הה יר של וי אמ א לה יוצי וש תו  מה שש ת ני ן לו אל רוך הוא נותי בה

תוכו. ד בש חה ד אל צנ ת בש דל עומל תוכו, וש בש

רוחנ הה ך  ל, כה די גנ תש גוף מי הנ של מו  ן כש כי . וש כםחנ ת בו  נל נותל ת וש טל של פנ תש מי רוחנ  הה ה  ט גופו, אותה שי פנ תש ם מי דה אה של וכש
ש. מה בו מנ רש קי ם בש דה ר רוחנ אה ך יםצי שום כה ה, ומי מה ם עי דה אה ק הה זי חנ תש יי ת בו כםחנ של נל נותל

ה, מה ענ עי יי תנ סש הי ר לש ה יותי לה עש מנ לש ה כםחנ של יכה רי יא צש הי רוחנ הנ הה שום של ה? מי ה זל ם מנ דה ר רוחנ אה ר, יםצי םאמנ ם ת אי וש
ם. דה אה יוענ לה ן לו סי נותי בו, וש רש קי ם בש דה ר רוחנ אה רוך הוא הוא יםצי דוש בה קה ן הנ ל כי ענ וש

ם גנ ך  ן, כה קה תש גוף ני אותו הנ מו של ם וכש דה אה הוא אותו הה מו של - כש יוענ  ה סי יכה רי צש רוחנ  ה הה אותה של ה, כש אי םא רש ב
בו. רש קי ם בש דה ר רוחנ אה ה הוא יםצי זל ן, וש קי תנ תש הי ים לו רוחנ לש יפי רוחנ ומוסי ה הה ת אותה ים לו אל ני קש תנ מש

נו מל ה מי קה לש תנ סש הי ה בו, וש תה יש הה של רוחנ  ת הה פל ה תוסל ד אותה בי עמקםב אי יו, ינ בי אה ף מי ד יוסי בנ אה ן של יוה ה, כי אי םא רש וב
ה א אותה לה ת? אל יהה מי ו הה שה כש ד ענ י ענ כי ם. וש יהל בי עמקםב אמ י רוחנ ינ חי תש תוב? (בראשית מה) ונ ה כה ך מנ ר כה חנ ה. אנ ינה כי שש הנ
ה לו מה רש ם גה אי ם לו, [וש רנ יהה בו גה הה ב של צל על הה שום של תוכו, מי ה בש תה יש םא הה ל ה וש ינה כי שש נו הנ מל ה מי קה לש תנ סש רוחנ הי ת הה פל תוסל
םא ו ל שה כש ד ענ ענ עמקםב, של א ינ ינרש תוב ונ אן כה כה ם. וש יהל בי עמקםב אמ י רוחנ ינ חי תש ך ונ שום כה ה, ומי יומה קי ה רוחנ בש תה יש םא הה ל ה] של זל לה
ים יאי בי ומש ם  יי רנ צש מי לש ים  כי הולש של ץ  רל אה י הה יהרי דנ ל  כה ת  אל ה  אה רה עמקםב, של ינ א  ינרש ונ א  לה אל  ? ענ יודי יהה  הה ן  יי ננ מי ר.  שי בנ תש הי

עמקםב. א ינ ינרש תוב ונ כה הו של ה. זל בואה תש

הו ם. זל תוכה בש קומו  ת מש אל ש  יהרנ וש בות,  אה ם הה ר עי בי חנ תש הי ה לש כה זה ך  לל מל ד הנ וי ה, דה אי םא רש ר, ב מנ ק אה חה צש יי י  בי רנ
ה. נה םאש פי ר ה לש תה יש ים הה בוני סו הנ אמ ן מה בל תוב אל כה של

ן. יי ל ינ יק נוד של זי חמ מנ ד של חה י אל הודי ם יש הל מה יהה עי הה לוד, וש יהא לש קי פוטש קנ ים מי כי יו הולש יהה הה קי זש י חי בי רנ א וש יסה י יי בי רנ
ל ים של לי עג מש ים הנ רי בה דש ם הנ אותה ד מי חה ר אל בה מםר דה אל ול יך  ח פי תנ יהה, פש קי זש י חי בי רנ א לש יסה י יי בי ר רנ מנ ים, אה כי ם הולש עודה בש

דוש. קה אור הנ מה י הנ ני פש ל יום לי ר כה ה אומי תה אנ ה של תורה הנ

ה. תורה י הנ כי רש לו דנ ם - אי י נםענ כי רש יהה דנ כל רה לום. דש יהה שה יבםתל תי ל נש כה ם וש י נםענ כי רש יהה דנ כל רה ר, (משלי ג) דש מנ אה ח וש תנ פה
נו מל מי זוז  תה םא  ל של ה  ינה כי שש הנ ימות  עי נש ת  אל יו  לה עה ה  רל שש מנ הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ה,  תורה הנ י  כי רש דנ בש ך  הולי של י  מי של
ה. טה מנ לש לום לו  ה, שה לה עש מנ לש לום לו  לום. שה ם שה ה כגלה תורה יבות הנ תי ל נש כה לום - של שה יהה  יבםתל תי ל נש כה ים. וש מי עולה לש

א. בה ם הנ עולה לום לו בה ה, שה זל ם הנ עולה לום לו בה שה

י תי עש מנ ם, שה הל ר לה מנ ך? אה ן לש יי ננ לו, מי רו  מש ה. אה זל סוק הנ פה א בנ צה מש יס ני כי בש ענ  בי טש מנ מו  הוא, כש י הנ הודי יש ר הנ מנ אה
ים. די דה י צש ני שש ים ובי ני וה י גש ני שש ה הוא בי זל סוק הנ פה ר, הנ מנ אה ח וש תנ ה. פה זל סוק הנ פה ר [טוב] בנ בה אן דה י כה תי דש מנ לה א, וש בה אנ מי



801

יבות? תי נש י הנ ים ומי כי רה דש י הנ לום. מי ים בו שה אי קורש ם, וש ים בו נםענ אי יבות. קורש תי ים בו נש אי קורש ים וש כי רה ים בו דש אי קורש
לום? שה י הנ ם ומי נםענ י הנ מי

ה תורה א בנ רה קש ני קום של ל מה כה י בש רי המ ך. של רל יהם דה ן בנ נותי תוב (ישעיה מג) הנ כה נו של יש ם, הנ י נםענ כי רש יהה דנ כל רה א דש לה אל
ן ים מי תוחי פש ים של כי רה דש לו הנ ם. אי י נםענ כי רש יהה דנ כל רה ך דש ם, כה דה ל אה כה ה לש תוחה פש זו של ך הנ רל דל כםל. כנ ה לנ תוחה ך פש רל ך, זו דל רל דל

ם. עולה י הה די דש ל צי כה ר ולש בל ל עי כה ים לש חי תה פש ים ני כי רה דש ם הנ אותה תוכו, ומי ים לש סי נה כש ני דול, וש גה יהם הנ רו בנ כה בות, של אה הה

ים די רה פש ני אורות וש מש ל הנ ים כה ירי אי א מש בה ם הנ עולה ן הה א, ומי בה ם הנ עולה ן הה את מי יוצי ימות של עי יא נש ה הי זל ם הנ נםענ הנ וש
ר - חי ר אנ בה ם. דה א נםענ רה קש בות ני אה ים] הה שי יורש ים [של קי יונש א של בה ם הנ עולה ל הה אור של אותו הה טוב וש אותו הנ ר, וש בל ל עי כה לש
ל רות של חי ל הנ כה אורות וש ל הה כה טוב וש ל הנ כה ה וש חה מש שי ל הנ א, כה בה ם הנ עולה ר הה עורי תש מי של ם, וכש א נםענ רה קש א ני בה ם הנ עולה הה

ם. א נםענ רה קש ך ני שום כה ים, ומי רי עורש תש ם מי עולה הה

ה. נוחה רות ומש ם חי הל לה ייש  ים, וש חי ם נה ת, כגלה בה שנ ת הנ סל נל כש ני ה של עה שה נםם, בש יהי גי ל הנ ים של עי שה רש ינו, הה ני ה שה ל זל ענ וש
דונו ני ים של עי שה רש ל הה של ש  נל עם הה אותו  ל מי צי נה ני של ינו  לי ה עה יונה לש ה על חה מש ר שי עורי לש נו  לה ייש  ת,  בה שנ את הנ יוצי ה של עה שה בש
הו ינו. זל לי ינו עה להי י אל נה דם ם אמ י נםענ יהי ר, (תהלים צ) וי לומנ ר וש עורי תש הי נו לש ייש לה ה. וש אה לש הה יא וה הי ה הנ עה שה ן הנ רו] מי זש חה [של

ם. י נםענ כי רש יהה דנ כל רה ן דש ל כי ענ כםל, וש רות] הנ ת [חי חנ מש יון, שי לש על ם הה נםענ הנ

חנ ם לוקי ת כגלה אל וש ה,  לה עש מנ לש מי ים  אי יוצש של ים  ילי בי שש ם הנ הי לו  ? אי יהה יבםתל תי נש ה  זל י  לום, מי שה יהה  יבםתל תי נש ל  כה וש
ן לו ז נותי אה תו, וש בורה גש הוא בי של דול כש גה יהם הנ ם לנ יס אותה ני כש ת, ומנ יי בנ לום הנ לום, שש א שה רה קש ני י של ידי חי יש ית הנ רי בש הנ
ל יט ענ לי שנ ם וש יי רנ צש מי ך בש לל יהה מל הה לום, וש ית שה רי יהה בש ף הה ה, יוסי אי םא רש לום. ב יהה שה יבםתל תי ל נש כה תוב וש כה הו של לום. זל שה

. ענ יהה יודי םא הה ה, ל ינה כי שש נו הנ מל ה מי קה לש תנ סש הי שום של עמקםב, מי ינ ץ, וש רל אה הה

יו נה דו בה יירש ר, של בל ל של ר ענ בל הוא של ה של אי ם, ורש יי רנ צש מי ה בש בואה נות תש קש י לי די ר, כש בל יהה של עמקםב הה ינ ה, לש ל זל ם כה עי וש
ין אי ים של שי נה מו אמ ים, כש בי עי מו רש א כש לה ם אל כל מש צש או ענ רש םא תנ ל י של די או, כש רה תש ה תי מה יו לה נה בה עמקםב לש ר ינ םאמל י ם, ונ יי רנ צש מי לש

ע. בנ ם שם הל לה

אות רש הנ ם לש דה אה יך הה רי םא צה ם, ל עולה ר בה ענ הוא צנ ן של מנ ל זש כה י בש רי המ אן, של אי סוד ייש כה דנ יהה, ונ קי זש י חי בי ר רנ מנ אה
ר. אי בה תש ה ני ני הי או, וש רה תש ה תי מה ר לה מנ ן אה ל כי ענ יו, וש אה טה חמ ס בנ פי תה םא יי ל י של די שוק, כש מו בנ צש ת ענ אל

ב עה רוך הוא רה דוש בה קה ח הנ לנ ן שה ל כי י ענ רי המ ש, של מה ה מנ בואה ם - תש יי רה צש מי ר בש בל י ילש של עמקםב כי א ינ ינרש ר ונ חי ר אנ בה דה
ה. בואה ם תש שה ים מי יאי בי יו מש הה ץ של רל אה י הה ני ת בש ה אל אה ה רה ל זל ענ ם, וש שה יו לש נה ת בה אל עמקםב וש ת ינ יד אל הורי י לש די ם, כש עולה לה

ל קו של לש חל א מי ו יהצה שה עי לק, וש חמ ו לנ שה עי עמקםב וש או ינ ק, בה חה צש ת יי מי ה של עה שה ם. בש יי רה צש מי ר בש בל י ילש של עמקםב כי א ינ ינרש ונ
יו נה ם הוא ובה יי רנ צש מי יהה לו בש הה ר של בל של ה אותו הנ אה ה רה ל זל ענ כםל. וש טםל הנ לות יי גה ת הנ בםל אל סש יי עמקםב של ינ כםל, וש הנ ץ ומי רל אה הה
ם יכל לי א עמ צי מה םא יי ל ה, של לה עש מנ לש ין של די י הנ ני פש לי או, מי רה תש ה תי מה יו לה נה בה עמקםב לש ר ינ םאמל י ה ונ ל זל ענ לות, וש גה ת הנ בםל אל סש לי
ל אי רה שש יו יי ה הה זל בון הנ שש חל ד"ו, כנ שוהה רש רש י פי רי ה. המ מה דו שה ם רש יי רה צש מי ר בש בל י ילש של י כי תי עש מנ ה שה ני ר הי םאמל י ג. ונ רי טש קנ מש

בשמיצשרניים.

י בנ יש ל אם י ענ םאשי ה יהרום ר תה ענ ר, (תהלים כז) וש מנ אה ח וש תנ א פה יסה י יי בי גו'. רנ ץ וש רל אה ל הה יט ענ לי שנ ף הוא הנ יוסי וש
ה'. ה לנ רה מש זנ אמ ה ונ ירה שי ה אה רועה י תש חי בש לו זי הר אה ה בש חה בש זש אל י וש יבותנ בי סש

ה אותו עושל ם וש עולה י הה ני ל בש ל כה ף אותו ענ ם, הוא זוקי דה אה הה ה מי צל רנ תש רוך הוא מי בה דוש  קה הנ של ה, כש אי םא רש ב
יו. תה חש ים תנ עי נה כש יו ני אה ל שונש כה כםל, וש ל הנ םאש של ר הה

א ם. בה עולה י הה ני ל בש ל כה ים אותו ענ רי רוך הוא הי דוש בה קה ם - הנ הל חו אותו מי יו, דה חה או אל נש ך שה לל מל ד הנ וי ת דה אל
יו. נה פה ים לש די סוגש ים וש עי יו כורש ם הה כגלה כותו, וש לש ל מנ ל כה ענ ים אותו  רי רוך הוא הי בה דוש  קה יו, הנ נה פה לש ח מי רנ יו - בה מי חה
ם יי פנ וו לו אנ חמ תנ שש יי ף ונ י יוסי חי יהבםאו אמ תוב ונ כה הו של יו, זל נה פה וו לש חמ תנ שש הי עו וש רש ם כה ך כגלה ר כה חנ יו, אנ חה חו אל ף דה ת יוסי אל וש

ה.  צה רש אה

יא הי ת של ר, עי אי בה תש ה ני ני ר, הי מנ ה אה הודה י יש בי ה. רנ תה אנ מו וש ה? כש תה ענ ה וש ה זל י - מנ םאשי ה יהרום ר תה ענ ר וש חי ר אנ בה דה
ינו. ית די ה הוא ובי ה - זל תה ענ ה. וש תה את ענ רי קש ני "א, וש ת? זו הי עי ה הה יא אותה י הי ה. ומי יונה לש על ה הה גה רש דנ הנ

ה חה בש זש אל ץ. וש רל אה י הה כי לש ר מנ אה לו שש י - אי יבותנ בי י סש בנ יש ל אם כות. ענ לש בוד ומנ כה בש ה  ים אותה רי הה י - לש םאשי יהרום ר
ה - רה מש זנ אמ ה ונ ירה שי ם. אה עולה ל הה ע כה מנ שש יי ה - של רועה י תש חי בש ד. זי ל מועי ה אםהל - זל לו  הר אה ם. בש יי לנ רושה יש - זו  לו  הר אה בש

ת. חנ בנ שש תי הנ ה וש ירה שי ה הנ אה ה, בה רועה תש ל הנ ד של צנ הנ ם, מי שה י מי רי המ ה. של רועה תש יא הנ הי ד של אותו צנ מי

לו. ים של רי שה ל הנ כה וש ו  שה עי ה  י - זל יבותנ בי י סש בנ יש ל אם ענ ל.  אי רה שש יי ת  סל נל כש זו   - י  םאשי יהרום ר ה  תה ענ וש ר  חי ר אנ בה דה
ת יר אל עמבי הנ י לש די ה, כש רה בה שש ים רוחנ ני להי י אל חי בש תוב (שם נא) זי כה ה - של רועה י תש חי בש ל. זי אי רה שש לו יי לו - אי הר אה ה בש חה בש זש אל וש

ם. עולה ק לש סי פש םא הל ל רוך-הוא לש דוש-בה קה חנ לנ בי שנ הודות ולש ה - לש רה מש זנ אמ ה ונ ירה שי ם. אה עולה ן הה ין מי די הנ

ע רה ר הה ייצל ה הנ י, זל יבותנ בי י סש בנ יש ל אם תוב ענ כה ע, של ר רה ל ייצל ר טוב ענ כםל, ייצל י - בנ םאשי ה יהרום ר תה ענ ר וש חי ר אנ בה דה
ש, אי ד הה צנ ה מי נה תש ני ה של תורה ה - זו הנ רועה י תש חי בש לו זי הר אה ה בש חה בש זש אל כםל. וש א אותו בנ הוא שוני ם, וש דה אה יב הה בי הוא סש של
ל ים כה רי בה שש ני וש ם]  דה אה ל הה [של םאשו  יהרום ר ה  תורה יל הנ בי שש י בי רי המ מו. של ת לה דה ש  אי ינו  ימי תוב (דברים לג) מי כה כנ
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י. תה חש י תנ מנ יענ קה רי כש תוב (תהלים יח) תנ כה יו, כנ נה פה יו לש אה שונש

ז אה בות, וש אה ם הה ק עי בי דה הי ך ייש לו לש לל מל ד הנ וי י דה רי המ בות, של אה ם הה ל עי לי כה הי י - לש םאשי ה יהרום ר תה ענ ר וש חי ר אנ בה דה
י לי עמ ם בנ םאל, כגלה מ שש ד הנ צנ בש ם של לו הי י - אי יבותנ בי י סש בנ יש ל אם ם. ענ מה ד עי חה ר אל של קל הוא בש ה, וש לה עש מנ ה לש לל עמ ינ ם וש רומי תש יי

ד. חה כםל הוא אל הנ ה, וש נה בה לש ר לנ בי חנ תש ש מי מל של ז הנ אה ל, וש בי חנ ים לש ני וש כנ תש מי ים של יני די הנ

ה. הוא ן אותה זה ה וש יר לה אי ה ומי נה בה לש ט בנ שולי ש של מל של ה הנ ץ. זל רל אה ל הה יט ענ לי שנ ף הוא הנ יוסי תוב וש ה, כה אי םא רש ב
כםל, מות לנ שה נש חות הנ ם פורש שה ים ומי זוני ם ני נו כגלה מל א, מי יוצי ענ וש שופי ר של הה י אותו נה רי המ ץ, של רל אה ם הה ל ענ כה יר לש בי שש מנ הנ

רוהו. אמ ל, ובי זה מנ לוי בש םא תה ל ם של עולה ר בה בה ך דה ין לש י אי רי המ קום, של מה ל אותו הנ ים אל וי חמ תנ שש ם מי ך כגלה שום כה ומי

ון ע עמ י רה ימי ע בי ירה ה אי מה ר, (תהלים מט) לה מנ אה ח וש תנ ר פה זה עה לש י אל בי הו. רנ רג כי םא הי ם ל הי יו וש חה ת אל ף אל ר יוסי ינכי ונ
ד פוחי י של ל מי בה רוהו. אמ אמ ים, ובי די ם פוחמ ה הי מה ים מי עי םא יודש ל ים וש די פוחמ ם של ה הי לשה ה, שש אי םא רש י. ב ני סובי י יש בנ עמקי
הוא ם, וש הל בה יחנ  גי שש םא מנ ל ים, וש אי טה ם חמ הי של ענ  םא יודי ל ים של אי טה חמ ם הנ שום אותה ד - מי ה הוא פוחי מנ מי ענ  םא יודי ל וש

ע. י רה ימי ד מי פוחי

הוא ע, של רה ר הה ה [הוא] ייצל ם? זל י הי ע, ומי רה אותו  ים בש ני מש דנ זש ם מי הי ים של יהמי ם הנ הי לו  ע? אי י רה מי ם יש י הי מי
ם. יהל כי רש ת דנ ים אל אי מש טנ מש ם של ל אותה כה ין לש טי סש הנ ם לש עולה שות בה רש ת לו  נל תל ני ים של דועי ים יש יהמי לו  ייש  ע, וש א רה רה קש ני
ים אי טה ם חמ ל אותה ענ ים  ני מג מש לו  אי וש ע,  רה י  מי יש ים  אי רה קש ני של ם  ה הי לל אי וש ים אותו,  אי מש טנ מש  - א  מי טה הי לש א  בה י של מי של

ם. יהל בי קש עי ם בש דה י אה ני ם בש ים אותה שי דה של

ים אי מש טנ ם ומש לה צש ים אל ני מש דנ זש ים מי יקי זי ל מנ בוצות של ה קש מה ם, כנ יהל כי רש ת דנ ים אל אי מש טנ מש ם של ל אותה ה, כה אי םא רש ב
ם ה הי מה ר - כנ הי טה הי ם לש דה א אה ש. בה מה מנ ים אותו  יגי הי נש מנ ך  רל דל הנ ה  אותה ת - בש כל לל ה לה ם רוצל דה אה של ך  רל דל ם. בש אותה

ים לו. עי יש סנ מש של

ם, יי נו מנ מל טםל מי י לי לי הוא כש ם, של יי ל מנ ה של לה טש תוך ננ יו מי חםץ יהדה רש יך לי רי ר, צה בםקל ם בנ ם קה דה אה של כש ינו, של ני י שה רי המ
ר. בה דה ת הנ נו אל רש אנ זו בי ה הנ לה טש ננ יל הנ בי שש ה, בי אי םא רש רוהו. וב אמ בי מו של ה, כש אשונה רי ץ יהדו בה חנ רה י של תוך מי מי

םאל, מ שש ן הנ ין מי יהמי ץ הנ חנ רש יי םאל, וש מ ל שש ין ענ יט יהמי לי שש הנ י לש די םאל, כש מ שש ין בי טםל ינד יהמי ם לי דה אה יך  רי צה עוד, של וש
םא ל י של די םאל, כש מ שש ל הנ ין ענ יהמי יט הנ לי שש הנ םאל, לש מ שש ין בי טםל יהמי ל יהדו, יי נוטי י של ן מי ל כי ענ ה. וש ילה טי יא נש ה הי שום זל ומי

נו. רש אנ ה בי ני הי ל, וש לה לט כש שש ע לי רה ר הה ייצל קום לנ ן מה תי יי

י די ים עובש מי ענ ל הה ט ענ ין שולי יהמי הנ ה של עה שה ע, ובש רנ הה לש יב יהדו מי שי םא מי ט, ל ע שולי רה ין הה די ה של עה שה ה, בש אי םא רש ב
ם. ה אותה לל כנ םא מש ל ם וש יהל לי רוך הוא עמ דוש בה קה ס הנ ם, חה בםר אותה שש לות לי זה ים ומנ בי כוכה

יד. מי ד תה ם, ופוחי יהל לי ע עמ םא יהדנ יו, ל לה גש רנ ם בש הל ש בה דה ים של אי טה חמ ם הנ אותה א, בש הוא חוטי י של ל מי ך, כה שום כה ומי
ד חנ םא פה ן ל ל כי ענ ם, וש הל ש בה פי שש פנ יהה מש ב, הה רה קש א לנ יהה יוצי הה של לו, וכש לה ים הנ אי טה חמ הנ ר מי מה שש יד ני מי יהה תה ך הה לל מל ד הנ וי דה

ב. רה קש ם בנ הל מה ם עי חי לה הי לש

י בנ דוף אויש רש ר (תהלים יח) אל מנ ד אה וי ה. דה זל ש  קי םא בי ה ל זל ש  קי בי ה של יו, מנ ים הה כי לה ה מש עה בה רש ה, אנ אי םא רש וב
קום ן מה תנ נה םא  ל וש לו,  לה ים הנ אי טה חמ ן הנ ר מי מה שש ני יהה  הה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ מה ם.  לותה ד כנ ענ שוב  םא אה ל וש ם  יגי שי אנ וש
ם. יהל ידי פםל בי יי יו וש אה טה ת חמ בםענ אל תש יו לי רה חמ פו אנ דש רש םא יי ם ל הי יד, וש מי ם תה יהל רי חמ דםף אנ רש ה לי צה ן רה ל כי ענ לט, וש שש יו לי אה שונש לש

דםף רש ה לי צה ך, הוא רה לל מל ד הנ וי דה מו  םא כש ל יו, וש אה טה חמ בנ ש  פי שש פנ יהה מש הה ב של ל גנ ף ענ ר. אנ ד יותי חי פנ יהה מש א הה סה אה
יד) תוב (דברי הימים-ב  כה יהה, של הה ך  כה וש הוא,  רוך  בה דוש  קה ם הנ רםג אותה ינהמ וש ם,  הל ם בה חי לה הי םא לש ל וש ם,  יהל רי חמ אנ
ים. כגשי הנ נגסו  יה ה ונ הודה י יש ני פש לי א וש סה י אה ני פש ים לי כושי ת הנ גםף ה' אל יי תוב ונ כה גו', וש וש מו  ר עי של ם אמ עה הה א וש סה ם אה פי דש רש יי ונ
דוש קה הנ ף וש א, הוא רודי סה ל אה בה ם. אמ תה רה חר מה ב לש רל על ד הה ענ ף וש של נל הנ ד מי וי ם דה ינכי ד? (שמואל א ל) ונ וי דה תוב בש ה כה ן] מנ כי [וש

ה. כל רוך הוא מנ בה

ה תה אנ ר, וש מי זנ י אמ ני א אמ לה רםג, אל המ םא לנ ל דםף וש רש י יהכול לי יני ר, אי אומי ש וש קי בנ יהה מש ך הה ה כה הודה ך יש לל ט מל פה הושה ם יש גנ
תוב (דברי כה רוך הוא, של דוש בה קה ה לו הנ שה ך עה כה א, וש סה מו אה ש כש פי שש פנ ך מש ל כה יהה כה םא הה ל שום של ם, מי רםג אותה המ תנ
ה יהודה ים לי אי בה יר הנ עי ר שי הנ ב וש מון מואה י ענ ני ל בש ים ענ בי רש אה ן ה' מש תנ ה נה לה הי ה ותש נה רי בש לו  חי ת הי עי הימים-ב כ) ובש

פו. גי נה יי ונ

ד חנ פה שום של ב, מי רה קש ם בנ חי לה הי םא לש ל דםף וש רש םא לי ל ר וש מי זנ םא לש י יהכול ל יני ר, אי מנ ם אה ך גנ ף כה ה אנ הודה ך יש לל יהה מל קי זש חי
שור ה אנ ני חמ מנ ינך בש ך ה' ונ אנ לש א מנ ייצי הוא ונ ה הנ לה יש לנ י בנ הי יש תוב? (מלכים-ב יט) ונ ה כה נו. מנ רש מנ אה לו של לה ים הנ אי טה חמ הנ מי
ב שוכי יתו, וש בי ב בש יהה יושי יהה הה קי זש חי ים. וש תי ים מי רי גה ם פש ה כגלה ני הי ר וש בםקל ימו בנ כי ינשש ף ונ לל ה אה שה מי חמ ים ונ מוני ה ושש אה מי

ם. ג אותה רנ רוך הוא הה דוש בה קה הנ תו, וש טה מי בש

שום ה. מי מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ ם ענ עולה י הה ני ר בש אה לו - שש לה ים הנ אי טה חמ ן הנ ים מי די יו פוחמ לו הה לה ים הנ יקי די צנ ה הנ ומה
ע, י רה מי ם יש יו אותה לה טו עה לש שש םא יי ל י של די נו, כש רש מנ אה מו של ם כש הל ש בה פי שש פנ לו ולש לה ים הנ אי טה חמ הנ ר מי מי שה הי ם לש דה אה ך ייש לה כה

יו. לה ים עה מי חמ רנ םא מש ל של

םא ם ל הי ם, וש לי הוא שה שום של ם, מי יהל לי ם עמ חנ יהדו, הוא רי לו בש פש נה ה של עה שה יו. בש חה ת אל ף אל ר יוסי ינכי ה, ונ אי םא רש ב
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ין די י הנ לי עמ ם בנ ל אותה י כה רי המ יו, של לה מו עה חמ םא רי ן ל ל כי ענ ה, וש של קה ין הנ די ד הנ צנ או מי י בה וי לי עון וש מש ם שי אותה הו. של רג כי הי
ם. יהל ידי ים בי לי נופש ה של עה שה ם בש דה י אה ני ל בש ים ענ מי חמ רנ םא מש ה ל של קה הנ

י ין] לי אי ייש [של א] של לה א, [אל ירה א אי לה י, אל אתי תוב יהרי םא כה א. ל ירה ה אי מה ד (תהלים מט) לה וי ר דה מנ ך אה שום כה ומי
תוב כה ה, של מונה אל סוד הה ם בש הי לו  י? אי בנ ם עמקי י הי י, מי ני סובי י יש בנ ון עמקי נו. עמ רש מנ אה י של פי ע, כש י רה מי ם יש אותה חםד מי פש לי
אותו יד, בש מי ם תה הל ים בה לי כש תנ סש מי ים של בי עמקי ם הה הי ב, וש קי עה ה הוא הל ו. זל שה ב עי עמקי ת בנ זל אםחל יהדו  וש (בראשית כה) 

בו. עמקי יד בנ מי ש בו תה ם דה דה אה א של טש חי הנ

א - וש שה י הנ לי בש חנ ה. בש אה טה ה חנ לה גה עמ עמבות הה כנ א וש וש שה י הנ לי בש חנ ון בש עה י הל כי תוב? (ישעיה ה) הוי מםשש ה כה ה מנ אי םא רש ב
ק אותו זי חנ תש ה, ומי לה גה עמ עמבות הה א] כנ וש שה י הנ לי בש חנ ה [בש עמשל ננ ק וש זי חנ תש ך מי ר כה חנ אנ יו, וש לה ש עה םא חושי ל ב וש קי עה ש בו בל דה של

א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ה אותו בה טל סש א, ומנ טש חי הנ

א צי מה םא יי ל י של די ם כש יהל עמשי מנ ים בש שי פש שש פנ יד מש מי ם תה הי ם, וש יהל אי טה חמ ר מי מי שה הי ים לש עי יודש ים של יקי די צנ ם הנ יהל רי שש אנ
ים כי רה דש ם  הל לה ת  נל קל תנ מש ה  תורה הנ י  רי המ של א,  בה הנ ם  עולה לה ם  יהל לי עמ ינו  טי ינשש םא  ל וש ה,  זל הנ ם  עולה בה ג  רי טש קנ מש ם  יהל לי עמ

לום. יהה שה יבםתל תי ל נש כה ם וש י נםענ כי רש יהה דנ כל רה תוב (משלי ג) דש כה ם, של הל ת בה כל לל ים לה ילי בי ושש

ל אנ ך  בש פםל אויי נש ר, (שם כד) בי מנ אה ח וש תנ יהיא פה י חי בי גו'. רנ וש ם  הל ם לה לנ ר חה של למות אמ חמ ת הנ ף אי כםר יוסי זש יי ונ
יו נה פה ש לש מי שנ בודו ולש כש ה לי כל זש יי ם של דה אה ת הה ה אל שה רוך הוא עה דוש בה קה ה, הנ אי םא רש ך. ב בל ל לי גי ל יה לו אנ שש כה ח ובי מה שש תי

יד. מי ה תה תורה ה בנ ה בה צל רנ תש רוך הוא מי דוש בה קה הנ שום של ילות, מי לי ים וש ה יהמי תורה ל בנ די תנ שש הי יד ולש מי תה

ן יי ננ . מי יהה כל רה ת דש ת אל ענ דנ ה לה ד אותו בה מי לי ה, וש יו תורה נה פה ן לש תנ ם, נה דה אה ת הה א אל רה רוך הוא בה דוש בה קה הנ ן של יוה כי וש
יא ת ה' הי אנ רש ן יי ם הי דה אה ר לה םאמל י ך, ונ ר כה חנ אנ ה. וש רה קה ם חמ גנ וש ה  ינה כי הל ה  רה פש סנ יש ונ ה  אה ז רה תוב (איוב כח) אה כה נו? של לה

או. טש חל ס בש פנ תש ני בונו וש ת רי ונ צש ל מי ר ענ בנ ה, עה ר אותה מנ םא שה ל ה וש ל בה כי תנ סש הי ן של יוה ה. כי ינה ע בי רה סור מי ה וש מה כש חה

ם, עולה י הה ני ל בש ל כה ם ענ כי חנ תש הי ך של לל מל למםה הנ ה. שש סו בה פש תש ה ני תורה ל הנ ד של חה ר אל בה ל דה רו ענ בש עה ם של ל אותה כה וש
ל ר ענ עובי י של נו. מי בש כות מי לש מנ ת הנ ג אל לי פנ כותו ולש לש ת מנ נו אל מל יר מי עמבי הנ ם לו לש רנ גה ה, וש תורה ל הנ ד של חה ר אל בה ל דה ר ענ בנ עה

ה. מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ ה ענ תורה הנ

ת ע אל י הוא יהדנ רי המ ה, ונ זל גול הנ לש גי ל הנ ם כה יהל לי ל עמ גי לש ה גי מה יהדו, לה בש לו  פש יו נה חה אל ה, וש תורה ענ  יהה יודי הה ף של יוסי וש
םא ה ל ל זל א כה לה ם, אל הל קםם מי נש ים לי גולי לש ם גי יהל לי ל עמ גי לש ף גי יוסי לום של שה ס וש א חנ לה יו? אל בי אה ד אותו  מי לי ה של תורה הנ
י רי המ פםל, של יו לי חה ת אל יר אל אי שש םא הי הוא ל יו, וש לה ה אי תה יש תו הה שוקה תש לו, של צש ין אל יהמי נש יו בי חי ת אה יא אל בי הה א לש לה ה אל שה עה

לו. פש םא יי ל י של די ה כש ל זל כה גו', וש ר וש ם בה יהל לי ת כש או אל לש מנ יש ף ונ ו יוסי צנ יש תוב ונ כה

תוב (דברים יא) כה ה, כנ ל בה כי תנ סש יד מי מי יהה תה ה, הה נה בה לש ת הנ רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה בה של ר, כש מנ ה אה הודה י יש בי רנ
ה. ירה אי מש ה  בה תו  חה גה שש הנ בש ש  מל של י הנ רי המ ה, של אה ז רה תוב אה כה וש יד.  מי תה ה  בה תו  חה גה שש ה. הנ בה יך  להל י ה' אל יני עי יד  מי תה

. יהה נל בה יר אמ פי קום סנ ר (איוב כח) מש מנ אל נל מו של ה? כש רה פש סנ יש ה ונ ה זל ה, מנ רה פש סנ יש ונ

ה עה בש שי ה בש ין אותה קי תש ים, הי רי ים שה עי בש שי ת לש קל לל חג ים מש חומי ר תש שה ים עה ני שש קון בי תי ת בש בל יא יושל הי ה, של ינה כי הל
ין אי ם, של ענ ר פנ חנ ם אנ ענ יד, פנ מי תה יהה  לל עה יחנ  גי שש הנ ה, לש רה קה ם חמ גנ וש מות.  לי ל שש ת ענ בל של לה וש אור  הי ים לש יוני לש ים על מודי ענ

ים. מי עולה ק לש פוסי

י רי המ ה, של ינה ע בי רה סור מי ה וש מה כש יא חה ת ה' הי אנ רש ן יי ם הי דה אה ר לה םאמל י ר, ונ מנ אה ם וש דה אה ת הה יר אל הי זש הי ך  ר כה חנ אנ וש
ת סםלל פש הנ רור מי ה, בי ינה ע בי רה סור מי ה. וש לה לה גש רוך הוא בי דוש בה קה ת הנ ת אל ענ דנ לה א וש ירה ים לי תוני חש תנ ל הנ ת ענ רל טל ענ תש יא מי הי

יון. לש על ך הה לל מל בוד הנ כש ל בי כי תנ סש הי ת ולש ענ דנ ה לה ינה בי אות] הנ צש מה ת [הי חנ גה שש ז הנ אה מו, וש ב עי רנ קש םא לי ל של

ח תנ ת. פה יי בנ אותו הנ ש בו בש גנ פה ד של חה י אל הודי מו יש ם עי יהה שה הה ה, וש תורה ל בנ די תנ שש הי ד לש חה ה אל לה יש ם לנ י קה י יוסי בי רנ
ם לו הי ע - אי שנ רות רל ילו אוצש םא יועי ת. ל ול מה יל מי צי ה תנ קה דה ע וצש שנ רות רל ילו אוצש םא יועי ר, (משלי י) ל מנ אה י וש י יוסי בי רנ
ד בנ אה תוב? (קהלת ה) וש ה כה ע. מנ שנ רות רל נםס אוצש כש לי ם וש עולה י הה רי בש ר די חנ ים אנ כי הולש ה, וש תורה ים בנ לי דש תנ שש םא מי ל של

ע. שנ רות רל ם אוצש הי שום של ע, מי ן רה ינ נש עי הוא בש ר הנ עםשל הה

את רי קש ה ני תורה י הנ רי המ ה, של ל בה די תנ שש הי יהה לש כל רה ים דש עי יודש ה וש תורה ים בנ לי דש תנ שש מי לו של ת - אי ול מה יל מי צי ה תנ קה דה וצש
נו. ילה לה הש ה תי קה דה תוב (דברים ו) וצש כה ה, של קה דה את צש רי קש ני ים, וש יי ץ חנ עי

ה תורה א לו  ים. קורי די דה י צש ני שש ים ובי ני וה י גש ני שש יא בי הי ש, וש מה ה מנ קה דה צש ת - זו  ול מה יל מי צי ה תנ קה דה ר וצש חי ר אנ בה דה
ד. חה כםל אל הנ ה, וש קה דה א לו צש קורי וש

י הודי יש ם אותו הנ לום. קה את שה רי קש ני אי של דנ ה ונ ך זל י, כה י יוסי בי ר רנ מנ לום. אה א לו שה קורי י, וש הודי יש ר אותו הנ מנ אה
יש. ע רי בנ שש ים יי יקי ף רי די רנ ם ומש חל ע לה בנ שש תו יי מה דש ד אנ ר, (משלי כח) עםבי מנ אה י וש הודי יש ח אותו הנ תנ מו. פה ף עי תי תנ שש הי וש
ת עמבםד אל ם לנ דה ץ אה מי אנ תש יי ר של מנ יך אה ם, אי עולה י הה ני ל בש כה ם מי כה הוא חה ך, של לל מל למםה הנ י שש כי ה, וש של ה קה זל סוק הנ פה הנ

ם?. י עולה יי זםב חנ עמ ינ יהה וש רל חמ ל אנ די תנ שש הי ה ולש מה דה אמ הה

ה דה בש עה לש ן  דל עי ן  גנ בש הו  חי ני ינ ונ ם  דה אה הה ת  אל ים  להי אל ה'  ח  קנ יי ונ ב)  (בראשית  ר,  מנ אה וש ח  תנ פה א סוד הוא.  לה אל
ך לל מל ה הנ - זל ה  רה מש שה יון. ולש לש על הה ך  לל מל ה הנ - זל ה  דה בש עה ה, לש אי םא רש נות. ב בה רש קה סוד הנ הוא בש של רוהו  אמ ה, ובי רה מש שה ולש
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מור. ל שה סוד של ה - בנ רה מש שה כור. ולש ל זה סוד של ר] בנ כה זה ה - [לנ דה בש עה תון. לש חש תנ ם הנ עולה הה יון וש לש על ם הה עולה תון. הה חש תנ הנ

ת כל רל בה תש מי של ה, וכש לה עש מנ לש כות מי רה ה בש שםך לה מש לי עמבםד וש לנ עמשות וש יך לנ רי צה ן, של דל ן עי ה גנ תו זל מה דש ד אנ ך עםבי שום כה ומי
ר מנ אל נל של מו  ך, כש רי בה תש מי ך  רי בה מש ן של כםהי הנ ה של אי םא רש ה. ב מה עי ך  רי בה תש ם הוא מי ה, גנ לה עש מנ לש כות מי רה בש ה  כות לה שה מש ני וש
י ים - מי יקי ף רי די רנ ה. ומש לה עש מנ לש זון של מה הו הנ ם - זל חל ע לה בנ שש תו יי מה דש ד אנ ך עםבי שום כה ם. ומי כי רמ בה י אמ ני אמ (במדבר ו) ונ

ה. זל ר הנ בה דה יתה לנ כי זה יך של רל שש י, אנ י יוסי בי ר רנ מנ אי. אה דנ יש ונ ע רי בנ שש ים - יי יקי ף רי די רנ הוא מש ר של חי אנ ד הה צנ ק בנ בי דנ תש יי של

דוש קה ת הנ מוננ אל בו  ם של דה אה הו  כות. זל רה ב בש מונות רנ אל יש  יו, (משלי כח) אי רה חמ סוק אנ ר פה מנ אה ח וש תנ עוד פה
ין אותו קי תש יהה מנ םא הה כםל, ל אל יום לל ל אותו הנ ל של כה אמ יהה לו מנ הה ב של ל גנ ף ענ אנ ן, של קי זה א הנ יסה י יי בי מו רנ רוך הוא, כש בה
יהה ז הה ך, אה לל מל י הנ ני פש לי מי זונו  מש ש  קי ובי תו  לה פי ל תש לי פנ תש הי ר של חנ דוש. אנ קה הנ ך  לל מל י הנ ני פש לי זונו  מש ש  קי בנ יהה מש הה ד של ענ

ך. לל מל ית הנ בי נו מי תש נה יי ד של ין ענ קי תש םא ננ ר: ל יד אומי מי יהה תה הה ין, וש קי תש מנ

ים יי חנ הנ ה וש זל ם הנ עולה ל הה ים של יי חנ יא הנ הי ה, של תורה ל בנ די תנ שש הי ה לש צה םא רה ל שום של ה, מי קל נה םא יי יר ל עמשי הנ ץ לש אה וש
ל. די תנ שש ה - ני תורה ל בנ די תנ שש הי ה לש עה שה יא הנ הי ו של שה כש א. ענ בה ם הנ עולה ל הה של

ת ף אי כםר יוסי זש יי גו'. ונ ם וש הל ם לה לנ ר חה של למות אמ חמ ת הנ ף אי כםר יוסי זש יי ר, ונ מנ אה לום וש חמ סוד הנ יש בש אי ח אותו הה תנ פה
יר כי זש םא הי לו ל יל לו אי ה הועי ם, ומנ הל ם לה לנ חה לומות של חמ ם הנ ם אותה הל ר לה כנ ר או] זה מנ ף [אה ה יוסי מה י לה כי למות, וש חמ הנ

ת? לל ול רםש אי פש יל יי סי ת וכש ענ דה ה בש עמשל רום ינ ל עה תוב כה כה ם, וש כה יהה חה ף הה י יוסי רי המ ם, של הל לה

יהה הה של ם כש הל ם לה לנ חה ה של מנ ר מי כנ זש ני ז  ץ, אה רל אה ל הה ם ענ יי פנ אנ ים לו  וי חמ תנ שש ומי או  ם בה הי ה של אה רה ן של יוה ל כי בה אמ
ף ר יוסי מנ י. אה תי לגמה אמ ה לנ ין ול חמ תנ שש תי ם ונ יכל לגמםתי ה אמ ינה בל סג ה תש ני הי ה וש בה צה ם ני גנ י וש תי לגמה ה אמ מה ה קה ני הי תוב וש כה ם, של הל מה עי
ף כםר יוסי זש יי ז ונ ה, אה צה רש ם אה יי פנ וו לו אנ חמ תנ שש יי ף ונ י יוסי חי יהבםאו אמ תוב ונ כה יו, של נה פה יו לש חה ים אל עי כורש ה של אה רה ה של עה שה בש

ים. יהמי ם קנ הי ה של אה י רה רי המ ם, של לנ ר חה של למות אמ חמ ת הנ אי

רוך הוא. דוש בה קה י הנ ני פש ה לי חה כש ין שי אי שום של ם, מי ר אותה כנ ם - זה לנ ר חה של למות אמ חמ ת הנ ף אי כםר יוסי זש יי עוד, ונ
ם, דה אה י הה ני פש ח לי כה שש ני מו של י כש רי המ יים, של קנ תש ז מי אה ח, וש כנ שה םא יי ל ירו, של כי זש הנ ם לש דה יך אה רי הוא טוב, צה לום של י חמ רי המ של

יו. לה ח עה כה שש ך ני כה

יר כי םא הי ל י של מי ר, כש כה זש םא ני ל שום של ה, מי אי םא רש ה. וב אה רש קש ני םא  ל ת של רל גל אי ר, כש תנ פש םא ני ל לום של ה, חמ אי םא רש ב
ר יהה זוכי ף הה ה יוסי שום זל יים. ומי קנ תש הי יו לש לה ד עה םא עומי ע אותו, ל םא יהדנ ל לום וש נו חמ מל ח מי כנ שש ני י של ה, מי ל זל ענ אותו. וש
ם הל לי ר אמ םאמל י ה לו. ונ פל צנ יד מש מי יהה תה הה ם, וש עולה נו לש מל לום מי חמ ח הנ כנ שה םא יי ל שום של יים, מי קנ תש הי י לש די לומו, כש ת חמ אל

ם. תל ים אנ לי גש רנ א מש לה ר, אל בה ם דה הל ר לה מנ םא אה ל ל בה לום, אמ חמ ת הנ ר אל כנ ם. הוא זה תל ים אנ לי גש רנ מש

רםב לום בש חמ א הנ י בה ים. כי רי בה רםב דש יל בש סי קול כש ן וש יה נש רםב עי לום בש חמ א הנ י בה ר, (קהלת ה) כי מנ אה י וש י יוסי בי ח רנ תנ פה
ם ם כגלה הל לומות מי חמ הנ ד של גות, ענ רה ל דש גות ענ רה ים דש ני מג לום, ומש חמ ים בנ רי עוזש ם הה ה הי מה כנ של שוהה  רש ה פי ני ן, הי יה נש עי
לום, ים כש בי ים כוזש רי בה ם דש הל ים לה לי גנ תש ין מי ת, אי מל אל י הה יקי די ם צנ אותה ל לש בה ב. אמ זה כה ת וש מל ם אל הל ייש בה ם של הל ת, ומי מל אל

ת. מל ם אל א כגלה לה אל

ל יאי ני תוב (שם ז) דה כה ה, וש לה ה סוד גי לה יש לנ יון הנ זש חל ייאל בש ני דה ז לש תוב בו, (דניאל ב) אה ה כה ייאל מנ ני ה דה אי םא רש ב
ין ב בי תנ כש ה ני מה ים, לה בי ים כוזש רי בה דש בו  ם ייש  אי לום. וש חמ ת הנ ב אל תנ ז כה בו, אה כה שש ל מי ן ענ יהשי יותו  הש לום בי ה חמ אה רה
ים רי בה דש א  לה אל ם  הל בה ים  רי בש חנ תש מי םא  ל עולות,  ם  יהל מותי שש ני של ה  עה שה בש ת,  מל אל י  יקי די צנ ם  אותה א  לה אל ים?  תובי כש הנ

ים. מי עולה ים לש רי קש שנ םא מש ל ים, של יהמי ים קנ רי בה ת, דש מל י אל רי בש ים לו די יעי מודי ים, של דושי קש

םא ל ים של רי בה ד דש וי ה דה יהה רואל הה ע של מה שש ה ני ני לום טוב, הי ה חמ אה םא רה ך ל לל מל ד הנ וי דה ינו של ני ה שה ני ר, הי םאמנ ם ת אי וש
לומות א חמ לה יו אל םא הה לומות ל ל חמ כה בות, וש רה ם קש חנ לש ני ים וש מי פםך דה שש ל לי די תנ שש יהה מי יו הה ל יהמה אי, כה דנ א ונ לה ת? אל מל אל

לום. ל שה לום של םא חמ ל ים, וש מי יכות דה פי ם ושש דה ה וש מה מה ן ושש בה רש ים, חג עי רה

ל יג - ענ שי הנ ים לש ידי עמתי עות של ם רה ל אותה אי. כה דנ ה ונ זל ך  ע? כה לום רה ים חמ אי רש ם טוב מנ דה אה ר, לש םאמנ ם ת אי וש
ל כה י של די ה, כש ם רואל הוא כגלה ם הנ עולה בה ש  ני עה הי ים לש ידי עמתי ים של שי נה ם ער אותה ה, וש י תורה רי בש ל די ים ענ רי עובש ם של אותה
לום ה חמ יו - זל נה פה לש או מי ירש יי ה של שה ים עה להי אל הה תוב (קהלת ג) וש כה ירו של עי ה הי ני הי יו. וש לה דונו עה ת אמ אנ רש ילה יי הש ה תי עה שה

ר. אי בה תש ני מו של ע, כש לום רה ים לו חמ אי רש יק מנ די אותו צנ ה לש ל זל ענ ע. וש רה

ים בי אוהמ ים של שי נה י אמ ני פש יו בו לי ת פי תםחנ אל פש יך לו לי רי לום, צה ה חמ רואל ם של דה אותו אה ינו, של ני ה שה ני הי ה, של אי םא רש ב
הוא צון של רה טוב. הה כםל לש ר הנ בה דה הנ צון וש רה א הה צי מה יי טוב, וש ם לש יהל חו פי תש פש יי טוב וש יו לש לה ם אי צונה ה רש לל עמ ינ י של די אותו, כש

יון. לש סוד על מות בש לי ה הוא שש ני הי א של צה מש ן ני ל כי ענ כםל. וש יום הנ יא סי הי ה של לה מי הנ כםל, וש ית הנ אשי ה רי בה שה חמ מנ הנ

אוי. רה כםל הוא כה הנ רון טוב, וש תש פי אותו  יים בש קנ תש הי לש יש  אי י הה בי ים אוהמ יכי רי יים, וצש קנ תש כםל מי הנ ך  שום כה ומי
ן ול גה אותו  הוא, ובש מו של לו כש ה של גה רש דנ ה הנ אותה ד בש חה אל ד וש חה ל אל ם כה דה אה לה יענ  רוך הוא מודי דוש בה קה ך הנ שום כה ומי
הוא יק, של די ם צנ דה אה א לש לה אל ינו  לום אי חמ הנ אי של דנ י, ונ הודי יש ר אותו  מנ לום. אה ילה חמ הש יי ר של ד אומי חה אל ד וש חה ל אל כה של

אוי. רה לום כה ה חמ אה רה

קום מה ת לש סל נל כש ני ה וש לה עש מנ ם לש עולה ת בה טל שוטל את ומש תו יוצי מה שש תו, ני טה ל מי ן ענ ם יהשי דה ר אה של אמ כנ ה, של אי םא ורש וב



805

ה, יקה די יא צנ ם הי ה. אי מה שה נש ה הנ ת אותה ים אל שי ם ופוגש עולה ים בה כי הולש ים וש די ים עומש יקי זי בוצות מנ ה קש מה כנ ת, וש סל נל כש ני של
ים רי בה ים או דש בי ים כוזש רי בה ה דש ים לה יעי הוא, ומודי ד הנ צנ ת בנ זל חל אל םא, נל ם ל אי ה. וש רואה ה של ה מנ רואה ה וש לה עש מנ ה לש עולה

ה. תה אמ רה ה של ה לו מנ יעה יא מודי בו, הי ה של מה שה נש ה הנ ת אותה רל עורל תש מי של רוב. וכש קה ן הנ מנ זש םא לנ ב ים לה ידי עמתי של

ך רל דל ה  אותה מי טותו  סש הנ י לש די כםל כש ת, הנ מל אל ינו  אי לום טוב של חמ ים לו  יעי יק מודי די צנ ינו  אי ם של דה אה ן לש ל כי ענ וש
ים רי המ טנ ר - מש הי טה הי א לש בה י של ל מי כה ים אותו. של אי מש טנ ת, מש מל אל הה ך  רל דל מי כו  רש ת דנ יט אל סי הוא הי ן של יוה ת. כי מל אל הה

ר. אי בה תש ך ני אי כה דנ ה ונ ני ים אותו. הי אי מש טנ א - מש מי טה הי א לש בה י של אותו, ומי

תוב (במדבר כה ים, של לי גה ם דש אותה ף בש ל יוסי מו של ר שש כנ םא זה אי ל דנ י, ונ י יוסי בי ר רנ מנ ר. אה בםקל ה הנ לה עה ד של בו ענ יהשש
ר. אי בה תש ה ני ני הי יו, וש חה ל אל ה ענ אה גה תש הי שום של ף, מי ה יוסי ני חמ ל מנ גל תוב דל םא כה ל ם, וש יי רנ פש ה אל ני חמ ל מנ גל ב) דל

ל ענ ה, וש בה קי נש ם הנ עולנ ם בש ים הי טי בה שש ל הנ כה ר, וש כה זה ם הנ עולנ ף הוא בש יוסי י, של תי עש מנ אי שה דנ י, ונ הודי יש ר אותו הנ מנ אה
ם. הל מה ר עי כה זה ם הנ עולנ הוא בש שום של ם, מי הל מה ף עי ל יוסי לה כש םא ני ן ל כי

סוד שום של א מי לה ר א'? אל סי ה חה מה תםב! לה כש יך לי רי יהה צה נו הה חש נו? אנ חש נו. נה חש ד נה חה יש אל י אי ני נו בש תוב? כגלה ה כה מנ
ך א' שום כה ר. ומי כה ה, א' זה בה קי יא נש ן ב' הי ל כי ענ ר. וש כה י א' הוא זה רי המ ם א', של שה ק מי לי תנ סש ם. הי מה א עי צה מש םא ני ית ל רי בש הנ

ה. ינה כי שש ל הנ צל בות אי קי ן נש רו אותה אמ שש ני ם, וש שה ק מי לי תנ סש הי

ם, שה א  צה מש ני ף  יוסי של שום  מי רו,  מש אה ה  מה עו  יהדש םא  ל וש רו  מש אה א'.  ה  פה נוסש נו.  חש ננ אמ ים  ני כי רו  מש אה ך  כה ר  חנ אנ
ף הוא יוסי נו. וש חש ננ ים אמ חי אנ יך  דל ר עמבה שה ם עה יהל ני שש רו  םאמש י תוב ונ כה נו? של ן לה יי ננ נו. מי חש ננ אמ רו  מש אה ר וש בה דה הנ ימו  לי שש הי וש

נו. חש רו נה מש בון, אה שש חל ס בנ ננ כש םא ני ל של נו. וכש חש ננ רו אמ מש בון, אה שש חל ס בנ ננ כש ני של בון. כש שש חל בנ

םא ה ל ינה כי שש י הנ רי המ ם, של הל ה בה צה רנ תש רוך הוא הי דוש בה קה אן, הנ נו כה רש מנ אה לו של לה ים הנ רי בה דש ל הנ י, כה י יוסי בי ר רנ מנ אה
יו נה פה רון לש כה ר זי פל ב סי תי כה יי ע ונ מה שש יי ב ה' ונ שי ינקש הו ונ עי ל רי יש אל י ה' אי אי רש רו יי בש דש ז ני תוב (מלאכי ג) אה כה אן, כנ כה ה מי זה זה

מו. י שש בי חםשש י ה' ולש אי רש יי לש

ת לשל א שש לה ה? אל מה לה לו  לה ים הנ יהמי ת הנ לשל ר, שש זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ים. אה ת יהמי לשל ר שש מה שש ל מי ם אל סםף אםתה ילאל ונ
ים. בי ם כםאמ יותה הש י בי ישי לי שש יום הנ י בנ הי יש תוב (בראשית לד) ונ כה ם, של כל ל שש ים של יהמי ת הנ לשל ד שש גל נל לו כש לה ים הנ יהמי הנ

ה שה םא עה הוא ל אות של רש הנ יו. לש חש וי םאת עמשו  י ז ישי לי שש יום הנ ף בנ ם יוסי הל לי ר אמ םאמל י תוב בו, ונ ה כה ה מנ אי םא רש ב
זו, ית הנ רי בש שו הנ עה ר של חנ אנ ית, וש רי בש םאת, סוד הנ ת ז ם אל יהל לי ל עמ בי קנ ם לש כל י שש שי נש אנ מו לש רש גה ם, של כל שש שו בי ם עה הי מו של כש
ים להי אל ת הה אל שום של ם? מי ענ טנ ה הנ יו. מה חש וי םאת עמשו  תוב? ז ה כה הוא מנ ד. וש חה ם אל הל ר מי אנ שש םא ני ל ם, וש גו אותה רש הה

ין. יהמי נש יל בי בי שש א בי לה יהה אל םא הה ה ל זל גול הנ לש גי ל הנ כה ית. וש רי בש ר הנ מנ א, שה י יהרי ני אמ

י, וי לי עון וש מש ה שי יו - זל חי ל אה יש אל רו אי םאמש י גו'. ונ וש ינו  חי ל אה נו ענ חש ננ ים אמ מי שי ל אמ בה יו אמ חי ל אה יש אל רו אי םאמש י ונ
ן לה הנ ה לש א. מנ ה בה זל לה למות הנ חמ ל הנ ענ ה בנ ני יו הי חי ל אה אל יש  אי רו  םאמש י תוב (שם לז) ונ כה ה של אשונה רי יהה בה הה של מו  כש

י. וי לי עון וש מש אן שי ף כה י - אנ וי לי עון וש מש שי

ניה הי ם (במדבר כה) וש תוב שה כה יש, וש אן אי תוב כה עון. כה מש ה שי יש זל א אי לה יו? אל חי י אה יש ומי י אי ה, מי אי םא רש ב
ל ם ענ חי ננ תש הי ה וש כה ה, בה שובה תש ר בי זנ חה שום של עון. ומי מש ם שי אן גנ ף כה עון - אנ מש שי ן מי לה הנ ה לש א. מנ ל בה אי רה שש י יי ני בש יש מי אי
תוב (דברים לג) כה ף שור, של ל יוסי לו של זה מנ מו של לו שור, כש זה ה מנ נה בש ן ני ל כי נו. ענ חש ננ ים אמ מי שי ל אמ בה י אמ וי לי ר לש מנ אה ה, וש זל

עון הוא שור. מש ל שי לו של זה ר לו. ומנ דה כור שורו הה בש

ם יהל ני שש של כש י,  וי לי וש עון  מש שי של שום  מי י,  וי לי ם  עי ג  רי טש קנ יש םא  ל של י  די כש עון,  מש שי ת  אל ם  תה אי מי ח  קנ יי ונ ן  כי ל  ענ וש
יל כי אמ יהה מנ או הה יהצש ר של חנ אנ רו, וש סה ם אמ יהל יני עי , לש שוהה רש ה פי ני ם. הי יהל יני עי סםר אםתו לש ילאל ג. ונ רי טש קנ ים לש כולי ים, יש רי בש חנ תש מי

ה אותו. קל שש אותו ומנ

ם אי ם וש חל לה הו  ילי כי אמ ך הנ אמ ננ ב שם עי ם רה תוב (משלי כה) אי כה שום של ף, מי ל יוסי צונו של הוא רש ר של םאמנ ם ת אי וש
ל ה ענ ה חםתל תה ים אנ לי חה י גל תוב (שם) כי י כה רי המ ך, של ה כה שה יך עה יק אי די הוא צנ ף של ך, יוסי ם כה ם. אי יי הו מה קי שש א הנ מי צה

ך?. ם לה לל שנ ה' יש םאשו ונ ר

ה וה חמ אנ מו בש ג עי הי ננ תש ה, הי יהה עושל ם הה ך גנ יו כה חי אה ם לש דה אה א כש לה ש, אל שנ ך הוא חה כה ף לש יוסי ה של ילה לי חה ס וש א חנ לה אל
ר ם בה יהל לי ת כש או אל לש מנ יש ף ונ ו יוסי צנ יש תוב ונ כה מו של יו, כש חה ל אל ם כה א עי לה דו, אל בנ לש בי מו  םא עי ל ת, וש רל חל ה אנ צורה םא בש ל וש

ה. וה חמ אנ ם בש מה ג עי הי ננ תש הי י לש די ן, כש ם כי הל ש לה ינענ ך ונ רל דה ה לנ דה ם צי הל ת לה תי לה קו וש ל שנ יש אל ם אי יהל פי סש יב כנ שי הה ולש

סוק פה ך עוד. הנ ני ענ םא אמ ך ל תי ני עי ר וש בה עה גוזו וש ן נה כי ים וש בי ן רנ כי ים וש מי לי ם שש ר, (נחום א) אי מנ אה ח וש תנ י פה י יוסי בי רנ
ין די הנ ם, וש יהל לי ס עמ רוך הוא חה דוש בה קה ה, הנ אה נש י שי לי עמ ם בנ הל ין בה אי לום וש ם ייש שה כגלה ם בש עה ר הה של אמ כנ רוהו, של אמ ה בי זל הנ
ם, יהל לי עמ ט  םא שולי ין ל די - הנ לום  שה ם בש הי וש לות  זה ומנ ים  בי כוכה לש ים  די ם עובש כגלה ב של גנ ל  ענ ף  אנ וש ם.  הל ט בה םא שולי ל

ח לו. ננ ם הנ יי רנ פש ים אל בי צנ בור עמ תוב (הושע ד) חמ כה רוהה של אמ ובי

ף לום, אנ הוא שה סוק של פה םאש הנ הו ר א זל לה גוזו! אל נה יות וש הש יך לי רי יהה צה גוזו? הה ן נה כי ה וש ה זל ר, מנ בה עה גוזו וש ן נה כי וש
ה לה עש מנ לום לש ה שה בל רש ה, מנ קה דה צש ה בי בל רש מנ י של לום, ומי הו שה ה זל קה דה צש שום של ה. מי קה דה הו צש י הוא? זל לום, ומי אן שה כה
רו. בש עה יות וש הש יך לי רי יהה צה ר? הה בה עה ה. וש קה דה צש ם בי מונה ים מה זי גוזש ר, של בה גוזו ועה ן נה כי ך וש שום כה ה, ומי טה מנ לום לש ה שה בל רש ומנ
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ם. יהל לי עמ ין מי די ר הנ בנ ם. עה ענ ר זה עמבה ד ינ ר (ישעיה כו) ענ מנ אל נל מו של ז, כש גל רם ל הה ין של די ה הנ א זל לה ר? אל בה עה ה וש ה זל מנ

מםר שש ש לי קםדל ית הנ רי ם בש הל ן לה תנ רוך הוא נה דוש בה קה הנ ל של אי רה שש לו יי ים - אי מי לי ם שש ר ה' אי מנ ר כםה אה חי ר אנ בה דה
יד, מי ר אותו תה ם שומי דה אה ין הה ם אי אי ה. וש טה מנ ה ולש לה עש מנ ים, לש די דה צש ל הנ כה ם בש לי ילה בו שה הש ם יי דה אה הה של יד, וש מי אותו תה
ם. לי ים? שה מי ה תה ה זל ים. מנ מי ייה תה הש י ול ננ פה ך לש לי הנ תש תוב (בראשית יז) הי כה נו? של ן לה יי ננ כםל. מי גום בנ גום, פה י הוא פה רי המ

גום. ית, הוא פה רי ה בו בש מה יש קנ תש םא הי ל ד של ענ של

יו הש םא יי ל ים, של מי לי יות שש הש לי זו  ה הנ וה צש מי ים הנ רי שומש ים של מי לי ם שש ים - אי בי ן רנ כי ים וש מי לי ם שש ך, אי שום כה ומי
גוזו - ן נה כי זו. וש ית הנ רי בש ם הנ א עי לה ם אל עולה אות לה מות יוצש שה נש ין הנ אי שום של לו בו, מי דש גש יי בו וש רש ים - יי בי ן רנ כי ים. וש גומי פש
ר? בה עה ה וש ה זל ר - מנ בה עה זו. וש ית הנ רי בש ת הנ יו אל לה ל עה בי קי מול וש ני י של גוזו מי יד, נה מי ים אותו תה רי שומש ים של מי לי ם שש ה אי זל

ה. אשונה רי ה בו בה תה יש הה ה של לה רש עה ת הה מנ ה זגהמ אותה

ם ף, הי ל יוסי צל יו אי הה ן של מנ ל זש י כה רי המ עמקםב. של י ינ ני לו בש ים - אי בי ן רנ כי ים וש מי לי ם שש ר ה' אי מנ ר כםה אה חי ר אנ בה דה
ה ין שורל די ז הנ ר - אה בה עה עון. וש מש ת שי אל ף וש ת יוסי ירו אל אי שש הי כו וש לש הה גוזו - של ן נה כי ית. וש רי בש ם הנ ים עי די עומש ים, של מי לי שש

ם. יי רנ צש ת מי גםף אל נש ר ה' לי בנ עה ר (שמות יב) וש מנ אל נל מו של ם], כש יהל יני ה בי תה רש ה שה ינה כי שש ם [הנ לה לה גש בי

ה פל רה ין הה די ק הנ ר יוני של אמ כנ ש. וש לה ה חנ פל רה ין הה די ק, הנ זה ה חה של קה ין הנ די ה. הנ פל ין רה ייש די ה וש של ין קה ה, ייש די אי םא רש ב
ק. זה הוא חה ר, וש בי גנ תש ז מי ה, אה של קה ין הנ די הנ ה מי זל הנ

ין די הנ של ה. וכש של קה ין הנ די אותו הנ ר בש בי גנ תש ינו מי אי ה, וש זל ה הנ פל רה ין הה די ה בנ עמשל ל, ננ אי רה שש ל יי ין ענ ה די עמשל ננ ה של עה שה בש
י די ה כש לה עש מנ לש ה של של קה ין הנ די ה בנ זל ה הנ פל רה ין הה די ר הנ בי גנ תש לות, מי זה ים ומנ בי ת כוכה י עמבודנ די ים עובש מי ענ ל הה ענ ה  עמשל ננ
ף ה. אנ של קה ין הנ די ר בנ בי גנ תש הי ם וש ענ זנ ה וה רה בש א על לי מנ תש הי ר - של בה עה ם. וש יי רנ צש ת מי גםף אל נש ר ה' לי בנ עה תוב וש כה הו של ר. זל בי גנ תש הי לש
רוך הוא דוש בה קה ז הנ ט, אה מה שש ם ני הל ד מי חה אל ת וש סל נל כש ית הנ בי ה בש רה ים עמשה סי נש כנ תש מי ה של עה שה ה, בש אי םא ורש ר. וב בה עה אן וש כה

יו. לה ז עה רוגי

י בי ר? רנ בה עה וש ה  ה זל ר. מנ בה עה וש י  זנ ים, אמ עי רה ים הה עמשי מנ ם הנ ם אותה הל ים מי לי טש בנ תש מי של - כש גוזו  נה ן  כי וש ר  חי ר אנ בה דה
ה. קומה מש ס לי ני כה ם תי רל טל ים בש יני ה די מה כנ ית בש דוני יא ני ה, הי זל ם הנ עולה ן הה את מי ה יוצי מה שה נש הנ ן של מנ זש ר, בי מנ עון אה מש שי
ם עממםד שה ינ י הוא של ם. ומי חםץ שה רש לי א וש יוצי ענ וש שופי ינור של ר די הנ נש ה הנ זל עמבםר בש ן לנ הל מות ייש לה שה נש ן הנ ל אותה ך כה ר כה חנ אנ
יהקום ד, וש חנ י פנ לי ת בש רל יק עובל די צנ ת הנ מנ שש ני גו', וש ר ה' וש הנ ה בש לל עמ י ינ ר (תהלים כד) מי מנ אל נל מו של ד? כש חנ י פנ לי עמבםר בש ינ וש

שו. דש קום קה מש בי

ד, םא פוחי ל וש קום  מה הנ אותו  בש ר  בנ עה וש י  זנ ה, אמ קה דה צש לי מונו  מה ן מי תי יי וש ה  זל הנ ם  עולה בה ה  קה דה צש ל בי די תנ שש מי י של ומי
ל. לה ין כש ר די ין לו יותי ה, אי זל עמבםר בה ה לנ כה זה י של ך עוד. מי ני ענ םא אמ ך ל תי ני עי יא, (נחום א) וש הי ה הנ מה שה נש א לנ רוז קורי כה הנ וש

ה, תורה יא הנ ת הי מל ת אל א תורנ לה יך? אל רי ה צה מה לו לה לה ים הנ רי בה דש ל הנ כה יו וש חה ם אל ף עי ל יוסי ה של ל זל ה, כה אי םא רש ב
ם דה י אה ני בש ים לי כי רה ים ודש דושי ים וקש יוני לש ין בו סודות על אי ה של תורה ר בנ בה ך דה ין לש אי דושות, וש ים קש כי רה יהה דש כל רה ל דש כה וש

ם. הל ק בה זי חנ תש הי לש

ר בי גנ תש יי ם של דה אה ה לה רוך הוא עושל דוש בה קה ה, הנ אי םא רש גו'. ב ע וש ה רה מה לש שנ ר אמ םאמנ ל ת ר, (משלי כ) אנ מנ אה ח וש תנ פה
ין, יהמי ד הנ צנ ת לש כל לל ם לה הל יך לה רי צה שום של םאל. ומי מ שש ד הנ צנ ך לש לי םא יי ל ין, וש יהמי ד הנ צנ ת, ולש מל ך אל רל דל ת בש כל לל לה ה, וש תורה בנ
הוא ין, של יהמי ת הנ אל יש  חי כש הנ םא לש ל י של די ה, כש ם זל ה עי ה זל אה נש ילה שי הש םא תי ל ה, וש ם זל ה עי ה זל בה המ בות אנ רש הנ ם לש הל לה ייש 

ים בו. קי בה דש ל ני אי רה שש יי קום של מה הנ

ם אותה ע בש ר רה ל ייצל ר טוב ענ ת ייצל ק אל זי חנ ים לש יכי רי ל צש אי רה שש יי ע, וש ר רה ייצל ר טוב וש ך הוא ייצל שום כה ה, מי אי םא ורש וב
ים לו לי שש גום, מנ יהה פה הה י של ר טוב. ומי ל ייצל ע ענ ר רה ר ייצל בי גנ תש ז מי םאל, אה מ שש ה לי ם סוטל דה ם אה אי ים, וש רי שי כש ים הנ עמשי מנ הנ

ם. דה אה י הה ני ל בש ים של אי טה חמ א בנ לה ן אל קה תש ה ני זל ל הנ נגוה מש ין הנ י אי רי המ או, של טש חל בש

ה ר טוב רוצל י ייצל רי המ ר, של מי שה יד יי מי תה או, וש טש חל ע בש ר רה ן אותו ייצל קנ תג םא יש ל ר של הי זה הי ם לש דה אה יך הה רי ך צה שום כה ומי
ך. ע לה יםשנ ל ה' וש ה אל וי ע קנ ה רה מה לש שנ ר אמ םאמנ ל ת ך, אנ שום כה ע. ומי רה ר הה םא ייצל ל מות, וש לי שש יד בי מי ימו תה לי שש הנ לש

ם לו לי שי י של מי ה. לש ת טובה חנ ה תנ עה י רה מי לש שנ תוב (תהלים לח) ומש כה ע - כנ ה רה מה לש שנ ר אמ םאמנ ל ת ר אנ חי ר אנ בה דה
יד מי ם הוא תה גנ יו. וש חש םאת עמשו וי ר ז מנ אל נל מו של רוך הוא, כש דוש בה קה ת הנ אנ רש שום [יי ע, מי ם לו רה לי שנ םא יש ל ה - של טובה
עות, ימו לו רה לי שש הי י של מי לו לש פי יתו. אמ בי ה מי עה מוש רה םא תה ה ל ת טובה חנ ה תנ עה יב רה שי תוב (משלי יז) מי כה ה] של עושל

ך. ע לה יםשנ ל ה' וש ה אל וי א קנ לה מו לו, אל לש שי ע של רה ת אותו הה מורנ ע תש ים רה לי שש הנ ין לו לש אי

ל ה' ה אל וי יהדו. קנ בש לו  פש נה ה של עה שה יו בש חה אל ע לש ם רה לי שנ ה לש צה םא רה ל יק של די צנ ף הנ יוסי בש רוהו  אמ ה בי זל סוק הנ פה הנ וש
יד מי יהה תה הוא הה ם] וש גנ גו'. [וש יו וש חש םאת עמשו וי תוב ז כה רוך הוא, של דוש בה קה ן הנ א מי יהה יהרי הוא הה שום של ך, מי ע לה יםשנ וש

ך.] ע לה יםשנ ה' וש ה לנ וי ר, קנ מנ אל נל מו של רוך-הוא. [כש דוש-בה קה ה לנ פל צנ מש

ה צה ים עי קי ם עממג יי ה. מנ נה לל דש ה יי בונה יש תש אי יש וש ב אי לל ה בש צה ים עי קי ם עממג יי ר, (משלי כ) מנ מנ אה ח וש תנ א פה בה י אנ בי רנ
ל ם ענ עולה ל הה ים ענ גולי לש ל גי גי לש גנ ים לש מי עה יא טש בי מי צות, של ה עי הוא עושל שום של רוך הוא, מי דוש בה קה ה הנ יש - זל ב אי לל בש
ה לה גי ף של ה יוסי ה - זל נה לל דש ה יי בונה תש יש  אי ם]. וש עולה ץ [הה רל אה ל הה ב ענ עה ר רה זנ גה ה של רה זי גש הנ ה  ת אותה יים אל קנ ף לש י יוסי די יש
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ם. עולה ל הה רוך הוא ענ דוש בה קה ר הנ זנ גה ים של קי ם ערמה אותה

י כי רש דנ ך  כה וש ת,  מל אל ול ד  סל ם חל הל מה עי ה  שה עה של א  לה אל יו,  חה אל לש ע  רה ם  לי םא שי הוא ל ף של יוסי לש י  םא דנ ה, ל אי רש םא  ב
א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה יד, בה מי ם תה יהל לי ס עמ רוך הוא חה דוש בה קה ה הנ שום זל יד. מי מי ים תה יקי די צנ הנ

ין. יהמי נש ל בי ק של סל עי ל הה ף ענ יוסי ב לש רי קה תש הי ה של עה שה , בש שוהה רש ה פי ני הי ה, וש הודה ה יש יש - זל ב אי לל ה בש צה ים עי קי ם עממג יי מנ
ף. ה יוסי ה - זל נה לל דש ה יי בונה יש תש אי וש

ר, הה ד הה צנ ה בש יטה לי ל בש ב ענ יהשנ א, וש יהה בה הה ד של חה יש אל ה אי אה ל לוד. רה ה של יסה ני כש ר הנ ענ ל שנ ב ענ יהה יושי א הה בה י אנ בי רנ
ין א (מי נה דש גורש א דש פה טש א קוסש יו. יהצה לה א אי יהה בה הה ד של חה ש אל חה ה נה אה ם רה יי תנ ינש ם. בי ן שה יהשנ ב וש יהשנ ך, וש רל דל ן הנ ייף מי יהה עה הה וש
ף אותו קי דנ זש ת. הי יהה מי הה של דו  גש נל כש ש  חה נה הנ ת אותו  ה אל אה יש, רה אי הה ר אותו  עורי תש הי של ש. כש חה נה ת הנ ג אל רנ הה ץ) וש רל של

צול. ני יהה וש תל חש תנ ק של עםמל ה לה יטה לי בש ה הנ ה אותה לה פש נה יש, וש אי הה

ים סי ני י הנ ני ך שש יש לש חי רש רוך הוא הי דוש בה קה י הנ רי המ יך, של עמשל ה מנ י מנ מםר לי ר לו, אל מנ א, אה בה י אנ בי יו רנ לה א אי בה
מו י עי תי ינסש פנ תש םא הי ל ם של עולה ע בה רה יש  י אי לי ם  לי םא שי י ל יהמנ ל  יש, כה אי הה אותו  ר לו  מנ ם? אה נה חי לש ם  ינה אי של לו  לה הנ
עמרו צי ם של ל אותה כה י לו ולש תי לש חנ מה ד של י ענ תי טה ל מי י ענ יתי לי םא עה מו, ל ייס עי פנ תש הי י לש תי םא יהכםלש ם ל עוד, אי י לו. וש תי לש חנ ומה
י תי לש דנ תנ שש ה הי אה לש הה יום וה אותו הנ מי א של לה ה, אל י זל י לי םא דנ ל י, וש ם לי לי שי ע של רה אותו הה יום לש ל הנ י כה תי שש שנ םא חה ל י, וש אותי

ם טוב. הל מה עמשות עי לנ

ם, יהל לי ם עמ חי רנ יהה לו לש הה אי, וש דנ יו ונ חה יו אל ף הה יוסי ף, של יוסי ר מי ם יותי ה הי ל זל יו של עמשה ר, מנ מנ אה א וש בה י אנ בי ה רנ כה בה
ס. ל ני ס ענ יש לו ני חי רוך הוא ינרש דוש בה קה הנ ה הוא של אל ף, נה יוסי ר מי ה - יותי שה ה עה זל ה של ל מנ בה אמ

הוא ם הנ דה אה ה הה ח - זל טנ ך בל לל תםם יי ך בנ . הולי ענ די וה יו יי כה רה ש דש קי ענ ח ומש טנ ך בל לל תםם יי ך בנ ר, (שם י) הולי מנ אה ח וש תנ פה
ה ? זל ענ די וה י יי ענ - מי די וה יו יי כה רה ש דש קי ענ ע לו. ומש רנ הה ם לש עולה י הה קי זש ים ני כולי םא יש ל ח - של טנ ך בל לל ה, יי תורה י הנ כי רש דנ ך בש הולי של
ין די י הנ לי עמ ל בנ י כה יני עי ר בש ? הוא יגכנ ענ די וה ה יי ה זל . מנ ענ די וה רו, יי בי חמ בות מי גש ה לי רוצל ת וש מל אל הה ך  רל דל ה מי סוטל י של הוא מי

. ענ די וה ך יי שום כה נו, ומי מל מו מי קש נש יי קום של מה יא אותו לש בי הה י לש די ם, כש דה אה ל אותו הה מות של דש ם הנ הל ד מי םאבנ םא י ל של

י לי עמ בנ ר לש םא יגכנ ל ע וש דנ וה םא יי ל י של די יו כש לה ה עה סל כנ רוך הוא מש דוש בה קה ת, הנ מל ך אל רל דל ך בש הולי ה, אותו של אי םא ורש וב
ח טנ בל ים לה כי הולש ת וש מל ך אל רל דל ים בש כי הולש ם של דה אה י הה ני ם בש י אותה רי שש ם. אנ הל ר לה יגכנ ענ וש די וה יו יי כה רה ש דש קי ענ ל מש בה ין, אמ די הנ

א. בה ם הנ עולה םא בה ל ה וש זל ם הנ עולה ים בה די ם פוחמ ינה ם אי הי ם, של עולה ל הה ענ

ין אי וש ים  עי ין יודש אי ם של דה אה י הה ני בש ם לי הל לה ר, אוי  מנ י אה י יוסי בי ף. רנ יוסי ית  בי או  י הובש ים כי שי נה אמ הה או  ירש יי ונ
יהקום ם, וש יהל עמשי ין מנ ל די ם ענ בםענ אותה תש רוך הוא לי דוש בה קה םא הנ יהב ה של עה שה ם בש הל ה. אוי לה תורה י הנ כי רש דנ ים בש לי כש תנ סש מי

גוף. ן הנ ש מי פל נל דו הנ רש פה ם יי רל טל ם בש יהל עמשי ל מנ ל כה בון ענ שש ת חל תי ש לה פל נל הנ גוף וש הנ

ד ן עומי מנ זש אותו הנ בש שום של ים, מי די ין עומש די י הנ לי עמ ים ובנ תוחי ים פש רי פה סש יום של ין, הנ די יום הוא יום הנ אותו הנ וש
ת, טל שוטל ת ומש כל הולל גוף וש ן הנ ת מי דל רל פש ה ני מה שה נש הנ לו, וש צש ים אל שי גש רנ תש ים מי רי יבה אי ל הה כה שםך אותו, וש נש יומו לי קי ש בש חה נה הנ

ה. ים אותה לי עמ קום מנ ה מה יזל אי ך ולש לי ך תי רל יזו דל אי ת לש ענ ין יודנ אי וש

ל יום, רו כה צש ת יי יז אל גי רש הנ ם לש דה אה יך לה רי ך צה שום כה יום. מי ה אותו הנ צה אה ז ונש גל ל רם יום של יום! הנ אותו הנ אוי לש
ת דל רל פש ני ה  מה שה נש הנ וש ב,  קי רה הי לש ץ  רל אה ת הה חנ תנ ים אותו  יסי ני כש מנ ך, של לל מל ין הנ די עממםד בש ינ יום של יו אותו  נה פה לש יר  כי זש הנ לש

נו. מל מי

או - ם לה אי ה, וש פל נו - יה מל ך מי ם הולי יו. אי רה חמ ל אנ די תנ שש יי ע וש רה ר הה ל ייצל ר טוב ענ ם ייצל דה יז אה גי רש ם ינ עולה ינו, לש ני שה וש
יר כי זש םא - ינ ם ל אי ב, וש ך - מוטה ם הולי ה. אי תורה א הנ לה ע אל רה ר הה ייצל ת הנ בםר אל שש ר לי בה ך דה ין לש ה אי ני הי ה, של תורה ל בנ די תנ שש יי

בםר אותו. שש י לי די ת, כש ול מה ת יום הנ לו אל

י יום ני פש ר לי בה שש ת ני ול מה ך הנ אנ לש י מנ כי ת, וש ול מה ך הנ אנ לש ה הוא מנ זל ע, וש רה ר הה ה הוא ייצל י זל רי המ ל, של כי תנ סש הי אן ייש לש כה
יד מי ם תה דה אה י הה ני ת בש ה אל טל סש ך מנ שום כה לו, ומי ה של חה מש זו שי ע של מה שש ני ם, וש דה אה י הה ני ל בש ג של רל הל י הוא הנ רי המ ת, ונ ול מה הנ

ה?. זל ם לה יכה שי מש הנ י לש די כש

ם, דה אה ב הה ת לי בםר אל שש י לי די ה, כש ן זל אי כי דנ ת - ונ ול מה ם אותו יום הנ דה כםר לו אה זש יי ר של אי בה תש ני ה של אי מנ דנ א ונ לה אל
ז ה, אה בורה את רוחנ שש צי מש ני של , וכש רוחנ סות הה גנ ן וש יי ינ ת הנ חנ מש את שי צי מש ני קום של מה א בש לה ה אל ע שורל רה ר הה ין ייצל י אי רי המ של

ך לו. הוא הולי ר גופו, וש בי שה יי ת, וש ול מה ת יום הנ ירו אל כי זש הנ יך לש רי ך צה שום כה מו, ומי ה עי ין שורל אי נו וש מל ד מי רה פש ני

ך שום כה , ומי סות רוחנ גנ ים וש אופי ני ן וש יי ל ינ ה של חה מש ע שי רה ר הה ייצל ה, וש ל תורה ה של חה מש יך שי רי ר טוב צה ה, ייצל אי םא רש ב
א לה יו אל לה ן עה גי הה ם לש דה אה לה ין לו  אי בון, של שש חל ין, יום הנ די דול, יום הנ גה יום הנ הנ אותו  יד מי מי גםז תה רש ם לי דה אה יך  רי צה

ה. עה שה ה הנ אותה יו בש לה נו עה גי יה י של די ה כש זל ם הנ עולה ה בה הוא עושל ים של רי שי כש יו הנ עמשה מנ

ד חה ם אל לל על וש ים,  קי זה ם חמ ים, כגלה בורי גי יו  ם הה ה כגלה ף. ומנ ית יוסי בי או  י הובש ים כי שי נה אמ הה או  ירש יי ה, ונ אי םא רש ב
ה מה ת כנ חנ ל אנ ם ענ דה אה ת הה ין אל די בםענ אותו לש תש רוך הוא לי דוש בה קה םא הנ יהב של דו - כש חמ ף פה ית יוסי בי ם לש יא אותה בי הי של

ושכמהה.

ף אנ חונו. של טש ת בי ים בו אל יהשי רוך-הוא, וש דוש-בה קה ק בנ זי חנ תש הי ה לש זל ם הנ עולה ר בה הי זה הי ם לש דה אה יך לה רי ך צה שום כה מי
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רוך-הוא דוש-בה קה ק בו בנ זי חנ תש יי ק, וש זה יף חה קי י הוא תנ רי ה, המ מה לי ה שש שובה תש נו בי מל זםר מי ם ינחמ א, אי הוא חוטי ב של ל גנ ענ
א. טה םא חה לו ל אי כש

ים די פוחמ יו  םא הה ל או  טש םא חה א ל לי מה לש אי ים, של די פוחמ יו  ף הה ת יוסי בנ ני ל גש ענ או  טש חה שום של ים, מי טי בה שש י הנ רי המ של
ר בה שש טוב ני ר הנ י אותו ייצל רי המ ם? של ענ טנ ה הנ . מה ל כםחנ לה ין לו כש אי בו, וש ת לי ים אל רי בש שנ ם מש דה אה י הה אי טה חמ שום של ל, מי לה כש
א יהרי ב, הנ בה לי ך הנ רנ א וש יהרי יש הנ אי י הה תוב (דברים כ) מי ה כה ל זל ענ ע, וש רה ר הה ל אותו ייצל ק ענ זי חנ תש הי ין לו כםחנ לש אי מו, וש עי

ם. דה אה ל הה ב של לי ר הנ בל ם של הי יהדו, של בש ים של אי טה חמ ן הנ ה זו] מי אה רש יי [של

י ני פש לי ד מי בה אל ין נל י אי רי המ ים, של טי בה שש י הנ אי טה ם חמ אותה הוא מי רוך  בה דוש  קה ע הנ רה פש ה דורות ני מה כנ ה לש אי םא רש וב
קום מה ין בש די ה הנ שורל ע, וש רה פש ני ד של יו ענ נה פה ד לש יד עומי מי ין תה די הנ דור, וש דור לש ע מי רה פש ני לום, וש הוא כש רוך  בה דוש  קה הנ

שלצהרייך.

ר אה שש רוך הוא לי דוש בה קה רות הנ תש סש ת ני ה אל לה גי א, של טש חי ת אותו הנ א אל טה יההו חה קי זש יההו. חי קי זש חי נו? מי ן לה יי ננ מי
ר מנ אה יההו וש עש שנ ת יש ח אל לנ רוך הוא שה דוש בה קה הנ לות, וש גנ יך לש רי יהה צה םא הה ל לות, של זה ים ומנ בי ת כוכה י עמבודנ די ים עובש מי ענ הה

גו' ה וש זל יום הנ ד הנ יך ענ בםתל רו אמ צש ר אה של אמ ך ונ יתל בי ר בש של ל אמ א כה שה ני ים וש אי ים בה ה יהמי ני לו, (ישעיה לט) הי

קום מה קום לש מה ן הנ תנ ה, ני לה גנ תש הי ן של יוה כי ר, של תה סש יהה ני הה ה של ה מנ לה גי שום של א מי טש חי ם אותו הנ רנ ה גה מה ה כנ אי םא רש ב
יהה] הוא [הה ה של , מנ רוהה אמ ר. ובי תה סש קום ני מה א בש לה ה אל ה שורה כה רה ין בש ך אי שום כה יו. מי לה לט עה שש יך לי רי םא צה ל ר של חי אנ

יו. לה לט עה שש ר לי חי קום אנ מה קום לש ן מה תנ ה, ני לה גנ תש ני ן של יוה יו. כי לה ה עה ה] שורה תה יש הה ה [של כה רה בש ר, הנ תה סש ני

כות לש ילוהה - זו מנ זי יהה הי דל בש כנ ל מש ל כה בה . אמ רוהה אמ ה, ובי תה וה רש או על י רה ילוהה כי זי יהה הי דל בש כנ ל מש תוב (איכה א) כה כה
ן דה אמ לש ן בנ ן בל דה אמ לש ך בנ םאדנ ר ח מש לנ יא שה הי ת הנ עי תוב (ישעיה לט) בה כה ם, של יי לנ ירושה ח דורון לי לנ שש ם ני שה י מי רי המ ל, של בל בה

יההו. קי זש ל חי ה אל חה נש ים ומי רי פה ל סש בל ך בה לל מל

א יהצה ן של יוה ם. כי יי לנ ירושה לום לי שה דול וש גה ים הנ להי אל לום לה שה ה וש הודה ך יש לל יההו מל קי זש חי לום לש ם? שה הל תוב בה ה כה ומנ
ם בו. קה לום רנ שש ד לי בל על לום הה ת שש י אל תי מש דנ קש הי י של יתי שי עה ה של אל םא נה ר: ל מנ אה בו וש ל לי יר ענ זי חל נו, הל מל לו מי ק של תל פל הנ
לוהנ אל לום לה ב: שה תנ כה ך  כה ם. וש יהל תי חש ים תנ רי חי ב אמ תנ כה לו, וש ק של תל פל ת הנ יר אל זי חל הל יעות, וש סי פש לש  ע שה סנ ופה או  סש כי מי

. יהה דל בש כנ הו מש זל יהה. וש קי זש חי לום לש שה ם, וש יי לנ ירושה לום לי דול, שה גה הנ

םא ך ל א כה לי מה לש אי יהה, של קי זש ם חי הל ה לה אה רש הל ה, של תה וה רש או על י רה שום כי ? מי ילוהה זי ם הי ענ טנ ה הנ . מה ילוהה זי ך הי ר כה חנ אנ וש
תוב (ישעיה כה יו, של יהמה א בש םא בה ל םא, וש ב לה ר מי בה דה ב הנ כי ענ תש יק, הי די ר צנ יהה יותי יההו הה קי זש חי תוך של ך. מי ר כה חנ ילוהה אנ זי הי

יו. רה חמ יו אנ נה ל בה א ענ טש חי ת אותו הנ ד אל קנ ך פה ר כה חנ אנ י. וש יהמה ת בש מל אל לום ול ילה שה הש י יי לט) כי

לט שש לי יהכםל  םא  ל ה  לה עש מנ לש של ין  די הנ שום של ן, מי כי מי ר  חנ אנ לש ד  ענ ד  מנ עה ים  טי בה שש ל הנ א של טש חי הנ ן אותו  כי מו  כש
מו ד, כש יד פוחי מי ים, תה אי טה יהדו חמ ייש בש י של ל מי ך, כה שום כה ם. ומי הל ע מי רנ פש ני ע וש רנ פה הי ה לש עה שה ה הנ אה צש מש ני ד של ם, ענ יהל לי עמ

גו'. או וש י הובש ים כי שי נה אמ או הה ירש יי ן ונ ל כי ענ גו'. וש ם וש יומה ה וש לה יש תה לנ דש חנ ר (דברים כח) ופה מנ אל נל של

ה כה שה מג ת מש לל ר, (משלי יג) תוחל מנ אה ח וש תנ יהיא פה י חי בי גו'. רנ וש מו  ן אי יו בל חי ין אה יהמי נש ת בי א אל ינרש יו ונ ינה א עי שה יי ונ
רוך הוא דוש בה קה ל הנ תו אל שה קה בנ ן בש בוני תש הי ם לש דה אה ין לה אי ינו, של ני שה ה הוא של ה. זל אה ה בה וה אמ ים תנ יי ץ חנ עי ב וש ה לי לה חמ מנ
ן בוני תש הי ים לש אי ין בה די י הנ לי עמ ה בנ מה ה, כנ ן בה בוני תש ם הוא מי אי שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ה. מה אה םא בה ם ל אי וש ה  אה ם בה אי

בשמנעמשהיו.

ה ה זל ב. מנ ת לי לנ חמ מנ ת לו לש מל ה, גורל שה קה בנ ה הנ אותה ן בש בוני תש הוא מי נות של בונש תש הי ה הנ י אותה רי המ סוד הוא, של וש
ה. טה מנ ה ולש לה עש מנ ין לש טי סש הנ ם לש דה אה ל הה יד ענ מי ד תה עומי י של הו מי ב? זל ת לי לנ חמ מנ

ה, תורה ל בנ די תנ שש תו, יי לה פי ת תש ל אל בי קנ יש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ה של רוצל י של ינו, מי ני ה. שה אה ה בה וה אמ ים תנ יי ץ חנ עי וש
י ני פש ם לי ה אותה יסה ני כש , ומנ יהה יהדל ם בש עולה לות הה פי ל תש כה ה של גה רש דנ ה? זו הנ וה אמ תנ י הנ ה. מי אה ה בה וה אמ ז תנ אה ים, וש יי ץ חנ יא עי הי של
י ני פש ה לי אה ה, בה אה ה בה וה אמ יא תנ זו הי ה. וש אה יא בה ב הי רל על ם (אסתר ב) בה תוב שה כה ה, וש אה אן בה תוב כה יון. כה לש על הה ך  לל מל הנ

יש. אי צון אותו הה ת רש ים אל לי שש הנ יון לש לש על ך הה לל מל הנ

יך, רי צה ינו  אי ר של חי קום אנ מה ר בש בה דה הנ ן אותו  תה ני קום של מה הנ הו  ב - זל ה לי לה חמ ה מנ כה שה מג ת מש לל ר תוחל חי ר אנ בה דה
ם ל אותה כה ם  עי ך  שה מש ני וש ט  שי פנ תש מי שום של ם? מי ענ טנ הנ ה  מה םא.  יהב םא  ל של ים  מי עה פש לי וש יהד,  לש יהד  מי ן  תה ני של ד  ענ ך  שה מש ני וש

ם. עולה יד אותו לה הורי ים לש ני מג מש הנ

דוש קה הנ א של לה בות, אל כה רש מל י הנ ני מג ם מש שום אותה ת, מי כל של מש םא ני ל ת של לל תוחל יא הנ ה - זו הי אה ה בה וה אמ ים תנ יי ץ חנ עי וש
ין די י הנ לי עמ ם בנ ה הי מה בות, כנ כה רש מל י הנ ני מג ם מש ין אותה ת בי כל של מש ר ני של אמ כנ שום של יהד, מי ם] לו מי הל ן [לה רוך הוא נותי בה
ה זוכל ין של ם, בי דה אה ן לו לה תנ ני ך וש לל מל ית הנ בי א מי יהצה ה של נו לו, ומנ תש ם יי רל ינו טל די ל בש כי תנ סש הי ן ולש יי ענ שות לש ם רש הל ת לה נל תל ני של

ה. אה ה בה וה אמ ים תנ יי ץ חנ הו עי זל יהד, וש ן מי תה ה - ני םא זוכל ל ין של בי

ים יי ץ חנ עי וש רםך.  ן אה מנ זש ד לי ף ענ ל יוסי ת של לל תוחל הנ ה לו  כה שש מש ני עמקםב, של ינ ה  ה - זל כה שה מג ת מש לל ר תוחל חי ר אנ בה דה
א לה יהה אל םא הה יו ל לה א אי הוא בה ן של מנ ד אותו זש ף ענ ש אותו יוסי קי בי ן של מנ זש י מי רי המ ין, של יהמי נש ה הוא בי ה - זל אה ה בה וה אמ תנ
ן ה בל ה זל מו. מנ ן אי יו בל חי ין אה יהמי נש ת בי א אל ינרש יו ונ ינה א עי שה יי תוב ונ כה של הו  ך. זל שנ מש םא ני ן ל מנ זש הנ אותו  ט, של ן מועה מנ זש
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ת א אל ינרש יו ונ ינה א עי שה יי תוב ונ כה ך  שום כה ל, מי חי מות רה דש לי מותו  ה דש ה דומה תה יש הה ה בו, וש תה יש הה מו  מות אי דש מו? של אי
מו. ן אי יו בל חי ין אה יהמי נש בי

ת א אל ינרש יו ונ ינה א עי שה יי תוב ונ אן כה כה ין, וש יהמי נש ת בי ם אל תה ף אי א יוסי ינרש ה ונ אשונה רי ב בה תנ י כה רי המ ר, ונ מנ י אה י יוסי בי רנ
ם קה לש חל ץ, ובש רל אה ם בה הל מה יהה עי קו הה לש חל ין של יהמי נש ת בי ש אל קםדל רוחנ הנ ה בש אה א רה לה ה? אל אה יהה רה אי יזו רש יו, אי חי ין אה יהמי נש בי
הו זל ש. וש דה קש מי ילה הנ הש ם יי קה לש חל בש ין של יהמי נש ת בי אל ה וש הודה ת יש ה אל אה י רה רי המ ה, של ינה כי שש ה הנ רל שש ה תי יהודה ין וי יהמי נש ל בי של

ק. לל חי אותו הנ ם בש הל מה ה עי אה םא רה יו ל חי יהה אה הה ף של ת יוסי אל ם, וש הל מה ה אותו עי אה ין, רה יהמי נש ת בי ם אל תה ף אי א יוסי ינרש ונ

יו מה חמ רו רנ מש כש י ני ף כי ר יוסי הי מנ יש יו? ונ רה חמ תוב אנ ה כה מו. מנ ן אי יו בל חי ין אה יהמי נש ת בי א אל ינרש יו ונ ינה א עי שה יי אן, ונ ף כה אנ
ה. מה ךש שה ייבש ה ונ רה דש חנ םא הנ יהב כות ונ בש ש לי קי בנ יש יו ונ חי ל אה אל

י רי ה, המ אי םא רש גות. ב גנ ך לנ ית כגלה לי י עה פוא כי ך אי ה לה יון מנ זה יא חי א גי שה ר, (ישעיה כב) מנ מנ אה ח וש תנ יהה פה קי זש י חי בי רנ
גות] י [גנ לי תש ל כה ים ענ ני כםהמ ם הנ ל אותה כה לו  ש, עה אי בה ים אותו  פי שורש יו  הה וש ש  דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל נל ן של מנ זש , בי שוהה רש פי

ך. לש ת של ך טםל אל ילה אי אן וש כה ך. מי לש ים של רי בה זש ינו גי יי אן הה ד כה רו: ענ מש אה ם, וש יהל ידי חות בי תש פש מנ ל הנ כה ש, וש דה קש מי הנ

ת יקנ ני ים יש קי יונש יו  ה הה נה מל ם מי עולה י הה ני ל בש כה ש, וש דה קש מי ה בנ תה יש הה ה של ינה כי שש יון - זו הנ זה יא חי ה, גי אי םא רש ל ב בה אמ
ל ענ ם, וש תה בואה ת נש ים אל קי יו יונש ה הה תוכה ר - מי חי קום אנ מה ים מי אי בש ננ תש יו מי ים הה יאי בי נש ל הנ כה ב של ל גנ ף ענ אנ ה. של בואה נש הנ

ים. יוני לש על ים הה ני וה גש ל הנ ל כה ה של אל רש מנ הוא הנ שוהה של רש ה פי ני יון, הי זה יון. חי זה יא חי את גי רי קש יא ני ן הי כי

ם אותה ל  כה לש ה  תה לש עה וש ה  אה בה ה  ינה כי שש הנ ש,  דה קש מי הנ ב  רנ חל נל של כש י  רי המ של גות,  גנ לנ ך  כגלה ית  לי עה י  כי פוא  אי ך  לה ה  מנ
ל ל כה ענ לות, וש גה כו לנ לש הה ל של אי רה שש ל יי ענ ה, וש דורה ית מש ל בי ה ענ ה בוכה תה יש הה ה, וש אשונה רי ה בה דורה ם מש הל יהה בה הה קומות של מש הנ
ה מה רה ר ה' קול בש מנ תוב (ירמיה לא) כםה אה כה נו? של ן לה יי ננ דו. ומי בש אל נל ם וש שה יו  הה ים של יקי די צנ הנ ים וש ידי סי חמ ם הנ אותה
ינהה כי שש ת הנ ל אל רוך הוא שואי דוש בה קה ז הנ אה ר. וש אי בה תש י ני רי המ , ונ יהה נל ל בה ה ענ כה בנ ל מש חי ים רה רורי מש י תנ כי י בש הי ע נש מה שש ני

גות. גנ ך לנ ית כגלה לי י עה פוא כי ך אי ה לה ה: מנ ר לה אומי וש

ים רי חי אמ בות הה כה רש מל הנ אות וש בה צש ל הנ ה כה מה יל עי לי כש הנ ך? לש ה כגלה ה זל יק. מנ פי סש ה מנ ית זל לי י עה י כי רי המ ך, של ה כגלה ה זל מנ
ש. דה קש מי ית הנ ן בי בנ רש ל חג ה ענ מה כו עי ם בה כגלה של

ה ילה חי תש אן? הי י כה ה לי י מנ ני אמ ף, ונ רנ שש ש ני דה קש מי הנ לות, וש גה י בנ ננ י בה כי יו: וש נה פה ה לש רה מש פוא. אה ך אי ה לה ך מנ שום כה ומי
ל ה. ענ מה חה לש י מי תי םא מי ל ב וש רל י חל לי לש םא חנ ך ל יי לנ לה ה חמ יזה לי יהה ענ רש יהה קי יר הומי ה עי אה לי אות מש שג ת, (ישעיה כב) תש רל אומל וש
ר ה' מנ ה (ירמיה שם) כםה אה ר לה מנ רוך הוא אה דוש בה קה הנ נו, של רש אנ ה בי ני הי גו'. וש י וש כי בל ר בנ רי מה י אמ ני עו מי י שש תי רש מנ ן אה כי

גו'. י וש כי בל ך מי י קולי עי נש מי

ית ר בי של אמ כנ שום של לות, מי לה קש בו  או  צש מש םא ני ל יהה יום של םא הה ש, ל דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל נל יום של ה, מי אי םא ורש וב
ית בי בש ה  שורה ה  ינה כי שש הנ וש נות,  בה רש קה וש עולות  ים  יבי רי קש ומנ עמבודות  ים  די עובש ל  אי רה שש יי יו  הה יהם,  קנ יהה  הה ש  דה קש מי הנ
ה, טה מנ ה ולש לה עש מנ כות לש רה או בש צש מש ני ד של ירות, ענ אי ים מש ני פה ל הנ יו כה הה , וש יהה נל ל בה ת ענ צל רובל ם של מו אי ם כש יהל לי ש עמ דה קש מי הנ
זון יהה ני ם הה עולה ל הה כה ץ, וש רל אה ח בה טנ בל ים לה רויי ל שש אי רה שש יי יו  הה חות, וש מה כות ושש רה או בו בש צש מש םא ני ל יהה יום של םא הה ל וש

ם. לה לה גש בי

ם עולה הה לות, וש לה ים בו קש אי צה מש םא ני ל ך יום של ין לש לות, אי גה ם בנ הל מה ה עי ינה כי שש הנ ש, וש דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל נל ו של שה כש ענ
ה. טה מנ ה ולש לה עש מנ חות לש מה אות שש צה מש ין ני אי ל, וש לה קג מש

כםל, ם בנ עולה ת הה חנ אל מי שנ ר, ולש אי בה תש ני מו של ר כש פה עה ן הל ל מי אי רה שש ת יי סל נל ת כש ים אל קי הה רוך הוא לש דוש בה קה יד הנ תי עה וש
י כי בש תוב (ירמיה לא) בי כה גו', וש י וש תי לה פי ית תש בי ים בש תי חש מנ שי י וש שי דש ר קה ל הנ ים אל יאותי בי המ ר (ישעיה נו) ונ מנ אל נל מו של כש
ם ך גנ יהה, כה חל ל לל ה ענ תה עה מש די ה וש לה יש לנ ה בנ כל בש כו תי תוב (איכה א) בה כה ה, של לה חה תש הנ בנ מו של ם. כש ילי ים אובי נוני חמ תנ יהבםאו ובש

גו'. י יהבםאו וש כי בש תוב בי כה רו, של זש י ינחש כי בש ך בי ר כה חנ אנ ן לש כי

יו הה ם  הי ם  אי ן,  בוני תש הי לש ייש  אן  כה ר,  מנ אה ר  זה עה לש אל י  בי רנ ם.  יהל מםרי חמ ונ ה  מה הי חו  לש שג ים  שי נה אמ הה וש ר אור  בםקל הנ
ים די עמבה לנ נו  ת אםתה חנ קנ לה תוב וש כה שום של א מי לה ם? אל יהל מםרי חמ ה ונ מה ה הי תורה תםב בנ כש לי נו  ה לה מה ים, לה חי לה שש ני ים וש כי הולש

רו. מש אה מו של ם כש יהל מורי חמ ם ונ רו הי אמ שה םא יי ל י של די ם, כש יהל מםרי חמ ה ונ מה חו הי לש ים שג שי נה אמ הה ך וש שום כה ינו, מי מםרי ת חמ אל וש

ם הה רה בש ל אנ ר של בםקל גו'. אותו הנ וש מורו  ת חמ בםש אל ינחמ ר ונ בםקל ם בנ הה רה בש ם אנ כי ינשש ר, (בראשית כב) ונ מנ אה ח וש תנ פה
ין, די ן הנ מי לו  צש ני וש לום  שה בש כו  לש הה וש ם  יהל לי ה עמ דה מש ם עה הה רה בש ל אנ של כותו  ז זש כותו, אה זש ם בי יהל לי עממםד עמ יר לנ אי יהה מי הה
ם יהל לי ה עמ נה גי ם הי הה רה בש ל אנ ר של בםקל כות אותו הנ זש ק של ם, רנ הל ע מי רנ פה הי ין לש די ם הנ יהל לי ד עמ מנ ה עה עה שה ה הנ אותה שום של מי

ן. מנ אותו זש ם בש יהל לי ט עמ לנ םא שה ל ין, של די ן הנ חו מי לש שש ני וש

ל ר של בםקל ל אותו  אור של הה הו  זל  - ש  מל ח שה רנ זש יי ר  אור בםקל וכש ר, (שמואל-ב כג)  מנ אה וש ח  תנ פה ה  הודה יש י  בי רנ
בות - םא עה ר ל ש. בםקל מל של ח לו הנ רנ זש יי תוב (בראשית לב) ונ כה עמקםב, של ל ינ ש של מל של ה הוא הנ ש - זל מל ח שה רנ זש ם. יי הה רה בש אנ
אותו ק, של חה צש ד יי צנ א מי בה ר של טה מה ר - הוא הנ טה מה ה מי גנ ר. נם טה מה ה מי גנ נם א מי לה בות, אל ך עה ל כה םא כה ר הוא ל אותו בםקל של

ץ. רל אה ן הה א מי של יא דל ר מוצי טה מה

אותו אור אורו כש עמקםב, של ה הוא ינ ש, זל מל ח שה רנ זש ם יי הה רה בש ל אנ ר של בםקל אותו אור הנ ר - בש אור בםקל ר וכש חי ר אנ בה דה
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ין די ר, הנ בםקל א הנ בה ה של עה שה י בש רי המ יר, של אי א מי לה שוך, אל ינו חה ר אי אותו בםקל שום של בות - מי םא עה ר ל ר. בםקל בםקל ל הנ של
יר טי מש הוא מנ יק, של די צנ ף הנ ל יוסי ד של צנ הו הנ ר - זל טה מה ה מי גנ נם ם. מי הה רה בש ל אנ ד של צנ יר בנ אי כםל מי א הנ לה ל, אל לה ט כש םא שולי ל

ם. עולה ל טוב הה כה א וש של יא דל הוצי ץ לש רל אה ל הה ענ

ים יקי זי ים מנ רי ה שומש מה ם, כנ עולה ל הה יו ענ פה נה כש ש  ה ופורי לה יש לנ ס הנ נה כש ני ה של עה שה ה, בש אי םא רש עון, ב מש י שי בי ר רנ מנ אה
ל ענ ים  טי שולש וש ם,  ינה מי לש ים  די דה צש ה  מה כנ בש ים  רי עורש תש מי ים  יני די הנ י  לי עמ בנ ה  מה כנ וש ם,  עולה בה לט  שש לי וש את  צי לה ים  ני זגמה מש
ב שה וש קומו  מש ס לי נה כש ד ני חה אל ד וש חה ל אל כה וש ים,  טי םא שולש ל ים וש קי לש תנ סש ם מי יר, כגלה אי ר ומי בםקל הנ יענ  גי מנ ן של יוה ם. כי עולה הה

קומו. מש לי

ים טי יו שולש הה ין, של די י הנ לי עמ בנ לו  - אי חו  לש ים שג שי נה אמ הה ם. וש הה רה בש ל אנ ר של ה בםקל ר אור - זל בםקל ר הנ מנ אל נל של מו  כש
ים אי בה ים של קי חג י הנ רי ם שומש םֽ -] הי יהל מםרי חמ נו. ונ רש מנ אה ים של יני די י הנ לי עמ ם בנ ה - אותה מה ם - [הי יהל מםרי חמ ה ונ מה ה. הי לה יש לנ בנ
ם אותה ל  של ם  דה צי מי ם  הי וש ר.  בםקל הנ א  בה של כש מי ים  אי רש ני םא  ל וש ים  טי שולש םא  ל וש ים  דושי קש ם  ינה אי של ה,  אה מש טג הנ ד  צנ מי

רו. מש אה ים של קי חג י הנ רי ים, שומש מורי חמ הנ

דושות גות קש רה ל דש גות ענ רה ין, דש די ים וש מי חמ םאל, רנ מ ין ושש ם יהמי הל ין [ייש] בה אי יונות של לש גות על רה ך דש ין לש י אי רי המ של
ר בםקל ר הנ עורי תש מי קום של ל מה כה לו. ובש ל אי לו ענ גות, אי רה ל דש גות ענ רה ם דש כגלה ה, וש אה מש טג ד הנ צנ אות מי מי ה, וטש שה דג קש ד הנ צנ מי
ד צנ א בש לה ין, אל ד יהמי צנ עממםד בש יום] לנ ם [קי הל ין לה אי שום של ים, מי טי םא שולש ל וש ים  רי ם עובש ם, כגלה עולה ם בה הה רה בש ל אנ של
ל ם של קה לש י חל רי שש אוי לו. אנ רה לו כה ד של צנ ד לנ חה אל ד וש חה ל אל יג כה הי נש הנ ל לש יי לנ ם וה ה יומה שה רוך הוא עה דוש בה קה הנ םאל. וש מ שש

א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ל בה אי רה שש יי

ה, אי םא רש . ב יהה פל נה כש א בי פי רש ה ומנ קה דה צש ש  מל י של מי י שש אי רש יי ם  כל ה לה חה רש זה ר, (מלאכי ג) וש מנ אה ח וש תנ יהיא פה י חי בי רנ
ז ננ גה ם [של עולה א הה רה בש ני יום של רוך הוא מי דוש בה קה ז הנ ננ גה ש של מל של ל אותו הנ אי רה שש יי יר לש אי הה רוך הוא לש דוש בה קה יד הנ תי עה

ם. ים אורה עי שה רש ע מי ננ מה יי תוב (איוב לח) וש כה מו של ם, כש עולה ל הה ים של עי שה רש י הה ני פש לי רוך הוא] מי דוש בה קה הנ

ד ענ ם וש עולה סוף הה יר מי אי יהה מי ה, הה אשונה רי א בה ר יהצה של אמ כנ רוך הוא. של דוש בה קה ז אותו הנ ננ אור גה ת אותו הה אל וש
ת אותו ז אל ננ ים, גה עי שה רש ם הה ל אותה כה ה ובש גה לנ פש דור הנ בול ובש מנ דור הנ נוש ובש דור אל ל בש כי תנ סש הי ן של יוה ם. כי עולה סוף הה

ההאור.

תוב? ה כה ז מנ ה, אה כל יהה נה הה כו, וש ירי יש אותו בי כי הי ו וש שה ל עי דול של גה ה הנ נל מג מש אותו הנ ק בש בנ דש ני עמקםב וש א ינ בה ן של יוה כי
ך ר כה חנ אנ תו, וש כגבה רש אנ א אותו מי פי רנ ה לש פואה ייש בו רש שום של ז, מי ננ גה ש של מל של ש? אותו הנ מל ה של יזל ש. אי מל של ח לו הנ רנ זש יי ונ

א. פה רש ני גופו, של ם בש לי ם, שה לי עמקםב שה םא ינ יהב תוב (בראשית לג) ונ כה הוא, של ש הנ מל של א בנ פה רש ני

ם כל ה לה חה רש זה תוב וש כה ל, של אי רה שש יי יר אותו לש אי הה הוא ולש ש הנ מל של ת הנ לות אל גנ רוך הוא לש דוש בה קה יד הנ תי ן עה ל כי ענ וש
ה ל אותה יהה - של פל נה כש א בי פי רש א בו. ומנ פה רש ני עמקםב של ל ינ ש של מל של ה הנ ה? זל קה דה ש צש מל ה של ה זל ה. מנ קה דה ש צש מל י של מי י שש אי רש יי
ם, הל יו בה הש ים יי ה סומי מה כנ ים וש רי גש ה חי מה ר, כנ פה עה ן הל ל יהקומו מי אי רה שש יי ן של מנ זש ה בי ני הי שום של או. מי פש רנ תש ם יי ש כגלה מל של

. יהה פל נה כש א בי פי רש תוב ומנ כה ה, של א בה פי רה הי ש לש מל של ה הנ ם אותה הל יר לה רוך הוא יהאי דוש בה קה ז הנ אה וש

י די ים עובש מי ענ הה וש ה,  פואה רש ילה  הש ל תי אי רה שש יי ולש ם,  עולה ד סוף הה ענ וש ם  עולה סוף הה מי ש  מל של הנ ר אותו  יואנ ז  אה וש
ך תש כה רג אמ ונ ך  ר אורל חנ שנ ע כנ קנ בה ז יי תוב? (ישעיה נח) אה ה כה ל מנ אי רה שש יי ל לש בה פו בו. אמ רש שה לות יי זה ים ומנ בי ת כוכה עמבודנ

ך. פל סש בוד ה' ינאנ ך כש קל דש יך צי נל פה ך לש לנ הה ח וש מה צש ה תי רה הי מש

ח, תנ ק פה חה צש י יי בי גו'. רנ ב וש עה רה ת הה ננ םא שש ב ם תה רל טל ים בש ני י בה ני ד שש ף יגלה יוסי ים. ולש אשוני רי ים הה רי בה דש ים לנ רי נו חוזש אה
ה ול קנ םא יש ר ל של ב אמ של י עי לי ים עמ יבי בי רש ת ה' כי אי ל מי טנ ים כש בי ים רנ מי ב ענ רל קל ם בש גויי עמקםב בנ ית ינ רי אי יהה שש הה (מיכה ה) וש
ן ל גנ ץ של עי ת בה חנ פור אנ ת צי רל עורל תש ה, מי אור עולל הה של יום כש ל יום וה כה ה, בש אי םא רש ם. ב דה י אה ני בש ל לי ינחי םא יש ל וש יש  אי לש
י ה, מי לה שה מש מל י הנ רי ים שה רי ם אומש כל ל: לה יי חנ א בש רוז קורי כה הנ ף, וש קי דנ זש יט מי בי רש שנ הנ ים, וש מי עה פש לש  את שה קורי ן, וש דל עי הה
ה תורה ם, הנ בונה בוד רי כש ים בי יחי גי שש םא מנ ל ים, וש יהמי ה קנ ל מה ים ענ עי םא יודש ל ם וש עולה ד בה עומי ה, של םא רואל ל ה וש רואל ם של כל מי
רו עורש תש יי של ם כש הל ל. אוי לה כל י שי לי ה יהקומו בש ל מה או, ענ רש בש םא ני ל ם של הל ה - טוב לה ים בה לי דש תנ שש םא מי ל ם וש יהל ני פש ת לי דל עומל

ם. עולה ן הה ם מי דו אותה רש טש יי ע וש י רה מי יש

ה כה ם זה ה, אי נה קש זי י הנ מי י יש רי המ ך, של םא כה ה - ל נה קש זי י הנ מי ם יש הי ך של תש עש ל דנ ה ענ לל עמ ם תנ ע? אי ל רה ים של יהמי ם הנ י הי מי
ת כםר אל תוב (קהלת יב) וזש כה ר, של מנ אל נל של מו  ם כש א הי לה ע? אל י רה מי ם יש י הי י טוב. מי מי ם יש ים - הי ני י בה ני ים ובש ני בה בש
דוש קה א הנ רה בה של ר- כש בה דה א סוד הנ לה ה. אל נה קש זי י הנ מי ם יש ינה ה. אי עה רה י הה מי םא יהבםאו יש ר ל של ד אמ יך ענ חורםתל י בש ימי יך בי אל בורש
ל כה מו  יש קנ תש הי ד של ענ יו,  נה פה לש ה  סה נש כש ני אות  וש ל אות  כה וש ה,  תורה יות הנ אותי בש א אותו  רה ם, בה עולה ת הה הוא אל רוך  בה

ם. עולה םא הה ר בש ן] לי דות [כגלה ן עומש יות, כגלה אותי לו הה גש לש גנ תש הי יתות של א בי פה לש ן אנ ל אותה כה י"ת. וש אות בי יות בה אותי

ה ר בה ענ גה ד של ה, ענ בה ינשש תש םא הי ל י"ת, וש ה טי תה לש ד, עה לו ט"ר ינחנ לה יות הנ י אותי תי רו שש בש חנ תש הי וש לו  גש לש גנ תש הי ן של יוה כי
י כי יו: וש נה פה ה לש רה מש ך? אה קומי מש ת בי בל ינשל תש ך מי יני אי ה וש תש עולה ה אנ ל מה י"ת, ענ י"ת טי ה: טי ר לה מנ אה רוך הוא וש דוש בה קה הנ
ם ב עי ינשי תש הי ת לש רל בל חנ תש י מי ני יך אמ י טוב, אי י כי ה בי חה תש ה פה תורה י הנ רי המ ל טוב, של םאש של ר יות אות בש הש י לי יתה אותי שי עה

ע? אות רה

ן יכל תי ם, שש כל םא בה ר בש ה לי י רוצל ני אמ ם של דה אה י הה רי המ ה, של ה אותה יכה רי צש תש  י אנ רי המ ך, של קומי מש י לי ה: שובי ר לה מנ אה
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ד. ם זו ינחנ בו זו עי ינשש תש הי בו וש ז שה אה םאל. וש מ שש הוא לי ין, וש יהמי תש לש ל אנ בה א, אמ רי בה יי ד וש ים ינחנ לי לה כש ני

דועות, ים יש ני שה ים וש ת יהמי חנ אנ ת וש חנ ל אנ ת כה ן אל א אותה רה רוך הוא, ובה דוש בה קה ם הנ יד אותה רי פש ה הי עה ה שה אותה בש
ן ל כי ענ ה. וש עה רה י הה מי ים יש אי רה קש םאל ני מ שש ל הנ לו של אי טוב, וש י הנ מי ים יש אי רה קש ין ני יהמי ל הנ לו של םאל. אי מ שש לו לי אי ין וש יהמי לו לש אי
או רש בש ני ן של יוה ה. כי שה הוא עה יו של אה טה חמ ם בנ דה אה ת הה ים אל בי לו סובש אי ה, של עה רה י הה מי םא יהבםאו יש ר ל של ד אמ למםה, ענ ר שש מנ אה

ם. דה אה ל בה לי כה הי בו לש ינשש תש הי בו וש י שה זנ ע, אמ ל רה ים של יהמי ל טוב וש ים של יהמי

סוד. ה הנ זל אי, וש דנ ע ונ י רה מי י. יש ני סובי י יש בנ ון עמקי ע עמ י רה ימי א בי ירה ה אי מה ד, (תהלים מט) לה וי ר דה מנ ך אה שום כה ומי
ע. בה שה נות הנ ע, שש בה שה י הנ מי ים יש אי רה קש לו ני אי ב, וש עה רה נות הה ב, שש עה י רה מי ים יש אי רה קש לו ני אי

ף, יוסי ך  שום כה ב. ומי עה רה ת הה ננ שש ב, בי עה רה י הה ימי בי דוש  קה ית הנ רי בש ן הנ ינ עש ת מנ יא אל הוצי םא לש ל ר - של בה דה סוד הנ וש
ם, דה אה לה יך  רי ה צה זל וש ם.  עולה בות בה רש קום לי מה ן לו  תנ נה םא  ל וש ב  עה רה ת הה ננ שש בי נו  יה עש ת מנ ם אל תנ ית, סה רי בש הוא סוד הנ של

ם. עולה בות בה רש קום לי ן לו מה תי םא יי ל י של די לו כש ש של ית קםדל רי בש ן הנ ינ עש ת מנ תםם אל סש יי ב, של עה רה ת הה ננ ת שש טל ר שולל של אמ כנ של

ת תםם אל סש יך לי רי ת, צה טל יא שולל הי ן של יוה יא, כי הי ב הנ עה רה ת הה ננ שש יון. בי לש ה הוא סוד על ר, סוד זל מנ עון אה מש י שי בי רנ
הוא ד הנ צנ קום לנ ן מה נותי הוא, וש ד הנ צנ הנ ד מי לה וה אותו הנ שםך רוחנ לש מש ם לי ם אותו, גורי ינו סותי ם אי אי שום של נו, מי יה עש מנ

גו'. ץ וש רל ה אל זה גש לוש רה ת שה חנ תוב (משלי ל) תנ כה עוד סוד, של ה. וש שה דג קש ד הנ צנ ה בש אה מש טג ד הנ ם, צנ עולה דםל בה גש לי

ל לה ה כש מה ב עי רי עה תש הי םא לש ל ב, של עה רה ת הה ננ שש נו בי יה עש ת מנ ם אל תנ סה ק וש לי ית, סי רי בש יק, סוד הנ די צנ ף הנ ך יוסי שום כה ומי
ה תה דו ענ לה ים יה רי ים זה ני י בה דו כי גה ה' בה תוב (הושע ה) בנ יו כה לה הוא, עה ן הנ מנ זש נו בנ יה עש חנ מנ פותי י של קום, ומי ה מה ת לה תי לה וש
ל אי רה שש ל יי ם של קה לש י חל רי שש אנ ך  שום כה אי. ומי דנ ונ דו  גה ה' בה אי. בנ דנ ים ונ רי ים זה ני ים בה אי רה קש ני לו  י אי רי המ גו'. של ם וש לי םאכש י

א. מי קום טה מה דוש בש קום קה יפו מה לי חל םא הל ל ים של דושי קש הנ

ת ננ ה שש טה לש שה הוא של ן הנ מנ זש הנ י מי רי המ ב, של עה רה ת הה ננ םא שש ב ם תה רל טל ים בש ני י בה ני ד שש יגלה ף  יוסי ולש תוב  ה כה ל זל ענ וש
ש ל קםדל קום של יף מה לי חמ הנ םא לש ל ה וש אה מש טג ד הנ צנ ים לש ני ת בה תי םא לה ל של קורו  ת מש ק אל לי סי וש נו  יה עש ת מנ ם אל תנ ב, סה עה רה הה
יר תי סש מנ ה' הנ י לנ יתי כי חי תוב (ישעיה ח) וש כה לט, כנ שש יי םא וש יהב של בונו כש רי פות לש צנ ם לש דה יך אה רי צה ה. וש אה מש ל טג קום של מה בש

י לו. יתי וי קי עמקםב וש ית ינ בי יו מי נה פה

ם, הל ת בה כל לל ה לה תורה וות הנ צש ת מי ים אל רי שומש רוך הוא וש דוש בה קה י הנ כי רש ת דנ ים אל עי יודש ים של יקי די צנ ם הנ יהל רי שש אנ
ם תל אנ תוב (דברים ד) וש כה וש ם.  בה לו  שש כה יי ים  עי ם ופםשש בה כו  לש יי ים  קי די צנ וש י ה'  כי רש ים דנ רי שה י יש תוב (הושע יד) כי כה של
י ים כי דםשי ם קש יתל יי הש ם וי תל שש די קנ תש הי תוב (ויקרא כ) וש כה יום. [ר"א ל"ג וש ם הנ כל ים כגלש יי ם חנ יכל להי ה' אל ים בנ קי בי דש הנ
ה] אה מש טג ד הנ צנ לום בש ם כש הל ילה לה הש םא יי ל כםל, וש ל בנ אי רה שש ת יי ש אל די קנ ה לש צה רוך הוא רה דוש בה קה י הנ רי המ י [ה']. של ני דוש אה קה
נהה תש ני יק וש זי הנ יהכול לש שום של שוק, מי יו בנ נה פה אות לש רה הי ם לש דה אה יך לש רי םא צה ם, ל עולה ט בה ה שולי זל ד הנ צנ הנ של ה, כש אי םא רש [ב
אות רה הי ה לש צה םא רה ל או, של רה תש ה תי מה יו לה נה בה עמקםב לש ר ינ םאמל י עמקםב, ונ ינ תוב בש ה כה ה מנ אי םא ורש ית. וב חי שש הנ שות לש רש לו 

יו]. נה פה לש

י. ני דוש אה י קה ים כי דםשי ם קש יתל יי הש תוב וי כה ש, של די קנ תש הי ל לש אי רה שש ת יי יר אל הי זש רוך הוא הי דוש בה קה ה הנ שום זל ומי
ה רה ה זה י עמבודה די ל עובש ת של רל חל אנ כות הה לש מנ ה. הנ דושה קש ם הנ יי מנ שה כות הנ לש הוא, מנ רוך  בה דוש  קה ה הנ י? זל ני ה אה י זל מי

מו. א שש נה י ה' קנ ר כי חי ל אנ אי ה לש ול חמ תנ שש םא תי י ל תוב (שמות לד) כי כה ר, של חי את אנ רי קש ני

ד ר, צנ חי ה, אנ אה מש טג ד הנ ר - צנ חי לוי בו. אנ כםל תה הנ א, וש בה ם הנ עולה הה ה וש זל ם הנ עולה טון הה לש י - שי ני ה, אמ אי םא רש וב
ה, זל י הנ ני אמ ק בה בה דש ני י של ה מי שום זל א, ומי בה ם הנ עולה לום בה ין לו כש אי ה, וש זל ם הנ עולה טונו בה לש שי ה, וש אה מש טג ד הנ צנ ר בש חי אנ הה

א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ק בה לל ייש לו חי

ה זל ם הנ עולה ק בה לל ייש לו חי א. וש בה ם הנ עולה ק בה לל ין לו חי אי הוא וש ם הנ עולה ן הה ד מי בה אל ה, נל זל ר הנ חי אנ ק בה בה דש ני י של ומי
ים רי ים שומש ני גי ם מש ה הי מה כנ לות,  זה ומנ ים  בי ת כוכה עמבודנ י  די ת, עובש רל חל אנ כות הה לש מנ הנ ה  אותה שום של ה, מי אה מש טג בנ

ה. זל ם הנ עולה לט בה שש ה לי ים בה ני מג מש

שות ה לו רש נה תש םא ני ל הוא, וש א הנ בה ם הנ עולה ן הה ד מי רנ טש זו, ני ה הנ גה רש דנ ק בנ בנ דש ני ד וש יהרנ ר של חי ע אנ ישה לי ך אל שום כה ומי
ר. חי א אנ רה קש ן ני ל כי ענ הוא, וש ם הנ עולה ן הה ד מי רנ טש ני ה וש שובה תש זםר בי חמ לנ

ם עולה ה ובה זל ם הנ עולה כות בה זש הוא, לי ד הנ צנ א בנ מי טה הי םא לש ל ים של די דה צש ל הנ כה ד מי רי פה הי ם לש דה יך אה רי ך צה שום כה ומי
נו. רש אנ ה בי ני הי ה, וש זל ה מי פוך זל הי כםל בש ב. הנ עה ה רה זל ע וש בה ה שה ה, זל לה לה ה קש זל ה וש כה רה ה בש ן זל ל כי ענ א. וש בה הנ

ים ני יד בה הולי ינו לש עש תםחנ מנ פש םא לי ל שוק, וש אות בנ רה הי ם לש דה אה ין לש ב, אי עה רה ת הה ננ ל שש ן של מנ אותו זש ך, בש שום כה ומי
ר. אי בה תש ה ני ני הי ר, וש חי ל אנ אי לש

תוב כה ק [וש בה דש תוב (דברים י) ובו תי כה בונו, של רי יד בש מי ק תה בי דה הי ת ולש מל ך אל רל דל ת בש כל לל ר לה מה שש ני יש של אי י הה רי שש אנ
ה ה זל מו. מנ שש א ובי לה תוב, אל םא כה ל ענ  בי שה תי . ובו  ענ בי שה תי מו  שש ק] ובי בה דש תי עמבםד ובו  תנ א אםתו  ירה תי יך  להל אל יה  יש ת  אל

ה. מונה אל סוד הה ק בש בי יות דה הש נו, לי רש אנ בי מו של ? כש ענ בי שה תי

ה טה מנ לש גות של רה ע דש בנ ל של סוד של הנ ה וש מונה אל מות הה לי ל שש סוד של כםל, הנ ל הנ יונות ענ לש ה על לה עש מנ גות לש רה ע דש בנ של
ת ענ בש תוב (מלכים-א ח) שי ך כה שום כה ד. ומי חה יו אל הש ם יי כגלה לו, של ם אי לו עי ד, אי חה ר אל של קל ד וש חה בור אל ם חי הי ם, של הל מי
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ה לה עש מנ לש , מי ענ בי שה תי מו  שש תוב ובי ן כה ל כי ענ וש ד.  חה ר אל של קל וש ד  חה כםל אל הנ וש יום,  ר  שה ה עה עה בה רש ים אנ יהמי ת  ענ בש שי וש ים  יהמי
א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה יק הוא בה די אוי, צנ רה רוך-הוא כה דוש-בה קה ק בנ בי דנ תש הי ה לש זוכל י של יו [מי רה שש ה. אנ טה מנ לש ומי

ר] מנ אל נל מו של ה, כש לה פי תש ת הנ לנ בה קנ ך לש רי טה צש יי ה של עה שה ים בש דושי ים קש רות טובי חנ לו אוצה רוך הוא פותי דוש בה קה הנ של

לו ם. אי יי מנ שה ת הנ טוב אל רו הנ ת אוצה ך אל ח ה' לש תנ פש תוב] (דברים כח) יי יו כה לה לו, עה ם אי לו עי ד אי ינחי מש י של [ומי
ם. יי מנ שה ת הנ טוב אל רו הנ ת אוצה תוב אל כה ד, של חה ם אל ים כגלה ת יהמי ענ בש שי ים וש ת יהמי ענ בש ה. שי טה מנ ה ולש לה עש מנ לש רות של אוצה הה

ד. חה ם אל הי קות, וש ה מוצה עה בש שי ה וש עה בש ם. (זכריה ד) שי יי מנ שה ת הנ הוא אל ד, וש חה רו אל אוצה

ה וה צש ל מי טוף של עי ף בש עגטה א מש יהה בה הה ד של חה יש אל או אי ם רה יי תנ ינש ך. בי רל דל ים בנ כי יו הולש י הה י יוסי בי רנ יהיא וש י חי בי רנ
ם, או לי יק שה די הוא צנ ם ייש בו - או של יי ננ שש ן הנ ד מי חה ה, אל זל יש הנ אי יהיא, הה י חי בי ר רנ מנ יו. אה תה חש ים תנ שורי ן קש יי י זנ לי וכש

ם. עולה י הה ני ת בש מות אל רנ יל לש בי שש הוא בי של

ם דה ינו, אה ני ה שה ני כות. הי ף זש כנ ם לש דה ל אה ן כה י דה וי רו, הל מש ים אה יוני לש על ים הה ידי סי חמ י הנ רי י, המ י יוסי בי רנ ר לו  מנ אה
ן וי כנ תש י הוא הי רי המ עמקםב. של ינ נו? מי לה ן  יי ננ ה. מי לה פי תש לי וש ב,  רה קש דורון, לי לש  - ים  רי בה ה דש לשה שש ן לי וי כנ תש יי ך,  רל דל לנ א  יוצי של
ה וה צש ל מי טוף של ה ייש בו עי ני ך, הי רל דל ך בנ ה הוא הולי זל יש הנ אי הה ה. וש לה פי תש לי ב וש רה קש דורון, לי מו לש צש ז ענ רי זי לו, וש ת אי לשל שש לי

. יהה רל חמ דםף אנ רש ין לי י אי ישי לי שש ה, הנ לל י אי ני ייש בו שש ן של יוה ב. כי רה קש ן לי יי י זנ לי ה בו כש ני הי ה, וש לה פי תש לנ

ים אויי רש ם של יי ננ שש ם הנ אותה ד מי חה ה אל ני יהיא, הי י חי בי ר רנ מנ ם. אה הל יב לה שי םא הי ל לום וש נו לו שה תש ם, נה יהל לי ב אמ רנ קה של כש
ל די תנ שש יהה מי י הה י, אולנ י יוסי בי ר רנ מנ לום. אה שה לול הנ דורון כה דורון, ובש מו לש צש ן ענ קי םא תי י ל רי המ ין בו, של יות בו - אי הש לי

ח אותו. כנ שש םא יי ל י של די מודו כש לש יש תנ חי רש מנ תו, או של לה פי תש בי

יון ה. כי תורה לו בנ דש תנ שש הי י וש י יוסי בי רנ יהיא וש י חי בי טו רנ מש שש ך ני ר כה חנ ם. אנ הל מה יש עי אי ר אותו הה בי םא די ל ד, וש כו ינחנ לש הה
לום. ם שה הל ן לה תנ נה ם וש יהל לי ב אמ רנ ה, קה תורה יו בנ ים הה לי דש תנ שש מי יש של אי ה אותו הה אה רה של

י, י יוסי בי רנ ר לו  מנ ם? אה כל י לה תי בש שנ םא הי ל לום וש י שה ם לי תל תנ נש של י כש ם אותי תל דש שנ ה חמ מה י, בנ בותנ ם, רנ הל ר לה מנ אה
כות. ף זש כנ ם לש כל תש רוך הוא יהדון אל דוש בה קה ם, הנ הל ר לה מנ ך. אה מודש לש תנ יש בש חי רש ה או מנ לה פי ר תש יתה אומי יי י הה אולנ

יהה יש הה אותו אי לום, וש י לו שה תי מש דנ קש הי ד וש חה יש אל י אי אתי צה ך, מה רל דל ך בנ י הולי יתי יי ד הה חה ם, יום אל כל ר לה ל אםמנ בה אמ
ים די קש הנ לש םא  ל י של תי רש דנ נה יום  אותו  י. מי תי רש ענ טנ צש יו הי לה עה י  תי רש בנ גנ תש הי א של לי מה לש אי וש י,  ר אותי עי צי וש י  לנ עה ם  קה וש ד,  שודי
שום , מי כםחנ י בש לנ ר עה בי גנ תש יי י וש ר אותי עי צנ יהכול לש שום של ה, מי אשונה רי יו בה תי רש כנ ם הי א אי לה יק, אל די ם צנ דה אה ק לש לום, רנ שה

ים. עי שה רש ר ה' לה מנ לום אה ין שה תוב (ישעיה מט) אי כה ע, של שה יש רה אי לום לש ים שה די קש הנ סור לש אה של

םא ל שום של ם, מי כל תש י אל תי דש שנ ם, חה כל לה י  תי בש שנ םא הי ל וש לום  י שה לי ם  תל תנ ונש ם  כל תש י אל יתי אי רה ה של עה שה הנ ה  אותה וש
ם תל אנ ם של כל תש י אל יתי אי רה ו של שה כש ל ענ בה י, אמ מודי לש ל תנ ר ענ י חוזי יתי יי ן הה מו כי חוץ, וכש ית בנ אי רש ני ה של וה צש ם מי כל י בה יתי אי רה

י. ננ פה ת לש נל קל תג ך מש רל דל ה הנ ני ים, הי יקי די צנ

רוך דוש בה קה ה, הנ אי םא רש ב. ב בה י לי רי בה ים לש להי ל אל אי רה שש יי ך טוב לש ף אנ סה אה מור לש זש ר, (תהלים עג) מי מנ אה ח וש תנ פה
ל לה כש ה ני לל י אי ני שש ע. ובי א רה רה קש ד ני חה אל א טוב, וש רה קש ד ני חה ם. אל עולה ת הה יג אל הי נש הנ םאל לש מ ה שש שה עה ין וש יהמי ת הנ ה אל שה הוא עה

כםל. ב בנ רי קה תש הי ם, וש דה אה הה

ם הי שום של ם, מי הל לה ד של צנ ן בנ תנ ני לות וש זה ים ומנ בי י כוכה די ים עובש מי ענ לו  לש כש םאל, ני מ שש הוא הנ ע, של רה הה אותו  ובש
ל. אי רה שש יי ך טוב לש תוב? אנ ה כה ל מנ אי רה שש יי ל בש בה א בו. אמ מי טה הי ר ולש שה י בה לי רש ענ ב וש י לי לי רש ענ

ה זל שום של ב, מי בה י לי רי בה תוב לש כה ע, של רה ם אותו הה ים עי אי מה טש םא ני ל ם של אותה א לש לה םא, אל ם? ל כגלה ר, לש םאמנ ם ת אי וש
ק בו, בי דה הי י לש די ל כש אי רה שש יי ך טוב לש לות. אנ זה ים ומנ בי י כוכה די ים עובש מי ענ ע לה רה ם, וש דה בנ ל לש אי רה שש יי ע. טוב לש ה רה זל טוב וש

ד. חה ילה אל הש כםל יי הנ ה, של מונה אל סוד הה יון, בש לש סוד על ל בש אי רה שש קו יי בש דש ה ני זל ובה

י, י יוסי בי ר רנ מנ ינו. אה לי ך אי ח אותש לנ רוך הוא שה דוש בה קה י הנ רי המ ך, ונ ינו בש עי םא טה ל ינו של רי שש י, אנ י יוסי בי ר רנ מנ אה
ה אי רש ת מנ ן אל יי ענ ן בש יי אות ענ רש א לי בה ם הנ עולה ה, ובה זל ם הנ עולה ק לה לל ל חי אי רה שש יי לש ל, ייש  אי רה שש יי טוב הוא לש שום של מי

ן. מי אה ן וש מי ם אה עולה רוך ה' לש יון. בה שוב ה' צי או בש רש ן יי יי ענ ן בש יי י ענ תוב (ישעיה נב) כי כה בוד, כנ כה הנ

יו לה ש אי גנ יי ת ונ שנ רה פה

םא ל ל אי רה שש יי נו וש עה דה םא יש ם ל הה רה בש י אנ ינו כי בי ה אה תה י אנ ח, (ישעיה סג) כי תנ ר פה זה עה לש י אל בי גו'. רנ ה וש הודה יו יש לה ש אי גנ יי ונ
רוך הוא דוש בה קה א הנ רה בה של ה, כש אי םא רש ל ב בה שוהו. אמ רש ה פי זל סוק הנ פה ך. הנ מל ם שש עולה נו מי לי ינו גםאמ בי ה ה' אה תה נו אנ ירה ינכי
ך רי טה צש הי י וש שי שי יום הנ א הנ בה ן של יוה יך. כי רי צה מו של יום כש ל יום וה כה אוי בש רה הו כה עמשי ה מנ שה יום עה ל יום וה ם, כה עולה ת הה אל
יד תי םא, עה ר בש ה לי ה רוצל תה אנ ה של זל ם הנ דה אה רוך הוא]: הה דוש בה קה י הנ ני פש ה [לי רה מש ה. אה תורה יו הנ נה פה ה לש אה ם, בה דה םא אה ר בש לי
ם נה חי י לש כי רוך הוא: וש דוש בה קה ה הנ ר לה מנ א. אה רי בה םא יי ל ך, טוב לו של זש גש יך רה רי אמ םא תנ א ל לי מה לש יך. אי נל פה יז לש גי רש הנ הוא לש

ם? יי פנ ך אנ רל י אל אתי רי קש ני

או ם, בה עולה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה ם בה רל טל בש שום של ה, מי תורה ן בנ קנ תש כםל ני הנ ה וש תורה א בנ רה בש כםל ני א הנ לה אל
. ענ רי פש מנ ת לש חנ ל אנ סו כה נש כש ני יות, וש אותי ל הה יו כה נה פה לש

ים יקי די ה צנ מה ים כנ ידי ך עמתי בה םא, של ה: ל ר לה מנ ם? אה עולה ת הה י אל םא בי ר בש ך לי צונש יו: רש נה פה ה לש רה מש י"ו, אה ה תה סה נש כש ני
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י שי דה קש מי י מי רי קש ל תי לו, אנ חי י תה שי דה קש מי תוב ומי כה ינו, של ני שה גו'. וש ים וש שי נה אמ חות הה צש ל מי ו ענ יתה תה וי תש הי תוב וש כה מות, של לה
ך. א בה רי בה םא יי ם ל עולה ך הה שום כה י. ומי שנ דה קג מש א מי לה אל

ן כל ינש רוך הוא: אי דוש בה קה ן הנ הל ר לה מנ ה. אה דה בנ ת לש חנ אנ ת וש חנ ל אנ י"ש, כה י"ן קו"ף רי יות שי אותי לש הה סו שש נש כש ני
י, ננ פה עממםד לש אי לנ דנ ינו כש ר אי קל של הנ ר, וש קל ן של כל א בה רה קש ני יות של אותי ן הה תל רי אנ המ ם, של עולה ת הה ן אל כל םא בה ר בש יות לי אי דה כש

ושהיניה פירששוהה.

עו זש עש דנ זש ר, הי תל כל ל הנ ענ "ף מי ה כה דה יהרש ן של יוה "ף. כי אות כה יות לה אותי יעו הה גי הי ד של ן, ענ ן כגלה כי "י, וש די "א צה סו פי נש כש ני וש
א. רה בש ני ם וש עולה ל הה לי כש תנ שש ה הי ה, ובה כה רה ן בש ימנ יא סי הי י"ת, של אות בי יים בה קנ תש כםל הי הנ ד של כו', ענ ים וש תוני חש תנ ים וש יוני לש על

א בו רה קש ני שום של א מי לה ה הוא. אל אל םא] נה יות - [ל אותי ן] הה ל [אותה ל כה םאש של ר יא הה "ף הי לל אה ר של םאמנ ם ת אי וש
ל סוד יא אות של "ף הי לל אה ב של ל גנ ף ענ ם, אנ עולה א בו הה רה בש םא ני ה ל שום זל רור], ומי אה ה  א בה רה קש ני שום של רור [מי אה
י"ת, ובו הוא בי ם בש עולה ן הה קנ תש ני ם, וש עולה א בו הה רה בש םא ני רור, ל א אה רה קש ני ר של חי אנ ד הה צנ קום לנ ת מה תי םא לה י ל די יון. כש לש על

ניבשרהא.

א יהצה וש ה  א בה רה בש ני ם  דה אה הה וש זו,  ה הנ גה רש דנ א בנ רה בש ני וש ן  קנ תש ה ני זל ם הנ עולה הה שום של ינו, מי בי ה אה תה י אנ ה, כי אי םא רש ב
ל ל ענ די תנ שש הי מו של כש ינו  לי ל עה די תנ שש םא הי ם, ל עולה יום הה קי בו  ב של ל גנ ף ענ י אנ רי המ נו, של עה דה םא יש ם ל הה רה בש י אנ ם. כי עולה לה
ת ך אל רי בה ך לש רי טה צש הי כות של רה בש ל הנ כה שום של נו, מי ירה םא ינכי ל ל אי רה שש יי יך. וש נל פה ילה לש חש אל יי עי מה שש ר לו יי מנ אה אל, של עי מה שש יי

ם. ת כגלה ך אל רי בה זו לש ה הנ גה רש דנ יר לנ אי שש יו, הי נה בה

ים ני בה ל הנ ענ יחנ  גי שש מנ ב של אה מו  ינו, כש לי עה יחנ  גי שש הנ ולש ך  רי בה לש ינו  לי ד עה יד עומי מי ה תה תה י אנ רי המ ינו, של בי ה ה' אה תה אנ
נו לי ה גםאמ זל ל, וש גואי ך הנ אה לש מנ א הנ רה קש ך ני כה ל, של ה הוא גואי תה י אנ רי המ ך, של מל ם שש עולה נו מי לי ם. גםאמ הל יך לה רי צה ה של ל מנ כה בש
ל יהד ה של לה פי ין תש ים בי יקי סי פש םא מנ ל מו של ה, כש לה פי תש ה לי לה אג ין גש ים בי יקי סי פש ין מנ ינו, אי ני אי. שה דנ ך ונ מל ך, שש מל ם שש עולה מי

. שוהה רש ה פי ני הי ד, וש חה כםל אל הנ אות של רש הנ יך לש רי צה םאש, של ל ר ה של לה פי תש לי

ה ני ה, הי הודה י יש בי רנ ק לש חה צש י יי בי ר רנ מנ ה. אה תורה ים בנ קי עוסש ד וש חה ה אל לה יש ים לנ בי יו יושש ה הה הודה י יש בי רנ ק וש חה צש י יי בי רנ
כםל הנ יון, וש לש על ם הה עולה הה מו של תון כש חש תנ ם הנ עולה ת הה ה אל שה ם, עה עולה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה ר בה של אמ כנ ינו, של ני שה

ה. טה מנ ה ולש לה עש מנ בודו לש הוא כש ה] וש ד זל גל נל ה כש יות זל הש י לי די ה, [כש ד זל גל נל ה כש זל

ם דה אה ץ וש רל י אל יתי שי י עה נםכי תוב (ישעיה מה) אה כה הו של כםל. זל ל הנ ם ענ דה א אה רה אי, ובה דנ ה ונ ך זל ה, כה הודה י יש בי ר רנ מנ אה
יומו הוא קי י, של אתי רה יהה בה לל ם עה דה אה שום של ץ? מי רל י אל יתי שי ם עה ענ טנ ה הנ אי. מה דנ ץ, ונ רל י אל יתי שי י עה נםכי י. אה אתי רה יהה בה לל עה

ת. חנ מות אנ לי שש כםל בי ילה הנ הש יי ם, של עולה ל הה של

ם עה ה לה מה שה ן נש יהה נםתי אל צה אל צל ץ וש רל אה ע הה ם רםקנ יהל נוטי ם וש יי מנ שה א הנ ל ה' בורי אי ר הה מנ ר, (שם מב) כםה אה מנ אה ח וש תנ פה
דוש קה ה הנ ם - זל יהל נוטי ם וש יי מנ שה א הנ ל ה' בורי אי ר הה מנ ל כםה אה בה רוהו, אמ אמ ה בי זל סוק הנ פה ה. הנ ים בה כי הםלש רוחנ לנ יהה וש לל עה
- זו יהה  אל צה אל צל ץ וש רל אה ע הה ן. רםקנ מנ ל זש כה יד, בש מי ם תה ינה קי תש הי ם, וש יי מנ שה א הנ הוא בורי ה, של לה עש מנ ה לש לה עש מנ רוך הוא לש בה

גו'. ה וש מה שה ת נש נל נותל יא של ץ] זו הי רל אה . [הה יהה לל ם עה עה ה לה מה שה ן נש ים. נםתי יי חנ רור הנ ה, צש דושה קש ץ הנ רל אה הה

ת חנ זו לוקנ ץ הנ רל אה הה זו, וש ץ הנ רל אה ים לה יי ת חנ מנ שש את ני ם יוצי שה י מי רי המ ה, של לה עש מנ כםל הוא לש ק, הנ חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ת חנ יא לוקנ הי זו, וש ץ הנ רל אה מות לה שה יס נש ני כש ן ומנ א, הוא נותי יוצי ענ וש שופי הוא של ר הנ הה נה הנ שום של כםל, מי ת לנ תי ה לה מה שה נש הנ

כםל. ת לנ נל נותל ן וש אותה

ה שה עה ם, וש עלה ל הה ים של די דה צש ה הנ עה בה רש אנ רו מי פה ת עמ ס אל ני ם, כי דה אה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה בה של ה, כש אי םא רש ב
ה. לה עש מנ ש לש דה קש מי ית הנ בי ים מי יי ת חנ מנ שש יו ני לה יך עה שי מש הי ה, וש טה מנ ש לש דה קש מי קום הנ מש מו בי צש ת ענ אל

"ש, פל יון: נל לש על סוד הה הנ מו של ה, כש מה שה נש ם לנ מות הי ה שי לשה ן שש ל כי ענ גות, וש רה לש דש שה ה בש לולה יא כש ה הי מה שה נש הנ וש
ה גה רש יא דנ הי ש, וש פל נל ל הנ ט ענ שולי יום של קי יא הנ , הי כםל. רוחנ הנ ה מי תונה חש יא תנ הי , של שוהה רש ה פי ני ש, הי פל "ה. נל מה שה , נש רו"חנ
גהה רש כםל, דנ ל הנ ענ ת  טל שולי וש כםל,  ל הנ יון ענ לש על יום הה קי יא הנ ה הי מה שה נש אוי. הנ רה כםל כה בנ יהה  לל עה עממםד  לנ יהה  לל ה עה יונה לש על

ם. ל כגלה ה ענ יונה לש ה, על דושה קש

ש, פל ה ייש בו נל לה חה תש הנ י בנ רי המ ם. של בונה ת רי עמבודנ ים לנ זוכי ם של אותה ם, לש דה אה י הה ני בש לולות בי גות כש רה דש לש הנ לו שש אי
, רוחנ ר בש טי ענ תש הי ן לש קה תש זו, ני ה הנ גה רש דנ ר בנ הי טה הי ם לש דה אה א הה בה ן של יוה ם. כי דה אה ת הה ן בו אל קי תנ דוש לש קה קון הנ תי הוא הנ וש

ה. זוכל הוא של ם הנ דה אה ר בה טי ענ תש הי ש לש פל נל ל הנ ה ענ שורה ה של דושה ה קש גה רש יא דנ הי של

גהה רש ה, דנ מה שה יו נש לה ה עה ז שורה אוי, אה רה בונו כה ת רי עמבודנ ן בנ קנ תש ני ס וש ננ כש ני , וש רוחנ הה ש וש פל נל ם, בנ הל ה בה לה ענ תש הי ן של יוה כי
ם לי כםל, שה ל הנ ם של לי שה ז הוא הנ אה ה. וש דושה ה קש יונה לש ה על גה רש דנ ר בש טי ענ תש הי י לש די כםל, כש ל הנ ת ענ טל שולל ה, של דושה ה קש יונה לש על
י י ייש. מי בנ יל אםהמ חי נש הנ ר לש מנ אל נל מו של רוך הוא, כש דוש בה קה ל הנ בו של הוא אוהמ א, וש בה ם הנ עולה כות בה זש ים, לי די דה צש ל הנ כה בש

ה. דושה ה קש מה שה ם נש הל בה ם של לו הי י? אי בנ ם אוהמ הי

אי, דנ ך הוא ונ ר לו, כה מנ גו'. אה יו וש פה אנ ים בש יי ת רוחנ חנ מנ שש ר ני של תוב כםל אמ י כה רי ך, המ ם כה ה, אי הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ם. הל ר בה אנ שש םא ני י ל רי המ של

השלמה מההשמטות (סימן כ)
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א, בה י אנ בי ת רנ יהיא אל י חי בי ל רנ אנ תו (בראשית ז). שה ה מי בה רה חה ר בל של כםל אמ יו מי פה אנ ם בש יי ת רוחנ חנ מנ שש ר ני של ל אמ כה
ה אותה ילה לו  הש ז תי אה וש הוא,  רוך  בה דוש  קה ת הנ עמבודנ ל בנ כי תנ סש מי ד של ם ענ דה ן אה בל ת לש סל נל כש ני םא  ה ל מה שה נש ם של תל רש מנ אמ
ת רוחנ מנ שש ר ני של תוב כםל אמ כה ר הנ מנ אה ה של ה זל ן, מנ ם כי כםל. אי ל הנ ה ענ לה עג ה מש דושה יא קש ה הי מה שה נש הנ ם של תל רש מנ אמ ה, ונ מה שה נש

יהדו. יהה בש םא הה ל! ל צי נה הי ם לש הל יהה לה ה, הה מה שה ם נש הל ה לה תה יש הה יל וש גו'? הואי ים וש יי חנ

יו בי ר אה מנ ך אה כה ענ לו, של יי סנ ה מש סוק זל ך הוא, ופה ם, כה הל ר לה מנ עון. אה מש י שי בי רנ ר בש זה עה לש י אל בי ת רנ לו אל אמ שה או וש בה
םא כותו ל , וזש א נםחנ לה ילו אל בי שש רוך הוא בי דוש בה קה ה הנ עמשל ינ ם של דה יהה] אה ה [הה אה םא רה בול, ל מנ א הנ ר בה של אמ כנ י], של בי [אה
ים יקי די יו צנ הה ם של אותה דור, וש ל הנ ל כה ן ענ גי הה ך לש ל כה כותו כה ה זש תה יש םא הה ל ם, של יהל תי ל בה ענ ם וש יהל לי ן עמ גי הה א לש לה ה אל תה יש הה
ם - ילה בי שש ה בי עמשל ינ הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ים של אויי ה ורש דושה ה קש מה שה נש ם  הל ה לה תה יש הה ד, של ילרל וש נוך  חמ מו  ה, כש לה חי תש בנ
ל אנ ם. וש הל ה בה תה יש ה הה דושה ה קש מה שה נש ם של יו, אותה פה אנ ים בש יי חנ ת רוחנ  מנ שש ר ני של ר כםל אמ מנ אה של נו  יש הנ תו. וש ה מי בה רה חה בל
תו: ע"כ מהשמטות ה מי בה רה חה ר בל של כםל אמ ר מי מנ אה תוב וש כה א הנ א בה לה ר, אל מנ בול הוא אה מנ יו בנ הה לו של ל אי ענ ר של םאמנ ת

םא ל ץ של רל אה ל הה ן ענ גי הה י לש די ים, כש יקי די צנ ל הנ כה ד, וש נוך, ילרל חמ מו  ה כש דושה ה קש מה שה ם נש הל ה בה תה יש הה ם של ל אותה כה מי
קו לש תנ סש הי תו וש ר מי בה תו, כש ה מי בה רה חה ר בל של כםל אמ יו מי פה אנ ים בש יי ת רוחנ חנ מנ שש ר ני של תוב כםל אמ כה הו של ם. זל לה לה גש ד בי מנ שש תג

הוא. ן הנ מנ זש ם בנ עולה ל הה ן ענ גי יה י של ם מי הל ר מי אנ שש םא ני ל ם, וש עולה ן הה מי

יא הי ה, וש אשונה רי ש בה פל נל ה. הנ גה רש ל דנ ה ענ גה רש "ה, דנ מה שה , נש "ש, רו"חנ פל לו, נל ל אי לו ענ גות אי רה ם דש כםל הי ה, הנ אי םא רש ב
ה עולה ה של גה רש דנ ה הנ מה שה נש . הנ יהה לל ת עה דל עומל וש ש  פל נל ל הנ ה ענ שורה , של ך רוחנ ר כה חנ נו. אנ רש מנ אה י של פי ה, כש תונה חש תנ ה הנ גה רש דנ הנ

. רוהה אמ כםל, ובי ל הנ ענ

ל ת ענ דל עומל רוחנ של א. רוחנ - זו הה יוצי ענ וש שופי ר של הה אותו נה ש מי פל נל ל הנ בי קנ ת לש דל עומל יא של הי ד, וש וי ש דה פל ש - זו נל פל נל
זו. ש הנ פל נל ית הנ זוני אן ני כה ם, ומי יי מנ הנ ש וש אי ין הה ה בי שורה רוחנ של זו הה , וש רוחנ א בה לה ש אל פל נל יום לנ ין קי אי ש, וש פל נל הנ

ם שה , מי רוחנ ש וש פל אות נל ם יוצש שה י מי רי המ ה, של מה שה את נש רי קש ני ה של יונה לש ת על רל חל ה אנ גה רש ל דנ יום של קי ת בש דל רוחנ עומל הה
, רוחנ ת לה בל רל קש ני ש  פל נל ה. הנ זל ה לה ים זל בי רש קה תש ד. ומי חה כםל אל הנ ש, וש פל נל ת הנ ענ ז נוסנ , אה רוחנ ת הה ענ נוסנ של . וכש רוחנ ית הה זוני ני

ד. חה כםל אל הנ ה, וש מה שה נש ת לנ בל רל קש רוחנ ני הה וש

שום ד. מי חה ילה אל הש כםל יי הנ ה, של ם זל ה עי ז זל חי אה הי ם, לש ם עולה ם עי ל עולה בות של רש קה תש יו, הי לה ש אי גנ יי ה, ונ אי םא רש ב
ה. ם זל ה עי זו זל חש אל נל ה וש זל ה לה בו זל רש קה תש ך, הי לל ף מל יוסי ך וש לל ה הוא מל הודה יש של

ם יהל ני שש שום של ף, מי יוסי ה וש הודה ה יש - זל ים נועמדו  כי לה מש ה הנ ני י הי ר, (תהלים מח) כי מנ אה ח וש תנ ה פה הודה י יש בי רנ
ם עולה יו בו בה בי אה ב לש רי יהה עה הה ין, וש יהמי נש בי ב לש רנ ה עה הודה יש שום של ד, מי ם ינחנ יהל ני חנ שש כי ונ תש הי ה לש זל ה לה בו זל רש קה תש הי ים, וש כי לה מש
ם עולה דוי בה ני יות בש הש םא לי ל ין, של יהמי נש ל בי קו של סש ל עי מו ענ חנ עי כי ונ תש הי ף לש י יוסי ני פש ב לי רי קה תש ן הי ל כי ענ א, וש בה ם הנ עולה ה ובה זל הנ
יך לל אי יו  יאםתי בי המ םא  ל ם  אי נו  של קש בנ תש י  יהדי מי נו  בל רש על אל י  נםכי אה (בראשית מג)  ר  מנ אל נל של מו  כש א,  בה הנ ם  עולה ובה ה  זל הנ

א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ים, בה יהמי ל הנ ך כה י לש אתי טה חה יך וש נל פה יו לש תי גש צנ הי וש

ה ין. מנ יהמי נש יל בי בי שש ה בי ם זל ה עי זל זו  גש רנ תש הי וש ד  ינחנ זו  גש רנ תש ו, הי דה ינחש רו  בש עה ים נועמדו  כי לה מש ה הנ ני י הי ן, כי ל כי ענ וש
ים טי בה שש ר הנ אה ל שש כה ם. [לש יו שה הה ם של ל אותה כה ם, לש ם שה תנ זה חה ה אמ דה עה זו רש פה חש נל לו  המ בש ני הו  מה ן תה או כי ה רה מה תוב? הי כה

ם.] יו שה הה של

לו המ בש הו ני מה ן תה תוב? כי ה כה ין. [מנ יהמי נש יל בי בי שש כםל בי הנ ג, וש רי הה הי רםג ולש המ ים לנ די יו פוחמ הה שום של ה, מי דה יולי יל כנ חי
ד, םאבנ םא י ל ד של חנ ין, ופה יהמי נש בי ב לו לש רנ ת עה עי כה יו, וש בי אה ד לש בנ אה ה וש הודה ל יש לנ גש ר בי כנ מש ף ני י יוסי רי המ לו] של לה גש כםל בי הנ זו, וש פה חש נל

ה. הודה יו יש לה ש אי גנ יי ך ונ שום כה ומי

ם יהל ני חנ שש כי ונ תש הי ה, לש ם זל ה עי חנ זל כי ונ תש הי נו לש מש דנ זש הי ף של יוסי ה וש הודה ה יש ים נועמדו - זל כי לה מש ה הנ ני י הי ר כי חי ר אנ בה דה
ה זל ין - וש יהמי נש ל בי ה ענ ה, זל ם זל ה עי חנ זל כי ונ תש הי ד לש או ינחנ ם בה יהל ני ך, ושש לל יהה מל ף הה יוסי ך וש לל יהה מל ה הה הודה יש שום של ד, מי ינחנ

ין. יהמי נש ל בי ענ

ד, ר ינחנ טי ענ תש ר מי של קל הנ צון, וש רה א הה צה מש ני של י כש רי המ אן, של ה כה מונה אל ה, סוד הה הודה י יש בי ר רנ מנ ים, אה כי לה מש ה הנ ני י הי כי
י ז, כי אה תוכו. וש נםס לש כש לי ט וש קי לנ ה לש זל ר - וש אוצה ת הה תםחנ אל פש ה לי ד, זל ים ינחנ ני מש דנ זש ד ומי ים ינחנ רי שה קש מות ני י עולה ני י שש זנ אמ

תון. חש תנ ם הנ עולה הה יון וש לש על ם הה עולה ים, הה דושי מות קש י עולה ני ים נועמדו, שש כי לה מש ה הנ ני הי

ם עולה ל הה ים של אי טה חמ ל הנ כה שום של ו, מי דה רו ינחש בש י עה זנ ד, אמ ים ינחנ רי בש חנ תש ר מי של אמ כנ ר - של בה דה ו, סוד הנ דה רו ינחש בש עה
ם - אותה רו  בש עה ו.  דה ינחש רו  בש עה ן  ל כי ענ וש ע,  שנ פל ל  ענ ר  עםבי וש תוב  כה ד, כנ ינחנ ים  רי בש חנ תש מי ד של ענ ע  ננ כה הי לש ים  לי טש בנ תש םא מי ל

לו. טש בנ תש ים הי אי טה חמ ל הנ כה ירות וש אי ים מש ני פה ל הנ ז כה ה אה ני הי שום של רו, מי פש כנ תש ים הי אי טה חמ הנ

ים לי בש קנ מש ם  כגלה וש ן,  בה רש קה הנ ב  רה קש ני ר  של אמ כנ י  רי המ של ן,  בה רש קה הנ קון  תי בש הוא  ה  זל הנ סוד  הנ ר,  מנ אה יהיא  חי י  בי רנ
ז אה וש ד,  חה ר אל של א קל צה מש ני וש ירות,  אי ים מש ני פה ל הנ כה וש ד  ינחנ ר  שה קש כםל ני ז הנ אוי לו, אה רה ד כה חה אל ד וש חה ל אל ם כה תה קה פה סש הנ
ד. ים ינחנ רי שה קש ני וש ים נועמדו  כי לה מש ז הנ אה ם. וש יר אותה עמבי הנ ים, לש אי טה חמ ל הנ ר ענ פי כנ ד לש ים ינחנ ני מש דנ זש ומי ים נועמדו  כי לה מש הנ

ד. חה צון אל כםל רה ילה הנ הש יי של ים, וש ני פה ל הנ יר כה אי הה ו, לש דה רו ינחש בש עה

ת עמשות אל ם לנ תה חה מש שי ים, של יני די י הנ לי עמ לו בנ א אי לה ים? אל כי לה ם מש הי ך של תש עש ל דנ ה ענ לל עמ תנ הו, המ מה ן תה או כי ה רה מה הי
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ל צון של רה או אותו הה ה רה מה ז הי ד, אה חה צון אל רה ם בש יהל ני ים שש ני מש דנ זש ים מי כי לה מש הנ של ז, כש אה יו. וש לה וו עה טנ צש הי הוא של ין הנ די הנ
ים כולי םא יש ל וש ם  עולה ן הה ים מי רי עובש ים וש עי נה כש ני ין  די י הנ לי עמ ל בנ כה שום של זו, מי פה חש נל לו  המ בש ני הו  מה ן תה מות. כי י עולה ני שש

ם. טונה לש ת שי ים אל ירי עמבי ר, ומנ ם עובי יומה ז קי אה לט, וש שש לי

ר מנ אל נל מו של ב, כש רי הוא עה יך, של רי ך צה כה שום של ה? מי הודה ם יש ענ טנ ה הנ ה. מה הודה יו יש לה ש אי גנ יי ר: ונ ר אומי זה עה לש י אל בי רנ
יק, די ף הוא צנ יוסי שום של ד, מי ב ינחנ רי קה תש הי כו לש רש טה צש ך הי ף כה יוסי ה וש הודה ר - יש בה דה סוד הנ ר. וש ענ ננ ת הנ ב אל רנ ך עה דש בש י ענ כי
ה טובות מה כנ ה לש מה רש ד, גה בו ינחנ רש קה תש הי ם, של הל לה ה של בה רש קי הנ שום של ה, מי הודה יו יש לה ש אי גנ יי ן ונ ל כי ענ ך, וש לל ה הוא מל הודה יש
ר מנ אל נל מו של ה רוחו, כש מה יש קנ תש הי עמקםב של ינ ה לש מה רש ם, גה יהל יני לום בי שה ה לש מה רש ים, גה טי בה שש ל הנ כה לום לש ה שה מה רש ם, גה עולה בה
ה לה עש מנ ים, לש די דה צש ל הנ כה ה בש כה רש צש ה הג ם זל ה עי ל זל בות של רש קה תש הי ן הנ ל כי ענ ם. וש יהל בי עמקםב אמ י רוחנ ינ חי תש (בראשית מה) ונ

ה. טה מנ ולש

ב. ך רה לל ינת מל רש פון קי י צה תי כש יון ינרש ר צי ץ הנ רל אה ל הה שוש כה ה נוף מש פי ר, (תהלים מח) יש מנ אה ח וש תנ א פה בה י אנ בי רנ

ה. אל רש ה מנ יפי ר וי ה תםאנ פי ף יש י יוסי הי יש תוב בו ונ כה יק, של די צנ ף הנ הו יוסי ה נוף - זל פי ה. יש מונה אל ה הוא סוד הה זל סוק הנ פה הנ
ן כנ שש ד מי קו עומי לש חל בש שום של פון - מי י צה תי כש יון ינרש ר צי ה. הנ טה מנ ה ולש לה עש מנ ה לש חה מש שי ה וש וה דש ץ - הוא חל רל אה ל הה שוש כה מש

ה. טה מנ ה ולש לה עש מנ אי לש דנ ה ונ ך זל פון, כה י צה תי כש ם. ינרש יי לנ רושה יון - זו יש ר צי ילה. הנ שי

י רי המ ים, של שי דה קר ש הנ כםל, קםדל ל הנ יון של לש על ך הל לל מל ה הנ ב, זל ך רה לל ד מל גל נל ן הוא כש קה תג קום מש ב - מה ך רה לל יהת מל רש קי
ש דה קש מי ית הנ ירות, ובי אי ים מש ני פה ל הנ ם כה שה י מי רי המ כםל, של ל הנ ה של חה מש שי ל הנ כה כות וש רה בש ל הנ כה אור וש ל הה א כה ם בה שה מי

ך. רי בה תש ם מי עולה ל הה ם כה שה י מי רי המ ם, של עולה ל הה כה כות לש רה אות בש ם יוצש שה ת, מי כל רל בה תש יא מי הי של ם, וכש שה ך מי רי בה תש מי

מור ל חמ א של שה ד, ומנ חה יש אל א אי ם, בה לונה ית מש בי ים בש בי ם יושש עודה ן. בש נה ר חה פנ כש שו לי גש פש י ני י יוסי בי רנ ה וש הודה י יש בי רנ
מו סוס ם כש ני מש ננ תש יהה מי ך הה לל מל ד הנ וי דה ינו של ני ה שה ני י, הי י יוסי בי רנ ה לש הודה י יש בי ר רנ מנ ך אה ין כה ת. בי יי בנ ס לנ ננ כש ני יו, וש נה פה לש
יש לי שש בי לו  פי ר אמ עורי תש יהה מי םא הה ל וש ן,  טה ה הוא קה זל עור הנ שי ה, הנ לה יש לנ צות הנ חמ ם בנ יהה קה הה יך  ת, אי טל מועל תו  נה ושש

ה?. לה יש לנ הנ

ה, י תורה רי בש די ק בש עוסי ין וש די ת הנ ן אל דה וש יתו  י בי דולי ל גש ם כה ב עי יהה יושי ה, הה לה יש לנ ס הנ ננ כש ני ה של עה שה ר לו, בש מנ אה
ים ירי שי בונו בש ת רי עמבודנ ל בנ די תנ שש ר, ומי עורי תש ה ומי לה יש לנ צות הנ חמ ם בנ קה ה, וש לה יש לנ צות הנ ד חמ תו ענ נה ן שש יהה יהשי ך הה ר כה חנ אנ וש

ושתיששבהחות.

ד וי ה דה ני הי אן, של ר ייש כה בה דה ך? סוד הנ ים הוא כה רי ם אומש תל אנ ה של זל ר הנ בה דה י הנ כי הוא, וש יש הנ אי ר הה מנ ם אה יי תנ ינש בי
שום ה, מי יתה ם מי ענ ם טנ ענ טש םא יי ל יו של ל יהמה ר כה יהה שומי ך הה לל מל ד הנ וי דה ים, וש מי י עולה מי עולש ם ולש עולה יהם לש קנ י וש ך חנ לל מל הנ
ד ענ ימות, של שי ים נש שי א שי לה ן אל יהה יהשי םא הה י, ל הוא חנ קומו של שום מש ד, מי וי דה יא, וש ה הי יתה מי ים בש שי שי ד מי חה ה אל נה שי הנ של
ה. אה מש טג ל רוחנ הנ ד של צנ ט בו הנ שולי ה וש יתה ם מי ענ ם טנ דה ם אה ה טועי אה לש הה ם וה שה י, מי ת הוא חנ חנ ר אנ סי ימות חה שי ים נש שי שי

ת, רל חל ל רוחנ אנ ד של לט) בו צנ שש םא יי ל ט (של שולי ה, וש יתה ל מי ם של ענ ם טנ ענ טש םא יי ל ך, של לל מל ד הנ וי ר דה יהה שומי ה הה זל וש
ר סי ים [חה שי ם שי הי ימות של שי ים נש שי ד שי ה, ענ לה עש מנ לש ים של יי חנ ל הנ סוד של ת הוא הנ חנ ר אנ סי ימות חה שי ים נש שי שי שום של מי

ת. ול מה ה הוא סוד הנ טה מנ אן וה כה ם, ומי הל ים בה לויי ים תש יי חנ הנ ן, של הל לה סוד של לו הנ אי יונות, וש לש ימות על שי ת] נש חנ ה אנ ימה שי נש

ק לנ חל נל של ת, וכש ול מה ם הנ ענ לט בו טנ שש םא יי ל ים, של יי חנ יים בנ קנ תש יי י של די ה כש לה יש לנ עור הנ ת שי ר אל עי שנ יהה מש ד הה וי ן דה ל כי ענ וש
יך רי ר, צה עורי תש מי דוש  קה ר הנ תל כל הנ ה וש לה יש לנ צות הנ ר חמ עורי תש ר מי של אמ כנ שום של קומו, מי מש ד בי ד עומי וי יהה דה ה הה לה יש לנ הנ

ת. ול מה קום הנ מש ר, בי חי קום אנ מה שור בש ד קה וי ת דה א אל צה מש םא יי ל של

ר עורי תש מי םא  ל וש תו  טה מי בש ן  יהשי של ם  דה אה וש ת,  רל עורל תש מי ה  יונה לש על הה ה  שה דג קש הנ וש ה  לה יש לנ הנ ק  לה חל נל ר  של אמ כנ של שום  מי
ד יהה עומי הה ך  לל מל ד הנ וי ן דה ל כי ענ ר, וש חי קום אנ מה ק לש בה דש ני ת, וש ול מה סוד הנ ר בש שה קש ה הוא ני ני בונו, הי בוד רי כש בי יחנ  גי שש הנ לש
ם ני מש ננ תש יהה מי ך הה שום כה ת, ומי ול מה ם הנ ענ עםם טנ טש ה לי נה שי ם בנ דנ רש םא ני ל י, וש ל חנ צל י אי יד, חנ מי בונו תה בוד רי כש יחנ בי גי שש הנ לש

מות. לי שש םא בי ל ימות, וש שי ים נש שי מו סוס, שי כש

ך ר כםחמ ישנ רו לו, יי מש יהה. אה קי זש ם, חי הל ר לה מנ ך? אה מש ה שי רו לו, מנ מש קוהו. אה שה י ונש י יוסי בי רנ ה וש הודה י יש בי או רנ בה
. תה רש מנ אה ים של יוני לש ה סודות על תה ענ נו מי מםר לה , אל תה לש חנ תש הי יל וש ה, הואי הודה י יש בי ר רנ מנ בו. אה ך. יהשש תש ק תורה זי חנ תש תי וש

רוך הוא דוש בה קה א הנ רה בה של ה, כש אי םא רש ה. ב בונה תש ם בי יי מנ ן שה ץ כוני רל ד אה ה יהסנ מה כש חה ר, (משלי ג) ה' בש מנ אה ח וש תנ פה
ים יוני לש על גות הה הה נש ל הנ ים כה אי ה יוצש נה מל מי שום של ה, מי תורה ת הנ א אל רה בה ד של עממםד, ענ םא יהכול לנ ל ה של אה ם, רה עולה ת הה אל
ה, בונה תש ם בי יי מנ ן שה ץ כוני רל ד אה ה יהסנ מה כש חה תוב ה' בש כה של הו  ים. זל תוני חש תנ ים וש יוני לש ים על די עומש ה  ים, ובה תוני חש תנ הנ וש

ה. תוכה ים מי אי ם יוצש כגלה ם, וש עולה ל הה ים של יומי קי ל הנ ים כה די ה עומש מה כש חה י בש רי המ של

םא תון ל חש תנ ם הנ עולה הה ה, וש מה כש חה תוך הנ א מי לה א אל רה בש םא ני יון ל לש על ם הה עולה ץ - הה רל ד אה ה יהסנ מה כש חה ר ה' בש חי ר אנ בה דה
ה. תונה חש תנ ה הנ מה כש חה תוך הנ ה ומי יונה לש על ה הה מה כש חה תוך הנ ים מי אי ם יוצש כגלה ה, וש תונה חש תנ ה הנ מה כש חה תוך הנ א מי לה א אל רה בש ני
ל כה א בש לה ד, אל חה ן אל מנ זש ן בי קה תש םא ני ל ק, וש םא פוסי ל יום וש ל יום וה ן כה א כוני לה ן? אל ה כוני ה זל ן, מנ ה. כוני בונה תש ם בי יי מנ ן שה כוני

ין אותו. קי תש יום מנ יום וה

ם? יי מנ שה רון הוא מי סה חי הנ של ך  תש עש ל דנ ה ענ לל עמ י תנ כי יו. וש ינה עי בש כו  םא זנ ם ל יי מנ שה תוב (איוב טו) וש כה נו סוד הנ יש הנ וש
לו, צש ם אל יבותה בי חמ ם ונ הל ה בה רוך הוא רוצל דוש בה קה הנ ב של צון רנ רה יבות וש בי חמ שום הנ יא מי ם הי יי מנ שה יבות הנ שי א חמ לה אל
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שום אוי, מי רה ים כה ני קה תג ם מש הי יו של ינה עי ה בש ין דומל יום, אי וה ל יום  כה ם בש ין אותה קי תש הוא מנ ב של גנ ל  ף ענ י אנ רי המ של
ל יום ים כה רי יא אורות זוהמ א מוצי בה ם הנ עולה י הה רי המ ק, של סי פש י הל לי יד בש מי ם תה הל יר לה אי הה צונו לש לו, ורש צש ם אל תה בה המ אנ של
םא א ל לה תוב, אל םא כה דו ל בנ כו לש םא זנ יו. ל ינה עי כו בש םא זנ ן ל ל כי ענ יד, וש מי ם תה הל יר לה אי הה י לש די ק, כש סי פש י הל לי יד בש מי יום תה וה

ה. בונה תש ם בי יי מנ ן שה ך כוני שום כה יו, ומי ינה עי כו בש זנ

שום ם, מי הל לה לות של לה כש הוא הנ עמקםב, של ינ הו  בות זל אה ל הה סוד של הנ וש בות,  אה ל הה סוד של ה הנ ם? זל יי מנ שה י הנ מי
ם. עולה ל הה יר ענ אי הה ד לש הוא עומי בות, וש אה בה יר של חי בה עמקםב הוא הנ ינ של

ים אי אורות יוצש ל הה כה ה, וש אל רש מנ ה לש פל ד יה חה ף אל נה נו עה מל א מי א, יהצה בה ם הנ עולה תוך הה ק לש לי תנ סש הוא הי שום של ומי
ם, עולה ל הה כה ע לש בה ן שה הוא נותי יק, של די צנ ף הנ ה יוסי י הוא? זל ץ, ומי רל אה יר לה אי הה ה לש חה שש מי ן הנ מל של ע וש בה שה ל הנ כה נו וש מל מי
כםל הנ יון, וש לש סוד על כםל הוא בש ם, הנ עולה הוא בה רוך  בה דוש  קה ה הנ שה עה ה של ל מנ ך, כה שום כה נו. ומי מל זון מי ם ני עולה הה וש

כהרהאוי.

ם? תל קש ה עמסנ מה ם, בנ הל ר לה מנ אן. אה ה כה ינה כי שש הנ אי של דנ ר, ונ מנ ם, אה ה אותה אה רה ן של יוה ר. כי זה עה לש י אל בי א רנ ם בה יי תנ ינש בי
ן ימות הי שי ים נש שי שי אי של דנ ימות, ונ שי נש ים הנ שי ם שי ל אותה בה ר, אמ מנ ה אה יהפל אי של דנ ר, ונ מנ ה. אה עמשל מנ ל הנ ת כה רו לו אל מש אה
ת גנ רש דנ ת, וש ול מה ד הנ צנ ן מי ן כגלה הי רות של חי ימות אמ שי ים נש שי ה ייש שי אה לש הה אן וה כה ה. מי טה מנ ין לש ה בי לה עש מנ ין לש ים, בי יי ל חנ של

ת. ול מה ם הנ ענ ן טנ כגלה ה, וש מה די רש אות תנ רה קש ני ן, וש יהל לי ת עמ ול מה הנ

ן םא יהשנ ה ל אה לש הה ם וה שה ים, ומי יי ל חנ ימות של שי נש ים הנ שי ם שי אותה ק לש בה דש יהה ני הוא הה ך  לל מל ד הנ וי דה ך  שום כה ומי
י, ד חנ וי יהקום דה י של די ר, כש מנ ה אה ן יהפל ל כי ענ ה. וש נומה י תש פנ ענ פש ענ י לש יננ עי ת לש נה ן שש תי ם אל תוב (תהלים קלב) אי כה הו של ל. זל לה כש

ד. רו ינחנ בש חנ תש הי ה וש תורה לו בנ דש תנ שש הי בו וש ם יהשש ת. כגלה ול מה ד הנ צנ םא בש ל י, וש חנ ל הנ ד של צנ בנ

ך לל מל ד הנ וי ה, דה אי םא רש ך. ב דל גש ה נל לה יש לנ י בנ תי קש ענ י יום צה תי שועה י יש להי ר, (שם פח) ה' אל מנ אה ר וש זה עה לש י אל בי ח רנ תנ פה
ת חנ מש ה שי תה יש זו הה ה, וש ירה בי גש הנ וש ך  לל מל ת הנ חנ מש שי חות לש בה שש תי ים וש ירי שי ה בש תורה ל בנ די תנ שש ה ומי לה יש לנ צות הנ חמ ם בנ יהה קה הה

ץ. רל אה ה בה אל רש ני ה של מונה אל ל הה ח של בנ של הו הנ זל שום של ץ, מי רל אה ה בה מונה אל הה

ל כה ה בש לה יש לנ ים בנ חי בש שנ מש ים של יני ה מי מה כנ ים בש יוני לש ים על כי אה לש ה מנ מה ה, כנ ירה ה שי חה מש שי ים בש חי ה פותש לה עש מנ י לש רי המ של
רוך דוש בה קה ץ הנ פי ה, בו חה לה יש לנ ץ בנ רל אה רוך הוא בה דוש בה קה ת הנ חנ אל בי שנ מש י של ץ, מי רל אה ה בה טה מנ ן לש מו כי ים. כש די דה צש הנ
חנ בי שנ מש אותו של ים לש יבי שי קש ם מנ רוך הוא, כגלה דוש בה קה ת הנ ים אל חי בש שנ מש ים של דושי קש ים הנ כי אה לש מנ ם הנ ל אותה כה הוא, וש
ר מי זנ ה ולש טה מנ לש הוא מי רוך  בה דוש  קה בוד הנ ת כש עמלות אל הנ מות, לש לי שש ה הוא בי זל ח הנ בנ של הנ ץ, של רל אה ה בה לה יש לנ בנ אותו 

חוד. יי ל הנ ה של חה מש שי בנ

אותו יום י? בש תי שועה י הוא יש תנ י, מה תי שועה י יש להי גו'. ה' אל י וש תי שועה י יש להי ב, ה' אל תנ ך כה לל מל ד הנ וי ה, דה אי םא רש ב
יום. י בנ תי שועה ז הוא יש ך, אה לש צש ה אל לה יש לנ ח בנ בנ י של תי מש דנ קש הי של

ד צנ יום בש ק בנ חםזל ק בש זי חנ תש ז מי ה, אה תורה ל הנ ח של בנ של בנ בונו  ת רי אל חנ  בי שנ מש י של ה, מי לה יש לנ י בנ רי המ ה, של אי םא רש וב
י יום תי שועה י יש להי ר ה' אל מנ ן אה ל כי ענ ר בו, וש בי גנ תש יו ומי לה ך עה שה מש ז ני אה ין, וש יהמי ד הנ צנ א מי ד יוצי חה ה חוט אל ני הי ין, של יהמי הנ

גו'. י וש תי קש ענ צה

ן, םא כי י ל חנ ת לש י. ומי חנ י לש חנ חנ בי שנ יך לש רי צה שום של ים, מי תי מי םא הנ לו יהה. ל לש הנ ים יש תי מי םא הנ ר ל מנ ך אה שום כה ומי
יההו קי זש ל. חי לה ת כש ול מה ד הנ צנ ק בש לל נו חי ין לה אי ים, וש יי נו חנ י אה רי המ ך יהה, של רי בה נו נש חש ננ אמ לו יהה, ונ לש הנ ים יש תי מי םא הנ תוב ל כה של
י חנ לו לש ה של בה רש קי הנ י, וש ך הוא חנ לל מל ד הנ וי י. דה חנ ב לש רי קה תש י מי חנ שום של י, מי מוני ך כה י הוא יודל י חנ ר, (ישעיה לח) חנ מנ אה
תוב כה וש יום,  ם הנ כל ים כגלש יי ם חנ יכל להי ה' אל ים בנ קי בי דש ם הנ תל אנ תוב וש כה י, של יו הוא חנ לה ב אי רה קש ני י של ים, ומי מי עולה הה

ל. אי צש בש קנ ים מי לי עה ב פש י רנ יש חנ ן אי ע בל הויהדה ן יש יההו בל נה ובש

ים כי רש בה םא מש י ל כי יך. וש להל ת ה' אל תה אל כש רנ תה ובי עש בה שה תה וש לש כנ אה ר, (דברים ח) וש מנ אה יו וש רה חמ י אנ הודי יש ח אותו הנ תנ פה
אוי, רה בונו] כה ל רי לו [של ח של בנ של ת הנ ר אל די סנ ר, ולש בםקל ים בנ די קש הנ נו לש י ייש לה רי המ ל, ונ םאכנ ם נ רל רוך הוא טל דוש בה קה ת הנ אל
כםל אל סור לו לל ם, אה דה ל הנ לו ענ םאכש םא ת תוב (ויקרא יט) ל כה ם, וש עולה ר בה חי הו אנ ישל ך מי רי בה יש ם של רל מו טל ת שש ך אל רי בה ולש

.? תה כש רנ תה ובי עש בה שה תה וש לש כנ אה תוב וש ו כה שה כש ענ בונו, וש ת רי ך אל רי בה יש ם של רל טל

ז אה אוי. וש רה ע כה בה ה שה מונה אל ת הה גנ רש י דנ פי לנ אות כש רש הנ זון, לש מה ת הנ כנ רש זו בי חוד, וש יי ת הנ לנ פי ל תש ה של כה רה בש א, זו הנ לה אל
ים יי חנ הנ מי ה  חה מש שי א  לי מנ תש יי וש ך,  רי בה תש תי וש ה  ול רנ תש תי ה  מונה אל הה ל  של ה  גה רש דנ הנ ה  אותה של אוי,  רה כה אותו  ך  רי בה לש יך  רי צה

זונות. נו מש ת לה תי י לה די יך, כש רי צה מו של ה כש לה עש מנ לש של

שום ם? מי ענ טנ ה הנ ת ינם סוף, מה יענ רי קש מו  הוא כש רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש ם לי דה ל אה יו של זונותה ים מש שי י קה רי המ של
זונות יו מש נה פה ים לש שי קה ך  שום כה כו'. ומי וש זונות  ים ומש יי ים חנ ני בה ינו  ני שה ה הוא, של לה עש מנ לש ם של עולה ל הה זון של מה הנ של
זונות מש יו הנ נה פה ים לש שי ך קה שום כה ים. ומי ני ים ובה יי חנ זונות וש נו מש מל ים מי אי יוצש ר של בה דה לוי הנ ל תה זה מנ י בש רי המ ם. של עולה הה

ך. רי בה תש הוא יי ד של שותו ענ רש ד בי םא עומי ה ל י זל רי המ ם, של עולה ל הה של

ן כי ל של כה וש לום,  כש ש  מי שנ מש ינו  ילון אי וי יענ  קי רש שום של כםל מי הנ יו, וש נה פה ים לש שי ם קה עולה ל הה ים של ווגי זי ן הנ כי מו  כש
ך. רי בה תש הי יך לש רי ן צה ל כי ענ ר, וש חי קום אנ מה ה בש לה עש מנ ים לש די עומש לו של לה ים הנ רי בה דש הנ
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א, צה מש ני דוש  קה ווג הנ זי ר הנ של אמ כנ שום של זו, מי ה הנ גה רש דנ י הנ ני פש ים לי שי ם קה עולה ל הה ים של ווגי זי ל הנ ה, כה אי םא רש ב
קות תוקש שש הי ר הנ של אמ כנ וש א.  יוצי וש ענ  שופי ר של הה נה הוא אותו  ה, של לה עש מנ ה לש זל ל הנ זה מנ הנ תוך  מות מי שה נש ל הנ אות כה יוצש
ך הוא ר כה חנ אנ זו, וש ה הנ גה רש דנ ד בנ ה ינחנ בה קי ר ונש כה ן זה נות כגלה תה ני מות, וש שה נש חות הנ ז פורש אה ה, וש לה עש מנ ה לש טה מנ לש את מי צי מש ני
ם אותה ר  בי חנ לש זו  הנ ה  גה רש דנ הנ י  ני פש לי ים  שי קה ך  כה ר  חנ אנ וש ה.  לה אוי  רה כה ה  קומה מש לי ת  חנ אנ וש ת  חנ אנ ל  כה ן,  יד אותה רי פש מנ

ה. לה עש מנ ים לש לויי כםל תש הנ ם, וש דה אה י הה כי רש ם דנ אותה ק בש ים, רנ רי בש חנ תש ין מי אי שום של ה, מי אשונה רי בה כש

מו ה, וכש לה עש מנ יא לש ים הי ילי בי שש בו  חו  תש פה יי יהם של ת הנ יענ רי י קש רי המ ת ינם סוף. של יענ רי קש יו כי נה פה ים לש שי ן קה ל כי ענ וש
ת תי לה ך אותו וש רי בה ים לש יכי רי ה, וצש לה עש מנ לוי לש כםל תה ך הנ שום כה ח. ומי תה פש ני ע וש קה בש ך ני ים, כה כי רה ים ודש ילי בי ים בו שש חי תה פש ני של

ת. א אל קה וש ת ה', דנ תה אל כש רנ תוב ובי ן כה ל כי ענ אוי, וש רה ק כה זי חנ תש יי ה וש לה עש מנ לש ך מי רי בה תש יי י של די ה כש טה מנ לש ק מי לו חםזל

ט שולי של ן  מנ זש בי ר,  חי אנ הה ד  צנ הנ י  פי לנ וכש ים,  ני פה ת  רנ אה הל וש ע  בנ שם יו  נה פה לש אות  רש הנ לש יך  רי צה ה  זל הנ קום  מה הנ י  פי לנ וכש
ע, בה םא שה ל ב וש עה רה יהה  נל פה אות לש רש הנ אוי לש רה ב, וש עה ל רה יא של ה הי גה רש דנ ה הנ אותה ב, של עה יו רה נה פה אות לש רש הנ לש יך  רי ם, צה עולה בה
ה זל ך  ר, כה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ יך. אה להל ת ה' אל תה אל כש רנ תה ובי עש בה שה תה וש לש כנ אה ן וש ל כי ענ ם, וש עולה ט בה םא שולי ע ל בה שה הנ יל וש הואי

יך! רי ך צה כה אי וש דנ ונ

חוד יי ת הנ ד אל ינחי ים לש עי יודש שום של ם, מי עולה לום בה יא שה ם הי תה בה רש קי ים של יקי די צנ ם הנ יהל רי שש ה, אנ הודה י יש בי ר רנ מנ אה
לום. יהה שה םא הה ה, ל ם זל ה עי בו זל רש קה תש ם הי רל טל ה בש יהודה ף וי י יוסי רי המ ם, של עולה לום בה בות שה רש הנ ה לש בה רש ים קי בי רש קה ומש
מו כש ה,  טה מנ ולש ה  לה עש מנ לש ה  פה נוסש ה  חה מש שי הנ וש ם,  עולה בה לום  שה בו  רש הי ז  אה ד,  ינחנ ה  יהודה וי ף  יוסי בו  רש קה תש הי של ן  יוה כי
ם, עולה לום בה ה שה תה בש רש ה הי בה רש קי ה הנ אותה ף, וש ם יוסי ד עי ינחנ או  צש מש ים ני טי בה שש ל הנ כה ף, וש יוסי ה וש הודה ל יש ה של בה רש קי הנ של

ה. הודה יו יש לה ש אי גנ יי תוב ונ כה נו של רש אנ בי מו של כש

ן תנ נה ר  זנ פי (תהלים קיב)  ר,  מנ אה וש ח  תנ פה יהיא  חי י  בי רנ גו'.  וש יו  לה עה ים  בי צה ני הנ כםל  לש ק  פי אנ תש הי לש ף  יוסי יהכםל  םא  ל וש
יט לי שש הי ם וש עולה ת הה א אל רה רוך הוא בה דוש בה קה ה, הנ אי םא רש בוד. ב כה רום בש נו תה רש ד קנ ענ ת לה דל תו עםמל קה דש ים צי יוני בש אל לה

כםל. ל הנ ך ענ לל ילה מל הש יי ם של דה אה ת הה יו אל לה עה

ם הל ים ומי שי פש ם טי הל ים, מי עי שה ם רש הל ים ומי יקי די ם צנ הל ים, מי יני ה מי מה ם כנ עולה נו בה מל ים מי די רה פש ה ני זל ם הנ דה אה הה וש
ם עי ים  יקי די צנ כות  זש לי לו,  אי בש לו  אי כות  זש לי י  די כש ם  כגלה וש ים,  יי ני עמ ונ ים  ירי עמשי ם,  עולה בה ים  מי יש קנ תש מי ם  כגלה וש ים,  מי כה חמ
ם עולה י הה יי חנ ם לש דה אה ה הה ך זוכל שום כה י מי רי המ ים, של יי ני ם עמ ים עי ירי כות עמשי זש ים, לי שי פש ם טי ים עי מי כה כות חמ זש ים, לי עי שה רש
ת דל תו עםמל קה דש צי תוב וש כה ים, של מי עולה ת לש דל ה עומל הוא עושל ה של קה דה צש ה הנ ני הי א של לה םא עוד, אל ל ים. וש יי חנ ץ הנ עי ר בש שה קש ני וש

ד. ענ לה

מוד ל ענ יד אותו ענ עלמי ם, הל עולה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה בה של ר, כש מנ ר אה זה עה לש י אל בי ים. רנ יוני בש אל ן לה תנ ר נה זנ פי
תוב (בראשית ב) כה כםל, של ן לנ זה ה וש קל שש מנ ה הוא של זל ם, וש עולה ל הה יום של קי ה הוא הנ זל יק הנ די צנ הנ יק, וש די מו צנ ד ושש חה אל

ים. אשי ה רה עה בה רש אנ יהה לש הה ד וש רי פה ם יי שה ן ומי גה ת הנ קות אל שש הנ ן לש דל עי א מי ר יםצי הה נה וש

ך ר כה חנ אנ כםל, וש ן הנ גה ל הנ הוא נוטי ר הנ הה נה ל הנ ה של קל שש מנ הנ הוא וש זון הנ מה א הנ לה ד? אל רי פה ה יי ה זל ד, מנ רי פה ם יי שה ומי
ם, שה זון מי הי ים ולש קי שש יות מג הש ים לי פי צנ מש ם של ה הי מה כנ ם, וש עולה ל הה ים של די דה ה צש עה בה רש אנ הוא לש ה הנ קל שש מנ ר הנ זי פנ תש מי
ן תנ ר נה זנ ך פי שום כה תו. ומי עי ם בש לה כש ת אה ם אל הל ן לה ה נותי תה אנ רו וש בי שנ יך יש לל י כםל אי יני ר (תהלים קמה) עי מנ אל נל מו של כש
לום ל שה סוד של ת בש דל יא עומל הי ך  שום כה מי ל, של אי רה שש ת יי סל נל כש ד - זו  ענ ת לה דל עםמל תו  קה דש יק. צי די ה צנ ים - זל יוני בש אל לה

לות. זה ים ומנ בי י כוכה די כות עובש לש ס - זו מנ עה כה ה וש אל רש ע יי שה ם. רה לי יום שה קי בש

ה, ינה כי שש ית הנ אשי רי ל  ל של צי הנ תוך  בש ים  יי ני עמ ל הה כה יים  קנ לש ש,  דה קש מי ית הנ בי יא  ם הי יי מנ כות שה לש ה, מנ אי רש םא  ב
י אי בה גנ ך  שום כה ים, מי יוני בש אל ן לה תנ ר נה זנ תוב פי כה כםל, של ת הנ זון אל לה ן וש חם ה, לה קה דה אי צש בנ א גנ רה קש ה הוא ני זל יק הנ די צנ הנ וש

ה. קה דה ים צש ני נותש ל הנ ד כה גל נל ר כש כה ים שה לי ה נוטש קה דה צש

םא ל נו. וש מל קות מי שה הי זון ולש הי ים לש די עומש ל הה ם כה לו הי ים - אי בי צה ני ל הנ כה ק לש פי אנ תש הי ף לש םא יהכםל יוסי ל ה, וש אי םא רש ב
יהלות, חמ בות הנ כה רש מל ר הנ אה לו שש יו - אי חה ל. אל אי רה שש ת יי סל נל כש - זו  תו  יו. אי חה ל אל ף אל ע יוסי דנ ונ תש הי בש תו  אי יש  ד אי מנ עה

י.  ענ רי י וש חנ ן אנ ענ מנ ם לש הל תוב בה כה של

ע דנ ונ תש הי ל. בש אי רה שש ת יי סל נל ם כש ר עי בי חנ תש הי א לש רוך הוא בה דוש בה קה הנ ן של מנ זש תו - בי יש אי ד אי מנ םא עה ל ר וש חי ר אנ בה דה
םא ל ם, וש דה בנ ים לש לי ם נוטש הי שום של ל, מי אי רה שש יי ם בש הל ר בה בי חנ תש יהה מי רוך הוא הה דוש בה קה הנ ן של מנ זש יו, בי חה ל אל ף אל יוסי
ילה הש ת תי רל צל י עמ יני מי שש יום הנ ך, (במדבר כט) בנ שום כה ם. מי מה לות עי זה ים ומנ בי ת כוכה י עמבודנ די ים עובש מי ל ענ בור של חי
י, ענ רי י וש חנ ן אנ ענ מנ ם לש הל תוב בה כה ל, של אי רה שש ם יי ד עי חה בור אל חי בש דו  בנ רוך הוא לש בה דוש  קה ה הנ זל ן הנ מנ זש י בנ רי המ ם, של כל לה

כשמו שלביאמרוהה.

ם קי נה הי ה לש צל רש יי ר וש פה עה ן הל ל מי אי רה שש ת יי סל נל ת כש ים אל רוך הוא יהקי דוש בה קה הנ ן של מנ זש סוק, בי פה ח הנ תנ א פה יסה י יי בי רנ
ד מנ םא עה ל אן וש תוב כה כה י, וש תי יש אי ין אי ים אי מי ענ תוב (ישעיה סג) ומי י כה זנ לות, אמ זה ים ומנ בי י כוכה די ים עובש מי ענ ה מי מה קה נש

ם. י עולה מי ל יש ם כה אי שש ננ יש ם ונ לי טש ננ יש ר ונ מנ אל נל מו של יו, כש חה ל אל ף אל ע יוסי דנ ונ תש הי תו בש יש אי אי

י יננ ת עי י אל אתי שה יך נה לל עמלות אי מנ יר הנ ר, (תהלים קכג) שי מנ אה ח וש תנ יהה פה קי זש י חי בי ק. רנ פי אנ תש הי ף לש םא יהכםל יוסי ל וש
תוב (תהלים כה וש י,  יננ ת עי י אל אתי שה נה יך  לל ה, אי אי םא רש ל ב בה ר, אמ אי בה תש ני וש רוהו  אמ ה בי זל סוק הנ פה ם. הנ יי מה שה י בנ בי יםשש הנ
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י די ה, כש לה עש מנ לש ה  זל ים -  רי הה ל הל י אל יננ א עי שה ה. אל טה מנ לש ה  זל וש ה  לה עש מנ לש ה  א, זל לה ים. אל רי הה ל הל י אל יננ עי א  שה קכא) אל
ת כל רל בה תש מי ל של אי רה שש ת יי סל נל כש כות לי רה ם בש הל שםך מי מש ים לי יוני לש על לו הה לה ים הנ רי הה הל ה, מי טה מנ ה לש לה עש מנ כות מי רה יך בש שי מש הנ לש

ה. טה מנ ם לש שה דות מי יורש כות של רה ן בש אותה כות לש חנ פות ולש צנ י, לש יננ ת עי י אל אתי שה יך נה לל ם. אי הל מי

ל נות של יה עש מנ חנ הנ ל פותי יובי ר הנ של אמ כנ שום של ם. מי יי מנ שה ה הוא בנ ילה חי ה וש יומה קי ה וש פה קש ל תה כה ם, של יי מה שה י בנ בי יםשש הנ
ז ל, אה יובי הנ ים מי אי יוצש ם אורות של ל אותה ים כה לי ם נוטש יי מנ שה ן של יוה כי ם. וש יי מנ שה ים בנ די ם עומש ים, כגלה רי עה שש ם הנ ל אותה כה

ד. חה יק אל די י צנ די ל יש ל ענ אי רה שש ת יי סל נל ת כש ה אל קל שש ן ומנ הוא זה

מו ם, כש שה מי ך  רי בה תש הי ים ולש קי שש יות מג הש ים לי די דה צש ל הנ כה ים בש די עומש ם של ה הי מה , כנ יהה לל ר אי עורי תש ה מי זל ן של יוה כי וש
ת לל בל קנ אוי [לו], ומש רה סודות כה סוד הנ ה בש יא עולה ז הי אה ם. וש לה כש ל אה אי ש מי קי בנ ף ולש רל טה ים לנ גי ים שםאמ ירי פי כש ר הנ מנ אל נל של
תו, אי יש  ד אי מנ םא עה ל וש ר  מנ אל נל של מו  ם, כש דה בנ ים לש די ים עומש די דה צש ל הנ כה ים בש די עומש ל הה כה וש אוי,  רה כה ה  לה עש בנ ים מי דוני עי
ן כי ר מי חנ אנ ים לש קי שש ני ם  ה, כגלה לה עש בנ ים מי דוני ת עי לל בל קנ יא מש הי ר של חנ אנ וש י.  לה עה מי יש  ל אי כה יאו  א הוצי רה קש יי ונ תוב  כה של

ם. אה מה ים צש אי רה רו פש בש שש י יי דה תו שה יש ל חנ קו כה ר ינשש מנ אל נל מו של ים, כש זוני ני וש

ל ענ ם  גנ המ י  להה אל ר ה'  םאמנ י ונ ל ה'  אל א  רה קש יי ונ יז)  (מלכים-א  תוב  כה של יההו,  לי אי בש סוק  פה הנ ח  תנ פה י  יוסי י  בי רנ
ד גל נל כש ים  רי בה דש רו  מש אה של יו  ם הה יי ננ ה, שש אי םא רש ה. ב נה בש ת  ית אל מי הה לש עותה  רי המ ה  מה עי ר  גורי תש מי י  ני ר אמ של ה אמ נה מה לש אנ הה
עותה רי ר, המ מנ אה יההו  לי אי ה. וש זל ם הנ עה ה לה עםתה רי ה המ מה ר (שמות ה) לה מנ ה אה יההו. מםשל לי אי ה וש הוא, מםשל רוך  בה דוש  קה הנ

ד. חה ר אל בה רו דה מש ם אה יהל ני ה. ושש נה ת בש ית אל מי הה לש

ד צנ שות לנ ה רש נה תש ני שום של א מי לה ם? אל ענ טנ ה הנ ה, מה עםתה רי ה המ מה ר לה מנ ה אה א סוד הוא. מםשל לה ם? אל ענ טנ ה הנ מה
עותה - רי ר המ מנ יההו אה לי ם. אי יהל לי לט עמ שש ע לי ל רנ ר של חי אנ ד הה צנ שות לנ תה רש תנ ה - נה עםתה רי ל. המ אי רה שש ל יי לט ענ שש ר לי חי אנ הה

ד. חה כםל סוד אל הנ , וש עותה רי הו הוא המ זל ה, וש ל זל תו של מה שש טםל ני ע לי רה ד הה צנ שות לנ ן רש תנ נה

ר לו מנ רוך הוא אה דוש בה קה הנ שום של ה. מי מה ר עי גורי תש י מי ני ר אמ של ה אמ נה מה לש אנ ל הה ם ענ גנ ר, המ מנ יההו אה לי ה, אי אי םא רש ב
ב, עה י רה ימי ן בי כי ל של כה יך לו, וש רי צה י של מי ס לש ני רש פנ ן ומש זה י של ל מי כה ך, וש לל כש לש כנ ה לש נה מה לש ה אנ שה ם אי י שה יתי וי ה צי ני יההו, הי לי אי לש
ש פל נל יים  קנ מש י של ל מי ר, כה מנ אה יההו  לי ו אי שה כש ענ וש נו.  רש אנ ה בי ני הי וש ים,  יי יו חנ נה בה ולש ם לו  גורי וש ים,  יי חנ ץ הנ עי ז בש חה אל נל י  רי המ
ה נה מה לש אנ ל הה ע, ענ ל רנ ד של צנ ת, הנ ול מה ץ הנ ט עי ו שולי שה כש ענ וש ים,  יי חנ ץ הנ עי ז בש חי אה הי ה לש זוכל וש ים,  יי חנ ה לו  ם, זוכל עולה בה

ה]. עםתה רי ה המ מה עותה [לה רי ך המ שום כה י, מי זון אותי יתה לה וי ה צי תה אנ של

ין, יהמי לש ך  ם הולי דה אה ן של מנ זש ה, בי אי םא רש הוא - ב רוך  בה דוש  קה ם הנ עי מי יש  אי ה לש עמשל םא ננ ע ל רנ ר של םאמנ ם ת אי וש
םא ל יו וש נה פה ע לש נה כש ה ני זל ע הנ רה הה יו, וש לה לט עה שש ר לי חי אנ ד הה צנ םא יהכול הנ ל לו, וש צש יד אל מי רוך הוא תה דוש בה קה ל הנ תו של ירה מי שש
ן יוה ע, כי רה ז אותו הה ע, אה רה ק בה בה דש הוא ני שום של נו, מי מל ת מי רל רוך הוא עובל דוש בה קה ת הנ ירנ מי שש ן של יוה כי לט. וש שש יהכול לי

תו. מה שש ת ני ל אל נוטי שות וש ת לו רש נל תל ז ני אה יד אותו, וש מי שש הנ א לש יו ובה לה ט עה ז שולי ה, אה ירה מי מו שש ין עי אי ה של רואל של

ר חי ר אנ בה לו. דה בוד של עש שי יות בנ הש ל, לי אי רה שש ל יי לט ענ שש ע לי רה ד הה צנ שות לנ ה רש נה תש ני ה, של עםתה רי ה המ מה ר לה מנ ה אה מםשל
ע. רה ד הה צנ רו לנ סש מש ני ים וש תי יו מי הה ם של הל ה מי מה ה כנ אה רה ה - של עםתה רי ה המ מה לה

כםל הנ אות, וש צה מש כות ני רה בש ל הנ כה טוב וש ל הנ כה ה וש חה מש שי ל הנ ין, כה יהמי הוא הנ ר, של עורי תש טוב מי הנ ה של עה שה ה, בש אי םא רש ב
שום סוד, מי ה הנ זל אי, וש שנ חמ ד בנ על וה ם  עולה לש כותו  לש בוד מנ ם כש שי רוך  ים בה רי אומש של רוהה  אמ בי של מו  אי, כש שנ חמ הוא בנ

אוי. רה חוד כה יי ז הוא הנ אה חוד] של הו יי זל [של

םא ל ם של יי מנ שה ל הנ ר ענ זנ הוא גה יים, וש קנ רוך הוא מש דוש בה קה הנ ר וש הוא גוזי ן של יוה יההו, כי לי י אי כי יהיא, וש י חי בי ר רנ מנ אה
ת ים אל שי ר אה חה ת מה עי י כה תוב (מלכים-א יט) כי כה ה לו, של חה לש שה ל של בל יזל אי ד מי חנ יך הוא פה ר, אי טה ל ומה יד טנ הורי לש

שו? פש ל ננ ח ענ רנ ד ובה חנ יהד פה ם, ומי הל ד מי חנ ש אנ פל נל ך כש שש פש ננ

א [לו] צה מש ק ני זל ני קום של מה ם בש בונה ת רי יחנ אל רי טש הנ ים לש םא רוצי ים ל יקי די צנ הנ שוהה של רש ה פי ני י, הי י יוסי בי ר לו רנ מנ אה
ח קנ ר תי קה ת בה לנ גש ר לו, על מנ י. אה ני גה רה המ ונ אול  ע שה מנ שה וש ך  לי אי יך  תוב (שמואל-א טז) אי כה ל, של מואי שש של מו  ן, כש יי ענ לה
ה אה רה ן של יוה יההו, כי לי ך אי ף כה ק. אנ זל א נל צה מש ני קום של מה ם בש בונה ת רי יחנ אל רי טש הנ ים לש םא רוצי ים ל יקי די צנ שום של ך, מי יהדל בש

בונו. ת רי יחנ אל רי טש הנ ה לש צה םא רה א, ל צה מש ק ני זל נל של

ה. אה יהה רה אי א, רש ינרש א ונ לה שו, אל פש ל ננ ך אל לל יי א ונ ירה יי תוב בו ונ םא כה יההו ל לי אי ה בש ני הי ר, של בה י דה תי עש מנ י שה ני ר לו, אמ מנ אה
ל אל ך  לל יי ו ונ שה כש ענ יהדו, וש ר בש סה מש םא ני ל ת, וש ול מה הנ ך  אנ לש יו מנ רה חמ אנ ך  ים הולי ני ה שה מה כנ ה מי ני הי ה של אה א רה לה ה? אל אה ה רה ומה

ם. ק שה בי דה הי ים לש יי חנ ץ הנ י הוא? עי ש, ומי פל נל יום הנ קי ך לש לנ שו? הה פש ל ננ ך אל לל יי ה ונ ה זל שו. מנ פש ננ

ל עון, כה מש י שי בי ר רנ מנ אה י, של תי עש מנ ה שה סוד זל וש שו,  פש ננ ל  תוב אל אן כה כה וש שו,  פש ננ ת  תוב אל ם כה ה, כגלה אי םא רש ב
ים, יי חנ רור הנ חנ אותו צש ם הוא לוקי ת כגלה אל א, וש יוצי וש ענ  שופי ר של הה אותו נה ים מי אי ם יוצש ם, כגלה עולה ל הה מות של שה נש הנ
ר כה זה ת הנ שוקנ תש של ר, וכש כה זה ה לנ בה קי נש ת הנ שוקנ תש ים, בי די דה צש י הנ ני ת שש שוקנ תש ם בי ר, כגלה כה זה ן הנ ת מי רל בל ענ תש ה מי בה קי נש הנ של וכש
יההו, לי אי וש ים.  יי חנ ץ הנ ל עי צון של רה וש ה  שוקה תש כםל בי הנ שום של ר, מי יום יותי קי מות בש שה נש ן הנ ז אותה צון, אה רה את בש יוצי

יים. קנ תש ר, הי חי ם אנ דה אה ר מי צון יותי אותו רה יהה מי הה שום של מי

ה שה אי ל הה אל ר וש םאמנ ם ת אי ה. וש בה קי נש שו - זו הנ פש ת ננ י אל רי המ שו, של פש ת ננ תוב אל םא כה ל שו, וש פש ל ננ תוב אל ך כה שום כה ומי
םא ל ה, וש דה בנ ה לש בה קי נש ה - הנ שה אי ת הה ר. אל מנ ה אה שה אי ל הה אל ז וש ר, אה כה זה תוך הנ יא בש הי של ה כש בה קי ר ונש כה ל זה לות של לה כש ר - הנ מנ אה



819

הוא שום של ר. ומי כה ל זה לות של לש כנ תש םא הי ל ה וש דה בנ ה לש בה קי נש שו - הנ פש ת ננ דו. אל בנ ר לש כה זה שו - הנ פש ל ננ ה אל מו זל ר. כש כה זה ל הנ של
כםל הוא הנ שום של ם, מי עולה י הה ני ר בש אה שש ת כי םא מי ל ר, וש יומו יותי קי יים בש קנ תש ם, הי עולה י הה ני ל בש כה ר מי ר יותי כה זה ד הנ צנ מי
תוב (מלכים- כה ם, של עולה י הה ני ל בש ך כה רל דל ת כש םא מי ל ה וש לה עש מנ ק לש לי תנ סש ך הי שום כה ר. ומי פה עה תוך הל םא מי ל ים, וש יי חנ ץ הנ עי מי

ם. יי מה שה ה הנ רה עה סר יההו בנ לי ל אי ענ ינ ב ב) ונ

םא ל ק של לי תנ סש הי רוחנ וש ן הה גוף מי ט הנ שי פנ תש ז הי י אה רי המ גו', של ש וש י אי סוסי ש וש ב אי כל ה רל ני הי תוב, וש ה כה ה מנ אי םא רש ב
י רי המ ונ ם,  עולה בה יחות  לי שש ה  עושל וש ים,  יוני לש על ים  דושי קש ר  אה שש כי דוש  קה ך  אה לש מנ ר  אה שש ני וש ם,  עולה י הה ני בש ך  רל דל ר  אה שש כי

ל יהדו. ים ענ עמשי ם, ננ עולה רוך הוא בה דוש בה קה ה הנ עושל ים של סי ני הנ , של שוהה רש פי

ת אן אל כה יום, וש קי ר בנ אי בה תש ני של מו  שו, כש פש ל ננ אל ך  לל יי ה ונ אשונה רי שו. בה פש ת ננ ל אל אנ שש יי תוב, ונ ה כה ה מנ אי םא ורש וב
תוב ה כה ר. מנ הה תה בה דש מנ עה א וש תוב צי כה רוך הוא, כנ דוש בה קה יו הנ לה ה עה לה גש ם ני שה ת, וש ול מה ה הנ בו שורל ץ של עי מות, הה שו לה פש ננ
נו מל מי כםל, של ל הנ י של ימי ני פש קום הנ מה הו הנ ה. זל קה ה דנ מה מה ש קול דש אי ר הה חנ אנ ש ה' וש אי םא בה ש ל ש אי ענ רנ ר הה חנ אנ יו? וש רה חמ אנ

אורות. ל הה ים כה אי יוצש

יההו. לי פםה אי ך  ה לש ר מנ םאמל י ונ יו קול  לה ה אי ני הי וש גו'  וש תו  רש דנ אנ יו בש נה ט פה לל יה ונ יההו  לי אי מםענ  שש י כי הי יש ונ תוב?  ה כה מנ
םא יהכול ל ת של לל דל ת הנ אל תה  רש גנ י? סה א לי ני קנ ה מש תה י אנ תנ ד מה הוא, ענ רוך  בה דוש  קה הנ ר לו  מנ י. אה אתי ני םא קי נ ר קנ םאמל י ונ
ל אי רה שש י יי ני ך בש יתש רי בו בש זש י עה ר לו, כי מנ ם]. אה דה י [אה ננ ם בה ך עי בםל אותש סש םא יהכול לי ם ל עולה הה ם, וש עולה ת לש ול מה ך הנ לט בש שש לי
י רי המ ם. [ונ שה ן לש זגמה ילה מש הש ה תי תה ש, אנ קםדל ית הנ רי ת בש אל מו  יש קנ ם] יש דה י [אה ננ בה קום של ל מה כה בש של יך  יל ר לו, חנ מנ גו'. אה וש

ם.] שה ן לש זגמה הוא מש יההו, של לי אי א לש סי ים כי ני קש תנ ך מש שום כה מי ר של אי בה תש ני

ם יי כנ רש בי ל הנ ים כה פי לה ת אמ ענ בש ל שי אי רה שש יי י בש תי רש אנ שש הי תוב וש כה יההו, של לי ל אי בור של די ם אותו הנ רנ ה גה ה מנ אי םא רש ב
ם עולה ין הה אי ה, של אה לש הה אן וה כה רוך הוא, מי דוש בה קה ר לו הנ מנ ק לו. אה שנ םא נה ר ל של ה אמ פל ל הנ כה ל וש ענ בנ עו לנ רש םא כה ר ל של אמ
ר חי יא אנ בי ילה נה הש יך, יי תל חש יא תנ בי נה ח לש שנ מש ה תי חולה ל מש בי אה ט מי פה ן שה ע בל ישה לי ת אל אל ם]. וש דה י [אה ננ ם בה ך עי בםל אותש סש לי

ך. קומש מש ק לי לי תנ סש ה תי תה אנ ם], וש דה י [אה ננ ל בה צל אי

י ני ר בש אה שש כי לט בו  שש ת לי ול מה הנ ך  אנ לש םא יהכול מנ רוך-הוא, ל דוש-בה קה א לנ ני קנ מש ם של דה אה ל אותו  ה, כה אי םא רש וב
י יתי רי ת בש ן לו אל י נםתי ני נש מםר הי ן אל כי ס, (במדבר כה) לה חה נש פי ר בש מנ אל נל מו של שוהה כש רש ה פי ני הי לום, וש יים בו שה קנ תש יי ם, וש דה אה
ל ה ענ כה בה שוהה של רש ה פי ני ר, הי מנ ק אה חה צש י יי בי יו. רנ ארה וה ל צנ ה ענ כה ן בה יהמי נש ךש ובי ייבש יו ונ חי ן אה יהמי נש י בי ארי וש ל צנ פםל ענ יי לום. ונ שה

י. ני ש שי דה קש ל מי ענ אשון וש ש רי דה קש מי

יד, וי ל דה דנ גש מי ים. כש בםרי גי י הנ טי לש יו כםל שי לה לוי עה ן תה גי מה ף הנ לל יות אל פי לש תנ נוי לש ך בה ארי וה יד צנ וי ל דה דנ גש מי ר, כש מנ אה ח וש תנ פה
יד - זו וי ל דה דנ גש מי א כש לה ם. אל יי לנ רושה תוך יש ה אותו לש עללה הל ד וש וי ה אותו דה נה בה ד של וי ל דה דנ גש אי מי דנ ה ונ יד? זל וי ל דה דנ גש י מי מי
א אותו לה ב? אל גה שש ני י הנ ב. מי גה שש ני יק וש די ם ה' בו יהרוץ צנ ל עםז שי דנ גש ה (משלי יא) מי תוב בה כה ה, של לה עש ל מנ ם של יי לנ רושה יש

יק. די בו יהרוץ צנ שום של ב, מי גה שש ל ני דה גש מי

ל ל כה י של יםפי אר הוא הנ וה צנ ה הנ גוף. מה אר לנ וה צנ י כש ל יםפי קון של תי ד בש עומי ה, של טה מנ לש ש של דה קש מי ית הנ ה בי ך - זל ארי וה צנ
ם.  עולה ל הה ל כה י של יםפי ש הוא הנ דה קש מי ית הנ ם בי ך גנ גוף - כה הנ

ל יות של פי ל הנ כה ל של יות - תי פי לש רוהו, תנ אמ ך בי כה ים בו. וש לי כש תנ סש יו מי ם הה עולה י הה ני ל בש כה ל של יות - תי פי לש תנ נוי לש בה
יו. לה ים אי לי לש פנ תש ים ומי חי בש שנ ם מש עולה הה

ים אי ם בה כגלה ים - של בםרי גי י הנ טי לש אוי. כםל שי רה ים בו כה ני קש תנ מש ים של קוני תי ף הנ לל לו אל יו - אי לה לוי עה ן תה גי מה ף הנ לל אל
ה. של קה ין הנ די ד הנ צנ מי

י רי המ ים בו. ונ רויי ים ושש לויי ם תש עולה י הה קוני ל תי ש כה דה קש מי ך בנ ים בו - כה לויי ה תש שה אי י הה קוני ל תי אר כה וה צנ ה הנ מה
נו פש דה רש ם. ני עולה ל הה ל כה י של יםפי הנ אר וש וה צנ הוא הנ ש, של דה קש מי ית הנ ל בי נו, ענ פש דה רש נו ני ארי וה ל צנ תוב (איכה ה) ענ כה , של שוהה רש פי

ן. כי ר מי חנ אנ ה לש נה בש םא ני ל ב וש רנ חל נל נו, וש ירוהו לה אי שש םא הי י ל רי המ נו, של ח לה םא הוננ ל ם. וש יי עממנ נות אותו פנ בש נו, לי עש גנ יה

ל ך, כה שנ חש נל ד וש מנ שש הג ן של יוה ש, כי דה קש מי ית הנ ם בי גנ ך  - כה מו  ד עי מה שש גוף מג ל הנ ד, כה מנ שש הג ן של יוה אר, כי וה צנ ה הנ מה
ים. בי כוכה ץ וש רל אל ם וש יי מנ םא שה ל ש, וש מל של יר הנ אי םא מי ל ך, וש שנ חש ם נל ך גנ ם כה עולה הה

ל ש, כה דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל נל של לו. כש יגגש ים של טי בה שש ל הנ ה ענ כה ה, בה ל זל ה ענ כה בה ר של חנ אנ ף, וש ה יוסי ל זל ה ענ כה ך בה שום כה מי
אי. דנ ם ונ הל לי ם. עמ הל לי ךש עמ ייבש יו ונ חה ל אל כה ק לש שי ננ יש תוב ונ כה הו של ים. זל מי ענ ין הה רו בי זש פנ תש הי יהד וש לו מי ים גה טי בה שש הנ

ין רו בי זש פנ תש הי לות וש גה לו לנ גש הג ים של טי בה שש ת הנ רל יו עמשל חה ל אל ענ ם, וש יי עממנ ב פנ רנ חל נל ש של דה קש מי ית הנ ל בי ה, ענ כה ם בה ל כגלה ענ
םא ם ל הי ש, וש קםדל ה בו רוחנ הנ צה נש צש ני ה, של כה י הוא בה רי המ כו, של בש יי תוב ונ םא כה ל תו, וש יו אי חה רו אל בש ן די י כי רי חמ אנ ים. וש מי ענ הה

ש. קםדל ם רוחנ הנ יהל לי ה עמ תה רש םא שה ל כו, של בה

רות צש חנ י לש שי פש ה ננ תה לש ם כה גנ ה וש פה סש כש ר, (תהלים פד) ני מנ אה ח וש תנ א פה בה ר] אנ זה עה לש י [אל בי עםה. רנ רש ית פנ ע בי מנ שש קםל ני הנ וש
ים לו די קש הנ יך לו לש רי בונו, צה י רי ני פש ם] לי קה תו [וש לה פי ל תש לי פנ תש מי ם של דה ל אה ה, כה אי םא רש י. ב ל חה ל אי נו אל נש רנ י יש רי שה י ובש בי ה' לי

יך. רי צה ן של מנ זש בונו בנ י רי ני פש תו לי לה פי ל תש לי פנ תש הי יום ולש ל יום וה כה כות בש רה בש

ל כה ם בש דה אה יך לה רי ה צה שה קה ה ובנ לה פי םאל. ותש מ שש חםז בנ אל ה לל חה נש מי רוך הוא, בש דוש בה קה ל הנ ין של יהמי חםז בנ אל ר לל בםקל בנ
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קולו מםענ  שש םא לי ל של לו  יך  רי בונו, צה י רי ני פש ד] לי עומי [וש תו  לה פי ל תש לי פנ תש מי י של נו, מי רש אנ ז בו. ובי חי אה הי י לש די יום כש יום וה
ת. ענ מנ שש םא ני תו ל לה פי תו, תש לה פי תש ענ קולו בי שומי י של תו, ומי לה פי תש בי

יא ה הי ה. ומנ לה פי ינו תש ע אי מה שש ני אותו קול של ע, של מה שש ני קול של ה אותו הנ ינה ה אי לה פי תש הנ שום של ם? מי ענ טנ ה הנ מה
קול א"ו, הנ וה הוא בש קול של ה אותו הנ ע? זל מה שש ני קול של י הוא הנ ע. ומי מה שש ני קול של לוי בנ תה ר של חי הו קול אנ ה? זל לה פי תש

א"ו. י וה לי הו קםל בש לוי בו, זל תה של

זו ע, וש מה שש םא ני ל קול של אותו הנ ש בש חנ לנ ל בש לי פנ תש הי א לש לה תו, אל לה פי תש מםענ קולו בי שש ם לי דה אה יך לה רי םא צה ך ל שום כה ומי
יא הי ה של לה פי תש יא הנ הי זו  ע.  מנ שש ני א"ו,  וה י  לי ע. קםל בש מנ שש ני קםל  הנ וש  - ר  בה דה לנ ן  ימה סי וש יד,  מי תה ת  לל בל קנ תש מי ה של לה פי תש הנ
צון תוך רה ית בש עמשי ננ של רוך הוא כש דוש בה קה ל הנ בי קנ מש ה של לה פי תש יא הנ . זו הי ענ מי שה םא יי ה ל קולה ה וש נה חנ תוב בש כה אי, של שנ חמ בנ
ע, מנ שש קםל ני הנ עםה. וש רש ית פנ ע בי מנ שש קםל ני הנ ל יום. [וש כה אוי בש רה בונו כה ל רי חוד של יי ת הנ ד אל ינחי אוי, ולש רה קון כה תי ה וש נה וה כנ וש
ל ם של לותה ל גה ענ ש וש דה קש מי ית הנ ן בי בנ רש ל חג ה ענ בוכה ה של ינה כי שש יא הנ ר, זו הי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ם? אה ענ טנ ה הנ א"ו, מה ר וה סי חה
ם אן גנ ף כה ה, אנ ינה כי ינו שש ני פה ה לש ע. מנ מה שש ה ני מה רה ם, (ירמיה לא) קול בש תוב שה כה ע, וש מנ שש קםל ני הנ אן וש תוב כה ל. כה אי רה שש יי

ה]. ינה כי ן שש כי

י א"ו, זוהי י וה לי ל קםל בש בה ם. אמ שה ים מי אי קולות יוצש ל הנ כה יון של לש הו קול על אי זל שנ חמ קול בנ ר, הנ מנ ר אה זה עה לש י אל בי רנ
ר בו. בי חנ תש הי א"ו ולש וה לות בש ענ תש הי ת לש כל יא הולל הי ה, של טה ל מנ ה של לה פי תש הנ

י. ני ש שי דה קש ל מי ענ אשון וש ש רי דה קש ל מי ה ענ כה בה קול של הו הנ א"ו, זל י וה לי קםל בש ה הוא הנ ע, זל מנ שש קםל ני הנ ה, וש אי םא רש ב
ן ימה סי א, וש בה ם הנ עולה יון, הה לש על ם הה עולה ה הוא הה ה? זל מה רה ה בש ה זל ה, מנ מה רה ע. בש מה שש ה ני מה רה ר קול בש מנ אל נל מו של ע, כש מנ שש ני
י רי המ יון, של לש על ם הה עולה ה הה ה - זל מה רה אן בש ם. כה עולה ד הה ענ ם וש עולה ן הה ל, (תהלים קו) מי ית אי ד בי ענ ה וש מה רה ן הה ר - מי בה דה לנ
י כי בש לי הוא  יום הנ אות בנ בה ים צש להי א ה' אל רה קש יי ונ תוב? (ישעיה כב)  ה כה ז מנ ע, אה מה שש ני ה  מה רה בש יא של הי ה הנ עה שה בנ

גו'. ד וש פי סש מי ולש

ל ה ענ כה בנ ל מש חי ז רה אה ה, וש נה מל ק מי לי תנ סש הי ק וש חי רנ תש א"ו הי וה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ה. מה לה עש מנ ה לש לה עש מנ ע, לש מנ שש קםל ני הנ וש
י נו כי רש אנ ה בי ני הי נו, וש ינל י אי א כי לה יות! אל הש יהה לי יך הה רי ם צה ינה י אי נו? כי ינל י אי נו. כי ינל י אי יהה כי נל ל בה ם ענ חי נה הי ה לש נה אמ יהה מי נל בה
יו הש םא יי יהה ל נל ז בה י אה רי המ ם, של יהל לי ם עמ חי ננ תש ה, תי מה א עי צה מש ה ני לה עש יהה בנ א הה לי מה לש אי ה, של מה א עי צה מש םא ני ה ל לה עש בנ נו, של ינל אי

ה. מה נו עי ינל אי ל של ה ענ נה מל קו מי חמ רנ תש יהה הי נל בה שום של , מי יהה נל ל בה ת ענ מל חל ננ תש ה מי ינה נו, אי ינל אי שום של לות, ומי גה בנ

ל כה אורות וש ל הה נו כה מל ים מי לי גנ תש ים ומי עי רה פש ני ת של יי בנ ה, הנ לה עש מנ ר לש בה דה ן לנ ימה ה הוא סי עםה - זל רש ית פנ ה, בי אי םא רש ב
ל כה אורות וש ל הה ת כה יא אל רוך הוא הוצי דוש בה קה ך הנ שום כה ה, ומי לה גנ תש ם הי שה תום מי יהה סה הה ה של ל מנ אורות, כה מש הנ

א"ו. י וה לי א קםל בש רה קש ני קול של אותו הנ יר לש אי הה י לש די אורות, כש מש הנ

ד בנ אל נל ה של ל מנ ז כה א"ו, אה אות וה ר בה בי חנ תש יי ר וש פה עה הל קול מי ה הנ זל רוך הוא לש דוש בה קה ים הנ ר יהקי של אמ ה, כנ אי םא רש ב
יהה הה ר וש מנ אל נל של מו  יון, כש לש על ם הה עולה הה תוך  ים מי פי נוסה ים של יוני לש אורות על בש נו  דש ענ תש יי וש ר,  זם לות ינחמ גה ן הנ מנ זש ם בי הל מי
ר הנ ה' בש לנ וו  חמ תנ שש הי ם וש יי רה צש ץ מי רל אל ים בש חי דה ני הנ שור וש ץ אנ רל אל ים בש די אםבש או הה דול ובה ר גה שופה ע בש קנ תה הוא יי יום הנ בנ

ים. לה ירושה ש בי קםדל הנ

ה ילו בה גי ים וש לנ רושה ת יש חו אל מש ח, שי תנ יהיא פה י חי בי גו'. רנ ם וש יי רנ צש ץ מי רל אל ם מי כל חו לה שו קש םאת עה ה ז יתה וי ה צג תה אנ וש
ן ל מי אי רה שש יי לו  גה וש ים  אי טה חמ הנ מו  רש גה וש ש  דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל נל של ה, כש אי םא רש גו'. ב וש שוש  מה ה  תה אי ישו  שי יהה  בל ל אםהמ כה
ז אה לו, וש גה מו של ל ענ ענ ש וש דה קש מי ית הנ ן בי בנ רש ל חג יחנ ענ גי שש םא הי ל ה, וש לה עש מנ ה לש לה עש מנ רוך הוא לש דוש בה קה ק הנ לי תנ סש ץ, הי רל אה הה

ם. הל מה ה עי תה לש ה גה ינה כי שש הנ

ז ה. אה שה יא גםרש הי ה - וש ירה בי גש ל הנ ל ענ אנ ה. שה לה גש ה הה ני הי מו - וש ל ענ ל ענ כי תנ סש ף, הי רנ שש ני יתו של ל בי יחנ ענ גי שש ד, הי יהרנ של כש
ה? תוב בה ה כה יא מנ ם הי יא גנ הי ק. וש גםר שנ חמ לנ ה וש חה רש קה ד ולש פי סש מי י ולש כי בש הוא לי יום הנ אות בנ בה ים צש להי א ה' אל רה קש יי ונ
א צה מש ני ה וש נה מל ק מי לי תנ סש הי שום של נו, מי ינל י אי ר כי מנ אל נל מו של , כש יהה עורל ל נש ענ ל בנ ק ענ ת שנ גגרנ ה חמ תולה בש י כי לי (יואל א) אל

רוד. פי

ים שי אה ק  שנ וש רות  דש קנ ם  יי מנ שה יש  בי לש אנ כ)  (ישעיה  תוב  כה של יו,  לה עה לו  בש אנ תש הי ם  כגלה ץ  רל אה וה ם  יי מנ שה לו  פי אמ ונ
יון. כה בש ר יי לום מנ י שה כי אמ לש ה מנ צה עמקו חג ם צה לה אל רש ן אל ר הי מנ אל נל , של יהה לל לו עה בש אנ תש ם הי ים כגלה יוני לש ים על כי אה לש ם. מנ סותה כש
ים יוני לש על הה ל  כה וש גו',  וש אתו  צי בש ש  מל של הנ ך  שנ חה תוב  כה של ם,  אורה ת  אל יכו  שי חש הל וש לו  בש אנ תש הי ה  נה בה לש הנ וש ש  מל של הנ
ץ רל אה הה ל  ענ ט  שולי של ר  חי אנ הה ד  צנ הנ יהה  לל עה ט  שולי של שום  מי ם?  ענ טנ הנ ה  מה לו.  בש אנ תש הי וש יהה  לל עה כו  בה ים  תוני חש תנ הנ וש

ה. דושה קש הנ

ע בנ רש ל אנ ץ ענ קי א הנ ץ בה ל קי אי רה שש ת יי מנ דש אנ ים לש להי ר ה' אל מנ ם כםה אה דה ן אה ה בל תה אנ ר, (יחזקאל ז) וש מנ אה ח וש תנ פה
ך א כה לה ץ? אל יא קי ל הי אי רה שש ת יי מנ דש י אנ כי ץ, וש ל קי אי רה שש ת יי מנ דש אנ ה לש ה זל יון. מנ לש ה הוא על זל סוק הנ פה ץ. הנ רל אה פות הה נש כנ
ץ ין. קי יהמי ץ הנ קי תוב (דניאל יב) לש כה ין - של יהמי ץ לש םאל. קי מ שש ץ הוא לי קי הנ ין,  וש יהמי ץ הוא לש קי ר. הנ אי בה תש ני אי, וש דנ ה ונ זל

ר. אי בה תש ני מו של ר, כש שה ל בה ץ כה הו קי זל ר, וש ית הוא חםקי לי כש ל תנ כה ך ולש חםשל ם לנ ץ שה תוב (בראשית ו) קי כה םאל - של מ שש לי

ץ קי ה הנ ין זל יהמי ל הנ ץ של קי םאל. הנ מ שש ץ הנ ה קי ץ - זל קי א הנ ץ. בה ל קי אי רה שש ת יי מנ דש אנ תוב לש כה נו של יש ין - הנ יהמי ל הנ ץ של קי
ר זנ גש רו, ני בש גנ תש הי מו וש רש ים גה אי טה חמ ר הנ של אמ כנ ה הוא של זל ע. וש רה ר הה ל ייצל ץ של קי ה הנ םאל זל מ שש ל הנ ץ של קי טוב. הנ ר הנ ל ייצל של
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ר ה' מנ תוב (יחזקאל ז) כםה אה כה של הו  זל וש שו,  דה קש ומי יתו  יב בי רי חמ הנ לט ולש שש לי ה  עה שש רי כות הה לש מנ טון לש לש שי ן הנ תנ ני וש
ד. חה כםל אל הנ ה, וש אה ה בה ני ה הי עה ת רה חנ ה אנ עה ים רה להי אל

ן יוה ך, כי שום כה םאל. ומי מ שש ל הנ ה של זל ץ הנ קי טון לנ לש שי ן הנ תנ ני ל של ים, ענ תוני חש תנ ים וש יוני לש לו על בש אנ תש ך הי שום כה ומי
ם דה ל אה כה לש ייש  ז]  ה, [אה רה בש גנ תש ת] הי רל חל אנ ה [הה עה שש רי כות הה לש ומנ ה,  עה נש כש ני ם  יי מנ שה כות הנ לש ה, מנ דושה קש כות הנ לש מנ הנ של
תוב כה ה, של מה עי ש  די חנ תש הוא יי ש  די חנ תש ם יי עולה הה ף וש קי דנ זש יא תי ר הי של אמ כנ שום של ה, ומי מה ע עי ננ כה הי ולש ה  מה ל עי בי אנ תש הי לש

. יהה לל ים עה לי בש אנ תש מי ל הנ שוש כה ה מה תה ישו אי (ישעיה סו) שי

ת חנ ל תנ אי רה שש יו יי זו הה ה הנ לה גש על ל הה סוד של הנ ם, וש יי רה צש יהה מי ה פי פי ה יש לה גש ם (ירמיה מו) על יי רנ צש מי תוב בש ה, כה אי םא רש ב
לות. גה אן עמ ם כה הל ז לה מה רש , ני יהה לל לט עה שש ך לי ר כה חנ ים אנ ידי ל עמתי אי רה שש יי שום של ים. ומי ני ה שה מה כנ ים וש מי עה ה פש מה ה כנ טונה לש שי

, רוהה אמ נו. ובי מל ד מי רנ פש ק ני רל אותו פל י בש רי המ ה, של ה עמרופה לה גש ל על עמקםב ענ ינ ף לש ז יוסי מנ ז רה מל ר, רל מנ ר אה זה עה לש י אל בי רנ
ץ רוחות רל אה ל הה ענ טו  לש שש םא יי ל י של די ג אותו, וכש רנ י הה ע מי םא נודה ל רוג וש א הה צה מש ני ל של ה ענ אה יא בה הי ה, של ה עמרופה לה גש על

ם. יהל לי טו עמ לש שש םא יי ל יו וש לה עו אי דש ונ תש םא יי ל י של די קון, כש תי זו לש ה הנ לה גש על ת הה ים אל ני יכות, נותש רי ן צש ינה אי עות של רה

ם דה י אה ני בש אותו  ימו  די קש הי ה, של זל ט לה רה ת, פש ול מה הנ ך  אנ לש י מנ די ל יש ים ענ רי ם עובש ם, כגלה דה אה י הה ני ל בש ה, כה אי םא רש ב
שות. ל רש נוטי ד של ם ענ דה אה ט בה ין שולי י אי רי המ שות, של טםל רש לי לט בו וש שש נו לי מנ יענ זש גי ם הי רל טל

םא ל ין של ך ייש לו די ם כה הו. גנ כה י הי ע מי םא נודנ ר ל מנ אל נל מו של קום, כש ל אותו מה לט ענ שש ין לי ך ייש לו די שום כה ומי
י די גו', כש וש ר  קה ת בה לנ גש על יא  הי יר הנ עי י הה ני קש זי חו  קש לה וש ן (דברים כא)  ל כי ענ וש קום,  מה ל אותו  ג ענ רי טש קנ י לש די ע כש נודנ

נו. מל ל מי צי נה הי ג ולש רי טש קנ מש לט בו הנ שש םא יי ל ן של קי תנ הי הוא, ולש קום הנ מה ל הנ ינו של יר די עמבי הנ לש

עמקםב ינ ר  מנ אה של וכש יהה,  הה ה של יהה מנ הה וש ח,  לנ שש ני ה  ילה כי י אמ לי ובש יהה  וה לש י  לי יו, בש בי אה ף מי יוסי ד  רנ פש ני של ה, כש אי םא רש ב
ענ י יודי יתי יי הה עוד - של י לו, וש תי מש רנ י גה ני אמ ה, של אםלה ל שש בי י אה ני ל בש ד אל רי י אי ר כי מנ ף, אה ף יוסי רםף טםרנ (בראשית לז) טה

ז לו. מנ ז הוא רה מל רל י אותו, וש תי חש לנ שה ים אותו וש אי יו שונש חה אל של

ל לות ענ גה ף עמ ם יוסי הל ן לה תי יי תוב ונ כה עםה, של רש י פנ ל פי ם ענ ח אותה לנ לות שה גה עמ ם הה ת אותה ה, אל הודה י יש בי ר לו רנ מנ אה
תוב ך כה שום כה א, ומי קה וש ה דנ יתה וי ה צג תה אנ םאת עמשו. וש ה ז יתה וי ה צג תה אנ תוב וש כה ר, של בה ל דה יוקו של ר לו, די מנ עםה. אה רש י פנ פי
ר בה דה ד בנ מנ םא עה עמקםב ל ינ עםה, וש רש י פנ ל פי לות ענ גה ף עמ ם יוסי הל ן לה תי יי ך ונ שום כה ם, ומי ש אותה קי ף בי יוסי ע של מה שש "א, מנ הי בש

ם. יהל בי עמקםב אמ י רוחנ ינ חי תש את אםתו ונ שי ף לה ח יוסי לנ ר שה של לות אמ גה עמ ת הה א אל ינרש תוב ונ כה ם, של ה אותה אה רה ד של ענ

א לה י. אל י חה ני ף בש ב עוד יוסי ל רנ אי רה שש ר יי םאמל י ונ ך  ר כה חנ אנ עמקםב, וש ינ י רוחנ  חי תש ה ונ אשונה רי עון, בה מש י שי בי ר רנ מנ אה
ף, ר יוסי כנ מש ני של ם כש רל חי אותו  ה בש ינה כי שש ת הנ אל פו  תש שי פות, של תה שג שום הנ עמקםב, מי ה ינ תורה הנ ה לו  אה רש ה קה אשונה רי בה
ה דה מש יא עה הי ר של חנ אנ וש ה.  ינה כי שש ה הוא סוד הנ זל וש ם,  יהל בי עמקםב אמ ינ י רוחנ  חי תש ונ יא  ז הי ה, אה תה לש ה עה ינה כי שש ו של שה כש ענ וש
ה רה עורש תש ה הי לה עש מנ לש ה של גה רש דנ ז הנ ל. [אה אי רה שש יא יי הי ה של גה רש דנ , הנ יהה לל ה אי רה בש ה עה לה עש מנ לש ה של גה רש דנ ז הנ שום] אה יום, [מי קי בש
ה אשונה רי ת בה רל עורל תש מי ד של ה ענ לה עש מנ ת לש רל עורל תש םא מי ה ל לה עש מנ לש ה של גה רש דנ הנ אן של כה ל] מי אי רה שש ל יי ה של גה רש י דנ זוהי , וש יהה לל אי

ל. אי רה שש ר יי םאמל י ך ונ ר כה חנ אנ ה, וש אשונה רי עמקםב בה י רוחנ ינ חי תש אן ונ י כה רי המ ה, של טה מנ לש

ק, חה צש יו יי בי י אה אלהי ים לי חי בה ח זש בנ זש יי ה, ונ אי םא רש תוב. ב ת כה אנ רש מנ ה. בש לה יש לנ אםת הנ רש מנ ל בש אי רה שש יי ים לש להי ר אל םאמל י ונ
ה, לה יש לנ אםת הנ רש מנ ל בש אי רה שש יי ים לש להי ר אל םאמל י ז - ונ אה ה. וש בה המ אנ ל הה סוד של םאל בנ מ שש ת הנ יר אל עי הה י לש די ה, כש אשונה רי בה

ה. לה יש לנ אות הנ רש יא מנ הי נו, של רש מנ אה זו של ה הנ גה רש דנ בנ

ד צנ י  רי המ של הוא,  ך  כה ה  לה עש מנ לש של ה  שה דג קש הנ ד  צנ של שום  מי ם?  ענ טנ הנ ה  מה יך.  בי אה י  להי אל ל  אי הה י  נםכי אה ר  םאמל י ונ
גו'. ה וש מה יש רנ צש ך מי מש ד עי רי י אי נםכי מו. אה שש ר בי כה זש ה ני שה דג קש ד הנ ל צנ כה רוך הוא, וש דוש בה קה ם הנ ת שי יר אל כי זש םא מנ ה ל אה מש טג הנ

. שוהה רש ה פי ני הי ם, וש הל מה ה עי תה לש ה גה ינה כי לו - שש ל גה אי רה שש יי קום של ל מה כה לות, ובש גה מו בנ ה עי דה ה יהרש ינה כי שש אן של כה מי

כםל הנ יו, וש ים הה שי ר, שי חי ר אנ בה ב. דה לות צה גש ש על ר (במדבר ז) שי מנ אל נל מו של ש, כש יו? שי לות הה גה ה עמ מה ה, כנ אי םא רש ב
ף ח יוסי לנ שה ם של א כגלה לה עםה. אל רש ח פנ לנ ר שה של סוף - אמ בנ ף, ולש ח יוסי לנ ר שה של לות אמ גה עמ תוב בה ה כה אשונה רי ד. בה חה סוד אל

בון. שש חל יו בנ םא הה ל ה וש סוד זל יו בש םא הה ם, ל הל ר מי עםה יותי רש ח פנ לנ שה ם של אותה אוי, וש רה בון כה שש חל יו בנ הה

ה לות מנ גה ן הנ ל מי אי רה שש יי או  יהצש של עםה. וכש רש ח פנ לנ ר שה של ף, אמ ח יוסי לנ ר שה של אמ ך  שום כה או, מי ה בה לל אי וש ה  לל אי וש
גו'. ה' וש ה לנ חה נש ם מי גויי ל הנ כה ם מי יכל חי ל אמ ת כה יאו אל בי הי תוב? (ישעיה סו) וש כה

ח רנ קל ין הנ עי יענ כש קי יהה רה חנ י הנ אשי ל רה מות ענ ר, (יחזקאל א) ודש מנ אה ח וש תנ ק פה חה צש י יי בי תו. רנ בש כנ רש ף מל סםר יוסי ילאש ונ
ייש יהה, וש חנ ן הנ ה מי לה עש מנ יהה לש ה, ייש חנ אי םא רש ל ב בה רוהו, אמ אמ ה בי זל סוק הנ פה ה. הנ לה עש מנ לש ם מי יהל אשי ל רה טוי ענ א נה נורה הנ

יות. חנ םאש הנ ל ר ת ענ דל עומל ה של דושה יהה קש חנ

יהה חנ ר הנ של אמ כנ שום של ם, מי ל כגלה ת ענ טל יהה שולל חנ ייש] הנ זו [וש יות, וש חנ ר הנ אה ל שש ל כה ה ענ לה עש מנ ה לש יונה לש יהה על ייש חנ וש
ל זו. טות זו ענ שולש זו וש נות זו לה נותש ן וש יהל עותי סש מנ עות לש ן נוסש ז כגלה ם, אה כגלה ה לש ירה אי ת ומש נל זו נותל הנ

ם עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ ה, וש נה מל ים מי זוני ם ני כגלה ה, וש טה מנ לש יות של חנ ר הנ אה ל שש ים ענ תוני חש תנ ל הנ ה ענ לה עש מנ יהה לש ייש חנ וש
ם הי , של שוהה רש ה פי ני הי ים, וש די דה ה צש עה בה רש ל אנ ת ענ טל יא שולל הי ד, וש ל צנ כה ים] לש יני דועות [די ירות יש אי ים מש ני ה, פה ים בה שומי רש

ם. עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ ן לש כי ה, וש ד זל צנ לש לש שה ה וש ד זל צנ לש לש שה
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תוב? כה ה  מנ יו.  פה לנ כש ים  לי כש תנ סש מי ם  כגלה ם,  יהל לי עמ ט  שולי ה של זל הנ יענ  קי רה הה וש  , יענ קי רה הה ן  מי ה  לה עש מנ לש יענ  קי רה ייש  וש
דו, קש פש ני ה של ל מנ ים ענ טי ם שולש כגלה שום של גו', מי ה וש חותה ל אמ ה אל שה רות אי שה ם יש יהל פי נש יענ כנ קי רה ת הה חנ תנ (יחזקאל א) וש

ם. הל ל בה בל חל ת הנ דנ ל מי יחות של לי ושש

שום ים רי עמשי ים, ננ רי בש חנ תש ם מי כגלה של בון. וכש שש חל ם ל"ו בש הי ם, וש עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ ד, לש ל צנ כה ה לש עה שש ם תי הי וש
אוי. רה ם כה לי חוד שה יי ד, בש חה ם אל ל שי סוד של ד, בש חה אל

א סי מות כי יר דש פי ן סנ בל ה אל אי רש מנ ם כש םאשה ל ר ר ענ של יענ אמ קי רה ל לה ענ מנ תוב? ומי ה כה א, מנ סי כי י הנ פי לנ ים כש ני קה תש ני של וכש
א, סי כי בנ זו  ה הנ טובה ן הנ בל אל הה מות] של נו, [דש רש אנ י בי רי המ ה. ונ לה עש מה לש יו מי לה ם עה דה ה אה אי רש מנ מות כש א דש סי כי מות הנ ל דש ענ וש

אוי. רה ך כה רי בה תש הי ד ולש ר בו ינחנ בי חנ תש הי ם, לש דה ל אה מות של א דש סי כי ל אותו הנ ענ ים, וש מודי ה ענ עה בה רש ל אנ ד ענ עומי של

ה, זל ם הנ דה אה ת לה חנ ה] אנ בה כה רש מל ל הנ ז כה אה ה, וש דושה ה [נ"א קש בה כה רש ילה מל הש כםל יי הנ ם, של דה י אה פי לנ ת כש נל קל תש יא ני הי של וכש
ה ל - זל אי רה שש את יי רנ קש ה. לי נה יו גםשש בי ל אה אי רה שש את יי רנ קש ל לי ענ ינ יק. ונ די צנ ה הנ - זל תו  בש כנ רש ף מל סםר יוסי ילאש תוב: ונ ז כה אה

ד. חה חוד אל יי ד וש חה ן אל בה רש קה ד בש ב ינחנ רי קה תש הי ת, לש חנ בות אנ רש קה תש ה - הי נה ם. גםשש דה ל אה סוד של הנ

ה, מו זל ן כש כי ה. וש טה מנ לש ם של כגלה ה לש ירה אי ה, ומש נה בה לש ה הנ ירה אי ז מש ה, אה נה בה לש ם הנ ש עי מל של ה הנ אל רש ני של כש יו - של לה א אי יירה ונ
מותו. לי שש בי ד  עומי וש ש  דה קש מי הנ ית  בי יר  אי מי ה,  טה מנ לש של ש  דה קש מי הנ ל  ענ ה  שורה ה  לה עש מנ לש של ה  שה דג קש הנ של ן  מנ זש ל  כה
ה ב. עוד, מנ רה חל נל ש של דה קש מי ל הנ כו ענ ם בה כגלה יו עוד, של ארה וה ל צנ ךש ענ ייבש ז ונ ש, אה דה קש מי ית הנ ב בי רה חל נל נו וש מל ק מי לי תנ סש מי של וכש

ה. רונה חמ אנ לות הה גה ה עוד? זו הנ זל

ם ענ פה ה הנ מותה ר אה מנ ז אה ה, אה לה עש מנ לש מו של ן כש קנ תש ה ני טה מנ לש קון של תי ה הנ ני הי ל של כי תנ סש הי עמקםב וש ה ינ אה רה ן של יוה ז כי אה
ל ענ י. וש ך חה י עודש ך כי שום כה ים, ומי מי עולה י הה א חנ רה קש ני דוש של קה ית הנ רי בש ל הנ סוד של תה בנ ינמש קנ תש הי י, של ך חה י עודש גו'. כי וש

ר. אי בה תש ה ני ני הי י, וש ל חנ סוד של עממםד בנ יך לנ רי צה י, של י חה ני ף בש ב עוד יוסי ר, רנ מנ ה אה אשונה רי ן בה כי

ר, חי סוד אנ רוהו בש אמ בי ב של ל גנ ף ענ עםה, אנ רש י, פנ י יוסי בי ר רנ מנ עםה. אה רש ת פנ עמקםב אל ך ינ רל בה יש תוב, ונ ה כה ה מנ אי םא רש ב
ם. עולה ים בה כי סומש ך של מל סל

סוד םאל בנ מ שש בות לי כה רש ה, ייש מל אי םא רש י. ב יהתי עש יך רנ יתי מי עםה די רש י פנ בי כש רי י בש תי סה סג ה, (שיר א) לש אי םא רש ל ב בה אמ
ים, מי חמ ל רנ ה של לל ה. אי לל ד אי גל נל ה כש לל אי ה, וש שה דג ל קש ה של לה עש מנ ל לש סוד של ין בנ יהמי בות לש כה רש מל ייש  ר, וש חי אנ ד הה צנ ל הנ של

ין. ל די ה של לל אי וש

ש, מה בות מנ כה רש מל ם הנ הי ה, של צורה ה  אותה ה, בש שה עה ין של די ל הנ ם, כה יי רנ צש מי ין בש ה די שה הוא עה רוך  בה דוש  קה הנ של וכש
ה הוא עושל רוך  בה דוש  קה הנ ך  מות, כה שה נש יא  ג ומוצי ש] הורי מה ד [מנ צנ הנ ה אותו  ש. מה מה ד מנ צנ הנ ל אותו  של מו  וכש
ך שום כה ש. ומי מה ה מנ ה צורה אותה ם בש יי רנ צש ל מי כה ן בש כי כור, וש ל בש רםג ה' כה ינהמ תוב (שמות יג) ונ כה ש, של מה ה מנ ה צורה אותה כש
תוב? ה כה םא מנ ב יד לה תי עה לל ר. וש חי םא אנ ל י הוא וש ני י ה' אמ ני י אמ תוב כי כה רםג, של המ לנ ש  מה מנ ה  לה של מו  י, כש יהתי עש רנ יך  יתי מי די

גו' ה וש רה צש בה ים מי די גה מוץ בש דום חמ אל א מי ה בה י זל (ישעיה סג) מי

ה - זו בה חמ ייאה אםד. ונ בו מש רש יי רו ונ פש יי ה ונ זו בה חמ ייאה ן ונ ץ גםשל רל אל ם בש יי רנ צש ץ מי רל אל ל בש אי רה שש ב יי יישל תוב. ונ ה כה ה מנ אי םא רש ב
אי, דנ אםד, ונ בו מש רש יי רו ונ פש יי י] ונ י יוסי בי ר רנ מנ . [אה רוהה אמ בי מו של אויהה, כש ם רש הל י לה רי המ ה - של זו בה חמ ייאה ים. ונ מי ת עולה שנ רג יש
ן מי ם אה עולה רוך ה' לש אםד. בה בו מש רש יי ונ רו  פש יי ונ ך  שום כה ם, ומי עולה י הה נוקי פש תנ דו בש מש עה ם וש הל ה בה רה םא שה ר ל ענ צנ י הנ רי המ של

ן. מי אה וש

עמקםב י ינ חי יש ת ונ שנ רה פה

יו הש יי ם, של יי רנ צש מי ה, בש בואה נש ה בנ ב רואל לי י, הנ י יוסי בי ר רנ מנ גו'. אה ה וש נה ה שה רי שש ע על בנ ם שש יי רנ צש ץ מי רל אל עמקםב בש י ינ חי יש ונ
יא הי ם, וש יי רנ צש מי א בש לה י אל חי יש ל ונ ה של בואה נש ה לנ יעה גי םא הי ל . וש יחנ שי מה ץ הנ ל קי ן של דה ד עי ענ אן, וש ד כה לגיות, ענ ה גה מה כנ יו בש נה בה
א הוא לה ים, אל יאי בי נש י הנ ני בש מי יש  שום אי ה לש יעה גי םא הי ל וש ה  מותה או] כש בש ננ תש םא הי ל [של או  בש ננ תש הי של ה מי עגלה מש ה הנ בואה נש הנ
ה דה יהרש ה של בואה י, נש חי יש עמקםב. ונ י ינ חי יש תוב ונ עמקםב כה ינ י. בש חה ם וה דה אה י הה ני אנ רש םא יי י ל תוב (שמות לג) כי ה כה מםשל ה. בש ומםשל

ה. ירה אי מש ה] הנ ירה אי יהה [מש רש לנ קש פנ סש אנ הה מי

ה, ב בה ינשי תש ץ הי רל ל אל כה ן ובש ענ ננ ץ כש רל אל יו בש נה בה ה לש רל קש תי לות של גה ת הנ בואנ יו] נש ינה עי יהה בש הוא הה ץ הנ פל ר, [חי ה לומנ צה רה
ם. יי רנ צש מי ר בש בל י ייש של תוב כי כה בו, של בור לי יהה שה ם הה יי רנ צש ץ מי רל אל מי

ל ים של ירי פי ים, סנ מי ענ ל הה ם של רה שש יא קי הי ץ הנ רל אה י בה , כי חנ מי יהה שה םא הה ל ם, וש יי רנ צש מי עמקםב בש י ינ חי יש ונ יענ  גי ן הי ל כי ענ וש
םא י ל ה - כי סוד זל "י, וש א חנ לה ים, אל תוני חש תנ ן הנ םא מי ל ים וש יוני לש על הה םא מי יש, ל ם שום אי הל יענ לה גי םא הי ל בוד, וש כה א הנ סי כי
מו יר עי כי זש מנ י של חי יש ל ונ ם, ענ יהל לי ים עמ הי מי ים תש רי בי חמ נו הנ אה ה, וש זל סוק הנ פה יון בנ לש ה הוא סוד על מה י. כנ חה ם וה דה אה י הה ני אנ רש יי
גו'. (שמות ית וש אשי ה' רי ל לנ אי רה שש ש יי תוב (ירמיה ב) קםדל כה ן? של יי ננ ל מי אי רה שש ל. יי אי רה שש יו יי נה פה ר לש יהה לו לומנ עמקםב, הה ינ
ת כםר אל מש יי תוב (בראשית כה) ונ כה ר הנ מנ םא אה י ל כי ר, וש מנ עון אה מש י שי בי ל רנ נו של ר בש זה עה לש י אל בי ל. רנ אי רה שש י יי כםרי י בש ני ד) בש

עמקםב? ינ תו לש כםרה בש

ים די פוחמ יו  הה םא  ל וש כגיות  זש ים  עושי וש ים  יקי די צנ וש ים  יי תי מי אמ ל  אי רה שש יי יו  הה ן של מנ זש בי יו,  בי אה עון  מש שי י  בי רנ ר  מנ אה
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ה. זל ה בה בות זל ם טובות רנ הל עמשות לה יהה לנ שו הה עה טובות של שום הנ דו. מי בנ עמקםב לש א ינ לה ל, אל אי רה שש יי

ם עולה בה רו  אמ שה יי םא  ל של ים אותו  לי סובש יו  םא הה ים, ל עי רה הה ם  יהל עמשי ל מנ ענ וש ם  יהל אי טה ל חמ ענ לו  גש הג וש או  טש חה של מי
ה ם. יהפל לותה ץ גה רל אל ם בש ה אותה נה תש נה ל, וש אי רה שש חוד, יי ין לש די הנ ים וש מי חמ רנ ת הה דנ ה מי אה ה בה ל זל ענ ם, וש יהל אי טה ל חמ ת ענ מל אל בל
ים, רי ה אומש ל סוד זל ענ ש, וש י הוא קםדל חי יש ם ונ ר עי בה חג מש עמקםב הנ אותו, ינ ענ  יודי ל וש כי תנ סש מי הנ יש  ל אי בה י, אמ ני , בש תה לש אנ שה

בוד. כה א הנ סי כי יר בש פי יות סנ הש ר אותו לי חנ עמקםב בה ינ

ים. אי כה דש ב ני יות לי חמ הנ ים ולש לי פה יות רוחנ שש חמ הנ ל רוחנ לש פנ א ושש כה ת דנ אל ר, (ישעיה נז) וש מנ אה ח וש תנ עון פה מש י שי בי רנ
י בי ר רנ מנ ינו, אה ני ם. שה יי רנ צש מי כות בש רה בואות ובש יו נש לה ה עה דה ה יהרש גה רש דנ הנ ת מי חנ ר, תנ מנ אל נל מו של עמקםב, כש ה ינ ים - זל אי כה דש ב ני לי

ה. דולה ץ גש רל ה]. אל נואה ץ שש רל אה הה ה. [של לה עג תו מש בואה ין נש ם אי יי רנ צש מי עמקםב בש יהה ינ הה ה, של ב רואל לי א, הנ בה אנ

ל ם כה ך אותה רנ בי של ם, כש יי רנ צש מי א בש לה ך אל רי בה יהדו רוחנ לש ה בש תה יש םא הה ל יו וש נה בה ד מי חה ת אל ך אל רי בה ה לש כה םא זה ה, ל אי םא רש ב
או רה תש ה תי מה יו לה נה בה עמקםב לש ר ינ םאמל י ם ונ יי רנ צש מי ר בש בל י ייש של עמקםב כי א ינ ינרש סוד - (בראשית מב) ונ סוד, וש ד בש חה אל ד וש חה אל
מות. םא נה ל ילה וש חש ני ם וש שה נו מי רו לה בש שי ה וש מה דו שה ר רש מנ אל נל מו של ב, כש לי י הנ בורי שש א לי לה ה אל בואה נש ה הנ נה תש םא ני ל ה של אי םא רש ב

ר, (שם לב) מנ אה א וש דו. בה צי ין לש די ת הנ דנ יא מי הי יר, של פי עמקםב סנ דוש, ינ קה בוד הנ כה א הנ סי ת כי חנ י, תנ י יוסי בי ר רנ מנ אה
עמקםב ינ א של ה מוצי תה ל. אנ תוכה ים ונ שי נה ם אמ עי ים וש להי ם אל עי יתה  רי י שה ל כי אי רה שש ם יי י אי כי ך  מש ר עוד שי מי עמקםב ייאה םא ינ ל
ה נה י פה נו כי ר - (ירמיה ו) אוי לה בה דה סוד הנ גו', וש ל וש נואי ת פש ר אל בנ ר עה של אמ ש כנ מל של ח לו הנ רנ זש יי ין. ונ די ת הנ דנ דו מי צי ה לש אה רה

ב. רל י עה לי לש טו צי נה י יי יום כי הנ

םא הוא ל ן הנ מנ זש ל, בנ יכה הי ת הנ א אל שוני א הנ מי טי יד, וש מי תה ר הנ הוסנ ם וש יי לנ ירושה מי לו  גש הג של ר, כש מנ עון אה מש י שי בי רנ
ין. די ים וש מי חמ ים - רנ די דה י צש ני שש יא מי הי שום של ל, מי אי רה שש א יי לה ם, אל יהל אי טה שום חמ ל מי אי רה שש ת יי כות אל לש מנ ה הנ לה בש סה

ה עמקםב - זל ינ ל וש אי רה שש א. יי רה סבה ר בי אי בה תש ר מי של אמ ל, כנ אי רה שש ם יי י אי ך כי מש ר עוד שי מי עמקםב ייאה םא ינ ל ל ה של לה מי הנ וש
ין. די ין בש ד די חה אל ין, וש די ים בש מי חמ ד רנ חה דוש, אל קה מו הנ שש יו מי דה דה י צש ני שש קוק מי ה חה ה מםשל טי יהה מנ ם הה לה לה גש ה, ובי זל יון מי לש על

ין בי ים  חוקי דש לות  גה בנ נו  אה של מי  - ל  אי רה שש יי בש ל  מה עה ה  אה רה םא  ל וש עמקםב  ינ בש ן  ול אה יט  בי הי םא  ל כג)  (במדבר  סוד  וש
ל סוד של הנ נו, וש לי אה גש יי וש ינו  יני בי תו  ינה כי ה שש רל נו, הוא ינשש מל ה מי קה חמ רנ תש הי וש ך  לל מל ן הנ ה מי כה לש מנ ה הנ קה לש תנ סש הי ים, וש אי שונש
דום ץ המ רל אה הה י וש אי סש ם כי יי מנ שה ר ה' הנ מנ י, כםה אה י חנ חי יש אות. ונ בה לו ה' צש גםאמ ל וש אי רה שש ך יי לל ר ה' מל מנ (ישעיה מד) כםה אה

רנגשלהי.

א יוצי ה של ה מנ ד', זל ו', ו' לש י' לש י"ו, וש תה ה, ח' לש נה טנ ח' קש ה י' לש דולה י' גש י, לש ם חנ יי לנ גש "י רנ תי יון שש לש על ן הה יה נש בי בנ
י תי גו', שש ם וש יי רנ צש ת מי ף ה' אל גנ נה תוב וש כה ה של נו מנ יש ם, הנ יי רנ צש ץ מי רל אל ה בש ן טובה בל אל בוד מי כה א הנ סי ת כי חנ יון. תנ לש על הה מי

ת. חנ ה אנ לגקה שום חמ ך - מי לל ל אורות טנ י טנ לגקות. כי חמ

עמקםב ית ינ תוב, בי כה ה של ה מנ אי םא רש אשון. ב רי רוש הה פי לות, א' הנ גה ל הנ ענ רוש  פי ד. ב' הנ חה אל ים כש פי לש חנ תש ן מי כי לה וש
ה, נה קה תנ ה ייש  תורה יו. בנ ין הה די ת בש מל אל ם, בל יהל אי טה ל חמ ן ענ יהל לי ר עמ זנ גש ני יות של אותי לות, הה גה אור ה', בנ ה בש כה לש ני וש כו  לש

אור ה'. כו לש לש תי לות, וש יא גה הי יט, של טי ר הנ חםמל או מי צש תי וש

א ה מוצי תה ץ אנ רל אה ץ בה רל אה ים בה קי לש חנ תש ם מי הי ה, וש תורה ר הנ פל ת סי רנ זי גש ה בי אה ית בה אי רש ץ, ני רל אה ר בה צונו לומנ א', רש
ר יהה אומי הה ה  נה שה אות  מי ע  בנ רש אנ ם?  יי רנ צש מי לות  גה י  הי מנ לות.  גה ד  חה אל כש ים  רי בש חנ תש מי ה, ר"ץ  תורה ר הנ פל סי ת  רנ זי גש בי

יו. ים הה ני ים שה עי שש תי ם וש יי אתנ ם, מה ה אותה יתה מונל יי הה של ם, וכש יי רנ צש מי יו בש נה בה לות לש ילה גה הש תי ם של הה רה בש אנ לש

ה רה ה הה מה לש ענ ה הה ני ר, (ישעיה ז) הי מנ אה ח וש תנ עון פה מש י שי בי ים. רנ ני ר שה של על ה וש אה ן מי ף בל ת יוסי יהמה ה, ונ אי םא רש ב
ב ל גנ ף ענ אנ ים. וש עי ים רה ני דה עי בות וש רות רנ צה לגיות ולש גה או לש לש מנ תש ני ה, של דה לי יון וש רה ל. הי נואי מה מו עי ראת שש קה ן וש ת בי דל יםלל וש
ה יקה קי חמ ה הנ תה יש ר הה של על ה וש אה ן מי לות, בל גה בנ נו  מה ילה עי הש ה, תי לה עש בנ ת מי קל חל רנ תש ת ומי ענ זנ עש דנ זש ה מי כה לש מנ נו, הנ מה ילה עי הש יי של
אות ע מי בנ רש אנ יו  הש יי ים, וש עי שש תי ם וש יי אתנ ים ומה ני ר שה של על ה וש אה לות מי גה ן הנ ר מי יהה עובי הה ר של ה לומנ צל רש ה. יי פה תוסש ני של

ף. ת יוסי מי של א מי לה עמקםב אל ל ינ לותו של ית גה ני מש םא ני ל ה. וש נה שה

לגיות גה י הנ קוני ן, תי יה נש מי לות בש גה אן סוד בנ ה. כה נה ת שה אנ ים ומש עי בה רש אנ ים וש ני ע שה בנ יו של יה י חנ ני עמקםב שש י ינ מי י יש הי יש ונ
ר, מנ אה ח וש תנ יהיא פה י חי בי ים. רנ ני ע שה בנ של ל בש שנ מש ני ם, של יי רנ צש ל מי ה של אשונה לגיות. רי לש גה ין שה די ת הנ דנ מי ים בש ני בה יו הנ הש יי של

גו'. לות וש יש אנ אות או בש בה צש ים בי לנ רושה נות יש ם בש כל תש י אל תי עש בנ שש (שיר ב) הי

אן סוד גו'. כה וש יך  תי בש הנ ם אמ ת עולה בנ המ אנ וש י  ה לי אה רש ני חוק ה'  רה אן (ירמיה לא) מי כה ר, מי מנ עון אה מש י שי בי רנ
ל לו ענ גש הג ים, של דושי קש ים הנ ני בה יו הנ הש יי ר של ה לומנ צל רנ תש יי לגיות, וש גה ים מי רי רה חש שג ל מש אי רה שש י יי ני יו בש הש יי ה של נה קה תנ לות, הנ גה הנ
ן, יי ם קה יגקנ ם  יי תנ עה בש י שי ם, (בראשית ד) כי יכל םאתי ט חנ ע כש בנ ילה, (ויקרא כו) של הש יי בות  ים רנ ני ין, שה די ם בש יהל אי טה חמ

ה. נה טנ יא קש הי ם של יי רנ צש ל מי ה של אשונה רי לות הה גה בנ

נו אה לות של גה ית - הנ ישי לי נו. שש מל ים מי בי ם רנ הי ע של בנ של ים, בש ני ים שה עי בה רש אנ ה לש לה שש מש ני ים של טי שופש לות הנ ית - גה ני שי
יד מי תה ר הנ ת הוסנ עי ר (דניאל יב) ומי מנ אה יון של לש על ה הה לה גי נו של יש הנ ים. וש עי בה רש אנ ים, לש ני ה שה אה מי ה לש לה שש מש ני ה, של כה רג ה, אמ בה

גו'. ם וש קוץ שםמי ת שי תי לה וש

ל ה ענ בה רש יו קי נה בה את לש ה קורי תה יש הה לות של גה ל הנ ה זו של רה ה צה אה ר, רה מנ יהה אה קי זש י חי בי מות. רנ ל לה אי רה שש י יי מי בו יש רש קש יי ונ
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י רי שש לות. אנ גה ם בנ מה ד עי םא יהרנ ל, ל אי רה שש י יי אי טה שום חמ גות מי רה דש ד מי יהה יורי הה של י. כש ר חנ אנ שש םא ני מות, ל ה לה קה חמ דה שו וש פש ננ
יש ין אי אי י וש אתי בה דוענ  (ישעיה נ) מנ תה  רש מנ ה אה תה אנ ים, וש מי ענ ין הה בי רו  אמ שה לות, יי גה ם בנ מה ד עי םא יהרנ ם ל אי ם. של קה לש חל
ם אי דות וש פש י מי ה יהדי רה צש צור קה קה ה. המ ינה כי יש - זו שש ין אי אי י וש אתי ל. בה אי רה שש ה יי ה - זל ין עונל אי ה. וש ין עונל אי י וש אתי רה קה
םא ל ל של אי רה שש יי ק לש לל ן חי תנ רוך הוא נה דוש בה קה ר. הנ בה דש רות מי הה ים נש שי יב יהם אה רי חמ י אנ תי עמרה גנ ן בש יל הי צי הנ י כםחנ לש ין בי אי

ה. כה לש מנ ן הנ חוק מי הוא רה ם, וש הל מה ה עי ינה כי לות - שש גה דו לנ ם. יהרש יהל לי ר עמ חי דול אנ לט גה שש יי

בות, רות רנ ם: צה הל ר לה מנ אה ם וש יו כגלה נה ת בה ר אל קנ יך. חה ינל עי ן בש י חי אתי צה א מה ם נה ר לו אי םאמל י ף ונ יוסי נו לש בש א לי רה קש יי ונ
ים. יוני לש ים על מי חמ או רנ צש מש ם ני יכל ל דורותי םא ענ ב ה לה י רואל ני דולות, אמ עות גש רה ש

יו הש תי ין, וש די ת וש מל אל עמשו  תנ ם, וש עולה בון הה רי ינו  יני בי נו  י ותש לי עו  בש שה ה, הי רה ל צה כה את מי צי ים לה ם רוצי תל ם אנ אי וש
םא ב תה ה של רה ל צה כה או מי צש ך, תי עמשות כה ים לנ ם רוצי תל ם אנ אי ם. וש יהל רי חמ אנ כו  לש יי דור של ל דור וה כה וו בש צנ ם, וש יכל בותי אמ כנ

ם. יכל לי עמ

ם אי ף. וש ית יוסי רי אי אות שש בה י צש להי ן ה' אל ננ י ילחל ט אולנ פה שש ר מי ענ שנ בנ יגו  צי הנ ר, (עמוס ה) וש מנ עון אה מש י שי בי רנ
לום. שה ם בש כל צש רש אנ שובו לש י תה תי א אי לה י, אל ננ ן בה ד מי חה רו אל בש קש םא תי ך, ל עמשו כה תנ

ך בש רש גור חנ ר, (תהלים מה) חמ מנ אה ח וש תנ ך? פה הו יהדש י. מנ כי רי ת יש חנ ך תנ א יהדש ים נה תוב (בראשית כד) שי כה הו של זל
ר מנ ן אה כי לה ה. וש ת זל ה אל ים זל בי םא עוזש ל ירות, וש פי י סש תי ת, שש מל אל ד ול סל ה חל ייש בה ב של רל ך. חל רל דה המ ונ ך  בור הודש גי ך  ל יהרי ענ
ד חה ת אל םא מי עו, ל בש שש ני ה של ים מנ עושי ים וש יו טובי נה יו בה הש ם יי אי ם. וש קה לש י ה' חי ני יך, (איכה ד) פש נל מו פה דש קנ ת יש מל אל ד ול סל חל
םא - ם ל אי ים, וש יו טובי הש יי ל של א ענ לה ינו אל ים, אי שי נה ל אמ לוהנ ענ אל ם הה ר שי זנ גה טוב של ל טוב וש כה ם, של יי רנ צש מי ם בש יהל ני בש מי
ת אל יך  נל בה רו  מש שש ם יי אמםר אי י לי לנ ר עה בל ר די של אמ רו  בה ת דש ים ה' אל ן יהקי ענ מנ ד (מלכים-א ב) לש וי ר דה מנ אה של מו  םא, כש ל

םא. םא - ל ם ל אי ת. וש מל אל י בל ננ פה ת לש כל לל ם לה כה רש דנ

ם אי ה. וש עולל רוחנ  מי ן, רוחנ  בי הנ ב הוא רוחנ  אה הה רוחנ  ן, של בי הנ רוחנ  ב מי אה הה יף רוחנ  די ה הוא עה מה ה כנ אי םא רש ב
ר בה דש ד מי מג א לי רל נו (ירמיה ב) פל יש הנ ה, וש זל יר הנ וי אמ ר בה סי י הוא חה רי המ ם, של לי א שה םא יוצי , ל רוחנ ת בה רל חל יר אנ וי ה אמ עה יש סי

. ה רוחנ פה אמ ה שה שה פש ת ננ ונ אנ בש

ם? תל קש ה עמסנ מה ר לו, בנ מנ ן. אה קי זה א הנ יסה ב יי ם רנ יהל ני פש ס לי ננ כש יהא. ני קי פוטש קנ לש ך  לנ ן הה קי זה א הנ נונה מש ב הנ נו, רנ דש מנ לה
ין רוך הוא אי דוש בה קה הנ הו של זל נו. וש בש ה לי יש אותה הורי מו וש את עי צי מש ני ה של אה מש ה רוחנ טג פה לש שש ם ני שו אי פש ננ אוי לו אוי לש
ך ר לו, כה מנ ה? אה זל ך  ן לש יי ננ ר לו, מי מנ א. אה בה ם הנ עולה ן הה ד מי מי שה הי לש יר אותו  אי שש ק ומנ לל חי יר לו  אי שש ק, מנ לל חי לו 

ה. שובה תש י הנ ני פש ד בי עומי ר הה בה ין דה י אי רי המ םא יהשובו, של ם ל יו אי נה ל בה ים כה שי זו יורש ה הנ עה רה ה הה שה רג יש הנ י, של תי דש מנ לה

ך י הולי יתי יי ד הה חה יום אל י, וש ננ פה שום בש י רה יתי יי הה ת של חנ ם אנ ענ י פנ לי נו  תש נה ה זו  פואה י רש רי המ י, של תי דש מנ לה ך  י כה ני אמ ונ
י אתי רה קה ר, וש זה עה לש ר לו, אל מנ ך? אה מש ה שי ר לו, מנ מנ ם. אה רםשל י אותו הה ני מל ר מי בנ ל יהדו עה ענ ד, וש חה יק אל די י צנ תי שש גנ ך ופה רל דל בנ

א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ך בה קש לש י חל רי שש ך, אנ י אותש יתי אי רה ן של מה חמ רנ רוך הה ר לו, בה מנ ר. אה חי ר אנ זה עה לש לו אל

ע בנ שש ני זו.  עג רוענ  זש ובי ינו  ימי ע ה' בי בנ שש ני ר, (ישעיה סב)  מנ אה וש ח  תנ יהה פה קי זש י חי בי גו'. רנ וש י  ה לי עה בש שה ר הי םאמל י ונ
ץ רל אל ם בש זםב אותה עמ םא ינ ל ה של בועה ם שש הל ע לה בנ שש ה ני זל ם, וש הל לה לות של גה הנ ל מי אי רה שש ת יי יא אל יוצי רוך הוא של דוש בה קה הנ
ה זל ה  מנ לב).  (בראשית  י  ני תה כש רנ בי ם  אי י  כי ך  חמ לי שנ אמ םא  ל ר  םאמל י ונ ר  חנ שה הנ ה  לה עה י  כי י  ני חי לש שנ ר  םאמל י ונ ם.  יהל אי שונש

ה. נה מל או מי ייצש ם של הל ע לה בנ שש ני לות, וש ם גה הל ן לה תנ י? נה ני תה כש רנ בי

ל כה ים מי לי עג מש יו  הש יי וש או  סש ת כי חנ ד תנ חה אל ד וש חה ל אל כה יו  הש יי ל של אי רה שש י יי ני בש רוך הוא לי בה דוש  קה יד הנ תי ינו, עה ני שה
ש יל שי בי שש ה דורות, ובי שה ל שי מות של לי שש רוך הוא לנ דוש בה קה ע הנ בנ שש ה. ני כה רג א"ו אמ א וה צה מש ה תי יל זל בי שש ים. בי יוני לש על הה

ם. מה ה עי ינה כי ה שש רל שש תי ה וש זל ן הנ יה נש מי סוף הנ יחנ בש שי מה םא הנ יהב ל של אי רה שש ה יי וה חמ תנ שש ה. הי טה מי םאש הנ ל ר ל ענ אי רה שש חו יי תנ שש יי ונ

א םא בה יהה, ל קי זש י חי בי ר רנ מנ ה, אה נה שש גו'. מי וש ה  חולל יך  בי ה אה ני ף הי יוסי ר לש םאמל י ונ ה  לל אי ים הה רי בה דש ר הנ חנ י אנ הי יש ונ
ן יה נש מי סוף הנ ה לש לל ל אי לות כה גה סוף הנ ילה בש הש יי ה של יא מנ בי הה תוב לש כה א הנ א בה לה ה, אל שה עה ה של מנ נו  יעי מי שש הנ תוב לש כה הנ
. יחנ שי מה ץ הנ קי צופות לש יך הנ נל ל פה בי קנ ר לש הי מנ ם מש יי מנ שה בנ יך של בי ר לו, אה םאמנ י , וש יחנ שי מה םא הנ יהב ר של ה לומנ ה. רוצל נל מש ני של
רוך הוא בה דוש  קה ם הנ ח אותה כנ שה ם, של הל בה חו  כש שש ני של לות ומי גה בנ בו  רש הי יו של נה א בה שה יי ם של יי מנ שה י הנ להי אל צון מי י רה הי יש

ת. מל אל ם בל יהל אי טה חמ בנ

נו שש רנ פי י של פי ר, כש חי ן אנ י בי ף ה' לי ר (שם ל) יםסי בה דה שםב סוד הנ י, חמ אתי ה בה שה רה דש םא לי ר, ל מנ א, אה בה י אנ בי א רנ בה של כש
או ייצש של יו  נה בה לש עמשות טוב  לנ א  בה ם של עולה בון הה רי יך  בי י אה רי המ ר,  םאמנ י יה"ו  ף,  יוסי בש דוש  קה הנ מו  י שש רי יל. המ עי לש
ה כה לש מנ שוב הנ תה ים של עי יודש וש ך,  ה אותש עמשל ינ ד  חה ידו"ד אל בוענ  רי ך, הה תש מי אמ ה בנ רוצל ך  ינש ם אי אי וש ם,  הל לה לות של גה הנ מי

ה. קומה מש לי

ן תי ם, (מיכה ז) תי עולה י הה בות שוקי אה ם, הה הה רה בש ל אנ ענ ים מי להי ל אל ענ ינ ה, ונ לה עש מנ לש בות של כה רש ם מל ינו הי בותי אמ של
. יחנ שי מה םא הנ יהב ינו של ני ם. שה הה רה בש אנ ד לש סל עמקםב חל ינ ת לש מל אל

ב רל ת על עי יהה לש הה ה וש לה יש םא לנ ל םא יום וש ה' ל ע לנ דנ וה ד הוא יי חה יהה יום אל הה ר, (זכריה יד) וש מנ אה ח וש תנ י פה י יוסי בי רנ
ם הל ל בה כי תנ סש םא יי ל ם, וש יהל אי ץ שונש רל אל לות בש גה יות בנ הש יו לי נה בה או לש בה ים של עי ים רה רי קש י מי ני ר, שש ה לומנ ילה אור. רוצל הש יי
עות רה ם הה הל לה עו  רש אי יו של נה א בה שה יי ם, וש יהל אי ץ שונש רל אל ם בש ח אותה ננ זש ן יי ת, כי מל אל ם בל יהל אי טה ל חמ בות ענ ים רנ ני ה שה מה כנ
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תוב. כה רוש הנ פי ה כש ץ טובה רל אל ם לש יגי הי נש ינ לו, וש לה הנ

ה דה ל מי אי רה שש יי ל  רופוס של פוטש אל בוד, של כה א הנ סי ת כי חנ ים תנ קי דופש יו  ים הה לי עג ים מש בי ים רנ דולי גש י  ני יהה שש הה וש
ם. יהל אי ץ שונש רל אל ם בש ח אותה כנ שש יי ה של רה קה ה, וש זל ן הנ מנ זש ל הנ לות כה גה ם בנ יותה שום הל ית, מי ישי מי חמ

ה ל מנ ר כה בי דנ שות לש ה רש ן לה תנ נה ם, וש עולה בון הה ד רי גל נל ה כש רה בש די ת וש חנ ה אנ אה לגקות. יהצש י חמ תי שש דות בי י מי תי הוא שש וש
ה תה צש ר רה חי ד אנ צנ ם, ומי יהל בותי כות אמ זש לות בי גה הנ או מי ייצש ל של אי רה שש ל יי זםר ענ גש ד לי חה ד אל צנ ל מי אי רה שש יי ה בש תה אמ רה ה, וש צל רש תי של
ה דה ם מי הל ה בה תה יש םא הה ל וש דות,  ע מי בנ רש י אנ רי ה, המ דולה גש ה  עה ם רה יהל לי עמ רו  מש אה של ם כש יהל אי טה יל חמ בי שש ם בי יהל לי זםר עמ גש לי

צו. רה ה של ל מנ רו כה בש די ל, וש אי רה שש ל יי רופוס של פוטש ית אל ישי מי חמ

ל אי רה שש י יי ני ל בש ה ענ רה מש אה דוש, וש קה ם הנ שי ן הנ בוד מי כה א הנ סי כי יהה בש הה ית, וש ישי מי חמ ה הנ דה מי ם הנ הל ה לה יעה גי הי ד של ענ
ה, לה יש לנ ה לש לה שש מש ני ית של ישי מי חמ ה הנ דה מי כות הנ זש יו, בי נה פה ר לש בי דנ אשונות לש רי דות הה י מי תי דות שש פוחמ יו  םא הה ל וש טוב, 
ילה אור. הש ב יי רל ת על עי יהה לש הה ה וש לה יש םא לנ ל םא יום וש ה' ל ע לנ דנ וה ד הוא יי חה יהה יום אל הה ח, וש תנ ן פה כי לה ם. וש הל יר לה אי הה ה לש אה יהצש וש

הום. י תש ני ל פש ענ ך  חםשל ר וש מנ ם אה שה ה. וש לה יש א לה רה קה ך  חםשל לנ אור יום וש ים לה להי א אל רה קש יי ינו, (בראשית א) ונ ני שה
ית אשי רי בש ר לו, מי מנ ה? אה ה זל י, מנ י מורי בי ר לו, אה מנ אה יו וש בי עון אה מש י שי בי רנ ר לש זה עה לש י אל בי א רנ לו. בה ל של לו ענ ה של של קה וש
ך. הו חםשל ענ מנ יהה יודי םא הה אן ל ד כה ה. ענ מה כש ן בו רוחנ חה תנ מו נה ל שש ר, ו' של ה לומנ ד, רוצל חה א ידו"ד אל רה ד ו' דורות בה ענ

יו. בי ל אה ק יהדו של שנ נה ר וש זה עה לש י אל בי ם רנ קה

יענ קול גי הי ה, וש עמשל שו מנ ל. עה אנ שה ה של מנ יעו לש גי םא הי ל ים וש רי בי חמ בו הנ בש ך? סה ה חםשל ה זל ל, מנ אנ שה א וש בה י אנ בי ם רנ קה
י ני פש לי נםם מי יהי ל. גי מו אםפל ע כש תםפנ ים ונ רי דה םא סש ל ת וש ול מה לש גו', צנ ה וש תה פה ץ עי רל ה, (איוב י) אל סוק זל פה ם בש עולה בון הה י רי ני פש לי מי
ה ני י הי ה, (ישעיה ס) כי לל ת אי אל לוהנ  אל ה הה עמשל ינ של כש יו  הש יי ים של עי שה רש ים. אוי לה עי שה רש נוז לה יהה גה ם הה עולה א הה רה בש ני של
דוש קה הנ ל של אי רה שש ל יי ם של קה לש י חל רי שש ה. אנ אל יירה ך  יי לנ בודו עה ח ה' וכש רנ זש יי ך  יי לנ עה ים וש מי אג ל לש פל עמרה ץ ונ רל ה אל סל כנ יש ך  חםשל הנ

יו. להה ה' אל ם של עה י הה רי שש ה לו אנ כה כה ם של עה י הה רי שש ה. (תהלים קמד) אנ ם זל הל א לה רה םא בה רוך הוא ל בה

ל ר טוב ענ יד לומנ תי יהה עה הה ך הוא של אה לש ר, מנ מנ י אה י יוסי בי יך. רנ לל א אי ף בה ך יוסי נש ה בי ני ר הי םאמל י עמקםב ונ ינ ד לש גי ינ ונ
רו םאמש ם י יהל לי םא עמ ב תה ה של רה ל צה כה . בש יחנ שי מה ץ הנ םא קי יהב של ם, כש תה רה ל צה כה רוך-הוא בש דוש-בה קה יהשובו לנ של ל כש אי רה שש י יי ני בש
ם הי רוך הוא, של דוש בה קה י הנ ני או בש רש קש ני ל של אי רה שש ל יי ם של קה לש י חל רי שש ים. אנ טובי לו הנ אמ גה יי ך. וש יי לנ ים אי אי ך בה יי ננ ה: בה דה מי לנ

ה? ים. הוי"ה מה להי י אל ני ל בש יעו כה יהרי ים. (איוב לח) ונ כי אה לש מו מנ כש

ה תה ים, [אנ תוני חש תנ ילה בנ הש י אל ני אמ ים, ונ יוני לש על ה בה תה ל? אנ עמקםב אי ינ רוך הוא לש דוש בה קה א הנ רה קה ן של יי ננ ה, מי אי םא רש ב
ם. הה רה בש ל אנ ענ ים מי להי ל אל ענ ינ ר? (בראשית יז) ונ ה אומי ה זל ים]. מנ יוני לש על לוהנ בה ילה אל הש י אל ני אמ ים, ונ תוני חש תנ ילה בנ הש תי
י תי י שש רי ם. המ הה רה בש אנ ד לש סל עמקםב חל ינ ת לש מל ן אל תי (מיכה יז) תי ינו  ני הוא. שה רוך  בה דוש  קה בות הנ כש רש ם מל בות הי אה הה

יונות. לש דולות על בות גש כה רש י מל תי שש ירות בי פי סש

יהה הה ק של חה צש יי ד  חנ פנ שום  ומי ק.  חה צש יי יו  בי אה ד  חנ פנ בש עמקםב  ינ ע  בנ שה יי ונ (בראשית לא)  ה  זל ה  ק. מנ חה צש יי י  ישי לי שש
ת של פםרל ים, מש יוני לש על יא מי ק הי חה צש ל יי ה של ירה פי ה, וסש יונה לש ה על בה כה רש בוד, מל א כה סי הוא כי רוך הוא של דוש בה קה הנ ה, וש ירה פי סש

ק. חה צש יו יי בי ד אה חנ פנ עמקםב בש ע ינ בנ שה יי תוב ונ כה הו של בות. זל אה ל הה ירות של פי סש ל הנ כה ר מי יותי

ד חנ פנ עמקםב בש ע ינ בנ שה יי ם ונ יהל בי י אמ להי אל ינו  יני בי טו  פש שש חור יי י נה אלהי ם וי הה רה בש י אנ להי ר, אל מנ אה ח וש תנ א פה בה י אנ בי רנ
ה. ת זל ענ דנ ה יהכול לה תה ה אנ סוק זל פה ק. מי חה צש יו יי בי אה

דול גה ר הנ שנ ל הנ אי יכה עממםד מי יא ינ הי ת הנ עי תוב (דניאל יב) ובה כה סוד הנ ה. וש טה מי ל הנ ב ענ יישל ל ונ אי רה שש ק יי זי חנ תש יי ונ
ה ה לה ול חמ תנ שש יהה מי הה מו של דול, כש גה ל הנ אי יכה ת ינד מי בורנ ר, זו גש מנ עון אה מש י שי בי ה. רנ רה ת צה ה עי תה יש הה ך וש מל י ענ ני ל בש ד ענ עםמי הה
ה, ול חמ תנ שש יהה מי ה הה ילה מי . לנ יהה נל ה פה תוחה ה פש טה מי ה הנ תה יש ה. הה טה מי ה לנ ול חמ תנ שש ה? מי ול חמ תנ שש יהה מי י הה מי ן. לש כי ם לה קםדל מי

יו. לה ה עה יבה בי ה חמ תה יש י הה רי המ של

ם, יהל אי טה ל חמ נו ענ מל יוו מי ק זי לי תנ סש הי של ר (מלאכי ב). כש כה ל ני ת אי ל בנ ענ ב ובה הי ר אה של ש ה' אמ ה קםדל הודה ל יש לי י חי כי
רםג המ ים לנ מי ענ ין הה יהה בי נל ת בה יר אל אי שש הנ ה לש לה םא יהכש ל שום של ך מי לל מל ן הנ ה מי כה לש מנ ה הנ שה גםרש יו, וש נה פה עממםד לש ה לנ יהה לה םא הה ל וש
ם יהל יני ה בי ינה כי יס שש ני כש ר, הי ה לומנ מו. רוצל ן ענ ים מי רי כש ים נה מי יו ענ הש יי ה של זל ה, בה דושה קש ץ הנ רל אה יהה בה הוא הה ם, וש אותה

ם. יהל יבותי בי סש ים של מי ענ רו הה מש שש ל ני אי רה שש ל יי יו של זי ים בנ מי ענ ץ הה רל אל יא בש הי ץ, וש רל אה ה בה תה יש םא הה ל ן של מנ זש לות ובי גה בנ

ה, טה ם הוא מי הל ד מי חה מו אל י שש רי המ דוש, ונ קה בוד הנ כה א הנ סי ת כי חנ יו תנ ים הה דולי י גש ני י, שש י יוסי בי ר רנ מנ נו, אה דש מנ לה
תום הוא חה לו, וש ענ של בי טש הוא מנ ה של א זל לה ינו אל יני ר בי אה שש םא ני לות, ל גה נו בנ י אה רי המ ל. ונ יכה הי ל הנ ר של אוצה ה בה יהה שורל הה של

רוך הוא. דוש בה קה ל הנ מו של שש מי

א, בה ם הנ עולה א בה לה ך, אל ר כה בי דנ םא לש גו'. ל וש ך  רש מה שש יך לי נל פה ך לש אה לש חנ מנ י שםלי נםכי ה אה ני תוב (שמות כג) הי כה הו של זל
יא הי וש לות,  גה ם בנ כל תש מםר אל שש ם לי יכל יני ה בי ינה כי י שש יתי רי שש י הי ני ך, אמ רל דל ה בנ ירה מי שש יא הנ הי וש קומו  מש בי נו  שש רנ פי של מו  כש
ה. זל ם לה קםדל בות מי י - מושה נםתי כי ר המ של ה. אמ זל ם לה קםדל ם מי יתל יי הל מו של ם כש כל צש רש אנ ם לש כל תש יא אל בי תה ד של ם ענ כל תש ה אל רה מש שה

ן שה בה ך הנ לל ק עוג מל י רנ סוד - כי ה, וש קומה מש שוב לי תה ד של ך ענ לל מל הנ ה מי כה לש מנ ה הנ שה גםרש ן מטטרו"ן, וש ה מי ינה כי זו שש
ך, רל דל הנ קומו. וש מש בי נו  שש רנ פי של מו  מון, כש י ענ ני ת בש בנ רנ וא בש לה הי ל המ זל רש בנ ש  רל על שו  רש ה ענ ני ים הי אי פה רש ר הה ילתל ר מי אנ שש ני
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ע בנ שש ני של ץ  רל אה לה ם  כל תש אל יס  ני כש ינ וש םא  יהב של ד  ענ ם,  יכל לי עמ םא  ב תה ה של רה צה ל  ענ לות  גה בנ ם  ר אותה מנ לות, שה גה לנ ה  לה שש מש ני של
ה. רה מש שש ני ם של יכל בותי אמ לנ

י, יוסי י  בי ר רנ מנ ל. אה אה גש יי טוב  ך  לי אה גש יי ם  ר אי בםקל יהה בנ הה וש ה  לה יש לנ י הנ יני ר, (רות ג) לי מנ אה וש ח  תנ פה עון  מש י שי בי רנ
י בועי הוא מנ ים, של וי טוב שה י טוב. אור וש אור כי ת הה ים אל להי א אל ינרש ין. (בראשית א) ונ די ל הנ ים ענ מי חמ יט רנ לי שש הי

ם. עולה בה ל של חנ ננ הנ יהם וש ם הנ הל א מי יוצי ים של לי חה נש הנ

א. בה י אנ בי י רנ רנ חמ ה אנ לה עה ים, וש לי חה נש י הנ בועי מנ יר בש אי הה י לש תי דש יהרנ י וש יתי לי ת עה חנ ם אנ ענ עון, פנ מש י שי בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה
נו ינל יהם אי הנ יהם וש ל הנ ים אל כי ים הולש לי חה נש ל הנ כה ה (קהלת א) של זל סוק הנ פה י לו, בנ תי רש מנ ם? אה תל קש ה עמסנ מה י, בנ ר לי מנ אה
ה זל סוק הנ פה ם בנ הי ים של לי חה נש ים, הנ לי חה נש ל הנ ים כה עי נובש יוו  זי ם, ומי עולה ן הה מי ים של דולי גש ל הנ כה או  רש בש ני יוו  זי א. מי לי מה
יהה ני ה שש לה דג תו. גש בי ה לש ל עושל חנ ננ םא, הנ ם ל אי ם, וש הל ה לה שה ם עה אי ת הה בנ ה, חי לה פי אמ ך ונ י חםשל רי המ םאת, של ז לות הנ גה ים בנ מוכי נש
ן מנ ל זש כה ם, בש יהל לי ה עמ נל מג יהה מש הה ל של אי רה שש ל יי ר של שנ י הנ רי המ ל, של יכה הי י הנ ני ל גנ ב ענ שוכי של דוש  קה ת הנ חנ הוא, הוא תנ
רוך הוא דוש בה קה הנ ם לש תה יב עמבודה רי קש הוא מנ ם מטטרו"ן, וש יהל ני פש א לי א ובה יהה יוצי ך, הה לל מל ם הנ ה עי ירה בי גש ה הנ תה יש הה של
ד ם ענ לי יהה שה םא הה ה ל ך. זל לל מל ן הנ ה מי ירה בי גש ה הנ קה לש תנ סש הי וש ה,  יוה זי ק  לי תנ סש לו, הי גה וש ש  אי ה הה לה טש בנ תש ר הי של אמ ש. כנ אי כש

לות. גה ה בנ נל מש יהה ני םא הה ל ר של חי ד אנ םא צנ יהב של

םא ל , של ה הוה ה ינד יש רה צש םא קה ן ל א ינד הוי"ה, (ישעיה נט) הי צה מש תי כםל, וש בוענ לנ יא מנ ים יהד, הי אי רה קש ני מות של שי הנ וש
ד. חה ם אל שי א בנ לה ר יהד אל כנ זש ני

ה זל ר לו, בש מנ י. אה י מורי בי סוד אה ה הנ י זל ה לי לי ר לו, גנ מנ אה ה וש כה יו, ובה בי עון אה מש י שי בי רנ ל לש אנ שה ר וש זה עה לש י אל בי א רנ בה
ין. ל די ים ענ מי חמ ים רנ טי שום הוי"ה, שולש ס מי ה'. כי ה לנ מה חה לש ס יהה מי ל כי י יהד ענ ך, (שמות יז) כי ה לש לל גנ תש סוק יי פה הנ
םא, ם ל אי ם, וש יי רנ צש מי ה בש תה יש הה ה של מה חה לש ה מי דולה גש ה ינד ה' הנ בורה גש קום הנ מש ם בי עולה ילה לה הש יי צון של י רה הי ר, יש ה לומנ רוצל

ים. יני די יו בש הה

ם. יי רנ צש מי ך ה' מי יאמ ק יהד הוצי חםזל ק. בש לי עממה ב בנ רה עמרםך קש ינ ה וש דולה יהד גש שות בש דש חנ תש הי םא בש , יהב יחנ שי מה םא הנ יהב של וכש
, ענ יי סנ ר מש זה עה לש י אל בי . רנ יחנ שי מה םא הנ יהב ק,  לי עממה ב בנ רה קש עמרםך  ינ ן של מנ זש דו, הוא בי בנ יהד לש ק  חםזל יהד בש ל  ם של םא שי יהב של וכש

יל יהו"ה. בי שש ב. כ"ס בי רה יום קש מו בש חמ לה יום הי ם כש הי ם הה גויי ם בנ חנ לש ני א ה' וש יהצה (זכריה יד) וש

יהד זו הנ ים. ובש ני גש םא אמ ה ל דולה גש בות הנ אה ה, לה יונה לש על זו הה יהד הנ ה לנ יעה גי םא מנ ל ה של דולה גש יא יהד הנ ה הי מה ה, כנ אי םא רש ב
ם הל א מי יהצה ה של דולה גש יהד הנ ל הנ ם של ה, שי זל ה לה ים זל וי ד', שה י', ד' לש ה י' לש ה, מונל ול ם שה נה יה נש מי שום של ם מי יי רנ צש מי או מי יהצש

ם. יי תנ ם, שש יי דנ י יה תי ה שש לה בש קי ם, של נה יה נש מי ם כש נה יה נש מי ם, של יהל יותי אותי ים בש וי שה

םא ם ל יי ננ ן, שש יה נש עי ים בה וי ם שה ם יהד הי יהל יותי אותי בש ה של לל י אי ני ר שש אי בה תש ים? ני וי םא שה ל ה, וש זל ה מי עו זל נש מש םא ני ד ל יצנ כי
יון. (משלי לש ר על תל יא כל הי ה, של אשונה ה רי ירה פי לו סש אי ם. וש הל מה עי של ץ וש רל אה ם וה יי מנ או שה רש בש ני לו  אי ר. מי אי בה תש ם מי יהל יני עי בש
ץ רל אל ה אותות בש מה ה כנ שה עה ד אות ו' של חה ם אל שי עות לנ יש סנ ן מש ים. הי טובי ים וש עי י ה' צםפות רה יני קום עי ל מה כה טו) בש

ם. (ראה ציור למעלה) יי רנ צש מי

ה, יונה לש על ם הה יי לנ רושה ר, לוז זו יש מנ א אה בה י אנ בי ן. רי ענ נה ץ כש רל אל לוז בש י בש לנ ה אי אה רש י ני דנ ל שנ ף אי ל יוסי עמקםב אל ר ינ םאמל י ונ
ת תי לה י, וש ני ם אמ כל תש בות אל רש הנ ה, לש הוא רוצל ה של כה רה י בש ן לי ה, תי טה מנ יון לש לש על עמקםב הה ר ינ מנ ה. אה תוכה ה בש ינה כי ה שש שורה של
ץ רל אל ל יהדו בש ה זו ענ כה רה יו בש הה ר של שנ ן הנ תנ רוך הוא, נה דוש בה קה ה, הנ יונה לש על ם הה יי לנ רושה ם. לוז זו יש יכל ני בש ץ לי רל אה ת הה אל

ה. כה רה ילה בש הש םא תי ת ל רל חל ץ אנ רל אל חוץ לש ל מי בה ש, אמ קםדל הנ

דוש קה ב לו. הנ של חה ה תי לה לה ים קש כי שש ר הנ בםקל דול בנ קול גה הו בש עי ך רי רי בה ר, (משלי כז) מש מנ אה ח וש תנ ר פה זה עה לש י אל בי רנ
יות הש לי וש יהדו,  ת  חנ הור תנ ה טה ם זל ענ יו  הש יי ם? של הל ן לה תנ נה ה  כה רה בש יזו  ים. אי עי רי וש ים  חי ל אנ אי רה שש יי א לש רה הוא קה רוך  בה

ר. ם שומי יהל לי עמ

ר יותי ים  יבי בי חמ ים  ני בה ים  יוני לש על בה ים  אי רה קש ני של ם,  יהל לי עמ הוא  של ה  זל הנ הור  טה הנ ם  עה הה ל  של קו  לש חל י  רי שש אנ
ם שי ם הנ לי תנ שש הי יל של בי שש ה הוא? בי ה. מנ יל זל בי שש כםל בי הנ הו  ה', מנ ם לנ תל ים אנ ני תוב (דברים יד) בה ים. כה יוני לש על הה מי

ים. הולי ם מש הי ם, של הל לה ם של חותה בנ

ת ב אל בי חי ם וש הה רה בש א אנ ן. בה קה תש םא ני ל נו וש מל ר יו"ד מי סי חה רוך הוא, וש דוש בה קה ל הנ מו של ם שש דה אה י הה ני פש ה, בי אי םא רש ב
ל י"ן של ם שי דה אה י הה ני פש ה. בי ילה מי ל הנ יו"ד של ם בנ שי ן הנ קנ תש ני מול, וש ני ם, וש שי ן הנ קנ תג ך יש ר לו, בש מנ אה רוך הוא, וש דוש בה קה הנ

ים. דושי ים קש ני ה', בה ים לנ ני או בה רש קש ז ני אה ה, וש ילה מי ל הנ יו"ד של ן בנ קנ תש ר יו"ד, ני סי ד', חה "י וש דנ שנ

הוא ם, וש חותה ת הנ שנ דג נו קש מל ה מי ת, עולה רל חל שות אנ רה יסו לש ני כש ה ומנ דושה קש ית הנ רי בש ת אות הנ ים אל אי מש טנ מש של וכש
ת יב אל רי חל י הוא הל רי המ הוא, ונ רוך  בה דוש  קה ל הנ של מו  שש ן בו  קה תש ני ם של חותה ת הנ א אל מי טי ם, וש יב עולה רי חל הל של מו  כש

ם. עולה הה

א יהה בה הה ד של חה יש אל או אי ים, רה כי יו הולש הה ד של י. ענ י יוסי בי מו רנ יהה עי הה יהא, וש קי פוטש קנ ך מי יהה הולי א הה בה י אנ בי רנ
ה זל ם הנ עולה םא בה ם ל רםשל נו הה מל םא יהזוז מי ל ה, של שובה י תש לי יהמותו בש ים של עי שה רש ם לה הל ל אוי לה בה יו. אמ נה פה ד בש חה ם אל רםשל וש
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א. בה ם הנ עולה םא בה ל וש

עמקםב ה ייבוש ינ תה םא ענ ה (ישעיה כט) ל סוק זל ר, פה מנ אה ח וש תנ א פה בה י אנ בי ך. רנ יתי בי רש הי וש ך  רש פש י מנ ני נש י הי לנ ר אי םאמל י ונ
שות, יש בנ תש יו מי נה ר, פה מנ אה ה של ים מנ לי םא ינשש ם ל מותו, אי ם כש דה ן אה בל ר טוב לש אומי יש של י אי כי רו, וש וה יו ילחל נה ה פה תה םא ענ ל וש

שות. יש בנ תש יו מי נה יו, פה נה ל בה ר ענ מנ אה ל טוב של יא כה בי םא מי ם ל אי ם, של דה י אה ני בש ים לי יוני לש על הה ה מי מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ ענ

ן תי אל י, וש ן לי תנ נה של זו  ה הנ כה רה בש ך, הנ לש דל גנ ומש ך  בש רש י מנ ני אמ יון של לש על ל הה אי רה שש י יי ני הוא, אמ רוך  בה דוש  קה הנ ר לו  מנ אה
םא רוך הוא, ל דוש בה קה ר הנ מנ ן. אה קנ יתג וי יחנ  שי מה ץ הנ םא קי יהב של ם כש מה יהה עי םא הה ץ, ל רל אה ה בה תה יש םא הה ם ל יכל ני בש ץ זו לי רל אל
יו םא הה ו ל שה כש ד ענ י ענ רי ן, המ תי ם אל הל ר לה מנ אה של ים מי שי יש בנ תש םא מי ה ל לה עש מנ לש עמקםב של י ינ ני םא) פש ת (ל עי עמקםב - כה ה ייבוש ינ תה ענ

ץ. רל אה הה ם וש יי מנ שה בון הנ י רי ני פש לי ענ מי יי תנ סש לו מי ת של עי יהשות. כה בג ים מש ני יו פה הה יהדו, וש בש

ב, רה יום קש יתה בש יי הה מו של ק יהד, כש חםזל א בש לה ילה אל הש םא יי ל ץ, וש קי ם הנ לי תנ שש יי של ק כש לי עממה ים בנ מי חה לש נו, ני רש מנ אה מו של כש
ר. חי םא אנ ל לו וש ם, של הי ם הה גויי ם בנ חנ לש ני א ה' וש יהצה וש

הוא רוך  בה דוש  קה ל  הנ יו של נה לות, בה גה ם בנ קומה מש ה של טה מנ לש ל של אי רה שש ה יי - זל ך  ים לש די נולה הנ יך  נל י בה ני ה שש תה ענ וש
ץ, רל אה ים בה רי ל דה אי רה שש ל יי ה של דושה קש ץ הנ רל אה בה יו  הש יי של ל, כש אי רה שש י, יי י יוסי בי ר רנ מנ נו, אה דש מנ ים. לה מי ענ ין הה בי דו  נולש של
ם יהה, הי רי כש ץ נה רל אל ר בש הוא דה י של מי א לש לה לות אל א גה רה קש םא ני ל ם, של יהל רי חמ וו אנ לה יי ם של יהל חי ם אמ יו עי הש יחנ יי שי מה םא הנ יהב של כש

ים. ים גולי אי רה קש ני

יוענ ילה סי הש תי ת, וש יי בנ ב הנ רנ חה של ה כש קה לש תנ סש הי א"ו של םא וה ב ה. תה רה תי א"ו יש ית ינעמקוב (ויקרא כו), וה רי ת בש י אל תי רש כנ זה וש
ם. צה רש אנ ה בש זל ם לה קםדל ה מי רו בה גה ם, של צה רש אנ יו בש נה יו בה הש יי ם, וש ת עולה שנ רג ץ יש רל דוש אל ן קה בי ילה לש הש יי ילה, וש הש ה יי זל של עמקםב כש ינ לש

אנששריי חללשקהם.

עמקםב ר ינ םאמנ י בו, וש רנ תש הי חו, וש כש שש ני ץ וש רל אה חוץ לה לו לש גש הג ים] של דולי ים גש כי יו הולש הש ם [תי הל ה לה רה קה ים, של ני ת בה עי כה
ם יי רנ צש מי ס לש ני כה י אל ני אמ ד של ץ, ענ רל אל ץ וש רל ל אל כה לות בש גה בנ דו  נולש ץ של רל אה חוץ לה ם בש הי של ך  לש ים של ני תון: בה חש תנ יון לנ לש על הה
ב ל גנ ף ענ אנ ה, וש חוקה ץ רש רל אל ץ בש רל אה חוץ לה לות בש גה או בנ רש בש ני יך של נל ת בה ה אל עמלל י מנ יני ם, אי יהל אי טה ל חמ ין ענ ם די הל ה בה עלשל אל וש
ן - אובי ם. רש ת קולה י אל תי עש מנ שה ם וש יכל בי אי ת כש י אל אתי פי רי ם וש הל לה לות זו של י גה יתי אי רה של י, כש לי ם של חו הי כש שש ני ים וש בי ם רנ הי של
י ננ פה יו לש הש יי לו  אי ך כש בש לי תה בש בש שנ חה י. וש נםכי ה אה נואה י שש ע ה' כי מנ י שה עון - כי מש י. שי יי נש ת עה ה ה' אל אה י רה (בראשית כט) כי

ם. לותה ץ גה רל אל ם מי ה אותה עמלל ין, ננ עמשות די לנ ם מי יי רנ צש מי שוב מי נה של ם, ומי הי

ר, ה לומנ ה'. רוצל ה לנ חה נש ם מי גויי ל הנ כה ם מי יכל חי ל אמ ת כה אל יאו  בי הי וש אן (ישעיה סו)  כה ר, מי מנ א אה בה י אנ בי רנ
ל ה של מועה שש עו  מש שש יי של ה כש חה נש ים מי מי ענ ל הה כה יאו  יהבי ן  מנ זש אותו  ם, בש יי רנ צש מי ין בש די הוא בש רוך  בה דוש  קה ילה הנ הש יי של כש

ם. גויי ל הנ יו כה לה רו אי המ נה נו (שם ב) וש יש רוך הוא, הנ דוש בה קה הנ

ם, (ירמיה יי לנ ירושה ה בי פה יק חג די צנ יק וש די ל צנ כה עמשות לש רוך הוא לנ דוש בה קה יד הנ תי עון, עה מש י שי בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה
תוב כה הו של ין. זל רוסי ה אי ה לה עמשל ינ ך וש לל מל ה לנ כה לש מנ שוב הנ תה של ה, כש לה קול כנ ן וש תה ה קול חה חה מש קול שי שון וש טז) קול שה
ת חנ מש יום שי ה. ובש ן תורה תנ ה מנ תו - זל נה תג יום חמ בו. בש ת לי חנ מש יום שי תו ובש נה תג יום חמ גו' בש ה וש ינה אל ה ורש ינה אל (שיר ג) צש

ינו. יהמי ה בש רה הי מש ה בי נל בה יי ש, של דה קש מי ית הנ ן בי ינ נש ה בי בו - זל לי

ם יהל מותי יו שש הש בות יי כה רש ם מל הי בות של אה ה, לה טה מנ ל לש אי רה שש ה יי יו, זל הש ך יי ם לש יהל רי חמ תה אנ דש ר הולנ של ך אמ תש דש ומולנ
ם. הל לה ה של שה רג יש ים בנ יבי רי קש יו מנ הש ם יי יהל חי אמ ם של ל שי ן, ענ כי ר מי חנ אנ דו לש נולש סוד של בש

יות. ת עמרה שנ רה פה ת, בש יי ת בנ דל ה, (ויקרא יח) מולל טה ל מנ ם של יי לנ רושה ך - זו יש תש דש עון, ומולנ מש י שי בי ר רנ מנ נו, אה דש מנ לה
ם, יי לנ ירושה בי ם  יי מנ שה הנ בון  רי לש ם  עולה הה יהשובו  של ה  זל ר  חנ אנ ם.  יי לנ רושה יש זו  דו  נולש של ים  רי בה גש ה.  טה מנ לש ם  יי לנ רושה יש
יהא, קי פוטש קנ ר מי ם, גי יהל בותי אמ של מו  כש או  רש קה םא יי ל ל, וש אי רה שש ן יי הוא בל ם, של מה ל שש א ענ לה אל או  רש קש םא ני ל רו  יש גנ תש הי של כש

ל. אי רה שש ה יי זל א בש לה אל

םא יהשובו  ל של ם, וכש תה לה חמ ננ או בש רש קה ם יי יהל חי ם אמ ל שי או, ענ רש קה ם יי ל הי אי רה שש ם יי ל שי ר ענ יך לומנ רי יו - צה הש יי ך  לש
נו. יה נש י מי פי ד לש חה ל אל נו, כה מל ים מי שי נה אמ הה לו, וש ת של ט אל בל שי ט וש בל ל שי טםל כה יי ץ, וש רל אה ל בה אי רה שש ם יי לו עי ה אי שה רג לו יש בש קנ יש

ע מה שש ה ני מה רה ר ה' קול בש מנ ח, (ירמיה לא) כםה אה תנ א פה בה י אנ בי גו'. רנ ך וש רל דל ל בנ חי י רה לנ ה עה תה ן מי דנ פנ י מי בםאי י בש ני אמ ונ
ים ני בו בה שה גו' וש ך וש תי לה עג פש ר לי כה י ייש שה ה כי עה מש די ך מי יי יננ עי י וש כי בל ך מי י קולי עי נש ר ה' מי מנ יו? כםה אה רה חמ תוב אנ ה כה גו'. מנ וש

בו. ר שה בה בו, כש שה א וש לה יהשובו, אל ר וש מנ םא אה ם. ל בולה גש לי

ה בורה יא סש הי וש ר,  הה ל הה ה ענ ירה בי גש ר הנ טי ענ תש ר, תי הה ל הה ין ענ ילה די הש יי ה של עה שה ר, בש זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ה, אה אי םא רש ב
יו הש ים יי בי נו, רנ דש מנ גו'. לה י וש לי המ צנ ה וש נה י רי חי צש ה פי דה לה םא יה ה ל רה י עמקה ני סוד - (ישעיה נד) רה ין, וש די ים בנ די ם אובש יהל ני בש של
יום ה, (זכריה יד) בנ לה עש בנ ה לש ירה בי גש שוב הנ ה. תה עולה י בש ני בש ה מי מה י שומי ני ים בש בי י רנ תוב כי כה הו של ה, זל לה של א מי סי כי י הנ ני בש

ד. חה מו אל ד ושש חה ילה ה' אל הש הוא יי הנ

יא ין. הי די ם בש ה, הי ר לה םאמנ י? הוא י לי ים של ני בה יפםה הנ רוך-הוא, אי דוש-בה קה ה לנ ירה בי גש ר הנ םאמנ ן ת כי ם לה קםדל מי
ה תה יש הה ם, של הל לה של י בש ני מל ת מי חנ קנ ך לה ה ייש לש בי רש י הנ רי י המ , כי יהה נל ל בה ין של די ל הנ ה ענ ין, ובוכה די ים בנ די ם אובש הי שםב של חש תנ

ץ אוייב. רל אל בו מי י שה רי המ ם, ונ מה עי
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ת לנ אג םא גש ב תה של יון, כש לש על ל הה אי רה שש ר יי םאמנ א י לה ה. אל תה מי של ה כש מה יהה עי ם הה ה? שה תה מו מי אי ענ של יהה יודי םא הה י ל כי וש
ט ענ מש בו כי רש קה תש יי ם, וש הל יהמותו מי ים, וש מי ענ ם הה ב עי רה עמרםך קש תנ ל וש אי רה שש ת יי סל נל ר כש עורי תש תי ה, וש ירה בי גש ר הנ עורי תש ל, תי אי רה שש יי
י, מי ל שש ענ תו  מי ים של ני בה ר לנ כה שה י, ייש  די חמ פנ ל תש ה: אנ יא בוכה הי של הוא, כש רוך  בה דוש  קה הנ ה  ר לה םאמנ ה. י צה רש םא אנ ב לה

ים. תי מי ינת הנ חי תש לו יהשובו לי בו, אי י שה רי ים המ רי חי אמ הה

תו מי םא, של ב ץ לה רל ת אל רנ בש עוד כי ר בש מנ אל ן נל כי לה רוך הוא. וש דוש בה קה ל הנ מו של חוד שש ל יי ה ענ תה ל. מי חי י רה לנ ה עה תה מי
ם. הל ד מי חה םא יהמות אל ץ זו ל רל אל ץ, בש רל אה חוץ לה רוך הוא מי דוש בה קה ל הנ מו של חוד שש ל יי ענ

ך יהקומו ר כה חנ אנ ב, וש ם רנ ם ענ הל יהמותו מי ת וש רה פש ך אל רל דל ב בנ רה עמרםב קש ל לנ אי רה שש ים יי ידי א, עמתי בה י אנ בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה
ם. יי לנ ירושה ם בי יהל ני פש יהה לי הה ל של כה ך זו מי רל דל תו בש מי ם של הל ילה לה הש טון יי לש ר שי ים. יותי תי מי ינת הנ חי תש בי

בו, רוך הוא של בה דוש  קה ם הנ שי הוא מי שום של ם? מי חל ה לל קום זל ל מה דוש של קה קום הנ מה ם הנ א שי רה קש ה ני מה לה וש
רוך דוש בה קה ל הנ מו של שש הוא מי יל של בי שש לות, בי גה ם בנ חל מו י"ה, לל ל שש ם ענ יהמותו שה מו י"ד, של ל שש ם ענ יהמותו שה של

הוא.

י ד לי לנ י יה ך מי בי בה לש תש בי רש מנ אה ח, (ישעיה מט) וש תנ א פה בה י אנ בי ה. רנ לל י אי ר מי םאמל י ף ונ י יוסי ני ת בש ל אל אי רה שש א יי ינרש ונ
ר עה נש שי ם ומי ילה עי יהבםאו (שם יא) מי של יו, כש נה פה ל לש אי רה שש י יי ני יהבםאו בש ה של אה ה רה טה מנ לש ל של אי רה שש ה? יי זל ה בה צה ה רה ה. מה לל ת אי אל
י ני בש סול מי ם פש הל ין בה אי ה, וש לל ל אי יפםה כה אי ה: מי ינה כי שש ר הנ םאמנ ים, ת בי יו רנ הש יי ם וש סו כגלה נש כנ תש יי יהם, וש י הנ יי אי ת ומי מה חמ ומי
רו, יש גנ תש יי ד, וש חה אל ם כש רות אותה כש יי ה וש זל ה מי דו זל רש פה יי נו, של מה י עי רי כש נו נה ין בה אי יך וש נל בה נו מי נו כגלה חש ננ רו לו, אמ םאמש ים? י רי כש נה

ד. חה אל יו כש הש יי ל וש אי רה שש ם יי ים עי רי יהשובו גי וש

ר חנ עמקםב ובה ת ינ ם ה' אל חי רנ י יש תוב (שם יד) כי ם. כה צה רש אנ י, לש חנ עור הנ ת בש חנ פנ סנ ל כש אי רה שש יי ים לש רי ים גי שי ינו, קה ני שה
ם יהל יני ילה בי הש תי ים וש ני בה ם הנ צה רש אנ לש יהשובו  של עמקםב. כש ינ ית  ל בי ענ חו  פש סש ני וש ם  יהל לי ר עמ גי ה הנ וה לש ני וש גו']  ל [וש אי רה שש יי עוד בש

ם. רה שה בש ת בי חנ פנ סנ ם כש הל יו לה הש יי ל וש אי רה שש ם יי ים עי רי וו גי לנ תש ד, יי חה מו אל ד ושש חה ילה ה' אל הש ה, יי בה המ אנ

ץ רל אל דור בש צון לה ילה רה הש יי ד  חה ל אל כה לש ץ של רל אה י הה חומי ל תש עון, ענ מש י שי בי ר רנ מנ ע, אה מנ םא שש ה? ב מה לה ך  ל כה כה וש
י קי זש ה, חנ לה חה תש הנ הנ ך מי מה יו עי הה דות של תי יש ר, הנ ה לומנ י. רוצל קי זי ך חנ יי דםתנ יתי תוב (שם נד) וי ים כה יהרי דנ או הנ רה תש יי ל וש אי רה שש יי
ים, רי חי אמ ים הה מי ענ ל הה כה ם בש ק אותה זי חנ לש תה  לש כנ תנ סש ה הי תה אנ יהכול, של בש ים כי מי ענ ר הה אה שש ר מי ם יותי הל זםר לה עמ ונ ם,  אותה

ים. בי יו רנ הש יי וש

םאת ז אן (דברים ד) וש כה ה, מי נה עון שה מש י שי בי ה. רנ זל ים בה להי י אל ן לי תנ ר נה של ם אמ י הי ננ יו בה בי ל אה ף אל ר יוסי םאמל י ונ
ן תנ נה ם, של י הי ננ ה, בה לה עש מנ לש ם מי יהל לי ל עמ אי רה שש יי של ה, כש טה מנ ל לש אי רה שש ר יי םאמנ ל. י אי רה שש י יי ני י בש ני פש ה לי ם מםשל ר שה של ה אמ תורה הנ

ם. הל י לה תי תנ נה ה [של תורה גות הנ הה נש הנ ים בש יי תי מי ם אמ יהל גי המ נש ם ומי תה דה ה של מה ה, כנ רוך הוא תורה דוש בה קה י הנ לי

ה תוב (שמות טו) זל כה הו של ה, זל את זל רי קש ם ני הל לה ה] של תורה ה, הנ ינה כי שש י הנ פי נש ת כנ חנ ל תנ אי רה שש יו יי הש יי של ה, כש אי םא רש ב
את רי קש ילה, ני הש יי ה של א מנ בי ננ תש א מי לה ה, אל ר זל בה ה דה ינה כי שש י הנ פי נש ת כנ חנ ר תנ בי דנ ד מש וי יהה דה םא הה ל ן של מנ ל זש כה הו. ובש וי נש אנ י וש לי אי

זםאת.

םאת - זו , ז חנ י בוטי ני םאת אמ ז גו' בש י וש בי א לי ירה םא יי ה ל נל חמ י מנ לנ ה עה נל חמ ם תנ אן, (תהלים כז) אי כה ר מי מנ ן אה מה חש ב ננ רנ
ה ל? מנ גוזה ה לש תורה ה הנ לה שש מש ה ני מה נו. לה צי רש אנ ע בש מנ שש תור ני קול הנ ן (שיר ב) וש כי לה , וש יחנ שי מה םא הנ יהב של כש ילה לי הש ה תי תורה

ין. די יום הנ יחנ לש שי מה םא הנ יהב של ילה כש הש ה יי זל קול הנ הנ ב, וש רי ם עה ה קולה תורה י הנ רי בש ף די ב - אנ רי ל קולו עה גוזה

ל בות של אה לו הה ים - אי ני צה ני נו. הנ צי רש אנ ע בש מנ שש תור ני קול הנ וש יענ  גי יר הי מי זה ת הנ ץ עי רל אה או בה רש ים ני ני צה ני נו, הנ דש מנ לה
יהשובו של כש ם  יי וי לש הנ חו  בש שנ יש של חות  בה שש תי הנ  - יענ  גי הי יר  מי זה הנ ת  עי או.  רה תש יי וש יהקומו  ם  הי ם  עולה הה ן  מי של ה  בה כה רש מל הנ
ה, זל תור הנ קול הנ ים כש בי ם עמרי הי ה של י תורה רי בש ה, די זל ים בה להי י אל ן לי תנ ר נה של תור - אמ קול הנ ה. וש לה חי תש בנ ם כש תה עמבודה לנ

ים. וי םא"ת תור שה ז "ה וש זל

ת חנ תנ הוא מי ד, וש םאת יורי ל ז ה, א' של ינה כי שש י הנ פי נש ת כנ חנ יו תנ הש םא תי ל ן של מנ זש ר - בי בה דה סוד הנ ר? וש ה לומנ ה רוצל מה
"א הי ים, של רי כש ים נה מי ין ענ יות בי הש לי דור וש ה לה לה םא יהכש "א ל הי ת, של יי בנ ב הנ רנ חה של הו מי וי נש אנ ל וש ה אל ל זל ה ה' של עולה כםל, וש לנ
ם, צה רש אנ ל לש אי רה שש יהשובו יי של יות. כש אותי ה לה יפה ה, א' עמדי שה דג קש ה בנ יפה "א עמדי ף: הי לל "א אה ם. הי שי ן הנ ה מי תוכה ה חמ דושה קש

ן. קה תג ן מש יה נש א מי ייצי ה וש זל שוב בה רוך הוא, תה דוש בה קה ל הנ ם של שי ן הנ ה מי תוכה יא חמ הי ה של דושה "א קש הי

יהכול ז' בש ין כי וי ה תור, שה ן. זל כי ת תי רל זל ם בנ יי מנ שה ם וש יי ערלו מנ שה ד בש דנ י מה ר, (ישעיה מ) מי מנ אה ח וש תנ א פה בה י אנ בי רנ
ץ, רל אה ד הה ענ ם וש יי מנ שה ן הנ אן מי כה ים. מי ני ים שה עי בש אות שי ש מי שי רוך הוא בש דוש בה קה ל הנ ת של רל ה', זל ת', ו' לש ר', ר' לש לש
ילה הש בוענ יי ז', (שמות כח) רה ר', ר' לש ת', ת' לש ה ו' לש מה דש קש הג ו' וש ה ה' לש מה דש קש "ת ו"ה ה"ו תר"ז. הג רל ד? תו"ר, זל יצנ כי

פול. בו כה חש ת רה רל זל כו וש רש ת אה רל פול זל כה

ם, יהל מי כש ין חנ ה זו בי דה ה מי תה יש הה ה וש י תורה רי בש די ים בש קי סש ענ תש יו מי הה של ר, מי םאמנ ם. י כי רמ בה אמ י ונ לנ א אי ם נה חל ר קה םאמנ י ונ
י. מי שש ל לי אנ שש ה תי ה זל מה ר לה םאמל י עמקםב. ונ ר ינ םאמל י ונ ך  מל ה שש יו מנ לה ר אי םאמל י סוד - (בראשית לב) ונ הנ ם, וש ך אותה רי בה אמ

קומו. מש נו בי שש רנ פי מו של יו, כש נה פה לש אשון של רי ן הה יה נש מי ה לנ ן זל יה נש עמקםב, מי ר ינ םאמל י ונ

א לה יד, אל תי םא עה ה ל ם. זל שה אםתו  ך  רל בה יש י ונ מי שש ל לי אנ שש ה תי ה זל מה ר לה םאמל י גו', ונ עמקםב וש ל ינ אנ שש יי ר - ונ חי סוד אנ וש
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יענ מי שש הנ א לש לה יך אל נל פה י לש אתי םא בה ל ל בה ה, אמ זל סוק הנ פה ל הנ קום של מה י בנ ני דול שי סוד גה ם. וש ך אותה רי בה ה לש ל זל כותו של זש בי
י להי י ה' אל ני פש י מי יננ ה סי תוב (שופטים ה) זל ה. כה את זל רי קש ה ני תורה הנ ך של י לש תי רש מנ אה י של ני פש לי י מי תי רש מנ אה ה של סוק זל פה
ה תורה הו. הנ וי נש אנ י וש לי ה אי יש, (שמות טו) זל אי ה הה ה מםשל י זל ה, (שמות לב) כי י מםשל די ל יש ה ענ ה תורה נה תש ני של ל, כש אי רה שש יי

ל. אי רה שש י יי להי י אל ני פש לי ת מי דל ה יורל תה יש הה

נו, קש דנ זש ה, יי זל ן הנ בה רש חג ן הנ מנ ל זש לות כה גה יו בנ הש יי של מותו, וכש א כש ך מוצי ינש ן אי כי לה גו'. וש ן וש קל זם דו מי בש ל כה אי רה שש י יי יני עי וש
ת. רל חל ם רוחנ אנ הל םא בה ב תה ד של ה ענ ינה כי י שש ני אות פש רש לו לי םא יוכש ל וש

ין ב בי ן רנ מנ בו זש יהשש ת, וש כל לל ים לה יכי רי יו צש הה מו של ה כש תורה י הנ כי רש דנ יו בש םא הה ל ים וש מי ענ ץ הה רל אל או בש מש טש ן ני כי ם לה קםדל מי
י ני אות פש רש לי לו  םא יוכש ה ל לה חי תש ם, בנ צה רש אנ ה לש ינה כי שש י הנ ני פש יהשובו  של ם. כש יהל כי רש דנ מי דו  מש לה י דור וש רי חמ ים דור אנ רי כש נה

ם. הל רוך הוא רוחו לה דוש בה קה ן הנ תי יי ד של ה ענ ינה כי שש

כו לי י תי קנ חג ר בש של ת אמ י אי יתי שי עה ך, וש ר כה חנ אנ ם. וש כל בש רש קי ן בש תי י אל ת רוחי אל ח, (יחזקאל לו) וש תנ יהיא פה י חי בי רנ
כו. לש הנ תש תי כו וש לי י תי כנ רה דש ה, בי שה דג ם קש גנ ם וש כל ן רוחות בה תי יי ר של חנ אנ ם. מי יתל עמשי רו ונ מש שש י תי טנ פה שש ומי

לו בש קנ יש של קוש. כש לש ב מנ עה צונו כש ים ורש יי ך חנ לל י מל ני אור פש ר, (משלי יז) בש מנ אה ח וש תנ א פה בה י אנ בי אות. רנ רש ל לי םא יוכנ ל
ם. עולה יות הה ן חנ הל מי בות של כה רש ן מל אותה קו בש סש ענ תש יי רוך הוא, וש דוש בה קה ל הנ תו של ינה כי י שש ני פש

יום ל הנ י כה שוני ם לש גנ ים, (תהלים עא)  שי נה אמ א לה לה שון אל ם לה כגלה לו  לה ים הנ סוקי פש א בנ צה מש םא תי ה, ל אי םא רש ב
ם הל ן בה תי יי וש ם  צה רש אנ לש יהשובו  ך  כה שום  ומי הוא,  רוך  בה דוש  קה בנ לו  לה הנ ים  סוקי פש א בנ צה מש םא תי ל וש ך.  תל קה דש צי ה  גל הש תל

יד. (עד כאן אינו מן הזהר) מי ילה תה הש ם תי שונה ה, לש מה כש רוך הוא רוחנ חה דוש בה קה הנ

גו'. וש ץ  רל אה שו  ירש יי ם  עולה לש ים  יקי די צנ ם  כגלה ך  מי ענ וש (ישעיה ס)  ר,  מנ אה וש ח  תנ פה יהיא  חי י  בי רנ גו'.  וש עמקםב  ינ י  חי יש ונ
ם א אותה רה קה הוא  רוך  בה דוש  קה הנ של לות,  זה ומנ ים  בי כוכה ת  עמבודנ י  די עובש מות  אג ל  כה מי ר  יותי ל  אי רה שש יי ם  יהל רי שש אנ
ז תוב (ישעיה נח) אה כה של מו  ם, כש עולה אותו  ג בש ני ענ תש הי א, לש בה ם הנ עולה ים בה מי ת עולה שנ רג ם יש הל לה יש  הורי ים לש יקי די צנ
ה' בנ ים  קי בי דש הנ ם  תל אנ וש ד)  (דברים  תוב  כה של ך,  לל מל ל הנ גוף של בנ ים  קי בה דש ני של ל  לנ גש בי ם?  ענ טנ ה הנ מה ל ה'.  ענ ג  ננ ענ תש תי

יום. ם הנ כל ים כגלש יי ם חנ יכל להי אל

י רי ין קוצש יון בי לש ה הוא סוד על סוק זל ץ, פה רל שו אה ירש ם יי עולה ים לש יקי די ם צנ ך כגלה מי ענ ר, וש מנ אה ח וש תנ ק פה חה צש י יי בי רנ
ש יורי י של ין מי ץ, אי רל אל ה  ל אותה ה של יונה לש על ה הה שה רג יש ת הנ שנ רג יש עון של מש י שי בי ה רנ נה ה שה דה גה אנ סוד הה י בש רי המ ה, של דל שה הנ
יק, די א צנ רה קש ני של אותו  ט לש רה פש ה  אותה ש  יורי י של ין מי אי םאת, וש ז ץ הנ רל אה ל הה יק. [של די א צנ רה קש ני של אותו  ט לש רה פש אותו 
ת אי אל דנ ונ ש  יורי יק  די צנ הנ וש ם,  שי בנ תש הי לש ת בו  קל בל דש ני ה  ירה בי גש י הנ רי המ אי] של דנ ונ ה  ירה בי גש הנ ת  אל ש  יורי יק  די צנ י הנ רי המ של

זו. ה הנ ירה בי גש הנ

שו ירש ם יי עולה ן לש כי לה ים. וש יקי די ם צנ כגלה ך  מי ענ ר וש מנ ל אה אי רה שש יי הוא לש רוך  בה דוש  קה ל הנ של יבותו  בי חמ אן, בנ ף כה אנ
שום ה? מי ירה בי גש ת הנ ים אל שי ם יורש ענ טנ ה הנ ים, ומה יקי די צנ או  רש קש ם ני ענ טנ ה הנ ה. מה ירה בי גש ת הנ אל ש  ירנ ים לי אויי ץ, רש רל אה
זו, ית הנ רי בש ת הנ ר אל מנ שה וש ה זו  שה ירג זו] בי ס בש ננ כש ני וש ש  קםדל ית הנ רי בש ס [בי ננ כש ני מול וש ני י של ל מי ינו, כה ני שה מו של מולו, כש ני של
ץ? זו רל יזו אל ץ. אי רל שו אה ירש ם יי עולה ך לש ל כה ענ ים, וש יקי די או צנ רש קש ן ני כי לה ה, וש יק זל די צנ ס בש נה כש ני ך וש לל מל גוף הנ ק בש בה דש ני ס וש נה כש ני

ים. יי חנ ץ הנ רל אל

רוך הוא דוש בה קה ע הנ טנ נה ים של פי נה ם עמ אותה ף מי נה י - עה ענ טה ר מנ צל ר. ני אי פה תש הי י לש דנ ה יה עמשי י מנ ענ טה ר מנ צל ר, ני מנ אה ר וש זנ חה
ם, הל ד מי חה יא אל הי ץ זו  רל אל וש ם,  דל קל ן מי דל עי ן בש גנ ים  להי ע ה' אל טנ יי ונ תוב (בראשית ב)  כה ם, של עולה ת הה א אל רה בה של כש

ר. אי פה תש הי י לש דנ ה יה עמשי י מנ ענ טה ר מנ צל ך ני שום כה ומי

ם כגלה או  צש מש ני וש ף,  י עםרל שי ם קש ין ענ ה בי מה יש רנ צש מי דו  יהרש יו של נה ובה עמקםב  ינ ה  ים - זל יקי די ם צנ כגלה ך  מי ענ וש ר  חי ר אנ בה דה
ה. דושה קש ץ הנ רל אה ת הה ת אל של רל לו לה ם עה שה מי ץ, של רל שו אה ירש ם יי עולה תוב לש ן כה כי לה ים, וש יקי די צנ

מו תש סש ני עמקםב,  ינ ת  מי ה של עה שה בש ר,  מנ אה עמקםב  ינ י  בי רנ ה?  תומה סש זו  ה  שה רה פה ה  מה לה ם.  יי רנ צש מי ץ  רל אל בש עמקםב  ינ י  חי יש ונ
ם. הל דו בה בש עש תנ שש הי לות וש גה דו לנ ז יהרש אה ר, של מנ ה אה הודה י יש בי ל. רנ אי רה שש ל יי ם של יהל יני עי

בו רש יי רו ונ פש יי ה ונ זו בה חמ ייאה ן ונ ץ גםשל רל אל ם בש יי רנ צש ץ מי רל אל ל בש אי רה שש ב יי יישל ה? ונ לה עש מנ תוב לש ה כה ר, מנ מנ עון אה מש י שי בי רנ
ים כי לה מש ל  של ים  נוקי פש תנ בש ים  די עומש ם  הי ה  מנ ה.  זל לה ה  זל ין  בי יד  רי פש הנ לש אוי  רה םא  ל של עמקםב,  ינ י  חי יש ונ תוב  כה וש אםד,  מש
ה ד זל רה פש םא ני מו, ל צש ענ סוף לש כי ג וש נל עם ים בש כי לה י מש נוקי פש תנ ד בש ם עומי עמקםב גנ ף ינ ים, אנ סופי כי ג וש נל ם עם מה צש ענ ים לש לי בש קנ ומש

ה. זל מי

תוב או, כה צש מש ר ני ענ צנ ר, בש ענ צנ בש יו  יו הה ל יהמה כה שום של י, מי חי יש א ונ רה קש םא ני יו ל ל יהמה י כה רי המ י, של חי יש א ונ רה קש אן ני כה וש
נו ת בש ה אל אה י. רה חי יש א ונ רה קש ם ני יי רנ צש מי ד לש יהרנ ר של חנ ז. אנ גל םא רם יהב י ונ תי חש םא נה ל י וש תי טש קנ םא שה ל י וש תי וש לנ םא שה יו (איוב ג) ל לה עה
ל ט ענ שוקי ן טוב של יי ינ ם כש יהל יני ב בי הוא יושי ם, וש עולה נוגות הה עמ תנ י וש נוקי פש תנ ם בש כגלה ים וש יקי די יו צנ נה ל בה ת כה ה אל אה ך, רה לל מל

אוי. ך רה כה עמקםב, וש י ינ חי יש ין ונ בי אםד לש בו מש רש יי רו ונ פש יי ין ונ יד בי רי פש םא הי ל עמקםב, וש י ינ חי יש א ונ רה קש ז ני אה יו, וש רה מה שש

ר ענ צנ ר. בש ענ צנ יו בש עמקםב הה י ינ מי ל יש עון, כה מש י שי בי ר רנ מנ א אה לה ה? אל נה ה שה רי שש ע על בנ ם שש ענ טנ ה הנ ה. מה נה ה שה רי שש ע על בנ שש
שו פש ננ ם בש לה שש יהה ני ף, הה יוסי ל בש כי תנ סש עמקםב מי ינ של יו, כש נה פה ד לש יהה עומי הה ף וש ת יוסי ה אל אה רה ן של יוה ה. כי לה חה תש הנ ם בנ ר אותה בנ עה
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ר בנ םא עה ל מו של מו כש צש ענ ה בש מל דנ יהה מש הה ל, וש חי ל רה יהה של פש יה ה לש ף דומל ל יוסי יו של פש יה ף, של ל יוסי מו של ת אי ה אל אה לו רה אי כש
יו. יהמה ר בש ענ יו צנ לה עה

ה של יהה קה ה הה זל ז, של גל םא רם יהב י ונ תי חש םא נה ל י וש תי טש קנ םא שה ל י וש תי וש לנ םא שה יים בו, ל קנ תש ז הי נו, אה מל ד מי רנ פש ף ני יוסי של וכש
יהה ה הה נה ה שה רי שש ע על בנ ן שש ף בל תוב? (בראשית לז) יוסי ה כה נו מנ מל ד מי רנ פש ף ני יוסי ן של מנ זש ר. ובי בנ עה ה של ל מנ כה עמקםב מי ינ לש

ף. ל יוסי ה של נה ה שה רי שש ע על בנ ן שש ל אותה ל יום ענ ה כה יהה בוכל הה ה, וש זל ר כה ענ יהה לו צנ םא הה עמקםב ל י ינ מי ל יש כה גו'. וש ה וש רםעל

ים נוגי עי רות בש חי ים אמ ני שה ה  רי שש על ע  בנ שש ך  לש י  רי המ יך.  ינל עי ל  ענ יהדו  ית  יהשי ף  יוסי וש לו? (שם מו)  יבו  שי ה הי מנ
ן ל אותה כה ינו, של ני גו'. שה ה וש נה ה שה רי שש ע על בנ ם שש יי רנ צש ץ מי רל אל עמקםב בש י ינ חי יש תוב ונ כה הו של ים. זל סופי כי אות וש נה המ ים ונ נוקי פש תנ וש

ים. יי או חנ רש קש לו ני ן אי כי לה מו, וש ה עי אה צש מש רוך הוא ני דוש בה קה ל הנ בודו של ת כש יננ כי ים שש ני שה

יהה םא הה ל לו וש רוחנ של ה הה ה אותה תה יש ה הה תה ה מי לה חי תש בנ יהה של ה הה אל רש ם. ני יהל בי עמקםב אמ י רוחנ ינ חי תש תוב ונ ה, כה אי םא רש ב
א לה ה אל םא שורה ה ל ינה כי י, שש י יוסי בי ר רנ מנ נות. אה יקה רי ה בש םא שורה ה ל לה עש מנ לש י רוחנ של רי המ ת, של רל חל ל רוחנ אנ בי קנ ן לש וי כנ תש מי
קום מש ן, בי וי כנ תש הי קום של מה א בש לה צוב, אל קום עה מה םא בש ל גום, וש קום פה מה םא בש ל ר, וש סי קום חה מה םא בש ל ם, וש לי קום שה מה בש

ה. ינה כי ה בו שש תה רש םא שה צוב, ל יהה עה עמקםב הה ינ יו וש בי אה ד מי רנ פש ף ני יוסי ים של ני ן שה ל אותה כה ן בש כי לה ה, וש חה מש שי

ה. נה נה רש יו בי נה פה ה בםאו לש חה מש שי ת ה' בש דו אל בש תוב (תהלים ק) עי א, כה בה י אנ בי ר רנ מנ ר אה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה
תוך ה מי ה שורה ינה כי ין שש ר, אי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה ה. של וה דש תוך חל א מי לה רוך הוא אל דוש בה קה ת הנ ין עמבודנ אי יא, של הוצי לש
י די ה? כש ם מה שי ים לש מי עה לש פש ן שה גי ננ ן מש גי ננ ן. מש גי ננ מש ן הנ גי ננ יהה כש הה ן וש גי ננ י מש חו לי ה קש תה ענ תוב (מלכים-ב ג) וש כה בות, של צש ענ

ם. לי הוא רוחנ שה כםל, של מות הנ לי שש ר רוחנ מי עורי לש

ים תוני חש תנ הנ ים וש יוני לש על ל הה ים של שי רה שה ל הנ כה ים, וש די דה ה צש עה בה רש אנ א מי צה מש כםל ני ינו, הנ ני ם שה א, שה בה י אנ בי ר רנ מנ אה
כםל. בות הנ ם אמ הי רו, וש בי חמ ד בנ חה חוז אל ש, אה פםרה ה מש זל תום וש ה סה א, זל ה יוצי זל ס וש נה כש ה ני ינו, זל ני שה ים. וש חוזי ם אמ הל בה

ק תוב רנ כה ע של מה שש ה, ומנ לשה ש שש מה יך, מנ בםתל אמ תוב בנ ק ה'. כה שנ יך חה בםתל אמ ק בנ ר, (דברים י) רנ מנ עון אה מש י שי בי רנ
ר. טי ענ תש הי ם לש שי ים הנ עולי ים וש רי חי אמ ר הה אה ל שש ים כה זי חה אל נל ים וש די רה פש ה ני לל אי ש, ומי מה ק מנ - רנ

ן מי סו  כנ תש ני םא  ל לו  לה הנ ים  רי בה דש הנ ה,  רה עה מש הנ מי עון  מש שי י  בי רנ ה  לה ענ תש הי של יום  הנ ן  מי י,  יוסי י  בי רנ ר  מנ אה ינו,  ני שה
ר חנ י, אנ יננ ר סי הנ ה בש עה ה שה אותה נו בש תש ני לו של אי ם, כש יהל יני בי ים מי לי גנ תש ים ומי לי כש תנ סש יו מי ים הה יוני לש סודות על ים ובש רי בי חמ הנ
םא ל ים, וש רי בה ים דש שי חמ רנ ים מש רי בי חמ הנ יו  הה ם, וש יי מנ שה בות הנ רג אמ הום ונ נות תש יש עש מנ רו  כש סה יי תוב (בראשית ה) ונ ת כה מי של

ם. הל ים בה מי יש קנ תש מי

ל ענ ר מי מל י צל די גש ים בי לי עמ מנ ים של לי מנ י גש ני ה שש אה רה יהה וש רש בל ל טש ה של חה תש ל פי ה ענ הודה י יש בי ב רנ יהה יושי ד הה חה יום אל של
עו. קש בנ תש ם, הי יהל לי יעו עמ גי םא הי ל ד של ענ ים, וש פררי או צי ר, ובה מל צל י הנ די גש ל בי א של שה מנ ל הנ פנ ם. נה יי פנ תי כש הנ

יו הה עו, וש קש בנ תש םא הי ל ע, וש לנ סל ם בש קו] אותה רש זה [וש הו  שה ם, וש יהל רי חמ ים אנ כי יו הולש הה ים, וש פררי ה צי מה או כנ ך בה ר כה חנ אנ
חוץ. ים בנ לי עה בש הנ ה וש כה שי חמ ה בנ רות שורל עמטה ת הה רל ד עמטל חה עו קול אל מש ים. שה די רה פש יו ני םא הה ל ם וש הל ים לה חי צווש

ד יירל ונ תוב (בראשית טו)  כה ה של ה מנ יים זל םא קי ר, ל מנ אה ם וש הל בה יחנ  גי שש ד, הי חה אל יש  ר אי בנ ב, עה יהה יושי הה ד של ענ
אותו םאשו  יר ר זי חל דו. הל רש פה תש םא הי ל וש ינו  שי י עה רי המ ונ ה,  הודה י יש בי ר רנ מנ ם. אה רה בש ם אנ ב אםתה ינשי ונ ים  רי גה פש ל הנ ט ענ יי ענ הה
ין ילי ה מי לשה יו שש רה חמ ץ אנ ה. רה ירה בי גש ת הנ יחנ אל רי קש םא הי ן ל יי דנ עמ יו ונ דונה ל אמ םאשו של ה ר ט זל רנ םא מה ן ל יי דנ ר, עמ מנ אה יש וש אי הה

ה. הודה י יש בי ל רנ תו של עש ה דנ שה לש ר לו. חה מנ םא אה ל וש

ה ר תורה פל סי עון וש מש י שי בי ן רנ יהל לי ה עמ עולל נות וש קה תג ם מש יי פה נה ע כש בנ רש לומו אנ חמ ה בנ אה רה ץ וש ת עי חנ ם תנ דנ רש ד ני חה יום אל
עללו אותו] הל ם [וש ה אותה עללה הל מו, וש ם עי ה אותה עללה םא הל ל ה של דה גה אנ ים וש יוני לש על סודות הה י הנ רי פש ל סי יר כה אי שש םא הי ל מו, וש עי

ה. לה גנ תש םא הי ל ם וש יי יננ עי הה ה מי סל כנ תש הוא מי ה של אה רה , וש יענ קי רה לה

ה טובה ן הנ בל אל הה דור של ץ. אוי לש רל אה ן הה ה מי קה לש תנ סש ה הי מה כש חה עון, הנ מש י שי בי ת רנ מי של אי מי דנ ר, ונ מנ ר, אה עורי תש הי של כש
ם. הל ה מי דה בש אל ים, נל תוני חש תנ ים וש יוני לש יהה על לל ים עה כי סומש ה וש נה מל ים] מי די חמ אנ תש ים [מי אי רש יו ני הה זו, של הנ

ם יי חנ רי עון  מש י שי בי ר, רנ מנ אה וש ה  כה ובה םאשו  ל ר ענ יו  יהדה ת  א אל בה אנ י  בי רנ ים  רי הי לו.  ר  פי סי א,  בה י אנ בי רנ ל  אל א  בה
ו שה כש ענ ים, וש רי מה ה חר רה ף עמשה סנ יט אה עי מש מנ תוב (במדבר יא) הנ כה ים אותו, כנ טי לוקש ל יום וש ן טוב כה נו מה מל נות מי טוחמ של
ה מה ן שה תל ת וש חנ ת אנ נל צל נש ח צי תוב (שמות טז) קנ כה ה של מנ ט לש רה ם, פש עולה נו בה מל ר מי אה שש םא ני ל קו וש לש תנ סש ן הי מה הנ ם וש יי חנ רי הה
י ו מי שה כש ה. ענ עה נה צש הנ ת, לש רל מל שש מי א לש לה תוב אל םא כה לות ל גנ תש הי לו בש אי ת. וש רל מל שש מי י ה' לש ני פש ח אותו לי ננ הנ ן וש ר מה עםמל םא הה ל מש

ם. ע אותה י יידנ לות סודות ומי גנ יהכול לש

ה צה םא רה ל וש יההו,  לי יהה אי הה יתה  אי רה של יש  אי אי אותו  דנ א] ונ בה י אנ בי רנ ר לו  מנ ש, [אה חנ לנ ה בש הודה י יש בי רנ לש לו  ש  חנ לה
כות בש יק לי פי סש ר לו, מנ מנ יו. אה לה דור עה כו הנ בש יי יו וש יהמה יהה בש הה עון של מש י שי בי ל רנ חו של בש ת שי ע אל דנ תי י של די לות סודות כש גנ לש

יו. לה יהה עה כי בש

ר אה ושש עון  מש שי י  בי רנ ל  של ה  דושה קש הנ א  רה דש אי בה מו  עי ש  גנ פש ני י  רי המ של יו,  לה עה יום  ל  כה ה  בוכל יהה  הה ה  הודה יש י  בי רנ
ה, אות דור זל רש םא לי ל וש קו,  לש תנ סש הי ה של לשה ם שש ם אותה יום עי י אותו  תי קש לנ תנ סש םא הי ל ר לו, אוי של מנ ים. אה רי בי חמ הנ

ך. פי הנ תש י מי רי המ של
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ת ענ ת תולנ אל ן וש מה גה רש אנ ת הה אל ת וש לל כי תש ת הנ אל ב וש הה זה ת הנ חו אל קש ם יי הי תוב (שם כח) וש י, כה מםר לי י, אל בי ר לו, רנ מנ אה
יו ת הה חםשל ף ונש סל כל ת, של חםשל ם נש י גנ רי המ ר לו, ונ מנ ף? אה סל כל ב וה הה תוב זה י כה רי המ תוב, ונ םא כה ף ל סל לו כל אי ש, וש שי ת הנ אל י וש ני שה הנ

לות. גנ י לש תי כש רנ טה צש םא הי קומו - ל מש ה בי דושה קש ה הנ נורה מש ה הנ לה גי םא של ם ל א אי לה םא. אל אן ל כה בון, וש שש חל בנ

ה'. ם לנ יי מנ ם שה יי מנ שה תוב (תהלים קטו) הנ כה של נו  יש ם ה'. הנ אג ב נש הה זה י הנ לי ף וש סל כל י הנ ר, (חגי ב) לי מנ אה ח וש תנ פה
שו עה תוב (שמות כח) וש כה ם, וש ש הי י קםדל די גש תוב (ויקרא טז) בי כה לו, של לה ש הנ קםדל י הנ לי כש י בי תי לש כנ תנ סש קומות הי ה מש מה כנ בש
י די גש יתה בי שי עה ם. וש ש הי י קםדל די גש תוב בי כה קום, וש ל מה כה ם בש ה הי שה דג ינו, קש ני ך שה א כה לה אן? אל ה כה שה דג יזו קש ש. אי י קםדל די גש בי

ה. לה עש מנ לש מו של ש, כש קםדל

םא ל ה של ה. ומנ טה מנ בוד לש י כה בושי ה, ולש לה עש מנ בוד לש י כה בושי ה. לש טה מנ דול לש ן גה ה, כםהי לה עש מנ דול לש ן גה נו, כםהי דש מנ לה של
גו', ף וש סל ים כל קי שה חג יב מש בי ר סה צי חה י הל מודי ל ענ תוב (שם כז) כה כה לו, של ענ תש ם הי ר הי חי קום אנ מה ת, לש חםשל ף ונש סל ר כל מנ אה

ם. הל ש בה מי תנ שש ן יי כה שש מי הנ מוש של שי ים לש לי ם כי הי ת, של חםשל ם נש יהל ני דש אנ תוב וש כה וש

ת חנ שש ן מי מל של דול של גה ן הנ כםהי ט לנ רה ר, פש חי ם אנ דה ם אה הל ש בה מי תנ שש הי יך לש רי םא צה לו ל אי בוד הה י כה בושי לש אן בי ל כה בה אמ
ים בושי ם לש אותה בש ת, של רל אה פש תי בוד ולש כה לש יך  חי רםן אה המ אנ לש ש  י קםדל די גש בי יתה  שי עה תוב (שם כח) וש כה םאשו, של ל ר ענ ש  קםדל

ה. לה עש מנ לש ן של ול גה ה לנ הוא דומל

השלמה מההשמטות (סימן נ"ב)

י ני שש לו  יו  הה של ך  לל מל לש ה?  ר דומל בה דה ה הנ מה לש ל  שה ב? מה הה זה י הנ לי וש ף  סל כל י הנ לי ה  זל ה  ב. מנ הה זה י הנ לי וש ף  סל כל הנ י  לי
ל קנ ן וש זגמה ילה מש הש ה יי ר, זל מנ םאלו. אה מ שש ב בי הה ל זה של ינו, וש ימי ף בי סל ל כל ם של ב, שה הה ל זה ד של חה אל ף וש סל ל כל ד של חה רות, אל אוצה
ך ה' ינש מי יש נו  רש מנ אה של ה  אותה ת, כש חנ ננ ם בש יגה הי נש ים ומנ יי ני עמ ם הה ק עי בי ילה דה הש הוא יי ת, וש חנ ננ יו בש רה בה ה דש עושל ה. וש אה הוצה לש

. כםחנ י בנ רי דה אש נל

ר מנ ץ אוייב? אה ענ רש ך ה' תי ינש מי ה יש ה זל ץ אוייב. מנ ענ רש ך ה' תי ינש מי או - יש ם לה אי קו - טוב, וש לש חל ם בש דה חנ אה מי ם שה אי וש
ע בנ ז' - של דות. הנ לש מי לולות שה בו כש ב? של הה זה מו  א שש רה קש ה ני מה לה ב. וש הה זה י הנ לי ף וש סל כל י הנ תוב לי כה ב, של הה זה ה הנ לו, זל
ילות, צי ם אמ ל שי ה זו ענ מה שה את נש רי קש ני ה. וש ינה ה ובי מה כש ב' - חה ה], הנ רונה חמ רונות [אנ חמ דות אנ חה ש אמ מי ה' - חה דות, הנ מי
יהה ה] - רוחנ חנ ידה חי יהה יש ה חנ מה שה ש רוחנ נש פל ן - נל ימה סי ה [נר"ן ח"י הנ מה שה נש מות לנ ש שי מי חה רונות, וש חמ ירות אנ פי ש סש מי חה

ש. פל ה נל מה שה ה נש ידה חי יש

מו ם, כש יומה יא קי ם, וב' הי יהל לי ים עמ בםהי ר וגש בםהנ שםמי ל גה ענ בםהנ מי י גה תוב כי כה ז', של יא ה', לש א הי סי הו? כי עמשי ה מנ מנ
ה מה לי ה ושש ימה עי ה ונש ת טובה יהה לו בנ הה ד של חה אל ה? לש ר דומל בה דה ה הנ מה ל לש שה אן? מה הו כה עמשי ה מנ ית. ומנ אשי רי בש ר בי מנ אל נל של
ת בל של ה לה ך זל לל מל ר לש שה פש ר, אל מנ ב. אה מון רנ ם מה ה לו עי נה תה ה, ונש טה שש קי ה וש רה טש עי ה וש ישה בי לש הי ך, וש לל ן מל בל ה לש יאה שי הי ה, וש אה נה וש
ינו לון בי ם חנ ד? שה יצנ א כי םא. הה ל תה  רש מנ ה? אה מה יד עי מי יום תה ל הנ ת כה בל של לה ר לו  שה פש םא. אל ל תה  רש מנ יתו? אה בי חוץ מי
ת ה בנ בודה ל כש תוב כה כה הו של לון. זל חנ ד בנ ים ינחנ רי בש חנ תש תו, מי בי ב לש אה יהה או הה בי אה ת לש בנ ה הנ יכה רי צש ה של עה ל שה כה ה, וש ינה בי לש
מוש שי י  לי כש ם  הי של ת,  חםשל נש ם  יהל ני דש אנ וש ף]  סל כה ם  יהל וי [וה תוב]  כה [וש (ע"כ).  ה  בושה לש ב  הה זה צות  בש שש מי מי ה  ימה ני פש ך  לל מל

ם. הל ש בה מי תנ שש ן יי כה שש מי הנ של

ן מל של דול, של גה ן] הנ כםהי הנ ן [מי ט כםהי רה ר פש חי יש אנ ם אי הל ש בה מי תנ שש הי יך לש רי םא צה לו ל לה בוד הנ כה י הנ בושי לש אן בי ל כה בה אמ
ה ים דומל בושי ם לש אותה ת, בש רל אה פש תי בוד ולש כה יך לש חי רםן אה המ אנ ש לש י קםדל די גש ] בי יתה שי עה תוב [וש כה םאשו, של ל ר ש ענ ת קםדל חנ שש מי

יון: ע"כ מההשמטות לש ן על ול גה לש

םא ל וש ים  םא רואי ם ל דה י אה ני י בש רי המ ם, של עולה ה, אוי לה הודה י יש בי ר רנ מנ מות. אה ל לה אי רה שש י יי מי יש בו  רש קש יי נו, ונ דש מנ לה
מות. ים עולה שי מי ם חמ יי אתנ מה ע בש מה שש רוז ני כה יום קול הנ ל יום וה י כה רי המ ים, של עי םא יודש ל ים וש עי שומש

י תי אות שש יוצש ל  חי לש חנ תש ומי ענ  זי עש דנ זש ם מי עולה הה א, אותו  רוז יוצי כה הנ של וכש ה,  לה עש מנ לש ע  נודנ ד  חה ם אל ינו, עולה ני שה
ת. ול מה הנ ים וש יי חנ ה הנ אי רש בו מנ ץ של עי ת הה חנ ם תנ דורה מש ם, של עולה אותו הה עולות מי ים של פררי צי

ך שנ חש נל של ת כש חנ אנ יום, וש יר הנ אי מי של ת כש חנ פור אנ צי פון, וש ד צה צנ ת לש חנ פור אנ צי רום, וש ד דה צנ ת לש חנ פור אנ את צי יוצי
רוז. אותו כה ים מי עי שומש ה של ה מנ יזה רי כש את ומנ ת קורי חנ אנ ת וש חנ ל אנ כה יום, וש הנ

ק לה חל נל ד של ה ענ תוכה דות בש כה לש ני ה, וש בה הום רנ ב תש קל נל ן בש יהל לי גש טות רנ מה שש ני ן, וש קומה מש לות לי ענ תש הי ך רוצות לש ר כה חנ אנ
ם. דה אה י הה ני ים בש שי ם יוקה הי ח כה פה זות בנ חג אמ ים הה פררי צי כנ א: (קהלת ט) וש רוז קורי כה ה, הנ לה יש לנ ק הנ לנ חל נל של ה. וכש לה יש לנ הנ

יב שי הה א יום ה' לש רה קש ים, אותו יום ני בי רש קה תש יו מי יהמה ם וש דה אה י הה ני י בש לי גש דות רנ כה לש ני ה של עה שה ה, בש הודה י יש בי ר רנ מנ אה
י מי יש תוב (תהלים צ)  כה יהו? של ל רוחו, ומי ענ דוש  קה ר הנ תל כל הנ ד אותו  ה פוקי עה שה ה  אותה ינו, בש ני יו. שה לה אי רוחו 

כםל. ל הנ י של יעי בי ל שש ר של תל יא כל הי ה. וש נה ים שה עי בש ם שי הל ינו בה נותי שש

י. יני מי י שש רי ה הוא המ בורה גש ר הנ תל כל ה, של נה ים שה ני מם בורות שש גש ם בי אי תוב וש א - כה ה הוא בה בורה גש ד הנ צנ ם מי אי וש
םא ן ל יה נש בי סוד, הנ יהה יש םא הה ל קום של מה ן. בש ול אה וה ל  מה ם עה בה הש רה וש ר  מנ אל נל של מו  ך, כש שי מה הי קום לש ין מה ה אי אה לש הה וה אן  כה מי

עומיד.

יו לה אי ת רוחו  יו אל לה יב אי שי הה לש ה  הוא רוצל רוך  בה דוש  קה הנ של ים, כש יקי די צנ ם הנ יהל רי שש ה, אנ הודה יש י  בי ר רנ מנ אה
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ם רוחנ זו ת רוחו, אי יו אל לה יב אי שי הה רוך הוא לש דוש בה קה ה הנ רוצל ה של עה שה ינו, בש ני שה תוכו. של ה רוחנ לש אםב אותה שש לי וש
ה. נה תה ר נש של ים אמ להי אל ל הה שוב אל רוחנ תה הה תוב? (קהלת יב) וש ה כה יק, מנ די ל צנ יא של הי

גוף ב לש אי שה הי י לש די ן כש קי תנ הי ת ולש קל דולל של ש  אי חםץ בש רש ה לי יכה רי צש של רוחנ  ה  אותה יק, אוי לש די א צנ צה מש םא ני ם ל אי וש
ש פל ת נל אל תוב (שמואל-א כה) וש כה ע, של לנ קל ף הנ כנ ן בש בל אל ת כש לל גל לש גנ תש מי ה רוחנ של אותה ת, אוי לש נל קל תש םא ני ם ל אי ך. וש לל מל הנ
תוב כה ם של אותו עולה ה בש ים לה נוזי ה טובות גש מה ה, כנ ה רוחנ זוכה ם אותה ינו, אי ני ע. שה לנ קה ף הנ תוך כנ ה בש נה על לש קנ יך יש בל יש אם

ה לו. כי חנ מש ה לי עמשל ך ינ תש ים זולה להי ה אל תה אה םא רה ן ל יי (ישעיה סד) ענ

י פררי צי לו  פי אמ ונ ם,  עולה יו בה לה ים עה יזי רי כש ים יום מנ לשי יש, שש אי הה י אותו  מי יש ים  בי רש קה תש מי של י, כש י יוסי בי ר רנ מנ אה
ן. דל ן עי גנ ים בש יקי די צנ ין הנ יו בי לה ים עה יזי רי כש ים יום מנ לשי יק הוא, שש די ם צנ אי יו. וש לה ים עה יזי רי כש ם מנ יי מנ שה הנ

אותו בש ה  קומה ת מש ה אל רואה ה וש עולה ה, וש לה יש ל לנ כה בש נו  מל את מי יוצי תו  מה שש ים ני ים יהמי לשי ם שש ל אותה ינו, כה ני שה
ה, לה חי תש יהה בנ הה מו של ים יום כש לשי ם שש ל אותה תו כה מה שש ני ט בש םא שולי ל יחנ וש גי שש םא מנ ל ענ וש םא יודי ם ל דה אותו אה ם, וש עולה הה
ם ים אותה ילי חי תש מנ של כש ה, מי הודה י יש בי ר רנ מנ גו'. אה וש רוחנ  ת הה םא אל ל כש לי רוחנ  יט בה לי ם שנ דה ין אה תוב (קהלת ח) אי כה של

ת. ענ ננ מש ץ ני רל אה ית בה אי רש ני מות של דש הנ ך, וש שה חש ם נל דה אה ם הה לל ים יום, צל לשי שש

א אותו צה ה ומה הודה י יש בי א רנ צוב. יהצה יהה עה הה ה וש הודה י יש בי ל רנ של חו  תש ל פי ד ענ חה ב יום אל יהה יושי ק הה חה צש י יי בי רנ
ים? ר יהמי אה שש ה מי ה יום זל ר לו, מנ מנ צוב. אה עה ב וש יהה יושי הה לו של ר של ענ שנ בנ

ם אותה יר מי כי זש תנ ה וש י תורה רי בש ר די םאמנ ר ת של אמ כנ ד - של חה ים. אל רי בה ה דש לשה ך שש מש ש מי קי בנ יך לש לל י אי אתי ר לו, בה מנ אה
ה. תורה י בנ ני ף בש ת יוסי ה אל כל זנ תש ד - של חה אל י. וש מי ת שש יר אל כי זש הנ י לש די י, כש מי שש ם בי ר אותה םאמנ ת י, של תי רש מנ י אה ני אמ ים של רי בה דש

י. לנ ך עה תש שה קה ש בנ קי בנ ים ותש יהמי ת הנ ענ בש ל שי י כה רי בש קי ך לש לי תי ד - של חה אל וש

מו לום כש חמ י בנ ה לי ירה אי םא מש ל וש ה,  לה יש ל לנ כה י בש ני מל ת מי קל לל תנ סש י מי תי מה שש י ני רי ר לו, המ מנ ך? אה ן לש יי ננ ר לו, מי מנ אה
ה םא רואל ל ל וש כםתל בנ י של מי לש צנ יחנ בש גי שש י מנ ני ה, אמ לה פי ענ תש שומי יענ לש גי ל ומנ לי פנ תש י מי ני ר אמ של אמ כנ עוד, של ה. וש לה חי תש ה בנ תה יש הה של
ך תוב (תהלים לט) אנ כה יז, של רי כש א ומנ רוז יוצי כה י הנ רי המ ה, של אל רש םא ני ל ר וש ערבנ ם הה לל צל הנ יל וש י, הואי תי רש מנ אה אותו, וש
ר ערבנ הה של תוכו. כש ת בש דל רוחו עומל וש יש  ך אי לי הנ תש נו, יי מל עמבםר מי םא ינ ם ל דה אה ם הה לל צל ן של מנ ל זש - כה יש  ך אי לי הנ תש ם יי לל צל בש

ה. זל ם הנ עולה הה ר מי ערבה ז הוא מה ה, אה אל רש םא ני ל ם וש דה אה ם הה לל צל

ה ה רוצל תה אנ לו של לה ים הנ רי בה דש ל הנ ר לו, כה מנ ץ. אה רל י אה לי ינו עמ ל יהמי י צי תוב (איוב ח) כי כה אן, של כה ר לו, ומי מנ אה
ה כה ה. בה זל ם הנ עולה י בה יתי יי הה מו של ך כש לש צש י אל קומי ת מש ר אל רי בה ם תש אותו עולה בש ך, של מש ש מי קי בנ ל אמ בה ה, אמ עלשל י אל ני אמ של

לו. לה ים הנ יהמי ל הנ י כה ני מל ד מי רי פה םא תי ל ך של מש ה מי שה קה בנ ר, בש מנ אה ק וש חה צש י יי בי רנ

ק, חה צש י יי בי ת רנ ה אל אה רה עון וש מש י שי בי יו רנ ינה ף עי קנ ה. זה תורה ק בנ עוסי ב וש יהה יושי הה אוהו של צה עון, מש מש י שי בי רנ כו לש לש הה
י מי י של ני רנ ר, גוזש מנ ק. אה חה צש י יי בי ינד רנ ז בש חנ אה עון, וש מש י שי בי ם רנ יו. קה נה פה ד לש רוקי יו וש נה פה ץ לש רה ת של ול מה ך הנ אנ לש ת מנ ה אל אה רה וש
ך אנ לש ת מנ ר אל שנ ה, קה הודה י יש בי רנ ק וש חה צש י יי בי סו רנ נש כש ס. ני ני כה םא יי ס - ל ני כה הי יל לש גי םא רה ל י של ס, ומי ני כה ס - יי ני כה הי יל לש גי רה של

חוץ. ת בנ ול מה הנ

ן. מנ יהה זש יום הה ל הנ עות של ה שה נל מם ד שש י ענ רי המ ן, של מנ זש יענ  גי ם הי רל ו טל שה כש ד ענ ענ ה של אה רה עון, וש מש י שי בי ן רנ בוני תש הי
י] ה [ומי ח, ומנ תנ פל ל הנ ב ענ נו, שי ר בש זה עה לש י אל בי רנ עון לש מש י שי בי ר רנ מנ ה. אה תורה דו בנ מש לנ יהה מש הה עון וש מש י שי בי י רנ ני פש יבו לי הושי

ס. ני כה םא יי ל ה של בועה יענ אותו שש בי שש אן, תנ כה ס לש ני כה הי ה לש צל רש ם יי מו. אי ר עי בי דנ ל תש ה אנ אל רש תי של

ם דה אה ה של עה שה ינו, בש ני י שה רי המ םא? של ל יום או  הנ יך  בי מות אה ת דש אל יתה  אי ק, רה חה צש יי י  בי רנ לש עון  מש י שי בי ר רנ מנ אה
ם מה דורו עי ילה מש הש יי ם של ל אותה כה ם, וש הל ע לה נודה ם וש ה אותה רואל ם, וש ים שה אי צה מש יו ני רובה יו וקש בי ם, אה עולה ן הה ק מי לי תנ סש מי
ה רל שש תי קום של מה ד הנ ענ תו  מה שש ם ני ים עי כי הולש מו, וש ים עי אי צה מש ני ים וש סי נש כנ תש ם מי ת, כגלה חנ ה אנ גה רש דנ ם בש עולה אותו  בש של

י. יתי אי םא רה ו ל שה כש ד ענ ר, ענ מנ ה. אה קומה מש בי

אן. ל כה ם של יי יננ ע עי בנ ן של אותה הוא מי נו, וש לי צש ק אל חה צש י יי בי ע רנ ם, נודה עולה בון הה ר, רי מנ אה עון וש מש י שי בי ם רנ ך קה ין כה בי
םא ך יהב מש עי ך וש לש י הוא של רי עון, המ מש י שי בי י רנ פי נש כנ ה בש בה רש נו קה דוני א אמ סי ר: כי מנ אה א קול וש י. יהצה ן לי תי י אותו וש תי זש חנ י אה רי המ

אי. דנ עון, ונ מש י שי בי ר רנ מנ ך. אה אמ סש כי רות בש שש ס לי ני כה תי ן של מנ זש בי

עון מש י שי בי צוי רנ מה קום של מה ין בש ר די זנ ין גש ר, אי מנ אה ת, וש ול מה ך הנ אנ לש ק מנ לי תנ סש יהה מי הה ר של זה עה לש י אל בי ה רנ אה ך רה ין כה בי
ד. הוא פוחי י בו של יתי אי י רה רי המ ק, של חה צש י יי בי רנ חםז בש אל אן ול כה ס לש ני כה נו, תי ר בש זה עה לש י אל בי רנ עון לש מש י שי בי ר רנ מנ אי. אה ר יוחנ בנ

ה. ד תורה מנ לה יו וש נה יר פה זי חל עון הל מש י שי בי רנ ז בו, וש חנ אה ר וש זה עה לש י אל בי ס רנ ננ כש ני

ין י בי רי המ א, של בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה בה ך  קש לש י חל רי שש י, אנ ני ר לו, בש מנ יו. אה בי ת אה ה אל אה רה ק וש חה צש י יי בי ם רנ דנ רש ני
ר עון בנ מש י שי בי הוא רנ מות, וש י עולה ני שש ק בי זה חה דול וש ץ גה ב] עי ה יושי תה תון [אנ ן נה דל ן עי גנ בש ים של יי חנ ץ הנ ל עי ים של לי עה הל

י. ני ך בש קש לש י חל רי שש יו. אנ פה נה עמ ך בנ ז אותש י הוא אוחי רי המ אי, של יוחנ

לונות ך חנ נו לש קש תי ך, וש בש כה שש ר מי דנ ת חמ סו אל כי יו של ים הה ה יהמי לשה ר לו, שש מנ ם? אה י שה ני ה אמ א, ומה בה ר לו, אנ מנ אה
י, ני בש ך  קש לש י חל רי שש י אנ תי רש מנ אה י, של תי חש מנ שה וש ך  קומש י מש יתי אי י רה ני אמ ונ ם,  י העולה די דש ת צי ענ בנ רש אנ מי ך  יר לש אי הה ים לש תוחי פש

ה. תורה ך בנ נש ה בי כה םא זה ו ל שה כש ד ענ ענ ה של זל חוץ לה מי
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ר קול עורי תש ים הי אי יו יוצש הה ד של ענ ים, וש רי בי חמ הנ ים מי יקי די ר צנ שה ים עה ני יך שש לל םא אי ב ים לה ידי יו עמתי ו הה שה כש י ענ רי המ ונ
ש קי ה בי שה קה עון, בנ מש י שי בי יל רנ בי שש בי רו  טש ענ תש אן? הי ים כה די עומש ים] של ילי בי שש ים [הנ רי בי חמ ם הנ י הי מות: מי עולה ל הה כה בש

ה לו. נה תש ני וש

ים חי תה ים פש תוחי קום פש קום ומה ל מה כה ילו, ובש בי שש אן בי ים כה רי טש ענ תש קומות מי ים מש עי בש י שי רי המ דו, של בנ ה לש םא זל ל וש
ים, יוני לש ים על רי תה ים כש עי בש שי ח לש תה פש ץ ני רה ץ וש ל רה כה ים, וש צי ים רה עי בש שי ח לש תה פש ם ני עולה ם וש ל עולה כה מות, וש ים עולה עי בש שי לש
מו כםל, כש לנ ה  נה הנ ה ומש ירה אי מש ה של יונה לש על ימות  עי נש ה  אותה אות בש רש לי כםל,  ר הנ תנ סש ני יק,  תי ענ ים לש כי רה דש חו  תש פש ני ם  שה ומי
תוב (במדבר יב) כה נו של יש לו? הנ יכה הי ר בש קי בנ ה ולש ה זל לו. מנ יכה הי ר בש קי בנ ם ה' ולש נםענ זות בש חמ ר (תהלים פז) לנ מנ אל נל של

ן הוא. מה אל י נל יתי ל בי כה בש

ל בה אמ ם,  דה אה לש ים  יעי םא מודי ל וש שות  ין רש אי לו,  ר  מנ ה? אה זל הנ ם  עולה בה י  לי נו  תש נה ן  מנ זש ה  מה א, כנ בה אנ לו,  ר  מנ אה
למםה ך שש לל מל יון בנ נות צי ה בש ינה אל ה ורש ינה אל ר צש מנ אל נל מו של נו, כש חה לש ך שג ילה עורי הש עון תי מש י שי בי ל רנ ה של דולה גש א הנ לולה הי בנ

בו. ת לי חנ מש יום שי תו ובש נה תג יום חמ מו בש ה לו אי רה טש עי ה של רה עמטה בה

ר לו, מנ יו. אה נה פה ל בש כי תנ סש הי עון, וש מש י שי בי ה רנ אה ים. רה ירי אי יו מש נה ק ופה יהה צוחי הה ק, וש חה צש י יי בי ר רנ עורי תש ך הי ין כה בי
עון. מש י שי בי י רנ ני פש ח לי טנ תנ שש ר לו. הי מנ אי. אה דנ ר לו, ונ מנ ? אה תה עש מנ ש שה דה ר חה בה דה

ב אותו. יהה עוזי םא הה ל ה, וש תורה ד אותו  מי לנ ומש יהדו  בש נו  ת בש ז אל ק אוחי חה צש י יי בי יהה רנ יום הה אותו  נו, מי דש מנ לה
יו, (ישעיה לח) נה פה א לש יהה קורי הה עון, וש מש י שי בי י רנ ני פש ב לי יהשנ חוץ, וש נו בנ ת בש יב אל עון, הושי מש י שי בי י רנ ני פש ס לי ננ כש יהה ני הה של כש

י. ני בי רש י עה ה לי קה שש ה' עה

ם עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש ם, אנ עולה הה ק מי לי תנ סש הי נו לש מנ יענ זש גי מנ של ם, כש דה אה ל הה יד של חי פש יף ומנ קי אותו יום תנ נו, בש דש מנ לה
את צי מש ה ני טה טה ים, וקש יצי ים ני רי שה ה קש עה בה רש אנ ם, וש עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ ים מי יני י די רי עורש תש ה, ומי של קה ין הנ די ים בנ די עומש

דו. צי ד לש חה ל אל יד כה רי פש הנ ים לש רוצי ם, וש יהל יני בי

מות עולה ל הה יק הוא - כה די ם צנ מות. אי ים עולה עי בש ם שי יי אתנ מה ע בש מה שש ני ם, וש עולה אותו הה יז בש רי כש א ומנ רוז יוצי כה הנ
קו. לש חל יש ולש אי אותו הה םא - אוי לש ם ל אי דו, וש גש נל ים כש חי מי שש

ינור, ר די הנ נש ת בי רל ת ובועל כל הולל פון, וש ד צה צנ ת מי בל הל לש את שנ ז יוצי יז, אה רי כש רוז מנ כה הנ ן של מנ זש הנ אותו  נו, בש דש מנ לה
ת דל יורל וש ה  עולה וש ת  בל הל לש שנ ה  את אותה יוצי וש ים.  עי שה רש הה מות  שש ני ת  ת אל פל שורל וש ם,  עולה י הה די דש צי ת  ענ בנ רש אנ לש ת  דל רל פש ני וש

ים. רי עה שש ין הנ ח בי תנ פל א בנ קורי יו וש פה נה כש ה בי כל חםר, ומנ שה גול הנ נש רש תנ י הנ פי נש כנ ה לש יעה גי ת מנ בל הל לש ה שנ אותה ם, וש עולה בה

ר, אומי א וש יהה קורי ני ם שש ענ גו'. פנ וש נור  תנ ר כנ א בםעי יום בה ה הנ ני ר, (מלאכי ג) הי אומי א וש ה קורי אשונה ם רי ענ פנ
יו עמשה מנ ם בש דה ן אה ב בל ה יושי עה שה ה  אותה וש חו.  ה שי ם מנ דה אה לש יד  גי ומנ א רוחנ  ובםרי ים  רי ר הה ה יוצי ני י הי (עמוס ד) כי
גול נש רש תנ א הנ תו, קורי מה שש ת ני נו אל מל יא מי הוצי ים לש רוצי של ית, כש ישי לי ם שש ענ ם. פנ יהל לי ה עמ הוא מודל יו, וש נה פה ים לש ידי עי מש של

גו'. ה וש תה ך יהאה י לש ם כי גויי ך הנ לל ך מל אמ רה םא יי י ל ר, (ירמיה י) מי אומי וש

הוא רוך  בה דוש  קה ה הנ שה עה ה של ל מנ ה, כה הודה יש י  בי רנ ר לו  מנ א? אה ה יוצי מה חםר לה גול שה נש רש י, תנ י יוסי בי ר רנ מנ אה
ם יך ה' כגלה עמשל בו מנ ה רנ תוב (תהלים קד) מה כה הו של ים. זל עי םא יודש ם ל דה י אה ני בש ק של ה, רנ מה כש חה מוז בנ כםל רה ץ, הנ רל אה בה

ה. מה כש חה ים בנ מוזי ם רש ה, כגלה מה כש חה עמשו בש ננ שום של ך. ומי נל יה נש ץ קי רל אה ה הה אה לש יתה מה שי ה עה מה כש חה בש

צות חמ ן בנ כי לה ין. וש די ד הנ צנ א מי חםר בה שה ינו, וש הוא מי קום של מה א בש לה ה אל ין שורל ין די ינו, אי ני חםר, שה שה גול הנ נש רש תנ הנ וש
הוא וש גול  נש רש תנ י הנ פי נש כנ ת  חנ ה תנ כה ומנ את  יוצי ת  חנ ת אנ בל הל לש פון, שנ ד צה ל צנ של ת רוחנ  רל עורל תש מי של ש, כש מה ה מנ לה יש לנ הנ

ר. חי אנ ר מי ן יותי וי כנ תש מי חםר, של גול שה נש רש תנ ן בש כי ל של כה א. וש קורי

יש אי אותו  ט לש רה ה, פש זל בה ענ  יודי י של ין מי אי וש א לו,  קורי וש יל  חי תש ר, מנ עורי תש יי ם  דה אה ין הה די ה של עה שה אן, בש ף כה אנ
ה יונה לש ת בו רוחנ על פל תוסל ה, מי זל ם הנ עולה הה יא מי הוצי יו לש לה רוי עה ין שה די הנ ב וש יש שוכי אי הה ה של עה שה ינו, בש ני שה ב. של שוכי של
ה בו פה תוסש הי שום של יו, מי יהמה ה בש כה םא זה ל ה של ה מנ ת בו, רואל קל בל דש ני יו וש לה ה עה שורה ן של יוה כי יו, וש יהמה יהה בש םא הה ל ה של מנ
ל אל עון וש וה גש ם יי ף רוחה תוב (שם) תםסי כה הו של ה. זל זל ם הנ עולה הה א מי ז יוצי ה, אה רואל וש ת בו  פל תוסל מי של . וכש רוחנ ה הה אותה

ים. ם זוכי תה יתה מי ים, בש םא זוכי ם ל יהל יי חנ י. בש חה ם וה דה אה י הה ני אנ רש םא יי י ל תוב (שמות לג) כי ז כה שובון. אה ם יש רה פה עמ

ע נודה ם, וש עולה אותו הה יו מי רה בי חמ יו ונ רובה לו קש צש ה אל רואל אות, וש רש שות לי ה לו רש נה תש ת, ני ם מי דה אה ה של עה שה נו, בש דש מנ לה
יו נה פה ים לש חי מי ם שש יש, כגלה אי הה יק אותו  די ם צנ ה. אי זל ם הנ עולה בה יו  הה של מו  ם כש יהל יותי מג דש ים בי קוקי ם חמ כגלה ם, וש הל לה

לום. ים לו שה ימי די קש ומנ

ם כגלה נםם, וש יהי גי ל יום בנ כה ם בש ים אותה די טורש ים של עי שה רש ם הה אותה ט לש רה יו. פש לה ים אי עי םא נודה יק, ל די ינו צנ ם אי אי וש
חנ ך הוא פותי ף כה ש. אנ אי הה ה מי עולל ץ של מו גי ם כש ה אותה רואל יו וש ינה ים עי רי י, ומי ונ ים בש מי יש סנ י ומש ונ ים בש חי ים ופותש עמצובי

י. ונ

מתו, שש ני ם  עי ם  עולה אותו  בש של יו  רה בי חמ ונ יו  רובה קש ל  כה ים  כי הולש ם,  דה אה הה ת  מנ שש ני את  יוצי של ה  עה שה בש נו,  דש מנ לה
דון עי ן בש די ענ תש ב ומי יושי ה וש עולל קומו, וש ת מש ה אל יק, רואל די ם הוא צנ ש. אי נל עם קום הה דון ומש עי קום הה ים לו מש אי רש ומנ
ן יוה ע. כי קנ רש קנ גוף בנ ן הנ מה טש ני ד של ה ענ זל ם הנ עולה ה בה מה שה ה נש ת אותה רל אל שש יק, ני די ינו צנ ם אי אי ם. וש ל אותו עולה יון של לש על
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נםם. יהי גי ל הנ לו של דור של מה ים אותו בנ יסי ני כש "ה, ומנ דומה יענ לש גי מנ ד של ים בו ענ זי ים אוחמ קי חג י הנ רי ה שומש מה ן, כנ מה טש ני של

ל יו ענ לה ת עה לל בל אנ תש ת, ומי יי בנ רו לנ בש קי רו ומי בש קי ת לש יי בנ הנ ת מי כל ה הולל מה שה נש ים הנ יהמי ת הנ ענ בש ל שי ה, כה הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ם ת כגלה ה אל רואה יתו, וש בי ת בש בל יושל ת וש כל ל. הולל בה אל יו תל לה שו עה פש ננ ב וש אה כש יו יי לה רו עה שה ך בש תוב (איוב יד) אנ כה גוף, של הנ

ים. לי בי אמ ים ונ עמצובי

ה, לה פי כש מנ ת הנ רנ עה מש ת לי סל נל כש ה. ני קומה מש ה לי תו עולה מה שש ני יהה, וש הה מו של יהה כש הש גוף ני ים הנ ה יהמי עה בש ר שי חנ נו, אנ דש מנ לה
ב רל חל ינות הנ ני ים ושש רובי כש ת הנ ת אל של ן, ופוגל דל ן עי גנ ה לש יעה גי מנ ד של ת, ענ סל נל כש ני קום של מה ת לש סל נל כש ני ה, וש רואה ה של ה מנ רואה

ת. סל נל כש ס, ני ני כה תי יק הוא של די ם צנ ה. אי טה מנ לש ן של דל ן עי גנ בש של

אותו ת בש בל יושל ה וש וה דש חל ת בו בש של בל לנ תש ם, מי יהל ידי גוף בי ל הנ ת של חנ מות אנ ים, ודש יני מי ים זש מודי ה ענ עה בה רש ינו, אנ ני שה
א. רוז קורי כה ך הנ ר כה חנ , אנ יהה לל ר עה זה גש ני ן של מנ ד זש ה ענ טה מנ לש ן של דל ן עי ל גנ דור של מה

ל א ה' ענ רה תוב (ישעיה ד) ובה כה יון, של ר צי כון הנ א מש רה קש מוד ני ענ אותו הה ן, וש מי דנ זש ים מי ני וה ה גש לשה ל שש מוד של ענ וש
ם יי לנ ירושה יון וי צי ק של דל ל צל ח של תנ פל מוד לש ענ אותו הה ה בש גו'. עולה ן וש שה עה ם וש ן יומה נה הה עה אל רה קש ל מי ענ יון וש ר צי כון הנ ל מש כה

בו.

ר - עמלות יותי ה לנ םא זוכל ם ל אי ך, וש לל מל ל הנ גוף של תוך הנ ק בש בי דה הי לו לש גורה קו וש לש ר - טוב חל עמלות יותי ה לנ כה ם זה אי
יק הוא, די ר - צנ עמלות יותי ה לנ כה ם זה אי ר לו. וש מל ייאה דוש  ים קה לנ ירושה ר בי נותה הנ יון וש צי ר בש אה שש ני יהה הנ הה תוב (שם) וש כה
ז תוב (שם נח) אה כה ם, של יי מנ א שה רה קש ני קום של מה ה מי לה עש מנ לש יון של לש דון על עי ן בש די ענ תש הי ולש ך  לל מל ל הנ בוד של כה ה לנ זוכל של
ל ענ דםל מי י גה תוב (תהלים קח) כי כה ה, של זל ד הנ סל חל ה לנ זוכל י של ל מי של קו  לש י חל רי שש א. אנ קה וש ל ה' דנ ל ה'. ענ ג ענ ננ ענ תש תי

ך. דל סש ם חנ יי מנ שה

ד, סל ייש חל ד וש סל י, ייש חל י יוסי בי ר רנ מנ ך? אה דל סש ם חנ יי מנ ד שה דםל ענ י גה תוב (שם נז) כי י כה רי המ ם הוא, ונ יי מנ שה ל הנ י ענ כי וש
ד וי י דה די סש תוב (ישעיה נה) חנ כה תון הוא של חש ד תנ סל חל ם, וש יי מנ שה ל הנ ענ יון הוא מי לש ד על סל תון. חל חש ד תנ סל חל יון וש לש ד על סל חל

ם. יי מנ ד שה תוב ענ ה כה לל אי ים, ובש ני מה אל נל הנ

י ים מי ני בה ה. הנ דועה יש ם הנ אי לויהה. הה לש ה הנ חה מי ים שש ני בה ם הנ תוב (תהלים קיג) אי ק, כה חה צש י יי בי ר רנ מנ נו, אה דש מנ לה
ן תנ ר נה כה זה ה. הנ בה קי ד נש חה אל ר וש כה ד זה חה רוך-הוא, אל דוש-בה קה ים לנ ני י בה ני שש ייש  של ינו  ני י שה רי עון, המ מש י שי בי ר רנ מנ ם? אה הי
ן תנ ת נה ר. בנ אה פה תש ך אל ר בש של ל אמ אי רה שש תוב (ישעיה מט) יי כה ל, וש אי רה שש י יי כםרי י בש ני תוב (שמות ד) בש כה עמקםב, של ינ אותו לש

ה. מה כםל שש ם, ובנ הה רה בש אנ ה לו לש תה יש ת הה כםל. בנ ם בנ הה רה בש ת אנ ך אל רנ ה' בי תוב (בראשית כד) ונ כה ם, של הה רה בש אנ לש

ה בל ל ינרש ינו, אנ ני שה ים. וש ני בה ל הנ ם ענ אי ח הה קנ םא תי תוב ל ה כה ל זל ענ ם, וש ה אותה יקה יני מי ם, של יהל לי ת עמ צל ם רובל אי הה וש
ה. תה וה רש ה על לל גנ םא תש וא ל ך הי מש תוב (ויקרא יח) אי כה ים, וש ני בה ל הנ ענ ם מי אי ק הה לי תנ סש תי י של די ה, כש טה מנ יו לש אה טה ם חמ דה אה הה

ה. תה וה רש ה על לל גנ מש י של מי אוי לש

ה ז זל ים, אה ני בה ל הנ ה ענ סה כנ ה ומש בה ם שה אי הה רוך הוא, וש דוש בה קה י הנ ני פש כגיות לי זש ים בי בי רש ם ומנ עולה י הה ני ים בש בי שה של וכש
ם ה. אי חה מי ים שש ני בה ם הנ תוב אי ז כה אה ה, וש יומה קי ה בש בה שה ם של אי ל הה ה של שובה ה? זו תש שובה ה תש ה זל ה. מנ שובה א תש רה קש ני

ת. ן ובנ יד בי מולי ד של יהה ענ בי יהה ורש רי פש ם מי דה אה ר הה טי פה םא יי ן ל כי לה אי. וש דנ ים ונ ני בה הנ

אות רש ים לי יקי די צנ ת הנ שוקנ לו. תש יכה הי ר בש קי בנ ם ה' ולש נםענ זות בש חמ תוב (תהלים כז) לנ ק, כה חה צש י יי בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה
דוש קה יק הנ תי ענ הה א מי בה ם ה', של תוב נםענ כה ע של מה שש ד, מנ חה כםל אל עון, הנ מש י שי בי ר רנ מנ ל ה'? אה תה ענ רש מנ ה אה תה אנ ה, וש ת זל אל
י ל מי קו של לש י חל רי שש ל ה'. אנ ג ענ ננ ענ תש ז תי ם, אה יי מנ שה ל הנ תוב ענ כה אי. וש דנ יא ונ ך הי ים כה יקי די צנ ת הנ שוקנ ה, ותש זל ם הנ יי מנ שה לנ

ם. ים הי טי ענ אי מש דנ ה. ונ זוכל של

מו י, כש מי י אי ני ים. בש מי רה כש ת הנ ה אל רה י נםטי ני מג י שה רו בי חמ י ני מי י אי ני תוב (שיר א) בש עון, כה מש י שי בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה
ת לות אל גש הנ ה ולש טה מנ לש יתו של יב בי רי חמ הנ רוך הוא לש דוש בה קה ה הנ צה רה של כש ץ. של רל ם אל יי מנ שה יך מי לי שש תוב (איכה ב) הי כה של
תוב (שמות ב) כה נו, כנ מל ה מי קה חמ רנ תש הי זו, וש ץ הנ רל אה ת הה יו אל נה פה לש רוך הוא מי דוש בה קה יר הנ עלבי ים, הל מי ענ ין הה בי ל לש אי רה שש יי
ל אי רה שש יי וש ה,  בה רש חש נל ה  טה מנ לש של זו  הנ ץ  רל אה ה, הה לה עש מנ לש של ם  יי מנ שה מי ה  קה חמ רנ תש הי זו  ץ  רל אל של וכש חםק.  רה מי חםתו  אמ ב  צנ תנ תי ונ
י בי רו  חמ ני י של מי י אי ני ה? בש ת זל י אל ה לי שה י עה ה ומי ת זל י אל ם לי רנ י גה ל: מי אי רה שש ת יי סל נל ה כש רה מש ים. אה מי ענ ין הה בי רו  זש פנ תש הי

אי. דנ י ונ מי י אי ני י, בש ני מל קו מי חמ רנ תש הי וש

יהיא, י חי בי רנ י לש י יוסי בי ר רנ מנ ים, אה כי יו הולש הה ד של ב. ענ ר רנ יהיא בנ י חי בי מו רנ יהה עי הה ך, וש רל דל ך בנ יהה הולי י הה י יוסי בי רנ
ת לל אוכל פור, וש צי י הנ פי ה בש לל עה םאשו, וש ל ר ת ענ חנ פור אנ צי ר, וש הה נה ד בנ חה ר אל בל י גל יתי אי ר לו, רה מנ י? אה יתי אי רה ה של יתה מנ אי רה

ר. מנ ה אה י מה תי עש םא יהדנ ל , וש חנ צווי ים קולות וש רי ר מי בל אותו גל , וש יהה לל גש רנ ת בש סל רומל וש

א לה ה? אל קום זל מה ם הוא בש דה ן אה י בל כי ר לו, וש מנ ב. אה רי קה תש הי ד לש י פוחי ני ר, אמ מנ ע. אה מנ שש ני יו וש לה ב אי רנ קש ר, ני מנ אה
ים ני י בה ני ר, שש תל ר, כל תל ר: כל יהה אומי הה של עו  מש יו. שה לה אי בו  רש הוא. קה רוך  בה דוש  קה הנ נו  ז לה מנ רה ה של מה כש ל חה ז של מל רל

פםל. ח תי פנ פור בנ צי הנ ד של ה, ענ נוחה םא מש ל ח וש םא נה חוץ]. ל בנ ים לש רוקי חוץ [זש ים בנ רויי שש

ר, מנ י. אה תי רש טה םא נה י ל לי י של מי רש כנ שום של ם? מי ענ טנ ה הנ י. מה רו בי חמ י ני מי י אי ני ינו בש ני שה הו של ר, זל מנ אה י וש י יוסי בי ה רנ כה בה
לות זה ים ומנ בי ת כוכה י עמבודנ די ים עובש מי ענ טון הה לש שי ד של זות ענ םא זה ם ל יי מנ שה י הנ פררי ]צי ה [של ל זל ענ ך, וש שה מש לות ני גה אי הנ דנ ונ
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יהה הה תוב (זכריה יד) וש כה ם, של עולה יו בה ינה ר די עורי רוך הוא מש דוש בה קה הנ יום של יענ הנ גי ינ ד של י? ענ תנ ם, ומה עולה הה עמבםר מי ינ
ה. לה יש םא לה ל םא יום וש ה' ל ע לנ דנ וה ד הוא יי חה יום אל

ת חנ ת אנ בל הל לש ה שנ אה יו. יהצש ינה די ה בש יעה גי ין הי די ת הנ בל הל לש ר: שנ יהה אומי הה ד של חה עו קול אל מש ים, שה כי יו הולש הה ד של ענ
ש. אי ת הה פנ רי שש ה לי נה תש ני תוב (דניאל ז) וש כה מו של אי כש דנ ר, ונ מנ פור. אה צי ה הנ ת אותה ה אל פה רש שה וש

ה, מונה ם אל יהל יני ה בי אה צש מש םא ני ל ן של מנ זש א בי לה ל אל אי רה שש ת יי רוך הוא אל בה דוש  קה ה הנ לה גש םא הי י, ל י יוסי בי ר רנ מנ אה
ת. ול ת מה ם אל כל יתש רי ר בש כגפנ תוב (ישעיה כח) וש כה כםל, של א בנ צה מש ך ני יהכול, כה בש ה, כי מונה אל ם הה יהל יני ה בי עה נש מש ני של כש

ע ננ מה ינו, יי מי ת יש רוך הוא אל דוש בה קה ר הנ עורי יש של ר לו, כש מנ ח? אה צנ נל ת לה ול מה ע הנ לנ תוב בי כה הו של יהיא, מנ י חי בי ר רנ מנ אה
ה? ה זל הוא, ומנ רוך  בה דוש  קה ל הנ של ינו  ימי ל בי אי רה שש יי רו  עורש תש יי של א כש לה אל ין זו  ר יהמי עורי תש םא תי ל ם, וש עולה הה ת מי ול מה
םא גו', ל ל וש יי ה חה י ה' עםשה מי ן (תהלים קיח) יש מנ זש אותו  מו. בש ת לה ש דה ינו אי ימי (דברים לג) מי ה  תוב בה כה ה של תורה

י יהה. עמשי ר מנ פי סנ אמ ילה ונ חש י אל מות כי אה

ן י גנ יקי די ין צנ ים בי ים יהמי לשי יו שש לה א עה רוז קורי כה הנ ה בו, וש צל רנ תש רוך הוא מי דוש בה קה הנ יק של די צנ נו, אותו הנ דש מנ לה
ת ר אל די מנ םא לש יהב ד של יק ענ די צנ ל אותו הנ קומו של ים מש רי טש ענ ים ומש אי ים בה יקי די צנ ל הנ ים, כה חי מי ים שש יקי די צנ ל הנ ן, כה דל עי הה

ים. ם עמצובי ים כגלה עי שה רש ל הה כה יו], וש לה ים יום [עה לשי נםם שש יהי גי יו בנ לה א עה רוז קורי כה ע הוא, הנ שה ם רה אי ם. וש יהל יני יורו בי די

דו גש נל ים כש ני מש דנ זש חםק מי י הנ רי ה שומש מה י. כנ לוני ל פש לו של לה גש ת בי עי ר כה עורי תש ש מי דה ין חה י די רי המ י, של ים: ונ חי ם פותש כגלה
ה לו. של עה יו יי דה מול יה י גש ע כי ע רה שה רה ים: אוי לש רי אומש ים וש חי ם פותש כגלה נו. וש כי שש ע אוי לי שה רה י, אוי לה ים לו: ונ ימי די קש ומנ

יק. רי עו לה רש ית זנ חי שש הנ יא ולש הוצי יהדו לש ה בש זונל י של יא] מי הוצי לל [לש כש ק, לי חה צש י יי בי ר רנ מנ יו? אה מול יהדה ם] גש ענ ה [טנ ה זל מנ

םא י ל תוב (תהלים ה) כי כה ה, של ינה כי י שש ני ה פש םא רואל ל ע, וש א רה רה קש יק ני רי עו לה רש יא זנ מוצי י של ל מי ינו, כה ני י שה רי המ של
ע - ע רה שה רה אן, אוי לש ף כה ע. אנ ה רנ הודה כור יש ר בש י עי הי יש תוב (בראשית לב) ונ כה ע, וש ך רה גגרש םא יש ה ל תה ע אה שנ ץ רל פי ל חה אי
יא הוצי לש יהדו  ה בש זונל י של לל מי כש - לי ה לו  של עה יי יו  דה יה מול  גש י  ע, כי רה מו  צש ה ענ שה עה ע, של הוא רה ע של שה רה אותו  אוי לש

ם. כגלה ר מי ם יותי עולה אותו הה ים אותו בש די ה טורש זל לה יק, וש רי עו לה רש ית זנ חי שש הנ ולש

ה שה עה נו, של רש מנ אה מו של א כש לה ע? אל ה רה מה ע, לה שה רה תוב אוי לש כה ן של יוה ע]. כי ע [רה שה רה תוב אוי לש י כה רי המ אה, של רש םא תי ב
ה. םא עולל ה ל זל ים וש ם עולי כגלה ע, וש ך רה גגרש םא יש תוב ל כה ע, וש מו רה צש ענ

ם ם? הי ענ טנ ה הנ ה. מה םא עולל הוא ל ים וש ם עולי ה, כגלה אי םא רש ם? ב דה י אה ני גו בש רש הה ים של עי שה ר רש אה ר, שש םאמנ ם ת אי וש
ים. בי ים רנ מי ך דה פנ ש, שה מה יו מנ נה ג בה רנ ה הה זל ים, וש רי חי ם אמ דה י אה ני גו בש רש הה

ה ה. מה שה ר עה של י ה' אמ יני עי ע בש יירנ תוב ונ אן כה כה י ה', וש יני עי ע בש יירנ תוב ונ םא כה ם ל עולה י הה עי שש ר רי אה שש ה, בי אי םא רש ב
ה. צה רש ת אנ חי שי תוב וש כה שום של ם? מי ענ טנ הנ

י ני ה פש םא רואל ל ע של שה ך רה ין לש אי ה, וש זל ט לה רה ה פש שובה ין לו תש אי ם של עולה א בה טש ך חי ין לש ה, אי הודה י יש בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה
א, בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ים בה יקי די צנ י הנ רי שש ק, אנ חה צש י יי בי ר רנ מנ ל. אה לנ ע, כש ך רה גגרש םא יש תוב ל כה ה, של זל ט לה רה ה פש ינה כי שש
י בי ר רנ מנ ץ? אה רל אה שו  ירש ם יי עולה ה לש ה זל ץ. מנ רל אה שו  ירש ם יי עולה ים לש יקי די ם צנ כגלה ך  מי ענ תוב (ישעיה ס) וש ם כה יהל לי עמ

ים. יי חנ צות הנ רש אנ י ה' בש ני פש ך לי לי הנ תש תוב (תהלים קטז) אל כה מו של ה, כש הודה יש

שום לות, מי זה ים ומנ בי י כוכה די ל עובש ם של לל צל לו בש ם של לל ב צל רי עה םא לש ל ם של דה אה יך לש רי ן צה כי ם. לה תוכה עמקםב, בש י ינ חי יש ונ
א. מי ה טה זל דוש וש ה קה זל של

א מי טנ ת, הוא מש ם מי דה א אה צה מש ני של ל כש אי רה שש יי לות, של זה ים ומנ בי י כוכה די ים עובש מי ענ ל לה אי רה שש ין יי ה בי ה מנ אי םא רש ב
םא יתו] ל [ובי גופו  ר, וש חי אנ הו  ישל א מי מי טנ םא מש לות ל זה ים ומנ בי י כוכה די ל עובש גוף של א. וש מי ת טה יי בנ הנ גוף, וש ל הנ ת כה אל

ם? ענ טנ ה הנ ת. מה הוא מי של א כש מי טה

ה, זל הנ דוש  קה ם הנ לל צל הנ נו  מל ר מי עובי נו, וש מל רות מי עובש בונו  ל רי שות של דג קש ל הנ ת, כה הוא מי ה של עה שה ל בש אי רה שש יי
א. מי גוף טה ר הנ אה שש זו, ני ה הנ שה דג קש נו רוחנ הנ מל ת מי רל עובל וש

רוחו א וש מי מו טה לש ים, צנ די צש ל הנ כה א בש מי יו טה יה חנ בש ך, של םא כה ה ל רה ה זה ד עמבודה לות עובי זה ים ומנ בי י כוכה די ל עובש בה אמ
אות מש טג ל הנ אות כה ת, יוצש מי ן של יוה יו. כי לה ב אי רנ קש סור לי תוכו, אה רויות בש לו שש לה אות הנ מש טג ל הנ כה שום של ה, ומי אה מי טש

א. מי טנ ה לש אה מש י טג לי ר גוף בש אה שש ני לו, וש לה הנ

אות צה מש ני אות של מש טג ן הנ ל אותה כה ם של יהל יי חנ ל בש בה ם, אמ תה יתה מי ין בש ם ובי יהל יי חנ ין בש א, בי מי ם טה גופה ב של ל גנ ף ענ אנ וש
ים כולי םא יש ם, ל הל אות מי מש טג ן הנ ל אותה אות כה ר יוצש של אמ ם, כנ תה יתה מי ים. ובש רי חי א אמ מי טנ לש ם כםחנ  הל לה ם, ייש  הל לה צש אל

ר. חי אנ ד הה יו צנ לה ה עה שורל נו, וש מל אות מי שות יוצש דג קש ל הנ י כה ים, כי רי חי א אמ מי טנ ל יהכול לש אי רה שש ל יי של א, וש מי טנ לש

ה עמשל לו, ננ מות של דש ה הנ זל צוף הנ רש פנ הנ ית מי עמשי ננ ל וש די גנ תש ם ומי דה אה ך  הולי של ה, כש זל הנ דוש  קה ם הנ לל צל ה, הנ אי םא רש ב
גופו ם, וש דה אה מור הוא הה ים שה מי לה י צש ני ים שש אי צה מש ני ה של עה שה ה. בש ת זל ל אל ה נוטי זל ד, וש חה אל ים כש רי בש חנ תש ר, ומי חי ם אנ לל צל
י לי ם בש דה ר אה אה שש ני ה, וש זל ה לה ה עולל זל נו, וש מל ים מי רי ם עובש יו, הי ים יהמה בי רי קש ה של עה שה תוכו. בש רויהה בש רוחנ שש יום, וש קי בש

ם. יי ננ ים, שש לי לה צש סו הנ נה יום וש יהפוחנ הנ ד של ז (שיר ב) ענ ה, אה ירה מי שש
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יך רי ם, צה עולה ת הה דון אל ין לה א די סי ל כי ב ענ רוך הוא יושי בה דוש  קה הנ של ם, כש עולה ין בה ר די עורי תש מי של ה, כש אי םא רש ב
ים אי צה מש ם ני כגלה ים, וש קי תה ים פש בי תה כש י אותו יום ני רי המ יו], של אה טה חמ ע [מי שנ רל הה יהשוב מי ה של שובה ין] תש די ר [בש עורי ם לש דה אה

יו. לה עה ים של קי תה פש ת הנ ים אל עי בונו, קורש י רי ני פש יהשוב לי ם של דה ה אה כה ם זה ים. אי תובי יק כש תי בש

יו - אה טה חמ ב מי ם שה ה. אי שובה תש ים, יום הנ פורי כי ת יום הנ ם אל דה אה י הה ני פש ין לי מי זש רוך הוא מנ דוש בה קה ך הנ ר כה חנ אנ
נו. מל ק מי לי תנ סש הי ה לש ה רוצה שובה תש י הנ ים. אוי כי קי תה תםם פש חש ך לנ לל מל ה הנ ול צנ םא - מש ם ל טוב. אי

ג. חה י לל יני מי הוא שש ת, של רל צל ל עמ רון של חמ ד אותו יום אנ ים לו ענ אוי - תולי רה ה כה מה לי םא שש ל ה וש שובה תש ה בי כה ם זה אי
ך לל מל ית הנ בי ים מי אי ים יוצש קי תה פש ם  - אותה ה  םא זוכל ם ל אי וש ים.  עי רה קש ני  - בונו  י רי ני פש לי ה  מה לי ה שש שובה ה תש שה ם עה אי

ך. לל מל ית הנ בי ים עוד לש רי םא חוזש ר ל ים יותי קי תה ה, ופש עמשל ין ננ די הנ ין, וש די ך הנ אנ לש י מנ ידי ים בי רי סה מש ני וש

יו לה עמבםר עה ך ינ לל מל ש הנ נל עם אי של דנ י ונ רי נו, המ מל רו מי בש עה ן של יוה מו. כי ים עי אי צה מש םא ני ל נו וש מל ים מי מי לה צש ים הנ רי ערבה ז מה אה
ת אל ים  לי נוטש וש ים,  ני זגמה מש ים  ישי ני עמ מנ הנ ים  כי אה לש מנ הנ רון,  חמ אנ הה ג  חנ ל  של ה  לה יש לנ אותו  ובש ת.  ול מה הנ כוס  מי ם  ענ טש יי וש
יו לה עה עמבםר  ינ ים,  גומי פש ים  אי צה מש ני ם  אי [וש ים  אי צה מש ני םא  ל וש ים,  מי לה צש הנ ים  רי ערבה מה ם,  אותה לו  טש נה של ר  חנ אנ וש ים.  קי תה פש הנ
ם גה פש עות בנ לות רה חמ ל מנ ין של יו די לה עמבםר עה , או ינ רוענ ין גה ם - די יי דנ ם יה הל ים בה אי צה מש ם ני אי ם. וש יי דנ ם יה הל כו'] בה לות וש חמ מנ

ה. ת זל נו אל רש אנ י בי רי המ ם, ונ הל לה של

הוא וש או,  צש מה יי תו  שש אי או  נו  בש  - גוף  הנ א  צי מה יי וש ע  רה גש ני םאש  ר הה של כש ר,  יותי ים  רי אומש ים  מוני דש קנ הנ י  רי פש סי ובש
א. פי רנ תש יי ם וש ענ טש ת יי ול מה ם הנ ענ ר, טנ זנ ם חה ל אי בה ה. אמ שובה תש ן בי מנ ל אותו זש ר כה זנ םא חה ל של ר כש בה דג ה מש זל ק. וש לי תנ סש יי

שותו. רש ן בי טה קה נו הנ בש של ר כש בה דג ה מש זל יים, וש קנ תש הוא מי ים וש קי לש תנ סש ם מי םאש - הי ר א הה צי מה יי ה וש אל רש םא ני גוף ל ם הנ אי וש
ר, חוזי וש חנ  ר, בורי חוזי ם וש לל צל חנ הנ פות אותו. בורי לות רודש חמ יו - מנ לה גש ים, רנ גומי יו פש ה יהדה עמשי ים, מנ גומי יו פש ם יהדה אי וש

אור. ן בש קה תג ה מש לה יש לנ הנ ה וש ירה אי ה מש נה בה לש הנ של ה כש זל ב. וש רל ן על תי י יי ר מי םאמנ ר ת בםקל תוב (דברים כח) בנ יו כה לה עה

ים עושי ם, וש עולה הה ים מי קי לש תנ סש לו אותו יום מי אי ם כש בה לי ים בש לי כש תנ סש יום מי ל יום וה ים, כה ידי סי ים חמ יקי די ל צנ בה אמ
א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ם בה קה לש י חל רי שש ר. אנ חי ר אנ בה דה כו לש רש טה צש םא יי ל ם, וש בונה י רי ני פש ה לי מה לי ה שש שובה תש

יות] רי ים [בש עמשי ם מנ אותה י בש רי המ דוש, של קה הנ ך  לל מל י הנ עמשי ים מנ יוני לש ה על מה י - כנ מי שש א בי רה קש ני ה, כםל הנ אי םא רש ב
ם הל ים בה עושי ה וש טה מנ ם לש ים אותה לי נוטש של ה, וכש לה עש מנ לש ים של יוני לש ים על רי בה דש ם בי ר אותה ה, קושי טה מנ ה לש הוא עושל של

ים. רי בה דש נו הנ רש אנ י בי רי המ ז, ונ רל ץ אל עי זוב וש גון אי שור בו, כש קה ה של לה עש מנ לש ה של עמשל ר אותו מנ עורי תש ה, מי עמשל מנ

דוש קה ם הנ שי ים בנ חוזי ם אמ כגלה ה, של בה עמרה ס, ונ דנ רוג, המ תש אל ב, וש מו לולה דוש, כש קה ם הנ שי ים בנ חוזי אמ ם של הל ייש מי וש
ינו, ני ה שה ל זל ענ ז בו. וש אוחי ה אותו של וה דש ר חל עורי י לש די ה כש עמשל ם מנ הל עמשות בה לנ ם וש חםז אותה אל ינו, לל ני ך שה ל כה ענ ה. וש לה עש מנ לש

ר. חי ר אנ בה ר דה עורי י לש די ר כש בה אות דה רש הנ יך לש רי ה צה עמשל ים ומנ רי בה דש בי

- יו  תי רש צנ יש י.  לי ד  ינחי לש יו -  אתי רה י. בש בודי ר כש עורי - לש יו]  אתי רה י [בש בודי כש לי וש י  מי שש א בי רה קש ני תוב כםל הנ כה של הו  זל
ה. לה עש מנ לש ר בו כםחנ של עורי יו - לש יתי ף עמשי ]. אנ ה [כםחנ עמשל עמשות בו מנ לנ

פםת נו כנ יש יו - הנ אתי רה י בש בודי כש לי ר. וש דה ץ הה י עי רי תוב (ויקרא כג) פש כה נו של יש י - הנ מי שש א בי רה קש ני ר כםל הנ חי ר אנ בה דה
ל. חנ י נה בי רש ענ נו וש יש יו - הנ יתי ף עמשי בםת. אנ ץ עה ף עי ננ עמ נו ונ יש יו - הנ תי רש צנ ים. יש רי מה תש

יום ל בנ בה שור. אמ ל עה י ענ ישי מי הוא חמ א של קה וש אשון, דנ רי יום הה ם בנ כל ם לה תל חש קנ תוב ולש כה ר הנ מנ אה ה של ל זל קון של תי וש
נו אה ים, וש עי ם נובש יי ל מנ יו של נה יה עש מנ ל] בש כה סםענ [לש נש אשון לי א רי יהצה א יום של לה י הוא? אל אשון מי אשון, אותו יום רי רי הה

ם. עולה יכו לה שי מש הנ ים לש רוצי

ל יחנ ענ גי שש ך מנ לל מל הנ רות, וש חי ם לנ ה אותה יאה הוצי ה וש ירה בי גש מו הנ ה אי אה ר. בה סה אמ מנ ם בש דה י אה ני ר בש שנ קה ך של לל מל ל לש שה מה
ם הל יא לה בי רות, תה חי ם לנ י אותה אתי י הוצי רי ה, המ רה מש ים. אה אי מי ים וצש בי עי ם רש ה אותה אה צש . מה יהה יהדל ם בש ן אותה תנ נה ה וש בודה כש

ה. קל שש ל ומנ אםכל

ת רל טל ענ יא מש יהה. הי תי שש ים לי אי מי זון וצש מה ים לש בי עי נו רש אה רות, וש חי ם לנ ת כגלה יא אל ה מוצי זל ים הנ פורי כי יום הנ ך  כה
ם יא אותה הוצי י של מי תות לש שש ים לי לי ה, שואמ מה ים עי ים שורי עי ם נובש יי מנ נו של עש ה יהדנ זל יום הנ יו. בנ רותה טש ענ ך בש לל מל ת הנ אל

אשון. יום רי ים לו בש אי ך קורש ל כה ענ רות, וש חי לנ

בוד הוא י כה ני נש ענ ם בש כםל, אי ית הנ אשי הוא רי ם של הה רה בש אנ ה, לש זל יום הנ ל בנ בה ה. אמ פל הוא יה ה, וש דה גה אנ ר הה פל סי ה בש זל
ם. יי פםר בורות מנ חש יל לנ חי תש ם הי הה רה בש אנ ית, של אשי רי ם הוא הה יי מנ ית או בש אשי רי הה

ץ ל עי יו של רש ר. פי דה ץ הה א לו עי רה קה רוך הוא וש דוש בה קה ת הנ ר אל די ק הי חה צש יי ק, של חה צש ל יי ר של אי ר - זו בש דה ץ הה י עי רי פש
ן כי לה רוד. וש ם פי יהל יני א בי צה מש םא ני ל ח, וש רה פש ר יי מה תה יק כנ די תוב (תהלים צב) צנ כה ים - של רי מה פםת תש . כנ ה יהדוענ זל ר הנ דה הה הל
ם יי ר מנ אי בש םאת, מי ז ר הנ אי בש את הנ לי מנ תש ה מי זל ה. ובה י זל לי ה בש ה זל םא עולל ל שום של פםת, מי א כנ לה פםת, אל כנ וש תוב  םא כה ל

כםל. ת לנ ענ נובנ ד של ר ענ אי בש את הנ לי מנ תש נו מי מל ה, ומי לה חי תש א בנ לי מנ תש הוא מי ים. הנ עי נובש ים של יוני לש על

חוז אה כםל, של ל הנ יון ענ לש ן על ילה ה אי עמשה שו, ננ רש שה ש בש רנ שש ני ק וש זי חנ תש הי דול של גה ן הנ ילה ל אי ף של נה ה עה בםת - זל ץ עה ף עי ננ עמ ונ
א לי מנ תש ם ומי עולה סוד הה ל יש ה נוטי זל י מי רי המ בות, של עה ת הל ז אל אוחי ץ של בםת, עי ץ עה הוא עי ף של נה לו, עה ים של די דה צש ל הנ כה בש

ה. אה קה שש הנ ץ הנ רל ם אל הו עולנ ר, זל אי בש יק בנ רי הה י לש די כש
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ה לל ל - אי חנ י נה בי רש ענ ר וש חי ר אנ בה יק. דה די צנ יק לנ רי הה ם לש תוכה ים לש סי נש כנ תש ם מי יי י מנ לי חמ י ננ ני ם, שש ם הי יי ננ ל - שש חנ י נה בי רש ענ וש
ם בגשה םא מש ל ה, וש אל כםל נה ן הנ כי ב. לה אה ד הה צנ םא מי ל יון וש לש ל על חנ ננ ד אותו  צנ ים מי אי בה ק, של חה צש יי חוזות בש אמ בורות של ם גש הי
מו אי, כש דנ ונ ל  חנ נה י  בי רש ענ וש ל  בה ם. אמ יהל לי ד עמ גוף עומי הנ ים של מודי י ענ ני ל - שש חנ נה י  בי רש ענ וש רות.  ה פי םא עושל ל וש רות,  פי לנ

ר. אי בש ם לנ יי ן מנ רוקי ם לש ם כגלה ה הי לל אי ר, וש אי בה תש ני של

השלמה מההשמטות (סימן ג"ן)

י תוב בו מי כה ים, של ירי שי יר הנ ל שי ר של דה נו הה יש הנ כםל, וש ל הנ ר ענ דה ר? הה דה הו הה רוג. ומנ תש אל ץ הה ר? עי דה ץ הה י עי רי הו פש מנ
ם יים עולה קנ תש הי ר לש שה פש י אל אי ם של דה אה ה מי בה קי ה נש חה קש לש ה ני מה ל שש ענ ה, וש בה קי ם נש ל שי נו ענ יש הנ ר. וש חנ מו שה ה כש פה קה שש ני םאת הנ ז
ל ים ענ רי תי יש ים  בי קה נש ה  לה ייש  וש ים,  בי חה רש יהה  בל קה נש ם של ל שי ענ ה?  בה קי נש את  רי קש ני ם  ענ טנ ה הנ ומה ה.  בה קי נש םא  ל תון בש חש תנ הנ

ד. לה וה בול הנ ית קי ם ובי חל רל ם וה יי דנ ים: שה בי קה נש ם הנ ה הי יש, ומנ אי הה

ש, ים קםדל רי פה סש ל הנ ן, כה נה י יוחה בי ר רנ מנ אה ן. של ש - כי קםדל י הנ רי פש ל סי כה ר לש דה הוא הה ים של ירי שי יר הנ רו, שי מש אה ה של ומנ
לו ים? אי שי דה ם קה ה הי ים. ומנ שי דה קה ש לש הוא קםדל ש של א קםדל לה ים? אל שי דה ש קה הו קםדל ים. ומנ שי דה ש קה ים קםדל ירי שי יר הנ שי וש

ם. כגלה ש לש ם קםדל הל ילה לה הש ש יי קםדל ם, וש דה אה בה וות של צה ש קש ד שי גל נל כש של

ה ר, זל א ה' דה לה ר אל דה י הה רי קש ל תי ר? אנ דה הה מו  א שש רה קש ה ני מה לה כםל. וש ר לנ דה הוא הה רוג, של תש ה אל ש? זל קםדל הו  ומנ
ל ם כה עי כםל, של ם הנ גוד עי ן אה ם כי הוא גנ א בו, וש לה ת אל ילמל ב קנ ת לולה ונ צש ין מי אי ב, וש לולה ד הנ גל אל ד מי רה פש הוא ני רוג של תש אל

ד הוא. ם ינחנ ם כגלה עי ד הוא, וש חה אל

ת ים אל יו חופי פה נה ין עמ ם אי אי בו, וש ת רג ים אל יו חופי פה נה עמ בםת - של ץ עה ף עי ננ עמ ה. ונ רה דש שי ד חוט הנ גל נל ב? כש לולה הו הנ ומנ
ה, לשה םאשו שש ר ם וש יי ננ יו שש רועותה י זש רי םאשו, המ ל ר ן ענ גי יו יה רועותה זש בי ם של דה אה ל לש שה ה? מה י מה ני פש לום. מי ינו כש - אי בו  רג

ן. ילה אי ש הה הוא שםרל ץ? של ר בו עי מנ אל ה נל מה לה ע. וש צנ מש אל ץ בה א עי צה מש ני ין, וש יהמי בםת לש םאל, עה מ שש ף לי נה נו עה יש הנ וש

ם הוא הל בה דול של גה שום של ל? מי חנ י נה בי רש ל ענ שון של הו לה ם. ומנ יי תנ ם שש הי ם של דה אה י הה ל? שוקי חנ י נה בי רש ה ענ ה זל ומנ
ית, בי עמרה ית מנ פוני רוחנ צש הוא בש ה, וש נה אות שה ש מי מי ך חמ לנ המ נו מנ מל ן מי טה פון הוא קה ל צה של ק כםחו, וש ם יוני שה ב, ומי עמרה מנ לנ
ה ה. מנ ם זל ה עי ם זל תה לה עג ים פש בי רש עה ים מש מי עה פש י - של בי רש ר ענ חי ר אנ בה ים. דה צי ם עי יהל ני ם שש הי מו, וש ל שש א ענ רה קש ני ל וש ובו פועי
ל ים אל כי ים הםלש לי חה נש ל הנ תוב כה כה מו של ל, כש חנ מו ננ שש ים בו של בועי ם קש הי קום של מה ם הנ ל שי ל הוא ענ חנ ל? ננ חנ י נה בי רש ה ענ זל

הניהם.

ר מנ אל נל ל? של חנ ננ את  רי קש ני ה  עה בש שי הנ לו  אי ה מי דה ה ומי דה ל מי כה של נו  לה ן  יי ננ ומי רוג.  תש ה אל זל ר  י אומי וי יהם? הל הו  מנ
ץ י עי רי ל פש אי רה שש ף יי גוף, אנ י הנ רי ר פש דה ב, הה ה לי ם, מה עוד שה ל. וש י אי לי חמ א ננ לה ל אל יאי לי חמ י ננ רי קש ל תי ל, אנ יאי לי חמ ה ננ נה תה מנ ומי
ד גל נל בו, וכש הוא לי ה של זל ן הנ ילה אי גוף הה לו  טש ל נה אי רה שש ף יי ע, אנ צנ מש אל בה בו  לולה יו וש יבה בי יו סש פה נה ר, עמ מה ן תה ילנ ה אי ר. מה דה הה
ה ב זל ה לי סור לו. ומנ ב מה ף לי ב, אנ לי תוב לו  ה כה ב זל ה לולה גוף. ומנ ר הנ קנ הוא עי ם של דה אה ה בה רה דש שי גוף חוט הנ הנ
ים: יי חנ ץ הנ ך עי רל ת דל מםר אל שש ר לי מנ אל נל ת, של רל ה שומל ן צורה הל יב מי תי ל נה כה ף בש ה בו, אנ מה כש יבות חה תי ם נש יי תנ ים ושש לשי שש

ע"כ מההשמטות

ץ ף עי ננ עמ ק. ונ חה צש ה יי ים - זל רי מה פםת תש ם. כנ הה רה בש ה אנ ר - זל דה ץ הה י עי רי אשון פש רי יום הה ם בנ כל ם לה תל חש קנ ר, ולש חי ר אנ בה דה
נו. רש מנ אה גות של רה דש י הנ תי ן שש ה הי לל ל - אי חנ י נה בי רש ענ עמקםב. וש ה ינ בםת - זל עה

נו, רש אנ י בי רי ל המ בה עמקםב. אמ ה ינ אי זל דנ ים, ונ קי לה חמ ל הנ ת כה ז אל אוחי עמקםב, של ה ינ בםת זל ץ עה עי שום של ה, מי ה זל שונל י של ומי
מו ר, כש אי בש ר בנ שה קש ני ר של של ר, קל סי פםת חה ים - כנ רי מה פםת תש ה. כנ תונה חש ה תנ בורה גש ק, זו  חה צש יי ר  אי בש ר - זו  דה ץ הה י עי רי פש
יון לש ף הוא על נה בםת, עה ץ עה ף עי ננ עמ ה. ונ י זל לי ה בש ים זל םא עולי ה ל לל אי שום של ם, מי יהל לי בש רש סנ ים בש פותי ר (דניאל ג) כש מנ אל נל של
ל חנ ננ ד הנ צנ ים בש חוזי אמ ים של די דה צש ל הנ כה ק, בש חה צש ה יי ל - זל חנ י נה בי רש ר. ענ מנ אל נל מו של ד, כש ל צנ כה ז לש אוחי בות וש ץ עה ה עי עמשל ננ של

ים. יני נו די מל ים מי רי עורש תש ין, מי א די צה מש םא ני ה ל זל ל הנ חנ ננ בנ ב של ל גנ ף ענ ינו, אנ ני שה ב. של אה ד הה צנ םא בש ל וש

ל בה ה. אמ פל יה ם, וש יי ם מנ הל ים מי אי יוצש נו של רש מנ אה ים של מודי ענ י הה ני לו שש ל - אי חנ י נה בי רש ענ ש, וש רנ ן פי קי זה א הנ נונה מש ב הנ רנ וש
ים אי כות] יוצש רה בש דול [הנ נוס גה כי י וש רי יק, פש די ל צנ ה של גה רש ל דנ דות ענ עומש ה של לל גות אי רה י דש תי שש ינו של אי י רה רי ה, המ אי םא רש ב

ה. כםל יהפל הנ נו, וש רש אנ י בי רי המ , ונ יחנ םא רי ל ם וש ענ םא טנ ל י וש רי םא פש ם ל הל ים מי אי םא יוצש ל ל חנ י ננ בי רש ענ ם, וש הל מי

ל כה פות הוא בש יק כנ די י צנ רי המ כםל, של שור בנ קה כםל, וש פםת בנ ין. כנ יהמי ב בש ב. לולה לי ד הנ גל נל םאל, כש מ שש רוג בי תש ן אל ל כי ענ וש
ה. מונה אל ר הה של הו קל זל כםל, וש שור בנ קה ים וש די דה צש הנ

ים יכי רי צש ה, של זל יום הנ בנ דוש  קה ם הנ עה ים הה יני מי זש מנ ים של חי ם אורש ה הי לל ל אי כה ה של דה גה אנ ר הה פל סי ר בש מנ ה אה יהפל וש
י כי רש ים דנ עי יודש ל של אי רה שש ם יי יהל רי שש ך. אנ לל מל לנ תו  שה קה ם בנ דה אה ש  קי בנ ם מש הל ם, ובה ין אותה מי זש הי ן של יוה ם, כי םא אותה צ מש לי

א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ם בה הל כות בה זש ת, לי מל ך אל רל דל ת בש כל לל ה לה תורה י הנ כי רש ים דנ עי יודש דוש, וש קה ך הנ לל מל הנ

ם הי ומה ין,  די בנ חו  צש ני ם  הי של שום  מי ך,  לל מל הנ תוך  מי ים  שומי רש ים  ני ימה סי בש ל  אי רה שש יי ים  אי יוצש ה  זל הנ יום  בנ
םא ם ל עולה ין, ובה די לש ך  לל מל י הנ ני בש לי סו  נש כש ני ם של דה י אה ני י בש ני שש יון. לי לש על הה ך  לל מל ם הנ ה, חותנ מונה אל י הה ני ימה ים? סי ני ימה סי הנ
יהדו א ובש ייצי י של ם, מי הל ר לה מנ ח? אה צנ י ני מי לו אותו  אמ שה ך, וש לל מל ית הנ בי ד מי חה יון אל גש א לי ח. יהצה צנ ם ני הל י מי ים מי עי יודש

ח. צנ ני ך, הוא של לל מל י הנ ני ימה סי
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ים, פורי כי יום הנ ה וש נה שה םאש הנ ל ר יום של ם מי ן אותה הוא דה יון, וש לש על ך הה לל מל י הנ ני פש ין לי די ים לש סי נה כש ם ני עולה ל הה ך כה כה
רוג, תש אל ב וש לולה ה וש כה סג ים בנ חי ה, טורש שובה תש ים בי יקי די ם צנ ל כגלה אי רה שש או יי צש מש ך ני ין כה ש, ובי חםדל ה יום לנ רי שש ש על מי ד חמ ענ
רוך הוא, דוש בה קה ם הנ הל ר לה ין? אומי די ח בנ צנ י ני ים, מי לי ים שואמ יוני לש על ים הה כי אה לש מנ ין. הנ די ח בנ צנ י ני ים מי עי םא יודש ל וש

ין. די חו בנ צש ם ני י, הי לי ים של ני ימה סי ת הנ ם אל יהל ידי ים בי יאי מוצי ה של לל אי

ב םאל, לולה מ שש רוג בי תש ה, אל כה סג ים לנ סי נה כש ל, ני לי הנ חות הנ בש שש תי ך, בש לל מל ם הנ רםשל ל בש אי רה שש ים יי אי ה יוצש זל יום הנ בנ
י רי שש ים, (תהלים קמד) אנ רי אומש ים וש חי דוש, פותש קה הנ ך  לל מל י הנ שומי רי ים בש שומי ל רש אי רה שש יי ים של ם רואי ין. כגלה יהמי בש

יו. להה ה' אל ם של עה י הה רי שש ה לו אנ כה כה ם של עה הה

ן כי לה ה, וש נה מל ים מי כי רש בה תש ה ומי וה דש חל ים בנ חי מי ם שש עולה מות הה לו אג פי אמ ים, ונ חי אורש ת הה ונ דש כםל, חל ת הנ ונ דש אן חל ד כה ענ
ך לל מל ל הנ ד של חה ה יום אל אה לש הה וה אן  כה נו. מי תה אי מי כו  רש בה תש יי וש לום,  ם שה יהל לי יל עמ טי הנ ם לש יהל לי ל יום עמ כה ים בש יבי רי קש מנ
ן ה מי י יום זל רי המ ם. של כל ילה לה הש ת תי רל צל י עמ יני מי שש יום הנ תוב (במדבר כט) בנ כה ל, של אי רה שש יי ם בש הל בה חנ  מי שה יון של לש על הה

כו'. ים וש חי ין אורש מי זש הי ך של לל מל ל לש שה ל. מה אי רה שש יי תו לש וה דש דו חל בנ לש ך בי לל מל הנ

י ני פש לי ל  אי רה שש יי ת  סל נל כש ה  יבה בי חמ ה  מה כנ ים.  קי עממה הה ת  ננ רון שושנ שה הנ ת  לל צל בנ חמ י  ני אמ ר,  מנ אה וש ח  תנ פה עון  מש שי י  בי רנ
ים חי בש שנ מש ה  מה כנ וש יד.  מי תה אותו  ת  חנ בנ שנ מש יא  הי וש ה,  אותה חנ  בי שנ מש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ של הוא,  רוך  בה דוש  קה הנ
דוש, קה ק הנ לל חי ל הנ גורנ ים בו בש חוזי אמ ל של אי רה שש ל יי ם של קה לש י חל רי שש רוך-הוא. אנ דוש-בה קה יד לנ מי ה תה ינה מי זש ים מנ רי מש זנ ומש
ן גנ ל נוי בש י של יםפי ת בנ דל עומל ל, של אי רה שש ת יי סל נל רון - זו כש שה ת הנ לל צל בנ י חמ ני גו'. אמ מו וש ק ה' ענ לל י חי תוב (דברים לב) כי כה כנ

יון. לש על ך הה לל מל ת הנ ת אל חנ בנ שנ ה ומש רה יא שה הי רון - של שה ן. הנ דל עי

ים, לי חה נש הנ קור  מםק, מש עה ל הל חנ ננ הנ ינת  קה שש הנ ה מי קה שש יות מג הש לי ה  רוצה - של רון  שה ת הנ לל צל בנ חמ י  ני ר, אמ חי אנ ר  בה דה
ק עםמל ת בש דל עומל ים - של קי עממה ת הה ננ ה] שושנ בה עמרה רון כה שה יהה הנ הה וש ם. [נ"א (ישעיה לג)  גנ אמ ב לנ רה שה יהה הנ הה וש ר  מנ אל נל כנ
ת - לל צל בנ רון. חמ שה ת הנ לל צל בנ ה'. חמ יך  אתי רה ים קש קי עממנ מנ ר (תהלים קל) מי מנ אל נל של מו  ים? כש קי עממה ם הה י הי כםל. מי הנ
אותו ה מי נה ים - שושנ קי עממה ת הה ננ ים. שושנ מי עולה ים לש קי םא פוסש ל ים וש אי יוצש ים של לי חה נש ת הנ אנ קה שש ל הנ קום של אותו מה מי

ים. די דה צש ל הנ כה ר מי תה סש כםל, ני ק הנ א עםמל רה קש ני קום של מה

ים. ני בה ים לש ני וה גש ה בי מה דג ה אמ נה שושנ ך  ר כה חנ ים, אנ קי רג יש ה  לה ים של לי עה הל ת, של לל צל בנ חמ ה כנ קה רג יש ה  לה חי תש ה, בנ אי םא רש ב
. יהה נל וה ת גש ה אל נה שנ ן ומש ול גה ן לש ול גה ית מי ני תנ שש מי ת - של ננ ים. שושנ לי ה עה שה שי ה בש נה שושנ

ך לל מל ם הנ ה עי קה בש דש ני ר של חנ ת, אנ לל צל בנ את חמ רי קש ני ך  לל מל ג בנ וי דנ זש הי ה לש רוצה ן של מנ זש ת. בי לל צל בנ ה חמ לה חי תש ת - בנ ננ שושנ
יא הי ים - של קי עממה ת הה ננ ים. שושנ ני יו שושנ תותה פש תוב (שיר ה) שי כה שום של ת, מי ננ את שושנ רי קש יא ני יקות הי שי ן נש אותה בש

ין. די ים לש מי עה פש לי ים וש מי חמ רנ ים לש מי עה פש ע, לי רנ ים לש מי עה פש לי טוב וש ים לש מי עה פש יהה לי נל וה ת גש ה אל נה שנ מש

םא ם ל דה י אה ני י בש רי המ ה, של אי םא רש ם (בראשית ב). ב יי יננ עי ה הוא לה וה אמ י תנ כי ל וש כה אמ מנ ץ לש עי י טוב הה ה כי שה אי א הה רל תי ונ
בוד כה בש ד אותו  בי כי וש ם  דה אה ת הה הוא אל רוך  בה דוש  קה א הנ רה בה ה של עה שה ים בש יחי גי שש םא מנ ל וש ים  עי םא יודש ל וש ים  לי כש תנ סש מי
ה נל תנ שש םא מי ל ה של ידה חי קות יש בי ל דש קום של מה י, ובש ידי חי ב יש לי י, ובנ ידי חי א יש צי מה יי י של די ק בו כש בי דה הי נו לש מל ה מי צה יון, רה לש על

ן. גה תוך הנ ים בש יי חנ ץ הנ עי תוב וש כה הו של ר בו. זל שה קש כםל ני הנ יד של ר יהחי של אותו קל ים בש מי עולה ך לש פי הנ תש םא מי ל וש

קום מה ק בש בי דה הי או לש נות, ובה ילה אי ל הה כה יון מי לש על י, הה ידי חי יש ץ הנ עי ת הה בו אל זש עה ה וש מונה אל ך הה רל דל טו מי ך סה ר כה חנ אנ
ים נויי שי בש ה  טה מנ לש קו  בש דש ני וש ה,  טה ה מנ לה עש מנ לש מי דו  יהרש וש טוב,  לש ע  רנ ומי ע  רנ לש טוב  ומי ן  ול גה לש ן  ול גה מי ך  פי הנ תש ומי ה  נל תנ שש מי של
ת ים אל להי אל ה הה שה ר עה של תוב (קהלת ז) אמ כה הו של נות. זל ילה אי ל הה כה יון מי לש על י הה ידי חי יש ן הנ ילה אי ת הה אל בו  זש עה ים, וש בי רנ

גו'. ר וש ם יהשה דה אה הה

ים מי עה פש ים לי מי חמ רנ ים לש מי עה פש ע, לי רנ ים לש מי עה פש טוב לי ים לש מי עה פש ש, לי מה ד מנ צנ אותו הנ ם בש בה ך לי פי הנ תש ז הי אה אי של דנ ונ
ם. הל קו בה בש דש ני ים וש בי בונות רנ שש שו חי קש אי, בי דנ קו בו ונ בש דש ה ני זל ר הנ בה דה ין. בנ די לש

ן, גה תוך הנ ים בש יי חנ ץ הנ עי תוב וש כה ים - של יי ת. חנ ול מה תה בנ קש בנ דש ני ים וש יי תה חנ בש זנ ם, עה דה רוך הוא, אה דוש בה קה ר לו הנ מנ אה
הו ך. זל דש גש נל ת כש ול מה אי הנ דנ י ונ רי ר - המ חי ץ אנ עי תה בש קש בנ דש ים. ני מי עולה ת לש ול ם מה םא טועי ז בו ל אוחי י של מי ים, של יי א חנ רה קש ני של
ק בנ דש ני אי של דנ ה. ונ שה אי ת הה ת אל ול מה ר מי י מנ ני א אמ תוב (קהלת ז) ומםצי כה ת, וש ול דות מה יםרש יהה  לל גש תוב (משלי ה) רנ כה של

ת. ול ם מה עולה ל הה ל כה ענ יו וש לה ר עה זנ גש ך ני שום כה ים. מי יי חנ קום הנ ב מש זנ עה ת וש ול מה קום הנ מש בי

םא ם - ל כגלה א לש רה ה קה זל ה וש זל ץ הנ עי הה לו מי כש ם אה עולה ל הה כה ר של םאמנ ם ת ם? אי עולה ל הה או כה טש ה חה א, מל טה ם הוא חה אי
ים די עמבה יו כנ רה חמ ים אנ עי יו נוסש הה יו, וש נה פה לש דו מי חמ יות ופה רי בש ל הנ או אותו כה יו, רה לה גש ל רנ ד ענ מנ ם עה דה אה ה של עה שה א בש לה ך! אל כה
ן יוה יו. כי רה חמ כו אנ לש ם הה כגלה גו'. וש ה וש עה רה כש ני ה וש ול חמ תנ שש ם (תהלים צה) בםאו ני תל אנ י וש ני ם: אמ הל ר לה מנ הוא אה ך, וש לל מל ר הנ חנ אנ

ם. עולה ל הה כה ת לש ול ם מה רנ גה יו, וש רה חמ כו אנ שש מש ם ני ק בו, כגלה בה דש ני ה וש קום זל מה ה לש ול חמ תנ שש ם מי דה אה או של רה של

םא ל ים, וש יי ים חנ מי עה פש ת לי ול ים מה מי עה פש ים, לי מי חמ ים רנ מי עה פש ין לי ים די מי עה פש ים, לי ני וה ה גש מה כנ ם לש דה אה ה הה נה תנ שש ז הי אה וש
ת כל פל הנ תש מי ת, הנ כל פל הנ תש מי ב הנ רל א חל רה קש ן ני כי לה ם לו, וש רנ קום גה אותו מה שום של ם, מי הל ד מי חה אל יד בש מי יום תה קי ד בש עומי
תוב כה ע, של רנ וה כםל, טוב  בנ יא  ת הי כל פל הנ תש מי ב,  רה קש לי לום  שה מי ין,  די לש ים  מי חמ רנ מי ע,  רנ לש טוב  ה, מי זל ד  צנ לש ה  זל ד  צנ מי

ע. רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ עי (בראשית ב) וש

גו'. נו וש מל ל מי םאכנ םא ת ע ל רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ עי ר לו, ומי מנ אה יחנ אותו וש יו, הוכי עמשה ל מנ ם ענ חי רנ יון, לש לש על ך הה לל מל הנ וש
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ר, םא יותי ל ה] וש קום זל מה קום [לש מה ה לש ה עולה שה י אי רי המ ים, של מי עולה ש לש גםרנ תו, וש שש ר אי חנ ך אנ שנ מש ני נו וש מל ל מי בי םא קי הוא ל וש
כםל. ת לנ ול ה מה מה רש ה גה שה אי הה וש

אותו ע בש נודנ של ץ - אותו  עי י הה ימי י. כי מי י ענ מי ץ יש עי י הה ימי י כי תוב (ישעיה סה) כי א כה בה ם הנ עולה ה, לה אי םא רש ב
ל ל כה ענ יר מי מו יהסי ת ענ פנ רש חל ים וש ני ל פה ל כה ענ ה מי עה מש ים די להי ה ה' אל חה ח ומה צנ נל ת לה ול מה ע הנ לנ תוב (שם כה) בי ן. כה מנ זש הנ

גו'. ץ וש רל אה הה

ה. נה ה שה רי שש ע על בנ ם שש יי רנ צש ץ מי רל אל עמקםב בש י ינ חי יש תוב ונ יהיא, כה י חי בי ר רנ מנ ינו, אה ני מות. שה ל לה אי רה שש י יי מי בו יש רש קש יי ונ
הוא ך  י, כה י יוסי בי ר רנ מנ מות. אה ל לה אי רה שש י יי מי יש בו  רש קש יי ונ תוב  כה ל, של אי רה שש יי תו  יתה מי אן בש כה וש עמקםב,  ינ יומו  קי ם בש שה
ה עה שה י בש רי המ ם? ונ דה ן אה ת בל ים מי ה יהמי מה כנ י בש כי י, וש מי א יש לה מות, אל ל לה אי רה שש ב יום יי רנ קש יי תוב ונ םא כה י ל רי המ אי, של דנ ונ

ם. עולה ן הה א מי יוצי ת וש ד מי חה ע אל גנ רל ת, בש חנ אנ

ם דה ן אה ד בל עומי ים של ם יהמי ל אותה ת רוחו, כה יו אל לה יב אי שי הה ה לש רוך הוא רוצל דוש בה קה הנ של נו, כש דש מנ ך לה א כה לה אל
יב שי ומי ם,  דה אה ת הה בון, מי שש חל ס בש ני כה הי לש יו  נה פה לש ים  בי רה קש ני של וכש בון,  שש חל ים בש סי נה כש ני וש יו  נה פה לש ים  די קה פש ני ה  זל ם הנ עולה בה

יו. לה יב אותו אי שי ח בו, מי פנ נה יא וש הוצי ל של בל הל ת רוחו. אותו הנ יו אל לה רוך הוא אי דוש בה קה הנ

ה חוצה ם הנ הל ד מי חה ה יום אל חה דש םא ני ל ה, וש י בושה לי ך בש לל מל ל הנ בו אל רש קה תש יו הי יהמה ם של דה ל אותו אה קו של לש י חל רי שש אנ
יו ים יהמה בי רי קש שום של בו] מי רש קש יי יך  אי ה. [וש יבה רי ים קש יקי די צנ תוב בש ן כה כי א, לה טש ה בו חי עמשה ננ אותו יום של בש א של צי מה יי של

ה. י בושה לי ך בש לל מל י הנ ני פש לי

או צש מש ני יו  יהמה ל  י כה רי המ ך, של לל מל י הנ ני פש לי ים  יהמי הנ בו  רש קש יי יך  אי וש ה,  יבה רי קש ם  הל בה תוב  כה םא  ל ים, של עי שה רש לה אוי 
ם. תוכה ים מי לי כנ תש ם מי א הי לה ה, אל לה עש מנ רו לש כש זה םא יי ל יו וש נה פה נו לש מה םא יי ל ך וש לל מל י הנ ני פש בו לי רש קש םא יי ן ל כי לה ם, וש עולה י הה אי טה חמ בנ

לו. שי כה ה יי מל עו בנ םא יהדש ה ל לה פי אמ ים כה עי שה ך רש רל תוב (משלי ד) דל ם כה יהל לי עמ

ל, אי רה שש י יי מי יש ך  שום כה ה, ומי מה לי ה שש וה דש חל מות, בש לי שש ה, בי י בושה לי אי, בש דנ מות ונ ל לה אי רה שש י יי מי יש בו  רש קש יי אן ונ כה וש
יהה, ם הה לי ם? שה לי ם, שה יש תה עמקםב אי ינ תוב (בראשית כה) וש י כה רי ר, המ םאמנ ם ת אי עמקםב. וש ינ ם מי לי ר שה ל יותי אי רה שש יהה יי הה של

ל. אי רה שש מו יי ה כש יונה לש ה על גה רש דנ ם בש לי םא שה ל ל בה אמ

ם הי וש יו,  יהמה ים  די קה פש ני של יק  די צנ ייש  ך,  לל מל י הנ ני פש לי ים  די קה פש ני ם  דה אה י הה מי יש ה של עה שה בש י,  יוסי י  בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה
ים, קי חה רג םא מש ל וש ך  לל מל ים לנ מוכי ים וסש רובי ם קש יו, הי יהמה ים  די קה פש ני ר  של אמ כנ יק של די צנ ייש  וש ך,  לל מל י הנ ני פש לי ים מי חוקי רש

מות. ל לה אי רה שש י יי מי בו יש רש קש יי תוב ונ כה הו של ם. זל קה לש י חל רי שש ך. אנ לל מל ים לנ בי רי ה וקש י בושה לי ים בש סי נה כש ני

ף א, יוסי בה י אנ בי ר רנ מנ א, אה לה ם? אל יו הי נה םא בה ים ל טי בה שש ר הנ אה י שש כי ק, וש חה צש י יי בי ר רנ מנ ף. אה יוסי לש נו  בש א לי רה קש יי ונ
עמשות ה לנ תה יש בנ םא הנ יהב תוב? ונ ה כה ף, מנ ת יוסי ה אל קה חמ ר דה יפנ ת פוטי של אי ה של עה שה ינו, בש ני שה ם, של כגלה ר מי יותי נו  יהה בש הה
א לה ת? אל יי בנ י הנ שי נש אנ ה מי ה זל ת, מנ יי בנ יש בנ ין אי אי תםב וש כש יך לי רי יהה צה ה הה סוק זל ת. פה יי בנ י הנ שי נש אנ יש מי ין אי אי תו וש אכש לנ מש
יהה ר הה חי אנ יש  ל אי בה ת, אמ יי בנ י הנ שי נש אנ מי ך  שום כה ם, ומי ה שה אה צש מש ני ם וש ה שה תה יש הה עמקםב של ל ינ מותו של ת דש יל אל לי כש הנ לש

חור. אה ע לש תנ רש ני יומו וש קי ב בש יו, יהשנ בי מות אה ת דש ה אל אה רה יו וש ינה ף עי ים יוסי רי הי ן של יוה ם. כי שה

ן אי מה יש ונ תה  רש מנ ה אה תה רוך הוא, אנ דוש בה קה ר לו הנ מנ יו. אה נה דם ת אמ של ל אי ר אל םאמל י ן ונ אי מה יש תוב, ונ ה כה ה מנ אי םא רש ב
י תי עש ר יהדנ םאמל י יו ונ בי ן אה אי מה יש תוב ונ כה הו של כו בו, זל רש בה תש יי יך וש נל ת בה ך אל רי בה םא לש ר יהב חי ר אנ םאמל י ן ונ אי מה יש יך ונ יל ר, חנ םאמל י ונ

י. תי עש י יהדנ ני בש

ה תה אנ ך של גופש תה בש דש מנ עה ן של מנ זש י, בי ני י בש תי עש ר יהדנ מנ א אה לה ר? אל חי י אנ תי עש ר יהדנ מנ ה אה מה י, לה ני י בש תי עש ר יהדנ מנ אה ן של יוה כי
הו זל של תה  רש מנ אה ה של ל מנ י, ענ תי עש יהדנ י  ני י בש תי עש יהדנ תוב  כה ך  שום כה ך, ומי יומש קי בש תה  בש שנ י וש מותי ת דש אל יתה  אי רה של רור, כש בה

ש. מה ף מנ יוסי נו לש בש ף, לי יוסי נו לש בש א לי רה קש יי תוב ונ ך כה שום כה אן מי כה ל, וש דה גש ם הוא יי גנ ם וש עה ילה לש הש ם הוא יי כור, גנ בש הנ

נו בש יד של עי יהה מי ף, הה ת יוסי ה אל אה רה י של ל מי כה ים. של אי רש יו ני ת הה חנ מות אנ דש בי ף - של יוסי נו לש בש א לי רה קש יי ר ונ חי ר אנ בה דה
ר ש יותי מה נו מנ ן בש כי לה נותו, וש קש זי יו בש נה ת בה אל ן אותו וש ף זה יוסי עוד, של ך הוא, וש כםל כה ר, הנ מנ י אה י יוסי בי יהה. רנ עמקםב הה ל ינ של

ם. שה עמלותו מי הנ יהדו לש שות בש ה רש תה יש הה שום של ר? מי חי אנ םא לש ל ף וש יוסי ה לש מה ף, לה יוסי נו לש בש א לי רה קש יי ם. ונ כגלה מי

י די ם כש ר שה בנ קש םא ני ה ל מה ם, לה יי רנ צש מי ם בש לות שה גה דו בנ בש עש תנ שש יו יי נה בה ענ של יהה יודי עמקםב הה ינ ן של יוה ר, כי מנ י אה י יוסי בי רנ
יפםה אי ים,  ני בה ל  ענ ב  אה ם  חי רנ כש קג)  (תהלים  תוב  כה י  רי המ ונ ם,  שה מי עמלות  לנ ה  צה רה ה  מה לה יו?  נה בה ל  ענ ן  גי תה כותו  זש של

ההרנחממהנות?

ין י בי ננ לו בה כש ה יי ילה לי חה ס וש ר: חנ יהה אומי הה ד, וש יהה פוחי ם, הה יי רנ צש מי עמקםב לש ד ינ יהה יורי הה ה של עה שה ינו, בש ני ך שה א, כה לה אל
גו', עמקםב וש ל ינ ים אל להי א אל יירה תוב? ונ ה כה ה. מנ לה חי תש בנ י כש ני מל תו מי ינה כי ק שש לי סנ רוך הוא יש דוש בה קה י הנ אולנ ים, וש מי ענ הה
ק לי סנ י אמ תה אולנ רש מנ אה ה של ם. ומנ ך שה ימש שי דול אמ גוי גה י לש ה כי מה יש רנ צש ה מי דה רש א מי ירה ל תי ל] אנ אי רה שש יי ים לש להי ר אל םאמל י [ונ

ה. מה יש רנ צש ך מי מש ד עי רי י אי נםכי ך - אה ינש בי י מי תי ינה כי שש

ך - לש ענ לה. אמ ם עה ך גנ לש ענ י אמ נםכי אה ר לו, וש מנ י. אה בותנ ם אמ ה עי כל זש םא אל ל ם וש ר שה בי קה א אל מה י של ני ד אמ ר עוד, פוחי מנ אה
יך. בותל ר אמ בל קל ר בש בי קה הי לה - לש ם עה ם. גנ יי רנ צש מי מי

יד תי עה ה של אה י רה רי המ ה, של אה רש יי נו  מל מי ינעמשו  םא  ל י של די ד - כש חה ם: אל יי רנ צש מי מי מו  צש עמלות ענ הנ ה לש צה רה ך  שום כה מי
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י די ד - כש חה אל לות. וש גה יו בנ נה ין בה ה בי דורה ים מש שי ה תה ינה כי שש ה של אה רה ד - של חה אל ם. וש תה אה רש יי ע מי רנ פה הי רוך הוא לש דוש בה קה הנ
ם. יי רנ צש י מי עי שש ם רי ה עי נל מה םא יי ל ם, וש יהל יני ל בי לי כה הי יו לש בותה ין גופות אמ ר בי ילה גופו דה הש יי של

ה יונה לש על מות  דש עמקםב  ינ ל  של מותו  דש ה  תה יש הה וש אשון,  רי ם הה דה אה ל  של יו  פש יה מי ך  שנ מש ני עמקםב  ינ ל  גוף של הנ ינו,  ני שה וש
רוד, ל פי לה ין כש בות אי אה בה ר, של בה דה סוד הנ ים. וש עי שה ין רש ר בי בי קה הי ה לש צה םא רה ל דוש, וש קה א הנ סי כי ל הנ מות של ה, דש דושה וקש

י. בםתנ ם אמ י עי תי בש כנ שה תוב וש ה כה ל זל ענ וש

ר יותי יד אותו  ב הולי לי הנ וש רוחנ  צון הה רש בי שום של ים, מי ני פה ל הנ ת של חנ מות אנ דש - בי נו  ף. בש יוסי לש נו  בש א לי רה קש יי ונ
שום ל, ומי חי רה יהה בש עמקםב הה ל ינ צונו של ל רש כה י, של ישי ת אי ך אל תי חש ט קנ ענ מש תוב, (בראשית ל) הנ ה כה ה מנ אי םא רש ם ב כגלה מי

ף. יוסי נו לש בש א לי רה קש יי ך ונ כה

םא ינו, ב להי ה' אל רםת לנ תה סש ני גו'. הנ וש ינו  להי ה' אל רםת לנ תה סש ני ר, (דברים כט) הנ מנ אה ח וש תנ עון פה מש י שי בי ינו, רנ ני שה
ה ם עושל דה אה ה של ל מנ ינו, כה ני שה בונו, של ת רי ונ צש ל מי עמבםר ענ םא ינ ל ל של כי תנ סש הי יו ולש אה טה חמ ר מי הי זה הי ם לש דה אה ה ייש לה מה ה כנ אי רש
הו יו. זל נה פה לוי לש כםל גה הנ דוש, וש קה ך הנ לל מל י הנ ני פש בון לי שש חל ים בש סי נה כש ני ר וש פל סי ים בנ תובי ים כש עמשי ם מנ ה, אותה זל ם הנ עולה בה
ם דה ר אה מי שה םא יי ל יך  ך, אי ם כה ם ה'?! אי אג נש נו  אל רש םא אל י ל ני אמ ים ונ רי תה סש מי בנ יש  ר אי תי סה ם יי תוב (ירמיה כג) אי כה של
רוך דוש בה קה י הנ ני פש א לי צה מש כםל ני צונו, הנ רש ה בי לה עה ם וש דה ב אה שנ חה ה של י] מנ לו אותו [מי פי ינו, אמ ני שה בונו. וש י רי ני פש םא לי ט חמ לנ מי

נו. מל ד מי בה אל םא נל ל הוא וש

ה לה ל, עה חי רה עמקםב לש ינ ן  תנ נה ים של ני ימה ם סי אותה ה לו  נה תש נה וש עמקםב  ל ינ ה אל אה ה לי סה נש כש ני ה של לה יש לנ אותו  ה, בש אי םא רש ב
י תוב (בראשית מט) כםחי כה ה, של תה יש עמקםב הה ל ינ ה של אשונה ה רי פה ה טי אותה יש, וש מי שש ה תנ ש בה מי שי ל וש חי יא רה הי צונו של רש בי
ה, כה שי חמ בנ ה של ענ מנ יודי רות וש תה סש ני קות וש ה עממג לי גנ הוא מש רוך הוא של דוש בה קה ל. הנ חי יא רה הי ר של בנ סה י, וש ית אוני אשי רי וש
ה ה אותה תה יש ל הה חי ל רה י של רי המ שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ף. מה יוסי ה לש תה לש ן עה אובי ת רש כורנ קומו, ובש מש צון לי ה אותו רה עללה הל
ה שה ל יהרש חי רה ף, וש ש יוסי ן יהרנ אובי ל רש ש של מה ה מנ כורה ה בש ה, אותה לה ה של תה יש הה שום של עמקםב, מי ינ ה מי אה יהצש ה של אשונה ה רי פה טי

ה. לה ת של אל

או ן. רש או בי ר רש לומנ ן, כש אובי א רש לה ים, אל טי בה שש ר הנ אה שש ם כי שי ן בנ אובי ה רש לה ענ תש םא הי ר, ל בה דה ך, סוד הנ שום כה ומי
ה אה י לי רי המ י, של ני או בש א רש רה קש םא ני ל ה, וש זל ם הנ שי י בנ ני ה בש אה ה לי אה רש םא קה ן ל ל כי ענ מו. וש ע שש םא נודנ ה ל זל ן הנ בי הנ ם. וש תה ן סש בי

ה. עמשל מנ ת הנ ה אל עה יהדש

צון רה ל בש כי תנ סש םא הי ל ה וש זל יו בה נה פה םא לש ט חמ יהה לנ עמקםב הה צון ינ ין רש אי הוא של רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש לוי לי ינו, גה ני שה וש
י רי המ ר, של שה ים עה ני עמקםב שש י ינ ני יו בש הש יי תוב (שם לה) ונ ך כה ל כה ענ ם, וש עולה י הה עי שש ר רי אה שש ה כי עה ה שה אותה ת בש רל חל ה אנ שה אי בש
ין בי יהדוענ  ה  ר זל בה י דה רי המ ונ ר,  חי ם אנ שי ים בש אי רה קש ני ה,  עמשל מנ ים אותו  עושי ם של עולה ים בה עי שה רש ר הה אה ל שש ם של יהל ני בש

נו. יהה בש נו] הה יום [בש סי ד הנ ענ ית וש אשי רי הה ש, מי מה נו מנ ף, בש יוסי נו לש בש א לי רה קש יי ך ונ שום כה ים, ומי רי בי חמ הנ

אותו א בש לה י? אל כי רי ת יש חנ תנ ך  א יהדש ים נה תוב שי כה ף, של ת יוסי עמקםב אל ינ יענ  בי שש ה הי מה י, בנ י יוסי בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה
ף. ל יוסי יא סוד של ית זו הי רי כםל, ובש הנ ר מי בות יותי אה יבות הה שי זו חמ רו, של שה בש שום בי יהה רה הה ית של רי בש אות הנ

קום אותו מה ר בש לומנ י, כש כי רי ת יש חנ י. תנ כי רי ת יש חנ ך תנ א יהדש ים נה תוב שי עמקםב כה ינ ם ובש הה רה בש אנ עון, בש מש י שי בי ר רנ מנ אה
ו. שה נו עי מל א מי י יהצה תוב, כי םא כה ק ל חה צש יי ם. בש עולה ן לה מה אל ש נל ע קםדל רנ יא זל דוש ומוצי קה ם הנ שי מוז בנ רה של

ם רםשל ף, בה יוסי עמקםב לש ר לו ינ מנ א אה לה ם? אל יי רה צש מי י בש ני רי בש קש א תי ל נה י, אנ כי רי ת יש חנ ך תנ א יהדש ים נה ם שי ענ טנ ה הנ עוד, מה
ין ר בי בי קה םא יי ל ים, של מי עולה א לש מה טש םא ני ל ר וש מה שש ני ם, וש עולה ן לה מה אל נל דוש  ע קה רנ יא זל הוצי י, של ע לי בנ שה ה הי זל הנ דוש  קה הנ
ת מנ רש זי רם וש שה ים בש מורי ר חמ שנ ר בש של ם (יחזקאל כג) אמ הל תוב בה כה ים, של מי עולה רו אותו לש מש םא שה ל ים של אי מי טש ם הנ אותה

ם. תה מה רש ים זי סוסי

יםה תוב (שם א) הה ינו, כה ני א שה לה ם? אל יהל יני ר בי בנ קש ה ני מה כםל, לה ל הנ ענ ר אותו מי מנ שה ף, של י יוסי רי ר, המ םאמנ ם ת אי וש
ק ה, רנ םא שורה ה ל ינה כי שש ינו של ני י שה רי המ ר. ונ בה ר כש הנ ל נש ים ענ די שש ץ כנ רל אל ן בש כםהי י הנ ן בוזי אל בל קי זש חל ל יש ר ה' אל בנ יהה דש הה
רונו אן, אמ ף כה ם ינד ה'. אנ יו שה לה י עה הי תש תוב ונ כה ר, וש בה ר כש הנ ל נש תוב ענ א כה לה ה? אל ינה כי אן שש ה כה מה ז לה ל, אה אי רה שש ץ יי רל אל בש
א לה יים, אל קנ תש םא תי לות ל גה אן, הנ כה ה מי עמלל ף ינ ם יוסי הוא, אי רוך  בה דוש  קה ר הנ מנ ם. אה יי מנ הנ תוך  בש ך  לנ שש ף ני ל יוסי של

לות. גה ת הנ ל אל אי רה שש י יי ני לו בש בש סש יי א, וש מה טש םא ני ל קום של מה תו בש בורה ילה קש הש תי

ך, ם כה ר, אי מנ בות]. אה אה בות [כה אה דוש בה קה א הנ סי כי ן לנ קנ תש כםל ני י בנ רי המ עמקםב של ה ינ אה י, רה י יוסי בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה
ל ר של בה ל דה כה שום של ה, מי לה פי כש את מנ רי קש ם ני ר שה בנ קש ני ה של רה עה מש לו הנ פי אמ בות. ונ אה ד בה חי אנ תש ה יי זל גוף הנ יך הנ ר, אי בי קה יי

ד. חה אל ם וש יי ננ ה שש רה עה מש ף הנ ד, אנ חה אל ם וש יי ננ ה הוא שש לה פי כש מנ

י רי המ םא, ונ ל ל חי ם רה ענ טנ ה הנ ה. מה אה לי עמקםב - הוא וש ם. ינ יהל ווגי זי ם וש ם הי ר שה בי קה הי לש כו  בות זה אה ה, הה אי םא ורש וב
ם עולה בה דוש  ע קה זנ גל ים מי טי בה ה שש שה יא שי הוצי לש ה בו  תה כש זה ה  אה א לי לה ת? אל יי בנ ר הנ קנ יא עי הי ה, של רה ל עמקה חי רה וש תוב  כה

ה. רה עה מש ווג בנ זי מו לש ה עי נה תש יא ני ך הי שום כה ר, ומי יותי

ה עה מש שה של עמקםב, כש ינ יל  בי שש ה בי תה כש ובה ים,  כי רה ת דש שנ רה פה ת בש דל ה עומל אה לי ה  תה יש הה יהה  יהמל ל  ה, כה הודה יש י  בי ר רנ מנ אה
נו רש אנ בי של מו  כש כות,  רנ ה  אה לי י  יני עי וש (בראשית כט)  תוב  כה של נו  יש הנ וש לו,  ה  ימה די קש יא הי הי ה  לה פי ותש יק,  די צנ הוא  של

אםל. שש ים לי כי רה ת דש שנ רה פה ת בש בל יושל ה וש ימה די קש מנ של
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ת שנ רה פה ת בש דל ה עומל תה בורה ל קש חי רה מו, וש ר עי בי קה הי ה לש אה ה לי תה כש זה ך  שום כה ם, מי עולה ים לש כי רה דש ה לנ אה םא יהצש ל ל חי רה
ר לומנ אי, כש דנ י ונ לנ י? עה לנ ה עה ה זל ל. מנ חי י רה לנ ה עה תה ם מי רה ן אמ דנ פנ י מי בםאי י בש ני אמ תוב ונ כה של הו  ם. זל ה שה רה בש קש ני ים וש כי רה דש

ה. חותה מו אמ ים כש מי עולה י לש ילי בי שש ה בי אה םא יהצש ל ך, של רל דל ה בנ תה י מי לי לה גש ך - בי רל דל ן בנ ענ ננ ץ כש רל אל י. בש לי לה גש בי

ה תה צש םא רה ל ל של חי מו. רה ר עי בי קה הי ה לש תה כש עמקםב, זה יל ינ בי שש ים בי כי רה ת דש שנ רה פה ה בש תה כש ה ובה אה יהצש ה של אה ך, לי שום כה מי
ה זל לוי וש גה ה בש ר, זל אי בה תש ני נו וש רש אנ י בי רי ר המ בה דה סוד הנ ים, וש כי רה ת דש שנ רה פה ה בש תה בורה ך קש שום כה ילו, מי בי שש אםל בי שש לי את וש צי לה

בשניסשתהר.

ל םא של ל עמקםב וש ל ינ של קו  לש יות חל הש י לי די ת כש קל דל צנ ה הנ אה לי ה  ה אותה כה פש בות שה עות רנ מה ינו, דש ני שה ה, של אי םא ורש וב
ר זנ גש ני ב של ל גנ ף ענ רוך הוא, אנ דוש בה קה י הנ ני פש עות לי מה דש ך  שופי ם של דה ל אה ינו, כה ני שה ה של נו מנ יש הנ ע. וש שה רה ו הה שה עי אותו 
קו לש יות חל הש ה לי אה ל לי ר ענ זנ גש י ני רי המ ה, של אה לי נו. מי ן לה יי ננ לט בו. מי שש ש לי נל ל אותו עם םא יוכנ ל ע, וש רנ קה ש - הוא יי נל יו עם לה עה

ו. שה עי ה לש נה תש םא ני ל עמקםב וש ינ ה לש ימה די קש ה הי תה שה קה בנ יא בש ו, הי שה ל עי של

לו ל עממה כה ם בש דה אה רון לה תש ה יי ר, (קהלת א) מנ מנ אה ח וש תנ ק פה חה צש י יי בי י. רנ בםתנ ם אמ י עי תי בש כנ שה יהיא, וש י חי בי ר רנ מנ אה
ל ל כה בה ים, אמ תומי יו סש רה בה דש ה של אה רש ני למםה וש י שש רי בש די נו בש לש כנ תנ סש הי ר של אי בה תש קומות ני ה מש מה כנ ש. בש מל שה ת הנ חנ עממםל תנ ינ של

ה. מה כש חה או בש רש קש ם ני למםה, כגלה י שש רי בש די

תוב כה של ינו  יש הנ וש מות,  לי שש בי ה  נה בה לש הנ ה  דה מש עה ך  לל מל הנ למםה  שש י  ימי בי למםה.  שש ת  מנ כש חה ב  רל תי ונ תוב  כה ינו,  ני שה של
ל בה , אמ שוהה רש י פי רי ם? המ דל י קל ני ם בש י הי ינו, מי ני ם שה ם. שה דל י קל ני ל בש ת כה מנ כש חה למםה מי ת שש מנ כש ב חה רל תי (מלכים-א ה) ונ

ם. הה רה בש אנ שו מי יהרש ה של מה כש יא חה ם הי דל י קל ני ת בש מנ כש חה

ה מה כש ר לו? זו חה של ל אמ ת כה ה אל ה זל ק. מנ חה צש יי ר לו לש של ל אמ ת כה ם אל הה רה בש ן אנ תי יי תוב (בראשית כה) ונ ינו, כה ני שה של
מו לו. כש יהה של הה ר לו - של של ל אמ ת כה ת, אל ע אל מה שש רוך הוא. ומנ דוש בה קה ל הנ דוש של קה ם הנ שי ענ בנ יהה יודי הה ה של יונה לש על

ה. מה כםל שש ם, ובנ הה רה בש אנ ה לש תה יש הה ת של ה בנ אותה ינו, בש ני שה של

ים רי תה כש בנ ים  דועי יש ים  רי בה דש ם  הל לה ן  תנ נה של גו'.  וש נםת  תה מנ ם  הה רה בש אנ ן  תנ נה ם  הה רה בש אנ לש ר  של אמ ים  שי גש ילנ פי הנ י  ני בש לי וש
תוב כה של נו  יש הנ וש ה,  מה כש ם חה דל י קל ני בש שו  יהרש ם  שה ם, ומי דל ץ קל רל ל אל ם? אל ה אותה רה שש קום הי ה מה יזל אי ים. ובש תוני חש תנ הנ

ם. דל י קל ני ל בש ת כה מנ כש חה מי

א בה י אנ בי ה. רנ הודה י יש בי רנ א וש בה י אנ בי מו רנ יהה עי הה לוד, וש יהא לש קי פוטש קנ עון מי מש י שי בי א רנ יהה בה ד הה חה ינו, יום אל ני שה
ג. אה שש ייה יי רש אנ כו כש לי י ה' יי רי חמ אי (הושע יא) אנ דנ א, ונ בה י אנ בי ר רנ מנ ב. אה יהה רוכי הה עון, של מש י שי בי י רנ רי חמ ץ אנ רה ייף וש יהה עה הה

אי דנ ונ ה.  לה יש ים לנ עי בה רש אנ וש ים יום  עי בה רש ר אנ הה ב בה שי אי תוב (דברים ט) וה אי כה דנ ונ ר לו,  מנ עון, אה מש י שי בי ד רנ יהרנ
ה ל מנ ים ענ רי בה דש ת הנ נו אל רש אנ י בי רי המ יומו. ונ קי ד בש א עומי לה ך, אל םא הולי ל ב וש ם יושי דה אה של א כש לה ת אל בל ינשל תש םא מי ה ל מה כש חה של

בו. לוי. יהשש ר תה בה דה ה הנ נוחה מש ו בי שה כש ב. ענ שי אי תוב וה כה

יא ה הי ים. מנ רנ צש ת מי מנ כש ל חה כה ם ומי דל י קל ני ל בש ת כה מנ כש חה למםה מי ת שש מנ כש ב חה רל תי ונ תוב  א, כה בה י אנ בי ר רנ מנ אה
קומות ה מש מה כנ ה, בש אי םא רש ר לו, ב מנ ם? אה דל י קל ני ל בש ת כה מנ כש יא חה ה הי ם, ומנ יי רנ צש ת מי מנ כש יא חה ה הי למםה, ומנ ת שש מנ כש חה
ה דה מש עה ה וש כה רש בה תש הי ה וש תה בש רנ תש הי למםה, של י שש ימי ב, בי רל תי תוב ונ כםל כה הנ ת מי כל רל בה תש מי של ה כש נה בה לש הנ ם. של אותו שי שוהה בש רש פי

ביששלימות.

ה, לה ים  דולי גש רות  הה נש ף  לל אל וש ת,  חנ אנ ה  יבה אי שש יהה  נל פה לש יו  הה ם  כגלה וש  , יהה נל פה לש ים  לי דש גנ תש מי ים  רי הה ף  לל אל ינו,  ני שה וש
ה עה בה רש אנ ים וש רי שש על חוזות לש יהה אמ ים. יהדל רי ים עמבה עי בש שי ף וש לל אל זות בש יהה אוחמ נל רש פה ת. צי חנ ה אנ יעה מי גש ם בי ת כגלה ת אל ענ גומנ וש
ים ני גי י מה פי לש ה אנ מה כנ ה וש מה ר. כנ חי ד אנ צנ ה לש נה מל א מי ין יוצי אי ה, וש ד זל צנ ה לש נה מל א מי ין יוצי ים, אי רי ף עמבה לל ה] אל שה מי חמ [ונ

. יהה עמרותל שנ ים בש חוזי אמ

ש, כות אי ים מנ שי שי בש ש  בי לנ תש , מי יהה לל גש ין רנ א בי יוצי ם  עולה ד סוף הה ענ וש ם  עולה הה םאש  ר מי כו  רש אה ד של חה ם אל לל על
ה רי שש על לש  אות ושש מי ש  ז שי אוחי ר של ענ ננ הו  . זל יהה דל דה ה צש עה בה רש אנ ת] מי חנ תנ ים [מי תוני חש תנ ל הנ ה ענ נה מנ תש לו הי ים אי ני וה גש בי

ים. לויי יו תש נה תש מה ר בש חוגי ב של רל חל ט הנ הנ לנ ים בש יוני לש על חות הה תש פש מנ ל הנ כה ם, וש אי ד הה צנ ים מי יוני לש חות על תש פש מנ

ם אי כו. וש רש י דנ ל פי ר ענ ענ ננ לנ נםך  תוב (משלי כב) חמ כה תות, של יש רנ ן בה אותה ד, בש ן ילרל נוך בל ים חמ אי ר קורש ענ ננ אותו  לש
לו כש תנ סש ד הי חה ר אל בה כםל דה הנ ר, וש אי בה תש י ני רי המ ים, ונ רי בה דש ת הנ נו אל רש אנ נו בי תי נה שש מי א - בש תה יש רנ םא בה ל יא וש ה הי נה שש ר, מי םאמנ ת
מו, אי ן לש א בי רה קש יון ני לש על דוש הה קה ל הנ אי רה שש יי מו של ה], כש אי םא רש ב ינו [של ני שה ה, של דל שה יות הנ סות חנ יו תופש תה חש נו]. תנ קש תש [ני
ה טה מנ ם לש ך גנ ל, כה אי רה שש י יי כםרי י בש ני תוב (שמות ד) בש כה י, וש מי י אי ני פש יד לי יהחי ך וש י רנ בי אה י לש יתי יי ן הה י בי תוב (שם ד) כי כה של
נו. רש אנ י בי רי המ ד, ונ ן ילרל א בל רה קש ים ני ני וה ה גש מה כנ הו. ובש בי אםהמ ל וה אי רה שש ר יי ענ י ננ תוב (הושע יא) כי כה מו, של אי ר לש ענ א ננ רה קש ה ני זל

ים רי בי חמ הנ רו  אמ ם בי ת כגלה אל וש ץ,  רל ה אה ינה כי ה שש דה יהרש ידות  רי יש ר  של ינו, על ני שה ש, של מה ד מנ ילרל ן  ה, בל אי םא רש ל ב בה אמ
ש. מה ה מנ דל שה יות הנ אות חנ רה קש ני דות, של יות עומש ה חנ מה ה כנ ת זל חנ תנ ר. וש אי בה תש ני וש

ין, י די לי עמ ש, בנ מה יט מנ בי רש ל שנ יט, של בי רש י שנ בי אות כוכש רה קש ני ה של נה בה לש עמרות הנ זות שנ חה אל יות נל חנ ן הנ ת אותה חנ תנ
חוזות יהה אמ לל גש רנ יהה וש ן. יהדל מה גה רש עמרות] אנ י [שנ לי עמ ים בנ אי רה קש ם ני כגלה ה, וש פה צש י חג לי עמ ה, בנ של קה ין  הנ די י הנ לי עמ ל, בנ קה שש י מי לי עמ בנ

יל. צי ין מנ אי ף וש רנ טה תוב (מיכה ה) וש ה כה ל זל ענ פו, וש רש טי ז בש אוחי ק של זה דוש] חה ייה [קה רש מו אנ ה כש זל בה
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ין די ף הנ תםקל ם בש יהל אי טה ת חמ ים אל מי רושש ים וש בי כותש ם וש דה אה י הה ני י בש אי טה ת חמ ים אל ירי כי זש מנ ם של ל אותה יהה - כה נל רש פה צי
יר? אותו מי ה שה זל ה  יר. מנ מי ן שה פםרל צי ל בש זל רש ט בנ עי ה בש תובה ה כש הודה יש את  טנ (ירמיה טז) חנ תוב  ן כה כי לה וש ה,  של קה הנ
ים קי יונש ך וש לל מל גוף הנ ים בש קי בה דש םא ני ל לו של ל אי ם - כה יי ננ רש פה צי ת הנ מנ ד. זגהמ ל צנ כה ה לש ך אותה חותי ן וש בל אל ב בה נוקי ם וש רושי של

ם. גי פה הי ה לש נה בה לש ה הנ ילה חי תש מנ של ה כש אה מש טג ד הנ צנ מי

ת ענ דנ ל לה די תנ שש ן הי כי לה ה, וש תה ימה גי פש ה בי ש אותה ירנ יך לי רי ה, צה מותה לי שש ה בי נה בה לש ת הנ ש אל ך יהרנ לל מל למםה הנ שש שום של ומי
. יהה דל דה ל צש כה ה בש נה בה לש ת הנ ש אל ירנ י לי די ים, כש די שי הנ רוחות וש צון] הה ת [רש ענ ת דנ אל

ב רל תי ונ למםה.  ת שש מנ כש חה ב  רל תי ונ תוב (מלכים-א ה)  כה של הו  זל ה.  נה בה לש הנ ה  ירה אי כםל הי בנ ך  לל מל למםה הנ י שש ימי ובי
ץ רל אל בש כו  לש ר מה של ים אמ כי לה מש ה הנ לל אי וש תוב (בראשית לו)  כה יון הוא, כנ לש ם, סוד על דל י קל ני ל בש ת כה מנ כש חה א. מי קה וש דנ
ר, דנ א המ רה קש ני ה, של בה קי ונש ר  כה לול זה כה ה של זל ט לה רה מו, פש יש קנ תש םא הי ם ל כגלה ם, של דל י קל ני ים בש אי רה קש ני ה  לל אי וש גו',  וש דום  אל

גו'. ר וש דנ יו המ תה חש לך תנ מש יי תוב ונ כה של

אוי רה למםה של א שש בה ד של מות, ענ לי שש ה בי ירה אי םא הי ה], ל נה בה לש ה הנ ירה אי הי ה [של מה יש קנ תש הי ב של גנ ל  ף ענ אנ ינו, של ני שה וש
ע. בנ ת של ה בנ תה יש מו הה ך אי שום כה מי נו, של רש אנ בי מו של ה, כש דה גש נל כש

ה זו מה כש ה חה לה לש כםל כה הנ ם, וש יי חנ רי ר הה חנ אנ ה של חה פש את שי רי קש ני ה של תונה חש תנ ה הנ מה כש חה ם - זו הנ יי רנ צש ת מי מנ כש ל חה כה ומי
יך, נל פה ה לש ר זל בה י דה תי לש אנ שה ן של מה חמ רנ הה רוך  א, בה בה י אנ בי ר רנ מנ ם. אה יי רנ צש ת מי מנ כש חה ם וש דל י קל ני ת בש מנ כש למםה - חה ל שש של

רו. מש אל י נל רי המ נום, ונ רש אנ י בי רי לו המ ים אי רי בה עון, דש מש י שי בי ר רנ מנ י. אה יתי כי ה] זה ר זל בה לו [דה לה ים הנ רי בה דש ל הנ כה י בש רי המ של

ת חנ עממםל תנ ינ ר, של מוד לומנ לש ה? תנ תורה ל הנ ף עממנ לו. יהכול אנ ל עממה כה ם בש דה אה רון לה תש ה יי ינו, (קהלת א) מנ ני שה
ה, ל תורה ה של לה ף עממה ר, אנ מנ יהיא אה י חי בי ש. רנ מל של ן הנ ה מי לה עש מנ הוא לש ה, של ל תורה ה של לה ה עממה תוב]. שונל [כה ש  מל שה הנ
ינו, ני ה. שה לה עש מנ ה לש םא עולל ה ל זל ש, של מל שה ת הנ חנ תוב תנ ה כה ל זל בודו. ענ יל כש בי שש בי ם או  דה י אה ני ל בש לנ גש ל בי מה הוא עה של
םא ל לו  אי כש ה לו  ם דומל עולה ן הה ק מי לי תנ סש מי יום של ים, אותו  ני ף שה לל ד אל ם עומי דה ם אה לו אי פי ר, אמ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה

ד. חה ק יום אל יים, רנ קנ תש הי

ה דושה קש ה  בה כה רש מל ם  ה אותה שה עה הוא  רוך  בה דוש  קה הנ של בות  אה ל הה של ם  קה לש חל י  רי שש אנ י.  בםתנ אמ ם  עי י  תי בש כנ שה וש
י בי ר רנ מנ גו'. אה וש ק ה'  שנ חה יך  בםתל אמ בנ ק  י) רנ תוב (דברים  כה של הו  זל ם.  הל מה עי ר  טי ענ תש הי לש ם  הל ה בה צה רנ תש הי וש ה  לה עש מנ לש
ם. הל מה הוא עי מו, וש בות הוא עי אה ל הה טור של עי י הה רי המ יו, של בותה אמ לו הוא בנ טור של עי הה ענ של יהה יודי עמקםב הה ר, ינ זה עה לש אל
ד חה אל ה, וש ד זל צנ ד מי חה אל ה וש ד זל צנ ד מי חה ים - אל רי שה י קש ני ים, שש רי שה ה קש לשה ינו, ש שש ני קוקות שה יות חמ אותי ה בש ל זל ענ וש
אותו ה. וש צל קה ל הנ ה אל צל קה ן הנ חנ מי רי בש ים מנ שי רה קש תוך הנ ן בש יכם תי יחנ הנ רי בש הנ ינו, (שמות כו) וש ני שה הו של זל ם. וש ל אותה כולי של

אי. דנ י, ונ בםתנ ם אמ י עי תי בש כנ שה תוב וש ה כה ל זל ענ ה, וש ד זל צנ ה ולש ד זל צנ חוז לש ע אה צנ מש אל בה ר של של קל

אות. רש יטו לי בי ים הנ רי וש עי הנ עו וש מה ים שש שי רש חי ר, (ישעיה מב) הנ מנ אה ח וש תנ ה פה הודה י יש בי גו'. רנ י וש בםתנ ם אמ י עי תי בש כנ שה וש
וות צש ת מי מםענ אל שש ם לי יהל ני זש ים אה חי םא פוקש ל ה וש תורה י הנ בורי די ים לש יבי שי קש םא מנ ל ם של דה י אה ני לו בש עו - אי מה ים שש שי רש חי הנ
א, קורי א וש רוז יוצי כה יום הנ ל יום וה כה י בש רי המ ים, של די ם עומש ה הי ל מה ת ענ ענ דנ ים לה לי כש תנ סש םא מי ל ים - של רי וש עי הנ ם. וש בונה רי

. יחנ גי ינשש י של ין מי אי וש

ים כי הולש ם וש יומה קי ים בש די ם עומש ם, כגלה עולה א לה יוצי אותו יום של ם, בש דה אה א הה רה בש ני ים של ם יהמי אותה נו, בש דש מנ לה של
ן ים אותו, ובל ירי הי זש א ומנ אותו יום בה של דו. וכש בנ יום לש ל יום וה ם כה דה אה ת הה ים אל ירי הי זש ים ומנ די ם, יורש עולה ים בה סי טה וש

חוץ. דו בנ בנ ד לש עומי דות, וש יד עי עי ה ומי בושה ה בש בונו - אותו יום עולל י רי ני פש א לי טש אותו יום חי ה בש ם עושל דה אה

םא קומו. ל מש ב אותו יום לי ה - שה כה ה. זה שובה נו תש מל ה מי ם עושל דה אה ד של ב, ענ דו, יושי בנ ד לש עומי ר של חנ ינו, אנ ני שה וש
י די ש כש מה ם מנ דה מות אותו אה דש ן בי קה תש ני יתו, וש בי ב לש שה חוץ, וש בנ ה רוחנ של ם אותה ף עי תי תנ שש ד ומי ה - אותו יום יורי כה זה

ע. רנ מו לש ר עי או, הוא דה ם לה אי ה. וש ם הוא זוכל טוב, אי יורו לש די ייש של ת. וש יי בנ מו בנ ר עי דה ע לו, וש רנ הה לש

אותו רו. אוי לש אמ שש ני ם של ל אותה בון של שש חל ים בש סי נה כש םא ני ל ים, וש רי סי חמ ים ונ ם יהמי ים אותה די קה פש ך ני ין כה ך ובי ין כה בי
ם עולה הה אותו  בש ם  הל בה ר  טי ענ תש הי לש ים  יהמי ה  לה עש מנ לש יר  אי שש הי םא  ל וש דוש,  קה הנ ך  לל מל הנ י  ני פש לי יו  יהמה ענ  גורי של ם  דה אה הה

דוש. קה ך הנ לל מל י הנ ני פש ם לי מה ב עי רי קה תש הי ולש

ם עולה ן הה א מי יוצי ם של דה אה ה הה יק, זל די ם הוא צנ דוש, אי קה ך הנ לל מל י הנ ני פש ים לי ם יהמי ים אותה בי רי קש של ה, כש אי םא רש ב
םא ל ם וש הל יהה בה יק הה די צנ ים של ם יהמי ם אותה הי ם, וש הל ת בה של בל לנ תש תו מי מה שש ני בוד של י כה בושי ם לש הי ים, וש ם יהמי אותה ס בש נה כש ני וש

ם. הל יענ בה שי רש הי

יו אה טה חמ ם בנ גנ פה ים של ם יהמי יו, אותה יהמה בש יש אותו  בי לש הנ ים לש ר רוצי של אמ כנ ה, של לה עש מנ יו לש יהמה ענ  גורי אותו של אוי לש
אותו בש ש  בי לנ תש הי ה לש מל ם בנ דה אה ין לה אי ים, וש בי ם רנ ם הי ן אי כי ל של ר. כה סי ד חה גל בל בש ש  בי לנ תש בוש, ומי לש אותו  ים מי רי סי חמ
ד חה ל אל ל כה ים ענ ים, יהמי ל יהמי ים ענ ים, יהמי ם יהמי ל אותה נםם ענ יהי גי ים אותו בנ ני דה שו, של פש ננ אוי לש י אוי לו וש זנ ם, אמ עולה הה
ה מל בנ בוש  לש לו  ילה  הש יי םא  ל וש ם,  הל בה ש  בי לנ תש הי לש ים  יהמי א  מוצי ינו  אי ה,  זל הנ ם  עולה הה ן  מי א  יוצי ר  של אמ כנ של ם.  יי ננ שש
בוד י כה בושי ם לש הל ים מי עמשי ננ דוש, וש קה הנ ך  לל מל ל הנ צל ם אי ים הי מורי ם שש יהל מי ל יש כה ים של יקי די צנ י הנ רי שש סות. אנ כנ תש הי לש

א. בה ם הנ עולה ם בה הל ש בה בי לנ תש הי לש

בוש אותו לש עו, של ש יהדש מה ה מנ יעה די ם - יש ם הי מי ירג י עי עו כי יידש תוב (בראשית ג) ונ כה ה של ה, מנ נה שש מי סוד הנ ינו בש ני שה
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תוב כה של הו  זל בו.  ש  בי לנ תש הי לש ים  יהמי ם  אותה יום מי ר  אנ שש ני םא  ל וש ם,  הל ע מי רנ גש ני ים  יהמי ם  אותה ה מי עמשה ננ בוד של ל כה של
י רי המ ם, של הל ד בה חה םא אל ל אי. וש דנ רו ונ ים יגצה רו. יהמי ים יגצה בו יהמי תי כה ם יי ך כגלה רש פש ל סי ענ יך וש ינל או עי י רה מי לש (תהלים קלט) גה
ה לו שה עה וש ל אותו  בי רוך הוא קי דוש בה קה הנ ה, וש שובה ה תש שה עה ם וש דה ל אה די תנ שש הי ד של ש בו, ענ בי לנ תש הי ד לש חה ר אל אנ שש םא ני ל
נות תש תו כה שש אי ם ולש דה אה ים לש להי ש ה' אל ינענ תוב (בראשית ג) ונ כה הו של לו. זל ים של יהמי ן הנ םא מי ל ים, וש רי חי בוש אמ י לש לי כש

ם. שי בי לש ינ עור ונ

ם עולה ן הה ק מי לי תנ סש ר הי של אמ ה. כנ כה זה שום של ים, מי יהמי א בנ תוב? (שם כד) בה ה כה ה מנ כה זה ם של הה רה בש אנ ה, בש אי םא רש ב
א תוב בה כה לום, של בוד כש כה בוש  לש אותו  ע מי רנ גש ני םא  ל וש ם,  הל בה ש  בי לנ תש הי וש ס  ננ כש ני לו,  ים של יהמי ם  אותה בש ש  מה ה, מנ זל הנ
בוש ר לש אנ שש םא ני י ל רי המ ה, של מה שוב שה רםם אה עה י וש מי ן אי טל בל י מי תי רםם יהצה ר עה םאמל י תוב? (איוב א) ונ ה כה יוב מנ אי ים. בש יהמי בנ

ש בו. בי לנ תש הי לש

ם ים, כגלה אי ר יוצש של אמ כנ ים], וש יקי די א [צנ בה ם הנ עולה רו לה אמ שש ני ים, וש יקי די ם צנ יהל מי יש ים, של יקי די צנ ם הנ יהל רי שש ינו, אנ ני שה
אותו א, ובש בה ם הנ עולה ג הה נל עם ג מי ני ענ תש הי ים לש זוכי בוש  לש אותו  בו, ובש ש  בי לנ תש הי בוד לש י כה בושי ים לש עמשי ננ ים וש רי בש חנ תש מי
מו כש בו  ינצש תש יי תוב (איוב לח) ונ כה של הו  יהקומו. זל בוש  ם לש הל לה ייש  ם של ל אותה כה וש יהה,  חי תש קום לי ים לה ידי עמתי בוש  לש
ה מנ ם בש הל ר מי אה שש ני םא  ל וש ים,  רי סי מות] חמ [עולה ם  יהל אי טה חמ ם בנ יהל מי יש ם של עולה ל הה ים של עי שה ם רש אותה בוש. אוי לש לש

ם. עולה ן הה או מי ייצש של סו כש כנ תש יי של

בוש] ם [לש עולה אותו  ים בש רי טש ענ תש ם, מי יהל ימי בוד בי כה בוש  לש בי ש  בי לנ תש הי לש כו  זה ים של יקי די ם צנ ל אותה ינו, כה ני שה
יד מי ה' תה ך  חמ נה תוב וש כה של הו  ן. זל דל ן עי גנ לש ענ  שופי א וש יוצי ל של חנ ננ אותו  בות, מי אה ים הה רי טש ענ תש ם מי הל בה ים של טורי עי הה מי
תוב ם כה יהל לי ם, עמ יהל מי ל יש בוש של לש ש בנ בי לנ תש הי כו לש םא זה ל ם של עולה י הה עי שש ם רי אותה גו'. וש ך וש של פש חות ננ צה חש צנ יענ בש בי שש הי וש

ר. בה דש מי ים בנ רי רי ן חמ כנ שה םא טוב וש י יהב ה כי אל רש םא יי ל ה וש בה עמרה ר בה עה רש ענ יהה כש הה (ירמיז יז) וש

ה כל זש אל י, של בםתנ ם אמ י עי תי בש כנ שה תוב וש כה יהה לו, של ר הה חון יהתי טה בי עמקםב של ל ינ קו של לש י חל רי שש ק, אנ חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ם. הל לה ים של יהמי לו ובנ ים של יהמי ש בנ בי לנ תש הי ם לש הל ה בה כל זש אל ר. של חי אנ םא בש ל ם וש הל בה

יך רי יהה צה ו הה שה י עי די גש יו? בי דה גה הו. בש כי רמ בה יש יו ונ דה גה בש יחנ  ת רי ח אל יהרנ ונ תוב (בראשית כז)  ר, כה מנ ה אה הודה י יש בי רנ
ה נה ו בש שה י עי די גש ת בי ה אל קה בש ח רי קנ תי תוב (שם) ונ כה לו, של ים אי די גה יו בש ו הה שה ל עי א של לה לו, אל יו של םא הה י ל רי המ תםב, של כש לי

ע. מה שש עמקםב מנ ל ינ יו, של דה גה יחנ בש אן רי כה אן], וש תוב [כה ו כה שה י עי די גש דםת? בי מג חמ דםל הנ גה הנ

כו, רש ז בי אה ם וש עולה ל אותו הה בושו של יחנ לש ת רי יחנ אל רי הי ה, וש אה לש ל הה כי תנ סש הי ר של לומנ ח, כש יהרנ נו, ונ רש אנ ך בי א כה לה אל
ם אותה בש יתה  כי זה וש יל  ר, הואי מנ אה ים. וש דושי קש ים הנ פוחי תנ ה הנ די שש הו  ה, זל דל שה יחנ  רי י כש ני בש יחנ  ה רי אי תוב רש ה כה ל זל ענ וש
ל ים נוטי דושי ים קש פוחי ה תנ די אותו שש בש שום של ? מי יענ מי שש ה מנ ם. מנ יי מנ שה ל הנ טנ ים מי להי אל ך הה ן לש תל יי בוד - וש י כה בושי לש

ם. יי מנ שה ל הנ טנ תוב מי כה ם, של יי מנ א שה רה קש ני קום של אותו מה ל יום מי ל כה טנ

יחנ ת רי ח אל יהרנ ונ שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ץ. מה רל אה י הה ני מנ שש ם ומי יי מנ שה ל הנ טנ כםל - מי ך אותו בנ רנ י, בי י יוסי בי ר רנ מנ אה
ם הל בה ן, של דל עי ן  גנ מי יום  ל  כה בש ים  עולי יחות  אות רי מי ש  מי חמ ונ ף  לל אל ינו,  ני נו. שה רש אנ בי של מו  כש ש,  מה מנ יו  דה גה בש יו,  דה גה בש

ם. דה ן אה ל בל יו של יהמה ים מי רי טש ענ תש מי ם של ל אותו עולה בוד של י כה בושי ם לש ים אותה מי שש בנ תש מי

ל בה קו, אמ לש חש נל ה  ל זל ם, ענ עולה ל הה ים של רי הה ר, הל זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ם? אה ים הי בושי ה לש מה ה, כנ הודה יש י  בי ר רנ מנ אה
ת בו של בל לנ תש מי כםל, של הנ ד מי בה כש ד ני חה אל ץ. וש רל אה בה ן של דל ן עי גנ בש רוחנ של בוש, הה לש אותו הנ ים בש שי בש לנ תש מי ד של חה ם: אל ה הי לשה שש
ה, אל רש םא ני ל ה וש אל רש ד, ני םא עומי ל ד וש עומי חוץ, של ל בנ בוש של ד לש חה אל ך. וש לל מל ת הנ רל דל ין אנ ים בי יי חנ רור הנ תוך צש ה בש מה שה נש הנ

ם. עולה ת בה טל שוטל ת ומש כל הולל ש וש פל נל ת הנ של בל לנ תש ה מי זל בה

ד, בה כש גוד ני רש ין פנ ת בי דל עומל ץ של רל אה בה ן של דל ן עי גנ בש של רוחנ  ת בה רל של קש ני ת וש כל ת הולל בה שנ ה] וש נה [שה ש  חםדל םאש  ל ר כה ובש
ם. עולה יענ אותו בה ט ומודי שוטי , ומש ענ יודי ה של ענ מנ יודי ד וש נו לומי מל ומי

ים מי שה בש יחות הנ ין רי בי רוחנ של ל הה ר של של קל ת, בנ בה שנ וש ש  םאש חםדל ל ר כה ש בש פל נל ת הנ רל של קש ים ני רי שה י קש ני שש נו, בי דש מנ לה
ית וי רש ני וש ים,  יי חנ הנ רור  צש בי ה  רורה צש ה של מה שה נש בנ רוחנ  ם הה עי ר  שה קש ני וש ט,  שוטי ומש ך  ם הולי שה ומי ץ,  רל אה בה ן של דל עי ן  גנ בש של

א. קה וש יד דנ מי יד, תה מי ך ה' תה חמ נה תוב וש כה הו של ה. זל ד זל ל צנ של ה וש ד זל ל צנ ד של בה כש ני יו הנ אותו זי ית מי זוני ני וש

ה, טה מנ לש ן של גנ בנ רוחנ של ם הה ת עי רל של קש ני של ת, כש חנ חות אנ א צנ לה חות? אל צה חש צנ ה בש ה זל ך. מנ של פש חות ננ צה חש צנ יענ בש בי שש הי וש
ם, יי ננ חות - שש ד, צה חה ח - אל צנ נו בש יש הנ ים. וש יי חנ רור הנ צש ה בי לה עש מנ לש ה של מה שה נש ים בנ רי שה קש ני של חות, כש צנ ן הנ ים מי ני פש לי חות של צנ
ש. מה ך מנ של פש ך, ננ של פש ה? ננ ת זל ת אל ש אל י יורי חות, מי צה חש ר, צנ לומנ אי. כש דנ ה ונ מה שה נש בוד הנ כש ה, בי לה עש מנ ה לש לה עש מנ ם לש הי של

ים. יקי די צנ ל הנ ם של קה לש י חל רי שש אנ

ם הי ה, וש לל גש ני ים בנ רי בה ים דש די לומש י, וש לנ ים אי סי נש כנ תש ל, מי בל בה ים מי רי בי חמ ם הנ ין אותה י בי ני אמ של עון, כש מש י שי בי ר רנ מנ אה
ך, לל מל ת הנ ננ י גי כי רש ם דנ י אותה תי דש מנ ים לי מי עה ה פש מה ים. כנ די דה צש ל הנ כה תום מי ק, סה זה ל חה זל רש ם בנ חותנ ם בש ים אותה יסי ני כש מנ

ים.] יוני לש ים על כי רה דוש ודש קה ך הנ לל מל ל הנ ה של תורה י הנ כי רש ם דנ הל י לה תי רש מנ ים אה מי עה ה פש מה ך. [כנ לל מל י הנ כי רש דנ

ים רי בה ר דש ים לומנ די ם פוחמ כגלה ם, וש אותו עולה בש ים של יקי די צנ גות הנ רש ן דנ ל אותה ם כה י אותה תי דש מנ ים לי מי עה ה פש מה כנ
יו. פי ם בש גי מש גנ מש שון של ד לה בנ מו אותו כש שון, כש י לה די בש ים כי אי רה קש ך ני שום כה גום, מי מש גי ים בש די א לומש לה לו, אל לה הנ
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ים קי יונש ם, וש הל ה מי רה בש ש עה קםדל רוחנ הנ וש דוש  קה יר הנ וי י אמ רי המ ים, של די יל ופוחמ ם, הואי ן אותה י דה ני כות אמ זש ל לי בה אמ
ל יו [של נה ר פה בל אות סי רש ים לי אי דה ם כש ינה אי ת, וש של ם קל יהל לי ית עמ אי רש ני א של לה םא עוד, אל ל ת. וש רל חל שות אנ ל רה רוחנ של יר וש וי אמ

רות. חי ים אמ ני ר פה בל ן סי כי ל של יההו], כה לי אי

ר, ענ צנ ם בש עולה ב הה םא יהשנ י ל ינ חנ י בש רי המ ם, של עולה ך] בה ן [תומי ימה י סי ני אמ ם ונ עולה צוי בה י מה ני אמ ם של הל יל לה ה מועי ל זל בה אמ
ם, יהל לי ן עמ גי יה י של א מי צי מה םא יי ל ם של עולה יד הה תי עה ה. וש זל דור הנ מו הנ םא יהקום דור כש י ל רנ חמ ה, אנ לה עש מנ לש ין של די דון בנ םא ני ל וש

ם. הל לה ה של פה צש חג הנ ים וש תוני חש תנ י הנ אי טה חמ ה - בנ לה עש מנ ה. לש טה מנ ין לש ה בי לה עש מנ ין לש או בי צש מה צופות יי חמ ים הנ ני פה ל הנ כה וש

םא ל ם, וש עולה ל הה רוחות של ל הה כה לש םאש  ר ירו  זי ם. ינחמ יהל לי עמ יחנ  גי ינשש י של ין מי אי , וש ווחנ צש ם לי עולה י הה ני ים בש ידי עמתי ונ
ם אותה או  צש מה יי של קום  מה אותו  בש ר,  יותי םא  ל וש ם  עולה בה ם  הל לה י  אתי צה מה ת  חנ אנ ה  פואה רש ל  בה אמ ה.  פואה רש ם  עי יהשובו 
ים רי עורש תש מי לו  לה גש בי אותו,  ים  יאי מוצי של כש ר,  קל של בו  ין  אי של ה  תורה ר  פל סי ם  יהל יני בי א  צה מש ני וש ה,  תורה בנ ים  קי עוסש של

ר. בה דה ת הנ נו אל דש מנ ר לה בה י כש רי המ אוי, ונ רה דוש כה קה ם הנ שי ב בו הנ תנ כש ם ני ן אי כי ל של כה ים. וש תוני חש תנ ים וש יוני לש על

יו לה ר עה עורי תש י מי ה. מי טה מנ ולש ה  לה עש מנ לש יו  לה עה ים  רי עורש תש םא מי ל וש ה,  ר תורה פל ם סי יהל יני בי ה  לה גנ תש הי דור של לש אוי 
ם. עולה ר הה ענ צנ ר בש ה יותי ר תורה פל לות סי גש הנ יך לש רי צה ר, וש טה מה יך לש רי ם צה עולה הה ר, וש ר יהתי ענ צנ ם בש עולה הה ה של עה שה בש

י רי המ יו, של לה ים עה רי עורש תש ים מי תי מי ל הנ ים, כה רי בה קש ל הנ ים ענ מי חמ ם רנ דה י אה ני ים בש שי קש בנ ר ומש ענ צנ ם בש עולה ר הה של אמ כנ של
ים אי ים בה יי חנ הנ וש ם,  עולה ר הה ענ צנ ה בש לה גש הג לות, של גה א בנ צה מש ה ני ר תורה פל י סי רי המ , של רוחנ ה לה יעה ה ומודי ימה די קש מנ ש  פל נל הנ

ים. מי חמ ים רנ שי קש בנ ומש

ל ס ענ חה ר וש עורי תש הוא מי רוך  בה דוש  קה ז הנ אה רוך-הוא, וש דוש-בה קה ה לנ מה שה נש הנ ה, וש מה שה נש ה לנ יעה מודי רוחנ  ז הה אה וש
ם דור אי ים. אוי לנ תי מי י הנ רי בש ל קי ים ענ מי חמ ש רנ קי בנ ים לש אי ים בה יי חנ הנ קומו, וש מש ה מי ר תורה פל לות סי ל גה ה ענ זל ם, וש עולה הה
ל ם ענ יהל יני א בי צה מש םא ני י ל רי המ ת, של סל נל ית כש בי ת לש סל נל ית כש בי לו מי פי אמ קום, ונ מה קום לש מה לותו מי גש הנ ה לש ר תורה פל יך סי רי צה

ם. יהל לי יחו עמ גי ה ינשש מנ

ה לה עש מנ ה לש תה לש םא עה ל ד של ה, ענ רונה חמ לות אנ ה גה תה לש גה של ה, כש ינה כי י שש רי המ ם, של עולה י הה ני ל בש ים כה עי םא יודש ה ל ת זל אל וש
את צי מש יא ני ם, הי עולה א בה צה מש ב ני ק רנ דםחנ ן של מנ זש ך בי ר כה חנ ים. אנ חי לון אםרש ר מש בה דש מי י בנ ני ני תש י יי תוב? (ירמיה ט) מי ה כה מנ

ים. תוני חש תנ ים וש יוני לש , על יהה לל ים עה רי עורש תש כםל מי הנ יא, וש ם הי ה שה ר תורה פל ל סי לות של גה ם, ובנ שה

ם, עולה ד הה ה עומי ל מה ה ענ מה כש חה ל סודות הנ ים של רי בה עו דש לו יידש לה ים הנ שי פש טי ים הנ לי בש בנ ם הנ עון, אי מש י שי בי ר רנ מנ אה
יהה ר הה של אמ ן כנ קי זה א הנ יבה א] יי נונה מש ב [הנ ל רנ חו של בש עו שי ז יידש ר, אה ענ צנ א בש צה מש הוא ני של ים כש שי גש רנ תש ה מי ל מנ יו ענ כה תומש וש
סוד בש ך  לל מל למםה הנ י שש רי בש די ים לש שורי לו קש ים של רי בה דש אנו  צה י מה רי המ חו. ונ בש ת שי ים אל עי יודש יו  םא הה ל ם וש יהל יני צוי בי מה

חו. בש ת שי ים אל עי יו יודש םא הה ם ל הי ה, וש מה כש חה ל הנ יון של לש על

ם יהל יני בי ה ייש  ל זל ם כה עי א, וש קורי י של ין מי אי וש יהה  לל ד עה עומי י של ין מי אי ה, וש מה כש י חה רי בש ר די חנ ים אנ כי ו הולש שה כש ענ וש
ם. יהל ידי ר בי סנ מש םא ני ל ם וש הל ן לה תנ םא ני ל ב של ל גנ ף ענ ים, אנ שי דה חר ת הל יענ בי ה וקש נה בור שה עי ים בש חי קש פי

ל ש של פל ה נל אותה ט לש רה ד, פש חה ין אל די ים בש דוני ני ר, וש בל קל גוף בנ ת בנ רל של קנ תש זו מי ש הנ פל נל ש הנ ר חםדל שה ים עה ני ינו, שש ני שה
םא ל וש ת],  ענ יודנ םא  [ל ת  ענ יודנ ים  יי חנ הנ ר  ענ צנ ובש לו,  ר של ענ צנ ת בנ ענ יודנ וש ר  בל קל את בנ צי מש ני וש  , רוהה אמ בי של מו  ים, כש יקי די צנ הנ

מיששתנדלללת עמלייהלם.

ה מנ רוחנ  ן הה ת מי ענ יודנ וש ם,  עולה ת בה טל שוטל ת ומש כל הולל ד, וש חה אל בוש  לש ת בי של בל לנ תש מי ש  ר חםדל שה ים עה ני ר שש חנ אנ וש
ים. יי חנ ל הנ ם של עמרה ת צנ ת אל ענ דנ לה ים, וש מי חמ ש רנ קי בנ ם, ולש עולה ל הה ר של ענ צנ ל הנ ת ענ לל דל תנ שש ת, ומי ענ יא יודנ הי של

יק די ינו, צנ ני שה ם. של יהל יני ע בי יק נודה די אותו צנ אוי, וש רה יענ לו כה מודי יק של די ייש צנ ן של מנ זש ה? בי ל זל כה ר לש עורי תש י מי ומי
ר ייש יותי של ם, וכש יהל יני יו בי לה ים עה יזי רי כש ל יום מנ י כה רי המ ע, של ים הוא נודה תי מי ין הנ ים ובי יי חנ ין הנ ם, בי עולה ר בה אה שש ד ני חה אל

ם. עולה ר הה ענ ת צנ ם אל הל יענ לה דור, הוא מודי ל הנ ן ענ גי הה םא יהכול לש הוא ל ם וש עולה ר בה ענ צנ

ר ענ צנ ם בנ ר אותה עורי יש י של ם] מי יהל יני א [בי צה מש םא ני ל ם, וש יהל יני יו בי לה ים עה יזי רי כש מנ ם של עולה יק בה די א צנ צה מש םא ני ל של וכש
ן מנ אותו זש א בש צי מה הי ם לש ים כגלה יכי רי ים, וצש תוני חש תנ ים וש יוני לש יו על לה ים עה רי עורש תש ז מי ה, אה ר תורה פל א סי לה ם אל עולה ל הה של
ם יהל לי ים עמ רי עורש תש ן מי דל ן עי ל גנ של רוחנ  לו  פי אמ ונ ין,  די י הנ לי עמ ם בנ יהל לי ים עמ רי עורש תש ים, מי אי צה מש םא ני ם ל אי ה. וש שובה תש בי

ר. אי בה תש ני מו של ה, כש ר תורה פל שום סי מי

י בי ר רנ מנ ה. אה יונה לש ה על גה רש דנ ת, בש חנ ה אנ בה כה רש מל ה, בש מה שה נש , בי רוחנ ש, בש פל נל גוף, בש י - בש בםתנ ם אמ י עי תי בש כנ שה ינו, וש ני שה
י רי בש די ים בש לי כש תנ סש םא מי ל ים וש עי םא שומש ל ים וש יחי גי שש םא מנ ל ים וש עי םא יודש ל ם של דה י אה ני כםל בש הנ ים מי טומי ה אמ מה ה, כנ הודה יש

. יחנ גי ינשש י של ין מי אי ן, וש דה עי ן וש מנ ל זש כה ים בש מי חמ רנ ם בש יהל לי א עמ צה מש רוך הוא ני דוש בה קה יך הנ אי ם, וש עולה הה

ל כה ים  אי פש רנ תש ומי בות,  אה הה י  רי בש קי בש ת  בל נושל וש ה,  לה פי כש מנ ת הנ רנ עה מש לי ת  חנ אנ ת רוחנ  סל נל כש ני יום  בש ים  מי עה פש לש  שה
בות אה ים הה אי צה מש ני קום של ך, מה לל מל םאש הנ ר ה מי לה עש מנ לש ל מי ה טנ יעה פי שש ה רוחנ מנ אותה ם, וש יומה קי ים בש די עומש מות וש עמצה הה

ה. טה מנ לש בות של אה ים הה רי עורש תש ם, מי הל ל מי טנ ר] אותו הנ עורי תש מי של יענ  [וכש גי מנ של ים. וכש יוני לש על הה

ל טנ אותו הנ ה, ומי טה מנ לש ן של דל עי ן הה גנ יענ לש גי ה, ומנ גה רש ר דנ חנ ה אנ גה רש דועות, דנ גות יש רה דש ל בי טנ ד אותו הנ יורי נו של דש מנ לה וש
ין בי ת  טל שוטל ומש ה  עולה וש רות,  חי אמ י  תי שש בי ה  לולה כש של ת  חנ אנ רוחנ  ת  רל עורל תש ומי ן,  דל עי ן  גנ ל  של ים  מי שה בש בי ים  צי רוחמ
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ם. יהל ני ל בש ים ענ מי חמ ים רנ שי קש בנ ם, ומש יהל ווגי זי ם וש בות, הי אה ים הה רי עורש תש ז מי אה ה, וש רה עה מש ח הנ תנ פל ת בש סל נל כש ני ים, וש מי שה בש הנ

ד א, ענ צה מש םא ני ל ענ וש םא שופי ל ל אותו טנ ם, וש עולה י הה אי טה ל חמ ים ענ ני שי ם יש הי שום של ם, מי עולה ר בה ענ א צנ צה מש ר ני של אמ כנ וש
רוך-הוא. דוש-בה קה ה לנ מה שה נש הנ ה, וש מה שה נש רוחנ לנ הה , וש רוחנ ה לה יעה ש מודי פל נל הנ ם, וש עולה אוי בה רה ה כה ר תורה פל ר סי עורי תש מי של
םאש ר לש יענ  גי ח, ומנ דולנ בש ל הנ ל טנ ע של פנ יון של לש על הה דוש  קה יק הנ תי ענ הה מי ענ  שופי ים, וש מי חמ א רנ סי ל כי ענ ך  לל מל ב הנ ז יושי אה
ס חה וש ים].  כי רש בה תש [מי ים  רי בש חנ תש מי ם  כגלה ז  אה וש ים,  ני שי יש ם  אותה לש ל  טנ אותו  ענ  שופי וש בות.  אה הה ים  כי רש בה תש ומי ך,  לל מל הנ

ם. עולה ל הה רוך הוא ענ דוש בה קה הנ

ר מנ ך. אה רי בה תש ם מי עולה ם הה ילה בי שש בות, ובי אה יענ לה מודי ד של ם ענ עולה ל הה רוך הוא ענ דוש בה קה ס הנ םא חה נו, ל דש מנ לה וש
ל ה של צה ים לו עי אי קורש יון, של לש ך, אותו על לל מל למםה הנ ל שש רו של פש סי ים בש רי בה אנו דש צה י מה רי המ ה, ונ ך זל אי כה דנ י, ונ י יוסי בי רנ

כםל. ל הנ ה של מה כש חה

ן מנ ל זש כה ים בש כי רה ת דש שנ רה פה ת בש דל עומל ר, של ה יותי תה שש ל עה חי רה או לו של רש י הל רי המ ר, של מנ אה ה וש לה גי ך  א, כה נונה מש ב הנ רנ וש
כםל. ל הנ ה ענ ינה כי ך, ושש רל דל ד בנ נולנ ין, של יהמי נש ל בי קו של לש חל ת בש פםרל כנ רון וש ר - אה בה דה סוד הנ ם, וש כגלה יך, מי רי ם צה עולה הה של

ה, ילה לי חה ס וש עון, חנ מש י שי בי ר רנ מנ ה. אה ינה כי שש ה? זו הנ טה מי םאש הנ ה ר ה זל ה. מנ טה מי םאש הנ ל ר ל ענ אי רה שש יי חו  תנ שש יי ונ
םאש למםה. ר שש לי תו של טה ה מי ני תוב (שיר ג) הי כה ה, של ינה כי ה זו שש טה ה, מי אי םא רש א ב לה ה. אל וה חמ תנ שש הי ע וש רנ יו כה לה א אי לה אל
םאש ל ר ד ענ עומי ל של אי רה שש ה יי - זל םאש  ל ר ה. ענ דושה קש ה הנ טה מי הנ םאש  הוא ר ם, של עולה סוד הה ה יש ה? זל ה זל ה מנ טה מי הנ

ה. וה חמ תנ שש לו הוא הי של ל לש אי רה שש ך יי שום כה ה, מי טה מי הנ

ה לל אי ים הה רי בה דש ר הנ חנ י אנ הי יש תוב ונ כה ך  ר כה חנ י אנ רי המ ה, של יהה חולל םא הה ן הוא ל מנ זש אותו  י בש רי ר, המ םאמנ ם ת אי וש
ה לה ן עה מנ זש הנ אותו  י בש רי המ ע של יהדנ ל של ענ ה, וש יהה חולל םא הה ה ל וה חמ תנ שש הי ה של עה שה ה, ובש חולל יך  בי ה אה ני ף הי יוסי ר לש םאמל י ונ
דול גה ן הנ ילה אי מות הה לי יון, שש לש א על סי ה, כי בה כה רש ה מל אותה ה לש וה חמ תנ שש ך הי שום כה ם, מי לי א שה סי ה כי דושה ה קש יונה לש ה על גה רש דנ לש
ה לה י עה רי המ ה, של טה מי הנ םאש  ל ר אי ענ דנ ונ ה.  טה מי הנ םאש  ל ר ל ענ אי רה שש יי חו  תנ שש יי ונ ה  ל זל ענ וש מו,  ל שש א ענ רה קש ני ק של זה חה הל וש

דוש. קה ך הנ לל מל רות הנ טש ענ ר בש טי ענ תש הי קומו וש מש לי

ל זםה ר, (קהלת ז) כה מנ אה ח וש תנ יהיא פה י חי בי ה. רנ טה מי םאש הנ ל ר ל ענ אי רה שש חו יי תנ שש יי ע לו ונ בנ שה יי י ונ ה לי עה בש שה ר הי םאמל י ונ
ל כה מי ה  נה בה לש הנ ת  אל ש  יהרנ ך  לל מל למםה הנ ינו, שש ני שה י  רי המ י.  ני מל מי ה  חוקה רש יא  הי וש ה  מה כה חש אל י  תי רש מנ אה ה  מה כש חה בנ י  יתי סי ני
ר, מנ ה אה תורה גות הנ הה נש ל הנ עממםד ענ ה לנ צה רה של כםל, וכש הנ ה מי כה רש בה תש הי ה של נה בה לש ה הנ מות אותה לי שש ה בי דה מש יו עה יהמה , ובש יהה דל דה צש

גו'. ה וש מה כה חש י אל תי רש מנ אה

ינו, ני ם שה ם. שה תה רה בג קש י בי ני תנ רש בנ ם וקש יי רנ צש מי י מי ני אתנ שה י ונש בםתנ ם אמ י עי תי בש כנ שה ר וש מנ עמקםב אה ה, ינ הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ת או אל מש טנ תש בםאו ונ תה יו (ירמיה כ) ונ לה תוב עה ה, כה דושה קש ץ הנ רל אה ר בה בה קש גופו ני ת, וש רל חל שות אנ רה תו בש מה שש ה ני אה יהצש י של מי

ת?! רל חל שות אנ רה ה בש אה תו יהצש מה שש ני ם, וש תה רה בג קש י בי ני תנ רש בנ ר וקש מנ עמקםב אה ינ ה. וש בה תועי ם לש תל מש י שנ תי לה חמ ננ י וש צי רש אנ

תוב (בראשית מז) כה של הו  ה בו. זל בוקה ודש ה בו  חוזה ה אמ תה יש ה הה ינה כי שש הנ עמקםב, של ה ינ ה, שונל הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ך ת גופש בםר אל קש לי ך וש תש מה שש ת ני י אל ג בי וי זנ לה - לש ם עה ך גנ לש ענ י אנ נםכי אה לות, וש גה ך בנ מש דור עי ה - לה מה יש רנ צש ך מי מש ד עי רי י אי נםכי אה
י נםכי אה ה וש ל זל ענ ת. [וש רל חל שות אנ רה בש תו  מה שש ה ני אה םא] יהצש י ל רי המ ] [של ב של ל גנ ף ענ ר? [אנ ה אומי ה זל יך. מנ בותל י אמ רי בש קי בש

תוב.] לה כה ם עה ך גנ לש ענ אנ

יהה, ה הה אשונה ה רי פה ל טי כור של ב, בש לי הור הנ רש ל הי כור של י הוא בש רי המ אי, של דנ ף ונ יך. יוסי ינל ל עי ית יהדו ענ ף יהשי יוסי וש
ה תה יש תו בו הה בה המ ל אנ י כה רי המ ף, של יוסי ר לו בש שי בנ תש ה, הי ר זל תל רוך הוא סי דוש בה קה ע הנ יהדנ שום של ר, ומי אי בה תש ני מו של כש

לויהה. תש

יהם ף קנ י יוסי רי המ ר לו של שי בנ עמקםב, ולש בוד ינ יל כש בי שש א, בי יסה י יי בי ר רנ מנ ר? אה ה אומי ה זל יך, מנ ינל ל עי ית יהדו ענ יהשי
ה. מה כש את חה צי מש ם ני עולה י הה עמשי מנ לותו, ובש גנ ד לש י פוחי ני אמ ר, ונ בה י דה תי דש מנ ר, לה מנ יהה אה קי זש י חי בי תו. רנ יתה מי לו בש צש א אל צי מה יי וש

ים. לי גנ תש ים מי רי בה עון דש מש י שי בי י רנ ימי יך. בי ינל י זי לי גםר כש חמ יך ונ רל בה מםר דש ר לו, אל מנ ה בו. אה כה הי קו] וש שה א, [ונש בה י אנ בי א רנ בה

ים שי יך לה רי ה, צה זל ם הנ עולה ן בה בי ה לש זוכל ם של דה ן אה ם, בל עולה גות הה הה נש הנ ן בש קי זה א הנ יסה י יי בי י רנ קי רש פי י מי תי דש מנ ר, לה מנ אה
יו. תה חש ם תנ עולה ש אותו בה הוא יורי נו, וש מל ר מי תה סש ם ני עולה הה אות של רש הנ בודו, לש הו כש זל ר, וש בה קש ני של יו כש ינה ל עי ר ענ פה עה

יהם בו הוא הנ ן של בה לה יבו: הנ בי סש ם של ך הי ים כה ני וה גש ל הנ כה ם, וש הל ה בה אל רש ם ני עולה ה הה אי רש ם, מנ דה אה י הה יני עי שום של מי
ם, יי ה מנ יאה מוצי ת] של פל קל מג ה [של שה ינבה ר הוא הנ חי ן אנ ול ים. גה די דה צש ל הנ כה ם בש עולה ל הה ת כה יף אל קי מנ נוס, של יה דול אוקש גה הנ

ם. יי מנ ין הנ ן בי ול גה ך הוא הנ ם, כה יי מנ ין הנ ת בי דל ה עומל שה ינבה הנ וש

ל ל כה ה של אל רש י הוא מנ יעי בי ן רש ול ם. גה עולה ע הה צנ מש יא אל הי ם, של יי לנ רושה לו, זו יש ע של צנ מש אל י הוא בה ישי לי ר שש חי ן אנ ול גה
ע צנ מש ה אל דה קג יא נש הי יון, של כםל זו צי ד מי בה כש ני ה הנ אל רש מנ הנ צוף, וש רש פנ ה הנ אל רש ן ני יי ת ענ אותו בנ בש ן, של יי ת ענ א בנ רה קש ני ן, וש יי ענ הה
ן יי ענ הה כםל, וש ל הנ ה של אל רש כםל ומנ ל הנ י של יםפי יא הנ הי ה של ינה כי שש ה הנ ם שורה שה ם, וש ה שה אל רש ם ני עולה ל הה ה כה אי רש מנ כםל, של ל הנ של

ה. ש אותה יורי ה וש ל אותה ה נוטי זל ה וש ב אותה ה עוזי ן זל כי לה ם. וש עולה ת הה שנ רג יא יש זו הי הנ

י רי המ ים, של לי כש תנ סש םא מי ל ים וש עי םא יודש ם ל עולה י הה ני ר הוא, ובש ר יותי תה סש ר ני בה ל דה בה , אמ תה רש מנ ה אה יהפל ר לו,  מנ אה
רואות, ה של ם רואות מנ דה אה י הה יני את, עי םא יוצי ל ד של ענ מו, וש ת עי רל תל סש ני שו  פש ם, ננ עולה הה א מי ם יוצי דה ן אה בל ה של עה שה בש
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ים. ם רואי תה יתה מי ל בש בה ים, אמ םא רואי ם ל יהל יי חנ י - בש חה ם וה דה אה י הה ני אנ רש םא יי י ל נו (שמות לג) כי רש אנ בי מו של כש

גםר סש לי וש יו  ינה עי ל  ענ יהד  ים  שי לה ים  יכי רי צש יו  לה עה ים  די עומש ם של אותה וש ה,  אה רה ה של אל רש מנ אותו  קוחות מי פש יו  ינה עי וש
ד בה כש ה ני אל רש אותו מנ קוחות מי רות פש אה שש יו ני ינה עי ה של עה שה בש ם, של עולה י הה ימוסי סוד ני נו בש דש מנ לה ה של שום מנ ם, מי אותה
ל ענ ית יהדו  ף יהשי יוסי תוב וש כה של מו  ם, כש גםר אותה סש לי יו וש ינה ל עי ענ ים יהדו  שי ים לה די קש ן מנ בי ן, הנ בי ה לש כה ם זה ה - אי אה רה של
םא יון, ל לש על דוש  ה קה אל רש ת מנ עי ה כה תה אמ רה ן של יי ענ הה וש דו,  גש נל ן כש מי דנ זש מי דוש  םא קה ר ל חי ה אנ אל רש י מנ רי המ שום של יך. מי ינל עי

ר. חי ה אנ אל רש מנ ל בש כי תנ סש תי

יו ינה ל עי ה ענ רל שש ר יי חי ה אנ אל רש אותו מנ ה וש קוחה ת פש רל אל שש ן ני יי ענ ם הה אי ת, וש יי בנ דו בנ גש נל ה כש מוכה ש סש פל ה נל אותה עוד, של וש
בודו ין כש אי ת, של מי ן הנ ן מי כי ל של כה יו, וש רובה קש ן מי כי ל של כה ן, וש יי ענ בוד הה ה כש ין זל אי ל, וש קי לש קנ תש ל מי כי תנ סש מי ה של ל מנ כה - בש
רו עורש תש הי י  רי המ ונ ר,  פה עה בש ה  סל כנ תש מי ך  כה ר  חנ אנ לש ר.  חי אנ ר  בה דה יו  ינה עי ל  ענ רות  שש הנ ולש יך  רי צה םא  ל של ה  מנ בש ל  כי תנ סש הי לש

ם. עולה יר בה אי שש הי נו של י בש די ל יש כםל ענ הנ ן מי יי ענ תםם הה סש יי בוד הוא של כה הו, וש ר מנ בל קל ין הנ ל די ים ענ רי בי חמ הנ

לש שה יו, וש לה ת עה לל בל אנ תש ת, ומי יי בנ ר לנ בל קל הנ ר, ומי בל קל ת לנ יי בנ הנ ת מי כל הולל ש  פל נל ים, הנ יהמי ת הנ ענ בש ל שי ה, כה אי םא רש ב
ב. לי ת הנ ר אל עורי יחנ לש גי ינשש ם וש עולה ענ בה יודי י של ין מי אי גוף, וש הנ ש וש פל נל ד הנ חה אל ים כש דוני יום ני ים בנ מי עה פש

ת ת אל רל קל בנ ם ומש עולה ת בה טל שוטל את ומש יוצי וש נםם,  יהי גי ת בנ צל חל רנ תש ת ומי כל הולל ש  פל נל הנ וש ד,  רה טש ני גוף  הנ ך  ר כה חנ אנ
ת. של בל לנ תש מי ה של מנ ת בש של בל לנ תש מי ד של רו, ענ בש קי

בוש לש מנ , בנ רוחנ ה בה ירה אי ת ומש רל רל צש ני ש  פל נל ר. הנ פה עה ח] בל ר [נה אה שש גוף ני ים. הנ חי נה ם  כגלה ש  ר חםדל שה ים עה ני ר שש חנ אנ
ה זל ה בה ר זל שה קש ני כםל  הנ וש ים,  נוגי עי ל הה ג כה נל ל עם רור של צש ה לי ה עולה מה שה נש הנ וש ן,  דל ן עי גנ ת בש גל נל ענ תש מי רוחנ  ת. הה של בל לנ תש מי של

ים. דועי ים יש ני מנ זש לי

ח כה שש ני ים, וש די ה עומש ל מה ים ענ עי םא מודה ל ים וש עי םא יודש ל ים וש לי כש תנ סש םא מי ל ם של דה י אה ני בש ם לי הל ה, אוי לה אי םא רש ב
עושות ה של וות תורה צש ייש מי ה, וש לה עש מנ ד לש בה כש בוש ני עושות לש ה של וות תורה צש ייש מי ה. של תורה וות הנ צש עמשות מי ם לנ הל מי
יו יהמה ם, ומי דה אה לה לו  יך  רי כםל צה הנ וש ה,  זל ם הנ עולה ד לה בה כש ני בוש  עושות לש ה של וות תורה צש מי ייש  ה, וש טה מנ ד לש בה כש ני בוש  לש

נו. רש אנ בי מו של ים, כש ני קה תש ם ני ש כגלה מה מנ

ה, קה זה חמ לו,  של אור  מי ת  חנ אנ מות  דש לומו  חמ בנ לו  או  רש הל וש ד,  חה אל יום  תו  עש דנ בש ש  גי רנ תש הי ן  קי זה הנ ה  הודה יש י  בי רנ
. חנ מי יהה שה יום הה אותו הנ ה, ומי זל דור הנ מה ך לנ לש בוש של רו לו, לש מש ה? אה ה זל ם, מנ הל ר לה מנ ים. אה די דה ה צש עה בה רש אנ ת לש רל זוהל של

ן דל עי ן  גנ בש שורות  שורות  ם  יהל בושי לש בי ים  בי יושש ים  יקי די צנ הנ רוחות  יום  וה יום  ל  כה ה,  הודה יש י  בי רנ ר  מנ אה
בו יישש ך  מל שש לי ים יודו  יקי די צנ ך  תוב (תהלים קמ) אנ כה הו של יון. זל לש בוד על כה רוך הוא בש דוש בה קה ת הנ ים אל חי בש שנ ומש
ה? זו טה מי י הנ נו. מי רש אנ בי מו של גו', כש ל וש אי רה שש יי חו  תנ שש יי תוב? ונ ה כה ה מנ לה חי תש א, בנ בה י אנ בי ר רנ מנ יך. אה נל ת פה ים אל רי שה יש
לו, כםל של ל הנ לום של שה הנ דוש, של קה הנ ך  לל מל ה הנ ה - זל טה מי הנ םאש  ל ר יק. ענ די ה צנ ה - זל טה מי הנ םאש  ל. ר אי רה שש ת יי סל נל כש
ל אי רה שש ה, יי טה מי הנ םאש  ל ר ד ענ עומי של אותו  ה, לש וה חמ תנ שש הי לו  של עמקםב לש ינ למםה, של שש לי של תו  טה ה מי ני תוב (שיר ג) הי כה של

ה. טה מי םאש הנ ל ר ל ענ אי רה שש חו יי תנ שש יי ן ונ שום כי מו, מי שש

הוא בות, וש אה ם הה ה עי לה עש מנ יא לש הי תו  גה רש דנ ם, וש לי תנ שש ה הי יונה לש ה על גה רש דנ י בש רי המ ע, של עמקםב יהדנ ינ ן של יוה ך, כי ר כה חנ אנ
תוב בו? ה כה הוא בו, מנ רוך  בה דוש  קה ל הנ יון של לש צון על רה ק בש זי חנ תש הי וש ח,  מנ שה וש בו  ק לי זי חנ תש ם, הי לי קון שה תי דו  בנ לש

קו. לש י חל רי שש ם. אנ לי תנ שש ר הי ה יותי יונה לש ה על גה רש דנ י בש רי המ ש, של מה ה מנ טה מי ל הנ ה, ענ טה מי ל הנ ב ענ יישל ל ונ אי רה שש ק יי זי חנ תש יי ונ

ל ח ענ סנ פל דון: בש ם ני עולה ה הה נה שה ים בש קי רה ה פש עה בה רש אנ ינו בש ני שה י של רי נו, המ רש אנ נו בי תי נה שש מי ה, בש הודה י יש בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה
ל ים ענ דוני ג ני חה רון, ובל י מה ני בש יו כי נה פה ים לש רי ם עובש עולה י הה אי ל בה ה כה נה שה םאש הנ ר ן, בש ילה אי רות הה ל פי ת ענ רל צל עמ ה, בנ בואה תש הנ
ה, סוד יונה לש על ה הה בה כה רש מל ד הנ גל נל כו', כש ה וש בואה תש ל הנ ח ענ סנ פל נו, בש רש אנ ה בי נה שש מי סוד הנ ים, וש רי בה נו דש רש אנ י בי רי ם. המ יי מנ הנ

ך. לל מל ד הנ וי דה בות, וש אה הה

ין ין הוא, די י די רי המ ח, ונ סנ פל ה בש צה ה מנ אה ה בה ל מנ ה, ענ ר זל בה נו דה רש אנ י בי רי המ ש, ונ מה ה מנ ך זל כה ה, של בואה תש ל הנ ח ענ סנ פל בש
ם הל ר מי עי בנ רוך הוא ולש דוש בה קה ל הנ דוש של קה ק הנ לל חי ס בנ ני כה הי ל לש אי רה שש יי ילו  חי תש הי ית של אשי רי זו הה ין, וש כות די לש מנ הנ
י להי ים, אל רי חי ים אמ להי ים אל אי רה קש ני לות של זה ים ומנ בי י כוכה די ים עובש מי ל ענ ים ענ ני מג מש רות של חי יות אמ עג יא טה הי ץ, של מי חה
מו ה? [כש בואה ה תש מה רוך הוא. לה דוש בה קה ל הנ דוש של קה ק הנ לל ה, חי צה מנ ס בנ ני כה הי ע, ולש רה ר הה ץ, ייצל מי ים חה אי רה קש ני ר, וש כה ני
נו רש אנ ה, ובי בואה תש ל הנ ים ענ דוני ח ני סנ פל ן בש כי דוש] לה קה ם הנ שי ל הנ ה של אשונה "א רי הי ז לש מל "א, רל הי תםה בש בואה ר תש מנ אל נל של

"א. ל הי ין של ל די דון ענ ם ני עולה הה של

הו א זל לה ן? אל ילה אי רות הה ה פי ה זל יות! מנ הש יך לי רי נות צה ילה אי רות הה ן?! פי ילה אי רות הה ן. פי ילה אי רות הה ל פי ת ענ רל צל עמ בנ
א. צה מש ך ני יש רש י פל ני מל ן מי נה עמ רוש רנ בש י כי ני תוב (הושע יד) אמ כה מו של ן, כש ילה אי רות הה ה. פי לה עש מנ ק לש זה חה הל דול וש גה ן הנ ילה אי הה

םאש י הוא ר ך. ומי לל מל ל הנ ה של נה שה םאש הנ הו ר ה זל נה שה םאש הנ ינו, ר ני רון. שה י מה ני בש יו כי נה פה ין לש רי ה עובש נה שה םאש הנ ר בש
י אי ל בה ן כה כי ה, לה נה א שה רה קש ני קום של ה], מה לה עש מנ [לש ך  לל מל ל הנ ד של חה םאש אל הוא ר םאש, של א ר רה קש ני ק של חה צש ה יי ה? זל נה שה הנ

ק. חה צש ה יי ה שורל נה שה םאש הנ ר י בש רי המ ה, של נה שה םאש הנ ר ינו בש ני ה שה ל זל ענ רון, וש י מה ני בש יו כי נה פה ים לש רי ם עובש עולה

כםל את בנ צי מש ם ני יי מנ ת הנ חנ מש ה שי ל זל ענ ך, וש לל מל ין הנ מי ל יש םאש] של ל ר ית [של אשי י רי ם, זוהי יי מנ ל הנ ים ענ דוני ג ני חה ובל
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כםל הנ לו  אי ים  קי רה פש ה  עה בה רש אנ בש ה  זל ל  ענ וש  , יהדוענ ה  זל ם  יי מנ של שום  מי ם,  אותה ים  בי שואמ וש ם  יי מנ ים  כי סש ננ מש של ה  עה שה בש
ים. אי צה מש ני

ך, לל מל ד הנ וי עמקםב, דה ינ ק וש חה צש ם, יי הה רה בש לו, אנ לה ים הנ קי רה פש א בנ צה מש כםל ני ים, הנ רי בה דש לו בנ כש תנ סש יי של י, כש י יוסי בי ר רנ מנ אה
ים רי פה סש יום הנ ל יום וה כה ם, ובש עולה ים בה אי צה מש ני ים של יהמי ים בנ דוני ם ני דה י אה ני ים בש קי רה ה פש עה בה רש אנ דון, ובש ם ני עולה ה הה לל אי ובש
ל יום, כה בש ה בו  ידה עי ה מש תורה הנ ם. וש יי ננ זש ין אה כי ינרש י של ין מי אי ב, וש ים לי יהשי י של ין מי אי ים, וש בי תה כש ים ני עמשי מנ הנ ים וש חי תה פש ני

קולו. יב לש שי ינקש י של ין מי אי ה לו, וש רה מש ב אה ר לי סנ ה חמ נה ר הי י יהסג תי י פל ל, (משלי ט) מי יי חנ א בש קול קורי וש

ה מה שה נש . הנ יחנ גי שש ינו מנ הוא אי ים בו, וש ידי עי ומש דו  גש נל ים כש די ים עומש די ר, עי בםקל ם בנ ם קה דה ן אה בל ה של עה שה נו, בש דש מנ לה
ים. בי תה כש ים ני עמשי מנ הנ ים וש תוחי ים פש רי פה סש י הנ רי םא - המ ם ל אי ה, וש פל יב - יה שי קש ם הי ה. אי עה ל שה כה ן ובש מנ ל זש כה יו בש לה ה עה ידה עי מש
תוב כה הו של א. זל בה ם הנ עולה םא בה ל ה וש זל ם הנ עולה םא בה ין ל די ן הנ ים מי די ם פוחמ ינה אי ים של יקי די צנ י הנ רי שש יהיא, אנ י חי בי ר רנ מנ אה

ץ. רל שו אה ירש ים יי יקי די תוב (תהלים לז) צנ כה ח. וש טה בש יר יי פי כש ים כי יקי די צנ (שם כח) וש

ה סוק זל גו'. פה ם וש רה בש ל אנ ה ענ לה פש ה נה מה די רש תנ םא וש ב לה ש  מל של י הנ הי יש ר, (בראשית טו) ונ מנ אה ח וש תנ יהה פה קי זש י חי בי רנ
יענ גי מנ ן של מנ זש ינו, [אותו יום] הנ ני שה ה. של זל ם הנ עולה הה ם מי דה אה ת הה ים אל יאי מוצי ה של של קה ין הנ די ה יום הנ ל זל בה רוהו, אמ אמ בי
תוב כה מו של ה, כש נה בה לש ן הנ מי ש  מל של הנ ך  שה חש נל דול, של גה ין הנ די ן יום הנ מנ [יום] זש ה, אותו  זל ם הנ עולה הה א מי ם יוצי דה אה הה של
םא ל ד של ים יום ענ לשי ם שש דה אה ן הה בל ת מי ענ ננ מש ני ה של דושה קש ה הנ מה שה נש הנ ש, זו  מל של הנ ך  שנ חש םא תל ר ל של ד אמ (קהלת יב) ענ

ה. אל רש םא ני ל נו וש מל ע מי נה מש ני ם של לל צל הנ ה  של רואל ם, וש עולה ן הה א מי יהצה

ר, םאמנ םא ת ל ית. של אי רש םא ני ל וש נו  מל ת מי רל ערבל ה ומה ה עולה דושה קש ה הנ מה שה נש הנ שום של נו? מי מל ע מי נה מש ם ני ענ טנ ה הנ מה
ה מה שה ת] נש של לל חל נל נו [וש מל ת מי רל ערבל כםחו, מה יו בש יה חנ הוא בש של א כש לה נו, אל מל ת מי רל ערבל ה זו מה מה שה ש, נש לה חל נל ם וש דה ת אה מי של כש של
יום אותו הנ א] מי לה יר לו. [אל אי םא מי ל ם וש לל צל נו הנ מל ר מי ערבה ז מה אה ש, וש פל נל ה לנ ירה אי םא מש רוחנ ל הה , וש רוחנ ה לה ירה אי םא מש ל זו וש
ה ירה אי םא מש רוחנ ל הה נו, וש מל ה מי תה לש ה זו עה מה שה נש שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ם. מה יי מנ שה י הנ פררי לו צי פי אמ יו, ונ לה ים עה יזי רי כש ם מנ כגלה

ים. רי ערבה נו ומה מל ים מי גוף עולי וות הנ אמ ל תנ כה ל וש כה אמ מנ הנ ת, וש של לל חל ש נל פל נל ז הנ אה ש, וש פל נל לנ

ה עולה ת וש רל ערבל ה מה מה שה נש ל, הנ לי פנ תש הי םא יהכול לש ל יו וש לש ית חה בי יש בש ל אי נופי ם של ענ ל פנ לו כה פי אמ ה, ונ הודה י יש בי ר רנ מנ אה וש
ה מה שה נש ז הנ טוב, אה יש לש אי ת הה ים אל ני ם דה אי ם. וש דה אה ל הה ינו של ים די ני דה ד של ש, ענ פל נל ה לנ ירה אי םא מש ל רוחנ  ז הה אה נו, וש מל מי
ים יום לשי ין, שש די ר בש בה דה ד הנ םא עומי ל ן של מנ זש ין, ובי די ר בש בה דה ד הנ עומי ן של מנ זש י בי רי כםל. המ ה לנ ירה אי ה ומש קומה מש ת לי רל חוזל

נו. מל ר מי ערבה ם מה לל צל הנ כםל, וש ה לנ מה שה נש ה הנ ימה די קש מנ

, יהה רל בה י דש ל פי ענ ה  ים אותה ני דה ין וש ית די בי לש תו  מה שש ת ני ים אל לי עמ ה, מנ לה עש מנ ם לש דה אה ת הה ים אל ני דה ן של מנ זש ינו, בי ני שה
ם כגלה ים, וש רי פה סש ים בנ תובי ם כש י כגלה רי המ ה, של ידה עי םא מש ים ל עמשי מנ ם, ובנ דה אה יונות הה עש ל רנ כה ה בש ידה עי כםל ומש ה בנ ידה עי יא מש הי וש

ים. ני מנ זש ר הנ אה שש ר מי א יותי צה מש גוף ני ק הנ ז דםחנ ה, אה לה עש מנ ם לש דה אה ת הה ים אל ני דה ה של עה ה שה אותה ם. בש דה אה ת הה ים אל ני דה

ה ירה אי ך ומש ר כה חנ ת אנ רל ה חוזל מה שה נש הנ גוף, וש ל הנ ת ענ ענ קנ בש ה ני עה זי נו, וש מל ים מי פי רש ז מנ ה, אה טובה ים אותו לש ני ם דה אי
ם, י עולה יהבי ה חנ מה י כנ רי ר, המ םאמנ ם ת אי ה. וש לה עש מנ לש ינו  ים די ני דה ד של ים ענ מי עולה לש יו  לש ית חה בי ם מי דה ה אה םא עולל ל כםל, וש לנ
םא ת ל עי כה ב של ל גנ ף ענ ם, אנ דה אה ין הה די בש יחנ  גי שש הוא מנ רוך  בה דוש  קה א הנ לה ם? אל יומה קי ים בש די ם עומש י עולה עי שש ה רי מה כנ
ה ל זל ענ ם, וש עולה יק בה די ילה צנ הש יי ן של יד בי מולי ים של מי עה פש ה. או לי טובה ן אותו לש ה - דה כל זש ך יי ר כה חנ אנ ה של הוא רואל ה, וש זוכל

ה. טובה ן אותו לש רוך הוא דה דוש בה קה הנ

י ני י אה תוב ((יחזקאל לג) חנ כה מו של כםל, כש הנ יחנ בש גי שש ה, ומנ טובה רוך הוא לש דוש בה קה ל הנ יו של ינה די יו וש עמשה ל מנ כה וש
ים די עומש ם של עולה י הה עי שש ם רי ל אותה ה כה ל זל לנ גש כו. ובי רש דנ ע מי שה שוב רה ם בש י אי ע כי שה רה מות הה פםץ בש חש ם אל גו' אי ם ה' וש אג נש

ה. טובה ם לש ן אותה רוך הוא דה דוש בה קה ם, הנ קומה מש בי

ים עי רה ים  אי לה חר וה מב)  (דברים  ר  מנ אל נל של מו  כש ם,  שה רות  שש לי מי ם  נה מנ זש ם  לנ שש ני ים  אי לה חר הל ם  ים אותה מי עה פש לי וש
ים, יקי די צנ ין לש ם, בי נה מנ ימו זש לי שש הי ר של חנ אנ נו לש מל ים מי קי לש תנ סש ם מי דה אה ל הה ים ענ שורי של כש ה, של מונה שו אל עה ים, של ני מה אל נל וש

נו. רש אנ בי מו של ין, כש די ה בש עמשל כםל ננ הנ ים, וש עי שה רש ין לי בי

ל, אי רה שש א יי ינרש תוב ונ כה ה, של של ה קה סוק זל ק, פה חה צש י יי בי ר רנ מנ ה. אה לל י אי ר מי םאמל י ף ונ י יוסי ני ת בש ל אל אי רה שש א יי ינרש ונ
א לה ל? אל אי רה שש א יי ינרש ה ונ ה זל ז מנ אות, אה רש ל לי םא יוכנ ם ל אות. אי רש ל לי םא יוכנ ן ל קל זם מי דו  בש ל כה אי רה שש י יי יני עי תוב וש כה וש
ר (מלכים-א מנ אה ב וש הה י זה לי גש י על ני ה שש שה ם עה עה בש יהרה יו, של רה בי חמ ם ונ עה בש ם יהרה הי ף, של י יוסי ני ם בש ש אותה קםדל רוחנ הנ ה בש אה רה של
ל אי רה שש א יי ינרש ן ונ כי לה ה, וש רה ה זה עמבודה יך לנ להל ה אל לל ר אי יד לומנ תי עה י הוא של ה, מי לל י אי ן מי כי לה ל. וש אי רה שש יך יי להל ה אל לל יב) אי

ף. י יוסי ני ת בש אל

דוש קה ה הנ תו. מה רש עמטנ ם בנ ר אותה טי ענ הוא מש רוך  בה דוש  קה הנ חוק, וש רה מי ה לש עמשל ים מנ ים רואי יקי די צנ אן של כה מי
אםד, ה טוב מש ני הי ה וש שה ר עה של ל אמ ת כה ים אל להי א אל ינרש תוב (בראשית א) ונ כה של מו  חוק, כש רה מי ה לש הוא רואל רוך  בה

יו. נה פה ים לש רי ם עובש כגלה ם, וש ים אותה םא עושי ל ד של ים ענ עמשי מנ ל הנ ה כה רוך הוא רואל דוש בה קה הנ של

םא יהבםאו ל ד של יו ענ נה פה דו לש מש עה וש בו  ינצש תש ם הי ם, כגלה עולה ד סוף הה ענ ם וש עולה סוף הה ם מי עולה ל דורות הה ה כה מו זל כש
מות שה נש הנ ל  כה של שום  מי ם.  עולה הה א  רה בש ני םא  ל של ד  ענ םאש,  ר מי דםרות  הנ א  קםרי (ישעיה מא)  תוב  כה של הו  זל ם.  עולה לה
ה, זל ם הנ עולה ים בה די עומש מות של דש הוא בנ רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש ים לי די ם עומש דו, כגלה םא יהרש ל ד של ם, ענ עולה דות לה יורש של
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א. רה קש ם יי שי ם בש כגלה תוב (שם מ) לש כה מות, של שי ים בש אי רה קש ני וש

ם. עולה או בה צש מה יי וש םא יהבםאו  ל ד של ם ענ עולה ל דורות הה ם כה הל ה לה אל רש רוך הוא מנ דוש בה קה ים, הנ יקי די צנ ך הנ ם כה גנ
םא יהבםאו, ל ד של ם דורות ענ ל אותה ה לו כה אה רש רוך הוא הל דוש בה קה הנ אשון, של יהה רי הה ם] של דה ה אה ם [זל דה אה נו? מי ן לה יי ננ מי
ם. עולה םא לה ב ים לה ידי עמתי ם דורות של ל אותה ה לו כה אה רש ינו, הל ני שה ם], של דה דםת [אה ר תולש פל ה סי תוב (בראשית ה) זל כה כנ
ם עולה ל דורות הה ה לו כה אה רש רוך הוא הל דוש בה קה הנ ץ, של רל אה ל הה ת כה הו ה' אל אי ינרש תוב (דברים לד) ונ כה ה, של מםשל ן לש כי וש

ם. עולה םא יהבםאו לה ל ד של ים ענ יאי בי נש ר הנ אה ל שש כה ם וש עולה י הה יגי הי נש ם מנ כל אותה וש

י ני שש ים לי לי שש ה מנ סוק זל ה? ופה לל י אי ר מי מנ אה ע, וש זנ עש דנ זש הי חוק וש רה מי ה לש אה ף, רה י יוסי ני ת בש ל אל אי רה שש א יי ינרש אן, ונ ם כה גנ
ה לו אה רש הל נו של ן לה יי ננ ה. ומי זל ים בה להי י אל ן לי תנ ר נה של ם אמ י הי ננ ר, בה מנ אה ף וש יב יוסי שי ן הי כי לה ה. וש ד זל צנ ה ולש ד זל צנ ים, לש די דה צש
ם בות אותה רנ ם - לש ך. גנ על רש זנ ת  ם אל ים גנ להי י אל ה אםתי אה רש ה הל ני הי וש תוב  כה ש? של קםדל הנ רוחנ  הוא בש רוך  בה דוש  קה הנ

נו. רש מנ אה י של פי נו, כש מל או מי יהצש של

םא ל ף, של ת יוסי אל ך  רל בה יש ונ ן בו,  בוני תש הי לש ה ייש  זל סוק הנ פה גו'. בנ וש ר  של ים אמ להי אל ר הה םאמנ י ונ ף  ת יוסי אל ך  רל בה יש ונ
ה ה זל ז מנ ם, אה כי רמ בה יש תוב ונ יות כה הש יך לי רי ז צה יו, אה נה בה ם לש יו. אי נה ת בה א אל לה ף, אל ת יוסי ך אל רנ בי ה של כה רה אן בש אנו כה צה מה

ך? רי בה תש ף הי יוסי אן של אנו כה צה םא מה ל ף, וש ת יוסי ך אל רל בה יש ונ

יו, הוא נה ים בה כי רש בה תש ר מי של אמ כנ ה, וש תה יש יו הה נה ל בה ה של כה רה בש ף, הנ ת יוסי תוב אל ת, כה א אל קה וש י, דנ י יוסי בי ר רנ מנ אה
יא. תו הי כה רש ם בי דה ל אה יו של נה ל בה ה של כה רה בש ך. של רי בה תש מי

ן יוה כי שום של ית מי רי בש ית, סוד [הנ רי בש ת אות הנ אל ך  רנ בי ת, של א אל קה וש ף, דנ ת יוסי אל ך  רל בה יש ר, ונ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
א רה קש ן ני כי לה ר, וש מנ ף שה יוסי ית של רי בש קום סוד] הנ אותו מה לש ך  רנ ז בי ה, אה זל ים בה להי י אל ן לי תנ ר נה של ם אמ י הי ננ ר בה מנ אה של

ף. ם יוסי ת עי דל עומל ית של רי בש ף, סוד הנ ל יוסי ת של יק. אל די צנ

יו - נה פה י לש בםתנ ש. אמ ית קםדל רי ה, בש דושה קש ית הנ רי בש ה סוד הנ ים - זל להי אל יו. הה נה פה י לש בםתנ כו אמ לש הנ תש ר הי של ים אמ להי אל הה
ק אותו יוני זון וש ם ני הל י מי רי המ ק, של חה צש יי ם וש הה רה בש נו, אנ לה י סוד של ני פש לי ים מי יוני לש ים על אשוני ם רי אותה יו, של נה פה א לש קה וש דנ

קום. אותו] מה [מי

ת אותו ך אל רנ אן בי כה יון הוא, וש לש א סוד על לה ים? אל להי אל ת הה רל חל ם אנ ענ ם פנ ענ טנ ה הנ י, מה ה אםתי רםעל ים הה להי אל הה
ה זל קום הנ מה בנ מו  צש יר ענ כי זש ן הי כי לה וש כות,  רה אות בש יוצש נו  מל מי ים של יי חנ קור הנ ים, מש יי ים חנ להי ל אל סוד של קום בש מה
הוא ן של יוה כי ן, וש ח אותה קנ עמקםב לה ים ינ יי חנ קור הנ מש עות מי שופש כות של רה בש ל הנ כה שום של י, מי ה אםתי רםעל ים הה להי אל ר הה מנ אה וש

תוב. ף כה ת יוסי ך אל רל בה יש ה ונ ל זל ענ בור, וש די ר] בנ כה זה לוי [בנ כםל תה הנ כות, וש רה ח בש קנ ה לה קום זל ן, מה ח אותה קנ לה

ך כה ר  חנ אנ וש ה,  לה חה תש הנ בנ ך  רי בה תש הי לש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ יך  רי צה כות,  רה בש ך  רי בה לש יך  רי צה של קום  מה ל  כה בש ן  כי לה
מות. יש קנ תש םא מי כות ל רה ן בש ה, אותה לה חה תש הנ ך בנ רי בה תש םא מי רוך הוא ל דוש בה קה ם הנ אי ים. וש רי חי אמ ים הה כי רש בה תש מי

ה, אי םא רש ה - ב לה חה תש הנ הוא בנ רוך  בה דוש  קה ת הנ אל ך  רנ םא בי ל יו וש בי אה אותו  ך  רנ בי עמקםב, של י ינ רי ר, המ םאמנ ם ת אי וש
ת אל ך  רנ בי ן של יוה כי ה.  לה חה תש הנ הוא בנ רוך  בה דוש  קה ת הנ אל ך  רנ בי ד של ענ כו  רש םא בי עמקםב, ל ינ ת  ק אל חה צש יי ך  רנ בי ה של עה שה בש
י ני בש יחנ  ה רי אי ר רש םאמל י תוב (בראשית כז) ונ כה נו? של ן לה יי ננ עמקםב. מי ת ינ אל ך  רנ ה, הוא בי לה חה תש הנ רוך הוא בנ דוש בה קה הנ
יום קי בש ך  רי בה תש כו ה'. הי רמ ר בי של תוב אמ כה רוך-הוא, של דוש-בה קה ה לנ כה רה ת בש דל אן עומל כו ה'. כה רמ ר בי של ה אמ דל יחנ שה רי כש
יהד יו. מי כותה רש בי כות, [בש רה בש ת הנ ידנ עממי יים בנ קנ תש ה הי דל שה אותו  ן של יוה גו'. כי וש ך  ן לש תל יי יו וש רה חמ אנ ך  ר כה חנ אנ כות, וש רה בש הנ

יו. כותה רש בי יים בש קנ תש הוא הי ר של חנ כות, אנ רה נו בש מל או מי יהצש ה סוד] של דל אותו שה ים, של להי אל ך הה ן לש תל יי כו וש רש בי

יך רי ר צה בםקל ה, בנ אי םא רש יו. ב נה ת בה אל ך  רנ בי ך  ר כה חנ אנ רוך הוא, וש בה דוש  קה ת הנ ה אל לה חי תש עמקםב בנ ינ ך  רנ ה בי זל מו  כש
גו'. ד וש ל ענ םאכנ ר י בםקל נו בנ מש קנ י הי רי המ ם, ונ עולה י הה ני ר בש אה שש ך לי ר כה חנ אנ רוך-הוא, וש דוש-בה קה כות לנ רה ים בש די קש הנ ם לש דה אה

ם יי רנ פש אל את מי צי לה יד  תי עה של ש  קםדל הנ רוחנ  ה בש אה ף, רה י יוסי ני בש ם  ת אותה אל ך  רי בה לש עמקםב  ינ ה  צה רה של ה, כש אי םא רש וב
יך להל ה אל לל ה אי רה ה זה ד עמבודה ל צנ ה זו של עמבודה ר בנ מנ אה ה] של ה שונל ע [מנ מה שש ה? מנ לל י אי ר מי מנ אה ח וש תנ ט. פה בה ן נש ם בל עה בש יהרה
ש, חה נה ה אותו הנ אה מש ה רוחנ טג ד אותה צנ ע, ומי רה ש הה חה נה ל אותו הנ ים של די דה צש ם הנ ל אותה א סוד הוא, כה לה ל? אל אי רה שש יי

ם. הל לה ים של די דה ם צש ל אותה כה ם בש עולה ים בה ני מש דנ זש ם מי הי ה, וש לל ים אי אי רה קש ים ני גי וש דנ זש מי של יו, וכש לה ב עה רוכי י של ייש מי וש

י לי ה אי זל ן  כי וש ם.  דה אה יד בה מי תה א  צה מש ני של דוש  קה ם הנ רםשל ית,  רי בש הוא סוד הנ םאת, של ז את  רי קש ני ש  קםדל הנ רוחנ  וש
ל. אי רה שש יך יי להל ה אל לל תוב (שמות לח) אי ה כה ל זל ענ ה, וש לל ים אי אי רה קש ה ני לל ל אי בה ה ה'. [הוא ה'] אמ הו - זל וי נש אנ וש

ל תוב (איכה א) ענ כה ך, וש חי כה שש םא אל םאת - ל ל ז י - סוד של נםכי אה ה, וש נה חש כנ שש ה תי לל ם אי תוב (ישעיה מט) גנ ן כה כי לה וש
שום ם? מי ענ טנ ה הנ י - מה ני ה אמ לל ל אי ר ענ חי ר אנ בה יות. דה כי ה בש מה כות כנ בש ם לי הל ם לה רנ א גה טש חי אותו הנ יהה, של י בוכי ני ה אמ לל אי
לט, שש שות לי ם רש הל ה לה נה תש ני שום של ש, ומי דה קש מי ית הנ ת בי יב אל רי חמ הנ ל ולש אי רה שש ל יי לט ענ שש ה לי קום זל מה שות לש ה רש נה תש ני של
יהה, זו רוחנ י בוכי ני לט] אמ שש שות לי ם רש הל ה לה נה תש ני ה של אה מש טג ד הנ ה צנ ר - זל בה דה יהה. סוד הנ י בוכי ני ה אמ לל ל אי תוב ענ [כה

י. ני את אמ רי קש ני ש של קםדל הנ

ים מי יש קנ תש םא מי ה ל לל ל אי כה אי, של דנ ונ ה בש זל ך  ית - כה רי בש י הנ רי בש ה די לל תוב (דברים כח) אי י כה רי ר, המ םאמנ ם ת אי וש
ד עומי ה, של לל ר אי מנ אה ים וש די קש ן הי כי לה רור, וש הוא אה נו של רש אנ בי מו של רויות, כש לות שש לה קש ל הנ ם כה שה ה של לל תוך אי א מי לה אל
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ית. רי בש י הנ רי בש ל די ר ענ עובי י של מי לש

ה טל סש םא יי ל ם, וש דה אה ת הה ר אל הי טנ ה לש תורה ל הנ ה של וה צש ל מי כה שום של ה ה' (ויקרא כו), מי וה ר צי של ות אמ צש מי ה הנ לל אי
א י יהצה רי המ אי, של דנ ך הוא ונ דםת נםחנ - כה ה תולש לל ר, (בראשית ו) אי םאמנ ם ת אי ם. וש הל ד מי רי פה יי ם וש שה ר מי מי שה יי ך זו, וש רל דל מי

ה. לל ל אי ה של הוא סוד זל ן, וש ענ נה רור כש תוב (שם ט) אה כה ן, וש ענ ננ י כש בי הוא אמ ם, של חה

תוב ל) כה גל עי ת הה אל שו  ר עה של אמ ל כנ אי רה שש יי ה,  לל י אי תוב מי ה כה ל זל ענ וש ב,  הה זה ת הנ סםלל פש תוך  ה הי לל ל אי כה ן (וש כי לה וש
לול הוא כה לו של ד של הוא צנ ב של הה יב זה רי קש ן הי רם המ ב. אנ הה זה ת הנ סםלל תוך פש ה הי לל ל אי כה ל, וש אי רה שש יך יי להל ה אל לל רו אי םאמש י ונ
קום ה מה אה צש ר, מה בה דש מי יד בנ מי את תה צי מש ני ה של אה מש יר] רוחנ טג בי גש הנ ש. [לש אי ב וש הה ה זה ד זל צנ ד, וש חה כםל אל הנ ש, וש אי ק הה חםזל בש

יק בו. זי חמ הנ ן לש מנ אותו זש בש

ל דו ענ מש עה של ם, כש עולה ת לה ול ם מה רנ גה ם, של עולה יל בה טי הי ה של אשונה ה רי מה ה זגהמ אותה ים מי הורי ל טש אי רה שש יו יי הה ה של ומנ
ל כה ת ולש ול ם מה הל ם לה רנ גה ם, וש יהל לי ק עמ זי חנ תש הי ם ולש א אותה מי טנ ם לש קםדל מי מו  ם כש הל ם לה רנ גה רו, וש זש חה ך  ר כה חנ י, אנ יננ ר סי הנ

גו'. ם וש דה אה ן כש כי גו', אה ם וש תל ים אנ להי י אל תי רש מנ י אה ני תוב (תהלים פג) אמ כה הו של ם. זל יהל רי חמ ם אנ יהל דורותי ם לש עולה הה

ר מנ אה ע וש זנ עש דנ זש יך, הי להל ה אל לל ר אי מנ אה לות וש זה ים ומנ בי ד כוכה עובי ט של בה ן נש ם בל עה בש ת יהרה עמקםב אל ה ינ אה רה של ה, כש ל זל ענ וש
ת ך אל רנ בי ן של יוה יו. כי נה ת] בה ך [אל רנ ך בי ר כה חנ אנ ה] וש לה חי תש ה בנ ינה כי שש ת [הנ ך אל רנ ם, בי כה רש בה ך לש ר כה חנ ה אנ צה רה של ה. כש לל י אי מי
ל גםאי ך הנ אה לש מנ תוב הנ כה הו של ם. זל ך אותה רנ ה בי לה חי תש ך בנ רנ בי קום של אותו מה ך מי ר כה חנ ה, אנ לה חי תש רוך הוא בנ דוש בה קה הנ

גו'. ע וש ל רנ כה י מי אםתי

םא ל שוהה של רש י פי רי ל ה'. המ ל אל לי פנ תש יי יר ונ קי ל הנ יו אל נה יההו פה קי זש ב חי ינסי ר, (ישעיה לח) ונ מנ אה ח וש תנ ה פה הודה י יש בי רנ
יר. קי ל הנ יו אל נה יההו פה קי זש ב חי ינסי תוב ונ כה ל, של כםתל ין הנ בי ינו לש ץ בי ר חוצי בה ילה דה הש םא יי ל ל, וש כםתל מוך לנ ק סה ם רנ דה ל אה לי פנ תש יי
ל ה', ל אל לי פנ תש יי ר ונ י לו לומנ י דנ רי המ יר? של קי ל הנ יו אל נה ב פה ינסי ם ונ הל תוב בה םא כה ל ה, של לה פי לו תש לש פנ תש הי ם של כגלה ה בש ה שונל מנ
ל ה', ה אל ל מםשל לי פנ תש יי ה (במדבר כב) ונ מםשל תוב בש י כה רי המ אוי, של רה תו כה עש ן דנ וי כנ ה, הוא מש לה פי ל תש לי פנ תש מי י של י מי רי המ של
ך ר כה חנ אנ יר וש קי ל הנ יו אל נה יהה פה קי זש ב חי ינסי ם ונ ענ טנ ה הנ יההו מה קי זש חי אן בש יו. כה נה ב פה ינסי תוב ונ םא כה ל ל ה', וש ה אל ק מםשל ענ צש יי ונ

ל? לי פנ תש יי ונ

יד םא הולי ל וש ה  שה אי ה לו  תה יש םא הה ל שוי, וש יהה נה םא הה ן ל מנ זש אותו  יהה בש קי זש ינו, חי ני שה ר הוא, של בה דה א סוד הנ לה אל
ילה - חש םא תי ל ה, וש זל ם הנ עולה ה - בה תה ת אנ י מי ינו, כי ני שה ילה. וש חש םא תי ל ה וש תה ת אנ י מי גו' כי יו וש לה םא אי יהב תוב? ונ ה כה ים, מנ ני בה

ים. ני יד בה םא הולי ל שום של ם? מי ענ טנ ה הנ א. מה בה ם הנ עולה בה

אותו ק בש לל ילה לו חי הש םא יי ל א, וש בה ם הנ עולה יים בה קנ תש םא מי ה, ל זל ם הנ עולה ים בה ני יד בה הולי ל לש די תנ שש םא מי ל י של ל מי כה של
ה תורה תוב בנ כה ש של נל עם הו הה זל ם, וש עולה קום בה מה ה בש נוחה את מש םא מוצי ל א], וש בה ם [הנ עולה תו בה מה שש ת ני של רל גה תש ם, ומי עולה הה
ת ם מי עולה אותו הה ך לש הולי של ד, כש לה י וה לי הוא בש י של מי שום של ד, מי לה םא וה ל ים בש מי גש רש תנ ים יהמותו, ומש ירי (ויקרא כ) עמרי

ילה. חש םא תי ל ה וש תה ת אנ י מי תוב כי ן כה כי לה א, וש בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ת בה ם, מי הוא שה

ם שה של נו  דש מנ יר. לה קי ל הנ יו אל נה פה יההו  קי זש ב חי ינסי תוב ונ ז כה ל, אה לה יו כש לה ה עה םא שורה ה ל ינה כי שש א של לה םא עוד, אל ל וש
יר. קי ל הנ ה, סוד של ינה כי שש יו הנ לה ה עה רל שש תי י של די ה, כש שה את אי שי יו לה נה ת פה ן אל וי כי יו וש יונותה עש רנ

ן וי כנ יו, יש לה ים עה מי חמ ש רנ קי בנ יך לש רי צה א וש טש ייש בו חי י של מי נו, של דש מנ אן לה כה ל ה'. מי ל אל לי פנ תש יי ך ונ ר כה חנ תוב אנ ן כה כי לה וש
ינו כי רה ה דש שה פש חש ר (איכה ג) ננ מנ אל נל מו של ל, כש לי פנ תש הי ש לש קי בנ ך יש ר כה חנ אנ א, וש טש אותו חי מו מי צש ן ענ קי תנ יו לש יונותה עש רנ יו וש נה פה
יו נה יההו פה קי זש ב חי ינסי תוב? ונ ה כה או, מנ טש יהה חל קי זש ע חי יהדנ ן של יוה אן, כי ם כה ה. גנ שובה נה ך - וש ר כה חנ אנ ה, וש לה חי תש ה - בנ קםרה חש ננ וש

א. טה ה חה זל קום הנ מה ל הנ י אל רי המ ה, של ינה כי שש ל הנ ן אל קי תנ יו לש נה ם פה יר. שה קי ל הנ אל

ין לו, אי י של יו. ומי לה יא עה ה הי ה, שורה בה קי ייש לו נש י של ה. מי דה צי דות בש ם עומש עולה בות הה קי ל נש ה, כה ינה כי שש הנ שום של מי
ל ה'. ל אל לי פנ תש יי ך ונ ר כה חנ אנ א, וש שי נה הי יו לש לה ל עה בי קי ן, וש קי תנ יהה לש לל מו אי צש ן ענ קי ה תי ל זל ענ יו. וש לה ה עה םא שורה ל

ץ. רל אה ל הה דון כה ית אמ רי בש רון הנ ה אמ ני ר (יהושע ג) הי מנ אל נל מו של ה, כש ינה כי שש זו הנ ץ, וש רל אה ל הה דון כה הו אמ יר - זל קי
ית ב בי רנ חל נל של דון, כש הוא אה יר של קי ת הנ ימנ הי ונש קור  רש , קי שוענ וש ר  ר קי קנ רש קנ (ישעיה כב) מש ר  מנ אל נל של מו  - כש יר  קי

יר. קי ל הנ יו אל נה יההו פה קי זש ב חי ינסי ן ונ כי לה נו. וש רש אנ י בי רי המ , ונ יהה נל ל בה ה ענ כה בנ ל מש חי ר (ירמיה לא) רה מנ אל נל מו של ש, כש דה קש מי הנ

ית רי ר בש מנ שה אן של ז כה מנ יך. רה נל פה י לש תי כש לנ הנ תש ר הי של ת אמ א אי ר נה כה ה ה' זש נה תוב? אה ה כה ה מנ לה פי תש ה, בנ אי םא רש ב
ך לי הנ תש ם (בראשית יז) הי תוב שה כה יך, וש נל פה י לש תי כש לנ הנ תש אן הי תוב כה אוי. כה רה ר אותו כה מנ שה א אותו, וש מי םא טי ל ש וש קםדל הנ
ל כה ן בש וי כנ תש הי ם, של לי ב שה לי ת ובש מל אל אוי, בל רה ש כה קםדל ית הנ רי ר בש מנ שה יך, של ינל י ובי יני י בי יתי רי ה בש נה תש אל ים וש מי ייה תה הש י ול ננ פה לש

ת. מל אל ים בל לולי כש ה של מונה אל ם סודות הה אותה

ד ינחי ן לש וי כנ תש הי ים, של רי בי חמ הנ שוהה  רש ה פי ני הי וש נו.  רש אנ י בי רי המ ונ ה,  לה פי תש ה לי לה אג גש ך  מנ סה י, של יתי שי עה יך  ינל עי טוב בש הנ וש
ל, גםאי הנ ך  אה לש מנ ה הנ ה - זל לה אג עות. גש מה י דש ני פש ד לי עומי ר של ענ ין שנ אי דול, של י גה כי בש יההו  קי זש חי ךש  ייבש ן ונ כי לה אוי, וש רה חוד כה יי

נו. רש אנ י בי רי המ ם, ונ עולה בה ה של לה אג ל גש כה א בש צה מש הו ני זל של

יך שי מש ז הי ה, אה לה עש מנ ה לש טה מנ לש ן מי וי כנ תש הי עמקםב וש ך ינ רנ בי ן של יוה ר, כי מנ ר אה זה עה לש י אל בי ע. רנ ל רה כה י מי ל אםתי גםאי ך הנ אה לש מנ הנ
ת יענ אל גי הי ן של יוה ה. כי קום זל מה כות לש רה ן בש תנ ח, נה קנ הוא לה ן של יוה י. כי ה אםתי רםעל ים הה להי אל תוב הה כה ה, של טה מנ ה לש לה עש מנ לש מי
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כו'. ל וש גםאי ך הנ אה לש מנ ר הנ מנ אה ח וש תנ ז פה ה, אה זל קום הנ מה כות לנ רה בש הנ

ים רובי כש ה, הנ אי םא רש גו'. ב רון וש אה קום הה ל מש ם אל יי פנ נה ים כש שי ים פםרש רובי כש י הנ ר, (מלכים-א ח) כי מנ אה ח וש תנ פה
תוב כה ה, של טה מנ רון לש אה ל הה ים ענ כי סוכש ם וש יהל פי נש ים כנ שי פורש יו  יום הה ים בש מי עה פש לש  ים, שה די עומש יו  ס הה ני אות ובש בש

י. שי א פםרש לה תוב, אל םא כה ם ל יי פנ נה י כש רושי ם. פש יי פנ נה י כש שי (שמות כה, כ) פםרש

ינוקות, תי ה  אי רש מנ כש ם  מותה דש ים  רובי כש ה.  לה עש מנ לש של מו  כש ה  טה מנ לש ה  עושל הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ה,  אי ורש םא  וב
ה, לה עש מנ לש עות מי שופש כות של רה ן בש אותה ה מי לה חי תש ים בנ כי רש בה תש ה מי לל אי םאל, וש מ שש ין ומי יהמי ה מי קום זל ת מה חנ ים תנ די עומש וש

ה. טה מנ כות לש רה בש עות הנ אן שופש כה ומי

ל, טנ הוא נה ן של יוה כי ה. וש לה עש מנ לש ים של ני וה גש כות מי רה ל בש טנ נה י - של ע. אםתי ל רה כה י מי ל אםתי גםאי הנ ך  אה לש מנ תוב הנ ן כה כי לה וש
ים]. תוני חש תנ ים [וש תוני חש תנ ים לנ יוני לש על הה כות מי רה עות בש ם שופש הל מי ים, של רובי כש הו סוד הנ ים, זל רי עה נש ת הנ ך אל רי בה יש

ת לנ חמ הון ננ ת וה יי ר, (משלי יט) בנ מנ אה ח וש תנ יהיא פה י חי בי גו'. רנ ים וש רי עה נש ת הנ ך אל רי בה ע יש ל רה כה י מי ל אםתי גםאי ך הנ אה לש מנ הנ
מון ת ומה יי יש בנ מורי ן של יוה א, כי לה ם? אל דה י אה ני בש כםל לי ן הנ רוך הוא נותי דוש בה קה י הנ רי המ ם, ונ בות הי ת אה לנ חמ י ננ כי בות. וש אה
ה, שה אי הה שום של ת, מי לל כה שש ה מנ שה ה' אי ל ומי בה בות, אמ אה ת הה שנ רג ילה יש הש יי נו, וש בש כםל לי הנ יש  ים יורי מי עה פש ם, לי דה אה ן הה בל לש
רוך דוש בה קה ה הנ יש אותה םא יורי י ל רי המ רוך הוא, של דוש בה קה ם הנ עי ה מי ש אותה ם, הוא יורי דה ן אה בל ה הנ ש אותה יורי של כש

. יענ קי רה יו בה לה ים עה יזי רי כש מנ של א כש לה ם אל דה אה ן הה בל הוא לש

ים ני נותש ך  ם, כה יהל עמשי י מנ פי ם לש דה י אה ני בש כו  זה של ם. וכש עולה לה או  םא בה ל ד של ים ענ ווגי ג זי וי זנ רוך הוא מש דוש בה קה הנ של
ים. ווגי ג זי וי זנ ך מש ים כה יקי די ל צנ ים של עמשי י מנ פי רוך הוא, ולש דוש בה קה י הנ ני פש לוי לי כםל גה הנ ה, וש שה ם אי הל לה

יו, עמשה מנ יר  שי ינכש של ד  ענ ר  חי אנ לש ווגו  זי ה  עולל כו,  רש דנ יש  אי הה ה אותו  טל סש ומנ ם,  יי ננ םאזש מ בש ים  עולי ים של מי עה פש לי וש
דוש קה י הנ ני פש ה לי של ה קה זל לו. וש ת של חנ אל לוקי ה וש א זל יש, ובה י אי ני פש יש מי ה אי חל דש נו, ני מנ יענ זש גי מנ יו או של עמשה יר מנ שי ינכש של וכש
נו מל ם, ומי דה אה ן הה בל ה לש שה ן אי רוך הוא הוא נותי דוש בה קה ן הנ כי לה ר, וש חי יש אנ י אי ני פש יש מי חות אי דש כםל, לי הנ רוך הוא מי בה

ת. לל כה שש ה מנ שה ה' אי ן ומי כי לה ים. וש ווגי זי ים הנ אי בה

ף ה, אנ אי םא רש ת - ב רל חל םא אנ ל ת וש לל כל שש ה מנ שה ר, אי םאמנ ם ת אי ם. וש דה אה ן הה בל כםל לש ן הנ רוך הוא נותי דוש בה קה ן הנ כי לה
ד צנ רוך הוא לש בה דוש  קה ם הנ עי מי כו  רש ה דנ טל סש הוא מנ ת לו, וש תי ם לה דה אה ין טוב לה מי זש רוך הוא מנ בה דוש  קה הנ ב של ל גנ ענ
ן יו מי לה ים אי אי םא בה ל עות, וש רה ל הה כה ים וש רוגי טש קי ל] הנ ל [כה כה םא, בש יהב ה של םא לו מנ ק בו יהב בנ דש ני ר של חי ד אנ אותו צנ ר - מי חי אנ

ה. שה עה ים של עמשי ם מנ אותה ק בו בש בנ דש ני ע של ד רה אותו צנ א מי לה רוך הוא אל דוש בה קה הנ

שום ה, מי שה אי ת הה ת אל ול מה ר מי י מנ ני א אמ למםה, (קהלת ז) ומםצי ה שש ל זל א ענ רה ת, קה לל כל שש ה מנ ינה אי ה של שה ה, אי ל זל ענ וש
שום ם מי דה אה ה בה צל רנ תש רוך הוא מי דוש בה קה הנ של ן, כש כי לה ה. וש שה עה ים של עמשי ם מנ אותה יו בש לה ך עה ם הוא מושי דה אה י הה אי טה חמ של

ר. חי אנ ד הה צנ תוך הנ דות מי פש הו בי ת, ופודי לל כל שש יא מנ הי ה של שה ין לו אי מי זש ים, הוא מנ רי שי כש יו הנ עמשה מנ

תוך יא מי הי ה של שה י אי ה לי נה מש דנ זש םא הי ל ע? של ל רה כה ה מי ה זל ע. מנ ל רה כה י מי ל אםתי גםאי ך הנ אה לש מנ עמקםב הנ ר ינ מנ ה אה ל זל ענ וש
ע, ל רה כה ה מי דה פש ני שום של מות, מי לי שש ים בי מי לי ים ושש יקי די ם צנ כגלה י], של תי טה מי י [בש עי רש זנ סול בש ה פש רה םא קה ל ר, וש חי אנ ד הה צנ הנ

ל. לה ר כש חי אנ ד הה אותו צנ ק בש בנ דש םא ני עמקםב ל ינ וש

ף ר יוסי מנ שה שום של ה? מי כה רה בש או לי רש ם ני ענ טנ ה הנ ים. מה רי עה נש ת הנ ך אל רי בה ע יש ל רה כה י מי ל אםתי גםאי ך הנ אה לש מנ ה הנ ל זל ענ וש
ית רי בש ה לו סוד הנ אה רש ה. הל זל ים בה להי י אל ן לי תנ ר נה של ם אמ י הי ננ ף, בה ר יוסי מנ ה אה ל זל ענ ה, וש דושה קש ית הנ רי בש ת אות הנ אל
ן תנ ם נה כגלה לש ך  שום כה בות. מי כות רנ רה בש אוי הוא לי רה וש ך  רי בה תש הי ים לש אויי ר אותו, רש מנ שה שום של ר אותו, ומי מנ שה של
ם יי דנ כםת שה רש גו', בי וש י  כםת הורנ רש ל בי ענ רו  בש גה יך  בי כםת אה רש תוב בי כה ע של מה שש בות, מנ כות רנ רה ף בש יוסי ת, ולש חנ ה אנ כה רה בש

ף. םאש יוסי ר ה לש ין יל הש ם, תי חנ רה וה

ל בה רוהו, אמ אמ ה בי סוק זל ם. פה יי מה שה י בנ בי יםשש י הנ יננ ת עי י אל אתי שה יך נה לל ר, (תהלים קכג) אי מנ אה ח וש תנ ה פה הודה י יש בי רנ
ל כה כות וש רה בש ל הנ עות כה ם שופש שה מי יון של לש על ק הה עםמל ה לה לה עש מנ ה, הוא לש ן בה וי כנ תש מי ם של דה ן אה ל בל ה של לה פי ה, תש אי םא רש ב

כםל. ת הנ יים אל קנ ים לש אי ם יוצש שה רות, ומי חי הנ

חוז ם, אה יי מה שה י בנ בי יםשש תוב הנ ן כה כי לה ים, וש מי עולה ה לש זל קום הנ מה ק מי םא פוסי יו"ד ל שום של ר יו"ד, מי ה יהתי ל זל ענ וש
ם, יי מנ א שה רה קש ני א של סי כי ל הנ ב ענ בות, יושי אה א הה סי ל כי ב ענ יושי ה של טה מנ חוז לש אה ה, וש יונה לש על ה הה מה כש חה סוד הנ ה בש לה עש מנ לש

ם. יי מה שה י בנ בי יםשש תוב הנ ן כה כי לה וש

ה זל ם, ומי יי מנ א שה רה קש ני ה של זל קום הנ מה ל הנ ן נוטי ת כגלה ה, אל זל ק הנ עםמל הה ה מי לה עש מנ לש עות מי כות שופש רה בש של אן, כש כה ומי
ם ל אותה כה וש יהלות  חמ הנ ם  ל אותה כה ים  כי רש בה תש מי אן  כה ומי ם,  עולה מוד הה ענ יק  די צנ לש ים  יעי גי מנ ד של ענ ה,  טה מנ לש ים  עי שופש

. שוהה רש י פי רי המ ם, ונ יהל יני מי נות לש חמ מנ הנ

גול קומות, עי ים מש עי בש שי ם, בש עולה גול הה נות, עי חמ מנ ל הנ ת כה רל ה עמטל אורות עולה ם מש יי ננ ים ושש עי בש שי ה, בש אי םא רש ב
ש ית קםדל גול, בי עי ל אותו  זון כה ני ה זו  דה קג נש ע. מי צנ מש אל ת בה דל עומל ת של חנ ה אנ דה קג גול נש עי אותו  תוך  ם. בש כגלה ד לש חה אל
ה הוא ר זל תל תוכו. סי ר בש תה סש סודות] ני ל הנ ל כה מו סוד של רוחות, [כש ל הה כה ה רוחנ  אותה קום לש ים, הוא מה שי דה קר הנ
י ני כי שש תוב (שיר א) מה כה של הו  . זל יהה רל חמ ם אנ ים כגלה ה זו, עולי עולה של ים. כש ני פש לי י וש ננ פש יר הוא לי מי , טה יהה ילותל חי תוך  בש
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ה. רוצה יך נה רל חמ אנ

ר םאמנ נו י תה אי ד מי חה אל ד וש חה ל אל י, כה י יוסי בי ר רנ מנ ך. אה רל דל ים בנ כי יו הולש ה הה הודה י יש בי רנ י וש י יוסי בי רנ יהה וש קי זש י חי בי רנ
םא גו'. ב וש מונו  דש קנ ר יש הי ים מנ ני אשם ונםת רי עמ נו  ר לה כה זש ל תי ר, (תהלים עט) אנ מנ אה ה וש הודה י יש בי ח רנ תנ ה. פה י תורה רי בש די
ם, ינה די ר בש חי ל אנ כי תנ סש םא מי תו, ל שה ירג וי לו  ם גורה הי ם, של ב אותה ל אוהי אי רה שש ת יי בנ המ אנ הוא, בש רוך  בה דוש  קה ה, הנ אי רש

דו. בנ ט לו לש רה פש

מו ים, כש ני בה ל הנ ם ענ חי רנ מש ב של אה הוא כש שום של ים, מי מי חמ ם רנ יהל לי א עמ לי מנ תש ם, מי ינה די ל בש כי תנ סש הוא מי ן של יוה כי וש
אשון ם רי יר אותה עמבי ים, מנ אי טה ם חמ הל ים לה אי צה מש ני ן של יוה כי גו'. וש ם ה' וש חנ ים רי ני ל בה ב ענ ם אה חי רנ ר (שם קג) כש מנ אל נל של
טון לש ת שי תי ים לה אי טה ם חמ יהל לי ים עמ רי אה שש םא ני יו, ל נה פה לש ם מי יר כגלה עלבי הל ן של יוה כי יו. וש נה פה לש ם מי יר כגלה עמבי מנ ד של אשון, ענ רי

ם. יהל לי ין עמ ל די ר של חי אנ ד הה צנ לנ

ל תוב אנ ן כה כי לה ם, וש יהל לי ב עמ שנ יו, חה נה פה לש יר מי עלבי הל ים של אשוני ים רי אי טה ם חמ ה - אותה לה חי תש בנ יו כש נה פה םא לש ט חמ א לנ בה
עממםד לו לנ םא יוכש ל, ל אי רה שש ל יי ימו ענ די םא ינקש יך ל מל חמ ם רנ אי גו'. של יך וש מל חמ מונו רנ דש קנ ר יש הי ים מנ ני אשם ונםת רי נו עמ ר לה כה זש תי
ל אי רה שש יי לש ם של יהל לי ים עמ די עומש ים של יני שי לש ה מנ מה כנ ים, וש ני גי י מה לי עמ ה, בנ של קה ין הנ די י הנ לי עמ ם בנ ה הי מה כנ שום של ם. מי עולה בה
עממםד לו לנ םא יוכש ם, ל ינה די יחנ בש גי םא ינשש ל ד של ל, ענ אי רה שש ל יי ים ענ מי חמ רוך הוא רנ דוש בה קה ים הנ די קש הי א של לי מה לש אי ה, וש לה עש מנ לש
ים רי שי ים כש עמשי ל מנ לות של ים, דנ ים טובי עמשי ל מנ לות של אםד, דנ לונו מש י דנ יך כי מל חמ מונו רנ דש קנ ר יש הי ה מנ ל זל ענ ם. וש עולה בה

רוך הוא]. דוש בה קה י הנ ני פש [לי

ים מי דים ענ יו עומש םא הה רוך הוא, ל בה דוש  קה י הנ ני פש ים לי רי שי ים כש עמשי ל מנ אי רה שש יי לו  גש סנ א יש לי מה לש ה, אי אל רש םא תי ב
קםף זש לי לות  זה ומנ ים  בי כוכה י  די עובש ים  מי ענ ר  אה שש לי ים  מי גורש ם  הי ל  אי רה שש יי ל  בה אמ ם,  עולה בה לות  זה ומנ ים  בי כוכה י  די עובש
ים בי י כוכה די ים עובש מי ר ענ אה רוך הוא, שש דוש בה קה י הנ ני פש ים לי אי יו חוטש םא הה ל ל אי רה שש א יי לי מה לש אי ם. של עולה ם בה יהל אשי רה

ם. יהל ני פש ים לי פי כש לות ני זה ומנ

םא ל ר, של אי בה תש י ני רי ה, המ דושה קש ץ הנ רל אה ר בה חי ד אנ צנ ים לש עי ים רה עמשי מנ ל בש אי רה שש יכו יי שי מש הי א של לי מה לש ה, אי אי םא רש וב
אםד, לונו מש י דנ תוב כי ה כה ל זל ענ ץ, וש רל אה ל הה ענ לו מי גש םא הג ל ה, וש דושה קש ץ הנ רל אה לות בה זה ים ומנ בי י כוכה די ים עובש מי טו ענ לש שש יי

יך. מל חמ מונו רנ דש קנ ר יש הי אםד מנ לונו מש י דנ ן כי כי לה אוי, וש רה ים כה רי שי ים כש עמשי נו מנ ין לה אי של

ה חה מש שי ת ה' בש דו אל בש תוב (שם ק) עי כה ה, וש דה עה רש ילו בי גי ה וש אה רש יי ת ה' בש דו אל בש ר, (שם ב) עי מנ אה ח וש תנ י פה י יוסי בי רנ
דוש קה ת הנ עמבםד אל יך לנ רי ב צה רל על ר ובה בםקל רוך-הוא, בנ דוש-בה קה עמבםד לנ א לנ בה דם של ל אה ה, כה אי םא רש ה. ב נה נה רש יו בי נה פה בםאו לש

רוך הוא. בה

ין ימי ר בי שי קנ תש הי ם לש דה אה יך  רי ז צה ם, אה עולה ת בה רל עורל תש ין מי יהמי ד הנ רות צנ עורש תש הי וש אור,  ה הה עולל של ר, כש בםקל בנ
כות רה ה בש יכה שי מש ה, ומנ לה עש מנ ף לש ת תםקל קל זל חמ ה מנ לה פי תש שום של ה, מי לה פי תש ת הנ עמבודנ יו בנ נה פה עמבםד לש לנ רוך הוא וש דוש בה קה הנ
ים תוני חש תנ וש ים  יוני לש על או  צש מש ני וש ים,  תוני חש תנ ה לנ טה מנ כות לש רה בש יך  שי מש ם מנ שה ומי מות,  עולה ל הה כה לש יון  לש על ק הה עםמל הה מי

ה. לה פי תש ת הנ ה עמבודנ אותה ים בש כי רש בה תש מי

ת סל נל כש ת  אל יל  לי כש הנ לש ה  נה נה רש ובי ה  חה מש שי הוא בש רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש לי עמבםד  לנ ם  דה אה יך  רי צה ה, של לה פי תש ת הנ עמבודנ
סוד חוד בש יי סוד הנ הו  ים. זל להי י ה' הוא אל כי עו  תוב דש כה אוי, של רה חוד כה יי ד הנ ינחי לש ך  ר כה חנ אנ ם, וש יהל יני ל בי אי רה שש יי

ה. עמבודה הה

ה - לל י אי ני תו, ושש עמבודה ה בנ וה דש אות חל רש הנ ה ולש וה דש חל רוך הוא בש דוש בה קה י הנ ני פש עמבםד לי ם לנ דה יך אה רי ה צה ל זל ם כה עי וש
ה חה מש ה. שי נה נה ה ורש חה מש ם שי הי ה, של לל י אי ני ד שש גל נל יום כש נות לש בה רש י קה ני לות, שש פי י תש תי ה. שש לל י אי ני ד שש גל נל ה - כש נה נה ה ורש חה מש שי
ין ה בי עמשל י תנ ני שי הנ ש  בל כל ת הנ אי ר וש בםקל ה בנ עמשל ד תנ חה אל ש  בל כל ת הנ ה (במדבר כח) אל ל זל ענ ה. וש לה יש לנ ה בנ נה נה ר, ורש בםקל בנ

ם. יי בה רש ענ הה

יר כי זש הנ ה לש עה םא שה ל , וש יהה ילותל ל חי כה ף לש רל ת טל קל לל חנ ה מש עה ה שה אותה שום של שות, מי יא רש ית הי בי רש ת ענ לנ פי ה תש ל זל ענ וש
ה חה מש שי תוך  ה, מי לה יש לנ ר ובנ בםקל לו, בנ לה ים הנ די דה צש י הנ ני שש ת מי כל רל בה תש הוא מי יום הנ זון. בנ ת מה תי א לה לה ך], אל רי בה תש הי [לש

גו'. ה וש יתה בי ף לש רל ן טל תי תי ה ונ לה יש עוד לנ ם בש קה תה תוב (משלי לא) ונ כה הו של אוי. זל רה כםל כה ת לנ קל לל חנ ה מש לה יש לנ ה, ובנ נה נה ורש

ה מה ב. לה רל ת עה חנ נש י מי פנ ת כנ אנ שש מנ יך  נל פה ת לש טםרל י קש תי לה פי כון תש ר, (תהלים קמא) תי מנ אה יהה וש קי זש י חי בי ח רנ תנ פה
ת טםרל י קש תי לה פי כון תש ר, תי אי בה תש ני ך  א כה לה ר? אל בםקל י בנ תי לה פי כון תש תוב תי םא כה ל ר, של בםקל ת הנ לנ פי םא תש ל וש ב  רל ת עה חנ נש מי
ן כםהי ן הנ כי לה ב. וש ח לי מנ שנ ת יש טםרל ן וקש מל תוב (משלי כז) של כה של הו  ה. זל וה דש ל חל ק ענ א רנ לה ה אל אה םא בה ת ל טםרל יך. קש נל פה לש
ן רם המ עמלת אנ הנ ה ובש נה ירל טי רםת ינקש ני ת הנ יבו אל יטי הי ר (שמות ל) בש מנ אל נל מו של ת, כש טםרל יב קש רי קש יהה מנ רות, הה יק ני לי דש מנ של כש
אוי, רה ך  כה םאל, וש מ ד שש צנ חנ  מי שנ ב לש רל על ת בה מל ה גורל עה שה הנ ה, של וה דש ל חל ר ענ בםקל ה. בנ נה ירל טי ם ינקש יי בנ רש ענ ין הה רםת בי ני ת הנ אל

ה. וה דש ל חל א ענ לה א אל םא בה ם ל עולה ולש

םא ל ז, של גל רם וש רוג  טש קי ת וש ול יר מה עמבי ה מנ זל וש ה,  טה מנ ה ולש לה עש מנ ת לש זל אוחל ים וש רי שה ת קש רל של קנ ת מש טםרל ה, קש אי םא רש וב
ל ענ ש מי יהה אי לל ן עה תל ה וש תה חש מנ ת הנ ח אל רםן קנ המ ל אנ ה אל ר מםשל םאמל י תוב (במדבר יז) ונ כה מו של ם, כש עולה לט בה שש לו לי יוכש
ים תי מי ין הנ עממםד בי ינ תוב ונ כה ם, וש עה ל הה ר ענ פי כנ יש גו', ונ ץ וש יהרה תוב ונ ה כה ר זל חנ גו'. אנ ה וש רה הי ך מש הולי ת וש טםרל ים קש שי חנ וש בי זש מי הנ
ת, טםרל קש י הנ ני פש עממםד לי ים לנ גי רש טש קנ מש ל הנ כה ים וש עי רה ים הה די דה צש ל הנ ים כה כולי םא יש ל שום של ה. מי פה גי מנ ר הנ צנ עה תי ים ונ יי חנ ין הנ ובי
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כםל. שור הנ קי כםל וש ת] הנ ונ דש יא סוד [חל ה הי ל זל ענ וש

יך נל פה ת לש טםרל י קש תי לה פי כון תש תוב תי כה ה, של לה פי ה תש אותה ד בש וי ן דה וי כנ תש ם, הי עולה רוי בה ין שה די הנ של ה, כש חה נש מי ת הנ ענ שש ובי
ה ירה עמבי ה ומנ דוחה ת, של טםרל ה קש אותה ה בש זל ן הנ מנ זש ת בנ עי ט כה שולי ה של של קה ין הנ ז די גל יר רם עמבי ה תנ עולה ה זו של לה פי גו'. ותש וש
ה נו מנ יש ם, [הנ עולה בה רוג של טש ל קי כה ז] וש גל ל רם ה כה ירה עמבי מנ ת של טםרל ה קש אותה ה זו בש עה שה ת בש עי ה כה עולל ז [של גל ל רם יו כה נה פה לש מי

ם. עולה לוי בה ין תה די הנ של ב, כש רל ת עה חנ נש יא] מי הי שום של ם? מי ענ טנ ה הנ תוב] [מה כה של

י נו כי תוב (ירמיה ו) אוי לה ה כה ל זל ענ ה, וש חה נש ן מי מנ יהה זש ף, הה רנ שש ני ה של עה שה ש, בש דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל נל של ה, כש אי םא רש ב
ים ני זגמה מש ים של יני די י הנ זי גש רה ם וש עולה ל הה ים של גי רש טש קנ ם מש ב? אותה רל י עה לי לש ה צי ה זל ב. מנ רל י עה לי לש צי טו  נה י יי יום כי ה הנ נה פה
ן וי כנ ם לש דה אה יך הה רי לות צה פי תש ל הנ כה ה. בש חה נש מי ת הנ לנ פי תש בי תו  עש ן דנ וי כנ ם לש דה אה יך  רי צה ינו של ני ה שה ל זל ענ ה. וש עה שה ה הנ אותה בש
ה, ן אותה קי ק תי חה צש ה יי חה נש מי ת הנ לנ פי ן תש מנ ה זש ל זל ענ ם, וש עולה רוי בה ין שה די הנ שום של ן, מי כגלה ר מי ה זו יותי לה פי תש תו, ובי עש דנ

ונהמריי פירששוהה.

שום אן, מי ב כה כי ענ תש םא ני ל וש ך  לי יד, ני חי פש ה מנ זל ר הנ הה י, הה י יוסי בי ר רנ מנ ד. אה חה ר אל הנ בש לו  ים, עה כי יו הולש הה ד של ענ
ך רל דל י בנ ידי חי ך יש הולי י של מי ינו של ני י שה רי המ ך, של ר כה י אומי יתי יי ד - הה חה יהה אל ם הה ה, אי הודה י יש בי ר רנ מנ יד. אה חי פש ר מנ הו הנ זל של

ה. ינה כי שש נו הנ מה עי זוז מי םא תה ל ה של אל רש נו, ני מה עי ד מי חה אל ד וש חה ל אל כה םא, וש ה ל לשה ל שש בה שו, אמ פש ננ ייב בש חנ תש מי

ע מנ שה וש ך  לי אי יך  תוב אי כה ל, של מואי שש נו? מי ן לה יי ננ ס, מי ל ני ם ענ דה אה מםך  סש םא יי ל של ינו  ני י שה רי י, המ י יוסי בי ר רנ מנ אה
ל בה ן, אמ יי ענ א לה צה מש ק ני זי הל ד, וש חה יהה אל ך, הוא הה לו כה פי ר לו, אמ מנ נו. אה תה אי ר מי אוי יותי ל רה מואי י שש רי המ י, ונ ני גה רה המ אול ונ שה
ים, יקי זי םא מנ ל ים וש אי רש םא ני ה ל לשה שש לי ינו של ני י שה רי ים - המ יקי זי שום מנ ם מי אי ן. של יי ענ א לה צה מש םא ני ק ל זי הל ה, וש לשה נו שש אה
ם רנ אן, בש ים כה אי צה מש םא ני ם ל דה י אה ני שוב, ובש יי חוק מי ה רה זל ר הנ הה י הה רי המ אן, של ים כה אי צה מש םא ני ים - ל טי סש שום לי ם מי אי וש

אן. אות כה צה מש ני ה של דל שה יות הנ חנ ד הוא, של חנ פנ

ל אנ ר גה של ל?! אמ גםאי תוב] הנ י כה רי המ ן בו, [של בוני תש הי ה ייש לש סוק זל פה ע. בש ל רה כה י מי ל אםתי גםאי ך הנ אה לש מנ ר, הנ מנ אה ח וש תנ פה
ים. מי עולה יק לש די ם צנ דה אה ז מי םא זה ל ם, וש דה י אה ני ל בש צל א אי צה מש יד ני מי הוא תה שום של ל? מי גםאי ה הנ ה זל תםב! מנ כש יהה לי יך הה רי צה

ם דה אה ן הה בל של נו כש מל ה מי זה םא זה ל יד, וש מי ם תה דה אה ן הה ם בל ת עי כל הולל ה של ינה כי שש י - זו הנ ל אםתי גםאי ך הנ אה לש מנ ה, הנ אי םא רש ב
מםר שש ם לי דה ן אה ר בל הי זה יי י? של ידי חי ה יש ה זל ך. מנ רל דל י בנ ידי חי א יש םא ייצי ל ם של דה ן אה ר בל הי זה ה יי ל זל ענ ה. וש תורה וות הנ צש ר מי שומי

ה. ינה כי שש ווג הנ י זי לי י בש ידי חי ת יש כל לל ך לה רי טה צש יי ה, וש ינה כי נו שש מל זוז מי םא תה ל י של די ה כש תורה וות הנ צש מי

א ך ייצי ר כה חנ אנ ה, וש ינה כי יו שש לה יך עה שי מש הנ י לש די בונו כש י רי ני פש ה לי לה פי ר תש די סנ ך, יש רל דל ם לנ דה ן אה א בל יוצי של ה, כש אי םא רש ב
ך. רי טה צש יי ה של ל מנ כה ילו בש צי הנ ך ולש רל דל אםל אותו בנ גש ה לי ינה כי שש ווג הנ א זי צה מש יי ך, וש רל דל לנ

ה, זל הנ ך  רל דל י בנ ני רנ מה ה. ושש ינה כי שש ווג הנ ה זי י, זל די מה ים עי להי ילה אל הש יי ם  עמקםב? (בראשית כח) אי ינ תוב בש ה כה מנ
ם יהל יני ייש בי ים של רי בי חמ ן הנ כי ל של יו, כה נה פה ת לש כל ה הולל ינה כי ן, ושש מנ אותו זש י בש ידי חי יהה יש עמקםב הה ינ כםל. וש הנ י מי דות אותי פש לי

יב.] עמרי הנ ש לש מל של ך הנ שנ ם חה יי תנ ינש ך הוא. בי אי כה דנ י, ונ י יוסי בי ר רנ מנ ה. [אה מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ ה ענ י תורה רי בש די

ר הוא הה ה, הה לה עש מנ לש ך  לי ם ני יך. אי שי חמ הנ ס לש נה כש יום ני י הנ רי אן, המ ב כה כי ענ תש ם ני ה? אי עמשל ה ננ י, מנ י יוסי בי ר רנ מנ אה
םא ל ינו של ני י שה רי ר לו, המ מנ י. אה י יוסי בי יך רנ לל י עה ני הנ מי ה, תש הודה י יש בי ר רנ מנ ים. אה די נו פוחמ ה אה דל שה יות הנ ד חנ חנ פנ דול, ומי גה
ל בה י, אמ ידי יחי ר בי בה דג ה מש ר לו, זל מנ ה. אה עה ל שה כה ס בש יש לו ני חי םא ינרש רוך הוא ל דוש בה קה הנ ס, של ני ל הנ ם ענ דה ן אה מםך בל סש יי

ד. חנ פש םא ני נו, ל מה ה עי ינה כי שש הנ ה וש י תורה רי בש ינו די יני ה, ובי לשה נו שש חש ננ אמ

אותו ה לש לל עמ ננ וש ך  לי ה, ני הודה י יש בי ר רנ מנ תוכו. אה ה בש רה עה ד ומש חה ע אל לנ ר סל הה ה בה לה עש מנ לש או  ים רה כי יו הולש הה ד של ענ
ה י אותה י אולנ תי דש חנ י, פה י יוסי בי ר רנ מנ ה. אה רה עה מש ה הנ או אותה רה ם וש שה לו לש ם. עה ת שה חנ ה אנ רה עה ים מש נו רואי אה ע, של לנ סל הנ

אן. נו כה עו בה גש פש םא יי ל יא וש יות הי ל חנ קום של ה מה רה עה מש

י ל מי כה א, של הוא חוטי שום של ר מי םאמנ ם ת ד. אי י פוחי י יוסי בי רנ י של יתי אי י רה רי יהה, המ קי זש י חי בי רנ ה לש הודה י יש בי ר רנ מנ אה
תוב (משלי כח) כה י] וש רי המ א, [ונ ינו חוטי י אי רי ים, המ אי טה יון חנ צי בש דו  חמ תוב (ישעיה לג) פה כה א, של ד הוא חוטי פוחי של

צוי. ק מה זל נל הנ שום של י, מי י יוסי בי ר רנ מנ ח. אה טה בש יר יי פי כש ים כי יקי די צנ וש

ס ני כה םא יי ה, ל רה עה מש ס לנ ני כה ני נו  אה ר של חנ אנ ק, וש זל א נל צה מש םא ני אן ל ל כה בה הוא, אמ ך  צוי - כה ק מה זל נל ם הנ ר לו, אי מנ אה
ל ה. כה לה יש לנ הוא הנ רות, של מה שש לש מי שה ה לש לה יש לנ ת הנ ק אל לי חנ ה, נש הודה י יש בי ר רנ מנ ה. אה רה עה מש סו לנ נש כש נו. ני ר אותה עי צנ ק לש זל נל הנ

ן. ישנ םא ני ל ה וש לה יש לנ ל הנ לו של לה ים הנ די דה צש ת הנ לשל שש דו בי מש ל עה עממםד ענ נו ינ מה עי ד מי חה אל ד וש חה אל

ה ר אותה מנ ם אה הה רה בש אנ זו  ת הנ חנ בנ שש תי י. הנ חי רה זש אל ן הה יתה אי יל לש כי שש ר, (תהלים פט) מנ מנ אה ה וש הודה י יש בי ח רנ תנ פה
רוך-הוא, דוש-בה קה ם לנ כגלה עו  דש וה יי ם של עולה י הה ני ם בש ד עי סל ה חל שה עה וש הוא,  רוך  בה דוש  קה ת הנ עמבודנ ק בנ סנ עה ה של עה שה בש

רוך-הוא. דוש-בה קה ף בנ תםקל ק בש זי חנ תש הי שום של ן מי יתה א אי רה קש ני ם, וש עולה ל הה ט ענ רוך הוא שולי דוש בה קה הנ של

ן כי לה ין, וש יהמי םאל בנ מ שש ד הנ ל צנ לנ כש אן ני א כה לה ר? אל מי זנ ים לש אי ים בה די סה חמ ד הנ צנ י מי כי ה, וש ירה שי ם אה עולה י ה' לש די סש חנ
אותו יהה בש ים הה ני ע שה בנ של ים וש לשי ן שש ק בל חה צש יי ר של אי בה תש י ני רי המ ן אותו. ונ חנ ם ובה הה רה בש ת אנ ה אל סה רוך הוא ני דוש בה קה הנ
ין די א בנ צי מה יי ם של הה רה בש ת אנ ה אל סה א ני לה ק! אל חה צש ת יי ה אל סה תםב ני כש לי יך  רי יהה צה ם? הה הה רה בש ת אנ ה אל סה ה ני ה זל ן, מנ מנ זש הנ

ה. ירה שי ם אה י ה' עולה די סש ה חנ ל זל ענ אוי, וש רה ם כה לי א שה צי מה יי ין של די ל בנ לי כה הי ולש
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דםר דםר וה ם. לש עולה ם הה ה עי רוך הוא עושל דוש בה קה הנ ים של די סה ם חמ ה - אותה ירה שי ם אה י ה' עולה די סש ר חנ חי ר אנ בה דה
רוך הוא דוש בה קה ת הנ מוננ ך - זו אל תש מונה יענ אל דםר אודי דםר וה כםל. לש ם הנ ה עי עושל ת של מל אל י - טוב ול פי ך בש תש מונה יענ אל אודי

י. פי ך בש תש מונה יענ אל ה אודי ל זל ענ יות, וש רי בש ל הנ י כה פי ירו בש כי זש הי ם וש עולה ם בה הה רה בש יענ אנ הודי של

יום קי ר וש קנ הוא עי ע של ה, יהדנ מונה אל ע סוד הה יהדנ של ה, וכש מונה אל ם סוד הה הה רה בש אנ לש יענ  הוא הודי רוך  בה דוש  קה הנ וש
דוש קה א הנ רה בה של גו'. כש וש ה  נל בה יי ד  סל ם חל י עולה תי רש מנ י אה תוב כי כה של הו  יים. זל קנ תש הי ם וש עולה א הה רה בש ני לו  לה גש בי ם, של עולה הה
ין יט יהמי הושי םא של ם ל אי יים, וש קנ תש הי יו וש לה ין עה יט יהמי הושי ד של עממםד, ענ םא יהכול לנ ל ה של אה ם, רה עולה ת הה רוך הוא אל בה

נו. רש אנ ך בי כה ין, וש די א בש רה בש ה ני זל ם הנ עולה הה שום של יים, מי קנ תש יהה מי םא הה יו, ל לה עה

ה טה מנ לש ית מי אשי רי נו  רש מנ אה ב של ל גנ ף ענ ית. אנ אשי רי אן, בש ים כה ני וה גש י  ני ד, שש חה ל אל לה סוד כש ית, וש אשי רי ר בש מנ אל נל וש
י רי המ ים, של שי דה קר הנ ש  ית קםדל בי נו  רש מנ אה של מו  ית, כש אשי ב' רי נו  רש מנ אה ה, וש טה מנ ה לש לה עש מנ לש ם מי גנ ך  ית כה אשי ה, רי לה עש מנ לש

ד. חה אל לול הוא כש ר כה בה דה הנ ית, וש אשי ה רי אותה ת] לש יי יא בנ ה [הי נה תש ני

ם, הה רה בש אנ תוב בש ם - כה אה רש בה הי שוהה בש רש י פי רי המ ין, ונ יהמי א בש לה יים אל קנ תש םא הי ל ה וש זל ם הנ עולה א הה רה בש ני זו  י"ת הנ בי ובנ
יום ל הנ אור של הה ם], אותו  עולה הה ם [אותו  עולה ל הה אשון של רי ן הה יה נש ה. ובי נל בה יי ד  סל ם חל י עולה תי רש מנ ך, אה שום כה ומי
ך תש מונה ין אל כי ם תה יי מנ תוב שה כה ם, וש יי מנ ן שה קי ה תי לל אי םאל. ובש מ שש י בי ני שי יום הנ בנ ך  ר כה חנ אנ יים, וש קנ לש יהה בו  אשון הה רי הה

ם. הל בה

ם, הל ה בה ינה קי תש ה הי מונה אל סוד הה ים, וש די סה ם חמ אותה נו בש קש תש ם ני יי מנ ם - שה הל ך בה תש מונה ין אל כי ם תה יי מנ ר שה חי ר אנ בה דה
ה. מונה אל הו סוד הה י - זל ירי חי בש ית לי רי י בש תי רנ ם. כה יי מנ תוך שה א מי לה יהה אל קונל ין תי אי של

ן דושות, כגלה קש יות הנ חנ ן] הנ ל [אותה כה וש ים,  תוני חש תנ ל הנ כה כות לש רה אות בש יוצש נו  מל מי יק של די צנ הו  ר, זל חי ר אנ בה דה
י. ירי חי בש ית לי רי י בש תי רנ תוב כה ן כה כי לה ים, וש תוני חש תנ ענ לנ שופי ע של פנ של אותו הנ כות מי רש בה תש מי

רו זש פנ תש םא יי ל ם, של עולה יום הה ה, קי זל יק הנ די צנ יד בנ מי ד תה הוא עומי ה של מונה אל ה סוד הה י - זל די בש ד ענ וי דה י לש תי עש בנ שש ני
ס נה כש ני של עו. וכש נש מש וות ני דש חל ל הנ כה ם, וש לנ שש םא הג ה ל מונה אל סוד הה כות, וש רה בש ע הנ פנ ע של נה מש ני לות של גה ן הנ מנ זש ים חוץ מי מי עולה לש

ך. לל מל י הנ ני פש סו לי נש כש םא ני וות ל דש חל ן הנ מנ זש אותו הנ ה, מי לה יש לנ הנ

ה לה יש לנ הנ ק  לה חל נל של וכש ה,  ירה שי ים  רי מש זנ ומש ים  די עומש חוץ  בנ ל  בה אמ רו,  עורש תש הי םא  ל וות  דש חל הנ של ב  גנ ל  ענ ף  אנ וש
ט ובועי יהה,  כי בש לי ם  יי מנ שה הנ ילות  חי ל  כה ר  עורי מש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ז  אה ה,  לה עש מנ לש ה  טה מנ לש מי ה  עולה רות  עורש תש הי וש

ים. תוני חש תנ ים וש יוני לש ים על עי זש עש דנ זש , ומי יענ קי רה בה

מות שש ן ני ל אותה כה רוך הוא וש דוש בה קה ז הנ ה, אה תורה ה בנ טה מנ ים לש רי עורש תש מי ן של מנ זש ט לנ רה יו, פש נה פה ה לש נוחה ין מש אי וש
מות שש ל ני כה ה לש נוחה ה מש אה יו, ובה נה פה ה. [לש נוחה ז מש אה אותו קול, וש ים לש חי מי ים ושש יבי שי קש ם מנ מו], כגלה עי ים [של יקי די צנ הנ
םא ל רוך הוא של בה דוש  קה ע הנ בנ שש ה, ני טה מנ לש ש  דה קש מי ב הנ רנ חל נל יום של מי שום של את]. מי צי מש יו ני נה פה מו] [לש עי ים של יקי די צנ הנ
דוש ך קה בש רש קי תוב (הושע יא) בש כה ה, של טה ל מנ ם של יי לנ ירושה ל לי אי רה שש סו יי נש כה יי ד של ה ענ לה עש ל מנ ם של יי לנ רושה תוך יש ס לש ני כה יי

ים. רי בי חמ שוהה הנ רש י פי רי המ יר, ונ עי בוא בש םא אה ל וש

חות בה שש תי ים בש חי בש שנ ם מש כגלה ה, וש לה יש לנ י הנ קי לש ת חל לשל שש ה בי ירה ים שי רי אומש חוץ וש ים בנ די ים עומש רי מש זנ ם מש ל אותה כה וש
ד ה ענ לה עש מנ ים לש שי דש קנ םא מש ה ל שה דג יום, וקש ל בנ אי רה שש יי וש ה,  לה יש לנ ים בנ רי עורש תש ם מי ם, כגלה יי מנ שה ילות הנ ל חי כה דועות, וש יש
ל אי רה שש ה יי ל זל ענ וש ד.  חה אל כש דוש  קה ם הנ שי ת הנ ים אל שי דש קנ ם מש יי מנ שה ילות הנ ל חי ז כה אה וש ה,  טה מנ ים לש שי דש קנ ל מש אי רה שש יי של
א לה ה אל םא עולה רוך הוא ל דוש בה קה ל הנ מו של ל שש ה של שה דג קש הנ שום של ים [מי תוני חש תנ ים וש יוני לש על ים מי שי דש קנ תש ים מי דושי קש

ם. יכל להי י ה' אל ני דוש אמ י קה יו כי הש ים תי דםשי תוב (ויקרא יט) קש כה הו של ד. זל חה אל ה] כש טה מנ לש ה ומי לה עש מנ לש מי

הוא, רוך  בה דוש  קה הנ ר אותו  מנ ה אה סוק זל עו. פה בה טש הה יהה  נל דה ה אמ ל מה ר, (איוב לח) ענ מנ אה י וש י יוסי בי ח רנ תנ פה
ר מנ אל נל מו של ם, כש עולה י הה מודי ת ענ ענ בש ם שי הי ים, של מודי ל ענ א ענ לה א אותו אל רה םא בה ם, ל עולה ת הה א אל רה בה של כש שום של מי

ים. די ה עומש ל מה ע ענ םא נודה ים ל מודי ם ענ אותה ה, וש עה בש יהה שי מודל ה ענ בה צש (משלי ט) חה

ן בל יא אל הי וש ת,  חנ ן אנ בל ל אל טנ נה ד של א ענ רה בש ני םא  ם ל עולה הה וש ים,  רי תה סש ני ל הנ ר כה תנ סש ני מםק,  הוא סוד עה שום של מי
ה, טה מנ ה לש לה עש מנ לש ה מי עמצה נש ני הום, וש תש תוך הנ ה לש ק אותה רנ זה רוך הוא וש דוש בה קה ה הנ ח אותה קנ לה יהה, וש תי ן שש בל את אל רי קש ני של
תוב (איוב כה של הו  ים. זל שי דה קר הנ ש  ד קםדל עומי ה זו  דה קג נש ם, ובי עולה ע הה צנ מש אל ה בש דה קג יא נש הי ם, וש עולה ל הה תנ שש ה ני נה מל ומי
סו אמ ן מה בל תוב (תהלים קיח) אל כה ת, וש רנ קש ת יי ננ ן פי ן בםחנ בל ר (ישעיה כח) אל מנ אל נל מו של ה, כש תה נה ן פי בל ה אל י יהרה לח) או מי

ה. נה םאש פי ר ה לש תה יש ים הה בוני הנ

ל ענ ת  דל עומל וש ת,  חנ אנ ן  בל אל ה  תה שש על נל וש ם,  כגלה מי ה  דה לש גש ני וש ם,  יי מנ ומי רוחנ  ומי ש  אי מי ה  תה רש כש ני זו  ן  בל אל ה,  אי רש םא  ב
ם, עולה ע הה צנ מש אל אות בש ת לש דל עומל ן זו  בל אל הומות, וש תש ים הנ אי לש מנ תש ם ומי יי מנ נו  מל ים מי עי ים נובש מי עה פש לי הומות, וש תש הנ
ן בל עמקםב אה ינ ח  קנ יי תוב (בראשית לא) ונ כה של הו  ם. זל עולה יום הה קי ת וש ילנ תי עמקםב שש יל ינ תי שש הי יד וש עלמי הל ן של בל י אל זוהי וש

ה. בה צי הה מנ ימל רי יש ונ

ה, לה חי תש ה בנ אה רש בש םאת ני ז ן הנ בל י אל רי המ עמקםב, ונ ם לו ינ םאת שה ן ז בל י אל כי גו'. וש ה וש בה צי י מנ תי מש ר שנ של םאת אמ ז ן הנ בל אל הה וש
א רה בש םא ני ל ד של י ענ רי המ עמקםב? ונ ה ינ ם אותה ת שה עי י כה כי ה [וש ם אותה שה א של לה ם? אל עולה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה בה של כש
ה ה זל תוב. מנ ה כה בה צי י מנ תי מש ר שנ של ה אמ ל זל ענ ה, וש טה מנ ה ולש לה עש מנ לש יום של ה] קי ם אותה עמקםב שה ינ א  של לה ה. אל תה יש ם הה עולה הה
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אן. ה כה לה עש מנ לש דור של ם מה שה ים, של להי ית אל ילה בי הש תוב יי כה י? של תי מש ר שנ של אמ

ה ל מנ ם. ענ יי ינה ה עי עה בש ת שי חנ ן אנ בל ל אל ר (זכריה ג) ענ מנ אל נל של מו  ם, כש יי יננ ה עי עה בש שי ייש  ן זו  בל ל אל ה, ענ אי םא רש ב
הוא רוך  בה דוש  קה הנ ה  ם אותה שה ת יהה, של יהה - שה תי ד שש חה אל ם, וש עולה ל הה תנ שש ה הג נה מל מי ד - של חה יהה? אל תי את שש רי קש ני

ם. עולה ך הה רי בה תש ה מי נה מל מי יל של בי שש ם, בי עולה ה הה נה מל ך מי רי בה תש הי לש

יו אות, הה ים בה בי יושש יו  הה ה וש זל קום הנ מה ים בנ די עומש לו של לה ים הנ רובי כש ש, הנ מל של ס הנ נה כש ני ה של עה שה ה, בש אי םא ורש וב
ם ן אותה גי ננ ים לש ילי חי תש ז מנ אה ה, וש לה עש מנ ם לש יי פנ נה כש גון הנ ע קול ני מה שש ני ם, וש ים אותה שי ה ופורש לה עש מנ ם לש יהל פי נש ים כנ ישי קי מנ
ה. לה עש מנ ה לש טה מנ לש הוא מי רוך  בה דוש  קה בוד הנ ה כש לל עמ ינ יל של בי שש ה, בי לה יש לנ ית הנ אשי רי ה בש ירה ים שי רי אומש ים של כי אה לש מנ הנ
או גו', שש י ה' וש די בש ל ענ ת ה' כה כו אל רש ה בה ני ים, (תהלים קלד) הי רובי כש י הנ פי נש גון כנ ים? אותו ני רי יו אומש ה הה ירה יזו שי אי וש

ר. מי זנ ים לש יוני לש ים על כי אה לש ם מנ אותה ה לש ירה יא שי ם] הי ז [הי אה גו', וש ש וש ם קםדל יכל די יש

ן גי ננ ים לש ילי חי תש ז מנ אה ם, וש גונה ע קול ני מה שש ני ה, וש לה עש מנ ם לש יהל פי נש ים כנ ישי קי לו מנ לה ים הנ רובי כש יהה הנ ני שש ת הנ רל מל שש מי בנ
ים, רובי כש י הנ פי נש גון כנ זו? ני ה הנ עה שה ים בנ רי יו אומש ה הה ירה יזו שי אי יהה. וש ני שש ת הנ רל מל שש מי ים בנ די עומש ים של כי אה לש מנ ם הנ אותה
ים די עומש ם הה אותה ה לש לה חי ה] תש ירה יא [שי ה] הי ז [אותה אה גו'. וש מוט וש םא יי יון ל ר צי הנ ה' כש ים בנ חי בםטש (תהלים קכה) הנ

ן. גי ננ זו לש יהה הנ ני שש ת הנ רל מל שש מי בנ

קיג) (שם  יא?  הי ה  ומנ ה,  ירה שי ים  רי אומש וש ם  יהל פי נש כנ בש ים  ישי קי מנ לו  לה הנ ים  רובי כש הנ ית  ישי לי שש הנ ת  רל מל שש מי בנ
ים די עומש ים של כי אה לש ם מנ ז אותה גו'. אה וש ש  מל ח של רנ זש מי גו', מי וש ך  בםרה ם ה' מש י שי הי יש גו',  וש י ה'  די בש ענ לו  לש הנ לויהה  לש הנ

ה. ירה ים שי רי ם אומש ית, כגלה ישי לי שש ת הנ רל מל שש מי בנ

ל יעו כה יהרי ר ונ י בםקל בי ד כוכש ן ינחנ רה תוב (איוב לח) בש כה מו של ה, כש ירה שי ים בש חי יענ פותש קי רה לות הה זש ים ומנ בי כוכה ל הנ כה וש
ל אור. ים ענ ני גש ננ אור מש י הה בי ם כוכש י אותה רי המ י אור, של בי ל כוכש כה לוהו  לש תוב (תהלים קמח) הנ כה וש ים,  להי י אל ני בש

ה.] ירה שי ל הנ ים ענ ני מג מש [של

ה טה מנ לש הוא מי רוך  בה דוש  קה בוד הנ ה כש עולל ה, וש טה מנ ל לש אי רה שש י יי רי חמ ה אנ ירה ים שי חי ז לוקש אה ר, וש בםקל הנ יענ  גי מנ של כש
ל כה בש דוש  קה הנ ם  שי הנ ם  לי תנ שש ני ז  אה וש ה,  לה יש לנ בנ ה  לה עש מנ לש ים  יוני לש על ים  כי אה לש ומנ יום,  בנ ה  טה מנ לש ל  אי רה שש יי ה.  לה עש מנ לש ומי

ים. די דה צש הנ

יא הי םאת, וש ז ן הנ בל אל ים בה יקי זי חמ ם מנ ה, כגלה טה מנ ל לש אי רה שש יי ים וש יוני לש על ים הה כי אה לש מנ ל הנ ר, כה מנ אה םאת של ז ן הנ בל אל הה וש
ן גנ ים בש יקי די צנ ם הנ ענ עי עמשי תנ שש הי א לש רוך הוא בה דוש בה קה ה הנ לה יש לנ יום, ובנ בות בנ אה תוך הה ר בש טי ענ תש הי ה לש לה עש מנ ה לש עולה

עידלן.

ם ל אותה כה וש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ שום של ה, מי לה יש לנ ה בנ תורה ים בנ קי עוסש ם וש יומה קי ים בש די עומש ל הה ם כה יהל רי שש אנ
ת בל יושל תוב (שיר ח) הנ כה מו של ה, כש תורה ים בנ קי עוסש ם הה ם אותה דה אה י הה ני ים קולות בש עי ן שומש דל ן עי גנ בש ים של יקי די צנ הנ

גו'. ים וש ני גנ בנ

ים ה טורי עה בה רש ן אנ בל ת אל לגאנ אתה בו מי לי תוב (שמות כח) ומי כה הו סוד הנ זל ה, וש ן טובה בל יא אל ן זו הי בל ה, אל אי םא רש ב
מות] לי [שש ייש  שום של ה, מי רה קה ן יש בל ל אל מות של לי שש ה, הנ טובה ן הנ בל אל ל הה מות] של לי ל שש ים [של רי דה ם סש ה הי לל אי ן. וש בל אה
הו זל ם. וש כל בש רש קי ן בש תי י אל ת רוחי אל תוב (שם) וש כה גו', וש ן וש בל אל ב הה ת לי י אל רםתי סי המ תוב (יחזקאל לו) ונ כה ת, של רל חל ן אנ בל אל

. רוהה אמ ת, ובי רנ קש ת יי ננ ן פי ן בםחנ בל (ישעיה כח) אל

ן בל אל ל הה ה של מה ל שש או ענ רש קש ן ני כי לה אן, וש כה רו מי זש גש ני ם לוחות של הי ן, של בל אל תוב (שמות כד) לגחםת הה ה כה ל סוד זל ענ וש
מו את] כש רי קש ל ני אי רה שש ן יי בל אי אל דנ י ונ רי ל, [המ אי רה שש ן יי בל ה אל ם רםעל שה תוב (בראשית מט) מי כה סוד הנ הו  זל וש םאת,  ז הנ

שלניתשבהאיר.

לו - אי ה  רי שש ים על תי ל שש אי רה שש יי י  ני מות בש ל שש ענ ה  ין יל הש ים תי ני בה אמ הה וש ר, (שמות כח)  מנ אה וש יהה  קי זש י חי בי ח רנ תנ פה
י רי המ קום, ונ מה י הנ ני בש אנ ח מי קנ יי ר (בראשית כח) ונ מנ אל נל מו של קום, כש מה י הנ ני בש אות אנ רה קש ני יונות של לש רות על קה ים יש ני בה אמ
ר שה ים עה ני ה שש לה עש מנ ם לש ך גנ ה, כה טה מנ ים לש טי בה ר שש שה ים עה ני ייש שש מו של ל, כש אי רה שש י יי ני מות בש ל שש ים ענ ני בה אמ הה . וש שוהה רש פי
ל - אי רה שש יי דות לש גו'. עי ים וש טי בה לו שש ם עה שה תוב (תהלים קכב) של כה רות, וש קה ים יש ני בה ה אמ רי שש ים על תי ם שש הי ים, וש טי בה שש

ל. אי רה שש י יי ני מות בש ל שש ה ענ ין יל הש ים תי ני בה אמ הה ה וש ל זל ענ ם ה', וש שי הודות לש ם לש כגלה ה, וש לה עש מנ לש ל, סוד של אי רה שש ה יי זל

ה לה יש לנ ובנ ה,  לה עש מנ לש יום  בנ ה.  לה יש לנ בנ עות  ה שה רי שש על ים  תי שש ייש  ך  כה יום,  בנ עות  ה שה רי שש על ים  תי שש ייש  של מו  וכש
י ני מג ה מש מה כנ ים, וש קי לה ה חמ לשה שש קות לי לש חנ תש לו מי לה ה הנ לה יש לנ ל הנ עות של ה שה רי שש ים על תי שש ה. הנ ד זל גל נל ה כש כםל זל ה. הנ טה מנ לש

ה. לה חה תש הנ ף בנ רל ים טל לי נוטש ה, וש לה יש לנ ים בנ ני מג ם מש גות, כגלה רה ל דש גות ענ רה ם דש יהל תי חש ים תנ די ים עומש ני גי מה

רוחנ זו] וש ר, [וש חי ד אנ צנ ים מי רי דה י סש ני ה ושש ד זל צנ ים מי רי דה ים] סש רי תה י [סש ני ים שש די ה, עומש לה יש לנ ק הנ לה חל נל של ז כש אה וש
רוך דוש בה קה הנ ה, וש ירה שי ים בש חי ם פותש ן, כגלה דל ן עי גנ בש נות של ילה אי ם הה ל אותה ז כה אה ם, וש יהל יני ת] בי בל את [נושל ה יוצי יונה לש על
תוב (ישעיה כה מו של ץ, כש רל אה ת הה פםט אל שש א לי י בה י ה' כי ני פש לי ר מי ענ יה י הנ צי נו עמ נש רנ ז יש תוב אה כה הו של ן. זל דל ן עי גנ ס בש נה כש הוא ני

ן. דל ן עי נו] גנ מל ה [מי נה מל א מי לי מנ תש ם ומי יהל יני ס בי נה כש ט ני פה שש מי שום של ים. מי לי ק דנ דל צל ט בש פנ שה יא) וש

יחות ים רי עולי ים, וש מי שה ם בש אותה רוחנ בש ה הה ת אותה בל נושל את, וש צי מש ה ני וה דש חל ם, וש עולה ת בה רל עורל תש פון מי רוחנ צה וש



855

ה. ירה אי מש יהה הנ רש לנ קש פנ סש אנ יו הה תוך זי ים מי ני הל נל ם וש יהל רותי טש ענ ים בש יקי די צנ ים] הנ רי עורש תש ים [ומי רי טש ענ תש ה, ומי לה עש מנ לש

יר אי ה מי ירה אי מש יהה הנ רש לנ קש פנ סש אנ ל הה אור של הה אותו  יון, וש לש על אור הה הה אותו  ים לש זוכי ים של יקי די צנ ם הנ יהל רי שש אנ
ל יר] כה אי מי ך  כה ל [וש יהה נוטי הה אוי לו, וש רה כה קו  לש ת חל ל אל נוטי לו  לה ים הנ יקי די צנ הנ ד מי חה אל ד וש חה ל אל כה ים, וש די דה צש ל הנ כה לש
יר, אי ר ומי ם יותי רה בי ל חמ טנ נה אותו אור של ים מי שי יש בנ תש מי ם של הל ה. ייש מי זל ם הנ עולה ה בה שה עה יו של עמשה י מנ פי ד כש חה אל ד וש חה אל

ונהמריי פירששוהה.

ם עולה ים בה טי שוטש ים ומש רי עורש תש חםק מי י הנ רי ה שומש מה ס. כנ ני כה הי ה לש לה יש לנ יל הנ חי תש אן מנ כה ה, מי לה יש לנ ל הנ של קו  לש חל
ד פון יורי ד צה ה, צנ לה יש לנ ק הנ לנ חל נל של ז, כש אה נו. וש רש אנ בי מו של ם, כש יהל יני מי ים לש יני ה מי מה ך כנ ר כה חנ אנ ים, וש גורי סש ים הנ חי ופותש

ה. לה יש לנ ל הנ ים של קי לה י חמ ני ד שש ה ענ לה יש לנ ז בנ אוחי ה, וש טה מנ ה לש לה עש מנ לש ה] מי רה אה יר הל אי [מי

ז אה ים בו, וש זי פון אוחמ צה הנ רום וש דה ז הנ ר אה בםקל יענ הנ גי מנ של ר, וכש בםקל יענ הנ גי מנ ד של רום, ענ ד דה ר צנ עורי תש ך מי ר כה חנ אנ
ת לל נוטל ם, וש יהל יני ת בי זל נל גש ני ה וש עולה ד של ה, ענ לה עש מנ ם לש יהל שותי קה ם ובנ יהל לותי פי תש ה בי ים אותה לי עמ ה, מנ טה מנ ל לש אי רה שש ים יי אי בה

ים. אשי רה ל הה ל כה ך] של לל מל ל הנ םאש [של ר הה כות מי רה בש

ים זוני בות ני בה ה רש מה כנ ים, וש די דה ה צש מה כנ ק לש לה חל ל נל טנ אותו הנ ה, ומי לה עש מנ לש ך מי שה מש ני ל של טנ אותו הנ ת מי כל רל בה תש ומי
ל י טנ ר כי פה י עה ני שםכש נו  נש רנ וש יצו  קי תוב (ישעיה כז) הה כה של הו  ים. זל תי מי יות הנ חמ הנ ים לש ידי עמתי נו  מל ל, ומי טנ הנ אותו  מי

ה. לה עש מנ ים לש ירי אי מש ים של יוני לש על אורות הה ם הה אותה ל מי ך, טנ לל אםרות טנ

ה לה יש לנ הנ ת וש רל עורל תש פון מי ו רוחנ צה שה כש י, ענ י יוסי בי רנ ה לש הודה י יש בי ר לו רנ מנ ה. אה לה יש לנ ק הנ לנ חל ים, נל בי יו יושש הה ד של ענ
ה. תורה ים בנ קי עוסש ם של ה, אותה זל ם הנ עולה בה ים של יקי די צנ קול הנ ה לש ול אנ תש רוך הוא מי דוש בה קה הנ ן של מנ זש ת הנ עי כה ק, וש לה חל נל

ה. תורה י הנ רי בש די יק בש סי פש םא ננ ה, ל זל קום הנ מה נו בנ ם] לה יהל רי בש קול די יב [לש שי קש רוך הוא מנ דוש בה קה ת הנ עי כה

ה ני תוב (שמות כג) הי ה, כה אי םא רש ל ב בה , אמ שוהה רש ר ופי אי בה תש י ני רי ע. המ ל רה כה י מי ל אםתי גםאי ך הנ אה לש מנ ר, הנ מנ אה ח וש תנ פה
ל כה לש כות  רה בש ין  מי זש מנ של הו  זל וש ם,  דה אה י הה ני בש ל  ם של תה ירה מי ם, שש עולה ל הה גואי ך  אה לש מנ הו  זל גו',  וש ך  אה לש מנ חנ  שםלי י  נםכי אה
י נםכי ה אה ני תוב הי ן כה כי לה ם, וש עולה ם לה ן אותה מי זנ הוא מש ך  ר כה חנ אנ ה, וש לה חה תש הנ ם בנ ל אותה הוא נוטי שום של ם, מי עולה הה

ך. אה לש יך מנ נל פה י לש תי חש לנ שה יך. (שם לו) וש נל פה ך לש אה לש חנ מנ שםלי

ה], לה עש מנ ם [לש עולה כות לה רה ין בש מי זש הוא מנ ן של מנ זש בנ ך הוא, של כה ה, וש בה קי ים נש מי עה פש לי ר וש כה ים זה מי עה פש לי ך של אה לש הו מנ זל וש
ן מנ זש ם. ובי עולה כות לה רה ין בש מי זש ך הוא מנ ה, כה בה קי נש ה] לנ לה עש מנ כות [לש רה ין בש מי זש מנ ר של כה זה ר. כנ כה א זה רה קש ני ר וש כה ז הוא זה אה
ה. בה קי א נש רה קש ז ני אה ין, וש די ן הנ א מי לי מנ תש ך הוא מי ת, כה רל עגבל מש ה הנ בה קי נש ה, כי בה קי א נש רה קש ז ני ם, אה עולה ל הה ין ענ די ד בש עומי של

ד. חה כםל סוד אל הנ ה, וש בה קי א נש רה קש ים ני מי עה פש לי ר וש כה א זה רה קש ים ני מי עה פש ה לי ל זל ענ וש

ים כי פש הנ תש מי ם של עולה ים בה לוחי ים שש כי אה לש ת. ייש מנ כל פל הנ תש מי ב הנ רל חל ט הנ הנ ת לנ אל תוב (בראשית ג) וש ה כה זל מו  כש
ה זל מו  ד. כש חה ן אל ול גה כםל בש הנ ים, וש מי חמ ים רנ מי עה פש ין לי ים די מי עה פש ים, לי רי כה ים זש מי עה פש בות לי קי ים נש מי עה פש ים, לי ני וה ה גש מה כנ לש
ה אי רש מנ ה (יחזקאל א) כש סוד זל ה, וש זל קום הנ מה ם בנ נה ם ילשש עולה בה ים של ני וה גש ל הנ כה ים, וש בי ים רנ ני וה גש ה הוא בי זל ך הנ אה לש מנ הנ
ל ייש בו כה מו של בוד ה'. וכש מות כש ה דש אי רש יב הוא מנ בי ה סה גנ נם ה הנ אי רש ן מנ ם כי של גל יום הנ ן בש נה עה ילה בל הש ר יי של ת אמ של קל הנ

ם. עולה ל הה ת כה יג אל הי נש ם מנ ך גנ ים, כה ני וה גש לו הנ אי

א תה פש תוסל

י ת, מי ענ דנ לה בו  רש קה תש ה הי טה בה הנ ת הנ אנ כה הנ ים בש עי יודש ים הנ לי נו. מושש בונש תש ה, הי בונה תש י הנ לי עמ ים, בנ יוני לש ים על הובי אמ
ים לולי ים כש ני וה גש ה  לשה יא שש הוצי סודות לש ל סוד הנ צון של רה ה בש עולל ה של עה שה בש ענ  יודי וש ה,  בונה תש ם בנ יי יננ י עי לי עמ ם בנ כל מי
ה תונה חש ה תנ פה רי גש ה. מנ ם זל ה עי ים זל די ינחמ תש ה, מי זל ה בה ד זל חה אל ים כש בי לה שג ים מש ני וה ה גש לשה יהרםק, שש דםם וש ן אה בה ם לה הי ד, וש חה אל כש

לו. לה ים הנ ני וה גש תוך הנ את מי יוצי ת וש ענ בנ צש ני

ה, תוכה ה בש כל מנ מו של ה. כש עה שה ה בש אל רש ח ני דםלנ בש ין הנ עי ל, כש כי תנ סש הי ה הוא לש אל רש ה, מנ זל ים בה אי רש לו ני אי ים הה ני וה גש ל הנ כה וש
ים בועי ר קש של קל לות הנ יכש ד. הי יורי ה וש ך, עולל ן הולי ול גה הנ ה, וש ת זל ים אל בי לו סובש לה ים הנ ני וה גש ת הנ לשל חוץ. שש ה בנ אל רש ני ך  כה

ה]. תוכה ן [בש ול גה בש

ק דולי ר של ני ה.  לה יש לנ בנ ים  ידי יום ומורי ה בנ לה עש מנ לש ה  ים אותה לי עמ ד, מנ חה אל ים כש לולי ים] כש ני וה [גש ים  יפי קי ים מנ ני וה גש
ה תוכה ים לש כי ם הולש כגלה מות, של ה עולה מונה ים ושש עי בה רש ם אנ יי אתנ מה א בש בי חנ תש אור ומי ר הה תה סש יום ני ה. בנ לה יש לנ ה בנ אל רש ני

ה. טה מנ ה לש כוסה ה, ומש נוזה ים גש רי יבה ה אי שה מי חמ ים ונ שי אות שי לש מי תוך שש ה בש טה מנ ה לש לה עש מנ לש ה] מי ילה בי שש [בי

ה אל רש אות, יי רש ה לי זוכל י של ים. מי רי עה ח שש תנ פש יי רות וש תה סש פות ני לי ם קש יי פנ נה בםר כש שש ה, יי םא אותה צ מש לי ש  פי חנ מש י של מי
ן יי ענ ה  ה אותה יהה רואל הה יון של לש על ן הה מה אל נל יא הנ בי נה ה הנ מםשל ט לש רה ל, פש כםתל ר הנ חנ ה אנ רואל י של מי ה כש בונה ה ותש יעה די יש תוך 

. םא יהדוענ ל קום של מה ה בש לה עש מנ ן, לש יי ענ בש

ים אי יוצש וש ים  ני מש דנ זש יו, מי לה ים אי ני מש דנ זש ין מי י די לי עמ בוצות בנ ה קש מה ה. כנ חוצה הנ ים אותו  ה, דוחי םא זוכל ל י של מי
ים זוכי םא  ל של ם  עולה ל הה ים של עי שה רש הה ם  אותה לש ם  הל לה ך. אוי  לל מל ג הנ נל עם בש ל  כי תנ סש יי םא  ל של ים אותו  יאי ומוצי יו,  לה עה

גו'. ש וש קםדל ת הנ ע אל לנ בנ אות כש רש םא יהבםאו לי ל ר וש מנ אל נל מו של ל, כש כי תנ סש הי לש

קו בש דש ני של ים, כש יקי די צנ מות הנ שש לות ני כש תנ סש לו מי לה ים הנ רי הה זש תוך הנ י מי רי המ ל, ונ כי תנ סש י מי יתי יי ה, הה הודה י יש בי ר רנ מנ אה
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ד. חה אל ים כש לי לה כש ני וש ים  ים עולי ני וה גש ם  ים. אותה יקי די צנ מות הנ שש ני לות  כש תנ סש מי לו  לה ים הנ רי הה זש הנ תוך  ה. מי זל קום הנ מה בנ
ר מה שש ז ני אה ה, וש לה עש מנ ה לש לה עש מנ לש יך  רי צה קום של מה כםל בש ן הנ קי תנ ד, לש חה אל ם כש ת כגלה ד אל ינחי יל ולש לי כש הנ לש ענ  יודי י של י מי רי שש אנ

א. (ע"כ תוספתא) בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ם בה דה אה הה

ט פה שש ך מי לל עםז מל גו'. וש ים וש רי ישה תה מי נש ה כוננ תה ב אנ הי ט אה פה שש ך מי לל עםז מל ר, (תהלים צט) וש מנ אה י וש י יוסי בי ח רנ תנ פה
י רי המ ט, של פה שש מי א בש לה אל ינו  הוא אי רוך  בה דוש  קה ק הנ זי חנ מש ף של - תםקל ך  לל עםז מל וש הוא.  רוך  בה דוש  קה ה הנ ב - זל הי אה

ץ. רל יד אה עממי ט ינ פה שש מי ך בש לל ר (משלי כט) מל מנ אל נל מו של ץ, כש רל אה ת הה דל ט עומל פה שש מי בש

ם שה מי שום של ט, מי פה שש מי א בש לה ל אל אי רה שש ת יי סל נל ת כש נל קל תש ת] ני קל זל חנ תש םא [מי ל ב, וש הי ט אה פה שש ך מי לל עםז מל ך, וש שום כה ומי
ה בה המ אנ ל הה כה ה וש שוקה תש ל הנ ב - כה הי ט אה פה שש ך מי לל עםז מל ן וש כי לה ם, וש שה ת מי לל יא נוטל ת, הי לל נוטל כות של רה בש ל הנ כה ית, וש זוני ני
י רי המ ם, ונ עולה שוב הה יי קון וש ם תי הי ה, של טה מנ ים לש רובי כש י הנ ני ל שש ים - סוד של רי ישה תה מי נש ה כוננ תה ט. אנ פה שש מי ד הנ גל נל ה כש לה של

ניתשבהאיר.

ייש ה  זל סוק  פה ם ה'. בש ת שי אל לו  לש י ה' הנ די בש ענ לו  לש הנ לויהה  לש הנ (תהלים קיג)  ר,  מנ אה וש ח  תנ פה יהה  קי זש חי י  בי רנ
י ינו, מי ני ך שה א כה לה ם ה'? אל ת שי לו אל לש ך הנ ר כה חנ אנ י ה', וש די בש לו ענ לש ה הנ מה ז לה לויהה, אה לש ר הנ מנ אה ן של יוה ן בו. כי בוני תש הי לש
ת חנ אל בי שנ מש י של ינו, מי ני שה חו. וש בש יך שי רי ך צה בודו כה י כש פי בודו, ולש י כש פי חו לש בש שנ יך לש רי ר, צה חי אנ ד] הה חה אל ת [הה חנ אל בי שנ מש של
ד סי פש ה הל עושל י של ה מי ל זל ענ לות אותו. וש גנ ה לש רוצל נותו, וש ת גש ב] אל בי סנ לוי ומש ה [גי לל גנ ין בו - הוא מש אי ח של בנ של ר בש חי אנ הה

בודו. י כש פי יך לש רי ח צה בנ ל של כה נותו, ובש גש א לי חו בה בש תוך שי מי ר, של םא יותי ל בודו וש י כש פי יך כש רי ם, צה דה ן אה ל בל ענ

ן בוני תש הי ת ולש ענ דנ ת בו לה טל ן שולל יי ענ ין הה אי קום של כםל, מה בון הנ ל רי יון של לש ח על בנ אן ייש של לויהה, כה לש ה, הנ אי םא רש ב
כםל. ל הנ יון ענ לש ם על יהו? יה"ה, שי ים, ומי ירי מי טש ל הנ ל כה יר של מי הוא טה קום], של [מה

י ר מי מנ םא אה ל לויהה וש לש ר הנ מנ אה ר של בה דה ר הנ תה סש אן ני כה ד, וש חה אל ים כש לולי ד, כש חה אל ם כש שי ח וש בנ לויהה, של לש ך הנ שום כה ומי
נו עש םא יהדנ ים ל חי בש שנ מש ים, של רי תה סש ם ני ים הי חי בש שנ מש ח של בנ ך של ר, כה תה סש יה"ה ני מו של א כש לה לו? אל לש רו הנ מש י אה מי לויהה, לש לש הנ
י ה' די בש ענ לו  לש ר הנ מנ אה ה וש לה יון, גי לש סוד על ר בש תה סש ני ר של חנ אנ יון. וש לש סוד על ר בש תה סש יות ני הש כםל לי הנ יך  רי צה ך  כה ם, וש י הי מי
קום מה הו  ים. זל ירי מי טש ל הנ ל כה יר של מי טה יון הנ לש על אותו  ר, כש תה סש םא ני ל קום של מה הו  זל שום של ם ה', מי ת שי אל לו  לש הנ

ם ה'. ם שי א שי רה קש ר ני של ר (שמואל-ב ו) אמ מנ אל נל מו של ם, כש א שי רה קש ני של

ם אותה ר,  מנ אה לות  גנ תש הי בש ד  עומי של שום  ומי לוי.  גה וש ר  תה סש ני י]  ני שי [הנ לוי.  גה ה]  [זל ינו  אי של ר  תה סש ני אשון  רי הה
ה. זל קום הנ מה ת הנ חנ אל בי שנ ים לש אויי רש י ה' הה די בש ם ענ הי ר של מנ אה ם? וש י הי קום מי אותו מה ים לש חי בש שנ מש של

הוא יון, של לש קום על מה אותו  ה מי כה שה מש הנ י - סוד הנ הי יש א  לה י? אל הי יש ר  מנ אה ה של ה שונל ך, מנ בםרה ם ה' מש י שי הי יש
ית אשי רי ה, הה יונה לש על יו"ד הה של מו  ה, כש תונה חש הוא יו"ד תנ ית של רי בש ד סוד הנ הוא יה"ה, ענ נו, של רש מנ אה של מו  ר, כש תה סש ני

כנסוף.

יים קנ תש ה מי זל ר הנ בה דה ה, ובנ תונה חש תנ ה הנ גה רש דנ ד הנ ים ענ ירי מי טש ל הנ ל כה יר של מי טה ה מי כה שה מש הנ י, סוד הנ הי ך יש שום כה ומי
תוב ה כה לה עש מנ לש ים של עמשי מנ ם הנ ל אותה כה "י אור. בש הי אםרםת, יש "י מש הי , יש יענ קי "י רה הי ר יש מנ אל נל מו של ית, כש אשי רי ה בש עמשי ל מנ כה

ישהיי.

ל ר כה תנ סש יון, ני לש סוד על ה] מי כה שה מש הוא [הנ ה של סוד זל שום של י, מי הי תוב יש םא כה ה ל טה מנ לש ים של עמשי ם מנ ל אותה כה בש
ה. טה מנ לש ים של תוני חש ים תנ רי בה ם דש אותה ר בש מנ אל םא נל ל ה, וש לה עש מנ לש ים של יוני לש ים על רי בה דש א בי לה יים אל קנ תש םא מי ים, ל רי תה סש ני הנ

ה בואו. זל ד מש ש ענ מל ח של רנ זש מי גו', מי וש ך  בםרה ם ה' מש י שי הי תוב יש ה כה ל זל ענ כםל, וש דוש בנ קה ם הנ שי ך הנ רי בה תש ה מי זל ובה
ר. תה סש ני יון הנ לש על םאש הה ר ל הה קום של הו מה זל כםל, וש יר לנ אי ש ומי מל של נו הנ מל ה מי ירה אי מש יון של לש קום על מה

ם עולה הה כםל, וש כות לנ רה אות בש ם יוצש שה אוי, ומי רה ה כה מונה אל ת בו הה רל של קש ני ר של של קל קום הנ מש הו  - זל בואו  ד מש ענ וש
ד עומי כםל  הנ וש ם,  שה מי ך  רי בה תש הי ולש ה  לה עש מנ לש מי זון  הי לש ה  זל קום  מה ד  עומי ך  כה שום  ומי ר,  אי בה תש ני של מו  כש זון,  ני אן  כה מי
שום נו. ומי רש מנ אה י של פי דוש, כש קה ם הנ שי ת הנ ים אל כי רש בה מש של י ה' כש די בש ם ענ ים אותה רי עורש מש ה של תונה חש תנ רות הנ עורש תש הי בנ

ם ה'. ת שי לו אל לש י ה' הנ די בש לו ענ לש תוב הנ לות, כה גנ תש הי יא בש הי ך של כה

ם אותה מי או  יהצש של כש ך.  רל דל בנ כו  לש הה נו.  יהשש םא  ל ה  לה יש לנ הנ אותו  ובש ה,  רה עה מש הנ מי או  יהצש וש ר  בםקל הנ יר  אי הי ם  יי תנ ינש בי
יהה הה ד של נו ענ ה יהשש לה יש לנ אותו הנ יום. בש ל אותו הנ ם כה בו שה יהשש ד וש חה ר אל פה כש יעו לי גי ה. הי לה פי לו תש לש פנ תש הי בו וש ים, יהשש רי הה הל

ה. תורה ק בנ סי ענ תש הי מו לש קה ה, וש לה יש לנ צות הנ חמ

ה הוא, מנ יום הנ ם בנ כי רמ בה יש גו'. ונ ל וש אי רה שש ך יי רי בה ך יש אמור בש הוא לי יום הנ ם בנ כי רמ בה יש ר, ונ מנ אה ה וש הודה י יש בי ח רנ תנ פה
תוב, י"ו כה אות וה אמור בש אן לי כה ר, וש סי תוב חה אמםר כה ל לי עוד, כה ם. וש כי רמ בה יש ר ונ מנ אה יק של פי סש י מנ רי המ הוא? של יום הנ ה בנ זל

נוי? שי ה הנ מה אמור] לה תוב לי אן כה כה י אות ו', וש לי אמםר בש תוב לי ם כה כגלה בש [של

ה. לה עש מנ כות לש רה בש ל הנ ה ענ נה מג מש ה הנ גה רש דנ הוא? סוד הנ יום הנ ה בנ ה זל הוא. מנ יום הנ ם בנ כי רמ בה יש א סוד הוא, ונ לה אל
ל כה ין הוא, ובש בי ין יום לש רוד בי ין פי אי ה של זל הוא הנ יום הנ א הוא, וש רה קש ני יון של לש קום על אותו מה הוא - יום מי יום הנ

ת. חנ אנ ן כש הי ה, של תונה חש תנ ה וש יונה לש ה על גה רש יונות], דנ לש גות [על רה י דש תי ה [הוא] שש הוא, זל יום הנ קום הנ מה

אמור ד, [לי חה אל ם כש ה כגלה טה ה ומנ לה עש מנ לש חוד של יי ם בנ כה רש ף, בי י יוסי ני ת בש אל ך  רי בה עמקםב לש ה ינ צה רה של ך, כש שום כה ומי
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ר חנ אנ ם, וש תה כה רש יים בי קנ תש תי י של די ד] כש חה אל ם כש ה כגלה לה עש מנ לש חוד של יי ם בנ ד אותה חי ה יי ל זל ם. ענ יהל יני א"ו בי ל וה לה כש ני א"ו, של וה בש
ה טה מנ לש ה מי לה חי תש חוד, בנ יי ה סוד הנ אי זל דנ ך? ונ ה בש ה זל אמםר]. מנ ל [לי אי רה שש יי ך  רי בה יש ך  ר בש מנ אה ד וש חה אל כםל כש ל הנ לנ כה ך  כה
ר חנ אנ ע. וש צנ מש אל י הה רי א"ו, המ וה אמור - בש ה. לי טה מנ ע ולש צנ מש אל ד לה ך יורי ר כה חנ אנ ה], וש לה עש מנ ה לש טה מנ לש הוא מי ה [יום הנ לה עש מנ לש

ה. טה מנ ה לש לה עש מנ ה, ומי לה עש מנ ה לש טה מנ לש אוי, מי רה ה כה פל ך הוא יה כה ך, וש ה בש טה מנ ד לש ך יורי כה

ל אי רה שש י יי רי המ ך, של רי בה א יש לה ל, אל אי רה שש יי ך  בםרנ תוב יש םא כה ן. ל קי זה ל הנ אי רה שש ל? יי אי רה שש ה יי ה זל ל, מנ אי רה שש יי ך  רי בה יש ך  בש
ך רי בה יש ך  ר בש מנ אה א, של קה וש דנ זו  ה הנ תונה חש תנ ה הנ גה רש דנ כםל בנ ת הנ אל ך  רי בה הוא מש ך  ר כה חנ אנ וש ה,  לה עש מנ לש כות מי רה ל בש נוטי

אמםר. ל לי אי רה שש יי

ף] ל יוסי ם [של ל שי ם ענ יי רנ פש אל שום של ה, מי לה חי תש ם בנ יי רנ פש ת אל ים אל די קש ה. הי של ננ מש כי ם וש יי רנ פש אל ים כש להי אל ך  מש שי יש
או יהצש ה וש עה שה ת הנ קו אל חמ ם, דה יי רנ צש בוד מי עש ן שי מנ ם זש לנ שש םא הג ל ד של א, ענ ם יהצה יי רנ פש ט אל בל שי כש ה של זל נו? מי ן לה יי ננ ל. מי אי רה שש יי
ה, מה ל הי אי רה שש יי ית  ל בי ה כה לל אי מות הה עמצה ם הה דה ן אה תוב בל כה וש ם,  אותה גו  רש הה וש ם  יהל אי ם שונש יהל לי עמ מו  לות, קה גה הנ מי
ם יי רנ פש ן אל כי לה ה, וש של ננ ם מש ם קםדל יי רנ פש ת אל ים אל די קש ן הי כי לה ה, וש מה ל הי אי רה שש ית יי ל בי תוב (יחזקאל לז) כה כה ע של מה שש מנ

יהה. עו הה סה ב, ומנ עמרה ד מנ צנ או לש שה מנ

אן כה א מי לה יו? אל נה ת בה ך אל רי בה םא יש ל ד של כות ענ רה ם בש הל ים לה די קש ה הי מה ף, לה י יוסי ני ת בש ך אל רנ בי ה של כה רה בש ה, הנ אי םא רש ב
ם ך אותה רי בה נו לש בש ם לי נו קםדל י בש ני יבות בש בי ים חמ די קש ן הי כי לה יו, וש נה בה ר מי יו יותי לה ה עה יבה בי ם חמ דה ל אה יו של נה י בה ני יבות בש בי חמ של

ה. לה חי תש בנ

ית ת בי אל ך  רי בה יש ך  רי בה יש נו  רה כה זש ר, (תהלים קטו) ה'  מנ אה וש ח  תנ י פה י יוסי בי אמור. רנ הוא לי יום הנ ם בנ כי רמ בה יש ונ
ים יכי רי ים צש רי כה זש שום של ים. מי שי נה לו הנ ל - אי אי רה שש ית יי ת בי ך אל רי בה ים. יש רי בה גש לו הנ ך - אי רי בה נו יש רה כה גו'. ה' זש ל וש אי רה שש יי
ים, כי רש בה תש ים מי רי כה זש של כש ים, של רי כה זש ת הנ כנ רש בי א מי לה כות אל רש בה תש םא מי ים ל שי נה ים, וש שי נה ך  ר כה חנ אנ ה, וש לה חי תש בנ ך  רי בה תש הי לש
יו לה ר עה פי כנ לש יך  רי צה יתו, של ד בי ענ ובש עמדו  ר בנ פל כי תוב (ויקרא טז) וש כה ה של זל ר מי םאמנ ם ת אי ים. וש שי נה כות הנ רש בה תש ז מי אה

נו. מל ך מי רי בה תש מי שום של יתו, מי ל בי ך ענ ר כה חנ אנ ה וש לה חי תש בנ

זו ה  כה רה בש ומי ה,  לה חי תש בנ לו  אי ים  כי רש בה תש מי של כש של ים,  רי בה גש מי ק  רנ א  לה אל כות  רש בה תש מי םא  ל ים  שי נה של ה  אי רש םא  ב
ר כה זה כות לנ רה ת בש פל ן תוסל תנ הוא נה רוך  בה דוש  קה א הנ לה ל? אל אי רה שש ית יי ת בי אל ך  רי בה יש נו  רש אנ ה בי מל א בנ לה כות. אל רש בה תש מי
ר כה זה כות לנ רה ת בש פל הוא תוסל רוך  בה דוש  קה ן הנ קום נותי ל מה כה ן בש כי וש ה,  שה אי הה נו  מל ת מי כל רל בה תש מי שום של א, מי נושי של
א שה ני ר של כה זה כות לנ רה ת בש פל רוך הוא תוסל דוש בה קה ן הנ קום נותי ל מה כה ן בש כי תו. וש שש נו אי מל ך [מי רי בה תש מי שום של א, מי נושי של
ד לו חה ים, אל קי לה י חמ ני ן לו שש ם, נותי דה אה א הה שה ני ן של יוה כות. כי רה בש ת הנ פל ה תוסל אותה ה] מי בה קי נש נו הנ מל ך מי רי בה תש תי י של די כש

תו. בה קי ק נש לל חי קו וש לש כםל - חל ל הנ הוא נוטי תו, וש בה קי נש ד לי חה אל וש

אמור ך לי ר כה חנ ם], אנ הל או מי יהצש לו של ל אי כה כות ולש רה ם בש ך אותה רנ אמור. בי הוא [לי יום הנ ם בנ כי רמ בה יש ה, ונ אי םא רש ב
ה ל זל ענ י הוא, וש כורי ם בש יי רנ פש אל תוב (ירמיה לא) וש כה ל, וש אי רה שש י יי כםרי י בש ני כור, (שמות ד) בש ן בש ז בי מנ רש אן ני א"ו. כה וה בש

א"ו. ת וה פל תוסל

רוהו אמ ה בי סוק זל גו'. פה וש בו  תי כה יי ם  כגלה ך  רש פש ל סי ענ וש יך  ינל עי או  י רה מי לש ח, (תהלים קלט) גה תנ יהה פה קי זש י חי בי רנ
דוש קה י הנ ני פש דות לי ן עומש ם, כגלה עולה א הה רה בש ני יום של יו מי הה מות של שה נש ן הנ ל אותה ה, כה אי םא רש ל ב בה קומות. אמ ה מש מה כנ בש
ל  גוף ה של אל רש מנ אותו  ם, וש עולה בה ך  ר כה חנ ים אנ אי רש ני של ש  מה מות מנ דש ה  אותה ם בש עולה לה דו  םא יהרש ל ד של הוא ענ רוך  בה

ה. לה עש מנ ד לש ך עומי ה, כה זל ם הנ עולה ד בה עומי ם של דה אה הה

ך ה, כה זל ם הנ עולה ת בה דל עומל ש של מה מות מנ ה דש אותה ה בש מה שה ה נש ם, אותה עולה ת לה דל רל ת לה נל זגמל ה זו מש מה שה נש ה של עה שה ובש
םא ל ה וש תורה וות הנ צש מםר מי שש תי רוך הוא של דוש בה קה ה הנ יענ אותה בי שש רוך הוא, ומנ דוש בה קה י הנ ני פש ה] לי לה עש מנ ת [לש דל עומל

יתות. רי בש ל הנ עמבםר ענ לנ

י רי המ ונ אי,  דנ ונ י  תי דש מנ עה יו.  נה פה לש י  תי דש מנ עה ר  של אמ י ה'  חנ יז)  תוב (מלכים-א  כה יו? של נה פה לש ת  דל עומל של נו  לה ן  יי ננ ומי
מות שה נש ל הנ י כה רי המ בו, של תי כה ם יי ך כגלה רש פש ל סי ענ ם. וש עולה ם] בה לל צל ה [הנ אל רה תש םא יי ל ד של יך, ענ ינל או עי י רה מי לש ן גה כי לה . וש שוהה רש פי
ם עולה ם, בה הל ד בה חה םא אל ל אי. וש דנ ונ רו  יגצה שוהה  רש י פי רי רו, המ ים יגצה ים. יהמי תובי ר כש פל סי ם בנ ם, כגלה הל לה מות של דש ה  אותה בש

אוי. רה ם כה בונה יום רי קי עממםד בש ה לנ זל הנ

אותו ה מי לה עש מנ ים לש בי רנ תש לו מי ים של יהמי ים, הנ ים טובי עמשי מנ ה בש זל ם הנ עולה ה בה זוכל של ם כש דה אה ן הה י בל מי ה, יש אי םא רש ב
ה סוק זל גו'. פה יא וש ה הי י מנ ת יהמנ דנ י ומי צי י ה' קי ני יעי ר, (תהלים לט) הודי מנ אה ח וש תנ יו. פה ת יהמה דנ הוא מי קום של מה
ייש ה [של נל מנ תש מי של הו  יא - זל ה הי י מנ ת יהמנ דנ ד. ומי וי דה ר בש שנ קש ני ין, של יהמי ץ הנ ה קי י - זל צי ה, קי אי םא רש ל ב בה רוהו. אמ אמ בי

יו. ל יהמה ש ענ מה ה] מנ נל מג מש

ם דה אה יו מי לה רו עה זש גש ני ים של יהמי ם הנ ל אותה ר ענ מנ אל ה נל סוק זל פה עון של מש י שי בי רנ י מי תי עש מנ י שה רי ה, המ הודה י יש בי ר רנ מנ אה
לו ים של ם יהמי אותה מי ן לו  תנ ם נה דה אה א של לה לו, אל יו  םא הה ל ל לה כש ים בי יי חנ ר של מנ אל י נל רי המ ים, של עי בש ם שי הי אשון, של רי הה

ים. ני ים שה עי בש שי

ל כה ה בש ירות לה אי ים מש ני ים שה עי בש שי ה, וש מה צש ענ ל מי לה ה כש ירה אי םא מש ה ל נה בה לש הנ לום, וש ש כש מי שנ םא מש ילון ל ה, וי סוד זל וש
ה נה בה לש ים לנ יי ין חנ ה אי ל מה ענ ה, וש ת סוד זל ענ דנ רוך הוא לה דוש בה קה הנ ד מי וי ה דה צה ה רה ל זל ענ ם. וש תה ד סש וי י דה יי ם חנ הי , וש יהה דל דה צש
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ה. לה ר של קה עי ת הה ת אל ענ דנ לה ה, וש מה צש ענ מי

ם הי ים של יהמי ם הנ ל אותה ל כה ת ענ דל עומל ת של רל תל סש ה ני יונה לש ם] על עולה ל הה ה [של גה רש י דנ יא - זוהי ה הי י מנ ת יהמנ דנ ומי
ע נה מש ני י וש מי צש ענ י אור מי ני ל אמ די ה חה ל מל ע ענ דנ ד, אי וי ר דה מנ י - אה ני ל אה די ה חה ה מל עה דש כםל. אי יר לנ אי מי קום של ה, מה לה ים של יי חנ
ע נה מש ה ני ל מנ ענ ל וש די י חה ני ה אמ ל מה י ענ ני אמ ים, ונ יי ם חנ כגלה ם לש הל לה ייש  ים של יוני לש על אורות הה ם הה ל אותה ר כה אה שש י כי ני מל מי

ת. ענ דנ שות לה ה לו רש נה תש םא ני ל ת, וש ענ דנ ד לה וי ה דה צה רה ה של הו מנ זל י. וש ני מל מי

א תה פש תוסל

ה ימות עולל עי נש לות. קול  גש לש גנ תש ומי כות  גורות, הולש סש יהה  בותל כש רש מנ ה,  לה עש מנ לש ה  טה מנ מי ל  גי לש גנ תש מי ל  גנ לש גנ קול 
י תי בות שש ה. יושש יבה בי ל] סש גנ לש ה [גנ גה רש ב דנ סובי גות מש רה דש י הנ קי מש עה ענ בש ר שופי ם. קול שופה עולה ט בה שוטי ך ומש ד, הולי יורי וש
ה, לה עש מנ ל לש גנ לש ים גנ בי ם סובש יהל ני דםם, ושש ה אה זל ן וש בה ה לה ה, זל זל ה בה ים זל בי אה שש ים ני ני וה י גש ני שש םאל, בי מ שש ין ומי יהמי פות מי רי גש מנ

ך. םא שוכי ל יד וש מי ב תה ל סובי גנ לש גנ הנ ד, וש דםם יורי םאל - אה מ שש ב לי סובי ה, וש ן עולל בה ין - לה יהמי ב לש סובי

קול צוף, וש פש יר צי וי אמ ים בה חי פון. פורש ד צה צנ ת לש חנ אנ רום וש ד דה צנ ת לש חנ פות, אנ צש פש צנ מש ים עולות, של פררי י צי תי שש
ש חנ לנ עות בש כות שופש רה בש ל הנ כה ת. וש בה שנ יום הנ יר לש מור שי זש ז (תהלים צד) מי אה ד, וש חה אל ים כש רי בש חנ תש ל מי גנ לש גנ ת הנ ימנ עי נש
ד חה אל זו כש נש גש ני ה, וש טה מנ ה לש לה עש מנ לש דות מי כות יורש רה ן בש ד אותה גל נל ר. כש שופה ת קול הנ בנ המ תוך אנ קול], מי זו [מי ימות הנ עי נש בנ

ב. ל סובי גנ לש א אותו גנ לי מנ תש מי ד של ש, ענ חנ לנ ת בש קל םא פוסל ל ר של אי בש ת הנ יענ בי ר, נש אי בש ק הנ תוך עםמל בש

י ני ד, שש יורי ה וש עולל ים של רי זוהמ ר של ת: זםהנ רל אומל ל וש יי חנ את בש ית, קורי ני מה יש ת הנ חנ בות, אנ פות סובש רי גש י מנ תי ן שש אותה
חו קש לו ופי כש תנ סש ם הי יי יננ עי י הה לי עמ ם בנ ל אותה ך. כה בונש ר רי זםהנ ר בש אי ם הה תוכה ע בש צנ מש אל ם הה ירו. עולנ אי מו"ת הה י עולה פי לש אנ
ב ה סובי ל עולל גנ לש ה, גנ זוכל י של ה, מי לה עש מנ לש עות מי שופש כות של רה ן בש לו הי ה. אי זל דון הנ עי ה, לה זל אור הנ כו לה זש תי ם, וש יכל יני עי
ים זוכי ם של ם אותה יהל רי שש רות. אנ זוהמ יונות הנ לש על לו הה כות אי רה בש ן מי די ענ תש ה, ומי זוכל אותו הנ ך לש ענ ומושי שופי ה, וש ינה יהמי

ם. הל בה

ה ל זל ין ענ ה די יכה שי מש ה, ומנ טה מנ ת לש דל יורל ת וש בל םאל סובל מ ד שש ל צנ ה של פה רי גש ה מנ אותה ב, וש ל סובי גנ לש ה, גנ םא זוכל ל של וכש
ת, קל דולל ת של בל הל לש ל שנ של ש  את אי יוצי ד  צנ אותו  כו. מי זה םא  ל ים של עי שה ם רש אותה א: אוי לש קול יוצי וש ה,  םא זוכל ל של
אותו אור כות לש זש ה לי זל ם הנ עולה ת בה מל ך אל רל דל כו בש לש הה ם של ל אותה ם כה ם אותה יהל רי שש ים. אנ עי שה רש י הה אשי ל רה ה ענ שורה של

ך. עד כאן התוספתא של פש חות ננ צה חש צנ יענ בש בי שש הי ר (ישעיה נח) וש מנ אל נל מו של חות, כש צה חש צג כות מש רה יון, בש לש על

ה אור ין לה אי ב של ל גנ ף ענ אנ כםל. וש ת הנ ך אל רי בה זו לש ה הנ גה רש דנ רו לנ סש מש ן ני יונות, כגלה לש על כות הה רה בש ל הנ ה, כה אי םא רש ב
את רי קש ה ני ל זל ענ ים, וש אי ים] יוצש די ה [עומש נה מל ה ומי ים בה די ם עומש טוב, כגלה ל הנ כה ה וש חה מש שי ל הנ כה כות וש רה בש ל הנ ה, כה מה צש ענ מי
תוב (דברים ה כה ל זל ענ יר. וש עמשי יא תנ ת ה' הי כנ רש תוב (משלי י) בי כה מו של ש, כש מה ה מנ כה רה את בש רי קש ני ה, וש כה רה ל בש כוס של

ה. שה רה רום יש דה ת ה' יהם וש כנ רש א בי לי לג) ומה

יונות, לש כות על רה ן בש ל אותה כה ת מי כל רל בה תש ה, ומי בה ם ייש  כגלה את ומי לי מנ תש ם מי כגלה יור, ומי ם שי כגלה בש ה  לה ן ייש  כי לה וש
כות רה בש ל הנ כה ה של קום זל מה ף מי י יוסי ני ת בש ך אל רנ עמקםב בי ק, ינ חה צש י יי בי ר רנ מנ אה נו? של ן לה יי ננ ך. מי רי בה כות לש רה ה בש רו לה סש מש ני וש

ך. יהדש רו בש סש מש כות ני רה בש ה הנ אה לש הה אן וה כה ה. מי כה רה ייה בש הש ר (בראשית יב) ול מנ אל נל מו של ך, כש רי בה יהדו לש רו בש סש מש ני

ים רי אומש ים של ם יהמי אותה ל, של לי ה הנ ל זל ענ ה, וש זל ם הנ שי ת הנ ים אל חי בש שנ ים ומש כי רש בה מש נו  ה אה זל מו  ה, כש אי םא רש ב
בוד ה כש לה ענ תש ני שום של ים. [מי לי אי רש שש יי ים, וש יקי די ים, צנ ידי סי גות: חמ רה לש דש ים שה יכי רי ל צש לי הנ יהיא, בש י חי בי ר רנ מנ אה ל. של לי הנ
ם ל אותה כה מי ל  אי רה שש יי וש םאל,  מ שש ד הנ צנ ים מי יקי די צנ ין,  יהמי הנ ד  צנ ים מי ידי סי גות] חמ רה דש הנ לו  אי בש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ
ן כי כםל, וש הנ רוך הוא מי דוש בה קה ת הנ חנ בנ שש ה תי ה עולה ל זל ענ ם, וש כגלה ים מי לולי ל כש אי רה שש יי ים] של רי שה יש הנ שום [של ים, מי די דה צש הנ

כםל. בודו בנ ה כש ה, עולל טה מנ לש רוך הוא מי דוש בה קה ת הנ ים אל חי בש שנ ל מש אי רה שש יי קום של ל מה כה בש

ר עה רש ענ ת הה לנ פי ל תש ה אל נה ר, (תהלים קכ) פה מנ אה ח וש תנ א פה בה י אנ בי גו'. רנ פו וש סש אה ר הי םאמל י יו ונ נה ל בה עמקםב אל א ינ רה קש יי ונ
ה?! נה ים) פה בי ים רנ יורי צי ד בש א עוד ייש בו צנ לה ים. (אל רי בי חמ שו בו הנ קנ תש הי רוהו, וש אמ ה בי סוק זל ם. פה תה לה פי ת תש ה אל זה םא בה ל וש

ה? נה ה פה ה זל ע. מנ מנ יך, או שה רי יהה צה יב הה שי קש הי

ד ענ ק. של זה כםחנ חה א בש לה דוש אל קה ך הנ לל מל י הנ ני פש ת לי סל נל כש םא ני יד ל יהחי ת הנ לנ פי לות, ותש פי ם - תש עולה לות הה פי ל תש א כה לה אל
ל כי תנ סש ומי ה,  בה ל  כי תנ סש ומי הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ה  בה יחנ  גי שש מנ ה,  קומה מש בי ר  טי ענ תש הי לש ה  לה פי תש ה  ת אותה סל נל כש ני םא  ל של
ן ינה אי לות של פי ן תש ה הי מה ים כנ בי רנ ת הה לנ פי תש ים, של בי רנ ת הה לנ פי תש ן בי ה כי ינו עושל אי ה של ם, מנ דה אה כות אותו הה זש י ובי אי טה חמ בנ

ם. יהל אי טה חמ יחנ בנ גי שש םא מנ ל רוך הוא, וש דוש בה קה י הנ ני פש סות לי נה כש ן ני כגלה ים, וש יקי די צנ י] מי ני בש [מי

י אותו ה, ומי עמשל צון ננ ה רה מה כותו] בנ זש ל [בי כי תנ סש ה, ומי ל בה כי תנ סש ך ומי פי הנ ר, מש עה רש ענ ת הה לנ פי ל תש ה אל נה ך פה שום כה מי
שום ם? מי ענ טנ ה הנ בור. מה צי ה בש לה פי ל תש לי פנ תש הי ם לש דה אה יך הה רי ך צה שום כה יו. מי עמשה ם מנ הי ה זו ומה לה פי ל תש לי פנ תש מי יש של אי הה

ב. לי צון הנ ה ורש נה וה כנ ם בש םא כגלה ל ב של ל גנ ף ענ ם, אנ תה לה פי ת תש ה אל זה םא בה ל של

ר י אומי וי ים? הל בי רנ ל בש לה כש ני י של ידי חי יהו יש ים. ומי בי רנ ל בש לה כש ני י של ידי חי ה יש ר - זל עה רש ענ ת הה לנ פי ל תש ה אל נה ר פה חי ר אנ בה דה
מות לי שש לו בי בש קנ תש יי ה של לה פי יזו תש ם. אי יהל לי תו עמ לה פי ל תש לי פנ תש הי יו, וש נה בה א לש רה קה ים, וש די דה י צש ני שש לול בי הוא כה עמקםב, של ה ינ זל

לות. גה דו בנ מש םא יגשש ל ה של לה פי ה? תש לה עש מנ לש
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יהה עמקםב הה ינ ה של עה שה ה, בש אי םא ורש . וב שוהה רש י פי רי המ ה, ונ ינה כי נו שש מל ה מי קה לש תנ סש עמקםב, הי ם ינ הל א לה רה קה ה זו של עה שה בש
ר בי חנ תש הי עמקםב לש ינ ה בש חה מי ה שש תה יש ה הה ינה כי שש הנ ם. וש יהל בי ל גנ ה ענ ינה כי ק, ושש חה צש יי ם וש הה רה בש ם אנ שה נו לש מש דנ זש יו, הי נה בה א לש קורי

ה. בה כה רש יות מל הש ד, לי חה אל ם כש יהל שותי פש ם ננ ר עי שי קנ תש הי בות, לש אה בה

ית - רי חמ אנ ים, בש יהמי ית הנ רי חמ אנ ם בש כל תש א אל רה קש ר יי של ת אמ ם אי כל ה לה ידה גי הנ פו וש סש אה ר, הי מנ אה עמקםב וש ח ינ תנ פה ה של עה שה בש
חו תש ם, ופה הל לה ים של רי בה דש חוד הנ יי יו בש נה ה בה ירו אותה זי חל ך הל ר כה חנ אנ ק. וש לי תנ סש הי בות, וש צש ן בו ענ תנ יהכול נה בש ה, כי ינה כי שש זו הנ
ם עולה כותו לש לש בוד מנ ם כש רוך שי ר בה מנ אה עמקםב, וש ינ ה  ידה עלמי ה הל עה ה שה אותה גו'. בש ל וש אי רה שש ע יי מנ רו (דברים ו) שש מש אה וש
יים קנ ם, לש קומה יים מש קנ ה, לש יאה רי א קש לה אן? אל ה כה יאה רי ה קש עמקםב, מנ א ינ רה קש יי ה. ונ קומה מש ה בי ינה כי שש ה הנ בה ינשש תש הי ד, וש על וה

ה. טה ה ומנ לה עש מנ ם לש אותה

יים קנ , לש ענ הושג ן נון יש ענ בי הושי ה לש א מםשל רה קש יי תוב (במדבר יג) ונ כה ה, של ן זל ול גה ה בש יאה רי קום קש ל מה כה ה, בש אי םא רש ב
י להי ל אל אי א לו  רה קש יי תוב ונ כה עמקםב. וש ינ מו  א שש רה קש יי ן (בראשית כה) ונ כי ר אותו. וש שי קנ ולש יך  רי צה קום של מה בש קומו  מש

יום. קי ה לש אה ה בה יאה רי קש ה. הנ ם זל שי ה בש קום זל מה ידו לש עלמי רוך הוא הל דוש בה קה ל. הנ אי רה שש יי

יון, לש על יום הה יים קי קנ ר ולש שי קנ אי, לש דנ ך הוא ונ ל ה' - כה י אל ה לי רה צה י מי אתי רה ים, קה להי ל אל או אל רש קש יי ר וש םאמנ ם ת אי
כםל הנ ה של אל רש מנ בונו של רי ן לו לש יום נותי בונו, קי י רי ני פש ים לי יכי רי צש ים של רי בה ם דש ל אותה כה בונו, וש ח רי בנ ל של דור של הו? סי ומנ
ם. לי יום שה קי ם בש ידה עלמי יו, הל נה ל בה עמקםב אל א ינ רה קש יי ה ונ מו זל יום. כש יד קי עממי כםל מנ י הנ רי ר, המ חי קום אנ מה םא בש ל לוי בו וש תה

יומו. קי יים בש קנ תש ה, הי ל מםשל א אל רה קש יי ה ונ מו זל כש

י רי המ כםל, של םא בנ ל מות, וש לי שש ה בי יים מםשל קנ תש ר לו, הי מנ ה? אה נה טנ יא קש ה הי מה א לה רה קש יי ל ונ ק, א' של חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ה לה עש מנ ר לש שי קנ תש ה, יי לה עש מנ ה לש לה ענ תש ני ה של ינו: מנ ני ך שה נו כה אה ח, וש בנ של רו לש מש ים אה מוני דש קנ י הנ רי פש סי תו. בש שש אי ק מי לי תנ סש הי
ה. לה עש מנ לש רותו  בש חנ תש הי דול בש הוא גה ן של טה ן, קה טה קום קה מה ה מי תה יש ה הה נה טנ "ף קש לל ם. עוד, אה לי ז הוא שה אה ה, וש טה מנ ולש

ם.] לה שש ז ני אה ה וש טה מנ ה ולש לה עש מנ [לש

אי. שנ חמ ה בנ ירה מי - אמ ך  בל בה לש תה בי רש מנ אה בו] וש לי ר בש םאמל י ר ונ מנ אל נל מו של , [כש שוהה רש י פי רי ר? המ םאמל י ה ונ ה זל ר, מנ םאמל י ונ
פו סש אה נו, הי יהם לה ם] קנ הל ים לה קי א [הי לה י. אל ידה סי י חמ פו לי סש ר (תהלים נ) אי מנ אל נל מו של יך, כש רי יהה צה פו הה סש פו?! אי סש אה הי
ה מה כש ם? סוד חה כל ה לה ידה גי אנ ה וש ה זל ם, מנ כל ה לה ידה גי אנ ד. וש חה חוד אל יי ם בש לי שור שה קי פו, בש סש אה ה הוא. הי לה עש מנ לש קום של מה מי

הוא.

ה מה כש חה סוד הנ ינו של ני שה ם, של ן כגלה כי ידו, וש גי ינ ד, או וש גי ינ ה, או וש ידה גי אנ ר לו, וש מנ עון. אה מש י שי בי ת רנ ל אל אנ י שה י יוסי בי רנ
י לי "ת בש לל "ל דה ימל גי א בש בה ר של בה הוא דה שום של ר לו, מי מנ ה? אה מה כש חה סוד הנ ם] הוא בש כגלה ה [בש ר זל בה דה ה בש מה יא, לה הי
י לי "ת בש לל ל דה בה ה, אמ מה כש חה ם בנ הי של הוא כש ך  יות כה אותי סוד הה מות בש לי שש א בי בה ר של בה ה. דה מה כש חה הו סוד הנ זל רוד, וש פי
מו צש ענ ם לש ם, גורי ידה רי פש מנ י של רוד, ומי י פי לי רו בש שש קש ה ני זל ה בה י זל רי המ "ת, של לל י דה לי "ל בש ימל ן גי כי מות, וש לי ינו שש "ל אי ימל גי

ם. דה ל אה או של טש ה הוא חל סוד זל ת, וש ול מה

רוד, ין פי "ת, אי לל דה "ל לש ימל ין גי ים בי מי עה פש יו"ד לי ייש  ב של ל גנ ף ענ אנ ה. וש מה כש ל סוד חה ר של בה הוא דה ך  שום כה מי
ל ת סוף כה לות אל גנ ה לש צה רה ה, של מה כש חה ם - סוד הנ כל ה לה ידה גי אנ אי, וש דנ ך הוא ונ ה כה ר זל בה ה דה ל זל ענ ד. וש חה ר אל של כםל קל הנ וש

ל. אי רה שש ל יי ם של יהל עמשי מנ

ר חנ אנ ם, וש לי שה עמקםב הנ ל ינ ר של בה ה דה תורה תוב בנ ה כה מה ז לה ך אה ם כה לות, אי גנ ה לש צה רה ה של ה מנ לה םא גי ל ר של םאמנ ם ת אי וש
ה לה גי ר וש בה ר דה מנ יר, אה תי סש הי ה וש לה לות גי גנ יך לש רי צה ה של ל מנ ם, כה לי תנ שש הי אי של דנ א ונ לה ר? אל בה דה ם הנ לי תנ שש םא הי ל ם, וש גנ פש ך ני כה

ים. מי עולה ם לש גה פש םא ני ה ל ר תורה בנ ים. ודש ני פש יר לי תי סש הי חוץ וש בנ

ין אות או אי ה, וש טה מנ ה ולש לה עש ל מנ מות של לי כםל, שש מות הנ לי יא שש ה הי תורה הנ שום של ה, מי תורה ר בנ תה סש כםל הוא ני הנ וש
לו פי ה אמ צה רה ה של ל מנ כה ם מי גנ םא פה ל יר, וש תי סש הי ה וש לה ל גי בה ר, אמ מנ ר אה ך לומנ רי טה צש הי ה של ל מנ עמקםב, כה ינ גום, וש ה פה תורה ר בנ בה דה

ת. חנ אות אנ

ינו אי רה ה של ה, זל הודה י יש בי רנ י לש י יוסי בי ר רנ מנ ח לוד. אה תנ ל פל ד ענ חה ים יום אל בי יו יושש י הה י יוסי בי רנ ה וש הודה י יש בי רנ
כות רה בש ל הנ ר לו, כה מנ ם? אה הל לה ה של כה רה בש יפםה הנ ל אי בה ם, אמ ך אותה רל בה יש תוב ונ כה ה של מנ ינו מי אי יו, רה נה ת בה ך אל רנ עמקםב בי ינ של

ם. ן כגלה כי מו, וש חש ה לנ נה מי ר שש שי אה מו, מי ין ענ ן יהדי יך, דה חל ה יודוך אנ תה ה אנ הודה מו יש ם, כש ך אותה רנ בי ם של הי

ייש ין וש יהמי ץ לנ ייש קי שוהה של רש י פי רי המ ץ, ונ קי ת הנ ם אל הל לות לה גנ ה לש צה רה ה, של לה םא גי ם ל הל לות לה גנ ה לש צה רה ה של ל מנ בה אמ
ד ה ענ לה גנ תש הי ע וש ם נודנ הל ה לה לה גי ה של ה. ומנ לה רש עה ר מי הי טה הי ר ולש מי שה הי י לש די ץ כש קי ת הנ ם אל הל לות לה גנ ה לש צה רה םאל, וש מ שש ץ לנ קי
עמקםב ל ינ של זו  ה הנ שה רה פה ה בנ תורה ים בנ רי תה סש ם ני הי לוי, וש גה ם בש ינה ים אי רי חי ים אמ רי בה ל דש בה ה, אמ דושה קש ץ הנ רל אה לה סו  נש כש ני של

כות. רה בש ן הנ אותה ובש

ה, יהודה ח בי תנ פש יי ן? של אובי רש תםחנ בי פש עמקםב לי ה ינ אה ה רה י. מה ית אוני אשי רי י וש ה כםחי תה י אנ כםרי ן בש אובי ר, רש מנ אה ח וש תנ פה
ה א מםשל בה ד של ענ נו,  מל כות מי רה ק בש לי סי וש אותו  ך  רנ בי םא  ל של ינו  אי רה וש ך,  לל הוא מל וש נות,  חמ מנ ל הנ כה לש אשון  הוא רי של

ל יהמות. אנ ן וש אובי י רש חי ר (דברים לג) יש מנ אל נל מו של יו, כש לה ה עה לה פי ל תש לי פנ תש הי וש

ן ק מי לי תנ סש הי לש נו  מנ זש יענ  גי הי של ן. כש בי יהה לו  הה ם של דה אה ה. לש קומה מש ה לי כה רה בש ה  ה אותה תה לש עה וש כו,  רש אי בי דנ ונ ל  בה אמ
ז אוי, אה נו רה בש ך של לל מל ה הנ אה רה של י. כש ני בש מור לי ך שה לל מל ינד הנ ילה בש הש י יי מוני ל מה י כה רי ר, המ מנ יו. אה לה ך אי לל מל א הנ ם, בה עולה הה
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ר. מנ עמקםב אה ך ינ ן לו. כה תנ נה

ך, ה אותש אל רש יי ד של דוש ענ קה ך הנ לל מל י הנ ידי עמלו בי ך ינ לש כות של רה בש ל הנ בה ה, אמ תה י אנ ענ הוב מי ה, אמ תה י אנ כםרי ן בש אובי רש
ר, (יחזקאל לז) מנ אה ח וש תנ ר פה זה עה לש י אל בי גו'. רנ ה וש תה י אנ כםרי ן בש אובי גומו. רש רש תנ גו', כש וש ך  פש ד אנ גל נל כש תה  כש לנ הה שום של מי
ך, לל מל בוד הנ כש ים בי יחי גי שש םא מנ ל ים וש עי םא יודש ל ם של דה י אה ני ם בש ים הי טומי ה אמ מה גו'. כנ וש רוחנ  ל הה א אל בי נה י הי לנ ר אי םאמל י ונ
תוב כה ן של יוה ה, כי של ה קה סוק זל ה. פה דה גש נל יו כש נה זש אה יב בש שי קש מנ י של ין מי אי ל יום, וש כה ם בש יהל לי ה עמ יזה רי כש ה מנ תורה י הנ רי המ של

? רוחנ ל הה תה אל רש מנ אה ם וש דה ן אה א בל בי נה ת הי פל ם נוסל ענ דוענ פנ , מנ רוחנ ל הה א אל בי נה הי

םא ל ם  אי של ה,  לה עש מנ לש ה  טה מנ לש מי ר  עורי לש ד  חה אל  - אן  כה ים  די עומש ם  יי ננ שש ה,  מה כש חה הנ סוד  נו  דש מנ לה אן  כה מי א  לה אל
- רוחנ  ל הה א אל בי נה ה. הי לה עש מנ לש ר  עורי תש ה מי טה מנ לש רות של עורש תש הי ה, ובנ לה עש מנ לש ים  רי עורש תש םא מי ה ל טה מנ לש ים  רי עורש תש מי

ה. טה מנ ה לש לה עש מנ לש רוחנ - מי ל הה תה אל רש מנ אה ם וש דה ן אה א בל בי נה ה, הי לה עש מנ ה לש טה מנ לש מי

ר מנ ה, כםה אה סוק זל מו פה נו. כש מל יון מי לש על הה יון מי לש חנ אותו על ה לוקי טה מנ לש רות של עורש תש הי ה, בנ לה עש מנ לו לש פי י אמ רי המ של
ב עמרה מנ מי ה  אה בה רוחנ  וש ב,  עמרה ומנ פון  צה וש ח  רה זש ומי רום  דה ה  זל  - רוחות  ע  בנ רש אנ מי  . רוחנ הה י  בםאי רוחות  ע  בנ רש אנ מי ה' 

גו'. ם וש עה י הה יבי די רוהה נש ר (במדבר כא) כה מנ אל נל מו של ים, כש רי חי אמ ה הה לל ל אי רות של בש חנ תש הי בש

ח פנ יי ר (בראשית ב) ונ מנ אל נל מו של ים, כש בי נושש ם, וש הל ייר בה טנ צש הי ם לש עולה י הה ני בש מות לי שה אות רוחות ונש אן יוצש כה ומי
ל ים אל כי ים הםלש לי חה נש ל הנ ה (קהלת א) כה ל זל ענ ר, וש חי ד אנ צנ ן בש נותי ה וש ד זל צנ חנ מי ה, לוקי אי םא רש ים. ב יי ת חנ מנ שש יו ני פה אנ בש

יא. יס ומוצי ני כש ן, מנ נותי חנ וש לוקי שום של א? מי לי נו מה ינל ה אי מה א. לה לי נו מה ינל יהם אי הנ יהם וש הנ

ם דה י אה ני בש הוא של רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש לוי לי גה וש יל  ר, הואי מנ עון. אה מש י שי בי ת רנ ה אל לה אי ל שש אנ ר שה זה עה לש י אל בי רנ
ה מה כנ לו  אמ ן שה נה בה י רנ ני פש לי ה זו  לה אי ר לו, שש מנ ה? אה ת זל אל יך  רי ה הוא צה מה לה ם, וש עולה מות לה שה יד נש ה הורי מה יהמותו, לה
לוקחנ בודו, וש ת כש אל יענ  הודי ה לש זל ם הנ עולה דות לה יורש מות של שה ן נש הוא נותי רוך  בה דוש  קה ל הנ בה , אמ רוהה אמ ה, ובי מה כנ וש

דו? ה יהרש מה ך לה ם כה ך. אי ר כה חנ ן אנ אותה

, שוהה רש י פי רי ך. המ רל אי תוך בש ים מי לי זש נם וש ך  בורל ם מי יי ה מנ תי ר, (משלי ה) שש מנ אה ח וש תנ ך הוא. פה ה כה א סוד זל לה אל
ה, זל ם הנ עולה ה בה מה שה נש הנ ה  מה לש תנ שש הי ה של עה שה לו? בש לה ם הנ יי מנ ים הנ עי נובש י  תנ ומה מו.  צש ענ מי ענ  נובי םא  ל קום של - מה בור 

ים]. די דה צש ל הנ כה ה [ומי לה עש מנ ה ומי טה מנ ים, מי די דה צש ל הנ כה ם מי לי ז הוא שה ה בו, אה רה שש קש ני קום של אותו מה ה לש עולה של כש

ה עמשל ה, ובור ננ לה עש מנ ה לש טה מנ לש ם מי יי ים מנ עי ז נובש אה ר, וש כה זה ה לנ בה קי נש ת הנ שוקנ ת תש רל עורל תש ז מי ה, אה ה עולה מה שה נש של וכש
יק די צנ ת הנ מנ שש ני י בש רי המ ה] של זל ים, [לה אי צה מש צון ני רה ה וש שוקה יסוד] ותש חוד [וי יי רות וש בש חנ תש ז הי אה ים, וש עי ם נובש יי ר, מנ אי בש

ד. חה אל ים כש רי בש חנ תש ה ומי לה עש מנ צון לש רה יבות וש בי ת חמ רל עורל תש קום, ומי ן אותו מה קה תש ני

מו יהה, כש ר הה חי קום אנ מה בש צונו  ה, ורש תה יש עמקםב הה ינ ל  ה של אשונה ה רי פה אי, טי דנ הוא ונ ך  ה. כה תה י אנ כםרי ן בש אובי רש
ה ינה כי שש ת הנ עמקםב אל ה ינ אה רה של ה, וכש ינה כי שש ים בנ חוזי ם אמ ים, כגלה טי בה שש ר הנ שה ים עה ני ל שש כה ן וש אובי ה, רש אי םא רש ר. ב אי בה תש ני של

ה. מה ר עי בי חנ תש הי יו לש נה ר בה שה ים עה ני שש א לי רה יו, קה לה עה

ן ק מי לי תנ סש הי עמקםב לש ה ינ צה רה ה של עה שה ה הנ אותה ם כש עולה א הה רה בש ני יום של ה מי אה צש מש םא ני ה ל מה לי ה שש טה ה, מי אי םא ורש וב
ך ה כה אה רה ן של יוה יו. כי נה פה ה לש ינה כי ם, שש יהל יני ב בי יהה שוכי עמקםב הה ין), ינ (די םאלו  מ שש ק מי חה צש ינו, יי ימי ם מי הה רה בש ם. אנ עולה הה

ם. לי דור שה סי ם בש ר אותה די סי ה, וש ינה כי שש יב הנ בי ם סש ז אותה חנ אה יו, וש נה בה א לש רה עמקםב, קה ינ

בות כה רש ה מל מה כנ וש כםל,  מות הנ לי ם שש ה שה אה צש מש ני ז  אה וש פו,  סש אה תוב הי כה ה? של ינה כי שש יב הנ בי ם סש רה דש סי של נו  ן לה יי ננ מי
ח רה זש ב מי רי קה תש הי ה, וש נה בה לש ל הנ ש אל מל של ס הנ ני כנ תש ז הי גו'. אה ה וש בורה גש הנ ה וש לה דג גש ך ה' הנ רו, לש מש אה חו וש תש ם. פה יבה בי יונות סש לש על
עמקםב ינו, ינ ני אי שה דנ ז ונ אה מות. וש לי שש את בי צי מש ני ה, וש נה בה לש ה הנ ירה אי ה, ומש טה מי ל הנ יו אל לה גש סםף רנ ילאל תוב ונ כה הו של ב. זל עמרה מנ לנ
ת ח אל בנ שי ח וש מנ ר, שה חי ם אנ דה ן אה בל לש ך  א כה צה מש םא ני ל ה של ם, מנ לי ד שה ר] צנ דל עמקםב [סי ה ינ אה רה ן של יוה ת. כי םא מי ל ינו  בי אה

אוי לו. רה ד כה חה אל ד וש חה ל אל יו, כה נה ת בה ך אל רנ ח ובי תנ רוך הוא, ופה דוש בה קה הנ

ר דל סי נו בש קש תש עמקםב ני י ינ ני ל בש ינו, כה ני אי שה דנ י ונ רי א, המ יסה י יי בי ר רנ מנ ך, אה רל דל ים בנ כי יו הולש א הה יסה י יי בי רנ י וש י יוסי בי רנ
ר מנ גו'? אה וש מו  חש ה לנ נה מי ר שש שי אה תוב מי כה ה, של זל סוק הנ פה ר בנ םאמנ ה נ אוי לו, מנ רה ד כה חה אל ד וש חה ל אל כו כה רש בה תש הי ם וש לי שה
יעו גי הי של כו. כש לש ה. הה דושה קש ה הנ נורה מש ך לנ לי י ני ני אמ ה ונ תה א אנ לה ה, אל דושה קש ה הנ נורה מש הנ י מי תי עש מנ םא שה י ל י, כי תי עש םא יהדנ לו, ל

ה הוא. מה כש חה אי סוד הנ דנ ם, ונ הל ר לה מנ ה. אה לה אי לו שש אמ שה ר וש בה רו דה מש עון, אה מש י שי בי רנ לש

ב יושי י של א מי לה ם? אל ב שה ה יהשנ מה כון. לה שש יו יי צה רה פש ל מי ענ ים וש חוף ינמי ב לש ר יהשנ שי ר, (שופטים ה) אה מנ אה ח וש תנ פה
ך רי בה תש מי של ק), כש דל ל צל יק (של די ל צנ יון של לש ח על תנ פל הו  ר זל שי אן אה כה ם. [וש עולה י הה נוקי פש תנ בש ש  מי תנ שש יהם, מי ת הנ פנ ל שש ענ
כות רה ים בש יקי ם מורי שה מי יון, של לש על ח הה תנ פל ה, לנ נה מי ר שש שי אה ה מי זל סוק הנ פה לנ ך  מנ אן סה כה ם. וש עולה כות לה רה יק בש הורי לש
ם עולה הה ים של מודי ם ענ אותה מוד מי ענ הו  זל וש ר,  שי א אה רה קש ני וש ם,  עולה ל הה כות של רה בש יד כנ מי ע תה ה נודה ח זל תנ ם] ופל עולה לה

עומיד עמלייהלם.

יהה הה ה של מו. מנ חש ה לנ נה מי ר שש שי אה תוב מי כה הו של הוא]. זל ן [הנ קה תש קום ני אותו מה י, מי ני ם עם חל א לל רה קש ני קום של מה הנ וש
סוק פה סוף הנ ים, וש נוקי פש תנ כות וש רה בש ק בו  רנ זה יק וש רי הי שום של ה], מי נה מי ג [שש ננ י] פנ ני ם [עם חל יות לל הש לי ך  פנ י, הה ני ם עם חל לל
ך לל מל ן לנ ה נותי זל ם, וש י עולה נוקי פש תנ זון בש ה ני נה מל מי ל, של אי רה שש ת יי סל נל ך? זו כש לל מל י הנ ך. מי לל י מל ני דנ עמ ן מנ תי הוא יי יחנ - וש מוכי
ק א רנ לה ם אל עולה לה אנו  םא בה ם ל רו, אי מש ים. אה אי ה יוצש נה מל ן, ומי ל טוב הוא נותי כה ה וש חה מש ל שי כות, כה רה בש ל הנ ה כה זל הנ
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כות לש מנ ה הנ נה תש ני וש נו,  מל מי ר  ערבנ הה כםל  הנ וש כםל,  הנ אוי  רה לו  יהיא,  חי י  בי רנ ר  מנ אה עמקםב.  ינ ל  כור של בש יהה  הה ן  אובי רש
ר מנ אה ה של ם. ומנ הל ר בה אי שה םא תי ר, ל ל תותנ ם אנ יי מנ ז כנ חנ תוב פנ כה הו של י. זל וי לי ה לש נה הג כש הנ ף, וש יוסי ה לש כורה בש ה, הנ יהודה לי

רוך הוא. דוש בה קה ל הנ צל ידו אי קי פש הי כו וש רש אן בי י, כה ית אוני אשי רי י וש כםחי

ה] יום ה לו טובה עמשל ינ ך  לל מל הנ ה של צה רה ן וש בי יהה לו  הה ה] [של עמשות לו טובה לנ ך  לל מל הנ מי ש  קי בי ך, [של לל מל הוב הנ אמ לנ
עמקםב ך ינ נו. כה ל בש ש ענ קי ה בי זל ע של יהדנ ך, וש לל מל ע הנ מנ י. שה שי פש הוב ננ אי אמ דנ י, ונ ני ה בש ך, זל לל מל ר לנ מנ שוק. אה נו בנ ר בש בנ ד עה חה אל

ך. לל מל ת הנ ה אל וה אן צי גו'. כה י וש ה כםחי תה י אנ כםרי ן בש אובי ר, רש מנ אה

ה ד זל גל נל ץ. כש רל אה חוץ לה ק לש רנ זש ני ץ וש רל אה ר [לו] בה אנ שש םא ני ל ע לו, של רנ אי ה של ר מנ מנ אן אה ר. כה ל תותנ ם אנ יי מנ ז כנ חנ פנ
ל אי יכה ל. ומי יאי רי בש ת ינד גנ חנ ים תנ רי ייש אומש ל, וש אי יכה ת ינד מי חנ ה תנ נל מג מש יון של לש על ן הה כה שש מי ד הנ צנ ד מי חה חום] אל ה [תש נל מג מש
ד ל, צנ ם אי ד עי ה עםד רה יהודה "ה, וי בורה ל גש םאל של מ ל שש ד של צנ ל מי יאי רי בש גנ "ד, וש סל חל ל הנ ד של צנ קום מי ל מה כה םאש בש הוא ר
יהה. דו הה גש נל מוך כש ן סה אובי ה, רש הודה ל יש ה של תה יש כות הה לש מנ ב של ל גנ ף ענ אנ ן. וש אובי מוך לו רש סה ין, וש ית די א בי רה קש ה, ני בורה גש הנ

י - תוב כםחי ה, כה אי םא רש ץ. ב רל אה תוך הה בות בש רה י קש ני ר שש עורי ן לש אובי י רש ני ם בש ים אותה ידי עון, עמתי מש י שי בי ר רנ מנ אה
לו ם גה שה מי שור, של לות אנ גה ת - לש אי ר שש ב. ילתל רה קש ם לנ יהל חי אמ ים לנ אשוני יו רי ם הה הי י - של ית אוני אשי רי ם. וש יי רנ צש לות מי גה בש

ת. עי ד כה בו ענ םא שה ל לו, וש בש ים סה נויי ה עי מה כנ עות, וש ה רה מה לו כנ בש סה ם, וש כגלה ים מי אשוני ן רי אובי י רש ני ד ובש י גה ני בש

ל קו ענ זש חנ תש יי חו, וש צש יננ ם וי עולה בות בה רה כו קש רש ענ ינ או וש ם ייצש ם, הי עולה ר בה עורי תש יחנ יי שי מה ך הנ לל מל ן של מנ זש ז - לנ ר עה ילתל וש
תוב כה הו של ה. זל רו בה אמ שה םא יי ל כות, וש לש מנ ר בנ בי גנ תש הי בו לש שש ינחש ם וש יהל ני פש תו לי תש רש יי ם וש הל דו מי חמ פש ם יי עולה י הה ני ים, ובש מי ענ הה
י בי כש שש יתה מי לי י עה שום כי ם? מי עולה ל הה ד של חה ד אל צנ לו בש פי אמ ונ ה  רו בה אמ שה םא יי ל ם של ענ טנ ה הנ ר. מה ל תותנ ם אנ יי מנ ז כנ חנ פנ

ם. יי לנ רושה א, זו יש קה וש יך דנ בי י אה בי כש שש ה, מי דושה קש ץ הנ רל אה תוך הה בות בש רה עמרםך קש לנ ס וש ני כה הי ים לש ידי עמתי יך, של בי אה

ע בנ רש לות אנ גה לנ לו  גה ל של אי רה שש יי ל  ד כה גל נל לות, כש גה ן בנ אובי י רש ני בש רו  זש פנ תש ם הי עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ ה, לש אי םא רש ב
ז ר עה ילתל ה, וש לשה ת - שש אי ר שש ם, ילתל יי ננ י - שש ית אוני אשי רי ד, וש חה י - אל תוב כםחי כה הו של ם. זל עולה ע רוחות הה בנ רש אנ ים בש מי עה פש
ים מי חו ענ צש יננ כםל, וי ל הנ ם ענ בה רש קי לט בש שש לי ם וש עולה ע רוחות הה בנ רש אנ ב בש רה עמרםך קש ם לנ ים הי ידי ן עמתי מו כי ה. כש עה בה רש - אנ

ם. יהל לי טו עמ לש שש יי ים וש בי רנ

ה פה טי עמקםב בנ ינ יהה לש הה אשון של הור רי רש ל הי ז ענ מה רש אן ני יך. כה בי י אה בי כש שש ל מי ענ יתה  לי י עה ר כי ל תותנ ם אנ יי מנ ז כנ חנ פנ
ם יי מנ ז כנ חנ ל פנ בה כםל, אמ ן בנ אובי יהה רש ר הה אה שש ה, ני קומה מש יהה בי ה הה פה ה טי ל אותה הור של רש א הי לי מה לש אי ל, של חי רה ה בש אשונה רי הה

גו'. תה וש לש לנ ז חי ר, אה חי הור אנ רש הי יתה - בש לי יך. עה בי י אה בי כש שש יתה מי לי י עה ר כי ל תותנ אנ

םא ים, ל בי ים רנ מי חו ענ צש יננ ם וי עולה ן בה אובי י רש ני ב בש רה כו קש רש ענ ר ינ של אמ י כנ רי המ ר - של ל תותנ ם אנ יי מנ ז כנ חנ ר פנ חי ר אנ בה דה
תוב כה א, של קה וש ה דנ דושה קש ץ הנ רל אה ב בה רה עמרםך קש ים לנ ידי עמתי יך, של בי י אה בי כש שש יתה מי לי י עה ם? כי ענ טנ ה הנ כות, מה לש מנ רו בנ אמ שה יי
ן. קי זה ל הנ אי רה שש ה יי יך, זל בי א אה לה תםב! אל כש לי יך  רי יהה צה ב הה כה שש י?!] מי בי כש שש ם. מי יי לנ רושה יש יך, [זו  בי י אה בי כש שש מי יתה  לי י עה כי
, יחנ שי מה ך הנ לל ל מל נו של מנ זש ית לי ישי לי ם שש ענ ם, ופנ יי לנ רושה ה יש תה נש בש ם ני יי עממנ י פנ רי המ שום של ב, מי כה שש םא מי ל וש יך  בי י אה בי כש שש מי
ץ, רל אה ל לה אי רה שש יי סו  נש כש ני של יהה כש הה ה של ן, ומנ מנ זש אותו  יהה בש הה ה של ה, ומנ כה רה ה בש תה לש גנ תש אן הי כה יך. וש בי י אה בי כש שש ן מי כי לה וש

ן. אובי ה רש עמשי מנ יחנ בש שי מה ך הנ לל ן מל מנ זש ילה בי הש יי ה של ומנ

ין ל די ים של עמשי ה מנ אה רה ה, של ינה כי שש ל הנ םאל של מ ד שש צנ ם בש ד אותה חי אן אי ק, כה חה צש י יי בי ר רנ מנ ים. אה חי י אנ וי לי עון וש מש שי
םא עון ל מש ק, שי חה צש י יי בי ר רנ מנ יא? אה יפםה הי ם אי הל לה ה של כה רה בש י, הנ י יוסי בי ר רנ מנ בםל. אה סש ם לי עולה םא יהכול הה ל ה של של קה
א בה של לו כש פי אמ לויהה בו, ונ םא תש ה ל כה רה ה, ובש של קה ין הנ די ד הנ צנ א מי בה י של וי לי ים, וש עי ים רה עמשי ה מנ מה ה לו כנ אה רה ה, של זל אוי לה רה

רוך-הוא. דוש-בה קה לוי בנ ה. תה צל רש יו תי ל יהדה ילו ופםענ ך ה' חי רי תוב (דברים לג) בה כה תו, של כה רש ה בו בי לה םא תה ה ל מםשל

ם נות עי טנ קש יות  חנ ר  פה סש ין מי אי וש ש  מל רל ם  ם שה יי דנ יה ב  חנ ורש דול  גה יהם  הנ ה  זל תוב (תהלים קד)  ה, כה אי רש םא  ב
ל י כה רי המ ם - של יי דנ ב יה חנ ם. ורש עולה הה ק מי לי תנ סש הי ה לש צה רה של עמקםב, כש ל ינ ת ענ דל עומל ה של ינה כי שש דול - זו הנ יהם גה ה הנ דולות. זל גש
או צש מש ים ני דושי ים וקש יוני לש ים על כי אה לש ה מנ מה כנ ר - של פה סש ין מי אי ש וש מל ם רל ם. שה ם שה צי מש טנ צש ם ומי לה שש ני א וש לי מנ תש ם מי עולה הה
ד חה מות, אל לי שש ם בי הל בה או  צש מש ני עמקםב של ינ י  ני ים, בש טי בה ר שש שה ים עה ני ם שש הי לו  דולות - אי ם גש נות עי טנ יות קש ם. חנ שה
י, די ד גש חה אל ב, וש אי ד זש חה ד, אל חה ה אל לל טה ד, וש חה ייה אל רש ק, אנ חה צש י יי בי ר רנ מנ ה. אה לל ד טה חה אל י, וש רי ד אמ חה אל ב, וש אי ד זש חה אל ה, וש לה יה אנ

דולות. ם גש נות עי טנ יות קש א חנ צי מה הי ם, לש ן כגלה כי וש

ים יחי גי שש יו מנ הה ים של רי בי חמ שוהה הנ רש י פי רי המ עון שור, ונ מש שי ייה וש רש ה אנ הודה ל יש בה ה, אמ פל כםל יה ר, הנ מנ ה אה הודה י יש בי רנ
לו, ת של פל רל ייה בה רש ל אנ מות של דש ייר  צנ נש רו  מש ים, אה עי יו רה עמשה מנ שור של םאל. לש מ שש ה מי זל וש ין  יהמי ה מי זל ה,  זל ד  גל נל כש ה  זל

ייה. רש ה אנ הודה עון שור, יש מש ך שי נו. כה מל ד מי חנ פש יי ה וש זל ל בה כי תנ סש יי וש

ע ה' קול מנ אן (דברים לג) שש תוב כה ה. כה יהודה ה לי מםשל יק אותו  בי דש א הי לה כות, אל רה בש ה לי כה זה םא  עון ל מש שי
ם יהל בי י, אמ וי לי וש עון  מש ה, שי הודה י יש בי ר רנ מנ י. אה נםכי ה אה נואה י שש ע ה' כי מנ י שה ם (בראשית כט) כי תוב שה כה וש ה,  הודה יש
ה נורה מש לנ הו  לי עמ ננ נו  ף אה ר לו, אנ מנ ה? אה מםשל לש ם  עללה ם הל יהל בי ם אמ ענ טנ ה הנ י, מה יוסי י  בי רנ ר לו  מנ ה. אה מםשל ם לש עללה הל

ה. יונה לש על ה הה דושה קש הנ

ך ה אותש לל גנ י יש ר, מי מנ ה. אה כה יהדו ובה ח בש פנ לו. טה ים אי רי בה ים דש יבי בי ה חמ מה ר, כנ מנ עון. אה מש י שי בי ת רנ לו אל אמ שה או וש בה
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רו סש מש ך ני בונש חות רי תש פש ך. מנ מותש ה דש רה תש סש ני ך וש תש ירה טי פש ית בי לי ענ תש ם, הי דה י אה ני ל בש יך ענ יל חנ יתה בש לי ענ תש דוש? הי קה ן הנ מה אל נל
יד. מי ך תה יהדש בש

עמקםב ינ ה  צה רה של יו. כש שותה נש ן] בי קנ תש ני ה [וש לל ענ תש הי וש ן,  כגלה ים מי ני יד בה הולי ים, וש שי ע נה בנ רש אנ יו  עמקםב הה ינ ה, לש אי םא רש ב
ה, עלשל אל יך  ר, אי מנ ד. אה חנ פה ה של ינה כי שש י הנ ני פש לי םא יהכםל, מי ל ה וש לל ת אי אל ך  רי בה ה לש צה ה. רה ינה כי יו שש לה ה עה דה מש ק, עה לי תנ סש הי לש
י תי נש קנ תש ני ים וש שי ע נה בנ רש י אנ יו לי י הה רי המ י, של תי םא יהכםלש ה - ל ינה כי שש יק בנ זי חמ ם אנ ה? אי של קה ין הנ די ד הנ צנ או מי ם בה יהל ני י שש רי המ של

ה. עמשל ה - ינ צל רש יי ה של שותו, ומנ רש ד בי ת עומי יי בנ י [בו] הנ רי המ ת, של יי בנ ל הנ ענ בנ ן לש ה אותה עמלל א אנ לה ן, אל הל בה

ה ירה בי גש ק בנ זי חנ תש אל יך  אי י, וש תי מש לנ שש ני ה וש זל ם הנ עולה י בה תי חש קנ י לה רי ים המ ני ים ובה שי ל נה ים של קי לה ר, חמ מנ עמקםב אה ינ ך  כה
ד. חנ פש םא יי ל ה, וש צל רש יי ה של ה מנ עמשל הוא ינ ה, וש ירה בי גש ל הנ ענ בנ ים לש רי בה דש ה הנ לל עמ א אנ לה ר? אל יותי

ל ענ ת, בנ יי בנ ל הנ ענ בנ ים,  להי אל הה יש  ה אי מםשל ך  רנ ר בי של ה אמ כה רה בש םאת הנ ז וש (דברים לג)  תוב,  ה כה ה מנ אי רש םא  ב
ה ן מםשל ל כי ענ תוב. וש ה כה לות מםשל י (שם ז) כנ רי המ נו, של רל פי יש ה  ישה אי וש נו  ימל קי יש ה  ישה תוב (במדבר ל) אי כה ה, כנ ירה בי גש הנ
ין די ד הנ צנ ם בש ה הי לל י אי ננ בה י של יתי אי י רה רי עמקםב, המ ינ ר  מנ ן אה כי לה נו. וש רש אנ בי של מו  ד, כש חנ י פנ לי ה בש רוצל י של ת מי אל ך  רי בה מש

ם. ך אותה רי יבה ת וי יי בנ ל הנ ענ םא בנ יאו] יהב בי ה, [יש של קה הנ

תוב (שם י) כה הו של נו, זל ימל קי ה יש ישה ר אי מנ אל נל מו של יתו, כש בי ה בש צונו עושל יהה, ורש ים הה להי אל יש הה אי אי דנ ה ונ מםשל
ת ה אל ת עושל יי בנ ל הנ ענ בנ אי של דנ ה ה'. ונ ר שובה םאמנ נגחםה י תוב ובש כה הו של נו, זל רל פי יש ה  ישה אי ה ה'. וש ה קומה ר מםשל םאמל י ונ
יהה הה ב של ל גנ ף ענ עמקםב, אנ ינ ך  ל כה ענ צונו. וש ה רש יא עושה הי תו, וש שש ל אי ר ענ גוזי ם של דה אה מו לש יהדו, כש ה בש ין מוחל אי וש צונו  רש

ת. יי בנ ל הנ ענ בנ ם לש ה אותה עללה ן הל כי לה ה, וש לה עש מנ ה הוא לש ה. מםשל טה מנ א לש לה ת אל יי בנ ל הנ ענ יהה בנ םא הה ים, ל יי חנ ץ הנ עי חוז בש אה

יו - אה ירי גו'. סוד ה' לי יו וש אה ירי ר, (תהלים כה) סוד ה' לי מנ אה ח וש תנ א פה בה י אנ בי גו'. רנ י וש שי פש םא ננ ב ל תה ם אנ סודה בש
א, טש י חי אי רש יי ם  הי י של א, ומי טש י חי אי רש יי ם  אותה א לש לה הוא אל רוך  בה דוש  קה ן הנ תנ נה םא  ה ל תורה ל הנ יון של לש על סוד הה הנ
את רי קש ני ש, של ית קםדל רי ר זו אות בש י אומי וי ה? הל תורה ל הנ יון של לש על יהו סוד הה ה. ומי ל תורה יון של לש ם סוד על הל ה לה לל גנ תש מי

ש. ית קםדל רי סוד ה' בש

סוק פה הנ ה, וש ם סוד זל יהל לי לו עמ בש יקנ ם וי מה צש מולו ענ יי ם של כל י שש שי נש אנ ה בש ל סוד זל ם ענ מה צש יחו ענ רי טש י הי וי לי עון וש מש שי
י. שי פש םא ננ ב ל תה ם אנ סודה ר, בש מנ עמקםב אה ינ ה. וש זל סוד הנ ת הנ ל אל סנ פה לוא של ן סה י בל רי מש ה זי עמשי מנ עוד, בש ה. וש מה רש מי בש יד של עי מי

ים. יי חנ רור הנ ש צש פל את נל רי קש ני ה, וש לה עש מנ ה לש יונה לש על ית הה רי בש ת בנ זל חל אל נל ת וש סל נל כש ני ש של פל י? זו נל שי פש י זו ננ מי

י בודי ד כש חנ ל תי ח. אנ ם קםרנ יהל לי ל עמ הי ינקש ר (במדבר טז) ונ מנ אל נל מו של , כש שוהה רש י פי רי י, המ בודי ד כש חנ ל תי ם אנ לה הה קש בי
ר, מנ יהיא אה י חי בי ה. רנ מםשל ם לש ה אותה עללה הל שום של ם, מי יהל בי ם אמ אותה ך  רנ םא בי ן ל כי לה וש ם.  תה ל סש אי רה שש בוד יי ה כש - זל
ך דור ין לש אי כםל, וש ן ייש בו הנ כי לה ך. וש ך כה רי טה צש הי ה, וש זל ה בה ז זל חה אל םא נל ל ע] של מה שש ך] [מנ שום כה [ומי לו  לה ים הנ סוקי פש הנ מי
כםל ך הנ ה לש ני ם. הי דה י אה ני ל בש ים של חי תה פש ל הנ ים ענ רי זש חנ מש ים הנ בי רנ תש ם, ומי עולה ג בה רי טש קנ ם לש הל לה ין של ד די םא יורי ל ם של עולה בה

ה]. ד זל גל נל ה כש [זל

גו'. ים וש מועמדי חנ לש ה יהרי שה ח, (תהלים קד) עה תנ י פה י יוסי בי גו'. רנ יך וש בל יש ף אם עםרל ך בש יך יהדש חל ה יודוך אנ תה ה אנ הודה יש
ש, מל של הנ ן  מי ק  רנ ה  ירה אי מש ה  נה בה לש הנ ים  מי עולה ולש ים.  ני שה י  אשי רה וש ים  שי דה חר י  אשי רה בו  ש  די קנ לש י  די כש  , חנ יהרי ה  שה עה
ה נה בה לש בון לנ שש ין חל אי ה, וש נה בה לש ת הנ טל ז שולל ש, אה מל של ת הנ סל נל כנ תש מי של ה, וכש נה בה לש ת הנ טל םא שולל - ל ש  מל של ת הנ טל שולל של וכש

ש. מל של ת הנ סל נל כנ תש מי של ק כש א רנ לה אל

ם יי מה שה יענ הנ קי רש ים בי להי ם אל ן אםתה תי יי תוב (בראשית א) ונ כה הו של יר, זל אי הה רוך הוא לש דוש בה קה ה הנ שה ם עה יהל ני ושש
ים לו יהמי ים - אי מועמדי יא. ולש י אות הי תוב (שמות לא) כי כה תות, של בה לו שנ אםתםת - אי יו לש הה גו'. וש ץ וש רל אה ל הה יר ענ אי הה לש
בון שש ים חל ם עושי עולה מות הה אג יו  הש יי ים. של ני י שה אשי רה לו  ים - אי ני שה ים. ולש שי דה י חר אשי רה לו  ים - אי יהמי ים. ולש טובי

ה. נה בה לש ל לנ אי רה שש יי ש, וש מל של לנ

גוי - יתה הנ בי רש ה. הי חה מש שי תה הנ לש דנ גש גוי לו הי יתה הנ בי רש תוב (ישעיה ט) הי ר, כה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה מו של ך כש ה הולי זל וש
ה חה מש שי תה הנ לש דנ גש ילו. הי בי שש ץ. לו - בי רל אה ד בה חה תוב גוי אל כה דול, וש י גוי גה י מי ם (דברים ד) כי הל תוב בה כה ל, של אי רה שש לו יי אי
ם הל ה מי יזל ה, אי נה בה לש ל לנ אי רה שש יי ש, וש מל של ם לנ עולה מות הה ל. אג אי רה שש יל יי בי שש אור בי ת בה לל דל גנ תש מי ה של נה בה לש ש] - זו הנ מה [מנ
ה נה בה לש ד] הנ צנ זו [הנ ש מי מל של אותו הנ ה הוא, וש נה בה לש ת הנ חנ ם תנ עולה מות הה ל אג ש של מל של הנ ה, וש לה עש מנ ה לש נה בה לש אי הנ דנ יף? ונ די עה

יר. אי מי

קום מה בש זו  חש אל נל ה, וש יונה לש על הה ש  מל של בנ לו  שש לש תנ שש הי ה, וש נה בה לש ים בנ חוזי ל אמ אי רה שש ל. יי אי רה שש ין יי בי ם לש ינה ה בי ה מנ אי רש
ה' ים בנ קי בי דש ם הנ תל אנ וש תוב (דברים ד)  כה ים בו, של קי בה דש ני וש יון  לש על הה ש  מל של הנ ה מי ירה אי מש ש] של מל של יר לנ אי מי [בו] [של

יום. ם הנ כל ים כגלש יי ם חנ יכל להי אל

תוב כה של הו  מנ נו,  רש מנ אה ה של מנ נו  יש הנ וש ה,  יהודה לי ה  מה יש קנ תש כות הי לש ר, מנ מנ אה עון  מש י שי בי רנ גו'.  וש ה  תה אנ ה  הודה יש
א. סי כי י לנ יעי בי ל רש גל הוא רל שום של ת ה', מי ה אל י אודל יעי בי הוא רש שום של ת ה', מי ה אל ם אודל ענ פנ (בראשית כט) הנ
דוש, קה ם הנ שי ל הנ ה של רונה חמ "א אנ הי נו  יש הנ "ת], וש לל דה "א [בש הי ם? בש לה שש ה ני מל יון, ובנ לש על ם הה שי ל הנ ם של ה רםשל יה"ו זל
יים קנ תש הי אויהה לש ך רש כות לש לש מנ הנ יך, של חל ך יודוך אנ ל כה ן, ענ ז אותה אוחי ר של של קל יו, וש יותה אותי ם בש לה שש דוש ני קה ם הנ שי הנ
ם כגלה ים, של יוני לש ים על דושי לו קש ים? אי דושי קש י הנ ן. מי מה אל ים נל דושי ם קש עי ל וש ם אי ד עי ה עםד רה יהודה אי. (הושע יד) וי דנ ונ
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ם. ל כגלה ך ענ לל כםל, הוא מל אשון בנ ן הוא רי כי ן, לה מה אל מו אותו נל שה ים לו וש מודי

ל. אי רה שש יי ת  סל נל כש ה - זו  בודה ל כש ה. כה ימה ני פש ך  לל ת מל ה בנ בודה ל כש ר, (תהלים מה) כה מנ אה ח וש תנ עון פה מש י שי בי רנ
ת נו בנ יש ך - הנ לל ת מל ה. בנ בודה את כש רי קש ני ה], וש בה קי ה [זו נש בה קי זו נש ר וש כה ה זה ה. זל ל זל ה ענ בוד, זל הוא כה שום של ה - מי בודה כש
זו מותו, וש ים כש ני פש לי ינו  אי של ך  לל מל ייש  שום של ה - מי ימה ני יון. פש לש על הה ך  לל מל הו  זל דול, וש הוא קול גה ת קול של ע, בנ בנ של

ך. לל ת מל ה בנ בודה כש

ה ילה בי שש ך, ובי לל א מל רה קש ה ני ם זל גנ ה, וש יונה לש ה על בורה גש ה בי זל חש אל נל ה וש שה בש לנ תש הי שום של ה, מי בושה ב לש הה צות זה בש שש מי מי
זו לה ץ. וש רל יד אה עממי ט ינ פה שש מי בש ך  לל ר (משלי כט) מל מנ אל נל של מו  ט, כש פה שש מי ת בש זל חל אל נל ה של עה שה י? בש תנ ץ, מה רל אה ת הה דל עומל

ץ. רל אה בה כות של לש מנ ש הנ יהרנ ה, וש ז בה חנ אל ה נל יהודה ם, וי יי מנ שה כות הנ לש ים מנ אי קורש

י בי ח רנ תנ ך. פה לי ני ה וש י תורה רי בש די ח בש תנ פש ק, ני חה צש י יי בי ר רנ מנ ך. אה רל דל ים בנ כי יו הולש ק הה חה צש י יי בי רנ ה וש הודה א] יש בה י [אנ בי רנ
ל בה ים, אמ רי בי חמ רוהו הנ אמ ה בי סוק זל גו'. פה ן וש דל ן עי גנ ם לש דל קל ן מי כי ינשש ם ונ דה אה ת הה ש אל רל גה יש ר, (בראשית ג) ונ מנ אה ק וש חה צש יי

א. קה וש ם דנ דה אה ת הה תו, אל שש ת אי ש אל רי גה מש ם של דה ן אה מו בל ש, כש רל גה יש ונ

א בו טה חה ץ של אותו עי ם לש רנ גה ם, וש עולה ל הה כה ת לו ולש ול ם מה רנ גה א, וש טה חה ה של מנ ס בש פנ תש ם ני דה ר, אה בה דה ה סוד הנ אי םא רש ב
תוב (ישעיה ו) כה א, כנ קה וש ת דנ ם, אל דה אה ת הה ש אל רל גה יש תוב ונ כה הו של ים. זל מי עולה יו לש נה בה ש בש רי גה תש הי ש בו ולש רי גה הי ים, לש רושי גי

ם. דה אה ת הה אן אל ף כה ת ה'. אנ ה אל אל רש אל וה

ה זל ץ הנ עי ה הה רה שש הי ה, וש טה מנ ים לש רובי ה, ייש כש לה עש מנ ים לש רובי כש מו של ה. כש טה מנ ה לש גו' - זל ן וש דל ן עי גנ ם לש דל קל ן מי כי ינשש ונ
ת - כל פל הנ תש מי ת. הנ טל הל לנ תש מי ב של רל חל ה הנ אותה ש מי ל אי ת של בל הל לש ת שנ מנ גש לו דג ת אי כל פל הנ תש מי ב הנ רל חל ט הנ הנ ת לנ אל ם. וש יהל לי עמ

ר. חי ד אנ צנ ה לש ד זל צנ ת מי כל פל הנ תש ים, ומי די דה י צש ני שש ת בי קל יונל זו, של ב הנ רל חל זו הנ

ים מי עה פש כות לי פש הנ תש מי נו, של רש מנ אה כות] של לש מנ ל הנ ת [של בל הל לש שנ ן צורות הנ ט אותה הנ ת - זו לנ כל פל הנ תש מי ר, הנ חי ר אנ בה דה
מו ך? כש רל יזו דל ים. אי יי חנ ץ הנ ך עי רל ת דל מםר אל שש י לי די ה כש ל זל כה כםל, וש ם לנ קומה מש כות מי פש הנ תש ים, ומי שי ים נה מי עה פש לי ים וש רי בה גש

ך. רל יהם דה ן בנ נותי ר (שם מג) הנ מנ אל נל של

י ני ר בש אה שש ם לי גנ וש ש,  רי גה תש הי לש א בו  טה חה ץ של עי אותו  ם לש דה ם אה רנ גה אי של דנ ונ ה  זל ך  כה וש ה,  פל יה ה,  הודה יש י  בי ר רנ מנ אה
תוב כה ע, של מה שש קומו מנ מש י מי רי המ , של תה רש מנ ה אה ל יהפל בה ם, אמ כל מש ה אי חה לש ם שג יכל עי שש פי ר (שם נ) ובש מנ אל נל מו של ם, כש עולה הה

ם. דה אה מות הה לי י שש זוהי שום של ם, מי דה אה ת הה ש אל רל גה יש ונ

א בה ד של ם. ענ גנ פש ני ים וש עי שה רש הה או  ה]. בה בה תי ה [לנ שובה תש ס  בי ננ כש ני וש א נםחנ  בה ד של ה, ענ נה בה לש ה הנ מה גש פש יום ני אותו  ומי
ה אותה ש  יהרנ כות, וש לש מנ ק בנ זי חנ תש הי ה, וש ז בה חנ אה ה וש הודה א יש יו. ובה נה עמקםב ובה ל ינ מות של לי שש ד בנ מנ עה דו] וש מש עה ם [וש הה רה בש אנ
ם, יהל לי לו עמ כות של לש מנ הנ שום של יך. [מי חל ה יודוך אנ תה ה אנ הודה תוב יש כה הו של יו. זל רה חמ יו אנ נה ל בה כה ים הוא וש מי ת עולה שנ רג יש
יהם, ל הנ ל ענ אי רה שש דו יי מש עה ה של עה שה אי בש דנ יך] ונ חל יו. יודוך אנ חה אל ר בש בנ ה גה הודה י יש ר (דברי הימים-א ה) כי מנ אל נל מו של כש

יהם. יו לנ רה חמ דו אנ יהרש ם הודו לו וש כגלה של

ל ל כה ל של לה יך, כש בי י אה ני ך בש וו לש חמ תנ שש ה]. יי לה חי תש ה [בנ לל עמ ה ינ הודה ר (שופטים א) יש מנ אל נל מו של יך, כש בל יש ף אם עםרל ך בש יהדש
ב ל גנ ף ענ אנ ים. של טי בה שש ר הנ אה ל שש י כה רי יך - המ בי י אה ני ך. בש מל י אי ני םא בש ל יך וש בי י אה ני ה בש שום זל ים, מי טי בה שש ר הנ אה ם שש אותה
ך לל מל לנ ים  וי חמ תנ שש ומי ים  עי כורש יו  הה ם  יי לנ ירושה לי ים  עולי יו  הה של כש כגיות,  לש מנ י  תי שש לי קו  לש חש נל של קו]  לש חש נל ם  הי [של

ה תה יש נו הה מל ת] מי טל ה. [שולל דושה קש כות הנ לש מנ ם מי יי לנ רושה כות יש לש מנ שום של ם, מי יי לנ ירושה בי של

תוב כה םא  ל ים.  מי ענ הה ר  אה שש ת  אל יף  הוסי לש  - וו  חמ תנ שש יי וש תוב  כה ם  אי של וו,  חמ תנ שש יי וש תוב  כה םא  ל וש ך,  לש וו  חמ תנ שש יי
וו, חמ תנ שש יי ר  מנ אה ו של שה כש ענ וו.  חמ תנ שש יי וש ים  רי תוב (ישעיה מט) שה כה , של יחנ שי מה הנ ך  לל םא מל יהב ן של מנ זש א בי לה אל וו  חמ תנ שש יי וש

ים. מי ענ ר הה אה םא שש ל ל, וש בל ל בה םאש של ר ה, לה גולה םאש הנ ר דו לש בש ענ ם ינ ם, כגלה דה בנ ל לש אי רה שש ל יי כה אות של רש הנ לש

יש, (שמות טו) ך אי ר כה חנ אנ ר וש ענ ה ננ לה חי תש ר - בנ בה דה סוד הנ ייה. וש רש ך אנ ר כה חנ אנ ה גור וש לה חי תש ה, בנ הודה ייה יש רש גור אנ
לות כנ ף לש רל ל טל ד ענ הוא עומי ת, של ול מה ך הנ אנ לש ת מנ יל אל לי כש הנ ף? לש רל טל ה מי ה זל , מנ יתה לי י עה ני ף בש רל טל ה. מי מה חה לש יש מי ה' אי
ת קל לל תנ סש ף מי רל טל אותו  ומי הו]  [ומנ יל.  צי ין מנ אי וש ף  רנ טה וש ר (מיכה ה)  מנ אל נל של מו  יל, כש צי םא מנ ל וש ם  עולה י הה ני בש ת  אל

ה. ינה כי שש הנ

ל אי רה שש ך יי ק, כה זה ר חה הוא יותי יא - של בי לה ק. וכש זה הוא חה ייה - של רש אנ דום. כש לות אל גה ץ - בש בנ ל. רה בל לות בה גה ע - בש רנ כה
ם תה דה בש ים  די עומש ם  הי וש ם,  אותה ים  קי דוחמ וש ים  תי פנ מש לות  זה ומנ ים  בי כוכה י  די עובש ם  עולה הה י  ני בש של ים,  קי זה חמ ם  הי

יא. בי לה ייה וכש רש אנ ם כש יהל גי המ נש מי ובש

ייה רש אנ ה כש קה זה יא חמ ל, הי אי רה שש ת יי תולנ יף קום בש םא תוסי ה ל לה פש תוב (עמוס ה) נה כה ב של ל גנ ף ענ אנ ה, של ינה כי ך שש כה
ת יחנ אל רי חוק מי רה י מי רי המ לט, של שש לי ף וש רל רםף טל טש י לי די א כש לה ים אל לי םא נופש יא ל בי לה ייה וש רש ה אנ זו. מה ה הנ ילה פי נש יא בנ בי לה וכש
ייה רש אנ א כש לה ת אל לל םא נופל ה ל ינה כי שש ך  לו, כה אוכש וש פו  רש ל טנ ץ ענ קופי ד של ם ענ םא קה ל וש ל,  נופי יחנ  רי מי ה של עה שה פו, ומי רש טנ
ה ר (ישעיה סג) צםעל מנ אל נל מו של ם, כש יהל לי פםץ עמ קש לי לות וש זה ים ומנ בי ת כוכה י עמבודנ די ים עובש מי ענ קםם מי נש י לי די יא, כש בי לה וכש

רםב כםחו. בש

י ר (איכה ב) מי מנ אל נל מו של "י, כש נו. מי ימל קי י יש א מי לה ה, אל נה טנ ה קש מה קה ם נש הל קםם מי נש םא יהקום לי נו - הוא ל ימל קי י יש מי



864

. רוהה אמ ח, ובי רנ קה א הנ י יהצה ן מי טל בל תוב (איוב לח) מי כה כםל, וש ק לנ זי חנ טון לש לש בו שי יון של לש על ם הה הוא עולה ך, וש א לה פה רש יי

ו', ר בש אה שש בנ שום של "א, מי הי ם"ה, בש יל םא שי י יהב ד כי ל ענ בה ים, אמ רי בי חמ הנ רו  אמ גו', בי ה וש יהודה ט מי בל םא יהסור שי ל
י לי לה בש ר שי חי קום אנ מה "א, ובש י הי לי בש ילו  ר שי חי קום אנ מה י"ה. בש דוש  קה ם הנ שי אן] הנ ת סוד [כה אן אל אות כה רש הנ לש
הוא סוד ל י"ה, וש ה] של ם [זל שי קום בנ ה תה ינה כי שש יון, של לש על דוש הה קה ם הנ שי "א, סוד הנ יו"ד הי ם"ה בש יל אן שי כה יו"ד, וש

נו. רש מנ אה י של פי "י], כש ל י' [מי של

השלמה מההשמטות (סימן כא)

מונלה ים סותםה (בראשית מט). שש בי נה ם עמ דנ ובש בגשו  ן לש יי ינ ס בנ בי כי נו  תם י אמ ני ה בש קה שרי לנ וש ירםה  ן עי פל גל י לנ רי אםסש
רות דומות זו חי ם אמ יי תנ זו, ושש ן דומות זו לה הל ם מי יי תנ זו, שש ן דומות זו לה הל ע מי בנ רש ה. אנ סוק זל פה לולות בש גות כש רה דש
ן יי ה ינ עמשל ם ננ הל ים ומי בי נה ים עמ אי ם יוצש הל מי ה, של קה רי נו שם יש ן הנ פל גל נו  יש ה, הנ קה רי ן שם פל ן גל זו הי דומות זו לה ע של בנ רש זו. אנ לה
נו יש נו, הנ תם ירםה אמ - עי זו  לה דומות זו  ם של יי תנ עות. ושש שופש אות וש ד יוצש חה אל ש  שםרל ד ומי חה ן סוד אל כגלה ן, וש יי א ינ רה קש ני של

עות. ד שופש חה סוד אל לולות ומי ת כש חנ ה אנ גה רש דנ ם, ובש ד הי חה סוד אל נו, וש תם נו אמ יש ירםה הנ עי

ם ענ עםרו. פנ לש תו  לה מש יא שי הי ה  דה בנ סותםה לש יא כש י הי ד, (שמות כב) כי חה סוד אל ד וש חה ר אל בה ה דה סותםה זל בגשו  לש
ים עי ד שופש חה אל ש  שםרל ם מי כגלה ה, וש לה מש שי הו  אי ת קורש רל חל ם אנ ענ בוש, ופנ לש הו  אי ת קורש רל חל ם אנ ענ סות, ופנ כש א לו  קורי
ייק - םא די ל י של הו, ומי של ם מנ ענ ייק טה די י של ים, ומי יוני לש ם סודות על הל ים בה לולי מות כש שי לוף הנ חי ים, וש ד עושי חה ר אל בה דה וש

שוטו. פש ד כי סוק עומי פה ל הנ בה ים, אמ יוני לש ן סודות על הל ים בה מוזי לו רש לה גות הנ רה דש ה הנ מונל הו. ושש של םא מנ ל ם וש ענ םא טה ל

יש ה אי ה זל גו'. מנ ם וש יש תה עמקםב אי ינ ר (בראשית כה) וש מנ אל נל מו של יהה, כש בות הה אה בה ם של לי שה עמקםב הנ ה, ינ אי םא רש ב
ל ם - אםהל ים הי לי י אםהה ני ים. שש לי ב אםהה תוב יםשי כה נו של יש הנ ה, וש טה מנ לש ה של מה כש חה הנ ה ומי לה עש מנ לש ה של מה כש חה ן הנ ן מי קנ תש ני ם? של תה
ים יי ימי ני ים פש תי בה ים - מי די דה י צש ני שש יהה מי לול הה כה גוד, וש רש פנ י הנ חורי א אמ רה קש ני ל של אםהל גוד, וש רש פנ ן הנ ים מי ני פש א לי רה קש ני של

ה? ל זל עמקםב כה ת ינ ד אל מי י לי ים, ומי יי יצוני ים חי תי בה ומי

ים תי ל בה ה של יונה לש ה על מה כש ד אותו חה מי ם לי ר, שי בל עי ם וה ם שי נוז עי גה מון וש יהה טה הה ים של ני ן שה י אותה רי המ ה, של אי םא רש ב
בו יהשש ר  הה נה הנ ר  בל עי בש כד)  (יהושע   - ר  בה דה לנ ן  ימה סי וש ה,  תונה חש תנ ה]  מה כש [חה פות  שש כי אותו  ד  מי לי ר  בל עי וש ים.  יי ימי ני פש
ים די יו לומש םא הה ים ל מוני דש ם קנ ל אותה ם של יהל מי ל יש כה א סוד הוא, של לה ר? אל הה נה ר הנ בל עי ה בש ה זל ם. מנ עולה ם מי יכל בותי אמ
יו גוד הה רש פנ י הנ חורי אמ ם של אותה גוד, ובש רש פנ י הנ חורי ים אמ אי רה קש ני ים של יי יצוני ים חי תי בה ה מי אה בה ה של תונה חש ה תנ מה כש א חה לה אל
א בה ד של ם דורות, ענ ל אותה יו כה ז הה אה ע, וש ם, טוב או רנ עולה םא לה ב ים לה ידי עמתי ים של רי בה ם דש הל ים לה יעי יו מודי הה ים, וש קי בי דש
ים תי בה מי ם  הל לה של ם  עולה לה ים  כי שה מש ני של ש  שםרל ל  של ים  רי בה דש יעו  הודי וש ם  הה רה בש אנ לש לו  יך  שי מש הי וש ה  שה דג קש הנ ד  צנ אותו 
כםל, םא הנ ים, ל רי בה ת דש צה ים קש וי הנ תש ם מי שה ים, ומי יי יצוני ים חי תי ים בה אי רה קש ני של לו  ל אי ים כה בי ם שואמ שה ים, ומי יי ימי ני פש

ה. ם שותל עולה ל הה אי רה שש ץ יי רל ל אל ה של ית גופה צי מש תנ ר - מי בה דה ן לנ ימה סי וש

ענ ובו שופי א וש כםל יוצי נו הנ מל מי ה, של שה דג קש ד הנ ל אותו צנ לום, ענ שה יו הנ לה ינו, עה בי ם אה הה רה בש ד אנ מנ עה ה זו של עה שה ומי
תוב כה הו של ה. זל דושה קש ץ הנ רל אה ענ בה עמשי תנ שש הי א לו לש ר, ובה הה נה ר הנ בל י עי ני ם בש הי ה של ד זל צנ תו מי עה שש א לו לי לוי, יהצה כםל תה הנ
ץ רל ש, אל מה ן מנ ענ ננ ץ כש רל ן, אל ענ נה ץ כש רל ל אל כה ך אותו בש אולי ר וה הה נה ר הנ בל עי ם מי הה רה בש ת אנ ם אל יכל בי ת אמ ח אל קנ אל (יהושע כד) וה

ה: ע"כ מההשמטות מה יום עי ם קי הל ין לה אי ם, וש יהה שה תל חש ים תנ רי בה שש ים ני יוני לש על יהלות הה חמ ר הנ אה שש של

מםר שש ע יי ל רה כה ך מי רש מה שש ח, (תהלים קכא) ה' יי תנ יהיא פה י חי בי גו'. רנ וש נו  תם י אמ ני ה בש קה שרי לנ ירםה וש ן עי פל גל י לנ רי אםסש
ם עולה ע - בה ל רה כה ך מי רש מה שש א ה' יי לה ך? אל של פש ת ננ מםר אל שש ה יי ם מה שי ע, לש ל רה כה ך מי רש מה שש ר ה' יי מנ אה ן של יוה ך. כי של פש ת ננ אל

ם. אותו עולה ך - בש של פש ת ננ מםר אל שש ה, יי זל הנ

ג רי טש קנ ים לש כי הולש ים של גי רש טש קנ ים מש עי ים רה יני ה מי מה כנ מור מי ם שה דה אה יות הה הש ה הוא, לי זל ם הנ עולה ל הה ה של ירה מי שש
ם ה, אי זל ם הנ עולה ן הה ם מי דה א אה יוצי של נו, כש רש מנ אה מו של ה? כש ה זל ם מנ עולה אותו הה ם. בש הל בםק בה דש לי ם וש עולה ם בה דה אה י הה ני בש
שםך אותו מש ים לי ני זגמה ים מש לי בש חנ ל מש בוצות של ה קש מה םא - כנ ם ל אי ה, וש קומה מש ת בי רל טל ענ תש ה ומי תו עולה מה שש ה - ני הוא זוכל
ם כגלה מו, וש ים עי ני מג בוא מש ף רי לל ה אל רי שש לש על נםם, ושש יהי גי ל הנ ה ענ נל מג מש ר לנ סה מש ני ה, של י דומה ידי סםר אותו בי מש לי נםם וש יהי גי לנ

ים. עי שה רש שות הה פש ל ננ ים ענ ני זגמה מש

ה, לה בה י חנ כי אמ לש ה מנ מה כנ ת, וש סל נל כש ע ני שה רה ת הה מנ שש ני ים. וש חי תה ה פש עה בש שי נםם, וש יהי גי בנ ים ייש  דורי ה מש עה בש ה, שי אי םא רש ב
ים ני מג ם מש אותה רות לש סה מש ים ני עי שה רש מות הה שש ני ר, וש ענ שנ ר וש ענ ל שנ כה ד בש חה ה אל נל מג ם מש יהל לי עמ ים, ונ רי עה שש י הנ רי רוחות, שומש

ט. ש לוהי ל אי ים של רי עה ים שש מי ם, סותש יהל ידי רות בי סה מש ני ן של יוה ה. כי י דומה די ל יש ענ

ים יי ימי ני פש הנ וש ים  תוחי ים פש יי יצוני חי ים, הנ תומי ים וסש תוחי ים פש רי עה שש ל הנ ים. כה רי עה ר שש חנ ים אנ רי עה שש ייש  י  רי המ של
ים שי ים, ופוגש יי יצוני חי ים הנ רי עה שש ם הנ אותה ד לש ים ענ עי שה רש ים הה אי יוצש ים, וש תוחי ם פש ת כגלה בה שנ ת וש בה ל שנ כה ים, ובש תומי סש
ר: אומי ח וש תנ ח ופל תנ ל פל כה ד בש רוז עומי כה ת, הנ בה את שנ יוצי של ים. וכש יי יצוני חי ים הנ חי תה פש בות בנ כש ענ תש מי רות של חי מות אמ שה נש

גו'. ה וש אולה שש ים לי עי שה (תהלים ט) יהשובו רש

ה. נל מג מש הוא הנ ה, של י דומה ידי רו לי סש מה םא יי ל ן של ר אותה רוך הוא שומי דוש בה קה ים הנ יקי די צנ מות הנ שש ה, ני אי םא רש ב
ך. של פש ת ננ מםר אל שש תוב יי כה ך, וש ך ובואל אתש מםר צי שש תוב יי כה הו של זל

תוב כה , וש יענ סי ם תנ יי רנ צש מי ן מי פל ר (תהלים פ) גל מנ אל נל מו של ל, כש אי רה שש ת יי סל נל ן? זו כש פל גל י הנ הי ירםה. מנ ן עי פל גל י לנ רי אםסש
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י רי א פש ה בורי ים בה כי רש בה מש ן של פל גל י, זו הנ י יוסי בי ר רנ מנ זו. אה ה הנ דושה קש ן הנ פל גל ך כנ תש שש יהה. אל ן פםרי פל גל ך כש תש שש (שם קכח) אל
י - זו רי ץ פש ר. עי כה י - זה רי ה פש י. עםשל רי ץ פש ה עי ן - זל פל גל י הנ רי י. פש רי ה פש ץ עםשל תוב (בראשית א) עי כה נו של יש א - הנ ן. בורי פל גל הנ
א ר בורי מנ אה מו של ן, כש פל גל י הנ רי ן פש ים הי יקי די צנ מות הנ שש ד. [ני חה אל ה כש בה קי ר ונש כה ה זה ן, זל פל גל י הנ רי א פש ך בורי שום כה ה. מי בה קי נש

פשריי הנגלפלן.]

ים מי ל ענ ים ענ ני מג מש יהלות הנ חמ ים, הנ מי ענ ילות הה ל חי ל כה לט ענ שש יד לי תי עה יחנ של שי מה ך הנ לל ה מל ירםה - זל ן עי פל גל י לנ רי אםסש
ם. יהל לי ר עמ בי גנ תש הי יחנ לש שי מה ך הנ לל יד מל תי עה ק, וש זי חנ תש הי ם לש הל לה ק של ם חםזל הי לות, וש זה ים ומנ בי י כוכה די עובש

ת עמבודנ י  די ים עובש מי ענ ם  הל בה ים  טי שולש ים של תוני חש תנ ים הנ רי תה כש ם הנ ל אותה ל כה ענ ת  טל שולל ן זו  פל גל שום של מי
ל ענ וש ה,  טה מנ ים לש רי חי אמ יהלות הה חמ הנ חו  צש יננ וי לו  כנ ה, יש קה רי ם שם הי ל, של אי רה שש ה. יי לה עש מנ ת לש חנ צנ ננ מש לות, זו  זה ים ומנ בי כוכה
ים רי תה י כש ני ם שש מור הי חמ ר ונ יי ר. ענ יי ל ענ ענ מור וש ל חמ ב ענ רםכי י וש ני תוב (זכריה ט) עה כה הו של . זל יחנ שי מה ך הנ לל ר מל בי גנ תש ם יי כגלה

חםל. ד הנ םאל, צנ מ שש ד הנ צנ ם מי הי לות, וש זה ים ומנ בי ת כוכה י עמבודנ די ים עובש מי ם ענ הל ים בה טי שולש של

לו, של מי ין לו  אי שום של עון, מי מש י שי בי ר רנ מנ אה ך  א כה לה י? אל ני א עה רה קש ני יחנ  שי מה הנ ך  לל י מל כי י - וש ני ר עה מנ אה ה של ומנ
ש. מל של ן הנ א מי לה ה אור אל ין לה אי ה של לה עש מנ ה לש דושה קש ה הנ נה בה לש י הנ . זוהי יחנ שי מה ך הנ לל ים לו מל אי קורש וש

ה טה מנ ם לש ם. אי תה ך, סש ך יהבוא לה כי לש ה מנ ני ז (שם) הי אה קומו, וש מש ד בי ינחי תש טונו, יי לש שי לט בש שש ה יי זל יחנ הנ שי מה ך הנ לל מל
ה, ל זל ם כה עי י. וש ני ם עם חל ה, לל ירה אי ה מש ינה אי יהה של רש לנ קש פנ סש י, אנ ני ה - עה לה עש מנ ם לש ה הוא. אי נה בה לש ד הנ צנ י בש רי המ י הוא, של ני - עה
דוש קה ק הנ זי חנ תש יי יו, וש תה חש ם תנ פותה כש לות לי זה ים ומנ בי ת כוכה י עמבודנ די ים עובש מי ל ענ ם של קה זש ר, חה יי ל ענ ענ מור וש ל חמ ב ענ רםכי

קומו. מש רוך הוא בי בה

ה תוב פורה כה ה, וש רה צש בה ים מי די גה מוץ בש דום חמ אל א מי ה בה י זל ר (ישעיה סג) מי מנ אל נל של מו  בושו, כש ן לש יי ינ ס בנ בי כי
ים בי ת כוכה י עמבודנ די ים עובש מי ל ענ יות ענ הש ה, לי של קה ין הנ ה, די בורה ל גש ד של צנ ה הנ ן - זל יי ינ ס בנ בי גו'. כי י וש די בנ י לש תי כש רנ דה
ים בי נה ם עמ דנ ר] בש מה שש ר [ני סה מש ן ני יי ינ הנ ים, וש בי נה א עמ רה קש ני ין של ית די ה, בי טה מנ ץ לש עי ה הה ים סותםה - זל בי נה ם עמ דנ לות. ובש זה ומנ

ם. עולה י הה כי לש לות ומנ זה ים ומנ בי ת כוכה י עמבודנ די ים עובש מי ענ ר הה אה ל שש יו כה תה חש בםר תנ שש ם, לי יהל ני שש ש בי בי לנ תש הי י לש די כש

ת חנ פםרנ וא כש הי וש ם  יגי רי ה שה לשה ן שש פל גל תוב (בראשית מ) ובנ כה וש ירםה,  ן עי פל גל י לנ רי ר, אםסש מנ אה וש ח  תנ י פה י יוסי בי רנ
םא ל וש ם  בונה רי בוד  כש בי ים  יחי גי שש מנ םא  ל וש ים  עי יודש םא  ל של ם  דה אה י  ני בש ם  הי ים  טומי אמ ה  מה כנ ה  אי רש םא  ב ה.  צה ני ה  תה לש עה
םא ה ל לה פי אמ ים כה עי שה רש ך  רל תוב (משלי ד) דל כה סו, של פש תה ה יי מל ם בנ יהל כי רש ים דנ עי םא יודש ל ה וש תורה י הנ רי בש די ים בש לי כש תנ סש מי

לו. שי כה ה יי מל עו בנ יהדש

ן יוה יון. כי לש על בוד הה כה ת בנ ענ דנ ים לה ני בונש תש ים ומי עי יודש יו  הה ם, וש דה י אה ני ל בש ה ענ ה שורה בואה ה נש תה יש מון הה דש ן קנ מנ זש בי
ים שי מש תנ שש םא מי ל ת קול, וש ה בנ קה סש ה ופה בואה ה נש קה סש ו פה שה כש ת קול. ענ בנ ים בש שי מש תנ שש יו מי ה, הה בואה ם נש הל ה מי קה סש פה של

לום. חמ א בנ לה ם אל דה י אה ני בש

ה ה, מה בואה נש ל  ים של שי שי ד מי חה לום הוא אל ינו, חמ ני י שה רי המ ה, של יצונה יא חי ה הי תונה חש ה תנ גה רש לום הוא דנ חמ ונ
לום חמ שום של ם, מי כגלה ה לש אה רש לום ני חמ ה, הנ אי םא רש ר. ב אי בה תש י ני רי המ ה, ונ טה מנ ית לש שי ה שי גה רש דנ א מי בה שום של ם? מי ענ טנ הנ

לות. זה ים ומנ בי י כוכה די עובש לו לש פי אמ ים ונ יהבי חנ לו לש פי לום, אמ ה חמ אל רש ני גות, וש רה ה דש מה כנ ד בש יורי םאל, וש מ שש ד הנ צנ א מי בה

ם הל מי ם.  דה אה י  ני בש לי ים  יעי ומודי ים,  עי רה הה ים  יני מי הנ ם  אותה ים  עי שומש וש לום  חמ ים  חי לוקש ים  מי עה פש לי של שום  מי
ים מי עה פש לי ת, וש מל י אל רי בש ים די עי ים שומש מי עה פש לי ים, וש בי ים כוזש רי בה ם דש הל ים לה יעי ם ומודי דה י אה ני ל בש ם] ענ הל ים [בה קי צוחמ של

ים. יוני לש ים על רי בה ם דש הל ים לה יעי ים ומודי עי שה רש ים לה לוחי ם שש הי של

ל, אי רה שש ת יי סל נל כש ן? זו  פל י גל הי ם. מנ יגי רי ה שה לשה ן שש פל גל תוב ובנ כה ת, של מל לום אל ה חמ אה ה? רה זל ע הנ שה רה תוב בה ה כה מנ
ר מנ אל נל מו של ה, כש קה רש זש ה ני קום זל מה י מי רי המ ם, של יי מנ שה םאת. מי ן ז פל קםד גל ה ופש אי ם ורש יי מנ שה ט מי בי תוב (תהלים פ) הנ כה של

אי. דנ םאת, ונ יא ז הי ן של פל םאת, גל ן ז פל קםד גל ץ. ופש רל ם אל יי מנ שה יך מי לי שש (איכה ב) הי

תוב כה ת - של חנ פםרנ יא כש הי . וש יהה לל ים עה צי םאן רםבש י צ רי דש ה על לשה ר (בראשית כט) שש מנ אל נל מו של ם - כש יגי רי ה שה לשה שש
ה. טה ל מנ ם של יי לנ רושה ה - זו יש צה ה ני תה לש ה. עה נה בה לש ה הנ ירה אי הי למםה, של ת שש מנ כש ב חה רל תי (מלכים-א ה) ונ

ר (בראשית מנ אל נל מו של ה, כש ה אותה יקה יני יהה ומי לל ת עה דל עומל ה של גה רש ה דנ ה, אותה לה עש מנ ה - לש צה ה ני תה לש ר עה חי ר אנ בה דה
ר. מה שג מש ן הנ יי ם ינ הל מםר בה שש ים - לי בי נה יהה עמ לתל כש שש ילו אנ שי בש ץ. הי רל אה ל הה עו בו ענ רש ר זנ של א) אמ

ם. ט אםתה חנ שש אל ים וה בי נה עמ ת הה ח אל קנ אל י וה די יה עםה בש רש כוס פנ תוב? (שם מ) וש ה כה ע. מנ שה ה אותו רה אה ה רה מה ה כנ אי רש
מו ה אותו, כש תה שה עםה וש רש פנ נו לש תש נה ים של בי נה ם עמ אותה את מי יוצי ין, של די ית הנ ת בי יקנ ני ה, יש לה עי רש תנ ה כוס הנ ה אותה אה אן רה כה
לום חמ ר לו  תנ ן פה כי ה. לה זל לום הנ חמ ת בנ מל ר אל בנ ע דש יהדנ ח וש מנ ף, שה ה יוסי ת זל ע אל מנ שה ן של יוה ל. כי אי רה שש יל יי בי שש יהה בי הה של

ה. זל ף בה ת יוסי ר אל שי בי ל של טוב ענ לש

י די ים עובש מי ל ענ ים של קי זה יהלות חמ ם חמ ל אותה םאת כה ז ן הנ פל גל ת הנ חנ ים תנ פי כש ני ירםה - של ן עי פל גל י לנ רי ה, אםסש אי םא רש ב
ר. אי בה תש ני ם, וש הל לה כםחנ של ה אותו הנ פל כש ני ר וש שה קש םאת ני ן ז פל יל גל בי שש נו, בי רש מנ אה מו של ה, כש רה ה זה עמבודה

דום, ן סש פל את (דברים לב) גל רי קש ני ן של פל ייש גל ה, וש יונה לש ה על דושה ן קש פל ן. ייש גל פל ייש גל ן וש פל ר, ייש גל מנ עון אה מש י שי בי רנ
ק - ת. שורי מל ע אל רנ את כגלה זל רי קש ני ה של םאת, אותה ן ז פל תוב גל ך כה שום כה ר. מי כה ל ני ת אי יהה בנ רי כש ן נה פל ייש (ירמיה ב) גל וש
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נהם פש דום גנ ן סש פל גל י מי תוב? כי ה כה זו, מנ ן הנ פל גל ת הנ בו אל זש עה ל וש אי רה שש או יי טש חה של זו. כש ן הנ פל גל הנ ים מי אי יוצש ל של אי רה שש לו יי אי
ן. פל ייש גל ן וש פל ן ייש גל כי לה גו', וש וש

ך רל הוא דל ה, של זל ה הנ דל שה ך בנ לי ק, ני חה צש י יי בי רנ ה לש הודה י יש בי ר רנ מנ ך. אה רל דל ים בנ כי יו הולש ק הה חה צש י יי בי רנ ה וש הודה י יש בי רנ
ה יתה ל בי י כה ג כי לל שה ה מי יתה בי א לש ירה םא תי תוב (משלי לא) ל ה, כה הודה י יש בי ר רנ מנ כו, אה לש הה ד של כו. ענ לש ה. הה רה שה ר יש יותי
ם הל י מי צי ש, חמ ר חםדל שה ים עה ני נםם שש יהי גי ים בנ עי שה רש ין הה ר, די מנ אה ר בו, של אי נו בי רי בי יהה חמ קי זש י חי בי ה רנ סוק זל ים. פה ני בגש שה לה

ג. לל של ם בנ הל י מי צי חמ ה ונ מה חנ בנ

ף חםרל יפות הנ רי חמ ים: זו  רי ג, אומש לל של ים לנ סי נה כש נםם. ני יהי אי גי דנ ונ הו  ים: זל רי ם אומש ש, הי אי ים לה סי נה כש ני ה של עה שה בש
ר, (תהלים מ) מנ ד אה וי דה י. וש ים: ונ רי אומש ך  ר כה חנ אנ ה, וש ים: וה רי אומש ים וש ילי חי תש הוא. מנ רוך  בה דוש  קה ל הנ קםר] של [הנ

י. ך ונ ר כה חנ אנ ה, וש ים וה רי אומש קום של מה גו'. מי ם וש יהקל ן ונ וי יה יט הנ טי און מי בור שה י מי ני לי עמ ינ ונ

מון. יהכול לש צנ ג בש לי שש ה תנ ים בה כי לה י מש דנ ש שנ רי פה ר (תהלים סח) בש מנ אל נל מו של ג, כש לל של ם? בנ שה פש נות ננ קה תש ן ני יכה הי וש
ל ים. אנ ני שה בגש  לה ה  יתה ל בי כה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ג. מה לל שה מי ה  יתה בי א לש ירה םא תי ר, ל מוד לומנ לש ן? תנ ל כי אי רה שש ף יי אנ

כו'. ה וש נגכה ר חמ ני ה וש זוזה ין, מש לי פי ית ותש יצי ה, צי יעה רי ה ופש ילה מו מי ם, כש יי ננ א שש לה ים אל ני י שה רי קש תי

נו, רש מנ אה של מו  ים, כש ני שה בגש  לה ה  יתה ל בי יא כה הי ל, של אי רה שש ת יי סל נל כש ג - זו  לל שה מי ה  יתה בי א לש ירה םא תי ה, ל אי םא רש ב
יד תי עה ה, וש רה ה זה י עמבודה די ים עובש מי ענ ע מי רנ פה הי ה, לש של קה ין הנ די ל הנ בוש של גו', לש ים וש די גה מוץ בש תוב (ישעיה סג) חמ כה של
ים, די גה מוץ בש תוב חמ כה דםם, של אה בוש  דםם. לש אה הה ע מי רנ פה הי ה ולש מה דג ב אמ רל חל דםם וש אה בוש  לש בםש  לש הוא לי רוך  בה דוש  קה הנ
דםם, אה ן הה ע מי רנ פה הי ם. ולש ה דה אה לש ה' מה ב לנ רל תוב (שם לד) חל כה ה, של מה דג ף אמ יי סנ ך. הנ בושל לש דםם לי דוענ אה תוב (שם) מנ כה וש

ה. של קה ין הנ די ל הנ ד של צנ א מי ה בה י זל רי המ ים - של ני בגש שה ה לה יתה ל בי י כה גו'. עוד כי ה וש רה צש בה ה' בש ח לנ בנ י זל תוב כי כה של

שום יות, מי מוני דש ים קנ ני לו שה ים? אי ני שה ם הנ הי ים, מה ני בגש שה ה לה יתה ל בי א כה לה ך, אל ה כה אי זל דנ ק, ונ חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
יהם. ל הנ ים אל כי ים הםלש לי חה נש ל הנ תוב (קהלת א) כה כה ים, כנ די דה צש ל הנ כה ת מי קל יונל ם וש כגלה ת מי לל לל כש יא ני הי של

ב. ד רוכי חה ן אל קי זה וש מור,  חמ י הנ רי חמ אנ יהא מי קי פוטש קנ לש ך  יהה הולי הה ינוק של תי אותו  בש שו  גש ים, פה כי הולש יו  הה ד של ענ
ה או טה מנ ד לש א רי לה ד, אל חה ינו אל י אי סוקי ר לו, פש מנ ך. אה סוקש ת פש י אל מםר לי י, אל ני ינוק, בש אותו תי ן לש קי ר אותו זה מנ אה
ם ר לו, אי מנ ך. אה מש י עי מי צש ת ענ קםל אל שש אל ינוק, של ה תי תה אנ ן וש קי י זה ני ה, אמ םא רוצל ר לו, ל מנ ך. אה ר לש אםמנ יך וש נל פה ב לש כנ רש אל
םא ל ב וש הוא רוכי ן, של קי ל אותו זה ח רוחו של פנ ר, תי מנ ך. אה רל דל ך בנ לי ני י של די ר לו, כש מנ סוק? אה תה פה לש אנ ה שה מה ז לה ך, אה כה

ך. רל דל ך לו בנ לנ הה ן וש קי אותו זה ד מי רנ פש י. ני מי קול עי ילה שה הש םא יי ל ר של מנ אה ר, וש בה ענ דה יודי

י בי רנ ר לו  מנ ה. אה עמשל מנ ת הנ ם אל הל ח לה סה וש אותו  לו  אמ ם. שה יהל לי ב אמ רנ ק, קה חה צש י יי בי רנ וש ה  הודה י יש בי רנ יעו  גי הי של כש
ה. זל יום הנ י הנ תי לש כנ םא אה ל ייף, של י עה ני ם, אמ הל ר לה מנ יך. אה פי ר מי בה ע דה מנ שש ני אן וש ב כה שי ני וש נו  מה עי ך  , לי יתה שי ה עה פל ה, יה הודה יש

בו. יהשש תו וש ם שה הי נו, וש מל תו מי ץ. שה ת עי חנ יק תנ קי ם דנ יי ן מנ ינ עש או מנ צש ס ומה ם ני הל ש לה חי רנ תש נו לו. הי תש נה ם וש חל יאו לל הוצי

ם ד, אי וי דה ה. לש לה וש י ענ עםשי א בש ני קנ ל תש ים אנ עי רי מש ר בנ חנ תש ל תי ד אנ וי דה ר, (תהלים לז) לש מנ אה ינוק וש תי ח אותו  תנ פה
ה. ת זל ר אל מנ ש אה קםדל ם, רוחנ הנ תה ד סש וי דה קום לש ל מה כה א בש לה ר. אל מנ םא אה ה - ל לה פי ם תש ר, אי מנ םא אה ה - ל ירה שי

ה עמשל ל תנ א אנ לה ר! אל בי חנ תש ל תי תםב) אנ כש (לי יך  רי יהה צה ים? הה עי רי מש ר בנ חנ תש ל תי ה אנ ה זל ים, מנ עי רי מש ר בנ חנ תש ל תי אנ
ה חל דה תי וש ים  מי עולה ר לש עלקה נל םא  ל ץ של י הוא עי ל לו, אולנ םא תוכנ ל וש ך  מש צש סוד ענ יש תה  עש יהדנ םא  ל י  ים, כי עי רי מש רות בנ חמ תנ

יו. נה פה לש מי

ם יהל עמשי ת מנ ה אל רואל י של ל מי כה ם, של הל א בה ני קנ םא לש ב םא תה ל ם וש יהל עמשי מנ יחנ בש גי שש םא תנ ל ה, של לה וש י ענ עםשי א בש ני קנ ל תש אנ וש
ל ים ענ רי חי ים אמ להי ך אל ילה לש הש םא יי תוב (שמות כ) ל כה ים, של אוי ה לה לשה ל שש ר ענ רוך-הוא, עובי דוש-בה קה א לנ ני קנ םא מש ל וש

א. נה ל קנ יך אי להל י ה' אל נםכי י אה ם כי די בש עה םא תה ל ם וש הל ה לה ול חמ תנ שש םא תי ה. ל מונה ל תש כה ל וש סל ך פל ה לש עמשל םא תנ י. ל נה פה

ה אה לש הה אן וה כה י. מי כי רש ת דנ י אל יתי טי סה י וש תי דש רנ פש ן ני כי ם, לה הל מי כו  רש טות דנ סש לי ם וש הל ד מי רי פה הי ם לש דה אה הה יך  רי ן צה כי לה
ם. יכל ני פש לו לי לה ים הנ סוקי ר פש י אומי ני ם, אמ כל תש י אל אתי צה מה של

ה מות. מה לי שש ה בי תה יש םא הה ל ה זו  יאה רי קש שום של ה. מי מה ה לה נה טנ "ף קש לל אן אה ה, כה ל מםשל א אל רה קש יי ר, ונ מנ אה ח וש תנ פה
ה. דושה קש ץ הנ רל אה א בה לה את אל צי מש םא ני מות ל לי שש שום של ת מי רל חל ץ אנ רל אל ן, ובש כה שש מי א בנ לה יהה אל םא הה ה ל זל ם? של ענ טנ הנ

ר כה מות זה לי ם - שש דה נוש. אה ת אל ם שי דה ה, אה בה קי ר ונש כה ל זה מות של לי ם שש ה] שה בה קי ם, נש ה, [שה ינה כי אן שש עוד, כה
ה. נה טנ "ף קש לל ך אה שום כה אמםר, מי ד לי ל מועי אםהל יו מי לה ר ה' אי בי דנ יש סוק, ונ פה ה. עוד, סוף הנ בה קי אן נש ה. כה בה קי ונש

ד יורי של יון. כש לש על ך  לל א מל רה קש יו, ני לה כות עה לש מנ ר הנ תל כל וש או  סש כי ב בש יהה יושי הה ך של לל מל ל לש שה ה, מה נה טנ "ף קש לל עוד אה
ך לל א מל רה קש כםל, ני ל הנ ה ענ לה עש מנ הוא לש ן של מנ ל זש רוך הוא, כה בה דוש  קה הנ ך  ן. כה טה קה ך  לל א מל רה קש דו, ני בש ית ענ בי לש ך  הולי וש

ה. נה טנ "ף קש לל ן אה כי לה ם, וש קםדל מו מי יון כש לש םא על ל ל בה ך, אמ לל ה, הוא מל טה מנ דורו לש ד מש הורנ ן של יוה יון. כי לש על

ג חנ ד וש ים מועי לויי בו תש ל של אםהל ד? הה ל מועי ה אםהל ה זל ד, מנ ל מועי אםהל לו. מי יכה הי ן אותו לש מי ינו, זי ני ך שה א, כה רה קש יי ונ
יהו? נות, ומי מה הי בון לש שש חל יל הנ חי תש מנ ים. בו  מועמדי אםתםת ולש לש יו  הה וש ר (בראשית א)  מנ אל נל של מו  נות, כש מש ת לי בה שנ וש

ח. צנ נל יו לה דותה תי ע יש סנ ל יי ן בנ עה צש ל יי ם בנ ר (ישעיה לג) אםהל מנ אל נל מו של ה, כש נה בה לש הנ

קום י הוא מה יםפי הנ מות וש לי שש הנ שום של ה הוא, מי יהפל ד וש חה כםל אל ל הנ בה לות [אמ גנ י לש די אמםר? כש ה לי ה זל אמםר, מנ לי
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שות ה רש נה תש ני אמםר, של ה לי ל מםשל ר ה' אל בי דנ יש ר ונ מנ אל נל מו של אמםר, כש קום לי ל מה כה ה. ובש ימה ני ר פש תה סש יהה ני הה ה של לות] מנ גנ לש
ד. ה עומי מםשל קום של מה הוא, מי ר הנ בה דה ה הנ נה בה לש ה לנ נה מש י ני רי המ שום של ה הוא, מי יהפל ד, וש חה כםל אל ל הנ בה לות, אמ גנ לש

ל א אל רה קש יי עוד ונ לות. וש גנ שות לש ייש רש קום של רון, מה חמ אמםר - אנ ע. לי צנ מש אל ה - בה ל מםשל ה. אל לה עש מנ ר ה' - לש בי דנ יש ונ
שום רו, מי מש ך אה ה? כה ל מםשל ה אל מה גו'. לה ה וש ל מםשל ן אל כה שש מי ת הנ יאו אל יהבי ה? (שמות טל) ונ לה עש מנ תוב לש ה כה ה, מנ מםשל
ה אה רש ר הל של אמ ר (שם כז) כנ מנ אל נל מו של ן, כש יי ענ ה הה אי רש מנ ה לו בש אה רש רוך הוא הל דוש בה קה הנ ר, וש הה ה אותו בל אה ה רה מםשל של
ה עמשי ה ונ אי גו'. (שמות כה) ורש ה וש ת מםשל ה ה' אל אה רש ר הל של ה אמ אל רש מנ יב, (המדבר ח) כנ תי תוב וכש כה וש ר.  הה בה ך  אםתש

ה. אה רה ן של כה שש מו אותו מי ם הוא כש ה, אי אל רש יי י של די יאו לו כש בי ו הי שה כש ר. ענ הה ה בה אל רש ה מה תה ר אנ של ם אמ יתה ני בש תנ בש

ת אל ה  וה צי ה,  ירה בי גש לנ ין  רי טי לש פנ נות  בש לי ה  צה רה של ך  לל מל לש א,  לה אל ה?  מםשל ל  אל ן  כה שש מי הנ ת  אל יאו  יהבי ונ ה  מה לה ל  בה אמ
ן יוה ה. כי נוחה מש קום לי אן מה כה ה, וש טה מי קום לנ אן מה י, כה לוני קום פש מה ה בש ל זל יכה הי י, וש לוני קום פש מה ה בש ל זל יכה ים: הי ני מה אג הה
ן יוה ים. כי להי אל הה יש  ת, אי יי בנ ל הנ ענ ה, בנ ל מםשל ן אל כה שש מי ת הנ אל יאו  יהבי ונ ך  ך. כה לל מל לנ או  רש ים, הל ני מה אג ם הה אותה שו  עה של

ה. ל מםשל א אל רה קש יי ך ונ שום כה ה, מי תה ה אי לה עש ת בנ ה אל ינה מי זש ל, הי יכה הי ך לנ לל מל ת הנ ה אל ירה בי גש ה הנ ינה מי זש ל, הי יכה הי ם הנ לנ שש ני של

ה. נל חמ מנ חוץ לנ ה לו מי טה נה ל וש אםהל ת הה ח אל קנ ה יי תוב? (שמות לג) ומםשל ה כה ת, מנ יי בנ ל הנ ענ ה הוא בנ מםשל שום של ומי
ך. עמשות כה ר לנ חי יש אנ אי שות לש ין רש אי ה של ך, מנ ה כה שה ת עה יי בנ ל הנ ענ הוא בנ ה של מםשל

י ם כי דה ר, אה מנ אה ח וש תנ ז פה ס, אה ני כה הי ה לש ן מםשל מי דנ זש הי ה של עה שה ז, בש אה ה. וש יונה לש ת על רל חל ה אנ גה רש יו - דנ לה ר ה' אי בי דנ יש ונ
תוב כה כנ ם,  דה אה ר  מנ אה וש ח  תנ פה ד,  חה אל כש ה  נה בה ולש ש  מל של רו  בש חנ תש הי של כש א  לה אל אן?  כה ה  עושל ם  דה אה ה  מה ם.  כל מי יב  רי ינקש

דו. מש םא עה ל ד, וש מנ ה. עה לה בג ד זש מנ חנ עה ש יהרי מל (חבקוק ג) של

תוב כה ע של מה שש ה. מנ בה קי ר ונש כה א זה צי מה יי ם, של לי שה ן הנ בה רש ת קה ה עמבודנ עמשל ינ י של ז, מי מה רש אן ני ם - כה כל יב מי רי י ינקש כי
ה. טה מנ ה ולש לה עש מנ ד, לש חה אל ז כש חי אה הי כםל לש יב הנ רי קש מנ ה' - של ן לנ בה רש ם. קה כל לה ה של אל רש מנ א בנ צי מה יי ם, של כל מי

הורות. טש בות הנ כה רש מל לו הנ םאן - אי צ ן הנ ר ומי קה בה ן הנ ד. מי חה אל כםל כש ה הנ מה הי ם ובש דה אות אה רש הנ ה - לש מה הי בש ן הנ מי
םאן. צ ן הנ ר ומי קה בה ן הנ ר מי מנ אה ר וש זנ אות? חה מי ין טש הורות ובי ין טש כםל, בי ן הנ ה, יהכול מי מה הי בש ן הנ ר מי מנ אה ן של יוה כי של

ו שה כש ענ ה', וש ן לנ בה רש ה קה לה חי תש א בנ לה ם? אל כל נש בנ רש ה קה ה זל תםב)! מנ כש (לי יך  רי יהה צה י הה ני בה רש ם, קה כל נש בנ רש ת קה יבו אל רי קש תנ
ה לה עש מנ ה לש טה מנ לש חוד מי יי אות  רש הנ םאן, לש צ ן הנ ר ומי קה בה ן הנ ה מי מה הי בש ן הנ ם מי כל נש בנ רש ם. קה דה ה' אה ן לנ בה רש ם. קה כל נש בנ רש קה

ם. כל נש בנ רש נו קה יש ה הנ טה מנ ה לש לה עש מנ לש ה'. מי ן לנ בה רש נו קה יש ה הנ לה עש מנ ה לש טה מנ לש ה. מי טה מנ ה לש לה עש מנ לש ומי

ם דה כםל. אה ל הנ יון ענ לש על ך  לל ר, ומל ל אותו הנ ן ענ קה תש א מג סי כי ה, וש לה עש מנ ה לש לה עש מנ יון, לש לש ר על ל הנ ב ענ יושי ך של לל מל לש
ב יושי ך  לל מל הנ קום של מה ה, לנ לה עש מנ ה לש טה מנ לש ה מי עולל ד של ה ענ גה רש דנ ה לש גה רש דנ עמלות מי לנ יך  רי ך, צה לל מל יב דורון לנ רי קש מנ של
ה לה עש מנ לש דורון מי ד הנ ך. יורי לל מל ל הנ אותו דורון הוא של ך, וש לל מל ים דורון לנ לי עמ י מנ רי המ ים של עי ז יודש אה כםל, וש ל הנ יון ענ לש על

ה. טה מנ הוא לש ך של לל מל הוב הנ אמ ה לנ לה עש מנ לש ד מי ך יורי לל מל ל הנ אותו דורון של ים של עי י יודש רי ה, המ טה מנ לש

ד יורי ר,  קה בה ן הנ ה מי מה הי בש ן הנ ה'. מי לנ ן  בה רש ז קה אה וש ה,  לה עש מנ ה לש טה מנ לש יו מי גותה רש דנ ה בש ם עולל דה ה, אה לה חי תש בנ ך  כה
י יני י יי יתי תי י שה שי בש ם די י עי רי עש י ינ תי לש כנ תוב (שיר ה) אה ך כה שום כה ם. ומי כל נש בנ רש ה קה ז זל אה ה, וש טה מנ ה לש לה עש מנ לש יו מי גותה רש דנ בש
ת אל יבו  רי קש ז תנ אה םאן, וש צ ן הנ ר ומי קה בה ן הנ ה מי מה הי בש ן הנ מי נו  יש ים, הנ עי רי לו  כש ה'. אי ן לנ בה רש קה ם וש דה אה נו  יש י, הנ בי לה ם חמ עי

ם. כל נש בנ רש קה

רוך ה, ובה ת זל אל מםענ  שש לי ינו  כי זה ן של מה חמ רנ הה רוך  רו, בה מש םאשו. אה ל ר ענ קוהו  שה ה ונש הודה י יש בי רנ ק וש חה צש י יי בי רנ או  בה
ה נה גי ה בש טועה ת נש חנ ן אנ פל או גל ים, רה כי יו הולש הה ד של כו. ענ לש הה מו וש ן. קה קי אותו זה לו בש לה ים הנ רי בה דש דו הנ בש אל םא נל ל ן של מה חמ רנ הה

אנחנת.

י?! רי יון. אםסש לש ה הוא סוד על סוק זל תונו. פה י אמ ני ה בש קה שרי לנ ירםה וש ן עי פל גל י לנ רי ר, אםסש מנ אה ינוק וש ח אותו תי תנ פה
ר מי שה הי ן לש בה ית רנ בי ם בש הי ים של קי דנ רש דנ א סוד הוא לנ לה תםב! אל כש יך לי רי יהה צה ר הה יי ירםה?! ענ תםב! עי כש יך לי רי יהה צה ר הה סנ אה

ם י"ה. ל שה לה כש דוש ני קה ם הנ שי הנ ר, וש יי ל ענ ץ של חי אותו הנ מי

ן י?! בי ני ה ו"ה. בש מה ל שה לה כש תםב! ני כש יך לי רי יהה צה ק הה ה, שורי קה שרי לנ ם וש ך גנ דוש, כה קה ם הנ שי מוז הנ אן רה כה מו של וכש
ה מה תםנות. לה ן אמ תוב (זכריה ט) בל כה ן, כנ ק. בי יך שורי תי עש טנ י נש נםכי אה תוב (ירמיה ב) וש כה ק, כנ תםב! שורי כש יך לי רי יהה צה הה

י? ני ה בש מה לה ה, וש קה רי שם

מור, הוא חמ ר, של חי אנ פות כםחנ  כש לי דוש  ם קה ם ייש שי גנ ך  ר, כה יי ענ ת הה פות אל כש לי דוש  ם קה ייש שי של מו  א, כש לה אל
ם הל מםר מי שש ה, לי זל כםחנ  י"ה] ו"ה בש ה, [וש זל כםחנ  ם, י"ה בש ים עולה יבי רי חמ יו מנ אן, הה מוז כה דוש רה קה ם הנ שי א הנ לי מה לש אי של

ם. עולה טו בו בה לש שש םא יי ל ם של דה אה ת הה מםר אל שש לי ם, וש עולה ת הה אל

ה יעה טי נש יהה  לל ת עה לל בל קנ םא מש ן ל פל ה גל א מנ לה ן? אל פל את גל רי קש ה ני מה לה ל. וש אי רה שש ת יי סל נל כש ן? זו  פל גל יזו  ן, אי פל גל י לנ רי סש אה
ים פי כש ל ני אי רה שש ת יי סל נל שום כש רוך הוא, ומי דוש בה קה ת הנ א אל לה יהה אל לל ת עה לל בל קנ םא מש ל ל אי רה שש ת יי סל נל ם כש ך גנ ת, כה רל חל אנ
דוש קה ם הנ שי ת הנ תוב אל כה יל הנ טי ן הי כי לה וש ם,  עולה בה לט  שש לי וש ע  רנ הה לש ים  כולי יש םא  ל וש ים  רי חי אמ כםחות הה הנ ל  כה יהה  נל פה לש

גו'. ק וש יך שורי תי עש טנ י נש נםכי אה ר וש מנ אל נל מו של ק, כש שום אותו שורי ר מי עלקנ נל נו, של תם י אמ ני ה. בש ד זל צנ ה ובש ד זל צנ ם בש יהל יני בי

ך לל ה מל יהו? זל ם, ומי עולה א הה רה בש ני יום של ס מי בי א כי לה תםב! אל כש יך לי רי יהה צה ס הה ס?! כובי בי גו'. כי בגשו וש ן לש יי ינ ס בנ בי כי
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ל ל כה ה ענ לה עש מנ לט לש שש יחנ לי שי מה ך הנ לל יד מל תי עה ה. וש טה מנ םאל, לש מ שש ד הנ ים - צנ בי נה ם עמ דנ םאל. ובש מ שש ד הנ ן - צנ יי ינ . בנ יחנ שי מה הנ
ה. טה מנ לש ה ומי לה עש מנ לש ם מי ת כםחה בםר אל שש לי לות, וש זה ים ומנ בי ת כוכה י עמבודנ די ים עובש מי ענ ל הה ים של רי חי אמ כםחות הה הנ

ים בי ת כוכה י עמבודנ די ים עובש מי ענ ין [לה כגלו די ה, וש חה מש ה שי אל רש ה, מנ זל ן הנ יי ינ מו הנ בגשו - כש ן לש יי ינ ס בנ בי ר כי חי ר אנ בה דה
לות. זה ים ומנ בי ת כוכה י עמבודנ די ים עובש מי ענ ין לה די כגלו  ל, וש אי רה שש יי ה לש חה מש ה שי אל , ינרש יחנ שי מה הנ ך  לל ם מל גנ ך  לות]. כה זה ומנ
ם עולה א הה רה בש ני יום של , ומי יחנ שי מה ך הנ לל ל מל ם, זו רוחו של יי מה י הנ ני ל פש ת ענ פל חל רנ ים מש להי רוחנ אל תוב (בראשית א) וש כה

יון. לש על ן הה יי ינ בושו בנ ץ לש הוא רוחי

ה] תורה ל הנ ה של ול רש מנ יון, [של לש על ן הה יי ה ינ ב. זל לה חה ם מי יי ננ ן שי בל ן ולש יי יה ם מי יי יננ י עי ילי לי כש יו, חנ רה חמ תוב אנ ה כה ה מנ אי רש
ל ענ בש ה של תורה ב וש תה כש בי ה של ב, תורה לה חה ן וש יי ה ינ תורה י הנ רי המ ב, של לה חה ם מי יי ננ ן שי בל ה. ולש נו שותל מל ה, מי ול רש מנ ה של תורה ל הנ של

ה. פל

סוף הו  א, ומנ ה הוא בה חה מש ל שי קום של מה מי שום של ה? מי מה [לה נוש  ב אל בנ ח לש מנ שנ ן יש יי ינ וש תוב (תהלים קד)  כה
ל כה קום של ה, הוא מה וה דש ן חל יי ינ ת הנ ירנ ה, שי אי םא רש ן. ב מל א שה רה קש ני קום של מה אי מי דנ ן, ונ מל שה ים מי ני יל פה הי צש הנ סוק?] לש פה הנ
ם, עולה דון הה ין הוא, ובו ני כםל, די ל הנ נוס של קום כי סופו מש שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ין, מה סופו די נו, וש מל את מי ה יוצי חה מש שי

נו. מל את מי ה יוצי וה דש ל חל כה קום של מה ן, מי מל שה ים מי ני יל פה הי צש הנ ך לש שום כה ין. מי סוף די ה, וש וה דש ית חל אשי ן רי כי לה וש

דו בנ לוי לש בו תה ר של םאמנ ם ת אי ם. וש עולה ת הה ך] אל ד [סומי ם סועי חל א לל לה ם? אל חל ה לל יזל ד, אי עה סש נוש יי ב אל בנ ם לש חל לל וש
ד רי פה תש יי ם  ידה רי פש מנ י של ומי ם.  ידה רי פש הנ לש יך  רי צה םא  ל וש א,  צה מש ני םא  ל יום  י  לי בש ה  לה יש לנ י  רי המ של ך,  כה םא  ל  - ם  עולה הה ד  ענ סנ
יך רי םא צה ל שום של ם, מי דה אה ילה הה חש יי דו  בנ ם לש חל לל ל הנ םא ענ י ל יעמך כי ן הודי ענ מנ תוב (דברים ח) לש כה נו של יש הנ ים, וש יי חנ הנ מי

יד. רי פש הנ לש

א לה ם? אל עולה ל הה ד כה ענ דו סנ בנ לוי בו לש םא תה ל יל וש ד, הואי עה סש נוש יי ב אל בנ ם לש חל לל ר וש מנ יך אה ד אי וי ר, דה םאמנ ם ת אי וש
ד. חה אל א כש צה מש כםל ני ה הנ ל זל ענ ה', וש מו ונ ף, כש תוסי א"ו הי ם, וה חל לל ר וש בה דה יוק הנ די

ן יי ל ינ כוס של ן וש חה לש שג ל הנ ם ענ חל א לל צי מה הי יך לש רי צה יק, וש ן רי חה לש ל שג ך ענ רי בה םא יש זון, ל מה ל הנ ך ענ רי בה מש י של ה, מי אי םא רש ב
ר של כםל קל יות הנ הש לי ם, וש הל ר בה שי קנ תש הי ם ולש הל ך מי רי בה תש יי ם של חל לל ין, וש יהמי םאל בנ מ ר שש שי קנ יל לש בי שש ם? בי ענ טנ ה הנ ין, מה יהמי בש
ם, עולה כות שורות בה רה בש ז הנ אה ין, וש יהמי ן בש יי ינ ן, וש יי ינ ר בש שה קש ם ני חל י לל רי המ אוי. של רה כה דוש  קה ם הנ שי ת הנ אל ך  רי בה ד, לש חה אל

אוי. רה ן כה קה תש ן ני חה לש שג הנ וש

י בי ר רנ מנ נו. אה י לה - דנ לו  לה ים הנ רי בה דש הנ מםענ  שש א לי לה אל זו  ך  רל דל נו  ה לה נה מש דנ זש םא הי א ל לי מה לש ק, אי חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
י בי ר רנ מנ ה. אה שום זל ם מי עולה יים בה קנ תש ם יי יו אי לה ד עה י פוחי ני אמ ה, ונ ל זל ע כה םא יידנ ל ה של ינוק זל תי ה הוא לש אל ה, נה הודה יש
י ני אמ ל בו, ונ כי תנ סש הי ם לש דה אה שות לש ין רש אי קום של מה ל בש כי תנ סש הי ה יהכול לש ינוק זל תי שום של ר לו, מי מנ ה? אה מה לה ק, וש חה צש יי

ישו אותו. ני עמ ינ ל וש כי תנ סש יי יחנ וש גי קו ינשש רש פי יענ לש גי םא ינ ל ד של ענ יו, של לה ד עה פוחי

ך רנ ם, בי עולה ן הה ק מי לי תנ סש א הי בה אנ ה של עה שה י בש רי המ ים, של מי עולה ש לש נל עם ד מי י פוחי יני ר, אי מנ ינוק. אה תי ע אותו הנ מנ שה
ל נו של ה] בש הודה י יש בי ין רנ ר, [אי מנ יך? אה בי י הוא אה רו לו, ומי מש י. אה לנ ן עה גי י תה בי כות אה זש י של תי עש יהדנ י, וש לנ ל עה לי פנ תש הי י וש אותי

ין. ילי ה מי לשה ם שש יהל פי תש ל כי יבו אותו ענ כי רש הי חו אותו וש קש ן. לה קי זה א הנ נונה מש ב הנ רנ

א ר בה בה ינוק, דה ם אותו תי הל ר לה מנ גו'. אה תוק וש א מה ז יהצה ענ ל ומי כה אמ א מנ ל יהצה אםכי הה יו, (שופטים יד) מי לה או עה רש קה
ה. תה מםר אנ ים, אל יי חנ ך הנ רל ת דל נו אל ן לה מי רוך הוא זי דוש בה קה רו לו, הנ מש שו אותו. אה רש ם, פה יכל ידי לי

יק, די ה צנ ל - זל אםכי הה ך. מי מל סל נו בו  לה ה ייש  סוק זל תוק, פה א מה ז יהצה ענ ל ומי כה אמ א מנ ל יהצה אםכי הה ר, מי מנ אה ח וש תנ פה
ע בנ ת שם תי שו, לה פש ע ננ בנ שם ה? לש מה כםל, לה ל הנ נוטי אי וש דנ ל ונ יק אוכי די שו. צנ פש ע ננ בנ שם ל לש יק אםכי די תוב (משלי יג) צנ כה של
ל םא יוכנ ל וש ים  מי עולה זון לש א מה ייצי םא  יק ל די צנ א אותו  לי מה לש אי ל - של כה אמ א מנ ד. יהצה וי דה ש  פל א נל רה קש ני קום של מה אותו  לש
י ני מנ שש ם ומי יי מנ שה ל הנ טנ עמקםב (בראשית כז) בש ת ינ אל ך  רנ בי ק של חה צש ה יי תוק - זל א מה יהצה ז  ענ עממםד [בו]. ומי ם לנ עולה הה

ץ. רל אה הה

ה, ל פל ענ בש ה של ש? זו תורה בנ דש י הנ ש. מי בנ א דש םא יוצי ה, ל של קה ין הנ די ף הנ א תםקל לולי ד, אי חה כםל אל הנ ב של ל גנ ף ענ עוד, אנ
מו ענ תוב (שם כט) ה' עםז לש כה ב, של תה כש בי ה של ז - זו תורה ענ ים. ומי ת צופי נםפל ש וש בנ דש ים מי תוקי תוב (תהלים יט) ומש כה של

ה. ל פל ענ בש ה של תוק - זו תורה א מה ן. יהצה תי יי

ת ה אל רה דש ה אותו, סי תה אמ רה ן של יוה מו. כי ל אי יר של קי ל הנ בוי של מה לנ יעו  גי הי ד של ים, ענ ה יהמי לשה ד שש חה אל כש כו  לש הה
אי דנ ר, ונ מנ עון. אה מש י שי בי י רנ ני פש ים לי רי בה דש רו  דש סי כו, וש לש הה וש כו אותו  רש ים. בי רי חי ים אמ ה יהמי לשה ם שש בו שה יהשש ת, וש יי בנ הנ
ר חנ ים אנ כי הולש ם של אותה רוך הוא לש דוש בה קה ל הנ בה ה. אמ לה עש מנ לש ש מי ני עה בות יי כות אה א זש לי מה לש אי ש, וש ה יהרנ תורה ת הנ שנ רג יש
ר ה' מנ ם אה י אותה יתי רי םאת בש י ז ני אמ תוב (ישעיה נט) ונ כה הו של ים. זל מי עולה ם לש יהל ני ם ובש ה הי ים אותה שי ה, יורש תורה הנ

גו'. יך וש לל ר עה של י אמ רוחי

ל ך ענ בש רש גור חנ ח, (תהלים מה) חמ תנ א פה בה י אנ בי גו'. רנ תו וש כה ינרש יםת וש ני חוף אר הוא לש ן וש כם שש ים יי חוף ינמי בולגן לש זש
ב רה ך קש עורי ה וש תורה ל בנ די תנ שש מי י של ה? מי זל ז בה רי דה זש הי ן ולש יי י זנ לי גםר כש חמ ר לנ דה הה ה הוד וש י זל כי ך. וש רל דה המ ונ ך  בור הודש גי ך  יהרי

ך? בש רש גור חנ ר חמ ה אומי תה אנ ר, וש דה הה הו הוד וש בונו], זל ל רי ח [של בנ הו של ה - זל מו בה צש ז ענ רי זה ה ומש תורה בנ
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י די ם כש דה אה י  ני בש בי ם אותו  שנ רה וש הוא  רוך  בה דוש  קה ן הנ תנ נה ש  קםדל ית הנ רי בש ר, אות  בה דה הנ ר  קנ עי אי של דנ ונ א  לה אל
דו (ויקרא גש ת נל דל י עומל רי ם אותו, המ פוגי י של ה, ומי זל ך הנ לל מל ם הנ ת רםשל ם אל גה פש מו אותו בי גש פש םא יי ל רו אותו וש מש שש יי של

ם אותו. הוא פוגי ם בו, וש שה רש ני דוש של קה ית הנ רי בש ת הנ מנ קש קםם ני נש ית, לי רי ם בש קנ ת נש מל ב נםקל רל כו) חל

ב רל חל ת הנ ף אותו אל ר תוקי ייצל הנ ה של עה שה דו בש גש נל ים כש יהשי מו וש צש ן ענ קי יתנ ז וי רי דה זש ה, יי קום זל מםר מה שש ה לי רוצל י של ומי
א. רה קש בור ני גי בור הוא, וש בור. גי ך גי ל יהרי ך ענ בש רש גור חנ ז חמ אה ה, וש קום זל ם מה פוגי י של מי ע מי רנ פה הי ך, לש יהרי ל הנ ת ענ דל עומל של

ך. רל דה המ ך ונ ך הודש ל כה ענ וש

ק דל צל ז בנ רי דה זש יי בונו וש ל רי ה של לה פי תש מו בי צש ן ענ קי תנ ך, יש רל דל א לנ יוצי י של בור - מי ך גי ל יהרי ך ענ בש רש גור חנ ר חמ חי ר אנ בה דה
ך רל דל ם לש יהשי ך וש לי הנ יו יש נה פה ק לש דל תוב (תהלים פה) צל כה ך, כנ רל דל א לנ םא ייצי ל ד של שות ענ קה ה ובנ לה פי תש ה, בי יונה לש ב על רל ה, חל זל הנ

יו. מה עה פש

ה לה פי תש זו בי ה הנ יונה לש על ב הה רל חל ז בנ רי דה זש הי בות, וש רה קש ך  רנ עה ים וש ילי בי שש לנ ים וש כי רה דש א לנ יד יהצה מי בולון תה ה, זש אי םא רש ב
ה זל ן לה קנ תש י ני רי ה המ הודה ר, יש םאמנ ם ת אי ם. וש יהל לי ר עמ בי גנ תש הי ים וש מי ענ ת הה ח אל צנ ז ני אה ך, וש רל דל א לנ םא יהצה ל ד של שות ענ קה ובנ

בולון? ה זש מה זו, לה ב הנ רל חל ים בנ קוני תי בות וש רה עמרםך קש לנ

ר מנ בות אה קי ל נש ים של קוני י תי ני ם. שש ה הי כה לש מנ ל הנ קון של ם תי לו, כגלה לה ים הנ טי בה שש ר הנ שה ים עה ני ה, שש אי םא רש א. ב לה אל
קון תי ה, וש לה עש מנ ד לש חה קון אל ה. תי טה מי שש ת הנ ננ ה - שש לה כנ ד לנ חה אל ל, וש יון - יובי לש על ה הה רועל ד לה חה ים, אל ירי שי יר הנ שי למםה בש שש
ד חה ה אל עמשל ומנ ה,  לה עש מנ לש ד  חה ה אל עמשל לו. מנ לה קומות הנ מש י הנ ני שש ך, בי ית הוא כה אשי רי ה בש עמשי ם מנ גנ ה.  טה מנ ד לש חה אל
ה ה עושל זל יון, וש לש על ם הה ה עולה ה עושל ה. זל לה עש מנ לש ה של עמשל מנ ה כש טה מנ לש ה של עמשל ב', מנ ה בש תורה ה הנ חה תש פש ן ני כי לה ה, וש טה מנ לש

ה. מו זל תון. כש חש תנ ם הנ עולה

ל יון של לש קון על תי ה - בש לה עש מנ ד לש חה ה. אל טה מנ ד לש חה אל ה וש לה עש מנ ד לש חה למםה, אל ר שש מנ בות אה קי ל נש ים של קוני י תי ני שש
ה. לה עש מנ לש מו של תון כש חש קון תנ תי ה - בש טה מנ ד לש חה דוש. אל קה ם הנ שי הנ

ה אה צש מש םא ני ם ל עולה א הה רה בש ני יום של ר, מי אי בה תש י ני רי המ ה. ונ זל ה לה כה זה דוש של קה עמקםב הנ ל ינ קו של לש י חל רי שש ה, אנ אי םא רש ב
ם הה רה בש יו. אנ דה דה ל צש כה ם בש לי יהה שה ז הה ם, אה עולה ן הה ק מי לי תנ סש הי ה לש צה רה ה של עה שה עמקםב, ובש ל ינ תו של טה מו מי ה כש מה לי ה שש טה מי
ם הל ר לה מנ אה יו וש נה בה א לש רה ה, קה ת זל עמקםב אל ה ינ אה רה ן של יוה יו. כי נה פה ה לש ינה כי ע, שש צנ מש אל םאלו, הוא בה מ שש ק מי חה צש ינו, יי ימי מי

ה. טה מנ לש של ה וש לה עש מנ לש קון של א תי צי מה יי י של די פו, כש סש אה הי

ם לי כםל שה ילה הנ הש יי תון, של חש ד תנ חה אל וש יון  לש על ד  חה ם, אל שה או  צש מש ני ים  קוני י תי ני ר. שש בה דה ת סוד הנ ה אל אי םא רש ב
ים, ירי שי יר הנ שי למםה בש ר שש מנ אה ל הוא, אותו של יובי ל הנ קון של י תי רי המ ה, של לל גש ני ר וש תה סש קון ני יון, תי לש קון על אוי. תי רה כה
ים. דועי ם יש הי לו, וש גנ תש גוף הי הנ רועות וש זש לותו. הנ גנ ה לש פל םא יה ל אן וש ה כה לה גנ תש םא הי ל ר של תה סש ני הנ םאש  ר נו, הה רש מנ אה של מו  כש
ר תה סש ה ני קון זל תי ה, וש דושה קש ץ הנ רל אה ם בה י אי ה כי םא שורה ה ל בואה נש שום של ם? מי ענ טנ ה הנ לו. מה גנ תש םא הי ל רו וש תש סש ם ני יי שוקנ

ה. לל גש ני וש

ה קון זל תי ר, וש ה יותי לה גנ תש הי קון של הו תי ים, זל ירי שי יר הנ שי למםה בש ר שש מנ אה ה של לה כנ קון הנ ה - תי טה מנ ר לש חי קון אנ תי
ה. לה גוף של קון הנ תי , וש יהה תל חש ם תנ הי ים, של טי בה ר שש שה ים עה ני שש בי

ה לשה ר שש קה ר בה שה י עה ני ל שש ד ענ תוב עםמי כה גו'. וש ק וש יהם מוצה ת הנ ש אל ינענ ר, (מלכים-א ז) ונ מנ אה א וש בה י אנ בי ח רנ תנ פה
ר קה בה ת הנ אל תוב וש כה גו'. וש ה וש לה עש מה לש ם מי יהל לי יהם עמ הנ גו' וש ה וש בה גש נל ים  ני ה פם לשה ה ושש ים יהמה ני ה פם לשה ה ושש פונה ים צה ני פם
י ני שש ר בי שה ים עה ני שש ן בי קה תג ה מש זל יהם הנ הנ אי, של דנ ך הוא ונ ר, כה קה ר בה שה י עה ני ל שש ד ענ גו']. עםמי יהם [וש ת הנ חנ ר תנ שה ים עה ני שש
ה אה רה ן של יוה ים. כי טי בה ר שש שה ים עה ני ה שש טה מנ ר, לש שה ים עה ני שש ה בי לה עש מנ נות לש מג בות מש כה רש ה מל לה עש מנ ר לש שה ים עה ני שש מות, בי עולה
ר מנ אה יו, וש נה ר בה שה ים עה ני שש א לי רה . קה יהה קונל ים תי לי שש הנ ה לש צה ת מולו, רה דל ה עומל ינה כי ה שש אה רה יון וש לש על קון הה תי ת הנ עמקםב אל ינ

ה. מונה אל ת הה ים אל לי שש הנ ם לש כל מש צש ינו ענ קי תש פו, הנ סש אה ם הי הל לה

ים ה פוני לשה ה, ושש פונה ים צה ה פוני לשה ים, שש די דה ה צש עה בה רש אנ ים בש לי גה ה דש עה בה רש אנ ים בש טי בה ר שש שה ים עה ני ה, שש אי םא רש ב
ד, ל צנ כה ים לש טי בה ה שש לשה אי, שש דנ ך הוא ונ כה ם. וש יהל לי יהם עמ הנ ה, וש חה רה זש ים מי ה פוני לשה ה, ושש בה גש ים נל ה פוני לשה ה, ושש ינמה
ך ילרל ים לש טי בה ה שש לשה םאל, ושש מ רוענ שש זש ים לי טי בה ה שש לשה ין, ושש רוענ יהמי זש ים לי טי בה ה שש לשה ם, ושש עולה ה רוחות הה עה בה רש אנ לש

ם. יהל לי יהם עמ הנ תוב וש כה הו של ם. זל יהל לי ה עמ ינה כי שש גוף הנ םאל, וש מ ך שש ילרל ים לש טי בה ה שש לשה ין, ושש יהמי

ים רי שה ה קש לשה ר - שש בה דה א סוד הנ לה כםל? אל ן לנ כי וש ך  יהרי ים לש טי בה ה שש לשה רוענ ושש זש ים לי טי בה ה שש לשה ם שש ענ טנ ה הנ מה
ר שה ים עה ני שש או  צש מש םאל. ני מ שש ך  ילרל ים בש רי שה ה קש לשה ין, ושש יהמי ך  ילרל ה בש לשה םאל, ושש מ שש ה בי לשה ין, ושש יהמי רוענ  זש ם בי הי
תוב כה נו? של ן לה יי ננ ה. מי לה עש מנ לש של מו  גוף כש ם הנ ר עי שה ים עה ני שש או  צש מש ם. ני יהל לי גוף עמ הנ וש ים,  די דה ה צש עה בה רש אנ ים לש רי שה קש
יהם הנ ר וש מנ אל נל מו של בון, כש שש חל ם הנ לי תנ שש ה הי בה שום של םאת, מי ז ר, וש שה ים עה ני ל שש אי רה שש י יי טי בש ה שי לל ל אי (בראשית מט) כה

ה. לה עש מה לש ם מי יהל לי עמ

תוב (במדבר כה מו של , כש יהה עמרותל ין. שנ רי דש הל נש ים סנ עי בש ה, שי דה עי י הה יני ה עי עה בש ם שי י ה' (זכריה ז) - הי יני ה עי עה בש שי
ם. כגלה ן לש כי ן, וש אובי ה רש ני חמ מנ ים לש קודי פש ל הנ גו'. כה ף וש לל ת אל אנ ה מש הודה ה יש ני חמ מנ ים לש קודי פש ל הנ ב) כה

יפםה ה אי ל זל ה, כה עה שה ה  אותה מות בש לי ה שש אה צש מש ני ם, של עולה הה עמקםב מי ינ קות  לש תנ סש הי ם בש יי רנ צש מי ר, בש םאמנ ם ת אי וש
תוב (שמות כה בון, כנ שש ם חל הל ין לה אי ים של ני ה שה רי שש ע על בנ שש ידו בי הולי ם של ל אותה כה יו, וש שות הה פה ים נש עי בש אי שי דנ הוא? ונ
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י רי שש י. אנ םאשי עמרות ר שנ מו מי צש תוב (תהלים מ) עה כה אםד, וש אםד מש מש מו בי צש ענ ינ ונ בו  רש יי ונ צו  רש שש יי ונ רו  ל פה אי רה שש י יי ני א) ובש
ה. טה מנ ה ולש לה עש מנ ם לש לי תנ שש הוא הי ם, של לי שה עמקםב הנ ל ינ קו של לש חל

ייה, רש ר לו, אנ מנ ה? אה ל זל א כה צה מש יך ני ל אי יובי ל הנ יון של לש על קון הה תי ל בנ בה ך הוא, אמ אי כה דנ ר, ונ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
מו? ס עי ני כה יי יהו של ם, מי רל כל ס לנ ני כה הי יו לש לה גש ר רנ די סי ן של יוה כי

ה, זל יון הנ לש על קון הה ה תי ש. זל יהענ ה ונ תה וש שו אי פש ננ נו וש יבל שי י יש ד ומי חה אל הוא בש ר, (איוב כג) וש מנ אה ר וש זה עה לש י אל בי ח רנ תנ פה
ה עה בה רש אנ יהה לש הה ד וש רי פה יי ם  שה תוב (בראשית ב) ומי י כה רי המ ה, של זל תון הנ חש תנ רוד כנ פי יהה בו  םא הה ד, ל חה כםל אל הוא הנ

ד. חה אל ה לש כםל עולל ים, הנ רי בה דש נו בנ בונש תש יי של רוד, כש ייש בו פי ב של ל גנ ף ענ אנ ים. וש אשי רה

ה זל ד הנ חה אל ד, הה חה הוא אל ב של ל גנ ף ענ אנ ה, וש זל תון הנ חש תנ מו הנ ר, כש שה ים עה ני ל שש ד ענ ה עומי זל ל הנ יובי קון הנ ל תי בה אמ
רו בי חמ ה לנ ול לש ד מנ חה ל אל כה ר, של שה ים עה ני ם שש ים הי יוני לש ים על די דה ה צש שה ם שי ה. אותה ד זל צנ ה ובש ד זל צנ ד, בש ל צנ כה ים לש לי שש מנ
א לה ר, אל אי בה תש י ני רי המ עמקםב, ונ ה ינ גוף? זל י הנ ר. מי שה ים עה ני ל שש ד ענ כםל עומי הנ גוף וש הנ ר, וש שה ים עה ני או שש צש מש ני נו, וש מל ל מי לה כש ני וש

ים. די ד עומש חה אל גוף בש םאש וש ר

םאל, מ שש רוענ  ל זש ים של רי שה ה קש לשה ים. שש די סה "ד חמ סל ין, חל יהמי רוענ  ל זש ים של רי שה ה קש לשה ר - שש שה ים עה ני עוד שש
הודות - םאל, הו"ד וש מ שש ך  ילרל ים בש רי שה ה קש לשה ים. שש חי צה "ח נש צנ ין, ני יהמי ך  ילרל ים בש רי שה ה קש לשה בורות. שש "ה גש בורה גש
כםל הנ ת, וש של רל פה תש ה מי תורה דות הנ ה מי רי שש לש על שש ר. עוד, בי שה ה עה לשה י שש רי ם - המ יהל לי ד עמ גוף עומי הנ ר. וש שה ים עה ני י שש רי המ

רוד. ל פי ד ענ עומי קום של ד אותו מה חוד, ענ יי ה בש טה מנ ה לש לה עש מנ לש ד, מי חה אל

ל קום של הו מה י זל רי המ ים, של רי כה ים, זש טי שוטש ה מש מה י ה' הי יני תוב (זכריה ד) עי כה ה של לל ים, אי יוני לש ם על יי יננ ה עי עה בש שי
יונות לש ם על יי יננ ע עי בנ ת]. של דל ה [עומל בה קי נש ל הנ קום של ה, מה טה מנ ה לש ינה כי שש קון הנ תי טות, בש שוטש י ה' מש יני אן עי ר הוא. כה כה זה

ד. ל צנ כה ים לש לי שש ה מנ קום זל גו'. מה ה וש בורה גש הנ ה וש לה דג גש ך ה' הנ תוב לש כה ה של ד זל גל נל כש

י. םאשי עמרות ר שנ מי מו  צש תוב (שם מ) עה כה של הו  בורות ה'. זל ל גש לי מנ יש י  תוב (תהלים קו) מי כה ר, כנ עה שי עוד הנ
אן כה ב של ל גנ ף ענ אנ ר. וש חי קום אנ מה קום] לש מה לו [מי ענ תש לו הי ים אי קוני תי גו'. וש נו וש מש םא תה י ל י ה' כי די סש תוב (איכה ג) חנ כה וש
ל ם של קה לש י חל רי שש ם. אנ שה רש פה לש נו  כש רנ טה צש הי וש ם  רה מה אמ ך  לל מל למםה הנ תון, ושש חש תנ יון וש לש ל על קה שש מי ה בש לה עה וש ר,  ר יותי מנ אל נל

דות. י מי עי יודש ה לש לה גנ תש כםל הי אן הנ כה רוך הוא, וש דוש בה קה ך הנ רל ים דל עי יודש ר, של ים יותי יקי די צנ הנ

ר, חה סש ה מי עושל א וש ד יוצי חה אל ה, וש תורה ק בנ עוסי ב וש ד יושי חה שו. אל אי עה ננ ר תש שכה שה יי בולגן וש ה, זש הודה י יש בי ר רנ מנ אה
יהה, הה ך  כה קו  לש חל ר, וש חה סש עמשות מי ים לנ ינמי לנ ש  יהה פורי הה ר. וש שה אג מש יהה  כל תםמש תוב (משלי ג) וש כה ר, של שכה שה יי בש ך  תומי וש
בולגן ח זש מנ תוב (דברים לג) שש כה הו של ס. זל ני כה הי את ולש צי ך לה יהרי ך הנ רל ך. דל א לו יהרי ן קורי כי לה תו. וש שה רג יהה יש יהם הה י הנ רי המ של
ב ל גנ ף ענ ים - אנ חוף ינמי ר. לש חה סש עמשות מי יהם לנ י הנ די ם יורש אותה ן - בש כם שש ים יי חוף ינמי יך. לש לל אםהה ר בש שכה שה יי ך וש אתל צי בש

ה. ים הוא שורל י ינמי ני שש תו, בי שה ירג יהה בי ד הה חה יהם אל של

ם שה קום של יםת, מה ני חוף אר הוא לש לו. וש יהם של ה בנ חורה ים סש שי פש חנ מש יו  ים הה ינמי ר הנ אה ל שש ר, כה מנ י אה י יוסי בי רנ
לו חום של ידון, ותש בול צי ד גש ה ענ יעה גי תו מנ כה יהה, ינרש קי זש י חי בי ר רנ מנ תו, אה כה ינרש ה. וש חורה עמשות סש יות לנ ני אר ל הה אות כה צה מש ני

קום. אותו מה ם לש תה חורה סש ים בי בי שה ים, וש בי ה סובש חורה סש י הנ לי עמ ל בנ ל כה ה של חורה קום, וסש ד אותו מה ד ענ רה פש ני

יב רי קש ך תנ נש בה רש ל קה ל כה ך ענ תל חה נש ל מי ענ יך מי להל ית אל רי ח בש לנ ית מל בי שש םא תנ ל תוב (ויקרא ב) וש ר, כה מנ א אה חה י אה בי רנ
שום] יהה [מי םא הה ם ל אי ם, וש ענ טנ ת לו  תי ר לה מנ ת הנ ם אל שי בנ ק ומש רי מה הוא מש שום של א מי לה ח? אל לנ ה מל מה י לה כי ח. וש לנ מל
י בי דו יםשש מש ק לה דל ץ צל רל אה יך לה טל פה שש ר מי של אמ י כנ תוב (ישעיה כו) כי כה הו של ר. זל מנ ת הנ בםל אל סש ם לי עולה םא יהכול הה ח, ל לנ מל

ך. אל סש כון כי ט מש פה שש ק ומי דל תוב (תהלים פט) צל כה ל. וש בי תי

ם יי מנ קות שה ה חג לה יש לנ ם וה י יומה יתי רי םא בש ם ל תוב (ירמיה לג) אי כה ד בו, של ם עומי עולה הה ית של רי יא בש ח הי לנ ומל
מו. ל שש א ענ רה קש יהם ני הנ ח, וש לנ מל א יהם הנ רה קש ני יך, וש להל ית אל רי א בש רה קש ן ני כי לה י. וש תי מש םא שה ץ ל רל אה וה

ם ידה רי פש מנ י של ם], ומי יי מנ יהם [בנ ח בנ לנ מל ה הנ ב, זל הי קות אה דה יק ה' צש די י צנ תוב (תהלים יא) כי ר, כה מנ יהיא אה י חי בי רנ
ה. י זל לי ך בש םא הולי ה ל י זל רי המ ח, של לנ ית מל בי שש םא תנ תוב ל ן כה כי ה, לה יתה מו מי צש ענ ם לש גורי

בו קום של ייש מה ים, וש לולי ם צש יי הוא מנ יהם של קום בנ א ייש מה לה ים. אל א ינמי רה קש ני ד הוא, וש חה א, יהם אל חה י אה בי ר רנ מנ אה
ל א, כה בה י אנ בי ר רנ מנ ים. אה חוף ינמי ה לש ל זל ענ ים, וש ים ינמי אי ן קורש כי לה ים, וש רי ם מה יי מנ קום בו  ייש מה ים, וש תוקי ם מש יי מנ

גוף. ים בנ רי בש חנ תש מי ים של רי שה ם קש אותה ד מי חה ר אל של ד קל חל אל ד וש חה ל אל כה ט וש בל שי ט וש בל שי

ח. תנ פל ה בנ כה הי י וש י יוסי בי א רנ ב, בה יהה יושי הה ד של ה. ענ תורה עמסםק בנ ם לנ קה ד, וש חה ה אל לה יש ב לנ יהה יושי א הה בה י אנ בי רנ
ים. יטי שי כש ים תנ צויי ים מש רי שה ת הנ בנ תי ר, בש מנ אה

(יהושע ב) תוב  כה ה של ם, מנ הל לה ר  מנ אה ם.  יהל ני פש לי ב  יהשנ וש חנ  רי אה מש ן הנ ם בל קה ך  כה ין  בי ה.  תורה בנ קו  סש עה וש בו  יהשש
ה פל א, יה בה י אנ בי ר רנ מנ ם? אה הל ה מי תה צש ה רה ת, מה מל י אות אל ם לי תל תנ תוב ונש כה גו', וש י וש מי ת אי אל י וש בי ת אה ם אל יתל יי חמ הנ וש
ם, הל ה מי תה צש םא רה ל ה של מנ ה  לה נו  תש ם נה י הי רי המ ה, של לה אי ר, עוד שש מנ י. אה ני מםר בש ר - אל בה דה תה  עש מנ ם שה ל אי בה , אמ תה לש אנ שה

גו'. לום וש חמ י בנ רי שש קש ה תי זל י הנ ני שה ת חוט הנ ונ קש ת תי תוב אל כה של

ינו ים אי יי ן חנ ימנ ה, סי רה מש אה גו', וש י וש בי ת אה ם אל יתל יי חמ הנ תוב וש כה ים, של יי ן חנ ימנ ה סי תה צש יא רה נו, הי דש מנ לה ך  א כה לה אל
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ה ל מםשל ן של ימה נו, סי דש מנ ך לה ים. כה יי ים חנ רויי בו שש שום של ת? זו אות ו', מי מל י אות אל הי ת, ומנ מל אות אל א בש לה ה אל שורל
י? ני שה ת חוט הנ ונ קש ה תי נו לה תש ה נה מה ם לה הי ה, וש שה קש בי

לט, שש ה לי נה בה לש ן הנ מנ יענ זש גי י הי רי המ ש, ונ מל של ס הנ ני כנ תש י הי רי המ ם, של עולה ן הה ק מי לי תנ סש י הי רי ה המ רו, מםשל מש ם אה א, הי לה אל
י ני שה הנ חוט  כש (שיר ד)  ר  מנ אל נל של מו  כש ה,  זל הנ י  ני שה ת חוט הנ ונ קש תי הו?  ומנ ך,  לה ת  תי לה נו  לה ייש  ה  נה בה לש הנ ל  של ן  ימה סי
קוהו. שה י ונש י יוסי בי רנ א וש בה י אנ בי מו רנ ה. קה נה בה לש טון הנ לש ת שי עי כה שום של ך, מי לי צש ילה אל הש ענ יי הושג ל יש ן של ימה ך. סי יי תותנ פש שי

י בון. בי יהו? רנ ל, ומי אי רה שש יי דול בש יש גה ה או אי יבה שי םאש יש יות ר הש ה לי תה יד אנ תי אי עה דנ רו, ונ מש אה

ים די קש ה הי מה ה, לה לה עש מנ לש של מו  ה כש טה מנ לש רו  דש תנ סש ים, הי טי בה ר שש שה ים עה ני עמקםב שש ינ י  ני ל בש ר, כה מנ אה וש ל  אנ עוד שה
ה מה קום? לה ל מה כה ה בש ימה די קש ה מנ תורה ה, וש תורה לותו בנ דש תנ שש ר הי שכה שה י יי רי המ יד, ונ מי ר תה שכה שה יי בולון לש ת זש כות אל רה בש בנ

ים אותו? די קש ה הי ים אותו, מםשל די קש יו הי בי כות? אה רה בש בולון בנ ת זש ים אל די קש הי

אן כה כות. מי רה בש בנ ימו  די קש הי ך  שום כה ר, מי שכה שה ל יי יו של פי ן לש תנ נה יו וש פי ת מי יא פנ הוצי ל של ה ענ כה בולון זה א זש לה אל
נות, חה לש י שג ני שש ה לי זוכל א של לה םא עוד, אל ל ה, וש טה מנ ה ולש לה עש מנ כות לש רה ל בש ה, נוטי תורה ל הנ ענ ת בנ ד אל סועי י של נו, מי דש מנ לה
הו א. זל בה ם הנ עולה ק בה לל יות לו חי הש ה לי זוכל ה, וש זל ם הנ עולה ך בה רי בה תש יי ר של עםשל ה לש ר. זוכל חי ם אנ דה ן אה ה בל םא זוכל ל ה של מנ
יםת? ני חוף אר הוא לש ה וש מה ז לה ים, אה חוף ינמי תוב לש כה ן של יוה יםת. כי ני חוף אר הוא לש ן וש כם שש ים יי חוף ינמי בולגן לש תוב זש כה של
כון לי הנ יות יש ני ם אר ר (תהלים קד) שה מנ אל נל מו של א, כש בה ם הנ עולה יםת - בה ני חוף אר ה, לש זל ם הנ עולה ים - בה חוף ינמי א לש לה אל

א. בה ם הנ עולה ע הה פנ ם הוא של שה גו'. של וש

ת חולנ של לו  ידו  גי ה תנ י מנ ת דודי אל או  צש מש ם תי ם אי יי לנ רושה נות יש ם בש כל תש י אל תי עש בנ שש ר, (שיר ה) הי מנ אה ח וש תנ פה
ידו לו? גי ה תנ י מנ ת דודי או אל צש מש ם תי ת, אי רל יא אומל הי ל, של אי רה שש ת יי סל נל מו כש ך כש לל מל רוב לנ י קה י מי כי י. וש ני ה אה בה המ אנ
ת ל יום אל כה ך בש לל מל ים לנ יעי ך, ומודי לל מל ים לנ רובי יד קש מי ם תה הי ים, של יקי די צנ מות הנ שש ם ני לו הי ם אי יי לנ רושה נות יש א בש לה אל

ה. ירה בי גש י הנ קי סש עי

יד גי תנ ה, של בועה ל שש יום של קי יהה בש לל ת עה סל נל כש ל ני אי רה שש ת יי סל נל ם, כש עולה ת לה דל ה יורל מה שה נש הנ ה של עה שה נו, בש דש מנ ך לה כה של
מו. ייס עי פנ תש הי י לש די יו, כש לה ה אי תה בה המ יענ לו אנ תודי ך וש לל מל לנ

ת בל הל לש שנ כםל כש שםר הנ קש לי ש, וש פל נל ב וה לי ה, בש פל בנ דוש  קה ם הנ שי ת הנ ד אל ינחי ם לש דה ן אה ל בל יוב ענ חי שום של ה? מי מל ובנ
יו. לה ה אי תה בה המ ך אנ לל מל יענ לנ ה, ומודי ירה בי גש ם הנ ך עי לל מל ייס הנ פנ ם לש ה, גורי עושל חוד של יי אותו הנ ת, ובש לל חל גנ ה בנ שורה קש הנ

ים. רי ר הה שה ים עה ני ל שש ת ענ דל ם עומל יי לנ רושה ינו, יש ני שה ים, של טי בה ר שש שה ים עה ני לו שש ם - אי יי לנ רושה נות יש ר בש חי ר אנ בה דה
ייש ה וש עה בה רש ייש אנ ה וש עה בש ייש שי ד, של חה כםל אל הנ ב של ל גנ ף ענ אנ מות. וש לי ים שש לי שש הנ ר לש מנ םא אה ה, ל עה בש ל שי ר ענ מנ אה י של ומי

ד. חה כםל אל הנ ר, וש שה ים עה ני שש

יות, וי ע זה בנ רש אנ ן לש כי ה, וש ד זל צנ ים לש רי ה הה לשה ה, ושש ד זל צנ ים לש רי ה הה לשה ת, שש דל ים עומל רי ר הה שה ים עה ני ל שש אי ענ דנ ונ
אות רה קש ה ני לל אי ל. וש אי רה שש י יי להי ת אל חנ י תנ יתי אי ר רה של יהה אמ חנ יא הנ ר (יחזקאל י) הי מנ אל נל של מו  יהה, כש את חנ רי קש ז ני אה וש
תוב (תהלים כה הו של ל. זל אי רה שש ת יי סל נל ל כש ך ענ לל מל דות לנ ידות עי עי ן מש הי ן, וש יהל לי ת עמ דל עומל שום של ם, מי יי לנ רושה נות יש בש
י כי רש ים דנ עי יודש ל של אי רה שש ל יי ם של קה לש י חל רי שש ה, אנ הודה י יש בי ר רנ מנ ם ה'. אה שי הודות לש ל לש אי רה שש יי דות לש י יהה עי טי בש קכב) שי

גו'. ר ה' וש חנ ך בה יך ובש להל ה' אל ה לנ תה דוש אנ ם קה י ענ תוב (דברים יד) כי ם כה יהל לי רוך הוא, עמ דוש בה קה הנ

שום ם מי מור? אי חמ א  רה קש ני ר  שכה שה יי י  כי וש ר,  זה עה לש אל י  בי רנ ר  מנ אה ם.  יי תה פש שש מי הנ ין  בי ץ  רםבי ם  רל גה מםר  חמ ר  שכה שה יי
א, שה א מנ מור נושי חמ שום של רו, מי מש א אה לה מור? אל ה חמ מה ר, לה מי ייה או נה רש א לו סוס או אנ רה קש ה, ני תורה ל בנ די תנ שש הי של
ך ף כה ן. אנ קה תג קום מש מה ב בש כנ שש לי ש  םא חושי ל , וש רוחנ סות הה גנ ין בו  אי מות, וש הי בש ר הנ אה שש מו  כש דונו  אמ ט בנ םא בועי ל וש
מו , כש רוחנ סות הה ין בו גנ אי רוך-הוא, וש דוש-בה קה ט בנ םא בועי ל ה, וש תורה א הנ שה ל מנ ה, נוטי תורה לותו בנ דש תנ שש הי ר, של שכה שה יי
ל ענ נו (אבות פ"ו) וש רש מנ אה מו של ם, כש יי תה פש שש מי ין הנ ץ בי בו]. רםבי בונו [רנ בוד רי כש א לי לה בודו אל כש ש לי םא חושי ל מור של חמ הנ

ל. מי ה עה תה ה אנ תורה ילה, ובנ חש ר תי ענ י צנ יי חנ ן, וש ישנ ץ תי רל אה הה

ע ה' ירה י אי מי י מי עי שש יי י וש ד ה' אורי וי דה ר, (תהלים כז) לש מנ אה ח וש תנ גו' - פה ץ וש ם רםבי רל מםר גה ר חמ שכה שה ר יי חי ר אנ בה דה
י ני פש ה לי תורה ים בנ לי דש תנ שש מי ם של ים אותה יבי בי ה חמ מה ה, כנ תורה י הנ רי בש ם די ים הי יבי בי ה חמ מה ד. כנ חה פש י אל מי י מי ינ עוז חנ מה
מור הוא ה, שה לה עש מנ מור הוא לש ם, שה עולה י הה עי גש פי ד מי םא פוחי ה, ל תורה ל בנ די תנ שש מי י של ל מי כה רוך הוא, של בה דוש  קה הנ

ה. בה הום רנ ק תש עםמל ם לש יד אותה ם ומורי עולה י הה עי גש ל פי ת כה כופי א של לה םא עוד, אל ל ה. וש טה מנ לש

ם, עולה ים בה טי שוטש ים ומש ים שורי מורי חמ ים ונ בי לה ים, וכש מי תה סש ים ני חי תה פש ה, הנ לה יש לנ ס הנ נה כש ני ה של עה שה ה, בש אי םא רש ב
ה. לה עש מנ ג לש ני ענ תש הי ים עולות לש יקי די צנ מות הנ שש ני וש ם,  יהל טותי מי ים בש ני שי יש ם  עולה י הה ני ל בש כה וש ית,  חי שש הנ שות לש ת רש נל תל ני וש

קומות. ה מש מה כנ ר בש מנ אל ה נל זל ם, וש עולה ת בה רל עורל תש ה מי שה דג רות קש עורש תש ה, הי לה יש לנ ק הנ לה חל נל פון וש ת רוחנ צה רל עורל תש מי של כש

ל ת כה ה, אל תורה חנ בנ הוא פותי ן של יוה ה. כי תורה ל בנ די תנ שש ה ומי עה ה שה אותה ד בש עומי ם של דה ל אותו אה קו של לש י חל רי שש אנ
ר פה עה ת הל חנ תנ ים של רי שה ידו בנ מור, ומורי חמ ת הנ ת אל כופי ה, וש בה הום רנ ב תש קל נל יס לש ני כש ים הוא מנ עי רה ים הה יני מי ם הנ אותה

ר. של קל ת הנ מנ ל זגהמ של

עמלות, מנ ם הנ רל גל אותו  מי יד אותו  ומורי מור  חמ ת הנ ת אל ה, כופי תורה בנ לותו  דש תנ שש הי ר, של שכה שה יי ך  כה שום  מי
ר. פה עה בל ים של רי שה ת הנ מנ ין זגהמ ם, בי יי תה פש שש מי ין הנ דורו בי ם מש שה ם, וש עולה יק לה זי הנ ה לש הוא עולל של
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א ינרש ד. ונ ס עםבי מנ י לש הי יש בםל ונ סש מו לי כש ייט שי ה ונ מה עי י נה ץ כי רל אה ת הה אל י טוב וש ה כי נגחה א מש ינרש תוב, ונ ה כה ה מנ אי םא רש ב
בםל עםל סש בםל - לי סש מו לי כש ייט שי ה. ונ ל פל ענ בש ה של ה - זו תורה מה עי י נה ץ כי רל אה ת הה אל ב. וש תה כש בי ה של י טוב - זו תורה ה כי נגחה מש
יש תי הנ בםק בו ולש דש לי רוך הוא וש דוש בה קה ת הנ ד אל יות עובי הש ד - לי ס עםבי מנ י לש הי יש ילות. ונ לי ים וש ה יהמי בםק בה דש לי ה וש תורה הנ

ה. מו בה צש ת ענ אל

ך לי ני עון,  מש י שי בי רנ ר  מנ אה יהה.  רש בל טש לי יון  לש על הה יל  לי גה הנ מי ים  כי הולש יו  הה יהיא  חי י  בי רנ וש י  יוסי י  בי רנ וש עון  מש שי י  בי רנ
ים ני א נותש לה םא עוד, אל ל שו, וש פש ננ ייב בש חנ תש ל - מי די תנ שש םא מי ל ה וש תורה ל בנ די תנ שש הי לש ענ  יודי י של ל מי כה רה, של תוה ל בנ די תנ שש ני וש
ר (שמואל-א מנ אל נל מו של ה, כש טה ייט? סה ה ונ ה זל בםל. מנ סש מו לי כש ייט שי ר ונ שכה שה יי תוב בש כה ע, של בוד רנ עש שי ץ וש רל אה יו עםל הה לה עה

ד. ס עםבי מנ י לש הי יש יהד ונ ה, מי בםל עםל תורה סש םא לי ל מו של צש ענ כו וש רש ה דנ סוטל י של ע. מי צנ בה י הנ רי חמ טו אנ יי ח) ונ

ם ם, אותה עולה י הה ני ם בש יהל רי שש א. אנ לי מנ ם אמ יהל רםתי אםצש י ייש וש בנ יל אםהמ חי נש הנ ר, (משלי ח) לש מנ אה עון וש מש י שי בי ח רנ תנ פה
ת שנ רג יש יום  ל  כה בש ש  יורי וש ה,  טה מנ לש ב  הה אל נל וש ה  לה עש מנ לש ב  הה אל נל ה,  תורה בנ ל  די תנ שש מי י של מי ל  כה ה, של תורה בנ ים  לי דש תנ שש מי של
ים מי עולה יו לש ימה ים מי קי םא פוסש ל א של בה ם הנ הו עולה ה ייש? זל ה זל י ייש. מנ בנ יל אםהמ חי נש הנ תוב לש כה הו של א. זל בה ם הנ עולה הה
ר שכה שה יי ל  של מו  שש בי נו  ז לה מנ רה ך  שום כה יי"ש. ומי יהו?  ר, ומי חי ם אנ דה אה ה בו  םא זוכל ל יון של לש על ר טוב  כה ל שה נוטי וש

ה, יי"ש. תורה ים בנ לי דש תנ שש מי ם של ל אותה ר של כה הו שה ר. זל כה ה - ייש שה תורה ל בנ די תנ שש הי של

יו - מי ן רש וה סה רש י כה ד די ית ענ וי ה המ זי גו' חה ב וש תי ין יש יק יומי תי ענ יו וש מי ן רש וה סה רש י כה ד די ית ענ וי ה המ זי תוב (דניאל ז) חה כה
ה קה חמ רנ תש הי י  כי ה,  לה עש מנ לש ם  יי ננ שש ה.  טה מנ לש ם  יי ננ ושש ה  לה עש מנ לש ם  יי ננ שש לו,  פש נה אות  סש כי י  ני שש ש,  דה קש מי הנ ית  בי ב  רנ חל נל של כש
יך לי שש תוב (איכה ב) הי כה הו של ל. זל פנ ד נה וי א דה סי כי ד, וש וי א דה סי כי ק מי חי רנ תש עמקםב הי ל ינ א של סי ה. כי יונה לש על הה ה מי תונה חש תנ הנ
אות סש כי הנ מו  ה כש טה מנ לש אות של סש כי הנ וש ה.  תורה י הנ לי עמ ם בנ אותה ם, וש יי לנ רושה ה - יש טה מנ אות לש סש י כי ני ץ. שש רל ם אל יי מנ שה מי
םא ל ן, וש וה סש רש י כה ד די תוב ענ ה כה ל זל ענ ד. וש וי ל דה א של סי נו כי יש ם הנ יי לנ רושה עמקםב. יש ל ינ א של סי נו כי יש ה, הנ תורה י הנ לי עמ ה, בנ לה עש מנ לש של

ה. ל תורה ה של בונה לש על א מי לה לו אל פש םא נה ם ל כגלה לו, וש פש ים נה בי אות רנ סש א. כי סי כי

ר אה שש ל  של ים,  מי ענ הה ר  אה שש כםחות  ם  אותה ל  כה ה,  תורה בנ ים  לי דש תנ שש מי ת  מל אל י  יקי די צנ ם  אותה של כש ה,  אי רש םא  ב
ל ם ענ עמלותה הנ ם לש יהל לי ים עמ ני זגמה ייש] מש ל [וש אי רה שש יי ם, וש עולה ים בה טי םא שולש ל ים וש פי כש ם ני הל לה יהלות של חמ ל הנ יהלות, כה חמ הנ
שום ה? מי מה ה לה ל זל כה ם, וש יהל לי לט עמ שש לי ים וש מי ענ ין הה פםל בי לי לות וש גה ת לנ כל לל ל לה אי רה שש יי ם לש מור גורי םא, חמ ם ל אי כםל. וש הנ
םא ל של כו  רש ה דנ טה הי ים, וש סופי ה כי מה כנ ה טובות וש מה כנ ה  לה לה גש בי יחנ  וי רש הנ יהכול לש יו, וש נה פה ן לש קה תג י טוב, ומש ה כי נגחה א מש ינרש ונ

ד. ס עםבי מנ י לש הי יש ך ונ שום כה ה, מי בםל עםל תורה סש לי

יחנ נו רי תש ים נה אי דודה גו'. הנ ים וש ני שה ם יש ים גנ שי דה ים חמ די גה ל מש ינו כה חי תה ל פש ענ יחנ וש נו רי תש ים נה אי דודה תוב (שיר ז) הנ כה
שו דש חנ תש םא הי ל ה, וש דל שה ים בנ אי א דודה צה מש יי ר (בראשית ל) ונ מנ אל נל מו של ן, כש אובי א רש צה מה ם של לו אותה ים] אי אי דודה - [הנ

גו'. ים וש תי עי ה לה ינה י בי עי ר יודש שכה שה י יי ני בש ר ומי מנ אל נל מו של ל, כש אי רה שש יי יו בש ל יהדה א ענ לה ה אל י תורה רי בש די

ל שות, כה רה דש י מי תי יות ובה סי ני י כש תי י בה חי תש ל פי ינו, ענ חי תה ל פש יות ענ הש לי מו  רש ם גה ים - הי די גה ל מש כה ינו  חי תה ל פש ענ וש
ת ב אל רי קה ם, לש יהל די ל יש ענ לו  גנ תש הי ה של תורה ל הנ ים של יקי תי ענ ים וש שי דה ים חמ רי בה ה דש מה ים - כנ ני שה ם יש ים גנ שי דה ים. חמ די גה מש

ל. אי רה שש ה יי עמשל ה ינ ת מנ ענ דנ תוב לה כה הו של ה. זל לה עש מנ לש ם של יהל בי אמ ל לנ אי רה שש יי

ד די חנ ים ולש רי בה ש דש די חנ ענ לש יודי אוי וש רה ה כה תורה ל בנ די תנ שש מי י של ל מי כה נו, של דש מנ אן לה כה ך (שיר ז) - מי י לה תי נש פנ י צה דודי
ם. ת אותה זל גונל ים וש רי עה ם שש הל ת לה חנ ל פותנ אי רה שש ת יי סל נל ך, וכש לל מל א הנ סי ד כי ים ענ ים עולי רי בה דש ם הנ אוי, אותה רה ים כה רי בה דש
רוך דוש בה קה הנ יו, וש נה פה ם לש ה אותה יאה ן, מוצי דל ן עי גנ ים בש יקי די צנ ם הנ ענ עי עמשי תנ שש הי רוך הוא לש דוש בה קה ס הנ נה כש ני ה של עה שה ובש
תוב כה של הו  ה. זל ירה בי גש בנ חנ  מי שה יונות וש לש רות על עמטה ר בנ טי ענ תש הוא מי רוך  בה דוש  קה ז הנ . אה חנ מי שה ם וש הל ל בה כי תנ סש הוא מי
ר פל ב סי תי כה יי תוב (מלאכי ג) ונ כה הו של ר, זל פל סי ים בנ תובי יו כש רה בה ה דש עה ה שה אותה ך. ומי י לה תי נש פנ י צה ים דודי ני שה ם יש ים גנ שי דה חמ

יו. נה פה רון לש כה זי

אן ד כה ענ א.  בה ם הנ עולה יו בה רה שש אנ וש ה  זל ם הנ עולה יו בה רה שש אוי, אנ רה ה כה תורה ל בנ די תנ שש מי י של ל מי של קו  לש י חל רי שש אנ
כםל. ל הנ ר ענ בי גנ תש הי רוענ לש זש ל הנ ים של רי שה ה קש לשה ים, שש די דה צש ל הנ ל כה כםחנ של כםל, בנ ת בנ לל לל כש ני רוענ של ה, זש הודה טון יש לש שי

ל, אי רה שש י יי טי בש שי ין לש ן יהדי ר, דה ך ייש לו לומנ ה כה סוק זל ר, פה מנ יהיא אה י חי בי ל. רנ אי רה שש י יי טי בש ד שי חנ אנ מו כש ין ענ ן יהדי דה
תוב כה ן, הוא של א דה לה ל? אל אי רה שש י יי טי בש ד שי חנ אנ ך כש ר כה חנ אנ מו, וש ין ענ ן יהדי הו דה ד. מנ חה אל ל כש אי רה שש י יי טי בש שי ין לש ן יהדי או דה

סוף. ך בנ הולי םאל, וש מ ך שש הוא ילרל נות, של חמ מנ ל הנ כה ף לש סי אנ בו (במדבר י) מש

הוא ם של יי רנ פש ל אל גל דל ענ  נוסי ים, וש לי גה ים דש שי רון פורש אה הה ם וש יי וי לש ים, הנ עי ן נוסש אובי ה ורש הודה יש ן של יוה ה, כי אי םא רש ב
תוב בו (דברים לג) כה א, של יוצי ס וש נה כש הוא ני בולון של ר, זש םאמנ ם ת אי ה. וש דה מי יות הנ לש חג ת מי ענ ין נוסנ יהמי ך  ב. ילרל עמרה מנ לש

כםל. הנ ל מי לה כש ה ני הודה אי יש דנ א ונ לה גו'. אל תו וש כה ינרש תוב וש כה ך, וש אתל צי בולגן בש ח זש מנ שש

ת לל לל כש ה ני יונה לש כות על לש מנ מו של ה. כש תונה חש כות תנ לש ה הוא מנ יהודה כםל, וי הנ ת מי לל לל כש ה ני יונה לש על כות הה לש ה, מנ אי םא רש ב
כםחו. ר בש בי גנ תש הי י לש די ך, כש יהרי גוף, מי כםל, מי הנ ת מי לל לל כש ה ני תונה חש כות תנ לש ם מנ ך גנ כםל, כה הנ מי

ך כםל. כה ך ובנ יהרי גוף וש ין ובנ יהמי ת בש לל לל כש ה ני בורה ה, וגש בורה גש ד הנ צנ ה מי נה תש ה ני מו. תורה "ת לה "ש דה ינ"ו אי ימי תוב מי כה
ת, לל לל כש כםל ני ך, ובנ יהרי גוף ובנ ין, בנ יהמי ת בנ לל לל כש ני ה וש בורה ל גש ד של צנ ה מי אה בה כות של לש ה, מנ הודה אשון הוא יש רי ר הה דל סי ם הנ גנ

כםל. הנ ת מי לל לל כש ה ני יונה לש על כות הה לש מנ הנ מו של כש
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ה] תה שש על נל שום [של ה, מי הודה ל יש טנ ין נה יהמי ל כםחנ הנ ת כה ין. אל רום הוא יהמי דה רום, וש ד דה צנ הוא לש ן, של אובי י רש ני ר שי דל סי
ין יהמי ף הנ תםקל ר בש בי גנ תש הי ה, וש הודה ה יש ל אותה טנ נה ר, וש ל תותנ ם אנ יי מנ ז כנ חנ ר פנ מנ אל נל מו של ן, כש אובי רש כות מי לש מנ ה הנ רה בש עה הה של
ין יהמי ת בנ לל לל כש םאל ני מ שש שום של י, מי יני ימי ב לי י שי ני אדם ם ה' לנ אג ד, (תהלים קיא) נש וי דה תוב בש ך כה כה ן, וש אובי רש יהה מי הה של

רועות. י זש תי יו שש ן הה אובי ה ורש הודה גו'. יש ל וש יי ה חה ין ה' עםשה מי תוב (שם קיח) יש כה הו של כםחו. זל ק בש זי חנ תש ומי

ענ םאל, נוסי מ ך שש הוא ילרל ה], של ן [זל דה יד. וש מי םאל תה מ שש י הנ ני פש ענ לי נוסי ין, וש ך יהמי הוא ילרל ם, של יי רנ פש י אל ישי לי ר שש דל סי
סוף. ך בנ הולי ם וש אותה בש צי נות לש חמ מנ ל הנ כה ף לש סי אנ מש ך הוא הנ ל כה ענ סוף, וש בנ

ה נה הג כש ה, הנ כורה בש נו הנ מל ה מי דה בש ה] אה רה בש עה ין, [הה הוא יהמי ן, של אובי רש שום של רועות, מי י זש תי שש ל כםחנ בי ה נוטי הודה יש
ילה. הש יו תי רה צה ר מי זל עי ב לו וש יו רה ה (דברים לג) יהדה יהודה תוב בי ה כה ל זל ענ כות, וש לש מנ הנ וש

מו ה אותו כש שה למםה עה ל שש א של סי כי דול. הנ ן גה א שי סי למםה כי ך שש לל מל ש הנ ינענ תוב (מלכים-א י) ונ ה, כה אי םא רש ב
ך לל ך, מל לל מל א ה' לש סי ל כי למםה ענ ב שש יישל תוב ונ ה כה ל זל ענ ך. וש ה כה שה ה עה לה עש מנ לש אן] של ל כה אות [של נה יוקש דש ל הנ כה ה, וש לה עש מנ לש של
ה נה בה לש ה הנ דה מש עה אםד, של מש כגתו  לש ן מנ כם תי יו ונ בי ד אה וי א דה סי ל כי ב ענ למםה יהשנ ן (מלכים-א ב) ושש כי תום הוא. וש ר סה בה דה

ביששלימות.

שון, מש שי יהה בש הה של מו  ם, כש ל עולה של חודו  יי ד, כש חנ אנ ל כש אי רה שש י יי טי בש שי ך  ר כה חנ אנ ה, וש לה חה תש הנ - בנ מו  ין ענ יהדי ן  דה
ך. מל ך סל רי טה צש םא הי ל ד, וש חה אל ג כש רנ הה ן וש דה ם, וש עולה ין בה ה די שה י עה ידי חי הוא יש של

דו בנ שון לש מש ל שי ר ענ םאמנ ם ת אי ים. וש ילי בי ים ושש כי רה ל דש ב ענ ש, אורי חה נו נה יש ן, הנ ר, דה מנ ק אה חה צש י יי בי מו. רנ ין ענ ן יהדי דה
ים. ילי בי שש ים ובנ כי רה דש ב בנ אורי נות, וש חמ מנ ל הנ כה ף לש סי אנ ן] מש טה קה ש  חה ת [נה רל חל אנ ש  פל נל הו  ה, זל לה עש מנ ם לש גנ ך  ף כה הוא, אנ
חור אה ם לש ים אותה קי זורש ים, של אי טה ל חמ ים ענ שי נה אמ ים לה בי אורש ם של נות, אותה חמ יהלות ומנ ים חמ אי אן יוצש כה מי ך  ר כה חנ אנ

ה. חה מש ל שי ן של יי ינ ם בש סי בנ תש םא יי ל ד של ה, ענ לה עש מנ י לש מוני דש קנ ש הנ חה יהיא, נה י חי בי ר רנ מנ ם. אה יהל פי תש י כי רי חמ אנ

ל כה ים בש כי רה ה דש מה כנ ד לש רה פש יהם ני הנ ה, וש טה מנ ך לש רל ם ייש דל ך גנ ה, כה לה עש מנ ך לש רל ייש דל מו של ה, כש אי םא רש ך. ב רל י דל לי ש עמ חה נה
ה, טה מנ ם לש יי מנ יאו  הוצי של מו  ם. כש יהל יני מי ים לש עי ים רה גי ל דה די גנ יהם, ומש ת הנ ה אל ילה די גש ה ומנ אה בה ת של חנ אנ ך  רל דל ייש  ד. וש צנ

ם. יהל יני מי ים לש עי ים רה גי ה דה מו זל , כש ענ די רש פנ י צש גי ים, דש עי ים רה גי ים, דה ים טובי גי דה

ל ת כה ס אל הוא כוני ה, של זל ש הנ חה נה א הנ לי מה לש אי ם. וש יהל ל סוסי ים ענ בי ים רוכש אי רש יהם, ני ך הנ רל דל ים מי טי מש תנ שש מי של וכש
ים אי ה יוצש לל ל אי ד של צנ ם. מי עולה ת הה ים אל יבי רי חמ מנ יו  חור, הה אה ם לש ר אותה זי פנ ים ומש כי רה דש סוף הנ ב בש נות, אורי חמ מנ הנ
שום ים, מי שי חה את נש רנ קש ם לי ענ פנ ם בש ענ פנ כש ך  לנ םא הה ל וש תוב, (במדבר כד)  ם כה עה לש בי ה, בש אי םא רש ם. ב עולה ים לה פי שש כנ מש

ם. עולה י הה פי שש כי חםש בש לש ים לי די ם עומש הי של

יש חי כש יו, מנ רה חמ ל אנ די תנ שש מי י של ש, מי חה א נה לה ך? אל רל י דל לי ה עמ ה זל ך. מנ רל י דל לי עמ ש  חה ן נה י דה הי תוב? יש ה כה ה מנ אי רש
ך רל יהם דה ן בנ נותי ר (ישעיה מג) הנ מנ אל נל מו של ה, כש לה עש מנ לש את מי יוצי ה של יונה לש ך על רל ה דל יהו? אותה ה, ומי לה עש ל מנ יהה של לש מנ פה
ים זוני ך ני רל ה דל אותה מי שום של ישו, מי חי כש הנ ה לש יונה לש ך על רל ה דל ל אותה ך ענ לו הולי אי יו, כש רה חמ ל אנ די תנ שש מי י של ש, מי חה גו'. נה וש

ים. יוני לש על מות הה עולה הה

מםר שש ת לי כל פל הנ תש מי ב הנ רל חל ט הנ הנ ת לנ אל תוב (בראשית ג) וש כה א כנ לה זו? אל ה הנ גה רש דנ ה הוא בנ מה ן לה ר, דה םאמנ ם ת אי וש
קון ר, תי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ נות. אה חמ מנ ל הנ כה מםר אותו לש שש י לי די גו', כש י סוס וש בי קש ך עי נםשי ם הנ ך גנ ים. כה יי חנ ץ הנ ך עי רל ת דל אל

יות. רה אמ הה ה מי לה עש מנ לש יט של בי רש שנ י הנ רי שש קי ענ בש ני עמ ננ ד מש חה ש אל חה ך, נה לל מל למםה הנ ל שש א של סי ה, כי אי םא רש א הוא. ב סי כי הנ

ן רוש מי ם, ופה יר עולה זי יהה נש שון הה מש ה, שי אי םא רש גו'. ב ן וש ה דה ני חמ מנ עממו בש פנ ל רוחנ ה' לש חל תה תוב (שופטים ג) ונ כה
לות, זה ים ומנ בי ת כוכה י עמבודנ די ים עובש מי ד ענ גל נל ה כש זל ם הנ עולה ש בה חה יהה נה הוא הה ק, וש זה ר בו כםחנ חה בי גנ תש הי ם הוא, וש עולה הה

גו'. ך וש רל י דל לי ש עמ חה ן נה י דה הי תוב יש כה ש, של יו יהרנ בי ן אה ת דה כנ רש ק בי לל ת חי שנ רג י יש רי המ של

ך יפון, כה פי ש הוא שש חה נה ים של פי שש כנ ל מש קון של תי ר לו, סוד הנ מנ הו? אה יפון מנ פי , שש ש יהדוענ חה יהיא, נה י חי בי ר רנ מנ אה
ה. זל ים בה מי עה פש לי ה וש זל ים בה מי עה פש י, לי פי ך של לל יי תוב (במדבר כג) ונ ה, כה אי םא רש . ב ענ יהה יודי כםל הה ע, בנ שה רה ם הה עה לש ם אותו בי גנ

רון, חמ ד אנ יות צנ הש אותו] לי ה זו [לש גה רש ל דנ ה ענ נה מנ תש א הי לה אי, אל דנ ה ונ ך זל ה - כה זל תו בה גה רש ין דנ ן אי ר, דה םאמנ ם ת אי וש
ך לל מל א הנ סי כי ים. וש ני מג מש ם הנ ל אותה כה בוד הוא לש כה ה, וש ל זל ה ענ נל מג ה, ומש זל בה ך  לל מל ל הנ ים של ני מג לו, מש ח הוא של בנ של וש
ע, רנ ן לש הי טוב וש ן לש גות, הי רה ים ודש כי רה דות דש רה פש ם ני יהל תי חש תנ ים של ני מג מש ם הנ ל אותה כה ים, בש ני מג מש ם הנ ל אותה כה ן בש קה תש ני
בוצות ה קש מה פון כנ ד צה צנ בש ה. של בה הום רנ ב תש קל נל פון, בש ד צה צנ ן לש ן דה כי לה וש לו.  לה א הנ סי כי י הנ קוני תי ים בש זי חה אל נל ם  כגלה וש

ם. עולה ת הה ע אל רנ הה ים לש ני מג ים מש רי ם שה כגלה ם, וש שה נו לש מש דנ זש ים הי לי בש חנ מש

שום ה, מי זל א בה לה אל ך  תש ישועה ר לי מנ םא אה ים ל טי בה שש ל הנ כה י ה', בש יתי וי קי ך  תש ישועה ר לי מנ אה עמקםב וש ל ינ לי פנ תש ן הי כי לה
ר. בי גנ תש הי ין לש ש די חי רנ ש, מש חה נה ל הנ ק של זה ף חה ה לו תםקל אה רה של

נו רש מנ אה ה של יהה זל קי זש י חי בי ר רנ מנ יהא. אה קי פוטש קנ עון בש מש י שי בי ת רנ אות אל רש ים לי כי יו הולש יהה הה קי זש י חי בי רנ י וש י יוסי בי רנ
הוא תו, וש לה פי ל תש לי פנ תש הי ה לש רוצל רוד וש בו טה לי י של תו. מי לה פי ל תש לי פנ תש ך יי ר כה חנ אנ בונו וש ל רי חו של בש ם שי דה ר אה די סנ ם יש עולה לש

ה הוא? אוי, מנ רה בונו כה ח רי בנ ת של ר אל די סנ םא יהכול לש ל ה, וש רה צה בש

ת ר אל די סנ א יש לה ע? אל רנ גה יי ה של מה בונו לה ל רי ח של בנ של דור וש צונו, סי בו ורש ן לי וי כנ םא יהכול לש ל ב של ל גנ ף ענ ר לו, אנ מנ אה
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ה יבה שי קש ק הנ דל ה ה' צל עה מש ד שי וי דה ה לש לה פי תוב תש כה הו של תו. זל פלה ל תש לי פנ תש יי ן, וש וי כנ םא יהכול לש ל ב של ל גנ ף ענ בונו אנ ח רי בנ של
ה ינה זי אמ י הנ תי נה ה רי יבה שי קש הנ ך  ר כה חנ אנ בונו. וש ח רי בנ ל של דור של הוא סי שום של ה, מי לה חי תש ק - בנ דל ה ה' צל עה מש י. שי תי נה רי
ענ י שםמי ני ינל ה אי לה פי תש בו  רש י תנ ם כי תוב (ישעיה א) גנ יו כה לה ה, עה םא עושל ל וש בונו  ח רי בנ ר של די סנ יהכול לש י של י. מי תי לה פי תש

גו'. ם וש יכל די יש

ד גל נל לות כש פי ם. תש יי בה רש ענ ין הה ה בי עמשל י תנ ני שי ש הנ בל כל ת הנ אי ר וש בםקל ה בנ עמשל ד תנ חה אל ש הה בל כל ת הנ תוב (שמות כט) אל כה
ך כה ם  גנ ה  לה עש מנ לש של רות  עורש תש הי ובנ ה,  לה עש מנ לש ם  גנ ר  עורי תש מי ה  טה מנ לש של רות  עורש תש הי בנ ה,  אי רש םא  ב נום.  קש תי ין  ידי מי תש
ה טה מנ לש ן של שה עה רות הל עורש תש הי ק, ובש לה דש ני ק וש לי דה הי ר לש ני יך הנ רי צה קום של מה רות לש עורש תש הי ה הנ יעה גי מנ ד של נו, ענ מל ה מי לה עש מנ לש
מות. עולה ל הה נו כה מל ים מי כי רש בה תש קות, ומי רות דולש חי אמ נורות הה מש ל הנ נורות], כה ק [מש לה דש ה ני זל של ה, וכש לה עש מנ ר לש ק ני לה דש ני

מות. עולה ל הה ל כה כות של רה בש הנ ם וש עולה קון הה ן תי בה רש קה רות הנ עורש תש הי א של צה מש ני

ים] ני קה תש ים [ני ני הל ם נל עולה ל הה ים ענ ני מג מש ים של דושי אות קש נה יוקש ם דש עמלות, אותה ן לנ שה עה יל הל חי תש ד? מנ יצנ י כי רי המ
ף רל טה ים לנ גי ים שםאמ ירי פי כש ר (תהלים קד) הנ מנ אל נל של מו  ה, כש יונה לש ה על שוקה תש גות בי רה דש ת הנ ים אל רי עורש ר, ומש עורי תש הי לש
ר בי גנ תש הי לש ך  לל מל ה הנ רוצל ד של ענ ה,  יעה גי רות מנ עורש תש הי הנ ד של ענ ן  יהל לי עמ מי יונות של לש על גות  רה דש לי ים  רי עורש ה מש לל אי גו'.  וש

ה. ירה בי גש בנ

א לה ים אל יוני לש ם על יי ים מנ עי םא נובש י ל רי המ ים, של יוני לש ם על יי ד מנ גל נל ים כש תוני חש ם תנ יי ים מנ עי ה נובש טה מנ לש ה של שוקה תש ובנ
ים, יוני לש על ם  יי ד מנ גל נל ים כש תוני חש ם תנ יי ים מנ עי נובש וש ת,  קל בל דש ני ה  שוקה תש ז הנ אה וש ה,  טה מנ לש ה של שוקה ל תש רות של עורש תש הי בנ

כות. רה בש ים בי אי צה מש ים ני תוני חש תנ ים וש יוני לש על קות, וש נורות דולש מש ל הנ כה ים, וש כי רש בה תש מות מי עולה הה וש

ל בה אי, אמ דנ ך הוא ונ כםל כה יהה, הנ קי זש י חי בי ר רנ מנ ין. אה יהמי םאל בש מ ר שש בי חנ ים לש רי עורש תש ם מי יי וי ים ולש ני ה, כםהמ אי םא רש ב
ינו ה אי בה קי נש ל הנ ר אל כה רות זה בש חנ תש הי שום של ין, מי ר יהמי עורי ה מש זל םאל, וש מ ר שש עורי ה מש ם, זל יי וי ים ולש ני י, כםהמ תי עש מנ ך שה כה
ר כה זה הנ ר  בי חנ תש מי ז  אה וש י.  ני קי בש חנ תש ינו  ימי וי י  םאשי ר לש ת  חנ תנ םאלו  מ שש (שיר ב)  ר  מנ אל נל של מו  כש ין,  יהמי וש םאל  מ שש בי א  לה אל

ה. חה מש שי ים בש תוני חש תנ ים וש יוני לש על ים, וש כי רש בה תש מות מי עולה הה את, וש צי מש ה ני שוקה ה, ותש בה קי נש בנ

ין יהמי בנ לוי  תה כםל  הנ של ה,  לה עש מנ לש יבות  בי חמ ונ ה  שוקה תש ר  עורי לש ה,  טה מנ לש ר  בה דה ים  רי עורש מש ם  יי וי ולש ים  ני כםהמ ן  כי לה וש
י, י יוסי בי ר רנ מנ ים. אה תוני חש תנ ים וש יוני לש ל על ה של חה מש ם, שי עולה ל הה קון של ם, תי עולה סוד הה ן יש בה רש קה הנ א של צה מש םאל. ני מ שש ובנ

ה. ד עולל חה אל כםל בש הנ ה, וש י זל תי עש מנ י שה ני אמ י אותו, ונ תי חש כנ שה ר וש בה דה י הנ תי עש מנ ך שה כה ך הוא, וש כה , וש תה רש מנ ה אה אי יהפל דנ ונ

ה. לה פי תו תש לה פי ין תש ר, אי די סנ םא יש ם ל אי אוי, וש רה בונו כה ח רי בנ ר של די סנ ם לש דה יך אה רי צה ן, וש בה רש קום קה מש ה בי לה פי ו תש שה כש ענ
ה זל בה אוי, של רה דוש כה קה ם הנ שי ת הנ ד אל ינחי ענ לש יודי י של רוך הוא - מי דוש בה קה ל הנ חו של בש ל שי ם של לי דור שה ה, סי אי םא רש ב

מות. עולה ל הה כה כות לש רה עות בש פה שש ני רות וש עורש תש מי

כו רש בה תש יי י של די א כש לה ים אל מי ענ ין הה לות בי גה ל בנ אי רה שש ת יי רוך הוא אל דוש בה קה ה הנ רה שש םא הי יהה, ל קי זש י חי בי ר רנ מנ אה
ל יום. כה ה בש טה מנ ה לש לה עש מנ לש כות מי רה ים בש יעי פי שש ם מנ י הי רי המ ם, של לה לה גש ים בי מי ענ ר הה אה שש

ם יהל לי א אמ ך. בה רל דל ן הנ טו מי סה ך, וש רל דל ד] בנ די צנ ב [ומש תובי סש יהה מי הה ד של חה ש אל חה או נה ים, רה כי יו הולש הה ד של כו. ענ לש הה
ה שה ש עה חה אי אותו נה דנ רו, ונ מש ת. אה מי יש של ת אותו אי או אל רה ם וש יהל אשי ירו רה זי חל ש. הל חה נה ג אותו הנ רנ ד. הה חה יש אל אי

נו. ילה צי הי ן של מה חמ רנ רוך הה בונו. בה יחות רי לי ת שש אל

תוב (מלכים-א יב) כה ם, של עה בש י יהרה ימי ש? בי חה ן נה יהה דה י הה תנ ך, מה רל י דל לי ש עמ חה ן נה י דה הי ר, יש מנ אה י וש י יוסי בי ח רנ תנ פה
עמלו םא ינ ל ים] של עולי ך של רל נםענ [אותו דל מש י לי די ך? כש רל דל ל אותו הנ ך, ענ רל י דל לי ם עמ ן שה תנ ה ני מה ן. לה דה ן בש תנ ד נה חה אל ת הה אל וש
ץ ענ וה יי ר ונ מנ אל נל של מו  אי, כש דנ ונ ך  רל י דל לי ך, עמ רל י דל לי ל עמ אי רה שש יי לש ש  חה ם נה הל יהה לה ן הה ה דה זל ם]. וש עמלו שה םא ינ ל ם [וש יי לנ ירושה לי
ל אי רה שש יי נםענ מי מש ח, לי י אםרנ לי עמ ונ ך  רל י דל לי א עמ לה יהה אל םא הה כםל ל הנ ל. וש אי רה שש ת יי ץ אל קנ עה ח, של י אםרנ לי ן עמ יפם פי גו'. שש וש ך  לל מל הנ

ם. עמבםד שה לנ עולות וש נות וש בה רש יב קה רי קש הנ ם ולש יהל גי גםג חנ חש ם לנ יי לנ ירושה עמלו לי םא ינ ל של

ש, חה נה שור בש יהה קה הה ן של ת דה ה אל אה ים, רה טי בה שש ל הנ ת כה ך אל רי בה ה לש ינד מםשל כות לש רה בש יעו הנ גי הי ה של עה שה ה, בש אי םא רש ב
י די ם? כש ענ טנ ה הנ ן. מה שה בה ן הנ ק מי ני זנ ייה יש רש ן גור אנ ר דה מנ ן אה דה תוב (דברים לג) ולש כה הו של ייה, זל רש אנ ר אותו בש שנ קה ר וש זנ חה
ייה רש ר גור אנ מנ אל נל של מו  ך, כש לל הוא מל ה, של יהודה שור בי ים קה לי גה דש ה הנ עה בה רש ל אנ סוף, של ית וה אשי ילה רי הש יי הוא] של [של
סוף ית וה אשי יות רי הש גו', לי וש ייה  רש ן גור אנ תוב דה כה ן, של ים הוא דה לי גה דש סוף הנ ים, וש לי גה דש ית הנ אשי הוא רי ה, וש הודה יש

ד. חה קום אל מה ים בש שורי קש

ינד ל מי אי רה שש ת יי יענ אל הושי ל לש הוא יהחי ר (שופטים יג) וש מנ אל נל מו של ר, כש מנ יהיא אה י חי בי י ה'. רנ יתי וי ך קי תש ישועה לי
ים? ני י שה ני פש לי ן מי מנ זש אותו הנ ם בש עולה ן הה עמקםב מי ק ינ לי תנ סש י הי רי המ י, ונ יתי וי ה קי מה י לה כי א], וש חה י אה בי ר [רנ מנ ים. אה תי שש לי פש
יהה הה תוב (שמות יז) וש כה ר כנ בה דה אי סוד הנ דנ ר לו, ונ מנ אי] אה דנ א ונ לה ה? [אל שועה יש ה הנ אותה ה לש כל חנ הוא מש ר של מנ ה אה מה לה
ם. תה ל סש אי רה שש ל - יי אי רה שש ת יי יענ אל הושי ל לש הוא יהחי אן וש ף כה ם. אנ תה ל סש אי רה שש ל, יי אי רה שש ר יי בנ גה ה יהדו וש ים מםשל ר יהרי של אמ כנ

י ה'. יתי וי ך קי תש ישועה ר לי מנ ן אה כי לה

י די ה כש תורה ל בנ די תנ שש הי ים לש עי יודש ים של יקי די צנ ל הנ ם של קה לש י חל רי שש ה. אנ פל יה הוא, וש ך  אי כה דנ יהיא, ונ י חי בי ר רנ מנ אה
גו'. ה וש מה דה אמ ל הה ת ענ בל של יך לה ך יהמל אםרל יך וש יל י הוא חנ ר (דברים ל) כי מנ אל נל מו של ה, כש לה עש מנ לש ים של יי חנ ה בנ כות בה זש לי

ע מה שש ב, מנ רה קש עמרםך  לנ או  יהלות ייצש י חמ רי המ ע של מה שש ד ני גה ר, מי מנ א אה יסה י יי בי ב. רנ קי גגד עה הוא יה וש נו  גודל דוד יש ד גש גה
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, חנ "ת לוקי לל דה וש ן  "ל נותי ימל גי י  רי המ ם, של הל ים מי אי יוצש נות  חמ ומנ יהלות  "ת, חמ לל "ל דה ימל גי קום  ל מה כה ד. בש גה תוב  כה של
ם. הל ים בה לויי נות תש חמ ה מנ מה כנ יהלות וש ה חמ מה ת] כנ כל אן [ומושל כה ומי

ן כי לה ים, וש יי ני עמ ים לה לי שש הוא מנ ים, וש מי עולה יו לש ימה ים מי קי םא פוסש ן, ל דל עי א מי יוצי ענ וש שופי ר של הה ה, אותו נה אי םא רש ב
ים זוני ני , וש חנ לוקי ט וש ה לוקי זל ן, וש נותי יא וש ה מוצי ד, זל ה גה ל זל ענ אן. וש כה ים מי זוני ני נות וש חמ ה מנ מה כנ יהלות וש ה חמ מה ים כנ די עומש

ת. יי בנ י הנ שי נש ל אנ כה ת וש יי בנ הנ

הו זל כםל.  הנ מי ר  יותי ים  לי שש הנ לש ה לו  דה מש עה ה  עה שה חות, הנ פה שש י הנ ני בש מי ד  גה יהה  הה א של לי מה לש ק, אי חה צש יי י  בי ר רנ מנ אה
נו. מל ה מי קה לש תנ סש הי מות, וש לי שש ת בי דל ה עומל עה שה י הנ רי המ "ף, של לל ר אה סי ד חה גה תוב בה כה י, וש רי ד, קש א גה תוב (בראשית ל) בה כה של
ד גה תוב בה כה ה, וש עה שה ה  אותה ק בש לי תנ סש הי ענ  שופי ר של הה נה אותו  שום של ל, מי חנ נה מו  כש דו  גש י בה חנ תוב (איוב ו) אנ כה של הו  זל

ה. נה מל ק מי לי תנ סש הי ה וש דושה קש ץ הנ רל אה ה בש כה םא זה ן ל כי לה "ף, וש לל ר אה סי חה

םא ל וש ם  יי מנ הנ קו  לש תנ סש הי ר, של ל תותנ ם אנ יי מנ ז כנ חנ תוב פנ כה ה? כנ זל יהה כה הה ן של אובי רש ן לי יי ננ ר, מי מנ ה אה הודה י יש בי רנ
ת ל אל אי רה שש יי יל לש חי נש הנ נות לש חמ יהלות ומנ חמ ונ ה,  דושה קש ץ הנ רל אה בה כו  םא זה ם ל יהל ני ם, ושש גנ ה פה מל ר בנ אי בה תש י ני רי המ עו, ונ פש שה
ך. לל י מל ני דנ עמ ן מנ תי הוא יי מו וש חש ה לנ נה מי ר שש שי אה תוב מי כה הו של ר. זל שי אה ם בש לי תנ שש ד, הי גה ם בש גנ פש ני ה של ה, מנ אי םא רש ץ. ב רל אה הה

"ת. לל דה "ל לש ימל ים גי לי שש ו הי שה כש ענ

ר מנ ך. אה רל דל ים בנ כי יו הולש הה ש, של מל של ף הנ י תםקל ני פש מי סו  נש כש ני ת לוד, של רנ עה מש בי טו  מש שש א ני בה י אנ בי רנ ר וש זה עה לש י אל בי רנ
ל ם ענ חותה ך כנ בל ל לי ם ענ חותה י כנ ני ימי ר, שי מנ אה ר וש זה עה לש י אל בי ח רנ תנ ה. פה י תורה רי בש די זו בש ה הנ רה עה מש ת הנ ב אל סובי א, נש בה י אנ בי רנ
ד י עומי יתי יי הה של יהה, כש ד הה חה ה אל לה יש ל לנ בה נו, אמ רש עורנ תש ה הי סוק זל פה ת יהה. בש בל הל לש שנ ש  י אי פי שש רי יהה  פל שה גו', רש וש ך  רועל זש
א לה אל רוך-הוא  דוש-בה קה בנ ל  אי רה שש יי ת  סל נל כש ת  שוקנ ותש צון  רה וש מות  לי שש ין  אי של ר,  בה דה נו  מל מי י  תי עש מנ שה וש א  בה אנ י  ני פש לי
מות לי ה שש עה שה ה  אותה ובש ים,  יוני לש על הה ד  גל נל כש ים  תוני חש תנ הנ ם  יי מנ ת הנ יענ בי נש ים  רי עורש מש ם  הי של ים,  יקי די צנ הנ מות  שש ני בש

רות. עמשות פי ת לנ חנ קות אנ בי דש ה בי שוקה תש הנ צון וש רה הה

ה מה לה ך.  בל לי ל  ענ ם  חותה כנ י  ני ימי שי ת,  רל יא אומל צון, הי ה רה לה בש קי יא  הי וש ה  זל בה ה  זל קו  בש דש ני ר של חנ ה, אנ אי רש םא  ב
אותו ם בש ר רםשל אה שש י ני רי נו, המ מל ז מי זה ב של ל גנ ף ענ ד, אנ חה קום אל מה ק בש בה דש ני ן של יוה ם, כי ל חותה כו של רש א דנ לה ם? אל חותה כנ
ף ך, אנ י בש תי קש בנ דש י ני רי ל, המ אי רה שש ת יי סל נל ה כש רה מש ך אה ר בו. כה אה שש לו ני מות של דש ל הנ כה ם וש רםשל ל הה כה נו, של מל ז מי םא זה ל קום וש מה
ר אי שה יי ה של זל ם הנ חותה ך כנ י בש מותי ל דש ר כה אי שה יי י של די ך, כש בל ל לי ם ענ חותה י כנ ני ימי לות, שי גה י לנ תי כש לנ הה ך וש מש י מי תי זש זנ ב של ל גנ ענ

ק בו. בנ דש ני קום של אותו מה מותו בש ל דש כה

ן ק מי לי תנ סש הי לש יענ  גי ם מנ דה אה ה של עה שה ינו, בש ני שה גוף. של הנ מי רוחנ  ת הה דנ רי פש יא, כי ה הי קה זה ה, חמ בה המ ת אנ ול מה ה כנ זה י ענ כי
ים, שוטי י מש לי יהם בש ך בנ הולי י של מי ים, כש ים עולי לי גנ הנ גוף וש י הנ רי יבש ל אי כה ת בש כל רוחנ הולל ה, הה רואל ה של ה מנ רואל ם וש עולה הה
גוף. הנ רוחנ מי ת הה דל רל פש ני יום של מו הנ י כש ם] קםשי הל ין [לה אי גוף, וש י הנ רי יבש ל אי כה ד מי רה פש ני א וש יל לו. בה םא מועי ל ד וש יורי ה וש עולל

גוף. הנ ד מי רי פה הי רוחנ לש ה הה רוצה ה של עה שה ת בש ול מה ק הנ חםזל רוך-הוא כש דוש-בה קה ל לנ אי רה שש ת יי סל נל ל כש ה של בה המ אנ ק הה ך חםזל כה

י רי א, המ ני קי ן של יוה ה. כי בה המ אנ תו  בה המ ין אנ ה, אי אה נש קי מו  ר עי םא קושי ל וש ב  אוהי י של ל מי ה, כה אה נש אול קי שש ה כי שה קה
תוך י מי רי המ ה, של מה לי ה שש בה המ ה אנ מה ר עי שי קנ תש יי י של די תו כש שש אי א לש ני קנ ם לש דה יך אה רי צה נו של דש מנ אן לה כה ה. מי מה לש שש ה הג בה המ אנ הה
ך יו, כה לה ת אי דל רל ים לה עי שה רש י הה יני עי ה בש של אול קה ה שש א מנ לה אול? אל שש ה כי שה ה קה ה זל ת. מנ רל חל ה אנ שה אי ינו בש ן עי תי םא יי ך ל כה

ה. בה המ אנ ד מי רי פה הי א לש ני קנ ב ומש אוהי י של י מי יני עי ה בש שה ה קה אה נש קי

ם הל ים לה יעי ים, מודי עי שה רש ת הה אל יהה  לל ים אי ידי מורי ה של עה שה אול, בש ה שש ה - מנ אה נש אול קי שש ה כי שה ר קה חי ר אנ בה דה
ה מה ד] כנ חושי ב [וש שי חנ או ומש טש ל חל ענ ענ א, הוא תובי ני קנ מש י של ך מי ם, כה הל ה לה של קה ם, וש ידו אותה ה הורי ל מה ם ענ יהל אי טה חמ

ה. בה המ אנ ר הה של ר בו קל שה קש ז ני אה ים, וש עמשי מנ

הוא ר של תוך שופה את מי יוצי ת וש רל בועל ת של בל הל לש ת יהה? זו שנ בל הל לש ה שנ ה זל ת יהה, מנ בל הל לש ש שנ י אי פי שש יהה רי פל שה רש
ל של ת  בל הל לש שנ ף  ה שורי זל י,  םאשי ר לש ת  חנ תנ םאלו  מ (שיר ב) שש תוב  כה של הו  זל םאל.  מ שש הנ יהו?  ומי ף,  שורי וש ר  עורי תש מי

רוך הוא. דוש בה קה ל הנ ל אל אי רה שש ת יי סל נל ל כש ה של בה המ אנ הה

ת פנ רי יף שש ם, מוסי יי הוא מנ ין של יהמי א הנ בה של י כש רי המ ה. של בה המ אנ ת הה בות אל כנ לו לש םא יוכש ים ל בי ם רנ יי ן (שם ח) מנ כי לה וש
ת בות אל כנ לו לש םא יוכש ים ל בי ם רנ יי הו מנ י, זל ני קי בש חנ ינו תש ימי ר וי מנ אל נל מו של םאל, כש מ שש ת הנ בל הל לש ה שנ תה בש כש םא ני ל ה, וש בה המ אנ הה

ה. זל ן הנ ול גה כםל כנ ן הנ כי ה, וש בה המ אנ הה

ק. חה צש י יי בי רנ ה וש הודה י יש בי רנ ך, הוא וש רל דל א בנ יהה בה הה עון של מש י שי בי ל רנ של ת קולו  אל עו  מש ים, שה בי יושש יו  הה ד של ענ

אן. ה כה ינה כי שש י של יתי אי ה רה רה עה מש י הנ לי תש כה עון, מי מש י שי בי ר רנ מנ א. אה בה י אנ בי רנ ר וש זה עה לש י אל בי רנ או  ה, יהצש רה עה מש ב לנ רי קה תש הי
י בי רנ רוך-הוא, וש דוש-בה קה ל לנ אי רה שש ת יי סל נל ת כש בנ המ אנ א, בש בה י אנ בי ר רנ מנ ם? אה תל קש ה עמסנ מה עון, בנ מש י שי בי ר רנ מנ בו. אה יהשש
ר של קל ה וש יונה לש ה על בה המ אנ ר, בש זה עה לש ר לו, אל מנ גו'. אה ך וש בל ל לי ם ענ חותה י כנ ני ימי ל, שי אי רה שש ת יי סל נל כש ה בי סוק זל ש פה רנ ר פי זה עה לש אל

. תה לש כנ תנ סש יבות הי בי חמ הנ

י ת ייש לי חנ ה אנ יזה ני ה. גש תורה ל הנ ה של יקה תי שש ה, חוץ מי יקה תי יך שש רי קום צה ל מה כה ר, בש מנ ה. אה עה עון שה מש י שי בי ק רנ תנ שה
ן. קי זה א הנ נונה מש ב הנ ל רנ רו של פש סי י אותו בש אתי צה יון, ומה לש ר על בה יא דה הי ם, וש כל ד מי םאבנ ת ה של י רוצל יני אי ה, וש נוזה גש

ת רל עורל יא מש הי אנו של צה אן מה כה ה, וש בה המ אנ יהה  לל ר אי עורי ה ומש בה קי נש ר הנ חנ ף אנ ר רודי כה זה קום הנ ל מה כה ה, בש אי םא רש ב
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ר בה דה ר הוא, וש תה סש ר ני בה א דה לה ר, אל כה זה י הנ רי חמ דםף אנ רש ה לי בה קי נש ח הנ בנ ין של אי ם של עולה ך הה רל דל יו, וש רה חמ ת אנ פל רודל ה וש בה המ אנ
ך. לל מל י הנ זי נש ית גי בי יון מי לש על

ת חנ ע. אנ בנ רש ן אנ - הי לש  ן שה הי ל של ענ דועות, וש יונות יש לש גות על רה דש ן עולות בי הי ן, וש מות הי שה נש לש  ה, שה אי םא רש ב
זו וש תון.  חש תנ ן הנ כי ל של יון, כה לש על ר הה אוצה ל הה ע] של זנ גל ר [הנ בה זש גי הנ ה  ר בה עורי תש םא מי ל וש ת  סל פל תש ני םא  ל ה של יונה לש ה על מה שה נש

לויות. ה תש ם בה כגלה ת, וש ענ םא נודנ ל ים וש מי עולה ית לש לי גש םא ני ל ת וש רל תל סש יא ני הי מות, וש שה נש ל הנ כה ה לש מה שה נש

יות, לי גה רש מנ פות  טי פות  טי ף  נוטי וש ר,  זםהנ הנ תוך  בש ח]  דולנ בש הנ ל  [של ל  מל רש כנ הנ ר  זםהנ ל  טוף של עי בש ת  פל טל ענ תש מי זו  וש
יו. הוא עמשה ם מנ הל ה בה אל רש ם ומנ תוכה ס לש נה כש הוא ני ד, וש חה י גוף אל רי יבש ל אי ים של רי שה קש מו הנ ד, כש חה אל ם כש ים כגלה רי שה קש ני וש

כםל. ל הנ ה של ירה מי ה טש יונה לש ה על מה שה ה. זו נש דה רה פש ם הנ הל ין בה אי ם, וש ד הי חה ם אל הי וש

ם הל אות בה רש הנ גוף לש חוז הנ ם אה הל ם, ומי הל ה לה מה שה יא נש הי וש  , יהה ילותל חי תוך  ת בש רל תל סש ה ני בה קי נש ת  רל חל ה אנ מה שה נש
ים ירי מי טש ים הנ רי שה קש ם הנ מו אותה ה כש לל אי ה, וש עמשל עמשות בו מנ ה לנ מה שה נש י לנ לי הוא כש מו גוף של ם, כש עולה ל הה כה יהה לש עמשל מנ

ה. לה עש מנ לש של

ת מנ שש ני יונות, מי לש מות על שה ן נש אותה אות מי ים בה יקי די צנ מות הנ שש ה. ני טה מנ ים לש יקי די צנ ת הנ מנ שש יא ני ת הי רל חל ה אנ מה שה נש
ה. לה עש מנ לש נות של חמ מנ הנ יהלות וש חמ ם הנ ל אותה ל כה יונות ענ לש ן על ים הי יקי די צנ מות הנ שש ן ני כי לה ר, וש כה זה ת הנ מנ שש ני ה ומי בה קי נש הנ

ך לל מל נו? לש מל מי קו  לש תנ סש ה הי מה לה וש ה  זל ם הנ עולה לה דו  ה יהרש מה ים, לה די דה י צש ני שש ים מי יוני לש ם על י הי רי ר, המ םאמנ ם ת אי וש
ך. לל מל ל הנ יכנ י הי כי רש דו אותו דנ מש ילנ ל [לו], וי דנ גש יי ד של ל אותו ענ די גנ לו, ולש דש גנ ד לש חה ר אל פה כש ח אותו לי לנ ן, שה ד לו בי נולנ של
יסו ני כש ילו, ומנ בי שש מו בי ה אי ירה בי גש ת הנ חנ לו אל נו? שולי ת בש בנ המ אנ ה בש שה ה עה ל, מל די גנ תש הי ל וש דנ נו גה י בש רי המ ך של לל מל ע הנ מנ שה

יום. ל הנ מו כה חנ עי מי שה לו, וש יכה הי לש

ר, פה כש לי ה  ח אותה לנ ה. שה דושה ה קש יונה לש ה על מה שה נש יהו? זו  ה, ומי ירה בי גש הנ ן מי יד בי הוא הולי רוך  בה דוש  קה הנ ך  כה
ה זל ר הנ פה כש ל בנ דנ גה נו  י בש רי המ ך של לל מל ענ הנ יודי ן של יוה ך. כי לל מל ל הנ יכנ י הי כי רש ה דנ דו אותה מש ילנ וי ל בו  די גנ תש תי ה, של זל ם הנ עולה לה
לו. יכה הי לש יס אותו  ני כש ומנ ילו  בי שש ה בי ירה בי גש ת הנ אל חנ  נו? שולי ת בש בנ המ אנ ה בש שה ה עה לו, מל יכה הי לש יאו  בי המ לנ יענ  גי ן הי מנ וזש
ם ת שה בל יושל ך, וש לל מל ל הנ יכנ הי ה לש ה אותה יסה ני כש ה, ומנ ילה בי שש ה בי ירה בי גש ה הנ אה בה ד של ה ענ זל ם הנ עולה ן הה ה מי םא עולה ה ל מה שה נש הנ

לשעולהמיים.

ם, יהה שה ד הה חה אל חנ  קי ם. פי הל מי ך  לל מל ן הנ ת בל דנ רי ל פש ים ענ ר בוכי פה כש י הנ ני ם בש אותה ם של עולה הה ך  רל ה, דל ל זל ם כה עי וש
ל ל של יכה הי א בנ לה ם אל יכל יני דור בי ר לה ה יותי אל רש םא ני ל ך הוא, וש לל מל ן הנ םא בל י ל כי ים, וש ם בוכי תל ה אנ ל מה ם, ענ הל ר לה מנ אה
ה' לנ ם  תל ים אנ ני בה יד)  (דברים  ר  מנ אה ה  זל ל  ענ וש ים,  בוכי יו  הה ר של פה י כש ני בש ה  אה , רה חנ קי פי יהה  הה ה, של מםשל ך  יו? כה בי אה

דו. גםדמ תש םא תי ם ל יכל להי אל

ן ק מי לי תנ סש הי ם לש הל לה יענ  גי מנ יום של ים אותו  חי מי יו שש ים, הה יקי די צנ ל הנ ה כה ת זל ים אל עי יודש יו  לו הה ה, אי אי םא רש ב
ם הל ח בה מנ שש יי של ך  לל מל ל הנ יכנ הי ם לש יל אותה הובי ם, ולש ילה בי שש ה בי אה ה בה ירה בי גש הנ יון הוא של לש בוד על םא כה י ל כי ם, וש עולה הה

ים. יקי די צנ מות הנ שש ני א בש לה ענ אל עמשי תנ שש םא מי רוך הוא ל דוש בה קה י הנ רי המ ל יום? של ך כה לל מל הנ

ה טה מנ לש ים  יקי די צנ הנ מות  שש ני רוך-הוא,  דוש-בה קה לנ ל  אי רה שש יי ת  סל נל כש ל  של ה  בה המ אנ הה רות  עורש תש הי ה,  אי רש םא  ב
ל ד של צנ ה מי בה קי נש ה לנ יעה גי מנ רות זו  עורש תש הי וש ר,  כה זה ד הנ צנ ך, מי לל מל ד הנ צנ ים מי אי ם בה הי שום של ה, מי ים אותה רי עורש מש
ר. כה זה ה לנ בה המ אנ ת בש רל של קש ה ני בה קי נש ז הנ אה ה, וש בה קי נש ה לנ בה המ אנ יבות וש בי ר חמ עורי ר מש כה זה א של צה מש ה. ני בה המ ת אנ רל עורל תש ר, ומי כה זה הנ

ים. יקי די צנ מות הנ שש ני א בש לה אל ה  ינה ים אי יוני לש ם על יי ד מנ גל נל ים כש תוני חש ם תנ יי מנ פםך  שש ה לי בה קי נש ת הנ שוקנ ה תש זל מו  כש
יק די צנ ה (משלי ח) וש ל זל ענ ים, וש תוני חש תנ ים וש יוני לש ים על יהמי ם קנ יהל לי עמ א, של בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ים בה יקי די צנ י הנ רי שש אנ

ם. תה תוב סש ם, כה סוד עולה יש

ה לה עש מנ לש יק מי די צנ ת מי לל לל כש ל ני אי רה שש ת יי סל נל ה, וכש טה מנ סוד לש הוא יש ה, וש לה עש מנ לש סוד של יק, הוא יש די כםל - צנ סוד הנ וש
ץ, רל אה שו  ירש יי ים  יקי די תוב (תהלים לז) צנ כה של הו  ה. זל ים אותה שי ה יורש ד זל צנ יק מי די צנ וש ה  ד זל צנ יק מי די ה. צנ טה מנ ומי

אי. דנ ץ ונ רל שו אה ירש יי

יון לש ע על פנ של ים בש דוני עי ים וש נוקי פש ה תנ ן לה נותי ל יום, וש כה כות בש רה יהה בש לל יק עה ץ זו ומורי רל ש אל יק יורי די ה, צנ אי םא רש ב
ר. בה דה ת הנ נו אל רש אנ י בי רי המ , ונ יהה לל ענ עה שופי של

ר, חי ר אנ בה ה דה ל זל ם כה עי וש ך.  לל י מל ני דנ עמ ן מנ תי יי הוא  וש מו  חש ה לנ נה מי ר שש שי אה תוב - (בראשית מט) מי כה סוד הנ וש
כםל הנ נות, וש י בה רוני שש י אי י כי רי שש אה ה, (בראשית ל) בש אה ה לי רה מש ה אה ל זל ענ , וש רוהה שש אנ יש נות ונ אוהה בה תוב (שיר ו) רה כה של

יהפלה.

ם חל יא לל הי זו, של ץ הנ רל אה ים לה דוני עי ים וש נוקי פש ת תנ תי ה לה זל יק הנ די צנ ענ לה שופי ך וש שה מש א ני בה ם הנ עולה ן הה ה, מי אי םא רש וב
נו. רש אנ י בי רי המ אי, ונ דנ ך, ונ לל י מל ני דנ עמ ן מנ תי הוא יי מו וש חש ה לנ נה מי ר שש שי אה תוב מי כה הו של ג. זל נה עג ם מש חל ה לל עמשל ננ י, וש ני עם

ים יוני לש על הה א, של בה ם הנ עולה יהו? הה ים אותו, ומי רי שש אנ כםל מש הנ קום של הו מה מו, זל חש ה לנ נה מי ר שש שי אה ה, מי אי םא רש ב
א, לה קום. אל מה י הוא הנ ש מי רנ םא פי אן ל ד כה י? ענ מו, מי חש ה לנ נה מי יו. שש לה ים אי קי תוקש שש ים אותו ומי רי שש אנ ים מש תוני חש תנ הנ וש
א רה קש ני ם של חל לל ת. ייש  ול מה הנ לוי בו  תה ץ של עי ייש  ים, וש יי חנ ץ הנ עי ן. ייש  ילה ייש אי ן וש ילה ייש אי מו של ם, כש חל ייש לל ם וש חל לל ייש 
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תוב ה כה ל זל ענ "ם ו', וש חל מ"ו, לל חש ה הוא לנ זל ה ו', וש ם]? זל חל [לל יהו  ג. ומי נה עג ם מש חל א לל רה קש ני ם של חל לל ייש  י, וש ני ם עם חל לל
אי. דנ ם ונ יי מנ שה ן הנ ם, מי יי מה שה ן הנ ם מי חל ם לל כל יר לה טי מש י מנ ני נש (שמות טז) הי

תוב (שיר ג) כה ר אותו, כנ טי ענ הוא מש ה, וש זל ץ הנ עי זון הה נו ני מל י מי רי המ ם ו', של חל מו, לל חש ה לנ נה מי ר שש שי אה ה, מי ל זל ענ וש
י רי המ ל, של אי רה שש ת יי סל נל ך? זו כש לל מל י הנ ך. ומי לל י מל ני דנ עמ ן מנ תי אי הוא יי דנ , ונ חנ הוא לוקי של מו. וכש ה לו אי רה טש עי ה של רה עמטה בה
ה, טה מנ לש גות של רה דש ר הנ אה שש אן לי כה ית, ומי רי בש ה אות הנ דושה ה קש גה רש יק דנ די צנ ל ינד הנ ענ ה  ן לה הוא נותי ית, וש זוני ני נו  מל מי

ה. לה עש מנ לש מו של ם כש כגלה וש

ד חה ל אל ג, ענ נה עג הוא מש ת, של בה ם שנ חל ה לל מו - זל חש ה לנ נה מי ר שש שי אה ך: מי ר כה מנ ן אה קי זה א הנ נונה מש ב הנ ל רנ רו של פש סי בש
ץ. רל אה ן הה ם מי חל לל ם וש יי מנ שה ן הנ ם מי חל ם, לל חל י לל ני א שש לה ה? אל נל שש ם מי חל ה לל ה זל ה. מנ נל שש ם מי חל טו לל קש תוב לה כה ם, כנ יי ננ שש
הוא ה, וש שום זל ה מי זל ך  רי בה תש יון, ומי לש על ם הה חל לל תון בנ חש תנ ם הנ חל ל לל לה כש ת ני בה שנ י. ובש ני ם עם חל לל הו  זל ג, וש נל ם עם חל לל הו  זל

ה. נל שש ם מי חל לל

ם חל ר לל בי חנ תש כםל, ומי ה לנ ירה אי ת ומש ענ שופנ ה של יונה לש על ת הה בה שנ חנ מי ת לוקי בה ל שנ ה של נל שש ם מי חל ר, לל יהה אומי עוד הה וש
תוב כה וש ן,  מי םא שה ל וש תוב  ה כה נה מי שש ך  שום כה יא, מי ה הי בה קי נש ם  חל ל לל קום סוד של ל מה כה ה. ובש נל שש הוא מי וש ם,  חל לל בש

תו. שש ל, זו אי ר הוא אוכי של ם אמ חל לל ם הנ י אי (בראשית לט) כי

ם, חל ים לל אי זון קורש מה ר הנ אה שש ה? לי לה זש תוב אה םא כה ל וש ינו,  לי כי ל מי זנ ם אה חל לל הנ וש ר, (שמואל-א ט)  םאמנ ם ת אי וש
תון חש ם תנ חל ר, לל כה קום זה ל מה כה ה בש לה עש מנ לש ם של חל ש. לל מה ם מנ חל ה הוא לל זון ומנ מה ר הנ אה ה הוא שש ים מנ דועי ים יש רי בה דש הנ וש
כםל הנ ה, וש מו זל הו כש ד, זל חה ר אל בה כםל דה הנ ה, וש בה קי ים נש מי עה פש לי ר וש כה תוב זה ים כה מי עה פש לי אנו של צה נו מה אה ה. וש בה קי קום נש ל מה כה בש

יהפלה.

ד יהם עומי ים הנ טי בה שש ר הנ שה ים עה ני ל שש ל כה ענ ה, וש לה י כנ קוני תי ה בש טה מנ שום לש רה ה וש לה עש מנ שום לש ר רה שי ה, אה אי םא רש ב
ן קה תש ני ה וש לה עש מנ ן לש קה תש ר - ני בה דה סוד הנ ה. וש לה עש מה לש ם מי יהל לי יהם עמ הנ תוב (מלכים-א ז) וש כה הו של ם. זל הל ן בה קה תש ני ם וש יהל לי עמ
ים טי בה שש ר הנ שה ים עה ני שש ה בי טה מנ ן לש קה תש ני יון, וש לש על ם הה עולה ל הה מו של ים כש דועי ים יש קוני תי ה בש לה עש מנ ן לש קה תש ץ. ני רל אה ה בה טה מנ לש
ר שה ים עה ני שש ל, ובי אי רה שש ל] יי ם של תוכה יל [בש בי שש ה בי טה מנ ה לש ינה כי ה ושש לה עש מנ ה לש ינה כי שש ך  ל כה ענ וש ה,  לה עש מנ לש של מו  כש לו  לה הנ

ים. טי בה שש ר הנ אה שש ד כי יהה עומי קונל תי ר בש שי ת. אה נל קל תש ני ת וש לל לל כש ים] ני די דה י צש ני שש ים] [ובי טי בה י שש ני שש ים [ובי טי בה שש

לו ר של של קל יפםה הנ אות אי רש הנ לו, לש גש ן רנ מל של ל בנ טםבי תוב (דברים לג) וש כה ע, של םא נודנ ה - ל ה מםשל לה גי םא של ם ל אי וש
גו'. ר וש שי ים אה ני בה רוך מי תוב בה ך כה שום כה ה. מי לה עש מנ לש ה מי חה שש ן מי מל יענ אותו של פי שש הוא מנ קומו, של מש בי

ם יון הוא עולה לש על ם הה עולה הה ר של מנ אל י נל רי ר. המ פל י שה רי מש ן אי נםתי ה הנ לגחה ה שש יהלה י אנ לי תה פש ר, ננ מנ אה ח וש תנ עון פה מש י שי בי רנ
ה? את עולה רי קש ה ני מה ה. לה עולה נו? מי ן לה יי ננ ר. מי כה כםל הוא זה ה, הנ לה עש מנ ל וה אי רה שש ת יי סל נל כש ר מי בה ה דה עולל ן של יוה ר. כי כה ל זה של

גו'. נו וש יבל רי ים ינקש מי ר תה כה ה זה ך (ויקרא א) עםלה שום כה ה, ומי בה קי נש ל הנ ענ ה מי עולה שום של מי

ך לי הנ תש תוב, הי כה א כנ לה ים? אל מי ה תה ה זל ים?! מנ מי ר תה אומי יך אותו של רי יכות צה תי יכות חמ תי י חמ כי ים? וש מי ה תה מה לה
קום אותו מה ק בש א רנ לה ע אל םא נודה ל ינו, וש ר אי כה זה י הנ רי המ מול, של ני קום] של מה ה [בש עה שה ים? בש מי י תה תנ ים. מה מי ייה תה הש י ול ננ פה לש
יהה. ים הה מי יק תה די יש צנ תוב (שם י) אי כה ה, כנ בה קי נש ן הנ ר מי כה זה ע הנ ה נודה בה ית, של רי בש הו? זו אות הנ ים, ומנ מי א תה רה קש ני של

סו אותו. רש סה םא יש ל ה וש ר זל יבה ע בו אי נודה ים, של מי ר תה כה ך זה שום כה מי

א רה קש ך ני ים, כה מי יק תה די א צנ רה קש ני מו של אי. כש דנ ך הוא ונ ה? כה ימה מי ה תש בה קי תוב (ויקרא ד) נש י כה רי ר, המ םאמנ ם ת אי וש
ה לה עש מנ ה וה קום זל מה ר, ומי כה זה ה לנ בה קי נש ן הנ ה מי עולה ה, של ך עולה שום כה נו. מי מל ה מי לה טש כםל נה הנ שום של ה, מי ימה מי ק תש דל צל

נו. רש אנ י בי רי המ ה, ונ בה קי כםל הוא נש ה הנ טה מנ ה וה בה קי נש ן הנ ר, ומי כה כםל הוא זה הנ

גוף םאש הנ ר, ר כה הוא זה גוף של ל הנ ל כה ה ענ אל רש גוף מנ יום הנ א סי לה ה. אל לה עש מנ לש ה של בה קי נש ם הנ גנ ך  ר, כה םאמנ ם ת אי וש
ל י כה רי המ ה, של בה קי סוף נש וה םאש  אן ר ל כה בה ר. אמ כה כםל זה ה הנ י עושל רי ה, המ אל רש יום ני סי הנ של יום, וכש סי ד לנ יורי ד של ה, ענ בה קי נש

ה. בה קי גוף נש קון הנ תי

ה וה צי ן של יוה יו. כי חה תוך אל ף בש ת יוסי ך אל רנ עמקםב בי ינ ינו של אי י רה רי המ ה, של ר זל בה דה ד ייש בש חה יון אל לש ה, סוד על אי םא רש ב
ם שה ף, וש ת יוסי ם אל הל ע מי רנ ם, גה הל ן בה קי תנ הי ים לש טי בה ר שש שה ים עה ני שש ה, בי ינה כי שש ים בנ לי גה ה דש עה בה רש רוך הוא אנ דוש בה קה הנ
יק. די י הוא צנ רי המ ך, של םא כה או - ל טש שום חל ר מי םאמנ ם ת ף? אי ם יוסי הל ק מי לי תנ סש ם הי ענ טנ ה הנ ם. מה יי רנ פש ת אל קומו אל מש בי

ה ם רםעל שה תוב מי כה ן, וש יי י עה לי ת עמ ן פםרה ף בי ת יוסי ן פםרה תוב בי כה ר, של כה ל זה ם של יהה רםשל ף הה ר - יוסי בה דה א סוד הנ לה אל
ן בל ד (תהלים קיח) אל וי ר דה מנ יהה אה לל עה ל, וש אי רה שש ת יי סל נל ן - זו כש בל םאת. אל ז ל הנ אי רה שש ן יי בל ית אל זוני ם ני שה ל, מי אי רה שש ן יי בל אל
אי דנ י הוא ונ רי המ יק, של די צנ ף הנ א יוסי רה קש ר, ני כה ל זה ם של ף הוא רםשל יוסי שום של ה. ומי נה םאש פי ר ה לש תה יש ים הה בוני סו הנ אמ מה

ל. אי רה שש ן יי בל ה אל ם רםעל שה יק, מי די צנ

ה בה קי הוא נש ם, וש יי רנ פש יו אל תה חש ה תנ נה מנ תש הי ם וש שה ף מי ק יוסי לי תנ סש בות, הי קי ן נש ה הי ינה כי שש י הנ קוני ל תי כה שום של ומי
ק לי תנ סש ר הי כה הוא זה ם של אותו רםשל ה, וש בה קי נש ה הנ שורה קום של ב, מה עמרה ד מנ צנ ה לש נה מנ תש ך, הי הוא כה שום של . ומי יהה קונל תי לש

בות. קי ים נש שי יהה דורש קונל ל תי כה ר, וש כה ל זה ם של םא עולה ל ה וש בה קי ל נש ם של הוא עולה שום של , מי יהה קונל תי מי

ר שה ים עה ני ל שש ן כה ל כי ענ יו. וש תה חש ם תנ יי רנ פש ה אל נה מנ תש הי , וש יהה קונל תי ק מי לי תנ סש יק, הי די הוא צנ ף של ך, יוסי שום כה ומי
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ל ה כה הוא עושל יק של די צנ ת הנ גנ רש דנ ה, חוץ מי לה עש מנ לש של מו  ים כש יכי רי ם צש כגלה וש ה,  ינה כי ל שש ים של קוני ם תי ים הי טי בה שש הנ
יש [אותו]. חי כש הנ יך לש רי םא צה ל ר, וש כה ים זה רי יבה אי הה

יג הי נש קול מנ שום של ה. מי אול נה ך  רי בה דש תוב (שיר ד) ומי כה ה של נו מנ יש ר, הנ פל י שה רי מש ן אי נםתי ה הנ לגחה ה שש יהלה י אנ לי תה פש ננ
יג הי נש הנ לש יו  נה פה לש מי לוחנ  שה וש ה,  לה עש מנ לש של מםק  עה קום  מה מי ח  לה שש ני קול  הנ אותו  וש בור.  די י  לי בש ין קול  אי וש בור,  די הנ ת  אל
ה זל ל, וש לה כש ת הנ יך אל רי צה ט של רה ט, ופש רה פש ת הנ יך אל רי צה ל של לה ה כש זל י קול. וש לי בור בש םא די ל בור, וש י די לי ין קול בש אי בור, של די הנ
גו', ר וש מנ י אה לי תה פש ננ תוב (דברים לג) ולש כה הו של זל ים. וש די דה י צש ני שש ש לי ב, יורי עמרה מנ ת הנ יג אל הי נש רום ומנ דה א מי יוצי קול של
ר כה ה זה זל מו  ה. כש טה מנ ה לש בה קי ה, נש לגחה ה שש יהלה י אנ לי תה פש ננ ך  שום כה ה. מי בה קי ה נש טה מנ ר, לש כה ה זה לה עש מנ ה. לש שה רה רום יש דה יהם וש

ת. נל נותל םא הנ ל תוב, וש ן כה נםתי ר. הנ פל י שה רי מש ן אי נםתי תוב הנ כה ה, של לה עש מנ לש

ר של אמ ת, כנ ענ םא נודנ ל וש ת  רל תל סש ני ים  ני פש בי יא  ה, הי בה שה חמ יא מנ הי שום של כםל, ומי ית הנ אשי ה רי בה שה חמ ה, מנ אי םא רש ב
םא ה ל זל "ה, וש ינה את בי רי קש קום ני אותו מה ה לש יעה גי מנ של , וכש רוחנ ה הה שורה קום של מה ה לש אה ר, בה ה זו יותי בה שה חמ ת מנ טל של פנ תש מי
ם הי , של רוחנ ם וש יי ש מנ אי לול מי ה קול כה יאה ת ומוצי טל של פנ תש זו מי ר, רוחנ  תה סש הוא ני ב של ל גנ ף ענ אנ ה. וש לה חי תש בנ ר כש תה סש ני
ר בה ן דה ה נותי זל בור, וש די ת הנ יג אל הי נש ה מנ קול זל יהלות, וש חמ ר הנ אה ל שש ל כה ל של לה ה כש זל קול הנ הנ ח. וש רה זש רום ומי פון דה צה

ים. רי שה ים יש רי בה יא דש הוצי בור, לש די יג הנ הי נש הנ א לש , ובה רוחנ קום הה מש ח מי לנ שש קול ני שום של ן, מי קה תג מש

יא הי יא  הי וש ד.  חה אל כםל  הנ וש בור,  די הוא  קול,  הוא  ה,  ינה בי הוא  ה,  בה שה חמ מנ הוא  גות,  רה דש בנ ל  כי תנ סש תי של וכש
ן יי אנ ה בש רה שש קש ני ש של מה ה מנ בה שה חמ יא מנ הי ד, של חה ר אל של קל ד וש חה כםל אל א הנ לה רוד, אל יהה פי םא הה ל כםל, וש ית הנ אשי ה, רי בה שה חמ מנ הנ

גוף. ה הנ תוב, זל ר כה פל י שה רי מש ן אי נםתי ה הנ ל זל ענ ד. וש חה מו אל ד ושש חה ה הוא (זכריה יד) ה' אל זל ים, וש מי עולה ד לש רה פש םא ני ל וש

ת ן פםרה ה, בי לה עש מנ ת לש ן פםרה א בי לה ם? אל יי עממנ ה פנ מה ן. לה יי י עה לי ת עמ ן פםרה ף בי ת יוסי ן פםרה תוב בי כה ה של גוף, זל יום הנ סי
נות ים בה יכי רי צש י שור, של לי יות עמ הש ה לי עמדה נות צה בה שום של ה? מי כה לש מנ י הנ קוני תי ה בש טה מנ ת לש ן פםרה ינו בי ה אי מה לה ה. וש טה מנ לש
ים ני לו שש ל, אי יי שו חה נות עה בות בה גו'. רנ ל וש יי שו חה נות עה בות בה ר (משלי לא)  רנ מנ אל נל מו של ים, כש ני םא בה ל וש יהה  קונל תי לש

ים. טי בה ר שש שה עה

ת רל בל חנ תש מי של בות, וכש אה ת בה רל בל חנ תש מי ד של ה ענ מה לי ה שש דושה כות קש לש ת מנ לל בל קנ םא מש ה ל דושה קש כות הנ לש ה, מנ אי םא רש ב
ע בנ ל של י כה ים, כי ני ע שה בנ א של רה קש יון ני לש על ם הה עולה ר, וש כה זה ם הנ הוא עולנ יון, של לש על ם הה עולה הה ם מי לי ן שה יה נש ה בי נל בש בות, ני אה בה

ים בו. ני שה הנ

מו כש ים,  ני ע שה בנ של בש תוב  כה םא  ל וש יון,  לש על ם הה ה עולה זל ים,  ני שה ע  בנ של הו  ני בש יי ונ ו)  - (מלכים-א  ר  בה דה לנ ן  ימה סי וש
תוב (בראשית כה ת, וש של שי תוב בש םא כה ל ץ, וש רל אה ת הה אל ם וש יי מנ שה ת הנ ה ה' אל שה ים עה ת יהמי של י שי ר (שמות לא) כי מנ אל נל של
ם עולה ה הה נה בש ני ים, ובו  יהמי ה  עה בש א שי רה קש ני ם  הה רה בש אנ וש ם.  הה רה בש אנ ם, בש אה רש בה הי ץ בש רל אה הה וש ם  יי מנ שה דות הנ ה תולש לל ב) אי

ה]. טה מנ לש ם של עולה ה הה נה בש ר [ובו ני כה זה ם הנ ים עולנ אי רה קש ה ני לל אי ים], וש ני ע שה בנ הו של ני בש יי ה ונ מו זל יון [כש לש על הה

ים ת יהמי ענ בש תוב (מלכים-א ח) שי כה ה של סוד זל תון, וש חש תנ ם הנ עולה ים, סוד הה ני ע שה בנ של ה ייש  טה מנ ה לש זל מו  כש
ר? שה ה עה עה בה רש ם אנ הי נו של עש םא יהדנ ים, ל ת יהמי ענ בש שי ים וש ת יהמי ענ בש ר שי מנ אה ן של יוה כי ר יום. של שה ה עה עה בה רש ים אנ ת יהמי ענ בש שי וש
לו בות. אי קי לו נש אי ים וש רי כה לו זש ים. אי ת יהמי ענ בש שי ים וש ת יהמי ענ בש ם שי הי תון, וש חש ם תנ עולה יון וש לש ם על אות עולה רש הנ א לש לה אל
שו ם עה הי ים של טי בה ר שש שה ים עה ני לו שש ל, אי יי שו חה נות עה בות בה תוב (משלי לא) רנ כה ם, של יהל לי ה עמ זל ם הנ עולה בות הה קי נש הנ

ם. ן כגלה כי גו', וש ה וש הודה ה יש ני חמ מנ ים לש קודי פש ל הנ תוב (במדבר ב) כה כה ל, כנ יי חנ

מו א כש לה בות? אל ה רנ ה זל שו, מנ עה ל של יי חנ אותו הנ ר, חוץ מי םא יותי ל ר וש שה ים עה ני ם שש י הי רי המ בות, ונ ר רנ םאמנ ם ת אי וש
כםל, ל הנ ים ענ דולי ים וגש יוני לש דולות, על בות גש ן רנ כי ה. וש לה דש מו גה ה, כש בה י רה ה כי עממםרה דםם ונ ת סש עמקנ תוב (בראשית יח) זנ כה של
יות ים חנ אי רה קש ם ני יהל לי ים עמ מוכי סש של שו  עה ל של יי חנ ל - אותו  יי חה שו  דםלות. עה יות גש ים (תהלים קד) חנ אי רה קש ני לו  אי וש
מו ים, כש תוני חש תנ וש ים  יוני לש על ם  הל בה חנ  מי שנ לש ה,  כה לש מנ ת הנ ם אל הל בה ן  קי תנ לש ד,  חה אל כש ר  בי חנ תש הי לש דולות,  גש ם  נות עי טנ קש
ר מנ אל נל מו של ה, כש נה ל כגלה ית ענ לי תש עה אנ ל. [וש יי שו חה נות עה בות בה ך רנ שום כה ק בו. מי חל שנ תה לש רש צנ ה יה ן זל יהתה וש ר (שם) לי מנ אל נל של
נו יש ה. הנ לה עש מה לש ם מי יהל לי יהם עמ הנ תוב וש כה גו', וש ה וש לשה ה ושש פונה ים צה ני ה פם לשה ר שש קה ר בה שה י עה ני ל שש ד ענ (מלכים-א ז) עםמי

ה.] נה ל כגלה ית ענ לי תש עה אנ וש

ה תובה כש ן של יי ענ הה ה  א אותה לה תםב! אל כש לי יך  רי יהה צה ה?! צועמדות הה עמדה נות צה י שור. בה לי ה עמ עמדה נות צה ה בה ל זל ענ וש
הו זל , וש יהה קונל תי נות לש ת בה חנ קנ ת לה ענ ה ופוסנ עמדה ן, צה יי הוא ענ ן, וש יי י ענ לי ד עמ הוא עומי ט, וש פה שש ין מי יהו? עי ה, ומי לה עש מנ לש
ל לות של כש תנ סש הי - בש רםבו  וה רוהו  רמ מה יש ונ ים.  ני םא בה ל וש  , יהה קונל תי ה לש לה כש תנ סש ה, הי עמדה נות צה ים. בה ני םא בה ל ה, וש עמדה נות צה בה

ים. צי י חי לי עמ הו בנ מג טש שש יי ה ונ ל זל ענ י. וש ני יבג הי רש ם הי הי י של די גש נל ך מי יי יננ י עי בי סי תוב (שיר ו) הה כה יו, כנ לה ה אי בה המ אנ

ש לנ חל םא נל ל יו, של לה ה עה ישה בי לש ק הי ן - חםזל יתה אי ת זוגו. בש ת? זו בנ של ה קל ה זל ת. מנ של תו, זו קל שש ן קנ יתה אי ב בש של תי ונ
םאל. מ שש לי ין וש יהמי לו לש ית של רי בש ל אות הנ ה של גה רש ה דנ אותה ה בש טל סש םא יי ף ל יוסי ה של עה י יהדש רי המ ה, של כםחה

תוב (איוב כח) כה וש ב,  ז רה פנ ב ומי הה זה ים מי די מה חל נל תוב (תהלים יט) הנ כה של מו  א כש לה פםזו? אל יה ונ ה  ה זל פםזו, מנ יה ונ
ק זי חנ תש הי ים של די דה י צש ני ם שש אותה עמקםב - מי יר ינ בי י אמ ידי ה. מי יונה לש ית על לי גה רש מנ יו בש רועותה דו זש בש כנ תש ז. הי י פה לי ה כש תה מורה ותש
ים ני ם שש אותה נו. עוד, מי רש מנ אה מו של ה, כש רה קה ן יש בל ה אל ית אותה זוני ם ני שה ל - מי אי רה שש ן יי בל ה אל ם רםעל שה עמקםב. מי ם ינ הל בה
ם הל ה מי זונה ני ם, וש הל ה מי כה רש בה תש הי ם וש יהל יני ה בי נה תש יא ני הי רום, וש דה פון וש ם צה הי ה, של רה קה ן יש בל ה אל ית אותה זוני ים ני די דה ר צש שה עה

יק. די י צנ די ה] יש גה רש ל [דנ ענ
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ל אי ה. מי של ה קה סוק זל גו'. פה וש ךה  רל זש עש ינ וש יך  בי ל אה אי ר מי מנ אל נל של מו  ת, כש רל חל ה אנ כה רה ה בש פה ף נוסש יוסי ה, לש אי םא רש ב
י דנ ל שנ אי י, וש דנ ת שנ אי ךה? וש רל זש עש ינ וש ך  ר כה חנ אנ וש יך  בי ל אה אי ה מי ה זל יות! מנ הש לי יך  רי צה ךה  רל זש ענ ינ יך  בי ל אה ךה, אי רל זש עש ינ וש יך  בי אה
יך רי צה ך  כש רל בה ךה, יש כל רמ יבה יש. וי אי י הה ני פש ים לי מי חמ ם רנ הל ן לה תי י יי דנ ל שנ אי תוב (בראשית מג) וש כה של מו  יות, כש הש לי יך  רי צה

יות! הש לי

א רה קש ני קום של ה, מה יונה לש ה על שה רג הוא יש יך, של בי ל אה אי ה, מי לה עש מנ לש מי ישו  ה. הורי טה ה ומנ לה עש מנ לש מי ישו  א הורי לה אל
ר. חי אנ םא מי ל ה וש קום זל מה ילה מי הש יועו יי סי של ר, וש חי קום אנ מה ה לש קום זל יף מה לי םא ינחמ ל י של די ךה, כש רל זש עש ינ ם. וש יי מנ שה

ת ה' - זו קום אל ל מה כה ינו, בש ני י שה רי המ ה, של תונה חש ת תנ רל חל ה אנ גה רש דנ א זו  לה י? אל דנ ת שנ אי ה וש ה זל י, מנ דנ ת שנ אי וש
ת אי תוב וש כה יום, כנ ה בש לה יש לנ ה וש לה יש לנ יל יום בש לי כש הנ ת - לש אל בות. וש רנ ת לש ת ה', אל א אל רל אי מו (ישעיה ו) וה ה, כש ינה כי שש הנ

מות. עולה ת הה ך אל רי בה כות לש רה אות בש ם יוצש שה י מי רי המ "י, של דנ שנ

ים, מי חמ ם רנ כל ן לה תי י יי דנ ל שנ אי תוב וש כה נו, של רש מנ אה מו של ע כש מה שש ן מנ ם כי י גנ רי המ י, של דנ ל שנ אי ר וש מנ םא אה ה ל מה עוד, לה
ה, לה עש מנ לש ים מי אי ים יוצש ילי בי ם שש אותה של כש הו סוד, של א זל לה ב ת'? אל תנ כה יר ל' וש אי שש ה הי מה ד הוא, לה חה קום אל כםל מה הנ
אן כה יות. ומי ם אותי יי תנ ים ושש רי שש ל על ל של לה ם - כש יי מנ שה ת הנ ר אי מנ אל נל מו של ם, כש יי מנ שה ת הנ יש אל ה, מורי תורה ל הנ ל של לה כש
יות. ם אותי יי תנ ים ושש רי שש ל על ל של לה ץ - כש רל אה ת הה אי וש נו  רש מנ אה של מו  ץ, כש רל את אל רי קש ני ה של ל פל ענ בש ה של תורה ים לנ אי יוצש
ם, שה ז מי עות אה כות שופש רה בש הנ מות, וש לי שש ת בי בל יושל כםל וש ה בנ נה בה לש ת הנ רל טל ענ תש ז מי אה ד, וש חה אל כםל כש ים הנ לי ם כולש יי מנ שה הנ וש

י. דנ ת שנ אי ה וש ל זל ענ וש

ד יום. ענ קי ת וש פל א"ו, ייש לו תוסל ייש בו וה קום של ל מה כה י בש רי המ ר, של יותי יום וש יד קי מי ילה לו תה הש יי י של די ךה, כש כל רמ יבה וי
גו'. ם וש יי מנ כםת שה רש תוב בי כה ט, של רה ה פש שה ך עה ר כה חנ אנ ל, וש לה אן כש כה

ר כםל יותי ל הנ ח של בנ יש של עמקםב הורי י ינ רי המ רו, של בש יך גה בי כםת אה רש בי אי של דנ י. ונ כםת הורנ רש ל בי רו ענ בש יך גה בי כםת אה רש בי
ל יק נוטי די י צנ רי המ אוי, של ך רה כה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ף. מה יוסי ן לש תנ כםל נה הנ כםל, וש ם בנ לי יהה שה י הוא הה רי המ בות, של אה הה מי
גוף י הנ רי יבש ל אי כה ה, וש לה עש מנ לש םאש  ר הה כות מי רה יק בש רויות בו. הוא מורי כות שש רה בש ל הנ כה ד, וש חה אל כםל כש ש הנ יורי כםל וש הנ

ן. דל עי א מי יוצי ר של הה ה נה עמשה ז ננ אה כות, וש רה יק בו בש הורי נו לש קש תש ם ני כגלה

קות תוקש שש ל הי דון של עי ם בש הי וש ד,  חה ר אל של קל ים בש בי יושש ים  רי יבה אי ל הה כה ה של עה ל שה כה א בש לה ן? אל דל עי ה מי זל ה  מנ
ן דל עי א מי יוצי וש ענ  שופי ר של הה ה נה עמשה ננ ים בו, וש יקי רי ם מש הל לה קות של תוקש שש הי דון וש עי ם מי כגלה ה, וש טה מנ ה ולש לה עש מנ םאש לש ר הה מי
כםל ז הנ אה זו, וש ה הנ גה רש דנ יענ לנ גי מנ ד של ך ענ שה מש ני ר, וש הה ה נה עושל ך, וש שי מה הי כםל לש ענ הנ ה שופי יונה לש ה על מה כש חה ן - מי דל עי אי. עוד מי דנ ונ

ד. חה כםל אל הנ כות, וש רה בש בי

ה לה עש מנ ת לש חנ בות, אנ קי י נש תי ם? שש י הי ם, ומי עות עולה בש גי ן  ת אותה שוקנ ד] תש ה ענ [זל ם,  עםת עולה בש גי ת  ונ אמ ד תנ ענ
ינםק ה לי שוקה הות. תש מה י אי תי ן שש אותה גוף בש י הנ רי יבש ל אי ת כה שוקנ ם. ותש את עולה רי קש ני ת  חנ ל אנ כה ה, של טה מנ ת לש חנ אנ וש
אוי]. רה ם [כה ך כגלה שום כה ד. מי חה כםל אל ת הנ שוקנ ה, ותש תונה חש תנ ם הנ אי ר בה שי קה הי ה לש שוקה ה), ותש ינה ה (בי יונה לש על ם הה אי הה מי

אוי. רה כםל כה טםל הנ לי יק וש די ל צנ ה של גה רש ה דנ ך אותה רי בה תש הי גו', לש ף וש םאש יוסי ר ה לש ין יל הש תי

ית רי בש ה זו, אות הנ גה רש ר דנ שומי י של א מי לה א אל רה קש ני םא  יק ל די י צנ רי המ ים, של יקי די ים צנ אי רה קש ני ם של י אותה רי שש אנ
ד חה אל ד וש חה ל אל עון, כה מש י שי בי ר רנ מנ ה. אה רה עה מש ן הנ מי או  א. יהצש בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ם בה יהל רי שש זו, אנ ה הנ דושה קש הנ

ך. רל דל ך בנ לי ני ר, וש בה ר דה םאמנ י

שום א מי לה ב? אל אי ה זש מה ף, לה רה טש ב יי אי ין זש יהמי נש גו'. בי ף וש רה טש ב יי אי ין זש יהמי נש יו, בי רה חמ סוק אנ ר פה זה עה לש י אל בי ח רנ תנ פה
ם נות עי טנ יות קש תוב (תהלים קד) חנ כה ם, כנ שומות שה דולות, רש נות וגש טנ יות, קש חנ ל הנ י כה רי המ א, של סי כי ם בנ שה רש ך ני כה של

ה. לה עש מנ לש מו של ם, כש שה רש ך ני למםה כה ה שש שה עה א של סי כי הנ דםלות, וש גש

םא ב - ל אי ין הוא זש יהמי נש בי ר של םאמנ ם ת אי ב. של אי חנ הוא זש בי זש קו, ומי לש חל יהה בש חנ הה בי זש מי י הנ רי המ ף, של רה טש ב יי אי עוד זש
י רי המ שום של ן אותו. מי יהה זה ין הה יהמי נש ל יום, ובי ר כה שה ל בה יהה אוכי הה ב, של אי קו הוא זש לש חל יהה בש הה חנ של בי זש מי א הנ לה ך, אל כה
יבות רי י יש לי עמ ה בנ לל יהו? אי ב יהזון, ומי אי ף - זש רה טש ב יי אי ה. עוד זש זל ב הנ אי זש ת הנ ן אל זה ס וש ני רש פנ יהכול הוא מש בש קו, כי לש חל יהה בש הה

ה. לה עש מנ לש רות של עורש תש ים הי רי עורש ן, ומש בה רש קה הנ נו מי קש תש ני נו וש הל ם נל כגלה ג, וש רי טש קנ ה לש לה עש מנ ים לש די עומש של

ם עולה ר בה עורי תש ם מי הה רה בש אנ ר, של בםקל א בנ לה ד? אל ק ענ לי חנ ר יש בםקל ה בנ ה זל ל. מנ לה ק שה לי חנ ב יש רל על לה ד וש ל ענ םאכנ ר י בםקל בנ
תוב (דברים ל) כה קום של "ד, אותו מה ד ענ ה ענ עולה וש ת רוחנ  חנ ננ רות וש עורש תש ה הי ן עושל בה רש קה צון, הנ ת רה ענ את שש צי מש ני וש

יך. להל ד ה' אל תה ענ בש שנ וש

ר. בםקל ם בנ הה רה בש ם אנ כי ינשש תוב (בראשית כב) ונ כה נו, של רש מנ אה מו של ם, כש הה רה בש ה אנ ר? זל בםקל ה בנ ה זל ר, מנ בםקל עוד בנ
"ד, א ענ רה קש ני קום של ל? אותו מה יהה אוכי ה הה ר, ומל חי ן אנ בה רש ל קה יהה אוכי םא הה ה ל עה ה שה אותה צון, בש א רה צה מש ני ן של מנ זש בי
ם ך גנ ה [כה זל "ד הנ ענ הה "ד הוא, וש ל ענ ר של בםקל ה בנ ילה כי ן אמ מנ גו'. וזש ד וש י ענ די תוב עמ כה ד, כנ י ענ די הוא עמ יון, של לש א על סי הוא כי וש
םא ל ד, וש ל ענ םאכנ אי. י דנ ה' ונ ן לנ בה רש נו קה יש ר, הנ בםקל ד. ובנ י ענ די ה' עמ חו בנ טש תוב (ישעיה כו) בי כה א], של רה קש ך ני ה [כה לה עש מנ ן] לש כי

ר. חי אנ

ת קל ר] דולל ני ש [וש אי ה, וש ד זל גל נל ה כש ים זל די עומש ה וש לה עש מנ ת לש רל עורל תש ת, ומי רל של קש ה ני בה המ אנ רות הה עורש תש הי ן, וש שה ה עה עולל
ן יי ינ הנ ך  סי ננ תש ז מי אה וש ה,  חה מש ים שי אי רש ים ומנ חי בש שנ ם מש יי וי ר, ולש עורי תש ן מי כםהי וש ה,  טה מנ לש של זו  רות הנ עורש תש הי ה בנ ירה אי ומש
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ר חי אנ ן  יי ינ לש ה  חה מש אות שי רש הנ לש ה  טה מנ לש ן טוב  יי ינ ך,  כה שום  ה. מי חה מש שי ה  אל רש ומנ יר  אי מי ן  יי ינ הנ וש ם,  יי מנ בנ ר  שי קנ תש הי לש
ין. יהמי םאל בנ מ ר שש של קל ר לש עורי תש כםל מי הנ ה, וש לה עש מנ לש של

ה ים אותה רי שש קנ ין, ומש יהמי םאל בנ מ שש ה  ים אותה חי רות, לוקש עורש תש ת הי רל עורל מש כות של לש ת, מנ הוא סםלל ם של חל לל וש
ת ל סםלל רות של עורש תש עמשות הי לנ יך  רי ה צה ל זל ענ וש י"ק.  די צנ ל ינד הנ ענ ת אותו  טל לוקל יון, וש לש ן על מל של ענ  ז שופי אה גוף, וש בש
ם ל אותה חוד כה יי ל הנ ת של חנ ננ וש דון  ים עי טי לוקש וש ד,  חה חוד אל יי ל  ת של חנ ננ וש דון  ז עי אה וש ד,  חה אל כםל כש ר הנ שה קש ני וש ן,  מל של בש

דון. עי כםל בש ב הנ יושי ש, וש מל של ת בנ רל של קש ני ה, וש ירה אי ה מש נה בה לש הנ ה, וש זל ה בה ים זל רי שה קש ני ים, וש רי תה כש

ר שי קנ תש יי וש ן  די ענ תש יי וש ד  ל ענ םאכנ י ד].  ר [ענ חי אנ םא לש ל וש ד,  ל ענ םאכנ י ר  בםקל ה בנ ל זל ענ וש ר,  חי אנ םא לש ל וש ה',  ן לנ בה רש ז קה אה וש
ים. רי חי אמ כו הה רש בה תש ך יי ר כה חנ אנ ה, וש לה חי תש דוש בנ קה ם הנ שי ך הנ רי בה תש הי יך לש רי צה ר, של בםקל י? בנ תנ ה. מה לה חי תש רו בנ שש קי בש

יך רי צה הוא  הוא, של רוך  בה דוש  קה ת הנ אל ך  רי בה יש של ד  ענ ר  בםקל בנ רו  בי ת חמ אל ך  רי בה לש ם  דה אה לה סור לו  אה ך  ל כה ענ וש
נות בה רש קה י הנ רי המ ל, של לה ק שה לי חנ ב יש רל על לה ים. וש רי חי אמ כו הה רש בה תש ר יי חנ אנ ד, וש ל ענ םאכנ ר י בםקל נו בנ יש הנ ה, וש אשונה רי בה ך  רי בה תש הי לש
ר יהה קושי ך, הה רי בה תש הוא הי שום של ם. ומי שה ה לש רות עולה עורש תש הי הנ רוך הוא, וש דוש בה קה ב לנ רנ קש כםל ני ר, הנ בםקל יו בנ הה של
מות עולה הה ה לו, וש אל נה אוי, וש רה ד כה חה אל ד וש חה ל אל כה כות לש רה ם בש הל ק לה לי חנ ים, ומש יוני לש על יהלות הה חמ ר הנ אה ל שש כה ים לש רי שה קש

ים. תוני חש תנ ים וש יוני לש ים על כי רש בה תש ים, ומי מי שש בנ תש מי

לו כש ר, אי מנ אה ם, וש כגלה ק לש לי ך חי ר כה חנ ה. אנ לה חי תש גו', בנ י וש שי בש ם די י עי רי עש י ינ תי לש כנ תוב (שיר ה) אה כה נו סוד הנ יש הנ וש
ק לי חנ ב יש רל על לה ן וש כי לה אוי לו, וש רה ד כה חה אל ד וש חה ל אל כה ם לש הל ק לה לי חנ ם, ומש כגלה כות לש רה יק בש ים. מורי רו דודי כש שי תו וש ים שש עי רי
ב רה קש ן ני בה רש קה הנ ר של םאמנ םא ת ל מות. של עולה ל הה כה כות לש רה ק בש לי חנ ת מש עי כה ה, וש לה חי תש ך בנ רי בה תש דוש יי קה ם הנ שי י הנ רי המ ל, של לה שה
ל כה כות לש רה ק בש לי חנ כות ומש רה יק בש הוא מורי רוך-הוא, וש דוש-בה קה ב לנ רה קש כםל ני א הנ לה ר, אל חי אנ שום כםחנ  םא לש ל ם וש הל לה

ר. חי אנ םא לש ל ה', וש ן לנ בה רש ך קה שום כה מות, ומי עולה הה

כות רה בש שםך  מש י לי די כםל] כש ן, [הנ בה רש קה ל הנ ת של רל חל רות אנ עורש תש . עוד, הי תה רש מנ ה אה יהפל י,  ני עון, בש מש י שי בי ר רנ מנ אה
ם, כל נש בנ רש ת קה אל יבו  רי קש ו תנ שה כש ענ ר.  חי אנ לש םא  ל וש ה',  לנ ן  בה רש ה קה לה חי תש מות. בנ עולה ל הה כה כו  רש בה תש יי כות, של רה ר בש עורי ולש

ים. תוני חש תנ ים וש יוני לש כו על רש בה תש יי רו וש בש חנ תש יי ד, וש חה אל מות כש עולה ל הה רו כה שש קנ תש יי של

ל?! אי רה שש י יי טי בש ה שי לל ל אי גו'. כה ר וש שה ים עה ני ל שש אי רה שש י יי טי בש ה שי לל ל אי יו, כה רה חמ סוק אנ ר פה מנ אה א וש בה י אנ בי ח רנ תנ פה
כות רה בש ל הנ כה קום של מה ם לש תםם] אותה חש ר [לנ בי חנ א לש לה ה? אל לל ל אי ה כה ה זל ל, מנ אי רה שש י יי טי בש ה שי לל תםב) אי כש יך (לי רי יהה צה הה
הו זל ם.  מה עי ת  רל בל חנ תש מי יא  הי וש ה,  ירה בי גש הנ י  קוני תי ל  ים של רי שה אי, קש דנ ונ ר  שה עה ים  ני ר. שש שה עה ים  ני ם שש שה לש ים  יקי מורי

ה. בור שורל די ה הנ קום זל מה ריי בש המ ם, של ך אותה רל בה יש ם ונ יהל בי ם אמ הל ר לה בל ר די של םאת אמ ז ר. וש שה ים עה ני תוב שש כה של

ר שה עה ים  ני שש בי ה  טה מנ לש מי ה.  טה מנ לש ה  לה עש מנ לש ומי ה,  לה עש מנ לש ה  טה מנ לש מי ר  בי חנ תש הי לש ד  חה אל ר  של קל אן  כה ר,  בל די ר  של אמ
ה טה מנ לש ים, מי די דה י צש ני שש שור לי ה קה בה קי ר ונש כה בור זה י חי רי ר, המ בל ר די של ם. אמ מה ה עי רה בש חנ תש םאת הי ז וש לו,  לה ים הנ טי בה שש הנ
גו'. וש תו  כה רש בי ר כש של יש אמ תוב אי כה הו של ד, זל חה אל ה כש בה קי ר ונש כה ה, זה לה עש מנ לש קום של מה ם בנ ר אותה שנ סוף קה ה. לנ לה עש מנ לש ומי

ד. חה אל ם כש יהל ני תו, שש כה רש בי ר כש של יש אמ ת זוגו. אי ת בנ כנ רש בי א כש לה תו? אל כה רש בי ה כש ה זל מנ

נו מל מי יון, של צי ה' מי ך  כש רל בה יש גו'.  וש ים  לה רושה יש טוב  ה בש אי ורש יון  צי ה' מי ך  כש רל בה יש ר, (תהלים קכח)  מנ אה וש ח  תנ פה
ים, לה רושה יש טוב  ה בש אי ורש ך  ר כה חנ אנ וש ה.  ן לה נותי וש כות  רה בש ל הנ ל כה הוא כולי וש ן,  גה ת הנ קות אל שש הנ כות לש רה ים בש אי יוצש
ר, כה זה ה' - מי ך  כש רל בה ך. יש רל מש שש יי ה' וש ך  כש רל בה ה (במדבר ו) יש זל מו  ה. כש בה קי ר ונש כה זה אות מי כות בה רה בש ל הנ כה אות של רש הנ לש
אות ם יוצש יהל ני שש מי שום של ד, מי חה ר אל בה כםל דה הנ מור, וש שה - מי ך  רל מש שש יי כור, וש זה ה' - מי ך  כש רל בה יש ה.  בה קי נש - מי ך  רל מש שש יי וש

ם. ך אםתה רנ תו בי כה רש בי ר כש של יש אמ ה, אי ל זל ענ מות. וש עולה כות לה רה בש

יהה וםת? הה צנ יו, לש נה ת בה וםת אל צנ עמקםב לש ל ינ כנ יש גו'. ונ יו וש נה ת בה וםת אל צנ עמקםב לש ל ינ כנ יש ר, ונ מנ אה סוק וש ח פה תנ ה פה הודה י יש בי רנ
ה, רה עה מש י הנ קי סש ל עי ם ענ ה אותה וה צי . עוד, של יהה לל ר אי שי קנ תש הי ה לש ינה כי שש ל הנ ם אל ה אותה וה צי א של לה ך! אל רי בה תםב) לש כש יך (לי רי צה

אשון. רי ם הה דה בור אה ם קה שה ן, של דל ן עי גנ ה לש רובה יא קש הי של

ם דה ה זוגות: אה עה בה רש אנ רו  בש קש ני ם  שה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ע. מה בנ רש ינת אנ רש א קי רה קש ני קום  מה ה, אותו  אי םא רש ב
ה. אה לי עמקםב וש ה, ינ קה בש רי ק וש חה צש ה, יי רה שה ם וש הה רה בש ה, אנ וה חנ וש

ינו ני שה וש ה,  עה בה רש אנ מי חות  פה םא  ל ה  בה כה רש ומל ה,  דושה קש ה  בה כה רש מל ם  בות הי אה ינו, הה ני שה יהא, של שש קג אן  כה ייש  י  רי המ
ן בל תוב (תהלים קיח) אל כה של הו  ה, זל מה לי ה שש בה כה רש מל עמשו  ננ ם וש הל מה עי ך  לל מל ד הנ וי ת דה ר אל בי הוא חי רוך  בה דוש  קה הנ של
ר] שי קנ תש הי [לש יך  רי ד צה וי ך, דה ם כה ם. אי הל מה ה עי מה לי ה שש בה כה רש יות מל הש ר לי בי חנ תש הי ך  לל מל ד הנ וי דה גו', של וש ים  בוני הנ סו  אמ מה

ם? הל מה ר עי בנ קש םא ני ם ל ענ טנ ה הנ ז מה מו, אה ע עי בנ רש ינת אנ רש ילה קי הש יי בות, וש אה תוך הה ר בש בי קה הי לש

תוך ר בש בנ קש ני ם של דה אה ד. וש חה אל ר אותו כש בי חנ יון, לש יהו? צי אוי, ומי רה יהה לו כה ן הה קה תג קום מש ך מה לל מל ד הנ וי א, דה לה אל
ך, לל מל ד הנ וי דה ה לש נה תש ני כות וש לש מנ נו הנ מל ה מי רה בש על נל אשון, וש ך רי לל יהה מל הוא הה שום של מו, מי רו עי בש קש ם ני י הי רי בות, המ אה הה
ל יו של ים, יהמה ני ים שה עי בש נו שי מל רו מי בש עה הה ים, וש ני ף שה לל רו אל זש גש ם ני דה ל אה ענ ך, של לל מל ד הנ וי יים דה קנ תש ם הי דה ל אה יו של יהמה ומי
אוי לו, רה כה קומו  מש ה לי כה א זה לה ך? אל לל מל ד הנ וי םא דה יהב ד של ענ יהקומו  יך  בות אי אה הה ם, וש ן אותה תנ הוא נה ך, וש לל מל ד הנ וי דה

בות. אה ם הה ר עי בנ קש םא ני ך ל שום כה מי

בות, קי נש ם הנ מה רו עי בש קש בות ני אה הה ה, וש בה קי ל נש קום של מה ד בש וי דה ר, וש כה ל זה קום של מה ים בש רויי בות שש אה עוד, הה םאת וש ז
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אוי לו. רה ר כה בה ר, דה כה ל זה קום של מה ר בש בי חנ תש הי ר וש בנ קש ד ני וי דה וש

ם, עולה הה ק מי לי תנ סש הי ה לש צה רה של ים. כש יי ל חנ קום של מה ב בש י הוא יושי רי המ שום של ה, מי טה מי ל הנ יו אל לה גש סםף רנ ילאל ונ
ר, מנ אה ח וש תנ יו. פה מה ל ענ ף אל סל ייאה ע ונ ונ גש יי תוב ונ כה של הו  ם. זל עולה ן הה ק מי לי תנ סש הי ס וש ני כנ תש הי ה, וש טה מי ל הנ יו אל לה גש יד רנ הורי

ים. רי בי חמ רוהו הנ אמ י בי רי ה המ ר זל בה רות ה'. דה צש חנ י לש שי פש ה ננ תה לש ם כה גנ ה וש פה סש כש (שם פב) ני

י ם, ומי ים שה ים] שורי דורי םא [מש ים ל יוני לש על ים. בה יוני לש ים על דורי ייש מש ים וש תוני חש ים תנ דורי ה, ייש מש אי םא רש ל ב בה אמ
ה בה המ אנ ם בש ים שה די ם עומש הי שום של רות ה', מי צש ים חנ אי רה קש ם ני ים הי יי יצוני ים חי תי ים ובה יי ימי ני ים פש תי ם בה ם? אותה הי
ה מה לי ה שש שוקה תש ה בי חוזה יא אמ י הי רי המ ה, של בה קי נש ר לנ עורי תש כםל מי ה, הנ ה עולה מה שה נש של ה, כש אי םא רש ה. ב בה קי נש ל הנ ה אל שוקה ותש

ת בו. רל של קש ני וש

יו לה גש סםף רנ ילאל תוב, ונ ה כה ה מנ אי יו. רש מה ל ענ ף אל סל ייאה ע ונ ונ גש יי א ונ לה ת, אל ול ר בו מה מנ אל םא נל ך ל שום כה ת, מי םא מי עמקםב ל ינ
ה. נה בה לש ך לנ הולי ם וש עולה ן הה ס מי ני כנ תש א מי לה ת, אל םא מי ש ל מל של ה. הנ נה בה לש ל הנ ש אל מל של ס הנ ני כנ תש הי ה, של טה מי ל הנ אל

שום יו, מי לה ה אי רה עורש תש יון הי לש על הה ש  מל של ת הנ שוקנ ה, ותש נה בה לש ה הנ ירה אי עמקםב, הי ס ינ ני כנ תש הי ה של עה שה ה, בש אי םא רש ב
ה. ירה אי ה מש נה בה לש הנ ה וש זל ה בה ים זל קי בה דש ני ר, וש חי ש אנ מל ר של עורי תש ה, מי ש עולל מל של ר הנ של אמ כנ של

ם הוא עולנ תון, של חש תנ ר בנ שה קש ר, ני כה זה ם הנ יון, עולנ לש על הה ר של אי בה תש י ני רי ל המ בה , אמ תה רש מנ ה אה עון, יהפל מש י שי בי ר רנ מנ אה
ה. מו זל ה כש כםל זל הנ יון, וש לש על ר לה שה קש תון ני חש תנ הנ ה, וש בה קי נש הנ

ד חה ן - אל בות הי קי י נש תי שש ב של ל גנ ף ענ אנ ם. וש עולה ד הה ענ ם וש עולה ן הה תוב מי כה ם, כנ מות הי י עולה ני ר שש מנ אל י נל רי המ ונ
זו וש ים,  ני בה ם הנ את אי רי קש ני ם. זו  אי זו  וש ם  אי ע. זו  בנ ת של ה בנ זל וש ת],  בה ע [שנ בנ ה של ה. זל בה קי נש ד בנ חה אל וש ר  כה זה ן בנ קה תג מש
ל כה ך של לל מל למםה - בנ ך שש לל מל גו'. בנ למםה וש ך שש לל מל יון בנ נות צי ה בש ינה אל ה ורש ינה אל תוב (שיר ג) צש כה למםה, כנ ם שש את אי רי קש ני

למםה. ם שש ע אי בנ ת של תוב (מלכים-א יא) בנ כה למםה, כנ ם שש לו, זו אי לום של שה הנ

ל מואי י לש רי בש תוב (משלי לא) די כה למםה, של ם שש למםה - זו אי ת שש מנ כש למםה. חה ת שש מנ כש ב חה רל תי תוב (שם ה) ונ כה וש
ל מואי י לש רי בש א די לה לו, אל ר של תל סי הו הנ ע מנ םא נודה ה ל סוק זל ך, פה לל ל מל מואי י לש רי בש מו. די תו אי רנ סש ר יי של א אמ שה ך מנ לל מל
מו י, כש דנ ל שנ אי ל יום. וש כה ם בש עי ל זם אי ה (תהלים ז) וש יהו? זל ך. ומי לל הוא מל ל של שום אי רו מי מש אל נל ים של רי בה - דש ך  לל מל
מו, תו אי רנ סש ר יי של א אמ שה ע. מנ בנ ת של יא בנ הי ך, של לל ל מל מואי י. לש מו פי ר (איוב מ) לש מנ אל נל מו של ל, כש מואי ר. לש אי בה תש ני של

ה. לה יש לנ לום הנ חמ עון בנ בש גי יו בש לה ה עה לה גנ תש הי של כש

עמקםב, ל ינ י של רי ין בו פש אי ם של עולה ך דור בה ין לש אי ם, וש עולה רות לה ה פי ה בה שה עה ה וש נה בה לש ס לנ ני כנ תש עמקםב הי ה, ינ אי םא רש ב
ל של תו  טה יא מי הי ה, של טה מי ל הנ יו אל לה גש סםף רנ ילאל ונ תוב  כה שום של ה, מי לה עש מנ רות לש עורש תש ר הי י הוא עורי רי המ שום של מי

אי. דנ עמקםב ונ ינ

י די בש א ענ ירה ל תי ה אנ תה אנ תוב (ירמיה ל) וש כה ה, של טה מנ ה ולש לה עש מנ ם לש לי תנ שש י הי רי המ עמקםב, של ינ ל  של קו  לש י חל רי שש אנ
ר. אי בה תש י ני רי המ י, ונ ני ך אה תש י אי א כי לה ר, אל מנ אל םא נל ה ל תה י אנ תי י אי י. כי ני ך אה תש י אי גו' כי ם ה' וש אג עמקםב נש ינ

ן גםרל ל בש בל אי ת הה י אל ני עמ ננ כש ץ הנ רל אה ב הה א יושי ינרש תוב ונ כה גו', וש ד וש טה אה ן הה ד גםרל ענ יהבםאו  ר, ונ מנ אה ח וש תנ ק פה חה צש י יי בי רנ
נו ם כי ענ טנ ה הנ ד? ומה טה אה ן הה ד גםרל או ענ ם בה הי נו של ת לה פנ כש ה אי ם, מה הל ן בה בוני תש הי לו ייש לש לה ים הנ סוקי פש גו'. בנ ד וש טה אה הה

ם? יי רנ צש מי ם לש ענ טנ ה הנ ל, מה אי רה שש ל יי בל תםב אי כש יהה לי יך הה רי י צה רי ם, המ יי רנ צש מי לות זו לש בי אמ

א יוצי יהה  הה ילוס  ני וש לו,  לה גש בי ץ  רל אה ה הה כה רש בה תש ם, הי יי רנ צש מי בש עמקםב  ינ יהה  הה ן של מנ זש ל אותו  כה רו,  מש אה ך  כה א  לה אל
ם. יהל לי ה עמ נה כנ תש הי ל, וש בל שו אי ים עה רי צש מי ך הנ ל כה ענ עמקםב, וש ל ינ לנ גש ב בי עה רה ק הה סנ פה עוד, של ץ. וש רל אה ת הה ה אל קל שש ומנ

ה ה זל ל מנ בה רוהו, אמ אמ ה בי סוק זל תו. פה לה הי ל תש כה יענ  מי בורות ה' ינשש ל גש לי מנ י יש ר, (תהלים קו) מי מנ אה ח וש תנ פה
ים אי ם בה כגלה םא, של ך - ל ם כה ים הי סוקי פש י הנ רי המ תוב, של כה ך הנ רל זו דל ר של םאמנ ם ת אי תםב! וש כש יך לי רי יהה צה ר הה בי דנ ל? יש לי מנ יש
ילת. לי מש תה  פש טנ קה וש תוב (דברים כג)  כה בורות ה'], כנ [גש ל  לי מנ יש י  ר. מי בה אות דה רש הנ א לש אן בה ף כה ר, אנ בה אות דה רש הנ לש
ת חנ ה אנ רה זי יר גש עמבי ינ ק וש לי סנ יש י הוא של ן מי כי לה ם, וש שה ה מי אה ין בה די ת הנ רנ זי ל גש י כה רי המ ים, של בי ם רנ הי שום של בורות ה', מי גש

רוך הוא? דוש בה קה ה הנ עושל בורות של ן גש אותה מי

י לי עמ ה בנ מה בון, כנ שש ם חל הל ין לה אי ן של בורות הי ה גש מה כנ ה וש מה י כנ רי המ ר, של בי דנ ד. יש חה כםל אל ר, הנ בי ידנ ל וי לי מנ י יש עוד, מי
ם. הל ר לה בי דנ םא יהכול לש בור ל די הנ ים, וש קי חג י הנ רי ה שומש מה ים, כנ ני גי י מה לי עמ ה בנ מה ים, כנ יני די

ם הל ר לה בי דנ םא יהכול לש ה ל ירה מי אמ בור ובנ די י בש רי המ ה, של מה כש חה סוד הנ ה  בה ייש  ה, של דה גה הנ ם בש דועות? כגלה ה יש מל ובנ
ידו. גי ינ יך  בורםתל וגש יך  עמשל ח מנ בנ שנ דור יש תוב (תהלים קמה) דור לש כה דועות, כנ ן יש ה הי דה גה הנ ל בש בה ם, אמ ת אותה ענ דנ לה וש

רו. בי דנ ך יש תש בורה תוב וגש כה רו, של בי דנ ה, יש תונה חש ה תנ בורה יא גש הי ך, של תל בורה ל גש בה ים, אמ עי ה יודש סוד זל בש

ה מה כנ יהלות וש ה חמ מה כנ ה, וש לה הי תש ים בי רי בה חג ים ומש עי נודה ים של יני די גות] הנ רה דש ם [הנ ים הי בי רנ תו, של לה הי ל תש כה יענ  מי ינשש
תו? לה הי ל תש יענ כה מי שש הנ י יהכול לש ה מי ל זל ענ יו, וש דודה גש ר לי פה סש ייש מי תוב (איוב כה) המ כה ה, כנ ים בה רי בש חנ תש מי נות של חמ מנ

ל גות ענ רה ה דש מה כנ נות וש חמ ה מנ מה כנ יהלות וש ה חמ מה או, כנ ה יהצש בורה גש ד הנ צנ ים, ומי מי כה יו חמ ם הה ים כגלה רי צש מי ה, הנ אי םא רש ב
רות תש סש ני ים  עי יודש וש ם,  הל בה ים  מי כה חמ ונ ים  פי שש כנ מש יו  הה ים  רי צש מי הנ וש תונות,  חש תנ הנ גות  רה דש לנ ים  יעי גי מנ של ד  ענ גות,  רה דש
דו בש עש תנ שש י יי רי המ של עו  יהדש וש יו,  נה ל בה לט ענ שש יי ם של ין ענ ם, אי עולה יהם בה עמקםב קנ ינ ן של מנ זש בי י של רי המ לו, של כש תנ סש הי ם, וש עולה הה
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ים. בי ים רנ ני מנ ל זש אי רה שש יי בש

ין די הנ ת  רנ זי גש הוא  של ד,  טה אה הה ן  גםרל לש יעו  גי הי של ד  ענ סוף,  בנ ילה  הש יי ה  מנ לו  כש תנ סש הי חו.  מש שה ת,  מי עמקםב  ינ של ן  יוה כי
יעו גי הי ן של יוה גו'. כי ה וש דםלה גש יהד הנ ת הנ ל אל אי רה שש א יי ינרש ר (שמות יד) ונ מנ אל נל של מו  יהא יהד, כש רי טש ימנ גי "ד בש טה ט. אה שולי הנ
ד צנ ים לש ים קוצי אי ד יוצש טה ה אה א מה לה ד? אל טה א אה רה קש ה ני מה לה ה. וש זל ד הנ טה אה הה אות מי יוצש בורות של גש או הנ ה, רה קום זל מה לש
בורות, ה גש מה כנ ה בש ע עולה בנ צש אל ע וש בנ צש ל אל כה ה, וש ד זל צנ ה ולש ד זל צנ עות לש בה צש ה אל נה מל אות מי ם יה"ד יוצש ך גנ ה, כה ד זל צנ ה ולש זל
אי דנ ם. ונ יי רה צש ל מי בי ה אה מה א שש רה ן קה ל כי אםד ענ ד מש בי כה דול וש ד גה פי סש ם מי דו שה פש סש יי ז ונ גות, אה הה נש ה הנ מה כנ ים, בש יני ה די מה כנ בש

ר. חי אנ םא לש ל ם, וש יי רנ צש מי ה לש ד זל בי ל כה בל אי

י ני רו שש דש עה יי יר, וש עי ת בה יי פםל בנ ה יי יום זל י של יתי אי ר, רה מנ ה. אה רה עה מש תוך הנ או מי ה. יהצש שה רה פה ת הנ ש אל רנ עון פי מש י שי בי רנ
בו. יהשש ה וש רה עה מש תוך הנ רו לש זש ת. חה יי בנ פםל הנ םא יי יר, ל עי י בה ני ם אמ ים. אי גי רש טש קנ ים מש אי י] רומה ני [בש

ת סל נל כש ר לי מנ אל ה נל סוק זל ך, פה י קולי לי המ גו'. צנ ים וש לי ת גנ בנ ך  י קולי לי המ ר, (ישעיה י) צנ מנ אה עון וש מש י שי בי ח רנ תנ פה
ל נו, כה דש מנ אן לה כה ך. מי י קולי לי המ ך צנ ל כה ענ ח, וש בה שג קול מש רוך הוא בש דוש בה קה ת הנ ת אל חנ בנ שנ יא מש הי שום של ל, מי אי רה שש יי
ם אי ים אותו, וש עי שומש ים של רי חי אמ ב לה עלרנ יל ים של עי יך לו קול נה רי קול, צה רוך הוא בש דוש בה קה ת הנ חנ אל בי שנ ה לש רוצל י של מי

ים קול. רי הה םא יהקום לש םא - ל ל

ה ה. מה עמבםדה א הה בה צש ה יהשוב מי נה ים שה שי מי ן חמ בל תוב (במדבר ח) ומי כה ה, של ד זל צנ מי או  בה ם של יי וי ה, לש אי םא רש ב
ה עמבודה א הה בה צש ים מי ירי עמבי ז מנ יו, אה רה בי ר חמ אה שש ם כי יי ננ זש אה ב לה עלרנ םא יל ל מוך, וש ם] נה אי תו, וש גה רש קולו [דנ שום של ם? מי ענ טנ הנ

אוי. רה דוש כה קה ם הנ שי ת הנ ד אל בי כנ זו ולש ה הנ עמבודה ן לה גי ננ ים לש די עומש ה, של לה עש ל מנ ים] של לי יה חנ הנ ה [מי זל הנ

שום ם, ומי הל ר לה מי זנ ולש דוש  קה ם הנ שי ת הנ אל חנ  בי שנ ים, לש תוני חש תנ ד הנ גל נל נות כש חמ יהלות ומנ ה, חמ לה עש מנ לש יהלות של חמ הנ
ך י קולי לי המ תוב צנ כה ר הנ מנ רוך הוא, אה דוש בה קה ת הנ ת אל חנ בנ שנ ל מש אי רה שש ת יי סל נל כש שום של ה. ומי עמבםדה א הה בה צש ך יהשוב מי כה

בות. אה ת הה ים, בנ לי ת גנ בנ

נו מל א מי יוצי ים, וש לי י תי לי ל בו תי לה כש ני ד בו, וש כםל עומי הנ שום של ים, מי לי א גנ רה קש א ני בה ם הנ עולה ים - הה לי ת גנ עוד בנ
א, בה ם הנ עולה הה ים מי אי ם יוצש נות, כגלה יה עש ים ומנ לי ם גנ ל אותה כה עול, וש ל נה תוב (שיר ד) גנ כה ים - כנ לי ת גנ כםל. עוד בנ לנ

ים. לי ת גנ יא בנ ל הי אי רה שש ת יי סל נל וכש

תוב ך כה ר כה חנ אנ ים קול, וש רי הה ר ולש מי זנ י לש די הוא כש ך, של י קולי לי המ תוב צנ ה כה לה חי תש ה. בנ של ה קה סוק זל ה, פה אי םא רש ב
ר. מי זנ חנ ולש בי שנ י לש די י כש לי המ א צנ לה י? אל יבי שי קש תוב הנ כה ן של יוה ך, כי י קולי לי המ ה צנ מה ז לה ך, אה ם כה י. אי יבי שי קש הנ

ם? ענ טנ ה הנ י, מה יבי שי קש תוב הנ ז כה רוך-הוא, אה דוש-בה קה ר לנ מי זנ ולש חנ  בי שנ ים לש ילי חי תש ל מנ אי רה שש ם יי ה, אי אי םא רש ב
תוב כה וש ך,  קולי י  לי המ צנ תוב  כה ה  זל ל  ענ וש הוא,  רוך  בה דוש  קה לנ ה  ילה בי שש בי ים  רי מש זנ ומש ים  חי בש שנ מש ל  אי רה שש יי של יל  בי שש בי

הנקששייביי.

ה, בורה גש ה זו  שה יש לנ ה. וש מה הי בש בור בנ גי ש  יי ר (משלי ל) לנ מנ אל נל של מו  ה, כש בורה גש ד הנ צנ ה מי אה בה שום של ה - מי שה יש לנ
ה ין לה אי, אי דנ יהה ונ ני ], עמ יהה לל ה [עה ירה אי םא מש ל יהה של רש לנ קש פנ סש יא אנ הי שום של תות - מי נה יהה עמ ני ים. עמ קי זה חר בםר כםחות וה שש לי

ש. מל של ה הנ ן לה נותי ה של ק מנ א רנ לה ה, אל מה צש ל ענ של ה אור מי נה בה לש לנ

י ין מי אי ם], וש יי וי לש ל הנ ים [של חי תה פש ל הנ ים ענ רי זש חנ מש ים של יי ני ים עמ ני ים בו כםהמ שורי ד, וש חה ר אל פה ה, כש דל תות הוא שה נה עמ
ל כה יק מי ר רי ם יותי יתה ם, ובי עה י הה יני עי יו בש ים הה זויי ים], בש לי ר [קנ פה י אותו כש ני ם בש ל אותה כה שום של ם, מי הל יחנ בה גי ינשש של
א לה ה, אל מה צש ל ענ של ין אור מי ה אי נה בה לש ך לנ שום כה ם. מי י ענ זויי ים] בש לי ים [קנ יי ני מו עמ ם, כש הל ים לה ני נותש ה של מנ ט לש רה ם, פש עה הה

ה. ירה אי יא מש ש הי מל של ה הנ מה ר עי בי חנ תש מי ה של עה שה בש

ה. תה ת אה ול יש מה י אי יך כי דל ל שה ך ענ תםת לי נה ך עמ לל מל ר הנ מנ ן אה כםהי ר הנ יהתה בש אל תוב (מלכים-א ב) ולש כה ה, של אי םא רש ב
יא הי ה, של נה בה לש ה בו הנ קה בש דש ני י, של ני קום עה מה יהה מי הה שום של א מי לה ת? אל ול יש מה א אי רה קש ו ני יהה דוני ת אמ ין אל מי זש הי ל של י ענ כי וש

תות. נה יהה עמ ני עמ

א לה אל ג אותו?  רנ םא הה ל יק של די צנ ך  שום כה י, מי בי ה אה נה ענ תש ר הי של כםל אמ בש יתה  ני ענ תש י הי כי וש ר, (שם)  םאמנ ם ת אי וש
יהה הה אול, וש שה לש ב לו  יהה אורי הה של כות, כש לש מנ ה לנ לה םא עה ל ד של ד ענ וי דה ה בו  כה י, זה ני קום עה מה יהה מי הה שום של ר, מי יהתה בש אל
ל ה של וה דש חל ה בש תה יש הה מות, וש לי שש ה בי נה בה לש ה הנ דה מש למםה, עה ט שש לנ שה ן של מנ זש לי ר. וש יהתה בש ה אל מו זל ך] כש ר כה חנ י, [אנ ני עה כש כו  רש דנ

ר. יהתה בש אל ה בש כה םא זה יהה לו, ל כםל הה הנ ר, של עםשל

םא יון. ב לש ת סוד על של רל יל לה בי שש יהה בי כםל הה ה אותו, הנ נה קה יהה של מש רש יי וש יהה,  ר הה בה דה תות סוד הנ נה ה עמ די אי שש דנ ונ
ת חנ בנ שש תי ך  שום כה תות. מי נה עמ ה  די י, שש ני עם בש יא  הי של ים. כש פוחי ה תנ די את שש רי קש ני יא  ה, הי נה בה לש ת הנ טל שולל של ה, כש אי רש

מות. לי ר ושש ה עםשל ה לה ה עושה טה מנ לש של

ד וי דה של וכש ה,  טה מנ לש חנ  בי שנ ולש ר  מי זנ לש ר  מל זל י  יני מי ן  גי ננ ולש מות  לי שש ה  לה עמשות  לנ ל  די תנ שש יו הי יהמה ל  כה ד,  וי דה של מו  כש
ה אה יהצש ה  נה בה לש י הנ רי המ מות, של לי שש ר, בי עםשל בש ה  ח אותה קנ למםה לה מות, ושש לי שש בי ה  יר אותה אי שש ם, הי עולה הה ק מי לי תנ סש הי

ץ. רל אה י הה כי לש ל מנ ל כה ט ענ לנ ה שה זל ר הנ עםשל בה ר, של עםשל ה לה סה נש כש ני י וש ני עם הה מי

ן מנ זש אותו הנ ב, ובש הה זה ה הנ בה רנ תש הי ב, של הה כםל זה א הנ לה למםה. אל י שש ימי ב בי שה חש םא] נל ף [ל סל ין כל ה, (שם י) אי ל זל ענ וש
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ש מל של ל הנ לות של כש תנ סש הי ש, ובנ מל של הנ ל בו  כי תנ סש יהה מי ה הה לה עש מנ לש ר של פה י עה רי המ ב לו, של הה רםת זה פש ענ תוב (איוב כח) וש כה
ב. הה זה ה הנ בל רנ תש ה ומי עמשל ר ננ פה עה פו, הל קש תה וש

א לי מה לש אי ב, וש הה ים זה ם עושי ים כגלה רי הה ין הל בי ץ של רל אה ר הה פנ ם, עמ יר שה אי ש מי מל של כםחנ הנ ים של רי הה ן הל ה, מי אי םא רש ב
ב. הה זה ת הנ ה אל בל רש ש מנ מל של ף הנ תםקל שום של ים, מי יי ני ים עמ שי נה יו אמ םא הה ם, ל בות שה רנ עות של יות רה חנ

ת ה אל בל רש ומנ ר  פה עה ל בל כי תנ סש מי ש  מל של ף הנ י תםקל רי המ ה, של אומה מש ב לי שה חש נל ף  סל ין כל למםה אי י שש ימי בי ך  שום כה מי
ל כי תנ סש הי ן של יוה ב. כי הה ה זה בל רנ תש ף ומי ל תםקל ש, נוטי מל של ל בו הנ כי תנ סש מי של ין. כש די ד הנ ר הוא צנ פה אותו עה עוד, של ב. וש הה זה הנ

גו'. ר וש פה עה ן הל יהה מי כםל הה ר, (קהלת ג) הנ מנ אה יז וש רי כש הי ח וש בנ ה, שי למםה בה שש

ל כה ה של בה המ אנ יא אור וש הי ר, של ל עםשל ה של בה המ יא אנ הי ה של ירה א שי לה ד, אל וי מו דה ן כש גי ננ ך לש רי טה צש םא הי למםה ל ה שש ל זל ענ וש
ר. מנ ך הוא אה לל מל ד הנ גל נל א כש סי כי ת בנ בל יושל של ה כש ירה בי גש ל הנ ח של בנ של ה, הנ יו בה ם הה עולה ל הה חות של בה שש תי הנ

ר שה קש ר ני פה עה הל ב, וש הה יהה זה כםל הה הנ שום של ים, מי ני בה אמ ים כנ לנ ירושה ף בי סל כל ת הנ ך אל לל מל ן הנ תי יי תוב (מלכים-א י) ונ כה
ה. נה מל ז מי םא זה ל ה וש מה ק עי בה דש ש ני מל של הנ י, וש םאשי ר ת לש חנ םאלו תנ מ ר (שיר ב) שש מנ אל נל מו של ה, כש בה המ אנ ד הה צנ םאל בש מ שש בנ

ן יוה םאש. כי ר ת הה חנ םאל תנ מ שש הנ ת, וש קל בל חנ ין מש יהמי הנ ש, וש מל של ה לנ בה רש ה קה נה בה לש הנ ה של אה י רה רי המ ה, של זל ה בה עה למםה טה שש
ן יוה ב? כי רי קה י לש די א כש לה ה אל ינה ין אי י יהמי רי המ ה, של אן עושה ה כה ין מנ ד, יהמי חה אל בו כש רש קה תש י הי רי ר, המ מנ זו, אה ה לה בו זל רש קה תש הי של

למםה. י שש ימי ב בי שה חש םא] נל ף [ל סל ין כל יהד אי יך? מי רי ה צה מה ה, לה זל ה בה בו זל רש קה של

א. צה מש םא תי ל ם וש דה י אה ני ד בש סל חל ך לש רי טה צש ה תי תה יך, אנ יל ין - חנ יהמי ת הנ יתה אל חי ה דה תה רוך הוא: אנ דוש בה קה ר לו הנ מנ אה
ר אומי וש ים  חי תה פש הנ ל  ענ ר  זי חנ מש למםה  יהה שש הה וש ך,  שי חה הי לש ה  ילה חי תש ה הי נה בה לש הנ וש ה,  נה בה לש ד הנ גל נל כש מי ש  מל של ה הנ טה סה יהד  מי
יב שי חש םא הל ל ין וש יהמי ת הנ ה אל חה דה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ד. מה סל מו חל ה עי עמשל ינ י של יהה מי םא הה ל ת, וש לל י קםהל ני (קהלת א) אמ

ה. אומה מש למםה לי י שש ימי ב בי שה חש םא] נל ף [ל סל ין כל תוב (מלכים-א י) אי כה הו של אותו, זל

י יבי שי קש (ישעיה י) הנ ך  שום כה ה, מי לה עש מנ לום לש ה שה בל רש רוך-הוא, מנ דוש-בה קה חות לנ בה שש ה תי בל רש מנ ל הנ ן כה כי לה וש
תוב (ישעיה כה ד - כנ ה. אםבי קה תוב חםק חג כה ה, כנ שה יש נו לנ יש ש - הנ יי גו'. לנ ף וש רל י טל לי בש ד מי ש אםבי יי תוב (איוב ד) לנ ה. כה שה יש לנ
עוד ם בש קה תה תוב (משלי לא) ונ כה ת, כנ תי יהה לה לל ה] עה בה ה [סי שה קש יא בי הי שום של ף - מי רל י טל לי בש ים. מי די אםבש או הה כז) ובה

ה. יתה בי ף לש רל ן טל תי תי ה ונ לה יש לנ

ים קי יונש ד וש חה אל ים כש רי בש חנ תש ם מי ף, כגלה רל ם טל הל ת לה נל יא נותל הי של ים, כש לי יה חמ ל הנ כה שום של דו - מי רה פה תש יא יי בי י לה ני ובש
ים די דה ה צש מה כנ ים לש די רה פש ם ני דו, כגלה רה פה תש יא יי בי י לה ני אי בש דנ ם, ונ לות גורי גה הנ ף, של רל י טל לי בש ת מי בל יא יושל הי של ד. וכש חה אל כש
נו. רש מנ אה מו של ד, כש חה אל ים כש בי רש קה תש ים ומי ני קה תג כםל מש ה, הנ עמשל ן ננ בה רש קה הנ של ן כש כי לה ין. וש עמשות די םא לנ צ מש י לי די ים כש כי רה ודש
םא י ל רי המ ין, של א בו די צה מש םא ני ל נו יום של ין לה ך אי שום כה דו, ומי רה פה תש יא יי בי י לה ני בש אי של דנ ה, ונ עמשל םא ננ ן ל בה רש קה ו של שה כש ענ

נו. רש מנ אה מו של ה כש יונה לש מות על לי שש ים בי תוני חש תנ ים וש יוני לש ים על רי עורש תש מי

רוך דוש בה קה ת הנ ך אל רי בה מש ה של כה רה בש ה, ובנ טה מנ ה ולש לה עש מנ מות לש לי ת שש רל עורל ם מש דה אה ת הה לנ פי ו תש שה כש ה, ענ אי םא רש ב
דוש קה ת הנ ך אל רי בה מש י של מות. מי עולה ים הה כי רש בה תש ל מי אי רה שש ל יי ה של לה פי תש ן בנ כי לה ים, וש תוני חש תנ ים וש יוני לש ים על כי רש בה תש הוא מי
י תוב (שמואל-א ב) כי כה הו של ך. זל רי בה תש םא מי רוך הוא - ל בה דוש  קה ת הנ ך אל רי בה םא מש ל י של ך. מי רי בה תש רוך הוא - יי בה

לו. י ייקה זנ ד ובם בי כנ י אמ דנ בש כנ מש

ל טנ נה ים וש די קש א הוא הי לה טםל] אל ה לי צה רה ך, [של רי בה ר לש חי ם אנ דה אה ה לש כה רה ל בש ן כוס של תנ םא נה ן ל קי זה א הנ נונה מש ב הנ רנ
םאל, מ שש םאל] ובי מ שש םא בי ל ין [וש יהמי טםל אותו בש יך לי רי צה נו של רש מנ י אה רי המ ך. ונ רי בה יו ומש י יהדה תי שש םאל] בי מ שש ין ובי יהמי אותו [בש

ה הוא. רו בו - יהפל עורש תש ם הי כגלה ב של ל גנ ף ענ אנ וש

עות כוס זו שופש י בש רי המ א, של שה שועות אל תוב (תהלים קטז) כוס יש כה יך כוס, של רי ך צה ה כה כה רה ל בש ל כוס של בה אמ
יון לש על ן הה יי ם] ינ הל ר [לה מה שש ם ני שה יו, וש לה ם אי ס אותה כוני ם וש ל אותה הוא נוטי ה, וש לה עש מנ לש שועות של ן יש אותה כות מי רה בש הנ
םאת, ז כוס הנ נוס בנ הוא כה ן של יי ינ הנ םאל, וש מ שש םא בי ל םאל] וש מ שש ין [ובי יהמי ך אותו בש רי בה ים לש יכי רי אותו כוס, וצש ס בש ני כנ תש ומי

ד. חה אל ד] כש חה כםל [אל ן, הנ יי ינ ם וש חל לל יק מי ילה רי הש םא יי ל ן של חה לש שג ת הנ ך אל רי בה ים לש יכי רי ד, וצש חה אל כו כש רש בה תש יי של

םאל מ ין ושש יהמי יך  רי ה, צה כה רה ל בש יא כוס של הי ן של יוה כי וש ה,  כה רה ל בש את כוס של רי קש ני ל  אי רה שש יי ת  סל נל ה, כש אי םא רש ב
א יוצי ה של תורה ין הנ יל יי בי שש ן בי יי א ינ לי מנ תש הי ה לש יכה רי םאל, וצש מ שש ין לי ין יהמי ת בי נל תל ה כוס ני אותה ה, וש טםל אותה יך] לי רי צה [וש

א. בה ם הנ עולה ן הה מי

ה לה גנ תש אן ני ר כה ה, אומי רה עה מש נו בנ אה אן של ים כה יוני לש ים על רי בה לו דש גנ תש ה הי זל אן] בה ה, [כה כה רה ל בש ה, כוס של אי םא רש וב
ה כה רה ל בש כוס של רום, וש דה פון וש ה צה םאל, זל מ שש ין ובי יהמי בש ה  לה בש קנ לש יך  רי ה צה כה רה ל בש ה, כוס של דושה קש ה הנ בה כה רש מל סוד הנ

ם. הל ה מי כה רה ל בש ילה נוטי הש יי של

ה יחה ני הנ לש יך  רי צה רום, וש דה פון וש ין צה ן בי תי נה תי יך של רי צה למםה, של שש לי תו של טה ה? זו (שיר ג) מי כה רה ל בש י זו כוס של מי
תוב כה שום של כות, מי רה ע בש בנ רש אנ ה בש ך אותה רי בה ה לש כה רה ל בש ה כוס של אותה יחנ בש גי ינשש ם, וש הל מה ן עי קי תנ תש יי גוף של הנ ין, וש יהמי בש
ח רה זש ומי רום  דה וש פון  ה, צה מונה אל ה סוד הה כה רה ל בש כוס של א בש צה מש ני גו'.  וש ה  בה יך  להל י ה' אל יני עי יד  מי (דברים יא) תה

אוי לו. רה ה כה דושה ה קש בה כה רש י מל רי ב, המ עמרה ומנ
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נו. רש אנ י בי רי המ ג, ונ נל ם עם חל ילה לל הש יי י, וש ני ם עם חל לל ך  רי בה תש יי ה וש טה מנ לש ם של חל לל אותו  ך  רי בה תש יי י של די ם, כש חל לל ן בש חה לש שג וש

ה]. כה רה ל בש ם של חל אותו לל ה [בש לה עש מנ ה, לש טה מנ ה ולש לה עש מנ ם, לש עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ ת בש כל רל בה תש ל מי אי רה שש ת יי סל נל כש א של צי מה יי וש
ל כה ך מי רי בה תש יי שום של ם מי חל לל ן בש חה לש שג הנ ך [וש רי בה תש יי ה, של טה מנ ך לש רי בה תש יי בות, וש אה ך בה לל מל ד הנ וי ר דה בי חנ ה, לש כה רה ל בש כוס של וש
ה, טה מנ לש ך  רי בה תש יי בות וש אה בה ך  לל מל ד הנ וי ר דה בי חנ תש יי ה, של כה רה ל בש סוד כוס של ה בש לה עש מנ ה לש טה מנ לש ה ומי לה עש מנ לש ים, מי די דה צש הנ

יד. מי זון תה א בו מה צי מה יי ם, של דה אה ל הה נו של חה לש ך] שג רי בה תש יי נו. וש רש אנ י בי רי המ ג, ונ נל ם עם חל ילה לל הש יי י וש ני ם עם חל ך לל רי בה תש יי של

ה רה עה מש ן הנ מי או  יהצש לו.  ים אי רי בה דש נו  עש מנ שה וש אן  כה לש נו  סש ננ כש ני ן של מה חמ רנ הה רוך  רו, בה מש יהדו. אה קו  שש נה וש ם  כגלה מו  קה
ם אותה ים לש די סופש של או  רה וש בו,  יהשש ת.  יי ם בנ יהל לי עמ ל  פנ נה תו, של מי ים של שי נה ת אמ בוצנ קש או  יר, רה עי לה סו  נש כש ני של כו. כש לש הה וש

ים. אי רומה ם הה ם אותה תו עי מי של

ם יי רנ צש טון מי לש מוז שי אן רה א כה לה ד? אל טה אה ן הה ה גםרל ה זל ד, מנ טה אה ן הה ד גםרל ענ יהבםאו  ר, ונ מנ אה עון וש מש י שי בי ח רנ תנ פה
מו ן], כש [גםרל או  י רה רי המ ל, של אי רה שש טון יי לש י שי ני פש לי ר מי עמבנ יה ם של יי רנ צש ל מי טון של לש שי ה הנ ני מג ה מש ד - זל טה אה ן הה ר. גםרל ערבנ יה של

גו'. אםד וש ד מש בי כה דול וש ד גה פי סש ם מי דו שה פש סש יי ה ונ ל זל ענ ן. וש גםרל ים בש די גה ים בש שי לגבה ר (מלכים-א כב) מש מנ אל נל של

ה לל ם אי ים הי הודי ל יש םא של אן ל ף כה ם. אנ יי רנ צש מי יהה מי אי הה דנ ונ ה, של זל יום הנ ד הנ ם ענ יי רה צש ל מי בי ה אה מה א שש רה ן קה ל כי ענ
דוש קה תו, הנ מי ן של יוה כי תו, וש םא מי ים ל הודי יו יש א הה לי מה לש אי ים, של הודי ה יש לל אי ים, וש הודי תו בו יש מי ב של ל גנ ף ענ ים, אנ בוכי

ם. יהל וונותי ל עמ ר ענ פי כנ רוך הוא מש בה

ת, רל חל שות אנ רה ה בש אה םא יהצש ם, ל יי רנ צש מי תו בש מה שש ה ני אה יהצש ב של ל גנ ף ענ עמקםב, אנ ינ ה, של אי םא רש עון, ב מש י שי בי ר רנ מנ אה
יהה הה ה של עה שה עמקםב. בש ל ינ תו של טה מו מי ה כש מה לי ה שש טה ה מי תה יש םא הה ם ל עולה א הה רה בש ני יום של ר, מי אי בה תש ני מו של ם? כש ענ טנ ה הנ מה

נו. רש אנ י בי רי המ ה, ונ קומה מש ה לי רה שש קש יהד ני תו מי מה שש ם, ני עולה ן הה ה מי עולל

ה אור, תה לש על ה הל רה עה מש הנ ן, וש דל ן עי ל גנ יחות של רי ל הה ה כה רה עה מש או בנ צש מש ה, ני רה עה מש ס לנ נה כש עמקםב ני יהה ינ הה של ה, כש אי םא רש ב
ה, רה עה מש עמקםב לנ ס ינ ננ כש ני ן של יוה ר. כי ני ה אור הנ לה מו, עה א עי צי מה הי ם לש יי רנ צש מי עמקםב לש ינ בות לש אה סו הה נש כש ני של ק. וכש ד דולי חה ר אל ני וש

יך. רי צה ה של ל מנ כה ה מי רה עה מש ה הנ מה לש תנ שש ז הי אה קומו, וש מש ר לי ני ר הנ זנ חה

ית בי ם בש יהל ני פש רות לי זוכות עובש מות של שה ל, ונש בי קנ םא תש ל ר וש חי אנ יש  ה אי רה עה מש ה הנ לה בש םא קי ם ל עולה י הה מי ד יש ענ וש
י בי ר רנ מנ רוך הוא. אה בה דוש  קה י הנ ני פש לי חו  מש שש יי ם, וש עולה בה ירו  אי שש הי ע של רנ זל ת הנ אל או  רש יי וש רו  עורש תש יי י של די ה, כש רה עה מש הנ

א. רופי ת הה ל אל אנ ך שש ר לו, לי מנ יא? אה ה הי עמקםב מנ ל ינ ה של יטה ני א, חמ בה אנ

ל. אי רה שש ת יי ים אל אי רםפש הה טו  נש ינחנ יו ונ בי ת אה נםט אל חמ ים לנ אי רםפש ת הה יו אל דה ת עמבה ף אל ו יוסי צנ יש תוב ונ ה, כה אי םא רש ב
י רי שו, המ עה ך הוא של רל דל יל הנ בי שש בי ר של םאמנ ם ת ם? אי דה י אה ני ר בש אה ל שש מו של ה כש תה יש ה זו הה יטה ני חמ ך של תש עש ל דנ ה ענ לל עמ תנ המ
טו נש ינחנ תוב ונ כה ר, וש בנ קש ם ני י שה רי המ ך, של רל דל מו בנ כו עי לש םא הה י ל רי ם, המ יי רה צש מי רון בש אה ם בה ישל יי גו' ונ ן וש ף בל ת יוסי יהמה תוב ונ כה

אםתו?

ים, ני מה שש ל הנ ל כה יון ענ לש ה, על חה שש ן מי מל של ם בש ים אותה טי ם חונש ת גופה יד אל עממי הנ י לש די ים, כש כי לה מש י הנ כי רש ם דנ א הי לה אל
לו או  לש מש יי תוב ונ כה ים יום, של עי בה רש ן טוב אנ מל של אותו  ר יום בש חנ גוף יום אנ לנ ים אותו  בי שואמ ים, וש מי שה בש ב בי עםרה מש

ב. ן רנ מנ ם זש לי גוף שה ד הנ ם, עומי לנ שש ה הג זל ר של חנ ים. אנ נגטי חמ י הנ מי או יש לש מש ן יי י כי ים יום כי עי בה רש אנ

ר אה שש ל  כה מי ר  צה קה ן  מנ זש בי גוף  הנ ת  אל יבות  קי רש ומנ לות  כנ מש ם  יי רנ צש מי ץ  רל אל וש ן  ענ ננ כש ץ  רל אל ה  אותה ל  כה של שום  מי
ים מי שה של תוך  חוץ. מי בנ ים ומי ני פש בי מי ה זו  יטה ני ים חמ עושי ה, וש ת זל ים אל גוף עושי ת הנ יים אל קנ יל לש בי שש צות, ובי רה אמ הה
חוץ בנ ים ומי ני פש בי גוף מי ת הנ יד אל עממי יו, ומנ עה מי ב לש אה שש ני בור, וש טנ ן הנ ים מי ני פש ב לי אה שש בור, הוא ני טנ ל הנ ן ענ מל אותו של

ב. ן רנ מנ זש

ף יוסי ה לש מו זל ש. כש פל נל גוף וה יום בנ קי יהה בש הה בות הוא, וש אה גוף הה יך, של רי ך צה כה גוף, וש יום הנ קי יהה בש ך הה עמקםב כה ינ וש
תוב כה ש, של פל נל יום הנ קי טו אםתו. ובש נש ינחנ תוב ונ כה גוף, של יום הנ קי ש. בש פל נל ל גוף וה יום של קי הוא בש גוף, וש ת הנ מנ גש הוא דג של

ם. יי רה צש מי רון בש אה ם בה ישל יי ונ

ה. לה עש מנ לש ית של רי בש ה הנ רו אותה מש שה ה, וש טה מנ ית לש רי בש ת הנ ר אל מנ ף שה א יוסי לה י"ם? אל י יודי ני ה שש ם מה שי ינו, לש ני שה וש
הו? ה מנ לה עש מנ לש רון של ה. אה לה עש מנ רון לש אה ה ובה טה מנ רון לש אה קום] בה רונות, [מה י אמ ני שש ם בי ם, הושנ עולה הה ק מי לי תנ סש הי של כש
ית, רי בש רון הנ א אמ רה קש ה ני לה עש מנ לש רון של אה ץ, של רל אה ל הה דון כה ית אמ רי בש רון הנ ה אמ ני ר (יהושע ג) הי מנ אל נל של מו  א, כש לה אל

רונות. י אמ ני שש ם בי ית, הושנ רי בש ת הנ ר אל מנ ף שה יוסי שום של ית, ומי רי ר בש מנ שה י של א מי לה ש אותו אל םא יורי י ל רי המ של

שות רה תו בש מה שש ה ני אה יהצש ב של ל גנ ף ענ אנ ר, של חי יחנ סוד אנ סוק מוכי פה הנ אי. וש דנ ה ונ ך זל ם, כה יי רה צש מי רון בש אה ם בה ישל יי ונ
ש יק יורי די ל צנ כה יק, של די יהה צנ הה שום של ה, מי טה מנ ה ולש לה עש מנ רון, לש אה ם בה ישל יי תוב ונ כה הו של ה. זל ינה כי שש ר בנ שנ קש ת, ני רל חל אנ
י יהדנ ה  עמשי מנ י  ענ טה מנ ר  צל ני ץ  רל אה שו  ירש יי ם  עולה לש ים  יקי די צנ ם  כגלה ך  מי ענ וש ר  מנ אל נל של מו  כש ה,  יונה לש על הה ה  דושה קש הנ ץ  רל אל

ן. מי אה ן וש מי ם אה עולה רוך ה' לש ר. בה אי פה תש הי לש

ית אשי רי ר בש פל יק סי לי סש
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ספר שמות

רו הי זש ים ינ לי כי שש מנ הנ או (שמות א) וש יתו בה ובי יש  עמקםב אי ת ינ ה אי מה יש רה צש ים מי אי בה ל הנ אי רה שש י יי ני מות בש ה שש לל אי וש
סוד ים בש לי כש תנ סש מי ם של לו הי ים - אי לי כי שש מנ הנ ד (דניאל יב). וש על ם וה עולה ים לש בי כוכה ים כנ בי רנ י הה יקי די צש יענ ומנ קי רה ר הה זםהנ כש
ר - זםהנ ה. כש יונה לש על ה הה מה כש חה יו הנ זי ים בש צי נוצש ים וש ירי אי רו - מש הי זש ה]. ינ מה כש חה סוד הנ ים בש צי נוצש רו, של הי זש ה [נ"א ינ מה כש חה הנ
ש מל לות, של זה ים ומנ בי ים כוכה די , בו עומש יענ קי רה א הה רה קש ני ר של תה סש ה סוד ני זל ן. וש דל עי א מי יוצי יר של אי מי צות של נוצש תש הי אור וש

ל אור. אורות של ם מש ל אותה כה ה, וש נה בה ולש

ל ל) כה ) (ענ יהה לל ים (עה סי כנ יו מש פה נה עמ ן, של גה ע הנ צנ מש אל ד בש ים עומי יי חנ ץ הנ עי ן. וש גה ל הנ אור ענ יר בש אי ה מי זל יענ הנ קי רה ר הה זםהנ
י פררי ל צי כה ה, וש דל שה יות הנ ל חנ יו כה תה חש ים תנ פי תופש סש ים. ומי רי שי ים כש לי כי ן בש גה בנ ים של מי שה ים ובש צי עי אות וש נה יוקש ם דש אותה

ים. פי נה עמ ם הה ת אותה חנ ים תנ רי ם דה יי מנ שה הנ

ק א רנ לה רוי בו, אל ינו שה ר אי חי אנ ד הה צנ ים. הנ מי י עולה מי עולש ם ולש עולה יומו לש כםל, קי ים לנ יי ן חנ ן נותי ילה אי י הה רי ר פש זםהנ
ים אי רה קש ה ני לל ים. אי מי י עולה מי עולש ם ולש עולה ים לש די ם עומש נו, הי מל ים מי טועממי ה של לל ל אי ם של קה לש י חל רי שש ה. אנ שה דג קש ד הנ צנ

א. בה ם הנ עולה ים לה יי חנ ה, וש זל ם הנ עולה ים בה זוכי ים וש יקי די צנ ים וש ילי כי שש מנ

טותו. שש פנ תש הי בוא בש ים רי שי לוכו, הוא שי אות הי סה רש אות פנ ש מי מי ה. חמ לה עש מנ ה לש לה עש מנ קוף לש ה זה זל ץ הנ עי ר הה זםהנ
ר חי קום אנ מה ים בש בי ינשש תש םא מי ים, ל די יורש ים וש עולי ים של ני וה ם גש ים בו הי יהמי ים קנ ני וה גש ל הנ כה ד של חה ר אל יהם זםהנ ה קנ זל ץ הנ עי בה

ן. ילה אי אותו הה ט לש רה פש

ים, די םא עומש ל ים וש די ים, עומש בי ינשש תש םא מי ל ים וש בי ינשש תש יר, מי אי םא מי ל ר של תוך זםהנ אות בש רה הי נו לש מל ים מי אי יוצש של כש
ים די ם יורש הי ים בו, וש מי חה תג מש ים של טי בה ר שש שה ים עה ני ים שש אי ה יוצש ץ זל עי ר. מי חי קום אנ מה ים בש בי ינשש תש םא מי ל שום של מי
ל אי רה שש י יי ני מות בש ה שש לל אי תוב וש כה הו של ים. זל יוני לש נות על חמ ה מנ מה כנ ם בש יי רנ צש לות מי גה תוך  יר לש אי םא מי ל ה של זל ר הנ זםהנ בנ

גו'. וש

ם אםל, אי שש לי עוד ייש  ה? וש ם מה שי ם לש יי עממנ יהה פנ יםה הה ר ה'. הה בנ יהה דש יםה הה ח, (יחזקאל א) הה תנ עון פה מש י שי בי רנ
לות גנ לש לו  לו, ייש  יכה הי לש יס אותו  ני כש מנ ך  לל מל הנ י של ה? מי אה רה ה של ל מנ ה כה לה ה גי מה יהה, לה ן הה מה אל נל יא  בי נה אל הנ קי זש חל יש
ל שותו של רש ה, ובי מונה אל ה בל אה ה הוא רה אה רה ה של ל מנ כה ן, וש מה אל יא נל בי יהה נה אל הה קי זש חל יש אי של דנ א ונ לה ה? אל אה רה סודות של

ך. רנ צש כםל הג הנ ה, וש לה גי ה של ל מנ ה כה לה רוך הוא הוא גי דוש בה קה הנ

ל בה ש. אמ םא חושי ל או וש שה ל מנ ר, סובי ענ ה צנ עה י שה פי א לש בה ב של ל גנ ף ענ ר, אנ ענ בםל צנ סש יל לי גי רה י של עון, מי מש י שי בי ר רנ מנ אה
כות. בש יך לי רי ה צה ל זל ענ ם, וש לי ר שה ענ הו צנ ר - זל ענ א לו צנ ים, ובה דוני עי ים וש נוקי פש תנ יהה בש יו הה ל יהמה כה ר, וש ענ צנ יל בש גי םא רה ל י של מי

ן כי לה ר, וש ענ צנ יו בש יק הה די צנ ם הנ יהל בי י אותו אמ מי ל יש י כה רי המ ר, של ענ צנ ים בש ילי גי יו רש ם הה יי רנ צש מי דו לש יהרש של ל, כש אי רה שש ך יי כה
כו ים בה תוני חש תנ ים וש יוני לש על ר של ענ צנ הנ ם, אותו  לי ר שה ענ ה צנ תה יש יא הה הי ל הנ בל לות בה ל גה בה אוי. אמ רה לות כה גה ת הנ אל לו  בש סה

עהלהיו.

רות המ ל ננ תוב (תהלים קלז) ענ כה ים, של תוני חש גו'. תנ ה וש צה עמקו חג ם צה לה אל רש ן אל תוב (ישעיה לג) הי כה ים, של יוני לש על
י ני תוב (איכה ד) בש כה ים, של כי לה י מש נוקי פש תנ יו בש י הה ם? כי ענ טנ ה הנ ל. מה בל לות בה ל גה כו ענ ם בה כגלה גו', וש נו וש בש ם יהשנ ל שה בל בה

גו'. ים וש רי קה יש יון הנ צי

ים רי ם הה ה הי לל א אי לה י? אל הי נל י וה כי א בש שה ים אל רי הה ל הל תוב (ירמיה ט) ענ כה הו של ק, מנ חה צש י יי בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה (של
יו ו הה שה כש ענ וש ז.)  פה ים בנ אי לה סג מש ים הנ רי קה יש יון הנ י צי ני בש לו  ים? אי מי ים רה רי ם הה ם אותה י הי ים. ומי מי עולה ל הה ים של מי רה
ין אי בו של שש ל, חה בל לות בה גה סו) לש נש כש ר (ני של אמ כנ חור. וש אה קות לש דה הג ם מש יהל ידי ם, וי ארה וה ל צנ ם ענ יי חנ ם רי לות עי גה ים לנ די יורש

ים. מי עולה ם לש הל יחנ בה גי םא ינשש ל ם, וש ב אותה זנ רוך הוא עה דוש בה קה י הנ רי המ ים, של מי עולה יום לש ם קי הל לה

בות כה רש מל ל הנ כה לו, וש יהא של לש מנ פה ל הנ כה הוא לש רוך  בה דוש  קה א הנ רה ה קה עה שה ה  אותה עון, בש מש י שי בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה וש
י ננ ה בה אן? ומנ ים כה ם עושי תל ה אנ ם: מה הל ר לה מנ אה ם, וש יי מנ שה יל הנ ל חי כה יו וש דולה יו וגש נותה חמ יו ומנ ילותה ל חי כה דושות, וש קש הנ
ר ה' מנ תוב (ישעיה מג) כםה אה כה הו של ם. זל כל מה י עי ני אמ ל, ונ בל בה ם לש כל דו כגלש אן? קומו רש ם כה תל אנ ל, וש בל לות בה גה י בש הובנ אמ
ה לל ם - אי ים כגלה יחי רי י בה תי דש הורנ רוך הוא. וש דוש בה קה ה הנ ה - זל לה בל י בה תי חש לנ ם שי כל נש ענ מנ גו'. לש ה וש לה בל י בה תי חש לנ ם שי כל נש ענ מנ לש

ים. יוני לש על נות הה חמ מנ הנ בות וש כה רש מל ל הנ כה

ם הל ר לה מנ אה ה, וש אה רה ה של ל מנ ה כה אה רה אל, וש קי זש חל ל יש ה ענ דושה ה קש בואה ה נש תה רש שה ם, וש יי מנ שה חו הנ תש פש ל, ני בל בה דו לש יהרש של כש
ד לו, ענ ינו  מי אל םא הל ם. ל יכל יני בי דור  לה או  בה יו של בותה כש רש ם ומנ יי מנ שה ילות הנ ל חי כה וש אן,  ם כה כל דונש י אמ רי ל: המ אי רה שש יי לש
ך או כה רה ן של יוה ך. כי רנ צש ה הג לה גי ה של ל מנ ר - כה ה יותי לה ם גי אי ך. וש א כה רל אי ך, וה א כה רל אי ה, וה אה רה ה של ל מנ לות כה גנ ך לש רי טה צש הי של
רוך הוא דוש בה קה הנ עו של י יהדש רי המ ל, של לה ם כש לותה ל גה שו ענ שש םא חה אל, ל קי זש חל י יש פי ים מי רי בה עו דש מש שה של חו. וכש מש ל, שה אי רה שש יי

שות. רש ה בי לה ה - גי לה גי ה של ל מנ כה ם, וש ב אותה זנ םא עה ל

ה לל אי תוב? וש ה כה ם מנ יי רנ צש לות מי גה אן בש כה ם. וש הל מה ה עי תה לש ה גה ינה כי שש ם הנ ל, שה אי רה שש לו יי גה קום של ל מה כה ינו, בש ני שה וש
ה לל א, אי לה ר! אל ך לומנ רי טה צש תו הי ים אי אי בה עמקםב? הנ ת ינ ה אי ה זל ל, מנ אי רה שש י יי ני תוב בש כה ן של יוה גו'. כי ל וש אי רה שש י יי ני מות בש שש
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ם. יי רנ צש לות מי גה ה לש ינה כי שש ם הנ עמקםב עי ם ינ דו עי יהרש ים של יוני לש נות על חמ בות ומנ כה רש ם מל ם אותה ל, הי אי רה שש י יי ני מות בש שש

י תי ח, (שיר ד) אי תנ יהיא פה י חי בי או. רנ יתו בה יש ובי עמקםב אי ת ינ ה אי מה יש רה צש ים מי אי בה ל הנ אי רה שש י יי ני מות בש ה שש לל אי וש
י רי רש הנ מי יות  רה אמ עםנות  מש מי מון  רש חל וש יר  ני שש םאש  ר מי ה  נה מה אמ םאש  ר מי י  שורי תה י  בואי תה נון  בה לש מי י  תי אי ה  לה כנ נון  בה לש מי
ה, ל תורה בי קנ י לש יננ ר סי הנ בו לש רש קה ם וש יי רנ צש מי ל מי אי רה שש או יי יהצש ה של עה שה ל. בש אי רה שש ת יי סל נל ל כש ר ענ מנ אל ה נל סוק זל ים. פה רי מי נש
ה נה בה לש הנ מו  כש ה,  מה לי שש  - ה  לה כנ ה.  אה בה יון  לש על הה דון  עי אותו  מי  - נון  בה לש מי י  תי אי הוא,  רוך  בה דוש  קה הנ ה  לה ר  מנ אה

ה. ך תורה יי ננ לו בה בש קנ יש י של די י - כש בואי נון תה בה לש י מי תי צות. אי נוצש תש הי ל אור וש כה ש בש מל של הנ ת מי מל לל תנ שש מי של כש

ל ת ענ רםבל קש י תי לי בש קנ יא. תש בי הה ין לש ה אי שורה ר (שמואל-א ט) ותש מנ אל נל מו של י - כש שורי ה. תה נה מה םאש אמ ר י מי שורי תה
ה עמשל ר ה' ננ בל ר די של רו (שמות כד) כםל אמ מש אה ה וש יונה לש על ה הה מונה אל סו לה נש כש ני של ית, כש אשי רי הה ה - מי נה מה םאש אמ ר ך. מי יי ננ בה
י כםחנ בםרי יו גי כה אה לש כו ה' מנ רש ם, (תהלים קג) בה הל תוב בה ך כה כה ים, של יוני לש ים על כי אה לש מנ ד כש חה ל אל קה שש מי יו בש הה ע, וש מה שש ני וש

ה. שורה ל תש אי רה שש ת יי סל נל ה כש לה בש ז קי רו. אה בה קול דש מםענ בש שש רו לי בה י דש עםשי

בו ינצש תש יי ונ תוב (שמות יט)  כה יו, של תה חש תנ בו  ינצש תש הי וש יו  לה אי בו  רש קה י, של יננ ר סי ה הנ זל מון -  רש חל וש יר  ני שש םאש  ר מי
צו רה םא  ל וש ה  ל תורה בי קנ לש הוא  רוך  בה דוש  קה ם הנ ינה מי זש הי יר של עי שי י  ני בש לו  אי  - יות  רה אמ עםנות  מש ר. מי הה ית הה תי חש תנ בש
יענ מו הופי יר לה עי שי ח מי רנ זה א וש י בה יננ סי תוב (דברים לג) ה' מי כה אל, של עי מה שש י יי ני בש לו  ים - אי רי מי י נש רי רש הנ ה. מי לה בש קנ לש

ש. בםת קםדל במ רי ה מי תה אה ן וש ארה ר פה הנ מי

נות חמ או מנ ל, בה אי רה שש יי ה לש ת תורה תי רוך הוא לה דוש בה קה ה הנ צה רה של ינו, כש ני שה ש? של בםת קםדל במ רי ה מי תה אה ה וש ה זל מנ
ל ך ענ ה הודש נה ר תש של ץ אמ רל אה ל הה כה ך בש מש יר שי די ה אנ נו מה ני דם רו, (תהלים ח) ה' אמ מש אה חו וש תש ים. פה יוני לש ים על כי אה לש ל מנ של

ם. הל ן לה תי נה ה תי תורה צו של רה ם, וש יי מה שה הנ

ל. (דברים אםהל י יהמות בש ם כי דה תוב (במדבר יט) אה כה ת? של ול ם מה כל י ייש בה כי רוך הוא, וש דוש בה קה ם הנ הל ר לה מנ אה
ל זי ם גה יהל יני ים? ייש בי יני ים די יכי רי ם צש תל י אנ כי א? וש טש ם חי יכל יני ת. ייש בי הומה ת וש ול ט מה פנ שש א מי טש יש חי אי ילה בש הש י יי כי כא) וש
םא תוב ל כה ר? של קל ם של יכל יני ף. ייש בי אה נש םא תי תוב ל כה ים? של שי ם נה יכל יני נםב. ייש בי גש םא תי תוב (שמות כ) ל כה ה? של בה ני או גש
חו תש יהד פה ה? מי ים תורה ם רוצי תל ה אנ ם מה שי ז לש מםד. אה חש םא תנ תוב ל כה ה? של דה מש ם חל יכל יני ר. ייש בי קל ד שה עמך עי רי ה בש נל עמ תנ
ל ענ תוב. וש םא כה ם ל יי מנ שה ל הנ ך ענ ה הודש נה ר תש של לו אמ אי ץ. וש רל אה ל הה כה ך בש מש יר שי די ה אנ נו מה ני דם רו, (תהלים ח) ה' אמ מש אה וש

מו. ת לה ש דה ינו אי ימי ז מי ש, אה בםת קםדל במ רי ה מי תה אה ך וש כה

חוד ל סוד יי ה ענ סוק זל ר, פה מנ עון אה מש י שי בי רנ ם, וש יי רנ צש לות מי גה ה לש ינה כי ה שש דה יהרש של ה כש סוק זל ר פה אי י בי י יוסי בי רנ
מו עי יגו  הי נש בור, ומנ די א לנ י קול בה רי המ שום של י, מי תי בור אי די ר לנ מנ קול אה ה, הנ לה נון כנ בה לש י מי תי ר. אי מנ אל ה נל מונה אל הה
ט רה ט, ופש רה פש לנ ך  רי טה צש ל הי לה ן כש כי לה וש ט,  רה בור הוא פש ל, די לה קול הוא כש שום של ל, מי לה רוד כש י פי לי ד בש חה אל יות כש הש לי
ם יהל ני ר שש קנ עי גו', של ה וש לה נון כנ בה לש י מי תי ה אי ל זל ענ י קול. וש לי בור בש ין די אי בור, וש י די לי ין קול בש י אי רי המ ל, של לה כש ך לנ רי טה צש הי

נון. בה לש ים מי אי בה

ר תה סש ני נון הנ בה לש סוד הנ ה) מי כםל, (כגלה ים לנ לי שש הנ לש את רוחנ  ם יוצי שה מי רון של גה הו  ה - זל נה מה אמ םאש  ר י מי שורי תה
ם ה הי לל יות - אי רה עםנות אמ מש בור. מי די ת הנ ת אל כל חותל ע, של צנ מש אל םאש וש שון ר י לה מון - זוהי רש חל יר וש ני םאש שש ר נוז. מי גה הנ וש

בור. די ם הנ לה שש ם ני הל בה מות של לי שש ם, הנ יי תנ פה ם שש ה הי לל ים - אי רי מי י נש רי רש הנ ם. מי יי ננ שי

ו אה תש תי ל  אנ וש ן  יי ענ ע  רנ ם  חל לל ת  אל ם  חנ לש תי ל  אנ כג)  (משלי  ח,  תנ פה יהיא  חי י  בי רנ ל.  אי רה שש יי י  ני בש מות  שש ה  לל אי וש
אי דנ ינו כש ן, אי יי ע ענ הוא רנ יש של אותו אי ה מי אה נה ם או המ חל לל שום של ן - מי יי ע ענ ם רנ חל ת לל ם אל חנ לש ל תי יו. אנ מםתה ענ טש מנ לש
לות, גה ים בנ רי אה שש יו ני םא הה ם, ל יי רנ צש מי ל הנ ם של חל עממו לל םא טה ם ל יי רנ צש מי ל לש אי רה שש דו יי יהרש של לו כש אי נו. של מל נות מי הה לי כםל וש אל לל

ים. רי צש מי ם הנ הל ים לה יקי צי יו מש םא הה ל וש

ם, יי רנ צש מי א בש קה וש ר דנ זנ גש םא ני י ל רי המ אוי, של רה כםל הוא כה ר לו, הנ מנ ה? אה רה זי ה גש רה זש גש י ני רי המ ק, ונ חה צש י יי בי רנ ר לו  מנ אה
ת. רל חל ץ אנ רל אל לו בש פי אמ ם, ונ הל םא לה ץ ל רל אל א (בראשית טו) בש לה ם, אל יי רנ צש ץ מי רל אל עמך בש רש ילה זנ הש ר יי י גי תוב כי םא כה י ל רי המ של

ם, או דה י אה ני ר בש אה ר שש של אמ ר מי לו יותי כה אמ מנ ם) של דה ם אה ל עי םאכנ םא י ש, (ל פל ל נל ענ הוא בנ י של ק, מי חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ם חוץ עולה ע בה ם רנ חל ין לל אי מו, של חש לנ ל מי םאכנ םא י ל מו וש צש ט ענ חנ שש ן, יי יי ע ענ אותו רנ גםש בש פש ם יי יו, אי עה ר מי חנ ך אנ הולי י של מי
יא ה הי בה י תועי ם כי חל ים לל רי בש עי ת הה כםל אל אל ים לל רי צש מי לון הנ םא יוכש י ל תוב? כי ה כה ע. מנ רה ן הה יי ל ענ ענ ל בנ ם של חל אותו לל מי

ן. יי ע ענ ל רנ ם של חל ך לל י לש רי ם. המ יי רה צש מי לש

י ני ם ובש עולה ילה בה הש םא יי רוך הוא ל דוש בה קה ל הנ יורו של די ים של מי גורש ם וש עולה ן הה ה מי ינה כי ים שש דוחי ם של ה הי לשה שש
ם חוץ עולה ה בה קה זה ה חמ אה מש ין טג אי שום של ה, מי דה ם ני ב עי שוכי י של ם: מי ה הי לל אי ם, וש ע קולה מה שש םא ני ל ים וש חי ם צווש דה אה
מו. ים עי אי מה טש יו ני לה ים אי בי רש קה תש מי ל הנ כה א, וש מה טש ם. הוא ני עולה ה בה אה מש ל טג כה ה מי שה ה קה דה ני ת הנ אנ מש טג ה, וש דה ני ת הנ אנ מש טג מי

ם. יהל ני פש לי ה מי ינה כי ית שש חי דש ים, ני כי הולש קום של ל מה כה בש

ה ה, אותה דה ני ם לש דה ב אה רנ קש יי ן של יוה כי יד. של יולי ע של רנ ל אותו זל ענ מו וש צש ל ענ עות ענ רות רה ם צה גורי א של לה םא עוד, אל ל וש
יו רוחנ לה ים עה כי ים) מושש אי מי ה, (טש עה ה שה אותה יד בש יולי ע של רנ יו, אותו זל רה יבה ל אי כה ת בש רל אל שש ני יו וש לה ת עה צל ה קופל אה מש טג
ה אה מש טג ל  כה מי ה  יפה קי תנ וש ה  בה רנ ה  אה מש טג בש הוא  לו  של סוד  יש הנ וש ן  יה נש בי הנ י  רי המ של ה,  אה מש טג בש ילה  הש יי יו  יהמה ל  כה וש ה,  אה מש טג

יו. לה ה עה תה דה י ני הי תוב (ויקרא ט) ותש כה יו, של לה ת עה צל ה קופל אה מש ה טג ה, אותה דה ני ם לש דה ב אה רי קה יהד של מי ם, של עולה בה של
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ל ת אי ל בנ ענ תוב ובה כה ת, של רל חל שות אנ רה ית לש רי בש אות הנ וש ש  ית קםדל רי יס בש ני כש מנ ר, של כה ל ני ת אי ם בנ ב עי שוכי י של מי
ם שי ל הנ ית של רי יא בש הי ש, של ית קםדל רי ל בש ה של אה נש קי הוא חוץ מי רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש ה לי אה נש ין קי אי של ינו  ני שה וש ר,  כה ני
ף ה' ר אנ חנ יי ונ יהד -  ב. מי נות מואה ל בש נות אל זש ם לי עה ל הה יהחל ונ תוב? (במדבר כה)  ה כה ה. מנ מונה אל סוד הה וש דוש  קה הנ

ל. אי רה שש יי בש

ע הוקנ ם וש עה י הה אשי ל רה ת כה ח אל תוב קנ כה ה, של לה חי תש ים בנ שי נה על ם, נל יהל ידי ים בי םא מוחי ל ים וש עי יודש ם של עה י הה אשי רה
ר מנ אל נל יהה  לל עה וש ש,  מל את של רי קש ני ית של רי בש ד הנ גל נל ש?  מל שה ד הנ גל נל ה  ה זל ר, מנ מנ א אה בה י אנ בי ש. רנ מל שה ד הנ גל נל ה'  ם לנ אותה
ך ף כה ם, אנ עולה יר לה אי חנ ומי ש זורי מל ה של ש. מנ ית קםדל רי ן - זו בש גי ש ומה מל ים. של להי ן ה' אל גי ש ומה מל י של (תהלים פד) כי
ה נה גי ש מש ית קםדל רי ך בש ף כה ם, אנ דה אה ל הה ן ענ גי הה י לש די ן הוא כש גי ה מה ן - מנ גי ם. מה דה אה ת גוף הה יר אל אי חנ ומי ש זורי ית קםדל רי בש

ש. מל שה ד הנ גל הו נל זל יו, וש לה ב אי רנ קש ל לי יוכנ ם של עולה ק בה זל ין נל ה, אי ר אותה שומי י של ם, ומי דה אה ל הה ענ

ם יהל לי ה זו עמ חובה שום של ים לו, מי אי נש קנ םא מש ל ים וש עי ם יודש ה, אי א זל טש חי דור בש ל דור וה כה סו בש פש תה ם יי עה י הה אשי רה
םא תוב (שמות כ) ל יו כה לה ת, עה רל חל שות אנ רה לש ה זו  שה דג יס קש ני כש מנ י של םאת, מי ז ית הנ רי בש רוך הוא בנ בה דוש  קה א לנ ני קנ לש
ה אה נש כםל קי הנ א. וש נה ל קנ יך אי להל י ה' אל נםכי י אה ם כי די בש עה םא תה ל ם וש הל ה לה ול חמ תנ שש םא תי י. ל נה ל פה ים ענ רי חי ים אמ להי ך אל ילה לש הש יי
ם שי ר בש קי שנ לו מש אי ם, כש דה אה ר הה שנ בש ה בי תומה חמ ש של ית קםדל רי בש ר בי קי שנ מש י של יו. מי נה פה לש ה מי ינה כי ית שש חי דש ן ני כי לה ת. וש חנ אנ
כםחנ םא בש ם ל ל אי אי רה שש י יי אלהי ק בי לל ין לו חי אי ך, וש לל מל ר בנ קי שנ ך, מש לל מל ם הנ חותנ ר בש קי שנ מש י של רוך הוא. מי דוש בה קה הנ

ה). רה תי ת (יש דל מל תש ה מנ שובה תש

חו כש שש יי ה ונ ה זל ת ה'. מנ בו אל זש ענ ינ גו'. ונ ם וש יהל להי ת ה' אל חו אל כש שש יי ר, (שמואל-א יב) ונ מנ אה ח וש תנ י פה י יוסי בי רנ
מו ל, כש אי רה שש יי ל  ת כה ה אל זל ה בה בה דש ני וש ה  בורה ה דש אה בה ד של עו, ענ רש םא פה ל וש לו  מה ש, של ית קםדל רי ם בש הל מי חו  דה בו? של זש ענ ינ ונ

כו ה'. רש ם בה ב עה די ננ תש הי ל בש אי רה שש יי עות בש רה רםענ פש פש תוב (שופטים ה) בי כה של

רוך דוש בה קה ל הנ נו של יה נש ר בי סותי , של יהה על מי גו בש רש הה ם לש גורי ה, וש רה בש ענ תש תו הי שש אי ר של נו, אותו עגבה ג בש הורי י של מי
נו. ג בש ה הורי זל ם, וש דה ג אה הורי י של לו. ייש מי נות של מה אג הוא וש

ה, מה םא יהדוענ לה ל ט, וש אנ ט לש אנ ג לש מוגי תש ם מי עולה ה הה ל זל ענ בםל, וש סש םא יהכול לי ם ל עולה ל הה כה ה של עות עושל לש רה שה
ינן נש ר בי נו, סותי ג בש ם: הורי ה הי לל אי ם, וש עולה ל הה ים ענ אי ת בה ול ב ומה עה רה ב וש רל חל ם, וש עולה הה ק מי לי תנ סש רוך הוא מי דוש בה קה הנ וש
לו רוחנ (רוחות) ה) אי ל (זל ענ ה, וש נוחה את מש םא מוצי ל ם וש עולה ת בה טל שוטל ת ומש כל הולל ה, של ינה כי שש ת הנ ה אל דוחל ך. וש לל מל הנ
א רה בש ני םא  ל של יש, אוי לו! טוב לו  אי הה אותו  לו. אוי לש לה ים הנ יני די ל הנ כה דון בש ם ני עולה הה וש ה,  ה) בוכה (עושה ש  קםדל הנ

בהעולהם!

ר, כה ל ני ת אי בנ ה, מי דה ני ה - מי לל ת אי לשל ל שש כה רו מי מש שש ם, ני יי רנ צש לות מי גה יו בש הה ב של ל גנ ף ענ אנ ל, של אי רה שש ם יי יהל רי שש אנ
ה אםרה יש לוד הנ יי ן הנ בי ל הנ ה כה רה זי גש ה הנ רה זש גש ני ב של ל גנ ף ענ אנ יהה. של בי יהה ורש רי פש יהא בי סש הל רש פנ לו בש דש תנ שש הי ם, וש עה רש ל זנ ג של רל הל ומי
ל אי רה שש יי או  יהצש זו  כות  זש ובי ך.  ר כה חנ ן אנ כי ל של ה, כה שה י אי עי מש ר בי עגבה ג  הורי י של ם מי יהל יני בי א  צה מש ני םא  ל יכגהו,  לי שש תנ

מיהנגהלות.

אםת רש מנ ת בש חםשל נש נו  ת כנ אי ת וש חםשל יור נש כי ת הנ אי ש  ינענ תוב (שמות לח) ונ כה ה של יהיא, מנ י חי בי ה רנ נה שה ה - של דה ני מי
אות בה יו  הה רו  המ טש ני של ר  חנ אנ לש ם, של יי רנ צש לות מי גה בש ן  מה צש ענ רו  מש שה שום של ה? מי זל לה ים  שי נה כו  זה ה  י מה ני פש מי אםת.  צםבש הנ

יהה. בי יהה ורש רי פש ם לי רות אותה עורש ן, ומש יהל לי עש בנ ה בש אה רש מנ לות בנ כש תנ סש טות, ומי שה קג מש

דות ל. עי אי רה שש יי דות לש י יהה עי טי בש תוב (תהלים קכב) שי כה גו', וש אות ה' וש בש ל צי או כה תוב יהצש כה ר - של כה ל ני ת אי בנ מי
ל. אי רה שש י יי ני ל בש ר אל בי ל. דנ אי רה שש י יי ני י בש טי בש ל. שי אי רה שש י יי ני מות בש ה שש לל אי אי. וש דנ ל ונ אי רה שש יי לש

תוב (ויקרא כה תוב, של כה מו הנ סש רש יהה, ופי ד הה חה אי אל דנ י ונ רי י? המ רי צש יש מי ן אי הוא בל תוב וש י כה רי המ ר, ונ םאמנ ם ת אי וש
רו ל פה אי רה שש י יי ני תוב ובש כה יהה - של בי יהה ורש רי ן. פש ה דה טי מנ י לש רי בש ת די ית בנ למי מו שש ם אי שי גו', וש י וש רי צש יש מי ן אי הוא בל כד) וש
ה לל אי תוב וש כה של הו  או. זל ל יהצש אי רה שש י יי ני - בש סו  נש כש ל ני אי רה שש י יי ני ל. בש אי רה שש יי רו  מש שש ה ני לל ל אי כה גו'. ומי וש בו  רש יי ונ צו  רש שש יי ונ

גו'. ל וש אי רה שש י יי ני מות בש שש

י בי ר רנ מנ ים, אה כי הולש יו  הה ד של ך. ענ רל דל ים בנ כי הולש יו  י הה י יוסי בי רנ וש ר  זה עה לש י אל בי ל. רנ אי רה שש י יי ני מות בש ה שש לל אי וש
י רי י? המ ה לי של קה ד של חה ר אל בה ל דה אנ שש אל ר של י מנ ני פש לי ר לו, נוחנ  מנ יך. אה רל בה דש ירו  יהאי וש יך  ח פי תנ י, פש י יוסי בי רנ ר לש זה עה לש אל
יהלות ם חמ ל אותה א, כה בה סה ל  אי רה שש יי  - ל  אי רה שש יי י  ני בש מות  ה שש לל אי וש ר,  יהה אומי הה ה של דושה קש ה הנ נורה מש הנ מי י  תי עש מנ שה
אי דנ ר לו, ונ מנ או? אה יתו בה יש ובי תוב אי כה ה של ה זל עמקםב. מנ ת ינ תוב אי כה עמקםב, של ם ינ לות עי גה ים לנ די יו יורש הה נות של חמ ומנ

או. יתו בה יש ובי ה אי ל זל ענ ן, וש תנ נה אותו של ת לש יי ר, הוא בנ חי אנ ל מי בי קנ מש ל הנ ינו, כה ני י שה רי א המ לה ך, אל ה כה זל

י כי גו'. וש ך וש לל מל ית הנ ת בי אל ית ה' וש ת בי נות אל בש למםה לי לות שש כנ י כש הי יש ר, (מלכים-א ט) ונ מנ אה ר וש זה עה לש י אל בי ח רנ תנ פה
ה ית ה' זל א בי לה ך! אל םא כה ר - ל מנ אל ה נל למםה זל יל שש בי שש ם בי ך? אי לל מל ית הנ ת בי אל ה וש ה זל ית ה', מנ ת בי ר אל מנ אה ן של יוה כי

ים. שי דה קר ש הנ ה קםדל ך זל לל מל ית הנ ת בי אל ש, וש דה קש מי ית הנ בי

א רה קש אי ני דנ ש, ונ דה קש מי ית הנ ה בי יר, זל בי דש הנ ם וש אולה ית הה כות ובי שה רות ולש זה מו עמ ש, כש דה קש מי ית הנ הוא בי ית ה' של בי
הוא ב של ל גנ ף ענ ה, אנ ך זל לל ם. מל תה ך סש לל מל כםל, הנ ל הנ י של ימי ני פש הוא הנ ים, של שי דה קר ש הנ ה קםדל ך - זל לל מל ית הנ ית ה'. בי בי
ה, טה מנ לש ך של לל מל ר לנ כה ה, הוא זה בה קי הוא נש ב של ל גנ ף ענ אנ כםל. וש ת הנ רל תל סש ה, ני יונה לש על ה הה דה קג ל נש ה אל בה קי יון, הוא נש לש ך על לל מל
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או. יתו בה יש ובי ם אי הל תוב בה ה כה סוד זל ים, בש תוני חש ה, תנ ל זל ענ ה וש מו זל כםל כש ן הנ כי לה וש

עול - ן נה תום. גנ ן חה יה עש עול מנ ל נה ה גנ לה י כנ חםתי עול אמ ן נה ר (שיר ד) גנ מנ אה ח וש תנ י פה ר] יוסי זה עה לש י [אל בי מות. רנ ה שש לל אי וש
מםר - זש לי קות וש שש הנ דםר ולש עש מםר, לנ שש יך לי רי ה צה זל ן הנ גה ה הנ ר, מה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה עול. של ן נה יא גנ הי ל, של אי רה שש ת יי סל נל זו כש
יך רי ה צה זל ם הנ רל כל ה הנ ם. מה רל את כל רי קש ני ן, וש את גנ רי קש ני מםר, וש זש לי קות וש שש הנ מםר ולש שש לי דםר וש עש ה לנ יכה רי ל צש אי רה שש ת יי סל נל ך כש כה
תוב כה ל, וש אי רה שש ית יי אות בי בה ם ה' צש רל י כל תוב (ישעיה ה) כי כה הו של ל. זל אי רה שש ך יי פםר - כה חש לנ מםר וש זש לי קות וש שש הנ דםר ולש עש לנ

גו'. הו וש לי קש סנ יש הו ונ קי זש ענ יש ונ

א תה פש תוסל

ם, יהל עותי סש מנ ים בש עי ה נוסש דושה קש ה הנ בה כה רש י מל לי גנ לש ים, גנ ינו רואי יני ים עי חי נו פוקש עון, אה מש י שי בי ר רנ מנ ה. אה נה שש מי
בוא רי ים וש פי לה ף אמ לל ים אל עי זש עש דנ זש ת, מי ענ םא נוסנ ל ת וש כל ת, הולל דל יורל ה וש ב, עולה לי ה לנ פל ם, יה יי ננ זש אה ת לה מל בגשל ה מש ירה קול שי וש

ה. לה עש מנ ה לש טה מנ לש ה מי ירה שי ים בש חי בות, ופותש בה רש

ים שי מי חמ אות ונ ע מי בנ רש ין, אנ יהמי ד הנ צנ סות לש נש כנ תש הי ים בש סי נש כנ תש ים, ומי די עומש י של ים מי די זו עומש ימות הנ עי נש קול הנ לש
ים) כי פש הנ תש (מי ים  ני בש לנ תש מי ים  רי חי אמ ים  די דה צש י  ני שש ם.  יומה קי בש ים  די עומש ים.  רואי םא  ל וש ים  רואי ם.  יי יננ עי י  לי עמ בנ ף  לל אל

ף. לל ים אל שי מי חמ ם ונ יי אתנ םאל מה מ ד שש צנ ם, ולש ילה בי שש בי

ים בי ינבש ין. מש די ים בש מי יש סנ ין ומש די ים בש חי ם, פותש בה ית מושה קום בי מש ים מי לי לש ינ ים ומש בי ינבש ה מש בה בה י יש לי עמ ם בנ אותה
ין, א די סי ל כי ב ענ יושי ם, וש יהל לי ד עמ עומי ין של די ל הנ ענ ה בנ ה עולל עה שה ה  אותה ים. בש חי תה פש ים ני רי פה ב, וסש ין יושי די ית, וש ני שי
ים, עי ף תוקש לל ר אל שה ה עה מונה ם שש מה עי ין, וש ד יהמי צנ לש ם של יי יננ עי י הה לי עמ ים בנ בי ין. סובש די יים הנ תנ סש םא יי ל ד של ת ענ כל ה שוכל ירה שי וש
ים שי מי חמ ם ונ יי אתנ ים מה עי זש עש דנ זש ה. מי ירה שי ים בש חי ין) ופותש בי ינבש םא מש ל ין וש לי לש ינ םא מש ים (ס"א ל לי לש ינ םא מש ל ים וש בי ינבש םא מש ל וש

ה. בה בה י יש לי עמ ף בנ לל אל

א סי כי בש ב  יושי וש א  סי כי אותו  רון מי טש פנ הנ ענ  נוסי ים).  לי לש ינ םא מש ל וש ים  בי ינבש םא מש ל (וש ים  בי ינבש מש םא  ל וש ית  ני שי ענ  תוקי
כםל. ים לנ יי ם ייש חנ אותו שי בש דול, של גה יון וש לש דוש על ם קה יר שי כי זש יהה (הוא) מנ ן הה מנ אותו זש נות. בש רה תש ונ הנ

א רה קש יי ר (שמות לד) ונ מנ אל נל מו של "א), כש א"ו הי "א וה "א (יו"ד הי י"ו הי "א וה ת יו"ד הי חנ ם אנ ענ ר פנ מנ אה ח וש תנ פה
ה, ירה שי ים  רי אומש וש בות,  בה רש בוא  רי וש ים  פי לה אמ ף  לל אל וש ים,  דושי קש ים  לי גנ לש גנ י  לי עמ בנ ה  לה חי תש בנ כש ים  חי פותש ה'.  ם  שי בש

תו. ינה כי ית שש קום בי מש בוד ה' מי רוך כש ים, בה רי אומש ים וש חי בש שנ מש

ה, יוה זי בש ה  דה בה כש ני ה  ינה כי שש יא  מות, הי עולה ים  שי מי חמ ונ ם  יי אתנ מה בש ה  מורה יא) שש הי (של ה  תה יש הה ן, של גה הנ א אותו  בה
א יו יוצי זי אותו  יום). מי קי ים (לש אשוני רי ים לה יי אשי ים רה די דה ה צש עה בה רש אנ ה לש נה מל מי ענ  שופי ה  יוה זי יו, וש זי יו לש זי את מי יוצי של

ן. דל ן עי את גנ רי קש יא ני הי ה, וש טה מנ ם לש ל אותה כה ך) לש שה מש (ני

לש שש ים בי חי ם פותש כגלה "א, וש א"ו הי "א וה יו"ד הי מו  יר שש כי זש כםל, ומנ ל הנ רון של טש פנ ן, הנ קי זה ית אותו  ני ח שי תנ פה
בות כה רש ים, מל יפי קי ל תנ ים של יפי קי ים, תנ מי ל רה ים של מי לו, רה לה ים הנ יפי קי תנ ל הנ ה כה אה י רה ים. מי מי חמ רנ דות הה ה מי רי שש על
דוש קה הנ ם  שי הנ ת  אל ים  חי בש שנ מש ה,  בה רנ ה  ימה אי בש ים  לי חמ לש חנ תש ומי ים  עי זש עש דנ זש מי ם,  יהל ילי חי ל  כה וש ם  יי מנ שה וש ים,  דושי קש
ר (ירמיה י) מנ אל ה נל ל זל ה, ענ ת זל ים אל עי יודש דון וש עי אותו הה ם בש הי ים של יקי די צנ מות הנ שש ם ני יהל רי שש ה. אנ ירה ים שי רי אומש וש

גו'. ה וש תה ך יהאה י לש ם כי גויי ך הנ לל ך מל אמ ירה םא יי י ל מי

ן, קי זה הנ ן אותו  יוקנ דש ל בי אי רה שש יי ה  מה שש ת של חנ יהה אנ ה חנ דה יהרש ם,  יי רנ צש מי ה לש ינה כי ה שש דה יהרש של עון, כש מש י שי בי ר רנ מנ אה
ם דו עי ם יהרש כגלה דוש, וש קה ם הנ שי הנ מו מי ה עי דושה ד אות קש חה אל ד וש חה ל אל כה מו, וש ים עי דושי ים קש שי מה ם שנ יי ננ ים ושש עי בה רש אנ וש
ע מה שש מנ ק, מי חה צש י יי בי ר רנ מנ עמקםב. אה ת ינ ה אי מה יש רה צש ים מי אי בה ל הנ אי רה שש י יי ני מות בש ה שש לל אי תוב וש כה הו של ם. זל יי רנ צש מי עמקםב לש ינ

תו. ר אי מנ אל םא נל ל עמקםב, וש ת ינ ך אי ר כה חנ אנ ל, וש אי רה שש י יי ני ר בש מנ אה של

ה לל אי ת וש שנ רה ת פה אל יך  בי אה מי תה  עש מנ שה ן של יוה ר לו] כי מנ עון, [אה מש י שי בי ן רנ ר בל זה עה לש י אל בי ת רנ ה אל הודה י יש בי ל רנ אנ שה
ם הי לו  א, אי בה ר אנ יהה אומי הה ה של לה מי ה  ר לו, אותה מנ או? אה בה יתו  ובי יש  ר אי מנ אה ה של ה זל יון, מנ לש סוד על מות בש שש
ם ל אותה א, כה בה ר אנ מנ ך אה כה או. וש יתו בה יש ובי תוב אי כה הו של ם. זל הל ים מי תוני חש תנ ל הנ ענ ם מי הי ים, של יוני לש ים על כי אה לש מנ
בות) קי (נש ים  אי רה קש ני ם,  הל ה מי תונה חש ה תנ גה רש דנ בש ם של אותה וש ים,  רי כה זש ים  רי בה גש ים  אי רה קש ני ה,  יונה לש על ה  גה רש דנ בש ים של כי אה לש מנ

ר. כה זה ן הנ ת מי לל בל קנ מש ה של בה קי ה נש שה אי ת, של יי בנ

ר מנ ם? אה יי רנ צש מי עמקםב לש ם ינ ה עי דה ה יהרש ינה כי ר לו, שש מנ עון. אה מש י שי בי ן רנ ר בל זה עה לש י אל בי י רנ ני פש ד לי יהה עומי ק הה חה צש י יי בי רנ
עמקםב, ת ינ ם אי יי רנ צש מי ה לש דה ה יהרש ינה כי ה, שש אל רש םא תי ר לו, ב מנ ך. אה מש ד עי רי י אי נםכי תוב (בראשית מו) אה י כה רי המ םא? ונ ל לו, וה
ש ינו, שי ני י. שה לי גש ף רנ לל אות אל ש מי שי תוב כש כה ה של נו מנ יש הנ ה, וש מה רות] עי חי דושות [אמ בות קש כה רש ף מל לל אות אל ש מי שי וש
הו ם. זל יי רנ צש מי ל מי אי רה שש יי או  יהצש של ם כש שה מי לו  ם עה כגלה ם, וש יי רנ צש מי עמקםב לש ם ינ עי דו  דושות יהרש בות קש כה רש ף מל לל אות אל מי
ר, מנ אל םא נל אות ל ש מי גו'. שי י וש לי גש ף רנ לל אות אל ש מי שי ה כש כםתה ס סג סי מש עש רנ ל מי אי רה שש י יי ני עו בש סש יי תוב (שמות יב) ונ כה של

ה. לל או אי ך יהצש ה, כה לל או אי יהצש מו של אות. כש ש מי שי א כש לה אל

ל אי רה שש יי או  ים, רה דושי קש נות הנ חמ מנ הנ וש לו  לה דושות הנ קש בות הנ כה רש מל הנ או  יהצש ן של מנ זש ר, בי בה דה ה סוד הנ אי םא רש וב
לו יהכש םא  ל וש תוב  כה של נו  יש הנ וש ם,  לה לה גש בי יהה  הה ל  אי רה שש יי שו  עה של זון  פה חי הנ ל  כה וש ם,  ילה בי שש בי ים  בי כש ענ תש מי ם  הי של עו  יהדש וש
ש, מה ע) מנ ז נודנ (אה עו  נודש לו. וש םא יהכש ל א וש לה תוב אל םא כה ל ל בה , אמ הנ מי הש מנ תש הי לש צו  םא רה ל ר וש יהה לו לומנ , הה הנ מי הש מנ תש הי לש
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ל ענ עמקםב, וש ת ינ ה אי מה יש רה צש ים מי אי בה ל הנ אי רה שש י יי ני תוב בש כה ה של נו מנ יש הנ , וש יענ קי רה ל הה ל של אי רה שש י יי ני יו בש ל הה אי רה שש י יי ני ל בש כה של
ים אי בה ל הנ אי רה שש יי י  ני בש מות  ה שש לל אי וש א  לה תו, אל ה אי מה יש רה צש ים מי אי בה ל הנ אי רה שש יי י  ני בש מות  ה שש לל אי וש ר  מנ אל נל םא  ל ה  זל

עמקםב. ת ינ י? אי ם מי עי ה, וש אשונה רי ה בה מה יש רה צש ים מי אי בה עמקםב. הנ ת ינ ה אי מה יש רה צש מי

תוב (בראשית ן כה בה לה עמקםב מי ל ינ צנ ני של ה כש ר, ומנ חםמל ל וה י] קנ י יוסי בי ק] [נ"א רנ חה צש י יי בי ה, [נ"א רנ הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ך מש ד עי רי י אי נםכי ר אה מנ רוך הוא אה דוש בה קה הנ לות וש גה ד לנ יהרנ של ים - כש להי י אל כי אמ לש עו בו מנ גש פש יי כו ונ רש דנ ך לש לנ עמקםב הה ינ לב) וש
ת ה אי מה יש רה צש ים מי אי בה תוב הנ כה של נו  יש מו? הנ יו עי שה מה ם שנ גנ דו  יירש ד, של רון יורי טש פנ הנ יל וש הואי ין של די ינו  ה, אי מה יש רנ צש מי
י ני בש או  רש קש ני ם של אן? אותה ל כה ל של אי רה שש י יי ני ם בש י הי א, מי בה י אנ בי ל רנ מו של שש ר מי מנ ן אה נה ר חה פנ כש עמקםב מי י ינ בי עמקםב. רנ ינ

ש. מה ל מנ אי רה שש יי

א לה מות אל י שנ רי קש ל תי ץ, אנ רל אה מות בה ם שנ ר שה של יה אמ עמלות יש פש זו מי כו חמ ר, (תהלים מו) לש מנ אה ח וש תנ א פה בה י אנ בי רנ
מות ייש שי יענ  קי רה ץ. בה רל אה הוא בה רוך  בה דוש  קה ה הנ שה עה יענ  קי רה בה מו  יהיא, כש י חי בי ר רנ מנ אה ה, של זל ה כה זל ך  הולי מות. וש שי

ים. דושי מות קש ץ ייש שי רל אה ים, ובה דושי קש

ים כי אה לש בוא מנ ים רי שי מו שי דו עי ם, יהרש יי רנ צש מי עמקםב לש ד ינ יהרנ אותו יום של י], בש י יוסי בי ה [נ"א רנ הודה י יש בי ר רנ מנ אה
, חנ תי פש מנ ים בש קוקי חמ ים של טוני לש גו', שי יב וש בי ים סה בורי ים גי שי למםה שי שש לי תו של טה ה מי ני ח, הי תנ ה פה הודה י יש בי ים. רנ יוני לש על

ה. יב לה בי ים סה בורי ים גי שי תוב שי כה הו של י. זל שי שי ים בנ קוקי חמ י, ונ יעי בי שש ים בנ טוני לש שי קומו הנ מש ים בי בי סובש

ם הי לו  - אי ה  יב לה בי ים סה בורי גי ים  שי לו. שי לום של שה הנ של ך  לל מל למםה - הנ שש לי ה. של ינה כי י שש - זוהי תו  טה ה מי ני הי
ל אי רה שש ל - יי אי רה שש י יי בורי גי ם. מי יי רנ צש מי עמקםב לש ם ינ ה עי דה יהרש ה של ינה כי שש יל הנ חי ם מי הי ים, של יוני לש ים על כי אה לש בוא מנ ים רי שי שי

ם. יהל גי המ נש ם ומי או - הי יתו בה יש ובי גו', אי ל וש אי רה שש י יי ני מות בש ה שש לל אי תוב וש כה הו של ה. זל לה עש מנ לש של

ס פנ תה יהיא וש י חי בי ד רנ מו. יהרנ י עי י יוסי בי יהה רנ הה מור, וש ל חמ ב ענ יהה רוכי הה לוד, וש א לש אושה ך מי יהה הולי יהיא הה י חי בי רנ
רוך דוש בה קה ר לו הנ מנ אה ה של עה שה עמקםב בש ל ינ ב של רנ בודו הה ים כש עי יו יודש ם הה עולה י הה ני ם בש ר לו, אי מנ י. אה י יוסי בי י רנ די יש
ינו ים מורי שי רש פה ך מש כה רו, של בש קי רוב לש אות קה סה רש לש פנ ר שה פה עה ת הל ים אל כי חמ לנ יו מש ה, הה מה יש רנ צש ך מי מש ד עי רי י אי נםכי הוא אה
מו, א עי יהצה א, וש ה יוצי מםשל ה של אה ן רה רם המ נו, אנ את חםתש רנ קש ה לי א מםשל ייצי תוב (שמות ח) ונ ה, כה נה שש מי י הנ לי עמ ם בנ י עולה דולי גש
ל כה א של צה מש ני ם.  מה עי או  יהצש אל  רה שש יי ל  כה וש ה,  דה עי י הה רואי בות וקש י אה אשי מו, רה עי או  יהצש ים  ני קי וזש ים  יאי שי ונש ר  זה עה לש אל וש
הוא ים וש אי יוצש ים של דולי גש הנ ן וש רם המ ת אנ א? אל םא ייצי ל א וש ה יוצי ת מםשל ה אל אה י רה רו. מי תש את יי רנ קש או לי ם יהצש ל כגלה אי רה שש יי
ר מנ אה של רוך הוא כש דוש בה קה יל הנ בי שש - בי ך  ה כה יל מםשל בי שש ם בי ה אי ם. ומה או כגלה ה יהצש ל מםשל לנ גש בי א של צה מש א? ני םא ייצי ל

ה. מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ ה ענ מה יש רנ צש ך מי מש ד עי רי י אי נםכי אה

נו. מה ה עי נה שש מי י הנ לי עמ בנ ד מי חה אל אן, של ה כה ינה כי י שש רי י, המ י יוסי בי ר רנ מנ א. אה בה י אנ בי ם רנ הל ש בה גנ ים, פה כי יו הולש הה ד של ענ
ד יהרנ של גו'. כש ה וש מה יש רנ צש ך מי מש ד עי רי י אי נםכי תוב אה כה ה של זל סוק הנ פה י, בנ י יוסי בי ר רנ מנ ם? אה תל קש ה עמסנ מל א, בנ בה י אנ בי ר רנ מנ אה
עמקםב ינ ם  עי דו  יהרש ם  כגלה ד של מי לה ה  תה אנ ה,  מה יש רה צש מי ים  אי בה ל הנ אי רה שש יי י  ני בש מות  ה שש לל אי וש תוב  כה ם, של יי רנ צש מי לש עמקםב  ינ

לשמיצשרניים.

י ן בוזי אל בל קי זש חל ל יש ר ה' אל בנ יהה דש יםה הה ר, (יחזקאל א) הה מנ אה ח וש תנ חוד? פה יהה לש ה הה זל א, וש בה י אנ בי ר לו רנ מנ אה
ת חנ אנ ץ, וש רל אה חוץ לה ה בש ה שורה ינה כי ין שש אי ינו של ני שה ד - של חה אן, אל יות כה שש לש קג ר. שה בה ר כש הנ ל נש ים ענ די שש ץ כנ רל אל ן בש כםהי הנ
י זי נש ל גי ת כה ם אל סי רש ה ופי לה הוא גי ן הוא, וש מה אל י נל יתי ל בי כה (במדבר יב) בש תוב בו  כה ה, של מםשל ן כש מה אל יהה נל םא הה ל - של

תו. עש דנ ם בש לי םא שה ל י של מי ה כש אל רש ני ת - של חנ אנ ך, וש לל מל הנ

רוך דוש בה קה ל הנ שותו של רש ם, ובי לי יא שה בי יהה נה אל הה קי זש חל י יש רי המ ה, של ילה לי חה ס וש נו, חנ תי נה שש מי נו בש קש סנ ך הי א כה לה אל
ינו, ני ך שה כה ה. של לה גי ה של מנ ם מי יי ננ י שש ד פי חה ל אל ל כה ם, ענ סי רש פנ לות ולש גנ ך לש רי טה צש כםל הוא הי הנ ה, וש לה גי ה של ל מנ ה כה לה הוא גי
ד לות, ענ גה ל בנ אי רה שש ת יי רוך הוא אל בה דוש  קה ב הנ זנ םא עה ים ל מי עולה ך, ומי רי טה צש כםל הי הנ כו', וש ר וש ענ בםל צנ סש יל לי גי רה י של מי
ים דושי תו וקש ינה כי רוך הוא ושש דוש בה קה הנ לות, וש גה ד לנ יהה יורי הה עמקםב של ינ ן בש כי ל של ם, כה הל מה דורו עי מש דור בי א לה יהה בה הה של

עמקםב. ת ינ ה אי מה יש רה צש ים מי אי בה תוב הנ כה הו של עמקםב. זל ם ינ דו עי ם יהרש כגלה בות, של כה רש ים] ומל תוני חש תנ ים [וש יוני לש על

ם הל ה, אוי לה אל םא ורש י. ב בואי נון תה בה לש י מי תי ה אי לה נון כנ בה לש י מי תי ר, (שיר ד) אי מנ אה ח וש תנ א פה בה י אנ בי ר, רנ חי ר אנ בה דה
ת את בנ יום יוצי ל יום וה כה ק, בש חה צש י יי בי ר רנ מנ נו, אה דש מנ לה ם, של דונה בוד אמ כש ים בי יחי גי שש םא מנ ל ים וש עי םא יודש ל ם של דה י אה ני בש לי
ר מנ אה ה! של ל תורה ה של בונה לש על יות מי רי בש ם לנ הל ם! אוי לה בונה ת רי עמבודנ יות מי רי בש ם לנ הל ת: אוי לה רל אומל ב וש ר חורי הנ קול מי
םא ל י של ל מי כה ם. וש לי ם שה ש עולה ים, יורי ים טובי עמשי ל מנ גי סנ ה ומש זל ם הנ עולה ה בה תורה ל בנ די תנ שש מי י של ל מי ה, כה הודה י יש בי רנ
י מי ייש  ינו,  ני י שה רי המ ונ ה.  םא זל ל וש ה  םא זל ל ש  םא יורי ים, ל ים טובי עמשי ה מנ םא עושל ל וש ה  זל ם הנ עולה ה בה תורה ל בנ די תנ שש מי
ים עמשי מנ ין לו  אי י של מי א בש לה אל ינו  ני םא שה ק, ל חה צש יי י  בי ר רנ מנ אוי לו. אה רה ה של י מנ פי וכש קומו  י מש פי כש מו  עולה ש  יורי של

ל. לה ים כש טובי

ל, אי רה שש ת יי ב אל רוך הוא אוהי דוש בה קה הנ ה של בה המ אנ ת הה ם אל דה י אה ני ים בש עי יו יודש א הה לי מה לש ה, אי הודה י יש בי ר רנ מנ אה
הוא רוך  בה דוש  קה א הנ רה קה ם,  יי רנ צש מי לש עמקםב  ינ ד  יהרנ של ה  עה שה בש ינו,  ני שה של יו.  רה חמ אנ דםף  רש לי יר  פי כש מו  כש ים  גי שואמ יו  הה
אות בה ם, ייש צש עולה בון הה ה: רי ינה כי ה שש רה מש ם. אה כל מה ד עי רי י אי ני אמ ם, ונ יי רנ צש מי דו לש ם רש כל ם: כגלש הל ר לה מנ אה לו וש יהה של לש מנ פה לש
ה, ינה כי שש ה - זו  לה יו. כנ עמשה ל מנ כה ן בש לגבה מש ן, של דל עי קום הה מש נון - מי בה לש ה. מי לה נון כנ בה לש י מי תי ה: אי ר לה מנ ך? אה לל י מל לי בש
יום י בש הי יש תוב (במדבר ז) ונ כה ה של ה זל ה, מנ הודה י יש בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה ה, של מו זל ה כש ך זל הולי ה. וש פה חג ה בש לה מו כנ יא כש הי של



890

ה. לה כנ ה זו הנ ינה כי ה, ושש פה חג ה לנ לה ה כנ סה נש כש ני יום של ת, בנ לנ תוב כנ ה? כה לת מםשל כנ

י? מי ל  של םאש  ר מי  - ה  נה מה אמ םאש  ר מי י  שורי תה ה.  לה עש מנ לש של ש  דה קש מי הנ ית  בי קום  מש מי  - ה  לה כנ נון  בה לש מי י  תי אי
ה תורה ת הנ ל אל בי קנ ים לש ידי ם עמתי הי מון - של רש חל יר וש ני םאש שש ר יו. מי נה עמקםב ובה ם? ינ י הי ה, ומי מונה אל י הה ני ל בש ם של יהל אשי רה מי
לות, זה ים ומנ בי י כוכה די י עובש די ים עובש מי ם ענ לו הי יות - אי רה עםנות אמ מש ם. מי לותה גה ם בש יהל לי ן עמ גי הה מון, ולש רש ר חל הנ י מי לי של

ה. שה ה קה ל עמבודה כה ם בש ים אותה ני ענ מש ים, של רי מי יות ונש רה אמ ים לנ דומי ה] של מונה ל אל ם של דה י אה ני [נ"א בש

א, בה י אנ בי ר רנ מנ א, אה לה ה? אל נון עולה בה לש םא לי ל המ ה, ונ אה נון בה בה לש י מי כי גו', וש ה וש לה נון כנ בה לש י מי תי ר, אי מנ א אה בה י אנ בי רנ
ה. אשונה רי רוך הוא בה דוש בה קה הנ ת, וש רי שה י הנ כי אמ לש ל מנ בוא של ים רי שי ה שי מה דו עי ם, יהרש יי רנ צש מי ה לש ינה כי ה שש דה יהרש ה של עה שה בש

ם. םאשה ר ה' בש ם ונ יהל ני פש ם לי כה לש עמבםר מנ ינ תוב ונ כה הו של זל

ש דה קש מי ית הנ בי קום  מש מי  - י  בואי תה נון  בה לש מי י  תי אי ה.  ינה כי שש י  זוהי  - ה  לה כנ נון  בה לש מי י  תי אי ר,  מנ אה ק  חה צש יי י  בי רנ
ר מנ אה ה. של טה מנ לש ש של דה קש מי ית הנ קום בי מש ה ומי לה עש מנ לש ש של דה קש מי ית הנ קום בי מש ה - מי נה מה םאש אמ ר י מי שורי ה. תה לה עש מנ לש של
ת חנ ד אנ ה עומי ה זל ני תוב (שיר ב) הי כה ש, של דה קש מי ית הנ ל בי י של בי עמרה מנ ל הנ כםתל ה מי ינה כי ה שש זה םא זה ם ל עולה ה, מי הודה י יש בי רנ
ן גי הה ה? לש מה לה ם, וש עולה ה לה אה ה יהצש תורה הנ קום של מה מון - מי רש חל יר וש ני םאש שש ר ם. מי עולה ל הה כה ה לש נה מה םאש אמ הוא ר נו, וש לי תש כה
יות - רה עםנות אמ מש ר, מי ן אומי י יודה בי לות. רנ זה ים ומנ בי ת כוכה י עמבודנ די ים עובש מי לו ענ יות - אי רה עםנות אמ מש ל. מי אי רה שש ל יי ענ
ה. תורה ים בנ רי מי יות ונש רה ם אמ הי יות, של סי ני י כש תי בה שות ובש רה דש מי עונות הנ מש ה בי תורה ים בנ קי עוסש ים של מי כה י חמ ידי מי לש לו תנ אי

ים ני ם שש הי עמקםב, של י ינ ני ת בש נות אל מש ה לי תורה ה הנ תה אמ ה רה ר לו, מה מנ עון, אה מש י שי בי י רנ ני פש ב לי יהה יושי יהיא הה י חי בי רנ
ים עי בש ם שי ענ טנ ה הנ ים. ומה עי בש ה שי מה יש רנ צש ה מי אה בה עמקםב הנ ית ינ בי ש לש פל נל ל הנ תוב כה כה ים, של עי בש ך שי ר כה חנ אנ ה, וש לה חי תש ר בנ שה עה

ם. ד כגלה גל נל ה כש ידה חי ה יש מה יו אג ם הה הי ם, וש עולה ם בה הי מות של ים אג עי בש ד שי גל נל ר לו, כש מנ ר? אה םא יותי ל וש

ל ים ענ ני מג ם), מש לה צי ם (בש יהל עי סש מנ ים בש בי ים יושש פי נה ים) עמ רי ים (שה ירי אי מש חות של תש פש ה, מנ אי םא רש ר לו, ב מנ עוד אה וש
ע רוחות בנ רש אנ ל לש קה שש מי ם בש יהל עותי סש מנ ים בש בי תובש סש מי ים של שורי קי יקות וש קי ר חמ יסנ רי תש ים מי אי ים, יוצש מי ים ענ עי בש שי
ע בנ רש אנ י כש תוב (זכריה ב) כי כה נו של יש הנ ל. וש אי רה שש י יי ני ר בש פנ סש מי ים לש מי בגלת ענ ב גש צי תוב (דברים לב) ינ כה הו של ם. זל עולה הה
ע. בנ רש אנ א כש לה ר, אל מנ אל םא נל ע ל בנ רש אנ ל. בש אי רה שש יל יי בי שש ים בי די ם עומש הי אות של רש הנ ם, לש כל תש י אל תי שש רנ ם פי יי מנ שה רוחות הנ

ל. אי רה שש י יי לי ם בש עולה ר לה שה פש י אל ך אי ע רוחות, כה בנ רש י אנ לי ם בש עולה ר לה שה פש י אל אי מו של כש

מור. חמ הנ שור וש ל הנ גל י רל חי לש שנ ם מש יי ל מה ל כה י ענ עי רש ם זם יכל רי שש ח, (ישעיה לב) אנ תנ א פה בה י אנ בי ש. רנ דה ך חה לל ם מל יהקה ונ
תוב (דברים כה יו, של לה ם אי ב אותה רנ קי ים וש מי ענ ר הה אה ל שש כה ם מי הל ה בה צה רנ תש רוך הוא הי דוש בה קה הנ ל של אי רה שש ם יי יהל רי שש אנ
ים קי בה דש ל ני אי רה שש תו. יי לה חמ ל ננ בל עמקםב חל ינ מו  ק ה' ענ לל י חי תוב כי כה גו', וש ה וש גגלה ם סש ענ לש יות לו  הש ר ה' לי חנ בה ך  יד) ובש

יום. ם הנ כל ים כגלש יי ם חנ יכל להי ה' אל ים בנ קי בי דש ם הנ תל אנ תוב וש כה רוך- הוא, של דוש- בה קה בנ

י ה, ומי קה דה צש ים לי עי זורש ם? של יי ל מה ל כה ה ענ ה זל ם. מנ יי ל מנ ל כה ים ענ עי ם זורש הי שום של יו, מי נה פה ם לש ים הי אי כה ן זנ כי לה וש
י תוב] ((שם קח) כי כה הו של ם, זל יי ל מה ל כה ם. ענ יי מנ ד שה דםל ענ י גה תוב כי כה הו של תוב בו (תהלים נז) [זל ה, כה קה דה צש ענ לי זורי של
ל אי רה שש יי א, וש בה ם הנ ה עולה ם? זל יי מנ ל שה ענ י הוא מי יהה, ומי ם הוא הה יי ל מנ ל כה ם, ענ יי מנ ל שה ענ ך. מי דל סש ם חנ יי מנ ל שה ענ דול מי גה

ם. יי ל מנ ל כה ים ענ עי זורש

ה. לה אי ים שש דושי ר קש מנ אמ ר, ומנ בה ים דה כי אה לש ת מנ רנ זי גש תוב (דניאל ד) בי ר, כה מנ ך אה א כה בה א סה יבה ב יי ל רנ רו של פש סי בש
ין רי דש הל נש ם סנ יי ננ ים ושש עי בש ם שי שה ד של חה ל אל יכה הי ים בש די ם עומש שות, כגלה קה בנ ל הנ כה רות וש זי גש ל הנ כה ה וש זל ם הנ עולה י הה יני ל די כה
ם דה אה כות הה זש ים בי כי פש הנ ין, מש ים די ני דה של כש שום של כות, מי זש ל הנ יכנ א הי רה קש ל ני יכה הי אותו  ם, וש עולה י הה יני די ים בש ני יש ענ מש

בהריאשונהה.

י אותו עמשי ל מנ כה שום של "ה, מי א חובה רה קש ני קום של ם הוא מה שה ר, של חי אנ ד הה צנ ת אותו הנ גנ רש דנ ן בש ין כי אי ה של מנ
דונו. אמ ד לנ בל ין על שי לש הנ ם, ולש דה אה ל הה או של טש חל ך בש פי הנ א לש לה ינו אל ים אי נוני ת זש של ש אי חה ל נה קום של מה הנ

ם יי ים מנ אי רה קש ה ני חובה ל הנ יכנ ל הי ם של ים. אותה לולי ם צש יי ים, מנ תוקי ם מש יי ים מנ אי רה קש כות ני זש ל הנ יכנ ל הי ם של אותה
ים יי ים, חנ ני ה: בה לל ת אי לשל ים שש די םא עומש כות ל זש ל הנ יכנ אותו הי ים. בש רי רמ אה מש ים הנ רי מה י הנ ים, (במדבר ה) מי ירי רי מש

ים. רי אםרה ים מש ירי רי ם מש יי מנ םא בש ל ים, וש לולי ים וצש תוקי ם מש יי מנ םא בש ל ה, וש ל חובה קום של אותו מה םא בש ל זונות. וש ומש

ם הל לה ע של רנ כון זל םא נה י ל רי המ ם הוא, של יי ל מנ ל כה ידו ענ הולי דוש של ע קה רנ ם, זל יי ל מנ ל כה ים ענ עי ל זורש אי רה שש ה יי ל זל ענ וש
לוי ר תה בה דה א הנ לה כות, אל זש לוי בי ר תה בה דה ין הנ זונות אי ים ומש יי ים חנ ני ה, בה נה שש מי י הנ לי עמ בנ שוהה  רש ן פי כי לה ה. וש לה עש מנ א לש לה אל

ם. יי ל מנ ל כה ה הוא ענ קום זל דוש, ומה קה ל הנ זה מנ בנ

ים, עי רה ים הה קי לה חמ ל הנ ם כה הל ים מי חי שולש לום, וש ע כש רנ ד הה אותו צנ ם בש הל ין לה אי מור, של חמ הנ שור וש ל הנ גל י רל חי לש שנ מש
י ני ם שש ד, הי חה אל ים כש גי וש דנ זש ם מי ר הי של אמ מור כנ חמ יונות. שור ונ לש על שות הה דג קש ל הנ ל כה טוב של ד הנ צנ אותו הנ ים בש קי בה דש ני וש
הוא מו, של ג עי וי דנ זש מי של מור, כש חמ ה. הנ שה דג קש ד הנ צנ ק בש בה דש הוא ני ה, וש של קה ין הנ די ד הנ ם. שור הוא צנ עולה ים לה עי ים רה עי גה פש

ם. עולה ים לה עי ים רה עי גה י פש ני ם שש ר, הי חי אנ ד הה צנ מי

ך שום כה בםל, ומי סש ם לי עולה םא יהכול הה ד, ל חה אל י כש וי ם לי ג עי וי דנ זש מי של ה, וכש של קה ין הנ די ף הנ יהה תםקל עון הה מש ה שי ל זל ענ וש
י הי יש תוב (בראשית לב) ונ כה ה, של ר זל בה ו דה שה עי עמקםב לש ח ינ לנ ה שה ל זל ענ ו. וש דה מםר ינחש חמ שור ובנ רםש בש חמ םא תנ (דברים כב) ל

ו. שה ל עי ל ענ יהה נופי ב הה ד רנ חנ מו, פנ צש יך ענ מי נש םא הי עמקםב ל ם ינ אי מור. וש חמ י שור ונ לי
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ל ש ענ דה ך חה לל ם מל יהקה תוב ונ כה הו של ר, מנ מנ אל ך נל א כה בה א סה נונה מש ב הנ ל רנ רו של פש סי ם. בש יי רה צש ל מי ש ענ דה ך חה לל ם מל יהקה ונ
ם יי רנ צש ל. מי אי רה שש יל יי בי שש א בי לה ם אל טונה לש שי קו בש זש חנ תש םא הי ם ל עולה י הה כי לש ל מנ כה ם וש עולה י הה מי ל ענ ה, כה אי םא ורש ם? ב יי רנ צש מי
ל בל ם. בה עולה י הה מי ר ענ אה ל שש קו ענ זש חנ תש ז הי לות, אה גה ם לנ סו שה נש כש ני ל וש אי רה שש או יי בה ד של ם ענ עולה ל הה ים ענ טי יו שולש םא הה ל
י מי ל ענ ל כה קו ענ זש חנ תש םא הי דום ל ם. אל הל לה לות של גה יו בנ הש ל יי אי רה שש יי יל של בי שש א בי לה ם אל עולה י הה מי ל ענ ל כה קו ענ זש חנ תש םא הי ל
ים מוכי ים, ונש מי ענ ר הה אה שש לות בי פש שי יו בש לו הה ים אי מי י ענ רי המ ם. של הל לה לות של גה יו בנ הש ל יי אי רה שש יי שום של א מי לה ם אל עולה הה

קו. זש חנ תש ל הי אי רה שש ל יי לנ גש ם, ובי כגלה יו מי הה

ר אה ל שש לות של פש שי יו בנ ם הה יי רנ צש י מי רי המ או, של רש קש ש ני מה ים מנ די ים. עמבה די ית עמבה בי תוב (שמות כ) מי כה ם - של יי רנ צש מי
טםן ה קה ני תוב (עובדיה א) הי כה דום - של יהה. אל םא הה ם ל עה ה הה ים זל די שש ץ כנ רל ן אל תוב (ישעיה כג) הי כה ל - של בל ים. בה מי ענ הה

אםד. ה מש תה זוי אנ ם בה גויי יך בנ תי תנ נש

ר אה ל שש ל כה ים ענ קי זש חנ תש יהד מי ם, מי הל לה לות של גה ל בנ אי רה שש יי של כש ל. של אי רה שש ל יי לנ גש א בי לה ף אל תםקל לו  טש נה םא  ם ל כגלה וש
לות גה ל לש אי רה שש יי סו  נש כש ני של ם. כש עולה י הה מי ל ענ ד כה גל נל ם כש דה בנ ם לש ל הי אי רה שש יי שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ם, מה עולה בה ים של מי ענ הה
ל ש ענ דה ך חה לל ם מל יהקה תוב ונ כה ים, של מי ענ ר הה אה ל שש ל כה ענ ם מי טונה לש ק שי זי חנ תש הי ם, וש יי רנ צש מי ה לש ימה ה קי תה יש יהד הה ם, מי יי רנ צש מי
ף תםקל לו  נו  תש ני וש ם,  יי רג צש מי ל  טון של לש שי ה הנ נל מג מש ם אותו  קה וש ק  זי חנ תש הי ם, של הל לה ה  תה יש ה הה ימה קי  - ם  יהקה ונ ם.  יי רה צש מי
ם עה לה ך  ר כה חנ אנ ה, וש לה עש מנ לש ה של נל מג מש אותו הנ טון לש לש ה ייש שי אשונה רי י בה רי המ ים, של מי ענ ר הה אה י שש ני מג ל מש ל כה טון ענ לש שי וש

ה. טה מנ לש לו של של

יהה לו םא הה ה ל זל יום הנ ד הנ ענ יהה, של ש הה דה ם, חה הל לה ה של נל מג מש הו הנ ם. זל יי רנ צש ל מי ש ענ דה ך חה לל ם מל יהקה ונ ך  שום כה ומי
לוש ת שה חנ יים (משלי ל) תנ קנ תש ז הי אה ם, וש עולה י הה מי ר ענ אה ל שש ל כה לט ענ שש ם לי ו הוקנ שה כש ענ ים, וש מי ענ ר הה אה ל שש טון ענ לש שי

לוך. מש י יי ד כי בל ת על חנ ץ, תנ רל ה אל זה גש רה

ץ, רל אה ם בה עה ר לה בל םא של יהב םא  ל ד של ענ ץ, או  רל אה ם בה עה ף לה םא תםקל יהב םא  ל ד של ים יום ענ לשי ר, שש מנ יהיא אה י חי בי רנ
ם דה י אה ני ם בש אותה ים לש מי עה פש לי וש ינוקות,  תי י הנ פי ר בש בה דה ר הנ סה מש ני ים של מי עה פש לי וש ר,  בה דה הנ ל אותו  ם ענ עולה ים בה יזי רי כש מנ
ם עה הה של ם. כש הל יחנ בה גי ינשש י של ין מי אי ם, וש עולה ים בה יזי רי כש עופות, ומנ י הה פי ר בש בה דה ר אותו הנ סה מש ים ני מי עה פש לי ת, וש ענ י דנ רי סש חנ
ם, בונה רי לש יהשובו  ם וש הל לה יעו  יודי י של די ם כש עולה ל הה ים של יקי די ים צנ אשי ם רה אותה ר לש בה דה ר אותו  סה מש ים, ני יקי די ם צנ הי

נו. רש מנ אה י של פי ה כש ים, זל יקי די ם צנ ינה אי של וכש

ר מנ י. אה י יוסי בי רנ ה וש הודה י יש בי רנ א וש בה י אנ בי מו רנ ב עי יהה יושי הה ר לוד, וש ענ ל שנ ד ענ חה ב יום אל יהה יושי ר הה זה עה לש י אל בי רנ
ה עולל וש ס  יהה טה הה ד של חה י עוף אל יתי אי אור, רה י בה תי מש ר קנ בםקל ה בנ זל יום הנ י הנ יתי אי רה ה של ם מנ כל ר לה י, אםמנ י יוסי בי רנ
ים] יקי קי ים [דנ חי ה פורש יום זל ים, בש יוני לש ים על יוני לש ר: על יהה אומי הה וש ת,  חנ ם אנ ענ פנ יך  מי נש ים, ומנ מי עה פש לש  ה שה לה עש מנ לש
ש אי ירו אותו בש עלבי ב, הל םא יושי ל ב של ד יושי חה ץ, אל רל אה ל הה ים ענ לי ים מושש קופי ים זש ני מג ה מש לשה ין] שש יהמי ים [לש יעי קי רש הה
ל ענ ים  די עומש ים  יוני לש על ים  יטי לי שנ ים  כי תומש ה  לשה שש טונו.  לש שי ת  אל ים  ירי עמבי מנ יומו,  קי ת  אל ים  ירי עמבי מנ ת,  קל דולל

ם. עולה הה

ירו עלבי הל ד של חה אל ים וש ני מג ים מש די עומש ה של לשה י שש מםר לי י לו: עוף עוף, אל תי רש מנ אה ר, וש פה ב עה גל אותו עוף רל י לש תי קש רנ זה
י תי עש םא יהדנ ל ד), וש חה םאל אל מ ף שש ננ כש םאל (ומי מ שש ד מי חה ה אל זל ינו, וש מי ף יש ננ כש ים מי צי ה חי לשה י שש ק לי רנ ם. זה י הי מי טונו  לש שי

ז. ה הוא רומי מה לש

ים מי י ענ יטי לי ה שנ לשה אי שש דנ ר, ונ מנ יו. אה ירה חי נש ם מי א דה יהצה יו, וש ירה חי נש ם לי יד אותה ר, הורי זה עה לש י אל בי ם רנ ח אותה קנ לה
םאל, מ ף שש ננ כש ץ מי ח אותו חי קנ ים. לה אי רומה ד הה צנ ל מי אי רה שש יי עות לש רות רה זי עמשות גש ים לנ ידי עמתי ץ ונ רל אה י בה רומי ים בש די עומש
ים אי רומה ל הה ד של חה אל ך  לל עמבםר מל יד לנ תי עה ירו, וש עלבי ים הל רי צש מי טון הנ לש ר, שי מנ נו. אה מל ה מי חורה ש שש ה אי אה יהצש , וש יחנ רי הי
יד תי עה ים. (וש תורי סש ת הנ ה אל ן ובונל יה נש ר בי סותי ים, וש דולי ה גש מה חה לש י מי רי ם שה יי רנ צש מי נות בש מנ ם), ולש יי רנ צש ץ (מי רל אה ל הה כה בש
ר זה עה לש י אל בי ם רנ ק אותה רנ ים) זה ני יה נש ה בי ה בה ים ובונל ני יה נש ר בי סותי ה, וש לט בה שש נו לי רש מנ אה ה של לשה שש ם הנ אותה ד מי חה ך אל לל מל

םאל. מ ד שש צנ מי ד של חה אל ל הה ה ענ לל ת אי לשל לו שש פש ץ. נה רל אה לה

א ל ובה ב קנ ל עה ב ענ ה ה' רםכי ני ם הי יי רה צש א מי שה א, (ישעיה יט) מנ יהה קורי הה ד וש חה ינוק אל ר תי בנ ים, עה בי יו יושש הה ד של ענ
ת מנ כש ה חה דה בש אה ר, וש מנ אה י וש ישי לי שש הנ רו  בי ר חמ בנ ה. עה מה מה ילה שש הש ם תי יי רנ צש ץ מי רל אל ר, וש מנ אה י וש ני שי הנ רו  בי ר חמ בנ ם. עה יי רנ צש מי

פו. רש שש םא ני יו ל לה יו עה הה ים של רי חי אמ ת הה לשל ף, ושש רה שש םאל ני מ ף שש ננ ל כש ץ של אותו חי או של ם. רה יי רנ צש מי

כםל הוא הנ ה, (וש יונה לש ה על בואה כםל הוא נש הנ ד, וש חה ר אל בה כםל דה ינוקות, הנ תי הנ עוף וש ר הה מנ אה ה של ר, מנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
תוב (עמוס ג) כה הו של ה. זל הוא עושל יונות של לש רות על תה סש נו ני אות לה רש הנ רוך הוא לש דוש בה קה ה הנ צה רה ה) וש מה כש חה סוד הנ בש

ים. יאי בי נש יו הנ דה ל עמבה ה סודו אל לה ם גה י אי ר כי בה ים דה להי ה ה' אל עמשל םא ינ י ל כי

םא, ים ל מי עה פש לי וש ש  קםדל ה רוחנ הנ ים שורה מי עה פש ים לי יאי בי נש ל הנ י ענ רי המ ן, של מנ ל זש כה ים בש יאי בי נש ים מי מי כה ים חמ יפי עמדי ונ
לות. גנ צו לש םא רה ל ה, וש טה מנ ה ולש לה עש מנ לש ה של ים מנ עי יודש ן], של טה ד [קה חה ע אל גנ לו רל פי ש אמ קםדל ה רוחנ הנ זה םא זה ים ל מי כה חמ הנ ומי
יו םא הה א ל לי מה לש ר, אי מנ א אה בה י אנ בי ם. רנ כגלה ה מי רה תי ר יש זה עה לש י אל בי ת רנ מנ כש חה ה, וש מה כש ה חה כםל זל ה], הנ הודה י [יש י יוסי בי ר רנ מנ אה
ם דה י אה ני ין רוחנ בש ל בי די בש י הל לי ם, בש עולה בון הה ל רי וות של צש מי ה הנ ה ומה י תורה הי ם מנ דה י אה ני ים בש עי יו יודש םא הה ים, ל מי כה חמ

ה. מה הי בש רוחנ הנ לש

ה נל מג מש אותו הנ ין בש ה די ה הוא עושל אשונה רי ם, בה עה ל הה ין ענ רוך הוא די דוש בה קה יא הנ בי מי של ק, כש חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
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ה. מה דה אמ ל הה ה ענ מה דה אמ י הה כי לש ל מנ ענ רום וש מה רום בנ מה א הנ בה ל צש קםד ה' ענ פש תוב (ישעיה כד) יי כה ה, של לה עש מנ ם לש יהל לי עמ

ז אה וש א,  יוצי וש ענ  שופי של ינור  די ר  הנ נש אותו  בש ים אותו  ירי עמבי מנ ה?  לה עש מנ לש של ה  נל מג מש הנ דון אותו  ני ין  די ה  יזל אי בש
ד נו. ענ מל ר מי ערבנ י הה לוני ה פש נל מג מש ל הנ טונו של לש : שי יענ קי רה יו בה לה ים עה יזי רי כש יהד מנ לו, ומי טון של לש ת אותו שי ים אל ירי עמבי מנ
ל כה יז בש רי כש א קול ומנ יוצי ה, וש זל ם הנ עולה ים בה טי שולש ם של אותה יענ לש גי מנ ד של ים, ענ יעי קי רש ם הה ל אותה כה יענ אותו קול לש גי מנ של

ה. עה ם די הל ין בה אי ם של דה י אה ני ל בש ים של שי פש טי ם הנ אותה ינוקות ולש תי לנ עופות וש יענ לה גי מנ ד של ם, ענ עולה הה

רות זי ש גש די חנ יהה מש הה ר, של מנ י אה י יוסי בי יהה. רנ ש הה מה ש מנ דה ש - חה דה ך חה לל ר, מל מנ יהיא אה י חי בי ש. רנ דה ך חה לל ם מל יהקה ונ
ם, יי רנ צש ץ מי רל אל ף בש ה יוסי שה עה טוב של ל אותו  ף - כה ת יוסי ע אל םא יהדנ ר ל של ן. אמ כי ם לה קםדל ר מי חי אנ ך  לל מל ש  די םא חי ל של
ה שה עה ר, וש כנ םא זה ה ל ל זל ב, כה עה רה י הה ני שש ם בי יים אותה קי עםה, וש רש ה פנ יתה ף בי סל כל ת הנ ף אל א יוסי יהבי תוב (בראשית מז) ונ כה של

ענ אותו. םא יודי ל מו של צש ענ

ה ה זל ה, מנ הודה יש י  בי ר רנ מנ עון. אה מש י שי בי י רנ ני פש לי ה  תורה ים בנ קי עוסש וש ים  בי יושש יו  ה הה הודה יש י  בי רנ וש י  י יוסי בי רנ
לך, מש יהה לי אוי הה םא רה ל ם, וש ל - קה פה יהה שה הה ה של מו, מנ צש ענ ם מי הוא קה ינו של ני שה ם, וש יי רנ צש ל מי ש ענ דה ך חה לל ם מל יהקה תוב ונ כה של
ם קה מו, וש צש ענ ם מי קה לך, וש מש אוי לי יהה רה םא הה ל רוש של וי שש חנ מו אמ ך הוא, כש כםל כה עון, הנ מש י שי בי ר רנ מנ ם. אה ר הוא קה עםשל ובש
יד בי אמ הנ ה לש צה רה מו, וש צש ענ ד מי מנ עה ה, וש לוכה מש אוי לי םא רה ה ל אן זל ף כה ם, אנ עולה ן הה ל מי אי רה שש ת יי יד אל בי אמ הנ ה לש צה רה ר, וש עםשל בש
ה - לה עש מנ ך לש לל ד מל יהה עומי הה של גו'. וכש ה לו וש מה כש חנ תש ה ני בה גו', הה מו וש ל ענ ר אל םאמל י תוב ונ כה ם, של עולה ן הה ל מי אי רה שש ת יי אל

ה. טה מנ ך לש לל ד מל עומי

י הודי ם יש הל ע בה גנ ים, פה כי יו הולש הה ד של י. ענ פורי צי יהה לש רש בל טש ים מי כי יו הולש י הה י יוסי בי רנ א וש בה י אנ בי רנ ר וש זה עה לש י אל בי רנ
יו. נה פה ם מי יי רנ צש י מי ילי לי עו אל נה ם וש יי רנ צש א מי ל ובה ב קנ ל עה ב ענ ה ה' רםכי ני ם הי יי רה צש א מי שה ר, (ישעיה יט) מנ מנ אה ח וש תנ ד. פה חה אל
תוב (דניאל ד) כה רוך הוא, של דוש בה קה י הנ ני פש לום לי כש ים לי בי שה חש םא נל ם ל עולה י הה מי ל ענ כה ם וש עולה י הה כי לש ל מנ ה, כה אי םא רש ב
ן ל אותה כה של ב  גנ ל  ענ ף  אנ ם,  יי רנ צש מי בש אן  כה וש ם.  יי מנ שה הנ יל  חי בש ה  עושל צונו  רש כי וש ים,  שובי חמ םא  ל כש ץ  רל אה הה י  יהרי דנ ל  כה וש
ה ם. מנ יי רנ צש א מי ל ובה ב קנ ל עה ב ענ ה ה' רםכי ני תוב? הי ה כה ם, מנ יי רנ צש מי רוך הוא בש דוש בה קה ה הנ לה ה גי מה רוענ רה בורות וזש גש הנ
תוב כה א, של אן הוא בה כה ה, וש תה שש על נל ה וש רה זי ר גש זנ רוך הוא גה דוש בה קה י הנ רי המ ך, של יהה כה םא הה ל ם של עולה י הה מי ל ענ כה ה בש שונל

י ה'? ני גו' אמ ם וש יי רנ צש ץ מי רל אל י בש תי רש בנ עה תוב (שמות יב) וש כה ם, וש יי רנ צש א מי ובה

ל ענ א. וש יהה בה ה הה ירה בי גש בוד הנ יל כש בי שש ם, ובי ה שה תה יש הה ה של ירה בי גש ת הנ יא אל הוצי א לש יהה בה ך הה לל מל הנ שום של א מי לה אל
יד תי עה מו של ה, כש קםף אותה זש לי יהד וש ה  ת לה תי לה וש ה  ימה קי המ לנ יהה  לל א אי ה, ובה בודה כש ה בי רוך הוא רוצל דוש בה קה יהה הנ הה ך  כה

דום. לות אל סוף גה עמשות בש רוך הוא לנ דוש בה קה הנ

םא ה ל מה לה ה, וש ירה בי גש ם הנ ה שה תה יש ל הה בל לות בה גה י בש רי יהה, המ ה הה ה זל ירה בי גש יל הנ בי שש בי של ך  ם כה א, אי יסה י יי בי ר רנ מנ אה
ת, רל חל שות אנ רה ש לש ית קםדל רי יסו אות בש ני כש הי יות וש רי כש ים נה שי או נה שש נה ם, של רנ א גה טש חי הנ ינו של ני י שה רי ר לו, המ מנ ך? אה יהה כה הה
ם כגלה ם, של יי רנ צש לות מי גה ך בש יהה כה םא הה ל ה של ם, מנ הל שות לה עה הי יו לש ים הה אויי רש אותות של הה ים וש סי ני ם הנ הל דו מי בש אל ן נל כי לה וש

או. ל יהצש אי רה שש י יי ני סו, ובש נש כש ל ני אי רה שש י יי ני י יהה, בש טי בש יו שי הה

ה ר אותה עי ננ ה ולש ירה בי גש ת הנ ים אל קי הה םא הוא לש ב לה ם וש עולה ד בה בי כנ תש הי רוך הוא לש דוש בה קה ה הנ דום רוצל לות אל גה בש
י חי תש פנ תש ים הי לה רושה י יש בי י שש ר קומי פה עה י מי עמרי ננ תש ר (ישעיה נב) הי םאמנ י ה של עה שה יו בש נה פה ם לש א שה צי מה יי י של מי ר. אוי לש פה עה הל מי

יו? נה פה עממםד לש ינ ם של עה הה ך וש לל מל י הוא הנ ך. מי ארי וה י צנ רי מוסש

גות רה ם דש ל אותה ל כה א ענ לה ר, אל מנ אל ים נל ני בה אמ ים ונ צי ל עי םא ענ ם, ל יי רנ צש י מי ילי לי יו. אל נה פה ם מי יי רנ צש י מי ילי לי אל עו  נה וש
רוך הוא דוש בה קה ל, הנ אי רה שש לו יי גה קום של ל מה כה ם. ובש הל לה תונות של חש תנ עמבודות הנ ם הה ל אותה ענ יונות, וש לש על נות הה מג מש

ים. מי ם ענ אותה ע מי רה פש ני ם וש עי רנ תש ם, ומי יהל לי ש עמ קי בנ מש

קו. ס עמשה פל אל שור בש אנ ם וש גור שה ה לה נה אשם רי י בה מי ד ענ ם יהרנ יי רנ צש ים מי להי ר ה' אל מנ תוב, כםה אה ה כה ה מנ אל םא ורש ב
י ני אמ ם של יי רנ צש מי י בש רי המ שור, של י אנ ה לי שה ה עה מל או  ר, רש מנ אה שור, וש ל אנ הוא ענ רוך  בה דוש  קה ם הנ עי רנ תש הי ת של עםמל רש תנ
ם הל נו לה תש נה ם, וש יהל יני ים בי רי צש מי לום הנ בש קי ם, וש יהל יני דור בי ם לה שה דו לש ם] יהרש י [הי מי ענ ים, וש יני די ם הנ ל אותה ם כה הל י בה יתי שי עה
תוב (שמות ט) כה ץ, של רל אה ת הה ם אל הל חו מי קש םא לה לות, ל גה ם בנ הל יקו לה צי הי ב של ל גנ ף ענ אנ ן. וש ץ גםשל רל ץ, אל רל אה ל הה י של יםפי הנ
ץ רל אה ב הה יטנ מי תוב (בראשית מז) בש כה ה, של תה יש ם הה יי רנ צש ץ מי רל ב אל יטנ גו'. ומי ל וש אי רה שש י יי ני ם בש ר שה של ן אמ ץ גםשל רל אל ק בש רנ
ה ל זל ם כה עי גו', וש ל וש אי רה שש י יי ני ה בש ני קש מי תוב (שמות ט) ומי כה לום, של ם כש הל לה של ירו מי עלבי םא הל ל עוד, של ס. וש סי מש עש ץ רנ רל אל בש

ים. יני ה די מה כנ דונו בש ני

ים רי צש מי ה הנ ם. ומה הל ם מי צה רש ת אנ ל אל טנ נה ם, וש עולה סוף הה בש ץ של רל אל ם בש יל אותה טי קו, הי ס עמשה פל אל שור בש ל אנ בה אמ
ם, הל ים לה יקי צי מש ים של מי ענ ר הה אה דום ושש אל שור ול ים - אנ יני ם די ל אותה כה דונו בש ל ני אי רה שש יי לו לש לה טובות הנ ל הנ שו כה עה של
מו ת שש ד אל בי כנ ה לש הוא רוצל רוך  בה דוש  קה הנ ה של מה כנ וש ה  מה ת כנ חנ ל אנ ם, ענ מונה ת מה ים אל לי נוטש וש ם,  ים אותה גי הורש וש
י כי לש ל מנ כה אן בש כה ד, וש חה ך אל לל מל ם בש יי רנ צש מי ם בש י. שה תי עש נודנ י וש תי שש די קנ תש הי י וש תי לש די גנ תש הי תוב (יחזקאל לח) וש כה ם, של יהל לי עמ

ם. עולה הה

ן מי דנ זש יי י של ל מי של קו  לש י חל רי שש אנ וש ן,  מנ זש אותו  ן בש מי דנ זש יי י של מי ר, אוי לש מנ אה וש ה  כה יו, ובה יהדה ים  רי עון הי מש י שי בי רנ
ל כי תנ סש ה, יי לה יה אנ ת הה קםד אל פש רוך הוא לי דוש בה קה םא הנ יהב של כש שום של ן - מי מנ אותו זש ן בש מי דנ זש יי י של מי ן. אוי לש מנ אותו זש בש
יק, די א צנ צי מה םא יי ל ד, וש חה אל ד וש חה ל אל י כה עמשי ל מנ כה ה, בש מה ים עי אי צה מש ני ם של ל אותה כה ה, בש מה עי דו  מש עה ם של ם אותה י הי מי
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ל. אי רה שש יי רות לש ל צה רות ענ ה צה מה כנ ר. וש ין עוזי אי יט וש בי אנ תוב (ישעיה סג) וש כה של

אותו אור ה לש כל זש ה, יי מונה אל ן בל מנ אותו זש עממםד בש ינ אותו של שום של ן - מי מנ זש אותו הנ א בש צי מה יי ן וש מי דנ זש יי י של י מי רי שש אנ
ב הה זה ת הנ חםן אל בש ים כי תי נש חנ ף ובש סל כל ת הנ רםף אל צש ים כי תי פש רנ תוב (זכריה יג) וצש ן כה מנ ל אותו זש ענ ך, וש לל מל ת הנ חנ מש ל שי של

גו'. וש

ים רי עורש ם, ומש יהל לי ד עמ חה אל כש עמצו  יה תש ם יי יהל כי לש ים ומנ מי ענ ל הה כה ל, וש אי רה שש ל יי ענ רו  עורש תש רות יי ן צה אותה ר של חנ אנ לש
ת אל חות  כש שנ מש רונות  חמ אנ ה,  רה צה ל  ענ ה  רה צה יהבםאו  וש ם,  יהל לי עמ ת  חנ אנ ה  צה עי בש ים  עולי ם  כגלה וש עות,  רה רות  זי גש ה  מה כנ
ים אותו. ץ רואי רל אה י הה מי ל ענ כה ים יום, וש עי בה רש ה אנ טה מנ ה לש לה עש מנ לש ד מי ד עומי חה ש אל מוד אי ה ענ אל רה תש ז יי אשונות, אה רי הה

ר עורי תש יי פו"ר, וש "ן צי א קנ רה קש ני קום של אותו מה ן מי דל ן עי גנ תוך  את מי צי לה יחנ  שי מה הנ ך  לל ר מל עורי תש ן יי מנ זש אותו  בש
ים עי לה רות וסש עה תוך מש ים בש אי בש חנ תש ם מי עולה י הה ני ל בש כה ם, וש עולה ל הה ז כה גי רנ תש ם, יי שה א לש ייצי אותו יום של יל. וש לי גה ץ הנ רל אל בש
ד ה' חנ י פנ ני פש ר מי פה לות עה חי מש ים ובי רי רות צג עה מש בי או  תוב (ישעיה ב) ובה ן כה מנ זש ל אותו  ענ ל, וש צי נה הי לש בו  שש םא ינחש ל של

ץ. רל אה עמרםץ הה קומו לנ אונו בש ר גש דנ המ ומי

יהקום של ץ - כש רל אה עמרםץ הה קומו לנ . בש יחנ שי ה מה אונו - זל ר גש דנ המ ם. ומי עולה ל הה ל כה ז של גל הו אותו רם ד ה' - זל חנ י פנ ני פש מי
ל כה אשון לש ם רי ה שה לל גנ תש ן יי כי לה ה, וש דושה קש ץ הנ רל אה ב בה רנ חל נל אשון של קום רי הוא מה שום של יל, מי לי גה ץ הנ רל אל ה בש לל גנ תש יי וש

ם. עולה ל הה כה בות לש רה ר קש עורי ם יש שה קום, ומי מה

ח רה זש ד מי צנ , יהקום מי יחנ שי מה ה הנ לל גנ תש יי ם וש עולה ל הה י כה יני עי ם לש יי מנ שה ץ לנ רל אל עממםד מי מוד ינ ענ ים יום של עי בה רש ר אנ חנ אנ
ל כה בש ב  רה קש בו  כו  רש ענ ינ וש ב,  כוכה הנ ים אותו  בי סובש ים של רי חי אמ ים  בי ה כוכה עה בש שי וש ים,  ני וה גש הנ ל  כה בש ט  ד לוהי חה ב אל כוכה

ים. ם רואי עולה י הה ני ל בש כה ים יום, וש עי בש ד שי יום, ענ ים בש מי עה לש פש ים שה די דה צש הנ

ם ענ אותה בולי ד של ם ענ הל ה בה כל ר, ומנ בל ל עי כה ים לש צי נוצש ים וש טי ש לוהמ י אי ידי פי לנ ב בש רה ם קש הל עמרםך בה ב ינ אותו כוכה וש
ר חנ אנ ים יום. לש עי בש ד שי ל יום ענ כה ן בש כי ם, וש עולה ל הה י כה יני עי ב לש רה כו קש רש ענ ינ ם. וש יא אותה יום מוצי ב, ובנ רל על ב וש רל ל על כה בש
ם, ובו קםדל מו מי ש כש מוד אי זםר אותו ענ ינחמ ים, וש שי דה ר חר שה ים עה ני ד שש יחנ ענ שי מה ז הנ ני גה יי ב, וש ז אותו כוכה ני גה ים יום יי עי בש שי

ה. אל רה תש םא יי מוד ל אותו ענ , וש יחנ שי מה ז הנ ני גה יי

ת רל עמטל ונ ק  חםזל ל  בי קנ יש ם  שה וש  , יענ קי רה הה תוך  לש מוד  ענ הה אותו  בש יחנ  שי מה ת הנ אל עמלו  ינ ש  חםדל ר  שה עה ים  ני שש ר  חנ אנ לש
סו נש כנ תש יי , וש יחנ שי מה ה הנ לל גנ תש ך יי ר כה חנ אנ ם, וש עולה ל הה י כה יני עי ם לש קםדל מו מי ש כש מוד אי ה אותו ענ אל רה תש ד, יי יירי של כות. וכש לש מנ
י מי ל ענ כה תו לש בורה ת גש רוך הוא אל דוש בה קה ר הנ עורי ן יש מנ אותו זש ם. ובש עולה ל הה כה בות בש רה ר קש יעורי ים, וי בי ים רנ מי יו ענ לה אי

ב. רה עמרםך בו קש ר לנ בי חנ תש הי רו לש עורש תש ם יי עולה י הה כי לש ל מנ כה ם, וש עולה ל הה כה ע בש דנ וה יחנ יי שי מה ך הנ לל ם, ומל עולה הה

, יחנ שי מה ך הנ לל ל מל ב ענ רה קש עמרםך  ם לנ הל מה עי יהבםאו  ם, וש יהל לי זםר אמ חמ לנ כו  פש הנ תש ים יי הודי יש י הנ יצי רי פה ים] מי מי ה [ענ מה כנ וש
תוב (ישעיה ס) ה כה ל זל ענ ך. וש אותו חםשל ל יהמותו בש אי רה שש ם יי ענ ים מי בי רנ ר יום, וש שה ה עה שה מי ם חמ עולה ל הה ך כה שנ ז ילחש אה וש

ים. מי אג ל לש פל עמרה ץ ונ רל ה אל סל כנ ך יש חםשל ה הנ ני י הי כי

ים יצי ים או בי רםחי פש ץ אל רל אה ל הה ענ ץ או  ל עי כה בש ך  רל דל בנ יך  נל פה פור לש ן צי א קנ רי קה י יי ר, (דברים כב) כי מנ אה ח וש תנ פה
נוזות, גש ה הנ תורה וות הנ צש מי ד מי חה הוא אל נו אותו, וש רש אנ ה בי סוק זל גו'. פה ם וש אי ת הה ח אל לנ שנ חנ תש לי גו', שנ ת וש צל ם רםבל אי הה וש
ה. תורה יבות הנ תי ם נש יי ננ ים ושש לשי ם שש אותה ים בש רי בי חמ דועות לנ ים יש כי רה ים ודש ילי בי ים, שש נוזי ה גש נו ייש בו סודות תורה לה וש

ים רי חי ים אמ סי ני ה אותות וש מה , כנ יחנ שי מה ך הנ לל ר מל עורי תש יי ן של מנ זש ר, בי זה עה לש נו, אל ר בש זה עה לש י אל בי רנ עון לש מש י שי בי ר רנ מנ אה
ה מה כנ ם בש קה רג הוא מש ע, וש םא נודה ל מור של שה נוז וש ד גה חה קום אל ה ייש מה טה מנ לש ן של דל ן עי גנ ה, בש אי םא רש ם. ב עולה בה רו  עורש תש יי
ן גנ יד בש מי ד תה הוא עומי , של יחנ שי מה ט לנ רה ם פש הל ס בה ני כה יי י של ין מי אי ים, וש סופי ל כי לות של יכה ף הי לל ים אל נוזי גש ים, ובו  ני וה גש

עידלן.

מות שש ל ני נות של חמ יהלות ומנ ה חמ מה ל כנ ענ ם וש יהל לי ד עמ יחנ עומי שי ים, ומה יקי די ל צנ בות של בות רנ כה רש מל ף בש קה ן מג גה ל הנ כה וש
לות. יכה ם הי ל אותה כה ענ בש עמשי תנ שש הי קום לש אותו מה יחנ לש שי ס מה נה כש תות ני בה שנ ים וש גי חנ ים וש שי דה י חר אשי רה ם, ובש ים שה יקי די צנ

י ין מי אי ן, וש דל א עי רה קש ני ל, וש לה ע כש םא נודה ל נוז של גה יר וש מי ר טה חי קום אנ לות ייש מה יכה ם הי ל אותה כה ים מי ני פש לי י וש ננ פש לי
פור, ן צי א קנ רה קש ני ד של חה קום אל ה לו מה לה גנ תש ני ד של קום, ענ יב אותו מה בי חוץ סש נוז בנ גה יחנ  שי ת אותו, ומה ענ דנ יהכול לה של

ל יום. כה ן בש דל ן עי גנ ת בש רל עורל תש מי פור של ה צי יו אותה לה ה עה יזה רי כש מנ קום של הוא מה וש

ס נה כש ני ם.  הל ע לה רנ הה לש ל  אי רה שש יי ל  ענ סו  נש כנ תש הי ים של מי ענ ר הה אה ל שש ל כה אות של נה יוקש ים דש קומי קום רש מה אותו  ובש
ל חי רה ת  אל ה  רואל של ד  ענ ים,  להי אל הה ית  בי ן  בנ רש חג לש ים  סי נה כש ני של בות  אה ת הה אל ה  רואל וש יו  ינה עי ים  רי מי קום,  מה אותו  לש
ר (ירמיה מנ אל נל מו של ים, כש חומי נש ל תנ בי קנ ה לש ימה כי סש םא מנ ל ה, וש ם אותה חי ננ רוך הוא מש דוש בה קה הנ , וש יהה נל פה יהה בש עותל מש די של
ם שה ים של יקי די ם צנ ל אותה כה ן, וש דל עי ן הה ל גנ ענ כה זי עמ דנ זש ה, ומי ים קולו ובוכל רי יחנ מי שי ז מה . אה יהה נל ל בה ם ענ חי נה הי ה לש נה אמ לא) מי

מו. ים עי ים ובוכי גועי

ים, יוני לש נות על חמ בוא מנ אות רי ש מי מי חמ ף ונ לל ן, אל גה י הנ בי ל גנ ענ יענ של קי ענ אותו רה זי עמ דנ זש יהה, ומי ני ם שש ענ ה פנ ה ובוכל גועל
ה לה ן של קי אותו  ת לש סל נל כש ני וש פור,  צי ה  אותה ז לש הוא רומי רוך  בה דוש  קה ז הנ אה וש יון,  לש על א הה סי כי הנ תוך  לש יענ  גי מנ ד של ענ

ר. עורי תש מי ה של ר מנ עורי תש א, ומי קורי ה של א מנ קורי , וש יחנ שי מה ל הנ צל ת אי בל יושל וש
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ה, לה עש מנ לש ים  עולי ם  כגלה וש  , יחנ שי מה הנ וש פור,  צי ן  קנ אותו  ים  מי עה פש לש  שה א  רה קש ני דוש  קה הנ א  סי כי הנ תוך  מי של ד  ענ
מות קש ת ני קםם אל נש לי יחנ וש שי מה י הנ די ל יש ם ענ עולה ן הה ה מי עה שש רי כות הה לש יר מנ עמבי הנ רוך הוא לש דוש בה קה ם הנ יענ אותה בי שש ומנ
קומו, מש יחנ לי שי מה הנ פור וש ן צי ב אותו קנ שה מו. וש ענ עמשות לש רוך הוא לנ דוש בה קה יד הנ תי עה ן טובות של ל אותה כה ל, וש אי רה שש יי

ם. קםדל מו מי קום כש תוך אותו מה ז לש נה גש ני יחנ וש שי מה ב הנ שה וש

"א הי מות, יו"ד בש לי שש מו בי יות שש ירות אותי אי מות ומש עולה ת הה ן אל קי תנ רוך הוא לש דוש בה קה ר הנ עורי תש יי ן של מנ זש ובי
גון כש יענ  קי רה ע הה צנ מש אל יד בש חי פש ד מנ חה ב אל ר כוכה עורי תש יי ז  ת, אה חנ מות אנ לי שש כםל בי הנ יות  הש לי "א,  הי א"ו בש וה ן]  קי תנ [לש

ם. עולה ל הה י כה יני עי יום לש ץ בנ נוצי ט וש ן, לוהי מה גה רש אנ

י ני ל בש לו כה המ בה יי ים יום, וש עי בה רש ה אנ ד זל גל נל ה כש קום זל תה , וש יענ קי רה פון, תוך הה ד צה צנ ת מי חנ ש אנ ת אי בל הל לש קום שנ תה וש
ש ת אי פנ רי שש ת בי בל הל לש ה שנ ט אותה שי פנ תש תי כםל, וש י הנ יני עי ת לש בל הל לש שנ הנ ב וש כוכה ב הנ רה כו קש רש ענ ים יום ינ עי בה רש סוף אנ ם. לש עולה הה

ה. זל לו מי המ בנ תש ים יי מי ענ מות וש אג ים וש כי לה ים ומש יטי לי ה שנ מה כנ ב, וש לענ אותו כוכה בש שםב לי ינחש , וש יענ קי רה פון, תוך הה צה ד הנ צנ מי

יענ קי רה ט בה ענ ט מש ענ ע מש לנ בה ת תי בל הל לש ה שנ אותה ת, וש בל הל לש ה שנ ל אותה לט ענ שש יי רום וש ד דה צנ ב לש ק אותו כוכה לי תנ סש ז יי אה
ים, חומי ר תש שה עה ים  ני שש בי יענ  קי רה ים בה כי רה ה דש עמשל ינ ב  כוכה ז אותו  ל. אה לה ה כש אל רה תי םא  ל ד של ענ ב,  כוכה י אותו  ני פש לי מי

ים. פי ים נוסה ר יהמי שה ים עה ני יענ שש קי רה ם אורות בה ים אותה די עומש וש

ך שנ חש נל של מו  יום, כש צות הנ חמ בנ ש  מל של הנ ך  שנ ילחש ם, וש עולה י הה ני ל בש כה עו  זש עש דנ זש ים יי פי ים נוסה ר יהמי שה ים עה ני ר שש חנ אנ
ל חי לש חנ תש תי ים, וש קי רה ים ובש מי עה רש ד בי חה ר קול אל עורי תש יי ץ. וש רל אה ם וה יי מנ או שה םא יירה ל ד של ש, ענ דה קש מי ית הנ ב בי רנ חה יום של בנ

נו. מל נות יהמותו מי חמ יהלות ומנ ה חמ מה כנ אותו קול, וש ץ מי רל אה הה

רםף שש יי ם, וש עולה ל הה כה ר בש עורי תש יי אותו קול של ת, בש חנ ש אנ ת אי בל הל לש י שנ תי בה י רנ יר רומי עי ר בה עורי תש אותו יום תי וש
סו נש כנ תש ם יי כגלה אותו יום, וש לו בש פש ים יי רי שה ים וש דולי ה גש מה כנ לו, וש פש ים יי לי דה גש ה מי מה כנ לות, וש יכה ה הי מה כנ ים וש לי דה גש ה מי מה כנ

ל. צי נה הי בו) לש שש לו (ינחש םא יוכש ם ל עולה י הה ני ל בש כה ע, וש רנ יהה לש לל עה

ל, אי רה שש ל יי דות ענ מה ה שש מה כנ רות וש זי ה גש מה רו כנ זש גש יי ים וש כי לה מש ל הנ עמצו כה יה תש ים יי שי דה ר חר שה ים עה ני ד שש ענ אותו יום וש מי
יהה בובש רש עי ילה בש הש ם יי עולה ל הה כה ם, וש ילה שה הש םא יי ל י של י מי רי שש אנ ם וש ילה שה הש יי י של י מי רי שש ר אנ אי בה תש ני מו של ם, כש הל יחו בה לי צש ינ וש

ה. דולה גש

ם ל אותה כה ן, וש דל עי ן הה ר תוך גנ עורי תש יי יחנ של שי מה ך הנ לל ה מל ל, זל אי רה שש יי ט מי בל ים יהקום שי שי דה ר חר שה ים עה ני סוף שש לש
דוש. קה ם הנ שי ל הנ ים של לי ל כי שומות של יות רש אותי ן בש יי י זנ לי רו לו כש גש ינחש ם, וש רו אותו שה טש ענ ים יש יקי די צנ הנ

, יחנ שי מה י הנ ני פש לי ים, קומו מי יוני לש ים על דושי רו קש עורש תש ר: הי אומי ל וש יי חנ א בש ן, קורי גה י הנ צי י עמ פי נש ענ ץ בש פוצי תש קול יי וש
ר. פה עה ן הל ה מי ר אותה עי ננ ה, ולש ימה קי המ לנ ם וש עולה מות בה קה ה נש קםם לה נש ה לי ה רוצל לה עש ה, ובנ לה עש בנ ה בש שה ר אי בי חנ תש תי ן של מנ י זש רי המ

יו. נה פה עמקםב לש םאלו, ינ מ שש ק מי חה צש ינו, יי ימי ם מי הה רה בש ינו. אנ י זי לי כש ם בי קםדל מו מי רו אותו כש גש ינחש ם וש ז יהקומו כגלה אה
ן. דל עי ן הה תוך גנ ד בש רוקי ך וש ים הולי יקי די צנ לו הנ ל אי ל כה ן ענ מה אל נל ה הנ ה רועל מםשל

ה רואל ם, וש קםדל מו מי פו"ר כש "ן צי א קנ רה קש ני קום של אותו מה ס לש ני כה ן, יי דל עי ן הה י גנ יקי די י צנ די ל יש יחנ ענ שי ן מה קה תש ני ן של יוה כי
ם הי ים, וש בושי ה) לש רה ם (עמשה שה ל מי ז נוטי אה גו בו, וש רש הל נל ים של יקי די צנ ל הנ כה ש, וש דה קש מי ית הנ ן בי בנ רש ל חג ן של יוקה ם אותו דש שה

ל. לה ה כש לל גנ תש םא יי ל ים יום של עי בה רש ם אנ ז שה ני גה יי ה, וש אה נש י קי בושי ה לש רה ים) עמשה אי רה קש (ני

יחנ שי מה ך הנ לל מל פו"ר בנ "ן צי יון, אותו קנ לש על א הה סי כי תוך הנ א מי רה קש יי ר, וש עורי תש ד יי חה ים יום קול אל עי בה רש סוף אנ לש
ה מה קה נש בוש  לש בי ש  בי לנ תש מי יחנ  שי מה ך הנ לל ת מל ה אל רוך הוא רואל בה דוש  קה הנ ה, וש לה עש מנ לש ים אותו  לי עמ ז מנ אה ז בו, וש נה גש ני של

םאשו. ל ר ק אותו ענ שי ננ ל אותו ומש ב, נוטי רה י קש לי גור כש חה וש

יו הה ם של אותה ד מי חה אל יענ  קי רה הוא לש רוך  בה דוש  קה ז הנ רומי ים, וש יעי קי ים רש עי שש תי אות וש מי לש  ים שש עי זש עש דנ זש ז מי אה
מות שי בנ ק  קה חג מש ד,  חה אל קוק  חה ר  תל כל יענ  קי רה אותו  בש של ד  חה אל ל  יכה הי מי יא  ומוצי ית,  אשי רי בש י  מי יש ת  של שי מי ים  נוזי גש
בות כש רש ל מנ כה מות מי קה טםל נש יהם, לי ת הנ ל אל אי רה שש רו יי בש עה של רוך הוא כש דוש בה קה ר הנ טי ענ תש ה הי רה ה עמטה אותה ים. בש דושי קש הנ

ה. יחנ בה שי מה ך הנ לל ת מל ר אל טי ענ יו, ומש שה רה עםה ופה רש פנ

מו כש ק אותו  שי ננ ומש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ל אותו  נוטי לו,  לה הנ ים  קוני תי הנ ל  כה בש ן  קי תנ תש הי וש ר  טי ענ תש הי של ן  יוה כי
בות, רות רנ נות ומותה תה ים לו מנ ני נותש ים אותו וש בי סובש ים של יוני לש נות על חמ דושות ומנ בות קש כה רש ה מל אה י רה ם. מי קםדל מי

ם. כגלה ר מי טי ענ תש יי וש

ל כו ענ בה ם של יון, אותה י צי לי בי ים אמ אי רה קש ני ים של יוני לש ים על כי אה לש ם מנ ל אותה ה כה רואל ד, וש חה ל אל יכה הי ם לש שה ס לש נה כש ני
רוך הוא דוש בה קה ז הנ מות. אה קה עמשות נש ד לנ חה דםם אל בוש אה ים לו לש ני ם נותש הי יד, וש מי ים תה ש, ובוכי דה קש מי ית הנ ן בי בנ רש חג

ים יום. לשי ם שש ה שה סל כנ תש פור, ומי ן צי אותו קנ ז אותו בש גוני

נות חמ ה מנ מה ה, כנ טה מנ ה ומי לה עש מנ ים מי קוני ם תי ל אותה כה ר בש עגטה ד מש פור, יירי ן צי אותו קנ ים יום, בש לשי ר שש חנ אנ לש
ם עולה י הה ני ל בש כה ים, וש ה יהמי עה בש עממםד שי ינ ץ, וש רל אה לה יענ  קי רה הה לוי מי ד תה חה ם אור אל עולה ל הה כה או  רש יי יבו, וש בי ים סש דושי קש

ם. קה לש י חל רי שש לו, אנ לה סודות הנ ים בנ עי יודש ים של מי כה ם חמ אותה ט לש רה ל, פש לה עו כש םא יידש ל לו, וש המ בה יי הו וש מש תש יי

ת בורנ ך, זו קש רל דל קום? בנ ה מה יזל אי פו"ר. בש "ן צי אותו קנ ץ בש רל אה ר) בה טי ענ תש ב (יי צי ינ תש ים יי ה יהמי עה בש ם שי ל אותה כה וש
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ק אותו. שי ננ קום ותש תה ים, וש חומי נש ל תנ בי קנ ז תש אה ה, וש ם אותה חי יננ ה וי ר לה שי יבנ ים. וי כי רה ת דש שנ רה פה ת בש דל עומל ל של חי רה

ל ענ יחו. או  רי ה יש ץ - זל ל עי כה נות. בש ילה אי יר הה עי יחו  ירי ה בי שורל קום, וש אותו מה יהקום אותו אור מי ך  ר כה חנ אנ
ש. ר חםדל שה ים עה ני פו"ר שש "ן צי ל קנ אותו אור של נוז בש ילה גה הש יי ם. וש יי לנ רושה ץ - זו יש רל אה הה

ית אשי ה רי תה יש ם הה שה יל, של לי גה ץ הנ רל אל ה בש רל שש יי ץ, וש רל אה ם וה יי מנ ין שה ף אותו אור בי קי דנ זש ש יי ר חםדל שה ים עה ני ר שש חנ אנ
מו ץ כש רל אה ל הה ע כה זנ עמ דנ זש יום תי אותו  קומו. וש מש ב לי שה פור, וש ן צי ל קנ אור של אותו  ה מי לל גנ תש ם יי שה ל, וש אי רה שש לות יי גה
ץ רל אל בש יחנ  שי מה הנ ך  לל ה מל לה גנ תש י הי רי המ ם של עולה ל הה עו] כה [יידש או  רש יי ז  אה וש ם,  יי מנ שה ד סוף הנ ם ענ יי מנ שה סוף הנ ם מי קםדל מי

הנגהלייל.

ק זי חנ תש ן יי בה ית רנ ל בי ינוקות של כות תי זש ם. ובי עולה ים בה טי ענ ם מש הי ה, וש תורה ים בנ קי עוסש לו של ל אי יו כה לה סו אי נש כנ תש יי וש
מו ים, כש קי יונש ם וש מה ף אי תםקל ים בש בי יושש ינוקות של י תי רי לו, המ או אי צש מה םא יי ם ל אי ים. וש רםחי פש ה אל סוד זל ר, וש בי גנ תש הי כםחו לש
ל אי רה שש ם יי ה עי ינה כי ה שש ה שורה לל יל אי בי שש בי ים, של יצי נו או בי יש הנ ם. וש יי דה שה י מי יקי תי ב ענ לה חה י מי מולי ר (ישעיה כח) גש מנ אל נל של

בנגהלות.

ל ים או ענ רםחי פש אל ל הה ת ענ צל ם רםבל אי הה נו (דברים כב) וש יש הנ ן, וש מנ אותו זש או בש צש מה יי ים של מי כה חמ ים הנ טי ענ י מש רי המ של
יון. לש על הה ך  לל מל א בנ לה לות אל גה ן הנ יא מי הוצי ר לש בה דה ד הנ םא עומי ל י בו  רי המ ים, [של ני בה ל הנ ם ענ אי ח הה קנ םא תי ים, ל יצי בי הנ
ם, יהל לי ת עמ צל יא רובל הי ה, של יונה לש על א הה מה אי ז הה . אה יחנ שי מה הנ ך  לל מל ף לש ים תםקל ני ינוקות, נותש תי ים וש די לה ם יש הי ן של יוה כי של
ה ים אותה יהקי וש ה  לה עש םא בנ יהב ך  ר כה חנ ים. אנ רי חי ים אמ שי דה ר חר שה ים עה ני ד שש ך] ענ ב [כה כי ענ תש יי וש ה]  לה עש י בנ בי גנ ת לש רל עורל תש מי

ת. לל נםפל יד הנ וי ת דה כנ ת סג ים אל קי ר (עמוס ט) אה מנ אל נל מו של ר, כש פה עה הל מי

ר (דברים ל) מנ אל נל מו של ם, כש עולה ד סוף הה ענ ם וש עולה סוף הה לות מי גה נםס הנ כש יי יל וש חי יחנ ינתש שי מה ך הנ לל אותו יום מל בש
רוך הוא דוש בה קה ה הנ שה עה בורות של גש הנ ים וש סי ני הנ אותות וש ל הה אותו יום כה גו'. מי ם וש יי מה שה ה הנ צי קש ך בי חמ דנ ילה ני הש ם יי אי

אות. לה פש נו ני אל רש ם אנ יי רה צש ץ מי רל אל ך מי אתש י צי ימי ר (מיכה ז) כי מנ אל נל מו של ל, כש אי רה שש יי ם לש ה אותה עמשל ם, ינ יי רנ צש מי בש

ם שי ל הנ ים של ילי בי ם שש יי ננ ים ושש לשי ל שש סוד של א בש צה מש לו תי לה ים הנ רי בה דש ל הנ י, כה ני ר בש זה עה לש עון, אל מש י שי בי ר רנ מנ אה
ה, בה המ אנ ר לש עורי תש םא תי ל וש דוש  קה ם הנ שי ם סוד הנ לי תנ שש םא יי ם, ל עולה בה רו  עורש תש םא יי ל לו  לה ים הנ סי ני הנ ד של ענ דוש, וש קה הנ
א רה קש ני של  ( יחנ שי מה (הנ ך  לל ה מל זל  - אות  בה צש בי אות.  בה צש בי ים  לנ רושה יש נות  בש ם  כל תש אל י  תי עש בנ שש (שיר ב) הי ר  מנ אל נל של מו  כש
ה ה - זל בה המ אנ ת הה רו אל עורש ם תש אי ירו וש עי ם תה ה. אי טה מנ לש נות של חמ מנ הנ יהלות וש חמ ר הנ אה ה - שש דל שה לות הנ יש אנ אות. או בש בה צש
ה. ך בה לל מל צון הנ ילה רש הש יי ר, וש פה עה ת לל בל שוכל ה של ץ - אותה פה חש תל ד של "ה. ענ בה המ א אנ רה קש ני רוך הוא של דוש בה קה ל הנ ין של יהמי

א. בה ם הנ עולה יו בה רה שש אנ ה וש זל ם הנ עולה יו בה רה שש אותו דור. אנ ה לש כל זש יי י של י מי רי שש אנ

י בי או רנ תו, בה לה פי ל תש לי פנ תש הי י של רי חמ תו. אנ לה פי ל תש לי פנ תש הי רוך-הוא וש דוש-בה קה ה לנ לה פי תש יו בי ים יהדה רי עון הי מש י שי בי רנ
רור) נור (צש ע צי קה שש ני ך וש שה חש נל ד של חה או אור יום אל יו, רה נה פה ים לש בי יו יושש הה ד של יו. ענ נה פה בו לש יהשש א וש בה י אנ בי רנ נו וש ר בש זה עה לש אל

קום. ל אותו מה ע כה זנ עמ דנ זש הי יהה, וש רש בל ל טש יהם של תוך הנ ש בש ת אי בל הל לש ל שנ ד של חה אל

יהם עות לנ מה י דש תי יד שש יו ומורי נה בה ר בש כה זש הוא ני רוך  בה דוש  קה הנ ן של מנ ו הוא זש שה כש אי ענ דנ ונ עון,  מש י שי בי ר רנ מנ אה
עון מש י שי בי ה רנ כה יהם. בה ה בנ זל ה בה עו זל קש תנ שש יי ש, וש ת אי בל הל לש ל שנ ה של זל נור הנ צי עות בנ ן פוגש דות, הי ר יורש של אמ כנ דול, וש גה הנ

ים. רי בי חמ כו הנ ובה

ל לו אל רות של עורש תש הי ר הנ תל סי בש דוש  קה ם הנ שי ל הנ יות של אותי סודות הה נו בש רש עורנ תש י הי רי עון, המ מש י שי בי ר רנ מנ אה
יד עממי ה תנ זל דור הנ כות הנ א זש לה לות, אל גנ ר לש חי ם אנ דה שום אה שות לש ה רש נה תש םא ני ל ה של לות מנ גנ י לש ו ייש לי שה כש ל ענ בה יו, אמ נה בה
מו ם. קה כל דש מש עה דו בש מש א, עי בה י אנ בי רנ נו ולש ר בש זה עה לש י אל בי רנ עון לש מש י שי בי ר רנ מנ . אה יחנ שי מה ך הנ לל םא מל יהב ד של ם ענ עולה ת הה אל
י) יתי אי רה (של י  תי רש מנ אה ה של מנ בש עממםד  ינ י  מי ר, אוי  מנ אה וש ת  רל חל אנ ם  ענ פנ עון  מש י שי בי רנ ה  כה בה א.  בה אנ י  בי רנ וש ר  זה עה לש אל י  בי רנ

בםל? סש י יהכול לי לות, מי גה ך הנ שי מה תי של

ה זל סוק הנ פה ך. הנ מל יר שש כי זש ננ ך  ד בש בנ לש ך  תל ים זולה ני דם אמ לונו  עה בש ינו  להי ר, (עמוס ט) ה' אל מנ אה ם וש ף הוא קה אנ
ים, יוני לש על סודות הה ית הנ אשי רי הו  - זל ינו  להי ה. ה' אל מונה אל הה תוך  יון בש לש סוד על ה ייש  סוק זל פה ל בש בה שוהו, אמ רש פי
ט ה שולי ם זל ה, שי מונה אל ל סוד הה לוי כה ם תה שה יק, וש לי דש הנ ם לש רות כגלה ני ל הנ ל כה אורות של ל הה ים כה אי ם יוצש שה מי קום של מה

כםל. ל הנ ענ

ו שה כש ענ ה, וש זל יון הנ לש על ם הה שי ט לנ רה יו פש לה ט עה שולי י של ין מי ל אי אי רה שש ם יי ל ענ י ענ רי המ - של ך  תל ים זולה ני דם אמ לונו  עה בש
ר. חי אנ ד הה צנ יו הנ לה ט עה לות שולי גה בנ

םא ל ל אי רה שש יי ת  סל נל וכש יות,  ם אותי יי תנ ושש ים  רי שש על ל  ל של לה דוש, כש קה ם הנ שי - סוד הנ ך  מל יר שש כי זש ננ "ך  ד בש בנ לש
ך. (בראשית מח) ם בה הל תה לה עש בנ שש ר ני של ר (שמות לב) אמ מנ אל נל מו של ך, כש א בש רה קש ני ה של ם זל תוך שי א מי לה ת אל כל רל בה תש מי
ה יד זל רי פש הנ סור לש אה ה, וש זל ה מי ד זל רה פש יהה ני םא הה מות, ל לי את שש צי מש ני ן של מנ זש דוד. ובי רוץ גש ך אה י בש ל. כי אי רה שש ך יי רי בה יש ך  בש
רוד, פי א  צה מש ני לות  גה בנ ו  שה כש ענ וש רוד,  פי אות  רש הנ לש םא  ל י  די כש ה,  רה כה זש אנ בש םא  ל וש יונות  עש רנ בש םא  ל ה,  לה עש בנ מי ה  שה אי ה,  זל מי
ת בל יא שוכל הי שום של ה, מי לה עש בנ ט לש רה ם, פש שי יר אותו  כי זש הנ רוד לש ים פי עושי נו  ן אה מנ ן וזש מנ ל זש ל כה ה של רה צה תוך  מי של

ך. מל יר שש כי זש ך ננ ד בש בנ נו לש יש הנ ר, וש פה עה לל

ך מש שי ינו, וש לי ים עה טי ים שולש רי חי אמ ך ונ מש ים מי חוקי נו רש אה שום של רוד מי פי ה בש ם זל ים שי רי נו זוכש ה, אה לה עש בנ ט לש רה פש
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לות. גה י הנ ימי ה בי זל ך, וש א בש רה קש ני ם של שי ן הנ רוד מי פי הוא בש

ים עי בש ד שי גל נל ה, וכש אשונה ל ה' רי אשון הוא סוד של ת רי יי אשון, ובנ ת רי יי בנ ה מי תה יש ה הה אשונה לות רי גה שום של מי
ם, יהל לי ת עמ צל ם רובל אי את הה צי מש םא ני ה ל נה ה שה עה בש ם שי אותה ה, וש נה ים שה עי בש ה שי תה יש אשון הה ת רי יי ל בנ לות של ה גה לה ה של נה שה
ין סוף, אי ה לש לה עש מנ ה לש לה עש מנ ה לש לה ענ תש יון, הי לש ז יו"ד, סוד על אה ה. וש יונה לש על ל ה' הה יון, סוד של לש על ם הה שי ן הנ רוד מי יהה פי הה וש

ק. לי תנ סש ה הי קורה י מש רי המ ים, של יי ם חנ יי ת מנ יענ בי יענ נש בי נש םא הי דוש ל קה יון הנ לש על אשון הה רי ת הה יי בנ הנ וש

ע בנ הו של ני בש יי ר (מלכים-א ו) ונ מנ אל נל מו של ים, כש ני ע שה בנ את של רי קש יא ני הי שום של לות, מי גה ה בנ נה ים שה עי בש יא שי הי וש
יהה הה ן של מנ זש א בי לה ה. אל ילה לי חה ס וש ה - חנ נה ים שה עי בש ל שי סוד של ה בש לה עש מנ ל לש בל כות בה לש ה מנ טה לש שה ר של םאמנ ם ת אי ים. וש ני שה
ל אי רה שש יי או  טש חה ן של יוה ה. כי טה מנ ד לש יורי וש יר  אי יהה מי ה) הה ינה ה (בי יונה לש על ם הה אי ת הה יענ בי אור ונש יהם, הה קנ ש  דה קש מי ית הנ בי
יו םא הה ים ל דושי קש ים הנ תוני חש תנ הנ וש אור,  אותו  יך  שי חש ה ומנ סל כנ יהה מש ל, הה בל כות בה לש ה מנ טה לש שה וש ש  דה קש מי ב הנ רנ חל נל וש

ים. ירי אי מש

אותו ק אותו אור, וש לי תנ סש ל, הי בל כות בה לש טון מנ לש תוך) שי שום (מי ים, מי ירי אי מש יו  םא הה ים ל תוני חש תנ הנ ן של יוה כי
יו םא הה ה ל נה ים שה עי בש ם שי ז אותה ין סוף, אה אי ה לש לה עש מנ ה לש לה עש מנ ק לש לי תנ סש ל י' הי סוד של ענ  יהה נובי הה יון של לש ן על יה עש מנ

ה. נה ים שה עי בש ל שי לות של אי גה דנ י ונ זוהי ע. וש נה מש ני שום אותו אור של ים, מי ירי אי מש

לט) שש ר (לי הי טה הי לש רו  זש ל חה אי רה שש יי ל  םא כה יר, ל אי הה ה לש תונה חש "א תנ ה הי ילה חי תש הי וש ל,  בל טון בה לש ר שי ערבנ הה ן של יוה כי
"א ה הי תה רש שה מות, [וש לי ה שש אה צש מש םא ני ל ן של יוה כי יהה], וש בובש רש עי ט [בש ענ ט מש ענ א מש לה ם, אל קםדל מו מי ה כש מה לי ה שש גגלה יות סש הש לי
יהה, בובש רש עי ט בש אנ ט לש אנ א לש לה ם, אל קםדל יהה מי הה מו של יר כש אי הה ך לש ל כה ד כה םא יהרנ יון, ל לש ן על יה עש ז י', מנ לט) אה שש ה לי תונה חש תנ
יר אי הה ר לש זנ חה א של לה יר, אל אי םא מי ל וש ענ  םא נובי יון ל לש על ן הה יה עש מנ ך  ל כה ענ אוי, וש רה מו של ם כש מו קםדל ים כש הורי יו טש םא הה ל של

ין). די הנ לות וש ל גה ם (של שי ל הנ םאל] של מ שש ל הנ ק [של תוך דםחנ ט מי ענ ט מש ענ מש

ץ, רל אה ה לה לה פש נה ה וש כה שש חש ה נל תונה חש תנ ה' הנ ץ, וש רל ה אל סל כנ יש ך  חםשל הנ ד של ים, ענ בי בות רנ רה ל קש אי רה שש יי בש רו  גה תש ן הי כי לה וש
ם. חונה רש סי רו לש זש ל חה אי רה שש יי ה, וש קה זש חנ תש דום הי כות אל לש מנ שום של ם, מי קםדל מו מי ק כש לי תנ סש יון הי לש על ן הה יה עש מנ הנ וש

ל לות של גה ם בנ ם הי יהל נותי חמ בון מנ שש חל כש ה  לה ים של טי בה ר שש יסנ רי ם תש ל אותה כה ב, וש רנ חל י נל ני ת שי יי םאת בנ ז ל ה' הנ ענ וש
ד. בה יק אה די צנ ר (ישעיה נז) הנ מנ אל נל מו של , כש יהה לל ד עה מנ עה ן של יה עש אותו מנ ק מי לי תנ סש יון הי לש על ן הה יה עש מנ הנ דום, וש כות אל לש מנ
ם, יהל לי ה עמ טה לש ן שה וה כות יה לש ים ומנ דולי בות גש רה ה. (קש לה עש מנ לש ך מי ענ ומושי יהה שופי הה יון של לש קור על ל מה ן של יה עש ד אותו מנ בנ אה
כות לש מנ ם,  חונה רש סי לש רו  זש ל חה אי רה שש יי שום של ומי ם,  אותה יפו  קי תש הי וש ם  יהל לי עמ קו  זש חנ תש ה, הי שובה תש בי רו  זש חה ר של חנ אנ ולש
ן יה עש אותו מנ ק מי לי תנ סש יון ני לש על ן הה יה עש מנ הנ ץ, וש רל אה ה לה לה פש נה ה וש כה שש חש ה נל תונה חש "א תנ הי ב, וש רנ חל י נל ני ת שי יי ה ובנ קה זש חנ תש דום הי אל
יו לה עה ך  ומושי ך  יהה שופי הה יון של לש על קור הה מה ל הנ ן של יה עש מנ ד אותו  בנ ד. אה בה יק אה די צנ ר הנ מנ אל נל של מו  יו, כש לה ד עה עומי של

ץ). רל ה אל סל כנ ך יש חםשל הנ שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ה. מה לה עש מנ לש מי

נות חמ ומנ ה)  לה (של ים  טי בה ר שש יסנ רי ם תש ל אותה כה דום, בש לות אל גה יא בש הי וש י,  ני ת שי יי בנ "א,  הי רוד בש יהה פי ז הה אה וש
ל ענ ל אותו (וש כה ם בש הל יהה בה ל ה' הה ה סוד) של ל זל ענ סוד (וש ל של ענ דול, וש בון גה שש חל ים לש ים עולי טי בה ר שש שה ים עה ני ם, שש הל לה של

לות. גה ה הנ כה שש מש ך) ני בון, (חםשל שש ל אותו) חל כה ל ה' בש ה סוד של זל

ילו חי תש ה. הי נה ם שה יי אתנ ים מה טי בה י שש ני ים, שש ני ף שה לל ים אל טי בה ה שש רה ר. עמשה סה מש ני ב  לי י הנ מי כש חנ סודות לש סוד הנ
ל ים של טי בה שש ר הנ שה ים עה ני סוף שש יהה. לש חל ל לל ה ענ תה עה מש די ה וש לה יש לנ ה בנ כל בש כםה תי ר, (איכה א) בה מנ אה ח וש תנ פםל, פה עות לי מה דש הנ

ה. נה ש שה שי ים וש שי ן שי מנ זש א"ו לי ר וה עורי תש יי ד של ל, ענ אי רה שש יי ך לש שה חש ה נל לה יש לנ לות, הנ גה הנ

ז ה, אה לה יש לנ ך הנ חםשל ה בש נה ש שה שי ים וש שי ר שי חנ אנ לות, וש נות גה ם שש יי אתנ ף ומה לל ם אל הי ים, של טי בה ר שש שה ים עה ני ר שש חנ אנ לש
ה - סוד זל וש עמקםב.  ינ ית  ל בי של ש  פל נל יא  הי ו', של אות  רות הה עורש תש הי ינעמקוב. זו  י  יתי רי ת בש י אל תי רש כנ זה וש (ויקרא כו) 
ל ה' י, סוד של ני ית שי ל בנ ש של פל הוא ו', נל ש. וש שי ים וה שי גו' שי ה וש מה יש רנ צש עמקםב מי ינ ה לש אה בה ש הנ פל נל ל הנ (בראשית מו) כה
ן הוא ו"ו, כי לה ף. וש רות יוסי עורש תש הי ש - לש שי עמקםב, וה רות ינ עורש תש הי ים - לש שי ש. שי שי ים וה שי ל שי ה ו' סוד של זל ה, וש תונה חש תנ

ד. חה סוד אל ד וש חה בור אל חי ם בש יי ננ ם שש הי של

ן ל אותה אי רה שש ל יי רו ענ עורש תש יי נו, וש רש מנ אה אותות של ים וש סי ם ני אותה רוך הוא לש דוש בה קה ר הנ עורי תש ה יי אה לש הה ם וה שה מי
ם עולה ל הה כה בות בש רה יחנ קש שי מה ך הנ לל עמרםך מל ך ינ ר כה חנ ק. אנ חה צש י יי יתי רי ת בש ף אל אנ ה) וש סוד זל זֽ - (וש אה נו, וש רש מנ אה רות של צה
ם הה רה בש י אנ יתי רי ת בש ף אל אנ ז, וש . אה כםחנ י בנ רי דה אש ה' נל ך  ינש מי ר (שמות טו) יש מנ אל נל של מו  הוא, כש רוך  בה דוש  קה ין הנ ימי בי
ץ רל אה ל הה ל כה ך ענ לל מל יהה ה' לש הה תוב, (זכריה יד) וש ן כה מנ אותו זש ה. בש רונה חמ כםר, זו ה' אנ זש ץ אל רל אה הה ך וש ר כה חנ אנ כםר, וש זש אל

ד. חה מו אל ד ושש חה ילה ה' אל הש הוא יי יום הנ בנ

דוש קה ם הנ שי יות בנ אותי או  יירה ים,  ני ם שה יי תנ ים ושש לשי ה ושש אה ם מי הי רות, של חי ים אמ ני שה ש  שי וש ים  שי סוף שי לש
ים לשי ם שש הי ים של כי רה ן דש ל אותה כה ה, וש תונה חש תנ ה וש יונה לש ה ה"ה על סוד זל אוי, וש רה ה כה טה מנ ה ולש לה עש מנ מות לש לי שש ים בי קוקי חמ

ם. יי תנ ים ושש לשי ה ושש אה מות מי לי ל שש ל אות ו', הו"ה, (יוה"ה) סוד של סוד של לולות בנ כש ים הנ ני ם שה יי תנ ושש

ה, נה מל ים מי עי שה רש הה עמרו  נה יי וש ץ,  רל אה פות הה נש כנ חםז בש אל יים, לל קנ תש רות יי חי ים אמ ני ם שה יי תנ ים ושש לשי ה ושש אה סוף מי לש
יהלות יהלות חמ חמ יהקומו  ה, וש דושה קש ץ הנ רל אה ים בה תי מי ת הנ ר אל עורי הוא יש רוך  בה דוש  קה הנ ה, וש דושה קש ץ הנ רל אה ר הה הי טה תי וש

יל. לי גה ץ הנ רל אל בש
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ה, טה מנ יענ לש פי שש הנ מות לש לי שש ים בי ילי בי ם שש יי ננ ים ושש לשי מו שש יש קנ תש יי יון אות י', וש לש על ן הה יה עש מנ ר הנ תל ר סי עורי תש ז יי אה וש
ך שי מה יי יענ וש פי ינשש ן של מנ זש ד הנ מות. ענ לי שש יו בי םא הה ו ל שה כש ד ענ ענ ם יהו"ה, של יומה קי מו בש יש קנ תש דוש יי קה ם הנ שי יות הנ ל אותי כה וש
ע בנ רש אנ ים וש עי בה רש אנ ה וש אה לום מי שש סוף תנ לש הו  זל ה, וש רונה חמ ה' (ו"ה) אנ תוך  יות לש אותי בור הה חי יון בש לש ן על יה עש מנ אותו 

צות. רה אמ ר הה אה שש בי ל של אי רה שש י יי תי ר מי אה רו שש עורש תש יי מו. וש לש תנ שש יי רות של חי ים אמ ני שה

ם. עולה ן הה ע] מי רה ש הה חה נה ר [הנ חי אנ ד הה צנ עמבםר הנ ינ ם, וש שי בנ תש יי ם וש עולה ב הה ינשי תש הי "ת, של בון חי שש חל ה בש ל זל א כה צי מה יי של
יהה אור הה תוב (ישעיה ל) וש ז כה אה מות, וש לי שש יר בי אי תה ר וש טי ענ תש תי יון, וש לש על ן הה יה עש מנ תוך הנ א מי לי מנ תש ה תי תונה חש "א תנ הי וש

ם. יי תנ עה בש ילה שי הש ה יי מה חנ אור הנ ה וש מה חנ אור הנ ה כש נה בה לש הנ

י זוהי י, וש יעי בי ף שש לל אל ל אותו  ה] כה רונה חמ ה' אנ ה, [זו  שה דג י קש נוגי עמ תנ שות בש פה קםט נש לש ה' לי ת לנ בה ילה שנ הש תי ד של ענ
א רי קה הי ים, לש דושי ים קש רי חי גופות אמ ת בש בה ר שנ חנ אנ ש  בי לנ תש הי ל, לש אי רה שש ם יי ל ענ דושות של ל רוחות קש רות של עורש תש הי

ים. רי תה סש י סודות ני רי בש אן די ד כה ר לו. ענ מל דוש ייאה ים קה לנ ירושה ר בי נותה הנ יון וש צי ר בש אה שש ני יהה הנ הה תוב וש כה ים, של דושי קש

ם, עולה ל הה ים ענ לוחי ים שש כי אה לש הוא מנ רוך  בה דוש  קה ה הנ ל יום עושל כה ר, בש מנ י אה י יוסי בי ש. רנ דה חה ך  לל ם מל יהקה ונ
ה. יום עושל וה ל יום  כה שום של ה, מי א עושל לה תוב, אל םא כה ה ל שה יו רוחות. עה כה אה לש ה מנ עםשל תוב (תהלים קד)  כה של

אי. דנ ש ונ דה ש, חה דה ך חה לל ם מל יהקה תוב ונ כה הו של זל ם, וש יי רנ צש ל מי ד ענ חה ה אל נל מג ה מש נה מנ תש ן הי מנ אותו זש ובש

ד. רי פה יי ם  שה ומי ב)  (בראשית  ר  מנ אל נל של מו  כש יו,  הה רוד  פי ל  של קום  מה מי י  רי המ של ף,  יוסי ת  אל ע  יהדנ םא  ל ר  של אמ
ה בו, חוד שורל יי ל הנ כה קום של ף, מה ת יוסי ע אל םא יהדנ ר ל של ן אמ כי לה וש ם,  יי רנ צש ר מי הנ רוד הוא נש פי הנ אותו  אשון מי רי הה וש

יק. די א צנ רה קש ני של

ה, ד זל צנ ץ מי יהה רה הה ד של חה ב אל או כוכה אור. רה ת בה כל לל ימו לה די קש הי ך, וש רל דל ים בנ כי יו הולש י הה י יוסי בי רנ ר וש זה עה לש י אל בי רנ
ים צי ם רה הי ם, וש דונה ת אמ אל חנ  בי שנ ר לש בםקל י הנ בי ל כוכש ן של מנ זש יענ  גי ו הי שה כש ר, ענ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ה. אה ד זל צנ ר מי חי ב אנ כוכה וש
ים. להי י אל ני ל בש יעו כה יהרי ר ונ י בםקל בי ד כוכש ן ינחנ רה תוב (איוב לח) בש כה הו של ר לו. זל מי זנ חנ ולש בי שנ ם לש בונה ת רי ימנ אי ד וש חנ פנ מי

ים אותו. חי בש שנ ד מש חה חוד אל יי ם בש כגלה שום של מי

י ני ים פש ירי אי מש של כש ר - של חנ שנ ת הנ יללל ד. אנ וי דה מור לש זש ר מי חנ שנ ת הנ יללל ל אנ ענ חנ  צי ננ מש ר, (תהלים כב) לנ מנ אה ח וש תנ פה
א בה ד של רום, ענ ד דה צנ ך לש ל חםשל ד של חה ך חוט אל ח, ומושי רה זש ד מי צנ ד לש חה ה אל נל מג ה, ייש מש לה יש לנ ך הנ ד חםשל רה פש ני ח וש רה זש מי הנ

ה. לה יש לנ ך הנ ת חםשל יד אל רי פש אותו חוט מנ ם, וש עולה יר לה אי יענ ומי קי רה י הה לוני ם חנ אותה ענ בש ש, ובוקי מל של א הנ יוצי וש

אוב שה לול וש יום כה אור הנ יום. וש יר הנ אי יום, ומי ר בנ בי חנ תש הי רות לש דש קנ חםר בש א אור שה ר, ובה חנ שנ ת הנ יללל ה אנ אה ז בה אה
תוב כה ה, של ירה ד שי וי ר דה מנ ה, אה ל אותה לה כה ר של חנ יום אנ הנ ד מי רה פש ני של םאת, כש ז ת הנ יללל אנ ל הה ענ ת. וש לל יל אנ ה הה ת אותה תוכו אל בש

ר. חנ שנ ת הנ יללל ל אנ חנ ענ צי ננ מש לנ

יר אי ים, הי כי יו הולש הה ד של יום. ענ אור הנ ר מי חנ שנ ת הנ יללל ה אנ דה רש פש י ני רי המ י. של ני תה בש זנ ה עמ מה י לה לי י אי לי ר? אי מנ ה אה ומה
כו. לש הה מו וש ך קה ר כה חנ לו, אנ לש פנ תש הי בו וש ך. יהשש לי ני ה וש לה פי ל תש לי פנ תש ר, ני זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ה. אה לה פי ן תש מנ יענ זש גי הי יום וש הנ

ם הל לי יענ אמ גי ר מנ של ים אמ יקי די ר ייש צנ של ץ אמ רל אה ל הה ה ענ עמשה ר ננ של ל אמ בל ר, (קהלת ח) ילש הל מנ אה ר וש זה עה לש י אל בי ח רנ תנ פה
ה שה ך עה לל מל למםה הנ ל, שש בל ל ייש הל בה ר, אמ אי בה תש ני שוהו וש רש ה פי סוק זל ל. פה בל ה הה ם זל גנ י של תי רש מנ גו' אה ים וש עי שה רש ה הה עמשי מנ כש

ם. יהל לי ד עמ ם עומי עולה הה ים של לי בה ה המ עה בש ל שי ים אותו ענ קי הי ה וש ר זל פל סי

י"ם. קי חה . שש י"ענ קי ילו"ן. רה ם: וי לו הי אי ים, וש יעי קי ה רש עה בש ד שי גל נל ם כש עולה ל הה ים של כי ים תומש מודי ה ענ עה בש ם שי הי וש
ל. בל כםל הה ים הנ לי בה ל המ בי ת המ לל ר קםהל מנ ם אה דה גש נל בו"ת. וכש כו"ן. עמרה עו"ן. מה בו"ל. מה זש

ם ייש גנ ך  ם, כה הל ים מי אי יוצש וש ים  טי שש פנ תש ם ומי הל ים בה קי בה דש ני ים של רי חי אמ ייש  וש ים,  יעי קי ה רש עה בש ם שי אותה של מו  כש
למםה. ר שש מנ ם אה כגלה ה, וש לל אי ים מי אי יוצש ים וש טי שש פנ תש מי ים של רי חי ים אמ לי בה המ

ה עמשה ה ננ זל ם, וש יהל לי ד עמ ם עומי עולה הה ים, של יוני לש ים על לי בה ם המ אותה א מי יוצי ל של בל ה. ייש הל מה כש חה אן ייש בו סוד הנ כה וש
ל ענ ה  נה מנ תש ה הי זל וש ץ,  רל אה הה ה מי עולל יהה של לי עמ ובה ץ  רל אה י הה עמשי מנ בש פו  קש תה ק בש זי חנ תש הי וש יומו  קי בש יים  קנ תש הי וש ץ,  רל אה ל הה ענ
חו, רש םא סה ל ד של ים, ענ יקי די ם צנ הי של ץ כש רל אה ן הה טו מי קש לש ני ים של יקי די צנ מות הנ שש ן ני אותה לו בש יום של קי ף וש ל תםקל כה ץ, וש רל אה הה
יענ גי םא הי ן ל יי דנ עמ של ל אותו כש טנ נה ים. וש להי ח אםתו אל קנ י לה נו כי ינל אי תוב בו וש כה נוך, של מו חמ יחנ טוב כש ים רי ני נותש עוד של בש

ם. י עולה יקי די ר צנ אה ן שש כי ענ בו, וש עמשי תנ שש נו, ומי מנ זש

דור, י הנ אי טה ל חמ ד ענ חה ם, אל נה מנ זש יענ  גי ם הי רל ם טל עולה ן הה ים מי קי לש תנ סש ים מי יקי די צנ ים  רי בה י דש ני ל שש ענ ינו,  ני שה של
ה לל גנ תש מי של ד כש חה אל ם. וש יהל אי טה חמ ים בנ סי פה תש ם ני יהל יני ים בי אי צה מש ני ים של יקי די ם צנ ם, אותה עולה ים בה עי שה ים רש בי רנ תש מי של כש של
ר של תוב אמ כה הו של ם. זל נה מנ יענ זש גי ם הי רל ם טל עולה הה ם מי ק אותה לי סנ ך, הוא מש ר כה חנ חו אנ רש סש יי רוך הוא של דוש בה קה י הנ ני פש לי
ים עמשי ים ומנ אי טה שו חמ לו עה אי ה כש לה עש מנ לש ין של ם די יהל לי יענ עמ גי ים. מנ עי שה רש ה הה עמשי מנ ם כש הל לי יענ אמ גי ר מנ של ים אמ יקי די ייש צנ

ים. עי שה ל רש של

קו לש תנ סש יו הי רה בי חמ א ונ יבה י עמקי בי רנ ן של מנ זש ר אונו, בי פנ יש כש עמקםב, אי י ינ בי ר רנ י בנ י יוסי בי ל רנ אנ ת שה חנ ם אנ ענ י פנ רי המ של
י רי המ םא? ונ ל ר לו, וה מנ ה? אה ה כגלה תורה ל הנ כה תוב בש ה כה י זל כי ר לו, וש מנ יר, אה אי י מי בי ת רנ ן, אל אותו אםפל תו בש ם ומי עולה ן הה מי
שו לו עה אי ה כש לה עש מנ לש ין מי ם די יהל לי יענ עמ גי ים, מנ עי שה רש ה הה עמשי מנ ם כש הל לי יענ אמ גי ר מנ של ים אמ יקי די ר ייש צנ של למםה אמ ר שש מנ אה
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ם עולה לום בה שה ט וש קל של ים בש בי ים, יושש יקי די צנ ה הנ עמשי מנ ם כש הל לי יענ אמ גי מנ ים של עי שה ייש רש ים. וש עי שה ל רש ים של עמשי ים ומנ אי טה חמ
ים. יקי די ל צנ ים של עמשי שו מנ לו עה אי ם, כש יהל לי יענ אמ גי םא מנ ין ל ה, די זל הנ

ת מל ילה אל הש יי ע של רנ ם זל הל א מי ייצי ה או של שובה תש יהשובו בי רוך הוא של דוש בה קה י הנ ני פש לוי לי גה שום של ם מי ה? אי מה לה
ם. עולה ל הה ים של עי שה רש ר הה אה יההו, ושש קי זש נו חי מל א מי יהצה ז של חה ם. אה הה רה בש ת - אנ מל ע אל רנ נו זל מל א מי יהצה ח של רנ מו תל ם, כש עולה בה

נו. רש מנ אה מו של ץ, כש רל אה ל הה ק ענ זי חנ תש ני ה וש עמשה נו ננ רש מנ אה ל של בל ה, הל ד זל צנ ה ובש ד זל צנ ן, בש כי לה וש

שום ה? מי מל ם. בנ עולה ל הה ק] ענ זי חנ תש הי ק [וש זי חנ תש הי נו של רש מנ אה י של פי ץ, כש רל אה ל הה ה ענ עמשה ר ננ של ל אמ בל ר ילש הל חי ר אנ בה דה
י די ת עובש מו בנ ים כש עי שה רש י הה עמשי ם מנ אותה ם כש יהל ידי יענ לי גי ים, מנ עי שה רש ה הה עמשי מנ ם כש הל לי יענ אמ גי ר מנ של ים אמ יקי די ייש צנ של
םא ל ם, וש בונה ד רי חנ פנ ם מי יומה קי ים בש די ם עומש הי ים, וש עי שה רש ה הה עמשי מנ ם מי הי ים של עמשי ם מנ אותה ד מי חה ה, או אל רה ה זה עמבודה
ם דונה צון אמ ים רש עושי י כםחנ של בורי ם גי הי לו, וש לה ים הנ עמשי מנ ם כנ יהל ידי או לי בה ת של מל י אל יקי די ה צנ מה מו כנ א כש מי טה הי ים לש רוצי

פו. קש תה ק בש זי חנ תש ץ ומי רל אה ל הה ה ענ עמשה ל ננ בל ה הל ל זל ענ או, וש טש םא חה ל וש

ים, יקי די ל צנ ה של עמשל יא מנ הי ת של חנ ה אנ וה צש ם מי יהל ידי ה לי אה ים, בה יקי די צנ ה הנ עמשי מנ ם כש הל לי יענ אמ גי מנ ים של עי שה ייש רש וש
ה, רה ה זה י עמבודה די ים עובש טי סש ם לי ד עי ים ינחנ רי הה א בל צה מש יהה ני הה חנ של פי קנ ים מש טי סש מו לי ה, כש ים אותה עושי וש ה  ים בה זוכי וש
ים עי שה א: ייש רש יבה י עמקי בי יו רנ לה א עה יהה קורי הה ם, וש הל ר אותו מי שומי יל אותו וש צי יהה מנ י, הה הודי ם יש ר שה יהה עובי הה של וכש

ים. יקי די צנ ה הנ עמשי מנ ם כש הל לי יענ אמ גי ר מנ של אמ

ת כל ה הולל תה יש הה ה של שה ה אי ת אותה ש אל גנ ד פה חה ה אל לה יש לנ יהיא, של י חי בי ל רנ תו של יבה בי סש יהה בי הה ע של שה מו אותו רה וכש
םא ל ה וש ב אותה זנ י. עה מי א עי טה חל ל תל אנ ך וש בונש ת רי ד אל בי ך, כנ מש ה מי שה קה בנ ה לו, בש רה מש ה. אה קםף אותה תש ה לי צה ה, רה תה ית בי בי לש
מו כש ל.  בל הה ה  זל ם  גנ של י  תי רש מנ אה ים  יקי די צנ הנ ה  עמשי מנ כש ם  הל לי אמ יענ  גי מנ ר  של אמ ים  עי שה רש ייש  וש ר,  י אומי וי הל ה.  בה א  טה חה
ם ק עי זי חנ תש הי ך  ף כה או, אנ טש םא חה ל ים וש עי שה י רש עמשי ם מנ יהל ידי לי או  בה ים של יקי די צנ ם הנ ם אותה ל עי בל הל ק אותו  זי חנ תש הי של

ם. ים אותה עושי ים וש יקי די צנ ם הנ י אותה עמשי ם מנ יהל ידי יעו לי גי הי ים של עי שה ם רש אותה

י עמשי מנ בש ם  עולה בה ד  בי כנ תש מי הוא  של מו  וכש ם,  עולה בה ים  עי שה ורש ים  יקי די צנ הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ה  שה עה ינו,  ני שה של
כםל ת הנ ר (קהלת ג) אל מנ אל נל של מו  ם, כש עולה ה טוב בה עמשל ים מנ עושי של ים כש עי שה רש ד בה בי כנ תש ם הוא מי גנ ך  ים, כה יקי די צנ הנ
ע ע רה שה רה ר (ישעיה ג) אוי לה מנ אל נל מו של או, כש טש חל ק בש זי חנ תש ע ומי מו רנ צש ת ענ ה אל עושל של ע כש שה רה תו. אוי לה עי ה בש פל ה יה שה עה

גו'. וש

ל בה ים, אמ רי בי חמ רוהו הנ אמ ך בי ף כה ה אנ סוק זל גו'. פה י וש לי בש י הל ימי י בי יתי אי כםל רה ת הנ ר, (קהלת ז) אל מנ אה ח וש תנ עוד פה
מו ד - כש ם. אםבי עולה מוד הה ה ענ יק - זל די ה. ייש צנ נה בה לש ת הנ טל שולל ן של מנ זש כםל בי ה הנ אה למםה, רה שש ה לי מה כש ה חה נה תש ר ני של אמ כנ
ל אי רה שש יי ן של מנ זש ל  ה, כה זל ק  דל צל ר.  פה עה לל ת  בל יא שוכל הי שום של - מי קו  דש צי לות. בש גה ן הנ מנ זש בי ד,  בה יק אה די צנ ר הנ מנ אל נל של

יונות. לש כות על רה ן בש יו אותה לה יעות אי גי ין מנ י אי רי המ קו, של דש צי ד בש יק אםבי די ך, צנ שום כה לות, ומי גה ם בנ מה יא עי לות, הי גה בנ

ה עה רה ה  אותה תו, בש עה רה ה? בש מל דום, בנ אל ה לל וה לש שנ ט וש קל של יך  רי אל הל "ל, של אי מה ה סה - זל תו  עה רה בש יך  רי אמ ע מנ שה רה ייש  וש
ק בה דש ני שום של ק מי א רנ לה ה אל וה לש שנ ט וש קל ם של יהל לי יענ עמ גי םא מנ י ל רי המ יף, של קי תנ ש הנ חה ים) נה נוני ת זש של ה אי עה ה רה שה תו, (אי שש אי
ד וי ת דה כנ סג ה  ת אותה ר אל פה עה ן הל ים מי הוא יהקי רוך  בה דוש  קה הנ ד של כגיות, ענ לש מנ ר הנ אה שש ה לי זל מו  ה. כש בה קי נש ה  אותה בש

ת. לל נםפל יד הנ וי ת דה כנ ת סג ים אל קי תוב (עמוס ט) אה כה ת, של לל נופל הנ

ת סל נל כש - זו  נו  גנ גו'. לש וש ם  בםשל גות הנ עמרג לנ נו  גנ ד לש יהרנ י  ח, (שיר ו) דודי תנ י פה י יוסי בי י. רנ וי ית לי בי מי יש  אי ך  לל יי ונ
א. בה ם הנ עולה ל הה יחות של רי ים וש מי שה י) בש יני י (מי די דש ל צי כה ה מי לולה יא כש הי ם, של בםשל ת הנ יא עמרוגנ הי שום של ל, מי אי רה שש יי
ן ם, כגלה רות שה טש ענ תש ים מי יקי די צנ מות הנ שש ני ן  ל אותה ן), כה דל עי ל  (של ה  זל ן הנ גה לנ ד  יורי הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ה של עה שה בש
ים, יקי די צנ מות הנ שש ם ני לו הי ים) - אי פוחי תנ ך כנ פי יחנ אנ רי ים (וש מי שה ל בש כה ך מי יי ננ מה יחנ שש רי ר וש מנ אל נל מו של , כש יחנ נות רי נותש
ת דל רל ידות לה עמתי מות של שה נש ן הנ ל אותה כה וש ה  זל ם הנ עולה בה יו  הה ים של יקי די צנ מות הנ שש ני ן  ל אותה ק, כה חה צש יי י  בי ר רנ מנ אה של
ה, זל ם הנ עולה ים בה די יו עומש הה יור של צי ן וש יוקה דש ים בי די ם עומש ץ כגלה רל אה בה ן של גה ה). בנ זל ן הנ גה דות בנ ן (עומש ה, כגלה זל ם הנ עולה לה

ים. מי כה חמ ר לנ סה מש ה ני סוד זל ר וש תל סי וש

ל גוף של יור הנ ה. צי זל ם הנ חותה ה כנ יקה קי חמ יד בנ מי ה תה קה קש חש ה, נל בה קי נש ד הנ צנ הוא מי ם, של דה י אה ני בש ת לי דל יורל רוחנ של
ן גה ת בנ טל ה רוחנ בולל גוף, אותה ן הנ רוחנ מי ת הה טל של פנ תש מי של ה. כש ימה ני ת פש קל קש חש רוחנ נל ה, וש חוצה ט הנ ה בולי זל ם הנ עולה ם בה דה אה

ם. מו חותה יד כש מי יהה תה הה שום של ה, מי זל ם הנ עולה בה ש של מה ל גופו מנ ן של יוקה יור ודש צי ץ בש רל אה ל הה של

ט יור בולי צי ייר בש טנ צש ה ומי ימה ני ה פש יקה קי חמ קוק בנ ם חה ה חותה ם. מנ חותה י כנ ני ימי ה (שיר ח) שי רה מש יא אה ה הי ל זל ענ וש
ה, ימה ני פש ה  יקה קי חמ בנ קוק  חה ה  זל הנ ם  עולה בה ש  מה מנ ה  זל מו  כש ה,  לה של ד  צנ מי ה  תה יש הה של רוחנ  הה יא  הי ך  כה ף  אנ ה,  חוצה הנ
יור צי ייר בש טנ צש ה, ומי חוצה ייר הנ טנ צש הי ה לש יקה קי ט אותו חמ ם בולי שה יר של וי אמ ץ, הה רל אה בה ן של גה ס לנ נה כש ני גוף וש הנ ט מי שי פנ תש מי של וכש

ה]. לה עש מנ ה [לש זל ם הנ עולה גוף בה ל הנ יור של צי מו של ה, כש חוצה ט הנ בולי

ר מנ אל נל מו של ם ה', כש נםענ ג בש ני ענ תש הי ים לש יי חנ רור הנ אותו צש ה בש לה עש מנ ם לש ת שה ילרל טנ צש ים מי יי חנ ץ הנ עי יא מי הי ה של מה שה נש הנ
לו. יכה הי ר בש קי בנ ם ה' ולש נםענ זות בש חמ (תהלים כז) לנ

גו'. זון וש חה י בל יתי אי ר רה של ל אמ יאי רי בש גנ יש  אי הה ר (דניאל ט) וש מנ אל נל מו של ל, כש יאי רי בש ה גנ י - זל וי ית לי בי יש מי ך אי לל יי ונ
ה. מה שה נש י - זו הנ וי ת לי ת בנ ח אל קנ יי םאל. ונ מ שש ד הנ צנ ה מי אה בה ל, של אי רה שש ת יי סל נל י - זו כש וי ית לי בי מי
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ה ל אותה נוטי ל וש יאי רי בש גנ א לש הוא קורי רוך  בה דוש  קה ה, הנ זל ם הנ עולה יק בה די ל צנ ד גוף של נולה ה של עה שה ינו, בש ני שה של
ר שומי יהה וש לל ד עה קה פש הוא ני ה, וש זל ם הנ עולה ד בה נולה יק של די צנ ל הנ ה של זל גוף הנ ה לנ יד אותה ן, ומורי גה בנ יק] של די ל צנ ה [של מה שה נש

ה. אותה

ך ל? כה יאי רי בש מו גנ שש ר של ה אומי תה אנ ה, וש לה יש מו לנ ים שש יקי די צנ ל רוחות הנ ה ענ נה מנ תש הי ך של אה לש ר, אותו מנ םאמנ ם ת אי וש
א. רה קש ך ני םאל כה מ שש ד הנ צנ א מי בה י של ל מי כה םאל, וש מ שש ד הנ צנ א מי בה שום של אי, מי דנ הוא ונ

י רי המ ה, של ג בה וי דנ זש הי ה לו לש רה מש אה ה וש דה ת קול יהרש ד. ובנ בל י - זו יוכל וי ת לי ת בנ ח אל קנ יי ם. ונ רה מש ה ענ - זל יש  ך אי לל יי ונ
ם. הל ד מי נולנ ן של בי י הנ די ל יש ל ענ אי רה שש ת יי לנ אג ן גש מנ ב זש רי קה

ה תה יש ת הה חנ קות אנ בי דש ם בי הל לה צון של רה הה ם, וש תה טה ל מי ה ענ תה רש ה שה ינה כי ינו, שש ני שה ינע בו, של רוך הוא סי דוש בה קה הנ וש
ם יתל יי הש ם וי תל שש די קנ תש הי תוב (ויקרא כ) וש כה ה של יים מנ קנ ידו, לש הולי ן של בי אותו  ה מי ינה כי ה שש זה םא זה ן ל כי לה וש ה,  ינה כי שש בנ
ם הל לה צון של רה הה מו של ה. כש לה עש מנ לש ש אותו מי די קנ רוך הוא מש דוש בה קה ה, הנ טה מנ לש מו מי צש ש ענ די קנ מש ם של דה ן אה ים. בל דםשי קש

שו. עה ה של עמשל אותו מנ ש בש מה ה מנ קה בש דש ה ני ינה כי שש ך הנ ה, כה ינה כי שש ל הנ קות של בי דש יהה בנ הה

ם הי מו של יד. וכש מי רוך הוא תה דוש בה קה ל הנ קות של בי דש ם בנ הל לה צון של רה הה ים של יקי די צנ י הנ רי שש ק, אנ חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ם הל לה צון של רה הה ים של עי שה רש ים. אוי לה מי עולה ם לש ב אותה םא עוזי ל ם וש הל ק בה בה דש ם הוא ני גנ ך  יד, כה מי תה ים בו  קי בש דנ תש מי
ה, אי םא רש ר. ב חי אנ ד הה צנ ים בנ קי בה דש ני א של לה נו, אל מל ים מי קי חמ רנ תש מי ם של הל י לה םא דנ ל נו, וש מל ת מי קל חל רג ם מש הל לה קות של בי דש הנ וש
ה ינה כי ים, ושש מי עולה נו לש מל ז מי םא זה רוך הוא ל בה דוש  קה הנ ה, של נו מםשל מל א מי רוך-הוא, יהצה דוש-בה קה ק בנ בנ דש ני ם של רה מש ענ

קו. לש י חל רי שש יד. אנ מי מו תה ה עי קה בש דש ני

הול. ד מה נולנ יהיא, של י חי בי ר רנ מנ י טוב הוא? אה ה כי ה זל י טוב הוא. מנ א אםתו כי רל תי ן ונ ד בי לל תי ה ונ שה אי ר הה הנ תנ ונ
י טוב. יק כי די רו צנ מש תוב (ישעיה ג) אי כה א טוב, של רה קש ית ני רי בש סוד הנ שום של מי

תוב כה ת אור, של יי בנ ל הנ א כה לי מנ תש ד, הי נולנ ה של עה שה בש יר בו, של אי מי ה של ינה כי שש ה בו אור הנ תה אמ ר, רה מנ י אה י יוסי בי רנ
י טוב הוא, תוב כי ה כה ל זל ענ י טוב. וש אור כי ת הה ים אל להי א אל ינרש תוב (בראשית א) ונ כה י טוב הוא, וש א אםתו כי רל תי ונ

יהה. כםל הה הנ וש

ע םא נודנ ל ז, של מנ רה ז הוא של מל ה, רל הודה י יש בי ר רנ מנ ים? אה חי רה ה יש לשה ים שש רי ה אומש ים. מה חי רה ה יש לשה הו שש ני פש צש תי ונ
ל יהדו, ה ענ ה תורה נה תש ז ני י אה רי המ י, של ישי לי שש הנ ש  חםדל תוב (שמות יט) בנ כה ים, של חי רה ה יש לשה ד שש יון ענ לש ר על זםהנ ה בש מםשל

יו ה'. לה א אי רה קש יי ים ונ להי אל ל הה ה אל לה ה עה תוב ומםשל כה ם, של י כגלה יני עי יו לש לה ה עה תה רש שה ה וש תה לש גנ תש ה הי ינה כי ושש

ר בי דנ יש ה  מםשל תוב  כה וש רוך-הוא,  דוש-בה קה בנ בורו  די ע  נודנ םא  ל ה  עה שה ה  ד אותה ענ של ינו,  פי צש הנ ה עוד  לה יהכש םא  ל וש
קול. נו בש נל עמ ים ינ להי אל הה וש

רון יא אמ א הי גםמל ת  בנ תוכו. תי ים לש סי נה כש ני ית  רי בש לוחות הנ רון של אה ל הה ענ ז  מל א, רל גםמל י  צי עמ ת  בנ תי ח לו  קנ תי ונ
י בי חוץ. רנ בנ ים ומי ני פש בי ה מי פל צג יהה מש רון הה אה י הה רי המ הוא] של ה של בה תי ה  אותה ת, [של פל זה ר ובנ מה חי ה בנ רה מש חש תנ ית. ונ רי בש הנ

ה. עמשל םא תנ וות ל צש מי ה ובש וות עמשי צש מי רוך הוא בש דוש בה קה ה הנ ירה מי חש הל ה של תורה י הנ ר, זוהי מנ ה אה הודה יש

סוף - ם בנ של תה הו. ונ בי אםהמ ל וה אי רה שש ר יי ענ י ננ ר (הושע יא) כי מנ אל נל מו של ל, כש אי רה שש לו יי ד - אי לל יל ת הנ ה אל ם בה של תה ונ
אםר - יש ת הנ פנ ל שש ה. ענ נה ים שה עי בה רש סוף אנ ץ לש רל אה ל לה אי רה שש סו יי נש כש ני ד סוף, של עמשות ענ ר לנ ה חםמל תורה וות הנ צש יו מי םא הה ל של

נו). דש מנ ך לה ר, כה מנ יהה אה קי זש י חי בי ל. (רנ אי רה שש יי ה לש קה חג ה וש ים תורה מורי ם של ל אותה ר של מה אמ ל מנ ענ

רוך דוש בה קה ה הנ י - זל וי ית לי בי ה. מי מה חה לש יש מי תוב ה' אי כה רוך הוא, של דוש בה קה ה הנ יש - זל ך אי לל יי ר ונ חי ר אנ בה דה
- י  וי לי ית  בי מי ים.  מי עולה לש ים  די רה פש ני םא  ל וש ד  חה אל כש ים  רי בש חנ תש מי ר  הה נה אותו  וש ה  יונה לש על הה ה  מה כש חה הנ של קום  מה הנ הוא, 
ת ח אל קנ יי ק בו. ונ חל שנ תה לש רש צנ ה יה ן זל יהתה וש תוב (תהלים קד) לי כה הו של ם, זל עולה ה בה חה מש שי ה) לש חה מש ל שי ן (כה יהתה וש ה לי רה שש הי של

יר. אי ה מי נה בה לש אור הנ קום של רוך הוא, מה דוש בה קה ה הנ י - זל וי ת לי בנ

אי. דנ ה ונ ך זל כה י, וש וי ת לי ה בנ לה חי תש ה. בנ שה א אי רי קה םאת יי ז ר לש מנ אל נל מו של אי, כש דנ ה ונ שה אי ן. הה ד בי לל תי ה ונ שה אי ר הה הנ תנ ונ
ת את בנ רי קש יא ני ה, הי שה ה אי גה וש דנ זש םא הי ל ד של נו, ענ דש מנ ך לה כה אי, וש דנ ונ ה בש ך זל א כה לה ה? אל שה ו אי שה כש ענ ה וש לה חי תש י בנ וי ת לי י בנ כי וש

יא. ת הי חנ ה אנ גה רש ה, דנ שה אי ת וש אן בנ כה ה. וש שה את אי רי קש ה, ני גה וש דנ זש הי ר של חנ י. אנ לוני פש

ב מוז, אה ם: תנ הי לו  אי ם, וש עולה רוי בה ה שה של קה ין הנ די הנ ים של חי רה יש ת הנ לשל שש לו  ים - אי חי רה יש ה  לשה שש הו  ני פש צש תי ונ
ה ינה כי ה בו שש גה וש דנ זש ה הי ל זל ענ ה, וש לה עש מנ צוי לש יהה מה ם, הוא הה עולה ה לה ד מםשל םא יהרנ ל ד של ענ ? של יענ מי שש ה מנ ט). מנ בה ת (שש בי טי וש

ם. עולה דות לה םא יורש ל ד של ה ענ לה עש מנ ן לש צויות הי ים מש יקי די צנ רוחות הנ עון, של מש י שי בי ר רנ מנ אן, אה כה ד. מי נולנ יום של מי

מור יות שה הש לי יהה  נל ימה סי בש ה אותו  תה סש כי א? של גםמל ת  בנ תי ח לו  קנ תי ונ ה  זל ה  גו'. מנ וש ינו  פי צש ה עוד הנ לה יהכש םא  ל וש
ה תה סש יא כי הי ר. וש פה סש ין מי אי וש ש  מל ם רל תוב (תהלים קד) שה כה דול, של גה יהם הנ ים בנ טי שה יהם של ל הנ ים של גי דה ם הנ אותה מי
חםר, שה ן וש בה ים, לה ני וה י גש ני ל שש ד של בה כש ה] ני רה בה כש ס הנ ל] [טנ רוכי ת הנ יסנ ל] [טי יובי ד הנ צנ סוי [בש כי ם בש הל מור מי יות שה הש אותו לי

ה. ל תורה בי קנ ת לש רל חל ם אנ ענ ם] פנ יהל יני עמלות [בי יד לנ תי עה שום של ם, מי הל מה ע עי דנ וה יי ם של יהל יני ה בי ת מםשל ה אל יחה ני הי וש

ר (שמות כ) מנ אל נל מו של ה, כש של קה ין הנ די ל הנ םאל של מ שש ד הנ צנ ה מי אה בה י של אםר - זוהי יש ל הנ חםץ ענ רש עםה לי רש ת פנ ד בנ רל תי ונ
יהם. ל הנ םא ענ ל א, וש קה וש אםר דנ יש ל הנ אםר. ענ יש ל הנ חםץ ענ רש לי
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או לו רש קה יהם, וש ל הנ א ענ לה ה אל כה םא הי ה ל אםר, ומםשל יש ת הנ יתה בו אל כי ר הי של ך אמ טש תוב ומנ י כה רי המ ר, ונ םאמנ ם ת אי וש
םאת. ה ז שה הוא עה תוב של כה יב אותו הנ שי חל הל ה, וש י מםשל די ל יש ן ענ רם המ ה אנ כה הי יהה של אםר הה א יש לה אםר? אל יש

דוש קה ד הנ צנ א מי בה ל של א ענ לה הו. אל כה ן הי רם המ אנ אםר. וש יש ת הנ כות ה' אל י הנ רי חמ ים אנ ת יהמי ענ בש א שי לי מה יי ה ונ זל מו  כש
לו אםר - אי יש ל ינד הנ כםת ענ יהה הםלש עמרםתל ננ ה. וש ם מםשל שי או בש רה ך קש ר כה חנ כות ה', אנ י הנ רי חמ תוב אנ כה או הנ רה רוך הוא קש בה

ה. זל ד הנ צנ הנ ים מי אי בה נות של חמ מנ ר הנ אה שש

עון, מש י שי בי ר רנ מנ הו? אה אי רש תי ה ונ ה זל תםב)! מנ כש יך (לי רי יהה צה א הה רל תי הו?! ונ אי רש תי ד. ונ לל יל ת הנ הו אל אי רש תי ח ונ תנ פש תי ונ
א בו, צה מש ה ני ירה בי גש הנ וש ך  לל מל ם הנ נו, רםשל דש מנ ך לה א כה לה ים. אל די בה כש ני ים וש יוני לש ין בו סודות על אי ה של תורה ר בנ בה ך דה ין לש אי
תוב כה הנ ה, חוץ מי טה מנ ה לש אה לש הה אן וה כה ה. מי לה עש מנ אן לש ד כה גו'. ענ יו וש לה מםל עה חש תנ יהד - ונ "א. ומי א"ו הי ל וה ם של הוא רםשל וש

ה. זל הנ

ל אי רה שש ת יי סל נל כש א לי רה קה של ל אותו  של חותו  י? אמ ל מי של חותו  חםתו, אמ ב אמ צנ תנ תי גו'. ונ חםק וש רה מי חםתו  ב אמ צנ תנ תי ונ
י. ה לי אה רש חוק ה' ני רה ר מי מנ אל נל מו של חםק, כש רה י. מי יהתי עש י רנ חםתי י אמ י לי חי תש ר (שיר ה) פי מנ אל נל מו של י, כש חותי אמ

ה. ן מםשל כי ל של כה כםל, וש ל הנ ה אל לה עש מנ ם לש ים הי עי ם, נודה עולה דו לה םא יהרש ל ד של ים, ענ יקי די ם צנ אותה ע של מה שש יך] מנ [אי
ייש ע של מה שש מנ נו, של דש מנ ר לה בה דה סוד הנ נו, וש רש אנ בי מו של יון, כש לש קום על מה כות מי שה מש ים ני יקי די צנ מות הנ שש ני ן של ם כי ע גנ מה שש ומנ
א כםל בה ה, הנ טה מנ ין לש ה בי לה עש מנ ין לש ים, בי די דה צש ל הנ כה בש ע של מה שש ץ, ומנ רל אה ם בה אי ב וה גוף אה ייש לנ מו של ם, כש אי ב וה ה אה מה שה נש לנ
ל. אי רה שש ת יי סל נל ץ - זו כש רל אה יהה. הה ש חנ פל ץ נל רל אה א הה תוב תוצי כה סוד, של ת הנ רו אל אמ י בי רי המ ים. ונ אי צה מש ני ה וש בה קי ר ונש כה זה מי
ך כה , וש תה רש מנ ה אה אי יהפל דנ ר, ונ מנ קו. אה שה א ונש בה י אנ בי א רנ ר. בה אי בה תש ני מו של יון כש לש על אשון הה רי ם הה דה ל אה ש של פל יהה - נל ש חנ פל נל

ם. עולה י הה יאי בי ר נש אה ל שש ל כה ן ענ מה אל נל יא הנ בי נה ה הנ ל מםשל קו של לש י חל רי שש אי. אנ דנ הוא ונ

י בי ר רנ מנ . אה תש י אה חםתי ה אמ מה כש חה מםר לנ ר (משלי ז) אל מנ אל נל של מו  ה, כש מה כש י חה - זוהי חםתו  ב אמ צנ תנ תי ר ונ חי ר אנ בה דה
יהה ים, הה אי ל חוטש אי רה שש יי יו  הה ה של עה שה י בש רי המ ם, של עולה ן הה ין מי די ת הנ דנ ה) מי רה עורש תש ה (הי רה בש עה םא הה ם ל עולה ק, מי חה צש יי

י. ה לי אה רש חוק ה' ני רה ר מי מנ אל נל מו של חםק, כש רה חםתו מי ב אמ צנ תנ תי ז ונ אה ם, וש מה ג עי רי טש קנ ין מש די הנ

עםה רש ת פנ ד בנ רל תי יהד - ונ ה, מי תורה ן הנ ים מי קי ל פוסש אי רה שש יי יו  הה ה של עה שה אםר. בש יש ל הנ חםץ ענ רש עםה לי רש ת פנ ד בנ רל תי ונ
ל ינד כםת ענ הםלש יהה  עמרםתל ננ ה. וש תורה בון הנ לש ל על ל ענ אי רה שש ם יי דנ חםץ מי רש ין לי די ת הנ דנ ת מי דל ה יורל תה יש אםר. הה יש ל הנ חםץ ענ רש לי
ם אותה ה, וש תורה בון הנ לש ת על בנ ל סי אםר - ענ יש ל ינד הנ ם. ענ יהל רי חמ ים אנ פי רודש ים וש כי ם הולש הי מות של ג אל הה לו  אםר - אי יש הנ

ה. נה מל ם מי יהל די פו יש רה ה, של ים) בה ני שי יש ים (של מורי של

ל כה רוך-הוא, וש דוש-בה קה ם לנ דה ל אה לי פנ תש מי ה של לה פי תש ה ובי שובה תש ים בי לויי ם תש עולה י הה רי בש ל די ה, כה הודה י יש בי ר רנ מנ אה
הו אי רש תי ח ונ תנ פש תי תוב? ונ ה כה עות. מנ מה ן דש ים אותה סי נה כש םא ני ל ר של ענ ך שנ ין לש אי תו, של לה פי תש עות בי מה ך דש שופי י של ן מי כי של
ל ם של כותה זש ת בי חנ יד פותנ מי יא תה הי וש ים,  ני בה ל הנ ם ענ אי ל כש אי רה שש ל יי ת ענ דל עומל ה של ינה כי שש ח - זו  תנ פש תי ונ ד.  לל יל ת הנ אל

ייששרהאיל.

ם) יהל בי אמ ם (מי כה לש י מנ ני פש ים לי אי טש חנ תש מי ל, של אי רה שש ם יי הי ים, של עמשועי ד שנ לל ד, יל לל יל ת הנ הו אל אי רש תי ה - ונ חה תש פה ן של יוה כי
יו. בי י אה ני פש ה לי בוכל ן של מו בי יו כש נה פה ים לש ה ובוכי שובה תש ים בי רי רוך הוא, חוזש דוש בה קה י הנ ני פש ים לי ני נש חנ תש מי יהד של כםל, ומי בנ
תוב? ה כש ם. מנ עולה ל הה עות של רה רות הה זי גש ל הנ רו) כה בש תנ שש (ני רו  בש עה ה, הה כה בה ן של יוה כי ה.  ר בםכל ענ ננ ה  ני הי וש תוב?  ה כה מנ

יו. לה ה עה מה חמ רי ים וש מי חמ רנ יו בש לה ה עה רה עורש תש ליו, הי מםל עה חש תנ ונ

י די לש ינ ב. מי י לי שי ף וקש י עםרל שי ם קש הי כו"ם של ענ י הה די לש ינ םא מי ל וש ב,  י לי כי ם רנ הי ה, של ים זל רי בש עי י הה די לש ינ ר מי םאמל ת ונ
תוב כה הו של ה. זל ה בוכה תה יש הה ד, של לל יה ם הנ ת אי א אל רה קש תי ם. ונ בונה י רי ני פש שוב לי הות לה מה אי בות ומי אה ב מי י לי כי ים רנ רי בש עי הה
יא ד הי לל יל ם הנ אי ה, וש גו'. הוא בוכל וש יהה  נל ל בה ה ענ כה בנ ל מש חי ים רה רורי מש י תנ כי י בש הי ע נש מה שש ה ני מה רה (ירמיה לא) קול בש

ה. בוכה

ל י של כי כות בש זש י יהבםאו? בי כי בש הו בי גו'. מנ ים וש נוני חמ תנ י יהבםאו ובש כי בש תוב? בי ה כה םא מנ ב יד לה תי עה ה, לל הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ק א רנ לה לויהה אל םא תש ל ל אי רה שש ל יי ה של לה אג גש ק, הנ חה צש י יי בי ר רנ מנ אה לות. וש גה הנ סו מי נש כנ תש יי ל, יהבואו וש חי יא רה הי ד, של לל יל ם הנ אי
. ךש ייבש ונ ו קםלו  שה א עי שה יי תוב (בראשית כז) ונ כה יו, של בי י אה ני פש ו לי שה ה עי כה בה עות של מה דש י הנ כי בש לו  כש יי וש מו  לש יגשש של י, כש כי בש בי
עות מה ן דש לו אותה כש יי ן של יוה לות. כי גה ל לנ אי רה שש ת יי ידו אל עות הורי מה ן דש אותה ו] וש שה ה עי כה בה י של כי י, אותו בש י יוסי בי ר רנ מנ [אה

ם. ילי ים אובי נוני חמ תנ י יהבםאו ובש כי בש תוב (ירמיה לא) בי כה הו של לותו, זל גה או מי ל, ייצש אי רה שש ל יי יהה של כי בש בנ

ם, יי עממנ ל פנ אי רה שש ע יי מנ ל יום שש כה ל בש אי רה שש ים אותו יי די ינחמ מש יות של ים אותי שי מי ן חמ אותה ה בש אה כםה, רה ן כםה וה פל יי ונ
ה אה א, כםה - רה בה י אנ בי ר רנ מנ כםה, אה גו'. כםה וה כםה וש ן כםה וה פל יי ם בו. ונ ה אותה אה םא רה ל ם, וש יי עממנ ם כ"ה כ"ה פנ הל ייש בה של
רוחנ ה בש אה יש. רה ין אי י אי א כי ינרש יהד - ונ ה. מי לל עג ן מש נו בי מל את מי צי יד לה תי ם עה כםה - אי ים. וה רי שי ים כש עמשי יו בו מנ ם הה אי

ה. עגלל ן מש נו בי מל את מי צי יד לה תי םא עה ל ש של קםדל הנ

ן אותו בי ים, וש יקי די ם צנ אותה ר מי ים יותי לי עג ים מש ני ים בה יאי מוצי ם של עולה ם בה ים הי עי שה ה רש מה א, כנ בה י אנ בי ר רנ מנ אה של
שות, פש תוך טי ה מי מה כש ה, חה כה שי תוך חמ א, אור מי מי טה הור מי יות טה הש ר, לי ה יותי לל עג ע הוא מש שה רה ן הה א מי יוצי ה של עגלל מש

כםל. הנ ה מי עגלל מש הו הנ זל וש

רוך דוש בה קה הנ ג אותו, וש רנ הה ל וש כי תנ סש ך הי שום כה ה, ומי אה רה ל וש כי תנ סש ש הי קםדל רוחנ הנ כםל בש אן, הנ ל כה א של ינרש א ונ ינרש ונ
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תוב עמקםב כה ינ ר. בש אי בש ל הנ ב ענ יישל תוב ונ כה ר, של אי ה בש אותה עמקםב לש ינ ך  לנ הה מו של ר, כש אי ה בש אותה ת לש כל לל כםל לה ב הנ בי הוא סי
ף עמקםב, אנ ינ ה וש מםשל שום של ר. מי אי בש ל הנ ב ענ יישל ן ונ יה דש ץ מי רל אל ב בש יישל תוב ונ ה כה מםשל ר. בש אי ה בש ני הי א וש ינרש (בראשית כט) ונ

נו. מל ר מי ה יותי זל ה בה ה מםשל לה ענ תש יו, הי ת הה חנ ה אנ גה רש דנ בש ב של ל גנ ענ

ם אי ה, הנ אה מםשל רה עמקםב וש ה ינ אה רה ר של אי ה בש י, אותה י יוסי בי ר רנ מנ ך. אה רל דל ים בנ כי יו הולש ק הה חה צש י יי בי רנ י וש י יוסי בי רנ
ר אי בש ה הנ אה רש בש ם, ני עולה א הה רה בש ני ה של עה שה א בש לה םא. אל ר לו, ל מנ ק? אה חה צש יי ם וש הה רה בש אנ רו  פש חה ר של אי בש ה  ה אותה תה יש הה זו 

ה. עמקםב ומםשל או ינ רה ר של אי בש י הנ זוהי ה, וש לה ה של פל א הנ רה בש שות ני מה שש ין הנ ת בי בה ב שנ רל על םאת, ובש ז הנ

ם ן, אותה מה אל ר נל של קל ים בש קי בי דש ם של ה, אותה מונה אל ים סוד הה שי קש בנ מש ם הנ ת, אותה מל י אל פי ם רודש ה. אותה נה שש מי
עו. מש שי בו וש רש יון, קי לש על ך הה לל מל י הנ כי רש ים דנ עי יודש של

ם ה) הי טה מנ ה (לש לשה שש ים לי די ם יורש יי ננ רועות. שש י זש תי ין שש ים אותו בי לי בש קנ ד, מש חה מול אל או לש יהצש ם וש יי ננ לו שש עה של כש
ים יאי בי נש הנ ב של מושה ים] הנ בי ם יושש יי ננ ים [שש בי םאת יושש ז ר הנ אי בש הנ ים, מי דושי ים קש פוחי ה תנ די ם הוא שש הל ד מי חה ם, אל יי ננ שש
ת דל ה עומל דושה ר קש אי בש ה  כםל. אותה הנ ל מי הוא נוטי כםל, וש ל הנ בור של ם הוא חי יהל יני ד בי חה ם. אל הל ים מי קי יו) יונש נה (בה
ר אי בש הנ ר, מי בה דש מי ה בנ ה מםשל עה רה ים של רי עמדה ים הה קי שש יא ני הי ר הנ אי בש הנ יא. מי ים] הי דושי קש ים [הנ פוחי ה תנ די ם, שש יהל תי חש תנ
י לי עמ ם בנ ל אותה כה וש בות  כה רש ן מל ל אותה כה קו  לש חל תוך  ם לש ר אותה רנ ר בי של אמ עמקםב כנ ינ ר  רנ בי ים של רי עמדה הה קו  שש ני םאת  ז הנ

הנכשנהפניים.

תוב ה כה ל זל "י, ענ נה דם את אמ רי קש ני וש ם,  הל את מי לי מנ תש מי ר זו  אי םאת. בש ז ר הנ אי בש ל הנ ים ענ צי ים רובש די ה עומש לשה שש
י, נה דם ן אמ ענ מנ ם לש מי שה ך הנ שש דה קש ל מי יך ענ נל ר פה אי הה תוב (דניאל ט) וש כה גו'. וש וש לותה  חי ה הנ תה ים אנ להי י אל נה דם (דברים ג) אמ
ה ענ בה נובי דוש של קור קה נוז מה ה גה ץ. בה רל אה ל הה דון כה ית אמ רי בש רון הנ ה אמ ני תוב (יהושע ג) הי כה הו של ץ, זל רל אה ל הה דון כה אמ

ים. מי י עולה מי עולש ם ולש עולה רוך הוא לש אות. בה בה א ה' צש רה קש ני ה, של א אותה לי מנ יד, ומש מי תה

י רי עמקםב, המ ר ינ אי יא בש הי ר זו של אי ם בש ה, אי הודה י יש בי ר רנ מנ גו'. אה ה וש נה לל דש תי ה ונ םאנה ב תה נות ונ ע בה בנ ן של יה דש ן מי כםהי ולש
א לה ה, אל ת זל כו אל רש טה צש םא הי רו ל תש נות יי אן בש כה גו'. וש למלו וש גה ים וש רי עמדה ל הה ה כה מה פו שה סש אל נל ה (בראשית כט) וש תוב בה כה

ר. חי ח אנ י טםרנ לי ה, בש נה לל דש תי ה ונ םאנה ב תה ונ

יבו שי הי ים, וש רי עמדה ל הה ם כה ים שה סי נש כנ תש מי של תוב, כש י כה רי המ ר, של אי בש ן הנ ה מי יז אותה זי עמקםב הי יהיא, ינ י חי בי ר רנ מנ אה
יו םא הה ם ל יי מנ ה הנ לה חי תש י בנ רי המ ך, של ר כה חנ ך אנ רי טה צש םא הי י ל רי המ ן, של בל אל ת הה ב אל יהשל תוב ונ םא כה עמקםב ל ינ ן. ובש בל אל ת הה אל
י ל פי ה ענ תה יש םא הה ן ל בל אל ה הה אותה יו] וש לה ם אי יי מנ לו הנ ך עה ף כה ה אנ יו, [ומםשל לה ם אי יי מנ לו הנ עמקםב, עה א ינ בה ן של יוה ים. כי עולי

ה. נה לל דש תי ה ונ םאנה ב תה ך ונ שום כה ר, ומי אי בש הנ

ד. חה אל י  הודי יש ם  הל ע בה גנ פה ים,  כי הולש יו  הה ד של ענ י.  פורי צי לש יהה  רש בל טש מי ים  כי הולש יו  א הה בה אנ י  בי רנ וש ר  זה עה לש י אל בי רנ
ה. ר תורה בנ ר דש םאמנ ד י חה ל אל ר, כה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ם. אה מה ר עי בי חנ תש הי

גו'. וש רוחנ  ל הה אל תה  רש מנ אה ם וש דה ן אה א בל בי נה הי רוחנ  ל הה א אל בי נה י הי לנ ר אי םאמל י ר, (יחזקאל לז) ונ מנ אה ח הוא וש תנ פה
ין תוב, אי י כה רי המ , ונ רוחנ ל הה א ענ בי ננ אל לש קי זש חל יהה יש י יהכול הה כי נו, וש מל את מי יוצי רוחנ  הה קום של י מה תי עש ה יהדנ סוק זל פה מי
הוא הוא רוך  בה דוש  קה ל הנ בה , אמ רוחנ לט בה שש םא יהכול לי ם ל דה ן אה א, בל לה . אל רוחנ ת הה םא אל ל כש לי רוחנ  ט בה ם שולי דה אה
ן כי לה וש ה,  זל ם הנ עולה גוף בה ה בנ תה יש הה י רוחנ  רי המ עוד, של אל. וש קי זש חל יש יא  בי נה א הנ בי ננ תש יהה מי הה רו  מה אמ ל מנ ענ וש כםל,  ט בנ שולי

ם. עולה ל הה ים של די דה צש ת הנ ענ בנ רש אנ יו בש מודה ענ ם בש חה תש ני קום של אותו מה , מי רוחנ י הה ע רוחות בםאי בנ רש אנ יהה מי לל א עה בי ננ תש הי

ר לו, מנ ה? אה ר לו, מה מנ י. אה יתי אי ר רה בה ר, דה מנ ? אה יתה אי ה רה ר, מה זה עה לש י אל בי ר לו, רנ מנ יו, אה נה פה י לש הודי ץ אותו יש פנ קה
ן גנ ר ה' מי מנ תםב: כםה אה כש יהה לו לי ה, הה זל ם הנ עולה ל הה גוף של ן בש יוקה ל דש בוש של לש ן בי דל ן עי גנ ש בש בי לנ תש ם מי ם אי דה י אה ני רוחנ בש

ע רוחות? בנ רש אנ הו מי . מנ רוחנ י הה ן בםאי דל עי

ה עה בה רש ל אנ ענ ד  עומי א של סי כי הנ תוך  ץ לש רל אה בה ן של גה הנ ה מי עולה ד של ענ ה  זל ם הנ עולה לה ת  דל יורל םא  ל ר לו, רוחנ  מנ אה
ה עה בה רש אנ ל מי טה גוף ני ה, הנ זל ם הנ עולה ת לה דל יורל ך, וש לל מל ל הנ א של סי כי תוך אותו הנ ת מי בל אל שש ם, ני ה שה עולה ן של יוה ים. כי מודי ענ

ם. יהל לי ן עמ קה תג מש א של סי כי י הנ די דש ה צי עה בה רש אנ ת מי לל טל ך ני רוחנ כה ף הה ם. אנ עולה י הה די דש צי

י יתי יי ד הה חה יום אל שום של ה. מי ד זל צנ י מי יתי אי ר רה בה ם, דה יכל ני פש י לי תי צש פנ קה ה של יצה פי קש יש, הנ אי הה אותו  ר לו  מנ אה
ה רה עה ה מש י אותה יתי אי רה יו, וש לה י אי תי בש רנ יו. קה תה חש ת תנ חנ ה אנ רה עה ה ומש אל רש מנ ד לש מה חש ד נל חה ץ אל י עי יתי אי רה ר, וש בה דש מי בנ ך  הולי
גות רי דש מנ י בש תי דש יהרנ ה, וש רה עה ה מש אותה י לש תי סש ננ כש ני י וש מי צש ענ י בש תי קש זנ חנ תש ם. הי עולה ל הה יחות של י רי יני ל מי כה יחות מי ה רי לה עמ מנ של

בםל. סש י לי תי םא יהכםלש ל ים של מי שה יחות ובש רי ים וש דולי ים גש צי יו בו עי הה ד של חה קום אל תוך מה דועות לש יש

ד מנ עה וש ה  מנ י, תה ה אותי אה רה ן של יוה ד. כי חה ח אל תנ פל ד בש יהה עומי הה יהדו, וש ד בש חה יט אל בי רש שנ ד, וש חה יש אל י אי יתי אי ם רה שה וש
ים, רי בי חמ ן הנ י מי ני י, אמ י לו, מורי תי רש מנ ה. אה בי רש י הנ תי דש חנ י פה ני ה, אמ תה יפםה אנ אי אן ומי ה כה ה עושל תה ה אנ י, מה ר לי מנ י. אה לנ אי

אן. כה י לש תי דש יהרנ זו, וש ה הנ רה עה מש י לנ תי סש ננ כש ני ר, וש בה דש מי י בנ יתי אי ך רה כה ך וש כה וש

ם ים, אותה רי בי חמ ם לנ ן אותה תי וש לו  לה ים הנ שורי קש ים הנ בי תה כש ת הנ ח אל ים, קנ רי בי חמ ן הנ ה מי תה אנ יל וש י, הואי ר לי מנ אה
יהלות ה חמ מה י כנ יתי אי רה ך  ין כה י. בי תי מש דנ רש ני יט, וש בי רש שנ אותו  י בש ה בי כה ים. הי יקי די צנ ל רוחות הנ סודות של ים הנ עי יודש של
ך רל דל כו בנ ר, לש מנ אה יט וש בי רש אותו שנ ה בש כה יש הי אותו אי קום, וש אותו מה ך לש רל דל ים בנ אי יו בה הה ה של נה שי תוך הנ נות בש חמ ומנ
נות חמ ל מנ י קולות של תי עש מנ שה יפםה. וש אי י לש תי עש םא יהדנ ל לו, וש עה יר וש וי אמ בה חו  רש ים, פה כי יו הולש הה של ך  ין כה נות. בי ילה אי ל הה של
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קום. אותו מה י בש תי דש חנ ר, ופה בה י דה יתי אי םא רה ל י וש תי רש עורנ תש קום) הוא. הי ה מה יזל אי ן (לש יכה הי י מי תי עש םא יהדנ ל ים, וש דולי גש

ה אותה ר, בש מנ ך. אה כה ך וש י כה תי נה תוך שש י בש יתי אי י לו, רה תי רש מנ ר? אה בה יתה דה אי י, רה ר לי מנ יש. אה י אותו אי יתי אי ך רה ין כה בי
ן יוקה דש ן בי גה ים בנ די עומש ם, הוא של הל תה מי עש מנ שה ה של ם, ומנ שה ס לש ני כה הי ן לש דל ן עי גה תוך הנ ים לש יקי די צנ כות רוחות הנ ך הולש רל דל

ם. שה ים לש סי נה כש ני ים של יקי די צנ רוחות הנ ים בש חי מי ה, ושש זל ם הנ עולה ל הה של

ת ילרל טנ צש רוחנ מי ך הה ף כה ה, אנ זל ם הנ עולה ייר בה טנ צש סודות ומי ה יש עה בה רש ל אנ ר של של קל ה מי זל ם הנ עולה ה בה נל בש גוף ני מו של וכש
מות ל דש יור של צי ם בש הל ת מי ילרל טנ צש ם ומי ת שה של בל לנ תש ה רוחנ מי אותה ן. וש גה דות בנ עומש ע רוחות של בנ רש ל אנ ר של של קל ן מי גה בנ
יור צי ת בש ילרל טנ צש םא מי רוחנ ל ן, הה גה ל הנ ים של ירי וי ן אמ הי ע רוחות של בנ רש ן אנ א אותה לי מה לש אי ה. וש זל ם הנ עולה ייר בה טנ צש הי גוף של הנ

ם. הל ת בה של בל לנ תש םא מי ל ל, וש לה כש

גוף הנ מו של ן, כש הל ת בה של בל לנ תש ת ומי ילרל טנ צש ה רוחנ מי אותה ד, וש חה אל ה כש לל אי ה בש לל שורות אי ע רוחות קש בנ רש ן אנ אותה
ן ל גנ ע רוחות של בנ רש ן אנ אותה , מי רוחנ י הה ע רוחות בםאי בנ רש אנ ן מי כי לה ם. וש עולה סודות הה ה יש עה בה רש ל אנ ים של רי שה קש ייר בנ טנ צש מי

ים. רי בי חמ ם לנ ן אותה תי ך, וש כש רש דנ ך לש לי ים וש בי תה ל כש ה של ר זל של ח קל ו קנ שה כש ענ ן. וש הל ה בה רה יש טנ צש הי ה וש שה בש לנ תש הי ן של דל עי

אן, כה לש ך  חמ לה שש ן של מה חמ רנ הה רוך  ר, בה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ םאשו. אה ר בש קוהו  שה ים ונש רי בי חמ ם הנ אותה ר וש זה עה לש י אל בי א רנ בה
ל טנ נה ן של יוה ים. כי בי תה רור כש ם אותו צש הל ן לה תנ ה. נה סוק זל י פה פי ין לש מי זש רוך הוא הי דוש בה קה הנ ר, וש בה דה רור הנ הו בי אי זל דנ ונ של

יו. יהדה ח מי רנ ה, ופה אה רה ה של ה בו מנ אה יפו. רה קי הי ש וש ר אי דל א חל ח אותו, יהצה תנ ר ופה זה עה לש י אל בי אותו רנ

ר הנ ן בש כם שש י יי ך מי לל הר אה י יהגור בש ך, (תהלים טו) ה' מי לל מל י הנ זי נש גי עממםד בש י יהכול לנ ר, מי מנ אה ר וש זה עה לש י אל בי ה רנ כה בה
לום ר כש מנ םא אה ל ר, וש זה עה לש י אל בי חנ רנ מי יהה שה אותו יום הה ך. ומי י אותש תי שש גנ פה ה של עה ה שה אותה וש זו  ך  רל י דל רי שש ך. אנ של דש קה

ם. יי מנ ן הנ תו מי שה יהה וש לל דו עה מש ת. עה חנ ם אנ יי ר מנ אי שו בש גש ים, פה כי יו הולש הה ד של ים. ענ רי בי חמ לנ

ן יוה כי ר.  אי בש ה לו  נה מש דנ זש הי וש יו,  חי אה י  ני פש לי מי ח  רנ עמקםב בה ינ ים.  יקי די צנ הנ ל  ם של קה לש י חל רי שש ר, אנ זה עה לש אל י  בי ר רנ מנ אה
ח רנ ה בה ת זוגו. מםשל ה לו בנ גה וש דנ זש ם הי שה מו, וש חו עי מש שה יו וש לה לו אי עה ם וש יהל דוני אמ עו לנ ם נודש יי מנ ה אותו, הנ תה אמ ר רה אי בש הנ של
ת ה לו בנ גה וש דנ זש ם הי שה יו, וש לה לו אי עה ם וש יהל דוני אמ עו לנ נודש או אותו וש ם רה יי מנ הנ ר, וש אי ה בש ה לו אותה נה מש דנ זש הי עםה וש רש י פנ ני פש לי מי

זוגו.

עמקםב ש ינ גנ יי גו'. ונ ל וש חי ת רה עמקםב אל ה ינ אה ר רה של אמ י כנ הי יש תוב (בראשית כט) ונ עמקםב כה ינ עמקםב? בש ינ ה לש ין מםשל ה בי מנ
יהה ה הה מםשל אי של דנ ונ גו'. בש ן וש עה יושי ה ונ ם מםשל יהקה שום ונ רמ גה יש ים ונ רםעי יהבםאו הה ה? ונ מםשל תוב בש ה כה גו'. מנ ן וש בל אל ת הה ל אל גל יה ונ
נו מל ה מי זה םא זה ל ש  קםדל י רוחנ הנ רי המ עוד, של ת זוגו. וש ן לו בנ מי דנ זש ם תי שה יו, של לה ים אי עולי ם של יי ה מנ אה רה ן של יוה כי , של ענ יודי
יו, לה אי לו  ם עה יי מנ הנ וש אן  כה א לש עמקםב בה אי ינ דנ ה, ונ ר מםשל מנ ת זוגו. אה ילה בנ הש ה תי פורה צי של ענ  יהה יודי הה ה  ים, ובה מי עולה לש

ך. י כה ני ף אמ יך, אנ רי צה ה של ל מנ ן לו כה תנ נה יתו וש בי יסו לש ני כש הי ם של דה ן לו אה מי דנ זש הי וש

ין לות אי זה ים ומנ בי כוכה ה של אה רה ן של יוה לות. כי זה ים ומנ בי כוכה ר לש יהה כםמל רו הה תש יי נו, של דש מנ ך לה יש, כה אי ר אותו הה מנ אה
י רי המ ם, של ים אותה שי רש גה מש יו  יו, הה נותה ת בש אל או  רה ן של יוה ה אותו. כי דה ני וש ם  עה ם הה ה. קה תה עמבודה ד מי רנ פש ש, ני מה ם מנ הל בה
ים יו עושי לות הה זה ים ומנ בי ל כוכה ר של בה ל דה ענ ש של קםדל רוחנ הנ ה בש ה מםשל אה רה ן של יוה םאנו. כי יו רועות צ ן הה ה הי לה חה תש הנ בנ

כםל. רוך-הוא בנ דוש-בה קה אי לנ ננ ה קנ עמשה ננ ם, וש םאנה ת צ ק אל ינשש ן ונ עה יושי ה ונ ם מםשל יהקה יהד - ונ ך, מי כה

ים רי בי חמ הנ או  עמקםב. בה ן ינ ר בל זל י יועי ני ר, אמ מנ ך. אה מש ת שי ים אל עי םא יודש ל נו, וש לי צש ה אל תה ר, אנ זה עה לש י אל בי ר לו רנ מנ אה
ר חי יום אנ יום, ולש ל אותו הנ ד כה חה אל כו כש לש ך? הה ים אותש עי ינו יודש יי םא הה נו ל אה נו, וש לי צש ה אל תה ה אנ רו, ומה מש קוהו. אה שה ונש

כו. רש דנ ך לש לנ הה ין, וש ילי ה מי לשה וו אותו שש לי

רו מש אה ש, וש קםדל ן רוחנ הנ הל ה בה צה נש צש ני ים, של רי בי חמ רו הנ אמ י בי רי ר, המ מנ יהיא אה י חי בי נו. רנ ילה צי י הי רי צש יש מי ה אי ן רש םאמנ ת ונ
ש בל טםל כל א דםב לי ד בה חה ר. יום אל שה ל בה כנ םא אה ל ים של יו יהמי הה ר, וש בה דש מי ב בנ יהה יושי הה יש של אי רו. לש מש ה אה עו מה םא יהדש ל וש
ל כנ אה טו, וש חה ושש יק בו  זי חל הל וש ש  בל ה כל אה ר. רה בה דש מי לנ יש  אי אותו  לש יעו  גי הי ד של יו, ענ רה חמ דםב אנ הנ ש, וש בל כל ח הנ רנ ד. בה חה אל

ר. שה בה

ה חורה גו'. שש ה וש אוה נה י וש ני ה אמ חורה ר, (שיר א) שש מנ אה ח וש תנ ה פה הודה י יש בי ל - רנ אי רה שש י יי ני מות בש ה שש לל אי ר וש חי ר אנ בה דה
ים עמשי וות ומנ צש ה ומי תורה ה בש אוה יא נה הי ה - של אוה נה לות. וש גה ן הנ ה מי חורה יא שש הי ל של אי רה שש ת יי סל נל כש ה - זו  אוה נה י וש ני אמ
יא הי ב של ל גנ ף ענ ר - אנ דה י קי לי הר אה ה. כש לה עש ל מנ ם של יי לנ רושה ת יש ת אל של רל ים לה אי כה ה זנ ל זל ענ ים - של לה רושה נות יש ים. בש רי שי כש

לו. לום כגלו של שה הנ ך של לל מל ל הנ יעות של רי יש למםה, כנ יעות שש ירי יא כי ים הי עמשי מנ לות, בנ גה ת בנ רל קודל

גוד רש ה פנ אה רה אי, וש ן יוחנ עון בל מש י שי בי רנ לש ך  לנ ם. הה הל מםד מי לש ה לי נה שש מי י הנ לי עמ בנ לש ך  יהה הולי דול הה גה יהיא הנ י חי בי רנ
אן. כה יו מי פי ר מי בה ע דה מנ שש ר, אל מנ יהיא. אה י חי בי ה רנ מנ ת. תה יי בנ יק בנ סי פש יהה מנ הה ד של חה אל

י] ני פש לי ל [מי אי רה שש ים יי פי כוסש סוף של כי ל הנ ים. כה לי יה אנ ר הה עםפל י או לש בי צש ך לי ה לש מי י ודש ח דודי רנ ר, בש יהה אומי הה ע של מנ שה
םא ל ך וש םא הולי רוך הוא ל דוש בה קה ילה הנ הש יי ל של אי רה שש ל יי ם של תה וה אמ עון, תנ מש י שי בי ר רנ מנ אה רוך הוא, הוא של דוש בה קה הנ מי

ים. לי יה אנ ר הה עםפל י או כש בי צש חנ כי א בורי לה ק, אל חי רנ תש מי

, חנ הוא בורי ן של מנ זש ים. בי לי יה אנ ר הה עםפל י או כש בי צש מו הנ ה כש ם עושה עולה יהה בה ין חנ עון, אי מש י שי בי ר רנ מנ ם? אה ענ טנ ה הנ מה
יו. חורה אמ םאשו לנ ת ר יר אל זי חמ יד מנ מי ם הוא תה עולה נו, ולש מל א מי יהצה קום של מה םאשו לנ ת ר יר אל זי חמ ט ומנ ענ ט מש ענ ך מש הולי
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י או בי צש מו הנ ח כש רנ בש תי צון של י רה הי ינו - יש יני בי ק מי לי תנ סש תי ים של מי נו גורש ם אה ם, אי ל עולה בונו של ל: רי אי רה שש רו יי מש ך אה כה
םאת ם ז ף גנ אנ תוב (ויקרא כו) וש כה הו של . זל יחנ ני הי קום של מה םאשו לנ ת ר יר אל זי חמ חנ ומנ הוא בורי ים, של לי יה אנ ר הה מו עםפל כש
ן יי ענ ן בש ן, הוא יהשי הוא יהשי של י, כש בי צש ר - הנ חי ר אנ בה ם. דה לתה כנ ים לש תי לש ענ םא גש ל ים וש תי סש אנ םא מש ם ל יהל בי יש ץ אם רל אל ם בש יותה הש בי
ן ישנ םא יי ל נום וש םא יה ה ל ני הי י, של בי צש מו הנ ה כש רוך-הוא, עמשי דוש-בה קה ל לנ אי רה שש רו יי מש ך אה עור. כה ת הוא ני רל חל אנ הה ת, וש חנ אנ

ל. אי רה שש ר יי שומי

י בי ע רנ מנ ה. שה כה חוץ?! בה ב בנ י יושי ני אמ ונ ת,  יי בנ ים בנ קי ים] עוסש קי ים [פוסש יוני לש ם על ר, אי מנ אה יהיא וש י חי בי ע רנ מנ שה
י רי המ ף, של רי שה םא אל חול] ל ף - [כש רי שה י אל ני ם אמ נו, אי ר בש זה עה לש י אל בי ר רנ מנ א? אה י ייצי חוץ, מי ה בנ ינה כי אי שש דנ ר, ונ מנ אה עון וש מש שי
ים, כי סומש כו הנ מש סש םא ני ן ל יי דנ ר: עמ אומי ע קול של מנ ה. שה מה לי ש שש ילה אי הש תי ה, וש ינה כי שש ס הנ ני כה תי ינו. של לי חוץ אי ה מי ינה כי שש הנ

ר. זה עה לש י אל בי א רנ םא יהצה ת הוא. ל עי כה ן, של דל ל עי ים של מי שה בש י] הנ לי הר אה י [ומי ני טנ קש נו, ומי קש תש םא הג ן ל יי דנ ים עמ רי עה שש הנ וש

ר ענ ח שנ תנ פש ני ים.  לי יה אנ ר הה עםפל לש י או  בי צש י לי דודי ך  ה לש מי ר, סםב דש מנ אה וש ח  תנ ח. פה ננ אל נל וש ה  כה יהיא, בה י חי בי ב רנ יהשנ
חוץ, הו בנ ישל מי שות לש ה רש נה תש ני ע של מה שש ה ני זל ר, מי מנ אה יו וש ינה ת עי עון אל מש י שי בי ף רנ קנ יהיא. זה י חי בי ס רנ ננ כש םא ני גוד, ל רש פנ הנ
יצוץ אור עון, ני מש י שי בי ר רנ מנ יהיא. אה י חי בי קום רנ ד מש ענ ה  קומה מש מי ש  אי ה הה כה לש עון. הה מש י שי בי ם רנ ים?! קה ני פש נו בי אה וש

יהיא. י חי בי ל רנ יו של ם פי לי אנ תש ים?! הי ני פש אן בי נו כה אה חנ וש תי פש מנ ל הנ חוץ, של ה בנ יטה לי קש הנ

ר עמבי נו, קום הנ ר בש זה עה לש י אל בי רנ עון לש מש י שי בי ר רנ מנ םאשו. אה ף ר קנ םא זה ל יו וש ינה ת עי יד אל ה, הורי ימה ני ס פש ננ כש ני ן של יוה כי
יהיא י חי בי יו רנ ח פי תנ יהיא. פה י חי בי י רנ ל פי יר יהדו ענ עלבי הל ר וש זה עה לש י אל בי ם רנ יל בו. קה גי םא רה ל ה, של זל ענ בה םא יודי ל יו, של ל פי ך ענ יהדש

ק. דולי ב טוב של הה ל זה ש של אי מות בש טוב לה י, של תי בש שנ םא חה ל י של תי פש קנ דנ זש י. הי יתי אי םא רה ל ה של י מנ יני ה עי תה אמ ר, רה מנ אה וש

ל כה בות, וש כה רש ים מל עי בש שי אות וש לש מי שש ה לי יב עולל בי יב ושש בי ל שש כה ר, וש בל ל עי כה ש לש י אי יבי בי ים שש קי זורש קום של מה בש
ענ זי עמ דנ זש א מי סי כי הנ א, וש סי ל כי ב ענ יושי ים של יהמי יק הנ תי ענ יענ לש גי מנ ד של בות, ענ בה בוא רש רי ים וש פי לה ף אמ לל אל ת לש דל רל פש ה ני בה כה רש מל

מות. ים עולה שי שי ם וש יי אתנ מה נו לש מל מי

ם כגלה וש ים,  תוני חש תנ הנ וש ים  יוני לש על ל הה כה וש ים,  יעי קי רש ל הה כה ע בש מה שש ני ד של ים, ענ יקי די צנ דון הנ קום עי מש לי יענ  גי מנ ד של ענ
הו יו. זל נה פה עממםד לש י יהכול לנ כםל, מי יש הנ עי רש יהה מנ הה אי של ר יוחנ עון בנ מש י שי בי הו רנ ים: זל רי אומש ים וש הי מי ד, תש חה ן אל מנ זש בי
ל כה אות וש סש כי ל הנ קולו כה ים לש יבי שי קש ה, מנ תורה עמסםק בנ יל לנ חי תש הנ יו לש חנ פי פותי ה של עה שה בש אי של ר יוחנ עון בנ מש י שי בי הוא רנ

ם. בונה ת רי ים אל חי בש שנ מש ם של ל אותה כה בות, וש כה רש מל ל הנ כה ים וש יעי קי רש הה

ה לה עש מנ לש של ים  יעי קי רש הה ל  כה בש  ( ענ מי תנ שש יי (של ע  מה שש ני םא  ל של ד  ענ ים,  אי צה מש ני ם  כגלה ים,  מי יש סנ מש ין  אי וש ים  חי ין פותש אי
ה וה דש יזו חל ה אי י רואל ים? מי ירי ה שי יזל ה אי י רואל ה, מי תורה עמסםק בנ עון לנ מש י שי בי יים רנ סנ מש של ה. כש חון פל תש ה פי טה מנ לש של וש
עון מש י שי בי יל רנ בי שש ים בי אי ם בה ים? כגלה יעי קי רש ל הה כה ים בש כי הולש קולות של ת הנ ה אל י רואל ם? מי בונה רי לש ים  חי בש שנ מש של
י בי שום רנ ה מי ל זל כה ים, וש יהמי יק הנ תי ד ענ ן ענ דל ל עי ים של מי שה ל בש יחות של ים רי לי עמ ם, מנ בונה י רי ני פש ים לי וי חמ תנ שש ים ומי עי כורש וש

עון. מש שי

בוא. ף רי לל ה אל רה ת עמשה חנ אנ ת וש חנ ל אנ כה ם, וש יי רנ צש מי עמקםב לש ם ינ דו עי גות יהרש רה ש דש ר, שי מנ אה יו וש עון פי מש י שי בי ח רנ תנ פה
תוב כה ה, של טה מנ לש א של סי כי גות לנ רה ש דש ן שי דה גש נל יון, וכש לש על א הה סי כי גות לנ רה ש דש ן שי דה גש נל ל, וכש אי רה שש יי גות לש רה ש דש ן שי דה גש נל וכש
י ני תוב ובש ן כה דה גש נל ש. וכש י שי רי גו'. המ יך וש תי תנ ה נש דל שה ח הנ מנ צל ה כש בה בה תוב (יחזקאל טז) רש כה הו של א. זל סי כי עמלות לנ ש מנ שי

גו'. מו וש צש ענ ינ בו ונ רש יי צו ונ רש שש יי רו ונ ל פה אי רה שש יי

ם הי ה, וש ינה כי שש יב הנ בי סש ים של בורי ים גי שי ם שי אותה ים, וש שי יו שי הה ה, וש רה עמשה ה לנ ד עולל חה אל ד וש חה ל אל ה, כה אי םא רש ב
לות. גה עמקםב לנ ם ינ סו עי נש כש ני של לות וש גה ן הנ ל מי אי רה שש ם יי או עי יהצש בות של בה ים רש שי שי

אן. כה םא מי ים ל עי בש עון, שי מש י שי בי ר לו רנ מנ ים. אה עי בש שי לו לש עה ה וש עה בש ים) שי יו (רואי י הה רי המ יהיא, ונ י חי בי ר לו רנ מנ אה
ה נל קה גו'. וש ה וש נםרה י מש ני ה קש לשה יהה שש דל צי ים מי אי ים יםצש ני ה קה שה שי תוב (שמות כה) וש י כה רי ה, המ עה בש ך שי תש עש דנ ה בש לל עמ ם תנ אי וש

גו'. ירו וש ה יהאי נורה מש י הנ ני ל מול פש תוב (במדבר ח) אל כה בון, של שש חל םא בנ י ל עי צה מש אל ד הה חה אל

ת יד אל הורי הוא לש רוך  בה דוש  קה ה הנ אה ה רה יו, מה בי עון אה מש י שי בי רנ ר לש זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ים, אה בי יושש יו  הה ד של ענ
ה מה לה ה, וש מה לות לה ם. גה יי תנ ר לו, שש מנ ם? אה יי תנ ל, או שש ה שואי תה ת אנ חנ ה אנ לה אי ר לו, שש מנ לות? אה גה ם בנ יי רנ צש מי ל לש אי רה שש יי
ה לה עש מנ יים לש קנ תש ך יי ילש בי שש ך בי דש מש עה ר לו, עממםד בש מנ ת. אה חנ יות אנ הש רות לי חוזש ן, וש ם הי יי תנ ר לו, שש מנ ם? אה יי רנ צש מי א לש קה וש דנ

מםר. י, אל ני מםר בש ה. אל ר זל בה ך דה מש שי מי

ים בורי ם גי כות - אותה לה ה מש מה ים הי שי ים. שי שי גש ילנ ים פי ני מם כות ושש לה ה מש מה ים הי שי ר, (שיר ו) שי מנ אה ח וש תנ פה
ים - שי גש ילנ ים פי ני מם ל. ושש אי רה שש ל יי ה של דושה קש יהה הנ ל חנ יקות) של קי חמ יפות (בנ לי קש ים בנ זי חה אל נל ה של בורה גש כםחנ הנ ה מי לה עש מנ לש של
ר פה סש מי ייש  המ ר  מנ אל נל כנ  - ר  פה סש מי ין  אי מות  עמלה ונ ה.  אה מי מי ד  חה אל ד)  חה אל (בש ה  רה זה חמ בנ ן  יהל תי חש תנ יקות של קי חמ בנ ים  ני מג מש
את יוצי ה של דושה קש ה הנ ינה כי שש י הנ ה. זוהי מה אי יא לש ת הי חנ י אנ תי מה י תנ תי יא יונה ת הי חנ תוב, אנ ה כה ל זל ם כה עי יו. וש דודה גש לי

ה). ינה ם (בי את אי רי קש יא ני הי כםל, וש ים לנ ירי אי מש ים של רי זוהמ ר) אורות של שה ים עה ני שש ן (מי גי מה י הנ לי עמ בנ מי

הו ים, זל דולי ם גש יהל לי ה עמ נה ר, ומי בל ל עי כה ים לש מי ענ ל הה ת כה ק אל רנ ץ, זה רל אה הוא בה רוך  בה דוש  קה ה הנ שה ה עה זל מו  כש
הו ל, זל אי רה שש ת יי סל נל ת כש אל קו  לש חל ח לש קנ הוא לה ים. וש מי ענ כםל הה ם לש אםתה יך  להל ק ה' אל לנ ר חה של תוב (דברים ד) אמ כה של
ת יננ כי י שש ה. זוהי מה אי יא לש ת הי חנ י אנ תי מה י תנ תי יא יונה ת הי חנ ה אנ א לה רה קה תו. וש לה חמ ל ננ בל עמקםב חל מו ינ ק ה' ענ לל י חי תוב כי כה של
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נות בות בה ר (משלי לא) רנ מנ אל נל מו של , כש רוהה שש אנ יש נות ונ אוהה בה ת לו. רה דל יגחל יא ומש ת הי חנ ם, אנ יהל יני ה בי רה שש הי בודו של כש
ם. יהל לי דו עמ קש פש ני ים של מי ענ י הה דולי לו גש לוהה - אי לש הנ יש ים ונ שי גש ילנ כות ופי לה ה. מש נה ל כגלה ית ענ לי תש עה אנ ל וש יי שו חה עה

ם עולה הה וש ה,  לשה ם שש ל הי כי תנ סש תי של ם, וכש עולה א הה רה בש ני רות  מה אמ ה מנ רה עמשה ינו, בנ ני שה ר הוא, של בה דה עוד סוד הנ וש
ם, עולה ת הה יד אל עממי הנ ה לש צה רה של ל. כש אי רה שש יל יי בי שש א בי לה א אל רה בש םא ני ם ל עולה הה ת, וש ענ דנ ה ובש בונה תש ה ובי מה כש חה ם בש הל א בה רה בש ני
א (משלי רה קש ה ני זל ת, ובה ענ דנ סוד הנ עמקםב בש ת ינ אל ה, וש בונה תש סוד הנ ק בש חה צש ת יי ה, אל מה כש חה סוד הנ ם בש הה רה בש ת אנ ה אל שה עה
ן קנ תש ים, ני טי בה ר שש שה ים עה ני עמקםב שש ינ לש דו  נולש של ם, ומי עולה ל הה ן כה קנ תש ה ני עה ה שה אותה או. ובש לש מה ים יי רי דה ת חמ ענ דנ כד) ובש

ה. לה עש מנ לש מו של כםל כש הנ

י ר, אולנ מנ ה, אה לה עש מנ לש מו של ן כש קנ תש ני ה של זל תון הנ חש תנ ם הנ עולה ל הה ה של בה ה רנ וה דש רוך הוא חל דוש בה קה ה הנ אה רה של כש
ת ל אל טי לש רוך הוא? טי בה דוש  קה ה הנ שה ה עה מות. מל עולה ל הה כה ם בש גה ר פש אי שה יי ים וש מי ענ ר הה אה שש בי בו  רש עה תש לום יי שה ס וש חנ
ים זי בנ ם ומש יהל גי המ נש ת מי ים אל זי בנ מש ף, של ה עםרל שי ם קש ענ ם בש יורה ת די דור אל ם לה יי רנ צש מי לש דו  יהרש ד של אן, ענ כה אן לש כה ם מי כגלה
עמלו גה בות  קי נש הנ וש ם,  הל בה עמלו  גה ים  רי בה גש ים. הנ די עמבה ם לנ ים אותה בי חושש וש ם,  הל מה ב עי רי עה תש הי ם ולש הל ן בה תי חנ תש הי ם לש אותה
םא י ל תוב (בראשית טו) כי כה ים, של מי ענ ר הה אה א שש טש ם חי לנ שש ך ני ין כה ך ובי ין כה ש, ובי ע קםדל רנ זל כםל בש ן הנ קנ תש ני ד של ם, ענ הל בה
י בי א רנ ל. בה אי רה שש יי דות לש י יהה עי טי בש תוב שי כה ים, של דושי ים קש יקי די או צנ או, יהצש יהצש של ה. וכש נה ד הי י ענ מורי אל ון הה ם עמ לי שה

ך. ת לש דל ה עומל עה שה י הנ ך, כי דש מש עה י בש ני ר לו, עממםד בש מנ םאשו. אה ר קו בש שה עון ונש מש שי

ש. מל של ירות כנ אי יו מש נה יו פה הה ה, וש מה כש ל סודות חה ים של רי בה ש דש רי פה ד ומש נו עומי ר בש זה עה לש י אל בי רנ עון, וש מש י שי בי ב רנ יהשנ
יהה יום או ם הה ים אי עי יו יודש םא הה ל תו, וש םא שה ל וש לו  כש םא אה ל ם וש יי יומנ בו  . יהשש יענ קי רה ים בה סי טה ים וש רי זש פנ תש ים מי רי בה דש הנ וש
ים יום עי בה רש ם ה' אנ ם עי י שה הי יש עון, ונ מש י שי בי ה רנ ל זל א ענ רה ר. קה בה עממו דה םא טה ל ם של יי יו יומנ הה עו של או, יהדש יהצש של ה. כש לה יש לנ
ם ה' ם עי י שה הי יש יד בו ונ עי תוב הי כה הנ ה, של ך - מםשל ת כה חנ ה אנ עה שה נו בש ם אה ה אי גו'. ומה ל וש כנ םא אה ם ל חל ה לל לה יש ים לנ עי בה רש אנ וש

ה. מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ גו', ענ ים יום וש עי בה רש אנ

יו, בי ל אה יאי לי מש ן גנ עון בל מש י שי בי ר לו רנ מנ אה י, וש בי ה רנ מנ ה, תה עמשל מנ ת הנ ר לו אל פי סי י וש בי י רנ ני פש יהיא לי י חי בי א רנ בה של כש
תוב (עמוס יו כה לה יות, עה רה ר אמ אה שש עון כי מש י שי בי ין רנ אי ייה, וש רש נו אנ ר בש זה עה לש י אל בי רנ ייה, וש רש אי אנ ר יוחנ עון בנ מש י שי בי י, רנ ני בש
יש ה. אי מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ נו ענ נו - אה מל ים מי עי זש עש דנ זש ה מי לה עש מנ לש מות של ה עולה גו'. ומה א וש ירה םא יי י ל ג מי אה ייה שה רש ג) אנ
רוך דוש בה קה יים, הנ קנ רוך הוא מש דוש בה קה הנ ר וש א הוא גוזי לה ש, אל קי ל ובי אנ שה ה של ל מנ ים ענ מי עולה ית לש ני עמ ר תנ זנ םא גה ל של
ת אנ רש יי ל  יק מושי די ם צנ דה אה ל בה תוב (שמואל-ב כג) מושי כה ה של מנ ינו  ני שה ה של מנ נו  יש הנ וש ל,  טי בנ הוא מש וש ר  גוזי הוא 
יק די צנ הנ ה, וש רה זי ר גש הוא גוזי יק, של די רוך-הוא? צנ דוש-בה קה ל בנ י מושי ם. ומי דה אה ל בה רוך הוא מושי דוש בה קה ים. הנ להי אל

ה. לה טש בנ מש

ים. יקי די ל צנ ם של תה לה פי תש מו  הוא כש רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש יבות לי בי חמ ר בנ בה דה ך  ין לש ה, אי הודה י יש בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה
ה. םא עושל ל ים של מי עה פש לי ם וש תה שה קה ה בנ עושל ים של מי עה פש נוחנ לו, לי ב של ל גנ ף ענ אנ וש

א םא בה ל וש יות  ני עמ ים תנ עי בה רש ר אנ זנ גה ר וש זל יעל לי י אל בי א רנ ר. בה טה מה יך  רי ם צה עולה יהה הה ת הה חנ ם אנ ענ ינו, פנ בותי רנ נו  שה
ר מנ . אה ה רוחנ בה שש נה , וש רוחנ יב הה שי ר מנ מנ ל. אה לי פנ תש הי ד וש מנ עה א וש יבה י עמקי בי א רנ ר. בה טה א מה םא בה ל ה וש לה פי ל תש לי פנ תש ר. הי טה מה

יו. נה פה א בש יבה י עמקי בי ל רנ כי תנ סש ר. הי זל יעל לי י אל בי ל רנ תו של עש ה דנ שה לש ר. חה טה א מה ם, ובה של גל יד הנ ומורי

הוב אמ ה לנ ר דומל זל יעל לי י אל בי ה. רנ ר דומל בה דה ה הנ מה ל לש שה ם מה כל שםל לה מש ר, אל מנ אה ם וש עה י הה ני פש א לי יבה י עמקי בי ם רנ קה
םא ל י של די זון, כש פה חי בש תו  שה קה בנ ת לו  תי ה לה םא רוצל ל לו, וש ך, נוחנ  לל מל י הנ ני פש ס לי נה כש ני של ר, וכש יותי ב אותו  אוהי של ך  לל מל הנ
ס ני כה יי ך של לל מל ה הנ םא רוצל ל יו, וש נה פה תו לש שה קה ש בנ קי בי ך של לל מל ד הנ בל על ה לש י דומל ני אמ מו. ונ ר עי בי דנ נוחנ לו לש נו, של מל ד מי רי פה יי
י בי רנ ך  אן. כה כה ס לש ני כה יי םא  ל וש ירות  הי מש בי תו  שה קה בנ לו  נו  ך, תש לל מל ר הנ מנ מו. אה ר עי בי דנ ן לש כי ל של כה וש מונו,  רש י אנ עמרי שנ לש
םא ך ל לל מל י - הנ ני אמ נו, ונ מל ד מי רי פה םא יי ל יום וש ל הנ מו כה ר עי בי דנ ה לש ך רוצל לל מל הנ ד, וש בל על י הה ני אמ ך, ונ לל מל הוב הנ ר הוא אמ זל יעל לי אל

ר. זל יעל לי י אל בי ל רנ תו של עש ה דנ חה נה מונו. וש רש י אנ עמרי שנ ס לש ני כה אל ה של רוצל

ל ה אנ תה אנ וש (ירמיה ז)  תוב  כה ה, של סוק זל לום פה חמ י בנ ה לי אה רש ני ר, של בה דה ך  יד לש גי אנ וש םא  א, ב יבה ר לו, עמקי מנ אה
מון סש רש פנ י אמ רי ר הה שה ים עה ני ה, שש אי םא רש י. ב ע בי גנ פש ל תי אנ ה וש לה פי ה ותש נה ם רי עמדה א בנ שה ל תי אנ ה וש זל ם הנ עה ד הה ענ ל בש לי פנ תש תי
לוי. ו הוא תה שה כש ד ענ ענ ם, וש עולה ל הה חוס ענ רוך הוא לה דוש בה קה הנ ש מי קי פוד, ובי אי ן וש ש חםשל לובי ס אותו של ננ כש הור] ני [טה

ה. זל ים בה עי םא יודש ל ם של דה י אה ני שום בש ר? מי זל יעל לי י אל בי ל רנ תו של עש ה דנ שה לש ה חה מה ך, לה ם כה אי

ים עי בה רש אנ ים, וש יקי די צנ מות הנ שש ים ני סי נה כש ים, ני יוני לש הור] על מון [טה סש רש פנ י אמ רי ר הה שה ה עה מונה ר, שש זל יעל לי י אל בי ר רנ מנ אה
א, מי ים טה ני מ"ט פה ה בש ה תורה נה תש ה ני ד זל גל נל כש ן, של דל א עי רה קש ני קום של מה ד אותו  ל יום ענ כה ים בש יחות עולי ה רי עה שש תי וש
ה. מ"ט תורה ד הנ גל נל ים כש ה יהמי עה שש תי ים וש עי בה רש ים, אנ טי בה שש מות הנ שש יות בי ע אותי שנ תי ים וש עי בה רש אנ הור. וש ים טה ני מ"ט פה ובש

ן. חםשל אותו הנ קוקות בש חמ רות של ים זוהמ ני בה אמ ל יום מי כה שות בש טםל רש ים לי די ים עומש יוני לש ים על דושי ים קש יהמי

ל ענ ן.  חםשל ים בנ לי כש תנ סש ים מי די ים עומש כי ה תומש עה בה רש אנ ד, של בה כש ני דוש  א קה סי כי ב בש יושי ן  חםשל בנ בוש  לה של אותו  וש
אות ש מי שי ט בש לוהי יץ של ים צי ה, רואי לה עש מנ ים לש לי כש תנ סש ם ומי יי יננ ים עי ימי רי ים, מש אי רו יוצש מה אמ ל מנ ענ ים וש סי נה כש רו ני מה אמ מנ
ין יהמי ל הנ יו של דה צי ים בש שורי ים. קש לי חמ לש חנ תש ים ומי עי זש עש דנ זש יו. מי לה קוק עה יון חה לש על הה דוש  קה ם הנ שי ים, וש רי ים עמבה רי שש על וש
גםלו נה תוב (ישעיה לד) וש כה הו של ם. זל ה אותה לל גנ ם ומש יס אותה ני כש ם, מנ יי מנ שה י הנ כי יו תומש יהדה ל בש םאל נוטי מ שש דוש, של קה הנ

ם. יי מה שה ר הנ פל סי כנ
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א ן יוצי ה, אותו גנ אי םא רש ר לו, ב מנ י? אה תי דש גוז יהרנ ת אל ננ ל גי תוב (שיר ז) אל כה ה של ה זל א, מנ יבה י עמקי בי ר לו רנ מנ אה
ים די רה פש ני ים של ירי אי מש ים של אשי ה רה עה בה רש ם אנ ל אותה ה של דושה ה קש יונה לש ה על בה כה רש גוז - זו מל ה. אל ינה כי שש י הנ זוהי ן, וש דל עי מי
ד ינו, יהרנ ני שה מו של י, כש תי דש ר יהרנ מנ אה ה של ים. ומנ ני פש ים לי דושי ים קש אשי ה רה עה בה רש ם אנ אותה ה של זל גוז הנ אל מו הה ן, כש גה ן הנ מי

ה. בה כה רש מל י לנ לוני פש

ר לו, מנ י? אה תי דש גוז יהרנ ת אל ננ ל גי ה אל ה זל י, מנ תי דש גוז יהרנ אל ר לה לומנ יהה לו  ך, הה ם כה א, אי יבה י עמקי בי רנ ר לו  מנ אה
ת רל תל סש ן ני גנ הנ את מי יוצי ה של בה כה רש מל ך הנ יו - כה דה דה ל צש כה יר מי מי טה ר וש תה סש גוז ני ה אל גוז. מה אל ל הה חו של בש הו שי זל שום של מי
ה בה כה רש מל בנ ך  ה - כה ד זל צנ ים בש די רה פש ני ה וש ד זל צנ ים בש רי בש חנ תש גוז מי אל בה ים של שי רה ה קש עה בה רש ם אנ ה אותה . ומה יהה דל דה ל צש כה מי
תוב (בראשית ב) כה הו של ה. זל נה מנ תש הי ה של ל מנ ענ רו  בש על ד לש חה ל אל ד כה רה פש ני מות, וש לי ה ושש וה דש חל דות בש חש אנ ים בש רי בש חנ תש מי

ם. ן כגלה כי שור, וש ת אנ מנ דש ך קי הםלי ה, הוא הנ ילה וי חמ ץ הנ רל ל אל ת כה ב אי סםבי הוא הנ

םא ה ל תורה הנ ב של ל גנ ף ענ ר לו, אנ מנ ז? אה ה הוא רומי מה גוז לש אל ת הה פנ לי קש בי ה של זל לוך הנ כש לי א, הנ יבה י עמקי בי ר רנ מנ אה
ה. לל גנ תש ה מי זל ה אותו - בה תה לש גי

י לי עמ בנ ייש  וש ה,  של קה ין  די י  לי עמ בנ ייש  ם:  הל לה ייש  ז  מל רל וש ים,  תוקי ם מש הל ומי ים  רי ם מה הל ים) מי די קי (שש ה,  אי רש םא  ב
תוב (ירמיה א) כה ין, של די או לו בש רש יהה הל מש רש יי ך הוא לש כה ין, וש הוא די ינו של אי ה רה תורה ה בנ לה גי ז של מל ל רל ל כה בה ית, אמ אשי רי
ה בה תי ן הנ ים. ומי די קי מםל שש גש יי ן, (במדבר ז) ונ רם המ ה אנ טי מנ ן בש כי ש. וש מה ים מנ די קי ד? שש קי ה שה ה זל ה. מנ י רםאל ני ד אמ קי ל שה קי מנ
ם. ן כגלה כי י, וש רי בה ל דש י ענ ני ד אמ ן שםקי כי ה, וש עה רה ל הה קםד ה' ענ שש יי תוב (דניאל ט) ונ כה ה, של של ין קה הוא די ע של מה שש ני ש  מה מנ
תוב (משלי טז) כה ה, של בה ה רנ מה כש נו חה מל מםד מי לש רוך הוא, לי דוש בה קה ה הנ שה עה ה של ל מנ ע כה מה שש א, מנ יבה י עמקי בי ר לו רנ מנ אה
ה ני הי ה וש שה ר עה של ל אמ ת כה ים אל להי א אל ינרש תוב (בראשית א) ונ כה אן, של כה ר מי מנ ר אה זה עה לש י אל בי הו. רנ ני עמ מנ ל ה' לנ ענ כםל פה

ה. יונה לש ה על מה כש נו חה מל מםד מי לש אםד? לי ה מש ה זל אםד. מנ טוב מש

ה שה יענ - עה קי רה בה מו של ים? כש להי אל ה הה שה ה עה ת זל עגמנ ה לש ת זל ם אל תוב (קהלת ז) גנ כה ה של ה זל ה, מנ הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ה עוף עמשה יו ננ רש פי ד של חה ץ אל א עי בה י אנ בי ה רנ יהה רואל הה של כש ה. של לה עש מנ לש ה של מנ ז לש כםל רומי הנ ץ, וש רל אה רוך הוא בה דוש בה קה הנ
ד ם ענ יהל בושי לש ים מנ עי קורש יו  ים, הה זי ה רומש מה ים לש עי ם יודש דה י אה ני בש יו  ם הה ר: אי אומי ה וש יהה בוכל נו, הה מל מי חנ  פורי של

ץ. רל אה רוך הוא בה דוש בה קה ה הנ שה עה ה של ר מנ אה שש ן בי כי ל של ה. כה מה כש חה ם הנ הל ה מי חה כש שש ני ה של מנ ם לש בורה טנ

ה דומל כנ וש תוק,  סש ל, פי קל רוב, דל חה מו  ה, כש מה כש ם חה הל ה מי תה אמ רש ני ם של נות, אותה ילה י, אי י יוסי בי ר רנ מנ אה של מו  כש
ט רה ם, פש ד הי חה ים, סוד אל פוחי תנ ט לש רה רות, פש ים פי עושי ם של ל אותה בו. כה כש רש ת הג חנ ה] אנ בה כה רש ה [מל בה כה רש הנ ם בש ם, כגלה הל לה

ים. די רה פש ני ים של ילי בי שש לנ

ה, לה עש מנ לש של מו  ם כש דה בנ ם סוד לש הל לה ייש  ל של חנ י ננ בי רש ענ ט לש רה ים, פש דולי ם גש הי רות, וש ים פי םא עושי ל ם של ל אותה כה
דו. ת נולש חנ ם אנ אי זוב, מי אי ט לה רה ים, פש ני טנ קש ם הנ אותה ד מי חה ל אל כה ים, וש קי ת יונש חנ ה אנ יקה יני מי

ה, לה עש מנ לש מו של דו, כש בנ ד סוד לש חה אל ד וש חה ל אל כה ם. לש יי מנ שה ים בנ יפי קי ים תנ דולי ם, גש יהל לי ים עמ ני מג מש ץ של רל אה ב הה של ל עי כה
תוב (איוב כה הו של דו. זל בנ א לש יוצי דו וש בנ ס לש נה כש ד ני חה אל ד וש חה ל אל כה ם. של יי אה לש ע כי רנ זש םא תי ך ל דש תוב (ויקרא יט) שה ן כה כי לה וש
ה ל מנ כה ]בש ה [של א. ומנ רה קש ם יי שי ם בש כגלה תוב (ישעיה מ) לש כה ץ. וש רל אה רו בה טה שש ים מי שי ם תה ם אי יי מה קות שה תה חג עש יהדנ לח) המ
י ני מות - בש שי ם בש אה רה ם, וקש ב אותה בי רש ענ ם ולש לות אותה גנ הוא לש רוך  בה דוש  קה ה הנ צה םא רה ל דו, וש בנ לש ם סוד בי עולה בה של
י ני מות בש ה שש לל אי תוב וש כה של הו  ה. זל מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ ם, ענ עולה יום הה ם קי הי ים, של דושי ים קש טי בה ם שש הי עמקםב, של ינ

ייששרהאיל.

מות, ה שש לל אי תוב וש כה ו של שה כש ך הוא. ענ כה ע של מה שש מות, מנ ה שש לל ר אי מנ אל נל לו  ר, אי מנ ה אה הודה י יש בי רנ י בש י יוסי בי רנ
עמקםב. י ינ ני אן בש ף כה עמקםב - אנ י ינ ני ים בש אשוני רי ה הה יף, מה ים מוסי אשוני רי ל הה ענ ע של מה שש מנ

ך מש עי ד  רי אי י  נםכי אה מו)  (בראשית  הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ר  מנ אה של ה  עה שה בש לום,  שה וש ס  חנ ה,  הודה יש י  בי רנ ר  מנ אה
ך] מש ה. עי מה יש רנ צש מי ך  מש ד עי רי י אי נםכי תוב אה י כה רי המ ר לו, ונ מנ ה [אה עה שה ה  אותה בש מו  ד עי רי ה תי ינה כי שש של תה  רש בנ ה, סה מה יש רנ צש מי
ם ך גנ לש ענ י אמ נםכי אה ה, וש מה יש רנ צש ד מי רי י אי נםכי תוב אה כה הו של ה. זל ינה כי ה שש דה יו, יהרש נה בה ה לש ידה רי ה יש תה יש הה ה של עה שה א בש לה ש? אל מה מנ
ד רי י אי נםכי יהכול אה בש ה, כי ידה רי יש ך  ילה לש הש תי ה של עה שה יהה. ובש לי ם עמ י גנ לי יהכול ייש  בש יהה, כי לי עמ ך  ילה לש הש תי ן של מנ ל זש לה. כה עה
דו ך יהרש ה, כה לל דו אי יהרש מו של ם. כש מה ה עי דה יהרש ה וש ינה כי ה שש מה ה, קה ידה רי ם יש הל ה לה תה יש הה יו וש חה ל אל כה ף וש ת יוסי מי ד של ענ ך. וש מש עי

ה. לל אי

ים ני ר שה של על ה וש אה ן מי ף בל ת יוסי יהמה נו? ונ מל ה מי לה עש מנ תוב לש ה כה ה, מנ הודה י יש בי ה) רנ הודה י יש בי רנ י בש י יוסי בי ר (רנ מנ אה
ה ינה כי ושש לות,  גה לנ ל  אי רה שש יי י  ני בש דו  יהרש ה,  ידה רי יש ם  הל לה ה  תה יש הה וש ים  טי בה שש הנ ל  כה וש ף  יוסי ת  מי של ה  עה שה ה  אותה בש גו'.  וש
ת דל רל ים לה אשוני רי ל הה ענ פו  ם נוסש הי ל, של אי רה שש י יי ני מות בש ה שש לל אי תוב וש כה של הו  ם. זל מה עי דו  יהרש ים  יוני לש ים על כי אה לש ומנ

לנגהלות.

ה מה יש רה צש ים מי אי בה תוב הנ כה ה של הו מנ ר לו, ומנ מנ ת. אה ר לו, מי מנ םא? אה ת או ל יהה מי עמקםב הה ך, ינ ם כה ר לו, אי מנ אה
ר מנ םא אה ה, ל אל רש םא תי א ב לה עמקםב. אל ת ינ ם אי שה א מי ת, הוצי מי ר של חנ ם אנ אי עמקםב, וש ת ינ מםר אי ים, אל יי חנ ם בנ עמקםב? אי ת ינ אי
ם או עי בה נו של דש מנ ים. לה אי בה א הנ לה עמקםב, אל ינ ה לש ידה רי ה יש תה יש םא הה ו ל שה כש ד ענ ענ עמקםב, של ת ינ ה אי מה יש רנ צש ים מי די יורש תוב הנ כה הנ

מות. ה שש לל אי תוב וש כה הו של ם. זל מה ה עי לל דו אי לות, יהרש גה ה לנ לל דו אי יהרש ד של ם. ענ הל כו לה לש הה עמקםב, וש ינ
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תוב םא כה ל ה, וש מה יש רה צש ים מי אי בה תוב הנ כה הו של ם, זל הל ים לה כי הולש ים וש אי יו בה יום הה ל יום וה כה ר, בש מנ אי אה תנ י דוסש בי רנ
יתו יש ובי ה, אי ידה רי ם יש הל ה לה תה יש הה של ך כש ר כה חנ אנ עמקםב, וש ת ינ ה אי לה חי תש ה. בנ מה יש רה צש ים מי אי בה תוב הנ כה נו של יש הנ או, וש ר בה של אמ

ה. לל אי ה וש לל דו אי יהרש ן, וש מנ אותו זש ים בש תי יו מי עמקםב הה י ינ ני ל בש ה, כה אי םא רש או. וב בה

בות כה רש מל הנ דו  יהרש של ה  עה שה בש ינו,  ני שה של ים,  יוני לש על ים  רי בה דש ייש  זו  ה  שה רה פה בש רו,  מש אה ר  זה עה לש אל י  בי רנ וש י  יוסי י  בי רנ
יש תוב אי כה הו של ם. זל מה דור עי סו לה נש כש ם ני ה, כגלה לה עש מנ ים לש קוקי חמ ים של טי בה שש ל הנ ם של יהל ני יוקש ים, דש דושי קש נות הנ חמ מנ הנ וש

י. וי עון לי מש ן שי אובי תוב רש כה או, וש יתו בה ובי

י בי ר רנ מנ אה ה של מנ ה זו לש שה רה ה פה רה זש גו' - חה עמקםב וש ת ינ ה אל מה יש רה צש ים מי אי בה ל הנ אי רה שש י יי ני מות בש ה שש לל אי ר וש חי ר אנ בה דה
יהה. כםל הה הנ ה, וש הודה י יש בי רנ י בש יוסי

ן ר בל זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה ה. של יהה בוכל ה, הה זל סוק הנ פה יענ לנ גי יהה מנ הה של ך, כש ן עמרה ר בל זה עה לש י אל בי ה, רנ אי םא רש וב
ן קי רו: זה מש אה וש חו  וש ה, צה לה פי כש מנ ת הנ רנ עה מש ים לי טי בה שש מות הנ שש ל ני כה סו  נש כנ תש לות, הי גה ל לנ אי רה שש יי כו  לש הה ה של עה שה ך, בש עמרה
ים ר עושי חי ם אנ ענ ך, וש רל פל ים בש די בה עש שג ם מש יך כגלה נל ה. בה זל ם הנ עולה ל הה לות] של גה ל הנ ל [של מה עה ין בל ים אי ני ל בה ב של אי ן, כש קי זה

ם. עולה מות הה קש ם ני הל בה

ל כה לש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ א  רה קה ד.  יהרנ וש שות  רש ש  קי בי ן,  קי זה הנ אותו  ל  של רוחנ  ה  רה עורש תש הי ה  עה שה ה  אותה בש
ם ים עי יי חנ דו  יהרש ים  טי בה יו. שש טה בה ם שש עי וש עמקםב  ינ ם  עי ם  כגלה דו  יהרש וש ם,  יהל אשי רה ם בש יהל כי לש ומנ יו  נותה חמ ומנ יו  בותה כש רש מנ
גו', ה וש מה יש רה צש ים מי אי בה ל הנ אי רה שש י יי ני מות בש ה שש לל אי תוב וש כה של הו  ם. זל יהל בי ם אמ ים עי תי מי דו  ים יהרש טי בה ם, ושש יהל בי אמ
א, בה י אנ בי ר רנ מנ ם. אה יי רה צש מי יהה בש ף הה יוסי תוב וש כה דו, וש יהרש יו, וש ים הה תי ה, מי אי םא רש גו'. וב י וש וי עון לי מש ן שי אובי תוב רש כה וש

ים. ני ל בה ב ענ ם אה חי רנ א (תהלים קג) כש רה קש ה ני זל בה

לו. כש ם. אה שה נו  לה ד וש חה קום אל מה לש סו  נש כש מו. ני יהה עי א הה בה י אנ בי רנ ך, וש רל דל בנ ך  יהה הולי לום הה ר שה ה בנ הודה י יש בי רנ
ד חה א קול אל רה מו, קה דש רש םא ני ל ד של ד. ענ חה ר אל בל ם קל יהה שה הה ץ של רל אה ל הה ל של אותו תי ם בש םאשה מו ר ב, שה כנ שש לי צו  רה של כש
צוף רש פנ ו, של שה כש ענ ט לש רה י פש תי רש עורנ תש םא הי ל יהה של ה הה נה ה שה רי שש ים על תי ה. שש מה דה אמ ך לה י הולי לי ע של רנ זל ר, הנ מנ אה ר וש בל קל הנ מי

אן. ה כה י רואל ני י אמ ני בש

ר ענ שום אותו צנ ס מי ני כה הי י יהכול לש יני אי זוף, של ב נה י יושי ני אמ י, ונ הודי י יש ני ר לו, אמ מנ ה? אה תה י אנ ה, מי הודה י יש בי ר רנ מנ אה
י, קומי מש ס לי ני כה הי לש י מי ה אותי י דוחל לי ר של ענ צנ הנ ל יום, וש כה ה אותו  קל לש ן ומנ טה יהה קה הה של גוי כש ב אותו  ננ גה י של ני ל שש של

ו. שה כש ענ ט לש רה י פש תי רש עורנ תש םא הי ה ל קום זל מה ובש

ל ענ ינו  שותי קה םא בנ ם ל ר, אי בל קל ר הנ שנ ע בש בה שש ני ר לו,  מנ ים? אה יי חנ ר הנ ענ צנ ים בש עי ם יודש אי ם הנ תל אנ וש ר לו,  מנ אה
יום ל  כה בש י  לי ים  רי אומש יו  הה אן, של כה י  תי רש עורנ תש ו הי שה כש ענ וש ם,  עולה בה יום  י  צי חמ לו  פי אמ ים  די עומש יו  הה םא  ל ים,  יי חנ הנ

ת. ול מה ים או בנ יי חנ ם בנ י אי עתי םא יהדנ ל י, וש ני אן בש כה םא לש ה יהב רה הי מש בי של

ת ים אל כי ו מנ שה כש ענ כו, של ר, קומו לש מנ אה ר וש בל קל ש הנ ענ ם? רה עולה אותו הה ם בש יכל עמשי ה מנ ה, מנ הודה י יש בי ר לו רנ מנ אה
, חנ ץ ובורי יהה רה הה ד של חה יש אל או אי רה ת, וש כל לל מו לה ר. קה בםקל יר הנ אי הי ד של בו ענ יל. יהשש י מי צי חמ ם כנ שה חו מי רש הו ובה מש י. תה ני בש
ר א בנ מה חש ם, לנ הל ר לה מנ ך? אה מש ה שי רו לו, מנ מש ה. אה עמשל מנ ת הנ ם אל הל ר לה פי סי זו בו, וש חמ יו. אה פה תי ל כש ם ענ ת דה יהה שותי הה וש
י בי ר רנ מנ רו. אה זש םא חה ל ר, וש תו יותי ר אי בי דנ לש דו  חמ ת. ופה מי יהה אותו הנ א הה מה חש ר לנ י בנ אי יוה ן] לי ה [בל רו, ומה מש י. אה אי יוה לי

רון. בש ד חל םא ענ יהב ב ונ גל נל עמלו בנ ינ תוב ונ כה נו? של ן לה יי ננ ים, מי יי חנ ל הנ נות ענ גי ים מש תי מי לות הנ פי תש רו של מש אה הו של א, זל בה אנ

מו דור עי לה מו  ד עי יירי ד של חה עמקםב, אל ינ הוא לש רוך  בה דוש  קה ר הנ דנ ים נה רי דה י נש ני ה, שש אי םא רש ה, ב הודה י יש בי ר רנ מנ אה
י נםכי תוב (בראשית מו) אה כה הו של יו. זל נה ם בה ר עי דה דוש של קה יוענ הנ סי ת הנ ונ דש אות חל רש רו לי בש קי הו מי עמלי ינ ד של חה אל לות, וש גה בנ
ם כל תש י אל יתי לי עמ הנ ר (יחזקאל לז) וש מנ אל נל לה, כנ ם עה גנ ך  לש ענ י אמ נםכי אה לות, וש גה ך בנ מש ד עי רי י אי נםכי ה. אה מה יש רנ צש ך מי מש ד עי רי אי

גו'. ים וש טי בה לו שש ם עה שה תוב של כה י, וש מי ם ענ יכל רותי בש קי מי

ל של רו  שה שות לש ה רש נה תש ני יום  אותו  עון, בש מש י שי בי ר רנ מנ גו' - אה וש ם  יי רה צש ל מי ענ ש  דה חה ך  לל ם מל יהקה ר ונ חי ר אנ בה דה
ל. אי רה שש ל יי ם ענ יי רנ צש ל מי ן של טה לש שג טון לנ לש ן שי תנ םא ני ף, ל ת יוסי םא מי ל ד של ינו, ענ ני שה ים. של מי ענ ר הה אה ל שש ל כה ם ענ יי רנ צש מי

ם. קה מוך וש יהה נה הה י של מי ם - כש יהקה ם. ונ יי רנ צש ל מי ש ענ דה ך חה לל ם מל יהקה ז ונ ף, אה ת יוסי מי ן של יוה כי

ה ך - זל לל מל הנ ד של יחו. ענ ן רי תנ י נה די רש בו ני סי מש ך בי לל מל הנ ד של ח, (שיר א) ענ תנ ק פה חה צש י יי בי כו'] רנ ש וש דה ך חה לל ם מל יהקה [ונ
ך. לל רון מל ישג י בי הי יש תוב (דברים לג) ונ כה ל, וש אי רה שש ך יי לל ר ה' מל מנ תוב (ישעיה מו) כםה אה כה הו של רוך הוא. זל דוש בה קה הנ

ם. יהל יני בי ק מי לי תנ סש הי מו לש רש גה יחו - של ן רי תנ י נה די רש ים. ני רובי כש י הנ פי נש ין כנ בו - בי סי מש בי

תוב (שמות כה ל, של אי רה שש יי ה לש ן תורה יהה נותי רוך הוא הה דוש בה קה הנ עוד של בו - בש סי מש ך בי לל מל הנ ד של ר ענ חי ר אנ בה דה
ל, אי רה שש יי ה לש ב תורה יהה כותי הה עוד של גו'. בש ל וש כנ םא אה ם ל חל ה לל לה יש ים לנ עי בה רש אנ ים יום וש עי בה רש ם ה' אנ ם עי י שה הי יש לד) ונ

ל. אי רה שש יך יי להל ה אל לל רו אי מש אה טוב, וש ם הנ יחה יאו רי הוצי

ל. אי רה שש יי ה לש ת תורה תי י לה יננ ר סי ל הנ ד ענ רוך הוא יורי דוש בה קה יהה הנ הה עוד של בו - בש סי מש ך בי לל מל הנ ד של ר ענ חי ר אנ בה דה
ע. מה שש ני ה וש עמשל תוב ננ כה יחו - של ן רי תנ י נה די רש ני

יד ה - מורי זל ה לה יטה לי רוך הוא שש דוש בה קה ן הנ נותי של ה, וכש לה עש מנ ר לש ה ייש שנ מה אג ה וש מה ל אג כה ר, לש מנ חום אה נש י תנ בי רנ
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םאש. ר יהה לש רל יו צה תוב הה כה הו של ל. זל אי רה שש שום יי א מי לה ה אל יטה לי ין לו שש ר, אי אותו שנ ה לש יטה לי ן שש נותי של ה, וכש ת זל אל

ל אי רה שש ף יי ים - אנ עי בש ם שי ים הי מי ענ ר הה אה ה שש ם. מנ עולה מות הה ר אג אה ל שש ד כה גל נל ם כש ל הי אי רה שש ר, יי מנ ק אה חה צש י יי בי רנ
לו אי ל, כש אי רה שש ל יי ט ענ שולי י של ים. ומי עי בש ה שי מה יש רנ צש ה מי אה בה עמקםב הנ ית ינ בי לש ש  פל נל ל הנ תוב כה כה של הו  ים. זל עי בש ם שי הי

ם. עולה ל הה ל כה ט ענ שולי

י רי ה - המ רה עמשה ה) לנ ה (עולה גה רש ל דנ כה ה. וש עה בש י שי רי גו' - המ וש צו  רש שש יי ונ רו  ל פה אי רה שש י יי ני אן, ובש כה ר מי מנ א אה בה י אנ בי רנ
ם. יי רה צש ל מי ש ענ דה ך חה לל ם מל יהקה יו? ונ רה חמ תוב אנ ה כה ים. מנ עי בש שי

ל ד כה גל נל ם כש הי ם, של עולה ם הה הל ר בה אי שה יי יל של בי שש מות? בי אג ל הה כה ל בש אי רה שש יי דו  בש עש תנ שש ה הי מה א, לה ב הונה ר רנ מנ אה
ד, חה ל אל אי רה שש ף יי ד - אנ חה ה הוא אל ד. ומה חה אל מו  ד ושש חה ילה ה' אל הש יי הוא  יום הנ תוב (זכריה יד) בנ כה וש ם,  עולה הה

ים. עי בש שי ד בש רה פש ני ד וש חה ל אל אי רה שש ף יי ים - אנ עי בש שי ד בש רה פש ני ד וש חה מו אל ה שש ץ. מנ רל אה ד בה חה תוב (שמואל-ב ז) גוי אל כה של

ה מה ך אג ין לש ינו, אי ני שה לוך. של מש י יי ד כי בל ת על חנ גו', תנ ץ וש רל ה אל זה גש לוש רה ת שה חנ ח, (משלי ל) תנ תנ ה פה הודה י יש בי רנ
שום ה מי יטה לי רוך הוא שש דוש בה קה ם הנ הל ן לה תנ נה ים, וש רי צש מי מו הנ רוך הוא כש דוש בה קה י הנ ני פש זויהה לי ית ובש לי קש ני ה וש לה פה שש
ט לנ שה ל, וש אי רה שש יי עות לש ה רה מה ה כנ שה עה אל, של עי מה שש ת יי ה אל ידה הולי ר של גה הה - זו  ה  תה רש בי גש ש  ירנ י תי ה כי חה פש שי ל. וש אי רה שש יי
ם ינה אי ם, וש יהל לי ים עמ טי ם שולש יום הי ד הנ ענ דות, וש מה ה שש מה ם כנ יהל לי ר עמ זנ גה ים, וש נויי י עי יני ל מי כה ם בש ה אותה נה עי ם, וש הל בה

אל. עי מה שש לות יי מו גה ל כש אי רה שש יי ה לש שה לות קה ך גה ין לש אי ם. וש תה דה עממםד בש ם לנ הל ים לה יחי ני מנ

מו. נו עי ובש ך  רל דל בנ ך  יהה הולי הה ד של חה י אל בי רש ה ענ אה ך. רה רל דל בנ ך  יהה הולי הה ם, וש יי לנ ירושה ה לי יהה עולל ענ הה הושג י יש בי רנ
ים, מי עה ע פש בנ נו של קה זש ק לו בי ירנ תי ל אותו וש וי דונו. ננ ס בו אמ אנ מה ל, של ה גםענ זל י הנ הודי יש נו, הנ בש ר לי מנ ד, אה חה י אל יהודי שו בי גש פה
י בי ר רנ מנ נו. אה קה זש ס בי פנ תה וש נו  ך בש לנ ים. הה מי ים עממה עי בש ם שי הל ים בה די בה עש שג מש י של תי עש י יהדנ ני אמ ים, של מי ל רה ע של רנ זל הוא מי של

ם. קומה מש עו בי לש בש יים, ני םא סי ל ד של ה. ענ טה מנ דו לש יירש ים של יוני לש על ל הה י ענ ני רנ ים, גוזש מי ים רה מי , רה ענ הושג יש

ל ר ענ מנ אל ה נל סוק זל יום - פה יהפוחנ הנ ד של גו'. ענ ים וש לי לה צש סו הנ נה יום וש יהפוחנ הנ ד של ח, (שיר ב) ענ תנ ק פה חה צש י יי בי רנ
ק, חה צש י יי בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה מות. של אג טון הה לש ל שי יים אותו יום של תנ סש יי ד של לות ענ גה דו בנ בש עש תנ שש ם יי הי ל, של אי רה שש לות יי גה
ד הוא חה יום אל ם, וש הל ד בה בי עש תנ שש םא תי ל ה של מה אג ך  ין לש אי ל, וש אי רה שש ל יי ד ענ חה אל מות כש אג טון הה לש ים הוא שי ני ף שה לל אל

גו'. ה' וש ע לנ דנ וה ד הוא יי חה יהה יום אל הה תוב (זכריה יד) וש כה דו, של גש נל כש

ים טוני לש שי לו  ים - אי לי לה צש הנ סו  נה וש מות.  אג ל הה יום של אותו  יהפוחנ  ם של יום - קםדל הנ יהפוחנ  ד של ר ענ חי ר אנ בה דה
ם, יי לנ ירושה מות מי אג ת הה ר אל עי ננ י לש לי ך  לי רוך הוא, אי דוש בה קה ר הנ מנ מור - אה ר הנ ל הנ י אל לי ך  לי ם. אי יהל לי טו עמ לש שה של
יון, צי בש של ש  דה קש מי ית הנ ה בי ה - זל בונה לש ת הנ ענ בש ל גי אל ים. וש לנ ירושה ר בי של יהה אמ מורי ר הנ הנ תוב בש כה מור, כנ ר הנ הוא הנ של
ר (איוב לח) מנ אל נל מו של ה] כש הודה י יש בי ר רנ מנ גו', [אה יון וש ר צי ץ הנ רל אה ל הה שוש כה ה נוף מש פי תוב בו (משלי מח) יש כה של

ת. נםפל ה טי נה מל ר מי עי ננ ית לש לי טנ ז בש אוחי ה של מו זל ה. כש נה מל ים מי עי שה עמרו רש נה יי ץ וש רל אה פות הה נש כנ חםז בש אל לל

ים, מי ענ י הה נופי טי ה מי ר אותה הי טנ ה ולש טה מנ לש ם של יי לנ ירושה לות בי גנ תש הי רוך הוא לש דוש בה קה יד הנ תי י, עה י יוסי בי ר רנ מנ אה
ד חה א יום אל לה ל אל אי רה שש ל יי מות ענ אג טון לה לש ין שי יהיא, אי י חי בי ר רנ מנ אה מות. של אג ל הה יום של ם אותו הנ לי תנ שש םא יי ל ד של ענ
ה. יום וה יום דה ל הנ ה כה מה י שםמי ני ננ תה תוב נש כה הו של ים. זל ני ף שה לל הוא אל רוך הוא, וש דוש בה קה ל הנ הוא יומו של ד, של בנ לש בי

ר. םא יותי ל ד, וש בנ לש ד בי חה אל

יו, לה זםר אי חמ ים לנ םא רוצי ל ל של א ענ לה ך הוא, אל לל מל ת הנ רנ זי י גש ל פי םא ענ ר, ל יותי דו  בש עש תנ שש ם יי י, אי י יוסי בי ר רנ מנ אה
ם שה ם מי יי מה שה ה הנ צי קש ך בי חמ דנ ילה ני הש ם יי תוב אי כה גו', וש ה וש לל אי ים הה רי בה דש ל הנ יך כה לל י יהבםאו עה יהה כי הה תוב (דברים ל) וש כה וש

גו'. ך וש צש בל קנ יש

יט לי שנ ך הנ אה לש מנ ים הנ ני ל פה ל כה י ענ רי המ ה, של אי םא רש עון, ב מש י שי בי ר רנ מנ ל. אה אי רה שש י יי ני ם בש ה ענ ני מו הי ל ענ ר אל םאמל י ונ
ה נל מג מש הנ נו  יש הנ וש ם,  תה ם סש יי רנ צש מי ך  לל א מל לה ר אל מנ אל םא נל ה ל שה רה פה רםב הנ בש הוא, של ך  כה וש יהה,  ים הה רי צש מי ל הנ ה ענ נל מג מש הנ

ש. מה עםה מנ רש ם, פנ יי רנ צש ך מי לל עםה מל רש ם. פנ יי רנ צש ל מי דול ענ גה הנ

י ר (שמואל-ב טז) כי מנ אל נל מו של ה, כש ר זל בה ם דה בה לי יס בש ני כש ר הי לומנ ר, כש םאמל י תוב ונ ך כה יכה פי עון, לש מש י שי בי ר רנ מנ אה
ר םאמל י ן (בראשית יז) ונ כי בו, וש לי ן בש מה ר הה םאמל י ן (אסתר ו) ונ כי ד. וש בנ לש ב בי לי ת הנ בל של חמ ד. מנ וי ת דה ל אל לי ר לו קנ מנ ה' אה
ה צה נו? רה מל ה מי ה זל נו. מנ מל צום מי עה ב וש רו רנ מש אה ם של בה לי ה בש בה שה חמ יס מנ ני כש ם, הי אן גנ ף כה ה. אנ נה ה שה אה ן מי בל לש בו הנ לי בש

ם. הל לה טון של לש שי הנ נו, מי מל יף מי קי תנ דול וש ם גה הל לה ף של תםקל ל וש יי חנ ם של בה לי רו בש מש ם אה ם. הי הל לה ה של נל מג ר מש לומנ

ם ים כםחה כי ל מושש אי רה שש יי ם, וש יהל רי שה ם מי ים כםחה כי ל] מושש אי רה שש יי ם [חוץ מי עולה מות הה ל אג ר, כה מנ ק אה חה צש י יי בי רנ
מו, ענ או  רש קש אן ני ר, כה מנ ה אה הודה י יש בי ים. רנ ני טה לש שג ל הנ ם של םא ענ ל ם ה', וש ים ענ אי רה קש ם ני הי הוא, וש רוך  בה דוש  קה הנ מי
ם ה', או ענ רש קש ל ני אי רה שש ש. יי מה י מנ מי י, ענ מי י ענ ני ת ער י אל יתי אי אםה רה תוב (שמות ג) רה ם כה שה מו, וש ל ענ ר אל םאמל י תוב ונ כה של
יו להה ם אל שי בש יש  אי כו  לש ים יי מי ענ ל הה י כה תוב (מיכה ד) כי כה ם, של הל לה יט של לי שנ ל הנ של מו  ענ או  רש קש מות ני אג ר הה אה ושש

ד. על ם וה עולה ינו לש להי ם ה' אל שי ך בש לי נו ני חש ננ אמ ונ

א] לה נו. [אל מל צום מי עה ב וש ל רנ אי רה שש י יי ני ל, או] בש אי רה שש ם יי ה ענ ני ר, [הי יהה לו לומנ ה הה סוק זל א, פה בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ם םא ענ ל יו, וש ל הה אי רה שש י יי ני ם בש ענ בו של שש חה ה, של לה עש מנ לש ל של אי רה שש אותו יי ש, מי מה ל מנ אי רה שש י יי ני ם בש א ענ לה י? אל ני ם בש הו ענ מנ

ש. מה ל מנ אי רה שש י יי ני י בש ני פש א מי לה ל, אל אי רה שש י יי ני ם בש י ענ ני פש תוב מי םא כה ל ל, וש אי רה שש י יי ני י בש ני פש צו מי יהקג תוב ונ כה ה', וש
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ם, יי רנ צש מי א מי ם יהצה ה ענ ני ר (במדבר כב) הי ק לומנ לה ה בה אה ה רה ר, מה מנ ק. אה חה צש י יי בי י רנ ני פש ד לי יהה עומי ן הה נה י יוחה בי רנ
ים פי שש כנ מש הנ ך  רל ן דל כי יהה, וש דול הה ף גה שי כנ ק מש לה ק, בה חה צש י יי בי רנ ר לו  מנ א] אה לה ל? [אל אי רה שש י יי ני ם בש ה ענ ני ר הי מנ םא אה ל וש
ין בו אי ר של בה מו, דה ם אי א שי לה ם, אל דה ל אה יו של בי ם אה ם שי עולה ים לש ירי כי זש ין מנ ן אי כי ד, וש שה חמ ין בו  אי ר של בה ת דה חנ קנ לה

ד. שה חמ

ים רי בה דש לו  ים  יעי - מודי ב  כוזי ם הוא  אי ם,  הל לה ים  רי אומש ר של בה דה אותו  בש ים  ני יש ענ מש ים, של די שי הנ ך  רל דל ן  כי של
ר, מנ א אה חה י אה בי ה. רנ עמשל עמשות מנ ן לנ כי ל של ת הוא, כה מל ר אל צה ן קה מנ זש ים לי רי אומש ה של ל מנ ת - כה מל ם הוא אל אי ים, וש בי כוזש

ם. י הי מי ים מי עי נו יודש ין אה אי ר של לומנ ם, כש יי רנ צש מי א מי ם יהצה ה ענ ני לון, הי ל קה ך של רל ח דל קנ ק לה לה בה

ים? מורי ם שש ינה רוך הוא אי דוש בה קה ל הנ מו של ענ ים, וש מורי ים שש דולי גש ל הנ ם של עה ה הה י מה ני פש ן, מי נה י יוחה בי ר רנ מנ אה
ן כי ל של כה לו. וש ת של ר אל םא שומי יר ל שי עה לו, הל ת של מםר אל שש יך לי רי י צה ני עה יר. הל שי עה י לש ני ה עה ין דומל ק, אי חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ים מורי שש יו  הש יי ם  הי ה של רוצל יתו, של בי י  שי נש אנ ה בש אשון עושל ין רי די וש ין,  די וה ת  מל ב אל אוהי של ך  לל מל ם מי ל הי אי רה שש יי של

גו'. ה וש מה דה אמ חות הה פש שש כםל מי י מי תי עש ם יהדנ כל תש ק אל תוב (עמוס ג) רנ כה הו של ם. זל כגלה ר מי א יותי טש חי מי

ר הי רש הי י וש י יוסי בי ק רנ תנ ים, שה כי יו הולש הה ד של מו. ענ ך עי עמקםב הולי ר ינ א בנ חה י אה בי יהה רנ הה ך, וש רל דל א לנ י יהצה י יוסי בי רנ
ץ יהה רה הה ד של חה אל ש  חה י נה י יוסי בי ה רנ אה ים] רה כי הולש יו  הה ד של ה. [ענ י תורה רי בש די ר בש הי רש א הי חה י אה בי רנ ם, וש עולה י הה רי בש די בש
י יתי אי םא רה י ל ני א, אמ חה י אה בי ר לו רנ מנ י? אה רנ חמ ץ אנ רה ה של זל ש הנ חה נה ת הנ יתה אל אי א, רה חה י אה בי רנ י לש י יוסי בי ר רנ מנ יו. אה רה חמ אנ
ם כל תש ק אל ים, רנ רי יו אומש הה ע של מנ מו. שה טש חה ד מי יהרנ ת וש תנ ם שה דה י וש י יוסי בי ל רנ פנ יו. נה רה חמ ש אנ חה נה הנ י, וש י יוסי בי ץ רנ אותו. רה
ת חנ ל אנ ה ענ נה מל ש מי יהאי תש מי י של ך - מי ת כה חנ ה אנ עה ל שה ה ענ י, ומה י יוסי בי ר רנ מנ גו'. אה ה וש מה דה אמ חות הה פש שש כםל מי י מי תי עש יהדנ

ה. מה כנ ה וש מה כנ

ף רה ש שה חה גו', נה ך וש יכש מולי גו' הנ ך וש תש כש ע לל ך יהדנ ה יהדל עמשי ל מנ כה ך בש כש רנ יך בי להל י ה' אל ר, (דברים ב) כי מנ אה ח וש תנ פה
י תוב כי כה ים, של יי חנ ץ הנ עי ים מי שי פורש ן של מנ ל זש ל כה אי רה שש יי ם מי שה נש ת עה חנ קנ א לה לה אן? אל ה כה מה ף לה רה ש שה חה גו'. נה ב וש רה קש ענ וש

יך. ך יהמל אםרל יך וש יל הוא חנ

י תי בש הנ תוב (מלאכי א) אה כה גו', וש וש נו  א בש טו שוני בש שי ך  תוב (משלי יג) חושי יהיא, כה י חי בי ר רנ מנ ה, אה אי םא רש ב
י אתי ני ר שה לומנ נו, כש א בש טו שוני בש ך שי תוב חושי כה י? של אתי ני ה שה ה זל י. מנ אתי ני ו שה שה ת עי אל תוב וש כה ר ה', וש מנ ם אה כל תש אל
שו רש פש יי ה של םא רוצל רוך הוא ל דוש בה קה הנ ים של מי כה י חמ ידי מי לש ן תנ כי ל של כה ן וש כי ל של ם. כה הל ט מי בל י שי תי כש שנ ן חה ל כי ענ אותו, וש

ד. חה ע אל גנ לו רל פי ים אמ יי חנ ץ הנ עי מי

ים רי צש מי הנ יו  הה ים  עי יודש חום,  נש תנ י  בי רנ ר  מנ אה ע.  רנ ם  הל מה עי עמשות  לנ ה  צה עי ם  הל לה ן  תנ נה מו,  ענ ל  אל ר  םאמל י ונ
ע. ם רנ מה עמשות עי ם לנ הל לה יט של לי שנ ים הנ די קש ן הי כי לה ל, וש אי רה שש ל יי לנ גש קות בי לש ם לי סופה ם של הל לה ינות של ני גש טנ צש אי בה

ץ רל אה הה ה של אה ב, רה יהשנ ד של ם. ענ ב שה ן. יהשנ ילה אי ת הה חנ ן תנ ד יהשי חה אל יש  ה אי אה רה ר, וש הנ אותו  בש ש  גנ ק פה חה צש י יי בי רנ
ת. דל יורל ה וש ץ עולה רל אה הה ץ, וש רל אה גגמות בה ים וש יעי קי ה בש אה רה ל, וש פנ נה ן וש ילה ר אותו אי בנ שש ני ת, וש לל חל לש חנ תש מי

ים ידי עממי ו מנ שה כש ענ ם, של הנ נש תי ה וש כל בש י, תי הודי י יש הודי ר לו: יש מנ אה ק וש חה צש י יי בי ד רנ גל נל ח כש ונ צה יש, וש אי ר אותו הה עורי תש הי
ה תה יש םאת הה ז ה הנ מה דה אמ ת הה ידנ עי ע, ורש ה רנ בי רש ם הנ כל מה עמשות עי יד לנ תי הוא עה יון, וש לש יט על לי ד שנ חה ה אל נל מג דול מש יענ גה קי רה בה

ע. ם רנ כל מה ה עי עמשל ינ ה של נל מג ם מש קה של ץ, כש רל אה ת הה דל רועל ם של ענ ל פנ כה ם. של כל לש לנ גש בי

לוך. מש י יי ד כי בל ת על חנ תוב תנ כה ץ, וש רל ה אל זל גש רה לוש  ת שה חנ תוב (משלי ל) תנ אי כה דנ ר, ונ מנ אה ק וש חה צש י יי בי רנ ה  מנ תה
ל. אי רה שש יי ט בש שולי של ן כש כי ל של כה טון, וש לש נו לו שי תש נה ך, וש לנ ר ומה חי טון אנ לש ת שי חנ ה] תנ נל מג יהה [מש הה ה של נל מג מש

תוב כה הו של ה. זל כה ה ובה עה גה ב וש מות, יהשנ אג טון הה לש ת שי חנ ל תנ אי רה שש ת יי יחנ אל ני הי של יהא, כש ר גורש א בנ מה י חה בי ר רנ מנ אה
א. קה וש ים דנ רי תה סש מי י, בש י יוסי בי ר רנ מנ י. אה שי פש ה ננ כל בש ים תי רי תה סש מי (ירמיה יג) בש

ק מםר? ה עוסי מה ר לו, בנ מנ צוב. אה יהה עה הה יו, וש פי יהדו בש ב וש יהה יושי הה או של צה ר ומש זה עה לש י אל בי ל רנ ס אל ננ כש ה ני הודה י יש בי רנ
הו יו? זל שה מה ה ינעמשו שנ ה - מנ ה ובוכל גועל ן של כי ל של כה צוב, וש דון עה אה ם הה ים. אי יי ך חנ לל י מל ני אור פש תוב בש כה ר לו, של מנ אה
ים תי בה ם בנ דונה חוץ. אמ ם בנ הי ים, וש ני פש ם בי דונה אמ ה? של צה ה חג ה זל ה. מנ צה חג עמקו  ם צה לה אל רש ן אל תוב (ישעיה לג) הי כה של
י רי תש ה כי רה עמשה ם מי ק, אותה חה צש יי י  בי ר רנ מנ ים? אה יי ימי ני פש ים הנ תי ם בה י הי ים. מי יי יצוני חי ים הנ תי בה ם בנ הי וש ים,  יי ימי ני פש הנ

ך. לל מל הנ

ין י די לי עמ ה, ייש בנ אי םא רש ן. ב ר לו, כי מנ לום? אה ל שה ם של ינה אי ים של כי אה לש מנ י ייש  כי יון, וש כה בש ר יי לום מנ י שה כי אמ לש מנ
ה לל אי ל, וש לה ין כש ם די הל ין בה אי ים של מי חמ י רנ לי עמ ייש בנ ים, וש מי חמ רנ ה] וש פל ין [רה י די לי עמ ייש בנ ה, וש של םא קה ין ל י די לי עמ ייש בנ ה, וש של קה
תוב כה ם, וש סותה ים כש שי ק אה שנ רות וש דש ם קנ יי מנ יש שה בי לש תוב (שם נ) אנ ה כה טה מנ לש ם של ל אותה ענ לום, וש י שה כי אמ לש או מנ רש קש ני

ם. יי מנ שה א הנ בה ל צש קו כה מנ נה (שם לד) וש

ים די ה עובש מה צוב, לה ם עה דונה ת אמ ים אל רואי של ים, כש מי ענ ר הה אה ל שש ים ענ ני מג מש ים הנ יטי לי ם שנ ל אותה ך, כה ם כה אי
ים. ם עושי ם הי דונה צון אמ וו, ורש טנ צש הי ה של א מנ לה ים אל ם עושי ינה ר, אי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ יו? אה נה ם בה ך עי רל פל בש

ר שה ים עה ני ים שש סי נש כנ תש ים, מי מי ענ י הה יטי לי שנ רוך הוא לש בה דוש  קה י הנ ני ים בש רי סה מש ני ן של מנ זש ר, בי מנ אי אה תנ י דוסש בי רנ
עות מה י דש תי דות שש יורש וש ים),  ני גי י מה לי עמ (בנ ים  צי רה וש ים  גועי דון,  אה ה הה ה. גועל בה הום רנ תש תוך  ים לש עי קה שש ני וש ין  די י  תי בה
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ה, טה מנ לש ים  יוני לש על ים  לי גש לש גנ תש ומי ה.  בה רנ הום  תש יך  טל פה שש מי לו)  (תהלים  תוב  כה של הו  זל דול,  גה הנ יהם  הנ ל  של ע  קנ של לנ
א. ירה םא יי י ל ג מי אה ייה שה רש תוב (עמוס ג) אנ כה הו של גות. זל רה ים דש עי בה רש אנ ם וש יי אתנ ים מה די יורש ים, וש תוני חש תנ ים הנ עי קש בנ תש מי

דו בש ענ ינ רות של זי ע גש בנ ם של יהל לי ר עמ זנ ם, גה יי רנ צש ר מי שנ ל לש אי רה שש ת יי הוא אל רוך  בה דוש  קה ר הנ סנ מה ה של עה שה ינו, בש ני שה
טוב - ע לש בנ ם של דה גש נל גו'. וכש ים וש ני בי לש ר ובי חםמל ה בש שה ה קה עמבםדה ם בנ יהל יי ת חנ אל רו  רמ מה יש תוב ונ כה של הו  ים, זל רי צש מי ם הנ הל בה

ם. ץ אםתה רל אה א הה לי מה תי אםד ונ אםד מש מש מו בי צש ענ ינ בו ונ רש יי צו ונ רש שש יי רו ונ ל פה אי רה שש י יי ני ובש

ר (בראשית יא) מנ אל נל מו של ין, כש עמשות די ה לנ נה מה זש שון הנ א לש לה ה אל בה ין הה ר, אי מנ י אה י יוסי בי ה לו. רנ מה כש חנ תש ה ני בה הה
ה בה הה מו  ה, כש נה מה זש הנ ה וש מה כה סש שון הנ ם לש ה - כגלה בה ן, הה נה י יוחה בי ר רנ מנ ים. אה מי ה תה בה ה. (שמואל-א יד) הה דה רש ה ני בה הה

ים. לי י אי ני ה' בש בו לנ ה. (תהלים כט) הה צה ם עי כל בו לה יר. (שופטים כ) הה נו עי ה לה נל בש ני

ה בל רש ן יי ת כי רל ש אומל קםדל רוחנ הנ ה, וש בל רש ן יי יו. פל לה ין אי די ת הנ מנ כה סש הנ יהה בש הש ה לו ני מה כש חנ תש ה ני בה ר, הה מנ ק אה חה צש י יי בי רנ
ים רי עלקה יו נל הה ל, של אי רה שש י יי ני י בש ני פש צו מי יהקג תוב ונ כה הו של ים. זל יני ני צש לי ים וש כי שי ם לש הל יו לה ת הה רי שה י הנ כי אמ לש רםץ. ומנ פש ן יי כי וש

לו. לה ים הנ קוצי הנ ים מי צי עלקה ים נל שי נה אמ מו של ת, כש רי שה י הנ כי אמ לש מנ מי

יט לי שנ הנ ל וש אי רה שש יי יהה מי בי יהה ורש רי ע פש ננ מה תי ים של רי צש מי ת הנ בל של חמ ה מנ תה יש ה הה ק, מל חה צש י יי בי ר רנ מנ אי אה י יודנ בי ר רנ מנ אה
ה עמשל ינ ל של אי רה שש יי את מי צי ד לה חה ן אל יד בי תי עה ים של עי יו יודש ם, הל הל ר לה מנ א אה לה ם? אל בה לי ך בש יס כה ני כש הי ם של יהל לי ה עמ נל מג מש הנ

ל יהדו. ם ענ יהל אלהי ין בי די

ל של רו  ה, שה דומה ך  לנ ים, הה טי פה ה שש עלשל ם אל יי רנ צש י מי להי ל אל כה ובש ה  ר מםשל מנ אה ה של עה שה ן, בש נה יוחה י  בי ר רנ מנ אה של
קםד ה' פש תוב (ישעיה כד) יי כה י, של ננ פה ה לש רה זש גש ה ני רה זי רוך הוא, גש דוש בה קה ר לו הנ מנ ה. אה סה רש אות פנ ע מי בנ רש ם, אנ יי רנ צש מי
ם דון שה נםם לי יהי ל גי ר של ה שנ ה דומה נה מנ תש ני נו, וש מל ה מי רה רה שש ה הנ לה טש ה ני עה שה ה  אותה גו'. בש רום וש מה רום בנ מה א הנ בה ל צש ענ

ה. נה מנ תש ים ני תי מי ל הנ ר, ענ ה אומי הודה י יש בי רנ ים. וש עי שה רש שות הה פש ננ

ל של ב וש הה ל זה של ף וש סל ל כל אלוהנ של י בי כי ים. וש טי פה ה ה' שש שה ם עה יהל אלהי תוב (במדבר לג) ובי א, כה ינה ני י חמ בי ר רנ מנ אה
ץ עי ל  של וש ם,  יהל לי אמ מי ים  כי תה ני יו  הה ב  הה זה ל  של וש ף  סל כל ל  של י,  יוסי י  בי רנ ר  מנ אה א,  לה אל ים?  טי פה שש ייש  ן  בל אל ל  של וש ץ  עי

מיתשרנקשביים.

רםף שש ים, לי טי פה שש עמשות בו  הוא לנ רוך  בה דוש  קה ה הנ וה צי יהה, וש ה הה ם של יי רנ צש ל מי של לוהנ  ר, אל זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
עוד, (שמות יב) ף. וש יחו נודי א רי הי יש י של די ש, כש אי פון בה רש שש ם תי יהל להי י אל ילי סי ר (דברים ז) פש מנ אל נל מו של ש, כש אי אותו בה
הו זל ן,  כגלה ה מי שה ם קה יי רנ צש מי לש ה  תה יש םאת הה ז וש שוק.  ים בנ כי לה שש יו מג מותה צש ענ עוד, של וש בו.  רש קי ל  ענ וש יו  עה רה כש ל  ענ םאשו  ר

שלכהתוב ששפהטיים.

ל ענ רום וש מה רום בנ מה א הנ בה ל צש קםד ה' ענ פש יים יי קנ ם, לש הל לה ר של שנ הו  זל ש, וש מה ם מנ יהל אלהי ה, בי הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ה בה תוב הה ן כה ל כי ם, ענ הל לה ר של ן שנ כי ל של כה ם, וש הל בה ים של מי כה חמ ים הנ עי יו יודש ה הה ל זל כה ה. וש מה דה אמ ל הה ה ענ מה דה אמ י הה כי לש מנ

ה לו. מה כש חנ תש ני

יהה ם הה יהל להי ל אל לנ כש יהה, ובי ם הה הל לה של לוהנ  ילוס אל ני ם, וש יי רנ צש מי בש יו  ה הה רה ה זה ה עמבודה בי רש ר, הנ מנ ן אה נה י יוחה בי רנ
ים קי לש ם ני יהל להי אל שום של שוט, מי יהק ופה דג ן מש נה י יוחה בי ל רנ ה של א, זל בה י אנ בי ר רנ מנ ים. אה טי פה ה ה' שש שה ם עה כגלה הוא, ובש
ם דה י הנ הי יש תוב (שמות ז) ונ כה הו של ים. זל ני בה אמ הה ים וש צי עי הה ה, וש לה חי תש ה בנ קה לש ילוס ני ן ני כי ה, וש מה אג ך הה ר כה חנ אנ ה וש לה חי תש בנ
רום מה רום בנ מה א הנ בה ל צש ק, ענ חה צש י יי בי ר רנ מנ אה ש. וש מה הות מנ לה ם אל הל יו לה הה ים, של ני בה אמ ים ובה צי עי ם ובה יי רנ צש ץ מי רל ל אל כה בש
ם הל לה ר של ק, שנ חה צש י יי בי ר רנ מנ רום. אה מה ם בנ תה מה גש דג יו כש ימה ן, רםב מי נה י יוחה בי ר רנ מנ רום. אה מה יהה בנ םא הה ילוס ל ני תוב, וש כה

ם. יהל להי ר אל אה ך שש ר כה חנ אנ ה, וש לה חי תש ה בנ קה לש ני

םא תוב (שם יד) ל כה יהם, של א בנ לה יהה אל םא הה ש ל מה ם מנ יי רנ צש ל מי ה של מה קות אג ר, לש י אומי י יוסי בי רנ עון בש מש י שי בי רנ
יהה הה ה וש בל רש ן יי ה לו פל מה כש חנ תש ה ני בה תוב, הה ה כה ל זל ענ ם. וש יהל אלהי ים בי טי פה ה שש עמשה ה ננ ם זל קםדל ד. וש חה ד אל ם ענ הל ר בה אנ שש ני
נות חמ ל מנ ענ או  בש ני  - ינו  אי נש ל שם ענ ם הוא  גנ ף  נוסנ וש ם.  הל לה ע  רנ אי ה של י מנ פי יד כש תי עה ל הל ענ או  בש ננ תש ני וש ה.  אנה רל קש י תי כי
מו ץ, כש רל אה ן הה ה מי לה עה גו'. וש ם וש כל ם לה חי לה תוב ה' יי כה ה של ל מנ או ענ בש נו - ני ם בה חנ לש ני ם. וש תוכה ים בש רויי יו שש הש יי ים של יוני לש על

ה. מה יהד רה ים בש אי ל יםצש אי רה שש י יי ני ר ובש מנ אל נל של

א רה בה של ינו, כש ני למםה. שה שש ר לי של ים אמ ירי שי יר הנ ח, שי תנ ר פה זה עה לש י אל בי י. רנ וי ת לי ת בנ ח אל קנ יי י ונ וי ית לי בי יש מי ך אי לל יי ונ
ץ פל חי ה בש לה עה םאלו, וש מ שש ץ בי רל אה הה ינו, וש ימי ם בי יי מנ שה ת הנ א אל רה יו, ובה נה פה ץ לש פל חי ה בש לה מו, עה ת עולה רוך הוא אל דוש בה קה הנ
א רה ד) ובה סל חל ן הנ מנ יום, זש ה בנ ירה ר שי יום. (לומנ דו בנ סש חנ ים בש ני מג מש ים הנ כי אה לש מנ א הנ רה ה. ובה לה יש לנ הנ יום וש הםג הנ נש יו לי נה פה לש
י. מי ירםה עי ה שי לה יש לנ דו ובנ סש ה ה' חנ ול צנ ם יש תוב (תהלים כב) יומה כה הו של ה. זל לה יש לנ ה בנ ירה ר שי ים לומנ ני מג מש ים הנ כי אה לש מנ הנ
ל אי רה שש ל יי ם של תה ירה ה, שי לה יש לנ ת הנ ירנ ים שי יבי שי קש לו מנ אי יום, וש ת הנ ירנ ים שי יבי שי קש לו מנ םאל, אי מ שש לו מי אי ין, וש יהמי לו מי אי
תוב כה הו של יום. זל ל בנ אי רה שש ל יי ם של תה ירה ים שי יבי שי קש ה, מנ לה יש לנ ה בנ ירה ים שי רי אומש ם של ר, אותה מנ ק אה חה צש י יי בי דוש. רנ קה

ך. קולי ים לש יבי שי קש ים מנ רי בי (שיר ח) חמ

תוב (משלי לא) כה של הו  ה. זל לה יש לנ ה בנ ירה ת שי רל תות, אומל כי לש  שה ה מי לולה ת, כש חנ ת אנ עון, כנ מש י שי בי ר רנ מנ אה
ה. יתה בי ף לש רל ן טל תי תי ה ונ לה יש עוד לנ ם בש קה תה ונ

ת דנ ל מי ענ ת יום, וש דנ ם מי הל ה ומי לה יש ת לנ דנ ם מי הל אשון, מי יום רי בש או  רש בש ים ני רי בה ה דש רה ר, עמשה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
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ף רנ טה תוב (מיכה ה) וש כה ף, וש רנ פו טה ר (איוב טז) אנ מנ אל נל מו של ה, כש יתה בי ף לש רל ן טל תי תי ה ונ לה יש עוד לנ ם בש קה תה תוב ונ ה כה לה יש לנ
יו. (שם פא) טה פה שש יו ומי קה ט. (תהלים קמז) חג פה שש ר (שמות טז) חםק ומי מנ אל נל מו של , כש יהה עמרםתל ננ חםק לש יל. וש צי ין מנ אי וש

ה. לה יש לנ ת בנ טל ין שולל די ת הנ דנ מי אן של כה גו'. מי ט וש פה שש ל הוא מי אי רה שש יי י חםק לש כי

ה, ירה ים שי יי חנ ים הנ חי פותש של יר. וכש י שי לי עמ ל בנ ל כה ים ענ רי ם שה לו הי ה, אי לה יש לנ ה בנ ירה ים שי רי אומש לו הה ינו, אי ני שה וש
זו. ה הנ ירה שי ים כםחנ בנ יפי ץ מוסי רל אה ם וה יי מנ יגו. שה שי םא הי ל ה של יג מנ שי הנ יר ולש כי הנ ת ולש ענ דנ ים כםחנ לה יוני לש על ים הה יפי מוסי

ה תורה י הנ ני יש נש עי ע בש יר, יידנ אותו שי ה בש זוכל ינו, הנ ני שה יר. של אותו שי ת בש ענ דנ ה לה זוכל י הנ רי שש יהה, אנ מש חל י נש בי ר רנ מנ אה
ת. ענ דנ למםה לה ה שש כה ה זה זל יות, ובה הש יד לי תי עה ה של מל יהה ובנ הה ה של מנ ה בש בורה יף כםחנ וגש יוסי קםר וש ינחש ין וש זי ינאמ ה, וש מה כש חה הנ וש

ידות עמתי ם הה הל ז בה מנ רה ה, וש בי רש חות הנ בה שש תי ים וש ירי ן שי קי תי ה, וש זל ע בה לום יהדנ שה יו הנ לה ד עה וי עון, דה מש י שי בי ה רנ נה שה של
שון לש ה בי בורה יף כםחנ וגש הוסי ר וש קי חי ן וש זי אי ה, וש מה כש חה הנ ה וש תורה י הנ ני יש נש עי ע בש ש. יהדנ קםדל רוחנ הנ ה בש בורה יף כםחנ וגש הוסי םא, וש ב לה

ש. קםדל הנ

אותו ר מי פל ה סי שה עה ה, וש בי רש ים הנ לי שה ן מש קי תי ר וש קי חי ן וש זי אי ה, וש מה כש חה ע הנ יהדנ יר, וש שי אותו הנ ר בש ה יותי כה למםה זה ושש
ם אותה יר מי ת שי ענ דנ לה י  לי י  יתי ני ר, קה לומנ רות. כש שה וש ים  רי י שה לי י  יתי שי עה תוב (קהלת ב)  כה של נו  יש הנ וש ש,  מה יר מנ שי הנ
ה. לה עש ל מנ ים של רי ם שה ל אותה יר של ר, שי לומנ ים, כש ירי שי יר הנ תוב שי כה נו של יש הנ ם. וש תה חש ר תנ של אמ ים, ונ יוני לש על ים הה ירי שי הנ
ה לה עש ל מנ ים של רי שה הנ יר של יות. שי הש יד לי תי עה יהה וש הה ה של מנ ה בש בורה וגש כםחנ  ה וש מה כש חה הנ ה וש תורה י הנ ני יש נש ל עי ל כה כולי יר של שי

מששורשריים.

ד נולנ ן של יוה יר. כי רו שי מש ך אה ילה אי י וש וי ד לי נולנ של ל מי בה י, אמ וי ד לי נולנ ד של דו ענ מש ים עה רי שה לו הנ ר, אי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ם. רותה מש שש ל מי דו ענ מש עה יר, וש שי ם הנ לנ שש ם, ני יי וי לש שו הנ דש קנ תש ני ן וש רם המ ח אנ שנ מש ני ה וש מםשל

י די ק שש י יוני ח לי אה ך כש נש תל י יי רו, (שיר ח) מי מש אה ה וש לה עש מנ חו לש תש י, פה וי ד לי נולנ ה של עה ה שה אותה ר, בש זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה וש
ם שו כגלה דש קנ תש ני ה, וש טה ל מנ ים של רי שורש מש י הנ וי ט לי בל שי או מי יהצש ן של יוה י. כי זו לי םא יהבג ם ל גנ ך  קש שה חוץ אל ך בנ אמ צה מש י אל מי אי
ם יהל לי ן עמ ד שוכי חה ך אל לל ד, ומל חה מות אל עולה הה ד, וש חה אל ים כש רי בי ה, חמ לל ח אי נםכנ ה לש לל שו אי דש קנ תש ני ם, וש רותה מש שש ל מי דו ענ מש עה וש

ה בו. מה כש חה ם הנ תנ סש ני ים, וש רי ם שה ל אותה יר של אותו שי ר מי פל ה סי שה עה למםה, וש א שש - בה

ענ שומי הנ ד, וש חה אל ה כש לה עש מנ ים לש רי בה חש נל ים וש וי לש ני ל של ם? ענ יי וי ה לש טה ל מנ ים של רי שה או הנ רש קש ה ני מה ה, לה הודה י יש בי ר רנ מנ אה
כםל בנ ר, של מנ חום אה נש י תנ בי י. רנ לנ י אי ישי ה אי ול לה ה (בראשית כט) יי אה ה לי רה מש ך אה ל כה ענ ה. וש לה עש מנ שו לש פש ק ננ בה דש ני ה וש ול לש ני

תו. רש שה ל ה' לש ים אל וי לש ני ם הנ הי יו, וש רה חמ עו אנ רש ל זנ כה יהם, ובש רש ן ומי רם המ אנ ה וש מםשל ה, בש ינה כי שש ם הנ י עי וי ע לי רנ ה זל ול לש ני

ים: חי אנ ת הה לשל שש דו  נולש ד של ם ענ תה רש מנ שש ל מי ענ דו  מש םא עה ה, ל לה עש מנ ים לש רי שורש מש הנ דו  מש עה ה של עה שה ה, בש אי םא רש ב
ר מנ אל נל של מו  רות, כש שה תוב וש כה הו של י, זל י יוסי בי ר רנ מנ ה? אה מה יהם לה רש ן, מי רם המ אנ ה וש א מםשל ילה יהם. מי רש ן ומי רם המ ה, אנ מםשל

יהם. רש ם מי הל ן לה ענ תנ (שמות טו) ונ

יד הולי ץ, וש רל אה בה יבו  הושי יו וש חה ל אל כה מי רו  חה רוך הוא ובש בה דוש  קה לו הנ טה י, נש וי ד לי נולנ ה של עה ה שה אותה ינו, בש ני שה
יו ה הה עה שה ה  אותה ה. בש ירה זי חל הל וש תו,  שש אי מי ש  רנ יהם. פי רש ן ומי רם המ אנ יד לש הוא הולי וש ם,  רה מש ענ יד לש ת הולי הה ת, וקש הה קש לי
ו ה קנ טה נה ד של יר, ענ שי הנ ך  כי תנ שש ני וש הוא  רוך  בה דוש  קה ם הנ הל ר בה ענ ים. גה רי שורש ים ומש די ה עומש לה עש ל מנ ים של רי שורש מש הנ

ם. רה מש ענ יט לש הושי ינו וש מי יש

מו? ר שש כנ זש םא ני ם ל ענ טנ ה הנ מו. מה ר שש כנ זש םא ני ל ים, וש מי ל רה ל כה ם ענ ם רה נו ענ מל א מי יהצה ם? של רה מש א ענ רה קש ם ני ענ טנ ה הנ מה
הו בו. זל ירו  ינכי םא  ל י של די תו, כש שש אי ר לש זנ ה חה עה נש צי ך, ובש לנ ה הה עה נש צי בש י של ני פש הו, מי בה י אמ בי ם רנ שי ר בש מנ ה אה הודה יש י  בי רנ
ר כנ זש םא ני ל ה, וש רה זש ה חה עה נש צי יא בש ף הי י, אנ וי ת לי ת בנ ח אל קנ יי יהא. ונ סש הל רש פנ ם, בש רה מש ך ענ לל יי ר ונ מנ אל םא נל ל יש, וש ך אי לל יי תוב ונ כה של

ששמהה.

ך הוא לנ הה ל. של יאי רי בש גנ יש  אי הה תוב (דניאל ט) וש כה ל, של יאי רי בש ה גנ זל יש  ך אי לל יי ר, ונ מנ אה הו  בה י אמ בי יש. רנ אי ך  לל יי ונ
נו מל ה מי תה יש םא הה ה זו ל יכה לי המ י של ני פש מו מי ר שש כנ זש םא ני ל יהה, וש ש הה מה ם מנ רה מש ר, ענ מנ ה אה הודה י יש בי ם. רנ רה מש ענ לש ה  ירה זי חל הל וש

ה. לה עש מנ לש א מי לה תו, אל שש אי ג לש וי דנ זש הי לש

י, וי ת לי ת בנ ח אל קנ יי ונ תוב  ה כה מםשל ה, ובש תורה ם בנ בותה ווג אמ ר זי מנ אל םא נל יהם ל רש ן ומי רם המ אנ ר, בש מנ ק אה חה צש יי י  בי רנ
ה, ינה כי שש ק בנ לל ל חי טנ נה ד של ה, ענ מםשל יד לש הולי אוי לש ם רה רה מש יהה ענ םא הה ל י. וש וי ם לי ל שי את ענ רי קש ה ני ינה כי שש הנ הורות של לש

י טוב הוא. א אםתו כי רל תי תוב ונ ך כה יכה פי י. ולש וי ת לי ת בנ ח אל קנ יי תוב ונ כה הו של ה. זל מםשל יד לש הולי וש

נו נל עמ ים ינ להי אל הה תוב (שמות יט) וש כה דול, של קול גה ה לש כה זה ן של נו בי מל א מי יהצה ם של רה מש ה ענ כה ר, זה מנ ר אה זה עה לש י אל בי רנ
ך לנ הה ר, של לומנ ך, כש לל יי תוב ונ ך כה יכה פי ת קול. ולש ר בנ לומנ י, כש וי ת לי ת בנ ח אל קנ יי תוב ונ כה ת קול, של בנ ה לש כה ם זה רה מש ענ קול. וש בש
י טוב הוא, כי א אםתו  רל תי תוב ונ כה יו, של לה עה מו  הוא שש רוך  בה דוש  קה ד הנ חי יי ה,  ד מםשל נולנ של ינו, כש ני ה זו. שה גה רי דש מנ לש

י טוב ה'. או כי עממו ורש תוב טנ כה כםל, וש תוב (תהלים קמט) טוב ה' לנ כה וש

יהה, ם הה לותה ם - סוף גה הי ים הה בי רנ ים הה יהמי י בנ הי יש ר, ונ מנ ין אה ני כש סי מי ענ  הושג י יש בי ם. רנ הי ים הה בי רנ ים הה יהמי י בנ הי יש ונ
ם לי תנ שש ני ן של יוה כי ם. וש יי רנ צש מי ל בש אי רה שש יי ים לש בי יו רנ הה ם - של הי ים הה בי רנ ים הה יהמי ה. בנ ל עמבודה כה ים בש די בה עש שג ל מש אי רה שש יו יי הה של
ן יוה כי תו. וש וה אמ גנ ל מי פנ נה וש תו  לה עמ מנ ם מי יי רנ צש ר מי ד שנ הורנ ם? של ענ טנ ה הנ ם. מה יי רנ צש מי ך  לל ת מל יהמה תוב? ונ ה כה ם מנ לותה ץ גה קי
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ם. תה לה פי ע תש מנ שה ל וש אי רה שש ת יי רוך הוא אל דוש בה קה ר הנ כנ ם, זה הל לה ר של הוא שנ ם, של יי רנ צש ך מי לל ל מל פנ נה של

ע מנ שש םא ני ל, ל אי רה שש ל יי ה ענ רה רה ה לו שש נה תש ם ני הל לה ר של שנ הנ ן של מנ ל זש כה ך הוא, של כה ה של אי םא ורש ה, ב הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ן ל מי אי רה שש י יי ני בש חו  נש ייאה ונ יהד -  ם, ומי יי רנ צש מי ך  לל ת מל יהמה ונ תוב  ם, כה הל לה ר של שנ ל הנ פנ נה ן של יוה ל. כי אי רה שש ל יי ם של תה עמקה צנ

ם. תה עמקה צנ נו בש עמ םא ננ ה ל עה ה שה ד אותה ענ ים. של להי אל ל הה ם אל תה עה וש ל שנ ענ תנ קו ונ עה זש יי ה ונ עמבםדה הה

ת דנ מי ה לש ל, כופל אי רה שש ל יי ם ענ חי רנ הוא מש של רוך הוא. כש דוש בה קה ל הנ נותו של מה חמ ה רנ אי םא ורש ר, ב זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ם הי דול. מה גה יהם הנ עות לנ מה י דש תי יד שש רוך הוא מורי דוש בה קה הנ ינו של ני שה נו של יש הנ ם, וש יהל לי ם עמ חי רנ ומש ה  ידה ין ומורי די הנ
ר קי שנ יהה מש הה מות, של אוב עמצה לש ר לו  מנ י אה רי המ ם, של ה הי רור מנ ר בה בה םא דה י, ל י יוסי בי ר רנ מנ עות? אה מה י דש תי ם שש אותה

ים. יי רי קש יו שי רה בה ודש

ך ייש לל מל י הנ רי תש ה כי רה עמשה ינו, בנ ני שה ר הוא, של בה דה רור הנ בי מות, של ר אוב עמצה חנ ים אנ כי םא הולש ר, ל זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ם יי תנ ר (ישעיה נא) שש מנ אל נל מו של ן, כש יהל תי שש א מי ין בה די הנ ין, של דות די י מי תי ן שש הי רוך-הוא, וש דוש-בה קה עות לנ מה י דש תי שש
ה, מה כש חה הוא יהם הנ דול, של גה יהם הנ ם לנ יד אותה יו, הוא מורי נה ת בה ר אל רוך הוא זוכי דוש בה קה הנ של ך. וכש יי אםתנ ה קםרש נה הי
אות ן בה הל מי עות, של מה י דש תי ה, שש הודה י יש בי ר רנ מנ ם. אה יהל לי ם עמ חי רנ ים ומש מי חמ רנ ת הה דנ מי ין לש די ת הנ דנ ך מי הופי ן, וש יקה תי מש הנ לש

ין. די א הנ ן בה הל עות, מי מה דש הנ

ם יי רנ צש ל מי ר של ה שנ י, זל י יוסי בי ר רנ מנ אה ם. וש יהל רי חמ ענ אנ ם נםסי יי רנ צש ה מי ני הי תוב (שמות יד) וש ה, כה הודה י יש בי ר רנ מנ אה
אותו לש ענ  יי סנ ה מש זל ר הנ בה דה ק, הנ חה צש י יי בי ר רנ מנ ם?! אה יי רנ צש ל מי ר של ה שנ ם זל יי רנ צש מי ך  לל ת מל יהמה ונ תה  רש מנ ה אה תה אנ הוא, וש
ך, לל מל יהה  הה םא  ל ו  שה כש ענ של ד  מי לנ מש ם.  יי רנ צש מי ך  לל מל ת  יהמה ונ ם  שה תוב  כה וש ם,  יי רנ צש מי ה  ני הי וש אן  כה תוב  כה ה.  לה עש מנ לש של
ר מנ אל נל מו של ת, כש יהמה ר ונ מנ אה ה של ם. ומנ יי רנ צש ך מי לל תוב מל םא כה ל ם וש יי רנ צש ה מי ני הי תוב וש ך כה יכה פי תו, ולש לה דג גש ידוהו מי הורי של

ך. של פש ת ננ ים אל שי קש בנ מש ים הנ שי נה אמ ל הה תו כה י מי (שם ד) כי

ך לל א מל לה ר אל מנ אל םא נל אן ל כה ם, ובש מה עםה שש רש ם פנ יי רנ צש י מי כי לש ל מנ ה, כה אי םא רש , ב ענ הושג י יש בי ר רנ מנ ק אה חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ם עה טון בה לש ה, ייש שי לה עש מנ לש טון של לש ייש שי עוד של ה, בש אי םא רש ש. ב מה עםה מנ רש הוא פנ עםה, וש רש קומו פנ מש ם. ובי תה ם סש יי רנ צש מי

ה. טה מנ לש טון של לש שי ר הנ ערבה ה, מה לה עש מנ לש טון של לש שי ר הנ ערבנ הה של ה. כש טה מנ לש של

ר אה י שש כי גו'. וש ה' וש ע לנ דנ וה ד הוא יי חה יהה יום אל הה גו' וש ה' וש א לנ ה יום בה ני תוב (זכריה יד) הי י, כה י יוסי בי ר רנ מנ אה
ל של ינו  אי יום  אותו  וש ים,  רי שה לש ים  ני תה ני ים  יהמי הנ ר  אה שש ד של מי לנ מש א,  בה אנ י  בי רנ ר  מנ אה א,  לה אל לו?  של ם  ינה אי ים  יהמי הנ
ל לו כה פש אותו יום יי בש י של ני פש לות, מי זה ים ומנ בי י כוכה די עובש ין בש עמשות די י לנ די רוך הוא, כש דוש בה קה ל הנ א של לה ים, אל רי שה הנ

ים. רי שה ה לש לה עמ ילה מנ הש םא יי אותו יום ל הוא, של יום הנ דו בנ בנ ב ה' לש גה שש ני תוב וש ה כה ל זל ענ ם, וש תה לה עמ מנ ים מי רי שה הנ

ה תה וש י רי תוב? (ישעיה לד) כי ה כה ה, מנ לה עש ל מנ ים של רי שה ין בנ ה די רוך הוא עושל דוש בה קה הנ של א, כש בה י אנ בי ר רנ מנ אה
תוב כה ם, וש ה דה אה לש ה' מה ב לנ רל תוב חל כה ב ייש לו, של רל ק, חל חה צש י יי בי ר רנ מנ א, אה לה ה'? אל ב ייש לנ רל י חל כי י. וש בי רש ם חנ יי מנ שה בנ

ר. שה ל בה ת כה בו אל רש חנ ובש

ד ך ה' עםמי אנ לש ת מנ א אל ינרש תוב (דברי הימים-א כא) ונ כה ה, של עושל ין של די ה הוא הנ זל ב הנ רל חל א, הנ בה י אנ בי ר רנ מנ אה
שות רש ה הה תה יש הה א של לה ך? אל אה לש מנ ינד הנ ה בש תה יש ה הה לופה ב שש רל י חל כי יהדו. וש ה בש לופה בו שש רש חנ ם וש יי מנ שה ין הנ ץ ובי רל אה ין הה בי

ין. עמשות די יהדו לנ ה בש תונה נש

ם הל ע לה רנ פש יות, אל רי בש בוד הנ ל כש ס ענ י חה ני אמ םא של ם ל ת, אי ול מה ך הנ אנ לש י מנ ר לי מנ י, אה וי ן לי ענ בל הושג י יש בי ר רנ מנ י אה רי המ ונ
תוב כה הו של ין. זל ר די מנ עמשות גש לנ יהדו  שות בש ן רש תה ני שום של כםל מי א, הנ בה י אנ בי ר רנ מנ ה. אה מה הי בש ה כנ יטה חי שש ית הנ ת בי אל
ר מנ ה? אה נה דה ל נש בו אל רש ב חנ יהשל ה ונ ה זל ך, מנ ם כה ין. אי עמשות די יהדו לנ ה בש תונה שות נש רש יהדו. הה ה בש לופה בו שש רש חנ (יהושע ה) וש

לו. שות של רש הה י של מי שות לש רש הה ין, וש די ל הנ ענ בנ ין לש די ר הנ זנ חל נל א, של בה י אנ בי רנ

ר לומנ ה, (כש לה עש מנ יחו) לו לש ני אל חו (הל נש אנ תש ר, ני לומנ חו, כש נש ייאה א ונ לה תוב, אל םא כה חו ל נש אנ תש יי ל. ונ אי רה שש י יי ני חו בש נש ייאה ונ
ה. לה עש מנ ם לש ילה בי שש ה בי תה יש ה הה חה נה אמ הה ה) של טה מנ חו לש נש אל נל

ה, עמבודה י הה ני בש או  רש קש ני ם של ל? אותה אי רה שש יי י  ני בש ם  י הי ומי יו,  ה הה לה עש מנ לש ל של אי רה שש יי י  ני בש ר,  מנ יהה אה כש רל י בש בי רנ
ה תה לש עה םא  ה ל עה שה ה  ד אותה ענ ים, של להי אל ל הה ם אל תה עה וש ל שנ ענ תנ ונ ה.  לה עש ל מנ ה של עמבודה ן הה ם מי הי ם של ר, אותה לומנ כש

יו. נה פה ם לש תה עה וש שנ

י בי ר רנ מנ ילה? אה הש ה יי ין מנ ה, אותו די לה עש ל מנ יהא של לש מנ פה ין בש רוך הוא די דוש בה קה ה הנ עושל של ק, כש חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ים. מי ר ענ אה ל שש ים של רי חי ים אמ יטי לי ה שנ נל מנ ם, ומש טונה לש שי ם מי ירה עמבי ינור, ומנ ר די הנ נש אותו  ם בש יר אותה עמבי ר, מנ זה עה לש אל

ש. ה אי דוחה ש של ייש אי ש, וש אי ה מי שה ש קה ר לו, ייש אי מנ ט? אה ש להי יו אי תה רש שה תוב מש י כה רי המ ר לו, ונ מנ אה

ה - חה נה ר. אמ חי אנ הה מי ש  רי פה תש ד מי חה ל אל כה וש ה,  קה עה ה, צש עה וש ה, שנ חה נה אן: אמ ים כה ני יה נש ה עי לשה ק, שש חה צש יי י  בי ר רנ מנ אה
דו בנ לש ד  חה אל ל  כה וש ם.  תה עה וש שנ ל  ענ תנ ונ תוב  כה - של ה  עה וש שנ קו.  עה צש יי ונ תוב  כה - של ה  קה עה צש ל.  אי רה שש יי י  ני בש חו  נש ייאה ונ תוב  כה של
חו, נש ייאה תוב ונ כה של ע מי מה שש שו, מנ םא עה ה ל חה נה שו, אמ ה עה עה וש שנ ה וש קה עה ה, צש הודה י יש בי ר רנ מנ ל. אה אי רה שש שו יי ם עה כגלה ש, וש רי פה תש מי

ם. ילה בי שש ה בי חה נה אמ ה הה תה יש ה הה לה עש מנ ולש

ר (תהלים לט) מנ אל נל ה, של לה פי תש א בי לה ה אל עה וש שנ ך  ין לש ק, אי חה צש יי י  בי ר רנ מנ שו? אה רש פה תש ה הי מל ה בנ עה וש שנ וש ה  קה עה צש



912

ר ינו אומי אי ק וש צועי ה, של קה עה י. צש ני אי פה רש תי ונ יך  לל י אי תי עש ונ י. שי תי עש ונ יך ה' שי לל ה. אי ינה זי אמ י הנ תי עה וש שנ י ה' וש תי לה פי ה תש עה מש שי
ל ם אל בה ק לי ענ תוב (איכה ב) צה כה הו של ב. זל לי יא בנ ה הי קה עה צש ם, של כגלה ה מי קה עה ה צש דולה ך גש כה לש ה, הי הודה י יש בי ר רנ מנ לום. אה כש
תוב (שמות כב) כה ה, של חה נה אמ ה ונ לה פי תש ר מי רוך-הוא יותי דוש-בה קה ה לנ רובה ה קש זל ד הוא, וש חה ר אל בה ה דה קה עה ה וזש קה עה ה'. צש

תו. עמקה ע צנ מנ שש מםענ אל י שה לנ ק אי ענ צש עםק יי ם צה י אי כי

ת י אל תי כש לנ מש י הי י כי תי מש חנ ל (שמואל-א טו) ני מואי שש רוך הוא לי דוש בה קה ר הנ מנ אה ה של עה שה יהה, בש כש רל י בש בי ר רנ מנ אה
יא הי שום של ה, מי קה עה ח צש קנ לה כםל וש יחנ הנ ני ה. הי לה יש לנ ל הנ ל ה' כה ק אל ענ צש יי ל, ונ מואי שש ר לי חנ יי תוב? ונ ה כה ך, מנ לל מל אול לש שה

י. לה ה אי אה ל בה אי רה שש י יי ני ת בש עמקנ ה צנ ני ה הי תה ענ תוב וש כה הו של ם. זל כגלה ר מי רוך-הוא יותי דוש-בה קה ה לנ רובה קש

יא הי ה, של מה לי ה זו שש לה פי יו - תש תה פה שש חםש בי רש םא יהכול לי ל ד של ק ענ צועי ה וש ל ובוכל לי פנ תש מי י של ה מי ינו, זל בותי נו רנ שה
יו. ל יהמה כה ם מי דה ל אה ינו של ר די זנ ת גש ענ קורנ ה של קה עה ה צש דולה ה, גש הודה י יש בי ר רנ מנ ם. אה יקה ת רי רל םא חוזל ם ל עולה ב, ולש לי בנ

ה קה עה ה צש דולה גש ר,  מנ י אה י יוסי בי ה. רנ לה עש ל מנ ין של די ת הנ דנ ל מי ת ענ לל מושל ה של קה עה ה צש דולה ר, גש מנ ק אה חה צש יי י  בי רנ
תוב כה של א,  בה הנ ם  עולה הה וש ה  זל הנ ם  עולה הה ם  דה אה הה ל  נוחי ה  קה עה צש יל  בי שש בי א.  בה הנ ם  עולה ובה ה  זל הנ ם  עולה בה ת  לל מושל של

ם. ילי צי ם ינ יהל צוקותי מש ם מי הל ר לה צנ ל ה' בנ עמקו אל צש יי (תהלים קז) ונ

ה רםעל הה י לו  ני אמ י ונ י לי ח, (שיר ב) דודי תנ עון פה מש י שי בי ן. רנ יה דש ן מי כםהי נו  חםתש רו  תש םאן יי ת צ ה אל יהה רםעל ה הה ומםשל
ה בה שה חמ מנ ה בש לה עה ה של עה שה ים, בש עי ם יודש ינה אי ים וש יחי גי שש ם מנ ינה אי יות של רי בש ם לנ הל עון, אוי לה מש י שי בי ר רנ מנ ים. אה ני שושנ בנ
הו ם, זל או כגלה רש בש ני ה זו  בה שה חמ מנ ת, ובש חנ ה אנ בה שה חמ מנ בש לו  מות עה עולה ל הה מו, כה םא עולה ר בש רוך הוא לי בה דוש  קה י הנ ני פש לי

ה. לה עש ל מנ ם של עולה הה ה וש זל ם הנ עולה א הה רה בש ה, ני מה כש חה יא הנ הי ה זו, של בה שה חמ מנ . ובש יתה שי ה עה מה כש חה ם בש תוב כגלה כה של

תוב (ישעיה מח) כה הו של ה. זל זל ם הנ עולה ת הה א אל רה םאלו, ובה מ ה שש טה ה. נה לה עש ל מנ ם של עולה א הה רה ינו, ובה מי ה יש טה נה
ת חנ ה אנ עה שה ת [ובש חנ ע אנ גנ רל ם בש כגלה ו. וש דה ינחש דו  מש ענ ם ינ יהל לי י אמ ני א אמ ם קםרי יי מה ה שה חה פש י טי יני ימי ץ וי רל ה אל דה י יהסש די ף יה אנ
ייש ה של ל מנ כה ה. וש טה מנ תו לש מה גש דג ה, כש לה עש מנ ייש לש ה של ל מנ כה ה. וש לה עש ל מנ ם של עולה ד הה גל נל ה כש זל ם הנ עולה ה הה שה עה או], וש רש בש ני
ן, יהתה וש יהם לי א בנ רה ם, בה דה י אה ני ה בש זל ם הנ עולה א בה רה ים - בה כי אה לש מנ ים הנ יוני לש על א בה רה ד. בה חה כםל אל הנ יהם, וש תו בנ מה גש דג ה, כש טה מנ לש

ד. חה יות אל הש ל לי אםהל ת הה ר אל בי חנ ר (שמות לז) לש מנ אל נל מו של כש

ם ים. אי להי אל ט מי ענ הו מש רי סש חנ תש תוב (תהלים ח) ונ כה ם, וש דה אה ת הה ה אל שה ים עה להי ם אל לל צל י בש ם, כי דה אה תוב בה כה
אםב שש ים לי אי ה בה מל ר, בנ אי בש ר הנ פנ עמ ה] מי פה טי ים [מי בודי ם אמ הי ה, וש ל זל יו) כה עמשה מנ ם (בש יהל עמשי מנ ים בש שובי ם חמ דה י אה ני בש
תוב כה של הו  ים. זל ני א בה רה ים קה תוני חש תנ לנ ים.  ני בה א  רה םא קה ים ל יוני לש על ל. לה אי רה שש יי בש ר  חנ ים, ובה יוני לש על ר בה חנ ובה נו?  מל מי
י תוב (ישעיה סג) כי כה ב, של אה לו  או  רש ם קה הי ים, וש ני ם בה הל א לה רה ם. הוא קה יכל להי ה' אל ם לנ תל ים אנ ני (דברים יד) בה

י בו. תי רש חנ י בה ני אמ י, ונ ר בי חנ י לו. הוא בה ני אמ י ונ י לי תוב דודי כה ינו. וש בי ה אה תה אנ

עות רש ר יהכול לי חי ין אנ אי וש ם,  הל יב לה בי ים סה קוצי הנ י של ל פי ף ענ ים, אנ ני שושנ ה בנ ים - הוא רועל ני שושנ ה בנ רםעל הה
רוך דוש בה קה ך הנ ים, כה ני בה יו לש ימה דםם ומי ה הוא אה ן זל ה שושה ים - מנ ני שושנ ה בנ רםעל ר הה חי ר אנ בה מותו. דה ים כש ני שושנ בנ

ינו. בי לש ג ינ לל של ים כנ ני שה ם כנ יכל אי טה ילה חמ הש ם יי תוב (שם א) אי כה ים, וש מי חמ רנ ת הה דנ מי ין לש די ת הנ דנ מי מו מי יג עולה הי נש הוא מנ

ד חה ל אל טנ ים. נה די רה ם וש ת אותה ש אל גנ ים, פה כי יו הולש הה ד של ק. ענ חה צש י יי בי מו רנ יהה עי הה ך, וש רל דל ך בנ יהה הולי א הה בה י אנ בי רנ
א בה י אנ בי י רנ ידי י בי יתי אי י רה ני אמ אן, ונ ה כה ינה כי שש אי של דנ ר, ונ מנ י. אה י יוסי בי ם רנ הל בה ש  גנ ך. פה יהה הולי הה וש יהדו  א בש בה י אנ בי רנ

ה. מה כש אות חה רש הנ א לש לה ה אל ת זל ל אל טנ םא נה א ל בה י אנ בי רנ י של תי עש י יהדנ רי המ ה, של בה ה רנ מה כש מםד חה לש לי

יים קנ תש ם מי עולה ין הה אי אי דנ ר, ונ מנ ד. אה רל ול אותו הנ א בש בה י אנ בי יחנ רנ רי בו. הי ב. יהשש י, שי ני ב, בש א, שי בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ת. בה י שנ אי מוצה ס בש דנ ן המ כי לה , וש יחנ ל רי א ענ לה ת אל ילמל קנ תש ש מי פל ין נל אי י של יתי אי י רה רי המ , של יחנ רי ל הה א ענ לה אל

יג הי נש הוא מנ י של ני פש י? מי י לי דודי י וש דודי י לש ני אמ י של ם לי רנ י גה ים. מי ני שושנ ה בנ רםעל י לו הה ני אמ י ונ י לי ר, דודי מנ אה ח וש תנ פה
ז םא זה יחו ל ם רי עולה ן, ולש בה לה ך לש פי הנ תש הוא מי ין אותו וש קי דםם, מוצש הוא אה יחנ וש ן ייש בו רי ה שושה ים. מנ ני שושנ מו בנ עולה
א. חוטי ם הנ דה אה יל הה בי שש ם בי עולה יים הה קנ תש םא יי ן ל א כי לי מה לש אי ה, של זל ך  רל דל מו בש יג עולה הי נש רוך הוא מנ דוש בה קה ך הנ - כה
הוא של ש  אי לה נו  בה רש יב קה רי קש ינו. מנ בי לש ג ינ לל של ים כנ ני שה ם כנ יכל אי טה חמ יו  הש ם יי ר אי מנ אל נל של מו  דםם, כש א אה רה קש א ני חוטי הנ וש
ן, בה ן כגלו לה שה עה ה הל עולל ], וש יחנ רי ין אותו [הה קי דםם. מוצש ין אה די ת הנ דנ דםם. מי הוא אה חנ של בי זש מי יב לנ בי ם סה דה ק הנ דםם. זורי אה

ים. מי חמ רנ ת הה דנ מי ין לש די ת הנ דנ ך מי פה הש ן, נל בה לה ך לש פה הש דםם נל אה ז הה אה וש

תוב כה הו של ה, מנ הודה י יש בי ר רנ מנ אה נו של יש הנ ם. וש ד אםדל צנ א מי לה לו אל יחנ של רי יך הה רי ין צה ין אי די ת הנ דנ ל מי ה, כה אי םא רש וב
ין די ת הנ דנ מי מי יגו  םא ינשי ל ים של עי יודש יו  א הה לה ם? אל יהל לי ם עמ דה ך  פה ד שש גו' ענ ם וש טה פה שש מי כש דו  גודש תש יי (מלכים-א יח) ונ

ם. אםדל י בה תי ם, זולה צונה רש כי

ך ן - כה בה לה דםם וש ן אה שושה ה הנ ן. מה יהל תי שש ה מי יחנ עולל רי הה ם, וש עולה ב לש רה קש ן ני בה לה ם וש עוד - אםדל ק, וש חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
גון ים, כש ני בה ם לש הל ים ומי מי דג ם אמ הל ים, מי ני מה סנ הנ ת, של טםרל קש יחנ הנ רי ה מי אי םא ורש ן. ב בה לה דםם וש אה ן מי בה רש קה הנ ן. וש בה רש קה יחנ הנ רי
דםם הוא אה ים, של ני שושנ מו בנ יג עולה הי נש ן מנ ל כי ענ ן. וש בה לה דםם וש אה ה מי יחנ עולל רי הה דםם, וש רור אה ר דש ן, מה בה הוא לה ה של בונה לש הנ

ם. דה ב וה לל י חי יב לי רי קש הנ תוב (יחזקאל מד) לש כה ן, וש בה לה וש

ן בה הוא לה דםם וש הוא אה ן של שושה ה הנ ן. מה בה ה לה זל דםם וש ה אה ר לו, זל פי כנ תש מו ומי דה וש בו  לש יב חל רי קש ם מנ דה ה אה ד זל גל נל כש
ש. אי א בה לה ן אל בה לה זםר כגלו  חמ לנ ין אותו  קי ין מוצש ן אי בה רש קה הנ ך  - כה ש  אי א בה לה ן אל בה לה זםר כגלו  חמ לנ ין אותו  קי ין מוצש אי
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ה, הודה י יש בי ר רנ מנ אה ש. של אי א בה לה ן אל בה זםר כגלו לה חמ ק לנ מה צש ינו ני מו, אי דה בו וש לש יב חל רי קש יתו ומנ ני עמ תנ ב בש יושי י של ו, מי שה כש ענ
מו דה וש בו  לש יב חל רי קש הנ לש יך  רי ה צה עה שה ה  אותה ש. ובש אי יו הה לה עה ר  גובי וש יו,  רה יבה ין אי ישי לי חמ ם מנ דה ל אה של יתו  ני עמ תנ תוך  מי

ה. רה פה ח כנ בנ זש א מי רה קש ני הוא הנ ש, וש אי אותו הה בש

י אלהי י וי להנ יך ה' אל נל פה לש יהדוענ  לוי וש ר: גה אומי ל וש לי פנ תש יהה מי ית, הה ני עמ תנ ב בש יהה יושי הה של ר, כש זה עה לש י אל בי רנ נו של יש הנ וש
א הי יש של יך  נל פה לש צון מי י רה הי יש י,  ת גופי שנ לש ימות חג מי חמ ם בנ י אותה תי חש תנ רש הי י, וש מי דה י וש בי לש חל יך  נל פה י לש תי בש רנ קש הי י של בותנ אמ

י. ני צי רש תי , וש חנ בי זש מי ש הנ אי ן בש בה רש קה הנ ה מי עולל יחנ הה רי ה זו כש עה שה י בש פי ה מי עולל יחנ הה רי הה

ה, רה פה ח כנ בנ זש יו הוא מי פי ה מי עולל של יחנ  רי הה ש] וש אי הה ם, [וש דה הנ ב וש לל חי הנ יתו  ני עמ תנ יב בש רי קש ם הוא מנ דה אה א של צה מש ני
ה אה לש הה אן ולש כה ק, מי חה צש יי י  בי ר רנ מנ נו. אה רש מנ אה ה של מנ ן לש וי כנ תש יי ד של בנ לש ן, ובי בה רש קה קום הנ מש ה בי לה פי תש הנ נו  קש תי ך  יכה פי ולש
יהם, ש קנ דה קש מי ית הנ יהה בי הה של י, כש י יוסי בי ר רנ מנ ר. אה הי טה ש וש אי ירו בה עמבי ש תנ אי םא בה ר יהב של ר אמ בה ל דה תוב (במדבר לא) כה כה

ה. מו זל ן, כש בה רש קה קום הנ מש ר לו בי פי כנ ם מש דה ל אה תו של לה פי ו תש שה כש ר לו. ענ פי כנ תש ה ומי ן זל יה נש עי נו בש בה רש יב קה רי קש ם מנ דה אה

רוך דוש בה קה ף הנ ם, אנ תוכה ים בש צויי ים מש ים קוצי ני שושנ ה הנ ים - מה ני שושנ ה בנ רםעל י לו הה ני אמ י ונ י לי ר דודי חי ר אנ בה דה
ך כה ים,  מי יש קנ תש מי ים  ני שושנ ין הנ אי ים  קוצי א הנ לי מה לש אי ים,  ני שושנ ה הנ מה ים.  עי שה ורש ים  יקי די צנ בש מו  יג עולה הי נש מנ הוא 
ים, עי שה ייש רש תוך של ים? מי רי כה ים ני יקי די צנ ה הנ מל ה, בנ הודה י יש בי ר רנ מנ אה ים. של רי כה ים ני יקי די צנ ין הנ ים אי עי שה רש א הה לי מה לש אי
ים, ני שה ש  שי בש מו  עולה יג  הי נש מנ הנ  - ים  ני שושנ בנ ה  רםעל הה ר  חי אנ ר  בה דה ים.  רי כה ני ים  יקי די צנ הנ ין  אי ים  עי שה רש א  לי מה לש אי של

ה. תורה ים בנ שוני ם של אותה ים - בש ני שושנ ר בנ חי ר אנ בה ה'. דה ת לנ בה ית שנ יעי בי שש הנ וש

ד ה' וי דה מור לש זש ר, (תהלים כו) מי מנ אה ח וש תנ יהיא פה י חי בי ן. רנ יה דש ן מי נו כםהי רו חםתש תש םאן יי ת צ ה אל יהה רםעל ה הה ומםשל
ה טוב, על רש מי ם לש יכה םאן ומולי צ ת הנ יג אל הי נש ה מנ רועל ה הה י. מה לי ה של רועל י - ה' הה ר, ה' רםעי לומנ ר. כש סה חש םא אל י ל רםעי
אות נש תוב בי הוא, כה רוך  בה דוש  קה ף הנ ט - אנ פה שש מי ק ובש דל צל ן בש תה יכה לי ר המ ינשי ם, מש יי י מנ לי חמ קום ננ מש ן, בי מי ה שה על רש מי לש

ב. שובי י יש שי פש י ננ ני לי המ ננ נגחות יש י מש ל מי י ענ ני יצי בי א ינרש של דל

ט בל שי הנ ישור, וש מי ם בש יגה הי נש הנ ל, לש זי גה ן הנ ם מי יקה חי רש הנ םאנו, לש ת צ ק אל דל צל הםג בש נש ה לי רועל ך הה רל י, דל י יוסי בי ר רנ מנ אה
ת ל עי כה ישור, ובש מי ם בש יגה הי נש הנ ל לש אי רה שש ת יי ה אל הוא הוא רועל רוך  בה דוש  קה הנ ך  םאל. כה מ ין ושש יהמי טו  םא יי ל של יהדו  בש

םאל. מ ין ושש טו יהמי םא יי ל יהדו של ט בש בל שי הנ

םאנו, הוא ת צ ל אל הי ננ ם לש כה ה חה רועל הה ן של מנ ל זש כה ך, של ע לש דנ י, תי י יוסי בי ר רנ מנ ה - אה יהה רםעל ה הה ר ומםשל חי ר אנ בה דה
נו. מל יל מי סי כש ה לי וה קש א (משלי כו) תי רה קש יו ני לה ה, עה ה שוטל רועל ם הה ם. אי יי מנ כות שה לש ל עםל מנ בי קנ ן לש מוכה

ר (שמואל-א טז) מנ אל נל ד, של וי דה ה מי אי םא ורש םאנו. ב ת צ הםג אל נש י לי קי יהה, ובה ם הה כה ה חה ה, מםשל הודה י יש בי ר רנ מנ אה
רוך דוש בה קה הו הנ שה ך עה יכה פי ה, לש שורה כנ ין וש די םאנו כנ ה צ יהה רועל הה יהה, וש דול הה ם גה כה ד חה וי דה ך של דש מל לנ םאן. לש צ ה בנ ה רםעל ני הי וש
ר (יחזקאל מנ אל נל םאן, של ים צ אי רה קש ל ני אי רה שש ה, יי הודה י יש בי ר רנ מנ ר? אה קה םא בה ל םאן וש ה צ מה לה ל. וש אי רה שש ל יי ל כה ך ענ לל הוא מל

ים. לנ רושה םאן יש צ ים כש שי דה םאן קה צ תוב כש כה ם. וש תל ם אנ דה י אה יתי עי רש םאן מנ י צ םאני ן צ תי אנ לד) וש

ין די ל כנ אי רה שש יי לש יג  הי נש מנ הנ ך  - כה א  בה ם הנ עולה י הה יי חנ לש ה  ם זוכל ילה בי שש , בי חנ בי זש מי הנ ל  ענ בו  רש קה יי של םאן, כש צ ה הנ מה
ם ל אותה ה נוטי רועל דות, הה םאן יולש צ הנ של םאן, כש צ ת הנ ה אל רועל עוד, הה א. וש בה ם הנ עולה י הה יי חנ ה לש ם זוכל ילה בי שש ה, בי שורה כנ וש
ל אי רה שש יי יג לש הי נש מנ הנ ך  ם - כה יהל לי ם עמ חי רנ ם ומש מותה י אי רי חמ ם אנ יכה עו, ומולי יגה יי וש או  לש יי םא  ל י של די יקו, כש חי ים בש אי לה טש

גו'. יך וש יקל חי הו בש אי י, שה לנ ר אי םאמנ י ת ה, כי ר מםשל מנ ן אה כי יות. וש רי זה כש אנ םא בש ל ים, וש מי חמ רנ ם בש ילה הי נש הנ יך לש רי צה

יג הי נש מנ ך הנ יות - כה רה אמ ן הה ים ומי בי אי זש ן הנ םאן מי צ ת הנ יל אל צי ה טוב, מנ הוא רועל של םאן, כש צ ת הנ ה אל רועל ה הה מה
ם עולה י הה יי חנ ם לש יכה רי דש ה, ומנ לה עש ל מנ ין של די ה, ומי טה ל מנ ין של די כו"ם, ומי ענ ן הה ם מי ילה צי ם הוא טוב, מנ ל, אי אי רה שש יי לש
ין די אותו הנ ל בש אי רה שש ת יי עות אל רש אי הוא לי דנ כש רוך הוא של דוש בה קה ה הנ אה רה יהה, וש ן הה מה אל ה נל ה, רועל ך מםשל א. כה בה הנ

ם. הל אוי לה רה י הה פי בות כש קי נש הנ ם, וש הל אוי לה רה י הה פי ים כש בי שה כש םאן לנ צ ת הנ ה אל יהה רועל הה ש, של מה מנ

ת ן אל תנ נה י של י מי כי י, וש י יוסי בי ר רנ מנ אה לו, של םא של ל נו, וש חםתש רו  תש םאן יי ת צ ה אל יהה רםעל ה הה תוב ומםשל כה ך  יכה פי ולש
י די םאנו, כש ת צ ה אל יהה רועל םא הה ה ל א מםשל לה יהה? אל יר הה שי רו עה תש םא יי ל המ ר? ונ קה םאן ובה ן לו צ תנ םא נה ה, ל מםשל תו לש ה בי פורה צי
ת םא אל ל נו, וש רו חםתש תש םאן יי ת צ תוב אל ן כה כי לה טוב. וש ם בש ה אותה יהה רועל מו, הה םאנו עי יהה צ הה יל של בי שש רו: בי םאמש םא י ל של
יהה ד הה סל מו חל ה עי שה עה יל של בי שש לות, בי זה ים ומנ בי ד כוכה יהה עובי הה ב של ל גנ ף ענ ר, אנ מנ חום אה נש י תנ בי ן - רנ יה דש ן מי לו. כםהי של

ן. שי דה ן וש מי ה טוב שה על רש מי ה, בש שורה כנ ין וש די םאנו כנ ה צ רועל

ה אה ש. רה קםדל נו רוחנ הנ מל ה מי זה םא זה ד, ל נולנ יום של ה, מי ר, מםשל מנ י אה י יוסי בי ר. רנ בה דש מי ר הנ חנ םאנו אנ ת צ ג אל הנ נש יי ונ
םאן צ ת הנ יג אל הי נש ה? הי שה ה עה יו. מל לה ם עה יי מנ כות שה לש ל עםל מנ בי קנ ן לש דוש, ומוכה יהה קה ר הה בה דש אותו מי ש של קםדל רוחנ הנ בש
א לה תוכו, אל סו בש נש כה יי ה של צה םא רה ל ר, של בה דש מי םא בנ ל ים, וש ני ל פה ל כה ר ענ בה דש מי ר הנ חנ ר, אנ מנ ק אה חה צש י יי בי ר. רנ בה דש מי ר הנ חנ אנ

ר. בה דש מי ר הנ חנ ם אנ יקה חי רש הי

ל, זל רש ת בנ לל בל קנ מש של ן זו  בל ה, אל הודה י יש בי ר רנ מנ םאן. אה צ םא הנ ל בש דו  בנ ה, הוא לש בה ים חםרי להי אל ר הה ת הנ םא אל יהב ונ
םא יהב תוב ונ כה הו של יו. זל לה ג עה לי ה, די ם זל ה עי או זל רש ני של י, כש יננ ר סי הנ ה וש ך מםשל יו. כה לה ת עה גל לל דנ א) מש טי חנ ה אותו, (מש רואה של כש

ה. בה ים חםרי להי אל ר הה ל הנ אל

ה. מול מםשל ר לש הה ש הה גי רנ תש יום ני אותו הנ ה, וש ם זל ה עי ית זל אשי רי י בש מי ת יש של שי יו מי ים הה ני א, מוכה בה י אנ בי ר רנ מנ אה
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ה. ם זל ה עי יו זל ים הה חי מי שש ד של מי לנ ר. מש הה ד הה מנ ג בו, עה לי די תוכו וש ס לש ננ כש ני הו של אה רה ן של יוה כי וש

ים. להי אל ר הה ל הנ םא אל יהב ונ תוב  כה ים הוא, של להי אל ר הה ר, הנ הנ אותו  ה של מםשל יהה  הה ענ  יודי אי,  ננ ינ י  בי ר רנ מנ אה
ים בו. סי נה כש יו ני םא הה ל ם, וש יהל פי נש ים כנ שי ים ופורש חי יו פורש הה ה עופות של אה ר? רה אותו הנ ה בש ה מםשל אה ה רה ינו, מה ני שה של

ה. ל מםשל יו של לה גש רנ ים לש לי נופש ם, וש שה ים מי סי טה ים וש חי עופות פורש ה הה אה ר, רה ק) אומי חה צש י יי בי ר רנ מנ ק (אה חה צש י יי בי רנ
דו. בנ ס לש ננ כש הוא ני ר, וש בה דש מי ר הנ חנ םאן אנ צ ת הנ יד אל עלמי הל ן, וש יה נש עי יש בה גי רש יהד הי מי

ין די ת הנ דנ מי ה, של תה יש ה הה חה נש מי ת הנ ענ ר, שש חום אומי נש י תנ בי ה. רנ נל סש תוך הנ ש מי ת אי בנ לנ יו בש לה ך ה' אי אנ לש א מנ יירה ונ
ת דנ םא מי ל ר, וש מנ ד אה סל ת חל דנ דו. מי סש ה ה' חנ ול צנ ם יש תוב (תהלים מב) יומה י כה רי המ ר, ונ מנ ן אה נה י יוחה בי ת בו. רנ טל שולל
א רה קש ת ני דל רל ה לה נוטל של ד. מי סל ת חל דנ הוא מי א יום, וש רה קש ת ני דל רל ה לה נוטל ד של אור ענ א הה יוצי של ק, מי חה צש י יי בי ר רנ מנ ין. אה די הנ

אור יום. ים לה להי א אל רה קש יי תוב (בראשית א) ונ כה נו של יש הנ ין. וש די ת הנ דנ הוא מי ב, וש רל על

תוב כה של הו  ר, מנ ק אומי חה צש יי י  בי נו, רנ דש מנ לה ה. של טה מנ עות ולש שה ש  שי ה הוא מי חה נש מי ת הנ ענ ן, שש נה י יוחה בי ר רנ מנ אה
ר. שה לו בה םאכש ין, ת די ת הנ ענ יא שש הי ם, של יי בנ רש ענ ין הה ם? בי חל עו לה בש שש ר תי בםקל ר ובנ שה לו בה םאכש ם ת יי בנ רש ענ ין הה (שמות טז) בי
ר בםקל ט. ובנ כות שולי לש מנ ין הנ ם, די יי בנ רש ענ ין הה בי שום של ם, מי עה ה בה רה ף ה' חה אנ ם וש יהל ני ין שי בי נו  ר עודל שה בה תוב הנ כה וש
תוב (בראשית כה יום. וש ל הנ ל כה ד אי סל תוב (תהלים נב) חל כה ד, וש סל את חל רי קש ה ני עה ה שה אותה שום של ם, מי חל עו לה בש שש תי

ר. בםקל הנ הוא מי אור יום. של ים לה להי א אל רה קש יי א) ונ

לו םאכש ם ת יי בנ רש ענ ין הה תוב (שמות טז) בי כה ם, של יי בנ רש ענ ין הה דםם - בי ן. אה בה ה לה זל דםם וש ה אה ר, זל חום אומי נש י תנ בי רנ
ת ל עמדנ הנ ל קש טו אםתו כה חמ שה תוב (שם יב) וש ר, כה מנ ק אה חה צש י יי בי ם. רנ חל עו לה בש שש ר תי בםקל תוב ובנ כה ר, של בםקל ן בנ בה לה ר. וש שה בה
ל יום - כה בש ים של שי בה י כש ני שש מי נו  דש מנ ר, לה מנ ה אה הודה י יש בי ין. רנ עמשות די ה לנ עה יא שה הי גו', של ם וש יי בה רש ענ ין הה ל בי אי רה שש יי

ין. די ת הנ דנ ד מי גל נל י כש ני שי הנ ד, וש סל חל ת הנ דנ ד מי גל נל ב כש רי קה תש ד מי חה אל הה

ש בל כל ת הנ תוב אל םא כה ל ר, וש בםקל ה בנ עמשל ד תנ חה אל הה ש  בל כל ת הנ תוב (שמות כט) אל כה הו של ה, מנ הודה י יש בי ר רנ מנ אה וש
י טוב. ר בו כי מנ אל םא נל י ל ני קום, שי ל מה כה בש ד. של סל חל ת הנ דנ ד מי גל נל ד, כש יגחה ד, מש חה אל ש הה בל כל ת הנ א אל לה אשון? אל רי הה

אן כה ק, מי חה צש י יי בי ר רנ מנ ין. אה די ת הנ דנ ד מי גל נל יא כש הי ה, של חה נש מי ת הנ לנ פי ן תש קי ק תי חה צש יי ך  יכה פי ר, לש מנ חום אה נש י תנ בי רנ
ב - רל י עה לי לש טו צי נה י יי ד. כי סל חל ת הנ דנ ה מי יום - זל ה הנ נה י פה ב. כי רל י עה לי לש טו צי נה י יי יום כי ה הנ נה י פה נו כי (ירמיה ו) אוי לה

ד. סל חל ת הנ דנ ד מי גל נל ית כש רי חמ ת שנ לנ פי ן תש קי ם תי הה רה בש ין. אנ די ת הנ דנ ר מי בנ ר גה בה כש של

ין? הוא די ש של בות אי המ לש שנ ה לו בש לה גנ תש ם הי ענ טנ ה הנ י, מה יננ ר סי הנ ה לש ה מםשל לה עה ה של עה ה שה אותה ינו, בש בותי נו רנ שה
תוב ש. כה רי תה שש ד מי חה ע אל זנ גל כםל לש ר, הנ מנ י אה י יוסי בי ת. רנ מל ה) גורל עה שה ה (הנ תה יש ה הה עה שה ת הנ עי ין) כה עי עמקםב, (כש י ינ בי ר רנ מנ אה
יו לה ה' אי ך  אנ לש א מנ יירה תוב ונ כה ת ה'. וש ם אל תל פש צנ קש ב הי חםרי תוב (דברים ט) ובש כה ה, וש בה ים חםרי להי אל ר הה ל הנ םא אל יהב ונ
ים סוחי ים כש תוב (ישעיה לג) קוצי כה ה של זל מו  ה, כש נל סש יות כנ הש ים לי ידי ם עמתי הי תוך של ה. מי נל סש תוך הנ ש מי ת אי בנ לנ בש

תו. צנ ש יי אי בה

- ש  אי ר בה ה בםעי נל סש ה הנ ני הי תוב וש כה ים, של עי שה רש ל הה קום ענ ל מה של נותו  מה חמ רנ נו  דש מנ אן לה כה ה, מי הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ז מל ים, רל ני ל פה ל כה - ענ ש  אי ר בה יהה. בםעי לה ם כש הל ין בה עמשות] אי ל - [לנ כה נו אג ינל ה אי נל סש הנ ים. וש עי שה רש ין בה ם די הל עמשות בה לנ

יהה. לה ם כש הל יות בה הש ל - לי כה נו אג ינל ה אי נל סש ל הנ בה נםם. אמ יהי ל גי ש של אי לה

ר מנ םא? אה ים ל יאי בי נש ר הנ אה שש לי ש וש ת אי בנ לנ ה בש מםשל ם לש ענ טנ ה הנ ש, מה ת אי בנ לנ יו בש לה ך ה' אי אנ לש א מנ יירה ר ונ חי ר אנ בה דה
ף, רנ שש םא ני ל ש וש אי ב לה רנ ה קה ף, ומשל רה שש ה ני ש, בה אי ב לה רי קה י של ינו, מי ני שה ים. של יאי בי נש ר הנ אה שש ה כי ין מםשל ה, אי הודה י יש בי רנ
תוך ש מי ת אי בנ לנ יו בש לה ך ה' אי אנ לש א מנ יירה תוב ונ כה ים, וש להי אל ם הה ר שה של ל אמ פל עמרה ל הה ש אל גנ ה ני תוב (שמות כ) ומםשל כה של

הנסשנלה.

י הו. מי יתי שי ם מש יי מנ ן הנ י מי תוב כי ה כה ל מנ ה ענ יונה לש ה על מה כש חה ל בו בש כי תנ סש הי ה, ייש לש ל מםשל ה של ר, זל מנ א אה בה י אנ בי רנ
ר זנ גש םא ני ה ל ר מםשל זנ גש ני קום של מה ה, מי הודה י יש בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה ש. של אי ד מי םא פוחי יון] ל לש ין על ם, [די יי מנ ן הנ מי ך  שנ מש ני של
י. יתי ן בי מנ אל םא נל ל ן הוא. וש מה אל י נל יתי ל בי כה תוב (במדבר יב) בש כה ן, של קנ תש גות ני רה ר דש של על ן, בש נה י יוחה בי ר רנ מנ ר. אה חי יש אנ אי

ך. יו כה לה יד עה עי דונו מי אמ יש של אי ל הה קו של לש י חל רי שש אנ

י, וי ן לי ענ בל הושג י יש בי ר רנ מנ אה ה. וש מםשל ל כש אי רה שש יי יא עוד בש בי ם נה םא קה ל תוב (דברים לד) וש י כה רי המ י, ונ ימי ב די ר רנ מנ אה
י בי א רנ בה של ק. כש תנ . שה תה רש מנ ה אה אי יהפל דנ ר לו, ונ מנ ם. אה עה לש יהו? בי ם, ומי ם קה עולה מות הה אג ל בש בה ם, אמ םא קה ל ל אי רה שש יי בש

ה. ר זל בה יו דה נה פה לו לש אמ שה או וש אי, בה ן יוחנ עון בל מש שי

מות אג הוא, בש ך  אי כה דנ ונ א  לה לום! אל שה וש ס  מון טוב? חנ סש רש פנ אמ ב בנ רי עה תש יי ת,  פל זל ל  כול של שש ר, אל מנ אה וש ח  תנ פה
יון לש על הה ך  לל מל ר הנ תל כל בש ש  מי תנ שש ה הי ה. מםשל טה מנ לש ם  עה לש ובי ה,  לה עש מנ לש יו  עמשה ה מנ ם. מםשל עה לש יהו? בי ומי ם,  ם קה עולה הה
תוב, (יהושע יג) ש כה מה ה מנ ה צורה אותה ה. ובש טה מנ ים לש דושי םא קש ים ל תוני חש ים תנ רי תה כש ש בי מי תנ שש ם הי עה לש ה, ובי לה עש מנ לש של
א תונו. בה ת אמ ל אל אנ ך שש ר, לי ך יותי תש עש ל דנ ה ענ ם עולל אי ב. וש רל חל ל בנ אי רה שש י יי ני גו בש רש ם הה קוסי עור הנ ן בש ם בל עה לש ת בי אל וש

ה. חוצה א הנ י יהצה בי לי בש ן) של יי ינ ה (הנ דה מש חל י הנ רי ר, המ מנ יו. אה ק יהדה שנ נה י וש י יוסי בי רנ

לות. זה ים ומנ בי י כוכה די עובש ל וש אי רה שש ין, יי די ים וש מי חמ םאל, רנ מ ין ושש ים, יהמי תוני חש תנ ים וש יוני לש ייש על ע, של מה שש ך מנ כה של
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ים. דושי םא קש ים ל תוני חש ים תנ רי תה כש לות בי זה ים ומנ בי י כוכה די ים - עובש דושי ים קש יוני לש ים על רי תה כש ים בי שי מש תנ שש ל מי אי רה שש יי
ש י קםדל יאי בי ים, נש תוני חש ים תנ יאי בי נש ים מי יוני לש ים על יאי בי ים נש די רה פש ים ני ני ל פה ל כה ענ םאל. וש מ ל שש ה של לל אי ין, וש ל יהמי ה של לל אי

ש. קםדל םא מי ל ים של יאי בי נש מי

ל דה בש ם ני עה לש יהה בי ך הה ה, כה יונה לש ה על דושה ה קש בואה נש ים בי יאי בי נש ל הנ כה ל מי דה בש ה ני יהה מםשל הה מו של ה, כש הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ה, טה מנ ם לש עה לש ה, ובי לה עש מנ יהה לש ה הה ים מםשל ני ל פה ל כה ענ ה. וש טה מנ ה לש דושה םא קש ה ל בואה נש ים בי פי שש כנ ים ומש יאי בי נש ר הנ אה שש מי

ם. יהל יני ידות בי רי פש גות מנ רה גות ודש רה ה דש מה כנ וש

ה עמבודה לו בה כש ל יי אי רה שש לום יי שה ס וש א חנ מה ר, של אומי ר וש הי רש הנ יהה מש ה הה ק, מםשל חה צש י יי בי ר רנ מנ ן אה נה י יוחה בי ר רנ מנ אה
ה נל סש ה הנ ני הי א וש ינרש גו', ונ ש וש ת אי בנ לנ יו בש לה ך ה' אי אנ לש א מנ יירה ך - ונ יכה פי ם, לש לותה בש סי א בש ינרש תוב ונ כה הו של זו, זל ה הנ שה קה הנ
דוש קה הנ ל של אי רה שש ם יי יהל רי שש ל. אנ כה נו אג ינל ה אי נל סש הנ ל וש בה ה, אמ שה ה קה עמבודה ם בנ ים הי די בה עש שג ר, מש לומנ גו'. כש ש וש אי ר בה בםעי

ם. יכל להי ה' אל ם לנ תל ים אנ ני תוב (דברים יז) בה כה ים, של ני ם בה הל א לה רה קה ים וש מי ענ ל הה כה ם מי ילה די בש רוך הוא הי בה

א רה אי ת וה שנ רה פה

גו'. י וש דה ל שנ אי עמקםב בש ל ינ אל ק וש חה צש ל יי ם אל הה רה בש ל אנ א אל רה אי י ה' וה ני יו אמ לה ר אי םאמל י ה ונ ל מםשל ים אל להי ר אל בי דנ יש ונ
ים יכי רי ם צש עולה י הה ני ל בש ה' - כה חו בנ טש ים. בי מי יהה ה' צור עולה י בש ד כי י ענ די ה' עמ חו בנ טש ח, (ישעיה כו) בי תנ א פה בה י אנ בי רנ

ם בו. חונה טש יות בי הש לי רוך-הוא וש דוש-בה קה ק בנ זי חנ תש הי לש

כםל, ל הנ שור של קי יום וש הוא קי קום של מה ם בש דה אה ל הה ף של תםקל ילה הנ הש יי יל של בי שש א בי לה ד? אל י ענ הו עמדי ך, מנ ם כה אי
ד צנ ה ולש ד זל צנ ים, לש די דה צש ל הנ כה חוז לש אה קום של ה מה ד, זל ענ ד. וש ל ענ םאכנ ר י בםקל ר בנ מנ אל נל מו של , כש שוהה רש י פי רי המ ד, ונ א ענ רה קש ני וש

םא יהזוז. ל ר של של שםר קל קש לי יים וש קנ תש הי ה, לש זל

עםת בש גי ם  י הי ם. מי עםת עולה בש גי ת  ונ אמ ד תנ ר (בראשית מט) ענ מנ אל נל של מו  כםל בו, כש ת הנ שוקנ ה תש זל ד" הנ "ענ הה וש
ר מנ אל נל של מו  כש ם,  עולה ם.  עולה עםת  בש גי אות  רה קש ני של ה,  טה מי ושש ל  יובי בות,  קי נש הנ הות  מה אי הה י  תי שש ם  הי ה  לל אי ם?  עולה
ם]. עםת עולה בש ים גי אי רה קש ם ני הי ם, וש א עולה רה קש ם ני הל ד מי חה ל אל ה, כה טה מי ל ושש ם. [יובי עולה ד הה ענ ם וש עולה ן הה (תהלים קו) מי

ר אותו טי ענ ד, לש ל ענ ל אל יובי ת הנ שוקנ ם] תש ענ טנ ה הנ ים. [מה די דה צש ל הנ ל כה יום של הוא קי ה, של זל ד הנ ענ ם בה תה שוקה ותש
ך לל מל יון בנ נות צי ה בש נה אל ה ורש ינה אל תוב (שיר ג) צש כה הו של ים. זל תוקי נות מש יה עש יו מנ לה יק עה רי הה כות, ולש רה יו בש לה יענ עה פי שש הנ ולש
ה הוא ד זל ענ אי של דנ נו. ונ מל ה מי ירה אי יות מש הש לי נו וש מל ך מי רי בה תש הי ה לש טה מי שש ת הנ שוקנ מו. תש ה לו אי רה טש עי ה של רה עמטה למםה בה שש

ם. עםת עולה בש ת גי ונ אמ תנ

יהכול םא  ל של נוז הוא,  גה וש [הוא]  יר  מי טה קום  מה ה  לה עש מנ ולש ם  שה מי י  רי המ של ד,  ענ י  די עמ ה'  בנ חו  טש בי ך,  כה שום  מי
קום הוא מה ים. וש מי יהה ה' צור עולה י בש תוב כי כה הו של מות, זל עולה רו הה יש טנ צש הי או וש נו יהצש מל מי קום הוא של ק. מה בי דנ תש הי לש
שות ין רש ה אי אה לש הה אן וה כה ל בו, מי כי תנ סש הי ם לש דה ל אה כה שות לש אן ייש רש ד כה ד. ענ י ענ די ה' עמ חו בנ טש ה בי ל זל ענ תום, וש סה נוז וש גה

י ין מי אי מות, וש עולה ל הה כה רו  יש טנ צש ם הי שה מי . של ה הוה י הוא יהה? יש כםל, ומי הנ נוז מי י הוא גה רי המ ל בו, של כי תנ סש הי ם לש דה אה לש
קום. ל אותו מה ד ענ עומי של

אן ד כה גו'. ענ ים וש אשוני ים רי יהמי א לש ל נה אנ י שש תוב (דברים ד) כי כה יו, של לה יחנ עה תוב מוכי כה ה, הנ הודה י יש בי ר רנ מנ אה
יו. לה עממםד עה יהכול לנ י של ין מי ה אי אה לש הה אן ולש כה ל, מי כי תנ סש הי ם לש דה אה שות לש ייש רש

ד, וי ר דה מנ אה ך  כה רוך-הוא, [של דוש- בה קה ק בנ זי חנ תש הי לש יך  רי ם צה דה אה י הה מי ל יש ד - כה י ענ די ה' עמ בנ חו  טש ר בי חי ר אנ בה דה
םא אוי, ל רה פו כה קש תה וש חונו  טש ם בו בי שה י של י] ומי י לי בנ צו אויש לש ענ ל ינ ה אנ בושה ל אי י אנ תי חש טנ בה ך  י בש להנ (תהלים כה) אל
צו לש ענ ל ינ ה אנ בושה ל אי י אנ תי חש טנ בה ך  י בש להנ ד, (תהלים כה) אל וי ר דה מנ אה ך  כה ם. [של עולה י הה ני ל בש כה ע לו  רנ הה ים לש כולי יש

ם. עולה יים בה קנ תש דוש, מי קה ם הנ שי פו בנ קש ם תה שה י של ל מי כה י] של י לי בנ אויש

ינר צנ ים,  מי עולה צור  ה'  יהה  בש י  כי תוב  כה של הו  זל דוש.  קה הנ מו  שש בי יים  קנ תש מי ם  עולה הה של שום  מי ם?  ענ טנ הנ ה  מה
ל ענ ין, וש די א בש רה בש ה ני זל ם הנ עולה א. הה בה ם הנ עולה הה ה וש זל ם הנ עולה מות, הה עולה או הה רש בש יות ני י אותי תי שש י בי רי המ ים. של מי עולה הה
ך רל דל הנ או מי םא ייצש ל ין, וש די ם בש דה י אה ני גו בש המ נש יי י של די ם? כש ענ טנ ה הנ ים. מה להי א אל רה ית בה אשי רי תוב בש כה הו של ד, זל ין עומי די

ה. חוצה הנ

ה? (שמות ה) לה עש מנ תוב לש ה כה יו. מנ לה ת עה דל עומל ין של די ת הנ רנ זי ה, גש ל מםשל ים אל להי ר אל בי דנ יש תוב ונ ה, כה אי םא רש ב
ה חה םא נה תו, ל בואה ית נש אשי רי ה בש ל מםשל פו של קש ה תה אה "ת נו"ן יו"ד. רה לל "ף דה לל אה "י, בש נה דם ר אמ םאמנ י ל ה' ונ ה אל ב מםשל יהשה ונ
ם עה ע לה רנ ך הי מל שש ר בי בי דנ עםה לש רש ל פנ י אל אתי ז בה אה גו', ומי ה וש זל ם הנ עה ה לה עםתה רי ה המ מה י לה נה דם ר, אמ מנ ה, אה זל קום הנ מה רוחו בנ

ת לו. דל עגתל ה מש יונה לש ת על רל חל ה אנ גה רש דנ ע של יהדנ ה, של א מםשל לה ך? אל ר כה םאמנ י י הוא של ך. מי מל ת ענ תה אל לש צנ םא הי ל ל צי הנ ה וש זל הנ

ה רוצל ה של ל מנ ר כה אומי יתו וש ת בי ה אל ול צנ מש יש של אי ה כש ה אותה וה ת, צי יי בנ ן לו הנ תנ ני ית של אשי רי ק, בש חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ד. חנ םא פה ל ר וש מנ יתו אה בי ה לש ך מםשל ף כה ד. אנ חנ םא פנ ל לש

ים. מי חמ ל רנ ת של רל חל ה אנ גה רש י ה' - דנ ני יו אמ לה ר אי םאמל י ך] ונ שום כה ין. [מי די ת הנ רנ זי ים - גש להי ר אל בי דנ יש ר ונ חי ר אנ בה דה
ם י), אי י יוסי בי עון (רנ מש י שי בי ר רנ מנ י ה'. אה ני יו אמ לה ר אי םאמל י תוב ונ כה הו של ים. זל מי חמ רנ ין וש ד, די חה אל כםל כש ר הנ שה קש אן ני כה וש
ה ל מםשל ים אל להי ר אל בי דנ יש א ונ לה תוב, אל םא כה א ל לה ך. אל ר כה י אומי יתי יי י ה', הה ני ה אמ ל מםשל ים אל להי ר אל בי דנ יש תוב ונ כה
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ה. גה רש ר דנ חנ ה אנ גה רש ע דנ מה שש מנ י ה', של ני יו אמ לה ר אי םאמל י ך ונ ר כה חנ אנ ה, וש לה חה תש הנ בנ

ל בה ר, אמ מנ אה ה של ל מנ ענ ש  נה על נל יהה  ים, הה להי אל הה יש  ת, אי יי בנ ל הנ ענ יהה בנ הה א של לי מה לש ה אי י, מםשל י יוסי בי ר רנ מנ אה וש
ן יוה ם. כי עי רנ תש הי ה לש ילה חי תש יא הי ים. הי רי בה דש ה  ר לה מנ אה תו, וש שש אי ה בש טה טה קש ה לו  לה פש נה ם של דה אה ש. לש ננ על םא נל ה ל שום זל מי
י כי ך: וש לל מל ר לו הנ מנ ר. אה בי דנ ה לש קה סש ה ופה קה תש יא שה הי בור, וש די ת הנ ך אל לל מל ל הנ טנ ך, נה לל מל ם הנ יהה שה ר, הה בה ה דה ילה חי תש הי של
ה מה י לה נה דם ר אמ םאמנ י ל ה' ונ ה אל ב מםשל יהשה ה, ונ ך מםשל ף כה יהכול אנ בש לו? כי ים אי רי בה תה דש רש בנ י די ננ פה ך ולש לל מל י הנ ני אמ תה של עש םא יהדנ ל
י ה', ני יו אמ לה ר אי םאמל י בור ונ די ך הנ לל מל ל הנ טנ יהד נה ם. מי עי רנ תש הי יל לש חי תש ה, הי ל מםשל ים אל להי ר אל בי דנ יש יהד - ונ גו'. מי ה וש עםתה רי המ

ה?! לל ים אי רי בה תה דש רש בנ י די ננ פה ך ולש לל מל י הוא הנ ני אמ תה של עש םא יהדנ ל וש

א, לה ה? אל לה עש מנ לש ה של לל אי אן מי ם כה שי ה הנ ה שונל מה י. לה דה ל שנ אי עמקםב בש ינ ל  אל וש ק  חה צש יי ל  ם אל הה רה בש ל אנ א אל רה אי וה
תו ת בי חנ אל הוב, שולי ם אותו אה ר עי בי דנ לש ך  לל מל ה הנ צה רה של הוב. כש יהה לו אה הה ה, וש אה שש םא ני ל ת של ה לו בנ תה יש הה ך של לל מל לש
או רש ך: קי לל מל ר הנ מנ ה אה אה שש ני א. אותו יום של שי נה הי תו לש ן בי מנ א זש מו. בה ר עי בי דנ תו מש ל ינד בי ך ענ לל מל יהה הנ הה מו, וש ר עי בי דנ לש
ר י אומנ ני ה אמ אה לש הה וה אן  כה י, מי תי רש בנ די י של ם מי עי ך  יהדי ל  י ענ תי רש בנ אן די ד כה ה: ענ ר לה מנ אה ה. וש ירה בי ה גש כה לש ת מנ בנ ת הנ אל
ר, בי דנ ה לש ילה חי תש יא הי הי ד של ענ ך, וש לל מל י הנ ני פש ים לי רי בה דש ה  לה עש ה בנ ר לה מנ ים אה יהמי יך. לש רי צה י של מי ר לש םאמנ הוא י ך, וש לי עש בנ לש
ד י, [ענ תי י בי די ל יש א ענ לה י אל מי יש עי ר אי בי םא די ה ל זל יום הנ ד הנ ענ ך?! של לל מל י הנ יני י אי כי ר לו: וש מנ אה ר וש בה דה ת הנ ך אל לל מל ל הנ טנ נה

ר. חי אנ י לש יתי שי םא עה ל ה של לוי מנ גה ך בש מש י עי תי רש בנ די י וש תי ת בי ך אל י לש תי תנ י נה ני אמ ה] ונ אה שש םא ני ל של

י מי רו עי בש םא די ל ה, וש אה שש ני ם של רל י טל יתי בי יא בש הי של י, כש דה ל שנ אי עמקםב בש ל ינ אל ק וש חה צש ל יי ם אל הה רה בש ל אנ א אל רה אי ך, וה כה
א רה אי ך וה שום כה א מי לה לו? אל ים אי רי בה י דש ננ פה י לש תי בי תה לש רש בנ ך די רש בה ית דש אשי רי ה בש תה אנ ך, וש י לש יתי שי עה מו של ים כש ני פה ים בש ני פה
ה י בה תי רש בנ די ה זו של גה רש דנ ם בש מה ר עי בי דנ ם, לש הל י לה תי עש םא נודנ י ה' ל מי י ושש דה ל שנ אי עמקםב בש ל ינ אל ק וש חה צש ל יי ם אל הה רה בש ל אנ אל

ך. מש עי

ץ - זו רל אה ה. הה י בה בי יםשש ל וש בי ה תי לואה ץ ומש רל אה ה' הה מור לנ זש ד מי וי דה ח, (תהלים כד) לש תנ א) פה יסה י יי בי י (רנ י יוסי בי רנ
ה נה מל מי ך  ר כה חנ אנ ה, וש אשונה רי בה נו  מל מי ך  רי בה תש הי ולש נו  מל קות מי שה הי ת לש דל יא עומל הי ל של אי רה שש ל יי ה של דושה קש ץ הנ רל אה הה
תוב (תהלים ט) כה נו? של ן לה יי ננ ה. מי נה מל שותות מי צות של רה אמ ר הה אה שש לו  - אי ה  י בה בי יםשש ל וש בי ם. תי עולה ל הה ה כה קה שש ני

ק. דל צל ל בש בי פםט תי שש הוא יי וש

ת רל נל יהם כי ים, וש ה ינמי עה בש ם שי הי ם, וש יהל לי ת עמ כל מל סש ץ ני רל אה הה ים של מודי ה ענ עה בש לו שי ה - אי דה סה ים יש ל ינמי י הוא ענ כי
הה , נל כונש רות יש הה ל נש ענ ם. וש הל את מי לי מנ תש מי א של לה ם, אל יהל לי ת עמ טל שולל ר של םאמנ ל ת ה, אנ הודה י יש בי ר רנ מנ ם. אה יהל לי ט עמ שולי
מו רות כש הה ם נש יהם, אותה כש רות דה הה או נש שש ם יי רות קולה הה או נש שש ר (תהלים צג) נה מנ אל נל מו של א כש לה רות? אל הה נש לו הנ י אי מי

. הה נל כונש רות יש הה ל נש ענ ך וש שום כה ן, ומי גה ת הנ קות אל שש הנ ן לש דל עי א מי ר יםצי הה נה ר (בראשית ד) וש מנ אל נל של

י רי המ ה, של מו מםשל ה כש ל זל ט ענ םא שולי ה ל מה ל לה אי רה שש הוא יי עמקםב של ל. ינ אי רה שש ץ יי רל את אל רי קש ץ זו ני רל ה, אל אי םא רש ב
ר? םא יותי ל י וש דה ל שנ אי עמקםב בש ל ינ אל ק וש חה צש ל יי ם אל הה רה בש ל אנ א אל רה אי תוב וה כה

ין קי תש ה הי טה מנ לש ת של יי בנ ם הנ עי ה, וש לה עש מנ לש ת של יי בנ נו הנ מל ב מי זנ על נל ה, וש טה מנ לש ת של יי בנ ל הנ טנ נו, נה רש אנ י בי רי עמקםב, המ א ינ לה אל
ה, לה עש מנ לש ת של יי בנ ת הנ ל אל טנ ה נה . מםשל שוהה רש י פי רי המ ים, ונ פי נה ים עמ עי בש שי ים ובש טי בה ר שש שה ים עה ני שש ה בי לה עש מנ לש ת של יי בנ ת הנ אל
ר. םא יותי ל רוך הוא וש בה דוש  קה ם הנ ר עי בי י די דנ ל שנ אי י. בש דנ ל שנ אי עמקםב בש ינ תוב בש ן כה כי לה ה, וש טה מנ לש ת של יי בנ ת הנ ב אל זנ עה וש

ה. יונה לש יא על הי ה זו של גה רש דנ ם בש מה ר עי בי דנ ם, לש הל י לה תי עש םא נודנ י ה' ל מי ושש

מות לי הוא שש עמקםב, של יהה ינ בות הה אה יר הה חי יהיא, בש י חי בי ר רנ מנ עמקםב. אה ל ינ אל ק וש חה צש ל יי ם אל הה רה בש ל אנ א אל רה אי וה
ו', ה בו  פה תוסש עמקםב. הי ל ינ אל תוב וש כה ת, של חנ ה אות אנ פה תוסש הי ק, ובו  חה צש ל יי ם, אל הה רה בש ל אנ תוב אל ם כה כגלה כםל. בש הנ

ה. מםשל ש בו כש מי תנ שש הי ה לש כה םא זה ה ל ל זל ם כה עי ם, וש כגלה ר מי ם יותי לי הוא שה אות של רש הנ לש

ת ש אל מול, יורי ני י של ל מי כה מולו. של ני שום של ן, מי ענ נה ץ כש רל ת אל ם אל הל ת לה תי ם לה תה י אי יתי רי ת בש י אל מםתי קי ם המ גנ וש
ם כגלה ך  מי ענ וש (ישעיה ס)  תוב  כה יק, של די צנ א  רה קש ני מול  ני י של מי ל  כה וש יק,  די צנ א  לה אל ץ  רל אל ש  יורי םא  ל י  רי המ ץ, של רל אה הה
ל כה ף, של יוסי ה מי אי םא רש יק. ב די א צנ רה קש םאת, ני ז ית הנ רי בש ר אות הנ שומי מול וש ני י של ל מי ץ. כה רל שו אה ירש ם יי עולה ים לש יקי די צנ
ף יק, יוסי די א צנ רה קש ר אותו, ני מנ שה ן של יוה ש. כי קםדל ית הנ רי ית, אות בש רי בש ה  ר אותה מנ שה ד של יק ענ די א צנ רה קש םא ני יו ל יהמה

הנצנדייק.

ה סוק זל ר, פה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ מו. אה א עי בה י אנ בי רנ מו], וש נו [עי ר בש זה עה לש י אל בי רנ ד, וש חה ב יום אל יהה יושי עון הה מש י שי בי רנ
ר לו, מנ תםב)! אה כש (לי יך  רי יהה צה ר הה בי דנ אמ ונ א?  רה אי וה הו  גו', מנ וש עמקםב  ינ ל  אל וש ק  חה צש יי ל  ם אל הה רה בש ל אנ א אל רה אי תוב וה כה של

יון. לש הו סוד על י, זל ני ר בש זה עה לש אל

י ני ה, ובש מונה אל ל הה יון של לש ם סוד על לו הי אי וה לו  אי ים. וש אי רש םא ני ל ים של ני וה גש ייש  ים וש אי רש ני ים של ני וה גש ה, ייש  אי םא רש ב
דו מש עה בות וש אה או הה בה ד של ם, ענ דה ם אה הל ה בה כה םא זה ים ל אי רש ני ה של לל אי ים בו. וש לי כש תנ סש םא מי ל וש ים אותו  עי םא יודש ם ל דה אה

לו. גנ תש הי ים של ני וה ם גש או אותה רה א, של רה אי תוב וה ה כה ל זל ענ ם, וש יהל לי עמ

ים), יוני לש ים על ני וה ל גש ה של אל רש יון (מנ לש ה על אל רש ל מנ ים של ני וה ם גש הי י, של דנ ל שנ ל אי ם של לו? אותה גנ תש הי ים של ני וה גש ה הנ ומה
תוב ה כה ל זל ענ ה. וש מםשל ט לש רה ם פש יהל לי עמ יש  ד אי מנ םא עה ים, ל אי רש םא ני ל ים של רי תה סש ה ני לה עש מנ לש ים של ני וה גש הנ ים. וש אי רש ני לו  אי וש
ם - ירו אותה כי םא הי בות ל אה הה ר של םאמנ ם ת אי ים. וש יוני לש ים על ני וה גש ם בי הל י לה יתי לי גנ תש םא הי ם, ל הל י לה תי עש םא נודנ י ה' ל מי ושש
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לו. גנ תש הי לו של תוך אי ם מי ירו אותה כי ם הי א הי לה אל

ים לי כי שש מנ הנ ד. וש על ם וה עולה ים לש בי כוכה ים כנ בי רנ י הה יקי די צש יענ ומנ קי רה ר הה זםהנ רו כש הי זש ים ינ לי כי שש מנ הנ תוב (דניאל יב) וש כה
ר בי דנ ם לש דה י אה ני ים בש כולי םא יש ל מו של צש ענ ים מי רי בה ל דש ל ענ כי תנ סש יי ם של כה הו אותו חה א זל לה ים? אל ילי כי שש מנ ם הנ י הי רו, מי הי זש ינ
ה, ל מםשל של יענ  קי רה הה הו  ? זל יענ קי רה ר] הוא הה זםהנ י [הנ . מי יענ קי רה ר הה זםהנ כש רו  הי זש ינ ים.  ילי כי שש ים מנ אי ה קורש לל אי ה, ולש פל בנ
יר אי םא מי ל של יענ  קי רה ל אותו  ענ ד  לו, עומי ן של ול גה הנ ה מי לה גנ תש םא הי ל וש ר  תה סש ני הוא  לו  ר של זםהנ הנ וש ע,  צנ מש אל ת בה דל עומל של
ים ני וה גש ם  הי שום של ר, מי זםהנ מו  כש ים  רי םא זוהמ ים בו, ל אי רש ני י של פי ל  ענ ף  ים, אנ ני וה גש ם  אותה וש ים,  ני וה גש הנ ים בו  אי רש ני של

ים. תומי סש

ר. זוהי יר. אור של אי מי ה. אור של לה גנ תש הי ד של חה אל וש ים,  רי תה סש ני ם  הל ה מי לשה ם, שש ה אורות הי עה בה רש ה, אנ אי םא רש ב
ל כי תנ סש יר מי אי םא מי ל אורות. אור של ל הה ל כה נוטי ן, של מה גה רש ל אנ ר. אור של טםהנ ם בש יי מנ שה ר הנ זםהנ יר כש אי הוא מי ם] וש הי [וש

ש. מל של ד הנ גל ית נל שי עמשה אורות בו כנ מש ם הנ ים אותה אי רש ני ם, וש ל אותה נוטי ה וש לל אי לש

ה לשה ן ייש שש יי ענ ה, בה אי םא רש ן. ב יי ענ ה הה סוד זל ה, וש לה גנ תש הי ה של ל זל ים ענ די עומש ים וש רי תה סש נו ני רש מנ אה ה של לשה שש ה הנ לל אי וש
ם אותה מו של ם כש ה הי לל אי יר. וש אי םא מי ל אור של ים בש די עומש שום של ים, מי רי םא זוהמ ם ל כגלה ים בו, וש שומי לו רש גנ תש הי ים של ני וה גש
םא ל ה של לל תוך אי ים מי רי זוהמ ים של רי תה סש ם ני ת אותה ענ דנ בות לה אה או לה רש ני ם של ה הי לל אי ם, וש יהל לי ים עמ די עומש ים של רי תה סש ני הנ
ים ני וה ם גש ל אותה ים ענ די ה עומש לל אי לו, וש יענ של קי אותו רה ה בש מםשל לו לש גנ תש ים, הי תומי ם סש הי ים וש רי זוהמ ם של אותה ים, וש רי זוהמ

ן. יי ענ ים בו בה אי רש ני של

שות ה רש נה תש םא ני ל ים, וש רי זוהמ ים, של ירי אי מש ים של ני וה ם גש לו אותה גנ תש יי ך, וש לש גנ לש ב גנ סובי ומש יך  ינל ם עי ה סותי סוד זל וש
םא ל ים, של אי רש ני ים של ני וה ם גש ל אותה ים ענ די ים עומש יוני לש ים על רי תה סש ם ני אותה שום של תומות, מי ם סש יי יננ עי א בש לה אות אל רש לי

זוהמריים.

ם עולה י הה ני ר בש אה ה. שש ירה אי םא מש ל ה של ל אותה ת ענ דל עומל ה של ירה אי מש יהה הנ רש לנ קש פנ סש אנ ה בש כה ה זה אנו, מםשל רה ה קה ל זל ענ וש
ים, תומי ם סש לו, אותה גנ תש הי של לו  לה ים הנ ני וה גש הנ תוך  ים מי רואי יו  הה בות  אה ה. הה ירה אי םא מש ל יהה של רש לנ קש פנ סש אנ ה  אותה בש
ם אותה י, בש דה ל שנ אי עמקםב בש ל ינ אל ק וש חה צש ל יי ם אל הה רה בש ל אנ א אל רה אי תוב וה ן כה כי לה ים, וש ירי אי םא מש ל ם של יהל לי ים עמ די עומש של

ים. אי רש ני ים של ני וה גש

ם. הל ל בה כי תנ סש הי ה לש ם מםשל הל ה בה כה זה ים של רי זוהמ ים של רי תה סש ים ני יוני לש ים על ני וה לו גש ם - אי הל י לה תי עש םא נודנ י ה' ל מי ושש
םא ל יהה של רש לנ קש פנ סש אנ ה  רואל  - ה  לל גש ני ה.  ירה אי מש יהה הנ רש לנ קש פנ סש אנ ה  - רואל תום  סה לוי.  גה וש תום  ן סה יי ענ הה ה, של זל סוד  וש
יהה רש לנ קש פנ סש אנ ם בש אולה יהה. וש אי תוב רש ה כה גלות, בה תש הי יא בש הי ה, של ירה אי לא מש יהה של רש לנ קש פנ סש אנ א, בש רה אי ה וה ל זל ענ ה. וש ירה אי מש
ה כה יו. בה קו יהדה שש נה א וש בה י אנ בי רנ ר וש זה עה לש י אל בי או רנ י. בה תי עש םא נודנ תוב ל כה ה, של יעה די ה יש תוב בה ר, כה תל סי יא בנ הי ה של ירה אי מש של

ה? י תורה רי בש יר די אי הה י יהכול לש ך, מי מש ם יהתום מי עולה ר הה אי שה יי ם וש עולה ן הה ק מי לי תנ סש תי של ר, אוי כש מנ אה א וש בה י אנ בי רנ

ך ר לש של כםל אמ וש לום  שה ך  יתש לום ובי ה שה תה אנ י וש חה ם כםה לל תל רש מנ אמ ר, (שמואל-א כה) ונ מנ אה א וש בה י אנ בי ח רנ תנ פה
א לה י? אל חה ם כםה לל תל רש מנ אמ ונ ילו  בי שש ר בי הוא אומי ל של בה נה בש ענ בו  יהה יודי םא הה ד ל וי י דה כי י, וש חה ם כםה לל תל רש מנ אמ לום. ונ שה
רוך דוש בה קה יל הנ בי שש ם, ובי עולה ל הה ין ענ די ב בש רוך הוא יושי דוש בה קה הנ יהה, וש ה הה נה שה םאש הנ ל ר אותו יום, יום טוב של
ה? תה אנ ה וש ה זל לום, מנ ה שה תה אנ ים בו. וש לויי ים תש יי חנ ל הנ כה י, של חה שםר כםה לל קש י, לי חה ם כםה לל תל רש מנ אמ ר ונ מנ הוא הוא אה

אוי. רה כה ה וש מונה אל ר הה של שםר קל קש י לי די ר, כש מנ רוך-הוא אה דוש-בה קה כםל לנ ה, הנ תה אנ א וש לה תםב)! אל כש יך (לי רי יהה צה ה הה תה אנ

דוש קה ת הנ ך אל רנ בי ד של וי מו דה ים לו כש די יך, ינקש רי ם צה אי ע, וש שה ם רה דה אה לום לש ים שה די קש הנ סור לש אה נו של דש מנ אן לה כה מי
רוך-הוא דוש-בה קה ה לנ לל עמ מנ ה של ל מנ י כה רי המ םא, של אות - ל מה זו רנ ר של םאמנ ם ת אי לו. וש לה גש ר בי מנ אה ה של אה רש ני רוך הוא, וש בה
ל רוך-הוא, כה דוש-בה קה ים לנ די קש לו הי אי יק כש די צנ לום לש ים שה די קש מנ י של אות. ומי מה ינו רנ ר - אי מנ ילו אה בי שש בי ה של אל רש ני וש

ה. טה מנ ה ולש לה עש מנ לום לש הוא שה ן מםר, של כי של

ח, תנ פה יהה  קי זש י חי בי ם. רנ הל לה י  תי עש נודנ םא  י ה' ל מי ושש י  דה ל שנ אי עמקםב בש ינ ל  אל וש ק  חה צש יי ל  ם אל הה רה בש ל אנ א אל רה אי וה
ים לי כש תנ סש םא מי ל ים וש עי םא יודש ל ם של דה י אה ני ם בש ים הי טומי ה אמ מה גו'. כנ ון וש שםב ה' לו עה םא ינחש ם ל דה י אה רי שש (תהלים לב) אנ
לו ן של יוקה דש ם בנ דה אה ת הה ה אל שה עה ם,  עולה ת הה הוא אל רוך  בה דוש  קה א הנ רה בה של י כש רי המ ם, של עולה ים בה די ה עומש ל מה ענ

יו. כה רה דש ך בי לי יי ה וש תורה ל בנ די תנ שש יי י של די יו, כש קונה תי ינו בש קי תש הי וש

קום אותו מה בש רו  בש חנ תש ם הי עולה י הה די דש ה צי עה בה רש אנ ן, וש קנ תש ה ני טה מנ לש של ש  דה קש מי ר הנ פנ עמ ם, מי דה א אה רה בש ני של י כש רי המ של
"ש ם אי עולה סודות הה ם יש הי ים, של די דה ה צש עה בה רש אנ רו בש בש חנ תש ם הי עולה י הה די דש ה צי עה בה רש ם אנ אותה ש. וש דה קש מי ית הנ א בי רה קש ני של
דוש קה ם הנ הל ין מי קי תש הי ם, וש עולה סודות) הה י (יש די דש ה צי עה בה רש אנ לו בש ים אי די דה ה צש עה בה רש רו אנ בש חנ תש הי "ר, וש פה עה "ם וש יי רו"חנ ומנ
ם עולה הה ומי ה  זל הנ תון  חש תנ ם הנ עולה הה מי מות,  י עולה ני שש ר מי בי חנ תש ה הי זל גוף  וש יון,  לש על קון  תי ד בש חה גוף אל הוא  רוך  בה

ה. לה עש מנ לש של

סוד מות, וש ל עולה ל כה בות של ם אה הי ה, וש מונה אל ם סוד הה ים הי אשוני ה רי עה בה רש ה, אנ אי םא רש עון, ב מש י שי בי ר רנ מנ אה
יון. לש ם סוד על ה הי לל "ר, אי פה עה וש "ם  יי ומנ רו"חנ  "ש  סודות, אי יש ה  עה בה רש ם אנ אותה וש ה.  דושה קש ה הנ יונה לש על ה הה בה כה רש מל הנ
ת חנ תנ "ל, וש זל רש "ת ובנ חםשל "ף ונש סל כל "ב וה הה ים זה אי ם יוצש הל כםל] ומי ל הנ בות של מות אה עולה ל הה כה בות, של אה ם הה לו הי אי [וש

לו]. אי מו של ם [כש הל ים לה דומי רות של חי כות אמ תה לו מנ אי
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ים תוני חש תנ ה, וש טה מנ לש של ה וש לה עש מנ לש ים של שי רה שה הנ ים וש אשוני רי ם הה ה הי לל "ר אי פה עה "ם וש יי ומנ "ש רו"חנ  ה, אי אי םא רש ב
פו"ן לו: צה ה אי עה בה רש אנ בש ים  די עומש וש ם,  עולה י הה די דש צי ה  עה בה רש אנ לש ה,  עה בה רש אנ ם  ה הי לל אי וש ם.  יהל לי עמ ים  די ים עומש יוני לש על וש
פו"ן, ד צה צנ "ש לש לו. אי ה אי עה בה רש אנ ים בש די עומש ם, וש עולה ל הה ים של די דה ה צש עה בה רש ם אנ לו הי "ב. אי עמרה "ח ומנ רה זש רו"ם ומי דה וש
ד צנ "ר לש פה ים. עה חי לנ וש ים  רי ם קה יי ש. מנ יהבי וש ם  רום הוא חנ דה הנ שום של רו"ם. מי ד דה צנ "ם לש יי "ח. מנ רה זש ד מי צנ לש רו"חנ 
"ף סל כל "ב וה הה ם זה הי כות, של תה ע מנ בנ רש ים אנ ה עושי לל אי ד, וש חה ם אל כגלה לו, וש ה אי עה בה רש אנ ים בש שורי לו קש ה אי עה בה רש אנ "ב. וש עמרה מנ

ד. חה ם אל כגלה ר, וש שה ים עה ני ם שש י הי רי "ל. המ זל רש "ת ובנ חםשל ונש

פון צה ק. וש זה חה לו  של ש  יםבל הנ ימות, וש מי חמ ף הנ תםקל בו  ש  אי י הה רי המ פון, של ד צה צנ םאל, לש מ שש יא בי הי ש  אי ה, הה אי םא רש ב
ם רה בש חנ רוך הוא לש בה דוש  קה הנ רום, וש ד דה צנ הוא לש ין, וש יהמי ם לש יי ד. מנ חה הוא אל ד וש חה אל ד בש חה ים אל גי זה מש ני לו, וש של ך  פל הי הנ

ה. ג זל זל מל ה כש ג זל זל ה מל ד, עושל חה אל ם] כש ירה זי חמ הנ [לש

ים. חי לנ ים וש רי ם קה יי מנ ש. הנ יהבי ד וש רום הוא חנ רום. דה ד דה צנ ם לש יפה לי חל ש. הל יהבי ם וש ש חנ אי ח, הה לנ ר וש פון הוא קנ צה הנ
א ם. יוצי יי ים מנ עי פון שופש צה פון, ומי צה ים לנ סי נה כש ני רום וש דה ם מי יי ים מנ אי יוצש ד, של חה אל ם כש ג אותה רוך הוא מוזי דוש בה קה הנ וש
ה רוך הוא לוול דוש בה קה הנ שום של ם, מי עולה ימות לה מי חמ ף הנ א תםקל רום יוצי דה רום, ומי דה ף הנ תםקל ס בש נה כש ני פון, וש צה ש מי אי
רו, בי חמ ד לנ חה ל אל ה כה ול לש ינ י של די ח, כש רה זש ה רוחנ ומי מו זל אוי לו. כש רה לו כה של רו מי בי חמ ה לנ ול לש ד מנ חה אל ד וש חה ל אל כה ה, וש זל ה מי זל

ד. חה אל ר כש בי חנ תש הי ה לש זל ה בה ים זל לי לה כש ני וש

ים. די דה צש י הנ ני ת שש ת אל זל אוחל ם וש יהל יני ת רוחנ בי סל נל כש ת. ני לקל חמ ם מנ הי ה, וש ד זל צנ ם מי יי ה, מנ ד זל צנ ש מי ה, אי אי םא רש ב
ם יי ה, ומנ ד זל צנ ה בש לה עש מנ ת לש דל ש עומל י אי רי המ ם, של יי מה י הנ ני ל פש ת ענ פל חל רנ ים מש להי רוחנ אל תוב (בראשית א) וש כה הו של זל
ם יי מנ ר, הנ פה עה ת. הל לקל חמ ה מנ ידה רי פש ים ומנ די דה צש י הנ ני ת שש ת אל זל אוחל ם וש יהל יני ת בי סל נל כש ני ץ. רוחנ  רל אה י הה ני ל פש ים ענ די עומש

יו. לה ים עה די עומש ה של לל ת אי לשל ל שש כםחנ של ם בנ כגלה ת מי לל בל קנ ש, ומש אי רוחנ וש יו, וש לה ים עה די עומש

ת ז אל ן אוחי כי לה יא, וש ח הי לנ ם וש ש] חנ הוא יהבי ד של צנ ש. הנ יהבי ר וש ח, רוחנ [קנ לנ ם וש ח חנ רה זש ח. מי רה זש ה. רוחנ ומי אי םא רש ב
ש. אי חוז בה ם אה הוא חנ ד של צנ ח. הנ לנ ם וש ים. רוחנ הוא חנ חי לנ ים וש רי ם קה יי ש, ומנ יהבי ם וש ש חנ י אי רי המ ים, של די דה צש י הנ ני שש

ם. יי ש ומנ ל אי ת של לקל חמ יד מנ רי פש ם, ומנ יהל יני ה בי מה כה סש ה ייש הנ ל זל ענ ם. וש יי מנ חוז בנ ח אה הוא לנ ד של צנ הנ

יא הוצי ם לש כגלה ל מי בי קנ ם, ומש יהל עמשי מנ ים בו  ם עושי כגלה ם, וש ת כגלה יו אל לה ל עה בי קנ ן מש כי לה ש, וש יהבי ר וש ר הוא קנ פה עה
ר הוא קנ פון של צה חוז בנ ר אה הוא קנ ד של צנ ש, וש יהבי ר וש הוא קנ ר של פה עה ז הל חה אל ב נל עמרה מנ בנ שום של ם, מי עולה זון לה ם מה כםחה בש
ש יםבל אותו הנ ש, בש יהבי ם וש הוא חנ רום של ה. דה ד זל צנ ב בש עמרה מנ ז בנ חה אל פון נל צה ך  שום כה קםר. מי ז בש חה אל י קםר נל רי המ ח, של לנ וש

ים. די דה י צש ני שש ב בי עמרה ז מנ חה אל נל ר, וש חי ד אנ צנ ב בש עמרה מנ ל הנ ש של יםבל ת הנ ז אל לו אוחי של

פון, צה ז בנ חה אל נל ח  רה זש ומי ח.  רה זש מי ימות הנ מי חמ ת בנ זל חל אל נל רום  דה ימות הנ מי י חמ רי המ ח, של רה זש מי רום בנ ז דה חה אל נל ן  כי וש
י"ת פוני צש י"ת.  פוני צש י"ת  חי רה זש מי י"ת.  חי רה זש מי י"ת  רומי דש א  צה מש ני ו  שה כש ענ פון.  צה הנ חות  לנ בש ת  זל חל אל נל חותו  לנ י  רי המ של

ד. חה אל ד בש חה ל אל שי לש תנ שש הי ה לש זל ה בה ים זל לולי ם כש כגלה י"ת. וש רומי י"ת דש בי עמרה י"ת. מנ בי עמרה מנ

ה. תל ב ילאל הה פון זה צה תוב (איוב לז) מי כה נו של יש הנ ב, וש הה ה זה עמשל ננ ש  אי ף הה ד תםקל צנ מי ב, של הה ה זה פון עושל ן צה מו כי כש
ב. הה ים זה רובי ם כש יי ננ ה שש סוד זל ב לו. וש הה רות זה פש ענ תוב (שם כח) וש כה נו של יש הנ ב, וש הה ה זה עמשל ננ ר וש פה עה חוז בל ש אה אי של

ף, סל כל ב ובנ הה זה ים, בנ די דה י צש ני שש ז בי חה אל ר נל פה י עה רי ת המ עי ף, כה סל ה כל חות עושל לנ ירות בש רי ר, וקש פה עה ים בל זי חה אל ם נל יי מנ
ר פה עה וש ן, רוחנ  ם כי אי ש, של יהבי ר וש ר רוחנ קנ מנ אה ה של מנ ה, בש יהה מי ת [תש זל אוחל ם, וש יי מנ ת הנ ת אל זל ם. רוחנ אוחל יהל יני ן בי תה ני וש
ם ש חנ ים - אי די דה י צש ני שש רוחנ לי ז הה אוחי ר של ל לומנ ן נוכנ ם כי אי ח, וש לנ ם וש י רוחנ חנ ים כי רי ל ייש אומש בה ם, אמ עה בש טי ים בש וי שה
ש ל אי ת של לקל חמ יד מנ רי פש ם, ומנ יי מנ ז בש ח אוחי הוא לנ ד של צנ הנ ש, וש אי ז בש ם אוחי הוא חנ ד של צנ ח. הנ לנ ם וש רוחנ חנ ש, וש יהבי וש
יו לה ל עה בי קנ ר מש פה עה א של צה מש ר. ני קנ ד הנ צנ ר בנ פה עה ז בל ר אוחי קנ ד הנ צנ הנ ים, וש חי לנ ים וש רי ם קה יי ש, ומנ יהבי ר וש ר הוא קנ פה ם. עה יי ומנ
ם יי ננ ה שש יאה ש, ומוצי אי ת הה ח. ע"כ] אל לנ ר וש ם קנ יי ש, מנ יהבי ם וש ש חנ י אי רי המ ים, של די דה צש י הנ ני שש חוז לי ך אה שום כה ם, מי כגלה
- ך  נש ימה סי וש ל,  זל רש א בנ יוצי לו,  קםר של הנ וש ש  יםבל בנ דו  בנ לש הוא  של נו, כש רש מנ אה ר של פה עה וש ל.  לה ת קה חםשל נש ין  עי הוא  ד, של חה אל כש

גו'. ל וש זל רש בנ ה הנ הה ם קי (קהלת י) אי

ת, חםשל ף ונש סל כל ב וש הה ין זה ר אי פה םא עה ל ה, בש אי םא רש ם. ב הל לה ה של צורה כנ ים בו  ם עושי כגלה ם, וש כגלה ז בש חה אל ה נל ר זל פה עה וש
ים די דה י צש ני שש שום של ם, מי כגלה ז בש חה אל ר נל פה עה הל ה. וש זל ה בה ר זל שי קנ תש הי לש לו  של מי רו  בי חמ ה לנ ול לש ד מנ חה אל ד וש חה ל אל י כה רי המ של

ה. עמשל ה בו מנ עושל ה וש לל י אי ני יל שש בי שש ת לו בי בל רל קש רוחנ ני ם. וש יי ש ומנ ים אותו, אי זי אוחמ

ר יד עמפנ ב מולי הה זה של מו  ם, כש הל לה של מו  ים כש רי חי רות אמ פה עמ יד  ה ומולי ם, עושל מה ר עי פה עה ר  בי חנ תש מי של כש א של צה מש ני
יל די ה בש ידה ה מולי יונה לש על ת הה חםשל נש של מו  ת, וכש רל יד עםפל מולי ף של סל כל של מו  ש. כש מה ב מנ הה זה מו  יא כש הי ה, של קה רג יש ת  סםלל פש

ד. ל יהחנ זל רש בנ ל בש זל רש ך - (משלי כז) בנ נש ימה סי ל, וש זל רש יד בנ ל מולי זל רש בנ מו של ה. כש נה טנ ת קש חםשל הוא נש של

ה, זל ר הנ פה עה הל רוד. וש ם פי הל ין בה אי ה, וש זל ה בה ים זל שורי ה וקש זל ה בה ים זל חוזי ם אמ ר, כגלה פה עה ם וש יי ש רוחנ מנ ה, אי אי םא רש ב
ד רי פה ם יי שה ר (בראשית ב) ומי מנ אל נל מו של ים, כש יוני לש ם על אותה ה כש זל ה בה ים זל רי שש קנ תש םא מי ך, ל ר כה חנ יד אנ הוא מולי של כש

רוד. יהה פי ה הה לל אי ים, בש אשי ה רה עה בה רש אנ יהה לש הה וש

אות צה מש ם ני שה רות של הה ה נש עה בה רש יא אנ ים, מוצי יוני לש על ת הה לשל ל שש כםחנ של יד בנ הא מולי של ר, כש פה עה י הל רי המ שום של מי
ים תי ן שש רות הי קה יש ים  ני בה ן אמ אותה וש ם.  שםהנ ן הנ בל אל וש ח  דםלנ בש ם הנ תוב שה כה ד, של חה קום אל מה ם בש הי וש רות,  קה יש ים  ני בה אמ
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מות ל שש ה ענ ין יל הש ים תי ני בה אמ הה תוב (שמות כח) וש כה ים, של טי בה ר שש שה ים עה ני ד שש גל נל ם כש עולה י הה די דש ה צי עה בה רש אנ ן לש הי ה, וש רי שש על
יהם. ת הנ חנ ם תנ הי לו של לה ר הנ קה בה ר הנ שה ים עה ני ם. ושש מותה ל שש ה ענ רי שש ים על תי ל שש אי רה שש י יי ני בש

יום קי הנ ם  הי וש ה,  זל בה ה  זל ים  רי שה קש ני של ב  גנ ל  ענ ף  אנ נו,  רש מנ אה של ים  יוני לש על הה ים  די דה צש הנ ת  ענ בנ רש אנ ל  כה ה,  אי רש םא  ב
א לה ת אל דל םא עומל ל ש  פל נל וש לו,  לה גש ד בי כםל עומי הנ שום של , מי רוחנ ר הוא הה ם יותי עולה ל הה יום של ה, קי טה מנ ה וה לה עש מנ לש של
םא ל ם בש תוב (משלי יט) גנ ה כה סוד זל יים, וש קנ תש הי ה לש כולה ש יש פל נל ין הנ ד, אי חה ע אל גנ לו רל פי רוחנ אמ ת הה ענ רנ גש ם ני אי , של רוחנ בה

יים. קנ תש הי ה לש כולה םא יש ל ה טוב, וש ינה י רוחנ אי לי ש בש פל םא טוב. נל ש ל פל ת נל ענ דנ

יהם. ת הנ חנ תנ ר של קה ר בה שה ים עה ני ם שש ים, הי ני בה ה אמ רי שש ים על תי ם שש הי נו, של רש מנ אה ר של שה ים עה ני ם שש ה, אותה אי םא רש וב
כםל הוא הנ גו'. וש ים וש רי ר פה שה ים עה ני ה שש עםלה ר לה קה בה ל הנ ים (במדבר ז) כה יאי שי ר נש שה ים עה ני ם שש לו אותה טש נה ך  שום כה מי

ה. כםל בה ל הנ ר של קה עי הה ה, של יונה לש על ה הה מה כש חה סוד הנ יחנ בש גי לו, ינשש לה ים הנ רי בה דש יחנ בנ גי ינשש י של יון, ומי לש סוד על

ש דה קש מי ר הנ פנ עמ ם, מי דה אה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה בה של כש יהה, של קי זש י חי בי ר רנ מנ אה ה של עון, מנ מש י שי בי ר רנ מנ אה
בו רו  בש חנ תש ה הי טה מנ לש ר של פה עה הי א מי רה בש ני של כש מו של ה, וכש מה שה נש ה בו  נה תש ה ני לה עש מנ לש של ש  דה קש מי ר הנ פנ עמ א, ומי רה בש ה ני טה מנ לש של
ם עולה ל הה סודות של ה יש לשה רו בו שש בש חנ תש ה הי לה עש מנ לש ר של פה עה ן הל א מי רה בש ני של ם כש ך גנ ם, כה עולה סודות הה ים יש די דה ה צש לשה שש
םא י ל תנ ימה יהה. אי מי רוחו רש ין בש אי ון וש שםב ה' לו עה םא ינחש ם ל דה י אה רי שש תוב (תהלים לב) אנ כה נו של יש הנ ם, וש דה אה ם הה לי תנ שש הי וש

יהה. מי רוחו רש ין בש אי ן של מנ זש ון? בי שםב ה' לו עה ינחש

ה יונה לש ר על ה יותי גה רי דש הוא, מנ רוך  בה דוש  קה הנ מו  ר עי בי די שום של בות, מי אה הה ר מי ן יותי קנ תש ה ני ה, מםשל אי םא רש ב
גו', עמקםב וש ל ינ אל ק וש חה צש ל יי ם אל הה רה בש ל אנ א אל רה אי תוב וה ה כה ל זל ענ יהה, וש יון הה לש על ך הה לל מל ית הנ ים בי ני פש ה מי ם, ומםשל כגלה מי

ים. רי בה דש ת הנ נו אל רש אנ י בי רי המ ונ

תוב כה פוך, של ה הוא הה סוק זל ר, פה מנ ה אה הודה יש י  בי ם. רנ כל תש י אל אתי הוצי וש י ה'  ני ל אמ אי רה שש יי י  ני בש מםר לי ן אל כי לה
י תי לש אנ גה ך וש ר כה חנ אנ ם, וש תה עמבודה ם מי כל תש י אל תי לש צנ הי ך וש ר כה חנ אנ ה, וש אשונה רי ם בה יי רנ צש לת מי בש ת סי חנ תנ ם מי כל תש י אל אתי הוצי וש
ה אשונה רי כםל בה ל הנ ר של קה א עי לה ם! אל כל תש י אל אתי הוצי ך וש ר כה חנ אנ ם, וש כל תש י אל תי לש אנ גה ה וש לה חי תש ר מי יהה לו לומנ ם. הה כל תש אל

ה. אשונה רי כםל בה ל הנ ר של חה בש מג ם בנ הל ר לה שי בנ רוך הוא לש דוש בה קה ה הנ צה רה של

ר אותו מנ אה וש ים,  אלהי ם לי כל י לה יתי יי הה וש ם  עה לש י  ם לי כל תש י אל תי חש קנ לה וש כםל  בנ ר של חה בש מג י הנ רי המ ונ י,  י יוסי בי ר רנ מנ אה
שום ים, מי מי עולה ם לש דותה בש ענ או מי םא ייצש ל בו של שש חה ה, של יאה צי יש א הנ לה ר אל חה בש מג ין הנ ן אי מנ אותו זש ר לו, בש מנ סוף? אה בנ לש
את צי לה ים  כולי יש םא  ל וש שוף,  כי י  רי שש קי בש ם  אותה ים  רי קושש ם,  יהל יני בי יו  הה של ים  ירי סי אמ הה ל  כה של ם  שה ים  רואי יו  הה של

כםל. ם מי יהל לי יב עמ בי חה ה של מנ רו בש שש בנ תש ן הי כי לה ים. וש מי עולה ם לש יהל יני בי מי

י תי לש צנ הי וש תוב  ם - כה הל יק לה זי הנ ם לש יהל רי חמ ם] אנ ילותה [חי כו  לש יי י  י אולנ רי או, המ יהצש ב של ל גנ ף ענ ר, אנ םאמנ ם ת אי וש
ם כל תש י אל תי לש אנ גה ר וש מוד לומנ לש ה - תנ לה אג ם גש הל ילה לה הש םא תי ל וש לו  צש נה יי וש או  י ייצש רי ר, המ םאמנ ם ת אי ם. וש תה עמבודה ם מי כל תש אל
ץ - רל אה ם לה יאי בי םא יש ם ל לי בש קנ יש של ר, כש םאמנ ם ת אי י. וש תי חש קנ לה תוב וש י כה רי ם - המ לי בש קנ םא יש ר ל םאמנ ם ת אי טויהה. וש נש רוענ  זש בי

גו'. ם וש כל תש י אל אתי בי הי תוב וש י כה רי המ

א נה ימש הי יהא מש עש רנ

ל ה של אשונה ה זו רי וה צש גו'. מי ם וש יכל להי י ה' אל ני י אמ ם כי תל עש ידנ ים וי אלהי ם לי כל י לה יתי יי הה ם וש עה י לש ם לי כל תש י אל תי חש קנ לה וש
ת ענ דנ ל? לה לה כש ה בנ ה זל ל. מנ לה כש רוך הוא בנ בה דוש  קה ת הנ ת אל ענ דנ וות - לה צש מי ל הנ כה ה לש אשונה ית רי אשי וות. רי צש מי ל הנ כה
ל. לה כש בנ הו  זל ם. וש יהל ילותי ל חי כה ץ וש רל אה ם וה יי מנ מות, שה עולה ל הה ל כה א אל רה ם, ובה עולה בון הה הוא רי יון של לש יט על לי שנ ייש  של

ט. רה פש ת אותו בי ענ דנ ט, לה רה פש כםל בי סוף הנ וש

ל לה כש ק בי סי ענ תש מי ה של זל ם הנ עולה ם בה דה א אה צה מש ני ד, וש חה אל ה כש בה קי ר ונש כה ל זה סוף, סוד של וה םאש  ט הוא ר רה ל ופש לה וכש
כםל - ית הנ אשי ך, רי שום כה ט. מי רה ל ופש לה ה הוא כש זל ם הנ עולה ל הה קון של ט. תי רה ל ופש לה ה הוא כש זל ם הנ עולה ם בה דה ט, אה רה ופש
יו פה אנ ח בש פנ נה ר, וש פה עה ן הל ם מי דה אה ת הה א אל רה ים, ובה מי עולה ל הה בון כה הוא רי ם, וש עולה ל הה ן ענ יה דנ יט וש לי ייש שנ ת של ענ דנ ייש לה של

ל. לה ך כש רל דל הו בש זל ים, וש יי ת חנ מנ שש ני

ד מי ם, לי יהל לי ה אמ א מםשל בה ן של יוה הוא. כי רוך  בה דוש  קה ת הנ ים אל ירי כי מנ יו  םא הה ם ל יי רנ צש מי ל מי אי רה שש יי או  יהצש של כש
םא ה זו, ל וה צש א מי לי מה לש אי גו'. וש ם וש כל תש יא אל מוצי ם הנ יכל לקי י ה' אל ני י אמ ם כי תל עש ידנ תוב וי כה ה זו, של אשונה ה רי וה צש ם מי אותה
ל, לה כש ך  רל דל ה זו בש וה צש עו מי יהדש ן של יוה ם. כי יי רנ צש מי ם בש הל ה לה שה עה בורות של ים וגש סי ם ני ל אותה כה ים בש יני מי אמ ל מנ אי רה שש יי יו  הה

בורות. ים וגש סי ם ני הל עמשו לה ננ

ן ין אותה ה, בי ם מםשל ד אותה מי לי ה של תורה ל הנ וות של צש ן מי ל אותה כה בש לו  דש תנ שש הי של כש ה, של נה ים שה עי בה רש סוף אנ ולש
תה עש יהדנ תוב (דברים ד) וש כה הו של ט. זל רה ך פש רל דל ם בש ד אותה מי ז לי ץ, אה רל אה חוץ לה גות בש נוהמ ן של ין אותה ץ ובי רל אה גות בה נוהמ של
ך רל דל ה בש ים - זל להי אל י ה' הוא הה ן. כי כי ם לה קםדל שות מי יהה רש םא הה ל ה של א, מנ קה וש יום דנ ך. הנ בל בה ל לש בותה אל שי המ יום ונ הנ

ט. רה פש ה בי זל ל וש לה כש ה בי ד, זל חה ר אל בה כםל דה ה הנ לה חה תש הנ בנ אותו של ה וש זל ים ייש בו, וש רי תה ה סודות וסש מה ה כנ ר זל בה דה ט. בש רה פש

יא י הי ת מי ענ דנ ט לה רה פש ך  רל דל ה בש רוץ, זל תי ת - הנ ענ ית דה אשי ת ה' רי אנ רש תוב (משלי א) יי י כה רי ר, המ םאמנ ם ת אי וש
ת אותו ענ דנ ת, לה ענ ית דנ אשי תוב רי אן כה ל כה בה ע, אמ םא יידנ ל ד של ענ נו  מל א מי ירה ם לי דה אה לה ייש  ב של ל גנ ף ענ אנ ת ה'. וש אנ רש יי

ט. רה ך פש רל דל ת אותו בש ענ דנ ית, לה אשי י הוא רי רי המ של
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ה - (ישעיה סוד זל סוף, וש ה ובנ לה חה תש הנ ט, בנ רה ל ופש לה כש רוך הוא בי דוש בה קה ת הנ יר אל כי הנ ה לש אשונה ה רי וה צש ן מי כי לה
ע יידנ ן של יוה ד. כי חה סוד אל ד וש חה ל אל לה כש כםל בי הנ ט. וש רה פש רון בי חמ י אנ ני אמ ל, ונ לה כש אשון בי י רי ני רון. אמ חמ י אנ ני אמ אשון ונ י רי ני מד) אמ
ים עי בה רש ם אנ יי אתנ ם מה הי וות, של צש ה מי מונל ים ושש עי בה רש ם אנ יי אתנ ם? מה י הי יו, ומי רה יבה ל אי ת כה ים אל לי ל, ינשש לה כש ה בי ת זל אל
ם, כגלה ה לש פואה ה הוא רש זל ט, של רה פש ך  רל דל ע בש ז יידנ ל, אה לה כש ה בי ל זל ם ענ הל ם בה לי תנ שש הי ן של יוה ם. כי דה אה י הה רי יבש ה אי מונה ושש

ים. רי יבה אי ל הה כה ה לש פואה ת רש תי ים לה רי בש חנ תש מי ה של נה שה מות הנ ל יש ת כה ע אל יידנ וש

ה. טה מנ ה ולש לה עש מנ הוא לש ך  אי כה דנ ונ ים?  רי יבה אי ל הה כה ה לש פואה ים רש ני נותש יך  ה אי נה שה מות הנ יש ל  ר, כה םאמנ ם ת אי וש
כות רה ים בש יקי רי ים מש רי יבה אי הה ן] של מנ זש ה, [בי טה מנ ה ולש לה עש מנ ים, לש רי יבה אי ל הה כה ה לש פואה ים רש ני ה נותש לה ים של יהמי הנ ה וש נה שה הנ

ה. נה שה מות הנ ם? יש הל ם לה רנ י גה כםל. מי הנ ים מי אי לש מנ תש ה ומי לה עש מנ לש ינו מי לי ים עה לויי ים תש יי חנ ה וש פואה ז רש אה ה, וש נה שה ימות הנ לי

ך רי בה תש הי א לש םא בה ל ל יום של ך כה ין לש ה, אי תורה וות הנ צש ן מי אותה ת גופו בש ים אל לי ם ינשש דה אה של ה, כש טה מנ ם לש ך גנ ף כה אנ
ה. נה שה מות הנ ם יש ם לו? אותה רנ י גה ה. מי לה עש מנ לש יו מי לה ים עה לויי ה תש פואה ים ורש יי ז חנ נו, אה מל ים מי כי רש בה תש ם מי הי של נו, וכש מל מי

ם. דה ל אה סוד של ה מי טה מנ ים לש כי רש בה תש ם מי ך גנ ם, כה דה ל אה סוד של ה מי לה עש מנ לש ים מי כי רש בה תש מי מו של ה, כש נה שה מות הנ יש

ם דה תוב (יחזקאל לד) אה כה ם, של דה ים אה אי רה קש ני ה, של תורה וות הנ צש ם מי אותה ה, בש זל ם הנ עולה ל בה אי רה שש ם יי יהל רי שש אנ
ם הל לה ייש  ם,  דה אה או  רש קש ני ל  אי רה שש יי שום של ם. ומי דה ים אה רויי םא קש ם ל עולה מות הה אג וש ם,  דה ים אה רויי ם קש תל ם. אנ תל אנ

ם. דה ל אה סוד של ד בש חה כםל אל יות הנ הש ה לי תורה וות הנ צש ן מי אותה ל בש די תנ שש הי לש

סודות ה לש י עולל נםכי י. אה נםכי אשון הוא אה ר רי בה י, דה יננ ר סי ל הנ ל ענ אי רה שש יי ה לש רוך הוא תורה בה דוש  קה ן הנ תנ נה של כש
ז י רומי רי י, המ נםכי תוב אה כה שום של ל. מי לה כש בנ יר אותו  כי הנ ה לש אשונה ה רי וה צש ל מי אן הוא סוד של כה ים, וש בי מות] רנ [עולה
ה אשונה ה רי וה צש ה הוא, מי לה אםכש ש  אי יך  להל י ה' אל ר כי מנ אל נל של מו  ם, כש עולה ל הה הוא] ענ יון [של לש יט על לי שנ לוהנ  אל ייש  של
יך רי צה ה, של אשונה ה רי וה צש ט, מי רה ל ופש לה ה כש זל ט, וש רה ה פש יך. זל להל תוב (בראשית כא) ה' אל כה שום של ט, מי רה פש ל. בי לה כש בי

נו. (ע"כ רעיא מהימנא). רש אנ בי י של פי סוף כש םאש ובנ ר ת בה ענ דנ לה

ה, הודה י יש בי ר רנ מנ ? אה ר רוחנ קםצל ה מי ה זל . מנ ר רוחנ קםצל ה מי ל מםשל עו אל מש םא שה ל ל וש אי רה שש י יי ני ל בש ן אל ה כי ר מםשל בי דנ יש ונ
ת תי ל לה א יובי םא יהצה ן ל יי דנ עמ ר רוחנ - של קםצל עון, מי מש י שי בי ר רנ מנ . אה ם רוחנ תוכה ים לש פי יו אוסש םא הה ל ים וש חי נה יו  םא הה ל של
. ל רוחנ ה של קה , מועה ל רוחנ רות של צה בש יו  ז הה אה ם, וש גה הה נש עמשות מי ה לנ טה לש םא שה ן ל יי דנ ה עמ רונה חמ אנ רוחנ  ה. וש נוחה ם מש הל לה
ה, תונה חש תנ ש הנ פל נל יים הנ קנ תש הי זו לש רוחנ הנ ל הה ה ענ כה רה ל בש יובי ן הנ תנ םא נה ל ד של ענ נו. (של רש מנ אה מו של ה, כש רונה חמ יהו? רוחנ אנ מי
עמקםב, זו? ינ רוחנ הנ יא הה י הי . ומי ילה רוחנ הש ז תי ל, אה יובי הנ ת מי כל רל בה תש ר מי של אמ א כנ לה ש אל פל נל ל הנ זו ענ רוחנ הנ ת הה טל םא שולל ל וש

גו'). עמקםב וש י רוחנ ינ חי תש תוב ונ כה של

ל י עמרנ ני אמ ה ונ ה זל ם. מנ יי תה פה ל שש י עמרנ ני אמ עםה ונ רש י פנ ני עי מה שש יך יי אי י וש לנ עו אי מש םא שה ל ל אי רה שש י יי ני ן בש תוב הי ה, כה אי םא רש ב
רוך הוא דוש בה קה הנ י, וש נםכי שון אה ד לה בנ ה וכש ד פל בנ י כש גו' כי י וש נםכי ים אה רי בה יש דש םא אי תוב ל ה כה לה חי תש י בנ רי המ ם, ונ יי תה פה שש
ך? יהה כה םא הה ל ך של תש עש ל דנ ה ענ לל עמ תנ יך, המ ם פי ילה עי הש י אל נםכי אה ר וש מנ הוא אה כו', וש ם וש דה אה ה לה ם פל י שה יב לו, מי שי יהה מי הה

ה? אשונה רי רוך הוא בה דוש בה קה יחנ לו הנ טי בש הי ר של בה דה יפםה הנ ך, אי ם כה ם, אי יי תה פה ל שש י עמרנ ני אמ ר ונ ה אומי תה ענ וש

ש רי פה לש טום מי יהה אה הוא הה לות, וש גה יהה בנ הה לו  בור של די הוא הנ בור של די הנ ה הוא קול, וש א סוד הוא. מםשל לה אל
י יני רי ר. המ בה י דה ין לי י אי רי המ לו, של לות של גה יא בנ י הי לי ר של בה דה הנ עוד של עםה, בש רש י פנ ני עי מה שש יך יי אי ר וש מנ ך אה שום כה ים, ומי רי בה דש

ן. רם המ ת אנ מו אל רוך הוא עי דוש בה קה ף הנ תי ן שי כי לה לות, וש גה יא בנ הי , של רוענ ר גה בה קול דה

א בה של י קול. כש לי טום בש יהה אה בור הה די הנ נו, וש מל ק מי לי תנ סש קול הי לות, הנ גה יהה בנ בור הה די הנ ן של מנ ל זש ה, כה אי םא רש ב
ך לנ ה הה לות, מםשל גה יהה בנ בור הה די הנ ן של מנ ל זש כה לות, וש גה יהה בנ הה שום של בור, מי י די לי יהה קול בש ה הה קול, ומםשל א הנ ה בה מםשל
ר בה דה ז הנ אה בור, וש די ר קול בש בי חנ תש ן הי מנ אותו זש ה, ובש ה תורה נה תש ני י וש יננ ר סי הנ בו לש רש קה ד של ך ענ לנ ך הה כה בור, וש י די לי קול בש בש
בור די אוי, קול וש רה ר כה בה דה ם בנ לי א שה צה מש ה ני ז מםשל אה ה. וש לל אי ים הה רי בה דש ל הנ ת כה ים אל להי ר אל בי דנ יש תוב ונ כה הו של ר, זל בי די

מות. לי שש ד בי חה אל

ז אה תוב ומי כה ן של מנ זש יו, בי לה גםז עה רש ה לי רה בש די ן של מנ אותו זש ט לש רה נו, פש מל ע מי רנ גש בור ני די הנ ם, של עי רנ תש ה הי ך מםשל ל כה ענ וש
ר בי דנ ר לש בה יל דה חי תש הי ך הוא, של כה ה של אי םא רש ה. ב ל מםשל ים אל להי ר אל בי דנ יש יהד - ונ ך, מי מל שש ר בי בי דנ עםה לש רש ל פנ י אל אתי בה
תוב כה הו של קול. זל ים הנ לי שש הי ק וש סנ גו'. ופה ים וש להי ר אל בי דנ יש תוב ונ כה ן של מנ יענ זש גי םא הי ן ל יי דנ עמ שום של יק אותו, מי סי פש ומנ

ה] אי םא רש ר. [וב בי דנ ן לש מנ יענ זש גי םא הי ל לות וש גה יהה בנ בור הה די הנ שום של י ה'. מי ני יו אמ לה ר אי םאמל י ונ

יא הוצי בור לש יל די בי שש א בי הוא קול, ובה ה] של אל רש ני ך  כה ה, [של לה חי תש ר בנ בה דה ם בנ לי יהה שה םא הה ה ל מםשל ך  שום כה מי
א, פה רש ני ה וש ם מםשל לי תנ שש י, הי יננ ר סי הנ ד בש חה אל בור כש די וש קול  רו  בש חנ תש הי וש לות  גה ן הנ א מי יהצה ן של יוה לות. כי גה ן הנ מי ה  אותה

מות. לי שש ד בי חה אל בור כש די ז קול וש א אה צה מש ני וש

הוא ר של בה ר דה בי םא די לות, ל גה ן הנ בור מי די יא הנ הוצי ה לש צה רה ם של יי רנ צש מי ה בש יהה מםשל הה ים של יהמי ל הנ ה, כה אי םא רש ב
ל בה ל, אמ אי רה שש ת יי יך אל הולי יג וש הי נש בור הי הוא די ר של בה בור, אותו דה די ר קול בש בי חנ תש הי לות וש גה ן הנ ה מי אה יהצש ן של יוה בור. כי די
םא ם, ל עה ם הה חי נה ן יי ים פל להי ר אל מנ י אה ר, כי םאמנ ם ת אי אוי. וש ך רה כה ה, של תורה ח בנ תנ י ופה יננ ר סי הנ בו לש רש קה ד של ר, ענ בי םא די ל

נו. רש אנ י בי רי המ אי, ונ שנ חמ ב בנ לי צון הנ הוא רש ר, של מנ י אה א כי לה ר, אל בי י די תוב כי כה

ק מנ י חה דודי י וש דודי תםחנ לש פש י לי ני י אמ תי מש ח, קנ תנ ה פה הודה י יש בי י ה'. רנ ני יו אמ לה ר אי םאמל י ה ונ ל מםשל ים אל להי ר אל בי דנ יש ונ
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ה, נה מל ק מי לי תנ סש לות, קול מי גה יא בנ הי של ל, כש אי רה שש ת יי סל נל ה, כש אי םא רש ה קול. ב י - זל דודי תםחנ לש פש י לי ני י אמ תי מש גו'. קנ ר וש בה עה
ר, בה ק עה מנ י חה דודי תוב? וש ה כה ר, מנ בה ר דה עורי תש ם מי אי יהה. וש י דומי תי מש לנ אל ר נל מנ אל נל של מו  ה, כש נה מל ק מי תי תנ שש בור ני די הנ וש
ה יקה סי פש הי וש ר,  בי דנ ה לש ילה חי תש ה. הי ל מםשל ים אל להי ר אל בי דנ יש ונ ה  ל זל ענ וש בור,  די ק הנ סנ פש ני וש ה  נה מל ק מי לי תנ סש י קול הי רי המ של

י ה'. ני יו אמ לה ר אי םאמל י ר ונ מנ אה קול וש ים הנ לי שש ך הי ר כה חנ ה. אנ קה תש שה וש

ר מנ אל נל של מו  בות, כש אה יר הה חי הוא בש א"ו, של ת וה פל עמקםב תוסל ינ עמקםב. בש ינ ל  אל וש ק  חה צש יי ל  ם אל הה רה בש ל אנ א אל רה אי וה
י ה' ני תוב אמ י כה רי ך, המ ם כה י, אי י יוסי בי ר רנ מנ א"ו. אה פת וה עמקםב תוסל ינ עמקםב. בש י ינ אלהי ק וי חה צש י יי להי ם אל הה רה בש י אנ להי אל

א"ו? ת וה פל ק תוסל חה צש יי י בש רי ק. המ חה צש י יי אלהי יך וי בי ם אה הה רה בש י אנ להי אל

יו ינה עי כו  שש חה ת] של יהה מי הה ק, [של חה צש יי עמקםב בש ת ינ יל אל לי כש הי יהם, וש יהה קנ עמקםב הה ינ שום של יהה, מי ה הה פל ר לו, יה מנ אה
ק. חה צש יי יל אותו בש לי כש ן הי ל כי ענ דוש, וש קה ם הנ שי יו הנ לה ר עה כה זש םא ני ה, ל זל ם הנ עולה יהם בה ם קנ דה אה עוד הה י בש רי המ ת, של מי יהה כש הה וש

ת ו'. פל תוסל עמקםב, בש ל ינ אל ק וש חה צש ל יי ם אל הה רה בש ל אנ א אל רה אי תוב וה כה הו של קומו. זל מש ר לי בה דה א הנ עמקםב, בה ת ינ מי ו של שה כש ענ

ה. ירה אי מש יהה הנ רש לנ קש פנ סש תוך אנ י מי יתי אי רש םא ני ל ה, וש ירה אי םא מש ל יהה של רש לנ קש פנ סש תוך אנ ם מי הל י לה יתי אי רש י - ני דה ל שנ אי בש
ם גנ תוב וש כה הו של ים. זל מי עולה ים לש די רה פש ם ני ינה אי ה של אי םא רש ר - ב םא יותי ל ד וש בנ ה לש בה קי נש שו בי מש תנ שש י הי רי המ ר של םאמנ ם ת אי וש

ה. מה ה עי רה בש חנ תש ית הי רי בש י הנ רי המ ם, של תה י אי יתי רי ת בש י אל מםתי קי המ

ם גנ תוב וש כה י, וש דה ל שנ אי תוב בש כה ם, של הל ע לה םא נודה ל ר של מנ י הוא אה רי המ מםד, של לש ם לי דה אה רוך הוא ייש לה דוש בה קה הנ מי
י ר, מי מנ אל י נל רי גו'. המ ם וש תה י אי יתי רי ת בש י אל מםתי קי ם המ גנ ד, וש חה חוד אל יי ית בש רי בש יים הנ קנ י לש די ם, כש תה י אי יתי רי ת בש י אל מםתי קי המ

ץ. רל אה ת הה ש אל ית יורי רי בש ה לי זוכל של

י ני פש ם מי כל ר, גורו לה מנ אה עון וש מש י שי בי ח רנ תנ עון. פה מש י שי בי י רנ ני פש ד לי חה ים יום אל צויי יו מש י הה י יוסי בי רנ יהיא וש י חי בי רנ
ב? זו (ויקרא כו) רל יזו חל ב, אי רל י חל ני פש ם מי כל תוב. גורו לה ין כה די דון. שנ עון שנ דש ן תי ענ מנ ב לש רל ונות חה ה עמ מה י חי ב כי רל חל
ית, רי בש ר בנ קי שנ מש י של ל מי כה ית. של רי בש ר בנ קי שנ מש י של ל מי ל ענ כי תנ סש הי ת לש דל ב זו עומל רל י חל רי המ ית, של רי ם בש קנ ת נש מל ב נםקל רל חל

זו. ב הנ רל חל נו זו הנ מל ים מי מי נוקש ה של מה קה נש הנ

םא ל ה, וש שוקה תש ת הנ יד אל רי פש ית, מנ רי בש ר בנ קי שנ מש י של מי שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ב. מה רל ונות חה ה עמ מה י חי תוב כי כה הו של זל
זו, הוא ית הנ רי בש ת הנ ר אל שומי י של ל מי כה קומו. וש ל מש ר אל עורי תש םא הי י ל רי המ קומו, של מש ן לי םא נותי ל ל, וש נוטי י של ל מי נוטי

ים. תוני חש תנ ים וש יוני לש ים על כי רש בה תש ה, ומי קומה מש ית זו לי רי ל בש רות של עורש תש הי ם לנ גורי

ת י אל מםתי קי ם המ גנ תוב וש כה אן, של כה נו? מי ן לה יי ננ ם. מי עולה ים בה יקי די ים צנ אי צה מש ני של ה? כש קומה מש ית זו לי רי ר בש עורי י מש מי
י ני פש ם מי כל לה ר גורו  מנ אל נל מו של ם? כש יהל גגרי ה מש ה זל ם. מנ יהל גגרי ץ מש רל ת אל ן אי ענ נה ץ כש רל ת אל ם אל הל ת לה תי ם לה תה י אי יתי רי בש

ב. רל י חל ני פש ם מי כל ה גורו לה ל זל ענ ם, וש עולה גור בה יל מה טי מנ קום של הוא מה שום של ב, מי רל חל

מםר שש ה לי יון בה לש ד) על חנ דו פנ חמ ד (ופה חנ ד, ופנ חנ ה פנ דו בה חמ רוך-הוא פה דוש-בה קה בו לנ רש קה תש הי יום של ה, מי רו בה ר גה של אמ
רוך הוא דוש בה קה הנ ד מי חנ פש םא יי ם, ל דה אה םאש הה ל ר יל) ענ םא ינטי ם ל י אי רי המ ד (של חנ יל פנ םא ינטי ה ל זל ם בה אי יו. של וותה צש מי

יו. וותה צש ר מי אה שש ים בי מי עולה לש

ה דו, מנ גש נל ים כש חי צווש הוא וש רוך  בה דוש  קה ל הנ ל אל אי רה שש ים יי רי עורש תש מי של ה, כש טה מנ לש רות של עורש תש הי ה, בנ אי םא רש ב
ן יוה ד. כי חה ר אל של קל כםל בש שםר הנ קש ה לי שוקה ת תש רל עורל תש ז מי אה כור, וש זה ית ייש  רי בש י בנ רי המ י, של יתי רי ת בש כםר אל זש אל תוב? וה כה
מםר ן אל כי ך, לה ל כה ענ קומו. וש מש גו בי וש זנ י, לש יתי רי ת בש כםר אל זש אל ר. וה עורי תש כםל מי ל הנ ר של של קל י הנ רי ת, המ רל עורל תש ית זו מי רי בש של

י ה'. ני ל אמ אי רה שש י יי ני בש לי

י ני ל בש ר, אל מנ י אה י יוסי בי ם. רנ יי רה צש ך מי לל עםה מל רש ל פנ אל ל וש אי רה שש י יי ני ל בש ם אל וי צנ יש ן ונ רם המ ל אנ אל ה וש ל מםשל ר ה' אל בי דנ יש ונ
. שוהה רש בוד, ופי הםג בו כה נש עםה - לי רש ל פנ אל אוי. וש רה ת כה חנ ננ ם בש יגה הי נש הנ ל - לש אי רה שש יי

יגו הי נש רוך הוא, הנ דוש בה קה ר לו הנ מנ א, אה לה ם? אל בםתה ית אמ י בי אשי ה רה לל אן אי ך כה מנ ה סה מה א, לה יסה י יי בי ר רנ מנ אה
תוב ך כה שום כה ים, ומי כי לה י מש ני ים בש כי לה ם מש ה, הי שה ה קה עמבודה ים בנ בי ם יושש הי ב של ל גנ ף ענ אנ ת. של חנ ננ ל בש אי רה שש י יי ני ת בש אל

בות. ית אה י בי אשי ם רה ה, הי ה רואל תה אנ ה של לל ם. אי בםתה ית אמ י בי אשי ה רה לל אי

ם קומה מש בי דו  מש עה ם של ה הי לל ר, אי חי ם אנ ענ בש בו  רש עה תש םא הי ל ם, וש יהל גי המ נש מי בש רו  קש םא שי ם ל כגלה יהיא, של י חי בי ר רנ מנ אה
ים אויי ם רש הי ן, של רם המ ת אנ אל ה וש ת מםשל יא אל בי הה יל לש בי שש א, בי חה י אה בי ר רנ מנ ים. אה יי רי צש מי ב בנ רי עה תש הי רו לש קש םא שי ל דוש וש קה הנ

ם. מותה או כש צש מש םא ני ל ל אי רה שש י יי אשי ל רה כה שום של ל, מי קי מנ ם בש דות אותה רש לי עםה וש רש פנ ר לש בי דנ ל ולש אי רה שש ת יי יא אל הוצי לש

בות י אמ אשי ה רה לל ס אי חה ינש ת פי ד לו אל לל תי ה ונ שה אי ל לו לש יאי נות פוטי בש ח לו מי קנ ן לה רם המ ן אנ ר בל זה עה לש אל ה, וש אי םא רש ב
ל אי רה שש יי בות מי בה ים ורש פי לה ה אמ מה יים כנ ס קי חה נש פי שום של א מי לה יהה? אל הה דו  בנ י הוא לש רי המ י, ונ אשי ה רה לל י אי כי ם. וש יי וי לש הנ

ה. לל תוב בו אי ם) כה יי וי בות, (לש אה י הה אשי ת רה יים אל הוא קי וש

- פו  רש שש ני וש עו  רש גש ם ני הי ה של ה בו. ומנ אה צש מש ים ני יי וי לש י הנ אשי ת רה דנ בי י. אמ אשי ה רה לל ס אי חה ינש ת פי אל ד לו  לל תי עוד, ונ
את בו. צי מש ם ני יי וי לש י הנ אשי ת רה דנ בי ם. אמ יהל ני ל שש ה של צורה ה בו הנ תה רש שה ם, וש הל לה ה של נה הג כש ת הנ יחנ אל וי רש הי ים, וש לי שש הוא הי
ה שה רג יש הנ ה לו  נה תש ני ן  כי ם, לה ר אותה בי חי וש א  הוא בה קומו, וש מש ית מי רי בש אות הנ ידו  רי פש הי יהוא, של בי אמ ונ ב  דה נה ם?  י הי ומי

ך. ר כה חנ ילה אנ הש יי ה של ל מנ אן ענ ר כה כנ זש ני ם, וש יהל ני ל שש רוחנ של הה וש
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ת כםר אל זש אל ר וה מנ אה ה של עה שה ן בש רם המ ת אנ רוך הוא אל דוש בה קה ה הנ אה א רה לה ס? אל חה נש אן פי ר כה כנ זש ה ני מה ר, לה םאמנ ם ת אי וש
יר עמבי הנ ה לש צה ם, רה יי רנ צש מי חנ אותו לש הוא שולי ו של שה כש ענ זו, וש ית הנ רי בש ת הנ גםם אל פש ן לי רם המ י אנ ני י בש ני ים שש ידי עמתי י, של יתי רי בש
זו ית הנ רי בש ת הנ יים אל קי ס וש חה נש ד פי מנ עה הוא של רוך  בה דוש  קה ה הנ אה רה ן של יוה יחות זו. כי לי שש ת בי כל לל םא לה ל רםן של המ ת אנ אל
ו הוא שה כש הוא, ענ רוך  בה דוש  קה ר הנ מנ ה. אה ן ומםשל רם המ יהד - הוא אנ ם, מי הל לה ימות של מי קש ענ ת הה ן אל קי תי וש ה  קומה מש בי

ה. לה חה תש הנ ל הנ רםן של המ ן, הוא אנ רם המ אנ

ה, ן ומםשל רם המ גו'. הוא אנ ם וש יי רנ צש ץ מי רל אל ל מי אי רה שש י יי ני ת בש יאו אל ם הוצי הל ר ה' לה מנ ר אה של ה אמ ן ומםשל רם המ הוא אנ
ם יי יל מנ לי כש הנ ן - לש רם המ אנ ה וש ם. הוא מםשל יי מנ ה, רוחנ בש זל ה בה יל זל לי כש הנ א לש לה תםב)! אל כש יך (לי רי יהה צה ה הה ן ומםשל רם המ ם אנ הי

ם. םא הי ל תוב הוא וש ה כה ל זל ענ , וש רוחנ בש

י בי ח רנ תנ ה. פה תורה ק בנ סי ענ תש הי מו לש לוד. קה ם בש לונה ית מש בי ד בש חה ה אל לה יש ים לנ צויי יו מש א הה בה י אנ בי רנ ר וש זה עה לש י אל בי רנ
תה עש יהדנ תםב): וש כש (לי יך  רי צה ך  ה כה סוק זל ים. פה להי אל י ה' הוא הה כי ך  בל בה ת לש אל בםתה  שי המ יום ונ הנ תה  עש יהדנ ר, וש מנ אה ר וש זה עה לש אל
בםתה שי המ ה] ונ אי םא רש ה.] עוד, [ב תורה ל בנ די תנ שש מי י של יו מי רה שש א אנ לה ך. [אל בל בה ל לש בםתה אל שי המ ים ונ להי אל י ה' הוא הה יום כי הנ

תםב)! כש יך (לי רי יהה צה ך הה בל ל לי אל

ז אה ך, וש בל בה ל לש בםתה אל שי המ ים - ונ להי אל י ה' הוא הה עת כי דנ לה ה וש ל זל עממםד ענ ה לנ ה רוצל תה ם אנ ה, אי ר מםשל מנ א, אה לה אל
י רי המ ים, של להי אל י ה' הוא הה א כי צה מש ז תי ד. אה חה הוא אל ה, וש זל ה בה ל זל לה כש ני ע, של ר רנ ייצל ר טוב וש ה ייצל ך זל בש בה ע אותו. לש דנ תי

ר. בה דה ת הנ ענ דנ ך לה בל בה ל לש בםתה אל שי המ ה ונ ל זל ענ ד, וש חה הוא אל ה וש זל ה בה ל זל לה כש ני

ר צל יי ין, של יהמי ל בנ לה כש םא ני םאל ל מ שש הנ ם? של גה פש הנ הו  ה. מנ לה עש מנ ם לש גה ים פש ים עושי עי שה ר, רש זה עה לש י אל בי ר רנ מנ עוד, אה
ת לו חי תוב שי כה הו של ש, זל מה ם מנ הל א לה לה ים אל םא עושי ם ל גה ם, ופש דה אה י הה ני י בש אי טה שום חמ ר טוב מי ייצל ל בש לה כש םא ני ע ל רה הה
מו ה, כש לה עש מנ לש כות של רה ם בש יהל לי עמ כו  שש מה םא יי ל י של די ים - כש ים. עושי םא עושי ל וש ים  יהכול עושי בש ם. כי יו מומה נה םא בה ל
ה כות מנ רה ם בש מה צש ענ ם לש ים אותה לי ם נוטש יי מנ שה י הנ רי המ ים - של םא עושי ל ר, וש טה ילה מה הש םא יי ל ם וש יי מנ שה ת הנ ר אל צנ עה ר וש מנ אל נל של

ים. עי שה ם רש ל אותה ם של הו מומה זל אי של דנ ה, ונ טה מנ יך לש שי מש הנ ים לש לי םא נוטש ל ים, וש יכי רי צש של

םא י ל רי המ "ף, של לל אה םא בש ה. ל טה מנ כות לש רה בש כו הנ שש מנ תש םא יי ל יל של בי שש םאל, בי מ שש ין בי ל יהמי לה כש םא ני ל ו', של עוד, לו בש
ר ייצל ים בש קי בה דש ני ר טוב, וש ייצל ע מי ר רנ ים ייצל ידי רי פש ים מנ עי שה רש שום של ה? מי ת זל ם אל רנ י גה ים. מי תוני חש תנ ך לנ שי מה הי ים לש לי נוטש

ע. רנ

ק בה דש ני םא  ם ל אי ם. של ילה בםר חי שש לי וש ים  מי ענ חנ  צי ננ י לש די ין כש יהמי ק בנ בה דש ני וש םאל  מ שש ד הנ צנ א מי ה בה הודה ה, יש אי םא רש ב
ם? עולה ים בה יני ר די עורי םאל מש מ י שש רי המ ין, ונ יהמי ה בש מה ר לה םאמנ ם ת אי ם. וש ילה ת חי בםר אל שש םא יי ין, ל יהמי בנ

י די םאל, כש מ שש ד הנ צנ א מי לה ם אל ן אותה דה ינו  ל, אי אי רה שש ת יי ן אל הוא דה רוך  בה דוש  קה הנ ה של עה שה ה, בש א סוד זל לה אל
ם אותה ב  רי קה ומש ין  יהמי בנ ם  אותה ה  דוחל ים  מי ענ הה ר  אה שש לי ל  בה אמ ין.  יהמי בנ ב  רי קה ומש םאל  מ שש בנ ם  אותה ה  דוחל ילה  הש יי של
ה' ך  ינש מי יש כםחנ  י בנ רי דה אש ה' נל ך  ינש מי תוב (שמות טו) יש כה של מו  ין, כש יהמי ם בנ ה אותה ק, דוחל דל ר צל גי ך  נש ימה סי םאל, וש מ שש בנ

נו. רש מנ אה מו של םאל, כש מ שש ם בנ ב אותה רי קה ץ אוייב. מש ענ רש תי

ם כגלה רו  בש חנ תש הי מו  עי ם של אותה ין, וש יהמי יו לש עותה סה ין, ומנ יהמי ק בנ בה דש םאל, ני מ ד שש צנ הוא מי ה של הודה ך, יש שום כה מי
ין, ה יהמי תורה ך הנ הוא תומי בולון של מו. זש ת לה ש דה ינו אי ימי תוב מי כה ין, של הוא יהמי ה של תורה ק בנ עוסי ר של שכה שה ין. יי יהמי לש

ין. יהמי םאל בש מ ם, שש יי מנ פון בש ה. צה זל ה וה ד זל צנ ר מי שה קש ה ני הודה ן יש כי לה ין. וש יהמי ר שוק הנ מנ אל נל כנ

םאל. מ ם שש מו הי או עי צש מש ני ם של ן אותה כי לה ק בו. וש בנ דש ני םאל, וש מ שש ר בנ שי קנ תש הי ין, וש יהמי ה בנ רה יו שה בי אה א לש טה חה ן של אובי רש
ד תוב (בראשית מט) גה םאל, כה מ ד שוק שש םאל. גה מ שש הנ י שור מי ני תוב ופש כה ל שור, של ד של צנ םאל מי מ הוא שש עון של מש שי

םאל. מ שש ין בי ש, יהמי אי רום בש ק דה בנ דש אן ני ב. כה קי גגד עה הוא יה נו וש גודל דוד יש גש

י ה' הוא ע (דברים ד) כי דנ ז תי ין. אה יהמי םאל בנ מ ד, שש חה אל ם כש ילה לי כש הנ ך, לש בל בה ל לש בםתה אל שי המ נו ונ רש מנ אה ה של ה זל ל זל ענ וש
ם, יי מנ ן, רוחנ בש רם המ אנ ה וש ה, הוא מםשל ן ומםשל רם המ , הוא אנ ו יהדוענ שה כש ענ ך הוא, וש אי כה דנ א, ונ בה י אנ בי ר רנ מנ ים. אה להי אל הה

תוב הוא. ה כה ל זל ענ ד, וש חה יות אל הש , לי רוחנ ם בש יי ומנ

אן ה כה מו זל ך. כש אםדל ל מש כה ך ובש שש פש ל ננ כה ך ובש בש בה ל לש כה יך בש להל ת ה' אל תה אל בש הנ אה ר, (שם ו) וש מנ אה ח וש תנ א פה בה י אנ בי רנ
ה ך - זל בש בה ל לש כה ה. בש יונה לש ה על בה המ אנ אוי בש רה דוש כה קה ם הנ שי ת הנ ד אל ינחי ם לש דה אה ה הוא לה רה הה זש אנ דוש, וש קה חוד הנ יי ז הנ מה רש ני
ך - אםדל ל מש כה ם. ובש יהל יני ה בי נה תש ני ד של וי ש דה פל ך - זו נל שש פש ל ננ כה ע. ובש ר רנ ייצל ר טוב וש ים ייצל אי רה קש ני דוש) של םאל (קה מ ין ושש יהמי

אוי. רה רוך הוא כה דוש בה קה ת הנ הםב אל אל ם לל לי חוד שה אן הוא יי עור. כה ין בו שי אי קום של מה ה בש לה עש מנ ם לש ילה לי כש הנ לש

ך הוא שום כה אוי, מי רה ם כה לי חוד שה כםל הוא יי הנ ים, וש די דה צש ל הנ כה חוז לש הוא אה עמקםב, של ה ינ ך - זל אםדל ל מש כה עוד, ובש
רוד. י פי לי ד בש חה כםל הוא אל ן, הנ רם המ אנ ה וש ה, הוא מםשל ן ומםשל רם המ אנ

יא יום הי ל הנ ך כה תל י תורה תי בש הנ ה אה ר, (תהלים קיט) מה מנ אה ח וש תנ ה פה הודה י יש בי אמםר. רנ עםה לי רש ם פנ כל לי ר אמ בי דנ י יש כי
ך רי טה צש הי ל, וש אי רה שש ך יי לל ד הוא מל וי ה, דה אי םא רש ך. ב קל דש י צי טי פש שש ל מי ך ענ הודות לה קום לש ה אה לה יש צות לנ תוב חמ כה י. וש תי יחה שי
צות תוב חמ ה כה לה יש לנ י בנ רי ת. המ מל אל ך הה רל דל טו מי סש םא יי ל םאנו של יג צ הי נש מנ ה הנ רועל ל כש אי רה שש ת יי יג אל הי נש הנ ם, לש עה ת הה דון אל לה
ד רוך הוא ענ דוש בה קה ל הנ חות של בה שש תי ה ובנ תורה ק בנ סי ענ תש הוא מי ך, וש קל דש י צי טי פש שש ל מי ך ענ הודות לה קום לש ה אה לה יש לנ

ר. בםקל יענ הנ גי מנ של
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א בה של ר. כש חנ ה שה ירה עי נור אה כי ל וש בל ני ה הנ י עורה בודי ה כש תוב (שם נז) עורה כה של מו  ר, כש בםקל ת הנ ר אל עורי הוא מש וש
אן כה א מי לה י? אל תי יחה יא שי יום הי ל הנ ה כה ה זל י. מנ תי יחה יא שי יום הי ל הנ ך כה תל י תורה תי בש הנ ה אה ה, מה סוק זל ר פה מנ יום, אה הנ
יום ל הנ ך כה שום כה ה. מי ה כגלה תורה ת הנ יים אל לו קי אי יו, כש רש ל בג ין ענ די ים הנ לי שש הנ ה לש תורה ל בנ די תנ שש מי י של ל מי כה נו, של דש מנ לה

י. תי יחה יא שי הי

א בה ד של ענ חות  בה שש תי וש ירות  שי ק בש סי ענ תש ה הי לה יש לנ ובנ ים,  יני די ים הנ לי שש הנ לש ה  תורה ק בנ סי ענ תש יום הי ה, בנ אי םא רש ב
יל לי כש הנ י לש די ה, כש לה יש לנ ין, בנ יהמי םאל בנ מ יל שש לי כש הנ י לש די ים כש יני די ים הנ לי שש הנ ק לש סי ענ תש יום הי ל הנ ם? כה ענ טנ ה הנ יום. מה הנ

יום. ה בנ לה יש לנ ת הנ גנ רש דנ

יהם א הנ למםה, יהצה א שש בה ן של יוה יהם. כי ל הנ י אל דנ תו שה יש ם חנ ל אותה יב כה רי קש יהה מנ ך הה לל מל ד הנ וי י דה ימי ה, בי אי םא רש וב
ים, יוני לש על ים הה דולי גש ים הנ יני ני תנ לו הנ , אי שוהה רש י פי רי ה? המ אשונה רי ים בה קי שש ם ני הל ה מי יזל ם. אי ה אותה קה שש הי א וש לי מנ תש הי וש

ים. ינמי ם בנ יי מנ ת הנ או אל לש ם (בראשית א) ומי הל תוב בה כה של

ים ה עולי לל ים. אי קי רות עממג הה ים נש יוני לש נות על יה עש ר מנ שה ה עה לשה ים שש אי יון יוצש לש על ין הה ד יהמי צנ ר, בש זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ל יר נוטי אי מי ד הנ חה ים, גוף אל י גופי ני שש יס אותו בי ני כש םאשו ומנ יא ר ד מוצי חה רו. אל בי חמ ס בנ נה כש ד ני חה ל אל ים. כה די ה יורש לל אי וש

ים. די דה ה צש עה בה רש אנ ים לש אי יוצש ים של אורי ף יש לל ה אל טה מנ יד לש רי פש ה, מנ לה עש מנ ין לש יהמי מי

ע בנ רש ם אנ יי ים מנ לי נוטש וש ים  סי נה כש ני ים.  אורי יש ר  שה ה עה לשה ים שש די רה פש ני ר,  שה ה עה לשה נות שש יה עש רות ומנ הה נש ם  אותה מי
םאל. מ שש ה בי ד זל צנ ים מי אורי ה יש עה שש תי ים וש עי שש תי אות וש ע מי בנ רש אנ ה, וש ד זל צנ י מי צי חי ים וה אורי ה יש עה שש תי ים וש עי שש תי אות וש מי

ש. חה ה נה עמשל ננ ים וש אורי יש ין הנ ס בי נה כש ה ני ד. זל חה ה אל עמשל ננ אן, וש כה י מי צי חמ אן ונ כה י מי צי ר חמ אה שש ני

ים. אורי יש ם  ל אותה כה ים לש די רה פש ני וש ים  טי ם שה יי פנ נה כש יו  פה נה ל. כש זל רש בנ ים כש שי יו קה שה קנ שש ה. קנ נה שושנ דםם כנ אה םאשו  ר
יו. נה פה יהקום לש י של ין מי ים. אי גי דה ר הנ אה ת שש ט אל ה ובועי כל יו), מנ לה בו (אי נה ה זש עולל של כש

ת חנ יהם. אנ ים לנ סי נה כש ני ים וש חי ים, ובורש יני ני תנ ר הנ אה ים שש עי זש עש דנ זש ים מי אורי ם יש ל אותה כה ענ בש נוסי של ש. כש ט אי יו לוהי פי
נו. מל ים מי אי לש מנ תש ד מי חה ר אל סי ים חה אורי ף יש לל ה. אל ד זל צנ ץ לש ה רובי נה ים שה עי בש שי ת לש חנ אנ ה, וש ד זל צנ ץ לש ה רובי נה ים שה עי בש שי לש

ים. אורי ם יש ין אותה ץ בי ה רובי ין זל ני תנ

יו) פה נה עמ בנ ים  די עומש (וש ם,  פה עש זנ בש ים  פי זועמ וש ים  די עומש ם  כגלה פות.  לי קש בנ ש  אי ל  של יהד  ת  סנ פי את  יוצי  , ענ נוסי של כש
בו, נה ף זש ם. זוקי עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ ים לש עי ים נוסש לי גנ לש גנ ה. וש חורה ת שש לל כי ן) תש יי ענ ין (הה עי ים לש אורי ם יש ים אותה בי רש עה תש מי

יו. נה פה ים לש חי ם בורש כגלה ה, וש טה מנ ה לש כל ה, מנ לה עש מנ ה לש כל מנ

י רי יות, המ וי ע זה בנ רש אנ רו לש זש פנ תש הי נות וש קי בו זש ינצש תש א: הי רוז יוצי כה הנ ת, וש חנ ש אנ ת אי בל הל לש ת שנ דל פון עומל ד צה צנ לש ד של ענ
ם ז כגלה גו'. אה וש יך  יל חה לש ים בי חי י חנ תי תנ נה ר (יחזקאל כט) וש מנ אל נל של מו  ין, כש ני תנ י הנ ני ל פש ר ענ ם קולה שה י של ר מי עורי תש הי
ד ה ענ בה הום רנ ב תש קל נל תוך  לש ים אותו  יסי ני כש ם, ומנ יי ינ חה לש ד הנ צנ יו בש נה ים פה בי נוקש וש ין  ני תנ ת הנ ים אל חי לוקש רו, וש זש פנ תש הי

יו). ירה חי נש יו (לי רותה המ ננ ים אותו לש ירי זי חמ ז מנ אה ר כםחו, וש בה שש ני של

ם יהל לי עמ ם, ונ יהל מודי ענ ים וש יעי קי רש ל הה ם של קומותוהל ל מש קי לש קנ םא יש ל י של די ך, כש ים לו כה ה עושי נה ים שה עי בש שי ת לש חנ אנ
נו. י ה' עושי ני פש ה לי כה רש בש ה ני עה רה כש ני ה וש ול חמ תנ שש ים, (תהלים צה) בואו ני רי אומש ים וש כי רש בה ים ומש כםל מודי הנ

ך רל בה יש ר (בראשית א) ונ מנ אל נל מו של ים, כש כי רש בה תש מי ם של ים אותה די ה, עומש לה עש מנ ים) לש יוני לש על ים (הה סי נה כש ים ני יני ני תנ הנ
תוב (תהלים ה כה ל זל ענ ים. וש ינמי ם בנ יי מנ ת הנ או אל לש תוב ומי כה ים, של גי דה ר הנ אה ל שש ל כה ים ענ טי לו שולש ים. אי להי ם אל אםתה

. יתה שי ה עה מה כש חה ם בש יך ה' כגלה עמשל בו מנ ה רנ קד) מה

א תה פש תוסל

מורות ה זש מה כנ ים בש לי ה עה מה כנ ט בש שי קנ תש כול מי שש ה אל ה. מה יונה לש על ם הה אי כםל - זו הה שש י. אל י לי ר דודי כםפל כל הנ שש אל
ה מה כנ מי ים,  לי כי ה  מונה ל שש ים של שוטי ה קי מה כנ בש ת  טל של קנ תש מי ה  יונה לש על הה ה  ינה כי שש הנ ך  כה ים אותו,  לי אוכש ל של אי רה שש יי לש
כםר זש יהה לי יתי אי יהד - ורש ך, ומי לל מל י הנ ני פש ם לי הל ת בה דל יא עומל הי , וש יהה נל בה ה לש רה פה ל כנ ים של יטי שי כש י תנ יני ה מי מה כנ נות, מי בה רש קה
ש קי בנ ה לש לה פי תש ינו בנ בותי רנ נו  קש תי לו של לה כות הנ רה בש בנ יהה  שותל קה ת בנ נו אל ם) לה לותה אמ שש ם מי הל ת (לה נל נותל ם, וש ית עולה רי בש

ך. לל מל י הנ ני פש לי

ה זל מו  ים, כש מי חמ רנ ים לש כי פש הנ תש "י, מי נה דם יא הוה"י אמ הי ה, של תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש ל הנ ים של יני די ל הנ ן כה מנ זש אותו  בש
ע - הוה"י. תולה ימו כנ די ם ינאש ינו - יהו"ה. אי בי לש ג ינ לל של ים כנ ני שה ם כנ יכל אי טה יו חמ הש ם יי יים (ישעיה ה) אי קנ יהו"ה, לש

ה. יונה לש על ה הה ינה כי שש הנ ים מי ני בש לנ תש ה) מי ל זל ים של יני די ל הנ ה (כה ים זל יני ל די כה יו - יהו"ה. בש הש ר יי מל צל כנ

שוהה רש ופי ים.  יי חנ ץ הנ עי ך  רל ת דל מםר אל שש לי ת  כל פל הנ תש מי ב הנ רל חל ט הנ הנ לנ ג)  ה הוה"י, (בראשית  ינה כי שש יא הנ הי וש
מו ין כש ים די מי עה פש ים. לי שי ים נה מי עה פש לי ים, וש שי נה ים אמ מי עה פש ין, לי ים די מי עה פש ים, לי מי חמ ים רנ מי עה פש ת לי כל פל הנ תש מי ינו, של בותי רנ
ים כי פש הנ תש מי ים  יני די הנ ל  כה ים,  יי חנ הנ ץ  עי ל  ד של צנ מי י הוא  רי המ יהו"ה. של ה  זל מו  כש ים  מי חמ רנ ים  מי עה פש לי ה הוה"י.  זל
ל ים ענ רי עובש ם של ת אותה ם אל הל דון בה ין, לה די ים לש כי פש הנ תש ים מי מי חמ רנ ל הה ע, כה רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ ל עי ד של צנ ים. ומי מי חמ רנ לש

ה. תורה י הנ רי בש די

שוהה רש ה פי שום זל ים, מי מי חמ רנ ין] לש די ה [לש ים בה כי פש הנ תש ין מי די מות הנ ל שש ה, כה ינה הוא בי א, של בה ם הנ עולה ה בה ץ זל עי וש
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ת כל פל הנ תש מי ת, של כל פל הנ תש מי ב הנ רל חל ט הנ הנ יא לנ ה הי ינה בי ך  שום כה א, ומי בה ם הנ עולה ה הה זל ם הנ עולה הה מו  םא כש ינו, ל בותי רנ
ין די ים לש מי חמ רנ ת מי כל פל הנ תש מי ב הנ רל חל ט הנ הנ כות, לנ לש א. מנ בה ם הנ עולה ר בה כה ם שה הל ת לה תי ים, לה יקי די צנ ים לנ מי חמ רנ ין לש די מי

ה. זל ם הנ עולה ים בה עי שה רש ת הה ה אל דון בה לה

ים, די שי ים לש שי נה אמ דות, ונ שי ים לש שי נה ים הנ כי פש הנ תש ים מי מי עה פש ה, לי טל מנ מו הנ הוא כש ע, של רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ עי ל מי בה אמ
תו שש ם אי ש עי מי שנ ם לש דה אה ין לו לש אי ינו, של בותי שוהה רנ רש ה פי שום זל ל. ומי חי רה עמקםב לש ד ינ גי ינ ה (בראשית כט) ונ שום זל ומי
ם אי ע. וש רה טוב לה ת מי כל פל הנ תש ע מי רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ עי ט בש הנ לנ שום של ה, מי דה שי ה לו בש פה לש חנ תש א ני מה ה, של מה ר עי פי סנ יש ד של ענ
ם הל לה טות של מנ ם הנ ים אותה כי פש הנ יו מש ם, הה יהל טי לה ים בש מי טג רש חנ ן הנ ינעמשו כי תוב ונ כה עםה, של רש ל פנ ים של פי שש כנ מש הנ ר של םאמנ ת

ך. (ע"כ תוספתא) פי הנ תש הי ים לש כולי כות יש פש הנ תש הי ה הנ לל ל אי ד של צנ ים. ומי שי חה נש לי

ר ה יותי ל מםשל א אותו של לה ה? אל ה מםשל טי לא מנ ן וש רם המ ה אנ טי ם מנ ענ טנ ה הנ ך. מה טש ת מנ ח אל רםן קנ המ ל אנ תה אל רש מנ אה וש
ל טות של ם מנ אותה בש א אותו  מי טנ הוא לש רוך  בה דוש  קה ה הנ צה םא רה ל דוש, וש קה ם הנ שי יון בנ לש על ן הה גה ק בנ קנ חש נל דוש, של קה
ין, יהמי א מי ן בה רם המ אנ שום של םאל, מי מ שש ד הנ צנ ים מי אי בה ם הנ ל אותה כה ם לש פות אותה כש א לי לה םא עוד, אל ל וש ים,  פי שש כנ מש הנ

ין. יהמי ה לנ פל כש םאל ני מ שש הנ וש

ה ים, מה יני ני ים ינעמשו תנ פי שש כנ ם מש אותה רוך הוא של דוש בה קה י הנ ני פש לוי לי י גה רי י, המ י יוסי בי ת רנ ל אל אנ יהיא שה י חי בי רנ
ין ני תנ ית הנ אשי רי קות, ומי לש הנ ית לש אשי רי יא הה ם הי שה מי שום של ר לו, מי מנ ים? אה יני ני עםה תנ רש י פנ ני פש עמשות לי ה לנ בורה גש הנ
םאש י ר רי המ ים, של פי שש כנ מש ל הנ ים כה חי מי ז שש קות) אה לש הנ יל לש חי תש הי טונו  לש ת שי לנ חי תש טונו, ומי לש שי טונו, (לש לש יל שי חי תש מנ

ם. ע אותה לנ ש ובה ץ יהבי עי ן לש רם המ ל אנ ין של ני ר אותו תנ זנ יהד חה ה. מי תה יש ך הה ם כה הל לה ש של חה נה ל הנ ה של מה כש חה הנ

ין ם אי הל ה), חוץ מי לה עש מנ ה (לש טה מנ ה לש זל של בו  שש ם חה הי ץ, של רל אה בה ייש  יון  לש טון על לש שי יהדוע של וש הו  מש ה תה ל זל ענ וש
ם. ע אותה לנ ץ ובה עי ר לש זנ חה רםן של המ ה אנ טי א מנ קה וש ן. דנ רם המ ה אנ טי ע מנ לנ בש יי ז ונ אה ר, וש בה עמשות דה טון לנ לש שי

ם ל אותה ט ענ שולי יון של לש ין על ני ה, תנ לה עש מנ ד לש חה ה. אל טה מנ ד לש חה אל ה וש לה עש מנ ד לש חה י אותות, אל ני ן שש רם המ ה אנ שה ן עה כי לה וש
טון לש שי ל של כי תנ סש הי יו, וש פה שש כנ ל מש כה ם מי כה יהה חה עםה הה רש ם. ופנ הל לה ין של ני תנ ל הנ ץ ענ עי ט הה שולי ה, של טה מנ ד לש חה ם. אל הל לה של

ה. טה מנ ט לש שולי ה וש לה עש מנ ט לש ץ, שולי רל אה ל הה ט ענ יון שולי לש על הה

םא ל ה וש אל רש ני ך  כה ן, של יי ענ ית הה אי רש מנ א בש לה ינו אל ים אי פי שש כנ מש ים הנ עושי ה של ל מנ כה ר של םאמנ ם ת י, אי י יוסי בי ר רנ מנ אה
ם הל לה ים של יני ני ם תנ אותה לו  פי י, אמ י יוסי בי ר רנ מנ אה ם. וש יני ני תנ לש יו  הש יי תוב ונ כה א, של קה וש דנ יו  הש יי ונ נו  יעי מי שש הנ א לש ר - בה יותי

ם. ע אותה לנ ן בה רם המ ץ אנ עי ים, וש צי יות עי הש רו לי זש חנ

ית אשי ם רי שה יו. מי אםרה יש תוך  ץ בש רםבי דול הה גה ים הנ ני תנ ם הנ יי רנ צש ך מי לל עםה מל רש פנ יך  לל י עה ני נש תוב (יחזקאל כט) הי כה
ם]. גות [הי רה דש ל הנ כה ה מי טה מנ ם לש תה מה כש ל חה בה ם, אמ הל לה טון של לש שי ה בנ טה מנ לש

ר קה עי ם וש טונה לש םאש שי יונות, ר לש גות על רה דש גות בי רה ן דש אותה ם לש פותה כש תונות לי חש גות תנ רה דש ם בי תה מה כש ה, חה אי םא רש ב
ע מנ שש ם, מנ הל לה של ה  יונה לש על ה  גה רש ל דנ יי חנ ל  נוטי ם  שה מי י  רי המ ין, של ני תנ בנ ים  לי שש לש תנ שש ומי ין,  ני תנ אותו  ה מי טה מנ לש ם  הל לה של

ם. יי חה רי ר הה חנ ר אנ של תוב אמ כה של

ס א (סוג עוף) טה ירה פי טש ר קנ זה עה לש י אל בי ת רנ ה אל אה א. רה ל אושה ר של ענ ת שנ לל ל דל ד ענ חה ב יום אל יהה יושי יהיא הה י חי בי רנ
ה אה רה וש םאשו  יר ר זי חל יך. הל רל חמ ת אנ כל לל ים לה קי תוקש שש כםל מי הנ ך  כש רש דנ לו בש פי אמ ע של מה שש ר, מנ זה עה לש י אל בי רנ ר לו לש מנ יו. אה לה אי
ים ייש לוחי ה שש מה כנ כםל, וש יחות בנ לי ה שש שה הוא עה רוך  בה דוש  קה י הנ רי המ יחות, של לי שש לו  צש אל אי ייש  דנ ונ ר,  מנ אותו. אה

. ם רוחנ הל ין בה אי ים של רי בה ם דש לו אותה פי א אמ לה ד, אל בנ לש ם רוחנ בי הל ייש בה ים של רי בה ר דש םאמנ םא ת ל רוך-הוא, של דוש-בה קה לנ

םא ל יו של אה טה חמ ר מי הי זה הי ם לש דה אה ה ייש לה מה ה. כנ נה נל עמ ץ ינ עי יס מי פי כה ק וש עה זש יר תי קי ן מי בל י אל ר, (חבקוק ב) כי מנ אה ח וש תנ פה
ים מי עה פש לי ידו בו. וש עי יתו יה ל בי ים של צי עי יתו וש י בי ני בש י אנ רי יד בו? המ עי י יה ר מי םאמנ ם י אי רוך הוא. וש דוש בה קה י הנ ני פש א לי טה ילחל
ה בו שה רוך הוא עה דוש בה קה ש, הנ ץ יהבי הוא עי רםן של המ ה אנ טי ה, מנ אי םא רש יחות. ב לי ם שש הל ה בה רוך הוא עושל דוש בה קה הנ
ד חה אל ם, וש הל לה ים של יני ני תנ ם הנ ת אותה ע אל לנ ש ובה ץ יהבי הוא עי ד של חה עמשו בו. אל יות ננ יחג לי י שש תי ים, ושש סי ני ית הנ אשי ת רי אל

יהה. רי ה בש עמשה ננ רוחנ וש ר בש זנ ת חה חנ ה אנ עה שה י לש רי המ של

ים, תי יות מי חמ הנ רוך הוא לש דוש בה קה יד הנ תי םא עה ל ים, של רי אומש ם של ל אותה ם של ח רוחה פנ ר, תי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ים חוקי ה, רש תורה ן הנ ים מי חוקי רש ים, הה עי שה רש ת הה ים אל שי פש טי ם הנ או אותה רש ה. יהבםאו יי שה דה יהה חמ רי ם בש הל ה מי עמשל יך ינ אי וש
גוף. וה רוחנ  ה בש נה שג יהה מש רי בש ך אותו לי פנ ה הה עה י שה פי רוך הוא לש דוש בה קה הנ ש, וש ץ יהבי ה, עי טל יהה מנ ן הה רם המ ינד אנ נו, בש מל מי
ם יומה ה  תורה בנ לו  דש תנ שש הי וש ה  תורה וות הנ צש מי ת  אל רו  מש שה וש דושות  מות קש שה ונש ם רוחות  הל בה יו  הה ים של גופי ם  אותה
ה מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ ם ענ עולה ת הה אל ש  די חנ יש ן של מנ זש בנ ך  ר כה חנ ר - אנ פה עה ם בש ן אותה מנ הוא טה רוך  בה דוש  קה הנ ה, וש לה יש לנ וה

ה. שה דה יהה חמ רי ם בש ה אותה עמשל ינ של

םא ל יך וש תל יו מי חש תוב (ישעיה כו) יי כה ע של מה שש יהה, יהקום. מנ הה אותו גוף של א של לה םא עוד, אל ל יהיא, וש י חי בי ר רנ מנ אה
םא יא ל הי ה, וש מה דה אמ ת הה חנ גוף תנ ן הנ ת מי רל אל שש ת ני חנ ם אנ צל י על רי המ יו. של חש ל יי בה יות אמ רי ם בש הי ע של מה שש א, מנ רה בש תוב יי כה
אור מו שש ה אותו כש עמשל ינ ך אותו, וש רי בה רוך הוא יש דוש בה קה ן הנ מנ אותו זש ים, ובש מי עולה ר לש פה עה ה בל לל בש םא תי ל ת וש בל קל רש ני
ן בו רוחנ תי רוך הוא יי דוש בה קה הנ יו, וש רה יבה ל אי כה גוף וש ל הנ לי כש תנ שש ה יי נה מל נות, ומי ע פי בנ רש אנ ט לש שי פנ תש תי ה וש לל עמ תנ ה, וש סה עי בה של
ל אורות י טנ תוב כי כה ל, של טנ ה? בש כה כש רנ תש ה הי מה ם בנ צל ה על ה, אותה אי םא רש ך הוא. וב ר, כה זה עה לש י אל בי ר לו רנ מנ ך. אה ר כה חנ אנ
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גו'. ך וש לל טנ

ל ענ ם וש יהל אםרי ל יש ם ענ רםתה המ ל ננ ם ענ יי רנ צש י מי ימי ל מי ך ענ ה יהדש טי ך ונש טש ח מנ רםן קנ המ ל אנ מםר אל ה אל ל מםשל ר ה' אל םאמל י ונ
יהכול יך  אי ה, וש זל סוק הנ פה ל בנ כי תנ סש הי לש ה, ייש  הודה י יש בי ר רנ מנ גו'. אה ם וש דה יו  הש יי ם וש יהל ימי ה מי וי קש ל מי ל כה ענ ם וש יהל מי גש אנ
ת כות ה' אל י הנ רי חמ ים אנ ת יהמי ענ בש א שי לי מה יי תוב ונ י כה רי המ עוד, של א] וש לה םא עוד, אל ל לו? [וש לה קומות הנ מש ל הנ כה ת לש כל לל לה

ם? יהל מי גש ל אנ ענ ם וש יהל אםרי ל יש ם ענ רםתה המ ל ננ ם ענ יי רנ צש י מי ימי ל מי תה ענ רש מנ ה אה תה אנ תוב, וש אםר כה יש ת הנ אםר. אל יש הנ

ל כה נות וש יה עש ים ומנ יאורי ים וי מי גנ ר אמ אה ם שש ל אותה ים כה אי לש מנ תש ם מי שה ילוס, ומי ני יהה הנ ם הה יי רנ צש י מי ימי א, מי לה אל
לו םא יהכש ל תוב וש כה ה, של ה זל כה כה ה של אי םא רש דו. וב בנ ילוס לש ני ת הנ ק אל כות, רנ הנ ה לש טה םא נה ן ל רם המ ה אנ ל זל ענ ם, וש יהל ימי מי

אםר. יש ן הנ ם מי יי תות מנ שש ם לי יי רנ צש מי

ה מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ ים ענ יוני לש ם על יי ים, (ומנ די דה ה צש מה כנ ים לש די רה פש ים ני תוני חש ם תנ יי ה, מנ אי םא רש א, ב בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ים להי ר אל םאמל י תוב (בראשית א) ונ כה ם, של יי מנ נוס הנ ית כי בי ים לש סי נש כנ תש ים מי יוני לש ם על יי י] ומנ רי המ ים של יוני לש גו') [על וש
םא שוהו, וב רש ה פי זל סוק הנ פה ים. הנ א ינמי רה ם קה יי מנ ה הנ וי קש מי תוב ולש כה ד, וש חה קום אל ל מה ם אל יי מנ שה ת הנ חנ תנ ם מי יי מנ וו הנ קה יי
ל ל כה הוא נוטי ים, של בי רנ ם הה יי מנ נוס לנ ית כי בי הו  לות, זל זה ים ומנ בי ה, כוכה נה בה ולש ש  מל של בו  ייש  של יענ  קי רה ה, אותו  אי רש
ל כה ם לש ק אותה לי חנ ם ומש ר אותה זי פנ ם, מש יי מנ ת הנ ל אל נוטי ן של יוה תון, כי חש ם תנ הוא עולה ץ, של רל אה ת הה ה אל קל שש ם ומנ יי מנ הנ

ם. ת כגלה ה אל קל שש ם הוא מנ שה ר, ומי בל עי

א (ישעיה רה קש ז ני אה םאל, וש מ שש ד הנ צנ ק מי יוני , וש יענ קי אותו רה ק מי םא יוני תון ל חש תנ ם הנ עולה ה, הה ין שורל די ן של מנ זש ובי
י ני שש ק מי יהם יוני ן הנ מנ אותו זש בש ה, של נה מל ים מי קי שש ז ומג ה אה נה מל ים מי קי יונש ם של אותה ם. אוי לש ה דה אה לש ה' מה ב לנ רל לד) חל
ה לה עש מנ ה לש קל לש ם, ומנ יי רנ צש ל מי ק של לל חי ת הנ אםר אל יש לנ ך  ז שופי אה דםם, וש אה ן וש בה ים, לה קי לה י חמ ני שש ק לי לי חנ תש יהה מי ים, הה די דה צש

ם. ים דה רי צש מי הנ ם וש יי ים מנ ל שותי אי רה שש ן יי כי לה ה, וש טה מנ ה לש קל לש ומנ

ה לל ענ תש ם ומי יהל עי מש ס לי נה כש ני ם וש דה ת הנ ים אל ה, שותי אי םא רש ר - ב םא יותי ל ל וש גםענ שום הנ יהה מי ה הה זל ר של םאמנ ם ת אי
ה תה יש ם הה תה אה קה לש ית הנ אשי ך רי שום כה ם, ומי יי ים מנ ז שותי אה מון, וש מה ם בש יי ם מנ הל ים לה רי ל מוכש אי רה שש יו יי הה ד של , ענ ענ ובוקי

ם. דה

ה, אי םא רש ד. ב על ם וה עולה ך לש מש ה שי כה רש בה אמ ך ונ לל מל י הנ להנ ך אל מש רומי ה, (תהלים קמה) אמ סוק זל ח פה תנ ק פה חה צש י יי בי רנ
יון לש על אור  לש יס אותו  ני כש הנ ולש חו  בש עמלות שי הנ לש ה  צה רה שום של י. מי לי של י,  להנ אל ב  תנ כה ר, של אומי תו  גה רש דנ ד  גל נל כש ד  וי דה

גו'. ך וש לל מל י הנ להנ ך אל מש רומי ך אמ שום כה ד, מי חה כםל אל יות הנ הש ה לי זל ה בה ב זל רי עה תש הי לש

אור יד הה מי ר תה יואנ יו, וש לה ן עה גי תה י של די כש יהה  נל יר פה אי הה א ולש סי כי ת הנ ן אל קי תנ ל לש די תנ שש ד הי וי מות דה ל יש ינו, כה ני שה של
יך רי םא צה ל ה, וש אה לש מנ תש ה הי נה בה לש הנ ם, וש לי ם שה עולה א הה צה למםה, מה א שש בה של ד. וכש חה כםל אל יות הנ הש יון לי לש על אור הה תון בה חש תנ הנ

ה. ירה אי המ יהה לנ לל רםחנ עה טש לי

לות, זה ים ומנ בי ת כוכה י עמבודנ די ים עובש מי ענ מות מי קה ת נש חנ קנ הוא לה רוך  בה דוש  קה ה הנ צה רה ה של עה שה ה, בש אי םא רש ב
ל ם של ל אותה ה, כה טה ל מנ ים של לי חה נות ונש יה עש עו מנ בש ז נה אה ם. וש ד דה צנ אותו הנ ה מי נה בה לש ה הנ אה לש מנ תש הי םאל, וש מ שש ר הנ עורי תש הי

ם. ם דה הל לה ין של די ן הנ כי לה ם, וש דה םאל בש מ ד שש צנ

דוש קה ים, הנ רוגי המ ל הנ ם של ל אותו דה לנ גש ם בי עולה ל הה ר ענ עורי תש ין מי די הנ של ר (כש עורי תש ה מי זל ם הנ דה הנ של ה, כש אי םא רש ב
ל בה ם, אמ ג אותה הורי ר וש חי ם אנ ם ענ יהל לי ר עמ עורי תש יי ים הוא של רוגי המ ל הנ ם של ם, אותו דה עה ל הה ר) ענ עורי תש רוך הוא מי בה
ל אי רה שש יי שום של ם, מי ם דה יהל לי ר עמ עורי ר לש חי ם אנ ם ענ יהל לי יא עמ בי הה רוך הוא לש דוש בה קה ה הנ צה םא רה ם ל יי רנ צש מי ת] בש עי [כה
ם, הל לה רות של הה נש ם בנ דה ם בש ה אותה כה רוך הוא הי דוש בה קה ל הנ בה ם, אמ צה רש אנ ים בש רי דה שום של עמרו מי טנ צש םא יי ל ם וש יהל יני יו בי הה

תות. שש ים לי כולי יו יש םא הה ל של

י די ה, כש אשונה רי ם בה הל לה יט של לי שנ רוך הוא לנ דוש בה קה ה הנ וה ר, צי הה נה אותו  ט בש ם שולי הל לה טון של לש שי הנ שום של ומי
ם. עו דה בש ם נה הל לה אות של רש יי ר הנ אה ן שש כי ם, וש יהל אותי רש יי ד מי חה יהה אל ילוס הה ני הנ שום של ה, מי אשונה רי ם בה תה אה רש ה יי קל לש תי של

ים. ני בה אמ ים ובה צי עי ם ובה יי רנ צש ץ מי רל ל אל כה ם בש יהה דה הה תוב וש כה הו של זל

יהיא י חי בי ח רנ תנ ינוק. פה יהה תי הה ן, של טה קה י הנ י יוסי בי מו רנ יהה עי הה ה, וש תורה עמסםק בנ ד לנ חה ה אל לה יש ם לנ יהיא קה י חי בי רנ
ה יך. מה עמשל ת מנ ים אל להי אל ה הה צה ר רה בה י כש כי ך  ינל ב טוב יי לל ה בש תי ושש ך  מל חש ה לנ חה מש שי כםל בש אל ך  ר, (קהלת ט) לי מנ אה וש

ה? סוק זל ר פה מנ אה ך של לל מל למםה הנ ה שש אה רה

י כי רש דנ ך בש ם הולי דה אה ה של עה שה ך. בש מל חש ה לנ חה מש שי כםל בש ך אל ר לי מנ אה ה של זל ה, וש מה כש חה יו בש יו הה רה בה ל דש למםה, כה א שש לה אל
ל אוכי ן של יי ינ הנ ם וש חל לל ז הנ אה ה, וש נוחה ה ומש וה לש ן לו שנ נותי יו וש לה ב אותו אי רי קה רוך הוא מש דוש בה קה רוך הוא, הנ דוש בה קה הנ

יו. עמשה מנ ה בש צל רג רוך הוא מש דוש בה קה הנ ל של לנ גש ב, בי לי ת הנ חנ מש שי ה בש שותל וש

ר מנ ה? אה מה כש חה אן הנ יפםה כה ה, אי מה כש חה יו בש למםה הה י שש רי בש ל די כה תה של רש מנ י אה רי ך, המ ם כה ינוק, אי ר לו אותו תי מנ אה
ך? ן לש יי ננ ר לו, מי מנ י. אה תי עש י יהדנ תי לש שנ ם בי רל טל ר לו, בש מנ ה. אה זל סוק הנ פה ת הנ ה אל אל רש תי ך וש שולש ת בי ל אל שי י, בנ ני לו, בש

ת ר אל טי ענ ם לש דה אה ת הה יר אל הי זש למםה מנ שש ה, של זל סוק הנ פה ר בנ יהה אומי הה י של בי אה י מי תי עש מנ ד שה חה ר לו, קול אל מנ אה
ן, יי ינ ר בש טי ענ תש יי ך  ר כה חנ אנ ה. וש וה דש חל ר בש טי ענ תש יי ם של חל הוא לל צון, וש הוא רה ין, וש ד יהמי הוא צנ ה, של חה מש שי ל בש אי רה שש ת יי סל נל כש
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ז אה ם, וש יהל ני ין שש ילה בי הש ר תי של אמ כנ םאל, וש מ ין ושש יהמי ה, בש מה לי ה שש וה דש כםל חל ל הנ ה של מונה אל א בה צי מה תי י של די םאל, כש מ הוא שש של
ר בה י כש תוב כי כה הו של ם. זל דה י אה ני י בש עמשי מנ רוך הוא בש דוש בה קה ה הנ צל רנ תש מי של ה כש ל זל כה ם. וש עולה כות שורות בה רה בש ל הנ כה
י תי עש ו יהדנ שה כש ענ ך, וש ילש בי שש י בי תי רש אנ שש ה הי ר זל בה י, דה ני יך בש יל ר, חנ מנ קו. אה שה יהיא ונש י חי בי א רנ יך. בה עמשל ת מנ ים אל להי אל ה הה צה רה

ה. תורה ך בנ ר אותש טי ענ רוך הוא לש דוש בה קה ה הנ רוצל של

רםן המ ם אנ ענ טנ ה הנ ם. מה יי רנ צש י מי ימי ל מי ענ ך  ה יהדש טי ונש ך  טש ח מנ רםן קנ המ ל אנ מםר אל ר, אל מנ אה יהיא וש י חי בי ח רנ תנ עוד פה
ם יי יענ מנ פי שש הנ ה לש םאל רוצל מ שש הנ קומו, וש מש ים בי די ם עומש יי מנ ן הנ רם המ רוך הוא, אנ דוש בה קה ר הנ מנ א, אה לה ה? אל םא מםשל ל וש

ם. יות דה הש ים לי רי ם חוזש ם, הי חנ אותה םאל לוקי מ שש של ר אותו, וכש עורי ד יש אותו צנ א מי בה רםן של המ ם. אנ שה מי

דוש קה יל הנ חי תש תון מנ חש תנ הנ עון, מי מש י שי בי ר רנ מנ ה. אה לה חי תש ה בנ כה גות הוא הי רה דש ל הנ כה בש תון של חש תנ ה, הנ אי םא רש ב
לו ת של ה אל גות, הוא עושל רה דש ל הנ כה בש ה של יונה לש על ה הה גה רש דנ לנ יענ  גי מנ של ע, וכש בנ צש אל ע וש בנ צש ל אל כה ה בש כה יהדו מנ רוך הוא, וש בה
ה גה רש דנ יא הנ הי שום של ם, מי יי רנ צש ץ מי רל אל כורות בש בש ל הנ ת כה ג אל רנ ך הה ל כה לנ גש כםל, ובי ת הנ ג אל הורי ם וש יי רנ צש ץ מי רל אל ר בש עובי וש

כםל. ת הנ כורנ ה ובש יונה לש על הה

ר של אמ כנ וש הוא,  רוך  בה דוש  קה יל הנ חי תש ה הי תונה חש תנ הנ ה ומי אשונה רי ם, (בה יי מנ בנ טונו  לש יהה שי עםה הה רש ה, פנ אי םא רש וב
ה גה רי דש יא מנ הי שום של ם, מי יי רנ צש ץ מי רל אל כור בש ל בש ג כה רנ גות, הה רה דש בנ ה של כורה בש יא הנ הי ה, של יונה לש על ם הה תה גה רש דנ לש יענ  גי הי
ים ני תנ תוב (יחזקאל כט) הנ כה ם) של יי מנ בנ טונו  לש שי כור, וש יהה בש עםה הה רש ה, פנ אי םא רש כםל. וב ל הנ ה של כורה בש הנ וש ה  יונה לש על
ם הל ים בה פי יו נוגש הה ים של עי דש רש פנ צש ך הנ ר כה חנ ה. אנ לה חי תש ם בנ דה רו לש הה נש ך  פי הנ תש ך הי שום כה יו. מי אםרה תוך יש ץ בש רםבי דול הה גה הנ
ים עולי וש אור  יש הנ תוך  ים מי אי יוצש וש אור)  יש הנ תוך  בש ים  רי קש רש קנ (מש ם,  יהל עי מש תוך  ים בש רי קש רש קנ ומש ים  קולות, רועמדי בש

ת. יי בנ תוך הנ ים בש תי מו מי ים כש לי ם נופש הי ד של ים, ענ די דה צש ל הנ כה ים קולות לש ימי רי ה, ומש שה ינבה לנ

ה אותה ה, וש קה זה חמ יהד הנ תוך הנ יו מי ם הה רוך הוא, כגלה דוש בה קה ה הנ שה עה ה אותות של רה ם עמשה ל אותה ר - כה בה דה סוד הנ וש
ר. בה עמשות דה ים לנ עי יו יודש םא הה ל ם, וש תה עש ת דנ ל אל בי לש בנ י לש די ם כש הל לה טון של לש שי הנ ם וש גות כגלה רה ן דש ל אותה ה ענ קה זש חנ תש יהד הי
ר. בה עמשות דה ך] לנ ר כה חנ ים [אנ כולי םא יש ל ים של כםל רואי הנ ר, של בה עמשות דה ים לנ אי יוצש ן של יוה ם, כי יהל גותי רי דש ל מנ ה, כה אי םא רש ב
או לו ובה עה ים וש עי דש רש פנ אםר צש יש ץ הנ רנ שה תוב] וש כה ם. [של יהל לי ה עמ תה רש שה ה) של ה (שורה קה זה ה) יהד חמ ל אותה לנ גש ר (בי של אמ י? כנ תנ ימה אי

ך. יתל בי בש

גו'. וש יהה  נל ל בה ה ענ כה בנ ל מש חי ים רה רורי מש י תנ כי י בש הי ע נש מה שש ה ני מה רה ר, (ירמיה לא) קול בש מנ אה ח וש תנ עון פה מש י שי בי רנ
ף יו יוסי ל הה חי י רה ני יהה - בש נל ל בה ה ענ כה בנ ל מש חי ה, רה של ה קה סוק זל קומות. ופה ה מש מה כנ שוהו בש רש ה פי זל סוק הנ פה ה, הנ אי םא רש ב

ה? אה םא לי ל ל וש חי ה רה תה כש ה בה מה ה, לה יו לה ים הה טי בה ה שש שה ם] שי ה [כגלה אה לי ר, וש םא יותי ל ין וש יהמי נש ובי

ת שנ רה פה ה לש אה ל יום יהצש כה שום של כות? מי ה רנ מה כות. לה ה רנ אה י לי יני עי תוב (בראשית כט) וש רו, כה מש אה ך  א כה לה אל
ל ה כה ה בוכה תה יש הה לו, וש גורה פםל בש ה לי דה חמ ע, ופה שה ל אותו רה יו של עמשה ת מנ ה אל ים לה רי יו אומש הה ו, וש שה ל עי ה ענ לה אמ שה ים וש כי רה דש

. יהה ינל כו עי כש רנ תש הי ד של יום ענ

ך יי יה ע, חנ שה ל אותו רה לו של גורה י בש יי הש םא תי ל י של די יק כש די יל אותו צנ בי שש ית בי כי תש בה ר: אנ מנ רוך הוא אה דוש בה קה הנ וש
יא ל הי חי רה ם, וש יהל לי י עמ כי בש םא תי ל ים וש ני פש י בי די מש ענ תש תנ אנ ל, וש אי רה שש לות יי ל גה ה ענ כל בש תי ים וש כי רה ת דש שנ רה פה עממםד בש ך תנ חותי אמ

ל. אי רה שש לות יי ל גה ה ענ בוכה הנ

ם ד עולה חה מות, אל י עולה ני ן שש ה הי אה לי וש ל  חי רה ר, של בה דה ל סוד הנ בה נו. אמ רש מנ אה ה של ל מנ ה הוא ענ סוק זל ל פה בה אמ
ת שנ רה פה בש ת  דל עומל זו  וש ה,  תה סש כנ תש ני וש ה  רה עה מש הנ תוך  ה בש רה תש תנ סש ני וש ה  רה בש קש ני זו  ן  כי לה וש ה,  לל גש ני הנ ם  ד עולה חה אל וש ה,  סל כש ני הנ
תוב י כה רי המ ר, של חי קום אנ מה םא בש ל ה וש רה עה מש עמקםב לנ ה ינ יס אותה ני כש םא הי ן ל כי לה ה, וש יונה לש על ה הה צורה כםל כנ הנ ה, וש לל גש ני ים בנ כי רה דש
יהה ה הה קומה מש של ענ  יודי יהה  הה שום של יר, מי עי לה ה  יס אותה ני כש םא הי ל וש ה,  תה רה פש םא אל ב ץ לה רל ת אל רנ בש עוד כי (שם מח) בש

ה. לל גש ני קום הנ מה בש

ה מה ה. לה מה לה אל יהה נל זל י גוזש ני פש ל לי חי רה ר (ישעיה נג) וכש מנ אל נל מו של ל. כש חי ך: רה את כה רי קש ל ני אי רה שש ת יי סל נל ה, כש אי םא רש ב
ת. מל לל אל יא נל הי ה וש נה מל ק מי סה פש קול ני ים, הנ מי ענ ר הה אה ים שש טי שולש של כש ה? של מה לה אל נל

ל חי ה. רה לה עש מנ ם לש יי לנ רושה יש ע - זו  מה שש ה ני מה רה ים. קול בש רורי מש י תנ כי י בש הי נש ע  מה שש ה ני מה רה תוב קול בש כה של הו  זל וש
ל ם ענ חי נה הי ה לש נה אמ ם. מי הל לה ם של אי יא הה הי ם של יהל לי ה עמ כה בנ יא מש לות, הי גה ם בנ ל הי אי רה שש יי ן של מנ ל זש יהה - כה נל ל בה ה ענ כה בנ מש
םא ל ה וש נה מל ק מי לי תנ סש ה הוא קול, הי לה עש בנ שום של א מי לה תםב)! אל כש יך (לי רי יהה צה ם הה ינה י אי נו. כי ינל י אי ם? כי ענ טנ ה הנ , מה יהה נל בה

ה. מה ר עי בי חנ תש הי

רוך דוש בה קה ן הנ כי לה לות, וש גה ם בנ הי ן של מנ ן וזש מנ ל זש כה א בש לה ל, אל אי רה שש ל יי ה ענ יא בוכה ת הי חנ ה אנ עה םא שה ה, ל אי םא רש וב
ה יהתה הש םא ני מםהו ל ר כה של ם אמ יי רה צש ץ מי רל ל אל כה ה בש דםלה ה גש קה עה ה צש תה יש הה תוב (שמות יא) וש כה ים קול, של יי רי צש מי ם לנ רנ הוא גה
מו ים כש קי וה שש ים בנ לי יו נופש הה ם, וש יהל עי מש ימו קולות בי רי הי ים של עי דש רש פנ צש ם הנ אותה ים בש רי חי ם קולות אמ הל ין לה מי זש הי גו'. וש וש

ים. תי מי

תוב כה ש, של אי ן לה מה צש רות ענ ן מוסש יו כגלה הה ם. וש הל ץ מי רל אה ה הה אה לש מנ תש הי ה, וש ידה הולי ת וש חנ ה אנ תה יש . הה ענ די רש פנ צש ל הנ ענ תנ ונ
ר, םאמנ ם ת אי יהה. וש וה רש נו לה יאי תוצי ם ונ יי מנ ש ובנ אי אנו בה רות? (תהלים סו) בה יו אומש ה הה יך. ומה רותל אמ שש מי יך ובש נורל תנ ובש
נור תנ כות בנ הולש ש וש אי סות לה נה כש ן ני א כגלה לה ש? אל אי סות לה נה כש ים ני עי דש רש פנ צש ן הנ ל אותה כה ם של יי רנ צש מי ת לש פנ כש ה אי ך מה ם כה אי
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ן הל אות מי יוצש עות, וש קש בנ תש ם ומי חל לל תוך הנ סות לש נה כש ני נור, וש תנ יהה בנ ם הה חל שו? לל ה עה תות מל מי ן של אותה תות. וש םא מי ל וש
ימות רי דות, ומש רוקש ם וש יהל עי מש ענ בי די רש פנ צש ה לי כה פש ת הה ה פנ נו, אותה מל כםל מי אל או לל ם. בה חל לל תוך הנ בות לש אה שש ני רות וש חי אמ

כםל. הנ ם מי הל ה לה של ה קה זל ים, וש תי יו מי הה ד של קולות ענ

ה קה עםה לה רש ך. פנ תל טה ל מי ענ וש ך  בש כה שש ר מי דנ חמ ובנ ך  יתל בי בש או  ובה לו  עה וש ים  עי דש רש פנ אםר צש יש ץ הנ רנ שה תוב וש ה, כה אי םא רש ב
י ני י בש עמשי ד מנ הוא פוקי ם, של עולה ד הה ענ ם וש עולה ן הה ך מי בםרה לוהנ מש אל ם הה ילה שי הש יי י של די ם, כש כגלה ר מי יותי ם, וש כגלה אשון מי רי

ים. עושי ה של ל מנ כה ם בש דה אה

סוק עםה. פה רש ית פנ ה בי שה אי ח הה קנ תג עםה ונ רש ל פנ ה אל למלו אםתה הנ יש עםה ונ רש י פנ רי ה שה או אםתה רש יי תוב (בראשית יב) ונ כה
הו קה לש הי ה של י מםשל ימי ד בי חה אל ף, וש י יוסי ימי ד בי חה אל ן, וש מנ אותו זש ד בש חה אן. אל עםה כה רש ה פנ לשה א. שש ה הוא בה שה רה דש ה לי זל

יים). קנ תש ה הי זל סוק הנ פה הנ כו') (וש ה וש עה שה ל בש בה אשון, אמ רי עםה הה רש פנ יים בש קנ תש ה כגלו הי זל סוק הנ פה לו. (הנ קש מנ בש

ל. כםתל תו בנ טה ל מי ה ענ מותה ת דש רו אל דש חנ רו בש יש צי ים וש ני מה אה ז לש מנ יו, רה לה ה אי רה ה שה חה קש לש ני ה של עה שה אשון, בש רי עםה הה רש פנ
ל מו. כה ה עי ה אותה עללה תו, הל טה מי ה לש יהה עולל הה של ץ, וכש עי ל לוחנ  ה ענ רה ל שה ה של מותה ת דש שו אל עה ד של תו ענ עש ה דנ חה םא נה ל
יהה תו הה טה מי ה לש עולל של ים, וכש ני חה דש יו בנ נה פה ים לש סי נה כש יו ני הה יור, וש צי יהר בש צג ן מש יוקה ה אותו דש יהה רואל יו הה רה חמ א אנ בה ך של לל מל
ל ענ וש ך  בש כה שש ר מי דנ חמ תוב ובנ כה ה של מנ נו  יש ה) הנ אי םא ורש כםל. (ב הנ ר מי אן יותי ה כה קה לה ך  לל מל ן הנ כי יור, לה צי אותו  ה מי נל הל נל

דו. בנ ק לו לש א רנ לה ם, אל תה טה ל מי תוב ענ םא כה ם ל כגלה ך. ובש מל ענ יך ובש דל ית עמבה בי ך ובש ר כה חנ אנ ך, וש תל טה מי

ים כי ים הםלש לי חה נש הנ קום של ל מה א אל לי נו מה ינל יהם אי הנ יהם וש ל הנ ים אל כי ים הםלש לי חה נש ל הנ ח, (קהלת א) כה תנ א פה בה י אנ בי רנ
ים סי נה כש ים ני לי חה ם נש אותה של ה, כש אי םא רש ל ב בה ים, אמ רי בי חמ הנ אותו  רו  מש אה ר וש מנ אל ה נל סוק זל ת. פה כל לל ים לה בי ם שה ם הי שה
ח רנ קל הנ אותו  יהם, וש הנ תוך  ם בש יי מנ ים הנ אי קופש יל של בי שש בי תוכו  ם לש ב אותה שואי ם וש אותה חנ  יהם לוקי הנ יהם, וש הנ תוך  לש
מו ה, כש דל שה יות הנ ל חנ ת כה ה אל קל שש רום, ומנ דה ל הנ ף של תםקל ם בש יי מנ ים הנ אי ך יוצש ר כה חנ אנ ס בו, וש נה כש ני ם של יי מנ ת הנ ב אל שואי

י. דה תו שה יש ל חנ קו כה ר (תהלים קד) ינשש מנ אל נל של

נו ינל אי ך  שום כה ר, ומי אי בה תש ני של מו  רום כש דה הנ כםחנ  יר בש שי פש ם ומנ יי מנ ל הנ ת כה ב אל א שואי קופי ה, יהם של אי םא רש וב
ר. מנ אל נל א, וש לי מה

ם ם הי ענ טנ ה הנ ת. מה כל לל לה ים  בי ם שה ם הי ים שה כי ים הםלש לי חה נש הנ קום של ל מה ים, אל רי בי חמ הנ בו  רו  עורש תש י הי רי המ ונ
ה ל זל ענ יהם, וש ם לנ יי יד מנ מי יא תה הוא מוצי ים, וש מי עולה ק לש םא פוסי ן ל דל עי א מי יוצי ענ וש שופי ר של הה אותו נה שום של ים? מי בי שה
ת כל לל לה י  די ת, כש כל לל ב לה הוא שה של ים. וכש מי עולה ים לש קי םא פוסש ל וש ים,  בי שה וש ים  כי הולש וש ים,  בי שה וש ת,  כל לל ים לה בי ם שה יי מנ הנ
ה ילה טי ה) מנ ירה שי פש (מנ ה,  ימה מי יא חמ הי רום של דה הנ רוחנ  וש ים,  אי ם קופש יי מנ הנ וש פון  צה ה רוחנ  אה ובה כםל,  ת הנ קות אל שש הנ לש
יות ני אר וה ד,  ם הוא עומי ילה בי שש ובי לו,  לה הנ ים  די דה צש הנ י  ני שש ין  ב בי יושי ה  זל הנ יהם  הנ ה  זל ל  ענ וש ד.  צנ ל  כה לש ת  כל לל לה ם  אותה

ד. ל צנ כה עות לש נוסש כות וש הולש

יבות בי ת חמ רל עורל יא מש הי ת, של רל עורל תש פון מי ה, רוחנ צה לה יש לנ ק הנ לה חל נל ה של עה שה תו בש טה מי א לש ך בה לל מל הנ של ה, כש אי םא רש ב
ר מנ אל נל מו של יבות, כש בי ה חמ ילה חי תש פון מנ צה מי שום של ה, מי מה עי ך  לל מל ר הנ בי חנ תש ין מי פון אי צה הנ א רוחנ  לי מה לש אי ה, של ירה בי גש לנ
ים רי עורש ים מש ני חה דש ה בנ מה ז כנ אה י. וש ני קי בש חנ ינו תש ימי תוב וי כה ה, של בה המ אנ ק בש בי חנ רום מש דה י. וש םאשי ר ת לש חנ םאלו תנ מ (שיר ב) שש

ים. להי י אל ני ל בש יעו כה יהרי ר ונ י בםקל בי ד כוכש ן ינחנ רה תוב (איוב לח) בש כה ר, של בםקל א הנ בה ד של ה ענ ירה שי

תוב (ישעיה כה ה, של טה מנ ן לש כי מו  ל כש אי רה שש יי ה, וש ירה ים שי רי ים אומש תוני חש תנ הנ ים וש יוני לש על ל הה ר, כה בםקל א הנ בה של וכש
ה]. לה יש לנ א [בנ קה וש ה דנ טה מנ ם לש כל י לה מי ל דר ם. אנ כל י לה מי ל דר ת ה' אנ ים אל ירי כי זש מנ סב) הנ

ב, לי ה לנ נה ים שי ני םא נותש הוא, ל רוך  בה דוש  קה ת הנ יד אל מי יר תה כי זש הנ ם לש תה שוקה תש ם של ה, אותה לה יש לנ ק הנ לה חל נל של כש
דוש קה ת הנ ים אל חי בש שנ ת ומש סל נל כש ית הנ בי ים לש ימי די קש ר, מנ בםקל ה הנ עולל של רוך הוא. כש דוש בה קה ת הנ יר אל כי זש הנ ים לש די עומש וש
תוב ה כה לל ל אי ענ ש, וש מל של ן הנ לה וש ך  חםשל ה בנ לה יש לנ ק הנ בה דש ני וש ך  שה חש נל של ה כש לה יש לנ ן בנ כי יום, וש צות הנ ר חמ חנ ן אנ כי רוך הוא, וש בה

דוש. קה ל הנ אי רה שש ם יי ה ענ זל ם. וש כל י לה מי ל דר ת ה' אנ ים אל ירי כי זש מנ הנ

ם? י הי ה, ומי לה יש לנ ם וה ים יומה כי םא שוכש ל לו של עםה, אי רש ל פנ ה ענ לה עה ם וש יי רנ צש מי רוך הוא בש דוש בה קה ם הנ ירה כי זש ן הי כי לה וש
ת חנ אל בי שנ ילות לש לי ים וש ים יהמי כי םא שוכש ל דוש של קה ם הנ עה יק בה זי חל הל שום של יד, מי מי ך תה םא שוכי ם ל קולה ים, של עי דש רש פנ צש
יו ם הה קולה ץ, ומי רל אה ה הה תה חמ שש ם ני הל ה, ומי ם זל ה עי ר זל בי דנ יהכםל לש ם של יי רנ צש מי בש יש  יהה אי םא הה ל רוך הוא, וש בה דוש  קה הנ

ים. תי ים מי ני טנ ים קש די ילה ים וי קי יונש

ה עה קש בנ תש ת, הי חנ רםג אנ המ ן לנ בל ל או אל קי ם מנ דה ים אה רי ם הי א אי לה ם? אל רםג אותה המ לו לנ םא יהכש ל יך  ר, אי םאמנ ם ת אי וש
ם. יהל לי ב אמ רנ קש ע לי נה מש ני הנ יהה מי הה ד של ץ ענ רל אה ת הה לות אל קש לש קנ כות ומש הולש , וש יהה על תוך מי ש מי ה שי נה מל או מי יהצש וש

ם יי מנ ים הנ ירי שי פש ומנ ים  כי שה מש ני של יון, כש לש על יהם הה הנ תוך  ים מי אי יוצש ים  אורי יש ה  מה רות, כנ הה נש ה  מה ה כנ אל ורש םא  ב
ם יי רנ צש ד מי ל צנ ה של נל מג מש ל הנ ק של לל חי רות. הנ הה ה נש מה כנ ים, לש אורי ה יש מה כנ ים, לש די דה ה צש מה כנ ים לש לי חה ה נש מה ים כנ קי לש חנ תש ומי

ם. יהל יני מי ים לש גי ים דה יאי םא מוצי ל יהם של תוך הנ ים מי אי יוצש ם של יי ך מנ ין לש אי ה, של לל אי ים הה שי חמ רנ מש ם הנ יי מנ ם הנ הי

ל ענ ה. וש מה כש ל חה רוחנ של ים בש ני מג ם, מש דונה צון אמ ת רש עמשות אל ים לנ ני מג ם מש עולה ים בה יחי לי ם שש ים? אותה גי דה ם הנ י הי מי
ל כה לש ים  קי לש חנ תש מי רות של הה נש ם  י אותה פי לש ים,  שי פש טי ים  לי דש גנ מש ם  יי מנ ייש  וש ים,  מי כה חמ ים  לי דש גנ מש ם  יי מנ ייש  ינו,  ני שה ה  זל

ים. די דה צש הנ
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תוב כה ים, של פי שה ל כש גות של רה ר דש של על ים, בש ים שוני סוגי ים בש גי ים, דה פי שה י כש לי עמ ים בנ לי דש גנ ם מש יי רנ צש רות מי המ אן ננ כה וש
ל אל ש  דורי וש י,  עוני דש יי וש אוב,  ל  שואי וש ר,  בל חה ר,  חובי וש ף,  שי כנ ומש ש,  חי ננ ומש ן,  עוני מש ים,  מי סה קש ם,  קוסי יח)  (דברים 

ים. פי שש כנ מש ת הנ מנ כש ל חה ים של יני ה מי רה י עמשה רי ים. המ תי מי הנ

עו נש מש ני ם, וש יי רנ צש ל מי רות של הה ים ונש לי חה ם נש ל אותה בי לש לו ובי ע של בנ צש רוך הוא אל דוש בה קה יט הנ ן הושי מנ אותו זש ובש
ים] לויי ים תש גי דה ל הנ כה ים קולות [של גי דה עללו הנ הל ד של חה אל ם, וש דה ך לש פי הנ תש ד הי חה ם. אל הל לה ה של מה כש חה ל הנ ים של גי דה ם הנ אותה

מות. כש ן חה ל אותה ם רוחנ של יהל לי ה עמ אה םא בה ל ת, וש לל י תועל לי בש

ה לל אי לו של פי א אמ לה םא עוד, אל ל ק, וש בי דה הי ל לש םא יהכש ל ם, וש הל לה ה של מה כש י חה יני ם מי הל ב לה בי רש עי א, של מה גש ה דג אותה רםב - כש עה
מו יהא, כש בובש רש עי רםב?  עה ה  זל ה  רםב, מנ עה ם.  יהל כי רש ת דנ ים אל יתי חי שש ומנ ץ  רל אה ם בה ים אותה יתי חי שש ץ, מנ רל אה בה או  צש מש ני של

ת יהד. מנ רה המ ים בנ בי ים רנ יני ם. מי יי אה לש ע כי רנ זש םא תי ך ל דש ין - (ויקרא יט) שה רובי ם. עי יי אנ לש ד כי גל ר ובל מנ אל נל של

ת ל אל בי לש בנ י לש די ד כש חה אל רוך הוא כש דוש בה קה ם הנ ל אותה בי לש ד, ובי חה אל ה כש לה עש מנ רו לש עורש תש ה כםחות הי מה ה כנ אי םא רש ב
יהה, ה הה ת זל חנ יהד אנ ם, בש יי רנ צש מי הוא בש רוך  בה דוש  קה ה הנ שה עה בורות של ן גש ל אותה כה ה. וש לה עש מנ ם לש הל לה יף של קי תנ הנ כםחנ  הנ
ת מנ כש ה חה דה בש אה וש (ישעיה כט)  תוב  כה ם, של יי רנ צש ת מי מנ כש ה חה דה בש ם אה שה ה, ומי טה מנ ולש ה  לה עש מנ לש ם  יהל לי עמ יהדו  ים  רי הי של

ר. תה תנ סש יו תי נה בם ת נש יננ יו ובי מה כה חמ

שום ה. מי טה מנ ם - לש יי רנ צש מי ה, בש לה עש מנ ם - לש יי רנ צש ם. מי יי רנ צש מי ם בש יי רנ צש י מי תי כש סנ כש סי תוב (שם יט) וש ה, כה אי םא רש וב
ים רי צש מי יו הנ םא הה ל ה, של לה עש מנ בו לש רש עה תש ם. הי בו כגלה רש עה תש הי ה, וש טה ל מנ יהלות של חמ ל הנ ים ענ ני מג ה מש לה עש מנ יהלות לש ם חמ אותה של
יא בי ה הי ל זל ענ לו, וש בש לש בנ תש י הי רי המ ה, של לה חה תש הנ ים בנ רי שש קנ תש יו מי הה קומות של ם מש אותה ם, בש יהל פי שש כי ר לש שי קנ תש הי ים לש כולי יש

ה. זל ה בה בות זל עםרה יו מש הה יות של רםב, חנ ם עה יהל לי עמ

יהה הוא, לל ע עה רנ זש ני ה של נל מג ה מש לה עש מנ לש ל של יי חנ ץ, מי רל אה ד בה נולה י של רי ל פש ה, כה אי םא רש ץ. וב רל אה ר הה פנ ה עמ לה עה ים - של ני כי
ה. לה עש מנ לש מו של יהה כש כםל הה הנ וש

ים די רה פש ני ים של חומי ם תש אותה צות. וש רה ע אמ בנ ה של מו זל רוך הוא, כש דוש בה קה ה הנ שה ים עה יעי קי ה רש עה בש ה, שי אי םא רש וב
ה עה בש גות, שי רה דש דות הנ רה פש ני ה  טה מנ ן לש כי מו  ה, כש לה עש מנ ץ לש רל י אל חומי ה תש עה בש ה, שי לה עש מנ ים לש יעי קי ה רש עה בש ם. שי קומה מש בי

ה. ל זל ה ענ ים זל לי צה י בש די לש גי צות כש רה ע אמ בנ של ים, בש רי בי חמ שוהה הנ רש י פי רי המ ץ. ונ רל י אל חומי ה תש עה בש שי ים, וש יעי קי רש

ים די רה פש ני ים]  ני מג מש ים  עי בש שי לש ים  די רה פש [ני ד  חה אל וש ד  חה אל ל  כה ה,  לה עש מנ לש ץ  רל אה הה ל  של ים  חומי תש ה  עה בש שי ם  אותה וש
ם ענ ם וש ל ענ כה חום לש ץ תש רל אל ה  אותה ים, וש מי ים ענ עי בש ל שי ים ענ ני מג מש ים של ני מג ים מש עי בש שי ים לש קי לש חנ תש ם מי הי ה, וש רה עמשה לנ
ה יב לה בי ים סה בורי ים גי שי למםה שי שש לי של תו  טה ה מי ני ר (שיר ג) הי מנ אל נל של מו  ל, כש אי רה שש ל יי ה של דושה קש ץ הנ רל אה יב הה בי סש
מו ה כש לה עש מנ לש הו  זל ה, וש דושה קש ץ הנ רל אה ת הה ים אל בי סובש ים של עי בש ם שי הי ים, וש מוני ם טש תוכה ה בש רה עמשה ל. ונ אי רה שש י יי בורי גי מי

ה. טה מנ ה לש זל

דו נולש עו, וש בה צש רוך הוא אל דוש בה קה יט הנ ן הושי מנ אותו זש ם, בש יי רנ צש ק מי לל ל חי חום של תש ץ הנ רל ה אל ה, אותה אי םא רש וב
ים עי נובש ם של יי מנ ל הנ יהרםק של ל הנ כה ם. וש יי מנ ים בש כי כה רג מש ים של חומי ם תש ל אותה שו כה ינבש תש הי חום, וש אותו תש ש בש בות אי המ לנ

ץ. רל אה ר הה פנ עמ ים מי ני כי או הנ רש ה, ני טה מנ ז לש אה

רוך דוש בה קה ל הנ ינו של מי יש אות של רש הנ ה, לש כל יהה מנ ן הה רם המ ה אנ שום זל ל מי בה ה, אמ כל יהה מנ ן הה רם המ אנ ר של מנ אל י נל רי המ ונ
הוא רוך  בה דוש  קה יד הנ תי ה עה זל מו  ץ אוייב. כש ענ רש ה' תי ך  ינש מי ר (שמות טו) יש מנ אל נל של מו  ים, כש אי ת שונש רל הוא שובל
ר ל עמפנ ה, כה ל זל ענ ית. וש רי פש גה לש ה  רה פה עמ ת ונ פל זל לש יהה  לל חה נש כו  פש הל נל תוב (ישעיה לד) וש כה י, של תי בה א רנ יר רומה עי ל הה יא ענ בי הה לש

ם. יי רה צש ץ מי רל ל אל כה ים בש ני יהה כי ץ הה רל אה הה

ת כל לל ים לה יכי רי ך, צש רל דל ים בנ כי ים הולש רי בי חמ של יהיא, כש י חי בי ר רנ מנ ך. אה רל דל ים בנ כי יו הולש יהיא הה י חי בי רנ ה וש הודה י יש בי רנ
ך, לל מל ל הנ יכנ הי מי ם  ינה אי ם של דה אה י  ני בש ם, או  עולה ל הה ים של עי שה רש הה ם  מה עי ים  כי הולש של או  שו  גש פש ני ם  אי וש ד,  חה אל ב  לי בש
א לי מנ יש מו ונ ת עי רל חל ה רוחנ אנ תה יש ב הה קל ב עי לי י כה די בש ענ תוב (במדבר יד) וש כה ב, של לי כה נו? מי ן לה יי ננ ם. מי הל ד מי רי פה הי ים לש יכי רי צש
ד רנ פש ני רון. של בש ד חל םא ענ יהב ב ונ גל נל עמלו בנ ינ תוב (שם יג) ונ כה ים, של לי גש רנ ם מש אותה ד מי רנ פש ני ת? של רל חל ה רוחנ אנ ה זל י. מנ רה חמ אנ

בות. אה י הה רי בש ל קי חנ ענ טי תנ שש הי רון לש בש חל דו לש בנ א לש ים ובה לי גש רנ ם מש אותה מי

ה. ך בה רנ ר דה של ץ אמ רל אה ת הה ן אל תי לו אל ר (דברים א) וש מנ אל נל מו של ה, כש יק בה זי חמ הנ ה לש שה רג ק יש לל ה לו חי נה תש רון ני בש חל וש
םא! ל - ל צנ ני ם של הל לה ה של צה ה עי אותה ל מי צי נה הי בות לש אה י הה רי בש קי ח בש טנ תנ שש הי שום של ם מי רון? אי בש ת חל נו לו אל תש ה נה מה לה

י רי ת עה חנ אנ ה בש לל על אל אמםר הנ ה' לי ד בנ וי ל דה אנ שש יי תוב (שמואל-א ב) ונ ה כה זל מו  י, כש תי עש מנ ר שה בה דה א, סוד הנ לה אל
ת י מי רי המ ן של יוה ל, כי כי תנ סש הי לש אן ייש  ה. כה נה רם בש ר חל םאמל י ונ ה  לל על ה אל נה ד אה וי ר דה םאמל י ונ ה  לי יו עמ לה ר ה' אי םאמל י ונ ה  הודה יש
כות לש ל מנ בי םא קי ל ד וש וי ת דה יכו אל לי מש םא הי ה ל מה אול לה ת שה מי ן של יוה כות, כי לש ל מנ בי קנ אול לש י שה ימי ח בי שנ מש ד ני וי דה אול, וש שה
לו, לה ים הנ ני שה ע הנ בנ ל של ם כה ב שה כי ענ תש הי ים, וש ני ע שה בנ ה של דה בנ ה לש הודה ל יש כות ענ לש ל מנ בי קי רון וש בש חל א לש ל, ובה אי רה שש ל יי ל כה ענ

ם? יי לנ ירושה ל בי אי רה שש ל יי ל כה כות ענ לש ל מנ בי ת קי יש בםשל ת אי מי ר של חנ אנ וש

ה מה לי כות שש לש ה מנ לה בש םא קי ה ל דושה קש כות הנ לש מנ ה, הנ אי םא רש רוך הוא. ב דוש בה קה י הנ ני פש כםל הוא סוד לי א הנ לה אל
ע בנ א של רה קש יון ני לש על ם הה עולה הה יון, וש לש על ם הה עולה ם מי לי ן שה יה נש ה בי נה בש ם, ני הל ה בה רה בש חנ תש הי של בות, וכש אה ה בה רה בש חנ תש הי ד של ענ

ם בו. כגלה שום של ים, מי ני שה
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מו ים, כש ני ע שה בנ של הו בש ני בש יי תוב ונ םא כה ל יון. וש לש על ם הה עולה הו הה ים. זל ני ע שה בנ הו של ני בש יי ך - (מלכים-א ו) ונ נש ימה סי וש
ם, הה רה בש ה אנ ים? זל יהמי ת הנ של לו שי י אי ץ. מי רל אה ת הה אל ם וש יי מנ שה ת הנ ה ה' אל שה ים עה ת יהמי של י שי ר (שמות לא) כי מנ אל נל של
ים, יהמי ת  של א שי רה קש ני ם  הה רה בש אנ וש ם.  הה רה בש אנ ם, בש אה רש בה הי ץ בש רל אה הה וש ם  יי מנ שה דות הנ ה תולש לל (בראשית ב) אי תוב  כה של

ים. ני ע שה בנ הו של ני בש יי ן, ונ ול ה) גה זל אותו (בש ם בש עולה ה הה נה בש ים, ני ת יהמי של הוא שי שום (ובו) של ומי

ר בי חנ תש הי וש א  בה ד של ה ענ נה בש ני םא  ל וש ה,  לה עש מנ לש של מו  ה כש טה מנ ה לש מה לי כות שש לש מנ נות בש בה הי ה לש צה ד רה וי ה, דה אי םא רש וב
עמבםר תנ םא  ל של כותו  לש מנ ה  כה שש מש ני כםל,  בנ ה  נה בש ני ים  ני שה ע  בנ של ר  חנ אנ ם.  תוכה בש נות  בה הי לש ים  ני שה ע  בנ של ד  מנ עה וש בות,  אה בה
ב, לי ן כה מו כי אוי. כש רה ך כה שי מה הי כותו לש לש ה מנ תה נש בש םא ני קומו, ל מש ר בי בי חנ תש הי רון לש בש חל ה בש עמשה ננ םא של ם ל אי ים. וש מי עולה לש

ש אותו. יהרנ יהה, וש קומו הה ך מש ר כה חנ ך. אנ לנ קומו הה מש לי בות וש אה ר בה בי חנ תש הי רון לש בש חל א לש ה, ובה מה כש ה בו רוחנ חה ירה אי הי

ל עופות א של שה ם מנ ד עי חה י אל הודי ם יש הל מה יהה עי הה לוד, וש יהא לש קי פוטש קנ ים מי כי יו הולש יהה הה קי זש י חי בי רנ א וש יסה י יי בי רנ
ד חה ר אל בה מםר דה אל יך ול ח פי תנ יהה, פש קי זש י חי בי רנ א לש יסה י יי בי ר רנ מנ ים, אה כי יו הולש הה ד של מור. ענ ל חמ א) ענ ירה פי טש ים קנ אי רה קש ני (של

ה. דושה קש ה הנ נורה מש י הנ ני פש ר לי ה אומי תה אנ ים של לי עג מש ה הנ תורה י הנ רי בש ם די אותה מי

ה, תורה י הנ כי רש לו דנ ם - אי י נםענ כי רש יהה דנ כל רה לום. דש יהה שה יבותל תי ל נש כה ם וש י נםענ כי רש יהה דנ כל רה ר, (משלי ג) דש מנ אה ח וש תנ פה
ל כה ים. וש מי עולה נו לש מל זוז מי םא תה ל ה של ינה כי שש ם הנ יו נםענ לה ה עה רל שש רוך הוא מנ דוש בה קה ה, הנ תורה י הנ כי רש דנ ך בש הולי י של מי של
ם עולה לום לו בה ה. שה טה מנ לש לום לו  ה, שה לה עש מנ לום לו לש לום. שה ם שה ה כגלה תורה י הנ ילי בי ל שש כה לום - של יהה שה יבותל תי נש

א. בה ם הנ עולה לום לו בה ה, שה זל הנ

י תי דש מנ לה י, וש בי אה י מי תי עש מנ ר לו, שה מנ ך? אה ן לש יי ננ ר לו, מי מנ א. אה צה מש ה ני סוק זל פה יס בש כי ענ בש בי טש י, מנ הודי ר אותו יש מנ אה
ר טוב. בה ה דה זל סוק הנ פה אן בנ כה

יבות. תי נש ים בו  אי קורש ים, וש כי רה דש ים בו  אי ים. קורש די דה י צש ני שש י צורות ובי תי שש ה הוא בי סוק זל ר, פה מנ אה ח וש תנ פה
לום? ה שה ה זל ם, ומנ ה נםענ ה זל יבות? מנ תי ה נש ה זל ים, ומנ כי רה ה דש ה זל לום. מנ ים בו שה אי קורש ם, וש ים בו נםענ אי קורש

ה תורה א בנ רה קש ני קום של ל מה י כה רי המ ך. של רל יהם דה ן בנ נותי תוב (ישעיה נג) הנ כה נו של יש ם, הנ י נםענ כי רש דנ יהה  כל רה א דש לה אל
בות, אה הה ים מי תוחי פש ים של כי רה לו דש . אי יהה כל רה ך דש ם - כה דה ל אה כה ה לש תוחה פש ה זו של מו זל כםל, כש ה לנ תוחה ך פש רל יא דל ך, הי רל דל

ם. עולה י הה די דש ל צי כה ר ולש בל ל עי כה חות לש תה פש ים ני כי רה ם דש אותה תוכו. וש ים לש סי נה כש ני דול וש גה יהם הנ רו בנ כה של

ת ה אל ירה אי נורות) ומש מש ל הנ ירות כה אי א מש בה ם הנ עולה הה א, (ומי בה ם הנ עולה ן הה את מי יוצי ימות של עי ה הוא נש ם זל נםענ וש
ם. א נםענ רה קש בות ני אה ים הה קי יונש א של בה ם הנ עולה ל הה אור של אותו טוב וש ר. וש בל ל עי כה אורות) לש ים (הה די רה פש ני נורות, וש מש ל הנ כה
ל כה אורות וש ל הה כה ה וש חה מש שי ל הנ כה טוב וש ל הנ ז כה א, אה בה ם הנ עולה ר הה עורי תש מי של ם. וכש א נםענ רה קש א ני בה ם הנ עולה ר, הה חי ר אנ בה דה

ם. א נםענ רה קש ן ני כי לה ים, וש רי עורש תש ם מי עולה ל הה רות של חי הנ

ה נוחה ה ומש חה מש רות) שי ם (חי הל לה ייש  ים, וש חי ם נה ת, כגלה בה ת שנ סל נל כש ני ה של עה שה נםם, בש יהי גי י הנ עי שש ינו, רי ני ה שה ל זל ענ וש
ים עי שה רש ל הה של ש  נל עם הה אותו  ל מי צי נה ני י של די כש ינו  לי ה עה יונה לש ה על חה מש ר שי עורי לש נו  לה ת, ייש  בה את שנ יוצי ן של יוה כי ת. וש בה שנ בש
ם הו נםענ ינו. זל לי ינו עה להי ם ה' אל י נםענ יהי ר, (תהלים צ) וי לומנ ר וש עורי תש הי נו לש ייש לה ה, וש אה לש הה ה וה עה ה שה אותה ים מי דוני ני של

לום. יהה שה יבותל תי ל נש כה ם וש י נםענ כי רש יהה דנ כל רה ה, דש ל זל ענ כםל. וש ת הנ חנ מש רות) שי יון, (חי לש על

ית רי בש ם  אותה חנ  לוקי ם  כגלה וש ה,  לה עש מנ לש מי ים  אי יוצש של ים  ילי בי ושש יבות  תי נש ם  אותה לו  אי  ? יהה יבותל תי נש ה  זל ה  מנ
הו לום. זל ן בו שה ז נותי אה פו, וש קש תה הוא בש של דול. כש גה יהם הנ ם לנ יס אותה ני כש ת, ומנ יי בנ לום הנ לום, שש א שה רה קש ני י של ידי חי יש הנ
ים יוני לש על ים הה רי בה דש ל הנ ה כה רו, ומנ מש קו לו. אה שש נה יהה וש קי זש י חי בי רנ א וש יסה י יי בי או רנ לום. בה יהה שה יבותל תי ל נש כה תוב וש כה של
אי דנ רו, ונ מש ים. אה תי ה מי דל שה ל הנ מות של הי או בש ה, רה דל ית שה בי יעו לש גי הי של כו. כש לש נו?! הה עש םא יהדנ ל ך וש לש צש ים אל מוני לו טש לה הנ

ה. קום זל מה מות ייש בש הי ל בש ר של בה דה

ם ל אותה םאן, כה צ ם הנ ל אותה ם כה יי רנ צש מי ג בש רנ הוא הה רוך  בה דוש  קה הנ ם של תל רש מנ אמ ה של זל י,  הודי יש ר אותו  מנ אה
י כורי בש ם  אותה ד  חה אל וש ד,  רה בה הנ ג  רנ הה של ם  אותה ד  חה אל וש ר,  בל דל ד  חה אל מות,  הי בש בנ יו  הה ת  ול מה י  סוגי ה  לשה שש מות.  הי בש

הנבשהימות.

םא ם ל כגלה ה בש מה ה. לה דל שה ר בנ של ך אמ נש קש מי ה ינד ה' הויהה בש ני ה, הי לה חי תש תוב בנ ה כה א זל לה ם? אל הל לה ת של ול מה יהה הנ ה הה ומל
ה לה חי תש י בנ רי המ עות, של בש צש ש אל מי ם חה ה יהד עי ל ינד ה') זל א ינד ה') (אל לה ים, אל להי תוב ינד אל אן (כה א כה לה תוב ינד ה'? אל כה
ים יני ה מי שה מי חמ ד. ונ חה ין אל ה מי גה רש ע הה בנ צש אל ע וש בנ צש ל אל כה עות, וש בה צש אל הה ש  מי ל חמ אן כה כה יא, וש ים הי להי ע אל בנ צש תוב אל כה
את רי קש ני עות, של בה צש אל ש  מי חה ים לש יני ה מי שה מי י חמ רי םאן. המ צ ר, ובנ קה בה ים, בנ לי מנ גש ים, בנ מורי חמ ים, בנ סוסי תוב בנ כה יו, של הה

ים. תי או מי צש מש ני ם וש מה צש ענ ים מי תי יו מי הה אםד. של ד מש בי ר כה בל גו' דל ה ינד ה' הויהה וש ני ך הי שום כה יהד. מי

ד. רה בה לש ך  פנ ר הה בל דל רו, וש אמ שש ני ם של ל אותה גו כה רש הה וש רו  זש ש חה מה יות מנ ן אותי ים, אותה רי צש מי רו הנ זש םא חה ל ר של חנ אנ מי
עות. בה צש ש אל מי חה ד בש חה קום אל מה יו בש ה הה לל י אי ני ז, ושש גל רם ף הה תםקל ה בש זל נוחות, וש ה בש א זל לה ה? אל זל ה לה ין זל ה בי מנ

יות אותי כו הה פש הנ תש הי ד של רה ם. בה מה צש ענ ים מי תי יו מי הה ה, של נוחה מש ת בי ול נוחות, מה יו בש הה יות של ר אותי בל ה, דל אי םא ורש ב
י הודי ם אותו יש ם. קה ים שה תי ד ומי חה קום אל מה ים לש אי בה םאן של או צ ה, רה דל אותו שה בו בש כםל. יהשש ג הנ רנ הה ז וש גל רם ף הה תםקל לש

ס. רל ים אל אי לי םאדות מש י נ ני ה שש אה רה קום, וש אותו מה לש
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ר זה עה לש י אל בי ל רנ ה של ר זל בה ה. דה כה רה ייה בש הש ול ך  מל ה שש לה דש גנ אמ ונ ך  כש רל בה אמ דול ונ גוי גה לש ך  שש על אל תוב וש ר, כה מנ אה ח וש תנ פה
ד גל נל - כש ך  מל ה שש לה דש גנ אמ ונ ך.  צש רש אנ ד מי גל נל - כש ך  כש רל בה אמ ונ ך.  לש ך  ד לל גל נל דול - כש גה גוי  לש ך  שש על אל וש ר (בראשית יב)  מנ אה של

ה. ד זל גל נל ה כש זל יך, וש בי ית אה בי ד ומי גל נל ה - כש כה רה ייה בש הש ך. ול תש דש מולנ ומי

םאל. מ ד שש ד צנ גל נל ך - כש כש רל בה אמ ין. ונ ד יהמי ד צנ גל נל דול - כש גוי גה ך לש שש על אל אן. וש ה ייש כה מה כש חה ר, סוד הנ מנ עון אה מש י שי בי רנ
ה. דושה קש ה הנ בה כה רש מל כםל סוד הנ הנ ל, וש אי רה שש ץ יי רל ד אל ד צנ גל נל ה - כש כה רה ייה בש הש ע. ול צנ מש אל ד הה ד צנ גל נל ך - כש מל ה שש לה דש גנ אמ ונ

ה לה עש מנ ר לש עורי תש םא מי ה ל טה מנ ר לש עורי תש םא מי ל ד של ענ וש ה,  לה עש מנ ר לש עורי תש ה מי טה מנ לש רות של עורש תש הי ה, בנ אי םא רש ב
יך רי צה יהה  הה תו  אי או  ייצש ונ  - ם  תה אי או  ייצש ונ ים.  די שש כנ אור  מי ם  תה אי או  ייצש ונ ם?  הה רה בש אנ בש תוב  כה ה  מנ יו.  לה עה רות  שש לי
לוט ח וש רנ א, תל לה ם? אל תה או אי ייצש הו ונ גו'. מנ ן] וש רה ן הה ת לוט בל אל נו [וש ם בש רה בש ת אנ ח אל רנ ח תל קנ יי תוב ונ י כה רי המ תםב)! של כש (לי
ם. תה או אי ייצש ן ונ כי לה צונו, וש ת רש עמשות אל ח לנ רנ ר תל זנ ש, חה אי ן הה ם מי הה רה בש צול אנ ני ן של יוה כי ה, של רה שה ם וש הה רה בש ם אנ או עי יהצש

ך. ך לש רוך הוא לל דוש בה קה ר לו הנ מנ ה, אה לה חי רו תש עורש תש ם הי הי ן של יוה כי

תה דש נולנ ל, של ה שוקי תה אנ שוב של יי ל הנ ד של צנ אותו הנ ך - מי צש רש אנ ך. מי מש צש ענ ך, לש קונש תי ך - לש ך לש ר, לל מנ עון אה מש י שי בי רנ
ךה - אל רש ר אנ של ץ אמ רל אה ל הה ם. אל הל לה ש של שםרל יחנ בנ גי שש י הי רי המ יך - של בי ית אה בי ך. ומי לש ה של דה אותו תולה ך - מי תש דש מולנ בו. ומי
ר של אמ ם כנ רה בש ך אנ לל יי יהד - ונ תום, מי סה מםק וש הוא עה , של יהה לל ה עה נל מג מש ש. אותו כםחנ של קי בנ ה מש תה אנ ה של ך מנ ה לש לל גנ ם אמ שה

ה. מה כש חה ת סוד הנ ענ דנ אן לה כה ת מי כל לל ינו לה צי נו רה אה יו ה'. וש לה ר אי בל די

דו בש עה ם ה' לש שי ם בש םא כגלה ר קש ה לי רורה ה בש פה ים שה מי ל ענ אל פוך  הש ז אל י אה ר (צפניה ג) כי מנ אה א וש בה י אנ בי ח רי תנ (פה
ד). חה מו אל ד ושש חה ילה ה' אל הש הוא יי יום הנ גו' בנ ך וש לל מל יהה ה' לש הה תוב (זכריה יד) וש כה ד. וש חה ם אל כל של

םא ך ל רל דל י הנ רי ק, המ ה שותי תה ה אנ מה יהיא, לה י חי בי רנ י לש י יוסי בי ר רנ מנ ך. אה רל דל ים בנ כי יו הולש יהיא הה י חי בי רנ י וש י יוסי בי רנ
ר מנ אה ח וש תנ כו') פה ר לו, אוי וש מנ י? אה הי ר לו, מנ מנ ה. (אה כה יהיא ובה י חי בי ח רנ ננ אל ה? נל י תורה רי בש די ק בש א רנ לה ת אל נל קל תג מש

אל. עי מה שש ת יי ר אל גה ה הה ידה הולי ן של מנ ל אותו זש ה! אוי ענ ל זל ד. אוי ענ לה ה וה ין לה ה אי רה י עמקה רנ י שה הי תש (בראשית יא) ונ

י ני אמ ה ונ ה רואל תה ר לו, אנ מנ דוש? אה ע קה זנ ן גל ה בי יהה לה הה ך, וש ר כה חנ ה אנ ידה י הולי רי המ ה? ונ מה י, לה י יוסי בי ר לו רנ מנ אה
ל אותו נמר לו ווי וכו'] אוי ענ יא אה ה הי נמר לו מנ י. [ס"א אה יתי כי ר, ובה בה עון דה מש י שי בי י רנ פי י מי תי עש מנ ך שה כה ה. וש רואל
ל ענ גו'. וש י וש תי חה פש ל שי א אל םא נה גו' ב ם וש רה בש ל אנ י אל רנ ר שה םאמל ת תוב (בראשית טז) ונ ה, כה בה כש ענ תש ה הי רה שה ל של לנ גש בי ן של מנ זש הנ

ם. הה רה בש אנ ן מי ה בי יהה לה הה ה, וש תה רש בי ה גש רה ת שה ת אל של רל ר לה גה הה ה לש עה שה ה הנ דה מש ה עה זל

ק, חה צש ל יי ענ ר לו  שי בנ יהה מש רוך הוא הה בה דוש  קה הנ ב של ל גנ ף ענ אנ יך. וש נל פה ילה לש חש אל יי עי מה שש יי ר, לו  מנ ם אה הה רה בש אנ וש
ס ננ כש ני מול וש ך ני ר כה חנ גו'. אנ יך וש תי עש מנ אל שש עי מה שש יי יב לו, ולש שי רוך הוא הי דוש בה קה הנ ד של אל, ענ עי מה שש יי ם בש הה רה בש ק אנ בנ דש ני

ם. עולה ק לה חה צש א יי ם יהצה רל טל ד של דוש, ענ קה ית הנ רי בש לנ

ר מנ רוך הוא. אה דוש בה קה י הנ ני פש ש לי קי אל ובי עי מה שש י יי ני ל בש ה של נל מג ד אותו מש מנ ים עה ני אות שה ע מי בנ רש ה, אנ אי םא רש וב
ן מול בל ני א של לה םא עוד, אל ל מול, [וש אל ני עי מה שש י יי רי המ ר לו, ונ מנ ן. אה ר לו, כי מנ ך? אה מש שי ק בש לל מול ייש לו חי ני י של לו, מי
םא ל ך. וש םא כה ה ל זל קונו, וש תי אוי וכש רה מול כה ה ני ר לו, זל מנ ק? אה חה צש מו יי ך כש ק בש לל ין לו חי ה אי מה ז לה ה] אה נה ה שה רי שש לש על שש
ל ם כה עי ר לו, וש מנ ים. אה ה יהמי מה ד כנ י ענ ני מל ים מי חוקי ה רש לל אי ים, וש ה יהמי מונה שש אוי לי רה י כה ים בי קי בה דש ה ני לל אי א של לה עוד, אל

ה? יל זל בי שש ר טוב בי כה ילה לו שה הש םא יי מול, ל ני ן של יוה ה, כי זל

י ני בש ת  יק אל חי רש הוא? הי רוך  בה דוש  קה ה הנ שה עה ה  מל מול,  ני וש ם  עולה בה אל  עי מה שש יי ד  נולנ של ן  מנ זש ל אותו  ענ אוי 
ם. הל בה ה של ילה מי ה הנ יל אותה בי שש ה בי דושה קש ץ הנ רל אה ה בה טה מנ ק לש לל ם חי הל ן לה תנ נה ה, וש יונה לש על קות הה בי דש ן הנ אל מי עי מה שש יי

ם הל לה ה של ילה מי הנ של מו  ב, כש ן רנ מנ כםל זש הנ ה מי יקה יא רי הי של ה כש דושה קש ץ הנ רל אה לט בה שש אל לי עי מה שש י יי ני ים בש ידי עמתי ונ
אל. עי מה שש י יי ני ל בש כות של ה זש ם אותה לי תנ שש יי ד של ם, ענ קומה מש שוב לי ל לה אי רה שש י יי ני ת בש בו אל כש ענ ם יש הי מות, וש לי י שש לי ה בש יקה רי

ם הל בה רו  יעורש ם, וי יהל לי דום עמ י אל ני סות בש נש כנ תש הי ם ולש עולה ים בה קי זה בות חמ רה ר קש עורי אל לש עי מה שש י יי ני ים בש ידי עמתי ונ
םא ה ל דושה קש ץ הנ רל אל ה, וש לל אי ה בש לל טו אי לש שש יי ם, וש יי לנ ירושה לי מוך  ד סה חה אל ה, וש שה ינבה ל הנ ד ענ חה אל יהם, וש ל הנ ד ענ חה ב, אל רה קש

דום. י אל ני בש ר לי סי מה תי

סו נש כנ תש יי ים, וש שי דה ה חר לשה ב שש רה ה קש עמרםך בה ינ ה, וש עה שה רש י הה ל רומי ם ענ עולה סוף הה ד מי חה ם אל ר ענ עורי תש ן יי מנ אותו זש בש
דוש קה ם הנ יהל לי ר עמ עורי תש ז יי אה ם, וש עולה ל הה י כה סופי יהה מי לל דום עה י אל ני ל בש סו כה נש כנ תש יי ד של ם, ענ יהל ידי לו בי פש יי ים, וש מי ם ענ שה
גו'. ץ וש רל אה פות הה נש כנ חםז בש אל תוב? לל ה כה ה מנ ר זל חנ גו'. אנ ה וש רה צש בה ה' בש ח לנ בנ י זל תוב (ישעיה לד) כי כה הו של רוך הוא. זל בה
ל ם של עה ל הה ה ענ לה עש מנ לש ר כםחנ  אי שה םא יי ל ה, וש לה עש מנ לש יהלות-כםחות של חמ ל הנ בםר כה שש יי ה, וש נה מל אל מי עי מה שש י יי ני ת בש ה אל לל יכנ וי

ך. ינל מי ל ינד יש ך ענ לש תוב (תהלים קכא) ה' צי כה הו של דו, זל בנ ל לש אי רה שש א כםחנ יי לה ם, אל עולה הה

ין יהמי ת הנ קםף אל זש יך לי רי צה ינו של ני שה כםל, וש לוי הנ ין תה יהמי ה בש ל זל ענ ין, וש יהמי ה בש תורה ין, וש יהמי דוש בש קה ם הנ שי הנ שום של מי
י. ני ני עמ ונ ך  ינש מי ה יש יעה םא, (תהלים ס) הושי יהב ן של מנ זש מו. ובנ ת לה ש דה ינו אי ימי תוב מי כה , של שוהה רש פי מו של םאל, כש מ שש ל הנ ענ
תוב כה ד. וש חה ם אל כל שש דו  בש עה ם ה' לש שי ם בש םא כגלה ר קש ה לי רורה ה בש פה ים שה מי ל ענ אל פםך  הש ז אל י אה תוב, כי ן כה מנ זש אותו  ובש

ן: מי אה ן וש מי ם אה עולה רוך ה' לש ד. בה חה מו אל ד ושש חה ילה ה' אל הש הוא יי יום הנ בנ

םא ת ב שנ רה פה
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ר, (תהלים פט) מנ אה ח וש תנ ה פה הודה י יש בי גו'. רנ בו וש ת לי י אל תי דש בנ כש י הי ני י אמ עםה כי רש ל פנ םא אל ה ב ל מםשל ר ה' אל םאמל י ונ
רוך הוא דוש בה קה י הנ כי רש דנ ת בש כל לל ם לה דה י אה ני ים בש יכי רי ה צש מה כון. כנ לי הנ יש יך  נל אור פה ה ה' בש רועה י תש עי ם יודש עה י הה רי שש אנ
שום ה, מי טה ה ומנ לה עש מנ לש ים של רוגי טש קי ל הנ כה ם מי יל אותה צי הנ א, ולש בה ם הנ עולה ה לה כו בה זש יי י של די ה כש תורה וות הנ צש מםר מי שש לי וש
ם. דה י אה ני ל בש ים ענ די עומש ה של לה עש מנ ים לש גי רש טש קנ ים מש אי צה מש ם ני ך גנ ה, כה טה מנ ם לש עולה ים בה גי רש טש קנ ים מש אי צה מש ני מו של י כש רי המ של

ים די עומש של ים  גורי ני סה ה  מה כנ ם,  דונה אמ ת  אנ רש יי בש ה  רה שה יש ך  רל דל בש ים  כי הולש וש ה  תורה הנ וות  צש מי ים  עושי של ם  אותה
ר םאמל י נו ונ נל חג יש תוב ונ כה גו'. וש ף וש לל י אה ני ד מי חה יץ אל לי ך מי אה לש יו מנ לה ם ייש עה ר (איוב לג) אי מנ אל נל מו של ה, כש לה עש מנ ם לש יהל לי עמ

ה. תורה וות הנ צש ר מי שומי י של י מי רי שש ך אנ שום כה ר. מי י כםפל אתי צה ת מה חנ ת שנ דל רל הו מי עי דה פש

י תוב (משלי ג) כי י כה רי המ ם, ונ דה אה ל הה גור ענ ני ילה סה הש יי ך של אה לש אן מנ יך כה רי ה צה מה ך, לה ם כה יהיא, אי י חי בי ר לו רנ מנ אה
רוך דוש בה קה ה הנ י רואל רי המ ע. של ל רה כה ך מי רש מה שש תוב (תהלים קכא) ה' יי כה ד, וש כל לה ך מי לש גש ר רנ מנ שה ך וש לל סש כי ילה בש הש ה' יי
יש אי ר  תי סה יי ם  אי כג)  (ירמיה  ר,  אומי הוא  ן  כי וש ע.  רנ לש ן  הי וש טוב  לש ן  הי ם,  עולה בה ה  עושל ם  דה אה של ה  מנ ל  כה הוא 

ם ה'. אג נו נש אל רש םא אל י ל ני אמ ים ונ רי תה סש מי בנ

תוב כה רו. וש שה ל בש אל וש מו  צש ל ענ ע אל גנ תוב (איוב ב) וש י כה רי ל המ בה אי, אמ דנ ך הוא ונ כםל כה ה, הנ הודה י יש בי ר לו רנ מנ אה
ים רי בה ל דש ה] ענ רה סש מש שות ני רש הה ג [וש רי טש קנ ר לש חי אנ ד הה צנ ה לנ רה סש מש שות ני י רש רי המ אות של רש הנ ם. לש נה עו חי לש בנ י בו לש ני יתי סי תש ונ
ך ינש אי רוך הוא, וש דוש בה קה י הנ ני פש ים לי מוני לו טש לה ים הנ כי רה דש ל הנ כה יהדו, וש ר בש סי מה הי ך] ולש רי טה צש םא הי ל י של מי ם [לש עולה ל הה של
ם, יהל רי חמ ק אנ די קש דנ ים לש אי שה ם רנ דה י אה ני ין בש אי רוך הוא, וש דוש בה קה גות הנ הה נש לו הנ אי שום של ם, מי יהל רי חמ ת אנ כל לל אי לה דנ כש
ים רי בה ם דש ת אותה ענ דנ ה לה מה כש חה ל הנ ך של רל דל ים בנ כי הולש ה וש תורה ת סודות הנ ים אל עי יודש ת של מל י אל יקי די ם צנ אותה ט לש רה פש

ה. תורה ל הנ ים של רי תה סש ני

ם. תוכה ן בש טה שה ם הנ יהבוא גנ ל ה' ונ ב ענ ינצי תש הי ים לש להי אל י הה ני בש יהבםאו  יום ונ י הנ הי יש ח, (שם א) ונ תנ ר פה זה עה לש י אל בי רנ

ה. מה םא שה יהב יום ונ י הנ הי יש ה, ונ מו זל ם, כש עולה ת הה דון אל ד לה רוך הוא עומי דוש בה קה הנ ה של נה שה םאש הנ ה ר יום - זל י הנ הי יש ונ
ה. נה שה םאש הנ ל ר יהה יום טוב של אותו יום הה

ל ב ענ ינצי תש הי ם. לש דה אה י הה ני י בש עמשי מנ יחנ בש גי שש הנ ם, לש עולה ים בה לוחי ים שש דולי ים גש ני מג לו מש ים - אי להי אל י הה ני יהבםאו בש ונ
ל ה', ב ענ ינצי תש הי ל לש בה םאלו. אמ מ שש ומי ינו  ימי יו מי לה ד עה ם עםמי יי מנ שה א הנ בה ל צש כה ר (מלכים-א כב) וש מנ אל נל של מו  ה' - כש
ל יחנ ענ גי שש הנ ים לש ני מג מש לו, של לה ים הנ לוחי שש הנ שום של ל, מי אי רה שש ל יי רוך הוא ענ דוש בה קה ת הנ בנ המ אנו אנ צה ה מה סוק זל פה בש
דון עממםד לה ין לנ די א הנ בה יום של ים, ובנ עמשי מנ ם הנ ל אותה ת כה ים אל חי לוקש ים וש טי שוטש ים ומש כי ם, הולש דה אה י הה ני י בש עמשי מנ
יחנ גי שש הנ לש ים  די םא עומש ם ל עולה בה ים של מי ענ ל הה כה ה, מי אי םא רש וב ם.  דה י אה ני בש ל  ענ עממםד  לנ ים  גורי טי ים קה עמשי ננ ם,  עולה הה

רוך הוא. דוש בה קה ל הנ ים של ני ה בה לל אי שום של ם, מי דה בנ ל לש אי רה שש ל יי ק ענ ם רנ יהל עמשי מנ בש

ל עממםד ענ ים לנ רוצי של ים, כש ני מג ים מש לוחי ם שש יהכול אותה בש אוי, כי רה ל כה אי רה שש ל יי ים של עמשי מנ ים הנ אי צה מש םא ני ל של וכש
ים, רי שי םא כש ל ים של עמשי מנ ים  ל עושי אי רה שש יי של כש י  רי המ ל ה', של ענ אי  דנ ונ ים  די ם עומש ל, הי אי רה שש יי ל  ים של עמשי ם מנ אותה
רוך- דוש-בה קה ף לנ תםקל ים כםחנ וש ני ים, נותש רי שי ים כש עמשי ים מנ עושי של רוך הוא, וכש דוש בה קה ל הנ ים כםחו של שי תי יהכול מש בש כי
ים רי שה ל הנ אותו יום כה ה בש ל זל ענ ים, וש רי שי ים כש עמשי מנ ה? בש מל ים. בנ אלהי נו עםז לי תוב (תהלים סח) תש ה כה ל זל ענ הוא. וש

יו. לה סו עה נש כנ תש ם הי ל, הי אי רה שש ל יי סו ענ נש כנ תש הי ן של יוה י כי רי המ אי, של דנ ל ה' ונ ל ה'. ענ סו ענ נש כנ תש ים הי ני מג מש ים הנ דולי גש הנ

ף ה נוסנ זל ל, וש אי רה שש ל יי ים ענ גורי טי יות קה הש ים לי אי ם בה כגלה ם, של יהל לי בותו עמ רנ ם - לש ם. גנ תוכה ן בש טה שה ם הנ יהבוא גנ ונ
ים אי ם בה כגלה רוך הוא של דוש בה קה ה הנ רואל ן של יוה ם. כי כגלה גור מי טי ם, קה כגלה דול מי גה ין הנ שי לש מנ הוא הנ שום של ם מי יהל לי עמ
א לה א? אל יהה בה יפםה הה אי רוך הוא מי דוש בה קה ענ הנ יהה יודי םא הה י ל כי םא. וש ב ן תה יי אנ ן מי טה שה ל הנ ר ה' אל םאמל י יהד - ונ ג, מי רי טש קנ לש

צונו. רש ה לי עמשל מנ ת הנ יא אל בי הה לש

ר סה מש ץ ני רל אה שוב הה יי נו של דש מנ אן לה כה ץ. מי רל אה שוט בה ר מי םאמנ י ת ה' ונ ן אל טה שה ן הנ ענ ינ גו' ונ ן וש טה שה ל הנ ר ה' אל םאמל י ונ
ה רוצל רוך הוא של דוש בה קה יחנ הנ גי שש ץ, הי רל אה שוט בה ר מי מנ אה ן של יוה ה. כי דה בנ ל לש אי רה שש ץ יי רל אל ט לש רה ים, פש רי חי ים אמ די דה צש לי

ץ. רל אה מםהו בה ין כה י אי יוב כי י אי די בש ל ענ ך ענ בש תה לי מש שנ ן המ טה שה ל הנ ר ה' אל םאמל י יהד - ונ ל. מי אי רה שש ל יי ין ענ שי לש יות מנ הש לי

ת יר אל עמבי הנ ה לש צה רה ה של רועל , לש שוהה רש י פי רי המ ל, ונ אי רה שש יי ד מי רי פה יי ק, וש סי ענ תש יי ה של מנ ק בש לל ת לו חי תי ה לה עה ה שה אה רה
ל. אי רה שש ל יי ג ענ רי טש םא קי ל ן וש טה ק בו אותו שה סי ענ תש יהד הי כו', מי ד וש חה ר אל הה נה םאנו בש צ

צונו ל רש כה ה לו  עושל בו  רנ ד של בל ל על ה ענ יהה מי ין תש ים. אי להי יוב אל א אי ם יהרי נה חי ר הנ םאמנ י ת ה' ונ ן אל טה שה ן הנ ענ ינ ונ
םא. ם ל ך אי מש ד מי חנ פש ם יי ה אי אל רש תי ך, וש תש חה גה שש ת הנ נו אל מל ר מי סי נו. הה מל א מי ילה יהרי הש יי של

יר עי ה שה מו זל כםל. כש הנ ך מי ר כה חנ ד אנ רה פש ק בו, ני סי ענ תש הי ה לש זל ד הנ צנ ד לנ חה ק אל לל ן חי תה ני של ה, כש רה ת צה ענ שש ה, בי אי םא רש ב
טםל ן לי מנ זש יענ  גי אן הי כה ם, וש כה לש ם מנ ל עי אי רה שש ת יי זםב אל עמ ינ וש ק בו  סי ענ תש יי י של די ים, כש פורי כי יום הנ יר בש עי ש, שה חםדל םאש  ר בש
ת עוץ גו' אל יא וש ם הי ה גנ כה לש ה מי דה לש ה יה ני ר (בראשית כב) הי מנ אל נל מו של ר, כש חי אנ ד הה צנ ם בנ הה רה בש ע אנ רנ ל זל כה ה מי ק זל לל חי

גו'. כורו וש בש

ם הה רה בש ל אנ יהה לו ענ ין הה י די רי המ ל, של אי רה שש יי ין בש עמשות די נו לנ מל ה מי צה ץ, רה רל אה שוט בה ר מי מנ אה ה של עה שה ה, בש אי םא רש וב
יהה לו םא הה י ל רי המ , של חנ בי זש מי י הנ בי ל גנ ב ענ רנ קש הג של ק כש חה צש יי ין בש ה די עמשה םא ננ ל שום של רוך הוא, מי דוש בה קה ן הנ בםענ מי תש לי
ל ק ענ חה צש ד יי מנ אן עה כה נו. וש יפל לי םא ינחמ ר ל מנ אל נל מו של לו] כש ד של ל צנ כה ן בש כי ר, [וש חי אנ חנ בש בי זש מי ל הנ ן ענ מה זש מג ן של בה רש יף קה לי חמ הנ לש
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ה צה רה מו של רוך הוא כש דוש בה קה ם הנ עי ה מי ת זל ה אל צה רה ין, וש ה בו די עמשה םא ננ ל ן וש בה רש נו קה מל ם מי לי תנ שש םא הי ל חנ וש בי זש מי י הנ בי גנ
ין. ך די רל דל ה בש צה ה - רה צה רה ה של ל מנ כה ר, וש ר יותי חה אג ה דורות מש מה כנ ף לש ל יוסי ינו של ת די אל

קו, לש חל ה לש ג זל רי טש קנ מש אותו  רוך הוא לש בה דוש  קה ין לו הנ מי זש נו, הי בה רש ף קה לי חנ תש הי ק וש חה צש ל יי צנ ני ן של מנ זש אותו  ומי
ל של עו  רש ל זנ כה יו מי לה עה קו  לש טםל חל לי יענ  גי אן הי כה וש כורו.  ת עוץ בש גו' אל וש יא  ם הי ה גנ כה לש ה מי דה לש יה ה  ני ר הי מנ אל נל של מו  כש

ר. חי ד אנ צנ ב לש רנ קש םא יי ל ם וש הה רה בש אנ

יהה, הה עםה  רש פנ ל  ה של צה עי הה י  רובי קש יוב מי אי שום של דון. מי ני ך  כה  - ן  דה הוא  של מו  כש לו).  צש (אל ין  די א בש בה כםל  הנ וש
ה, שה ה קה עמבודה ם בנ ל גופה לט ענ ם ושש מונה ח מה א קנ לה םא, אל ר לו, ל מנ ם. אה רםג אותה המ ה לנ צה ל, רה אי רה שש ל יי עםה ענ רש ד פנ מנ עה של וכש
תוב? (איוב ב) ה כה דון. מנ ילה ני הש תי ש  מה ין מנ די אותו  יך, בש יל הוא, חנ רוך  בה דוש  קה הנ ר לו  מנ ם. אה רםג אותה המ ל תנ אנ וש
יהה ר הה אה שש ל הנ כה בש ב של ל גנ ף ענ אנ דון. וש ך ני ן - כה הוא דה ה של מנ גו'. בש רו וש שה ל בש אל מו וש צש ל ענ ע אל גנ ך וש א יהדש ח נה לנ ם שש אולה

רוך הוא. דוש בה קה הנ א מי יהרי

תוב כה סוד של שום הנ ר, מי שה בה ל הנ לט ענ שש שות לי רש ה לו  נה תש ני מםר. וש שש שו  פש ננ ת  אל ך  תוב, אנ ה כה ה מנ אל םא ורש ב
ץ הוא קי ר של מנ אל נל . וש םא רוחנ ל ר, וש שה ל בה ץ כה הו קי זל אי. וש דנ י ונ ננ פה א לש , בה שוהה רש י, ופי ננ פה א לש ר בה שה ל בה ץ כה (בראשית ו) קי
ייש שום של ר, מי שה ל בה כה ר. ולש ית הוא חוקי לי כש ל תנ כה ך ולש חםשל ם לנ ץ שה ר (איוב כח) קי מנ אל נל מו של ך, כש חםשל ד הנ צנ א מי בה של

רו. שה מו ובש צש ענ שות בש ה לו רש נה תש ן ני כי לה ך, וש הוא חםשל םאל של מ שש ד הנ צנ ר מי חי ץ אנ הו קי זל ין, וש יהמי ץ הנ א קי רה קש ני ר, וש חי ץ אנ קי

ה אותו, טה סש הי ית אותו וש סי הי ג של רי טש קנ ר אותו מש מנ אמ מנ א בש לה יהה, אל ין הה די םא בש ך, ל ם כה עו. אי לש בנ י בו לש ני יתי סי תש ונ
יהה ך הה כה נו. וש יאל צי יש ינמש ח אי אםרנ ם לו וכש לל שנ ם יש דה ל אה י פםענ יהוא, (שם לד) כי לי ר לו אל מנ ך אה כה ין. וש די יהה בש כםל הה א הנ לה אל

יו. לה ר עה זנ גש ך ני ר - כה זנ הוא גה מו של ר, כש מנ אל נל מו של כש

תו, עש דנ ד בש י בו, בו עומי ני יתי סי תש א ונ לה תוב, אל םא כה ל עו  לש בנ י לש יתי סי תש ם. ונ נה עו חי לש בנ לש י בו  ני יתי סי תש ר ונ מנ אה ה של זל וש
י אותו רי בש ל די י ענ תי תש פנ תש יוב, הי ר אי מנ . [אה תה עש ים הופה עי שה ת רש ל עמצנ ענ ר וש מנ אה של מו  י, כש ני יתי סי י תש רי המ ב של שנ הוא חה של
א לה תוב, אל םא כה ל לו  בו  זש כנ יש ונ תוהו  פנ יש ונ לו.  בו  זש כנ ם יש שונה לש ם ובי יהל פי בש תוהו  פנ יש ה (תהלים עח) ונ זל מו  ג] כש רי טש קנ מש

ה. תה פנ תש י הי רי המ ה, של זל ר הנ בה דה ד הנ ם עומי יהל פי ם. בש יהל פי תוהו בש פנ יש ונ

ן, ין? כי טי סש הנ י הוא יהכול לש כי ין. וש טי סש ה ומנ ינו, עולל ני שה נו, של דש מנ ך לה ל כה בה ה, אמ פל כםל הוא יה א, הנ בה י אנ בי ר רנ מנ אה
יהכול ה  ל זל ענ וש יל.  סי ן וכש קי זה ך  לל מל ם מי כה חה וש ן  כי סש ד מי לל יל תוב (קהלת ד) טוב  כה יל, של סי ן וכש קי זה ך  לל י הוא מל רי המ של

ם. דה י אה ני י בש עמשי ל מנ ן ענ מה אל הוא נל שום של ם? מי ענ טנ ה הנ דם. מה אה ין לה טי סש הנ לש

ה. אל רש אל א וש ה נה דה רמ אות. אי רש ד ה' לי יירל תוב (בראשית יא) ונ ם כה עולה ין הה די ל בש בה יד, אמ יהחי ין הנ די ה בש ה, זל אי םא רש ב
תו שוקה תש ג של רי טש קנ ר אותו מש מנ אמ ל מנ ם ענ עולה ת הה ד אל בי אנ ה לש צה םא רה י ל רי המ דו, של בנ יהדו לש א בש לה ה אל מונה אל ה הה נה תש םא ני ל של
כםל הוא יד הנ מי שש הנ ר. לש ית הוא חוקי לי כש ל תנ כה ך ולש חםשל ם לנ ץ שה תוב (איוב כח) קי כה נו? של ן לה יי ננ יד. מי מי שש הנ יד לש מי תה

יד. מי שש הנ י לש די אי כש דנ י, ונ ננ פה א לש ר בה שה ל בה ץ כה הו קי זל ר. וש חוקי

י ני ים שש די יום עומש אותו  וש ר.  מנ אל נל של מו  ל ה', כש ב ענ ינצי תש הי ים לש להי אל י הה ני בש יהבםאו  ונ יום  י הנ הי יש ונ ה,  אי םא רש וב
ים ם זוכי ים, הי ים טובי עמשי מנ ה ובש שובה תש רוך הוא בי דוש בה קה י הנ ני פש ים לי אי בה ם של ל אותה ם. כה עולה י הה ני ד בש גל נל ים כש די דה צש
ל כה ים. וש יי חנ ב לש תה כש דו, ני צי הוא מי י של ים. ומי יי אות חנ יא תוצש ים, ומוצי יי הוא חנ ד של ל אותו צנ צל ים אי תובי יות כש הש לי
ה ת, ובו שורל ול א מה רה קש ני ת, וש ול הוא מה ר של חי ד אנ אותו צנ ים לש בי תה כש ם ני ד, הי אותו צנ ים לש עי ים רה עמשי מנ ים בש אי בה ם של אותה

הנמהולת.

ב תה כש ני י של ייש מי ים, וש יי חנ ד הנ צנ ב לש תה כש ני י של ת. ייש מי ול ים ומה יי - חנ לו  לה ים הנ די דה צש י הנ ני ים שש די יום עומש אותו  ובש
ים די ם עומש ם, כגלה יהל לי ד עמ עומי ם של עולה ד בה חה יק אל די ד צנ ם עומי ע. אי צנ מש אל רוי בה ם שה עולה הה ים של מי עה פש לי ת. וש ול מה ד הנ צנ לש

ה. יתה מי ים לש בי תה כש ם ני ם, כגלה עולה ת הה יענ אל רי כש ד מנ חה ע אל שה ם רה אי ים. וש יי חנ ים לש בי תה כש ני וש

ל ך ענ בש תה לי מש שנ תוב? המ ה כה יהד מנ ין. מי טי סש הנ ה לש צה ג רה רי טש קנ אותו מש ע, וש צנ מש אל ד בה יהה עומי ם הה עולה ן הה מנ זש אותו הנ וש
םא ל ינו של ני ה שה ל זל ענ ג. וש רי טש קנ מש יק בו הנ זי חל יהד הל דו, מי בנ ע הוא לש נודנ ן של יוה גו'. כי ץ וש רל אה מםהו בה ין כה י אי יוב כי י אי די בש ענ

ה. לה עש מנ לש יו מי לה גו עה רש טש קנ םא יש ל דו, וש בנ ם לש שי םא יירה ל י של די ים, כש בי ל רנ ל של לה כש ד מי רי פה הי ם לש דה אה יך לה רי צה

ל לה כש י מי מי צש ת ענ יא אל הוצי ה לש םא רוצה ת. ל בל י יםשה נםכי י אה מי תוך ענ ר בש םאמל ת ית, (מלכים-ב ד) ונ מי שוננ תוב בנ כה של
ע נודנ ן של יוה יוב, כי אן אי כה ה. וש לה עש מנ ת לש ענ ד נודנ חה ל אל לה כש י - בי מי תוך ענ ה, ובש ד יום זל ת ענ בל י יושל מי תוך ענ ים. בש בי ל רנ של
ק, זי חנ תש הי ך וש מש ד מי חנ פה ה של ל מנ ים?! כה להי יוב אל א אי ם יהרי נה חי ר, הנ מנ אה ג וש רי טש קנ מש יק בו הנ זי חל יהד הל ם, מי שנ רש ני ה וש לה עש מנ לש
ל םא ענ ם ל יהד אי ה לו, ומי ה עושל תה אנ טוב של ל הנ ת כה ל טםל אל בה גו'. אמ ד וש ענ עמדו ובש תה בנ כש ה שנ תה םא אנ ל ה, המ שה ם עה נה חי םא לש ל
ך, נש חה לש ת שג אל נו  מל ק מי לי ל. סנ הוא אוכי ך  נש חה לש שג ו בש שה כש י ענ רי המ ר, של חי אנ ד הה צנ ק בנ בנ דש יי וש ך  זםב אותש עמ ךה. ינ כל רש בה יש יך  נל פה

ק. בנ דש ד יי ה צנ יזל אי י הוא וש מי ה מי אל רש ני וש

י די רוך-הוא הוא כש דוש-בה קה יוב לנ ת אי אנ רש יי אות של רש הנ ך. לש יהדל ר לו בש של ל אמ ה כה ני ן הי טה שה ל הנ ר ה' אל םאמל י יהד - ונ מי
ה ינה ם, זו אי יהל ני ם או בש רה שש שום עה רוך הוא מי דוש בה קה הנ ים מי אי רי יש ם הנ ל אותה כה נו, של דש מנ אן לה כה רו. ומי שש מםר עה שש לי
גו' וש עמדו  בנ תה  כש ה שנ תה םא אנ ל ים המ להי יוב אל א אי יהרי ם  נה חי ר, הנ מנ אה ג וש רי טש קנ מש ג אותו  רי טש ן קי ל כי ענ וש אוי.  רה ה כה אה רש יי
ת יוב אל ד אי בנ םא עה ל אות של רש הנ ולש ג בו  רי טש קנ שות לש רש ה לו  נה תש ני וש ך.  מש א מי יהרי הוא  ך  ל כה ענ וש  . תה כש רנ יו בי יהדה ה  עמשי מנ
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ה. בה המ אנ רוך הוא בש דוש בה קה הנ

םא יו. ל תה פה שש יוב בי א אי טה םא חה םאת ל ל ז כה תוב? בש ה כה יומו. מנ קי ד בש מנ םא עה ל וש ך  רל דל הנ א מי ה, יהצה סה ננ תש הי ן של יוה כי של
כםל. א בנ טה ך חה ר כה חנ אנ א, וש טה צונו חה רש ל בי בה יו, אמ תה פה שש א בי טה חה

ל ף ענ אנ יוב. וש ה אי סה ננ תש ך הי שום כה גו'. ומי ן וש חה בש יק יי די תוב ה' צנ י כה רי ם, המ דה ן אה ה בל סל ננ תש םא מי ל ר של םאמנ ם ת אי וש
ר. חי אנ ד הה צנ ק בנ בי דה הי דונו לש שות אמ ת רש חנ תנ א מי םא יהצה אוי, ל רה יומו כה קי ד בש מנ םא עה ל ב של גנ

ין די ינו  ני שה של מו  ר, כש חי אנ ד הה צנ הנ ל אותו  טון של לש שי ים הנ שי דה ר חר שה ים עה ני לו? שש יון של סה ני יהה אותו  ה הה מה כנ וש
ית רי חמ ת אנ ך אל רנ ה' בי תוב (איוב מב) ונ ר, כה חי אנ ד הה צנ ק בנ בנ םא דה ל שום של ים, ומי שי דה ר חר שה ים עה ני נםם שש יהי גי ים בנ עי שה רש הה

יתו. אשי רי יוב מי אי

י רי המ ים, של יקי די צנ ר הנ אה ל שש יון של סה מו ני רוך הוא כש דוש בה קה ל הנ יון של סה ינו ני יוב אי ל אי ה של ר, זל מנ עון אה מש י שי בי רנ
ם הוא הה רה בש אנ ם. של הה רה בש ת אנ ה אל סה ים ני להי אל הה תוב (בראשית כב) וש כה מו של יוב כש ת אי ה אל סה ים ני להי אל הה תוב וש םא כה ל
לום. רוך-הוא כש דוש-בה קה ר לנ סנ םא מה ל לום, וש ן כש תנ םא נה יוב ל אי רוך-הוא, וש דוש-בה קה י לנ ידי חי יש נו הנ ת בש יב אל רי קש יו הי יהדה בש

דוש קה ל הנ ין של די ג, ובנ רי טש קנ מש ינד הנ ר בש סנ מש ל ני בה עממםד בו, אמ םא יהכול לנ ל יו של נה פה לוי לש י גה רי המ ר לו, של מנ אל םא נל ל וש
תוב כה של הו  יו. זל לה ג אי רי טש קנ מש ל אותו  ה אל זל ין] הנ די ין [בנ די ת הנ יר אל עי הוא הי רוך  בה דוש  קה הנ ה, וש עמשה ננ הוא  רוך  בה

גו'. יוב וש י אי די בש ל ענ ך ענ בש תה לי מש שנ המ

ה חה ין. הוא דה ץ יהמי קי םא מי ל ים וש ץ יהמי קי ה. מי מה דה אמ י הה רי פש ן מי יי א קנ יהבי ים ונ ץ יהמי קי י מי הי יש ר, (שם ד) ונ מנ אה ח וש תנ פה
ץ? ה קי יזל אי ייאל, לש ני ר דה מנ אה ץ. וש קי ך לש ה לי תה אנ נו, (דניאל יב) וש רש אנ י בי רי המ ים. ונ יהמי ץ הנ קי ב לש רי קה תש הי ין, וש יהמי ץ הנ ת קי אל
י ה' ני יעי ר, (תהלים לט) הודי מנ אה ד וש חנ ד פה וי ה דה ל זל ענ ין. וש יהמי ץ הנ קי ר לו לש מנ אה ד של ים? ענ יהמי ץ הנ קי ין או לש יהמי ץ הנ קי לש
ין, ץ יהמי קי םא מי ל ים, וש ץ יהמי קי י מי הי יש תוב? ונ ה כה אן מנ כה ין. וש יהמי ץ הנ קי ים או לש יהמי ץ הנ קי יא, או לש ה הי י מנ ת יהמנ דנ י ומי צי קי

כםל). ר (הנ חי אנ ד הה צנ יהה מי י הה רי המ נו, של בה רש ל קה בי קנ תש םא הי ן ל כי לה וש

רוך- דוש-בה קה נו לנ בה רש ה. קה ם זל ה עי בות זל רנ ם הוא? לש ה גנ ה זל ם הוא. מנ יא גנ בי ל הי בל הל תוב? וש ה כה ה מנ אי םא ורש ב
ן יי קנ ן. וש יהל בי לש חל ר ומי מנ אל נל של מו  ר, כש חי אנ ד הה צנ לנ קו  לש ן חל תנ נה רוך-הוא, וש דוש-בה קה ן לנ בה רש קה ר הנ קנ עי כםל, וש יהה הנ הוא הה

ל. בי קנ תש םא הי ן ל כי לה רוך-הוא, וש דוש-בה קה ק לנ לל ן חי תנ נה ר, וש חי אנ ד הה צנ ל הנ סוד של ים, הנ ץ יהמי קי ה מי שה רו עה קה עי

תות שש לי כםל וש אל ם לל יהל יםתי חש ת אנ לשל שש לי או  רש קה וש חו  לש שה גו', וש וש ה  תל שש מי שו  עה יו וש נה בה כו  לש הה תוב? וש ה כה יוב מנ אי בש
תוב כה נו? של ן לה יי ננ םא יהכול לו. מי ל ג, וש רי טש קנ מש צוי הנ ל יום מה כה ה בש תל שש מי גו'. ובש ה וש תל שש מי י הנ מי יפו יש קי י הי י כי הי יש ם ונ הל מה עי
תוב ה) כה י (מנ רי המ ל, של לה ק כש לל ן לו חי תנ םא נה ם ל עולה יב, ולש בי סה ר לו מי של ל אמ ד כה ענ יתו ובש ד בי ענ עמדו ובש תה בנ כש ה שנ תה םא אנ ל המ
ק, לל ן לו חי תנ א נה לי מה לש אי ר. של חי אנ ד הה צנ ק לנ לל ן חי תנ םא נה ל ה, וש לה עש מנ ה לש לה עש מנ ה לש ה עולה עולה ם. הה ר כגלה פנ סש ה עםלות מי לה על הל וש

ל. טנ לו נה של ל - מי טנ נה ה של ל מנ עה ך, וש ר כה חנ םא יהכםל לו אנ ל

ל ענ ק מי לי תנ סש יי ך וש רל דל ה הנ נל פש ק, יי לל ן לו חי תנ א נה לי מה לש אי א של לה רוך הוא? אל דוש בה קה ע לו הנ רנ ה הי מה ר, לה םאמנ ם ת אי וש
ין. די ע בש בנ רוך הוא תה דוש בה קה ן הנ ל כי ענ ן, וש ה כי שה םא עה הוא ל ה. וש לה עש מנ ה לש לה עש מנ ק לש לי תנ סש ה מי שה דג קש ד הנ צנ ש, וש דה קש מי הנ

ע, ך רנ ר כה חנ אנ ן לו טוב, וש תנ ן. נה אותו אםפל ן אותו בש ע, הוא דה רנ יד טוב וה רי פש םא הי ל ד וש רנ פש הוא ני מו של ה, כש אי םא רש ב
ה. מונה אל הו סוד הה זל טוב, וש מו לש צש יר ענ זי חמ הנ ע ולש ת רנ ענ דנ לה ת טוב וש ענ דנ ם, לה דה אה אוי לה ן רה כי טוב. של ירו לש זי חל ך הל ר כה חנ אנ וש

עםה. רש י פנ די בש ענ ר ה' מי בנ ת דש א אל יהרי תוב בו (שמות ט) הנ כה הו של זל עםה, וש רש י פנ די בש ענ יהה מי יוב הה ה, אי אי םא רש ב

ה צה כםל רה ת הנ ן (אל גי יהה מי הוא הה קומו, של מש יוב מי ת אי עמקםר אל הוא לנ רוך  בה דוש  קה ה הנ צה םא רה ל ה של אי םא ורש ב
מות קה ה נש שה ש, עה לנ חש נל ן של יוה עםה. כי רש ל פנ יהה) ענ ם הה כה יוב חה ן (אי גי יהה מי יוב הה ם, אי קומה מש עמקםר מי רוך הוא לנ דוש בה קה הנ

עםה). רש פנ לש

יהה עםה, הה רש ל פנ םא אל תוב? ב ה כה ה. מנ טה מנ ה ולש לה עש מנ ים לש קי בה דש ני לות סודות של גנ ת ייש לש עי עון, כה מש י שי בי ר רנ מנ אה
ין ני תנ ים לש רי דה ר חמ חנ ים אנ רי דה רוך הוא חמ דוש בה קה יס אותו הנ ני כש הי א של לה םא? אל ה ב ה זל עםה, מנ רש ל פנ ך אל תםב) לי כש יך (לי רי צה

דול. גה ין הנ ני תנ יהו? סוד הנ נו. ומי מל לות מי שש לש תנ שש גות מי רה ה דש מה כנ יף, של קי יון תנ לש ד על חה אל

םא ל ד וש חנ נו הוא פה מל ל מי בה לו, אמ גות של רה דש ן הנ אותה ים, וש אורי ם יש אותה א לש לה ב אל רנ םא קה ל נו, וש מל ד מי חנ ה פה ומםשל
ים. יוני לש ים על שי רה שה ש בש רה שש ה אותו מג אה רה שום של ב, מי רי קה תש הי

ב רי קה תש הי ים לש כולי םא יש ה ל לה עש מנ ים לש רי חי ים אמ ני מג ים מש לוחי ד ושש ה פוחי מםשל רוך הוא של דוש בה קה ה הנ אה רה ן של יוה כי
תוך ץ בש רםבי דול הה גה ים הנ ני תנ ם הנ יי רה צש מי ך  לל עםה מל רש פנ יך  לל י עה ני נש הוא, (יחזקאל כט) הי רוך  בה דוש  קה ר הנ מנ יו, אה לה אי
ה, מה כש חה שוהה סוד הנ רש י ה', ופי ני ר אמ מנ אל נל מו של ר, כש חי םא אנ ל ב וש רה עמרםך בו קש לנ ך  רי טה צש רוך הוא הי דוש בה קה הנ יו. וש אםרה יש

ם. דונה סודות אמ ים בש עי יודש ין של די י הנ לי עמ ם בנ אותה יו לש אםרה תוך יש ץ בש רםבי דול הה גה ים הנ ני תנ הנ של

יהה חנ הנ ש  פל נל ל  כה ת  אי וש ים  דםלי גש הנ ם  יני ני תנ הנ ת  אל ים  להי אל א  רה בש יי ונ א)  (בראשית  ר,  מנ אה וש עון  מש שי י  בי רנ ח  תנ פה
ה ם - הוא סוד זל יני ני תנ ת הנ ים אל להי א אל רה בש יי ל ונ בה שוהו. אמ רש ה פי סוק זל ם. פה יהל יני מי ם לש יי מנ צו הנ רש ר שה של ת אמ של רםמל הה
ים, יקי די צנ רוך הוא לנ דוש בה קה ה הנ ה אותה עללה הל ה, וש בה קי נש ת הנ ג אל רנ הה שום של תוב, מי ר כה סי ם חה יני ני ת זוגו. תנ ן ובנ יהתה וש לי

ופירששוהה.
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כות רי ים, ובש כי יו שוכש ימה מי ד הוא של חה יאור אל ם, וי יהל יני ץ בי הוא רובי ם, של ים הי אורי ה יש עה שש דול - תי גה ים הנ ני תנ הנ
ך, כה ל  כה םא  ל וש אור  יש אותו  ך  רי בה תש מי ים,  מי עה פש י  תי ה שש זל ר  של אמ כנ וש ה.  נה שה בנ ים  מי עה פש לש  שה בו  ים  לי נופש ן  גה הנ י  ימי מי

םא. ל ל לה כש ד בי חה אל של וכש

ים, יני ה מי מה כנ ים מי גי דה ענ  יהם, ובולי הנ תוך  ס לש נה כש ני ט וש שה וש ך  הולי ק וש זי חנ תש אור מי יש אותו  ס לש נה כש ני ה  זל ין הנ ני תנ הנ וש
ם. יהל יני מי ים לש בי עמשה נות ונ ילה ה אי מה יבו כנ בי ים, וסש עולי ים וש כי לו הולש לה ים הנ אורי ה יש עה שש אור. תי אותו יש ב לש שה ט וש שולי וש

ת דל רל פש ה ני פה טי ה וש פה ל טי כה פות, וש טי לש  א שה יוצי וש ענ  שופי ד של חה נור אל צי םאל בש מ ד שש צנ א מי אשון. יוצי רי אור הה יש הנ
ים כי הולש ים וש קי זש חנ תש מי ים של אורי ה יש עה שש ם תי ה הי לל אי ד, וש חה אור אל ה יש נה מל ה מי עמשל ה ננ פה טי ה וש פה ל טי כה פות, וש טי לש  שה לש

ים. יעי קי רש ם הה ל אותה כה ים בש בי סובש ים וש טי שוטש ומש

ם, יהל יני ת בי לל ט, נופל קל של את בש יוצי ת של חנ ה אנ פה ת טי רל אל שש את, ני צי לה מו  יש סי של פות כש ן טי אותה ר מי אה שש ני ה של מנ מי
ך. הוא שוכי של ך כש הולי נו של רש מנ אה ה הוא של זל אור הנ יש ד. הנ חה אור אל ה יש נה מל ה מי עמשל ננ וש

ד צנ כות מי רה ל בש כות) של רה ל בש דולות (של רות גש חי פות אמ יא טי א, מוצי יוצי ענ וש שופי ר של הה אותו נה של ה, כש זל אור הנ יש הנ
הוא אור של אותו יש ת בש לל נופל כות, וש רה ן בש אותה ת מי כל ת שוכל חנ ה אנ פה ת טי רל אל שש פות, ני ן טי אותה ר מי אה שש ני ה של ין, מנ יהמי הנ

ם. כגלה יף מי די עה אור של יש הו הנ זל ך, וש שוכי

אור אותו יש ל בש ישון נופי א פי רה קש ני ן, אותו של דל ן עי גנ ים מי אי יוצש רות של הה ה נש עה בה רש ם אנ ים אותה די רה פש ני ים וש אי יוצש של כש
ל ים כה אי לש מנ תש ים ומי זוני ה ני זל אור הנ יש הנ ל. מי בל כות בה לש ישון הוא מנ ה, ופי זל ת בה לל לל כש ל ני בל כות בה לש ן מנ כי לה ל בו, וש לה כש ני וש

ים. רי חי אמ ים הה אורי יש ם הנ אותה

ר מנ אל נל מו של םאשו, כש ר ב בש קל ב נל ד נוקי חה אל ד וש חה ל אל כה ה, וש עה שש ם תי הי ד, וש חה ין אל ני ט תנ שה ך וש יאור הולי אור וי ל יש כה בש
ים רוחות חי ם נופש כגלה שום של הוא, מי ך  ה כה זל דול הנ גה ין הנ ני תנ הנ לו  פי אמ גו'. ונ ים וש יני ני י תנ אשי רה תה  רש בנ (תהלים עד) שי

ה. טה מנ םא לש ל ה וש לה עש מנ לש

ר של ם על ל אותה ה של עמשל ל מנ כה ים, בש דםלי גש ם הנ יני ני תנ ת הנ ים אל להי א אל רה בש יי תוב ונ כה ים. וש להי א אל רה ית בה אשי רי תוב בש כה
ל ד כה גל נל כש רוחנ  ף) בה רי פש רנ תש ש) (מי ר (פורי פי רש פנ תש ד מי חה ין אל ני תנ ים. וש אורי ה יש רה ם עמשה ם אותה דה גש נל ים כש די ירות, עומש מי אמ

ד. חה אל ד וש חה אל

לו ים של ירי פי ננ סש ת הנ ה אל עמלל ה מנ זל דול הנ גה ין הנ ני תנ הנ שום של ם, מי עולה ענ הה זי עמ דנ זש ה מי נה ים שה עי בש שי ת לש חנ ה אנ ל זל ענ וש
ים לולי ם כש כגלה ת, וש לל חל לש חנ תש ץ מי רל אה הה , וש ענ זי עמ דנ זש ם מי עולה ל הה כה ים, וש אורי ם יש אותה ים בש עי זש עש דנ זש ם מי ז כגלה , אה ענ זי עמ דנ זש ומי

ה. זל דול הנ גה ין הנ ני תנ בנ

ל בה ים בו, אמ עי יודש וש ים בו  קי ים עוסש רי בי חמ ית הנ אשי רי ה בש עמשי מנ עון, בש מש י שי בי ר רנ מנ גו'. אה וש ה תםהו  תה יש ץ הה רל אה הה וש
ינו ם אי עולה ל הה כה ינו, של ני ה שה ל זל ענ וש דול.  גה ין הנ ני תנ סוד הנ ית בש אשי רי ה בש עמשי ז מנ מל ת רל ים אל עי יודש ים של טי ענ ם מש הי

ה. ל זל יו של ירה פי ננ ל סש א ענ לה ל אל שי לש תנ שש מי

נו, רש מנ אה ה של זל אשון הנ רי אור הה יש בנ שום של נו. מי רש אנ ה, ובי תה יש ינו הה ני גו'. שה בםהו וש ה תםהו וה תה יש ץ הה רל אה הה ה, וש אי םא רש ב
בו רש חש נל מות של ן עולה אותה בש טו  קש לש ני יצוצות של ני הנ ך  דועי ף וש שוטי א, וש לי מנ תש ז מי ס בו, אה נה כש ני ה  זל דול הנ גה ין הנ ני תנ הנ של כש

ה. לה חי תש בנ

ט רה ם, פש עולה יבו הה רי םא ינחמ ל ם של ש כםחה לנ חל נל שום של ה? מי מה יו, לה םא הה ל יו וש נו הה רש מנ אה ים של רי חי ים אמ יני ני ם תנ אותה
תו בה קי א נש לי מה לש אי ק, וש זי חנ תש דו מי בנ הוא לש הוא, וש דול הנ גה ין הנ ני תנ כםחנ הנ ים בש קי זש חנ תש ם מי הי ת, וש חנ ם אנ ענ ה פנ נה ים שה עי בש שי לש

ך] שום כה ם. [ומי בםל אותה סש ם לי עולה יהה הה םא יהכול הה לו, ל צש ת אל ילמל ה קנ תה יש הה

ג רנ הה ר של חנ אנ ה. וש תה יש הה בםהו]. תםהו  [וה ה תםהו  תה יש ץ הה רל אה ה, הה בה קי נש ת הנ הוא אל רוך  בה דוש  קה ג הנ רנ םא הה ל ד של ענ
ה. שה עה ה של עמשל מנ יר הנ אי יהה מי םא הה ן ל יי דנ ל. עמ ך ענ חםשל יים. וש קנ תש הי ה לש ילה חי תש ה בםהו, הי תה יש ה הה אותה

םא ה ל טה מנ הום לש תש י הנ רי המ שום של ה, מי פה כש ני ה וש לה עש מנ ר לש כה זה םאש הנ ת ר ץ אל חנ רוך הוא? מה דוש בה קה ה הנ שה ה עה מל
יך שי חמ הום ומנ תש ל הנ ענ ב רוחנ  שי ננ יהה מש ה הה זל דול הנ גה ין הנ ני תנ הנ שום של יר? מי אי יהה מי םא הה ם ל ענ טנ ה הנ יר. מה אי יהה מי הה

ה. טה מנ ף לש חי רנ יהה מש םא הה ל אותו, וש

ה, ה אותה יטה קי שש הי וש ה רוחנ  אותה ה בש תה כש הי ה) וש בה שש נה ה (של בה שש נה ה, וש לה עש מנ לש ת של רל חל אנ ה) רוחנ  ל זל ם כה עי ה (וש רה בש עה וש
רוחנ בש ה רוחנ  כה רוך הוא הי בה דוש  קה הנ ינו, של ני שה ה של מנ הו  זל ם. וש יי מה י הנ ני ל פש ת ענ פל חל רנ ים מש להי אל רוחנ  תוב וש כה הו של זל

ם. עולה ת הה א אל רה ובה

ל ענ ק מי לי תנ סש הי ה, וש בה שש נה רוחנ של ב הה ל גנ ה ענ כה הי ה וש לה עש מנ לש אור של יר הה אי י אור. הי הי יש י אור ונ הי ים יש להי ר אל םאמל י ונ
יהה אור. ז הה ק, אה לי תנ סש הוא הי הום וש תש יר הנ אי הי ן של יוה ה אותו. כי סה םא כי ל הום וש תש הנ

ד ה, ענ אור זל ה מי ירה אי ה ומש לה עש מנ ת לש בל נושל רוחנ  חו, וש צש מי תוך  ים מי אי יוצש יו  ם הה יי םאשו, ומנ ל ר יר ענ אי ה מי זל
ש מל של הנ תוך  בש מו  שש רש ם אורות ני אותה ן של יוה ש. כי מל של ל הנ ם אורות של יי ננ ים ושש עי בש שי ץ לש ני צש ננ ד אורו, מש יהה יורי הה של
הוא רוך  בה דוש  קה ל הנ כי תנ סש הי ן של יוה ש. כי מל של ים לנ די עובש יו  הה וש ם  הל ים בה עי ם יודש עולה ל הה ים של עי שה רש הה יו  ה, הה טה מנ לש
ה כל ד ומנ יורי ה וש יהה עולל ין הה ני אותו תנ שום של ז אותו? מי ננ ה גה מה ז אותו. לה ננ גה וש ת אורו  ק אל לי ים, סי עי שה רש ם הה אותה בש
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ה. לה גנ תש םא הי ל ז אותו וש ננ גה ד של ים, ענ אורי ם יש אותה בש

אור ל הה ה) של ת (זל יננ מי ת וטש יזנ ני ן הוא גש גה ע בנ רנ זש ני ע של רנ זל הנ ן, וש גה ל הנ ן של נה גנ הוא הנ יק, של די צנ ע בש רנ זל ע אותו הנ רנ זה וש
ה הוא. זל הנ

א רה קש ני ר של הה אותו נה ר לש חי אנ ד הה צנ ר לנ עורי תש ז מי ה, אה ל אור זל ע של רנ ן זל גה חנ בנ צומי ה של ה רואל זל דול הנ גה ין הנ ני תנ הנ של כש
יר אי ן, ומי גה תוך הנ ח בש מנ צה ע של רנ תוך אותו זל ך לש לו, הוא הולי ד של חה יל אל בי ה, שש זל יחון הנ גי י הנ ימי ים מי קי לה חש נל יחון. וש גי

יחון. א גי רה קש ני ה, וש זל ע הנ רנ זל ל הנ גםדל בו בש

תוב (מלכים-א א) כה כות, של לש מנ ה לנ לה עה של ך, כש לל מל למםה הנ ה שש לה דג גש ה לי לה ע עה רנ זל הנ ל אותו  לות של דש גנ תוך  ומי
ך, לל מל ד הנ וי ע דה ה יהדנ ת זל אל שום של ר, מי חי קום אנ מה םא בש ל ם, וש ם. שה ח אםתו שה שנ תוב ומה כה חון, וש ל גי ם אםתו אל תל דש הורנ וש

יף. קי הוא תנ ך של לל מל הו הנ זל ת, וש רל חל כות אנ לש מנ לו לש ים עה רי חי אמ יו הה ימה ומי

ל כה ק בו, וש זי חנ תש הי ר לש הה נה אותו  ה בש זל ין הנ ני תנ ל הנ יו של ירה פי ננ סש לו  ענ תש הי יו, וש לה ר אי עורי תש ה הי זל דול הנ גה ין הנ ני תנ הנ וש
ט קי שה אור הנ תוך יש ס לש נה כש ני ק וש תוקי שש ה, ומי זל דול הנ גה ין הנ ני תנ ל הנ פו של קש תה ים בש די יורש ים וש ים עולי אורי יש ר הנ אה ם שש אותה

ך בו. שוכי וש

ל ה ענ כל אשון ומנ רי הה ך  חםשל א הנ ז יוצי נו, אה רש מנ אה ן של נה גנ אותו  עמלותו  הנ יעו) לש סי הנ ז (לש נה גש אור ני אותו  של ז, כש אה וש
ה כה שי ה חמ ין אותה ז, ובי נה גש ני ה של זל אור הנ ל הה אור של ין אותו הה ד בי חה ד חוט אל רה פש ני ה בו, וש עמשה ננ ב של קל אותו נל םאשו בש ר

ך. חםשל ין הנ אור ובי ין הה ים בי להי ל אל די ינבש תוב (בראשית א) ונ כה ה, של זל ך הנ חםשל ל הנ של

תוך ים לש אורי ם) יש ין אותה ם (בי ת אותה יד אל רי פש הי יד, וש רי פש הי חוט של ל הנ ה של דה רה פש הנ ה  אותה ב בש ה שה זל ין הנ ני תנ הנ
ה. דה רה פש ה הנ אותה ה בש לל אי ה מי לל ם אי יהל יני מי ים לש גי ים דה די רה פש ני ה, וש כה שי חמ הנ

אור יש הנ אותו  תוך  לש סו  נש כש ני וש ים,  די רה פש ני ים  אורי יש הנ ם  אותה ל  כה ים,  דושי קש הנ ים  יוני לש על הה ם  יי מנ הנ דו  רש פש ני של וכש
יום. ים בש מי עה לש פש ים בו שה סי נה כש ני ים וש אי יוצש ם, וש כגלה ר מי חה בש ני ט של קי שה הנ

ם ה הי לל אי וש ילות,  ים לי אי רה קש ני וש ה,  לל אי ה מי לל ים אי די רה פש ני ים,  אורי יש ם  אותה ים תוך  לי די גש ים של גי דה ם  ל אותה כה וש
אן כה ם. ומי יי רנ צש י מי כורי ים בש אי רה קש ה ני לל אי ם, וש ל כגלה ים ענ טי ה שולש לל אי ה, וש חוצה ים הנ אי יוצש ים של גי ם דה ל אותה כה ים לש אשי רה

ם. ל כגלה ט ענ ה שולי זל דול הנ גה ין הנ ני תנ הנ ים. וש אורי ם יש ת אותה אנ קה שש הנ ים מי זוני ם ני כגלה ים, וש כורי בש ה הנ חוצה רו הנ זש פנ תש הי

ים דושי קש הנ ם  יי מנ מו  שש רש ני וש ם,  יי מה לה ם  יי מנ ין  בי יל  די בש מנ י  יהי וי תוב  כה של ים,  יוני לש על הה ם  יי מנ הנ ת  לנ דה בש הנ בש כםל  הנ וש
ה ל זל ענ ים, וש דושי םא קש ל של ים וש דושי ה, קש לל אי ה מי לל ם אי דו כגלה רש פש ים, ני תוני חש תנ ם הנ יי מנ הנ ה, וש לה עש מנ דו לש רש פש ני ים וש יוני לש על הה

ם. יהל יני מי ה לש לל אי ה מי לל דו אי רש פש ני שום של ים, מי רודי ים פש יוני לש ים על כי אה לש או מנ רש קש ני

אותו ב רוחנ בש שי ננ יהה מש דול הה גה ין הנ ני תנ הנ של ה, כש ע. סוד זל רנ יענ זל רי זש ב מנ של א עי של ץ דל רל אה א הה שי דש ים תנ להי ר אל םאמל י ונ
ה אותה ת בש בל ת נושל רל חל רוחנ אנ ד של ש, ענ יםבל ם לש ך אותה יהה הופי ים הה בי עמשה ם הה ל אותה ת כה ה, אל לה עש י מנ פי לנ ף כש חי רנ ב ומש קל נל
רוך דוש בה קה י הנ ני פש ים לי ים ומודי חי בש שנ ים ומש טי שולש ה, וש לה חי תש בנ חו כש מש ים צה בי עמשה הה ה, וש טה מנ ה לש ה אותה יטה קי שש רוחנ ומנ

הוא.

םא ל ים וש בי ם עמשה אותה ב לש רי קה תש הי ים לש כי הולש ן, וש יהל יני מי מות לש הי אות בש ט יוצש קי שה אור הנ יש תוך הנ םאל ולש מ ד שש צנ מי
ים יפי קי ם, ומנ הל ים בה טי שולש ין של ני תנ ם אותו הנ ים עי טי שה ים וש כי לו הולש לה ים הנ אורי יש ל הנ ם. כה קומה מש ים לי בי שה ים, וש כולי יש
אותו בש רוחנ  ת הה פל חל רנ יא מש הי ת, וש בל נושל ה  ינה ה אי יונה לש על רוחנ  ים של מי עה פש ט לי רה ים, פש כולי םא יש ל ים וש בי עמשה ם הה ת אותה אל

ים. בי ם עמשה ל אותה רוחנ ענ ה הה ת אותה טל ז שולל אה נו, וש רש אנ בי מו של ה, כש לה עש מנ לש ב של קל נל הנ

דול גה ים הנ ני תנ הנ ט. וש קל של בש ך  ים, הולי טי קי יו שש ימה מי שום של ד. ומי יורי ה וש עולל קומו, וש מש ב לי ט שה קי שה אור הנ יש הנ וש
ל כה ים בש לי די ם) גש הי ה (וש לל אי ט, וש קי שה אור הנ יש יב אותו הנ בי ים סש לי דש גנ תש ים מי בי עמשה ל הה כה ים, וש אורי ם יש אותה ה לש ה עולל זל הנ

ים. אורי ם יש ל אותה ל כה ב אל שה ם, וש יהל יני ל בי די גנ תש ין ומי ני ה אותו תנ ז עולל אה ר, וש בל עי

י ני שש ת  ר אל סוגי שום של ? מי יחנ רי ה בה מה לה  . יחנ רי בה ש  חה נה הו  זל ם.  יי מנ שה הנ יענ  קי רש בי אםרםת  י מש הי יש ים  להי אל ר  םאמל י ונ
ל. יובי ת בנ חנ ם אנ ענ א פנ לה ים, אל מי עולה א לש םא יוצי ל ים, וש די דה צש הנ

ם ה קה זל של ם. כש עולה ל הה לות ענ לה יא קש בי ימות, ומי מי קש ענ יד בש מי הוא תה תון, של לה ש עמקנ חה ה נה ים, זל אשוני רי י הה רי פש סי ובש
ף אותו רוך הוא כופי דוש בה קה הנ שום של ד גופו, מי אובי ד של עממםד ענ םא יהכול לנ ל ין, וש ני תנ ל אותו הנ פו של קש ר תה בה שש - ני
ר (איוב ט) מנ אל נל מו של ין, כש ני ה הוא תנ זל יהם הנ ף הנ תםקל יהם, וש ל הנ פו של קש ל תה ך ענ הוא דורי יו, וש לה ס אי נה כש ני של יהם כש תוך הנ לש

י יהם. תי מר ל בה ך ענ דורי וש

ה ל זל ענ דול. וש גה ין הנ ני תנ הו הנ יהם. זל ר בנ של ין אמ ני תנ ת הנ ג אל רנ הה תוב? (ישעיה נו) וש ה כה ז מנ ה, אה זל ש הנ חה נה ם הנ קה של וכש
ר הה נה הנ ל אותו  של קו  זש חה יו בש לה ק עה זה הוא חה שום של כםל, מי לות לנ לה קש אםרםת, בי ה הוא מש זל ש  חה נה וש יך.  לל י עה ני נש תוב הי כה

נו. רש אנ י בי רי המ ל, ונ קל דל א חי רה קש ני דול של גה הנ

כו רש ל דנ כה שום של ר, מי בי גנ תש יד מי מי ה תה שה ינבה בנ ה, אותו של זל ה בה ם) זל חי לה הי ים (לש אי יוצש של ה, כש שה ינבה בנ ש של חה נה אותו הנ
ל די ה גה זל ר, וש פה עה ל בל די ה גה יך. זל יל י חנ מי ל יש ל כה םאכנ ר ת פה עה ר וש מנ אל נל מו של יד, כש מי ר תה פה עה ץ וש רל ל אל אוכי ה, וש שה ינבה קו הוא בנ זש חה וש

ר. סי אםרםת חה תוב מש ה כה ל זל ענ ה, וש שה ינבה ל בנ די גנ תש הי ה של זל ק כש זה םא חה ם ל יי מנ ל בש די גנ תש הי ש של חה ם. נה יי מנ בנ
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רוך דוש בה קה א הנ לה ם בו, אל חנ לש םא ני יו, ל לה ן אי מי דנ זש הי םא] של ה ל זל ב [וש ל גנ ף ענ אנ ם. וש יי מנ ל הנ אותו של ן לש מי דנ זש ה הי זל וש
ר של ר (יחזקאל כט) אמ מנ אל נל מו של בו, כש רוחנ של סות הה ל גנ לנ גש בי נו של רש אנ בי מו של יהם, כש תוך הנ ג אותו מי רנ הה דו של בנ הוא לש

גו'. י וש אםרי י יש ר לי מנ אה

ך ר כה חנ אנ ם וש דה ת הנ ה אל אל רש י יי כי ה, וש של ה קה סוק זל י, פה י יוסי בי ר רנ מנ ינו, אה ני גו'. שה ם וש יי רנ צש ת מי גםף אל נש ר ה' לי בנ עה וש
ה לשה שש ה בי מה לה חוץ? וש ה בנ מה ז לה ה, אה וה צש הוא מי ם של דה יל הנ בי שש ר בי םאמנ ם ת אי ה? וש שה ן הוא עה ימה סי ע של מה שש מנ ח, של סנ ופה
ל לוי ענ ם גה יות דה הש ה לי צה רה ם של ענ טנ ה הנ גו', ומה קות וש ה עממג לל גנ תוב (דניאל ב) הוא מש י כה רי המ ח, ונ תנ פל ל הנ קומות של מש

זוזות? מש י הנ תי ל שש ענ קוף וש שש מנ הנ

ם דה אה ת הה ענ ה רה בה י רנ א ה' כי ינרש ונ ו)  תוב (בראשית  כה וש ץ,  אה נש יי ונ א ה'  ינרש ונ תוב (דברים לב)  ינו, כה ני א שה לה אל
ה ל זל ענ נו, וש מל ה מי עמשל עמשו מנ ננ ים של עמשי מנ ה הנ טה מנ ים לש אי רש ני של א כש לה ה אל יונה לש על ה הה חה גה שש הנ ית הנ אי רש םא ני ינו, ל ני שה ץ. וש רל אה בה
תוב (דברים א) כה ה, של רה זה ה  עמבודה ל  הור של רש הי לנ ט  רה פש ע,  רנ הה לש ים  יחי גי שש םא מנ ה] ל טה מנ לש ה  עמשל ים מנ עושי ד של ענ [וש
ין טוב בי ין לש כםל, בי ן הנ כי לה ה, וש לה עש מנ לש ה מי חה גה שש הנ ת הנ רל עורל תש ה, מי עמשל מנ ה הנ עמשה ננ של ם. ומי כל בש בנ ה לש תל פש ן יי ם פל כל רו לה מש שה הי

ה. עמשל מנ ר בנ בה דה לוי הנ ע, תה רנ לש

ים יני ים מי צויי מש יו  ת הה יי ת ובנ יי ל בנ כה בש עוד, של ים, וש ילי לי ים אל אי לי מש יו  ם הה יי רנ צש י מי ל שוקי י, כה י יוסי בי ר רנ מנ אה
ם. תוכה ה בש אה מש ים רוחנ טג רי עורש ה, ומש טה מנ לש ים של תוני חש ים תנ רי תה ם כש אותה ם בש יהל פי שש כי ים בש רי שה קש ני של

ל אל קוף וש שש מנ ל הנ ם אל תל עש גנ הי ף וש סנ ר בנ של ם אמ דה ם בנ תל לש בנ זוב וטש ת אי גגדנ ם אמ תל חש קנ תוב ולש נו, כה דש מנ ר לה בה דה סוד הנ וש
ם דה ת הנ ה אל אה רה י וש כי ה, וש של סוק קה פה ה הנ ם, (זל יהל יני בי ה מי אה מש ר רוחנ טג עי בנ י לש די ה? כש מה זוב לה ת אי גגדנ זוזםת. אמ מש י הנ תי שש
תוב כה וש הוא,  רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש לוי לי גה כםל  י הנ רי המ ונ  ? דוענ ה, מנ שה עה ן הוא של ימה סי ע של מה שש מנ ח, של סנ ופה ך  ר כה חנ אנ וש
ת ענ ה רה בה י רנ א ה' כי ינרש תוב ונ כה גו', וש ץ וש אה נש יי א ה' ונ ינרש תוב ונ ינו, כה ני א שה לה רות. אל תה סש ני קות וש ה עממג לל גנ (דניאל ב) הוא מש
ה חה גה שש הנ ה - הנ עמשל ה מנ עמשה ננ של ה, ומי עמשל ה מנ טה מנ ה לש אל רש ר ני של אמ א כנ לה ה, אל לה עש מנ ה לש חה גה שש ה הנ אה רה תש םא מי ינו, ל ני שה גו'. וש וש
גו'. זוב וש ת אי גגדנ ם אמ תל חש קנ ר. ולש בה דה לוי הנ ה תה עמשל מנ ה, בנ עה רה ין לש ה ובי טובה ין לש כםל, בי ן הנ י כי ני פש ת, ומי רל עורל תש ה מי לה עש מנ לש
ל י, כה י יוסי בי ר רנ מנ זוזות? אה מש י הנ תי ל שש ענ קוף וש שש מנ ל הנ ם ענ ה דה לל גנ תש יי ה של צה ם רה ענ טנ ה הנ ה? ומה מה זוב לה ת אי גגדנ אמ
ם יהי פי שש כי בש ים  ירי טי קש מנ של ים  יני מי ים  אי צה מש ני יו  הה ת  יי ובנ ת  יי בנ ל  כה ובש ים,  ילי לי אל ים  אי לי מש יו  הה ם  יי רנ צש מי בש ים  קי וה שש הנ
ר רוחות עי בנ י לש די זוב, כש ת אי גגדנ ה אמ ל זל ענ ם, וש לה צש ה אל אה מש ים רוחנ טג רי עורש ה ומש טה מנ לש ים של תוני חש ים תנ רי תה ם כש אותה בש
ד חה אל אן, וש ד כה חה אל אן, וש ד כה חה ה. אל מה לי שש ה הנ מונה אל לו הה לה קומות הנ מש ת הנ לשל שש ם בי יהל חי תש פי אות בש רש הנ ם) ולש יהל יני בי מי
ם שי ת הנ ה אל רואל שום של גםף, מי נש ם לי יכל תי ל בה םא אל ב ית לה חי שש מנ ן הנ תי יי םא  ל וש ח  תנ פל ל הנ ח ה' ענ סנ ן ופה כי לה וש ם.  יהל יני בי

הנקהדוש רהשום ענל הנפלתנח.

ר מנ ים? אה ני וה גש ין הנ לול בי כה ד של חה אל דםם וש אה ן וש בה ינו, לה ני י שה רי המ ם, של ה דה ם מה שי ז לש ך אה ם כה ה, אי הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ין. ח די סנ ל פל של ים, וש מי חמ ה רנ ילה ל מי ח. של סנ ל פל ד של חה אל ה וש ילה ל מי ד של חה יו, אל ים הה מי י דה ני לו, שש

ים, מי חמ רנ ם לש דה ת אותו  הוא אל רוך  בה דוש  קה יר הנ זי חל הל נו, של דש מנ לה של מו  א כש לה ך, אל םא כה ה, ל הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ך ר לה אםמנ ך וה יי מה דה ת בש סל בוסל תש ך מי אי רש אל וה ך  יי לנ עלבםר עה אל תוב (יחזקאל טז) וה כה הו של ים. זל ני וה גש תוך הנ ן בש בה יו לה לו הה אי כש
ה לשה שש ח בי תנ פל שום הנ ן רה כי לה י. וש יי ך חמ יי מנ דה תוב בש כה ים, של מי חמ רנ ר לש זנ חש דםם, הה יהה אה הה ב של ל גנ ף ענ אנ גו'. וש י וש יי ך חמ יי מנ דה בש

ם. יהל יני ד בי חה אל אן, וש ד כה חה אל אן, וש ד כה חה ים - אל די דה צש

ר מנ ה. אה עה ה שה אותה ה בש לה עש מנ רו לש עורש תש הי או (של רש ני ים של רי תה י כש ני ד שש גל נל או כש רש ים ני מי י דה ני יהה, שש קי זש י חי בי ה רנ נה שה
ין. די ים וש מי חמ רנ ים, בש מוני ים טש די דה י צש ני שש לול בי כה ד של חה ר אל תל י, כל י יוסי בי רנ

רוך דוש בה קה הנ ת, וש יי ה בנ ם עושל דה ן אה יו. בל נה ל בה רוך הוא ענ דוש בה קה ס הנ קומות חה ה מש מה כנ א, בש בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ח תנ פל חוץ לנ ב מי י יושי ני אמ ת, ונ יי בנ תוך הנ רוי בש ה שה תה אנ ך, וש לש ח של תנ פל ים אותו בנ שי י וש מי ת שש תםב אל ר לו: כש הוא אומי
ר י שומי ני אמ ת, ונ יי בנ הנ תוך  רוי בש ה שה תה אנ י, וש לי ה של מונה אל ת סוד הה ח אל תנ פל ל הנ שםם ענ ר: רש מנ אן אה כה ך. וש מםר אותש שש לי
ל ענ קוף וש שש מנ ל הנ ם ענ דה ת הנ ה אל אה רה תוב וש כה ר, וש ד בםקל יתו ענ ח בי תנ פל יש מי או אי צש םא תי ם ל תל אנ תוב וש כה חוץ, של בנ ך מי אותש

גםף. נש ם לי יכל תי ל בה םא אל ב ית לה חי שש מנ ן הנ תי םא יי ל ח וש תנ פל ל הנ ח ה' ענ סנ זוזםת ופה מש י הנ תי שש

ה עה שה ה  אותה ר בש זנ ה חה דוש  קה ם הנ שי ה הנ ה. מה עה שה ה  אותה בש שו  עה דוש  קה ם הנ שי הנ מו  א, כש בה י אנ בי ר רנ מנ עוד אה
ל ם של זוזםת. רםשל מש י הנ תי ל שש ענ קוף וש שש מנ ל הנ ם ענ דה ת הנ ה אל אה רה תוב וש כה ין, של די ה זו לש עה שה ה בש ם זל ר דה זנ ך חה ף כה ין, אנ די לש

מות. קה עמשות נש ין לנ יות די הש ר לי זנ י חה רי המ אות של רה הי דםם, לש ם אה כגלה

ם אי ים, וש מי חמ ים - רנ מי חמ ם רנ ה, אי טה מנ אות לש רה הי ה לש רוצל של ה, כש עה ה שה אותה ה בש לה עש מנ הוא לש מו של ר - כש בה דה סוד הנ וש
א ה בה י זל תוב, (ישעיה סג) מי םא כה ב יד לה תי עה לל גו'. וש ם וש תל עש גנ הי ף וש סנ ר בנ של ם אמ דה ם בנ תל לש בנ תוב וטש כה הו של ין. זל ין - די די

מות. קה עמשות נש ין לנ ם די יר) כגלה זי חמ הנ אות (לש רש הנ יד לש תי עה ה. של רה צש בה ים מי די גה מוץ בש דום חמ אל מי

י בי ר רנ מנ ק [אה חה צש י יי בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ר. מה ד בםקל יתו ענ ח בי תנ פל יש מי או אי צש םא תי ם ל תל אנ וש
שות רש ה  נה תש ני של ן  יוה כי של יר,  עי בה לוי  תה ין  די הנ ן של מנ זש בי שוק  בנ א  צי מה הי ולש שוק  בנ ת  כל לל לה ם  דה אה לה יך  רי צה םא  ל יהה],  מש רש יי

חוץ. את בנ צי יך לה רי םא צה א, ל צה מש ין ני די הנ שום של אן מי כה ק. וש זה ש אותו, ני פוגי י של ית - מי חי שש מנ לנ

הו ל, זל אי רה שש יי ין לש א די צה מש ני ש  מה מנ אותו  ם, בש יי רנ צש מי ין לש א די צה מש ני של ש  מה מנ אותו  י, בש י יוסי בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה
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א צה מש ני מו של ה - כש לה עש מנ לש ים של דושי ים קש רי תה ם כש ל אותה כה ינו, בש ני ן שה כי ם. וש יכל לי י עמ תי חש סנ ם ופה דה ת הנ י אל יתי אי רה תוב וש כה של
פוא. רה גםף וש ם נה יי רנ צש ת מי ף ה' אל גנ נה תוב (שם יט) וש יהה, כה קי זש י חי בי ה רנ נה ת. שה חנ ה אנ עה שה כםל בש הנ ים, וש מי חמ ים רנ אי צה מש ין, ני די

ה. פואה ים רש יכי רי מולו צש ני ה של מנ פוא? מי רה ה וש ה זל ל. מנ אי רה שש יי פוא לש רה ם, וש יי רנ צש מי גםף לש נה

ה י, מנ י יוסי בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה ל. של אי רה שש יי או  פש רנ תש ה ני עה שה ה  אותה ים, בש רי צש מי הנ פו  גש ני ה של עה שה ה  אותה ינו, בש ני שה וש
ח, תנ פל ל הנ ל ענ בה תםב)! אמ כש יך (לי רי יהה צה ך הה רי טה צש ם הי יכל לי ח ה' עמ סנ ח? ופה תנ פל ל הנ ה ענ ה זל ח, מנ תנ פל ל הנ ח ה' ענ סנ תוב ופה כה של

ה. ילה ר זו מי י אומי וי גוף? הל ח הנ תנ הו פל יזל אי גוף. וש ח הנ תנ הו פל ש, זל מה ח מנ תנ פל ל הנ ענ

י ר. ומי כה זה ב בו) הנ רי עה תש (מי יהה  לל ר אי עורי תש מי דוש  קה ר הנ תל כל הנ וש ה,  לה יש לנ ק הנ לה חל נל ה של עה שה ר, בש מנ עון אה מש י שי בי רנ
ת. חנ ה אנ עה שה כםל בש הנ א, וש פי רנ ה מש זל ה וש כל ה מנ ה, זל יל זל בי שש ה, ובי םא עולל ה ל י זל לי ה בש זל ע של מה שש מנ יון, של לש ד על סל ר? חל כה זה הנ

ה, אי םא רש גוף. וב הנ רוחנ וש ת הה יכנ שי ח ומש תנ הוא פל שום של ח? מי תנ פל ה הנ ה זל . מנ יהדוענ ח, הנ תנ פל ל הנ ח ענ סנ תוב ופה כה וש
מו תום כש סה טום וש יהה אה םא הה ל כםל, וש הנ ח מי תנ פש מול ני ני של יו. מי דה דה ל צש כה תום מי סה טום וש יהה אה ם, הה הה רה בש מול אנ םא ני ל ד של ענ

ה. לה חי תש בנ

ר? ה אומי ה זל ה יו"ד. מנ תה לש גנ תש הי שום של ל, מי אםהל ח הה תנ ב פל הוא יםשי (בראשית יח) וש ינו  ני שה סוד של הנ נו  יש הנ וש
ע מה שש דוש, מנ קה יון הנ לש על ן הה כה שש ל מי ח של תנ הו פל זל ק, וש דל צל ד בש סל ה חל לוי זל גי ה בש רה שש הוא הי ק, של חה צש י יי בי ר רנ מנ א, אה לה אל

. יהדוענ ל הנ אםהל ל, הה אםהל תוב הה כה של

ק, דל יא צל הי ל, של אםהל ח הה תנ פל בש ך  רי בה תש הי ם) וש סי בנ תש ר (הי שי בנ תש זו, הי יו"ד הנ ה הנ תה לש גנ תש הי של ר, כש זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
נו ן לה יי ננ ם. ומי הה רה בש ל אנ של קו  לש ד, חל סל חל ט הנ שולי ה של עה הוא שה יום, של חםם הנ תוב כש כה של הו  "ד. זל סל חל ם בש סי בנ תש הי לש
"ד סל חל בש ם  שי בנ תש הי של כםל.  בנ ם  הה רה בש אנ ת  אל ך  רנ בי ה'  ונ תוב  כה של ם?  הה רה בש אנ ד  גל נל כש ם  שי בנ תש הי ה  זל הנ ל  אםהל הה ח  תנ פל של

יו"ד. ה הנ תה לש גנ תש הי של מי

ח תנ פל הו הנ זל כםל. של ם בנ הה רה בש ת אנ ך אל רנ ה' בי תוב (שם כד) ונ כה מו של ל, כש אםהל ח הה תנ ב פל הוא יםשי א, וש בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ה, זל ב בה יהשנ מו של יום. כש חםם הנ תוב כש כה הו של ד. זל סל ל חל ר של תל ן לו כל תנ ני מו של יום, כש חםם הנ י. כש ירי ר עמשי תל דוש, כל קה הנ

ה. י זל לי ה בש ה זל םא עולל ל ה, של זל ב בה יהשנ

ים) רי שה קש ים, (של רי תה כש ל הנ ין של די ת הנ ל שורנ ר ענ בנ עה ר? של בנ עה ה וש ה זל ם, מנ יי רנ צש ת מי גםף אל נש ר ה' לי בנ עה ר וש חי ר אנ בה דה
ין ם די הל עמשות בה י לנ די יו כש כה רה ל דש ר ענ בנ עה ם, וש יומה קי ם מי יר אותה תי הי ה, וש לה עש מנ לש ים של רי חי ים אמ רי תה כש ים בי רי שש קנ תש יו מי הה של
ין או די יו או לש כה רה ל דש ל כה ר ענ בנ רוך הוא עה דוש בה קה הנ עמבםר - של ינ י, ונ תי רש בנ עה ר, וש בנ עה ל וש ן הוא, כה כי ל. וש אי רה שש ל יי מםר ענ שש לי וש

ם. חי רנ י לש די עמבםר, כש ינ ם ונ ין. שה עמשות די י לנ די ר, כש בנ עה אן וש ים. כה מי חמ רנ לש

י בי גו'] רנ צון וש ת רה ך ה' עי י לש תי לה פי י תש ני אמ תוב (תהלים סט) ונ גו'. [כה כור וש ל בש ה כה כה ה' הי ה ונ לה יש לנ י הנ צי חמ י בנ הי יש ונ
אן ב כה שי ני י,  יוסי י  בי ר רנ מנ אה מור.  חמ בנ ב  יהיא רוכי י חי בי רנ יהה  הה וש לוד,  לש א  אושה ים מי כי הולש יו  י הה יוסי י  בי רנ וש יהיא  חי
שום יר? מי הי ה זה מה ה. לה חה נש ת מי לנ פי תש יר בי הי ם זה דה א אה הי ם יש עולה ינו, לש ני שה ה, וש חה נש ת מי לנ פי ן תש מנ יענ זש גי י הי רי המ ל, של לי פנ תש ני וש

ל. לי פנ תש הי יהיא וש י חי בי ד רנ תו. יהרנ עש ן דנ וי כנ ם לש דה יך אה רי צה ין וש די לוי הנ תה ה של עה יא שה הי של

י, י יוסי בי ר רנ מנ ק? אה ה שותי תה ה אנ מה י, לה י יוסי בי רנ יהיא לש י חי בי ר רנ מנ ס. אה ני כה הי ש לש מל של ה הנ טה ים, נה כי יו הולש הה ד של ענ
ם. עולה ים - טוב לה יקי די ם צנ עה י הה אשי ם רה ם. אי עה י הה אשי ל רה א ענ לה יים אל קנ תש ם מי עולה ין הה אי י של תי עש דנ ל בש כי תנ סש י מי יתי יי הה

ם. עה אוי לה ם וש עולה ים - אוי לה יקי די םא צנ ם ל אי וש

ים פוצי ל נש אי רה שש ל יי ת כה י אל יתי אי תוב (דברי הימים-ב יח) רה כה נו? של ן לה יי ננ ך הוא, מי אי כה דנ יהיא, ונ י חי בי ר רנ מנ אה
בו לום. יהשובו, יישש שה יתו בש בי יש לש ה יהשובו אי לל אי ים לה ני דם םא אמ ר ה' ל םאמל י ה ונ ן רםעל הל ין לה ר אי של םאן אמ צ ים כנ רי הה ל הל ענ

ים! די קום עומש מה י בנ רי המ תםב), של כש יך (לי רי יהה צה יתו הה בי יתו, בש בי תםב)! לש כש יך (לי רי יהה צה הה

גו' ד וש וי ר דה םאמל י תוב ונ כה נו? של ן לה יי ננ או, מי טש חל ים בש סי פה תש ם ני עה ה, הה םא זוכל ם ל עה הה םאש  ם ר ינו, אי ני שה ך  א כה לה אל
ר של י הוא אמ ני אמ ונ תוב (דברי הימים-א כא)  כה (וש שו.  ה עה םאן מל צ ה הנ לל אי וש י  יתי וי על י הל נםכי אה וש י  אתי טה י חה נםכי ה אה ני הי
ה םא שורל ין ל די י הנ רי המ ל, של צה ם ני עה או - הה טש חל ס בש פה תש ם ני עה םאש הה ם ר אי לו. וש בש ל סה אי רה שש יי א, וש טה ד חה וי גו') דה י וש אתי טה חה
ך זו יהשובו רל דל ם, מי עה ים לה אשי יו רה םא הה לו ל לו) אי ם אי ר, (אי לומנ ה. כש לל אי ים לה ני דם םא אמ ר ה' ל םאמל י תוב ונ כה ם, של יהל לי עמ
שום מי ש  ני עה הי לש יו  לה עה ר  זנ גש ני ט  פה הושה יש לו  פי אמ ונ ים.  סי פה תש ני ם  יהל אשי רה ם  אי ים  צולי ני ם  כגלה לום.  שה בש יתו  בי לש יש  אי

ט. פה הושה ק יש ענ זש יי תוב (מלכים-א כב) ונ כה ה, של חה וה ה צש םא אותה ם ל ב, אי אה חש ם אנ ר עי בי חנ תש הי של

טו ד הוא. סה חנ ב - פנ שי ם ני ה. אי לה יש לנ ך הנ שנ ך - חה לי ם ני ה? אי עמשל ה ננ רו, מנ מש ה. אה לה יש לנ ד הנ ים, יהרנ כי יו הולש הה ד של ענ
נו. םא יהשש ל ה, וש י תורה רי בש ים די רי יו אומש הה בו וש יהשש ד. וש חה ן אל ילה ת אי חנ בו תנ יהשש ך וש רל דל הנ מי

י בי רנ מו  עו. קה מש ה קולות. שה ימה רי ת ומש חנ ה צוונ תה יש הה ם, וש יהל ני פש ה לי רה בש עה ת של חנ ה אנ יהלה אנ או  ה רה לה יש לנ צות הנ חמ בנ
מות רו! עולה עורש תש ים הי ני שי ים קומו! יש רי עורש תש ר: מי אומי יז וש רי כש מנ ד של חה עו קול אל מש עו. שה זש עש דנ זש הי י וש י יוסי בי רנ יהיא וש חי
תוב (תהלים כט) קול כה ה, של טה ל מנ של ה וש לה עש ל מנ ה של יהלה אנ ת הה בל כואל א של י קול יוצי רי המ ם! (של כל דונש י אמ ני פש נו לי מש דנ זש הי
ים, יקי די צנ ם הנ עי ענ  עמשי תנ שש הי לו, לש יכה הוא הי ן, של דל ן עי גנ א לש ם יוצי כל דונש י אמ רי המ רות) של עה ף יש שם ילחל יהלות ונ ל אנ חולי ה' יש

בוד. ר כה לו כגלו אומי יכה הי תוב ובש כה של
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ה לה עש ל מנ ה של יהלה אנ ת הה בל כואל א, וש יהצה קול של ה הוא הנ קול זל ש, וש מה ה מנ לה יש לנ צות הנ ו חמ שה כש יהיא, ענ י חי בי ר רנ מנ אה
ה! ת זל מםענ אל שש ינו לי כי זה נו של קי לש י חל רי שש יהלות. אנ ל אנ חולי תוב (תהלים כט) קול ה' יש כה ה, של טה ומנ

ן, דל עי ד מי רה פש םא ני ל ס וש ני כנ תש ן מי גה ל הנ ן, כה גה ל הנ ה ענ אה רש הוא ני רוך  בה דוש  קה הנ ה של עה שה ר. בש בה דה ה סוד הנ אי םא רש וב
ים ני דש ענ תש ם מי שה ים, של יי חנ רור הנ א צש רה קש ני ה  זל ן הנ גנ הנ וש ים,  ילי בי ים ושש כי רה ה דש מה כנ נות לש יה עש ים מנ אי ה יוצש זל ן הנ דל עי הה ומי
דוש קה הנ ה של עה שה ינו, בש ני שה רוך הוא. וש דוש בה קה ם הנ יהל לי ה עמ לל גנ תש ה זו מי עה שה א, ובש בה ם הנ עולה ל הה אור של ים מי יקי די צנ הנ
י ני י גנ יחי פי ן הה ימה י תי פון ובואי י צה א: עורי קורי א וש רוז יוצי ים, כה יקי די צנ ם הנ ענ עי עמשי תנ שש הי ן לש דל ן עי גנ ר בש עורי תש רוך הוא מי בה
מות שש ני יו מי נה פה בו לש רש קש ני נות של בה רש לו קה יו? אי דה גה י מש רי ל פש םאכנ י הו וש יו. מנ דה גה י מש רי ל פש םאכנ י נו וש גנ י לש םא דודי יו יהב מה שה לו בש זש יי

ש. מה נות מנ בה רש ר קה אה ר שש חי ן אנ מנ זש ה. בי לה יש לנ י הנ צי חמ ה בנ ים, זל יקי די צנ הנ

ה' ה ונ לה יש לנ י הנ צי חמ י בנ הי יש תוב ונ כה ה של י, זל תי לש אנ ים שה מי עה ה פש מה כנ י, בש י יוסי בי ר רנ מנ י. אה י יוסי בי רנ יהיא וש י חי בי בו רנ יהשש
ם ל אותה כה תו  ה מי מה לה ס? וש ני סום הנ רש כםל פי ה לנ לל גנ תש יי יום, של יהה בנ םא הה ה ל ה זל מה ם, לה יי רנ צש ץ מי רל אל כור בש ל בש ה כה כה הי
מו בות כש רה י קש כי ים עורש שי נה אמ ים ונ רי שה ים וש כי לה תו מש םא מי ל םאן, וש צ י הנ ני ל בש ים של אי לה ם טש אותה ם וש יי חנ רי ר הה חנ אנ ים של שי לה חנ
י ני ים בש כי לה ם מש ינו, כגלה ני שה גו'? וש שור וש ה אנ ני חמ מנ ינך בש ך ה' ונ אנ לש א מנ ייצי תוב (מלכים-ב יט) ונ כה יב, של רי חי נש סנ יהה בש הה של
לו יות של הש אוי לי יהה רה הה ה של זל ר מי לו, יותי ד של חה אל יחנ  לי ל שה ה של בורה גש ה הנ תה אמ רש ם ני ים. שה יני צי ים וקש רי ים, שה כי לה מש

ר. יותי

ת נל קל תג ך מש רל דל הנ ה, וש ל זל כה י לש יתי כי י זה רי ל המ בה ר, אמ םא אםמנ ל ה וש זל ר בה בה י דה תי עש מנ םא שה י ל ני אמ , ונ תה לש אנ ה שה ר לו, יהפל מנ אה
יר אי הי ד של בו ענ יו. יהשש לה ך אי לי יהה, ני רש בל ל טש ים של קי וה שש ת הנ ר אל הי טנ אי מש ן יוחנ עון בל מש י שי בי רנ י של תי עש מנ י שה ני ינו. אמ ני פה לש

יהדו. ה בש דה גה אנ ר הה פל סי ב, וש יהה יושי הה או אותו של צש יו, מה לה יעו אי גי הי של כו. כש לש הה מו וש אור קה ה הה לה עה של יום. כש הנ

דו, גש ן נל יי אנ ם כש גויי ל הנ ר כה מנ אה ן של יוה בו לו. כי שש חש תםהו נל ס וה פל אל דו מי גש ן נל יי אנ ם כש גויי ל הנ ר, (ישעיה מ) כה מנ אה ח וש תנ פה
םא ל ן, של יי אנ יא כש ם הי תה מונה אל ם, של עולה י הה מי ל ענ ל כה ם של תה עש נו, דנ דש מנ א לה לה בו לו? אל שש חש נל תםהו  ס וה פל אל תוב מי ה כה מה לה
מו בו לו, כש שש חש תםהו נל ס וה פל אל ל מי בה טות. אמ ל שש ה של מונה ם אל דה גש נל ים כש וי שה ים], וש תוני חש תנ ים [בש תוני חש תנ ים וש יוני לש קו על בש דש ני
לום כש כי ץ  רל אה י הה יהרי דנ ל  כה וש ד)  (דניאל  תוב  כה של הו  זל נות,  יקה רי בש ץ  יי קנ בנ ל  גי לש גנ תש ומי רוחנ  בה ף)  עה (של ב  סובי של מוץ  הנ

חמשוביים.

רוך בה דוש  קה ל הנ ין של ה יהמי ת - זל ץ. אי רל אה ת הה אי ם וש יי מנ שה ת הנ ים אי להי א אל רה ית בה אשי רי ר, בש מנ אה ח וש תנ עוד פה
ת א אל רה םאלו ובה מ ה שש טה נה ם, וש יי מנ שה ת הנ א אל רה ינו ובה מי רוך הוא יש דוש בה קה ה הנ טה נה נו של דש מנ םאל. לה מ שש ה הנ ת - זל אי הוא. וש

ו. דה דו ינחש מש ענ ם ינ יהל לי י אמ ני א אמ ם קםרי יי מה ה שה חה פש י טי יני ימי ץ וי רל ה אל דה י יהסש די ף יה תוב (ישעיה מח) אנ כה הו של ץ. זל רל אה הה

םא ץ ל רל אה הה ם. וש יהל לי י אמ ני א אמ ם קורי יי מנ שה הנ ך (מי םא כה ץ? ל רל אה ם וה יי מנ שה ך של בש ל לי ה ענ לל עמ ינ ו? המ דה דו ינחש מש ענ ה ינ ה זל מנ
ה לה יש לנ צות הנ חמ ת בנ טל שולל יא של הי םאת הנ ז ו? בה דה ינחש דו  מש ענ ינ ך  יאנ הי וש "ת.  אי וש "ת  ם אי הי םאל של מ ושש ין  יהמי א  לה ך) אל כה

םאת. ז "ת בש ה אי לולה כש של

ר (בראשית מנ אל נל מו של כםל - כש נו. הנ רש מנ אה ה של "ת - זל תו. אל עי ה בש פל ה יה שה כםל עה ת הנ תוב (קהלת ג) אל ינו, כה ני שה וש
צות חמ ת בנ טל שולל "ת, וש אי "ת וש אי ה מי לולה כש םא"ת, של א ז רה קש ני ר של תל יא כל הי ינו של ני שה כםל. וש ם בנ הה רה בש ת אנ ך אל רנ ה' בי כד) ונ

לות. זה ים ומנ בי י כוכה די ים עובש מי ענ ין לה די ל, וש אי רה שש יי ים לש מי חמ ין. רנ די ים וש מי חמ רנ , בש יהה דל דה י צש ני שש ה בי לה יש לנ הנ

ה לה יש לנ י הנ צי חמ י בנ הי יש תוב, ונ י כה אתי בה ה של ל מנ ד ענ חה ר אל בה ר דה םאמנ נ ר של י מנ ני פש ם נוחנ לי ר, אי מנ אה יהיא וש י חי בי ח רנ תנ פה
ה ינה קי ך תש רל דל נו הנ אה א, וש ר בה בה אותו דה ה בש סוק זל פה ע של מה שש ר, ני ר מנ מנ אה ה של זל ם. ומי יי רנ צש ץ מי רל אל כור בש ל בש ה כה כה ה' הי ונ

יך. נל פה אםל לש שש לי םא וש ב ינו לה ני פה לש

ה עולל ינו - של להי ה' אל י כנ גו'. מי ת וש בל שה י לה יהי בי גש מנ ינו הנ להי ה' אל י כנ ר, (תהלים קיג) מי מנ אה עון וש מש י שי בי ח רנ תנ פה
י ילי פי שש מנ הנ רות.  עמטה ונ ים  רי תה כש ירות  אי מש של נורות  מש הנ ל  כה ל  ענ יר  אי מי דוש,  קה יון  לש על ר  תל כל בש ב  ינשי תש הי לש ר  טי ענ תש ומי
ים יוני לש על בה יחנ  גי שש הנ לש ה,  נורה מש לי ה  נורה מש אור, מי אור לש ר, מי זל ני לש ר  זל ני ר, מי תל כל ר לש תל כל יו מי רה תה כש ד בי יורי - של אות  רש לי

גו'. ם וש דה י אה ני ל בש יף ענ קי שש ם הי יי מנ שה תוב (שם יד) ה' מי כה הו של ים. זל תוני חש תנ וש

מו ם כש אי ה. וש ר מםשל מנ אה מו של צות, כש חמ תםב), או כנ כש יך (לי רי יהה צה י הה צי חמ ה. כנ לה יש לנ י הנ צי חמ י בנ הי יש תוב ונ ה, כה אי םא רש ב
ה לשה שש ת בי דל ה עומל קומה מש יהא בי שש קג י הנ רי אי הוא. המ דנ ה בנ עםה, מםשל רש י פנ יני ני גש טנ צש אי רו  םאמש םא י ל ינו, של רי בי חמ רו  מש אה של
ר מנ ה אה מה ה. לה לה יש לנ צות הנ חמ ה כנ ר מםשל םאמל י ר, ונ יהה לו לומנ ך, הה ם כה אי ד - של חה ך. אל רו כה םאמש ל י אי רה שש לו יי פי אמ ים, של ני פה אר
ר מנ ר כםה אה מנ אה שום של רון, מי טש פנ א בנ לה ה אל מםשל סו בש פש תה םא יי י ל רי המ ה, של עה שה ת הנ ן אל וי כנ םא יש ל מו של גו', כש ר ה' וש מנ כםה אה
י בי שש כור הנ ד בש א ענ לה ך, אל יהה כה םא הה ל ם, וש יי חה רי ר הה חנ ר אנ של ה אמ חה פש שי כור הנ ד בש ר ענ מנ ה אה י מםשל רי המ ם - של יי ננ גו'? שש ה' וש
הוא ה - של לשה ים. שש רי בה דש רו הנ רש בה תש םא הי י ל רי המ ך, של רו כה םאמש ם י ל גנ אי רה שש לו יי פי ים, אמ ני ל פה ל כה בור. ענ ית הנ בי ר בש של אמ

ה. לה יש לנ י הנ צי חמ י בנ הי יש תוב ונ כה צות, וש חמ רון כנ טש פנ ם הנ שי ר מי מנ אה

יום? םא בנ ל ה וש לה יש לנ צות הנ חמ יהה בנ ה הה מה בםל, לה סש ה לי מה הי בש ה הנ כולה םא יש ל א של שה מנ ל הנ ר ענ ם יותי כל לה ה של לה אי עוד שש וש
ר שנ כש כםל הג הנ ה, וש דל שה י הנ רי ין קוצש יון בי לש כםל הוא סוד על א הנ לה ם? אל יי חנ רי ר הה חנ אנ ים של שי לה חנ ם הנ ל אותה תו כה ה מי מה לה וש

ן. מה אל נל יא הנ בי נה ר) בנ שי בנ תש (הי

ים להי אל ך  כש רנ ן בי ל כי ענ יך  תותל פש שי ן בש ק חי ם הוצנ דה י אה ני בש מי יתה  פי יה פש תוב יה יו כה לה עה ה, של ל מםשל של קו  לש י חל רי שש אנ
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ם - דה י אה ני בש יתה מי פי יה פש יך. יה רל בי חמ שון מי ן שה מל יך של להל ים אל להי ך אל חמ שה ן מש ל כי ע ענ שנ א רל נה שש תי ק ונ דל תה צל בש הנ ם. אה עולה לש
ן מל ק. של חה צש יי ם וש הה רה בש אנ - מי יך  להל ים אל להי אל ך  חמ שה ן מש ל כי יו. ענ נה ובה נםחנ  - מי יך  תותל פש שי ן בש ק חי נוך. הוצנ חמ ת ונ שי מי
ר חי ם אנ דה ה שום אה םא עולל ל יונות של לש גות על רה דש ה בי עולל ר של בל י גל כי ים. וש יאי בי ר נש אה שש - מי יך  רל בי חמ עמקםב. מי ינ שון - מי שה

ר? אומי ה של ענ מנ םא יודי ל

א רי קה םאת יי ז ר (בראשית ב) לש מנ אל נל של מו  "ה, כש שה א אי רה קש םא"ת, ני א ז רה קש ני ה של זל ר הנ תל כל ינו, הנ ני שה ך  א כה לה אל
ר מנ אל נל מו של ר, כש כה יש זה הו אי זל ה, וש א זל רה קש ני יש? אותו של י הוא אי םאת. מי ה ז חה יש לגקר אי י מי שום כי ה? מי מה ה. לה שה אי

ר. כה א זה רה קש ני ה של זל ה מי חה קש לש םאת ני ז יש. וש ה אי זל ה, וש יש זל א אי רה קש ני ה. וש זל יש הנ אי יש. הה אי ה הה ה מםשל י זל (שמות לב) כי

ן. שה רות עה מש תי ר (שיר ג) כש מנ אל נל מו של ר, כש מה ה. תה י זל לי ה בש ה זל םא עולל ל ה, של בה קי ר ונש כה ה זה זל ר הנ מה תה ך הנ שום כה ומי
ל אי רה שש יי ן לש בה ת לה חנ ה אנ עה שה יהה בש גותל הה נש עמשות הנ ה לנ לה יש לנ צות הנ חמ ה בנ לול בה כםל כה ך הנ ף כה חםר, אנ שה ן וש בה ה לה ן עולל שה ה עה מל

לות. זה ים ומנ בי י כוכה די עובש חםר לש שה וש

ם יהל לי ק עמ לי ייחה ונ תוב  כה ם, של הה רה בש אנ נו? מי ן לה יי ננ מי יו.  גותה הה נש ה הנ םא עושל ל וש ק  לה חל נל םא  ל ה  זל ה הנ לה יש לנ הנ עוד, של וש
ר (מלכים-ב ג) מנ אל נל של מו  צות? כש חמ כנ הו  צות, [מנ חמ ר כנ מנ ה אה אן מםשל ף כה יו. אנ גותה הה נש עמשות הנ ק לנ לנ חל נל ה, של לה יש לנ
ד יו ענ גותה הה נש ה הנ עמשל םא ינ ל ע של ה יהדנ מםשל ק. של לי חנ תש מי של צות] כש חמ אן כנ ף כה יש. אנ די עמלות גה ה, (איוב ה) כנ חה נש מי עמלות הנ כנ

תשחנליק. שליי

י הי יש תוב ונ כה הו של יו, זל גותה הה נש ה הנ שה רון עה חמ אנ י הה צי חמ ק, בנ לי חנ תש הי ד של יו ענ גותה הה נש ה הנ לה יש לנ ה הנ שה םא עה ל יהה, של ך הה כה וש
עמשות לנ םאת  ז הנ םאת  ז את  צי מש ני וש ת,  טל יא שולל הי ן של מנ זש בי ה,  רונה חמ אנ הה ית  צי חמ מנ בנ י?  צי חמ בנ ה  זל ה  מנ ה.  לה יש לנ הנ י  צי חמ בנ

ה. רונה חמ אנ ית הה צי חמ מנ ית בנ עמשי ה, ננ לה יש לנ ית בנ עמשי ננ ה של גה הה נש ל הנ כה יד. וש מי גות תה הה נש הנ

ר מנ םא אה ה ל ה? מםשל כה כור - הי ל בש ה כה כה יו. הי גותה הה נש הנ ה' - הוא וש ינו. ונ ית די ה' - הוא ובי כור. ונ ל בש ה כה כה ה' הי ונ
ד כםה. תה ענ עש מנ םא שה ה ל ני הי תוב וש כה ה, של יד אותו מםשל חי פש הי מו של ר כםה, כש עורי תש הי א של לה ה? אל כה הו הי גו', מנ ת וש א ומי לה אל

צו, רש ת אנ יב אל רי חמ הנ ה לש ידה עמתי ין, ונ ה בו די עמשל תנ םאת של ז ל בה כי תנ סש הי יו, וש פה שש כנ ל מש כה ם מי כה יהה חה עםה הה רש ינו, פנ ני שה וש
בו ה לי נה פש הי ן? של פל יי ה ונ ה זל עםה. מנ רש ן פנ פל יי תוב? (שמות ז) ונ ה כה הוא מנ י ה'. ובנ ני י אמ ע כי דנ םאת תי ז ה, בש ר מםשל מנ אה מו של כש
ה ידה עמתי של בות זו  רנ ם - לש םאת. גנ ז ם לה גנ בו  ת לי םא שה ל וש יתו  ל בי םא אל יהב ן. ונ רם המ ן אנ פל יי ר ונ מנ אל נל של מו  ה, כש הור זל רש הי מי

םאת. ד ז גל נל בו כש ם לי םא שה ל צו, וש רש ת אנ יב אל רי חמ הנ לש

ים טי שולש ם של ל אותה ם), כה לותה שש לש תנ שש הי ם (מי טונה לש שי רו מי בש שש תונות ני חש תנ יונות וש לש גות על רה לו דש פי כור - אמ ל בש כה
ם טונה לש שי מי רו  בש שש ני של תונות  חש תנ הנ וש יונות  לש על הה גות,  רה דש הנ ל  כה וש ם.  יי רנ צש מי ץ  רל אל בש תוב  כה של ם,  הל לה של ה  מה כש חה בנ
ה חה פש שי כור הנ ד בש או ענ סש ל כי ב ענ יםשי עםה הנ רש כור פנ בש תוב מי כה סוק, של פה זות) בנ מה רש אות (ני רש ם ני ם), כגלה לותה שש לש תנ שש הי (מי

סוק. פה ים בנ אי רש ם ני י כגלה רי ה. המ מה הי כור בש כםל בש ם וש יי חה רי ר הה חנ ר אנ של אמ

כות) לש מנ הנ (מי כות  לש מנ ת הנ יטנ לי שש ל  תון של חש תנ ר  תל כל  - או  סש כי ל  ענ ב  יםשי הנ עםה  רש פנ כור  בש מי ר,  בה דה ל  של מו  תה סש
ע בנ רש ם, אנ יי חנ ר) רי חי ר אנ תל כל ע (מי בנ רש ר אנ חנ אנ ה מי יטה לי ל שש יהה של תל חש תנ םאל מי מ ר שש תל ה - כל חה פש שי כור הנ ד בש ה. ענ לה עש מנ לש של
ים, תוני חש תנ ים מי תוני חש ה - תנ מה הי כור בש כםל בש ם). וש יי חנ רי ן הה םא מי ל ם, (וש יי חה רי ר הה חנ תוב אנ כה שום של ע) מי מה שש נות. (מנ חמ מנ
ים רי בה גש ם  הל מי ים  לי בש קנ ומש ים,  ני טנ קש ובי ים  דולי גש בי ים,  מורי חמ ונ מות  הי בש בנ תונות  אמ בה או  צש מש ני של בות,  קי נש מי ה  בה קי נש
דו בש עש תנ שש יי ים של ירי סי אמ ים לנ ם עושי הל בה ה, של חה פש שי ים מי אי יוצש ם של בור - אותה ית הנ בי ר בש של י אמ בי שש כור הנ ד בש בות. ענ קי ונש

רות. חי או לנ םא ייצש ל ים וש מי עולה ם לש הל בה

ים. מי עולה ם לש דותה בש ענ או מי םא ייצש ל ל של אי רה שש יי ר לש של שו קל ם עה הל בה ים, של רי צש מי בו הנ רש לו סי לה גות הנ רה דש חון הנ טש בי ובש
ם אי י דורות. של דורי ל לש אי רה שש יי ה מי לל כש םא יי ה ל רון זל כש זי רוך הוא, וש דוש בה קה ל הנ טון של לש שי הנ ה וש בורה גש ית הנ אי רש ה ני זל ובה
םא מות, ל עולה י הה מי כש חנ מות וש עולה י הה פי שש כנ ל מש כה ים וש מי ענ י הה כי לש ל מנ רוך הוא, כה דוש בה קה ל הנ ה של בורה יהה כםחנ וגש םא הה ל
ם. יא אותה הוצי י לש די ים כש רי תה כש ם הנ ל אותה ת כה ר אל בנ שה ם וש הל לה ים של רי שה קש ת הנ יר אל תי הי דות, של בש ענ ן הה ל מי אי רה שש או יי ייצש
ין אי ם מי כותה לש ל מנ כה ם ובש גויי י הנ מי כש ל חנ כה י בש ה כי תה יהאה ך  י לש ם כי גויי ך הנ לל ך מל אמ רה םא יי י ל תוב (ירמיה י) מי ה כה ל זל ענ

כהמוך.

רוך בה דוש  קה ח הנ בנ שי ם של תל בש שנ א. חמ צה מש טור ני נש קי כול הנ שש ר, אל מנ ח. אה ננ אל נל וש ים קולו  רי עון, הי מש י שי בי ה רנ כה בה
ם, (שם יי רנ צש מי יך מי להל ך ה' אל יאמ ם, (שם טז) הוצי יי רנ צש ץ מי רל אל יך מי אתי ר הוצי של ים, (דברים ה) אמ מי עה ה פש מה הוא כנ
ם אתל צה ר יש של ה אמ זל יום הנ ת הנ כור אל ם, (שם יג) זה יכל אותי בש ת צי י אל אתי ם, (שמות יב) הוצי שה יך מי להל ך ה' אל אמ יםצי ה) ונ

ה. זל ם מי כל תש יא ה' אל ם, הוצי יי רה צש מי דול מי גה כםחו הנ יו בש נה פה ך בש אמ יוצי ם, (דברים ד) ונ יי רנ צש מי מי

ה לשה נו. ושש רש מנ אה ה של לל ת אי לשל שש ים בי רי תה סש ם ני כגלה ה, וש לה עש מנ לש מו של ה כש טה מנ ם לש ים הי רי תה ה כש רה ינו, עמשה ני א שה לה אל
ים. מי עולה ם לש בודה עש שי או מי םא ייצש ל ל אי רה שש יי שו של ם עה הל בה לו של גות אי רה לש דש ל שה ם ענ הל ים בה שורי ים קש רי שה קש

ת לשל ר שש כנ הוא זה רוך  בה דוש  קה הנ ים, וש רי שה קש ת הנ אל ירו  תי ם הי כל כותש זש בי עמקםב, של ינ ק וש חה צש ם יי הה רה בש ם אנ יכל רי שש אנ
עמקםב. ת ינ אל ק וש חה צש ת יי ם אל הה רה בש ת אנ יתו אל רי ת בש ים אל להי כםר אל זש יי תוב (שמות ב) ונ כה הו של ם. זל כל לה ה של מונה אל י הה רי שש קי
ר של י קל רי עמקםב - המ ת ינ אל ק. וש חה צש ל יי י של ני ר שי של י קל רי ק - המ חה צש ת יי ם. אל הה רה בש ל אנ ד של חה ר אל של י קל רי ם - המ הה רה בש ת אנ אל

עמקםב. ל ינ מותו של לי י, שש ישי לי שש
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םא ה ל א זל לי מה לש אי ם, של כגלה מו  יש קנ תש ה הי ל זל ענ וש ה,  זל רון לה כה ם זי תות, כגלה בה שנ הנ וש ים  גי חנ הנ וש ים  ני מנ זש ל הנ נו, כה דש מנ לה
ים גי חנ הנ וש ים  ני מנ זש הנ ל  כה מי ם  יי רנ צש מי ל  של רון  כה זי הנ ה  לה כה םא  ל ן  כי לה וש תות,  בה שנ וש ים  גי חנ וש ים  ני מנ זש ל  של ה  ירה מי שש ה  תה יש הה
ל ה של מה לי שש ה הנ מונה אל ל הה כה וש יו,  וותה צש ל מי כה וש ה,  תורה ל הנ של ש  שםרל וש סוד  יש ה) הוא  (זל ין  ה, די אי םא רש תות. ב בה שנ הנ וש

ייששרהאיל.

יך להל ך ה' אל יאמ תוב הוצי כה ים, וש אי ם יםצש תל יום אנ תוב הנ ינו, כה ני ם? שה תל לש אנ שש י של פי יום כש יהה בנ םא הה ה ל מה עוד, לה וש
ה עושל וש ים  רי שה יר קש תי ה מנ לה יש לנ הנ ה, של לה יש לנ א בנ לה יהה אל םא הה ל ל אי רה שש יי ת  לנ אג גש ר  קנ ינו, עי ני א שה לה ה. אל לה יש ם לנ יי רנ צש מי מי
ל י כה יני עי ה לש מה יהד רה ל בש אי רה שש י יי ני בש או  תוב (במדבר לג) יהצש כה הו של לוי, זל גה םאש  ר ם בש יא אותה יום הוצי הנ מות, וש קה נש
ה מה קה נש הנ ס וש ני ם הנ סי רש פנ ה ומש לל גנ יום מש הנ ים, וש יני די מות וש קה ה נש עושל ים וש רי שה קש ת הנ יר אל תי ה מנ לה יש לנ עוד, הנ ם. (וש יי רה צש מי
ל ם כה הל ה ה' בה כה ר הי של ת אמ ים אי רי בש קנ ם מש יי רנ צש תוב ומי כה גו'.) וש ה וש מה יהד רה ל בש אי רה שש י יי ני או בש תוב יהצש כה הו של ה. זל עמשה ננ של

ס. ני סום הנ רש הו פי כור. זל בש

ים תוני חש תנ וש ים  יוני לש יקות על קי רו, חמ מש אה וש כו  יהדו, ובה קו  שש נה וש יו  נה פה לש חו  טש תנ שש י, הי י יוסי בי רנ וש יהיא  י חי בי רנ או  בה
"י] חומות בי שש ה [רנ שה ה. עה לה עש מנ לש של מו  ה כש טה מנ ם לש יי לנ רושה הוא יש רוך  בה דוש  קה ה הנ שה ך. עה כותש זש בי םאש  ים ר ימי רי מש
נו קש תנ תש יי ד של ה ענ םא עולל ה, ל עולל י של ים. מי רי עה שש חו הנ תש פה יי ד של ס ענ נה כש םא ני ס, ל נה כש ני י של . מי יהה רל עה ה ושש דושה קש יר הנ עי הה
ל גות של רי דש מנ ת הנ ין אל קי תש הנ י יהכול לש ה, ומי דושה קש יר הנ עי י הה עמרי ת שנ אל תםחנ  פש י יהכול לי חומות. מי ל הנ גות של רי דש מנ הנ
יונות. לש גות על רה ן דש קי תנ הוא מש ה וש מה כש חה ל סודות הנ ים של רי עה חנ שש הוא פותי אי, של ן יוחנ עון בל מש י שי בי ה רנ חומות? זל הנ
י מי אי, של ן יוחנ עון בל מש י שי בי ה רנ דון ה'? זל אה י הה ני ה פש י זל דון ה'. מי אה י הה ני ת פש ך אל כורש ל זש ה כה אל תוב (דברים טז) יירה כה וש

יו. נה פה אות לש רה הי יך לש רי ים צה רי כה זש ן הנ ר מי כה הוא זה של

ם, תה כור סש ל בש כור, כה ל בש ה כה כה ה' הי ינו ונ ני י שה רי המ ם, של כל תש לנ אי ל שש ר ענ בה דה נו הנ ינמש םא סי ו ל שה כש ד ענ ם, ענ הל ר לה מנ אה
ם יהל פי שש כי ים בש שי מש תנ שש מי יו  הה ים של רי שה קש י הנ רי ם קושש תו, אותה מי ם של ל אותה של מו  יהה כש כםל הה הנ וש נו.  רש מנ אה של מו  כש
ל כה ים. וש תוני חש ם תנ ם הי כגלה ב של ל גנ ף ענ אנ ים, וש תוני חש תנ ם בנ הל ים ומי יוני לש על ים בה שי מש תנ שש ם מי הל ים. מי רי תה כש ם הנ אותה בש

ת. ם מי ין שה ר אי של ת אמ יי ין בנ י אי תוב כי כה ים, וש פי שה ה כש תה יש ה הה אה לי ם מש יי רנ צש ץ מי רל אל

ם א כגלה לה ה, אל דל שה ובנ ר  בה דש מי בנ ים  רי זש פנ תש מי יו  םא הה ל וש ם  יהל תי בה ם בש כגלה סו  נש כנ תש הי ה של עה שה כםל, בש בנ ין  די ה  עמשה ננ וש
יהה הה ינו של ני שה ה. וש עה ה שה אותה כםל בש יו בנ ינה ת די ה אל לה יש לנ ה הנ שה עה חוץ] וש בנ ה מי יקה די בש ה לי פל ר יה ני אור הנ ם, [וש יהל תי בה או בש צש מש ני
תוב (תהלים כה הו של רוך הוא, זל דוש בה קה י הנ יני ת די ם אל עה ל הה ה כה אה רה מוז, וש ת תנ קופנ תש יום בי מו הנ ה כש לה יש לנ יר הנ אי מי

ה. אורה ה כה כה שי חמ יר כנ יום יהאי ה כנ לה יש לנ קלט) וש

ה של יהה קה ה הה זל או, וש צש םא מה ל ם וש בםר אותה קש צו לי כםל. רה י הנ יני עי ים לש קי וה שש ים בנ תי ם מי או כגלה צש מש או, ני יהצש ה של עה שה ובש
יהה כםל הה ובנ ר.  חי אנ ד הה צנ ם בנ יהל תי ת מי אל או  רה וש ד,  חה ד אל צנ ם בש יהל יני עי לש ים  אי יוצש ל  אי רה שש יי ת  אל או  כםל. רה הנ ם מי הל לה

ם. עולה א הה רה בש ני יום של ה מי זל יהה כה םא הה ל ס של ני סום הנ רש פי

ל אי רה שש י יי ני ל בש כה ים לש רי מג ה' שי ה לנ זל ה הנ לה יש לנ גו', הוא הנ ם וש יאה הוצי ה' לש ים הוא לנ רי מג יל שי תוב לי ה, כה אי םא רש וב
תוב הוא כה תםב)! וש כש יך (לי רי יהה צה מור הה מור? שי םא שי ל ים, וש רי מג ה שי ה זל יל, מנ ר לי מנ אה ן של יוה ה, כי של ה קה סוק זל גו'. פה וש

ה. לה יש ך לנ ר כה חנ אנ ה, וש לה חה תש הנ ר בנ מנ יל אה ה. לי זל ה הנ לה יש לנ הנ

ן מנ ל זש כה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ תוב, מה כה רה  עמ ה. ננ תולה ה בש עמרה ילה ננ הש י יי תוב (דברים כב) כי ינו, כה ני שה ך  א כה לה אל
ל ף ענ אנ ר. וש כה ה זה לה בש םא קי ל ד של יל - ענ אן, לי ף כה ה. אנ עמרה את ננ רי קש ר, ני כה ה זה לה בש קי של ר. מי ענ את ננ רי קש ר, ני כה ה זה לה בש םא קי ל של
ה לה יש לנ תוב הוא הנ ר, כה כה זה ה  מה ר עי בי חנ תש הי ה של עה שה ה. ובש מה ר עי בי חנ תש הי יד לש תי יהה עה ר הה כה ים - זה מורי תוב בו שי כה ב של גנ

ה. זל ה הנ לה יש לנ תוב הנ ך כה שום כה ה, ומי בה קי ר ונש כה ים - זה מורי ים. שי רי מג ה' שי ה לנ זל הנ

םא ל וש ר  כה זה ם לנ יהל חותי בש שש תי ל בש אי רה שש יי חו  בש שי ך  כה וש ר.  כה זה א לנ לה ח אל בנ ין של ה אי בה קי ר ונש כה זה או  צש מש ני קום של מה ובש
ל ענ ר. וש כה זה א לנ לה ים אל אי צה מש ה ני בה קי ר ונש כה זה קום של מה ח בש בנ ין של אי הו, של וי נש אנ י וש לי ה אי תוב (שמות טו) זל כה הו של ה, זל בה קי נש לנ
יד תי ך עה כה שום של תו. מי ישועה ה בי חה מש שש ני ה וש ילה גי ינו לו נה וי ה ה' קי תוב (ישעיה כה) זל כה ל, של אי רה שש ים יי כי חנ ה) מש זל לה ה (וש זל

אות. לה פש נו ני אל רש ם אנ יי רה צש ץ מי רל אל ך מי אתש י צי ימי תוב (מיכה ז) כי כה ם, של הל עמשות לה לנ

ה ר מנ תוב שםמי כה ם, של הל עמשות לה רוך הוא לנ דוש בה קה יד הנ תי ך עה ה, כה לה יש לנ יל וש אן לי כה מו של ך הוא - כש ה כה סוד זל וש
אן ף כה ה, אנ לה יש לנ ה וש ירה מי ן שש לה הנ ה לש יל. מנ לי ה וש ירה מי אן שש ף כה יל, אנ לי ה וש ירה מי ן שש לה הנ ה לש יל. מנ לי ה מי ר מנ ה שםמי לה יש לנ מי

ה. לה יש לנ ה וש ירה מי שש

ר (בראשית מנ אל נל מו של ר, כש ה. בםקל לה יש ם לה גנ ר וש א בםקל תה תוב (ישעיה כא) אה כה הו של ר, זל כה ב זה גנ א אנ רה קש ה ני לה יש לנ וש
ש. מה ר מנ י, בםקל ע קולי מנ שש ר תי תוב (תהלים ה) ה' בםקל כה ש. וש מה תו מנ דה הוא מי ר, של בםקל ם בנ הה רה בש ם אנ כי ינשש יט) ונ

יו. נה פה ים לש בי יושש ל יום וש ים כה רי יו חוזש הה ים, וש ני ת כםהמ ל תורנ סוד של ם הנ הל ד לה מי לי י, וש י יוסי בי רנ יהיא וש י חי בי בו רנ יהשש
בו. יהשש ד וש חה ה אל דל שה יעו לש גי מו, הי כו עי לש חוץ, הה עון לנ מש י שי בי א רנ ד יהצה חה יום אל

קו דש צי ד בש יק אםבי די י ייש צנ לי בש י הל ימי י בי יתי אי כםל רה ת הנ תוב (קהלת ז) אל ה, כה אי םא רש ר, ב מנ אה עון וש מש י שי בי ח רנ תנ פה
ה? זל סוק הנ פה ר בנ מנ ה הוא אה כםל, מנ ל הנ ת) ענ דל כגבל ה (מש רה תי יש תו  מה כש ה חה תה יש הה למםה של תו. שש עה רה בש יך  רי אמ ע מנ שה רה ייש  וש
ת תי לה תוב וש י כה רי המ ך, של ם כה ינה הוא אי רוך  בה דוש  קה י הנ כי רש דנ של ינו  אי י רה רי המ ה, של מה כש ל חה ז של מל ז רל מנ למםה רה א שש לה אל
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ז. מנ אן רה כה ם של ים הי ני יה נש י עי ני א שש לה יו. אל לה לה עמ י מנ רי פש כי יו וש כה רה דש יש כי אי לש

ה מה י ה' הי יני (עי תוב  כה של מו  ן בו, כש יי ענ ולש ם  עולה בה יחנ  גי שש הנ לש ים  הוא רוצי רוך  בה דוש  קה י הנ יני עי של ינו, כש ני שה של
ים עי שה ים רש אי צה מש ני ץ, וש רל אה ל הה כה טות בש שוטש יו מש ינה י ה' עי גו') כי וש י  תוב כי כה וש ץ (זכריה ד),  רל אה ל הה כה ים בש טי שוטש מש
ד ם ענ הל מה עי זו  גש הוא רה רוך  בה דוש  קה הנ יך  רי אמ ים מנ עי שה רש לה ם, וש אה טש חל ס בש פה תש דור ני א בנ צה מש ני יק של די צנ ם, אותו  עולה בה
שום קו, מי דש צי ד בש יק אםבי די צנ ייש  תוב  כה של הו  ים. זל מי חמ ם רנ יהל לי עמ ש  קי בנ יש י של א מי צי מה יי םא  םא - ל ם ל אי וש יהשובו,  של

ם. עולה הה ק מי לי תנ סש יק הי די אותו צנ של

שום ם? מי ענ טנ ה הנ תוכו. מה ים בש רי ה דה עמשל י מנ שי נש אנ קום של מה א בש לה ם אל דה ל יהדור אה ם אנ עולה ינו, לש ני ך שה שום כה מי
ים לו יבי יטי ים, מי יקי די ין צנ בי יורו  ם די אי ם, וש יהל אי טה חמ ס בנ פה תש הוא ני שום של ים, מי עי שה רש ין הה בי דורו  מש ה של זל אוי לה של

ם. לה לה גש בי

פות לות רודש חמ ומנ ה לו  חוקה ה דש תה יש ה הה עה שה הנ ים, וש אי קה פוטש ין קנ ה בי אשונה רי בה יורו  יהה די א הה דה סש ב חנ י רנ רי המ של
ה, ה תורה מה כנ ר, לש ה עםשל מה כנ ה טובות, לש מה כנ ה לש כה זה ה וש לה עה י, וש פורי ל צי ים של ני גי י מה לי עמ ין בנ דורו בי ם מש שה ע וש סנ יו. נה רה חמ אנ

ם. הל יב לה יטי הי יחנ לש גי שש רוך הוא מנ דוש בה קה הנ ם של ין אותה י בי תי סש ננ כש ני ל של י ענ יתי כי ה זה ל זל ר: כה מנ אה וש

י ני ל בש ל כה ענ יו בו  ה הה מה כש ל חה יונות של לש גות על רה דש למםה, של י שש כי י - וש לי בש י הל ימי י בי יתי אי כםל רה ת הנ ר אל חי ר אנ בה דה
א סי ל כי למםה ענ ב שש יישל תוב ונ כה ת] של מל אל עמשות טוב ול ה לנ תורה לותו בנ דש תנ שש הי ם, [וש דה אה ל הה כה ם מי כנ ילחש תוב ונ כה דור, של הנ

ת? לל ר קםהל מנ ים אה לי בה ל המ בי תוב (קהלת א) המ כה י, וש לי בש י הל ימי ר בי מנ ך, אה לל מל ה' לש

ד גל נל ת כש לל ת. קםהל לל ל, קםהל מואי "ל, לש יאי יתי "א, אי ן יהקל גור, בל יה"ה, אה ידש די למםה, יש א: שש רה קש מות ני ע שי בנ ינו, של ני שה וש
ל הה קה ה, וש רה עמשה חות מי ין פה ל אי הה ך קה שום כה ה, מי רה ל עמשה דוש של נוס קה ת כי לל ה. קםהל לה עש ל מנ ין של עי א כש רה קש ם ני כגלה ם, וש כגלה

עמקםב. ת ינ לנ הי ר קש מנ אל נל מו של כםל, כש ל הנ ל של לה ת כש לל קםהל ה, וש אה לו מי פי אמ

ת, לל ים, קםהל ירי שי יר הנ ים: שי רי פה ה סש לשה ה שש שה עה ך  שום כה ה, ומי מה כש חה ם הנ ל שי ענ או  רש קש ני יו  מותה ינו, שש ני שה וש
י די כש ים,  מי חמ רנ ד  גל נל כש י  לי שש מי ין,  די ד  גל נל כש ת  לל קםהל ד,  סל ד חל גל נל כש ים  ירי שי הנ יר  ה. שי מה כש חה ים הנ לי שש הנ לש ם  כגלה וש י.  לי שש מי
ה, יונה לש ד סוד) על גל נל ה (וכש גה רש ד דנ גל נל ה, וכש מה כש אות חה רש הנ י לש די ה כש שה עה ה של ל מנ ה כה שה הוא עה ה. וש מה כש חה ת הנ ים אל לי שש הנ לש

ים. לי בה ל המ בי י, המ לי בש י הל ימי ר בי מנ הוא אה וש

נו מל ה מי עמשל ה ננ פל הנ א מי יוצי ל של בל הל סוד הנ ה. וש פל הנ א מי יוצי ל של בל הל הוא הנ ד הוא, וש בה כש ל ני בל ל הל א, סוד של לה אל
או טש םא חה ל או. של טש םא חה ל ן של בה ית רנ ל בי ינוקות של ל תי ם של יהל ל פי בי המ א בנ לה יים אל קנ תש ם מי עולה ין הה ינו, אי ני שה קול. וש
ל ה של ל זל בל הל ר] של בה ל דה סוד [של ל. וש בל הל ה בש עמשל ם ננ עולה ה בה עמשל ננ ה של ל מנ כה ם, וש יי רוחנ ומנ ה בש עמשל ל ננ בל הל קול] וש ש. [וש מה מנ
ם תוב (תהלים קכז) אי כה הו של יר. זל עי י הה רי שומש ם וש עולה י הה רי ם שומש הי ם, וש עולה ט בה שי פנ תש ה קול, ומי עמשל ינוקות ננ תי

גו'. יר וש ר עי מה שש םא יי ה' ל

ש מה יא קול. קול מנ הוצי כםחנ לש ד בש ל (הוא קול) עומי בל ה? הל זל ה לה ין זל ה בי ל, הוא קול. מנ בל ה, הוא הל אי םא רש וב
ה ל מנ ה כה אה נו רה מל ל, ומי בל או הל רה יו קש בי ת אה שנ רג יהה יש הה ל של בל אותו הל ר), וש חי ר (אנ בה יא דה הוצי םא) לש ל יומו (של קי ד בש עומי
ה ר זל בה דה י. של לי בש י הל ימי ר בי מנ ר אה בה דה יענ הנ הודי יו לו, ולש ים הה רי חי ה, אמ לה עש מנ לש ים מי בי ים רנ יועי סי ב של ל גנ ף ענ אנ ה. וש אה רה של

בהא מישהם.

ה לה גי ר של בה דה הו סוד הנ קו. זל דש צי ד בש יק אםבי די צנ י ייש  לי בש י הל ימי י בי יתי אי כםל רה ת הנ ל, אל בל כםל הה ר - הנ בה דה סוד הנ וש
ד יק אםבי די ין, צנ עמשות די י לנ די ין כש די ן הנ ק מי ה יוני זל ל הנ בל הל הנ ן של מנ זש ר, בי לומנ י. כש לי בש י הל ימי לוי בי כםל תה הנ ם של סי רש ופי
תוב ן כה כי לה ה. וש זל ל הנ בל הל ים בנ לויי ם תש יהל ני תו, ושש עה רה יך בש רי אמ ע מנ שה ים, רה מי חמ רנ ק מי ה יוני זל ל הנ בל הל הנ ן של מנ זש קו. ובי דש צי בש

ים. מי חמ רנ ים - בש מי חמ רנ ש בש גה פש ני י של ין, ומי די ין - בש די ש בש גה פש ני י של ה. מי ל זל בל י הל ימי לוי בי כםל תה הנ יום, וש תוב בש םא כה ל י וש ימי בי

יק די צנ לנ ד  ין אובי די הנ אותו  ש, של מה ד מנ הוא אובי ך  - כה בוד  ר אה מנ םא אה ל וש ד,  יק אםבי די צנ ייש  ר,  םאמנ ם ת אי וש
ה ים, עושל מי חמ רנ ק מי ל) יוני בל ין (הל די אותו הנ של כש ש. של מה יך מנ רי אמ תו - מנ עה רה יך בש רי אמ ע מנ שה ייש רה דור. וש הנ ם ומי עולה הה מי

יך לו. רי אמ ע ומנ שה אותו רה ים לש מי חמ רנ

ש פל רל ר בש טי ענ תש רות הי טש ענ תש ר, הי מנ ה. אה טה מנ ד לש יורי וש ה  לה עש מנ ה לש יהה עולל הה יטור של קי או  ים, רה בי יושש יו  הה ד של ענ
ה ינה כי שש אן, של ב כה שי ר, ני מנ ים. אה מי שה בש ל הנ כה מי יחנ  ה רי דל שה ה אותו  עללה הל ך  כה וש ך  ין כה ה. בי לה עש מנ לש ץ מי רל אה יות) הה ני עמ (בנ

כו ה'. רמ ר בי של ה אמ דל יחנ שה רי ך כש שום כה נו. מי לי צש ת אל דל עומל

יחנ ת רי ח אל יהרנ גו'. ונ י וש ני בש יחנ  ה רי אי ר רש םאמל י ונ הו  כי רמ בה יש יו ונ דה גה בש יחנ  ת רי ח אל יהרנ ר, (בראשית כז) ונ מנ אה ח וש תנ פה
ו ייש שה כש . ענ יחנ ם אותו רי הל ז מי זה ך  ר כה חנ אנ זו) וש םא זה ל יחנ טוב, (של ים רי לי עמ יו מנ ים הה בושי ם לש אותה ע של מה שש יו, מנ דה גה בש
ן יוה ינו, כי ני א שה לה י. אל ני בש יחנ  א רי לה ים, אל די גה בש הנ יחנ  ר רי מנ םא אה ל וש י,  ני בש יחנ  תוב רי כה וש יו,  דה גה בש יחנ  תוב רי ל, כה כי תנ סש הי לש
ה' ש  ינענ ונ תוב (שם ג)  כה אשון, של רי ם הה דה ל אה של יו  ים הה די גה ם בש ינו, אותה ני שה וש ן.  דל ן עי גנ מו  ס עי ננ כש עמקםב, ני ס ינ ננ כש ני של

ן. דל ן עי גנ ם מי יאה הוצי ם, וש שי בי לש ינ נות עור ונ תש תו כה שש אי ם ולש דה אה ים לש להי אל

תוב כה וש ים,  להי ה' אל ש  ינענ ונ תוב  ה כה מה לה ך  ם כה יו, אי ה הה לל אי ה, של נה אי ה תש עמלי רו  פש תש יי ונ תוב  כה ר של םאמנ ם ת אי וש
ן ל גנ ם של בםשל יחות מי ים רי לי עמ יו מנ הה בוד, וש י כה בושי גומו: לש רש תנ א כש לה ה? אל נה אי ה תש א עמלי לה יו אל םא הה י ל רי נות עור, המ תש כה

עידלן.
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תוב י כה רי המ םא? ונ ל ץ. וש רל אה ם וה יי מנ עמשו בו שה םא ננ ל ה של ים, מנ להי ש ה' אל ינענ תוב ונ כה עמשו, של א ננ לי ם מה שי ינו, בש ני שה וש
ט רה פש א,  לי מה ם  שי בש עמשו  ננ םא  ל עמשו,  ננ של כש ה  זל ה.  של קה םא  ל ם?  יי מה שה וש ץ  רל אל ים  להי אל ה'  עמשות  יום  בש ב)  (שם 

מו. יש קנ תש א הי לי ם מה שי מו, בש יש קנ תש הי של כש לי

ר בה דה הנ וש נו.  רש אנ בי ך  רוד - כה מש ני ם מי ח אותה קנ לה ע של שה רה ו הה שה עי אותו  לש יו  ים הה בושי ם לש אותה של רו  מש אה ה של ומנ
עמשו? ה ננ ה מנ וה ל חנ ים של בושי ה. לש וה חנ ים לש בושי ם ולש דה אה ים לש בושי תו. לש שש אי ם ולש דה אה תוב לש י כה רי ך, המ ם כה אי ה, של של קה
ם הל ן לה תנ נה יון של לש על ר הה זםהנ ם הנ הל מי קו  רש זה וש בו  זש ם עה הי של ך  תש עש ל דנ ה ענ לל עמ ם תנ אי רו? הנ בש קש ה ני מל ך, בנ ם כה אי עוד, של וש

רוך הוא? דוש בה קה הנ

ים בושי ם לש אותה בש ר, של חי ם אנ דה ם אה הל ש בה בי לנ תש םא הי תו, ל שש אי ם וש דה ם אה הל שו בה בש לנ תש הי ים של בושי ם לש א אותה לה אל
דוש קה הנ ם, של שי בי לש ינ תוב ונ ה, כה אי םא רש ם - ב הל שו בה בש לנ תש ם הי מה צש ענ ם מי הי ך של תש עש דנ ה בש לל עמ ם תנ אי ה. וש לה עש מנ לש מו של מו כש דה

ם. קה לש י חל רי שש ם, אנ יש אותה בי לש רוך הוא הי בה

תוב כה יו. וש נה פה ר לש דה הה תוב (שם צו) הוד וש כה . וש תה שש בה ר לה דה הה אםד הוד וש תה מש לש דנ י גה להנ תוב (תהלים קד) ה' אל כה
ף טי ענ תש הי ד של מי לנ ה. מש שה עה של ה  ה מנ שה עה ש],  בי לנ תש הי ה של [מנ ש  בי לנ תש הי ן של יוה כי גו'.  וש ה  מה לש שנ ה אור כנ (שם קד) עוטל
י די גש דםת - בי מג חמ ת? הנ יי בה ה בנ תה ר אי של דםת אמ מג חמ נו הנ רש אנ ה בי מל א בנ לה ם. אל יי מנ שה ת הנ א אל רה אור ובה רוך הוא בה דוש בה קה הנ

ם. הל לה ים של בושי לש בוד הנ כש יחות לי רי ים וש מי שה בש ם בי ים אותה זי גונש ם של עולה ך הה רל דל ב, וש הה זה י וש שי מל כות בש לש מנ

לוי, יהה תה ר הה בה דה בו הנ ע של יהדנ י, של ני יחנ בש ה רי אי ר, רש מנ יש אה גי רש הי של ה. וכש לה חי תש יו - בנ דה גה יחנ בש ת רי ח אל יהרנ ה, ונ אי םא רש ב
כו ה'? רמ ר בי של ה אמ דל יחנ שה ק רי חה צש ענ יי יהה יודי ן הה יי ננ י מי כי כו ה', וש רמ ר בי של ה אמ דל יחנ שה רי . כש יחנ ה רי לה על לו הל לה גש בי של

ב. רל נות עה פש ה לי דל שה שוחנ בנ ק לה חה צש א יי ייצי תוב (בראשית כד) ונ כה ד, של חה כםל הוא אל הנ ם, וש ים הי רי בה י דש ני א שש לה אל
ה, רה עה מש מוך לנ ם סה הה רה בש ה אנ נה ר קה של יהה אמ ה הה דל שה א אותו הנ לה ל? אל לי פנ תש הי ר לש חי קום אנ ת או מה יי יהה לו בנ םא הה י ל כי וש
ה לה על הל יו, וש לה ה עה ינה כי ה שש אה יו, רה לה ס אי נה כש ק ני חה צש יהה יי הה ה של עה שה ת. ובש י חי ני ת בש אי ם מי הה רה בש ה אנ נה ר קה של ה אמ דל שה תוב הנ כה של

תו. לה פי תש עו לי בה ם, וקש ל שה לי פנ תש יהה מי ך הה שום כה ים, ומי דושי ים קש יוני לש יחות על רי

ר חי ר אנ בה דה ה, וש לה חי תש ה לו בנ תה יש ר הה חי קום אנ ל מה יעות של בי קש שום של ם? מי ל שה לי פנ תש יהה מי םא הה ם ל הה רה בש ה אנ מה לה וש
ם. יהה שה הה טוב של מםר הנ ם הנ ל שי יהה? ענ א מורי רה קש ה ני מה לה יהה. וש מורי ר הנ הנ ה בש אה רה יחנ של רי

ש, מה עמקםב מנ ינ א בש לה ים, אל בושי לש ר בנ בה דה ה הנ לה םא תה ל ך  שום כה כו, ומי רש ובי מו  ס עי ננ כש ני ן של דל ן עי גנ וש יהה,  כםל הה הנ וש
ן. דל ן עי גנ מו  ס עי ננ כש ני ך, וש רי בה תש הי ה לש עולה כותו  ה, וזש אל רש ני וש ך)  רי בה תש הי יהה לש אוי הה רה לוי (וש ר תה בה דה יהה הנ הה בו  ה של אה רה של

ילה. הש רוך יי ם בה ר גנ מנ ו, אה שה ם עי עי רנ תש הי של ך, כש שום כה ומי

שום ם? מי ענ טנ ה הנ ים. מה שי דה םאש חר ם ר כל ה לה זל ש הנ חםדל הנ א מי לה תםב אל כש ה לי ה תורה כה רש טה צש םא הי ק, ל חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ר. בה דה ר הנ שה קש רוך-הוא ני דוש-בה קה י בנ רי המ אן, של כה תםב מי כש ה לי כה רש טה צש ה הי תורה ה הנ ל זל ענ ה, וש נה בה לש ת הנ לנ חי יהה תש ה הה זל של

ר כה זה ייש  קום של מה ד. ובש חה אל ים כש רי שש קנ תש םאת מי ז ה וש י זל רי המ םאת, של ז הנ ש  חםדל םאת, הנ תוב ז םא כה ל ה של של םא קה ל וש
ר מנ אי. אה דנ ה ונ נה שה י הנ שי דש חה ה, לש נה שה י הנ שי דש חה ם לש כל אשון הוא לה ה רי ל זל ענ ר, וש כה זה א לנ לה ח אל בנ של ין הנ ד, אי חה אל ה כש בה קי ונש
ק ה' לל י חי תוב (דברים לב) כי כה מו של ר, כש ע יותי מה שש ם ני הל ק, מי חה צש י יי בי ר רנ מנ ם? אה כל ם לה יי עממנ ה פנ מה ה, לה הודה י יש בי רנ

ים. מי ענ ר הה אה שש םא לי ל ם, וש כל רות זו לה שש קנ תש מו. הי ענ

שםר? עה ה בל מה שםר, לה עה גו'. בל ה וש של יש  ם אי הל לה חו  קש יי ה וש זל הנ ש  חםדל שםר לנ עה אמםר בל ל לי אי רה שש ת יי ל עמדנ ל כה אל רו  בש דנ
ים פורי כי ה יום הנ זל י הנ יעי בי שש הנ ש  חםדל שור לנ עה ל, בל יובי תוב בנ כה ה, של נה בה לש ל לנ יובי יר הנ אי מי ן של מנ זש א, בי בה י אנ בי ר רנ מנ אה

הוא.

ה ר זל בה דה ינו, בש ני י שה רי המ שםך אותו, של מש יך לי רי ה צה ן זל מנ זש בי שום של ה? מי מה בםת, לה ית אה בי ה לש יש של ם אי הל חו לה קש יי וש
כו שש ר מי מנ אה ה וש ש מםשל רנ ה פי ל זל ענ ים. וש תוני חש תנ ים הנ רי תה כש ר הנ אה ל שש ים בו כה זי חה אל נל תון של חש תנ ד] הנ חה ר [אל תל כל ר הנ בה שש ני

ה. חה פש שי ד וש בל על םאן וש תוב צ כה מו של םאן, כש ם צ כל חו לה וקש

עמשו ם תנ תל אנ מו של ה. וכש לה עש מנ ם לש ת כםחה בםר אל שש י אל ני אמ ה, ונ טה מנ ה לש עמשל ם מנ תל רוך הוא, עמשו אנ דוש בה קה ר הנ מנ אה
ינור. ר די הנ נש ש בי אי יר אותו בה עמבי ך אנ י כה ני ף אמ ש - אנ י אי לי ם צש י אי תוב כי כה ש, של אי בה

ה. נה אות שה ע מי בנ רש ל אנ אי רה שש רו יי שש קנ תש ה הי זל א, בה בה י אנ בי ר רנ מנ ר? אה שה ה עה עה בה רש אנ ט בש חנ שש ני ה וש רה עמשה ך בנ שנ מש ה ני מה לה
ב שה חש ם, נל הל ר בה שי קנ תש הי יד לש תי יהה עה הה יל וש קום, הואי ל מה כה ם, מי הל דו בה בש עש תנ שש םא הי ה ל נה אות שה ע מי בנ רש אנ ב של ל גנ ף ענ אנ וש
ם שותה רש שור בי ים קה ה יהמי עה בה רש ים אותו אנ בי כש ענ ה מש שום זל ים. מי ני אות שה ע מי בנ רש ל אנ ם כה הל ד בה בי עש תנ שש לו הי אי יו כש לה עה

ם. יי בה רש ענ ין הה ל בי אי רה שש ת יי ל עמדנ הנ טו אםתו כםל קש חמ שה ך וש ר כה חנ אנ ל, וש אי רה שש ל יי של

תוב (בראשית כה ם, של הה רה בש י אנ די ל יש ר לו ענ סנ מש ה ני ר זל בה דה ה של עה שה לוי ובש ין תה די הנ ה של עה שה ם? בש יי בנ רש ענ ין הה ה בי מה לה
ד. חה ר אל תל ה - כל ימה יו. אי לה ת עה לל ה נםפל דםלה ה גש כה שי ה חמ ימה ה אי ני הי ם וש רה בש ל אנ ה ענ לה פש ה נה מה די רש תנ בוא וש ש לה מל של י הנ הי יש טו) ונ
ל ם של יהל בודי עש ר שי אה ל שש ה ענ סוק זל נו פה רש אנ בי ב של ל גנ ף ענ אנ כםל. וש הנ ה מי דולה גש יא הנ ה - זו הי דםלה ר. גש חי ר אנ תל ה - כל כה שי חמ

ה. לה עש מנ לש י מי ני אמ ה, ונ טה מנ לש ם מי תל ה, אנ חל מש חםה אל י מה ה כי מו זל יהה. כש כםל הה הנ ל, וש אי רה שש יי

ם, תה יטה לי שש ם) מי לותה שש לש תנ שש הי ה (מי לה עש מנ לש ים של יטי לי שנ ל הנ רו כה בש שש ני ד של ם ענ יי רנ צש מי ל מי אי רה שש או יי םא יהצש ינו, ל ני שה
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י תוב כי כה הו של רו בו. זל שש קש ני רוך-הוא וש דוש-בה קה ה בנ יונה לש על ה הה דושה קש שות הנ רה סו לה נש כש ני ם, וש שותה רש ל מי אי רה שש או יי יהצש וש
י אתי הוצי ם, של יי רה צש ץ מי רל אל ם מי י אותה אתי ר הוצי של ם? אמ י הי דנ ם עמבה ענ טנ ה הנ ם. מה י הי דנ ים עמבה די ל עמבה אי רה שש י יי ני י בש לי

י. שותי רש ים בי תי סש ננ כש הי ת, וש רל חל שות אנ רה ם מי אותה

ל ל אםכי י כה ם, כי יכל תי בה אםר מי שש יתו  בי שש אשון תנ רי יום הה בנ ך  תוב אנ כה ה של ה זל עון, מנ מש י שי בי ר רנ מנ אה של נו  יש הנ וש
ם רות, אותה חי יות אמ שג ד. רה חה ם אל כגלה וש ת,  חנ ה אנ גה רש ן דנ הי ת זו  צל מל חש ומנ ה  זל אור  נו, שש רש אנ בי ך  א כה לה ת? אל צל מל חש מנ
ף ים - אנ רי חי ים אמ להי ר, אל כה ל ני ת, אי רל חל שות אנ ע, רש רה ר הה ם ייצל הל ים לה אי קורש ים, וש מי ר ענ אה ל שש ים ענ ני מג מש ים הנ יטי לי שנ
ת, רל חל שות אנ רה ם בש תל דש לו עממנ לה ים הנ ני שה ל הנ רוך הוא, כה דוש בה קה ר הנ מנ ד. אה חה כםל אל הנ ץ, וש מי חה ת וש צל מל חש אור ומנ ך שש כה
ל כה ם.  יכל תי בה מי אםר  שש יתו  בי שש תנ אשון  רי הה יום  בנ ך  אנ ין,  י חורי ני בש ם  תל אנ של ה  אה לש הה וה אן  כה מי ר.  חי אנ ם  ענ לש ים  די עמבה

ץ. מי ך חה ה לש אל םא יירה ל לו. וש םאכי םא ת ת ל צל מל חש מנ

םא אםר ל ים שש ת יהמי ענ בש תוב שי כה ים, של ת יהמי ענ בש ה שי מה ה, לה נה שה י הנ מי ל יש ם כה ז גנ אה ך  ם כה ה, אי הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ך ין - כה ן חורי מו בל צש ת ענ אות אל רש הנ ם לש דה ייב אה חנ תש הי ן של מנ ל זש ר לו, כה מנ ר? אה םא יותי ל ים וש ת יהמי ענ בש ם, שי יכל תי בה א בש צי מה יי

יך. רי םא צה ייב - ל חנ תש םא הי ל ן של מנ ל זש יך. כה רי צה

םא ך ל ר כה חנ בוד. אנ י כה די גש ש בי בנ לה ח, וש מנ ה זו שה גה רש דנ ה לש לה עה ים של ם יהמי ל אותה ין. כה צי ד קה חה ם אל דה ה אה שה עה ך של לל מל לש
ך ה. כה נה שה ה וש נה ל שה כה ך  כה ים, וש די גה ם בש אותה ש  לובי ה, וש בוד זל כה ה לש לה עה ים של ם יהמי ר אותה ת שומי רל חל ה אנ נה שה יך. לש רי צה
ר, חי בוד אנ עש שי או מי יהצש ה וש בוד זל כה לו לש עה ים של ה, יהמי חה מי י שי מי ם יש הי א, של צי מה םא יי אםר ל ים שש ת יהמי ענ בש תוב שי ל, כה אי רה שש יי
שות רה בה סו  נש כש ני וש ת  רל חל אנ שות  רה מי או  יהצש וש ה,  זל הנ בוד  כה לנ לו  עה של ים  יהמי הנ ת  אל ה  נה שה וש ה  נה שה ל  כה בש ים  רי שומש ן  כי לה וש

לו. םאכי צות ת ים מנ ת יהמי ענ בש תוב שי ה כה ל זל ענ ה. וש דושה קש הנ

ין דוש, די ין קה ין, די ת? די צנ או מנ רש קש ה ני מה לה ים. וש להי אםת אל רש ר מנ מנ אל נל מו של תוב, כש ת כה צנ עון, מנ מש י שי בי ר רנ מנ אה
ל ענ ם, וש גה פש ת בי דל ה עומל נה בה לש י הנ רי המ ל, של אי רה שש יי תוך  ן בש מנ ל אותו זש ה כה של יהה קה םא הה ל ין של דוש, די קה ם הנ שי ז בנ חה אל נל של

י. ני ם עם חל תוב לל ה כה תה ימה גי פש ה בי נה בה לש ת הנ דל עומל של

םא ל וש יו  ים הה הולי דוש. מש קה ית הנ רי בש ה אות הנ לה גנ תש םא הי ל וש עו  רש פש םא ני ל שום של ם? מי גה פש ת בי דל ם עומל ענ טנ ה הנ מה
נו רש אנ בי ב של ל גנ ף ענ אנ הו. וש סה ם ני שה ט וש פה שש חםק ומי ם לו  ם שה תוב (שמות טו) שה כה ה של עה שה עו? בש רש פש י ני תנ עו. מה רש פש ני

אוי. רה יהה וש כםל הה ר - הנ חי ר אנ בה דה ה בש סוק זל פה

ר בה דש מי ים בנ לודי יי ם הנ עה ל הה כה תוב (יהושע ה) וש כה ם של א אותה לה ך, אל םא כה ענ - ל הושג י יש ימי עו בי רש פש ני ר של םאמנ ם ת אי וש
ה, תה ימה גי פש ה בי נה בה לש ה הנ דה מש עה של צות, כש ם מנ תל לש כנ ה אמ לה חה תש הנ רוך הוא, בנ דוש בה קה ר הנ מנ עו, אה רש פש ני ר של חנ גו'. אנ וש ך  רל דל בנ
יר טי מש י מנ ני נש תוב (שמות טז) הי כה ה הוא? של ר. מנ חי קום אנ מה ילה מי הש ה יי ם זל חל ה לל אה לש הה אן וה כה י. מי ני ם עם חל א לל רה קש ני וש
ים להי אל ך הה ן לש תי יי תוב וש כה מו של ש, כש מה ם מנ יי מנ שה ן הנ א מי לה ן, אל מנ מו אותו זש ה כש נה בה לש הנ םא מי ם. ל יי מה שה ן הנ ם מי חל ם לל כל לה

ים. מנ שה ל הנ טנ מי

א בה ם של חל לל ים אותו  רי שומש ה, וש ינה כי שש י הנ פי נש ת כנ חנ תנ סו  נש כש ני ים של ם יהמי ים אותה רי ים שומש דושי קש ל הנ אי רה שש יי וש
ת ם אל תל רש מנ ה ושש ה זל צות. מנ מנ ת הנ ם אל תל רש מנ תוב ושש כה וש גו',  וש מםר  שש צות תי מנ ג הנ ת חנ תוב אל ה כה ל זל ענ וש ה,  דה צי מי

ז. חה אל נל ה וש ת עולל חנ ה אנ גה רש דנ כםל בש הנ י, וש יתי רי ת בש ם אל תל רש מנ ר (שם יט) ושש מנ אל נל מו של צות? כש מנ הנ

ה ל זל ענ או, וש פש רנ תש יי ד של ל ענ אי רה שש ם יי שה בו  כש ענ תש םא יי ל י של די א כש לה ם? אל ע אותה רנ םא פה ה ל מםשל יך  ר, אי םאמנ ם ת אי וש
תוב כה גו', וש אתה וש זון יהצה פה חי י בש שום כי י? מי ני ם עם חל ם לל ענ טנ ה הנ י. מה ני ם עם חל צות לל יו מנ לה ל עה םאכנ ים ת ת יהמי ענ בש תוב שי כה

. הנ מי הש מנ תש הי לו לש םא יהכש ל וש

םא ר ל של ץ אמ רל תוב? (דברים ח) אל ה כה עו, ומנ רש פש ני וש ים  הולי מש סו  נש כש ני ץ,  רל אה ל לה אי רה שש יי סו  נש כש ני של ה, כש אי םא רש ב
ת דל ה עומל נה בה לש הנ שום של י? מי ני עם ם  חל א לל רה קש ני ה  מה י. לה ני ם עם חל נגת? לל כי סש מי ה בש זל ה  ם. מנ חל לל ה  ל בה םאכנ נגת ת כי סש מי בש
םא ל וש ץ,  רל אה ם ובה יי מנ שה י כםל בנ ר כי מנ אל נל של מו  ש, כש מל של ן הנ ת מי רל םא מואל ל וש ש,  מל של ן הנ ת מי כל רל בה תש םא מי ל וש ה  תה ימה גי פש בי
ה ר כםל בה סנ חש םא תל עו, ל רש פש ני ל וש אי רה שש מולו יי ני אן של ל כה בה עו. אמ רש פש םא ני ל שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ל. מה יובי ל] מי כה ת [מי רל מואל
ה לה רו  סש חה של מו  ה. כש ר כם"ל בה סנ חש םא תל ל שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ם. מה חל לל ה  ל בה םאכנ נגת ת כי סש מי םא בש ה ל ל זל ענ תוב, וש כה

בשמיצשרניים.

םא ל שום של י דורות. ומי דורי ה מי לל כנ תש םא מי ל ים, וש לי אוכש ם וש יי רנ צש ל מי רון של כה ל זי אי רה שש ים יי ה עושי נה שה ה וש נה ל שה כה ובש
י ני עם י.  ני עם ם  חל לל את  רי קש ני וש ימות.  גי פש בי ת  דל עומל ה  נה בה לש הנ וש ה,  זל הנ כםל  הנ ת  אל אותו,  רו  סש חה ם,  יי רנ צש מי בש אן  כה עו  רש פש ני
יד תי עה לל י דורות, וש דורי ה לש זל ם, וש יי רנ צש רון מי כש יל זי בי שש יהה בי ה הה ץ, זל רל אה ם בה לו אותו שה כש אה ה של נות. ומנ כי סש גומו מי רש תנ כש

גו'. ך וש חי ירי ך וי שי מש םא עוד שי םא יהב תוב (ישעיה ס) ל םא כה ב לה

י יעי בי שש ש הנ חםדל שםר לנ עה ך בל תוב אנ כה גו'. וש ם וש הל חו לה קש יי ה וש זל ש הנ חםדל שםר לנ עה תוב בל עון, כה מש י שי בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה
ר בה שםר, דה עה א בל לה ר? אל ה אומי ה זל ה. מנ זל ש הנ חםדל שםר לנ עה תוב בל כה ר, של מנ אל נל מו של ע כש מה שש ים הוא. ני פורי כי ה יום הנ זל הנ
ש חםדל תוב לנ זו, כה ה הנ גה רש דנ ג לנ הה נש מי א הנ בה של א כש לה תםב)! אל כש יך (לי רי יהה צה ה הה זל ש הנ חםדל ה? בנ זל ש הנ חםדל שור. לנ עה לוי בל ה תה זל

א. קה וש ה דנ זל הנ

כור י, בש בי שש כור הנ ה, בש מה הי כור בש ם: בש ים הי רי שה ה קש לשה ינו, שש ני ת. שה יי בה ה לנ בםת של ית אה בי ה לש ם של הל לה חו  קש יי וש
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כםל םאן הנ א צ רה קש ני ה של זל ה. ובה לה עש ל מנ לו של לה ים הנ ני וה גש ת הנ לשל שש ים בי רי שה קש ר ני אה שש ל הנ כה ים] של רי שה ה קש לשה שש ה. [של חה פש שי הנ
תוב ה כה ל זל ענ רו. וש שש קש ם ני ה כגלה זל יו, ובה רה שה קש ד מי רי פה הי םא יהכול לש ל םאן, וש צ םאן בש ר צ שה קש םאן. ני צ לול בש כםל כה הנ ר, וש שה קש ני
עמשו בו תנ וש טו אותו  חמ שש תי ד של ם ענ כל שותש רש ם בי כל ילדש סור בש ילה מה הש יי ר, וש של קל רו אותו בש שש ת. קי רל מל שש מי ם לש כל יהה לה הה וש
יהה הה תוב (זכריה יד) וש כה ה. וש רה צש בה ה' בש ח לנ בנ י זל תוב כי כה דום. וש אל א מי ה בה י זל תוב (ישעיה סג) מי םא כה ב יד לה תי עה לל ין. וש די

ד. חה מו אל ד ושש חה ילה ה' אל הש הוא יי יום הנ ץ בנ רל אה ל הה ל כה ך ענ לל מל ה' לש

א נה ימש הי יהא מש עש רנ

ל, אי רה שש יי ה לש רה סש מש ה זו ני וה צש י מי רי המ ץ, של מי ר חה עי בה ה זו לש וה צש גו'. כ"ה - מי ץ וש מה ם ילחש רל קו טל צי ת בש ם אל עה א הה שה יי ונ
נו, רש אנ סוד בי הנ ים, וש רי בי חמ שוהה הנ רש י פי רי המ ם, ונ יכל תי בה א בש צי מה םא יי אםר ל תוב שש כה ץ, וש מה ם ילחש רל קו טל צי ת בש ם אל עה א הה שה יי ונ

ר טוב. ה ייצל זל ע, וש ר רנ ה ייצל קומות, זל ה מש מה ל כנ ה של צה ץ ומנ מי ין חה בי

ים. מי עולה ה לש ח זל בנ של ר בש בי דנ ם לש דה ן אה ל בל ה ענ יא חובה הי ם, של יי רנ צש ת מי יאנ צי ח יש בנ של ר בש פי סנ ר זו לש חנ ה אנ וה צש כ"ו - מי
ינהה כי שש בנ מםחנ  שש יד הוא לי תי ה, עה חה מש שי בש חנ  מי פור שה סי אותו  ם ובש יי רנ צש ת מי יאנ יצי ר בי בי דנ מש ם של דה ל אה נו, כה רש אנ בי ך  כה

פור. אותו סי חנ בש מי רוך הוא שה דוש בה קה הנ דונו, וש אמ חנ בנ מי שה ם של דה י הוא אה רי המ כםל, של ת הנ חנ מש הוא שי א של בה ם הנ עולה בה

ח בנ של פור הנ ת סי עו אל מש שש תי כו וש ם: לש הל ר לה מנ אה לו, וש יהא של לש מנ פה ל הנ כה רוך הוא לש דוש בה קה ס הנ ה כוני עה ה שה אותה בש
ל, אי רה שש יי ם  עי ים  רי בש חנ תש ומי ים  אי ובה ים,  סי נש כנ תש מי ם  כגלה ז  אה י.  תי לה אג גש בי ים  חי מי ושש י  לי של ים  ני בה הנ ים  רי בש דנ מש של י  לי של
ם ל אותה ל כה רוך-הוא ענ דוש-בה קה ים לנ ים ומודי אי ז בה ם. אה דונה ת אמ לנ אג ת גש ונ דש חל ים בש חי מי שש ח של בנ של פור הנ ים סי עי שומש וש

ם. דונה ל אמ ה של לה אג גש ת הנ חנ מש שי ים בש חי מי שש ץ של רל אה ייש לו בה דוש של קה ם הנ עה ל הה ים לו ענ בורות, ומודי ים וגש סי ני

יף כםחנ מוסי ך של לל מו מל ם, כש בונה רי ים כםחנ לש ני פור נותש אותו סי ל בש אי רה שש יי ה, וש לה עש מנ ה לש בורה ף לו כםחנ וגש תוסי ז מי אה
חנ בי שנ לש ן ייש  כי לה ם. וש ל כגלה ענ בודו  ה כש לל ענ תש יו, ומי נה פה ים מי די ם פוחמ כגלה ים לו, וש ומודי תו  בורה ים גש חי בש שנ מש של ה כש בורה וגש

ת ם אל סי רש פנ רוך הוא ולש דוש בה קה י הנ ני פש יד לי מי ר תה בי דנ ם לש דה ן אה ל בל ה ענ ה חובה מו זל ר. כש מנ אל נל מו של ה כש פור זל סי ר בש בי דנ ולש
ה. שה עה ים של סי ם ני ל אותה כה ס בש ני הנ

ן, כי ר מי חנ אנ ילה לש הש יי של יהה וש הה ה של ל מנ כםל, כה ענ הנ רוך הוא יודי דוש בה קה י הנ רי המ ה, ונ ה חובה ה זל מה ר, לה םאמנ ם ת אי וש
ר בי דנ ס ולש ני ת הנ ם אל סי רש פנ ם לש דה יך אה רי אי צה דנ א ונ לה ? אל ענ הוא יודי ה, וש הוא עושל ה של ל מנ יו, ענ נה פה ה לש סום זל רש דוענ פי מנ
ם ים אותה רואי ת, וש סל נל כנ תש ה מי לה עש מנ לש יהא של לש מנ פה ל הנ כה ים, וש ים עולי רי בה ם דש אותה שום של ה, מי שה הוא עה ה של ל מנ כה יו בש נה פה לש

ה. טה מנ ה ולש לה עש מנ ם לש יהל לי בודו עמ ה כש לל ענ תש רוך-הוא, ומי דוש-בה קה ם לנ ים כגלה ומודי

ג רי טש קנ מש א הנ לה יך? אל רי ה צה ם מה שי ר לש םאמנ ם ת ה, אי שה עה ה של ל מנ ל כה יו ענ אה טה ט חמ רי פה ר ומש בי דנ מש י של ה מי זל מו  כש
ים די קש מנ ן של יוה ין. כי ם די יהל לי ש עמ קי בנ ם ולש דה י אה ני י בש אי טה בםענ חמ תש לי ר וש בי דנ י לש די רוך הוא כש דוש בה קה י הנ ני פש יד לי מי ד תה עומי
ין, יו די לה ש עה קי בנ םא יהכול לש ל ג, וש רי טש קנ אותו מש ה לש חון פל תש יר פי אי שש ינו מנ ד, אי חה אל ד וש חה ל אל יו כה אה טה ת חמ ט אל רי פה ם ומש דה אה
ים די קש הנ ם לש דה אה לה יך  רי ן צה כי לה ך. וש ה כה שה י עה לוני פש ג של רי טש קנ ר ומש בי דנ מש ך  ר כה חנ אנ ה, וש לה חי תש ין בנ די ענ  יד תובי מי י תה רי המ של

יו. אה טה ט חמ רי פה ולש

ה - שובה תש ב בי ם שה כםל. אי כםל וה נו מי מל ד מי רה פש ז ני אה ה, וש חון פל תש יו פי לה ין לו עה ה, אי ת זל ה אל ג רואל רי טש קנ מש הנ ן של יוה כי
ך יו כה אה טה דונו, חמ אמ ט בנ ענ ים, בה ני זות פה ענ יך בש נל פה א לש בה י של לוני ר: פש אומי יו וש לה א עה צה מש ג ני רי טש קנ מש י הנ רי םא - המ ם ל אי ה, וש פל יה

רוך הוא. דוש בה קה י הנ ני פש ן לי מה אל ד נל בל א על צי מה יי י של די ה, כש לל ל אי כה ם בש דה אה ר הה הי זה יי ה של פל ה יה ל זל ך. ענ כה וש

י רי המ ה, ונ מונה אל ל סוד הה י דורות ענ דורי רון לש כה הוא זי שום של ח, מי סנ פל ה בש צה כםל מנ אל לל ר זו  חנ ה אנ וה צש כ"ז - מי
ת אל רו  אמ י בי רי המ ה, ונ מונה אל סוד הה בש סו  נש כש ני ים, וש רי חי ים אמ ילי לי ל אל סוד של ן מי מנ זש אותו  בש או  ל יהצש אי רה שש יי , של שוהה רש פי

קומות. ה מש מה כנ ה בש זל סוד הנ הנ

י"ד ם בש יי בנ רש ענ ין הה ח בי סנ חםט פל שש לי ה זו  וה צש גו'. כ"ח - מי ח וש סנ פה ת הנ קנ םאת חג ן ז רם המ אנ ה וש ל מםשל ר ה' אל םאמל י ונ
ין ל בי אי רה שש ת יי ל עמדנ הנ טו אםתו כםל קש חמ שה ר וש מנ אל נל מו של ם, כש ל כגלה ה ענ י חובה זוהי ם, וש יי רנ צש ח מי סנ אותו פל רון לש כה ן, זי יסה ני בש

ם. יי בה רש ענ הה

ה גו'. מה ם וש הל חו לה קש יי ה וש זל ש הנ חםדל שםר לנ עה תוב בל כה ה, של אה לש הה ים וה ה יהמי רה עמשה מור מי יות שה הש לי יך  רי ה צה ח זל סנ פל
ר, שה ה עה שה מי חמ ת בנ מל לל שש ני ד של ה, ענ אה לש הה וה ים  יהמי ה  רה עמשה יר מי אי הה לש ה  נה בה לש ה הנ ילה חי תש ז מנ י אה רי המ שום של ם? מי ענ טנ הנ

ם. עולה ל הה לוי ענ ין תה די הנ ה של עה שה ט בש חה שש ילה ני הש יי ר של שה ה עה עה בה רש אנ ובש

םא ה ל ל זל ענ ש, וש אי י הה לי צש ף מי נודי יחנ של אותו רי נות מי הה לי ה, וש דושה קש ית הנ רי בש י הנ ני פש לי ה מי מה זגהמ יר הנ עמבי הנ ה לש סוד זל
ית רי ין בו בש אי י של ל בו. מי םאכנ ש, י ית קםדל רי ייש בו בש י של ל בו. מי םאכנ םא י ל ל רי ל עה כה ה וש ל זל ענ ע, וש בה שה ל הנ א ענ לה א אל בה
ך שום כה ית. מי רי י בש ני פש לי ה מי לה רש יר עה עמבי הנ ר, לש חי ל אנ יי ל חנ בםר כםחנ של שש ית הוא לי רי בש י הנ ני בש ה מי זל ל בו. של םאכנ םא י ש, ל קםדל

ה. לה רש י עה ני בש םא בי ל ית וש רי י בש ני בש עמשות בי הו לנ זל

ם דנ וש ח,  תנ פל ל הנ ענ שום  יהה רה הה ח של סנ פל ל אותו  ם של דה ת הנ ה אל אה ם, רה יי רנ צש מי לש הוא  רוך  בה דוש  קה א הנ בה של כש
גו'. ם וש תל עש גנ הי ף וש סנ ר בנ של ם אמ דה ם בנ תל לש בנ זוב וטש ת אי גגדנ ם אמ תל חש קנ תוב ולש כה ח, של תנ פל ל הנ ים ענ די יו עומש יך הה ית, אי רי בש הנ
ה לה אג גש בנ לו,  רות של עורש תש הי בנ יר  עמבי מנ ע  רנ ל רוחנ  ד של צנ ל  כה וש עות,  רה יר רוחות  עמבי מנ הוא  של נו  רש אנ בי י  רי המ זוב,  אי

ל. אי רה שש ל יי ה של יונה לש על הה
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טו אםתו כםל חמ שה תוב, וש ה זו כה לה אג גש ה בי תה ענ ט אותו. וש חנ שש יי ע וש רה ר הה ייצל רוך הוא לנ דוש בה קה יא הנ םא יהבי ב יד לה תי עה לל
יא. הי ה הנ יונה לש על ה הה לה אג גש םא, בנ ב יד לה תי עה ל לל רון של כה גו'. זי ל וש אי רה שש ת יי ל עמדנ הנ קש

ת אות אל רש הנ אות יו"ד, לש ל הה ה של זל ם הנ רםשל ל אות יו"ד, ובה ה של זל ם הנ רםשל קוף, בה שש מנ ל הנ ענ זוזםת וש מש י הנ תי ל שש ענ
ר אותו עובי של ם. כש ל דה ם ענ א דה כםל, ובה ל הנ שום ענ ית, רה רי בש ם הנ י דנ ני פש לי ה מי לה רש ת עה רל בל שש ני דוש, וש קה ית הנ רי בש ם הנ רםשל

גו'. ית וש חי שש מנ ן הנ תי םא יי ל ר וש מנ אל נל מו של ת, כש יי בנ הנ ק מי חי רנ תש ם ומי ה דה יהה רואל ית, הה חי שש מנ הנ

ך, יהה הולי ית הה חי שש מנ הנ ע של מה שש מנ ית, של חי שש מנ ן הנ תי םא יי ל תוב וש ה כה מה ז לה ג, אה דו הורי בנ רוך הוא לש דוש בה קה ם הנ אי
ה לה םא עי צ מש לי ך  יהה הולי ית הה חי שש מנ הנ וש ג,  יהה הורי הוא הה רוך  בה דוש  קה הנ אי של דנ ונ א  לה הוא? אל רוך  בה דוש  קה םא הנ ל וש

ם. הל ד מי רה פש ני חנ וש יהה בורי ים, הה די דה י צש ני שש ה בי לה רש עה רון הה בש ה אותו שי יהה רואל הה ן של יוה ל. כי אי רה שש יי לש

םא ל ה, של לה אג גש ל לי אי רה שש ל יי כורות של ן בש תנ ד, נה צנ ל אותו הנ כורות של ם בש ל אותה רוך הוא כה דוש בה קה ג הנ רנ הה ל של ענ וש
ים. ני ל בה ב ענ אה ל כש אי רה שש ת יי רוך הוא אל דוש בה קה ר הנ כםל שומי ל, ובנ לה ה כש לה ר עי חי אנ ד הה צנ ם הנ יהל לי א עמ צה מש יי

ים. רורי צות ומש ל מנ ה ענ זל ח הנ סנ פל ת הנ כםל אל אל ה כ"ט זו לל וה צש גו'. מי ת וש יי בנ ן הנ יא מי םא תוצי ל ל כי ד ייאה חה ת אל יי בנ בש
ם, הל לה ירות של רי מש ה הנ אותה ל בש אי רה שש ם יי ה עי ינה כי שש לות הנ אות גה רש הנ א לש לה ה? אל ד זל גל נל ה כש ה זל תוב. מנ ת כה צנ צות - מנ מנ
ם הל שו לה עה ה של ל מנ ת כה אות אל רש הנ ה, לש זל ח הנ סנ פל ת הנ ים אל לי אוכש של גו'. כש ה וש שה ה קה עמבםדה ם בנ יהל יי ת חנ רו אל רמ מה יש תוב ונ כה של

בוד. עש אותו שי לות ובש ה גה אותה ם בש יי רנ צש מי בש

ים קי יו זורש י הה רי המ ם. של יי רנ צש י מי ילי לי ם אל ל אותה כה לון, ובש אות בו קה רש הנ רו בו, לש בש שש םא תי ם ל צל על תוב? וש ה כה מנ
י רי המ כםל, של הנ ם מי הל ה לה של יהה קה ה הה זל קום, וש מה קום לש מה ם מי רו אותה רש גה ים וש בי לה כש או הנ לו, ובה מות של עמצה ת הה שוק אל בנ
םא ם ל צל על תוב וש ן כה כי לה לון, וש ך קה רל דל שוק בש ם לנ קו אותה רש ל זה אי רה שש יי ר, וש חי ן אנ ול גה ים לש דומי גוף, וש קון הנ ן תי מות הי עמצה הה

ים אותו. רי בש שנ ים ומש אי יו בה ים הה בי לה כש ל הנ בה רו, אמ בש שש םא תי ם ל תל רו בו. אנ בש שש תי

קום מה קום לש מה ים מי בי לה כש ים הנ חי יו לוקש הה מות של צש ם ענ ים אותה יו רואי הה ך וש ר כה חנ ים אנ אי יו בה ים הה רי צש מי עוד, הנ
ל טול של בי הו  זל ם, וש או אותה צש מש םא יי ים ל בי לה כש הנ י של די ר, כש פה עה ם בל ים אותה ני ים טומש רי צש מי הנ יו  הה ם, וש ים אותה רי שובש וש
כםחות ל הנ כה פו  כש ני וש בודו  כש הוא בי רוך  בה דוש  קה ה הנ לה ענ תש ה הי זל ם. ובה הל לה ד של צנ הנ ר מי לות יותי זה ים ומנ בי י כוכה די עובש
תוב כה ם, של אותה לו  טש םא בי ל ל אי רה שש ן יי כי לה וש ם,  הל לה ד של צנ הנ א מי צה מש טול ני בי הנ של ר, כש יותי פו  כש ז ני י אה רי המ ים, של רי חי אמ הה

רו בו. בש שש םא תי ם ל צל על וש

ד חה ים: אל רי בה י דש ני יך שש רי ץ צה רל אה ם הה ענ ה. וש מה הי כור בש ש בש די קנ ה זו לש וה צש גו'. מי ם וש חל ר רל טל כור פל ל בש י כה לי ש  דל קנ
י ני דם א אמ ר נה עמבה ו (בראשית לג) ינ שה עי עמקםב לש ר ינ מנ אה מו של דונו, כש הוא אמ ע, של רה ר הה ייצל טון הנ לש ת שי חנ תנ דוי מי ילה פה הש יי של
טו. ע שופש רה ר הה ע - ייצל שה , רה רוהה אמ בי מו של גוף. כש ל הנ ים ענ בי ם רנ הי וונות, של עמ ד הה צנ דון מי ה. אה זל ם הנ עולה דו, בה בש י ענ ני פש לי
י חי טוב. אה ר הנ ל ייצל ח של אה ע וש רה ר הה ל ייצל ח של י הוא אה ינוני טו. בי ה שופש זל ה וה י - זל ינוני טו. בי טוב שופש ר הנ יק - ייצל די צנ

ך. ר לה של ך אמ י לש הי יש

ת רל מל שש מי ה לש עולל ים, וש ים צועמקי בי לה ר, וכש מור נועי ל חמ רות - של מה שש י מי תי ר שש רוחנ שובי כגיות, הה זש בות הנ רנ של וכש
ה. חה פש שי ד וש בל על םאן וש מור צ חמ י שור ונ י לי הי יש תוב (שם לב) ונ כה הו של דון. זל יות אה הש ם לי דה אה ר הה חוזי ם, וש דה אה בו הה ר של חנ שנ הנ
ם כל תש חי ם וש כל אמ גו', (שם ט) ומורנ ם וש יי מנ שה עוף הנ יהם ובש ת הנ גנ דש דו בי ר בו (שם א) ורש מנ אל נל ם, של דה ת אה גנ רש דנ ה לש עולל וש

גו'. וש

כגיות זש ד הנ צנ ב. מי רה עמרםך קש קות לנ בש חנ תש חובות מי כגיות וש מו, זש יש עי ק אי בי ייאה יות - (שם לב) ונ ינוני כגיות בי זש הנ של וכש
ת ים אל להי י אל ני שנ י ננ שון (שם מא) כי ה לש של ה. נה של נה יד הנ גי כו, בש רי ף יש כנ ע בש גנ יי רות - ונ עמבי ד הה צנ םא יהכםל לו. מי י ל א כי ינרש - ונ

ה. תורה נו הנ מל ת מי חנ כנ שש ם, ני שה ד לש יורי י של צות. מי רה אמ ע הה בנ ן של אותה ד מי חה דור אל יהה. מה שי שון נש הוא לש י. וש לי ל עממה כה

ר פה ל עה ק של בה אותו אה ל, בש יאי רי בש ה גנ מו. זל יש עי ק אי בי ייאה מו - ונ ם אי חל רל א מי ייצי ה וש זל ם הנ עולה ם לה דה םא אה יהב ם של קםדל וש
ר, יצל יי ה ונ שום זל שון, ומי ים לה עי בש ד אותו שי מי לי ה. וש מה דה אמ ן הה ר מי פה ם עה דה אה ת הה ים אל להי ר ה' אל יצל יי ר (שם ב) ונ מנ אל נל של
יד גי עמקםב בש ך ינ ף ילרל כנ ע בש גנ י נה ר כי מנ אל נל מו, של ק עי בנ אל נל ע של רה ר הה ד ייצל חה אל שון, וש ים לה עי בש ד אותו שי מי לי ר טוב, של ד ייצל חה אל

טוב. ר הנ ד אותו ייצל מי לי שון של ים לה עי בש נו שי מל א מי צה ה, ומה של נה הנ

ם ייש לו ך. אי ה לה ול צנ יו יש כה אה לש י מנ ם (תהלים צא) כי הל ר בה מנ אל נל ים, של כי אה לש ה מנ עה בה רש מו אנ דו עי ה יהרש ל זל ם כה קםדל וש
ל יאי נורי מו  ד עי יורי י של ישי לי שש הנ ק, וש חה צש כות יי זש ל בי יאי רי בש י גנ ני שי הנ ם, וש הה רה בש כות אנ זש ל בי אי יכה ד מי חה בות - אל כות אה זש

יו. לה עה טוב מי ר הנ ייצל אשון, וש רי ם הה דה כות אה זש ל בי אי פה י רש יעי בי רש הה עמקםב, וש כות ינ זש בי

דון אותו ם לה יהל לי עמ ע מי רה ר הה ייצל ה, וש מה חי ף וש ית, אנ חי שש ון, מנ ה: עה עה בה רש מו אנ ים עי כי כות - הולש זש ין לו  ם אי אי וש
ן כי לה טו. וש ה שופש זל ה וה י - זל ינוני טו. בי טוב שופש ר הנ יק - ייצל די טו. צנ ע שופש רה ר הה ע - ייצל שה , רה שוהה רש ן פי כי לה א. וש בה ם הנ עולה לה

טו. ה שופש זל ה וה ע, זל רה ר הה הוא ייצל סמא"ל של ר טוב, וש הוא ייצל ל של יאי רי בש י, גנ ינוני ם הוא בי אי

ה עה בה רש םאל. אנ מ שש ה מי עה בה רש אנ וש ין,  יהמי מי מו  ים עי די ים יורש כי אה לש ה מנ עה בה רש סודות, אנ ה יש עה בה רש אנ ם ייש  דה ל אה כה בש של
גוף ד הנ צנ "ה. מי מה חי "ף וש י"ת, אנ חי שש ו"ן, מנ םאל: עה מ שש ה מי עה בה רש אנ "ל. וש יאי "ל, נורי אי פה "ל, רש יאי רי בש "ל, גנ אי יכה ין: מי יהמי מי

םאל. מ שש סמא"ל מי ין, וש יהמי יו מי לה ד עה רו"ן יורי טש טנ מש
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ם לו. אי לה ה הנ עה בה רש אנ ים הה ילי חי תש ך מנ ים בו, כה די ינקש סוד של יש י הנ פי ל כש בה סודות, אמ ה יש עה בה רש ין בו אנ אי ם של דה ין אה אי וש
לו זה ם מנ אי "ל. וש אי פה יו רש רה חמ אנ "ל, וש יאי יו נורי רה חמ אנ "ל, וש יאי רי בש יו גנ רה חמ אנ "ל, וש אי יכה ים מי די קש יי"ה - מנ רש אנ לו  ל של זה מנ הנ
ים די קש "ר - מנ של לו נל זה ם מנ אי "ל. וש אי פה יו רש רה חמ אנ "ל, וש יאי יו נורי רה חמ אנ "ל, וש אי יכה יו מי רה חמ אנ "ל, וש יאי רי בש ים גנ די קש שו"ר - מנ
יו רה חמ אנ "ל, וש אי פה ים רש די קש ם - מנ דה לו אה זה ם מנ אי "ל. וש אי פה יו רש רה חמ אנ "ל, וש יאי רי בש יו גנ רה חמ אנ "ל, וש אי יכה יו מי רה חמ אנ "ל, וש יאי נורי

"ל. יאי יו נורי רה חמ אנ "ל, וש יאי רי בש יו גנ רה חמ אנ "ל, וש אי יכה מי

ים, ני בה ים לש ני ים, פה די סה ילות חמ מי ל גש ענ ים, בנ מי חמ ם רנ לו הי ים של ני פה ל הנ ל, כה אי יכה ל מי ד של צנ ין, מי ד יהמי צנ מי ם של אותה וש
ש, פי ן, טי לה זש ע, גנ רה ר הה ל ייצל ד של צנ ך, מי פל הי םא - בש ם ל אי ה. וש תורה ל בנ די תנ שש ם הי ם, אי כה חה יד וש סי ד, חה סל ל חל ה גומי ם זל דה אה וש

יד. סי ץ חה רל אה ם הה םא ענ ל ד. של סל ין בו חל אי

, רוהה אמ בי של מו  ם, כש הל ה בה רל גה תש ים, ומי עי שה רש ל הה ין ענ די ת הנ דנ ין, מי די לו  ים של ני פה ת הנ ענ בנ רש ל, אנ יאי רי בש ל גנ ד של צנ מי
בור גי וש ה  תורה בנ ק  סי ענ תש יי ם  אי ן,  יה דנ ילה  הש יי א,  טש חי א  רי יש רו,  צש יי בש בור  גי ה.  זל הנ ם  עולה בה ים  עי שה רש בה רות  גה תש הי לש ר  תה מג
ינו ה, אי עמשות אותה ה לנ רה עמבי בור בנ ם, גי הל ה לה של ין קה ים, די יקי די צנ ה בנ רל גה תש ע - מי רה ר הה ל ייצל ד של צנ ך מי פל הי מודו. בש לש תנ בש

ים. מי ך דה ו שופי שה ים, עי מי דג יו אמ נה י פה גוני א, וש טש א חי רי יש

טובות דות הנ מי טוב בנ ר הנ ייצל י בנ ינוני א בי לה ה, אל בי רש ין הנ די ת הנ דנ םא מי ל ה, וש בי רש ן הנ מה חמ ינו רנ "ר אי של לו נל זה מנ י של מי
ים. מי דג אמ ים ונ ני בה ים לש ני לו פה עות, וש רה דות הה מי ע בנ רה ר הה ייצל י בנ ינוני לו, ובי של

א לה מג א, מש טש א חי רי ה, יש תורה בור בנ גי ם וש כה חה יד וש סי דות טובות, חה ל מי כה לול מי טוב, כה ד הנ צנ ם, מי דה לו אה זה מנ י של מי
עות. רה דות הה מי ל הנ כה א מי לה מג ע מש רה ר הה ל ייצל ד של צנ ים. ומי חורי יו שש נה גון פה דות טובות, וש ל מי כה בש

נות חמ ל מנ נו כה מל ים מי קי לש תנ סש מי ד של ע, ענ רה ר הה ייצל ל הנ נות של חמ מנ ל הנ יו כה לה ים עה טי ים, שולש בי ם רנ דה אה י הה אי טה ם חמ אי וש
יו. נותה חמ ל מנ כה ת סמא"ל וש יו אל רה יבה ל אי יך ענ לי מש טוב, ומנ ר הנ ייצל הנ

ל יך ענ לי מש ע, ומנ רה ר הה נות ייצל חמ ל מנ קו כה לש תנ סש יי ד של טוב, ענ ר הנ נות ייצל חמ ל מנ ים כה טי ים, שולש בי יו רנ כגיותה ם זש אי וש
ה. " הוה ם יש יו שי לה ט עה ן שולי מנ אותו זש טוב. בש ר הנ ייצל ל הנ נות של חמ מנ יו הנ רה יבה ל אי כה

לו אי וש כות,  זש לי ים  יני מי יש מנ לו  אי םאלו.  מ שש ומי ינו  ימי מי יו  לה עה ים  די עומש ם  יי מנ שה הנ א  בה צש י,  ינוני בי הוא  ם  אי וש
ל כה לו  אי מו כש צש ם ענ דה ה אה אל רש ם יי עולה ה, לש נה שש מי י הנ לי עמ בנ שוהה  רש ן פי כי לה ר. וש ים - גובי לי אנ י של ה, ומי חובה ים לש ילי אי מש שש מנ

לוי בו. ם כגלו תה עולה הה

בון שש חל ים, כש עי לה ף, ה' סש סל כור כל בש יון הנ דש ך פי שום כה ן, ומי בה ף לה סל תו כל גה רש דנ כור, של א בש רה קש ל ני אי יכה ל מי ד של צנ ומי
נו יש הנ ה, של מה הי כור בש ש בש די קנ יך לש רי בו צה ש, של הוא קםדל יו י', של לה ף עה תוסי ה, תי תורה ים בנ כי ם ינחש אי ם, של הה רה בש ל אנ ה' של

הוא ו'. ן י"ה, וש ל בל ד של צנ ד הוא מי לה ל וה כה דות, של לה ר וש שי ענ יך לש רי ה'. ובו צה ל לנ אי רה שש ש יי (ירמיה ב) קםדל

א רה קש ני תוב (ישעיה מג) כםל הנ כה הו של דוש. זל קה ם הנ שי יות הנ אותי או בש רש קש ש, ני קםדל יות הנ ן חנ הי יות של חנ ל הנ כה של
י די ה, כש זל ם הנ שי בנ ה  מה שש רש ני םא  ל ה של יאה רי בש ין  אי וש ם,  הל בה או  רש בש ני של יות  רי בש הנ ל  כה לו  פי יו. אמ אתי רה י בש בודי כש לי וש י  מי שש בי
עות בש צש ש אל מי ל חה ן של יוקה יות. ה' ה' דש רי בש ל הנ ל כה םאש של ל ר ן של יוקה יא דש זו הי יו"ד הנ הנ א אותו, וש רה בה י של מי יענ לש הודי לש

גוף. ן הנ יוקנ םאל. ו' דש מ ל שש ה' של ין, וש יהמי הנ

י אתי רה בה ב של ל גנ ף ענ אנ י, וש מותי ה כש ול שש תי יהה של רי ל בש כה ין בש דוש. אי ר קה םאמנ ה י ול שש אל י וש יוני מש דנ י תש ל מי אל ר, וש מנ ן אה כי לה וש
לוהנ ין אל אי ים, וש מי עה ה פש מה ה כנ עמשות אותה לנ ה, וש ה צורה ת אותה חות אל מש י יהכול לי ני אמ י, של לי יות של אותי מות הה דש ה כי אותה

ים. ילי לי ינו פש בי יש אם ם וש נו צורה צורי םא כש י ל ן (דברים לב) כי כי לה י, וש תי ת צורה חות אל מש יהכול לי י של לנ ר עה חי אנ

י, יתי אי ה רה מונה י תש רי ץ לו, המ רי תה ה - הוא יש מונה ל תש ם כה יתל אי םא רש י ל תוב (שם ד) כי י כה רי המ ם, של דה ה אה של ם ינקש אי וש
ר צנ יה של ם  דה אה ל  של יו)  יותה אותי בש ר  יהצנ וש א  רה בה (של ת  רל חל אנ ה  מונה תש ל  כה בש םא  ל וש יט.  ינבי ה'  ת  מוננ ותש תוב  כה י  רי המ של

כו לו. רש ענ מות תנ ה דש ל ומנ יון אי מש דנ י תש ל מי אל ה וש ול שש אל י וש יוני מש דנ י תש ל מי אל ר וש מנ ן אה כי לה יו, וש יותה אותי בש

ל כה ם לש הל ה לה אל ם, יירה יהל לי ט עמ שי פנ תש יות ומי רי בש ל הנ לך ענ מש ד לי יורי של א כש לה קומו, אל מש ין לו בי ה זו אי מונה לו תש פי אמ ונ
ה. מל דנ ים אמ יאי בי נש ינד הנ הו ובש זל ם, וש הל לה יון של מש די יון וש זה חי ה וש אל רש י מנ פי ד כש חה אל

א רה בה ם של י קםדל רי המ ה. של ול שש אל י וש יוני מש דנ י תש ל מי ם, אל כל נש יוקנ דש ם בי כל ה לה מל דנ י אמ ני אמ י של ל פי ף ענ ר, אנ םאמנ ן הוא י כי לה וש
ם ע לו קםדל נודנ ייש) של י (וש יון, ומי מש די ה וש י צורה לי י בש ידי חי יהה הוא יש ה, הה ייר צורה צי ם וש עולה ן בה יוקה רוך הוא דש דוש בה קה הנ
אות י', םא בה ל אות ה' וש םא בה ם, ל עולה ן בה יוקה מות או דש ה ודש עמשות לו צורה סור לנ ן, אה יוקה דש חוץ לנ הוא מי ה של יאה רי בש
ייש בו ר של בה ל דה כה ה, מי מונה ל תש ם כה יתל אי םא רש י ל כי הו  זל ם, וש עולה ה בה דה קג שום אות ונש םא בש ל דוש, וש קה ם הנ שי לו בנ פי אמ ונ

ם. יתל אי םא רש יון ל מש די ה וש מונה תש

ה, " הוה ן יש יוקה דש אותו  א בש רה קש ני ם, וש שה ד לש יון, יהרנ לש ם על דה ל אה ה של בה כה רש מל ל הנ ה של ן זל יוקה ה דש שה עה ר של חנ ל אנ בה אמ
עו יידש י של די אות, אהי"ה. כש בה י, צש דנ ים, שנ להי ל, אל א: אי רה קה ה, וש דה ה ומי דה ל מי כה בש לו  דות של מי בנ אותו  עו  יידש י של די כש
ל ט אורו ענ שי פנ תש םא יי ם ל אי ם, של דה אה י הה ני י בש עמשי י מנ פי ין, כש די "ד ובש סל חל ם, בש עולה ג הה הי ננ תש יך יי ה אי דה ה ומי דה ל מי כה אותו בש

בודו. ץ כש רל אה ל הה םא כה ל יים? (ישעיה ז) מש קנ תש יך יי אי עו אותו וש יך יידש יות, אי רי בש ל הנ כה

ם (איוב ד) דה אה י הה ני בש ן לי כי ל של לו, כה לו של לה דות הנ מי ר הנ של על לו מי פי אמ ה, ונ דה שום מי ה אותו לש ול ינשש י של מי אוי לש
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ל ל כה ענ לו  פי אמ ונ ה,  דה מי הנ ה  ל אותה ענ טונו  לש י שי פי כש לו  יון של מש די א הנ לה ים. אל די סה פש ני וש ים  לי כה ם, של סודה יש ר  פה עה ר בל של אמ
ה. םא צורה ל יון וש מש םא די ל ה וש דה ין לו מי ה, אי נה מל ק מי לי תנ סש מי של ה. וכש דה ה מי אותה ה מי לה עש מנ יות, ולש רי בש הנ

ל טות של שש פנ תש הי א של לה ה, אל םא צורה ל וש ל  לה ה כש יסה פי תש נו  מל ים מי אי יוצש יהם של ל הנ ם של יי מנ ין בנ אי יהם, של הנ של מו  כש
י רי יהם - המ ל הנ קור של מה מו הנ ם, כש בון שה שש עמשות חל נו לנ יהכםלש יון, וש מש ה די עמשל ץ, ננ רל הוא אל י של לי ל כש יהם ענ ל הנ ם של יי מנ הנ
א יוצי ן של יה עש ד, ומנ חה קור אל י מה רי הוא י' - המ גול של מו עי י, כש לי כש אותו הנ טותו בש שש פנ תש י הי פי ן כש יה עש נו מנ מל א מי ד. יוצי חה אל

ם. יי ננ י שש רי נו - המ מל מי

ן. יה עש מנ ים מי אי יוצש ם של יי מנ את מי לי מנ תש מי ה של דולה ה גש ירה פי ר) חמ פנ חה ה (של עושל י של מו מי דול כש י גה לי ה כש ך עושל ר כה חנ אנ
ך ים. כה כי רג ים אמ לי י כי פי ים כש לי חה ה נש עה בש שי ק לש לה חל נל דול של י גה לי כש אותו  י, וש ישי לי י שש לי הוא כש א יהם, וש רה קש י ני לי כש אותו 
ם אי ה. וש רה ם עמשה ים הי לי חה ה נש עה בש שי יהם וש ן וש יה עש קור ומנ י מה רי המ ים), ונ לי ים (כי לי חה ה נש עה בש שי יהם לש ן הנ ם מי יי מנ ים הנ טי שש פנ תש מי

ם. יי י מנ לי ים בש שי בי ים יש בורי ים שש לי רו כי אמ שה יי קור, וש מה ם לנ יי מנ רו הנ זש ן, ינחש קי תי לו של לה ים הנ לי כי ת הנ ן אל מה אג בםר הה שש יי

מו צש ענ א לש רה ן קה כי לה ת אורו, וש יענ בי נש ין סוף לי קור, ובו אי ר מה תל כל א לנ רה קה ירות, וש פי ר סש של ה על שה לות עה עי ת הה לנ ך עי כה
א לה פש מג רו בו, בנ מש ן אה כי לה ל. וש לה ה כש יעה די יש ת בו  ענ דנ פםס אותו, לה תש י לי לי ין כש ם אי שה ה, וש צורה מות וש ין לו דש אי ין סוף, וש אי

קםר. חש ל תנ ך אנ מש ה מי כגסל מש רםש ובנ דש ל תי ך אנ מש מי

ם, כה מו בו חה צש ת ענ א אל רה קה ה, וש מה כש ענ חה ן נובי יה עש א לו מנ רה קה נו, וש מל א מי לי מנ תש הי ה י', וש זל ן, וש טה י קה לי ה כש שה ך עה ר כה חנ אנ
מו צש ת ענ א אל רה הוא קה ה, וש ינה א לו בי רה קה א לו יהם, וש רה קה דול, וש י גה לי ה כש שה ך עה ר כה חנ אנ "ה. וש מה כש א לו חה רה י קה לי כש אותו הנ ולש

ה. ין בה בי מי

א לי מי ם של כה חה שום אותו  א מי לה ה, אל מה צש ענ ה מי מה כש את חה רי קש םא ני ה ל מה כש י חה מו, כי צש ענ ין מי בי ומי מו  צש ענ ם מי כה חה
ם אי נו, של מל ה מי א אותה לי מי ין של בי ל) אותו מי לנ גש ם (בי ל שי א ענ לה ה, אל מה צש ענ ה מי ינה את בי רי קש םא ני יא ל הי נו. וש יה עש מנ ה מי אותה

ש. יהבי ב וש רנ ר ילחל הה נה י יהם וש ני ם מי יי לו מנ זש תוב (איוב יד) אה כה הו של ה. זל שה בי ר יש אי שה יא תי ה, הי נה מל ק מי לי תנ סש יהה מי הה

"ה, בורה "ה, גש לה דג ם: גש הל א לה רה קה ים, וש די בה כש ים ני לי ה כי עה בש שי לש ה אותו  שה עה ים. וש לי חה ה נש עה בש שי לש הו  כה הי ך, וש ר כה חנ אנ
ר פםאה "ה. מש בורה גש בור בנ י"ד. גי סי חה "ה וש לה דג גש דול בנ גה מו  צש ת ענ א אל רה קה כו"ת. וש לש סו"ד, מנ "ח, הו"ד, יש צנ "ת, ני רל אל פש תי
יק. די מו צנ א שש רה סוד קה יש נו. ובנ רי מו הוד יוצש ת שש א אל רה הו"ד קה ים. ובנ חי צה "ח נש צנ ני בות בש רה חון קש צש ל ני ענ "ת. בנ רל אל פש תי בנ
"ה בורה גש הנ וש "ה  לה דג גש הנ לו  וש ך.  לל מל מו  א שש רה כות קה לש מנ ובנ מות.  עולה ל הה כה וש ים  לי כי ל הנ בו, כה מוך  כםל סה סו"ד הנ יש ובנ

כו"ת. לש יא מנ הי ה, של כה לה מש מנ לו הנ י"ק. וש די הוא צנ ם, של יי מנ שה י כםל בנ הו"ד כי הנ "ח וש צנ ני הנ "ת וש רל אל פש תי הנ וש

יף יוסי לוהנ של יו אל לה ין עה אי ם), וש הל צונו (בה י רש פי ר כש סי חנ ה ולש יעה בי ם נש הל יף בה הוסי ים ולש לי כי ר בנ סי חנ שותו לש רש כםל בי הנ
ע בו. רנ גש בו או יי

כםל הנ ר. וש של י על רי א - המ סי כי גות לנ רה ש דש שי ים, וש מודי ה ענ עה בה רש אנ א בש סי לו, כי לה ים הנ לי כי ים לנ שי מש שנ ה מש שה ך עה ר כה חנ אנ
שום רות, ומי בש ר די של על ה בש נה תש ני ה של תורה שום הנ ים מי רי בה ה דש רה עמשה בו  נו  קש תי ה של כה רה ל בש כוס של מו  א. כש סי כי הוא בנ

רות. מה אמ ה מנ רה עמשה א בנ רה בש ני ית של אשי רי ה בש עמשי הוא מנ ם של עולה הה

ים, לי מנ שש ים, חנ ני יות, אופנ ים, חנ פי רה ים, שש לי אל רש ים, אל כי אה לש ם מנ ל אותה ש אותו, של מי שנ תות לש א כי סי כי ן לנ קי תי וש
מו ם כש הי לו, של תות של כי ל הנ כה ים, סמא"ל וש שי מה ה שנ שה ה הוא עה לל אי י"ם. ולש ישי י"ם, אי להי י אל ני ים, בש להי ים, אל לי אי

ם. הל ים לה מו סוסי ם כש הי ץ, וש רל אה ת לה דל רל ם לה הל ב בה כנ רש ים לי ני נה עמ

הו זל ם. וש יי רנ צש א מי ל ובה ב קנ ל עה ב ענ ה ה' רםכי ני תוב (ישעיה יט) הי כה הו של ב? זל כה רש או מל רש קש ים ני ני נה עמ נו של ן לה יי ננ ומי
ת חנ סוס תנ מו  כש אותו  או  ם, רה הל לה ה של נל מג מש לוהנ  הוא אל של לוהנ  אל ה] של נל מג [מש או  רה יהד של ם. ומי יי רנ צש ל מי ה של נל מג מש
ם, הל לה ה של מונה אל עו מי ס, נה מנ ם יי יי רנ צש ב מי בנ יו, ולש נה פה ם מי יי רנ צש י מי ילי לי עו אל נה יהד וש רוך הוא, מי דוש בה קה ל הנ תו של בש כנ רש מל
ם הל לה ב של ע לי יהה נה מו סוס, הה נו כש לה ה של נל מג ה מש מונה ו אל שה כש ד ענ י ענ כי ים: וש רי אומש ה, וש מונה ה אל אותה ג מי דוננ ס כנ מנ ם נה בה לי וש
י בי יהה לי ר (תהלים כב) הה מנ אל נל מו של ג הוא? כש דוננ ס כנ מי שון נה ס לש מנ יי נו של ן לה יי ננ ג. ומי דוננ ס כנ מי נה ם וש הל לה ה של מונה אל הה מי

י. עה תוך מי ס בש מי ג נה דוננ כנ

עמרםף לנ מור, וש ר חמ טל דות פל פש ה זו לי וה צש ן] מי בה רש יא קה בי הה ה לש וה צש גו' (שמות יג). [מי ה וש של ה בש דל פש מםר תי ר חמ טל ל פל כה וש
ר זם חמ יהכול לנ ע, של רה ר הה ייצל ה  סוד זל תו. וש פש עמרנ ונ ה  דל פש םא תי ם ל אי תוב וש כה של הו  ה אותו, זל דל פש יי םא  ם ל מור אי ר חמ טל פל
םא ם ל ר, אי זל ה - עי כה ם זה , אי רוהה אמ בי מו של ר טוב, כש יות ייצל הש זםר לי ינחמ ך  ר כה חנ אנ טוב) וש ר הנ ייצל ך  ר כה חנ אנ ה, (וש שובה תש בי
ב ל גנ ף ענ ה, אנ שובה תש זםר בי חמ ה לנ כה ם זה אי מור. וש ל חמ ד של חה אל ה, וש ל של ד של חה ן, אל יוקה ם דש הי שום של דו. מי גש נל ה - כש כה זה
ר זנ חה םא  ל ם  אי וש ל.  אי רה שש יי ה  זורה פש ה  של נ)  (ירמיה  הוא  ה, של של בש לות  גה הנ ן  מי ה  דל פש תי ץ,  רל אה ם הה ענ מור  חמ הוא  של
ר מנ אל נל ם  יהל לי עמ של ים,  יי חנ הנ ר  פל סי מי חות  מה הי לש ים  ידי עמתי של ף,  עםרל ה  שי קש ם  ענ לש ה אותו  וה שש תו. הי פש עמרנ ונ  - ה  שובה תש בי

י. רי פש סי נו מי חל מש י אל א לי טה ר חה של י אמ (שמות לב) מי

את רי קש םא ני ל ר, של חי ן אנ ול גה את בש רי קש ני ה של וה צש מי ה זו  וה צש גו'. מי וש יך  ינל ין עי פםת בי טוטה ה ולש כה יהדש ל  אות ענ יהה לש הה וש
ים, יוני לש ים על ני וה ל גש י של יםפי ר הנ אי קון פש םאש. תי ל ר ה של לה פי ל יהד ותש ה של לה פי ין, תש לי פי ן תש לו הי אי ה, וש שה דג א קש לה ה אל וה צש מי

ר. אה פה תש ך אל ר בש של ל אמ אי רה שש ר (ישעיה מט) יי מנ אל נל מו של פםת, כש ים טוטה אי רה קש ן ני כי לה וש

ה לה עש מנ ים, לש ני וה גש ל הנ י של יםפי א, הנ בה ל סה אי רה שש ל, יי אי רה שש ע יי מנ ן, שש טה קה ל הנ אי רה שש הו, יי בי אםהמ ל וה אי רה שש ר יי ענ י ננ תוב כי כה וש



948

ים ני וה גש הנ ים לו  אי ה נה מה י"ק. כנ די סוף צנ "ר, ובנ ענ ה ננ לה חי תש גות) - בנ רה ים (דש ני וה י גש ני שש ר בי טי ענ תש הי ה וש לה ף עה ה. יוסי טה מנ ולש
י ני שש גות ובי רה י דש תי שש ים בי די דה י צש ני שש ה בי פל ה. יה אל רש ה מנ יפי ר וי ה תםאנ פי ף יש י יוסי הי יש ה (בראשית לט) ונ סוד זל ה, וש אל רש מנ לש

תון. חש תנ יון וש לש ים, על ני וה גש

ל ין של לי פי תש יך) אותו לי מי סש הנ יך (לש שי מש הנ ל יהד, לש ה של לה פי ר - זו תש יהשה טוב. הנ הנ ר וש יהשה יתה הנ שי עה תוב (דברים ו) וש כה
ל. לה רוד כש ם פי הל ילה בה הש םא יי ל יך של רי צה םאש, וש ל ר של ים לש די קש ל יהד מנ ה של לה פי ד. ותש חה אל ד כש ינחי תש הי םאש לש ר

ף, יוסי מו  כש נו  רש מנ אה י סודות של ני ם שש אותה ד בש עומי וש יון,  לש ן על ול גה ל  סוד של ד בש ין, עומי לי פי תש ר בי טי ענ תש מי י של מי
ל ה של לה פי ל יהד ותש ה של לה פי ם תש ה הי לל אי י, וש ידי חי ן יש ל בי סוד של ן, בש מה אל ד נל בל ל על סוד של יק, בש די א צנ רה קש ני ר וש ענ א ננ רה קש ני של

רוד. י פי לי ד בש חה ל אל לה ם כש הי םאש, וש ר

ן אותה יות בש שי רה ע פה בנ רש ם אנ הי מו של םאש, וכש ל ר ין של לי פי ן תש אותה ים בש תי ה בה עה בה רש אנ ין בש לי פי ל תש יות של שי רה ע פה בנ רש אנ
א לה לום, אל ה כש מה צש ענ ה מי ין לה ל יהד אי ה של לה פי תש י בי רי המ ד, של חה ת אל יי בנ ל יהד בש ין של לי פי תש ן בי ך כגלה ף כה םאש, אנ ל ר ין של לי פי תש
ם ת אותה זל אוחל של תוך  ומי יהם.  הנ ל  אל ים  כי הםלש ים  לי חה נש הנ ל  כה (קהלת א)   - ה  זל סוד  וש ה,  לה עש מנ לש מי ת  זל אוחל של ה  מנ
את רי קש ני ז  אה וש ה,  לה פי תש את  רי קש ני וש ה,  שה דג קש את  רי קש ני כםל]  הנ [וש ם  תה שה דג קש בי ת  של דל קנ תש ומי ה,  לה פי תש את  רי קש ני ה  לה עש מנ לש מי

ה. מה לי ם שש יי מנ כות שה לש כות, מנ לש מנ

כור, ל בש י כה ש לי דל ה, קנ אשונה ה רי שה רה ל פה בה קומות, אמ ה מש מה כנ ם בש הל לה סוד של ת הנ נו אל רש אנ י בי רי יות המ שי רה ע פה בנ רש אנ
ן. יי אנ א מי יוצי יון של לש על אור הה סוד הה ים בש תי בה ה הנ עה בה רש ל אנ ל כה כולי יון של לש הו סוד על זל

ש די קנ תש כםל מי ם הנ שה מי ה, של יונה לש על ה הה מה כש חה ה. סוד הנ יונה לש על ה הה שה דג ש - זו קש דל אן. קנ זו כה מש רש ע ני בנ רש ן אנ ל אותה כה וש
ה, סוד זל [וש י.  ימי ני פש ל הנ יכה הי יון, הנ לש על ם הה עולה ה, סוד הה ינה בי י - זו  לי ש.  דל את קנ רי קש ני ה של יונה לש על ה הה יזה ני גש סוד הנ בש
"ל - סוד ה] כה גגלה י סש ם לי יתל יי הש כור. (שמות יט) וי ל בש י כה י לי ים. (במדבר ג) כי די ל עמבה אי רה שש י יי ני י בש י לי (ויקרא כה) כי
ן ל, ובי אי רה שש י יי כםרי י בש ני תוב (שמות ד) בש כה כור, של ן בש ה בי כו"ר - זל ה. בש טה מנ ין לש ה בי לה עש מנ ין לש קום, בי ל מה כה ד, בש סל חל הנ
ל בה ה. אמ יונה לש על ה הה מה כש חה סוד הנ ע בש בנ רש אנ ל הה ת כה ל אל תוב כולי כה ן הנ כי לה ים, וש ני וה גש ל הנ כה ים וש די דה צש ל הנ ל כה ה כולי כור זל בש
ל ת כה לל כולל ה הנ אשונה ה רי שה רה י פה דו, זוהי בנ ד לש חה ל אל ט כה רה ך פש רל דל ל בש בה ה. אמ זל לול בה כםל כה הנ ת של ענ דנ ל, לה לה ך כש רל דל ה בש זל

יות. שי רה פה ר הנ אה שש

ל ד של צנ ה מי תה יש הה ם, של יי רנ צש ת מי יאנ צי יא יש זו הי ה הנ שה רה פה י בנ רי המ ה. של ינה גו'. זו בי ך וש יאמ בי י יש יהה כי הה יהה - וש ני ה שש שה רה פה
א לה יהה אל הה ין וש אי יהה), של וה יה"ה (המ הה וש ה  מה ן שש כי לה ל, וש יובי ה הוא בנ ר זל בה י דה רי המ יה"ה, של הה וש ה  לה ית של אשי רי ן הה כי לה ל. וש יובי
ר אומי י של מי יהה, כש הה ה, (וש תונה חש ה תנ גה רש דנ א בש צי מה הי נורות ולש יר מש אי הה ה ולש טה מנ לש ך  שי מה הי יד לש תי הוא עה ה, של קום זל מה בש
הוא שום של ד. ומי חה סוד אל כםל בש הנ נורות) וש יר מש אי הה ה ולש טה מנ לש ך  שי מה הי יד לש תי ילה), עה הש יי יהם (של הוא קנ של ך  לל מל ל הנ ענ
ר בה דה בנ דוש  קה ם הנ שי ם בנ שנ רש ה ני ל זל ענ ת, וש ענ דנ ים לה מי כה חמ ר לנ סנ מש א ני לה ה, אל ם זל שי לוי בש גה א בש רה קש םא ני יר, ל מי טה ך  רל דל בש

ה. זל הנ

כםל הנ ל  חוד של יי הנ ת  אל ד  ינחי מש הוא  יון, של לש על ד  סל א חל רה קש ני של ין,  יהמי הנ סוד  הו  זל ע.  מנ שש  - ית  ישי לי שש ה  שה רה פה
לו פי ים, אמ די דה צש ל הנ כה ט לש שי פנ תש מי הו של זל ם, וש עולה ל הה דור כה ת סי ר בו אל די סנ רוך הוא מש דוש בה קה הנ ים, וש די דה ה צש עה בה רש אנ לש
הוא רוך  בה דוש  קה ף הנ טי ענ תש הי של ם, כש עולה ת הה א אל רה הוא בה רוך  בה דוש  קה ה הנ זל ים. בה תוני חש תנ הומות הנ תש הנ תוך  בש

יה"ה. הה וש מוך לי ע סה מנ ך שש שום כה חוד, ומי יי ת הנ ד אל ינחי מש ה של זל ר, וש ל זםהנ טוף של עי בש

חוד קומות, יי ה מש מה כנ נו בש רש מנ י אה רי ה המ זל חוד הנ יי צון. הנ רה ת הה ים אל שי לה ת וש ענ דנ חוד לה ל יום הוא יי ל כה חוד של יי הנ
ם י הי רי ד. המ חה א אל רה קש ן ני כי לה ד, וש חה ם אל י כגלה רי ינו ה'. המ להי ל ה' אל אי רה שש ע יי מנ סוק שש פה בש חוד של יי ל יום הוא הנ ל כה של

ד? חה ם אל יך הי ד, אי חה ים אל אי קורש ב של ל גנ ף ענ אנ ד? וש חה ם אל יך הי מות, אי ה שי לשה שש

ל הו סוד של זל ד. וש חה ה אל לל ה אי לשה שש ת של ענ דנ ה, לה תומה ן סש יי ל ענ ה של אל רש מנ ם בש הי ע, וש ש נודנ קםדל יון רוחנ הנ זש חל א בש לה אל
א לה ם אל ינה אי קול. [וש ל הנ סוד של ד בש חה ם אל כגלה ם, וש יי ש רוחנ ומנ ים, אי ני וה ה גש לשה הוא שש ד, וש חה ע, קול הוא אל מנ שש ני קול של

ד. חה ם אל הי ים, וש ני וה ה גש לשה ד. שש חה ם אל ינו ה' הי להי אן - ה' אל ף כה ד] אנ חה אל

קול כםל, בנ ד סוף הנ ין סוף ענ אי כםל, מי ל הנ חוד של יי צונו בנ ת רש ים אל שי לה חוד, וש יי ם בש דה אה ה הה שה עה קול של הו הנ זל וש
ש. קםדל ל רוחנ הנ סוד של ה בנ לה גנ תש הי ל יום של ל כה חוד של יי הו הנ זל ד. וש חה ם אל הי ה של לל ת אי לשל שש ה בי עושל ה של זל הנ

חוד יי ל הנ בה ה. אמ ה עושל ה זל עושל י של ה, ומי ה עושל ה זל עושל י של ת. מי מל ם אל כגלה רו, וש עורש תש חוד הי ל יי ים של ני וה ה גש מה כנ וש
מו ט, כש רה ך פש ר כה חנ אנ ל, וש לה כש ה בי ר, זל בה דה רור הנ הו בי ד, זל חה הוא אל ל קול של סוד של ה בש טה מנ לש ים מי רי עורש נו מש אה ה של זל הנ

נו. רש מנ אה של

מו רוענ כש ל זש ין של לי פי םאש, ותש ל ר ין של לי פי ן תש ה הי לל ם. אי כל רו לה מש שה ה - הי של קה ין הנ די ית הוא סוד הנ יעי בי ה רש שה רה פה
ד. חה ם סוד אל כגלה ם, וש הל נו בה רש עורנ תש י הי רי המ ד, ונ חה ת אל יי בנ ה בש זל

חור, אה ן הוא לש כי לה י. וש חםרה ת אמ אל יתה  אי רה תוב (שמות לג) וש ה כה ל זל ענ "ת, וש לל םאש הוא דה ל ר ין של לי פי תש ר הנ של קל
ד. חה ר אל של קל כםל בש ר הנ שה קש ם ני שה וש

מו ה כש דוש, סוד זל קה ית הנ רי בש ר, סוד הנ חי ר) אנ של ר, (ייש קל שי קנ תש הי רוענ לש ל זש לו של ין אי לי פי ה תש יחה ני מש של יא, כש הי וש
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ל ם כה יחה ני המ ם לנ דה יך אה רי צה ה, וש ים סוד זל עי יודש ל של אי רה שש ם יי יהל רי שש ד. אנ חה כםל סוד אל הנ קומות, וש ה מש מה כנ ר בש עורי תש הי של
ךה. (ע"כ רעיא מל או מי יהרש יך וש לל א עה רה קש ם ה' ני י שי ץ כי רל אה י הה מי ל ענ או כה רה תוב וש יו כה לה עה יון, וש לש ן על יוקה דש יות בי הש יום לי

ן: מי אה ן וש מי ם אה עולה רוך ה' לש מהימנא) בה

ח לנ שנ ת בש שנ רה פה

ח, (חבקוק ב) תנ עון פה מש י שי בי גו'. רנ ים וש תי שש לי ץ פש רל ך אל רל ים דל להי ם אל חה םא נה ל ם וש עה ת הה עםה אל רש ח פנ לנ שנ י בש הי יש ונ
ר יא יותי בי נה קוק הנ בנ חמ ה לנ לה פי ה תש ה שונה ל בו מנ כי תנ סש הי ייש לש ה, וש של ה קה סוק זל יםנות. פה גש ל שי יא ענ בי נה קוק הנ בנ חמ ה לנ לה פי תש
, או ענ הושי אל, או לש קי זש יחל יהה, או לי מש רש יי יא, או לש בי נה יהה הנ עש ישנ ה לי לה פי ם תש הל תוב בה םא כה ל ם של עולה י הה יאי בי ר נש אה ל שש כה מי

ם? עולה י הה יאי בי ר נש אה שש לי

ה צה םא רה ה ל ל זל ם כה עי ה. [וש מםשל ט לש רה ר, פש חי יא אנ בי ה נה כה םא זה ל ה של ה מנ זל ם הנ עולה ה בה כה ע זה ישה לי ינו, אל ני ך שה א כה לה אל
ה שה ם אי שה וש ם  ל שוני ע אל ישה לי עמבםר אל ינ ונ יום  י הנ הי יש ונ תוב, (מלכים-ב ד)  ה כה ה מנ אי םא רש בונו] ב ת רי אל יחנ  רי טש הנ לש
ר קנ יא עי הי וש ה,  ים בה חי בש תנ שש ת מי יי בנ דור) הנ י (הנ ני ל בש כה , של יהה עמשל מנ ה בש דולה א גש לה ה? אל דולה ה גש שה ה אי ה זל ה. מנ דולה גש

יא. א הי לה ר הוא, אל כנ זש םא ני ר, ל קה יות עי הש ת לי יי בנ צוי בנ יהה מה םא הה ה ל לה עש בנ שום של ת. ומי יי בנ הנ

רואות של ם, כש עולה שות הה ר נש אה י שש רי המ ם. של עולה שות הה ר נש אה ל שש ל כה ה ענ דולה ה - גש דולה ה גש שה ם אי שה עוד, וש וש
יא הוצי ולש חנ  אורי ה בה חה מש יא שה הי מון, וש יו מה לה יא עה הוצי ן לש כי ל של כה קות אותו, וש דוחמ וש עמרות בו  טנ צש ת, מי יי בנ בנ חנ  אורי
ה, שה אי ל הה כםל הוא של ל הנ ח של בנ של ן הנ ל כי ענ אםד. וש ה בו מש חה מש ע, שה ישה לי ת אל ה אל תה אמ רה ן של יוה ן כי כי ל של מון, כה יו מה לה עה
ל ר אל םאמל ת ים. ונ שי נה ר הנ אה ל שש ה ענ דולה ה, גש דולה ה גש שה ם אי שה תוב וש ן כה כי לה ה, וש שה אי ל הה ת הוא של יי בנ ל הנ חנ של אורי י הה רי המ של
ן בה ין לה די סה ים, של רי בי חמ הנ שוהה  רש י פי רי א המ לה ה? אל עה ה יהדש מל הוא. בנ דוש  ים קה להי אל יש  י אי י כי תי עש א יהדנ ה נה ני הי ה  ישה אי

נו. חה לש ל שג בוב ענ ר זש בנ םא עה ל ם, וש עולה י מי רי ה בו קל תה אמ םא רה ל תו, וש טה מי ה לו בש מה שה

ה ם. מה עולה ה בה לל אי ם כה דה י אה ני ם בש ים הי בי י רנ רי י, המ רי ה בו קל תה אמ םא רה ל ר של םאמנ ם ת ים. אי שי לו קה לה ים הנ רי בה דש הנ
ר? חי םא אנ ל ה וש עה יא יהדש י הי כי י? וש תי עש א יהדנ ה נה ני תוב הי ה כה מה נו, לה חה לש ל שג בוב ענ ר זש בנ םא עה ל ר של םאמנ ם ת אי אן? וש י כה ני שם הנ

ים! עי יו יודש נו הה חה לש שג ל בש אוהו אוכי רה לו של ל אי י כה רי המ ונ

ה עה שה תו בש טה ת מי ה אל נה קש יא תי הי שום של ר, מי חי םא אנ ל ה וש עה יא יהדש י - הי תי עש א יהדנ ה נה ני ל הי בה ה, אמ רה מש ה אה א יהפל לה אל
ה. עה יא יהדש ה הי זל יהה, ובה הה ך  תו, כה טה מי ה לו בש מה ן שה בה ין לה די סה רו של מש אה ה של זל ר. וש בםקל ם בנ קה ה של עה שה ה ובש לה יש לנ ב בנ כנ שה של
ה אותו חה קש לה ה של עה שה ה, בש זל ל. וש נגוה מש יחנ  רי ן בו  יהשנ ין של די סה ה הנ עמלל תו, מנ טה מי ם מי דה ד אה עומי ן של יוה ם, כי עולה הה ך  רל דל של
יהה םא הה יו, ל לה דונו עה ת אמ שנ דג דוש הוא וקש קה י של לולי ה, אי רה מש ן. אה דל ן עי יחות גנ רי יחות כש ה רי לל עמ יהה מנ תו, הה טה מי ין מי די סה

דוש. יחנ קה ה רי זל ה כה לל עמ מנ

יר ינת קי לי א עמ ה נה עמשל ה, ננ רה מש ל אה בה ת. אמ יי בנ ך בנ ל כה ם כה דה ר אה הה זש םא ני י ל ת, כי יי בנ ן הנ רםש מי פש לי יך  רי צה ך  שום כה מי
ת סל נל ל כש קון של ם תי הי שום של א מי לה ה? אל מה ה לה לל ה אי עה בה רש ה. אנ נורה א ומש סי כי ן וש חה לש שג ה וש טה ם מי ים לו שה שי נה ה וש נה טנ קש

יר. קי ל הנ יו אל נה יהה פה קי זש ב חי ינסי תוב ונ כה מו של את, כש רי קש ך ני כה יר, וש ינת קי לי את עמ רי קש ני ל של אי רה שש יי

ן, חה לש ך שג ר כה חנ אנ א, וש סי ה כי לה חי תש יך בנ רי י צה רי המ מוש, של שי קון הנ מו תי ם כש ינה ם אי ה, הי נורה א ומש סי כי ן וש חה לש שג ה וש טה מי
ים די קש כםל, ומנ הנ ר מי יו יותי לה ה עה יבה בי יא חמ הי שום של ה? מי טה ה מי ימה די קש ה הי מה ה. לה טה מי ך  ר כה חנ ה, אנ נורה מש ך  ר כה חנ אנ

יו. לה יב עה בי חה ה של ם מנ דה אה

ה, אותו יום, יום טוב אי םא רש . וב רוהה אמ בי מו של א כש לה ה? אל הו יום זל יזל יום, אי י הנ הי יש ה. ונ מה םא שה יהב יום ונ י הנ הי יש ונ
ה ני ר, הי מנ אה וש ית  מי שוננ א לנ רה ם, קה עולה י הה ני בש ים בו  די קה פש ני וש ם  עולה רות הה קש ענ דו  קש פש ני בו  יהה, של ה הה נה שה הנ םאש  ל ר של
רוך דוש בה קה הנ ם, של עולה י הה יני די ה בש זל יום הנ ן הנ יי ענ י לש תי רש ענ טנ צש ך הי שום כה םאת. מי ז ה הנ דה רה חמ ל הנ ת כה ינו אל לי תש אי דש רנ חה

ם. עולה ל הה ז של גל רם ל בה כי תנ סש הי י לש תי כש רנ טה צש ה, הי קום זל מה ד בש בנ י לש תי דש רנ פש ני שום של ם. ומי עולה ת הה ה אל זל יום הנ ן בנ הוא דה

ה, יכה רי ה צש שה אי ה הה ם מה שי ה לש ר זל בה י דה כי א, וש בה צה ר הנ ל שנ או אל ך  לל מל ל הנ אל ך  ר לה בל דנ לש ייש  המ ך  עמשות לה ה לנ ומל
ם עולה י הה ני בש ל  כה ם, של יהה גורי ה הה א יום זל לה ך? אל לל מל ל הנ יכנ הי ת לש סל נל כש ני םא  ל וש ת  כל םא הולל ל וש את  יוצי ה  ינה י אי רי המ של
תש ם אנ ה, אי ר לה מנ ט. אה פה שש מי הנ ך  לל מל ך. הנ לל הוא מל רוך  בה דוש  קה א הנ רה קש יום ני אותו  ין, ובש די ים) בש די ים (עומש בי יושש

ך? יי דנ יה בש ים של עמשי מנ ל הנ יון ענ לש על ך הה לל מל ל הנ צל ך אי ילי בי שש ה בי יכה רי צש

ם דה ד אה רי פה םא יי ל ם, של עולה לוי בה ין תה די הנ ן) של מנ זש ה (בי עה שה א בש לה ה? אל רה מש ה אה ת. מה בל י יםשה נםכי י אה מי תוך ענ ר בש םאמל ת ונ
ם ם, אותה עולה לוי בה ין תה די הנ ר] של חי ן [אנ מנ זש י בי רי המ דו, של בנ לש אותו  ירו  ינכי םא  ל וש ה  לה עש מנ שום לש ילה רה הש יי םא  ל וש דו,  בנ לש
ם דה אה לה יך  רי םא צה ל ך  ל כה ענ ה. וש אשונה רי ים בה סי פה תש ם ני ים, הי יקי די ם צנ הי ב של ל גנ ף ענ ם - אנ דה בנ ים לש עי נודה ים וש שומי רש של
רםש פש ם לי דה אה יך הה רי ין צה אי ד. [וש חה אל ם כש ם כגלה עה ל הה רוך הוא ענ דוש בה קה י הנ מי חמ ן רנ מנ ל זש כה בש ם, של עולה ם לש עה ן הה ד מי רי פה הי לש
ה. זל יום הנ ד הנ י ענ יתי שי עה מו של ם, כש הל ד מי רי פה הי ה לש םא רוצה ל ת, וש בל י יםשה נםכי י אה מי תוך ענ ה בש רה מש ן אה כי לה ם] וש עולה ם לש עה ן הה מי

ם. יום גורי י הנ רי המ ת, של דל ה עומל עה שה הנ אי של דנ י ונ רי ע, המ ישה לי ה אל ר לה מנ גו'. אה וש ה  ין לה ן אי ל בי בה י אמ זי יחמ ר גי םאמל י ונ
יהה לל ר אי בל ר די של יהה אמ ת חנ עי ה כה זל ד הנ מועי ן לנ ד בי לל תי ה ונ שה אי ר הה הנ תנ ן. ונ ת בי קל תש חםבל יהה אנ ת חנ עי ה כה זל ד הנ מועי ר לנ םאמל י ונ

ל קום של מה ר מי שנ קש ני ה. וש לה עש בנ םא לש ל ה וש ן לה תנ ני שום של א מי לה ת? אל ם מי ענ טנ ה הנ ת. מה ך מי ר כה חנ אי. אנ דנ ד ונ מועי ע. לנ ישה לי אל
ן. ת בי קל תש חםבל תוב אנ כה ן? של תנ ה הוא ני לה נו של ן לה יי ננ יו. מי נה פה ן לש זגמה ת מש ול מה ה, הנ בה קי נש ר בי שי קנ תש מי י של ה. ומי בה קי נש
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םא ל ר, וש שנ קש ני ך  אי, בש דנ ונ יך  לל . אי יהה לל םא אי ל יך, וש לל שוב אי תוב (בראשית יח) שוב אה ם כה הה רה בש אנ ה, בש אי םא רש ב
שום ים, מי להי אל הה יש  ת אי טנ ל מי ענ הו  בי כי שש תנ ל ונ ענ תנ יו. ונ לה גש רנ ים לש די קש ת מנ ול מה ה, הנ בה קי נש ד הנ צנ א מי בה י של ה. מי בה קי נש בי

כםל. הנ ה מי יונה לש ה על שה דג ה קש תה אמ ם רה שה של

יא הי א של לה םא עוד, אל ל ת, וש יי בנ ר הנ קנ יא עי הי אן של כה ד. מי לל יה לום לנ שה ך המ ישי אי לום לש שה ך המ לום לה שה ה המ ר לה מה אל ול
. שוהה רש י פי רי ה, המ פה דש הה י לש זי יחמ ש גי גנ יי ה. ונ לה עש םא בנ ל יו, וש רה חמ ה אנ כה לש הה

א לה ע? אל ישה לי יר אל עי יהה בה הה של ים, וכש להי אל יש הה ר אי מנ אה אן של ה כה ה שונל ה. מנ ה לה פי רש ים הנ להי אל יש הה ר אי םאמל י ונ
יו. נה פה ים לש יאי בי נש י הנ ני יו בש הה ה של עה שה םא בש ל יר, וש עי םא בה ל קומו וש אן (הוא) מש כה ים, של להי אל יש הה אי אי דנ אן ונ כה

ה. טה ל מנ ין של ית די ה בי ה, זל ל עממםרה ענ דםם וש ל סש יר ענ טי מש ה' הי ר (שם יט) ונ מנ אל נל מו של גו', כש י וש ני מל ים מי לי עש ה' הל ונ
ר ם אםמנ ה? אי ת זל רםג אל הל י אל ני ה אמ רוך הוא, ומה דוש בה קה ר הנ מנ א אה לה ע? אל ישה לי ע אל םא יהדנ ם ל ענ טנ ה הנ י, מה יד לי גי םא הי ל וש
קום מש ן, ומי ת בי קל תש חםבל תוב אנ כה ר, של מנ אל י נל רי המ מות, של ייש לו לה אי של דנ יא. ונ לו הי ה של נה תה מנ י הנ םא יהמות, כי - ל לו 

ר לו. מנ םא אה ן ל כי לה ת, וש ול ם מה ה גורי בה קי נש הנ

י חי י ה' וש נו. חנ מל ס מי ני ק הנ לי תנ סש הי של שוהה  רש י פי רי המ ך. ונ לי וה ך  יהדש י בש תי נש ענ שש ח מי קנ וש יך  נל תש גםר מה י חמ זי יחמ גי ר לש םאמל י ונ
ינו אי ע, של שה רה י הה זי יחמ גי י אותו  כי רש ת דנ ה אל עה יא יהדש הי א של לה ך. אל יהה הולי י הה זי יחמ גי ן של יוה ה? כי מה ךה, לה בל זש על ם אל ך אי שש פש ננ

ל יהדו. ס ענ א ני צי מה יי י של אי דה כש

ה ה הוא] זל שה אי הה קום [של מה ע של יהדנ וש יחנ  גי שש ע הי ישה לי אל א של לה ה? אל מה גו', לה יו וש ינה ל עי יו ענ ינה עי יו וש ל פי יו ענ ם פי יהשל ונ
קום מה יון, הנ לש ר על חי קום אנ מה שםר אותו לש קש יו, לי ינה ל עי יו ענ ינה עי יו וש ל פי יו ענ ם פי יהשל ת. ונ עי ר בו כה שה קש ני ם, של רנ גה הוא של

ים. יי ים בו חנ אי צה מש ני של

ה קום זל מה ר בש שנ קש ני ה, וש לה עש מנ לש ת מי חנ ר רוחנ אנ א עורי לה ה, אל לה חי תש ר בו בנ שנ קש ני קום של מה עמקםר אותו מי םא יהכםל לנ ל וש
ר, ה יותי לה םא עה ל ים, וש מי עה ע פש בנ ד של ר ענ ענ ננ ר הנ זורי יש ים. ונ מי עולה ד לש יהה עומי םא הה ך, ל םא כה ם ל אי שו, של פש ת ננ יב לו אל שי הי וש

ה. נה ים שה עי בש ם שי הל ינו בה נותי י שש מי ר יש מנ אל נל מו של כש

ם - יי עממנ ה פנ מה בוק, לה יות חה הש יך לי רי יהה צה ך, הה ם כה ן. אי ת בי קל תש חםבל ר אנ מנ אל נל מו של יא, כש בי נה קוק הנ בנ ה הוא חמ זל וש
ה ד זל צנ ין לש יו בו, בי ים הה בוקי י חי ני ר, שש חי ר אנ בה מו. דה ק עי בי חנ תש הי ע של ישה לי ל אל ד של חה אל מו, וש ל אי ד של חה א אל לה קוק? אל בנ חמ
ר גות יותי רה דש לי ה אותו  עללה הל ר, של חי בור אנ ה. חי לה חי תש בנ לוי בו  יהה תה הה קום של ד, אותו מה חה בוק אל ה. חי ד זל צנ ין לש בי

ם. יי ננ קוק-שש בנ ן חמ כי לה יונות, וש לש על

הו זל וש ה,  לה חי תש בנ שור בו  יהה קה הה קום של מה הו  א זל לה ה? אל לה פי תש יזו  יא (חבקוק ג) - אי בי נה קוק הנ בנ חמ ה לנ לה פי תש
רוך הוא, דוש בה קה י הנ ני פש ם לי עולה יונות הה גש ים שי לויי יו תש ר בו, הה שנ קש ני אותו יום של יםנות - של גש ל שי ל יהד. ענ ה של לה פי תש

ה). לה פי תש זו הנ ה זו (בש לה פי ה בו תש רה שש קש ן ני כי לה ת, וש טל ה שולל תה יש ה הה בורה וגש

י תי עש מנ ילו. ה' שה בי שש ה בי שה הוא עה קוק של בנ שום חמ קוק, מי בנ חמ ה לנ לה פי יא - תש בי נה קוק הנ בנ חמ ה לנ לה פי ר תש חי ר אנ בה דה
יהה הה א וש יהה בה ה, הה לה פי הוא תש ה של קום זל ל מה ה ענ בואה נש יו רוחנ  לה ת עה רל עורל תש מי של ה, כש אי םא רש גו', ב י וש אתי יהרי עמך  מש שי

. ענ זי עמ דנ זש קולו הוא מי ב, מי לל כל ך מי שנ נש ני י של ים, מי רי ל אומש שה . מה ענ זי עמ דנ זש ד ומי פוחי

ן יייהו, תי ים חנ ני ב שה רל קל לו. בש ל של הוא פםענ ר, של מנ יו אה לה א עה לה ך? אל לש עה ה פה י זל יייהו, מי ים חנ ני ב שה רל קל ך בש לש עה ה' פה
ה. לה חי תש בנ מו של םא יהמות כש ל יייהו - של ר חנ חי ר אנ בה יונות. דה לש ים על ני ב שה רל קל ה בש ך זל לש עה פה ים לש יי לו חנ

י יאות מי גי ר (תהלים יט) שש מנ אל נל מו של תםב), כש כש יך (לי רי יהה צה יאות הה גי ל שש יםנות? ענ גש ל שי ה ענ ה זל יםנות, מנ גש ל שי ענ
ים יאי בי נש י הנ ני פש יו לי חות הה בה שש י תי יני ד. מי וי דה יון לש גה ר (שם ז) שי מנ אל נל מו של יםנות, כש גש ל] שי בה כםל הוא. אמ א [הנ לה ין. אל יהבי
ל בל ם ני יהל ני פש לי ה וש מה בה הנ ים מי די ים יםרש יאי בי ל נש בל תה חל עש גנ ר (שמואל-א י) ופה מנ אל נל מו של ה, כש בואה ם רוחנ נש יהל לי רות עמ שש הנ לש
ם שי בנ , ולש רוחנ ת הה חנ ננ ם, לש כגלה ר מי ך לו יותי רי טה צש הי קוק של בנ ן חמ כי ל של כה גו'. וש ן וש גי ננ י מש חו לי ה קש תה ענ תוב וש כה גו', וש תםף וש וש
ר אה ל שש ל כה ה ענ לה עה ה של מםשל ט לש רה ים, פש יאי בי נש ל הנ כה ך  כה מו  ן כש כי ה. וש בואה נש יו רוחנ  לה עה יך  שי מש הנ קום, לש מה ת אותו  אל

קו! לש י חל רי שש ם. אנ עולה י הה יאי בי נש

םא ל חות וש בה שש ם תי ים אותה עי יו שומש הה ם, וש תוכה ה בש בורה ה שש תה יש ם הה ם, רוחה יי רנ צש מי ל מי אי רה שש או יי יהצש של ה, כש אי םא רש ב
י ני פש חות לי בה שש תי ים וש ירי ימו שי רי ם הי ה, כגלה ינה כי שש ם הנ או עי בות יהצש כה רש מל הנ ין וש לוסי אוכש ל הה כה ה של עה שה . ובש מםחנ שש ים לי כולי יש
חות, בה שש ם תי ת אותה ים אל עי יו שומש הה ל, וש אי רה שש ל יי ם של ת רוחה רוך הוא אל בה דוש  קה ר הנ עורי רוך הוא, וש בה דוש  קה הנ

חו. רש םא פה ל ם של תוכה ם בש ה רוחה דה מש עה וש

ז ם, אה יי רנ צש מי או מי יהצש של ל, כש אי רה שש ך יי . כה רוחנ רון הה בש שי מות וש עמצה רון הה בש ת שי ענ אל ז יודי ה, אה ב עמבודה ם עוזי דה אה של כש
ל כה גו'. וש ם וש ם יומה יהל ני פש לי ך  ה' הםלי תוב (שמות יג) ונ כה ם, של א אותה פי רוך הוא רי בה דוש  קה הנ ת, וש ול מה ם הנ ענ טנ עממו  טה
יו ים, הה עי היו שומש חות של בה שש תי קול הנ ים, וש אי פש רנ תש ם ומי גופה ים לש סי נה כש ני ה, וש פואה ל רש יחות של עמלות רי יו מנ ים הה כי רה דש הנ

ם. רוחה ים בש חי נה ים וש חי מי שש

ם, יי רנ צש ץ מי רל אל או מי יהצש ד של ם ענ וות אותה לנ ם לש יהל רי חמ ים אנ כי יו הולש לו הה ים של לוסי אוכש ם הה ל אותה כה עםה וש רש ופנ
ד ם, ענ ל כגלה אי רה שש ת יי אל ה וש ינה כי שש ת הנ וו אל ים, לי מי ענ ר הה אה ל שש ענ ם וש יהל לי ים עמ ני מג מש ים הנ רי ים שה דולי ם גש ל אותה ל כה כה וש
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רוב הוא, י קה רוב הוא. כי י קה גו', כי ם וש עה ת הה עםה אל רש ח פנ לנ שנ י בש הי יש תוב ונ כה הו של ר. זל בה דש מי ה הנ צי קש ם בי יתה אי נו בש חה של
תוב (בראשית כא) כה בות, של אה ים לה תי שש לי פש הנ שו  עה טוב של ל אותו  בות ענ אה לה ך  לל ימל בי ע אמ בנ שש ני ה של בועה שש ה  אותה

ה. ה בה תה רש ר גנ של ץ אמ רל אה ם הה עי י וש די מה ה עי עמשל ך תנ מש י עי יתי שי ר עה של ד אמ סל חל כנ

ה מה קה נש ה, הנ אי םא רש יו. ב דה ל עמבה כה ה הוא וש לה יש עםה לנ רש ם פנ יהקה ה? ונ לה עש מנ תוב לש ה כה ם. מנ עה ת הה עםה אל רש ח פנ לנ שנ י בש הי יש ונ
ם, יי רנ צש מי בש ים  כורי בש הנ שו  עה ד של חה אל יו:  הה ת  ול מה י  ה סוגי לשה ם, שש יי רנ צש מי בש הוא  רוך  בה דוש  קה ה הנ שה עה של ה  יונה לש על הה
ת ול מה ת הנ עםה אל רש ה פנ אה רה של ד כש חה אל ה. וש לה יש לנ צות הנ חמ רוך הוא בנ דוש בה קה ג הנ רנ הה ד של חה אל או. וש צש מש ני ם של ל אותה גו כה רש הה של
ה תורה הנ ד של ם, ענ עה ב לה רי סה ץ לו לש ענ יה י של ל מי כה ים וש לי ים ומושש רי ג שה רנ הה מו, וש צש ת ענ ז אל רנ זי ם וש יו, קה דה עמבה יו ובנ נה בה יתו בש בי בש
ה שה עה וש כורות  ג בש רנ ה הה לה יש לנ הנ צות] של חמ הוא בנ רוך  בה דוש  קה הנ [של מו  ש, כש מה ה מנ לה יש לנ ם בנ הוא קה יו של לה ה עה ידה עי מש
ים. דולי ם גש ל אותה כה יו ובש לה כש רש מנ אמ יו ונ לה יו ומושש רה שה מות בש קה ה נש שה עה ג וש רנ הה ם וש יי רנ צש ץ מי רל אל עםה בש רש ם פנ ך קה מות, כה קה נש

יד. מי שש הנ רםג ולש המ ם לנ קה ש], של מה ה מנ לה יש ה [לנ לה יש עםה לנ רש ם פנ יהקה תוב (שמות יב) ונ כה הו של זל

ים, קי וה שש ך בנ יהה הולי ר הוא הה חנ עםה, אנ רש ך פנ רו. כה בי ת חמ ך אל נושי א וש ן, הוא בה בל אל ים אותו בש כי מנ של ב, כש לל כל ך הנ רל דל
ים לי מושש הנ ים וש רי שה ם הנ תל גש רנ ם המ תל יר, אנ עי י הה ני ל בש כה ם לש תל גש רנ ם המ תל י, אנ מי תוך ענ או מי ר: קומו צש אומי יז וש רי כש יהה מנ הה וש
םא ל י, של ם אםתי ם גנ תל כש רנ כםל - ובי יהה הנ ם הה כל ילדש בש ן של יוה ה. כי לה יש ן לנ רם המ אנ ה ולש מםשל א לש רה קש יי תוב ונ כה הו של י. זל יתי י בי ני ל בש כה וש
ת עםה אל רש ח פנ לנ שנ י בש הי יש תוב ונ כה הו של ץ. זל רל אה הה ם מי יא אותה הוצי ם וש ה אותה וה מו לי צש ענ ך הוא בש ר כה חנ י. אנ גו אותי רש הנ תנ

גו'. ם וש עה הה

יו הה של ה כש ה שונל ר, מנ מנ ה אה הודה י יש בי ה. רנ קומה מש ך לי רל ן דל קי תנ ר ינם סוף, לש בה דש מי ך הנ רל ם דל עה ת הה ים אל להי ב אל ינסי ונ
י ני י, (שם ד) בש מי ת ענ חנ אל לי שנ ה לש תה ן אנ אי ם מה י אי י, (שם ט) כי מי ת ענ ח אל לנ תוב (שם ה) שנ כה ם, של יי רנ צש מי ל בש אי רה שש יי
רו שש קש ני ח וש סנ שו פל עה ים וש הולי יו מש הה אן, של כה אוי, וש רה רו בו כה שש קש םא ני ל ים וש הולי יו מש םא הה ן ל מנ אותו זש ל, ובש אי רה שש י יי כםרי בש

ם? עה ת הה ם אל הל א לה רה בו, קה

ר (שם לג) מנ אל נל מו של ם, כש תה ם סש עה ת הה ם אל הל א לה רה ם, קה הל מה בו עי רש עה תש הי ם וש הל קו בה בש דש ני ב של ב רנ רל שום עי א מי לה אל
ם. ן כגלה כי ה. וש ש מםשל י בםשי ם כי עה א הה ינרש ן. ונ רם המ ל אנ ם ענ עה ל הה הי קה יי ל. ונ גל עי ת הה שו אל ר עה של ל אמ ם ענ עה ת הה גםף ה' אל יי ונ

ים שורי ים קש לי מנ ם גש ר עי סוחי י הנ ם יוסי הל מה יהה עי הה לוד, וש א לש אושה ים מי כי הולש יו  ה הה הודה י יש בי רנ ק וש חה צש י יי בי רנ
קות רה ה יש טה קש לי ים של מי ענ ר הה אה שש ת מי חנ ה אנ שה ר אי סוחי י הנ א יוסי צה ים, מה כי יו הולש הה ד של ם. ענ יהל פי תש ל כי אות ענ שה ומנ
י רי המ זו, של ך הנ רל דל הנ שוב מי רו, נה מש ה. אה הודה י יש בי רנ ק וש חה צש י יי בי הו רנ מש . תה יהה לל א עה ה ובה יק בה זי חל הל ם וש הל ט מי מנ שש ה. ני דל שה בנ
ל ן של יהה בי הה או של צש יו, ומה רה חמ קו אנ דש ך, בה רל דל הנ בו מי מו. שה ר עי בי חנ תש םא ני ל נו של אות לה רש הנ ה לש צה רוך הוא רה דוש בה קה הנ

נו. ילה צי הי ן של מה חמ רנ רוך הה רו: בה מש יהה. אה סול הה ע פה רנ יו זל בי אה ר, וש כה ל ני ת אי בנ

ים או אי טה תוב חנ םא כה ל ים, של עי רי מש ם הנ י הי ים. מי עי רי מש ר בנ חנ תש ל תי ר, (תהלים לז) אנ מנ אה ק וש חה צש י יי בי ח רנ תנ פה
ק חי רש ים - הנ עי רי ר, מש מנ ה אה הודה י יש בי ם. רנ מה ים עי רי בש חנ תש מי ם של אותה ם ולש מה צש ענ ים לש עי רי מש ים, של עי רי א מש לה ים? אל עי שה רש

יו. אה טה חמ ס בנ פי תה תי יו וש עמשה ך מנ עו לש םא יהרי ל ד, של חה אל ים כש רי בי חמ ים ונ עי יו רי הש םא תי ל ים, של עי רי מש ך מי מש צש ענ

תו םא מי ל ה, וש עמשל מנ יהה אותו  ה הה עמשל םא ננ ל, ל אי רה שש ם יי עי רו  בש חנ תש הי ב של ב רנ רל ם עי יו אותה י הה לולי ה, אי אי םא רש ב
ם רנ ש גה מה א מנ טש אותו חי ה וש עמשל ה, אותו מנ אי םא רש ם. וב רנ גה ה של ל מנ אי רה שש יי ם לש רנ םא גה ל תו, וש מי ם של ל אותה ל כה אי רה שש יי מי

ל. אי רה שש לות יי גה לש

ם עמשות אותה לנ ים וש יוני לש ים על כי אה לש מו מנ ה כש עה ה שה אותה ל בש אי רה שש או יי צש מה יי רוך הוא של דוש בה קה ה הנ צה ינו, רה ני שה של
ר (שמות לב) מנ אל נל של מו  ים, כש מי ענ ר הה אה ל שש בוד של עש שי ין מי י חורי ני יות בש הש לי וש ת,  ול מה רות מי י חי ני כםל, בש הנ ין מי חורי

רות. א חי לה רות אל י חה רי קש ל תי לגחםת. אנ ל הנ רות ענ חה

ם לוחות רו אותה בש שש ני מו של רש כגיות, גה לש בוד מנ עש מו שי רש ת, גה ול מו מה רש כםל. גה מו הנ רש ה - גה עמשל ה אותו מנ עמשה ננ ן של יוה כי
ב רנ ב  רל עי ם  ל אותה של רות  בש חנ תש הי הנ שום  מי ה  זל ל  כה וש ם.  הל מי ים  פי לה אמ ה  מה כנ ל  אי רה שש יי מי תו  מי של מו  רש גה ים,  אשוני רי

ם. הל רו בה בש חנ תש הי של

ר, םאמנ ת ם  אי וש ם.  תה סש ם  עה הה א  לה אל י,  מי ענ םא  ל וש ל,  אי רה שש יי םא  ל וש ל,  אי רה שש יי י  ני בש או  רש קש ני םא  ל ם  לה לה גש בי אן  כה ף  אנ
י ני בש ם  הל לה א  רה ב, קה ב רנ רל עי ם  ם אותה מה עי רו  בש חנ תש םא הי ל וש ם  יי רנ צש מי ים מי עולי יו  הה של ל? כש אי רה שש יי י  ני בש לו  עה ים  שי מג חמ ונ

ם. עה ם הה הל א לה רה ם, קה מה ה עי לה ב עה ב רנ רל ם עי גנ תוב וש כה ם, של מה רו עי בש חנ תש הי ן של יוה ל. כי אי רה שש יי

ם. ד עולה ם עוד ענ אותה רש יפו לי םא תוסי יום ל ם הנ יי רנ צש ת מי ם אל יתל אי ר רש של י אמ תוב כי ר, כה מנ אה ה וש שה קש י הי י יוסי בי רנ
ה מה י כנ רי המ ם, של יי רנ צש םא מי ל תוב, וש ב כה ב רנ רל ה, עי הודה י יש בי ר רנ מנ ב? אה ב רנ רל ת אותו עי ים אל יו רואי ל יום הה ך, כה ם כה אי

ים. רי צש או מי רש קש םא ני ר ל מולו, יותי ני ן של יוה כי מולו, וש ם ני כגלה א של לה םא עוד, אל ל ם, וש יי רנ צש מי ים בש רי יו דה ים הה מי ר ענ אה שש

ר של אמ ך  רל דל ן הנ ר מי הי רו מנ ך סה מש ת ענ חי י שי ד כי ך רי תוב לל כה ר הנ מנ אה ה של נו מנ יש הנ ם, וש לו אותה בש ה קי י מםשל ל פי ענ וש
ר, י אומי י יוסי בי רנ וש יו.  ה הה שה מי חמ ד מי חה ם - אל יי רה צש ץ מי רל אל ל מי אי רה שש י יי ני בש לו  ים עה שי מג חמ ונ תוב.  ם כה יתה וי ם. צי יתי וי צי

ים. שי מי חמ ד מי חה ים - אל שי מג חמ ר, ונ ה אומי הודה י יש בי ם. רנ הל ד מי חה אל ל, וש אי רה שש יי ה מי שה מי חמ

ל אי רה שש י יי ני בש לו  ים עה שי מג חמ ונ ך  שום כה ם, מי יי רנ צש מי ם מי ה אותה עללה ל הל יובי אותו  שום של עון, מי מש י שי בי ר רנ מנ אה
ה את תורה קום יוצי אותו מה ה. ומי ל תורה בי קנ ים יום לש שי מי בו חמ כש ענ תש ן הי כי לה לו, וש םא עה םא - ל ם ל אי ם, וש יי רה צש ץ מי רל אל מי
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ם. יי רנ צש ץ מי רל אל ל מי אי רה שש י יי ני לו בש ה עה ל זל לנ גש בי ר, של סי ים חה שי מג חמ ה ונ ל זל ענ ה, וש נה תש ני וש

םא ל לות, וש גה ת לנ דל רל םאש לה יהה ר הה שום של א מי לה יו? אל מותה צש ה ענ לה על ה הל מה גו'. לה ף וש מות יוסי צש ת ענ ה אל ח מםשל קנ יי ונ
י ני ת בש יענ אל בי שש ענ הי בי שש י הנ תוב כי כה הו של ה. זל ל זל ל ענ אי רה שש ת יי יענ אל בי שש הי יהה לו, וש ה הה לה אג גש ן הנ ימנ הוא סי א של לה עוד, אל

ר. אי בה תש י ני רי המ ל, ונ אי רה שש יי

ת בוענ שש סוק בי יהה עה ה הה ים, ומםשל רי צש מי ן הנ מון מי ש מה קי בנ ים לש קי יו עוסש ל הה אי רה שש יי ה, של ל מםשל קו של לש י חל רי שש אנ
ן מנ זש יענ  גי ף, הי ה: יוסי ר מםשל מנ עוד אה דוש. וש קה ם הנ שי ה אותו בנ עללה הל ילוס, וש ני יהה בנ רון הה אה הה ים של רי ייש אומש ף. וש יוסי
ייש ה (אותו). וש לה על ם הל שה ם, ומי יי רנ צש י מי כי לש ין מנ יהה בי הה ים של רי אומש ייש של ה. וש לה עה ה שור. וש ר: עמלי מנ אה ל. וש אי רה שש ת יי לנ אג גש

ה. מםשל ה לש תה אמ רש ר הל שי ת אה ח בנ רנ של ילוס, וש ני מו אותו בנ ה שה רה ה זה םא ינעמשו אותו עמבודה ל י של די ים, כש רי אומש

ה מה ד. כנ וי דה מור לש זש ר מי חנ שנ ת הנ יללל ל אנ ענ חנ  צי ננ מש ח, (תהלים כב) לנ תנ י פה י יוסי בי ם. רנ ם יומה יהל ני פש לי ך  ה' הםלי ונ
ה, טה מנ הוב הוא לש אה ה וש לה עש מנ הוב הוא לש ה, אה תורה ל בנ די תנ שש מי י של ל מי כה רוך הוא, של דוש בה קה י הנ ני פש ה לי תורה ה הנ יבה בי חמ

א. בה ם הנ עולה ב אותו לה םא עוזי ל ה, וש זל ם הנ עולה ב אותו בה םא עוזי ל יו, וש רה בה דש יב לי שי קש רוך הוא מנ דוש בה קה הנ

ם תוב (ירמיה לג) אי כה ה. וש לה יש לנ ם וה יתה בו יומה גי הה תוב (יהושע א) וש כה ה, של לה יש לנ יום ובנ עמסםק בנ יך לנ רי ה צה תורה ובנ
מו ם. כש לי דוש שה קה ם הנ שי ל הנ צוי אל ילה מה הש יי י של די ה? כש לה יש לנ ה בנ מה ל לה בה יום, אמ א בנ ילה גו'. מי ה וש לה יש לנ ם וה י יומה יתי רי םא בש ל
יות הש ה, לי לה יש לנ ם יום וה דה אה ם הה א עי צי מה הי ה לש תורה יך בנ רי ך צה ה, כה ם זל ה עי א זל לה ם אל לי ינו שה אי ה, וש לה יש י לנ לי ין יום בש אי של

ה. לה יש לנ ם וה ם יומה דה אה מות לה לי שש

ל בה יא, אמ ה הי לה יש לנ ל הנ לנ כש ה בי אשונה רי ית הה צי חמ מנ ב של ל גנ ף ענ אנ ך, וש ילה אי צות וש חמ ה מי לה יש לנ ר הנ קנ עי ר של מנ אל י נל רי המ ונ
עמסםק לנ קום וש ם לה דה אה יך לה רי ז צה אה ים, וש יקי די צנ ם הנ ענ עי עמשי תנ שש הי ן לש דל ן עי גנ רוך הוא לש דוש בה קה ס הנ נה כש ה ני לה יש לנ צות הנ חמ בנ

ה. תורה בנ

כתוב (שיר הו של קולו. זל ים לש יבי שי קש ם מנ ן, כגלה דל ן עי גנ בש ים של יקי די צנ ל הנ כה רוך הוא וש דוש בה קה הנ ר של מנ אל י נל רי המ ונ
ל אי רה שש ת יי סל נל כש ים - זו  ני גנ ת בנ בל יושל , הנ שוהה רש י פי רי המ י. ונ ני יעי מי שש ך הנ קולי ים לש יבי שי קש ים מנ רי בי ים חמ ני גנ ת בנ בל יושל ח) הנ
ת חנ אל בי שנ לש ה  מה ף עי תי תנ שש מי י של ל מי קו של לש י חל רי שש ה. אנ לה יש לנ ה בנ תורה ח הנ בנ של רוך הוא בש בה דוש  קה ת הנ ת אל חנ בנ שנ מש של

ה. תורה ח הנ בנ של רוך הוא בש דוש בה קה הנ

ד, סל ל חל יט של בי רש ה שנ יט לה רוך הוא, ומושי דוש בה קה ה הנ ענ בה עמשי תנ שש ה ומי אה ל בה אי רה שש ת יי סל נל ר, כש בםקל א הנ בה של וכש
ה ול צנ ם יש תוב (תהלים מב) יומה כה ר של מנ אל י נל רי המ ה, ונ מה ים עי פי תש תנ שש מי לו של ל אי ענ יהה וש לל א עה לה ה, אל דה בנ יהה לש לל ק עה םא רנ ל וש

ר. חנ שנ ת הנ יללל את אנ רי קש ה ני ל זל ענ גו'. וש ה וש לה יש לנ דו ובנ סש ה' חנ

ז את. אה צי מש רות ני דש קנ ר, וש יהה קודי הש ני אור  הה ך, וש שה חש ר, נל בםקל יר הנ אי הה ה לש רוצל ה של עה שה עון, בש מש י שי בי ר רנ מנ אה וש
לו. יכה הי ת לש סל נל כש ני מו וש ר עי בי דנ ה לש לה עש ם בנ ת עי רל פל סנ ה מש שה ינו, אי ני שה ה, של לה עש בנ ה בש שה ת אי רל בל חנ תש מי

ים, תומי סש ים  רי עה שש הנ ל  כה ז  אה אותו.  ל  נוטי וש ה,  לה יש לנ הנ א  ובה יר  אי מי ס,  ני כה הי לש ש  מל של הנ ה  רוצה של כש ך  כה ר  חנ אנ
א ר, ובה מי זנ ה לש ירה בי גש הנ קום וש םא] לה ר קש [לי ך  לל מל יל הנ חי תש ה מנ לה יש לנ ה הנ צל חל נל של ים. כש חי ים נובש בי לה ים, וכש ים נועמרי מורי חמ ונ

ים. יקי די צנ מות הנ שש ני ענ בש עמשי תנ שש ז מי אה גו'. וש י וש יהתי עש י רנ חותי י אמ י לי חי תש ר פי אומי ל, וש יכה הי ר הנ ענ ל שנ יש ענ קי ך ומנ לל מל הנ

ם ה, כגלה ירה בי גש ל הנ יכנ י הי ני ם בש ל אותה ן כה כי לה ה. וש י תורה רי בש די ן בש מנ אותו זש ר בש עורי תש מי ל אותו של קו של לש י חל רי שש אנ
ה ה, זל זל ם הנ עולה הה ה מי עולל ח של בנ של הנ וש יו.  נה פה ים לש חי בש שנ ם מש כגלה ך, וש לל מל ת הנ אל חנ  בי שנ ן לש מנ זש אותו  קום בש ים לה יכי רי צש

כםל. הנ רוך-הוא מי דוש-בה קה ת רוחנ לנ חנ ה ננ ר] זל חוק, [יותי הוא רה של

ה לה ן  נותי וש ה,  וה דש חל בש סוד  ה בש ירה בי גש הנ וש ך  לל מל ז הנ ר, אה די קנ תש הי וש יך)  שי חמ (ומנ ר  בםקל הנ א  ובה ה  לה יש לנ הנ ק  לי תנ סש מי של כש
ן. יה נש מי הוא בש י של ל מי קו של לש י חל רי שש ה. אנ לה יכה י הי ני ל בש כה נות ולש תה מנ

ת ענ ה נוסנ ינה כי ינו, שש ני שה נו של יש ק, הנ חה צש י יי בי ר רנ מנ ינו. אה ית די רוך הוא ובי דוש בה קה ם - הנ ם יומה יהל ני פש ך לי ה' הםלי ונ
תוב בו כה עמקםב, של ה ינ - זל ך  רל דל ם הנ חםתה נש ק. לנ חה צש ה יי ן - זל נה מוד עה ענ ם. בש הה רה בש ה אנ ם - זל ם יומה יהל ני פש לי ך  בות. הםלי אה בה

ך. לל מל ד הנ וי ה דה ם - זל הל יר לה אי הה ש לש מוד אי ענ ה בש לה יש לנ כו. וש רש דנ ך לש לנ עמקםב הה ינ (בראשית לב) וש

ם, תה לה אג גש ת  אל או  רש יי בות  אה הה י של די כםל, כש מות הנ לי שש ל בי אי רה שש יי ם  ת עי כל לל ה לה דושה ה קש יונה לש ה על בה כה רש ם מל כגלה וש
ים כי יו הולש ה הה מה י לה כי ה. וש לה יש לה ם וה ת יומה כל לל גו' לה ך וש ה' הםלי תוב ונ כה ה. וש בה כה רש מל ם הנ לה, עי ם עה ך גנ לש ענ י אמ נםכי אה תוב וש כה של
ה מה ם, לה ר אותה מנ רוך הוא שה דוש בה קה הנ ן של יוה ים, כי חי בורש ים של שי נה אמ ה כנ לה יש לנ כו בנ לש םא יי ל יום, וש כו בנ לש ה? יי לה יש לנ ם וה יומה

ה. לה יש לנ א יום וה לה מות אל לי ין שש אי כםל, של מות הנ לי ם שש הל א בה צי מה הי י לש די א כש לה ה? אל לה יש לנ יום ובנ כו בנ לש הה

ה ש - זל מוד אי ענ ה בש לה יש לנ ם. וש הה רה בש ה אנ ן - זל נה מוד עה ענ ם בש ם יומה יהל ני פש ך לי ה' הםלי נו, ונ רש אנ ך בי א, כה בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ה'. תוב ונ כה מו של יל, כש חי תש ם הי שה אשון, וש רי בור הה די ר בנ מנ אל נל א של לה עמקםב? אל יפםה ינ ך, אי ם כה אי ק. וש חה צש יי

דוש קה ם הנ ד שי בי כנ תש יי ם, של יהל רי חמ פו אנ דש רש ים יי רי צש מי הנ י של די ה, כש זל ה ובה ד זל צנ יר בש אי יהה מי ש, הה מוד אי ענ ה בש לה יש לנ וש
י די עוד, כש ה. וש ירה אי םא מש ל של ה, וש ירה אי מש יהה הנ רש לנ קש פנ סש ה, אנ לה יש לנ ם וה ת יומה כל לל י לה די יו. כש שה רה יו ופה בותה כש רש מנ רוך הוא בש בה
יב שי תוב (שם מד) מי כה ן, וש י צוענ רי לו שה תוב (ישעיה יט) נואמ כה ה הוא, של רל קש רו מי םאמש י ים, של רי צש מי ת הנ עות אל טש הנ לש

ה. לה יש לנ יום ובנ כו בנ לש ן הה ל כי ענ חור, וש ים אה מי כה חמ
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קו לש יות חל הש ם לי יי רנ צש מי ם מי יא אותה רוך הוא הוצי דוש בה קה הנ ל של אי רה שש ל יי ם של קה לש י חל רי שש ר, אנ מנ א אה בה י אנ בי רנ
יום יהה בנ הה תוב (ישעיה כז) וש כה םא, של ב יד לה תי עה ן לל כי ל, וש אי רה שש יי רות לש ה חי אה צש מש ל ני יובי ד הנ צנ ה, בש אי םא רש תו. וב לה חמ ננ וש

גו'. דול וש ר גה שופה ע בש קנ תה הוא יי הנ

יום, כו בנ לש הה ן של יוה כי י. וש יננ ר סי הנ ב לש רנ קש לי ה וש תורה ל הנ בי קנ ים יום לש שי מי בו חמ כש ענ תש יון, הי לש ל על שום אותו יובי ומי
ה. דה רה פש את הנ צי מש םא ני ל ה, וש לה יש לנ ין יום וה ד בי חה כםל יום אל יות הנ הש ה, לי לה יש לנ כו בנ לש הה

ים, מי לי ים שש ים יהמי שי מי יו חמ ה, הה תורה לו הנ בש קי יום של ם, בנ שה פש צון ננ רש ה לי נוחה מש כו בי לש ם הה כגלה א של לה םא עוד, אל ל וש
כו לש הה ן של יוה כי ד. וש חה א יום אל רה קש יום ני ה וה לה יש לנ י יום, וש לי ה בש לה יש ין לנ אי ה, וש לה יש י לנ לי ין יום בש אי אוי, של רה ילות כה לי ים וש יהמי
ם הל ה לה נה תש ני ה)  ינה ל (בי יובי ל הנ ד של צנ ל, ומי יובי י הנ מי ים יש שי מי ם חמ ם אותה יהל לי עמ רו  ז שה ים, אה מי לי ים שש ים יהמי שי מי חמ

ה. לה יש לנ ם וה כו יומה לש ן הה כי לה ה, וש תורה

ך ים, כה עי שה ב רש אוהי י של מי נו, של רש אנ י בי רי ה? המ מה יו, לה ינה ה עי ין הל כש תי ק ונ חה צש ן יי קי י זה י כי הי יש תוב ונ א, כה בה י אנ בי ר רנ מנ אה וש
ד. חה כםל אל הנ יו, וש ינה ה עי ין הל כש תי ה ונ ל זל ענ יר, וש הי םא בה ה ל לה יש לנ ה, וש לה יש לנ ל הנ לה כש ק ני חה צש יי ה, בש אי םא רש הוא. וב

ל בה . אמ שוהה רש ך פי א כה לה ר לו? אל מנ י אה ד - מי יגגנ ם. ונ עה ח הה רנ י בה ם כי יי רנ צש ך מי לל מל ד לש יגגנ ר, ונ מנ אה ח וש תנ ק פה חה צש י יי בי רנ
ם הל לה ה של מה כש חה או בנ א רה לה ה? אל ת זל רו אל מש ה אה מה לה ם. וש עה ח הה רנ י בה יעוהו כי הודי יו וש לה סו אי נש כנ תש יו הי פה שש כנ יו ומש מה כה חמ
ה, רה שה ך יש רל דל ים בש כי ם הולש ינה אי או של רה א של לה םא עוד, אל ל ים. וש חי ם בורש הי אי של דנ רו ונ מש ל, אה יי לנ ם וה ים יומה כי יו הולש הה של

ירםת. חי י הנ י פי ני פש נו לי ינחמ בו וש יהשג תוב וש כה מו של כש

אות ש מי שי תוב כש כה ל, של אי רה שש ל יי ן של יה נש מי ד הנ גל נל י, כש י יוסי בי ר רנ מנ ה? אה מה אות לה ש מי גו'. שי אות וש ש מי ח שי קנ יי ונ
ם הי בות, של כה רש מל ר הנ אה ם - שש יי רה צש ב מי כל כםל רל ל. וש אי רה שש ל יי ל כה ר של קה עי ם הה הי ים של רי בה גש ד הנ גל נל חור - כש י. בה לי גש ף רנ לל אל
ל ם ענ שי לי שה יו. וש מה כה חמ יו ונ פה שש כנ ת מש עמצנ ה בנ שה כםל עה הנ ף. וש טה ד מי בנ תוב לש כה ף, של טנ ד הנ גל נל ים), כש רי חי אמ ם (לנ יי חורנ אמ ים לנ לי פי טש
ים יזי רי יו זש הה ין. של זי רש זה גומו - ומש רש תנ ר, כש מנ ק אה חה צש י יי בי ד. רנ חה אל ם וש יי ננ יונות שש לש על גות הה רה ד דש גל נל ה, כש מה כש חה כםל בש כגלו - הנ

כםל. בנ

י כי לש ל מנ ענ וש רום  מה רום בנ מה א הנ בה ל צש קםד ה' ענ פש יי תוב  ר, כה מנ יהיא אה י חי בי חור. רנ ב בה כל אות רל מי ש  ח שי קנ יי ונ
ם הל לה ם של עה ם לה הל ן לה ה, נותי לה עש מנ ים לש מי ענ י הה דולי גש טון לי לש ן שי רוך הוא נותי דוש בה קה הנ ן של מנ זש ה. בי מה דה אמ ל הה ה ענ מה דה אמ הה
חור - ב בה כל אות רל ש מי ח שי קנ יי ה. ונ טה מנ ם לש עה ת הה יד אל ה, מורי לה עש מנ לש ם של תה גה רש דנ ם מי יד אותה מורי ה של עה שה ה. ובש טה מנ לש
ך, ר כה חנ א אנ רה יסש ה סי ני חמ מנ בש לו  פש ם נה כגלה ים, וש מי ענ ר הה אה בות שש כש רש ת מנ יג אל הי נש הי , של שוהה רש ם, ופי הל לה ה של נל מג מש י הנ רי המ

ם. יי רה צש ב מי כל כםל רל ך) וש ר כה חנ אנ חור (וש נו בה יש הנ וש

ים סוסי ה לנ תה אמ רש ה ני בה קי ה נש ת סוסה מנ גש דג ה, כש אי םא רש י. ב יהתי עש יך רנ יתי מי עםה די רש י פנ בי כש רי י בש תי סה סג תוב (שיר א) לש כה
ה ל, מל אי רה שש ר יי חנ ף אנ יהה רודי עםה הה רש פנ ה של עה שה ה, בש אי םא רש עםה - ב רש י פנ בי כש רי י בש תי סה סג א לש לה . אל שוהה רש עםה, ופי רש ל פנ של
יו הה חור, וש אה ת מי פנ ים כה רי כה זש ים הנ סוסי ת הנ אל ה, וש לה חי תש יו בנ בותה כש רש מנ ן בש ת אותה פנ כה וש בות,  קי ל סוסות נש טנ ה? נה שה עה
ל יק) אל בי דש ר הי של אמ כנ (וש ב  רנ קה ן של יוה רוץ. כי לה רו  המ ומי בות,  רש סה בות מש קי נש הנ וש בות,  קי נש ד הנ גל נל ים כש מי מש חנ תש ים מי רי כה זש הנ
ם הל עמרםך בה לנ ל וש אי רה שש יי ע לש רנ הה י לש די ים, כש ני פה ים לש רי כה זש ים הנ סוסי הנ חור, וש אה ם לש ם אותה שה בות וש קי נש ת הנ ל אל טנ ל, נה אי רה שש יי

ב. רה קש

ך אנ לש ע מנ סנ יי ונ תוב  כה ל, של אי רה שש יי י  חורי אמ לנ ה  ינה כי שש ה הנ רה זש חה ך  ר כה חנ אנ וש ם,  ם יומה יהל ני פש לי ך  ה' הםלי ונ ה,  זל מו  כש
י. יהתי עש יך רנ יתי מי ך די שום כה גו'. מי ים וש להי אל הה

י בי יב, רנ רי קש עםה הי רש עוד ופנ ב. וש רה עמרםך קש יו לנ בותה כש רש יו ומנ ילותה ל חי ת כה יב אל רי קש הי שוהו, של רש י פי רי ה המ סוק זל ופה
יב. רי קש עםה הי רש ה. ופנ שובה תש ם לי יב אותה רי קש הי ר של אי בה תש י ני רי ר, המ מנ י אה יוסי

רוך דוש בה קה ת הנ ל אל אי רה שש ים יי די םא פוקש דוך - ל קה ר פש צנ גו'. בנ ש וש חנ קון לנ דוך צה קה ר פש צנ תוב (ישעיה כו) ה' בנ כה
ים לי לש פנ תש ם מי כגלה - וש ש  חנ קון לנ ים אותו. צה די ם פוקש ז כגלה אה ם, וש הל ים לה יקי צי מש ה של עה שה א בש לה ה, אל נוחה ת מש ענ שש הוא בי
הוא רוך  בה דוש  קה הנ ד  פוקי של ה  עה שה בש מו.  לה ך  רש י? מוסה תנ ימה אי לות.  פי תש יו  נה פה לש ים  יקי רי ומש שות,  קה בנ ובש לות  פי תש בי
ע רנ פה הי לש י  די יו כש נה פה לש נוחנ  ם  הל לה של קול  הנ אותו  וש ים,  מי חמ רנ ם בש יהל לי עמ ד  הוא עומי רוך  בה דוש  קה ז הנ אה וש תו,  צועה רש בי

ים. מי חמ רנ ם בש יהל לי א עמ לי מנ תש ם, ומי יהל אי שונש מי

ם יהל ני פש יהם לי ת הנ ים אל יו רואי הה יהם, וש ים לנ בי רי יו קש ל הה אי רה שש יי ך  כו', כה ץ וש ני ם הנ ה עי יונה ל לש שה נו, מה שש רנ פי מו של כש
ים צי ים, חי ני בה אמ יו, ונ בותה כש רש עםה ומנ רש ת פנ או אל רה ם וש יהל יני פו עי קש ים. זה די יו פוחמ ה, הה לה עש מנ ים לש יו עולי לה גנ ר וש סועי ך וש הולי
ם יהל בי אמ ל לנ אי רה שש יי בו  רש קה ה של ת זל ם אל רנ י גה ל. מי אי רה שש י יי ני עמקו בש צש יי שו? ונ ה עה אםד. מל או מש ירש יי ז ונ אה אות, וש רה טש יסש לי ובנ

ר. אי בה תש ה ני י זל רי המ יב, ונ רי קש עםה הי רש תוב ופנ כה הו של עםה. זל רש ה? פנ לה עש ל מנ של

ל ם של קה לש י חל רי שש עון, אנ מש י שי בי ר רנ מנ ת ה'. אה שוענ ת יש או אל ורש בו  ינצש תש או הי ירה ל תי ם אנ עה ל הה ה אל ר מםשל םאמל י ונ
ם - י עולה מי כםר יש זש יי מו. ונ ה ענ ם מםשל י עולה מי כםר יש זש יי תוב (שם סג) ונ ם. כה תוכה ך בש לנ ה הה מו מםשל ה כש י רועל רי המ ל, של אי רה שש יי
ה י רועי ה כי זל נו מי דש מנ לה ל. וש אי רה שש ל יי כה קול כש יהה שה ה הה מםשל נו] של דש מנ אן לה כה מו - [מי ה ענ רוך הוא. מםשל דוש בה קה ה הנ זל
ים שי נה על נל ים וש םא זוכי ם ל עה ל הה ה - כה ינו זוכל ם אי אי ים, וש ם זוכי עה ל הה ה - כה ם הוא זוכל ם כגלו. אי עה ש הה מה ם הוא מנ עה הה

. שוהה רש י פי רי המ לו, ונ לה גש בי
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ר ה' מנ אל נל מו של ם, כש כל ילש בי שש ב בי רה עמרםך קש רוך הוא ינ דוש בה קה י הנ רי המ ב, של רה עמרםך קש ם לנ כל ין לה או - אי בו ורש ינצש תש הי
י יני ת די ן אל דה לו וש יהא של לש מנ פה ת הנ רוך הוא אל דוש בה קה ס הנ ני ה כי לה יש אותו לנ ה, בש אי םא רש ישון. ב רי חמ ם תנ תל אנ ם וש כל ם לה חי לה יי
עמקםב כות ינ ר, זש מנ ה אה הודה י יש בי ין. רנ די ן הנ ים מי צולי ני יו  םא הה ל, ל אי רה שש ל יי בות ענ אה ימו הה די קש הי א של לי מה לש אי ל, וש אי רה שש יי

א. בה ל סה אי רה שש ל, יי אי רה שש א יי ר נה םאמנ נו י יהה לה הה י ה' של תוב (תהלים קכד) לולי כה הו של ל, זל אי רה שש ל יי ה ענ נה גי הי

יום ך בש צל פה ך עמשות חמ לל גש ת רנ בה שנ יב מי שי ם תה ח, (ישעיה נח) אי תנ א פה בה י אנ בי ישון. רנ רי חמ ם תנ תל אנ ם וש כל ם לה חי לה ה' יי
תוך ם, ומי עולה י הה מי ר ענ אה ל שש כה ם מי הל ק בה בי דה הי ם לש הל ה בה צה רנ תש רוך הוא הי דוש בה קה הנ ל של אי רה שש ם יי יהל רי שש י. אנ שי דש קה
ה נוחה ים, ומש יהמי ר הנ אה ל שש כה מי ש  יא קםדל הי ת של בה ם שנ הל ן לה תנ נה וש ה,  ם תורה הל ן לה תנ נה וש יו,  לה ם אי ב אותה רנ ם קי תה בה המ אנ

ה. תורה ל הנ ת כה ר אל מנ לו שה אי ת כש בה ר שנ שומי י של ה, ומי תורה ל הנ ד כה גל נל ת כש בה ה שנ קולה כםל, ושש ל הנ ה של וה דש חל כםל, וש הנ מי

ה ת, מנ בה שנ אתה לנ רה קה ים. וש תוני חש תנ לנ ים וש יוני לש על נוג לה גוף, עי הנ ש וש פל נל נוג הנ כםל, עי ל הנ נוג של ג - עי נל ת עם בה שנ אתה לנ רה קה וש
חנ ין אורי מי זש מנ י של מו מי ים, כש ני זגמה ר מש לומנ ש, כש י קםדל אי רה קש ר (ויקרא כג) מי מנ אל נל מו של ה, כש ין אותה מי זש ינ ? של אתה רה קה ה וש זל
ן קה תג ת מש יי בנ ן ובש קה תג ן מש חה לש שג , בש חנ ים אורי יני מי זש מנ של מו  כש ה  ין אותה מי זש ינ ג, של נל ת עם בה שנ לנ אתה  רה קה וש ה  זל ל  ענ וש יתו.  בי לש
ד - כגבה דוש ה' מש קש עוד יום. לי בש ג - מי נל ת עם בה שנ אתה לנ רה קה ים. וש יהמי ר הנ אה ל שש ר ענ אוי יותי רה ה כה תל שש מי ל ובש כה אמ מנ אוי בש רה כה

נו. רש אנ בי מו של יך - כש כל רה עמשות דש תו מי דש בנ כי ד. וש חה ם אל הי ם של יי ננ ים, שש פורי כי ה יום הנ זל

י ה. מי לה עש מנ ל חםל לש בור של ר די עורי ה ומש ר עולל בה אותו דה שום של ר, מי אי בה תש י ני רי המ ר, ונ בה ר דה בי דנ וש ך  צש פש צוא חל מש מי
ר. חי אנ םא בש ל ל בו וש די תנ שש הי יך לש רי , צה חנ ין אורי מי זש מנ של

י ע. ומי רנ ם לש טוב אי ם לש ה, אי יונה לש רות על עורש תש ר הי עורי ה ומש ם, עולל דה אה י הה פי א מי יוצי בור של די ה, אותו הנ אי םא רש ב
ת לולנ הי ב בש יושי י של דוש. מי קה יום הנ ם בנ גה ם פש י הוא פוגי רי המ ל חםל, של בור של ר די עורי סור לו לש ת, אה בה ג שנ נל עם ב בש יושי של

ר. חי אנ ק בש סי ענ תש יי ך וש לל מל ת הנ זםב אל עמ ינ אוי של םא רה ך, ל לל מל הנ

ת שנ דג קש ם ובי יי מנ י שה רי בש די ת בש בה שנ יך, ובש רי צה ה של מנ רות מי עורש תש ר הי עורי ה ולש עמשל אות מנ רש הנ לש יך  רי ל יום צה כה ובש
ר. חי ר אנ בה דה םא בש ל ר, וש עורי תש הי יך לש רי יום צה הנ

רו עורש יש רוך הוא של דוש בה קה ה הנ צה םא רה ן ל מנ אותו זש ל, בש אי רה שש ם יי ב עי רה עמרםך קש עםה לנ רש ב פנ רנ קה של אן כש ה, כה אי םא רש ב
םאת רות ז עורש תש ימו הי די קש בות הי אה י הה רי המ ה, של לה עש מנ יא לש רות הי עורש תש הי י הנ רי המ ל, של לה ה כש טה מנ רות לש עורש תש ל הי אי רה שש יי
רו עורש תש ל יי אי רה שש יי הוא של רוך  בה דוש  קה ה הנ צה םא רה ל וש רות זו]  עורש תש הי רו  עורש יו, [וש נה פה ת לש דל ם עומל כותה ה, וזש לה עש מנ לש
םא ל ישון וש רי חמ אי תנ דנ שון. ונ רי חמ ם תנ תל אנ ם וש כל ם לה חי לה תוב ה' יי כה הו של יהה] זל ה הה לה עש ל מנ קום של מה י בש רי המ ל. [של לה ה כש טה מנ לש

ים. רי בי חמ רו בו הנ עורש תש י הי רי המ שומות, ונ יות רש אותי דוש בש קה ם הנ שי ל הנ לה כש אן ני כה ם. וש כל יך לה רי םא צה ל ר, של בה רו דה עורש תש

ה קום זל ל מה כה ינו, ה' בש ני אי שה דנ ה, ונ הודה י יש בי רנ י לש י יוסי בי ר רנ מנ ך. אה רל דל ים בנ כי יו הולש ה הה הודה י יש בי רנ י וש י יוסי בי רנ
ם, כל ם לה חי לה תוב ה' יי כה ינו, של אי ך רה כה ה. וש בה המ אנ ין הוא בש ין, אותו די ה די עושל ב וש רה קש ך  עורי ב של ל גנ ף ענ אנ ים, וש מי חמ רנ

ד. חה ד אל ם ענ הל ר בה אנ שש םא ני תוב ל י כה רי המ ל, של לה ים כש מי חמ ין רנ אותו די ה בש אה רש םא ני ל וש

ם יהל לי ה עמ סה יהם כי הנ ים, של מי חמ רנ ין בש די יהה הנ אן הה לו כה פי אמ ר, של מנ אה עון של מש י שי בי רנ י מי תי עש מנ ה שה ר זל בה ר לו, דה מנ אה
ץ רל אה ה הה תה צש םא רה ל ץ, וש רל אה בה רו  בש קש ני ם וש בודה כש ה בי צה רוך הוא רה דוש בה קה הנ יהם, וש ם הנ יא אותה ך הוצי ר כה חנ אנ תו, וש ומי
ך ינש מי יש יתה  טי נה תוב  כה של הו  זל ם.  ה אותה לה בש קי וש ינו,  מי יש ת  אל הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ה  יט לה הושי ד של ענ ם,  ל אותה בי קנ לש

יהה. ים הה מי חמ רנ ין בש די ה הנ יהה] זל ן [הה כי לה ץ, וש רל מו אה עי לה בש תי

רו עורש םא יש ר, ל בה ל דה אי רה שש רו יי עורש ם יש אי ם, של עולה ר בה בה ל דה אי רה שש רו יי עורש יש רוך הוא של דוש בה קה ה הנ צה םא רה ן ל כי לה וש
ר. בה רו דה עורש םא תש ל שון, של רי חמ ם תנ תל אנ ם וש כל ם לה חי לה תוב ה' יי כה הו של ים. זל מי חמ רנ ין בש ה די עמשל םא ינ ל ים, וש מי חמ רנ ם הה ת שי אל
ר בה רו דה עורש ם ותש גה עמשו פש םא תנ ל ש של קי ה בי ל זל ענ ים. וש מי חמ רנ ין בש עמשות די ם לנ יהל לי ר עמ עורי יך לש רי ים צה מי חמ רנ ם הה י שי רי המ של

ר. חי אנ

ר מנ ים. אה מי חמ רנ יהה בש הה ין של ה די ך, זל ם כה ם. אי הי ם הה גויי ם בנ חנ לש ני א ה' וש יהצה תוב (זכריה יד) וש י כה רי המ ר לו, ונ מנ אה
ס רוך הוא חה דוש בה קה א הנ לה ם, אל עולה י הה ני ר מות בש אה שש א כי צה מש םא ני ם ל מותה ים, של מי חמ רנ ין בש די אי הנ דנ יהה ונ ך הה לו, כה

ים. מי חמ רנ ין בש הו די ר. זל ענ םא צנ ל ת בש חנ ננ א בש לה ם, אל גו אותה רש הה ם של עולה י הה ני ר בש אה מות שש יו כש הש םא יי ל ם של יהל לי עמ

י כי גו'. וש א וש בור ייצי גי תוב (ישעיה מב) ה' כנ כה ד, של חה קום אל מה ט לש רה ים, פש מי חמ רנ ין בש ה הוא די ם זל קום שי ל מה כה ובש
ינו. ה מי נל שנ מות, יש חה לש יש מי אי ים. כש רי חי ים אמ בושי ש לש בנ לש יי בושו וש ה לש נל שנ א יש לה בור? אל םא גי ל בור וש גי כנ

יש םא אי ל מות, וש חה לש יש מי אי בור. כש םא גי ל בור, וש גי תוב כנ כה ים, כנ מי חמ ל ייש בו רנ בה ר, אמ ין הוא יהתי די ה, הנ ל זל ם כה עי וש
ם קה לש י חל רי שש ישון. אנ רי חמ ם תנ תל אנ ם וש כל ם לה חי לה ן ה' יי כי לה יו. וש עמשה ל מנ ס ענ ין, חה ה די עושל ב של ל גנ ף ענ אי אנ דנ ונ מות. של חה לש מי
עמקםב ינ מו  ק ה' ענ לל י חי תוב (דברים לב) כי כה תו, של שה ירג לי וש קו  לש חל ם לש הל ר בה חנ רוך הוא בה בה דוש  קה הנ ל של אי רה שש ל יי של

תו. לה חמ ל ננ בל חל

ר םאמל י לו, ונ סוד של ם הוא הנ שה א, וש יעותה ני צש א די רה פש סי ר בש אי בה תש ה ני ר זל בה י. דה לה ק אי ענ צש ה תי ה מנ ל מםשל ר ה' אל םאמל י ונ
ה? לה עש מנ תוב לש ה כה ה. מנ גה דה י הנ עי מש יו מי להה ל ה' אל ה אל ל יונה לי פנ תש יי ר, (יונה א) ונ מנ אה ח וש תנ ה פה הודה י יש בי ה. רנ ל מםשל ה' אל
ם. כל לש כנ אמ ת מנ ה אל נה ר מי של יומו. אמ ר יום בש בנ ך דש לל מל ם הנ הל ן לה מנ יש ר (דניאל א) ונ מנ אל נל מו של ן - כש מנ יש דול. ונ ג גה ן ה' דה מנ יש ונ
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אי אותו דנ א ונ לה ח אותו. אל לנ ה, הוא שה נה הוא מה ג, של דה ה לנ ת יונה ן ה' אל מנ יש יות: ונ הש יך לי רי ך צה ה כה סוק זל ל פה בה אמ
ה ה יונה אה תוכו, רה לש יסו  ני כש הי ן של יוה כי וש תוכו.  נוז בש ילה גה הש יי וש יהם  י הנ גי ר דש אה שש מי מםר אותו  שש ה לי יונה ה לש נה יהה מה ג הה דה
ש, מל של ים כנ ירי אי מש ג של י אותו דה יני י עי ני דול, ושש ל גה יכה מו הי יו) כש עה קום מי ל מש ב של יהם (רםחנ קום הנ ל מש ב של יו רםחנ עה מי בש

יו. הומה תש יהם ובי בנ ה של ל מנ ה כה יהה רואל הה ה לו, וש ירה אי מש יו של עה מי ה בש תה יש ה הה ן טובה בל אל וש

א לה ה לו? אל תה יש זו הה ה הנ חה וה רש ל הה כה ה של אל רש םא ני י ל רי י, המ ה לי רה צה י מי אתי רה תוב קה כה ה של ך, מנ ם כה ר, אי םאמנ ם ת אי וש
ה תה יש ז הה אה בםל, וש סש ים לי ה יהמי לשה םא יהכםל שש ל ת, של יו - מי הומה תש יהם ובי בנ ה של ל מנ ג כה דה ה לו אותו הנ אה רש הל ן של יוה אי, כי דנ ונ

ה. צוקה ה מש יונה לש

ה רוך הוא, ומנ דוש בה קה ר הנ מנ . אה חנ מי יהה שה ה, הה חה וה ה רש ל אותה ת כה ה אל ה יונה אה רה ן של יוה ר, כי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה של
יב בי יו סש יהם הה י הנ גי ר דש אה ל שש כה ת, וש ג ומי ת אותו דה ג אל רנ ה? הה שה ה עה אן?. מל ך כה י אותש תי סש ננ כש ה הי זל י לה כי ר? וש ה יותי צל רש תי
ל לי פנ תש יי יהד - ונ ה. מי רה צה מו בש צש ת ענ ה אל ה יונה אה ז רה אה ה, וש ד זל צנ ך אותו מי ה נושי זל ה, וש ד זל צנ ך אותו מי ה נושי ג. זל אותו דה

ל ה'. ה אל יונה

תוב םא כה ל י, וש ה לי רה צה י מי אתי רה תוב קה ז כה אה ה. וש תה אםר מי יש ר בנ של ה אמ גה דה הנ ר וש מנ אל נל ה, כנ גה ת דה עי כה ג, וש ה דה לה חי תש בנ
י, תי עש ונ אול שי ן שש טל בל יהם. מי י הנ גי י דש לי יקו  צי הי ה של רה צה ה  אותה י, מי אתי רה א קה לה ה, אל רה צה י בש תי בש יהשנ ה או  רה צה י בש יתי יי הה

ת. אי מי דנ יהה ונ הה א של לה ג, אל ן דה טל בל י או מי ן חנ טל בל תוב מי םא כה ל ת. וש י מי רי המ של

ין כםל, עי ה לש שה ינבה יאו לנ הוצי ה, וש זל ג הנ דה ת הנ יהה אל חל הל רוך הוא, וש דוש בה קה ל אותו הנ בי תו, קי לה פי ל תש לי פנ תש הי ן של יוה כי
רוך הוא. דוש בה קה ה הנ עמשי ת מנ או אל ם רה כגלה ה. וש ת יונה א אל יהקי ג ונ דה ר ה' לנ םאמל י תוב ונ כה של

תוב ה' כה ע של מה שש שור בו. מנ יהה קה הה קום של מה לנ ה,  גה דה י הנ עי מש יו מי להה ל ה' אל ה אל יונה ל  לי פנ תש יי ונ תוב?  כה ה  מנ
י. לה ק אי ענ צש ה תי ה מנ ל מםשל ר ה' אל םאמל י אן, ונ ף כה יו. אנ להה א ה' אל לה ר, אל םא יותי ל ל ה' וש ל אל לי פנ תש יי תוב ונ םא כה ל יו, וש להה אל

א. קה וש י דנ לנ אי

ה יזל אי י לש כי עו, וש סה יי וש ת.  עי ה כה לה פי ן תש מנ םא זש ה ל ים. זל רי בה דש בות בי רש הנ לש מי עו  סה יי וש עו.  סה יי ל וש אי רה שש י יי ני ל בש ר אל בי דנ
י רי המ י, של לה ק אי ענ צש ה תי תוב מנ כה ה, של לה עש מנ ר לש זנ א חה לה ים? אל רויי יו שש ם הה יהם הי ל הנ י ענ רי המ עו, של סש יי ה אותו של וה קום צי מה

ר). בה דה לוי הנ יק תה תי ענ א בה לה ן (אל מנ זש ינו הנ ה אי זל ה, של זל עו מי סש עו, יי סה יי ה וש ל זל ענ ים. וש די ה עומש קום זל מה ם בש כגלה

דוש, קה ם הנ שי ל הנ ד של צנ ך בנ ה יהדש טי דוש. נש קה ם הנ שי שום הנ בו רה ך, של טש ת מנ ם אל רי גו'. הה ך וש טש ת מנ ם אל רי ה הה תה אנ וש
ד, חה ד אל צנ ך, לש ת יהדש ה אל טי ה ונש ל זל ענ יו). וש נה פה יו (לש נה פה לש נו ומי מל חו מי רש בש ם יי דוש, הי קה ם הנ שי ת הנ או אל רש ם יי יי מנ הנ ן של יוה כי וש

ים. רי חי ים) אמ רי בה דש ם (לי יי מנ ך אותו לש רי טה צש ה הי טל מנ ל אותו הנ ים של רי חי אמ ים הה די דה צש ת הנ אל של

ה. ה מםשל טי א מנ רה קש ים ני מי עה פש לי ים, וש להי אל ה הה טי א מנ רה קש ה ני זל ה הנ טל מנ ים הנ מי עה פש לי י של יתי אי ר, רה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ר םאמנ ת ין של ד, בי חה ם אל כגלה ר, של מנ ה אה א, יהפל בה א סה נונה מש ב הנ ל רנ רו של פש סי נו] בש רש אנ ך בי כה יו, וש ם הה יי ננ עון [שש מש י שי בי ר רנ מנ אה
ך, ינד ת יהדש ה אל טי ה ונש ל זל ענ ה. וש בורה גש ד הנ ר צנ עורי ה, לש זל ה הנ טל מנ הנ ה. וש ל מםשל ר של םאמנ ת ין של רוך הוא, בי דוש בה קה ל הנ של

ה. בורה גש ד הנ צנ יא מי הי םאל, של מ שש

ל כה ם בש יהל ני פש את לי ה קורי תורה הנ ה, וש תורה ים בנ לי כש תנ סש םא מי ל ים וש םא רואי ל ם של אותה עון, אוי לש מש י שי בי ר רנ מנ אה
ת עי כה ם, וש יי ים מנ אי יוצש ם, וש עולה ם בה יי מנ ים הנ רי עורש תש ה מי בורה גש ד הנ צנ ה, מי אי םא רש ים. ב יחי גי שש םא מנ ל ים) וש עי םא יודש ל יום, (וש

םאל? מ הוא שש ך, של ת יהדש ה אל טי ה ונש מה ם, לה יי מנ ת הנ ש אל ינבי רוך הוא לש דוש בה קה ה הנ רוצל

ה בורה גש ד הנ ת צנ ר אל עורי ם, לש יי מנ ת הנ יב אל שי הה לש ך  יהדש ת  ה אל טי ונש ם,  יי מנ ת הנ אל ש  ינבי לש ך  טש ת מנ ם אל רי א הה לה אל
יהם ל הנ ך ענ ת יהדש ה אל טי ך, ונש טש ת מנ ם אל רי תוב הה כה אן, של ים כה רי בה י דש ני ך שש שום כה ים. ומי רי צש מי ל הנ ם ענ יי מנ יב הנ שי הה ולש

ובשקהעיהו.

יו הה ב יהם. וש לל הםמםת בש או תש פש ר קה מנ אל נל ס, כנ תוך ני ס בש ה ני שה רוך הוא עה דוש בה קה א הנ לה יו? אל הומות הה תש י הנ רי המ ונ
ה. שה ינבה יהם בנ תוך הנ ל בש אי רה שש י יי ני יהבםאו בש תוב ונ כה הו של יהם. זל תוך הנ ה בש שה ינבה ים בנ כי הולש

ל צל ץ אי רל אה ד בה חה ן אל ה אופנ ני הי יות וש חנ א הנ רל אי ח, (יחזקאל א) וה תנ עון פה מש י שי בי יו. רנ בםתה כש רש ן מנ ת אםפנ ר אי יהסנ ונ
ה טונו זל לש שי טונו, וש לש ת שי ה אל אל רש כםל מנ רוך הוא בנ דוש בה קה ה, הנ אי םא רש ל ב בה ר, אמ אי בה תש ני שוהו וש רש ה פי סוק זל יות. פה חנ הנ

ים. מי י עולה מי עולש ם ולש עולה עמבםר לש םא ינ ל

דות ה תולש לל תוב (בראשית ב) אי כה ם, של עולה ת הה יד בו אל עלמי הל ם וש הה רה בש ת אנ ל אל טנ בות. נה אה טון בה לש ה שי שה עה וש
הו זל ים.  מי עולה לש יהם  קנ הוא  ם, של עולה ת הה אל ל בו  תנ שה וש ק  חה צש יי ת  אל ל  טנ נה  . שוהה רש ופי ם,  אה רש בה הי בש ץ  רל אה הה וש ם  יי מנ שה הנ
הו ר בו. זל אי פה תש הי מו, וש ע עי עמשנ תנ שש הי יו וש נה פה לש יבו  הושי עמקםב, וש ת ינ ל אל טנ ק. נה חה צש ת יי ים אל קי י אה יתי רי ת בש אל תוב וש כה של

ר. אה פה תש ך אל ר בש של ל אמ אי רה שש תוב (ישעיה מט) יי כה של

ן נותי ץ, וש עי הה אותו  בש נו  קש תש ים ני יי חנ ל הנ כה ים, של מי עולה ת לש ול מה ין בו  אי ים של יי חנ ץ הנ עי ז בש חנ עמקםב אה ה, ינ אי םא רש וב
יו לה גש סםף רנ ילאל תוב (בראשית מט) ונ כה ה של עה שה ת? בש י מי תנ ת. ומה םא מי עמקםב ל ן ינ כי לה ים בו, וש חוזי אמ ם של ל אותה כה ים לש יי חנ
דות יםרש יהה  לל גש תוב רנ כה ה זו  טה מי בש שום של למםה, מי שש לי של תו  טה ה מי ני ר (שיר ג) הי מנ אל נל של מו  ה, כש טה מי ה. הנ טה מי ל הנ אל
עמקםב ת ינ רוך הוא אל דוש בה קה ה הנ שה עה יו. וש מה ל ענ ף אל סל ייאה ע ונ ונ גש יי ז ונ אה ה, וש טה מי ל הנ יו אל לה גש סםף רנ ילאל תוב ונ ן כה כי לה ת, וש ול מה
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יך. תי רש חנ ר בש של עמקםב אמ תוב (ישעיה מא) ינ כה הו של בות, זל אה יר הה חי בש לי

גות. רה דש גות בי רה ה, דש לל אי ה בש לל ים אי חוזי ם אמ בות, כגלה כה רש מל ן הנ ל אותה כה וש ה  לה עש מנ לש נות של חמ מנ ל הנ ה, כה אי םא רש ב

. יהה ת יהדל חנ ים תנ עי ם נוסש נות, כגלה חמ מנ הנ ים וש לוסי אוכש ל הה כה ם, וש יהל לי ש עמ קםדל יות הנ חנ ים, וש תוני חש ה תנ לל אי ים וש יוני לש ה על לל אי
ים. ה חוני רה מה אמ ל מנ ענ ים וש עי ה נוסש רה מה אמ ל מנ ענ

ה מה ה כנ ילה בי שש נו) בי קש תש ני לו (וש שש לש תנ שש הי ה, וש חוזות בה יות אמ חנ ר הנ אה ל שש כה ה) של דושה קש ה הנ יונה לש על יהה (הה חנ י הנ זוהי וש
ים כי ים הולש תוני חש תנ הנ וש ים  יוני לש על ל הה כה וש גות,  רה דש גות בי רה זות דש חה אל נל וש דות).  יורש לו  אי דות וש יורש לו  יות (אי חנ יות לש חנ

גו'. ר וש פה סש ין מי אי ש וש מל ם רל ם שה יי דנ ב יה חנ דול ורש יהם גה ה הנ תוב (תהלים קד) זל כה הו של יהם. זל ים בנ טי שה וש

ק, חםזל יו בש לה ת עה כל ה הולל שה קה רוחנ  ף, וש ענ א זנ צה מש ני דות, וש יורש יות עולות וש ני אר ל הה יו, כה לה ת גנ יהם אל ה הנ לל עמ מנ של וכש
ם עולה י הה ני ם בש ל אותה כה רום. וש דה ה לנ לל אי פון וש צה ה לנ לל ב, אי עמרה מנ ה לנ לל אי ח וש רה זש מי ה לנ לל ד, אי ל צנ כה ים לש רי זש פנ תש יהם מי י הנ גי ודש

ר. פה עה רות הל עה מש ם בי ים אותה עי ם ובולש ים אותה חי ם, לוקש יהל לי ם עמ רםשל ת הה ים אל רואי של

יהם ל הנ ד של חה יג אל הי נש א מנ בה ה של עה ה שה אותה ט לש רה דות, פש יורש םא עולות וש ל ם, וש קומה מש עות מי םא נוסש יות ל ני אר ל הה כה וש
יות ני אר ל הה ז כה אה ה. וש נוחה את מש צי מש ני זו, וש גש רה ך מי יהם, שוכי ל הנ ה ענ ה עולל זל ן של יוה יהם. כי ף הנ ענ ל זנ ים רוחנ של לי שש הנ א לש יוצי וש
ק בו. חל שנ תה לש רש צנ ה יה ן זל יהתה וש כון לי לי הנ יות יש ני ם אר תוב שה כה הו של םאל. זל מ שש לי ין וש יהמי םא סוטות לש ל ר, וש ך יהשה רל דל כות בש הולש
יונות לש על ה הה דל שה יות הנ חנ וש  , יהה לל חות עה מי יות שש חנ ן הנ ל אותה כה ם, וש קומה מש ים לי סי נש כנ תש יהם מי י הנ גי ל דש כה א. וש קה וש ה דנ זל

ם. קו שה חמ שנ ה יש דל שה ינת הנ ל חנ כה תוב (איוב מ) וש כה הו של חות. זל מי שש

גון יון. כש לש על יהם הה ה בנ לה עש מנ ה ייש לש לה עש מנ לש מו של יהם. כש ה ייש בנ טה מנ לש מו של ה, כש טה מנ ה ייש לש לה עש מנ לש מו של ה, כש אי םא רש ב
תון. חש תנ יהם הנ ה ייש בנ טה מנ לש גון של ה. כש טה מנ ה ייש לש לה עש מנ לש של

מו כםל כש גוף, הנ עמרות הנ שנ רועות וש וזש םאש  ב, ר רםחנ וה ך  ינו, אםרל רי בי חמ לנ נו  רש עורנ תש י הי רי יהם, המ הנ ל אותו  גוף של הנ
יהם. גוף הנ יהם וש רועות הנ יהם וזש ל הנ םאש של ר ם הה ך גנ ה, כה טה מנ לש יהם של ה לנ טה מנ ה לש מו זל מו. וכש שש א בי רה קש כםל ני הנ יך, וש רי צה של

ים? חוף ינמי ה לש ה זל א מנ לה לו, אל גורה יהה בש ד הה חה י יהם אל רי המ ן. ונ כם שש ים יי חוף ינמי בולגן לש תוב (בראשית מט) זש כה
יהה שוק בולון הה עמקםב. זש ך ינ י ילרל אי ר (שמות א) יםצש מנ אל נל ן, כנ ידם ל צי תו ענ כה ינרש יון. וש לש סוד על ים בש רי בי חמ רוהה הנ אמ בי אי של דנ ונ

ת. לל כי תש ל הנ זון של לה חי א הנ צה מש אן ני כה לו, ומי גורה יהה בש ת הה רל נל יהם כי גוף, וש ל הנ ין של יהמי הנ

ם ים אותה בי כש ענ תש םא מי ל זון, וש פה חי ים בש צי ה רה בה כה רש מל י הנ לי גנ לש גנ או, וש צש מש בות ני כה רש ל מל בות ענ כה רש ה מל מה ה, כנ אי םא רש ב
ל ה ענ נה מג מש ה הנ בה כה רש מל ה, הנ אי םא רש זון). ב פה חי ת, בש דג בי כש הו בי גי המ ננ יש אן ונ כה ם (וש ן כגלה כי ם, וש יהל לי סםענ עמ נש ה לי בה כה רש מל י הנ כי תומש
ה מה יו. כנ בםתה כש רש ן מנ ת אםפנ ר אל יהסנ תוב ונ י כה רי המ ה, של מה לי ה שש בה כה רש את מל צי מש םא ני , ל שוהה רש ר] פי םאמנ ם ת ים, [אי רי צש מי הנ
בות כה רש מל ל הנ טונו, כה לש שי ר מי ערבנ ה הה זל ן של יוה ם. כי יהל לי דו עמ קש פש ני ד, של חה ל אל גנ לש ך גנ ל תומי ים ענ עי יו נוסש הה יו של בות הה כה רש מל
עםה רש ל פנ ענ ם (ירמיה מו) וש יי רנ צש ל מי תוב ענ כה ם, של טונה לש שי רו מי בש עה ה הה טה מנ ם לש ז כגלה עו. אה סש םא נה ל ם וש טונה לש שי רו מי בש עה הה

ושענל הנבםטשחיים בו.

ר אה ר כםחנ שש בנ שש ם, ני יי רנ צש ר כםחנ מי ערבנ הה ן של יוה ים. כי מי ענ ר הה אה ל שש ל כה ט ענ לנ ם שה יי רנ צש ל מי יט של לי שנ ן הנ מנ אותו זש ובש
יו ם הה כגלה שום של גו'. מי זון וש גה רש ים יי מי עו ענ מש תוב שה כה גו', וש דום וש י אל לופי לו אנ המ בש ז ני תוב אה כה נו? של ן לה יי ננ ים. מי מי ענ הה
ל יוענ של סי ת הנ אל שו  קש ם בי ן כגלה מנ זש אותו  ם. ובש הל לה של יוענ  סי ם לנ יי רנ צש מי ים בש חוזי אמ ים, ונ רי צש מי ל הנ ן של חה פגלש ים בנ חוזי אמ
םא ל ם וש יהל די פו יש ם, רה יי רנ צש מי רוך הוא בש דוש בה קה ה הנ שה עה בורות של גש ת הנ עו אל מש שה ן של יוה ה, כי ל זל ענ ק. וש זי חנ תש הי ם לש יי רנ צש מי

ם. טונה לש שי רו מי בש שש ני עו וש זש עש דנ זש ם הי כגלה עממםד, וש לו לנ יהכש

ם ל כגלה של כםחנ  ר הנ בנ שש ני ן של יוה ים בו. כי חוזי אמ ם של ל אותה ל כה של ר כםחנ  בנ שש ני ה, של לה עש מנ ם לש ר כםחה בנ שש ני של כש אי של דנ ונ
ן ת אםפנ ר אי יהסנ ונ ך  שום כה ה, ומי לה חי תש ר בנ בנ שש ני ה של זל הנ כםחנ  שום [אותו] הנ מי רו  בש שש ני ה  טה מנ לש ה של לל ל אי ה, כה לה עש מנ לש

ים. כי יו הולש םא הה ר, ל בנ שש ה ני זל של י כש רי המ דות, של בי כש גו בי גי המ ננ יש תוב. ונ יו כה בםתה כש רש מנ

ן ת אםפנ ר אי יהסנ א ונ לה תו, אל בש כנ רש ן מל יו, או אופנ בותה כש רש י מנ ני ת אופנ ר אי יהסנ תוב ונ םא כה ל ך הוא, של כה ה של אל םא ורש ב
ים בו. קי בה דש יו ני ם הה כגלה ה של כםחנ זל שום של יו, מי בםתה כש רש מנ

ם הל ה בה צה רנ תש רוך הוא הי דוש בה קה הנ ל של אי רה שש ל יי ם של קה לש י חל רי שש ה, אנ אי םא רש יו - ב בםתה כש רש ן מנ ת אםפנ ר אי יהסנ עוד ונ וש
תוב (שם ד) כה קון. וש בה דש תוב (דברים יג) ובו תי כה הו של קו. זל לש חל יו בש הש ם יי הי של ק, וש לל ם חי הל יות לה הש לי ם וש הל ק בה בי דה הי לש
מו ק ה' ענ לל י חי תוב כי כה ר לו יהה. וש חנ עמקםב בה י ינ תוב (תהלים קלה) כי כה ש. וש מה ה' מנ ם. בנ יכל להי ה' אל ים בנ קי בי דש ם הנ תל אנ וש
ה נוזה ה גש יונה לש ה על דושה ה קש ם תורה הל ן לה תנ ה נה ל זל ענ קו, וש לש יות חל הש דוש לי ע קה רנ זל ם מי יא אותה הוצי תו. של לה חמ ל ננ בל עמקםב חל ינ
יהה רל חמ ת אנ כל לל ל לה אי רה שש יי לש ה  ן אותה תנ נה תו  בה המ שום אנ ר. ומי מנ אל ה נל י זל רי המ ם, ונ עולה א הה רה בש םא ני ל ד של ים ענ ני ם שה יי פנ לש אנ

ה. בםק בה דש לי וש

לו גות. אי רה דש גות בי רה ה, דש לל אי ה בש לל ים אי חוזי ם אמ בות, כגלה כה רש ן מל ל אותה כה ים, וש יוני לש על נות הה חמ מנ ל הנ ה, כה אי םא רש ב
ל כה וש יו,  לה עה ה  דושה קש יהה  חנ וש דול.  גה יהם  הנ ה  זל (תהלים קד)  תוב  כה , של שוהה רש פי י  רי המ ונ ים,  תוני חש תנ לו  אי וש ים,  יוני לש על
יא הי ן של מנ זש ים. בי חוני ה  רה מה אמ ל מנ ענ ים וש עי נוסש ה  רה מה אמ ל מנ יה. ענ ת יהדל חנ ים תנ עי ם נוסש נות, כגלה חמ מנ הנ ים וש לוסי אוכש הה

ה. ים בה חוזי ם אמ כגלה שום של ים, מי עי ם נוסש ת, כגלה ענ נוסנ
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ת ה אל לה חי תש יר בנ עלבי ה, הל טה מנ עםה לש רש י פנ לוסי ת אוכש יר אל עמבי הנ רוך הוא לש דוש בה קה ה הנ צה רה ה של עה שה ה, בש אי םא רש וב
ל ת כה יג אל הי נש יהה מנ הה יון של לש על דוש  קום קה מה ק אותו  לי סי יר וש עלבי ה? הל שה ה עה נו. מל מש קנ הי של מו  ם כש הל לה של כםחנ  אותו 
טונו לש שי ר מי ערבנ לו, הה םא יהכש ל ן של יוה כי ג. וש הי ננ תש הי לו לש םא יהכש לו ל לה נות הנ חמ מנ ל הנ ק, כה לי תנ סש ה הי זל ן של יוה בות. כי כה רש מל ן הנ אותה
י ני פש ה מי נוסה ה אה זל ל  ענ וש ז,  ים הוזנ רי צש מי ל הנ יט של לי שנ ז הנ אה וש ת,  קל דולל ש  אי ר בש ערבנ הה וש ם  יי רנ צש ל מי ה של נל מג מש הנ אותו 

ש. אי ף בה רה שש ם ני יי רנ צש ל מי ה של נל מג מש ת הנ או אל רה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ל. מה אי רה שש יי

ר מנ אה יהם וש ל הנ ענ דול של גה ה הנ נל מג מש רוך הוא לנ דוש בה קה א הנ רה יהם, קה ל לנ אי רה שש בו יי רש קה ה של עה שה ר, בש מנ ק אה חה צש י יי בי רנ
י ני פש לי יו מי ימה ת מי ע אל רנ קש יי יהם - של ל הנ י ענ אי ייש לי ננ יהם, ותש ל הנ ך ענ י אותש יתי ני ם, מי עולה ת הה י אל יתי שי עה ה של עה שה לו: בש
ה ה זל נו. מנ יתה אי ר לש נות בםקל פש יהם לי ב הנ יהשה ך? ונ ר כה חנ תוב אנ ה כה יהם. מנ תוך הנ י בש ננ רו בה בש ענ ינ ו של שה כש ן ענ מנ זש יענ הנ גי י, הי ננ בה

ם. עולה ת הה א אל רה בה של רוך הוא כש דוש בה קה ם הנ יהה לו עי הה או של נה תש נו? לי יתה אי לש

או רה ם, וש יהל יני ימו עי רי ים. הי די יורש ים וש יהם עולי י הנ לי ת גנ ים אל ל רואי אי רה שש יו יי הה יהם, וש ל הנ ים ענ ל חוני אי רה שש יו יי הה וש
רונו ת אמ ה אל אה יהם? הוא רה ה הנ אה ה רה ה - מה אה יהם רה ר. הנ אי בה תש י ני רי המ עמקו, ונ צה דו וש חמ לו, ופה ים של לוסי אוכש הה עםה וש רש ת פנ אל
ה אה יהם רה ה הנ ל זל ענ ה, וש חוצה א הנ ייצי ס ונ נה יה תוב (בראשית לט) ונ כה שום] של ם? [מי ענ טנ ה הנ יו. מה נה פה לש ח מי רנ ף, ובה ל יוסי של
ם יי רנ צש ץ מי רל ת אל או אל רה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ל. מה אי רה שש י יי ני פש ה מי נוסה גו' אה יו וש בםתה כש רש ן מנ ת אםפנ ר אי יהסנ תוב ונ כה ס, וש נה יה ונ

ל. אי רה שש י יי ני פש ה מי נוסה רו אה מש ז אה אה ש, וש אי ה בה לו עולה אי כש

ה רוצל של כש ך, של לש ר  אםמנ וש םא  י, ב יוסי י  בי רנ לש יהיא  י חי בי ר רנ מנ ר. אה בה דש מי ים בנ כי הולש יו  י הה יוסי י  בי רנ וש יהיא  י חי בי רנ
יר עמבי םא מנ ל , וש יענ קי רה ם בה הל לה יט של לי שנ יר הנ עמבי מנ ד של ה ענ ינו עושל ץ, אי רל אה ל הה טון של לש יר שי עמבי הנ רוך הוא לש דוש בה קה הנ
יים קנ י לש די , כש יענ קי רה ם בה הל לה מוש של שי טון] הנ לש שי ע [הנ רנ גה םא יי ל י של די קומו, כש מש ר בי חי ה אנ נל מנ מש ד של ם ענ הל לה יט של לי שנ ת הנ אל

ך הוא. אי כה דנ י, ונ י יוסי בי ר רנ מנ ה. אה נה נל תש פםץ יי ינחש י של מי תוב (דניאל ד) ולש כה ה של מנ

דוש קה ה הנ רוצל של ינו - כש ני דם ץ. ה' אמ רל אה ל הה כה ך בש מש יר שי די ה אנ ינו מה ני דם ר, (תהלים ח) ה' אמ מנ אה י וש י יוסי בי ח רנ תנ פה
יו נה פה לש יר מי עמבי ם, ומנ ר אותה שובי ם וש יהל לי ינו עמ ק די זי חנ לות, מש זה ים ומנ בי י כוכה די ים עובש מי ענ ת כםחנ הה בםר אל שש רוך הוא לי בה

ם. הל לה יט של לי שנ ת הנ אל

הו א זל לה ך? אל ה הודש נה ר תש של הו אמ ך. מנ ה הודש נה יך, או תש רי יהה צה תה הה תנ ר נה של ם, אמ יי מה שה ל הנ ענ ך  ה הודש נה ר תש של אנ
ר (שמות ג) מנ אל נל ר, כנ של הו אמ זל ם, וש יי מנ שה ל הנ נו ענ מל יענ מי פי שש הנ תו לש שה קה ש בנ קי ד בי וי דה כםל, וש ל הנ מםק של עה ר הל הה נה ל הנ סוד של

ילה. הש ר אל של ילה אמ הש אל

ת רל טל ענ תש ה מי ירה בי גש הנ ה, וש חה מש שי כםל בש ז הנ ם, אה יי מנ שה ל הנ א ענ יוצי וש ענ  כםל שופי ל הנ מםק של עה ה הל זל ר הנ הה נה הנ ה של עה שה בש
ה, ירה בי גש י הנ ני פש לי ר מי ערבה לות מה זה ים ומנ בי ת כוכה י עמבודנ די ים עובש מי ענ ל הה טון של לש שי הנ ה. וש חה מש שי מות בש עולה ל הה כה ך, וש לל מל בנ

ה. ים בה חוזי אמ ל הה םאש כה ים ר פי ז זוקש אה וש

ד ה עובי זל הנ יש  אי י הה ך, אולנ לי יהיא, ני י חי בי ר רנ מנ יו. אה נה פה ד לש חה א אל שה א, ומנ יהה בה הה ד של חה אל יש  אי או  רה ך  ין כה בי
אן ב כה שי י, ני י יוסי בי ר רנ מנ ך. אה רל דל מו בנ ף עי תי תנ שש הי סור לש אה ץ הוא, וש רל אה ם הה לות הוא, או ענ זה ים ומנ בי ת כוכה עמבודנ

דול. יש גה י הוא אי ה, אולנ אל רש ני וש

ת, רל חל ך אנ רל ענ דל י יודי ני אמ ווי, ונ יך לי רי ה צה זל ן הנ כה סג מש ר הנ עמבה מנ ל הנ בוב של סי ם, בנ הל ר לה מנ אה ם, וש יהל ני פש ר לי בנ ך עה ין כה בי
ר וי י עי ני פש לי תוב (ויקרא יט) וש כה ה של ל מנ עלבםר ענ םא אל ל ם וש כל א בה טה חל םא אל ל ם, של כל ר לה י לומנ יתי צי י רה ני אמ אן, ונ כה ה מי טל סש ני וש
ן מה חמ רנ הה רוך  י, בה י יוסי בי ר רנ מנ ם. אה כל שש פש ננ בש נו  כש תנ סש םא תי ל וש זו,  הנ ך  רל דל ים בנ סומי מו  ם כש תל אנ וש שול,  כש ן מי תי םא תי ל

ת. רל חל ך אנ רל דל טו לש ה. סה זל עמבםר בה ננ ד של אן ענ ר כה בה ר שום דה בי דנ םא לש ם, ל הל ר לה מנ מו. אה רו עי בש חנ תש אן. הי ינו כה כי חי של

ם, כה ן חה ד כםהי חה ם אל ענ ים פנ כי הולש יו  ת הה רל חל אנ הה ך  רל דל הנ ה  אותה ם, בש הל ר לה מנ קום, אה מה אותו  מי או  יהצש ר של חנ אנ
ר עובי י של ל מי יום, כה אותו  גו. מי רה המ ונ קום  מה אותו  יו בש לה ץ עה רל אה ם הה ענ ם אותו  מו. קה ד עי חה ץ אל רל אה ם הה ן ענ כםהי וש
ם, דה אה י הה ני ת בש ים אל חי פש קנ ים ומש גי הורש ים וש רי י הה די ם שודש ים שה רי בש חנ תש י מי רי המ ונ שו,  פש ת ננ ן אל כי סנ קום, מש מה אותו  בש

ל יום. כה ן בש כםהי ם אותו הנ רוך הוא דנ דוש בה קה ש הנ קי בנ ם, ומש ים שה רי םא עובש ים ל עי יודש ה של לל אי וש

םא י ל ני ל אמ בה ה, אמ יבה שי יש י הנ אשי ם רה אותה רוהה  אמ י בי רי גו'. המ עממםד וש נםב לנ יום בש ר, עוד הנ מנ אה ח (ישעיה י) וש תנ פה
רםן המ ח אנ קנ יי תוב, (שמות ו) ונ ך כה א כה לה ה? אל ה יום זל יזל יום - אי נו. עוד הנ דש מנ ר לה בה דה סוד הנ א של לה ך, אל ם כה כל ר לה אומי
ש מי שנ ולש ה  יתה ת בי ן אל קי תנ ה, לש ינה בי רםן הוא שושש המ אנ ל, של אי רה שש ת יי סל נל ל כש סוד הוא ענ ב. וש דה ינה מי ת ענ ע בנ בנ ישל לי ת אל אל

רםן. המ מו אנ ש, הוא כש דה קש מי ש בנ מי שנ מש ן של ל כםהי ה, כה אה לש הה אן וה כה ד. מי חה אל ג כש וי דנ זש הי ך לש לל מל ה לנ יסה ני כש הנ ה ולש אותה

ה רה אמ שש גו, ני רש הל נל ן של יוה ה. כי ירה בי גש י הנ יני בי יו שושש מו הה ים עי ני כםהמ ם הנ ל אותה כה יון, וש לש דול על ן גה יהה כםהי ך הה לל ימל חי אמ
ג וי דנ זש הי ה לש ח אותה מנ ישנ וי ה  יתה ן בי קי יתנ וי יהה  נל פה ש לש מי שנ מש י של א מי צה מש םא ני ל ה, וש לה ין של בי שושש ד הנ בנ אה ה, וש דה בנ ה לש ירה בי גש הנ

ך. לל מל ם הנ עי

ה דה בש אי יו, וש נה אול ובה ת שה ה אל גה רש כםל. הה ת לנ בל ם, אורל עולה ל הה ת ענ דל עומל םאל, וש מ שש ה לי רה בש יא עה אותו יום הי ז מי אה וש
א בה ד של לוי, ענ א תה טש חי יהה אותו הנ ו הה שה כש ד ענ ענ בות. וש בה ה רש מה כנ ים וש פי לה ה אמ מה ל כנ אי רה שש יי תו מי ה, מי לוכה מש ת הנ ם אל הל מי

כםל. ת הנ יז אל גי רש הי יב וש רי חי נש סנ

ה ה, אותה לה ים של יני בי שושש ת הנ ה אל דה בש אי ל של אי רה שש ת יי סל נל יהו? זו כש יון, ומי לש הו יום על נםב, זל יום בש הו עוד הנ זל וש
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םאל] מ שש ק בנ בי דנ תש הי יהה לו לש ך הה שום כה ין, [ומי ן הוא יהמי כםהי הנ םאל, של מ שש ק בנ בי דה הי יהה לו] לש הה ין [של םא יהמי ל ה לש רה אמ שש ני של
עממםד. נםב לנ יום בש ך עוד הנ שום כה ומי

ם רנ גה וש ים  ני כםהמ ת הנ ג אל רנ הוא הה שום של א מי לה אול? אל אן שה ה כה מה לה ה.  סה נה אול  ת שה ענ בש גי תוב  ה, כה אי םא רש ב
שו. פש ננ ן בש כי תנ סש םא יי ל י של די קום, כש אותו מה יש בש ר אי בנ םא עה אותו יום ל אן מי ף כה ין - אנ רוענ יהמי ם זש עולה ן הה ר מי קי עה תי של

דול? יש גה י הוא אי ך אולנ י לש תי רש מנ םא אה ל יהיא, וש י חי בי רנ י לש י יוסי בי ר לו רנ מנ אה

ך מש נו מי עש יהדנ וש ך  אנו אותש צה מה נו של מו אה ם - כש דה י אה רי שש ה. אנ מה כש א חה צה ם מה דה י אה רי שש ר, (משלי ג) אנ מנ אה ח וש תנ פה
רוך דוש בה קה ן לו הנ מי זנ מש ם של דה הו אה זל ך, וש מש ר עי בי חנ תש הי ך לש ינו לש כי חי נו של מו אה ה - כש בונה יק תש פי ם יה דה אה ה. וש מה כש ר חה בנ דש

כו. לש ה. הה גנ אור נם ים כש יקי די ח צנ אםרנ תוב (משלי ד) וש ה כה ל זל ענ ה, וש ינה כי שש י הנ ני ך, פש רל דל ה בנ נה תה הוא מנ

קום מה מור בש זש ד מי וי דה גו'. לש וש ה  לאה ץ ומש רל אה ה' הה מור לנ זש ד מי וי דה ר, (תהלים כב) לש מנ אה וש יש  אי הה ח אותו  תנ פה
ת סל נל ל כש ד ענ וי ר דה מנ אה ה של ירה שי מור - הנ זש ד מי וי דה א לש לה ה? אל זל ה לה ין זל ה בי ד. מנ וי דה מור לש זש ר מי חי קום אנ מה ד, ובש חה אל

מו. צש ל ענ ר ענ מנ ד אה וי דה ה של ירה שי ד - הנ וי דה מור לש זש ל. מי אי רה שש יי

ין לוסי אוכש ל הה כה ל וש אי רה שש ת יי סל נל - זו כש ה  לאה ץ ומש רל אה רוך הוא. הה דוש בה קה ה הנ ה' - זל ה. לנ לאה ץ ומש רל אה ה' הה לנ
ל בי בודו. תי ץ כש רל אה ל הה םא כה ל ר (ישעיה ו) מש מנ אל נל מו של אי הוא, כש דנ ונ ה  לאה ים מש אי רה קש ני ה, וש מה ים עי רי בש חנ תש מי ה של לה של
תוב (תהלים כה הו של ה. זל לה עש ל מנ ם] של ל עולה ין [של די ה בנ חוזה אמ ל, ונ בי את תי רי קש ני ה של טה ל מנ ץ של רל י אל ה - זוהי י בה בי יםשש וש

דון. ה הוא ני זל ין הנ די הנ ם - מי עולה ל הה כה ין לש ד, בי חה ם אל ענ ין לש ד, בי חה אל ין לש ק. בי דל צל ל בש בי פםט תי שש הוא יי ט) וש

נלה מג יו, אותו מש לה ר עה עורי תש ה הי ין זל די ן של יוה מו. כי ל ענ כה דו הוא וש בש אה ד של ה ענ זל ין הנ די הנ ק מי ננ עםה יה רש ה, פנ אי םא רש ב
ה יו. מנ בםתה כש רש ן מנ ת אםפנ ר אי יהסנ תוב ונ כה דו, של בש אל ה נל טה מנ לש ה של לל ל אי ז כה אה ר, וש ערבנ הה ז וש טון, הוזנ לש שי ם בנ יהל לי ה עמ נה מנ תש הי של
ה ל זל ענ ם, וש יהל לי ט עמ שולי ה של נל מג ם? אותו מש הל לה ן של י הוא אותו אופנ עםה. ומי רש ל פנ יו של בותה כש רש יו? מל בםתה כש רש ן מנ ה אםפנ זל
עו בש תוב טג ן כה כי לה , וש יהה יהדל רו) בש סש מש ני (וש חו  מש ני ם וש יהל לי ר עמ עורי תש יון הי לש על יהם הה א הנ לה יהם? אל ה בנ מה יהם. לה ם בנ כגלה תו  מי

גות. רה דש ל הנ ינם סוף, סוף כה עו בש בש תוב טג ה כה ל זל ענ ך הוא! וש אי כה דנ י, ונ י יוסי בי ר רנ מנ ינם סוף. אה בש

ים יכי ך מולי ם הולי דה אה ך של רל דל בש נו, של דש מנ אן לה כה א מי לה ת? אל דג בי כש ה בי ה זל ת, מנ דג בי כש הו בי גי המ ננ יש ר, ונ מנ יהיא אה י חי בי רנ
ר לו מנ ש. אה מה דות מנ בי כש רוך הוא בי דוש בה קה יג אותו הנ הי נש ר הי בה אותו דה עםה, ובש רש ב פנ ד לי בנ כש יי עםה ונ רש פנ תוב בש אותו. כה

ת. דג בי כש הו בי גי המ ננ יש ך ונ ל כה ענ ה. וש זל ך בה יג אותש הי נש י אנ ני ך? אמ בש ת לי יד אל בי כש ה מנ תה ע, אנ שה רוך הוא: רה דוש בה קה הנ

ר מנ ים. אה רי צש מי ל הנ ה ענ נה מנ תש הי ה של נל מג מש הו הנ ם - זל יי רנ צש ר מי םאמל י גו'. ונ ל וש אי רה שש י יי ני פש ה מי נוסה ם אה יי רנ צש ר מי םאמל י ונ
ל? אי רה שש י יי רי חמ דםף אנ רש יך יהכםל הוא לי טונו, אי לש שי ירו אותו מי עלבי הל ן של יוה ה, כי של ה קה ר זל בה י, דה י יוסי בי רנ

ם יי רנ צש ם - מי יי רה צש מי ם בש הל ם לה חה לש י ה' ני ה. כי טה מנ לש ם של יי רנ צש ם - מי יי רנ צש ר מי םאמל י ה ונ ל זל בה ך! אמ אי הוא כה דנ א ונ לה אל
ם חה לש י ה' ני תוב כי כה הו של ה. זל טה מנ ם לש הל לה ף של תםקל הנ וש כםחנ  ר הנ בה שש ז ני ה, אה לה עש מנ לש ם מי ר כםחה בה שש ני ן של יוה כי ה. של לה עש מנ לש של
אן כה ם.  תה סש ם  יי רנ צש מי ך  לל מל רוהה  אמ בי של הו  זל וש ה.  לה עש מנ לש ם של הל לה של ף  תםקל הנ הו  זל א.  קה וש דנ ם  יי רנ צש מי בש ם.  יי רה צש מי בש ם  הל לה

ה. לה עש מנ לש ם של הל לה ף של תםקל הנ ם וש ר כםחה בנ שש י ני רי המ או של רה ל, של אי רה שש י יי ני פש ה מי נוסה ם אה יי רנ צש ר מי םאמל י ונ

ים רי חי אמ הה ל  כה וש ה,  בה ים  חוזי אמ של ם  אותה ל  כה ים  רי עורש תש מי זו,  הנ ל  אי רה שש יי ת  סל נל כש ת  רל עורל תש מי של כש ה,  אי רש םא  ב
ה ים בה חוזי ל אמ אי רה שש ן יי כי לה . וש שוהה רש י פי רי המ ן, ונ ילה אי גוף הה ה בש ים אותה לי ם נוטש י הי רי המ ם, של ל כגלה ענ ל מי אי רה שש יי ה, וש טה מנ לש של
ים טי שולש ם של אותה ם מי פה קש ר תה בה שש כו"ם] ני ים ענ מי ל ענ ים, [כה רי עורש תש ם מי הי של לות. וכש זה ים ומנ בי י כוכה די ל עובש כה ר מי יותי

ם. יהל לי עמ

ר חנ . אנ רוהה אמ בי מו של ים, כש בודי עש ה שי מה כנ ל בש אי רה שש ת יי ק אל חנ ים, דה רי צש מי ל הנ יט ענ לי שנ ה הנ זל ה הנ נל מג מש ה, הנ אי םא רש ב
ם הל ם לה חה לש ם. ני יי רה צש מי ם בש הל ם לה חה לש י ה' ני תוב כי כה הו של ה). זל טה מנ לש כגיות (מי לש ן מנ רו אותה בש שש ה, ני לה חי תש ר בנ בנ שש הוא ני של

אי. דנ ונ

ס"א תוספתא

ים ני בה אמ הה ים,  ירי אי מש םא  ל וש הור,  טה יר  וי אמ א  צה מש ני של ע)  קנ שש ני (של ם  רל טל ה]  נה שש [מי גו'.  וש ים  להי אל הה ך  אנ לש מנ ע  סנ יי ונ
ים עי בש שי ים בש בי קה נש ת הנ חנ ים תנ תומי ם סש יי קועות, ומנ יו שש לש הה שה לולות בש כש לש רוחות של תומות. שה יו סש קובות הה נש הנ

ים (דורות). ני בה ם אמ ם אותה קומה מש רו לי זש יות חה ם אותי יי תנ ושש

קוק, יהה חה הה רור של ת צש חנ ים תנ ני בה אמ הה בו  קש נש ני וש עו  קש בנ תש ים, הי מי עה פש לש  ן שה כי גות, וש רה ם דש יי תנ ים ושש עי בש ר שי חנ אנ
ד). חה נוס אל עמשו כי ננ ק וש לה חל ד. (נל חה נוס אל עמשו כי ננ גות וש רה דש סו הנ נש כנ תש הי וש

אן כה דו. מי יהרש ה  לל אי וש לו  ה עה לל עו. אי קש י שה צי חמ ונ או,  פש ם קה יי י מנ צי גות, חמ רה י דש תי שש עמשו  ננ וש קו  לש חנ תש הי ך  ר כה חנ אנ
ק. לי חנ תש הי ם לש עולה יל הה חי תש הי

ה, יפה קי ת תנ מל ל חותל מות של ם חותה יי תנ ים ושש עי בש שי קוק בש הוא חה ה], וש לה עש מנ ה [לש לה עש מנ ד) ייש לש חה ר (אל חי רור אנ צש
ת. דל יהה יורל ני ית שש צי חמ ה, ומנ ת עולה חנ ית אנ צי חמ יות. מנ וי ע זה בנ רש אנ ים לש קי לה חל ים, נל עי נוסש של יהם. כש י הנ לי ים גנ קועי ם שש הל ובה
ט הנ לנ ים בש יהמי ים קנ טי לוהמ ים של לי חה ד, גל חה אל ים כש רי בש חנ תש מי של רום. כש ד דה צנ ת לש חנ ית אנ צי חמ פון, ומנ ד צה צנ ת לש חנ ית אנ צי חמ מנ

ת. כל פל הנ תש מי ב הנ רל חל ינות הנ ני שש
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ן קה תש ה, ני לה עש ה מנ לה עש מנ מוד לש אותו ענ ה בש יון עולל לש ר על ל שנ ה של לוחה שש ה של גה רש יהם, דנ תוך הנ עוץ בש ד נה חה מוד אל ענ
ת בל רוחנ נושל הה ים וש די יורש ים וש עולי ים של לי ה גנ יזל ה אי אה י רה יהם. מי טות בנ שה יות של ני אר יטור הה ל קי חוק ענ רה מי ל) לש כי תנ סש (מי

ם. עולה י הה די דש ל צי כה לו לש לה יות הנ ני אר ל הה ת כה ים אל כי יהם מושש י הנ גי ם, ודש הל בה

ך לל מל קומו כש מש ב בי יושי ב וש יהה שה םאלו. הה מ שש ף מי לל אל ינו וש ימי ף מי לל ים אל די הוא, עומש הנ ת מי דל יורל של ה, כש גה רש ה דנ אותה
יום קי ב בש הוא שה וש ת,  רל חוזל מו, בו  עי את  יוצי ם,  עולה י הה די דש צי ה  עה בה רש אנ לש יהם  ט הנ שה של כש ה של גה רש דנ ה  או, אותה סש כי בש

ך. לל מל הנ

דו מש ענ ינ ם  יי פנ נה כש הנ י  לי עמ בנ ה.  לה עש מנ לש ה  לה עש מנ לש ם  אותה קםף  זש יי ם  יי יננ עי הה י  לי עמ בנ מי י  מי ים:  רוזי כה הנ ים  אי יוצש ז  אה וש
ים. להי אל ך הה אנ לש ע מנ סנ יי ז ונ אה יו. וש עותה סש מנ ענ בש נוסי ד של ם, ענ ים אותה סי כנ ים מש ני פה י הנ לי עמ ם. בנ יומה קי בש

ר - זו יות סוחי ני אר ה כה תה יש ה. הה מה חש יא לנ בי ק תה חה רש מל ר מי יות סוחי ני אר ה כה תה יש ח, (משלי לא) הה תנ יהיא פה י חי בי רנ
- ה  מה חש יא לנ בי ק. תה חה רש מל א מי ם ה' בה ה שי ני ר (ישעיה ל) הי מנ אל נל של מו  ה, כש מה חש יא לנ בי ק תה חה רש מל ל. מי אי רה שש ת יי סל נל כש
ר (קהלת מנ אל נל מו של יהם, כש ים לנ כי הולש לו של לה נות הנ יה עש מנ הנ ים וש לי חה נש ל הנ כו כה שש מש ה ני , ובה יהה לל ה עה שורה ת של חנ ה אנ גה רש דנ בש

גו'. יהם וש ל הנ ים אל כי ים הםלש לי חה נש ל הנ א) כה

ה ידה ה מורי גה רש ה דנ אותה ה, וש גה רש ה דנ אותה ים לש כי שה מש ים ני לי חה נש ל הנ כה ב של ל גנ ף ענ ים. אנ כי ים הםלש לי חה נש הנ קום של ל מש אל
ים בו עי םא שופש ל וש ים,  רי חי אמ ים בו  םא שורי ל וש ם,  יק אותה רי י הי רי המ ר, של םאמנ ל ת יהם - אנ אותו  לש ת) אותו  כל (מושל
ים לי חה נש הנ ה של גה רש דנ ה  קום אותה א מש לה ים. אל בי ם שה ם הי ים שה כי ים הולש לי חה נש הנ קום של ל מש ר אל מנ אה ר וש זנ ה, חה לה חי תש בנ כש
ים, מי עולה ים לש קי םא פוסש ל יון, וש לש קום על אותו מה ים מי בי ם שה ם הי ת - שה כל לל ים לה בי ם שה ם הי ת, שה חנ ם אנ ענ ים פנ כי הולש
ה ם אותה ה שי ר. מנ מנ אל נל מו של יהם, כש ל הנ קום של אותו מה ת לש כל לל ת. לה כל לל ה? לה מה לה קום. וש אותו מה ים לש סי נש כנ תש ם מי כגלה וש

יק. די את צנ רי קש ה? ני גה רש דנ הנ

כון לי הנ יות יש ני ם אר ק בו. שה חל שנ תה לש רש צנ ה יה ן זל יהתה וש כון לי לי הנ יות יש ני ם אר תוב (תהלים קד) שה ר, כה מנ ה אה הודה י יש בי רנ
ק בו. חל שנ תה לש רש צנ ה יה ן זל יהתה וש תוב לי ז כה ה, אה גה רש ה דנ אותה ר בש בי חנ תש הי ים לש אי בה ד של ים ענ טי שה ים וש כי הולש יהם של אותו הנ - בש

י בי ר רנ מנ ים. אה מי עולה ד לש רה פש םא ני ל יבות וש בי חמ ה בנ שורל ר של חי ווג אנ ר, ייש זי ה יותי לה עש מנ ה לש לה עש מנ ר, לש מנ ק אה חה צש י יי בי רנ
א. בה ם הנ עולה א בה קה וש א. דנ בה ם הנ עולה ק לה לל ייש לו חי י של ר לו, מי מנ ווג? אה אותו זי ה לש י זוכל ה, מי הודה יש

ם םאת הי ז ה וש זל וש ה,  ר זל מנ אה ע של מה שש ק בו, מנ חל שנ לש תה  רש צנ ה יה ן זל יהתה וש תוב לי כה נו, של דש מנ אן לה כה י מי רי המ ר לו, ונ מנ אה
רוך דוש בה קה יד הנ תי כםל עה הנ ה, וש פל א יה קה וש ה דנ הודה י יש בי ל רנ ה של זל ם, וש תל רש מנ ה אמ ם יהפל יכל ני א, שש בה י אנ בי ר רנ מנ ים. אה דועי יש

ל ה'. ג ענ ננ ענ תש ז תי תוב (ישעיה נח) אה כה הו של ים. זל יקי די צנ ם לנ הל ג בה ני ענ תש הי הוא לש

ים ני י פה לי עמ רוך-הוא: בנ דוש-בה קה לנ ים ייש  דושי נות קש חמ ל מנ בות של בה ה רש מה כנ ים וש פי לה ה אמ מה א, כנ בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ם ל כגלה ענ ומי ין,  י די לי עמ ים, בנ מי חמ י רנ לי עמ ה, בנ בה בה יש י הנ לי עמ ה, בנ לה לה יש י הנ לי עמ ן, בנ יי זנ י  לי י כש לי עמ ם, בנ יי יננ עי י  לי עמ ים, בנ יוני לש על

יו. נה פה לש ל של יכה הי ש בנ מי שנ ה לש ירה בי גש ת הנ יד אל קי פש הי

י גורי ם חמ כגלה ים, וש ני זגיה נות מש חמ ים מנ אי צה מש ים ני ני ה) פה שה שי ים (בש שי שי ים. בש ני זגיה נות מש חמ ה מנ ירה בי גש ה ייש לנ לל ד אי גל נל כש
ד חה אל ד וש חה ל אל י כה ני פש ם. לי עולה ל הה ת כה ים אל סי ם טה יי פנ נה ש כש שי ים. בש סי נה כש ה ני מה כנ ים וש אי ה יוצש מה ה. כנ יבה בי ים סש די ב עומש רל חל
תוב כה של הו  זל  . יהה נל פה לש מםר  שש לי ם  עולה הה ל  כה בש ת  טל לוהל ה  נונה שש ב  רל חל בו  גנ בש ט.  לוהי ש  אי בושו  לש ר.  בועי ש  אי י  לי חמ גנ

ים. יי חנ ץ הנ ך עי רל ת דל מםר אל שש ת לי כל פל הנ תש מי ב הנ רל חל ט הנ הנ ת לנ אל (בראשית ג) וש

תוב כה ים, של יי חנ ץ הנ ק, עי זה דול חה ץ גה אותו עי ך לש רל יא דל הי ה, של דולה גש ה הנ ירה בי גש י הנ ים? זוהי יי חנ ץ הנ ך עי רל ה דל ה זל מנ
ב. רל י חל זי חג ם אמ ה, כגלה לה עש מנ לש ל של אי רה שש ל. יי אי רה שש י יי בםרי גי ה מי יב לה בי ים סה בםרי ים גי שי למםה שי שש לי תו של טה ה מי ני (שיר ג) הי

ים הוא להי אל ך הה אנ לש י מנ כי ים. וש להי אל ך הה אנ לש ע מנ סנ יי תוב ונ כה הו של ה, זל מה ים עי עי ם נוסש ה, כגלה ירה בי גש ת הנ ענ נוסנ של כש
דוש, ל קה יכה יו הי נה פה רוך הוא לש דוש בה קה ין הנ קי תש עון, הי מש י שי בי ר רנ מנ ך אה ה, כה אי םא רש ן. ב א, כי בה י אנ בי ר רנ מנ א? אה רה קש ני
םא ך - ל לל מל ס לנ נה כש ני י של ש. מי קםדל יר הנ ם עי יי לנ רושה את יש רי קש ני ה, של יונה לש יהה על רש ה, קי דושה יהה קש רש דוש], קי יון [קה לש ל על יכה הי

אן. כה ת מי נל קל תג ך מש רל דל הנ ך, של לל מל ך לנ רל ל דל ה, נוטי דושה יהה קש רש ה קי אותה א מי לה ס אל נה כש ני

ית בי את מי ך, יוצי לל מל ה הנ רוצל יחות של לי ל שש ים יהבםאו בו. כה יקי די ה' צנ ר לנ ענ שנ ה הנ תוב (תהלים קיח) זל כה הו של זל
א צה מש ך. ני לל מל ם לנ שה ה, ומי ירה בי גש ית הנ בי ם לש ת קםדל סל נל כש ך) ני לל מל ה הנ רוצל ך, (של לל מל ה לנ טה מנ לש יחות מי לי ל שש כה ה. וש ירה בי גש הנ
הו כםל. זל ל הנ ה של יחה לי יא שש ה הי ל זל ענ ה. וש לה עש מנ ה לש טה מנ לש ה, ומי טה מנ ה לש לה עש מנ לש כםל, מי ל הנ ה של יחה לי שש יא הנ ה הי ירה בי גש הנ של
תוב כה הו של ים - זל להי אל ך הה אנ לש ה. מנ לה עש מנ לש ל של אי רה שש ל - יי אי רה שש ה יי ני חמ י מנ ני פש ך לי הםלי ים הנ להי אל ך הה אנ לש ע מנ סנ יי תוב ונ כה של

. רוהה אמ בי מו של ה, כש לה יש לנ ם וה ת יומה כל לל ה לה זל גו'. וש ם וש יהל ני פש ך לי ה' הםלי בו ונ

ג וי דנ זש הי ך של לל מל א לש לה ? אל יחנ לי שה ת כש כל יא הולל הי ב, וש רה קש עמרםך  יא תנ הי ך, וש לי ה תי ירה בי גש הנ ך הוא של לל מל בוד הנ י כש כי וש
ים שי גש ילנ פי בות לש שה חש ם נל ר: כגלה מנ אה ם, וש עולה ירות הה בי ר גש אה ל שש ל כה ענ ה  בודה ת כש אל ך  לל מל ה הנ אה ה. רה יונה לש ה על ירה בי גש בי
יא . הוצי יהה יהדל ילה בש הש י יי לי ת של יי בנ ל הנ א כה לה ה? אל ה לה עלשל ה אל ן, מה ל כגלה ה ענ יא עולה י, הי לי זו של ה הנ ירה בי גש ד הנ גל נל ה) כש פה חג (לש
ל ינו, כה י זי לי ל כש יהה כה יהדל ך בש לל מל יד הנ קי פש ה? הי שה ה עה ה. מל ירה בי גש י הנ ידי רו בי סש מה ך יי לל מל י הנ רי בש ל די אן כה כה רוז: מי ך כש לל מל הנ
י ל מי אן, כה כה ר: מי מנ ך. אה לל מל י הנ זי נש גי ל  כה וש ך  לל מל ל הנ רות של קה ים יש ני בה ם אמ ל אותה כה וש בות,  רה י קש כי י עורש לי עמ ם בנ אותה

ה. ירה בי גש יענ לנ יודי ד של י ענ מי ר עי בי דנ ל לש םא יוכנ י, ל מי ר עי בי דנ ך לש רי טה צש יי של
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ל ר: כה מנ ה. אה שותה רש כםל בי הנ יד  קי פש הי ל  אי רה שש יי ת  סל נל כש לי תו  בה המ אנ וש יבותו  בי רםב חמ מי הוא,  רוך  בה דוש  קה הנ ך  כה
ה י. מה תי מה י תנ תי יא יונה ת הי חנ גו', אנ כות וש לה ה מש מה ים הי שי ר: (שיר ו) שי מנ . אה יהה נל פה לום לש ים כש בי שה חש םא נל ר ל אה שש הנ
י ידי בי רו  סש מה יי ך  לל מל י הנ רי בש ל די ה כה אה לש הה אן וה כה רוז: מי כש ך  לל מל יא הנ . הוצי יהה יהדל י בש יתי ל בי י כה רי א המ לה ה? אל ה לה עלשל אל
ים, לי אות, מושש רה טש יסש לי בות, בנ רה חמ ים ונ צי תות, חי שה ים, קש פי יה ים, סש חי מה ינו, רש י זי לי ל כש כה יהה  יהדל יד בש קי פש ה. הי ירה בי גש הנ
ים שי למםה שי שש לי של תו  טה ה מי ני תוב הי כה של הו  ים). זל מי ב (לוחמ רה ת קש יכנ י) עמרי לי י (כש לי עמ ם בנ ל אותה כה ים, וש ני בה ים, אמ צי עי

גו'. י וש די לגמש ב מש רל י חל זי חג ם אמ גו', כגלה ים וש בםרי גי

אן כה ך. מי יהדי ב בש רה ת קש יכנ י עמרי לי עמ י, בנ לי ן של יי זנ י הנ לי ך, כש יהדי ר בש סה מש י ני לי ב של רה קש ה הנ אה לש הה אן וה כה ך, מי לל מל ר הנ מנ אה
יך רי צה י של ל מי ה, כה אה לש הה אן וה כה ל. מי אי רה שש ר יי תוב (תהלים קכא) שומי כה של הו  י. זל לי ת של רל י שומל יי הש תי תש  ה אנ אה לש הה וה
יחנ לי ש. שש קםדל ל הנ רםן אל המ םא אנ םאת יהב ז תוב (ויקרא טז) בש כה הו של ה. זל ירה בי גש יענ לנ מודי ד של י ענ מי ר עי בי דנ םא יהכול לש י, ל אותי
גו', ים וש להי אל ך הה אנ לש ע מנ סנ יי תוב ונ כה הו של ה. זל ירה בי גש בוד הנ הו כש זל , וש יהה יהדל כםל בש הנ א של צה מש נו. ני רש אנ בי מו של כםל, כש ך בנ לל מל הנ

ר. מנ אל נל מו של כש

י לי עמ ב, בנ רה קש ת הנ יכנ עמרי י  לי עמ ה) בנ לה צש (אל יהה  נל פה לש או  צש מה יי י של די ם? כש יהל רי חמ אנ ם מי ענ טנ ה הנ ם. מה יהל רי חמ אנ מי ך  לל יי ונ
ל אי רה שש יי ב בש רה עמרםך קש ים לנ רי חי נות אמ חמ ים מנ אי יו בה י הה רי המ , של יהה נל פה ים לש לי גנ תש ני בות, וש רה חמ ים ונ חי מה י רש לי עמ אות, בנ רה טש יסש לי בנ

ם. יהל רי חמ אנ ך מי לל יי ן ונ ל כי ענ ה, וש לה עש מנ לש מי

ים, גי רש טש קנ בות מש כש רש בות] מל בה אות [רש ש מי ס שי ני כי ים, וש רי צש מי ל הנ ה ענ נל מג מש יט הנ לי א שנ ה בה עה ה שה אותה בש ינו, של ני שה וש
חור ב בה כל אות רל ש מי ח שי קנ יי תוב ונ כה הו של ים. זל גורי טי ים קה ני מג ים מש יטי לי אות שנ ש מי ה שי בה כה רש ה ומל בה כה רש ל מל ל כה ענ וש
יהה ינו, הה ני שה ך  א כה לה ם? אל יי רה צש ב מי כל כםל רל ם וש ענ טנ ה הנ ם? מה יי רנ צש י מי בי כש יו רי םא הה חור ל ב בה כל אות רל ש מי י שי כי גו'. וש וש

חור. ב בה כל אות רל ש מי ח שי קנ יי תוב ונ כה הו של ענ לו. זל יי סנ ים לש גי רש טש קנ ל מש בות של כה רש אות מל ש מי ה לו שי ול לש סמא"ל מנ

ן ל אותה ת כה רוך הוא אל דוש בה קה ר הנ קי עי א, של רה יסש ם סי ב עי רה קש סמא"ל? בנ רוך הוא לש דוש בה קה ים הנ לי שש י הי תנ מה
םא ב יד לה תי עה לל גו'. וש ים וש דומי ל קש חנ ם ננ פה רה ישון גש ל קי חנ תוב (שופטים ה) ננ כה הו של ה. זל ירה בי גש י הנ ידי רו בי סש מש ני בות, וש כה רש מל
ך לל יי ונ ה  זל ל  ענ וש גו'.  וש ה  רה צש בה מי ים  די גה בש מוץ  חמ דום  אל מי א  בה ה  זל י  מי סג)  (ישעיה  תוב  כה של הו  זל רו.  סש מה יי ם  כגלה

ם. עולה ן הה ם מי עמקםר אותה ים לנ יהמי סוף הנ ה בש ינה כי שש ה הנ ידה עמתי ם, של יהל רי חמ אנ מי

ה, ינה כי שש ם הנ יד עי מי ה תה אל רש ני ן של נה עה הו הל ר, זל מנ י אה י יוסי בי ן? רנ נה עה מוד הל ה ענ י זל ם, מי יהל ני פש ן מי נה עה מוד הל ע ענ סנ יי ונ
יק הוא, די צנ ל הנ יוענ של א סי לה ם. אל ם יומה יהל ני פש ך לי ה' הםלי תוב ונ ר, כה מנ א אה בה י אנ בי תוכו. רנ ה לש ס מםשל ננ כש ני ן של נה עה הו הל זל וש
ל ד של צנ דו. ומי סש ה ה' חנ ול צנ ם יש תוב (תהלים מב) יומה כה ם, וש ה יומה זל ן הנ נה עה ך הל לנ ה הה ל זל ענ לו, וש ם של רםשל ל הה ה של ישה רי ופש

ש. מוד אי א ענ רה קש ני ה, וש לה יש לנ ך בנ ר הולי חי ן אנ נה עה ד, וש סל א חל רה קש ה ני זל ה, וש זל ן הנ נה עה א הל "ד בה סל חל

או צש מש ם ני יהל ני ק. ושש חה צש יי ה  ה - זל לה יש לנ ש  אי מוד הה ענ ם. וש הה רה בש ה אנ ם - זל ן יומה נה עה מוד הל ר, ענ מנ עון אה מש י שי בי רנ
או. צש מש ה ני גה רש דנ זו) הנ בש י זו (של די ל יש ענ אי, של דנ ך הוא ונ א, כה בה י אנ בי ר רנ מנ אה ה של ה. ומנ ינה כי שש בנ

"ד, סל ל חל ד של צנ ע מי סנ נה ע - של סנ יי ם. ונ יהל רי חמ אנ ך מי לל יי ל ונ אי רה שש ה יי ני חמ י מנ ני פש ך לי הםלי ים הנ להי אל ך הה אנ לש ע מנ סנ יי ה ונ זל וש
ין. די ש בש בי לנ תש הי ן לש מנ זש יענ הנ גי י הי רי המ שום של ה, מי בורה גש ד הנ צנ ק בש בנ דש ני וש

ים. די דה ה צש לשה שש ים בי דושי מות קש ם שי יי ננ ים ושש עי בש ה שי שה יהרש כםל, וש הנ ה מי נה בה לש ה הנ מה לש שש ה ני עה ה שה אותה ה, בש אי םא רש ב
ה. יר לה אי מי יון של לש על א הה בה אנ ל הה ל אור של יקות של קי ים חמ עי בש שי יון בש לש על ד הה סל חל ת הנ רל עמטל ש בנ בי לנ תש ד הי חה ד אל צנ

ה יונה לש על א הה מה אי ד הה צנ דו מי יהרש ה של לה ה של רה עמשה ש, ונ כות אי ים מנ שי שי "ה, בש בורה גש י הנ חי מש רה ש בש בי לנ תש י הי ני שי ד הנ צנ הנ
ים. קוקי ים חמ גי הה נש מי בש

ן בי ש הנ יורי "ת, של רל אל פש ים תי אי רה קש ני דוש, של קה יון הנ לש על ך הה לל מל ש הנ לובי ן של מה גה רש י אנ בושי לש ש בי בי לנ תש י הי ישי לי ד שש צנ
ה. זל ד הנ צנ הנ ה וש זל ד הנ צנ ת הנ ל אל הוא כולי ם, וש אי הה ב וש אה ל הה ד של צנ יונות מי לש רות על ים עמטה עי בש שי דוש בש קה הנ

ם יי ננ ים ושש עי בש "ד שי סל חל ד הנ צנ ינו, מי ני שה מות.) וש ם שי יי ננ ים ושש עי בש ם שי הי א, וש מה אי א וש בה ל אנ ד של צנ רות מי י עמטה תי (ושש
ר. אי פה תש הי ים לש ני וה ם גש יי ננ ים ושש עי בש ת שי רל אל פש תי ד הנ צנ ים. מי רי ם סופש יי ננ ים ושש עי בש ה שי בורה גש ד הנ צנ ים. מי די עי

בות אה הה קו  קש חש נל אן  כה וש ה,  בה כה רש מל הנ סוד  דוש,  קה הנ ם  שי הנ ה  לה ענ תש הי וש ד,  חה אל בש ד  חה אל ק  קנ חש נל ה  זל קום  מה ובש
יו. יותה אותי קוק בש דוש חה קה ם הנ שי הוא הנ ד, וש חה אל ר בש בי חנ תש הי לש

יות אותי הה ל  כה של שום  מי ר,  יהשה ר  דל סי בש ים  רי דה סש כנ שומות  רש אשונות,  רי יות  אותי לו,  לה הנ יות  אותי הה רוף  צי
ן. קה תג דור מש סי ר בש ך יהשה רל דל ת בש כל לל "ד, לה סל חל או בש צש מש אשונות ני רי הה

ה), בורה גש ה (מי בורה גש אות בי צה מש יות ני ני שש יות הנ אותי ל הה כה שום של , מי ענ רי פש מנ גול לש לש גי שומות בש יות רש ני יות שש אותי
םאל. מ שש ד הנ צנ ים מי אי בה ים של יני ים ומי יני לות די גנ לש

ים רי בש חנ תש כםל מי הנ דוש. וש קה הנ ך  לל מל ר בנ טי ענ תש הי ים, לש ני וה אות גש רש הנ שומות, לש יות רש ן אותי יות הי ישי לי יות שש אותי
ך לל מל מו  כש ה,  זל הנ ד  צנ הנ ת  אל וש ה  זל הנ ד  צנ הנ ת  אל ם  רושי וש ר,  יהשה ך  רל דל בש יו  רותה טש ענ בש ר  טי ענ תש מי הוא  וש בו,  ים  רי שה קש ני וש

כםל. ר בנ טי ענ תש מי של

ה דושה קש ה הנ בה כה רש מל בות, הנ אה רות בה טש ענ תש מי בות של ם תי יי תנ ושש ים  עי בש שי קוק בש חה דוש  קה ם הנ שי ם הנ שה רש ני אן  כה
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ם, רה דש סי ר כש ר יהשה דל סי ם בש הל לו, מי לה יות הנ ישי לי שש יות הנ אותי תובות הה ן כש ינה ם אי ענ טנ ה הנ ר, מה םאמנ ם ת אי ה. וש יונה לש על הה
רוך הוא דוש בה קה ים - הנ רי ישה תה מי נש ה כוננ תה ינו, אנ ני י שה רי המ ה, של זל ד הנ צנ ת הנ אל ה וש זל ד הנ צנ ת הנ ר אל ינשי , לש ענ רי פש מנ ם לש הל ומי
רוך בה דוש  קה ה הנ גו', זל ים וש שי רה קש הנ תוך  יכון בש תי הנ יחנ  רי בש הנ תוב (שמות כו) וש כה ים, וש די דה צש י הנ ני שש ים לי רי ישה ה מי שה עה

ד. חה כםל אל הנ עמקםב. וש ה ינ ר, זל מנ ק אה חה צש י יי בי הוא. רנ

יד מי ירות תה אי יו מש נה ך? פה לל מל הנ אותו  ך  רל ה דל כםל, מנ הנ ה מי מה לי שש תו  עש כםל, דנ הנ ם מי לי הוא שה של ך  לל מל א, לש לה אל
ש, פי הוא טי י של נו. מי מל ר מי מי שה הי יך לש רי ה צה ל זל ענ ע, וש רנ ן לש דה טוב וש ן לש ן, הוא דה דה של ם. וכש לי הוא שה שום של ש, מי מל של כנ
י ני פש ה של הוא רואל ב של ל גנ ף ענ ם, אנ כה הוא חה י של נו. ומי מל ר מי מה שש םא ני ל כות וש יש חנ ירות ומש אי ך מש לל מל י הנ ני ת פש ה אל רואל
ב אור יושי אותו הה בש ה של י רואל ני תו, אמ עש דנ ם בש לי כםל, שה הנ ם מי לי ם, שה לי אי הוא שה דנ ך ונ לל מל ר: הנ מנ ים, אה ירי אי ך מש לל מל הנ

ר. מי שה הי יך לש רי ן צה כי לה ם, וש לי ך שה לל ילה מל הש םא יי ך, ל םא כה ם ל אי ה, של אל רש םא ני ל ב של ל גנ ף ענ ה, אנ סל כנ תש ני ין וש די בש

ן כי לה וש ירות.  אי ים מש ני פה א בש לה ה, אל אל רש ני םא  ל ל בה ה, אמ ן זל ול גה ה ובש ן זל ול גה יד בש מי ם תה לי הוא שה רוך  בה דוש  קה הנ ך  כה
י ל פי ף ענ ם הוא. אנ לי ך שה לל ים: מל רי ים אומש יקי די ים צנ מי כה ם חמ נו. אותה מל ים מי רי מה שש םא ני ים ל שי פש טי ים הנ עי שה ם רש אותה

נו. מל ר מי מי שה הי יך לש רי ן צה כי לה תוכו, וש ה בש כגסל ין מש די ירות, הנ אי ים מש אי רש יו ני נה פה של

י ני כםל. שש ל הנ לה כש י ני ר, בי חי קום אנ מה י לש תי גש לנ םא די י. ל יתי ני םא שה י ה' ל ני אן (מלאכי ג) אמ כה ה, מי הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ה, ד זל צנ ה ולש ד זל צנ חוזות לש יות אמ אותי הה ב של ל גנ ף ענ אנ ר, וש ך יהשה רל דל ה בש אל רש כםל ני ך הנ שום כה י. מי לו בי לש כש לו ני לה ים הנ ני וה גש הנ

ן. רה דש סי תובות כש ן כש הי

עממםד ינ ם ונ יהל ני פש ן מי נה עה מוד הל ע ענ סנ יי ם ונ יהל רי חמ אנ מי ך  לל יי ל ונ אי רה שש ה יי ני חמ י מנ ני פש לי ך  הםלי ים הנ להי אל הה ך  אנ לש ע מנ סנ יי ונ
ה. זל הנ סוד  הנ ה  אי רש םא  ב י,  ני בש ר  זה עה לש אל עון,  מש שי י  בי רנ ר  מנ אה ם.  הה רה בש אנ לש ד  סל חל ד,  חה אל ד  צנ אן  כה ד  ענ ם.  יהל רי חמ אנ מי
ים רי תה כש ר אותו בי טי ענ כו') ומש ים וש רי תה כש יש לו בי ר אותו ומורי טי ענ יר לו (מש אי ך, מי לל מל יר לנ אי דוש מי קה יק הנ תי ענ הה של כש
מות לי ז הוא שש ים, אה רי טש ענ תש בות מי אה הה ה של עה שה בות. ובש אה ים הה רי טש ענ תש יו, מי לה ים אי יעי גי מנ של ים. כש יוני לש ים על דושי קש
ז ם, אה כגלה ת מי רל טל ענ תש מי של בות. וכש אה ל הה מות של לי ה) שש זל טון בה לש שי ה] (בנ אותה יהה [בש על סה מנ ת בש ענ ה נוסנ ירה בי גש ז הנ כםל, אה הנ

. יהה יהדל כםל בש ל הנ שות של ת, ורש כל רל בה תש מי

טור עי ה,  יונה לש על הה ה  דושה קש הנ ה  בה כה רש מל בנ שומות  רש יות  אותי בש קוק  חה דוש  קה הנ ם  שי הנ ה  זל מו  כש בו  תום  סה וש
ההאהבות.

ן כי ובש לש  א שה בה א סה נונה מש ב הנ ל רנ ל) של בל בה ב בש ל רנ ר (של שופה ת הנ יענ קי תש ה בי סוד זל בש אנו  צה א, מה יסה י יי בי ר רנ מנ אה
יים בו, תנ סש ה ומי זל דוש הנ קה ) הנ יחנ לי ם (שה שי ל בנ לה כש כםל ני י, הנ י יוסי בי ר רנ מנ ר. אה דל סי ך הנ כה ה, וש לל לש אי ד שה גל נל ן, כש כי ן ובש כי ובש

ה ייש בו. דושה קש ה הנ בה כה רש מל מות הנ לי שש א של צה מש ני

ד. חה אל בור כש חי ם בש יהל יקותי קי חמ ים בנ רי טש ענ תש מי בות של אה ל הה טור של דוש, עי קה ם הנ שי הנ הו  עון, זל מש י שי בי ר רנ מנ אה
ים. שי רה שה ר הנ קנ עי כםל וש מות הנ לי הוא שש בות, של ה תי מונל ים ושש עי בה רש אנ ל בש לה כש ני ה. וש דושה קש ה הנ בה כה רש מל מות הנ לי שש

ים, רי בי חמ רו הנ עורש תש י הי רי המ ה"ו. ונ ץ - וה עי י הה פי נש ל ענ ל כה םאש של "ף נו"ן יו"ד. ר לל "י, אה ני ץ - אמ עי ה, גוף הה אי םא רש ב
ה לשה שש ובי ים  יוני לש על מות  ה עולה לשה שש ם בי שה רש ני י  רי המ ונ בות.  תי ה  מונל ושש ים  עי בה רש אנ בש ש  שםרל וש נוף  וש ים  פי נה עמ ל  ל של לה כש

ים. תוני חש מות תנ עולה

ד, סל חל דוש  ה. קה טה מנ לש דוש  ע, קה צנ מש אל בה דוש  ה, קה לה עש מנ לש דוש  אות. קה בה ה' צש דוש  קה דוש  קה דוש  - קה דו  גש נל כש
ם עולה מו לש רוך שש רוך הוא, בה ר. בה מנ אל נל מו של ם, כש יי תנ ים ושש עי בש שי קו בש קש חש ם נל כגלה ת. וש רל אל פש דוש תי ה, קה בורה דוש גש קה

ן. מי ים אה מי י עולה מי עולש ולש

ה מה כנ וש יהלות,  ה חמ מה ים, כנ לוסי ה אוכש מה כנ או  יהם, רה ל הנ ים ענ רויי ל שש אי רה שש יי יו  הה ה של עה שה ק, בש חה צש יי י  בי ר רנ מנ אה
ם. תה רה תוך צה ה מי לה פי תש ילו בי חי תש ל. הי אי רה שש ל יי נוס ענ כי ם בש כגלה ה, וש טה מנ לש ה ומי לה עש מנ לש נות מי חמ מנ

ם ל אותה ם כה יהל חורי אמ ם. מי יהל ני פש ים לי עולי יו של לה גנ יהם בש ים: הנ די דה צש ל הנ כה רות מי ל צה אי רה שש או יי ה רה עה שה ה הנ אותה בש
רוך-הוא. דוש-בה קה ים לנ חי ילו צווש חי תש ים. הי גורי טי ה קה מה ם כנ יהל לי עמ ם. מי יי רנ צש נות מי חמ ם מנ ל אותה ים, כה לוסי אוכש

לוי כםל תה א, הנ קה וש י דנ לנ א, אי יעותה ני צש א די רה פש סי בש ינו  ני שה וש י.  לה ק אי ענ צש ה תי ה מנ ל מםשל ר ה' אל םאמל י ונ תוב,  ז כה אה
כםל ל הנ אור של ז הה אה ים, וש יוני לש על מות הה עולה ל הה כה צון בש א רה צה מש ני דוש, וש קה יק הנ תי ענ ה הה לה גש ה ני עה שה ה הנ אותה יק. בש תי ענ בה

היאייר.

ים יוני לש על יהדו  בש רו  סש מש ני וש ים,  יוני לש על ים  גי הה נש מי יהם  הנ ה  שה עה וש ד,  חה אל כש יר  אי מי כםל  הנ של כש ז,  אה ק,  חה צש יי י  בי רנ ר  מנ אה
ם? ענ טנ ה הנ . מה שוהה רש פי ך  כםל כה הנ ת ינם סוף. וש יענ רי מו קש כםל כש רוך הוא הנ דוש בה קה י הנ ני פש ה לי של ן קה כי לה ים. וש תוני חש תנ וש

יק. תי ענ לויהה בה ת ינם סוף תש יענ רי קש שום של מי

יא הי ה של עה שה ה. בש ילה בי שש ה בי בי רש ה הנ הוא עושל רוך  בה דוש  קה הנ , וש יענ קי רה ת בה חנ ת אנ יללל אנ עון, ייש  מש י שי בי ר רנ מנ אה
ת נל יא נותל ים, הי מי חמ רנ לש יך  רי ם צה עולה הה של ה, וכש ל קולה בי קנ ומש ה  לה ה של רה צה ת הנ ענ אל רוך הוא שומי דוש בה קה ת, הנ חנ צוונ
ל עמרםג ענ יהל תנ אנ תוב (תהלים מב) כש כה הו של ם. זל עולה ל הה ס ענ ז חה אה ה, וש ת קולה ענ אל רוך הוא שומי דוש בה קה הנ קולות, וש

ם. יי י מה יקי פי אמ
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ה ימה רי ת ומש חנ צוונ , וש יהה כל רש ין בי ה בי םאשה ה ר מה שה ה וש אה ז בה אה ים, וש די דה צש ל הנ כה ת מי רל תל סש יא ני יד, הי הולי ה לש רוצה של וכש
ענ קורי ה וש חנ אותה ה, ופותי תה וה רש על ך בש נושי ד, וש חה ש אל חה ה נה ה אותה דה גש נל ן כש מי זנ , ומש יהה לל ס עה רוך הוא חה דוש בה קה הנ קולות, וש

א. קה וש ך דנ כה ת ה', וש ה אל סל ננ ל תש אנ ל וש אנ שש ל תי ה אנ זל ר הנ בה דה עון, בנ מש י שי בי ר רנ מנ יהד. אה ה מי ידה קום, ומולי ה אותו מה לה

ים רי צש מי ל הנ ה ענ נל מג יט מש לי ת. אותו שנ ם מי יי רנ צש ת מי ל אל אי רה שש א יי ינרש גו', ונ ל וש אי רה שש ת יי הוא אל יום הנ ע ה' בנ יושנ ונ
ת? ם מי ענ טנ ה הנ ת, מה דול. מי גה יהם הנ ת הנ פנ שש יהה בי הה ינור, של ר די הנ נש יר אותו בי עמבי מנ רוך הוא של דוש בה קה ם הנ הל ה לה אה רש הל

טונו. לש שי ירו אותו מי עלבי הל רוהו, של אמ בי מו של כש

ה מה לש תנ שש ני עות, וש בה צש אל ל הה כה יהד וש ה הנ מה לש תנ שש אן הי ר, כה מנ יהיא אה י חי בי גו'. רנ ה וש דםלה גש יהד הנ ת הנ ל אל אי רה שש א יי ינרש ונ
ך ינש מי כםחנ יש י בנ רי דה אש ך ה' נל ינש מי תוב יש כה הו של ין, זל יהמי לוי בנ תה ין וש יהמי ל בנ לה כש כםל ני ינו, הנ ני ך שה כה ין. של יהמי ה בו בנ לה לש כש ני יהד, של הנ

ץ אוייב. ענ רש ה' תי

יחון י, סי י יוסי בי ר רנ מנ עםה. אה רש מו פנ רוך הוא כש דוש בה קה י הנ ני פש בו לי ק לי זי י חי י מי אתי צה םא מה ק, ל חה צש י יי בי ר רנ מנ אה וש
עםה רש פנ מו של םא כש רוך הוא ל בה דוש  קה י הנ בי גנ ל לש בה ל, אמ אי רה שש ד יי גל נל כש קו  זש חנ תש ם הי ך! הי םא כה ר לו, ל מנ ך. אה ם כה עוג גנ וש

ב. יהה שה םא הה ל לו וש בורות של גש ת הנ ל יום אל ה כה יהה רואל הה דו, וש גש נל ת רוחו כש ק אל זי חי

ן ל אותה כה ים, ובש רי תה כש ם הנ ל אותה כה יו ובש פה שש כנ ל מש כה ם מי כה יהה חה עםה הה רש ק, פנ חה צש י יי בי ר רנ מנ ה אה הודה י יש בי ר רנ מנ אה
י רי המ עוד, של ם. וש הל ד מי חה אל ה בש יהה תולל םא הה ל ל, וש אי רה שש ת יי לנ אג ת גש ה אל אה םא רה ם ל הל לה ד של צנ ל הנ כה ל. ובש כי תנ סש יעות הי די יש הנ
ק זי חנ יהה מש ן הה כי לה כםל, וש ל הנ ט ענ שולי ר של חי ה אנ מונה ר אל של ייש קל ר של בנ םא סה עםה ל רש ל, ופנ אי רה שש ל יי ר ענ של רו קל שש ם קה כגלה בש

בו. ת לי אל

ה זל ר הנ בה דה ר ה' - הנ מנ ר כםה אה ה אומי יהה מםשל הה של כש עםה. של רש ב פנ ת לי ק אל זי ה חי זל ם הנ שי ק הנ ר, רנ מנ א אה בה י אנ בי רנ
ה זל ם הנ שי הנ א של צה מש םא ני לו ל ה של מה כש חה ל הנ כה י בש רי המ עםה. של רש ב פנ ת לי ק ה' אל זי חנ יש תוב ונ כה הו של בו. זל ת לי ק אל זי ש חי מה מנ
ר (שמות י) מנ אה ך  ר כה חנ י, אנ י יוסי בי ר רנ מנ יק. אה די צנ ר, ה' הנ מנ אה ך  ר כה חנ אנ י ה'? וש ר, מי מנ ה אה ל זל ענ ץ. וש רל אה ט בה שולי

ה. ר זל מנ ה - אה ר זל מנ אה ה של ה'. אותו פל י לנ אתי טה חה

ר אי בה תש ה הי סוק זל ה. פה לל כנ ע הוא מש שה רה ם וש י תה תי רש מנ ן אה ל כי יא ענ ת הי חנ ר, (איוב ט) אנ מנ אה ח וש תנ יהה פה קי זש י חי בי רנ
יא ת הי חנ י אנ תי מה י תנ תי יונה יא  ת הי חנ ו) אנ תוב (שיר  כה של הו  יא? זל ת הי חנ ה אנ ה זל יא, מנ ת הי חנ ה. אנ מה כש חה סוד הנ בש

כםל. ה בנ לה עש מנ יו לש ינה ן די דה ה, וש טה מנ יו לש ינה ן די רוך הוא דה דוש בה קה ה הנ זל ה. ובה מה אי לש

ה. לל כנ ע הוא מש שה רה ם וש תוב תה ז כה אה ה, וש זל ר הנ תל כל יו בנ ינה ת די ן אל יו, הוא דה ינה ר די עורי רוך הוא מש דוש בה קה הנ של וכש
ל ענ גו'. וש ב וש ם רנ עה ית בה חי שש מנ ך הנ אה לש מנ ר ה' לנ םאמל י תוב ונ כה ים, של עי שה רש י הה אי טה חמ ים בנ סי פה תש ים ני יקי די צנ ם הנ אותה שום של מי
ר, מנ א אה יסה י יי בי ב. רנ רנ שוהה - טםל הה רש ר, ופי בה דה ת הנ ש אל רנ םא פי ל ר] וש מנ ה, [אה זל ר הנ בה דה ת הנ יוב אל י] אי ר [ר' יוסי מנ ה אה זל
ם הל ה בה שה עה וש ם  יי רנ צש מי הוא בש רוך  בה דוש  קה ג הנ רנ ה הה ילה בי שש בי ם, של יי רנ צש לות מי גה ל בש אי רה שש יי ת  סל נל כש יא - זו  ת הי חנ אנ

ה. לל כנ ע הוא מש שה רה ם וש תוב תה כה הו של מות. זל קה נש

ים ני פה ל הנ ך, כה ם כה יוב, אי ר אי מנ ם. אה יי רנ צש מי ל מי אי רה שש או יי יהצש ן של מנ זש א בי לה ה, אל קה לש םא ני יוב ל ר, אי מנ יהיא אה י חי בי רנ
םא י ל ני אמ קםלו, ונ ע בש מנ שש ר אל של י ה' אמ ר (שמות ה) מי מנ אה ל וש אי רה שש יי יק בש זי חל עםה הל רש ה. פנ לל כנ ע הוא מש שה רה ם וש ים, תה וי שה
י די בש ענ ר ה' מי בנ ת דש א אל יהרי תוב (שם ט) הנ כה הו של ה?! זל לל כנ ע הוא מש שה רה ם וש ר - תה בה י דה יתי שי םא עה ל ם וש הל י בה תי קש זנ חל הל

יוב. ה אי עםה, זל רש פנ

ימות מות בי קה שו נש ך עה ר כה חנ אנ ה, וש י מםשל די ל יש בו ענ כש ענ תש ים, הי די יו יורש הה ד של רה י בה ני בש ם אנ ר, אותה מנ ה אה הודה י יש בי רנ
תוב (מיכה כה הו של י, זל י יוסי בי ר רנ מנ . אה יהה נותל דום ובש ל אל רו ענ אמ שש ני ם של ת אותה דל רל ים לה ידי םא עמתי ב יד לה תי עה לל , וש ענ הושג יש

אות. לה פש נו ני אל רש ם אנ יי רה צש ץ מי רל אל ך מי אתש י צי ימי ז) כי

ה לה חי תש םאשו. בנ ין סופו ר אי םאשו סופו, וש ין ר ה אי סוק זל גו' - פה ה וש דםלה גש יהד הנ ת הנ ל אל אי רה שש א יי ינרש ר ונ חי ר אנ בה דה
ל בנ סה לות וש גה יו לנ נה ם בה ד עי יהרנ ן של קי ה, אותו זה הודה י יש בי ר רנ מנ א אה לה ת ה'. אל ם אל עה או הה ירש יי ך ונ ר כה חנ אנ ל, וש אי רה שש א יי ינרש ונ
דוש קה ה הנ שה עה בורות של מות וגש קה ן נש ל אותה ת כה אל ש  מה ה מנ אה לות, הוא רה גה יו לנ נה ת בה יס אל ני כש הי לות וש גה ת הנ יו אל לה עה

ש. מה ל מנ אי רה שש ל, יי אי רה שש א יי ינרש תוב ונ כה הו של ם. זל יי רנ צש מי רוך הוא בש בה

ים אי יוצש יך  נל ת בה ה אל אל רש ר לו, קום תי מנ אה ן וש קי ת אותו זה רוך הוא אל דוש בה קה ה הנ עללה ה, הל הודה י יש בי ר רנ מנ אה וש
ם. יי רנ צש מי יך בש נל יל בה בי שש י בי יתי שי עה בורות של גש ת הנ ה אל אל רש ק. קום תי זה ם חה תוך ענ מי

לו פש נה ה  קה זה ה חמ ימה אי ד וש חנ ם, פנ יי רנ צש לות מי גה ת לש דל רל ל לה אי רה שש יי עו  סש נה ה של עה שה א, בש יסה יי י  בי ר רנ מנ אה ה של מנ נו  יש הנ וש
ה מנ ה. מי מה יש רנ צש ה מי דה רש א מי ירה ל תי ד? (בראשית מו) אנ ה פוחי תה ה אנ מה עמקםב, לה ינ רוך הוא לש דוש בה קה ר הנ מנ יו. אה לה עה

ד. יהה פוחי ד הה חנ פנ ע של מה שש א, מנ ירה ל תי תוב אנ כה של

ה. מה יש רנ צש ך מי מש ד עי רי י אי נםכי ר לו, אה מנ י. אה ננ לו בה כש יי ד של י פוחי ני ר לו, אמ מנ ם. אה ך שה ימש שי דול אמ גוי גה י לש ר לו, כי מנ אה
ה עמשל תנ בורות של גש הנ י וש ננ ת בה לנ אג ת גש ה אל אל רש םא אל ל י וש בותנ ין אמ ר בי בי קה הי ה לש כל זש םא אל ל ד - של י פוחי ני ר לו, עוד אמ מנ אה
יך נל ת בה לנ אג ת גש אות אל רש לה - לי ם עה יך. גנ בותל י אמ רי בש קי ר בש בי קה הי ך - לש לש ענ לה. אנ ם עה ך גנ לש ענ י אנ נםכי אה ר לו, וש מנ ם. אה הל לה

ם. הל ה לה עלשל אל בורות של גש הנ וש
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ה אל רש תי לו, קום  ר  מנ אה וש עמקםב  ינ ת  אל הוא  רוך  בה דוש  קה ה הנ עללה הל ם,  יי רנ צש מי ל מי אי רה שש יי או  יהצש של יום  אותו  וש
א ינרש ונ תוב  כה של הו  כםל. זל ת הנ ה אל אה רה וש ם  יהה שה עמקםב הה ינ וש ם.  הל י לה יתי שי בורות עה וגש יהלות  ה חמ מה כנ יך, של נל ת בה לנ אג גש בי

ה. דםלה גש יהד הנ ת הנ ל אל אי רה שש יי

ה יו זל נה פה יו? בש נה פה ה בש ה זל ם. מנ יי רה צש מי דםל מי גה הנ כםחו  יו בש נה פה בש ך  אמ יוצי ונ אן, (דברים ד)  כה ר, מי מנ ק אה חה צש יי י  בי רנ
תוב (בראשית יז) כה ם, של הה רה בש ה אנ יו זל נה פה יו - בש נה פה ך בש אמ יוצי ר, ונ מנ יהה אה קי זש י חי בי ם. רנ ת כגלה ם אל שה יס לש ני כש הי עמקםב, של ינ

יו. נה ל פה ם ענ הה רה בש פםל אנ יי ונ

ה אל רש ה תי תה יך, אנ יל רוך הוא, חנ דוש בה קה ר לו הנ מנ גו'. אה ד וש לי וה ה יי נה ה שה אה ן מי בל לש ר, הנ מנ ם אה הה רה בש ה, אנ אי םא רש ב
ם ל אותה ים, כה טי בה ם שש ל אותה ם, כה יי רנ צש מי ל מי אי רה שש או יי יהצש ה של עה שה ך. בש מש או מי ייצש יהלות של ה חמ מה כנ ים וש לוסי ה אוכש מה כנ
ל ר, כה מנ א אה בה י אנ בי יו. רנ נה פה ך בש אמ יוצי תוב ונ כה הו של ם. זל ה אותה אה רה ם וש הה רה בש ת אנ רוך הוא אל דוש בה קה ה הנ עללה בות, הל בה רש

בות. אה לו הה יו? אי נה פה ה בש ה זל יו. מנ נה פה ך בש אמ יוצי תוב ונ כה הו של ה. זל לה אג גש ה הנ ל אותה כה ם בש שה נו לש מש דנ זש בות הי אה הה

עון, מש י שי בי ר רנ מנ ם. אה הה רה בש ה אנ דםל - זל גה ק. הנ חה צש ה יי כםחו - זל עמקםב. בש ה ינ יו - זל נה פה ך בש אמ יוצי ר, ונ מנ ר אה זה עה לש י אל בי רנ
ת ף אל אנ י ינעמקוב וש יתי רי ת בש י אל תי רש כנ זה תוב (ויקרא כו) וש כה ל, של אי רה שש יי ה לש לה אג יד גש מי ת תה נל מל דנ זש בות מי אה יל הה בי שש ן בי כי וש
א לה כםר? אל זש ץ אל רל אה הה ה וש ה זל ל מנ בה א, אמ ילה בות מי אה כםר. הה זש ץ אל רל אה הה כםר וש זש ם אל הה רה בש י אנ יתי רי ת בש ף אל אנ ק וש חה צש י יי יתי רי בש

ל. אי רה שש יי ה לש לה אג יד גש מי ים תה רי עורש ם מש הי בות, וש אה ם הה ה עי בה כה רש הוא מל ך, של לל מל ד הנ וי ת דה ם אל מה יל עי לי כש הנ לש

ה ה? מנ עמשה ה ננ ן זל כי ם לה קםדל י מי רי המ ה, ונ שה ו עה שה כש י ענ כי ם. וש יי רנ צש מי ה ה' בש שה ר עה של ה אמ דםלה גש יהד הנ ת הנ ל אל אי רה שש א יי ינרש ונ
ה ים בה לולי כש ה - של דםלה גש עות. הנ בה צש אל ש  מי חה חות מי את פה רי קש םא ני א יהד ל לה ה ה'? אל שה ר עה של ה אמ דםלה גש יהד הנ ת הנ ה אל זל
רוך הוא בה דוש  קה הנ דול, וש בון גה שש חל ה לש ע עולה בנ צש אל ע וש בנ צש ל אל כה ה. וש דולה ים גש אי רה קש ז ני אה רות, וש חי עות אמ בה צש אל ש  מי חה

ם. לותה שש לש תנ שש הי גות מי רה דש ל הנ רו כה קש על ה נל זל בורות, ובה ים וגש סי ים) ני סי ת ני עי ם (כה הל ה בה שה עה

ש, מי ן חה מו אותה לש שש ני ן של יוה עםה. כי רש ב פנ ק לי זנ ילחל תוב ונ אשונות כה רי עות הה בה צש אל ש הה מי חמ בנ ה, של נו זל דש מנ אן לה כה מי
עםה. רש ב פנ ת לי ק ה' אל זי חנ יש תוב ונ ז כה אה עםה, וש רש שות פנ רש ר בי בה יהה דה םא הה שוב ל

תוב י כה רי המ ה', ונ ינו בנ מי אל םא הל ו ל שה כש ד ענ י ענ כי ה'. וש ינו בנ מי ינאמ גו', ונ ה וש דםלה גש יהד הנ ת הנ ל אל אי רה שש א יי ינרש ה ונ ל זל ענ וש
ם. יי רנ צש מי רוך הוא בש דוש בה קה ם הנ הל ה לה שה עה בורות של ם גש ל אותה או כה י רה רי המ גו'? ונ עו וש מש שש יי ם ונ עה ן הה מי ינאמ (שמות ד) ונ

גו'. או וש בו ורש ינצש תש או הי ירה ל תי ם אנ עה ל הה ה אל ר מםשל םאמל י ר, ונ מנ אה ר של בה דה ינו? אותו הנ מי ינאמ ה ונ ה זל א מנ לה אל

ם. ד עולה ם עוד ענ אםתה רש פו לי םא תםסי תוב ל כה ת, וש ם מי יי רנ צש ת מי ל אל אי רה שש א יי ינרש תוב ונ ר, כה מנ אה ל וש אנ א שה יסה י יי בי רנ
ר מנ ך. אה ר כה י אומי יתי יי ים - הה יי ם חנ אותה רש יפו לי םא תוסי תוב ל ם כה ר לו, אי מנ ים. אה תי ם מי או אותה י, רה י יוסי בי ר רנ מנ אה

. תה לש אנ ה שה א, יהפל בה י אנ בי לו רנ

ה - לה עש מנ לש ם של ה. עולה טה מנ ם לש עולה ה וש לה עש מנ ם לש ינו - עולה ני שה ם, וש עולה ד הה ענ ם וש עולה ן הה תוב מי ה, כה אי םא רש א ב לה אל
ה טה מנ לש ה של זל ם הנ עולה כםל. ומי הנ ל מי לה כש ני יום, וש סי ם הנ ה - שה טה מנ לש ם של עולה נורות. הה יק מש לי דש הנ ית לש אשי רי יא הה ם הי שה מי

ים. תוני חש תנ בורות לנ רות גש עורש תש מי

ה ם זל ר עולה עורי תש הי של ים, וכש סי ם ני הל לה יש  חי רש הי וש ל  אי רה שש יי הוא אותות לש רוך  בה דוש  קה ה הנ שה ה עה ם זל עולה ובש
ה. ם זל עולה ים בש סי ל ני אי רה שש יי ם לש הל ש לה חי רנ תש הי ה, וש ם זל י עולה די ל יש יהם ענ עו בנ קש שש ים ני רי צש מי ל הנ ים, כה סי ם ני הל עמשות לה לנ
רו לו סש מש ני ן של יוה כי יו. וש ינה די רו לש סש מה יי ם וש ר אותו עולה עורי תש יי ד של ם, ענ ד עולה ם עוד ענ אםתה רש פו לי םא תםסי תוב ל ה כה ל זל ענ וש
ם עולה ד הה ם. ענ עולה ד הה ענ ם וש עולה ן הה תוב מי כה הו של יהם. זל ת הנ פנ ל שש ת ענ ם מי יי רנ צש ת מי ל אל אי רה שש א יי ינרש תוב ונ ז כה דון, אה לי

דו. בש ה ענ מםשל ה' ובש ינו בנ מי ינאמ תוב ונ ז כה אה א. וש קה וש דנ

ל ם של קה לש י חל רי שש גו'. אנ וש יך  תי עש דנ יש ן  טל בל בנ ך  רש צה ם אל רל טל ח, (ירמיה א) בש תנ ה פה הודה יש י  בי ה. רנ יר מםשל יהשי ז  אה
ם, ב אותה הוא אוהי ה של בה המ אנ רםב הה ים, ומי מי ענ ר הה אה ל שש כה ר מי ם יותי הל ה בה צה רנ תש הוא הי רוך  בה דוש  קה הנ ל של אי רה שש יי
ים. ני מה אל נל הנ ים  יאי בי נש ר הנ אה ל שש כה מי ר  יותי ש  קםדל הנ יו רוחנ  לה עה ר  עורי וש ן,  מה אל נל ה  רועל וש ת  מל אל יא  בי נש ם  יהל לי עמ ים  קי הי
לו, י של וי יהה לי הה ן של יוה כי י. וש וי ט לי בל רוך הוא - שי דוש בה קה הנ יו לש נה בה עמקםב מי ינ יש  רי פש הי ה של מנ ש מי מה קו מנ לש חל יאו מי הוצי וש
ז אה יון, וש לש על הה ש  ת קםדל חנ שש ן מי מל של בש ח אותו  שנ רות, ומה ה עמטה מה כנ בש ר אותו  טי עי הוא וש רוך  בה דוש  קה הנ ח אותו  קנ לה

ה. דולה גש ה הנ מונה אל ים, הה דושי קש יו הנ טה ני בש אנ ז אותו בש רנ זי ם, וש עולה ש לנ יו רוחנ קםדל נה בה יא מי הוצי

רוך הוא דוש בה קה יא הנ ם, הוצי עולה ת לה דל רל ן לה מה אל נל יא הנ בי נה ה הנ ל מםשל נו של מנ יענ זש גי הי ה של עה שה ה הנ אותה נו, בש דש מנ לה
יו. לה יר עה אי הי ה [אורות, וש מונה ים ושש עי בה רש ם אנ יי אתנ מה נוז בש יהה גה הה ה, של ן טובה בל ל אל יר של פי סנ ב הנ צנ חש מנ מי ש  קםדל רוחנ 
ה לשה ים ושש עי בש שי ה וש אה מי ן לו  תנ נה ר לו, וש של ל אמ ל כה ענ יד אותו  קי פש הי יו, וש נה פה דות לש עומש רות של שס"ה] עמטה בש רו  טש עי וש
ים עי בה רש אנ ם  יי אתנ מה יו  לה עה יר  אי הי וש רות,  עמטה ש  מי חה וש ים  שי שי וש אות  מי לש  שש בי ר אותו  טי עי וש ם,  שה נוז  (גה חות.  תש פש מנ
חות. נ"א תש פש ה מנ לשה ים ושש עי בש שי ה וש אה מי ן לו  תנ נה יתו, וש ל בי כה בש יד אותו  קי פש הי יו, וש נה פה יד לש עלמי הל ה אורות, וש מונה ושש
מות עולה ף  לל אל בש ה  ירה אי ומש ה  עולה ה  רה עמטה ונ ה  רה עמטה ל  כה וש רות,  עמטה ש  מי חה בש רו  טש עי וש ה)  שה מי חמ ונ ים  עי בש שי וש ם  יי אתנ מה

יון. לש על דוש הה קה ך הנ לל מל י הנ זי נש גי ים בש נוזי גש נורות של ים, ומש ירי אי מש של

יו ילותה חי ל  כה בש ירו  עלבי הל וש לו,  יכה הי לש יסו  ני כש הי וש ן,  דל עי ן  גנ בש של ים)  מי שה בש (הנ נורות  מש ל הנ כה בש יר אותו  עלבי הל ז  אה וש
הוא רוך  בה דוש  קה י הנ רי המ ים], של די דה צש ד הנ [צנ יבו  בי סש מי קו  לש תנ סש רו: הי מש אה וש חו  תש עו, פה זש עש דנ זש ם הי ז כגלה יו. אה יסותה גי וש
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ר חי ח קול אנ תנ יהדו? פה לו בש לה חות הנ תש פש מנ ל הנ כה ה של י הוא זל ר: מי מנ אה א קול וש מות. יהצה יז עולה גי רש הנ לט לש שש ר רוחנ לי עורי
ר סי מה הי יזות, לש ני גש ת הנ יזנ ני ה, גש ה תורה ידה עמתי ם, ונ דה י אה ני ין בש ת בי דל רל יד לה תי עה של הו  ם! זל תוכמכל בש אותו  לו  בש ר: קנ מנ אה וש
חו תש יו. פה רה חמ עו אנ סש נה שו וש גש רנ תש ם הי ה כגלה עה ה שה אותה ה. בש ל זל ל יהדו של ה ענ טה מנ לש של ה וש לה עש מנ לש מות של יש עולה עי רש הנ יהדו, ולש בש

ם. יי מנ ש ובנ אי אנו בה נו בה םאשי ר נוש לש תה אל בש כנ רש רו, (תהלים סו) הי מש אה וש

ה אותו רה טש עי וש  , יהה רותל טש ענ ה בש רה טש ענ תש הי וש ה  תה לש ה עה תוחה ך. מ' פש לל מל י הנ ני פש ה לי דה מש עה וש רוחנ  ה  ה אותה תה לש ז עה אה
רות עמטה לש  שה בש רו אותו  טש בות עי אה ל הה יהדו. ש' של חות בש תש פש יד מנ קי פש הי רות, וש עמטה ש  מי חה ים וש רי שש על אות וש מי לש  שש בי
ה תה לש ת. ה' עה יי בנ ן הנ מנ אל יות נל הש ה, לי מונה אל ידו אותו בל קי פש הי ך, וש לל מל חות הנ תש פש ל מנ ת כה יהדו אל בש ידו  קי פש הי דושות, וש קש

ך. לל מל הנ ה אותו מי לה בש קי , וש יהה רותל טש ענ ה אותו בש רה טש עי וש

ה לו נה תש נה ך, וש לל מל ל אותו לנ די גנ ה אותו לש לה בש קי דול, וש גה יהם הנ אות הנ טות בש שה יות של ני אר לה רוחנ  ד אותו הה ז יהרנ אה וש
ז אה ך, וש לל מל ל הנ ה אותו אל עמלה ים מנ שי דה י חר אשי רה תות ובש בה שנ צו. ובש רש ל אנ ת כה אל עםה וש רש ת פנ קות אל לש הנ ן לש יי י זנ לי ם כש שה מי

לו. לה שומות הנ רש יות הה אותי מו בה א שש רה קש ני

ך, לל מל נורות לנ ש מש מי חה ים וש רי שש על אות וש ע מי בנ רש נו אנ קש תש י, ני וי ל לי ע של רנ זל ץ בנ רל אה ת לה דל רל א לה יהצה ה של עה ה שה אותה ובש
ה ה' ירה אי ם, הי עולה א לה יהצה של ה. כש קומה מש לי רוחנ  ה  ת אותה וו אל ים לי ני מג יקות מש קי חמ ש  מי חה ים וש רי שש על אות וש ע מי בנ רש אנ וש
יך תי עש דנ יש ן  טל בל בנ ך  רש צה ם אל רל טל הוא, בש רוך  בה דוש  קה יו הנ לה א עה רה ה קה עה שה ה  אותה יוו. בש זי א מי לי מנ תש ת הי יי בנ הנ וש יו,  נה פה בש

יך. תי תנ ם נש גויי יא לנ בי יך נה תי שש דנ קש ם הי חל רל א מי צי ם תי רל טל ובש

ם, יי רנ צש ל מי דול של גה ה הנ נל מג מש ר הנ שנ ת הנ רוך הוא אל דוש בה קה יל) הנ פי ג (הי רנ ה הה עה ה שה אותה ר, בש מנ ק אה חה צש י יי בי רנ
ה יר מםשל ז יהשי ת, אה ם מי יי רנ צש ת מי ל אל אי רה שש א יי ינרש תוב ונ כה הו של ה. זל ירה רו שי מש ז אה אה ל, וש אי רה שש י יי ני ה ובש או אותו מםשל רה וש

ל. אי רה שש י יי ני ובש

ת אל חו  בש שי חות של בה שש תי ל הנ כה בש י  תי לש כנ תנ סש ר, הי מנ אה וש ח  תנ פה א  בה אנ י  בי רנ גו'.  וש ל  אי רה שש יי י  ני ובש ה  מםשל יר  יהשי ז  אה
יר ז יהשי . אה ענ הושג ר יש בי דנ ז יש למםה. (יהושע י) אה ר שש מנ ז אה ז. (מלכים-א ח) אה אה חו בש תש ם פה כגלה רוך הוא, וש דוש בה קה הנ

ם? ענ טנ ה הנ ל. מה אי רה שש יי

יו, רותה טש ענ בש דוש  קה יק הנ תי ענ יר אור הה אי הי של ל, כש אי רה שש יי לש עמשו  ננ בורות של גש הנ וש ים  סי ני ל הנ ינו, כה ני שה ך  א כה לה אל
יענ גי הי "ף וש לל ל אה אור של ר הה בי חנ תש הי של ר. וכש בל ל עי כה יר לש אי הי ה וש כה שי חמ ב בנ קנ ז', נה א' בש א', וש ז, בש אה ים בש שומי ים רש קוקי חמ
ז'. ה א' בש רה בש חנ תש הי שום של בורות, מי ים וגש סי ה ני שה ז עה ם. אה ה דה אה לש ה' מה ב לנ רל "ן? זו (ישעיה לד) חל יי י זו זנ "ן, מי יי זנ לש

יר. ז יהשי הו אה זל ים, וש די דה צש ל הנ ל כה יא של ה הי ירה ה. שי ירה שי יא הנ זו הי וש

םא, ב יד לה תי עה ים לל לי שש ן, ומנ מנ זש הנ ת אותו  ים אל לי שש לוי ומנ ה תה ר זל בה א דה לה יות! אל הש לי יך  רי יהה צה ר הה יר?! שה יהשי
ב ל גנ ף ענ ים, אנ אשוני רי ים הה יקי די צנ הנ נו, של דש מנ אן לה כה ל. מי אי רה שש י יי ני ה ובש זו מםשל ה הנ ירה שי חנ בנ בי שנ ל לש אי רה שש ים יי ידי עמתי של
גוף בש יות  חה הי לש ם  כגלה ים  ידי עמתי  - ים  יי חנ הנ רור  צש ל  של ר  של קל בנ רו  שש קש ני וש ה,  לה עש מנ לש של יונות  לש על גות  רה דש לי לו  ענ תש הי של
ה יר מםשל ז יהשי תוב אה כה הו של ה זו. זל ירה ר שי לומנ ל וש אי רה שש יי רוך הוא לש דוש בה קה ה הנ עמשל ינ בורות של אות אותות וגש רש לי וש

ל. אי רה שש י יי ני ובש

ר מנ אל נל מו של נות - כש קש מו. לי ר ענ אה ת שש נות אל קש ית יהדו לי ני יף ה' שי אן, (ישעיה יא) יוסי כה ר מי מנ עון אה מש י שי בי רנ
ר מנ אל נל מו של ר, כש אנ ים שש אי רה קש ני ם של הל בה ים של יקי די צנ ם הנ לו הי מו - אי ר ענ אה ת שש כו. אל רש ית דנ אשי י רי ני נה (משלי ח) ה' קה
ם מה צש ים ענ עושי ם של ל אותה א ענ לה יים אל קנ תש ם מי עולה ין הה ינו, אי ני שה וש ה.  נל חמ מנ ים בנ שי נה י אמ ני שש רו  אמ שה יי ונ (במדבר יא) 

שיירניים.

רוך דוש בה קה ם הנ יד אותה ה יורי מה יון, לה לש על ג הה נל עם ים בה גי נש ענ תש ים ומי יי חנ רור הנ צש רו בי שש קש ני יל וש ר, הואי םאמנ ם ת אי וש
דוש קה הנ ה, וש לה עש מנ לש ה של יונה לש על ה הה גה רש דנ יו בנ הה מות של שה ם רוחות ונש ל אותה כה אשון, של ן רי מנ זש ד מי מנ א ולש ץ? צי רל אה הוא לה
מו קםם, כש עה ת הל ר אל ינשי רוך הוא לש בה דוש  קה ה הנ רוצל ו, של שה כש ן ענ כי ל של ה. כה טה מנ ץ לש רל אה ם לה יד אותה רוך הוא הורי בה
יו טש על תו בש מי ם של ר, אותה םאמנ ם ת אי א. וש טה םא ילחל ל ה טוב וש עמשל ר ינ של ץ אמ רל אה יק בה די ין צנ ם אי דה י אה ר (קהלת ז) כי מנ אל נל של

. יחנ שי מה ך הנ לל מל ה לש צה י עי לי עמ ילה בנ הש יי ם יהקומו וש לו הי פי ש, אמ חה ל נה של

ך אתש י צי ימי תוב (מיכה ז) כי כה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ םא. מה ב יד לה תי עה ה לל ירה ר שי יד לומנ תי ה עה ינו, מםשל ני ה שה ל זל ענ וש
ה - לה חי תש ה בנ אה רה י של מי ש, לש מה נו מנ אל רש א אנ לה יות! אל הש יך לי רי יהה צה ך הה אל רש נו? אנ אל רש אות. אנ לה פש נו ני אל רש ם אנ יי רנ צש ץ מי רל אל מי
יר ז יהשי ז, אה אה י. וש תי ישועה הו בי אי רש אנ ים, וש להי ע אל יישנ נו בש אל רש תוב (תהלים נ) אנ כה נו. וש אל רש הו אנ זל יהה. וש ני ם שש ענ נו פנ אל רש אנ

ה'. םאת לנ ז ה הנ ירה שי ת הנ ל אל אי רה שש י יי ני ה ובש מםשל

ה ה, זוכל ן בה וי כנ ל יום ומש כה בש ה זו  ירה ר שי אומי ם של דה ל אה ינו, כה ני רוך-הוא. שה דוש-בה קה ה לנ ירה בי גש ל הנ ה של ירה שי
מות ה יש ייש בה ה, וש מונה אל י הה רי שש ה קי ייש בה א, וש בה ם הנ ה עולה ייש בה ר, וש בנ עה ם של ה עולה י ייש בה רי המ םא, של ב יד לה תי עה ה לל רה מש אה לש

ים. תוני חש תנ ים וש יוני לש ים על רי אומש רות של חי חות אמ בה שש ן תי ל אותה ה) כה לה עש מנ יהה (אות לש לל ים עה לויי , ותש יחנ שי מה ך הנ לל מל

ה טה מנ לש ר מי מנ ה אה ך. ומםשל לל מל ה לנ ירה בי גש ת הנ חנ בנ שנ מש ה של ירה שי א הנ לה יות! אל הש לי יך  רי יהה צה ה הה יר זל ה?! שי ירה שי הנ
ר, מנ י אה י יוסי בי ה). רנ דה גש נל ך כש לל מל י הנ ני ים פש ירי אי מש ים (של ני ה פה יר לה אי ך מי לל מל הנ שום של ה' - מי . לנ שוהה רש י פי רי המ ה, ונ לה עש מנ לש

ה. ירה בי גש ת אותו הנ חנ בנ שנ ך מש שום כה ה, מי דה גש נל דוש כש קה ך הנ לל מל ך הנ שנ ים, מה עי יו שופש הה ים של ני מה ם שש ל אותה כה
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י רי שש א אנ לה ? אל חנ בי שנ ה לש יכה רי ה צש ירה בי גש י הנ רי המ ל, ונ אי רה שש י יי ני ה ובש תוב מםשל ה כה מה ך, לה ם כה ה, אי הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ל אותו כםחנ כה שום של אוי, מי רה ה כה ירה בי גש יל הנ בי שש ך בי לל מל ת הנ חנ אל בי שנ ים לש עי יו יודש ם הה הי ל, של אי רה שש יי ה וש ל מםשל ם של קה לש חל

ך. לל מל ן הנ ה מי שה ה יהרש לה ה של בורה וגש

ל. אי רה שש ת יי סל נל כש י - זו  ני י רם רות. קומי מג שש אנ םאש  ר ה לש לה יש לנ י בנ ני י רם ר, (איכה ב) קומי מנ אה ח וש תנ יהיא פה י חי בי רנ
יך רי יהה צה םאש הה ר רות?! בש מג שש םאש אנ ר ת. לש רל עורל תש ת ומי טל שולל ן של מנ זש ה - בי לה יש לנ ר, בנ מנ י אה י יוסי בי לות. רנ גה ה - בנ לה יש לנ בנ
םאש ר אן לש ף כה סוד. אנ ה יש ה זל טה מי םאש הנ נו, ר רש אנ ה. ובי טה מי םאש הנ ל ר תוב (בראשית מז) ענ כה םאש, כנ ר א לש לה יות! אל הש לי

הוד. ח וש צנ ל נל םאש של הו ר רות - זל מג שש םאש אנ ת בו. ר כל רל בה תש ה מי ירה בי גש הנ סוד, של ה יש - זל

הו זל ר, וש סי תוב חה רות כה מג שש םאש אנ ר ר, לש מנ א אה בה י אנ בי יום. רנ סי הנ ך וש לל מל י הנ רי תש ל כי םאש של הו ר ר, זל מנ י אה י יוסי בי רנ
ה'. הו לנ זל יון, וש לש על דוש הה קה ך הנ לל מל ר בנ מנ אל כםל נל הנ ה. וש טה מי םאש הנ םאש, ר ר הה

נו מל ים מי אי ה יוצש חה שש ן ומי מל ל של כה ן, של דל עי א מי יוצי ר של הה נה הנ הו  - זל ה'  םאת לנ ז ה הנ ירה שי ר, הנ מנ א אה יסה יי י  בי רנ
תוב םא כה ה ל ל זל ענ וש יון,  לש על הה דוש  קה הנ ך  לל מל ה הנ ה' - זל ה לנ ירה שי תוב אה כה של ך  ר כה חנ ע אנ מה שש נורות. ומנ יק מש לי דש הנ לש

אהשיירהה לו.

זו ה הנ ירה שי ה לנ זוכל י של ל מי כה ים. של מי עולה ם לש הל ח מי כנ תנ שש םא יי ל י של די י דורות, כש דורי הו] לש אמםר - [זל רו לי םאמש י ונ
דוש- קה ל בנ אי רה שש ת יי סל נל ת כש ונ דש חל יחנ בש שי מה ך הנ לל ימות מל ה בי חנ בה בי שנ ה לש זוכל א, וש בה ם הנ עולה ה בה ה לה ה, זוכל זל ם הנ עולה בה
אמםר ץ. לי רל אה ל בה אי רה שש נו יי כש שה ן של מנ זש ה, בי דושה קש ץ הנ רל אה אמםר בה ן. לי מנ אותו זש אמםר בש אמםר - לי תוב לי כה רוך-הוא, של בה

א. בה ם הנ עולה אמםר לה ל. לי אי רה שש ת יי לנ אג גש אמםר בי לות. לי גה בנ

ת חנ בנ שש ת תי ים אל חי בש שנ מש יו  הה שום של א מי לה ה? אל ירה שי ה אה ה זל יות! מנ הש לי יך  רי יהה צה יר הה שי ה'?! נה ה לנ ירה שי אה
יו רותה טש ענ ר בש טי ענ תש הי וש ה  לה עה ה] - של מה ה [קה אה גה אםה  גה י  דוש. כי קה הנ ך  לל מל ה הנ ה' - זל ] לנ חנ בי שנ לש כו  רש טה צש ה. [הי ירה בי גש הנ
י א. כי בה ם הנ עולה ה לה אה ה, גה זל ם הנ עולה אםה בה ה - גה אה אםה גה י גה כםל. כי לות בנ ענ תש הי בורות לש כםחות וגש כות וש רה יא בש הוצי לש

ה. מה לי ה שש וה דש חל יו בש רותה טש ענ ר בש טי ענ תש יי י של די ה כש אה ן, גה מנ אותו זש אםה בש גה

יהם הנ אותו  לש רו  סש מש ם, ני הל ים בה חוזי אמ ה של לה עש מנ לש טון של לש שי הנ ה וש טה מנ לש טון של לש שי יהם - הנ ה בנ מה רה בו  רםכש סוס וש
ה ינעמשל ד של ה, ענ טה מנ ין לש רוך הוא די דוש בה קה ה הנ םא עושל ינו, ל ני שה מות. וש קה ם נש הל עמשות בה דול לנ גה יט הנ לי שנ הנ דול וש גה הנ
ל ה ענ מה דה אמ י הה כי לש ל מנ ענ וש רום  מה רום בנ מה א הנ בה ל צש קםד ה' ענ פש יי תוב (ישעיה כד)  כה של הו  ה. זל לה עש מנ ם לש יהל יטי לי שנ בש

ה. מה דה אמ הה

רוחנ יהם בש ת הנ ך ה' אל יולל תוב בו ונ כה ה, של קה זה ה חמ בורה ה גש רה עורש תש ה הי לה יש לנ ה, בו בנ הודה י יש בי ר רנ מנ יהם - אה ה בנ מה רה
ם ל אותה ת כה ך אל לל מל ן הנ ה מי כה לש מנ ה הנ שה קש ן בי מנ אותו זש ה) בש קה זה ה חמ בורה ה בו גש רה עורש תש הי ה. (של לה יש לנ ל הנ ה כה זה ים ענ די קה
ם הל בה עמשות  לנ יהה  יהדל לש רו  סש מש ני ם  כגלה וש  , יהה יהדל בש רו  סש מה יי של ה  לה עש מנ לש של ים  יטי לי שנ ם  ל אותה כה וש ה  טה מנ לש של ים  לוסי אוכש

ה. טה מנ ה ולש לה עש מנ ם, לש תה יהם סש יהם. בנ ה בנ מה בו רה רםכש תוב סוס וש כה הו של מות. זל קה נש

ה מה ה. כנ כה פל י כנ לנ ת עה של תה י ונ ני תה רש ם צנ דל קל חור וה ר, (תהלים קלט) אה מנ אה ח וש תנ יהיא פה י חי בי ת יהה. רנ רה מש זי י וש זי עה
ם, עולה ת הה הוא אל רוך  בה דוש  קה א הנ רה ר בה של אמ כנ שום של הוא, מי רוך  בה דוש  קה ת הנ ד אל בי כנ ם לש דה י אה ני בש כו  רש טה צש הי
ים יוני לש על ה לה יהה דומל הה ים) וש צופי רש י פנ ני שש א בי רה בש ני כםל, וש ם בנ לי יות שה הש כםל, (לי ל הנ יט ענ לי יות שנ הש ם לי דה אה ל הה ל ענ כי תנ סש הי
ד חנ יו, ופנ נה פה וו לש חמ תנ שש הי יו וש לה סו אי נש כנ תש ז הי יות. אה רי בש או אותו הנ רה ת, וש דל כגבל מות מש דש יד אותו בי ים. הורי תוני חש תנ לנ וש
ל ל כה ענ ץ וש רל אה ינת הה ל חנ ל כה ילה ענ הש ם יי כל תש חי ם וש כל אמ תוב (בראשית ט) ומורנ כה הו של דו. זל חש פנ ם מי יהל לי לו עמ פש ה נה ימה אי וש

עוף הנשהמהיים.

ים ני בה אמ ה בנ כגסה ה מש פה ה לו חג שה ענ בו. עה עמשי תנ שש הי ה ולש חה מש ל שי ה ענ חה מש יות לו שי הש רו, לי מש שה נו לש גנ יס אותו לש ני כש הי
בונו. ת רי ונ צש מי ד בש מנ םא עה ל ד, וש חה ץ אל ל עי ה אותו ענ וה ך צי ר כה חנ יו. אנ נה פה ים לש חי מי ים שש יוני לש ים על כי אה לש רות, ומנ קה יש

ך, לל מל י הנ זי נש ל גי ת כה אל ה לו  אה רש הל הוא וש רוך  בה דוש  קה הנ ה אותו  עללה הל ר של חנ אנ לש נוך, של ל חמ של רו  פש סי בש אנו  צה מה
ן גנ ם בש דה ל אה קומו של ה לו מש אה רש הל ם, וש דה יו אה לה ה עה וה טנ צש הי ץ של עי הה ים וש יי חנ ץ הנ ת עי ה לו אל אה רש ים, הל תוני חש תנ ים וש יוני לש על
ת ונ צש ר מי מנ םא שה יד. הוא ל מי ם תה יות שה הש לי יד וש מי עממםד תה ה זו, יהכול לנ וה צש ם מי דה ר אה מנ א שה לי מה לש אי ה, של אה רה ן. וש דל עי

ש. ננ על נל ימוס וש די א בש בונו - יהצה רי

דוש קה רו הנ סש יו - ני עםתה לש צנ ת מי חנ ח אנ קנ יי נו, (שם ב) ונ רש אנ י בי רי המ ים, ונ צופי רש א דו-פנ רה בש ם ני דה ר, אה מנ ק אה חה צש י יי בי רנ
ב. עמרה ה מנ חור זל י. אה ני תה רש ם צנ דל קל חור וה תוב (תהלים קלט) אה כה הו של ב. זל עמרה מנ ח ומי רה זש מי ם, מי יי ננ עמשו שש ננ רוך הוא וש בה

והקלדלם זלה מיזשרהח.

ה יסה ני כש הי כםל, וש ל הנ יהה ענ פש ת יה ל אל לי כש שי ה, וש בה קי ה נש ן אותה קי רוך הוא? תי דוש בה קה ה הנ שה ה עה ר, מל מנ יהיא אה י חי בי רנ
ה? לה עש מנ תוב לש ה כה ה מנ אי םא רש ה. ב שה אי ם לש דה אה ן הה ח מי קנ ר לה של ע אמ לה צי ת הנ ים אל להי ן ה' אל בל יי תוב ונ כה הו של ם. זל דה אה לה
ה. מה אי לש יא  ת הי חנ י אנ תי מה י תנ תי יונה יא  ת הי חנ ו) אנ (שיר  ר  מנ אל נל של מו  ת? כש חנ אנ ה  זל ה  יו. מנ עםתה לש צנ מי ת  חנ ח אנ קנ יי ונ

ן. כה שש מי ע הנ לנ צל ר (שמות כו) ולש מנ אל נל מו של יו, כש דה דה צש יו - מי עםתה לש צנ מי

ת ענ דנ י לה די ל כש כי שש הנ ה וש מה כש חה ה  ל בה לנ כה ם, וש דה אה ה בה יונה לש ה על מה שה ן נש תנ הוא נה רוך  בה דוש  קה ר, הנ מנ ה אה הודה י יש בי רנ
אות. דושות בה קש מות הנ שה נש ר הנ אה שש קום של מה ר, מי מנ ק אה חה צש י יי בי ה? רנ מה שה ן בו נש תנ קום נה ה מה יזל אי כםל. מי הנ
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קום אותו מה ץ? מי רל אה י זו הה יהה. מי חנ ש  פל ץ נל רל אה א הה תוב (בראשית א) תוצי כה אן, של כה ר, מי מנ ה אה הודה י יש בי רנ
כםל. ל הנ אשון של רי ם הה דה ל אה ש של פל ם, זו נל תה יהה סש ש חנ פל יהה - נל ש חנ פל א בו. נל צה מש ש ני דה קש מי הנ של

ע נודה ענ וש יודי כםל, וש ל בנ כי תנ סש יהה מי הה ת, וש רי שה י הנ כי אמ לש מנ ר מי ה יותי יונה לש ה על מה כש ענ חה יהה יודי ם הה דה ר, אה מנ יהיא אה י חי בי רנ
ה מנ (מי תוב?  כה ה  מנ ה.  מה כש חה נות הנ יש עש מנ נו  מל מי מו  תש סש ני א  טה חה של ר  חנ אנ לש ם.  עולה הה י  ני בש ר  אה שש ל  כה מי ר  יותי בונו  רי לש

ה. מה דה אמ ת הה עמבםד אל ן לנ דל ן עי גנ ים מי להי הו ה' אל חי לש שנ יש תוב) (שם ג) ונ כה של

ם דה ה אה עמשל ים ננ להי ר אל םאמל י תוב (שם א) ונ כה הו של א, זל צה מש ה ני בה קי ר ונש כה זה אשון מי רי ם הה דה ר, אה מנ א אה בה י אנ בי רנ
ר של ה אמ מה דה אמ ר הה מנ אה ה של ר, זל םאמנ ם ת אי ך. וש ר כה חנ דו אנ רש פש ני ד, וש חה אל עמשו כש ה ננ בה קי ר ונש כה ה זה ל זל ענ נו. וש מותי דש נו כי מי לש צנ בש
ר בה כםל דה הנ ה, וש בה קי ר ונש כה הו זה זל ה, וש מה ף עי תי תנ שש רוך הוא הי דוש בה קה הנ ה, וש בה קי נש י הנ זוהי אי, וש דנ ך הוא ונ ם - כה שה ח מי לגקנ

ד. חה אל

ם הי ים  מי עולה ולש ה,  זל מי ה  זל ים  די רה פש ני םא  ל וש ה  זל בה ה  זל ים  לולי כש הנ ם  יהה, אותה ת  רה מש זי וש י  זי עה ר,  מנ אה י  יוסי י  בי רנ
כםל, ת הנ ך אל רי בה כםל ולש ק לנ פי סנ נות לש יה עש מנ הנ ים וש לי חה נש יכות הנ שי כו) מש שש מש אות (ני צה מש ם ני שה מי ד, של חה צון אל רה יבות, בש בי חמ בנ
י י לי הי יש ה ונ ל זל ענ יו, וש ימה בו מי זש כנ םא יש ר ל של ם אמ יי א מנ מוצה ר (ישעיה נה) וכש מנ אל נל מו של נות, כש יה עש מנ י הנ ימי ים מי בי זש כנ םא מש ל

ים. סי עמשות ני ין לנ יהמי ר הנ עורי תש ה, ומי טה מנ יש לש ך ומורי דוש מושי קה ך הנ לל מל ך הנ יל כה בי שש בי ה, של ישועה לי

את בו צי מש ני של קום  מה אותו  - בש הו  וי נש אנ וש ווג.  זי בש כות  רה אות בש יוצש נו  מל מי יק, של די צנ ה  זל  - הו  וי נש אנ וש י  לי אי ה  זל
ל ענ ד, וש אותו צנ ים מי אי ם בה יי וי לש הנ קום של מה ה לנ ת זל ר אל מנ ה אה הו - מםשל נש מל רםממ אמ י ונ בי י אה להי ש. אל דה קש מי הו הנ זל יבות, וש בי חמ

סוק). פה ה הנ זל קום (בש אותו מה כםל הוא בש מות הנ לי יהה] שש ה [הה זל

אנו לו, צה ר מה חי א אנ רה קש נו? מי ן לה יי ננ ך הוא. ומי כה דוש, וש קה ך הנ לל מל ה הנ ה - זל ישועה י לי י לי הי יש ר, ונ מנ ק אה חה צש י יי בי רנ
דוש. קה ך הנ לל מל ה הנ ה - זל ישועה י לי י לי הי יש ר ה' ונ מנ אה ע של מה שש מנ ה. מי ישועה י לי י לי הי יש ת יהה ה' ונ רה מש זי י וש זי י עה תוב כי כה של

ח אה וש ענ  רי ב הה ת אםהי ל עי כה תוב (משלי יז) בש כה ה של סוק זל פה ר, בש מנ אה ח וש תנ יהה פה קי זש י חי בי גו'. רנ וש ת יהה  רה מש זי י וש זי עה
זםב. עמ ל תנ יך אנ בי ענ אה רי עמך וש תוב בו רי כה רוך הוא, של דוש בה קה ה הנ ענ - זל רי ב הה ת אםהי ל עי כה ד, בש לי וה ה יי רה צה לש

י חנ ן אנ ענ מנ רוך הוא? (תהלים קכב) לש דוש בה קה ר הנ ה אומי יך, מה אל ך שונש יקו לש יהצי ה של עה שה ד - בש לי וה ה יי רה צה ח לש אה וש
א לה ד? אל לי וה ו יי שה כש י ענ כי ה? וש ה זל ד מנ לי וה "ה. יי בה קה ים לנ עי רי ים וש חי ים אנ אי רה קש ל ני אי רה שש יי ך, של לום בה א שה ה נה רה בש דנ י אמ עה רי וש

ך. ים לש יקי צי מש ם של ל אותה כה ך מי יל אותש צי הנ ך לש דש גש נל ח כש ילה אה הש ם, יי עולה ה בה רה ת צה דל נולל ה של עה שה בש

ם אי הה ך מי יק לש יני הי מות, לש אג הה ך מי קםם לש נש ה לי זל עםז הנ ר בה עורי תש יי דוש  קה ך הנ לל מל הנ ד - של לי וה ר, יי מנ ה אה הודה י יש בי רנ
לות. זה ים ומנ בי י כוכה די מות עובש ד אג גל נל בורות כש ר גש עורי ה. לש ישועה י לי י לי הי יש ת יהה ונ רה מש זי י וש זי ר עה מנ אל נל מו של ד, כש אותו צנ בש

דוש- קה ה לנ ך עמבודה ין לש י אי רי המ רוך הוא, של דוש בה קה ת הנ הםב אל אל ם לל דה אה ה ייש לה מה ר, כנ מנ אה ח וש תנ א פה יסה י יי בי רנ
רוך דוש בה קה א לו הנ ה, קורי בה המ אנ תו בש ה עמבודה עושל ב אותו וש אוהי י של ל מי כה ה, וש בה המ א אנ לה מו] אל א] [כש לה רוך-הוא [אל בה
ך לש גש ר רנ תוב (משלי כה) הםקנ כה ב, וש זם עמ ל תנ יך אנ בי ענ אה רי וש עמך  לו - רי ים אי סוקי נו פש רש אנ ה בי מל ך, בנ ם כה הוב. אי הוא אה

ך? על ית רי בי מי

ב תה כש כו') ני תוב וש כה מות, וש שה אמ אות ונ טה חמ ה בנ זל ים, וש מי לה עולות ושש ה (בש סוק זל ים, פה רי בי חמ רוהה הנ אמ י בי רי א, המ לה אל
ה זל אי. וש דנ ב, ונ זם עמ ל תנ יו. אנ וותה צש עמשות מי לנ ק בו וש בי דה הי עמבםד אותו ולש זםב, לנ עמ ל תנ יך אנ בי ענ אה רי עמך וש ו, רי שה כש עולות. ענ בש
הור רש ה הי עמשל םא תנ ל ך, וש לט בש שש םא יי ל ך וש דש גש נל ח כש תנ רש םא יי ל ך של רש צש ר יי ר, הוקנ לומנ ך. כש על ית רי בי ך מי לש גש ר רנ ר הםקנ מנ אל נל של

ך. תוכש ה בש ן אותה תנ נה ך וש על ך רי יס בש ני כש הי ה של דושה קש ה הנ מה שה נש ך? זו הנ על ית רי ה בי י זל ך, מי על ית רי בי ר. מי חי אנ

יך. להל ת ה' אל תה אי בש הנ אה תוב (דברים ו) וש כה מו של כםל, כש הםב אותו בנ אל רוך הוא - לל דוש בה קה ת הנ ה עמבודנ ל זל ענ וש
י עי מש בי ים של רי עגבה ם הה לו אותה פי אמ יא, ונ בי נה אל הנ קי זש חל ה יש אה םא רה ל ה של יהם מנ ל הנ או ענ ל רה אי רה שש ל יי כה הו - של וי נש אנ י וש לי ה אי זל
י בי אה י  להי אל הו  וי נש אנ וש י  לי אי ה  זל ים  רי אומש יו  הה ם  כגלה וש הוא,  רוך  בה דוש  קה הנ ת  אל ים  חי בש שנ ומש ים  רואי יו  הה ם  מה אי

ם. הה רה בש י אנ להי ר אל מנ אל נל מו של הו, כש נש מל רםממ אמ ונ

יך, רי ך צה לו כה פי ר לו, אמ מנ ה? אה לה עש מנ ם הוא לש הה רה בש י אנ להי י אל רי המ הו, של נש מל רםממ אמ ה ונ מה ך, לה ם כה י, אי י יוסי בי ר רנ מנ אה
ה י עמבודה י זוהי רי המ דול, של גה הנ דוש  קה ם הנ שי ת הנ ד אל ינחי לש ענ  יודי י של יל מי לי כש הנ כםל, לש הו בנ נש מל רםממ אמ ד, ונ חה ר אל בה כםל דה הנ וש

רוך הוא. דוש בה קה ל הנ ה של יונה לש על

ו דה קול ינחש או  שש נה ך  יי תוב (ישעיה נב) קול צםפנ א, כה הוא קורי עון, וש מש י שי בי י רנ ני פש ב לי יהה יושי ה הה הודה י יש בי רנ
יתו. ת בי נות אל בש רוך הוא לי דוש בה קה ם הנ חי רנ י יש תנ ים מה פי צנ מש ם של ה הי לל א אי לה ך? אל יי ם צםפנ י הי ך, מי יי נו. קול צםפנ ני רנ יש
ן בנ רש ל חג ים קולו ענ רי ה ומי בוכל ם של דה ל אה א כה לה או קול? אל שש ה נה ה זל יות! מנ הש יך לי רי יהה צה או קול הה שש או קול? יי שש נה

ה. וה דש חל ב בש יגשה אותו מש רש ה לי זוכל נו, וש ני רנ ו יש דה ך - ינחש ר כה חנ תוב אנ כה ה של מנ ה לש רוך הוא, זוכל דוש בה קה ל הנ יתו של בי

אי. דנ יון ונ שוב ה' צי א בש לה יון? אל שוב ה' צי ה בש ה זל יון! מנ ל צי שוב ה' אל יות בש הש יך לי רי יהה צה יון?! הה שוב ה' צי בש
דו, גש נל ח כש ננ אל נל יון, וש צי דוש לש קה ך הנ לל מל ה הנ לה ה, עה שה ל גםרש אי רה שש ת יי סל נל ה וכש טה מנ ם לש יי לנ רושה ה יש בה רש חה ה של עה שה ה, בש אי םא רש ב
ל אי רה שש ת יי סל נל זםר כש חמ תנ של יו] וכש לה ה אי ה אותה עמלל ל, מנ אי רה שש ת יי סל נל ה כש תה לש גנ תש ני ה של תה ה, [ענ שה ל גםרש אי רה שש ת יי סל נל כש שום של מי
ים ידי ז עמתי אה יון. וש שוב ה' צי בש הו  זל ד, וש חה אל ד בש חה ג אל וי דנ זש הי לש קומו  מש יון לי צי לש דוש  קה ך הנ לל מל ז יהשוב הנ ה, אה קומה מש לי
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אי. דנ תו ונ ישועה תו, בי ישועה ה בי חה מש שש ני ה וש ילה גי ינו לו נה וי ה ה' קי תוב זל כה הו, וש וי נש אנ י וש לי ה אי ר זל ל לומנ אי רה שש יי

ה סופה ב בש הי ת וה מםת ה' אל חמ לש ר מי פל סי ר בש מנ ן ייאה ל כי ח, (במדבר כא) ענ תנ א פה בה י אנ בי מו. רנ ה ה' שש מה חה לש יש מי ה' אי
ר בה ך דה ין לש אי , של יהה רל בה ל דש כה ן בש יי ענ נו לש ה ייש לה מה ה, כנ תורה י הנ רי בש די ל בש כי תנ סש הי נו לש ה ייש לה מה נון. כנ רש ים אנ לי חה נש ת הנ אל וש
ה מה ים, כנ מי עה ה טש מה ה סודות, כנ מה ין בו כנ אי ה של תורה ר בנ בה ך דה ין לש אי יון, וש לש על דוש הה קה ם הנ שי ז בנ מה רש םא ני ל ה של תורה בנ

ים. פי נה ה עמ מה ים, כנ שי רה שה

אן א כה לה ן הוא? אל יכה מות ה' הי חמ לש ר מי פל י סי כי וש  - מםת ה'  חמ לש ר מי פל סי ר בש מנ ייאה ן  ל כי ל, ענ כי תנ סש הי לש ייש  אן  כה
ם עולה בה בות של רה קש ל הנ יו. כה רה בה סוף דש לום בש בות שה רש הנ ה לש ה, זוכל תורה ב בנ רה ך קש עורי י של ל מי כה ים, של רי בי חמ רו הנ עורש תש הי
ת אל מםת ה' וש חמ לש ר מי פל סי ר בש מנ ן ייאה ל כי תוב ענ כה הו של ה. זל בה המ אנ לום וש ה - שה תורה ל הנ בות של רה קש ל הנ כה ן, וש בה רש חג ה וש טה טה - קש

ה. זל ט לה רה לום פש שה ה וש בה המ ך אנ ין לש אי ה. של סופה ה בש בה המ ר, אנ לומנ ה, כש סופה ב בש הי וה

הו יות! מנ הש לי יך  רי יהה צה מות ה' הה חמ לש ת מי תורנ מםת ה' - בש חמ לש ר מי פל סי ר בש מנ ן ייאה ל כי קומו. ענ מש ה בי של עוד קה
ל ענ שו מי רש ר די מנ אל נל מו של ר), כש פה סש ר (ומי פל א סי רה קש ני רוך-הוא של דוש-בה קה קום ייש לנ יון הוא. מה לש א סוד על לה ר? אל פל סי בש
ים. אי ם יוצש שה ר, (ומי פל אותו סי ים בש לויי רוך הוא, תש דוש בה קה ה הנ שה עה בורות של גש הנ כםחות וש ל הנ כה או. של רה ר ה' וקש פל סי
א רה קש ני גות, וש רה דש סוף הנ הוא בש ד של חה קום אל מה יו, בש בותה רה ת קש ך אל רוך הוא עורי דוש בה קה הנ של ה ובו) וכש סופה ב בש הי ת וה אל
את רי קש ה - ני סופה גות. בש רה דש סוף הנ א בש צה מש ה - ני סופה ב. בש ב הנ נות הנ י בה תי ה שש עמלוקה ר (משלי ל) לנ מנ אל נל מו של ב, כש הי וה

גות. רה דש הוא סוף הנ ינם סוף, יהם של

הו נון. [מנ רש א אנ רה קש ני יון של לש קום על מה אותו  מי לו  כו  שש מש ני וש או  צש מש ני ים של לי חה נש ם הנ עי וש נון,  רש ים אנ לי חה נש ת הנ אל וש
ה זל ן. ובה דל עי א מי ר יםצי הה נה ר (בראשית ב) וש מנ אל נל מו של ים, כש מי עולה ים לש די רה פש םא ני ל יבות, של בי ל חמ יון של לש ווג על נון?] זי רש אנ
טון לש אות שי רש הנ בורות, ולש יט כםחות וגש הושי קום, לש ל מה כה יו בש בותה רה יט קש הושי יו, לש פה נה ים עמ בי רנ תש יו ומי שה רה ים שה שי רה שש ני

כםל. ל הנ ד של בה כש ני דול וש גה

ל כה ים לש רי עורש תש ין מי י די לי עמ ה בנ מה רוך הוא, כנ דוש בה קה ל הנ בות של רה קש הנ בורות וש גש רות הנ עורש תש מי של ה, כש אי םא רש ב
יות ני אר הה וש ים,  די יורש וש ים  יו עולי לה גנ וש ש,  גי רנ תש יהם מי הנ וש בורות,  גש ים  רי עורש ומש בות,  רה חמ ונ ים  נוני ים שש חי מה ז רש אה וש ר,  בל עי
בות. רה חמ ים ונ חי מה י רש לי עמ אות, בנ רה טש סש לי י בנ ני בש אנ נון בש ב) שה רל ב (חל רה ר. קש בל ל עי כה קות לש לש תנ סש יהם, מי טות בנ שה כות וש הולש של
ר, בל ל עי כה בורות לש יט כםחות וגש הושי קום ולש ל מה כה בות בש רה יט קש הושי ים לש רי עורש תש ים (מי נוני יך שש צל ז (תהלים מא) חי אה
ים רי עורש תש ז מי אה א. וש צה מש ף ני ענ זנ הנ עולות, וש דות וש טות יורש שה כות וש הולש יות של ני אר הה ים, וש יו עולי לה גנ ש וש גי רנ תש יהם מי ז הנ אה וש
ים), נוני שש יך  צל ר חי מנ אל נל של מו  תות, כש שה ים וקש צי בות, חי רה חמ ונ ים  חי מה י רש לי עמ אות, בנ רה טש יסש לי י בנ ני בש אנ ב בש רה קש י הנ כי עורש
תוב ז כה ב. אה רה ילם קש לי ר עמ עורי דוש יש קה ך הנ לל מל הנ ם של אותה ב. אוי לש רה ר קש עורי כםחו ולש ק בש זי חנ תש רוך הוא מי דוש בה קה הנ וש

ה. מה חה לש יש מי ה' אי

ה יבה רי י מש לי עמ ם בנ אותה ים, לש עי שה ם רש אותה בות לש רה י קש רי ים הה אי ה, יוצש סוק זל פה יות, ומי ן אותי אותה אן, ומי כה ומי
ר. אי בה תש י ני רי המ שו ונ רש פה תש ים הי רי בה דש י הנ רי המ ת, ונ מל י אל לי עמ ם בנ אותה לות לש גנ תש יות מי אותי הה רוך-הוא, וש דוש-בה קה או לנ טש חה של

תוב כה של מו  א, כש לה מו? אל ה' שש של נו  עש יהדנ םא  ה, ל מה חה לש מי יש  תוב ה' אי כה ן של יוה מו. כי ה ה' שש מה חה לש מי יש  ה' אי
ר מנ אל נל ה, כנ זל ר הנ פל סי לוי בנ כםל תה הנ ם. וש יי מה שה ן הנ מי ש  אי ית וה רי פש ה גה ל עממםרה ענ דםם וש ל סש יר ענ טי מש ה' הי (בראשית יט) ונ

ה]. ל זל ענ ה לו. [וש מה קומה תש ץ מי רל אל ונו וש ם עמ יי מנ לו שה גנ (איוב ב) יש

ים, תוני חש תנ ים וש יוני לש ם על קומה מש ים מי רי עלקה ם, נל עולה ב בה רה ר קש עורי הוא מש רוך  בה דוש  קה הנ ה של עה שה ה, בש אי םא רש ב
ב רה עמרםך קש רוך הוא לנ דוש בה קה יד הנ תי םא עה ב יד לה תי עה לל יהם. וש ה בנ ילו יהרה חי עםה וש רש בםת פנ כש רש תוב מנ כה הו של נו, זל רש אנ בי מו של כש
מו חמ לה יום הי ם כש הי ם הה גויי ם בנ חנ לש ני א ה' וש יהצה תוב (זכריה יד) וש כה הו של מו. זל ת שש ד אל בי כנ י לש די ים כש מי ענ ק בה זה חה יון וש לש על
יהם. ה בנ יהרה ילו  חי וש עםה  רש בםת פנ כש רש גו'. [מנ וש י  תי עש נודנ וש י  תי שש די קנ תש הי וש י  תי לש די גנ תש הי וש תוב (יחזקאל לח)  כה וש ב,  רה יום קש בש
בםת כש רש ז מנ אה ה, וש טה מנ לש תונות של חש גות תנ רה יונות ודש לש גות על רה רו דש עורש תש ז יי ב, אה רה רוך הוא קש דוש בה קה ר הנ עורי ר יש של אמ כנ

יהם]. ה בנ ילו יהרה חי עםה וש רש פנ

ל אי רה שש רו יי בש עה ה של עה שה גו'. בש ילו וש ם יהחי יי אוך מנ ים רה להי ם אל יי אוך מנ ר, (תהלים עז) רה מנ אה ח וש תנ ה פה הודה י יש בי רנ
י די ר לו: כש מנ ה? אה מה ר לו: לה מנ יך! אה ימל ק מי לי יהם: חנ ל הנ ה ענ נל מג מש ך הנ אה לש מנ רוך הוא לנ דוש בה קה ר הנ מנ יהם, אה ת הנ אל

ה? לל אי ה מי לל ים אי ה שוני ל מנ בה ת, אמ מל יא אל ה הי לה אג גש ת הנ דנ ר לו: מי מנ ך. אה תוכש רו בש בש ענ י ינ ננ בה של

ת ר אל רוך הוא? עורי דוש בה קה ה הנ שה ה עה ם. מל עולה ת הה י אל אתי רה בה של יהם כש ת הנ י אל יתי שי ה עה אי זל ננ ל תש ר לו: ענ מנ אה
רםג רוך הוא: המ דוש בה קה ר לו הנ מנ ילו. אה ם יהחי יי אוך מנ ים רה להי ם אל יי אוך מנ תוב רה כה הו של ם. זל יי מנ טו הנ מש קש ני תו וש בורה גש
בםת כש רש תוב מנ כה הו של ם. זל יהל לי יהם עמ ה הנ סי ך כנ ר כה חנ ה, אנ חוצה ם הנ רםק אותה ך זש ר כה חנ אנ לו, וש לה ים הנ לוסי אוכש ל הה ת כה אל

יהם. ה בנ ילו יהרה חי עםה וש רש פנ

ה מה ים, כנ לוסי ה אוכש מה ה, כנ לה עש מנ רוך הוא לש בה דוש  קה ה הנ שה בות עה כה רש ה מל מה ה כנ אי א רש ר, צי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
םאל מ שש ד הנ צנ גות, ומי רה ל דש גות ענ רה לו, דש אי לו לש בות אי כה רש מל ל הנ נו] כה דש מנ י לה רי המ לו, [ונ אי לו בש ים אי שורי ם קש כגלה יהלות, וש חמ

ה. לה עש מנ דועות לש גות יש רה ן דש כגלה טות, וש שולש דושות של םא] קש ל בות [של כה רש רות מל עורש תש מי

יו) ילותה לו, נ"א חי ה של גה רש רוך הוא (דנ דוש בה קה ג הנ רנ הה גות של רה דש ת הנ חנ הוא אנ עםה, של רש כור פנ בש נו בי רש אנ י בי רי המ ונ
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ד צנ ים מי בורי גי ל  יהלות של ה חמ מה כנ וש בות  כה רש ה מל מה כנ טונו  לש ת שי חנ תו] תנ גה רש דנ [וש ה,  קה זה חמ הנ תו  לש שנ לש שנ מי ר אותו  בנ שה וש
ם הל מי ה.  יונה לש על הה כות  לש מנ בנ ים  חוזי אמ ם  הל ומי ם,  הל לה של טון  לש שי הנ ל  של יון  לש על קום  מה בש ים  חוזי אמ ם  הל מי םאל,  מ שש הנ

ר. מנ אל נל מו של ם), כש יי חנ יות) (רי חנ אות (הנ סש ה כי עה בה רש ר אנ חנ ים אנ חוזי אמ

ים רי בה שש ני של וכש ם.  תה גה רש דנ מי ם  אותה בםר  שש לי דול,  גה הנ יהם  הנ את  רי קש ני של כות,  לש מנ הנ ין  די בש יהדו,  בש רו  סש מש ני ם  כגלה וש
יהם. ה בנ יהרה ילו  חי עםה וש רש בםת פנ כש רש תוב מנ כה הו של תון. זל חש תנ יהם הנ ים בנ די בה אל נל ים וש רי בה שש ה ני טה מנ לש ם של ל אותה ה, כה לה עש מנ לש

ם. תה יהם סש בנ

ם יי ננ גות - שש רה דש ל הנ ל כגלו. כה ם ענ שי לי שה ר, וש אי בה תש י ני רי יו, המ שה לי ר שה חנ בש ינם סוף. ומי בש עו  בש יו טג שה לי ר שה חנ בש ומי
ה. לל אי ה וה לל ם אי טונה לש שי ר מי בי שה הי יה לש יהדל רו בש סש מש ם ני כגלה עמשו. וש ך ננ יון כה לש גון על ה. כש לל ל אי ה ענ לל ד. אי חה אל וש

ת, חנ יהד אנ יהה  כםל הה ם, הנ יי רנ צש מי הוא בש רוך  בה דוש  קה ה הנ שה עה כות של מנ ר הנ של על ל  כה ר של מנ אל נל י  רי ה, המ אי םא רש ב
א רה קש רוך הוא ני דוש בה קה הנ ירות של מי ר אמ של ד על גל נל זו, כש לולות זו בה עות כש בה צש אל ר הה של על ין. של יהמי ה בנ לולה םאל כש מ שש הנ של
תוב כה הו של יד. זל בי כש רון הי חמ אנ הה ר וש מנ אל נל מו של ט, כש שולי דול וש גה ק וש זה יהם חה ל הנ ה של כםל זל ל הנ דו של גש נל ך. כש ר כה חנ ם אנ הל בה
ין טי נה תורש קוזש ים וש לוסי רםג אוכש המ רוך הוא לנ דוש בה קה יד הנ תי םא עה ב יד לה תי עה לל גו'. וש יהם וש ה בנ יהרה ילו  חי עםה וש רש בםת פנ כש רש מנ

ה. רה צש בה ים מי די גה מוץ בש דום חמ אל א מי ה בה י זל תוב (ישעיה סג) מי כה הו של דום. זל ל אל ין של סי ירולש טי לש קה ין וש יסי ירי טי קונש וש

ה לל עמ ינ ונ ם  יי מנ שה ם בנ יי מון מנ המ תו  קול תי י) לש ח, (ירמיה  תנ ק פה חה צש יי י  בי יהם. רנ ה בנ יהרה ילו  חי וש עםה  רש בםת פנ כש רש מנ
דוש קה ה הנ שה ים עה יעי קי ה רש עה בש ינו, שי ני י שה רי יו. המ רםתה אםצש א רוחנ מי יוצי ה ונ שה ר עה טה מה ים לנ קי רה ץ בש רל אה ה הה צי קש ים מי אי שי נש

בות. ם עמרה ל כגלה ענ , ומי יענ קי רה יענ וש קי ל רה כה ים בש צי רה ים של בועי ים קש בי יענ כוכה קי רה יענ וש קי ל רה כה רוך הוא, ובש בה

ה. נה אות שה ש מי מי יענ חמ קי רה יענ לש קי ין רה ה, ובי נה אות שה ש מי מי רומו חמ ה, וש נה ם שה יי אתנ לוכו מה יענ הי קי רה יענ וש קי ל רה כה וש
ל ים כה ירי אי יוו מש זי ה, ומי נה אות שה ש מי מי חמ ף ונ לל בו אל חש רה ה, וש נה אות שה ש מי מי חמ ף ונ לל כו אל רש אה לוכו בש ה הי זל בות הנ עמרה הה וש

ים. יעי קי ם רש אותה

ם יהל לי עמ ם. מי כגלה ם - כש רומה דושות וש קש יות הנ חנ ל הנ סות של רה פש יות. הנ חנ הנ יענ  קי בות רש עמרה ל לה ענ ינו, מי ני י שה רי המ ונ
ם. כגלה יות כש חנ י הנ בי גש ם. ענ כגלה יות כש חנ י הנ כי ם. ינרש כגלה יות כש חנ י הנ כגבי רש ם. אנ כגלה יות כש חנ י הנ ם. שוקי כגלה יות כש חנ י הנ לי סג רש קנ
ד גל נל ם? כש מו כגלה ה כש ה זל ם. מנ כגלה יות כש חנ י הנ אשי ם. רה כגלה ם כש הל לה אר של וה צנ הנ ם, וש כגלה ם כש יהל פי נש ם. כנ כגלה יות כש חנ גוף הנ וש

ם. כגלה

ד גל נל , וכש יענ קי רה ץ לה רל אה ן הה ד מי גל נל לות, וכש יכה ה הי עה בש ד שי גל נל הומות, וכש ה תש עה בש ד שי גל נל יות כש חנ בנ ר של יבה אי ר וש יבה ל אי כה וש
מו רוך הוא, כש דוש בה קה ל הנ עורו של שי ים מי קי לה ף חמ לל ה אל שה מי חמ ים ונ רי שש ם על רומה ם וש ל כגלה עור של שי הנ , וש יענ קי רה יענ לש קי רה מי

שלביאנרשנו.

ה טה מנ לש . מי יענ קי יהה רה חנ י הנ אשי ל רה מות ענ תוב (יחזקאל א) ודש כה יות, של חנ י הנ ני רש ן קנ ה מי לה עש מנ ד לש חה יענ אל קי עוד רה וש
םאל. מ שש ין ובי יהמי בות, בש כה רש ה מל מה כנ

ל כה וש ם,  יהל גותי רש דנ בש ים  די יורש ם,  יוה זי בש ע  בנ רש אנ בש ים  סי נש כנ תש מי ים,  טי שה וש יהם  הנ י  גי דש ל  כה ים  רויי שש יהם  לנ ת  חנ תנ מי
תוב כה של גות,  רה דש ל  ענ גות  רה דש ים,  ני טנ קש ם  אותה ים  טי שה וש ים  כי הולש ה  לל אי ת  חנ תנ מי מות.  שי בש אות  רה קש ני בות  כה רש מל הנ
נו רש אנ בי י  רי המ ונ דולות.  גש ם  עי נות  טנ קש יות  ר חנ פה סש ין מי אי וש ש  מל רל ם  ם שה יי דנ יה ב  חנ ורש דול  גה יהם  הנ ה  זל (תהלים קד) 

ים. רי בה דש הנ

ק זה חה הל כםחנ  ר מי בי שה הי לש דו  יהרש ה, וש לה עש מנ לש ם של אותה ים מי חוזי אמ ר, ונ חי אנ ד הה צנ ת הנ לל של מש תון מל חש תנ םאל הנ מ ד שש צנ מי
ר בםקל הנ ה של עה שה עון, בש מש י שי בי ר רנ מנ . אה כםחנ י בנ רי דה אש ך ה' נל ינש מי גו'. יש וש ילו  חי עםה וש רש בםת פנ כש רש נו מנ רש אנ בי מו של דוש, כש קה הנ
ל די תנ שש מי ם של דה אה ך. הה לל מל ל הנ לות של יכה ם הי יי אתנ מה ת לש סל נל כש ני ה, וש דה צי ת בש רל בל ענ תש ה, מי קומה מש ת בי דל ת עומל יללל אנ הה יר וש אי מי
ם, עולה ר בה עורי תש הי ת לש יללל אנ ת הה בל כואל ת) וש לל יל אנ ת הה שוקנ פון (ותש ת רוחנ צה רל עורל תש מי ה של עה שה ה, בש תורה ה בנ לה יש לנ צות הנ חמ בנ
אוי) רה דוש כה קה ם הנ שי ד הנ ינחי תו ולש לה פי ל תש לי פנ תש ם מי דה אותו אה ר (וש בםקל יר הנ אי מי ה של עה שה ך, בש לל מל י הנ ני פש עממםד לי ה לנ מה א עי בה

ד. סל ל חל יו חוט של לה ים עה כי מושש

ים די ם פוחמ כגלה וש ם,  דה אה הה ר בו  טי ענ תש ה, ומי דושה קש ת הנ ענ ל דנ ה של לה כה שש הנ יו אור הנ לה ה עה , שורל יענ קי רה ל בה כי תנ סש מי
יהדו. ה בש ין מוחל אי יו, וש רה עה ל שש כה ס לש נה כש ך. ני לל מל ל הנ יכנ ן הי רוך-הוא, בל דוש-בה קה ן לנ א בי רה קש ה ני זל ם הנ דה אה ז הה נו. אה מל מי

הו אג רה קש יי ר  של כםל אמ יו לש אה ל קםרש כה רוב ה' לש יו (תהלים קמה) קה לה תוב עה ך, כה לל מל ל הנ יכנ הי א לש קורי ה של עה שה בש
תו לה פי תש דוש בי קה ם הנ שי ת הנ ד אל ינחי ענ לש יודי עמקםב, של ינ ת לש מל ן אל תי נו, (מיכה ז) תי רש אנ בי מו של ת? כש מל אל ה בל ה זל ת. מנ מל אל בל

דוש. קה ך הנ לל מל ם) הנ שי ל (הנ תו של זו עמבודה אוי, וש רה ם) כה עולה (בה

י תוב (שמואל-ב ז) ומי כה ם, של עולה ה בה ידה חי ה יש מה יד אג עממי אוי, מנ רה כה דוש  קה ם הנ שי ת הנ ד אל ינחי לש ענ  יודי י של ומי
ין אוי, אי רה כה דוש  קה ם הנ שי ת הנ ד אל ינחי לש ענ  םא יודי ל ן של ל כםהי נו, כה רש אנ ה בי ל זל ענ וש ץ.  רל אה ד בה חה ל גוי אל אי רה שש יי ך  מש ענ כש
כו רש בה תש יי י של די צון כש רה ב וש ן לי וי כנ יך לש רי צה ה. וש תונה חש ה תנ עמבודה ה ונ יונה לש ה על לוי בו, עמבודה כםל תה י הנ רי המ ה, של תו עמבודה עמבודה

ים. תוני חש תנ ים וש יםני לש על

ב לי ן בו בנ וי כנ תש םא מי ל דוש, וש קה ם הנ שי ת הנ ד אל ינחי א לש בה ם של דה ל אה י. כה נה אות פה רה בםאו לי י תה תוב (ישעיה א) כי כה
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ע. רנ יו לש לה ים עה יזי רי כש ם מנ כגלה ה, וש חוצה תו הנ לה פי ת תש ים אל קי ים, זורש תוני חש תנ ים וש יוני לש כו בו על רש בה תש יי י של די ה כש אה רש יי צון וש רה וש
י. נה אות פה רה בםאו לי י תה יו, כי לה א עה רוך הוא קורי דוש בה קה הנ וש

ק עםמל ים בש נוזי גש לו  לה הנ ך  לל מל י הנ ני ל פש א כה לה י? אל נה אות פה רה ה לי ה זל יות! מנ הש לי יך  רי יהה צה אות הה רש לי בםאו  י תה כי
אוי רה דוש כה קה ם הנ שי ת הנ ד אל ינחי ים לש עי יודש ם של ל אותה כה כו'), וש ל וש כה וש רו  תש ך סי ת חםשל ה (יהשי כה שי חמ ר הנ חנ קום) אנ מה (בש
ל ים, כה ירי אי ים ומש אי רש ני ם  הי של וכש כםל.  ים לנ ירי אי ים ומש אי רש ני ך  לל מל י הנ ני ופש ה,  כה שי חמ י הנ לי תש ם כה ל אותה ים כה עי קש בנ תש מי

י. נה אות פה רה תוב לי ז כה אה מות, וש עולה ל הה כה כות בש רה אות בש צה מש ז ני אה ים, וש כי רש בה תש ים מי תוני חש תנ הנ ים וש יוני לש על הה

ד צנ ד מי ינחי יך לש רי יון, צה לש על דוש הה קה ם הנ שי ת הנ ד אל ינחי א לש בה י של א מי לה ר? אל ה אומי ה זל ם, מנ כל ילדש םאת מי ש ז קי י בי מי
יק די ם, צנ יי ננ שש ם הנ ד אותה חה אל גו כש וש דנ זש יי י של די ש. כש קםדל ל הנ רםן אל המ םא אנ םאת יהב ז תוב (ויקרא טז) בש כה מו של םאת, כש ל ז של
ר חנ בש י תי רי שש תוב (תהלים סה) אנ כה יך, כנ רל צי ים חמ אי רה קש ה ני לל אי ם, וש הל כםל מי הנ כו  רש בה תש יי י של די ד, כש חה ווג אל זי ק בש דל צל וש

יך. רל צי ן חמ כם שש ב יי רי קה ותש

רוך הוא דוש בה קה ה - הנ בה המ אנ ה וש אה רש יי ב, בש לי צון הנ רש ן בו בי וי כנ תש םא מי ל דוש, וש קה ם הנ שי ת הנ ד אל ינחי א לש ם הוא בה אי וש
א צה מש םא ני ל י של םא דנ ל כות. וש רה ם בש הל א בה צה מש םא ני י ל רי המ אי, של דנ םאת ונ י. ז רה צי מםס חמ ם רש כל ילדש םאת מי ז ש  קי י בי ר, מי אומי

כםל. ין בנ א די צה מש ני ין וש די ם הנ הל רוי בה שה א של לה כות, אל רה ם בש הל בה

לול ה. בו כה חה מש ל שי כה כות וש רה בש ל הנ אורות, כה ל הה ים כה רי עורש תש רוך הוא מי דוש בה קה ל הנ ינו של ימי ה, מי אי םא רש ב
ין, יהמי ר הנ עורי תש מי של כםל. וכש ת הנ ל אל ין כולי יהמי הנ ין, וש יהמי ל בנ לה כש םאל ני מ שש הנ םאל, וש מ ין ושש ם יהמי דה אה ייש בה מו של םאל, כש מ שש הנ

לול. כה חוז וש י בו הוא אה רי המ םאל, של מ שש מו הנ ר עי עורי תש מי

יהה הה תוב (שמות יז) וש כה ה, כנ לה עש מנ יו לש עותה בש צש אל ן בש וי כנ ה ומש לה פי תש יו בנ ת יהדה ים אל רי ם מי דה אה ה של עה שה ה, בש אי םא רש וב
תוב כה ו, וש דה ת יה רםן אל המ א אנ שה יי תוב (ויקרא ט) ונ כה לוי, וש כםל תה ין הנ יהמי י בנ רי המ ל. של אי רה שש ר יי בנ גה ה יהדו וש ים מםשל ר יהרי של אמ כנ

ה. לה עש מנ ך לש רי בה ן לש וי כנ תש ז מי אה ר, וש סי חה

ל כה וש  , יוענ סי ל הנ י כה רי המ ים! של תוני חש תנ ה, אוי לנ לה עש מנ ין לש יהמי ים  רי מי ה של עה שה - בש ך  םא כה הוא ל רוך  בה דוש  קה הנ וש
גומו, רש תנ ך? כש ינש מי יש יתה  טי ה נה ה זל ץ. מנ רל אה מו  עי לה בש תי ך  ינש מי יש יתה  טי תוב נה כה נו? של ן לה יי ננ ם. מי הל ים מי קי לש תנ סש כות מי רה בש הנ
ם. עולה ים בה יני די ים הנ טי םא שולש ז ל אה מו, וש א עי צה מש םאל ני מ שש את, הנ צי מש ין ני יהמי של ץ. וכש רל מו אה עי לה בש יהד תי ך. מי ינש מי תה יש מש רנ הי
ים רי עורש תש ז מי אה וש םאל,  מ שש ת הנ נל מל דנ זש י מי רי ת, המ קל לל תנ סש ין מי יהמי ם הנ אי מו, וש א עי צה מש ין ני יהמי הנ שום של ם? מי ענ טנ ה הנ מה

כםל. רוי בנ ין שה די הנ ם, וש עולה ים בה יני די

ר שה פש י אל כי ינו. וש מי חור יש יב אה שי תוב (איכה ב) הי כה ה, של יהה בוכל ה, הה זל סוק הנ פה לנ יענ  גי יהה מנ עון הה מש י שי בי רנ של כש
ר. חי קום אנ מה ה בש רה אמ שש ין ני יהמי הנ ם, וש עולה ת לה דל רל םאל לה מ שש ים הנ די קש הי שום של א מי לה ינו? אל מי חור יש יב אה שי הי של

ד, בנ אל יק נל די צנ תוב הנ םא כה ים, ל רי בה דש ת הנ נו אל רש אנ י בי רי המ ד. ונ בה יק אה די צנ תוב (ישעיה נו) הנ עון, כה מש י שי בי ר רנ מנ אה
םא ל ד - של חה ים: אל די דה י צש ני שש ד בי בנ יק. אה די א צנ לה ד אל בנ אה א של צה מש םא ני ל ך  לל מל י הנ ני ם פש ל אותה כה ד. מי בה יק אה די צנ א הנ לה אל
ד בנ יק אה די צנ הנ א של צה מש ל. ני אי רה שש ת יי סל נל יא כש הי ת זוגו של נו בנ מל ה מי קה חמ רנ תש הי ד - של חה אל ה, וש לה חי תש בנ כות כש רה שורות בו בש
יק די ך צנ ך יהבוא לה כי לש ה מנ ני ים הי לנ רושה ת יש י בנ יעי רי יון הה ת צי אםד בנ י מש ילי תוב (זכריה ט) גי םא כה ב יד לה תי עה לל כםל, וש ר מי יותי

ר. אי בה תש ה ני י זל רי המ אי, ונ דנ ע ונ ע הוא. הוא נושה נושה יק וש די א צנ לה תוב, אל םא כה יענ ל יק ומושי די ע הוא. צנ נושה וש

ג וי דנ זש הי א לש םאל בה מ שש ה של עה שה א בש לה ר! אל דה אש נל יות  הש לי יך  רי יהה צה י? הה רי דה אש נל ה  ה זל . מנ כםחנ י בנ רי דה אש נל ה'  ך  ינש מי יש
ין יהמי א בש צה מש םאל ני מ שש שום של ך, מי ה כה ם זל עולה כו') ולש ם וש עולה ם, ולש יי ננ , שש כםחנ ץ, (בש ענ רש י, תי רי דה אש תוב נל ז כה ין, אה יהמי בנ

ל בו. לה כש ני וש

ת זוגו מו בנ ל עי בי קנ י לש די ם? כש ענ טנ ה הנ ק. מה לנ חל נל א של צה מש ם ני דה אה ה, של ך זל נו - כה רש אנ בי מו של עון, כש מש י שי בי ר רנ מנ אה
ד חה כםל, אל ה הנ ך זל כה םאל. וש מ מו שש ל עי בי קנ י לש די ם? כש ענ טנ ה הנ ק. מה לנ חל נל א של צה מש ך, ני ינש מי יש של ש. כש מה ד מנ חה שו גוף אל ייעה של

ץ אוייב. ענ רש ך ה' תי ינש מי תוב יש כה הו של א. זל פי רנ ה ומש כל ד מנ חה אל ה בש ל זל ענ ד. וש חה אל בש

, יחנ שי מה הנ ך  לל ר מל עורי תש יי ים של יהמי יד, בנ תי עה םא לל יהב ן של מנ זש ל הנ ענ ן וש מנ זש ל אותו  ה ענ רה מש אל נל ה זו  ירה ה, שי אי םא רש ב
ינו מי חור יש יב אה שי ה? (איכה ב) הי לה חי תש תוב בנ ה כה ץ. מנ ענ רש א תי לה , אל תה צש ענ ב רה תנ םא כה ץ אוייב. ל ענ רש ך ה' תי ינש מי תוב יש כה של
א לה , אל תה סש רנ תוב הה םא כה יך - ל מל רםס קה המ ך הוא. תנ כםל כה הנ םא. וש ב יד לה תי עה ץ אוייב לל ענ רש יא תי ן הי מנ אותו זש י אוייב. בש ני פש מי
ה. זל ם הנ עולה ה, בה זל ן הנ מנ זש - בנ כםחנ  י בנ רי דה אש ה' נל ך  ינש מי םא. יש ב יד לה תי עה כםל לל ש. הנ קנ כנ מו  לי םאכש י ך  נש רם ח חמ לנ שנ רםס. תש המ תנ
ך נש רם ח חמ לנ שנ גוג. תש ת גוג ומה יאנ בי - לש יך  מל רםס קה המ תנ ך  נש אם רםב גש . ובש יחנ שי מה הנ ך  לל ן מל מנ זש ץ אוייב - בי ענ רש ה' תי ך  ינש מי יש
ם י עולה יי חנ ה לש לל אי יצו  ר יהקי פה ת עה מנ דש י אנ ני שי יש ים מי בי רנ תוב (דניאל יב) וש כה ים, של תי מי ינת הנ חי תש - לי ש  קנ כנ מו  לי םאכש י

ם. און עולה רש די פות ולש רה חמ ה לנ לל אי וש

ם עולה רו בה אמ שה םא יי ה, ל אי םא רש ם? ב י הי ם. ומי עולה רו בה אמ שה יי ם של י אותה רי שש עון, אנ מש י שי בי ר רנ מנ ן, אה מנ אותו זש בש
נו, רש אנ בי מו של ים, כש קי לה י חמ ני ם שש אותה דוש בש קה ית הנ רי בש סו לנ נש כש ני דוש, וש קה ית הנ רי לו אות בש בש קי ים, של הולי ם מש ק אותה רנ

ם. י עולה יי חנ בו לש תש כה יי רו וש אמ שה ם יי ה הי לל יך. אי רי םא צה ל קום של מה יסו לש ני כש םא מנ ל ית וש רי בש ת אותו הנ ר אל והוא שומי

ים יי חנ תוב לנ כה ל הנ ר לו כה מל דוש ייאה ים קה לנ ירושה ר בי נותה הנ יון וש צי ר בש אה שש ני יהה הנ הה תוב (ישעיה ד) וש כה נו? של ן לה יי ננ מי
ר ם שומי אי ס. וש נה כש לו ני לה גות הנ רה דש י הנ תי שש מול, בי ני י של ל מי כה ים, של לנ ירושה ר בי נותה הנ יון וש צי ר בש אה שש ני ע הנ מה שש ים. מנ לה ירושה בי
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ם הל ן, ובה מנ אותו זש רו לש אמ שה לו יי ים. אי לנ ירושה ר בי נותה הנ יון וש צי ר בש אה שש ני תוב הנ יו כה לה ר בו, עה הי זה יי אוי וש רה ית כה רי אותו בש
בוד ה' י כש הי תוב, (תהלים קד) יש ן כה מנ ל אותו זש ם. ענ הל מםחנ בה שש לי ם וש עולה ת הה ש אל די חנ רוך הוא לש דוש בה קה יד הנ תי עה

יו. עמשה מנ ח ה' בש מנ שש ם יי עולה לש

יו. מי יהא חה קונש ן לה עון בל מש י שי בי רנ י בש י יוסי בי ל רנ צל ב אי יהה יושי הה או של צה ר. מש זה עה לש י אל בי רנ ך לש יהה הולי יהיא הה י חי בי רנ
ם יי רנ צש מי יהה לש ישי לי ל שש אי רה שש ילה יי הש יי הוא  יום הנ ר, (ישעיה יט) בנ מנ יהיא. אה י חי בי ת רנ ה אל אה םאשו, רה ים ר רי הי ד של ענ
י תי לה חמ ננ שור וש י אנ ה יהדנ עמשי ם ומנ יי רנ צש י מי מי ענ רוך  אמםר בה אות לי בה ה' צש כו  רש ר בי של ץ אמ רל אה ב הה רל קל ה בש כה רה שור בש אנ ולש

רוך-הוא? דוש-בה קה ים לנ רובי ם קש ם הי יי רנ צש שור ומי י אנ כי ל. (וש אי רה שש יי

ם ל אותה שור - ענ על אנ ם וש יי רנ צש ל מי ר ענ םאמנ ם נ אי ר. וש מנ אל ה נל שור זל אנ ם ומי יי רנ צש מי ה מי עמלל תנ לות של גה ל הנ א, ענ לה אל
עב) (תהלים  תוב  כה של  , יחנ שי מה הנ ך  לל מל ת  אל וש ל  אי רה שש יי ת  אל עמבםד  לנ רו  אמ שש ני וש ה  שובה תש בי רו  זש חה של ם  הל לה של ים  ידי סי חמ

גו'. ך וש יי ננ ים אםמש כי לה יו מש הה תוב וש כה ים, וש כי לה ל מש וו לו כה חמ תנ שש יי וש

םא ל ים וש עי םא יודש ל ם של עולה י הה ני ים) בש שי פש ה טי מה ר לו, כנ מנ ם? אה י נםענ כי רש דנ יהה  כל רה תוב דש כה ה של ה זל ר לו, מנ מנ אה
ם ה', אותו נםענ כות בש זש ך לי רל ם דל ם) הי הל ים ייש בה יוני לש ה סודות על ה (כמה י תורה רי בש י די רי המ ה, של י תורה רי בש די ים בש יחי גי שש מנ
תוב (תהלים כז) כה מו של ם? כש ה נםענ ה זל אי. מנ דנ ם ונ י נםענ כי רש לום. דנ יהה שה יבותל תי ל נש כה ם וש י נםענ כי רש דנ יהה  כל רה תוב דש כה של
שות פםרה ים מש כי רה ן דש אותה ם, וש נםענ אותו  ים מי אי יהה בה כל רה ה ודש תורה הנ ך) של שום (כה , מי שוהה רש י פי רי המ ם ה', ונ נםענ זות בש חמ לנ

לום. יהה שה יבותל תי ל נש כה ם וש י נםענ כי רש יהה דנ כל רה ה דש ל זל ענ ה, וש בה

ם, נםענ אותו  מי א אור  יהצה ל,  אי רה שש יי לש ה  תורה ן  תנ נה הוא  רוך  בה דוש  קה הנ של ה  עה שה בש ינו,  ני שה יהיא,  חי י  בי רנ ר  מנ אה
ל ל כה ים, של יעי קי רש ל הה ל כה מות, של עולה ל הה ל כה ם של יוה זי יקו  הי בש ם הי נםענ אותו  רוך הוא, ומי בה דוש  קה ר בו הנ טי ענ תש הי וש

גו'. למםה וש ך שש לל מל יון בנ נות צי ה בש ינה אל ה ורש ינה אל תוב (שיר ג) צש ה כה עה ה שה ל אותה ים. ענ רי תה כש הנ

ר טי ענ תש הי וש או  סש כי בש ב  יהשנ וש ה,  רה עמטה ה  אותה בש הוא  רוך  בה דוש  קה ר הנ טי ענ תש ש, הי דה קש מי ה הנ נה בש ני של ה  עה שה ה  אותה וש
ם נםענ אותו  וש יו,  רותה טש ענ הוא בש רוך  בה דוש  קה ר הנ טי ענ תש םא הי ש, ל דה קש מי ית הנ בי ב  רנ חל נל ן של מנ זש אותו  ומי יו.  רותה טש ענ בש

ז. ננ גש ני ה וש סה כנ תש הי

ם דה אה ן, כש נה עה תוך הל ה בש םא מםשל יהב תוב (שמות כד) ונ כה ן, כנ נה עה תוך הל ה לש ס מםשל ננ כש ני ה של עה שה ר, בש זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ים ני ל שש ה ענ נל מג הוא מש "ל, וש מואי מו קש שש ינו של ני שה ד. וש חה דול אל גה ך  אה לש מנ ש בו  גנ , ופה ל רוחנ קום של מה בש ך  יהה הולי הה של
ם שי ל הנ קוקות של יות חמ ה אותי רי שש ים על תי שש יו בי ה פי ח מםשל תנ ה. פה מםשל ג בש וי דנ זש הי ה לש צה ים. רה יחי לי ים שש ני מג ף מש לל ר אל שה עה
ך ה הולי יהה מםשל הה סות, וש רש ף פנ לל ה אל רי שש ים על תי נו שש מל ק מי חי רנ תש הי ה, וש נל סש רוך הוא בנ דוש בה קה ד אותו הנ מי לי דוש של קה הנ

ש. י אי לי חמ גנ טות כש יו לוהמ ינה עי ן, וש נה עה בל

ר אה ל שש ל כה יון ענ לש הוא על "ל, וש יאי ני רש דנ מו המ שש ינו של ני שה ם, וש קםדל ן הנ ד מי בה כש ני דול וש ד גה חה ך אל אה לש ש בו מנ גנ פה ד של ענ
ן יוה ה. כי נה בה לש ש  אי ים בש פי קה מג ים של יעי קי ף רש לל ם אל יי אתנ מה בש ך  הולי קולו  סות, וש רש בוא פנ ים רי שי שי וש ף  לל ים אל כי אה לש מנ הנ

ן. נה עה תוך הל מו מי צש ת ענ רםק אל זש ה לי צה ר. רה בי דנ םא יהכםל לש ה, ל הו מםשל אה רה של

ם שי ת סוד הנ ת אל ענ דנ יתה לה צי רה ה, של נל סש י בנ מי ים עי רי בה יתה דש בי רש הי ה של תה י אנ כי ה, וש רוך הוא, מםשל דוש בה קה ר לו הנ מנ אה
הוא, רוך  בה דוש  קה ת קול הנ ה אל ע מםשל מנ שה ן של יוה י? כי שנ מה שנ ד מי חה אל ד מי ה פוחי תה ו אנ שה כש ענ , וש תה דש חנ םא פה ל וש דוש  קה הנ
ם שי יות הנ ת אותי אל "ל  יאי ני רש דנ המ ע  מנ שה ן של יוה כי יון.  לש על הה ם  שי יות הנ ם אותי יי תנ ושש ים  עי בש שי בש יו  פי ח  תנ פה ק.  זי חנ תש הי
ה לה גנ תש םא הי ל ה של מנ ך  ה לש לה גנ תש הי ה, של ך, מםשל קש לש י חל רי שש ר לו: אנ מנ אה יו וש לה ב אי רנ ע. קה זנ עמ דנ זש ה, הי י מםשל פי מי דוש  קה הנ

ים. יוני לש על ים הה כי אה לש מנ לנ

יון לש פון על לש דנ נש ינו, סנ ני שה פו"ן. וש לש דנ נש סנ מו  שש ד של חה אל ך  אה לש ל מנ ה של קה זה חמ ש  אי לש יעו  גי הי ד של מו, ענ עי ך  יהה הולי הה וש
ים רי תה כש לו  ר  קושי וש בונו,  רי ל  של גוד  רש פנ הנ ר  חנ אנ ד  עומי הוא  וש ה,  נה שה אות  מי ש  מי חמ יו  רה בי חמ ר  אה שש ל  ענ הוא 
ת ל אל בי קנ דוש, הוא מש קה ך הנ לל מל םאש הנ ר ה לש זל ר הנ תל כל יענ הנ גי מנ ה של עה שה ל. ובש אי רה שש ל יי ה של לה פי תש ל הנ ם של יהל שותי קה בנ מי
ית בי קום  מש מי בוד ה'  כש רוך  בה ים:  רי אומש וש ים  מי נוהמ וש ים,  עי זש עש דנ זש מי ים  מוני המ הנ וש יהלות  חמ הנ ל  כה וש ל,  אי רה שש יי לות  פי תש

תו. ינה כי שש

ל של ה  קה זה חמ הנ ש  אי הה י  אותי רםף  שש תי םא  ל של ך,  מש עי ת  כל לל לה יהכול  י  ני ינל אי ה,  מםשל ה,  מםשל לש ל  יאי ני רש דנ המ לו  ר  מנ אה
ד אותו מי לי יו וש נה פה יבו לש הושי ה, וש מםשל רוך הוא בש דוש בה קה יק הנ זי חל הל ד של ה, ענ ע מםשל זנ עמ דנ זש ה הי עה ה שה אותה פון. בש לש דנ נש סנ
ים, יעי קי רש ם הה ל אותה כה ים בש ירי אי ה מש ל מםשל יו של נה יו פה הה ם, וש ל אותו נםענ יו של זי אותו אור וש ה בש ת מםשל ה אל סה כי ה. וש תורה

ה. יד תורה יהה מורי הה ה של עה שה יו בש נה פה ים לש עי זש עש דנ זש יו מי ם הה יי מנ שה יל הנ ל חי כה וש

ה עה ה שה אותה יו. בש אותו זי ים מי קי לה ף חמ לל ה) אל מםשל רוך הוא (מי דוש בה קה ל הנ טנ ה, נה טה מנ ל לש אי רה שש או יי טש חה ן של יוה כי
רוך הוא (שמות דוש בה קה ר לו הנ מנ אה ה של עה שה ה בש ת מםשל רםף אל שש ים, לי מוני ם המ ל אותה כה ים, וש יוני לש ים על כי אה לש צו מנ רה
רוך דוש בה קה י הנ ני פש שות לי קה לות ובנ פי תש ה בי בה רש הי ד של ר, ענ בי דנ םא יהכםל לש ל ה וש ע מםשל זנ עמ דנ זש ך. הי מש ת ענ חי י שי ד כי ך רי לב) לל

הוא.

ים מוני ם המ ל אותה כה רוך הוא בש דוש בה קה ר הנ ענ גה ד של י! ענ אי סש כי ק בש זי חמ ה, הנ רוך הוא, מםשל דוש בה קה ר לו הנ מנ אה
תוב (משלי כא) כה הו של זל ה, וש טה מנ ם לש יד אותה הורי ים, וש ני בה אמ י לוחות הה ני שש ה בי יק מםשל זי חל הל יהלות, וש ם חמ ל אותה כה ובש
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אותו ה בש ים. ומנ יקי הי בש ה מנ י מםשל ני פש יו  ר בו, הה אנ שש ני יו של זי אותו  ה. ומי חה טל בש ד עםז מי יםרל ונ ם  כה ה חה לה ים עה בםרי יר גי עי
ה. מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ נו ענ מל ק מי לי תנ סש הי אותו של יו - בש נה פה ל בש כי תנ סש הי ים לש כולי יו יש םא הה ר בו ל אנ שש ני של

ם עולה ר בה בה ין דה אי ץ אוייב. של ענ רש ך ה' תי ינש מי ה יש ל זל ענ ה. וש תורה כםחנ - זו הנ י בנ רי דה אש ך ה' נל ינש מי ר, יש מנ יהיא אה י חי בי רנ
ן מנ זש ל  כה של ה.  תורה בנ ים  קי סש ענ תש מי ל  אי רה שש יי של ה  עה שה לש ט  רה פש לות  זה ומנ ים  בי כוכה י  די עובש ים  מי ענ ל  של ם  כםחה בםר  שש יי של
ן כי לה לות. וש זה ים ומנ בי י כוכה די ים עובש מי ל ענ ף של תםקל וש ר כםחנ  בה שש ני וש ק,  זי חנ תש ין מי יהמי ה, הנ תורה ים בנ קי סש ענ תש ל מי אי רה שש יי של

ן. תי מו יי ענ ר (תהלים כט) ה' עםז לש מנ אל נל מו של את עםז, כש רי קש ה ני תורה הנ

ים בי י כוכה די ים עובש מי ל ענ של ק כםחנ  זי חנ תש םאל, ומי מ שש ק הנ זי חנ תש ה - מי תורה ים בנ קי סש ענ תש םא מי ל ל אי רה שש יי ה של עה שה ובש
ל אי רה שש י יי ני בש לו  גש ה הג ל זל ענ וש ם,  הל עממםד בה ים לנ כולי יש םא  ל רות של זי ם גש יהל לי ים עמ רי גוזש וש ם,  יהל לי ים עמ טי שולש וש לות,  זה ומנ

ים. מי ענ ין הה רו בי זש פנ תש הי וש

ל אי רה שש יי ן של מנ ל זש י כה רי המ י. של תי ת תורה ם אל בה זש ל עה ר ה' ענ םאמל י גו', ונ ץ וש רל אה ה הה דה בש ה אה ל מה תוב, ענ כה ה של זל הו  זל
י בי ר רנ מנ ץ אוייב. אה ענ רש ה' תי ך  ינש מי תוב יש כה של הו  ה, זל רה ה זה י עמבודה די ל עובש ם של פה קש תה וש ר כםחנ  בה שש ה, ני תורה בנ לו  דש תנ שש יי
ינו ני שה מו של כו', כש שות וש רה דש י מי תי בה יות ובש סי ני י כש תי בה ע בש מה שש ל ני אי רה שש ל יי ם של קולה ן של מנ ל זש כה ך הוא, של אי כה דנ ר, ונ זה עה לש אל

נו. רש אנ י בי רי המ ו, ונ שה י עי די ם יש יי דנ יה ז הנ םא, אה ם ל אי עמקםב. וש קםל קול ינ (בראשית כז) הנ

תות עי ים לש לי עש חוק תנ רה עממםד בש ה ה' תנ מה ר, (תהלים י) לה מנ אה ח וש תנ יהה פה קי זש י חי בי יך. רנ מל רםס קה המ ך תנ אונש רםב גש ובש
ים חי צווש ם  דה אה י  ני ובש ה,  לה עש מנ לש ה  לה עש מנ לש ה  עולל הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ים,  מי גורש ם  עולה הה י  אי טה חמ של ה  עה שה בש ה.  רה צה בנ
ם הל ת מי ענ ננ מש ני ה, וש לה עש מנ ה לש לה עש מנ ה לש הוא עולל שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ם. מה יהל לי יחנ עמ גי ינשש י של ין מי אי עות וש מה ים דש ידי ומורי

יך. מל רםס קה המ ך תנ אונש רםב גש תוב ובש ז כה אה ה, וש שובה תש

יו, לה עה סו  נש כנ תש יי ים של מי ענ ל הה ה ענ וה אמ גנ רוך הוא בש בה דוש  קה הנ ש  בי לנ תש מי ה של עה שה ה, בש סוק זל ר, פה מנ ק אה חה צש י יי בי רנ
ל כה אות מי בה י צש רי ים שה עי בש ם שי ים הי ידי נו, עמתי דש מנ לה יחו. וש שי ל מש ענ ל ה' וש ד ענ דו יהחנ ים נוסש ני רוזש תוב (שם ב) וש כה מו של כש
חםז אל לל ש, וש קםדל יר הנ ם עי יי לנ רושה ל יש ב ענ רה עמשות קש לנ ם, וש עולה ל הה כה ים מי מוני המ ן בנ מנ זש אותו  ס בש ני כנ תש הי ים) לש מי ר (ענ בל עי

לו. יכה ל הי ענ מו וש ל ענ ך ענ ר כה חנ אנ ה, וש לה חה תש הנ רון בנ טש פנ ל הנ עממםד ענ ים? ננ רי ה אומש רוך הוא. ומה דוש בה קה ל הנ צות ענ עי

ן מנ זש אותו  מו. בש ג לה ענ לש ק ה' יי חה שש ם יי יי מנ שה ב בנ תוב יושי כה ם, של יהל לי חםק עמ צש הוא לי רוך  בה דוש  קה יד הנ תי ז עה אה
ה פה גי מנ ילה הנ הש םאת תי ז תוב (זכריה יד) וש כה ם, כנ עולה ן הה ם מי יד אותה מי ינשש ם, וש יהל לי ה עמ וה אמ רוך הוא גנ דוש בה קה ש הנ בנ לש יי

יו. לה גש ל רנ ד ענ הוא עםמי רו וש שה ק בש מי ם הה לי רושה ל יש או ענ בש ר צה של ים אמ מי ענ ל הה ת כה גםף ה' אל ר יי של אמ

ת יות אל חמ הנ רוך הוא לש דוש בה קה יד הנ תי עון, עה מש י שי בי ר רנ מנ ך אה כה א, וש בה א סה יסה ב יי ל רנ מו של שש ר מי מנ א אה בה י אנ בי רנ
יב, רי חי נש סנ ולש ר,  צנ נל דש בוכנ ונש ינוס,  לופי לש נוס,  יאה רי דש נש אנ ת  אל ם,  יי לנ ירושה לי וש ל  אי רה שש יי לש יקו  צי הי של ים  כי לה מש ם הנ ל אותה כה
יד תי עה ים. וש מי ענ ר הה אה ם שש הל מה סו עי נש כנ תש יי ה, וש לה חי תש בנ ם כש יט אותה לי שש הנ יתו, ולש יבו בי רי חל הל ים של מי ענ י הה כי לש ר מנ אה ל שש כה ולש
ת גםף ה' אל ר יי של ה אמ פה גי מנ ילה הנ הש םאת תי ז תוב וש כה הו של ם. זל יי לנ רושה יב יש בי לוי סש גה ם בש הל ע מי רנ פה הי רוך הוא לש דוש בה קה הנ
רםס המ ך תנ אונש רםב גש תוב ובש ז כה או. אה בש ר צה של א אמ לה תוב, אל םא כה או ל בש צש ר יי של ים. אמ לנ רושה ל יש או ענ בש ר צה של ים אמ מי ענ ל הה כה

ים. מי עולה ת הה ירנ יא שי ה זו הי ירה שי תוב, וש יחנ כה שי מה םא הנ יהב ן של מנ זש ה לי זל יך. וש מל קה

ן גוג מנ זש לי , וש יחנ שי מה ך הנ לל ל מל נו של מנ זש לי ן, וש מנ אותו זש ך ייש בש שום כה ן. ומי מנ אותו זש ם - בש יי מו מנ רש על יך נל פל רוחנ אנ ובש
מות. עולה ל הה ת כה ונ דש יא חל הי א, של בה ם הנ ל עולה ן של מנ זש ד - לי מו ני בו כש צש גוג. ני ומה

ן לו תה ני ה של עה שה ים, בש רי צש מי ל הנ דול ענ ה גה נל מג ה אותו מש ר אוייב - זל מנ ל. אה לה ק שה לי חנ יג אמ שי דםף אנ רש ר אוייב אל מנ אה
ם עולה י הה רי ת הה הוא אל רוך  בה דוש  קה ר הנ כנ זה א של לה טונו, אל לש ת שי חנ ם תנ יד אותה מי ינשש ב של שנ ל, חה אי רה שש ל יי טון ענ לש שי
ים בי י כוכה די ים עובש מי ל ענ ים ענ ני מג מש ים של דולי גש ם  ל אותה א כה לה דו, אל בנ ה לש ר זל םאמנ ל ת אנ ם. וש יהל לי ים עמ ני גי מש יו  הה של

ם. יהל תי חש ל תנ אי רה שש ת יי יד אל מי שש הנ ים לש ם רוצי ל, כגלה אי רה שש ל יי טון ענ לש שי שות וש ם רש הל ה לה נה תש ני של לות. וכש זה ומנ

א לה ם, אל יד אותה מי שש הנ רות לש זי ים גש רי ם גוזש ים, כגלה ני מג מש ים הנ יטי לי שנ ם הנ ת אותה חנ תנ ים של מי ם ענ ה, אותה ל זל ענ וש
דוש קה ת הנ חנ אל בי שנ יל לש חי תש ה, הי ה מםשל ת זל ה אל אה רה של ם. וכש יהל לי ן עמ גי ם, ומי עולה י הה רי ת הה ר אל רוך הוא זוכי דוש בה קה הנ של

ם ה'. לי אי ה בה מםכה י כה ר, מי מנ אה רוך הוא וש בה

ר שה ים עה ני שש ם בי חה תש הוא מג ים, וש תוני חש תנ ים וש יוני לש זונו על ק, בו ני זה חה יון וש לש ד על חה דול אל ץ גה עון, עי מש י שי בי ר רנ מנ אה
תוכו ים בש ים עולי פי נה ים עמ עי בש ם. שי קומה מש רו) בי בש חנ תש הי בו (של תובש סש הי ם של עולה י הה די דש ה צי עה בה רש אנ ק בש זי חנ תש ים, הי חומי תש

ץ. עי ים בה אי צה מש ני ים של פי נה עמ ם הה אותה יבו, וש בי ם סש ים הי קי יו יונש שה רה ר שה קנ עי נו, בש מל ים מי זוני ני וש

ים, פי נה עמ ל הה ל כה ר של קה הוא עי ץ של עי ל גוף הה ת כה יד אל מי שש הנ ים לש ם רוצי ף, כגלה נה עה ף וש נה ל עה ל כה טונו של לש יענ שי גי מנ של כש
ל של ק  לל חי הנ ץ,  עי הה גוף  ל אותו  של טון  לש שי הנ ם  יהל לי עמ יענ  גי מנ של כש ים בו.  חוזי אמ ל  אי רה שש יי וש ם,  יהל לי עמ ט  שולי של אותו 
לום ת שה תי כות, לה סג ג הנ ל חנ ים של רי ים פה עי בש ה שי ל זל ענ ם, וש כגלה לום בש ת שה תי לה ם וש מםר אותה שש ה לי ל, הוא רוצל אי רה שש יי

ץ. עי תוך הה בש ים של פי נה ים עמ עי בש שי לש

ר של ים אמ ילי אי י ייבםשו מי ר (ישעיה א) כי מנ אל נל מו של ץ, כש עי ים? הה לי אי ה בה ה זל ם ה'. (מנ לי אי ה בה מםכה י כה ה מי ל זל ענ וש
ה עמשל ינ ה של מםכה י כה ץ) מי ים עי ילי א אי רה קש ני תוכו, וש קוק בש יהה חה הה ד של חה פוס אל דש ים לי די יו עובש הה ץ של אותו עי ם. של תל דש מנ חמ
כםל, ת הנ ר אל ט - שומי הוא שולי ב של ל גנ ף ענ אנ ץ, של עי יב הה בי סש ל אותו  כה ה בש מםכה י כה כםל. מי ל הנ ם ענ חי ירנ וי יך  עמשל מנ כש
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א רה קש ני יון של לש אותו כםחנ על ש - בש קםדל ר בנ דה אש ה נל מםכה י כה יון. מי לה ם כי הל מה עמשות עי ה לנ םא רוצל ל ר, וש אה שש ל הנ ת כה ר אל שומי
ים. רי בה דש ת הנ נו אל רש אנ י בי רי המ ם ה', ונ א כםחנ ה' נםענ רה קש ני ש, וש מה ש מנ קםדל ר בנ דה אש ש, נל קםדל

ה ני הי ש וש מל שה ת הנ חנ עמשו תנ ר ננ של ים אמ עמשי מנ ל הנ ת כה י אל יתי אי ח, (קהלת א) רה תנ י פה י יוסי בי ם ה'. רנ לי אי ה בה מםכה י כה מי
ים עמשי מנ ל הנ כה ר של מנ יך אה ם, אי עולה י הה ני ל בש ל כה ה ענ רה תי ה יש מה כש חה ה בש לה ענ תש הי ך של לל מל למםה הנ . שש עות רוחנ ל ורש בל כםל הל הנ
א לה לום? אל ה שה קה דה צש ה הנ עמשי יהה מנ הה תוב (ישעיה לב) וש י כה רי המ ה? ונ קה דה צש ה הנ עמשי ף מנ ? יהכול אנ עות רוחנ ל ורש בל ם הל הי
ש. מל של ן הנ ה מי לה עש מנ הוא לש ה, של קה דה צש ה הנ עמשי ה מנ ש. שונל מל שה ת הנ חנ עמשו תנ ר ננ של ים אמ עמשי מנ ל הנ תוב כה , כה שוהה רש י פי רי המ

ה, מה כש חה סוד הנ הוא בש נו, של רש אנ בי מו של ל כש בל כםל הל ר הנ םאמנ ם ת ר? אי ה אומי ה זל , מנ עות רוחנ ל ורש בל כםל הל ה הנ ני הי וש
ר םאמנ ה ת ה. מנ טה מנ לש של ה וש לה עש מנ לש ם של עולה ל הה יום של ים קי לי בה ם המ אותה ת. וש לל ר קםהל מנ ים אה לי בה ל המ בי ר המ מנ אל נל של מו  כש

תוב]. ש כה מל של ת הנ חנ ה תנ ר זל בה י דה רי המ ? [ונ עות רוחנ ל ורש בל כםל הל אן הנ תוב כה כה ה של זל בה

ת עמבודנ ל בנ די תנ שש ם מי דה אה וש ה  טה מנ ים לש רי שה כש ים מג עמשי מנ הנ ה של עה שה ה, בש אי םא רש הוא. ב ך  כה וש שוהה  רש פי ך  א כה לה אל
ה עולל קול של ין לו  אי ל של בל הל ך  לש ין  אי וש ה,  לה עש מנ לש ל  בל הל נו  מל מי ה  עמשל ננ ה,  עושל ר של בה דה אותו  - מי דוש  קה הנ ך  לל מל הנ

רוך הוא. דוש בה קה י הנ ני פש גור לי ני ה סה עמשל ננ ה, וש לה עש מנ ר לש טי ענ תש ומי

ה, עושל ר של בה אותו דה רוך הוא - מי דוש בה קה ת הנ ם עמבודנ ינה אי ם של דה אה ם הה הל ל בה די תנ שש מי ים של עמשי ם מנ ל אותה כה וש
ן בל אל ם כש עולה ל אותו בה גי לש גנ ל מש בל ם, אותו הל דה אה ת הה מנ שש את ני יוצי של ם. וכש עולה ט בה שוטי ך ומש הולי ל, וש בל נו הל מל ה מי עמשל ננ

ע. לנ קה ף הנ תוך כנ ה בש נה על לש קנ יך יש בל יש ש אם פל ת נל אי תוב (שמואל-א כה) וש כה ע, כנ לנ קל ף הנ כנ בש

ת חנ תנ ם של אותה ים [וש עמשי ננ ים של רי בה דש ל הנ ז כה אה ם, וש עולה בה יבו  בי סש ל אותו  גי לש גנ מש ל של בל הל ה? אותו  נה על לש קנ יש הו  מנ
רוחנ ת הה ר אל בי שנ מש , של רון רוחנ בש הוא שי ל, של בל ם הל הל ה מי עמשל ננ הוא,  רוך  בה דוש  קה ת הנ עמבודנ ם  ינה אי ם] של יי מנ שה הנ
ה בונו, זל ת רי הוא עמבודנ ר של בה ל אותו דה בה . אמ עות רוחנ ל ורש בל תוב הל כה הו של ם. זל עולה ת בה לל גל לש גנ תש ת ומי דל יורל ה וש עולה של
מו? ה שש ם, ומנ עולה אותו  ם בש דה אה ע הה רנ זה ע של רנ זל הנ הו  זל דוש, וש ל קה בל הל נו  מל ה מי עמשל ננ ש, וש מל של ל לנ ענ א] מי רה קש ה [ני עולל

ה. קה דה צש ם לי כל עו לה רש תוב (הושע י) זי כה ה, של קה דה צש

א צה מש ני ה  לה עש מנ לש בוד של ל כה קום של מה לש ה  ה לה עולה וש תו,  מה שש ני נו  מל א מי צי תי של ם, כש דה אה ת הה יג אל הי נש מנ ה של ה מנ זל
ך עמלות אותש הנ ך, לש יג אותש הי נש הנ י לש די ך, כש קל דש צי יך  נל פה לש ך  לנ הה וש תוב (ישעיה נח)  כה של הו  ים. זל יי חנ רור הנ צש ר בי רי צה הי לש

ך. פל סש בוד ה' ינאנ תוב כש כה בוד ה', של א כש רה קש ני קום של מה קום] לש מה [מי

רות רה צש ני תוכו וש ן לש ס אותה בוד ה' כוני א כש רה קש ני ן, אותו של יג אותה הי נש דוש מנ ל קה בל אותו הל מות של שה ן נש ל אותה כה
ל כה ים של יקי די צנ י הנ רי שש . אנ עות רוחנ א רש רה קש ר ני חי אנ ל הה בה . אמ ת רוחנ חנ א ננ רה קש ה ני זל ך] וש פל סש בוד ה' ינאנ תוב כש כה הו של בו. [זל
ה חה רש זה תוב (מלאכי ג) וש ה כה ל זל ענ א, וש בה ם הנ עולה ם לה כות אותה זנ ה לש קה דה ל צש ע של רנ ים זל עי זורש ש, וש מל של ל לנ ענ ם מי יהל עמשי מנ

ה. קה דה ש צש מל י של מי י שש אי רש ם יי כל לה

תוב כה ז, כנ גל רם ין וש די א בש לה ה אל נה בש םא ני ה, ל טה מנ ש לש דה קש מי ית הנ ה בי נה בש ני של ה כש לה חי תש ה, בנ אי םא רש עון, ב מש י שי בי ר רנ מנ אה
רוך הוא דוש בה קה יד הנ תי םא עה ב יד לה תי עה רוי. לל ין שה די קום הנ מש בי שום של גו', מי י וש תי מה ל חמ ענ י וש פי ל אנ י ענ (ירמיה לב) כי
שום י. מי ני כונה ה תי קה דה צש תוב (ישעיה נד) בי כה ה, של קה דה את צש רי קש ני ה של יונה לש ת על רל חל ה אנ גה רש דנ ינו בש קי תש הנ נות אותו ולש בש לי

נו. קי דש או ה' צי רש קש ר יי של מו אמ ה שש זל תוב (ירמיה כג) וש כה נו? של ן לה יי ננ ק. מי דל א צל רי קה ש יי מה מו מנ יים [בו], ושש קנ תש ך יי כה

ים, רי בי חמ רו בו הנ עורש תש י הי רי ק, המ חה צש י יי בי ר רנ מנ ך. אה ינש מי יש תה  מש רנ הי ר של מנ אל י נל רי ץ. המ רל מו אה עי לה בש ך תי ינש מי יש יתה  טי נה
םא ל וש ך.  תוכי ם לש י אותה סי נש ץ: כנ רל אה ר לה מנ ם, אה יי מנ ת לנ חנ תנ ים מי רי צש מי ת הנ הוא אל רוך  בה דוש  קה יא הנ ר הוצי של אמ כנ של
הו ה. זל מה דה אמ ם הה ה אותה עה לש ז בה ה, אה אותה יענ  בי שש הי וש ה  דה גש נל כש ינו  מי ת יש הוא אל רוך  בה דוש  קה יט הנ הושי ד של ה. ענ תה צש רה

ין. ם די הל ה בה עמשל ז ננ אה םאל, וש מ שש ן הנ ה מי ידה רי פש הנ ך - לש ינש מי יתה יש טי ר, נה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ץ. אה רל מו אה עי לה בש תוב תי כה של

י ם. כי יתה צי י רש כי יך  נל אור פה וש רועמך  וזש ך  ינש מי יש י  תוב (תהלים מד) כי כה של מו  , כש תה לש אה גה ם זו  ענ ך  דש סש חנ בש יתה  חי נה
י יך כי נל אור פה תוב וש כה ה של ך - זל של דש ה קה וי ל נש ה. אל בורה רועמך, זו גש תוב וזש כה ה של ך - זל זש עה תה בש לש הנ ה. ני דולה ך - זו גש ינש מי יש

תוב. כה ים בנ אי צה מש ם ני כגלה יק. וש די ה צנ ם, זל יתה צי רש

ך אות או ין לש י אי רי המ ה, של תה ימה ה אי ה זל יות! מנ הש יך לי רי יהה צה ה הה ימה ה? אי תה ימה ד. אי חנ פנ ה וה תה ימה ם אי יהל לי פםל עמ תי
ה. ינה כי שש ת הנ אנ רש ר יי לומנ עון, כש מש י שי בי ר רנ מנ ה? אה תה ימה ה אי ה זל ים? מנ יוני לש ה סודות על ין בה אי ה של תורה ת בנ חנ ה אנ לה מי

ה יות! מנ הש יך לי רי יהה צה ם הה עי טה תי ם וש יאי בי מו? תש עי טה תי מו וש אי בי גו'. תש ך וש תש לה חמ ר ננ הנ מו בש עי טה תי מו וש אי בי ה תש מו זל כש
ם רםשל ל הה לוי של ם גי הל ה בה לה גנ תש הי ענ וש הושג ל יש מה רון של חמ אנ דור הה ל אותו הנ ת ענ רל ש אומל קםדל א רוחנ הנ לה מו? אל אי בי ה תש זל
תוב כה ץ, כנ רל אה ת הה ת אל של רל ים לה אויי ה רש לל אי וש ו',  ים בש חוזי ה אמ לל אי הוא, של רוך  בה דוש  קה ל הנ של מו  ל שש של דוש  קה הנ
ר אותו, שומי דוש וש קה ם הנ ה בו רםשל לה גנ תש הי מול וש ני י של ל מי כה ץ. של רל שו אה ירש ם יי עולה ים לש יקי די ם צנ ך כגלה מי ענ (ישעיה ס) וש

ץ. רל שו אה ירש ם יי עולה ך, לש שום כה יק. מי די א צנ רה קש ני

ה עמשי י מנ ענ טה ר מנ צל ר ני מנ אל נל מו, כנ עי טה תי ת). וש רל אל פש ו' (תי ים בש חוזי אמ ם הה אותה מו לש אי בי ה. תש רה תי מו, ו' יש אי בי ה תש ל זל ענ וש
אות ה או  תורה ר בנ בה דה ך  ין לש אי וש ר.  בה דה ר הנ עורי תש ים הי רוני חמ ם אנ אותה ו', ולש ים בש חוזי אמ ם של אותה ר. לש אי פה תש הי י לש דנ יה

ם. הל ים בה עי יודש ל הנ ם של קה לש י חל רי שש ים. אנ דושי ים קש מי עה ים וטש יוני לש ה סודות על ין בה אי ה של תורה ה בנ נה טנ קש
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ה'. תה  לש ענ פה ך  תש בש שי כון לש ר מה מנ אל נל של מו  ה, כש לה עש מנ לש של ש  דה קש מי ית הנ בי מו  ה כש טה מנ לש ש  דה קש ית מי נות בי בש ה לי וה צש מי
י רי המ רוך הוא, של דוש בה קה ת הנ עמבוד אל ל יום, לנ כה ה בש לה פי תוכו תש ל בש לי פנ תש הי ה ולש טה מנ ש לש דה קש ית מי נות בי בש יך לי רי צה של

ה. את עמבודה רי קש ה ני לה פי תש

ד ה עומי טה מנ לש ת של סל נל כש ית הנ י בי רי המ ים, של קוני תי ל הנ כה נו בש קש תנ ב ולש י רנ יםפי נותו בש בש יך לי רי ת צה סל נל כש ית הנ אותו בי וש
ה. לה עש מנ לש ת של סל נל כש ית הנ ד בי גל נל כש

ש, דה קש ית מי אותו בי ה. וש ד זל גל נל ה כש ד זל עומי ה, של לה עש מנ לש ש של דה קש מי ית הנ מו בי ד כש ה הוא עומי טה מנ ש לש דה קש מי ית הנ בי
ר, בה דש מי ה בנ ה מםשל שה עה ן של כה שש מי ה. הנ לה עש מנ לש מו של ם כש ם הי ים, כגלה שי מה שנ ים וש לי ם כי ל אותה כה יו וש ל עמבודותה כה יו וש קונה ל תי כה

ה. לה עש מנ לש מו של יהה כש כםל הה הנ

יות הש לי ים,  קוני ם תי ל אותה כה ה בש יונה לש על א  מה גש דג ה כש נוחה ית מש ך, הוא בי לל מל למםה הנ ה שש נה בה של ש  דה קש מי ית הנ בי
ה, יונה לש על א  מה גש דג יות כש הש לי י,  יםפי י הנ קוני ל תי כה בש יך  רי צה ת  סל נל כש ית הנ בי ך  ה. כה שה ירג וי ה  נוחה ית מש ה בי לה עש מנ לש קון של תי בש

. רוהה אמ בי מו של ה, כש לה פי תש ים בנ קוני ן תי קי תנ ה, לש לה פי ית תש יות בי הש לי

ה (שיר ל זל ענ ה. וש לה עש מנ לש מו של ים. כש תוחי לונות פש תוב (דניאל ו) חנ כה לונות, של יו בו חנ הש יי ש של דה קש ית מי אותו בי וש
ך, םא כה ה? ל ילה עולה הש תי רוחנ  הה י של די ה, כש דל שה לו בנ פי ר, אמ םאמנ ם ת אי ים. וש כי רנ חמ ן הנ יץ מי צי לונות מי חנ ן הנ יחנ מי גי שש ב) מנ

תון. חש יור תנ די יון לש לש יור על יד די הורי יון, לש לש ת על יי מו בנ ה כש טה מנ ת לש יי א בנ צי מה הי ין לש אי ת, וש יי ים בנ יכי רי נו צש י אה רי המ של

ם. יי לנ רושה ד יש גל נל ה כש רה שה יש ך  רל דל ה בש צוקה תוך מש את מי צי לה עמלות וש ים לנ יכי רי ה רוחנ צש אותה ה וש לה פי ה תש אותה עוד, של וש
ה ינה ה יהמי טל סש םא יי ל ה רוחנ של תוכו אותה לחנ בש שש ה לי רה צה חוק בנ קום דה יך מה רי צה י יהה. של אתי רה ר קה צנ מי ן הנ תוב מי ה כה ל זל ענ וש
ר ך יהשה רל דל ה בש חוצה ה הנ חל דש ר ני שופה ה קול הנ מו זל י כש רי המ ך, של חנ אותו כה לי שנ קול לש םא יהכול הנ ה ל דל שה ה. ובש םאלה מ או שש

ה. לה עש מנ לש ר רוחנ של עורי יהה לש לי עמ ה בנ עולל ים, וש יעי קי ענ רש ך ובוקי הולי חוק, וש קום דה תוך מה מי

ה יהה בו מנ ר הה חי ר אנ בה דה ק, של חה צש ה יי ה? שונל דל שה שוחנ בנ ק לה חה צש א יי ייצי תוב (בראשית כד) ונ י כה רי ר, המ םאמנ ם ת אי וש
נו. רש אנ י בי רי המ ל, ונ לי פנ תש יהה מי םא הה ה ל דל שה אי בנ דנ ונ א, של ה הוא בה זל םא לה ה ל סוק זל פה עוד, של ם. וש עולה ל הה כה יהה בש םא הה ל של

(ע"כ רעיא מהימנא)

ים אי כה זנ של ה,  זל הנ ם  עולה בה זו  ה  ירה שי ר  ים לומנ אי כה זנ של ם  ל אותה ם של קה לש חל י  רי שש אנ א,  בה אנ י  בי רנ ר  מנ אה ינו,  ני שה
כםל הנ ירות, וש מי ר אמ של על קוקות ובש דושות חמ יות קש ם אותי יי תנ ים ושש רי שש על ה בש תה נש בש ה זו ני ירה שי א. וש בה ם הנ עולה ה לה רה מש אה לש

ים. רי בה דש נו הנ רש י עורנ רי המ דוש, ונ קה ם הנ שי ל הנ מות של לי כםל שש הנ דוש, וש קה ם הנ שי ם בנ שה רש ני

רוך דוש בה קה ה הנ לה גנ תש ה, הי ירה ים שי רי אומש יהם וש ל הנ ל ענ אי רה שש ים יי די יו עומש הה ה של עה ה שה אותה עון, בש מש י שי בי ר רנ מנ אה
ל כה בורות, וש ים וגש סי ם ני ל אותה ם כה הל ה לה שה עה ם של כה לש ת מנ ירו אל ינכי י של די יו, כש ילותה חי יו וש בותה כש רש ל מנ כה ם, וש יהל לי הוא עמ

ם. עולה י הה יאי בי ר נש אה נו שש בונש תש הי עו וש םא יהדש ל ה של ן מנ בוני תש ע והי ד יהדנ חה אל ד וש חה אל

לו כש תנ סש ם הי כגלה ה של אל רש זו תי ה הנ ירה שי ן הנ ה - מי יונה לש על ה הה מה כש יגו חה שי יקו הי בי דש םא הי ל עו וש םא יהדש ל ר של םאמנ ם ת אי של
ה ה, ומנ לל אי ה מי לל טו אי םא סה ל ידות של חי ים אמ לי ם מי רו כגלה מש יך אה ך, אי םא כה ם ל אי רו. של מש אה ים וש רי בה עו דש יהדש ה וש מה כש חה בנ
ד חה ל אל י כה פי ש בש קםדל רוחנ הנ ד, וש חה ל אל קה שש מי ם בש א כגלה לה ה זו, אל לה מי ה זו לש לה ים מי די קש םא הי ל ה, וש ר זל מנ ה - אה ר זל מנ אה של
עו יהדש וש לו,  כש תנ סש ה הי יונה לש על ה הה מה כש חה ם בנ אי כגלה דנ ונ א  לה ד? אל חה ה אל פל מי או  יהצש לו  אי כש רו  מש אל נל ים  רי בה דש ל הנ כה וש ד,  חה אל וש

ד. חה אל ד וש חה ל אל י כה פי ש בש קםדל רוחנ הנ ים, וש יוני לש ים על רי בה דש

אל קי זש חל ה יש אה םא רה ל ה של ים מנ ם רואי יו כגלה הה ה, וש ירה ים שי רי ד אומש חה אל ם כש יו כגלה ם הה מה י אי עי מש בי ם של לו אותה פי אמ ונ
ם שה פש ננ ים בש מי בגשה ם מש ים, כגלה רי בה דש הנ מו  יש סי של ן. וכש יי ענ ן בש יי ים ענ רואי לו  אי ים כש לי כש תנ סש ם מי כגלה יו  הה ך  ל כה ענ יא, וש בי נה הנ

קות. תוקש שש רםב הי ם מי שה סםענ מי נש ים לי יו רוצי םא הה ל ל, וש כי תנ סש הי אות ולש רש ים לי בי אי ותש

קות תוקש שש הי רםב  מי יהם  הנ ן  מי סםענ  נש לי ים  רוצי םא  ל יך  נל בה רוך-הוא:  דוש-בה קה לנ ה  מםשל ר  מנ אה ה  עה שה ה  אותה בש
ה. לה גנ תש םא הי ל ה וש לה גנ תש ם הי שה ר, וש בה דש מי ה לנ חוצה בודו הנ ת כש יר אל תי סש רוך הוא? הי דוש בה קה ה הנ שה ה עה ך. מל ל בש כי תנ סש הי לש

םא ל וש ם  שה מי סםענ  נש י לי תי רש מנ ים אה מי עה צו) פש םא רה ל וש ם,  שה מי סםענ  נש ים לי מי עה (פש ה  מה ל: כנ אי רה שש יי ה לש ם מםשל הל ר לה מנ אה
ד עו, ענ סש םא נה ל וש ים.  בי אי תש יו  יהד הה ר, ומי בה דש מי הוא בנ רוך  בה דוש  קה ל הנ של בודו  יו כש ם זי הל ה לה אה רש הל ד של ם? ענ יתל צי רש
ל כי תנ סש הי צון לש רה ה וש שוקה רםב תש ז מי ר. אה בה דש מי רוך הוא בנ דוש בה קה ל הנ בודו של יו כש ם זי הל ה לה אה רש הל ה וש ם מםשל הל ז בה חנ אה של
ר שור? בנ דש ה מי ה זל ר שור. מנ בנ דש ל מי או אל ייצש ינם סוף ונ ל מי אי רה שש ת יי ה אל ע מםשל ינסנ תוב ונ כה הו של ה. זל ם מםשל יענ אותה סי הי

לות. כש תנ סש ם הי ר שור - שה בנ דש א מי רה קש ה ני ל זל ענ דוש, וש קה ך הנ לל מל ל הנ בודו של יו כש ל בו, זי כי תנ סש הי ים לש יו רוצי הה יג של הי נש מנ

א מי ל צה ר (ישעיה נה) הוי כה מנ אל נל ה, של א תורה לה ם אל יי ין מנ אי ם. וש יי או מה צש םא מה ל ר וש בה דש מי ים בנ ת יהמי לשל כו שש לש יי ונ
ה? ם תורה הל ה לה נה תש םא ני ו ל שה כש ד ענ י ענ רי המ ה, ונ אן תורה ם כה הל ן לה תנ י נה י מי כי א, וש יסה י יי בי ר רנ מנ ם. אה יי מנ כו לנ לש

כו לש ם הה הי ם, וש שה בודו מי יו כש ל זי טנ רוך הוא נה דוש בה קה הנ ל, וש כי תנ סש הי ר לש בה דש מי או לנ ם יהצש ר, הי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ם יי ין מנ אי ה, וש א תורה רה קש הוא ני רוך  בה דוש  קה הנ של נו  דש מנ לה או אותו. וש צש םא מה ל וש רוך-הוא] בו  דוש-בה קה ל [לנ כי תנ סש הי לש

רוך הוא. דוש בה קה א הנ לה ה אל ין תורה אי ה, וש א תורה לה אל
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ים, אותו מי ענ ר הה אה ל שש ת של רל חל שות אנ ם רה יהל לי ה עמ לה גנ תש ר, הי בה דש מי ים בנ כי יו הולש הה ד של עון, ענ מש י שי בי ר רנ מנ אה
יהבםאו ונ תוב  כה של הו  ם. זל כה לש בוד מנ יו כש זי יהה אותו  םא הה ה ל זל ל של אי רה שש יי או  ם. רה ם שה הל בה ש  גנ ר, ופה בה דש מי ט בנ שולי של
םא עוד, ל ה. וש לה חי תש בנ ם כש שה פש ה ננ מה שש בנ תש םא הי ם. ל ים הי רי י מה ם? כי ענ טנ ה הנ ה. מה רה מה ם מי יי תםת מנ שש לו לי םא יהכש ל ה וש תה רה מה

ם. יהל לי ג עמ רי טש קנ א לש בה א של לה אל

יא הי ים  יי חנ ץ  עי ג)  (משלי  תוב  כה של ה,  תורה א  לה אל ץ  עי ין  אי וש ץ,  עי ה'  הו  יורי ונ ה'  ל  אל ק  ענ צש יי ונ תוב?  כה ה  מנ
הוא, רוך  בה דוש  קה א הנ לה ץ אל ין עי ר, אי מנ א אה בה י אנ בי הוא. רנ רוך  בה דוש  קה א הנ לה ה אל ין תורה אי וש ה.  ים בה יקי זי חמ מנ לנ
כות). לש ים (מנ דושי ים קש פוחי ל תנ ה של דל ץ שה ה עי אי, זל דנ ונ ה  דל שה ץ הנ ה, עי דל שה ץ הנ ם עי דה אה י הה תוב (דברים כ) כי כה של
גור טי קה ם? של יי מה קו הנ תש מש יי ה ונ ה זל ם. מנ יי מה קו הנ תש מש יי ם ונ יי מנ ל הנ ך אל לי ינשש ז ונ ם, אה יהל לי ם עמ כה לש בוד מנ יו כש ה זי לה גנ תש הי של וכש

גור. ני ה סה עמשה ננ

אוי, רה סו כה נש כש םא ני רוך הוא, ל דוש בה קה ל הנ ית של רי בש ל לנ אי רה שש סו יי נש כש ני של ה כש לה חי תש ה, בנ אי םא רש א, ב בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ם לו ם שה תוב? שה ה כה אן מנ כה יעו לש גי הי ן של יוה דוש. כי קה ם הנ רםשל ה הה לה גנ תש םא הי ל עו, וש רש פש םא ני ל וש מולו  י ני ם? כי ענ טנ ה הנ מה
או חםק רש קש ני ם, וש הל לה ם של רםשל ה הה לה גנ תש הי לוי של גי אותו  ים בש דושי ים קש קי לה י חמ ני שש ל לי אי רה שש יי סו  נש כש ם ני ט. שה פה שש חםק ומי
ט פה שש ר מי מנ אל נל מו של ט - כש פה שש . ומי יהה עמרםתל ננ חםק לש וש ה  יתה בי ף לש רל ן טל תי תי ר (משלי לא) ונ מנ אל נל מו של ט. חםק - כש פה שש ומי
א בה א סה יבה י יי בי ל רנ רו של פש סי ל הוא. בש אי רה שש יי י חםק לש ר כי מנ אל נל מו של ש, כש אותו אות קםדל הו - בש סה ם ני שה עמקםב. וש י ינ אלהי לי

דוש. ה קה טל ל אותו מנ ר ענ בה דה ר הנ מנ אה

א לה ה. אל ת זל ר אל מנ י אה תוב מי םא כה ר? ל םאמל י ה ונ ה זל ר, מנ םאמל י יך. ונ להל קול ה' אל ע לש מנ שש מוענ תי ם שה ר אי םאמל י ונ
תוב (שמות כה ם, של תה ה סש ירה מי אמ ם מי תה ה סש ירה מי ע) אמ מה שש נו (מנ עש מנ ר, שה מנ יהה אה קי זש י חי בי ר. רנ מנ רוך הוא אה דוש בה קה הנ

ר. מנ י אה תוב מי םא כה ל ם, וש תה ר סש םאמל י אן ונ ף כה ר. אנ מנ י אה תוב מי םא כה ר, ל מנ ל ה'. אה ה אל ר עמלי מנ ה אה ל מםשל אל כד) וש

ר מנ י אה ע מי מה שש ר, ומנ םאמל י ע ונ מה שש אן מנ כה ץ, מי ה' עי הו  יורי ל ה' ונ ק אל ענ צש יי תוב ונ כה ע של מה שש י, מנ י יוסי בי ר רנ מנ אה
סו בו. נש כש ני אותו קול של א לש לה יות! אל הש יך לי רי יהה צה י הה קולי יך? לש להל קול ה' אל ה. לש ר זל בה דה

ן יוה כי ר, וש מנ אל נל מו של ים, כש דושי ים קש קי לה י חמ ני שש סו בי נש כש דוש, ני קה ם הנ ם רםשל הל ה בה לה גנ תש הי ר של חנ א, אנ בה י אנ בי ר רנ מנ אה
רו בש חנ תש לו, יי לה ים הנ רי חי אמ י הה ני שש בי עמלו  ינ ר  של אמ כנ לו, של לה ים הנ רי חי אמ ים הה קי לה חמ י הנ ני שש בי סו  נש כש ה, ני לל י אי ני שש בי סו  נש כש ני של

דוש. קה ך הנ לל מל ד הנ ים] ענ יעי גי ה מנ לל אי ך בש שום כה כות [ומי רה בש יעות הנ גי ה מנ לל אי ן בש כי לה כות, וש רה בש עו הנ נש מה םא יי ל ה וש לל אי בש

ה דוש. ומה קה ך הנ לל מל ה הנ ר - זל םאמל י ע. ונ מנ שש מוענ תי ם שה ר אי םאמל י תוב ונ כה ר, של בה דה ע הנ מה שש תוב ני כה ל הנ קומו של מש ומי
ל. אי רה שש ת יי סל נל ה הוא - זו כש לה ש אוכש יך אי להל י ה' אל ר כי מנ אל נל מו של יך, כש להל קול ה' אל ע לש מנ שש מוענ תי ם שה ר? אי מנ אה
סו נש כש ני ן של יוה ה הוד. כי יו - זל קה ל חג תה כה רש מנ שה ח. וש צנ ה נל יו - זל ותה צש מי לש תה  נש זנ אמ הנ יק. וש די ה צנ ה - זל עמשל יו תנ ינה עי ר בש יהשה הנ וש
י יך כי לל ים עה שי םא אה ם ל יי רנ צש מי י בש תי מש ר שנ של ה אמ לה חמ מנ ל הנ תוב? כה ה כה ך מנ ר כה חנ דוש. אנ קה ך הנ לל מל יעו לנ גי י הי רי ה, המ לל אי בש

דוש. קה ך הנ לל מל ה הנ י ה' - זל ני י אמ ך. כי אל י ה' רםפש ני אמ

ע? מה שש ה מנ יון. מנ לש על דוש הה קה ך הנ לל מל ד הנ ה ענ נו עולל מל ה, מי זל דוש הנ קה ם הנ רםשל ת הה ר אל שומי י של ל מי כה ע, של מה שש ני
ה] זל ל  ענ [וש ה,  מה אה י הה פי בש ים אותו  כי שופש ש, של ת קםדל חנ שש ן מי מל של וש ע,  רנ זל ם הנ הל בה ס  ני כנ תש הי ם של יי ננ ם שש ע אותה מה שש מנ
ר שה קש ם, ני ר אותה שומי ה וש לל י אי ני שש ס בי נה כש ני י של ך, מי ל כה ענ בו. וש רו  שש קש ני ם, וש יהל לי יון עמ לש על הה ך  לל מל הנ ד, וש חה אל כש רו  שש קש ני

דוש. קה ך הנ לל מל יענ לנ גי ז מנ אה ם, וש הל ס בה נה כש ני ים וש רי חי אמ י הה ני שש בי

ת סל נל ם כש הל ה בה כה רש בה תש הי ה, של לל ת אי לשל הוד ושש ח וש צנ נל ה בש יק, זוכל די צנ ה בש זוכל י של אי מי דנ ק, ונ חה צש יי י  בי ר רנ מנ אה
ה. עה בה רש אנ ל הה כה ס בש נה כש ני דוש, וש קה ך הנ לל מל ה בנ ם, זוכל הל ה בה זוכל י של ל. ומי אי רה שש יי

ה ירה מי ל - שש אי רה שש ת יי סל נל ל כש ה של ירה מי ים: שש רי בה ה דש עה בה רש אנ ה מי זל דוש הנ קה ם הנ רםשל ה לה ירה מי לו שש ה אי עה בה רש ד אנ גל נל וכש
לות. זה ים ומנ בי י כוכה די ת עובש ל בנ ה של ירה מי ח - שש צנ ל נל ה של ירה מי ה. שש חה פש ל שי ה של ירה מי יק - שש די ל צנ ה של ירה מי ה. שש דה ל ני של

ל. אי רה שש ת יי סל נל יך - זו כש להל קול ה' אל ה לש ל זל ענ ה. וש ל זונה ה של ירה מי ל הוד - שש ה של ירה מי שש

ת דנ ני ה בש שה ת אי אל תוב (ויקרא יח) וש ה כה ל זל ענ ה, וש דה ני ה מי ירה מי שש ה? בי ינה כי י שש ני ל פש בי קנ ל לש אי רה שש ים יי ה זוכי מל בנ
ים רי בה דש ים  רי שה קש ני וש ים  חוזי ה אמ זל ובה ל,  אי רה שש יי ת  סל נל כש זו  לות?  גנ לש ה  זל ה  מנ ה.  תה וה רש על לות  גנ לש ב  רנ קש תי םא  ל ה  תה אה מש טג

ים. רי בה דש נו הנ רש אנ י בי רי המ ם. ונ הל ת בה רל של קש ל ני אי רה שש ת יי סל נל כש ים של רי חי אמ

ה. חה פש שי ר מי מי שה הי ים, לש יקי די ל צנ י ה' אל יני תוב (תהלים לד) עי כה מו של יק, כש די ה צנ ה - זל עמשל יו תנ ינה עי ר בש יהשה הנ וש
תה נש זנ אמ הנ וש ה.  חה פש שי ק בש בנ דש יי יק של די צנ ם לנ גורי ה, של תה ירש בי גש ש  ירנ י תי ה כי חה פש שי תוב וש כה ים, של רי בה דש ת הנ אל נו  רש אנ י בי רי המ ונ
תוב כה ח, של צנ נל ר בש קי שנ םא יש ל ר, וש כה ל ני ת אי בנ ה בש ם זל יס רםשל ני כש םא ינ ל ר בו] של קי שנ םא יש ל ר [של מי שה הי ח, לש צנ ה נל יו - זל ותה צש מי לש
םא י ל תוב (שמות לד) כי כה יו, של וותה צש יים מי ה, קי ת זל ר אל שומי י של ר. ומי קי שנ םא יש ל ל אי רה שש ח יי צנ ם נל גנ (שמואל-א טו) וש

ה. ן זונה ר מי מי שה הי ה סוד, לש יו - זל קה ל חג תה כה רש מנ שה ר. וש חי ל אנ אי ה לש ול חמ תנ שש תי

ך בור הודש ך גי ל יהרי ך ענ בש רש גור חנ תוב (תהלים מה) חמ כה ה של ה זל ה, מנ הודה י יש בי ר רנ מנ ינו. אה ני שה מו של ך כש ה הולי זל וש
ל ה ענ ה זל ך - מנ ל יהרי דו, ענ גש נל ה כש קה זה חמ ה הנ נונה שש ב הנ רל חל ד הנ חנ ת פנ ם אל שה מו וש צש ת ענ ז אל רי זה מש י של ל מי א, כה לה ך. אל רל דה המ ונ

י. כי רי ת יש חנ ך תנ א יהדש ים נה ר (בראשית כד) שי מנ אל נל מו של דוש, כש קה ם הנ רםשל הו הה ך? זל יהרי

ם ל אותו רםשל ך, ענ ל יהרי ך, ענ בש רש הוא חנ ך, של לש ע של רה ר הה ייצל ת הנ קםף אל ז ותש רי ר, זה לומנ ך - כש בש רש גור חנ ר חמ חי ר אנ בה דה
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הו יו. ומנ בושה לש בי אותו  יש  בי לש הוא מנ רוך  בה דוש  קה הנ בור, וש א גי רה קש ז ני אה ר אותו  מנ ם שה אי מםר אותו. וש שש לי דוש  קה
ך אן הודש ף כה . אנ תה שש בה ר לה דה הה תוב (תהלים קד) הוד וש כה ר), של דה הה ח (וש צנ נל הוא? הוד וש רוך  בה דוש  קה ל הנ של בוש  לש

אוי. רה דוש כה קה ך הנ לל מל ם בנ דה אה ק הה בה דש ז ני אה ך. וש רל דה המ ונ

ך לל מל ה הנ זל ך.  אל י ה' רםפש ני י אמ כי יך  לל עה ים  שי אה םא  ם ל יי רנ צש מי בש י  תי מש ר שנ של ה אמ לה חמ מנ ל הנ כה  - ה  אה לש הה וה אן  כה מי
ם הל ה לה נה תש םא ני ו ל שה כש ד ענ ענ ר. וש םא יותי ל ם וש הל ם בה שנ רה ן וש תנ נה ש, של מה ר מנ בה ל אותו דה ם ענ יר אותה הי זש ה הי ל זל ענ דוש. וש קה הנ

גו'. ע וש מנ שש מוענ תי ם שה ר אי םאמל י יהד - ונ ט, מי פה שש ם לו חםק ומי ם שה תוב, שה כה ן של יוה א כי לה ה. אל תורה

ם, אותה ך  שנ ים מה רי בה ה דש מה כנ ה, בש תורה ל הנ ל ענ אי רה שש ת יי יר אל הי זש הנ הוא לש רוך  בה דוש  קה ה הנ צה רה של ה, כש אי םא רש ב
ת תי רוך הוא לה דוש בה קה ה הנ צה םא רה ה, ל אי םא רש ב. וב רנ ית הה בי נו לש ך בש מושי ם של דה אה יבות, כש בי ל חמ יכות של שי ה מש מה כנ בש

ר. אי בה תש ני מו של ה, כש זל ם הנ רםשל ל הה לוי של גי יו? בנ לה בו אי רש ה קה מל יו. ובנ לה בו אי רש קה ד של ה ענ ם תורה הל לה

תוב כה נו? של ן לה יי ננ כו בו. מי זה יק וש די ל צנ ק של לל חי סו בנ נש כש ני ד של י, ענ יננ ר סי הנ ל לש אי רה שש בו יי רש םא קה ה, ל הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ה ני הוא הי יום הנ ר בנ מנ אה תוב (ישעיה כה) וש כה א. וש קה וש ש דנ מה ה מנ זל יום הנ י. בנ ינה ר סי בנ דש או מי ה בה זל יום הנ (שמות יט) בנ

גו'. ינו לו וש וי ה קי ינו זל להי אל

ן מה ת הנ שנ רה פה

י רי שש ר, (תהלים מא) אנ מנ אה ח וש תנ ה פה הודה י יש בי ם. רנ יי מה שה ן הנ ם מי חל ם לל כל יר לה טי מש י מנ ני נש ה הי ל מםשל ר ה' אל םאמל י ונ
ית בי ס בש פה תש י ני רי יו, המ לש ית חה בי ב בש ם שוכי דה אה ה של עה שה שוהו, בש רש ה פי סוק זל הו ה'. פה טי לש מנ ה יש עה יום רה ל בש ל דה יל אל כי שש מנ
ה, ד זל צנ ה ומי ד זל צנ ים אותו מי רי יהלות שומש ה חמ מה פוס), כנ דש ים (בי יקי זי אמ יו בנ לה גש ר, רנ קולה םאשו בש ך - ר לל מל ל הנ ר של סםהנ הנ

נו. מל ר מי ערבנ ל הה אםכל ה, הה לל אי ה בש לל ים אי מי חה לש ק ני דםחנ יו בש רה יבה ל אי כה

יץ לי ך מי אה לש יו מנ לה ם ייש עה תוב אי כה ך, של לל מל י הנ ני פש כות לי יו זש לה ד עה מי לנ רופוס לש פוטש יו אנ לה ים עה ני מנ ן מש מנ זש אותו הנ בש
הו ין. זל די ן הנ ל מי צי נה הי ך לש רל ד אותו דל מי לנ יו ומש לה ס אי נה כש ני יש של אי ל הה קו של לש י חל רי שש ה אנ עה ה שה אותה ף. בש לל י אה ני ד מי חה אל

ל. ל דה יל אל כי שש י מנ רי שש תוב אנ כה של

ה. לה עש מנ יו לש לה רופוס עה פוטש ה אנ עמשל ז ננ דונו, אה י אמ ני פש שוב לי ים לה יי חנ ך הנ רל דו דל מש לנ יל אותו? לש צי הנ יך יהכול לש אי וש
י ני פש י לי ני עה ל הל ר של כה שה ק הנ זה ה חה מה ל - כנ ל דה יל אל כי שש י מנ רי שש ר אנ חי ר אנ בה ה'. דה הו  טי לש מנ ה יש עה יום רה רו? בש כה ה שש ומנ

רוך הוא. דוש בה קה הנ

ים יוני בש ל אל י אל כי ים ה', וש יוני בש ל אל ענ אל י שםמי תוב (שם סט) כי כה ה של זל סוק הנ פה ל הנ י ענ תי הש מנ יהיא, תה י חי בי ר רנ מנ אה
ה כל דש ני ר וש בה שש ב ני תוב (שם נא) לי כה ך, של לל מל ר לנ ים יותי רובי ם קש הי שום של עון, מי מש י שי בי ר רנ מנ ר? אה חי אנ םא לש ל ענ וש שומי
ם ל אותה ה, כה אי םא רש עון, ב מש י שי בי ר רנ מנ י. עוד, אה ני עה מו הל ב כש בור לי הוא שש ם של עולה ך בה ין לש אי ה, וש זל בש םא תי ים ל להי אל
רוך דוש בה קה הנ ה, וש דה בנ ש לש פל נל א בנ לה ה אל אל רש םא ני י ל ני עה הל ש, וש פל נל גוף וה רוך הוא בש דוש בה קה י הנ ני פש ים לי אי רש ם ני עולה י הה ני בש

גוף. לנ ר מי ש יותי פל נל רוב לנ הוא קה

י ני בש יר בי צי פש םא הי ל ייש וש בנ תש יהה מי הוא הה יחנ בו, וש גי ינשש י של יהה מי םא הה ל א, וש יסה י יי בי ל רנ נותו של כי שש יהה בי ד הה חה י אל ני עה
םא ל י וש לנ ת אי חנ ש פורנ פל י נל רי ק, המ דל ק צל דל ר: צל אומי ד של חה ע קול אל מנ א. שה יסה י יי בי יו רנ לה ס עה ננ כש ש, ני לנ חל ד נל חה ם. יום אל דה אה
רות רוגה ל גש ם של יי יו מנ פי ך בש פנ שה א וש יסה י יי בי ם רנ יו! קה לה שו אי פש יב ננ יהשי ם של הל א בה צה מש םא ני ל ירו של י עי ני בש יו! אוי לי יעו יהמה גי הי

יו. לה ב רוחו אי שה יו, וש נה פה ה בש עה ה זי עה קש . בנ קוחנ ן רה יי ל ינ ה של דה ם מי עי

ה תה צש רה ך, וש לל מל א הנ סי י כי ני פש ה לי יאו אותה בי הי י וש ני מל ה מי אה י יהצש שי פש י, ננ בי יך רנ יל ר: חנ מנ ל אותו. אה אנ שה א וש ר בה חנ אנ לש
עמלות הנ א לש יסה י יי בי יד הוא רנ תי יך: עה לל יזו עה רי כש הי ך, וש כות אותש זנ רוך הוא לש דוש בה קה ה הנ צה רה א של לה ם, אל ר שה אי שה הי לש
ים די עומש אות של סש ה כי לשה נו שש קש י תי רי המ ץ. ונ רל אה ר בה עורי ים לש רי בי חמ ים הנ ידי עמתי דוש של ד קה חה ר אל דל חל ר בש שי קנ תש הי רוחו ולש

ירו. י עי ני ים בו בש יחי גי שש יו מנ יום הה אותו הנ יך. מי רל בי חמ לנ ך וש לש

י ם לי לי שש ק: הנ חה צש י יי בי רנ ר לש מנ ף. אה סל ה כל עה י מה צי חמ יהדו  יהה בש הה ק, וש חה צש י יי בי י רנ ני פש ר לי בנ ר עה חי ד אנ חה י אל ני עוד, עה
ה? עה י מה צי ם חמ י אי י כי לי צש א אל צה מש םא ני י ל רי המ ם, של יכל שותי פש ננ ים לש לי שש יך אנ אי ר לו: וש מנ ינו. אה שותי פש ת ננ י אל נותנ בש לי י וש ננ בה ולש

ן לו. תנ נה ה וש יאה י. הוצי לי צש ייש אל ה של עה י מה צי חמ ים בנ לי שש י אנ ני ה אמ זל ר לו: בה מנ אה

עון מש י שי בי ת רנ ה אל אה תוכו, רה רםק אותו לש זש לי צו  רה דול וש גה יהם הנ ת הנ פנ ל שש ר ענ יהה עובי הה לומו, של חמ לו בנ או  רש הל
ה, סוק זל יו פה פי ל בש פנ ר, נה עורי תש הי של ל. כש צנ ני עון וש מש י שי בי י רנ ידי נו בי תה יאו, ונש הוצי י וש ני א אותו עה דו, ובה גש נל יט יהדו כש הושי של

הו ה'. טי לש מנ ה יש עה יום רה ל בש ל דה יל אל כי שש י מנ רי שש (תהלים מא) אנ

ים פוחי תנ ה הנ די ל שש ים כה כי רש בה תש ין, ומי פי נש יר אנ עי זש לי דוש  קה יק הנ תי ענ הה ל מי ף טנ יום נוטי וה ל יום  ה, כה אי םא רש וב
לו. כה אמ י מנ פי ד כש חה אל ד וש חה ל אל ים, כה דושי ים קש כי אה לש ים מנ זוני נו ני מל ה, ומי טה מנ לש לו של אי ע לש פה שש ל ני אותו טנ ים, ומי דושי קש הנ

ר. בה דש מי ל בנ אי רה שש לו יי כש זון אה אותו מה יש, ומי ל אי כנ ים אה ירי בי ם אנ חל תוב (שם עח) לל כה הו של זל

ה תורה ים בנ לי דש תנ שש מי ים של רי בי חמ לו הנ ם? אי י הי נו, ומי מל ה מי זל ן הנ מנ זש ים בנ זוני ם ני דה י אה ני ה בש מה עון, כנ מש י שי בי ר רנ מנ אה
י ד פי חה ל אל קול ענ שה ש של מה זון מנ ין אותו מה עי א כש לה םא, אל ש? ל מה זון מנ אותו מה ך מי תש עש ל דנ ה ענ לל עמ י ינ כי ילות. וש לי ים וש יהמי

ם. יי ננ שש
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ם חל כםל לל אל כו לל ז זה דוש, אה קה ם הנ רםשל ל הה לוי של שום גי דוש מי קה ך הנ לל מל קו בנ בש דש ני ל וש אי רה שש סו יי נש כש ני של ה, כש אי םא רש ב
כו ת זה עי כה ה, וש צה א מנ רה קש ני ם של חל לל סו לש נש כש ם, ני יי רנ צש מי או מי יהצש של ה, כש לה חי תש ה. בנ לה חי תש יהה בנ הה ה של מנ ר מי יון יותי לש ר על חי אנ
ן ם. מי יי מה שה ן הנ ם מי חל לל ם  כל לה יר  טי מש י מנ ני נש תוב הי כה יון, של לש על קום  מה יון, מי לש על ר  יותי ר  חי ם אנ חל לל כםל  אל לל סו  נש כש ני וש
זונו ני ה,  תורה ים בנ לי דש תנ שש מי ים של רי בי ה. חמ קום זל מה ל מי אי רה שש יי ם לש הל א לה צה מש ני ן הוא  מנ זש אותו  ובש ש.  מה ם מנ יי מנ שה הנ

יון. לש ר על קום יותי . מה יהה לל עה ילה בש חנ ה תש מה כש חה תוב (קהלת ז) הנ כה הו? כנ יון, ומנ לש ר על ר יותי חי קום אנ מה מי

כםחנ ם בש עולה י הה ני ר בש אה י שש רי המ ם, של עולה י הה ני ר בש אה שש ר מי ם יותי שה פש ה ננ שה לש ה חה מה ך, לה ם כה ר, אי זה עה לש י אל בי ר לו רנ מנ אה
. תה לש אנ ה שה ר לו, יהפל מנ ר)? אה ם יותי א (הי צי מה הי ים לש אי רש ר ני ק יהתי חםזל וש

ה ץ, זל רל אה הה ם וש יי מנ שה ן הנ א מי בה זון של ה. אותו מה לה עש מנ לש ים מי אי ם בה עולה י הה ני ל בש ם של יהל זונותי ל מש ה, כה אי םא רש ב
זון ה, הוא מה לה עש מנ לש ר מי א יותי בה זון של אותו מה ב. וש עה ס וש זון גנ הוא מה כםל, וש ל הנ זון של הוא מה ם, וש עולה ל הה ל כה זון של מה
יק] קי ר דנ ם. [יותי יי רנ צש מי מי או  יהצש של ל כש אי רה שש יי לו  כש אה זון של מה הנ הו  זל וש ין,  די א הנ צה מש ני קום של מה א מי בה יק, של קי ר דנ יותי
יק, קי ר דנ זון יותי ם, הוא מה יי מנ א שה רה קש ני יון של לש קום על מה ר, מי בה דש מי ן בנ מנ זש אותו  ל בש אי רה שש יי ם לש הל א לה צה מש ני זון של מה הנ

ים. ירי בי ם אנ חל א לל רה קש ני גוף, וש הנ ר מי ד יותי רנ פש ני כםל, וש הנ ש מי פל נל ר לנ ס יותי ננ כש ני של

ל רוחנ זון של ים מה לי אוכש ה, של תורה ים בנ לי דש תנ שש מי ם של ים, אותה רי בי חמ זון הנ כםל הוא מש הנ יון מי לש ר על יותי זון הנ מה הנ
גוף ש  לה ן חנ כי ה. לה מה כש א חה רה קש ני כםל, וש ל הנ ד ענ בה כש יון ני לש קום על מה מי ינו  יש הנ ל, וש לה גוף כש זון הנ ים מש לי םא אוכש ל ה, וש מה שה ונש
קום מה ה מי מה שה ונש ל רוחנ  זון של ים מה לי אוכש ל, וש לה גוף כש זון הנ ים מש לי םא אוכש י ל רי המ ם, של עולה י הה ני בש ר מי ים יותי רי בי חמ הנ
תוב כה של הו  זל ם.  קה לש י חל רי שש אנ כםל.  הנ מי ר  יותי יק  קי דנ הנ ן  מי יק  קי דנ זון  מה ן אותו  כי לה וש כםל.  הנ מי ד  בה כש ני יון  לש על חוק  רה

ש. פל נל זון הנ מש זון בי הי יהכול לש גוף של ל הנ קו של לש י חל רי שש . אנ יהה לל עה ילה בש חנ ה תש מה כש חה הנ

ה יהפל אי של דנ ר לו, ונ מנ לו? אה זונות אי ים מש אי צה מש יך ני ה אי זל ן הנ מנ זש ל בנ בה ך הוא. אמ אי כה דנ ר, ונ זה עה לש י אל בי ר לו רנ מנ אה
הוא ץ, וש רל אה ם וה יי מנ שה א מי בה ם, אותו של עולה ל הה ל כה זון של אשון הוא מה זון רי ר, מה בה דה רור הנ הו בי זל ה, וש אי םא רש . ב תה לש אנ שה

כםל). ל הנ גוף (של זון הנ מש

הו זל ק, וש דל א צל רה קש ני רוי, של ין שה די הנ קום של מה א מי יר, ובה קי ר דנ הוא יותי נו, אותו של מל יון מי לש ר על הוא יותי זון של מה
ה - (משלי יא) סוד זל ה, וש קה דה ה צש עמשל ננ ת וש חנ ים לו אות אנ לי שש י, מנ ני עה ים לל לי שש מנ י של ר - מי בה דה סוד הנ ים. וש יי ני עמ זון הה מש

ים. מי חמ ז הוא רנ ד, אה סל ים לו חל לי שש הי רוי, וש ין שה די י בש רי המ ע, של מה שש ים מנ די סה ילות חמ מי ד. גש סל יש חה שו אי פש ל ננ גםמי

הוא ם, וש כגלה יק מי קי הוא דנ ם, וש יי מנ א שה רה קש ני קום של מה ד מי בה כש ני יון וש לש זון על ה, הוא מה לל אי יון מי לש ר על זון יותי מה
ה א. מה קה וש יו. ה' דנ לש חה תה בש כש פנ בו הה כה שש ל מי י כה וה ש דש רל ל על נו ענ דל עה סש תוב (תהלים מא) ה' יי כה הו של ים. זל ל חולי זון של מה
ם. דה ב וש לל הו? חי ש. [ומנ מה רוך הוא מנ דוש בה קה ל הנ אותו של א בש לה ים אל זוני ם ני ינה לו אי לה ים הנ חולי הנ שום של ם? מי ענ טנ הנ
יון, לש על ד וש בה כש הוא ני ם, וש יי מנ א שה רה קש ני קום של מה זון מי מה הו  זל ם. וש דה ב וה לל י חי יב לי רי קש הנ תוב (יחזקאל מד) לש כה של הו  זל

כםל]. הנ יק מי קי דנ

אותו יון, (מי לש חוק על קום רה ל מה זון של הוא מה מות, וש שה ל רוחות ונש זונות של הו מש ד זל בה כש ני דוש וש יון קה לש זון על מה
ה מה כש חה א מי בה זון של הוא מה ה, וש תורה ים בנ לי דש תנ שש מי ים של רי בי חמ זון הנ כםל הוא מש הנ ד מי בה כש ני הנ ם ה'). וש א נםענ רה קש ני קום של מה
ה תורה בנ ים  לי דש תנ שש מי של ם  אותה וש ה,  יונה לש על ה  מה כש חה מי ה  אה יהצש ה  תורה של שום  מי ה?  זל קום  מה מי ם  ענ טנ הנ ה  מה ה.  יונה לש על

יון. לש דוש על קום קה אותו מה א מי ם בה זונה ן מש כי לה , וש יהה של רה ר שה קנ עי ים בש סי נה כש ני

ים לי דש תנ שש מי ים של יקי די צנ י הנ רי שש לו! אנ לה ים הנ רי בה דש י בנ תי דש מנ עה י של קי לש י חל רי שש ר, אנ מנ ק יהדו. אה שנ נה ר וש זה עה לש י אל בי א רנ בה
ך אםרל וש יך  יל י הוא חנ תוב (דברים ל) כי כה א, של בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ם בה הל ים לה זוכי ילות, של לי וש ים  ה יהמי תורה בנ

יך. יהמל

י ל חנ כה לש יענ  בי שש ך ומנ ת יהדל חנ אל ח, (תהלים קמה) פותי תנ י פה י יוסי בי ם. רנ יי מה שה ן הנ ם מי חל ם לל כל יר לה טי מש י מנ ני נש הי
רוך- דוש-בה קה ם לנ יי יננ ים עי פי זוקש ים וש פי צנ ם מש עולה י הה ני ם בש ל אותה רו. כה בי שנ יך יש לל י כםל אי יני ה? עי לה עש מנ תוב לש ה כה צון. מנ רה
ן ם מי זונה ת מש אםל אל שש יום לי ל יום וה כה ש) בש קי בנ ים לש יכי רי ים (צש שי קש בנ ה מש מונה אל י הה ני ם בש ל אותה ל) כה בה ן (אמ כי לה הוא, וש

יו. לה ם עה יהל לותי פי ל תש לי פנ תש הי רוך הוא ולש דוש בה קה הנ

ל יום ענ ל הנ ך כה רי בה תש יי ם של זונו, גורי ל מש רוך-הוא ענ דוש-בה קה תו לנ לה פי ל תש לי פנ תש מי י של ל מי כה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ מה
מו, א עי צה מש ני ב של ל גנ ף ענ אנ רוך ה' יום יום] וש ר - (תהלים סח) בה בה דה ם הנ ענ טנ ם בו. [וש זון כגלה מש ן של ילה אי יהדו אותו הה
ל כות כה רה ל יהדו בש או ענ צש מה יי י של די ל יום, כש כה זון בש מה ל הנ ה ענ לה פי ל תש לי פנ תש הי רוך הוא ולש דוש בה קה י הנ ני פש ש לי קי בנ יך לש רי צה

רוך ה' יום יום. הו (שם סח) בה זל ה, וש לה עש מנ יום לש יום וה

א יהצה תוב וש כה הו של ר. זל חי יום אנ ב יום לש כי ענ םא לש ל ר, של חי יום אנ יום לש זון מי ל מה שי בנ ם לש דה אה יך לה רי םא צה ה ל ל זל ענ וש
דוש קה א הנ צה מש ז ני אה נו. וש רש אנ בי מו של ת, כש בה שנ ת לש בה ב שנ רל על א, חוץ מי קה וש יומו דנ יומו. יום בש ר יום בש בנ טו דש קש לה ם וש עה הה
יק תי ענ הה א מי צה מש ני צון של צון? אותו רה ה רה ה זל גו'. מה ך וש ת יהדל חנ אל תוב פותי ז כה אה ל יום, וש כה כות בש רה א בש לי רוך הוא מה בה
ן, מה אל ן נל א בי רה קש הוא ני יום, הנ ל יום וה כה זונות בש ל מש שואי י של כםל. ומי זון לנ יא מה צי מש הנ צון לש נו רה מל א מי יוצי דוש, וש קה הנ

ה. לה עש מנ כות לש רה ים בש אי צה מש ילו ני בי שש בי סוד של בש

ת כל לל ם לה דה י אה ני בש ה ייש לי מה דו. כנ סש חנ ים לש לי ינחמ מש ת הנ יו אל אה רי ת יש ה ה' אל ר, (שם קמז) רוצל מנ אה ח וש תנ א פה בה י אנ בי רנ



977

ים. תוני חש תנ לנ ים וש יוני לש על ם, לה כגלה כות לש רה או בש צש מה יי י של די ה כש תורה י הנ כי רש דנ ת בש כל לל לה דוש וש קה ך הנ לל מל י הנ כי רש דנ בש

יל בי שש בי ? של יענ מי שש ה מנ ר. מנ אה פה תש אי אל דנ ר, ונ אה פה תש אל ך  ר בש של ל אמ אי רה שש תוב (ישעיה מט) יי כה ה של נו, מנ דש מנ לה של
ים ני וה גש ים הנ רי בש חנ תש מי ין, של לי פי יחנ תש ני מי לו? של ר של אי פש ה הנ ה. ומה לה עש מנ ר לש אי פה תש רוך הוא מי דוש בה קה ה, הנ טה מנ ל לש אי רה שש יי

ר. אי פה תש הי לש

א לה יו? אל אה רי ת יש ה ה' אל ה רוצל ה זל יות! מנ הש לי יך  רי יהה צה יו הה אה ירי ה ה' בי יו, רוצל אה רי ת יש ה ה' אל ינו, רוצל ני שה
יו אה ירי רוך הוא לי דוש בה קה ם הנ הל ) בה ענ ינדי תש ה (ומי צל רנ תש ה, ומי זל צון הנ רה ת הה יא אל ר, מוצי לומנ יו, כש אה רי ת יש ה ה' אל רוצל
דו, סש חנ ים לש לי ינחמ מש ת הנ ר אל מנ אה ר וש זנ ה? חה זל צון הנ רה ת הה ם אל הל יא לה מוצי ה של לל אי יו הה אה רי יש ם הנ י הי נו. ומי מל ים מי אי רי יש הנ
ים לי ינחמ מש ת הנ תוב אל כה ע של מה שש רוך הוא, מנ דוש בה קה ן הנ ם מי זונה ש מש קי בנ יום לש ל יום וה כה ים בש כי חנ ים ומש פי צנ מש ם הנ אותה

לשחנסשדו.

זונות. ל מש רוך הוא ענ דוש בה קה י הנ ני פש תו לי שה קה ש בנ קי בי ד של ל יום ענ כה ה בש עודה ין סש קי תש םא הי א ל בה א סה יסה י יי בי רנ
ה כל חנ יהה מש רוך הוא, הה דוש בה קה י הנ ני פש תו לי שה קה ש בנ קי בי ר של חנ ך. אנ לל מל ית הנ בי ן מי תי נה תי ד של ה ענ עודה ין סש קי תש םא ננ ר, ל מנ אה
ם ל אותה ך של רל דל י הנ זוהי ה! וש עודה סש ינו הנ קי תש ה הנ אה לש הה אן וה כה ך, מי לל מל ית הנ בי ן מי תה ני ן של מנ י זש רי ר: המ מנ אה ת, וש חנ ה אנ עה שה

א. טש י חי אי רש רוך הוא, יי דוש בה קה י הנ אי רש יי

ר בםקל י בנ ימי כי שש ם? (ישעיה ה) הוי מנ הל תוב בה ה כה ה, מנ תורה י הנ כי רש דנ ים בש מי ים עמקג כי הולש ים של עי שה רש ם הה אותה
מונהה אל י הה ני ים בש עי ה) נודה זל דו. (ובה סש חנ א לש קה וש דו. דנ סש חנ ים לש לי ינחמ מש ת הנ יו אל אה רי ת יש ה ה' אל ה רוצל ל זל ענ דםפו. וש רש ר יי כה שי

ר. חי יום אנ ר יום לש בנ םא דש ל ר, וש מנ יומו אה יומו. יום בש ר יום בש בנ טו דש קש לה ם וש עה א הה יהצה תוב וש כה הו של יום. זל ל יום וה כה בש

יום ל יום וה כה ה, של מונה אל י הה ני ם בש ים אותה עי אן נודה כה םא. בש ם ל י אי תי תורה ך בש לי יי נו המ סל ננ ן אמ ענ מנ ה? לש מה ך לה ל כה כה וש
יענ בי שש הי ר של חנ שו - אנ פש ע ננ בנ שם ל לש יק אםכי די אן, (משלי יג) צנ כה ר מי מנ ק אה חה צש י יי בי ה. רנ תורה ה בנ רה שה יש ך  רל דל ים בש כי הולש

ה. תורה םא בנ ר קש לי ל וש לי פנ תש הי לש שו מי פש ננ

י ני ם בש ין אותה ין בי חי בש ל, הי אי רה שש יי ה לש רוך הוא תורה בה דוש  קה ן הנ תנ םא נה ל ד של ה, ענ אי םא רש ר, ב מנ עון אה מש י שי בי רנ
מו ן, כש מה ם? בנ הל ין בה חי בש הי ה  מה ובנ ה.  תורה ים בנ די םא עומש ל וש ה  מונה י אל ני בש ם  ינה אי ים של עי שה ם רש ין אותה בי לש ה  מונה אל הה
ר תל ל כל ם של רםשל רוך הוא בה בה דוש  קה ם הנ ם אותה שנ ה, רה מונה אל י הה ני ם בש הי או של צש מש ני ם של ל אותה כה נו. וש סל ננ ר אמ מנ אל נל של
יר עלבי ה, הל מונה י אל ני או בש צש מש םא ני ל ם של ל אותה כה נו. וש סל ננ ן אמ ענ מנ ה לש ל זל ענ דו, וש סש חנ ים לש לי ינחמ מש ר הנ מנ אל נל מו של "ד, כש סל חל הנ
ה בל רש מנ יף הנ די עש הל םא  ל ה,  זל ל  כה ם  עי וש ר.  סה חש תל ים  עי שה רש ן  טל ובל ר,  מנ אה וש יז  רי כש הי ן  מה הנ וש ה,  זל הנ יון  לש על הה ר  תל כל הנ ם  הל מי

יר. סי חש םא הל יט ל עי מש מנ הנ וש

יהבםאו תוב (שמות טו) ונ כה נו, של רש אנ בי מו של ה, כש לה עש ל מנ א של מה גש דג ה כש טה מנ ל לש אי רה שש מו יי לש שש יא ני הי ה הנ עה שה ינו, בנ ני שה
ים, חומי ר תש שה ים עה ני שש דוש בי קה ן הנ ילה אי ק הה זי חנ תש הי גו'. וש ים וש רי מה ים תש עי בש שי ם וש יי ינםת מנ ה עי רי שש ים על תי ם שש שה ה וש מה ילי אי

ה. לה עש ל מנ א של מה גש דג כםל כנ הנ ים, וש פי נה ים עמ עי בש שי ק בש זי חנ תש הי ם, וש עולה י הה די דש ה צי עה בה רש אנ בש

א רה קש ני קום של ין, מה פי נש יר אנ עי זש ל  של םאשו  ת ר א אל לי ומי ר,  תה סש ני יק הנ תי ענ הה מי דוש  ל קה ף טנ טנ נה ה  עה שה ה  אותה בש
ים ידי לי ד גש רה פש יהה ני ד, הה יהה יורי הה של ה, וכש טה מנ ן לש ד מה יורי וש ענ  יהה שופי הה דוש  יון קה לש ל אור על ל של טנ אותו  ם. ומי יי מנ שה

ץ. רל אה ל הה פםר ענ כש ק כנ תוב דנ כה הו של ה. זל טה מנ ש לש רה קש ני ים, וש ידי לי גש

ה לל עמ יהה מנ ן הה מה אותו  דוש, וש קה ם הנ שי ת הנ יו אל לה ים עה כי רש בה ים, ומש טי לוקש ים וש אי ה יוצש מונה י אל ני ם בש ל אותה כה
ה - צה רה ם של ענ ל טנ כה יו, ובש נה פה ם אותו לש ה. שה טה מנ ד לש יהרנ ך וש שנ מש נו ני מל י מי רי המ ן, של דל ן עי ל גנ ים של מי שה בש ל הנ ל כה יחות של רי

דוש. קה ך הנ לל מל ת הנ ך אל רי בה ם אותו, ומש יהה טועי הה

א דור רה קש יהה ני ה הה ל זל ענ ה, וש יונה לש על ה הה מה כש חה ל בנ כי תנ סש ה, ומי לה עש מנ ענ לש יודי ל וש כי תנ סש יהה מי הה יו, וש עה מי ך בש רי בה תש ז מי אה וש
. יהה כל רה ת דש ענ דנ לה ה וש ל בה כי תנ סש הי ה לש ה תורה נה תש ם ני הל לה ה, וש מונה י אל ני יו בש ה הה לל אי ה. וש עה די

טות טו? שש ה שה ה זל טו. מנ קש לה ם וש עה טו הה ם? (במדבר יב) שה הל תוב בה ה כה ה, מנ מונה י אל ני או בש צש מש םא ני ל ם של אותה וש
י גו'. מי ה וש דםכה מש כו בנ ם או דה יי חנ רי נו בה חמ טה ם? וש הל תוב בה ה כה ה. מנ מונה י אל ני יו בש םא הה ל שום של ם, מי מה צש ענ ים לש חי יו לוקש הה

ה. מונה י אל ני יו בש םא הה ם ל הי א של לה ה? אל ל זל כה ם לש יחנ אותה רי טש הי

יחנ רי טש הנ ים לש ם רוצי הי יו, וש כה רה דש ל בי כי תנ סש הי ים לש םא רוצי רוך-הוא, ל דוש-בה קה ים בנ יני מי אמ םא מנ ל ם של ה אותה מו זל כש
שום ה? מי ת זל ם אל הל ם לה רנ י גה ם. מי חל ת לל ם פנ יהדה ה בש לל עמ םא ינ י ל ה, אולנ לה יש לנ זון יום וה ר מה חנ ל יום אנ ם כה מה צש ת ענ אל
תוב כה הו של יו. זל לה עה יחנ  רי טש הנ ים לש רוצי ם, וש מה צש ל ענ טות של שש טו בנ - שה טו  קש לה וש טו  אן, שה ף כה ה. אנ מונה י אל ני ם בש ינה אי של
םא ל ן, וש מל שה ד הנ שנ ם לש ענ טנ מו כש עש יהה טנ הה תוב וש כה א של לה ם, אל יהל ידי ה בי לה םא עה זו ל ה הנ חה רש טי ל הנ ר כה חנ ם. אנ יי חנ רי נו בה חמ טה וש

ה. מונה י אל ני יו בש םא הה ל שום של ה? מי ת זל ם אל הל ם לה רנ י גה ר. מי יותי

ד שה ה הנ ים, מה רי ייש אומש גומו. וש רש תנ ן כש מל של לוש בש יהה ני הה ים, של רי ן? ייש אומש מל שה ד הנ שנ ה לש ה זל י, מנ י יוסי בי ר רנ מנ אה
ן. מל של ת הנ יקנ ני ן - יש מל שה ד הנ שנ ר, לש מנ ה אה הודה י יש בי ים. רנ ני וה ה גש מה כנ ך לש פי הנ תש ן מי מה ף הנ ים, אנ ני וה ה גש מה כנ ך לש פי הנ תש מי

ט ר לוקי ל יותי אוכי י של ט, ומי ענ ט מש ט לוקי ענ ל מש אוכי י של י מי כי - וש טו  קה לה לו  כש י אה פי לש יש  ר, אי מנ ק אה חה צש י יי בי רנ
ע מה שש ים. מנ טי ים, לוקש לי אוכש ם של י אותה פי א לש לה יר? אל סי חש םא הל יט ל עי מש מנ הנ ה וש בל רש מנ יף הנ די עש םא הל תוב ל י כה רי המ ר? ונ יותי
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תו. ילה כי תוב אמ םא כה ך ל שום כה ל אותו. ומי יהה אוכי הה י של לו - מי כש אה

י! לי ה הוא של ד זל בל ר: על מנ אה וש רו  בי א חמ לו. בה הוא של ר של מנ אה ה וש מה אה בש ד או  בל על ם בש דה ז אה חנ ר? אה ה אומי ה זל מנ
ה אותה ך. וש כה ך וש ר כה מנ ה? אה ל זל יתו של בי שות בש פה ה נש מה כנ ך, וש יתש בי שות בש פה ה נש מה ם: כנ הל ר לה מנ ין. אה די ה לש י מםשל ני פש בו לי רש קה
יו נה פה מו לש ה. שה י מםשל ני פש או לי טו, ובה קש לה או וש ר יהצש חה מה י. לש לנ םא אי ד יהב חה ל אל כה ר, וש חה טו מה קש ה: לי ם מםשל הל ר לה מנ ה אה עה שה
ר י עםמל רי המ ה, של זל ן הנ מה ד בנ בל על ל הה ר של עםמל ת אותו הה א אל צה ה - מה ל זל ד של בל ם אותו על ד אותו. אי יהה מודי הה ן, וש מה ת הנ אל
ש פל ל נל כה ד לש חה ר אל עםמל לו, וש ן של מה ד בנ בל על ל הה כנ אמ ר אותו מנ סי א חה צה מש ני ה - וש זל ד לה דנ יתו. מה בי ש מי פל נל וש ש  פל ל נל כה ד לש חה אל
ת גםלל גגלש ר לנ תוב עםמל כה וש טו.  קה לה לו  כש י אה פי לש יש  תוב אי כה של הו  ה הוא! זל ל זל ד של בל על ק: הה סנ ר ופה מנ יתו. אה בי מי ש  פל נל וש

ם. יכל שםתי פש ר ננ פנ סש מי

ת ם אל יתל אי ר ורש ם ובםקל יי רה צש ץ מי רל אל ם מי כל תש יא אל י ה' הוצי ם כי תל עש ידנ ב וי רל תוב על יהיא, כה א) חי יסה י (יי בי ר רנ מנ אה
הוא - רוך  בה דוש  קה גות הנ הה נש הנ או  צש מש יום ני ל יום וה כה ינו, בש ני שה ך  א כה לה עו? אל ה יידש מל ם, בנ תל עש ידנ ב וי רל בוד ה'. על כש
ן קי ק תי חה צש ן יי כי לה שוהה של רש י פי רי המ ם, ונ עולה ין בה די לוי הנ ב, תה רל א על רה קש ני ן של מנ אותו זש ם. בש עולה ד בה סל ר חל עורי תש ר הי בםקל בנ
יא ין הוצי אותו די בש עו של דש ם, תי עולה ין בה ר די עורי תש מי של ם. כש תל עש ידנ ב וי רל ה על ל זל ענ ר] וש ה אומי ה זל ה. [מנ חה נש מי ת הנ לנ פי תש

כםל. אל ם לל כל ן לה תי יי ד וש סל ר חל עורי תש ן מי מנ אותו זש י בש רי המ בוד ה', של ת כש ם אל יתל אי ר ורש ם. ובםקל יי רנ צש מי ם ה' מי כל תש אל

ב. רל ר על עורי תש ה הי עה ה שה אותה גו'. בש ר וש שה בה יר הנ ל סי נו ענ תי בש שי ה? בש לה עש מנ תוב לש ה כה ך. מנ פל הי ר הנ מנ יהיא אה י חי בי רנ
ץ רל אל ם מי כל תש יא אל י ה' הוצי ם כי תל עש ידנ וי תוב  כה של הו  ם. זל עולה ד בה סל ם חל ר גנ עורי תש ין, מי ר די עורי תש מי ן של מנ זש אותו  של
ת ם אל יתל אי ר ורש ם. ובםקל יי רנ צש ץ מי רל אל ם מי כל תש יא אל הוצי ין וש די ן הנ מנ זש ם בי כל מה ה עי שה עה ד של סל חל אותו  עו  דש ם. תי יי רנ צש מי

גו'. ם וש יכל לגנםתי ת תש מםענ ה' אל שש ה? בי מה ך לה ל כה כה , וש י יהדוענ רי בוד ה' המ בוד ה', כש כש

ים ני שנ ם מש עולה ל הה ים של עי שה רש ם הה אותה ק של יו, רנ גותה הה נש ת הנ רוך הוא אל דוש בה קה ה הנ נל שנ םא מש א, ל יסה י יי בי ר רנ מנ אה
ר. אי בה תש ני מו של ין, כש די ים לש מי חמ ים רנ כי פש הנ ם ומש אותה

א לה םא! אל ה? ל מו זל ר כש םאמנ ם ת אי א. וש בה ם הנ עולה כםל לה אל ים לל יקי די צנ ים הנ ידי ה עמתי זל ן הנ מה הנ ר, מי זה עה לש י אל בי ה רנ נה שה
לו, יכה הי ר בש קי בנ ם ה' ולש נםענ זות בש חמ תוב (תהלים כז) לנ כה נו של רש אנ בי מו של הו? כש ים. מנ מי עולה לש ך  יהה כה םא הה ל ר. של יותי

גו'. ך וש תש ים זולה להי ה אל תה אה םא רה ן ל יי תוב (ישעיה סב) ענ כה וש

יך ה'. אתי רה ים קש קי עממנ מנ עמלות מי מנ יר הנ ח, (תהלים קל) שי תנ יהה פה קי זש י חי בי ת. רנ בה שנ ם הנ כל ן לה תנ י ה' נה כי או  רש
יר שי יד הנ תי עה ם, של עולה י הה ני ל בש ר כה ים לומנ ידי עמתי עמלות של מנ יר הנ א שי לה רו. אל מה י אמ ש מי רנ םא פי ל ם וש תנ עמלות, סה מנ יר הנ שי

ם. דורות עולה ר אותו לש מי אה הי ה לש זל הנ

ש קי בנ לש יך  רי דוש, צה קה הנ ך  לל מל י הנ ני פש לי תו  לה פי ל תש לי פנ תש מי י של ל מי ינו, כה ני שה ך  יך? כה אתי רה ים קש קי עממנ מנ מי הו  ומנ
ד וי ם דה אי הנ צון. וש רה ב וש ן לי וי יכנ רוך הוא, וי דוש בה קה ם הנ ם עי לי בו שה א לי צי מה יי י של די ב כש לי ק הנ עםמל ל מי לי פנ תש הי תו ולש שה קה בנ

ים? קי עממנ מנ יך מי רי ה צה יק? מנ פי סש ה מנ סוק זל יך, ופה תי שש רנ י דש בי ל לי כה תוב בש י כה רי המ ך, ונ ר כה מנ אה

ל ל כה ר של קה עי צונו מי בו) ורש תו (לי עש ן דנ וי כנ יך לש רי ך, צה לל מל י הנ ני פש תו לי שה קה ש בנ קי בנ מש ם של דה ל אה ינו, כה ני ך שה א כה לה אל
קום הו? אותו מה כםל, ומנ ל הנ ן של יה עש מנ הנ כות מי רה יענ בש פי ינשש י של די כםל), כש ל הנ ר (של אי בש ק הנ עםמל כות מי רה שםך בש מש ים לי רי קה עי הה
יו גה לה ר פש הה תוב (תהלים מו) נה כה ן, וש דל עי א מי ר יםצי הה נה תוב (בראשית ב) וש כה ר, של הה נו אותו נה מל א מי צה מש ני נו וש מל א מי יוצי של
ת ך אל רי בה ים לש עי שופש ים וש אי נות יוצש יה עש מנ ר של אי בש ק הנ כםל, עםמל ק הנ ים. עםמל קי עממנ מנ א מי רה קש ה ני זל ים. וש להי יר אל חו עי מש שנ יש

ה. טה מנ ה לש לה עש מנ כות מי רה שםך בש מש ית לי אשי רי י הה זוהי כםל, וש הנ

כםל, ת הנ ה אל רל שש מות, מנ עולה כות לה רה ן בש מי זנ ה לש ים, רוצל רי תה סש ני ל הנ ר של תה סש יק, ני תי ענ הה של יהה, כש קי זש י חי בי ר רנ מנ אה
נו, מל ים מי עי פה שש נות ני יה עש ים ומנ לי חה נש ר) של הה ר (נה אי ע בש פה שש ני ב וש אן שואי כה ה, ומי זל יון הנ לש על ק הה עםמל כםל בה ת הנ יל אל לי כש ומנ
י די כםל כש ל הנ ק של אותו עםמל כות מי רה שםך בש מש צונו לי בו ורש ן לי וי כנ יך לש רי תו, צה לה פי ל תש לי פנ תש מי י של נו. ומי מל ים מי קי שש ם ני כגלה וש

צונו. ה רש עמשל ינ תו וש לה פי ל תש בי קנ תש תי של

ם עולה ך הה רי בה תש יום מי ל יום וה כה ה, בש הודה י יש בי ר רנ מנ ר. אה ד בםקל נו ענ מל ר מי ל יותי אנ יש  ם אי הל לי ה אמ ר מםשל םאמל י ונ
ל בי קי ה של כה רה ה בש אותה ן מי ל יום נותי כה י, וש יעי בי שש יום הנ ים מי כי רש בה תש ים מי יהמי ת הנ של ל שי י כה רי המ יון, של לש על אותו יום הה מי

לו. אותו יום של מי

רו, בי חמ ה לנ ה יום זל ול לש םא ינ ל ן וש תי םא יי ל י של די ם? כש ענ טנ ה הנ ר. מה ד בםקל נו ענ מל ר מי ל יותי יש אנ ה, אי ר מםשל מנ ה אה ל זל ענ וש
רו. בי ל חמ יום של ט יום בנ םא שולי י ל רי המ לו, של אותו יום של דו בש בנ ט לש ד שולי חה אל ד וש חה ל אל א כה לה אל

י, יעי בי שש הנ יום  יון,  לש על יום  אותו  מי ך  רי בה תש מי יום  וה יום  ל  כה ה,  הודה יש י  בי רנ ר  מנ (אה ם  אותה ל  כה ך  כה שום  מי
ל בי קי ה של כה רה בש ה  אותה מי לו  יום של ן בנ ל יום נותי כה מו, וש צש י ענ ני פש ד בי חה אל ד וש חה ל אל ים כה יהמי ה הנ שה ל שי ים כה כי רש בה תש ומי
לו, םא של ל יום של ט יום בש םא שולי י ל רי המ ר, של ד בםקל נו ענ מל ר מי ל יותי יש אנ ה, אי ר מםשל מנ ה אה ל זל ענ יון, וש לש אותו יום על מי
ה זל ר. וש א יותי צה מש י ני שי שי יום הנ לו, ובנ בש קי ה של מנ א בו  צה מש ני ם, וש הל לה ים של יהמי ים בנ טי ים שולש ה יהמי שה מי ם) חמ ל אותה כה וש
ך א כה לה ים - אל יהמי ר הנ אה ל שש כה בש ך  ר כה מנ אל םא נל ל וש י  שי שי תוב יום הנ כה ה של ר, מנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה ה של י מנ פי כש ך  הולי
ים - קי לה י חמ ני שש בו  או  צש מש ן ני כי לה ך. וש לל מל ן לנ חה לש ין שג קי תש הנ ה לש ירה בי גש הנ ה] בו  נה מש דנ זש הי ה [של גה וש דנ זש הי י - של שי שי , הנ שוהה רש פי

ה. ירה בי גש ך בנ לל מל ת הנ חנ מש שי קון בש תי ד לש חה אל יומו, וש ד לש חה אל
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ן כי לה דו, וש בנ ד לש חה אל ד וש חה ל אל ים, כה יהמי ת הנ של ל שי ים כה כי רש בה תש ם, ומי ווגה זי ך וש לל מל ה בנ ירה בי גש ת הנ חנ מש ה שי לה יש אותו לנ וש
ן חה לש ל שג את ענ צי מש םא ני ה ל כה רה ה, ובש לה עש מנ לש כות מי רה יו בש לה עה רו  שש יי י של די ת, כש בה שנ יל הנ לי בש נו  חה לש ר שג די סנ ם לש דה אה יך  רי צה
ב רל על ם מי ווגה ה, זי ים סוד זל עי יודש ים של מי כה י חמ ידי מי לש ן תנ כי ] לה םם ווגה זי ך וש לל מל ה בנ ירה בי גש ל הנ ה של תה חה מש ה שי לה יש אותו לנ יק. [וש רי

ת. בה ב שנ רל על ת לש בה שנ

ת של ם שי ל אותה ל כה ל של לה הוא כש ים, וש יהמי ר הנ אה ים שש חי בו נה ת? יום של בה ה שנ ה זל ת. מנ בה שנ ם הנ כל ן לה תנ י ה' נה או כי רש
ת יא בנ הי שום של ת, מי בה את שנ רי קש ל ני אי רה שש ת יי סל נל ם כש ן גנ כי ר, וש מנ א אה יסה י יי בי ים. רנ כי רש בה תש ם מי נו הי מל ים, ומי רי חי אמ הה
הו ים. זל מי ענ ר הה אה שש םא לי ל ם וש כל ם. לה כל יא לה ש הי י קםדל ת כי בה שנ ת הנ ם אל תל רש מנ תוב (שמות לא) ושש כה ה, של לה י כנ זוהי זוגו, וש
יב שי ם תה תוב (ישעיה נח) אי ן כה כי לה ל. וש אי רה שש יי ים לש מי ת עולה שנ רג ת יש לנ חמ י ננ זוהי ל. וש אי רה שש י יי ני ין בש י ובי יני תוב (שם) בי כה של

ים. רי בה דש ת הנ נו אל רש אנ קומו בי מש גו', ובי ך וש לש גש ת רנ בה שנ מי

סוד ת, וש כל לל אוי לה רה קום של מה אותו  ינו, מי ני - שה קומו  מש י. מי יעי בי שש יום הנ בנ קומו  מש מי יש  א אי ייצי ל  תוב אנ כה
ה תה ר אנ של קום אמ מה י הנ תוב, כי כה הו סוד הנ זל קום, וש הו מה זל קומו, וש מש בוד ה' מי רוך כש תוב (יחזקאל ג) בה כה ר - של בה דה הנ

יון. לש על בוד הה כה ע הנ נודה קום של ים לו מה אי קום יהדוענ קורש ש הוא. מה ת קםדל מנ דש יו אנ לה ד עה עומי

ם אי שום של ל חםל, מי בור של יו די פי א מי םא ייצי ל ה, של לה עש מנ לש של דוש  טור קה עי ר בש טי ענ תש מי ם של דה אה ה לה רה הה זש ן אנ כי לה וש
ם לו הי ל אי ה. כה מה ם אנ יי פנ לש אנ חוץ לש ת מי כל לל יו - לה לה גש רנ ה, ובש עמשל מנ יהדו - בש ת, בש בה שנ ת יום הנ ל אל לי חנ נו, הוא מש מל א מי ייצי

ת. בה לול שנ חי

רוך ים. בה רי חי ים אמ להי ם אל הי ה לו  חוצה י מי רי המ ה, של שה דג ל קש ד של בה כש קום ני מה הו  - זל קומו  מש מי יש  א אי ל ייצי אנ
יש א אי ל ייצי ן אנ כי לה ת, וש בה שנ ת הנ רל הו סוד עמטל ה. זל טה מנ לש בוד של ה כה קומו - זל מש ה. מי לה עש מנ לש בוד של הו כה בוד ה' - זל כש

א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה יו בה רה שש ת. אנ בה שנ ת הנ ד אל בי כנ ה לש זוכל י של ל מי קו של לש י חל רי שש קומו. אנ מש מי

יו אה ירי יב לי בי ך ה' סה אנ לש ה מנ נל ח, (תהלים לד) חם תנ יהיא פה י חי בי גו'. רנ ם וש עה י הה ני פש ה עמבםר לי ל מםשל ר ה' אל םאמל י ונ
ם עולה י הה ני ם בש ה הי מה ה כנ אי םא רש לו. ב ל של ר ענ ם יותי בודה כש ה בי רוך הוא רוצל דוש בה קה הנ ים של יקי די צנ י הנ רי שש ם. אנ צי לש חנ יש ונ
גו'. צות וש רה אמ י הה להי ל אל כה י בש ר (מלכים-ב יח) מי מנ אה ף וש די גי ף וש רי יב חי רי חי נש סנ מו של ה, כש לה עש מנ ים לש פי דש גנ ים ומש פי רש חה מש של
א ייצי תוב? (שם יט) ונ ה כה יהה, מנ קי זש ל חי ענ ת יהדו  יט אל הושי ן של יוה נו. כי מל ע מי בנ םא תה ל ל וש חנ הוא מה רוך  בה דוש  קה הנ וש

גו'. שור וש ה אנ ני חמ מנ ינך בש ך ה' ונ אנ לש מנ

נו. מל ע מי בנ םא תה הוא ל רוך  בה דוש  קה הנ ה, וש לה חנ  זובי וש ה  ר לה טי קנ ה ומש רה ה זה עמבודה ד לנ יהה עובי ט הה בה ן נש ם בל עה בש יהרה
גו', ש יהדו וש יבנ תי תוב? (שם-א יג) ונ ה כה דו - מנ גש נל ת יהדו כש ם אל עה בש יט יהרה הושי יו, וש לה א עה בי ננ תש הי יא וש בי נה דו הנ א עי בה של וכש

רוך הוא]. דוש בה קה ע אותו הנ בנ םא תה ה ל רה ה זה עמבודה ד לנ בנ עה ל של ענ יו. [וש לה ה אי יבה שי המ םא יהכםל לנ ל וש

ל, אי רה שש יי ב לש רנ סי ד של נו, ענ מל ע מי בנ םא תה רוך הוא ל דוש בה קה הנ גו', וש י ה' וש ר (שמות ה) מי מנ אה ף, וש די גי ף וש רי עםה חי רש פנ
רוך הוא דוש בה קה קום הנ ל מה כה ן בש כי גו'. וש ך וש נש קש מי ה ינד ה' הויהה בש ני י, (שם) הי מי ענ ל בש תולי סש ך מי תוב (שם ט) עודש כה של

לו. ל של ר ענ ים יותי יקי די צנ בון הנ לש ת על ענ אל תובי

ת בםענ אל תש ן לי מנ ינו זש ה, אי רוך הוא, מםשל דוש בה קה ר לו הנ מנ י. אה לוני קה ט וסש ענ ר (שם יז) עוד מש מנ ה אה אן מםשל כה
י? שותי רש ד, או בי ה עומי תה ם אנ שותה רש י בי כי ך. וש דש גש נל יט יהדו כש י יושי ה מי אל רש ני ם, וש עה י הה ני פש א עמבםר לי לה ך, אל בונש לש על

. תה כש לה הה ך וש יהדש ח בש אםר קנ יש ת הנ יתה בו אל כי ר הי של ך אמ טש ומנ

השלמה מההשמטות (סימן ו)

ין די ים וש מי חמ ל רנ ד של חה ד אל דוש, צנ קה ם הנ שי הנ ים מי די דה י צש ני שש ה מי טל מנ יהה הנ קוק הה י, חה י יוסי בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה
ך טש ת מנ ם אל רי ה הה תה אנ תוב (שמות יד) וש ה, כה אי םא רש י צור. ב לי ש עמ חה ין - נה די ין בש ד די חה ד אל צנ קוקות, וש יות חמ אותי בש
ת ה אל ייט מםשל תוב ונ כה ין, וש די ים וש מי חמ רנ קוק בש חה ד של חה ד אל צנ ה בש טי ר, הנ לומנ ה? כש טי הו ונש יהם. מנ ל הנ ך ענ ת יהדש ה אל טי ונש
ש חה מון נה דש ן קנ מנ זש יהה מי קוק הה חה ר של םאמנ ם ת אי ד. וש חה ד אל צנ ה מי טה ר, הי לומנ ת יהדו. כש ה אל ח מםשל לנ שש יי תוב ונ םא כה ל יהדו, וש
י לי ש עמ חה ק נה קנ חש יא נל הי ה הנ עה שה ש. בנ חה נה י לש הי יש ה ונ צה רש הו אנ כי לי ינשש תוב (שמות ד) ונ כה ק, של קנ חש ה נל נל סש א בנ לה י צור, אל לי עמ

צור.

אותות, ה ינעמשו הה טל מנ ים בנ קוקי יו חמ הה יו של מותה שש רוך הוא של דוש בה קה ה הנ צה ה, רה הודה י יש בי ר רנ מנ ה, אה אי םא רש וב
ר שה ים עה ני שש ל בי אי רה שש יי יהם לש ע הנ רנ ין קה די ים וש מי חמ רנ ה בש ה מםשל טה הי הוא של ד הנ צנ יהם. בנ בנ עמשו  י אותות ננ ני נו, שש דש מנ לה וש
י ת מי ם אל יהל לי ב ה' עמ יהשל תוב (שם יד) ונ כה הו של הום. זל תש ם בנ יענ אותה בי טש הי ים וש רי צש מי ל הנ ין ענ די יב בנ שי הי ים, וש ילי בי שש
י אותות ני ר ושש חי ד אנ צנ ה מי טל מנ ה הנ טי רוך הוא: הנ דוש בה קה ר לו הנ מנ ם. אה יי יא מנ הוצי ה לש צה ה רה עה ה שה אותה יהם. מי הנ
יתה כי הי ה - (שמות יז) וש תה ל ענ בה ה. אמ יבה רי מש ד בי חה אות אל אן וש ד כה חה ר, אות אל חי אנ ד הה צנ הנ ה מי עמשה ננ מו של ה בו, כש עמשל תנ

ח תוב (במדבר כ) קנ כה הו של ר, מנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ר. אה חי ן אנ מנ ל זש ש של חה ה נה לל עמ ינ צור, וש ה הנ זל ה צור? בש יזל אי צור. בש בנ
ם? תל רש בנ די הו וש ם? מנ תל רש בנ די יך וש חי רםן אה המ אנ ה וש תה ה אנ דה עי ת הה ל אל הי קש הנ ה וש טל מנ ת הנ אל

מו ים שש לי שש הנ ש לש חה נה ה בנ עמשל ינ יך של רי ה צה תה צור. ענ ה בנ עמשה י ננ רי המ ש, של חה נה ל הנ ה אותו ענ וה ר, צי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ים אלהי ם בי עה ר הה בי דנ יש ונ תוב (שם כא)  כה וש ם,  תל רש בנ די וש תוב  כה ע של מה שש אותות, מנ הה לו  אי הוא בש רוך  בה דוש  קה ל הנ של
יו. פי אן בש ף כה יו, אנ פי ש כםחו בש חה ה נה גו'. מנ ים וש פי רה שש ים הנ שי חה נש ת הנ ם אי עה ח ה' בה לנ שנ יש יו? ונ רה חמ תוב אנ ה כה ה. מנ מםשל ובש
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ל ם של ב שי זנ עה ל צור וש ם של שי ה בנ אשונה רי בה ר כש זנ א חה לה ם, אל שי ים הנ לי שש םא הי ל ה וש כה ה, הי כה א הי לה ך, אל ה כה שה םא עה ה ל ומםשל
ר. (שם בי דנ ש לש חה נה עמשות, וש ינו, צור לנ ני שה ם. של תל רש בנ די ה - וש וה טנ צש ני מו של ר, כש בי דנ יש תוב ונ םא כה ל ינך, וש תוב ונ כה הו של ש. זל חה נה

ה. תה ד ענ חה אל ר וש בנ עה ד של חה ם. אל יי עממה הו פנ טי מנ ע בש לנ סל ת הנ ינך אל כ) ונ

ה ב מםשל זנ עה הוא, של אות הנ ם בה לנ שש םא ני ל ר של לומנ ם, כש שי ר הנ אנ שש ה ני עה שה ה  אותה ר, בש זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה
ר מנ ש. אה חה נה ם בנ לנ שש םא ני ל צור וש יל בנ חי תש ר. הי חי ד אנ צנ יהם מי ם. בנ לה שש ד ני חה ד אל צנ י בש רי המ ם, של שי ל הנ ם כה לנ שש םא ני ל ש וש חה נה הנ
ים. לי שש םא תנ ל יל וש חי תש ה תנ תה ף אנ עמשות אותות, אנ ם לנ לנ שש םא ני ל י וש מי יל שש חי תש הי של יתה  שי הוא: עה רוך  בה דוש  קה הנ לו 
יאו. בי םא תה ן ל כי ץ. לה רל אה ם לה יס אותה ני כש הנ ים לש לי שש םא תנ ל ם - וש יא אותה הוצי תה לש לש חנ תש יאו, הי בי םא תה ן ל כי (במדבר כ) לה
ה ס מםשל נה יה תוב (שמות ד) ונ כה ש, של חה נה ה הנ אה ר רה של אמ א כנ יהרי תש הי ה, של אשונה רי ה בה ל מםשל ב של ע לי ר, יהדנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה

ע. םא יהדנ ל ה וש אה ב רה לי יו. הנ נה פה מי

א לה תוב, אל םא כה ס ל ל ני ס. ענ ני ל הנ הו ענ מי שי יש ת ונ חםשל ש נש חנ ה נש ש מםשל ינענ תוב (במדבר כא) ונ ר, כה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ם יי מנ ם, בנ יי מנ י בנ ני ישי די קש הנ תוב (במדבר כז) לש רוך הוא, כה דוש בה קה ר לו הנ מנ ר. אה סי חה ה של ן מנ קי תנ ה לש צה ס. רה ני ל הנ ענ
ר סי חה קום של ר, מה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ם. אה יי מנ ס בנ ני י הנ מי שש ם בי לי תנ שש יי י של צוני ם, רש יי מנ תה בש לש חנ תש הי ם של שי ר. כש חי ר אנ בה דה םא בש ל וש

אן). ד (כה חה ס אל יך ני שי מש ה תנ תה ל אנ בה ם, אמ לי םא שה ל

ה ן מנ קי תנ  - ך  לש ה  עמשי ך.  תש לש תוענ לש  - ך  לש ה  עמשי ף.  רה שה ך  לש ה  עמשי (במדבר כא)  תוב  כה  , ענ הושג יש י  בי רנ ר  מנ אה
ר אנ שש ני ם, וש יי מנ ם בנ שי ש הנ דנ קש םא ני ל ל בה ים. אמ יי חנ ש וש חה נה ים בנ יו רואי הה יהה, של אי רש א הה לה ן אל קי םא תי ה ל ל זל ם כה עי . וש תה רש סנ חי של
יך, (שם לא) ינל עי ה בש רואל ך  נש ה, הי אי ים, ורש רי עמבה ר הה ל הנ ה אל יהה - (דברים לב) עמלי אי רש בי תה  נש קנ תי ר. וש אה שש הנ ר מי סי חה
יהה, אי ה רש שה עה ן של יוה יהה, כי אי לו רש פי אמ ה של אי םא ורש יך. ב מל ל ענ תה אל פש סנ אל נל ה וש יתה אםתה אי רה עמבםר, (במדבר כז) וש םא תנ ה ל מה שה וש

מות. שי ל הנ ר כה אה מו שש ם כש יי מנ ם בנ שי ת הנ ים אל לי שש םא הי ל ל בה יהה, אמ אי רש מו הה צש ענ ים לש לי שש ה הי זל בה

ה זל ש הנ חה נה ה, הנ ר מםשל מנ יאו, אה בי םא תה ן ל כי רוך הוא (במדבר כ) לה דוש בה קה ר הנ מנ אה ה של עה שה ק, בש חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ה אותה ת. בש מל אל י הה לי עמ בנ ים לש יי חנ ים, וש יהבי חנ ין לנ ך - די םא כה רוך הוא, ל דוש בה קה ר לו הנ מנ יהה. אה ם הה עולה ה בה לה קה תנ הוא לש
ר, (דברים לב) מנ אה ח וש תנ ין. פה די ת הנ יו אל לה יק עה די צש הי יו וש כה רה ה דש ע מםשל י, יהדנ חה ה אםתו וה אה רה תוב (במדבר כ) וש כה ה של עה שה
תוב כה י, וש חה ה אםתו וה אה רה תוב וש כה ל, של ול ין עה אי ה וש מונה ל אל ים (שם) אי רי נו אומש חש ננ אמ צור של הו הנ ערלו. זל ים פה מי צור תה הנ

כו. רש ים דנ מי ל תה אי (שמואל-ב כב) הה

ם יאה מוצי ל  אי כג)  (במדבר  ר  מנ אל נל של מו  כש יא,  הי ים  מי חמ רנ ת  רנ זי גש  - ל  אי ינו,  ני שה י  רי המ ונ יהיא,  חי י  בי רנ ר  מנ אה
ת כםלל דו יש בנ ל לש ין. אי די ל הנ ים ענ מי חמ ט רנ נו, שולי דש מנ לה ך, של םא כה ר לו, ל מנ נון. אה חנ חום וש ל רנ ם, (שמות לד) אי יי רה צש מי מי
ר (בראשית מנ אל נל מו של לו, כש ה של רה זי ה גש קה זש חנ תש ל, הי ל אי ה של יטה לי ת? שש כםלל יש ה הנ לו. מה ה של תה יש שות הה רש הה וש ה לו  תה יש הה
תוב (דברים י) י כה רי המ ר לו, ונ מנ י. אה ל יהדי אי ר ייש לש מנ אל נל מו של ה, כש עה ן רה יי ל ענ ת של כםלל לו יש שות של י, ורש די ל יה אי לא) ייש לש
ט. פה שש יו מי כה רה ל דש י כה ערלו כי ים פה מי צור תה תוב (שם לב) הנ כה . וש חנ דו נוצי בנ ל לש , אי חנ דול נוצי ל גה בםר. אי גי דםל הנ גה ל הנ אי הה

י צור. לי ש עמ חה ה נה ל. זל ול ין עה אי ה וש מונה ל אל ה צור (שם) אי זל

הו ר, זל זה עה לש י אל בי ר רנ מנ לום?! אה שה ס וש ט, חנ פה שש ת מי וי ענ ל יש אי תוב (איוב ח) הנ כה ים. וש אשוני רי ים הה רי בה דש זםר לנ חמ ננ
מו פו, כש כנ ה בש טל מנ י לש הי יש ק בו ונ זל ינחמ ח יהדו ונ לנ שש יי גו'. (שמות ד) ונ ל וש אי ר הה בי דנ ה יש ה מנ עה מש שש תוב (תהלים פה) אל כה של

ד. סל י חל פי לנ ה כש טל ט. מנ פנ שש ה מי טל ר (דברים כז) מנ מנ אל נל של

תוב כה ים? של די ן לומש יכה הי רוך הוא. מי דוש בה קה ל הנ ד של חה אל ה וש ל מםשל ד של חה יו, אל טות הה י מנ ני י, שש י יוסי בי ר רנ מנ אה
תוב כה הו של לו. זל לו של אי יהה כש שותו, הה רש ה בי טל מנ ה הנ ל מםשל יהה נוטי הה ה של עה שה ינו, בש ני שה ים. של להי אל ה הה טי (שמות ד) ומנ
הו א מנ לה יהדו? אל בש חו  קה לש של ענ  י יודי יני ה, אי ח מםשל קנ יי ר ונ מנ אה ן של יוה יהדו. כי ים בש להי אל ה הה טי ת מנ ה אל ח מםשל קנ יי (שם) ונ

תו. לש כה יש שותו, בי רש יהדו? בי בש

י ני פש ה לי טל מנ ר הנ זנ ן, חה כה שש מי ם הנ הוקנ ן של יוה ן. כי כה שש מי ם הנ הוקנ ד של יהה ענ ה הה ל מםשל שותו של רש י, בי י יוסי בי ר רנ מנ אה וש
ן יוה י ה'. כי ני פש לי ה מי טל מנ ת הנ ה אל ח מםשל קנ יי תוב (במדבר כ) ונ כה הו של ים. זל סי עמשות בו ני לו לנ יהה נוטש ה הה דות, ומםשל עי הה

יהה. לו הה של שותו וכש רש י הוא בי רי חו המ קה לש של

ינו, ני שה של מו  כש א,  רה בש ני ית  אשי רי בש י  מי יש ת  של שי ומי יהה,  הה ינון  ירי פי ננ סש ל  של ה  טל מנ הנ אותו   , ענ הושג יש י  בי רנ ר  מנ אה
תוב (יחזקאל א) כה יהה - של ינון הה ירי פי ננ ל סש ר של מנ אה י של יהה. מי ץ הה ל עי ר, של מנ ה אה הודה י יש בי ה. רנ טל מנ הנ וש ב,  תה כש מי הנ וש
תוב (שם טו) כה יהה - של ץ הה ל עי ר של מנ אה י של ים. ומי להי אל ה הה טי תוב (שמות ד) מנ כה א, וש סי מות כי יר דש פי ן סנ בל ה אל אי רש מנ כש
ט פה שש י חםק ומי רי אן המ כה הוא, מי רוך  בה דוש  קה ר הנ מנ הו. אה סה ם ני שה ט וש פה שש חםק ומי ם לו  ם שה גו' שה ץ וש ה' עי הו  יורי ונ
תוב כה שום של הו, מי סה ם ני שה י צור. וש לי עמ ש  חה תוב (משלי ל) נה כה י צור - של לי עמ ש  חה ט. נה פה שש ים, חםק ומי סי עמשות ני לנ

ם. יי מה קו הנ תש מש יי (שמות טו) ונ

ם יי מנ בש א  לה אל ש  דה קש ני א  הי יש םא  ל של ט,  פה שש ומי חםק  ה  אה לש הה ולש אן  כה מי הוא,  רוך  בה דוש  קה הנ ר  מנ אה ר,  חי אנ ר  בה דה
ם יי ים, ייש מנ לולי ם צש יי ייש מנ ים וש ם עמכורי יי ינו, ייש מנ ני אן שה כה ם. מי ים הי רי י מה תוב כי ה, כה הודה י יש בי ר רנ מנ קו. אה תש מש ני של
ה, ר לו: מםשל מנ ה. אה עה שה ה  אותה ר בש ענ צנ יהה בש הה אן של כה ק? מי ענ ה צה מה ל ה' - לה ק אל ענ צש יי ים. ונ תוקי ם מש יי ייש מנ ים וש רי מה
ה עה שה ה  אותה ים. וש רי מה ם הנ יי מנ ל הנ ענ דו  מש ם עה יהל ני צור. ושש בנ קםק אותו  חש לנ ך  רי טה צש ו אל שה כש ה, ענ נל סש בנ ך  פנ הש נל של ש  חה נה הנ

ט. פה שש ם לו חםק ומי ם שה תוב (שם) שה כה הו של ם. זל יהה בו קםדל הה ש של חה נה ק צור בנ קנ חש נל
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לות גנ יך לש רי י צה ני אמ ך הוא, ונ כה ה וש הודה י יש בי ר רנ מנ ה אה ם, יהפל הל ר לה מנ יו. אה נה פה לו לש אמ או שה א, בה בה י אנ בי א רנ ר בה של אמ כנ
ה תה ענ ה,  מםשל ה:  מםשל לש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ר  מנ אה א  לה אל ה אותו.  לה גי ה  הודה יש י  בי רנ של ינו  אי רה י  רי המ ונ ן,  יה נש עי הה סוד 
ה מה ם, כנ יי רנ צש מי או מי יהצש של ל כש בה ם. אמ יי רנ צש מי ל בש אי רה שש ל יי ט ענ שולי ש הנ קנ חות הנ דש ן לי רם המ ל אנ ה של טל מנ יהה הנ ם הה יי רנ צש מי בש

גו. רש טש קי נו וש מש דנ זש ים ני רי ם מה יי ה מנ מה יהם, כנ ם בנ חותה דש ל לי אי רה שש ל יי ים ענ ני זגמה ים מש גי רש טש קנ מש

ן יוה ך. כי ה יהדש טי ם ונש רי ה: הה מםשל רוך הוא לש דוש בה קה ר הנ מנ ל יהם, אה של ם וש יי רנ צש ל מי רו של ב, שה הה א רה יהם - בה או לנ בה
ה - רה מה או לש ם. בה יי רנ צש ל מי רו של ב שה הה ד רה גל נל ך  טש ת מנ ם אל רי א הה לה ך? אל ת יהדש ה אל טי הו ונש ך, מנ טש ת מנ ם אל רי ר הה מנ אה של
דוש קה ר לו הנ מנ ל ה'. אה ק אל ענ צש יי תוב (שמות טו) ונ כה הו של ק, זל ענ צה ה וש ר מםשל עי טנ צש ני ם וש לה צש נו אל מש דנ זש ים ני רי ם מה יי ה מנ מה כנ
צולו. יי ד, וש ינחנ ם בש יהל ני י צור, שש לי ש עמ חה ק נה קי חנ תש יי ם וש לה צש ה אל טל מנ ך הנ לי שש ה - הנ זל ה בה צה ך עי י לש רי ה, המ רוך הוא: מםשל בה
הוא ץ, של עי פםל הה יי קום של ר (קהלת יא) מה מנ אל נל מו של ץ, כש ם. עי יי מנ ל הנ ך אל לי ינשש ץ ונ הו ה' עי יורי תוב (שם) ונ כה הו של זל
הו רה טש הו, עי סה ם ני שה י צור. וש לי עמ ש  חה ט, נה פה שש חםק ומי ם לו  ם שה תוב (שמות טו) שה כה ם. וש יי מנ ל הנ אל ך  לי ינשש ה, ונ צה עי
י מי שש ש  די קנ תש הי לש ך  י לש רי ם, המ יי מנ ל הנ צל עממםד אי ינ של ך  י לש רי ה המ אה לש הה אן ולש כה הוא: מי רוך  בה דוש  קה ר הנ מנ ים. אה סי ני בש

בנמניים.

ה. טל מנ יך  רי ין צה ה אי זל קום הנ מה רוך הוא: בנ בה דוש  קה ר הנ מנ ם. אה הל ג בה רי טש קנ ם לש יי מנ הנ או  ם - בה ילי אי לש או  בה של כש
ים טי בה ר שש שה ים עה ני ם, שש יי ינםת מנ ה עי רי שש ים על תי ים, ושש רי מה ים תש עי בש הוא שי ש, וש פל ים נל עי בש שי ן בש ילה הוא אי עמקםב של י ינ רי המ
יהד - ם. מי תל דש מנ ר חמ של ים אמ ילי אי מי י ייבםשו  ר (ישעיה א) כי מנ אל נל של מו  ים, כש טי בה ר שש שה ים עה ני ים ושש מודי ים ענ עי בש שי בש
תוב כה ע של מה שש מנ ם, ומי יי מנ ל הנ תוב ענ כה ע של מה שש מנ ם. מי ילי הוא אי ן, וש ילה א אי רה קש ני ה של זל קום הנ מה ם בנ יי מנ ל הנ ם ענ נו שה ינחמ ונ
אן כה ה. מי טל מנ הנ ך  רנ צש םא הג ל ם וש יי מנ ל הנ ל ענ אי רה שש י יי ני בש טו  לש ם שה שה ר, וש חי קום אנ מה םא בש ל ט, וש פה שש ם לו חםק ומי ם שה שה

ם. יי מנ ל הנ צל י צור אי לי ש עמ חה נה ה בש טל מנ ך הנ רנ צש ה הג אה לש הה ולש

ך רה צש ה ני טל מנ צור. הנ יתה בנ כי הי רוך הוא, (שמות יז) וש דוש בה קה ר לו הנ מנ ג. אה רי טש קנ ם לש יי מנ או הנ ב - בה חורי או לש בה
טםף. שש ים לי רוצי ם של יי ה מנ י רואל ני אן, אמ יך כה רי ר צה ה, יותי ר מםשל מנ ש. אה חה נה םא בש ל אותו צור, וש לו בש אי יתה לש כי הי אן, וש כה
ן יי דנ ה: עמ מםשל הוא לש רוך  בה דוש  קה ר הנ מנ צור. אה בנ יתה  כי הי וש ב  חםרי צור בש ל הנ ם ענ שה יך  נל פה ד לש י עםמי ני נש ? (שם) הי דוענ מנ
לוי גה בש ל  אי רה שש יי ם  הל בה גו  וש דנ זש יי וש ים,  דוני וזש ים  עי ים, רה עמכורי ם  יי מנ ם  הי ר, של יותי ג  רי טש קנ לש ם  יי מנ ין הנ ידי עמתי ה  יבה רי מש בי
תוב כה של הו  י. זל מי שש ש  די קנ תש יי וש ם,  יהל יני עי לש לוי  גה בש ש  חה נה ם הנ יהל לי יר עמ תי הי וש ה  טל מנ הנ ך  רנ צש ני ה  עה שה ה  אותה וש ם.  יהל יני עי לש

לוי. גה ם בש הל גו בה וש דנ זש ני ר של בה ם? דה יהל יני עי הו לש ם. מנ יהל יני עי ם לש יי מנ י בנ ני ישי די קש הנ (במדבר כז) לש

עםה. (שם) רש ה פנ ם. זל דה ינו אה לי קום עה נו בש יהה לה הה י ה' של תוב (תהלים קכד) לולי כה ד, של וי ה דה אה ך רה ה, כה אי םא רש ב
ים. שי ח יוקש פנ ה מי טה לש מש פור ני צי נו כש שי פש תוב (שם) ננ כה נו. וש רש מנ אה מו של ים, כש ידוני זי ם הנ יי מנ נו הנ שי פש ל ננ ר ענ בנ י עה זנ אמ

ה, מםשל ים לש קי יו דוחמ ל הה אי רה שש א יי לה ש? אל חה נה ה בנ שה םא עה ל ה של עה שה ה  אותה ה בש ה מםשל אה ה רה א, מה בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ם, יי מנ ש בנ חה נה ה לנ רה זי ין גש אי ה של י רואל ני אמ ש, ונ חה נה י עממםד בנ ר לי מנ רוך הוא אה דוש בה קה ר, הנ מנ אה ץ וש עי יה תש ם. ני יי נו מנ ה לה נה תש

ר. פה עה א בל לה אל

םא ל ל בה יו, אמ ל יהמה ל כה םאכנ ר י פה עה ע של מה שש יך, מנ יל י חנ מי ל יש ל כה םאכנ ר ת פה עה אן (בראשית ג) וש כה ה, מי הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ם, יי מנ םא בש ל ר וש פה עה ק בש קי א ייחה לה ה, אל קום זל מה ה בש של עה םא יי ס, ל ה ני של עה יי ב של ל גנ ף ענ אנ י, וש ים לי קי ל דוחמ אי רה שש יי ם. וש יי מנ בש
ה עמשה ננ ה של זל ס בה ה ני שה ר עה בה ה, וכש רה מה ם בש יי מנ ק בנ קנ חש ה נל זל צור בה ש. וש חה נה י לש הי יש ה ונ צה רש הו אנ כי לי ינשש תוב (שמות ד) ונ כה של
ה, (במדבר רוך הוא: מםשל דוש בה קה ר לו הנ מנ ם. אה יי עממה הו פנ טי מנ ע בש לנ סל ת הנ ינך אל תוב (במדבר כ) ונ כה ר, של חי ן אנ מנ זש בי

יאו: בי םא תה ן ל כי ם, (שם) לה יי מנ ש בש חה נה םא יהכול הנ ל ם של תל בש שנ חמ י, של ני ישי די קש הנ י לש ם בי תל נש מנ אל םא הל ן ל ענ כ) ינ

ר מנ אל נל מו של ש, כש חה נה ה לש לה חי תש יון. בנ לש על דוש הה קה ם הנ שי שום בו הנ רה ים, וש סי ני קוק בש יהה חה הה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ מה
אן הוא ה? כה לה גנ תש קום הי ה מה יזל אי ר צור) בש מנ אל נל ר צור. (וש עורי מש ע של י נודה רי ש, המ חה י צור. נה לי ש עמ חה ך נה רל (משלי כט) דל
ערלו. ים פה מי צור תה ר (דברים לב) הנ מנ אל נל מו של ה צור? כש ה זל צור. ומנ ל הנ ם ענ יך שה נל פה ד לש י עםמי ני נש תוב הי כה ה, של לה גנ תש הי

ים. רי בה דש ת הנ נו אל רש אנ י בי רי המ י צור. ונ לי ש עמ חה ד נה יך עומי ה אי ע מםשל ם יהדנ שה וש

נו מל או מי יהצש צור וש בנ יתה  כי הי תוב, וש י כה רי א המ לה . אל תה לש אנ ה שה ק - יהפל תוב שותי כה יהה הנ ם הה ה, אי הודה י יש בי ר רנ מנ אה
םא ל רוך הוא של דוש בה קה ל הנ ים של דושי מות קש ם שי אותה ם מי שי ם וש ל שי ך כה ין לש אי ך הוא, של אי כה דנ ר לו, ונ מנ ם. אה יי מנ

ם. יי אן מנ יא כה הוצי ן לש כי ל של ם, כה עולה יך לה רי צה ה של ל מנ יא כה בורות ומוצי ים וגש סי ה ני עושל

יף יהדוענ רי יש חה טי ר לו, פנ מנ מו? אה ת שש ה אל כל י מנ ם. מי יי יהזובו מנ ה צור ונ כה ן הי תוב הי י כה רי ך, המ ם כה ר לו, אי מנ אה
רוך הוא דוש בה קה ה הנ רוצל של ה, וכש בורה ה גש קום צור זל ל מה כה ה, בש אי םא רש א ב לה ה? אל ת זל ל אל ה שואי תה אנ יו, וש אותה כה הנ בש
ה כה ן הי תוב (תהלים עח) הי כה הו הנ זל ה. וש קה לש ה ומנ כה ה מנ בורה גש ה הנ אותה ה זו, וש בורה ת גש רל עורל תש קות, מי לש הנ כות או לש הנ לש

ם. יי ים מנ עי םא נובש יך - ל רי צה קום של מה ה בש קל לש ר צור ומנ עורי תש מי םא של ם ל אי ם. וש יי יהזובו מנ צור ונ

תה אותו. שש לנ חל ר הל לומנ י? כש שי ה תל ה זל ינו, מנ ני שה י. וש שי ך תל דש לה תוב (דברים לב) צור יש י כה רי ך, המ ם כה ר לו, אי מנ אה
ם, קות אותה לש הנ ם ולש דה גש נל ר כש עורי תש הי יד לש תי ה עה זל צור הנ הנ ים של עי שה רש הה עו  יהדש א  לי מה לש אי ה, של זל ך  אי כה דנ ונ ר לו,  מנ אה
ם יהל כי רש דנ ים בש לי כש תנ סש םא מי ל וש ים בו  ני בונש תש ם מי ינה אי וש יל  ם, הואי יהל יני עי הוא בש ש  לה א חנ לה יו, אל נה פה םא לש ט חמ לנ מי עו  נש מה יי

י. שי ך תל דש לה ה צור יש ל זל ענ ם), וש יהל אותי סש כי (בש

ל ל כה יון? צור של לש על ה צור הה ה זל ר. ומנ חי א צור אנ יון יוצי לש על צור הה ד הנ צנ ייש צור. מי ר, ייש צור וש מנ א אה בה י אנ בי רנ
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ה לה עש מנ לש יון של לש על צור הה ל הנ ד של צנ י מי רי המ י. של שי ך תל דש לה תוב צור יש כה ל, של אי רה שש ת יי יד אל הולי הו? אותו של ים. ומנ צורי הנ
ה. בורה את גש ם יוצי אי ד הה צנ ר. מי חי א צור אנ יוצי

בורות ה'? ה גש ה זל בורות ה'. מנ ל גש לי מנ י יש תוב (תהלים קו) מי ר. כה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה ה של מו מנ ך כש ה הולי זל וש
ה, דה צי את מי צי מש ה ני בורה גש י הנ רי המ ה, של דה צי א מי צה מש ין, ני ה די ינה אי ב של ל גנ ף ענ אנ כםל. של ל הנ ה של יונה לש על ם הה אי ת הה יל אל לי כש הנ לש
יון, לש ד על סל ה הוא? חל א. מנ בה ל אנ ה אור של - זל ך  חםלמלל ל מש ח אי כנ שש תי יון. (דברים לב) ונ לש על צור הה את הנ רי קש ן ני כי לה וש

א. בה ל אנ הוא אור של של

יק הורי ה לש זל צור הנ ר בנ עורי תש הוא מי רוך  בה דוש  קה הנ , וש י יהדוענ רי קום, המ ל מה כה ם בש יי א, מנ בה י אנ בי ר רנ מנ עוד אה
ר, מנ אה וש ד  וי דה ח  בנ ה שי ל זל ענ וש הוא,  רוך  בה דוש  קה ל הנ ס של ני וה אות  הו  זל וש ה],  לה דג גש א מי לה אוי [אל םא רה י ל רי המ ם, של יי מנ

ך. כה צור בש ך הנ רל ין דל י אי רי המ י, של כי הםפש ע הנ מה שש גו'. ומנ ם וש יי ם מה גנ צור אמ י הנ כי הםפש (תהלים קיד) הנ

תוב כה ע, של לנ ה? סל טה מנ לש של ל אותו  של מו  ה שש ומנ ה.  טה מנ לש קום של מה ם מי יי יא מנ יון הוצי לש על הה צור  ה בנ זל ל  ענ וש
ה. לה עש מנ לש צור של כםחנ הנ ם? בש יי ה מנ זל ע הנ לנ סל יא הנ ה הוצי מה ע. ובנ לנ סל ן הנ ם מי יי ם מנ הל אתה לה הוצי וש

ערלו עמשות פה צור לנ ך הנ פי הנ תש הי ערלו? של ים פה מי צור תה ל הנ עו של מה שש ה מנ ערלו, מנ ים פה מי צור תה ר, הנ מנ עון אה מש י שי בי רנ
צור י הנ כי הםפש הו הנ זל ים. וש מי ייה תה הש י ול ננ פה ך לש לי הנ תש תוב בו (בראשית יז) הי כה ם, של הה רה בש ים? אנ מי תה יהו הנ ים. ומי מי ל תה של

ם. הה רה בש ה אנ זל ערלו, וש ים פה מי ע תה מה שש ם, ומנ יי ם מה גנ אמ

ה, זל צור הנ ם בנ יי יא מנ הוצי ה לש ש] מםשל ננ על נל של ה [כש צה רה של ת, כש רל חל יהה אנ ני ה שש עה שה ים. בש מי תה צור לש ך הנ ה זו הופי עה שה בש
ר, לומנ י. כש שי ך תל דש לה ר, צור יש מנ אה ה וש ם מםשל עי רנ תש ן הי מנ אותו זש ה. בש לה חה תש הנ מו בנ ים כש מי תה ר לש זנ םא חה ל ל אי רה שש י יי אי טה חמ בנ
י ימי יהה בי םא הה ל ה של ין, מנ ה [בו] די עמשל ננ ים, וש מי ו תה שה כש א ענ צה מש םא ני ך ל ילש בי שש בי ה, של לה חי תש יהה בנ הה ה של מנ תה אותו מי שש לנ חל הל

יך. ר עמלומל לומנ ך, כש דש לה יש

ה, ר זל בה עו דה םא יהדש ל ים של שי פש ל טי אי רה שש יו יי י הה כי ן? וש יי ם אה נו אי בי רש קי ייש ה' בש תוב המ כה ה של ה זל א, מנ בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ן? יי ם אה נו אי בי רש קי ייש ה' בש ים המ רי ם אומש הי ם, וש ים אותה יפי קי מנ ם, של יהל לי בוד עמ י כה ני נש ענ ם וש יהל ני פש ה לי ינה כי או שש י רה רי המ ונ
ם אל, הי קי זש חל ה יש אה םא רה ל ה של יהם מנ ל הנ ה ענ חה פש ה שי תה אמ רה נו של דש מנ לה יהם, וש ל הנ ם ענ כה לש בוד מנ יו כש ת זי או אל רה ים של שי נה אמ

ן? יי ם אה נו אי בי רש קי ייש ה' בש רו המ מש אה ים וש שי פש או טי צש מש ני

יר עי ין זש ן, ובי יי א אנ רה קש ני ים של רי תה סש ני ל הנ ל כה ר של תה סש ני יק הנ תי ענ ין הה ת בי ענ דנ צו לה עון, רה מש י שי בי ר רנ מנ ך אה א כה לה אל
ייש ה' א - המ לה םא, אל ם ל י אי תי תורה ך בש לי יי תוב המ כה םא, כנ ם ל נו אי בי רש קי ייש ה' בש תוב המ םא כה ן ל כי לה א ה', וש רה קש ני ין של פי נש אנ

ן. יי ם אה נו אי בי רש קי בש

ל, אי רה שש רו יי מש ת ה'. אה ם אל סםתה ל ננ ענ תוב וש כה יון, של סה ני שו בש עה רוד, וש שו פי עה שום של א מי לה שו? אל נש על ה נל מה ך, לה ם כה אי
ק. לי םא עממה יהב יהד - ונ ן מי כי לה ר. וש חי ן אנ ול גה ל בש אנ שש ה - ני ם זל אי ד, וש חה ן אל ול גה ל בש אנ שש ה - ני ם זל אי

ם יי ל מה ל כה י ענ עי רש זם ם  יכל רי שש ח, (ישעיה לב) אנ תנ י פה י יוסי בי ם. רנ ידי פי רש ל בי אי רה שש יי ם  ם עי חל לה יי ונ ק  לי םא עממה יהב ונ
ים. אי צה מש ני ם  יי מנ ה  מה כנ וש ם  יי ה מנ מה כנ ינו  ני ם שה - שה ם  יי ל מה ל כה ענ י  עי רש זם ם  יכל רי שש מור. אנ חמ הנ וש שור  ל הנ גל רל י  חי לש שנ מש
י פי נש ת ענ חנ תנ יו  הה ם של ם. אותה יי מה ל הנ ם ענ שה נו  ינחמ תוב ונ כה ם, של יי מנ ל הנ א ענ לה ע אל רנ ם זל הל ין לה אי ל של אי רה שש ם יי יהל רי שש אנ

רוך הוא. דוש בה קה ל הנ ן של ילה אי הה

ים ני שש ם בי חה תש הוא ני כםל, וש זון לנ א מה צה מש ק, ובו ני זה חה דול וש ן גה ילה הוא אי ן, וש ילה רוך-הוא אי דוש-בה קה ינו, ייש לנ ני שה של
ים אי צה מש ל ני אי רה שש יי ים בו, וש חוזי ים אמ פי נה ים עמ עי בש שי ם. וש עולה ע רוחות הה בנ רש אנ ק בש זי חנ תש ל, ומי קה שש מי ים, בש חומי ר תש שה עה

ם. ים אותה יפי קי ים מנ פי נה ים עמ עי בש ם שי אותה ן, וש ילה אי ל אותו הה גוף של בנ

ר אי בה תש ני , וש שוהה רש י פי רי המ ים, ונ רי מה ים תש עי בש שי ם וש יי ינםת מנ ה עי רי שש ים על תי ם שש שה ה וש מה ילי יהבםאו אי תוב, ונ כה נו של יש הנ וש
ים פי נה עמ ת הה חנ ם תנ הי ם, של יי מנ ם הנ ל אותה טו ענ לש ן שה מנ אותו זש א בש לה ם? אל יי מה ל הנ ם ענ נו שה ינחמ ה ונ ה זל קומות. מנ ה מש מה כנ בש

ם. יי ל מה ל כה י ענ עי רש ם זם יכל רי שש ן אנ כי לה ים. וש דוני זי ם הנ יי מנ ים הנ אי רה קש ני ן, של ילה אי ל הה של

ים חוזי לות אמ זה ים ומנ בי י כוכה די ים עובש מי ענ הה םאל של מ שש י הנ רי תש י כי ני ם שש מור - אותה חמ הנ שור וש ל הנ גל י רל חי לש שנ מש
ים פי שה כש ם בי כה יהה חה ן הה בה לה שום של מור. מי חמ ונ י שור  י לי הי יש ונ תוב  כה ה של מנ נו  יש הנ וש מור,  חמ ים שור ונ אי רה קש ני ם, של הל בה
ר. מנ אל נל י  רי המ ונ י,  בי אה ד  אםבי י  מי רנ אמ תוב  כה כנ עמקםב,  ינ ת  אל יד  בי אמ הנ לש ה  צה רה ם  הל ובה ים,  תוני חש תנ ים  רי תה כש ם  אותה ובש
מור, חמ הנ שור וש ל הנ גל י רל חי לש שנ תוב מש כה הו של ם. זל יהל לי לט עמ שש ים לי כולי םא יש ל ם, וש ים אותה חי לש שנ ים, מש יקי די ל צנ אי רה שש יי של וכש

ם. הל ים בה טי םא שולש ל של

רםש חמ םא תנ תוב ל ן כה כי לה ם, וש הל עממםד בה ם לנ עולה י הה ני ים בש כולי םא יש ד, ל חה אל ים כש גי וש דנ זש ם מי הי של א, כש בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ה] טה מנ ם [לש דה אה ה הה עמשי מנ י בש רי המ ים, של עי ים רה יני מי קום לש ם מה דה ן אה תי םא יי ינו, ל ני שה א. וש קה וש ו דנ דה ו. ינחש דה מםר ינחש חמ שור ובנ בש
את] יוצי ם  הל לה של ד  צנ הנ ין  בי מי ם.  הל בה עממםד  לנ ים  כולי יש םא  [ל ד,  חה אל כש ים  גי וש דנ זש מי של וכש יך,  רי צה םא  ל של ה  מנ ר  עורי תש מי
םא ל ל אי רה שש י יי ני ל בש כה תוב (שמות יא) ולש כה הו של ם. זל כגלה ה מי צופה חמ זו הנ ב, וש לל את כל רי קש ני ה של פה לי ם קש הל לה יפות של קי תנ הנ מי
ם כל תש ר אל י מוסי ני י אמ רי ן - המ יי ם אה נו אי בי רש קי ייש ה' בש ם המ תל רש מנ ם אמ תל רוך הוא, אנ דוש בה קה ר הנ מנ שונו. אה ב לש לל ץ כל רנ ילחל

ק. לי םא עממה יהב יהד - ונ ב. מי לל כל לנ
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םא ל המ ק, ונ לי ם עממה ית גויי אשי י רי כי ד. וש י אםבי יתו עמדי רי חמ אנ ק וש לי ם עממה ית גויי אשי ר, (במדבר כב) רי מנ ה אה הודה י יש בי רנ
ק?! לי א עממה םא בה ל ד של ם ענ עולה יו בה מות הה אג ים וש מי ענ שונות וש ה לש מה כנ

תוב כה הו של ל, זל אי רה שש יי ם מי עולה ל הה ים של מי ענ ל הה ל כה לו ענ פש ה נה ימה אי ד וש חנ ם, פנ יי רנ צש מי ל מי אי רה שש או יי יהצש של א, כש לה אל
דוש קה ל הנ יונות של לש על בורות הה גש הנ ד מי יהה פוחי םא הה ל ם של יהה ענ םא הה ל ת. וש של לה י פש בי ז יםשש חנ יל אה זון חי גה רש ים יי מי עו ענ מש שה

יך. לל ב אי רנ קש ד לי חנ םא פה ים. ל להי א אל םא יהרי ל תוב וש כה הו של ד. זל יהה פוחי םא הה ק ל לי עממה רוך הוא, ונ בה

י יתו עמדי רי חמ אנ ן וש כי לה ק, וש לי יהה עממה ל הה אי רה שש יי ב בש רה עמרםך קש או לנ בה ים] של אשוני רי יו הה ק הה לי ם. [עממה ית גויי אשי ן רי כי לה וש
י די עמ יתו  רי חמ אנ תוב וש כה הו של ק. זל לי ר עממה כל ת זי ה אל חל מש תוב תי כה ק. וש לי ר עממה כל ת זי ה אל חל מש חםה אל י מה תוב כי כה ד, של אםבי
דוש קה הנ ד של ר, ענ לומנ ד אותו, [כש בי יאנ רוך הוא וי דוש בה קה םא הנ יהב ד של א ענ לה יות! אל הש יך לי רי יהה צה דו הה בש י אה ד. עמדי אםבי
ים מי צור תה הנ ב של ל גנ ף ענ ה, אנ אי םא רש ר, ב זה עה לש י אל בי ר רנ מנ גו'. אה ה וש חל מש חםה אל י מה תוב כי כה ד אותו] של בי אנ רוך הוא יש בה

ק. לי םא עממה יהב תוב ונ י כה רי המ לו, של ת של ב אל זנ םא עה ם, ל יי ם מנ הל יא לה הוצי ד לש סל ם חל הל מה ה עי שה עה ערלו וש פה

ב, י לי טומי ם אמ דה אה י הה ני ה בש מה ש. כנ מל שה ת הנ חנ י תנ יתי אי ה רה ה חולה עה רה ר, (קהלת ו) ייש  מנ אה ח וש תנ א פה בה י אנ בי רנ
אי דנ לה ונ ה? אל ה חולה ינה אי ה של עה ייש רה ה וש יא חולה הי ה של עה י ייש רה כי ה - וש ה חולה עה ה. ייש רה תורה ים בנ לי דש תנ שש םא מי ל שום של מי

יר. וי אמ ים בה עי בוקש ין הנ י די לי עמ ה בנ מה ים כנ אי םאל יוצש מ שש ד הנ צנ ינו, מי ני שה ה, של ה חולה עה ייש רה של

ד, חה אל כש ים  רי בש חנ תש ומי ים  אי יוצש ך  כה ר  חנ אנ ה.  בה רנ הום  תש ב  קל נל בש ים  בי אה שש ני וש ים  כי הולש את,  צי לה ים  רוצי של וכש
ר (תהלים מנ אל נל מו של ה, כש עה א רה רה קש ד ני חה ל אל כה ם, וש דה י אה ני בש ים לי בי רש קה תש ם ומי עולה ים בה טי שוטש ים ומש ירי וי ים אמ עי ובוקש

ם. דה י אה ני ל בש בולות ענ חש תנ ים בש אי בה שום של ה? מי נל אג םא תש ה ל ה זל ה. מנ עה יך רה לל ה אי נל אג םא תש צא) ל

י אי בה ים גנ אי ם. בה מונה מה ים מי ני צה מש ם קנ ה אותה ם, עושה דה י אה ני ל בש ה ענ שורה זו  של ה? כש יא חולה ה הי מה ה - לה חולה
א הוא יהדו. בה ה בש יא מוחה ים - הי יי ני עמ ים הה אי ך. בה לש של יא מי ל תוצי ת לו אנ רל אומל יהדו וש ה בש יא מוחה יו - הי לה ה אי קה דה צש
מו ה, כש יא חולה ם, הי דה אה ל הה רויהה ענ שש יום של ר. ומי חי אנ לש מםר אותו  שש י לי די יהדו, כש ה בש יא מוחה - הי מונו  מה כםל מי אל לל

ה. ה חולה עה יא רה ן הי כי לה ה, וש ינו שותל אי ל וש ינו אוכי אי ה של זל ס הנ גוסי הנ

גו'. בוד וש כה ים וש סי כה ר ונש ים עםשל להי אל ן לו הה תל ר יי של יש אמ ר, (קהלת ו) אי אומי ה וש מה כש חה חנ בש ך צווי לל מל למםה הנ ושש

גו'. בוד וש כה ים וש סי כה ר ונש ים עםשל להי אל ן לו הה תל ר יי של יש אמ תוב אי םאשו. כה ין סופו ר אי םאשו סופו וש ין ר ה, אי זל סוק הנ פה הנ
ם? דה אה שות הה רש ינו בי ך, הוא אי ם כה נו? אי מל כםל מי אל ים לל להי אל נו הה יטל לי םא ינשש ל ה וש ה זל מנ

נו, יטל לי םא ינשש ל תוב) וש א (כה לה ך. אל ים כה רי ינו אומש יי - הה נו  מל כםל מי אל ים לל להי אל נו הה בל זש ענ םא ינ ל תוב וש ם כה א אי לה אל
הוא ל של יו ענ תה חש תנ ה  רה בש שה לש יהה  לל עה יטו  לי שש םא הי רוך הוא ל דוש בה קה ה, הנ ז בה חנ אה ה וש עה ה רה אותה ין לש מי אל הל ל של לנ גש בי של

ה. ז אותה חנ אה ה וש ה בה צה רה

ד ר אותו ענ שומי נו, וש מל יא מי םא מוצי ל מונו וש מה ב לש רי קה תש םא מי ל ה וש םא שותל ל ל וש םא אוכי ל ס, של מו גוסי יו כש כה רה ל דש כה וש
יו. לה עה הוא בש טםל אותו, של יי ר וש חי םא אנ יהב ם, וש עולה ן הה א מי ייצי אותו יום של

ש יורי ר של חי אנ ה הה יו? זל לה עה ה בש י זל תו. מי עה רה יו לש לה עה בש מור לי ר שה ר, (שם ה) עםשל אומי וש חנ  צווי ך  לל מל למםה הנ ושש
הו [זל ה  ה בה צה רנ תש הי ה וש עה ה רה אותה ין לש מי אל ה הל זל שום של ר? מי עםשל ל אותו הה יו של לה עה יות בש הש ה לי כה ה זה ה זל מה לה אותו. וש
יות הש ה] לי ה [זל כה ה, זה עה ה רה אותה ק בש בנ דש םא ני ל ה של זל ר הנ חי אנ ן הה כי לה ה, וש ק בה בנ דה ה] וש עה ה רה יל אותה בי שש תו, בי עה רה תוב לש כה של

ה. יחנ לו זל וי רש ה, הי ק בה בה דש יהה ני הה תו של עה שום רה ר, מי לומנ תו, כש עה רה תוב לש כה הו של ר. זל עםשל ל אותו הה ים של לי עה בש הנ

ילות לי עמ יו בנ בי ד אה גל נל כש ך  הוא הולי יו, וש בי ית אה בי ק טוב, בש לל חי ב בש יושי י של ה מי ה - זל ה חולה עה רה ר ייש  חי ר אנ בה דה
י יני ה אי ת זל אל ה, וש י רוצל ני ה אמ ילות: זל לי עמ יו בנ כה רה ל דש כה ס, של ם גוסי דה אה ה, כש ה חולה עה רה ה  אותה ק בש בה דש ה ני ים, זל רי בה דש
מור ר שה עםשל הו  זל א. וש בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ש בה נה על נל ה, וש ה חולה עה רה ם בש דה אה ק הה בה דש ה ני זל ר הנ עםשל שום הה ה. ומי רוצל

ליבשעהלהיו לשרהעהתו.

תו ינה כי שש ה  עה סש נה בוד,  כה י  ני נש ענ בש ם  יפה קי ים, הי רי שה נש י  פי נש כנ ל  ענ ם  ל אותה טנ נה הוא  רוך  בה דוש  קה ל. הנ אי רה שש יי ך  כה
םא יהב יהד - ונ ילות. מי לי עמ מו בנ ים עי כי יו הולש ם הה הי ים, וש תוקי ם מש יי ם מנ הל יא לה כםל, הוצי אל ן לל ם מה הל יד לה ם, הורי יהל ני פש לי

עממהליק.

ה זל ב הנ רה קש הנ ה. וש זל ב הנ רה קש א הנ ה בה של קה ין הנ די ת הנ רנ זי גש אן. מי ה כה מה כש חה עון, סוד הנ מש י שי בי ר רנ מנ ק - אה לי םא עממה יהב ונ
דוש. קה ם הנ שי ים לנ רי שה קש ני ה של מה כש ל חה ים של יוני לש ין בו סודות על אי ה של תורה ר בנ בה ך דה ין לש אי ה. וש טה מנ ה ולש לה עש מנ א לש צה מש ני
ים אי צה מש םא ני ל של כםל. וכש ל הנ י ענ לי כםחנ של ר הנ בי גנ תש ה, מי טה מנ ים לש יקי די ל צנ אי רה שש יי של רוך הוא: כש דוש בה קה ר הנ מנ יהכול אה בש כי

ה. של קה ין הנ די ל הנ כםחנ של ר הנ בי גנ תש ה, ומי לה עש מנ לש כםחנ של ים הנ ישי תי יהכול מנ בש ים, כי יקי די צנ

ין די ג הנ רי טש קנ א לש ל. בה אי רה שש ם יי ם עי חי לה יי ק ונ לי םא עממה יהב תוב? ונ ה כה ה, מנ טה מנ ל לש אי רה שש או יי טש חה ה של עה שה ה, בש אי םא רש ב
רוך בה דוש  קה ת הנ תורנ ם מי יהל די יש פו  רה ם, של יי דנ פוי יה רי ם - בש ידי פי רש ה. בי טה מנ ה ולש לה עש מנ א לש צה מש כםל ני הנ ים, של מי חמ רנ ד הה גל נל
תוב כה של ת  חנ אנ וש אן,  כה ת  חנ אנ ם  ענ פנ ל;  אי רה שש יי בש ק  לי עממה ם  חנ לש ני ם  יי עממנ פנ ה,  הודה יש י  בי רנ ר  מנ אה נו.  רש אנ בי י של פי כש הוא, 

גו'. י וש ני עמ ננ כש הנ י וש קי לי עממה ד הה יירל (במדבר יד) ונ

ה טה מנ ר. לש אי בה תש ני מו של ה - כש לה עש מנ רוך הוא לש דוש בה קה ל הנ רוג של טש יהה קי ה הה טה מנ ה ולש לה עש מנ עון, לש מש י שי בי ר רנ מנ אה
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ים חי לוקש דוש, וש קה ם הנ רםשל ל הה אות) של ה (הה לה רש עה ת הה ים אל רי גוזש ים וש שי נה ים אמ חי יו לוקש הה רוך-הוא, של דוש-בה קה יהה בנ הה
רוך בה דוש  קה ל הנ יהה של כםל הה ים הנ ני ל פה ל כה ענ ! וש יתה צי רה ה של מנ ך  ח לש ים: קנ רי אומש ה וש לה עש מנ ם לש ים אותה קי זורש ם וש אותה

הוא (הנקגבשלהנהה).

מו צש ענ ק  לי סי ה של ה מםשל אה ה רה י מה כי וש ק.  לי עממה בנ ם  חי לה הי א  צי וש ים  שי נה אמ נו  לה ר  חנ בש ענ  הושג יש ל  אל ה  מםשל ר  םאמל י ונ
ר מנ ר. אה בה דה ר הנ קנ ת עי ע אל יהדנ ן וש בוני תש הי קו, של לש י חל רי שש ה, אנ א מםשל לה רוך הוא? אל דוש בה קה ה הנ וה צי אשון של רי ב הה רה קש הנ מי

ה. טה מנ לש ב של רה קש ך לנ מש צש ן ענ מי זש ענ הנ הושג ה יש תה אנ ה, וש לה עש מנ לש ב של רה אותו קש י לש מי צש ין ענ מי זש י אנ ני ה, אמ מםשל

ת ה אל ק מםשל לי ן סי כי לה ה. וש לה עש מנ לש ל של אי רה שש ל. יי אי רה שש ר יי בנ גה ה יהדו וש ים מםשל ר יהרי של אמ יהה כנ הה תוב, וש כה ה של נו מנ יש הנ וש
ל יהדו. חון ענ צה ילה ני הש יי ה וש לה עש מנ לש ב של רה קש ג בנ וי דנ זש הי י לש די ה, כש טה מנ לש ב של רה קש הנ מו מי צש ענ

ד ם ענ עולה א הה רה בש ני יום של ה, מי אי םא רש ק? ב לי ל עממה ה של זל ב הנ רה קש הנ יך  ינל עי ל הוא בש י קנ כי עון, וש מש י שי בי ר רנ מנ אה
יל בי שש םא בי מוהו. ל א כה צי מה םא יי גוג, ל י גוג ומה ימי בי לו  פי אמ , ונ יחנ שי מה הנ ך  לל םא מל יהב ד של ן ענ מנ זש אותו  ן, ומי מנ זש אותו  לש

יהה. רוך הוא הה דוש בה קה ל הנ ים של די דה צש ל הנ כה בש שום של א מי לה ים, אל בי רנ הה ים וש קי זה חמ יהלות הנ חמ הנ

תוב (שמות לג) כה ר, של ענ יהה ננ ן הה מנ זש אותו  י בש רי המ ר, ונ חי אנ םא לש ל וש ענ  יהושג ה לי מה , לה ענ הושג ל יש ה אל ר מםשל םאמל י ונ
ה אה ה? רה אה ה הוא רה ע. מה יהדנ ה וש מה כש חה ן בנ בוני תש ה הי מםשל א של לה נו? אל מל ים מי קי זה ל חמ אי רה שש יי יו בש הה ר, וש ענ ן נון ננ ענ בי יהושג וי

ה. של ב קה רה אן קש ה כה אל רש אי ני דנ ה, ונ ר מםשל מנ ה. אה טה מנ לש ק של לי עממה ענ לנ יי סנ ה לש לה עש מנ לש ד של צנ הנ ד מי יהה יורי הה ת סמא"ל של אל

ך! םא כה ה - ל ינה כי שש ן בנ מנ זש אותו  א בש צה מש ני ר של םאמנ ם ת ה. אי יונה לש ר על ה יותי גה רש דנ א בש צה מש ן ני מנ זש אותו  בש ענ  הושג יש
"ר. ענ א ננ רה קש ני קום של אותו מה ה? בש מל ה, ובנ נה מל ה מי טה מנ ז לש חנ אל ענ נל הושג יש א של צה מש ה. ני זה חש אל נל ה וש חה קש לש ה ני מםשל י בש רי המ של

ל ל בנ ן אםהל נה אמ ה שנ ול ים נה לנ רושה ה יש ינה אל רש יך תי ינל תוב (ישעיה לג) עי כה ה של ה זל ה, מנ הודה י יש בי ר רנ מנ אה ה של נו מנ יש הנ וש
ר א יותי צי מה םא תי ל ן, של עה צש ל יי ל בנ את אםהל רי קש ני ה, של לה עש מנ לש ם של יי לנ רושה ים - יש לנ רושה ח. יש צנ נל יו לה דםתה תי ע יש סנ ל יי ן בנ עה צש יי
ל א אםהל רה קש ני ל, אותו של אםהל תוך הה יש מי םא יהמי ר. ל ענ אי ננ דנ ר. ונ ענ ן נון ננ ענ בי יהושג תוב וי כש הו סוד הנ זל לות. וש גה ת לנ כל לל לה
ל, אםהל תוך הה יש מי םא יהמי ה, ל לה עש מנ לש ר של ענ ננ מו אותו הנ ה כש ינה כי שש הנ ק מי יהה יוני יום הה ל יום וה כה בש ד של מי לנ ן. מש עה צש ל יי בנ

יד. מי ה תה נה מל ק מי יוני ל וש אםהל תוך הה יש מי םא יהמי ה ל טה מנ לש ה של ר זל ענ ך ננ יד. כה מי ה תה נה מל ק מי יוני וש

יו לה לט עה שש יי דו וש גש נל ה יהקום כש ר זל ענ אי ננ דנ ה, ונ ר מםשל מנ ק, אה לי עממה ענ לנ יי סנ ד לש ת סמא"ל יורי ה אל ה מםשל אה רה של ן, כש כי לה
ה, טה מנ לש ה של זל ב הנ רה קש ך הנ לש ק. של לי עממה ם בנ חי לה א הי צי ים וש שי נה נו אמ ר לה חנ ענ בש הושג ל יש ה אל ר מםשל םאמל י יהד - ונ חנ אותו. מי צי ננ לש

ך. מש ת עי כל לל ים לה אויי רש ים, של יקי די י צנ ני ים בש יקי די ים - צנ שי נה נו אמ ר לה חנ ה. בש לה עש מנ לש ב של רה קש ז לנ רי דה זש י אל ני אמ ונ

ה מה כנ ים, בש קוני ה תי מה כנ ן בש קי תנ תש הי ה וש לה עש מנ לש ר של ענ ננ ר הנ עורי תש ר, הי ענ ענ ננ הושג א יש יהצה ה של עה שה עון, בש מש י שי בי ר רנ מנ אה
ת מל ב נםקל רל תוב (ויקרא כו) חל כה ה של נו מנ יש הנ ית, וש רי בש ת הנ מנ קש ת ני קםם אל נש ה לי זל ב הנ רה קש מו לנ ה לו אי ינה קי תש הי ן של יי י זנ לי כש
ים חי מה י רש פי םא לש ל אי, וש דנ ב ונ רל י חל פי ב. לש רל י חה פי מו לש ת ענ אל ק וש לי ת עממה ענ אל הושג לש יש ינחמ תוב ונ כה הו סוד הנ זל ית. וש רי ם בש קנ נש

ית. רי ם בש קנ ת נש מל ב נםקל רל את חל רי קש ני יא, זו של אי הי דנ ב ונ רל חל א בנ לה ן, אל יי י זנ לי וכש

או מש טש םא ני ל ים, של דושי ים, קש די בה כש ני ש,  מה ים מנ די בי ים, כש די בי ה כש י מםשל ידי וי ה.  לה עש מנ לש ב של רה קש ן לנ קי תנ תש ה הי ומםשל
שום , מי יהה לל ב עה יישל ונ יו  תה חש תנ ימו  יהשי ן ונ בל אל חו  קש יי ונ ה.  לה עש מנ לש ב של רה ם קש הל בה עמרםך  ים לנ אויי רש ים של די בה כש ני ים.  מי עולה לש

ם. עמרה צנ ם בש הל מה א עי יהי ר, וי ענ צנ ים בש רויי ל שש אי רה שש יי של

ה. מונה יו? אל יהדה כו בש מש ה תה ה זל גו'. מנ ה וש מונה יו אל י יהדה הי יש ד ונ חה ה אל זל ד ומי חה ה אל זל יו מי יהדה כו בש מש חור תה ן וש רם המ אנ וש
ה מה כש חה כםל בש ה הנ שה ה עה א מםשל לה ה? אל מונה יו אל יו יהדה יו, הה ת יהדה כו אל מש חור תה ן וש רם המ אנ ל של י ענ כי אי] וש דנ ה ונ מונה ה, אל מונה [אל
י די ן כש רם המ ה. אנ מונה ה, אל מונה יו אל י יהדה הי יש ן ונ כי לה ע, וש צנ מש אל יו בה יהדה דו, וש צי ה מי זל וש דו  צי ה מי חור - זל ן וש רם המ ה. אנ שה עה ה של מנ
יוענ סי א  צי מה יי של אן,  כה ומי אן  כה מי יו  יהדה בש ים  זי אוחמ יו  הה וש לו,  של ד  צנ הנ ר  עורי תש יי של י  די כש חור  וש לו,  של ד  צנ הנ ר  עורי תש יי של

ה. לה עש מנ לש של

יו. ת יהדה ישנ רי פש ן בי וי כנ תש הי םאל, וש מ ל שש ין ענ ף יהמי קנ זה ים - של ר יהרי של אמ ל. כנ אי רה שש ר יי בנ גה ה יהדו וש ים מםשל ר יהרי של אמ יהה כנ הה וש
ים כי ה שוכש טה מנ ל לש אי רה שש יי ה של עה שה ק - בש לי ר עממה בנ גה יחנ יהדו וש ני ר יה של אמ כנ ת). וש רל אל פש ה (תי לה עש מנ לש ל של אי רה שש ל - יי אי רה שש ר יי בנ גה וש
ת ס אל ן פורי כםהי הנ י של ל פי ף ענ נו, אנ דש מנ אן לה כה ק. מי לי ר עממה בנ גה יפות, וש קי זש עממםד בי ה לנ י מםשל די ים יש כולי םא יש ם, ל תה לה פי תש בי

ם. יהל לותי פי תש מו בי א עי צי מה הי ים לש יכי רי ל צש אי רה שש כםל - יי מו בנ צש ת ענ ן אל קי תנ י לש די ן כש בה רש קה יו בנ יהדה

אוי. רה ה כה מונה אל ה, בל מונה יו אל י יהדה הי יש ן ונ כי לה ים, וש תוני חש תנ ים וש יוני לש על או  צש מש ק, ני לי ל עממה ה של זל ב הנ רה קש ינו, בנ ני שה
יו תוב יהדה כה י. וש הי יש תוב ונ ין כה יהמי לוי בנ כםל תה הנ שום של א מי לה יות! אל הש לי יך  רי יהה צה יו הה יהדה יו  הש יי ה, ונ מונה יו אל י יהדה הי יש ונ

ץ אוייב. ענ רש ך ה' תי ינש מי כםחנ יש י בנ רי דה אש ך ה' נל ינש מי תוב (שמות טו) יש כה כםל. וש ר הנ קנ הוא עי שום של מי

ק לי ת עממה ענ אל הושג לש יש ינחמ ה? ונ לה עש מנ תוב לש ה כה ה מנ אי םא רש גו'. ב ר וש פל סי רון בנ כה םאת זי תםב ז ה כש ל מםשל ר ה' אל םאמל י ונ
ם. ל גויי ש ענ ר (ישעיה יד) חולי מנ אל נל מו של לש כש ינחמ א ונ לה יות! אל הש יך לי רי יהה צה רםג הה ינהמ לש? ונ ינחמ ב. ונ רל י חה פי מו לש ת ענ אל וש

ר. אי בה תש ני מו של ב, כש רל י חה פי תוב לש כה ם, של ת אותה גל ית הורל רי ם בש קנ ת נש מל ב נםקל רל ה חל אותה ם, וש יהל לי ש עמ יהה חולי ענ הה הושג יש

חםה י מה ים. כי רי חי ים אמ כי לה רםג מש המ יד לנ תי י הוא עה רי המ , של ענ הושג י יש ני זש אה ים בש שי א. וש קה וש םאת דנ רון, ז כה םאת זי תםב ז כש
ה. טה ה ומנ לה עש ל מנ רון של כה ר - זי כל ה. זי טה מנ ה - לש חל מש ה, אל לה עש מנ חםה - לש ה, מה חל מש אל
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ר מנ א, אה לה ק. אל לי ר עממה כל זי ת  ה אל חל מש תוב (דברים כה) תי כה וש ה,  חל מש חםה אל י מה תוב כי ק, כה חה צש יי י  בי ר רנ מנ אה
ה. לה עש מנ רונו לש כש ת זי ה אל חל מש י אל ני אמ ה, ונ טה מנ רונו לש כש ת זי חו אל ם מש תל רוך הוא, אנ דוש בה קה הנ

ענ הושג ן יש כי לה נו, וש מל ל חוץ מי אי רה שש יי ב לש רנ קש דו לי חמ ם פה כגלה ים, וש רי חי ים אמ מי מו ענ יא עי בי ק הי לי י, עממה י יוסי בי ר רנ מנ אה
ה. לה עש מנ לש ם מי ת כםחה ר אל בנ שה , של ענ הושג לש יש ינחמ ר, ונ מנ א אה יסה י יי בי ם. רנ יהל לי ש עמ יהה חולי הה

מו - אותו א שש רה קש יי ה. ונ לה עש מנ לש ד אותו של גל נל - כש חנ  בי זש ה מי ן מםשל בל יי י. ונ סי מו ה' ני א שש רה קש יי ונ חנ  בי זש ה מי ן מםשל בל יי ונ
ל. אי רה שש ל יי של דוש  קה ם הנ רםשל ת אותו  מנ קש ת ני ם אל קנ נה שום של י? מי סי ה ה' ני ה זל י. מנ סי ) - ה' ני חנ בי זש מי ה (אותו  מםשל

ית. רי ם בש קנ ת נש מל ב נםקל רל א חל רה קש ן ני מנ זש אותו הנ ומי

ל מו של יהיא, שש י חי בי ר רנ מנ י? אה ל מי מו, של א שש רה קש יי ם. ונ יהל לי ר עמ פי כנ חנ לש בי זש , מי חנ בי זש ה מי ן מםשל בל יי ר, ונ מנ י אה י יוסי בי רנ
אות ה אותו  לה גנ תש הי וש עו  רש פש ל ני אי רה שש יי ל של ד, ענ חה ר אל בה כםל דה הנ הו. וש סה ם ני שה ר וש מנ אל נל של מו  י, כש סי . ה' ני חנ בי זש מי אותו 
ית, רי בש ל הנ דוש של קה ם הנ רםשל הה ה בו  לה גנ תש הי ם וש דה ל אה נו של מול בש ני ן של יוה כי נו, של דש מנ אן לה כה דוש. מי קה ם הנ רםשל ית הה רי בש

י. סי מו? ה' ני ה שש יו, ומנ לה ר עה פי כנ חנ לש בי זש א מי רה קש הוא ני

י? מי ל. לש אי רה שש י יי להי ל אל א לו אי רה קש יי ונ חנ  בי זש ם מי ב שה ינצל תוב (בראשית לג) ונ כה , של חנ בי זש ה מי נה עמקםב בה ה ינ מו זל כש
ל. אי רה שש י יי להי ל אל מו? אי ה שש . ומנ חנ בי זש א מי רה קש ני קום של אותו מה לש

דוש קה ת הנ אות אל רש י יהכול לי י מי כי גו', וש ל וש אי רה שש י יי להי ת אל או אי רש יי תוב (שמות כד) ונ כה ה של י, מנ י יוסי בי ר רנ מנ אה
ם יהל לי ה עמ תה לש גנ תש הי א של לה או? אל רש יי ונ ר  מנ אן אה כה וש י,  חה וה ם  דה אה י הה ני אנ רש יי םא  י ל תוב (שם לג) כי י כה רי המ ונ הוא,  רוך  בה
ל כי תנ סש הי סור לש אה ה, וש ינה כי שש ל בנ כי תנ סש מי י של מי ת, כש של קל ל בנ כי תנ סש מי י של ל מי ינו, כה ני שה ך  כה ים. וש ירי אי ים מש ני וה גש ת בי של קל הנ

ה. ינה כי שש בנ

ת. של קל ל בנ כי תנ סש הי סור לש ם. אה יהל די ים יש שי פורש ה של עה שה ים בש ני כםהמ עות הנ בש צש אל ל בש כי תנ סש הי ם לש דה אה סור לש ה אה ל זל ענ וש
ה, לה עש מנ לש ת של של קל ר לו, בנ מנ ם? אה תה ת סש של קל ה בש ה זל ר לו, מנ מנ ם. אה תה ת סש של קל א, בש בה י אנ בי ר רנ מנ ת? אה של קל יזו  אי

ה. טה מנ לש ת של של קל ובנ

ל כי תנ סש הי סור לש אה יון, וש לש קום על מה ל בש כי תנ סש לו מי אי , כש יהה נל וה גש ל בי כי תנ סש מי י של ל מי כה . של יהה נל וה גש ה, בי לה עש מנ לש ת של של קל בנ
ל בו, כי תנ סש מי י של ל מי ם, של דה אה ם בה שה רש ני ית של רי בש י? אותו אות הנ הי ה מנ טה מנ לש ת של של ה. קל ינה כי שש לון בנ ה קה עמשל םא ינ ל בו, של

ה. לה עש מנ לון לש ה קה עושל

אות יענ אותו בה בי שש יהה מנ הה י, של כי רי ת יש חנ ך תנ א יהדש ים נה תוב (בראשית כד) שי י כה רי ך, המ ם כה ק, אי חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
םא ל תוב, וש י כה כי רי ת יש חנ ך תנ א יהדש ים נה עוד, שי ם. וש עולה י הה ני ר בש אה שש ם כי ינה אי ם, של עולה בות הה אמ ח לנ ננ ר לו, הה מנ ה. אה זל הנ

ינו. ני שה מו של ם, כש תה ת סש של קל ל בנ כי תנ סש הי סור לש ן אה כי י. לה כי רי ת יש חנ ה תנ אי תוב רש כה

ל כה ים לש טי ים, לוהמ ירי אי ים מש פי יה ים הנ ני וה גש ת בנ של קל ם הנ יהל לי ה עמ תה לש גנ תש הי ל, של אי רה שש י יי להי ת אל אי או  רש יי נו, ונ דש מנ לה
ה נורה מש י, אור הנ י יוסי בי ר רנ מנ ל. אה אי רה שש י יי להי או אל רש יי תוב ונ םא כה ל ל וש אי רה שש י יי להי ת אל או אי רש יי תוב ונ כה ע של מה שש ר, מנ בל עי

א. קה וש ת" דנ ן "אי כי לה ש, וש דה קש מי ה בנ ינה כי שש ת הנ ש אל מי שנ מש ר, של ענ א ננ רה קש ני ה הוא? אותו של ה, ומנ ינה כי שש ל הנ של

ים יו בוני הה ים של ני בי ם לש אותה ת מי חנ ה אנ נה בי קומו לש ת מש חנ ם בו תנ שנ רש ני יר, של פי סנ ת הנ ננ בש ה לי עמשי מנ יו כש לה גש ת רנ חנ תנ וש
א ת, ובה חנ ה אנ נה בי לש ה אותו בי יסה ני כש הי עםה, וש רש י פנ רי ים שה אי יו בה הה ם, וש יי רנ צש מי ה בש ידה ת הולי חנ ה אנ שה ינו, אי ני שה ם, של יי רנ צש מי בש
תוב כה ה, של טה מנ לש ש של דה קש מי ית הנ ף בי רנ שש ני ד של יו, ענ נה פה ד לש עומי ה, וש ינה כי שש י הנ לי גש ת רנ חנ ם תנ שנ רש ני ז אותו, וש חנ אה ס יהד וש פנ

יו. לה גש דםם רנ ר המ כנ םא זה ל (איכה ב) וש

ה לה עש מנ ל  של ים  יוני לש על ים  קוקי חי ח  קנ רל הה ין  יי חות  תש פש מנ יר,  פי סנ הנ - אור  יר  פי סנ הנ ת  ננ בש לי ר,  מנ אה יהיא  חי י  בי רנ
ה ה זל ם, מנ יי מנ שה ם הנ צל על ים. וכש ירי פי סנ בנ יך  תי דש יסנ תוב (ישעיה נד) וי כה הו של ים, זל רי ם עמבה יי ננ ים ושש עי בש שי ים לש טי לוהמ של
ים חי ים פורש פי נה עמ ם  יי ננ ושש ים  עי בש שי קוק בש ם חה יי מנ שה ם הנ צל על ה (שמות כד)  א, מה בה י אנ בי ר רנ מנ ם? אה יי מנ שה ם הנ צל על כש
כםל ר, הנ מנ ה אה הודה י יש בי ש. רנ מה ם מנ יי מנ שה ה הנ אי רש מנ ם כש יי מנ שה ם הנ צל ל אותו על ה של אל רש מנ אן הנ ף כה ר, אנ בל ל עי כי ים לש טי לוהמ

ה. ינה כי שש ד הנ צנ ק מי קה חש נל ה של אל רש ל מנ אור של אותו הה ם בש שה רש ני

ה. יב לה בי ים סה בורי ים גי שי תוב (שיר ג) שי כה ה, של ינה כי שש יב הנ בי ים סש שי ם שי י הי רי המ ך, ונ ם כה יהה, אי קי זש י חי בי ר רנ מנ אה

ים. מי עולה ה לש יבה בי סש ים מי זי םא זה ל ים, וש חומי ר תש שה ים עה ני שש ים בי ירי אי ים מש שי ם שי א אותה לה אי, אל דנ ך הוא ונ ר לו, כה מנ אה
ים ירי אי מש ם  כגלה וש ק,  זה חה וש דול  גה דוש  קה ץ  עי בש ל,  קה שש מי בש לו  עה ים  יוני לש על ים  קוקי חי ים  חומי תש ר  שה עה ים  ני שש ינו,  ני שה של
ים, ירי אי מש ים הנ ילי בי שש ם הנ ל אותה כה ש. וש מה ם מנ יי מנ שה ם הנ צל ם, על יי מנ שה ם הנ צל על הו  זל ך. וש לל מל ת בנ רל בל חנ תש מי של ה, כש ירה בי גש בנ

ה. ירה בי גש אור הנ ים בו בש ירי אי מש

ש, כות אי ים מנ שי ם שי הל ים לה אי קורש "ר, וש ענ אותו ננ ים בו בש שומי ה, רש יבה בי סש לו של לה ים הנ שי שי ל הנ אור של ינו, הה ני שה וש
ה. יב לה בי ים סה בורי ים גי שי תוב שי כה הו של ין. זל די ים בש טי ה, לוהמ ינה כי שש ד הנ צנ ם מי הל ש בה בי לנ תש מי של

ח קנ ק לה לי עממה שום של ה? מי מה ש. לה מה י מנ סי י, ה' ני סי מו ה' ני א שש רה קש יי נו. ונ רש מנ אה מו של , כש חנ בי זש ה מי ן מםשל בל יי ינו, ונ ני שה
ה עה ה שה אותה יתה בו. בש צי רה ה של ר: טםל מנ מנ אה ה, וש לה עש מנ ם לש ק אותה רנ זה ם וש ל אותה עו, ומה רש פש םא ני ל ים של הולי ם מש ל אותה כה
ה לה עש ל מנ ים של יהרי דנ הנ ים, מי רי סי דםר דםר חמ דםר דםר. מי ק מי לי עממה ה' בנ ה לנ מה חה לש ס יהה מי ל כי י יהד ענ ר כי םאמל י תוב? ונ ה כה מנ
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ה. טה ל מנ ים של יהרי דנ הנ ומי

ע, ע רנ רנ אותו זל ין בו מי אי ך דור של ין לש ם, אי עולה ים לה אי בה דורות של ל הנ כה דור, בש ל דור וה כה ה, בש הודה י יש בי ר רנ מנ אה
תוב ם כה יהל לי עמ ה), ונ לה עש מנ לש יור של די ה לנ טה מנ לש יור של די הנ ר (מי מנ ק אה חה צש י יי בי ב. רנ רה ם קש הל ך בה רוך הוא עורי דוש בה קה הנ וש
י כי רש תוב, בה ן כה מנ אותו זש א. בש בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ץ - בה רל אה ן הה גו'. מי ץ וש רל אה ן הה ים מי אי טה מו חנ תנ (תהלים קד) יי

לויהה. לש ת ה' הנ י אל שי פש ננ

רו תש ת יי שנ רה פה

ר, מנ אה ח וש תנ ר) פה זה עה לש י אל בי יהה (רנ קי זש י חי בי גו'. רנ וש ה  שה ר עה של ל אמ ת כה ה אי ן מםשל ן חםתי יה דש ן מי כםהי רו  תש יי ע  מנ שש יי ונ
סוד. נו הנ רש אנ י בי רי המ םאל, ונ מ ל שש ין ענ ים יהמי רי הה יך לש רי צה שום של ת, מי חנ תוב יהדו אנ ו. כה דה ת יה רםן אל המ א אנ שה יי (ויקרא ט) ונ

ם דה הו אה שות, זל קה לות ובנ פי תש ן בי ינה ם אי הי ה, וש לה עש מנ ים יהדו לש רי מי י של ל מי כה ך, של לל מל למםה הנ ל שש רו של פש סי אנו בש צה מה
ל ים ענ ני מג מש ה של רה ם עמשה לו אותה יר. אי עי יו בה ר הה של ים אמ יטי לי ה שנ רה ם עמשה הי ים, וש ני מג ים מש יטי לי ה שנ רה עמשה ל מי לי קנ תש מי של
דוש, קה הנ ם  שי הנ ד  בי כנ תש הי לש כםחנ  ה  בה ים  ני נותש וש ה,  כה רה בש ה  אותה או  ה  לה פי תש ה  טםל אותה לי ה  לה עש מנ לש ם  יי דנ יה הנ ת  ישנ רי פש
ד בי כנ תש ה, ומי לה עש מנ לש ך מי רי בה תש ז מי ה, אה לה עש מנ ם לש יי דנ יה ת הנ ישנ רי ה פש אותה ך מי רי בה תש ה מי טה מנ לש מי ן של יוה ה. כי טה מנ לש ך מי רי בה תש ומי

ים. די דה צש ל הנ כה מי

ת אותו אל ך  רי בה ולש ה,  טה מנ לש יק  הורי ולש ה,  לה עש מנ לש כות של רה ן בש אותה טםל מי לי ים  ני זגמה ים מש ני מג מש ת הנ רל עמשל לו  אי וש
ם. כי רמ בה י אמ ני אמ תוב (במדבר ו) ונ כה ך אותו, של רי בה מש של

יו ים יהדה םא יהרי ל ה, וש שה קה בנ כות או בש רה בש ה או בי לה פי תש יות בי הש ה לי לה עש מנ יו לש ים יהדה רי מי ה של עה שה ם בש דה אה ר הה מי שה ן יי כי לה וש
ה רה עמשה ם הה ם, אותה נה חי ה לש ם זל אי ם. וש יי דנ ת יה ישנ רי ה פש ל אותה ים אל רי עורש תש ים ומי ני זגמה לו מש לה ה הנ רה עמשה שום של ם, מי נה חי לש

הו. בואי תש ה ונ לה לה ב קש הנ ילאל תוב בו (תהלים קט) ונ כה הו של זל לות. וש לה ה קש מונל ים ושש עי בה רש ם אנ יי אתנ מה ים אותו בש לי לש קנ מש

ה םא שורה ה ל כה רה ובש יק,  קום רי ל מה ענ רות  שש לי כו  רש הוא דנ ם, של יי דנ יה ם הנ ל אותה ענ ה  ה שורה אה מש טג ז רוחנ  אה וש
ים לי לש קנ ם - מש נה חי ם לש הי ם וש יי דנ יה ש הנ ל אותו פורי ים אל רי עורש תש ם מי ם הי אי ך אותו. וש רי בה מש ה (של ל זל ענ יק. וש קום רי מה בש
קום ל מה רות ענ שש ה לי כה רש דנ ם, של יי דנ ן יה ל אותה ה ענ ה שורה אה מש ז רוחנ טג אה לות, וש לה ה קש נל מם ים ושש עי בה רש אנ ם וש יי אתנ מה אותו בש
ל ענ ם. וש נה חי יו לש ים יהדה םא יהרי ל ה וש לה פי תש כות או בי רה בש ה או בי לה עש מנ יו לש ים יהדה רי מי ה של עה שה ם בש דה אה ר הה הי זה ך יי שום כה יק. מי רי

ה. לה פי תש ים: בי מי גש רש תנ מש יון, של לש ל על ל ה' אי י אל י יהדי מםתי רי תוב (בראשית יד) המ ה) כה זל

ת ם אל דה אה ד הה בי כנ ה, מש לה עש מנ ים לש פי קש דנ זש ים ומי שי רה פש ני ה של עה שה ים. בש יוני לש םאת ייש סודות על ז ם הנ יי דנ יה ת הנ ישנ רי פש ובי
ך רי בה כםל, ולש ת הנ ד אל ינחי י לש די ירות כש מי אמ ר הה של ל על ד סוד של ינחי אוי לש רה ים. וש יוני לש ה סודות על מה כנ רוך הוא בש דוש בה קה הנ
ך רי בה תש יי י של די יות כש יצוני חי בות הנ כה רש מל הנ יות וש ימי ני פש בות הנ כה רש מל ת סוד הנ ד אל ינחי אוי לש רה אוי. וש רה דוש כה קה ם הנ שי ת הנ אל

ה. טה ה ומנ לה עש ד, מנ חה אל כםל כש ד הנ ינחי תש יי ים, וש די דה צש ל הנ כה דוש בש קה ם הנ שי הנ

ם דה אה ם הה ף אותה זוקי של עות, כש בה צש אל ת הה יפנ קי ל זש הו סוד של ם. זל יקה י רי ננ או פה םא יירה ל ר, (שמות כג) וש מנ אה ח וש תנ פה
םא ם. ל יקה י רי ננ או פה םא יירה ל ה וש ל זל ענ כות. וש רה בש שות ובי קה בנ ה ובש לה פי תש א בי לה נות, אל יקה רי קםף בש זש םא לי ל יך של רי צה ה, של לה עש מנ לש

ר. אי בה תש ני מו של ם, כש נה חי ם לש פה קש זה יך לש רי םא צה ל עות של בה צש אל ת הה יפנ קי ל זש י, סוד של ננ א פה לה י, אל ננ פה או לש םא יירה ל תוב וש כה

נו, רש מנ אה ים של ני מג ים מש יטי לי ה שנ רה סוד עמשה סוד (בש ה, בש טה מנ ירות לש מי ר אמ של ם על הי נו  רש מנ אה ים של יטי לי ה שנ רה עמשה
ה ל אותה ה ענ אשונה רי ים בה די ה עומש לל אי וש ה,  לה עש מנ לש של מו  שומות כש רש יות הה אותי ל הה סוד) של ה בש טה מנ ים לש ני מג מש לו  אי
ים פי כופש תש ם מי ים כגלה רי חי אמ ים הה די דה צש ל הנ ז כה ים, אה רי הה ה לש שה דג קש ד הנ ל צנ ה כה לה עש מנ ז לש חה אל ה נל זל עות, ובה בה צש ת אל יפנ קי זש

דוש. קה ך הנ לל מל ים לנ ומודי

ין ה), בי שה דג ל קש סוד של ו (בש תה חש ש תנ מי שנ ן ומש כםהי ך וש לל דוש) הוא מל קה ם הנ שי ל הנ ה (של שה דג ל קש סוד של ה, בש אי םא ורש ב
ן, כםהי יו ייש  תה חש תנ יון, וש לש על ך  לל הוא מל ים, וש שי דה קר ש הנ ל קםדל הוא סוד של ה, של לה עש מנ לש ך  לל ה. ייש מל טה מנ ין לש ה בי לה עש מנ לש

ין. יהמי ד הנ דול, צנ א גה רה קש ני ן של הו כםהי זל יו, וש נה פה ש לש מי שנ מש אשון, של ל אור רי סוד של

ש מי שנ מש ן של יו ייש כםהי תה חש תנ ה, וש טה מנ לש כםל של ל הנ ך ענ לל הוא מל יון, וש לש ך על לל מו אותו מל הוא כש ה של טה מנ ך לש לל ייש מל
ה מונה אל סוד הה הו  זל וש ן)  כםהי וש ך  לל מל ה ייש  שה דג קש ד הנ צנ אי בש דנ ין, (ונ יהמי הוא לש דול, של ן גה ל כםהי אי יכה ל מי אותו, סוד של

ה. שה דג קש ד הנ ה, צנ מה לי שש הנ

יו תה חש תנ יל, וש סי ן וכש קי ך זה לל א מל רה קש ני נו של רש אנ י בי רי המ ך, ונ לל הוא מל ה, ייש סוד של שה דג קש ד הנ ינו צנ אי ר, של חי אנ ד הה צנ בנ
ט ה שולי כםחנ זל שום של י. מי י און לי אתי צה י מה תי רש שנ ך עה ם אנ יי רנ פש ר אל םאמל י תוב (הושע יב) ונ כה הו סוד הנ זל ן און, וש ייש כםהי

ה. עמשל אותו מנ יחנ בש לי צש הנ םא יהכםל לש ה, ל א כםחנ זל צה מש ני א של לי מה לש אי ם. וש עה בש ה יהרה שה עה ה של עמשל ל אותו מנ ענ

ים ים ומודי די דה צש ר הנ ל ילתל ים כה פי כש ז ני רו, אה בש שש ני ים, וש פי כש ה ני זל ן הנ כםהי הנ ה וש זל הנ ך  לל מל הנ ה של עה שה ר - בש בה דה סוד הנ
ב ה' גה שש ני ר (ישעיה כ) וש מנ אל נל של מו  ה, כש טה ה ומנ לה עש מנ דו  בנ ט לש הוא שולי רוך  בה דוש  קה ז הנ אה רוך-הוא, וש דוש-בה קה לנ

הוא. יום הנ דו בנ בנ לש
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ה עה שה עםה. בש רש פנ הו  זל יל, וש סי ן וכש קי זה ך  לל ר מל בנ שה ץ, של רל אה רוך הוא בה בה דוש  קה ה הנ שה עה ש  מה ה מנ סוד זל ה וש זל מו  כש
ה צה רה וש ת ה'.  י אל תי עש םא יהדנ ר, ל מנ אה ח וש תנ ינו, פה לי א עה רה קש ים ני רי בש עי י הה להי ר (שמות ה) אל מנ אה עםה וש רש פנ ה לש א מםשל בה של
ה הודה א וש מו, בה ת ענ אל ה אותו וש קה לש הי ן של יוה ה. כי לה עש מנ ד לש בה כש הוא ני מו של ץ, כש רל אה מו בה ד שש בי כנ תש יי רוך הוא של דוש בה קה הנ

רוך-הוא. דוש-בה קה לו לנ

רוך-הוא דוש-בה קה לנ ה לו  הודה א וש בה ד של יו, ענ תה חש תנ ש  מי שנ מש רו, של תש ן און, יי כםהי ה אותו  פה כש ני וש ר  בנ שש ר ני חנ אנ וש
ד הוא צנ ר, של חי אנ ד הה ן און, צנ הו כםהי זל גו'. וש דול ה' וש י גה י כי תי עש ה יהדנ תה גו', ענ ם וש כל תש יל אל צי ר הי של רוך ה' אמ ר, בה מנ אה וש
ר הי ן מי כי לה י. וש ן אוני תוב (בראשית לה) בל כה מו של ה, כש תה יא מי הי ה של תה אמ רה של ל, כש חי ה רה רה מש אה הו סוד של זל םאל. וש מ שש

םאל. מ ד שש םא צנ ל ין, וש ד יהמי י. צנ ן אוני םא בל ל ין, וש ן יהמי ר בל מנ אה עמקםב וש ה) ינ (הודה

בודו כש רוך הוא בי דוש בה קה ה הנ לה ענ תש ז הי יו, אה נה פה רו לש בש שש ני רוך-הוא וש דוש-בה קה ן הודו לנ כםהי ך וש לל אותו מל ן של יוה כי וש
ד ה ענ ה תורה נה תש םא ני יו, ל נה פה ה לש לל הודו אי של בודו, כש כש רוך הוא בי דוש בה קה ה הנ לה ענ תש הי ד של ענ ה. וש טה ה ומנ לה עש כםל, מנ ל הנ ענ
גו'. ם וש כל תש יל אל צי ר הי של רוך ה' אמ ים. בה להי אל ל הה כה דול ה' מי י גה י כי תי עש ה יהדנ תה ר, ענ מנ אה ה וש הודה רו, וש תש א יי בה ר של חנ אנ לש

כםל. ל הנ טונו ענ לש שי של מות, כש לי שש ה בי ן תורה תנ ך נה ר כה חנ אנ ה, וש טה ה ומנ לה עש בודו מנ כש רוך הוא בי דוש בה קה ה הנ לה ענ תש ז הי אה

ך לל מל ד הנ וי ה, דה אי םא ורש ם. ב ים כגלה מי ענ ים יודוך  להי ים אל מי ענ ר, (תהלים סז) יודוך  מנ אה ח וש תנ ר פה זה עה לש י אל בי רנ
ה כה ה מנ תה יש הה ה וש רה עורש תש פון הי רוחנ צה של ה כש עה ה שה אותה ה בש תורה ל בנ די תנ שש הוא הי דוש, וש קה ך הנ לל מל ה לנ הודה ח וש בנ שי ם וש קה

ר? מנ ה הוא אה ירה יזו שי אי כו'. וש ה וש ירה ר שי אומי ן וש גי ננ יהה מש נור הה כי הנ נור, וש כי י הנ ימי ם ני אותה בש

נו רש אנ בי מו של ף, כש רל ן טל הל ת לה תי בות לה כה רש מל ן הנ ל אותה ל כה ר אל עורי תש רוך הוא מי דוש בה קה הנ ה של עה שה ה, בש אי םא ורש ב
ים חי פותש ה  חה מש שי בש ם  כגלה ז  אה  , יהה עמרםתל ננ לש חםק  וש ה  יתה בי לש ף  רל טל ן  תי תי ונ ה  לה יש לנ עוד  בש ם  קה תה ונ לא)  (משלי  תוב  כה של
ם, עולה ת לה דל יורל ת וש רל עורל תש פון מי רוחנ צה של ה. כש לה נו סל תה יו אי נה ר פה נו יהאי כי רש יבה נו וי ני חה ים יש להי ים, (תהלים סז) אל רי אומש וש
ר, אומי וש חנ  , פותי ה רוחנ אותה נור בש כי ן הנ גי ננ מש ה של עה שה ך. בש תל שועה ם יש ל גויי כה ך בש כל רש ץ דנ רל אה ת בה ענ דנ ת, לה רל אומל ת וש בל נושל
נו כי רש בה יש ה  בולה יש ה  נה תש נה ץ  רל ר, אל מנ אה וש ח  תנ ש, פה קםדל הנ יו רוחנ  לה ר עה עורי תש ם ומי ד קה וי יהה דה הה של ם. כש ים כגלה מי ענ יודוך 
הוא רוך  בה דוש  קה ת טוב הנ אל יך  שי מש הנ י לש די ץ. כש רל י אה סי פש ל אנ כה אותו  או  ירש יי ים וש להי אל נו  כי רש בה יש ינו  להי ים אל להי אל
נור, כי ל הנ ה של זל תוב הנ כה ל הנ כה ל בש כי תנ סש ד, הי חה אל ש כש קםדל רוחנ הנ ם בש ר אותה די סי ד וש וי א דה ך בה ר כה חנ ה. אנ טה מנ ה לש לה עש מנ לש מי

ה. טה מנ ה ולש לה עש מנ רוך הוא לש דוש בה קה בוד הנ מות וכש לי ל שש של

ז ים לו, אה ים ומודי פי כש ני ן של יוה רוך-הוא. כי דוש-בה קה ים לנ ים ומודי אי ם בה ים, הי פי כש ים ני מי ענ ר הה אה שש ה של עה שה בש
ים רי בש עי י הה להי ה' אל ר לו  מנ אה עםה וש רש פנ ה לש א מםשל בה ה של עה שה ה. בש טה ה ומנ לה עש הוא מנ רוך  בה דוש  קה בוד הנ ם כש לי תנ שש מי

ת ה'. י אל תי עש םא יהדנ ר, ל מנ אה ח וש תנ גו', הוא פה ינו וש לי א עה רה קש ני

ת אל וש ה אותו  קה לש הי ן של יוה ה. כי לה עש מנ ד לש בה כש הוא ני של מו  ץ, כש רל אה בה מו  ד שש בי כנ תש יי הוא של רוך  בה דוש  קה ה הנ צה רה וש
ן יוה כי ם,  עולה הה ל  כה ל  של שוב  חה ך  לל מל יהה  הה של יק. הוא  די צנ הנ ה'  תוב  כה של רוך-הוא,  דוש-בה קה לנ ה  הודה וש א  בה מו,  ענ

דום. י אל לופי לו אנ המ בש ז ני תוב (שמות טו) אה כה ים הודו, של מי ענ ר הה אה ל שש ז כה ה, אה הודה של

דוש- קה ה לנ הודה ים, וש רי חי אמ ים הה ילי לי אל ל הה ל כה ים) של ני מג מש ל הנ ל כה דול (של ה גה נל מג דול, מש גה יון וש לש ר על רו, כםמל תש א יי בה
בודו כש רוך הוא בי דוש בה קה ד הנ בי כנ תש הי ה וש לה ענ תש ז הי ים. אה להי אל ל הה כה דול ה' מי י גה י כי תי עש ה יהדנ תה ר, ענ מנ אה רוך-הוא וש בה

כםל. ל הנ טונו ענ לש שי של מות, כש לי שש ה בי ן תורה תנ ך נה ר כה חנ אנ ה, וש טה ה ומנ לה עש מנ

ם. ים כגלה מי ים יודוך ענ להי ים אל מי תוב (תהלים סז) יודוך ענ ה כה ל זל נו, ענ ר בש זה עה לש י אל בי רנ עון לש מש י שי בי ר רנ מנ אה
ר זה עה לש י אל בי ל רנ ם ענ חי רנ י יש ים. מי ני ל בה ב ענ ם אה חי רנ ר, (שם קג) כש מנ אה א וש בה י אנ בי ה רנ כה ק יהדו. בה שנ נה ר וש זה עה לש י אל בי א רנ בה
ם הל בה בוש  ני םא  ל יו, של נה פה לש לו  ים אי רי בה דש מםענ  שש לי ינו  כי זה של נו  קי לש חל י  רי שש נו? אנ ת מורי בנ המ אנ יו, חוץ מי רה בה ים דש לי ינשש וש

להעולהם הנבהא.

ה לה חי תש ד. בנ חה כםל אל ר לו, הנ מנ תוב. אה ן כה יה דש ן מי ל כםהי בה רו, אמ תש יי תוב בש םא כה ן און ל י כםהי רי א, המ בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ה, לל י אי ני י שש רי המ ד. של חה כםל סוד אל הנ ן. וש יה דש ן מי ה - כםהי ל מםשל יו של מי ך חה ר כה חנ אנ ן און, וש א כםהי רה קש ף ני ל יוסי יו של מי חה
ן, סוד יה דש ן מי ר כםהי מנ אל נל ה של ד. ומנ חה אל י"ם כש וי י וה ני "ו, שש אות וה סוד הה ד בש חה ל סוד אל ה של גה רש דנ ים בש די ף, עומש יוסי ה וש מםשל

ד). חה אל ם כש יי ננ "ו, שש ה וה סוד זל ים, וש די ד עומש חה סוד אל ף בש יוסי ה וש ים. (מםשל ני יה דש ת מי של ה אי זל

א סי כי ל הנ של יענ  קי רה ד רום הה ה ענ תה ענ ה  ה עולל תורה ר, אור הנ מנ ה. אה כה א ובה בה י אנ בי רנ םאשו  ל ר ענ יו  יהדה ים  רי הי
ל בה ך, אמ מש ר יהתום מי אי שה יי ם של עולה ה? אוי לה תורה ת אור הנ יר אל י יהאי ם, מי עולה הה נו מי ק מורי לי תנ סש יי ר של חנ יון, אנ לש על הה

גו'. ת ה' וש ה אל עה ץ די רל אה ה הה אה לש תוב (ישעיה יא) ומה ז כה אה , וש יחנ שי מה ך הנ לל םא מל יהב ד של ם ענ עולה ירו בה נו יהאי בי י רנ רי בש די

ה שה ר עה של ל אמ ת כה תוב אי ה כה לה חי תש ן בו, בנ בוני תש הי לש ה ייש  סוק זל ר, פה מנ יהיא אה י חי בי גו'. רנ ן וש רו כםהי תש ע יי מנ שש יי ונ
ל ן ענ גי הי ם של שי ה הנ ים, זל להי ה אל שה ר עה של ל אמ ת כה ה אי א סוד זל לה יא ה'. אל י הוצי תוב כי ך כה ר כה חנ אנ ה, וש מםשל ים לש להי אל
דוש קה ם הנ שי י הנ רי המ ם, של יי רנ צש מי ם מי יא אותה יון הוצי לש על ם הה שי ך הנ ר כה חנ אנ לות, וש גה ם בנ הל ז מי םא זה ל ל וש אי רה שש ל יי ענ ה וש מםשל

ל. יובי סוד הנ יהה בש ם הה יא אותה הוצי של

ת אל עםה, וש רש ב פנ רל חל מי יל אותו  צי הי של ר, וכש הה נה ק לנ רנ זש ני של ה - כש מםשל ים לש להי ה אל שה ר עה של ל אמ ת כה ר אי חי ר אנ בה דה
ן כי ה וש בל רש ן יי נו אםתו כי ענ ר יש של אמ כנ תוב (שם א) וש כה ם. וש תה קה אמ ת ננ ים אל להי ע אל מנ שש יי תוב (שמות כ) ונ כה מו, של ל ענ אי רה שש יי
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ייפשרםץ.

דוש קה יתו  רי ם בש עולה ה לש וה צי מו  ענ ח לש לנ דות שה ח, (תהלים קיא) פש תנ י פה י יוסי בי ן. רנ יה דש ן מי כםהי רו  תש ע יי מנ שש יי ונ
יו רה חמ אנ לש של ה וש סוק זל פה א, ובש יתה א בי פה לש אנ בות מי י תי תי ם שש כגלה בש ים, של סוקי פש ר הנ אנ ל שש כה ה בש ה שונל מו. מנ א שש נורה וש
ל, חוץ אי רה שש ל יי לות של אג גש לש הנ ד שש גל נל ה כש ה, זל זל א הנ יתה א בי פה לש אנ ים בה די דה ה צש שה ים שי לי שש הנ י לש די א כש לה לש? אל לש שה שה

זו. ה הנ מה כש חה לוי בנ כםל תה הנ ים, וש תובי ים וכש יאי בי ה נש ד תורה גל נל ר כש חי סוק אנ ה, פה אשונה רי ה הה לה אג גש הנ מי

בורות. ים וגש סי ם ני הל ה לה שה עה ם וש יי רנ צש לות מי גה ל מי אי רה שש ת יי רוך הוא אל דוש בה קה ל הנ אנ גה של מו - כש ענ ח לש לנ דות שה פש
ם ל אותה כה בו  רש קה תש ם הי שה תו, ומי עמבודה לנ בו  רש קי הוא וש רוך  בה דוש  קה הנ לו  בש קי וש רו  תש א יי בה של - כש יתו  רי ם בש עולה ה לש וה צי
הוא, רוך  בה דוש  קה ם הנ שי ש  די קנ תש ז הי י אה רי המ מו. של א שש נורה וש דוש  ה, קה אה לש הה ם וה שה ה. מי ינה כי שש י הנ פי נש ת כנ חנ ים תנ רי גי

רו. תש יי יהה בש הה מו של ר, כש חי אנ ד הה צנ ה הנ פל כש ני ר וש בה שש ני של דוש, כש קה ם הנ ש שי די קנ תש ר) מי חי אנ ד הה צנ הנ י (מי רי המ של

זון?! גה רש ים יי מי עו ענ מש תוב (שמות טו) שה י כה רי המ ע, ונ מנ םא שה ם ל עולה ל הה כה ע וש מנ רו שה תש י יי כי גו', וש רו וש תש ע יי מנ שש יי ונ
תו. אה רש יי ב לש רנ קה רוך הוא וש דוש בה קה י הנ ני פש לי ה מי פה כש ני ר וש בנ שש ני ע וש מנ הוא שה רו, וש בש שש םא ני ל עו וש מש ם שה עולה ל הה א כה לה אל

כםל ה - הנ טה מנ ה ולש לה עש מנ הוא לש רוך  בה דוש  קה ה הנ שה עה ה של ל מנ כה ינו, של ני קומות שה ה מש מה כנ ר, בש מנ א אה בה י אנ בי רנ
ם, ת הי מל י אל עמשי ם מנ י כגלה רי המ לון, של הםג בו קה נש לי חותו וש דש ם לי דה יך אה רי צה ם של עולה ר בה בה ך דה ין לש אי ת. וש מל ה אל עמשי ת ומנ מל אל

ם. עולה יך בה רי כםל צה הנ וש

י בי ם רנ ד. קה חה ש אל חה או נה יהה. רה קי זש י חי בי מו רנ ך עי יהה הולי הה ך, וש רל דל ך בנ ר הולי זה עה לש י אל בי יהה רנ ת הה חנ ם אנ ענ י פנ רי המ של
ג הורי ע של ר רנ בה י הוא דה רי המ ר לו, ונ מנ רםג אותו. אה המ ל תנ זםב אותו, אנ ר, עמ זה עה לש י אל בי ר לו רנ מנ רםג אותו. אה המ יהה לנ קי זש חי
ת אל ש  חה נה הנ ך  םא נושי ש. ל חנ לוא לה בש ש  חה נה הנ שםך  ם יי תוב (קהלת י) אי י כה רי המ יהה, ונ קי זש י חי בי רנ לש ר לו  מנ ם. אה דה י אה ני בש

י. לוני ת פש רםג אל ך המ ים לו לי רי אומש ה וש לה עש מנ לש ים לו מי שי לוחמ ד של ם ענ דה אה הה

רוך דוש בה קה יש הנ חי רש ל יהדו מנ ענ ים, וש רי חי ים אמ רי בה דש ם מי דה אה ת הה יל אל צי ם מנ גנ ך  ה, כה ה זל שה עה מו של ים כש מי עה פש לי וש
ם עולה ם הה אי ם. וש עולה ם הה יך אותה רי צה יו. וש י יהדה עמשי כםל מנ הנ רוך הוא וש דוש בה קה ינד הנ לוי בש כםל תה הנ ם, וש דה י אה ני בש ס לי הוא ני
י רי בש די לון בש ם קה הל הםג בה נש ם לי דה יך אה רי םא צה ן ל כי לה ם. וש ה אותה רוך הוא עושל דוש בה קה יהה הנ םא הה ם, ל יך אותה רי יהה צה םא הה ל

ה. מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ רוך הוא ענ דוש בה קה ל הנ יו של עמשה יו ומנ רה בה דש ם. בי עולה הה

א - ינרש ים. ונ יי ים חנ להי ה אל ים - זל להי א אל ינרש אםד. ונ ה טוב מש ני הי ה וש שה ר עה של ל אמ ת כה ים אל להי א אל ינרש ר, ונ מנ אה ח וש תנ פה
ה טוב - ני הי ה. וש טה ה ומנ לה עש ד, מנ חה ל אל לה כש כםל בי ה - הנ שה ר עה של ל אמ ת כה ם. אל יהל לי יחנ עמ גי שש הנ ם ולש הל יר לה אי הה ל לש כי תנ סש הי של
כםל הנ ת. וש ול מה ך הנ אנ לש ה מנ אםד - זל ים. מש יי חנ ך הנ אנ לש ה מנ , טוב - זל שוהה רש י פי רי המ םאל. ונ מ שש ד הנ ה צנ אםד - זל ין. מש יהמי ד הנ ה צנ זל

ה. מה כש חה סוד הנ ים בש ני בונש תש מי ם של אותה ד. סוד הוא לש חה סוד אל

אן כה י טוב, וש ים כי להי א אל ינרש תוב ונ ית כה אשי רי ה בש עמשי ל מנ כה ה (בראשית א). בש שה ר עה של ל אמ ת כה ים אל להי א אל ינרש ונ
ל ענ ט  שולי ה  לה עש מנ לש ים  להי אל ים,  תוני חש תנ הנ ל  ענ ט  שולי ה  טה מנ לש ים  להי אל ה.  שה עה ר  של אמ ל  כה ת  אל ים  להי אל א  ינרש ונ  -
ם ל אותה יק כה לי דש יר ומנ אי מי ים) של יי ים חנ להי כםל הוא אל ר, הנ חי ר אנ בה ים, (דה יי ים חנ להי ל אל סוד של הו  ים. זל יוני לש על הה

יר. אי הה ם אורות לש ל אותה ים כה אי ם יוצש שה ים, ומי תוני חש תנ ים וש יוני לש קורות על מש

א תה פש תוסל

י לי עמ שום. בנ םא רה ל שום וש ם רה רםשל ה אותו  לה גנ תש םא הי ל ה וש אל רש םא ני ל ד של חה ם אל ם רםשל שה רש ים ני כגסי מש בנ ה של כגסל מש בנ
םא ל ה וש אה רש םא ני ל ן, של טה ם הוא קה רםשל כםל. אותו הה יום הנ עממםד בו. הוא קי ים לנ כולי םא יש קוחות ל ם פש יי יננ עי ה וש בונה תש הנ

ה. אל רש םא ני ל צון, של םא רה ל ם וש ין בו רםשל אי ה של מנ ל מי בי קנ מש ה של ל מנ בי קנ כםל. לש יים הנ קנ צון לש רה ד בש ה. עומי לה גנ תש הי

יא ל מוצי יכה ד. אותו הי חה ל אל יכה ן בו הי מי טה הי מו לש צש ענ ה אותו לש עושל מו, וש צש ת ענ סות אל כנ ה לש ם רוצל רםשל אותו הה
לו חנ  בוד, ופותי י כה בושי לש בי ד אותו  בי כנ ים, מש די דה צש ל הנ כה ה לש בה רנ ה וש דולה ה גש יחה תי מש בי אותו  חנ  מו, ומותי צש ענ מי אותו 

חממישיים ששעהריים.

אור הה אותו  אור. מי בש א  לי מנ תש מי תוכו,  לש ס  נה כש ני וש ז בו  נה גש ני של ן  יוה כי ם.  רםשל ז אותו  נה גש ני וש ן  מה טש ני ים  ני פש לי וש י  ננ פש לי
כםל. ים הנ ירי אי ים, ומש רי עה שש ם הנ אותה ים מי אי יצוצות יוצש ני ים אורות, וש עי נובש

ה יעה רי ת יש דל יעות עומל רי ן יש ים אותה ני פש לי י וש ננ פש ש. לי מי ן חה יעות הי רי ש יש ן שי יעות. אותה רי ש יש שי ה בש כגסל ל מש יכה אותו הי
כםל. ה הנ רואל יחנ וש גי שש נו מנ מל ל, מי יכה הי ה אותו הנ סל כנ תש ה מי יעה רי יש ה הנ אותה ה, ובש קומה ת רש חנ אנ

ל אותו אור של תוך הה ה מי טה מנ יר לש אי הה יד לש מי יחנ תה גי שש נום. הוא מנ םא יה ל ם של יי יננ עי ת הה יחנ קי ה הוא פש זל ל הנ יכה הי הנ
ה, לה גנ תש םא הי ל מון, וש טה נוז וש יהה גה שות) הה קה בנ ת הנ שנ קה צונות, (בנ רש צון הה ת, רש רל תל סש ה ני מה כש ה, חה בונה תש ה  ם. אותה רםשל הה
ן. (ע"כ התוספתא) מי ד, אה י ענ מי עולש ם ולש עולה רוך הוא לש ים בה כוסי מש בה ה של כוסל מש הנ רוך הוא מש ד, בה םא עומי ל ד וש עומי

דוש- קה לנ ה לו  הודה ה של סוד זל יך. וש רי צה ך  ים, כה יני די קון הנ ל תי ה ענ מםשל ה לש צה ן עי תנ נה הוא של רו  תש ה, יי אי םא ורש ב
ר. חי אנ ד הה צנ םא לנ ל ים הוא, וש אלהי ט לי פה שש מי י הנ תוב כי כה ה של אות מנ רש הנ ים, לש יני די קון הנ יו תי נה פה ר לש די סי רוך-הוא וש בה
לון ם קה דה אה ג  הנ נש יי םא  ל ה,  אי םא רש וב ל.  אי רה שש יי לש יו  טה פה שש ומי יו  קה תוב חג כה ר, של חי אנ לש םא  ל וש ל,  אי רה שש יי לש נו  תש ני ים  יני די הנ וש

גו'. נו וש קול חםתש ה לש ע מםשל מנ שש יי תוב ונ ה כה מםשל י בש רי המ ר הוא, של בה יוט דה דש ר הל בנ ר, ודש חי אנ בש
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ת ר אל מנ ך אה לל מל ד הנ וי ה. דה רה מי זנ ך אמ מש שי ם ה' ולש גויי ך בנ ן אודש ל כי ר (תהלים יח) ענ מנ אה ח וש תנ גו'. פה רו וש תש ע יי מנ שש יי ונ
ד צנ א מי לה ם, אל עולה ד בה בי כנ תש םא מי ל יהה וש לי עמ ה בנ םא עולל רוך הוא ל דוש בה קה בוד הנ כש ה של אה רה ה של עה שה ש בש קםדל רוחנ הנ ה בש זל

ים. מי ענ ר הה אה שש

י רי המ אי, של דנ ה ונ זל ך  ל - כה אי רה שש שום יי א מי לה ם אל עולה ד בה בי כנ תש םא מי הוא ל רוך  בה דוש  קה י הנ רי ר, המ םאמנ ם ת אי וש
דוש קה ל הנ בוד של כה בוד הנ עש שי ים לו בש ים ומודי אי ים בה מי ענ ר הה אה שש של ל כש בה יר, אמ אי הה ר לש ני ל הנ סוד של יש ם הנ ל הי אי רה שש יי
ה לה עש דו מנ בנ רוך הוא לש דוש בה קה ט הנ שולי ד, וש חה בור אל חי יו בש עמשה ל מנ ל כה ק ענ זי חנ תש ר ומי ני סוד הנ ף יש ז נוסה רוך הוא, אה בה

ה. טה ומנ

ר הוא כםמל רו, של תש א יי בה ן של יוה רוך הוא. כי דוש בה קה י הנ ני פש לי ם מי יהל לי ל עמ פנ ד נה חנ פנ ה וה ימה ם, אי עולה ל הה ה כה מו זל כש
כםל. ל הנ רוך הוא ענ דוש בה קה בוד הנ ט כש לנ שה ק וש זי חנ תש ז הי ים, אה ילי לי אל ר הה ל ילתל ל כה יון של לש על

רו תש יי ים בש לי כש תנ סש יו מי ם הה כגלה עו. וש רוך הוא, זה דוש בה קה ל הנ תו של בורה ע גש מנ עו שי מש שה של ם, כש עולה ל הה כה שום של מי
ה תה ר ענ מנ אה רוך-הוא, וש דוש-בה קה ד לנ עובי א וש הוא בה או של רה ן של יוה ם. כי עולה י הה ילי לי ל אל ל כה דול של ה גה נל מג ם ומש כה הוא חה של
ד בי כנ תש ז הי אה ש, וש מה ם מנ הל ין בה אי עו של יהדש ם וש יהל עמבודותי מי קו  חמ רנ תש ם הי ז כגלה ים, אה להי אל ל הה כה דול ה' מי י גה י כי תי עש יהדנ
ה שה רה פה ית הנ אשי רי ה, וש תורה ה זו בנ שה רה ה פה מה שש רש ן ני כי לה ים. וש די דה צש ל הנ כה רוך הוא בש דוש בה קה ל הנ דוש של קה ם הנ שי בוד הנ כש

רו. תש יי יהה בו, בש הה

ם. עה לש ד בי חה אל יוב, וש ד אי חה אל רו, וש תש ד יי חה ים - אל מי כה ה חמ לשה יו שש עםה הה רש פנ עםה. לש רש י פנ מי כש חנ ד מי חה יהה אל הה רו  תש יי
אויהה רש ה של עמבודה ענ הה יהה יודי םא הה ל טונו של לש ל שי ט ענ שולי ב של כוכה ש וש מה שנ ה וש נל מג ה ומש ה עמבודה תה יש םא הה ל רו - של תש ד יי חה אל

בור. די ין בש ה בי עמשל מנ ין בש ים, בי פי שה י כש יני ל מי כה ף בש שי כנ יהה מש ם הה עה לש לו. בי מוש של שי אותו הנ לו וש

ד צנ ל הנ ין של ה בי שה דג ל קש ין של ה, בי לה עש מנ לש ר של בה דה שום של רו, מי קה יהה עי ד הה חנ אותו פנ ד, ובש חנ פנ ד בש יהה פוחי יוב הה אי
ד חנ פנ בש צונו  ורש בו  לי ן  וי יכנ וי ד,  חנ פנ א בש לה אל יו  לה ב אי רנ קש לי וש ה  טה מנ לש ה  לה עש מנ לש של רוחנ  שםך  מש לי ם  דה יהכול אה םא  ל ר,  חי אנ הה

ך. רי טה צש הי צון של רה הה ה וש לה עש מנ לש ה רוחנ של טה מנ יך לש שי ז ינמש אה ב, וש לי רון הנ בש שי ובש

צורות ם הנ אותה ט לש רה צונו, פש רש יק בו  בי דש הנ ל לש םא יוכנ ד, ל צנ הנ אותו  ד לש חנ פנ בש צונו  ורש בו  ים לי יהשי םא  ם ל אי וש
ם ן אותה כי ל של ד. כה חנ פנ הנ ב וש לי צון הנ ת רש ם אל יהל לי ים אמ יכי רי צש ים של יטי לי ם שנ הל ייש בה שום של ם, מי כגלה םא בש ל יקות, וש קי דנ הנ

ר. צון יותי רה ד וש חנ פנ ה וה ימה יך אי רי צה ים של יוני לש ים על רי בה דש

י די יך לו, כש רי םא צה ל ן של מנ זש ין בי ם ובי דה אה יך לו לה רי צה ן של מנ זש ין בי יד, בי מי ד תה צנ ל אותו הנ תו של ך עמבודה רי טה צש רו הי תש יי
ר. אי בה תש ני מו של ים, כש פי שה ם כש אותה ק בש בנ דש ם ני עה לש יך אותו. בי רי צה ה של עה שה יו בש לה ק אי בנ דש ד יי צנ אותו הנ של

בורות ם גש ה אותה אה רה של רוך הוא כש דוש בה קה י הנ ני פש לי חםד מי פש ם לי יי רנ צש מי ר בש זנ לו, חה ד של חנ פנ רםב אותו הנ יוב, בש אי
ם ל אותה כה ם. וש יי רנ צש מי ל מי אי רה שש או יי יהצש ד של ה, ענ ל זל כה ר בש זנ םא חה רו ל תש ם. יי יי רנ צש מי רוך הוא בש דוש בה קה ה הנ שה עה ים של סי ני וש
ת עמבודנ ר לנ זנ חה ב וש ז שה יהם, אה ם בנ ע אותה בנ טי ר של חנ אנ או. וש יהצש לום, וש יו כש םא הה ים, ל רי צש מי רו הנ שש קה צורות של הנ ים וש רי שה קש

רוך הוא. דוש בה קה הנ

ל כי תנ סש מי יהה  הה ה  זל ל  כה ם  עי וש בוק בו,  יהה דה ר הה חי אנ ד הה צנ הנ ת)  צורנ (של ת  נםפל טי ר, של זנ םא חה ל וש ב  םא שה ל ם  עה לש בי
יק קי ר ייש אור דנ חי אנ ד הה צנ י בנ רי המ ר, של חי אנ ד הה צנ קות לנ בש דה הי ה) וש ת (צורה נםפל ה טי תוך אותה ק בש חה רש ל מל לות של כש תנ סש הי
ל כי תנ סש יהה מי ה) הה ל זל ענ ה (וש נה טנ לות קש כש תנ סש זו הי יב. וש בי ה לו סה גנ נם ר (יחזקאל א) וש מנ אל נל מו של יבו, כש בי יר סש אי מי ד של חה אל

ים. רי בה דש ל הנ כה םא בש ל חוק, וש רה מי

יהה הה ר. וש מנ ה אה ע מה םא יהדנ ל ר וש מנ ל. אה כםתל י הנ רי חמ אנ מי יהה כש ה הה אור, זל אותו הה ן מי טה ר קה בה ל דה כי תנ סש יהה מי הה של וכש
ה סוד זל ה. וש םא רואל ל תום וש ם אור סה דה אה ה הה רואל ת, וש לל גל לש גנ תש ן מי יי ענ הה ן, וש יי ענ ימות הה תי סש אור בי אותו הה ל בש כי תנ סש מי

ד. חה כםל אל הנ תום, וש ם - סש תג שוהה שש רש ן, ופי יי עה ם הה תג שש

ין עי רש ן ייש גנ בל תל רםב הנ בש לומות, של חמ מו רםב הנ ה, כש שה דג קש ד הנ צנ ן מי טה יק קה קי ין בו אור דנ אי ר של חי ד אנ ין צנ י אי רי המ של
. ענ ם יודי עה לש יהה בי ם הה הל אות, ובה מי ר טש ם יותי כגלה צופות של חמ לו הנ לה יקות הנ קי דנ צורות הנ ט לנ רה ה, פש טה ל חי ד של חה אל

ם דה אה שות לש ה רש נה תש םא ני ל ה של מנ ל בש כי תנ סש הי יונות, וש לש על שות הה דג קש ל הנ כה ה בש לה עש מנ הוא לש ה, של ל מםשל קו של לש ר חל של אמ
ר, חי אנ ד הה צנ תוך אותו הנ ל מי כםתל י הנ חורי אמ מי יק כש קי ן דנ טה ה אור קה יהה רואל ם הה עה לש בי מו של ל. וכש כי תנ סש הי ם לש עולה ר בה חי אנ
ה לו, אה רש ני ד של חה יק אל קי ך דנ ל חםשל כםתל י הנ חורי אמ מי ה כש טה מנ ה לש יהה רואל ב הה רנ דול וה יון גה לש תוך אור על ה מי ך מםשל ף כה אנ

ן. מנ ל זש כה אותו אור בש ל בש כי תנ סש יהה מי םא הה ם ל עה לש בי מו של ן, כש מנ ל זש כה םא בש ל וש

תוך ש מי ת אי בנ לנ יו בש לה ך ה' אי אנ לש א מנ יירה תוב בו? (שמות ג) ונ ה כה ן, מנ מה אל נל יא הנ בי נה ה הנ ל מםשל קו של לש י חל רי שש אנ
א לה הור אל ין טה א. אי מי טה הור וש ה, טה זל ה בה ק זל בנ דש כםל ני הנ ק בו. של בנ דש ני ה, וש שה דג ה קש תוך אותה אי בש דנ יהה ונ ה הה נל סש ה. הנ נל סש הנ

א. מי תוך טה מי

ר בי שה םא תי ל זוז וש םא תה ה זו ל פה לי ה, וקש זל ה בה ים זל ה ומםחנ עולי פה לי א. קש מי טה הור מי ן טה תי י יי ה - (איוב יד) מי סוד זל וש
י רי שש . אנ מםחנ תוך הנ ר מי תל י סי לי ם בש עולה יר בה אור יהאי ה, וש פה לי קש ר הנ בי שה ז תי ר, אה פה עה ן הל ים מי תי מי בו יהקומו הנ ן של מנ זש ד הנ ענ

א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ים בה יקי די צנ הנ
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ם יהל רי חמ ה אנ לה דש תנ שש יא הי הי שום של א מי לה ה? אל ל מםשל יו של נה םא בה ל יהה וש נל י בה כי יהיא, וש י חי בי ר רנ מנ . אה יהה נל י בה ני ת שש אי וש
יהה נל ת בה מל ר אל בנ יו, דש ה הה י מםשל ני בש ב של ל גנ ף ענ י, אנ י יוסי בי ר רנ מנ יו. אה נה םא בה ל יהה וש נל ה בה תורה ם הנ הל ה לה אה רש ה, קה לה עש י בנ לי בש
יו. נה ם בה הל םא לה ר קש לי בודו  םא כש ל יון, וש לש על דוש  ר קה חי קום אנ מה ג בש וי דנ זש יהה מי ה הה י מםשל רי ר, המ מנ ר אה זה עה לש י אל בי אי. רנ דנ ונ
א רה קה ך  ר כה חנ אנ , וש יהה נל אן בה ם כה הל א לה רה ג בו, קה וי דנ זש הי קום של בוד אותו מה שום כש יו, מי יו הה נה בה ב של ל גנ ף ענ ו, אנ שה כש ענ
ל א אל יהצה ד וש רנ פש ני ר של חנ ה. אנ ינה כי שש ר בנ בי דנ ה מש יהה מםשל יעו, הה גי הי ה של עה שה ה הנ אותה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ יו. מה נה ם בה הל לה

גו'. תו וש שש אי יו וש נה ה ובה ן מםשל רו חםתי תש םא יי יהב תוב ונ ז כה יו, אה מי חה

ך אוי, אנ רה ר כה בה דה ת הנ יל אל חי תש ה מנ תה אנ של זו  ה הנ שה רה פה בנ ה של י רואל ני ר, אמ זה עה לש ר אל זה עה לש עון, אל מש י שי בי ר רנ מנ אה
ר, םאמנ ם ת אי . וש יהה נל תוב בה ה, כה מםשל ה בש גה וש דנ זש ני ה של יונה לש על גות הה וש דנ זש ה, הי ינה כי שש בוד הנ יל כש בי שש אי בי דנ ך. ונ םא כה יום ל סי הנ
י רי המ רו, של תש ל יי יו של נה יו - בה נה ד. ובה חה ל אל לה כםל הוא כש ה? הנ ל מםשל תו אל שש אי יו וש נה ה ובה ן מםשל רו חםתי תש םא יי יהב תוב ונ י כה רי המ ונ

ים. ני יו לו בה ה, הה יו מםשל לה א אי בה ר של חנ אנ לש

יורו ם די שה ן של יוה ה, כי אן מםשל ף כה ים. אנ ני יו לו בה יורו, הה ת די ם בו אל שה ן וש בה ל לה א אל בה ן של יוה כי עמקםב, של ינ יהה בש ך הה כה וש
י ני ה, אמ מםשל ר לש מנ רו אה תש יי ה. וש ינה כי שש י הנ פי נש ת כנ חנ ם תנ יסה ני כש הנ מו לש יא עי בי יתו הי ל בי ת כה אל ים, וש ני רו בה תש יי יו לש רו, הה תש יי בש
ן רו חםתי תש םא יי יהב יך. (ונ נל י בה ני תוב ושש םא כה ל , וש יהה נל י בה ני תוב ושש ה. כה מה עי יהה  נל י בה ני ושש ך  תש שש אי וש יך  לל א אי בה רו  תש יי ך  נש חםתל
יו נה ים. ובה רי מה תש יר הנ עי מי לו  ה עה ן מםשל י חםתי יני י קי ני תוב (שופטים א) ובש כה רו, של תש יי לש לו  יו  ים הה ני יו) בה נה ובה ה  מםשל

היששאייר עים מםשלה.

גו'. ר ה' וש ל הנ ה אל עמלל ננ וש כו  רו לש מש אה ים וש בי ים רנ מי כו ענ לש הה ר, (ישעיה ב) וש מנ אה ח וש תנ ה. פה ן מםשל רו חםתי תש םא יי יהב ונ
י פי נש ת כנ חנ ס תנ ני כה הי ם לש יהל לי גש ת רנ תי כנ ת ולש כל לל ים לה מי ענ ר הה אה ים שש ידי ל עמתי בה קומות. אמ ה מש מה כנ שוהו בש רש ה פי סוק זל פה

יהה. לי רוך-הוא ייש לו עמ דוש-בה קה ק בנ בה דש ני י של ה, ומי ידה רי ם יש הל ם ייש לה עולה י הה ילי לי ל אל ה - כה לל עמ ננ כו וש ה. לש ינה כי שש הנ

א רה ם קה הה רה בש י אנ רי המ ה, של אל ר ה' יירה הנ יום בש ר הנ מי ר ייאה של תוב (בראשית כב) אמ כה ם, של הה רה בש ה אנ ר ה' - זל ל הנ אל
ל ם. אל עולה ה בה רוצל י של ל מי ד כה גל נל ר כש קי פש ה הל דוש זל קום קה ף מה ם, אנ עולה ה בה רוצל י של ל מי כה ר לש קי פש ר הל ה הנ ר. מנ לו הנ

ים. להי ית אל ם בי י אי ה כי ין זל תוב (שם כח) אי כה ת, של יי ה בנ קום זל מה א לש רה קה עמקםב, של ה ינ ית - זל בי

ים אי בה של ים, כש מי ענ ר הה אה שש ר לי ה. הנ ן זל ה מי זל ה לה לל עמ ת, מנ חנ ה אנ גה רש כםל דנ הנ ב של ל גנ ף ענ ת - אנ יי ר ובנ ר הנ חי ר אנ בה דה
ם יהל לי ת עמ צל רובל ה, וש חה מש שי ד בש חה יור אל די ה, בש לה עש בנ ה לש שה מו אי ם כש מה יות עי הש ל, לי אי רה שש יי ת לש יי יו. בנ פה נה ת כש חנ ס תנ ני כה הי לש

ים. ני בה ל הנ ם ענ אי כש

ל תוב אל כה ן של יוה גו'. כי ה וש ל מםשל תו אל שש אי יו וש נה ה ובה ן מםשל רו חםתי תש םא יי יהב רו, ונ תש יי אן בש תוב כה ה כה ה מנ אי םא ורש ב
ים, להי אל ר הה הו? הנ ר. ומנ בה דש מי ל הנ א, אל יהה בה הה ה של מנ כםל לש ל הנ ר של קה עי א הה לה ר? אל בה דש מי ל הנ תוב אל ה כה מה ה, לה מםשל
י פי נש ת כנ חנ ם תנ יסה ני כש הנ ם ולש ייר אותה גנ ה לש מםשל ר. לש בה דש מי ל הנ ה אל ל מםשל תוב אל ה כה ל זל ענ ייר. וש גנ תש הי ים לש רי גי קום לש הו מה זל של

ם. שותה פש ם ננ הל עמשות בה ים, לנ להי אל ר הה הוא הנ ים, של אי יו בה ר הה בה דש מי ל הנ ה. אל ינה כי שש הנ

ף ר - אנ נו, גי רש אנ י בי רי המ ק. ונ דל ר צל א גי רה קש ני ה בו. וש ה זוכל רוצל י של ל מי כה ר, של ל הנ סוד של קום בש ד אותו מה ן עומי כי לה וש
א, רה קש ק) ני דל ר (צל יתו), גי רי בש ק בי בנ דש ני יו (וש בותה ת אמ אל מו וש ת ענ ב אל זנ עה ן של יוה ה, כי יון זל לש דוש על קום קה מה ק בש בה דש ני ב של ל גנ ענ

ן. כי ם לה קםדל יר מי כי םא הי ל קום של מה דורו בש ם מש שה י של מי כש

רזא דרזין

ר פל ה סי ים (זל קי עממג ים ונ רי תה סש ים ני רי פה ם סש אותה ר מי פל ה סי ם. זל דה דםת אה ר תולש פל ה סי ם. זל עה ל הה כה ה מי זל חל ה תל תה אנ וש
ב ל גנ ף ענ אנ ם, של עולה ת הה א אל רה בה י של מי ה לש לה פי תש י בי י יהדנ תי מש רנ עון, הי מש י שי בי ר רנ מנ ים). אה קי עממג ים ונ רי תה סש ם ני אותה מי
ם שה מי אשון של רי ם הה דה ר אה פל ל סי סודות של ן בנ יי ענ ן ולש בוני תש הי ים, ייש לש יוני לש רות על תה סש ים ני אשוני רי לו הה ה גי זל סוק הנ פה בנ של

ך. לל מל למםה הנ ל שש נוז של גה רו הנ פש ך סי שנ מש ני

ר (שמות יב) מנ אל נל של מו  ה - כש הו) זל ה. (מנ לה גי ר של חי םא אנ ל ה - וש ים. זל יי חנ ץ הנ ה - עי לוי בו. זל כםל תה הנ ה - של זל
ר. חי םא אנ ל ן וש יסה ה ני ים. זל שי דה םאש חר ם ר כל ה לה זל ש הנ חםדל הנ

ה ם. זל יא עולה הוצי רות לש ה פי עושל ם וש דה דות אה ה תולש לל גנ מש ץ של ם, עי דה דות אה לות תולש גנ ן ולש בוני תש הי ר - לש פל ה סי זל
ה רה סש מש ני ה זו  מה כש ם. חה דה י אה ני ל בש ן של יוקה דש אשון בי רי ם הה דה אה ה לש רה סש מש ני ה, של קה עממג ת ונ רל תל סש ה ני מה כש ת חה ענ דנ ר - לה פל סי

רו. פש סי ב בש תנ כה ה וש ש אותה יהרנ ך, וש לל מל למםה הנ שש לי

ים שי נה אמ ל הה ת כה ה אל רה חמ ה ובה תה אמ יא רה הי ה אותו, וש דה מש לי ה וש ינה כי ה שש אה בה ד של ה, ענ זל ה בה שה קנ תש ה הי מםשל נו של דש מנ לה
ל כה ה מי זל חל ה תל תה אנ תוב וש כה של הו  ה. זל תוכה ס לש ננ כש ני וש זו  ה הנ מה כש חה ת הנ ד אל מנ ה לה ם מםשל שה צוף, וש רש פנ ים בש אי רש ני של לו  לה הנ
ם. ת כגלה ילה אל חנ ה מש תה אנ מו. (נחמיה ט) וש תה םא יי ל יך  נותל ה הוא ושש תה אנ (תהלים קב) וש תוב בו  כה הוא של ם. הנ עה הה

י. עמדי ן בנ גי ה ה' מה תה אנ (תהלים ג) וש

ייש ים  די דה צש ה  שה שי בוא. בש ים רי שי שי ן בש בוני תש הי ולש ת  ענ דה לה ר,  חי םא אנ ל וש ה  תה אנ ה.  זל בה ן  בוני תש תי וש ה,  זל חל ה תל תה אנ וש
ם, יי תנ פה שש ם, בנ חםטל ם, בנ יי ננ עי ר, בה עה שי ם בנ ה הי לל אי יהה. וש רש ל בג ה ענ מה כש חה ת הנ ענ דנ לה ם, וש דה י אה ני ל בש אות של נה יוקש דש ן. בנ בוני תש הי לש

ה. זל חל ה תל תה אנ תוב וש לו כה לה ים הנ די דה צש ת הנ של שי ם. ובש יי דנ יה י הנ טוטי רש ם שי אותה ם, בש יי דנ יה ים, בנ ני פה בנ
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ם. דה אה י הה כי רש י דנ פי ן כש מנ זש ן לי מנ זש דו בו מי נולש דות של ם תולה הי ם, של דה דות אה ל תולש ם סודות של ל אותה אן כה ד כה ענ
ה זל הנ ם  עולה בה ם  יהל רי שש אנ ה.  תורה יו סודות הנ פי מי מםענ  שש לי כו  זה וש נו  י מורי ני פש לי ים  בי יושש של לו  אי ל  ם של קה לש חל י  רי שש אנ
ה מה כנ ם,  כל מי רו  תש סש ני םא  ל סודות  הנ ל  כה של ים  רי בי חמ הנ ם  יכל רי שש אנ עון,  מש שי י  בי רנ ר  מנ אה א!  בה הנ ם  עולה לה ם  יהל רי שש אנ וש

א. בה ם הנ עולה ם לה כל ים לה ני זגמה ים מש יוני לש קומות על מש

ה זל סוק  פה ע.  צנ בה י  אי נש שם ת  מל אל י  שי נש אנ ים  להי אל י  אי רש יי ל  יי חנ י  שי נש אנ ם  עה הה ל  כה מי ה  זל חל תל ה  תה אנ וש ר,  מנ אה וש ח  תנ פה
ם דה ל אה ן של יוקה דש ה? בנ מל ם. בנ יי יננ עי ה הה אי רש י מנ פי ה, לש זל חל א תל לה ר אל חנ בש תוב תי םא כה ה, ל זל חל ה תל תה אנ ל וש בה שוהו. אמ רש פי
ם, יי תנ ם - שש עה ל הה כה ר. מי עה שי ת, בנ חנ ה - אנ זל חל ה תל תה אנ ה. וש זל סוק הנ פה כםל בנ הנ וש ם,  תל רש מנ אמ של לו  לה ים הנ די דה צש ת הנ של שי בש
ע צנ י בה אי נש ם. שם יי תנ פה שש ש, בנ מי ת - חה מל י אל שי נש ם. אנ יי יננ עי ע, בה בנ רש ים - אנ להי י אל אי רש ים. יי ני פה לש, בנ ל - שה יי י חנ שי נש ח. אנ צנ מי בנ

ם. יהל טוטי רש שי ם, בש יי דנ יה ש, בנ - שי

םא ה ל ה, מםשל ל זל ם כה עי ם. וש יהל לי ה עמ ה שורה מה כש חה רוחנ הנ ם של אותה ם לש דה י אה ני ם בש הל ת בה ענ דנ ים לה ני ימה סי ם הנ לו הי אי של
יו לה ה אי אה ה בה תה יש ש הה קםדל רוחנ הנ שום של ל, מי אי רה שש ל יי כה ל מי יי י חנ שי נש ה אנ ר מםשל חנ בש יי תוב? ונ ה כה א מנ לה ה, אל זל ך לה רי טה צש הי

כםל. ים הנ יו רואי ה הה ה לו, ובה יעה ומודי

ש קםדל הנ רוחנ  י. זו  לנ א אי א בה לה תוב, אל םא כה י ל לנ ים אי אי י. בה לנ א אי ר בה בה ם דה הל ילה לה הש י יי תוב כי כה נו? של ן לה יי ננ מי
. ענ ה יודי יהה מםשל ה הה עה י שה פי א לש לה ן, אל יי ענ ן ולש בוני תש הי ה לש ל זל כה ך לש רי טה צש םא הי ל . וש ענ יהה יודי ה הה יו, ובה לה ה אי אה ה בה תה יש הה של

ד חנ או, פנ סש כי ב לש רנ קה י של ל מי כה יו. של לה ה עה תה רש שה ש  קםדל הנ רוחנ  או, של סש כי ע בש יהדנ ך,  לל מל למםה הנ ע שש יהדנ ה  זל מו  כש
ר, אותו קל של ב בש רנ קה י של ל מי כה או, וש סש כי יו בש אות הה נה יוקש דש הנ שום של דות, מי י עי לי ין בש ן די יהה דה יו, ובו הה לה לו עה פש ה נה ימה אי וש
ם כגלה כםל, וש ל הנ ת ענ לל ה נופל תה יש א הה סי כי ת הנ ימנ ן אי כי ר. לה קל של א בש בה של ענ  יודי ך  לל מל למםה הנ יהה שש הה ש, וש כי שש כנ ן מש יוקה דש הנ

יו. נה פה ים לש יקי די או צנ צש מש ני

ת לשל גו'. ושש פםט וש שש יו יי ינה ה עי אי רש מנ םא לש ל ת ה' וש אנ רש יי יחו בש רי המ ר (שם יא) ונ מנ אל נל מו של , כש יחנ רי יחנ בש שי מה ך הנ לל מל
ים מי כה ה. חמ תורה ר הנ מנ אמ ל מנ ים, ענ די עי י  ל פי ם ענ עולה י הה ני ר בש אה ה. שש אה רה תש הנ וש ים  די םא עי ל ם בש עולה ת הה אל נו  ה דה לל אי
ם. שה פש ת ננ א אל פי רנ ם ולש דה י אה ני בש ה לי פואה ת רש תי לה ם וש עולה י הה ני ת בש יר אל הי זש הנ ם לש יהל לי אות, עמ נה יוקש ם דש אותה ים בש ירי כי מנ של

א! בה ם הנ עולה ם בה יהל רי שש אנ ה וש זל ם הנ עולה ם בה יהל רי שש אנ

ש מי חה ים וש שי שי אות וש לש מי דול, ושש ה גה נל מג "ל, מש יאי ט בו אורי שולי גו'. של ל וש אי רה שש י יי ני את בש צי י לש ישי לי שש ש הנ חםדל בנ
ל אורות, חות של תש פש ה מנ שה מי חמ ונ ים  שי שי וש אות  מי לש  שש ייש  ם  כגלה ה, ולש נה שה מות הנ יש בון  שש חל כש מו  נות עי חמ בוא מנ רי
יונות לש דושות על יות קש ל אותי סודות של ר של תה סש ני הנ נוז וש גה י הנ ימי ני פש יון הנ לש על ל הה מנ שש חנ תוך הנ א מי יוצי אור של אותו הה מי

ים בו. לויי דוש תש קה ם הנ שי ל הנ של

יהה עמקםב הה ינ ין. וש לי פי ל תש ר של של קל יום וש ם סי שה ם - של ים. תה להי אל יש הה ת, אי יי בנ ל הנ ענ ם, בנ יש תה ל אי הוא סוד של וש
ים יוני לש על ים הה רי תה סש ני אורות הנ ל הה כה נוז. וש גה הנ יר וש מי טה יון הנ לש על י הה ימי ני פש ל הנ מנ שש חנ ד סוד הנ נו עומי יוקש דש ם, ובי יש תה אי
ל. מנ שש חנ תוך הנ א מי יוצי אור של ל אותו הה חות של תש פש ם מנ ים אותה חי נות לוקש חמ מנ ל הנ כה נו, וש מל ים מי אי יוצש , וש חנ הוא לוקי

הו זל ן, וש יי ענ הה ת בו  טל םא שולל ל ן של בה אשון הוא אור לה ד. אור רי חה ם אל הי י אורות, וש ני שש לול בי אור כה אותו הה וש
ע בנ צל ט כש ץ לוהי י הוא אור נוצי ני גו'. אור שי יק וש די צנ ענ לנ רג ר (תהלים צז) אור זה מנ אל נל מו של ים, כש יקי די צנ נוז לנ גה אור הנ הה

ד. חה יו אל הה ד וש חה אל י אורות כש ני לו שש לש כש ני דםם, וש אה

א רה קש ם ני יי ננ שש לול בי כה שום של אור, ומי ים אותו הה לי נות נוטש חמ ם מנ ל אותה כה ה וש זל דול הנ גה ה הנ נל מג מש "ל הנ יאי אורי הה וש
כות שה מש אן ני כה ה, ומי ה תורה נה תש ני ים, ובו  אומי לו תש סוד של א בנ רה קש ני ל של זה מנ ט בו אותו הנ ה שולי ל זל ענ י"ם. וש אומי תש

ם. עולה ת הה יר אל אי הה יג) לש הי נש הנ מות (לש שי ים בש עולי ד של ה, ענ טה מנ גות לש רה דש

ה, (יהושע א) תורה ה בנ ל זל ענ ד, וש חה אל ים כש לולי שון כש לה ה וש ה ייש פל זל לה שון, וש לה ה וש ם פל הל ין לה לות אי זה מנ ר הנ אה ל שש כה לש
ים. אומי ה תש כםל עולל ד, ובנ חה אל לול כש כםל כה הנ ה. וש ד פל גל נל ה - כש לה יש שון. לנ ד לה גל נל ם - כש תוב. יומה ה כה לה יש לנ ם וה יתה בו יומה גי הה וש

יל בי שש בי ר של םאמנ ם ת ה. אי נה טש בי ם בש ה תומי ני הי ים, (בראשית כה) וש תוב תומי ה כה ל סוד זל ענ תוב, וש ים כה תומי
יהה הה ה של ח זל בנ של ר, וש מנ עמקםב הוא אה יל ינ בי שש א בי לה ה. אל סוד זל ה בש לה םא עה ו ל שה י עי רי המ ך, של םא כה ר - ל מנ ם הוא אה יהל ני שש

ף. לל ם אה שה ק מי לי תנ סש ע, הי שה ם אותו רה יהה שה הה שום של תוב. ומי כה חנ הנ בי שנ ת מש קל דל צנ ה הנ ל אותה יהה של על מי בש

הוא ן של יוה ל סי סוד של ל בנ לה כש הוא ני יה"ר, וש אי "ן וש יסה ים - ני שי דה י חר ני לו שש סוד של ל בנ טנ עמקםב נה ד. ינ חה כםל סוד אל הנ וש
לו, ינו של לו"ל אי י אל רי המ ד, של בה אל נל א וש צה מש םא ני הוא ל "ב, וש אה מו"ז וש ים - תנ שי דה י חר ני לו שש סוד של ל בנ טנ ו נה שה ים. עי אומי תש
דו בנ ד לש רנ פש א ני לה ים, אל אומי ל תש סוד של ינו בנ אי א, וש צה מש םא ני ל ד וש בה אל נל ר, וש םא יותי ל לו וש ם של ים הי ה יהמי עה שש ב תי אה לו בש פי אמ ונ

ח. צנ נל בות לה רה מו חר אוייב תנ ר (תהלים ט) הה מנ אל נל מו של ה, כש מה מה ס ושש פל אל ר בש חי ד אנ צנ ה לש טה סה וש

ה, ל פל ענ בש ה של תורה ב וש תה כש בי ה של ים, תורה אומי ש תש חםדל יו בש נה בה ה לש ה תורה נה תש ים, ני אומי עמקםב הוא תש ינ שום של ומי
ד. חה כםל אל הנ ים. וש תובי ים וכש יאי בי ה נש ת - תורה של לל שג ה מש יות, תורה ישי לי גות שש רה דש י, בי ישי לי שש ם הנ עה י, לה ישי לי שש ש הנ חםדל בנ

יעו גי הי ן של מנ אותו זש יהיא, בש י חי בי ה רנ נה ה. שה לה עש מנ ה לש שו אותה רש ה פי סוק זל פה ה זו בש שה רה גו'. פה י וש ישי לי שש ש הנ חםדל בנ
ע רנ ל זל כה א בש צה םא מה ל ם, וש כגלה ם בש הל יחנ בה גי שש הי ל וש אי רה שש ע יי רנ ת זל רוך הוא אל דוש בה קה ם הנ ס אותה ני י, כי יננ ר סי הנ ל לש אי רה שש יי
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ת. מל י אל ני ם בש ש, כגלה ע קםדל רנ ם זל א כגלה לה סול, אל ל פש אי רה שש יי

ם אותה שםך  מש ל,  אי רה שש יי לש ה  ת תורה תי לה ה  י רוצל ני אמ ו  שה כש ענ ה:  מםשל לש הוא  רוך  בה דוש  קה ר הנ מנ אה ן  מנ זש אותו  בש
ב שי הה וש יחנ  לי י שה ילה לי הש ה תי תה אנ וש ם,  הל י לה יתי שי עה אותות של ם ובה ב אותה י אוהי ני אמ ה של בה המ אנ בות, בה ל אה ה של בה המ אנ בש
י ילה לי הש ה תי ר זל בה דה ה: בש מםשל רוך הוא לש דוש בה קה ר הנ מנ ך אה ה, כה הודה י יש בי ר רנ מנ י אה י יוסי בי ר רנ מנ לו. אה לה ים הנ רי בה דש הנ

י. רנ חמ ל אנ אי רה שש ת יי שםך אל מש ן לי מה אל יחנ נל לי שה

רושות פש קום של מה ים - לנ להי אל ל הה ה אל לה ה עה גו'. ומםשל ר וש הה ן הה יו ה' מי לה א אי רה קש יי ים ונ להי אל ל הה ה אל לה ה עה ומםשל
גו'. ד וש יירנ ם ונ יי מנ ייט שה ר (שם יח) ונ מנ אל נל מו של ה, כש ינה כי שש י הנ פי נש כנ

ה חה מש שי מות בש עולה ל הה ן, כה קומה מש רות בי ינשש תש יון מי לש על ך הה לל מל יקות הנ קי חמ ן של מנ ל זש ה, כה הודה י יש בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה
ת ר (שמות לד) אל מנ אל נל מו של ם) כש יומה ל קי ים ענ רי ינשש תש מי ים הנ עמשי מנ ל הנ י כה ם, (מי יומה ל קי ים ענ רי ינשש תש ים מי עמשי מנ ל הנ כה וש
ל אי ר (דברים י) הה מנ אל נל מו של כםל, כש מות הנ לי ר, שש זה עה לש י אל בי ר רנ מנ א הוא? אה י נורה ה כי ה זל א הוא. מנ י נורה ה ה' כי עמשי מנ
ם דה גומו - אה רש תנ ם, כש יש תה עמקםב אי ינ תוב (בראשית כה) וש כה עמקםב. וש ה ינ א? זל נורה הנ ה וש ה זל א. מנ נורה הנ בור וש גי דול הנ גה הנ

ם. לי יום שה קי מות בש לי שש ים בי מי לי רוך הוא שש דוש בה קה י הנ עמשי ל מנ ך כה כםל. כה ם בנ לי ם. שה לי שה

תוב כה ה של ל מנ ענ י אותו  תי לש אנ שה ן וש קי זה ה הנ הודה י יש בי י רנ ני פש ד לי י עומי יתי יי ד הה חה י, יום אל י יוסי בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה
ה מונה אל מות הה לי ה שש אה י, רה ר לי מנ א? אה נורה הוא  ר של מנ אה ה של אה ה רה גו'. מה וש א  ה נורה ר מנ םאמנ י ונ א  ירה יי ונ (שם כח) 

א. א נורה רה קש מות ני לי צויהה שש מש קום של ל מה כה ה, ובש לה עש מנ לש מו של קום כש אותו מה צויהה בש ה מש תה יש הה ה של דושה קש הנ

מות, לי צויהה שש מש קום של מה א בש לה ד אל חנ ין פנ י, אי ר לי מנ ם? אה לי םא שה ל ד וש חנ גומו פנ רש ה תנ מה ך, לה ם כה י לו, אי תי רש מנ אה
יו. אה ירי סור לי חש ין מנ י אי יו כי דםשה ת ה' קש ראו אל תוב (תהלים לד) יש כה א, של א נורה רה קש מות ני לי צויהה שש מש קום של ל מה כה ובש

מות. לי צויהה שש סור מש חש ין מנ אי קום של מה סור - בש חש ין מנ י אי ר כי מנ אה ע של מה שש מנ מי

ף סנ י אה ים. מי להי אל ל הה ה אל לה ה עה תוב ומםשל כה ה, של הו מםשל י, זל י יוסי בי ר רנ מנ ד - אה יירנ ם ונ יי מנ ה שה לה י עה ינו, מי ני שה
ה ה - זל לה מש שי ם בנ יי ר מנ רנ י צה ה. מי קה ים דנ מי ת סנ טםרל יו קש נה פש םא חה ל תוב (ויקרא טז) ומש כה ן, של רם המ הו אנ יו - זל נה פש חה רוחנ בש
י סי פש ל אנ ים כה קי י הי י. מי רי בה י דש פי ם לש י אי ר כי טה ל ומה ה טנ לל אי ים הה ני שה ילה הנ הש ם יי תוב (מלכים-א יז) אי כה יההו, של לי אי
ם, אה רש בה הי י בש רי קש ל תי ם. אנ אה רש בה הי ץ בש רל אה הה ם וש יי מנ שה דות הנ ה תולש לל תוב בו (בראשית ב) אי כה ם, של הה רה בש הו אנ ץ - זל רל אה

ם. הה רה בש אנ א בש לה אל

ה לה תוב בו (תהלים מז) עה כה רוך הוא, של דוש בה קה ה הנ ם - זל יי מנ ה שה לה י עה ר. מי מנ הוא אה ה, וש ת זל ה אל נה הוא שה
ים להי ילו לו אל די בש ל. הי די ינבש סוד ונ ד, בש יירנ ה. ונ רועה תש ם בי נה מש אור. אה ת הה סוד אל קון בש ה, תי לה י עה ה. (מי רועה תש ים בי להי אל
י גו'. מי י וש ל חה ש כה פל נל יהדו  ר בש של תוב (איוב יב) אמ כה רוך הוא, של דוש בה קה ה הנ יו - זל נה פש חה ף רוחנ בש סנ י אה ה) מי רועה תש בי
ץ - רל י אה סי פש ל אנ ים כה קי י הי יו. מי בה עה ם בש יי ר מנ תוב בו (שם כו) צורי כה רוך הוא, של דוש בה קה ה הנ ה - זל לה מש שי ם בנ יי ר מנ רנ צה
ה לה י עה ר, מי מנ ם. עוד אה יי מנ שה ץ וש רל ים אל להי יום עמשות ה' אל (בראשית ב) בש תוב בו  כה הוא, של רוך  בה דוש  קה ה הנ זל

ר. פה עה ם וש יי , מנ ש, רוחנ ם - אי עולה י הה רי שש ה קי עה בה רש ם אנ ה אותה לל גו' - אי ד וש יירנ ם ונ יי מנ שה

עון, מש י שי בי ל רנ אל לו  לה ים הנ רי בה דש הנ יעו  גי הי של ים. כש מי יש קנ תש םא מי ל י של י יוסי בי י רנ רי בש ים די אי רש א, ני יסה י יי בי ר רנ מנ אה
י תי דש מנ ך לה ר לו, כה מנ ך? אה ן לש יי ננ ר לו, מי מנ ה. אה ך זל כה תה וש רש מנ ה אה ר, יהפל מנ אה כו, וש רש י ובי י יוסי בי ל רנ םאשו של ר יחנ יהדו בש ני הי

א. בה א סה נונה מש ב הנ ל רנ מו של שש ר מי יהה אומי הה י של בי אה מי

ה לה י עה י מי י יוסי בי ר רנ מנ אה ה של א, זל יסה י יי בי ר לו רנ מנ י. אה פורי ל צי ר של ענ שנ עון בנ מש י שי בי ב רנ יהה יושי ד הה חה יום אל
ה עה בה רש לו אנ ר אי מנ ך אה ר כה חנ רוך הוא, אנ דוש בה קה ה הנ ר זל מנ ך אה ר כה חנ ה, אנ ה מםשל ר זל מנ ת אה חנ ם אנ ענ ד - פנ יירנ ם ונ יי מנ שה

כו? רש נו בי מורי י של יתי אי רה ר, וש פה עה ם וש יי ש רוחנ מנ ים, אי רי שה קש

רוך-הוא, דוש-בה קה בנ מו  יש קנ תש ים הי רי בה דש ל הנ כה וש ד,  חה ר אל בה כםל דה הנ וש הוא,  ך  כה וש ר,  מנ ה אה יהפל אי של דנ ונ ר לו,  מנ אה
ם שי מי נו  דש מנ לה ך  כה ה, וש זל ך  אי כה דנ ר, ונ מנ אה עון וש מש י שי בי י רנ רי בש די א בש יסה י יי בי רנ ש  גי רנ תש ד. הי חה ל אל קה שש מי ים בש ם עולי כגלה וש
א לה אל ם  אה רש בה הי בש י  רי קש תי ל  אנ ם,  אה רש בה הי בש ץ  רל אה הה וש ם  יי מנ שה הנ דות  תולש ה  לל (אי ה.  פל יה כםל  הנ וש ת.  רל חל אנ ם  ענ פנ בש נו  מורי

ל) בה ה. אמ נל בה ד יי סל ם חל י עולה תי רש מנ י אה תוב (תהלים פט) כי כה ם, של הה רה בש אנ בש

ם ה של ה מנ ה זל א, מנ ילה מו מי ה שש ע. מנ דה י תי נו כי ם בש ה של מו ומנ ה שש תוב מנ כה ר? של הו אומי תוב מנ כה ל סוף הנ בה אמ
י תי לש אנ י שה לומי חמ י בנ רי המ י, של ר לו מורי םאמנ ר לו, י מנ י. אה ני ר בש זה עה לש י אל בי רנ י לש תי דש מנ י לי רי ר המ בה דה ר לו, סוד הנ מנ נו? אה בש
ה י מנ רי המ אי, של דנ ונ ר לו,  מנ כםר? אה זש - תי ר  ם אםמנ ר לו, אי מנ י אותו. אה תי חש כנ שה וש י  לי ר  מנ אה וש ה,  זל ר  בה י דה י מורי ני פש לי

י. תי רש כנ זש ה ני י, יום זל י מורי ני פש י לי תי דש מנ לה של

ר. אה פה תש אל ך  ר בש של ל אמ אי רה שש תוב יי כה ל, וש אי רה שש י יי כםרי י בש ני תוב (שמות ו) בש כה של נו  יש ר - הנ בה דה ר לו, סוד הנ מנ אה
א, י יייסה בי ר רנ כנ זש םא ני ך ל ין כה י. בי תי עש ה יהדנ י סוד זל רי המ י, של ל מורי תו של עש נוחנ דנ ר, תה מנ נו. אה א בש רה קש ה ני זל יון, וש לש סוד על ובש
ת רל אל פש תי וש ה  מה כש חה תוב בו  יהה כה הה ד של חה ה אל דה גה אנ ר  פל לום סי חמ בנ לו  או  רש הל ם.  דנ רש ני יתו.  בי לש ך  לנ הה וש תו  עש ה דנ שה לש חה

בשמיקשדהשו.

ר פל לום סי חמ י בנ יתי אי ת רה רל חל ם אנ ענ לום. פנ חמ י בנ יתי אי ך רה ר, כה מנ אה ק יהדו וש שנ עון. נה מש י שי בי ל רנ ך אל לנ הה ר וש עורי תש הי
ה, טה מנ לש ת  רל אל פש תי ה,  לה עש מנ לש ה  מה כש חה שו,  דה קש מי בש ת  רל אל פש תי וש ה  מה כש חה בו  תוב  כה יהה  הה וש י,  ננ פה לש או  רש הל של ד  חה אל ה  דה גה אנ
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ה תה ו אנ שה כש ד ענ עון, ענ מש י שי בי רנ ר לו  מנ י. אה פי י בש אתי צה מה ך  כה ת וש חנ ם אנ ענ לום פנ חמ י בנ יתי אי רה ך  כה ם. וש יהל לי אמ שו  דה קש מי בש
ה מה כש ע. חה דה י תי נו כי ם בש ה של מו ומנ ה שש תוב מנ כה הו של זל ך. וש או לש רש כםל הל י הנ רי המ ה, ונ דל שה י הנ רי ין קוצש ס בי ני כה הי ינוק לש תי

נו. ת בש רל אל פש מו, תי שש

נהה ך. (שה ילו כה בי שש ה בי ידה עי ה הי תורה הנ ה של בוד זל כה ה לש כה זה ה של ל מםשל קו של לש י חל רי שש ים. אנ להי אל ל הה ה אל לה ה עה ומםשל
ים ר, עולי עםשל ים לש ים - עולי עולי של ם, כש עולה י הה ני ר בש אה ם. שש עולה י הה ני ר בש אה שש ה לי ין מםשל ה בי ה מנ אי םא ורש ה) ב הודה י יש בי רנ

קו! לש י חל רי שש ים. אנ להי אל ל הה ה אל לה ה עה תוב? ומםשל ה כה ה, מנ עולל של ה, כש מםשל ל בש בה כות. אמ לש מנ ים לש ה, עולי לה דג גש לי

ים. להי אל ל הה ה אל לה ה עה תוב ומםשל כה ין אותו, של עי יש סנ ר מש הי טה א לי בה ים, הנ רי בי חמ רו הנ מש אן אה כה ר, מי מנ י אה י יוסי בי רנ
ים אותו. בי רש קה ב, מש רי קה תש הי ה לש רוצל י של מי יו ה'. של לה א אי רה קש יי יו? ונ רה חמ תוב אנ ה כה מנ

ח, (תהלים סה) תנ ק פה חה צש י יי בי גו'. רנ עמקםב וש ית ינ בי ר לש םאמנ אמםר כםה ת ר לי הה ן הה ה' מי ך  אנ לש יו מנ לה א אי רה קש יי ונ
ב אותו רנ קי ה בו וש צה רנ תש רוך הוא הי דוש בה קה הנ ם של דה ל אותו אה קו של לש י חל רי שש יך. אנ רל צי ן חמ כם שש ב יי רי קה ר ותש חנ בש י תי רי שש אנ
ת, ענ דנ ה לה לה עש מנ לש ים של שומי רי שום הוא מי תו, רה עמבודה ה בו לנ צה רנ תש הוא הי י של ל מי כה דוש, של קה ל הנ יכה הי תוך הנ רות בש שש לי
ל כה ר בש ם, עובי רםשל א בו אותו הה צה מש ני י של ל מי כה דורו, וש מש רות בי שש יון לי לש על דוש הה קה ך הנ לל מל י הנ ני פש לי ר מי חה בש י הוא ני רי המ של

יהדו. ה בש ין מוחל אי ה וש לה עש מנ לש ים של רי עה שש הנ

ה תוב (שמות ב) ומםשל כה ב, וש רי קה ר ותש חנ בש י תי רי שש תוב אנ יו כה לה עה ה, של ל מםשל קו של לש י חל רי שש ר, אנ מנ ה אה הודה י יש בי רנ
בות. קי נש לו הנ עמקםב - אי ית ינ בי ר לש םאמנ שו. כםה ת גה םא יי ם ל הי ל ה' וש דו אל בנ ה לש ש מםשל גנ ני ל, (שם כד) וש פל עמרה ל הה ש אל גנ ני

ים. רי כה זש לו הנ ל - אי אי רה שש י יי ני בש יד לי גי תנ וש

כו כםה. רש בה ר יש לומנ ה, כש כוכה רמ בה יך יש ידל סי חמ תוב ונ כה כו. וש רמ בה ר כםה תש מנ אל נל מו של ר, כש םאמנ ר, כםה ת מנ עון אה מש י שי בי רנ
ד גי ינ ר (דברים ד) ונ מנ אל נל מו של ל - כש אי רה שש ית יי בי יד לש גי תנ ין. וש די ד הנ צנ נו מי יש הנ ה, וש ירה מי אמ עמקםב - בנ ית ינ בי ר לש םאמנ כםה ת

ים. מי חמ רנ ד הה צנ או מי בה ים, של רי כה זש ל - הנ אי רה שש י יי ני בש יך. לי להל ה' אל יום לנ י הנ תי דש גנ תוב (שם כו) הי כה יתו. וש רי ת בש ם אל כל לה

יות! הש יך לי רי יהה צה ינו הה להי ה' אל יך? לנ להל ה' אל יום לנ י הנ תי דש גנ ה הי ה זל ה, מנ זל אנו לה יל ובה ק, הואי חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
גו', ה וש ץ טובה רל ל אל אל ך  יאמ בי מש יך  להל י ה' אל תוב (שם ח) כי י כה רי המ דו הוא, ונ בנ לש ק בי י רנ כי עון, וש מש י שי בי רנ ר לו  מנ אה

ך? ם כה כגלה ה הוא, וש לה ש אםכש יך אי להל י ה' אל ך, (שם ד) כי ן לה יך נםתי להל ר ה' אל של (שם) אמ

י מי ה כש ץ דומל רל אה ה לה חוצה ר בש דה ל הנ כה , וש לוהנ ייש לו אל י של מי ה כש ל דומל אי רה שש ץ יי רל אל ר בש דה ל הנ ינו, כה ני ך שה א כה לה אל
ה זל ה, וש קומה מש ת בי בל ה יושל ינה כי ה, ושש דושה קש ץ הנ רל אה ה לה דוש עולל קה ע הנ רנ זל הנ שום של ם? מי ענ טנ ה הנ . מה לוהנ ין לו אל אי של
ה. ינה כי י שש ני ל פש בי קנ ה ולש דושה קש ץ הנ רל אה ס לה ני כה הי ים לש ידי יו עמתי הה ם של אותה א לש לה יך אל להל ר אל מנ םא אה ה ל לוי. ומםשל ה תה זל בה
שום קום, מי ל מה כה אי בש דנ יך ונ להל ן אל כי לה ץ, וש רל אה ס לה ני כה הי ה לש כה םא זה ה ל י מםשל רי המ שום של ינו, מי להי ר אל מנ םא אה ל ה של ומנ

ם. שה ס לש ני כה הי ים לש ידי יו עמתי ם הה הי של

תה רש מנ אה ם וש הי ים הה יהמי ילה בנ הש ר יי של ן אמ כםהי ל הנ אל אתה  תוב (שם כו) ובה אן כה ל כה בה ך הוא. אמ אי כה דנ ר לו, ונ מנ אה
צו ם רה א הי לה ינו? אל להי םא אל ל וש יך  להל ם אל ענ טנ ה הנ ים. מה ץ שורי רל אה ם בה י הי רי המ יך, ונ להל ה' אל יום לנ י הנ תי דש גנ יו הי לה אי
ל ם כה הל מה ה עי שה עה ץ וש רל ה אל אותה ים לש סי נה כש ני ץ וש רל אה רו בה שה ה וש ל זל כה כו לש יון זה לש על ד הה סל חל ל הנ לנ גש בי הודות של אות ולש רש הנ לש
ה' יום לנ י הנ תי דש גנ תוב הי כה ר), של חי ם אנ דה אה םא לש ל ן (וש כםהי ה לנ לל ים אי רי בה ים דש רי אומש יו  הה ך  שום כה ן טובות, ומי אותה

ד. סל חל ד הנ צנ א מי בה שום של אי) מי דנ ך הוא ונ כה יך, (וש להל אל

אוי רה ם של לי קום שה אותו מה ל - בש אי רה שש י יי ני בש יד לי גי תנ ם. וש הל אוי לה רה קום של אותו מה עמקםב - לש ית ינ בי ר לש םאמנ כםה ת
יד גי תנ א. וש רה קש כםל ני מות הנ לי ל שש אי רה שש א יי לה ים. אל ת עולי חנ ה אנ גה רש דנ לו, ובש גות עה רה י דש תי ל שש אי רה שש יי עמקםב וש י ינ רי המ ם, של הל לה
ד גי ינ תוב ונ כה רוך הוא, של דוש בה קה ם הנ הל ה לה שה עה ת של מל אל ה טוב ול מה כש רוחנ חה ר בש בי דנ ה ולש מה כש אות חה רש הנ ל, לש אי רה שש י יי ני בש לי

יתו. רי ת בש ם אל כל לה

ים, כי ינו הולש יי הה ד של י. ענ ני יהיא בש י חי בי י רנ מי יהה עי הה וש ך  רל דל בנ ך  י הולי יתי יי ת הה חנ ם אנ ענ י, פנ י יוסי בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה
גגדות אמ ל הה ם, כה דה ן אה י לו: בל תי רש מנ אה יו וש לה י אי תי בש רנ ה. קה פואה רש ים לי בי ה עמשה דל שה ט בנ יהה לוקי הה ד של חה יש אל י אי אתי צה מה
ה - ת זל י אל תי רש מנ אה ת וש פל ם נוסל ענ י פנ תי רש זנ ר. חה בה ר דה מנ םא אה ל םאשו וש ים ר רי םא הי ה? ל מה ים לה בי עמשה ל הה לו של לה שורות הנ קש הנ
י תי בש ם. יהשנ כה חה ה, או  שוטל טומות, או  יו אמ נה זש ה אה זל הנ יש  אי הה של י: או  ני יהיא בש י חי בי רנ י לש תי רש מנ ר. אה בה ר דה מנ םא אה ל וש

ן. פל י גל לי עמ ם בנ יהל לי ה עמ סה כי ם וש ז אותה חנ אה ים, וש בי ם עמשה ט אותה קי ך לי ר כה חנ לו. אנ צש אל

ס י חה יתי יי םא הה ם ל ים. אי מי כה ם חמ הי ים של רי ים אומש הודי יש ל הנ ענ וש ים,  הודי יש ם  תל אנ י של יתי אי י רה ני נו: אמ לה ר  מנ אה
ה י רואל ני י אמ רי המ כםל, של הנ מי ים אותו  יקי חי רש מנ ה של זל ע הנ צםרה מש הנ מו  ם כש דה י אה ני בש ים מי קי חה רג מש יו  הי ו תי שה כש ם, ענ יכל לי עמ
י לו שומי כש א אי לה ים, אל ה יהמי לשה ים שש קי חה רג יו מש הש תי ם, וש כל גופש ס בש ננ כש ם ני יכל לי רוב אמ יהה קה הה ד של חה ב אל של ל עי יחנ של רי של

או. פש רנ תש תי לו וש לה ר הנ בה הנ

נו ר לה מנ נו. אה רש עורנ תש ך הי ר כה חנ ב. אנ ן רנ מנ ד זש ה ענ עה זי נו בש רש שנ קש ני וש נו  מש דנ רש ני ם, וש ים שה צויי יו מש הה ם, של הל נו מי לש כנ אה
ה. מה לש שש י ני די ל יה ם ענ כל ת גופש פואנ י רש רי המ י, של ם אותי אתל צה מש ם של כל מה ם עי יכל להי ו אל שה כש יש: ענ אי אותו הה

י פי ה כש בה קי נש י לנ רי המ יו. של כה רה י דש פי ר כש חי ם אנ דה ם אה ר עי בי דנ לש יך  רי ם צה דה ל אה נו: כה ר לה מנ ים, אה כי הולש ינו  יי הה ד של ענ
ית בי ר לש םאמנ תוב כםה ת כה הו של י, זל ני יהיא בש י חי בי רנ י לש תי רש מנ יו. אה כה רה י דש פי ים כש רי בה גש בנ ר של בל גל לנ יו, וש כה רה י דש פי יש כש אי ה, לה כה רש דנ
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ל, אי רה שש י יי ני בש יד לי גי תנ יד וש גי תנ ם. וש הל אוי לה רה קום של אותו מה עמקםב, בש ית ינ בי ר לש םאמנ ל. (כםה ת אי רה שש ית יי בי יד לש גי תנ עמקםב וש ינ
ל אי רה שש א יי לה ים, אל ת עולי חנ ה אנ גה רש דנ ם ובש גות הי רה י דש תי ל שש אי רה שש יי עמקםב וש י ינ רי המ ם, של הל אוי לה רה ם של לי קום שה אותו מה בש

א). רה קש כםל ני מות הנ לי שש

י ני ל בש כה ים מי בי עמשה ם הה כנ יהה חמ י הה בי אה שום של ם, מי כל מה י עי תי רש בנ םא די ל י וש םאשי י ר תי מש רנ םא הי ל ם של יתל אי נו: רש ר לה מנ אה
ם. יהל יני י בי דורי ה מש נה שה ל הנ כה י בש ני אמ ת, ונ מל ם אל הל בה ים של בי עמשה ל הה י כה כי רש י דנ בי אה י מי תי דש מנ לה דורו, וש

פון, ד צה צנ הוא לש ד, וש חה קום אל מה י ייש  יתי בי - בש לו  לה ן הנ פל גל י הנ לי עמ בנ י אותו  יתי סי כי ם של יתל אי רש ה של זל ב הנ של עי הה וש
ה נונה ב שש רל חל ים וש אשי י רה ני ם שש ד עי חה אל יש  א אי ם יוצי יי חנ רי ל אותו  ן של יי ענ הה ד, ומי חה ם אל יי חנ עוץ רי קום נה מה אותו  ובש
ב של עי ל הה ת כםחו של או אל רש תי י וש רנ חמ אנ כו  ה, ולש זל ב הנ של עי ת הה י אל תי טש קנ י לי ני אמ נו, ונ ר אותה עי צנ ל יום הוא מש כה יהדו, ובש בש

כםל. יו בנ כה רה ענ דש יודי י של ין מי אי ם, וש עולה ה בה לה יון גי לש על לוהנ הה אל ה של ה ומנ זל הנ

א ב. יהצה קל נל ב בנ של עי אותו הה ם מי שה ר, וש פה עה ד בל חה ב אל קל נל ף לש כופי תש ך, הי רל דל ים בנ כי ינו הולש יי הה ד של יו. ענ רה חמ נו אנ כש לנ הה
י. רנ חמ כו אנ נו: לש ר לה מנ נו. אה דש חנ ד. פה חה י אל די מו גש ר אותו כש שנ קה ד וש חה ר) אל ל (סודה בל ח חל קנ דול. לה םאשו גה ר ד וש חה ש אל חה נה

יב אותו בי ש סש יק אי לי דש הי ד וש חה ר אל ח ני קנ ד. לה חה ל אל ר כםתל חנ ה אנ כה שי חמ קום בנ ינו אותו מה אי יתו, רה בי נו לש עש גנ הי ד של ענ
ר. בה רו דה בש דנ םא תש ל דו וש חמ פש םא תי או - ל רש תי ה של מנ נו: מי ר לה מנ ם. אה יי חנ רי קום הה מש

ש חה נה ס הנ ננ כש ש. ני חה נה הנ םאש  ר ם בש שה ב וש של עי הה אותו  ת מי של תל כש מנ בש ש  תנ כה יו, וש רה שה קש מי ש  חה נה ת הנ יר אל תי הי ך  ין כה בי
ל ר: אנ מנ אה יש וש אי ינו אותו הה יהדי ז בש חנ את, אה צי ינו לה צי ע. רה זנ עמ דנ זש קום הי מה ל הנ כה נו קול של עש מנ שה ם, וש יי חנ רי ין הה אותו עי בש

י. לנ בו אי רש דו, קי חמ פש תי

אותו ס לש ננ כש ה. ני לה חי תש בנ םאשו כש ר ם בש שה ב וש של עי אותו הה יש מי אי ח אותו הה קנ ם. לה ת דה ש שותי חה נה א הנ יהצה ך  ין כה בי
ארו. וה יב צנ בי רוי סש ש שה חה נה ים וש אשי י רה ני ם שש ד עי חה יש אל ן אי יי ענ אותו הה א מי יהצה ינו של אי ה רה נה טנ ה קש עה שה ם. לש יי חנ רי ין הה עי
ה ילה הובי מו של אי ץ)! אוי לש רל ין של א (מי יטה קי א זש יטה קי ר: זש מנ הוא אה ים. וש מי עה לש פש א שה יהצה ם וש יי חנ רי ין הה אותו עי ס לש ננ כש ני

קום! אותו מה אותו לש

נו ר לה מנ אםד. אה נו מש דש חנ נו פה אה ם. וש יהל ני תו שש לו ומי פש נה ש, וש חה נה הנ יש וש אי או הה יהצש קומו, וש מש ם מי יי חנ רי ר הה עלקנ ך נל ין כה בי
י םאשי י ר תי מש רנ םא הי ל ם וש כל מה י עי תי רש בנ םא די ן ל כי לה ם, וש יכל ני פש י לי תי טש קנ י לה ני אמ ב של של עי ל אותו  כםחו של הו  יש: זל אי אותו הה

י. לנ ם אי תל בש רנ קש ה של עה שה בש

א צה מש ני ה של ל מנ כםחנ כה ץ וש רל אה רוך הוא בה דוש בה קה ע הנ טנ נה ה של ל מנ כה ה, של מה כש ם חה דה י אה ני עו בש לו יהדש נו: אי ר לה מנ אה
ם, דה י אה ני בש מי ה זו  מה כש הוא חה רוך  בה דוש  קה יר הנ תי סש םא הי ל ל בה ה. אמ בה רנ הה תו  מה כש חה ם בש בונה רי ת כםחנ  אל עו  ם, יהדש עולה בה

חו אותו. כש שש יי ה וש מה כש ה חה אותה חו בש טש בש םא יי ל יו וש כה רה דש טו מי סש םא יי ל י של די א כש לה אל

ב של ין עי ה, אי אי םא רש יהה. וב ם הה כה חה אי של דנ ר, ונ מנ עון, אה מש י שי בי י רנ ני פש לו לי לה ים הנ רי בה דש ת הנ י אל תי רש מנ אה י וש אתי בה של כש
ה צה רה קום של ל מה כה בש זוב, של אי ן הה ה מי אי םא ורש ב. ב ם רנ יי מנ שה כםחו בנ ה וש בה ה רנ מה כש ה בו חה תה יש םא הה ל ץ של רל אה ד בה נולנ ב של של עי וש
ה לה עש מנ לש של ר כםחו  עורי תש יי שום של ם? מי ענ טנ ה הנ זוב. מה אי ר בש הה טש ני ם, הוא  דה אה ת הה ר אל הי טנ לש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ
יך לל עה ם. וש דה אה ר הה הה טש ני ה וש אה מש טג ר רוחנ הנ עי בנ יו, הוא מש לה ד עה קה פש ני של כםחנ  ר אותו הנ עורי תש מי של י כש רי המ יו, של לה ד עה קה פש ני של

ך! ילש צי הי ן של מה חמ רנ רוך הה ר, בה י אומי ני אמ

י בי ר רנ מנ ים? אה רי שה י יש פי נש ה כנ ה זל ים. מנ רי שה י נש פי נש ל כנ ם ענ כל תש א אל שה אל ם וה יי רה צש מי י לש יתי שי ר עה של ם אמ יתל אי ם רש תל אנ
ך רל עון, דל מש י שי בי ר רנ מנ אה תוב של כה סוד הנ נו  יש הנ גו'. וש וש נו  יר קי עי ר יה של נל תוב (דברים לב) כש כה ים, של מי חמ רנ ה, בש הודה יש
דוש קה ך הנ ים - כה רי חי אמ ין לנ די יו וש נה ל בה ים ענ מי חמ רנ א בש צה מש ר ני של נל ה הנ ים. מה מי חמ רנ ם? בש יי מנ שה ה בנ ה זל ם. מנ יי מנ שה ר בנ של נל הנ

לות. זה ים ומנ בי ת כוכה י עמבודנ די ים עובש מי ל ענ ין אל די ל, ובש אי רה שש יי ים לש מי חמ רנ א בש צה מש רוך הוא ני בה

אור, בה מו  קה יהיא.  חי י  בי רנ וש י  יוסי י  בי רנ מו  עי ים  כי הולש יו  הה וש לוד,  לש יהא  קי פוטש קנ מי ך  הולי יהה  הה ר  זה עה לש אל י  בי רנ
ל ייה אל רש י אנ ני תוב (יחזקאל א) ופש כה ה של זל סוק הנ פה ת הנ י אל יתי אי יהיא, רה י חי בי ר רנ מנ ים. אה כי יו הולש הה יום, וש יר הנ אי הי של כש
ר של םאל. נל מ שש ין, שור מי יהמי ייה בש רש י אנ רי ן. המ תה עש בנ רש אנ ר לש של י נל ני ן ופש תה עש בנ רש אנ םאול לש מ שש הנ י שור מי ני ם ופש תה עש בנ רש אנ ין לש יהמי הנ

קומו? קום מש ה מה יזל אי בש

ים מי חמ כםל - רנ א בנ צה מש ר ני של נל שום של ם? מי ענ טנ ה הנ רוי. מה ק שה יוני הנ עמקםב) של ינ קום (של מה ר, בנ זה עה לש י אל בי ר לו רנ מנ אה
תוב כה ים, של רי חי ל אמ ין אל די ים, ובש מי חמ רנ ל בש אי רה שש ת יי יל אל רוך הוא - מובי דוש בה קה ך הנ ים. כה רי חי ל אמ ין אל די יו, וש נה בה לש

נו. יר קי עי ר יה של נל תוב כש כה ים, וש רי שה י נש פי נש ל כנ ם ענ כל תש א אל שה אל וה

ייה רש ן אנ כי לה וש ש.  מה ם מנ יי מנ שה ם. בנ יי מנ שה ר בנ של נל הנ ך  רל תוב (משלי ל) דל כה ים? של מי חמ א רנ רה קש ני ר  של נל של נו  ן לה יי ננ מי
מות ל דש ענ תוב וש כה לו בו, של לש כש כםל ני הנ ם, וש ת כגלה ל אל ם כולי דה ם. אה ז אותה אוחי ם, וש יהל יני ר בי של םאל, נל מ שש ין, שור לי יהמי לש

ה. לה עש מה לש יו מי לה ם עה דה ה אה אי רש מנ מות כש א דש סי כי הנ

נו חותי אמ ה לנ עמשל ה ננ ה מנ ין לה ם אי יי דנ שה ה וש נה טנ נו קש חות לה ח, (שיר ח) אה תנ א פה בה י אנ בי גו'. רנ י וש ישי לי שש יום הנ י בנ הי יש ונ
ה - ין לה ם אי יי דנ שה רוך-הוא. וש דוש-בה קה חות לנ את אה רי קש ני ל של אי רה שש ת יי סל נל ה - זו כש נה טנ נו קש חות לה ה. אה ר בה בנ דג יש יום של בנ
תוב כה ם, של יהל לי ן עמ גי הה ים לש ים טובי עמשי כגיות ומנ ם זש הל יהה בה םא הה י, ל יננ ר סי הנ ל לש אי רה שש בו יי רש קה ה של עה שה ינו, בש ני שה נו של יש הנ
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ה נו - מנ חותי אמ ה לנ עמשל ה ננ ם. מנ א הי לה ה אל שה ל אי י של ין יםפי אי ה, וש שה אי ל הה י של יםפי הנ קון וש תי ם הנ י הי רי המ ה, של ין לה ם אי יי דנ שה וש
ם. תה מה שש ם ני הל ח מי רנ פש תי ה וש תורה י הנ רי בש ת די ר אל בי דנ י לש יננ ר סי הנ ה בש לל גנ תש רוך הוא יי דוש בה קה הנ ה של עה שה ה בש נה מל ה מי עמשל ינ

םא ל ים של יהמי ה  לשה מו, שש לש שש ני וש ה  לה יש לנ אותו  י בש יננ ר סי הנ ל לש אי רה שש יי בו  רש קה ה של עה שה ה  אותה י, בש י יוסי בי ר רנ מנ אה
ל אי רה שש יי ה, וש לה עש מנ ים לש כי אה לש ם מנ ה. אותה וה חמ אנ ל בש אי רה שש ת יי אל לו  בש קי ים וש יוני לש ים על כי אה לש או מנ ם, בה יהל שותי נש לי גו  וש דנ זש הי

ה. טה מנ יון לש לש על ם הה שי ת הנ ים אל שי דש קנ ל מש אי רה שש יי ה, וש לה עש מנ יון לש לש על ם הה שי ת הנ ים אל שי דש קנ ם מש ה. הי טה מנ לש ים מי כי אה לש מנ

ה נה טנ נו קש חות לה ים, אה רי יו אומש ים הה יוני לש ים על כי אה לש ה, ומנ לה יש אותו לנ ים בש רי תה ים כש עי בש שי ל בש אי רה שש יי רו  טש ענ תש הי וש
ה עמשל ה ננ לה דג בוד וגש ה כה ר, מנ לומנ נו? כש חותי אמ ה לנ עמשל ה ננ ים, מנ ים טובי עמשי כגיות ומנ ם זש הל ין בה אי ה, של ין לה ם אי יי דנ שה וש

ה? ם תורה הל ת לה תי י לה יננ ר סי הנ ה בש לל גנ תש רוך הוא יי דוש בה קה הנ יום של נו זו בנ חותי אמ לנ

י בי י. רנ ישי לי שש יום הנ נו בנ יש הנ ה, וש שה ל אי שו אל גש ל תי ים אנ ת יהמי לשל שש ים לי ני כם יו נש תוב הל י). כה ישי לי שש יום הנ י בנ הי יש (ונ
יהה לש מנ פה ל הנ כה רוך הוא לש דוש בה קה א הנ רה י, קה יננ ר סי הנ לות בש גה הי רוך הוא לש דוש בה קה ה הנ צה רה ה של עה שה ר, בש מנ עון אה מש שי
ם ם. אי יהל לי לות עמ גנ תש הי ה לש י רוצל ני אמ י, ונ גותנ הה נש ת הנ ים אל עי ם יודש ינה אי ינוקות של ל תי אי רה שש ו יי שה כש ם: ענ הל ר לה מנ אה לו וש של
הו י. זל גותנ הה נש ת הנ לו אל בש יקנ ים וי מי חמ רנ ם בש יהל לי ה עמ לל גנ תש ל אל בה בםל. אמ סש לו לי םא יוכש ה - ל בורה גש כםחנ הנ ם בש יהל לי ה אמ לל גנ תש אל
ייט תוב (שמואל-ב כב) ונ כה נו? של ן לה יי ננ ים. מי מי חמ הוא רנ אי, של דנ י ונ ישי לי שש יום הנ י. בנ ישי לי שש יום הנ י בנ הי יש ונ תוב  כה של

ד. יירנ ם ונ יי מנ שה

ה ם תורה הל ה לה נה תש ני ר  חנ אנ ה, וש לה חי תש ים בנ מי חמ ם רנ הל ים לה די קש ל. הי אי רה שש יי הוא לש רוך  בה דוש  קה ה הנ לה גנ תש ה הי זל ובה
ל. אי רה שש או יי רש קש ך ני ל כה לנ גש בי ם, של הל אוי לה ך רה כה י, של ישי לי שש יום הנ ה. בנ בורה גש ד הנ צנ מי

ה לה גנ תש םא הי ל רות וש דש את קנ צי מש ז ני בות, אה יהה עה ם הה י אי רי בות. המ םא עה ר ל תוב (שם כג) בםקל כה ר, של בםקל יות הנ הש בי
א צה מש ר, ני בםקל יר הנ אי מי של כש ר אור. של בםקל ר (בראשית מד) הנ מנ אל נל של מו  ר, כש בםקל "ד? בנ סל ה חל לל גנ תש י מי תנ "ד. ומה סל חל
תוב (איוב לח) כה ים, של רי םא עובש ז ל ד אה ים ענ יני די ר, הנ בםקל יר הנ אי םא מי ל ן של מנ זש ים. ובי רי ים עובש יני די הנ ם וש עולה "ד בה סל חל
תוב ה כה עה ה שה אותה ש, בש מל של יר הנ אי ים ומי בי ם כוכה רו אותה בש עה ן של יוה ים. כי להי י אל ני ל בש יעו כה יהרי ר ונ י בםקל בי ד כםכש ן ינחנ רה בש
רו בש עה של ן  יוה כי וש ר.  בםקל הנ יות  הש בי תוב  כה ה  עה שה ה  אותה בש תון.  חש תנ הנ ם  עולה בה ר  עורי תש מי "ד  סל חל וש בות,  עה םא  ל ר  בםקל

או). צש מש םא ני ים ל יני ר, די בםקל ר הנ עורי תש הי של ר. (כש בםקל א הנ צה מש ים, ני בי כוכה הנ

ר - בםקל יות הנ הש ינו בי ני י. שה יננ ר סי הנ לות בש גנ תש הי רוך הוא לש דוש בה קה יל הנ חי תש ר הי בםקל יות הנ הש י, בי י יוסי בי ר רנ מנ אה
ר. בםקל ם בנ הה רה בש ם אנ כי ינשש תוב בו (בראשית יט) ונ כה ם של הה רה בש ל אנ כותו של ה זש רה עורש תש הי של כש

ה. זל א מי ה יוצי ד. זל חה יות אל הש רו לי זש חה י קולות של ני ר. שש סי תוב חה א, קםלת כה בה י אנ בי ר רנ מנ ים. אה קי רה י קםלת ובש הי יש ונ
ם. יי ננ הוא שש ד של חה אל ד, וש חה ם אל הי ם של יי ננ . שש רוחנ ם מי יי ם, ומנ יי מנ רוחנ מי

דול תוב בו קול גה כה ים, הוא של מי עולה ק לש ינו פוסי אי ק של זה דול חה הוא קול גה ד, וש חה י, קםלת אל י יוסי בי ר רנ מנ אה
ים יני די הנ ז  אה וש ק,  סה פש ני קול  הנ ה  נה שה בנ קופות  תש ע  בנ רש אנ בש ינו,  ני שה של ים,  קי פוסש קולות  הנ ר  אה שש י  רי המ של ף,  יהסה םא  ל וש
ם לי יום שה קי ר מי םא עובי ל ים וש מי עולה ק לש סה פש םא ני קולות, ל ר הנ אה ת שש אל ל בו  כולי ה של קול זל ם, וש עולה ים בה רי עורש תש מי

קולות. ר הנ אה ל שש ת כה ל אל כולי קולות, קול של ל הנ ה קול של ינו, קול זל ני לו. שה ק של חםזל הנ וש

ל ענ ה, וש זל ה בה ל זל לה כש ני ה קול, וש כםל) עושל הנ קול (וש ש, ובנ אי ם וש יי ד רוחנ ומנ צנ א מי לה ין קול אל ה, אי הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ת בל הל לש ה. שנ שה ר עה טה מה ים לנ קי רה תוב (תהלים קלה) בש כה ה של מנ נו  יש י, הנ י יוסי בי ר רנ מנ ים. אה קי רה תוב קםלת ובש ה כה זל

ים. צויי ת) מש ענ םא (שוקנ ל ה, של בה חי ים בש מי חמ ל רנ ר של של רות, קל עמטה בנ

ד צנ ה בש תה יש יא הה ך, הי כה ם  י, אי יוסי י  בי רנ ר  מנ אה ה.  תורה ה הנ נה תש ני ה  בורה גש ד הנ צנ בש ר,  ה אומי הודה יש י  בי ינו, רנ ני שה
גו'. כםחנ וש י בנ רי דה אש ך ה' נל ינש מי תוב יש כה מו, וש ת לה ש דה ינו אי ימי תוב (דברים לג) מי כה ין, של יהמי ה לש רה זש חש ר לו, הה מנ םאל? אה מ שש

ין). יהמי םאל (לש מ שש ה לי בורה י גש רי םאל. המ מ שש ין לי יהמי ין, וש יהמי ר לש זנ חש הה םאל של מ אנו שש צה מה

ן נה עה תוך הל אםד - מי ק מש זה ר חה קםל שםפה . וש חנ םא לוקי ל קומו, של מש קוענ בי שה ק של זה ן חה נה גו' - עה ר וש הה ל הה ד ענ בי ן כה נה עה וש
ך. חםשל תוך הנ קול מי ת הנ ם אל עמכל מש שה י כש הי יש ר (דברים ה) ונ מנ אל נל מו של קול, כש א אותו הנ יהה יוצי ק הה זה חה הל

ם. כגלה י מי ימי ני א פש יהה יוצי אותו קול הה ל. וש פל עמרה ן ונ נה עה ך  תוב חםשל כה יו, של ים הה כי שי חמ לש  ה, שה הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ף. םא יהסה ל דול וש תוב קול גה בו כה יהה, של כםל הה ל הנ י של ימי ני פש י, הנ י יוסי בי ר רנ מנ אה

ך א כה לה יות! אל הש לי יך  רי יהה צה ים הה עי ים? שומש קולת. רםאי ת הנ ים אל ם רםאי עה ל הה כה וש תוב  א, כה בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ה ים מנ רואי ה גוף, וש אל רש ני של מו  ם כש הל ים בה אי רש ני ל וש פל עמרה ן ונ נה עה וש ך  חםשל אותו  ים בש קי קה חש נל יו  ם קולות הה ינו, אותה ני שה
יו ים, הה יו רואי הה ה של אל רש תוך אותו מנ ן, ומי נה עה ל וש פל עמרה ונ ך  תוך אותו חםשל ים מי עי שומש ה של ים מנ עי שומש ים, וש רואי של

ם. יהל רי חמ או אנ בה ים של רוני חמ עו דורות אנ םא יהדש ל ה של ים מנ עי יודש יון, וש לש אור על ים בש ירי אי מש

י בי ה רנ נה ים? שה יו רואי ה הה ם. ומל כל מה ר ה' עי בל ים די ני פה ים בש ני תוב פה כה הו של ים, זל ני פה ים בש ני ים פה יו רואי ם הה כגלה וש
ל כה ים, וש זי נה גש ל הנ ים בו כה לי כש תנ סש מי אור, של יר בש אי יהה מי םא הה ל יהה קול, של םא הה ל קולות, של ם הנ ל אותה אור של הה י, מי יוסי
ים - קולת. רםאי ת הנ ים אל ם רםאי עה ל הה כה תוב וש ך כה שום כה . ומי יחנ שי מה ך הנ לל ד מל יהבםאו ענ דורות של ל הנ כה ים, וש רי תה סש ני הנ

ש. מה יהה מנ אי רש
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םא ל ה של קולות מנ ם הנ ל אותה אור של הה או מי רה נו, של רש מנ אה מו של ים - כש ים, רםאי ם רםאי עה ל הה כה ר, וש זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
א לה תוב, אל םא כה א ה' ל רל אי ת ה'. וה א אל רל אי ר (ישעיה ו) וה מנ אל נל מו של קולת - כש ת הנ ים. אל רי חי ים אמ רוני חמ או דורות אנ רה

קולת. ת הנ א אל לה ר, אל מנ אל םא נל קולת ל ים הנ ם רםאי עה ל הה כה אן, וש ף כה ת ה'. אנ אל

ד בי ה). כנ מה כש חה ה (בנ תורה ל בנ כי תנ סש הי י לש די נו כש תש ה ני תורה בנ ים של תי אל י הה רי המ ץ. של רל אה ת הה אי ם וש יי מנ שה ת הנ ה אי מו זל כש
קולת - ת הנ אן אל ף כה ר. אנ חי ר אנ בה ם דה הל יל בה לי כש הנ ם לש כגלה ך. וש הונל ת ה' מי ד אל בי ך. (משלי ג) כנ מל ת אי אל יך וש בי ת אה אל
ה מה כש חה ים בש לי כש תנ סש ים ומי רואי בו  ם, של הל א מי יוצי ה של יו מנ לה ם אי ס אותה כוני ה, של טה מנ ר לש חי קול אנ בות אותו  רנ לש
או בה ים של רוני חמ דורות אנ ה לש לה גנ תש םא הי ל ה של ים, מנ רי תה סש ני ים וש ירי מי טש סודות הנ ל הנ כה ים וש יוני לש על ים הה זי נה גש ל הנ ה כה יונה לש על
שוב ה' או בש רש ן יי יי ענ ן בש יי י ענ תוב כי כה , של יחנ שי מה ך הנ לל םא מל יהב ן של מנ זש ד הנ ים ענ מי עולה יהבםאו לש דורות של םא לנ ל ם וש יהל רי חמ אנ

יון. צי

אות, רה הי ים לש קוני תי בש נו  קש תנ תש הי של ל מי בה ד. אמ חה כםל אל ים. הנ ידי פי ו לנ שה כש ענ ים, וש קי רה ה בש לה חי תש ם - בנ ידי פי לנ ת הנ אל וש
ך. או כה רש קש ני

מו י, כש תי עש מנ שה ם זו  יי תנ ים שש להי ר אל בל ת די חנ תוב (תהלים סב) אנ ק, כה חה צש י יי בי ה רנ נה ר - שה שםפה ת קול הנ אי וש
ך. ילה לש הש םא יי ל י, וש נםכי ר אה מנ אל נל של

תוב כה ר, של א שופה רה קש ני א אותו קול של לה ר? אל שםפה ה הנ מה יות! לה הש יך לי רי יהה צה ר הה שופה ה, קול בנ הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ר. א) שופה רה קש א (ני רה בש ה ני זל ים. בה פגרי כי יום הנ ש בש חםדל שור לנ עה י בל עי בי שש ש הנ חםדל ה בנ רועה ר תש תה שופנ רש עמבנ הנ (ויקרא כה) וש

ה, זל ל בה לה כש כםל ני אן הנ ף כה ים), אנ מי חמ רנ ד וש סל ין חל ם (די יי ש רוחנ ומנ יא קול, אי ר מוצי ה שופה י, מנ י יוסי בי ר רנ מנ אה
ים. רי חי אמ קולות הה ים הנ אי ה יוצש זל ומי

צוי, יומו מה קי ר בש שופה נו, וש מל א מי קול יוצי ד, וש חה ר אל שופה ע של מה שש מנ ר, של שופה א מי יוצי ר, קול של זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ר. שםפה תוב קול הנ ך כה שום כה ומי

ש. (שם ול יה רש ם דה דה ר קר פנ ר (דניאל ו) שש מנ אל נל מו של ר, כש סי תוב חה ר כה שםפה ר - הנ שםפה ך, קול הנ ר כה מנ ה אה הודה י יש בי רנ
יהה. וה חמ הנ י לש מנ דה ר קה פנ ך. (שם ג) שש לה ר עמ פנ שש י יי כי לש ד) מי

ה, אי םא ורש עון, ב מש י שי בי ר רנ מנ ר. עוד אה א שופה רה קש נו ני מל א מי קול יוצי קום של ר - מה שםפה ר, קול הנ מנ עון אה מש י שי בי רנ
י א פי ה מוצה ה זל ם. מנ דה אה ילה הה חש י ה' יי א פי ל מוצה ל כה י ענ תוב (דברים ח) כי כה נו של יש ל קול, הנ קום של ר - מה שםפה קול הנ
ם, כגלה ק מי זה חה ים וש תוני חש תנ קולות הנ ר הנ אה ל שש כה דול מי ר, הוא גה שופה ה קול) הנ זל ר, וש שופה א מי יוצי ה קול (ס"ר של ה'? זל
ר שופה קול הנ עון) בש מש י שי בי ר רנ מנ אםד. (אה ק מש זה ר חה מנ אל םא נל קולות ל ר הנ אה ל שש ל כה ענ אםד, וש ק מש זה ר חה קםל שםפה תוב וש כה של
ה, אור קה דנ ה  מה מה דש א קול  רה קש ני וש ף.  יהסה םא  ל וש דול  גה תוב קול  כה של דול,  גה א קול  רה קש ני של הו  זל וש לוי,  תה כםל  הנ ה  זל הנ

כםל. יר לנ אי ך ומי זגכה יק ומש קי דנ ך וש הוא זנ נורות, של מש הנ

ר מנ אל נל של מו  יו, כש ת פי סםם אל חש לנ וש נו  מל תםק מי שש ם לי דה אה יך  רי צה עון, של מש י שי בי ר רנ מנ ה? אה מה מה ה דש ה זל ה, מנ מה מה דש
םא ל ה של יקה תי יא שש ה הי מה מה סום. דש חש י מנ פי לש ה  רה מש שש י אל שוני לש טוא בי חמ י מי כנ רה ה דש רה מש שש י אל תי רש מנ (תהלים לט) אה
נגעו יה ר (ישעיה ו) ונ מנ אל נל של מו  נגעו, כש יה או. ונ רה ה של מנ או  רה חםק, של רה מי דו  מש ענ ינ ונ נגעו  יה ם ונ עה א הה ינרש ה. ונ חוצה ת הנ ענ מנ שש ני

א. קורי קול הנ ים מי פי סי מות הנ אנ

א רל אי תוב (יחזקאל א) וה כה רוך הוא, של דוש בה קה גות הנ הה נש בורות הנ ה גש אה רה של אל כש קי זש יחל תוב בי ה כה ינו, מנ ני שה
ה, הודה י יש בי ר רנ מנ כגיות. אה לש ע מנ בנ רש בםר אנ שש י לי די י, כש י יוסי בי ר רנ מנ ה? אה רה עה ה רוחנ סש מה גו'. לה ה וש אה ה בה רה עה ה רוחנ סש ני הי וש
ן א מי לה פון אל צה תוב מי םא כה פון. ל צה ן הנ ה מי אה ה בה לה עש מנ לש ה של בורה גש גות הנ הה נש הנ ת בש רל עורל תש מי ה של דולה גש ינו, רוחנ  ני שה

ה. לה עש מנ נוז לש גה יר וש מי טה ה, אותו של לה עש מנ ע לש נודה פון, אותו של צה ן אותו הנ פון, מי צה הנ

ר עורי לש דו  צי חוז בש יהה אה םא הה ל וש יו)  דה דה צש חוז בי חוז, אה םא אה ל (וש חוז בו  יהה אה הה ת, של חנ קנ לנ תש מי ש  אי דול וש ן גה נה עה
ש אי תוב וש כה הו של ה. זל בורה גש ד הנ צנ ים מי קוקי ים חמ ני מג מש ה בנ של קה ין הנ ק אותו די יום יוני ים בש מי עה לש פש ינו, שה ני שה ין, של די הנ

ם. עולה ר בה עורי י לש די ת, כש חנ קנ לנ תש מי

ם סי בנ יו מש דה דה ל צש כה מי יף אותו  קי מנ ר של זםהנ אותו  יב. של בי סה לו  ה  גנ נם וש תוב בו  כה של ם אותו? אותו  סי בנ ה מש ומנ
בםל אותו. סש ם לי דה י אה ני לו בש יוכש ה וש של ין קה ילה די הש םא יי ל י של די ן אותו כש קי תנ אותו ומש

ה, הודה י יש בי ר רנ מנ ל? אה מנ שש ה חנ ה זל ל - מנ מנ שש חנ ין הנ עי ה. כש תוכה ה - ומי תוכה ינו, ומי ני ל. שה מנ שש חנ ין הנ עי ה כש תוכה ומי
רות. בש דנ ש מש יות אי חנ

ל מנ שש חנ םא הנ ל ל. וש מנ שש חנ ין הנ עי ש כש אי תוך הה תוב מי כה ש, של אי ב לה יהה לי הה ה של ל - מנ מנ שש י, חנ י יוסי בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה
ן נה ה, עה רה עה תוב רוחנ סש כה גות, של רה ע דש בנ רש ר אנ חנ יא אנ הי ל, של מנ שש חנ ין הנ עי ש. כש תוך אי יא לש הי ש של תוך אי ש, מי אי תוך הה מי

ת. חנ קנ לנ תש ש מי אי תוב בו וש כה ש, אותו של אי תוך הה ל מי מנ שש חנ ין הנ עי ה כש תוכה יב. ומי בי ה לו סה גנ נם ת, וש חנ קנ לנ תש ש מי אי דול, וש גה

קו בש דש ם ני כגלה י, וש ן בוזי אל בל קי זש חל ה יש אה םא רה ל ה של אן מנ ל כה אי רה שש או יי ר, רה מנ ה אה הודה י יש בי ר רנ י בנ י יוסי בי ינו, רנ ני שה
ה. ה תורה נה תש לו ני לה גות הנ רה דש ש הנ מי חמ י, ובנ יננ ר סי הנ ל בש אי רה שש או יי ל קולות רה גות של רה ש דש מי ה. חה דה בה כש ה ני יונה לש ה על מה כש חה בש
ם: רוחנ הי ה, של לל אי ן חוץ לש הי גות של רה ש דש מי אל חה קי זש חל ה יש אה ם רה דה גש נל ר. כש שםפה תוב קול הנ כה ית הוא, של ישי מי ה חמ גה רש דנ
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ל. מנ שש חנ ין הנ עי יב, כש בי ה לו סה גנ נם ת, וש חנ קנ לנ תש ש מי אי דול, וש ן גה נה ה, עה רה עה סש

מות, ין, ודש עי תוב כש אל כה קי זש יחל גו'. בי ר ה' וש בל ים די ני פה ים בש ני תוב (דברים ה) פה ל כה אי רה שש יי ר, בש זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
םא ל - ל אי רה שש או יי רה ה של ה, מנ הודה י יש בי ר רנ מנ ל. אה ר כםתל חנ ם אנ דה ה אה רואל י של מי ים, כש בי ים רנ לי תה ר כש חנ ה אנ רואל י של מי כש
תוב כה קו, של לש י חל רי שש ר). אנ חי ם אנ דה ן אה כי ל של ר (כה חי יא אנ בי ה נה אה םא רה ל ה של ה מםשל אה רה ה של ן מנ כי ל של ר. כה חי יא אנ בי ה נה אה רה

ידות. חי םא בש ל ה וש אל רש תוב (במדבר לד) ומנ כה ר, כנ חי ה אנ אל רש מנ םא בש ל ם ה', וש ם עי י שה הי יש בו (שמות לד) ונ

יום קי ר, לש ה אומי הודה י יש בי ה. רנ תה יש ה הה תה עה שש ה לי בואה ר ה'. נש בנ יהה דש יםה הה תוב הה ה, כה אי םא ורש י, ב י יוסי בי ר רנ מנ אה
קום ל מה כה רוך הוא, ובש דוש בה קה ם הנ ב אותה זנ םא עה י ל רי המ יענ של הודי ל, לש אי רה שש יל יי בי שש יות בי הש ך לי רי טה צש הי א, של הוא בה

ם. הל מה רוי עי לות, הוא שה גה ים בנ רי זש פנ תש ל מי אי רה שש יי של

א רל אי תוב וה כה הו של ד. זל םא עומי ל ים וש רי בה ם דש אותה ד בש עומי ה, של אה םא רה ל ה וש אה רה יהה - של יםה הה ר, הה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ה אה ד רה חה אל ד וש חה ל אל קולת. כה ת הנ ים אל ם רםאי עה ל הה כה ם? וש הל תוב בה ה כה ל מנ אי רה שש ל יי בה ל. אמ מנ שש םא חנ ל ל, וש מנ שש חנ ין הנ עי כש

אוי לו. רה כה

ל כה או  ם רה הל אוי לה רה מו של ים, וכש חומי ים תש חומי ים שורות שורות, תש די יו עומש ד הה חה אל ד וש חה ל אל ינו, כה ני שה של
ד. חה אל ד וש חה אל

השלמה מההשמטות (סימן א)

ים ם רםאי עה ל הה כה א וש לה קולות? אל ת הנ ים אל י רואי כי ם. וש ידי פי לנ ת הנ אי קולת וש ת הנ ים אל ם רםאי עה ל הה כה (שמות כ) וש
ר אומי . וש כםחנ יה בנ ים. קול יש עי רש בוד הי כה ל הנ ם אי יי מה ל הנ יה ענ ר (תהילים כט) קול יש מנ אל נל ם קולות של קולת, אותה ת הנ אל
ר (שם אומי ר. וש דה הה ץ. (תהלים כט) קול ה' בל רל ה אל דה י יהסש די ף יה ר (שם מח) אנ אומי י. וש יתי שי י עה יהדי כםחנ  (ישעיה י) בש
י צי עמ ונ ים  זי רה אמ י  צי עמ ת  רל בל שנ מש ת של של קל ה  זל ים,  זי רה אמ ר  שםבי יה  יש תו. (שם כט) קול  קה דש צי וש ערלו  פה ר  דה הה וש קיא) הוד 
ענ ש ומוני אי ב כםחנ הה חוצי ם, של יי מנ ין הנ ש ובי אי ין הה לום בי ה שה עושל ה של ש, זל בות אי המ ב לנ יה חםצי ים. (שם) קול יש רושי בש
יחו שי מש ד לי סל ה חל עםשל ר (שם יח) וש מנ אל נל ר, של בה דש יל מי יה יהחי בותו. (שם) קול יש כנ לש ענ מי ם מוני ם גנ יי מנ חםך הנ לש לי אותו מי
ר לו כגלו אםמי יכה הי רות ובש עה ף יש שם ילחל יהלות ונ ל אנ חולי יה יש ר. (שם כט) קול יש בה דש מי ן הנ ר מי ם. יותי ד עולה עו ענ רש זנ ד ולש וי דה לש
תה דש מנ א לה ה. הה דל שה לות הנ יש אנ בש אות או  בה צש ים בי לנ רושה נות יש ם בש כל תש י אל תי עש בנ שש תוב (שיר השירים ב) הי כה בוד, של כה
ם עה ל הה כה תוב (שמות ב) וש כה נו של יש הנ אום, וש רה ם וש עולה דון הה ם אמ יהל לי ה עמ לה גש ם ני כגלה ה, ובש תורה ה הנ נה תש ע קולות ני בנ של בש של

קולת. ת הנ ים אל רםאי

י ר ,(שמות כ) כי ד אומי חה תוב אל כה יו. וש לה גש ת רנ חנ ל תנ פל עמרה ד ונ יירנ ם ונ יי מנ ייט שה ר, (תהלים יח) ונ ד אומי חה תוב אל כה
יו ר קולות הה אה ושש ד,  חה הוא קול אל ץ של רל אה בה ה  תה יש ה הה דולה גש הנ שו  ד? אי יצנ א כי ם. הה כל מה עי י  תי רש בנ די ם  יי מנ שה ן הנ מי
ה דולה גש הנ שו  ת אי אל ך  אמ רש ץ הל רל אה ל הה ענ וש ךה  רל ינסש לש ת קולו  אל יעמך  מי שש ם הי יי מנ שה ן הנ תוב (דברים ד) מי כה ם, של יי מנ שה בנ
תוך תה מי עש מנ יו שה רה בה ר ודש מנ אל נל ש, של אי תוך הה בור מי א די יהה יוצי לו הה אי ה? ומי דולה י גש הי ש. ומנ אי תוך הה תה מי עש מנ יו שה רה בה ודש

ההאיש.

ל ם כה יתל אי םא רש י ל ל (שם) כי אי רה שש יי ה לש ם מםשל הל ר לה מנ אה מו של י קול? כש תי ים זולה ם רםאי כל ינש ה אי מונה ה (שם) ותש ומה
סות כש ף בי עגטה יו מש דה ל עמבה ד ענ יהה עומי הה של ך  לל מל ה? לש ר דומל בה דה ה הנ מה ל לש שה ה. מה מונה ל תש םא כה ל וש ה,  מונה ה. תש מונה תש
רונו? אות גש רש ין לי כולי עו קולו, יש מש שה ך וש לל מל יהה הנ חוק הה עוד רה יו, וש בושה לש לו בי כש תנ סש יי ך של לל מל ת הנ ימנ אי י לש םא דנ ה, ל נה בה לש
י קול. תי ים זולה ם רואי כל ינש ה אי מונה תוב, ותש כה נו של יש הנ ה, וש מונה ל תש םא כה ל ה וש מונה או תש רה של תה  דש מנ י לה רי םא. המ ל תה  רש מנ אה

ים. עי ם שםמש תל ים אנ רי בה תוב (שם) קול דש כה וש

א ים. הה עי ם שומש תל ים אנ רי בה ר קול דש ד אומי חה תוב אל כה קולת, וש ת הנ ים אל ם רםאי עה ל הה כה ר, וש ד אומי חה תוב אל כה
ין בי א מי ר יוצי בה דה עו הנ מש סוף שה לנ ד, וש וי ר דה מנ אה ה קולות של עה בש או? שי ה רה קולות. ומה ת הנ ים אל ה רואי לה חי תש ד? בנ יצנ כי
יו הה וש רו.  מש אל ת נל חנ ה אנ לה מי ן כש ן כגלה ת, כי חנ ה אנ לה מי ירות כש מי אמ ל הה כה של רו  מש ים אה מי כה חמ ה. של רה ם עמשה י הי רי המ ונ ם.  כגלה
י תי ים זולה ם רםאי כל ינש ה אי מונה ים ותש עי ם שםמש תל ים אנ רי בה ר, קול דש מנ אל ה נל ל זל ענ ה קולות. וש עה בש שי רות בש מה אמ ה מנ עה בש שי
ן רוהו מי זש עש ים ינ רי חי ר, אמ ל לומנ אי רה שש עו יי טש םא יי ל עמבור של רו. ובנ מש אל ד נל חה בור אל די ד מי חה אל ם כש כגלה תה של דש מנ י לה רי קול. המ

ם. לה לה ר וכש זנ ך חה עמבור כה ך, בנ ל כה ק כה זה יות חה הש ל לי םא יוכנ דו ל בנ ף קולו לש ים, אנ כי אה לש מנ הנ

ר בי דנ לו לש םא יוכש א ל מה ים, של כי אה לש ה מנ רה עמשה רות לנ מה אמ ה מנ רה ם עמשה הי יל וש ם, הואי עולה רו הה םאמש םא י ל ר, של חי ר אנ בה דה
ים. רי מה אמ ה מנ לשה ה קולות ושש עה בש ים? שי כי לה ה מש רה עמשה ה הה ה. ומה רה עמשה ל הה ל כה לנ כה י", וש נםכי תוב בו "אה ד, כה חה ה אל ל פל ענ
ה מה כש ית חה אשי תוב (משלי ד) רי כה ה? של לשה שש ם הנ הי יום. ומה ך הנ ירש מי אל ייה הל תוב (דברים כו) ונ כה ים? של רי ה אומש ומה
יא י, הי דנ ל שנ של תו  מה שש ם. ני יני בי י תש דנ ת שנ מנ שש ני ר (איוב לב) וש מנ אל נל של מו  ה. כש ינה ה בי ני קש ך  נש יה נש ל קי כה ה ובש מה כש ה חה ני קש
ה כגסל מש רםש ובנ דש ל תי ך אנ מש א מי לה פש מג ינוק, בנ אותו תי ן לש קי ר זה בל ר לו אותו גל מנ אה מו של ה? כש תה יש ה הה ית מל ישי לי ם. שש יני בי תש

רות. תה סש ני ק בנ סל ך עי ין לש ן, אי בוני תש יך הי יתי שי רש הי ה של מנ קםר. בש חש ל תנ ך אנ מש מי

ת. מל ך אל רש בה םאש דש ר (תהלים קיט) ר מנ אל נל מו של ר, כש בה דה ה הנ ר. מה בה ר דה תי סש ים הנ להי בםד אל ינו, (משלי כה) כש ני שה
א לה יו, אל נה פש י אה רי קש ל תי יו. אנ נה פש ל אה בגר ענ ר דה בה תוב (שם) דה כה ר? של בה דה ה הנ ר. מה בה קםר דה ים חמ כי לה בםד מש (משלי כה) וכש

יו: (עד כאן מההשמטות) נה אופנ
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ין, יהמי גות לש רה דש ש  מי ן. חה דה בנ בות לש קי נש ם. הנ דה בנ ים לש טי בה שש י הנ אשי ם, רה דה בנ ם לש עה י הה אשי עון, רה מש י שי בי ר רנ מנ אה
ם יכל אשי ם רה יכל להי י ה' אל ני פש ם לי כל יום כגלש ים הנ בי צה ני ם  תל תוב (דברים כט) אנ כה של הו  זל םאל.  מ שש גות לי רה דש ש  מי חה וש
נו יש ן? הנ ה הי םאל מנ מ שש גות לי רה דש ש  מי חה ין. וש יהמי גות לש רה דש ש  מי י חה רי גו'. המ וש יש  ם כםל אי יכל רי שםטש ם וש יכל ני קש ם זי יכל טי בש שי
םאל. מ שש גות לי רה ש דש מי י חה רי יך. המ ימל ב מי ד שםאי יך, ענ צל ב עי חםטי יך, מי נל חמ ב מנ רל קל ר בש של ך אמ רש גי ם, וש יכל שי ם, נש כל פש תוב טנ כה של

ן הל בה של ירות,  מי אמ ר  של על ים,  מי עולה ת  שנ רג יש ל  אי רה שש יי שו  יהרש ם  דה גש נל כש ה.  לה עש מנ לש של מו  כש נו  קש תנ תש הי גות  רה דש הנ ל  כה
ל. אי רה שש ל יי טוב של ק הנ לל חי ם הנ הי ה, של לה חמ ת ננ שנ רג ל יש כה כגיות וש זש ל הנ כה וות וש צש מי ל הנ לויות כה תש

י מי ל כש אי רה שש ל יי ים כה יו רואי י, הה יננ ר סי הנ ל בש אי רה שש יי רוך הוא לש בה דוש  קה ה הנ לה גנ תש הי ה של עה שה ה הנ אותה ינו, בש ני שה
יא. בי נה אל הנ קי זש חל ה יש אה םא רה ל ה של ד מנ חה אל ד וש חה ל אל ה כה יהה רואל אותו אור הה ית, ומי שי עמשה ה אור בנ רואל של

ם עה ל הה כה תוב וש כה נו, של רש מנ אה מו של ד, כש חה אל קו) בש קש חש לו (נל גנ תש ים הי יוני לש ם קולות על אותה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ מה
ר חנ ה אנ רואל י של מי ה כש יהה רואל הה ר, וש םא יותי ל יהה וש בותל כש רש מנ ה בש תה לש גש ה ני ינה כי שש אל, הנ קי זש יחל ל בי בה קולת. אמ ת הנ ים אל רםאי

כשתהליים רנביים.

י רי שש ה. אנ מםשל א ה' לש רה קש יי י ונ יננ ר סי ל הנ ד ה' ענ יירל ונ תוב בו  כה ה, של ל מםשל של קו  לש י חל רי שש ה, אנ הודה י יש בי ר רנ מנ אה
י. ינה ר סי ל הנ ם ענ עה ל הה י כה יני עי ד ה' לש תוב בו יירי כה דורו, של

י בי ר רנ מנ ה? אה זל ה לה ין זל ה בי ה. מנ לה גנ תש הי ה של ה מנ לה גנ תש ין הי יהמי י מי רי המ מו, של ת לה ש דה ינו אי ימי תוב מי ה, כה אי םא ורש ב
םאש ייש גוף. ייש ר קום של מה ד. ובש יירנ ם ונ יי מנ ייט שה תוב (שמואל-ב כב) ונ כה ך, של לל מל גוף הנ םאש וש י - ר יננ סי אן בש י, כה יוסי
ה, ינד יונה לש יהד, ינד ה' על לו בנ פי ינו, אמ ני שה גוף. וש םא הנ ל יהד וש ה הנ תה לש גנ תש הי ם ינד ה', של יו שה לה י עה הי תש תוב ונ אל כה קי זש יחל ל בי בה אמ

ה. תונה חש ה' תנ

יל בי שש בי של אות  רש הנ לש ר,  סי חה תוב  כה אםת  רש מנ ים.  להי אל אםת  רש מנ ה  אל רש אל וה ם  יי מנ שה הנ חו  תש פש ני תוב  כה ה,  אי ורש םא  ב
ר מנ כםל? אה םא הנ ה ל ינה כי י שש כי א, וש יסה י יי בי ר רנ מנ ד. אה חה ה אל אל רש ר, מנ סי אםת חה רש ה מנ אל רש אל י וה רי המ ר, של מנ אל ה נל ה זל ינה כי שש הנ

ך. לל מל גוף הנ א בש צה מש כםל ני הנ ב של ל גנ ף ענ ך, אנ לל מל י הנ לי גש רנ ך לש לל מל םאש הנ ה ר םא דומל י, ל י יוסי בי רנ

ת, אן אל ים. כה להי אםת אל רש ה מנ אל רש אל תוב וה אל כה קי זש יחל ת ה'. בי א אל רל אי תוב (ישעיה ו) וה יההו כה עש ישנ ה, בי אי םא ורש ב
מותו. ם כש לי ן שה מה אל יא נל בי יהה נה םא הה ל ה, של ל מםשל קו של לש י חל רי שש ה. אנ ה זל אה ה - רה ה זל אה רה ה של אםת. מנ רש ם מנ שה

ה מה ז לה ך, אה ם כה יו. אי ת הה חנ ה אנ גה רש דנ א. ובש קה וש אםת דנ רש ים, מנ להי אםת אל רש ה מנ אל רש אל א. וה קה וש ת דנ ת ה', אל א אל רל אי וה
כםל א הנ לה ה? אל ל זל ת כה ש אל רנ אל פי קי זש חל ם יש ענ טנ ה הנ ש. מה רנ ה פי זל ל וש לנ ה כה י, זל י יוסי בי ר רנ מנ ה? אה ל זל יהה כה עש שנ ש יש רנ םא פי ל
או יו בה בותה כש רש ומנ תו  ינה כי שש הוא, של רוך  בה דוש  קה ם הנ ב אותה בי חי ה של בה חי ת הנ אל עו  יידש ל, של אי רה שש יל יי בי שש בי ך  רי טה צש הי

לות. גה ם בנ יהל יני דור בי לה

ה מה יהה. לה םא הה ם ל עה ה הה ים זל די שש ץ כנ רל ן אל תוב (ישעיה כג) הי י כה רי המ ונ ים?  די שש ץ כנ רל אל יהיא, בש י חי בי ר רנ מנ אה
ך א כה לה ה. אל לל גנ תש םא תי ל ם וש תוכה ה בש ינה כי ה שש רל שש תי יהה טוב של ל - הה אי רה שש יל יי בי שש ר בי םאמנ ם ת ה? אי ינה כי ם שש ה שה תה לש גנ תש הי

ים. עי יו יודש םא הה ית, ל לי גש יהה ני םא הה ם ל ינו, אי ני שה

אותו ה. וש אה מש ה טג םא שורה ל א וש מה טש םא ני ל קום של מה ם. בש יי מנ ל הנ ר. ענ בה ר כש הנ ל נש תוב? ענ ה כה ה, מנ תה לש גנ תש הי ה של זל וש
קום מה יהה מי ר הה בה כש ר? של בה ה כש ה זל ר. מנ בה ר כש הנ ל נש תוב ענ כה ן, של דל ן עי גנ ים מי אי יוצש רות של הה ה נש עה בה רש אנ ד מי חה יהה אל ר הה הה נה

ר. חי קום אנ מה םא בש ל ם וש ם ינד ה', שה יו שה לה י עה הי תש תוב ונ כה יו, וש לה ה עה ה שורה ינה כי שש של

יון לש סוד על ינו, בש ני ה. שה נה הי ם לה דה מות אה ן דש יהל אי רש ה מנ זל יות וש ע חנ בנ רש מות אנ ה דש תוכה תוב ומי יהיא, כה י חי בי ר רנ מנ אה
ם שי ל הנ לנ דוש, כש קה יק הנ תי ענ הה ים מי יקי תי ענ אשונות, הה ן רי הי דוש, וש קה ל הנ יכה הי ים הנ ני פש לי י וש ננ פש ן לי הי יות ייש של ע חנ בנ רש אנ
ך. ל כה יר כה אי יהה מי םא הה ל קום של מה ה מי אה י הוא רה רי המ יונות, של לש על בות הה כה רש מל מות הנ ה דש אה אל רה קי זש יחל וי יון.  לש על הה

ה. זל ה בה זל ה וש זל ה בה ים זל חוזי ם אמ מות כגלה עולה ל הה כה ן בש כי ם, וש הל ה מי טה מנ ה ייש לש לה עש מנ לש מו של ינו, כש ני שה

םא ים ל יאי בי נש ל הנ כה ה, וש ירה אי מש יהה של רש לנ קש פנ סש אנ ה בש אה ה רה ינו, מםשל ני ה - שה לה עש מנ ר לש ה יותי אה הוא רה ר של םאמנ ם ת אי וש
ילה הש ם יי תוב (במדבר יב) אי כה ים. וש להי אםת אל רש ה מנ אל רש אל תוב וה כה ה, של ירה אי ה מש ינה אי יהה של רש לנ קש פנ סש תוך אנ א מי לה או אל רה

ר בו. בל דנ ה אמ ל פל ה אל תוב פל כה גו', וש ה וש י מםשל די בש ן ענ םא כי גו' ל ע וש דה ונ תש יו אל לה ה אי אה רש מנ ם ה' בנ כל יאמ בי נש

ר בו בל דנ ה אמ ל פל ה אל תוב פל כה ר, של כה זה י הנ בי גנ ה לש בה קי נש יו כי בה גנ ם לש ים כגלה יאי בי נש ל הנ כה ה של אי םא ורש י, ב י יוסי בי ר רנ מנ אה
ל אות. כה רש םא מנ ל ה וש אה רש מנ ע, בנ דה ונ תש יו אל לה ה אי אה רש מנ ה - ה') בנ מםשל אות, ולש רש מנ תוב בש ים (כה יאי בי נש ר הנ אה שש לי ה. וש אל רש ומנ
א לה ידות, אל חי םא בש ל ה וש מםשל תוב בש כה ן של כי ל של כה ר, וש סי אםת חה רש א מנ לה תוב בו, אל םא כה ה ל אה רש לו מנ פי אמ אל, של קי זש חל ן יש כי של

ם. תוכה רוי בש ה שה זל יא הנ בי נה הנ דור של י הנ רי שש יו. אנ רש ל בג ר ענ בה ל דה כה

ם הל יו בה םא הה ל ם) וש בונה ל רי ם, (של כה לש בוד מנ יו כש ת זי ל אל אי רה שש או יי ים רה ני פה ים בש ני ה, פה הודה י יש בי רנ י בש י יוסי בי ר רנ מנ אה
בו ינצש תש יי תוב ונ כה ים - של רי גש ים. חי ם רםאי עה ל הה כה תוב וש כה ע של מה שש ים - מנ ים. סומי שי רש חי וש ים  עי טש קי ים וש רי גש חי וש ים  סומי
רםן תה חנ וש סי יהל פי אנ ג כש לי דנ ז יש תוב (ישעיה לה) אה םא כה ב יד לה תי עה לל ע. וש מה שש ני ה וש עמשל ים - ננ שי רש חי ים וש עי טש ר. קי הה ית הה תי חש תנ בש

ם. לי שון אי לש

בורות ה' ל גש לי מנ יש י  ח, (תהלים קו) מי תנ ה פה הודה י יש בי אמםר. רנ ה לי לל אי ים הה רי בה דש ל הנ ת כה ים אי להי ר אל בי דנ יש ונ



999

ה לו נה תש ים נה כי רה ה דש מה כנ בונו. בש י רי ני פש א לי טה םא ילחל ל ם של דה אה ה בה תורה ה הנ ידה עי ים הי כי רה ה דש מה כנ תו. בש לה הי ל תש יענ כה מי ינשש
חםל לו. מש יי בונו וש י רי ני פש יך יהשוב לי ה אי צה ה לו עי נה תש ים נה כי רה ה דש מה כנ םאל. בש מ ין ושש יו יהמי כה רה דש ה מי טל סש םא יי ל ה של צה עי

בונו רי שום של בונו, מי רי ם בש לי יות שה הש ם לי דה אה ה לה ה תורה נה תש ה נה צה י עי יני ר מי שה ה עה לשה אות ושש מי ש  ינו, שי ני שה של
דוש קה ים הנ לי שש הי ה של ל מנ ינו, כה ני י שה רי המ א, של בה ם הנ עולה ר לה יותי א, וש בה ם הנ עולה לה ה וש זל ם הנ עולה בה יב לו  יטי הי ה לש רוצל
ם עולה הה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ם. מה הל ם בה לי תנ שש א הי בה ם הנ עולה ם לה הל ה בה זוכל ן טובות של אותה ם - מי דה אה רוך הוא לה בה

א) לה לו אל ינו של ה אי זל ם הנ עולה הה ר של םאמנ ם ת אי רוך הוא. (וש דוש בה קה ל הנ א הוא של בה הנ

א בה ם הנ עולה הה ך  שום כה ין. (מי לי קש רנ טש דור לי רוזש פש א כי לה אל ינו  א אי בה ם הנ עולה ד הה גל נל ה כש זל ם הנ עולה ינו, הה ני שה ך  כה וש
םא ה ל לה חמ ננ תוב (דברים ב) וש ינו, כה ני שה ה. של לו הוא זוכל של יק - בש די צנ ה אותו הנ זוכל של רוך הוא) וכש דוש בה קה ל הנ הוא של
ה. יון זל לש ה על שה רג ק יש לל חי ה לש זוכל י של קו מי לש י חל רי שש תו. אנ לה חמ ה' הוא ננ שום של ם? מי ענ טנ ה הנ יו. מה חה ב אל רל קל ילה לו בש הש יי
תוב (ישעיה נו) כה דוש, של קה יון הנ לש על ת הה יי בנ א ובנ בה ם הנ עולה ך בה ה. כה זל ם הנ עולה ל הה ת של יי בנ ה, ובנ זל ם הנ עולה ה בה ה בה זוכל

יתו. בי ך בש לל מל ם הנ דורו עי מש יק של די ל אותו צנ קו של לש י חל רי שש ם. אנ שי י יהד וה חומםתנ י ובש יתי בי ם בש הל י לה תי תנ נה וש

םא ל ה'. ל ג ענ ננ ענ תש ז תי תוב (ישעיה נח) אה כה ה, של זל ה לה זוכל יק של די ל אותו צנ קו של לש י חל רי שש ר, אנ מנ עון אה מש י שי בי רנ
אותו ים לש בי אי ותש נו  מל ים מי כי שה מש ים ני תוני חש תנ ים וש יוני לש על קום של ל ה'? מה ה ענ ה זל ל ה'. מנ א ענ לה ם ה', אל תוב עי כה
יבוהו. רי קש יו הי נה פה יענ ולש גי ים מנ יהמי יק הנ תי ד ענ ענ תוב (דניאל ז) וש כה י. וש רי זש םא על ן יהב יי אנ תוב (תהלים קכא) מי כה קום, של מה

ים. רי תה כש ם הנ ל אותה ים כה כי שה מש נו ני מל נו, ומי מל א מי יו יוצי ל זי כה יו, של אותו זי ל לש כי תנ סש הי ים לש יקי די צנ ג הנ נל עם ת וש שוקנ ותש

ל ענ יך  תי בש כנ רש הי תוב? וש ה כה סוק מנ פה סוף הנ ל ה', בש ג ענ ננ ענ תש ז תי ה אה סוק זל פה בש ינו  ני עון, שה מש י שי בי ר רנ מנ עוד אה
י תי מר א בה רה קש ני קום של אותו מה זו. וש ץ הנ רל אה הה ה מי לה עש מנ ץ, הוא לש רל י אה תי מר א בה רה קש ני קום של ל אותו מה ץ, ענ רל י אה תי מר בה

ץ. רל י אה תי מר ל בה תוב ענ כה נו של יש הנ ם, וש יי מנ נו שה יש ץ, הנ רל אה

תוב (תהלים נז) כה ם, של יי מנ נו שה יש ל ה', הנ ג ענ ננ ענ תש ז תי א אה לה ב, אל שי ז תי תוב אה םא כה א, ל בה י אנ בי ר רנ מנ ל ה' - אה ענ
י, תי מר בה ל  ענ תוב  כה ע של מה שש מנ מי ים,  יי חנ הנ ץ  רל אל נו  יש הנ ץ,  רל אה י  תי מר בה ל  ענ יך  תי בש כנ רש הי וש ים.  להי אל ם  יי מנ שה ל הנ ענ ה  רומה
י בי ר רנ מנ אה ר של בה דה הנ ה. וש לה עש מנ לש ץ של רל אל ה וש לה עש מנ לש ם של יי מנ שה נו  יש הנ ץ, וש רל י אה תי מר בה או  רש קש ני ם של יי לנ ירושה יון וי יל צי לי כש הנ לש

ד. חה קום אל מה ים לש לו עולי לה ים הנ רי בה דש ל הנ כה גו', וש יענ וש גי ים מנ יהמי יק הנ תי ד ענ ענ תוב וש כה ד, של חה כםל אל הנ ך הוא, וש עון כה מש שי

ל ג ענ ננ ענ תש ז תי תוב אה כה נו אותו, של רש אנ ה בי מל ה כגלו בנ סוק זל י, פה י מורי ר לי םאמנ עון, י מש י שי בי רנ א לש בה י אנ בי ר רנ מנ אה
דון עי נוק וש פש תנ ר, של בה ר כש מנ אל כםל נל י הנ רי ר לו, המ מנ יך? אה בי עמקםב אה ת ינ לנ חמ יך ננ תי לש כנ אמ הנ ץ וש רל י אה תי מר ל בה יך ענ תי בש כנ רש הי ה' וש

ר. אי בה תש ני מו של ץ, כש רל י אה תי מר ל בה . ענ יענ גי ים מנ יהמי יק הנ תי ד ענ ענ תוב וש כה ה, וש לה עש מנ הוא לש קום של תוב, מה ל ה' כה ענ

נו יש הנ גו', וש ם וש יי מנ שה ל הנ טנ ים מי להי אל ך הה ן לש תל יי תוב (בראשית כז) וש כה מו של יך, כש בי עמקםב אה ת ינ לנ חמ יך ננ תי לש כנ אמ הנ וש
י ני ים בש ידי עמתי ה, של כה רה בש כו בי רש ר, ובי מנ לו הוא אה לה ם הנ יי מנ שה ל הנ עמקםב, ענ ת ינ ק אל חה צש יי ך  רנ בי ה של כה רה בש הנ עמקםב. וש ת ינ לנ חמ ננ
בו ם, של יי מנ שה ל הנ טנ ר. מי חי אנ םא לש ל וש ך  ים, לש להי אל הה ך  ן לש תל יי וש תוב  כה םא, של ב יד לה תי עה ל לל טנ אותו  יות בש חה הי עמקםב, לש ינ
י בי ן רנ בוני תש לו. הי לה ם הנ יי מנ שה ה בנ שורל ין וש פי נש יר אנ עי זש יק לי תי ענ הה א מי יוצי םא. של ב יד לה תי עה יות לל חה הי ים לש תי מי ים הנ ידי עמתי

י. תי בש שנ חה ה של מנ ה מי יונה לש ק על חה צש ת יי כנ רש את בי צי מש ני כםל, וש ע הנ מה שש ו ני שה כש ר, ענ מנ אה א וש בה אנ

ר מנ אל נל של מו  יהיא, כש י חי בי ר רנ מנ יות! אה הש לי יך  רי יהה צה ר הה בי דנ יש י  ל? מי לי מנ יש י  בורםת ה'. מי גש ל  לי מנ יש י  ינו, מי ני שה
ה יונה לש ה על בורה ינו, גש ני שה ת. וש חנ ה אנ בורה גש ים מי אי יוצש ם וש ים הי בי רנ בורםת ה', של ך. גש יהדל ילת בש לי תה מש פש טנ קה (דברים כג) וש
ת חנ ל אנ כה ה, וש םאלה מ ם שש הל ה ומי ינה ם יהמי הל ים, מי רי עה ים שש שי מי ה חמ נה מל ים מי אי יוצש ת, וש רל טל ענ תש רות, מי עמטה ת הה רל ת, עמטל חנ אנ

בורות ה'. אות גש רה קש ם ני כגלה בוהות, וש יקות גש קי ל חמ אורות של ת בה רל טל ענ תש ת מי חנ אנ ת וש חנ ל אנ כה ה, וש בורה את גש רי קש ני

יו ת זי יננ כי י שש תו - זוהי לה הי ל תש יענ כה מי ה. ינשש זל ים בה לולי ם כש י כגלה רי המ תוב, של ר כה סי בורםת ה' חה יהיא, גש י חי בי ר רנ מנ אה
ץ. רל אה ה הה אה לש תו מה לה הי תוב ותש כה רוך הוא, של דוש בה קה בוד הנ כש

גו'. ישון וש ד פי חה אל ם הה גו', שי ן וש גה ת הנ קות אל שש הנ ן לש דל עי א מי ר יםצי הה נה תוב (בראשית ב) וש עון, כה מש י שי בי ר רנ מנ אה
א? יוצי ר של הה נה ם אותו הנ ה שי ים. מנ כי שה מש ם ני א הי יוצי ר של הה אותו נה לו מי לה ה הנ עה בה רש אנ מות, וש שי ים בש אי רה קש ה ני לל י אי רי המ
ה י. מה רי עמשות פל יש מי םא יהמי ל תוב וש כה יו, וש שה רה ח שה לנ שנ ל יש ל יובנ ענ תוב (ירמיה יז) וש כה ל, של מו יובנ עון, שש מש י שי בי ר רנ מנ אה
בו זש כנ םא יש ר ל של ם אמ יי א מנ מוצה תוב (ישעיה נח) וכש ה כה ל זל ענ יו. וש שה רה ח שה לנ שנ ל יש ל יובנ ענ שום של יש? מי םא יהמי ם ל ענ טנ הנ

ק. ינו פוסי אי א וש א, יוצי תוב יםצי ך כה שום כה יו. ומי ימה מי

ים. רי בה יז דש רי כש הנ לש י  די ר, כש בי דנ יש ונ גו'.  וש ים  רי בה דש ל הנ ת כה ים אי להי ר אל בי דנ יש ונ תוב  עון, כה מש י שי בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה
או יהצש וש לו,  חמ לש חנ תש הי ים  תוני חש תנ וש ים  יוני לש על ר,  בי דנ לש יל  חי תש הי וש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ה  לה גנ תש הי של ה  עה שה בש ינו,  ני שה של

ל. אי רה שש ל יי ם של יהל מותי שש ני

ה, עולל של ד. כש יורי ה וש עולל ם וש עולה ע רוחות הה בנ רש אנ ק בש קה חש נל ה, וש טה מנ ה לש לה עש מנ לש ס מי יהה טה בור הה ינו, אותו די ני שה וש
ב סובי ם, וש תה מה שש ם ני הל ה בה בה שה ל, וש אי רה שש יב יי בי ב סש סובי ה וש לה עש מנ לש ל של אותו טנ ב בש אה שש ני ך, וש מון זנ סש רש פנ י אמ רי הה ב מי אה שש ני

ה. לה ה ומי לה ל מי ן כה כי ן. וש בל לוחות אל קומו בש מש ק בי קה חש נל וש

ר כה רות, שה זי י גש רי בש ם די ל אותה כה ים, בש מי עה ם טש ל אותה כה ה בש אה לי ה מש תה יש ה הה לה ה ומי לה ל מי עון, כה מש י שי בי ר רנ מנ אה
כםל. ן הנ א מי לי מה ה של ת) זל נל צל נש צי ר (כש אוצה ים כש רי תה ים, סודות וסש שי נה ער וה
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ים עי בש בור שי די אותו הנ או בש רש קומו, ני מש ק בי קה חש יהה נל הה של ד. וכש חה ה אל אה רש בור, ני די א אותו הנ יהה יוצי הה ה של עה שה ובש
מו ר, כש חי אנ ד הה צנ ד מי חה ר אל סי ים חה שי מי חמ ונ ה,  ד זל צנ ד מי חה ר אל סי ים חה רי תה ים כש שי מי חמ ונ ה,  תוכה ים לש סי נה כש ני ים של פי נה עמ
ים ל רואי אי רה שש ל יי יו כה הה ע. וש לנ ץ סה פוצי יש יש טי פנ ר (ירמיה כג) וכש מנ אל נל מו של ע, כש לנ סל ה בש כל הוא מנ ן של מנ זש ה בי זל יש הנ טי פנ הנ

ים. חי מי יו שש הה ן וש יי ענ ן בש יי ענ

ר של ת אמ י אל תוב (דברים כט) כי כה י, של יננ ר סי הנ ה בש לו תורה בש ם קי כגלה ם, וש שה נו לש מש דנ זש ים הי רוני חמ אנ דורות הה ל הנ כה וש
ים לי בש קנ ים ומש ם רואי כגלה וש אוי לו,  רה ד כה חה אל ד וש חה ל אל ם כה כגלה וש יום.  הנ נו  מה פםה עי נו  ינל ר אי של ת אמ אי גו' וש וש פםה  נו  ילשש

ים. רי בה דש

הוא ץ של רל אה ת הה אי ין, וש הוא יהמי ם של יי מנ שה ת הנ אי ינו  ני שה של מו  ין, כש יהמי ל בנ לה כש ני ת - של ה. אי בורה גש ים - זו  להי אל
ל ת כה לל אל כש ל - לי ת. כה ה הוא אי ין זל יהמי ם. וש יי מה ה שה חה פש י טי יני ימי ץ וי רל ה אל דה י יהסש די ף יה תוב (ישעיה מח) אנ כה םאל, של מ שש
ם ל אותה ם סודות, כה ל אותה ים, כה מי עה ם טש ל אותה ה - כה לל אי ה. הה זל ה בה ים זל רי שש קנ תש ים - מי רי בה דש ים. הנ רי תה כש ר הנ אה שש

ים. שי נה ער רות וה זי ים, גש רי תה סש

לות גנ ר, לש םאמנ ם ת אי גו'. של ה וש שה ה מורה נו מםשל ה לה וה ה צי תוב (דברים לג) תורה כה כםל, של ה לנ שה רג יות יש הש אמםר - לי לי
ים רי בה דש הנ יו  הש יי ך  ר, כה תה סש ני יר וש מי י טה ני אמ של מו  יך. כש להל י ה' אל נםכי תוב אה ם - כה דה ל אה כה לות לש גנ לש ך  רי טה צש םא הי ל ה של מנ

ך. בש לי ים בש רי תה סש ני ים וש ירי מי לו טש לה הנ

י בי רות. רנ חי גות אמ רה דש ש  מי י חה רי אמםר - המ ה לי לל אי ים הה רי בה דש ל הנ ת כה ד. אי חה ים - אל להי ר אל בי דנ יש ונ ר  חי ר אנ בה דה
ם עה ל הה כה תוב וש כה לו, של גנ תש ני ם של ה - אותה לל אי ה (הה זל ה וה ל - זל ין. כה ת - יהמי ה. אי בורה ים - גש להי ר אל בי דנ יש ר, ונ מנ ה אה הודה יש
ם הה רה בש ת אנ אל ך  רנ ה' בי תוב ונ כה ם, של הה רה בש ת אנ לל אל כש ק, לי חה צש י יי בי ר רנ מנ ל -). אה ר, כה חי ר אנ בה קולת. דה ת הנ ים אל רםאי

כםל. בנ

קולת. ת הנ ים אל ם רםאי עה ל הה כה תוב וש כה לו, וש גנ תש הי לו של ה - אי לל אי ים. הה כגסי מש ים הנ רי תה כש ר הנ אה לל שש כש ים - לי רי בה דש הנ
תו. שש ת אי יש אל ח אי לנ שנ ן יש אמםר הי תוב (ירמיה ג) לי כה ה. וש לה עש ת בנ רל ל עמטל יי ת חנ של תוב (משלי יב) אי כה הו של אמםר - זל לי

ן נה עה ך  ם חםשל יי מנ שה ב הנ ד לי ענ ש  אי ר בה ר בםעי הה הה תוב וש כה ה, של כה שי חמ ונ ש  אי ה בש ה תורה נה תש ה ני מה ק, לה חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ים מי ענ ר הה אה ל שש ים כה יכי שי חש מנ ך של חםשל הנ ם ומי נה יהי גי ל הנ ת של רל חל ש אנ אי ל מי צי נה ה, יי תורה ל בנ די תנ שש יי י של ל מי כה ל. של פל עמרה ונ

ם. נה יהי גי ש הנ אי ל מי אי רה שש לו יי צש ם ני הה רה בש כות אנ זש בי ל, של אי רה שש יי לש

ם אי ה, וש לל אי לו מי צש נה ם יי ה, הי תורה לו בנ דש תנ שש יי יך  נל בה ן של מנ ל זש ם, כה הה רה בש אנ רוך הוא לש דוש בה קה ר הנ מנ ינו, אה ני שה של
ים, רי בה דש הנ םא יהקומו  ים ל רי שה י קש ני שש ר לו, בי מנ ים. אה מי ענ ין הה בי דו  בש עש תנ שש יי ם וש הל לט בה שש ם תי נה יהי גי הנ ש  י אי רי םא - המ ל
ה ה זל פל ר לו, יה מנ יך. אה לל יהשובו אי ד של ים ענ מי ענ ין הה דו בי בש עש תנ שש יי ם, וש נה יהי גי ש הנ אי לו מי צש נה יי יך - של נל פה ם נוחנ לש א אי לה אל
תוב (ירמיה ג) כה ם, של הה רה בש אנ הו  ם? זל צורה יהו  ם. מי רה כה ם מש י צורה םא כי ם ל תוב (דברים לב) אי כה של הו  אי. זל דנ ונ

ל יהדו. ים ענ כי סש הי רוך הוא של דוש בה קה ה הנ ם - זל ירה גי סש ה' הי ם. ונ תל בש צנ ל צור חג יטו אל בי הנ

ה ים יום, מה שי מי חמ יו  ה הה תורה ה בו  נה תש ני יום של ד הנ ם ענ יי רנ צש מי ל מי אי רה שש יי או  יהצש יום של ה, מי הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ים שי מי חמ ת הנ ננ ת שש ם אי תל שש דנ קי וש תוב (ויקרא כה)  כה ל, של יובי נות הנ ן שש שום אותה ה, מי הודה י יש בי ר רנ מנ ם? אה ענ טנ הנ

שהנהה.

א לה ש, אל מה ל מנ יובי ר של םאמנ ם ת אי ם. וש יי רנ צש מי ל מי אי רה שש ת יי יא אל ל הוצי יובי עון, אותו הנ מש י שי בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה
ל. יובי ל הנ יו של ה הה לל ים אי שי מי ן חמ כי לה ים, וש רי צש מי ל הנ ין ענ ר די עורי תש ל הי יובי ד הנ צנ יהה, ומי ה הה ל זל יובי ד הנ צנ מי

ר של אמ ים:  חי בה שש ם  ם הי כגלה וש ם,  יי רנ צש מי גות  הה נש הנ ה  תורה בנ ר  כנ זש ני וש ר  מנ אל נל ים  מי עה פש ים  שי מי ה חמ זל ד  גל נל כש ינו,  ני שה
ר טי ענ תש כםל הי הנ שום של ר. מי םא יותי ל ים, וש שי מי ם חמ ים הי מי עה פש ל הנ כה ך. וש יאמ ה הוצי קה זה יהד חמ י בש ך. כי אמ יםצי יך. ונ אתי הוצי
ינו ימי י מי תוב (דברים לג) כי כה ין, של יהמי ה בנ רה טש ענ תש ה הי בורה גש ה מי אה בה ה של ן תורה כי לה א. וש כםל בה ל הנ יובי ד הנ צנ ל. ומי יובי בנ

ה. זל רו בה טש ענ תש הי ם וש הל לו בה לש כש ני ם וש הל או בה רש ם ני כגלה יו, וש ה קולות הה שה מי ינו, חמ ני שה מו. וש ת לה ש דה אי

רוך בה דוש  קה ת הנ יו אל רותה טש ענ ר בש טי ה עי זל ל הנ יובי ה, הנ ל תורה אי רה שש יי לו  בש קי ן של מנ זש אותו  עון, בש מש י שי בי ר רנ מנ אה
ה רה טש עי ה של רה עמטה למםה בה ך שש לל מל יון בנ נות צי ה בש ינה אל ה ורש ינה אל תוב (שיר ג) צש כה ילו, של תוך חי ר בש טי ענ תש הי ך של לל מל הוא כש
ם תוב (תהלים קיג) אי כה מות, של לי שש ה בי בה המ אנ ה בש חה מש שי ר בש טי ענ תש ל הי יובי הנ וש ל,  יובי ה הנ מו? זל אי י זו  מו. מי אי לו 

ל. יובי ה הנ עון, זל מש י שי בי ר רנ מנ ים? אה ני בה ם הנ י זו אי ה. מי חה מי ים שש ני בה הנ

ר מנ ך? אה מל אי יך וש בי ה אה י זל ך. מי תל דש ל יולנ גי תה ך וש מל אי יך וש בי ח אה מנ שש תוב (משלי כג) יי ה כה ל זל ה, ענ הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ה לל גנ מש י של מי ה. אוי לש לי גנ םא תש ך ל מש ת אי ונ רש על יך וש בי ת אה ונ רש תוב על כה א, של יעותה ני צש א די רה פש סי רוהה בש אמ בי מו של ה, כש הודה י יש בי רנ

עלרשוהתהם.

י יננ סי ה של עה שה ר, ובש הה ע הה זנ עמ דנ זש י, הי יננ ר סי הנ ה בש לה גנ תש רוך הוא הי דוש בה קה הנ ה של עה שה ק, בש חה צש י יי בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה
ם יהל לי רוך הוא יהדו עמ דוש בה קה יט הנ הושי ד של ים, ענ די יורש ים וש יו עולי הה וש עו  זש עש דנ זש ם הי עולה י הה רי ר הה אה ל שש ע, כה זנ עמ דנ זש הי
דו קש רש ים תי רי הה חור, הל אה סםב לש ן תי די ינרש נוס הנ י תה יהם כי הנ ך  ה לש יז, (תהלים קיד) מנ רי כש א ומנ קול יוצי בו, וש ינשש תש הי וש

גו'. ים וש ילי אי כש



1001

ם תוב אי כה ם, של אי דון - זו הה י אה ני פש לי ק, מי חה צש י יי בי ר רנ מנ ץ. אה רל י אה דון חולי י אה ני פש לי ים, מי רי אומש ים וש בי ם שה הי וש
ל. אי רה שש י יי כםרי י בש ני תוב בש כה ב, של אה הו הה עמקםב - זל לוהנ ינ י אל ני פש לי ה. מי תונה חש תנ ם הנ אי ץ - זו הה רל י אה ה. חולי חה מי ים שש ני בה הנ

מו. ה לו אי רה טש עי ה של רה עמטה תוב בה ה כה ל זל ענ וש

שום ד. מי וי דה ל  ים אל רי עםטש יו  שה נה אמ ונ אול  שה וש תוב (שמואל-א כג)  כה ק, כנ חה צש יי י  בי ר רנ מנ ה? אה רה עמטה ה בה זל ה  מנ
ה רה עמטה ה, בה הודה יש י  בי ר רנ מנ ים בו. אה פי קה ומג ים בו  לולי ם כש כגלה ים של ני וה גש ל הנ כה יהרםק, בש דםם ובש אה ן ובש בה לה ר בש טי ענ תש מי של
ית ובי תוב (שם ס)  כה וש ר,  אה פה תש אל ך  ר בש של ל אמ אי רה שש יי תוב (ישעיה מט)  כה ה? של רה עמטה הה י זו  מו, מי אי ה לו  רה טש עי של

ר. אי פה י אמ תי רש אנ פש תי

ר חוזי םאל של מ םאל, ושש מ שש ין בי יהמי לל  כש ה, לי נה בה לש ש  י אי בי ל גנ ה ענ חםרה שש ש  אי ה בש נה תש ני ה  ק, תורה חה צש יי י  בי ר רנ מנ אה
מו. ת לה ש דה ינו אי ימי תוב מי כה ין, של יות יהמי הש לי

כול שש אל לוי כש גה ן בש שה עה אותו  ר בש טי ענ תש ש, ומי ה אי א, עולל יהה יוצי י הה יננ ל סי ן של שה עה ה של עה שה א, בש בה י אנ בי ר רנ מנ אה
חםר. שה דםם וש אה ן וש בה ל לה ה של אל רש מנ ן בש שה ה אותו עה עמלל יהה מנ ן הה דל ן עי ל גנ ים של מי שה בש הנ יחות וש רי ל הה כה ד, וש יורי ה וש עולל ה, וש זל הנ

ל. ת רוכי קנ בש כםל אנ ה מי בונה ת מםר ולש רל טל קג תוב (שיר ג) מש כה הו של זל

ר בה דש מי ן הנ מי ה  עםלה םאת  ז י  מי ר  מנ אל נל של ם,  שה לש ה  תה לש גש ני של ה  ינה כי שש ק,  חה צש יי י  בי רנ ר  מנ אה יהה?  הה ה  מל ן  שה עה אותו 
י ני פש ן כגלו מי שנ י עה יננ ר סי הנ תוב וש כה ם הוא, של לי סוק שה י פה רי ה, המ ל זל ך כה ה לה מה ה, לה הודה י יש בי ר רנ מנ ן. אה שה רות עה מש תי כש

ה. ת זל עו אל יהדש ה וש ת זל או אל רה ם של עה י הה רי שש ן. אנ שה בש כי ן הנ של על נו כש ל עמשה ענ ינ ש ונ אי יו ה' בה לה ד עה ר יהרנ של אמ

ה, ד זל צנ ה ומי ד זל צנ ים - מי די דה י צש ני שש ים מי אי רש ני יו  ן, הה בל אל לוחות הה יות בש אותי קו הה קש חש נל של יהיא, כש י חי בי ר רנ מנ אה
י ני שש ים בי קוקי חמ ה, ונ חםרה ש שש אי יו מי יות הה אותי הה ה, וש נה בה ש לש אי סו בש כנ תש ני קו וש קש חש נל ינון, וש ירי פי נש ן סנ בל אל יו מי לוחות הה הנ וש

ה. ד זל צנ ה ומי ד זל צנ ים - מי די דה צש

ש אי ה וש נה בה ש לש ש - אי י אי י סוגי ני שש אות בי רש ני סות וש יו טה יות הה אותי הה ם, וש יהל יני עי יו בש לוחות הה א, הנ בה י אנ בי ר רנ מנ אה
תוב י כה רי המ ונ גו'.  וש ה  םאלה מ שש בי ה  ינה ימי ים בי יהמי ך  תוב (משלי ג) אםרל כה םאל, של מ ין ושש יהמי ד  חה אל אות כש רה הי ה, לש חםרה שש

ה. חםרה ש שש אי ה וש נה בה ש לש ן אי כי לה ין. וש יהמי ת בנ לל לל כש ני יהה, וש ה הה ה זל בורה גש ד הנ צנ א מי לה מו. אל ת לה ש דה ינו אי ימי מי

ה, הודה י יש בי ר רנ מנ אי) אה דנ ים ונ להי ה אל עמשי גו'. (מנ ה וש מה ים הי להי ה אל עמשי לגחםת מנ הנ תוב (שמות לב) וש ינו, כה ני שה
יות הש ש, לי מי חה לולות בש ש כש מי ם, חה הל קוקות בה ירות חמ מי ר אמ של על ד. וש חה ים אל אי רש ני יו וש ם הה יי ננ ד. שש חה לגחםת, אל הנ תוב וש כה

אי. דנ ה ונ מה ים הי להי ה אל עמשי ין. מנ כםל יהמי הנ

רוך הוא דוש בה קה ב הנ שנ תומות. נה יו סש ים הה ני בה אמ הה יו, וש ים הה ני בה י אמ תי יו, ושש ינון הה ירי פי נש ל סנ ר, של מנ ק אה חה צש י יי בי רנ
ע מה שש ה) מנ ן טובה בל ה אל תה יש הה יו, (של ינון הה ירי פי נש ין סנ עי ר, כש מנ ה אה הודה י יש בי י לוחות. רנ ני קו שש קש חש נל וש טו  שש פנ תש הי , וש רוחנ בה

שלכהתוב מנעמשיה אללהיים הימהה.

דוש קה ל הנ ה של עמשי ם מנ ינה ים, אי ני בה אמ ר הה אה שש ה מי דה בי ה וכש ן טובה בל יא אל הי ה, של ינון זל ירי פי נש ך, סנ ם כה ר לו, אי מנ אה
ה עמשי לגחםת מנ הנ תוב וש ה, כה אי םא ורש א ב לה א. אל קה וש ה דנ מה ה? הי מה ים הי להי ה אל עמשי נו מנ רש אנ ה בי מל ר לו, בנ מנ רוך הוא? אה בה

ה. מה ים הי להי ה אל עמשי ים מנ ני בה אמ הה תוב וש םא כה ל תוב, וש לגחםת כה ים. הנ להי אל

ב רל על לו מי ענ תש ני יו, וש ם הה עולה א הה רה בש םא ני ל ד של לו, ענ לה לוחות הנ י הנ ני ל שש בה ד הוא, אמ חה כםל אל עון, הנ מש י שי בי ר רנ מנ אה
יו. יו הה עמשה רוך הוא, ומנ דוש בה קה ם הנ ה אותה שה עה ת, וש בה שנ

ה די שש לי ך  שה מש ני וש ענ  שופי של דוש. וכש קה יק הנ תי ענ ן הה מי ענ  שופי יון של לש על ל הה טנ הנ אותו  ינו, מי ני עמשו? שה ננ ם  ה הי מה מי
רות. קה ים יש ני בה י אמ תי עמשו שש ננ דו, וש לש גש ני ם וש הל פור מי פות כש י טי תי רוך הוא שש בה דוש  קה ל הנ טנ ים, נה דושי קש ים הנ פוחי תנ הנ
מו ים הוא, כש להי ב אל תנ כש ב מי תה כש מי הנ ה וש מה ים הי להי ה אל עמשי תוב מנ כה של הו  י לוחות. זל ני שש לי טו  שש פנ תש הי וש ן,  הל ב בה שנ נה

ים. להי ע אל בנ צש אל ים בש תובי תוב (שמות לב) כש כה של

ע בנ צש ל אל כה וש יא.  ים הי להי ע אל בנ צש ר אל מנ אל נל של מו  ה, כש רה עמשה לנ ה  ע עולה בנ צש אל ה  - אותה ים  להי אל ע  בנ צש ינו, אל ני שה
ה. דםלה גש יהד הנ ת הנ ל אל אי רה שש א יי ינרש תוב (שמות יד) ונ כה ה, של מה לי ית יהד שש עמשי ננ ד של ה, ענ רה עמשה ה לנ ע עולה בנ צש אל וש

ל ה של יקה קי רות חמ ים, חה די דה י צש ני שש מי או  רש ני ים וש ני בה אמ הה יו  ים הה קובי לגחםת - נש ל הנ רות ענ ה, חה הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ר. חי אנ ד הה צנ תוב בנ כה ה של אן מנ כה א מי רה קש ני ר, וש חי אנ ד הה צנ ה הנ אל רש ה ני ד זל צנ א, מי בה י אנ בי ר רנ מנ יקות. אה קי חמ

ים הוא להי ב אל תנ כש י מי רי המ ים של ידי עי ים ומש רי יו אומש ם הה דה אה י הה ני ל בש כה ים, של תובי יו כש ס הה ני ר, בש מנ ר אה זה עה לש י אל בי רנ
יו. הה מו של ם כש ת אותה ענ דנ לו לה םא יהכש ם ל עולה י הה ני ל בש י כה רי המ אי, של דנ ונ

ינו, ני שה ך  כה א  לה אל תוב.  כה לגחםת  ל הנ ענ לגחםת?  בנ רות  תוב חה ם כה אי יו, הנ הה ים  קובי נש ים  רי אומש ל הה ם של תה עש דנ לש
ם אותה או  רש ני ין  יהמי הנ ומי ין.  יהמי בנ ים  לולי םאל כש מ שש ל הנ ם של אותה וש םאל,  מ שש לי ה  שה מי חמ ונ ין  יהמי לש ם  ה קולות הי שה מי חמ
ת ים אל אי קורש ר, וש חי אנ ד הה צנ ה לנ אל רש ה ני ד זל צנ יהה בש הה ה של ה, מנ לל אי ה בש לל לו אי לש כש ני ין, וש כםל הוא יהמי אן הנ כה םאל, וש מ שש בנ של
ב תנ כש ך מי שום כה מו, ומי ת לה ש דה ינו אי ימי תוב מי כה ין, של יות יהמי הש ך לי פנ םאל הה מ שש ינו, הנ ני י שה רי המ יות. של אותי ם הה אותה

אי. דנ ים הוא ונ להי אל

א קורי ה וש יהה רואל לו הה לה יות הנ אותי הה יך. ומי להל י ה' אל נםכי ה, אה זל א בה יהה קורי ה הה זל ד הנ צנ יהה בנ הה ה של ד? מנ יצנ כי הה
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יך להל ם ה' אל ת שי א אל שה םא תי א ל יהה קורי הה ף. וש אה נש םא תי א ל קורי ה וש יהה רואל הה ך, וש ילה לש הש םא יי א ל יהה קורי ח. הה צנ רש םא תי ל
ה זל ה בה ים זל לולי ם כש כגלה ר, וש חי אנ ד הה צנ ז מי אה ם, וש כגלה ך לש כה ה. וש ד זל צנ כםל מי הנ נםב. וש גש םא תי א ל קורי ה וש יהה רואל הה א. וש וש שה לנ

אי. דנ ים הוא ונ להי ב אל תנ כש ים הוא. מי להי ב אל תנ כש תוב (שם לג) מי כה הו של ה. זל גון זל כש

םא ל ם, וש הל לי ר אמ םאמל י תוב ונ כה של זו  ה הנ ירה מי אמ י הה הי ר, מנ מנ י אה י יוסי בי ם. רנ הל לי ר אמ םאמל י ם ונ עה ל הה ה אל ד מםשל יירל ונ
ר - ענ א צנ בה של כש ם או  דה אה ה לה חה מש ה שי אה בה של ם הוא, כש עולה הה ך  רל ה, דל אי םא ורש ק, ב חה צש י יי בי ר רנ מנ ר? אה מנ ה אה תוב מה כה
בםל. סש יהכול לי יומו וש קי ד בש נו, עומי מל ענ מי יודי של ה. וכש עה שה חנ לש בו פורי י לי רי המ בםל, של סש םא יהכול לי נו, ל מל ענ מי םא יודי ן ל יי דנ עמ של כש
לו םא יהכש ל ים, וש רי בה דש ם בי בה ק לי זי חי ך וש ר כה חנ יהה אנ הה ה של ל מנ ם כה הל ר לה מנ ה אה י מםשל רי המ ך) של ינו כה אן אי כה אן, (וש ן כה כי ל של כה
ך ר כה חנ אנ ם, וש בה ק לי זי חי ה, וש לה חי תש ם בנ הל לי ר אמ םאמל י ונ ך  שום כה ר. ומי בה ם דה הל ר לה יהה אומי םא הה ם ל ן אי כי ל של בםל. כה סש לי

ים. להי ר אל בי דנ יש ונ

עו מש שה של י, כש י יוסי בי ר רנ מנ יהיא אה י חי בי ר רנ מנ ה אה הודה י יש בי ר רנ מנ ינו, אה ני י שה רי המ בםל, של סש לו לי םא יהכש ה ל ל זל ם כה עי וש
ם. ק שה בי דה הי בודו לש א כש סי ד כי ל ענ אי רה שש ל יי ם של תה מה שש ה ני תה לש עה ם, וש תה מה שש ה ני חה רש רוך הוא, פה דוש בה קה ל הנ רו של בה דש

ם נה חי ם?! לש עולה א הה רה בש ני ם של רל ים טל ני ם שה יי פנ לש אנ י מי יתי יי ם הה נה חי י לש כי רוך הוא, וש דוש בה קה י הנ ני פש ה לי ה תורה רה מש אה
ר בי דנ ל תש אי רה שש י יי ני ל בש אל ם, (שמות ל) וש תוכה ר בש גה ר הנ גי ן הנ ל ומי אי רה שש י יי ני בש מי יש  אי יש  אי (ויקרא יז) וש ה  תוב בה כה
ת ה אל תורה ה הנ ירה זי חל ה הל עה ה שה אותה ל? בש אי רה שש י יי ני ם בש יפםה הי ים?! אי די ל עמבה אי רה שש י יי ני י בש י לי אמםר, (ויקרא כה) כי לי
הו ל. זל אי רה שש יי ן לש יר אותה זי חמ הנ ם לש יהל מותי שש ני ה בש זה חמ אה ה וש קה זש ה חי תורה קומו. הנ מש ד לי חה אל ד וש חה ל אל ל כה אי רה שש מות יי שש ני

ש. מה ש מנ פל ת נל יבנ שי ש. מש פל ת נה יבנ שי ה מש ימה מי ת ה' תש תוב (תהלים יט) תורנ כה של

א בה י אנ בי א. רנ סי כי עמלות לנ ש מנ תוב (מלכים-א י) שי כה מו של ך, כש לל מל א ה' לש סי ל כי למםה ענ ב שש יישל תוב ונ ינו, כה ני שה
מות. לי שש ה בי נה בה לש ה הנ דה מש למםה עה י שש ימי בי ינו של ני שה מות, של לי שש ה בי דה מש ה עה נה בה לש הנ ר, של מנ אה

ה נה בה לש ה הנ דה מש עה א, של בה י אנ בי ר רנ מנ ב? אה רל תי הו ונ גו'. מנ למםה וש ת שש מנ כש ב חה רל תי תוב ונ ינו, כה ני מות? (שה לי שש י בי תנ ימה אי
ץ. רל ה. פל הודה עמקםב. יש ינ ק.  חה צש ם. יי הה רה בש ינו, אנ ני שה של מו  ר, כש שה ה עה שה מי חמ ה בנ דה מש עה ה?) של מותה לי שש בי הו  ה. מנ מותה לי שש בי
מות. לי שש ה בי נה בה לש ה הנ דה מש למםה עה א שש בה של למםה. כש ד. שש וי י. דה שנ ד. יי ז. עובי מון. בםענ לש שון. שנ חש ב. ננ דה ינה מי ם. ענ רון. רה צש חל

ה. לה עש מנ לש מו של כםל כש א. הנ סי כי עמלות לנ ש מנ תוב שי כה ך. וש לל מל א ה' לש סי ל כי למםה ענ ב שש יישל תוב ונ כה הו של זל

י ימי ינו, בי ני שה יהנ אורו. של גי םא ינ חנ ל יהרי ר (ישעיה יג) וש מנ אל נל מו של ה, כש מה גש פש ני ם וש גה פש ה בי נה בה לש ה הנ דה מש יהה עה קי דש י צי ימי בי
ל. אי רה שש ל יי ם של יהל ני כו פש שש חה ה וש נה בה לש ה הנ מה גש פש יהה ני קי דש צי

ז. חה ם. אה יההו. יותה זי יההו. עג צש מנ ש. אמ יההו. יואה זש חנ ם. אמ הורה יש ט.  פה הושה א. יש סה יהה. אה בי ם. אמ עה בש חנ שםב, רש חמ ונ א  צי
תוב (ירמיה כה ם, של גה ל פש ה ענ דה מש עה ה וש נה בה לש ה הנ מה גש פש יההו, ני קי דש א צי בה של יההו. וכש קי דש יההו. צי םאשי מון. י ה. אה של ננ יההו. מש קי זש חי יש
ם יי מנ י שה ני פש לי ה מי רה בש עה הה ץ זו  רל ץ. אל רל ם אל יי מנ שה מי יך  לי שש (איכה ב) הי ן  מנ זש אותו  ר. בש וי עי יהה  קי דש צי י  יני עי ת  אל וש נב) 

ה). ימותה גי פש ה בי נה בה לש ה הנ דה מש עה ר, של לומנ זו. (כש ץ הנ רל אה ה הה כה שש חש נל נו, וש מל ה מי קה חמ רנ תש הי וש

ם יי מנ ייט שה תוב (שמואל-ב כב) ונ כה יר, של אי הה ה לש נה בה לש ה הנ ילה חי תש י, הי יננ ר סי ל הנ ל ענ אי רה שש דו יי מש עה ה של עה שה ינו, בש ני שה
ה הודה ה יש ני חמ ל מנ גל תוב (במדבר כ) דל כה ה, של נה בה לש יר הנ אי הה ה לש ילה חי תש הי ה, וש נה בה לש ש לנ מל של ב הנ רנ קי ד? של יירנ ה ונ ה זל ד. מנ יירנ ונ

ה. חה רה זש מי

ים דושי ם קש עי ל וש ם אי ד עי ה עםד רה יהודה תוב (הושע יב) וי כה כות, של לש מנ יט בנ לי שנ ה כש הודה ה יש נה מנ תש י הי יננ ר סי הנ בש
ל כותו ענ לש ת מנ טל ה שולל זל ל הנ אי הה ה של עה שה יהה בש טון הה לש שי ל, הנ ם אי ד עי ה עםד רה יהודה אן, וי כה ר מי מנ ק אה חה צש י יי בי ן. (רנ מה אל נל
הוא רוך  בה דוש  קה ר הנ מנ אה של כש ן?  מה אל נל ים  דושי קש ם  עי וש ה  זל ה  מנ ה)  הודה יש ל  של כותו  לש מנ ה  עה שה ה  אותה בש י,  יננ סי ר  הנ
ה נה בה לש ה הנ ילה חי תש הי כות, וש לש ל מנ בי קנ ה לש הודה יהה יש ן הה מה אל דוש, נל גוי קה ים וש ני ת כםהמ כל לל מש י מנ לי יו  הש ם תי תל אנ ל וש אי רה שש יי לש

לשההאייר.

טםש ל תי אנ וש יך  בי ר אה י מוסנ ני ע בש מנ ח, (משלי א) שש תנ ר פה זה עה לש י אל בי גו'. רנ וש יך  אתי ר הוצי של אמ יך  להל י ה' אל נםכי אה
י זו ל. מי אי רה שש ת יי סל נל ך - זו כש מל ת אי טםש תורנ ל תי אנ רוך הוא. וש דוש בה קה ה הנ יך - זל בי ר אה י מוסנ ני ע בש מנ ך. שש מל ת אי תורנ

ה. ינה י בי רי מש ין אי בי הה תוב לש כה מו של ה, כש ינה ל? זו בי אי רה שש ת יי סל נל כש

ר, מנ ק אה חה צש י יי בי ה. רנ ינה יא בי ך - זו הי מל ת אי טםש תורנ ל תי אנ ה. וש מה כש יא חה יך - זו הי בי ר אה ר, מוסנ מנ ה אה הודה י יש בי רנ
תוב כה ה, של אה ה יהצש ינה בי ר, מי מנ י אה י יוסי בי ה. רנ לה עש ל מנ ה של מה כש חה ה מי אה ה יהצש ינו, תורה ני שה שו. של רש פה תש ד הי חה ר אל בה ה דה זל ה וה זל

ך. מל ת אי טםש תורנ ל תי אנ תוב וש כה ה, וש ינה י בי רי מש ין אי בי הה לש

ך. מל ת אי טםש תורנ ל תי אנ יך וש בי ר אה י מוסנ ני ע בש מנ תוב שש כה ה, של ינה ה ובי מה כש חה ה מי לה לש כש ה ני ה, תורה הודה י יש בי ר רנ מנ אה

ים. מי חמ רנ ין ובש די ד, בש סל חל כםל - בש ת בנ לל לל כש יא ני ה, הי לל י אי ני שש ת בי לל לל כש ני ן של יוה כי ת. של לל לל כש יא ני כםל הי ר, בנ מנ א אה בה י אנ בי רנ
ים - אי צה מש ה ני לל אי קום של מה ים. בש ימי כי סש כםל מנ ים - הנ ימי כי סש ה מנ ירה בי גש הנ ך וש לל מל ם הנ יך. אי רי ר צה בה דה הנ מות של לי שש ם הנ כגלה בש

ים. אי צה מש ם ני כגלה

יך. להל ה. ה' אל מה יש רנ צש ך מי מש ד עי רי י אי נםכי תוב (בראשית מו) אה כה מו של ה, כש ינה כי שש י - זו הנ נםכי ר, אה מנ י אה י יוסי בי רנ
ר, מנ ק אה חה צש י יי בי ך) רנ מל ת אי טםש תורנ ל תי אנ תוב וש כה ל, של אי רה שש ת יי סל נל ד) (זו כש חה כםל אל יות הנ הש ה לי לה עש מנ ה לש כםל עולל (הנ
מו רוך הוא, כש דוש בה קה ה הנ יך - זל להל ך. ה' אל כורל ו בש שה י עי נםכי ר אה מנ אל נל מו של ם, כש ענ טנ יק הנ סי פש ה, ומנ ינה כי שש י - זו הנ נםכי אה
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ן ם. מי כל מה י עי תי רש בנ ם די יי מנ שה ן הנ י מי ם כי יתל אי ם רש תל תוב אנ כה ת קםלו. וש יעמך אל מי שש ם הי יי מנ שה ן הנ תוב (דברים ד) מי כה של
רוך הוא). דוש בה קה ה הנ ש, זל מה ם מנ יי מנ שה ן הנ ם (מי יי מנ שה הנ

ה ם - זל יי רנ צש ץ מי רל אל יך מי אתי ים אותו. הוצי רי שש אנ כםל מש הנ קום של ר - מה של ם. אמ יי רנ צש ץ מי רל אל יך מי אתי ר הוצי של אמ
ם יי רנ צש ת מי יאנ צי ה יש רה כש זש ים ני מי עה ים פש שי מי ך חמ שום כה ם, ומי יי רנ צש מי ל מי אי רה שש או יי ל יהצש יובי ד הנ צנ ינו, מי ני שה מו של ל, כש יובי

ים. די עמבה רות הה חי ים לש ים יהמי שי מי ה. חמ תורה ת הנ לנ בה קנ ים לש ים יהמי שי מי ה. חמ תורה בנ

ים תוני חש תנ ים הנ רי תה כש ינו, הנ ני שה ם. וש יי רנ צש ץ מי רל אל כור בש ל בש ה כה כה תוב (שמות יב) הי כה מו של ים - כש די ית עמבה בי מי
תוב (משלי כה ה, של לה עש מנ לש דוש של ת קה יי ה. בנ טה מנ ת לש יי ה - ייש בנ לה עש מנ ת לש יי ייש בנ מו של ם. כש הל חו בה טש ים בה רי צש מי הנ לו של לה הנ

ים. די ית עמבה בי תוב מי כה מו של דוש, כש ינו קה אי ה של טה מנ תון לש חש ת תנ יי ת - בנ יי ה בה נל בה ה יי מה כש חה כד) בש

ם ה), כגלה ד (זל צנ יון בש לש על דוש הה קה ך הנ לל מל זו בנ חש אל נל ה של תורה וות הנ צש ן מי ל אותה י, כה נםכי ר אה מנ אל נל ה של עה שה ינו, בש ני שה
ה. זל ר הנ בה דה לולות בנ יו כש הה

ך, לל מל הנ םאש  ר ן בש הל יון) מי לש על הה דוש  קה הנ ך  לל מל ך, (בנ לל מל גוף הנ חוזות בש ה אמ תורה וות הנ צש ל מי ינו, כה ני שה של מו  כש
ה וה צש מי ע בש שנ פה י של ן מי כי לה ה. וש חוצה ך הנ לל מל גוף הנ א מי יוצי י של ין מי אי יו, וש לה גש רנ ן בש הל ך, ומי לל מל י הנ ידי ן בי הל גוף, ומי ן בנ הל ומי
ים עי פםשש ים הנ שי נה אמ י הה רי גש פי או בש רה וש או  יהצש תוב (ישעיה ס) וש כה מו של ך, כש לל מל גוף הנ ע בש שנ פה י של מי ה, כש תורה ל הנ ת של חנ אנ

ים. ם עושי ה הי ים מנ עי םא יודש ל ה וש תורה וות הנ צש ל מי ים ענ רי עובש ים של עי שה רש ש. אוי לה מה י מנ י, בי בי

י בי ר רנ מנ אה (וש או.  טש ה חל לל גנ מש ש  מה קום מנ מה יו, אותו  לה א אי טה הוא חה קום של מה עון, אותו  מש י שי בי ר רנ מנ אה של
או, טש ה חל לל גנ רוך הוא מש דוש בה קה רוך-הוא - הנ דוש-בה קה א בנ טה או) חה טש ה חל לל גנ ש מש מה רוך הוא מנ דוש בה קה עון, הנ מש שי
ץ רל אל הוא. וש רוך  בה דוש  קה ה הנ - זל ונו  ם עמ יי מנ שה לו  גנ ה לו. יש מה קומה תש ץ מי רל אל וש ונו  ם עמ יי מנ שה לו  גנ תוב (איוב כ) יש כה של

ל). אי רה שש ת יי סל נל רוך הוא (זו כש דוש בה קה ה הנ ה לו - זל מה קומה תש מי

תוב כה ם, של דה אה ין הה ה די ץ עושה רל או, אל טש ה חל לל גנ הוא מש ה של עה שה ם, ובש דה ל אה של או  טש ים חל לי גנ ם מש יי מנ ינו, שה ני שה
ה, ה תורה נה תש ני ה של עה שה עון, בש מש י שי בי ל רנ מו של שש ינו מי ני י, שה י יוסי בי ר רנ מנ ין. אה די עמשות בו  ה לו, לנ מה קומה תש ץ מי רל אל וש

ה. חה מי ים שש ני בה ם הנ תוב (תהלים קיג) אי כה מות, של לי שש או בי צש מש ים ני ני בה הנ ם וש אי הה

יך, להל ת. ה' אל זו בנ ה, וש ינה כי יא שש ינו. הי בי ם אה הה רה בש אנ ה לו לש תה יש ת הה ינו, בנ ני שה מו של י, כש נםכי יך. אה להל י ה' אל נםכי אה
ן. ה בי ני ה. הי ים בה יקי זי חמ מנ יא לנ ים הי יי ץ חנ תוב (משלי ג) עי כה ל. וש אי רה שש י יי כםרי י בש ני תוב בש כה של

ים ני בה ם הנ תוב אי כה ם. וש כל ילה לה הש ש תי וא קםדל ל הי תוב (ויקרא כה) יובי כה ם, של יי רנ צש ץ מי רל אל יך מי אתי ר הוצי של אמ
ים. ני בה ים הנ בי ם, יושש אי ת הה בל ים. יושל ני ם ובה י אי רי רור. המ ם דש אתל רה ה וקש נה ים שה שי מי חמ ת הנ ננ ת שש ם אי תל שש דנ קי ה. וש חה מי שש
ים רי עלבה נל ם  כגלה  - ם  אי הה ה  רה בש על נל ה.  חה מי שש ים  ני בה הנ ם  אי תוב  כה ה  זל ל  ענ וש מות,  לי שש בי ה  חה מש שי בש ם  כגלה מות)  עולה הה (וש
י די ה, כש טה מנ ים לש אי טה ם חמ דה ה אה עמשל ינ םא  ינו, ל ני שה וש ים.  ני בה ל הנ ם ענ אי ח הה קנ םא תי תוב (דברים כב) ל כה וש ם.  קומה מש מי

ים. ני בה ל הנ ענ ם מי אי עמבםר הה תנ של

י רי קוצש לש לו  גנ תש הי לו  לה ים הנ רי בה דש הנ וש ד.  חה כםל אל כםל הוא. הנ הוא. הנ רוך  בה דוש  קה כםל הנ ק, הנ חה צש יי י  בי ר רנ מנ אה
א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ם בה יהל רי שש ה. אנ דל שה הנ

תוב (בראשית ב) כה ץ, וש רל אה ת הה אי ם וש יי מנ שה ת הנ ים אי להי א אל רה ית בה אשי רי תוב בש ר, כה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה
ד מי לנ ד? מש חה אל או כש רש בש ם ני יהל ני שש ינו של ני י שה רי לו, המ ים אי סוקי נו פש רש אנ ה בי מל ם. בנ יי מה שה ץ וש רל ים אל להי יום עמשות ה' אל בש
ם יי מנ שה ת הנ ה אי לה חי תש ץ. בנ רל אה ת הה א אל רה םאלו ובה מ ו שש ה קנ טה נה ם, וש יי מנ שה א הנ רה ינו ובה מי ו יש רוך הוא קנ דוש בה קה ה הנ טה נה של

ם. יי מה שה ץ וש רל ך אל ר כה חנ אנ ץ, וש רל אה ת הה אי וש

ת ה אל נל על ץ. אל רל אה ת הה נו אל עמ ם ינ הי ם וש יי מה שה ת הנ ה אל נל על ם ה' אל אג ה נש נל על הוא אל יום הנ תוב (הושע ב) בנ ינו, כה ני שה
תוב כה ש, של מה ץ מנ רל אה ץ - הה רל אה ת הה נו אל עמ ם ינ הי י. וש אי סש ם כי יי מנ שה תוב (ישעיה סו) הנ כה ש, של מה ם מנ יי מנ ם - שה יי מה שה הנ
ה זל ם  יי מנ ן שה קי תנ תש הי של ינו, כש ני שה ה. של יונה לש על ץ הה רל אה ץ - הה רל אל וש ים.  יוני לש על ם הה יי מנ - שה ם  יי מנ י. שה לה גש רנ דםם  ץ המ רל אה הה וש
תוב (משלי י) כה של מו  יק, כש די את צנ רי קש ני ת של חנ ה אנ גה רש דנ בש ה  דה גש נל כש תו  שוקה ץ זו, ותש רל ד אל גל נל ן) כש קי תנ תש יו, (הי קונה תי בש

זו. ץ הנ רל אה ק בה בה דש ני ם, וש סוד עולה יק יש די צנ וש

רםב יל בש טי ה, ומנ חה שש ן מי מל דוש, של ד קה חה ר אל הה א נה ה, בה זל יק הנ די צנ ה הנ שורל קום של ד אותו מה ך ענ לל מל םאש הנ ר ומי
ים יוני לש על ים,  זוני ני כםל  הנ זו  הנ ץ  רל אה הה מי ך  כה ר  חנ אנ וש כםל,  הנ ת  לל נוטל זו  הנ ץ  רל אה הה וש זו,  הנ ה  דושה קש הנ ץ  רל אה בה ה  שוקה תש
ה מה ה אנ אותה מםחנ בש םאש הנ ר יהה מי בי ל רש ע של רנ יא זל מוצי ה, של בה קי נש ק בי בי דה הי תו לש שוקה תש של ה כש זל ר הנ כה זה מו הנ ים, כש תוני חש תנ וש
ת זל ה אוחל בה קי נש הנ ה, וש בה קי נש ים בנ קי בה דש ם ני גוף כגלה י הנ רי יבש ל אי כה א של צה מש ת. ני רל בל ענ תש ה מי בה קי נש נו הנ מל ה ומי בה קי נש יל בנ טי ומנ
ר, מנ י אה י יוסי בי ם. רנ ר כגלה כנ ל שש ת, נוטי סל נל כש ית הנ ל בי ים של אשוני ה רי רה עמשה ים לנ לי שש מנ ל הנ ינו, כה ני ה זו שה מה גש דג כםל. כש הנ

ם. ד כגלה גל נל כש

םא י. (ל ינה ר סי ל הנ ם ענ עה ל הה י כה יני עי ד ה' לש תוב יירי כה ד, וש יירנ ם ונ יי מנ ייט שה תוב (שמואל-ב כב) ונ ר, כה מנ ק אה חה צש י יי בי רנ
ר הנ תוב בש םא כה ל י, וש ינה ר סי ל הנ תוב ענ י כה רי י, המ יננ סי ד לש יהרנ ר של םאמנ ם ת ד? אי ן יהרנ אה ד, לש יירנ ם ונ יי מנ ייט שה א) ונ נה ים תה סי גורש

י? יננ סי
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יו גותה רש דנ ד בש יהיא), יהרנ י חי בי ר רנ מנ ה אה הודה י יש בי ר רנ מנ י (אה י יוסי בי ר רנ מנ ד? אה ן יהרנ אה ד, לש יירנ ם ונ יי מנ ייט שה א ונ לה אל
ייט תוב ונ כה הו של מות. זל לי שש ה בי דה מש עה ה וש נה בה לש ה הנ ירה אי ז הי אה זו, וש ץ הנ רל אה ק בה בנ דש ני ד של ר ענ תל כל ר לש תל כל ה ומי גה רש דנ ה לש גה רש דנ מי

ה. ינה כי ר זו שש ה אומי וי י? הל יננ ר סי ל הנ ד ענ מנ ה עה י. מל ינה ר סי ל הנ תוב ענ ז כה אה זו. וש ץ הנ רל אה ד, לה יירנ ם ונ יי מנ שה

ש יך אי להל י ה' אל תוב (דברים ד) כי כה ש. וש אי יו ה' בה לה ד עה ר יהרנ של י אמ ני פש אן, (שמות יט) מי כה ר מי מנ א אה בה י אנ בי רנ
ה' ם. ונ יי מה שה ן הנ ת ה' מי אי ש מי אי ית וה רי פש ה גה ל עממםרה ענ דםם וש ל סש יר ענ טי מש ה' הי תוב (בראשית יט) ונ כה ה הוא. וש לה אוכש
ן ם, מי יי מה שה ן הנ ת ה' מי אי תוב מי כה , של יחנ סוק מוכי פה ה? סוף הנ ת זל ל אל טנ קום נה ה מה יזל אי ץ. מי רל י אל יר - זוהי טי מש הי

כםל. לוי הנ ה תה זל י בה רי המ כםל, של ל הנ ל של לה כש ל - הנ ל, כה ת כה ים אי להי ר אל בי דנ יש אן, ונ כה ר מי מנ יהיא אה י חי בי ש. רנ מה ם מנ יי מנ שה הנ

י - נה ל פה ה. ענ ינה כי יא שש הוצי ים - לש רי חי ים אמ להי ר, אל מנ ק אה חה צש י יי בי י. רנ נה ל פה ים ענ רי חי ים אמ להי אל ך  ילה לש הש םא יי ל
י ני תוב (ישעיה מב) אמ כה מו, של ם. הוא שש הוא הי מו, וש ם שש הי דוש, וש קה ך הנ לל מל ה הנ אל רש ם ני הל בה ך של לל מל י הנ ני יא פש הוצי לש

ים. מי י עולה מי עולש ם ולש עולה מו לש רוך שש ד הוא. בה חה מו אל י. הוא ושש מי ה' הוא שש

ן תי אנ תוב (יחזקאל לד) וש כה ם, של דה ם אה הל א לה רה רוך הוא קה דוש בה קה הנ ל של אי רה שש ם יי יהל רי שש עון, אנ מש י שי בי ה רנ נה שה
שום ם? מי דה ם אה הל א לה רה ם קה ענ טנ ה הנ ם. מה כל יב מי רי ינקש י  ם כי דה (ויקרא א) אה ם,  תל ם אנ דה י אה יתי עי רש םאן מנ י צ םאני צ
ם תל ם. אנ תל ם אנ דה ך אה שום כה ים. ומי מי ר ענ אה שש םא לי ל ם וש תל ם. אנ יכל להי ה' אל ים בנ קי בי דש ם הנ תל אנ תוב (דברים ד) וש כה של

ם. דה ים אה רויי לות קש זה ים ומנ בי י כוכה די ין עובש אי ם, וש דה ים אה רויי קש

ם הוא עי רוך  בה דוש  קה ר הנ זנ גה ית של רי בש ס לנ נה כש ני מול,  ני ל  אי רה שש יי ם מי דה אה ן של יוה עון, כי מש י שי בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה של
יל חי תש הי וש ם.  הה רה בש אנ לש ד  סל ז) חל תוב (מיכה  כה וש כםל.  ם בנ הה רה בש ת אנ אל ך  רנ ה' בי ונ תוב (בראשית כד)  כה ם, של הה רה בש אנ
ך, לל מל גוף הנ ק בש בה דש ני קום) וש מה ם (לנ דה אה ס לה נה כש ה, ני תורה וות הנ צש יים מי קנ ה לש כה זה ן של יוה ם) כי דה ה. (אה זל קום הנ מה ס לנ ני כה הי לש

ם. דה א אה רה קש ז ני אה וש

ם. דה םא אה ל ם, וש דה א אה רל ם. פל דה א אה רל ילה פל הש הוא יי אל וש עי מה שש יי תוב בש ה, כה אי םא ורש ם. ב דה או אה רש קש ל ני אי רה שש ע יי רנ זל וש
ה רי שש לש על ן שש נו בל אל בש עי מה שש יי תוב (בראשית יז) וש כה יהה בו, של ם הה דה ל אה יתו של אשי רי מול, וש ני שום של ם, מי דה א אה רל פל
א רל ילה פל הש הוא יי תוב וש כה הו של את כםל. זל רי קש ני םאת של ז ית הנ אשי רי ס לה ננ כש מול ני ני ן של יוה תו. כי לה רש ר עה שנ ת בש מםלו אי הי ה בש נה שה
ה בו תה יש ית הה אשי ה. רי תורה וות הנ צש ל מי בי םא קי ל שום של ר, מי םא יותי ל אי - וש דנ כםל ונ כםל, יהדו בנ ם. יהדו בנ דה םא אה ל ם, וש דה אה
תוב כה ש, וש מה ם מנ דה או אה רש קש כםל, ני מו בנ לש שש ני ל של אי רה שש ע יי רנ ל זל בה ה. אמ תורה וות הנ צש מי ם בש לי תנ שש םא הי ל מול, וש ני שום של מי

תו. לה חמ ל ננ בל עמקםב חל מו ינ ק ה' ענ לל י חי (דברים לב) כי

ה, עמשל ננ של ר, כש מנ ק אה חה צש י יי בי ם. רנ דה צוף אה רש פנ ט לש רה ים, פש רי תה ים מג צופי רש פנ ל הנ כה ך  שום כה י, מי י יוסי בי ר רנ מנ אה
רוחנ יו בה רה שה ים, קש רי ים אומש שי נה אמ ה של נו מנ יש ה, הנ הודה י יש בי ר רנ מנ מות. אה לי שש ל הנ יקות של קי חמ קוק תוך הנ חה ה של אל רש ני

ה. צורה ים בנ צויי מש

ך יהה הולי קי זש י חי בי יהה רנ הה ם, וש יהה שה הה עון של מש י שי בי ת רנ אות אל רש לוד לי יהא לש קי פוטש קנ ך מי יהה הולי ה הה הודה י יש בי רנ
ך הוא. אי כה דנ ם - ונ דה א אה רל ילה פל הש הוא יי עון וש מש י שי בי י רנ ני פש ינו לי ני שה ה של יהה, זל קי זש י חי בי רנ ה לש הודה י יש בי ר רנ מנ מו. אה עי

כםן? שש יו יי חה ל אל י כה ני ל פש ענ ה וש ה זל ן. מנ כם שש יו יי חה ל אל י כה ני ל פש ענ תוב וש כה סוק, של פה ר - סוף הנ בה דה רור הנ הו בי זל וש

ר של ה. אמ ם מםשל ר שה של ה אמ תורה םאת הנ ז תוב (דברים ד) וש נו, כה דש מנ י לה רי המ ר, של םא אםמנ ל י וש תי עש מנ םא שה ר לו, ל מנ אה
ר. ך יהכול לומנ ינש ה - אי ם מםשל םא שה ל ל של בה ר. אמ ה יהכול לומנ תה ה - אנ ם מםשל שה

ה ה, זוכל נה מל ד מי רה פש םא ני ל ה וש תורה ה בנ זוכל י של יך. מי יהמל ך  אםרל וש יך  יל י הוא חנ ר, (שם) כי מנ אה ה וש הודה י יש בי ח רנ תנ פה
ד רה פש ני י של מי ה, כש נה מל ד מי רה פש ני י של ל מי כה ם. וש יי ננ יך, שש יל תוב חנ כה א, של בה ם הנ עולה ד בה חה אל ה, וש זל ם הנ עולה ד בה חה ים - אל יי י חנ ני שש לי

כםל. הנ ד מי רה פש לו ני אי עון, כש מש י שי בי רנ ד מי רה פש ני י של ים, ומי יי חנ ן הנ מי

ה מה ת כנ חנ ל אנ ים ענ רי תה סש ני ה הנ י תורה רי בש יו - די לה ס אי ני כה הי לש נו  םא יהכםלש ח ל תנ פל חנ  הוא פותי ה של זל סוק הנ פה ה בנ ומנ
ב לי נות הנ יש ענ עון, מנ מש י שי בי י רנ ני פש ים לי די נו עומש אה של כש נו. של מל ק מי לי תנ סש אי יי ן יוחנ עון בל מש י שי בי רנ דור של ה. אוי לנ מה כנ וש

ים. מי תה סש נות ני יה עש מנ ל הנ כה ר, וש בה ים דה עי םא יודש נו, ל מל ים מי די רה פש ני של ה. וכש לל גנ תש כםל מי הנ ר וש בל ל עי כה ים לש תוחי פש

ים. ני קי זש יש הנ ים אי עי בש ל שי ן ענ תי יי יו ונ לה ר עה של רוחנ אמ ן הה ל מי יהאצל תוב (במדבר יא) ונ כה נו של יש יהה, הנ קי זש י חי בי ר רנ מנ אה
נורות מש ל הנ ענ אי בנ ר יוחנ עון בנ מש י שי בי ך רנ ה. כה יומה קי צויהה בש יא מש הי נורות, וש ה מש מה ה כנ נה מל ים מי ירי אי מש זו של ה הנ נורה מש כנ

יו. לה יעו אי גי הי ד של כו ענ לש יומו. הה קי א בש צה מש ני נו וש מל ז מי םא זה אור ל הה כםל, וש יר לנ אי הוא מי

עמטםף י ינ י כי ני עה ה לש לה פי ר (תהלים קב) תש יהה אומי הה ה, וש תורה ק בנ עוסי ב וש יהה יושי הה אוהו של צה יו, מש לה יעו אי גי הי של כש
זו שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ם. מה כגלה ה מי יונה לש י על ני עה ת הל לנ פי ה, ותש לה פי יא תש ל הי אי רה שש ת יי לנ פי ל תש יחו. כה פםך שי שש י ה' יי ני פש לי וש
ה לה פי ה תש אותה ף) בש טי ענ תש חנ (מי בי תנ שש רוך הוא מי דוש בה קה הנ םאשו. וש ר ת בש רל טל ענ תש ך ומי לל מל ל הנ בוד של כה א הנ סי ד כי ה ענ עולה

ה. לה פי את תש רי קש י ני ני עה ת הל לנ פי אי, תש דנ ונ

ם (איכה ב) תוב שה כה עמטםף, וש י ינ אן כי תוב כה א כה לה ין לו. אל י אי רי המ סוי, של ל כי טוף של ינו עי ה אי טוף זל עמטםף. עי י ינ כי
שום הוא, מי רוך  בה דוש  קה הנ י  ני פש לי נוחנ  ה  זל וש בונו.  רי י  ני פש לי ל  קובי יחו, של שי פםך  שש יי ה'  י  ני פש לי וש ב.  עה רה בש ים  עמטופי הה
בונו, רי יו לש לה בםל עה קש י יי ני עה אותו הל י של מי ם. אוי לש עולה ם בה עולה י הה מי יש קנ ר מש אה ים שש אי צה מש םא ני ל של יים בו כש קנ תש ם מי עולה הה של

י. ני נון אה י חנ י כי תי עש מנ שה י וש לנ ק אי ענ צש י יי יהה כי הה תוב (שמות כב) וש כה ם, של כגלה ר מי ך יותי לל מל רוב לנ י קה ני עה הל שום של מי
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ך הוא לל מל יור הנ די שום של ם? מי ענ טנ ה הנ . מה ענ םא שומי ל ים של מי עה פש לי וש ענ  שומי ים של מי עה פש ם - לי עולה י הה ני ר בש אה שש לי וש
ב. י לי רי בש שש ני רוב ה' לש תוב (תהלים לד) קה כה . וש ל רוחנ פנ א ושש כה ת דנ אל תוב (ישעיה נז) וש כה לו, של לה ים הנ בורי שש ים הנ לי כי בנ

ה. זל בש םא תי ים ל להי ה אל כל דש ני ר וש בה שש ב ני (שם נה) לי

י ה' תוב (משלי כב) כי כה , וש ל רוחנ פנ א ושש כה ת דנ אל תוב וש כה ה, של ינה כי שש ף בנ י - נוזי ני עה ף בש נוזי י של ינו, מי ני אן שה כה מי
ר, חי ן אנ יה יך דנ רי םא צה ל ים וש די יך עי רי םא צה ל כםל, של ל הנ ט ענ שולי ק וש זה ם חה הל לה רופוס של פוטש אנ הה שום של גו'. מי ם וש יבה יב רי יהרי

ש. פל ם נה יהל עי ת קםבש ע אל בנ קה תוב וש כה ם, של דה י אה ני מות בש שש ל? ני כון נוטי שש ה מנ יזל אי ים. וש ני יה דנ ר הנ אה שש כון כי שש ל מנ םא נוטי ל וש

דוש קה הנ קום (של מה ה לש הוא עולל יון הוא, של לש ר על בה ה, דה לה פי א תש רה קש ני קום של ל מה י - כה ני עה ה לש לה פי ר, תש מנ עוד אה
ם. יחנ אותה ני מי ך של לל מל ל הנ ין של לי פי תש ן הנ םאש הי ר ת הה לנ פי יון. תש לש רוך הוא) על בה

ל כי תנ סש יים, הי סי ר של חנ יו. אנ לה יעו אי גי הי יהה של קי זש י חי בי ת רנ אל ה וש הודה י יש בי ת רנ ה אל אה רה םאשו, וש ב ר עון סובי מש י שי בי רנ
ס ני כה הי נו לש םא יהכםלש ל נו, וש ח מורי תנ יון פה לש ח על תנ פל אי של דנ רו לו, ונ מש ם. אה כל ד מי בנ אה ם וש כל יהה לה ר הה ם, אוצה הל ר לה מנ ם. אה הל בה

בו.

ת, ענ דנ ים לה רוצי נו  סוק אה פה סוף הנ ם. וש דה א אה רל ילה פל הש יי הוא  לו, (בראשית טז) וש רו  מש ה הוא? אה ר, מנ מנ אה
םא ה ל ת זל אל נו, וש עש סוק יהדנ פה ל הנ ל כה רור של י בי רי המ יו? של חה ל אל י כה ני ל פש ה ענ ה זל ן. מנ כם שש יו יי חה ל אל י כה ני ל פש ענ תוב וש כה של

םאשו. ר ה כש אל רש םא ני תוב ל כה סוף הנ נו, של עש יהדנ

דוש- קה ים ייש לנ ני פה ים לנ ני ה פה מה ינו, כנ ני ה. שה ת עולל חנ ה אנ גה רש דנ ד, ובש חה ר אל בה כםל הוא דה ם, הנ יכל יי ם, חנ הל ר לה מנ אה
ים ני ים. פה רובי ים קש ני ים. פה חוקי ים רש ני ים. פה תוני חש ים תנ ני ים. פה ירי אי םא מש ל ים של ני ים. פה ירי אי מש ים הנ ני רוך-הוא: פה בה

םאל. מ ל שש ים של ני ין. פה ל יהמי ים של ני חוץ. פה לנ ים של ני ים. פה ני פה לש של

ם אותה ך בש לל מל ל הנ ים של יוני לש על ים הה ני פה ים בנ חוזי אמ רוך הוא, של דוש בה קה י הנ ני פש ל לי אי רה שש ם יי יהל רי שש ה, אנ אי םא ורש ב
ים, חוקי ים רש ני ם פה אותה ים בש חוזי ים אמ מי ענ ר הה אה ד הוא, ושש חה אל מו  ם ושש הי ם, וש הל ים בה חוזי אמ מו  הוא ושש ים של ני פה
י רובי קש ם,  יי רנ צש מי ל  של ם  ל אותה כה ינו  אי רה י  רי המ של ך,  לל מל הנ גוף  מי ים  חוקי רש ם  הי ן  כי לה וש ים,  תוני חש תנ ים  ני פה ם  אותה בש

ים. חוקי ים רש ני ם פה אותה ים ובש תוני חש ים תנ ני פה יו בש ם הה כגלה יו לו, וש ים הה רובי ים וקש חי מו אנ אל, כש עי מה שש יי

ים ני פה ם  ל אותה ל כה ענ ט  שולי קום של מה בש קו  לש חל וש דורו  ם מש שה ה של כה זה אל,  עי מה שש יי מול  ני של כש ם,  הה רה בש ל אנ לנ גש ובי
יו חה ל אל י כה ני ל פש ך ענ שום כה כםל. ומי תוב יהדו בנ כה הו של ים. זל מי ענ ר הה אה ל שש ים של ני ם פה ל אותה ל כה ים, ענ תוני חש תנ ים וש חוקי רש
ה, טה מנ לש ים של ני פה ר הנ אה ל שש ל כה ט ענ שולי כםל, של תוב יהדו בנ כה ם, של כגלה ה מי לה עש מנ קו לש לש חל דורו וש ים מש ר, יהשי לומנ ן. כש כם שש יי

מותו. כו כש םא זה ל אי, של דנ יו ונ חה ל אל י כה ני ל פש ך ענ שום כה ומי

יו רה מה שש ן בי יי ים, ינ רי ים אומש שי נה אמ ה של נו מנ יש ה, הנ הודה י יש בי ר רנ מנ קו יהדו. אה שש נה יהה וש קי זש י חי בי רנ ה וש הודה י יש בי או רנ בה
ע רנ ילאל ה  זל של דור כש נו! אוי לנ מורי נו  מל ק מי לי תנ סש יי של ם כש עולה לה ר. אוי  טי ענ תש א מי יהמה ל קש ר של של קל ר, בש אי בש ת הנ יענ בי ונש

תוכו! רוי בש הוא שה דור של י הנ רי שש נו! אנ ת מורי ים אל ירי כי מנ דור של י הנ רי שש ן! אנ מנ זש אותו הנ בש

ר מנ כםל. אה נו יהדו בנ ר מורי מנ אן אה כה ר. וש םא יותי ל ק, וש דל ר צל א גי רה קש מול ני ר ני גי של ינו, כש ני י שה רי יהה, המ קי זש י חי בי ר רנ מנ אה
ל נו של יהה, בש ם הוא הה הה רה בש ן אנ ר. בל ינו גי אי אל, של עי מה שש ה יי ר, שונל גי הנ ינו של ני ל שה בה ד. אמ חה אל ר בש שה קש כםל ני עון, הנ מש י שי בי רנ
ם (שם תוב שה כה י אםתו, וש תי כש רנ אן בי תוב כה י אםתו. כה תי כש רנ ה בי ני אל, (בראשית יז) הי עי מה שש יי תוב בו בש כה יהה. וש דוש הה קה

כםל. תוב יהדו בנ ך כה ל כה ענ כםל. וש ם בנ הה רה בש ת אנ ך אל רנ ה' בי כד) ונ

םא ל ק וש דל י צל רי ים גי אי רה קש רו), ני יש גנ תש מולו (הי יו ני רובה ר קש אה ם שש אי ן. של כם שש יו יי חה ל אל י כה ני ל פש תוב ענ ך כה שום כה ומי
ים ני ם פה אותה ים, בש חוקי ים רש ני ם פה אותה ים בש די עומש מולו של םא ני ל ם של ן הי כי ל של ם. כה כגלה יון מי לש על ר וש הוא יותי ר, וש יותי
לות. זה ים ומנ בי ת כוכה י עמבודנ די ים עובש מי ל ענ ים של ני פה ל הנ כה ם, ומי הל לה ים של ני פה ל הנ כה ה מי לה עש מנ דורו לש הוא מש ים. וש תוני חש תנ
ילה הש םא יי ר, ל מנ אה יז וש רי כש רוך הוא הי דוש בה קה ך הנ שום כה ה, מי הודה י יש בי ר רנ מנ ן. אה כם שש יו יי חה ל אל י כה ני ל פש תוב ענ כה הו של זל

לו. ה של מונה אל י הה זוהי י, של נה ל פה ים ענ רי חי ים אמ להי ך אל לש

צוף רש פנ ט לש רה ים, פש רי תה ים מג צופי רש פנ ל הנ י, כה י יוסי בי ר רנ מנ אה ר. וש אי בה תש י ני רי ה. המ מונה ל תש כה ל וש סל ך פל ה לש עמשל םא תנ ל
כםל. ט בנ ה שולי צוף זל רש י פנ רי המ ם, של דה אה

ה מה ך. כנ רל שה ת בש יא אל טי חמ יך לנ ת פי ן אל תי ל תי ח, אנ תנ ק פה חה צש י יי בי ה - רנ מונה ל תש כה ל וש סל ך פל ה לש עמשל םא תנ ר ל חי ר אנ בה דה
ה ה מנ תורה הנ יא מי םא יוצי ל של ם, וש הל ה בה על טש םא יי ל ר של הי זה הי לש לו  ה ייש  מה ה, כנ תורה י הנ רי בש ל די ר ענ הי זה הי ם לש דה אה לה לו  ייש 
םא תוב ל יו כה לה בו, עה רנ ל מי בי םא קי ל וש ענ  םא יודי ל ה של ה מנ י תורה רי בש ר די אומי י של ל מי כה בו. של רנ ל מי בי םא קי ל וש ענ  םא יודי ל של
ה צל רש תי תו  מה שש ני ן של מנ זש א, בי בה ם הנ עולה נו בה מל ע מי רנ פה הי יד לש תי רוך הוא עה בה דוש  קה הנ ה. וש מונה ל תש כה ל וש סל פל ך  ה לש עמשל תנ

מות. שה נש ר הנ אה י שש יי רור חנ צש ה בי רורה צש קום של אותו מה ד מי מנ שש תג ה, וש חוצה ה הנ ים אותה ה, דוחי קומה מש ס לי ני כה הי לש

ל של תו  מה שש ני י  - זוהי ך  ך. קולל ל קולל ענ ים  להי אל צםף הה קש יי ה  מה לה ינו,  ני שה של מו  אן) כש כה ר מי ה אומי הודה יש י  בי (רנ
ם כםל. אי מו בנ שש א לי ני קנ מש שום של ם? מי ענ טנ ה הנ א. מה נה ל קנ יך אי להל י ה' אל תוב כי ה כה ל זל יהיא, ענ י חי בי ר רנ מנ ם. אה דה אה הה

ה. תורה שום הנ מו, או מי שש ר בי קי שנ מש שום של מו, מי שש א לי ני קנ ים מש צופי רש פנ שום הנ מי

יך רי ך צה שום כה דוש, ומי קה ם הנ שי לול בנ םא כה ל ה של תורה ר בנ בה ך דה ין לש אי דוש, של ם קה יא שי ה הי תורה ל הנ ינו, כה ני שה
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ין רי טי לש פנ ים אותו לנ יסי ני כש םא מנ יון, ל לש על ך הה לל מל ר בנ קי שנ מש י של ר בו. ומי קי שנ םא יש ל דוש וש קה מו הנ שש ה בי על טש םא יי ל ר של הי זה הי לש
א. בה ם הנ עולה ן הה ד מי מנ יגשש ך, וש לל מל ל הנ של

י לגחםת ני ך שש ל לש סה ם (שמות לד) פש תוב שה כה ה, וש מונה ל תש כה ל וש סל ך פל ה לש עמשל םא תנ אן ל תוב כה א, כה בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ה ך. מה בש רנ ך  ר לש מנ םא אה ל וש תה  עש יהדנ םא  ל ת של רל חל ה אנ תורה ך  ה לש עמשל םא תנ ל - ל סל פל ך  ה לש עמשל םא תנ ר, ל לומנ ים. כש ני בה אמ
ה ה רוצה מה שה נש הנ ה של עה שה א בש בה ם הנ עולה בה ך  מש ע מי רנ פה הי יד לש תי עה י הוא של ני א. אמ נה ל קנ אי יך  להל י ה' אל נםכי י אה ם? כי ענ טנ הנ

נםם. יהי גי ה לנ יסה ני כש הנ ה ולש ר בה קי שנ ים לש ני זגמה ה מש מה י, כנ ננ פה ס לש ני כה הי לש

רוך הוא דוש בה קה ל הנ מו של שש ר בי קי שנ םא לש ל ם של דה אה יך הה רי צה גו' - של ך וש ה לש עמשל םא תנ ק, ל חה צש י יי בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה
הו? זו רוך הוא, ומנ דוש בה קה ל הנ מו של שש ר בי קי שנ םא לש ל ם של דה אה יך הה רי צה גו' - של ל וש סל פל ך  ה לש עמשל םא תנ ר ל חי ר אנ בה (דה
ר של קל ל הנ רוך הוא) של דוש בה קה ל הנ מו של שש ר בי קי שנ זו, מש ית הנ רי בש ר בנ קי שנ מש י של מי ה. של דושה קש יום הנ קי ית אות הנ רי בש
ית רי בש ס בי ני כה הי כםל - לש ל הנ אשון של רי יום הה קי הנ הו  זל מולו, וש ני של הוא כש רוך  בה דוש  קה ל בנ אי רה שש יי רו  שש קש ני אשון של רי הה
ר קי שנ זו, מש ית הנ רי בש ר בנ קי שנ מש י של מי זו, של ית הנ רי בש ר בנ קי שנ םא לש ל ם של דה אה יך  רי צה ה. וש ינה כי שש ר הנ של הוא קל ם, של הה רה בש אנ

ר. כה ל ני ת אי ל בנ ענ ר ובה מנ אל נל מו של ת, כש רל חל שות אנ רה ית זו לש רי יס בש ני כש םא ינ ל ר? הוא של קל של ה הנ רוך הוא. מה דוש בה קה בנ

ר קי שנ זו, מש ית הנ רי בש ר בנ קי שנ מש י של - מי דו  לה ים יה רי ים זה ני י בה כי דו  גה ה' בה אן, (הושע ה) בנ כה ר מי מנ ה אה הודה י יש בי רנ
ר של ה אמ מונה ל תש כה ל וש סל ך פל ה לש עמשל םא תנ תוב ל כה רוך הוא, וש דוש בה קה ה בנ חוזה ית זו אמ רי בש שום של רוך הוא, מי דוש בה קה בנ

גו'. ל וש ענ מנ ם מי יי מנ שה בנ

יהיא, י חי בי ר רנ מנ יהיא. אה י חי בי מו רנ יהה עי הה ך, וש רל דל ך בנ יהה הולי ר הה זה עה לש י אל בי ם. רנ די בש עה םא תה ל ם וש הל ה לה ול חמ תנ שש םא תי ל
יהמות ן קנ הי עוד של ר לו, בש מנ ם? אה ן בה תי חנ תש םא תי תוב ל י כה רי המ ם, ונ ענ טנ ה הנ ר. מה ת תםאנ פנ ת יש של יהה אי בש שי יתה בנ אי רה תוב וש כה

בירששותהם.

ך מנ ה סה מה ינו, לה ני שה אוי, של רה ה כה רה שי לות כש זה ים ומנ בי ת כוכה י עמבודנ די ים עובש מי ענ ה בה שה אי ך  ין לש ה, אי אי םא רש וב
ם? ענ טנ ה הנ ה. מה ר ומורל ן סורי ה בי נה מל מי ש  ה זו, יורי שה א אי נושי י של אי מי דנ ונ א בש לה ה? אל ר ומורל ן סורי בי לש ה זו  שנ רה פה
ה של קה ה, וש את בה מי טש ני ק וש בה דש ין ני די ין בש די ה, של לה חי תש ה בנ אה שש ני ה של ן אותה כי ל של כה ה, וש מה נו זגהמ מל יר מי עמבי הנ ה לש של קה שום של מי
ב כנ שש מי יש לש ת אי ענ ה יםדנ שה ל אי כה ן, (במדבר לא) וש יה דש שות מי נש ה בי ר מםשל מנ אה ה של נו מנ יש הנ ה, וש מה זגהמ ה הנ נה מל יר מי עמבי הנ לש

רםגו. ר המ כה זה

ם דה אה ק הה בה דש ני ה  דושה ה קש שה רג יש ה  אותה בש ה, של ר אותה שומי וש ה זו  לה חמ ננ ש  יורי ם של דה אה ל אותו  של קו  לש י חל רי שש אנ
גוף בנ ק  בה דש ני וש דו  גש נל כש ינו  מי יש ך  לל מל ט הנ פושי י  רי המ ה, של תורה הנ וות  צש מי לש ה  זוכל ם  אי ן  כי של ל  כה הוא.  רוך  בה דוש  קה בנ
ם תל ים אנ ני תוב (שם יד) בה כה ם, וש יכל להי ה' אל ים בנ קי בי דש ם הנ תל אנ ל, (דברים ד) וש אי רה שש יי ם בש הל תוב בה ה כה ל זל ענ דוש. וש קה הנ

ר. אה פה תש ך אל ר בש של ל אמ אי רה שש תוב (ישעיה מט) יי כה ל, וש אי רה שש י יי כםרי י בש ני תוב (שמות ד) בש כה ש, של מה ם מנ תל ים אנ ני ה'. בה לנ

י י לי ידי גי ך הנ ה לה עלשל ה אל ע מה ישה לי יהה אל לל ר אי םאמל י ח, (מלכים-ב ד) ונ תנ עון פה מש י שי בי גו'. רנ ם וש ת שי א אל שה םא תי ל
סור ינו, אה ני שה רוך הוא? של דוש בה קה ת הנ כנ רש ה בי רל שש תי ה של ל מנ ך ענ לום ייש לה ע, כש ישה לי ה אל ר לה מנ ת. אה יי בה ך בנ ה ילש לה מנ

יק. קום רי מה ה בש םא שורה ה ל לה עש מנ לש ה של כה רה בש הנ שום של ם? מי ענ טנ ה הנ יק, מה ן רי חה לש ל שג ך ענ רי בה ם לש דה אה לש

יר אי שש הנ יך לש רי םא יהכול, צה ם ל אי יו. וש לה ך עה רי בה ר לש ד או יותי חה ם אל חל נו לל חה לש ל שג ר ענ די סנ ם לש דה יך אה רי ך צה שום כה ומי
נות. יקה רי ך בש רי בה מש א של צי מה םא יי ל ך, וש רי בה יש ה של ל מנ ל ענ כנ אה זון של אותו מה מי

תוב כה ה, של זל ה בה מה לי ה שש כה רה י בש רי אי המ דנ ר, ונ מנ ן - אה מל סוך שה ם אה י אי ת כי יי בנ ך כםל בנ תש חה פש שי ין לש ה אי רה מש אה ן של יוה כי
ן מל של הו הנ דושות. מנ נורות קש יק מש לי דש הנ ך ולש רי בה תש הי ן לש מל של א מי דוש יוצי ם קה שי ן טוב. של מל של ם מי (קהלת ז) טוב שי
ר (תהלים מנ אל נל מו של ר, כש מנ ק אה חה צש י יי בי ן) רנ גה ת הנ קות אל שש הנ ן לש דל עי א מי ר יםצי הה נה ר (בראשית ב) וש מנ אל נל מו של ה? (כש זל הנ

ך. מון זנ סש רש פנ י אמ רי לו הה ר, אי ר אומי זה עה לש י אל בי גו'. רנ םאש וש ר ל הה טוב ענ ן הנ מל של קלג) כנ

ן מל של ירות מי אי ן מש כגלה של דושות כש יונות קש לש נורות על ל מש יון של לש ם על ה טוב שי מה ם - כנ עון, טוב שי מש י שי בי ר רנ מנ אה
ם ת שי יר אל כי זש מנ י של ל מי כה נות. של יקה רי רוך הוא בש דוש בה קה ם הנ ת שי יר אל כי זש הנ ם לש דה אה סור לש אה נו. וש רש מנ אה מו של טוב, כש

א. רה בש םא ני ל נות, טוב לו של יקה רי רוך הוא בש דוש בה קה הנ

ר כנ זש םא ני דוש ל קה ם הנ שי י הנ רי המ ר. של בה ר דה חנ א אנ לה דוש, אל קה ם הנ שי ת הנ יר אל כי זש הנ יך לש רי םא צה ר, ל מנ ר אה זה עה לש י אל בי רנ
ים. להי א אל רה ית בה אשי רי תוב בש כה ר), של בה ל דה ר ענ לומנ ים (כש בורי י די ני ר שש חנ א אנ לה ה אל תורה בנ

יום עמשות ה' תוב (בראשית ב) בש כה ם, של לי ם שה ל עולה א ענ לה אל דוש  קה מו הנ ר שש כנ זש םא ני ר, ל מנ עון אה מש י שי בי רנ
יך להל ם ה' אל ת שי א אל שה םא תי תוב ל כה נות. וש יקה רי דוש בש קה ם הנ שי ת הנ יר אל כי זש הנ םא לש ל אן של כה ם. מי יי מה שה ץ וש רל ים אל להי אל
ה או כה רה בש א בי לה נות, אל יקה רי בש דוש  קה ם הנ יר שי כי זש הנ םא לש ל א, של וש שה לנ יך  להל ם ה' אל ת שי א אל שה םא תי תוב ל א. (כה וש שה לנ
ים ידי נו עמתי מל א מי צי תו תי מה שש ר ני של אמ ה, כנ לה פי תש ה או בי כה רה בש םא בי ל נות, של יקה רי דוש בש קה ם הנ שי יר הנ כי זש מנ י של ה. ומי לה פי תש בי

א). וש שה מו לנ ת שש א אל שה ר יי של ת אמ ה ה' אל קל ננ םא יש י ל תוב כי כה מות, של קה נו נש מל קםם מי נש לי נו וש מל ע מי רנ פה הי לש

ם, עולה ל הה כה לש ה  כה רה בש הנ את  צי מש ני נו  מל מי שום של דוש. מי קה ם הנ שי ה? הנ כה רה בש י  הי מנ י,  יוסי י  בי רנ ר  מנ אה ינו,  ני שה וש
א. וש שה יך לנ להל ם ה' אל ת שי א אל שה םא תי תוב ל כה הו של יו. זל לה ה עה םא שורה ל יק וש קום רי ל מה את ענ צי מש םא ני ה ל כה רה בש הנ וש
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תוב כה י, וש יעי בי שש ת יום הנ ים אל להי ך אל רל בה יש תוב (שם א) ונ ר, כה מנ ק אה חה צש י יי בי שו. רנ דש קנ ת לש בה שנ ת יום הנ כור אל זה
יזו זונות, אי א בו מש צה מש םא ני ל ן של יוה ילה בו. כי הש םא יי ת ל בה י שנ יעי בי שש יום הנ הו ובנ טג קש לש ים תי ת יהמי של ן (שמות טז) שי מה בנ

את בו? צי מש ה ני כה רה בש

ן א מה צה מש םא ני ה ל מה ינו, לה ני שה י. וש יעי בי שש יום הנ לויות בנ ה תש טה מנ לש של ה וש לה עש מנ לש כות של רה בש ל הנ ינו, כה ני שה ך  א כה לה אל
זונו ן מש ד נותי חה אל ד וש חה ל אל כה וש ים,  יוני לש על ים הה יהמי ת הנ של ל שי ים כה כי רש בה תש יום מי אותו  מי שום של י? מי יעי בי שש יום הנ בנ

י. יעי בי שש יום הנ ים בנ כי רש בה תש מי ה של כה רה ה בש אותה יומו, מי ד בש חה ל אל ה, כה טה מנ לש

ך רי בה תש יי י של די ת כש בה יל שנ לי ה בש עודה ן סש קי תנ ן ולש חה לש ר שג די סנ לש יך  רי ה, צה מונה אל ת הה גנ רש דנ הוא בש י של ך, מי שום כה ומי
ה כה רה בש הנ ת, וש בה שנ י הנ מי ת יש של ל שי ך כה רי בה תש הי ה לש כה רה בש ת הנ נל מל דנ זש ן מי מנ אותו זש י בש רי המ ים, של ה יהמי שה ם שי ל אותה נו כה חה לש שג

זונות. ים ומש מי חה לש ת בי בה ב שנ רל על נו בש חה לש ר שג די סנ יך לש רי ך צה ל כה ענ יק, וש ן רי חה לש שג את בש צי מש םא ני ל

לש כםל שה אל לל וש ה  זל יום הנ ג בנ ני ענ תש הי לש יך  רי ר, צה מנ ה אה הודה י יש בי ם. רנ ת גנ בה שנ יום הנ בש לו  פי ר, אמ מנ ק אה חה צש יי י  בי רנ
ם. עולה ה בה זל יום הנ ג בנ נל עם ע וש בנ או שם צש מה יי י של די ת, כש בה שנ עודות בש סש

א לי ה מה זל יום הנ ה, ובנ זל יום הנ ן הנ ים מי כי רש בה תש מי ה של לה עש מנ לש ים של ם יהמי אותה ה בש כה רה ין בש מי זש הנ ר, לש מנ א אה בה י אנ בי רנ
ים דושי קש ים הנ פוחי תנ ה הנ די שש יל לי טי כםל, ומנ ל הנ ר של תה סש ני דוש הנ קה יק הנ תי ענ הה ת מי נוחי ל של טנ ין מי פי נש יר אנ עי ל זש םאשו של ר

ד. חה אל כו כש רש בה תש ם יי כגלה ת, של בה ת שנ סל נל כש ני של ים מי מי עה לש פש שה

יק תי ענ - בה ה  יונה לש על ה הה מונה אל לויהה הה ה תש זל י בה רי המ לו, של לה ים הנ מי עה פש הנ לש  ג שש ני ענ תש הי ם לש דה אה יך  רי צה ה  זל ל  ענ וש
ה עודה סש ענ  גורי י של ם. ומי הל בה מםחנ  שש לי ם וש הל ג בה ני ענ תש הי ם לש דה אה יך  רי צה ים. וש פוחי תנ ה הנ די שש ין, ובי פי נש יר אנ עי זש דוש, ובי קה הנ

דול. הוא גה ם הנ דה אה ל הה שו של נש עה ה, וש לה עש מנ ם לש גה ה פש אל רש ם, מנ הל מי

יו לה ה עה רל שש תי יק, וש רי נו  חה לש א שג צי מה םא יי ל ת, וש בה ת שנ סל נל כש ני של ים מי מי עה פש לש  שה נו  חה לש ר שג די סנ לש יך  רי צה ך  שום כה מי
ה. יונה לש על ה הה מונה אל ת הה ה אל תולל ה וש אל רש ה מנ זל ר הנ בה דה ת, ובנ בה שנ מות הנ ר יש אה ל שש ה כה כה רה בש הנ

ז יו: (ישעיה נח) אה לה יז עה רי כש א ומנ ת, קול יוצי בה שנ עודות בש סש לש  ים שה לי שש מנ י של ה מי ר, זל מנ עון אה מש י שי בי רנ
ץ - זו רל י אה תי מר ל בה ענ יך  תי בש כנ רש הי וש ים.  דושי קש ל הנ ל כה של דוש  קה יק הנ תי ענ ד הה גל נל ת כש חנ ה אנ עודה סש ל ה'. זו  ג ענ ננ ענ תש תי
ה מה לש תנ שש הי מות של לי שש י הנ יך - זוהי בי עמקםב אה ת ינ לנ חמ יך ננ תי לש כנ אמ הנ ים. וש דושי קש ים הנ פוחי תנ ה הנ די ד שש גל נל יהה כש ני ה שש עודה סש

ין. פי נש יר אנ עי זש בי

שום ן, מי הל ת מי חנ אנ ת וש חנ ל אנ כה מםחנ בש שש לי עודות וש סש ל הנ כה ג בש ני ענ תש הי יך לש רי צה תו, וש עודה ים סש לי שש הנ יך לש רי ם צה דה גש נל וכש
א, צה מש ה ני כםל בה הנ שום של ים, מי גי חנ הנ ים וש ני מנ זש ר הנ אה ל שש כה ה מי דה בש כנ תש ת ני בה שנ ך הנ שום כה ה, ומי מה לי שש ה הנ מונה אל יא הה הי של
לש ר שה כנ זש ני א בו,  צה מש ני כםל  הנ שום של ך, מי שום כה יהיא, מי י חי בי ר רנ מנ ים. אה גי חנ הנ וש ים  ני מנ זש ל הנ כה בש ך  א כה צה מש ני םא  ל וש
ת יום ים אל להי ך אל רל בה יש י. ונ יעי בי שש יום הנ בות בנ שש יי י. ונ יעי בי שש יום הנ ים בנ להי ל אל כנ יש תוב (בראשית ב) ונ כה ים, של מי עה פש

הנששבייעיי.

יהה הה וש ת,  חנ אנ וש ת  חנ אנ ל  כה בש חנ  מי יהה שה ת, הה בה שנ ת הנ עודנ סש ב בי יושי יהה  הה של כש א),  בה סה א  נונה מש ב הנ (רנ א  בה אנ י  בי רנ
י ר: זוהי יהה אומי ת הה רל חל אנ ה הה עודה סש כםל. בנ ל הנ ר של תה סש ני הנ דוש  קה יק הנ תי ענ ל הה ה של דושה ה קש עודה י סש ר: זוהי אומי
ת ים אל לי שש יהה מנ הה של ת. כש חנ אנ וש ת  חנ ל אנ כה בש חנ  מי יהה שה הה וש עודות.  סש ל הנ כה ן בש כי וש הוא,  רוך  בה דוש  קה ל הנ ה של עודה סש

ה. מונה אל עודות הה מו סש לש שש ר: ני עודות, אומי סש הנ

ינו קי תש ה. הנ יונה לש על ה הה מונה אל ל הה ה של עודה סש ינו  קי תש ך: הנ ר כה יהה אומי ה, הה עודה סש א לנ יהה בה עון הה מש י שי בי רנ של כש
ג ננ ענ תש ז תי יו: (ישעיה נח) אה לה ים עה יזי רי כש יו מנ ית, הה ישי לי ה שש עודה ים סש לי שש הי של . כש חנ מי שה ב וש יהה יושי הה ך. וש לל מל ת הנ עודנ סש

יך. בי עמקםב אה ת ינ לנ חמ יך ננ תי לש כנ אמ הנ ץ וש רל י אה תי מר ל בה יך ענ תי בש כנ רש הי ל ה' וש ענ

ל יך ענ תי בש כנ רש הי תוב וש ת כה בה יל שנ ר לו, לי מנ לו? אה לה עודות הנ סש ת הנ ים אל ני קש תנ יך מש יו, אי בי אה ר לש זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ת, פל ה נוסל מה שה ם, ונש דה ל אה נו של חה לש ך שג רי בה תש ים, ומי פוחי תנ ה הנ די ל שש כה ה וש ירה בי גש ת הנ כל רל בה תש ה מי לה יש לנ ץ. בו בנ רל י אה תי מר בה

ה. ירה בי גש ת הנ עודנ כםל סש אל לל ה וש חה מש שי מםחנ בש שש ם לי דה יך אה רי צה ה הוא. וש ירה בי גש ת הנ חנ מש ה שי לה יש לנ אותו הנ וש

יק תי ענ ה הה לל גש ני ה  עה שה ה  אותה אי. של דנ ונ ל ה'  ענ ל ה'.  ענ ג  ננ ענ תש ז תי אה תוב  יהה כה ני שש ה הנ עודה סש בנ ת,  בה שנ יום הנ בש
אי. דנ תו ונ עודה י סש זוהי ים, וש נו עושי יק אה תי ענ ל הה ה של וה דש חל הנ מות וש לי שש הנ ה, וש חה מש שי מות בש עולה ל הה כה דוש, וש קה הנ

ין פי נש יר אנ עי זש ל  ה של עודה סש י הנ יך. זוהי בי עמקםב אה ינ ת  לנ חמ ננ יך  תי לש כנ אמ הנ וש תוב  ת כה בה ל שנ ית של ישי לי שש ה הנ עודה סש בנ
ים לי שש הנ ולש תו  עודה סש בי מםחנ  שש ם לי דה אה יך  רי צה ים. וש כי רש בה תש מות מי לי שש ה  אותה ים מי יהמי ת הנ של ל שי כה מות. וש לי שש הוא בי של
יא ה הי יונה לש על ה הה מונה אל הה ל, של אי רה שש יי ל  של דוש  ע קה רנ זל ל  ה של מה לי שש ה הנ מונה אל עודות הה ן סש הי לו, של לה עודות הנ סש הנ

ל. אי רה שש י יי ני ין בש י ובי יני ר, (שמות לא) בי מנ ך אה שום כה לות. ומי זה ים ומנ בי ת כוכה י עמבודנ די ים עובש מי ל ענ םא של ל ם וש הל לה של

ה, מונה אל י הה ני ם בש הי של ך וש לל מל ל הנ יכנ הי ם מי הי של ך וש לל מל י הנ ני ם בש הי ל של אי רה שש ים יי עי לו נודה לה עודות הנ סש ה, בנ אי םא ורש ב
ינו אי יון, של לש על ך הה לל מל י הנ ני בש ינו מי אי מו של צש ת ענ ה אל אל רש ה, ומנ לה עש מנ ם לש גה ה פש אל רש ם, מנ הל ת מי חנ ה אנ עודה ם סש פוגי י של ומי
נםם יהי גי ין הנ ים - די רי בה ה דש לשה ל שש ר של יו חםמל לה ים עה ני נותש ל, וש אי רה שש ל יי דוש של ע קה רנ זל ינו מי אי של ך, וש לל מל ל הנ יכנ י הי ני בש מי

כו'. וש
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דו בנ חנ לש מי ם הוא שה אי ים, וש יי ני עמ ת הה חנ אל מי שנ מםחנ ולש שש ם לי דה יך אה רי ים צה גי חנ הנ ים וש ני מנ זש ר הנ אה ל שש כה ה, בש אי םא רש וב
ש רל י פל יתי רי זי תוב (מלאכי ב) וש יו כה לה ר. עה חי אנ ה לש חה מש ן שי םא נותי ל , וש חנ מי דו שה בנ י לש רי המ ב, של שו רנ נש ים - עה יי ני עמ ן לנ םא נותי ל וש
ר אה שש בי ש כש נל יו עם לה ים עה ני םא נותש ר - ל חי אנ ן לש םא נותי ל ב של ל גנ ף ענ ת, אנ בה שנ חנ בש מי ם הוא שה אי ם. וש יכל גי ש חנ רל ם פל יכל ני ל פש ענ
ם יכל שי דש תוב (ישעיה א) חה כה ם. וש כל תש בנ ש שנ רל םא פל ל ם, וש יכל גי ש חנ רל ר פל מנ ם. אה יכל גי ש חנ רל תוב פל כה ים, של גי חנ הנ ים וש ני מנ זש הנ

ר. מנ םא אה ת ל בה לו שנ אי י. וש שי פש ה ננ אה נש ם שה יכל ומועמדי

ה מה שה ם נש דה אה ים לה ני ת, נותש בה שנ את בש צי מש ה ני מונה אל ל הה כה שום של ל. ומי אי רה שש י יי ני ין בש י ובי יני תוב בי ך כה שום כה ומי
ה ה זל ת. מנ בה את שנ רי קש ני ך  שום כה א. ומי בה ם הנ עולה ת הה מנ גש דג ה, כש מות בה לי שש ל הנ כה ה של מה שה ה, נש יונה לש ה על מה שה ת, נש רל חל אנ

יו. דה דה ל צש כה ם מי לי הוא שה ם של רוך הוא, שי דוש בה קה ל הנ ם של ת? שי בה שנ

תו? חה מש י שי הי דוש. ומנ קה הנ ך  לל מל ה הנ חנ מש ת שי ים אל לי שש םא מנ ל ם של דה אה ך הוא. אוי לה אי כה דנ י, ונ י יוסי בי ר רנ מנ אה
ה, חה מש ל שי ה ענ חה מש ם שי כגלה ם, וש הל ים בה לולי עמקםב כש ינ ק וש חה צש ם יי הה רה בש אנ עודות של ה, סש מונה אל ל הה עודות של סש לש הנ לו שש אי

יו. דה דה ל צש כה ה מי מה לי ה שש מונה אל

ים. ני מנ זש הנ ים וש גי חנ ר הנ אה ל שש כה ן בש ין כי אי ה של ים, מנ קי ים יונש ני בה ל הנ כה בות, וש אה ים הה רי טש ענ תש ה מי זל יום הנ ינו, בנ ני שה
ה תורה ה הנ זל יום הנ ם. בנ עולה ים בה רי עורש תש םא מי ל ים וש פי כש ים ני יני די ל הנ ה כה זל יום הנ ים. בנ חי נםם נה יהי גי י הנ עי שש ה רי זל יום הנ בנ

מות. ים עולה שי מי חמ ם ונ יי אתנ מה ים בש עי מה שש נוק ני פש תנ ה וש חה מש ה שי זל יום הנ מות. בנ לי רות שש עמטה ת בנ רל טל ענ תש מי

ים יני די ל הנ כה ט וש ה שולי של קה ין הנ די ה, הנ חה נש מי ת הנ לנ פי ת תש ענ ה שש יעה גי מנ של ת, כש בה שנ י הנ מי ת יש של ל שי כה ה, בש אי םא ורש ב
ה לל גנ דוש מש קה יק הנ תי ענ הה צונות, וש רש צון הה א רש צה מש ה, ני חה נש מי ת הנ לנ פי ן תש מנ יענ זש גי מנ של ת, כש בה שנ יום הנ ל בש בה ים, אמ רי עורש תש מי

כםל. ה בנ חה מש שי צון וש א רה צה מש ני ים, וש פי כש ים ני יני די ל הנ כה צונו, וש רש

ק, לי תנ סש ין הי די םא בש ל של יענ  הודי י לש די ם, כש עולה ן הה מי דוש  קה ן הנ מה אל נל יא הנ בי נה ה, הנ ק מםשל לי תנ סש ה הי זל צון הנ רה ובה
תו רה בג ת קש אל יש  ע אי םא יהדנ ל וש ך  שום כה ה בו. מי נה מש טש ני וש תו  מה שש ה ני אה יהצש דוש  קה יק הנ תי ענ ל הה צון של רה ה בש עה שה ה  אותה וש
ה זו מה שה אן נש ף כה ים - אנ תוני חש תנ ים וש יוני לש ים על עי םא יודש ל ים, וש ירי מי טש ל הנ ל כה יר של מי דוש טה קה יק הנ תי ענ ה הה תוב. מה כה
יר מי הוא טה תו, וש רה בג ת קש יש אל ע אי םא יהדנ ל תוב וש ת, כה בה שנ ת הנ חנ נש ת מי לנ פי ת תש ענ שש ה בי לה גנ תש הי ה של זל צון הנ רה ה בה נה מש טש ני של

ה! ל מםשל קו של לש י חל רי שש ט בו. אנ םא שולי ין ל די הנ ם, וש עולה ל הה ים של ירי מי טש ל הנ כה מי

רות זי גש ן  אותה ל  כה בש וות,  צש מי ן  אותה ל  כה בש כםל,  בנ ת  רל טל ענ תש מי בו,  ת  רל טל ענ תש מי ה  תורה הנ של ה  זל הנ יום  בנ ינו,  ני שה
ף, נה עה וש ף  נה ל עה כה ים מי אי יוצש ים של פי נה עמ ה הה אה י רה ד. מי צנ וש ד  ל צנ כה ים מי רי זוהמ ל אור של ים של פי נה ים עמ עי בש שי ים, בש שי נה ער וה
ד, צנ ד וש ל צנ כה ים בש חי תה פש ני ים של רי עה ם שש ה אותה אה י רה ם? מי הל ים בה חוזי ים אמ ני פה ל הנ כה ן, וש ילה אי תוך הה ים בש די ה עומש שה מי חמ

ק? םא פוסי ל א וש יוצי אור של אותו הה ים בש ירי אי ים ומש רי ם זוהמ כגלה וש

רו ה, עורש טה מנ ה ולש לה עש מנ ר לש חה בש ני דוש של קה ם הנ עה רו הה עורש תש ים, הי יוני לש ים על דושי רו קש עורש תש א: הי רוז יוצי כה קול הנ
נו מש דנ זש הי בות,  אה הה ת  לשל שש ל  חות של מה שש לש  שה לש נו  מש דנ זש הי ה,  מה לי שש ה  חה מש שי בש רו  עורש תש הי ם,  כל בונש רי ד  גל נל כש ה  חה מש שי
א! בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ים, בה דושי ל קש אי רה שש ם, יי כל קש לש י חל רי שש חות. אנ מה שש ל הנ ת כה חנ מש ל שי ה של מונה אל את הה רנ קש לי

ל. אי רה שש י יי ני ין בש י ובי יני תוב בי ה כה ל זל ענ לות. וש זה ים ומנ בי ת כוכה י עמבודנ די ים עובש מי ענ ל הה כה ם מי כל ה לה שה רג י יש זוהי

תוב (ויקרא יט) כה וש שו,  דש קנ ת לש בה שנ ת יום הנ כור אל זה תוב  ה כה ל זל ענ וש אי.  דנ ונ הוא  ך  ה, כה הודה יש י  בי ר רנ מנ אה
ד. כגבה דוש ה' מש קש ג לי נל ת עם בה שנ אתה לנ רה קה תוב (ישעיה נח) וש כה י ה'. וש ני דוש אמ י קה יו כי הש ים תי דםשי קש

ים, רי תה סש ני ל הנ ר כה תנ סש דוש, ני קה יק הנ תי ענ י הה נוקי פש תנ ים בש ני דש ענ תש ים מי יקי די צנ מות הנ שש ל ני ה כה זל יום הנ ינו, בנ ני שה
ת, דל יורל ה וש עולה מות, וש עולה ל הה כה ט) בש שי פנ תש הוא מי ת (הנ טל של פנ תש מי דוש  קה יק הנ תי ענ הה ל אותו  ג של נל עם הה ת מי חנ אנ רוחנ  וש
ים, זי גה רש ל הה ם כה כגלה ים מי חי כה שש ה, ני מה לי ה שש נוחה מש ים בי חי נה ה, וש תורה י הנ רי ל שומש כה ים לש דושי קש ים הנ ני בה ל הנ כה ת לש טל של פנ תש ומי
ה עמבםדה ן הה ומי ך  זל גש רה ומי ך  בש צש עה מי ך  ה' לש יחנ  ני יום הה תוב (שם יד) בש כה של הו  שות. זל קה עמבודות הנ ל הה כה ים וש יני די ל הנ כה

ה. שה קה הנ

תוב כה וש ה.  תורה ל הנ ת כה ר אל שומי לו  אי ת כש בה ר שנ שומי י של ל מי כה וש ה,  תורה ד הנ גל נל ת כש בה ה שנ קולה שש ך  שום כה מי
ע, מה שש ע. ני ל רה עמשות כה ר יהדו מי שםמי לו וש לש חנ ת מי בה ר שנ ה שםמי יק בה זי ם ינחמ דה ן אה םאת ובל ה ז עמשל נוש ינ י אל רי שש (ישעיה נו) אנ

ה. תורה ל הנ ר כה שומי י של מי ת כש בה שנ ת הנ ר אל שומי י של מי של

ת שנ רה פה תוב (בש י כה רי י, המ בי ר לו, רנ מנ ך, אה רל דל בנ מו  עי ש  גנ פש ני ד של חה עון יום אל מש י שי בי ת רנ ל אל אנ אי שה י יודנ בי רנ
גו', וש י  תותנ בש ת שנ אל רו  מש שש ר יי של ים אמ יסי רי סה ר ה' לנ מנ תוב כםה אה כה יהה, של עש שנ ר יש מנ אה ת של בה שנ ה זו  שה רה פה ת) בש בה שנ הנ

ר? ה אומי ה זל גו'. מנ י וש חומםתנ י ובש יתי בי ם בש הל י לה תי תנ נה וש

ך לי וש יך  חורל אמ לנ פםך  המ חות, או  צנ יך  רי ה צה ר תורה בנ דש ד, של רי ר וש די גה בנ ך  מורש ת חמ שםר אל י, קש אי קה פוטש ר לו, קנ מנ אה
ה. ינה כי שש ל בנ כי תנ סש י אל י מורי רי חמ אנ ך, וש רל דל ת הנ י אל יתי שי י עה שום מורי ר לו, מי מנ ך. אה בש ן לי וי כנ י ותש רנ חמ אנ

ם י הי ים, מי יסי רי סה ר ה' לנ מנ ר. כםה אה בה שו דה רש םא פי ל ים וש רי בי חמ שוהו הנ רש י פי רי ה המ ר זל בה ה, דה אי םא ורש ר לו, ב מנ אה
ים קי עוסש וש ת  בה שנ הנ י  מי יש ת  של שי ל  כה ם  מה צש ענ ים  סי רש סה ומש ה  תורה בנ ים  לי דש תנ שש מי של ים  רי בי חמ הנ ם  הי לו  אי ים?  יסי רי סה הנ
ת גל ול דנ זש ה מי ירה בי גש הנ ה של עה שה יון בש לש על סוד הה ים הנ עי יודש שום של ם מי ווגה זי ם בש מה צש ת ענ ים אל זי רש זה ת מש בה שנ יל הנ לי ה, ובש תורה בנ

ך. לל מל בנ
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אותו ם בש יהל עי י מש רי פש ים בי כי רש בה תש ם, ומי בונה ת רי מוננ אל ם לל בה ים לי ני וש כנ ה, מש ים סוד זל עי יודש ים של רי בי ם חמ אותה וש
ר. בה דה ת הנ ר אל מנ יו שה בי אה ר וש מנ אל נל מו של רו, כש מש שש ר יי של תוב אמ כה הו של זל ה. וש לה יש לנ הנ

י. תי צש פה ר חה של אמ רו בנ חמ תוב ובה כה ם, של בונה צון רי ת רש םא אל צ מש ת לי בה שנ כות לש חנ יל לש בי שש אי, בי דנ ים ונ יסי רי ים סה אי רה קש ני וש
י ל מי קו של לש י חל רי שש ם. אנ תה י סש יתי רי בש ד. בי חה כםל אל י, הנ יתי רי בש ים בי יקי זי חמ ה. ומנ ירה בי גש ווג הנ ה זי י? זל תי צש פה ר חה של אמ ה בנ ה זל מנ

ה. זל סוד הנ ענ הנ יודי זו וש ה הנ שה דג קש ש בנ די קנ תש מי של

ל גו'. כה וש יך  להל ה' אל ת לנ בה י שנ יעי בי שש יום הנ וש ך  תל אכש לנ ל מש כה יתה  שי עה וש עמבםד  ים תנ יהמי ת  של תוב שי ה, כה אי םא ורש ב
ן מנ זש ק בי ים, רנ רי בי חמ ים הנ גי וש דנ זש םא מי ה ל זל ר הנ בה דה שום הנ ם, ומי דה אה י הה ני ת בש אכל לל ים מש יהמי ת הנ של ם שי אותה ך - בש תל אכש לנ מש
מות שה יא נש הוצי ה לש ירה בי גש ווג הנ הו? זי עמשי ה מנ רוך הוא. ומנ דוש בה קה ה הנ עמשי א מנ לה ם, אל דה י אה ני י בש עמשי מנ א מי צה מש םא ני ל של

ם. עולה דושות לה קש

ים, לי עג ים מש ני ים בה אי יוצש ם, וש בה ים לי ני וש כנ ם ומש בונה ת רי שנ דג קש ים בי שי דש קנ תש ים מי רי בי חמ ה הנ זל ה הנ לה יש לנ בנ ך  שום כה ומי
ם תל ים אנ ני תוב (דברים יד) בה ה כה לל ל אי ענ ה, וש ירה בי גש הנ ך וש לל מל י הנ ני ה, בש םאלה מ ה ושש ינה ים יהמי םא סוטי ל ים, של דושי ים קש ני בה

ה. ירה בי גש לנ ך וש לל מל ים לנ ני לו, בה ים של ני ים בה אי רה קש ה ני לל אי שום של אי. מי דנ ם ונ יכל להי ה' אל ם. לנ יכל להי ה' אל לנ

רוך-הוא. דוש-בה קה ים לנ ני ים בה אי רה קש ני ך  שום כה ים, ומי קי בה דש ני ה  זל ה, בה ים סוד זל עי יודש ים של רי בי חמ ת הנ ענ דנ זו  וש
לו לה ים הנ ני בה הוא בנ רוך  בה דוש  קה ל הנ כי תנ סש ין, מי די ם בש עולה ה הה עולל של ם. וכש ילה בי שש יים בי קנ תש ם מי עולה הה ם של ה הי לל אי וש
ה, מה לי ה שש דושה ת קש ענ בנ ת? טנ מל ה אל ה זל אי. מנ דנ ת ונ מל ע אל רנ ת. זל מל ע אל רנ תוב כגלה זל ה כה ל זל ענ ם, וש עולה ל הה ם ענ חי רנ ומש
ת מל ע אל רנ ך זל שום כה ד. ומי חה כםל אל הנ רוך הוא) וש דוש בה קה ה הנ ת זל מל עמקםב. (אל ינ ת לש מל ן אל תי ר (מיכה ז) תי מנ אל נל מו של כש

אי. דנ ונ

ה כה יך. בה פי י מי תי עש מנ ה שה ר זל בה י דה רי המ ן, של מה חמ רנ הה רוך  אן. בה כה י לש ני חנ לה שש ן של מה חמ רנ רוך הה אי, בה י יודנ בי ר לו רנ מנ אה
ם יהל כי רש דנ ם של עולה י הה ני ם בש אותה י אוי לש תי רש מנ אה י, של יתי כי ר לו, בה מנ ? אה יתה כי ה בה מה עון, לה מש י שי בי ר לו רנ מנ אי. אה י יודנ בי רנ
י יהכול מי נו, של מל נו מי א מורי יהצה של ם כש עולה או. אוי לה רש בש םא ני ל ם של הל טוב לה ים, של לי כש תנ סש םא מי ל ים וש עי םא יודש ל מות וש הי בש כנ

ה? תורה י הנ כי רש דנ ל בש כי תנ סש י יי ם, ומי ענ אותה י יודי לות סודות, ומי גנ לש

אי דנ ה. ונ תורה רות הנ תש סש ים ני עי יודש ה וש תורה ים בנ לי דש תנ שש מי ים של רי בי ם חמ אותה א לש לה ם אל ין עולה יך, אי יל ר לו, חנ מנ אה
ם י הי רי המ םאל, של מ שש לי ין  יהמי ין  ים בי עי יודש םא  ל וש ם  כה רש ים דנ יתי חי שש מנ צות של רה אמ י הה מי ענ ל  ענ ים  רי בי חמ הנ רו  זש גה ת  מל אל בל
י ני ה. בש מה ים הי נוני י זש ני י בש תוב (הושע ב) כי ם כה יהל ני ל בש ענ ים. וש פורי כי יום הנ לו בש פי ין אמ ם די הל עמשות בה ה לנ אל נה מות של הי בש כי

ש. מה ים מנ נוני זש

ם טוב שי וה יהד  י  חומםתנ י ובש יתי בי ם בש הל י לה תי תנ נה וש תוב  כו. כה רש דנ ב בש ינשי תש הי לש יך  רי ה צה זל סוק  י, פה בי ר לו, רנ מנ אה
ן לו? תל ה אל ה זל יות! מנ הש יך לי רי יהה צה ם הה הל ן לה תל ן לו. אל תל ם אל ם עולה נות שי בה ים ומי ני בה מי

ן מה אל י נל יתי ל בי כה ר (במדבר יב) בש מנ אל נל של מו  י? כש יתי בי ה בש ה זל י, מנ יתי בי ם בש הל י לה תי תנ נה ה, וש אי םא ורש ר לו, ב מנ אה
ים לנ רושה יש ך  יי ל חומםתנ ר (ישעיה סב) ענ מנ אל נל של מו  י, כש חומםתנ ת) ובש יי א בנ רה קש רוך הוא ני בה דוש  קה ל הנ מו של הוא. (שש
מות, טוב לי שש ק הנ לל יהד, חי ה  אותה ה. וש קום זל מה דושות מי מות קש שה נש או  ייצש ר, של לומנ ם, כש שי ים. יהד וה רי י שםמש תי דש קנ פש הי
ן לו תל ר אל חי ר אנ בה י דורות. דה דורי ת לש רי כה םא יי ר ל של ם, אמ לי ק שה לל אותו חי ן לו, לש תל ם אל ם עולה נות. שי בה ים ומי ני בה א מי לי מה

ן. וי כנ יך לש רי צה ה של מנ ן בש וי כנ תש יי ר וש בה דה ענ סוד הנ יודי אותו של - לש

ה אל םא יירה ל י של די ם? כש ענ טנ ה הנ ת. מה בה שנ יום הנ ם בש יכל בםתי כםל מםשש ש בש עמרו אי בנ םא תש תוב ל עון, כה מש י שי בי ר רנ מנ עוד אה
, בוהנ גה ה לש עולל אותו של . וש בוהנ גה םא לש ל ר, וש מנ ם אה יכל בםתי כםל מםשש ה? בש בוהנ עולל גה י לש רי ר, המ םאמנ ם ת אי ה. וש זל יום הנ ין בנ די

ר. חי ש אנ ל אי חנ אוכי בי זש מי ש הנ אי ש, וש ל אי ש אוכי ינו, ייש אי ני שה ר. של חי ין אנ פות די כש ה לי עולל

ה אל רש םא ני יק, ל תי ענ ה הה לל גנ תש מי ן של מנ זש ים. ובי יהמי ר הנ אה ל שש כה ה מי זל יום הנ דוש בנ קה יק הנ תי ענ ה הה לל גנ תש ך מי שום כה ומי
ט. םא שולי ין ל די הנ ה, וש מה לי ה שש חה מש שי ים בש אי צה מש ים ני תוני חש תנ הנ ים וש יוני לש על ל הה כה ל, וש לה ין כש די

ים יהמי הנ וש ת.  של שי םא בש ל וש אי,  דנ ונ ים  יהמי ת  של ץ. שי רל אה ת הה אל וש ם  יי מנ שה ת הנ ה ה' אל שה ים עה יהמי ת  של י שי ינו, כי ני שה
ל ם של קה לש י חל רי שש ים בו. אנ לי לה כש ם ני הי ם, וש הל ל בה לה כש ני דוש  קה ם הנ שי הנ ים של ים יהמי אי רה קש ני לו  לה ים הנ יוני לש על ים הה דושי קש הנ
ם יכל להי ה' אל ים בנ קי בי דש ם הנ תל אנ תוב (דברים ד) וש ם כה יהל לי לות, עמ זה ים ומנ בי ת כוכה י עמבודנ די ים עובש מי ענ ל הה כה ל מי אי רה שש יי

יום. ם הנ כל ים כגלש יי חנ

ן יה עש מנ ת הנ יענ בי ר - זו נש הה נה גו'. וש ן וש דל עי א מי ר יםצי הה נה ח, (בראשית ב) וש תנ יהיא פה י חי בי ך. רנ מל ת אי אל יך וש בי ת אה ד אל בי כנ
"ב. א אה רה קש דוש ני קה ן הנ יה עש מנ ל הנ ר של הה אותו נה ן. וש דל עי ן הה ל גנ ה כה קה שש ה ני זל ן הנ יה עש מנ ר הנ הנ נש ק, ומי םא פוסי ל יד וש מי א תה יוצי של

ן. גה ת הנ זון אל ענ לה הוא נובי שום של ם? מי ענ טנ ה הנ מה

ך שום כה ן, ומי יי א אנ רה קש ני קום של אותו מה א מי צה מש ה ני ן זל דל עי שום של ב, מי א אה רה קש ש ני מה ן מנ דל ר, עי מנ א אה בה י אנ בי רנ
ר (ישעיה סג) מנ אל נל מו של ב, כש א אה רה קש ני ה, וש תה א אנ רה קש כםל ני ך הנ שי מה הי יל לש חי תש מנ קום של מה נו, מי רש אנ י בי רי המ ב. ונ א אה רה קש ני

ינו. בי ה אה תה י אנ כי

יך, בי ת אה ל. אל אי רה שש ת יי סל נל ך - זו כש מל ת אי אל רוך הוא. וש דוש בה קה ה הנ יך - זל בי ת אה ד אל בי ר, כנ מנ ר אה זה עה לש י אל בי רנ
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י רי המ ם. של תה ך - סש מל ת אי אל ם. וש תה - סש יך  בי ת אה ד אל בי ר, כנ מנ ה אה הודה י יש בי ה). רנ יונה לש ה (על ינה כי יל שש לי כש הנ א, לש קה וש ת דנ אל
ה. טה מנ ה וה לה עש מנ לש ה של ל מנ בות כה רנ ת - לש ן. אל יה נש מי יהה בש כםל הה הנ

נו דש מנ י לה רי המ ה. של פל ה, יה תה א אנ רה קש כםל, ני ך הנ שי מה הי יל לש חי תש מנ קום של מה א, מי בה י אנ בי ר רנ מנ אה ה של ר, זל מנ י אה י יוסי בי רנ
כםל הנ ב. וש א אה רה קש ני ה. וש תה א אנ רה קש את ני צי מש ית ני אשי רי הה קום של מה א הוא. מי רה קש ה ני לה חה תש ין בו הנ אי ר וש תה סש ני אותו הנ של

ן. מי ים אה מי י עולה מי עולש ם ולש עולה מו לש רוך שש ד. בה חה אל

ת סל נל כש - זו  ך  מל ת אי אל הוא. וש רוך  בה דוש  קה ה הנ - זל יך  בי ת אה ד אל בי ד. כנ חה כםל אל אי הנ דנ ר, ונ מנ יהה אה קי זש י חי בי רנ
ים. ני בה א  רה קש ני קום של מה ם - אותו  יכל להי ה' אל ם לנ תל ים אנ ני בה תוב  עון, כה מש י שי בי ר רנ מנ ינו, אה ני י שה רי המ ל. של אי רה שש יי
י בי ה. רנ טה מנ לש של ה וש לה עש מנ לש כםל של ת הנ יל אל לי כש הנ ך, לש מל ת אי אל וש יך  בי ת אה ד אל בי ר, כנ בה דה ל הנ ימות של תי סש הנ ך  שום כה ומי
דוש קה ל הנ לנ כש ה, הוא בי הודה י יש בי ר רנ מנ א. אה בה ם הנ עולה יס אותו לה ני כש הוא מנ בו, של ת רנ יל בו אל לי כש הנ ר, לש מנ ק אה חה צש יי

רוך הוא. בה

ש מי אי חה דנ רות, ונ חי ש אמ מי קו חה קש חש נל לו  לה ירות הנ מי אמ ש הה מי חמ כםל. בנ לול הנ לו כה לה ירות הנ מי אמ ש הה מי חמ ינו, בנ ני שה
י ני ה) שש הודה י יש בי ר רנ מנ ק אה חה צש י יי בי ר רנ מנ ינו, (אה ני שה ח. של צנ רש םא תי ד ל גל נל יך - כש להל י ה' אל נםכי ד? אה יצנ כי ש. הה מי חה תוך הל
ם לל צל י בש תוב (בראשית ט) כי כה בונו, של ל רי ם של לל צל וש מות  דש ין הנ טי קש ג מנ הורי י של מי לו, של לש כש ני ד  חה ל אל לנ כש ה בי לל אי

ם. דה ה אה אי רש מנ מות כש א דש סי כי מות הנ ל דש ענ תוב (יחזקאל א) וש כה ם, וש דה אה ת הה ה אל שה ים עה להי אל

י ם) מי דה אה ם הה דה ך  גו'. (שםפי וש ך  פי שה יי מו  ם דה דה אה ם בה דה אה ם הה דנ ך  תוב (בראשית ט) שםפי יהיא, כה י חי בי ר רנ מנ אה
ת, רל חל מות אנ א דש לה זו, אל מות  ין דש טי קש םא הי ר, ל לומנ ה. כש לה עש מנ לש ם של לל צל הנ וש מות  דש ין הנ טי קש מנ לו  אי ם כש דה ך  שופי של
ה ך. מה פנ שה ם של אותו דה ה מי זל ם הנ גה פש יענ הנ גי יון מנ לש על ם הה דה אה ך. בה פי שה מו יי ם דה דה אה ם בה דה אה ם הה ך דנ תוב שםפי כה ע של מה שש מנ

לוי. ה תה זל ה בה ך זל שום כה ם. ומי דה אה ת הה ה אל שה ים עה להי ם אל לל צל י בש שום כי ם? מי ענ טנ הנ

ה מה ה כנ זל ם. ובה דה אה ם בה שה רש ני רוך הוא של בה דוש  קה ל הנ מו של שש ר בי קי שנ ה מש ף. זל אה נש םא תי ד ל גל נל - כש ך  ילה לש הש םא יי ל
י דו כי גה ה' בה תוב (הושע ה) בנ כה ך, של לל מל ר בו בנ קי שנ ה, מש זל ר בה קי שנ מש י של ים. ומי לויי ים תש שי נה ער רות וה זי ים וגש אי טה ה חמ מה כנ וש

לוי. ה תה זל ה בה זל ם, וש די בש עה םא תה ל ם וש הל ה לה ול חמ תנ שש םא תי תוב ל כה דו. וש לה ים יה רי ים זה ני בה

ה אי זל דנ יד. ונ גי םא ינ ל ע וש מנ שש ה יי לה שו אה פש א ננ ב שוני נה ם גנ ק עי תוב (משלי כט) חולי כה נםב. וש גש םא תי ד ל גל נל א - כש שה םא תי ל
ה. ה זל ה, עושל ה זל עושל י של ר. מי קל של ע בש בנ שה הי ן, לש מי דנ זש ה מי זל ב לה נה גנ י הנ רי המ לוי, של ה תה זל בה

יך רי צה דות, וש את עי רי קש ת ני בה י, שנ י יוסי בי ר רנ מנ אה ר. של קל ד שה עי עמך  רי ה בש נל עמ םא תנ ד ל גל נל ת - כש בה שנ ת יום הנ כור אל זה
ה י, מנ י יוסי בי ר רנ מנ אה כםל. וש ל הנ דות) של ל (עי לה ת כש בה שנ גו'. וש ה ה' וש שה ים עה ת יהמי של י שי תוב כי כה ה, של ל זל יד ענ עי הה ם לש דה אה הה
יד עי מי י של ת, ומי בה שנ ת הנ ל אל אי רה שש י יי ני רו בש מש שה ר (שמות לא) וש מנ אל נל מו של עמקםב, כש ינ ת לש מל ן אל תי תוב (מיכה ז) תי כה של
ה זל ה בה זל ך  שום כה ה. ומי תורה ל הנ כה ר בש קי שנ ת - מש בה שנ ר בנ קי שנ מש י של ת. ומי מל דות אל יא עי הי ת, של בה שנ ר בנ קי שנ ר - מש קל של

לוי. תה

י י מי רי המ ש. של מה יך מנ בי יך - אה בי ת אה ד אל בי ק, כנ חה צש י יי בי ר רנ מנ אה ך. וש על ת רי של מםד אי חש םא תנ ד ל גל נל יך - כש בי ת אה ד אל בי כנ
ית מםד בי חש םא תנ גו', ל יך וש בי ת אה ד אל בי תוב כנ כה יו, וש בי ינו אה אי ר של חי אנ ת הה ד אל בי כנ הוא מש ן, הנ יד בי ה ומולי שה ד אי חומי של
ר. חי מםד אנ חש םא תנ ל ך, וש לש ילה של הש ך יי ן לש תנ נה ך. אותו של ן לה יך נםתי להל ר ה' אל של ה אמ מה דה אמ ל הה אן, ענ תוב כה כה הו. וש די ך שה על רי

ה. זל לוי בה ה תה זל אי של דנ ונ

כםל הנ מו. של ת לה ש דה ינו אי ימי ך, (דברים לג) מי שום כה רונות, ומי חמ ש אנ מי לות חה אשונות כולש רי ש הה מי חה לו הל אי וש
ם דה גש נל ש, כש מי תוך חה בש ש  מי יו חה ם הה ה, כגלה הודה י יש בי ר רנ מנ ה. אה תורה ה הנ נה תש ה קולות ני שה מי חמ ה בנ ל זל ענ ין. וש ה יהמי עמשל ננ

ה. י תורה שי מש ה חג שה מי חמ

א, מי טה הור וש ים, טה שי נה ער רות וה זי ה, גש תורה וות הנ צש ל מי כה קו  קש חש נל לו  לה ירות הנ מי אמ ר הה של על ר, בש זה עה לש י אל בי ה רנ נה שה
רוך דוש בה קה ל הנ מו של יא שש ה הי תורה י הנ רי המ הומות, של ץ, יהם ותש רל אה ם וה יי מנ ים, שה עי טה נות ונש ילה ים, אי שי רה שה ים וש פי נה עמ
ר של ירות. על מי ר אמ של על ה בש קה קש חש ה נל תורה ף הנ ירות - אנ מי ר אמ של על ק בש קנ חש רוך הוא נל בה דוש  קה ל הנ מו של ה שש הוא. מנ
רוך הוא דוש בה קה ל הנ מו של ד, שש חה ם אל יא שי ה הי תורה ל הנ כה רוך הוא, וש דוש בה קה ל הנ מו של ם שש לו הי לה ירות הנ מי אמ הה

מנמהש.

י בי רוך הוא). רנ דוש בה קה ל הנ דוש (של קה ם הנ שי ה בנ ה זוכל תורה ה בנ זוכל י של ה. מי ה בה זוכל י של ל מי קו של לש י חל רי שש אנ
ם עולה לש מו  שש רוך  ד. בה חה אל מו  י הוא ושש רי המ ל), של אי רה שש יי ת  סל נל (וכש ש  מה רוך-הוא מנ דוש-בה קה ה בנ ר, זוכל י אומי יוסי

ן. מי ים אה מי י עולה מי עולש ולש

ף סל כל י הנ תוב (חגי ב) לי כה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ י, מה י יוסי בי ר רנ מנ ב. אה הה י זה אלהי ף וי סל י כל להי י אל תי עמשון אי םא תנ ל
י. ר אותי לומנ י, כש תי י. אי תי עמשון אי םא תנ ב - ל הה זה י הנ לי ף וש סל כל י הנ לי ב של ל גנ ף ענ ב. אנ הה זה י הנ לי וש

ה תה דול אנ גו'. (גה ה וש בורה גש בי ך  מש דול שי גה ה וש תה דול אנ ה' גה מוך  ין כה אי תוב (ירמיה י) מי ק, כה חה צש יי י  בי ר רנ מנ אה
ים אי רש םא ני לו ל לה ים הנ ני וה גש י הנ ני ב. שש הה זה י הנ לי נו וש יש ה - הנ בורה גש ך בי מש דול שי גה ף. וש סל כל י הנ נו לי יש ה - הנ תה דול אנ ך) גה מש דול שי גה וש
ים ני וה גש ים הנ אי רש אן ני ל. כה אי רה שש יי קו? בש קש חש קום נל ה מה יזל אי ד. בש חה קום אל מה ים בש קוקי ם חמ הל שי כש ט לי רה ים, פש רי אמ פה תש םא מי ל וש

ר. אה פה תש ך אל ר בש של ל אמ אי רה שש תוב (ישעיה מט) יי כה ר, כנ אי פה תש הי לש
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ים מי ענ ל מי אי רה שש ל יי ם של קה לש י חל רי שש גו'. אנ י וש אלהנ י בי שי פש ל ננ גי ה' תה יש בנ שי ח, (שם סא) שוש אה תנ ה פה הודה י יש בי רנ
ה'. בנ יש  שי אה תוב שוש  כה רוך-הוא, של דוש-בה קה ם בנ הל לה נוק של פש תנ הנ ה וש חה מש שי הנ לות, של זה ים ומנ בי ת כוכה י עמבודנ די עובש
ה', יש בנ שי ינו - שוש אה לי א עה ים בה מי חמ רנ ם בש ל: אי אי רה שש רו יי מש ך אה א כה לה י? אל אלהנ תוב בי ה כה מה ה', לה ר בנ מנ אה ן של יוה כי

י. אלהנ י בי שי פש ל ננ גי ין - תה די ם בש אי וש

ים ני וה גש ע?  ילשנ י  די גש בי ה  זל ה  מנ ע.  ילשנ י  די גש בי י  ני ישנ בי לש הי י  כי תוב  כה בו, של קו  קש חש נל ה  לל אי של שום  ם? מי ענ טנ הנ ה  מה
ל כי תנ סש י, יי ל בי כי תנ סש הי ה לש רוצל י של לות. מי כש תנ סש ע הוא הי ל ה'. ילשנ גו' אל עו וש שש ר יי מנ אל נל מו של ל בו, כש כי תנ סש הי קו לש קש חש נל של
ן הי כנ ן יש תה חה קו בו. כל קש חש ים נל ני וה גש הנ ש, של מה ה מנ קה דה י, צש ני טה עה ה יש קה דה יל צש עי תוב מש כה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ י. מה לי ים של ני וה גש בנ
ם כגלה ים, וש אי רש ה ני עה ה שה אותה ים, בש רי בש חנ תש ים מי ני וה גש הנ של ר. וכש חי ן אנ ול ה גה , זל יהה לל ה כי דל עש ה תנ לה כנ כנ ד. וש חה ן אל ול ה גה ר, זל אי פש

ל בו. כי תנ סש הי אות ולש רש ים לי קי תוקש שש מי

ין. די ה) בש וה דש חל ת בש חנ י (אנ רי י - המ שי פש ל ננ גי ים. תה מי חמ רנ ה' - בש וות. בנ דש י חל תי ה' - שש יש בנ שי ר, שוש אה מנ י אה י יוסי בי רנ
ל אי רה שש ת יי אל חנ  מי שנ הוא לש רוך  בה דוש  קה יד הנ תי יון עה ל צי ה של וה דש חל ה. וש חה מש ל שי ה של חה מש כםל שי ה, בנ הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ת. חנ י אנ רי בון - המ שג י ה' יש דויי גו'. ופש ה וש נה רי יון בש או צי בון ובה שג י ה' יש דויי תוב (שם לה) ופש כה כםל, של הנ ה מי רה תי ה יש חה מש שי בש
ע. בנ רש י אנ רי - המ יגו  ה ינשי חה מש שי שון וש לש. שה י שה רי ם - המ םאשה ל ר ם ענ ת עולה חנ מש שי ם. וש יי תנ י שש רי ה - המ נה רי יון בש צי או  ובה
ה' הוא הודו לנ יום הנ ם בנ תל רש מנ אמ תוב (שם יב) ונ ז כה אה ים, וש מי ענ ין הה ל בי אי רה שש רו יי זש פנ תש הי ים של מי עה ע פש בנ רש ל אנ ם של דה גש נל כש

גו'. מו וש שש או בי רש קי

השלמה מההשמטות (סימן ב)

כו'. ד - ר טוב וש כה ייש שה ן וש יה דנ ייש  ת של ענ דנ ת ה'. ג - לה ה אל אה רש יי חוד ה'. ב - לש וות: א - יי צש ן י"ב מי לו הי אי וש
ש דל ן. ח - קנ בי ת הנ מול אל ה. ז - לה תורה עמסםק בנ ית. ו - לנ בי רש ה ענ חה נש ית מי רי חמ ל יום שנ כה ל בש לי פנ תש הי ת ה'. ה - לש ש אל די קנ לש
מור: א - וות שה צש ם י"ב מי לו הי קות. אי בי דש שו בי פש סםר ננ מש ה. יב - לי זוזה ית. יא - מש יצי ין. י - צי לי פי כור. ט - תש ל בש י כה לי
ר הי רש הנ םא) לש ל גו', (של וש נו  פש ל תי ה. ג - אנ רה זה ה  עמבודה ל לנ דה גש נות מי בש םא לי ל ה. ב - של רה ה זה עמבודה ה לנ לה דג ת גש תי םא לה ל של
הו בונו, זל ל רי חוד של יף יי לי חמ הנ םא לש ל ם. ו - של די בש עה םא תה הו ל ע, זל ננ כה הי םא לש ל ם. ה - של הל ה לה ול חמ תנ שש םא תי ם. ד - ל יהל רי חמ אנ
םא ל י. י - של עוני דש יי אםל בש שש םא לי ל אוב. ט - של אםל בש שש םא לי ל גו'. ח - של תורו וש םא תה הו ל ר, זל הי רש הנ םא לש ל יר. ז - של ימי הי הנ

ירו: כי זש םא תנ ל ים של רי חי ים אמ להי ם אל שי ר. יב - וש בל ר חה חםבי הו וש ים, זל פי שה עמשות כש םא לנ ל ים. יא - של תי מי ל הנ רםש אל דש לי

ה לה עש ל מנ ל של לה כםל, כש ל הנ ל של לה ה הוא כש ל זל לה ים - כש רי בה דש ל הנ ה. כה לל אי ים הה רי בה דש ל הנ ת כה ים אי להי ר אל בי דנ יש ונ
ה. טה ומנ

ל של דוש  סוד קה ה בש לל גש ני ז,  נה גש ני וש ה  לל גש י, ני נםכי יה"ו. אה דוש  קה ם הנ שי סוד הנ יון בש לש על ם הה עולה ל הה י, סוד של נםכי אה
ל ח של בנ של ט לנ רה ח פש בנ ה של ין לה אי ה, וש ירה אי ה מש נה בה לש הנ ט וש ש שולי מל של הנ של ד, כש חה אל מות כש לי שש ת בי דל ה עומל נה בה לש הנ א, של סי כי הנ

. יהה לל יר עה אי מי אור של הה

ה נה קש תנ תש יא הי הי דושות, וש קש יות הנ חנ הנ לו  ענ תש הי ה, וש טה מנ א לש סי כי ל הנ מות של לי ל שש ת סודות של מנ לה שש הנ י, בש נםכי אה
י. נםכי את אה רי קש ז ני , אה יהה לל א אי ה בה לה עש ה ובנ אל רש מנ ה לש פה יא יה הי של . וכש יהה קונל תי בש

י נםכי אה יון. בה לש תוך סוד על או מי יהצש ה של תורה י הנ ילי בי שש יות בי אותי ל הה ל כה ל של לה כש ד, בנ חה אל כםל כש ל הנ י, סוד של נםכי אה
וות צש ת מי ים אל רי שומש ים לו וש כי חנ מש ים של יקי די צנ ר טוב לנ כה ת שה תי י, סוד לה נםכי ים. אה תוני חש תנ ים וש יוני לש ים על לויי ה תש זל הנ

עםה. רש י פנ ני ך - אמ נש ימה סי א, וש בה ם הנ עולה אוי לה רה חון כה טה ם בי הל ה ייש לה זל ה, בה תורה הנ

גות רה ן דש ל אותה כה נוז בש גה ר וש תה סש י, סוד ני נםכי מור. אה שה כור וש הו זה זל ה, וש תורה סוד הנ ר בש מנ אל ך נל ילה לש הש םא יי ל י וש נםכי אה
ד. חה סוד אל ד, בש חה אל כםל כש ר הנ בי חנ תש י, הי נםכי ר אה מנ אל נל ן של יוה כי ד. וש חה ל אל לה כש יון בי לש על ם הה עולה ל הה של

יון). לש ר על חי א אנ סי ד. כ' - כי חה א אל סי י - כי ני ר. (אמ חי א אנ סי ל כי י ה' - של ני אות. אמ סש י כי ני ל שש י, סוד של נםכי אה

ה עה ה שה אותה ל בש טי בנ תש י הי רי המ דו, של בנ יר לש אי ש מי דה קש מי הנ יו וש לה ב אי רנ קש םא יי י ל רי כש נה וש ש  דה קש מי ר הנ הה טש ני של כש י, של נםכי אה
ם שי ם בנ לי יך. סוד שה להל י ה' אל נםכי ר אה מנ אל ז נל אה דו, וש בנ בודו לש כש ה בי לה ענ תש רוך הוא הי דוש בה קה הנ ם, וש עולה ן הה ע מי רה ר הה ייצל
ן א מי ירה סודו הוא ו'. נ' - סוד לי שום של ד, מי חה יות אל הש יו לי גותה רש דנ בש דוש  קה ם הנ שי ד סוד הנ ינחי דוש. א' - לש קה הנ
לו סוד של הנ שום של ים, מי עי שה רש נות לה עה ים ופגרש יקי די צנ ר טוב לנ כה ייש שה ן, וש יה ייש דנ ין וש ייש די ת של ענ דנ לה רוך הוא וש דוש בה קה הנ

ה. תונה חש ה' תנ

ן מנ ל זש כה ה בש לה פי יו תש לה ל אי לי פנ תש הי דושות, ולש גות קש רה דש ש בי די קנ תש הי ל יום, ולש כה דוש בש קה ם הנ שי ת הנ ש אל די קנ כ': לש
ה. יונה לש לו ה' על סוד של הנ אוי, וש רה יונות כה לש על יות הה חנ י הנ בי ל גנ יון ענ לש על א הה סי כי ל הנ יון, סוד של לש על ר הה תל כל עמלות הנ הנ לש

ין לי פי יחנ תש ני הה כור, ולש בש ש הנ די קנ ים, ולש ה יהמי נה מם שש סוד לי ה בש ילה מול מי לה ה, וש לה יש לנ ם וה ה יומה תורה ל בנ די תנ שש הי י': לש
יונות לש וות על צש ה מי רי שש ים על תי ן שש ה הי לל ק בו. אי בי דה הי רוך-הוא, ולש דוש-בה קה ש לנ פל נל ת הנ סםר אל מש לי ה, וש זוזה ית ומש יצי צי וש
ת פל לל חנ תש םא מי אות זו ל כור. וש ל זה ל של לה י, כש נםכי ל אה סוד של ן בנ הי רות של חי וות אמ צש ש מי שי ים וש לשי ם שש יי אתנ לות מה כולש של
ה רי שש ים על תי שש ייש  לו  לה ה הנ רי שש ים על תי שש ה, ובי תורה ל הנ ל של לה יון, כש לש יא י', סוד על הי שום של ה מי ר, זל חי קום אנ מה בש

ה. רי שש לש על יות שש הש ת לי טל שולל ת של חנ אנ ם, וש הל לויות מי תש ים של מי חמ רנ דות הה מי
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בוד ת כה תי םא לה ל ה. ל' - סוד של תורה וות הנ צש ש מי מי חה ים וש שי אות שי לש מי שש מור בי ל שה ך, סוד של ילה לש הש םא יי ל
ייש סוד מו של ר, כש חי אלוהנ אנ נות לי בש ב לי לי ה הנ טל סש םא יי ל יר, של וי אמ ה בה עולל חנ וש פורי ל של דה גש ר, ל' - מי חי אלוהנ אנ ה לי לה דג וגש
םא ל , של יהה רל חמ ר אנ הי רש הנ לש םא  ל ה, של רה זה ה  עמבודה ל  ן של יוקה דש נות בי פש לי םא  ל - של ר). ל'  חי אנ אלוהנ  (לי ל  דה גש מי ה  ל בוני של

ר. חי אלוהנ אנ מו לי צש פות ענ כש םא לי ל וות וש חמ תנ שש הי לש

ט רה ר פש חי אנ לוהנ  אל ייש  ר של הי רש הנ םא לש ל ים. של רי חי ים אמ ילי לי יל אל בי שש בי בונו  ל רי חוד של יי יף הנ לי חמ הנ םא לש ל א': של
ן אםל מי שש םא לי ל ת. א': של רל חל מות אנ דש םא בי ל ם, וש דה מות אה ל דש סוד של י בש עוני דש יי ר אוב וש חנ טות אנ סש םא לי ל יו. א': של לה אי
רות חי ה אמ רי שש ים על תי אן שש ד כה ר. ענ חי אנ לוהנ  ל אל ם של שי יו בש פי ע בש בנ שה םא יי ל ים. א': של פי שה עמשות כש םא לנ ל ים וש תי מי הנ
רות חי מור אמ ל שה וות של צש מי לש  שה ים וש שי מי אות חמ לש מי לויות שש תש לו  לה ה הנ רי שש ים על תי שש מור, ובנ וות שה צש ם מי הי של

י. נםכי ה אה סוד זל לו, וש לה ה הנ רי שש ים על תי שש לולות בנ כש של

יות ל חנ ל של לה ים, כש תוני חש תנ ים וש יוני לש ל על ל של לה ה, כש טה ה ומנ לה עש ל מנ ל של לה י - כש נםכי ינו, אה ני עון, עוד שה מש י שי בי ר רנ מנ אה
יות חנ ה הנ רי שש ים על תי ל שש ה, סוד של טה מנ - לש ך  ילה לש הש םא יי י. ל נםכי ל אה סוד של כםל הוא בש לולות בו, הנ כש דושות של קש הנ

תונות. חש תנ הנ

הוא ה, של שה דג ל קש ת של סםלל ל - פש סל דוש. פל קום קה אותו מה יון, מי לש קום על אותו מה לו מי סש פש ל. ני סל ך פל ה לש עמשל םא תנ ל
ל כה גו'. וש פון וש צה ן הנ ה מי אה ה בה רה עה ה רוחנ סש ני הי א וש רל אי ר (יחזקאל א) וה מנ אל נל מו של ה כש סוד זל ר, וש חי יל אנ לי ל אל סוד של
ת דל רל םא לה ל ה וש לה עש מנ ב לש לי ת הנ ר אל עורי י לש די יך, כש להל י ה' אל נםכי י אה ת. כי חנ קנ לנ תש ש מי אי תוב (שמות ט) וש כה הו של ה, זל מונה תש

קום. אותו מה יא בש ה הי אה נש קי הנ א, של נה ל קנ ת אי יי בנ ר הנ ענ שנ ב לש רנ קש םא לי ל ה, וש טה מנ לש

ה - מונה ל תש כה ם. וש יי ננ ל - שש סל ד. פל חה ך - אל ה לש עמשל םא תנ הוא, ל ץ. וש רל ה אל זה גש לוש רה ת שה חנ ה - (משלי ל) תנ סוד זל וש
ה. זה גש רנ תש יא הי ה הי ל זל ץ זו ענ רל אל לש. וש שה

ע בנ רש אנ ים וש מי עה לש פש שה ם וש יי עממנ ם ופנ ענ ע פנ טנ נש ני ד של חה ן אל ילה ים. אי עי בי ל רי ענ ים וש שי לי ל שי ים ענ ני ל בה בות ענ ון אה ד עמ פםקי
ן, קי תנ תש הי ש לש שנ םא חה ל ן וש קי תנ תש םא הי ל של ד הוא כש חה י אל יעי בי י ורש ישי לי ן. שש ב ובי ים אה אשוני ים רי אי טה ל חמ ד ענ קנ פש ני ים, וש מי עה פש

גו'. ד וש סל ה חל עושל ז) וש יומו (אה ל קי ד ענ עומי אוי וש רה ן כה קי תנ תש הי ן של ילה אי ה, לש ל זל פוך של הי ן בנ כי וש

ם, עולה ת הה ל אל תנ הוא שה רוך  בה דוש  קה הנ של כש שום של ים, מי רי בי חמ הנ רו  אמ י בי רי ה המ זל סוד הנ ת הנ א. אל שה םא תי ל
ים ם רוצי יי מנ הנ של הום, וכש תש תוך הנ יענ אותו בש בי טש הי דוש, וש קה ם הנ שי קוק בנ ד חה חה רור אל הומות צש תש תוך הנ יענ בש בי טש הי
ם שי הנ חור, וש אה ים לש רי חוזש ים וש עי קה שש ני ים וש בי שה רור, וש ל אותו צש קוק ענ דוש חה קה ם הנ שי ת סוד הנ ים אל ם רואי עמלות, הי לנ

הום. תש תוך הנ ה בש זל יום הנ ד הנ ד ענ ה עומי זל הנ

ה, בועה ה שש ת אותה ל אל בי קנ ה ומש רור עולל צש ת, אותו הנ מל ל אל יום של קי ת, בש מל ל אל ם ענ דה י אה ני ים בש עי בה שש ני ה של עה שה ובש
ם. עולה ת לש דל ת עומל מל ת אל בוענ ה שש אותה יים, וש קנ תש ם מי עולה הה הום וש תש ל הנ יים ענ קנ תש ר ומי חוזי וש

ה רואל ן של יוה ה. כי בועה ה שש ת אותה ל אל בי קנ ה לש רור עולל צש ר, אותו הנ קל של ה לנ בועה ם שש דה י אה ני ים בש עי בה שש ני ה של עה שה ובש
רור ל אותו צש יות של אותי הה ים, וש טי שה ים וש כי ם הולש יי מנ הנ חור, וש אה ב לש ה שה יהה עולל הה רור של ז אותו צש ר, אה קל הוא של של

ם. קםדל מו מי ירו כש זי חמ הנ ם ולש עולה ת הה סות אל כנ ם לש יי מנ ים הנ רוצי רות, וש זש פנ תש הומות ומי תש תוך הנ חות לש פורש

סוד חות בנ תש פש ים מנ עי בש ל שי ה ענ נל מג מש "ל, של יאי רי זש ענ ד, יש חה ה אל נל מג מש רוך הוא לי דוש בה קה ז) הנ רומי ין (של מי זש מנ ד של ענ
ם יי מנ ים הנ רי חוזש ם וש עולה יים הה קנ תש ז מי אה ם, וש קםדל מו מי יות כש ק בו אותי חוקי רור, וש אותו צש ס לש נה כש ני דוש, וש קה ם הנ שי ל הנ של
ם יי מנ ים הנ רי חוזש ה, וש לה חי תש בנ ן כש ק אותה חוקי דוש וש קה ם הנ שי ל הנ יות של אותי ת הה יש אל גי רש רור ומנ אותו צש ם, (של קומה מש לי

א. וש שה יך לנ להל ם ה' אל ת שי א אל שה םא תי תוב ל ה כה ל זל ענ ם) וש עולה יים הה קנ תש ז מי אה ם, וש קומה מש לי

א נה ימש הי יהא מש עש רנ

גות רה ע דש בנ ן של אותה מו בש צש ת ענ ל אל ה הוא כולי בועה ע שש בה שש ני י של ת. ומי מל ך אל רל דל מו בש שש ע בי בנ שה הי ה י"ב - לש וה צש מי
י ל פי ת ענ מל ת אל בוענ ע שש בה שש ני ם של דה ש. אותו אה ם שי י הי רי המ ן. ונ הל ל בה לה כש רוך הוא ני דוש בה קה ל הנ ם של שי הנ יונות של לש על
. ענ בי שה מו תי שש תוב ובי ן כה ל כי ענ קומו, וש מש דוש בי קה ם הנ שי ת הנ יים אל קנ י לש יעי בי הוא שש ן, וש הל מו בה צש ת ענ ל אל ין, כולי ית די בי

קומו. מש יים בי קנ תש םא יי ל קום של אותו מה ם לש ר, גורי קל של לנ ם וש נה חי ה לש בועה ע שש בה שש ני י של ומי

עמבםר ה אותו לנ תל פנ ם ומש דה אה ג לה רי טש קנ ע מש רה ר הה אותו ייצל של ת, כש מל ת אל בוענ י שש בונו - זוהי ת רי ונ צש יים מי קנ ה לש בועה שש
הוא ה, וש ל זל בונו ענ רי ע בש בנ שה הי ם לש דה אה יך לה רי צה חנ בו, וש בי תנ שש רוך הוא מי דוש בה קה הנ ה של בועה י שש בונו. זוהי ת רי ונ צש ל מי ענ
יהה ע הה רה ר הה י ייצל רי המ ר. של בםקל ד הנ י ענ בי כש י ה' שי תוב חנ כה ז, של בםענ מו  בו, כש חנ  בי תנ שש הוא מי רוך  בה דוש  קה הנ חו, וש בש שי

ה. ל זל ע ענ בנ שש ני ג לו, וש רי טש קנ מש

ל ענ "ר. וש דל נל בון וש שש חל ים כש רי שה ר קש שה ים עה ני ים ושש רי יבה ל רמ"ח אי ך, סוד של לל מל י הנ יי ם חנ הי ה, וש לה עש מנ ר הוא לש דל נל
ים, יי ם חנ יל אותה בי שש ך בי ים כה אי רה קש ני לו, וש לה ים הנ רי יבה אי ל הה כה ים לש יי ן חנ נותי ה, של לל ך אי לל מל י הנ יי ה. חנ בועה שש מור מי ה חה זל
ם ל אותה כה לש ה  טה מנ ים לש די יורש קור  מה אותו  ומי ים,  יי חנ קור הנ מש אותו  ה, לש טה מנ ה לש לה עש מנ ים מי די יורש ים  יי ם חנ אותה וש

אייבהריים.

לו, גוף של ה וש יונה לש על ל רוחנ  מו, של צש ענ ך  לל א מל רה קש ה ני זל דוש. וש קה ם הנ שי ה, סוד הנ טה מנ לש ה של גה רש יים דנ קנ ה לש בועה שש
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יונהה לש על רוחנ  של מו,  צש ענ ך  לל מל א  רה קש ני ה  זל ל  ענ וש גוף,  הנ תוך  בש ה  שורה של רוחנ  הה מו  כש בו  דור  לה וש תוכו  בש רות  שש לי
ת, הוא מל אל ע בל בה שש ני י של מי ך  שום כה ה. ומי לה עש מנ ר לש תה סש ני הוא הנ ל הנ של מו  צש ענ תוכו  רות בש שש לי ה  לה קות של תוקש שש הי
ל כםל, ענ ל הנ ה ענ ר שורל דל נל ם. הנ עולה ל הה ת כה יים אל קנ יהם, מש קג ה מש זל קום הנ מה ד הנ עומי של קום, וכש ת אותו מה יים אל קנ מש

ים. רי בי חמ שוהה הנ רש ך פי כה ה, וש בועה שש ך בי םא כה ל שות של ל רש ענ ה, וש וה צש מי

זהר:

קורות מש ל הנ ים כה די ית זו עומש רי בש בי שום של דוש. ומי קה ית הנ רי בש ל הנ הו סוד של שו, זל דש קנ ת לש בה שנ ת יום הנ כור אל זה
יום קי ה, וש ים בה לויי ה תש תורה ל סודות הנ כה ה, וש תורה ל הנ ל של לה יא כש ת הי בה ה שנ מו זל כםל, כש ל הנ לנ הוא כש גוף וש י הנ רי יבש ל אי של

ה. תורה ל הנ ת כה ר אל מנ לו שה אי ת כש בה ר שנ שומי י של ה. מי תורה ל הנ ל כה יום של מו קי ת כש בה שנ ל הנ של

א נה ימש הי יהא מש עש רנ

ת, בה ל שנ שו. סוד של דש קנ ת לש בה שנ ת יום הנ כור אל ר זה מנ אל נל מו של ת, כש בה שנ ת יום הנ ר אל יות זוכי הש ה כ"ד - לי וה צש מי
ר שומי י של ה. ומי תורה ל הנ ל של לה הוא כש ם, וש עולה ל הה ה של נוחה ל מש רון של כה קומות, יום זי ם מש ל אותה כה בש נו  רש אנ י בי רי המ
יר כי זש מנ י של ים. מי דושי י קי יני ל מי כה ה בש ש אותה די קנ ת לש בה ל שנ רון של כה ר, זי אי בה תש י ני רי המ ה. ונ תורה ל הנ ר כה מנ לו שה אי ת כש בה שנ

ר. אי בה תש י ני רי המ ה, ונ ך אותה רי בה יך לש רי ת, צה בה יר שנ כי זש מנ י של ך אותו. מי רי בה יך לש רי ך, צה לל מל ת הנ אל

לויהה תש ה, של מונה אל ל הה ל כה סוד של ת הנ בה יום שנ רוד)  פי י  לי ה בש זל (וש ה.  בה קי נש לי מור הוא  ר. שה כה זה לש כור הוא  זה
כםל. יא הנ ת הי בה גות, שנ רה דש ל הנ ד סוף כה יון ענ לש על םאש הה ר הה מי

ה. לה יש לנ ל הנ ת של בה יום. שנ ל הנ ת של בנ ה. שנ יונה לש ת על בה ת. שנ בה אות שנ רה קש ן ני כגלה ן, וש גות הי רה לש דש שה

השלמה מההשמטות (סימן ח)

ה רה סה י ומש יננ סי ה מי ל תורה בי ה קי ה. מםשל ל פל ענ בש ה של ת ה', תורה יא תורנ ה. זו הי לה יש בור, לנ מור, די ל שה סוד של בנ
ה ו מםשל צנ יש תוב, (דברים לא) ונ י כה רי ב המ תה כש בי ה של לו תורה אי ה, של ל פל ענ בש ה של ל תורה רו ענ עורש תש י הי רי המ גו', ונ ענ וש יהושג לי
חוז אה ה של זל ך, לש כה ים לש אויי ם רש יי וי לש ה הנ זל ה. וש זל ה הנ תורה ר הנ פל ת סי קםחנ אי אמםר. לה ית ה' לי רי רון בש י אמ אי ם נםשש יי וי לש ת הנ אל
ב רל ה על ת ה' - זל תורנ יום, וש ש בנ מל ים של ני ים שה עי בה רש ל אנ אי רה שש יי ם לש הל יר לה אי ה, הי נו - מםשל מל א מי בה ך של לל מל הנ ש. וש מל של בנ

כו': ד וש חה סוד אל ת בש בה שנ

ה מה ן עי ה אותה ינה מי זש יהה ומנ רותל בש ת חנ ת אל חנ ת, לוקנ טל יא שולל הי של ת כש חנ ל אנ כה ת. וש בה א שנ רה קש כםל ני הנ ת, וש חנ ן אנ כגלה וש
מו. ים עי ני זגמה ים ומש אי ם בה ם, כגלה עולה א לה ה בה זל של ה. וכש לה טון של לש שי אותו הנ בש

ת בה א, שנ ה בה זל ן של יוה מו. כי ר עי תי תנ סש לו ומי יכה הי ין אותו לש מי זש יום, ומנ ל הנ ת של בה מו שנ ין עי מי זש ה, מנ לה יש לנ א הנ בה של כש
מו יום (כש בנ ה מי מורה ה חמ לה יש לנ ת הנ עודנ סש ך  שום כה ה, ומי לה יש לנ ל הנ ל של יכה הי ים בנ נוזי ם גש כגלה , וש יהה לל ת עה כל של מש ה ני יונה לש על הה

יום). ל הנ של

זו ה וש ה לה ירה אי מש ה, זו של תונה חש ה תנ גה רש דנ ה וש יונה לש ה על גה רש לו - דנ לה רות הנ חי אמ י הה תי ת שש מו אל ין עי מי זש יום, מנ א הנ בה של כש
ל סוד של ל וש לה ן כש לו הי לה גות הנ רה דש לש הנ ת. ושש בה יום שנ טות בש שולש ת, וש בה אות שנ רה קש ת ני חנ אנ ן כש כגלה ה, וש נה מל ה מי אורה נש של

ה. תורה ל הנ ת כה ר אל ת, שומי בה ר שנ שומי י של ים. מי תובי ים וכש יאי בי ב, נש תה כש בי ה של ה, תורה תורה ל הנ כה

ין אי ן, וש ול ה גה ין בה ה אי יונה לש על ית הה לי גה רש מנ ין זו. הנ ין זו ובי ד בי עומי ן של תוכה ן בש מה ד עי חה ד אל יהתי ן, וש יות הי לי גה רש י מנ תי שש
לות. גנ תש הי ה בש אל רש ה מנ בה

עות צות, ובוקש נוצש טות וש קוקות בולש יות חמ ע אותי בנ ירות של אי לות, מש גנ תש הי ה לש ילה חי תש מנ של זו, כש ית הנ לי גה רש מנ הנ
ה אותה בש ים  קוקי חמ מות  שי י  ני שש ן  הי יות  אותי הה ע  בנ של ן  אותה וש ד,  חה אל וש ד  חה אל ל  כה ים  ירי אי ומש לות  יכה הי וש ים  עי קה בש
ם אהי"ה יה"ו, אותה ים. וש טי שולש ים וש אי יוצש ים וש חי תה ים פש חי ים, ופותש ירי אי ים ומש צי ת נוצש בה שנ יום הנ ית, ובש לי גה רש מנ הנ

זו. ירות זו בה אי זו ומש סות זו בה נה כש ן ני הל לה יות של אותי יות, ובה אותי צות הה נוצש תש מי

י ני ם שש אותה דםם. ומי ד אה חה ן אל ול גה ן וש בה ד לה חה ן אל ול ים. גה ני וה י גש ני שש תוך זו בי ירות זו מי אי ן מש זו, הי סות זו בה נה כש ני של וכש
מות. ה שי עה בש שי יות לש אותי עולות הה ד של ים, ענ רי חי מות אמ י שי ני ים שש עמשי ים ננ ני וה גש

ה, " הוה א יש רה קש ד ני חה מות, אל י שי ני ם שש אותה ים. וש ני וה י גש ני שש ם בי יהל ני ים שש ירי אי אות ו', ומש ס בה ננ כש ני ץ, וש נוצי א וש א' יוצי
ים, ני וה י גש ני שש ם בי יהל תי ירות שש אי אות ה', ומש ת בה סל נל כש ני ת, וש צל נוצל את וש ד. ה' יוצי חה אל ים כש ירי אי "ל, ומש א אי רה קש ד ני חה אל וש

ת סל נל כש ד. י' ני חה אל ים כש ירי אי ים, ומש להי א אל רה קש ד ני חה אל ים, וש להי ל אל , סוד של ה א ילהוי רה קש ד ני חה מות, אל י שי ני ם שש אותה וש
פות ן זוקש הי ת, וש חנ אנ קוקות כש יקות חמ קי ן, חמ יהל תי ירות שש אי ומש זו  סות זו בה נה כש ני ת, וש חנ אנ צות כש נוצש ירות וש אי י', ומש בש

ים. פי נה ר עמ שה ד עה חנ ם אנ הי ה, וש זל ד הנ צנ ן הנ ה ומי זל ד הנ צנ ן הנ ים מי ים עולי פי נה עמ צות, הה נוצש ירות וש אי םאש, מש ר

לש ל שש סוד של ה מצפץ מצפץ, בש " הוה ה יש " הוה ן יש זו, הי קות זו בה בש חנ תש ירות, מי אי מש לו של לה יות הנ אותי י הה תי ושש
קות זו בה דש ני של זו, (וכש קות זו בה בש חנ תש מי של זו וכש סות זו בה נה כש ן ני הי של לו, כש לה יות הנ אותי י הה תי ים. ושש מי חמ רנ דות הה ה מי רי שש על

ד. ל צנ כה ים בש אי יוצש ים של פי נה עמ ר הה שה ד עה חנ ם אנ אותה כםל בש ל הנ צות ענ נוצש ירות וש אי ן ומש םאשה פות ר זו) זוקש בה

ים צי נוצש ים וש טי לו בולש לה מות הנ שי ל הנ כה י. וש נה דם יא אמ הי ם, וש מה ר עי בי חנ תש הי ד לש חה ם אל שי ה בש יא עולה ה, הי רה אמ שש ני ה' של
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ת, צל ת נוצל טל ה בולל יונה לש על ית הה לי גה רש מנ הנ ה  את אותה ים, יוצי טי ה שולש לל אי ן של יוה ה. כי זל יום הנ ים בנ טי שולש וש ים  אי יוצש וש
ן. ול ה גה ה בה אל רש םא ני ה ל לה צות של נוצש תש הי תוך הנ ומי

ית לי גה רש מנ לנ ס  נה כש ני וש ר  טי ענ תש מי י,  יעי בי שש הוא  של "י,  נה דם אמ ם  הל מי ד  חה אל ם  שי לו.  לה הנ מות  שי בנ ה  כה מנ את,  יוצי של כש
ה ת אותה רל טל ענ תש ה, ומי יונה לש על ית הה לי גה רש מנ ה הנ ת בו אותה פל קל הוא י"ה. ומג יו, וש תה חש ר תנ חי ם אנ ב שי ינשי תש ה, ומי תונה חש תנ הנ

ה. זל ם הנ שי ת בנ צל נוצל צות של נוצש תש הי הנ

ד, חה אל כש ם  כגלה ים  רי בש חנ תש ומי ד,  צנ ל  כה לש ים  פי נה עמ ים  עי בש שי ם  הל מי ים  אי יוצש לו,  לה הנ מות  שי בנ ה  סה נש כנ תש הי של ר  חנ אנ
כםל הנ ה, וש זל יום הנ א בנ סי כי ך בש לל , מל יהה רותל טש ענ ת בש טל שולל ה, וש יונה לש על ית הה לי גה רש מנ ה הנ אותה ד לש חה א אל סי כי ה וש בה כה רש ית מל עמשי ננ וש

נו. רש מנ אה מו של א, כש סי כי ים הנ פי נה ים עמ עי בש שי ה בש עולל א, וש סי כי ל הנ ך ענ לל מל ב הנ ים, יושי חי מי ם שש כגלה ן של יוה ים. כי חי מי שש

ל ל של לה יות), כש כ"ב אותי יות (בש רות כ"ב אותי טש ענ תש ירות ומי אי דות, ומש יורש יות עולות וש אותי י הה תי ן שש אותה וש
ים, רי חי ים אמ טי בה ה שש שה שי ד בש חה אל ים, ולש טי בה ה שש שה שי ד בש חה אל עולות לש אשונות וש רי יות הה אותי י הה תי שש כות בי ה, מנ תורה הנ

יון. לש על ל הה אי רה שש י יי טי בש ר שי שה ים עה ני ם שש ה הי לל אי וש

ל סוף כ"ב יות של י אותי תי שש כות בי ומנ דות  יורש וש אשונות עולות) עולות  (רי לו  לה יות הנ אותי י הה תי עוד, שש
כ"ב לל לש כש ן) לי קי תנ (לש לו  לה ירות הנ מי אמ ר הה של על גות. וש רה דש ש  מי חה ת בש חנ אנ גות, וש רה דש ש  מי חה ת בש חנ עולות אנ יות. וש אותי הה
יות אותי י הה תי ל שש ירות של מי אמ ר  של על וש ה  תורה ל הנ ל של לה כש אשונות),  (רי יות  י אותי תי שש בי ים  טי בה י"ב שש יות.  אותי
ל ע"ב, א של סי כי אותו  ה בש יונה לש על ית הה לי גה רש מנ ת הנ של ה יורל סוד זל ה. וש תורה ל סוף הנ יות של י כ"ב אותי רי סוף - המ בנ של

יות. ירות כ"ב אותי אי ומש

כ"ב ירות  אי ומש ע"ב  ל  של א  סי כי הנ אותו  בש ה  יונה לש על הה ית  לי גה רש מנ הנ ת  בל יושל של ה  עה שה בש ה,  תונה חש תנ הנ ית  לי גה רש מנ הנ
ן ל אותה ף של ל תםקל כםחנ של אור, בש אותו הה ת בש לל כל תנ סש ה מי כה שי חמ יא בנ הי ה של תונה חש תנ ית הנ לי גה רש מנ ה הנ ז אותה יות, אה אותי
יות ן כ"ב אותי ל אותה ל כה נוטי וש אור,  הה ה אותו  עולל וש יר  אי ז מי אה וש י,  נה דם אמ או  רש קש ני ן, של הל ה בה מה שש רש ני של יות  אותי הה

ים. רי ע"ב עמבה ץ לש נוצי יר אור של אי ה, ומי תוכה ית לש לי גה רש מנ ה הנ ן אותה ת אותה בל שואל יונות, וש לש על

ם, מה ת עי כל של מש ה ני יונה לש על ית הה לי גה רש מנ ז הנ ה, אה מה יות עי אותי ן הה ת אותה ת אל בל שואל ת וש צל זו נוצל ית הנ לי גה רש מנ הנ ן של יוה כי
נו. רש אנ י בי רי המ ת, ונ חנ בנ שש תי ל הנ ד של חה הו סוד אל זל ד. וש חה כםל אל יהה הנ הש ני ית, וש לי גה רש מנ ית בש לי גה רש ת מנ קל בל דש ני וש

ז אה ית,  לי גה רש מנ לש ית  לי גה רש מנ ין  בי ם,  יהל יני בי של ד  יהתי הנ הו  זל ה,  זל הנ ד  צנ הנ ומי ה  זל הנ ד  צנ הנ מי צות  נוצש יות  אותי הה של כש
ל יות של ל ע"ב אותי של דוש  קה ם הנ שי ל הנ סוד של ל הנ כה ובש יות.  ל מ"ב אותי של דוש  קה ם הנ שי ל הנ עמשות סוד של ננ

ת. (ע"כ רעיא מהימנא) בה שנ הו סוד הנ זל ת, וש בה את שנ רי קש ה - ני זל ה וה כםל - זל הנ ה, וש יונה לש על ה הה בה כה רש מל הנ

ת - בה שנ ת יום הנ יון. אל לש על ם הה עולה י הה רי יבש ל אי ת כה אל חנ  לוקי ר של כה זה ל הנ ר, סוד של כה ל זה כור - הוא סוד של זה
ם הל ר בה טי ענ תש הי דוש, ולש קה ם הנ עה הה תוך  ה מי שה דג קש יך  רי צה - של שו  דש קנ ת. לש אל הו  זל ה. וש לה יש הוא לנ ת, של בה ב שנ רל בות על רנ לש

כהרהאוי.

יון, לש על ית הה רי בש ל הנ קום של מה ה בנ חה כש ין שי י אי רי המ ה, של חה כש ת בו שי דל םא עומל ל ה וש חה כש ין בו שי אי קום של כור - מה זה
יו בםתה ון אמ ר עמ כי זה תוב (תהלים קט) יי ה כה ל זל ענ יר, וש כי זש הנ יך לש רי צה קום של ה, מה חה כש ה ייש שי טה מנ ה. ולש לה עש מנ ן לש כי ל של כה וש

יו. אה טה חמ ם ונ דה אה כגיות הה ים זש ירי כי זש מנ ים של ני מג ם מש ייש שה גו'. וש וש

שום ה. מי לה עש מנ ן לש כי ל של כה כור. וש יו? זה נה פה ה הוא לש יו. ומנ נה פה הוא לש ה של דוש מנ קה א הנ סי כי י הנ ני פש ה לי חה כש ין שי אי וש
ש? די קנ תש ה הי מה ש. ובנ די קנ תש הי לש יך  רי ה צה טה מנ יה"ו. ולש דוש  קה ם הנ שי ק סוד הנ קה חש ם נל שה ר, וש כה ל זה כםל הוא סוד של הנ של
אוי רה דוש כה קה ם הנ עה ל הה ת ענ בה ב שנ רל ים על רי טש ענ תש מי של ה כש זל כות. וש רה בש ל הנ כה שות וש דג קש ל הנ ל כה נו נוטי מל י מי רי המ כור, של זה בש

ה. חה מש ל שי דור של סי שות ובש קה בנ לות ובש פי תש בי

י רי המ ך! של םא כה ם - ל עולה ל הה שות של דג קש ל הנ ים של אי נו יוצש מל י מי רי המ ש, של די קנ תש הי יך לש רי םא צה כור ל ר, זה םאמנ ם ת אי וש
ך, ר כה חנ ל אנ אי רה שש ם יי ים אותה לי ים נוטש דושי קי ל הנ כה וש ה,  לה יש לנ בנ ש  די קנ תש הי לש יך  רי ה צה זל וש יום,  בנ ש  די קנ תש הי לש יך  רי ה צה זל

רוך הוא. דוש בה קה ל הנ שות של דג קש ים בנ שי דש קנ תש ומי

יל ר (משלי כג) גי מנ אל נל של מו  ים, כש רי שי ים כש עמשי מנ ם בש חה מש שנ בוד, לש י כה יני ל מי כה ך, בש מל ת אי אל וש יך  בי ת אה ד אל בי כנ
מו. אי יו וש בי בוד אה הו כש זל יק. וש די י צנ בי יל אמ גי יה

א) נה ימש הי יהא מש עש ן (רנ מה אל ה נל רועל

ה תורה ך, זו  הונל ת ה' מי ד אל בי ה, כנ וה צש י מי פי נש כנ נו  יש הנ יהה, דש קי נש סות  כש בי הו  די בש ך. כנ מל ת אי אל וש יך  בי ת אה ד אל בי כנ
וות. צש מי ן הנ ה ומי תורה ן הנ א מי לה י אל ני ם עה דה ין אה אי גו'. של וש ה  םאלה מ שש בי ה  ינה ימי ים בי יהמי ך  תוב אםרל כה של הו  וות. זל צש ומי
וות. צש ה ומי ם תורה דה ל אה רו של שש עה וות, של צש מי ן הנ ה ומי תורה ן הנ א מי לה י אל ני ין עה ה, אי נה שש מי י הנ לי עמ רוהה בנ אמ בי ר של חנ ע, אנ נודה

ל אנ ים, וש רי בי חמ רוהה הנ אמ בי מו של ה, כש ל בה די גנ תש הי י לש די ה כש תורה ל בנ די תנ שש ל תי אנ ך, וש הונל יך מי בי ת אה ד אל בי ך כנ שום כה ומי
י. תי ה' אי לו לנ דש א (תהלים לד) גנ לה י, אל בי י רנ אוני רש קש יי עמבור של א בנ רה קש ר אל םאמנ םא ת ל ם, וש הל ל בה די גנ תש הי ה לש רה ם עמטה עמשי תנ

מו. אי יו וש בי בוד אה כש יהב בי חנ ן של בי ך, כש הונל ת ה' מי ד אל בי כנ

מות עמצה ונ ם,  יי יננ עי הה ן  לבל יו  בי אה ל  של ה  פה טי הנ מי ם.  דה אה הה ר  נוצה ן  הל מי של פות  טי י  תי שש מי ף  תה שג מש הוא  של שום  מי
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ים. ים טובי עמשי ה ומנ תורה ים אותו בנ לי דש גנ ר. ומש שה עור ובה ר וש עה שי ן, וש יי ענ בה חםר של שה מו הנ ל אי ה של פה טי ים. ומי רי יבה אי וש

וות, צש ה ומי ד אותו תורה מי םא לי ם ל אי יך. וש נל בה ם לש תה נש ננ שי תוב (דברים ו) וש כה ה, של נו תורה ד בש מי לנ יהב לש ם חנ דה אה של
ל גוזי מו וש אי יו וש בי ה אה זל בנ ה ומש ר ומורל ן סורי יות בי הש יד לי תי עה ל. וש סל ך פל ה לש עמשל םא תנ ך ל שום כה ל, ומי סל ה לו פל שה לו עה אי כש
יות לוי עמרה גי ים וש מי יכות דה פי ל שש לו ענ פי אמ כםל, ונ ל הנ שוד ענ ץ, הוא חה רל אה ם הה הוא ענ יל וש הואי כות. של רה ה בש מה נו כנ מל מי
ים אותו די ך, חושש רי בה לש ענ  םא יודי ל וש ים אותו  ירי כי ין מנ אי קום של מה לש ך  הולי ץ וש רל אה ם הה הוא ענ י של מי ה. של רה ה זה עמבודה ונ

ה. (ע"כ רעיא מהימנא) רה ה זה ד עמבודה הוא עובי של

גון ני ת הנ חנ מש שי ך. בש נש חי - מי ך  הונל ך. מי מונש מה - מי ך  הונל ך. מי הונל ת ה' מי ד אל בי ר כנ מנ אל נל מו של יך, כש בי ת אה ד אל בי כנ
ב חנ לי מי שנ ן מש ל אותו בי ים של רי שי ים כש עמשי ם. מנ עולה ל הה ל כה גון של ני ה הנ מו זל ב, כש לי ת הנ חנ מש י זו שי רי המ ב, של לי חנ הנ מי שנ לש

ים. יכי רי צש ה של ל מנ כה ך לש מונש מה ך - מי הונל מו. מי אי יו וש בי אה

ת חנ פות אנ תה ם שג הל ייש לה שום של ם, מי אי ב וה ד אה בי כנ יך לש רי ך צה רוך הוא, כה דוש בה קה ת הנ ד אל בי כנ ם מש דה אה הה מו של כש
ם דה בש כנ מו ולש אי יו וש בי אה א מי ירה יך לי רי ך צה רוך הוא, כה דוש בה קה הנ חםד מי פש יך לי רי צה מו של יו. וכש לה רוך הוא עה דוש בה קה ם הנ עי

בוד. י כה יני ל מי כה ד בש חה אל כש

ל ענ נו  רש אנ ה. ובי זל ם הנ עולה ם בה דה אה י הה יי ם חנ הל ים בה לויי תש ה של לה עש מנ ים לש יהמי ייש  שום של יך, מי יכון יהמל רי ן ינאמ ענ מנ לש
י יי ים חנ עי ם נודה הל רוך הוא, ובה דוש בה קה י הנ ני פש ים לי די ם עומש כגלה ם, וש עולה אותו הה ה בש לה עש מנ ם לש דה ל אה ים של ם יהמי אותה

ם. דה אה הה

ה, זו מה דה אמ ל הה ה ענ סוד זל ה, וש ירה אי מש יהה הנ רש לנ קש פנ סש אנ נות בש הה ה לי חה טה בש ך. הנ ן לה יך נםתי להל ר ה' אל של ה אמ מה דה אמ ל הה ענ
כםל. ל הנ ן של יה עש מנ תוך הנ ים מי ירי אי מש ים של יוני לש על ים הה יהמי ם הנ אותה ה, בש ירה אי מש יהה הנ רש לנ קש פנ סש אנ

א לה ן? אל קי לוחנ הנ שי ה ובש זל יך, בה יכון יהמל רי ן ינאמ ענ מנ ן לש הל תוב בה כה ה של תורה ל הנ לו של לה וות הנ צש מי י הנ תי שש ה בי ה שונל מנ
ן ענ מנ תוב לש כה ך  שום כה ד, ומי חה אל מור כש שה כור וש ל זה ם, סוד של אי ב וה ה. אה לה עש מנ לויות לש ן תש ה כגלה לל וות אי צש י מי תי שש
ך ב לה יטנ ן יי ענ מנ ך לש ח לה קנ ים תי ני בה ת הנ אל ם וש אי ת הה ח אל לנ שנ חנ תש לי תוב (שם כב) שנ כה ן, של קי לוחנ הנ שי יך. ובש יכון יהמל רי ינאמ

נות בו. בונש תש הי ה וש לה אי תוך שש חנ מי לי שנ יך לש רי צה ל בו, וש כי תנ סש הי שות לש ה רש נה תש םא ני ל יון של לש על ם הה ל עולה סוד של גו'. הנ וש

ה צי ד קש ענ ם וש יי מנ שה ה הנ צי קש ]מי גו' [ולש ים וש ני אשם ים רי יהמי א לש ל נה אנ י שש תוב (שם ד) כי כה ך, של ח לה קנ ים תי ני בה ת הנ אל וש
אםל. שש יך לי יונל עש רנ ח מי לנ שנ חנ תש לי ם, שנ יי מנ שה ה הנ צי קש ה מי לה עש מנ ל לש בה ם. אמ יי מה שה הנ

תוב םא כה ל ך. וש ב לה יטנ ן יי ענ מנ א לש לה ך, אל יב לה יטי ן אי ענ מנ תוב לש םא כה ים. ל תה יהמי כש רנ אמ הנ ך וש ב לה יטנ ן יי ענ מנ תוב לש ה כה זל ובה
נוז גה ם הנ עולה הוא הה כםל, וש יב לה יטי מי קום של מה הנ - אותו  ך  ב לה יטנ יי ן  ענ מנ ים. לש יהמי תה  כש רנ אמ הנ וש א  לה יך, אל יכון יהמל רי ינאמ

ם. דה אה ל הה שותו של רש הו בי ך, זל ח לה קנ תוב תי כה מו של ים - כש תה יהמי כש רנ אמ הנ ר. וש תה סש ני הנ וש

ת ונ צש ה מי עושל יק הוא, של די ן בו, צנ וי כנ םא מש ל ב של ל גנ ף ענ אנ יק הוא. וש די ן בו, צנ וי יכנ וי ה  עמשל מנ ן לו  מי דנ זש יי ם  אי וש
םא ל י של מי בונו, כש בוד רי כש לות בי כש תנ סש ל הי צון של רה בש ן בו  וי יכנ ה, וי מה שש לי צונו  ה רש שה עה י של מי ב כש שה חש םא נל ל ל בה דונו. אמ אמ
ה לה עש מנ ה לש עמשל מנ ה הנ לל ענ תש מו, מי שש ה לי טה מנ לש ה של עמשל מנ מו. ובש שש ר לי בה דה לוי הנ צון תה רה י בש רי המ א, של רה בה בםר סש סש לי ענ  יודי

אוי. רה ן כה קי תנ תש ומי

ב לי ת הנ ה אל רוך הוא רוצל דוש בה קה י הנ רי המ צון, של רה אותו הה ש בש פל נל ה הנ עמשי ן מנ קה תש גוף ני ל הנ ה של עמשל מנ ה בש מו זל כש
ר, מנ אה ד וש וי ל דה לי פנ תש ה הי ל זל כםל, ענ ר הנ קנ הוא עי ב, של לי ל הנ צון של ם רה ין שה ם אי ך, אי כה לו  פי אמ ם, ונ דה אה ל הה צון של רה הה וש
ה עמשל ינ כםל וש ן הנ קי תנ ב לש לי צון וש ים רה שי ם לה כה ם חה דה ל אה ין כה י אי רי המ גו'. של וש ינו  לי ה עה נה ינו כונש ה יהדי עמשי (תהלים צא) ומנ

ינו. לי ה עה נה ינו כונש ה יהדי עמשי ה זו - ומנ לה פי ל תש לי פנ תש ה הי ל זל ה. ענ וה צש ל מי ה של עמשל מנ

ים שי ים לה עי יודש נו  ינל אי ב של ל גנ ף ענ ינו, אנ לי אוי. עה רה ה כה לה עש מנ לש ך  קונש ן תי קי תש הנ ה וש נה ינו? כונש לי ה עה נה ה כונש ה זל מנ
י? ת מי הו, אל ני ן. כונש קי תנ הי לש יך  רי צה ה של גה רש דנ ה  אותה י? לש מי הו, לש ני כונש ינו  יהדי ה  עמשי דו. מנ בנ ה לש עמשל מנ א הנ לה צון, אל רה הה

אוי. רה ה כה זל ה הנ עמשל מנ ם בנ הל ן בה קה תג יות מש הש בות, לי אה ד בה חה בור אל חי בש

ן) ר יהשה פל סי א בש צה מש ה ני השלמה מההשמטות (סימן ט זל

םאל. מ שש לי ין וש יהמי ה לש טל םא יי ל כו של רי ל יש ה אותו ענ יקה זי חמ ת אותו ומנ כל ה, סומל תורה חוז בנ אה י של ר, מי זםהנ ים בנ סי גורש
תוב (דברים ם כה יהל לי ים, עמ יוני לש ם סודות על הל לות לה גנ ה לש ם תורה הל ן לה תנ רוך הוא נה דוש בה קה הנ ל של אי רה שש ם יי יהל רי שש אנ

גו'. ם וש יכל להי ה' אל ים בנ קי בי דש ם הנ תל אנ ד) וש

ר מנ דוש. אה קה ם הנ שי סוד הנ בש ה  ם אותה שנ ל, רה אי רה שש יי ה לש הוא תורה רוך  בה דוש  קה ן הנ תנ נה ר  של אמ ה, כנ אי םא רש וב
אשון ווי רי צי ה הנ סוד זל ה, וש וות עמשי צש דו מי גש נל ה, וכש חוז בה ם אה הה רה בש אנ ד של סל חל סוד הנ יך - בש להל י ה' אל נםכי (שמות כ) אה
שום ך. ומי צש רש אנ ך מי ך לש תוב (בראשית יב) לל כה ה, של תה יש ה הה ת עמשי ונ צש ם, ומי הה רה בש ת אנ רוך הוא אל דוש בה קה ה הנ וה צי של

"ם. הה רה בש בון אנ שש חל ה רמ"ח, כש וות עמשי צש בון מי שש ך חל כה

ים להי אל לו  ל אי כה ק, של חה צש יי ה  חוז בה אה ה של בורה גש סוד הנ גו' (שמות כ) - בש ים וש רי חי ים אמ להי אל ך  ילה לש הש םא יי ל
ת ונ צש מי חוז בש ק אה חה צש י יי רי המ לו. של ים של ני מג מש לו הנ ל אי כה ו וש שה ן עי כי ם, וש תה יקה ני דו יש צי ים - מי ני מג מש ים הנ רי שה לו הנ אי ים וש רי חי אמ

ה. מה יש רה צש ד מי רי ל תי תוב (בראשית כו) אנ כה ה, של תה יש ה הה עמשל םא תנ ת ל ונ צש לו מי אשון של רי ווי הה צי הנ ה, וש עמשל םא תנ ל
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ך שום כה . ומי יהה לל ר עה ר עובי של אמ ם כנ דה ן אה בל ים לו לש ישי ני עמ י מנ רי המ ה, של אה ין בה די ל הנ ד של צנ ה מי עמשל םא תנ ת ל ונ צש ומי
ה. בורה גש ד הנ צנ יר מי אי מי ה של מה חנ מות הנ ד יש גל נל ל שס"ה, כש סוד של לו בש ה של גה רש דנ סוד של ה בש עמשל םא תנ וות ל צש בון מי שש חל

תו. רה בג גש ש בי מל של את הנ צי תוב (שופטים ה) כש כה הו של זל

וות צש ים - מי קי לה י חמ ני ק שש יוני ם וש לי עמקםב שה ה ינ א בה רה קש ני ת, וש מל א אל רה קש ני ת של רל אל פש תי ה, של בורה גש סוד הנ א - בש שה םא תי ל
ים - די דה צש ל הנ כה ה לש עולל ים. וש לי ב אםהה ם יםשי יש תה עמקםב אי ינ תוב (בראשית כה) וש כה הו של ה. זל עמשל םא תנ וות ל צש ה ומי עמשי

ה. אה ם בה לי שה ה מי בועה שש שום של ם מי לי א שה רה קש ני ה. וש וות עמשי צש מי ה ולש עמשל םא תנ וות ל צש מי ין, לש די ים ולש מי חמ רנ לש

ה ת עמשי ונ צש יא מי ך הי ר, כה קל של יא לש ר הי של אמ ה כנ עמשל םא תנ יא ל הי מו של ה. וכש עמשל םא תנ ל ה וש ל עמשי סוד של ה בש ל זל ענ וש
מו שש תוב (דברים י) ובי כה ה, וש קה דה צש ט ובי פה שש מי ת בש מל אל י ה' בל תה חנ עש בנ שש ני תוב (ירמיה ד) וש כה ת, של מל אל יא בל ר הי של אמ כנ

. ענ בי שה תי

א רה קש ה ני ל זל ענ ף. וש חוז בו יוסי אה סוד של הוא יש ית, של רי בש סוד הנ שו (שמות כ) - בש דש קנ ת לש בה שנ ת יום הנ כור אי זה
ם מות כגלה עולה יים הה קנ ה לש נה מל א מי ים יוצי נוקי פש תנ וש ג  נל ל עם כה ן כם"ל, של ם כי גנ ת  בה א כםל, שנ רה קש ני ף  י יוסי רי המ ת, של בה שנ

ים. קי לה י חמ ני ל שש נוטי כור של ן בש ם כי ף גנ יוסי שום של ה, מי עמשל םא תנ ל ה וש ל עמשי ל) של לה לות (כש לה ת - כש בה ה שנ ל זל ענ ם). וש (כגלה

ך דש פש יי ם ונ יי רנ צש מי יתה בש יי ד הה בל י על תה כי רש כנ זה תוב, (דברים כד) וש ה כה ה תורה ני שש מי בש רות של בש די ת הנ רל עמשל ה, בנ אי םא ורש ב
ם יי רנ צש מי ד בש בל על י לש ר חנ כנ מש ני הוא של יק הנ די צנ י הנ רי המ יון, של לש ה סוד על תורה נו הנ ת אותה דל מל לנ אן מש ם. כה שה יך מי להל ה' אל

ת. בה שנ ת יום הנ כור אי תו הוא זה עגמה או) אותו, לש יהרש לו (וש לש חי וש

ר כנ מש ני הוא של יק הנ די צנ ים הנ רי יו זוכש ם הל כל ה מי שה קה בנ ל: בש אי רה שש יי רוך הוא לש דוש בה קה ם הנ הל ר לה מנ ך אה שום כה ומי
הוא א הנ טש חי ר הנ פי כנ ם ולש יי רנ צש מי ם בש כל ד בה בי עש תנ שש הי ם לש יכל לי ר עמ זנ גש א ני טש חי אותו הנ ם, ובש יי רנ צש מי ד בש בל על יהה לש הה ם וש יכל די ל יש ענ
סוד בש נו  רש אנ בי של מו  דו הוא, כש גש נל ת כש בה שנ י יום הנ רי המ ם, של כל ר לה פי כנ תש יי ת וש בה שנ ת יום הנ אל רו  מש ם אותו. שי תל רש כנ מש של

ה. מונה אל הה

שום ק, ומי חה צש ד יי גל נל י כש ני יום. יום שי ל הנ ל כה ד אי סל תוב (תהלים נב) חל כה ם, הוא של הה רה בש ד אנ גל נל אשון כש יום רי
תוב בו ך כה שום כה י, ומי עי צה מש ו אל הוא קנ עמקםב, של ד ינ גל נל י כש ישי לי ם. יום שש עולה דון הה רוך הוא לה דוש בה קה ב הנ ך יושי כה

ם. יי מנ וו הנ קה ית יי אשי רי ה בש עמשי מנ בש

ה ין לה ל אי אי רה שש ת יי סל נל י כש רי המ ר. של סי אםרםת חה אםרםת, מש י מש הי תוב בו (בראשית א) יש כה ד, של וי ד דה גל נל י כש יעי בי יום רש
ן תנ ני ה של א מנ לה ים אל יי ין חנ אי יון, וש בש אל י וש ני תוב בו עה ד כה וי ם דה ך גנ יק, כה די צנ י הנ די ל יש ה ענ ן לה תה ני ה של א מנ לה ה, אל לה של אור מי
י מי ת יש של לו שי אי ן, וש רם המ ד אנ גל נל י כש שי ה. יום שי ד מםשל גל נל י כש ישי מי ה. יום חמ נה ים שה עי בש אשון שי רי ם הה דה ל אה יו של יהמה לו מי
"ת רל אל פש תי הנ וש "ה  בורה גש הנ וש "ה  לה דג גש ה' הנ ך  סוק (דברי הימים-א כט) לש פה ים בנ מוזי רש ם של ה הי לה עש ל מנ ית של אשי רי בש

ים. יקי די צנ ל הנ ם של יהל קי לש ם חל הי י כם"ל, וש הו"ד כי הנ "ח וש צנ ני הנ וש

עמקםב. ל ינ סוד של "ת - בש רל אל פש תי הנ ק, וש חה צש ל יי סוד של "ה - בש בורה גש ם. הנ הה רה בש ל אנ סוד של "ה בש לה דג גש ה הנ סוד זל בש
"ה - כה לה מש מנ ף. הנ ל יוסי קו של לש דו חל גש נל ד) כש גל נל י כם"ל - (כש ן. כי רם המ ל אנ קו של לש הו"ד - חל ה. הנ ל מםשל קו של לש "ח - חל צנ ני הנ
תוב ך כה שום כה ה, ומי לה עש מנ ת לש בה א שנ רה קש ני ים של מי עולה י הה יק חנ די ד צנ גל נל ה, כש טה מנ ת לש בה א שנ רה קש ף ני יוסי ד. וש וי ל דה קו של לש חל

יך. להל ך ה' אל וש ן צי ל כי (דברים ה) ענ

ל יום, כה ת בש חנ ם) אנ ענ ים, (פנ ה יהמי שה ה שי יפו אותה קי ן, הי ענ ננ ץ כש רל אל לש בםש  כש ל לי אי רה שש יי צו  ר רה של אמ ה, כנ אי םא ורש ב
ד גל נל הוא כש ת, של בה שנ ד יום הנ גל נל ים כש מי עה ע פש בנ י של יעי בי שש יום הנ ם, ובנ עולה ד הה ם עומי יהל לי עמ ת של מל י אל יקי די ם צנ ד אותה גל נל כש
סוד יק יש די צנ תוב (שם י) וש כה ה, וש עה בש יהה שי מודל ה ענ בה צש תוב (משלי ט) חה כה ם, של יים אותה קנ ם ומש הל ן לה הוא זה יק של די צנ הנ
ה. בםש אותה כש ים לי כולי יו יש םא הה ים, ל יקי די צנ ל הנ ם של כותה םא זש ם ל אי ים. וש יקי די צנ לו הנ ל אי ל כה ר של קה עי סוד וש ם, הוא יש עולה
יך. בםתל אמ ע ה' לנ בנ שש ר ני של ר אמ בה דה ת הנ ים אל קי ן הה ענ מנ גו' ולש וש ך  בש בה ר לש יםשל ובש ך  תש קה דש צי םא בש תוב (דברים ט) ל כה הו של זל
דוש קה הנ ד לש בי כנ יהה מש ה הה י מםשל רי המ ה. של יענ לה פי שש ה ומנ ה מםשל חוז בה אה ח של צנ ני ל הנ סוד של יך (שמות כ), בש בי ת אה ד אל בי כנ

ה. תורה רוך הוא בנ בה

דוש קה הנ ם לש דה י אה ני ים בש עי יו יודש םא הה דול, ל גה יא הנ בי נה ה הנ ל מםשל יו של ל יהדה ה ענ נה תש ני ה של תורה םא הנ ם ל ה, אי אי םא ורש ב
דוש קה הנ ד אותו לש בי כנ ת קונו ומש ם עמבודנ דה ן אה ד בל ה לומי תורה י הנ די ל יש י ענ רי המ ים אותו, של די בש כנ יו מש םא הה ל רוך הוא וש בה

ה. ד מםשל גל נל יך הוא כש בי ת אה ד אל בי ן כנ י כי ני פש רוך הוא. ומי בה

ע פנ ן של א נותי בה אנ מו של כש ה. של ל פל ענ בש ה של ך - זו תורה מל ת אי אל ב. וש תה כש בי ה של יך - זו תורה בי ת אה ד אל בי ר כנ חי ר אנ בה דה
חוז אה הו"ד של ל הנ ה של גה רש ד דנ גל נל ח - כש צנ רש םא תי ה. ל ל פל ענ בש ה של תורה ע לנ פנ ת של נל ב נותל תה כש בי ה של תורה ם הנ ך גנ א, כה מה אי לש
יו לה עה של יון  לש על הוד  וש יו  זי ם, אותו  דה ן אה בל לש ים לו  גי ר הורש של אמ כנ שום של ח. מי צנ רש תי םא  ל ך  כה שום  ומי ן,  רם המ אנ ה  בה
י ני בש רוך הוא לי דוש בה קה ם הנ הל יר לה הי זש ך מנ שום כה גו', ומי י וש לנ ך עה פנ הש י נל הודי תוב (דניאל י) וש כה הו של נו. זל מל ים מי חי לוקש
ד ך עומי שום כה לום. ומי שה ן סוד הנ ם כי הוא גנ ם, וש הל חו אותו מי קש םא יי ל ם, של יהל לי ן עמ תנ נה יון של לש י על אותו יםפי ם, של דה אה
ה חוז בה אה יק של די ל צנ סוד של ף - בש אה נש םא תי ל. ל אי רה שש ך יי מש ענ ר לש פי יו כנ ל פי ענ ים, וש שי דה ת קה יטנ חי חםט שש שש לי ר וש פי כנ ן לש רם המ אנ
סוד יש אוי לו בנ רה אותו של א בש לה ת אל רל בל חנ תש םא מי ל ל אי רה שש ת יי סל נל י כש רי המ ה, של מה כש חה ל הנ הוא סוד של ה, וש ז בה אוחי י של מי

ם. סוד עולה יק יש די צנ ם - וש עולה ל הה של
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םא "ח. ל צנ ני ת הנ גנ רש ד דנ גל נל ח - כש צנ רש םא תי ל. ל אי רה שש ת יי סל נל ד כש גל נל "ד - כש בי ה, כנ מונה אל סוד הה נו בש דש מנ ך לה ר, כה חי ר אנ בה דה
ח צנ רש םא תי ית. ל אשי רי ה בש עמשי ל מנ אםרםת של י מש הי ד (בראשית א) יש גל נל ד - כש בי ר, כנ חי ר אנ בה הו"ד. דה ת הנ גנ רש ד דנ גל נל ף - כש אה נש תי
א ד (שם) תוצי גל נל ף - כש אה נש םא תי ח. ל צנ רש םא תי יהה ל ש חנ פל נל ך  שום כה יהה, מי ש חנ פל ץ נל רל ם של יי מנ צו הנ רש שש ד (שם) יי גל נל - כש

ך. ת זוגש םא בנ יא ל הי ך, של ינש םא מי ל ה של שה אי ף בש אנ נש םא תי ך ל שום כה ה, מי ינה מי יהה לש ש חנ פל ץ נל רל אה הה

ר סוף בי חנ כםל, לש ית הנ אשי ים רי יקי תי ענ יק הה תי ד ענ גל נל ה, כש תורה רות הנ בש ה די רה ל עמשה יום של ר - הוא סי חי ר אנ בה דה
ה לו נה תש קום ני ה מה יזל ד אי יון ענ לש ד סוד על מי לנ ה לש לה חה תש הנ ם בנ הל יל בה חי תש םא הי ל ה של זל וש ד.  חה כםל אל יות הנ הש םאש, לי ר בה
יונות לש גות על רי דש ע מנ בנ ד של גל נל רות, כש בש ה די עה בש ר שי מנ ין, אה פי נש יר אנ עי זש ה מי ל תורה בי קום קי ה מה יזל אי ה, ומי מםשל שות לש רש
ם ר ה' עי בי ים די ני פה ים בש ני תוב פה כה ה, של ל מםשל כי תנ סש הוא הי קום הנ מה ד הנ ענ גו', וש ה וש לה דג גש ך ה' הנ סוק לש פה מוזות בש רש של
ר בי רו, די בש חנ תש הי ן של יוה כי רון. וש אה ה הה ים - זל ני פה ית, בש רי בש ים - זו הנ ני ת. פה בנ ים - זו הנ ני פה דוש. בש קה ן הנ ה בי ים - זל ני ה. פה מםשל
ה לשה ן שש דה גש נל רו כש מש אל דוש, נל קה יק הנ תי ענ ל הה יונות של לש גות על רי דש לש מנ ן) שה הי לו (וש אי רות. של בש די ה הנ עה בש לו? שי י אי ה'. ומי

ה. לה עש מנ ה לש טה מנ ים מי עולי ים וש רוני חמ רות אנ בש די

תוך ר מי בה ין דה בי א מי רה קש ה, ני ינה בי בו  ייש  י של ה. ומי מה כש חה ת מי קל יונל ה, של ינה ה, בי יונה לש א על מה ד אי גל נל נםב - כש גש םא תי ל
ל צל ה אי רה תש הג ב של ל גנ ף ענ ה, אנ תורה הנ ה. וש מה כש ד אותו חה מי לי ם של כה חה ל הל בו של לי ייש בש ה של חנ מנ לוקי ב וש גוני י של מי ר, כש בה דה

ם. תה נםב - סש גש םא תי ר ל מנ אה סור, וש אה ר של חי אנ ד הה צנ הנ ה ייש מי בה ני ה, גש מה כש חה הנ ינםק מי ה לי ינה בי הנ

שום א מי לה ר אל בה יב דה שי הה םא יהכול לש ם ל דה ן אה י בל רי המ ה, של מה כש חה ל הנ ה של יונה לש ה על גה רי דש ד מנ גל נל עמך - כש רי ה בש נל עמ םא תנ ל
זו ב של ל גנ ף ענ אנ . וש ת רוחנ ענ ה דנ נל עמ ם ינ כה חה תוב (איוב טו) הל כה הו של ייש בו. זל ה של מה כש חה ל הנ ה של יונה לש ל רוחנ על ה של גה רי דש מנ
יהה ני עמ ייש  ה. וש מונה אל סוד הה הוא בש קונו, וש ת לש ענ דנ ם לה עולה ה לה רה זש על ם וש עולה ת הה דנ עממה ה הנ זל בה ה, ייש  הוא עונל יהה, של ני עמ

גו'. ה וש נל עמ םא תנ תוב ל כה הו של סור, זל אה ר של חי אנ ד הה צנ מי

ה גה רי דש מנ ע הנ יידנ ם של עולה ין בה אי לויות, וש ה תש בות בה שה חמ מנ ל הנ כה ה של יונה לש ה על תומה ה סש גה רי דש ד מנ גל נל מםד - כש חש םא תנ ל
ם עולה יון וש לש על ם הה א עולה רה ת, בה רל תל סש ה ני יונה לש ה על בה שה חמ מנ ה בש לה ר עה של אמ כנ ים. וש תומי סש תום הנ הוא סש שום של יא, מי הי הנ
לו ייש  ם  דה ן אה ובל ה.  תומה ה סש בה שה חמ יא מנ הי הנ וש ו,  דה ינחש דו  מש ענ ינ (ישעיה מח)  תוב  כה של הו  ד, זל חה ע אל גנ רל תון בש חש תנ הנ
ה, י תורה רי בש שםב די חש ם לנ דה ן אה בל ן בו בנ נותי מו, וש צש ענ רוך הוא בש דוש בה קה א הנ לה ה אל ענ בה יודי ין של אי ה, של תומה ה סש בה שה חמ מנ
ל. לה ד כש רי פה םא יי ל ה וש מה כש חה קום הנ מש ה לי לה יעות של בי יך נש שי מש ה תנ יונה לש ה על בה שה חמ ה מנ אותה ה) של אותה י (של די ה, כש וה צש י מי רי בש די

ה תונה חש תנ ה הנ מה כש חה ל הנ הוא של קום הנ מה ד הנ ענ ה  לה ע של פנ של ך הנ שה מש ני ה, וש את תורה ה יוצי יונה לש על ה הה מה כש חה זו הנ ומי
כות רה ל בש ע של פנ יא של בי הה ם לש גורי שום של ה, מי אה עמשה לו  אי ה, כש וה צש עמשות מי ב לנ חושי י של ה מי ל זל ענ ה. וש וה צש את מי רי קש ני של
ם יתל עמשי ר (במדבר טו) ונ מנ אל נל של מו  ה, כש אה עמשה לו  אי ה. וכש וה צש א מי רה קש ני קום של ד מה יא ענ הי ה הנ יונה לש על ה הה בה שה חמ מנ הנ מי
ה, וה צש ל מי ים של רי בה דש שות לי ן לו רש תה ה ני יונה לש על ה הה בה שה חמ מנ ד הנ צנ מי ב של ל גנ ף ענ אנ כםל. וש ל הנ םאש של ה זו ר בה שה חמ ם. ומנ אםתה

מםד. חש םא תנ תוב ל כה הו של ים. זל סורי ה אמ וה צש ל מי ם של ינה אי ים של רי בה דש

םא וות ל צש ן, ומי הל אוי לה רה קום הה מה ה בש וות עמשי צש ר? מי תל כל ר וש תל ל כל ד כה גל נל רות כש בש די ל הנ ם כה ענ ה טנ ה, מנ אי םא רש וב
ל ף ענ ם. אנ כגלה נו בש רש אנ בי מו של ה, כש ל עמשי לנ כש ה מי עמשל םא תנ לו ל ים, אי רוני חמ ה אנ לשה לו שש אי ן. וש הל אוי לה רה קום של מה ה בש עמשל תנ
םא ל וש ים בו,  לויי ים תש דולי ים גש מי חמ רנ וש ד  סל חל ים של יקי תי ענ יק הה תי ד ענ גל נל כש לו  אי י של ני פש סור, מי ה אה ר - זל תה ה מג זל ב של גנ
ם ן אותה מי סי ר, וש חי ד אנ צנ דול) לש ן גה ם (כםהי דה ן אה ה בל נל פש םא יי ל ם של הל ייק מי ן די י כי ני פש ה. מי וות עמשי צש מי א לש לה ים אל אויי רש

ה. תורה לות הנ לה יא כש הי רון, של חמ אנ ר הה בי די ה הנ ל זל או ענ לה ם בש דה י אה ני בש ם לי יר אותה הי זש הי ה וש עמשל םא תנ וות ל צש מי בש

ם אי כםל. וש לות הנ לה כםל, כש ל הנ ית של אשי ה רי לה עש מנ הוא לש שום של ה, מי תורה ל הנ ל כה ר ענ בנ לו עה אי ה כש ל זל ר ענ עובי י של ומי
ה נל עמ םא תנ י ל ידי א לי ז בה אה ר, וש קל ל של ר של חי אנ ד הה צנ ק בנ בה דש ז ני ה, אה תורה י הנ כי רש דנ תו מי בש שנ חמ ה מנ טה הי ה וש ל זל ר ענ בנ ם עה דה ן אה בל
ם דה ן אה א בל אן בה כה ר. ומי קל יו של לה עה ידו  עי ז הי אה בות וש ל נה ם של רל כל ד הנ מנ חה ב של אה חש ל אנ צל אנו אי צה מה מו של גו', כש וש עמך  רי בש
ת טל של פנ תש ז מי , אה יהה וותל צש מי ה ובש תורה ב בנ חושי ה וש תורה י הנ כי רש דנ בש ך  ר הוא הולי של אמ ל כנ בה רות. אמ בש די ל הנ ל כה עמבםר ענ לנ

ה. יונה לש על ה הה מונה אל ד הה צנ ת, מי מל אל ד הה צנ גות מי רי דש מנ ל הנ כה יא בש הי ה הנ בה שה חמ מנ הנ

ק בה דש ם ני דה ן אה ר בל של אמ כנ ר. וש חי אנ ד הה צנ צונו לנ תו ורש בש שנ חמ ה מנ םא ינטל ל רות של בש די ל הנ יעות כה בי י קש רי המ ה של אי םא רש וב
כאן (עד  ה:  לה של א  ימה תי סש א  יקה תי ענ מי כות  שה מש ני של יונות  לש על כות  רה בש ים  אי לש מנ תש מי מות  עולה הה ל  כה ז  אה ה,  זל בה

מההשמטות)

יק, סי פש ם מנ ענ יהה טנ םא הה ם ל אי ה. וש לל ת אי לשל ל שש כה יק בש סי פש ם מנ ענ םא - ייש טנ נםב. ל גש םא תי ף. ל אה נש םא תי ח. ל צנ רש םא תי ל
ייש ה של מנ ל בש בה ה. אמ תורה ל הנ עמבםר ענ ינ ב של ל גנ ף ענ ם, אנ עולה ש בה פל ג נל רם המ נו לנ סור לה ילה אה הש יי מות, וש עולה קון לה יהה תי םא הה ל

ר. תה סור ומג ם - אה ענ ק טנ סי פש הל

ה מנ ובש ה,  וה צש מי ת  חנ מש שי תו  שש אי בש מםחנ  שש לי יד או  הולי לש לו  פי סור אמ יק, אה סי פש מנ ם  ענ טנ םא  ל ם  - אי ף  אה נש םא תי ל
ר. תה סור ומג יק - אה סי פש ם מנ ענ טנ הנ של

ם כה ל חה ת של ענ ה או דנ תורה בו בנ ל רנ ת של ענ נםב דנ גש לו לי פי סור אמ יהה אה יק, הה סי פש ם מנ ענ יהה טנ םא הה ם ל נםב - אי גש םא תי ל
י די ם כש יהל ני ת שש ענ ת דנ נםב אל גש לי אי, וש מנ רנ ת הה ענ ת דנ נםב אל גש לי יך  רי צה ה של נה עמ י טנ פי ין לש ן די דה ן של יה ה, או דנ ן בה בוני תש הי י לש די כש

ר. תה סור ומג ם - אה ענ טנ יק הנ סי פש מנ ה של מנ אור. ובש ין לה די ת הנ יא אל הוצי לש
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ם ה שה תורה י הנ רי בש ל די כה ל, ובש לה ל וכש לה סור כש ה אה זל שום של ם, מי ענ יק טנ סי פש םא מנ אן ל ר. כה קל ד שה עמך עי רי ה בש נל עמ םא תנ ל
ר (ישעיה מח) מנ אל נל מו של ה, כש ת בה כל לל לה ה וש ן בה קי תנ תש הי ך לש רל ם דל דה י אה ני ד בש מי לי ים, וש יוני לש רוך הוא סודות על דוש בה קה הנ

ך. לי ך תי רל דל ך בש יכש רי דש יל מנ הועי ך לש דש מל לנ יך מש להל י ה' אל ני אמ

םא ל ן של יוה סור, כי ה אה תורה ל הנ מוד של לו חי פי ר, אמ םאמנ ם ת אי ל. וש לה ם כש ענ יק טנ סי פש םא מנ מםד, ל חש םא תנ אן ל ף כה אנ
ל כה גו', בש דו וש בש ענ הו וש די ך שה על ית רי ט. בי רה ה פש תה שש ה עה זל ל, ובה לה ה כש תורה ה הנ תה שש ם עה כגלה ה, בש אי םא ורש ם? ב ענ טנ יק הנ סי פש מנ
ה זל ם הנ עולה ים, בה יהמי הנ ך  ים, אםרל יי י חנ זי נש ים, גי עמשועי ה, שנ ים אותה די יד חומש מי יא תה ה הי תורה ל הנ בה ם. אמ עולה י הה רי בש די

ובהעולהם הנבהא.

ל ל של לה ה, כש טה ל מנ של ה וש לה עש ל מנ ל של לה ה, כש תורה וות הנ צש ל מי ל כה ל של לה ן כש ה הי תורה ל הנ לו של לה ירות הנ מי אמ ר הה של על
י כםל, יני עי או לש רש ם ני הל יו בה הה ים של זי נה גש ל הנ כה ים, וש ני בה ל לוחות אמ קו ענ קש חש ה נל לל ית. אי אשי רי ל בש ירות של מי אמ ר הה של ל על כה
כםל הוא ם, הנ יי יננ עי ה לה אל רש ני כםל  ם, הנ הל ים בה לולי כש ה של תורה ל הנ וות של צש מי ינ"ג הנ רש ל תנ סוד של ל בנ כי תנ סש הי ת ולש ענ דנ לה

ם. יהל יני עי יר לש אי יהה מי כםל הה הנ ל, וש אי רה שש ל יי ל כה ב של לי ן בנ בוני תש הי ה, לש בונה תש בי

יו הה שום של ם, מי הל מי זו  זה םא  ל ים  תוני חש תנ הנ וש ים  יוני לש על סודות הה ל הנ כה וש ה  תורה ל סודות הנ ה כה עה שה ה  אותה בש
רוך דוש בה קה הנ ם, של עולה א הה רה בש ני יום של יום מי מו אותו הנ יהה כש םא הה ל ה של ם - מנ בונה בוד רי יו כש ת זי ן אל יי ענ ן בש יי ים ענ רואי

י. יננ ר סי ל הנ בודו ענ כש ה בי לה גנ תש הוא הי

מו אותו יום יא, יהכול כש בי נה אל הנ קי זש חל ה יש אה םא רה ל ה של יהם מנ ל הנ ה ענ חה פש ה שי תה אמ רה ינו של ני י שה רי ר, המ םאמנ ם ת אי וש
ה, מה זגהמ ם הנ הל ה מי רה בש י, עה יננ ר סי ל הנ ל ענ אי רה שש דו יי מש עה יום של אותו הנ שום של ך! מי םא כה י? ל יננ ר סי ל הנ ל ענ אי רה שש דו יי מש עה של
ת עמשות אל ים לנ חי צה חש צג ים מש בושי לש ים בי שי בש לנ תש מי של ים כש יוני לש ים על כי אה לש ל מנ צוחנ של חש צי ים כש חי צה חש צג יו מש ים הה גופי ל הנ כה וש

ם. בונה יחות רי לי שש

ס ננ כש ני ה לו וש אה רש ני של , כש נוחנ ל מה ך של אה לש מנ מו אותו הנ ים. כש די םא פוחמ ל ש וש אי ים לה סי נה כש ח ני צה חש צג בוש מש לש אותו מנ ובש
ה, מה ה זגהמ ם אותה הל ה מי רה בש עה של . וכש חנ בי זש מי ב הנ הנ לנ ך ה' בש אנ לש ל מנ ענ ינ תוב (שופטים יג) ונ כה ם, של יי מנ שה ה לנ לה עה ת וש בל הל לש שנ בש

אור. ת הה ל אל בי קנ יענ לש קי רה ר הה זםהנ ים כש ני פש מות בי שה נש הנ ל, וש לה נוף כש י טי לי ים בש חי צה חש צג ים מש ל גופי אי רה שש רו יי אמ שש ני

ה רה בש םא עה ל יהם, של ל הנ ך ענ יהה כה םא הה ל ה של ם, מנ בונה בוד רי תוך כש ים לש לי כש תנ סש ים ומי יו רואי הה ל, של אי רה שש יו יי ך הה כה
יו ם הה יהל מותי י אי עי מש ים בי רי עגבה לו  פי גוף, אמ ן הנ ה מי מה זגהמ ה הנ קה סש פה י, של יננ סי אן בש כה וש ן.  מנ זש אותו  ה בש מה זגהמ ם הנ הל מי

אוי לו. רה ד כה חה אל ד וש חה ל אל לו כה בש ם קי כגלה ם, וש בונה בוד רי כש ים בי לי כש תנ סש ים ומי רואי

יום הנ שום של ם, מי עולה א הה רה בש ני של יום  ן הנ מי ר  יותי הוא  רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש לי ה  חה מש ה שי תה יש הה יום  אותו  וש
ה לה יש לה ם וה י יומה יתי רי םא בש ם ל תוב (ירמיה לג) אי כה ה, של ל תורה אי רה שש לו יי בש קי ד של יום ענ קי יהה בש םא הה ם ל עולה א הה רה בש ני של

י. תי מש םא שה ץ ל רל אה ם וה יי מנ קות שה חג

דוש קה ע הנ נודנ ץ, וש רל אה ם וה יי מנ מו שה יש קנ תש הי ם, וש עולה ם הה שי בנ תש ז הי י, אה יננ ר סי ל הנ ה ענ ל תורה אי רה שש יי לו  בש קי ן של יוה כי
ש בי אות לה ך גי לה תוב, (תהלים צג) ה' מה ל אותו יום כה ענ כםל. וש ל הנ בודו ענ כש ה בי לה ענ תש הי ה, וש טה ה ומנ לה עש רוך הוא מנ בה
רוך לום. בה שה מו בנ ת ענ ך אל רי בה ן ה' יש תי מו יי ענ ר (שם כט) ה' עםז לש מנ אל נל ה, של א תורה לה ין עםז אל אי ר. וש זה אנ תש ש ה' עםז הי בי לה

ן. מי אה ן וש מי ם אה עולה ה' לש

ים טי פה שש ת מי שנ רה פה

ר דנ סש י תנ יהא די יננ די ין  לי אי וש גום:  רש תנ ם.  יהל ני פש לי ים  שי תה ר  של ים אמ טי פה שש מי ה הנ לל אי וש ר,  מנ אה וש עון  מש י שי בי רנ ח  תנ פה
שו. נש ל עה בי קנ ד לש חה אל ד וש חה ל אל דונו כה ני מות של שה נש י הנ יני גול, די לש גי ל הנ ים של דורי ם סי ה אותה לל יהון. אי מי דה קר

ה מה לות כנ גנ ת לש עי ן כה מנ זש ים, הנ רי בי ם. חמ נה י חי שי פש חה א לנ ית ייצי יעי בי שש עמבםד ובנ ים ינ ני שה ש  י שי רי בש ד עי בל ה על נל קש י תי כי
יא ם הי גול, אי לש גי ה בש בה יש חנ תש ה הי מה שה נש הנ של עמבםד, כש ים ינ ני ש שה י שי רי בש ד עי בל ה על נל קש י תי גול. כי לש גי ל הנ ים של רי תה סש סודות ני
םא ל ה  לה של ים  גולי לש גי עמבםד.  ינ ים  ני שה ש  שי תוב בו  כה ים,  די דה צש ה  שה ל שי הוא כולי ד מטטרו"ן, של בל על הה ד אותו  צנ מי

ה. חה קש לש ני קום של מה אותו הנ גות מי רה ש דש ה שי ימה לי שש מנ ד של ים, ענ ני ש שה א שי לה ת אל ילבל חנ תש מי

ם. נה י חי שי פש חה א לנ ית ייצי יעי בי שש תוב? ובנ ה כה אי מנ דנ ית, ונ יעי בי יא שש הי ה של ינה כי שש ד הנ צנ יא מי ה הי מה שה נש ם הנ ל אי בה אמ
ה ר בה מנ אל ם, נל שה יא מי הי ה של מה שה נש הנ בוד. וש עש שי ין בו  ה, אי אכה לה מש ין בו  אי ן של יוה כי ה, וש אכה לה מש ין בו  אי אי דנ יק ונ די צנ של

בוד. עש ה שי ין בה ם, אי נה י חי שי פש חה א לנ ית ייצי יעי בי שש ובנ

ה (שמות ר בה מנ אל נל ה, של נה מל יא מי הי ה של מה שה נש ת לנ פל ה תוסל י, מנ בי ך רנ ם כה ר לו, אי מנ יו, אה לה ן אי קי זה ד הנ ך יהרנ ין כה בי
גו'? ך וש דש בש ך ענ תל ך ובי נש ה ובי תה ה אנ אכה לה ל מש ה כה עמשל םא תנ כ) ל

ייב חנ תש הי ב של ל גנ ף ענ אנ יק, של די צנ ת הנ מנ שש ל ני ר ענ מנ אל ה נל אי זל דנ ונ ה? של ת זל ל אל ה שואי תה אנ ן, וש קי ן זה קי ר לו, זה מנ אה
י ני מות בש שש ם ני הל מי יות של חנ ל הנ כה בש ים, או  ני ם אופנ הי מות של הי ה, ובש מה אה ד וש בל על בש לו  פי ה, אמ לל ל אי כה גול בש לש גי ת בש דל רל לה
הוא יום יק, של די צנ ד. בש בל ת עה עמבםדנ עמבםד בו  םא תנ (ויקרא כה) ל הו  זל ה, וש אכה לה ל מש ה כה עמשל םא תנ ל ה  תוב בה ם, כה דה אה

ל חםל. הוא יום של ד, של בל ת עה עמבםד בו עמבםדנ םא תנ ת, ל בה שנ הנ

ם ה אי ה זל ת. מנ בה הוא שנ יק של די ל צנ ת זוגו של יא בנ הי ה, וש ידה חי ת יש יא בנ הי ה) של מה שה נש ת (הנ בה ן, שנ קי ן זה קי ל זה בה אמ
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לו א חג לה ת, אל בה ל שנ לו של א חג רה קש םא ני ל ר של חי ייש אנ ת, של בה ל שנ לו של ה חג לה דה בש אי הנ דנ י ונ רי ר לו, המ מנ ח לו? אה קנ ת יי רל חל אנ
ה, ידה חי ת יש ל בנ יא גוף של הי ה, של מה אה ר לו, זו  מנ ה? אה ה זל ת מנ בה ל שנ של לו  י חג רי המ ר לו, ונ מנ ה. אה חה פש ה שי אה מש ל טג של

ח לו. קנ ת יי רל חל ם אנ ר אי מנ אל יהה נל לל עה של

ייש ה  ינה כי ושש ה)  מה שה (ונש ה,  חה פש את שי רי קש ני ה של ינה כי ה) שש מה שה (נש ייש  וש ה,  מה את אה רי קש ני של ייש  ה  מה שה נש ה,  אי ורש םא  ב
ר בו (דניאל ט) מנ אל נל יש של ייש אי ה. וש מה חה לש יש מי ר בו (שמות טו) ה' אי מנ אל נל יש של אן ייש אי ך. כה לל מל ת הנ את בנ רי קש ני של

ל. יאי רי בש יש גנ אי הה וש

י רי כש גוף נה ר לש כי מה תי ר של םאמנ ם ת רוך הוא, אי דוש בה קה ל הנ תו של יא בי ם הי גול, אי לש גי ת בש ילבל חג מש ה של מה שה ן, נש כי לה וש
י בודי י וכש מי י ה' הוא שש ני תוב (ישעיה מב) אמ י כה רי המ לום, של שה ס וש "ל - חנ אי מה ד סה צנ הוא מי ע של רה ר הה טון ייצל לש ם שי שה של

ע. רה ר הה הוא ייצל ן, של תי םא אל ר ל חי אנ לש

ס. חנ ה וש ילה לי או - חה מש טש ני ים של תוני חש ים תנ רי תה כש ר בי כה מש ני ר של םאמנ ם ת ך, אי לל מל ת הנ ה בנ ם שורה שה גוף של אותו הנ וש
גוף ה מטטרו"ן, וש ך? זל לל מל ת הנ ל בנ י גוף של ץ. מי רל אה י הה י לי ת כי תג מי צש ר לי כי מה םא תי ץ ל רל אה הה ר (ויקרא כה) וש מנ אל יו נל לה עה
ים אי בה ה, של אה גול בה לש גי ם, בש בויהה שה ך, שש לל מל ת הנ יא בנ הי ה של מה שה יא נש הי ב של ל גנ ף ענ ה, אנ ינה כי שש ל הנ ה של מה ה הוא אה זל

ים. די עמבה את הה צי א כש צי םא תי ה ל מה אה תו לש ת בי יש אל כםר אי מש י יי כי ה? וש תוב בה ה כה ם. מנ ה שה אה בה שום של ים מי גולי לש גי

ה ידה חי ת יש ל בנ ד של צנ ם מי הי ל, של אי רה שש יי לו  - אי תו  ת בי הוא. אל רוך  בה דוש  קה ה הנ - זל יש  כםר אי מש י יי כי עוד, וש וש
ם, יי רנ צש מי ה מי נוסה מש או בי יהצש הוא מטטרו"ן, של ד של בל על ל הה ד של צנ ה מי לל אי מו של או, כש ייצש ר של םאמנ ם ת אי תו. וש או בי רש קש ני

כון. לי םא תי ה ל נוסה מש או ובי צי זון תי פה חי םא בש י ל תוב (ישעיה נב) כי כה הו של ים. זל די עמבה את הה צי א כש צי םא תי ל

י ני ים אופנ אי רה קש ני ה של לל ד אי צנ ר, מי ל טםהנ ד של צנ ה מי מה הי בש ד הנ צנ מי ש  פל נל ים לו  ני יש, נותש ד אי נולה של ה, כש אי םא ורש ב
א. סי כי ל הנ ד של צנ ה מי מה שה ים לו נש ני ר - נותש ה יותי כה ש. זה קםדל יות הנ ל חנ ד של צנ ים לו רוחנ מי ני ר - נותש ה יותי כה ש. זה קםדל הנ

ך. לל מל ת הנ ל בנ ה של חה פש שי ד וש בל ה, על מה ם אה לו הי ת אי לשל ושש

ר - ה יותי כה ך. זה לל ת מל את בנ רי קש ני ה, וש ידה חי ת יש ל בנ ד של צנ ילות, מי צי ך אמ רל דל ש בש פל ים לו נל ני ר - נותש ה יותי כה ם זה אי
תוב (דברים יד) כה הו של רוך-הוא. זל דוש-בה קה ן לנ א בי רה קש ני י, וש עי צה מש אל מוד הה ענ ד הה צנ ילות מי צי ל אמ ים לו רוחנ של ני נותש
תוב (בראשית ב) כה הו של א. זל מה אי א וש בה ל אנ ד של צנ ה מי מה שה נש ים לו  ני ר - נותש ה יותי כה ם. זה יכל להי ה' אל ם לנ תל ים אנ ני בה
ל יהה, לי הנ ה תש מה שה נש ל הנ ר (תהלים קנ) כה מנ אל ם נל יהל לי עמ ם י"ה של א אותה לה ים? אל יי ה חנ יזל ים. אי יי ת חנ מנ שש יו ני פה אנ ח בש פנ יי ונ

ה יהו"ה. ה בה מה לש שש ני וש

ילות צי ח אמ אםרנ ם, בש דה הוא אה "א, של א"ו הי "א וה יות - יו"ד הי אותי מות הה לי שש ים לו יהו"ה בי ני ר - נותש ה יותי כה זה
ים יעי קי רש ל הה כה טונו בש לש הו שי זל גו'. וש יהם וש ת הנ גנ דש דו בי ר (בראשית א) ורש מנ אל יו נל לה עה בונו. וש מות רי דש א בי רה קש ני ה. וש לה עש מנ לש
ש פל נל ה בש ם זוכל דה ן אה בל של ן, כש כי לה ה. וש טה מנ ה ולש לה עש מנ לש כםחות של הנ יהלות וש חמ ל הנ כה יות ובש חנ הנ ים וש פי רה שש הנ ים וש ני אופנ ל הה כה ובש

ים. די עמבה את הה צי א כש צי םא תי ר בו ל מנ אל ה, נל ידה חי ת יש ל בנ ד של צנ מי

י, י יוסי בי ר רנ מנ ה. אה זל ה בה זל חו  מש שה ם וש שה חו  רש אה תש ל צור. הי דנ גש מי ד בש חה ה אל לה יש לנ שו  גש פש י ני י יוסי בי רנ יהיא וש י חי בי רנ
ל יהה שואי הה ר של ד סוחי חה ן אל קי זה י בש תי רש ענ טנ צש םאת הי ז הנ ך  רל דל ל הנ כה ו בש שה כש ענ ה, של ינה כי שש י הנ ני י פש יתי אי רה י של תי חש מנ ה שה מה כנ

ך: רל דל ל הנ י כה אותי

ין ת בי בל שוכל ת של חנ ה אנ לה מה נש ה לי נוחה מש ייש  ך  ין כה ובי ך  ין כה רוד, ובי פי בש ך  הולי יר וש וי אמ בה חנ  פורי הנ ש  חה י הוא נה מי
יות? רי בש הנ םא מי ל לו, וש זש גש ני יו של נה יהה? בה םא הה ל ן של ילה אי ן בש ני קנ מש ר של של ה הוא נל רוד? ומנ פי יים בש סי בור וש חי יל בש חי תש יו, הי נה שי
לש? ם שה הי ד של חה אל ד, וש חה ם אל הי ם של יי ננ ים? שש ים עולי די יורש של ים, כש די ים יורש עולי של או? כש רש בש םא ני ל קום של מה או בש רש בש ני של
ת טל של קנ תש יום, ומי ית בנ סי כנ תש ני ר וש בםקל את בנ יא יוצי ה? הי לל גנ תש ר ומי תה סש גוף ני הנ ם, וש יי יננ ה עי ין לה אי ה וש פה ה יה מה לש ה ענ ה זל מנ

יו? םא הה ל ים של שוטי קי בש

ה ה מנ י תורה רי בש די נו בש קש סנ ענ תש ד, הי חה אל ינו כש יי לו הה אי ה. של נוחה י מש ו ייש לי שה כש ענ י. וש תי רש ענ טנ צש הי ך, וש רל דל ל בנ אנ ה שה ל זל כה
ין אי י של תי עש ר לו, יהדנ מנ הו? אה של תה בו מנ עש ר יהדנ ן סוחי קי אותו זה יהיא, וש י חי בי ר רנ מנ ל תםהו. אה ים של רי חי ים אמ רי בה דש ינו בי יי הה של
ר סוחי אותו הנ יהיא, וש י חי בי ר רנ מנ נות. אה יקה רי ך בש רל דל ה הנ תה יש םא הה ל ה, וש תורה ח בנ תנ פש , יי ענ יהה יודי לו הה אי יו, של רה בה דש ש בי מה מנ
ין קי תש הי וש אן,  י הוא כה רי ר לו, המ מנ ב. אה הה י זה עממוני פנ יש  א אי צי מה ים יי ני יקה רי ם הה אותה ים בש מי עה פש י לי רי המ אן, של כה נו  ילשש

ל. כה אמ מנ מורו לש חמ

םא ל י, וש י יוסי בי ר רנ מנ ד. אה חה אל ם כש ה הי לשה ה, ושש לשה ם שש ם הי יי ננ ת שש עי ם, כה הל ר לה מנ ם. אה יהל ני פש א לי או לו ובה רש קה
ם. יהל ני פש ב לי נות?! יהשנ יקה רי ם בש הי ים וש ני יקה יו רי רה בה ל דש כה ך של י לש תי רש מנ אה

ר, י סוחי יתי יי םא הה ה ל לה חה תש הנ י בנ רי המ ים, של ט יהמי ענ י מש ני פש לי ק מי רנ ר, וש י סוחי יתי עמשי י ננ ני ינו, אמ בותי ם, רנ הל ר לה מנ אה
ד חה א אל י מוצי ני אמ של ה, וכש תורה עמסםק בנ ינ ה של י רוצל ני אמ ונ ר,  פל סי ית הנ בי לש י אותו  תי תנ נה וש י,  לי ייש  ן  טה ד קה חה ן אל ל בי בה אמ
םא ל וש ה,  תורה בנ ים  שי דה ים חמ רי בה דש ע  מנ שש אל י של תי בש שנ ה חה זל יום הנ הנ וש יו,  רה חמ אנ ן  י טועי ני אמ ך,  רל דל בנ ך  הולי ים של ני בה רנ הה מי

ר. בה י דה תי עש מנ שה

תה רש מנ ה אה תה אנ ד - או של חה אל ק מי א רנ לה י, אל תי הש מנ םא תה ל תה  רש מנ אה י של תי עש מנ שה ים של רי בה דש ל הנ כה י, בש י יוסי בי ר רנ מנ אה
כו'. ה וש פה ה יה עמרה ר, ננ מנ יא? אה ה הי ן, ומנ קי ר אותו זה מנ ים. אה יקי ים רי רי בה ם דש הי טות, או של שש בי
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גו'. טוב וש י  רה זש עם י בש ם. ה' לי דה י אה ה לי עמשל ינ ה  א מנ ירה םא אי י ל ר, (תהלים קיח) ה' לי מנ אה ן וש קי זה ח אותו  תנ פה
ינו, בותי י רנ ני פש ר לי אםמנ יך  י אי ני אמ ה, ונ תורה י הנ רי בש ים די יוני לש על ים וש די בה כש ני ים וש ימי עי ים ונש ה טובי מה גו'. כנ ה' וש סות בנ חמ לנ
ה י תורה רי בש ר די ל לומנ לה ה כש ין בושה אי ר, של י לומנ לי ל ייש  בה ד?! אמ חה ר אל בה לו דה פי ו אמ שה כש ד ענ ם ענ יהל פי י מי תי עש מנ םא שה ל של

כםל. י הנ ני פש לי

ים שי דה קר ת הנ רומנ תש יא בי ר הי יש זה אי ילה לש הש י תי ן כי ת כםהי ר, (ויקרא כב) ובנ מנ אה ח וש תנ ן, פה קי זה ף אותו הנ טי ענ תש הי
ה בה שה ה וש ין לה ע אי רנ זל ה וש רושה ה וגש נה מה לש ילה אנ הש י תי ן כי ת כםהי ר - (שם) ובנ חי סוק אנ ל פה מוך ענ ה סה סוק זל ל. פה םאכי םא ת ל
י רי בש ל די בה ם, אמ עה מה שש מנ כש לו  לה ים הנ סוקי ל בו. פש םאכנ םא י ר ל ל זה כה ל וש םאכי ת יהה  בי ם אה חל לל מי יהה  עורל נש כי יהה  בי ית אה ל בי אל

ים. תומי ים סש רי בה ם דש ה הי תורה הנ

ים עי יודש ים של מי כה חמ ם הנ אותה ים לש עי נודה וש ה,  תורה בנ ר של בה דה וש ר  בה ל דה כה ים בש תומי סש ה של מה כש י חה רי בש ם די ה הי מה כנ וש
ם עי ה, וש פל ר הנ חנ ים אנ כי שה מש ני ם וש ר אותה פותי י של מי רו לש סש מש ני ם, של לום הי י חמ רי בש ם די ינה ה אי תורה י הנ רי המ ה, של תורה י הנ כי רש דנ
ה תורה י הנ רי בש ם - די כה רש י דנ פי ם לש תםר אותה פש יך לי רי לום צה י חמ רי בש ם די ה אי ם. ומה כה רש י דנ פי ם לש תםר אותה פש יך לי רי ה צה ל זל כה
י תוב (הושע יד) כי כה ם, של הל ת בה מל ך אל רל דל ת בש כל לל ים לה יכי רי צש ה של מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ דוש ענ קה ך הנ לל מל י הנ עמשועי ם שנ הי של

גו'. י ה' וש כי רש ים דנ רי שה יש

ך הוא מושי ים, וש רי גי אשון לנ ינו רי בי ם אה הה רה בש ל אנ תו של ה, בי יונה לש על ה הה מה שה נש ן - זו הנ ת כםהי ר, ובנ ו ייש לומנ שה כש ענ
םא ל ן, וש ת כםהי ר ובנ מנ אה סוק של ין פה ן, ובי כםהי יש  ת אי ר ובנ מנ אה סוק של ין פה ה בי יון. מנ לש קום על מה ה מי מה שה נש ה  ת אותה אל
ן, גה יהה סש הה ן, וש יש) כםהי יהה (אי ה הה זל ך הנ רל דל ל הנ ענ ש. וש מה ן מנ םא כםהי ל ן, וש יש כםהי א אי רה קש ני ן של א ייש כםהי לה יש? אל תוב אי כה
ייש , וש ייש רוחנ ה, וש מה שה ה ייש נש ל זל ענ ן. וש יש כםהי אי יון מי לש על דול וש ם גה תה ן סש דול. כםהי ינו גה אי ן של יהה כםהי הה דול, וש ן גה יהה כםהי הה וש

נלפלש.

ץ ר עי תל תוך סי ה לש סה נש כש ני יון וש לש קום על מה ה מי כה שש מש ני ה של דושה קש ה הנ מה שה נש ר - זו הנ זה יש  אי ילה לש הש י תי ן כי ת כםהי ובנ
סות נה כש ני מות וש שה ם נש ם אותה שה חות מי ה, פורש זל ן הנ ילה אי מות בה שה ת נש נל נותל ת וש בל יון נושל לש על ן הה כםהי רוחנ הנ של ים, וכש יי חנ הנ

ד. חה ר אל אוצה בש

ת ר, ובנ זה יש  הוא אי ע, של רה ר הה ם ייצל ה עי יכה שי ים מש כי מושש ר, של מי שה הי ם לש דה י אה ני ים בש עי םא יודש ל ם, של עולה אוי לה
ית, פי כש ני ם וש שה ת לש סל נל כש ה, ני דונה ל אמ צון של הוא רה שום של ר. ומי יש זה אי ן בש יה נש את בי ה ומוצי טה מנ ת לש חנ םאת פורנ ז ן הנ כםהי הנ
ל, םאכי םא ת ים ל שי דה קר ת הנ רומנ תש יא בי נו, הי מל את מי יוצי של ה. וכש זל ם הנ עולה ה בה מה לש תנ שש םא הי ל וש לט,  שש לי ה  כולה יש םא  ל וש

ה. זל ם הנ עולה מו בה לש תנ שש הי מות של שה נש ל הנ ר כה אה שש כי

ר, יש זה אי ילה לש הש י תי ה כי דושה קש ה הנ מה שה נש יא הנ ה הי ר. עמלובה יש זה אי ילה לש הש י תי ן כי ת כםהי ה, ובנ זל סוק הנ פה עוד ייש בנ
ה תה יש הה ה, זו  אה מי ה טש לה רש עה ה מי נל בש ני ן של יה נש ל בי ר ענ תה סש ני ך  רל דל ן בש דל ן עי גנ יו מי לה ה אי חה רש ייר, ופה גנ תש הי ר של גי ל הנ ה ענ כה שש מש ני של

ר. יש זה אי לש

ה, ד זל צנ ד בש חה ל אל קה שש ב, ייש מי נושי יר של וי תוך אמ ם בש יי ננ םאזש מ ד לנ עומי מוד של ענ כםל. בה הנ ר מי יון יותי לש הו סוד על זל וש
ים, מי עולה ך לש םא שוכי ה ל זל ל הנ קה שש מי הנ ה. וש מה רש י מי ני םאזש ה מ ד זל צנ ק, ובש דל י צל ני םאזש ה מ ד זל צנ ה. בש ד זל צנ ר בש חי ל אנ קה שש ייש מי וש
תוב (קהלת ח) כה ם, של דה אה ם בש דה ט אה שולי של מות עמשוקות, כש שה ייש נש אות, וש יוצש סות וש נה כש דות, ני יורש מות עולות וש שה ונש

אי. דנ ע לו ונ רנ ע לו. לש רנ ם לש דה אה ם בש דה אה ט הה לנ ר שה של ת אמ עי

יא הי ר, וש יש זה אותו אי ע לו. לו - לש רנ י לש נו, זוהי מל ה מי קה שש על נל ר, וש יש זה ר, אי חי אנ ד הה צנ ה לנ תה יש הה ה זו של מה שה ל נש בה אמ
ן ת כםהי ר, ובנ מנ אה סוק וש פה א הנ ה. בה עושל ה של רוך הוא מנ דוש בה קה ה הנ ה בה עושל ד של ל, ענ םאכי םא ת ים ל שי דה קר ת הנ רומנ תש בי

ה. ך זל ר, כה יש זה אי ילה לש הש י תי כי

ע. רה וה טוב  ת  ענ דנ הנ ץ  עי בש כםל  הנ ג  הי ננ תש מי ה  זל הנ ם  עולה הה א  לה אל מות.  שה נש הנ קות  עלשה נל יך  אי סוד  ייש  אן  כה
ע - רה ד הה צנ ים בנ גי המ ננ תש מי של טוב, וכש ד הנ צנ ה לנ יעה רי כש ת ומנ דל ת עומל קםלל שש מי טוב, הנ ד הנ צנ ם בנ עולה י הה ני ים בש גי המ ננ תש מי של וכש

ן. חנ אותה לוקי ן וש ק אותה יהה עושי ת, הה קםלל שש מי ה בנ עה ה שה אותה יו בש הה מות של שה נש ל הנ כה ד. וש צנ אותו הנ ה לש יעה רי כש מנ

ידות אותו, מי שש ע ומנ רה ד הה צנ אות מי מוצש ה של ל מנ ת כה סות) אל כנ יעות (מש ני כש מות מנ שה ן נש אותה ע לו, של רנ ל לש בה אמ
קות עלשה נל מות  שה נש הנ לו  אן, אי ף כה ם. אנ הל ע לה רנ הה לש טו  לש שה ים וש תי שש לי פש תוך  ק לש עלשנ נל של ש  קםדל רון הנ ה - אמ זל ן לה ימה סי וש

ן. הל ע לה רנ הה ר לש חי אנ ד הה צנ הנ מי

ם אותה ם. וש עולה מות הה י אג ידי סי ם חמ יו אותה ם הה הל מי ים, של מוני דש קנ י הנ רי פש סי ינו בש אי מות? רה שה ן נש אותה ה מי עמשה ה ננ מנ
ס נה כש הוא ני ב של ל גנ ף ענ ם, אנ עולה שוב בה חה ץ וש רל אה ם הה דול ענ ן גה כםהי ים לש מי קודש ים של מי כה י חמ ידי מי לש ם תנ הי ים של רי זי מש מנ הנ

ר. בה רו דה מש םא אה ל ים וש רי בי חמ הו הנ מש ד. תה חה ע אל גנ ה רל זל ן הנ קי זה ה הנ כה ים. בה ני פש לי י וש ננ פש לי

ה רה מש אל ה זו נל שה רה גו'. פה י וש רי כש ם נה ענ ה לש דה פש הל ה וש דה עה םא יש ר ל של יהה אמ נל דם י אמ יני עי ה בש עה ם רה ר, אי מנ אה ן וש קי ח אותו זה תנ פה
ד חנ פש םא יי י ל ם, מי עולה בון הה גו'. רי ם וש ים אי די עמבה את הה צי א כש צי םא תי ה ל מה אה תו לש ת בי יש אל כםר אי מש י יי כי ה, וש זל סוד הנ ל הנ ענ
גו'. ה וש תה ך יהאה י לש ם כי גויי ך הנ לל ך מל אמ רה םא יי י ל ר (ירמיה י) מי מנ אל נל מו של ם, כש עולה י הה כי לש ל מנ ל כה ט ענ ה שולי תה אנ ך, של מש מי

ר ינשי תש םא מי ה ל זל סוק הנ פה ל הנ בה ים, אמ רי ם אומש כגלה ה, וש זל סוק הנ פה ים בנ שי בש תנ שש מי ם של עולה ם בה דה אה י הה ני ם בש ה הי מה כנ
תוב (דברים י כה רי המ א! של רה קש ך ני כה ל, וש אי רה שש ך יי לל םא הוא מל ל המ ם?! ונ גויי ך הנ לל רוך הוא הוא מל דוש בה קה י הנ כי ם. וש יהל פי בש
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ר םאמנ ם ת אי ל. וש אי רה שש יי ך  לל א מל רה קש ה הוא ני ל זל ענ מו. וש ק ה' ענ לל י חי תוב (שם) כי כה גו', וש ם וש יון גויי לש ל על חי נש הנ לב) בש
ם הי ים של רי אומש מו של םא כש ל ם, וש יהל לי עמ ך  לל רוך הוא מל בה דוש  קה הנ ם של הל לה ח של בנ י של רי ם, המ גויי הנ ך  לל א מל רה קש הוא ני של

לו. ים של ני מג מש לנ ים וש שי מה שנ רו לנ סש מש ני

ה הוא ל זל מוך. כה ין כה אי ם מי כותה לש ל מנ כה ם ובש גויי י הנ מי כש ל חנ כה י בש תוב (ירמיה י) כי כה סוק, של פה עוד סוף הנ וש
רוך הוא דוש בה קה הנ א של לה ? אל יענ קי רה רום הה ה לש זל סוק הנ פה ים בנ לי ענ תש םא מי יך ל יא אי ה הי יהה מי ים. ותש מי ענ ר הה אה שש ח לי בנ של
תוב (ישעיה כה תםהו, של ס וש פל אל ן וש יי ם אנ כגלה ים של רי נו אומש אה ה של י מנ רי המ ל, של לה ים בו כש עי םא יודש ל ם וש יהל יני ת עי א אל מי סי
ה. זל תוב הנ כה ם הנ ם אותה ד שה בה כש ני הנ דול וש גה יון הנ לש על ר הה קה עי י הה רי בו לו, המ שש חש תםהו נל ס וה פל אל דו מי גש ן נל יי אנ ם כש גויי ל הנ מ) כה

ם הל לה ל של כםתל ר הנ חנ אנ י של יתי אי י רה ני ר לו, אמ מנ גו'. אה ם וש ל גויי ים ענ להי ך אל לנ תוב מה י כה רי המ יהיא, ונ י חי בי ר לו רנ מנ אה
ך י אותש אתי צה מה ן של יוה ל כי בה י. אמ תי רש מנ אה ה של ל מנ ה ענ לה חי תש יב בנ שי הה י לש יהה לי ם. הה הל זםר לה עמ ה לנ זל סוק הנ פה אתה בנ יהצה , וש יתה יי הה

כםל. ת הנ יר אל עמבי הנ ך לש לי ם אי שה ם, ומי שה ך מי יר אותש עמבי ך, אנ רל דל בנ

ם כגלה ם, וש יהל כי רש דנ ים לש טי שש פנ תש ם מי רוך-הוא, כגלה דוש-בה קה ייש לנ מות של שי י הנ נויי ל כי כה מות וש שי ל הנ ה, כה אי םא ורש ב
ר אה ל שש ל כה ר של חה בש ני י, הנ ידי חי יש ם הנ שי ט לנ רה ים, פש דועי ים יש ילי בי ים ושש כי רה דש ים לי קי לה חל ם נל כגלה ה, וש לל אי ה בש לל ים אי שי בש לנ תש מי
י תוב (דברים לב) כי כה "א, של א"ו הי "א וה הוא - יו"ד הי ים, וש מי ענ ל הה כה ר מי חה בש ני יד הנ יהחי ם הנ עה יש לה הורי מות, של שי הנ

מות. שי ר הנ אה ל שש כה ר מי ש יותי מה ה מנ ם זל שי ה', בש ים בנ קי בי דש ם הנ תל אנ תוב (שם) וש כה מו. וש ק ה' ענ לל חי

ים. להי אל א  רה קש ני וש ים  ילי בי ושש ים  כי רה דש ה  מה כנ לש ק  לה חל נל וש ט  שי פנ תש הי של אותו  יו,  מותה שש ר  אה שש ל  כה מי ד  חה אל ם  שי וש
ים ני מג מש לי וש ים  שי מה שנ לש ה  זל הנ ם  שי הנ ק  לה חל נל וש ה,  זל הנ ם  עולה הה ל  של ים  תוני חש תנ לנ ק  לה חל נל וש ה,  זל הנ ם  שי הנ ת  אל יש  הורי וש
םא יהב ה. (בראשית כ) ונ לה יש ם לנ עה לש ל בי ים אל להי םא אל יהב ר (במדבר כב) ונ מנ אל נל מו של ים, כש מי ענ ר הה אה ת שש ים אל יגי הי נש מנ של
ר אה שש לי ם  הוא אותה רוך  בה דוש  קה הנ יש  הורי ה של נל מג ומש ה  נל מג ל מש ן כה כי וש ה.  לה יש לנ הנ לום  חמ בנ ך  לל ימל בי ל אמ אל ים  להי אל
ם, שי םא אותו הנ ל ם, וש ל גויי ך ענ לנ ה מה ם זל שי ה. וש זל ם הנ שי את בנ רי קש ה ני רה ה זה לו עמבודה פי אמ ה, ונ זל ם הנ שי ים בנ לי לה כש ים ני מי ענ הה

דוש. קה ם הנ עה ל, הה אי רה שש ם יי ענ י, לש ידי חי יש ם הנ עה י לה ידי חי הוא יש ל, של אי רה שש ל יי ך ענ לל הוא מל של

י הוא רי המ ם, של גויי ך הנ לל ך מל אמ רה םא יי י ל תוב (ירמיה י) מי כה סוק, של פה ת הנ ר אל אי בה נש זו  ך  רל ל דל ר, ענ םאמנ ם ת אי וש
ם אי ר. של מנ אל ה נל ל זל םא ענ ל ך, וש םא כה רוי בו - ל ין שה די הנ רויהה בו וש ה שש אה רש יי י הנ רי המ ים, של להי ם - אל ל גויי ך ענ מולי ם של שי

יא. ה הי ל זל לנ כש ה בי רה ה זה לו עמבודה פי ך, אמ כה

םא י ל ה. מי נה טנ לות קש כש תנ סש הי בש יומו  ל קי ד ענ סוק עומי פה ר, הנ עלקנ יו נל רה חמ אנ מוך  סה יתה  יי הה ל של כםתל הנ ן של יוה ל כי בה אמ
ך לל י הוא מל א מי לה ך. אל םא כה הוא - ל רוך  בה דוש  קה ל הנ ר ענ מנ אל ם נל גויי הנ ך  לל מל ר של םאמנ ם ת אי ם. וש גויי הנ ך  לל מל ך  אמ רה יי
ה, (תהלים קיג) מו זל ך? כש אמ רה םא יי ל ם של גויי ך הנ לל י מל ך, מי מש ע מי זנ עמ דנ זש םא יי ל ך וש מש ד מי םא פוחי ל ך, של אמ רה םא יי ל ם של גויי הנ
ך ף כה לויהה, אנ לש ר הנ מנ אה ן של יוה ר. כי מנ ה אה ענ מה םא יודי ע אותו, ל מנ שה י של ם ה'. מי ת שי לו אל לש י ה' הנ די בש לו ענ לש לויהה הנ לש הנ
םא ל ם של גויי ך הנ לל מל י מי תםב, מי כש יהה לו לי אן הה ף כה ם ה'. אנ ת שי לו אל לש י ה' הנ די בש תםב, ענ כש יהה לו לי הה י ה'! של די בש לו ענ לש הנ

ר. אי בה תש קונו ני ל תי כםל ענ א הנ לה ך, אל אמ רה יי

ין אי ם? מי הל לה ה של מה כש חה ם בנ יהל יני ט בי שי פנ תש הי ר של בה דה ה הנ מוך. מה ין כה אי ם מי כותה לש ל מנ כה ם ובש גויי י הנ מי כש ל חנ כה י בש כי
ים רי אומש ם, וש יהל יני ה בי ר זל בה ט דה שי פנ תש יך, הי בורותל וגש יך  עמשל ם מנ תה מה כש חה ים בש רואי של ה. כש ל זל ים ענ ם מודי כגלה מוך, וש כה
ים, רי בי חמ הנ חו  מש ם. שה יהל יני ט בי שי פנ תש הי ים, וש רי מוך אומש ין כה אי ם. מי כותה לש ל מנ כה ם ובש גויי י הנ מי כש ל חנ כה בש מוך  ין כה אי מי

ם. קםדל מי ה כש כה ך הוא בה ף כה ר. אנ בה רו דה מש םא אה ל כו וש ובה

רו, עורש תש ים הי רי בי חמ גו'. הנ וש ה  נה ת בש אל םאת וש ז ה הנ מה אה ש הה רי ם גה הה רה בש אנ ר לש םאמל ת ר, (בראשית כא) ונ מנ אה ח וש תנ פה
תוב אן כה ה. כה קםלה ע בש מנ ה שש רה יך שה לל ר אי םאמנ ר ת של תוב כםל אמ ה כה ל זל ענ ה, וש רה ה זה ה עמבודה יתה בי נות מי פנ ה לש רה ה שה תה צש רה של
ר חי אנ ד הה צנ הנ אותו  ה - לש מה אה ם. לש עולה בה ים של עי ים רה עמשי ל מנ ים ענ גולי לש גי ה בש מה שה נש הנ - זו  תו  ת בי אל יש  כםר אי מש י יי כי וש
ל ים, כה די עמבה את הה צי א כש צי םא תי אי ל דנ ם. ונ שה מי ה  יא אותה הוצי ה לש קה שש על י נל רי המ ר, ונ חוזי ל של קה שש מי ל הנ ע של גול רנ לש גי בש

קות. עלשה נל מות של שה ן נש אותה

ם, מה ל אי ף של תוך תםקל ים מי קי ם יונש הי של ים, כש ני טנ קש ינוקות הנ תי מות הנ שש ן ני ה אותה לל אן? הוא סוד אי ן כה י הי מי
ם אותה חנ  ה. לוקי זל ץ הנ חםמל הנ מו  כש יצו  מי ינחמ וש ם  יחה רי ש  אנ בש יי ם,  עולה בה מו  יש קנ תש ם יי אי ה של הוא רואל רוך  בה דוש  קה הנ וש

. יחנ ים רי ני ם נותש עודה ים, בש ני טנ קש

ה חה מי ה, שש שותה רש נו בי תש ני ן של יוה כי י"ת. של ילי י לי זוהי ה, וש מה אה ה הה ינד אותה ק בש שי עה הי ם לש יר אותה אי שש ה? מנ ה עושל מה
מו. כםחנ אי ק מי הוא יוני של ם כש עולה ן הה ה אותו מי יאה ת אותו, ומוצי קל עושל ינוק וש אותו תי ת) בש זל (אוחל

יץ אותו מי ינחמ , של יהה נל דם י אמ יני עי ה בש עה ם רה תוב אי כה ך, של םא כה ם - ל עולה מות ינעמשו טוב לה שה ן נש אותה ר של םאמנ ם ת אי וש
ה אל רש אל תוב, (קהלת ד) וה ה כה לל ל אי ענ ת, וש קל עלשל םא נל ת ל רל חל אנ ת, וש קל עלשל ה. זו נל יים בה קנ תש ם יי ים, אי ר יהמי חנ אנ ה לש יש בה אי הה

. יהה נל דם י אמ יני עי ה בש עה ם רה נו אי יש הנ גו', וש ים וש עמשוקי ל הה ת כה אל

רוך דוש בה קה הנ ה  ין לה מי זש ר הי חי אנ ד הה צנ אותו הנ י בש רי המ ר של םאמנ ם ת "ף. אי לל אה תוב בש םא - כה ה. ל דה עה םא יש ר ל של אמ
ן. כי ם לה קםדל יהה מי םא הה ל ה של א"ו, מנ וה ה, בש דה עה ם - לו יש יי ננ םאזש מ י הנ גולי לש גי ו בש שה כש ענ םא! וש ה - ל תה יש הה יום של הוא מי

ה עמלל יץ, ומנ מי חמ תנ ם של רל , טל יחנ ה רי לה עמ מנ ו, של שה כש רוך הוא ענ דוש בה קה ה הנ ל אותה אנ ה? גה דה פש הל ה וש ה זל ה, מנ דה פש הל וש
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מו ה, כש ן אותה נותי ע,  רה ד הה צנ הנ אותו  ה מי קה שש על נל של ן  יוה כי ר,  םאמנ ם ת אי וש לו.  ה של יבה שי יש בנ ים  רומי י מש רומי לש ה  אותה
םא י ל רי כש ם נה ענ , לש יחנ תוב ומוכי כה א הנ ים - בה מי כה י חמ ידי מי לש ים תנ רי זי מש ם מנ אותה ם ולש עולה מות הה י אג ידי סי חמ לנ רו  מש אה של
םא ל וש אי,  דנ ונ ל  אי רה שש יי א לש לה ם, אל יי ננ םאזש מ גול הנ לש גי ל  ק של עםשל בה ה  ק אותה עושי ה, של בה דו  גש בי אי, בש דנ ונ ה,  רה כש מה שםל לש מש יי

ה. םאשה ל ר ה ענ מנ רה המ ה בנ תה רש עמטנ ת בנ רל טל ענ תש א מי לה ים, אל די עמבה את הה צי א כש צי םא תי ם, ל יי ננ םאזש מ ן הנ את מי יוצי של ר. וכש חי אנ לש

ה מה עי ה  חה מי ושש ה  ת אותה לל נוטל א  לה ך, אל םא כה - ל ינוק  תי אותו  לש יס אותו  ני כש ה הי זל ד הנ צנ הנ ר של םאמנ ם ת אי וש
ת ה אל בה אי ת בו, ותש קל צוחל ה בו וש חה מי ינוק ושש ת אותו תי ת אל דל יא פוקל הי קום, וש אותו מה ת לש סל נל כש ני ה וש יהדה ת מי חנ ופורנ
ל שותו של רש כםל בי ך הנ ר כה חנ אנ גוף. וש יא לנ הי תו, וש מה שש ת ני רוך הוא אל דוש בה קה ל הנ ך נוטי ר כה חנ אנ ד של ר, ענ שה בה אותו הנ

רוך הוא. דוש בה קה הנ

ד צנ הנ אותו  וש ם  יי ננ םאזש מ הנ ן  מי את  יוצי של ה  עה שה בש א  לה אל ה?  זל ה  מנ ים,  די עמבה הה את  צי כש א  צי תי םא  ל ה,  אי ורש םא  ב
יהו? לו, ומי בוד של כה בוש  לש יהה  לל ס עה ת, ופורי חנ ת אנ מל חותל בש ה  ם אותה חותי הוא וש רוך  בה דוש  קה ם הנ ה, רושי חה מש שי בש
ה, מורה יא שש ז הי אה , וש יהה לל עה ש  פורי ך  לל מל ל הנ ד של בה כש ני הנ בוש  לש ה, הנ בה דו  גש בי בש הו  זל . וש לוהנ א אל רה קש ני של דוש  קה ם הנ שי הנ

חוד. ל לש אי רה שש יי א לש לה י אל רי כש ם נה ענ ה לש רה סש מש םא ני ל של

ה רה כש מה שםל לש מש םא יי י ל רי כש ם נה ענ אן, לש תוב כה ה כה ל סוד זל ענ י, וש ני רי מש שש יי לוהנ  י אל ימי תוב (איוב כטו) כי כה הו של זל וש
ה. רה כש מה שםל לש מש םא יי י ל רי כש ם נה ענ תוב לש ה, כה דו בה גש בי ן של יוה ה. כי ך בה לל מל בוד הנ בוש כש לש עוד של ה, בש דו בה גש בי בש

ן מנ ם ייש זש כגלה דוש, ולש קה ך הנ לל מל שות הנ רש ם בי ם כגלה עולה י הה ני ל בש ה, כה אי םא ורש ה? ב ד בה אותו צנ שות ייש לש ה רש מה
ם. הל ה בה חה מי ם ושש הל ת בה קל יא צוחל ך הי ל כה ענ ן, וש מנ ין לו זש ה אי זל ם, וש עולה ן הה ם מי קה לש סנ ה לש הוא רוצל ד של ה, ענ זל ם הנ עולה בה

י רי בש ל די כה ן בש יונות הי לש צות טובות על ה עי מה כנ וש לו  לה ים הנ סוקי פש בנ ייש  ה)  זל ם הנ עולה ם (בה דה אה ה לה רה הה זש עוד, אנ
דוש קה ה הנ צה רה ן של מנ זש ת. בי מל אל ך  רל דל ים בש כי הולש ים וש עי יודש ים של מי כה חמ עות לנ נודה ת, וש מל אל ך  רל דל ת בש מל ן אל כגלה ה, וש תורה הנ
ר חנ ם אנ דה י אה ני בש ן בי תי נה הי ידות לש ן עמתי הי מות של שה נש ל הנ ת כה ייר אל צי יו, וש נה פה צון לש רה ה בש לה ם, עה עולה ת הה םא אל ר בש רוך הוא לי בה

ד. חה אל ד וש חה ל אל ה כה אה רה ן, וש כי ר מי חנ אנ ם לש דה י אה ני יות בש הש ים לי ידי עמתי ש של מה יור מנ אותו צי יו בש נה פה רו לש יש טנ צש ן הי כגלה ך, וש כה

ה אותה רוך הוא לש דוש בה קה א הנ ן, קורי נה מנ יענ זש גי מנ ה של עה שה ם, ובש עולה ן בה יהל כי רש ת דנ ע אל רנ הה ידות לש עמתי ן של הל ייש מי וש
ם עולה י בה י לי ם, דנ עולה בון הה יו: רי נה פה ה לש יבה שי יא מש הי י. וש לוני גוף פש י לש לוני קום פש מה י בש סי נש כה הי י וש כי ה: לש ר לה אומי ה וש מה שה נש
דוש קה ה הנ ר לה ם. אומי יהל יני ת בי כל לל לגכש ילה מש הש אל י וש בי דו  בש עש תנ שש יי ר של חי ם אנ עולה לש ך  לי םא אי ל ת בו, וש בל י יושל ני אמ ה של זל הנ
ה חה רש ל כה ענ ך, בש ה כה מה שה נש ה הנ רואה ן של יוה ם. כי אותו עולה יות בש הש את, לי רי בש ן ני ת כי נה ל מש את, ענ רי בש ני יום של רוך הוא: מי בה

ם. שה ת לש סל נל כש ני ת וש דל יורל

ס ה חה מה כנ או  רש ת:  רל אומל וש ם  עולה י הה ני בש ת  אל ה  ירה הי זש ומנ ך,  כה ה  ם רואה עולה ל הה כה לש ה  צה עי ת  נל נותל של ה  תורה הנ
ה. זל ם הנ עולה ה בה דו בה בש עש תנ שש תי י של די ם כש נה חי ם בש כל ר לה כנ ה לו, מה תה יש הה ה של ית טובה לי גה רש ם. מנ יכל לי רוך הוא עמ דוש בה קה הנ

ה מה אה יות  הש לי  - ה  מה אה לש ה.  דושה קש ה הנ מה שה נש הנ זו   - תו  ת בי אל הוא.  רוך  בה דוש  קה ה הנ זל  - יש  אי כםר  מש יי י  כי וש
את צי א כש צי םא תי ה, ל זל ם הנ עולה ן הה את מי צי ה לה נה מנ יענ זש גי מנ ה של עה שה ם, בש כל ה מי שה קה בנ ה. בש זל ם הנ עולה ם בה יכל יני ת בי דל בל עש שג מש
ה ח בה בנ תנ שש יי ה וש דונה ה אמ ח בה מנ שש יי י של די יהה, כש קי ה נש רורה ין, בש ת חורי א בנ צי ים. תי אי טה חמ ת בנ פל נל טג א מש צי םא תי ים, ל די עמבה הה
יהה קי ה נש רורה א בש צי ר תי של אמ אי כנ דנ ך. ונ של פש חות ננ צה חש צנ יענ בש בי שש הי ר וש מנ אל נל מו של ן, כש דל ן עי י גנ צוחי חש צי ר טוב בש כה ה שה ן לה תי יי וש

כהרהאוי.

אוי - אוי רה יו כה נה פה ית לש אי רש םא ני ל ים וש אי טה חמ י הנ נופי טי ת בש כל לל לגכש את מש יוצי של , כש יהה נל דם י אמ יני עי ה בש עה ם רה ל אי בה אמ
ן יות מי קי אות נש יוצש רורות וש מות עולות בש שה נש ר הנ של אמ כנ שום של ים. מי מי עולה ה לש מה שה ה נש אותה ד מי בנ אה גוף של אותו הנ לש
י לוני ת פש מנ שש יא ני הי ר: זו  אומי מות, וש שי ן בש כגלה וש ך,  לל מל ר הנ ר אוצנ פל סי ת לש סל נל כש ני ה  מה שה ה ונש מה שה ל נש ה, כה זל ם הנ עולה הה

ו'. ה, בש דה עה תוב לו יש ז כה אה ה. וש בה זש עה גוף של אותו הנ ילה לש הש ה תי ידה עמתי

ד בה אל נל א'. וש ה, בש דה עה םא יש ז ל ים, אה אי טה חמ ל הנ נוף של טי ים ובנ אי טה חמ ה בנ אה מש טש ני , של יהה נל דם י אמ יני עי ה בש עה את רה יוצי של וכש
ז ה, אה גוף בה ל הנ ה של שובה תש ב בי שה ה וש צה רנ תש ה הי לה עש בנ ה של אותה ט לש רה יו, פש לה ת אי נל מל דנ זש םא מי יא ל הי ה, וש נה מל גוף מי אותו הנ
ה דל פש יי לו של ה של צה עי הה ם, של דה אה הו בה ה, זל דה פש הל ת. וש חנ שה עמבםר בנ שו מי פש ה ננ דה ר (איוב לג) פה מנ אל נל מו של ה, כש דה פש הל תוב וש כה
ב שה של ר  חנ אנ ה.  שובה תש בי ה  דה פש הל וש ים,  די דה צש י  ני שש לי ה  זל ת  אל ר  מנ אה הוא  רוך  בה דוש  קה הנ וש ה.  שובה תש בי יהשוב  וש ה  אותה

נםם. יהי גי ך הנ רל דל ה מי ה אותה דה ה, פה שובה תש בי

ן ם ובל עולה ן הה את מי ר יוצי של אמ כנ ה, של מה שה נש יא הנ ה הי י? עמלובה רי כש ם נה ה ענ י זל ה. מי רה כש מה שםל לש מש םא יי י ל רי כש ם נה ענ לש
ים דושי קש נות הנ חמ מנ הנ שום של ים, מי דושי קש נות הנ חמ מנ תוך הנ ה לש לה עש מנ עמלות לש ה לנ יא רוצה ה, הי מה כו עי רש ה דנ טל סש ם מנ דה אה

נםם. יהי גי ל הנ ך של רל ה דל אותה ים בש די ים עומש יי רי כש נות נה חמ ן, ומנ דל ן עי ל גנ ך של רל ה דל אותה ים בש די עומש

ה לה ים  די עגתה מש ים  דושי קש נות  חמ מנ ה  מה כנ  . יהה לל עה ד  בה כש ני הנ בוש  לש ת  ישנ רי ופש ה  ירה מי שש ה  אותה וש ה,  מה שה נש הנ ה  תה כש זה
ך רל דל בש ה  יס אותה ני כש הנ ים לש ני זגמה ים מש יי רי כש נות נה חמ ה מנ מה ה - כנ תה כש םא זה ן. ל דל ן עי גנ לש ה  יס אותה ני כש הנ ולש ה  מה ר עי בי חנ תש הי לש
םא י ל רי כש ם נה ענ , לש יחנ תוב ומוכי כה א הנ מות. בה קה ה נש עמשות בה ים לנ ני זגמה ה מש לה בה י חנ כי אמ לש ל מנ נות של חמ ם מנ אותה ם, וש נה יהי גי הנ
םא ל ה של ירה מי ה שש ה לה רוך הוא עושל דוש בה קה הנ ה של ירה מי ה שש ה - אותה דו בה גש בי ה. בש לה בה י חנ כי אמ לש לו מנ ה - אי רה כש מה שםל לש מש יי

. יהה לל ת עה רל שומל ה של יסה רי פש ה הנ אותה י בש רי כש ם נה ה ענ לט בה שש יי
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ם דה ה אה כה ם זה אי ה. של זל ם הנ עולה יו בה כה רה טו דש סש םא יי ל ר של הי זה הי ם לש דה אה ה ייש לה מה ה כנ אי םא ורש ה. ב נה דל יעה נו יי בש ם לי אי וש
ל כה בש בו  חנ  בי תנ שש נו, ומי מל ה מי צל רג הוא מש רוך  בה דוש  קה הנ ם של דה אה הו  אוי, זל רה ה כה מה שה נש ת הנ ר אל שומי ה וש זל ם הנ עולה בה
ים. ני קה תג יו מש עמשה ך מנ כה ך וש ה, כה שה ך עה כה ך וש ם, כה עולה אותו הה י בש ייש לי דוש של ן קה או בי ר: רש אומי לו וש יהה של לש מנ פה ים בנ יהמי הנ

ה אורות, מה כנ ה בש יר לה אי רוך הוא מי דוש בה קה ה, הנ רורה יהה ובש קי ה נש כה ה זנ זל ם הנ עולה הה את מי ה זו יוצי מה שה נש של וכש
ה. בה זש עה גוף של אותו הנ ילה לש הש ה תי ירה מי י, שש ני י בש לוני ת פש מנ שש י ני : זוהי יהה לל א עה ל יום קורי כה בש

סוד ייש  אן  נות? כה בה ט הנ פנ שש מי ה כש זל ה  ה. מנ לה ה  עמשל ינ נות  בה ט הנ פנ שש מי ה כש נה דל יעה יי נו  בש ם לי אי וש תוב  כה של הו  זל וש
ים, מוני ים טש זי נה גש ם הנ שה ה, וש בה המ אנ ל הה יכנ א הי רה קש ני ד של חה ל אל יכה מון, ייש הי טה יענ הנ קי רה ק, הה זה חה ע הל לנ סל תוך הנ ים. בש מי כה חמ לנ

ם. שה סות לש נה כש ך ני לל מל הובות הנ מות אמ שה ן נש אותה ם, וש ן שה ך הי לל ל מל ה של בה המ אנ יקות הה שי ל נש כה וש

רוך דוש בה קה הנ ל. וש חי רה עמקםב לש ק ינ שנ יי תוב (בראשית כט) ונ ם כה ך, שה לל מל ל הנ יכנ אותו הי ס לש נה כש ני ך  לל מל הנ ן של יוה כי
יו לה אי ה  ה אותה עמלל ומנ ה  ף אותה פי גנ ומש ה,  לה ק  נושי וש יהד  ים מי די קש ה, מנ דושה ה קש מה שה נש ה  ת אותה ם אל א שה הוא מוצי

ה. ענ בה עמשי תנ שש ומי

ה ף אותה פי גנ ה ומש ק לה נושי יו, של לה ה עה יבה בי יא חמ הי תו, של בי ה לש ב עושל אה ין של די ה, כש ה לה עמשל נות ינ בה ט הנ פנ שש מי הו כש זל וש
נות בה ט הנ פנ שש מי תוב כש כה של מו  ל יום, כש כה ה בש יקה די צנ ה הנ מה שה נש ה לנ הוא עושל רוך  בה דוש  קה הנ ך  נות. כה תה מנ ה  ן לה נותי וש

ה. ה לה עמשל ינ

ך ף כה ה, אנ זל ם הנ עולה יהה בה ה עמשי ימה לי שש םאת מנ ז ת הנ בנ הנ מו של ה לו. כש כי חנ מש ה לי עמשל תוב (ישעיה סד) ינ כה נו של יש הנ
ה עמשל ינ ך  תש ים זולה להי ה אל תה אה םא רה ן ל יי תוב ענ כה א, של בה ם הנ עולה ת בה רל חל יהה אנ עמשי ה  ים לה לי שש הוא מנ רוך  בה דוש  קה הנ

ם. קםדל מי ה כש כה ה, ובה לה פי ל תש לי פנ תש הי ח וש טנ תנ שש ן הי קי זה אן. אותו הנ ד כה ה. ענ ה לה עמשל תוב ינ אן כה כה ה לו. וש כי חנ מש לי

יב שי הה רוך הוא לש דוש בה קה יד הנ תי ת עה רל חל ה אנ מה שה י נש כי ת? וש רל חל ם אנ ה אי ה זל גו', מנ ח לו וש קנ ת יי רל חל ם אנ ר, אי מנ אה וש
ה חה טה בש ין הנ ז אי ך, אה ם כה ה? אי בונה צון רי ת רש ה אל זל ם הנ עולה ה בה ימה לי שש הי ה זו של מה שה םא נש ל ה, וש זל ם הנ עולה ים בה יקי די צנ לנ

ח לו? קנ ת יי רל חל ם אנ ה אי ה זל ל. מנ לה ים כש יקי די צנ לנ

ר של ים אמ להי אל ל הה שוב אל תה רוחנ  הה יהה וש הה של ץ כש רל אה ל הה ר ענ פה עה יהשוב הל ר, (קהלת יב) וש מנ אה ן וש קי זה ח אותו  תנ פה
אן יהה. כה הה של ץ כש רל אה ל הה ר ענ פה עה יהשוב הל ינו) וש ני ם שה שה ש. (וש דה קש מי ית הנ ן בי בנ רש חג ים בש רי בי חמ שוהו הנ רש ה פי סוק זל ה. פה נה תה נש
רוחנ הה ה וש ה זל ה, מנ נה תה ר נש של ים אמ להי אל ל הה שוב אל רוחנ תה הה אי. וש דנ יהה ונ הה של ץ, כש רל אה ז בה י אה ני עמ ננ כש הנ תוב וש כה ה של הוא מנ
י ני בש צו  רה םא  ל וש ה,  עה סש נה של עות  סה מנ ה  רה עמשה ם  אותה בש ה  ינה כי שש ה  תה אמ רה של כש ש.  קםדל הנ יא רוחנ  הי ה, של ינה כי שש שוב? זו  תה
ה, דושה קש הנ ץ  רל אה הה ל  ענ א  רה חמ אנ א  רה טש סי הנ ט  שולי וש הוא,  רוך  בה דוש  קה הנ י  ני פש לי ה  מה לי שש ה  שובה תש בי שוב  לה ל  אי רה שש יי

ים. רי בי חמ שוהה הנ רש ופי

י אשי רה ים וש מועמדי הנ תות וש בה שנ ל הנ כה ה, ובש טה מנ לש ן של דל ן עי גנ מות בש דש ת בי רל טל ענ תש יק מי די יש צנ ל אי ה, רוחנ של אי םא ורש ב
ה מה שה נש ה  אותה הוא בש רוך  בה דוש  קה ה הנ שה עה של מו  ה. כש לה עש מנ עולות לש וש טות,  שש פנ תש רות רוחות ומי טש ענ תש ים מי שי דה חר
י ר: זוהי אומי יו, וש נה פה ה לש עולה של תון כש חש תנ ן הנ דל ן עי גנ ה בש טה מנ םאת לש ז רוחנ הנ ה בה ם עושל ך גנ ה, כה לה עש מנ ה לש דושה ה קש יונה לש על

ה. ענ בה עמשי תנ שש רות ומי ה עמטה מה כנ ה רוחנ בש אותה רוך הוא לש דוש בה קה ה הנ ר אותה טי ענ יהד מש גוף. מי י הנ לוני רוחנ פש

א לה ך! אל םא כה ה - ל מה שה נש ה לנ שה עה ה של הוא מנ רוך  בה דוש  קה יר הנ אי שש הי זו  שום רוחנ  י מי רי המ ר, של םאמנ ם ת אי וש
ך. תש ים זולה להי ה אל תה אה םא רה ן ל יי ענ ים של יוני לש על מות הה שי ת הנ לשל ם שש ה אותה לל ע. אי רה גש םא יי ה ל תה נה עם ה וש סותה ה כש רה אי שש

ך רל דל יר בש אי מי אור של צות וש נוצש תש ל הי ה של יכה שי - מש ה  רה אי ם שש הל ד מי חה ם. אל שה מי כו  שש מש ני א וש בה ם הנ עולה ם בה כגלה וש
ה זל וש ר ה',  שי - אה יות  אותי פוך  הי בש ה  רה אי י"ם. שש להי קוד אל ני ם  א יהו"ה עי רה קש ני וש כםל,  לנ ן  זה נו) של (לה זון  ר, מה תה סש ני

ה. רה אי זה הוא שש מו, וש חש ה לנ נה מי ר שש שי אה (בראשית מט) מי

בוש ל לש ה של ישה רי יד, פש מי תה ה  ת אותה רל שומל ה וש ירה אי מש ת של רל חל ה אנ יכה שי מש ך. זו  לל מל ל הנ ה של ישה רי - פש ה  סותה כש
ה. סותה הו כש זל ה, וש נה מל ז מי םא זה ל יד, של מי ה תה דו בה גש בי ה בש . זל לוהנ יהה אל לל ש עה פורי ך של לל מל הנ

אורות ל הה כה יר בש אי מי הו של זל אות הוא, וש בה כםל. ה' צש בו הנ א של בה ם הנ עולה ן הה ה מי יכה שי י הוא? זו מש ה, מי תה נה עם וש
ל ה של שוקה דון ותש עי ה בש ל זל כה את, וש יא יוצי ם הי שה מי ה, של ה עונה מורה שש בו  ים של יי חנ ץ הנ ל עי ים של יוני לש על ים הה רי תה סש ני הנ

א. בה ם הנ עולה הה

םא ל ה, של נה מל עות מי רה גש ה ני לל אי לש  אוי, שש רה כה ה  ינה ם אי אי אוי. וש רה ית כה אי כה יא זנ הי של ה, כש ע לה רנ גש םא יי ה ל לל אי לש  שש
ם, הל ה בה תה כש םא זה ל ה - של ה לה עמשל םא ינ ה ל לל ש אי לה ם שש אי תוב, וש ה כה ה מנ אי םא ורש ם. ב הל ד מי חה אל לו מי פי ה אמ רה ה עמטה ה לה עמשל ינ

ל. לה דון כש םא עי ל סוף וש ה כי ין לה ף - אי סל ין כה ה. אי חוצה ה הנ ה אותה דוחל יו, וש נה פה לש א מי צי ף - תי סל ין כה ם אי נה ה חי אה יהצש וש

ר זם חמ ה ננ אה לש הה אן וה כה ם. מי דה י אה ני בש ה לי ה טובה צה ת עי נל נותל ה, וש לויות בה צות תש עי ל הה כה ה של תורה ה הנ יחה אן מוכי ד כה ענ
י, רי כש ם נה ענ ילה לש הש םא תי ל י של די רוך הוא כש דוש בה קה יהה הנ לל ש עה פורי ה של יונה לש ה על ירה מי ה שש אותה ים, בש אשוני רי ים הה רי בה דש לנ

יד. מי ה תה יא לה ה הי ירה מי ה, ושש דו בה גש י בי רי המ של

ם עולה הה ע של לנ סל אותו הנ כו לש לש תי של ים, כש רי בי ן, חמ קי ר אותו זה מנ ה. אה ה לה עמשל נות ינ בה ט הנ פנ שש מי ה כש נה דל יעה נו יי בש ם לי אי וש
ת אל או  רש קי ך  ר כה חנ אנ ים, וש ני וה ם גש יי ננ ים ושש שי מי חמ ים לנ פולי עו  רש זש ני ג של לל של ת יום הנ כםר אל זש יי של לו  רו  מש יו, אי לה עה מוך  סה
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ם. כל ר לה םאמנ הוא י ה, וש זל סוק הנ פה הנ

ם תל אנ י של תי עש יהדנ של אי  דנ ונ ם,  הל לה ר  מנ ר! אה םאמנ י של - הוא  ר  בה דה ת הנ יל אל חי תש הי י של ך, מי מש ה מי שה קה בנ רו, בש מש אה
ת ים אל לי ה, הוא ינשש ן זל ימה ירו לו סי כי זש תנ של ר, כש י אומי ני אמ ה של ל מנ ענ ים. וש מי כה ל חמ ז של מל ם רל כל מםז לה רש ייש לי ים, וש יקי די צנ

רוך-הוא. דוש-בה קה ן לנ א בי רה קש ני י הוא של ר מי ו ייש לומנ שה כש ה. ענ זל

הוא י של ל מי כה ל. וש אי רה שש ת יי סל נל כש ן לי א בי רה קש ה, ני לה עש מנ ים וה ני ה שה רי שש על לש  שש ה לי הוא זוכל י של ל מי ה, כה אי םא ורש ב
ה' ם לנ תל ים אנ ני בה אי. (דברים יד)  דנ ונ רוך-הוא  דוש-בה קה לנ ן  א בי רה קש ני ם,  הל ה בה זוכל וש ה  לה עש מנ וה ה  נה ים שה רי שש על ן  בל מי

ם. יכל להי אל

ר מנ תוב (תהלים ב) ה' אה ז כה ה, אה רי שש ע על בנ רש אנ ס לה ננ כש ני אותו יום של ה בש כה זה ה וש נה ה שה רי שש לש על שש ד לי וי יענ דה גי הי של כש
ה מה שה יו נש לה ה עה תה רש םא שה ל ן, וש בי יהה לו  םא הה ה ל זל ם לה קםדל י מי רי המ ם? של ענ טנ ה הנ יך. מה תי דש לי יום יש י הנ ני ה אמ תה י אנ ני י בש לנ אי
ד צנ םא הנ ל י, וש ני יך. אמ תי דש לי אי יש דנ יום ונ יך, הנ תי דש לי יום יש י הנ ני ך אמ שום כה יהה, ומי ה הוא הה לה רש נות עה שש י בי רי המ ה, של יונה לש על
י, בי אה י לש יתי יי ן הה י בי למםה? (משלי ד) כי שש תוב בי ה כה ים, מנ ני ים שה רי שש ן על י. בל די בנ י לש ני ו, אמ שה כש ד ענ יהה ענ הה מו של ר, כש חי אנ הה

אי. דנ ש ונ מה י מנ בי אה לש

ה ן לו. מנ מי דנ זש הי ר של חי אנ ד הה צנ שות הנ רש א מי י יהצה רי המ ה, של לה עש מנ ים וה ני ה שה רי שש על לש  ן שש ה. בל נה דל יעה יי נו  בש ם לי אי וש
רוך הוא דוש בה קה ה הנ יום רואל ל יום וה כה ינו, בש ני נות? שה בה ט הנ פנ שש מי ה כש ה זל ה. מנ ה לה עמשל נות ינ בה ט הנ פנ שש מי תוב? כש כה
ה שה ה עה ה. מל ר אותה שובי ר, וש פל סי ית הנ בי ך לש שה מש ני ה וש נה מל א מי הוא יוצי ה, וש לה רש עה שות הה רש ד בי עומי ינוק של ת אותו תי אל
ים בי רות רנ אוצה נות וש תה ה מנ ן לה נותי לו, וש מוד) של ר לי דנ ן (חמ גםרל ה לנ יס אותה ני כש ה? מנ מה שה ה נש אותה רוך הוא לש דוש בה קה הנ
ים ני ה שה רי שש לש על שש ן מי ם אותו (תוך אותו) בי ה עי פה חג ה לנ יסה ני כש מנ ן של מנ זש ד הנ ים, ענ יי אי לה ים עי שוטי קי ה בש ט אותה שי קנ ומש

והמנעשלהה.

םא ד. ב חה ר אל בה ה דה אשונה רי יענ בה הודי ייש לש רו, וש סש מש ים ני מי כה חמ לנ סודות של אן ייש סוד הנ ח לו. כה קנ ת יי רל חל ם אנ אי
מות שה נש ן הנ בות אותה שש ננ ים, ומש יי חנ ץ הנ תוך עי מות מי שה אות נש יום, יוצש ש הנ די קנ תש מי ה של עה שה ת, בש בה שנ יום הנ ה, בש אי ורש
רות טש ענ תש מות ומי שה נש ל הנ ת, עולות כה בה שנ את הנ יוצי ר של חנ אנ ת. וש בה שנ ל יום הנ ם כה הל ים בה חי נה ים וש תוני חש תנ דושות לנ קש הנ
ין מי זש אן מנ ף כה אי) אנ דנ ל אותו טוב ונ יו של לה עה ם בש לו הי אותו טוב, אי רות בש טש ענ תש מי של ה. (וכש לה עש מנ דושות לש רות קש עמטה בנ
ה לו תה יש הה ה של מה שה נש ת לו, הנ נל זגמל זו מש ב של ל גנ ף ענ אנ ת, וש רל חל ה אנ מה שה י נש זוהי יש, וש אי ת אותו הה רוך הוא אל דוש בה קה הנ

ר. אי בה תש ני מו של ע, כש רה גש םא יי ה ל תה נה עם ה וש סותה ה, כש אשונה רי ה הה רה אי ה, שש אשונה רי בה

ו שה כש ענ לו, וש ים אי דושי ים קש רי בה יג דש שי הנ תה לש עש גנ ה יה מה ן, כנ קי ן זה קי שו, זה פש ננ ר לש מנ הוא אה ם, וש קםדל מי ן כש קי ה אותו זה כה בה
תוב (משלי ג) י כה רי ם - המ ר אותה םאמנ םא ת ל ים וש רי בה דש ם הנ ל אותה חוס ענ תה ר של םאמנ ם ת ד?! אי חה ע אל גנ רל ם בש ר אותה םאמנ ת

עמשות. ך לנ ל יהדש אי יות לש הש יו בי לה עה בש ע טוב מי ננ מש ל תי אנ

קום ל מה כה י בש רי המ אן, של ם כה ל הי אי רה שש ת יי סל נל רוך הוא וכש דוש בה קה א הנ לה יו? אל לה עה בש ע טוב מי ננ מש ל תי ה אנ ה זל מנ
ע, רה ל טוב וה ץ של ז אותו עי אה ם. וש הל ים לה יבי שי קש ם ומנ ל שה אי רה שש ת יי סל נל רוך הוא וכש דוש בה קה ה, הנ י תורה רי בש ים די רי מה אל נל של
דוש קה הנ ה, וש לה עש מנ ה לש לל ענ תש ר ומי בי גנ תש טוב מי ד הנ צנ ים, אותו  רי בה ם דש אותה ים לש יבי שי קש ם ומנ שה ים מי כי הולש ה של עה שה בש

ל אותו טוב. יו של לה עה ם בש ה הי לל אי אותו טוב, וש ים בש רי טש ענ תש ל מי אי רה שש ת יי סל נל ם כש רוך הוא עי בה

אן ים כה די עומש ה של לל ם אי אי אן, וש רוך הוא כה דוש בה קה ם הנ תה אי עש םא יהדנ ל לו וש ים אי רי בה תה דש רש מנ ה אה תה ן, אנ קי ן זה קי זה
ו שה כש ענ , וש תה דש חנ םא פה ל ים וש קי זה ים חמ רי בה ל גש בות של רה ה קש מה כנ יתה בש יי י הה רי המ ן, של קי ד, זה חנ פש ל תי ה. אנ לל אי ים הה רי בה דש ים לנ אי כה זנ
אן. כה ה של לל ם אי י הי רי שש אנ ל, וש אי רה שש ת יי סל נל ם כש רוך הוא עי דוש בה קה אן הנ אי כה דנ י ונ רי המ יך, של רל בה מםר דש ד?! אל ה פוחי תה אנ

ד. חנ םא פנ ל מםר לש ן, אל קי ך, זה בורש מםר די לו. אל לה ים הנ רי בה דש נו בנ לש חנ תש םא הי ל ם וש ים אותה שי ינו פוגש יי םא הה ך, ל םא כה ם ל אי וש

ה, מונה אל ית הה אשי רי י - זו  להנ . ה' אל תה שש בה ר לה דה הה אםד הוד וש מש תה  לש דנ י גה להנ ר, (תהלים קד) ה' אל מנ אה ח וש תנ פה
ים ם יהמי אותה אשון וש רי יום הה ית, הנ אשי רי הה - זו  תה  לש דנ רוד. גה םא פי ל ד בש חה א, סוד אל בה ם הנ עולה הה ה וש בה שה חמ מנ ינת הנ לי עמ

םאל. מ שש ד הנ הו צנ אםד - זל ין. מש יהמי ד הנ ים, צנ יקי תי ענ

ה לל ענ תש םא הי ל ן וש מנ טש ים, ני יי חנ ץ הנ עי תוך  לש יענ  גי הי ן של יוה אן, כי ד כה בות. ענ י עמרה די י בנ ני לו שש - אי תה  שש בה ר לה דה הה הוד וש
ן כי לה ד. וש חה ר אל ף מנ נה ל עה לה כש ה ובי טה מנ לש ים של פי נה עמ ל הה כה םאל, של מ שש אםד? הנ ה מש ה זל אםד. מנ שום אותו מש ן מי יה נש מי יות בש הש לי

ר. חי ן אנ ול גה ח בש בנ שי ם וש קםדל מו מי ר כש זנ חה ד של ה, ענ זל ן הנ יה נש מי יות בנ הש ה לי צה םא רה ל ים וש יי חנ ץ הנ ן אותו עי מנ טש ני

ל לה כש ני אן  ם - כה יי מנ ה שה אשון. נוטל רי יום הה ל הנ אור) של ל הה (של יתו  אשי רי ה - זו  מה לש שנ ה אור כנ ר, עםטל מנ אה וש
יו - יותה לי ם עמ יי מנ ה בנ רל קה מש ם. הנ יי מנ ל שה ל של לה כש יר בי אי יות מי הש ין לי יהמי םאל בנ מ שש ל הנ לה כש אםד, ני ר מש מנ םא אה ל םאל, וש מ שש הנ
ם הי בות, של י עמרה די י בנ ני ם שש יו אותה ימה מי שו בו בש רש שש ני ן, וש דל עי א מי יוצי ר של הה נה ים, הנ יי חנ ץ הנ ה אותו עי חה מש שי א בש אן יוצי כה
יו, ימה מי ים בש לי די ם גש הי בות, של י עמרה די י בנ ני ם שש שו בו אותה רש שש ני ים, וש יי חנ ן הנ ילנ תוב (אותו אי כה הו של יו. זל ימה מי ים בש לי די גש

בות. י עמרה די לו בנ יו? אי יותה לי ם עמ י הי יו. מי יותה לי ם עמ יי מנ ה בנ רל קה מש הו) (תהלים קד) הנ זל ן, וש דל עי א מי ר יוצי הה אותו נה וש

יר חו עי מש שנ יו יש גה לה ר פש הה תוב (תהלים מו) נה כה הו סוד הנ זל יו. וש שה רה ח שה לנ שנ ל יש ל יובנ ענ תוב (ירמיה יז) וש כה הו של זל וש
ם יי מנ ם הנ אותה שו בש רש שש ם ני יו - כגלה גה לה יו, פש שה רה יו, שה יותה לי ים. עמ אי רה קש ך ני כה יו, וש שה רה ם שה לו הי יו? אי גה לה ם פש י הי ים. מי להי אל

ר. הה ל אותו נה של
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ם, עולה ה לה פואה ת רש תי , לה י רוחנ פי נש ל כנ ך ענ לי הנ מש ים. הנ בי ם עה ה הי לל ל, אי יאי רי בש גנ ל וש אי יכה ה מי כובו - זל ים רש בי ם עה שה הנ
מםר ד, אל חנ פש ל תי אנ מםר וש , אל תה עש ה יהדנ לל ל אי ם כה ן, אי קי ן זה קי גו'. זה יו רוחות וש כה אה לש ה מנ ה עםשל אה לש הה אן וה כה ל. מי אי פה הו רש זל וש
י ן, אי קי י זה ר, אי מנ ים. אה דושי קש יו הנ רה בה דש ה לי חה מש שי ים בש יבי שי קש יו מנ הה ים, וש רי בי חמ חו הנ מש יך! שה י פי רי בש ירו די יהאי וש יך  רל בה דש

ם. שה את מי צי לה ט וש שוטי ך לש דול? ייש לש גה יהם הנ תה לנ סש ננ כש ך, ני מש צש ת ענ תה אל סש ננ כש ה הי מה ן, בנ קי זה

ין אי אוי, של רה ת כה מל ם אל כגלה ו, וש שה כש ד ענ לו ענ גנ תש םא הי ל אן של ים ייש כה יקי תי ים ענ גולי לש ה גי מה ח לו. כנ קנ ת יי רל חל ם אנ אי
ן תוך גנ חות מי ן פורש ים כגלה רי גי מות הנ שש ר, ני עורי תש הי ה) ייש לש תה ה (ענ לה חי תש ה. בנ ימה םא ני ל מש לו כי פי ת אמ מל ך אל רל דל טות מי סש לי
קום מה ה  יזל אי לש ן,  דל עי הה ן  גנ תוך  מי יחו  וי רש הי של ם  מותה שש ני ה,  זל הנ ם  עולה הה ן  מי קות  לש תנ סש מי של כש ר.  תה סש ני ך  רל דל בש ן  דל עי

חוזשרות?

דושות קש מות הנ שה נש ן הנ ל אותה ך כה ף כה ם. אנ הל ה בה ה, זוכל לה חי תש ר בנ גי י הנ סי כש ני ז בש אוחי ל וש נוטי י של ינו, מי ני א שה לה אל
עולות) ים, (וש דועי ים יש ני מנ זש אות לי ן יוצש נו, כגלה רש מנ אה י של פי ה, כש טה מנ רוך הוא לש דוש בה קה ן הנ ין אותה מי זש מנ יונות של לש על הה
מות שה נש הנ ן  אותה מי ן  הל בה ז  אוחי של י  מי ים.  רי גי הנ מות  שש ני ן  אותה בש עות  ופוגש יון),  לש על (הה ן  דל עי ן  גנ בש ענ  עמשי תנ שש הי לש י  די כש
ן גה הנ תוך  לש דו  יהרש ה, וש זל בוש  לש דות בי ן עומש כגלה ים. וש עולי ם וש הל ים בה שי בש לנ תש ם, ומי הל ה בה זוכל ם וש הל ז בה עולות), אוחי (של

ם. דות שה עומש לו של ל אי בוש כה לש א בי לה ם אל דות שה םא עומש ן ל דל ן עי גנ בש שום של ה, מי זל בוש הנ לש בנ

ם תוב אי י כה רי ה, המ לה חי תש ן בנ הל יהה לה הה ג של נל עם ל הה כה מות מי שה ן נש ים אותה עי ה גורש זל בוש הנ לש יל הנ בי שש בי ר של םאמנ ם ת אי
ם, הל זוכות בה ם וש הל חםז בה אל מו לל דש קה ה, של בוש זל לש דות בי ן עומש גה ע? בנ רה גש םא יי ה ל תה נה עם ה וש סותה ה כש רה אי ח לו שש קנ ת יי רל חל אנ

בוש. לש דות בי םא עומש ם ל י שה רי המ נו, של מל טות מי שש פנ תש ה מי לה עש מנ עולות לש של וכש

ל עות ענ מה פםך דש שש ך לי אי ייש לש דנ ונ כות, בש בש ך לי אי ייש לש דנ ונ ן, בש קי ן זה קי שו, זה פש ננ ר לש מנ אה ם וש קםדל מי ן כש קי ה אותו זה כה בה
י, תי רש מנ ם אה תה עמבודה ב ובנ לי צון הנ רש י בי ני אמ ה של דושה קש תו הנ ינה כי רוך הוא ושש דוש בה קה י הנ ני פש לוי לי ל גה בה ר, אמ בה דה ר וש בה ל דה כה

ם. הל ים בה רי טש ענ תש ר ומי בה ל דה ל כה יו של לה עה ם בש הי שום של מי

ם הל ים לה אויי רש ן של קומה ל מש ת ענ חנ ל אנ רות כה שש י לי די ה כש זל ם הנ עולה דות לה יורש של דושות, כש מות קש שה ן נש ל אותה כה
ה זל בוש  לש מנ ובש ש.  קםדל הנ ע  רנ זל לש סות  נה כש ני ך  כה וש נו,  רש מנ אה של מות  שה נש הנ ן  אותה בש שות  לגבה מש דות  יורש ן  כגלה ם,  דה אה י  ני בש לי
מות שה נש ן  ה, אותה זל ם הנ עולה י הה רי בש די ים מי בושי ם לש ים אותה בי אה שש ני של ה. וכש זל ם הנ עולה ם בה הל ד מי בי עש תנ שש הי דות לש עומש

לו. לה ים הנ בושי לש תוך הנ יחנ מי רי מי יחנ של רי הה נות) מי הל זונות (נל דושות ני קש

א צה מש ני כםל  הנ וש ה,  דושה קש הנ ה  תורה לנ ם  יס אותה ני כש הי ה,  שה עה הוא  רוך  בה דוש  קה הנ של ים  רי תה סש ני הנ ים  רי בה דש הנ ל  כה
ה. לה גנ תש הי םא  ל וש ם  שה ן  מנ טש ני וש ר,  חי אנ בוש  לש בי ש  בי לנ תש יהד הי ומי ה,  תורה הנ ה אותו  תה לש גי ר  תה סש ני ר  בה דה אותו  וש ה,  תורה בנ
בושו, תוך לש ים אותו מי ם), רואי בושו (שה לש ר בי תה סש ר ני בה דה אותו הנ ב של ל גנ ף ענ ם, אנ יי יננ ים עי אי לי ם מש הי ים של מי כה חמ הנ וש
ד בה אל םא נל ר, ל תה סש יהד ני מי ב של ל גנ ף ענ אנ ן, וש יי ת ענ יחנ קי ים בו פש קי בוש, זורש לש ס לנ ני כה ם יי רל ר, טל בה ה אותו דה לה גנ תש הי ה של עה שה ובש

ם). הל ם (נ"א מי יהל יני עי מי

ר בה יא דה ר הוצי חנ אנ ש, וש קםדל ע הנ רנ זל רו בו  המ זה יי י) של די ר (כש גי ל הנ רוך הוא ענ דוש בה קה יר הנ הי זש קומות הי ה מש מה כנ בש
ם. ש שה בי לנ תש הי יקו וש תי רש ננ יהד לש ר מי ה, חוזי לה גנ תש הי ן של יוה כי יקו. וש תי רש ננ ר מי תה סש ני

ת ם אל תל עש דנ ם יש תל אנ ר, וש מנ אה ה וש לה גנ תש הי יקו וש תי רש ננ ר מי בה דה א הנ קומות, יהצה ם מש ל אותה כה ר בש גי ל הנ יר ענ הי זש הי ן של יוה כי
ב שנ חה ם, של יי רה צש ץ מי רל אל ם בש יתל יי ים הל רי י גי תוב כי כה ה, של נה מש טש ני וש בוש  לש ה בי רה זש חה ה, וש יקה תי רש ננ ה לש סה נש כש יהד ני ר. מי גי ש הנ פל נל
י רי בש די ה בש דושה קש ה הנ מה שה נש ת הנ ענ יודנ זו  ר הנ גי הנ ש  פל נל יחנ בו. בש גי ינשש י של יהה מי םא הה ש, ל בי לנ תש יהד הי מי ל של לנ גש בי תוב, של כה הנ

ם. הל ת) מי בל שואל ית (וש ני הל נל ה וש זל ם הנ עולה הה

הו א זל לה הו? אל ה מנ ן זל נה גו'. עה ר וש הה ל הה ל אל ענ ינ ן ונ נה עה הל תוך  ה בש םא מםשל יהב ר, (שם כד) ונ מנ אה ן וש קי זה ח אותו  תנ פה
ם ה אותה נה תש נה וש יהה  בושל לש ת  ה אל יטה שי פש ת הי של קל ה  אותה של ינו  ני ן. שה נה עה בל י  תי תנ נה י  תי שש ת קנ תוב (בראשית ט) אל כה הנ
ם או אותה קום בה ד אותו מה כםל. ענ הנ ה מי נה הל נל ה וש אה רה ה של ה מנ אה נו רה מל ר, ומי הה ה לה ה מםשל לה בוש עה אותו לש ה, ובש מםשל לש
לו ים אי רי בה מםענ דש שש י לי די א כש לה ם אל עולה אנו לה םא בה א ל לי מה לש רו, אי מש אה וש כו  ן ובה קי י אותו זה ני פש חו לי טש תנ שש הי ים, וש רי בי חמ הנ

נו! י לה יך - דנ פי מי

ן קי י זה רי המ ר, של בה דה ת הנ י אל תי לש חנ תש ד הי בנ לש ה בי יל זל בי שש םא בי ים, ל רי בי ח לו) חמ קנ ת יי רל חל ם אנ ן, (אי קי ר אותו זה מנ אה
םא ל ם, וש הל לה ה של בונה תש יהה בנ בובש רש עי ם בש הי ם של עולה י הה ני ה בש מה א, כנ םא קורי ל יש וש יש קי ה קי ד עושל חה ר אל בה דה םא בש י ל מוני כה
יב שי הה לש ים  רוצי םא  ל וש ם,  יהל לי אמ ה)  בה המ אנ (בש ה  ימה הי נש בי יום  ל  כה בש את  ה קורי תורה וש ה,  תורה בנ ת  מל אל ך  רל דל בש ים  רואי

ם. םאשה ר

אי. דנ ך הוא ונ ן - כה מנ טש יהד ני ן ומי טה ה קה אה רש ני ה, וש יקה תי רש ננ ר מי בה ה דה יאה ה הוצי תורה י הנ רי המ נו של רש מנ אה ב של ל גנ ף ענ אנ וש
ה. ים בה עי נודה ה וש ים בה עי יודש ם של אותה א לש לה ה אל ת זל ה אל םא עושל יהד, ל ן מי מנ טש ני ה וש יקה תי רש תוך ננ ה מי לה גנ תש ני ן של מנ זש ובי

תוך ר בש תי סש הל ה בש מונה יא טש הי וש ר,  תםאנ ה בש פה יה וש ה  אל רש מנ ה בש פה יה יא  הי ה, של הובה אמ לנ ה?  ר דומל בה דה ה הנ מה לש ל  שה מה
תוך ב, מי ר. אותו אוהי תה סש ני הוא בש א של לה ם, אל דה י אה ני יו בש לה ים עה עי םא יודש ל י של ידי חי ב יש ה אוהי ייש לה ה, וש לה ל של יכה הי הנ
ב ב סובי אוהי י הה רי המ ת של ענ יא יודנ ד. הי ל צנ כה יו לש ינה ים עי רי יד, מי מי ה תה יתה ר בי ענ ל שנ ר ענ ה, עובי ב אותה אוהי ה של בה המ אנ הה
ה, בה אוהמ יהנ לש נל ת פה ה אל לה גנ ם ומש יא שה הי ר של תה סש ל ני יכה אותו הי ן בש טה ח קה תנ ת פל חנ ה? פותנ ה עושה יד. מה מי ה תה יתה ר בי ענ שנ
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בו לי יו וש עה דו, ומי בנ ב לש אוהי ט לה רה לו, פש כש תנ סש םא הי ל או וש םא רה ב, ל אוהי ל הה צל יו אי הה ם של ל אותה ית. כה סי כנ תש ני ת וש רל יהד חוזל ומי
יו לה ר (אי עורי ד לש חה ע אל גנ רל יו  לה ית אי לי גש ני ת אותו,  בל יא אוהל הי ה של בה המ אנ הה תוך  מי של ענ  יודי וש  . יהה רל חמ אנ כו  לש הה שו  פש ננ וש
ר ענ ב שנ ב סובי ם לי כנ חמ אותו  ה של תורה ת הנ ענ בו. יודנ אוהמ א לש לה ה אל לל גש םא ני ה ל תורה ר הנ בנ הוא דש ך  ה) אותו. כה בה המ אנ
ה קומה מש ת לי רל יהד חוזל ז, ומי מל רל ת לו  זל רומל ל, וש יכה הי הנ תוך  יו מי לה אי יהה  נל ה פה לה גנ ה? מש יא עושה ה הי ל יום. מנ כה ה  יתה בי
ים כי הולש שו  פש ננ וש בו  לי וש יו  עה דו, ומי בנ לש ק הוא בי א רנ לה ים, אל לי כש תנ סש םא מי ל וש ים  עי םא יודש ם ל שה של לו  ל אי ת. כה רל תל סש ני וש

ה. בה המ מו אנ ר עי עורי ה לש הובה אמ ה לנ בה המ אנ ת בש כל הולל ית וש סי כש ני ית וש לי גש ה ני תורה ה הנ ל זל ענ , וש יהה רל חמ אנ

ת לו זל ע) רומל גנ רל ם, (בש דה אה ל הה לות אל גנ תש הי ה לש ילה חי תש מנ של ה כש אשונה רי ה: בה ל תורה ה של כה רש יא דנ ך הי ה, כה אי םא ורש ב
ה חה לש שה אותו של ת לש רל ה אומל תורה הנ י. וש תי את לו פל קורי יו וש לה ת אי חנ ענ - שולנ םא יודי ם ל אי ז טוב, וש ענ - אה ם יודי ז. אי מל רל בש
ב רנ גו'. קה ב וש ר לי סנ ה חמ נה ר הי י יהסג תי י פל תוב מי כה של הו  מו. זל ר עי בי דנ אמ אן ונ כה ב לש רנ קש יי י של תי פל הנ אותו  לש רו  מש יו: אי לה אי
הו זל ט, וש אנ ט לש אנ ן לש בוני תש יי ד של כו, ענ רש י דנ פי ים לש רי בה דש ת לו  של פורל ת של רםכל ר פה חנ אנ מי מו  ר עי בי דנ ה לש ילה חי תש , ומנ יהה לל אי

ש. רה דש הנ

יו לה ית אי לי גש , ני יהה לל ל אי גי רנ תש הי ר של חנ ה. אנ דה גה י הנ זוהי ה, וש ידה י חי רי בש ן די טה ש קה פי שש ר פי חנ אנ מו מי ר עי בי דנ ך תש ר כה חנ אנ
ה בה לי ים בש מורי שש יו  הה רות של תה סש ני ים הנ כי רה דש ל הנ כה וש ה,  לה ים של רי תה סש ני סודות הנ ל הנ כה מו  ת עי רל בל דנ ים ומש ני פה ים בש ני פה
ה לו, תה לש יהה גי ל סודותל י כה רי המ ת, של יי בנ ל הנ ענ אי, בנ דנ ה ונ ל תורה ענ ם, בנ לי ם הוא שה דה ז אותו אה אה ים, וש אשוני ים רי יהמי מי

לום. נו כש מל ה מי תה סש םא כי ל ה וש קה חמ םא רי ל וש

ה ז רואל אה ך הוא. וש כה וש ך  סודות, כה יו הנ הה ך  כה וש ך  ה? כה לה חי תש בנ ך  י לש תי זש מנ רה ז של מל רל ר הה בנ דש יתה  אי ת לו, רה רל אומל
םא ל של הוא,  של מו  כש תוב  כה הנ ט  שנ פש ז  אה וש ם,  הל מי רםענ  גש לי ין  אי וש יף  הוסי לש ין  אי לו  לה הנ ים  רי בה דש הנ ל  ענ של ים)  יוני לש על הה (של
ים בי יות אוהמ הש ה לי תורה י הנ רי חמ דםף אנ רש לי ר וש הי זה הי ים לש יכי רי ים צש שי נה ך אמ ל כה ענ ת. וש חנ לו אות אנ פי רםענ אמ גש םא לי ל יף וש הוסי לש

ר. אי בה תש ני מו של ה, כש לה של

י רי המ ם, של ים הי יוני לש על ים וש דולי ה גש מה ה כנ זל סוק הנ פה ים בנ לי גש לש גנ תש מי ים של גולי לש גי ח לו. הנ קנ ת יי רל חל ם אנ ה, אי אי םא ורש ב
יך אי ם וש יי ננ םאזש מ ים הנ די יך עומש רוך הוא אי דוש בה קה י הנ כי רש ם דנ דה י אה ני ים בש עי םא יודש ל גול, וש לש גי סות בש נה כש מות ני שה נש ל הנ כה
סות נה כש יך ני אי ה, וש זל ם הנ עולה אות לה םא בה ל ד של ין ענ די סות לנ נה כש מות ני שה יך נש אי ן, וש מנ ל זש כה ל יום ובש כה ם בש דה י אה ני ים בש דוני ני

ה. זל ם הנ עולה ן הה אות מי יוצש ר של חנ ין אנ די לנ

ה מה כנ לות, וש טה עגרש מות מש שה ה נש מה ם כנ הוא עי רוך  בה דוש  קה ה הנ ים עושל רי תה סש ים ני עמשי ה מנ מה כנ ים וש גולי לש ה גי מה כנ
ם, הל בה ך  פי הנ תש מות מי ה עולה מה כנ ך, וש לל מל ל הנ גוד של רש פנ סות לנ נה כש םא ני ל ם של עולה אותו הה כות בש לות הולש טה עגרש רוחות מש
מות שה נש לות הנ גש לש גנ תש יך מי אי ים, וש יחי גי שש םא מנ ל ים וש עי םא יודש ם ל דה י אה ני ים, ובש רי תה סש ים ני אי לה ה פש מה כנ ך בש פי הנ תש מי ם של עולה הה וש

ע. לנ קה ף הנ תוך כנ ה בש נה על לש קנ יך יש בל יש ש אם פל ת נל אי ר וש מנ אל נל מו של ע, כש לנ קל ף הנ כנ ן בש בל אל כש

ר הה נה הוא הנ יף, של קי תנ הנ דול וש גה ן הנ ילה אי הה מות מי שה נש ל הנ י כה רי המ לות, של גנ ו ייש לש שה כש לות) ענ גנ נו לש לש חנ תש הי יל וש הואי (וש
ה, טה מנ לש מי רוחנ  הה וש ה  לה עש מנ לש מי ה  מה שה נש הנ אות.  יוצש ן  טה קה ר  חי אנ ץ  עי מי רוחות  הה ל  כה וש אות,  יוצש ן,  דל עי מי א  יוצי של
ם יהל ני ל שש בור של חי יון, ובש לש ירות אור על אי ז מש ת, אה חנ אנ רות כש בש חנ תש ר מי של אמ כנ ה. וש בה קי ר ונש כה מו זה ת כש חנ אנ רות כש בש חנ תש ומי
תוב כה ר, של א ני רה קש ד ני חה אל ם כש יהל ני ל שש בור של חי ל הנ ענ וש  . ה ר'וחנ מה 'שה "ר? נש ני הו  ם. מנ דה ת אה מנ שש ר ה' ני ר. ני ני א  רה קש ני

ם. דה ת אה מנ שש ר ה' ני (משלי ב) ני

ים רי בש חנ תש מי של ר. וכש ני א  רה קש ני םא  ל וש ים  ירי אי םא מש ה ל י זל לי ה בש זל וש ד,  חה אל יר כש אי הה ה לש בה קי ונש ר  כה זה  - רוחנ  ה וש מה שה נש
י תוב (ישעיה נז) כי כה נוז, של גה ל הנ יכה הי ה בנ לה עש מנ ם לש עממםד שה רוחנ לנ ה בש מה שה נש ת הנ פל טל ענ תש ז מי אה ר. וש א ני רה קש כםל ני ד, הנ חה אל כש
ה לה עש מנ ם לש י. שה יתי שי י עה ני מות אמ שה נש שום של ם? מי ענ טנ ה הנ א ינעמטוף, מה לה ף, אל טי ענ תש תוב יי םא כה י ינעמטוף. ל ננ פה לש מי רוחנ 

אוי. רה מו של רוחנ כש ה בש מה שה נש ת הנ של בל לנ תש ת ומי פל טל ענ תש נוז, מי גה ל הנ יכה הי ן, בנ גה בנ

א לה ם), אל שה ם (מי שה ה לש אה םא בה ל ש  פל נל ה, הנ מה שה ונש רוחנ  א בש לה אל ש  מי תנ שש םא הי ל יהה וש םא הה ל ל יכה הי אותו  בש ן של יוה כי וש
ת רל חל ה רוחנ אנ אותה ת בש של בל לנ תש ה) מי זל ם הנ עולה תון, (בה חש תנ ן הנ דל ן עי תוך גנ ת לש דל יורל של ם, וכש ה רוחנ שה אותה ת בש של בל לנ תש מי

ם. הל ת בה של בל לנ תש ה ומי זל ם הנ עולה ה בה יא שורה ן הי כגלה ם, ובש שה ה מי תה יש הה ם וש שה ה מי אה יהצש ה של נו, אותה רש מנ אה של

ה, זל ם הנ עולה ה בה טה שש פנ תש םא הי ל וש ה)  רה המ טש ני םא  ל ה (של תה בש רנ תש םא הי ל ה, של זל ם הנ עולה ן הה את מי יוצי של רוחנ  ה  אותה
ל גואי אותו  א  צי מה יי של ד  ענ ע,  לנ קה הנ ף  כנ בש ן  בל אל כש ם  עולה בה גול  לש גי בש ה  אה בה ה.  נוחה מש את  מוצי םא  ל וש גול  לש גי בש ת  כל הולל
ה תה יש הה שו, וש פש ננ יד רוחו וש מי יק בו תה בי דש ש בו, ומנ מי תנ שש יהה מי הוא הה ש של מה י מנ לי אותו כש יא אותו בש בי ה, ומי נה לל אמ גש יי של

ם. קםדל מי ה אותו כש ל בונל גואי אותו הנ , וש רוחנ ת זוגו, רוחנ בש בנ

ין לו אי ם של עולה ן בה טה ר קה בה לו דה פי ין אמ י אי רי המ ה. של דה בש אל םא נל י, ל לי כש אותו הנ ה בש קה בש דש ני יר וש אי שש הי ה רוחנ של אותה וש
י לי אותו כש יר בש אי שש הי רוחנ של ה הה ך, אותה שום כה ים. ומי מי עולה ד לש בה אל םא נל ל ם, וש שה ס לש ני כנ תש הי ן ולש מי טה הי קום לש ר ומה תנ אמ
ל קום של מה קומו, בש מש ה אותו בי יא אותו ובונל בי נו, ומי מל א מי יהצה לו של סוד של יש הנ ר וש קה עי ר הה חנ ף אנ אי רודי דנ ם, הוא ונ שה
גוף ה וש שה דה ם, רוחנ חמ עולה ו בה שה כש ה ענ שה דה יהה חמ רי י בש זוהי ם, וש קםדל מי ם כש ה שה נל בש ני מו, וש ה עי אה יהצש ת זוגו של ה רוחנ בנ אותה

ש. דה חה

יר אי שש הי ת של רל חל ה רוחנ אנ יל אותה בי שש א בי לה ית אל ני בש םא ני ל ל בה ה, אמ ך זל יהה - כה הה ה של יא מנ ר, רוחנ זו הי םאמנ ם ת אי וש
א לה ה אל נל בש םא ני ה, ל נל בש ני ה של ן זל יה נש נוך, בי ל חמ רו של פש סי י). בש לי אותו כש סודות בש אן ייש סודות (סוד הנ י. כה לי אותו כש בש
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רוחנ ה  ל אותה יו של רה חמ אנ ך  ה מושי נות, זל בה הי יל לש חי תש הי של י. וכש לי כש הנ אותו  ם, בש יר שה אי שש הי ת של רל חל אנ רוחנ  ה  אותה בש
ה, מה שה י נש זוהי , וש י רוחנ זוהי ך  ר כה חנ ת. אנ חנ ן אנ הי י רוחות של תי ם שש שה יו, וש לה ה אי ך אותה ית ומושי אי ילה טי רש ת ענ כל הולל של

ת. חנ ן אנ יהל תי ושש

י ני ר בש אה שש ייש לי מו של ה. כש יונה לש ת על רל חל ה אנ מה שה ן נש הל ש בה בי לנ תש הי ת לש חנ ן אנ ן הי יהל תי אוי, שש רה ר כה הי טה הי ה לש כה ם זה אי
ה מה שה נש הנ וש ה,  לה עש מנ לש מי ת  רל חל אנ רוחנ  וש ן,  הל בה זות  אוחמ וש מות  קודש של ן  אותה מות,  שה נש הנ ן  הל בה זוכות  של רוחנ  ם  עולה הה

ה. יונה לש על ה הה מה שה נש ן הנ הל יש בה בי לש הנ י לש די י רוחות כש תי ש ייש שש מה לו מנ של ם מי ך גנ ף כה ן - אנ הל ה בה שה בש לנ תש ה הי דושה קש הנ

ה זל של נו? או  מל ה מי עמשל ננ ה  יר, מנ אי שש הי אשון של רי גוף הה הנ ש. אותו  דה ו חה שה כש ה ענ נל בש ני ר של חי ה גוף אנ זל ילה לה הש יי
יל ד, הואי בה אל ה נל לה חי תש ם בנ לי תנ שש םא ני ל ה של זל אשון הנ רי הה ע, של מה שש ם ני דה ת אה בוננ י תש פי נות. לש יקה רי ה בש זל נות, או של יקה רי בש
ים ני יקה לו רי פי אמ ים של עי נו יודש י אה רי המ ן? ונ הל ת מי חנ אנ לו בש פי ה, או אמ תורה וות הנ צש מי ל בש די תנ שש ם הי נה חי ך, לש ם כה ה. אי כה םא זה ל וש
ל די תנ שש הי כות ולש זש לי בות וש רנ תש הי ם לש לי תנ שש םא הי ל ב של ל גנ ף ענ ה, אנ גוף זל מון. וש רי וות כה צש ים מי אי לי ם מש ל, כגלה אי רה שש יי בש של

יו? ם הה ם הי נה חי י לש כי נו, וש מל דו מי בש אל םא נל ל ר, של מנ ה הוא שה תורה ל הנ רות של חי וות אמ צש ם, מי עולה בה

ת) ענ דנ ל הנ ה ענ לל עמ ינ ים, (המ עי יודש ים וש בורי ם סש תל אנ ך  כה י של תי עש י יהדנ ני י אמ רי המ ם, של יכל יני עי חו  קש ים, פי רי בי ים חמ רי בי חמ
ים רי בה דש ל בנ כי תנ סש הי נו לש ס לה חה ך, וש םא כה ים. ל מי עולה יום לש ם קי הל ין לה אי נות, של יקה רי ם בש רו הי יש טנ צש ים ני ם גופי ל אותה כה של

הנלהלו.

ל לי מנ יהכול לש ם של עולה י הוא בה תו. מי לה הי ל תש יענ כה מי בורות ה' ינשש ל גש לי מנ י יש ר, (תהלים קו) מי מנ אה ן וש קי זה ח הנ תנ פה
יום יה לו קי הל יי ד, וש בה אל םא נל יר, ל אי שש הי אשון של רי יד? אותו גוף הה מי ם תה עולה רוך הוא בה דוש בה קה ה הנ עושל בורות של גש הנ
א, רה בה יות של רי ר שום בש כנ חנ שש פי קנ םא מש רוך הוא ל דוש בה קה הנ ים, וש יני ה מי מה כנ ל בש בנ שו סה נש ת עה י אל רי המ םא, של ב יד לה תי עה לל
ים, מודי עו בש רש םא כה ל לו של אי ט לש רה ים, ופש מי עולה ם טוב לש הל יהה בה םא הה ל וש לו  ה של מונה אל תוך הה או מי יהצש ם של אותה ט לש רה פש
םא יהקום ל ם וש דה ל אה מות של דש גוף בי אותו הנ ה בש נל בה םא יי ל י של די רות, כש חי יות אמ רי רוך הוא בש דוש בה קה ה הנ ה עושל לל אי מי של

ך. םא כה ה ל לל ל אי בה ים. אמ מי עולה לש

ה ר, מה חי אנ גוף הה אותו הנ ה בש זל ם הנ עולה ן בה קי תנ תש הי ה לש זוכה ה רוחנ  ם אותה רוך הוא? אי דוש בה קה ה הנ ה עושל מה
ב רי עה ף ומש תי שנ ם, ומש שה יס לש ני כש מנ של לו  של רוחנ  הה ה  ה, אותה ל אותה גואי ל של גואי הנ הוא? אותו  רוך  בה דוש  קה ה הנ עושל
אותו גוף לש רוחות (בש ם שה י ייש שה רי המ ה? של עמשל ה ננ ת. ומנ דל בל אל םא נל ל אי של דנ י, ונ לי כש אותו הנ ה בש תה יש הה ה רוחנ של אותה בש
י רי לו המ ה, רוחנ של ל אותה יהה גואי הה יא של הי ה הנ לה אג גש ה, הנ אי םא ורש רוך הוא? ב דוש בה קה ה הנ שה ה עה ר בו יהקום. ומל חי אנ
י לי כש אותו  בש ה  תה יש הה של ה  אשונה רי הה רוחנ  הה ה  אותה וש הוא.  הנ י  לי כש בנ ת  בל רל עה תש ומי ת  פל תל תנ שש ומי ת,  בל זל על נל וש ם  שה ת  סל נל כש ני
ם, ה שה קה בש דש ני י וש לי כש הנ אותו  ב בש זנ עה של רוחנ  הה ה  ה אותה שום זל ת, ומי דל בל אל םא נל ל ם וש ת שה רל אל שש ני אי של דנ ת בו, ונ קל בל דש ני וש
ת ה בנ תה יש הה קום של מה ה אותו בש יו, ובונל לה יאו אי בי נו ומש מל א מי יהה יוצי הה לו של סוד של יש הנ לו וש ש של שםרל ר הנ חנ ף אנ הוא רודי
ה תה יש הה ם וש שה ה לש כה שש מש ני ה של ת אותה חנ אנ ם, וש ה שה רה אמ שש ני י וש לי כש אותו הנ ה בש תה יש הה ת של חנ ם) - אנ לש רוחות שה י שה רי זוגו. המ
ה ר, ומה שה פש י אל לש רוחות אי יות שה הש ן. לי הל ב בה רי עה תש הי ל וש גואי ם אותו הנ שה יס לש ני כש הי ה של ת אותה חנ אנ ית, וש אי ילה טי רש ענ

ה? עמשל ננ

ל, גואי ם אותו הנ שה יס לש ני כש הי ה רוחנ של רוך הוא. אותה דוש בה קה ה הנ עושל יונות של לש על בורות הה גש ן הנ ך הי א כה לה אל
נות בה הי ם לש ה שה בה שה ית של אי ילה טי רש ענ רוחנ  ה  אותה הוא) וש ים, (וש רי גי הנ בוש  ל לש קום של מה בש זו  ה הנ מה שה נש ה הנ שה בש לנ תש הי בו 
דוש קה הנ ם, וש שה ה מי חה רש י, פה לי אותו כש ה בש רה אמ שש ני ה של לה חי תש ה בנ תה יש הה ה רוחנ של אותה ה. וש יונה לש על ה הה מה שה נש בוש לנ יות לש הש לי
ה לה ענ תש ם. ומי ת שה נל מל טש ני ן, וש דל ן עי גה י הנ פי תש ר כי חנ אנ ע של לנ סל בנ לונות של חנ תוך סודות הנ קום בש ה מה ין לה מי זש רוך הוא מנ בה
נו רש מנ אה ם של יי ננ שש ם הנ אותה ד מי חה הו אל זל גוף, וש ה רוחנ יהקום אותו הנ אותה ה, ובש לה חי תש יהה בנ הה אשון של רי גוף הה אותו הנ לש

ה). לה עש מנ (לש

תוך לש אותו  ידו  בות, הורי רנ תש הי ה לש כה םא זה ל שום של י מי רי המ דול, של גה שו  נש יהקום עה ם של רל גוף טל הנ ל אותו  בה אמ
ה ני ה, הי ו עולל שה כש ענ ד וש ו יורי שה כש םאת. ענ ז ל הנ בי תי ים אותו לנ לי עמ ך מנ ר כה חנ אנ ם. וש דון שה ני א, וש קה רש אנ ה לש מוכה סש ה, של מה דה אמ הה

ים. שי דה י חר אשי רה ים ובש ים טובי יהמי תות וש בה שנ ט לש רה ה, פש נוחה ין לו מש ד, אי ה יהרנ ני הי ה וש לה עה

י ני שי יש ים מי בי רנ תוב (דניאל יב) וש לו כה ל אי ענ ל. וש בי תי ר - מי פה ה. עה מה דה אמ ת - מי מנ דש ר. אנ פה ת עה מנ דש אנ ים בש ני שי ה יש לל אי וש
ם ל אי בה ן. אמ קי תנ תש הי כו לש םא זה ל ה של לל ל אי ם. כה און עולה רש די פות ולש רה חמ ה לנ לל אי ם וש י עולה יי חנ ה לש לל יצו אי ר יהקי פה ת עה מנ דש אנ
ה ר בה מנ אל נל ה רוחנ של י אותה רי המ יק הוא, של די ז צנ ן, אה קי תנ תש הי ם לש קםדל מו מי ה כש בה שה ית של אי ילה טי רש ה רוחנ ענ ה אותה תה כש זה
ל גו'. כה פות וש רה חמ ה לנ לל אי ם וש י עולה יי חנ ה לש לל תוב אי ה כה לל ל אי ענ אשון, וש רי גוף הה הנ אותו  ן בש קנ תג ע, תש לנ סל ה בנ רה מש שש ני של

ן. קי תנ הי כו לש םא זה ל ם של אותה

ר תנ ה ייש לו אמ פל ל הנ בל לו הל פי ד. אמ בה אל םא נל לום ל דוש, וכש קה יון הנ לש על ך הה לל מל ל הנ יונות של לש על בורות הה גש ן הנ לו הי אי וש
נות, יקה רי בש ינו  קול אי לו  פי אמ ם ונ דה ל אה בור של די לו  פי אמ ונ ה,  עושל ה של מנ נו  מל ה מי הוא עושל רוך  בה דוש  קה הנ קום, וש ומה

ם. כגלה קום ייש לש ר ומה תנ אמ ונ

ת זוגו י בנ רי המ ים, של יזי רי כש םא מנ ה ל ל זל ענ וש ת זוג,  בנ ין לו  ה, אי שה דה יהה חמ רי ם בש עולה א לה יהצה וש ו  שה כש ה ענ נל בש ני ה של זל
יו. בי אה יו לש חי אה מו, וש ה אי תה שש על ה לו נל תה יש הה זוג של ת הנ נו. בנ מל ה מי דה בש אה

ים לי בה י חמ לי דול בש גה יהם הנ תה לנ סש ננ כש ני נו של רש מנ י אה רי ן, המ קי ן זה קי ה. זה יקה תי שש ך הנ ה לש תה יש ה הה ? טובה יתה שי ה עה ן, מל קי ן זה קי זה
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ל קו של מש י עה רי ה - המ טה מנ ד לש רי תי ר של םאמנ ם ת אי ל. וש םא תוכנ ה - ל לה עש מנ ה לש לל עמ תנ ר של םאמנ ם ת ה? אי עמשל ה תנ ל, מנ גל י דל לי ובש
תה לש גנ רנ תש םא הי ל , וש יתה יי םא הה לו ל לה ים הנ ני מנ זש חור. בנ אה זםר לש חמ ך לנ ין לש ן, אי קי י זה ן, אי קי י זה ה? אי עמשל ה תנ דול. מנ הום גה תש הנ

ם. ה שה תה אנ ה של זל ק הנ עםמל יהה בה ני אר ס לה נה כש םא ני ה ל זל דור הנ ל הנ כה ר בש חי ם אנ דה אה תה של עש י יהדנ רי המ ך, של כםחמ ש בש לי חה הי לש

ם ענ פנ עמבםר בש יך ינ ה אי לה חה תש הנ יחנ בנ גי שש מםק, הוא מנ עה יהם הל ס לנ נה כש ם הוא ני אי כו, וש רש ת דנ מםר אל שש ענ לי אי יודי ן יוחנ בל
ש לנ חל ל תל ם, אנ ה שה תה אנ יל וש ן, הואי קי ו, זה שה כש ה. ענ לה חי תש תה בנ חש גנ שש םא הי ן, ל קי ה, זה תה אנ ס. וש ני כה יי ם של רל יהם טל יהשוט בנ ת וש חנ אנ
ן, קי ן זה קי ד. זה חנ פש ל תי ה. אנ גםבנ לנ ק וש עםמל ב, לה רםחנ לה וש ך  אםרל םאל, לה מ שש לי ין וש יהמי שוט לש ך, לה כש רש ל דנ ת כה זםב אל עמ ל תנ ך, אנ כםחמ בש

. תה חש צנ בות נה רה ה קש מה כנ ם וש כםחה תה בש רש בנ ים שה קי זה ים חמ רי בה ה גש מה ך. כנ כםחמ ק בש זי חנ תש הי

יום בש מו  אי ה לו  רה טש עי ה של רה עמטה למםה בה שש ך  לל מל יון בנ נות צי ה בש ינה אל ה ורש ינה אל ר, (שיר ג) צש מנ אה ח וש תנ ה, פה כה בה
ך לל מל אות בנ רש י יהכול לי י מי כי ה, וש ינה אל ה ורש ינה אל ל צש בה ך הוא. אמ כה שוהו, וש רש ה פי סוק זל בו. פה ת לי חנ מש יום שי תו ובש נה תג חמ
קום, מה אותו  ה בש לה עש מנ לש ים של רומי מש ילות הנ ל חי כה ר מי תה סש ני י הוא  רי המ ונ לו?  לום של שה הנ של ך  לל מל הוא הנ למםה, של שש
עוד, למםה? וש ך שש לל מל יון בנ נות צי ה בש ינה אל ה ורש ינה אל תה צש רש מנ ה אה תה אנ ך, וש תש ים זולה להי ה אל תה אה םא רה ן ל יי ענ (ישעיה סד) של

בודו? קום כש ייה מש ים אנ רי אומש ים וש לי ים שואמ יוני לש על ים הה כי אה לש מנ ל הנ בודו, כה י כש רי המ של

י ל מי כה ה. של רה עמטה תוב ובה םא כה ל תוב, וש ה כה רה עמטה למםה, בה ך שש לל מל יון בנ נות צי ה בש ינה אל ה ורש ינה אל ר צש מנ אה ה של א, מנ לה אל
ת ה בנ א לה ינו, קורי ני י שה רי מו, המ ה לו אי רה טש עי לו. של לום של שה הנ ך של לל מל ל הנ ם של נםענ ת הנ ה אל ה, רואל רה ה עמטה ה אותה רואל של

ה. דה בה כש ה ני מה כש ע חה ה, יידנ ת זל ע אל יידנ ל וש כי תנ סש יי י של יהה. מי כםל הה הנ כםל הוא, וש הנ ם, וש ה אי א לה חות, קורי ה אה א לה קורי וש

לו לה ים הנ יקי די צנ רו הנ אמ שה ר - יי םא אםמנ ם ל לות. אי גנ יך לש רי םא צה ה - ל ר זל תה סש ר סוד ני ם אםמנ ה? אי עלשל ה אל ו מה שה כש ענ
י ה' ה אותי יתה די י פה יד רוחי קי פש ך אנ יהדש ר, (תהלים לא) בש מנ אה יו וש נה ל פה ן ענ קי זה ל אותו הנ פנ ה. נה זל סוד הנ ן הנ ים מי תומי יש
ת זוגו ה? בנ טה מנ ילה לש הש יי ך וש פי הנ תש יך יי ה, אי לה עש מנ יהה לש הה ה של לה עש ה? בנ לה עש מנ ה לש של עה יך יי ה, אי טה מנ יהה לש הה י של לי ת. כש מל ל אל אי
יו חי ל אה בה ה, אמ פל ל אותו - יה אנ גש ה יי אשונה רי בה יו של בי ם אה יו? אי בי אה ך לש יו הופי חי ה. אה יהה מי ל תש ה ענ יהה מי מו? תש ה אי תה שש על נל

ה. לה עש מנ ים לש תוני חש תנ ה וש טה מנ ים לש יוני לש על אי של דנ פוך הוא! ונ ם הה ה?! עולה יהה מי םא תש י זו ל כי יו? וש בי ילה אה הש יי של

הוא יא, וש לו הי ה של בורה גש הנ ה וש מה כש חה הנ ם, של עולה ד הה ענ ם וש עולה ן הה ך מי בםרה לוהנ מש אל ם הה ילה שי הש א, (דניאל ב) יי לה אל
ל יוכנ םא  אור ל רוי בש שה י של ה, מי אי םא ורש רוי. ב שה מו  אור עי הה וש ה,  כה שי חמ ה בנ מנ ענ  יודי גו'.  וש ים  ני מנ וזש ים  ני דה ה עי נל שנ מש
רוי אור שה הה ב של ל גנ ף ענ ה אנ כה שי חמ ה בנ ענ מנ ך, יודי םא כה רוך הוא ל דוש בה קה ל הנ בה ה. אמ כה שי חמ בנ ה של אות מנ רש לי ל וש כי תנ סש הי לש

ם. שה ה של ל מנ ענ כה יודי ך וש חםשל ל בנ כי תנ סש אור מי תוך הה מו. מי עי

א בה י של ינו, מי ני שה ה. של לה יש לנ אות הנ רש ם מנ אותה ים בש מוני דש קנ רו הנ מש אה ד של חה ר אל בה ה דה אשונה רי ים בה די קש הנ ו ייש לש שה כש ענ
יא הי שום של ם מי ן, אי בוני תש הי אן ייש לש א. כה רה קש ה תי ינה בי ם לנ י אי תוב (משלי ב) כי כה ה, של ינה בי ה לש פל צש לום, יי חמ מו בנ ל אי ענ

ה? מה מו לה ל אי א ענ בה י של ל מי בה ה. אמ ינה בי ה לש כל זש לום, יי חמ מו בנ ה אי רואל י של מי ך: של תםב כה כש יהה לו לי הה ה, וש פל ם - יה אי

ה, לה עש מנ ה לש לה עה ן של יוה ה, כי לה חי תש יהה בנ ן הה ה. בי לה עש מנ ה לש טה מנ לש ה מי לה עה וש ך  פי הנ תש הי שום של יון הוא, מי לש א סוד על לה אל
ה. ינה בי ה לש זוכל יהה וש לל ט עה שולי יון, וש לש ם על עולה ה הוא מי עמשל ננ ן, וש ילה אי ך הה פי הנ תש מי

יום י הנ ני ה אמ תה י אנ ני י בש לנ ר אי מנ תוב? (תהלים ב) ה' אה ה כה ה, מנ נה ה שה רי שש על לש  שש ם לי דה ה אה עולל של ה כש לה חי תש בנ
ת גנ רש דנ ה לש לה ענ תש י הי רי המ יון, של לש על ם הה עולה ן הה י הוא מי רי , המ יהה לל ה אי לה עה ן של יוה ה. כי נה מל ה מי טה מנ ז הוא לש יך. אה תי דש לי יש

ה. ינה בי ה לש אי) זוכל דנ ה (ונ זל ף, וש יוסי

יו, לה ט עה שולי צונו וש רש ד בי תון, עומי חש תנ ן הנ ילה אי ל הה ענ ף, בנ ת יוסי גנ רש דנ יהה בש ה הוא הה לה חי תש ה בנ זל י הנ לי כש ך הנ ף כה אנ
ף ל יוסי ה של גה רש ה דנ אותה עממםד בש ה לנ צה םא רה הוא ל ן של יוה ת. כי דל תון עומל חש תנ ץ הנ עי ה הה בה קי נש מות הנ דש ה בי בה קי ל נש י כה רי המ של
אותו מו. וש ית אי עמשי יא ננ הי ה, וש טה מנ ד לש ז יורי דות, אה עמשות תולה לנ ם וש עולה בות בה רנ תש הי ולש ה  בה ש  מי שנ יים לש קנ תש םא הי ל וש

ה. טה מנ ד לש הוא יהרנ ה וש אשונה רי יהה הוא בה הה ף, של ת יוסי שנ רג ת יש ש אל ל יורי גואי הנ

ה ן. מנ ילה אי הה ך  פי הנ תש יך. הי תי דש לי יום יש י הנ ני ה אמ תה י אנ ני י בש לנ ר אי מנ יים בו, ה' אה קנ תש ז הי ה, אה טה מנ ד לש יהרנ ן של יוה כי
ה, טה מנ ד לש הוא יהרנ ן של יוה ה. כי טה מנ ד לש הוא יהרנ יו, וש לה הוא עה ן הנ ילה אי ט הה לנ שה ר וש זנ יו, חה לה ט עה לנ הוא שה יו וש תה חש יהה תנ הה של

אוי. רה אי כה דנ קונו ונ ל תי א ענ כםל בה הנ אי, וש דנ ילה ונ הש יו יי בי א, אה רה קש יו ני בי ף, אה קום יוסי ת מש שנ רג ש יש יהרנ אותו של

ט יהה שולי הוא הה ה של ה. ומנ בה קי נש ם הנ עולנ ו הוא מי שה כש ענ ם, וש שה ר מי עלקנ י נל רי המ ר, ונ כה זה ם הנ עולנ יהה מי ה הה לה חי תש בנ
יו לה ים עה יזי רי כש םא מנ ל ת זוג, וש ל בנ לה כש ין לו בי ה אי ל זל ענ ה, וש בה קי נש ם הנ עולנ יות בש הש ר לי חוזי יו, וש לה ת עה טל יא שולל יהה - הי לל עה

ה. בה קי נש ם הנ עולנ יות מי הש ר לי זנ י הוא חה רי המ ה, של בה קי נש ל הנ ענ

ן ר מי קי עה יי של כש לו  ייש  ר של ענ צנ ת הנ ם אל עולה י הה ני בש לו  כש תנ סש יי וש עו  א יידש לי מה לש יר, אי אי שש הי אשון של רי גוף הה הנ אותו  וש
ינו י אי רי המ ין לו, של ת זוג אי ר. בנ ענ צנ אותו הנ ם כש עולה ר בה ענ ין צנ י אי רי המ עו של ה, יידש בה קי נש ם הנ עולנ ר לש חוזי ר וש כה זה ם הנ עולנ
ה ת זוג, זל ם ייש לו בנ אי ה. וש בה קי נש ם הנ עולנ י הוא מי רי המ ה, של בה קי נש ל הנ יו ענ לה ים עה יזי רי כש םא מנ ר. ל כה ל זה קום של מה ד בש עומי
ים, מי חמ רנ ר בש חי נו אנ מל דש קנ א יש מה ינו, של ני ה שה ל זל ענ ן זוג. וש ה בל ין לה ו אי שה כש ד ענ ענ ה, של בה קי ת) נש חנ אנ ם (בש ש עי גה פש ים ני מי חמ רנ בש

קונו. ל תי כםל הוא ענ הנ ינו. וש ני שה ר של חי אנ

יהה בי ית אה ל בי ה אל בה שה וש ה  ין לה ע אי רנ זל וש ה  רושה ה וגש נה מה לש ילה אנ הש י תי ן כי ת כםהי תוב, (ויקרא כב) ובנ ה כה ל זל ענ וש
גוד רש פנ ה לש סה נש כש םא ני ל ה - של רושה אשון. וגש רי גוף הה אותו הנ ה - מי נה מה לש ה. אנ ר זל בה נו דה רש אנ י בי רי ן - המ ת כםהי . ובנ יהה עורל נש כי
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ם עולנ מי מו  צש ר ענ קנ עה וש ט  מי תנ שש ק. הוא הי לל חי ם בו  הל ין לה ר, אי כה זה ם הנ עולנ ים בש די םא עומש ל ם של ל אותה כה ך. של לל מל הנ
יהה םא הה ל נו וש מל ר מי עלקנ םא נל ע, ל רנ ה זל יהה לה ם הה אי ה - של ין לה ע אי רנ זל ה. וש רושה יא גש ך הי ל כה ענ ק בו, וש לל ין לו חי ז אי ר, אה כה זה הנ

ה. בה קי נש ם הנ עולנ ד לש יורי

אותו , וש יהה בי ית אה א בי רה קש ם ני עולה אותו הה ה, של בה קי נש ם הנ ה עולנ ? זל יהה בי ית אה ה בי ה זל , מנ יהה בי ית אה ל בי ה אל בה שה וש
מו אותו יהה - כש עורל נש ה. כי לה עש מנ ה לש י עולל לי אותו כש ה, וש טה מנ ד לש הוא יורי ך וש פי הנ תש ש בו, הי מי תנ שש הי ן לש קה תש יהה מג הה י של לי כש
ים ני ה שה רי שש לש על שש ה) מי לה חי תש יהה (בנ הה מו של יו, כש י עמלומה ימי אי, יהשוב לי דנ יך ונ תי דש לי יך. יש תי דש לי יום יש י הנ ני תוב אמ כה ן של מנ זש

והמנעשלהה.

ם ל עולנ ג של נל עם אותו הה ג מי ני ענ תש ל, תי םאכי יהה ת בי ם אה חל לל , מי יהה בי ית אה ל בי ה אל בה שה יל וש ן - הואי קי תנ הי ה לש תה כש ם זה אי
ים יקי די צנ ר הנ אה ים שש ני הל נל ה של מנ נות בש הה לי ל וש כי תנ סש הי ל לש בה ה. אמ לה עש מנ לש ד מי יורי ים של ירי בי ם אנ חל לל ים מי לי אוכש ה של בה קי נש הנ
ם עולנ ב בש י הוא יושי ה, כי רומה ל תש ל אוכי בה ש, אמ ל קםדל םא אוכי ה הוא ל ל זל ענ ם. וש שה ר לש יהה זה הה שום של םא יהכול, מי ל

ה. בה קי נש הנ

ר הי טה וש ש  מל של א הנ תוב (ויקרא כב) ובה כה ה, של לה יש לנ א בנ לה ל אותו אל םא אוכי ה, ל בה קי נש ם הנ עולנ הוא מי תוך של ומי
ך שום כה יום. מי א בנ לה ל אל כה אל םא נל ר ל כה זה ם הנ עולנ הוא מי ש של י קםדל רי המ מו הוא. של חש י לנ ים כי שי דה קר ן הנ ל מי םאכנ ר י חנ אנ וש
ה עולל ה של ש, ומנ יא קםדל ר הי כה זה ם הנ ל עולנ ל כה ה של יונה לש ית על אשי תםה, רי בואה ית תש אשי ה' רי ל לנ אי רה שש ש יי (ירמיה ב) קםדל

תםה. בואה ית תש אשי ה' רי ל לנ אי רה שש ש יי ך קםדל שום כה ל, ומי אי רה שש יהה יי ש הה קםדל בו, בנ

םא זוכות י ל רי המ ים, של די םא פוקש ם ל רות, אותה בה קש ית הנ ת בי ים אל די פוקש ים של ני מנ ם זש אותה דות, בש רוחות פוקש של כש
ן יוה אוי, כי רה ן כה קי תנ הי ה לש תה כש םא זה ה רוחנ ל ם אותה אי ש. וש ל קםדל םאכנ םא י ר ל ל זה כה תוב (ויקרא כב) וש כה ש, של קםדל ם הנ עולנ לש
ד ה. ענ ל בה םא אוכי ל תון וש חש תנ ם הנ עולה לו לה פי ר אמ א זה רה קש ני ה, וש רומה תש ל בי םא אוכי קום, ל אותו מה לו בש פי גול אמ לש גי ר בש זנ חה של

ה. סוד זל אן בש כה

י רי המ לות, של גנ לש ייש  ו  שה כש ענ יהם.  י הנ די דש ל צי כה לש ך  צונש רש בי ך  לי דול,  גה יהם הנ שוט בנ לה תה  לש חנ תש הי ן של יוה ן, כי קי זה ן  קי זה
ל (של רוחנ  ת הה ם אל יק שה בי דש ם ומנ שה יס לש ני כש נו, מנ רש מנ אה י של לי כש הנ ל אותו  ס אל נה כש ני וש ה  זל ל הנ גואי א הנ בה של כש נו, של רש מנ אה
ר םאמנ ם ת ן, אי קי ן זה קי הוא. זה ך  כה וש ה הוא  יהפל ה -  פל ל הנ בל הל לו  פי ד, אמ בה אל םא נל לום ל י וכש לי כש אותו  בש לו  ם) של עולה הה

ד. חנ י פנ לי מםר בש ה, אל לל גנ ותש

ה לו, תה יש הה ה של שה אי ה  אותה יר בש אי שש הי רוחו  של נו  עש יהדנ י  רי המ ונ נו,  מל ים מי עולי ם של עולה ל הה ם של דה אה י הה ני ר בש אה שש
רוחנ ה  אותה ה מי עמשל ה ננ - מנ ך  ף כה זו, אנ ה הנ שה אי את הה שי ם ני אי ? וש רוחנ הה ה  אותה ה מי עמשל ה ננ , מנ ם רוחנ שה יס לש ני כש הי וש

? יהה לל א עה ר בה חי יש אנ י אי רי המ אשון, של רי ה הה לה עש ה בנ יר בה אי שש הי של

אשון רי הה ן אותו  כי , וש רוחנ ה  יס בה ני כש , הי יהה לל א עה ו בה שה כש ענ ה של י זל רי המ ר, של שה פש י אל אי ם רוחנ  עי יים רוחנ  קנ תש הי לש
יר אי שש הי ל רוחנ של ינו גואי ו אי שה כש ל ענ ה של זל ים, וש ני יו לו בה ק הה לי תנ סש הי אשון של . אותו רי ה רוחנ יס בה ני כש ק הי לי תנ סש הי של
אותו גוף יים בש קנ תש הי ם לש יהל ני לו שש םא יוכש ל אי של דנ , ונ ה רוחנ יס בה ני כש הי ה וש זל ר הנ חי אנ א הה י, ובה לי אותו כש אשון בש אותו רי

נו? מל ה מי עמשה ה ננ ר. מנ שה פש י אל ד - אי בנ אל נל ר של םאמנ ם נ אי ד. וש חה אל ה כש שה אי הה

םא ד - ל םאבנ ת ר של םאמנ ם נ ה? אי נה מל ה מי עמשל ה ננ ה מנ לה עש ה בנ יר בה אי שש הי ה רוחנ של ה, אותה אה שש םא ני יא ל ם הי ך אי ף כה אנ
ך! לש גש ם די רי ן הה קי ך. קום זה מש צש ת ענ תה אל סש ננ כש ה הי מה יתה ובנ שי ה עה ה מל אי ן, רש קי ן זה קי לות. זה גנ ו לש שה כש ענ יך  רי ה צה ל זל ך. כה כה

ך! בונש י רי ני פש ך לי מש צש ל ענ פי שש הנ ן וש קי קום זה

ה ת זל ר אל מנ אה ך  לל מל ד הנ וי גו'. דה י וש יננ עי מו  םא רה ל י וש בי לי ה  בנ םא גה ר, (תהלים קלא) ה' ל מנ אה ן וש קי זה ח אותו  תנ פה
ה לה םא עה ל ב, וש עמרה ד מנ ענ ח וש רה זש מי ייש מי ים של יטי לי שנ הנ ים וש יוני לש על ים הה כי לה מש ל הנ ל כה ט ענ שולי יון וש לש ך על לל יהה מל הה שום של מי
יו ינה עי ייה, וש רש אנ ר כה בי גנ תש יהה מי ה, הה תורה ק בנ יהה עוסי הה של בונו, וכש י רי ני פש בו לי ל לי פנ יד שה מי תה ך, וש רל דל ן הנ טות מי סש בו לי ל לי ענ

ל. לה רוחנ כש סות הה ה בו גנ תה יש םא הה ם, ל עה ין הה ך בי יהה הולי הה של בונו, וכש ד רי חנ פנ ץ מי רל אה כות לה מה נש יד מג מי תה

ל ל כה יט ענ לי שנ ך  לל י מל ני אמ ב של ל גנ ף ענ י, אנ בי לי ה  בנ םא גה גו'. ל י וש בי לי ה  בנ םא גה תוב (תהלים קלא) ה' ל ה כה ל זל ענ וש
אות לה פש ני דםלות ובש גש י בי תי כש לנ םא הי ל ה. וש תורה ק בנ עוסי יך וש נל פה ד לש י עומי ני אמ ן של מנ זש י, בי יננ מו עי םא רה ל ם. וש עולה י הה כי לש ר מנ אה שש
י ני אמ ה. ונ מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ ם ענ עולה י הה ני ר בש אה ך - שש ר כה מנ ך אה לל מל ד הנ וי ם דה אי ם. וש עה ין הה ך בי י הולי ני אמ ה של עה שה י, בש ני מל מי
י. בי ה יהרום לי תורה ל הנ ים של דושי ים קש רי בה דש בי י של ל לי בה חמ דוש, ונ קה ך הנ לל מל י הנ ני פש ה לי מוכה ן נש יי ם ענ ב עי ל לי פנ י שש ני ה אמ מה כנ

נו. קה ל זש לות ענ יו נופש עותה מש די ה וש כה בה

ל ד ענ יהה יורי הה של טוב כש ן הנ מל של ה הנ יהה יהפל הה של מו  ך, כש נש קה ל זש עות ענ מה דש ה יהפות הנ מה , כנ כםחנ ייף בש ן עה קי ר, זה מנ אה
ם עולה ל הה ם של דה י אה ני ר בש אה אן. שש כה דוש  קה הנ ך  לל מל י הנ רי המ ן, של קי ך, זה רש בה מםר דש ן. אל רם המ טוב אנ ן הנ קי זה ל הנ ן של קה זה הנ
י לי אותו כש יס לש ני כש הי ר וש חי א אנ ה, ובה אה שש ני ים בו, וש שי מש תנ שש יו מי הה י של לי אותו כש ירו רוחנ בש אי שש הי נו, וש מל קו מי לש תנ סש הי של

ר? אי בה תש ני מו של אשון, כש אותו רי ה מי עמשל ה ננ ת, מנ רל חל רוחנ אנ

י ני שי ל הנ ענ בנ הנ של ם. כש יד אותה גי הנ י יהכול לש ה, ומי הוא עושל דוש של קה ך הנ לל מל בורות הנ ים גש יוני לש ה על מה ה, כנ אי םא ורש ב
בות ינשש תש םא מי ל ת), וש מל חל לש ה (ני סה נש כש ני רוחנ הזו של ת בה גל רל טש קנ ה מש אשונה רי רוחנ הה י, הה לי אותו כש יס רוחנ לש ני כש א ומנ ה בה זל הנ

ד. חה אל כש
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ז אה ה, וש ת בה של כל שש כנ ה מש אשונה רי רוחנ הה הה שום של י, מי ני שי ה הנ לה עש ם בנ אוי עי רה ת כה בל יגשל םא מש ה ל שה אי ך הה שום כה ומי
ם ת עי גל רל טש קנ ש, ומש חה נה יהה כש על מי ת בש של כל שש כנ י רוחו מש רי המ יו, של לה ת עה חנ ננ אל יו או נל לה ה עה יד ובוכה מי ת אותו תה רל יא זוכל הי

ה. זל ה בה ים זל גי רש טש קנ ב מש ן רנ מנ ד זש י. ענ ני שי ל הנ ענ בנ הנ ה מי ה בה סה נש כש ני ת של רל חל אנ רוחנ הה הה

את ה יוצי אשונה רי הה ך) - זו  ר כה חנ אנ ה (לש אשונה ה רי תה יש הה רות) של עורש תש (הי ה  אותה ה לש סה נש כש ני של ה זו  ירה עמבי ם מנ אי וש
ה ה אותה יאה מוצי ד של ג, ענ רי טש קנ ה מש ית לה עמשי ננ יהה וש ני שש ה הנ ת אותה זו אל ה הנ אשונה רי ה הה דוחה ים של מי עה פש לי ה. וש ת לה כל הולל וש
ה, ק בה זי חנ תש ת הי ול מה ך הנ אנ לש י מנ רי המ זו, של ה הנ שה אי ת הה ם אל דה א אה שה םא יי ה ל לה עש מנ ם וה יי ננ שש מי ינו, של ני ה שה ל זל ענ ם. וש עולה ן הה מי
ה אה לש הה אן וה כה יהה, מי ני שש ת הנ רל חל אנ רוחנ הה ה הה ת אותה ח אל צנ ני ק וש זי חנ תש ני ן של יוה , כי רוחנ י הה רי המ ים של עי םא יודש ם ל עולה י הה ני ובש

ה. מה ר עי חי יש אנ ב אי רי עה תש םא יי ל

נו םא דה ל ין וש די ת בנ םא מי ה ל זל י הנ ני שי ך, הנ ם כה ר, אי לומנ שות וש קש הנ ם לש כל ה ייש לה קום זל מה בש נו של עש י יהדנ רי ים, המ רי בי חמ
י י, ומי לוני פש י לי לוני יו פש לה ג עה רי טש קנ םא יש ל י או של לוני ת פש י אל לוני ח פש צנ ננ יש ין של די כםל הוא בש ה, הנ אי םא ורש ה. ב לה עש מנ לש אותו מי
תוך ע לש בנ טש יי לום או  שה עמבםר בש ם ינ אי ענ  םא יודי ל ים, וש לי בה י חמ לי זות בש רוחות ענ יהם בש ס לנ נה כש ני של מו  ה כש נה מה לש א אנ נושי של

הומות. תש הנ

ם שה א מי אשון יוצי רי הה אשון - אותו  רי הה ת אותו  ח אל צנ ני וש ק  זי חנ תש יהה הי ני שש רוחנ  ה  יס אותה ני כש הי ה של ם זל אי וש
ה? זל אתה לה יהצה ט וש ענ ר מש בי דנ תש תה של בש שנ ? חה יתה שי ה עה ן, מל קי ן זה קי תו? זה ה אי עמשל ה ננ ך לו ומנ קום הולי ה מה יזל אי ך לו. לש הולי וש
ע בנ רש ם אנ אותה לו, בש יות אי שש שו קג ל עה יתםפל חי אמ ג ונ דואי יום של ר, ומי חי יש אנ ם אי שה ס לש ננ כש םא ני ל קום של מה תה לש סש ננ כש י ני רי המ
ר רנ ך ובי לל מל למםה הנ א שש בה ד של יש, ענ ן אי יהל לי יב עמ שי םא הי ל יר וש וי אמ חנ בה פורי ל הנ דה גש ל מי ים ענ שי קש יו מנ הה יות, של שש אות קג מי

? יתה שי ה עה לות, מל גנ אתה לש יר בה מי יהה טה הה יון של לש על סוד הה ן, הנ קי ן זה קי קונו. זה ל תי ד ענ חה אל ד וש חה ל אל ם כה אותה

זםר ן, חמ קי א. זה בי חנ תש הי ה לש עה ה שה ינה ו אי שה כש ל ענ בה ך. אמ םאשש ר ל בש כי תנ סש תי ך, וש כש רש מםר דנ שש ך לי יהה לש ה הה לה חי תש ן, בנ קי ן זה קי זה
ם, כל לש לנ גש ם בי ינה ה אי י בוכל ני אמ לו של לה יות הנ כי בש ל הנ ים, כה רי בי ר, חמ מנ אה ה וש כה ת? בה כל ן הולל אה ה, לש אה יהצש ה רוחנ של ך. אותה כםחמ בש
רוך הוא דוש בה קה י הנ ני פש לוי לי ל גה בה שות. אמ י רש לי רות בש תה סש ים ני כי רה ה דש לל גנ י מש ני אמ ם של עולה בון הה רי י לש ני ד אמ א פוחי לה אל
אותו ם בש כל ד מי חה ל אל בוד של כה ה הנ י רואל ני אמ תו, ונ עמבודה י הוא לנ צוני ל רש בה י, אמ בי בוד אה כש םא לי ל י וש יתי שי י עה בודי כש םא לי ל של

י. יתי אי ו רה שה כש ענ י, וש ננ פה לוי לש םא גה ל ל בה ך הוא, אמ כה י של תי עש ר יהדנ חי אנ ם, וש עולה

י ני פש לי ה מי תה חמ דש ני ה של אשונה ה רוחנ רי ים. אותה חי דש רות ני תה סש ים ני כי רה ה דש מה כנ יש, בש י אי ני פש יש מי ים אי ינו, דוחי ני שה
ל רו של בש קי ת לש כל הולל , וש םא יהדוענ ל ם, וש עולה ת בה טל שוטל ת ומש כל הולל את וש ה רוחנ יוצי ת? אותה כל ן הולל אה יהה, לש ני שש ה הנ אותה
יש, אי מות אותו הה ת דש לום אל חמ ים בנ רואי ם, וש דה י אה ני בש לום לי חמ ית בנ אי רש ני ם וש עולה ת בה טל שוטל ם מש שה יש, ומי אי אותו הה
ך ם, כה עולה אותו  הוא בש של מו  נו, כש מל ה מי כה שש מש ני ה של אשונה רי רוחנ  ה  ל אותה של ה  כה רש י דנ פי ים לש רי בה ם דש הל לה יענ  ומודי

ה. זל ם הנ עולה ה בה יעה ת זו ומודי טל שוטל מש

רות בש קי דות לש רוחות פוקש הה ן של מנ זש ד הנ ר ענ בל קל הנ ת אותו  יד אל מי ת תה דל ם, ופוקל עולה ט בה שוטי ומש ך  הולי ך  כה וש
ט שי פנ תש קומו, מי מש ס לי נה כש ני של ך לו. כש הולי ה, וש ת בה של בל לנ תש לו, ומי ה רוחנ של אותה ת בש רל בל חנ תש זו מי רוחנ הנ ז הה ים. אה גופי הנ
ד, חה אל ד וש חה ל אל י כה כי רש י דנ פי חוץ לש ן או בנ דל ן עי ל גנ לות של יכה ם הי אותה ן) בש דל ן עי גנ ן רוחות בש אותה קום (בש ייש לו מה נו, וש מל מי

ר. מה שש ם ני שה וש

ק א רנ לה ים אל קי קה זש ני םא  ל ם  ים, הי יי חנ ל הנ ים אל קי קה זש ני ים  תי מי הנ ה, של זל ם הנ עולה ת הה דות אל רוחות פוקש הה של וכש
זו ה הנ שה אי הה , וש רוחנ ת לה לל ז זו תועל ך, אה ם כה ר, אי םאמנ ם ת אי ת. וש רל חל ת רוחנ אנ של בל לנ תש ה מי , ובה רוחנ ת הה יכנ שי ה מש אותה בש
י ני פש לי ית מי חי דש ני ה  תה יש םא הה ה ל אשונה רי רוחנ  ה  אותה ר וש חי אנ ה לש אה שש םא ני א ל לי מה לש אי ך, של םא כה כםל - ל ת לנ לל ה תועל עושה
ק קי דנ זש יי םא  ל וש הוא,  של מו  ם כש עולה בה ענ  גי יה ילה  הש יי םא  ל וש ר,  חי ן אנ ול גה בש ה לו  תה יש ת הה רל חל ת אנ לל ה, תועל זל ר הנ חי אנ הה יש  אי הה

אן. כה אן וש ט כה שוטי יהה מש הה מו של ה כש זל ם הנ עולה ל הה ים של יי חנ לנ

נו רש מנ אה יש? וש י אי ני פש יש מי ה אי חל דש ני ר של ה אומי תה אנ ה, וש לה עש מנ לש יהה מי םא הה זו ל ה הנ שה אי ל הה י של ני שי ווג הנ זי ך, הנ ם כה אי
י ני שי הנ ה, וש ן זוגה ש בל מה יהה מנ םא הה אשון ל רי אותו הה ש, וש מה ת זוגו מנ יא בנ זו הי ה הנ שה אי ת הה א אל שה נה י של ני שי ל הנ ענ בנ הנ של
ה תה יש הה ה של אשונה ה רוחנ רי ית אותה חי דש םא ני י ל רי המ ך, של ה כה אי זל דנ יו - ונ נה פה ה מי ה זל חל דש ני נו  מנ זש יענ  גי הי של ה, וכש לה יהה של הה

י). ני שי ה הנ ת זוגו) (זל יא בנ ן הי בי הנ ה. (של ן זוגה הוא בל ה, של זל י הנ ני שי יל הנ בי שש א בי לה זו אל ה הנ שה אי בה

ם הל ין לה ן אי כי לה ה, וש לל םא אי ל ם וש י זוגה ני יו בש ים הה אשוני רי ים - הה אשוני רי י הה ני פש לי ים מי חי דש ני ים של יי ני שש ם הנ ל אותה כה וש
יו (משלי ז) לה ים עה אי ה, קורש נה מה לש א אנ נושי י של ן מי כי לה ה. וש אשונה רי רוחנ הה י הה ני פש לי יהה מי ני שש רוחנ הנ ית הה חי דש ני ם, וש מה יום עי קי

םא. ם ל אי ש וש מה ת זוגו מנ יא בנ ם הי םא יהדוענ אי ל גו'. וש ת וש של רה ה הה רה זם ם מש נה י חי שו הוא. (שם א) כי פש ננ י בש ע כי םא יהדנ ל וש

ה םא כופל רוך הוא ל דוש בה קה א - הנ שי נה הי ה לש םא רוצה יא ל הי ה וש ן זוגה א בל בה ב של ל גנ ף ענ את, אנ שי םא ני ל ה של נה מה לש אנ
יהה לל ין עה אי ה (וש זל ין כה די ת בש סל נל כש םא ני ל ת, וש רל חל ה אנ שה יש אי אי אותו הה ין לש מי זש רוך הוא מנ דוש בה קה הנ ין, וש די ן הנ ה מי אותה
מו יהה, כש בי ורש יהה  רי פש ל  ענ ה  וה צג מש םא  ל ה  שה י אי רי המ ן, של בי ה  לה ין  אי ב של גנ ל  ענ ף  אנ וש ם,  עולה הה אותו  בש ה)  זל בש ין  די ית  בי

. רוהה אמ בי של

ם ת שה בל ה? יושל נה מל ה מי עמשל ה ננ ה, מנ לה עש בנ ה  יר בה אי שש הי של רוחנ  ה  יהה, אותה ני ם שש ענ ה פנ אה שש םא ני ל של זו  ה הנ שה אי הה
ים, שי דה ר חר שה ים עה ני ר שש חנ קומו אנ מש ר לי חוזי ש, וש פל נל ת הנ ד אל א ופוקי ה יוצי לה יש לנ ה וש לה יש ל לנ כה ים, ובש שי דה ר חר שה ים עה ני שש
ל יום. בות כה צש ענ ה בש פופה רוחנ כש ים, זו הה שי דה ר חר שה ים עה ני ם שש ל אותה י כה רי המ יש. של אי ל אותו הה ינו של ק די לי תנ סש הי של כש
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ל אותו ה אל זל ם הנ עולה ת הה ת אל דל ן ופוקל דל ן עי ר גנ ענ שנ ת בש דל עומל ת וש כל הולל ם וש שה את מי ים יוצי שי דה ר חר שה ים עה ני ר שש חנ אנ
רוחנ ה  אותה ת בש של בל לנ תש את ומי יוצי רוחנ  ה  ם, אותה עולה ן הה ת מי קל לל תנ סש מי זו  ה הנ שה אי הה של נו. וכש מל את מי יוצי י של לי כש הנ

ד. חה בור אל חי אוי בש רה ים כה ירי אי ם מש יהל ני ה, ושש לה עש בנ ה לש ה בה זוכה ה, וש לה של

י ני ם בש הל ים בה עי םא יודש ל וש ם  עולה בון הה ל רי רות של תה סש ים ני כי רה לות דש גנ לש ו ייש  שה כש ה, ענ קום זל מה לש אנו  בה ן של יוה כי
ים עי ם ופםשש כו בה לש ים יי קי די צנ י ה' וש כי רש ים דנ רי שה י יש ר (הושע יד) כי מנ אל נל מו של ת, כש מל אל ך  רל דל ים בש כי ם הולש כגלה ם, וש דה אה
ם ה הי מה כנ הוא וש רוך  בה דוש  קה י הנ עמשי ים מנ יוני לש ם על ה הי מה ים כנ יחי גי שש םא מנ ל ים וש עי םא יודש ם ל דה י אה ני ם. ובש בה לו  שש כה יי

ה. םאלה מ ה ושש ינה ים יהמי םא סוטי ל ת, של מל ך אל רל דל ם בש כגלה ים, וש עי םא יודש ם ל עולה י הה ני ים, ובש ני שג מש

ם עולה ים בה גי וש דנ זש ם מי הי זוג של ת הנ ת זוג, בנ ם בנ הל ין לה אי ם וש עולה אותו הה ין מי רושי גי שו בש גםרש ים, של לי גש לש גנ תש מי ה של לל אי
ם אותה ת זוג כש בנ ין לו  אי וש ה  אותה ש  רנ י (גי רי המ ה, של זל ם הנ עולה ם בה מה גות עי וש דנ זש מי ים של שי נה ן  ן אותה יפםה הי אי ה, מי זל הנ

ה? זל ת זוג, חוץ מי דם ייש בנ אה י הה ני ל בש כה ם) לש יהל שותי ם נש ים עי גי וש דנ זש שו ומי רש םא גי ל ים של רי בה גש

יו לה יד עה חנ מורי בי זש ה, מי אשונה רי תו הה שש ש אי רי גה מש י של ינו, מי ני יו. שה בורותה ים גש יוני לש על ים וש דולי ה גש מה ו כנ שה כש או ענ רש
שות ן יורש ה הי ל זל ענ ה, וש זל חנ הנ בי זש מי מות הנ דש דות בי ם עומש עולה שות הה ל נש כה נו של רש מנ י אה רי א המ לה ? אל חנ בי זש ה מי מה עות. לה מה דש
עון. רה גי יון) לש לש על חנ הה בי זש מי ל הנ ן (של בל אל ת הה רל ה, חוזל ש אותה רי גה ם הוא מש אי ל. וש אי רה שש ת יי סל נל כש ן מי ן הי כגלה כות, של רה ע בש בנ של

ה. ם זל ה עי ין זל רושי גי ים הנ רי בש חנ תש מי שום של ם? מי ענ טנ ה הנ מה

ה תה יש הה ה וש כה לש הה וש יתו  בי ה מי אה יהצש גו', וש וש ה  יהדה ן בש תנ נה ת וש יתג רי ר כש פל סי ה  ב לה תנ כה תוב (דברים כד) וש כה ה, של סוד זל וש
ה) ש אותה רנ גי ה של לה עש ל בנ צל ת אי כל הולל ה של אותה נו (של עש םא יהדנ יש, ל אי ה לש תה יש הה ה וש כה לש הה ר וש מנ אה ע של מה שש מנ ר. מי חי יש אנ אי לש
ים אי ר קורש חי אנ תוב, וש ר כה חי אנ ר, וש חי ינו אנ ני ר, שה מנ אל נל מו של א כש לה ר? אל חי ה אנ ה זל ה)? מנ ש אותה רנ גי ינו) (אותו של ה אי זל (של
ם עולה הה ל אותו  ים של רושי גי ד,  חה אל כש ים  רי בש חנ תש מי ים  רושי גי הנ וש חו.  מה צש יי ר  חי אנ ר  פה עה ומי (איוב ח)  תוב  כה אותו, של
תון, חש תנ ן  יוקה דש לי ה  דה בש עש תנ שש הי י  רי המ יון,  לש על ן  יוקה דש בי ה  תה יש הה זו  הנ ה  שה אי הה של ה  ומנ ה.  זל הנ ם  עולה הה ל  של ים  רושי גי וש

ר. חי ים לו אנ אי קורש

ה אה ני תוב ושש אן כה כה ר יהקום. וש פה ל עה רון ענ חמ אנ תוב (שם יט) וש כה רון? של חמ אנ נו  ן לה יי ננ רון. מי חמ אנ ים לו  אי קורש וש
לו פי ג אמ וי דנ זש םא תי ל ר של םאמנ ם ת אי יות! וש הש יך לי רי יהה צה י הה ני רון? שי חמ רון. אנ חמ אנ יש הה אי י יהמות הה רון. או, כי חמ אנ יש הה אי הה

רון? חמ ה אנ ה זל ר. מנ חי אנ םא לש ל ג וש וי דנ זש ה תי זל ל הנ ענ בנ י לנ כי ך. וש םא כה ה - ל ר זל חנ ה אנ ה זל רה עמשה לנ

ה מה ע. לה לנ קל ף הנ כנ ת בש לל גל לש גנ תש ן מי בל אל ו הה שה כש רון. ענ חמ הוא אנ ר, וש חי הוא אנ נו, וש רש מנ אה ה של זל ר הנ חי אנ הה הו  א זל לה אל
ר? חי ים לו אנ אי ה קורש מה ר. לה חי םא אנ ל יהה וש הה ה של יהה מנ ר, הוא הה פה עה ר לש זנ חה ל וש פנ ן נה יה נש בי ל הנ י כה רי המ ך? של א כה רה קש ר ני חי אנ
ע טנ נה יי וש ל  גי לש גנ תש יי וש ר  זם ינחמ םא -  ם ל אי וש ה,  פל יה ר -  ינשי תש יי ם  י אי רי המ ונ רון?  חמ י הוא אנ כי וש רון,  חמ א אנ רה קש ה ני מה לה ך  ף כה אנ

רון? חמ א אנ רה קש ה ני מה ם. לה קםדל מי כש

ה טוב? ה זל אםד. מנ ה טוב מש ני הי ה וש שה ר עה של ל אמ ת כה ים אל להי א אל ינרש תוב (בראשית א) ונ ה, כה אי םא ורש ל ב בה אמ
קונו. ין תי מי זש רוך הוא הי דוש בה קה כםל הנ לנ ת. וש ול מה ך הנ אנ לש ה מנ אםד - זל טוב. מש ך הנ אנ לש ה מנ ינו, זל ני שה

בות רש לי ים מי מי עולה לש ך  םא שוכי ה ל ר זל הה ן. נה גה ת הנ קות אל שש הנ ן לש דל עי א מי ר יםצי הה נה תוב (שם ב) וש ה, כה אי םא ורש ב
רות. פי ה  םא עושל ל וש ה  בל רש מנ םא  ל וש ים,  מי עולה לש ה  שוקה תש לו  ין  אי וש ס,  רי תה סש ר הי חי אנ ל  אי וש רות.  פי עמשות  לנ וש דםל  גש לי ומי

ם. עולה ל הה ת כה ל אל בי לש בנ רות, יש ה פי שה א עה לי מה לש אי של

תוב כה ים, של מי עולה ה לש ינה כי י שש ני ה פש םא רואל ל ע, וש א רנ רה קש ם ני עולה דםל בה גש ד לי צנ אותו הנ ם לש גורי ם של דה ך אה שום כה ומי
רות ה פי םא עושל ל ר של חי ל אנ אותו אי ק בש בנ דש ני ר וש בנ ם עה גול, אי לש גי ל בש גי לש גנ תש מי ה של זל יש הנ אי ע. הה ך רה גגרש םא יש (תהלים ה) ל

אי. דנ ר ונ חי א, אנ רה קש ר ני חי אנ ם לו. הוא הוא, וש ם גורי שי הנ ר, וש חי א אנ רה קש ך ני שום כה ם, מי עולה ה בה בל רנ תש םא מי ל וש

א ך קורי כה רון, וש חמ א אנ רה קש יהד ני י הוא, ומי ני א. שי רה קש רון ני חמ אנ ים לו, וש אי רון קורש חמ ך אנ ילה אי אשון וש רי רון - מי חמ אנ
ל כה ן בש כי ך. וש ף כה י אנ ישי לי שש ם. הנ קםדל מי םא יהשוב כש ל רון וש חמ יות אנ הש ן לי קה תש ני שום של רון, מי חמ רוך הוא אנ דוש בה קה לו הנ
י ייש רי י, המ ני יהד שי א מי רה קש א ני לי מה לש אי רון, של חמ םא אנ ר קש יך לי רי ן צה כי רון, וש חמ א אנ רה קש ך ני ך, כה ילה אי אשון וש רי הה ים מי מי עה פש הנ

ס. רנ הל ן נל יה נש אותו בי ם, וש קםדל מי זםר כש חמ ה לנ חון פל תש פי

ן מי רון  חמ אנ הה ה  זל הנ ת  יי בנ הנ בוד  כש ילה  הש יי דול  גה ב)  (חגי  תוב  כה של רון,  חמ אנ א  רה קש ני של י  ני שי ת  יי בנ מי נו?  לה ן  יי ננ מי
ם. קםדל מי זםר כש ינחמ פםל וש ן יי יה נש אותו בי ה של חון פל תש ילה פי הש םא יי י ל רי המ רון, של חמ א אנ רה קש ך ני ילה אי אשון וש רי י מי רי המ אשון. של רי הה

םא ה. ל תה חש קנ שוב לש ה לה חה לש ר שי של אשון אמ רי ה הה לה עש ל בנ םא יוכנ תוב ל ן כה כי לה ים לו. וש אי רון קורש חמ ך, אנ ה כה ף זל אנ
ה דה יהרש וש ר  חי אנ בש ה  קה בש דש ני זו  ה הנ שה אי הה ן של יוה כי א  לה אל ל?  יוכנ םא  ה ל זל ה  יות! מנ הש לי יך  רי צה יהה  ה הה נה חל קה יי םא  ל ל?  יוכנ
ה גה רש ה דנ אותה ק בש בי דה הי י ולש רי ת פש תי תו לה גה רש דנ יהשוב מי רוך הוא של דוש בה קה ה הנ םא רוצל ה, ל תונה חש ה תנ גה רש דנ ד בש בי עש תנ שש הי לש

לו. ה של ינה אי של

ה, יהשוב לה עש ה בנ ם רוצל ם - אי עולה בה ים של שי נה אמ ל הה ם כה ה עי נל זש לו תי פי את, אמ שי םא ני זו ל ה הנ שה אי ם הה ה, אי אי םא רש וב
ה לה חי תש יהה בנ הה ה של אשונה רי תו הה גה רש דנ שוב לש ל לה םא יוכנ ה) ל ה (זל ר) זל חנ אנ ר, (וש חי אנ ין לש שואי ני ה בש קה בש דש ם ני ל אי בה . אמ יהה לל אי

ים. מי עולה ה לש גה רש דנ ה הנ יב אותה שי הה אי לש דנ ל ונ םא יוכנ . ל יהה לל אי
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א לה ין? אל שואי י ני לי ה בש נל זש תי ק וש חי רנ תש ם תי לו אי פי ך, אמ ם כה בו. אי לי ה בש אה מה טנ הג ינו, של ני ה. שה אה מה טנ ר הג של י אמ רי חמ אנ
ר טוב חי ד אנ צנ הוא מי אשון של רי ה הה לה עש ד, ובנ צנ ל אותו הנ ק של לל חי ת הנ יהה אל לל ה עה לה בש י קי רי ר, המ חי אנ ה לש קה בש דש ני ן של יוה כי
רון חמ אנ יש הה אי ה הה חה לש ם שי י אי רי קום. המ ת אותו מה ל אל לה ה כש בל םא ינרש ל ים, וש מי עולה ק לש לל ה חי ילה לו בה הש םא יי ל טוב, ל של
מו קום כש א מה צה מש י תי ת. אולנ רל תל ם מג דה י אה ני ר בש אה שש ל לי בה ה, אמ סורה אשון אמ רי רון - לה חמ אנ הה יש  אי י יהמות הה כי או 

ה. מה ג עי וי דנ זש יי רון יהקום וש חמ אנ ם, וש קםדל מי

ה שה ב קה רל חל ק בש בה דש יום הוא ני יתו, אותו הנ תוך בי ת זו לש יס אל ני כש ה ומנ אשונה רי תו הה שש אי ים מי ני ייש לו בה י של מי
י לי עוד - כש י. וש ישי לי שש ו הוא הנ שה כש ענ ה, וש חוצה ה הנ תה חמ יא דה ם הי יי ננ י שש רי המ ד - של חה ים. אל די דה י צש ני יל שש בי שש ת בי כל פל הנ תש מי של
יא הי םא של ה? ל ק בה בנ דש יי וש ה  מה ף עי תי תנ שש יי וש לו  ה רוחו של ת בה תי םא לה יך הוא יהב ר, אי חי ף) בו אנ תי תנ שש הי ד (של בי עש תנ שש הי של

נו). רש אנ בי מו של מו (כש צש ענ ע הוא לש תוף רנ אי שי דנ ל ונ בה ה, אמ סורה אמ

ר, יהה אומי הה ה, וש מה ג עי וי דנ זש י מי ה מי אה רה של זו, כש ה הנ שה אי ל הה ץ ענ לוצי תש ק ומי יהה צוחי ר אונו הה פנ יש כש ס אי יטנ וי י לש בי רנ
חוק. יא צש ך הי ר כה חנ רון, אנ חמ יש אנ אי ת בו בש קל בל דש ני י של תוב. מי רון כה חמ יום אנ ק לש חנ שש תי (משלי לא) ונ

ת, מל ל אל של ש  שםרל ע וש זנ גל ם, וש עולה יהה בה הה יון של לש על דול וש ד גה חה ן) אל ילה קום (נ"א אי ל מה ן ענ יי ענ זםר ולש חמ לנ ו ייש  שה כש ענ
ה? זל קום הנ מה הנ ת מי מל ש אל א שםרל יך יהצה רון, אי חמ יהה אנ הה ר של מנ אל י נל רי המ ד, של וי י דה בי י אמ שנ י יי בי ד אמ הוא עובי וש

ן קי תנ תש הי וש ה בו  לה ענ תש הי קונו, וש ל תי ענ ך  פי הנ תש הי ן של ילה אי ל הה של ש  שםרל ר הנ זנ חה יון, וש לש קון על תי ן בש קה תש ד ני א עובי לה אל
ם. עולה י הה ני ר בש אה ך שש כו כה םא זה ל ה של ד, מנ א עובי רה קש ה ני ל זל ענ אוי, וש רה כה

ר חי ן אנ ילה ל אי נוף של ן בש קה תש ני ר וש זנ חה ים, וש רי מה ים הנ ני פה הנ א מי יהצה ן, וש ילה אי ש הה שםרל ר וש קנ ת עי ר אל דנ עה ד וש בנ א, עה הוא בה
ן, ילה אי בש ן  ילה אי ר  בי חי וש ר,  חי אנ הה יון  לש על הה ן  ילה אי הה י  פי נש ענ בש ז  חנ אל נל וש ן אותו,  קי תי וש ק אותו  זי חי וש נו  בש י  שנ יי א  בה יון.  לש על
ץ, רל אה טון בה לש שי הנ ש  ז יהרנ ה. אה זל ה בה ים זל די חה אג ים ומש כי בה סג נות מש ילה א אי צה ד, מה וי א דה בה ן של יוה ה. כי זל ה בה זל כו  בש תנ סש הי וש

ה. ת זל ם אל רנ ד גה עובי וש

תוך ה הוא בש תה ו אנ שה כש דול?! ענ גה יהם הנ לנ תה  סש ננ כש ני של ך  לש נו  רש מנ םא אה ל ן, וש קי ן זה קי י זה ר, אי מנ אה ן וש קי זה ה אותו  כה בה
ה אל יהה נה ה, הה לה חי תש ק בנ יתה שותי יי א הה לי מה לש אי ה, של זל תה לה מש רנ ה גה תה ן, אנ קי ן זה קי עמלות. זה ן לנ קי תנ תש ים. הי דולי גש הומות הנ תש הנ

ה. עמלה מנ ה בש לי עמ ן ונ קי ך. קום זה דש בנ לש ה בי תה א אנ לה ך, אל יהדש ז בש םאחי י י של ין מי אי תה וש םא יהכםלש ו ל שה כש ל ענ בה ך, אמ לש

ל ם כה עי ן, וש ילה אי ת הה ר אל דנ עה ין וש קי תש הי נו וש י בש שנ א יי ים. בה עי ל בורות רה ע של ה רנ דל תוך שה א מי יהצה ן וש קי תנ תש ה הי ד זל עובי
ה זל מםר, בה אי אל דנ ן, ונ קי יך, זה רל בה מםר דש ר. אל םא אםמנ ם ל אי ר וש ם אםמנ י אי תי עש םא יהדנ ל סודות, וש ה סוד הנ ד) זל עובי ה, (וש זל
ן. ילה ין אי קי תש ה הי ל זל ם כה ד עי ן) עובי ילה ין אי קי תש הי ה של ל זל ם כה עי ן, וש ילה ין אי קי תש ד הי גול. (עובי לש גי י הנ ני ר בש אה ל שש ים כה דועי יש
ן קי תנ תש הי ה של ם זל ה אי ר. ומה חי אנ ים מי יי ל חנ בי קנ ך לש רי טה צש הי ה, וש בה קי נש ל הנ תון של חש תנ ן הנ ילה אי ר בה אנ שש ך, ני לל מל ד הנ וי א דה בה של כש

ה. מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ ך, ענ ן כה קי תנ תש הי ים לש כולי םא יש ל גול, של לש גי ים בש אי בה ם של עולה י הה ני ר בש אה ך - שש כםל כה ין הנ קי תש הי וש

ן) קה תש ן ני ילה אי ה הה ל זל ם כה עי ד. (וש יהה עובי ך הה ז. כה יהה בםענ ך הה ץ. כה רל יהה פל ך הה גול. כה לש גי ך בש פי הנ תש ים מי די דה צש ל הנ כה בש
ך) ף כה ן אנ ע. (אוני ה רנ הודה כור יש ר בש י עי הי יש ה, ונ לה חי תש טוב. בנ ד הנ צנ ק בנ בה דש ני ך  ר כה חנ אנ ע, וש רה ד הה צנ ן מי ילה א אי כםל יוצי ובנ
תוב בו (שמואל-א כה א) אותו של ך טוב, (יהצה ר כה חנ א אנ יהצה ע, וש רה ל הה כי ענ תש ה הי לל אי ל בש בה ך. אמ ל כה םא כה ל ך וש ף כה לון אנ חש מנ

ם. ל גויי ים ענ להי ך אל לל קונו, ומל ל תי תון ענ חש ן תנ ילה ד אי ו עומי שה כש מו. ענ ה' עי י. ונ טוב רםאי טז) וש

בו? תוב  כה ה  מנ ה.  הודה יש י  וי לי עון  מש שי ן  אובי רש גות,  רה דש שו  רש תה שש הי יון  לש על יסוד  וי ר  קנ עי מי כםל,  הנ ית  אשי רי בש
שום ה. מי דה לה םא יה ה ל רה י עמקה ני (ישעיה נד) רה נו  יש ת. הנ דל לל עממםד מי תנ תוב ונ כה ת ה'. וש ה אל ם אודל ענ פנ (בראשית כט) הנ
ן יוה ת. כי דל לל ה לה רה שש כש םא הג ל ים וש ני פה ים בש ני יהה פה קונל ל תי ה ענ תה יש םא הה ל ר, וש כה זה ה בש בוקה ה דש בה קי ה נש אה ה, יהצש הודה ד יש נולנ של כש של

ת. דל לל לה ר וש בי ענ תש הי ה לש רה שש כש ז הג ים) אה ני פה ים בש ני ה, (פה ין אותה קי תש הי רוך הוא וש דוש בה קה ה הנ ר אותה סי ני של

, יהה נל ל בה ה ענ כה בנ מש ה של ל, אותה חי ל רה ר ענ מנ אל א נל לה ה, אל אה ל לי ר ענ מנ אל םא נל ת ל דל לל עממםד מי תנ נוך, ונ ל חמ רו של פש סי ובש
ה. נה קש תש םא ני י ל רי המ ת, של דל לל עממםד מי תנ "ה. ונ ה"ו דה ה - יש יהודה ה בי שה רש שש ני ה של אותה

ין אור. י אור, יהמי הי ים יש להי ר אל םאמל י "ן. (בראשית א) ונ ן - או"ר בי אובי כםל רש יהה הנ יון הה לש על ן הה יוקנ ה דש לה חי תש בנ

ים. די דה י צש ני שש ר מי בי חנ תש הי כםל לש ל הנ בור של י - חי וי ון. לי ם עה מו - שה ב עי הה זה הנ יג של אותו סי םאל אור, בש מ עון שש מש "ן) שי (בי
מו. ה עי תה יש הה ה של בה קי "ה - זו נש ר. דה כה ה זה ה"ו - זל ת. יש קל בל דש ר ני כה ם זה ה עי בה קי ה - נש הודה יש

ר עי בנ גול לש לש גי שוב בש ה לה יכה רי יהה, וצש ני יא עמ "ת, הי לל יא דה ה הי מה ע עי ל רנ קות של בש דה הי א ד' בש לה "ה? אל ה דה מה "ה, לה דה
"ה. ה"ו דה ה יש ל זל ענ ז ה'. וש אה ר, וש עםשל י לש ני עם את מי צי לה טוב וש ד הנ צנ מםחנ בנ צש ר לי חנ אנ ר, וש פה עה לות בל בנ תש הי ע ולש רה ת אותו הה אל

ן. הל נוחנ בה י לה די יהם כש שוט בנ תה ה של עה שה ך בש נות לש זגמה ינות מש פי ה סש מה ד, כנ חנ פש ל תי הומות, אנ תש תוך הנ ן מי קי א זה צי
לוי גה ינוק.  תי ה כש ן ובוכל קי י זה ני אמ ים של יוני לש על נות הה חמ מנ הנ רו  םאמש י י  ם, אולנ עולה בון הה ר, רי מנ אה וש ם  קםדל מי מו  ה כש כה בה
דול, גה יהם הנ ס לנ ני כה םא אל ל ר של מי שה הי י לש יהה לי ה הה לה חי תש י בנ רי המ י, של בודי כש י לי יתי שי םא עה ל ה, וש י עושל ני ך אמ בודש ל כש ענ יך של נל פה לש

נו. מל את מי צי לה ים וש די דה צש ל הנ כה ט בש שוטי י לש י בו, ייש לי ני אמ ן של יוה ו כי שה כש ענ וש

רוך ה, הוא בה תה רוך אנ ים בה רי נו אומש אה ה של נו מנ יש ה) הנ זל ם הנ שי ל הנ ים ענ ם מודי יך, (כגלה חל ה יודוך אנ תה ה אנ הודה יש
ה. תה הו אנ ך. זל רי טה צש הי קום של מה א לש לה ה, אל תה עמקםב אנ ר ינ מנ םא אה יו ל נה ל בה כה ה. לש תה יא אנ הי וש
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ם שי ל הנ יך, ענ חל ה יודוך אנ תה אי אנ דנ ה. ונ זל ם הנ שי ל הנ ך ענ ים לש ם מודי יך. כגלה חל ה) יודוך אנ תה אי אנ דנ ה (ונ זל ם הנ שי הנ
ים רי אומש ן של יוה ר. כי חי אנ ד הה צנ הנ תו  א אי י יוצי רי ר, המ כה זש ני א וש רה קש ני של כש שום של ר, מי חי אנ ד הה צנ ה הנ פה כש ני ק וש לי תנ סש ה הי זל הנ
ד צנ הנ ר מי חה בש ני ם וש שה רש ה ני זל ם הנ שי בנ אי של דנ ם. ונ ה שה אל רש םא ני ל ה וש פל כש ר ני חי אנ ד הה צנ הנ ה, וש לה ה ייש  לה דג טון וגש לש ה, שי תה אנ
ז ה, אה תה ה, אנ זל ם הנ שי ל הנ ענ יך  חל יודוך אנ ן של יוה ר. כי חי אנ ד הה צנ ע לנ רנ ר וש בל של ה, וש לה ה של לה שה מש מל הנ יהה וש לי עמ זו הה ר. וש חי אנ הה

ם. ה גורי זל ם הנ שי הנ יך, וש לל ים אי עי נה כש יהד ני יך, מי בל יש ף אם עםרל ך בש יהדש

תוב (תהלים כה ר, של חי יון אנ לש קום על מה ים לש רי ם אומש תל ה, אנ זל ם הנ שי י הנ רי ה המ תה אנ י, של תי עש ים, יהדנ רי בי י, חמ תי עש יהדנ
ים, תוני חש תנ ים וש יוני לש על ים לו  עון מודי מש י שי בי רנ ן של יוה י כי רי המ ה הוא, של יון. יהפל לש על ין הה יהמי ם, בנ עולה ן לש ה כםהי תה קי) אנ

ה. יהפל ה וש ך זל ר, כה הוא אומי ה של ל מנ כםל. כה ה לנ כה זה וש

ם יי ננ ים ושש שי מי חמ ים לנ פולי נו  עש רנ זה של ג כש לל של ת יום הנ אל לו  ירו  כי זש הנ וש לו  רו  מש יו, אי לה ים אי יעי גי מנ יו  הש תי של ל כש בה אמ
אן ם. כה עולה ן לש ה כםהי תה ך, אנ שום כה ל, ומי לה רוד כש י פי לי ין בש יהמי ה בנ כה רה ל בש ר כוס של שה קש אן ני ן. כה ה כםהי תה י אנ רי המ ים, של ני וה גש

אוי. רה ין כה יהמי ר כוס בנ שה קש ני

ר, םא יותי ל יך וש חל ה יודוך אנ הודה תוב יש םא כה ל יך, וש חל ה יודוך אנ זל ה הנ תה אנ ה, לה תה ה אנ הודה תוב, יש כה ר הנ מנ ה אה ל זל ענ וש
ר. חי םא אנ ל ה, וש זל ם הנ שי ך לנ רי טה צש ה הי קום זל ה - מה תה "ה. אנ תה ל אנ ם של ל שי א ענ לה אל

תו בורה גש ר בו בי בי גנ תש ץ הי רל ך פל שום כה ים. ומי מי עולה לוף לש יהה בו חי םא הה ל י, וש ני שי ב הנ אה הה אשון וש רי ב הה אה ה - הה הודה יש
יהה בו הה ז, של בםענ םא מי ל ץ, וש רל פל בון מי שש חל ת הנ יל אל חי תש ד מנ וי ל דה נו של יה נש ך בי ל כה ענ ם. וש עולה י הה ני ל בש כה ך לש יהה כה םא הה ל ה של מנ

ים. רי תה סש ם ני הי ב של ל גנ ף ענ אנ ר, וש תל סי ים בש רי בה י דש תי רש מנ םא אה יחו, ל גי שש ם תנ ים, אי רי בי נוי. חמ שי

םא ל יהה וש ני ם שש ענ ה ופנ אשונה ם רי ענ פנ יו  רש ל בג ד ענ מנ "ה. עה תה א אנ רה קש ני ה של זל ם הנ שי ת הנ אל יחנ  וי רש ה הי הודה יש ך  ל כה ענ וש
גול לש גי הנ י  ני בש ר  אה שש לי ן  כי ין  אי ה של ינו, מנ בי אה ה  תה אנ י  כי ים  רי אומש וש ים  מודי עו  רש זנ וש ה  הודה יש י  ני ובש ם.  עולה לש ה  נה תנ שש הי
ם יהם, הי י הנ קי מש עי לו בש לה סודות הנ ן. וש יה נש בי ן לנ ול ם גה הל הות, ייש לה מה י אי תי בות, שש י אה ני גול, שש לש גי י הנ ני ר בש אה ים. שש מי עולה לש
תוך מי יות  לי גה רש מנ א  הוצי וש ך  קש זש חה בש ק  זי חנ תש הי וש ר  בי גנ תש הי ן,  קי זה ם? קום  יא אותה הוצי לש יהכול  י  מי הומות,  תש ב הנ לי בש

הומות! תש הנ

ן הוא צנ בש ך. אי םא כה נוי. ל שי ה) הוא בש עמשל ד (מנ י עובי רי המ ד, של ת עובי יד אל הולי של נוי כש יהה בו שי הה ה של אל רש ז ני בםענ
יהה בו, ה הה זל ה הנ עמשל מנ ר לנ עורי תש הי של אי כש דנ יהה, ונ הוא הה ר של םאמנ ם ת אי נוי. וש ה שי שה םא עה ל אשון של רי ב הה אה ז, הוא הה בםענ
כםל הנ י של די אשון כש רי ר הה קה עי ר לה בה דה ר הנ זנ חה ד, וש וי דה נוי בש ילה שי הש םא יי ל י של די יהה בו, כש יא הה בי לה י וכש רי אמ בור כנ הוא גי י של מי
ד ענ םאש וש ר ה, מי תה ה אנ ל זל ענ ד. וש וי ע דה רנ ל זל גול של לש גי נוי בנ יהה שי םא הה ל ד, וש חה כםל אל הנ ת. וש חנ ת אנ לל של לש שנ ד, וש חה ב אל אה ילה מי הש יי

ל. לה נוי כש י שי לי סוף, בש

ים ני בה ר הנ אה ל שש כה אוי לש םא רה ל ד סוף, וש ענ םאש וש ר אי מי דנ ה, ונ תה ה אנ הודה יהם. יש ב הנ ל לי ק של עםמל ן מי קי אתה זה ו יהצה שה כש ענ
ץ. רל אה ם בה דה ל אה ר של קה עי ר הה אה שש ה מי לה ענ תש הי ר וש חנ בש ך ני כה ד של וי ל דה קו של לש י חל רי שש דו. אנ בנ א לו לש לה ה, אל תה או אנ רש קה יי של

ם עולה י הה ני ל בש ך כה רל דל א של לה יך? אל חל ם אנ ענ טנ ה הנ יות! מה הש יך לי רי יהה צה ם הה עולה י הה ני ל בש יך, יודוך כה חל יודוך אנ
אן כה בום), וש יי תה לנ נש מנ דנ זש ך הי מש צש ענ ה בש תה אנ בום, (וש יי ן לש זגמה ח מש אה הה ים, וש חי אנ ל הה ד של צנ הנ א מי לה גול אל לש גי ים לש מי ינבש תש םא מי ל
םאש ר ה מי תה ך. אנ דש בנ ה לש תה א אנ לה ה, אל לוכה מש ת הנ לל של לש ם שנ הל ד מי חה אל םא מי ל ם וש הל ל מי שי לש תנ שש םא יי ל יך יודוך, של חל ל אנ כה

ייה. רש אנ ל הה גוף) של מות וש ע (דש זנ גל ת וש לל של לש שנ ל הנ א כה ך יהצה מש , ומי יתה שי ה עה תה ד סוף אנ ענ וש

שום םא לש ל וש י  די גש םא לי ל וש שור  םא לש ל וש ה  לל טה לש פו  לש חנ תש םא הי יך, ל חל ל אנ נוי של שי לש רו  בש םא עה ל ייה, של רש י אנ ני בש יך  נל בה
ייה, רש אנ י  ני בש ם  הי ך  לש של ת  לל של לש שנ הנ ל  כה ן.  יה נש בי הנ ת  אל יים  סי ייה  רש אנ וש נות,  בש לי יל  חי תש הי ייה  רש אנ א  לה אל ר,  חי אנ ן  יוקה דש
םא ל יך, של חל אנ ן יודוך  כי לה ה. וש לל אי ה בש לל אי בו  רש עה תש יי אות וש נה יוקש דש ל הנ כה פו  לש חנ תש יך, יי חל ד אנ צנ גול מי לש א גי א בה לי מה לש אי של
ף רל טל נו מי יש הנ ם. וש הל ת מי רל חל יהה אנ בובש רש ך עי יהה בש םא הה ל ם, של רי ך הה יך. יהדש נל ל בה ת של לל של לש שנ גול הנ לש גי ם בש הל ד מי חה יהה אל הה

ך. נש חה לש ל שג ר ענ חי אנ ף לש רל יהה טל םא הה ל , של יתה לי י עה ני בש

ת ים אל קי הה יא לש בי לה ץ, וכש רל ת פל ים אל קי הה י לש רי אמ ר כנ בי גנ תש ך הי ר כה חנ ן. אנ ת אונה יתנ מי ץ - בש בנ ר. רה ת עי יתנ מי ע - בש רנ כה
י הוא נו, מי ימל קי י יש ק. מי סנ א פה לה גום: וש רש תנ ה, וש תה עש דנ ף עוד לש םא יהסנ ל תוב (בראשית לח) וש כה נו? של ימל קי י יש ח. מי רנ זל
ה זו, מה בה ר, יש ך יותי ה לש כה רש טה צש םא הי , ל יהה כל רה ת צש ה אל ימה לי שש הי יל וש ר, הואי מנ אה י הוא של ה זו. מי שה ה אי סורה ר אמ מנ אה של
ם שה מי אי של דנ ונ נו,  ימל קי יש י  ל מי בה אמ ה.  נה מל מי רםש  פש לי ית  אי רש ני וש ר,  יותי ך  לש ה  כה רש טה צש הי םא  ל  , יהה כל רה דש ה  ימה לי שש הי ן של יוה כי

. יהה על מי ש בש כי שש כנ מש י של ה מי יאה י הוצי רי המ לו, של יא של ה הי אה לש הה וה

יהה על מי בש ש  כי שש כנ מש של א אותו  לה ה? אל מה יו לה בי יהה אה הה ה של הודה עוד, יש ה? וש מה ם לה דה אה י הה חי אן, אמ ר כה תה סש סוד ני
ר חי ין אנ מי זש א, מנ יהצה ן של יוה את. כי צי ה לה רוצל ים וש די דה צש ל הנ כה ים בש רוגי טש יו קי לה ג עה רי טש קנ ר אותו, מש שומי י של מי ה של רואל
ג רי טש קנ מש ה של של קה רוג הנ טש קי הנ כםחנ  ם בש קםדל מי מו  ה כש נל בש ני ד של ם, ענ קםדל מי מו  ס כש ני כה הי ים לש אי ת, ובה רל חל אנ רוחנ  ה  אותה

זו. ה הנ שה אי ת לו הה רל תל ה מג אה לש הה ם וה שה יו. מי חי אה בש

ך) ר כה חנ אנ (וש כםחו  ט בש שי פנ תש ר ומי בי גנ תש מי ייה, של רש אנ ך  ר כה חנ יהה גור. אנ ה הה לה חה תש הנ ה. בנ הודה ל יש של קו  לש י חל רי שש אנ
נו. רש מנ אה מו של ה, כש הודה ה יש ל זל ענ ך, וש םא כה ם ל עולה י הה ני ר בש אה ל שש יא. כה בי לה יים בש סי ייה. וש רש אנ כש

בולון ר וזש שכה שה אוי. יי רה כםל כה הנ ם, וש מה ר עי בי חנ תש ה הי הודה נו. יש רש מנ אה מו של ה, כש לשה י שש רי י - המ וי עון לי מש ן שי אובי רש
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ים תי עי ה לה ינה י בי עי ר יודש שכה שה י יי ני בש תוב ומי ין, כה יהמי ך  יהרי ר  שכה שה ת. יי מל אל י הה יאי בי נש ים  קי יונש קום של ם. מה יי כנ רי יש י  תי שש
בולגן תוב (בראשית מט) זש דול כה עור גה שי ך. ובש אתל צי בולגן בש ח זש מנ תוב (דברים לג) שש כה םאל), וש מ שש ך  בולון ילרל (זש

ידון. ד צי לו) ענ ך של יהרי עור (הנ ן. שי ידם ל צי תו ענ כה ינרש וש שום של ם? מי ענ טנ ה הנ יםת. מה ני חוף אר הוא לש ן וש כם שש ים יי חוף ינמי לש

מו עי וש ה,  זל ם הנ עולה בה ש  מי תנ שש הי ץ, ולש רל אה בה נו  יוקש יהה דש ף הה י יוסי רי המ ם, של יי כנ רי יש ין הנ ה בי לה עש מנ ר לש אה שש ני ין  יהמי נש בי
ין יהמי נש ה, בי לה עש מנ ק לש לי תנ סש ין הי יהמי נש מו. בי ף עי מות יוסי צש ת ענ ה אל ח מםשל קנ יי ונ יג)  תוב (שמות  כה ה, של מםשל ש  מי תנ שש הי

ם. ל עולה יקו של די צנ

ך שום כה י, ומי לי תה פש ל ננ גל רל ק הה רל ל, פל גל רל ק הה רל ד פל ן ענ םאל - דה מ ך שש ילרל ר. בש שי אה ד וש י גה לי תה פש ננ ן וש ה - דה טה מנ ים לש כי רש בה מש
ין, ב יהמי קי ל עה ק של רל ר פל שי ב. אה קי עה ק הל רל ד פל ב, ענ קי גגד עה הוא יה ד, וש ין גה ך יהמי ילרל יו. בש לה גש רנ ל בש ה, קנ לגחה ה שש יהלה י אנ לי תה פש ננ

יך. לל עה נש ת מי חםשל ל ונש זל רש תוב בנ כה לו, וש גש ן רנ מל של ל בנ טםבי וש

ה נה קש תש ה, ני זל ם הנ עולה בה ש  מה יות מנ רי בש יו  הה שום של ה. ומי לה עש מנ לש ן של יוקה ים, דש יוני לש אות על נה יוקש ם דש ה הי לל ל אי כה
ל תוב כה כה ל, של אי רה שש יי ש מי מה טו מנ שש פנ תש ני יות של טג שש פנ תש ה הי רי שש ים על תי לו שש לה ים הנ קי רה פש ר הנ שה ים עה ני שש ה בי ינה כי שש ם הנ הל בה
יות הש "י לי ל מי ם של טות שי שש פנ תש הי ים. לש אי רה קש ה ני לל ל, אי אי רה שש ל יי יות של טג שש פנ תש ר. הי שה ים עה ני ל שש אי רה שש י יי טי בש ה שי לל אי
מו, ה עי לל א) אי רה ר (בה בי "י חי ל. מי לה כש ל בי אי רה שש "ה הוא יי לל ים. אי להי ם אל ל שי ל של לה כש ל בי אי רה שש יות יי הש אוי, לי רה ן כה יה נש בי

ש. מה ד מנ חה ם אל קונו, שי ל תי ם ענ לי ן שה יה נש יהה בי הה וש

ים שי נה ם אמ ים, (עי להי ם אל יתה עי רי י שה תוב (בראשית לב) כי כה ו, של שה ל עי ה של נל מג מש עמקםב אותו הנ ינ ר לו לש מנ אה הו של זל
אשון הוא. ן רי יה נש אי בי דנ ה, ונ לל ל אי אשון. כה ן רי יה נש בי אשון בש קון רי תי ה, בש לה עש מנ ל) לש תוכנ ונ

יהה. םא הה ה ל זל ם הנ שי לו, הנ כש א יי לי מה לש לום, אי שה ס וש חנ ים. וש מי י עולה מי עולש ם ולש עולה ל לש אי רה שש יי יון לש לה ין כי ן אי כי לה וש
ן יה נש בי ה הנ זל דול  גה ם הנ דול. שי גה הנ ך  מש שי לש ה  עמשי ה תנ ומנ ץ  רל אה ן הה מי נו  מי ת שש אל יתו  רי כש הי וש (יהושע ז)  תוב  כה של הו  זל
םא ב יד לה תי עה לל וש ן,  יה נש בי ל הנ ל כה פנ נה יהכול  בש ר) כי בי חנ תש (יי לות,  גה ל בנ אי רה שש יי ו של שה כש ענ וש ים.  להי אשון אל רי ם הה אשון, שי רי הה
ם שי וש ד,  חה אל כש רו  בש חנ תש יי לות  גה בנ רוד  פי בש יו  הה של "ה  לל אי וש "י  מי לות,  גה הנ מי יו  נה בה ת  אל הוא  רוך  בה דוש  קה ל הנ אנ גש יי של כש
ל ים אל יוני כנ ה וש ינה עופל ב תש עה ה כה לל י אי תוב (ישעיה ס) מי כה הו של ם. זל סי בנ תש ם יי עולה הה קונו וש ל תי ם ענ לי ילה שה הש ים יי להי אל הה

ם. יהל בםתי רג אמ

ים. להי הוא אל רוד, וש םא פי ל ד לש חה ם אל ה, שי לל י אי א מי לה ה, אל לל אי וש י  תוב מי םא כה ד, ל חה ם אל הוא שי שום של ומי
הוא ם, של לי יהה שה הה ם של שי הנ לו, וש פש ים נה ני בה הנ ים, וש ני בה ל הנ ענ ם מי אי יהכול הה בש ה, כי לה עש מנ י לש ה מי לה ענ תש לות הי גה ו בנ שה כש ענ של

ל. פנ אשון, נה רי דול הה גה יון הנ לש על ם הה שי הנ

ל דנ גנ תש ים יי רי אומש יהה, וש הה מו של ה כש נל בה יי ה של זל ם הנ שי ל הנ יות ענ סי ני י כש תי בה ים בש שי דש קנ ים ומש לי לש פנ תש נו מי ה אה על זל וש
שום כםל, מי ל הנ אשון של רי הה דול? אותו  גה הנ מו  ה שש י זל ך. מי רנ בה א מש בה רנ יה  מי א שש הי ן יש מי א. אה בה רנ יה  מי שש ש  דנ קנ תש יי וש
ה, ינה עופל ב תש עה ה כה לל י אי ן, מי מנ אותו זש ה בש ל זל ענ ה. וש לל אי א בש לה ם אל עולה ה לש נל בה םא יי "י ל נו. מי מה א עי לה ן אל יה נש בי ין לו  אי של

קונו. ל תי ן ענ קה תש יון ני לש על ם הה שי י הנ רי המ ם של עולה ל הה או כה רש יי וש

רו זש מות ינחש שי ר הנ אה ל שש כה כםל, וש ל הנ ים ענ טי ל שולש אי רה שש י יי רי קונו, המ ל תי ה ענ נל בש ני ן וש קה תש ה ני זל דול הנ גה מו הנ ם שש אי וש
ים. ני יה נש בי ל הנ כה אשון לש דול, רי גה מו הנ שש ים בי לויי ם תש י כגלה רי המ כםל, של ל הנ ים ענ טי ל שולש אי רה שש יי ם, וש קונה ל תי ענ

תוב כה ה, של נה בש ני ה  זל ם  ים, שי ני יה נש בי הנ ל  כה לש אשון  מות. רי עולה ת הה הוא אל רוך  בה דוש  קה א הנ רה בה של כש ה,  זל סוד 
מו) אותו א (שש רה ה, בה לל א אי רה בה של קונו. וכש ל תי מו ענ א שש רה ה. בה לל א אי רה י בה או מי ם ורש יכל יני רום עי או מה (ישעיה מ) שש

ם. אה בה ר צש פה סש מי יא בש מוצי תוב הנ כה אוי, של רה קונו כה ל תי מו ענ יות שש הש ים לו לי אי רש ני יהלות של חמ ל הנ כה בש

ץ הוא עי רוך-הוא, וש דוש-בה קה ם ייש לנ עולה ד סוף הה ענ ם וש עולה סוף הה יר מי אי מי ד של חה ן אל א בי לה ר? אל פה סש מי ה בש ה זל מנ
מו. ר שש פה סש דוש, ומי קה ר הנ פה עה ים בל שי רה שש יו, ומג שה רה ים שה טי שש פנ תש סופו מי ם, וש יי מנ שה ה הנ גםבנ יענ לש גי םאשו מנ ק. ר זה חה דול וש גה
לו, לה גש ה בי ם זל ים שי לי ם נוטש כגלה ה, וש זל ר הנ פה סש מי ד הנ נו ענ מל ים מי לויי ים תש יעי קי ה רש שה מי חמ ים, ונ יוני לש על ם הה יי מנ שה לוי בנ תה וש
ים יחי וי רש ם מנ יי מנ שה ר) הנ פה סש ה מי זל ם הנ שי יל הנ בי שש ל (בי ה. כה ר זל פה סש ל מי לנ גש ים, בי רי פש סנ ם מש יי מנ שה תוב (תהלים יט) הנ כה של
דות תולה יהלות וש חמ או  צש מה םא יי ה ל ר זל פה סש א מי לי מה לש אי ם, של אה בה ר צש פה סש מי יא בש מוצי ה הנ ל זל ענ לו. וש לה גש ה בי זל ם הנ שי ת הנ אל

לשעולהמיים.

סו נש כש ני םאן וש נו צ מה ם של ם הי יי ננ ל. שש אי רה שש ע יי ת רםבנ ר אל פה סש עמקםב ומי ר ינ פנ ה עמ נה י מה תוב (במדבר כג) מי ה כה ל זל ענ וש
ר פה סש בון. ומי שש ה חל שה עה ד של חה י אל רי עמקםב - המ ר ינ פנ ה עמ נה י מה ע. מי רה ן הה יי ם ענ הל ה בה טה לש םא שה ל ל של לנ גש ם, בי יהל די ל יש בון ענ שש חל בש

ר. חי ה אנ י מונל רי ל - המ אי רה שש ע יי ת רםבנ אל

גות) רה ים (דש ני בה ן אמ ה אותה לל עמקםב - אי ינ ר  פנ עמ ה לנ נה י מה י מי רי המ ע, של רה ן הה יי ם ענ הל ה בה טה לש םא שה ה ל לל י אי ני ל שש ענ וש
ר פנ עמ כנ עמך  רש זנ יהה  הה וש תוב (בראשית כח)  ה כה ל זל ענ וש ם.  עולה ם לש יי ים מנ אי ן יוצש הל מי מות של פגלה ים מש ני בה דושות, אמ קש
ר עמפנ ץ. כנ רל אה י הה עמך כםל גויי רש זנ כו בש רמ בה תש הי ך (בראשית כב) וש ף כה ילו, אנ בי שש ך בי רי בה תש ם מי עולה ר הה פה ה אותו עה ץ. מה רל אה הה
ה טה מי ל הנ יונות, של לש יות על לי גה רש בות, מנ קי נש ן  ל אותה ע כה ת רםבנ ה אל נה י, מה ני ה שי הוא מונל ר, של פה סש ש. ומי מה ץ מנ רל אה הה

ל. אי רה שש יהה יי לל ב עה שוכי של

י הוא ים. מי בי כוכה ר לנ פה סש ה מי תוב מונל כה של הו  ן. זל יי הוא טוב ענ שום של כםל, מי ה לנ ה הוא מונל אה לש הה ם וה שה ומי
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םא, (ירמיה ב יד לה תי עה לל בון. וש שש חל ם בש ים כגלה רי ל יהדו עובש ענ ים. וש בי כוכה ר לנ פה סש ה מי ר. מונל פה סש ים? מי בי כוכה ת הנ ה אל מונל של
םא ל חוד בש יי כםל בש ילה הנ הש ן יי מנ אותו זש בש שום של א מי לה י הוא. אל ים מי עי םא יודש ל ה. וש י מונל מי ל יש םאן ענ צ ה הנ נה עמבםרש לג) עוד תנ

ד. חה ה אל ילה) מונל הש כםל יי הנ ילה (וש הש כםל יי רוד, הנ פי

ת ר אל פה סש עמקםב ומי ר ינ פנ ה עמ נה י מה ר, (במדבר כג) מי מנ אה ח וש תנ יהם. פה שוט בנ ך וש כםחמ ר בש בי גנ תש הי ר וש עורי תש ן, הי קי קום זה
רוחנ ים בש י גופי ני גול שש לש גי בש רו  זש חה של לו  ים - אי תי יות מי חמ הנ ר לש עורי תש הוא יי רוך  בה דוש  קה הנ ה של עה שה ל. בש אי רה שש ע יי רםבנ
ל בה ך הוא. אמ כה ר, וש אי בה תש ני ב של ל גנ ף ענ ה, אנ י זל די ל יש ים ענ לי גש לש גנ תש ים מי גולי לש ה גי מה הות, כנ מה י אי תי בות, שש י אה ני ת, שש חנ אנ

כםל יהקום. הנ לום, וש ד כש םאבנ םא י ל כםל, וש ן הנ קי תנ הוא יש עמקםב, וש ר ינ פנ ה עמ נה י מה מי

ל רו של פש סי ר בש מנ אל נל מו של ה, כש לל ר אי פה ת עה מנ דש יצו. אנ ר יהקי פה ת עה מנ דש י אנ ני שי יש ים מי בי רנ ר (דניאל יב) וש מנ אל י נל רי המ ונ
"ר. פה "ת עה מנ דש נו אנ יש ם אע"ד פמת"ר, הנ הי יר בו, וש וי אמ סות) בה טה יות (של ן אותי אותה לו בש כש תנ סש ים הי רי בי חמ הנ של נוך, כש חמ
ך כה וש יענ  ר ומודי עורי תש קול מי יות, וש ן אותי ר הי פה ת עה מנ דש תו. אנ ר מי בה כש ים של תי מי ת הנ י אל ני אמ חנ  בי שנ (קהלת ד) וש נו  יש הנ

יו. לה ת אי סםלל אשון פש רי ר הה קה עי ן הה קי תנ תש הי י. של ני ת - שי מנ דש אשון. אנ ר רי פה ר - עה פה י. עה ני שי ן הנ יה נש בי ר בנ אומי

נוך. ל חמ של רו  פש סי ר בש מנ אל נל של מו  יצו, כש (יהקי ם.  י עולה יי חנ לש נו  קש תנ תש הי ה של לל יצו, אי יהקי  - ם  - כגלה ר  פה עה ת  מנ דש אנ
קול יר, וש וי אמ סות בה יות טה ן אותי ן אע"ד פמת"ר) אותה הי "ר (וש פה "ת עה מנ דש יות אנ אותי הה לו  אי בש לו  כש תנ סש ים הי רי בי חמ
ן יה נש נוך: בי ל חמ רו של פש סי ר בש מנ ך אה כה ן. וש קנ תש ני י של ני ן שי יה נש הו בי זל ר, וש פה י עה ני נו שםכש נש רנ יצו וש קי יז) הה רי כש יענ (ומנ ר ומודי עורי תש מי
יצו ם יהקי ר כגלה פה ת עה מנ דש י אנ ני שי לו יש אי ן. וש קנ תש ני י של ני י שי בי גנ ת לש סםלל אשון פש אותו רי ת. וש מנ דש אשון אנ ן. רי קנ תש ני ר של פה י עה ני שי
ה לל אי ה. וש לה עש מנ לש ם של עולה יות בה הש כו לי םא זה י ל רי המ ה, של טה מנ לש ם של הו עולה ם? זל ה עולה י זל ם) מי י עולה יי חנ נו לש קש תש ני ה של לל אי
רוך דוש בה קה הנ ם, וש עולה ן הה עמבםר מי ר ינ חי אנ ד הה צנ שום של פות? מי רה חמ ה לנ ה זל ם. מנ און עולה רש די פות ולש רה חמ כו - לנ םא זה ל של

ם. עולה י הה ני ל בש ת כה ם אל הל יהנ בה מי תש הנ ד לש צנ ת אותו הנ יענ בי נש יו מי הה ה של לל ת אי יר אל אי הוא ינשש

הוא) ר של הה נה ל אותו  ה של גה רש דנ יים (בש קנ ה לש צה םא רה ל ם וש עולה בות בה רנ תש הי ה לש צה םא רה ל של ה? אותו  ל זל ם כה רנ י גה מי
ן. קי אן זה ד כה הו) ענ זל אן. (וש ד כה ענ יהה  לל עה נו  רש מנ אה של לו  לה ים הנ גולי לש גי ל הנ כה ם וש רנ גה ה של ל מנ ם כה רנ ן גה כי לה ש, וש קםדל ית הנ רי בש
ם ם אי ים שה די ם עומש ה, אי לה יש יהה לנ ם הה יהה יום אי ם הה ים אי עי יו יודש םא הה ל ים, וש הי מי יו תש ים הה רי בי חמ הנ ד, וש חה ע אל גנ ק רל תנ שה

ים. די םא עומש ל

ל ל כה יחנ ענ ה מוכי סוק זל גו'. פה ית וש יעי בי שש עמבםד ובנ ים ינ ני ש שה י שי רי בש ד עי בל ה על נל קש י תי ר, כי מנ אה ן וש קי ח אותו זה תנ פה
ה. בה קי נש ם הנ עולנ ן בש יוקה דש ת בי דל ה עומל בה קי ל נש כה ר, וש כה זה ם הנ עולנ ן בש יוקה דש ד בי ר עומי כה ל זה ה, כה אי םא ורש ר. ב אי בה תש ני ה של מנ
תו, עמבודה מו מי צש ר ענ קנ ם עה אי יות, וש מוני דש ים קנ ני שה ש  ן שי אותה רוך הוא בש בה דוש  קה ק בו הנ בה דש ני ד של בל הוא על עוד של בש
ים, די דה ה צש שה שי הוא מי ם של דה אה ר לש סי מה יי ר, וש כה זה ם הנ ל עולנ ים של ני שה ש  ן שי אותה הוא מי רוך  בה דוש  קה הנ עמקםר אותו  ינ

ה. לה עש מנ לש יות) של מוני דש ים (קנ ני ש שה שי ר מי קי עה יי ים, וש ני ש שה עמבםד לו שי ינ

ה. בה קי נש ד בנ עומי ד וש ר - יורי כה זה ם) בנ עולה עממםד (בה ה לנ צה םא רה ה. הוא ל בה קי נש ם הנ עולנ ר לש סה מש ני ם וש שה ד מי ך יורי ר כה חנ אנ
ה. בה קי נש ם הנ עולנ ה הוא מי אה לש הה אן וה כה י מי רי ת אותו. המ לל נוטל ית, וש יעי בי יא שש הי ה, של בה קי נש ה הנ אה בה

ר עלקה ה נל אה לש הה אן וה כה ר. מי חי אנ ד הה צנ ז בנ חה אל נל ה וש טה מנ ק לש בה דש ני ה וש טה מנ ד לש ה - יורי לה ה של לה אג גש ה ובנ עממםד בה ה לנ צה םא רה ל
ר. חי אנ ד הה צנ ם מי הי ים של די ם עמבה אותה ז בש חה אל י נל רי ה. המ בה קי נש ם הנ עולנ ר ומי כה זה ם הנ עולנ מי

ר, חי אנ ד הה ל צנ ם הוא של גה ל פש י כה רי המ ם, של גה ל פש ם של רםשל עמשות בו  לנ ם וש גה פש ך  רי טה צש הוא, הי ך  כה ן של יוה ו, כי שה כש ענ
ם אותו עולנ ק בש בה דש ני ק) וש בה דש מו, ני צש ן ענ קי תנ ה ומש ם זוכל ם, (אי קםדל מי ם כש עולה ב לה שה גול, וש לש גי ר לש ה חוזי אה לש הה ל וה יובי ומי
יהה רל חמ תולות אנ תוב (תהלים מה) בש כה ם סוד הנ כגלה ה, וש בה קי נש ם הנ עולנ דות בש ה תולה ה - עושל כה ר. זה םא יותי ל ה וש בה קי נש הנ

ך. כה ה לש זוכל ן וש קי תנ תש מי של יו כש רה שש אנ ך. וש אות לה יהה מובה עותל רי

ם עולה א בה שי נה הי לש יו  יהמה ים  לי שש םא הי ל וש ר  זנ חה יהה, של םא הה ל י הוא כש רי ל, המ יובי גול הנ לש גי בש לו  פי ה אמ כה זה םא  ם ל אי וש
םא ל דות וש י תולה לי ם בש עולה אותו הה ס לש ני כה י יי ידי חי ם יש א. אי ייצי פו  גנ םא בש יהב פו  גנ ם בש תוב? אי ה כה דות. מנ עמשות תולה לנ וש
ל קום של ד אותו מה ע ענ לנ קל ף הנ כנ ן בש בל מו אל ך כש ע - הולי רנ י זל לי י בש ידי חי ה יש זל ם הנ עולה הה א מי יהצה ך, וש כה ל בש די תנ שש הי ה לש צה רה
םא ל של ש  חה נה י כש ידי חי יש ך  הולי תו, וש בה קי נש ב מי זנ על נל יד של יהחי ל אותו  של ת רוחנ  בל יהד נושל ם, ומי שה ס לש נה כש ני וש ק,  זה חה ע הל לנ סל הנ

ב בו. נושי ך, וש רל דל ר בנ חי ם אנ ר עי בי חנ תש מי

ל א גואי מוצי ד של ם ענ עולה ט בה שוטי ך ומש הולי דו, וש בנ ק הוא לש זה חה ע הל לנ סל ל הנ קום של תוך אותו מה א מי יהד יוצי ומי
דות. יו לו תולה הש יי את של שי ה לה צה םא רה ל ה של א, זל פו ייצי גנ םא בש פו יהב גנ ם בש נו אי יש הנ יבו. וש שי המ לנ

ס ני כה םא יי ר, ל חי אותו אנ ש כש גםרה םא מש הוא ל םא יהכםל - הנ ל תו וש שש אי ל בש די תנ שש הי א וש שה נה ה הוא, של שה ל אי ענ ם בנ ל אי בה אמ
ב ל גנ ף ענ יו, אנ יותה רי ל בש ר כה כנ חנ שש פי קנ םא מש רוך הוא ל דוש בה קה ה הוא, הנ שה ל אי ענ ם בנ א אי לה י. אל ידי חי א יש םא ייצי ל י וש ידי חי יש
ם. קםדל מי ד כש חה אל ר כש בי חנ תש הי ים לש זוכי גול וש לש גי ים בש אי ם בה יהל ני מו. ושש תו עי שש ה אי אה יהצש תוב? וש ה כה ים, מנ ני בה לש כו  םא זה ל של
נו קש תנ ם יש ד אי חה אל כו כש זש ת יי עי כו - כה םא זה ל ה וש לה חה תש הנ ה בנ ל בה די תנ שש הי ה של א אותה לה ין, אל רושי ל גי ה של שה א אי שה םא נה ה ל זל וש

מו. תו עי שש ה אי אה יהצש ה וש ל זל ענ ם, וש יהל עמשי מנ

א יהצה של אותו  אשון), לש רי ר הה בה דה ים (לנ רי חי ים אמ רי בה דש תוב לי כה ר הנ ה) חוזי תה גו'. (ענ ה וש שה אי ן לו  תל יו יי נה דם ם אמ אי
דון יו, הוא אמ נה דם את אמ רי קש ית ני יעי בי ה שש אותה ית, וש יעי בי א שש רה קש ני קום של ל אותו אותו מה אנ גש יי ל, וש לה ה כש בה קי י נש לי י בש ידי חי יש
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ה ה, אותה שה אי ן לו  נותי יהה, וש הה של מו  י כש ידי חי ה יש זל ם הנ עולה לה יב אותו  שי יו ומי לה ס עה ה חה יו - זל נה דם ם אמ ץ. אי רל אה ל הה כה
, יהה נל אדם ילה לנ הש יהה תי דל ילה ה וי שה אי נות הה ים או בה ני ה לו בה דה לש יה ד. וש חה אל ים כש רי בש חנ תש עות, ומי מה יהה דש לל יד עה חנ הורי בי זש מי של

ר. מנ אל נל מו של כש

ל נו ענ קש תנ ל אותו ומש דוש, נוטי קה ך הנ לל מל י הנ ני פש ל לי בי קנ תש יו, מי יה חנ ם בש גנ פה קום של ין אותו מה קי תש הי ב וש ם שה י אי רי המ של
ענ שופי ר של הה ל אותו נה קום של מה ל אותו הנ בו של ת מושה ש אל י יהרנ רי המ ה, של שובה ל תש ענ א בנ רה קש ה ני זל ך. וש ר כה חנ קונו אנ תי
ל בי קנ תש יו, מי יה חנ קונו בש ל תי ן אותו ענ קי תנ ם ומש גה פש ני קום של ה. (אותו מה לה חי תש יהה בנ הה ה של מנ מו מי צש ת ענ ן אל קי תנ א, ומש יוצי וש
ה) לה חי תש יהה בנ הה ה של מנ מו מי צש ן ענ קי י תי רי המ ה, של שובה ל תש ענ א בנ רה קש ה ני זל ך, וש ר כה חנ חנ אותו אנ לוקי דוש וש קה ך הנ לל מל י הנ ני פש לי
ר אותו םא שובי ל ם של עולה חנ בה תי פש ין מנ אי ם וש עולה ר בה בה ין דה אי קונו. של ל תי ה ענ לה י עה רי ה, המ שובה תש ב בי שה ן וש קנ תש ני ן של יוה כי

ה. שובה תש ב בי שה של

י רםמי י מש פי ל גנ ר (משלי ט) ענ מנ אל נל מו של פו - כש גנ א בש ל עוד סוד ייש בו, ייצי בה ר. אמ אי בה תש י ני רי פו? המ גנ א בש ה ייצי ה זל מנ
ים יקי די צנ לו  פי ים, אמ ה עולי שובה י תש לי עמ בנ קום של לות. מה ענ תש הי וש לוי  אן עי ף כה לות, אנ ענ תש הי וש לוי  ם עי שה ה לש ת. מנ רל קה
יהד. אי מי דנ ל אותו ונ בי קנ רוך הוא מש דוש בה קה ה, הנ שובה תש ב בי שה ן של יוה ך, כי שום כה ם. ומי עממםד שה ים לנ כולי םא יש ים ל מורי גש

ב ם שה אי אי. וש דנ ל ונ בי קנ הוא מש רוך  בה דוש  קה כםל הנ ת הנ אל ה, וש שובה תש י הנ ני פש ד לי עומי ם של עולה ר בה בה ין דה ינו, אי ני שה
קונו, ל תי ר ענ כםל חוזי הנ ן וש קה תש כםל ני ם - הנ גנ פה ה של ם מנ גנ פה ב של ל גנ ף ענ אנ ים. וש יי ח חנ דו אםרנ גש נל ן כש זגמה י מש רי ה, המ שובה תש בי
הו סוד ר. זל פי י יה ץ ומי עה אות יה בה י ה' צש א בו כי רה קש רוך הוא ני דוש בה קה י הנ ני פש ה, (לי בועה ייש בו שש ה של מנ לו בש פי י אמ רי המ של
ין י אי רי המ ה, של שובה ה תש עמשל םא ינ ם ל א אי לה ע אל בה שש םא ני ה, ל בועה ע שש בה שש רוך הוא ני בה דוש  קה ר הנ של אמ עוד, כנ תום. וש סה
רוך דוש בה קה ה) הנ מה לי ה שש שובה ים תש ר עושי של אמ רוך הוא כנ דוש בה קה ר הנ פי כנ כםל מש ל הנ ענ ה, וש שובה תש י הנ ני פש ד בי עומי ר של בה דה
ר חנ אנ גו'. וש י וש ירי ה עמרי זל יש הנ אי ת הה בו אל תש תוב כי כה גו'. וש יההו וש נש ילה כה הש ם יי י אי ם ה' כי אג י נש ני י אמ תוב חנ כה ל, של בי קנ הוא מש
ה מה כנ וש ים  יני די וש רת  זי גש ה  מה כנ ת  רל בל שנ מש ה  שובה תש של אן  כה מי גו'.  וש נו  בש ר  סי אנ יהה  נש כה יש י  ני ובש תוב,  כה ה  שובה תש בי ב  שה של

ה. שובה תש י הנ ני פש ד לי עומי י של ין מי אי ל, וש זל רש אות בנ לה שש לש שנ

א לה תוב, אל םא כה י ל עו בי שש ר פה של י. אמ ים בי עי פםשש ים הנ שי נה אמ י הה רי גש פי או בש רה וש או  יהצש תוב, (ישעיה סו) וש ה כה ל זל ענ וש
ל בי קנ רוך הוא מש דוש בה קה מו, הנ חמ ננ תש הי ן של יוה ל כי בה שו. אמ עה ה של ל מנ ם ענ חי ננ תש הי שוב ולש ים לה םא רוצי ל י. של ים בי עי פםשש הנ

ם. אותה

יו, לה ס עה חה ל אותו וש בי קנ יו - מש נה פה ב לש שה יך וש רי םא צה ל קום של מה ם בש גנ ע בו ופה שנ פה ב של ל גנ ף ענ ה, אנ זל ם הנ דה אה ן הה כי לה
ר (תהלים קמה) מנ אל נל מו של יו, כש עמשה ל מנ ל כה ים ענ מי חמ א רנ לי מנ תש ים, ומי מי חמ א רנ לי רוך הוא הוא מה דוש בה קה י הנ רי המ של
י ני ל בש ן ענ כי ל של יו, כה מה חמ ים רנ יעי גי ם מנ יהל לי ם עמ יו. אי מה חמ ים רנ יעי גי עופות מנ מות וש הי ל בש לו ענ פי יו. אמ עמשה ל מנ ל כה יו ענ מה חמ רנ וש
ד, (שם וי ר דה מנ ה אה ל זל ענ ם. וש יהל לי ים עמ שורי ם וש יהל לי ים עמ יעי גי יו מנ מה חמ רנ ם של בונה רי חנ  בי שנ ים לש ירי כי ים ומנ עי יודש ם של דה אה

י. ני יי יך חנ טל פה שש מי ים ה' כש בי יך רנ מל חמ קיט) רנ

י ים. ומי בי אי י כש לי עמ ם בנ ה? אותה פואה יך רש רי י צה א מי לה ים. אל יקי די ל צנ ן ענ כי ל של יו, כה מה חמ ים רנ יעי גי ים מנ עי שה ל רש ם ענ אי
ם יהל לי ם) עמ חי רנ רוך הוא (מש דוש בה קה הנ ים, של מי חמ רנ ה וש פואה ים רש יכי רי ם צש ים, הי עי שה ם רש ה אותה לל ים? אי בי אי י כש לי עמ ם בנ הי
ב, הוא רי קה הוא מש רוך  בה דוש  קה הנ של דו. כש גש נל כש יהשובו  ם, וש הל לק מי תנ סש םא מי ל הוא - של נו, וש מל ים מי עמזובי יו  הש םא יי ל של
ה זל ד הנ צנ הנ ה ומי ה דוחל זל ד הנ צנ ת. מי בל רל קה ין מש יהמי ה, הנ דוחל ה של עה שה םאל. ובש מ שש ה בנ ה, דוחל דוחל של ין. וכש יהמי ב בנ רי קה מש

ם. הל יו מי מה חמ ת רנ ב אל םא עוזי רוך הוא ל דוש בה קה הנ ב, וש רי קה מש

הו אי פה רש אל וש י  יתי אי רה יו  כה רה דש יו,  רה חמ אנ תוב  כה וש בו.  לי ך  רל דל בש ב  שובה ך  לל יי ונ נז)  (ישעיה  תוב,  כה ה  מנ ה  אי ורש םא  ב
דון, זה ים בש עושי ה של ל מנ ים כה ים עושי עי שה רש הה ב של ל גנ ף ענ ב, אנ שובה ך  לל יי ונ יו.  לה בי אמ לנ וש ים לו  מי חג ם ני לי שנ אמ ונ הו  חי נש אנ וש
ה שובה תש ים בי בי שה ה של עה שה ם - בש הל יית לה צנ ים לש םא רוצי ל ה וש אה רה תש ם הנ הל ים בה ים עושי רי חי אמ ם, ונ בה לי ך  רל דל ים בש כי הולש של
ר ים אומי יי חנ ל הנ ם ענ ן, אי בוני תש הי לש ו ייש  שה כש ם. ענ דה גש נל ת כש נל זגמל ה מש פואה רש י הה רי ה, המ שובה ל תש ה של טובה ך  רל ים דל לי נוטש וש
תוב כה םאש הנ - ר םאש  ינו ר סוף אי הנ ינו סוף, וש סוק אי פה םאש הנ י ר רי המ תוב, של כה ר הנ ים אומי תי מי ל הנ ענ תוב, או של כה הנ
ם הוא דה אה הה עוד של ר, בש סוק) אומי פה הנ םאש  סוק (ר פה הנ א של לה ים. אל תי מי ל הנ ה ענ אל רש מנ סופו  ים, וש יי חנ ל הנ ה ענ אל רש מנ
םא ל ב וש ך שובה ן הולי כי לה יק בו, וש זי חמ ק ומנ זה ע חה רה ר הה ייש בו ייצל שום של בו, מי ך לי רל דל ב בש ך שובה לל יי ך הוא - ונ כה יו, וש יה חנ בש

ה. שובה תש שוב בי ה לה רוצל

יך רי י צה ני רוך הוא: אמ דוש בה קה ר הנ ת, אומי לל י תועל לי ע בש רנ ים בש כי הולש יו של כה רה ת דש ה אל רוך הוא רואל דוש בה קה הנ
הו ה. זל פואה רש ת לו  ה תי י רוצל ני ה, אמ כה שי חמ ים בנ כי הולש הו), של אי פה רש אל י (וש יתי אי יו רה כה רה תוב דש כה של הו  יהדו. זל יק בש זי חמ הנ לש
ה ה זל הו, מנ חי נש אנ תו. וש מה שש ני ה לש פואה לו ורש ה של שובה תש ך הנ רל בו דל לי יס לש ני כש רוך הוא מנ דוש בה קה הו. הנ אי פה רש אל תוב וש כה של
י מי ר כש יהשה ך  רל דל בש יג אותו  הי נש הוא מנ רוך  בה דוש  קה ם. הנ עה ת הה ה אל חי נש ך  לי ר (שמות לב)  מנ אל נל של מו  הו? כש חי נש אנ וש

ה. כה שי חמ תוך הנ יא אותו מי ר ומוצי חי ל אנ יהדו של יק בש זי חמ מנ של

יל הואי ים. של יי חנ ד בנ עומי ת וש אי מי דנ ן הוא ונ א) כי לה ת! (אל הוא מי ה של אל רש י ני רי יו, המ לה בי אמ לנ ים לו וש מי חג ם ני לי שנ אמ ונ
יו? לה בי אמ לנ וש ים לו  מי חג ם ני לי שנ אמ ה ונ ה זל ת. מנ א מי רה קש ע, ני שה הוא רה יל) וש הואי ים, וש יי חנ ים בנ די עומש יא הוא וש הי א של לה (אל
מו יד עי קי פש ה, מנ לה עש מנ ים וה ני ה שה רי שש לש על שש ס מי נה כש ני ן של יוה כי ם, של דה י אה ני ם בש ה טוב עי רוך הוא עושל דוש בה קה א הנ לה אל

םאלו. מ שש ד מי חה אל ינו וש ימי ד מי חה ים אותו, אל רי שומש ים של רי ים שומש כי אה לש י מנ ני שש
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נו ים: תש רי אומש יו וש נה פה ים לש יזי רי כש ה, מנ חה מש שי ים אותו בש יקי זי חמ ים בו ומנ חי מי ם שש ר, הי ך יהשה רל דל ך בש ם הולי דה אה של כש
רוך הוא דוש בה קה הנ ן של יוה נו. כי מל ים מי רי עובש יו וש לה ים עה לי בש אנ תש ם מי קםם, הי ך עה רל דל ך בש הולי של ך. וכש לל מל מות הנ דש בוד לי כה
ה, לה חי תש ים לו בנ מי חג ם ני לי שנ אמ יו. ונ לה בי אמ לנ וש ים לו  מי חג ם ני לי שנ אמ תוב ונ ז כה ה, אה רה שה יש ך  רל דל יג אותו בש הי נש ומנ יק בו  זי חמ מנ
ם יו, אותה לה בי אמ לנ וש ך  ר כה חנ אנ ה. וש שובה תש ב בי שה ו וש שה כש ה ענ עושל ה של ל מנ ענ ה וש לה חי תש ה בנ שה עה ה של ל מנ ם ענ חי ננ תש הוא הי של

ים. די דה צש ל הנ כה ים לש חומי אי ני דנ י ונ רי מו, המ רו עי זש חה ו של שה כש ענ נו, וש מל רו מי בש עה של יו כש לה ים עה לי בש אנ תש יו מי הה ים של כי אה לש מנ

ל ענ א בנ רה קש ז ני ים, אה יי חנ ץ הנ עי חוז בש אה ן של יוה כי ים. וש יי חנ ץ הנ עי חוז בש ים, אה די דה צש ל הנ כה י בש י. חנ אי חנ דנ ו הוא ונ שה כש ענ וש
ל ענ רו, בנ מש ים אה אשוני רי הה ה. וש שובה ל תש ענ א בנ רה קש הוא ני ה, וש שובה ך תש ף כה את אנ רי קש ל ני אי רה שש ת יי סל נל י כש רי המ ה, של שובה תש

ים. די ה עומש שובה י תש לי עמ בנ קום של מה עממםד בש ים לנ כולי ם יש ינה ים אי מורי ים גש יקי די לו צנ פי ה אמ ל זל ענ ש. וש מה ה מנ שובה תש

ך? דש בנ ך לש ה לש ה זל ך, מנ דש בנ ך לש גו'. לש י וש יתי שי יך עה ינל עי ע בש רנ הה י וש אתי טה ך חה דש בנ ך לש ר, (תהלים נא) לש מנ ך אה לל מל ד הנ וי דה
םא ל ם וש דה י אה ני בש א לי טה חה ים של אי טה ייש חמ ם, וש דה י אה ני בש לי רוך-הוא וש דוש-בה קה ם לנ דה א אה חוטי ים של אי טה ייש חמ שום של א מי לה אל
ך לל מל ד הנ וי ים). דה רי חי ם (אמ דה י אה ני בש םא לי ל וש דו  בנ רוך-הוא לש דוש-בה קה א לנ חוטי ים של אי טה חמ ייש  וש רוך-הוא,  דוש-בה קה לנ

ם. דה י אה ני בש םא לי ל דו וש בנ רוך הוא לש דוש בה קה א לנ טה חה

ר סנ ה אה צונה רש ה בי וה רש ה על שה ל אי א ענ בה י של ינו, מי ני שה וש ע,  בנ ת של ל בנ א של טש חי הנ א אותו  טה י חה רי ר, המ םאמנ ם ת אי וש
יהה, ר הה תי הל ר בש ה אומי תה אנ הוא של הנ ך הוא. של םא כה רוך-הוא - ל דוש-בה קה א לנ טה חה רו, וש בי חמ א לנ טה חה ה, וש לה עש ל בנ ה ענ אותה
ים גיט ני נותש ל של אי רה שש ל יי ל כה ג של הה נש יהה מי ך הה כה ב, של רה קש א לנ יהצה ם של רל ה טל לה עש בנ ה מי יהה לה ט הה גי לו, וש ת של ח אל קנ ד לה וי דה וש
ח קנ כםל, לה ה לנ טורה ה פש תה יש הה וש ן  מנ ר זש בנ עה ר של חנ אנ ע, וש בנ ת של בנ יהה לש ה אורי שה עה ך  כה ל, וש יי חנ א לנ יוצי ל של כה תו  שש אי ן לש מנ זש

ה. שה עה ה של ל מנ ה כה שה ר עה תי הל ד, ובש וי ה דה אותה

תוב כה של נו  יש הנ יהדו. וש הוא בש רוך  בה דוש  קה הנ ה  יר אותה אי שש יהה מנ םא הה סור, ל אי יהה בש ה הה זל וש ך  םא כה א ל לי מה לש אי של
ה תה יש ת זוגו הה תו, ובנ שש אי אי דנ יא, ונ תו הי שש אי דות של תו. עי שש ע אי בנ ת של ת בנ ד אי וי ם דה חי ננ יש דות, (שמואל-ב יב) ונ עי לש
ה בה כה רש מל ית לנ יעי בי ל רש גל ה רל עמשל הוא ננ ה של לה עש ל מנ כות של לש ר - מנ בה דה סוד הנ ם. (וש עולה א הה רה בש ני יום של יו מי לה ה אי נה מש דנ זש הי של
מו ע כש בנ ת של א בנ טש ת חי ד אל וי א דה טה םא חה ל דות של י עי רי ם) המ יי ינה ה עי עה בש ת שי חנ ן אנ בל ל אל ע, ענ בנ ת של א בנ רה קש ני ה, וש יונה לש על הה

נו. רש מנ אה של

מון י ענ ני ב בש רל חל יהה בש ת אורי ג אל רנ הה ר. של חי אנ םא לש ל וש דו  בנ רוך-הוא לש דוש-בה קה א) לנ לה א? (אל טה חה א של טש חי ה הנ ומה
תוב כה , של יחנ תוב מוכי כה הנ ב), וש ל יואה ענ יו (וש לה בון עה יהה רי ד הה וי י דה רי המ ב, של י יואה ני אדם ר לו ונ מנ אה ה של עה שה ג אותו בש רנ םא הה ל וש
ב רל חל ג אותו בש רנ הה ה, וש עה ה שה אותה ג אותו בש רנ םא הה ל ב. וש יואה ר לש של םא אמ ל ד, וש וי דה ר לש של ים אמ בםרי גי מות הנ ה שש לל (שם כג) אי

מון. י ענ ני בש

םא ל יהה, וש ר אורי בנ דש א. בי ט הוא בה עי מנ ק לש י. רנ תי חי יהה הנ ר אורי בנ דש ק בי ר, רנ בה תו דה א אי צה מש םא ני ל ר וש תוב אומי כה הנ וש
ש חה נה קוק בו  יהה חה מון הה י ענ ני ב בש רל ל חל כה מון. וש י ענ ני ב בש רל חל תה בש גש רנ אותו הה ר, וש מנ רוך הוא אה דוש בה קה הנ יהה. וש אורי בש
ן יוה כי קוץ. (של אותו שי תה כםחנ לש תנ רוך הוא, נה דוש בה קה ר הנ מנ ם. אה הל לה ה של רה ה זה הוא עמבודה קון, וש רש ל דנ ן של יוקה קםם, דש עה
ה עה שה בש שום של קםם) מי עה ש  חה נה ק אותו  זי חנ תש ק הי ה חםזל מה יהה, כנ ל אורי ה ענ עה שה ה  ה אותה רה בש גנ תש מון הי י ענ ני ב בש רל חל של
ק ה חםזל מה מון, כנ י ענ ני ב בש רל ה חל עה ה שה אותה ה בש רה בש גנ תש הי ל, וש אי רה שש י יי ני בש ים מי בי מו רנ עי יהה, וש ת אורי מון אל י ענ ני גו בש רש הה של

קוץ. ה שי רה ה זה ה עמבודה ה אותה קה זש חנ תש הי

א לה יהה, אל יק הוא הה די ך! צנ םא כה י - ל תי חי יהה הנ יו אורי לה תוב עה כה ן של יוה יק, כי די יהה צנ םא הה יהה ל אורי ר של םאמנ ם ת אי וש
ך. א כה רה קש קומו ני ם מש ל שי י, ענ די עה לש גי ח הנ תה פש יי ר וש מנ אל נל מו של י, כש תי יהה חי קומו הה ם מש שי של

ש מה מנ יו  ד הה וי נות דה חמ מנ ים, של להי ה אל ני חמ ל מנ ר ענ בי גנ תש מון הי י ענ ני קוץ בש שי י, של תי חי יהה הנ ר אורי בנ דש ה בי ל זל ענ וש
ך דש בנ ך לש ד, לש וי ר דה מנ ה אה ל זל ענ ר. וש חי ה אנ נל חמ ה מנ לה עש מנ ם לש גנ ה, פה ה זל נל חמ ד מנ וי ם דה גנ פה ה של עה ה שה אותה ה, ובש לה עש מנ לש ן של יוקה דש
מון. י ענ ני ב בש רל חל הו בש זל יהה, וש ר אורי בנ דש הו בי זל יו. וש לה א אי טה חה א של טש חי יהה אותו הנ הוא הה ר. של חי אנ םא לש ל ך וש דש בנ י. לש אתי טה חה

ים, טי שוטש ה מש מה י ה' הי יני תוב, (זכריה ד) עי כה בות. וש קי נש לו הנ ץ, אי רל אה ל הה כה טות בש שםטש יו מש ינה י ה' עי תוב, כי כה
יך רי יהה צה יך הה ינל י עי ני פש יך? לי ינל עי י. בש יתי שי יך עה ינל עי ע בש רנ הה ר (תהלים נא) וש מנ ד אה וי ים. דה דועי ם יש י הי רי המ ים. ונ רי כה זש לו הנ אי
יך ינל י עי רי המ ענ של י יודי יתי יי הה יהה. של יך הה ינל עי י, בש אתי טה חה קום של אותו מה ד, בש וי ר דה מנ יך? אה ינל עי ה בש ה זל א מנ לה יות! אל הש לי
יהה? הה קום  מה ה  יזל אי בש י,  יתי שי עה וש י  אתי טה חה של א  טש חי י הנ רי המ ם,  י אותה תי בש שנ חש םא הל ל וש י  ננ פה לש ים  די עומש וש ים  יני מי זש יו  הה

יך. ינל עי בש

ן מה אג ל  כה ה,  אי ורש םא  ב יך.  נל פה לש ר  לומנ ה  פל חון  תש פי י  לי ילה  הש יי םא  ל וש ך,  טל פש שה בש ה  כל זש תי ך  רל בש דה בש ק  דנ צש תי ן  ענ מנ לש
ך, לל מל י הנ ני פש יהה לי הה ן של יוה ר, כי ענ צנ יהה בש הה ב של ל גנ ף ענ אנ ך, וש לל מל ן הנ חנ דש יהה בנ ד הה וי נותו. דה מה אג ר בש בי דנ ר, הוא מש בי דנ מש של כש

ך. לל מל ת הנ חנ אל די בנ י לש די יהה כש הה מו של נותו כש חה דש בנ ב לש שה

ך. יונש סש ני עממםד בש ל לנ םא אוכנ ל תה של רש מנ ה אה תה אנ י, וש ני סי ננ י ה' וש ני ני חה י (שם כז) בש תי רש מנ י אה ני ם, אמ עולה בון הה ר, רי מנ אה
ך רש בה ילה דש הש יי ת, וש מל י אל רי בה ילה דש הש י, יי אתי טה םא חה א ל לי מה לש אי ת, של מל ך אל רש בה ילה דש הש יי ך וש רל בש דה ק בש דנ צש ן תי ענ מנ י לש אתי טה י חה רי המ
ק דנ צש ן תי ענ מנ י, לש יתי שי ן עה כי יך, לה רל בה ק דש די צנ קום לש י מה תי תנ ת, נה מל ך אל רש בה ילה דש הש יי י של די י, כש אתי טה חה ו של שה כש נות. ענ יקה רי בש

ך. לל מל נות לנ חה דש י בנ רי בש עמרו די ר תוך צנ מנ אה נותו וש מה אג ד לש וי ר דה זנ ך. חה טל פש שה ה בש כל זש ך תי רל בש דה בש
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ל, לנ קוד חה י (נה בי רש קי ל בש לנ י חה בי לי ר, (שם קט) וש מנ י הוא אה רי המ ה, של עמשל מנ אותו הנ אוי לש יהה רה םא הה ד ל וי ינו, דה ני שה
ד חה . אותו אל ד רוחנ חה אל ם ובש ד דה חה אל לות, בש יכה י הי ני ב ייש שש לי ר, בנ מנ ד אה וי ל דה בה ך הוא. אמ י) כה בי רש קי ל בש לה יהה חה ר הה בה כש של
ר ן בו ייצל כם שש ע לי ם רנ דה יור לש י די תי תנ םא נה ל ן, וש יקה י הוא רי רי המ ך, של םא כה י ל בי לי ע, וש רה ר הה ייצל יור לנ ם, בו ייש די דה א בש לי מה של
י די א כש לה א, אל טה חה א של טש אותו חי ד לש וי אוי דה םא רה ה, ל ך זל כה ן של יוה כי ע, וש ם) רנ יור (דה י די לי ל בש לה אי חה דנ י הוא ונ בי לי ע, וש רה הה
ן כי ל של רוך הוא, כה דוש בה קה ל לו הנ חנ ה ומה שובה תש ב בי שה א וש טה ך חה לל מל ד הנ וי רו, דה םאמש י ים, של עי שה רש ה לה חון פל תש ת פי תי לה

יך יהשובו. לל ים אי אי טה חנ יך וש כל רה ים דש עי ה פםשש דה מש לנ ר (תהלים נא) אמ מנ ה אה ל זל ענ ם. וש דה י אה ני ר בש אה שש לי

םאש לו ף. ר ך יהחי הוא הםלי פוי וש םאש לו חה ר ה וש ה ובוכל ים עםלל יתי זי ה הנ לי עמ מנ ה בש ד עםלל וי דה תוב, (שמואל-ב טו) וש כה וש
י רי שש מות. אנ ע אנ בנ רש נו אנ מל ים מי חוקי יו רש ם הה הי ש, וש נל ל עם בי קנ זוף לש מו נה צש ה ענ שה זוף, עה יהה נה א הה לה ה? אל מה ף לה יהחי פוי וש חה

ה. מה לי ה שש שובה תש נו בי מל שוב מי או לה טש חל ע לש בו ומודה רנ ד לש ך עובי כה ד של בל על הה

יב שי םא הי ל יום, וש ד אותו הנ יו ענ לה רו עה בש עה רות של צה ל הנ כה א מי רה ן גי י בל עי מש ה לו שי שה עה ה של יהה מנ ר הה ה, יותי אי םא ורש ב
ם, כה יד חה מי לש יהה תנ י הה עי מש ן, שי בוני תש הי ו ייש לש שה כש יו. ענ אה טה רו חמ פש כנ תש ה הי זל אוי לו, ובה יהה רה הה ך  כה ר, של בה דו דה גש נל ד כש וי דה
יס לו ני כש הי ר, וש בה דה יהה הנ ר הה חי קום אנ מה א מי לה ה? אל שה עה ה של ל מנ ה לו כה שה עה ד וש וי דה א לש ה יהצה מה ה בו, לה תה יש ה הה בה ה רנ מה כש חה וש
ר בנ שה ה וש מה לי ה שש שובה תש שוב בי ם לו לה רנ י, גה עי מש ה לו שי שה עה ה של י מנ רי המ ד, של וי ל דה תו של לש תוענ ה לש ל זל כה ה, וש ר זל בה בו דה לי בש
ל. לי ר לו קנ מנ י ה' אה ר, כי מנ ה אה ל זל ענ רוך הוא, וש דוש בה קה י הנ ני פש בו לי תוך לי עות מי מה ה דש בי רש ך הנ פנ שה ב, וש ר רנ בל של בו בש לי

ר. בה דה ד הנ יון יהרנ לש קום על מה י מי רי המ ע של יהדנ

ה אותו. וה צי ים של וויי צי ר הנ אה ם שש י, עי עי מש ל שי ד של חה אל ב, וש ל יואה ד של חה נו - אל למםה בש ת שש ד אל וי ה דה וה ים צי וויי י צי ני שש
לו פי י אמ רי המ יהה, של ר הה תה סש ר ני בה רויהה. דה ן צש ב בל י יואה ה לי שה ת עה תה אי עש ה יהדנ תה ם אנ גנ תוב (מלכים-א ב) וש כה ב - של ל יואה של
ה תה אנ ר, וש מנ ה אה ל זל ענ למםה. וש שש ה לי לה גנ תש ה הי (אותו), זל עו  ים יהדש רי חי אמ שום של א מי לה ת. אל ענ דנ לה יהה לו  םא הה למםה ל שש

ת. ענ דנ ך לה אוי לש םא רה ל ה של גו', מנ תה וש עש יהדנ

יהה, בו הה יד, רנ מי ך תה מש ן הוא עי זגמה ך? מש מש ה עי ני הי ה וש ה זל א. מנ רה ן גי י בל עי מש ך שי מש ה עי ני הי תוב וש כה י - של עי מש ל שי של
ך. מש ה עי ני הי ר וש מנ מו, אה יד עי מי א תה צה מש ני ה של י זל עי מש ל שי בה ב. אמ ך יואה מש ה עי ני הי ב וש ל יואה ר לו ענ מנ םא אה ך ל שום כה ומי

א לה ה? אל זל למםה בה ל שש תו של מה כש יא חה יפםה הי ים. אי לנ ירושה ת בי יי ך בנ ה לש ני ר בש םאמל י י ונ עי מש שי א לש רה קש יי ך ונ לל מל ח הנ לנ שש יי ונ
ל דנ גש תי ה של י רוצל ני למםה, אמ ר שש מנ אה ם, וש כה יהה חה י הה עי מש י שי רי המ ן. של בוני תש ים הוא הי די דה צש ל הנ כה ה, ולש מה כש חה ה בש שה כםל עה הנ

ה. חוצה א הנ םא ייצי ל י וש עי מש י שי די ל יש ה ענ תורה

א יהצוא ה יםצי ה זל ל. מנ לי קנ א יהצוא ומש תוב (שמואל-ב טז) יםצי כה ה, של מה כש חה למםה בש יחנ שש גי שש ר הי חי ר אנ בה עוד דה
א יהצה ת - של חנ ה אנ יאה יצי ד, וי וי דה שו לש רה דש ית מי בי א מי יהצה ת - של חנ ה אנ יאה צי א יש לה ל (לו). אל לי קנ יש א ונ ייצי יק ונ פי סש ם? מנ יי עממנ פנ
יחנ גי שש הי למםה וש ה שש אה ה רה ל זל כה ים. וש די עמבה יהה לה ני ה שש יאה יצי ך, וי לל מל ת לנ חנ ה אנ יאה צי יו. יש לה ת עה מי דו של בש ל ענ ם אל יי לנ ירושה מי

ה יהמות. יאה יצי בי ע של ך. יהדנ אתש יום צי יהה בש הה ר וש מנ ה אה ל זל ענ יהה, וש ני שש ה הנ יאה צי יש ה הנ ש אותה קםדל רוחנ הנ בש

יום יהה בש הה תוב וש כה ם, של יי מנ ילה בש הש ה יי י זל עי מש ל שי ר, אל פה עה יהה בל ה הה י זל בי ל אה למםה, אל ר שש מנ הו? אה ר מנ פה עה ר בל פנ עי וש
י מי ה, לש מו סוטה ם כש יי ר ומנ פה יות עה הש למםה, לי ן שש ם דה יהל ני ם. שש יי אן מנ כה ר וש פה ם עה רון. שה דש ל קי חנ ת ננ תה אל רש בנ עה וש ך  אתש צי

יו. בי אה כו לש רש ין דנ טי סש הי של

יהה י הה עי מש י שי כי ב. וש רל חה בל ך  יתש מי ם אמ אמםר אי ה' לי בנ ע לו  בנ שה אל תוב וה כה ת. וש צל רל מש ה ני לה לה י קש ני לנ לש הוא קי תוב וש כה
ן. ץ כי חי ית או בש ני חמ ל בנ בה םא, אמ ב ל רל חל ר בנ םאמנ םא י ל יענ אותו, של בי שש ך הי לו כה אי ש? של פי טי

רום ים לש יו עולי שה קנ שש קנ של דול, אותו  גה ג הנ דה ל הנ של נו  ינוק, בש תי ר הנ מנ ד אה חה אן. אל כה ים ייש  רי בה י דש ני א שש לה אל
קוק ם חה קוק שי יהה חה ם הה שה בו של רש ת חנ יא אל יהה מוצי ע, הה בנ שה הי ה לש יהה רוצל הה של ך, כש לל מל ד הנ וי ל דה תו של בועה ים. שש ני נה עמ הה
זו? ה הנ בועה שש ה הנ תה יש ה הה מה ב. בנ רל חה ך בל יתש מי ם אמ אמםר אי ה' לי ע לו בנ בנ שה אל תוב וה כה י, של עי מש שי ה לש שה ך עה כה ע. וש בנ שש ם ני שה וש
א ה בה לה לה קש ר, בי מנ למםה. אה ן שש ר דה חי ר אנ בה דה ע. וש בנ שש ב ני רל חל ה) בנ בועה ה שש ק בה קנ דוש רה קה ם הנ שי הנ זו של ב הנ רל חל ב. (בנ רל חה בל

ך. ה כה שה למםה עה ן שש כי לה ב. וש רל חה םא בל ל ג אותו וש רנ ש הה פםרה מש ם הנ שי יו. ובנ לה ים אי רי בה י דש רי ים - המ רי בה דש י, בי בי ל אה אל

ה, ילה לי עמ ה בנ תה יש ה זו הה בועה שש ה של אל רש ני ג אותו, של רנ ה הה מה יענ אותו, לה בי שש ד הי וי דה ן של יוה כי ן, של בוני תש הי ו ייש לש שה כש ענ
כםל, ים הנ לי בש קנ גוף מש י הנ רי יבש ל אי , כה י יהדוענ רי המ ג אותו, ונ רנ םא הה ד ל וי אי דה דנ א ונ לה ד? אל חה אל יו כש םא הה ה ל פל הנ ב וש לי י הנ רי המ של
ל, בי קנ לש אוי לו  םא רה ל ה של ל מנ בי קי ב, וש לי יהה הנ הה ך  לל מל ד הנ וי ה. דה עמרה ל שנ ה של ימה ל ני חוט של לו כש פי ל אמ בי קנ םא מש ב ל לי הנ וש

ש. חה נה ם כש נוקי ר וש יות נוטי הש ם לי ן גורי ילה אי י הה רי המ עוד, של תוב. וש ה לו כה עמשל ר תנ של ת אמ תה אי עש יהדנ ך, וש שום כה ומי

ר בה שש ב ני ה לי רה בה שש ני ים רוחנ  להי י אל חי בש ה. זי צל רש םא תי ה ל ה עולה נל תי אל ח וש בנ פםץ זל חש םא תנ י ל תוב (תהלים נא) כי כה
י רי המ ן, ונ בה רש יו קה נה פה יבו לש רי ינקש רוך הוא של דוש בה קה ה הנ םא רוצל י ל כי ח, וש בנ פםץ זל חש םא תנ י ל ה. כי זל בש םא תי ים ל להי ה אל כל דש ני וש
םא ן ל בה רש קה ים, וש להי ם אל שי ה לנ ת זל ר אל מנ ד אה וי דה א של לה ם? אל אה טש ם חל הל ר לה פי כנ תש יי יבו וש רי ינקש ן של בה רש ים קה עי שה רש ן לה קי הוא תי
ים יבי רי קש םא מנ ין, ל די ת הנ דנ ה, מי של קה ין הנ די י לנ רי המ "א. של א"ו הי "א וה ם יו"ד הי שי א לש לה ים, אל להי ם אל שי ים לנ יבי רי קש מנ
ה חה נש ן מי בנ רש יב קה רי קש י תנ כי ים. וש להי ם אל שי םא לש ל ה', וש ה'. לנ ן לנ בה רש ם קה כל יב מי רי י ינקש ם כי דה תוב (ויקרא א) אה כה ן, של בה רש קה

ה'. ים לנ מי לה ח שש בנ ה'. זל ה לנ ח תודה בנ ה'. זל לנ

םא ה ל ה עולה נה תי אל וש ח  בנ זל פםץ  חש םא תנ י ל תםב כי כש לי ך  רי טה צש ים, הי אלהי ר לי מנ אה ך  לל מל ד הנ וי דה ן של יוה ך, כי שום כה ומי
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ל ן של בה רש ה. קה רה בה שש ני ים רוחנ  להי י אל חי בש תוב זי כה ה, של רה בה שש ני א רוחנ  לה ים, אל יבי רי קש םא מנ ה ל זל ם הנ שי י לנ רי המ ה. של צל רש תי
ת דנ מי י בש רי המ בות, של צש ענ אות  רש הנ לש יך  רי צה ע,  לום רנ ם חמ לנ חה י של ך, מי כה שום  ומי ב.  לי רון  בש שי וש ב  צל על ים הוא  להי אל
לום חמ ת הנ את אל פי רנ בות מש צש ענ ה  אותה ה, וש רה בה שש ני רוחנ  בות וש צש ענ יך  רי ין צה די ת הנ דנ ל מי ח של בנ זל ד, וש ין) עומי ים (די להי אל

. יהה נל פה יב לש רי קש ין, הי די ת הנ דנ מי אוי לש רה ח של בנ זל י הנ רי המ ין. של די יו הנ לה ט עה םא שולי ל ע, וש רה הה

הוא ב של הו לי ן. זל ה? כי הוא בוזל ב של ייש לי ל של לה כש ה? מי זל בש םא תי ה ל ה זל ה. מנ זל בש םא תי ים ל להי ה אל כל דש ני ר וש בה שש ב ני לי
ה. זל בש םא תי ים ל להי ה אל כל דש ני ר וש בה שש ב ני ל לי בה ה, אמ ב בוזל נו לי יש , הנ רוחנ סות הה גנ ב בש ה, לי אל גי

ו שה כש ענ ה, וש י טוב ייש בה רי המ ה של אל רש ה? ני יבה יטי ה הי ה זל ים. מנ לה רושה ה חומות יש נל בש יון תי ת צי ך אל צונש רש ה בי יבה יטי הי
ש דה קש מי ית הנ ן בי ינ נש בי ל בש די תנ שש רוך הוא הי דוש בה קה הנ יום של ן הנ י מי רי המ ך הוא, של אי כה דנ טוב?! ונ ל אותו הנ ה ענ יבה יטי הי
ה עה שה י בש רי המ ן. של קנ תש םא ני ן ל ל כי ענ ן, וש יה נש בי הנ ל אותו  ה ענ תה רש םא שה צון ל ל רה ה של בה טה המ ה  ו, אותה שה כש ד ענ ה ענ לה עש מנ לש של
לו פי אמ של ה,  עמשל מנ הנ אותו  וש ן  יה נש בי הנ אותו  ל  של נורות  מש הנ ת  אל יק  לי ינדש וש יב  יטי יי הוא  ר,  עורי תש יי יון  לש על הה צון  רה הה של
ל כה ש וש דה קש מי ית הנ ז בי אה ן, וש יה נש אותו בי םא בש ל ש וש דה קש ית מי אותו בי ל בש כי תנ סש הי םא) לש לו (ל םא יוכש ה ל לה עש ל מנ ים של כי אה לש מנ הנ

ן. קה תש ה ני עמשל מנ הנ

ם ם? (או) אי ה אותה נה םא בה ו ל שה כש ד ענ ענ ש  דה קש מי ית הנ ן בי ינ נש בי ל בש די תנ שש הי יום של י מי כי ים. וש לה רושה ה חומות יש נל בש תי
רוך בה דוש  קה י הנ עמשי ל מנ כה א של לה ה. אל מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ ענ ש  דה קש מי ית הנ ה - בי נה םא בה ו ל שה כש ד ענ ם ענ יי לנ רושה חומות יש
סוף בנ יר, ולש עי ת חומות הה שו אל ה עה לה חה תש הנ ה, בנ טה מנ ש לש דה קש מי ית הנ נו בי ם בה דה י אה ני בש של ם. כש דה ן אה י בל עמשי מנ ם כש ינה הוא אי
רוך הוא דוש בה קה הנ ת. וש יי בנ ן הנ ינ נש ך בי ר כה חנ אנ ם, וש יהל לי ן עמ גי הה י לש די ה כש לה חה תש הנ יר בנ עי ש. חומות הה דה קש מי ית הנ ת בי שו אל עה
קומו, ל מש יב אותו ענ יושי ם וש יי מנ שה ן הנ יד אותו מי יורי של סוף כש ש, ובנ דה קש מי ית הנ ת בי ה אל לה חי תש ה בנ א בונל לה ך, אל םא כה ל
לום, (תהלים נא) שה יו הנ לה עה ך  לל מל ד הנ וי ר דה מנ ה אה ל זל ענ וש יר.  עי ן חומות הה הי ם, של יי לנ רושה ת חומות יש ה אל נל בש ז יי אה

ים. לה רושה ה חומות יש נל בש ך תי ר כה חנ אנ ה, וש לה חה תש הנ יון - בנ ת צי ך אל צונש רש ה בי יבה יטי הי

מםחנ ר הנ חנ אנ חוץ, וש בנ לש ים אותו של די קש ה מנ לה חה תש הנ רוך הוא, בנ דוש בה קה ה הנ עושל ים של עמשי מנ ל הנ אן ייש סוד. כה כה
חוץ, ל בנ ים אותו של די קש רוך הוא ומנ דוש בה קה ה הנ עושל ים של עמשי מנ ם הנ ל אותה ה, כה אי םא ורש ך. ב םא כה אן ל כה ים, וש ני פש לי של
, מםחנ ן הנ מי מםחנ  הנ וש ר,  חי אנ ד הה צנ יא מי ה הי פה לי ל קש י כה רי המ חוץ, של ל בנ של ה אותו  עמשל מנ ה, ובש בה שה חמ מנ ים בש די קש הי מםחנ  הנ
ע שה ין רה יהכי ה, וש חוצה ים אותו הנ קי ה, זורש בל רנ תש מי ן של יוה י. כי רי פש ר הנ שומי ה וש בל רנ תש ל ומי די גה ים וש די קש ר מנ חי אנ ד הה צנ יד הנ מי תה וש
ש, דה קש מי ית הנ ן בי ינ נש בי אן, בש ל כה בה ם. אמ עולה יק בה די צנ ת הנ ים אל כי רש בה ה, ומש פה לי קש ה  ת אותה ים אל קי זורש ש, וש בנ לש יק יי די צנ וש
ה יבה יטי תוב הי כה , של מםחנ ים הנ די קש יהה. הי הה לו  ה של פה לי קש הנ וש מםחנ  י הנ רי המ יך, של רי םא צה ם - ל עולה הה עמבםר מי ע ינ רה ד הה צנ הנ של
לו ה, של פה לי יא קש הי ית, של יצוני חי ה הנ ה חומה ים. אותה לה רושה ה חומות יש נל בש ך תי ר כה חנ אנ ה, וש לה חה תש הנ יון - בנ ת צי ך אל צונש רש בי

ע. רה ד הה צנ םא הנ ל י וש ני יב. אמ בי ש סה ת אי ם ה' חומנ אג ה נש ילה לה הש י אל ני אמ תוב (זכריה ב) ונ כה ש, של מה יא מנ הי

ים בי ת כוכה י עמבודנ די ים עובש מי ענ ה. הה לה חי תש ה בנ בה שה חמ מנ לו בנ ל עה אי רה שש ם. יי עולה ל הה יון של לש על מםחנ הה ם הנ ל הי אי רה שש יי
ך לה י מש ני פש דום לי ץ אל רל אל כו בש לש ר מה של ים אמ כי לה מש ה הנ לל אי תוב (בראשית לו) וש כה ימו, של די קש ה, הי פה לי ם קש הי לות, של זה ומנ
ל אי רה שש ש יי תוב (ירמיה ב) קםדל כה ה, של פה לי י קש לי מםחנ בש ת הנ ים אל די קש הנ רוך הוא לש דוש בה קה יד הנ תי עה ל. וש אי רה שש י יי ני בש ך לי לל מל
כםל אל יט יהד לל יושי י הוא של ה, מי פה לי י קש לי עממםד בש מםחנ ינ הנ ב של ל גנ ף ענ אנ ה. וש פה לי קש ם לנ מםחנ קודי תםה. הנ בואה ית תש אשי ה' רי לנ

ם ה'. אג ם נש יהל לי םא אמ ב ה תה עה מו רה שה יו ילאש לה ל אםכש כה שום של נו? מי מל מי

ם שי ילה הנ הש יי ד, וש חה בור אל חי כםל בש ר הנ בי חנ תש ז יי י אה רי המ יות של ק. הל דל י צל חי בש פםץ זי חש ז תנ ן, (תהלים נא) אה מנ אותו זש בש
א לי מה לש אי ן, של בה רש קה לנ ר  בי חנ תש םא מי ים ל להי ו אל שה כש ענ ים. של להי ה' אל ם לנ לי ילה שה הש יי ן  בה רש קה ז הנ אה וש קונו,  ל תי כה ם בש לי שה
ה עושי ה וש תה דול אנ י גה ן, (שם פו) כי מנ זש אותו  ל בש בה ם. אמ שה ר לש בי חנ תש הי ם לש יי ננ זש אה עמלו  ים ינ להי ה אל מה ר בו, כנ בי חנ תש הי

ר. חי ים אנ להי ין אל אי ך. וש דל בנ ים לש להי ה אל תה אות אנ לה פש ני

י ני י אמ או כי ה) רש תה או ענ י. (רש די מה ים עי להי ין אל אי י הוא וש ני י אמ ני י אמ ה כי תה או ענ תוב, (דברים לב) רש ן כה מנ אתו זש ובש
רוך הוא, בה דוש  קה ר הנ מנ ילה. אה הש ה יי ן זל מנ אותו זש ן, ובש כי ם לה יהה קםדל םא הה ל א של לה ה? אל תה ה ענ ה זל דול, מנ י הוא גה ני אמ

ן. כי ם לה קםדל אות מי רש ם לי תל לש כה םא יש ל ה של או מנ ה רש תה ענ

ים מי עה ה פש מה י כנ רי המ א הוא. של לה ים, אל להי ם אל ין שה י אי רי המ ייק, של דנ י לש די א כש לה ם? אל יי עממנ ה פנ מה י, לה ני י אמ ני י אמ כי
י, די מה ים עי להי ין אל אי י הוא וש ני י אמ ני ו אמ שה כש ל ענ בה ר. אמ חי אנ ד הה צנ ם הנ יהה שה הה ר, וש םא יותי ל ת וש חנ ם אנ ענ י פנ ני ר אמ מנ אל נל של

י. ני י אמ ני א אמ קה וש דנ ר, וש ערבנ ר הה חי אנ ד הה צנ ל הנ י כה רי המ של

אן כה ילה. מי חנ אמ ית ונ מי י אה ני ה, אמ אה לש הה וה אן  כה ר. מי חי אנ ד הה צנ ן הנ יהה מי הה מםחנ  ו הנ שה כש ד ענ ילה. ענ חנ אמ ית ונ מי י אה ני אמ
י די ה? כש מה יהד). לה ם (מי ים אותה יהקי ת, וש ול ם מה הל ילה לה הש נו יי מל ת - מי ול מה ם הנ ענ עממו טנ םא טה ל ם של ל אותה ן, כה מנ זש אותו הנ בש של

רוך הוא. דוש בה קה י הנ די י יש עמשי מנ ש בש דה ם חה ילה עולה הש יי ל, וש לה ם כש עולה ה בה מה זגהמ ה הנ אותה ר מי אי שה םא תי ל של

פו גנ ה בש ה זל םא, מנ פו יהב גנ ם בש ם. אי גה פש ם אותו בי ז פוגי ר, אה אי בה תש ני מו של י, כש שי פש א חה צי םא אי גו' ל ר וש םאמנ מםר י ם אה אי וש
ן. יהתה וש ל לי ד של חה יר אל פי ננ ל סש א ענ לה ד אל םא עומי ם ל עולה ל הה ינו, כה ני י שה רי ל המ בה ה הוא. אמ דו. יהפל בנ גומו - לש רש תנ ינו, כש ני שה

ה מנ ל  כה ובש הוא,  רוך  בה דוש  קה ם הנ א אותה רה בה ה  בה קי ונש ר  כה זה של ה,  בה קי ונש ר  כה זה ים  די עומש ה של עה שה בש ה,  זל סוד  וש
ים יבי רי חמ יו מנ ה, הה בה קי נש ת הנ ן אל ני צי ר וש כה זה ת הנ רוך הוא אל דוש בה קה ס הנ רנ סי א של לי מה לש אי , וש ענ זי עמ דנ זש ם מי עולה ים, הה כי הולש של
יר פי ננ ת אותו סש חנ םא, תנ פו יהב גנ ם בש פו) אי גנ דות בש ה תולה םא עושל ל י של דות. (ומי ים תולה םא עושי ך ל ל כה ענ ם, וש עולה ת הה אל
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אותו ד מי רה טש ני ה וש חל דש ני ל, וש לה גוד כש רש פנ ס לנ נה כש םא ני ל ה, וש חל דש ם ני שה א, לש פו ייצי גנ ן בש כי יל וש הואי ס. וש נה כש דות ני ה תולה םא עושל ל של
אי. דנ א ונ פו ייצי גנ א, בש פו ייצי גנ ם. בש עולה הה

ר כה ל זה סוד של ה. בש בה קי ר ונש כה ל זה ל של לה תוב) - כש ים (כה ירי תו. עמרי ים יהמג ירי תוב, (ויקרא כ) עמרי ה כה ה מנ אי םא ורש ב
דוש קה י הנ רי המ ם, של עולה אותו הה ק בו בש בה דש ני קום של הו מה זל ה. וש זל א בה יוצי ה וש זל ס בה נה כש א. ני ה ייצי בה קי ל נש סוד של ס, ובש נה כש ני

ה. זל ם הנ עולה מו בה צש ס ענ רי סה מש י של יו מי נה פה ס לש ני כה יי ה של םא רוצל רוך הוא ל בה

ר, מנ אה ה וש וה צי יו, וש נה פה ב לש רנ קש םא יי ל יאו אותו של הוצי ס, וש סםרה יו מש נה פה ים לש יבי רי קש יו מנ םא הה ל ן, של בה רש קה ן הנ ה מי אי םא ורש ב
רוך הוא דוש בה קה ם הנ אה רה בש יות של רי בש ת הנ ס אל רי סה ר לש סנ י דורות אה דורי ן לש כי עמשו. וש םא תנ ם ל כל צש רש אנ (ויקרא כב) ובש
ה, צה םא רה ל דות וש ה תולה שה םא עה ל ה וש שה א אי שה נה ל וש די תנ שש ם הוא הי אי ר. וש חי אנ ד הה צנ ל הנ רוס הוא של ל סי י כה רי המ ם, של עולה בה
ה שה ל אי ענ ם בנ תוב? אי ה כה דות - מנ י תולה לי ם בש אותו עולה ס לש נה כש ני ה, וש תה צש םא רה יא ל הי ה, או של שה ייש לו אי ב של ל גנ ף ענ אנ וש
םא פו יהב גנ ה. בש בה קי נש יא בי הי ר, וש כה ל זה פו של גנ ס בש ני כה מו. הוא יי תו עי שש ה אי אה יהצש ם, וש בונה י רי די ל יש פםענ יחו לש גי שש םא הי ל הוא, וש

קונו. ל תי כםל ענ ר, הנ אי בה תש ני מו של א, כש פו ייצי גנ בש

םא ל אן של כה ה - מי שה ן לו אי תל ץ. יי רל אה ל הה דון כה ה אמ יו - זל נה דם ם אמ ר. אי אי בה תש ני מו של ה, כש שה ן לו אי תל יו יי נה דם ם אמ אי
עמלות. ם לנ יי ננ םאזש מ כםל בש ה') הנ ט לנ פה שש י מי ני םאזש ס ומ לל כםל (משלי טז) פל א (הנ לה ה, אל שה את אי שי ד לה ם עומי דה אה שות הה רש בי
ה יא? אותה י הי יו, ומי לה ה אי נה מש דנ זש םא הי ל לו וש ה של ינה אי יא של הי יא? הנ י הי שותו הוא, ומי רש םא בי ה ל י זל רי המ ה, של שה ן לו אי תל יי
רוך הוא דוש בה קה הנ אויהה לו. וש םא רש ל ה לו, של נה תש ה, זו ני ל אותה טנ נה ים וש מי חמ רנ ה בש ים זל די קש הי ר, וש חי אנ ת לש נל זגמל ה מש תה יש הה של
ת לו, נל תל ני ים וש מי חמ רנ ה בש ים זל די קש ם, מנ עולה דות בה יא תולה הוצי ה לש ידה עמתי ה של שה ה אי ת אותה ה אל רואל חוק וש רה ה מי רואל
א הוא ייצי , וש יהה נל דם אמ ילה לנ הש תי יהה  דל ילה ה וי שה אי הה ך  שום כה לו, מי של ה  ינה אי ן) של גנ ה (בש שה אי ע בש רנ זל ענ  זורי רות, וש ה פי עושל וש
נות. יקה רי א בש יהצה לו, וש ינו של אי ן של גנ רות בש עמשות פי ל לנ די תנ שש ני ע וש גנ ינ תש נות, הי יקה רי ל בש די תנ שש ה הי מה ן, כנ כי סש י מי ני י עה פו. אי גנ בש

, י כםחנ לי ץ בש רל אה ב בה שוכי י של מי ר, כש ענ שנ ת הנ ה אל דוחל יך  לל גש רנ בש נ  יתה יי םא הה ל לו  לה ים) הנ ני יה נש עי ים (בה ני מנ זש ן, בנ קי ן זה קי זה
ה זל הנ ן  כי סש מי הנ י  ני עה הל ד.  חי פנ תש ל  אנ וש ן  קי זה ק  זי חנ תש הי יו.  לה גש רנ בש ה  דוחל יהכול  םא  ל של ה,  בה רנ ה  שה לש חג ומי ש,  לנ חל נל י  רי המ של
דוש קה י הנ רי אן) המ ל כה בה ך (אמ ם כה ה. אי פל לו - יה ינו של אי ר של חי ן אנ גנ ע בש רנ זה שום של ם מי ה? אי מה מםר לה יק, אל רי ל לה די תנ שש הי של

ה. ח אותה קנ לה םא הוא של י ל רי המ רםענ בו, של זש ן לי גה ן לו אותו הנ תנ רוך הוא נה בה

ה יק. זל רי ר לה בה יהה דה םא הה ל ין, וש די ם בש ם הי הוא, כגלה רוך  בה דוש  קה ה הנ עושל ים של רי בה דש ל הנ ה, כה אי םא ורש א ב לה אל
י ה מי םא דומל ל וש גול,  לש גי י הנ ני ר בש אה שש ה כי ין זל ים, אי דולי גי וש רות  פי ה  ה בה שה עה וש ה  שה אי ן לו  תנ נה הוא  רוך  בה דוש  קה הנ של
יל פי ר ומנ עוקי ל, וש די תנ שש הי יל ולש די גש הנ ה לש םא רוצל ל י של מי םא יהכול), לש ל ן (וש ילה אי ת הה יל אל די גש הנ ה לש זל ם הנ עולה ל בה די תנ שש מי של

לו. י של רי פש ין הנ טי קש ן ומנ ילה אי ל הה ים של לי עה ת הל אל

םא יהכםל. ל ן וש ילה אי ת הה יל אל די גש הנ י לש די ה כש לה חה תש הנ ל בנ די תנ שש י הי רי רות, המ עמשות פי י לנ די ה כש שה ן לו אי תנ יו נה דונה אמ ה של זל
ף כנ ן בש בל אל גול (כש לש גי ב בש יהה שה םא הה אוי, ל רה יק כה די יהה צנ ם הה אי ין לו) של ן אי ם כי ים גנ ני ל בה ין לו, (של אי ך  ל כה כגיות כה זש
ה, כה םא זה ל ו של שה כש ענ נות. וש בה ים ומי ני בה ם טוב מי שי י יהד וה חםמםתנ י ובש יתי בי ם בש כל י לה תי תנ נה תוב (ישעיה נו) וש י כה רי המ ע), של לנ קל הנ
יו לה ס עה חה ן של יוה כי ר. וש מנ אל נל מו של ה, כש שה ן לו אי תל יו יי דונה ה אמ םא יהכםל. זל ל ל וש די תנ שש י הי רי המ ה של רוך הוא רואל דוש בה קה הנ
ן. יה עש מנ ע אותו הנ רנ גה ה של ל מנ נוטי ה, וש לה חי תש לו בנ של ה מי רוך הוא גובל דוש בה קה ים, הנ מי חמ רנ ן לו בש תנ נה רוך הוא וש דוש בה קה הנ
אן סוד ד כה עונו. ענ רש ים גי לי שש הנ מו לש צש ל ענ ל ענ די תנ שש יי ך יהשוב וש ר כה חנ אנ , וש יהה נל אדם ילה לנ הש יהה תי דל ילה ה וי שה אי ך, הה שום כה ומי

תוב. כה הנ

, תה רש מנ אה ה של מנ ך בש ה הולי תה יק אנ רי לה יך של לל תה עה חש גנ שש םא הי ל ל, וש די תנ שש יק הי רי לה ה של ל זל תה ענ רש מנ ה אה תה ן, אנ קי ן זה קי זה
יהם ת הנ יט אל שי ה מי תה אנ ב של ה חושי תה אנ ו, וש שה כש ד ענ יתה ענ ני בה ן של יה נש בי ל הנ ת כה ר אל סותי יך, של רל חמ ף אנ תוב רודי כה י הנ רי המ של

גו'. י וש תי שש ת אי י אל ני דם ת אמ י אל תי בש הנ ד אה בל על ר הה םאמנ מםר י ם אה אי תוב וש כה הו? של ך. ומנ צונש רש לי

ף ה רודי זל תוב הנ כה י הנ רי יך, המ רל חמ דםף אנ רש יי י של ילה מי הש יי םא  ל של תה  בש שנ ה? חה עמשל ה תנ , מנ ייף כםחנ ן, עמ קי ן זה קי י זה אי
יג שי הי יך וש רל חמ ג אנ לי ים די לוגי ר די שה ה עה לשה יך, שש רל חמ ים אנ לוגי ג די לי דנ ה, מש דל שה ה בנ לה יה אנ ל כש כםתל ר הנ חנ אנ א מי יוצי יך וש רל חמ אנ
ילה הש ן, תי קי ן זה קי יום. זה ד הנ ענ יתה  יי ק הה זה בור חה י גי רי המ ך, של כםחמ ר בש בי גנ תש הי לש ך  לש ו ייש  שה כש ן? ענ קי ה, זה עמשל ה תנ ך. מנ אותש
ר שה ה עה לשה שש תה  חש צנ ני ך  דש בנ ה לש תה אנ ך, וש דש גש נל ל כש יי י חנ ני ים בש רי בה ה גש מה כנ יו  הה ים, וש פולי נו  עש רנ זה של ג כש לל של ת יום הנ ר אל זוכי

ל. םאכנ י ם של רל ייה טל רש ג אנ ם הורי הל ד מי חה ל אל כה ל, של יי י חנ ני ים בש קי זה ים חמ רי בה גש

ת חנ ל אנ ים, ענ רי בה א דש לה , אל ם כםחנ הל ין בה אי ר של שה ה עה לשה ה שש לל תה - אי חש צנ ים ני רי בה ר גש שה ה עה לשה ם שש ת אותה ם אל אי
ה שה אי ל הה ה של נה מנ יענ זש גי מנ של כםל. כש ין לנ עמשות די כו לנ רש רוך הוא דנ דוש בה קה א הנ לה ר. אל םאמנ מםר י תוב אה ה. כה מה כנ ה וש מה כנ
ה זל ם הנ עולה ן הה א מי הוא יוצי ה, וש ן זוגה ה אותו בל ל אותה נוטי ה, וש ת זל ג אל ה? הורי ה עושל ה, מה ן זוגה ת בל םא אל צ מש זו לי הנ

י. ידי חי דו יש בנ לש

ר - םאמנ ים. י ני שה ש הנ ל שי ית של אשי רי מםר - בש ם אה אי תוב. וש כה ט הנ שנ פש ים כי רי בי חמ רו הנ אמ י בי רי ר, המ םאמנ מםר י ם אה אי וש
יו רה בה ית - דש יעי בי שש הנ ד מי חה יום אל בש לו  פי הוא אמ של ר כש מנ ם אה י אי רי המ ית. של יעי בי שש ס הנ ני כה ם תי רל ים טל ני שה הנ ש  סוף שי בש
םא ל ים וש ני שה ש הנ ל שי ית של אשי רי ר בש מנ ית. אה שי שי ה הנ נה שה ד, בנ בל הוא על עוד של ד, בש בל על תוב הה ם? כה ענ טנ ה הנ ים. מה לי טי בש

ר. םאמנ מםר י ם אה יי עממנ ך פנ שום כה לום. ומי ינו כש ים - אי ני שה ש הנ סוף שי ר בש מנ אה

ית אשי רי יהה הה הה מו של דוש. כש קה ך הנ לל מל ל יום לנ כה שות בש קה לות ובנ פי ה תש בל רש זו, מנ ה הנ שה אי הוא בה עוד של אן בש כה וש
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סוף, ר - בנ םאמנ ים. י מי חמ רנ ים בש די קש הי של ה, כש לה חי תש מםר - בנ ר. אה םאמנ מםר י הו אה זל ים. וש מי חמ רנ סוף בש ך הוא הנ ים, כה מי חמ רנ בש
רוך הוא. דוש בה קה ת הנ ב אל לות אוהי פי תש רםב הנ ה ובש ל זל לנ גש בי י. של ני דם ת אמ י אל תי בש הנ ר? אה םאמנ ה י ים. ומנ מי חמ רנ ל בש בי קנ תש יי וש
ל בי קנ הוא מש רוך  בה דוש  קה הנ י. וש שי פש א חה צי םא אי י ל נה ת בה אל י וש תי שש ת אי י אל ני דם ת אמ י אל תי בש הנ ר אה אומי יו, וש עמשה ן מנ קי תנ מש

בות. רנ לות הה פי תש ן הנ אותה ה ובש שובה ה תש אותה אותו בש

ה ל מנ ה ענ זל ם הנ עולה ים בה שי נה בםל ער סש לי גול וש לש גי ירו בש זי חמ הנ ן לש זגמה יהה מש הה ה של רוך הוא? מנ דוש בה קה ה הנ ה עושל מה
ים אותו ני דה וש  , יענ קי רה ת הה יבנ שי ל יש ין של ית די בי לש ב אותו  רי קה ה? מש ה עושל ה. ומה זל ם הנ עולה לה ירו  זי חמ םא מנ ה - ל שה עה של
ם אותו ש, ופוגי נל עם ית הה בי ר לש סה מש ני יך  הוא אי רוך  בה דוש  קה הנ ם אותו  רושי וש קות,  לש מנ ית הנ בי לש ים אותו  רי ומוסש

ל אותו. ך גואי ר כה חנ אנ , וש ן יהדוענ מנ ד זש ל) ענ יובי טון הנ לש ת שי חנ יות תנ הש ה אותו לי ול צנ ה (ומש לה רש עה טון הה לש ת שי חנ יות תנ הש לי

ד ן ענ מנ א זש צה מה י של מי ב כש שה חש ל - נל יובי ד לנ חה לו יום אל פי ל, אמ יענ יובי גי ם הי ם, אי גה ים לו פש עושי ן של מנ אותו זש ם בש אי
ן קי יר אותו זה תי סש אן. הי ד כה גוד. ענ רש פנ תוך הנ ים אותו לש יסי ני כש ל, ומנ אה גש ני ל וש יובי א הנ ר. בה םא יותי ל ש וש נה על נל ך  ל. כה יובי הנ

ד. חה ע אל גנ יו רל ינה ת עי אל

ן, קי י זה גו'. אי מו וש ם ענ ה' עי יב לנ י רי ץ כי רל י אה די ים מםסש ני תה אי הה יב ה' וש ת רי ים אל רי עו הה מש ר, (מיכה ו) שי מנ אה ח וש תנ פה
ה תה ו אנ שה כש ד ענ אי ענ דנ א ונ לה ב?! אל רה ם קש הל מה עמשות עי ים לנ קי זה ים חמ רי ל הה תה ענ גש לנ ו די שה כש ענ יהם, וש י הנ קי מש עי יתה בש יי אן הה ד כה ענ
ם. הל בה תה  לש קנ תש ני יהם וש הנ תוך  בש ים של קי זה ים חמ רי ם הה ת אותה אל תה  שש גנ יהם, פה י הנ קי מש עי לש תה  כש לנ הה ד של ל ענ בה ק, אמ זה חה יהם הל בנ

לו. לה ים הנ רי הה יהם ובל י הנ קי מש עי ב בש רה עמרםך קש ך לנ ו ייש לש שה כש ענ

ך ין לש ו אי שה כש ל. ענ ה סובי תה יתה - אנ שי ה עה תה ה?! אנ ל זל ת כה יתה אל צי רה לום, וש שה יתה בש יי ה? הה זל ך בה נש תה י נש , מי ייף כםחנ ן עמ קי זה
ת בםר אל שש ד לי חנ פש ל תי אנ וש יך  נל תש גםר מה ך, חמ כםחמ ק בש זי חנ תש חור. הי אה זםר לש חמ םא לנ ל כםל וש ת הנ אל חנ  צי ננ ב ולש רה קש עמרםך  א לנ לה אל

ים? רי בש גנ תש ם מי תל יך אנ ים, אי קי זה ים חמ רי ים, הה מי ים רה רי ם: הה הל מםר לה יך. אל לל קו עה זש חנ תש םא יי ל לו של לה ים הנ רי הה הל

תוב, ד כה חה אל ך, וש עות קולל בה גש ה הנ נה עש מנ שש תי ים וש רי הה ת הל יב אל תוב, (שם) קום רי ד כה חה ים. אל תובי ים כש סוקי י פש ני שש
ה לל אי ה, לש לה עש מנ ה לש לה עש מנ ים לש מי ים רה רי ם הה הי ים של רי ים. ייש הה רי ייש הה ים וש רי א ייש הה לה יב ה'. אל ת רי ים אל רי עו הה מש שי
ת יב אל תוב קום רי ה כה לל אי ם, ולש הל ה מי טה מנ ים לש תוני חש ים תנ רי ם הה הי ים של רי ייש הה יב ה'. וש ת רי ים אל רי עו הה מש תוב שי כה

ים. רי ייש הה ים וש רי ן ייש הה כי לה ם. וש הל יבות ייש לה רי ף מש י רודי רי המ ים, של רי הה הל

ה ה עושל תה ו אנ שה כש ענ ה, וש טה מנ לש ם של ל אותה עות כה בה ה גש לל עות, אי בה גש ה הנ נה עש מנ שש תי תוב וש י כה רי ן, המ קי ר, זה םאמנ ם ת אי וש
ים. רי ים הה אי רה קש ם ני ם הי דה בנ ם לש הי של עות. כש בה ים גש אי רה קש ים ני מי ים רה רי ם הה אותה ך הוא - לש א כה לה ים? אל רי ם הה אותה

א לה ים? אל ני תה ם אי י הי ים ומי רי ם הה י הי ים, מי רי עו הה מש תוב שי כה ן של יוה ץ. כי רל י אה די ים מםסש ני תה אי הה תוב וש ה, כה אי םא ורש ב
ם, הל ה מי טה מנ ה לש לשה ם שש אותה ם, וש יהל אשי ל רה ענ ים מי יוני לש ה על לשה ם שש ל אותה בה ד. אמ חה ר אל בה כםל דה ים הנ ני תה אי ים וש רי הה
ה לשה ם שש ה הי לל אי ים. וש רי הה ל הל י אל יננ א עי שה ד, (תהלים קכא) אל וי ר דה מנ ם אה יהל לי עמ ה, ונ לה עש מנ ים לש רי ד. הה חה ם אל כגלה וש
ת חנ מש ד שי חה אל ת וש יי בנ י הנ מודי י ענ ני ם, שש הל ה מי טה מנ ים, לש רוני חמ ה אנ לשה ם שש ה הי לל ץ, אי רל י אה די ים מםסש ני תה אי הה ים. וש אשוני רי הה

או. רש קש ים ני ני תה אי ם, וש ים הי ני תה ץ. אי רל י אה די או מםסש רש קש ה ני לל אי ת, וש יי בנ הנ

יהדו כות בש הנ לש יך  רי בות. צה רה קש ח בנ צנ ננ םא יש ר, ל מי שה הי לש ענ  םא יודי ם ל ב, אי רה קש ך  עורי י של , מי תה עש י יהדנ רי ן, המ קי ן זה קי זה
יו בותה שש חש כות. ומנ הנ יד לש מי ת תה נל זגמל ין מש ינד יהמי שוב, וש ילה הוא חה הש יי שוב, של ר חה חי ילה אנ הש יי ה של יונו, מנ עש רנ ר בש מי שה הי ולש

כםל. ין הנ יהמי ר, וש מי שה הי ל ולש בי קנ יד לש מי ים תה יני מי ית זש אלי מה יהד שש וש

ך, דש גש נל ר כש חי יון אנ עש י רנ רי המ ן, של קי ר זה מי שה ה. הי לה עש מנ ים לש רי הה ה, וש טה מנ ם לש ים הי ני יתה ים. אי ני תה אי הה וש תה  רש מנ ו אה שה כש ענ
ן, יתה ם הוא אי הה רה בש ם אנ אי ן. וש יתה א אי רה קש ני ן, וש קי זה ם הנ הה רה בש אנ הו  זל וש י.  חי רה זש אל ן הה יתה אי יל לש כי שש תוב (שם פט) מנ כה של

ך. יונש עש ת רנ ה אל כל יהה מנ ה הה יון זל עש תה רנ עש י יהדנ רי המ ן, של קי ים. קום זה ני יתה או אי רש קש עמקםב ני ינ ק וש חה צש יי

נו יש הנ ם, וש הה רה בש ל אנ ר של ה בםקל ן - זל יתה ך (במדבר כד). אי נל ע קי לנ סל ים בנ שי ך וש בל ן מושה יתה ר אי םאמנ י לו ונ שה א מש שה יי ונ
ר הה נה א  רה קש ני ם.  הה רה בש אנ מי ש  יהרנ ת אורו  אל וש יו,  לה ד עה ם עומי עולה ל הה כה מוד של ענ ה הה ר אור. זל בםקל (בראשית מד) הנ
כםחנ יפםה הנ ן, אי קי ב. זה רה ים קש כי יך עורש ר אי מי שה הי תה לש עש םא יהדנ ל ך, וש דש גש נל ר כש חי יון אנ עש ה רנ ני ן, הי קי ן זה קי י זה ן. אי דל עי א מי יוצי הנ

ה. מה חה לש מי ים הנ בורי גי םא לנ אי ל דנ ך? ונ לש של

יענ הודי ד לש וי דה ן לש מה גש רש הוא תג ן, של דל עי א מי יוצי ר הנ הה ה נה ד. זל וי דה יל לש כי שש תוב מנ כה י, וש חי רה זש אל ן הה יתה אי יל לש כי שש תוב מנ כה
ם הה רה בש י אנ חי רה זש אל ן הה יתה ז אי ן, אה דל עי א מי יוצי ר של הה יל הוא נה כי שש ם מנ ים. אי יוני לש על ים הה רי תה סש ני ים הנ רי בה ם דש אותה לו מי
י תי ם שש י הי חי רה זש אל ן הה יתה ה. אי י מוחל ני ה אמ יון זל עש ל רנ ן, ענ קי י זה ני אמ ב של ל גנ ף ענ אנ י. וש תי עש ה יהדנ אי. זל דנ ה ונ לה עש מנ הוא לש
ם. הה רה בש ח הוא אנ רה זש י. אל חי רה זש אל ן הה יתה ך אי ף כה ר. אנ הה ה נה ר זל ם. בםקל הה רה בש ה אנ ר אור. אור זל ר בםקל מנ אל נל מו של גות, כש רה דש

ן. דל עי א מי יוצי ענ וש שופי ר של הה ה אותו נה ר, זל מנ אל נל מו של ן, כש יתה אי

יו כםחותה א בש ך בה לל מל למםה הנ י שש רי קום. המ ל לה םא תוכנ ל פםל וש ו תי שה כש ענ ך, של תש בש כנ רש ל מל ן, קום עממםד ענ קי ו, זה שה כש ענ
תוב (מלכים-א ח) ם. כה ך שה א אותש צה מש םא יי ל ה, של דל שה ן הנ א מי ך. קום צי דש גש נל א כש יו ובה שה רה יו ופה רה בה יו וגש בותה כש רש ומנ
ם? י הי ים, ומי ני יתה אי בו הה דו  נולש ח של גו'. ילרנ ג וש חה ים בל ני תה אי ח הה ילרנ ל בש אי רה שש יי יש  ל אי למםה כה שש ך  לל מל ל הנ אל לו  המ קה יי ונ

ה. לה עש מנ ה לש טה מנ ענ מי רי פש מנ ר לש א חוזי יתה א בי פה לש אנ י. של רי שש ה הוא תי ח זל ילרנ ם, וש עולה י הה ני יתה ם אי הי בות, וש אה הה

מו ז כש י - אה חי רה זש אל ן הה יתה יל אי כי שש תוב מנ לו כה ם. אי א שה צי מה םא תי ל ה וש דל שה ן הנ א מי צי תי ה של אל יך, נה רל בה דש עוד מי וש
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ך חמ רש ל כה ענ ה בש דל שה ן הנ א מי צי תי לום, וש ינו כש ך אי לש ב של רה קש י, הנ חי רה זש אל ן הה יתה אי יל לש כי שש תוב מנ כה ו של שה כש ל ענ בה . אמ תה רש מנ אה של
ם. ה שה אל רה תש םא תי ל וש

יך, רל חמ פו אנ דש רש ם יי עולה י הה ני ל בש ה, כה דל שה ן הנ ח מי רנ בש תי ך וש חו אותש צש ננ ך, יש ם כה א? אי צי יך תי ן, אי כי סש י מי ני ן, עה קי י זה אי
ים ני פה ים בש ני ה פה אל רה אן אל כה ה, וש דל שה הנ א מי צי םא אי ל י של ני ע אמ בה שש אן ני ים. כה מי עולה יש לש י אי ני פש אות לי רה הי ים לש ני ך פה ין לש אי וש
ן, קי ך, זה ינע לש סנ רוך הוא יש דוש בה קה לו. הנ בות של כה רש מל הנ ים וש שי רה פה הנ ים וש רי בה גש הנ ל, וש אי רה שש יש יי ל אי כה ך, וש לל מל למםה הנ שש בי

ים. רי בה גש ק בנ זה בור חה יתה גי יי ה הה זל יום הנ ד הנ ענ ק, של זי חנ תש הי ך וש כםחמ ר בש בי גנ תש ן, הי קי . קום זה ייף כםחנ ה עמ תה י אנ רי המ של

ן יתה אי יל לש כי שש ל מנ בה , אמ תה רש מנ אה מו של ז כש ד - אה וי דה יל לש כי שש תוב מנ לו כה י. אי חי רה זש אל ן הה יתה אי יל לש כי שש ר, מנ מנ אה ח וש תנ פה
יש אותו אי ן של מנ זש ן, בי יתה אי יל לש כי שש ה. מנ טה מנ יל לש כי שש ייש מנ ה וש לה עש מנ יל לש כי שש יל. ייש מנ כי שש ייש מנ יל וש כי שש תוב. ייש מנ כה
ייס פנ תש יון מי לש על מםחנ הה הנ ד של ה, ענ ם הוא עולל אי מו. וש ים עי רי בש חנ תש ים ומי חי מי ים שש רי יבה אי ל הה ה, כה שוקה תש ד בי ר) עומי הה (נה
ל יו של יהדה ל  ם (ענ הה רה בש י אנ די ל יש ענ לו  יענ  ומודי יל אותו  כי שש י, מנ חי רה זש אל ן הה יתה אי יל לש כי שש ז מנ אה דו. וש גש נל כש חנ  מי שה יו וש לה אי
יו, הוא לה ה אי שוקה תש ן בי קה תש ך ני לל מל ד הנ וי דה של ן. וכש יתה אי יל לש כי שש יון מנ לש אותו מםחנ על יך, וש רי צה ה של ל מנ בו כה ם) אוהמ הה רה בש אנ

יל). כי שש יל. (ייש מנ כי שש ייש מנ יל וש כי שש ן ייש מנ כי לה יל אותו. וש כי שש יון מנ לש על מםחנ הה יהה הנ הה מו של ד, כש וי דה יל לש כי שש מנ

ים רי הה בו  דו  נולש וש ה,  לה עש מנ לש של מו  ה הוא כש טה מנ ן לש יה נש בי ה. הנ זל ח הנ ילרנ ים בנ ני יתה אי הה דו  נולש ים, של ני תה אי ח הה ילרנ בש
ם. יהל יני ן בי יתה אי אותו הה ת, וש חםשל נש קות כי זה ם חמ יי כנ רי ים - יש ני תה ים. אי רי תה סש ים ני רי ים. הה ני יתה אי וש

ים עי בש רוך הוא שי דוש בה קה ר לו הנ סנ ה, מה ל תורה בי קנ ה לש ה מםשל לה עה ה של עה שה ים. בש די דה צש ל הנ כה ה לש כל ן, תנ קי קום זה
ר יהה מוסי םא הה ל ר, של תה סש ני נוז וש ד גה חה חנ אל תי פש יהה מנ ה, הה עה שש תי ים) וש שי שי ים (לש שי מי חמ יענ לנ גי הי של ה. כש תורה ל הנ חות של תש פש מנ
יו: נה פה ר לש מנ ה. אה זל חנ הנ תי פש מנ ים בנ לויי ים תש תוני חש תנ הנ ים וש יוני לש על חות הה תש פש מנ ל הנ ה, כה ר לו: מםשל מנ יו. אה נה פה ן לש ני חנ תש לו. הי
ה תורה גוף, של חוץ לנ ים מי די ים בו, ובו עומש לויי ים תש ני יתה ם אי ל אותה כה ן. וש יתה ר לו: אי מנ מו? אה ה שש ם, מנ עולה בון הה רי

ב. תה כש בי ה של ל תורה חנ של תי פש מנ הנ ר וש קה יל אותו, הוא עי כי שש יענ לו ומנ ב הוא, מודי תה כש בי של

ד. וי דה יל לש כי שש ז מנ אה אי של דנ יו), ונ לה ה (אי לה חנ של תי פש מנ ל הוא הנ יכה הי ר הנ קנ יו, עי לה ה אי ל פל ענ בש ה של ה תורה נה קש תש ני של וכש
ל בה "י, הוא תש"ר, אמ רי שש א תי רה קש ה הוא ני ל זל ענ וש  . ענ רי פש מנ יות לש יו) אותי לה ה (אי ל פל ענ בש ה של ה תורה שה יהרש של תוך  ומי
ת של רל תום בו ה', הה חנ חה בי זש מי מו י'. בנ ל שש רוך הוא אות של דוש בה קה תום בו הנ דוש, חה קה ם הנ שי הוא סוד הנ שום של מי
ה זל קום הנ מה ה. ובנ בורה ר דש שנ תה תוב (שופטים ה) ונ כה ה של נו מנ יש הנ ו', וש ה בו  מה תש חה ה וש בורה ה דש אה . בה חנ בי זש מי י הנ צי ד חמ ענ

הנחותהם שלל הנשים הנקהדוש שלחהתנם בו.

א תה יש רנ ך, בה בל ן מושה יתה יהא, אי נש תנ הו  זל ע לו, וש דנ וה הי ים לש יכי רי ה, צש ל פל ענ בש ה של תורה בנ חנ  פותי של , כש חנ תי פש מנ הנ אותו  וש
ה תורה ה לנ לל אי ן של מנ זש ר, בי בה יענ דה הודי ו ייש לש שה כש גוף. ענ חוץ לנ ים מי כי ים תומש מודי ים, ענ אי נה ם תנ ים הי ני יתה גוף. אי חוץ לנ מי
ה תורה ל הנ יהא אל נש ב. תנ תה כש בי ה של תורה ל הנ ן אל יתה ים. אי אי נה ים תנ אי רה קש ה ני ל פל ענ בש ה של תורה ים - לנ ני יתה ים אי אי רה קש ב ני תה כש בי של

אוי. רה כםל כה הנ ה, וש ל פל ענ בש של

ק זה כםחו, חה ייף בש ד עה חה ן אל קי א זה צה מש יי םא וש יהב לו  ים של קי זה חמ ים הנ בורי גי הנ וש ך  לל מל למםה הנ ה. שש דל שה י בנ יני רי ים, המ רי בי חמ
ת דל י עומל תי בורה גש יך  אי י וש בי יחנ  גי שש הוא מנ ה וש דל שה ע הנ לנ ר סל חנ ד אנ עומי םא, וש יהב של ענ  י יודי יני רי בות. המ רה קש חנ  צי ננ בור, מש גי
ד בנ ה לש תה אנ יך, וש לל עה ך  תש בורה ן, גש קי ו, זה שה כש לו. ענ ך  הולי לום, וש שה ל הנ ענ לום, בנ שה יש  הוא אי , של יחנ גי שש מנ דו  בנ ה, לש דל שה בנ

ה). דל שה ן הנ א מי יוצי י של מי יך. (כש לל עה ך מי ינש י זי לי ר כש תי הנ ך וש קומש מש ה, שוב לי דל שה בנ

י די ים מםסש ני תה אי הה נו. וש רש מנ אה מו של ים, כש רי עו הה מש ץ (מיכה ו). שי רל י אה די ים מםסש ני תה אי הה יב ה' וש ת רי ים אל רי עו הה מש שי
ץ. רל י אה די ם מםסש הי ל יום, וש ת כה לל בל קנ ם מש הל ית, ומי זוני נו ני מל י מי רי המ אי, של דנ ץ ונ רל י אה די ץ, מםסש רל אה

ה ל זל ענ ל? וש אי רה שש יי ן) בש כי ל של רוך הוא (כה דוש בה קה ל הנ יב של רי קום בש יהכול לה ה של י הוא זל מו. מי ם ענ ה' עי יב לנ י רי כי
ם הל חנ בה צי ננ מש י. של ני יב שי ה רי ים - זל רי הה ת הל יב אל ד. קום רי חה יב אל הו רי יב ה' - זל ת רי ים אל רי עו הה מש ה, שי לל אי ר לש מנ אה
י רי המ ונ נו,  ת בש אל יחנ  מוכי ב הנ אה ם כש חות, כגלה ם תוכה ל אותה כה וש ל,  אי רה שש יי לש לו  לה יבות הנ רי ל הה הוא כה רוך  בה דוש  קה הנ

. שוהה רש פי

עמקםב. ל ינ קםד ענ פש לי ה וש הודה ם יש ה' עי יב לנ רי תוב? (הושע יב) וש ה כה מו, מנ חנ עי צי ננ ה לש צה רה ה של עה שה תוב בש עמקםב כה ינ בש
דול ר גה בה םא דה י ל כי יבות. וש ם רי ל אותה כה ה, וש חה ה תוכה אה ה בה ר זל בה ל דה יו. ענ חי ת אה ב אל קנ ן עה טל בל תוב, בנ כה יב? כנ רי הו הה מנ

אי. דנ ן, ונ ן? כי טל בל ה בנ שה אות עה מה י רנ כי ן. וש טל בל ה בנ שה עה ה של ן מנ טה ר קה בה ינו דה ה אי גו'? זל יו וש חי ת אה ב אל קנ ן עה טל בל הוא, בנ

ס"א

ם עי רנ תש םא הי ו ל שה ל. עי לה ק כש לל ילה לו חי הש םא יי ל י של די יו, כש חי ו אה שה ת עי עמקםב אל ה ינ חה כםל דה בנ ל) של בה ר) (אמ מנ אל י נל רי המ (ונ
ה ה זל תםב), מנ כש (לי יך  רי יהה צה ם הה יי עממנ ם. פנ יי עממנ ה פנ י זל ני בי קש עש ינ תוב (בראשית כז) ונ כה ם, של יי ננ ם שש הי ד של חה אל א מי לה אל
י. תי כה רש ילה בי הש ני יות וש אותי כו הה פש הנ תש הי י. של תי כםרה הו? בש ם, ומנ יי ננ שש א לי יהצה ד של חה ם, אל יי ננ שש יש לי קי הי ד של חה א אל לה ה"? אל "זל

ם. יי ננ שש ש לי קנ הג ד של חה ם - אל יי עממנ ה פנ זל

ת אל ש  גי רוך הוא רי בה דוש  קה הנ , וש ענ יהה יודי לו הה ה של נל מג מש ר הנ שנ ל הנ בה ן, אמ טל בל בנ ה לו  שה עה ה של ו מנ שה ע עי םא יהדנ ל וש
יהה לו ה הה כה רה י בש רי המ ר. של מנ םא אה ל לו, וש ה של נל מג מש ע הנ בנ םא תה ה ל כורה ה ובש כה רה י בש רי המ ה, של זל קול הנ ם לנ יהל ילי חי ם וש יי מנ שה הנ
ת לו תי עמקםב לה ה ינ צה םא רה ל ם, וש לה ענ תש םא תי ך ל רש שה בש תוב (ישעיה נח) ומי כה ע, של בנ תה אי של דנ י ונ רי יו המ חי ע. אה בנ םא תה ל בםענ וש תש לי
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תו. כורה ת בש נו אל מל ל מי טנ נה ד של כםל, ענ אל לל

אי דנ יו. ונ חי ת אה ב אל קנ ז הוא עה ר ו'. אה סי ה חה כםרה ה. בש טה מנ ה ולש לה עש מנ לש ה של כורה בש נו? הנ מל ל מי טנ ה נה כורה בש יזו  אי
ר מנ ה. אה זל ם הנ עולה ה לה אשונה רי א בה יהצה ים אותו, של די קש הי חור? של ה אה יזל חור. אי אה לש ק אותו  רנ זה ב וש קי עה ה אותו  שה עה של

ך. ר כה חנ י אנ ני אמ ה, ונ לה חי תש ה בנ זל ם הנ עולה ת הה ה אל תה ו, טםל אנ שה עי עמקםב לש ינ

ל ה ענ לל עמ י ינ כי ו? וש שה ב עי עמקי ה בנ ה זל ו. מנ שה ב עי עמקי ת בנ זל יהדו אםחל יו וש חי א אה ן יהצה י כי רי חמ אנ תוב, וש ה כה ה מנ אי םא ורש ב
ו שה י עי רי המ ו, של שה יהו? עי ב. ומי קי יהה עה הוא הה י של מי ת בש זל א יהדו אוחל לה ך. אל םא כה לו? ל גש רנ ת יהדו בש ז אל יהה אוחי הה ך של תש עש דנ
תוב הוא כה ב, של קי רוך הוא עה דוש בה קה א לו הנ ם קורי עולה א הה רה בש ני יום של יו, ומי חי ת אה ב אל קנ עה ה של עה שה ב מי קי א עה רה קש ני
ך םאשש ת ר ה אל חל מש יי סוף הוא של בנ ה, ולש לה חי תש בנ נו  שופל ב תש קי א עה רה קש ני ה של תה ב. אנ קי עה נו  שופל ה תש תה אנ וש םאש  ר ך  שופש יש

ה. זל ם הנ עולה ה בה כל מנ ש של חה נה ל הנ םאש של הוא ר יהו? סמא"ל, של יך. ומי לל עה מי

ה סוד זל ה. וש לה חה תש הנ ה בנ זל ם הנ עולה ת הה ו אל שה ל עי טנ נה ב, וש קי יות עה קש יו לי לה ם עה יו, שה חי ת אה ב אל קנ ן עה טל בל ה בנ ל זל ענ וש
למםה ר שש מנ אה סוד של הנ הו  זל ל. וש אי רה שש י יי ני בש לי ך  לל מל ך  לה י מש ני פש דום לי ץ אל רל אל בש כו  לש ר מה של ים אמ כי לה מש ה הנ לל אי תוב וש כה הנ

ם. עולה סוף הה ך, בש בםרה םא תש ה ל יתה רי חמ אנ ה וש אשונה רי ת בה לל בםהל ה מש לה חמ ך, (משלי כ) ננ לל מל הנ

כםחנ רו, בש מש אה ך  אונו? כה ה ובש ה זל ים. מנ להי ת אל ה אל רה שה אונו  יו ובש חי ת אה ב אל קנ ן עה טל בל ה (הושע יב) בנ ל זל ענ וש
יהה הה יום של ין גוף מי אי דוש, של גוף קה יון וש לש ן על יוקה יהה דש עמקםב הה ינ ר - של בה דה רור הנ ך. בי םא כה ל ל בה ה. אמ אל לו נה ף של תםקל הנ וש
ן יוקה עמקםב, דש ל ינ ן של יוקה עמקםב. ודש ינ יהה לש י הה יםפי ש אותו הנ מה ם, מנ דה ל אה יו של פש יה עמקםב. וש ל ינ גוף של מו הנ אשון כש רי ם הה דה אה

ש. מה אשון מנ רי ם הה דה ל אה של

ם דה אה יהה כםחנ לש םא הה י ל ם? כי ענ טנ ה הנ ש. מה חה נה ל יהדו, יהכםל לו הנ ה ענ תה פנ תש הי ש וש חה נה א הנ בה ה של עה שה אשון, בש רי ם הה דה אה
ן יוקה דש יהה בי הה ת, של ה שי אשון? זל רי ם הה דה ל אה פו של קש יהו תה לו. ומי כםחנ של יהה הנ הה י של ד מי םא נולנ ו ל שה כש ד ענ ענ אשון, וש רי הה
מותו דש ה בי ה זל ת. מנ מו שי ת שש א אל רה קש יי מו ונ לש צנ מותו כש דש ד בי יולל תוב (בראשית ה) ונ כה ש, של מה אשון מנ רי ם הה דה ל אה של
הו זל ף, וש הוא יוסי עמקםב, של ל ינ של פו  קש ד תה ר נולנ בה עמקםב, כש ל ינ ו אל שה ל עי ה של נל מג מש א הנ בה של הול. וכש יהה מה הה מו? של לש צנ כש

ים. (עד כאן מצאתי). להי ת אל ה אל רה אונו שה ובש

ין אי ה של אי םא ורש א ב לה ה הוא? אל ה, מנ בה לש כנ ב בש לל מו כל ה כש ז בה חי אה הי ש לש חה נה יהכול קול הנ ה של שה אי ל הה ה של זל קול הנ הנ
ן ים הי שי י נה תי א שש לה ף בו. אל תי תנ שש הי ז בו ולש חי אה הי ק בו ולש בי דה הי ש לש חה נה יהכול קול הנ ם של עולה ל הה ים של שי נה ל קולות הנ כה בש
ה יום ימה די קש מנ אוי, או של רה ה כה בונה י לי ימי ה וי דה ת ני אנ מש ת טג רל םא שומל ל ת זו של חנ ן - אנ הל ז בה חי אה הי ש לש חה נה יהכול קול הנ של
םא ל יד וש פי קש ינו מנ ם אי ט אי רה ה, פש לה עש בנ ר לש ענ עמשות צנ ה לנ תה ת עונה ה אל לה עש בנ ת לש רל חל אנ מש ה של שה ת זו אי חנ אנ בםל, וש טש ד לי חה אל

ה. ל זל יחנ ענ גי שש מנ

מו קול, וכש ק קול בש בה דש ני ד של ש, ענ חה נה קול הנ רות לש חמ אנ תש ן מי ך הי ימו, כה די קש הי מו של י כש רי המ ים. של שי י נה תי ן שש לו הי אי
ה קול אותה ק בש בי דה הי לש ש  חה נה ים קול הנ די קש מנ ך  ה, כה וה צש כוב מי עי ה) בש עמבודה (בה ה  לה עש בנ ר לש ענ עמשות צנ דות לנ חמ אנ תש מי של
ין ה, מי אה מש ר טג חנ ה אנ אה מש ה, טג בה לש כנ ב בש לל כל מו  ן כש הל לה קול של ז בנ ש אוחי חה נה קול הנ ים של שי י נה תי ן שש הי לו  אי ה. וש שה אי הה

ינו. ר מי חנ אנ

י לי ם בש עולה י הה ני ים בש די בש אנ תש ך מי כה ז? אוי של םא אוחי ם ל אי קול וש ז קול בש ם אוחי נו אי ת לה פנ כש ה אי ר, מה םאמנ ם ת אי וש
את ת יוצי ענ שנ רש ה ומי עה שה רש הה ה של עה שה ש, בש חה נה ם קול הנ ד עי ף ינחנ תי תנ שש ב ומי רי עה תש מי של ה, כש שה אי ל הה ה של זל קול הנ ת. הנ ענ דנ
ה שה אי הה ה, וש שה אי קול הה ש וש חה נה י קולות, קול הנ ני ם שש אותה ת בש של יא פוגל ם הי ם, אי עולה ת בה טל שוטל ה) ומש יפה אי תוך (הה מי
, רוחנ ים  עמשי ננ ת  מל מל חנ תש מי של ה),  מה עי ים  כי הולש וש רוחנ  ים  עמשי ננ ים  מי מש חנ תש מי (של ן  יוה כי וש ה,  בה ם  הי וש ם  הל בה ת  מל מל חנ תש מי

ה. שה אי ה הה י אותה עי מש ת לי סל נל כש ני ת וש טל שוטל מש ד של ה, ענ מה ם עי שי גנ תש ומי

ע, בור רנ הוא חי רוחנ של ה הה ת אותה ת אל דל ית (לילי"ת), פוקל עי שה ה רש ה אותה אה בה של ת, כש דל יולל ה של זל ינוק הנ תי הנ וש
ן ת בי דל פוקל ה של שה מו אי ית (לילי"ת) כש עי שה רש ה הה ה אותה אה בה ד של ינוק, ענ תי ק בנ הוא צוחי ה, וש ש בה כי שש כנ מש ש של חה נה קול הנ
בות ים רנ מי עה . ופש רוחנ ה הה ה אותה ך עושה מו. כה םא אי ב תה ד של פוט ענ טש פי ת לו בש קל צוחל ת לו וש טל פל טש פנ ת, ומש רל חל ה אנ שה אי לש
מו םא כש ל וש  , ם כםחנ יהל קי ינד עםשש תוב (קהלת ד) ומי כה של הו  ת אותו. זל גל הורל וש ית,  עי שה רש הה ה  ל אותה של יחנ  לי הוא שה של
ד חנ ם - אל חי ננ ם מש הל ין לה אי ה וש זל סוק הנ פה תוב בנ ם כה יי עממנ ה פנ ל זל ענ . וש ה רוחנ ל אותה א אותו כםחנ של לה ים, אל רי ם אומש תל אנ של

. רוחנ ה הה אותה ד מי חה אל ה, וש עה שה רש ית הה ילי לי מי

לום שה ם בש י כגלה רי ב, המ רה קש ים לי אי יוצש לו הנ ה אי אה םא רה ל י של מי ר כש בי דנ ה מש תה אנ ים, וש מי חמ ך רנ ה ייש לש תה א, ענ בה י סה אי
י. מי יר שש כי זש אנ עמבור של ב בנ רה קש י הנ לי י כש לנ עה שםט מי פש םא אל ה ל אה לש הה אן ולש כה ה מי תה ך. ענ מש עי

ג לי דנ א, הוא מש ה יוצי שה אי ת הה נל נותל רון של חמ אנ קול הה הנ ן של מנ זש ב. בי לל מו כל ח כש תנ פל ל הנ ד ענ ץ עומי את רםבי טה אותו חנ
לו, ד של חה חנ אל תי פש חנ מנ רוך הוא שולי דוש בה קה הנ שום של ם? מי ענ טנ ה הנ . מה יהה רל חמ ך אנ הולי ם וש שה ר מי עובי ח וש תנ פל ל הנ ענ מי
ש, כי שש כנ ך ומש ן הולי טל בל בנ ר של הה ד הה ענ ם, וש עולה א לה הוא יוצי קול של ר הנ חנ ך אנ ש הולי חה נה הנ א, וש חנ בה תי פש מנ הנ , וש חנ קול פורי הנ וש
ה עושל ים וש בובי ב סי בי סנ רוך הוא מש דוש בה קה הנ ע. וש רה ש הה חה נה יכות הנ שי ל נש ה של מה זגהמ ה הנ אותה ית מי קי ננ תש מי ן של מנ זש ד הנ ענ

אוי. רה ים כה עמשי מנ

ן טל בל הנ ה מי חה דש ני ק, וש לל ין לו חי אי ן, וש טל בל ה הנ אותה ה מי חה דש ני אי של דנ י ונ רי ה. המ תה חמ דש ן ני טל בל ה הנ אותה שום של ה מי ל זל כה וש
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נלת תל ן ני טל יזו בל אי ם. וש הל לט בה שש שות לי ת לו רש נל תל םא ני ר, ל ענ ה צנ עושל ב של ל גנ ף ענ אנ ם. של עולה שות הה ר נש אה ל שש ה של טה מנ לש של
ה ה בה זו עושל ן הנ טל בל בנ שום של ה. מי נה טש ה בי תה בש צה תוב (במדבר ה) וש כה ה, של סוטה ל הנ ן של טל בל ה הנ ? אותה יהה לל ט עה שולי לו וש
ים הובי ו, אמ שה כש כםל. ענ הנ ה מי חל דה םא יי ל יל של בי שש ן לו בי תנ רוך הוא נה דוש בה קה הנ לו, וש יא של זו הי ן הנ טל בל הנ צונו, וש רש מות כי קה נש
לו פי ר, אמ בי דנ יש לש םא יהכול אי ים, ל עי גי ים יש רי בה דש ל הנ ם, (קהלת א) כה כל מה י עי תי רש בנ די ם וש כל תש י אל יתי אי םא רה יבו. ל שי קש י, הנ לי של

ים. עי גי ם יש ה הי תורה י הנ רי בש די

כו. רי ף יש כנ ע בש גנ יי םא יהכםל לו ונ י ל א כי ינרש תוב ונ כה מו, וש יש עי ק אי בי ייאה ונ דו  בנ עמקםב לש ר ינ תי וה יי תוב (בראשית לה) ונ כה

ה. בואה ך נש שנ םא מה ל ה? של שה לש חג ה בש ה זל ל. מנ מואי א שש בה ד של ה ענ תה שה לש חג ך בש יהרי ה הנ אותה עמקםב. וש ינ יחנ מי וי רש הי ך של ה יהרי אותה וש
נו מל ה מי רה בש עה ן הה מנ אותו זש נו, ומי מל ה מי ף אותה טנ חה קום וש אותו מה ה מי ה אותה עללה הל ך וש ה יהרי ל אותה טנ ל, נה מואי א שש בה של כש

ל. לה ה כש שה דג קש ק בנ לל יהה לו חי םא הה ל וש

ן תנ א נה לה לו, אל ך של יהרי ת הנ ל אל טנ ל נה מואי שש שום של כםל, מי ן הנ ה אותו מי חה םא דה ל ח וש פנ םא קי רוך הוא ל דוש בה קה הנ
ת ן אל כי לה נו, וש מל יר מי עלבי הל ן של טל ך ובל ה יהרי ת אותה מורנ ה תש סוטה ל הנ ן של טל ך ובל ה יהרי ן לו אותה תנ הו? נה ד, ומנ חה ק אל לל לו חי

ה. אה מש ל טג כה נוי מי דוש פה קה קום הנ מה יות הנ הש רוך הוא לי דוש בה קה ן לו הנ תנ ם נה יהל ני שש

א לה יות! אל הש יך לי רי יהה צה ה הה תה בש צה בות, וש צש לנ יות! וש הש יך לי רי יהה צה ה הה כה רי ה יש לה פש נה ל? וש פי נש לנ ה וש ה זל ך. מנ ל יהרי פי נש לנ וש
נו מל יאו) מי הוצי לו (של זש גה א של לה יו אל נה פה ע לש רנ םא הי כםל ל הנ ך. ומי קש לש חל ה לש ת זל ר לו: טםל אל אומי ב וש לל כל ם לנ צל ק על זורי י של מי כש
יל לו פי רוך הוא הי דוש בה קה ן הנ כי לה נו. וש מל ה מי יאו אותה הוצי ה וש יחנ אותה וי רש הי יהה וש לל ייף עה ענ תש הי ע וש גנ הוא יה שום של ך, מי יהרי

ח. מנ שה ה וש וה ה הוא רה זל נו, ובה רש מנ אה מו של יא אותו לו, כש הוצי ה וש סוטה ל הנ זו של ם הנ צל על ת הה אל

ם יי כנ רש בי ך הנ שום כה , ומי יהה רל חמ ה אנ שוקה תש ים בי כי הולש ך, וש ים יהרי יד רוצי מי לו תה יוענ של סי הנ בות וש כה רש מל ן הנ ל אותה כה
ר בה ל דה כה ים, וש מי כה ל חמ ך של ן יהרי כי ל של כה יא, וש ך הי יהרי ר הנ חנ ם אנ הל לה ה של שוקה תש ל הנ כה ה. של ן זל ה מי זל ים, וש פי יי ים עמ ני בה רנ ל הה של
מו ענ ה חוץ מי שה דג קש ב לנ רי קה תש יי ה של םא רוצל ל יך, וש רי צה ה של ל מנ כה לום מי ענ כש םא גורי רוך הוא ל דוש בה קה הנ קומו. וש מש ר לי חוזי
יך רי צה ך  כה וש ה  טה מנ לש ל  אי רה שש יי ים  עושי ך  כה ה,  לה עש מנ לש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ה  עושל של מו  כש תו.  לה חמ ננ וש קו  לש חל לו,  גורה וש
יד גי תוב (תהלים קמז) מנ כה לות, של זה ומנ ים  בי י כוכה די עובש ה לש ד תורה מי לנ ל לש אי רה שש יי סור לש ינו, אה ני שה ך  כה וש עמשות.  לנ

גו'. ל גוי וש כה ן לש ה כי שה םא עה גו', ל עמקםב וש ינ יו לש רה בה דש

ת ירנ מי ל שש כה ך  שום כה ה. ומי שה דג קש ק בנ לל חי ילה לו  הש יי םא  ל ל, של מואי שש ה אותו  חה דה וש עמקםב  ינ ה אותו  חה ן דה כי לה וש
ד חה יש אל א אי ר בה בנ שש ני ם של רל טל יא אותו, וש בי הי שוק וש הנ הור מי ף עוף טה טנ חה ב של לל כל ך. לש ל כה יא ענ ל הי אי רה שש יי ה לש אה נש שי הנ

ת. לל י תועל לי ת בש חנ ת אנ רל רל גש ם ני צל ן לו על תנ ך נה ר כה חנ אנ נו, וש מל ף אותו מי טנ חה וש

ם צל נו לו על תש ך נה ר כה חנ ך, אנ יהרי ה הנ ת אותה נו אל מל פו מי טש ן, חה טל בל ה הנ אותה יאו אותו מי ו הוצי שה ל עי רו של שה ך לש כה
ה לו. בה רש עה וש לו  גורה ולש קו  לש חל לש נו  תש נה ם של צל על הה ר. זו  חי םא אנ ל וש ה,  סוטה ל הנ של ך  יהרי הנ ה  אותה ן וש טל בל הנ ה  ת - אותה חנ אנ
רוך דוש בה קה ים לנ יחי גי שש םא מנ ל ים וש עי םא יודש ם ל דה י אה ני ת, ובש מל י אל יני ם די רוך הוא הי דוש בה קה י הנ יני ל די ך כה שום כה ומי
יהה עורל לוף נש ת אנ בל זל עם ר (משלי ב) הנ מנ אל נל של מו  ה, כש לה עש בנ מי ה  מה צש ת ענ ה אל תה טש סש יא הי ת. הי מל אל ך  רל דל ם בש כגלה הוא, וש

ץ. רל אה ה בה לה גון של ה כש שה אי ך הה ף כה גו'. אנ וש

מו טוב. ה עי עושל מו וש ק עי בה דש ני ב אותו וש ם, אוהי עולה יו בה עמשה מנ ה כש עושל מותו של ר כש בי א חה מוצי י של ה, מי אי םא ורש ב
יו עמשה מנ ה כש עושל רוך הוא וש דוש בה קה ל הנ ה של שה דג קש ד הנ ת צנ ב אל זנ עה י של א מי מוצי ן של יוה ך; כי םא כה ר ל חי אנ ד הה צנ ל הנ בה אמ
ה ה מנ אי ה בו, רש קה בש דש ני יו וש עמשה מנ ה כש תה שש זו עה ה הנ שה אי ם. הה עולה ן הה יאו מי הוצי לותו ולש כנ ה לש ז הוא רוצל ק בו, אה בה דש ני וש
ק בה דש ני ר וש חי אנ ד הה צנ ת הנ ב אל עוזי י של ך; מי ינו כה רוך הוא אי דוש בה קה הנ ה. וש כה רי ה יש לה פש נה ה וש נה טש ה בי תה בש צה ה - וש ה בה שה הוא עה
ך לנ ש הה חה נה י הנ רי המ ך, של מש צש ן ענ קי ן, תנ קי ו, זה שה כש ם. ענ עולה בה ל טוב של ה לו כה עושל ב אותו וש ז אוהי רוך-הוא, אה דוש-בה קה בנ

םא יהכול. ל ך וש רות בש גה תש הי ה לש רוצל לו וש

א לה למםה אל א שש םא בה י ל כי ש. וש מל שה ת הנ חנ עממםל תנ ינ של לו  ל עממה כה ם בש דה אה רון לה תש ה יי ר, (קהלת א) מנ מנ אה ח וש תנ פה
עממםל - ינ של לו  עממה ר) בנ מנ לו אה עוד, אי ה? וש ר זל בה דה ד בש מי לנ לש ך  לל מל למםה הנ א שש ה בה י מנ כי ר (וש מנ לו אה ה? אי ר זל בה ד דה מי לנ לש
לום ר כש אה שש םא ני ל כםל - של ל הנ ל של לה כש י הנ רי לו, המ ל עממה כה תוב בש כה ן של יוה א כי לה רון. אל תש ייש בו יי ל של מה ר עה אה שש י ני רי המ ה, של פל יה

רון. תש ייש בו יי של

ע, רנ הה ע ולש רנ יד בש מי ל תה די תנ שש מי ם של עולה ם בה דה א ייש אה לה ה, אל זל ר הנ בה דה ת הנ למםה אל ר שש מנ ם אה דה ל אה כה םא לש ל א של לה אל
ר (תהלים ס) מנ אל נל מו של לו - כש יעו. עממה גי תוב יש םא כה ל לו וש תוב עממה ה כה ל זל ענ ד, וש חה ע אל גנ לו רל פי טוב אמ ל בש די תנ שש םא מי ל וש
גו'. ל וש םאכי י ת כי יך  פל כנ יענ  גי ר (שם קכח) יש מנ אל נל של מו  - כש יעו  גי ל. יש אי רה שש יי ל בש מה ה עה אה םא רה ל םאשו. וש ר בש לו  יהשוב עממה
לותו דש תנ שש ס. הי ענ כנ ל וה מה תוב (תהלים י) עה לו, כה ל עממה בה ים. אמ להי ה אל אה י רה פנ כנ יענ  גי ת יש אל תוב (בראשית לא) וש כה וש

ש. מל שה ת הנ חנ ך הוא תנ ל כה ענ ע, וש רנ יד לש מי יא תה הי

י רי המ גו', של וש מו  ענ ד בש כל נל םא  ל וש ין לו  ני םא  יח) ל תוב (איוב  ה כה ל זל ע, ענ רנ ל בש די תנ שש ה מי זל ם הנ דה אה הה ה של עה שה בש
ה ל זל ענ ם, וש עולה ת הה יב אל רי חמ יהה מנ דות, הה ה תולה עמשל א ינ לי מה לש אי דות, של ה תולה עמשל םא ינ ל ה של רוך הוא רוצל דוש בה קה הנ
ס נה כש ני ע, וש ם רנ דה ל אה ה של זל ד הנ צנ ק בנ בה דש דות, ני עמשות תולה ל לנ די תנ שש םא מי ל י של לו. ומי ל עממה כה ם בש דה אה רון לה תש ה יי תוב מנ כה

יו. פה נה ת כש חנ תנ

דוש קה הנ דות, וש עמשות תולה יק, לנ די צנ ם הנ ג עי וי דנ זש הי י לש די ך, כש תש מה ל אמ ענ יך  פל נה כש תה  שש רנ ה, (רות ג) ופה רה מש רות אה
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םא - יהב פו  גנ דות, בש עמשות תולה ה לנ םא רוצל ל י של ם, ומי עולה בות בה רנ תש הי י לש די ם כש דה ן אה ל בל יו ענ נה פה ס כש הוא פורי רוך  בה
םא ל ר, הוא של אי בה תש ני של מו  א - כש ייצי פו  גנ י. בש ידי חי יש ך  הולי ה של זל הנ ש  חה נה י כנ ירי עמרי ך  הוא הולי ע, של רנ ל אותו  של פו  גנ בש

ים). אשוני רי ים הה רי בה דש ן בנ קי ר זה זם חמ ייש לנ ה של אי םא ורש יך. (ב רי צה ה של ל מנ ר כה אי בה תש י ני רי דות, המ עמשות תולה ל לנ די תנ שש הי

ם? י הי ים. מי רי הה ת הל יב אל תוב (מיכה ו) קום רי כה יב - של ר, רי מנ אל י נל רי רוך הוא המ דוש בה קה ה הנ עושל יב של רי הה
ל אי רה שש יי ים  עושי של ים  אי טה חמ הנ ל  כה ים  לויי תש ם  הל בה של שום  מי ה?  זל הנ יב  רי הה ה  מה לה ה.  טה מנ לש של ים  רי הה ם  אותה א  לה אל
םא ל ם, וש יי מנ שה בנ ים של יוני לש על ים הה כי אה לש מנ ל הנ ל כה מוש של ים שי עי יו יודש ל הה אי רה שש י יי ם? כי ענ טנ ה הנ ם. מה יי מנ שה בנ ם של יהל בי אמ לנ

ם. הל לה מוש של שי ל הנ כה ם, וש הל ד מי חה ל אל מו של לו שש פי ם אמ הל ם מי לה עש נל

לות זה מנ הנ ים וש בי כוכה ל הנ ם של ת כםחה אל שםך  מש ים לי עי יודש יו  הה ד - של חה ם. אל יהל רי חמ ים אנ טועי יו  ים הה די דה י צש ני שש ובי
ם הל עמשות בה רוך הוא לנ דוש בה קה ה הנ צה ן רה כי לה כו, וש רש טה צש הי ה של ל מנ כה ם בש יעה בי שש הנ יך לש ים אי עי יו יודש הה ד - של חה אל ץ. וש רל אה לה
ך קום שום כה ת, ומי לל ילה בו תועל הש םא תי י ל רי המ ת, של לל ת נופל לל של לש שנ ל הנ ין, כה די יב וש ילה רי הש ם יי הל בה ן של יוה כי ין. וש די יב וש רי
יהה רל חמ תולות אנ אות בש רה קש ני גות של רה דש הות, הנ מה אי ן הה ה הי לל עות? אי בה גש י הנ ך, מי עות קולל בה גש ה הנ נה עש מנ שש תי גו'. וש יב וש רי

תונות. חש גות תנ רה דש פו בי תש תנ שש הי ד של ל ענ אי רה שש ים יי יו עושי ך הה כה ך. של עות קולל בה גש ה הנ נה עש מנ שש תי ך וש שום כה גו', ומי וש

גות רה דש בנ פו  תש תנ שש הי של ד  ענ ל  אי רה שש יי ים  עושי יו  הה ך  כה ים, של אשוני ים רי רי בה דש לי ן,  קי זה ר,  זם חמ לנ ייש  של ה  אי ורש םא  ב
ן מה הה אותו  ה לש אל רש יהה מנ י הה כנ דש רש ך. מה יהרי הנ ה  אותה ל בש אי רה שש ת יי אל יפו  קי תש ה הי בי רש נו, הנ רש מנ אה של ך  יהרי תונות. הנ חש תנ הנ
ה ים מנ רי בי חמ הנ או  מו. רש עי יז אותו  גי רש הוא הי ה לו, וש אה רש ני ר של בה ז, דה יהה רוגי ן הה כי לה לו, וש של ך  יהרי ה  ת אותה ע אל שה רה הה
ל אותו זנ גה לו  של לו  לה הנ בוש  לש גו'. בנ דםת וש מג חמ דםל הנ גה הנ ה  נה ו בש שה י עי די גש ת בי ה אל קה בש ח רי קנ תי תוב - (בראשית כז) ונ כה

ה. כורה בש הנ יו ומי כותה רש ל בי כה יא אותו מי הוצי וש

יד מי תה ינו  בותי י רנ די גש ם בי ם עי הל לה של כוך  חי ים הוא הנ מי כה חמ לנ לו  בות של כה רש מל הנ או  צש מה ה של לה עי ך, הה שום כה ומי
נו מל מי לו  זש גה שום של ה מי ל זל כה וש ר,  חי אנ ד הה צנ ל הנ של יו  ים הה רי בה דש י הנ ני שש לו  אי וש ם.  הל לה ים של די גה בש לנ וש ם  הל לה ם של יי כנ רי יש לנ
כוך חי הנ ים מי לי בנ תש ם מי ים הי מי כה חמ ל הנ של לו  לה ים הנ די גה בש הנ ך  שום כה ים. ומי מי כה חמ א לנ לה ה אל לה ם עי הל ין לה אי וש ם,  אותה
ם. הל יו מי הה ה של מנ ה, ומי נה ים תואמ לי ם נוטש הל יו, ומי ם הה הל לה של אי, ומי דנ ם ונ הל ה מי לו זל לה לות הנ כושש ם הנ יי כנ רש בי הנ ם, וש הל לה של
ל כה ין, וש י די לי ר בש בה ין דה ן אי כי לה ה, וש לה י עי לי ה בש לה ין עי ן אי כי לה ים, וש לי ב אםהה יושי ל אותו של ל של לה ם כש הי ים, של מי כה חמ ים לנ רוצי וש

קומו. מש ב לי ר שה בה דה

ת ענ מש ה די ני הי ש וש מל שה ת הנ חנ ים תנ עמשי ר ננ של ים אמ עמשוקי ל הה ת כה ה אל אל רש אל י וה ני י אמ תי בש שנ ר, (קהלת ד) וש מנ למםה אה שש
ל בה ר. אמ אי בה תש ני וש בו  נו  זש מנ ה רה זל סוק הנ פה ם. הנ חי ננ ם מש הל ין לה אי וש ם כםחנ  יהל קי ינד עםשש ם ומי חי ננ ם מש הל ין לה אי ים וש עמשוקי הה
ר בה ר דה מנ אה ם וש קםדל מי מו  ב כש ה שה ר זל בה ר דה מנ אה ר של חנ אנ ר, לש םאמנ ם נ למםה? אי ב שש קום שה ה מה יזל אי י מי כי י, וש ני י אמ תי בש שנ

ה. אל רש אל י וה תי בש ל שנ בה ה. אמ פל ר - יה חי אנ

ר חנ אנ ה, וש רואל ה של ה מנ רואל ח וש רה זש ד מי צנ יו לש נה ם פה יהה שה הה ר וש בםקל למםה בנ ים שש די קש יהה מנ ל יום הה כה ינו, בש ני ם שה שה
םאשו. ים ר רי יו ומי ינה יך עי מי נש ם. מנ ד שה עומי פון וש ד צה צנ ב לש ך שה ר כה חנ אנ ה, וש רואל ה של ה מנ רואל רום וש ד דה צנ ב לש ך שה כה

אותו ד, וש חה ר אל של א נל יהה בה ן הה נה עה מוד הל ענ ל אותו  ענ ים, וש אי בה יו  ן הה נה מוד עה ענ וש ש  מוד אי י ענ רי המ זו  ה הנ עה שה בנ
ן. נה עה מוד הה י ענ בי ל גנ םאל ענ מ ף שש נה כה גוף וש הנ ש, וש אי מוד הה י ענ בי ל גנ ין ענ ף יהמי נה א: כה יהה בה ך הה כה ק. וש זה חה דול וש ר הוא גה של נל הנ
י ני פש ים לי וי חמ תנ שש ם, ומי יהל לי ר עמ של נל אותו הנ ש, וש אי מוד הה ענ ן וש נה עה מוד הל א ענ יו. בה פי ים בש לי י עה ני יא שש בי יהה מי ר הה של אותו נל וש

ך. לל מל למםה הנ שש

ענ יהה יודי הה ם, וש הל בה יחנ  רי למםה ומי שש ך  לל מל ם הנ חנ אותה ים. לוקי לי ם עה ן לו אותה תנ נה יו, וש נה פה לש יך  מי נש הי ר וש של נל א הנ בה
לוי ל וגש ם - נופי יהל ני שש ענ של יהה יודי יו, הה ים הה לי י עה ני שש ה של עה שה ם. בש יי יננ עי לוי הה הו גש זל ל, וש נופי הו הנ ר: זל אומי ן וש ימה ם סי הל בה

ים. רי בה יעו דש הודי ים לש ם - רוצי יי יננ עי

ם שי יהה הנ לל קוק עה חה ת של ענ בנ ל טנ נוטי דוש, וש קה ם הנ שי קוק בו הנ יהה חה הה ם של חותה או בש סש ת כי ם אל תנ ה? חה שה ה עה מל
קום ל מה כה ים, ובש ני נה עמ רום הה ה לש לל ענ תש יהה מי ר הה של אותו נל ך לו. וש הולי ר וש של נל ל אותו הנ ב ענ רוכי ג וש גנ ה לנ עולל דוש, וש קה הנ
ים: רי יו אומש הה ים, וש עי יו יודש אור, הה ך הה שנ חה קום של מה אותו הנ יו בש הה ים של מי כה חמ ך. הנ שה חש אור נל יהה הה ר, הה בנ הוא עה של
יו הה ם  שה יו  הה ים של שי פש טי ך. הנ יהה הולי הה קום  ה מה יזל אי לש ים  עי יודש םא  ל וש אן.  כה ר  עובי וש ך  י הולי רי המ ך  לל מל הנ למםה  שש

ם. עולה ת הה ים אל יכי שי חש ים ומנ כי הולש ים של ני נה יו עמ ם הה הי ים, של רי אומש

ר בה דש מי מוד בנ רש ם הוא תנ ך. שה חםשל י הנ רי הה לש יענ  גי מנ ד של אות, ענ סה רש אות פנ ע מי בנ רש אנ חנ  ופורי מו  ר עי של נל הנ יהנ  בי גש הי
ם שה ענ של יהה יודי הה יך, וש רי צה ה של ל מנ ענ כה יהה יודי ם הה שה שוך, וש ר חה ה הנ רואל םאשו וש ים ר רי ם. מי ד שה הוא יורי ים, וש רי הה בל
ל יי חנ א בש ת, קורי יי זנ ם הנ שה קום של ד אותו מה ים ענ רי הה תוך הל ס לש נה כש ני ס וש טה ם, וש קםדל מי ר כש של נל ל הנ ב ענ יהה רוכי ס. הה ני כה יי

גו'. יון וש זה ל ילחל ך בנ ה יהדש מה ר, ה' רה אומי וש

ן אותה ה מי צה רה ה של ל מנ ענ כה יהה יודי ם הה שה ב, וש רנ קה ם וש יהל ני פש ת לי ענ בנ ם טנ שה קום, וש אותו מה ב לש רנ קה ד של ם, ענ שה ס לש נה כש ני
ב שה וש ר,  של נל ל אותו  ענ ב  יהה רוכי ז הה ה, אה צה רה ה של ל מנ כה ים לו  רי אומש יו  הה ן של יוה ת. כי ענ דנ לה ה  צה רה רות של מות זה כש חה
ה עה ה שה אותה ה. בש דה בה כש ה ני מה כש י חה רי בש תו די עש דנ ר בש בי דנ יהה מש הה תו וש עש דנ ב בש ינשי תש או, הי סש ל כי ב ענ יהה יושי הה ן של יוה קומו. כי מש לי
י. תי עש דנ י ובש בי לי ה בש בה ינשש תש הי ה וש מה כש ה חה אותה י מי תי בש ך, שנ רל ה דל אותה אי מי דנ י ונ תי בש ה. שנ אל רש אל י וה ני י אמ תי בש שנ ר, וש יהה אומי הה

ים?). עמשוקי ל הה ת כה ר אל מנ הוא אה ם של עולה ם בה ים הי טי ענ י מש כי ים. (וש עמשוקי ל הה ת כה ה אל אל רש אל ז, וה אה וש
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לו לה ים הנ עמשוקי י הה א מי לה ך?!) אל לל מל למםה הנ ה שש יהה רואל ם הה עולה יו בה הה ים של עמשוקי ל הה כה ך של תש עש ל דנ ה ענ לה עה (הל
ים ים - עמשוקי די דה ה צש מה כנ ים מי ם עמשוקי י הי רי המ ם, של יהל מותי יק אי חי ים בש תי מי ינוקות של תי ם הנ ר? אותה מנ הוא אה של
ן, קי ם. קום זה ים הי בי ל רנ בה ך הוא, אמ כה ים, וש רי בי חמ רו הנ עורש תש י הי רי המ ה. ונ טה מנ ים לש עמשוקי ה, ונ לה עש מנ לש יון של לש קום על מה בש

ד. חנ י פנ לי ר בש םאמנ אי ת דנ ונ ך, של רש בה מםר דש ן, אל קי ך. זה כםחמ ר בש עורי תש הי

ד תוב (שמות לד) פםקי כה ר, כנ חי אנ י לש ישי לי שש ה, או מי לה חה תש הנ שוק בנ יהה הוא עה הה ים, של ם עמשוקי אותה שוק כש ין עה אי
ים. עי בי ל רי ענ ים וש שי לי ל שי ים ענ ני י בה ני ל בש ענ ים וש ני ל בה בות ענ ון אה עמ

כו מש תש ל יי נוס אנ ד בור יה ש ענ פל ם נה דנ ק בש שג ם עה דה ר, (משלי כח) אה אומי חנ וש ך צווי לל מל למםה הנ ק? שש יהה עושי יך הה אי
ל נוס אנ ד בור יה תוב ענ כה ם, של יי ננ םאזש מ ים בש יו עמשוקי הש נו יי ן בש נו או בל ש, הוא או בש פל ם נל דנ שוק בש הוא עה ן של יוה בו. כי
ם דנ שוק בש הוא עה ן של יוה ה. כי זל ם הנ עולה בה בו  כו  מש תש ל יי אנ דוש, וש קום קה מה נוס מי ק יה בור רנ ד אותו הנ בו. ענ כו  מש תש יי

ר. חי אנ ד הה צנ אותו הנ ים מי יו עמשוקי הש עו יי רש ש, הוא או זנ פל נל

יו, נה בה שוק כש ק, הוא עה שנ עה וש ר  בנ עמך. הוא עה ת רי עמשםק אל םא תנ ר ל מנ אל נל של מו  ים, כש ר עמשוקי אה שש שוק מי עה ייש 
ל כה ים בש ם עמשוקי ל אותה כה י בש תי דש מנ למםה, עה ר שש מנ ים. אה עמשוקי ל הה ת כה ר אל מנ אה ך  שום כה ר, ומי חי אנ ד הה צנ הנ אותו  מי

ק. שנ עה ים של די דה צש הנ

ר של ה אמ ה זל יות! מנ הש יך לי רי יהה צה רו הה ר גה של עמשו? אמ ר ננ של ש. אמ מל שה ת הנ חנ עמשו תנ ר ננ של ים? אמ ם עמשוקי ה הי מה לה וש
ש. מל של ן הנ ה מי לה עש מנ א לש לה ם אל הל לה יהה של ין עמשי ח, אי בנ של יא לש יהה הי עמשי ם הה עמשו? אי ננ

אי דנ א ונ לה ה? אל זל ם הנ עולה ים לה אי ה בה מה ם, לה ם שה רוחה ים מי עמשוקי ן של יוה א כי לה עמשו? אל ננ יך  עמשו. אי אי ננ דנ ל ונ בה אמ
י קי נה ך וש גוף זנ ה רוחנ בש ה אותה תה שש על נל ם וש הל לה גוף של ן הנ קנ תש ני ן של יוה ה. כי זל ם הנ עולה גוף בה רוחות וש עמשו בש עמשו, ננ רוחות ננ
ר יותי ה בו  נה הל נל גוף של הנ הו  זל וש  . רוחנ ה הה קה שש על נל של מו  גוף כש ק הנ עלשנ נל ז  ה, אה זל ם הנ עולה ים בה אי טה ל חמ של לוך  כש י לי לי בש
ר של ים אמ ם עמשוקי ה הי לל ל אי בה ים. אמ גופי עמשו בש םא ננ ל ם, וש רוחות שה ים מי יני ה מי מה כנ ים בש רי חי ים אמ ייש עמשוקי כםל. וש הנ מי

עמשו. ננ

ר או תל סי בנ רו  בי ת חמ של ק אי שנ עה י של ם? מי י הי ם. ומי בונה ת רי ם אל דה י אה ני בש יחו  רי טש הי עמשו, וש ר ננ של ים אמ רי חי אמ ייש 
ם ים הי עמשי מנ ם הנ אותה ה של שה אי ל הה ענ ענ בנ םא יודי ל ם, וש בונה צון רי י רש לי שוק, בש ם הוא עה הל ד מי נולה ד של לה אותו וה לוי, וש גה בנ
עמשו. ר ננ של ים אמ לו עמשוקי ה. אי ם צורה הל ייר לה צנ ם גוף ולש הל עמשות לה רוך הוא לנ דוש בה קה ת הנ יחו אל רי טש הי ים, וש עמשוקי
ל ת כה אל ה  אל רש אל וה ד)  ר, (קהלת  אומי ך  לל מל למםה הנ שש ך  כה שום  ח. מי כםרנ ל  ענ ם  הל לה של ים  גופי אי הנ דנ ונ עמשו  ננ ר  של אמ

יהה. עמשי עמשו בנ ננ עמשו וש ר ננ של ם אמ י, אותה תי דש מנ ים עה י עמשוקי יני ל מי כה ים, בש עמשוקי הה

ים, ם עמשוקי ך) אותה נו, כה מל מי ים אותו  קי עושש ך  ר כה חנ אנ וש ה,  עושל וש ל  די גה ינו  ה, אי לה רש עה ה (הוא בש לל אי של מו  כש
ים חי לוקש וש נו  מל ם מי ים אותה קי עושש ך  ר כה חנ אנ ה אותו, וש שה עה וש גוף,  ל הנ דנ גה וש ל  טנ נה וש ה  בה רנ תש הי וש ה,  לה רש עה בש עמשו  ננ ר  בה כש של

עמשו. ר ננ של ים אמ עמשוקי ל הה ל כה י ענ תי דש מנ ר, עה מנ אה למםה וש ך שש לל מל ד הנ מנ כםל עה ל הנ ענ עמשו, וש ר ננ של ים אמ י עמשוקי רי ם, המ אותה

ים כי שופש לו  אי הוא.  רוך  בה דוש  קה הנ י  ני פש לי ה  נה עמ טנ ם  עי עות  מה דש ים  כי שופש ם  כגלה ים,  עמשוקי הה ת  ענ מש די ה  ני הי וש
ה לה רש עה הה ם מי ים אותה קי עושש ך  ר כה חנ אנ ים, וש ני ה שה רי שש על לש  ד שש ם ענ ת אותה לל דל גנ ה ומש בה רש ה מנ לה רש עה י הה רי המ עות, של מה דש

ר. בה עמשו כש ר ננ של ים אמ ך עמשוקי י לש רי ם. המ חנ אותה רוך הוא לוקי דוש בה קה הנ וש

א, טה חה של ן יומו  ינוק בל ם, תי עולה בון הה ר: רי ים לומנ ידי עמתי ה, ונ נה עמ טנ ם ייש  הל ים אותו. לה גי ה - הורש רה ר עמבי בנ עה
תוב (תהלים ב) כה ן, של רוך הוא בי דוש בה קה א לו הנ אותו יוו קורי י מי רי המ י, של יתי יי י הה ן יומי י בל ני ין? אמ ים אותו די ני דה
ם ת אותה ענ מש י די רי ים לו? המ ין עושי ן יום, די יד בל לי ם, יש עולה בון הה יך. רי תי דש לי יום יש י הנ ני ה אמ תה י אנ ני י בש לנ ר אי מנ ה' אה

ם. חי ננ ם מש הל ין לה אי ים וש עמשוקי הה

ם עה ת הה לנ הי קש ים אותו מי ידי רי פש יהד מנ ם, מי עולה ן הה א מי יוצי של ר, כש זי מש א מנ רה קש ני שוק של ר, אותו עה חי שוק אנ ייש עה וש
ם ם, אי עולה בון הה יו: רי נה פה ן לש טועי הוא וש רוך  בה דוש  קה י הנ פי עות לי מה דש ך  ן, שופי כי סש י מי ני ר, עה זי מש מנ דוש. אותו  קה הנ
ם הל ין לה אי ים וש עמשוקי ת הה ענ מש ה די ני הי יך, וש נל פה יו לש ים הה יני קי י תש עמשנ י מנ רי י? המ יתי שי י עה ני א אמ טש ה חי יזל או, אי טש י חה בותנ אמ
ם, חי ננ ם מש הל ין לה ה אי נה עמ ה טנ אותה רוך הוא, ומי דוש בה קה י הנ ני פש ה לי נה עמ ם טנ הל ים ייש לה ם עמשוקי ל אותה כה ן לש כי ם. וש חי ננ מש

ם. בה ל לי ר ענ בה יב דה יהשי ין של אי וש

פםך שש לי ים  ה עושי לל אי ם,  יהל מותי יק אי חי בש ים  תי מי ם של אותה לו  אי  - ים  עמשוקי הה ת  ענ מש די ה  ני הי וש ר  מנ אה של ה  ומנ
ים ם תוהי עולה י הה ני ל בש כה לו, של לה עות הנ מה דש ב כנ לי ן הנ אות מי יוצש עות של מה ין דש אי שום של ם, מי עולה י הה ני ל בש כה עות לש מה דש
םא ל של לו  לה ים הנ ני כי סש מי ינוקות הנ תי ת. הנ מל אל ך  רל ל דל ים ענ כי הולש ת, וש מל ם אל הוא הי רוך  בה דוש  קה י הנ יני ים: די רי אומש וש
ם - עולה ן הה ים מי קי לש תנ סש ם מי בותה י אמ אי טה חמ ם בנ ם? אי עולה בון הה ה רי עושל ת של מל אל ין הה יפםה די תו? אי ה מי מה או, לה טש חה

ם. חי ננ ם מש הל ין לה אי אי דנ ה? ונ מה לה

ינו, ייש ני שה ים. של יי חנ ל הנ ים ענ ני גי מש ם, של עולה אותו הה ם בש הל לה ה של עה מש ה די ים - אותה עמשוקי ת הה ענ מש ה די ני הי עוד, וש
ב רוך הוא אוהי דוש בה קה הנ ם. וש עממםד שה ים לנ כולי םא יש ים ל מורי ים גש יקי די לו צנ פי אמ ם של אותו עולה ם בש הל ן לה קה תג קום מש מה
ים לי י עולש פי תוב (תהלים ח) מי ם כה יהל לי עמ ונ לו,  ה של יונה לש על ה הה יבה שי יש ת הנ ם אל הל ן בה קי תנ ומש ם,  הל ק בה בה דש ני וש ם  אותה
ית אוייב בי שש הנ לש יך  רל ן צורש ענ מנ תוב לש כה ם? של שה ים לש ה עולי מה לה ם, וש ים שה עושי ת של לל תועל ה הנ עםז. ומה תה  דש סנ ים יי קי נש ים וש
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ה. שובה י תש לי עמ בנ ר לש חי קום אנ ן ייש מה כי ם. וש קי ננ תש ומי

לגחםת הנ תוב (שמות לב) וש כה לוחות, של הנ ב וש תה כש מי הנ ב וש תה כש כו'. הנ ת וש בה ב שנ רל על או בש רש בש ים ני רי בה ה דש רה ינו, עמשה ני שה
ף לל יהה אל ה הה י זל אולנ ת, וש בה ב שנ רל יהה על הה ך של כה ר מי בה דג מש ה הנ ים הוא. מה להי ב אל תנ כש ב מי תה כש מי הנ ה וש מה ים הי להי ה אל עמשי מנ
ל כה ה, בש אי םא ורש ת. ב בה ב שנ רל על יהה בש ה הה זל אי של דנ א ונ לה י? אל יננ ר סי ל הנ ל ענ אי רה שש יי דו  מש עה ה של עה שה ך, או בש ר כה חנ ה אנ נה שה
ל כה ד של ים, ענ להי ם אל ם שי כגלה א, וש רה בש ני ה של ל מנ כה ים בש להי ים אל להי א אל לה א, אל לי ם מה ר שי מנ אל םא נל ית ל אשי רי ה בש עמשי מנ

א. לי ם מה ים, שי להי א ה' אל רה קש ים, ני עמשי מנ ל הנ נו כה קש תש ני של ת. מי בה ב שנ רל על ן בש קנ תש ה ני עמשל מנ הנ

ה עה ה שה אותה ת. בש בה ב שנ רל ד על א ענ רה בש ני ה של ל מנ יהה כה עמשי ן בה קנ תש םא ני ים, ל להי ם אל שי א בש רה בש כםל ני הנ ב של ל גנ ף ענ אנ וש
ה. עמשל מנ ד בש עומי ה. וש שה ר עה של תו אמ אכש לנ ל מש כה ה. מי שה ר עה של תו אמ אכש לנ תוב (בראשית ב) מש כה יהה, של עמשי ן בה קנ תש כםל ני הנ
תוב ה' כה ך, של כה ר  חנ אנ םא  ל וש ה,  עמשל מנ בש ים  להי אל ם  שי בש ם  עולה ן הה קנ תש ני של ים, כש להי אל ה  עמשי מנ לגחםת  הנ וש תוב  ן כה כי לה וש

יומו. ל קי ד ענ מנ עה ם וש עולה ן הה קנ תש ה ני זל ים. ובה להי אל

ף ר, צה הה ת הה חנ ם תנ ר אםתה בי שנ יש תוב (שמות לב) ונ כה לוחות, של ת הנ ה אל ר מםשל בנ שה ה של עה ה שה אותה ה, בש אי םא ורש ב
ת טםף אל שש ה לי יהה רוצל הה ם וש יהל לי ה אמ נוס עולל יה אוקש ה של ה מםשל אה ם. רה עולה ת הה טםף אל שש ה לי לה עה קומו וש מש נוס מי יה אוקש הה
נוס יה אוקש י הה ל מי ה ענ ד מםשל מנ ם. עה יי מנ י הנ ני ל פש ר ענ זל יי גו', ונ ש וש אי רםף בה שש יי שו ונ ר עה של ל אמ גל עי ת הה ח אל קנ יי יהד - ונ ם, מי עולה הה
ה תורה ל הנ ענ וש לוחות?!  ת הנ תורנ א בש לה ם אל עולה יים הה קנ תש י מי כי וש רו:  מש ים? אה ם רוצי תל ה אנ ם, מה יי ם מנ יי ר: מנ מנ אה וש

ם). עולה ת הה טםף אל שש ים לי נו רוצי ב אה הה זה ל הנ גל ת עי שו אל עה ל (וש אי רה שש י יי ני ה בש רו בה קש שי של

לו פש נה ים של פי לה אמ ם הה ל אותה י כה םא דנ ל ם, וש כל סור לה י מה רי ל, המ גל עי א הה טש חי שו בש עה ה של ל מנ י כה רי ם: המ הל ר לה מנ יהד אה מי
ע קנ שש יהד ני ם. מי ה אותה קה שש הי וש ם  הל ל מי טנ נה ד של ים ענ כי ם שוכש יי מנ הנ יו  םא הה ל וש ם.  יי מנ י הנ ני ל פש ר ענ זל יי ונ יהד -  ם?! מי הל מי

קומו. מש נוס בי יה אוקש הה

ם אי תות. וש שש ן לי יי ם אנ יי גו'. ומנ ע וש רנ קום זל םא מש תוב (במדבר כ) ל כה ם, של יי יו מנ םא הה ר ל בה דש מי אותו הנ י בש רי המ של
ך. ר כה חנ נו אנ מל תות מי שש ה לי זל ע הנ רה רון הה כה זי ת הנ ה אל רםק מםשל זש ם יי שה לום של שה ס וש ק - חנ רנ יהם זה רש ר מי אי בש ר, לי םאמנ ת
ר בה דש מי גו'. ומי ים וש רי רוהה שה פה ר חמ אי תוב בש כה ה, של נה תה ר מנ בנ דש מי או לש בה ד של ר, ענ אי ם בש הל ה לה תה יש םא הה ו ל שה כש ד ענ ענ עוד, של וש

הום. י תש ני ל פש ם ענ תוב שה כה ם, וש יי מנ י הנ ני ל פש תוב ענ ר. כה אי שו בש ם יהרש שה ה. מי נה תה מנ

כגיות, לש בוד מנ עש שי רות מי ת, חי ול מה ך הנ אנ לש מנ רות מי , חי שוהה רש ך פי לגחםת? כה ל הנ רות ענ ה חה ה זל לגחםת. מנ ל הנ רות ענ חה
םא א ל לי מה לש אי רות. וש י חי יני ל מי כה רות בש בו ייש חי א, של בה ם הנ עולה ל הה ם של רות? חותה ה חי ה זל ך הוא. ומנ כםל. כה הנ רות מי חי
ה. לה עש מנ לש ים של יוני לש ים על כי אה לש ל מנ אות של נה יוקש דש ל בי אי רה שש יו יי הה א, וש םא בה ך - ל ר כה חנ ם אנ עולה א לה בה ה של ל מנ רו, כה בש שש ני
ם ר שי כנ זש ני ן וש קנ תש ם ני עולה הה ר של חנ אנ לש ר של םאמנ ל ת גו'. אנ ים וש להי ה אל עמשי לגחםת מנ הנ ר וש אומי תוב וש כה יז הנ רי כש מנ ך  ל כה ענ וש

ת. בה ה שנ סה נש כש ני ם של רל ים, טל להי ם אל שי ן בש קנ תש ני ה של עה שה א בש לה יו, אל א הה לי מה

ה. לה עש ל מנ רות של חי ד מי חה אל ה, וש עמשל מנ ד בש חה יו - אל ים הה די דה י צש ני שש יו, מי פוך מה"ה הה ה? הה מה ה הי ה זל ה, מנ מה הי

ה. נה בה ש לש י אי בי ל גנ ה ענ חםרה ש שש ים הוא - אי להי ב אל תנ כש ב מי תה כש מי הנ "ה. וש מה ה הי ל זל ענ כםל. וש ת הנ מםר אל שש ה לי לה עש מנ שום לש רה
ה עושל רות, וש א חי רה קש ל ני י יובי רי המ ר, של מנ אל נל מו של רות, כש י הוא. חה וי לי ד הנ בנ עה תוב וש כה נו של יש ים הוא, הנ להי ב אל תנ כש מי

מות. עולה ל הה כה רות לש חי

ם יכל ני פש ד לי א עומי בה א סה יבה י יי ני אמ ם, ונ יכל לי ט עמ םא שולי ע ל רה ד הה צנ י הנ רי המ עו של דש ה תי אה לש הה אן וה כה ים, מי רי בי ן, חמ כי לה
ה עה שה ר כש חנ ר. אנ בי דנ ים לש כולי יו יש םא הה ל יו, וש נה פה חו לש טש תנ שש הי תו, וש נה שש ר מי עורי תש הי י של מי ם, כש מו הי לו. קה ים אי רי בה ר דש עורי לש

כו. ם בה הי

ה קה בש דש ני ה של עה שה ם, בש חותה י כנ ני ימי גו'. שי ך וש רועל ל זש ם ענ חותה ך כנ בל ל לי ם ענ חותה י כנ ני ימי ר, שי מנ אה יהיא וש י חי בי ח רנ תנ פה
קום מה אותו  בש ק  בה דש ני של ן  יוה כי ם,  חותה הנ ך  רל דל ך.  בל לי ל  ענ ם  חותה כנ י  ני ימי שי ה  רה מש אה יא  ה, הי לה עש בנ בש ל  אי רה שש יי ת  סל נל כש
נו, מל ר מי עלבה נל ם וש ד שה םא עומי ל אן וש כה אן וש ך כה ם הולי אותו חותה ב של ל גנ ף ענ נו. אנ יוקש ל דש ת כה יר בו אל אי שש ק, מנ בה דש ני של
ילה הש יי י  ני יוקש ל דש ך, כה י בש תי קש בנ דש ני ן של יוה ל, כי אי רה שש ת יי סל נל ה כש רה מש אה ך  ף כה ד. אנ ם עומי שה ם, וש יר שה אי שש מנ נו  יוקש ל דש כה

י. כםר אותי זש תי ך וש קוק בש י חה ני יוקש ת דש א אל צה מש אן, תי כה אן ולש כה ך לש לי אי ב של ל גנ ף ענ אנ ך, של קוק בש חה

י ני יוקש ילה דש הש יי ך  ף כה י, אנ ני קי בש חנ ינו תש ימי י וי םאשי ר ת לש חנ םאלו תנ מ תוב (שיר ב) שש כה מו של ך, כש רועל ל זש ם ענ חותה כנ וש
ה, בה המ ת אנ ול מה ה כנ קה זה ה, חמ בה המ ת אנ ול מה ה כנ זה י ענ ך. כי מש ח מי כנ תנ שש ל אל אנ ים וש מי עולה ך לש ה בש בוקה ילה דש הש ן אל כי ם, ובש קוק שה חה

ם. ת עולה בנ המ א אנ רה קש ני קום של ה - אותו מה בה המ ת. אנ ול מה ה בו הנ שורל קום של מו אותו מה ק, כש זה ק חה חםזל בש

י פי שש ם רי ה הי ש, מנ י אי פי שש יהה רי פל שה ד. רש אותו צנ ם מי מות הי שי לו הנ י אי רי המ ך, של ף כה ה - אנ אה נש אול קי שש ה כי שה קה
ן את מי יוצי ת של בל הל לש ה שנ אותה ת יהה, מי בל הל לש ש. שנ ה אי אותה דו מי נולש יות טובות של לי גה רש ים ומנ ני בה ם אמ לו? אותה לה ש הנ אי
ב לי ל הנ ת של בל הל לש י שנ פי שש רי ה וש בה המ י אנ רי נו, המ אה ד. וש חה חוד אל כםל יי יות הנ הש ל, לי אי רה שש ת יי סל נל כש ה בי זה חש אל נל יון וש לש על ם הה עולה הה
ך רנ ם ובי ק אותה שנ נו. נה בי לי קוק בש ך חה לש ן של יוקה דש הנ מו של כש ך  בש לי קוק בש ילה חה הש יי נו  לה ן של יוקה דש הנ צון של י רה הי יך, יש רל חמ אנ

כו. לש הה ם וש אותה

ל כה ם לש יתל כי זש ם של יכל רי שש ר, אנ מנ אה ה וש מנ תה ח וש מנ ם, שה הל ה לה רה קה ה של ל מנ רו לו כה פש סי עון וש מש י שי בי ל רנ יעו אל גי הי של כש
ע לו דנ וה הי ם לש תל עש דנ םא יש ל לום, וש יו כש לה יו אי םא הה ים ל בורי ה גי מה כנ ק, של זה בור חה יון גי לש על ייה הה רש אנ ם הה ם עי יתל יי ה הל ה. ומה זל
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ים יקי די ח צנ אםרנ ם, וש יהל לי א עמ רה ם. קה כל ילש צי הנ ה לש צה רוך הוא רה דוש בה קה הנ א של לה שו, אל נש עה ם מי תל לש צנ יך ני י אי תי הש מנ יהד, תה מי
ם ך כגלה מי ענ ל. (ישעיה ס) וש שי כה םא תי רוץ ל ם תה אי וש ך  עמדל ר צנ םא ייצנ ל ך  תש כש לל יום. בש כון הנ ד נש אור ענ וה ך  ה הולי גנ אור נם כש

א). בה א סה יבה ב יי ן רנ אן מי ד כה ר. (ענ אי פה תש הי י לש דנ ה יה עמשי י מנ ענ טה ר מנ צל ץ ני רל שו אה ירש ם יי עולה ים לש יקי די צנ

א נה ימש הי יהא מש עש רנ

נוש לות. עה גה יהה - בנ דל לה או יש יהצש ל. וש אי רה שש ת יי סל נל ה - זו כש רה ה הה שה פו אי גש נה ס"מ. וש ל וש אי יכה לו מי ים - אי שי נה צו אמ נה י יי כי
רוך הוא. דוש בה קה ה הנ ה - זל שה אי ל הה ענ יו בנ לה ית עה ר יהשי של אמ ה ס"מ. כנ ש - זל ני עה יי

רוך בה דוש  קה ה, הנ דושה קש ה הנ נורה ר מש מנ ל. אה זי גה יב הנ שי הה יו - לש רה חמ אנ ה, וש דה בי יב אמ שי הה - לש ר זו  חנ ה (מא) אנ וה צש מי
ת ב אל ב רנ רל עי שו הה עה ן של מנ זש בי ך, של לש ה של לה כנ זו הנ ב, וש ב רנ רל עי שום הה תה מי דש בנ אי דות של בי אמ ת הה ך אל יר לש זי חמ הנ יד לש תי הוא עה

לגחםת. ת הנ ו אל יהדה ך מי לי ינשש תוב (שמות לב) ונ כה הו של ך. זל לש ה של לה כנ ה הנ אה ל, יהצש גל עי הה

ך צש רש אנ ך מי ך לש מו (בראשית יב) לל ך - כש ית. לל יעי בי רש לות הה גה ך לנ לש ה של ידה רי ה יש זה מש רש ם ני ד. שה ך רי ך לל ר בש מנ אל נל וש
גול) לש גי ים (בש מי עה לש פש ך שה ך לש ז לל אן רומי ר. כה בל ם גה לוש עי ם שה יי עממנ ל פנ ל אי ענ פש ה יי לל ל אי ן כה אן ש, (איוב לב) הל גו'. כה וש
יף קום. םא תוסי ה ל לה פש תוב (עמוס ה) נה כה הו של ה. זל לה פש נה ך של לש ה של לה כנ ה, הנ ידה חי ת יש יל בנ בי שש ד, בי ית רי יעי בי רש לות. בה גה בנ
יא ך, זו) הי ל יהדש ה ענ תה לש גנ תש הי ה של תורה זו הנ ה, וש דה בי ת אמ בנ שה (זו המ זו  יך, וש לל קום עה ה, תה ילה בי שש ד בי ה יורי תה אנ יהד של ומי
לו עה ר של אי בש י הנ מי מו  כש יך  לל ה אי תה לש עה ל וש אי רה שש ל יי כה ר מי ה יותי ך תורה ה לש תה לש גש ם ני נה חי םא לש ל ך. של לש ה של דה בי אמ ת הה בנ שה המ
ר (במדבר כא) מנ אל נל זו  ה הנ תורה ל הנ ענ וש  . יהה דונל ת אמ ה אל ירה כי ר מנ אי בש י הנ רי המ יש, של אי םא לש ל וש בות  אה םא לה ל וש יך,  לל אי
ה תורה י הנ ר מי אי יא בש הי וש ה,  חוצה הנ יהה  ימל ים מי אי םא יוצש ל וש ה,  אה לי יא מש ר הי אי בש גו'. הנ וש ר  אי בש יא הנ ה הי רה אי ם בש שה ומי

ה. חוצה יהה הנ ימל ים מי אי םא יוצש ל ה, וש ים בה סי נה כש ם ני עולה ל הה ם של יי מנ ל הנ כה ם, וש יי מנ ל הנ ה כה יאה מוצי של

נהה מל ים מי רי סי םא חמ ם, ל עולה י הה ני נש ל ענ לו כה פי אמ ם ונ יי ה מנ נה מל ים מי בי ם שואמ עולה י הה ני ל בש לו כה פי אמ ר של אי בש יא הנ הי וש
(איוב יא) ה  ר בה מנ אל נל ה של תורה ן הנ יא מי ה הי קה ר עממג סוף. יותי ה  ין לה אי ר זו  אי בש שום של ה. מי עמרה שנ חוט הנ כש לו  פי אמ
מות כש ל חה ת כה מות) אל כש ל חה כה וש ימות  ל מי (כה ענ  ם, הוא בולי יי ה מנ נה מל ב מי שואי י של ל מי ד של כנ י יהם. ובנ ני ה מי בה חה ורש

ה. מה צש ר ענ אי בש ן הנ כי ל של ם. כה עולה הה

(שמואל-ב כג) ר בו  מנ אל נל ה, של טל מנ הוא הנ ך, של לש ל של זי גה ת הנ אל ך  יר לש זי חמ הנ הוא לש רוך  בה דוש  קה יד הנ תי ן עה כי וש
ט לה קש י מי רי ך עה יש לש רי פש ך ינ לש גול של לש גי ך ובנ לש לות של גה י. ובנ רי צש יש מי ר אי מנ אל יך נל לל עה י, של רי צש מי ינד הנ ית מי ני חמ ת הנ ל אל זם גש יי ונ

ם סוף. הל ין לה אי יך של רל חמ ים אנ פי רודש ה של מה כנ ל מי צי נה הי לש

ם, יי רנ צש מי בש תה  גש רנ הה י של רי צש מי הנ שום אותו  ג, מי רנ הה י של מי ט לש לה קש י מי רי עה יש  רי פש הנ ת) לש חנ ה (מב) (אנ וה צש י מי זוהי וש
ים פי רודש הה תה מי דש חנ םא פה ל נו, וש מנ י זש לי תה אותו בש גש רנ הה ים אותו, וש יפי קי יו מנ הה נות של חמ ל מנ כה י וש מוני דש קנ ש הנ חה יהה נה ם הה שה של
דוש קה הנ ה. וש חםרה י"ת שש ילי "ת לי רנ גש "ה אנ עממה ן ננ הי ך, של עמרותש ננ ים בש שי ה נה מה יך כנ רל חמ פו אנ דש קומות רה ה מש מה כנ בש לו, של של

ה. שובה י תש עמרי ם שנ הי ן, וש הל ל מי צי נה הי ט לש לה קש י מי רי ך עה ן לש תנ רוך הוא נה בה

ץ עי ה, יה"ו,  ינה בי לש יתה  לי עה ה,  שובה תש "א בי הי בש תה  רש זנ חה ר של חנ א. אנ מה אי וש א  בה ל אנ ן של יהה, בי ן  בל ה  תה אנ שום של מי
ה עמלותה הנ ך ולש בונש רי ה לש ירה זי חמ הנ ה לש שובה תש יהה בי רל חמ ך אנ מש צש ת ענ תה אל סש ננ כש הי שום של אות ה', מי יתה לה כי ה זה לה לה גש ים, ובי יי חנ הנ

ר. כה ה שה תה ל אנ בי קנ תש םא של ל לות, וש גה הנ מי

יא הי תו, של בש שנ חמ ך מנ ם בש לות, שה עי ת הה לנ עי ה לש תה יש ך הה תש בש שנ חמ מנ שום של ך, ומי מו בש ם שש רוך הוא שה דוש בה קה הנ וש
לו. לה יות הנ אותי יר אותו בה כי הנ י לש די ך כש לו בש לה יות הנ אותי ת הה ד אל ינחי לות הוא מש עי ת הה לנ עי "א. וש א"ו הי "א וה יו"ד הי

ם ד עי סי חנ תש מי יד? הנ סי הו חה יזל יים, אי קנ ך לש לש וות של צש מי ל הנ כה ה, של ינה כי שש ם הנ ד עי סל ל חל יתה גומי יי ה הה תה אנ שום של ומי
שםר אותו קש ך, לי רש צש ל יי ר ענ בי גנ תש הי לש ך  יהה לש הה ה, וש עמשל םא תנ וות ל צש מי תה  רש מנ שה שום של ד. ומי סל ת חל דנ מי ך  ן לש תנ - נה קונו 
ת זוגו, רוך הוא, ובנ דוש בה קה ל הנ ת יהדו של חנ ת סמא"ל תנ שםר אל קש א לי לה זו, אל ה הנ וה צש מי תה בנ לש דנ תנ שש םא הי ל ך, וש ת יהדש חנ תנ
ך ן לש תנ רוך הוא נה דוש בה קה ם - הנ הל לה נות של חמ מנ הנ ים וש ני מג מש ל הנ ת כה אל ם וש ה, אותה תה רש בי ת ינד גש חנ ה, תנ עה ה רה חה פש יא שי הי של
ם, הל לה נות של חמ מנ הנ ים וש ני מג מש ל הנ כה ת זוגו, וש ך סמא"ל ובנ מש דו מי חמ פש יי לו וש חמ לש חנ תש יי ך של רש זש על יות בש הש תו לי בורה ת גש דנ ת מי אל

ך. ת יהדש חנ אות תנ לה שש לש שנ ים בש שורי יו קש הש יי וש

רוך בה דוש  קה הנ ך  ילש בי שש יק. בי די צנ ר בש בי חנ תש הי ה יה"ו לש ינה ה בי דה ית, יהרש רי בש אות הנ ה בש שובה תש בי תה  רש זנ חה שום של ומי
ל (של ש  פםרה מש ם הנ ד שי יהרנ ך  כםל, כה ת הנ יתה אל שי ה עה ה טובה בה שה חמ מנ בש שום של לו. ומי יק של די ית צנ רי ך אות בש ן לש הוא נותי

יך. לל ד עה ד) יהרנ יהרנ ם של רםשל ם (הה שה יך, ומי לל ך) עה בונש רי

ח תה פש י תי תנ פה י שש נה אדם ך בנ בונש ת רי חנ אל בי שנ ה, לש לה פי תש ך בי לש ם של יי תנ פה שש י הנ תי שש ל יום בי כה ל בש די תנ שש ה תי תה אנ שום של ומי
ם יד אותה רוך הוא הורי דוש בה קה ה - הנ לה פי תש גון בנ ני ר וש מל י זל יני ל מי כה ים, ובש תובי כש ים ובנ יאי בי נש ך, בי לש ם של יי תנ פה שש י הנ תי שש בי
רוך הוא דוש בה קה ת - הנ מל אל יך בל ל יהמל כה תה בש לש דנ תנ שש י, ובו הי עי צה מש אל מוד הה ך, ענ לש ה של גה רש דנ ן הנ כי ל של ך. כה לש ם של יי תנ פה שש בנ
ע בנ רש אנ בש ש  פםרה מש ם הנ שי יות, בנ אותי הה וש דות  מי ל הנ כה ה מי לולה ת, כש מל ת אל תורנ בו, בש ך  עמלות אותש הנ לש ך  לש ן אותו  תנ נה

יות. אותי הה

ר ענ ה ננ ני הי ה, וש לה חי תש בנ ך  מש יהה שי ר הה ענ ננ ד וש בל ע. על רנ ל טוב וש ץ של עי א בה לה יתה אל יי םא הה ה ל שובה תש בי תה  רש זנ חה ם של קםדל של
ל ף של תה שג ע, הנ רה אותו הה ן הוא. וש מה אל י נל יתי ל בי כה ה בש י מםשל די בש ן ענ םא כי תוב (במדבר יב) ל כה הו של ן. זל מה אל ד נל בל ה, על בםכל
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ע. מטטרו"ן טוב, רה ץ טוב וה עי ל הה יהה של ך) הה יהדש (בש ך  ר לש סנ מש ני ה של טל מנ הנ שום של ע, מי לנ סל םא בנ ט חמ לנ ך  ם לש רנ ד, גה בל על הה
ע. סמא"ל רנ

רוך-הוא. דוש-בה קה ן לנ יות בי הש תה לי כש פנ הה ד, וש בל על אתה מי י יהצה רי ים, המ יי חנ ץ הנ עי תה בש קש בנ דש ני ה וש שובה תש תה בי רש זנ חה ם של שי וכש
ה, תורה בנ ך  לש ים של ני פה ע הנ שנ תי ים וש עי בה רש אנ ס בש ני כה תי ן יה"ה, וש הוא בל ים, ו', של יי חנ ץ הנ ילה עי הש יי ך  יהדש ר בש סנ מש ני ה של טל מנ הנ וש
ע שנ תי ים וש עי בה רש ים, אנ ני ע פה שנ תי ים וש עי בה רש יק. אנ די צנ ם מוט לנ עולה ן לש תי םא יי ך (תהלים נה) ל יים בש קנ תש יי ה מוט, וש של עה יי וש
בות ש תי ת. שי רל אל פש ה תי יונה לש יון, ו' על לש על חוד הה יי ל הנ בות של תי בות הנ ש תי ם, שי רוך שי ל ובה אי רה שש ע יי מנ ל שש יות של אותי

ם. יי נה שש מוט בי אוהו בנ שה יי ע ו. ונ צנ מש אל יק. מ"ט. בה די י צנ ני ם, ו' שי רוך שי ל בה יות של ני שש

ה? ת זל ע אל רנ י גה ע, ומי שה י רה ני פש "ט לי יק מה די צנ "ו) וש ל וה ית של עי צה מש אל םא א' הה ל ע, הוא מ"ט. (בש צנ מש אל א"ו בה םא וה ל בש
ה ינה י בי רי עמ ים שנ שי מי ה, חמ נה שש מי י הנ לי עמ רו בנ אמ בי מו של ד, כש חה ר אל סי ך חה נו לש תש ים ני רי עה ים שש שי מי חמ ים, של שי מי חמ ד מי חה א'. אל
י ע. מי שה י רה ני פש "ט לי יק מה די ך צנ ם לש רנ ה גה זל רו מ"ט, וש אמ שש ני ים, וש שי מי חמ ר מי סי חה הו א' של זל ד. וש חה אל ה חוץ מי מםשל רו לש סש מש ני

ה סמא"ל. ע? זל שה רה הה

ל ה של טל מנ ך הוא הנ לש ה של טל מנ י. הנ יהדי ים בש להי אל ה הה טי ר בו (שמות יז) ומנ מנ אל נל ך, של לש ה של טל מנ הנ הו מ"ט, מי זל וש
ה שובה תש ך בי ת לש רל יא חוזל הי ה. של ינה ף בי לל ה, אה נה שש מי רוהה בנ אמ בי מו של ך, כש ת לש רל ה, חוזל ינה יא בי הי ה א, של שום זל ה, ומי מםשל
((ירמיה לא) ך  צי בש קנ ים אמ דםלי גש ים  מי חמ רנ ובש נד)  (ישעיה  ל,  אי רה שש יי לש ך  יים בש קנ לש א"ו,  וה ה  של עה תי וש "ו,  וה ין  ס בי ני כה תי וש

יק. די צנ ם מוט לנ עולה ן לש תי םא יי ך, ל יים בש קנ תש ך יי ילה אי ם וש שה ם). מי ילי ים אובי נוני חמ תנ ובש

מו. זםב עי עמ זםב תנ יהה - עה ני מו. שש ים עי קי ם תה קי ת - (דברים כב) הה חנ וות: אנ צש י מי תי ך שש מו בש יש קנ תש ן יי מנ אותו זש בש
יא א'. הי ה של ינה בי יתה לנ לי עה ם, של רה מש ן ענ ה בל מו - זל יהה. עי ני ם ו' שש ים עי קי אשון. תה יחנ רי שי ה, מה יונה לש ם ו' על ם עי קי הה

זוב - מו. עה עמזוב עי זו"ב תנ ן עה ינ נש מי ר ע"ב, כש חנ י אנ ישי מי חמ ף הנ לל אל ה בה לה פש נה ת אות ה', של ים? אל קי ם תה קי י הה ת מי אל וש
זםב עה הו  זל ה, וש ימה םא קי ל ר, וש זל ם עי ן וה"ו, שה א"ו מי ה וה ייט. זל םא ונ יהב ע ונ סנ יי מות, ונ ם שי יי ננ ים ושש עי בש ה שי זל ע"ב ז"ו. וש
ה, אה ה ופי חה כש ט שי קל ל. לל אי רה שש ם יי הי ך, של רל הה צש יי ך וש ירםשש תי ך וש נל גה תה דש פש סנ אה קוש וש לש ה ומנ תו יורל עי ם (שם יא) בש זםב, שה עמ תנ

ם. זםב אםתה עמ ר תנ גי לנ י וש ני עה (ויקרא יט) לל

מו - יק. עי די זםב, צנ עמ זםב תנ י - עה ני יק, עה די צנ ד הנ צנ י מי רי המ ם, של יהל לי זםר עמ חמ יך לנ רי צה ית. וש ישי לי ה שש וה צש נו מי דש מנ אן לה כה
י יתי יי ר הה י, (שמות יח) גי ני ם עה ה ענ לה חי תש ך בנ ר בש מנ אל נל מו של ה כש תה ר אנ ם. גי זםב אםתה עמ ר תנ גי לנ י וש ני עה הו לל זל ם. וש רה מש ן ענ ה בל זל

יהה. רי כש ץ נה רל אל בש

ך, לש ה של יונה לש על ה  גה רש דנ ם, בש רה מש ענ ן  ם בל - עי מו  ים עי קי ה. תה תונה חש ו' תנ  - ם  קי ך, הה לש ה של גה רש דנ ה בנ מה קה ל המ בה אמ
ר אה שש ים) ני קי ם תה קי ך הה שום כה ים (ומי קי ם תה קי ל הה ר ק' ק' של חנ מות. אנ לי שש ש בי פםרה מש ם הנ שי ך הנ לש מ"ה של ת. בש רל אל פש תי
ם. ים - תה קי יק. תה די ם - צנ קי ים. הה ם יהקי רה מש ן ענ ם בל מו - עי ם. עי יש תה עמקםב אי ה? (בראשית כה) ינ אל רש ה מנ ה זל תים. מנ

יק ני עמ י, הנ רי בש ד עי בל ן על ינ נש קי דון בש יהה לה רי בש עי ה הה מה ד אה עי ינ יהה, לש רי בש עי ה הה מה אה י וש רי בש ד עי בל דות על פש ר זו לי חנ ה אנ וה צש מי
א לה נו? אל יה נש קי הו  עמבםד, ומנ ינ ים  ני שה ש  ן שי הי עמבםד. מה ינ ים  ני שה ש  י שי רי בש ד עי בל ה על נל קש י תי תוב כי כה של הו  יק לו. זל ני עמ תנ
ן ייש הל ה. ובה נה שש י מי רי דש ה סי שה יו, שי יותה ש אותי בון שי שש חל ים כש די דה ה צש שה ל שי ד ה' כולי בל רו"ן על טש טנ ה, מש י תורה רי תש סי בש
ה גה רש דנ ד הוא הנ סל ם חל הה רה בש אנ ין, של ף יהמי סל ל כל פו של סש ן כנ ינ נש עמשות קי ר), לנ כה מש ד (מי בל יות לו על הש בונו לי רי עמבםד לש ם לנ דה אה לה

ם. שה ה מי נה תש ה ני תורה לו, הנ של

ם שי ל  ענ  - ן  יה נש קי סוף.  כי הנ ם  עולנ  - פו  סש כנ ן.  יה נש קי א  רה קש ני א,  בה הנ ם  עולה לה כות  זש לי י  די כש ה  בה ל  די תנ שש מי של י  ומי
ה לו, נה קה ר של חנ בו אנ ה. רנ י תורה רי בש ה לו די נה ה. קה ינה ה בי ני ה קש מה כש ה חה ני ץ. קש רל אה ם וה יי מנ ה שה ני יון קם לש ל על (בראשית יד) אי
תוב ם, כה עולה נוי לו לש הוא קה י של ים. מי ני ש שה נוי לו שי הוא קה ייש של ם, וש עולה נוי (לו) לש הוא קה ילה לו. ייש של הש ה תי לה אג גש
ת יאנ רי זו קש ים. וש שי מי ם חמ הי ל, של ל יובי מו של א עולה לה ם אל ין עולה ם. אי עםלה דו לש עמבה ענ ונ צי רש מנ נו בנ זש ת אה יו אל נה דם ע אמ צנ רה בו וש

ה. ינה י בי רי עמ ים שנ שי מי ית. חמ רי חמ שנ ית וש בי רש יות, ענ ם כ"ה כ"ה אותי שה ע של מנ שש

נו זש אה וש םאשו,  ל ר ין ענ לי פי עםל תש לו, בש ד של בל הוא על הוא, של רוך  בה דוש  קה ת הנ ם אל דה אה ם הה הל ד בה ינחי מש ר של חנ אנ
עות. מה שש נו מנ יש הנ , של ענ ה שומי תה אנ שון של ל לה כה ע - בש מנ י שש רי ע, המ מנ ת שש יאנ רי מםענ קש שש ה לי תוחה ה ופש עה צש רש ני

צוענ רה גול, של לש גי ר בש חי י אנ די ל יש יון ענ דש ין לו פי ים, אי שי מי ל חמ הוא סוד של ע, של מנ ת שש יאנ רי קש לוי בנ יונו תה דש פי י של מי של
ש ר בו שי מנ אל נל ד של בל מו על ם הוא כש דה אה ת הה לנ פי תש בי נו. של לל אה גש יי ן דודו  ר או דודו או בל מנ אל םא נל אן ל בונו. כה רי הוא לש
יא בור מוצי יחנ צי לי ל שש רונות של חמ ג' אנ אשונות וש עמבםד - ג' רי ים ינ ני ש שה ה. שי לה פי א תש לה ה אל ין עמבודה אי עמבםד, וש ים ינ ני שה
יק, די ז, צנ מו. בםענ ל שש ם ענ הל א בה רה קש ם ני עולה י הה יק חנ די צנ ם, של הל ל בה לי פנ תש הי ענ לש םא יודי ל י של מי תו לש י חובה די ם יש דה אה ת הה אל

ם) שה ן. (וש מה אל נל רוב וש ל, קה גואי

ן יהה, הוא בל י, של עי צה מש אל מוד הה ענ נו  יש הנ חוק, של ח רה אה רוב מי ן קה כי ם שה דה אה לה טוב לו  יו. וש אה ל קםרש כה רוב ה' לש קה
ם עולה בה חוד. של יי יות הנ ים אותי שי מי הוא חמ ל, של ל יובי מו של ה הוא עולה ם זל עולה ה, של ינה בי הוא לש ה של לה עש מנ ה לש לה ענ תש הי של
ה. ו' לה פי תש ל הנ רונות של חמ אנ לש  שה אשונות, וש רי לש  ל שה כולי ים של ני יק ו' שה די צנ יון בש דש פי יות לו  הש ם לי דה ה יהכול אה זל הנ

עמבםד. ים ינ ני ש שה ה הוא שי נה טנ קש

בור יחנ צי לי ין שש ע, אי מנ ת שש יאנ רי ל קש יות של ים אותי שי מי ם חמ שה ל, של ל יובי מו של הוא עולה א, של בה ם הנ עולה ל בה בה אמ
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. ענ ה שומי תה אנ שון של ל לה כה ע, בש מנ ך שש שום כה ים, ומי רי חי י אמ די ל יש יון ענ דש ין לו פי אי שום של תו, מי י חובה די יא אותו יש מוצי
ל. ל יובי מו של אי עולה דנ "י - ונ י. מי י לי י מי י לי ני ין אמ ם אי ז, אי ך רומי שום כה ומי

ה רו, רועל מש אה חו וש תש ה, פה דושה קש ה הנ נורה מש ם הנ ים עי די יו יורש הה יבות של שי יש י הנ אשי לו רה לה ים הנ רי בה עו דש מש שה יהד של מי
ת יאנ רי קש ה בי ל פל ה אל פל ך  מש ר עי בי הוא די רוך  בה דוש  קה ן הנ יהל תי שש בי ה, של תונה חש תנ הנ ה וש יונה לש על ה הה ינה כי שש י הנ ן, פי מה אל נל הנ
ב רל חל הנ םאש  י' ר אי  דנ ונ י  רי המ ם. של יהדה יות בש יפי ב פי רל חל וש ם  רונה גש ל בי מות אי (תהלים קמט) רומש ר בו  מנ אל נל ע, של מנ שש
ך בונש ם רי אי שי דנ י ונ רי המ יך. ונ תותל פש י שי תי שש יות, בי יפי י פי תי ך. ה' ה' שש לש ב של רל חל שון הנ ך. ו' לש לש ה של פה שה ת הנ ת אל בל סובל של

יך. פי לו מי לה ים הנ שי מי חמ ת הנ יא אל מוצי ך של תש בש שנ חמ מנ "א הוא בש א"ו הי "א וה יך. יו"ד הי פי ר בש בי דנ מש

ה מה כנ י בש רי המ יך, של לל ד אי םא יורי ל פוס, של הוא תה ה, של לה עש מנ ב לש כי ענ תש הי יההו  לי אי לו  לה ים הנ רי בה דש שום הנ אי מי דנ ונ בש
ל, אי רה שש יי ה לש לה אג גש הוא  ך  לש י של ני עם הה שום של יך. מי לל ד אי םא יורי ל ה, של לה עש מנ פוס לש הוא תה יך, וש לל ד אי יהה יורי ר הה עםשל

נו. א לה פה רש תו ני רה בג חמ תוב (ישעיה נג) ובנ כה הו של זל י, וש ני םא עה יהב ד של , ענ יחנ שי ר מה מנ ך אה שום כה ומי

ל י מוחי יני רי המ ם, ונ עולה ל הה מון של ל מה כה י מי שוב הוא לי חה י, של לנ ד אי יירי ה וש רה תה ה לו הנ עמשל ך, ננ ם כה ם, אי הל ר לה מנ אה
תו, רה תה הנ ל בש די תנ שש ר, ני ה יותי רה תה יך הנ רי ם צה אי ירו לו. וש תי ם הנ תל ף אנ אנ ה, וש בועה שש ת הנ יר לו אל תי ומנ ר אותו  רי חש שנ ומש

י. לנ ד אי יירי י של די כש

ם דה י אה ני ת בש לשל נו שש קש ם תי נה חי םא לש ל ה. וש ידה חי ת יש ה, בנ ינה כי יא שש ת ה', הי בוענ ה, שש דושה קש ה הנ נורה מש הנ ר לו  מנ אה
ם. הל אי) בה דנ א ונ סי ה כי ה (בה פה תש תנ שש הי ה של בועה ה, שש ידה חי ת יש בות, בנ אה י הה פי נש ת ענ לשל ת, שש בה ל שנ א ש' של לה טםר אותו, אל פש לי

י רי המ ונ ש,  מה מנ ין בו  אי ר של בה ל דה ענ לו  פי ל אמ ר חה דל נל ש.  מה מנ בו  ייש  ר של בה ל דה א ענ לה ה אל לה םא חה ה ל בועה אי שש דנ ונ בש
ך לל מל ע בנ בה שש לו ני אי ע כש בה שש ני ל הנ כה ים, וש בועות עולי י שש בי ל גנ ים ענ רי דה רו, נש מש ר אה א יותי לה םא עוד, אל ל ה. וש נה שש מי שוהה בנ רש פי

ך. לל מל י הנ יי חנ ר בש לו נודי אי ר כש נודי ל הנ כה מו, וש צש ענ

ל יום כה בש ש  די חנ מש ל אותו של בה ים, אמ עי ם יודש תל אנ ם של כל י בה תי עש יבות, יהדנ שי י יש אשי ן, רה מה אל נל ה הנ ם רועל הל ר לה מנ אה
ל בה ש. אמ מל שה ת הנ חנ ש תנ דה ל חה ין כה ר, (קהלת א) אי מנ ת אה לל אי קםהל דנ י ונ רי המ ים, של דושי ם חי כל ש לה די חנ ית יש אשי רי ה בש עמשי מנ
אות, בה ים צש להי ן ה' אל גי ומה ש  מל ר, (תהלים סד) של ה לומנ י רוצל ני ה אמ י תורה רי תש סי לו. ובש ייש  ש  מל של ן הנ ה מי לה עש מנ לש

אור. א הה ה יוצי כה שי חמ תוך הנ ים, מי להי אל ה הה שה ה עה ת זל עגמנ ה לש זל ב של ל גנ ף ענ יוט. אנ דש ל הל ם של עולה םא בש ל לו, וש ם של עולה בה

י בי ל גנ ים ענ רי דה ים נש ם עולי שה י. מי עי צה מש אל מוד הה הוא ענ ש, של מל של הנ ה מי לה עש מנ יא לש ה הי ינה א, בי בה ם הנ עולה אי בה דנ ונ ובש
סוד. ל יש א ענ לה יום אל ין לו קי אי ה, של זל ם הנ עולה ה הוא הה בועה שש הנ שום של ש, מי מה ין בו מנ אי ר של בה ל דה ים ענ לי חה ה וש בועה שש

ם. סוד עולה יק יש די צנ תוב (משלי י) וש כה הו של זל

ם ל שי ה, ענ לה יור של די י הוא הנ בי עמרה ל מנ ה, כםתל תונה חש ה תנ ינה כי שש ר. של בםקל ד הנ י ענ בי כש י ה' שי תוב חנ כה ה, של בועה ובו שש
יו וגצותה ם (שיר ה) קש ל שי לו, ענ ל של יא תי ה הי ינה כי אי שש דנ ד כ"ו, ונ " דוה "ל, יש תי ים בו. כ"ו  כםל פוני הנ ל של הוא תי של
כםל הנ ל של ד, תי חה ן אל כות. (קוץ) ד' מי לה ל המ ים של לי י תי לי קוץ תי ל קוץ וש ל כה ענ שוהה  רש ב. ופי עורי חםרות כה ים שש לי תנ לש תנ
חוז אה ן, של תה הונה ם יש גי רש תי ץ, וש רל אה ם ובה יי מנ שה י כםל בנ תוב כי כה הו של ין ד'. זל ין א"ח ובי חוז בי ה אה זל קוץ הנ הנ ים בו. וש פוני

ץ. רל אה ם ובה יי מנ שה בנ

יק די צנ ר וש מנ אל נל יק, של די מו צנ שש ד של חה מוד אל ל ענ ד? ענ ם עומי עולה ה הה ל מה ה, ענ יגה גי חמ ה בנ נה שש מי י הנ לי עמ רו בנ אמ יו בי לה עה וש
תוב (ירמיה לג) כה ץ, של רל אה ם וה יי מנ ם שה הי ים א"ח ד', של די יו עומש לה עה ה של בועה ל שש ית של רי אי הוא בש דנ ונ ם. ובש סוד עולה יש
ה תה אנ תוב (מלכים-א ח) וש כה הו של ם, זל יי מנ י. א"ח שה תי מש םא שה ץ ל רל אה ם וה יי מנ קות שה ה חג לה יש לה ם וה י יומה יתי רי םא בש ם ל אי

י. לה גש דםם רנ ץ המ רל אה הה תוב (ישעיה סו) וש כה הו של ץ, זל רל אה ם. ד' הה יי מנ שה ע הנ מנ שש תי

ע בה שש ני י של ר. מי בםקל ד הנ י ענ בי כש י ה' שי תוב חנ כה הו של ה, זל בועה ה שש ץ ובה רל אה ם וה יי מנ ין שה ה בי חוזה ית אמ רי בש שום של ומי
קוץ יז הנ זי ם יה דה ם אה אי בםהו. של תםהו וה ם לש עולה ת הה יר אל זי חל הל ץ וש רל אה הה ם וש יי מנ שה ן הנ ינ נש ת בי ס אל רנ לו הה אי ר, כש קל של מו לנ שש בי
ת מל אל ר. ול קל ל של ץ ענ רל אה ם וה יי מנ ה שה יש בונל לו אותו אי אי ר. וכש קל קומו של מש ר, סמא"ל בי חי ר אנ אי שה ד, יי חה ן אל ל ד' מי של

ץ. רל אה ם וה יי מנ לו שה פש נה ן, וש יה נש בי ס הנ רנ ד. הה םא עומי ר ל קל ד, של עומי

יך לי שש ר (איכה ב) הי מנ אה ם, של יי מנ שה ץ בנ רל ן אל י נותי מי ל. של אי רה שש ת יי רל אל פש ץ תי רל ם אל יי מנ שה יך מי לי שש לו הי אי הו כש זל וש
י ה' ני ה (ישעיה מב) אמ יים בה קנ ה, לש תה ילה פי נש ה בי נה מל ד מי רה פש םא ני ל ה, של מה ת עי רל אל פש תי ה, וש ינה כי אי זו שש דנ ץ? ונ רל ם אל יי מנ שה מי
י ה. ומי צה רש ת אנ מל ך אל לי שש תנ תוב (דניאל ח) וש כה ה? של מה ל עי פנ ת נה מל אל נו של ן לה יי ננ ן. ומי תי םא אל ר ל חי אנ י לש בודי י וכש מי הוא שש
יהם. ן קנ יה נש בי בו הנ י של עי צה מש אל מוד הה ענ הוא הה ח. של מה "צש ץ תי רל "אל ת מי "מל יים (תהלים פה) אל קנ ת הוא מש מל ע אל בה שש ני של

ץ. רל אה ת הה אי ם וש יי מנ שה ך - הנ ר כה חנ אנ "ת, וש י"ם אי להי "א אל רה תוב בה כה הו של זל

הוא ר, של דל ש. נל מה ייש בו מנ ר של בה סוד, דה םא יש ל יום לש ין לו קי ה, אי זל ם הנ עולה ל הה ן של יה נש יא בי ה הי בועה שש שום של ומי
הוא יו, של לה עממםד עה סוד לנ ה יש יכה רי םא צש ל ש, של מה ין בו מנ אי ר של בה ל דה ל ענ הוא חה ה, וש בועה י שש בי ל גנ ה ענ א, עולל בה ם הנ עולה
יש מי שש תנ סור בש י, אה רי דש ל ני נו כה קש בו תי א, של בה ם הנ עולה ים, הה פורי כי יום הנ ך בש שום כה ה. ומי טה מי יש הנ מי שש בו תנ ית, של רי בש

ה. טה מי הנ

םא ל ה וש ילה כי םא אמ ין בו ל א אי בה ם הנ עולה , הה רוהה אמ בי מו של יק, כש די ה צנ ר תורה פל ל סי ג ענ יא תה ית, י' הי רי ם אות בש שה
ם. יהל אשי רה ם בש יהל רותי טש ענ ים וש בי ים יושש יקי די א צנ לה ה, אל טה מי יש הנ מי שש םא תנ ל יהה וש תי שש
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ה טה מנ ג לש תה ף. של לה א חמ גה תה ש בש מי תנ שש מי ל הנ ה, כה נה שש מי י הנ לי עמ בנ רו  אמ ג, בי תה ה בש זל ם הנ עולה מוש בה ין שי אי שום של ומי
ין ה אי ר תורה תל סי ן בש כי לה יות, וש אותי מוש בה ין שי א אי בה ם הנ עולה ל בה בה יות. אמ אותי מוש הה ה שי דה קג נש ה. הנ זל ם הנ עולה הוא בה
שונלה י של מי בש ש  מי תנ שש מי י של מי ך  כה וש ף,  ה חולי ר תורה פל סי בש ש  מי תנ שש מי י של ן מי כי לה וש ים.  גי א תה לה יו, אל יותה אותי קוד בש ני

ף. א - חולי גה תה ש בש מי תנ שש מי הנ ינו של בותי רו רנ אמ יו בי לה כות, עה לה המ

נו אה לו  וש יך,  פי ר בש בי דנ הוא מש רוך  בה דוש  קה אי הנ דנ ונ רו,  מש אה וש יו  נה פה לש חו  טש תנ שש הי וש יבות  שי יש י הנ אשי ל רה כה או  בה
אי דנ ונ ם.  אותה ר  בי דנ לש יהכול  של ך  לש ט  רה פש ר  חי אנ ה  שה אי לוד  יש ין  אי של לו  לה הנ ים  רי בה דש בנ ים  ירי כי מנ נו  אה וש ים.  וי חמ תנ שש מי
ת ב אל כי ענ ין לש ר בו. אי בל דנ ה אמ ל פל ה אל (במדבר יב) פל ר בו  מנ אל נל ה הוא של תה אנ של ך  ים בש ידי עי מש לו  לה ים הנ רי בה דש הנ של

יך. לל גגלות אי א סש לי ר ומה א עםשל לי יך, מה לל יד אותו אי יורי רוך הוא של דוש בה קה ת הנ ייס אל פנ א לש לה יך, אל לל יההו אי לי אי

יו, נה בה יק - לש ני עמ יק - לו, תנ ני עמ יק לו. הנ ני עמ יק תנ ני עמ י - (דברים טו) הנ רי בש ד עי בל יך על לל ן, אי מה אל ד נל בל ן, על מה אל נל ה הנ רועל
רו אמ בי מו של ר, כש בי דנ תוב מש כה ב הנ ילקל ן וש גםרל ך - בש בש קש יי ך. ומי לש ה של תורה ל הנ ה של נה רש ך - גה נש רש גה לו. ומי לה ים הנ נוזי גש ים הנ רי בה דש בנ

ר. בי דנ תוב מש כה ב הנ ילקל ן וש ת גםרל סםלל פש ה, בי נה שש מי י הנ לי עמ בנ

רוך דוש בה קה ל הנ ה של כה רה יא בש הי ה, של ינה כי שש זו הנ רוך הוא. וש דוש בה קה ל הנ ה של כה "רה ה, בש שה "דג "חוד, קש "ב - יי ילקל
הוא רוך  בה דוש  קה ל הנ יו של יותה עולות אותי ך  כה וש ע,  צנ מש אל בה חודו  יא יי הי וש םאלו,  מ שש ה מי שה דג יא קש הי וש ין,  יהמי הוא מי

בון ינבם"ק. שש חל ה הקב"ה בש מו זל ינבם"ק. כש

נו מל םא יהזוז מי ל ה  ילה בי שש בי מו, של הוא עי רוך  בה דוש  קה ה - הנ ינה כי שש יא הנ הי לו, של ה של כה לה המ "י בנ קי הוא בה י של ומי
ה ך, רועל לש ה של כה לה המ ל הנ בה י. אמ לוני פש ה כי כה לה ר המ מנ אל ה נל לה לה גש ר, ובי ענ ל ננ ד של צנ ה מי לה ה של עמרה יא ננ הי ה של כה לה ייש המ ם. של עולה לש

תו. ת בי רוך הוא אל דוש בה קה ך הנ ן לש תנ ה נה בורה גש י הנ פי י. מי יננ סי ה מי מםשל ה לש כה לה ה המ ר בה מנ אל נל יא של ן, הי מה אל נל הנ

ל ית ענ לי תש עה אנ ר, וש מנ אל ך נל לש ה של כה לה ל המ ל. ענ יי שו חה נות עה בות בה ר, (משלי לא) רנ מנ אל רות נל חי כות אמ לה ל המ ן ענ כי לה וש
ן ינ נש ים בי לי שש הי וש ך  ק) בש זי חנ תש (ני ן  קנ תש ני ל.  יי חה בור הל גי ך  מש ו) ה' עי ה. (שופטים  בורה גש ם בי ל כגלה ענ תה  רש בנ גנ תש הי ה. של נה כגלה

יך! רל שש ך. אנ ל יהדש ענ יך וש ל פי נו ענ יה נש ה בי הוא בונל ך, וש לל מל הנ

ה ר בה מנ אל נל ה של ינה כי שש יא הנ הי ע, של ל רה כה י מי ל אםתי גםאי ך הנ אה לש מנ ר, (בראשית מח) הנ מנ אה ן וש מה אל נל ה הנ רועל ח הה תנ פה
ילה הש תי ה. של זל ם הנ עולה ץ בה רל אה ב הה רל קל רםב בש גו לה דש יי א, וש בה ם הנ עולה ם בה כל תש ך אל רי בה ים. יש להי אל ך הה אנ לש ע מנ סנ יי (שמות יד) ונ
ים יי ץ חנ תוב (משלי ג) עי כה י, כנ א חנ רה קש ה ני זל ם הנ עולה הה הוא מי י של מי ים. של יי ם חנ תל אנ מות של י עולה ני שש ם בי כל תש יטנ לי שש

אן. ים כה יי ם - חנ ים שה יי ה. חנ ים בה יקי זי חמ מנ יא לנ הי

ל, פה שה גוף הנ ל הנ ים של ידי גי וש מות  עמצה ונ ר  שה ל עור ובה לו, של לה פות הנ לי קש בנ ש  לגבה הוא מש י של ך, מי כה ינו  אי ה של מנ
םא ל רוחנ  ך הה יו, כה רה יבה ל אי כה ה בש נועה ין לו תש אי ר וש בי דנ םא מש ל וש ענ  םא שומי ל ה וש םא רואל ת ל מי ה הנ ם. מה ה שה תה מי רוחנ  הה של
יך עמשל ל מנ כה ת, וש ענ ן שומנ זל אם ה וש ן רואה יי ך - ענ מש ה מי לה עש מנ ה לש ע מנ ה, דנ תורה ם בנ יהל לי ר עמ מנ אל נל ה, של נה מל ה מי לה עש מנ ה לש רואה

ים. בי תה כש ר ני פל סי בש

גוף שות בנ ין לו רש אי ך. וש ה לה ול צנ יו יש כה אה לש י מנ ם (תהלים צא) כי הל ר בה מנ אל נל מו, של ים עי כי ים הולש כי אה לש ה מנ מה כנ של
ת דות אל ינחמ ומש כות  רש בה ומש שות  דש קנ רות ומש בש דנ ש, מש ל אי יות של ם חנ הי ם, של קולה בש מםענ  שש לי וש ם  הל ל בה כי תנ סש הי ה לש זל הנ
הוא רוך  בה דוש  קה ן הנ כי ל של ם, כה יהל לי יא עמ הי ה של ינה כי שש ת הנ ן אל כי ל של ד, כה חה אל ל כש אי רה שש ם יי הוא עי רוך  בה דוש  קה הנ

ל. אי רה שש לות יי פי ת תש ל אל בי קנ ה הוא מש בה תו, של ינה כי שש ל לי ענ הוא מי של

הו זל וש ם.  יהל ידי בי ם  יהל בותי אמ י  אי טה חמ של ם  דה אה של מו  כש לו,  לה הנ פות  לי קש בנ ים  שי בש לנ תש מי יו  הה ים  אי טה חמ הנ שום  ומי
ר מנ ים, אה אי טה חמ ל הנ לו של לה פות הנ לי קש שום הנ ם. ומי יהל ידי ם בי יהל בותי ה אמ עמשי ים מנ זי אוחמ של ה, כש נה שש מי י הנ לי עמ רו בנ אמ בי של
דוש קה לו הנ לה פות הנ לי קש יל הנ בי שש ם. ובי יכל להי ין אל בי ם לש כל יני ים בי לי די בש יו מנ ם הה יכל ונםתי ם עמ י אי תוב (ישעיה נט) כי כה הנ

גו'. יו וש לה גש ה רנ סל כנ ם יש יי תנ שש יו ובי נה ה פה סל כנ ם יש יי תנ שש ר (שם ו) בי מנ אל ם נל הל בה ם, של יי פנ נה ה כש מה כנ ה בש סל כנ תש רוך הוא מי בה

ין אי ה, של זל ם הנ עולה ם בה תל אנ יך. של ת מורל יך רםאות אל ינל יו עי הה וש יך  ף עוד מורל ני כה םא יי ל םא, (שם ל) וש ב יד לה תי עה לל
ם, כל ל בה כי תנ סש הי שות לש ין) ייש רש ם (אי עולה י הה ני בש לי ם, וש עולה י הה ני בש ל בי כי תנ סש הי שות לש ם רש כל עורות, ייש לה פות וש לי ם קש כל לה
ל כה ים, של תי מי ם הנ ל הוא עולנ פה שה ם הנ עולה ל הה בה ים. אמ יי חנ ם הנ ם הוא עולנ כל מש עולנ ים, וש יי ם חנ תל אנ ר של מנ אל ם נל יכל לי ן עמ כי לה וש

ים. תי ם מי י ה', כגלה עמדי לש בי ם מי עולה מות הה ל אג הות של לה אל

י ני בש ל בי כי תנ סש הי םא יהכול לש ה ל תה אנ ה של ל זל ם כה ן), עי מה אל נל ה הנ ה) (רועל דושה קש ה הנ נורה מש עון, (הנ מש י שי בי ר לו רנ מנ אה
ה תה ך אנ בש ל לי ל של כל שי ין הנ עי ל בש בה תו, אמ ינה כי רוך-הוא ושש דוש-בה קה ן בנ כי ל של ים, כה כי אה לש מנ םא בש ל ם וש יי יננ עי א בה בה ם הנ עולה הה
ר מנ ה אה שום זל ך. ומי ים אותש יפי קי מנ תו של ינה כי רוך הוא ושש דוש בה קה ים ובנ כי אה לש מנ א, ובנ בה ם הנ עולה י הה ני ל בש ת כה ה אל רואל

ת. ענ דה ה וה מה כש ה חה בי רש ה הנ אה י רה בי לי ם, (קהלת א) וש דה אה ל הה כה ם מי כנ ילחש תוב בו (מלכים-א ה) ונ כה למםה, של שש

יון זש חל ה וש אל רש יא מנ הי ם, של יי יננ עי א בה לה ל, אל כל שי ין הנ עי יא בש בי ן) נה כי ל של ל בו (כה כי תנ סש הי שות לש ין רש ה אי בואה נש ל בי בה אמ
ם, יי יננ עי כםל בה הנ ה. וש לה יש לנ יון בנ זה יום, חי ה בנ אל רש ה - מנ לה יש יון לנ זש חל עוד בש ע. וש דה ונ תש יו אל לה ה אי אה רש מנ תוב בנ כה הו של ם. זל יי יננ עי הה
ם), יהל לי ם (אמ יהל יני בי ך  לל הוא מל לו, וש ים של שי מה שנ ב, ומי לי י הנ סורי רש י סנ ני ן שש ם הי יי יננ עי הה ב. וש לי ל הנ ל של כל שי ין הנ עי םא בש ל וש

ב. לי י הנ שי מה י שנ ני ם, שש יי ננ זש אה י הה תי ם שש ך הי כה יא. וש בי נה יף מי די ם עה כה ן חה כי לה וש

ב לי ין, הנ בי ב מי לי ב, הנ לי ר בנ מנ אל נל א של לה םא עוד, אל ל . וש ענ ב שומי לי הנ ה וש ב רואל לי ינו, הנ בותי רנ שוהה  רש ה פי שום זל ומי
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ץ רל אה ם וה יי מנ עמשו שה ם ננ הל בה ב, של לי ת בנ ענ דנ ה וה בונה ה ותש מה כש י חה רי ה. המ מה כש י חה תי תנ ב נה ם לי כנ ל חמ ב כה לי . (שמות לא) ובש ענ יודי
ה ת. מנ ענ דנ ה ובש בונה תש ה ובי מה כש חה ים בש להי א אםתו רוחנ אל לי מנ אמ תוב (שם) וה כה הו של ן. זל כה שש מי ה הנ עמשה ם ננ הל הומות, ובה ותש

ם. יי יננ עי ה בה ל זל ין כה אי של

ל כי תנ סש ה תי ה סוף, ובה ין לה אי ך של תש בש שנ חמ ן מנ כי ל של יא, כה בי נה ר מי ה יותי בו רואל לי ה בש ל זל כה י של ן, מי מה אל נל ה הנ רועל וש
יתה אי רה תוב (שם לג) וש כה הו של ם. זל יי יננ עי ל בה כי תנ סש הי ה לש אשונה רי שות בה ך רש ה לש תה יש םא הה ל ה של ין לו סוף, מנ אי אותו של בש

או. םא יירה י ל ננ י ופה חםרה ת אמ אל

ינהם אי וש לום,  כש לי ים  שובי חמ ם  ינה אי יך  לל אי ל  בה אמ לו.  לה הנ פות  לי קש בנ ים  רי וש עי וש ים,  תי מי ם  הי לו  לה הנ ב  לי הנ י  שי פש טי
יך לל ס אי ני כה יי ך  כה ים, של כי אה לש מנ הנ וש א  בה ם הנ עולה י הה ני בש ל  כה וש תו,  ינה כי הוא ושש רוך  בה דוש  קה ין הנ בי לש ך  ינש בי ים  יקי סי פש מנ
ר בי דנ ים לש רי דה י חמ רי דש חנ סוי לש כי ס בש נה כש ני ך של לל מו מל ה, כש פל הנ ם וש חםטל י הנ בי קש ני ם וש יי ננ זש אה הה ם וש יי יננ עי ל הה לונות של ם חנ אותה בש
ל ין כה אי ב וש לי יות וה לה ה כש ן רואל טל י בה רי דש ל חנ ש כה ה חופי תה ם: אנ תה לה פי תש ל בו בי אי רה שש ים יי לי לש פנ תש ה מי שום זל נו. ומי ם בש עי

ךה. מל ם מי לה עש ר נל בה דה

ם יי ננ זש אה ם וש יי יננ ל עי לונות של חנ ם הנ ה הי לל אי גו'. וש וש לנות  חנ ן הנ מי יחנ  גי שש למםה, (שיר ב) מנ ר שש מנ אה ה של מנ נו  יש הנ וש
ה עה בש שי ה בש ה עולה לה פי תש ך הנ כה ים, וש מי שה י בש יני ה מי עה בש שי ה בש מה שה נש ה הנ לו עולה לה ים הנ בי קה נש ת הנ ענ בש שי ה. בש פל הנ ם וש חםטל י הנ בי קש ני וש
י אשי ל רה ם כה לות עי הה אמ ה מםר ונ בונה י לש צי ל עמ ם כה מון עי נה קי וש ה  נל כםם קה רש כנ וש דש  רש ני ם: (שם ד)  הי לו, של לה ים הנ מי שה בש הנ
םאת י ז , (שם ג) מי יהה לל ל עה רוך הוא שואי דוש בה קה כו'. הנ ת מםר וש רל טל קג ה, מש ה עולה לה פי תש ך הנ כה ן של מנ אותו זש ים. בש מי שה בש
ה עה בש שי ה מי לולה ה, כש ינה אי בי דנ יא ונ "י הי ל מי ד של צנ אי, מי דנ םאת ונ י ז גו'. מי ה וש נה בם ת מםר ולש רל טל קג גו', מש ר וש בה דש מי ן הנ ה מי עםלה

ים. מי שה י בש יני מי

ם יי תנ ר - שש חנ שנ כות, בנ רה ע בש בנ של ה מי לולה ם כ"ה כ"ה, כש הי ים, של רי עה ים שש שי מי חמ ה מי לולה ע, כש מנ ת שש יאנ רי זו קש וש
ח צנ ני הנ ת וש רל אל פש תי הנ ה וש בורה גש הנ ה וש לה דג גש ם: הנ הי , וש יהה רל חמ אנ ם לש יי תנ יהה ושש נל פה ם לש יי תנ ב - שש רל על , ובה יהה רל חמ אנ ת לש חנ אנ יהה וש נל פה לש
ה בונה ר, ולש תל ה כל ת מםר - זל רל טל קג ים: מש מי שה ה בש לשה שש ה מי לולה יא כש הי כות, של לש יא מנ הי ה, של כה לה מש מנ ך ה' הנ ד לש הוד, ענ הנ וש

ך. בונש וות רי צש ת מי ם אל לי שש הנ ה. קום וש ינה ל - זו בי ת רוכי קנ בש כםל אנ ה, מי מה כש - זו חה

ה, לשה שש חות מי ים פה בי ין רנ טםת - אי הנ ים לש בי י רנ רי חמ טםת. אנ הנ ים לש בי י רנ רי חמ גו', אנ עםת וש רה ים לש בי י רנ רי חמ ילה אנ הש םא תי ל
ה, לה ה של בה כה רש מל יות הנ לש חנ ה - שש לשה שש ה. בי ינה כי ין - שש ית די ינו. בי ר די חנ טות אנ הנ ין לש ה, אי לשה שש ין בי ית די ין בי ם אי אי וש
ת יט אל לי שש לו הי אי כש הו  תו, זל מי אמ ת לנ מל ין אל ן די םא דה ל ן של יה ל דנ כה י. וש עי צה מש אל מוד הה ענ ת, הה מל ין אל ה, די ין תורה יא די הי וש
ל זוג של ת הנ נםם, בנ יהי ת גי ים אל יהקי ה, וש ינה כי שש ת הנ ה אל מה יל עי פי הי ה, וש צה רש ת אנ מל ך אל לי שש תנ ם. (דניאל ח) וש עולה סמא"ל בה
ר - קל ת של פנ י. שש עי צה מש אל מוד הה ת - ענ מל ין אל ר. די קל ת של פנ ים שש ת יהקי מל אל ין הה ל די קום של מה ם סמא"ל. בנ סמא"ל עי

סמא"ל. נםם וש יהי גי

ארו, וה ל צנ ב ענ רל חל ל סמא"ל. וש של ת זוגו  םאלו, בנ מ שש יו מי נה פה ה לש תוחה נםם פש יהי ין, גי ן די ן דה יה דנ של ך, כש שום כה ומי
םאשו. ל ר יו ענ נה פה תוחנ לש ים פה יי חנ ץ הנ עי ינו, וש ימי תוחנ לי ן פה דל ן עי גנ ארו, וש וה ל צנ ענ יו מי חורה אמ ת. סמא"ל מי ול מה ך הנ אנ לש מנ

ין ן די ם דה אי נםם. וש יהי גי ף אותו בנ ך שורי ר כה חנ אנ ט אותו, וש שוחי ת וש ול מה ך הנ אנ לש יו מנ לה ט עה ר, שולי קל ין של ן די ם דה אי
ח גנם קנ לה יו (בראשית ג) וש לה תוב עה כה ים, של יי חנ ץ הנ עי ים אותו מי עי טש ן ומנ דל ן עי גנ יסו לש ני כש רוך הוא ינ דוש בה קה ת, הנ מל אל
ים יי ץ חנ ה. עי ים בה יקי זי חמ מנ יא לנ ים הי יי ץ חנ ר (משלי ג) עי מנ אל ה נל בה ה, של תורה א בנ רה בש ני ם. של עםלה י לש חנ ל וה כנ אה ים וש יי חנ ץ הנ עי מי

אי. דנ ך ונ לל מל י הנ יי ה. חנ ינה ה ובי מה כש לו חה ים של יי ת. חנ רל אל פש - תי

יו ינה עי ה של א מנ לה ן אל יה דנ ין לו לנ ן אי כי לה ה. וש ב רואל לי ר בו הנ מנ אל נל ב, וש לי ין בנ די הנ ין, וש כות הוא די לש מנ ין הנ ם די עולה ולש
י כי רש ל דנ יו ענ ינה טות. עי שוטש יו מש ינה י ה' עי יו רואות, כי ינה עי ה של רוך הוא. מנ דוש בה קה א הנ לה ן אל יה ין דנ אן אי כה רואות. וש

אייש.

ה. פל הנ ם, וש חםטל י הנ בי קש י ני ני ם, ושש יי ננ זש י אה תי ם, ושש יי יננ י עי תי שש ם: בי דה אה י הה בי קש ת ני ענ בש שי לונות בש חנ ן הנ יחנ מי גי שש ן מנ הל ובה
אר - וה צנ ם וש יי דנ י יה תי שש ה, בי תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש ד הנ צנ ע מי בנ של ל בש כי תנ סש יו הי עמשה מנ ך בש כה ה. וש יונה לש על ם הה אי ל הה ע של בנ י של רי המ
ל כי תנ סש יו מי יותה ע אותי בנ של "א - בש ע. י"ה, יו"ד הי בנ י של רי ם - המ יי לנ גש י רנ תי ש. שש מי י חה רי ם. המ יי תנ ית - שש רי גוף ובש לש, וש שה
יו יותה ע אותי בנ של "א - בש א"ו הי ל. ו"ה, וה בי קנ תוחות לש יהה פש בל קה נש ה, של בה קי ם נש ל שי ים, ענ בי קה םאש. נש ר י הה בי קש ת ני ענ בש שי בש

וות. צש מי ינת הנ ם עמשי הל בה גוף, של קון הנ ם תי הי ה, של טה מנ לש ים של רי יבה אי ה הה עה בש שי ל בש כי תנ סש מי

בושו, ר לש חי אנ ד הה צנ מי גוף. של ה - הנ ינה כי שש ם הנ ל שי ים. ענ רי יבה או אי רש קש וות ני צש מי ם הנ ל שי ענ גופו, וש ה לש תו דומה שש אי
ה, ינה כי ין שש אי קום של מה י. בש ני כי כש שם ים תש ידי גי מות וש עמצה י ובנ ני ישי בי לש ר תנ שה תוב (איוב י) עור ובה כה הו של ר. זל שה ם עור ובה הי של
ל. אםהל י יהמות בש ם כי דה ה אה תורה םאת הנ ה, (ויקרא יט) ז הוא תורה ם, של דה ל אה בוש של א לש לה א אל רה קש םא ני גוף ל אותו הנ
י קי סש כות ופי לה י המ מו גופי ם, כש דה ל אה א גוף של רה קש ה ני וה צש ם מי שה קום של מה ת. ובש יי ת בה בל של ם לה דה ת אה רל אל פש תי (ישעיה מד) כש

ים. יני די

ר כות. שוטי לש מנ ד הנ צנ ן מי יה ד. דנ " דוה הוא יש ה, של ינה בי ל הנ ד של צנ י, מי עי צה מש אל מוד הה ענ ט, הה רוך הוא שופי דוש בה קה הנ
ים טי יו שופש ירות הה פי סש ל הנ כה יט. וש לי שנ ף הוא הנ יוסי ם (בראשית מב)) וש שה יק מי די צנ ף הנ ל יוסי ד של צנ יט, (מי לי הוא שנ
ל. ר ומושי ם שוטי שה יק מי די צנ כות. של לש מנ ד הנ צנ ים מי רי ם שוטש הי ט. וש ת שופי רל אל פש תי ה), של ינה ה (בי יונה לש על ם הה אי ל הה ד של צנ מי
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ר, קל ר של בנ דש ק מי חי רנ תש הי ים ולש יני י די לי עמ וות בנ שש הנ ה לש וה צש גו'. מי ג וש רם המ ל תנ יק אנ די צנ י וש קי נה ק וש חה רש ר תי קל ר של בנ דש מי
ם"א ל ים. וש ני א פה שה םא יי ר ל של ר בו (דברים י) אמ מנ אל רוך הוא נל דוש בה קה הנ ר), של בה דה ים (ייש בנ ני שוא פה רו מנ םאמש םא י ל של

ח קנ םא יי ל ד, של חה ד אל " דוה הוא יש ד, של חה ל אל ן של ול גה יות כש הש לי יך  רי ה צה זל ן הנ יה דנ ד. הנ חה בות אל י תי סופי "ד - בש "ח שםחנ קנ יי
ת קםלל שש מי א בש לה ה, אל זל ר מי ה יותי זל ין לה ה די םא ינטל ל ד, וש חה אל ם כש יהל ני וות שש שש הנ ין לש די נו. ובנ יוקש דש ילה בי הש הוא יי ד, של שםחנ

יו. עמשה י מנ פי דון לש ד ני חה ל אל ך כה ר כה חנ אנ ין. וש די לו הנ בש קנ יש ד של ת ענ חנ אנ

י טו. מי ה שופש זל ה וה י - זל ינוני טו. בי ע שופש רה ר הה ע - ייצל שה טו. רה טוב שופש ר הנ יק - ייצל די ה, צנ נה שש מי י הנ לי עמ שוהה בנ רש ופי
א לה ין טוב אל אי טוב לו. וש יק וש די ה צנ זל מור, וש יק גה די ה צנ זל ע, וש רה ר הה ין לו ייצל ל, אי לה ין כש ין לו די ים אי יי חנ ץ הנ עי הוא מי של
ת ענ דנ ץ הנ ל עי ד של צנ ע לו, מי רה יק וש די צנ עמזובו. וש ל תנ י אנ תי ם תורה כל י לה תי תנ ח טוב נה קנ י לל תוב (משלי ד) כי כה הו של ה. זל תורה
ע רנ יק וש די א צנ רה קש יו ני לה ט עה טוב שולי שום של א מי לה ע? אל רה ר הה הוא ייצל ע לו, של רנ ר של חי יק אנ די א צנ רה קש ה ני מה לה ע. וש רה טוב וה

בו). ת רנ חנ ד תנ בל על שותו.(כש ת רש חנ ע הוא תנ אותו רנ לו, של

ת חנ טוב הוא תנ הנ לו, וש ע של רה ר הה ייצל םאש בנ יות ר הש ה לי לה ענ תש הוא הי שום של ע? מי שה א רה רה קש ה ני מה טוב לו, לה ע וש שה רה
יש אותו, ני עמ הנ מור לש יק גה די יהכול צנ יק, וש די צנ ת הנ יר אל תי כש ע הוא מנ שה רה ב של ל גנ ף ענ אנ בו. וש ת רנ חנ ד תנ בל מו על שותו כש רש
ה שובה תש זםר בי י ינחמ אולנ ישו, של ני עמ הנ ין לש ע, אי שה רה י הה לי גש ת רנ חנ הוא תנ שום אותו טוב של םא טוב. מי יק ל די צנ נוש לנ ם עמ גנ

יו. לה גש ת רנ חנ ר תנ פה ילה עה הש יי רו, וש צש ל יי ר ענ בי גנ תש יי וש

י ה כי חה פש שי הו (משלי ל) וש ב. זל כה שש תי יו ונ לתה גש רש ל מנ גנ תש ת, (רות ג) ונ בל ה) שוכל ינה כי טוב לו (שש ע וש שה ל רה ד של צנ מי של
ר (ישעיה מב) מנ אל לו נל לה גש ר. בי כה ע - זה רה ר הה ה. ייצל בה קי ע נש רה ר הה ה - ייצל חה פש מור) שי יק גה די ל צנ ד של צנ ה. (ומי תה רש בי ש גש ירנ תי

ת. ב יומה רי קה ר הנ זה הנ ן, (במדבר א) וש תי םא אל ר ל חי אנ י לש בודי וכש

ת חנ ת תנ ענ ננ כש ע - ני רה ר הה ה - ייצל חה פש שי ם, וש דה ל אה של םאשו  ל ר ה ענ רה יא עמטה ה הי ינה כי ע לו, שש רנ יק וש די ל צנ ד של צנ ומי
ק לל ין חי אי ה, של ינה כי שש ק בנ לל ין לו חי מור אי ע גה שה ל רה ד של צנ ע. ומי רה ר הה ין ייצל אי ר וש ין זה מור אי יק גה די ל צנ ד של צנ ה. ומי תה רש בי גש

טוב. ד הנ צנ א מי לה ה אל ינה כי שש ם בנ דה אה לה

יהה לל ים, עה יי חנ ץ הנ ל עי ה של ינה כי ל שש בה א, אמ סי יא כי ע הי רה ץ טוב וה ל עי ה של ינה כי י שש רי המ קולות, של ה שש ינה כי ל שש ין כה אי וש
קומו ת מש ם אל פוגי י של ה, מי לה שה כםל מה בנ כותו  לש ומנ ה  ר בה מנ אל נל שום של א) מי לה ע. (אל רה ך  גגרש םא יש ר (תהלים ה) ל מנ אל נל
ך. לל מל ל הנ ה הוא של ירה בי גש לון הנ ה, וקש קומה מש ל בי זי לש זנ מש י של ה הוא מי ירה בי גש לון הנ קש ה. של ירה בי גש לון לנ ה קה שה לו עה אי ב כש שה חש נל

ה ינה ה אי ירה בי גש ם, הנ הוא פוגי קום של ל מה כה בש ה, של קומה מש ה בי חה פש ם שי שה ה וש קומה מש ה מי יר אותה עמבי מנ י של ן מי כי ל של כה
יו, רה יבה ל אי כה ם בש יו פוגי אה טה ל חמ ם של דה ל אה ם של גה גום. ופש קום פה מה ה בש ה, שורה גומה יא פש הי ה, של חה פש א שי לה ם, אל רויהה שה שש

יו. רה יבה ל אי כה ה לש נה ירל זי ינחמ ד של קון ענ ין לו תי אי ם, וש רות שה שש קום לי ה מה ירה בי גש את הנ םא מוצי ל ד של ענ

יך לי מש הנ צוות לש "ח מי מנ ל רש ה של זל בור הנ חי ן בנ קי תנ ה מש תה ה אנ שום זל ן, מי מה אל נל ה הנ ה, רועל דושה קש ה הנ נורה מש ר הנ מנ אה
ך. קש לש י חל רי שש ך. אנ בודש כש לי ש  חושי ך  ינש אי וש ה,  וה צש ה ומי וה צש ל מי כה ה בש ינה כי שש י הנ רי יבש ל אי ל כה הוא ענ רוך  בה דוש  קה ת הנ אל
י לי עמ ל, בנ אי רה שש ל יי ל כה דות של י מי לי עמ ם בנ הי ה, של ינה כי שש י הנ רי יבש ל אי כה רוך הוא בש דוש בה קה ת הנ יך אל לי מש ה מנ תה אנ מו של כש של
ל ל כה ענ ך  אותש יך  לי ינמש וש יך  לל עה מו  ת שש רות אל שש הנ הוא לש רוך  בה דוש  קה ה הנ עושל ך  ה, כה ינה כי שש י הנ רי יבש ם אי דות הי מי

ים. תוני חש תנ הנ ים וש יוני לש על נות הה חמ מנ הנ

הוא (תהלים סח) יה"ה, של וה ה, המ זל ם הנ שי ל הנ דור של סי ין, בנ יקי זי כות נש לש הי ים בש יני ר די די סנ ן לש מה אל נל ה הנ קום רועל
ע בנ רש ד, אנ " דוה יש ם  שה ין, של יהמי ד הנ צנ י מי רי המ ם, של דה ייה אה רש ר אנ של נל ם שור  הי ן, של אה נש י שי פי לש ם אנ יי בםתנ ים רי להי ב אל כל רל
יות. חנ דור הנ סי ת וש נוענ יא תש ך הי ים, כה וי הנ תש מי ים של נויי שי י הנ פי ר שור. וכש של ייה נל רש ם אנ דה ם: אה דורה ך הוא סי יות, כה חנ
שור - ם - הנ הל לה ה של לה חה תש הנ ה הנ שום זל ן. ומי אה נש ם: שי דורה ך סי םאל, כה מ ל שש ין של יקי זי ם נש הי ר, של חי אנ ד הה צנ ל הנ יות של חנ הנ וש

ד. ם, מועה דה ם אה הל לה יום של סי הנ ר, וש עי בש הל הנ ה וש על בש מנ הנ בור וש הנ שור וש ין - הנ יקי זי בות נש ה אמ עה בה רש אנ שור לש קה

"י נה דם ך. אמ תל לה הי יד תש גי י ינ ח ופי תה פש י תי תנ פה י שש נה דם ר, (שם כא) אמ מנ אה ן וש מה אל נל ה הנ ח רועל תנ ים. פה יני די ר בש עורי תש קום הי
ה זל ם הנ שי ים בנ יני די ל הנ א. כה ינה א די כותה לש מנ א דש ינה ה, די נה שש מי י הנ לי עמ בנ רו  מש ה אה שום זל "א, ומי ינה יות - די אותי פוך  הי בש
בות. אה ת הה לשל ד שש גל נל ה) כש לשה שש ה בי ינה כי ין שש ית די ה, בי לשה שש ין בי ית די ה (בי ינה כי ד' - שש ג'. בש ד', בש ד') בש ה' בש דונו. (בש ני
ים, להי ם אל ל שי ד של צנ ת. ומי מל ן אל ינ ם הוא דנ שה "י, של נה דם ל אמ ד של צנ דון מי ן לה יה הוא דנ ת, וש מל ן אל ינ י, דנ עי צה מש אל מוד הה ענ

ט. ים שםפי להי י אל תוב (שם עה) כי כה הו של ט. זל שופי

דון י, לה יעי בי ש. רש י אי קי זש ני דון בש י, לה ישי לי י בור. שש קי זש ני דון בש י, לה ני י שור. שי קי זש ני דון בש ד, לה חה ים? אל יני די ם הנ הי ומה
ר. כה א שה נושי וש ל,  שואי הנ וש ר,  כה ר שה שומי וש ם,  נה ר חי ים: שומי רי ה שומש עה בה רש י אנ יני די דון בש ם לה יהל רי חמ אנ וש ם.  דה י אה קי זש ני בש
י יני חות, די פה ים ושש די י עמבה יני עות, די קה רש ת קנ לגקנ ין חמ ים, די פי תה שג ת הנ לגקנ ין חמ ים: די יני ה די עה בה רש ם אנ דה גש נל ר) כש שוכי הנ (וש
ע בנ רש אנ ת מי חנ אנ בש גו  הורש וש רו  בי חמ יק לנ זי מנ ה, או של דה בי אמ ל ונ זי גה מון וש יוב מה ל חי יעות של בי י תש יני ה מי מה כנ ע בש בה תש ני וש ענ  תובי

ין. ית די יתות בי מי

ה, תה רש בי גש ש  ירנ י תי ה כי עה רה ה הה חה פש שי ת הנ ים אל יני י די יני ל מי כה דון בש "י, לה נה אדם רוך הוא, בנ בה דוש  קה דון הוא הנ אה
י לי עמ בנ רו  אמ בי של מו  כש ים,  עי שה רש הה מות  שש ני ם  הל מי ה, של לה בה חנ י  כי אמ לש מנ ל)  (כה ם  הי ים, של אי צה מש ני ים  קי זה נש הנ ל  כה ה  נה מל מי של

ת. ול מה ם הנ ת זוגו סנ ע. ובנ שה ן רה לה זש יק, גנ זי ר, מנ חי ל אנ ם. אי עולה ל הה ים של יקי זי מנ ן הנ ן הי ים הי עי שה רש מות הה שש ה, ני נה שש מי הנ
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ה מה רש גה פוי - של רי . וש יהה נל ת בה ה אל לה טש בי ה של טול תורה ל בי ת - של בל . של יהה נל ה ובה ינה כי שש פוי - לנ רי ת וש ת ובםשל בל ק של זל נל
ת - ה. ובםשל מה חי ף וש ית אנ חי שש י מנ לי עמ ה, בנ לה בה י חנ כי אמ לש ל מנ ים של קי זה ה נש מה כנ ק - בש זל ה. נל י תורה רי בש די ים מי פי רנ תש מי ם של הל לה
לות זי גש ה  מה כנ וש יך.  להל ייה אל ים אנ רי אומש יו  הה וש ם,  הל לה ר של קל של לות, הנ זה ים ומנ בי כוכה ה בש ינה כי שש ת הנ ים אל זי בנ מש יו  הה של

ם. יכל תי בה י בש ני עה ת הל לנ זי ה (ישעיה ג) גש ר בה מנ אל נל ה, של עה רה ה הה חה פש שי הנ מי

, יהה נל ל בה ים ענ ני שג ים מש יני ה די מה ל כנ ד של כםבל ס, ובש מנ ד הנ כםבל ה; בש עה רה ה הה חה פש שי ה הנ ינה כי שש ת הנ ת אל לל כות גוזל רה ה בש מה כנ
ב הה י זה די גש ה בי עה בה רש אנ ה מי מה ה עמרג רה אמ שש ני ה של ירה בי גש ל הנ ת של ה. ובםשל ירה בי גש ה לנ לה טש בי ש של דה קש מי ית הנ ל בי נות של בה רש ה קה מה כנ וש
י די גש ה בי עה בה רש אנ ים. וש מוני רי ים וש גי ה זנ מה כנ יל בש עי יות. מש לי גה רש ים מנ ני בה ה אמ רי שש ים על תי שש ן בי בל י אל ה טורי עה בה רש אנ ים מי ירי אי מש של
ם. ית עולה רי כםר בש זש יהה לי יתי אי תוב (בראשית ט) ורש כה הו של ך. זל לל מל י הנ ני פש ת לי טל של קנ תש ה מי ירה בי גש ה הנ תה יש ם הה הל בה ן של בה לה

נות. בה רש קה י הנ לי כש אנ ה מנ מה ה כנ תה רש בי ת גש ת אל לל גוזל וש

יי ני ם (יחזקאל א) ופש הי לו, (של ין של יקי זי נש בות הנ ה אמ עה בה רש אנ בש בונו  רי ך  לל מל ית הנ בי ס לש נה כש ני ה,  לה עש ד בנ שור מועה
ים, לי כי ל הנ יץ ענ בי רש לו הי גוף של ל. בנ קי לש קנ ים לש די ם מועה כגלה ה, של מה חי ף וש ית אנ חי שש ון ומנ ן) עה תה עש בנ רש אנ םאול לש מ שש הנ שור מי הנ
ן, חה לש שג י הנ לי כש אנ ל מנ נות של בה רש קה ל הנ ל כה כנ לו אה ן של שי ם. ובנ רה בש שי ם וש יהל לי ץ עמ בנ ים. רה לי ר כי אה ן ושש חה לש ה שג נורה חנ מש בי זש מי
נו רש קנ יו) ובש לה גש רנ ס בש מנ חות, רה נה י מש יהרי ים, שש רי דה ים ופש מורי ם אי הי ר של אה שש הנ כםל, וש ק הנ חנ יו, (ומה לה גש רנ ס בש מנ ר רה אה שש ת הנ אל וש

. יהה רל שה ה וש כה לה מש ל מנ לי כםל, חי ס הנ רנ ם. הה יי וי ים ולש ני ג כםהמ רנ הה

לות גה ה, בנ עה ה רה חה פש שי , הנ יהה נל ה ובה ירה בי גש ת הנ ה אל סה פש ר, תה סםהנ ית הנ יא בי הי ה, של יתה בי ית, בש ילי ה, לי עה ה רה בה קי בור נש הנ
ה בה יא יהשש חור. (איכה א) הי אה ים לש קי דה הג ם מש יהל די ת יש אל יהה  נל בה לש רו  סש אה אות, וש לה שש לש ה שנ מה כנ ה בש ה אותה מה שה ה, וש לה של
ב שה תה ה ונ חה נש אל יא נל ם הי גנ ה  תה וה רש או על י רה ילוהה כי זי הי יהה  דל בש כנ ל מש א (שם) כה לה םא עוד, אל ל . וש נוחנ ה מה אה צש םא מה ם ל גויי בנ

אהחור.

ע, שה "ל רה ענ ינ לי ם בש דה ם אה קה ך  ר כה חנ יון. אנ צי בש ש  ת אי ינצל ש, ונ אי נו  יש הנ ר, של עי בש יא הל הי ה, של א זונה לה םא עוד, אל ל וש
יד מי שש הי ל וש כנ אה ירםה, וש עי ת בש ח אל לנ שי ן, וש ין יהשי ר בי ין עי ם, בי עולה ד לש ם מועה דה ר בו אה מנ אל נל ין, של יקי זי נש בות הנ אמ י לנ יעי בי רש

כםל. ה הנ לה כי ם, וש יי לנ רושה ל יש ים של סי די רש ים ופנ מי רה ע כש דנ גה וש

י פי ר כש כה ים הוא שה מורי ים גש יקי די צנ ין, לש לי פי ת תש ונ צש מי נו  לה תה  תנ נה ת,  מל אל ך  תש תורה ת וש מל ה אל תה ם, אנ עולה בון הה רי
ת ים אל שי מש שנ יו מש רה יבה ל אי כה גוף של הנ של מו  ם, כש מה אי וש ם  יהל בותי אמ ת  ים אל שי מש שנ ומש ם,  םאשה ל ר ענ ר  אי פש ם,  יהל עמשי מנ

ה. לה עש ת בנ ת אל של מל שנ ה מש שה אי ך הה םאש, כה ר הה

ין גוף ה בי דה רה פש ייש הנ מו של ה. וכש מה שה נש ת הנ ים אל שי מש שנ מש ים הנ כי אה לש גוף, ומנ ת הנ ים אל שי מש שנ מש ים הנ כי אה לש ייש מנ וש
ים כי אה לש ה, ומנ מה שה נש ה לי מה שה ייש נש ה. וש מה שה נש ל הנ ים של כי אה לש מנ ין הנ בי גוף לש ל הנ ים של כי אה לש מנ ין הנ ה בי דה רה פש ך ייש הנ ה, כה מה שה ונש
ף אנ ד. וש חה ם אל ה, כגלה מה שה נש ה לי מה שה ם נש הי ה של לל אי ם. וש יהל לי ים עמ בםהי ר וגש בםהנ שםמי ל גה ענ בםהנ מי י גה ים, (קהלת ה) כי כי אה לש מנ לש
ה ינה כי שש הנ ך  כה ה.  לל אי מי ה  לל אי ים  לי בש קנ מש של שום  ה, מי לל אי לש ה  לל אי ה  מה שה נש הנ ל  צל אי גוף  כש ם  ל, הי שה מה ך  רל דל של ב  גנ ל  ענ
רוך הוא דוש בה קה ד הנ גל נל גוף, כש ל הנ צל ה אי מה שה נש ה כי יאה רי בש ל הנ אורות של ר הה אה ד שש גל נל יא כש הי ב של ל גנ ף ענ ה), אנ מה שה נש (הנ
רוד, פי תו בש מה שש ני גופו וש ם, של דה אה ך בה ין כה אי ה של ד. מנ חה כםל אל ה הנ מה שה אן גוף ונש ד. כה חה כםל אל ל הנ בה גוף, אמ ה כש שובה יא חמ הי
תוב (משלי ג) כה הו של ים. זל יי תו חנ ינה כי ים ושש יי רוך הוא חנ דוש בה קה ל הנ בה ת. אמ ול ה מה זל ים וש יי ה חנ ל, זל כל ה שי זל ר וש ה חםמל זל

ה. ים בה יקי זי חמ מנ יא לנ ים הי יי ץ חנ עי

ל של אות  בה חםל  הנ י  ימי בי ים  שומי רש ם  הי תו,  ינה כי ושש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ י  ני ימה סי בש ים  שומי רש של ם  אותה ל  כה וש
ין, יהמי מי ה  נה תש ני של ב  תה כש בי של ה  תורה בנ ים  שומי רש ת.  בה שנ בש מור  שה וש כור  זה בש ים  שומי ורש ה,  ילה מי הנ ל  אות של בה ין,  לי פי תש הנ
ה ירה כי ה זש ינה כי שש הנ וש םאל.  מ שש מור מי שה ין, וש יהמי כור מי הוא זה רוך  בה דוש  קה הנ םאל. וש מ שש ה מי נה תש ני ה של ל פל ענ בש ה של תורה ובנ
ה, ימה מי ת ה' תש ה, תורנ ינה כי ך שש כה ל יהד. וש ין של לי פי ם, ותש דה אה ל הה םאש של ל ר ין של לי פי ן תש םאל. הי מ שש ה מי ירה מי ין, ושש יהמי מי
ה ירה כי יא זש את הי רי קש מור. ני שה כור וש ים. זה מי חמ רנ ין וש ל די הוא כולי י, של עי צה מש אל מוד הה ענ ל הה ד של צנ הנ ה מי זל לו. וש ה של וה צש מי הנ וש

ה. גה רי דש מנ יו בנ לה ה אי קולה יא שש וות הי צש מי ל הנ כה ה. ובש ירה מי ושש

כור ה, זה נה שש מי י הנ לי עמ רוהה בנ אמ בי מו של מור. כש ה שה ינה כי שש הנ כור, וש רוך הוא הוא זה דוש בה קה ד - הנ סל חל ד הנ צנ ל מי בה אמ
ה. לה עש מנ לש רודות מי ן פש הי ה של אה י רי פי נש מו כנ ים, כש די רש פה תש ים מי פי נה עמ םאל הה מ שש ין ובי יהמי בש שום של ה. מי לה כנ מור לש שה ר, וש כה זה לש
חוד יי ם בש יהל ני ה שש טה מנ ה. לש ר תורה פל ל סי תוחות של ד פש גל נל ה. וכש לה עש מה לש דות מי רג ם פש יהל פי נש כנ וש ם  יהל ני יות, ופש ם חנ דה גש נל כש
ה הוא גוף, דומל חוד, של יי ל  קום של מה בש ך  שום כה רוד. ומי ם פי ין שה אי ה, של ר תורה פל ל סי תומות של סש מו  ד, כש חה אל

סול. יו - פה לה דו עה רש פש צו או ני רש פש ם ני ב. אי ל לולה ה של רה דש שי לש

ים לויי תש של ין,  יהמי מי לו  אי ים.  כי אה לש מנ לנ ע  דנ וה הי לש ל  אי רה שש יי ת  אל הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ם  שנ רה ים  שומי רי ה  מה כנ בש
הוא רוך  בה דוש  קה הנ מי ים  לויי תש של לו  אי או  ה,  ינה כי שש הנ מי ים  לויי תש של םאל,  מ שש מי לו  אי או  הוא,  רוך  בה דוש  קה הנ מי
ים שומי רש ה  וה צש מי ם  הל בה ייש  של ה  לל אי וש ד,  סל חל בש ים  שומי רש ה  ם תורה הל בה ייש  של ה  לל אי אי  דנ ונ ד.  חה אל חוד  יי בש תו  ינה כי ושש

יק. די צנ ים בש שומי ית רש רי אות בש ת וש בה אות שנ ין וש לי פי תש י הנ לי עמ לו בנ אי ה, וש בורה גש בי

ף, לה קש ני ן  בה קש רש קג ובש ק  פל זל בש  - עופות  ה.  יעה רי ופש ה  לה רש עה ת  רנ עמבה הנ בש ים  שומי רש ם  הי ץ,  רל אה הה י  מי ענ מות,  הי בש הנ וש
ה רה גי ת  לנ עמ מנ  - ים  ני ימה סי י  ני שש בי מות  הי ובש כםל.  אל לל עופות  בה ים  שומי רש ם  הי ן,  בה קש רש קג הנ ת  פנ לי וקש ק  פל זל הנ ת  רנ עמבה הנ בש

דוש. קה ם הנ עה הה ים מי רי ערבה מה ה, של יעה רי ה ופש לה רש מו עה ים, כש ני ימה י סי ני שש ים בי שומי ם רש ה. כגלה סה רש ת פנ סל רל פש ומנ
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ם הל א. מי סי כי יות הנ ע חנ בנ רש אנ ים, בש כי אה לש מנ ם בנ הל ומי א.  סי כי ם בנ הל ים מי שומי ם רש ים, כגלה מי כה י חמ ידי מי לש ל תנ בה אמ
ה תורה ים בש קי סש ענ תש מי ם של אותה ם. וש הל ע בה רוך הוא נודה דוש בה קה הנ דות של מי ים בנ שומי ם רש הל לות, ומי זה מנ ים ובנ בי כוכה בנ
ה מו, זל אי יו וש בי בוד אה כש יהב בי חג מש ן הנ בי א כש לה ס, אל רה ל פש בי קנ ת לש נה ל מש םא ענ ל רוך הוא של דוש בה קה ל הנ מו של שש וות לי צש ומי

ד. חה יו אל ם הה לו בו הי אי תו, כש ינה כי י ושש עי צה מש אל מוד הה ענ ם בה שה רש ני ר וש שה קש אי ני דנ ונ

מו ה, כש זל ה וש זל ל בה בה רוד. אמ פי יו בו בש לו הה אי יהכול כש בש ה, כי י תורה לי ה בש וה צש ה או מי וה צש י מי לי ה בש ייש בו תורה י של ומי
ע. צנ מש אל ם בה יהל ני ל שש חוד של יי ן הנ ילה אי הה םאל, וש מ שש לי ין וש יהמי ים לש די רה פש ים ני פי נה עמ ן של ילה אי

םא ל ם של אותה וש  , רוענ זש הנ וש םאש  ר ל הה ענ ין  לי פי תש ם  הל לה ין  אי ם של ה, אותה רה הר טה י  ני ימה י סי לי ים בש שומי רש ים  עי שה רש הה
ה לל אי ית. וש יצי ל צי ן של בה לה ת וש לל כי תש ים בי שומי םא רש ל מור, וש שה כור וש ים זה רי םא שומש ל ה של לל אי וות, וש צש ה ומי תורה ים בש שומי רש
ף ץ - אנ רל של ץ וש קל ה של לל ה אי ץ. מה רל אה י הה מי א ענ לה ל, אל אי רה שש ם יי ינה ם, אי כל ם לה ץ הי קל לו, של לה ים הנ ני ימה סי ים בנ שומי םא רש ל של
ם יהל נותי ל בש ענ ץ. וש קל ם של יהל שותי ץ, ונש רל ם של ץ הי רל אה י הה מי ה, ענ נה שש מי י הנ לי עמ בנ רוהה  אמ בי מו של ץ. כש רל של ץ וש קל ך) של ם (כה הי

ה. מה הי ל בש ם כה ב עי רור שםכי ר, (דברים כז) אה מנ אל נל

עופות מו  סוי, כש כי ילה בש הש תי םא  ם ל הל לה של י  ני עם הה ת  יתנ ומי י,  ני עם א  לה אל ה  יתה מי ין  אי וש לוי,  גה בש ה  יתה ם מי תה יתה ומי
ייש ם. וש דה י אה ני י בש יני עי סוי מי כי י בש ני עם ייש  ת. וש מי שוב בש י חה ני עה ם, של עה י הה יני עי לוי, לש גי א בש לה וות, אל צש י מי לי עמ בנ ים לש דומי של
ם מה דה ים של יי ני עמ הה ך  כםל. כה י הנ ני פש ם לי ים דה כי שופש י כםל, של יני עי לש ה  תה יקה רי ה, וזש מה הי בש ם הנ ת דנ יקנ רי זש י כםל, כי יני עי יות לש ני עמ

ים. תי מו מי ים כש קי ירג ים לי עמשי ננ ם וש דה י אה ני י בש יני עי ם לש יהל ני פש ך בי פה שש ני

מו ה, כש ת פל ימנ תי סש ם בי תה יתה ה, ומי לה עש י מנ פי לנ ים כש רי בה יחנ דש טי הה ם לש יהל ים פי חי םא פותש ל ה וש שובה תש ים בי רי ם חוזש אי וש
םאש. ים ר רי הה ח לש צנ םא מי ל יב, וש שי הה ה לש י פל ין לי ר: אי םאמנ ך הוא י דוי כה וי בור. ובנ די ה קול וש ין לה אי ה וש תה יא מי הי ה של מה הי בש
ה רי שש ים על תי שש ה בי מה הי בש ת הנ יטנ חי מו שש ד. כש חה אל תו בש יתה יות מי הש ל יום לי כה רוך הוא בש דוש בה קה ת הנ ד אל ינחי ה, ומש דל ונ תש יי וש

"ד. חה הוא אל ין של כי סנ ין, ובש כי יקות סנ די בש

מו לו. כש יהה של תי ה ושש ילה כי ל אמ כה ה, ובש שה דג קש ובי כו  רש בה ל יום בש כה הוא בש רוך  בה דוש  קה ת הנ אל ש  די קנ ומש ך  רי בה ומש
רוך דוש בה קה ת הנ ת אל כל רל בה מש רוחנ  הה של ה. כש שה דג י קש רי נו - המ שה דש ר קי של ה. אמ כה רה י בש רי ה - המ תה רוך אנ ן: בה כםהי ך הנ רי בה מש של
רוך הוא בה דוש  קה תו, הנ ינה כי יא שש הי חוד של יי בש ת אותו  דל ינחל ומש תו  שה דג קש ת אותו בי של דל קנ רוך, ומש בה ל יום בש כה הוא בש

נות. חמ ה מנ מה כנ ה רוחנ בש ל אותה ד ענ יורי

מו, עי ים  עולי ה  ירה בי גש הנ ל  של נות  חמ מנ ה  מה כנ ה,  ירה בי גש הנ ת  אל ד  ינחי ומש ש  די קנ ומש ך  רי בה מש של ם  דה אה אי  דנ ונ יההו,  לי אי
לומות חמ ידות בנ עמתי ים ונ דושי ה חי מה ה רוחנ כנ אותה ה לש יעה הודי רו, ולש מש שה י לש די ם כש כגלה יו. וש לה ים אי די ך יורש לל מל נות הנ חמ ומנ
ל ענ ים בו. וש די יםרש ים וש ים עםלי להי י אל כי אמ לש ה מנ ני הי ר בו, (בראשית כח) וש מנ אל נל עמקםב של ינ מו של ים, כש רי תה ה סש מה כנ ה, וש בואה נש בי
ים די םא יורש ה ל ירה בי גש הנ ך וש לל מל ל הנ בה ם. אמ יי נה חמ הוא מנ קום הנ מה ם הנ א שי רה קש יי ר (שם לב) ונ מנ אל ה נל ירה בי גש הנ ך וש לל מל נות הנ חמ מנ

ם. שה לש

ד ינחי ך לש לש לות של דש תנ שש ה הי תה יש ה הה וה צש ה ומי וה צש ל מי כה בש שום של ל מי בה אי, אמ דנ ה ונ ך זל ן, כה מה אל נל ה הנ יההו, רועל לי ר אי מנ אה
ל כה וש תו  ינה כי ושש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ך  ה, כה טה מנ ולש ה  לה עש מנ לש של נות  חמ מנ ל הנ כה בש תו  ינה כי ושש הוא  רוך  בה דוש  קה ת הנ אל
ים אותו בי ם אוהמ אי הה ב וש אה הה של ך  לל מל ן הנ בל ה, כש וה צש ה ומי וה צש ל מי כה בש ך  ם רוחמ ים עי די ינחמ תש ה מי טה ה ומנ לה עש יו מנ נותה חמ מנ

ים אותו. רי ם שומש גופה ם בש א הי לה ם, אל יהל נותי חמ מנ ים לש יני מי אמ ם מנ ינה לו אי יבות של בי חמ ים אותו, ומי קי שש ננ ומש

ש פל נל ם י"ה. הנ הי ם, של אי ב וה ל אה הוא ו' כולי י, של עי צה מש אל מוד הה ענ ד הה צנ יא מי הי ך  לש של רוחנ  הה ה  אותה שום של מי
ן, בי ת הנ ים אל רי א שומש מה אי א וש בה אנ מו של ך. וכש מש ה מי זה םא זה ה ל תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש אות ה', הנ ד הה צנ ה, מי ידה חי ת יש ך, בנ לש של
, רוהה אמ בי מו של ך, כש רוחמ ים לש ה עולי יונה לש על ה הה בה שה חמ מנ ם. ובנ יי ננ חמ ם מנ הי ים, של יוני לש נות על חמ מנ ת בש בנ ת הנ ים אל רי ך שומש כה
ה ר בה מנ אל נל ה, וש מה לי יא שש הי של ה? כש בה שה חמ מנ ה בש תה לש עה ך  י רוחמ תנ "א. ומה א"ו הי "א וה ה. יו"ד הי בה שה חמ מנ ה בש לה ל עה אי רה שש יי

יא ה'. הי ש של פל נל ל יהה. ובנ לי הנ ה תש מה שה נש (תהלים קנ) כםל הנ

ה צה עי ה, רוחנ  ינה ה ובי מה כש חה ה', רוחנ  ם רוחנ  הי . וש רוחנ י הה ע רוחות בםאי בנ רש אנ ר ה' מי מנ ר, כםה אה מנ אל ה' נל רוחנ  בש
ך ה רוחמ זל בוד הנ כה ל הנ כה ר. בש תל כל בש רו  טש ענ לות מש עי ת הה לנ עי ה, וש בה שה חמ מנ ה בש לה יות, עה ע אותי בנ רש אנ ם בש לי גו'. שה ה וש בורה וגש
ר (דברים ד) תל ל כל כו') ענ ם וש תל אנ ר וש מנ אל ם נל יהל לי עמ ד, ונ סל חל ך בש לו (לש גנ תש הי ים של רי בה דש ל הנ כה ה, וש לה יש ל לנ ת כה דל יורל ה וש עולה
ים להי אל לה חנ  בי זם ה, (שמות כב)  שום זל לות. ומי זה ים ומנ בי י כוכה די מות עובש םא אג ל וש ם,  תל ה'. אנ ים בנ קי בי דש ם הנ תל אנ וש

דו. בנ ה' לש י לנ תי לש ים. בי רי חי ים אמ להי ם. אל רה יהחר

מו יו, כש נה פה נות לש בה רש ם קה מה צש ת ענ יב אל רי קש הנ הוא, לש רוך  בה דוש  קה ל הנ םאן של צ או  רש קש ני של דוש  קה ם הנ עה י הה רי שש אנ
םאן, צ מו  ם כש מה צש ת ענ ים אל יבי רי קש ה. ומנ חה בש םאן טי צ כש נו  בש שנ חש נל יום  ל הנ כה נו  גש הםרנ יך  לל י עה ר (תהלים מד) כי מנ אל נל של
ל כה ב וש לל חי הנ ם וש דה ט הנ עי מנ תש יהה מי הה מות, של הי ן בש בנ רש קה ר מי שוב יותי ית חה ני עמ תנ בנ ם של דה הנ ב וש לל חי עוט הנ מי ית. של ני עמ תנ בש

ה. לה יש לנ ל הנ ים כה לי כה אל נל ים של רי דה ים ופש מורי ם אי אותה

ה עולה יא הה ם הי רוחה ה של לה יש לנ ה וש לה יש ל לנ כה י ה', ובש ני פש נות לי בה רש ם קה ת רוחה ים אל יבי רי קש מנ ל) של אי רה שש ם (יי יהל רי שש אנ
רות, בש ר די של על בש אות י' של הה מי נו  תש ני ירות, של מי ר אמ של יא על הי ה של תורה ה, בנ וה צש ה ומי תורה בש ה  ה אותה עמלל ם מנ יו, אי לה אי
ה. י תורה שי מש ה חג שה מי או חמ רש קש ני ם של ה הי שה מי ית. חמ אשי רי ר בש פל סי ה בש י תורה שי מש ש חג שי ה) בש שה שי ו', בש יות ה"ה. (בש אותי מי
ה. בה שה חמ מנ ה בש לה ל עה אי רה שש יי ר בו  מנ אל נל "א, של א"ו הי "א וה הוא יו"ד הי ה של בה שה חמ מנ ית. ובנ אשי רי ר בש פל א סי רה קש י ני שי שי



1056

ה. כגסל א ומש לה פש לות, מג עי ת הה לנ ם עי שה ר של תל כל ה? לש קום עולל ה מה יזל אי ולש

ש דל ה: י' - קנ " הוה ם יש ן שי הל בה יות, של שי רה ע פה בנ רש ן אנ הל בה ין, של לי פי ת תש ונ צש יא מי הי ה, של וה צש מי הו בש לי עמ מנ י של י מי רי שש אנ
ה ינה כי שש הנ יהד, של ה בנ ר אותה שי קנ ה. לש בה שה חמ מנ . בנ מוענ ם שה יהה אי הה ל. ה' - וש אי רה שש ע יי מנ ך. ו' - שש יאמ בי י יש יהה כי הה י. ה' - וש לי
"א הוא יו"ד הי ה, של בה שה חמ מנ ירות. ובנ פי ה ו' סש לולה ה כש ינה יא בי הי בור של די יא ה'. וש הי ה של עמשל מנ ה מי לולה יא י"ה וכש הי

צועות י רש תי ין א', ושש לי פי תש ית הנ יות, ובי שי רה ע פה בנ רש אנ בש זו  מש רש ני בון יהד. וש שש חל יות, כש ה. י"ד אותי " הוה "א, יש א"ו הי וה
ה, ינד ינה כי שש י י"ד, ינד הנ רי יהד - המ יות הנ שי רה ע פה בנ רש אנ ר. וש של ה על צועה רש ר הה של קל ע, וש שנ י"ן תי יני י שי ני שש ע. של בנ - של םאש  ר הה

ה. " הוה יש

ד הוא יורי רוך  בה דוש  קה הנ ה, וש " יהוה ה לנ דה קש פש ני רוחנ  גו'. הה י וש יד רוחי קי פש אנ ך  יהדש ר, (שם לא) בש מנ אל נל ה  ילה בי שש בי
ה וה צש ל מי כה בש י של ה? מי ת זל ם אל י גורי תו. ומי ינה כי הוא ושש רוך  בה דוש  קה הנ ים אותו  רי שומש ה, וש ינה כי שש לנ לו  בש קנ יו לש לה אי

רוך הוא. דוש בה קה ל הנ ה אל ינה כי ה שש עמלל ה מנ וה צש ומי

ה, י תורה לי עמ בנ ייש  ל  אי רה שש יי בש אי  דנ ונ א  לה ת? אל חנ יא צוונ ה הי מה ובנ ה,  רה צה יום  ה' בש ך  נש ענ ינ ל  בות של ים תי עי בש שי וש
ר (תהלים טז) מנ אל ן נל יהל לי עמ ר, ונ חנ שנ ר וש ן - בםקל גות הי רה י דש תי ה. ושש ינה כי יא שש הי ר, של חנ שנ ת הנ יללל ל אנ ד של צנ ים, מי כי אה לש מנ
ים די קש ר מנ חנ שנ ל הנ בה ה, אמ לה אג גש יום הנ ר בש ה יותי ה עולל "ד, זל סל הוא חל ם, של הה רה בש ל אנ ר של ח. בםקל צנ נל ך  ינש ימי מות בי עי נש

ר. חנ שנ ת הנ יללל את אנ רי קש דו ני צי ה מי ינה כי שש ח, של צנ יהו? נל ה, ומי לה אג גש יום הנ לש

, יהה נל ל בה ר ענ חנ שנ ת הנ יללל ת אנ חנ צוונ קולות של ים הנ עי בש ם שי הי ם ל""מ, של "ח, שה צנ ם נל ח, שה צנ ך, ל"מ נל שום כה ומי
ן מנ זש אותו  ים) בש עי בש שי רונות. (בש חמ אנ ים הה ני שה ים הנ עי בש שי ר בש חנ שנ רות הנ חמ לות, שנ גה רות בנ דש קנ ם הנ יהל לי ק עמ זי חנ תש הי של
ן ל כי ענ ה'. וש יך  נל פה מי ינו  יי ן הה כי יהה  לל בה חמ ק בנ ענ זש יל תי חי ת תה דל לל יב לה רי קש ה תנ רה הה מו  ל, (ישעיה כו) כש אי רה שש יי יים בש קנ תש יי

ינו: להי ך ה' אל ה לה ול קנ נש

הוד. ח וש צנ ם נל הי יהה של כל רש ין בי ם. בי סוד עולה יק יש די םאש הוא צנ ר . הה יהה כל רש ין בי ה בי םאשה ה ר יסה ני כש ת מנ יללל אנ ם הה הל ובה
ה, יהודה א מי יוצי ד של וי ן דה יחנ בל שי ם, מה הה רה בה ל אנ ין של ר יהמי ייה, בםקל רש יא אנ הי ר, של בםקל יהה בנ נל ת בה דות אל פש ה בו לי ע לה בנ שש ני וש

ר. בםקל ד הנ י ענ בי כש י ה' שי ה (רות ג) חנ שום זל ה. ומי הודה ייה יש רש ר בו (בראשית מט) גור אנ מנ אל נל של

ה, ת מםשל גנ רש יא דנ ת הי רל אל פש תי שום של גו'. מי ם וש יי ענ מנ תו בוקי רש אנ פש רוענ תי ה זש ין מםשל ימי יך לי ה (ישעיה סג) מולי ובה
ן בון ח"י - וו"ו מי שש חל ה בש ך עולל כה ם. של הה רה בש ל אנ תו של גה רש ד, דנ סל הוא חל ע"ב של ר בש שנ קש ה ני רועו, ומםשל ד זש סל חל גוף, וש הנ
ל ייה אל רש י אנ ני ם (יחזקאל א) ופש הל ר בה מנ אל נל ה, של ל מםשל ש' של ה בנ רה שש קש ני בות. ש, של אה י הה פי נש ת ענ לשל ייט, שש םא ונ יהב ע ונ סנ יי ונ

ם. דה י אה ני ם פש יהל ני מות פש ה, ודש ן מםשל ן. מ"ה מי תה עש בנ רש אנ ר לש של י נל ני גו', ופש םאל וש מ שש הנ י שור מי ני ם ופש תה עש בנ רש אנ ין לש יהמי הנ

י לי עמ רוהה בו בנ אמ בי י, של רי שש תי ים בש די קש הי ב של ל גנ ף ענ אנ ת. של בל רל קה ין מש יהמי ה, וש םאל דוחה מ ר שש מנ אל םאל נל מ רוענ שש זש בי
יא הי י של רי שש תי ה מי ם. דוחל יי רנ פש ן אל יחנ בל שי םא יהמות מה ל י של די ה, כש ילה דוחה הש ל - תי אי גה הי ים לש ידי י עמתי רי שש תי ה, בש נה שש מי הנ
אות, לה פש נו ני אל רש ם אנ יי רה צש ץ מי רל אל ך מי אתש י צי ימי ה (מיכה ז) כי יים בה קנ ין. לש רוענ יהמי ח זש סנ ין, פל ב יהמי רנ קש יי ד של םאל, ענ מ שש

ך ה'. לי ר גםאמ מנ יך אה תי מש חנ ם רי ד עולה סל חל ם (ישעיה נד) ובש הל יים בה קנ ל, לש אי גה הי ין לש ידי ן עמתי יסה ני לו ובש אמ גש ן ני יסה ני הו בש זל וש

קות ננ יך לש רי ך צה כה יו. של אה שונש ה מי מה קה טםל נש ם, לי יי רנ פש ן אל יחנ בל שי ה מה נה מל מי ה, של בורה גש ים מי לי ם נוטש ך כגלה ר כה חנ אנ וש
ית יהה בי הה תוב (עובדיה א) וש כה הו של םאל. זל מ שש ש בי קנ ת הנ רםף אל שש ך לי ר כה חנ אנ ין, וש יהמי ל, בש אי רה שש ם יי הי ה, של בואה תש ת הנ אל
י, בו עי צה מש אל מוד הה ענ הו הה ה זל בואה תש נוס הנ כי לום. וש כה אמ ם ונ הל קו בה לש דה ש וש קנ ו לש שה ית עי ה ובי בה הה ף לל ית יוסי ש ובי עמקםב אי ינ

ה. ינה כי שש ת, זו הנ יי בנ קום? לנ ה מה יזל אי יו). לש מה ל ענ ף (אל סל ייאה (בראשית כה) ונ

חםך לש כי ינו  יבםתי בי ל סש ת כה ל אל הה קה הנ כו  חמ לנ יש ה  תה ז, (במדבר כה) ענ ף הוא רומי ן יוסי בל יחנ  שי ת מה גנ רש דנ ל בש בה אמ
ילה הש י תי רי שש ד תי ענ ח וש סנ פל גו'. מי ב וש של מו עי ים כש עי שה רםחנ רש פש ר (תהלים צא) בי מנ אל ם נל יהל לי עמ ה. של דל שה ק הנ ת ילרל שור אי הנ
ד א ענ לה ל, אל לה כש ד בי םא ענ ל ד. (וש י ענ די ה) עמ לה אג ם (גש דה מש שה הי ם, לש תה דה מה שש ילה הנ הש תי ך  ילה אי ם וש שה ד. ומי הוא ענ ה, של לה אג גש הנ

שור. חםך הנ לש הוא שור, בו כי י, של רי שש תי יעו לש גי הי של ד) כש י ענ די ם עמ דה מש שה הי ך לש ילה אי ם וש שה ד. מי ענ יענ לש גי מנ של

ם הל לה ה של ימה קי ל הנ בה ייה. אמ רש הוא אנ ין, של יהמי ל בש אי רה שש ל יי ין) של יהמי ם בש הל לה יהה של טי נש הנ ל וש אי רה שש ל יי ם (של תה יכה מי וסש
ה ינה בל סג ה תש ני הי יק, (בראשית לז) וש די צנ ף הנ יוסי ר בו בש מנ אל נל יק. של די רוך, צנ בה ענ בש ענ כורי כורי ל הנ הו כה זל ן. וש ילה אי גוף הה בש
ה ת מםשל גנ רש ם - דנ שי ף בנ ף זוקי זוקי ל הנ כה ר. וש בםקל ד הנ י ענ בי כש י ה' שי הו (רות ג) חנ זל י. וש תי לגמה אמ ה לנ ין ול חמ תנ שש תי ם ונ יכל לגמםתי אמ
ים קופי ם זש כגלה בו  גוף, של ל הנ ים של רי יבה אי מו  ל כש אי רה שש יי ל  כה יהקומו  ה, בו  טה מנ ה לש ה) ומםשל מםשל ה. (ובש לה עש מנ לש נו  בי רנ

ם. שי עמך בש דה אי ר (שמות לג) וה מנ אל יו נל לה עה שום של ם, מי שי ף בנ ף זוקי זוקי ל הנ ה הוא כה זל ה. ובה ידה עממי בנ

ם, הה רה בש ין אנ יהמי םאל. מי מ שש הוא שור, מי ף, של ן יוסי בל יחנ  שי ינו, ומה ימי ייה, מי רש הוא אנ ד, של וי ן דה בל יחנ  שי מה יו  הש יי
שו. לי שנ יש ך  ה לש שה דג ה, קש ל מםשל עמקםב. ש' של ל ינ ד של צנ ם מי הל לה ת של לל של לש שנ ע. הנ צנ מש אל ר בה של נל הוא הנ ק, וש חה צש םאל יי מ שש מי
ד צנ ים. ומי חי גש ננ ים מש רי פה או  רש קש ני םאל  מ ל שש ד של צנ ר. מי יות. בםקל רה אמ או  רש קש בות ני אה י הה ני ת פש לשל ייה שש רש ל אנ ד של צנ מי
י רי י. המ לה ם אי כל תש א אל בי אה ים וה רי שה י נש פי נש ל כנ ם ענ כל תש א אל שה אל ר (שמות יט) וה מנ אל ם נל יהל לי עמ ים, ונ רי שה או נש רש קש ע ני צנ מש אל הה

יות. לש חנ ל שה ב ענ רוכי ה של ל מםשל מו) של ה שש ם (מנ דה י אה יעי בי י ורש ירי ם ט'. עמשי הי

ל ה של רה יהה שה הה ש, של חה נה ל הנ ד של צנ יהם בנ ל הנ ים ענ ני מג מש יהם - הנ ת הנ גנ דש דו בי רש יי ל, (בראשית א) וש אי רה שש יי ר בש מנ אל נל וש
ים, ילי פי נש ים,  קי לי עממה ה.  עה יהה רה בובש רש עי  - ם  יי מנ שה עוף הנ ובש יהם.  ד  ענ יהם  ה מי רונה חמ אנ לות הה גה בנ ט  שי פנ תש הי ם, של יי רנ צש מי
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לו ה - אי מה הי בש ו. ובנ שה עי ין בש אל, בי עי מה שש יי ין בש ל, בי אי רה שש יי ין בש ה, בי רונה חמ אנ לות הה גה ד בנ ל צנ כה מות בש אג ל הה ל כה ת של עמרםבל תנ
ץ. רל אה ל הה כה ם בש טונה לש שי ו של שה י עי ני בש

ך כה וש ים,  יחי שי י מש ני שש בי ך  כה וש ץ.  רל י אה סי פש ד אנ ענ ר  הה נה ומי יהם  ל  יהם ענ מי דש  יירש וש , (תהלים עב)  יחנ שי מה יים בנ קנ תש יי וש
ס ני יו, וש לה שום עה ייה רה רש ה - אנ יהודה ד מי וי ן דה יחנ בל שי ל מה ס של יאו ני יהבי ה. וש ל מםשל מו) של "ה (שש כות מה זש כםל בי הנ ל, וש אי רה שש יי בש
ל ם ענ דה אה ע, וש צנ מש אל ר בה של נל םאל, וש מ שש ין, שור לי יהמי ייה לש רש ילה - אנ ל שי ס של ני יו. וש לה שום עה ף - שור רה ן יוסי יחנ בל שי ל מה של
י ני מו, בש ה שש הוא מנ ם של דה אה ר. ולש שה ים עה ני יות - שש לש חנ ל שה ים של טי בה ה שש עה בה רש ד, אנ חה ל אל כה ים לש ני ע פה בנ רש אנ ם. וש כגלה
ן, (קהלת מנ אותו זש נו. בש מל צום מי עה דול וש גוי גה ך לש ה אותש עלשל אל ה (במדבר יד) וש מםשל יים בש קנ תש ן יי מנ אותו זש בש ה, של מםשל

יהה. ר הה בה יות כש הש ר לי של אמ ילה, ונ הש יי יהה ה"וא של "הה "ה של ג) מנ

ם, תל ם אנ דה י אה יתי עי רש םאן מנ י צ םאני ן צ תי אנ ם (יחזקאל לד) וש הל ר בה מנ אל נל ל של אי רה שש ף - יי דה רש ת ני ש אל קי בנ ים יש להי אל הה וש
אותו יים בש קנ תש יי ם, וש ף אותה טורי ם, של יהל לי ף אמ רנ טש ב יי אי ין זש יהמי נש י בי רי ים, המ עי ים רה בי אי ב, זש ב רנ רל עי י הה ני פש ים לי פי דה רש יו ני הה
ל - לה ק שה לי חנ ב יש רל על לה ם. (בראשית מט) וש הה רה בש ל אנ ר של ה בםקל זל ילה, וש םא שי י יהב ד כי נו ענ יש הנ ד, של ל ענ םאכנ ר י בםקל ן - בנ מנ זש
ק לי חנ ד יש חה אל ם, ובש עולה מות הה ל אג ה של נל מג מש מון) הנ מה ל (הנ םאכנ ד י חה אל ים. בש יחי שי י מש ני ם שש שה ק, של חה צש ל יי ב של רל ה על זל

ל. אי רה שש יי ם לש הל לה

י רי מש ן אי נםתי ה הנ לגחה ה שש יהלה הוא אנ י, של לי תה פש ר ננ עורי תש יי יות, וש רה ים אמ עי שה רש י הה ני פש ים לי פי דה רש ת, ני לל יל ם אנ הי ל, של אי רה שש יי
ק זנ ילחל . וש יתה לי י עה ני ף בש רל טל ה מי הודה ייה יש רש גור אנ ר בו  מנ אל נל ד, של וי ן דה בל יחנ  שי ייה, מה רש הוא אנ ין, של יהמי ר בנ עורי תש ר. יי פל שה
לוהנ י הוא אל ה מי אל רש ן ני מנ זש אותו  נו. בש ימל קי י יש ם, מי רםף אותה טש ם לי יהל לי ב עמ כנ ע שה רנ ם, כה עולה מות הה ל אג זםר) ענ ינחמ (וש

שון. לה ה וש מה ם או אג יהל לי רםף עמ טש לי ים אותו מי יהקי ר של חי אנ

ר של ר נל עורי תש ן יי מנ אותו זש ם. בש עולה מות הה ל אג עופות של ל הה ד של צנ ר מי של י נל ני פש ים לי פי דה רש ה, ני יונה יו כנ הה ל של אי רה שש יי וש
ף טורי וש ל,  אי רה שש יי ל  ה של עה יהה רה בובש רש עי וש ים,  קי לי ם עממה הי אל, של עי מה שש יי וש ו  שה עי וש מות,  אג י הה בובי רש ל עי יו ענ פה נה כש רםש  פש יי וש

ר. כה ל ני מו אי ין עי אי נו וש חל נש ד ינ דה ל, (דברים לב) ה' בה אי רה שש יי ר בש מנ אל נל ה של יים מנ קנ ם, לש הל ד מי חה ר אל אי שה םא יי ל ם של אותה

. יחנ שי מה ימות הנ ים לי רי ים גי לי בש קנ ין מש ה, אי נה שש מי י הנ לי עמ בנ רוהה  אמ בי של מו  ים, כש רי ים גי לי בש קנ ין מש אי ך  ילה אי ם וש שה מי
ם, יהל לי לט עמ שש ם לי דה ל אה יהה של רוך הוא חנ דוש בה קה ר הנ עורי רו, יש אמ שה יי ם של עולה ל הה לות של זה ים ומנ בי י כוכה די מות עובש אג וש
דו רש יי ל, (בראשית א) וש אי רה שש יי יים בש קנ דו. לש םאבי י דוך  בש ענ םא ינ ר ל של ה אמ כה לה מש מנ הנ גוי וש י הנ ם (ישעיה ס) כי הל יים בה קנ לש

גו'. ם וש כל תש חי ם וש כל אמ גו'. (שם ט) ומורנ יהם וש ת הנ גנ דש בי

ל, ת שועה בםלל שי ת, וש מל כגסל ה, וש עורה ה, ושש טה ם: חי הי ם, וש כגלה ים מי בורי ם, שש חל י לל יני ה מי שה מי בואות חמ ל תש ד של צנ ומי
או ייצש של ה'. כש תםה, בש בואה ית תש אשי ה' רי ל לנ אי רה שש ש יי תוב (ירמיה כ) קםדל כה הו של ל, זל אי רה שש יי ם לש יל אותה שי מש יפון. הי שי וש
עו דש וה יי וש רו  רש בה תש יי ד של ענ ב,  ב רנ רל ש, עי קנ נו  יש הנ ת, של סםלל פש תוך  ל מי ר אםכל רי בה תש יי ד של ים, ענ בורי שש יו  הש יי ך  לות, כה גה הנ מי

ן. בל תל תוך מוץ וה ר מי רה בש ני ר של מו בנ ם, כש יהל יני ל בי אי רה שש יי

ת יים אל קנ ים, לש יני ה מי שה מי ל חמ ם של חל הוא לל ל ה', של ה ענ םא שורה ר, ל עמשי יא מנ הי ם, י', של הל מי רו  רש בה תש יי ד של ענ וש
ר חנ ר. אנ רי בה תש יי של ד  ענ ר  עמשי מנ בש יהב  חג מש ינו  אי ן  בל תל וה מוץ  ך  כה שום  ומי יה"ה.  ס  כי ל  ענ יהד  י  כי יז)  ה (שמות  בועה שש הנ
ים יסי ני כש ן, מנ בל תל ש וה ר קנ רה בש ני ר של חנ ה, אנ טה חי ת הנ אל מו של ם, כש יי לנ רושה א יש רה קש ני קום של אותו מה ים לש סי נש כנ תש ר, מי רי בה תש יי של
ה (תהלים כד) ר בה מנ אל נל ר ה', של ל הנ נויהה ענ יא בש הי ם, של יי לנ ירושה ר, לי ם בנ הי ל, של אי רה שש סו יי נש כנ תש ך יי ר. כה אוצה ה לש אותה
תוך ת מי רל רל בש ני של ה כש בואה יא תש הי ר, של מו בנ י כש קי ב. נה בה ר לי ם ובנ יי פנ י כנ קי שו נש דש קום קה מש י יהקום בי ר ה' ומי הנ ה בש לל עמ י ינ מי
אותו ן. בש גום בי רש ר תנ יהו. בנ יקות פי שי נש י מי ני קי שה ר בו (שיר א) יי מנ אל נל ה, של לה חי תש בנ ר, כש קו בנ שש ן - ננ מנ אותו זש ת. בש סםלל פש

ל. אי רה שש י יי כםרי י בש ני ם בש הל א לה קורי ם, וש יהל לי מו עמ ה שש ן, שורל בל תל ש וה תוך קנ ר מי מו בנ ים כש יי קי יו נש הש יי ן של מנ זש

ך כה ם. וש יי לנ גש רנ ין הה ים בי תושי ם כש הי בור, של יו שה בה נה עמ בור, בנ תו שה יעה טי נש ן. בי פל גל בור כנ ין שה נות אי ילה אי ל הה כה ך מי כה וש
ן כי . וש יענ סי ם תנ יי רנ צש מי ן מי פל תוב (תהלים פ) גל כה הו של ם, זל הל ל לה אי רה שש לו יי שש מש לות ני גה ים. בנ תושי ה כש לה ים של יתי זי ת, הנ יי זנ
ת, (ירמיה יא) יי זנ ים לש שולי ל מש אי רה שש ה יי מו זל ל. וכש אי רה שש ית יי אות בי בה ם ה' צש רל י כל ית, (ישעיה ה) כי יעי בי רש לות הה גה בנ
ים. יתי י זי לי תי שש יך כי נל ך בה יתל י בי תי כש ינרש יהה בש ן פםרי פל גל ך כש תש שש ך (תהלים קכח) אל שום כה ר. ומי י תםאנ רי ה פש פי ן יש נה עמ ת רנ יי זנ

לות. גה ים בנ בורי ם שש הי שום של ה, מי זל ה לה מוך זל סה

יק לי דש הנ ים לש יתי זי , וש חנ בי זש מי י הנ בי ל גנ ך ענ סי ננ ן לש יי ינ ש בש דה קש מי ית הנ בי שו לש דש קנ תש ת, יי סםלל תוך פש ים מי יי קי יו נש הש יי ר של חנ אנ וש
ך סי ננ תש הי ן של יי ינ ם  ב הי ב רנ רל עי לות. של זה ים ומנ בי כוכה לש ך  סי ננ תש םא הי ל ן של יי ינ ה?  זל לה ה  י זוכל ה. ומי נורה מש לנ רות  ני אור  מה

ה. ה כגלה תורה ל הנ כה בש רות של עמבי ים לה די מה שג ים, מש סי יקורש פי ים, אל יני ים, מי די מה שג ם מש הל לות, ומי זה ים ומנ בי כוכה לש

ם לות הי גה ם, בנ יהל לי גש ין רנ ים בי רוכי יו דש הש יי ד של ם. ענ יהל עמשי דו מנ מש לש יי ם ונ גויי בו בנ רש עה תש יש ם, ונ הל ר בה מנ אל נל ל של אי רה שש יי וש
י. ני בי סג יש י  בנ עמקי ון  עמ ע  י רה ימי א בי ירה ה אי מה לה לום, (שם מט)  שה יו הנ לה עה ד,  וי דה ר  מנ ם אה ילה בי שש ובי ם.  הל מי רו  רש בש ני םא  ל
י מוני דש קנ ש הנ חה נה ל הנ ר אל מנ אל יו נל לה עה עמקם"ב. של ינ םאן. בש צ "י הנ בי קש עי ך בש י לה אי למםה (שיר השירים א) צש ר שש מנ ם אה יהל לי עמ ונ
ים לי שה מש ני לות  גה ן הנ מי או  יהצש ר של חנ ב. אנ קי עה נו  שופל ה תש תה אנ וש םאש  ר ך  שופש יש ה, (בראשית ג) הוא  וה ת חנ ה אל תה פי של
פוחנ תנ ת הנ חנ (שיר השירים ח) תנ ה  תוב בה כה ם, של יי רנ צש ת מי יאנ יצי בי של מו  ים, כש טובי יחות הנ רי ל הה כה ים ולש פוחי תנ לש

עורנרשתייך.

ל ענ דות  ונ תש הי לש  - יהה  רל חמ אנ וש ים,  כורי בי ל הנ ענ דות  ונ תש הי - לש יהה  רל חמ אנ וש ים,  כורי יא בי בי הה לש  - זו  ר  חנ אנ ה של וה צש מי הנ
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מו שורו, כש עי תו  יטה קי ר לש חנ אנ תו, או  יטה קי ם לש ילה קםדל הש ם יי אי ר, של עמשי מנ ל הנ ים ענ שי קש ה מנ נה שש מי י הנ לי עמ ר. ובנ עמשי מנ הנ
ה דומל תו  צה קש רוג מי תש אל רות. וש פי שול הנ ר בי חנ ר אנ אומי י של מי ה. ייש  טה נה ר חמ חנ אנ ך  לנ ן, הה ילה אי בש ר בו  מנ אל נל רוג, של תש אל
ר חנ ד אנ א ענ לה ינו אל ן אי ילה אי שורו. של תו עי יטה קי ר לש חנ אנ לש ם של הל ר בה מנ אל נל ים, של עי רה ם זש הי ה, של בואה תש תו לי צה קש ן ומי ילה אי לש

שולו. ר בי מנ גש

ך כה ם. וש עה טש הוא מג קום של מה א מי לה רוף, אל ת שה יא פנ הוצי ה, לש פל שולו יה בי קום של מה יא מי מוצי נו הנ קש ך תי שום כה ומי
ם (שמות כג) הל ר בה מנ אל נל ה, של בואה תש לנ ן וש ילה אי ים לה שולי ל מש אי רה שש יי רות. וש שול פי בי הוא כש תו  יטה קי ר לש חנ ה, אנ בואה תש
ל, אי רה שש ם יי הי ן לו, של תל תי ך  םאנש ז צ ית גי אשי (דברים יח) רי ך  כה יך. וש להל ית ה' אל יא בי בי תה ך  תש מה דש י אנ כורי ית בי אשי רי
תםה, בואה ית תש אשי ה' רי ל לנ אי רה שש ל) יי אי רה שש יי ש  ש (קםדל ל, קםדל אי רה שש יי ך  כה י. וש םאני ן צ תי אנ ם (יחזקאל לד) וש הל ר בה מנ אל נל של

ה'. ש לנ או קםדל רש קש ני שור. וש לות - עי גה ן הנ תו מי יטה קי ר לש חנ אנ לש

זון יא מה הי ה, של לה פי ה. בו תש לה עש מנ זון לש יא מה הי ה, של כםל. בו תורה זון לנ יף ובו מה קי תנ דול וש ן גה ילה או אי רש קש ל ני אי רה שש יי וש
ם הל ד לה יהה יורי םא הה ה, ל תורה קו בנ סש ענ תש םא יי ל ל אי רה שש ם יי אי ל. של אי רה שש יי א בש לה זון אל ין מה ים אי כי אה לש מנ לו לנ פי אמ ה. ונ טה מנ לש
הוא י, של רי פש לנ ה. וש ים בה יקי זי חמ מנ יא לנ ים הי יי ץ חנ תוב (משלי ג) עי כה הו של ץ. זל עי ה לש לה שש מש ני ה של תורה ל הנ ד של צנ זון מי מה

ה. וה צש מי

ה תה יש םא הה ש, ל יא אי הי ה של מה חנ ה, וש לה עש מנ לש ם מי יי ים מנ די יו יורש םא הה ל ש, וש אי ה לש לל אי ם, וש יי מנ ה לש לה שש מש ה ני תורה ך הנ כה וש
ב) ל, (שיר  אי רה שש יי בש ר  מנ אל נל ה  זל שום  ומי ל,  אי רה שש יי יל  בי שש א בי לה אל ן,  ילה אי רות הה פי ת  אל ל  שי בנ לש ה)  לה עש מנ לש (מי ת  דל יורל
ר מנ אל נל יהד  ומי ה,  שובה תש בי ים  חי פותש של כש  , יחנ רי נו  תש נה ר  דנ מה סש ים  ני פה גש הנ וש וות.  צש מי י  לי עמ בנ לו  אי  . יהה גל פנ ה  טה נש חה ה  נה אי תש הנ

לות. גה ן הנ ך, מי י לה כי י ולש תי פה י יה יהתי עש ך רנ י לה ל, קומי אי רה שש יי בש

ים רי שש ענ ה ומש טה נה ר חמ חנ ים אנ כי ה הולש ים בה לי דש תנ שש מי לו של אי ה, בש תורה ים, בנ יי חנ ץ הנ הוא עי ן, של ילה אי ה בה שום זל ומי
ן? ילה אי הו הה ן. ומנ ילה אי רות הה ם פי הי ים ה"ה, של סי נש כנ תש ה מי י', ובה "ה, א' מי מה כש יא חה הי ם יו"ד, של יהל לי ה עמ שורל אותו, של
ם תל חש קנ ם (ויקרא כג) ולש הל ר בה מנ אל נל ים של יקי די ם צנ שורו, אותה לות - עי גה ן הנ תו מי יטה קי ר לש חנ ם, אנ עה ר הה אה ל שש בה ו'. אמ
ים כי ה הולש יטה קי ר לש חנ אנ וות, וש צש ה ומי י תורה לי עמ בנ ים בש חוזי אמ ם, של יהל עמשי מנ ר בש דה ר. הה דה ץ הה י עי רי אשון פש רי יום הה ם בנ כל לה

ן. ילה אי ם) כש יהל לי ים אמ כי ה הולש טה נה ר חמ חנ אנ ה. וש בואה ל תש ים של עי רה י זש בי גנ ם (ולש יהל בי גנ לש

ם יי ל מנ ל כה ל ענ די גה כו לי רש ק דנ ה יהרה ק. מנ יהרה רוג כש תש אל נו של יעי מי שש הנ א לש ין, בה דושי ת קי כל סל מנ שוהה בש רש ה פי שום זל ומי
קום מה ה. ובש א תורה לה ם אל יי ין מנ ה, אי מה כש חה ל הנ ד של צנ כו' ומי ל וש די גה כו לי רש ם דנ רוג גנ תש ף אל שורו, אנ תו עי יטה קי ת לש ענ שש ובי
רוג הוא תש אל ים, וש די דה י צש ני ז שש רוג אוחי תש י אל רי ים; המ כי רה ה דש לשה שש ן בי ילה אי ה לה ול רוג שה תש ינו, אל ני שה ה של זל ה, וש לה עש מנ ר לש חי אנ
, רוהה אמ בי מו של ת, כש ענ דנ ה - בש טה מנ חוז לש ה. אה ב רואל לי ה - הנ לה עש מנ חוז לש ה. אה טה מנ חוז לש אה ה וש לה עש מנ חוז לש אה ב של לי ן הנ יוקנ דש
ה. (ע"כ רעיא ב רואל לי ן - הנ הל בה וות של צש מי ן הנ הי ם של יי יננ עי לו. הה י של רי פש ה הנ תורה ן, הנ ילה יא אי ת הי ענ . דנ ענ ב יודי לי הנ

מהימנא)

ה. ינה קום בי ה מש י זל אי א וש צי מה ן תי יי אנ ה מי מה כש חה הנ ח, (איוב כח) וש תנ ה פה הודה י יש בי גו'. רנ י וש יון לי הש ש תי י קםדל שי נש אנ וש
ה לה חי תש ם. בנ עולה י הה ני ר בש אה ל שש כה ם) מי הל לה בוד של כה ר (בנ ם יותי דה בש כנ ה לש רוך הוא רוצל דוש בה קה הנ ל של אי רה שש ם יי יהל רי שש אנ
גוי ם וש הל א לה רה קה ד של ם ענ הל ה מי בה רנ ה הה בה המ אנ ה הה זה םא זה ים. ל ני ת כםהמ כל לל מש י מנ יו לי הש ם תי תל אנ ם, (שמות יט) וש הל ר לה מנ אה
ה זה זה םא  ל ה.  תה אנ דוש  ם קה י ענ יד) כי ם (דברים  הל לה א  רה קה ד של ענ ם  הל ה מי בה המ אנ ה הה זה זה םא  ל ר.  יותי הוא  דוש, של קה

כםל. ן הנ ר מי הוא יותי י, של יון לי הש ש תי י קםדל שי נש אנ ם (שמות כב) וש הל א לה רה קה ד של ם ענ הל ה מי בה המ אנ הה

קום מה ה מי אה ה יהצש מה כש חה הנ ש, וש א קםדל רה קש ני קום של מה ה, מי מה כש חה ה מי אה ה יהצש תורה א. הנ צי מה ן תי יי אנ ה מי מה כש חה הנ תוב וש כה
ילה הש ש תי יא קםדל ל הי תוב (ויקרא כה) יובי כה ש, של א קםדל רה קש ל ני ן יובי כי ר, וש מנ ק אה חה צש י יי בי ים. רנ שי דה קר ש הנ א קםדל רה קש ני של

י. יון לי הש ש תי י קםדל שי נש אנ תוב וש כה הו של ם. זל הל ים מי לולי ל כש אי רה שש יי ם. וש כל לה

ך, םא כה ה ל זל ה. וש טה מנ ה לש זל ה וש לה עש מנ ה לש י, זל י יוסי בי ר רנ מנ ה? אה זל ה לה ין זל ה בי ש. מנ ו קםדל שה כש ענ דוש, וש ה קה לה חי תש בנ
דוש, קה א  רה קש ני ה  זל קום  מה בש לו.  ר  מל ייאה דוש  קה ים  לנ ירושה בי ר  נותה הנ וש יון  צי בש ר  אה שש ני הנ יהה  הה וש ד)  (ישעיה  תוב  כה של

ש. ה קםדל לה עש מנ ה לש לה עש מנ ולש

ש י קםדל שי נש אנ יהיא, וש י חי בי ר רנ מנ יהיא. אה י חי בי רנ וש י  י יוסי בי רנ מו  ים עי כי הולש יו  הה ך, וש רל דל בנ ך  יהה הולי א הה בה י אנ בי רנ
תוב (ירמיה ב) כה נו? של ן לה יי ננ ה. מי ך זל כה רו, וש מש ה אה ים יהפל רי בי חמ ל הנ כה י וש י יוסי בי י רנ רי ר לו, המ מנ נו? אה ן לה יי ננ י, מי יון לי הש תי
ית אשי תוב (תהלים קיא) רי כה ית, של אשי את רי רי קש ה ני מה כש אי חה דנ ית, ונ אשי תםה. רי בואה ית תש אשי ה' רי ל לנ אי רה שש ש יי קםדל

ת ה'. אנ רש ה יי מה כש חה

םא ה ל פה רי ה טש דל שה ר בנ שה תוב (שמות כב) ובה כםל, כה מות הנ לי שש ל) בי אי רה שש (יי ש  קםדל או  רש קש ני ל  אי רה שש יי שום של ומי
ב לל כל כון אםתו, לנ לי שש ב תנ לל כל ה. לנ של קה ין הנ די ד הנ צנ ים מי קי םא יונש כםל, ל ל הנ ים ענ מי לי ם שש הי ל, של אי רה שש י יי רי המ לו, של םאכי ת
ם הל סור לה ה, אה מה זגהמ יל בו  טי הי יו וש לה רוי עה ה שה של קה ין הנ די הנ ן של יוה כםל. כי ל הנ ק ענ זה חה צוף הל חה ין הל די הוא הנ אי, של דנ ונ
כםל, ן הנ ר מי ה יותי של קה ין הנ צוף, די חה ין הל די הוא הנ אי, של דנ ונ כון אםתו  לי שש ב תנ לל כל א לנ לה ש. אל ים קםדל אי רה קש ני ם של אותה לש

ש. פל י נל זי ים ענ בי לה כש הנ תוב (ישעיה כו) וש כה של

י יון לי הש ש תי י קםדל שי נש אנ תוב וש אן כה ש. כה םא קםדל ל דוש, וש אל קה רה שש יי תוב בש ה, כה תורה ה בנ לה בי ה נש רה כש זש ני של ה, כש אי םא ורש ב
יך רל עה שש ר בי של ר אמ גי ה לנ לה בי ל נש כה לו  םאכש םא ת תוב (דברים יד) ל ה כה לה בי נש ם בי שה לו. וש םאכי םא ת ה ל פה רי ה טש דל שה ר בנ שה ובה
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ה ת זל ל אל םא פוסי ל ה, של תה שש על ל נל אי רה שש ל יי ד של צנ ה מי לה בי י נש רי המ ש, של םא קםדל ל דוש וש ה. קה תה דוש אנ ם קה י ענ גו', כי ה וש נה נל תש תי
נו. רש אנ בי מו של ה, כש לה בי נש ה בי ים ייש בה ני וה גש ים הנ בי רנ ל. וש אי רה שש א יי לה אל

ה' יך. לנ להל ה' אל ה לנ תה דוש אנ ם קה י ענ ם, כי תוב שה כה י, וש יון לי הש ש תי י קםדל שי נש אנ אן וש תוב כה עון, כה מש י שי בי ר רנ מנ אה
תוב (ישעיה ד) כה ה. וש ינה כי שש ם) הנ שה אן (וש כה ה, וש לה עש מנ ה לש לה עש מנ אן) לש ם (כה א שה לה יות! אל הש לי יך  רי יהה צה י הה יך? לי להל אל
ש תוב קםדל ש. כה ה קםדל לה עש מנ דוש ולש אן קה כה ש. בש םא קםדל ל ר לו, וש מל דוש ייאה ים קה לנ ירושה ר בי נותה הנ יון וש צי ר בש אה שש ני יהה הנ הה וש

אי. דנ י ונ יון לי הש ש תי י קםדל שי נש ך אנ ל כה ענ נו. וש רש אנ בי מו של "א, כש הי תםה, בש בואה ית תש אשי ה' רי ל לנ אי רה שש יי

ל תוב כה סוק כה פה סוף הנ ה'. בש ל לנ אי רה שש ש יי תוב קםדל י כה רי ר לו, המ מנ עון. אה מש י שי בי י רנ ני פש ב לי יהה יושי ק הה חה צש י יי בי רנ
י יש כי אי תוב וש כה נו של יש מו - הנ שה יו ילאש לה ל אםכש ר, כה מנ ה אה עון, יהפל מש י שי בי ר לו רנ מנ ר? אה ה אומי ה זל מו, מנ שה יו ילאש לה אםכש
יו לה ל אםכש תוב כה ש, כה קםדל או  רש קש ל ני אי רה שש יי שום של ש. ומי ל קםדל םאכנ םא י ר ל ל זה כה תוב וש כה כו'. וש ה וש גה גה שש בי ש  ל קםדל םאכנ י

יק. פי סש ה - מנ ר זל בה מםענ דה שש א לי לה אן אל כה י לש אתי םא בה ם ל ר, אי מנ אה ק יהדו וש שנ נה ק וש חה צש י יי בי א רנ מו. בה שה ילאש

דוש קה דוש  תוב (ישעיה ו) קה י כה רי ך, המ ם כה דוש. אי קה ה מי לה עש מנ ר לש יותי ש  קםדל של ינו  ני י שה רי י, המ בי ר לו, רנ מנ אה
ד, חה ת אל יי ים בנ עמשי ננ ם  ד, כגלה חה אל ים כש רי בש חנ תש מי של ה, כש אי םא ורש ר לו, ב מנ כםל? אה מות הנ לי שש זו  וש אות,  בה ה' צש דוש  קה
ת לל לל כש ני של ל בו. וכש לה כש כםל ני הנ ל של לה ש. הוא כש קםדל ך  שום כה דוש, ומי כםל קה ל הנ ל של לה כש ש. הנ א קםדל רה קש ה ני זל ת הנ יי בנ הנ וש
ך, שום כה ה'. ומי ל לנ אי רה שש יי ש  תוב קםדל כה כםל, של ל הנ ל של לה כש ש, הנ ים קםדל אי רה קש ני ם  ה, הי מה לי שש ה הנ מונה אל ל הה אי רה שש יי בש

י. יון לי הש ש תי י קםדל שי נש אנ וש

הו ך, מנ ם כה לו?! אי םאכי םא ת ה ל פה רי ה טש דל שה ר בנ שה תוב ובה םא כה ר לו, ל מנ אה א וש בה י אנ בי ת רנ ל אל אנ ד שה חה יון אל גש לי
ר לו, מנ יו? אה אה ירי ן לי תנ ה נה מה יות! לה הש יך לי רי יהה צה ים הה בי לה כש ן לנ תנ ף נה רל יו? טל אה ירי ן לי תנ ף נה רל תוב (תהלים קיא) טל כה של
ר בה דה אי, של דנ יו ונ אה ירי ן לי תנ ה, נה פה רי מו טש ף כש רל ר, טל םאמנ ם ת אי תוב! וש ף כה רל יו?! טל אה ירי ן לי תנ ה נה פה רי תוב טש ם כה אי א, הנ יקה רי
ע י יהדנ רי המ ם, של כל ן לה תנ םא נה ה ל ר זל בה ה דה שום זל נו. מי מל ים מי אי ירי מו וי י שש אי רש ם יי אותה א לש לה ר בו אל הי זה הי נו לש תש םא נה ה ל זל
ן תנ ה. נה ר בה הי זה הי יך לש רי צה ה וש תורה ל הנ ה של רה מש ה חג ר זל בה שום דה יו, ומי וותה צש ים מי רי םא שומש ל נו וש מל ים מי אי רי ם יש כל ינש אי של
ם אותה א לש לה רוך הוא אל דוש בה קה ם הנ נה תה םא נש ה ל תורה רות הנ מש ל חג כה ים. וש רי חי אמ םא לנ ל אי, וש דנ יו ונ אה ירי ן לי תנ יו, נה אה ירי לי

ם. כל םא לה ל יו וש וותה צש י מי אי רש ם יי אותה א, לש טש י חי אי רש יי

י, שי נש אנ וש ה  ה זל י. מנ יון לי הש תי ש  י קםדל שי נש אנ וש כו')  וש י  שי נש אנ וש תוב  כה וש ל,  אי רה שש יי ש  תוב (קםדל ר, כה זה עה לש י אל בי ה רנ נה שה
או יהצש ר של חנ ל. אנ יובי ד הנ צנ א מי לה רות אל חי ל לנ אי רה שש יי או  םא יהצש ינו, ל ני שה אי. של דנ ונ ש  י קםדל שי נש אנ א וש לה ש? אל יו קםדל רה חמ אנ וש
ל, (ויקרא כה) יובי בנ תוב בו  כה לו. וש ים של ני לו, בה ים של שי נה אמ או  רש קש ני יו, וש פה נה כש ה בי זל ל הנ יובי ם הנ ח אותה קנ רות, לה חי לנ
אי, דנ ונ ש  י קםדל שי נש י, אנ יון לי הש ש תי י קםדל שי נש אנ ך, וש שום כה אי. ומי דנ ם ונ כל אי, לה דנ ש ונ ם, קםדל כל ילה לה הש ש תי יא קםדל ל הי יובי

ש. מה לו מנ ים של שי נה אמ

תוב כה רוך-הוא, של דוש-בה קה לנ ים  חי א אנ רי קה הי לש ל  אי רה שש יי כו  ה זה זל ל  ענ וש ה,  ת זל ר אל מנ הוא אה רוך  בה דוש  קה הנ וש
ה' ל לנ אי רה שש יי ש  תוב (ירמיה ב) קםדל כה ש, של מה מנ ש  קםדל או  רש קש ני ך  ר כה חנ גו'. אנ וש י  עה רי וש י  חנ ן אנ ענ מנ (תהלים קכב) לש
ל םאכנ םא י ר ל ל זה כה תוב (ויקרא כב) וש כה מו, וש שה יו ילאש לה ל אםכש ך כה שום כה ש. מי י קםדל שי נש םא אנ ל ש וש תםה. קםדל בואה ית תש אשי רי

ה. גה גה שש ש בי ל קםדל םאכנ י י יש כי אי ש. (שם) וש קםדל

ם נות שי כנ םא לש ל אי וש ננ ם גש שי רו בש בי חמ םא לנ ר קש ם לי דה אה סור לש ש אה ם קםדל הי שום של ש, ומי או קםדל רש קש ל ני אי רה שש ינו, יי ני שה
ע? רה הו מי גו'. מנ ע וש רה ך מי שונש צםר לש תוב (תהלים לד) נש ינו, כה ני ים. שה רי חי ים אמ רי בה דש ן בי כי ל של כה דול, וש שו גה נש עה רו, וש בי חמ לנ

ם. עולה דות לה לות יורש חמ ע מנ רה שון הה ל לה לנ גש בי של

י בי ר רנ מנ אה ין בו. של אי ה של מנ ס בש פה תש ה אותו, ני נל גנ ין בו ומש אי ם של שי רו בש בי חמ א לנ קורי י של ל מי י, כה י יוסי בי ר רנ מנ אה
ט רה יו, פש יה חה לש לי ים לו  די יורש וש נםם,  יהי גי לנ ים אותו  ידי ע, מורי שה רה רו  בי חמ א לנ קורי י של ל מי יהה, כה קי זש י חי בי ר רנ מנ יהא אה חי

ע. שה ם רה הל םא לה ר קש ם לי דה אה ר לה תה מג ה של תורה ל הנ ים של צופי ם חמ אותה לש

ר לו, מנ ה. אה הודה י יש בי י רנ ני פש א לי . בה יתה שי ע עה שה מו רה ר לו, כש מנ א, אה יסה י יי בי ר רנ בנ רו, עה בי ת חמ ל אל לי קי יש של אותו אי
ל אנ שה ה וש הודה י יש בי א רנ ע. בה שה הוא רה י של תי רש מנ םא אה ל ע, וש שה רה יו כש רה בה ה דש אי רש מנ ע, של שה רה א כש לה י לו, אל תי רש מנ םא אה ע ל שה רה
םא ל אוייב, וש יהה ה' כש תוב (איכה ב) הה כה נו? של ן לה יי ננ ייב. מי חנ תש םא הי ל אי של דנ ר לו, ונ מנ ר. אה זה עה לש י אל בי י רנ ני פש ה לי עמשל מנ לנ
ה. נה מה לש םא אנ ל ה, וש נה מה לש אנ ה כש תה יש ה, (שם א) הה זל מו  ם. כש עולה ים בה עי זה ל גש אי רה שש יי ר מי אנ שש םא ני ך, ל םא כה ם ל אי אוייב. של

ה לו. כה חנ יהם ומש ר הנ בל עי ה לש לה עש ך בנ לנ הה ה של נה מה לש אנ כש

א סי כי מות הנ ל דש ענ תוב (יחזקאל א) וש כה כםל, של ר הנ קנ הוא עי ע, של מה שש ם מנ שה ע? מי מה שש אן מנ כה יהיא, ומי י חי בי ר רנ מנ אה
גו'. ר וש ענ ינ י הנ צי עמ בנ פוחנ  תנ תוב כש ק, כה חה צש יי י  בי ר רנ מנ ם. אה דה ה אה אי רש םא מנ ל ם, וש דה ה אה אי רש מנ ם. כש דה ה אה אי רש מנ מות כש דש
אן כה לש אתה  םא בה ל לו  ה, אי הודה י יש בי ר רנ מנ ר. אה בה דה חוז הנ ים אה ני וה גש יו, ובי נה וה גש ד בי רה פש ני , של פוחנ תנ . כש פוחנ םא תנ ל , וש פוחנ תנ כש

י. לו - דנ לה ים הנ רי בה דש מםענ הנ שש א לי לה אל

ה ני הי ר וש מנ אה ד של וי דה ד. כש וי םא דה ל ד, וש וי דה ד. כש וי דה הוא כש יום הנ ם בנ הל ל בה שה כש ני יהה הנ הה תוב (זכריה יב) וש ינו, כה ני שה
א יהה קורי הה ים וש כי לה ל מש ענ ך  לל יהה מל הוא הה י. וש ני יון אה בש אל י וש ני י עה תוב (תהלים פו) כי כה ית ה'. וש בי י לש ינותי כי י המ יי נש עה בש
ש, מה ש מנ א קםדל לה ש, אל קםדל ם כש הל א לה רה םא קה רוך הוא ל דוש בה קה הנ ל של אי רה שש ם יי יהל רי שש א, אנ בה י אנ בי ר רנ מנ ך. אה מו כה צש ענ לש

גו'. מו וש שה יו ילאש לה ל אםכש ך כה שום כה ה', ומי ל לנ אי רה שש ש יי תוב קםדל כה של
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א לה ירות? אל מי אמ ר הה של ר על חנ ל אנ אי רה שש יי ים לש יני ת די תי רוך הוא לה דוש בה קה ה הנ אה ה רה י, מה י יוסי בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה
ילה הש ה תי תורה הנ י של די ם כש יהל יני לום בי ת שה תי לה יך  רי צה ך  שום כה ל, מי אי רה שש יי ה לש ה תורה נה תש ה ני בורה גש ד הנ צנ ינו, מי ני שה ך  כה
ין די א הנ לי מה לש אי ין, של ל די א ענ לה יים אל קנ תש ם מי עולה ין הה ק, אי חה צש י יי בי ר רנ מנ א אה בה י אנ בי ר רנ מנ אה . של יהה דל דה ל צש כה ה מי מורה שש

יים. קנ תש הי ין וש די א בש רה בש ם ני עולה ך הה שום כה עממםד, ומי םא ינ ל

ם רל ר, טל בםקל א לנ לה יום? אל ל הנ כה םא בש ל ר וש בםקל י לנ כי ט. וש פה שש ר מי בםקל ינו לנ תוב (ירמיה כא) די א, כה בה י אנ בי ינו, רנ ני שה
םא תוב (ויקרא יט) ל כה ת, של מל ין אל ינו די ה, אי תה שה ל וש כנ אה ר של חנ ין אנ ן די דה י של ל מי כה תו, של שש םא יי ל ים וש ני יה דנ לו הנ םאכש י של
ר חנ ין אנ ן די דה י של ל מי כה ין. של ים די ני דה ד של ענ לו  םאכש םא י ל ים של ני יה דנ ה לש רה הה זש ם? אנ דה ל הנ ה ענ ה זל ם. מנ דה ל הנ ענ לו  םאכש ת
י יני די ן בש כי ל של מון, כה מה ה בש ר. זל חי אנ ן לש תנ נה ש  מה מנ מו  י דה רי המ ר, של חי אנ לש רו  בי ם חמ ת דנ ייב אל חי לו  אי ה, כש תה שה ל וש כנ אה של
ט, פה שש ר מי בםקל ינו לנ תוב די ה כה ל זל ענ תו, וש שה לו וש כש אה ם של א קםדל לה ין אל דון די םא לה ל ר של מי שה הי ים לש ני יה דנ ים הנ יכי רי צש שות של פה נש

ם ה'. אג י נש תי צש פנ ה חה לל אי י בש ץ כי רל אה ה בה קה דה ט וצש פה שש ד ומי סל ה חל י ה' עםשל ני תוב (ירמיה ט) אמ כה וש

ם אותה ך?  לל מל הנ י  קוני תי ם  הי מה ך.  לל מל הנ י  קוני תי בש ר  קי שנ מש ין,  די בנ ר  קי שנ מש של י  מי ה,  הודה יש י  בי רנ ר  מנ אה ינו,  ני שה
ה זל ה בה לוי זל כםל תה הנ ם ה'. וש אג י נש תי צש פנ ה חה לל אי י בש תוב כי כה ץ. וש רל אה ה בה קה דה ט וצש פה שש ד מי סל ה חל תוב עםשל כה ר, של מנ אל נל של
ך. אל סש כון כי ט מש פה שש ק ומי דל תוב (תהלים פט) צל כה א, של סי כי י הנ קוני ם תי ה הי לל ר, אי מנ י אה י יוסי בי לוי). רנ ה תה זל םא בה ל המ (ונ

א. סי ד כי סל חל ן בנ הוכנ תוב (ישעיה טז) וש כה וש

רו מי שה א תי לה יות! אל הש לי יך  רי יהה צה הה מםרו  שש רו? תי מי שה ה תי ה זל גו'. מנ וש רו  מי שה ם תי יכל לי י אמ תי רש מנ ר אה של כםל אמ ובש
ם יכל לי יענ אמ גי םא ינ ל רו, של מי שה י. תי תי ר עמבודה מנ אמ ל מנ ם ענ יכל תי רש הנ זש הי ר של לומנ ם? כש יכל לי י אמ תי רש מנ ר אה של ה אמ ה זל אי. מנ דנ ונ
מו ירו כש כי זש םא תנ ירו - ל כי זש םא תנ ים ל רי חי ים אמ להי ם אל שי ד. וש בנ לש י בי לי ה של ירה טי ה ונש ירה מי ה שש אותה רו מי מי שה ע. תי שום רנ
ינם יקג ת, וי רל חל ץ אנ רל אל ים בש מי ענ ין הה לו בי פש תי בו, של בש סנ םא תש ר ל לומנ ירו - כש כי זש םא תנ ים ל להי ם אל שי ר וש חי ר אנ בה נו. דה רש אנ בי של

גו'. ים וש רי חי ים אמ להי ם אל תה שה דש בנ עה תוב (דברים כח) וש כה ה של ם מנ כל בה

ך ה בה ידה עי אה י וש מי ע ענ מנ ח, (תהלים פא) שש תנ ה פה הודה י יש בי רו - רנ מי שה ם תי יכל לי י אמ תי רש מנ ר אה של כםל אמ ר ובש חי ר אנ בה דה
רוחנ ד בש וי ם דה רה מה לו אמ לה ים הנ סוקי פש גו'. הנ ם וש יי רה צש ץ מי רל אל ך מי לש ענ מנ יך הנ להל י ה' אל נםכי גו'. אה ר וש ל זה ך אי ילה בש הש םא יי גו', ל וש
קומות ה מש מה כנ ם, בש דה אה ת הה ה אל תורה ה הנ ירה הי זש קומות הי ה מש מה כנ י - בש מי ע ענ מנ ם. שש הל ן בה בוני תש הי לש ייש  וש ש,  קםדל הנ
י ל מי כה ה. של תורה וות הנ צש ת מי מםר אל שש יי י של די ם כש דה אה ת הה לל תועל כםל לש הנ וש ם,  דה אה ת הה הוא אל רוך  בה דוש  קה יר הנ הי זש מנ

דוש. קה ם הנ שי ל בנ די תנ שש מי י של מי ה, כש ל בה די תנ שש ה ומי תורה וות הנ צש ת מי מםר אל שש יי של

דוש, קה ם הנ שי ל בנ די תנ שש מי י של מי ה כש ל בה די תנ שש מי י של רוך הוא, ומי דוש בה קה ל הנ מו של יא שש ה הי תורה ל הנ ינו, כה ני שה של
ה אות נה מל ענ מי גורי י של מות, ומי שי ל הנ ת כה ל אל כולי ם של יון, שי לש ם על ד, שי חה דוש אל ם קה יא שי ה הי תורה ל הנ כה שום של מי
םא ל ה וש תורה ל הנ יף ענ םא תוסי ירו - ל כי זש םא תנ ים ל רי חי ים אמ להי ם אל שי ינו, וש ני דוש. שה קה ם הנ שי ם בנ גה ה פש שה לו עה אי ת כש חנ אנ
ד צנ ם מי ינה אי ים של רי חי ים אמ רי פה סש ק בי סי ענ תש מי י של ה מי - זל ים  רי חי ים אמ להי ם אל שי וש ר,  מנ יהיא אה י חי בי ה. רנ נה מל ע מי רנ גש תי

ה. תורה ל הנ ן ענ כי ל של ם, כה ענ ם טנ הל מםד מי לש לי ם וש ירה כי זש הנ לו לש פי סור אמ אה יך - של ל פי ע ענ מנ שה םא יי ה. ל תורה הנ

א לה מםר? אל שש צות תי מנ ג הנ ת חנ ך לו אל סומי ים, וש רי חי ים אמ להי ם אל שי תוב וש ם כה ענ טנ ה הנ ך, מה ה כה ה שונל הודה י יש בי רנ
ר בה דה בו הנ שום של ם? מי ענ טנ ה הנ רוך הוא. מה דוש בה קה ת הנ מוננ ת אל ר אל םא שומי ל י של מי ה, כש ת זל ר אל םא שומי ל י של מי י של מי
ה ל זל ענ יון. וש לש על דוש הה קה ם הנ שי ים בנ חוזי ם אמ י כגלה רי המ ים, של ני מנ זש הנ ים וש גי חנ ר הנ אה ל שש כה ן בש כי ק, וש חה צש י יי בי ר רנ מנ חוז. אה אה

ה. מונה אל לויהה הה ם תש הל בה שום של ה, מי נה שה ים בנ מי עה לש פש תוב שה כה ה של ינו, מנ ני שה

ן יה עש מנ הנ ה מי כה רה ים בש לי נוטש שום של ש, מי מה ך מנ כורש ל זש ר, כה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ך? אה כורש ל זש ה כה מה ך, לה כורש ל זש ה כה אל יירה
ה כה רה ל בש נוטי שום של דוש, מי קה הנ ך  לל מל י הנ ני פש אות לי רה הי לש יך  רי מול, צה ני ל של אי רה שש ן יי ל בל ינו, כה ני אן שה כה ל. מי חנ ננ ל הנ של
ם שה מי נו, של רש אנ בי מו של דםן ה', כש אה י הה ני ל פש תוב אל כה ך. וש ן לה תנ ר נה של יך אמ להל ת ה' אל כנ רש בי תוב כש כה הו של ל. זל חנ ננ בוענ הנ מנ מי

ים. מי ענ ר הה אה ל שש כה ל מי אי רה שש ל יי ם של קה לש י חל רי שש ה. אנ כה רה ים בש לי נוטש כות וש רה ים בש יקי רי מש

םא ה ל נה ה שה אותה ם, וש מה לות עי זה ים ומנ בי ת כוכה י עמבודנ די בו עובש רש עה תש הי ג, וש חה ת הל חםג אל ל לה אי רה שש לו יי ת עה חנ ם אנ ענ פנ
רו לו, מש ה? אה זל ן לה ימה ה סי לה חי תש ם בנ יתל אי ם, רש הל ר לה מנ א. אה בה א סה נונה מש ב הנ ת רנ לו אל אמ שה או וש ם. בה עולה ה בה כה רה ה בש אה צש מש ני
ל ת כה כל לל לו לה םא יהכש ל או, של צש מש ה ני כה שי חמ ן ונ נה עה ם, וש יי מנ ים מי תומי יו סש ים הה כי רה דש ל הנ ם כה שה נו מי בש שנ של כש ן, של ימה ינו סי אי רה
ם, הל ר לה מנ ה) אה אה רה ד וש רנ חל זו. (נל גש רה וש כו  שש חש ם נל יי מנ שה י הנ ני אות, פש רה הי לש נו  סש ננ כש ני ה של עה שה עוד, בש ם. וש שה לש לו  עה ם של אותה
כו רש בה תש םא הי י ל רי המ ם, של כל מה לו עי לות עה זה ים ומנ בי ת כוכה י עמבודנ די ים, או עובש מולי םא ני ים ל שי נה ם אמ כל ייש בה אי או של דנ ונ
ך רי בה הוא ומש רוך  בה דוש  קה ל הנ כי תנ סש מי זו  ה הנ דושה קש אות הנ מולו, ובה ני ים של לי אי רש שש ם יי אותה ט לש רה ה, פש עה ה שה אותה בש

ם. אותה

ים לי אוכש יו  הה של ם כש מה עי בו  רש עה תש הי לות, של זה ומנ ים  בי ת כוכה עמבודנ י  די עובש ם  אותה לו  עה וש לו,  עה ת  רל חל אנ ה הה נה שה לנ
ל. כםתל ר הנ של קל ם לש יהל רי שש קי ם בש פוסה דש לות של זה ים ומנ בי ת כוכה י עמבודנ די ם עובש ת אותה או אל רה ים. וש חי מי יו שש הה נות וש בה רש קה
רו, מש ם. אה לו אותה אמ שה או וש ין. בה די ית הנ בי ר לש בה דה ת הנ רו אל מש אה או וש כו. בה רש םא בי ם ל הי ים וש כי רש בה ם מש כגלה ם של הל יחו בה גי שש הי
ים בי ת כוכה י עמבודנ די ם עובש הי או של צש ומה קו  דש ם. בה יהדה יהה בש םא הה יהה? ל ן הה בה רש ה קה יזל ם אי כל לה ק של לל חי ם, הנ תל לש כנ אמ ה של זל
ל, אי רה שש יי ק בש א רנ לה רויהה אל ה שש כה רה ין בש אי אי דנ ונ מו, של ת ענ יל אל צי הי ן של מה חמ רנ רוך הה רו, בה מש ם. אה גו אותה רש הה לות וש זה ומנ
רו, מש אה וש חו  תש מות. פה לי שש ם בי עולה ה בה כה רה ה בש אה צש מש ה ני נה שה הנ ה  אותה וש ת.  מל אל י הה ני ה, בש מונה אל י הה ני דוש, בש קה ע הנ רנ זל הנ

גו'. ך וש מל שש ים יודו לי יקי די ך צנ (תהלים קמ) אנ
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ה ה מנ אי םא ורש ם. ב תה לה חמ ים ננ שי יורש ם וש יהל תי חש ם תנ יהל אי ים שונש עי נה כש ים, ני הולי ל מש אי רה שש כות יי זש ר, בי מנ יהיא אה י חי בי רנ
הוא רוך  בה דוש  קה הנ ך. של לל בג ת גש י אל תי בש חנ רש הי וש יך  נל פה ם מי גויי יש  י אורי יו, כי רה חמ תוב אנ כה ך. וש כורש ל זש ה כה אל תוב, יירה כה
דםן ה'. אה י הה ני ת פש ך אל כורש ל זש ה כה אל ך, (שמות לד) יירה שום כה ם, ומי קומה מש ים לי יהרי יב דנ ם ומושי קומה מש ים מי יהרי ר דנ עוקי
גו'. ר וש א חםטל יהצה גו', וש ה וש ף פגארה עי סה אות מש בה דון ה' צש אה ה הה ני תוב (ישעיה י) הי כה מו של דון, כש אה ר, הה מנ ה אה הודה י יש בי רנ

לוי. ד תה חה אל כםל בש הנ דון, וש ייש אה דון וש ר, ייש אה מנ ק אה חה צש י יי בי ים. רנ יהרי יב דנ ים ומושי יהרי ר דנ קי ענ ד, מש חה כםל אל הנ וש

הוא מו של א כש רה קש ני אותו של א, וש רה קש רוך הוא ני דוש בה קה י"ת נו"ן יו"ד, הנ לל "ף דה לל י - אה נה דם ר, אמ מנ ה אה הודה י יש בי רנ
א"ו "א וה כםל - יו"ד הי מות הנ לי ת? שש אנ רש הו מנ תוב. ומנ ת כה אנ רש ים. מנ להי אםת אל רש ר, מנ י אומי י יוסי בי יהו? רנ תוב, ומי כה
א רה קש םא ני ה ל זל וש בו,  תה כש א כי רה קש ה ני "ת נו"ן יו"ד? זל לל "ף דה לל ה הוא אה מה ת לה אנ רש ת הוא א' כו') מנ אנ רש "א. (מנ הי

תוב. ים כה להי ת אל אנ רש ך מנ ל כה ענ א, וש רה קש ה ני זל ך בה שום כה בו, ומי תה כש כי

ם שי בש ים  אי רה קש ני ים  תוני חש תנ ים  מי עה פש לי וש ים,  תוני חש ם תנ שי בש או  רש קש ני ים של יוני לש על ים  מי עה פש לי ר,  מנ אה ה  הודה יש י  בי רנ
כםל הנ ים, וש רי בה דש שו הנ רש פה תש ים ני בי ים רנ ני וה גש ים. ובי רי בה דש נו הנ רש אנ י בי רי המ י, ונ נה דם יון הוא אמ לש ם על שי דםן ה' - בש אה ים. הה יוני לש על הה

ים. מי י עולה מי עולש ם ולש עולה מו לש רוך שש ן ובה מה חמ רנ רוך הה ד. בה חה אל

ת סל נל ה כש רה מש גו'. אה יהו וש יקות פי שי נש י מי ני קי שה ח, (שיר א) יי תנ ק פה חה צש י יי בי גו'. רנ יך וש נל פה ך לש אה לש חנ מנ י שםלי נםכי ה אה ני הי
ינו, ני ך שה א כה לה י? אל ני קי שה ה יי מה יות! לה הש יך לי רי יהה צה י הה ני בי םאהמ י? י ני קי שה ם יי ענ טנ ה הנ יהו. מה יקות פי שי נש י מי ני קי שה ל, יי אי רה שש יי
ל קור של מה הנ יא וש מוצי ה הוא הנ פל י הנ רי המ ה, של פל ה בנ יקה שי נש ך  ל כה לנ גש בי , של רוחנ בש ל רוחנ  קות של בי ל דש יקות של שי ה נש מנ

ה. זל ה מי ים זל די רה פש םא ני ל , של רוחנ ים רוחנ בש קי בי יבות, ודש בי חמ ה בנ פל יקות בנ שי ן נש כי לה , וש רוחנ הה

ה. יקה שי א נש רה קש נו ני יש הנ נו. וש מל ת מי דל רל פש םא ני ל רוחנ של ת, בש רל חל רוחנ אנ ק בש בה דש ה, ני יקה שי נש תו בי מה שש יא ני מוצי י של ן מי כי לה וש
ה. זל ה מי ד זל רי פה םא יי ל , של רוחנ יק רוחנ בש בי דש הנ יהו, לש יקות פי שי נש י מי ני קי שה ל יי אי רה שש ת יי סל נל ה כש רה מש ה אה ל זל ענ וש

תוב כה גו', וש וש גו  ן שה יי ינ ה בש לל ם אי גנ תוב (ישעיה כח) וש י כה רי המ ן? ונ יי אן ינ ה כה ה עושל ן. מה יי יה מי יך  ים דםדל י טובי כי
י בי ה. רנ ל תורה של ה  ינה יי ר, מי מנ יהיא אה י חי בי ן? רנ יי אן ינ ם כה ענ טנ ה הנ יך. מה נל ה ובה תה אנ תש  שש ל תי ר אנ כה שי ן וש יי (ויקרא י) ינ
ת ונ דש חל ן, לש יי יה יך מי ים דםדל י טובי תוב כי ה כה ל זל ענ נוש. וש ב אל בנ ח לש מנ שנ ן יש יי ינ תוב (תהלים קד) וש כה ה של ר, זל מנ יהה אה קי זש חי

כםל. הנ ר מי י יותי ני חי מש שנ מש ן - של יי יה ב. מי לי הנ

א לה ה? אל כה ה בה מה . לה ךש ייבש ונ ת קולו  א אל שה יי ונ ל  חי רה עמקםב לש ינ ק  שנ יי ונ תוב (בראשית כט)  ר, כה מנ ה אה הודה יש י  בי רנ
ל קוד ענ ה נה מה ינו, לה ני כו? שה בש יי הו ונ קי שה יי תוב ונ י כה רי ר, המ םאמנ ם ת אי ה. וש כה בםל, ובה סש ב לי לי םא יהכםל הנ ה ל רוחנ בה קות הה בי דש בי
כז) ה (משלי  זל ה  מנ א.  יקות שוני שי נש רות  תה עש ננ וש תוב  כה ה  זל ל  ענ וש ל,  לה כש רוחנ  בו  ה  קה בש דש ני םא  ל של א  לה אל הו?  קי שה יי ונ
םא ל י של יבות, ומי בי חמ קות הנ בי דש בי רוחו  בש יק רוחו  בי דש יבות, מנ בי חמ ק בנ נושי י של א מי לה א? אל יקות שוני שי רות נש תה עש ננ וש
ה יקה שי ה נש אותה ה רוחו בש קה בש םא דה ל סות, של רות? גנ תה עש ה ננ ה זל רות. מנ תה עש ננ א וש לה קות, אל בי דש םא בי ה ל יבות, זל בי חמ ק בנ נושי

. רוחנ קות רוחנ בש בי יא דש הי יהו, של יקות פי שי נש הו מי קי שה תוב, יי ך כה שום כה ל. ומי לה ק בו כש בנ דש םא ני ל וש

תוב ה כה ל זל ענ וש  , רוחנ בש ת רוחנ  קל בל דש ני יהכול  בש ל, כי אי רה שש יי ם  עי ך  הוא הולי רוך  בה דוש  קה הנ ן של מנ ל זש ינו, כה ני שה  
י נםכי ה אה ני ר הי מנ אל נל ה של עה שה ה. בש זל ה מי ים זל די רה פש םא ני ל קות, וש בי דש י הנ ם גוני ל אותה כה ה', בש ים בנ קי בי דש ם הנ תל אנ (דברים ד) וש

ה. זל נו מי לי עמ ל תנ ים אנ כי יך הםלש נל ין פה ם אי ר, (שמות לג) אי מנ ה. אה ישה רי זו פש ה של ע מםשל יך, יהדנ נל פה ך לש אה לש חנ מנ שםלי

םא יך ל להל ית ה' אל יא בי בי ך תה תש מה דש י אנ כורי ית בי אשי ה? (שם לד) רי זל ה מי לה עש מנ תוב לש ה כה ר, מנ מנ א אה בה י אנ בי רנ
ד צנ הנ יצון מי חי ד הנ צנ ק הנ ננ םא יה ל יון, של לש על תון בש חש ר תנ בה ב דה רי עה םא לש ל א של לה ר? אל ה אומי ה זל מו. מנ ב אי לי חמ י בנ די ל גש שי בנ תש
ת סל נל כש מו? זו  יא אי י הי ה. מי שה דג קש ד הנ צנ ים בש ני פה לש ה של זל ה, וש אה מש טג ד הנ צנ חוץ מי בנ ה של ה? זל זל ה לה ין זל ה בי י. מנ ימי ני פש הנ
ך אה לש חנ מנ י שםלי נםכי ה אה ני תוב, הי אן כה כה יך. וש רי םא צה ל י של ה מי ד זל צנ ק מי םא יוני ל מו - של ב אי לי חמ ם. בנ את אי רי קש ני ל של אי רה שש יי
נו לי עמ ל תנ ים אנ כי הםלש יך  נל ין פה ם אי אי אי דנ נו, ונ מה עי ד מי רי פה םא תי ל של ך  מש חון מי טה י בי תי לש בנ י קי רי ה, המ ר מםשל מנ יך. אה נל פה לש

גו'. פוא וש ע אי דנ וה ה יי מל ה. ובנ זל מי

ך לל מל ם. לש מה ייס עי פנ תש הי ל ולש אי רה שש ת יי בנ המ אנ א בש לה רוך הוא אל דוש בה קה ר הנ מנ םא אה ה ל ר זל בה ר, דה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ך לל מל ים הנ די קש מו. הי ך עי לי יי ך של לל מל הנ ש מי קי בנ ד לש חנ נו ופה א בש זםב אותו. בה עמ ה לנ צה םא רה ל נו, וש ם בש ת עי כל לל ה לל יהה רוצל הה של
ינו י אי רי המ ך), של רל דל נו (בנ מל מי ך  ר לש מי שה ר, הי מנ ן אה כי ר מי חנ אנ ך. לש רל דל ך בנ רש מה שש לי ך  מש עי ך  לי י יי לוני ר פש יוני גש י לי רי ר, המ מנ אה וש
רוך דוש בה קה ך הנ ך. כה מש ד מי רי פה םא אל ל י וש מי ך עי לי ה תי תה אנ אן, או של ב כה שי י אי ני אמ ך, או של ם כה נו, אי ר בש מנ ם. אה לי ר שה בל גל
ה אותה גו'. בש יו וש נה פה ר מי מל שה ר, הי מנ ך אה ר כה חנ אנ ך. וש רל דה ך בנ רש מה שש יך לי נל פה ך לש אה לש חנ מנ י שםלי נםכי ה אה ני ר, הי מנ ה אה לה חי תש הוא, בנ

גו'. ים וש כי יך הםלש נל ין פה ם אי ה, אי ר מםשל מנ ה אה עה שה

םא ה ל זל קום הנ מה ה, בנ אי םא ורש ל ב בה , אמ תה רש מנ ה אה י, יהפל ני ר בש זה עה לש ר, אל מנ ה. אה זל ם בה א אותה צה עון, מה מש י שי בי א רנ בה
נו רש אנ י בי רי המ נו, ונ מל ה מי ישה רי את פש צי מש םא ני אן ל כה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ דו, מה גש נל ר כש בה יב דה שי םא הי ל ר וש בה ה דה ר מםשל מנ אה
ם כגלה ה, וש פל כםל יה ים, הנ רי בה דש לו הנ כש תנ סש יי של ים. וכש אשוני רי שוהה הה רש פי ך  םא כה ל ך, וש פל הי ים לש ייש שוני ים. וש רי בי חמ ה לנ ר זל בה דה

ד. חה ר אל בה דה ם בש הל לה ים של מי עה טש רו הנ מש אה

ש רנ םא פי ל ם וש תנ יך. סה נל פה י לש כי אה לש ך מנ לי י יי תוב, כי כה ך. וש אה לש יך מנ נל פה י לש תי חש לנ שה ר וש מנ אה ן של מנ זש ה? בי יב מםשל שי י הי תנ מה
תוב, כה א. וש קה וש ר דנ בי דנ ר אמ של ר. אמ בי דנ ר אמ של יתה כםל אמ שי עה קםלו וש ע בש מנ שש מוענ תי ם שה י אי אן, כי תוב כה ן כה ל כי ענ ר. וש בה דה ת הנ אל

לוי בו. כםל תה הנ יך, וש רל ת צםרמ י אל תי רש צנ יך וש בל יש ת אם י אל תי ינבש אה וש
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י תנ קום. ומה ה מה אה םא רה ל ם, של יהל לי יב עמ שי םא הי ה ל ך - מםשל אה לש ש מנ מה ם מנ יהל ני שש ר של םאמנ ם ת ר, אי מנ ה אה הודה י יש בי רנ
ה צה םא רה ה ל כםל - מםשל ל הנ ל של לה עון, כש מש י שי בי ר רנ מנ גו'. אה נו וש לי עמ ל תנ ים אנ כי יך הםלש נל ין פה ם אי תוב אי כה ן של מנ זש יב? בי שי הי

נו. בי רש קי י בש נה דם א אמ ך נה לי י יי נה דם יך אמ ינל עי ן בש י חי אתי צה א מה ם נה ר אי םאמל י תוב, (שמות לד) ונ י כה רי המ ך. של אה לש מנ

יך רי יהה צה ם הה אי ב הה לי חמ מו, בנ ב אי לי חמ י בנ די ל גש שי בנ םא תש תוב ל כה א, של בה י אנ בי ר רנ מנ אה ה של ה, זל הודה י יש בי ר רנ מנ אה
י בי ר רנ מנ אה י של תי עש מנ י שה רי המ ך! של םא כה ה - ל אה מש טג ד הנ צנ מי מו של ל אי אי רה שש ת יי סל נל ר, כש םאמנ ם ת אי מו? וש ה אי ה זל יות! מנ הש לי

מו. ק ה' ענ לל י חי תוב (דברים לב) כי כה ל, של אי רה שש ל יי ק של לל חי ה בנ זה חש אל ה נל דושה קש ם הנ אי ל הה אי רה שש ת יי סל נל עון, כש מש שי

ה זה חש אל ם נל אי ה, הה אי םא ורש ה. ב זל ה בה לוי זל כםל תה הנ ה, וש פל א יה בה י אנ בי ל רנ ה של זל , וש תה רש מנ ה אה עון, יהפל מש י שי בי ר רנ מנ אה
ם הל ין ומי יהמי ם לש הל ך, מי שום כה םאל. ומי מ שש ד לי חה אל ין וש יהמי ד לש חה ם - אל ם הי יי ננ ה, ושש ד זל צנ ה ולש ד זל צנ ה לש לה עש מנ ם לש הל לה

ה. ים בה זי חה אל נל ה, וש דושה קש ם הנ אי םאת, הה ז ם הנ אי ים בה לויי ם תש כגלה םאל, וש מ שש לי

ק זה חה הל ש  חה נה הנ וש א,  מה טש ני ש  דה קש מי הנ וש ר  חי אנ ד הה צנ ן הנ ת מי קל יונל זו  ם הנ אי הה ה של עה שה ה? בש ים בה זי חה אל נל ם  י הי תנ מה
ים יאי בי ים ומש ימי די קש ל מנ אי רה שש ה יי ל זל ענ ים. וש יני די ים הנ רי עורש תש מו, ומי ב אי לי חמ ק מי י יוני די גש ז הנ אה לות, וש גנ תש הי יל לש חי תש מנ
עמקםב ינ לט בש שש לי לו  יו אי פה שה כש ה בי צה רה ן, של בה לה בש תםחנ  פש לי וש ר  ים לומנ יכי רי ם, צש ים אותה יאי בי ם מש הי ה של עה שה ים. ובש כורי בי
םא גו', ל ך וש תש מה דש י אנ כורי ית בי אשי תוב, רי ה כה ל זל ענ ה. וש ד זל צנ ל לש אי רה שש רו יי סש מש םא ני ל יהדו וש נו בש תש םא ני ל ש, וש קםדל ע הנ רנ זל ובש
םא ל ים  יני די הנ וש ש,  דה קש מי הנ א  מה טש ני םא  ל י  רי המ של מו,  אי ב  לי חמ מי ד  צנ הנ אותו  ק  יוני םא  ל וש מו.  אי ב  לי חמ בנ י  די גש ל  שי בנ תש

ים. רי עורש תש מי

םא ל י של מי קום לש ן מה תי םא יי ל ה, של זל ד הנ צנ הנ א מי בה י של ל מי כה ש, וש קםדל ע הנ רנ ל זל ב כה לה חה ר בש שה ל בה םאכנ םא י ך ל שום כה מי
י די ים עובש מי ענ ל הה כה ל מי אי רה שש ם יי יהל רי שש ה. אנ לה עש מנ ר לש עורי ה לש טה מנ לש ה של עמשל מנ ר, בש בה דה לוי הנ ה תה עמשל מנ י בש רי המ יך, של רי צה
תוב (שם) כה ה. וש גגלה ם סש ענ יות לו לש הש ר ה' לי חנ ך בה ם, (שם יד) ובש יהל לי א עמ ם קורי בונה רי לות, של זה ים ומנ בי ת כוכה עמבודנ

גו'. ם וש יכל להי ה' אל ם לנ תל ים אנ ני תוב (שם) בה כה יך. וש להל ה' אל ה לנ תה דוש אנ ם קה י ענ כי

ים שי נה וש ל  עולי יו מש שה גש נם י  מי תוב? (ישעיה ג) ענ ה כה ם, מנ יהל עמשי מנ רו  שש כש םא הג ל ל אי רה שש יי ה של עה שה ה, בש אי םא ורש ב
עוד וש בו.  אנו  צה מה ך  כה וש ך,  לל מל למםה הנ ל שש של רו  פש סוד סי ים בש רי בה דש הנ נו  רש אנ י בי רי המ ונ בו,  לו  שש א מה קה וש דנ בו.  לו  שש מה
ים יום עי בה רש ת, אנ חנ ה אנ עודה סש בי ת או  חנ ה אנ עה שה ד, (או) בש חה אל ר כש בי חנ תש הי ה של ל זל כה אמ ל מנ אוכי י של ל מי כה אנו, של צה מה
ם, עולה ים בה יני ר די עורי ם לש גורי מו, וש ים עי בי רש קה תש ה מי אה מי ה טש יעה סי ה, וש לה עש מנ לש ם של ל אותה תו אל פה לי קש ס בי לה קג י מש די ה גש אל רש ני

ים. דושי ם קש ינה אי ים של יני די

תוב (ויקרא יא) כה יך אותו. וש רי םא צה ל ר, של חי אנ ד הה צנ הנ ה מי מה שה ים לו נש וי לש ים, מנ ם יהמי אותה ן בש יד בי ם מולי אי וש
ר סי ם. חה ם בה תל מי טש ני תוב (שם) וש כה אי, של דנ ים אותו ונ אי מש טנ א - מש מי טה הי א לש גו'. בה ים וש דםשי ם קש יתל יי הש ם וי תל שש די קנ תש הי וש
ד פוחי עוד, של רות. וש הה טש ני אות של מש טג י הנ יני ר מי אה מו שש ך כש ר כה הי טה הי שות לש ין רש אי כםל, של ר מי ה יותי טומה ה אמ אה מש א'. טג

נו. מל ר מי ערבנ ם הה דה ם אה לל י צל רי המ ק, של זי נה הי יהכול לש י וש די א גש צה מש ם ני יהל יני עי י בש רי המ עות, של יות רה חנ מי

ח תנ פל יש  ן אי תי םא יי ל ך, של סור לש עון, אה מש י שי בי ר רנ מנ ב. אה לה חה ה או בש ינה בי גש גול בי נש רש כםל תנ אל יר לל תי א הי יסה י יי בי רנ
ה ייש בו רה מש חג ך הוא, של סור לש אי אה דנ ב. ונ רנ קש םא תי ם ל רל כל יב לנ בי יב סה בי יר, סה זי נה ים לש רי ך אומש ך לי ים. לי עי רה ים הה יני מי לנ
ה, ת זל יר אל תי מנ י של ן. מי יי ים יה רי זי נש ת הנ קו אל שש תנ תוב? (עמוס ב) ונ ה כה ה מנ ת זל יר אל תי מנ י של ה, ומי יטה חי שש ה לי מה הי בש כי

כםל. יל הנ לי כש הנ ל - לש ה. כה בה ל תועי ל כה םאכנ םא ת תוב (דברים יד) ל כה ה. וש ת זל יר אל תי מנ י של מי כש

או מש טש םא ני ל שום של א מי לה יונות? אל סש ם ני אותה מי לו  צש ני יהה של רש זנ עמ ל ונ אי ישה יהה, מי נש ננ ייאל, חמ ני דה כו  ה זה מל ינו, בנ ני שה
גו'. ך וש לל מל ג הנ ת בנ פנ ל בש אנ גה תש םא יי ר ל של בו אמ ל לי ייאל ענ ני ם דה יהשל תוב (דניאל א) ונ ה, כה הודה י יש בי ר רנ מנ ם. אה יהל לי כש אנ מנ בש
ה זל ים, וש רי חי ים אמ לי כה אמ מנ ט לש רה ר, פש שה ם בה ה עי ינה בי יהה וגש ב הה לה חה ר בש שה ע, בה שה רה ל אותו הה כנ אמ ה, מנ נה שש מי ר הנ תל סי ינו בש ני שה וש

ל יום. כה נו בש חה לש ל שג ה לו ענ לה עה

ר, חי ם אנ לל צל לש מו  לש ה צנ נה םא שי ל בונו, וש ם רי לל צל ם בש לי תנ שש יות, הי רה אמ גםב הה לש קוהו  רה זש של ה, כש זל ר מי מנ שש ני ייאל של ני דה וש
יות ם חנ יהה עי דורו הה כותו ומש לש נו מנ מל ה מי רה בש עה הה ה של עה שה ע, בש שה אותו רה לו בו. וש בש םא חי ל יות וש רה אמ נו הה מל דו מי חמ ן פה כי לה וש
ה ה לה אה רש ה, ני אה בה ה של מה הי ל בש כה ם, וש דה ל אה ם של לל מו צל לש ה צנ אה רש םא ני אותו יום ל יו, ומי נה ם פה לל נו צל מל ר מי ערבנ ה, הה דל שה הנ
ר זנ גש ת ני ה זולנ דל שה יות הנ לות אותו חנ יו אוכש ים הה מי עה ה פש מה כנ יו, ובש לה ים עה אי יו בה ם הה כגלה ה, וש תה בה קי ה ונש ינה ל מי ם של לל צל בש
ל אותו סו בו כה לש קנ תש ם הי ך כגלה שום כה ס, מי לה קנ תש ים יי כי לה מש הוא בנ תוב (חבקוק א) וש כה שום של ה, מי זל ש הנ נל עם יו הה לה עה

זשמנן.

ת ת פנ ים אי לי אםכש ים הה די לה יש ל הנ ן כה גו') מי ם טוב (וש יהל אי רש ה מנ אה רש ה ני רה ים עמשה ת יהמי צה קש תוב, ומי ה כה ה מנ אי םא ורש ב
םא ל שום של ה? מי ת זל ם אל רנ י גה ז. מי ים זה רי חי אמ ם, ומי הל ז מי םא זה ם ל בונה ם רי לל צל ם טוב - של יהל אי רש ה מנ אה רש ך. ני לל מל ג הנ בנ

י. יון לי הש ש תי י קםדל שי נש אנ ם, וש הל תוב בה כה ל של אי רה שש ל יי ם של קה לש י חל רי שש ם. אנ יהל לי כש אנ י מנ עולי גי עמלו בש גש ני

תוב (שמות כה ת ה', כנ ה אל ה. עמלי ינה כי ר? זו שש מנ י אה ר - מי מנ ה אה ל מםשל אל גו'. וש ל ה' וש ה אל ר עמלי מנ ה אה ל מםשל אל וש
םא ל ה של עו, מנ רש פש י ני רי י המ ית, כי רי ם בש מה יים עי קנ ה? לש ל זל ה כה מה יו ה') לה לה א אי רה קש יי גו'. (ונ ים וש להי אל ל הה ה אל לה ה עה יט) ומםשל
ם לו חםקל ם שה תוב שה כה ש, של קםדל ית הנ רי בש בי סו  נש כש ני וש עו  רש פש י ני רי אן המ כה עו, וש רש פש םא ני ל וש מולו  ני ם, של יי רנ צש מי מי ך  כה או  יהצש
ית, רי בש ת הנ ילנ ה מי י מםשל די ל יש ם ענ הל ה בה מה יש קנ תש אן הי כה ם, וש הל ה בה תה לש גש ני זו של ש הנ קםדל אות הנ הו - בש סה ם ני שה ט. וש פה שש ומי

גו'. ם וש עה ל הה רםק ענ זש יי ם ונ דה ת הנ ה אל ח מםשל קנ יי תוב ונ כה של
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. חנ בי זש מי ל הנ א ענ קה וש א דנ לה תוב, אל םא כה חנ ל בי זש מי , בנ חנ בי זש מי ל הנ ק ענ רנ ם זה דה י הנ צי חמ תוב ונ כה ה של ק, מנ חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ב צנ תנ תי תוב (שמות ב) ונ כה י. וש ה לי אה רש חוק ה' ני רה ר (ירמיה לא) מי מנ אל נל מו של חםק? כש רה הו מי חםק, מנ רה ם מי יתל וי חמ תנ שש הי וש
רו זש גה דוש, וש ק קה לל חי ר בש ל יותי אי רה שש כו יי ה זה עה שה ה בש ה, ובה תה ימה גי פש ה בי נה בה לש ה הנ דה מש עה א, של בה י אנ בי ה רנ נה חםק. שה רה חםתו מי אמ

רוך הוא. דוש בה קה ם הנ ש עי ית קםדל רי בש

ף תי תנ שש ל ני אי רה שש יי י וש ני י אמ רי המ ה, של לה עש מנ ה לש לי ה, עמ ינה כי ה לו שש רה מש ם? אה ענ טנ ה הנ ל ה'. מה ה אל ר עמלי מנ ה אה ל מםשל אל וש
י צי ם, חמ יי ננ שש קו לי לש גו'. חי ם וש דה י הנ צי ה חמ ח מםשל קנ יי תוב? ונ ה כה אן. מנ ד כה יהה ענ םא הה ל ה של ך, מנ ל יהדש מות ענ לי שש ד בי חה אל כש
ת ה' רנ ר כה של ית אמ רי בש ם הנ ה דנ ני הי וש תוב,  כה נו. וש רש אנ בי של מו  , כש חנ בי זש מי ל הנ ק ענ רנ ם זה דה י הנ צי חמ ונ ם,  עה ל הה ק ענ רנ ם זה דה הנ
ר סנ ל ילחש ר אנ הנ סנ ן הנ גה ך אנ רי רש תוב (שיר השירים ז) שה כה מו של א"ו, כש ר וה סי ת, חה ננ גה אנ תוב בה נםת, כה גה אנ ם בה יהשל ם. ונ כל מה עי

הנמהזלג.

ל אי רה שש ר. יי חי ם אנ דה ה אה כה םא זה ל ה של מנ ה לש כה דו זה בנ הוא לש ה של ל מםשל קו של לש י חל רי שש ל ה'. אנ דו אל בנ ה לש ש מםשל גנ ני וש
ה עה שה ה  אותה ובש דוש,  קה יון  לש על יום  קי בש מו  יש קנ תש הי ה  עה שה ה  אותה וש ה,  עה שה ה  אותה לש ד  ענ כו  זה םא  ל של ה  מנ ו  שה כש ענ כו  זה

ם. תוכה י בש תי נש כנ שה ש וש דה קש י מי שו לי עה ר (שמות כה) וש מנ אל נל מו של ם, כש יהל יני ש בי דה קש מי יות הנ הש רו לי שש בנ תש הי

ח, (שיר השירים ז) תנ ה פה הודה י יש בי גו'. רנ יר וש פי סנ ת הנ ננ בש ה לי עמשי מנ יו כש לה גש ת רנ חנ תנ ל וש אי רה שש י יי להי ת אל או אי רש יי ונ
נו מל ת מי דל רל פש םא ני ל הוא, של רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש ל לי אי רה שש ת יי סל נל ה כש יבה בי ה חמ מה גו'. כנ ר וש מה תה ה לש תה מש דה ך  תי םאת קומה ז
ת דל רל פש ני םא  ל ל אי רה שש ת יי סל נל כש ך  ה. כה י זל לי ה בש ה זל םא עולל ל וש ים,  מי עולה ה לש בה קי נש הנ ר מי כה זה ד הנ רה פש ני םא  ל ה של זל ר הנ מה תה כנ

רוך הוא. דוש בה קה הנ מי

ל. אי רה שש י יי להי ת אל אי או  רש יי ם? ונ הל תוב בה ה כה ים, מנ ני קי ים זש עי בש שי או, וש יהוא רה בי אמ ב ונ דה נה ה של עה שה ה, בש אי םא ורש ב
יל לי כש הנ ת - לש חוק. אי רה ת הוא מי ה אי זל א, וש קה וש ת דנ ים, אי רי י אומש י יוסי בי רנ ה וש הודה י יש בי ה. רנ ינה כי ם שש יהל לי ה עמ תה לש גנ תש הי של

תוכו. בש ה של ת מנ אל

י ר. מי בה ר כש הנ נש ל בי אי רה שש י יי להי ת אל חנ י תנ יתי אי ר רה של יהה אמ חנ יא הנ תוב (יחזקאל י) הי י כה רי המ ר, ונ מנ ק אה חה צש י יי בי רנ
ה, יונה לש יהה על חנ ה, וש נה טנ יהה קש ן. חנ ה? כי נה טנ יהה קש י ייש חנ כי ה. וש נה טנ יהה קש יהיא, חנ י חי בי ר רנ מנ י אה י יוסי בי ר רנ מנ זו? אה יהה הנ חנ הנ

נות. טנ קש בנ ה של נה טנ יהה קש חנ וש

ן בל ה אל אי רש מנ יר, כש פי סנ ת הנ ננ בש לי ה  עמשי מנ יו כש לה גש ת רנ חנ תנ וש נו.  רש מנ אה של מו  א, כש קה וש ל, דנ אי רה שש יי י  להי ת אל אי או  רש יי ונ
ים. ירי פי סנ יך בנ תי דש יסנ תוב (ישעיה נד) וי כה ש, של דה קש מי נות הנ בש רוך הוא לי דוש בה קה יד הנ תי עה ה של טובה

שו. נש על םא נל אן ל כה ן, וש מנ ר זש חנ אנ ם לש ה אותה עללה הל ח יהדו - של לנ םא שה יהוא. ל בי אמ ב ונ דה ה נה ל - זל אי רה שש י יי ני י בש ילי צי ל אמ אל וש
ר, מנ ה אה הודה יש י  בי ה. רנ זל אור הנ הה ם מי יהל יני עי נו  זה תו, של שש יי ונ לו  םאכש י ונ תוב  כה ם, של חה בש שי ה לש ר זל בה ר דה מנ י אה י יוסי בי רנ

נו. רש אנ בי מו של ך, כש ר כה חנ ם אנ יהל כי רש טו דנ סה םא של ם ל ה אי לה עש מנ רו לש שש קש אן ני כה ם, וש מה צש נו ענ זה לו וש כש ית אה אי דה ה ונ ילה כי אמ

ה תורה ל הנ כה זו וש ית הנ רי בש הנ ה, וש ינה כי ם שש הל ה בה רה שש קש ני רו וש שש כש ה הג עה ה שה אותה ל בש אי רה שש לו יי פי אמ ר, ונ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
הוא רוך  בה דוש  קה יד הנ תי עה םא  ב לה יד  תי עה לל וש ים.  מי עולה לש או  רה םא  ל ה  עה שה ה  אותה ל כש אי רה שש יי וש יהה,  הה ה  זל ד  חה ן אל מנ זש בי
תוב כה יון. וש שוב ה' צי או בש רש ן יי יי ענ ן בש יי י ענ תוב (שם נב) כי כה ן, של יי ענ ן בש יי בודו ענ ל כש ת כה אות אל רש הנ יו ולש נה ל בה לות ענ גה הי לש

גו'. ו וש דה ר ינחש שה ל בה או כה רה בוד ה' וש ה כש לה גש ני (שם מ) וש

ה רומה ת תש שנ רה פה

גו'. בו וש נו לי בל דש ר יי של יש אמ ל אי ת כה אי ה מי רומה י תש חו לי קש יי ל וש אי רה שש י יי ני ל בש ר אל בי אמםר. דנ ה לי ל מםשל ר ה' אל בי דנ יש ונ
דוש קה י הנ ני פש ל לי אי רה שש ים יי יבי בי ה חמ מה תו. כנ גגלה סש ל לי אי רה שש יי יהה  ר לו  חנ עמקםב בה י ינ ח, (תהלים קלה) כי תנ יהיא פה י חי בי רנ
תוב כה ם, של עולה י בה ידי חי ם יש ם ענ ה אותה שה עה ם, וש מה ר עי שי קנ תש הי ם ולש הל ק בה בי דה הי ה לש צה רה ם וש הל ה בה צה רנ תש הי רוך הוא, של בה
ר חנ עמקםב בה י ינ תוב כי כה הו של רו בו. זל שש קנ תש הי צו בו וש רנ תש ם הי הי ץ, וש רל אה ד בה חה ל גוי אל אי רה שש יי ך כש מש ענ י כש (שמואל-ב ז) ומי
ל טנ הוא נה ם, וש יהל לי ים עמ ני מג ים מש דולי ים גש יטי לי ים שנ מי ענ ר הה אה שש ן לי תנ נה מו. וש ק ה' ענ לל י חי תוב (דברים לב) כי כה לו יהה, וש

קו. לש חל ל לש אי רה שש ת יי אל

ה יגמה אמ ה  מה חנ כנ ה  רה בה ה  נה בה לש כנ ה  פה יה ר  חנ שה מו  כש ה  פה קה שש ני הנ םאת  ז י  מי ו)  (שיר השירים  ח,  תנ פה עון  מש י שי בי רנ
ה גה רש נוהה דנ רש אנ י בי רי "י - המ ם. מי עולה ם וש ה הוא עולה זל ד, וש חה אל ים כש רי בה חג מות מש י עולה ני ל שש םאת - סוד של י ז לות. מי גה דש ני כנ
או ם ורש יכל יני רום עי או מה ר (ישעיה מ) שש מנ אל נל מו של "י, כש את מי רי קש ני ה, וש לה אי שש ת לי דל עומל ית של אשי ה, רי לה עש מנ ה לש יונה לש על
ד חה ר אל של קל ד, בש חה בור אל חי מות בש י עולה ני ם שש יהל ני תון. ושש חש ם תנ ה, עולה טה מנ ה לש תונה חש ה תנ גה רש םא"ת - דנ ה. ז לל א אי רה י בה מי

ד. חה אל כש

ה, נה בה לש אור כנ ך נה ר כה חנ אנ יר, וש אי הה ר לש חנ שנ ה הנ רוצל של ר - כש חנ מו שה ד. כש חה אל ם כש יהל ני ים שש רי בש חנ תש מי של ה - כש פה קה שש ני הנ
ל ן ענ גי הה ה לש יפה קי ה - תנ יגמה מות. אמ לי שש ה בי נה בה לש ת הנ דל עומל של ש, כש מל של ך כנ ר כה חנ אנ ש. וש מל של ס) בו אור הנ כוני של ה (כש כל מנ של כש

ל. יי עמשות חנ ף לנ תםקל מות וש לי ה שש ז ייש לה י אה רי המ כםל, של הנ

ה, לה עש מנ ד לש חה אל ם כש ר אותה בי ד. חי חה אל ם כש ר אותה בי חי ם, של לי שה עמקםב הנ י ינ די ל יש יון ענ לש על ם הה עולה הה ל מי יי ת חנ חנ לוקנ וש
ם לי יהה שה הה עמקםב של ה. ינ לה עש מנ לש של מו  ים כש דושי ים קש טי בה ר שש שה ים עה ני שש או  ם יהצש שה ה, ומי טה מנ ד לש חה אל ם כש ר אותה בי חי וש
ה, טה מנ ה ולש לה עש מנ יות לש ים עמרה לי גנ מש ך  ים, כה עושי ם של דה י אה ני ר בש אה נו. שש רש אנ בי של מו  מות, כש י עולה ני שש ה בי בה המ יס אנ ני כש הי
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רם"ר, צש ח לי קה םא תי ה ל חםתה ל אמ ה אל שה אי תוב (ויקרא יח) וש כה הו של רוד. זל ים פי מי גורש מות וש י עולה ני שש יבות בי רי ים יש מי גורש
זו. יבות זו לה רי עמשות יש ננ של

תון חש תנ ם הנ עולה ת הה שוקנ ל תש י כה רי המ אי. של דנ ך הוא ונ ה - כה חותה אמ ל בנ חי א רה ני קנ תש ר, (בראשית ל) ונ םאמנ ם ת אי וש
אן כה ה, וש מה כש ה חה בל רש ים תנ רי ת סופש אנ נש ר קי חי קום אנ מה קומו. בש ש מש ירנ לי יון וש לש על ם הה עולה מו הה יות כש הש י לי די א כש לה ה אל ינה אי
עמקםב ינ ה  זל ל  ענ (וש ם.  יהל לי אמ ה)  יונה לש על (הה ה  מה כש חה ת הנ יכנ שי ים מש ילי די גש מנ ר,  פל סי וש ר  פל סי ייש  של שום  ים, מי רי ת סופש אנ נש קי

ים כו'). לי שש הי

רוד ים פי מי גורש יבות וש רי ים יש מי ם גורש עולה י הה ני ר בש אה אוי. שש רה ם כה יהל לי ים אמ לי שש םא הי עמקםב ל לו ינ פי ה, אמ ל זל ם כה עי וש
ה, תה ם ובי ל אי יות של יות, עמרה עמרה ת סוד הה אל ה ייש  סוד זל ה. ובש טה ה ומנ לה עש מנ לש יות של כםל, עמרה ל הנ יות של ים עמרה לי גנ ומש
ת. ם ובנ אות אי רה קש ני צון. וש רה בור הה חי ה ובש וה חמ אנ ה וש בה המ אנ ן בש הי שום של יות, מי חה או אמ רש קש םאת - ני י ז ד. מי חה סוד אל כםל בש הנ וש

ה. מונה אל ק בה לל ין לו חי אי א וש בה ם הנ עולה ק לה לל ין לו חי ן, אי תה וה רש ת על ה אל לל גנ מש י של מי

ל טנ תו, נה גגלה סש ז לי ל, אה אי רה שש א יי רה קש ני ם וש לנ שש הג ן של יוה ה. כי לה עש מנ יון לש לש ר לו יהה - סוד על חנ עמקםב בה י ינ ה, כי אי םא ורש ב
כםל. ם בנ לנ שש ני ה, וש טה מנ ל לש טנ נה ה וש לה עש מנ ל לש טנ נה ים, וש די דה צש ל הנ כה כםל בש הנ

ל סודות יו של יקותה קי חמ ק בנ קנ ם, חה עולה ת הה רוך הוא אל בה דוש  קה א הנ רה בה של ינו, כש ני י שה רי עון, המ מש י שי בי ר רנ מנ אה
ם שי י הנ לופי סוד גי ד, בש חה סוד אל כםל בש הנ ה, וש טה מנ ק לש קנ חה ה וש לה עש מנ ק לש קנ חה ים, וש יוני לש סודות על פות בש לי ה תוך קש מונה אל הה
ם עולה הה יון וש לש על ם הה עולה מות - הה עולה הה נו  קש תש ה ני סוד זל ה, ובש טה ה ומנ לה עש יו מנ יותה אותי ט בש שולי יהו"ה, של דוש  קה הנ

הנתנחשתון.

םא ל נוז של גה הנ ר וש תה סש ני הנ תוך  ה מי אה יהצש ה של אשונה ה רי יונה לש ה על דה קג ל אות י', נש סוד של ן בנ קנ תש יון ני לש על ם הה עולה הה
יק קי ד דנ חה יר אור אל אי ה מי ר זל תל תוך סי ין סוף, ומי אי ל סוד הה יהה של לי ל, עמ לה ע כש םא נודה ל ע וש דנ וה הי ד לש םא עומי ל , וש יהדוענ
יר, אי םא הי ל י של יר בו מי אי ה, הי כה םא הי ל י של ה בו מי כה ר הי תה סש אותו אור ני אורות. ובש ל הה ל כה לנ תוכו כש ל בש ר, כולי תה סש ני וש

אור. תוך אותו הה ר בש תה סש ני יק וש קי נםז אור דנ גש , לי ענ עמשי תנ שש הי דון, לש עי דון לש הוא עי ד של חה א אור אל ז יהצה אה וש

ט רה ים, פש דועי םא יש ל ים של שומי ה רי שה נו בו שי קש תש ני מו) וש קש רש מו (ני יש קנ תש ר, הי תה סש דון, ני עי דון לש הוא עי אותו אור של וש
אור. דון, אור בש עי דון בש ז עי ני גה הי ס לש נה כש ני של יק כש קי אותו אור דנ לש

ה עמשה ננ ט וש שי פנ תש ה הי זל ר, וש יף יותי קי תנ י וש ני תה ימש אי יד וש חי פש יק, הוא מנ קי דנ אור הנ הה תוך  א מי יוצי ה של זל אור הנ הה וש
ם ל אותה ף של לל בוא אל ש רי ים שי רי תוכו דה ל, ובש לה םא יהדוענ כש ל ר של תה סש ם ני מות, עולה עולה ל הה כה יר לש אי מי ד של חה ם אל עולה

יונות. לש על נות הה חמ יהלות ומנ חמ ים ונ יהרי דנ

אותו ה בש רה בש חנ תש הי י"ו של ל אות וה ם סוד של הי ד, וש חה בור אל ז הוא חי ד, אה חה אל נו כש קש תש ני ם וש יא אותה הוצי ן של יוה כי וש
תו. גגלה סש ל לי אי רה שש ז יי תוך יה"ה, אה ן מי קה תש ני י"ו וש א וה יוצי של ר לו יהה. כש חנ עמקםב בה י ינ תוב כי ז כה אה ר, וש תה סש ם ני עולה

י זוהי כםל, וש ס הנ כוני ל וש נוטי קום של תו, מה גגלה סש ק לי א רנ לה ך, אל עמלות כה שות לנ ה רש נה תש םא ני ם ל עולה י הה ני ר בש אה שש לי
חו קש יי תוב וש כה הו של עמקםב. זל ל ינ טנ נה מו של לוי כש גי םא בש ל ל בה צון, אמ רה ר הה תל סי ה בש לה עש מנ ים לש לי ה נוטש תוך זל ה, ומי טה מנ ה לש גה רש דנ

ה. רומה י תש לי

ך ים בה חוסי תה לנ לש ענ יך פה אל ירי תה לי נש פנ ר צה של ך אמ ב טובש ה רנ ח, (תהלים לא) מה תנ ה פה הודה י יש בי ה. רנ רומה י תש חו לי קש יי וש
ים. יוני לש תוך סודות על ה בש דושה קש ה הנ נורה מש רו הנ אמ י בי רי ה המ ל סוד זל בה ר, אמ אי בה תש ני שוהו וש רש ה פי סוק זל ם. פה דה י אה ני ד בש גל נל

יון, לש ם על ל עולה הוא סוד של ה, של תונה חש ה תנ גה רש "י. דנ את מי רי קש יון, ני לש ם על ל עולה הוא סוד של ה, של יונה לש ה על גה רש דנ
אן. ם כה ם הי מותה לי שש יונות בי לש על גות הה רה דש ל הנ י כה ה, כי אה א מי לה "ה אל י מה רי קש ל תי ינו, אנ ני שה "ה. וש את מה רי קש ני

אן, ם כה לה שש ני ד של ה ענ תה לש גנ תש םא הי ה, ל כה שש מש ה ני יונה לש יכות על שי מש ב של ל גנ ף ענ א אנ לה "ה? אל את מה רי קש ה ני מה עוד, לה
כםל, הנ ר מי לוי יותי גה ב של ל גנ ף ענ אנ לות. וש גנ תש הי ד בש עומי כםל, וש ת הנ כנ שה מש ל הנ גות, סוף של רה דש ל הנ קום סוף כה הוא מש של

ה. מונה ל תש ם כה יתל אי םא רש י ל ר (דברים ד) כי מנ אל נל מו של ? כש תה עש ה יהדנ ? מנ יתה אי ה רה "ה. מה ה מה לה אי שש ד לנ עומי

ית בי ב טוב לש רנ ר (ישעיה סג) וש מנ אל נל מו של ב טוב, כש א רנ רה קש ני ם של עולה סוד הה יש הו  ך - זל ב טובש ה" רנ ן, "מה כי לה וש
תה - נש פנ ר צה של ד. אמ חה אל ה כש בה קי ר ונש כה ים זה לולי אן כש כה ם, וש תה א טוב סש רה קש אשון, ני רי ב טוב. אור הה הו רנ י זל ל, כי אי רה שש יי
ם, עולה ל הה ל כה נות של מה כםל, אג נות הנ מה יא אג אן הי כה תה - של לש ענ ר. פה תנ סש ני ר וש זנ גש ני אשון של רי אור הה הה מו של ז, כש ננ גש י ני רי המ של

רוחות. מות וש שה ל נש נות של מה אג

ים להי א אל רה ית בה אשי רי ה (בראשית א) בש סוד זל ם, וש עולה ל הה ל כה נות של מה רוך הוא אג דוש בה קה ה הנ שה ה עה סוד זל בש
ם עולה ן הה יוקנ דש יון ובי לש על ם הה עולה ל הה ן של יוקה דש הוא בנ ן, של כה שש מי ה הנ נה בש ני ה וש עמשה ה ננ סוד זל ץ. בש רל אה ת הה אי ם וש יי מנ שה ת הנ אי

ד. חה אל רות כש בש חנ תש מי ת, של חנ ן אנ הי גות של רה י דש תי ה - שש רומה י תש ה. לי רומה י תש חו לי קש יי תוב וש כה הו של תון. זל חש תנ הנ

ת חנ ד תנ חה ים יום אל בי יושש יו  י הה י יוסי בי רנ א וש בה י אנ בי רנ ר וש זה עה לש י אל בי רנ וש עון  מש י שי בי גו'. רנ וש ה  רומה י תש לי חו  קש יי וש
נו אה נות, וש ילה אי תוך הה ינו מי לי ה עה סל כנ מש ה של ל זל ה צי אל ה נה מה עון, כנ מש י שי בי ר רנ מנ ר. אה ינוסנ ינד יהם גי ה לש עה קש בי נות בש ילה אי הה

ה. י תורה רי בש די ה בש קום זל ר מה טי ענ ים לש יכי רי צש

נוהו רש אנ י בי רי ה המ סוק זל נון. פה בה לש י הנ צי עמ למםה מי ך שש לל מל ה לו הנ שה יון עה רש פי ר, (שיר ג) אנ מנ אה עון וש מש י שי בי ח רנ תנ פה
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ן, דל ן עי א לו גנ רה רוך הוא קה דוש בה קה הנ יון, וש לש על ל הה יכה הי מו הנ הוא כש ה, של טה מנ לש ל של יכה ה הי יון - זל רש פי ל אנ בה ר, אמ אי בה תש ני וש
ים די ם עומש ם כגלה שה ים, של יקי די צנ מות הנ שש ן ני ענ בו תוך אותה עמשי תנ שש הי סופו הוא לש כי תו, וש אה נה המ לנ ע אותו  טנ הוא נה של
קומות ן מש הל ייש לה ם, וש רות שה טש ענ תש ן עולות ומי ה, כגלה זל ם הנ עולה ן גוף בה הל ין לה אי מות של שה ן נש תוכו. אותה ים בש שומי ורש

ך. מון זנ סש רש פנ רות אמ המ ל ננ ים של סופי כי ל הנ כה ים מי אי לש מנ תש ם מי שה ם ה', וש א נםענ רה קש ני יון של לש ג על נל ג תוך עם ני ענ תש הי אות, לש רש לי

ך מה סש ני ד של ענ ך  מל סל ין בו  אי ה, של טה מנ לש ל של יכה הי הו  יון - זל רש פי נוז. אנ יר גה מי יון טה לש על ל הה יכה הי הו  מון - זל סש רש פנ אמ
ה. תומה "ם) סש ה אות ס (מי מו זל , כש יהה דל דה ל צש כה ת בש רל תל סש "ך ני מל ן אות סה כי לה יון. וש לש על ל הה יכה תוך הי ך) מי שה מש ני (של

ת דל יא עומל ז הי ה, אה לה עש מנ יון לש לש ה) אור על דה קג (נש תוכו תוך  ז בש נה גש ני ר וש תה סש ני ה של עה שה א בש לה ה? אל זל ה לה ין זל ה בי מנ
ל ה ענ בוצה ת רש בל יושל ת וש רל חוזל ה של עה שה ה. ובש לה עש מנ עמלות לש ז בו לנ נה גש ני תוכו, וש ר בש תה סש "ך ני מל ל אות סה ה) של זל ן (הנ יוקה דש בנ
י די דש ת צי ענ בנ רש אנ תוך  ת לש רל תל סש ה ני בוצה ל אות ם רש ן של יוקה דש ת בנ דל יא עומל ז הי ם, אה יק אותה יני הי ה לש טה מנ ים לש ני בה הנ

ם. עולה הה

ית רי בש ית (סוד הנ רי בש סוד הנ ת י' בש דל יות ס"מ עומל י אותי תי קום שש מש יון. ובי רש פי הו אנ זל מון, וש סש רש פנ הו אמ ך זל ל כה ענ וש
ה שה ד שי גל נל ים כש שי ים. שי עי בה רש אנ ים וש שי כות, שי רה ה בש אה ן מי ל אותה כםל, סוד של ת הנ חנ קנ יד לה תי הוא עה תוכו), של ז בש נה גש ני של
אות יו"ד ה. וש אה מי ים לש ימי לי שש כםל מנ הנ ם, וש עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש ד אנ גל נל ים כש עי בה רש אנ אות ס', וש הה ים מי אי יוצש ים של די דה צש

יון. רש פי ה אנ זל מון, וש סש רש פנ ה אמ ן זל כי לה ה. וש לה עש מנ לש מו של ה, כש אה ל מי סוד של ה לנ ימה לי שש מנ

קות ה, יונש זל ם הנ עולה ן גוף בה הל ין לה אי יונות, של לש מות על שה ה, ונש זל מון הנ סש רש פנ אמ הה ים מי אי רות יוצש הה נש ם הנ אותה
עולות (של מות  שה ונש ה.  זל הנ יון  לש על הה נוג  עי בה גות  נש ענ תש ומי ך,  זנ מון  סש רש פנ אמ רות  המ ננ ם  אותה מי א  יוצי של אור  הה אותו  מי
נות לו נותש אי דות, וש יורש ה וש זל יון הנ רש פי אנ ל הה אור של אותו הה קות מי יונש ה, עולות וש זל ם הנ עולה ן גוף בה הל ייש לה דות) של יורש וש
יחנ רי אותו הה לות מי נוטש ם, וש עולה אותו הה ם בש הל ים בה לי דש תנ שש מי ים של רי שי ים כש עמשי ם מנ אותה מי יחנ  נות רי לות. נותש נוטש וש
ם כגלה ה. וש דל שה אותו הנ ר בו בש אה שש ני יחנ של רי כו ה'. הה רמ ר בי של ה אמ דל יחנ שה רי ר (בראשית כז) כש מנ אל נל מו של ן, כש גה ר בנ אה שש ני של

ה. טה מנ ים לש גי נש ענ תש לו מי אי ה, וש לה עש מנ ים לש גי נש ענ תש לו מי ן. אי גה אותו הנ ים בש די עומש

ה תה אנ עות בו, וש שש ענ תנ שש ים מי יקי די צנ מות הנ שש י ני רי ר, המ םאמנ ם ת אי מו. וש צש ענ ה לו, לש שה למםה - עה ך שש לל מל ה לו הנ שה עה
דוש קה ד הנ ם עומי כגלה ים, בש יקי די צנ מות הנ שש ן ני ל אותה כה ה וש זל יון הנ רש פי אנ הה שום של אי, מי דנ ונ ה  זל ך  ה לו? כה שה ר עה אומי
ך לל מל ) הנ רוהה אמ י בי רי המ יון. (ונ לש על ך הה לל הו מל זל לו, וש לום של שה הנ ך של לל מל למםה - הנ ך שש לל מל ן. הנ הל ענ בה עמשי תנ שש הי רוך הוא לש בה
ר קנ עה ים של טועי נות נש ילה ם אי נון - אותה בה לש י הנ צי עמ ה. מי בה קי נש ם הנ ה עולנ זל ר, וש כה זה ם הנ ה עולנ . זל יחנ שי מה ך הנ לל ה מל ם, זל תה סש
ר (תהלים מנ אל נל מו של נון, כש בה לש י הנ זי רש ים אנ אי רה קש ני לו  אי ר, וש חי קום אנ מה ם בש ל אותה תנ שה רוך הוא וש בה דוש  קה ם הנ אותה

ם. הל א בה לה ן אל קנ תש םא ני ל ה וש זל יון הנ רש פי אנ ה הה נה בש םא ני ל ע. וש טה ר נה של נון אמ בה י לש זי רש קד) אנ

ה לו. אל רש ני דור של ה סי זל יון הנ רש פי אנ ת הה ר אל די סנ יום מש ל יום וה כה ית של אשי רי י בש מי ת יש של לו שי נון - אי בה לש י הנ צי עמ עוד מי
סוד י יש די ל יש ה ענ זל יון הנ רש פי אנ ס בה ננ כש ני ין, וש ד יהמי צנ ל מי טנ ני ז, וש ננ גש ני אשון של רי אור הה ין, הה ד יהמי צנ ענ מי אשון: שופי דור רי סי
תוב כה סוד הנ הו  זל ה, וש זל אור הנ הה מו  ד כש חה ן אל יוקה יון דש רש פי אנ הה יא אותו  מוצי ך  ר כה חנ מוש. אנ שי ה בו  עושל ד וש חה אל
תםב כש סוק לי פה ך הנ רי טה צש םא הי י אור? ל הי יש תוב ונ ה כה מה י אור, לה הי ר יש מנ אה ן של יוה י אור. כי הי יש י אור ונ הי (בראשית א) יש
י צי ם עמ אותה אשון מי הו יום רי זל ה לו, וש אה רש ני ר של חי יא אור אנ אותו אור הוצי א של לה י אור? אל הי יש הו ונ ן. מנ י כי הי יש א ונ לה אל

הנלשבהנון.

ס נה כש ני וש םאל,  מ ד שש צנ ל מי טה ני וש ה,  יפה קי תנ ש  ל אי ע של פנ של ם, בש יי מנ ישות הנ רי פש םאל,  מ ד שש צנ מי ענ  י: שופי ני דור שי סי
יא ך מוצי ר כה חנ םאל). אנ מ ד שש צנ בש ם (של יי ין מנ בי ין לש ר יהמי צנ בש ם של יי ין מנ יד בי רי פש מוש, ומנ ה בו שי עושל ה וש זל יון הנ רש פי אנ בה
ל ענ ר מי של ם אמ יי מנ ין הנ יענ ובי קי רה ת לה חנ תנ ר מי של ם אמ יי מנ ין הנ תוב, בי כה הו סוד הנ זל לו, וש מו של ד כש חה ן אל יוקה יון דש רש פי אותו אנ

נון. בה לש י הנ צי ם עמ אותה י מי ני הו יום שי זל ן. וש י כי הי יש יענ ונ קי רה לה

ם. עולה לום בה ה שה עושל י של ישי לי ד שש חה םאל) יום אל מ ד שש צנ ין, (ומי ד יהמי צנ ע, ומי צנ מש אל ד הה צנ ענ מי י: שופי ישי לי דור שש סי
ין ים, מי בי ים רנ עמשי מנ ין לש ינו. מי מי ין לש יא מי ה, ומוצי זל יון הנ רש פי אנ מוש בה ה שי ה עושל זל כםל, וש רות לנ ים פי כי שה מש ם ני שה ומי
יא יון מוצי רש פי אנ אותו  ם, וש נו שה יוקש ר דש אה שש ני יהלות. וש ה חמ מה כנ נות בש ילה אי הה ים וש בי עמשה הה ים וש אי שה דש ל הנ כה ה לו, וש אל רש ני של

נון. בה לש י הנ צי ם עמ אותה ים מי די דה י צש ני שש ל מי לה כש ני י של ישי לי הו יום שש זל ש, וש מה ן מנ ול אותו גה ין כש מי

םא ל יר, וש אי הה ס בו לש נה כש ני לו, וש ך של חםשל ה תוך הנ זל יון הנ רש פי אנ יר לה אי הה ש לש מל של יר אור הנ אי ענ ומי י: שופי יעי בי דור רש סי
יא י, ומוצי יעי בי יום רש בש ס בו  ננ כש ני ל אור של של מוש  יון שי רש פי אנ יא אותו  מוצי י של ישי מי ד יום חמ מוש. ענ שי ה בו  עושל

נון. בה לש י הנ צי ם עמ אותה ד מי חה י אל יעי בי הו יום רש זל ל אותו אור, וש ש של מה ן מנ ול אותו גה יון בש רש פי אותו אנ

דור יום ל סי יא אותו אור של הוצי מוש לש ה שי עושל ם, וש יי מנ ש הנ חנ ל רנ ת של חנ ה אנ יכה שי ת מש ענ י: שופנ ישי מי דור חמ סי
ש מי ה שי יום זל ש. וש מה ן מנ ול אותו גה ים בש אי רש ני ם הנ ינו, אותה מי ים לש יני יא מי מוש, ומוצי ה שי זל יון הנ רש פי אנ ה בה עושל י, וש יעי בי רש
נוז בו, יהה גה הה ה של ל מנ יון כה רש פי אנ יא הה הוצי י, של שי שי ד יום הנ לוי ענ כםל תה הנ ים, וש יהמי ר הנ אה ל שש כה ר מי מוש יותי אותו שי

נון. בה לש י הנ צי ם עמ אותה ד מי חה י, אל ישי מי חמ יום הנ הו הנ זל גו'. וש ה וש ינה מי יהה לש ש חנ פל ץ נל רל אה א הה תוב תוצי כה של

ה. זל יום הנ ט לנ רה ף פש ין לו תםקל אי קון וש ין לו תי אי ה, וש זל יון הנ רש פי אנ ל הה ת כה ין אל קי תש הי יום של הו  י - זל שי דור שי סי
ן ה. אותה אל רש פות מנ מות יש ה עולה מה כנ מות, בש שה ה נש מה כנ ה רוחות, בש מה כנ ה בש זל יון הנ רש פי אנ ן הה קה תש ה, ני זל יום הנ א הנ בה של כש
ה שוקה תש ם בי ין אותה קי תש ה, ומנ לה חי תש יו בנ הה ים של יהמי ר הנ אה ל שש י כה יפי ן בי קה תש ף הוא ני ך. אנ לל מל ל הנ יכנ הי ת בש בל של אות לה רש ני של
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תון. חש תנ יון וש לש קון על ה, תי חה מש שי צון, בש רה ת, בש חנ אנ

ל של ה  רה עמטה ל  של יהה  לי עמ בנ ה  עולל של ד  ענ יו,  רותה טש ענ בש ר  טי ענ תש ומי יונות  לש על שות  דג קש בי יון  רש פי אנ הה ש  די קנ תש מי ז  אה וש
ה לה עש מנ לש כםל, של קות הנ בי כםל, דש ת הנ שוקנ כםל, תש ת הנ נוחנ ת. מש בה הוא שנ דוש, של ם קה יון, שי לש ם על א שי רה קש ני וש ה,  נוחה מש

נון. בה לש י הנ צי עמ למםה מי ך שש לל מל ה לו הנ שה יון עה רש פי תוב, (שיר השירים ג) אנ ז כה אה ד. וש חה אל ה כש טה מנ ולש

רוך דוש בה קה ל הנ ל של צי ה בנ נוחה מש ת בי בל של ה לה כםל, זוכל ה בנ יון, זוכל רש פי אותו אנ ה לש זוכל י של עון, מי מש י שי בי ר רנ מנ אה
נו לה זו, ייש  ה הנ נוחה מש ל הנ ל של צי נו בנ בש יהשנ ת של עי כה י. וש תי בש יהשנ י וש תי דש מנ לו חי צי ר (שיר השירים ד) בש מנ אל נל של מו  הוא, כש
ה זל קום הנ מה ת הנ ר אל טי ענ נו לש ייש לה יון, וש רש פי אנ תוך אותו הה רוך הוא בש דוש בה קה ל הנ צי א בש לה נו אל בש םא יהשנ ל ל של כי תנ סש הי לש

ר. חי ל אנ צי ינו בש לי םא עה ב יון לה רש פי אנ ל אותו הה נות של ילה אי רו הה עורש תש יי ד של יונות ענ לש רות על עמטה בנ

י. תי רומה ת תש חו אל קש בו תי נו לי בל דש ר יי של יש אמ ל אי ת כה אי ה מי רומה י תש חו לי קש יי ר, וש מנ אה םאש וש ר עון בה מש י שי בי ח רנ תנ פה
נות יקה רי בש ל בו  די תנ שש יי םא  ל של יך  רי הוא, צה רוך  בה דוש  קה ל בנ די תנ שש הי ה ולש וה צש מי ל בש די תנ שש הי ה לש רוצל י של י, מי לי חו  קש יי וש
ם דה אה ה לה קומות, יהאל ה מש מה כנ ה בש ר זל בה נו דה רש אנ י בי רי המ י כםחו. ונ פי אוי כש רה ל בו כה די תנ שש הי ם לש דה אה יך הה רי א צה לה ם, אל נה חי ובש

גו'. ת יהדו וש ננ תש מנ יש כש ר (דברים טז) אי מנ אל נל מו של רוך הוא, כש דוש בה קה ל הנ לות של דש תנ שש ה הי את אותה שי לה

ב, לה חה ן וש יי יר ינ חי לוא מש ף ובש סל לוא כל רו בש בש כו שי כםלו ולש אל ול רו  בש כו שי תוב (ישעיה נה) לש י כה רי ר, המ םאמנ ם ת אי וש
ה - תורה ל הנ לות של דש תנ שש א הי לה רוך-הוא? אל דוש-בה קה לות לנ דש תנ שש זו הי ף) וש סל םא כל ל לות בש דש תנ שש הי ם, (וש נה חי י הוא בש רי המ של
ר כה י שה לי ה בו בש ה, זוכל רוצל י של ל מי רוך הוא - כה דוש בה קה ת הנ ת אל ענ דנ י לה די לות כש דש תנ שש ה. הי כות בה זש ה לי רוצל י של ל מי כה
נו ינל י אי נות, כי יקה רי ם ובש נה חי ה לש ת אותה חנ קנ סור לה ה, אה עמשל מנ ת בש דל עומל רוך הוא של דוש בה קה לות בנ דש תנ שש ל הי בה ל. אמ לה כש

ם. לי ר שה כה שה ק בש א רנ לה ש, אל קםדל יו רוחנ הנ לה יך עה שי מש הנ ל לש לה ה כש עמשל אותו מנ ך בש ה כה זוכל

ה אה מש נו רוחנ טג מל יר מי עמבי הנ ל לש די תנ שש הי ה לש רוצל י של ל מי ך - כה לל מל למםה הנ שש אי לי דנ מש שש ד אנ מי לי ים של פי שה כש ר הנ פל סי בש
צו רש יי ה של ל מנ כה ם בש לה שש ר מג כה שה נות אותו בש קש יך לי רי ל בו, צה די תנ שש הי ה לש רוצל ה של עמשל מנ ת, אותו הנ רל חל פות רוחנ אנ כש לי וש
ר, כה י שה לי ת בש רל כל מש ני וש נות,  יקה רי ובש ם  נה חי בש יד  מי ת תה נל מל דנ זש מי ה  אה מש טג הנ רוחנ  שום של דול, מי גה ין  ן בי טה ין קה בי נו,  מל מי
ם ה אותה טה סש ים, מנ כי רה ה דש מה כנ ים, בש תויי ה פי מה כנ ם. בש מה דור עי ם לה ה אותה תה פנ ם, ומש יהל לי רות עמ שש ם לי דה י אה ני ת בש סל אונל וש

ם. מה ה עי יורה ים די שי לה

נו, כה שש הור מי טי מו ובש צש הור ענ טי ה, ובש דולה ה וגש בה לות רנ דש תנ שש הי ם, ובש לי ר שה כה שה א בש לה ך, אל ה כה ינה ש אי קםדל רוחנ הנ וש
םא ל ר, של יהשה ך  רל דל ך בש לי יי ה של ל זל ם כה עי מו, וש דורו עי ים מש יהשי יחנ אותו של וי רש הנ יהכול לש אי של ונ לש הנ שו. וש פש ננ וש בו  צון לי רש ובי

ה. לה חי תש בנ יחנ אותו כש וי רש הנ ל לש םא יוכנ ל נו, וש מל ק מי חי רנ תש נו ומי מל ק מי לי תנ סש יהד מי םא - מי ם ל אי ה, וש םאלה מ ה ושש ינה ה יהמי טל סש יי

י ל מי כה וש רו.  צש יי ל  ר ענ בי גנ תש מי יש, של א אי רה קש ני של אותו  יש, מי ל אי ת כה אי ה מי רומה י תש לי חו  קש יי וש תוב  ה כה ל זל ענ וש
רוך דוש בה קה ה בו הנ צל רנ תש יי א של לה בו? אל נו לי בל דש ר יי של ה אמ ה זל בו, מנ נו לי בל דש ר יי של יש. אמ א אי רה קש ני רו  צש ל יי ר ענ בי גנ תש מי של
רוך- דוש-בה קה ר בנ מנ ם אה ת כגלה בו. אל ב לי יטנ יי ב. ונ טוב לי י. וש בי בה י. צור לש בי ר לי מנ ך אה ר (תהלים נז) לש מנ אל נל מו של הוא, כש

ר. חי קום אנ מה םא בש ל א וש צה מש ם ני י שה רי המ י, של תי רומה ת תש חו אל קש נו תי מל בו, מי נו לי בל דש ר יי של אן - אמ ף כה הוא. אנ

יש אי הה צון אותו  רש ים של רואי של דורו? כש ת מש אל ם בו  שה וש ה בו  צל רנ תש הוא מי רוך  בה דוש  קה הנ ים של עי ן יודש יי ננ ומי
ים עי ם יודש ז שה אי אה דנ צונו, ונ שו ורש פש ננ בו וש לי רוך הוא בש דוש בה קה ר הנ חנ ל אנ די תנ שש הי דםף ולש רש ב) לי לי צון הנ רש ה ובי חה מש שי (בש
מו ר עי בי חנ תש הי יו) לש רה חמ ל אנ די תנ שש הי ם, (ולש לי ף שה סל כל יש בש אי ת אותו הה נות אל קש ים לי יכי רי ז צש אה ה בו, וש ה שורה ינה כי שש הנ של
כות זש י לי די נות אותו, כש קש ם ייש לי לי ר שה כה שה ר - בש בי ך חה ה לש ני ים, וקש רי יו אומש ים הה אשוני רי ה הה ל זל ענ נו. וש מל מםד מי לש לי וש

נות אותו. קש לי יק וש די צנ ר הנ חנ דםף אנ רש יך לי רי אן צה ד כה ה. ענ ינה כי שש בנ

ה מה ה זגהמ נו אותה מל יר מי עמבי ינ י של די ם, כש לי ר שה כה שה נותו בש קש לי ע וש שה רה ר הה חנ דםף אנ רש יך לי רי יק צה די צנ ך אותו הנ ף כה אנ
ה בו לל ענ תש יי ח של בנ של הו הנ זל א אותו. וש רה לו הוא בה אי יו כש לה ב עה שי ייחה י של די שו, כש פש ננ ה לש עמשל ינ ר וש חי אנ ד הה צנ ת הנ ה אל פל כש יי וש
ד צנ ת הנ פות אל כש ם לי רנ י הוא גה ם? כי ענ טנ ה הנ כםל. מה הנ ר מי יהה זו יותי לי עמ ר, ונ חי ח אנ בנ ל של כה ר מי רוך הוא יותי דוש בה קה הנ
תוב כה ון. וש עה יב מי שי ים הי בי רנ ן, (מלאכי ב) וש רם המ אנ תוב בש ה כה ל זל ענ הוא, וש רוך  בה דוש  קה בוד הנ עמלות כש הנ ר ולש חי אנ הה

תו. ה אי תה יש י הה יתי רי (שם) בש

יות לי לש עמ שה ה בש ה, הוא עולל עה ך רה רל זםב דל עמ ל בו לנ די תנ שש יו) ומי לה ב אי שה ע (וש שה רה ינד הה ז בש אוחי י של ל מי ה, כה אי םא ורש ב
הוא רוך  בה דוש  קה ה הנ לל ענ תש מי ם של ר; גורי חי אנ ד הה צנ ת הנ פות אל כש ם לי ר: גורי חי אנ יש  שום אי ך  ה כה םא עולל ל ה של מנ
תו ה אי תה יש י הה יתי רי תוב, בש ה כה זל הנ יש  אי ל הה ענ ה. וש טה מנ ה ולש לה עש מנ לש יומו  קי ם בש עולה ל הה יד כה עממי הנ ם לש גורי וש בודו;  כש בי
םא ים ל יני די י הנ לי עמ ל בנ א. כה בה ם הנ עולה ה לה זוכל ה וש זל ם הנ עולה ה בה זוכל יו, וש נה בה ים לש ני אות בה רש ה לי זוכל לום. וש שה הנ ים וש יי חנ הנ
ה ל זל ענ יהדו. וש ה בש חל מש יי י של ין מי אי ים, וש רי עה ר שש שה ים עה ני שש ס בי נה כש א. ני בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה דון אותו בה ים לה כולי יש
ח רנ ד. זה ענ ת לה דל תו עםמל קה דש צי יתו וש בי ר בש עםשל ך. הון וה בםרה ים יש רי שה עו דור יש רש ילה זנ הש ץ יי רל אה בור בה תוב, (תהלים קיב) גי כה

גו'. ים וש רי שה יש ך אור לנ חםשל בנ

ה אותה וש ת,  חנ אנ ת  בל הל לש שנ תוך  בש ים  טי לוהמ ם  הי וש ים,  ני וה גש י)  די דש (צי ה  לשה שש ים  די עומש יון,  לש על הה ר  דל חל  - ן  גםרל בנ
ה, לה עש מנ ה לש ד עולל חה ים. אל די דה ה צש לשה שש ים לי די רה פש ים ני ני וה ם גש אותה ין. וש הוא יהמי רום, של דה ד הנ צנ את מי ת יוצי בל הל לש שנ הנ

ה. ירה אי ש מש מל של הנ ה של עה שה ז בש נה גש ני ה וש אל רש ני ד של חה אל ה, וש טה מנ ד לש ד יורי חה אל וש
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ת בל הל לש ה שנ אותה ס בש נה כש ני ר. וש חי ן אנ לבל ר מי ן יותי בה ן לה ול ן הוא גה ול אותו גה א, וש ה, יוצי לה עש מנ ה לש עולל ד, אותו של חה ן אל ול גה
ית בי ים לש סי נה כש ני ל  אי רה שש יי ה של עה שה ן. ובש גםרל הנ אותו  םאש  ל ר ה ענ לה עש מנ ן לש ול גה ד אותו  עומי וש ע,  בה צש ני םא  ל וש ט,  ענ ע מש בה צש ני וש
ה ן עולל בה ן לה ול ז אותו גה ה, אה לה פי תש ה לי לה אג ים גש כי סומש ל וש אי רה שש ל יי אנ גה ים לש יעי גי מנ של ם, כש יהל לותי פי ים תש לי לש פנ תש ת ומי סל נל כש הנ

יום). ל קי ר (של תל ה לו כל עמשל ננ ן וש גםרל םאש הנ ל ר ענ

- ה  זל סוד  וש הוא.  רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש לי ים טוב  עושי של דוש  קה ם הנ עה ם הה יכל רי שש ר: אנ אומי וש א  יוצי רוז  כה הנ וש
ל אי לות לש הי תש ים לי יעי גי מנ של זו  ה הנ עה שה בנ שום של ה. מי לה פי תש ה לי לה אג גש ך  סומי י, של יתי שי עה יך  ינל עי טוב בש הנ (ישעיה לח) וש
יבות, בי חמ ה ונ בה המ אנ יך בש רי צה קום של מה ר בש בי חנ תש הי יק לש די צנ ר הנ עורי תש ן, מי גםרל םאש אותו הנ ל ר ה ענ זל ן הנ ול גה ה הנ עולל יון, של לש על
ל כה וש ים,  תוני חש תנ ים בש יוני לש על ה,  לל אי בש ה  לל ת אי חנ אנ ה  שוקה תש ים בי רי בש חנ תש ם מי כגלה ים  רי יבה אי ל הה כה וש צון.  רה ובש ה  וה דש חל בש
ר (ישעיה ג) מנ אל נל מו של א טוב, כש רה קש ני ה של זל יק הנ די צנ ד בנ חה בור אל חי ים בש די ם עומש כגלה טות, וש לוהמ ירות וש אי נורות מש מש הנ
צון, ל רה יקות של שי נש ה בי טה מנ ה ולש לה עש מנ ש לש חנ לנ כםל בש ז הנ ד. אה חה בור אל חי ם בש ת כגלה ר אל בי חנ ה מש זל י טוב, וש יק כי די רו צנ מש אי

ן. גםרל ית הנ ל בי בור של חי ד בש ר עומי בה דה הנ וש

ם ים כגלה יכי רי ז צש אה ה, וש זל ן הנ גםרל ן בנ דל עי א מי יוצי ר של הה נה מוש אותו  ה שי ז עושל לום, אה ים שה שי ים לה יעי גי מנ ן של יוה כי
ים ני פה ל הנ פםל ענ נש יך לי רי א צה לה שות, אל קה ש בנ קי בנ םא לש ל ם וש א שה צי מה הי ר לש חי םא אנ ל יש וש יך אי רי םא צה ל ך, וש לל מל י הנ ני פש לי את מי צי לה
בונו י רי ני פש לי ייש מי בנ תש הי יש לש ל אי יך כה רי צה מוש, וש ל שי ה של עה יא שה ה הי עה ה שה אותה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ם. מה יי פנ ת אנ ילנ פי נש
ה לה עש מנ לש ן מי גםרל ל אותו הנ לה כש ני שות, של פה נש ל הנ מוש של אותו שי שו בש פש ת ננ יל אל לי כש הנ ה, ולש דולה ה גש בושה יו בש נה סות פה כנ ולש

ה. זל ן הנ גםרל י הנ פולי שי ז בש אוחי ד וש ה עומי טה מנ ד לש יורי ר של חי ן אנ ול ז גה רוחות. אה שות וש פה נש ה בי טה מנ לש ומי

ת ה אל כל זנ ומש שות  פה נש ה  עושל של יהו  דות, מי עי ידו  עי ים, הה תוני חש תנ וש ים  יוני לש על ר:  אומי וש א  קורי וש א  יוצי רוז  כה הנ וש
י ני פש ה לי תה ס ענ ני כה הי אוי לש רה םאשו, אותו של ל ר כות ענ לש ת) מנ רל עמטל ר אותו בנ טי ענ ה לש אל רש ני ת (של רל עמטל ים? אותו של עי שה רש הה

יו. לה ים עה לי ה שואמ כה לש מנ הנ ך וש לל מל י הנ רי המ ה, של כה לש מנ הנ ך וש לל מל הנ

ים ידי עי גוד ומש רש פנ ר הנ חנ ים אנ די עומש ם, וש עולה ל הה כה טות בש שוטש מש י ה' של יני ם עי אותה ים מי די י עי ני ים שש ני מש דנ זש ז מי אה
הו טוב. זל לש לו  לה גש ר בי כי זה יו יי בי י אה רי המ קו, של לש י חל רי שש י. אנ לוני ן פש י בל לוני ל פש ים ענ ידי עי ינו מש רי ים: המ רי אומש דות זו, וש עי

ה. מה לי ה שש וה דש חל רוך הוא בש דוש בה קה ר הנ ינקי תש ז מי ר. אה חי אנ ד הה צנ הנ יו מי הה ים של עי שה רש שות הה פש ה, ננ טה מנ שות לש פה ה נש עושל

יות אותי מוש הה ל שי סוד של ים, בש יקי די צנ אות הנ נש יוקש ל דש ר ענ בה זש הוא גי ד, של חה ה אל נל מג ן מש מי דנ זש ה מי עה שה ה הנ אותה בש
יא בי ה, ומי נל מג אותו מש רוך הוא לש דוש בה קה ז הנ רומי דוש. וש קה ם הנ שי מוש הנ ל שי ר של תל כל ם, בש י"עה הודי סוד יש א בש רה קש ני של

ה. כה לש מנ הנ ך וש לל מל י הנ ני פש יד אותו לי עממי ים ומנ עי שה רש שות הה פש ה ננ עושל יש של אי ן אותו הה יוקנ ת דש אל

ם עולה יק בה די ל צנ ך כה ין לש י אי רי המ ן, של יוקה דש ים לו אותו הנ רי ה מוסש עה ה שה אותה בש ץ, של רל אה ם וה יי מנ י שה לנ יד עה עי י מי ני אמ ונ
בונו י רי זי נש ל גי ל כה חות של תש פש ים מנ עי בש יהדו שי ים בש רי ה, ומוסש נל מג מש ת ינד אותו הנ חנ ה תנ לה עש מנ נו לש יוקש קוק דש םא חה ל ה של זל הנ

ים. עי שה רש שות הה פש ת ננ ה אל שה עה של ם כש הה רה בש ת אנ ך אל רנ בי כות של רה בש ל הנ כה ן בש יוקה דש ת אותו הנ ך אל רי בה ך מש לל מל ז הנ ם. אה הל בה

הוא מו, וש ים עי כי הולש ן וש יוקה דש ת אותו הנ ים אל לי נוטש ים, וש יוני לש נות על חמ ה מנ עה בה רש אנ ז לש רוך הוא רומי דוש בה קה הנ וש
שות פש ת ננ ים אל עושי ם של אותה ים לש זי נה ם גש אותה ט לש רה ר, פש חי יש אנ ם אי הל ה בה כה םא זה ל ים של נוזי מות גש ים עולה עי בש שי ס לש נה כש ני
ים כי זנ מש של ם כש לה לה גש ים בי זוכי ים) וש יקי די צנ ים לנ מי כות (גורש ת וזש לל ה תועל מה ם כנ דה י אה ני ים בש עי יו יודש א הה לי מה לש אי ים. וש עי שה רש הה

ים. יי חנ ר הנ חנ ף אנ רודי י של מי ם כש ים אותה פי רודש ם וש יהל רי חמ ים אנ כי יו הולש ם, הה אותה

ה ים. מנ עי שה רש ת הה ה אל כל זנ מש י של מי םא כש ל ים, וש יוני לש ים על זי נה ה גש מה כנ ה טובות, בש מה כנ ם בש דה אה י הה ני ת בש ה אל כל זנ י מש ני עה הל
לו לה גש ה בי זוכל יים, וש קנ תש הי לש ם לו  גורי וש שו  פש ננ ים לש יי ים חנ לי שש י, הוא מנ ני עה ר הל חנ ל אנ די תנ שש מי י של א מי לה ה? אל זל ה לה ין זל בי

ם. עולה אותו הה ה טובות לש מה כנ לש

םא ל ף וש כופי תש יי ים של רי חי ים אמ להי ל אל ר של חי אנ ד הה צנ ה לנ ר. עושל ים יותי לי שש ע, הוא מנ שה רה ר הה חנ ל אנ די תנ שש מי י של ומי
ע שה רה אותו הה ה לש בודו. עושל א כש סי ל כי רוך הוא ענ דוש בה קה ה הנ לל ענ תש מי ה של טונו. עושל לש שי יר אותו מי עמבי לט, ומנ שש יי

קו. לש י חל רי שש ת. אנ רל חל ש אנ פל נל

א, יוצי ה, וש זל נוז הנ גה ן הנ ול גה ז הנ ה, אה שה דג קש ר הנ דל סי ל לש אי רה שש ים יי יעי גי מנ ה של עה שה ה, בש אל רש םא ני ל ה וש אל רש ני ר של חי ן אנ ול גה
ה זל ן הנ ול גה הנ ם. וש מה ים עי רי בי ם חמ הי ים, של יוני לש על ים הה כי אה לש ל מנ ר ענ ל יותי אי רה שש ים יי שי דש קנ מש ה של שה דג קש יא הנ הי שום של מי
ד כו') ענ וש יחו  גי םא ינשש ל ד של ל ענ אי רה שש ים יי מי יש סנ י מש רי המ זו, (של ה הנ שה דג קש ים הנ שי דש קנ ל מש אי רה שש יי ה של עה שה ה בש אל רש ני יר וש אי מי

ם. יהל לי גו עמ רש טש קנ םא יש ל ה, וש לה עש מנ ם לש ישו אותה ני עמ ינ ים וש יוני לש על ים הה כי אה לש מנ יחו הנ גי םא ינשש ל י של די ל, כש אי רה שש ים יי מי יש סנ מש של

יו רה בה ל דש כה יהו של ה, מי י תורה רי בש די ס רוחנ בש יהו גנ יבו, מי שי קש ים הנ תוני חש תנ ים וש יוני לש ר: על אומי א וש רוז יוצי כה ז הנ אה
ין י אי רי המ ה, של י תורה רי בש די ה בש זל ם הנ עולה ל בה פה יות שה הש לי יך  רי ם צה דה אה הה ינו, של ני שה שום של ה, מי י תורה רי בש די בש הנ  בי גנ תש הי לש

א. בה ם הנ עולה א בה לה ה אל תורה הות בנ בש גנ

ן אותה ר מי סוף יותי םאש ובנ ר ה בה שה דג קש תוך הנ ש בש די קנ תש ני י של די ינו כש יני ה בי נםז אותה גש לי ר וש מי שה הי יך לש רי ה זו צה שה דג קש בי
ים כי אה לש מנ לנ ים  חי בש שנ מש נו  אה ח של בנ של ים בנ שי דש קנ מש נו  אה ה של שה דג קש ים. הנ יוני לש על ים  כי אה לש מנ נו  מה עי ים  רי אומש שות של דג קש
ה זו שה דג ים קש רי נו אומש ה אה ל זל ענ ים, וש יוני לש על ים הה רי עה שש תוך הנ ס לש ני כה הי נו לש ים לה שי רש ה מנ ח זל בנ שום של ים. ומי יוני לש על הה
דור סי ם בנ ים אותה חי בש שנ נו מש אה תוך של ה, מי לה עש מנ לש ים של רי עה שש ס לנ ני כה הי ה לש בה המ אנ נו בש ים אותה ירי אי שש ש ומנ קםדל שון הנ לש בי
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ים. יוני לש על ים הה רי עה שש ים לנ סי נה כש ני שות, וש דג ר קש ים יותי לי נו נוטש ן אה כי לה נו), וש לה ם (של הל לה של

ם הי וש נו,  תה אי ים מי דושי ר קש יותי ם  ים הי יוני לש על ים הה כי אה לש מנ א הנ לה ך! אל םא כה אות - ל מה י רנ ר, זוהי םאמנ ם ת אי וש
ים רי בי יות חמ הש ל לי םא נוכנ לו, ל לה שות הנ דג קש הנ ינו  לי ים עה כי ים ומושש לי נוטש נו  אה א של לי מה לש אי וש ה,  שה דג ר קש ים יותי לי נוטש
ם מה יות עי הש ים לי לי דש תנ שש נו מי ה אה ל זל ענ ד, וש חה ן אל מנ זש ה בי טה מנ ה ולש לה עש מנ ם לש לי תנ שש םא יי רוך הוא ל דוש בה קה בוד הנ ם, וכש מה עי

ד. חה ן אל מנ זש ה בי טה מנ ה ולש לה עש מנ רוך הוא לש דוש בה קה בוד הנ ה כש לל ענ תש יי ים, וש רי בי חמ

גום. רש תנ י הנ רי בש ם די ה, אותה ר אותה ל לומנ יד יוכנ לו יהחי פי ה אמ זל נו, וש רש אנ בי מו של גום, כש רש יא תנ סוף הי בנ ה של שה דג קש הנ
ל כה ש, ולש קםדל שון הנ ם לש ת עי רל בל חנ תש ה מי ינה כי שש י הנ ה, כי רה עמשה א בנ לה ם אל ינה ה אי שה דג קש ל הנ של ש  קםדל שון הנ י לש רי בש ל די בה אמ
י ני גו'. בש ל וש אי רה שש י יי ני בש תוך  י בש תי שש דנ קש ני תוב (ויקרא כב) וש כה ה, של רה עמשה א בנ לה ה אל ין זל ה, אי אה ה בה ינה כי שש הנ ה של שה דג קש

ת. רל חל שון אנ ם לה הל ייש לה ים של מי ר ענ אה םא שש ל אי, וש דנ ש ונ קםדל שון הנ ם לש ל הי אי רה שש יי

ה ינה ה זו אי שה דג ה, קש אי םא ורש יד? ב יהחי ה בש ינה ה אי מה גום, לה רש יא תנ הי יש, של די קנ ל הנ ה של שה דג קש י הנ רי ר, המ םאמנ ם ת אי וש
י די דש ל צי כה ה ולש טה מנ ה ולש לה עש מנ ים, לש די דה צש ל הנ כה ה בש יא עולה הי ה זו  שה דג ל קש בה ים. אמ שי לש שנ ם מש הי שות של דג קש ר הנ אה שש כי
דוש קה בוד הנ כש ה בו  לל ענ תש מי ח של בנ של הנ הו  זל עות (וש פות רה לי ל וקש זל רש ל בנ מות של חותה ים וש עולי נש ת מנ רל שובל ה, וש מונה אל הה
ד צנ ת הנ פות אל רש הנ ם לש הוא גורי שום של ם? מי ענ טנ ה הנ כםל, מה הנ ה מי רה תי לות זו יש ענ תש הי ר. וש חי ח אנ בנ של ר מי רוך הוא יותי בה
ד צנ ל הנ שון של לה ה בנ ר אותה ים לומנ נו רוצי אה כםל, וש ל הנ רוך הוא ענ דוש בה קה בוד הנ ת כש עמלות אל הנ ירו) לש עמבי הנ ר ולש חי אנ הה
ה לל ענ תש יי וש ר,  חי אנ ד הה צנ ל הנ של ר כםחו  בי תנ שש יי י של די ך, כש רנ בה א מש בה רנ יה  מי א שש הי יש ן  מי ק: אה זה חה כםחנ  יב בש שי הה ולש ר  חי אנ הה
ה לל ענ תש רוך הוא מי דוש בה קה ר, הנ חי אנ ד הה צנ ל הנ ה זו כםחו של שה דג קש ר בי בה שש ני של כםל. וכש ל הנ בודו ענ כש רוך הוא בי דוש בה קה הנ
א לה ה אל ינה זו, אי ה הנ שה דג קש בודו בנ כש ה בי לל ענ תש רוך הוא מי דוש בה קה הנ שום של מו. ומי שש ר לי כה זש ני יו, וש נה בה ר לש כה זש ני בודו, וש כש בי

ה. רה עמשה בנ

ר שובי רוך הוא וש דוש בה קה בוד הנ ה כש לל ענ תש ר כםחו, ומי בה שש ני ה, וש פל כש ר הוא ני חי אנ ד הה צנ ל הנ חו של רש ל כה שון זו ענ לה ובש
יו. נה בה ת  אל וש מו  שש ת  אל הוא  רוך  בה דוש  קה ר הנ כה זש ני וש עות,  רה פות  לי וקש קות  זה חמ אות  לה שש לש שנ וש מות  חותה וש ים  עולי נש מנ

א. בה ם הנ עולה ה לה כות בה זש ה לי דושה ה קש ם תורה הל ן לה תנ רוך הוא נה דוש בה קה הנ דוש של קה ם הנ עה ם הה יהל רי שש אנ

כות לש מנ הנ ר  תל כל ל  של ים  רי בה דש בי נו  לש חנ תש הי של ן  יוה כי וש א,  בה הנ ם  עולה לה ם  יכל רי שש אנ ים,  רי בי חמ לנ עון  מש שי י  בי רנ ר  מנ אה
ל בל אותו הל ם. וש עולה אותו הה ר בש כה ם שה כל ן לה תי רוך הוא יי דוש בה קה הנ ם), וש תוכמכל ם (בש כל ילש בי שש י בי ני ר אמ ה, אומי יונה לש על הה

לו. לה ים הנ רי בה דש ת הנ ים אל רי עורש מש ם הנ תל לו אנ אי ה כש לה עש מנ ה לש לל ענ תש ם יי יכל פי

הוא יון, וש לש ד על צנ ה הוא לש סוק זל ת. פה חםשל ף ונש סל כל ב וה הה ם זה תה אי חו מי קש ר תי של ה אמ רומה תש םאת הנ ז ר, וש מנ אה ח וש תנ פה
דוש קה א הנ רה בה של ה, כש אי םא ורש ר. ב חי אנ ד הה צנ תון - בנ חש ד תנ צנ הוא לש ה, וש שה דג קש ד הנ צנ יון - בש לש ד על צנ תון. הוא לש חש ד תנ צנ לש
ה. לה עש מנ לש מי יהה  הה ף  סל כל אותו  של שום  ין, מי יהמי לש הוא  של ף,  סל כל הנ ד  צנ מי םא  ר בש לי יל  חי תש הי ם,  עולה ת הה אל הוא  רוך  בה
ד צנ יהה מי ן הה כה שש מי הנ שום של ין, מי ד יהמי צנ מי ך  ר כה חנ אנ םאל וש מ ד שש צנ יל מי חי תש לו, הי מו של הוא כש ן, של כה שש מי ה הנ עמשי מנ ובש

גו'. ה וש רומה תש םאת הנ ז ין, וש ד יהמי צנ ם מי שה םאל, וש מ שש ד מי צנ אן מי יל כה חי תש ן הי כי לה םאל, וש מ שש

ים הוא ני דה עי ן וש דה אן עי ל כה בה ר, אמ אי בה תש ני וש שוהו  רש ה פי סוק זל גו'. פה ם וש יי רנ הר צה ר וש בםקל ב וה רל תוב (תהלים נה) על כה וש
ה, ירה אי םא מש ל יהה של רש לנ קש פנ סש י אנ ב זוהי רל לו. על לה ים הנ ני מנ זש ת הנ לשל שש בי רו  עורש תש ים הי רי בי חמ הנ וש יום,  ל הנ ת כה לנ פי ל תש של
ה ין זל ד בי עומי קום של א הוא מה לה ך, אל א חםשל רה קש ני קום של ה מה ין זל ם - (אי יי רנ הר צה ה, וש ירה אי מש יהה הנ רש לנ קש פנ סש י אנ ר זוהי ובםקל

ה. ם זל ה עי ד זל עומי ב וש רל על חוז בה אה ך, של א חםשל רה קש הוא ני קום של ה) מה חה נש ת מי לנ פי ל תש ן של מנ זש ל הנ בה ה, אמ זל לה

חםר יש שה אי ך - לש רל דל יא הנ ך הי כה ה. וש לה עג שון מש לה ט בש קנ ש, הוא נה מל של ק הנ ף חםזל הוא תםקל ם, של יי רנ הר ר צה מנ אל נל ה של ומנ
ית ה כגשי שה י אי תוב (במדבר יב) כי כה חםר, של ן שה בה לה ים לש אי ים קורש מי עה פש לי ה, וש לה עג שון מש ט לה קנ נה ן, וש בה לה ים לו  אי קורש

גו'. י וש ם לי תל ים אנ יי י כגשי ני בש לוא כי ח. (עמוס ט) המ קה לה

ה, לה יש לנ ט בנ שולי ת אורו וש יך אל שי חמ מנ ר של חי אנ ד הה צנ ב הנ רי עה תש ה מי זל ב הנ רל על בה שום של ית. ומי בי רש ת ענ לנ פי ה - תש ב זל רל על
ל בוצות של ה קש מה ים כנ זוני אן ני כה ה, ומי זל ן הנ מנ זש ים בנ לי כש אנ תש ים מי די רה ים ופש מורי . אי בוענ ן קה מנ ין לו זש אי שות, וש מו לו רש שה

ה. לה יש לנ ים בנ טי שולש ים וש אי יוצש ים של רי שה

ץ רל אה ים בה טי םא שולש ה ל אה מש טג ל רוחנ הנ ר של חי אנ ד הה צנ י הנ לי עמ ם בנ ל אותה כה ינו של ני י שה רי ך, המ ם כה ר, אי םאמנ ם ת אי וש
ה. דושה קש ץ הנ רל אה ל הה רות ענ שש ם לי רה עורש סור לש אה ה, וש זל ל בה אי רה שש ם יי ים אותה רי עורש י מש רי המ ה, ונ דושה קש הנ

אן כה ר, וש יהשה ך  רל דל ה בש ן עולל שה עה יהה הל הה ר, של חי ן אנ בה רש קה בש מו של ה כש םא עולל ל ה, וש ן עולל שה עה ה אותו הל לה יש לנ א בנ לה אל
ה ן עולל שה אותו עה ן של יוה כי עות. וש ל רוחות רה ים של דורי ל מש ם כה שה פון, של צה ל הנ ד של חה ב אל קל נל ן לש שה ה אותו עה יהה עולל הה

ם. עולה ים בה טי שולש ים וש אי יו יוצש םא הה ל ם, וש קומה מש ים לי סי נה כש ני ים וש די עומש ים וש זוני יו ני ם הה ד, כגלה אותו צנ ך לש רל ם דל קי ענ ומש

מו ושש ים,  רי שה ל  של בוצות  קש ם  אותה ל  כה בש פון,  צה בנ של ב  קל נל אותו  ל  של ד  צנ הנ אותו  לש ד  עומי ד  חה אל ה  נל מג מש
ם רות, כגלה חי נות אמ חמ בוא מנ ף רי לל ים אל שי שי ה וש זל ה הנ נל מג מש ה, הנ עולל כו וש רש ם דנ קי ענ ן מש שה אותו עה ה של עה שה יה"א, ובש ירש גי נש סנ
סוד הו  זל וש י,  רי קל א  רה קש ני של ד  חה אל ח  תנ פל בש ים  סי נה כש ני וש ב,  קל נל אותו  בש ים  די עומש וש נו,  מל מי זון  הי ולש לו  בש קנ לש ים  די תש ענ תש מי
א יוצי הנ ז  גל רם אותו  בש י.  רי קל ת  מנ חמ בנ ם  כל מה עי י  תי כש לנ הה וש תוב,  כה וש גו'.  וש י  רי קל י  מי עי כו  לש תי ם  אי וש (ויקרא כו)  תוב  כה הנ

י. רי ל קל ח של תנ פל הנ מי
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ים אי יוצש ם  ה, הי לה עש מנ לש אות  רה הי לש עמלות  לנ אות  יוצש מות  שה נש הנ ה של עה שה ובש ה,  לה יש לנ בנ ים  טי שוטש מש של ם  הי לו  אי וש
ם הי ים של יוני לש ים על דושי ים קש ידי סי ם חמ אותה ט לש רה ה, פש לה עש מנ אות לש רה הי עמלות ולש ים לנ כולי םא יש ל וש ם,  הל ים בה גי רש טש קנ ומש
ם, דה י אה ני בש ים לי בי ים כוזש רי בה ים דש יעי ים ומודי אי לו יוצש לה ים הנ רי שה בוצות הנ ים, וקש עולי ים וש ירי וי אמ ים ונ יעי קי ים רש עי בוקש
ם אותה שום של י, מי רי י קל לי עמ ים בנ אי רה קש ני ע, וש רנ ים זל כי שופש ד של ם, ענ יהל לי ים עמ קי צוחמ רות, וש חי יות אמ מג דש ם בי הל ים לה אי רש ני וש
ן זה ם וש ה אותה ול רש יהה מנ ן הה שה ים, אותו עה רי דה ים ופש מורי ים אי לי כש אנ תש מי ה של עה שה ם. ובש הל מו לה רש י גה רי קל ח הנ תנ פל ים מי אי יוצש של

ה. דושה קש ץ הנ רל אה ים בה טי שוטש םא מש ל או וש םא יהצש ה ל זל ם. ובה הל אוי לה רה ה של ם מנ זונה ך מש ם כה בודה י כש פי ם. כש אותה

טון לש שי ים בש בי רש עה תש ים מי רי בוצות שה ן קש ל אותה כה ם. של תה ה אי לה ב עה ב רנ רל ם עי גנ ר (שמות יב) וש מנ אל נל מו של ב, כש רל על
ל ענ יהה בנ הוא הה עמקםב, של ינ מו  כש ה  נה קש תנ לש יהכול  י של מי ין  אי ה, של ית חובה בי רש ענ ת  לנ פי ת תש אל מו  םא שה ן ל כי לה וש ה,  לה יש לנ הנ

אוי. רה ן אותו כה קי תנ ן ומש כה שש מי ר) הנ הי טנ (מש

ה מה ל כנ ד של חנ פנ תוך  ילות, מי לי ד בנ חנ פנ תוך  מי ינו  לי ן עה גי הה י לש די יא כש הי ה זו  לה פי שות, תש יא רש הי ב של ל גנ ף ענ אנ וש
יום. ר בנ של אמ ם מי יי ננ ד שש חה ל אל ל כה נםם ענ יהי גי ים בנ עי שה רש ת הה ים אל די ה טורש עה ה שה אותה י בש רי המ נםם, של יהי גי ל הנ ים של די דה צש
רו, עורש סור לש ר אה חי ין אנ םא די ל נםם. וש יהי גי ד הנ חנ שום פנ הוא מי חום", של הוא רנ ר "וש ל לומנ אי רה שש ים יי ימי די קש ן מנ כי לה וש

ם. עולה הה ין מי די ת הנ יר אל עמבי הנ ת לש בה שנ שות לש ין לו רש י אי רי המ ה של אל רש ני של

ים ימי די קש נו מנ ן אה כי לה ם. וש בונה י רי ני פש אות לי רה הי י לש די ה כש לה עש מנ עמלות לש רוצות לנ של מות, כש שה נש רוג הנ טש ל קי ד של חנ ופנ
שות ם רש הל ייש לה ה, וש לה יש לנ ים בנ אי צה מש ני ים של רוגי טש קי ים וש יקי זי ה מנ מה ל כנ ד של חנ ן". פנ מי ד אה ענ ל לה אי רה שש מו יי ת ענ ר אל "שומי

נו". נו ובםאי אתי מםר צי ים "ושש ימי די קש נו מנ ן אה כי לה יתו, וש ר בי ענ שנ ה מי חוצה א הנ יוצי י של מי יק לש זי הנ לש

ה, יונה לש על כות הה לש מנ לנ מות  שה נש הנ וש רוחות  גופות, הה ים הנ ידי קי פש מנ נו  ה אה זל ל  ל כה ד של חנ פנ תוך  ה, מי זל ל  ל כה ענ וש
נו או, אה צש מש םא ני חות ל בש זש נות ומי בה רש קה ה של תה ה. ענ לה יש לנ ה וש לה יש ל לנ כה ית בש בי רש ת ענ לנ פי ה תש ל זל ענ , וש יהה יהדל כםל בש טון הנ לש שי של

ה. זל סוד הנ ל הנ ים ענ נו עושי אה ים של קוני תי ל הנ ים כה עושי

ע לנ ד (סל חה ר אל שובי עות, וש רה רוחות הה י הה דורי ם מש ל אותה כה ה בש כה פון, מנ ת רוחנ צה רל עורל תש מי של ה, כש לה יש לנ צות הנ חמ בנ
ן, קומה מש סות לי נה כש ים ני לי בש חנ ל מש בוצות של ן קש ל אותה כה ה, וש טה מנ ה וה לה עש מנ ט לש שוטי ס ומש נה כש ני ר, וש חי אנ ד הה צנ ת הנ ק) אל זה חה

ר. אי בה תש י ני רי המ ן, ונ דל ן עי גנ ים בש יקי די צנ ם הנ ענ עי עמשי תנ שש הי ס לש נה כש רוך הוא ני דוש בה קה ז הנ אה טות. וש םא שולש ל ן וש ר כםחה בה שש ני וש

ל טונו של לש ר שי ערבה ט, ומה ר שולי בםקל ז הנ אה יום, וש י אור הנ ני פש לי ז מי ננ גש ה ני לה יש לנ ט בנ לנ שה ר של ני ר, אור הנ בםקל א הנ בה של כש
ים זוני נו ני מל ים. מי מי עולה ל הה כה ים טוב לש לי שש ה מנ זל ר הנ בםקל אשון, הנ ל אור רי ר של ה הוא בםקל זל ר הנ בםקל ז) הנ אה ב. (וש רל על הה
ה רוצל י של ין: מי די י מי עי יודש סוד לש אן הנ ם. כה עולה ל הה ל כה ה של ירה מי י שש ן. זוהי גה ת הנ ה אל קל שש ה מנ ים. זל תוני חש תנ ים וש יוני לש על
כות מנ יות של ה אותי אי רש מנ כש ה  אל רש יי וש ח,  רה זש מי ד  צנ לש ה  עה שה י  פי לש נות  בונש תש הי בש יחנ  גי ינשש וש ה,  גנ נם בנ יהקום  ך,  רל דל לנ את  צי לה

ץ. רל אה ם וה יי מנ ם שה הל או בה רש בש ני יות של אותי צות הה נוצש תש ם הי ה הי לל אי ת, וש דל זו יורל ה וש , זו עולה יענ קי רה בה

ן ירי כי זש ינ יות, וש ם אותי יי תנ ים ושש עי בה רש ל אנ דוש של קה ם הנ שי ם סוד הנ הי יות, של אותי ן הה סוד אותה ענ בש ם הוא יודי אי
לש שה םאל, וש מ ד שש צנ לש לש שה ין וש ד יהמי צנ לש לש י"ם, שה ש יודי יענ שי קי רה ל הה ה של גנ נם ה תוך אור הנ אל רש ב, יי לי צון הנ רש אוי בי רה כה
ך, רל דל א לנ ייצי תו וש לה פי ל תש לי פנ תש ז יי אה ים, וש ני ת כםהמ כנ רש ל בי יות של אותי ן הה הי . וש יענ קי רה צות בה נוצש דות וש יורש עולות וש י"ם של וי וה

קו. לש י חל רי שש מו. אנ ה עי ימה די קש ה מנ ינה כי אי שש דנ ונ

מוד אותו ענ ן, חוץ מי גה י הנ בי ל גנ ענ יענ של קי רה ת הה יחנ תי תוך מש רום לש ד דה צנ עוץ בש ד נה חה מוד אל ה, ענ זל ר הנ בםקל א הנ בה של כש
ד, חה ף אל נה יהם עה מוד קנ ענ אותו הה ן. בש מה גה רש אנ ם בש קה רג ים מש ני וה ה גש לשה ל שש אור של יר בש אי ה מי מוד זל ענ ן. וש גה ע הנ צנ מש אל עוץ בש נה של

. חנ בי שנ צוף לש פש רות צי עורש תש ים, מי פררי לש צי נו שה מש דנ זש ף ני נה אותו עה ובש

ם י שי הי ר, יש אומי י וש ני שי חנ הנ ם ה'. פותי ת שי לו אל לש י ה' הנ די בש לו ענ לש לויהה הנ לש ר, (תהלים קיג) הנ מנ אה ד וש חה ח אל תנ פה
רוז כה ז הנ ם ה'. אה ל שי לה הג מש בואו  ד מש ענ ש  מל ח של רנ זש מי ר, מי אומי י וש ישי לי שש הנ חנ  ם. פותי ד עולה ענ וש ה  תה ענ מי ך  בםרה ה' מש
ז אה וש יום.  הנ ח  בנ של לש נו  קש תנ תש הי ם  בונה רי ת  אל ים  חי בש שנ מש הנ ם  ים, אותה יוני לש על ים  דושי קש נו  מש דנ זש הי א,  קורי וש ים  די קש מנ
אותו ה, בש לה יש לנ ד בנ מנ לה ה של ל תורה ה של תה חש בנ שש תוך תי ר מי בםקל ם בנ קה י של ל מי קו של לש י חל רי שש ה. אנ לה יש לנ הנ יום מי ים הנ די רה פש ני

ר. בםקל ת הנ לנ פי ל תש ן של מנ זש

ל שוהו ענ רש ה פי סוק זל יו. פה תה בו אי יו שג עה יון בש עה בש ם תי ה אי לה יש ם לה גנ ר וש א בםקל תה ר אה ר שםמי מנ תוב, (ישעיה כא) אה כה
ילה הש ה יי ה - מנ לה יש לנ ה מי ר מנ רוך-הוא: שםמי דוש-בה קה ים לנ רי ל אומש אי רה שש יי יר, וש עי י שי ני תוך בש ים בש בי יושש ל של אי רה שש לות יי גה
ר - א בםקל תה רוך הוא. אה דוש בה קה ה הנ ר. זל ר שםמי מנ תוב? אה ה כה ה?. מנ לה יש לנ ת הנ כנ שש חל ה לש דומה זו של לות הנ גה הנ ינו מי לי עה
י יי חנ כו לש זש תי י של די ה כש ם תורה כל י לה תי תנ נה י, וש תי עמבודה ם לנ יכל תי בש רנ קי ם וש כל תש י אל יתי לי על הל ם, וש יי רנ צש לות מי גה ך בש י לש תי רש אנ ר הל בה כש
י תי סש ננ כש הי ם, וש קםדל מי י כש תי ם תורה תל בש זנ ם. עמ יכל יתי לי על הל ל וש בל לות (בה גה ם לש יכל תי סש ננ כש ה - הי לה יש ם לה גנ י, וש תי ם תורה תל בש זנ ם. עמ עולה
או צש מש ם תי שה או, וש רה ר ה' וקש פל ל סי ענ שו מי רש ר (שם לד) די מנ אל נל מו של יו - כש עה יון בש עה בש ם תי ם. אי קםדל מי לות) כש גה ם לש כל תש אל
ה שובה תש יו. שובו בי תה בו אי ם: שג יכל ני פש יז לי רי כש תנ ר וש םאמנ יא ת ה, הי יון בה עה בש תי של ם. וכש כל תש לנ אג ם וגש כל לותש לויהה גה ה תש מל בנ

ה) זל סוק הנ פה סוד הנ י. (ובש לנ בו אי רש קי יו, וש תה יהד אי ה, ומי מה לי שש

ים: יאי בי נש ר לנ מנ אל ים) נל כי רה דש ש  מי חה ה (בש בואה ל נש גות של רה דש ש  שי ה בש סוד זל ה. וש א דומה שה תוב, מנ ה כה סוק זל פה ובש
ל אותו כםתל ר הנ חנ ה אנ רואל י של מי ן כש כגלה ש  מי חה ל הל כה וש "א.  שה מנ "ר. בש בה דה זו"ת. בש חה יו"ן. בש זה חי זו"ן. בש חה "ה. בש זל חמ מנ בש
אור אותו  יענ  גי ר מנ של אמ י כנ וי א הל שה ל מנ בה ית. אמ שי עמשה תוך  מי ש  מל של ה אור הנ רואל י של מי ם כש הל יר, ומי אי מי אור של הה
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ל א כה שה ת מנ שום אל ר, (במדבר יא) לה מנ אל נל של מו  לות לו, כש גנ תש הי םא יהכול לש ל יו, של רה בה יו דש לה עה יחנ  רי טש ב ומנ ח רנ טםרנ בש
א. שה ה מנ שום זל י. ומי לה ה עה זל ם הנ עה הה

א י קםרי לנ ש. אי חנ לנ ת בש דל עומל וש ש  חנ לנ ה בש בואה יא נש הי וש לות,  גנ תש הי םא יהכול לש ל ב של ח רנ ה - טםרנ א דומה שה אן מנ כה וש
ל בה ן. אמ מה אל יא נל בי נה ם  הוא אי רוך  בה דוש  קה ם הנ יר", אי עי שי א מי י קםרי לנ ר "אי מנ י אה ה מי לה גנ תש םא הי אן ל יר - כה עי שי מי
יהה לו הה ן של מה אל נל יא הנ בי נה ר הנ מנ ר אה תה סש תוך סוד ני ה, ומי יונה לש על ה הה מונה אל ש תוך סוד הה חנ לנ ת בש דל אי עומל דנ ה זו ונ בואה נש
תוב םא כה ל מו, וש יר לה עי שי ח מי רנ זה ר (דברים לג) וש מנ אל נל מו של יר, כש עי שי א מי י קםרי לנ ר אי מנ אה ה, וש מונה אל סוד הה א קול בש קורי
תוך ה בש פה לי ה, קש לל אי ים מי יי ימי ני ה פש לל גות, אי רה דש תוך  גות מי רה הוא, דש ך  ה כה מונה אל סוד הה שום של יר, מי עי שי ח לש רנ זה וש

. תוך מםחנ ה, ומםחנ בש פה לי קש

י רי דול - המ ן גה נה ת. עה חנ ה אנ גה רש י דנ רי פון - המ צה ן הנ ה מי אה ה בה רה עה ה רוחנ סש ני הי תוב (יחזקאל א) וש כה נו, של רש אנ י בי רי המ ונ
ין עי ה כש תוכה ך, ומי ר כה חנ אנ ית. וש יעי בי ה רש גה רש יב - דנ בי ה לו סה גנ נם ית. וש ישי לי ה שש גה רש י דנ רי ת - המ חנ קנ לנ תש ש מי אי ת. וש רל חל ה אנ גה רש דנ

גות). רה גות (דש רי דש תוך מנ גות בש רה י דש רי יות. המ ע חנ בנ רש מות אנ ה דש תוכה ך, ומי ר כה חנ אנ ל. וש מנ שש חנ הנ

א - י בה יננ סי לו. מי לה גות הנ רה תוך דש א מי לה ה אל לה גנ תש םא הי ל, ל אי רה שש יי רוך הוא לש דוש בה קה ה הנ לה גנ תש הי של אן, כש ף כה אנ
יא הי ת של רל חל ה אנ גה רש י דנ רי יר - המ עי שי ח מי רנ זה ר וש מנ אה לות. וש גנ תש הי ה לש כה רש טה צש ך הי ר כה חנ אנ ת, וש רל תל סש ר ני ה יותי תה יש הה ה של גה רש דנ
ה תה אה ך, וש ר כה חנ אנ ת. וש רל חל ה אנ גה רש י דנ רי ן - המ ארה ר פה הנ יענ מי ך, הופי ר כה חנ אנ . וש מםחנ י הנ בי ל גנ ה ענ שורה ה של פה לי לוי, קש גי ר בש יותי
ר קנ הוא עי קום של אותו מה לו, מי לה גות הנ רה דש ל הנ כה ה מי לה גנ תש הי ב של ל גנ ף ענ אנ כםל. של ל הנ ח של בנ הו של ש - זל בםת קםדל במ רי מי
ה. לה עש מנ לש יונות  לש על גות  רה ן דש ש, אותה בםת קםדל במ רי קום הוא? הוא מי ה מה יזל אי נו. מי מל לות מי גנ תש הי לש יל  חי תש כםל, הי הנ

ה. לה עש מנ ה לש קה בש דש ני נו של רש מנ אה ה של גה רש ה דנ אותה יר - מי עי שי א מי י קםרי לנ אן אי ף כה ה) אנ לה עש מנ (לש

יו נה דם ר אמ שםמי תוב (משלי כז) וש כה ל), וש אי רה שש ר יי ה מטטרו"ן (שומי ר זל יל. שומי לי ה מי ר מנ ה שםמי לה יש לנ ה מי ר מנ שםמי
ק לל חי ל בנ בה ד, אמ חה כםל אל א הנ לה ה? אל זל ה לה ין זל ה בי יל, מנ לי ה מי ר מנ ה שםמי לה יש לנ ה מי ה. מנ לה יש לנ ט בנ שולי סוד של ה הנ זל ד, וש כגבה יש
ים רי מג יל שי תוב (שמות יב) לי כה ה, של ירה מי שש יך לי רי יל צה ל. לי לה ט כש םא שולי ה ל זל ק הנ לל חי ר, ובנ חי אנ ד הה צנ ט הנ ה שולי זל הנ
תוב כה ה', של ה בש לה יש ט לנ ה שולי אה לש הה ה וה לה יש לנ צות הנ חמ ק. מי לה חל נל ד של ה ענ לה יש לנ ס הנ נה כש ני של הו כש זל ר ה', וש סי ה חה ל זל ענ הוא, וש
ה לה יש לנ ה מי ר מנ ך, שםמי שום כה גו'. ומי יר וש יום יהאי ה כנ לה יש לנ ה. (תהלים קלט) וש זל ה הנ לה יש לנ ה. הוא הנ לה יש לנ י הנ צי חמ י בנ הי יש ונ

יל. לי ה מי ר מנ שםמי

ה ל מםשל אל ה. וש טה מנ ר לש מנ אה ה, וש לה עש מנ ר לש םאמל י ר? ונ מנ אה ר לש םאמל י ין ונ ה בי ם, מנ דה ל אה רו של פש סי אנו בש צה ר. מה ר שםמי מנ אה
יום, אותו ל הנ טונו של לש יא שי הי ית של רי חמ ת שנ לנ פי ר - זו תש א בםקל תה ה מטטרו"ן. אה ר, זל ר שםמי מנ ר? אה מנ י אה ר - מי מנ אה
ם יהל ני ה - שש לה יש ם לה גנ תוב וש י כה רי ה, המ בה קי נש הנ ר מי כה זה ד הנ רנ פש ני וש דו  בנ א לש הוא בה ר של םאמנ ם ת אי ה. וש לה יש לנ ל הנ ט ענ שולי של
ם יהל ני ה, שש לה יש ם לה גנ וש ר  א בםקל תה ה: אה לל אי ים הה לי מי א בנ ה קורי קול זל וש ים.  מי עולה ה לש זל ה מי ים זל די רה פש ני םא  ל וש ד,  חה אל כש

ם. יכל לי ים אמ ני זגמה מש

לו לש פנ תש יו, הי עה דוש - בש קה ך הנ לל מל י הנ ני פש ה לי לה פי תש ם בי כל תש שנ קה שו בנ קש בנ ם תש יו. אי עה יון בש עה בש ם תי ה, אי אה לש הה אן וה כה מי
דוש קה הנ ך  ף כה ם. אנ יהל לי ם עמ חי רנ יו ולש נה ת בה ל אל בי קנ יד לש תי עה י של מי - כש יו  תה ם. אי כל בונש רי לש שובו  ם וש כל תש שנ קה בנ שו  קש ובנ
ם הל א לה קורי ם וש יהל לי עמ ש  קי בנ ם מש בונה רי של דוש  קה ם הנ עה י הה רי שש יו. אנ תה ר אי מנ אה א וש רה ה קה לה יש ם לנ גנ ר וש הוא, בםקל רוך  בה

יו. לה ם אי בה רש קה לש

ם ר עי בי חנ תש ה, מי אשונה רי ים בה די קש מנ י של ל מי כה ת, וש סל נל כש ית הנ בי ס לש ני כה הי ר ולש בי חנ תש הי ים לש דוש רוצי קה ם הנ עה ז הה אה וש
י רי שש ת) - אנ סל נל כש ית הנ בי בש יך  רי אמ ת (ומנ סל נל כש ית הנ בי א בש צה מש ני אשון של רי ה, אותו  אי םא ורש ד. ב חה בור אל חי ה בש ינה כי שש הנ
ה עמלה מנ ה בש ה עולל י. זל ני נש אג צה מש י יי רנ חמ שנ הו סוד (משלי ח) ומש זל ה. וש ינה כי שש ם הנ יק עי די ת צנ גנ רש דנ ד בש הוא עומי קו, של לש חל
יהד ה, מי רה ם עמשה א שה םא מוצי ל ת וש סל נל כש ית הנ בי א לש רוך הוא בה דוש בה קה הנ ה של עה שה ינו, בש ני י שה רי ר, המ םאמנ ם ת אי ה. וש יונה לש על

יק?! די ת צנ גנ רש דנ ד בש עומי ה וש ינה כי שש ר בנ בי חנ תש ים, מי די קש מנ ד של חה אותו אל , של תה רש מנ ה אה תה אנ ס. וש כועי

ת ים אל ני מש זנ מש יו  הה ד של י. ענ לוני קום פש מה י בש לוני יום פש בש מו  עי או  צש מה יי יר של עי י הה ני ל בש כה ח לש לנ שה של ך  לל מל א, לש לה אל
יש אי ת אותו  א אל צה ומה ך  לל מל א הנ ם בה יי תנ ינש קום. בי מה ל אותו  א אל ד ובה חה ים אל די קש יר, הי עי י הה ני ם בש ם אותה מה צש ענ
ם י הי רי המ ם, ונ הל י מי תי מש דנ קש י הי ני י, אמ ר לו, מורי מנ יר? אה עי י הה ני ים בש לוני ם פש ייה הי ר לו, אנ מנ ם. אה שה םא לש ב ים לה די קש הי של
ך. לל מל הוב הנ ה אמ עמשל ננ מו, וש ר עי בי דנ ומש מו  ם עי ב שה יושי ך, וש לל מל י הנ יני עי ב בש ז הוטנ אה ך. וש לל מל ת הנ דנ קג פש י לי רנ חמ ים אנ אי בה
ים, אי םא בה יר ל עי י הה ני ם בש ם אותה ל אי בה לום. אמ שה ם לש ח אותה לנ שה וש ך  לל מל ם הנ מה ייס עי פנ תש הי ם, וש עה ל הה כה או  ם בה יי תנ ינש בי

ך. לל מל ז הנ רוגי ס וש יהד כועי ם יהבםאו, מי י כגלה רי המ ם של ילה בי שש אות בי רה הי ך לש לל מל י הנ ני פש ר לי בי דנ ים לש די קש םא מנ ד ל חה אל וש

ם לו כגלה אי ב כש שה חש ז נל את אותו, אה ה ומוצי אה ה בה ינה כי ת, ושש סל נל כש ית הנ בי א בש צה מש ני ים וש די קש ד הי חה אל ן של יוה אן, כי ף כה אנ
ה, מה ע עי נודה וש ד,  חה ווג אל זי ים בש בי יושש וש ה  ינה כי שש מו  ת עי רל בל חנ תש יהד מי ם. מי ם שה הל לה יך  רי אל ה הל י זל רי המ ם, של שה או  צש מש ני
י אתי בה דוענ  תוב? (ישעיה נ) מנ ה כה ם, מנ א שה צה מש םא ני ל ים וש די קש םא מנ ד ל חה ם אל אי יק. וש די ת צנ גנ רש דנ בש ה אותו  יבה ומושי
ים, להי אל יש הה ר אי מנ אל נל מו של י, כש לנ יות אי הש י לי מי ר עי בי חנ תש הי יש, לש ין אי אי א וש לה ה, אל רה ין עמשה אי תוב וש םא כה יש. ל ין אי אי וש

יק. די ת צנ גנ רש דנ יות בש הש לי

ם כל י בה תוב (שם) מי כה נו, של רש אנ בי מו של א, כש םא בה ד ל חה ם יום אל יו אי לה ת עה לל שואל ה, וש מה ע עי נודה א של לה םא עוד, אל ל וש
ה גה רש דנ ה וש גה רש ר דנ חנ ה אנ גה רש י דנ רי המ יר, של עי שי א מי י קםרי לנ תוב, אי כה ה של זל נו בה רש עורנ תש י הי רי המ דו. ונ בש קול ענ ענ בש א ה' שםמי רי יש
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י רי שש ן אנ כי לה ה מטטרו"ן. וש דו זל בש דו. ענ בש קול ענ ענ בש הו שםמי זל יום. וש ל יום וה כה ל בש יי חנ א בש ר קורי ה אותו שומי גה רש תוך דנ
נו. רש מנ אה ה של יונה לש ה על גה רש ה דנ אותה עמלות לש ת, לנ סל נל כש ית הנ בי ים לש די קש מנ הנ

י רי המ ונ ד.  וי ל דה חות של בה שש תי ירות וש שי א בש צי מה הי ים לש יכי רי ת, צש סל נל כש ית הנ בי ים בש אי צה מש בור ני צי הנ וש ר  בםקל א הנ בה של כש
ם יי וי לש ה הנ יל זל בי שש י בי רי המ ה, של חה מש ר שי עורי ים ולש קוני ן תי קי תנ ה, לש טה מנ ה ולש לה עש מנ ה לש בה המ ר אנ עורי דור הוא לש סי נו, של רש אנ בי

חות. בה שש תי ירות וש ם שי אותה ה בש לה עש מנ ה לש חה מש שי ה וש בה המ ר אנ עורי ים לש רי עורש תש מי

ה. אוי לו! מונה אל ת הה ענ אל גורי רוד. אוי לו! של ה פי אל רש מנ י חםל - אוי לו! של רי בש די ת בש סל נל כש ית הנ בי ר בש בי דנ מש י של ומי
ד םא פוחי ל ק בו) וש לל חי ין לו  אי ם (וש א שה צה מש ני ינו  אי וש לוהנ  ין (לו) אל י אי רי המ ה של אל רש מנ ל. של אי רה שש י יי אלהי ק בי לל ין חי אי של

ה. לה עש מנ לש יון של לש על ק) הה חםזל קון (בנ תי לון בנ יג קה הי נש נו, ומנ מל מי

ז אה ה,  לה פי תש הנ דור  סי וש חות  בה שש תי וש ירות  שי ל  של דור  סי ת  סל נל כש הנ ית  בי בש ים  רי דש סנ מש ל  אי רה שש יי של ה  עה שה בש י  רי המ של
ים חי בש שנ מש ים) של יוני לש ים (על דושי ים קש כי אה לש ם מנ ד הי חה ה אל נל חמ ים. מנ יוני לש ים על כי אה לש ל מנ נות של חמ מנ לש  ים שה סי נש כנ תש מי
ים רי חי אמ ה. ונ לה יש לנ הוא בנ רוך  בה דוש  קה ת הנ ים אל חי בש שנ מש ים של רי חי אמ ייש  שום של יום, מי הוא בנ רוך  בה דוש  קה ת הנ אל

יום. ל בנ אי רה שש ם יי חות עי בה שש תי ירות וש ים שי רי אומש רוך הוא וש דוש בה קה ת הנ ים אל חי בש שנ מש ם של ה) הי לל אי (וש

ה. טה מנ לש ים  שי דש קנ ומש ל,  אי רה שש יי ל  ה של שה דג וקש ה  שה דג ל קש כה ים בש אי צה מש ני ים של דושי ים קש כי אה לש ם מנ י הי ני ה שי נל חמ מנ
ל אי רה שש יי ל  של ה  לה פי תש ה  אותה בש לות)  יכה (הי ים  יעי קי רש ם  אותה ל  כה בש ים  רי עורש תש מי של ם  אותה ל  כה ם,  הל לה של טון  לש שי ובנ

(שלמייםשלב).

ך, לל מל י הנ ני פש ה לי יסה ני כש הנ ה לש נות אותה קש תנ ה, ומש ירה בי גש ם הנ נות עי קש תנ תש מי יונות, של לש מות על ם עמלה י הי ישי לי ה שש נל חמ מנ
ם אותה בש ה,  טה מנ לש ים  ני קש תנ תש מי ל  אי רה שש יי של דור  סי בנ ים  ני קש תנ תש מי ם  כגלה וש ם.  כגלה ל  ענ ים  יוני לש על הה נות  חמ מנ ם הנ ה הי לל אי וש
ל אי רה שש ז יי לו, אה לה נות הנ חמ מנ ת הנ לשל ים שש ני מש דנ זש מי ן של יוה ל. כי אי רה שש ים יי לי לש פנ תש מי ה של לה פי ה תש אותה חות ובש בה שש תי ירות וש שי
ים ני מש דנ זש יום, מי ם בנ בונה ת רי אל חנ  בי שנ ה לש נל מג מש ד, של חה ה אל נל חמ מנ אותו  ם. וש בונה י רי ני פש ים לי רי מש זנ ה ומש ירה שי ים בש חי פותש

ים. רי בה דש ת הנ נו אל רש אנ י בי רי המ ך, ונ לל מל ד הנ וי ל דה ים של חי בה שש ם הנ אותה ד בש חה אל ם כש מה ים עי רי מש זנ ם ומש יהל לי עמ

ת ירנ ל שי ת של חנ בנ שש תי ז הנ ד, אה וי ל דה חות של בה שש ן תי ל אותה ים של חי בה שש ת הנ ל אל אי רה שש ים יי מי יש סנ מש ן של מנ זש אותו  בש
ה י תורה רי המ ד, ונ וי י דה חי בש ר שי חנ ה אנ רונה חמ ת אנ נל קל תג ה מש מה םאת לה ז ת הנ חנ בנ שש תי י הנ רי ר, המ םאמנ ם ת אי נו. וש רש אנ בי מו של יהם כש הנ
יך רי צה ך  - כה ת  מל קודל של מו  וכש ים,  תובי כש לנ ת  מל קודל וש ים,  יאי בי נש לנ ת  מל קודל וש ה,  פל ל  ענ בש של ה  תורה ת לנ מל ב קודל תה כש בי של

ה)? ירה שי ים (בש די קש הנ לש

ית אשי רי ה בש ר אותה יך לומנ רי ך צה שום כה ב, מי תה כש בי ה של תורה א מי לה ת אל נל קל תג םא מש ל ל אי רה שש ת יי סל נל כש תוך של א מי לה אל
ה נה קש תנ תש הי מו של ן כש כגלה ה מי נה קש תנ תש םא הי יא ל הי ם. וש עולה בה חות של בה שש תי ר הנ אה ל שש כה ה מי עגלה מש ת הנ חנ בנ שש תי זו הנ , וש יהה קונל תי

נו. רש אנ בי מו של ב, כש יםשל ת מי לנ פי תש ה לי מוכה יא סש ן הי כי לה זו, וש ת הנ חנ בנ שש תי הנ מי

רוך הוא דוש בה קה יד הנ תי עה ר של תל אותו כל ל בש אי רה שש ת יי סל נל ת כש רל טל ענ תש יהם, מי ת הנ ירנ ת שי רל מל אל נל של ה כש עה ה שה אותה בש
רוך הוא אותו דוש בה קה ר הנ טי ענ תש הי מו של ים, כש דושי מות קש שי קוק בש חה לוף וש ר גה תל אותו כל , וש יחנ שי מה ך הנ לל ת מל ר אל טי ענ לש
צונו ים רש שי ם לה דה אה יך  רי צה ך  שום כה יו. ומי שה רה עםה ופה רש נות פנ חמ ל מנ ת כה אל יענ  בי טש הי יהם וש ת הנ ל אל אי רה שש יי רו  בש עה יום של
ת ירנ גי חמ ר ובנ תל כל י אותו הנ קוני תי יחנ בש שי מה ך הנ לל ת מל אות אל רש ה לי ה, זוכל זל ם הנ עולה ה בה ה לה זוכל י של ל מי כה זו. וש ה הנ ירה שי בנ

ים. רי בה דש ת הנ נו אל רש אנ י בי רי המ ם, ונ ה זו שה ירה חנ שי בי שנ ה לש זוכל ינו, וש י זי לי כש

ל אי רה שש ת יי סל נל יו, וכש נה פה לש ם אותו  שה ר וש תל כל הנ רוך הוא אותו  בה דוש  קה ל הנ ח, נוטי בנ תנ שש יי ם לש דה אה יענ  גי מנ ן של יוה כי
יונות לש על ים הה מי חמ רנ דות הה ה מי רי שש על לש  שש ה בי לל אותה כש לי יך  רי צה יון, וש לש על ך הה לל מל י הנ ני פש םא לי ב ן לה קי תנ תש הי ה לש ילה חי תש מנ
ה נל קה כםם  רש כנ וש דש  רש ני ד)  ר (שיר השירים  מנ אל נל של מו  ים, כש יוני לש על ים  מי שה בש ר  שה עה ה  לשה ם שש הי וש ת,  כל רל בה תש מי ן  הל מי של
ה. שה דג ת, קש רל אל פש תי ה, וש בורה ה, גש לה דג ח, גש צנ ה, נל לה שה מש ה, עםז, ומל רה מש זי ל, וש לי ה, הנ חה בה יר, ושש ם: שי אן הי כה גו', וש מון וש נה קי וש

ם. הל ת מי כל רל בה תש יא מי הי שום של ר, מי שה ה עה לשה יו שש הה כות, וש לש ר ומנ לומנ ם וש מה ה עי רה בש חנ ך לש ר כה חנ ר. אנ שה ים עה ני י שש רי המ

ם אי ם, וש יהל יני יק בי סי פש הנ םא לש ל ל, של לה ר כש בי דנ םא לש ל צון וש רה ב וש ה לי זל ים בה שי ם, לה יהל יני ת בי לל לל כש ני ה של עה שה יך בש רי ן צה כי לה וש
ת יק אל סי פש הי י של לוני ת: פש רל אומל ל וש יי חנ את בש קורי ים, וש רובי כש י הנ פי נש ת כנ חנ תנ ת מי חנ ת אנ בל הל לש את שנ ם, יוצי יהל יני יק בי סי פש מנ
ל ר (ישעיה כו) ובנ מנ אל נל מו של דוש, כש קה ך הנ לל מל אות הנ ה גי אל רש םא יי ל ק, של סי פה יי ה וש לל כנ תש רוך הוא, יי דוש בה קה אות הנ גי

אות ה'. ם גי ה הי לל אי ר הה שה ה עה לשה שש שום של אות ה', מי ה גי אל רש יי

ים ירי שי יר הנ ר, שי מנ אל נל מו של לו, כש לום כגלו של שה הנ יון של לש על ך הה לל מל ה הנ אות כו'. זל הודה ל הנ ה - אי אה לש הה אן וה כה מי
ת חנ בנ תנ שש מי של כש ל  אי רה שש יי ת  סל נל כש ל  אל ם  הי לו  לה הנ ים  חי בה שש ל הנ כה שום של לו. מי לום של שה הנ של ך  לל מל לנ למםה,  שש לי ר  של אמ
ר אור ה - יוצי אה לש הה ם וה שה לו. מי לום של שה הנ ך של לל מל למםה, לנ שש ר לי של ים אמ ירי שי יר הנ ר, שי מנ אל נל מו של ה, כש טה מנ לש ה של נל חמ מנ בנ
י קוני ם תי ה הי לל אי ים של רי בי חמ הנ רו  עורש תש הי וש ה,  זל בה נו  רש עורנ תש י הי רי המ ונ כםל.  ת הנ א אל לום ובורי ה שה עםשל ך  א חםשל ובורי

דון). ל אה יון (אי לש על ם הה עולה הה

דולות גש יות  אותי ייש  של שום  מי נות,  טנ קש יות  ם כ"ב אותי הי של תון,  חש תנ הנ ם  עולה הה י  קוני תי  - "רוך  בה "ל  אי
א. בה ם הנ אותו עולה דולות מי יות גש אותי תון, וש חש תנ ם הנ עולה הה נות מי טנ קש יות הנ אותי נות. הה טנ יות קש אותי וש

ים). שוטי ה פש בה קי ר ונש כה דולות (זה ן גש ידות הי חי אות יש םא) בה ר (ל של אמ ן. כנ מה צש ענ דולות בש ן גש דולות. הי ן גש כםל הי בנ
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ם הי ת של בה שנ ל הנ ח של בנ מו של ה, כש אויהה לה רש ה הה בה כה רש מל אות בנ ל אות וש אות כה ן בה ר, הי שוטות יותי םא פש ן ל ר הי של אמ כנ של
בות, ש תי מי ש חה מי חה יות בש לו אותי ה. אי מה שה ל נש י כה פי ך בש בםרה רוך ומש ים, בה עמשי מנ ל הנ ל כה דון ענ ל אה ח: אי בנ ל של יות של אותי

א. בה ם הנ עולה ל הה ים של רי עה ים שש שי מי ן חמ הי של

אות יוצש א, וש בה ם הנ עולה י הה די דש ת צי של ם שי הי בות, של ש תי ש שי שי ן בש סוף - ש"ת. הי בנ רות של חי יות אמ י אותי תי שש
ש. קםדל יות הנ חנ ים וש ני אופנ ים וש פי רה ה שש לה דג ת וגש רל אל פש רום. תי א מה בה ל צש נו לו כה תש ח יי בנ מו: של ם כש שה מי

ן ע, כגלה צנ מש אל בה יות של אותי ר הה אה ל שש ש. כה מי ש חה מי חה אשונות בש יות רי י אותי תי ש. שש ש שי שי יות בש י אותי תי לו שש אי
מות לי ן שש סוף, הי בנ ן של אותה אשונות וש יות רי ן אותי הי ה, של יונה לש על ה הה בה כה רש מל סוד הנ ן בש הי שום של ע, מי בנ רש ע אנ בנ רש אנ בש
יות ה אותי רי שש ה על מונל רו שש אמ שש יונות. ני לש על יות הה אותי ד כ"ב הה גל נל בות כש ן כ"ב תי הל ייש בה שום של יות, מי אותי כ"ב הה
ה יקה קי ש, חמ פםרה מש ם הנ שי ן סוד הנ הי בות, של ם תי יי תנ ים ושש עי בש שי ע, לש בנ רש ע אנ בנ רש אנ ן לש יהל בותי כש רש מנ עולות בש רות של חי אמ
ת סל נל כש ת  ר אל טי ענ ה מש זל הנ ם  שי הנ וש ן,  הל ר בה טי ענ תש מי הוא  רוך  בה דוש  קה הנ יות של ם אותי יי תנ ושש ים  עי בש שי ל  ה של דושה קש

ה. ינה כי שש ל הנ דונו) של ל אמ יחות (של לי שש ם תוך הנ הל ר בה טי ענ תש הי ה לש סוד זל ה בש עולה ל, וש אי רה שש יי

ן יהל רותי טש ענ עולות בש יות, של סופי אשונות וש ה רי יון - זל לש ח על בנ של רות בש טש ענ תש מי יות של אותי לו הה ל אי ך של נש ימה סי וש
ל לה ל א"ת ב"ש כש סוד של ך הנ שום כה ש. ומי שי י"ן בש ש. שי מי חה י"ת בש ש. בי שי י"ו בש ש. תה מי חה "ף בש לל ן א"ת ב"ש: אה אותה

ים. ילי בי ם שש יי ננ ים ושש לשי ל שש ה של רה ן עמטה הי יות, של ל כ"ב אותי של

ן כגלה י"ש, וש רי יים בש סי "ל וש ימל גי יל בש חי תש ן - ג"ר. מנ יהל בותי כש רש מנ עולות בש רות של חי יות אמ ן אותי ל אותה ן של ימה סי וש
ים עי בש שי ה לש עולה ה של דושה קש ה הנ בה כה רש מל דוש. ג"ר - סוד הנ קה ם הנ שי ה. א"ת ב"ש - סוד הנ דושה קש ה הנ בה כה רש מל סוד הנ
תוב (תהלים מח) כה ה. (של יונה לש על ה הה בה כה רש מל תוך הנ ל מי אי רה שש ת יי סל נל ת כש ר אל טי ענ דוש לש ם קה ם שי הל ה מי עמשל ננ ם, וש יי תנ ושש

ך). תל לה הי ן תש ים כי להי ך אל מש שי כש

ם יות שי הש ם לי הל ת בה רל טל ענ תש יא מי הי ע. וש צנ מש אל םאל וש מ ין ושש בות, יהמי אה סוד הה לול בש ל ע"ב כה ם של ן אותו שי כי לה וש
ב ל גנ ף ענ אנ ה. וש לה עש מנ ה לש לה עש מנ ים לש זי חה אל נל יון, של לש על ם הה עולה ל הה ים של יוני לש מות על ם שי אותה יון כש לש ם על םא שי ל דוש, וש קה

בות. אה ר בה טי ענ תש מי ך של לל מל ד הנ וי לו דה סוד של ל הנ בה יון, אמ לש ם על הו שי זל של

ה מנ בש יון  לש על ם הה עולה הה וש יון.  לש על ם הה עולה בה ים  רי טש ענ תש מי בות, של אה הה לו  סוד של - הנ יות  ל מ"ב אותי ם של שי הנ
תוך ר בש טי ענ תש ד, ומי םא יורי ל ה וש ן עולל כי לה ין סוף) וש אי ר בה טי ענ תש מי ד של ה, ענ לה עש מנ ה לש לה עש מנ לש סוד של ה הנ עולל ה. (וש לה עש מנ לש של

ר בו. הה זש ני יר אותו וש כי מנ י של ל מי קו של לש י חל רי שש ה. אנ יונה לש על ה הה בה שה חמ מנ הנ

ל ם של ה מצפ"ץ, (מצפ"ץ) שי מו זל ד כש יורי ה וש סודו עולל בות, וש אה ר בה טי ענ תש מי ד הנ וי יות - דה ל ע"ב אותי ם של שי הנ
ם, יהל לי ה עמ שורל ד של חה אל ים מי אי יוצש ה של דושה קש ה הנ בה כה רש מל ה, סוד הנ רי שש ים על תי ם שש ים. הי מי חמ רנ דות הה ה מי רי שש לש על שש
ל ם של שי ה) הנ ל זל ענ ד, וש םא יורי ל ה וש עולל ל מ"ב של ם של שי ה הנ זל ים חוץ מי די יורש ים וש ם עולי כגלה ד, וש יורי ה וש ן (עולל כי לה וש
ה ד זל צנ ה מי דות עולל ה מי רי שש על לש  ל שש ם של שי ה. הנ ד זל צנ ד מי יורי ה וש ד זל צנ ה מי ד. עולל יורי ה וש ם עולל יי תנ ים ושש עי בש שי
ה, א"ת ב"ש ג"ר ד"ק ה"ץ ו"פ ז"ע ח"ס ט"ן ל זל ענ ה. וש טה מנ שםך טוב לש מש י לי די ד, כש יורי אותו של ה. וש ד זל צנ ד מי יורי וש
טוב ת הנ שםך אל מש י לי די בון, כש שש חל דות בנ רות יורש חי יות אמ אותי בון, וש שש חל אשונות עולות בנ רי יות הה אותי י"ם כ"ל. הה

ה. טה מנ ה לש לה עש מנ לש של

ר טי ענ תש מי ם  יי תנ ושש ים  עי בש שי ל  של ם  שי הנ ה.  יונה לש על הה ה  בה כה רש מל לנ ר  טי ענ תש מי הוא  ם  יי תנ ושש ים  עי בה רש אנ ל  של ם  שי הנ
א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה יו בה רה שש בונו. אנ ת רי יר אל כי הנ ל לש די תנ שש מי י של ל מי קו של לש י חל רי שש ה. אנ תונה חש תנ ה הנ בה כה רש מל לנ

ם יי תנ ים ושש עי בש ל שי יות של אותי ת בה חנ בנ שנ לו, מש לום של שה הנ ך של לל מל ת הנ ת אל חנ בנ שנ מש ת של בה ל שנ ה של תה חש בנ שש ן תי כי לה וש
ת חנ בנ שש תי ה בנ לה עש מנ עמלות לש לנ ר בו  טי ענ תש תי י של די יות, כש ם אותי יי תנ ים ושש רי שש ל על סוד של בות, הנ ם תי יי תנ ים ושש רי שש על ובש
ה יונה לש על הה ה  דושה קש הנ ה  בה כה רש מל הנ ת)  ירנ שי (וקש ת  יחנ רי ופש הוא,  א  בה הנ ם  עולה הה ת  חנ בנ שש תי  - דון  אה ל  אי ן  כי לה וש זו.  הנ

ה. יונה לש על ה הה בה כה רש מל תוך הנ עמלות בש ת לנ רל טל ענ תש מי ל של אי רה שש ת יי סל נל ת כש יחנ רי ה, ופש לה עש מנ עמלות לש ת לנ רל טל ענ תש מי של

ה. דה בנ "ת לש בה ך - זו שנ נש ימה סי ים, וש די םא יורש ל ים וש ר. א"ל ב"ם עולי אי בה תש ני מו של ים, כש די יורש ים וש א"ת ב"ש עולי
ין סוף. אי ר בה טי ענ תש כםל מי הנ ד של ה, ענ לה עש מנ ה לש לה עש מנ סוד לש ה הנ עולל ים, של פורי כי יום הנ ת וש בה זו שנ וש

ן אותה שום של ה. ומי לה פי תש ל יום בנ כה ל בש אי רה שש ת יי סל נל י כש קוני תי נות וש טנ יות קש ל אותי דור של ה סי - זל רוך  ל בה אי
יון. לש על ך הה לל מל ה לנ ירה בי גש ם הנ אות עי בה מות של עולה י הה קוני ן תי הי ן, וש יהל יני ח בי ונ ין רל נות, אי טנ יות קש אותי

שון לש בי יא  הי של ה  שה דג קש ל  כה נו,  רש אנ בי י  רי המ ונ יד,  יהחי בש ה  ינה אי ים  יוני לש על הה ים  כי אה לש מנ הנ ים  שי דש קנ מש של זו  ה  שה דג קש
םא ל אי, וש דנ ונ לו  קון של יד הוא תי יהחי הנ ים. וש בי רנ םא בש ל יד, וש יהחי ם בש עולה גום - לש רש ה. תנ רה מש אה יד לש יהחי סור לש ש, אה קםדל הנ
ש קםדל שון הנ ל לש ה של שה דג אי קש דנ ונ ים, של בי שון רנ ה לש ם זל יי ננ גום. שש רש ד תנ חה אל א וש רה קש ם מי יי ננ ה - שש סוד זל ן לש ימה סי ים. וש בי רנ
םא ל ם וש יי ננ םא שש ל וש ינו,  ני גום שה רש ד תנ חה ם. אל עולה יד לש יהחי א בש לה ים, אל בי רנ ה בה סורה גום אמ רש ת תנ שנ דג יד. קש יהחי ה בש סורה אמ
ים. ידי םא מורי ל וש ש  קםדל ים בנ לי עמ מנ יך, של רי צה ך  כה בוי, וש רי א לש ש בה קםדל שון הנ יך. לש רי ך צה כה ט, וש עי מנ א לש גום בה רש תנ ר. הנ יותי

ל. לה ים כש לי עמ םא מנ ל ר, וש םא יותי ל ד, וש חה ינו אל ני ים. שה לי עמ םא מנ ל ים וש ידי גום מורי רש תנ ובנ

יון. לש על הה ך  לל מל ל הנ ן אל קי תנ תש הי לש יהה  בותל כש רש ן מנ ל אותה כה וש ה,  ינה כי שש ה הנ שה דש קנ תש הי ה של שה דג קש - הנ זו  ה הנ שה דג קש הנ
יא ה הי לה פי תש ת הנ רנ זה ל חמ ת של רל חל ה אנ שה דג ה. קש ידה עממי םא בנ ל ב וש יגשה יא מש תון, הי חש תנ ם הנ עולה ת הה שנ דג יא קש הי שום של ומי
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ם יון הי לש על הה ם  עולה י הה רי בש די ל  כה וש ה,  טה מנ לש ה  יכה שי מש הנ לש י  די כש ה,  ידה עממי בנ יא  ן הי כי לה וש יון,  לש על הה ם  עולה ל הה של ה  שה דג קש
ב. יגשה םא מש ל ה וש ידה עממי בנ

ה בה כה רש מל ת הנ שנ דג קש ים בי שי דש קנ תש ל מי אי רה שש ן יי כי לה וש ה,  טה מנ ם לש הל ים בה שי דש קנ תש ל מי אי רה שש יי לו  לה שות הנ דג קש ל הנ כה ובש
ר חנ יא אנ ן הי כי לה ה, וש שה דג ת קש פל יא תוסל ת הי רל חל ה אנ שה דג ד. קש עגמה ה מש יונה לש על ה הה בה כה רש מל ת הנ שנ דג קש ב, ובי יגשה ה מש תונה חש תנ הנ
ד חה אל ד וש חה ל אל כה שום של ה. ומי לה פי תש ר הנ חנ יא אנ רות, הי חי שות אמ דג ל קש ה ענ שה דג ת קש פל יא תוסל הי שום של ה. ומי לה פי תש הנ

גום. רש ת תנ שנ דג יד קש יהחי יד וש ל יהחי כה ן לש קה תש ת, ני פל ה תוסל אותה יו מי לה שםך עה מש יך לי רי צה

ת פל ה תוסל אותה ל בש לה כש ם בי ש כגלה די קנ תש הי בור, לש צי ה לש - אותה ש  קםדל שון הנ ת לש שנ דג ה קש י ייש בה רי ר, המ םאמנ ם ת אי וש
יא הי גום, וש רש שון תנ לש ינוהה בי קי תש י, הי ידי חי ש יש די קנ תש הי ש ולש קםדל שון הנ לש ה בי רה מש אה שות לש ין רש יד אי יהחי לש שום של ה. ומי שה דג קש
ל אי רה שש יי ל  ם של קה לש י חל רי שש ה. אנ שה דג ר קש יו ילתל לה עה יך  שי מש הנ ת לש פל תוסל ה  אותה ד בש חה אל וש ד  חה ל אל כה ש  די קנ תש הי יד, לש יהחי בש
ה' ים בנ קי בי דש ם הנ תל אנ וש תוב (דברים ד)  כה ה, של לה עש מנ ים לש קי בי ם דש הי שום של יונות, מי לש על שות  דג קש ים בי שי דש קנ תש מי של

יום. ם הנ כל ים כגלש יי ם חנ יכל להי אל

יר ינת קי לי א עמ ה נה עמשל תוב, ננ כה גו'. וש ר וש דוש הוא עםבי ים קה להי יש אל י אי י כי תי עש א יהדנ ה נה ני תוב, (מלכים-ב ד) הי כה
ים שי ם לה דה יך אה רי צה צון של רה הו הה י - זל תי עש א יהדנ ה נה ני ה. הי לה פי תש דור הנ סי א לש מה לש עה ך בש מל ה ייש סל סוק זל פה גו'. בש ה וש נה טנ קש
שות דג קש ל הנ כה בודו, וש א כש סי ל כי ב ענ יושי יון, של לש על ם הה עולה הו הה דוש הוא - זל ים קה להי יש אל י אי ה. כי לה פי תש תוכו בנ בש
ל ת כה אל ש  די קנ הוא מש ה של שה דג קש ה  אותה יד - מי מי תה ינו  לי ר עה מות. עםבי עולה ל הה ת כה אל ש  די קנ הוא מש נו, וש מל אות מי יוצש
ה, טה מנ ה לש שה דג ם ייש קש א אי לה ה אל לה עש מנ ה לש שה דג ין קש י אי רי המ ה. של זל ם הנ עולה נו בה ש אותה די קנ ה, הוא מש לה עש מנ מות לש עולה הה

ל. אי רה שש י יי ני תוך בש י בש תי שש דנ קש ני ר וש מנ אל נל מו של כש

מו יר, כש ינת קי לי יא עמ הי ה, של ינה כי שש קון הנ ל תי דור של הו סי ה. זל נה טנ יר קש ינת קי לי א עמ ה נה עמשל ך הוא, ננ כה יל וש הואי וש
יר ר (קהלת ט) עי מנ אל נל מו של ה, כש נה טנ יא קש הי שום של ה, מי נה טנ יר. קש קי ל הנ יו אל נה יההו פה קי זש ב חי ינסי ר (ישעיה לח) ונ מנ אל נל של
ה) קון זל תי ה, (ובש לה פי חות ותש בה שש תי ירות וש שי נו בש לה דור של סי ים, ובנ ני קש תנ נו מש אה ה של זל קון הנ תי ם - בנ ים לו שה שי נה ה. וש נה טנ קש
ל כה ה) בש יא (כגלה הי ה, וש ינה כי שש ם בנ לו הי לה ה הנ עה בה רש אנ ל הה ה - כה נורה א ומש סי כי ן וש חה לש שג ה וש טה תו. מי נוחה מש ים לו, לי ני קש תנ נו מש אה

ים. רי דש סנ נו מש אה דור של סי יון בנ לש על ם הה עולה ים לה ני קה תג לו מש לה ים הנ קוני תי הנ

ים רי דש סנ נו מש אה עולות של נות וש בה רש ם קה ל אותה דור של סי ה. בנ טה י מי רי לו - המ קון של תי ית ובנ בי רש ת ענ לנ פי ל תש דור של סי בנ
ע מנ ת שש יאנ רי ל קש קון של תי ב ובנ יגשה ת מש לנ פי ל תש דור של אותו סי ן. ובש חה לש שג י הנ רי חות - המ בה שש תי ירות וש ם שי אותה ר וש בםקל בנ
ה, שה דג ת קש פל תוסל שות וש דג ן קש אותה ד ובש עגמה ת מש לנ פי ל תש דור של אותו סי א. בש סי י כי רי ים - המ ני קש תנ נו מש אה חוד של אותו יי בש

ה. נורה י מש רי ה) - המ ים (לה רי דש סנ נו מש אה כות של רה ובש

בונו רי לש זו  ה  נה טנ יר קש ינת קי לי עמ ן  קי תנ ולש יום  ל  כה בש בונו  רי ים לש לי שש הנ לש צונו  רש ם בי ה שה זל ת  אל של יש  אי י הה רי שש אנ
ם עולה יו בה רה שש אנ ה, וש זל ם הנ עולה יו בה רה שש ל יום. אנ כה חו בש ילה אורש הש רוך הוא יי דוש בה קה הנ אי של דנ ז ונ לו, אה לה ים הנ קוני תי בנ
יא הי לו  לה הנ ים  קוני תי הנ ה  עה בה רש אנ בש ה.  לה עש בנ לש ן  קי תנ תש הי לש ה  ינה כי שש הנ י  קוני תי ם  הי ה  עה בה רש אנ הה לו  אי של שום  מי א.  בה הנ

ל יום. דוש כה קה ם הנ עה י הה די ל יש , ענ יהה אל רש מנ , בש יהה חותל מש שי יהה בש פש יה ת בש נל קל תנ תש מי

ירות ם שי אותה ך בש לל מל ד הנ וי ן דה קי ן תי חה לש ית. שג בי רש ת ענ לנ פי ן תש קי עמקםב תי ן ינ כי לה ן, וש קי תנ תש הי עמקםב לש ינ ה לש נה תש ה ני טה מי הנ
רותו, שש קנ תש הי ם בש הה רה בש ן אנ קי א תי סי י. כי רה ד צםרש גל ן נל חה לש י שג ננ פה עמרםך לש ר (תהלים כג) תנ מנ אל נל מו של ן, כש קי תי חות של בה שש תי וש
ר מנ אל נל מו של ם, כש הה רה בש ל אנ ד של סל חל א בנ לה א אל סי כי קון הנ ין תי אי ם, וש עולה י הה ני ל בש כה מות לש שה נש מות הנ לי ה טוב ושש שה עה של

א. סי ד כי סל חל ן בש הוכנ (ישעיה טז) וש

ה נורה מש ת אור הנ יר אל אי הי וש ם,  עולה ל הה כה י  יני עי לש הוא  רוך  בה דוש  קה ם הנ שי ש  די קי ק, של חה צש יי ן  קי תי ה  נורה מש הנ
יון, לש על ם הה עולה לה ר  די סנ לש ם  צונה ים רש שי לה וש יד  מי ר תה לומנ דוש  קה ם הנ עה הה ים  יכי רי צש ן  כי לה ה.  שה דג קש ה  אותה ה בש יונה לש על הה

ה. טה ה ומנ לה עש ל יום מנ כה מות בש לי יות שש הש ה, לי נורה א ומש סי כי ן וש חה לש שג ה וש טה ים, מי להי אל יש הה ת, אי יי בנ ל הנ ענ הוא בנ של

ל ר של תל סי תוך  א מי ז יוצי ם, אה לי צון שה רה ל בש אי רה שש ע יי מנ ל סוד שש חוד של יי ת הנ ים אל די ינחמ ל מש אי רה שש יי ה של עה שה בש
ים עי בש ם שי אותה ים אורות, וש עי בש שי ק לש לי חנ תש ה ומי של קה יצוץ הנ ני תוך הנ ה לש כל אותו אור מנ ד, וש חה יון אור אל לש על ם הה עולה הה

ים. יי חנ ץ הנ י עי פי נש ים ענ עי בש שי אורות בש

ם, בונה ת רי ים אל חי בש שנ יחות ומש ים רי לי עמ ם מנ ן, כגלה דל ן עי נות גנ ילה ל אי כה ים, וש מי שה יחות ובש ה רי לל עמ ן מנ ילה ז אותו אי אה
ה שוקה תש ים בי רי בש חנ תש ם מי ים, כגלה יוני לש ים על רי יבה ם אי ל אותה ה. כה לה עש ם בנ ה עי פה חג ס לנ ני כה הי ה לש ירה בי גש ת הנ נל קל תג ז מש י אה רי המ של
ד חה חוד אל יי ה בש פה חג לנ ה  יסה ני כש הנ לש יהה  לל ן אי קי תנ תש מי ה  לה עש ז בנ אה וש ל.  לה רוד כש י פי לי ד בש חה יות אל הש ד לי חה צון אל רה ת ובש חנ אנ

ה. ירה בי גש ם הנ ד עי ינחי תש הי לש

ך יי לנ םא אי יהב ך  לי עש י בנ רי המ ך,  מי צש ענ י  ני קש ל. תנ אי רה שש יי ע  מנ י) שש (דברים  ים  רי אומש וש ים אותו  רי עורש מש נו  אה ן  כי לה וש
ים רי יבה אי ם הה ל אותה כה רוד, של י פי לי ד, בש חה צון אל רה ד, בש חה חוד אל יי ד, בש חה ה' אל ינו  להי ך. ה' אל די גש נל ן כש זגמה יו מש קונה תי בש

ה. שוקה תש ד בי חה אל ים בש סי נה כש ני ד, וש חה ים אל עמשי ננ

ים עמשי ים ננ די דה צש ת הנ של ם שי ל אותה ז כה ים, אה די דה ה צש שה רות שי עורש תש הי ד" בש חה ל "ה' אל אי רה שש ים יי רי אומש ן של יוה כי
דו בנ א הוא לש לה יו, אל לה ת אי רל חל קות אנ בי י דש לי דו בש בנ לש יטות בי שי ד, פש חה ה ו' אל סוד זל ת, וש חנ ה אנ שוקה תש ים בי סי נה כש ני ד וש חה אל
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ד. חה הוא אל כםל, וש שוט מי פה

ה, לה עש בנ ל  אל ב  רנ ש  חנ לנ בש ה  אותה ים  יסי ני כש מנ יהה  של מה שנ וש ת,  טל של קנ תש ומי ת  נל קל תנ תש מי ה  ירה בי גש הנ ה  עה שה ה  אותה בש
ם עה י הה רי שש ה. אנ לה עש בנ לש ה  יסה ני כש הנ לש יך  רי צה ך  כה ש, של חנ לנ בש הו  ד. זל על וה ם  עולה לש כותו  לש בוד מנ ם כש שי רוך  ים: בה רי אומש וש

ה. מונה אל ל הה יון של לש דור על ים סי רי דש סנ ה ומש ת זל ים אל עי יודש של

יהלות ים חמ רי עורש תש רום, מי דה ד הנ צנ א מי רוז יוצי כה ז הנ ד, אה חה אל ה כש ירה בי גש הנ ל וש ענ בנ ים הנ רי בש חנ תש מי ה של עה ה שה אותה בש
ם. בונה רי ה לש בה המ ים אנ לי גנ מש נות של חמ ומנ

ל נוטי של חות  תש פש מנ ה  עה בה רש אנ יהדו  ובש נות,  חמ מנ הנ דול  גש "ל,  בואי מו  שש של יון,  לש על ד  חה אל ה  נל מג מש ר  עורי תש מי ז  אה
ם שה רש ד ני חה חנ אל תי פש אות ה', ומנ ם בה שה רש ר ני חי חנ אנ תי פש אות י', ומנ ם בה שה רש ד ני חה חנ אל תי פש ם. ומנ עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ מי
מו שש רש ני חות של תש פש ה מנ לשה ם שש אותה ים. וש יי חנ ץ הנ ת עי חנ ים אותו תנ יחי ני אות ה') ומנ ם בה שה רש ר ני חי חנ אנ תי פש אות ו', (ומנ בה
ר בי חנ תש ומי ד  עומי וש ה  עולל ר  חי אנ הה חנ  תי פש מנ הנ ד, אותו  חה ים אל עמשי ננ של ן  יוה כי ד.  חה ים אל עמשי ננ לו  לה יות הנ אותי הה לש  שש בי
ן, גה הנ תוך  חות לש תש פש מנ י הנ ני ם שש אותה ים לש סי נה כש ני יהלות  חמ ונ נות  חמ ם מנ ל אותה כה וש לש,  שה ל הנ לנ הוא כש ר של חי אנ אותו  בש

ה. טה מנ לש מו של ים כש די ינחמ ם מש כגלה וש

אות ה' ם הה ל רםשל הו סוד של ינו - זל להי דוש. אל קה ם הנ שי בנ יון של לש על םאש הה ר אות י', הה ל הה ם של ה רםשל ה - זל " הוה יש
אות ו', ל הה ם של רםשל סוד הה ה בש טה מנ ת לש כל של מש ני ה של יכה שי ה - זו מש " הוה דוש. יש קה ם הנ שי בנ יהה של ני שש אות הנ ה, הה יונה לש על הה

ד. חה חוד אל יי ד בש חה ן אל לו הי לה לש הנ שה ל הנ ד. כה חה הוא אל ה, וש זל קום הנ מה יות בנ הש כות לי שה מש יות ני אותי הה ם, וש יי תנ ן שש הי של

ל יכה הי הנ ן ומי יה עש מנ םאש הנ ר ם, מי לי ל אות ו' שה סוד של כםל בנ ר הנ אה שש ני ד, וש חה חוד אל יי ד בש חה ה אל עמשל ה ננ ל זל כה ן של יוה כי
טוב ל הנ כה ם בש לי ו הוא שה שה כש י ענ רי המ מו, של ה עי ירה בי גש ת הנ ים אל יסי ני כש ז מנ א, אה מה אי הה וש א  בה אנ ת הה אל ש  יורי וש י,  ימי ני פש הנ
ז אה וש ד.  חה ם אל כגלה לו  ים של רי יבה אי ם הה ל אותה כה וש אוי.  רה פוק כה סי וש זון  מה ה  ת לה תי לה וש ה  ין אותה זי הה לש יהכול  וש יון,  לש על הה
ר (משלי יד) מנ אל נל של מו  ה, כש חה מש ה שי אותה ר בש ב זה רי עה תש םא יי ל י של די ש? כש חנ לנ ה בש מה ש. לה חנ לנ יו בש לה ה אי ים אותה יסי ני כש מנ

ר. ב זה רנ עה תש םא יי תו ל חה מש שי ובש

י די ים, כש רי חי ים אמ די דה ה צש שה שי ה בש טה מנ ת לש דל ינחל תש יא מי ך הי ף כה ים, אנ די דה ה צש שה שי ה בש לה עש מנ ד לש ינחי תש הוא מי ן של יוה כי
ה שה שי ה בש לה עש מנ ד לש חה ד. אל חה מו אל ד ושש חה ילה ה' אל הש ר (זכריה ד) יי מנ אל נל מו של ה, כש טה מנ ד לש חה אל ה וש לה עש מנ ד לש חה יות אל הש לי
ד חה ים. אל די דה ה צש שה ד שי גל נל בות כש תי ש  י שי רי ד. המ חה ה' אל ינו  להי ל ה' אל אי רה שש ע יי מנ תוב (דברים ו) שש כה ים - של די דה צש
ש שי ים בש רי חי ים אמ די דה ה צש שה י שי רי ד. המ על ם וה עולה כותו לש לש בוד מנ ם כש רוך שי תוב) בה כה הו של ים - (זל די דה ה צש שה שי ה בש טה מנ לש

ה. טה מנ ד - לש חה מו אל ה. ושש לה עש מנ ד - לש חה בות. ה' אל תי

יות. י אותי לופי חי בש ד  חה אל ד הוא  על וה ד.  חה אל תוב  כה םא  ל ה  טה מנ ולש ה,  לה עש מנ לש ד  חה אל תוב  כה י  רי המ ר,  םאמנ ם ת אי וש
לט שש םא תי ל י של די ה. וכש בה קי נש ל הנ ר ענ כה זה ח הנ בנ י של רי המ פות, של לש חנ תש ה מי בה קי נש יות הנ פות, אותי לש חנ תש םא מי ר ל כה זה יות הנ אותי
םא ל ם וש עולה ן הה ע מי רה ן הה יי עמבםר ענ תנ של םא כש ב יד לה תי עה לל לוי, וש גה ד בש חה ים אל רי םא אומש ל יות של ים אותי יפי לי חמ נו מנ ע אה רה ן הה יי ענ
א לה ד, אל חה ה אל ינה ה, אי מה ק עי בה דש ר ני חי אנ ד הה צנ אותו הנ של ו, כש שה כש ענ שום של לוי. מי גה ד בש חה א אל רי קה ז יי ה), אה לה צש לט (אל שש תי

ד. על ים וה רי אומש רות, וש חי אמ יות הה אותי סוד הה ש בש חנ לנ ה בש ים אותה די ינחמ נו מש אה של

ה מה ילה עי הש םא יי ל אי, של דנ ד ונ חה א אל רי קה ז יי ם, אה עולה הה ר מי ערבנ יה ה וש נה מל ד מי צנ הנ ד אותו  רי פה יי םא של ב יד לה תי עה ל לל בה אמ
םא ל רוש, וש פי לוי בש גה ד, בש חה מו אל ד ושש חה ילה ה' אל הש הוא יי יום הנ ר (זכריה יד) בנ מנ אל נל מו של ת, כש רל חל קות אנ בי פות ודש תה שג

סוד. םא בש ל ש וש חנ לנ בש

ד עי הו הה זל שום של לו, מי ד של יות עי הש ר לי חי ין אנ מי זש מנ י של מי ר, כש חי אנ ד הה צנ אותו הנ ה מי ים אותה די ינחמ נו מש ן אה כי לה וש
ה פה חג ה לנ ים אותה יסי ני כש נו מנ ה, אה אה בה ן של יוה ד. כי צנ אותו הנ ת מי דל רל פש יא ני ז הי אה ינו. וש לי ד אי ינו עי ר אי חי אנ ד הה צנ הנ נו, וש לה של

ד. חה ן הוא אל כי לה ב, וש לי ת הנ ננ וה כנ צון וש ל רה כה יון, בש לש על ך הה לל מל ה, הנ לה עש ל בנ אל

אות רש ת לי נל מל דנ זש מי י של מי א כש לה ה אל אה םא בה ר, ל חי אנ ד הה צנ הנ ד מי רי פה הי ה לש רוצה יהה וש מותל לש ם ענ ה עי אה יא בה הי ה של עה שה בש
ר (שיר השירים ג) מנ אל נל מו של ך, כש לל מל בוד הנ כש אות בי רש לי נו  מש דנ זש יי ים של יזי רי כש מנ ך  כה ר, וש םא יותי ל וש ך  לל מל בוד הנ ת כש אל
אות, רש לי לו  םא נוחנ  ר ל חי אנ ד הה צנ ז הנ אה ך  לל מל בוד הנ כש אות בי רש לי או  למםה. צש שש ך  לל מל יון בנ נות צי ה בש ינה אל ה ורש ינה אל צש
סוד. ש, בש חנ לנ יון בש לש על הה ך  לל מל ם הנ ה עי פה חג לנ ה  ים אותה יסי ני כש מנ יהה  של מה ם שנ ל אותה ה, כה אה בה ן של יוה ה. כי נה מל ד מי רה פש ני וש
ה נה מל ד מי רי פה יי של םא, כש ב יד לה תי עה ל לל בה ה. אמ חה מש שי ב הנ רי עה תש תי ר וש חי אנ ד הה צנ ה אותו הנ נה מל ד מי רי פה םא יי ך, ל םא כה א ל לי מה לש אי של

ד. חה מו אל ד ושש חה ילה ה' אל הש הוא יי יום הנ ז בנ ר, אה חי אנ ד הה צנ אותו הנ

ר מנ אל נל מו של םאל, כש מ ין ושש ל יהמי ה של חה מש ים שי רי עורש נו מש ז אה יון, אה לש על ך הה לל מל ם הנ יא עי הי ה וש פה חג ת לנ סל נל כש ני ן של יוה כי
םא ר ל חי אנ ד הה צנ י הנ רי המ ל, של לה ד כש חנ י פנ לי גו', בש מוענ וש ם שה יהה אי הה גו', וש ך וש בש בה ל לש כה יך בש להל ת ה' אל תה אל בש הנ אה (דברים ו) וש

שות. ין לו רש אי ם וש שה ב לש רי קה תש יי

י לי גש רנ א בש צי מה םא יי ל י של די סוד, כש ש בש חנ לנ יך בש רי מוש, צה שי ת הנ חנ מש שי ך לש לל מל ה לנ יסה ני כש הנ ים לש רוצי ן של מנ ל זש ה, כה לה כנ הנ
ל. לה סול כש ל פש ז של מל ים רל ני בה או בנ צש מה םא יי ל ה, וש מה ק עי בנ דש םא יי ל ע וש רה ד הה צנ ל הנ ז של מל , רל יהה דל עה ה) צש לל גנ מש ם של דה (אה

ין אי של מו  רו, כש מש ם אה ז הי י. אה תי טה מי י או) בש עי רש זנ סול (בש ע פש רנ לום אי שה ס וש א חנ מה יו, של נה בה עמקםב לש ר ינ מנ אה ך  כה וש
ך לל מל חוד לנ יי נו בש אה ך, וש תש טה מי יהה מי רוש הה י פה רי המ ל. של לה ר כש חי אנ ד הה צנ קות בנ בי נו דש ין לה כו', אי ך וש ד, כה חה א אל לה ך אל בש לי בש
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ה בה שה חמ מנ הנ צון וש רה יהה הה צון) הה רה ינו בש יי ר (הה חי אנ ד הה צנ הנ ה מי דה רי פש י בי רי המ ר, של חי אנ ד הה צנ קות בנ בי ל דש לה נו כש ין לה אי יון וש לש על הה
נו. לה של

ה שה ל שי חוד של יי סוד הנ ש, בש חנ לנ ה בש לה עש בנ ה לש שה אי ה הה סה נש כש ז ני ל, אה לה ם כש ק שה בנ דש םא ני ר, ל חי אנ ד הה צנ הנ ע של יהדנ ן של יוה כי
י לי , בש יהה מותל לש ענ ד, בש חה ל אל סוד של יא בש י הי רי המ ד, של על וה ם  עולה לש כותו  לש בוד מנ ם כש שי רוך  ר, בה מנ אה ח וש תנ ים. פה די דה צש

ר. חי אנ ד הה צנ ל הנ פות של תה םא שג ל ל, וש לה בוב כש רש עי

ה שה ל שי סוד של יהה בש עמקםב הה ה. ינ ינה כי שש ם הנ ה עי טה מנ יון לש לש ן על יוקה דש יו בי נה עמקםב ובה יו ינ ה הה עה ה שה אותה ה, בש אי םא רש וב
ה צה הוא רה תון. וש חש תנ ם הנ עולה ל הה ים של די דה ה צש שה ל שי ן של יוקה דש יו בי יו הה נה ד. בה חה סוד אל יון בש לש על ם הה עולה ל הה ים של די דה צש
ין - זו יהמי ץ הנ ים. קי יהמי ץ הנ קי ייש  וש ין  יהמי ץ הנ קי ץ, ייש  קי ייש  וש ץ  קי ייש  נו, של רש אנ בי של מו  ץ, כש קי ם אותו  הל לות לה גנ לש
ל ה, סוד של עה שה רש כות הה לש ל מנ ה סוד של ים - זל יהמי ץ הנ ם. קי יי מנ שה כות הנ לש ה, סוד מנ מונה אל ה, סוד הה דושה קש כות הנ לש מנ הנ

נו. רש אנ י בי רי המ ר, ונ שה ל בה ץ כה א קי רה קש ני ר של חי אנ ד הה צנ הנ

ל סוד של ה בנ תה אנ ד, של חה א אל לה ך אל בש לי ין בש אי מו של רו: כש מש ם אה כו', הי נו וש מל ה מי ינה כי ה שש קה לש תנ סש הי ה של אה רה ן של יוה כי
בות, בה י לש ני רו שש כש זש ן ני כי לה ד. וש חה תון, הוא אל חש תנ ם הנ עולה ל הה סוד של נו בנ אה נו, של ף אה ד - אנ חה הוא אל יון וש לש על ם הה עולה הה
יס ני כש ז הי יו. אה נה ל בה ב של לי הוא הנ תון, של חש תנ ם הנ עולה ל הה סוד של הנ עמקםב, וש ל ינ ב של לי הוא הנ יון, של לש על ם הה עולה ל הה סוד של

ש. חנ לנ ה בש אותה

נו ך אה ף כה ד, אנ חה אל תון בש חש תנ ם הנ עולה ל הה סוד של הנ ד, וש חה אל יון בש לש על ם הה עולה ל הה סוד של דו - הנ ינחמ תש ם הי הי מו של וכש
ים, די דה ה צש שה שי ה בש ד. זל חה ל אל סוד של תון בש חש תנ ם הנ עולה ת הה ד אל ינחי ד ולש חה אל יון בש לש על ם הה עולה ת הה ד אל ינחי ים לש יכי רי צש
ים, די דה ה צש שה ל שי סוד של אן בש בות כה ש תי שי ים. וש די דה ה צש שה ל שי סוד של אן בש בות כה ש תי ן שי כי לה ים. וש די דה ה צש שה שי ה בש זל וש

א. בה ם הנ עולה ה ובה זה ם הנ עולה ה בה זל צונו לה ם רש שה י של ל מי קו של לש חל לו וש י גורה רי שש ד. אנ חה מו אל ד ושש חה (זכריה יד) ה' אל

נו, רש אנ בי י  רי המ ר  בה דה הנ רור  בי סוד  יא, של ה הי יהפה חוד  יי הנ ל  של זו  רות  עורש תש ך, הי כה ר  מנ אה א  בה סה א  נונה מש ב הנ רנ
ל. לה ה כש י בושה לי ים בש יהמי יק הנ תי י ענ ני פש ד לי תי ענ תש הי ים לש ידי לו עמתי לה ים הנ רי בה דש הנ וש

רעיא מהימנא

י ל מי כה רוך הוא. של דוש בה קה י הנ כי רש ת דנ ענ דנ ה לה יונה לש על ה הה מונה אל יא סוד הה הי ל יום, של כה ה בש מםד תורה לש ה לי וה צש מי
ה תורה הנ שום של ים, מי עי רה ים הה גי רש טש קנ מש ל הנ כה צול מי ני א וש בה ם הנ עולה ה בה זוכל ה וש זל ם הנ עולה ה בה ה, זוכל תורה ל בנ די תנ שש מי של
תו ינה כי ה שש רל שש הוא מנ רוך  בה דוש  קה הנ ה, וש יונה לש על ה הה מונה אל ק בה סי ענ תש ה, מי ק בה סי ענ תש מי י של מי ה, של מונה אל יא סוד הה הי

נו. מל זוז מי םא תה ל תוכו של בש

יש ל אי ת כה אי תוב, מי כה ת סוד הנ יים אל קנ נו, לש מל ה מי ר זל בה מםד דה לש לי יו וש רה חמ דםף אנ רש יך לי רי ה, צה ר תורה בנ ענ דש יודי י של מי
ה, תורה בנ ק  זי חנ תש מי י של מי כםל.  לנ ים  יי חנ ת  תי לה ים  יי חנ הנ ץ  עי יא  הי ה  תורה י. הנ תי רומה תש ת  אל חו  קש תי בו  לי נו  בל דש יי ר  של אמ

ה. ים בה יקי זי חמ מנ יא לנ ים הי יי ץ חנ ר (משלי ג) עי מנ אל נל מו של ים, כש יי חנ ץ הנ עי ק בש זי חנ תש מי

ה זל ם הנ עולה ה. בה לה עש מנ לש ה של תורה ר בנ שי קה הי ה לש זוכל ה, של תורה ל בנ די תנ שש מי י של מי נו בש רש אנ ים בי יוני לש ה סודות על מה כנ וש
י תי פש ב שי ר דובי מנ אל נל מו של ה, כש תורה שות בנ חמ רנ יו מש תותה פש ר שי בל קל לו בנ פי אמ א, ונ בה ם הנ עולה ך בה ינו שוכי אי ך, וש ינו שוכי אי

ים. (ע"כ רעיא מהימנא) ני שי יש

ר: זםהנ

ה, רומה תש חו  קש יי תוב וש םא כה ה. ל טה ה ומנ לה עש ד. מנ חה ל אל לה כש חוד בי אן הוא יי ה. כה רומה י תש לי חו  קש יי ר, וש מנ אה ח וש תנ פה
ל. לה רוד כש י פי לי ה, בש טה ה ומנ לה עש ה, מנ רומה י תש חו לי קש יי א וש לה אל

ר של אמ יש  ל אי ר אותו: כה לומנ יך  רי צה ך  ה כה סוק זל י. פה תי רומה ת תש אל חו  קש תי בו  לי נו  בל דש ר יי של אמ יש  ל אי ת כה אי מי
ים עי יודש ים של יקי די צנ ם הנ יהל רי שש דות. אנ י מי לי עמ ם בנ אותה אן לש א סוד ייש כה לה יש? אל ל אי ת כה אי ה מי ה זל בו. מנ לי נו  בל דש יי
א לה לו. אל ה של לה טי בש ה הנ וה אמ תנ לנ ה, וש זל ם הנ עולה ינו לה ם אי בה צון לי ל רש כה דוש, וש קה יון הנ לש על ך הה לל מל ם לנ בה צון לי ת רש ים אל שי לה
ה לה עש מנ ם מי יהל לי ם אמ בונה ל רי ם) של הל לה צון (של שםך רה מש י לי די ה, כש לה עש מנ ק לש בי דה הי ם ולש צונה ים רש שי ים לה לי דש תנ שש ים ומי עי יודש

לשמנטהה.

יון לש ד על חה קום אל מה ים מי לי ם נוטש ם? הי יהל לי אמ אותו  שםך  מש ם לי בונה צון רי רש ים אותו  לי קום נוטש ה מה יזל אי ומי
ר מנ אל נל של מו  א כםל, כש רה קש ני יק של די ה צנ יש. זל ל אי י הוא? כה ים. ומי דושי קש צונות הנ רש ל הה ים כה אי יוצש נו  מל מי של דוש  קה וש
יש ר אי מנ אל נל של מו  - כש יש  י. אי תי רש שה י כםל יי קודי ל פי ן כה ל כי יא. (תהלים קיט) ענ כםל הי ץ בנ רל רון אל תש יי (קהלת ה) וש
נו בל דש יד. יי מי תו תה שש ת אי ב אל אוהי ל של ענ מו בנ ה, כש ירה בי גש יד לנ מי צונו תה רש ת של יי בנ ל הנ ענ יש) בנ ל אי יק (כה די צנ הו  יק. זל די צנ

ה. ק בה בי דה הי נו לש בל דש לו, יי ה של ירה בי גש יא הנ הי בו, של לי ה, וש ב אותה בו - הוא אוהי לי

ל ענ ת, בנ יי בנ ל הנ ענ יש, בנ ל אי כה אותו  ים, מי מי עולה לש ים  די רה פש ני םא  ל ה, של זל ם  ה עי זל ה  בה ה רנ בה המ אנ ב של גנ ל  ענ ף  אנ וש
םא ל יד וש פי קש נו, הוא מנ מל ם מי דה ל אה תו של שש ת אי חנ קנ ה לה רוצל י של ם, מי עולה ך הה רל י. דל תי רומה ת תש חו אל קש נו תי מל ה, מי ירה בי גש הנ
ל כה ב של ל גנ ף ענ ל. אנ אי רה שש ת יי סל נל כש ה - זו  רומה תש םאת הנ ז תוב וש ך. כה םא כה הוא ל רוך  בה דוש  קה ל הנ בה ה. אמ ב אותה עוזי
ה בה המ אנ ל הה כה יון, של לש קום על אותו מה ם, מי יהל יני ה בי רותה שש הנ ה לש ים אותה לי נו נוטש מל , מי יהה לל תו אי בה המ אנ יו וש לה ה אי תה בה המ אנ
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ה. זל כו לה זה ם של י כגלה רי שש אנ ל, וש אי רה שש ל יי ם של קה לש י חל רי שש י. אנ תי רומה ת תש חו אל קש ם תי שה ה, מי ה שורה לה עש ה ובנ שה ל אי של

ה יות! מנ הש יך לי רי יהה צה תו הה אי חו מי קש ר תי של ך, אמ ם כה ר, אי םאמנ ם ת אי ם. וש תה אי חו מי קש ר תי של ה אמ רומה תש םאת הנ ז וש
לו. לה גות) הנ רה דש מות (הנ שי י הנ ני ת שש אי ם? מי תה אי ה מי זל

ה זל יק הנ די צנ ל הנ דורו של קום מש יון, מש לש על ם הה עולה הוא סוד הה ת ם', של אי ם - מי תה אי א, מי בה א סה יבה ב יי ר רנ מנ עוד אה
ים. מי כה חמ ן לנ תה ני סוד של ד, הנ חה ר אל בה כםל דה הנ מות. וש עולה ל הה ת כה ין אל זי הה ים לש יי ל חנ ם נוטי שה אות ם', ומי הה ר מי טי ענ תש מי של

אנששריי חללשקהם.

צונו, רש ובי ה  לה עש שות בנ רש ק בי א רנ לה אל ה  טםל אותה ים לי כולי יש םא  אן) ל ה, (כה ים אותה לי ם נוטש הי ב של גנ ל  ף ענ אנ של
ה, לה פי תש ל הנ עמבודות של ן הה אותה ה בש ל זל כה י. וש תי רומה ת תש חו אל קש תו תי בה המ אנ ז בש אה יו, וש לה ה אי בה המ ל אנ ה של עמשות עמבודה לנ וש
כםל הנ ים, וש יוני לש על ים הה די דה ה צש שה ל שי ל של לה כש הנ ם - מי תה אי ר מי חי ר אנ בה ל יום. דה כה ים בש רי דש סנ ל מש אי רה שש יי דור של סי קון וש תי וש

ד. חה אל

ת ענ תולנ ן וש מה גה רש אנ ת וש לל כי ת ותש חםשל ף ונש סל כל ב וה הה ד. זה חה כםל סוד אל הנ תות, וש בה שנ ים וש ני מנ ם זש אותה ם - מי תה אי (ד"א) מי
ר מנ אל נל של מו  ד, כש צנ הנ ט אותו  שולי ין, וש די ב, יום הנ הה ל זה הוא יום של ה, של נה שה הנ םאש  ל יום ר סוד של ב - בנ הה י. זה ני שה
מו ג, כש לל מו של ל כש אי רה שש ל יי ם של יהל אי טה ים חמ ני בש לנ תש מי ים, של פורי כי ה יום הנ ף - זל סל כל ה. וה תל ב ילאל הה פון זה צה (איוב לז) מי
ם יכל לי ר עמ פי כנ ה יש זל יום הנ י בנ תוב (ויקרא טז) כי כה ינו. וש בי לש ג ינ לל של ים כנ ני שה ם כנ יכל אי טה יו חמ הש ם יי ר (ישעיה א) אי מנ אל נל של

ם. כל תש ר אל הי טנ לש

ל ים סוד של אי רה קש ם ני הי לות, וש זה ים ומנ בי י כוכה די ים עובש מי ענ בות הה כש רש ם מנ הי ג, של חה נות הל בש רש י קה מי ת - יש חםשל ונש
ל סוד של ה, הנ מונה אל ל סוד הה טון של לש שי ח, הנ סנ ה פל ת - זל לל כי ים. ותש כי הולש ל יום וש כה ים בש עמטי מנ תש ן מי כי לה ת, וש חםשל י נש רי הה
ר מנ אל נל מו של ם, כש יי רנ צש כורות מי ל בש ת כה גל הורל ה וש ידה מי שש מנ ד של ת, ענ טל םא שולל ת, ל לל כי יא תש הי שום של ת. ומי לל כי תש ע הנ בנ צל

ת. לל כי תש לום, חוץ מי חמ ים בנ ים טובי ני וה גש ל הנ ן כה כי לה ם. וש יי רנ צש ת מי גםף אל נש ר ה' לי בנ עה (שמות יב) וש

ין יהמי מי  - ים  די דה צש י  ני שש מי ה  לולה כש בו  ה  נה תש ני של ב  תה כש בי של ה  תורה של ן,  מה גה רש אנ הה בועות, סוד  שה ה  זל  - ן  מה גה רש אנ וש
נות בש ב, של אה הו ט"ו בש י - זל ני ת שה ענ תולנ ן. וש מה גה רש הו אנ זל מו, וש ת לה ש דה ינו אי ימי ר (דברים לב) מי מנ אל נל מו של םאל, כש מ שש ומי

ע. י תולה לי ים עמ ני מג אל ר (איכה ד) הה מנ אל נל מו של ת, כש ילה י מי לי כש אות בי יו יוצש ל הה אי רה שש יי

ם ילי אי עםרםת  וש ים.  זי עי וש ש.  שי וש ה.  שובה תש י  מי יש ת  רל עמשל ל  של סוד  הנ ה  אה לש הה וה אן  כה מי ים.  די דה צש ה  שה שי אן  כה ד  ענ
י ני בש אנ וש ים.  מי סנ ת הנ טםרל קש לי וש ה  חה שש מי ן הנ מל של ים לש מי שה אםר. ובש מה ן לנ מל של וש ים.  טי י שי צי עמ ונ ים.  שי חה עםרםת תש וש ים.  מי דה אה מש
נו ה אה לל ל אי כה ה. ומי רה עמשה ים לנ לי שש ים מנ פורי כי יום הנ ים, וש ה יהמי עה שש ד תי גל נל ה, כש עה שש אן תי ד כה ים. ענ לואי י מי ני בש אנ ם. וש שםהנ
ל הוא סוד של ת ה', וש רומנ ים תש לי נו נוטש ה אה נה שה םאש הנ ר ינו. בש לי רות עה שש הנ י לש די ן, כש מנ ן וזש מנ ל זש כה ת ה' בש רומנ ים תש לי נוטש
ת ת אל בנ ת הנ של יורל ים של פורי כי יא יום הנ הי ה, וש ים אותה לי נו נוטש ים אה פורי כי יום הנ ב. בש הה זה ד הנ צנ א מי בה ה, של נה שה םאש הנ ר
י יני מי שש יום הנ תוב (במדבר כט) בנ כה וש ינו,  לי ה עה נה גי ת ומש כל ה, סוכל כה יא סג הי וש ה,  ים אותה לי נוטש נו  כות אה סג ם. בש אי הה

ת ה'. רומנ י תש זוהי ם, וש כל ילה לה הש ת תי רל צל עמ

נו בועות אה שה ת. בש לל כי תש ל אור הנ ן של ול גה נו, סוד הנ רש אנ י בי רי המ ח. ונ סנ יא פל הי ה, וש ים אותה לי נו נוטש ך אה ף כה ח אנ סנ פל בש
נו אה אמםר. וש ה לי לל אי ים הה רי בה דש ל הנ ת כה ים אי להי ר אל בי דנ יש תוב (שמות כ) ונ כה ם, וש חל לל י הנ תי יא שש הי ה, וש ים אותה לי נוטש
ר אה ל שש ל. כה אי רה שש נות יי ל בש ה ענ חה מש שי ד בש מנ ב, הוא עה אה ר בש שה ה עה שה מי ה. חמ ל פל ענ בש ה של ב תורה תה כש בי ה של תורה ים מי לי נוטש

ם. תה אי חו מי קש ר תי של תוב אמ ן כה כי לה ה, וש לה קון של תי ם לנ ים הי יהמי הנ

ם מה עי יות  הש לי ד,  חה ל אל סוד של בש ה  טה מנ לש ת  דל ינחל תש מי יא  הי ך  ף כה ד, אנ חה אל בש ה  לה עש מנ לש ים  די ינחמ תש מי ם  הי של מו  כש
ל סוד של ית בש עמשי ננ ד של בודו, ענ א כש סי ל כי ב ענ םא יושי ה ל לה עש מנ ד לש חה רוך הוא אל דוש בה קה ד. הנ חה ד אל גל נל ד כש חה ה אל לה עש מנ לש

ד. חה מו אל ד ושש חה ל ה' אל סוד של נו הנ רש אנ י בי רי המ ד. ונ חה אל ד בש חה יות אל הש לו, לי מו של ד כש חה אל

ת, בה ב שנ רל ת על לנ פי ד. תש חה ל אל סוד של יהה הנ לל רות עה שש הנ "ד, לש חה ל אל סוד של ת בש זל חל אל נל ת של בה יא שנ ת, הי בה שנ סוד הנ
יון. לש על דוש הה קה ך הנ לל מל יהה הנ לל ה עה רל שש יי ת של נל קל תנ תש ד, ומי חה ל אל סוד של דוש בש קה בוד הנ כה א הנ סי ד כי ינחי תש ז מי י אה רי המ של

ת רל אל שש יא ני הי ה, וש נה מל ים מי רי ערבה ים מה יני די ל הנ כה ר, וש חי אנ ד הה צנ הנ ת מי דל רל פש ני ת וש דל ינחל תש יא מי ת, הי בה שנ ת הנ סל נל כש ני של כש
ם כגלה ין  די הנ י  לי עמ ובנ ז  גל רם הה י  יטי לי שנ ל  כה וש דוש,  קה הנ ך  לל מל לנ רות  עמטה ה  מה כנ בש ת  רל טל ענ תש ומי דוש,  קה אור  ל  של חוד  יי בש
ת רל טל ענ תש ומי יון,  לש על אור  בש ים  ירי אי מש יהה  נל ופה מות.  עולה הה ל  כה בש ר  חי אנ טון  לש ין שי אי וש ה)  נה מל מי ים  רי ערבה (ומה ים,  חי בורש
ים ני פה ה, בש חה מש שי ה בש ך אותה רי בה ה, לש לה פי תש ית הנ אשי ז רי שות. אה דה מות חמ שה נש ים בי רי טש ענ תש ם מי כגלה דוש, וש קה ם הנ עה ה בה טה מנ לש

ה. כה רה בש ה בי תםחנ לה פש י לי די א, כש קה וש ת ה' דנ ך. אל בםרה מש ת ה' הנ כו אל רש ר בה לומנ ירות, וש אי מש

ד צנ הנ ה מי דה רש פש י ני רי המ שום של גו', מי חום וש הוא רנ מו וש ין, כש ל די סוק של פה יהה בש לל תםחנ אי פש דוש לי קה ם הנ עה סור לה אה וש
ה, לה עש מנ לש ך  ר כה עורי ם לש ה, גורי טה מנ ה לש ת זל ר אל עורי מש י של ה. ומי נה מל מי רו  בש עה הה וש דו  רש פש ים ני יני די י הנ לי עמ ל בנ כה ר, וש חי אנ הה
יו הה ין של די י הנ לי עמ ם בנ ה אותה טה מנ ים לש רי עורש תש מי ן של מנ ל זש כה ה. של שה דג ת קש רל עמטל ר בנ טי ענ תש הי םא יהכול לש דוש ל קה א הנ סי כי הנ וש
ם, קומה מש רות בי שש ים לי בי ם שה דול, כגלה גה הום הנ תש ל הנ ר של פה עה ל הל ב של קל נל תוך הנ א בש בי חנ תש הי ים לש כי יו הולש הה ים וש רי ערבה מה

ה. נוחה מש יות בי הש לי ם מי הל ק) בה חה דש ני ק (וש חי רנ תש דוש מי קה קום הנ מה הנ וש

י פי ה, כש טה מנ ים לש רי עורש ל מש אי רה שש יי ד של ר ענ עורי תש הי ה לש לה עש מנ רות לש עורש תש ין הי אי א של לה דו, אל בנ הו לש זל ר של םאמנ ל ת אנ וש
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ם עה סור לה ן אה כי לה נו. וש גי יום חנ א לש לה ג, אל יום חנ תוב לש םא כה נו. ל גי יום חנ ה לש סל כל תוב (תהלים פא) בנ כה נו, של רש אנ בי של
צון רה ם בש א כגלה לה ין, אל רו די עורש ם יש הי ה, של נוחה ר מש עורי י לש די מות כש שה ל נש דושות של רות קש עמטה ים בנ רי טש ענ תש מי דוש, של קה הנ

ד. חה אל ה כש טה ה ומנ לה עש כות מנ רה רו בש עורש יש ה, של בה ה רנ בה המ אנ וש

כות רה בש ת הנ יאנ צי ך - זו יש בםרה מש רוך ה' הנ ת. בה בה ב שנ רל ל על ת של בה נו, זו שנ רש מנ אה מו של ת, כש א אל קה וש ת ה' - דנ כו אל רש בה
ל סוד של קור בש מה הוא הנ שום של כםל. ומי ת הנ קות אל שש הנ ה לש אה קה שש הנ ל הנ את כה נו יוצי מל מי קום של ים, ומה יי חנ קור הנ מש מי
את, לי מנ תש אי מי דנ ר ונ אי בש י הנ רי ם, המ שה ים לש יעי גי מנ ן של יוה ר. כי אי בש ת הנ יענ בי ך, הוא נש בםרה מש הנ ים לו  אי ית, קורש רי בש אות הנ

ים. מי עולה יו לש ימה ים מי קי ין פוסש אי של

קור מה הנ ה מי יעה בי ם נש שה ה לש יעה גי םא מנ א ל לי מה לש אי רוך ה'. של א בה לה ך, אל בםרה מש ת ה' הנ רוך אל ים בה רי םא אומש ן ל כי לה וש
ה קל שש ים ומנ לי שש הוא מנ שום של ך? מי בםרה מש ה הוא הנ מה ך. לה בםרה מש ה הנ ל זל ענ וש ל,  לה ר כש אי בש את הנ לי מנ תש םא מי יון, ל לש על הה
ן יוה כי וש ך.  בםרה א מש רה קש ני קום של מה כות בש רה בש ים  עי תוקש נו  אה וש ת,  בה ב שנ רל על ל  ת של בה י שנ זוהי ד  על וה ם  עולה ד.  על וה ם  עולה לש
ם כגלה יון, וש לש על ם הה עולה הה כות מי רה בש יעו  גי אן הי ד כה ך. ענ בםרה מש ה' הנ רוך  בה הו  זל ד. וש על ם וה עולה ם לש ם, כגלה שה ים לש יעי גי מנ של

ים. די דה צש ל הנ כה א מי לי אוי, מה רה ם כה לי יות שה הש לי ה וש קל שש יות מג הש לי ך וש רי בה תש הי ד, לש על ם וה עולה לש

ך כה ה  ים אותה אי ת, קורש מל לל שש ני ה  נה בה לש הנ של נו. וכש מל אות מי כות יוצש רה בש ל הנ כה יון של לש על קור הה מה הנ הו  - זל רוך  בה
ך - בםרה מש ים. הנ יוני לש על ים הה די דה צש ל הנ ל כה י של עי צה מש ה אל נו. ה' - זל רש מנ אה י של פי יון, כש לש על קור הה רוך מה ל בה בה ים, אמ תוני חש תנ לנ
יך רי צה של תון  חש תנ הנ ם  עולה הה ה  זל  - ד  על וה ם  עולה לש כםל.  הנ קות  שש הנ ולש ים  לי שש הנ לש ר,  אי בש הנ ת  יענ בי נש ת,  יי בנ הנ לום  שש ה  זל

ד. על ם וה עולה כםל הוא לש ך, הנ בםרה מש הנ רוך ה' וש ל בה ה של חה שש ן ומי מל של ך. וש רי בה התש לש

ת, בה ב שנ רל על ך, ובש רי בה ם לש עה ל הה ים כה יכי רי זו צש ה הנ כה רה בש ן הנ כי לה ת) וש ן פםרה ר (בראשית מט) בי מנ אל נל מו של ך, כש בםרה (מש
ה) לה יש לנ ת (בנ בה ב שנ רל ל על של זו  ת הנ בה שנ הנ ך  רי בה תש תי זו, של ה הנ כה רה בש ה בנ לה חי תש יל בנ חי תש הנ לש יך  רי ה צה חה מש שי ב ובש לי צון הנ רש בי

זו. ה הנ כה רה בש אוי בנ רה דוש כה קה ם הנ עה הה מי

ת: בה שנ ב הנ רל ת על שנ דג קש ים בי שי דש קנ תש מי ים, של יעי קי רש ל הה כה בש ך  ך, קול הולי רי בה ל לש אי רה שש ים יי ילי חי תש מנ של כו) כש רש (בה
נות חמ ה מנ מה ה כנ לה עש מנ לש שו  דש קנ תש יי וש כו  רש בה תש יי י של די ה כש טה מנ ים לש שי דש קנ ים ומש כי רש בה ם מש תל אנ של דוש  קה ם הנ עה ם הה יכל רי שש אנ
זו, ה הנ כה רה בש ת הנ ל אל אי רה שש ים יי כי רש בה םא מש ל א. וש בה ם הנ עולה ם בה יהל רי שש אנ ה, וש זל ם הנ עולה ם בה יהל רי שש ים. אנ דושי ים קש יוני לש על
ם כותה זנ ה, לש זל ם הנ עולה ם בה הל כו לה זה ם של עה י הה רי שש נו. אנ רש מנ אה י של פי דושות, כש מות קש שה ל נש רות של עמטה ים בנ רי טש ענ תש מי ד של ענ

להעולהם הנבהא.

נו רש אנ י בי רי המ ב של ל גנ ף ענ אנ ם, וש הל רות בה טש ענ תש מי דושות של קש מות הנ שה נש לו הנ אי ים בש מי כה חמ ל הנ מוש של ה שי ה זל לה יש לנ בש
ד, חה כםל הוא אל הנ  - ה  זל ד  צנ ים בש מי עה פש לי וש ה,  זל ד  צנ ה בש זל הנ ר  בה דה ים בנ מי כה חמ לנ א  צה מש תי קום של ל מה כה ובש ד.  חה כםל אל הנ וש
רות תי יש שות  דה חמ רוחות  וש מות  שה נש בי ים  רי טש ענ תש מי ם  כגלה של זו  הנ ם  ענ פנ בנ ל  בה אמ נו.  רש אנ בי ר  בה כש י  רי המ לו  לה הנ ים  רי בה ודש
ה שה דג ל קש ע של פנ של יש) בש מי שש (תנ מוש  אותו שי ע לש פנ ילה של הש יי י של די ם, כש הל לה מוש של שי ל הנ ן של מנ זש ז הוא הנ דושות, אה קש

אוי. רה ים כה דושי ם קש יהל ני או בש ייצש ה, וש יונה לש ה על נוחה מש בי

ן גה לנ ס  ני כה הי לש ה  הוא רוצל רוך  בה דוש  קה ה הנ זל הנ ה  לה יש לנ בנ ה,  לה יש לנ הנ ק  לה חל נל של ה  עה שה בש ים.  מי כה חמ לנ ן  תה ני ה  זל סוד 
ים יקי די צנ הנ ם  עי ענ  עמשי תנ שש הי לש ה  טה מנ לש של ן  דל עי ן  גנ לש ס  נה כש ני הוא  רוך  בה דוש  קה הנ חםל  הנ י  ימי בי ה,  זל סוד  וש ה.  לה עש מנ לש של

יון. לש על קור הה מה סוד הנ ה, בש לה עש מנ לש ן של גה ס לנ נה כש רוך הוא ני דוש בה קה ת, הנ בה יל שנ אותו לי ת, בש בה שנ ם, ובש ים שה שורי של

ת, בה שנ ב הנ רל על יום בש ש הנ די קנ תש מי של ץ, וכש רל אה בה ן של גה ן שורות בנ ים כגלה יקי די צנ מות הנ שש ל ני חםל כה י הנ ימי בי שום של מי
מות שה נש ן  ת אותה ים אל לי עמ ם מנ כגלה ה,  טה מנ לש ן של גה הנ תוך  ים בש ני מג מש ים של דושי ים קש כי אה לש ל מנ נות של חמ ם מנ ל אותה כה
דושות בות קש כה רש נות מל מש דנ זש ם מי שה ן, ומי גה ל הנ ד ענ עומי של יענ  קי רה אותו הה יס לש ני כש הנ ה, לש טה מנ לש ן של גה הנ תוך  שורות בש של

ה. לה עש מנ לש ן של גה מות לנ שה ן נש ל אותה ת כה ם אל ים אותה לי עמ ך, ומנ לל מל ל הנ בוד של כה א הנ סי ת כי בות אל סובש של

לו דוש. אי קה ם הנ עה ם הה הל ר בה טי ענ תש הי דות לש רות יורש חי דושות אמ ז רוחות קש לו עולות, אה לה רוחות הנ הה ן של יוה כי
דות. לו יורש אי עולות וש

מות שה א נש לה ך, אל םא כה ים - ל יקי די מות צנ שש י ני לי נות בש יקה רי ב בש ת יושי בה שנ יום הנ ץ בש רל אה בה ן של גה י הנ רי ר, המ םאמנ ם ת אי וש
תוך אות לש מות בה שה ן, ונש גה תוך הנ כות מי מות הולש שה דות. נש מות יורש שה מות עולות ונש שה אות, נש מות בה שה כות ונש הולש
אות - לו יוצש אי ה של עה שה ן, בש גה תוך הנ סו לש נש כש ני ם של רל טל חםל, וש ימות הנ נות בי בש לנ תש מי ים של יקי די צנ מות הנ שש ן ני ל אותה ן. כה גה הנ

חו. קש לה יום הי ים בש ני פה ם הנ חל סוד לל יק, בש ר רי אה שש םא ני ן ל גה הנ סות, וש נה כש לו ני אי

םא ל ן, וש גה רום בנ לה ב וש רםחנ לה ך וש אםרל קומות לה מש ים הנ כי שה מש ה) ני מה ה (כנ מל חםל, בנ ימות הנ ים בי רי חוזש של ר, כש םאמנ ם ת אי וש
ל די ל, עורו גה די גה ה של ל מנ כה י, של בי צש מו הנ ע. כש םא נודה ל ים וש די דה צש ל הנ כה ת לש כל של מש ה ני תה יש הה י, של בי צש ץ הנ רל מו סוד אל ע? כש נודה

דות. םא יורש עולות, שוב ל ן של יוה כי מות, של שה ה נש מה ייש כנ ר. וש כה םא ני ל ד וש ל צנ כה לש

לו מות, אי שה נש גול הנ לש ת הוא גי בה ב שנ רל על דוש. ובש קה ם הנ עה ן הה הל ר בה טי ענ תש הי דות לש מות יורש שה מות עולות ונש שה נש
אן. כה אן ולש כה טות לש שוטש מש דושות של בות קש כה רש ה מל מה ה כנ אה י רה דות. מי לו יורש אי לו עולות וש אות, אי לו בה אי כות וש הולש
ה, טה מנ לש ן של דל עי ן הה ים, גנ יקי די ה צנ מה כנ ר לש טי ענ דוש, לש קה ם הנ עה ת הה ר אל טי ענ מות לש שה נש לו הנ אי צון בש רה ן בש ה, כגלה חה מש שי ן בש כגלה
ים כי נםם שוכש יהי גי י הנ עי שש ל רי כה כםל. וש ך הנ שוכי ה וש נוחה את מש צי מש ז ני ש. אה דה קג ש מש דה קג א: מש קורי ד וש רוז עומי כה הנ ה של עה ד שה ענ



1078

ם. קה לש ה חל זל ם של עה י הה רי שש ה. אנ טה מנ לו לש אי ה וש לה עש מנ לו לש רות, אי טש ענ תש מות מי שה נש ל הנ כה ה. וש נוחה ם מש הל ייש לה ם וש קומה מש בי

ה בה ים  רי טש ענ תש מי של ה  יונה לש על רוחנ  ה  אותה ם,  ישה מי שש תנ לש ים  רי עורש תש מי ים  מי כה חמ הנ של כש ת,  בה שנ יל  לי צות  חמ בנ
אות רש לי עמלות  לנ רוצות  ם  הל לה של רות  חי אמ מות הה שה נש הנ וש ם,  יהל טותי מי בש ים  ני שי יש ם  הי ה של עה שה בש יום,  הנ ש  די קנ תש מי של כש
ת צל רוחל ה, וש לה עש מנ ים לש עולי ה, וש מה שה ה נש ת אותה לל ת, נוטל בה ב שנ רל על ת בש דל יורל ה של יונה לש ה רוחנ על ז אותה ך, אה לל מל בוד הנ כש בי

ה. רואה ה של ה מנ ם רואה שה ן, וש דל עי ן הה ל גנ ים של מי שה בש ת בנ רל חל ה אנ מה שה נש

ים מי כה חמ ם הנ ים אותה יכי רי ה, וצש קומה מש ה לי בה ה שה מה שה ה נש ה, אותה לה יש לנ צות הנ חמ ה בנ קומה מש רות בי שש ת לי דל יורל של וכש
מו (ישעיה סא) רוחנ ת, כש בה שנ ת הנ רל ל עמטל ה של דושה ה קש יונה לש ה רוחנ על ל אותה רות של עורש תש ל הי ד של חה סוק אל ר פה לומנ
ם אה שש נה הי עממםדו ובש ם ינ דה מש עה כו ובש לי ם יי תה כש לל גו'. (יחזקאל א) בש ים וש וי נה ר עמ שי בנ י לש ח ה' אותי שנ ן מה ענ י ינ לה ים עה להי ה' אל
רוחנ ה  אותה בש רות  טש ענ תש מי של שום  מי גו'.  וש כו  לי יי ת  כל לל לה רוחנ  הה ה  מה שה ילה  הש יי ר  של אמ ל  אל גו',  וש ץ  רל אה הה ל  ענ מי

ה. וה צש יש מי מי שש אותו תנ ת בש בה שנ ל הנ ה של יונה לש ה רוחנ על ל אותה ע של פנ ילה של הש יי יש, וש מי שש תנ ת הנ חנ מש שי ם לש רותה עורש תש הי בש

חנ מי יהה שה הה יו, וש ינה ים עי רי ד ומי חה ע אל גנ ב רל יהה יושי ת, הה בה ב שנ רל על ר בש הה נה הנ ה מי יהה עולל הה של א, כש בה א סה נונה מש ב הנ רנ
ב רל ל על כה ים. ובש די ה יורש לל אי ים וש ה עולי לל ים, אי יוני לש על ים הה כי אה לש מנ ת הנ חנ מש ת שי אות אל רש ב לי יהה יושי הה ר של יהה אומי הה וש

בונו. סוד רי ענ בש יודי י של י מי רי שש מות. אנ שה נש ם הנ עולנ ם בש דה ב אה ת יושי בה שנ

ז (תהלים יט) ה. אה חה מש שי ה בש נוחה מש מות בי עולה ל הה כה ה בש ה עולה חה מש שי ינת הנ לי ת, עמ בה יום שנ יום בש יר הנ אי מי של כש
ם, הל ה בה אל רש יון ני לש על ם הה שי הנ ם של יי מנ לו שה ם? אי יי מנ שה י הנ . מי יענ קי רה יד הה גי יו מנ ה יהדה עמשי ל ומנ בוד אי ים כש רי פש סנ ם מש יי מנ שה הנ

ם. הל שום בה דוש רה קה ם הנ שי הנ של

ים ירי אי מש א של לה אל ך.  כה םא  ל  - ים  רי בה דש פור  סי ר  בי דנ מש י של מי כש ר  םאמנ ם ת ים? אי רי פש סנ מש ם  ה הי מנ  - ים  רי פש סנ מש
ה. יונה לש מות על לי ל שש אור של ל בש כולי ם של שי ים בנ עולי יון וש לש ל אור על צות של נוצש תש הי ים בש צי נוצש וש

אור ים בש ירי אי ם, ומש לי ם שה שי ים בש ן עולי כי לה יון. וש לש על ר הה פל סי מות הנ לי ל שש אור של ים בש צי נוצש פור? של סי ה הוא הנ ומנ
ר פל סי הנ צות  נוצש תש הי ל  של אור  תוך  מי ם  מה צש ענ בש ים  ירי אי ומש ים  צי נוצש ם  הי ה.  מה לי שש צות  נוצש תש הי בש ים  צי נוצש וש ם,  לי שה
יות ירי פי ה סנ אותה ם, מי הל י מי רי המ ים בו. של קי בה דש ני בוד) של כה בוד וש ל כה כה ד (לש צנ ד וש ל צנ כה ים לש ירי אי ים ומש צי נוצש יון, וש לש על הה
ם שי ים בנ עולי ם וש יי מנ שה ים הנ רי טש ענ תש ה מי זל יום הנ בנ שום של צות, מי נוצש תש הי ת בש צל נוצל ת וש ענ בנ טנ ת וש ענ בנ ל טנ ה כה ירה אי אור מש וש

ים. יהמי ר הנ אה שש בי ר מי דוש יותי קה הנ

- קונו  תי וש יו,  יהדה ה  עמשי מנ הוא  ים, של נוזי גש הנ ים  די דה צש הנ ל  כה מי יר  אי מי של יון  לש על הה ל  טנ הנ - אותו  יו  יהדה ה  עמשי ומנ
ים. יהמי ר הנ אה ל שש כה ה מי זל יום הנ ן בנ קי תנ תש מי של

יענ קי רה יענ - אותו הה קי רה יו. הה דה דה ל צש כה א מי לי ך, מה לל מל םאש הנ ר ה מי טה מנ ענ לש שופי ך וש יד? מושי גי ה מנ יענ - מנ קי רה יד הה גי מנ
יר אי מי יון של לש ל על ל טנ ע של פנ ה של טה מנ ך לש ענ ומושי שופי הו של זל ן, וש דל עי א מי יוצי ר של הה הו אותו נה זל ר, וש אי בש בוענ הנ הוא מנ של
ת אנ קה שש קות הנ שש הנ ה לש שוקה ה ותש בה המ ל אנ ה של יכה שי מש יענ לו בי פי שש ה מנ זל יענ הנ קי רה הה ים. וש די דה צש ל הנ כה צות מי נוצש תש הי ץ בש נוצי וש
יו יותה אותי בש ם  לי שה וש א  לי מה  ( ענ (שופי כםל  הנ ח,  דםלנ בש הנ ל  של ל  טנ הנ אותו  ך  ומושי ענ  שופי של וכש ת.  בה שנ ב  רל על לש ה  חה מש שי הנ

ה. טה מנ ך לש רי בה קות ולש שש הנ ך לש רל ה בו דל עמשל ר בו, ננ בי חנ תש כםל מי הנ ן של יוה ים. כי דושי ים קש ילי בי ם שש ל אותה כה דושות בש קש הנ

ים רי פש סנ מש ם  יי מנ שה הנ יך  אי ט  רה פש ך  רל דל בש תוב  כה הנ ר  בי דנ מש ו  שה כש ענ ת.  ענ בנ טנ לש ת  ענ בנ טנ וש יום  לש יום   - יום  לש יום 
יון. לש ל על ל טנ ע של פנ יענ של קי רה ך אותו הה ענ ומושי יך שופי אי ה, וש זל בוד הנ כה ה לנ יונה לש צות על נוצש תש הי יות ובש ירי פי סנ ים בש ני קש תנ ומש
ה זל ה מי יר זל אי הה ה ולש זל ה בה ל זל לי כה הי ז) לש ה (אוחי ול חנ יש ה,  גה רש דנ ה לש גה רש דנ וש יום  ר. יום לש אםמל יענ  ינבי יום  ר, יום לש אומי וש
ים רי המ מנ גו'. מש ד וש בי עה תש ע אי בה ר מנ מנ אל נל מו של יענ - כש ה. ינבי זל בוד הנ כה ם לנ יי מנ שה ים הנ ירי אי ים ומש צי נוצש יות של ירי פי ה סנ אותה מי

צות. נוצש תש הי יות וש ירי פי אותו סנ ה מי זל ה מי ץ זל נוצי תש הי ה ולש זל ה מי יר זל אי הה לש

ן הוא בי ם, של הל א מי יוצי של םאש  ר אותו  ם, וש אי וה ב  אה ים מי אי יוצש ים של ילי בי שש הנ וש יות  אותי ל הה ל של לה "ר - כש אםמל
רות בש חנ תש מי של כור. כש בש םאש הנ ם. ר' - ר יא אי הי ם א', וש ת מ' עי רל בל חנ תש ד, מי יורי ה וש הוא עולל של א. וכש בה ף - אנ לל כור. אה בש
יום ט בש ד. שולי חה בור אל חי ה בש זל ה בה ים זל ירי אי ומש כור,  בש ן הנ בי הנ וש ם  אי וה ב  ל אה ה אור של ר. זל יות - אםמל אותי ל הה כה
יות הש יון, לי לש יט על לי ר, שנ ה אותו אםמל זל ה בה ים זל רי המ מנ ן מש כי לה ד. וש חה יות אל הש י לי די ה, כש זל ה בה ל זל לה כש כםל ני ן הנ כי לה ת. וש בה שנ הנ

ד. חה כםל אל הנ

דות עמשות תולה ה, לנ זל ל הנ בוד אי כש ה, לי טה מנ יר לש אי ה ומי קל שש ז הוא מנ ה, אה זל יענ הנ קי רה ך לה שה מש ני ע וש פה שש ה ני ל זל כה של וכש
תוב) כה הו של זל ל. (וש בוד אי אותו כש ים לש ירי אי מש ם של יי מנ שה ם הנ ן אותה יוקנ דש בי

ר מנ אל נל של מו  ילות, כש אות לי רה קש ן ני כגלה א, וש סי כי ן גוף הנ הי זו) של לש (זו  יהה  בותל כש רש ת - מנ ענ ה דה ול חנ ה יש לה יש לנ ה לש לה יש לנ וש
את רי קש ה ני תונה חש ה תנ בה כה רש יום. מל ים, יום לש את יהמי רי קש ה ני יונה לש ה על בה כה רש י. מל יותה לש י כי רוני סש ילות יי ף לי (תהלים טז) אנ

ה. לה יש לנ ה לש לה יש ילות, לנ לי

ה, אי םא ורש ילה - ב חנ םא יש ה ל ול חנ ר, יש םאמנ ם ת אי ם. וש יי מנ ם) שה הל ם (בה הי דות, של ילה תולה חנ ילה. יש חנ ה - יש ול חנ ת. יש ענ ה דה ול חנ יש
ים. ת עולי חנ ה אנ לה מי יהה בש חנ ה וש וה י. חנ ל חנ ם כה ה אי תה יש יא הה י הי ה, כי וה תו חנ שש ם אי ם שי דה אה א הה רה קש יי תוב (בראשית ג) ונ כה
יהה, י' חנ ה וש וה ה חנ ל זל ענ אי, וש דנ ים ונ יי י ו' הוא חנ רי המ אוי, של רה הוא כה ה ו', של סה נש כש ני ה) י' וש קה לש תנ סש ה הי ה (זל קה לש תנ סש הי ל של ענ וש

ילה. חנ ה - יש ול חנ אן יש ף כה ו'. אנ ים מי יי ת חנ לל ת) נוטל לל ה נוטל נה טנ (קש
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מו ילה כש חנ יש דות של ן תולה אותה ים בש די דה ה צש שה אן שי ף כה ים, אנ די דה ה צש שה ם שי יי מנ ה שה ם. מנ יי מנ שה הו סוד הנ ת - זל ענ דה
מו הוא שש ה, של יר לה אי מי ר של כה זה ל הנ סוד של ה - בש לה יש לנ ה לש לה יש לנ "ר. וש ה - אםמל יונה לש ה על גה רש דנ ל בש לה כש יום ני ן יום לש כי לה לו. וש של

ת. ענ ם), דנ יי מנ (שה

ין אי ר וש ין אםמל ר, אי מנ אה סוק וש פה יו הנ לה ר עה זנ ירות, חה מי אמ ר הה אה שש םא כי ל יון, וש לש ה הוא סוד על זל ר הנ אםמל שום של ומי
ירות מי ם אמ ין שה אי יונות, של לש גות על רה דש יון בי לש ה הוא סוד על זל ר הנ אםמל א הה לה ם. אל עולה ירות הה מי ר אמ אה שש ים, כי רי בה דש
ים, מי עולה עו לש מש שש םא ני ה ל לל ל אי בה ע. אמ מה שש ני ן קול של הי ה, של מונה אל ן סוד הה הי גות של רה דש ר הנ אה שש עו כי מש שש םא ני ל ים, וש רי בה ודש

ם. ע קולה מה שש י ני לי תוב בש כה הו של זל וש

ה יכה שי מש הנ ע וש פנ של ים, הנ מי עולה עו לש םא נודש ל ים של יוני לש ים על רי תה סש ם ני הי ב של ל גנ ף ענ ם, אנ וה א קנ ץ יהצה רל אה ל הה כה ל בש בה אמ
ם עולה י הה ני ל בש כה ה, וש זל ם הנ עולה ה בה מה לי ה שש מונה אל נו  לה ה ייש  יכה שי מש ה  שום אותה ה. ומי טה מנ לש ענ  שופי וש ך  שה מש ם ני הל לה של
הו זל וש ים.  נוזי וגש ים  רי תה סש ני יו  הה םא  ל וש לו  גנ תש ני לו  אי גות כש רה ן דש אותה הוא בש רוך  בה דוש  קה מונות הנ ים סוד אל רי בש דנ מש
ף נוזות, אנ גות גש רה ן דש אותה ב בש לי י הנ מי כש ם חנ ים אותה רי בש דנ ם מש עולה ד סוף הה ם ענ עולה םאש הה ר ם - מי יהל לי ל מי בי ה תי צי קש ובי

עו. םא נודש ל ב של ל גנ ענ

ן אותה ן מי כה שש יא מי הי ה, של דושה קש ש הנ מל של שום הנ ם. מי הל ל בה ם אםהל ש שה מל של לנ שום של ים? מי עי ם נודה ה הי מה ל בנ בה אמ
ית אי רש ני לו  לה גש ם, ובי הל לה ה של יכה שי מש ה  אותה ים וש נוזי גש אורות הנ ל הה ל כה נוטי הוא אור של דושות, וש יונות קש לש גות על רה דש

ם. עולה ל הה כה ה בש מונה אל הה

ל נוטי ם וש הל ל בה לה כש ני ל של ש הוא אםהל מל של הנ שום של גות, מי רה דש ל הנ ת כה ל אל נוטי י של מי ש, כש מל של ת הנ ל אל נוטי י של מי
אור בש  - תו  פה חג מי א  יםצי ן  תה חה כש הוא  וש ן  כי לה וש ה.  טה מנ לש של אורות  הה ל  של ים  ני וה גש הנ ם  אותה ל  כה לש יר  אי מי הוא  וש כםל,  הנ
ן תה חה לש מו של ם, כש אורה ם וש צונה ים לו רש ני ם, נותש לי צון שה רה ה, בש שוקה תש ם בי כגלה ים. של נוזי גש אורות הנ ל הה ל כה צות של נוצש תש הי וש

תו. פה חג א מי ן יםצי תה חה הוא כש ן וש כי לה נות, וש תה רות ומנ ה אוצה ת לה תי ם) לה ל כגלה ה (של לה כנ ל הנ ה של שוקה צון ותש ייש רה

יש כםל. יהשי ל הנ ה ענ סה כנ מש ה של פה י חג ן זוהי דל ן. עי דל עי א מי ר יםצי הה נה ה - (בראשית ב) וש סוד זל ן. וש דל ה עי תו? זל פה י זו חג מי
ה בורה גש י של ל פי ף ענ אנ ה. וש בורה גש ד הנ צנ בור - מי גי ל. כש לה ין כש א בו די צה מש םא ני ל אשון של ל אור רי ד של צנ יש - מי בור. יהשי גי כש
צון רה ה וש שוקה תש ד, בי חה אל כםל כש ל הנ נוטי ד וש סל חל ין בש יק די תי מש מנ שום של בור. מי םא גי ל בור, וש גי תוב כש ם, כה לי ין שה יא די הי
ה נה בה לש ת אור הנ ים אל לי שש הנ קות ולש שש הנ ך, לש רל יהם דה ן בנ נותי ר (ישעיה מג) הנ מנ אל נל מו של ח, כש רוץ אםרנ ה - לה ל זל כה ם. וש לי שה

ה. טה מנ יר לש אי הה ך לש רל ה דל תםחנ בה פש לי ים, וש די דה צש ל הנ כה בש

גוף יום הנ סי בש שום של יא, מי נו הוא מוצי רש מנ אה ים של יוני לש על ם הה יי מנ שה לו הנ סוף אי - מי או  ם מוצה יי מנ שה ה הנ צי קש מי
ה צי ד קש ענ ם וש יי מנ שה ה הנ צי קש מי תוב (דברים ד) ולש כה של הו  זל ה. וש בה קי נש ר לנ כה זה ין הנ ר בי כה קום ני מה אותו  יא, ובש הוא מוצי
ל ה נוטי זל מו של לו. כש לום של שה ) הנ ך של לל מל ה (הנ ם - זל יי מנ שה ה הנ צי קש מי יון. ולש לש על ם הה עולה ה הה ם - זל יי מנ שה ה הנ צי ם. קש יי מה שה הנ

ם. יי מנ שה ה הנ צי קש א מי הוא יוצי אורות וש ל הה ל כה ך, נוטי ה כה ף זל ם בו, אנ כגלה אורות וש ל הה ת כה אל

יות הש לי יר וש אי הה ים לש אויי רש ים של דושי קש ירות) הנ פי סש ים (הנ די דה צש ם הנ ל אותה כה ה) בש נה בה לש הנ ב (של סובי תו - של קופה ותש
ד, חה ל אל לה כש יר בי אי ם הוא מי כגלה י לש רי המ אור, של אותו הה ה מי כגסל מש י של ין מי ר - אי תה סש ין ני אי נו. וש מל ץ מי נוצי תש הי ים ולש קי שש מג

אוי לו. רה ד כה חה אל ד וש חה ל אל כה לש

ים שי מי חמ ה בנ מה לי ה, שש יונה לש על ם הה אי מו הה ת כש רל טל ענ תש ה מי נה בה לש ז הנ ש, אה מל של תוך הנ ים מי ירי אי ים ומש מי לה שש ם ני כגלה של וכש
ש מי ל חה סוד של ים, בש די דה צש ל הנ כה ה מי ימה מי ה) תש מה לי יא (שש ז הי י אה רי המ ה, של ימה מי ת ה' תש תוב תורנ כה של הו  זל ים, וש רי עה שש

ים. שי מי ל חמ ש, סוד של מי ם חה הי ה, של יונה לש על ם הה אי מו הה גות, כש רה דש

ש - פל ת נה יבנ שי ה מש ימה מי ת ה' תש ים. תורנ שי מי ל חמ סוד של ים לנ לי שש הנ י לש די בות, כש ש תי מי ש חה מי חה ה בש אה יא בה ן הי כי לה וש
ת ה' ונ צש ש. מי מי י חה רי ב - המ י לי חי מש שנ ים מש רי שה י ה' יש קודי ש. פי מי י חה רי י - המ תי ת פל ימנ כי חש ה מנ נה מה אל דות ה' נל ש. עי מי י חה רי המ
ו - דה קו ינחש דש ת צה מל י ה' אל טי פש שש ש. מי מי י חה רי ד - המ ענ ת לה דל ה עומל הורה ת ה' טש אנ רש ש. יי מי י חה רי ם - המ יי ינה ת עי ירנ אי ה מש רה בה

ה. יונה לש על ם הה אי מו הה ל כש לי כה הי ש, לש מי ש חה מי חה ים בש אי ם בה כגלה ש. וש מי י חה רי המ

ם יי מנ שה יון (הנ לש על ם הה שי ם סוד הנ הי ים של יוני לש על ים הה די דה צש ת הנ של שי ש  גל נל ים, כש מי עה פש ש  ה שי " הוה ה יש " הוה ן, יש כי לה וש
אוי רה ם כה לה שש כםל ני הנ ת, של בה שנ יום הנ הו בש זל אוי, וש רה יון כה לש דור על סי ת בש מל לל שש ני את וש לי מנ תש ה מי נה בה לש ה הנ ל זל ענ ים), וש יוני לש על הה
ים יי חנ קור הנ מש ים מי לי ם נוטש יי מנ שה נו. הנ רש מנ אה מו של כםל, כש ף אור בנ ה נוסה זל יום הנ ן בנ כי לה ה. וש טה ה ומנ לה עש ת מנ בה שנ סוד הנ בש
ר פל סי סוד הנ כםל. ומי ל הנ ב של אה יון - הה לש על ר הה פל סי סוד הנ יון מי לש על בוד הה כה ת הנ ים אל ני קש תנ ים ומש ירי אי ם מש הי ה, וש אשונה רי בה
ים טי שולש לו, של לה מות הנ שי ת הנ לשל סוד שש נו, בש רש מנ אה מו של ים, כש רי פש סנ ן מש כי לה פור. וש סי סוד הנ הוא מי ה. וש יונה לש על ם הה אי - הה

ים. יהמי ר הנ אה ל שש ל כה ת ענ בה שנ יום הנ בש

ת בה שנ ל יום הנ מות) של לי טון (ושש לש שי צות וש נוצש תש הי אור וש ל הה ענ ש  קםדל רוחנ הנ ד בש וי ר דה מנ זו אה ת הנ חנ בנ שש תי ן הנ כי לה וש
אור, יר בש אי מי יון של לש על ם הה שי יל סוד הנ בי שש ים) בי יהמי ר הנ אה ל שש כה ה מי יום זל ת בש נל קל תש ני ה של קונה תי ים (וש יהמי ר הנ אה ל שש ל כה ענ
ל ת (סוד של בה ב שנ רל ל על ת של בה ה, שנ ימה מי ת ה' תש ז תורנ אה ה. וש טה ה ומנ לה עש מות מנ לי שש ם בי לי תנ שש ני צות, וש נוצש תש הי ץ בש נוצי וש
ל רו ענ עורש תש י הי רי המ י. ונ יננ סי ה מי ל תורה בי ה קי ה, מםשל ל פל ענ בש ה של ה, תורה ימה מי ת ה' תש יא תורנ הי ה, של לה יש בוד לנ מור כש שה
ה זל ה. וש תורה ר הנ פל ת סי קוחנ אל גו' לה ם וש יי וי לש ת הנ ה אל ו מםשל צנ יש תוב ונ י כה רי ב, המ תה כש בי ה של לו תורה אי ה, של ל פל ענ בש ה של תורה הנ
יום, בנ ש  מל ה של נה ים שה עי בה רש ל אנ אי רה שש יי לש יר  אי ה מי מםשל נו  מל א מי בה של ך  לל מל הנ וש ש,  מל של ז בנ אוחי ה של זל לש ם  יי וי לש לנ אוי  רה



1080

נו. רש מנ אה מו של ד, כש חה סוד אל ת) בש בה ב שנ רל ה על ת ה' זל תורנ וש

ל חות של בה שש ן תי אותה חות מי בה שש תי ית הנ אשי ים רי רי בי חמ ח) הנ בנ של ל הנ דור של סי ה הנ דולה גש ת הנ סל נל י כש שי נש (אנ נו  קש תי וש
סוד הו  זל ן, וש דל עי א מי יוצי ר של הה נה אותו  ך  ר כה חנ אנ ר. וש אה שש ל הנ כה יר לש אי ומי םאש  ר ל בה נוטי ם, של יי מנ שה ה הנ סוד זל ד מי וי דה
קור יון, ומש לש סוד על ם בש יי מנ שה סוד הנ כםל מי ל הנ נוטי ס וש ה כוני זל ר הנ הה נה הנ שום של ה'. מי ים בנ יקי די צנ נו  נש (תהלים לג) רנ

ה. זל יום הנ אוי בנ רה יר כה אי הה ן לש קי תנ ש מש מל של הנ ה. וש יום זל אוי בש רה כםל כה ים, הנ יי חנ הנ

נותו שנ ד בש וי דה הו לש זל ש, וש מל של ן הנ ה מי ירה אי יות מש הש י לי די ה כש זל יום הנ ר בנ חי אנ ד הה צנ הנ ת מי דל רל פש ני ה של נה בה לש ך הנ ר כה חנ אנ וש
יות אותי ם  יי תנ ושש ים  רי שש על בש זו  ת  חנ בנ שש תי וש ש,  מל של בנ ת  רל בל חנ תש מי י  רי המ נו,  מל מי ת  דל רל פש ני של ר  חנ אנ וש גו'.  וש מו  עש טנ ת  אל
ם יי תנ ושש ים  רי שש על ל  ת של חנ בנ שש תי וש ר,  חי אנ ד הה צנ ן הנ ה מי נה בה לש ת הנ דנ רי פש זו  ת  חנ בנ שש תי וש ה.  נה בה לש בנ ש  מל של הנ ה  יס בה ני כש מנ של
יש ה אי מםשל ה לש לה פי י (שם צ) תש זוהי וש ה,  לה עש בנ לש ה  ירה בי גש ינת הנ לי עמ ונ רות  בש חנ תש הי ך  ר כה חנ אנ וש ש.  מל של אור הנ יות בש אותי
בור חי ד בש חה אל יות כש הש לי וש ה  ל אותה בי קנ םאל לש מ ין ושש יהמי רםש  פש ה, לי לה עש בנ ה בש שה קות אי בש דנ תש הי רות וש בש חנ תש ים. הי להי אל הה
חות בה שש ה תי אה לש הה אן וה כה ם. מי ים אותה ני קש תנ ם ומש הל ים לה רי פש סנ ם מש יי מנ לו שה ל אי כה ד. וש חה סוד אל ד בש חה יות אל הש ד. (לי חה אל
דוש קה ם הנ שי ל הנ סוד של ה בש יונה לש על מות הה לי שש קון הנ ם תי אותה לו  ל אי בה ה. אמ מה לי ה שש שוקה ה ותש חה מש ל שי רות של חי אמ
סוד ים בש עולי אוי, וש רה יו כה רותה טש ענ ר בש טי ענ תש ה ומי הוא עולל ת, של בה ל שנ קון של תי בש ינו  קי תש לו, הי חות אי בה שש תי אוי וש רה כה

נו). רש מנ אה מו של ים לו כש רי זוהמ ים לו וש רי פש סנ ם מש יי מנ שה ל הנ ל של בוד אי ל כש סוד של ד בש חה יות אל הש דוש לי קה ם הנ שי הנ

רות עורש תש ה, הי נו בה רש עורנ תש הי ב של ל גנ ף ענ . אנ נוהה רש אנ י בי רי זו המ ת הנ חנ בנ שש תי ש. הנ דה יר חה ה' שי ירו לנ מור שי זש הו מי זל וש
זו, ת הנ חנ בנ שש תי רו בנ עורש תש רון, הי אה ת הה אות אל יו נושש הה של לות, כש לו עה לה רות הנ פה הנ ה הוא, של רו, יהפל עורש תש הי ים של רי בי חמ הנ
י ש כי דה יר חה ה' שי ירו לנ מור שי זש רות? מי יו אומש ה הה ירה יזו שי אי ך. וש רל דל רות בנ פה ה הנ נה רש שנ יי ר (שמואל-א ו) ונ מנ אל נל מו של כש
ים רי הה א לש סי כי רון) הנ אה ת (הה אות אל יות נושש ן חנ אותה ה של עה שה ה. בש לה עש מנ לש של מו  ה הוא כש זל סוד הנ ה. הנ שה אות עה לה פש ני

ת זו. חנ בנ שש רות תי ן אומש ה, הי לה עש מנ אותו לש

ש דה חה ש, וש דה הוא חה אי של דנ א ונ לה ת זו? אל חנ בנ שש ים תי רי יד אומש מי י תה רי המ ש, ונ דה אן חה תוב כה ה כה מה ר, לה םאמנ ם ת אי וש
ינו מי ה לו יש יעה ש. הושי דה יר חה הו שי זל ש, וש דה ז הוא חה ש, אה מל של הנ ה מי אורה נש של ה כש נה בה לש שות הנ דש חנ תש הי א בש לה א אל רה קש םא ני ל

ה. ל אותה בי קנ םאל לש מ ין ושש ל יהמי רות של עורש תש י הי רי שו, המ דש רוענ קה וזש

ית בי לות עולות לש גה עמ של מו  ש, כש מל ית של בי עולות לש של כש ה  חות אותה בש שנ רון, מש אה אות הה נושש של ת זו, כש חנ בנ שש תי וש
ת חנ בנ שש תי ל הנ קון של תי ה. הנ לה עש מנ עמלות לש א לנ סי כי ינת הנ לי יא עמ ת הי בה שנ בש שום של ד, מי חה סוד אל ים בש כםל עולי הנ ש, וש מל של

ם. עולה יד בה יהחי ם הנ עה חנ אותו הה בי שנ ת, לש בה שנ נו לש קש לו תי לה חות הנ בה שש תי ל הנ ת. כה בה שנ זו בש הנ

ן גנ מי ש  גםרנ ה של עה שה ה בש ר אותה מנ אשון אה רי ם הה דה זו אה ת הנ חנ בנ שש תי ת (תהלים צב). הנ בה שנ יום הנ יר לש מור שי זש מי
ם עולה ת הה תון אל חש תנ ם הנ עולה הה חנ  בי שנ מש זו  ת הנ חנ בנ שש תי ת הנ ים, אל רי בי חמ הנ רוהה  אמ יו. ובי לה ה עה נה גי הי ת וש בה ה שנ אה ן, ובה דל עי
ר מנ י אה תוב מי םא כה ל וש יר,  מור שי זש מי הו  זל וש לו.  לום של שה הנ של ך  לל מל ת, הנ בה שנ הוא כגלו  כםל בו) של הנ יון, יום (של לש על הה

נו. רש אנ בי מו של אותו, כש

ם זו תה ת סש בה א שנ לה ה? אל זל ה לה ין זל ה בי ת. מנ בה זו שנ ת וש בה ה. זו שנ יונה לש על ת הה בה שנ יון, הנ לש על יום הה ת - הנ בה שנ יום הנ לש
ת ל אל אי רה שש י יי ני רו בש מש שה ה. (שמות לא) וש לה יש ה לנ זל ה יום וש ה. זל לה עש מנ לש ת של בה ת זו שנ בה שנ ת. יום הנ בה ב שנ רל ל על ת של בה שנ
יר מור שי זש ן מי כי לה ר. וש כה ל זה י יום, סוד של רי ת - המ בה שנ ת יום הנ כור אל ה. (שם כ) זה בה קי ל נש ה, סוד של לה יש י לנ רי ת - המ בה שנ הנ

ת. בה שנ יום הנ לש

מו ה, וכש ל מםשל א אל רה קש יי ה - ונ מו זל ם, כש תה א סש ם ובה שי ה בנ תון עולל חש תנ ם הנ עולה הה קומות, של ה מש מה כנ אנו בש צה ומה
ה גה רש ייש בו דנ שום של כםל) מי הנ א) (וש לה ה בו, (אל םא עולל ל ר וש תה סש ם ני ם שי ל ה'. כגלה ה אל ר עמלי מנ ה אה ל מםשל אל (שמות כד) וש
םא ה ל ל זל ענ ש, וש מל של אור הנ יום בש ה בנ םא עולל ה ל נורה מש ם. אור הנ שי ה בנ םא עולל ה הוא ל יונה לש על ה הה גה רש דנ ל הנ אל ה, וש יונה לש על
ת חנ בנ שש יא תי יום, הי ת) הנ חנ בנ שש יא תי הי ת, של בה שנ בוד (יום הנ יא כש הי ת, של בה שנ חות הנ בש שש ה תי לל ל אי כה ם. וש שי ה בנ עולל
רות עמטה ר בנ טי ענ תש הי ה לש יא עולה הי ת, של בה ל שנ קון של תי ינו בש קי תש חות הי בה שש תי לו הנ ל אי כה ים. (וש יהמי ר הנ אה ל שש ל כה ה ענ יונה לש על

ים). יהמי ר הנ אה ל שש ל כה ים ענ דושי קומות קש יונות, מש לש על

אותו ת מי חנ פורנ זו של ה הנ מה שה נש יר, הנ כי זש הנ נו לש ל ייש לה בה ת. אמ מל י אל רי בש רו בו די ים עורש רי בי חמ י הנ רי י, המ ל חנ ת כה מנ שש ני
ה, טה מנ לש ך  רי בה ה ומש קל שש הוא מנ שורות בו, וש כות וש רה בש ל הנ אות כה יוצש נו  מל מי לו, של יא של הי שום של ים. ומי מי עולה י הה חנ

ה. זל קום הנ מה ת הנ ך אל רי בה שות לש נו ייש רש מל את מי יוצי זו של ה הנ מה שה נש הנ

ה קום זל כות מה רש בה מש ש  מה חות, מנ פורש מות של שה נש ן  ת, אותה בה ב שנ רל על י בש חנ אותו  מות מי שה נש חות הנ ן פורש כי לה וש
ה טה מנ כות מי רה ל בש בי קנ ה מש ם זל שי ה, וש לה עש מנ ך אותו לש רי בה נו, מש מל אות מי יוצש קום של אותו מה ה. וש טה מנ לש ם מי א שי רה קש ני של

ים. די דה צש ל הנ כה ת מי לל לל כש ני ה, וש לה עש מנ ומי

ת לל בל קנ יא מש ת, הי בה שנ יום הנ ה בש טה מנ לש ה מי כות אותה רש בה מש מות של שה נש ר הנ אה שש כות מי רה ת בש לל בל קנ יא מש חםל הי י הנ ימי בי
ד י ענ ל חנ ת כה מנ שש ני בון מ"ה. (מי שש חל בות כש ש תי מי חה ים וש עי בה רש אנ ה בש כות אותה רש בה מש יונות של לש מות על שה ן נש אותה כות מי רה בש
ם עולה ה הה סוד מ"י. זל סוד מ"ה ובש בש נו  רש אנ בי של מו  בון מ"י) כש שש חל בות, כש ים תי שי מי ל חמ סוד של ים) (ובנ רוני חמ אנ הה וש
ד ענ ה  ירה שי א  לי מה ינו  פי לו  אי וש ן  ומי - מ"ה.  ים)  רוני חמ אנ הה וש ד  (ענ י  חנ ל  כה ת  מנ שש ני תון.  חש תנ ם הנ עולה ה הה זל וש יון,  לש על הה
בון שש חל ה הנ בון, עולל שש חל ר בנ בה דה ד הנ םא עומי ל ב של ל גנ ף ענ אנ בות. וש ים תי שי מי ת חמ רל חל אנ ת הה חנ בנ שש תי ה הנ ים - עולה ני פה לש ומי
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כםל, הנ ל  של ים  לומי שש תנ בות,  תי ה  אה מי (מ"ה)  בון  שש חל לש ת  רל חל אנ הה ת  חנ בנ שש תי הנ ה  עולה ה  אה לש הה וה ם  שה ומי מ"י,  סוד 
יון). לש ם על לי לום (אותו שה שש הוא תנ ה של שורל ה של ל מנ ת ענ חנ ה אנ בה כה רש ומל

ם הל ם מי לי תנ שש הי ת ולש בה לום שנ שש תנ בון לש שש חל ים בש דועי ים יש רי יבה ם אי כגלה לו  לה ים הנ רי בה דש ל הנ כה ה וש זל ח הנ בנ של ל הנ כה וש
ן. קנ תג מו של ה כש לה פי תש דור הנ ה סי אה לש הה אן וה כה אוי. מי רה ם כה בונה ח רי בנ ת של ר אל די סנ ים לש עי יודש ם של עה י הה רי שש אוי. אנ רה כה

יהה הה ה של עה שה ה בש ת זל ר אל מנ ך אה לל מל ד הנ וי ה. דה י חושה תי רה זש על י לש יהלותי ק אל חה רש ל תי ה ה' אנ תה אנ תוב (תהלים כב) וש כה
יו חה בה ת שש ר אל די סנ ן ומש קי תנ יהה מש הה ן של יוה ה. כי נה בה לש לנ ש  מל של ת הנ ר אל בי חנ י לש די כש ך  לל מל ת הנ חנ בנ שש ת תי ר אל די סנ ן ומש קי תנ מש

ק. חה רש ל תי ה ה' אנ תה אנ ר וש מנ ר, אה בי חנ תש הי לש

כםל הנ ה, וש לה עש ם בנ ר עי בי חנ תש הי ה לש תה לש עה ן של יוה ק - כי חה רש ל תי רוד. אנ י פי לי ת בש חנ רות אנ בי ל חמ ה ה' - סוד של תה אנ וש
ק לי תנ סש הי ק לש חנ רש ל תי ן אנ כי לה ה, וש לה עש מנ ה לש לה עש מנ כםל לש ר הנ שי קנ תש הי ין סוף לש אי עמלות לש ה לנ ם רוצה שה יון, ומי לש על ם הה עולה בה

נו. זםב אותה עמ לנ נו וש תה אי מי

ה צל רש יי א  לי מה לש אי ה, של טה מנ לש ם מי מה ק עי בי דה הי ם ולש ל שה לי כה הי ל לש אי רה שש יי ים  יכי רי ת צש חנ בנ שש תי דור הנ סי תוך  ן בש כי לה וש
ם. הל ק מי חי רנ תש הי לש זםב אותו  עמ םא ינ ל של ים בו  יקי זי חמ ומנ ים בו  חוזי ה אמ טה מנ ל לש אי רה שש י יי רי ה, המ זל בוד הנ כה לות הנ ענ תש הי לש

ל. לה נו כש מל ת מי קל חל רנ תש םא מי מו, ל סוד עי הוא בש עוד של ך. ובש לל מל ם הנ סוד עי ר בש בי דנ מש י של מי ש, כש חנ לנ ה בש לה פי תש ן הנ כי לה וש

ף - אנ בו  זש עה של קום  מה אותו  לש ים  רי יהד חוזש מי ים,  קי חמ רנ תש ומי ים  כי הולש ה של עה שה י, בש בי וצש יהל  אנ ה  - מה י  יהלותי אל
שום ם? מי ענ טנ ה הנ קומו. מה מש ר לי יהד חוזי ין סוף, מי אי ה בש לה עש מנ ה לש לה עש מנ ה לש לה ענ תש הי ב של ל גנ ף ענ רוך הוא, אנ דוש בה קה הנ
י תי רה זש על י לש יהלותי ן, אל כי לה וש ם.  הל ק מי חי רנ תש הי ולש ח  כה שש ני יות  הש לי ים אותו  בי םא עוזש ל וש ים בו,  חוזי ה אמ טה מנ ל לש אי רה שש יי של

ה. חושה

םא ל ה, של טה מנ ה לש לה עש מנ לש יך מי שי מש מנ י של מי חםז בו כש אל לל רוך הוא וש דוש בה קה ם הנ ד עי חי אנ תש הי ים לש יכי רי ך צש שום כה ומי
ש, חנ לנ מו בש ר עי בי דנ חםז בו ולש אל יך לל רי ה, צה לה פי תש ה לי לה אג ך גש סומי של ן כש כי לה ת. וש חנ ה אנ עה לו שה פי נו אמ מל זוב מי יש עה ר אי אי שה יי
ים יי ם חנ יכל להי ה' אל ים בנ קי בי דש ם הנ תל אנ תוב (דברים ד) וש ן כה כי לה נו, וש מה עי ב מי זי עה םא יי ל וש נו  מה עי ק מי חי רנ תש םא יי ל סוד, של בש

יו. להה ה' אל ם של עה י הה רי שש ה לו אנ כה כה ם של עה י הה רי שש יום. (תהלים קמד) אנ ם הנ כל כגלש

יו, בי עון אה מש י שי בי רנ ר לש זה עה לש י אל בי ר רנ מנ כו. אה לש הה וש מו  קה ך  ף כה ים אנ רי בי חמ הנ עון, וש מש י שי בי ם רנ ה קה עה שה ה  אותה בש
ת כל לל לה נו  לה יך  רי ים, צה כי נו הולש אה ה של אה לש הה אן וה כה ן. מי דל ן עי גנ ים בש יי חנ ץ הנ ל עי ל של צי ים בנ בי יושש ינו  יי אן הה ד כה א, ענ בה אנ

ך. רל דל תםחנ בנ פש ית לי אשי רי יל בש חי תש ה תנ תה ה. אנ זל ץ הנ עי ת הה ים אל רי שומש י הנ כי רש דנ בש

ה זונה ני ם  שה י מי רי המ ב, של הה זה סוד הנ ה? בש רומה יא תש ה הי מה ר. בנ מנ אל נל של מו  ה, כש רומה י תש לי חו  קש יי וש ר,  מנ אה וש ח  תנ פה
םא ר ל קה ל עי ב, כה הה זה ד הנ צנ ה מי אה בה ב של ל גנ ף ענ אנ ב. וש הה זה ד הנ צנ ה מי אה בה ה של תונה חש ה תנ בורה יא גש הי שום של ה, מי לה חי תש בנ

ין. הוא יהמי ף, של סל כל ד הנ צנ א בש לה ת, אל רל אל שש ני

םאל מ שש הנ ין, (וש יהמי א בנ לה ר אל אה שש םא ני ר ל קה עי ל הה כה םאל, וש מ שש ין ובי יהמי ה בש לה בש קנ יך לש רי צה ה של כה רה ל בש ה כוס של סוד זל וש
םאל, מ ין ושש יהמי ין  ן בי תה ני הוא  שום של ק בו, מי בה דש ני םא  ל וש ין  יהמי ת הנ ר אל עורי םאל מש מ שש הנ וש כו')  וש םא  ל וש ה  נה מל ב מי זה על נל
י. ני קי בש חנ ינו תש ימי י וי םאשי ר ת לש חנ םאלו תנ מ ר (שיר ב) שש מנ אל נל מו של ה, כש לה עש מנ ז בו לש חה אל ין נל יהמי יו, וש תה חש ז תנ חה אל םאל נל מ שש הנ וש

ר. אי בה תש י ני רי המ ב, ונ הה זה י הנ לי ף וש סל כל י הנ ר (חגי ב) לי מנ אל נל מו של ף - כש סל כה ב וה הה זה

ה מה ן. לה טה ת קה חםשל נש ח הנ בנ זש ן מי כי לה ף. וש סל ן כל ול גה ב ומי הה ן זה ול גה ע מי בה צש ני שום של ב, מי הה זה גון הנ ע כש בנ צל הו  ת - זל חםשל ונש
מו גו'. כש ה וש עםלה ת הה יל אל כי הה טםן מי י ה' קה ני פש ר לי של ת אמ חםשל נש ח הנ בנ זש י מי ר (מלכים-א ח) כי מנ אל נל של מו  ן? כש טה הוא קה
ן - טה א קה רה קש ר ני חי חנ אנ בי זש ר, מי םאמנ ם ת אי תוכו. וש ז בש חה אל כםל נל ן, הנ טה הוא קה ב של ל גנ ף ענ אנ ן. וש טה קה ד הוא הנ וי דה ר וש מנ אל נל של
טםן קה אור הנ מה ת הנ אל יום וש ת הנ לל של מש מל דםל לש גה אור הנ מה ת הנ תוב (בראשית א) אל כה ה, של זל ט לה רה ן פש טה ין קה אי ך! של םא כה ל

ב. הה זה ח הנ בנ זש הוא מי י, של ימי ני פש חנ הנ בי זש מי ה הנ דםל - זל גה אור הנ מה ן. הנ טם קה אור הנ מה הו הנ זל ה. וש לה יש לנ ת הנ לל של מש מל לש

בו א של סי כי הו הנ ת זל לל כי ל יהד. תש ין של לי פי ל תש א, סוד של סי כי הנ הו  ת זל לל כי ית. תש יצי ל צי ת של לל כי י תש ת - זוהי לל כי ותש
ל ן כה כי לה שות. וש פה י נש יני די ים בו  ני דה א של סי כי ייש  מונות, וש י מה יני די ים בו  ני דה א של סי כי ייש  שום של שות. מי פה י נש יני ים די ני דה
ין, די ה בש ה עולה מה שה נש של ין. וכש די ה בש י עולה רי תו המ מה שש י ני רי המ ע של יידנ י של די ת, כש לל כי ן תש ול גה ט לש רה לום, פש חמ ים לנ ים טובי ני וה גש הנ

ים. בי ים רנ מי חמ רנ לום לש חמ יך אותו הנ רי צה לות, וש כנ תש הי דון לש גוף ני הנ

שום יב. מי בי ה לו סה גנ נם תוב (יחזקאל א) וש כה א, וש סי מות כי יר דש פי ן סנ בל ה אל אי רש מנ תוב בו כש כה א, של סי הו כי ת זל לל כי תש
ן מנ יל זש חי תש מנ ך  ילה אי וש ה  עה שה ה  אותה י, מי תי רש ן כנ ול גה יהרםק, כש ן  ול גה לש ך  הופי לו  ה  גנ נם של ית, וכש יצי צי יכות לנ רי כש ים בו  עושי של
ט שולי שום של ה, מי לה יש לנ שות בנ פה י נש יני דון די סור לה ן אה כי לה יהה, וש הה מו של כש ת מי לל כי ן תש ול ה גה נה תנ שש י הי רי המ ע, של מנ ת שש יאנ רי קש
ן. מנ זש אותו  ט בש םא שולי ט ל פה שש י מי רי המ ט. של פה שש י מי לי בש ש  פל טםף נל חמ שות לנ ה רש נה תש ני ן, וש מנ זש אותו  ת בש לל כי ן תש ול גה אותו 
יהה, הה מו של כש ה מי נל תנ שש םאת ומי ז ת הנ לל כי תש ד הנ יענ ענ גי אור ומנ א אותו הה ה, יוצי לה עש מנ לש ין של יהמי ר הנ עורי תש ר ומי בםקל א הנ בה של כש

ע. מנ ת שש יאנ רי ן קש מנ ך זש ילה אי ה וש עה ה שה אותה ר. מי חי דוש אנ א קה סי ק בו כי בה דש ני יו וש לה ט עה ז שולי אה וש

תוב (משלי כה ים, של ני תוב שה כה י, וש ני תוב שה י - כה ני ת שה ענ תולנ ד. וש חה אל ים כש ני וה גש ל הנ ל כה כולי נוס של ה כי ן - זל מה גה רש אנ וש
ים. ני שה י וש ני ד, שה חה כםל אל הנ ים וש ני וה גש ל הנ ת כה ל בו אל נוטי י, של ני א שה רה קש ני ן של ול הו גה א זל לה ים. אל ני בגש שה ה לה יתה ל בי י כה לא) כי
הו זל וש ין,  יהמי ד הנ צנ ת מי לל כי ל תש ט ענ שולי יון של לש על א הה סי כי הנ א מי יוצי י - של ני ד. שה חה אל כש ים בו  לולי ם כש כגלה של ים - כש ני שה
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ת רל בל שנ מש ת של ענ תולנ . כש יהה פי ה בש כםחה ת - של ענ ם. תולנ כל רש ל שנ אי יכה תוב בו (דניאל י) מי כה ל, של אי רה שש ל יי רופוס של פוטש אנ הה
כםל. ת הנ רל קל ענ כםל ומש הנ

ים ה חוטי שה שי ש - הוא בוץ. של שי דםם. וש אה ן וש בה םאל, לה מ ין ושש ל יהמי ד, של חה אל ים כש ני וה י גש ני ש - שש שי י וש ני ת שה ענ תולנ
ים. רי חי י אמ ני ים שש לולי ה כש לל י אי ני שש יש. ובי שי רש תנ יהתו כש וי תוב וגש כה הו של זל ים, וש רי בש חנ תש מי

י רי המ כםל, של קום לנ ת מה תי יך לה רי צה יך. וש רי כםל צה הנ ים. וש יי ימי ני פש ל הנ סות ענ כנ חוץ, לש לנ תונות של חש בורות תנ ים - גש זי עי וש
קום מה סות בש כנ םאל, לש מ ין ושש ל יהמי ים, של די דה י צש ני ל שש ה של יכה שי ים - מש מי דה אה ם מש ילי עםרםת אי ים. וש אי ם בה ב הי הה זה ד הנ צנ מי

ר. חי אנ

ר, ד טםהנ צנ הו  זל וש שוב,  יי א בש צה מש םא ני ל וש ה,  בה רש חג ר בש חי אנ ד הה צנ הנ תוך  ל בש די גה של ד ייש  חה ד אל ים - צנ שי חה עםרםת תש וש
ש. חנ א תנ רה קש ני וש

תוב, (שמות כ) י כה רי המ ים. של יוני לש נו סודות על רש מנ אה ת של חםשל נש ח הנ בנ זש תוך מי ייש בש ך  לל מל למםה הנ ל שש רו של פש סי בש
זון ה לי יכה רי צש יא  הי וש ים,  רי חי ים אמ רי ים הה טי שולש של - כש ת  חםשל נש אוי.  רה סוד כה הו  זל וש גו',  וש י  לי ה  עמשל ה תנ מה דה ח אמ בנ זש מי

ת. חםשל י נש רי ים הה אי רה קש ם ני הי ם, וש זון אותה ה לה זל ן הנ ול גה ת בנ ענ בנ צש ם, ני אותה

ת, רל חל יהה אנ לי עמ ה בנ לל ענ תש ה מי חנ זל בי זש מי של ה, וכש זל חנ הנ בי זש מי תוך הנ ת מי חנ ם רוחנ אנ יהל לי ך עמ שה מש ת ני חםשל י נש רי ם הה אותה וש
ית לי ענ תש ה רוחנ מי אותה של לו. וכש לה ת הנ חםשל נש י הנ רי ל הה רוחנ של ת הה רל אל שש ני דוש, וש חנ קה בי זש הוא מי ת אות נ', של קל לל תנ סש ז מי אה

ה אות נ'. נה מל ה מי קה לש תנ סש י הי רי המ ש, של חנ את תנ רי קש יא ני ה, הי יומה קי בש

ר מנ אל נל מו של ש, כש חנ ד) תנ חה ם (אל עה א אותו הה רה קש ן ני כי לה ך, וש ף כה ים אנ אי רה קש ני רות, וש חי ה רוחות אמ מה כנ ד לש רה פש ה ני זל וש
ם. מה ל שש את ענ רי קש ני ן של כה שש מי ל הנ זו של יהה הנ חנ ת הנ ים אל ירי כי יו מנ ם הה ה. הי עמכה ת מנ אל ש וש חנ ת תנ אל (בראשית כב) וש

תוב ם. כה הל לה סוד של ים בנ אי רה קש ם ני הי ן, וש כה שש מי ם לוחות הנ הי ים, של דושי ם סודות קש לו אותה ים - אי טי י שי צי עמ ונ
ים. די ים עםמש פי רה תוב (ישעיה ו) שש כה ים, וש די ים עםמש טי י שי צי עמ

ים לואי י מי ני בש אנ ם וש י שםהנ ני בש ם. אנ יהל לי שםך עמ מש דוש לי ה קה חה שש ן מי מל ל של ה של יכה שי אםר, מש מה ן לנ מל ה - של אה לש הה אן וה כה מי
בוד בוש כה לש חנ בי בי שנ ד ולש בי כנ ם לש דה בנ ים לש ני מש דנ זש לו מי לה דושות הנ קש בות הנ כה רש מל ש, בנ דה קש מי סודות הנ ש, יש י קםדל ני בש לו אנ - אי

ר. אי בה תש ני מו של ים כש ני בה ה אמ רי שש ים על תי ן שש כי לה ים, וש טי בה ר שש שה ים עה ני ך) שש רי בה יר (ולש כי זש הנ ם ולש ם שה הל ן בה כםהי ן הנ יי ענ לש

ש מי חה ים וש רי שש על ים לש ם עולי כגלה לו, וש לה רות הנ קה יש ים הנ ני בה אמ ה הה רי שש ים על תי שש ט לי רה ם, פש ים הי יני ר מי שה ה עה לשה שש
ל סוק של פה סוד הנ יות בש ש אותי מי חה ים וש רי שש ה על ן מםשל קי תי ק וש קנ ה חה לל ד אי גל נל חוד. וכש יי ל הנ יון של לש על סוד הה יות בנ אותי

ים לופי יות, גי אותי ש  מי חה ים וש רי שש ם על הי ד. וש חה ה אל הוה יש ינו  להי ה אל הוה ל יש אי רה שש ע יי מנ תוב (דברים ו) שש כה חוד, של יי הנ
ה. לה עש מנ לש סוד של ים בנ קוקי חמ

כותו לש בוד מנ ם כש רוך שי ן: בה הי יות, וש ע אותי בנ רש אנ ים וש רי שש על ן בש קי תי חוד, וש יי סוד הנ ה בש טה מנ ן לש קי תנ ה לש צה עמקםב רה ינ
ן קי תנ תש הי ן של יוה כי ן.  כה שש מי ן הנ קי תנ תש םא הי ל ן  יי דנ עמ של שום  יות, מי אותי ש  מי חה וש ים  רי שש על לש ים  לי שש הי םא  ל וש ד.  על וה ם  עולה לש
יות, ש אותי מי חה ים וש רי שש על א בש לה ר אל בי םא די ם - ל לי תנ שש הי של כש נו  מל א מי יהה יוצי הה אשון של רי ר הה בה דה ם, הנ לנ שש ני ן וש כה שש מי הנ
י רי אמםר. המ ד לי ל מועי אםהל יו מי לה ר ה' אי בי דנ יש ונ תוב (ויקרא א)  כה ה, של לה עש מנ לש של מו  ה כש זל ם  לה שש ני י  רי המ אות של רש הנ לש

יות. ש אותי מי חה ים וש רי שש על

ן אותה בש נו  רש אנ בי יות  אותי הה לו  ל אי כה וש ן)  כה שש מי (הנ ש  דה קש מי קון הנ ים תי לי שש הנ לש ים  יני מי ה  שה מי חמ ונ ים  רי שש על ן  כי לה וש
מות לי ל שש חוד של יי א כ"ה, בנ רה קש לו, ני לה סודות הנ ם בנ לה שש ן ני כה שש מי הנ שום של נו. ומי מורי נו מי דש מנ לה קוקות של יות חמ אותי
ד גל נל קונו. כ"ה כש תי ן וש כה שש מי ל הנ ל כה מות של לי ל שש תוב, סוד של ה כה כוכה רש בה יך יש ידל סי חמ ן (תהלים קמד) ונ כי לה ן, וש כה שש מי הנ

ד. חה סוד אל ד וש חה ל אל לה ם כש הי ים, של תובי ים וכש יאי בי ה ונש תורה יות, וש ם אותי יי תנ ים ושש רי שש על

יה ל יש אי רה שש ע יי מנ ן: שש הי יות, של ש אותי מי חה ים וש רי שש ל על סוד של ה בש זל סוק הנ פה חוד בנ ים יי די ינחמ ל מש אי רה שש יי ה של עה שה בש
ן - הל ד בה חה ל אל ן כה וי יכנ יות, וי ע אותי בנ רש אנ ים וש רי שש ם על הי ד, של על ם וה עולה כותו לש לש בוד מנ ם כש רוך שי ד, ובה חה יה אל ינו יש להי אל
ל, יובי סוד הנ ים בש רי עה ה שש עה שש תי ים וש עי בה רש חו) אנ תש פש ז ני ד (אה חה בור אל חי עולות בש ת, וש חנ אנ רות כש בש חנ תש יות מי אותי ל הה כה
לו אי ם כש דה אה ת אותו הה רוך הוא אל דוש בה קה יב הנ שי חמ ים, ומנ רי עה שש ים הנ חי תה פש ז ני אה ר. וש םא יותי ל ד וש עמלות ענ יך לנ רי ז צה אה וש

ים. ני ע פה שנ תי ים וש עי בה רש אנ א בש בה ה של תורה ל הנ ת כה יים אל קי

ה עה שש תי ים וש עי בה רש אנ ב לש לי צון הנ רש ם בי עמלותה הנ ע ולש בנ רש אנ ים וש רי שש על ש ובש מי חה ים וש רי שש על צון בש רה ב וש ן לי וי כנ יך לש רי ן צה כי לה וש
בוד ם כש שי רוך  ל ובה אי רה שש ע יי מנ - שש נו  ר מורי מנ אה חוד של יי אותו  ן בש וי כנ תש ה, יי זל ן בה וי כנ תש הי ן של יוה נו. כי רש מנ אה ים של רי עה שש
ל ל כה ל הוא של לה אי כש דנ ונ ם, של הל ן בה וי כנ תש יי י של ל מי קו של לש י חל רי שש ה. אנ ה כגלה תורה ל הנ ל כה ל של לה ד, כש על ם וה עולה כותו לש לש מנ

ה. מונה אל ל הה ל כה סוד של ה, וש בה קי ר ונש כה ל זה ם, של לי ם שה דה ל אה הו סוד של זל ה. וש טה ה ומנ לה עש מנ לש ה, של תורה הנ

ר, אי סובי מנ שנ ך. של קומל ובש ך  בש כש שה בש י)  תוב (דברים  כה ה, של יבה כי שש ובי ה  ימה קי בש ל  לי הי וש אי  מנ ל שנ ת של לקל חמ מנ
ם עולה טון הה לש שי ר בש כה זה ט הנ שולי של ר כש בםקל או. ובנ רש קש יי וש ינטו  ה של בה קי נש לנ יך  רי ה, צה טונה לש שי ה בש בה קי נש ה הנ לולה כש ב, של רל על בה

א. ר בה כה זה הנ קום של ל מה כה ד, ובש עגמה ת מש לנ פי תש יך בי רי צה מו של ר כש כה זה י הנ ני פש עממםד לי יך לנ רי יון, צה לש על הה

ם ים אותה רי בש חנ נו מש אה ן של יוה ל כי בה יך. אמ רי ך צה חוד - כה ה לש זל חוד וש ה לש א זל צה מש ני א של לי מה לש אי ר, של ל סובי לי ית הי ובי
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ה זל וש חוד  ה לש יד זל רי פש הנ לש נו  ים אה יכי רי םא צש ים, ל רי עה ה שש עה שש תי ים וש עי בה רש אנ ים וש ני ע פה שנ תי ים וש עי בה רש אנ בור בש חי ד בש חה אל כש
ד חה בור אל חי ם בש יהל ני י שש רי המ ר, של םאמנ ך י ם - כה דה אה ן לה מי דנ זש מי מו של רוד, וכש י פי לי ד בש חה כםל אל הנ יחנ של גי שש הנ א לש לה חוד, אל לש

אות. רה הי יך לש רי ך צה כה ם, וש הל נוחנ לה מו של כש

רוך ים - בה די דה ה צש שה שי ה בש בה קי נש הנ בות, וש ש תי ם שי הי ל, של אי רה שש ע יי מנ ל שש סוק של פה ים, בנ די דה ה צש שה שי ר בש כה זה ן הנ כי לה וש
ה עה שש תי ים וש עי בה רש ל אנ סוד של ד, בש חה בור אל חי ים בש עולי רות, וש חי בות אמ ש תי ם שי הי ד, של על ם וה עולה כותו לש לש בוד מנ ם כש שי

קום. ל מה כה ל בש לי ית הי מו בי ה כש כה לה המ ים, ונ רי עה שש

סוק גו'. פה ח וש רה זש מי יר מי עי י הי ר, (ישעיה מא) מי מנ אה ח וש תנ נו. פה ר בש זה עה לש י אל בי ת רנ ך אל רנ ים יהדו ובי רי עון הי מש י שי בי רנ
את יוצי ם  שה מי י  רי המ של יון,  לש על הה ם  עולה הה ל  של סוד  הוא  "י  מי הוא.  ה  מה כש חה הנ ל סוד  בה אמ ר,  אי בה תש ני וש נו  רש אנ בי ה  זל

נו. רש אנ י בי רי המ ה, ונ מונה אל לות סוד הה גנ ית לש אשי רי הה

קום אותו מה ע מי דנ וה הי בודו לש ה כש לה ל. גי לה ה כש לה גנ תש םא הי ל ע וש םא נודנ ל ים, של ירי מי טש ל הנ ל כה יר של מי טה "י - הנ עוד מי
לו, גש רנ הו לש אי רה קש ק יי דל ך, צל ר כה חנ אנ לות. וש גה הי אור לש הה ה וש מונה אל ל סוד הה ל כה ית של אשי ם רי שה י מי רי המ ח, של רה זש א מי רה קש ני של
ל כה ל  ענ יט  לי שש הי ה  זל הנ ק  דל צל הנ ת  אל וש הוא,  רוך  בה דוש  קה הנ ל  של טון  לש שי וש ה  יונה לש על הה ה  בורה גש הנ ה  לה גי ק  דל צל י  רי המ של
שות רש ם בי עולה י הה כי לש ל מנ י כה רי המ , של דש ים ינרש כי לה ם ומש יו גויי נה פה ן לש תי ן, יי כי לה אוי. וש רה ם כה נה קש תנ ם ולש יגה הי נש הנ מות לש עולה הה

ק. דל צל ל בש בי פםט תי שש הוא יי ר (תהלים ט) וש מנ אל נל מו של ים, כש די ם עומש ה הי זל ק הנ דל צל הנ

ך םא שוכי ל ה, וש ירה אי מש יהה הנ רש לנ קש פנ סש אנ יד לש מי א תה ק קורי דל צל א הנ לה י? אל מי א לש י קורי לו - מי גש רנ הו לש אי רה קש ק יי דל עוד צל
ל ים אנ להי תוב (שם פג) אל כה הו של ך. זל םא שוכי ל א וש קורי ם, וש שה ז מי םא זה ל לו, של גש רנ יד לש מי ד תה ק עומי דל צל ים, וש מי עולה לש
ר זה עה לש י) אל בי רנ נו (וש ילי בי שש זו בי ך הנ רל דל נו הנ יר לה אי רוך הוא מי דוש בה קה ו הנ שה כש ענ ל. וש קםט אי שש ל תי אנ ש וש רנ ל ילחל ך אנ י לה מי דר
ר זה עה לש ה, אל תה ענ א. (וש בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ים בה יקי די צנ ל הנ ם של קה לש י חל רי שש ך. אנ םא שוכי ל יון וש לש על אור הה א לה קורי י של ני בש
ם קה לש י חל רי שש אנ קו וש לש י חל רי שש לו. אנ לה גש ך בי רל דל נו הנ יר לה אי רוך הוא מי דוש בה קה הנ ך, וש םא שוכי ל יון וש לש על אור הה א לה י, קורי ני בש

ים). יקי די צנ ל הנ של

ר אה ל שש כה ה מי ה שונל ה זל ה. מנ הודה ר יש בנ דש מי יותו בש הש ד בי וי דה מור לש זש ר, (שם סג) מי מנ אה סוק וש ח פה תנ א פה בה י אנ בי רנ
ר בנ דש מי בש יותו  הש בי ר  מנ אה אן של ה כה ה שונל ומנ ך?  לל מל ד הנ וי דה ם  ח אותה בנ קום שי ה מה יזל אי ר בש מנ םא אה ל חות של בה שש תי הנ
ן כי ים. וש יפי זי םא הנ ב ך. בש לל ימל בי י אמ ני פש מו לי עש ת טנ נותו אל שנ ם - (שם לד) בש ך גנ ף כה י אנ רי המ דו, של בנ ה לש םא זל א ל לה ה? אל הודה יש
ל די תנ שש יהה מי יו, הה רה חמ ים אנ פי יו רודש הה ר וש ענ צנ יהה בש הה ב של ל גנ ף ענ אנ ד, של וי ל דה חו של בש ם שי עולה י הה ני ל בש כה אות לש רש הנ ם. לש כגלה

רוך-הוא. דוש-בה קה חות לנ בה שש תי ירות וש ר שי לומנ

ה רל שש תי ל של די תנ שש הוא הי ד של יו ענ לה ה עה ה שורה תה יש םא הה ש ל קםדל ר - רוחנ הנ יהה אומי ש הה קםדל רוחנ הנ בש ב של ל גנ ף ענ אנ וש
ב ל גנ ף ענ ד, אנ וי דה ה. וש טה מנ לש ם מי דה אה יו הה לה ר עה עורי תש יי ד של ה ענ לה עש מנ לש ש של קםדל ה רוחנ הנ םא שורה קום - ל ל מה כה ך בש כה יו. וש לה עה

כםל. ל הנ בונו ענ ת רי חנ אל בי שנ יו ולש פי חות מי בה שש תי ירות וש ב שי יהה עוזי םא הה עמרו, ל צנ יהה בש הה יו וש רה חמ פו אנ דש רה של

שום ה, מי לה חי תש ש בנ קםדל יו רוחנ הנ לה ה עה תה רש אן שה כה מור, וש זש ד מי וי דה ד או לש וי דה מור לש זש ינו מי ני שה ה של ר, זל םאמנ ם ת אי וש
ה מור זל זש ש. מי קםדל יו רוחנ הנ לה ה עה ה שורה תה יש םא הה ה, ל לה חי תש מו בנ צש ן ענ וי כנ יהה מש ם הוא הה א, אי לה ד. אל וי דה מור לש זש ר מי מנ אה של
חנ בי שנ יהה מש ן הוא הה מנ זש ל הנ כה יד, (של מי יון תה לש על ך הה לל מל ת הנ ת אל חנ בנ שנ יא מש הי שום של ך? מי א כה רה קש ה ני מה ש. לה קםדל רוחנ הנ
אוי רה ן כה קה תג א גוף מש צה ד, מה וי א דה בה ן של יוה ת. כי כל םא שוכל ל ת וש רל מל זנ ת ומש חנ בנ שנ ה מש תה יש ן הה מנ זש ל הנ כה ך) של םא שוכי ל ר וש מי זנ ומש
ה. לה עש מנ לש מו של ה כש זל ם הנ עולה ן הה קי תנ תש יי י של די כםל כש הנ ך, וש לל מל ר לנ מי זנ חנ ולש בי שנ ה לש זל ם הנ עולה ים בה לי גנ יו מש הה יו, וש לה ה עה תה רש שה וש

ר בנ דש מי יותו בש הש ים. בי מי עולה ה לש נה תנ שש םא הי ל אי של דנ ד ונ וי יק. דה די יש צנ ן, אי קה תג יש מש קונו, אי תי ם בש לי יש שה ד - אי וי דה לש
ר? מנ ת אה חנ בנ שש יזו תי אי יו, וש רה חמ ים אנ פי יו רודש הה ב של ל גנ ף ענ עמרו, אנ צנ יהה בש הה ב של ל גנ ף ענ ד, אנ וי ל דה ח של בנ ה של ה - זל הודה יש

ה. דה בה כש ני ה וש דולה ת גש חנ בנ שש תי

ים, להי ר אל מנ אה ן של יוה ם. כי תה ים סש להי ךה. אל רל חמ שנ ה אמ תה י אנ לי ים אי להי ה הוא? (תהלים סג) אל לו מנ ח של בנ של הנ וש
מות, ה שי לשה ם שש הי ב של ל גנ ף ענ אנ ה. וש תה י, אנ לי ים, אי להי אן: אל גות כה רה לש דש לו. שה ה של גה רש ה דנ א אותה לה י? אל לי ה אי מה לה
ה צי ד קש ם ענ יי מנ שה ה הנ צי י - קש לי ים. אי יי ים חנ להי ה, אל לה עש מנ ים - לש להי ים. אל יי ים חנ להי ל אל סוד של יא, בש ת הי חנ ה אנ גה רש דנ

ה. ד עולל חה ם אל שי ד ובש חה כםל אל הנ ב של ל גנ ף ענ אנ לו. וש ה של גה רש דנ ה - הנ תה ים. אנ מנ שה הנ

ד עומי אור של י הה רי המ ר. של חנ שנ יר בנ אי מי אור של ין הה קי תש ךה - הי רל חמ שנ ל אמ בה ה. אמ פל לו, יה עו של מה שש מנ ם כש ךה - אי רל חמ שנ אמ
ה חםר, זוכל הוא שה ב של ל גנ ף ענ ה, אנ זל ר הנ חנ שנ ת אור הנ ן אל קי תנ מש י של ה. ומי טה מנ נו אותו לש קש תנ יש ד של יר ענ אי םא מי ר ל חנ שנ בנ

א. בה ם הנ עולה ה לה זוכל ם של דה אה הו הה זל ה, וש ירה אי מש יהה הנ רש לנ קש פנ סש הו אור אנ זל יר, וש אי מי ן של בה אור לה לש

םא י, ל ני נש אג צה מש חםר. יי שה י הנ רנ חמ שנ ל מש אור של ים הה ני קש תנ מש י - של רנ חמ שנ י. ומש ני נש אג צה מש י יי רנ חמ שנ ה סוד (משלי א) ומש זל וש
ה זוכל יר. וש אי מי ן של בה לה אור הנ לה חםר, וש שה ר הנ חנ שנ אור הנ י אורות - לש ני שש ים לי זוכי י, של ני נש אג צה מש א יי לה י, אל אוני צה מש תוב יי כה
ין קי תש ךה. הי רל חמ שנ ד אמ וי ר דה מנ ן אה ל כי ענ י. וש ני נש אג צה מש יי הו  זל ה. וש ירה אי מש יהה של רש לנ קש פנ סש אנ ה, ולש ירה אי ה מש ינה אי יהה של רש לנ קש פנ סש אנ לש

יר. אי מי ן של בה יו אור לה לה יר עה אי הה חםר לש שה ר הנ חנ שנ ל הנ אור של

י לי ייף בש עה יהה וש ץ צי רל אל תות. בש שש א לי מי צה כםל וש אל ב לל עי רה י של מי י (תהלים סג), כש רי שה ך בש לש ה  מנ י כה שי פש ננ ך  ה לש אה מש צה
מו ם. וכש יי י מנ לי קום בש ן הוא מה כי לה ש. וש ל קםדל קום של םא מה ל שוב, וש ל יי קום של ינו מה אי ר וש בה דש הוא מי שום של ם, מי יי מה



1084

נו ל מורי ים אל אי מי צש נו  אה של מו  נו, כש אה וש גו'.  וש יך  יתי זי חמ ש  קםדל ן בנ ה, כי זל קום הנ מה בנ יך  לל ים אי אי מי ים וצש בי עי רש נו  אה של
קום מה ש, הנ דה קש מי ית הנ בי יו בש רה בה א דש מה צה תות בנ שש ים לי אי מי צש ך  ף כה ה, אנ זל קום הנ מה יו בנ רה בה ת דש און אל מה צי תות בש שש לי

ו. שה כש ר ענ םאמנ ר - י בה דה יל הנ חי תש הי י של א, מי בה י אנ בי רנ עון לש מש י שי בי ר רנ מנ ש. אה א קםדל רה קש ני של

ה מםשל רוך הוא לש דוש בה קה ה הנ אה רש הל ה של עה שה גו'. בש יש וש ל אי ת כה אי ה מי רומה י תש חו לי קש יי ר, וש מנ אה א וש בה י אנ בי ח רנ תנ פה
ם אן, אי שות כה קש הנ נו לש ו ייש לה שה כש ענ . וש שוהה רש י פי רי המ עממםד בו, ונ םא יהכםל לנ ל יו, וש נה פה ה לש של יהה קה ן, הה כה שש מי ה הנ עמשי ת מנ אל
ת אל חו  קש ל יי אי רה שש י יי ני בש לי ר של מנ אה ר, וש חי אנ לש ה  נה תה נש יך  דו, אי בנ ה לש מםשל הוא לש רוך  בה דוש  קה הנ ה  נה תה נש זו  ה הנ רומה תש הנ

זו? ה הנ רומה תש הנ

ך. לל מל ם הנ ה עי ירה בי גש ה הנ תה יש םא הה ל מו, וש תוך ענ יהה בש הה ך של לל מל ר. לש חי אנ ה לש נה תה םא נש ל ה, וש נה תה ה נש מםשל לש אי של דנ א ונ לה אל
ה, ירה בי גש ה הנ אה בה ן של יוה ח. כי טנ בל ים לה בי ם יושש ינה אי ים בו וש עי םא קובש ם ל עה ך, הה לל מל ם הנ ה עי תה יש םא הה ה ל ירה בי גש הנ ן של מנ ל זש כה
אותות ים וש סי ם ני הל ה לה שה רוך הוא עה דוש בה קה הנ ב של ל גנ ף ענ ה, אנ לה חי תש ך בנ חון. כה טה בי ים בש בי יושש ים וש חי מי ם שש עה ל הה כה
ם. תוכמכל י בש ני כה שש י מי תי תנ נה ה - וש רומה י תש חו לי קש יי רוך הוא וש דוש בה קה ר הנ מנ אה ן של יוה ם. כי עה ים הה עי םא קובש ה, ל י מםשל די ל יש ענ
ה דה יהרש ה, של לת מםשל יום כנ י בש הי יש תוב (במדבר ז) ונ כה הו של רוך הוא. זל דוש בה קה ת הנ עמבודנ חו בנ מש שה עו וש בש ם קה יהד כגלה מי

ץ. רל אה ה לה ת מםשל לנ כנ

יום אותו  א, בש לה יום? אל י בש הי יש ונ תוב  אן כה כה וש ר,  ענ שון צנ א לש לה אל ינו  קום אי ל מה כה י" בש הי יש ר, "ונ םאמנ ם ת אי וש
ש מי חמ ף ונ לל ינו, אל ני שה ד. וש רי םא תי ל י של די כש ה  דה גש נל כש ך  חםשל ה אותו הנ סה כי ג, וש רי טש קנ מש ה  א לה צה מש ץ, ני רל אה ה לה דה ה יהרש ינה כי שש של

ד. רי םא תי ל י של די יהה כש נל פה או לש צש מש ים ני כי אה לש בוא מנ אות רי מי

בון יו: רי נה פה לש רו  מש אה רוך הוא וש דוש בה קה י הנ ני פש ים לי יוני לש על ים הה כי אה לש מנ ל הנ ס של נל כל ל הנ או כה צש מש ן ני מנ אותו זש ובש
ה קה זש חנ תש ה הי עה ה שה אותה ים? בש תוני חש תנ ד לנ רי ו תי שה כש ענ ך הוא, וש בודש ת כש יננ כי שש נו - בי לה אור של ל הה כה יו וש זי ל הנ ם, כה עולה הה
חו תש ך, פה או כה ם רה כגלה ן של יוה ץ. כי רל אה ה לה דה יהרש קות, וש זה יכות חמ תי ר חמ בי שנ מש י של מי ה כש לה פי ך אמ ה אותו חםשל רה בש שי ה וש ינה כי שש הנ
כםחות וש יכות  תי ה חמ מה ה כנ רה בש שי אי, של דנ ונ יר  די ץ. אנ רל אה ל הה כה בש ך  מש יר שי די ה אנ מה נו  דוני רו, (תהלים ח) ה' אמ מש אה וש
ה דה יהרש יום של נות בנ חמ יהלות ומנ ה חמ מה כנ לו  בש קי ר של ענ צנ י. הנ הי יש ונ תוב  ן כה כי לה וש כםל.  ה בנ טה לש שה וש ץ  רל אה ה לה דה יהרש וש ים,  קי זה חמ

ה. ת מםשל לנ ץ כנ רל אה לה

כםל הנ אות של רש הנ ה, לש רומה י תש לי חו  קש יי וש א  לה ה, אל רומה י ותש לי חו  קש יי תוב וש םא כה גו'. ל ה וש רומה י תש לי חו  קש יי ן וש כי לה וש
ה. טה ה ומנ לה עש ים, מנ די דה צש ל הנ כה ה מי ינה כי שש יל הנ לי כש הנ ה, לש ד זל גל נל ה כש ה, זל לה עש מנ לש מו של ן כש כה שש מי ה הנ עמשי רוד. ומנ י פי לי ד בש חה אל
ה לה עש ה מנ לה לש כש ני ה, של ינה כי י שש זוהי וש תוכו,  בש רוחנ  ת הה יל אל לי כש הנ גוף, לש ה הנ עמשי מנ כש לו  ה של עמשל מנ ה הנ זל ם הנ עולה אן בה כה

ש. קםדל יא רוחנ הנ הי ה, וש טה ומנ

זו הנ ש  קםדל הנ אוי. רוחנ  רה כםל כה ה הנ פה לי קש תוך  בש רות מםחנ  שש הנ גוף, לש סוד הנ תוך  ת לש סל נל כש ני וש ת  כל של מש ם ני עולה ולש
ה, זל ה בה ס זל נה כש ני ה וש זל ה בה ל זל לה כש ני ז וש חה אל ך נל כםל כה הנ יר, וש אי ק ומי ה, דנ יונה לש ת על רל חל תוכו רוחנ אנ יל בש לי כש הנ גוף, לש ית בש עמשי ננ

ה. יצונה ה חי רונה חמ ה אנ פה לי הוא קש ה, של זל ם הנ עולה ז בה חה אל נל ד של ענ

ה, שה קה ה  ינה ה אי יצונה חי ה הנ פה לי קש הנ גוז, של אל הה של מו  ה. כש זל ם הנ עולה ל הה ה של פה לי קש ים מי ני פש יא לי ה הי קה זה ה חמ פה לי קש
גוף. ת בנ טל שולל ת של רל חל יא רוחנ אנ ה הי שה ה קה פה לי ה. קש לה עש מנ ך לש ף כה ה - אנ שה ה קה פה לי יא קש ה הי נה מל ים מי ני פש יא לי הי ה של פה לי קש

. מםחנ נו - הנ מל ים מי ני פש ה. לי לושה ה קש פה לי יא קש נו הי מל ים מי ני פש לי

ת בו טל םא שולל ל קום וש אותו מה ה מי רה בש שש ה ני שה קה ה הנ פה לי קש י הנ רי המ ר, של חי ן אנ ול גה כםל בש ן הנ קה תג ה מש דושה קש ץ הנ רל אה בה
ן. כה שש מי ל הנ סוד של ז בנ חה אל נל ד של ה (ענ ד זל צנ ת מי חנ תנ פש ני יד) וש מי ר תה הוא יותי הנ ר, (מי בל ת של רל בל שש ה ני שה קה ה הנ פה לי קש ל. הנ לה כש
ה פה לי קש ה, הנ לה עש מנ ך לש ף כה ה אנ מו זל ים. כש ני פש יא לי ה הי קה זה חמ ה הנ פה לי קש חוץ, הנ יא לנ ה הי רונה חמ אנ ה הה פה לי קש ה הנ זל ם הנ עולה בה

ה. ד זל צנ ה) ומי ד זל צנ ת מי חנ תנ פש ני ל, וש לה ת בו כש טל םא שולל ל ה, וש לושה ה קש פה לי יא קש ה הי נה מל ים מי ני פש חוץ. לי יא לנ ה הי קה זה חמ הנ

ים, אי טה חמ הנ מו  רש גה של ן  יוה כי אוי.  רה ה כה עמבודה ים  די עובש ן של מנ זש ל  כה ה בש דושה קש ץ הנ רל אה בה ה  תה יש הה ה  יחה תי פש ה  אותה וש
ת ה אל פה לי קש ה הנ מה תש סה ן של יוה ד. כי חה אל כםל כש ה הנ פה לי קש ה הנ בה רש קה תש הי ד של ה, ענ ד זל צנ ה ולש ד זל צנ ה לש יחה תי פש ה  ה אותה כה שש מש ני

קום. אותו מה חוץ לש ם מי ה אותה דוחה ם, וש יהל לי ה עמ פה לי ה קש ת אותה טל ז שולל , אה מםחנ הנ

קום אותו מה לט בש שש ה לי שה ה קה פה לי קש ה  ה אותה כולה םא יש ה, ל חוצה ם הנ ה אותה תה חמ דה ב של ל גנ ף ענ ה, אנ ל זל ם כה עי וש
קום מה אותו  לט בש שש ה לי שה ה קה פה לי קש ה  ה אותה כולה םא יש ל יל וש ך, הואי ם כה ר, אי םאמנ ם ת אי קומו. וש מש ינו  אי של דוש  קה

ה? שה ה קה פה לי ה קש ד אותה צנ ק מי א רנ לה ם אל עולה ן בה בה רש ין חג י אי רי המ רוב, של ד חה ה עומי מה דוש, לה קה

ה רוך הוא עושל דוש בה קה הנ , וש מםחנ ת הנ ם אל תנ סה ה של עה שה ד, בש אותו צנ א מי לה ב אל רנ חל םא נל ב, ל רנ חל נל של אי כש דנ א ונ לה אל
ה חה תש פש ני ה וש רה זש ה חה פה לי קש ז הנ נו, אה מל ל מי אי רה שש ת יי ה אל תה חמ דה של קום, וכש ל אותו מה ה ענ שה ה קה פה לי ה קש לט אותה שש םא תי ל של
ה, לושה ת קש רםכל ל פה של דוש  סוי קה ה כי יחה תי פש ה  ל אותה ה ענ סה נש כש ם, ני שה יו  םא הה ל דוש  קה ם הנ עה הה שום של ם. ומי קםדל מי כש

יו. דה דה ל צש כה ז בש אוחי ה, וש שה ה קה פה לי ה קש ת אותה תםם אל סש םא יי ל קום של ת אותו מה מםר אל שש לי

ה, טה מנ ד לש םא יירי ל חוז, של אה לוש  סוי קה כי י אותו  רי המ םא יהכול, של ם ל קםדל מי ץ כש רל אה ל הה ענ ש  ת קםדל חנ שש יות מי הש לי
םא ה, ל שה ה קה פה לי קש ה  לט אותה שש תי בו. של רש חל נל יום של ן מי בה רש חג ה הנ נל בש ני םא  ל ן  כי לה וש ם,  שה ינו  אי דוש  קה ם הנ עה י הה רי המ של
מםחנ ת הנ תםם אל סש םא תי ל ם וש לט שה שש םא תי ל ה של יחה תי ה פש אותה יו בש דה דה ל צש כה ז בו בש לוש אוחי סוי קה י אותו כי רי המ ה, של כולה יש



1085

קום. מה ת אותו הנ רל שומל ה, של לה עש מנ לש ה של דושה קש ת הנ רםכל פה ת הנ יכנ שי תוך מש יא מי הי ה, של לושה ת קש רםכל ל פה סוי של אותו כי בש

ים לי בש קנ םא מש ה ל זל ם הנ עולה הה אות מי יוצש של ץ, כש רל אה בה ים  רי דה ים של מי ענ ר הה אה ל שש מות של שה נש ן הנ ל אותה ן כה כי לה וש
ץ רל אה ל הה כה אות מי יוצש ד של ים, ענ גולי לש ה גי מה כנ לות בש גש לש גנ תש טות ומי שוטש כות ומש הולש ה, וש חוצה ן הנ ין אותה דוחי ן, וש אותה
אותו ם, עולות, וש אות שה יוצש ל של אי רה שש מות יי שש ן ני ל אותה כה ן. וש תה אה מש טג ם בש דה צי ם) לש תה יבה בי סש בות (לי סובש ה וש דושה קש הנ

ינו. מי ך לש ין הולי ל מי כה שום של ה, מי יונה לש ה על שה דג קש ים לי סי נה כש ני ן, וש ל אותה בי קנ לוש מש סוי קה כי

בות סובש וש כות  הולש ה,  שה קה ה  פה לי קש ה  אותה ל  של ה  שותה רש בי ץ  רל אה לה חוץ  לש אות  יוצש של ל  אי רה שש יי מות  שש ני וש
שות רה ה בה אה תו יהצש מה שש ני י של ל מי קו של לש י חל רי שש ן. אנ הל אוי לה רה קום של מה סות לש נה כש ני ן וש קומה מש בות לי שה ד של לות, ענ גש לש גנ תש ומי

ה. דושה קש ץ הנ רל אה ל הה ה של יחה תי ה פש אותה ה בש דושה קש הנ

ן כי לה ל, וש לה ה כש אה מש יו רוחנ טג לה ט עה םא שולי אותו יום, ל ר בש בנ קש ם ני ה - אי דושה קש ץ הנ רל אה את בה תו יוצי מה שש ני י של מי
ה לה יש לנ בנ שום של ך. מי תש מה דש ת אנ א אל מי טנ םא תש ל גו'] וש הוא [וש יום הנ נו בנ רל בש קש בור תי י קה לוי, (דברים כא) כי תה תוב בנ כה
ם ט אי רה ה, פש דושה קש ץ הנ רל אה ים לה סי נה כש םא ני שות, ל ם רש הל ה לה נה תש ני ב של ל גנ ף ענ אנ ט. וש שוטי ה לש אה מש רוחנ טג שות לש ה רש נה תש ני

ס בו. ני כה הי י לש לי ם כש ים שה אי מוצש

ץ, רל אה ם לה יכה שי מש הנ םא לש ל ץ, וש רל אה ים לה סי נה כש ני םא של ים, ל רי חי ים אמ יני ין מי זי הה ה לש לה יש לנ ים בנ פי רה שש ני ים של רי דה ים ופש רי יבה אי
קםם, ם עה הל ה מי יהה עולל ן הה שה עה ן הל כי לה ם. וש שה ס לש ני כה הי ך לש שי מה םא יי ל ץ וש רל אה תוך הה ר בש חי אנ ד הה צנ לט הנ שש םא יי ל י של די א כש לה אל
ים, רי חי אמ ים הה די דה צש ל הנ י כה דורי ם מש שה פון של צה ל הנ ב של קל נל ס לנ נה כש ני ד של ה, ענ זה פש חה ק) בש זה (חה ך  הולי ה וש חוצה ל הנ גי לש גנ תש ומי

ם. ים שה זוני ם ני כגלה ן, וש שה עה ס הל נה כש ם ני שה וש

י די דש ל צי ים כה זוני ה ני יחה תי ה פש אותה ין, ומי זי מי ה של ין מנ זי ר, ומי יהשה ך  רל דל קומו בש מש ה לי יהה עולל יום הה ל הנ ן של שה עה הל
נו. רש אנ בי מו של ס, כש ן גנ שה אותו עה ה, ומי דושה קש ץ הנ רל אה חוץ לה יא מי הי ה של שה קה ה הנ פה לי קש הנ

ם יהל לי ת עמ טל םא שולל ה, ל שה ה קה פה לי ה קש ל אותה אות של נה המ ר הנ חנ ה אנ זל ם הנ עולה כו בה שש מש םא ני ל ים של יקי די צנ גופות הנ
םא ל ים של יקי די צנ ים (גופות הנ עי שה רש גוף הה מו של ה. כש זל ם הנ עולה לום בה יו כש רה חמ פו אנ תש תנ שש םא הי י ל רי המ ל, של לה ה כש אה מש רוחנ טג
כו שש מש םא ני י ל רי המ ם, של יהל לי ת עמ טל םא שולל ה ל שה ה קה פה לי ה קש ה, אותה זל ם הנ עולה ל הה ים של סופי כי אות וש נה ר המ חנ כו אנ שש מש ני
אות נה המ ונ ה  שה ה קה פה לי קש ה  ר אותה חנ ה אנ זל ם הנ עולה בה ך  שה מש ני ים)  עי שה רש גוף הה של מו  י כש רי המ ה, של זל ם הנ עולה בה יהה  רל חמ אנ

נו. מל תו מי מה שש את ני יוצי ר של חנ א אנ מה טש ך ני ה, כה לה ים של קוני תי הנ ה וש לה ים של נוגי עי הה וש

ים - ני מנ ים וזש גי חנ תות וש בה עודות שנ ה וסש וה צש י מי נוגי עמ תנ א מי לה ה, אל זל ם הנ עולה ים בה גי נש ענ תש םא מי ל ים של יקי די צנ גופות הנ
ין ה, אי לה של לו מי טש םא נה ל יל וש הואי לום. וש ה כש לה של גו מי נש ענ תש םא הי י ל רי המ ם, של יהל לי לט עמ שש ה לי כולה םא יש ה ל אה מש ה רוחנ טג אותה

לום. ה כש לה של ה מי נל הל םא נל ל י של י מי רי שש ל. אנ לה ם כש יהל לי שות עמ ה רש לה

ה אה מש ה רוחנ טג ה - אותה אה מש ה רוחנ טג אותה א בש מה טש אותו גוף ני ה, וש דושה קש ץ הנ רל אה חוץ לה ה מי אה תו יהצש מה שש ני י של מי
ה אה מש טג ה רוחנ  ה בו אותה בה אמ שש ני גוף של ם אותו  אי ר). וש פה עה גוף בל ה הנ לל בנ תש מי ר (של פה עה ר לל חוזי ד של תוכו, ענ ת לש בל אל שש ני
י תי לה חמ ננ י וש צי רש ת אנ אל או  מש טנ תש ונ בםאו  תה תוב (ירמיה ב) ונ יו כה לה ה, עה דושה קש ץ הנ רל אה הה תוך  ר בש בי קה הי לש ים אותו  לי עמ מנ
ה, אה מש טג רוחנ  בו  ה  בה אמ שש ני של ם  כל לה של גוף  אותו  בש ה  אה מש טג רוחנ  יהה  לל עה ה  טה לש שה םא  ל של י,  צי רש אנ ה.  בה תועי לש ם  תל מש שנ
הוא רוך  בה דוש  קה ה הנ שה עה םא של ם ל א בו. אי מי טה הי לש ה  ים אותה אי מש טנ ם מש תל י - אנ צי רש אנ בש בםר אותו  קש ים לי יאי בי מש של
ה ת אותה ה אל דוחל ה וש לה עש מנ לש מי רוך הוא רוחנ  דוש בה קה יב הנ שי גוף, מי ה אותו  לל בש ני ן של יוה כי י של רי המ ץ, של רל אה ה לה פואה רש

צו. רש ל אנ ס ענ י הוא חה רי המ ה, של חוצה ה הנ אה מש רוחנ טג

ם? ענ טנ ה הנ ת. מה רל חל שות אנ רה ה בש אה תו יהצש מה שש ני ב של ל גנ ף ענ ים, אנ מי עולה ה לש אה מש ט גופו רוחנ טג לנ םא שה ף ל ל יוסי ענ
א לה ה, אל דושה קש ץ הנ רל אה ר בה בי קה הי ת גופו לש עמלו אל ינ ה של צה םא רה ה ל ל זל ם כה עי ה, וש אה מש ר רוחנ טג חנ יו אנ יה חנ ך בש שה מש םא ני י ל כי

י. םא גופי ל י, וש מםתנ צש ת ענ ם אל תל לי עמ הנ ר (בראשית נ) וש מנ אה

ה מה לי שש ה  תה יש הה תו  טה מי י  רי המ ר, של חי אנ ד הה צנ הנ ד מי חנ פה םא  ל וש י  ידי מי יום תש קי יים בש קנ תש הי גופו  וש ת,  םא מי ל עמקםב  ינ
םא ל ר וש חי אנ ד הה צנ הנ ד מי חנ םא פה ך ל שום כה ש, מי פל ים נל עי בש שי ים ובש טי בה ר שש שה ים עה ני ל שש אור של יון בש לש על אור הה מות הה לי שש בי
ם דה י אה רי יבש ם אי ל אותה כה וש ים,  די דה צש ל הנ כה חוז לש אה יו  פש יה יון של לש ן על יוקה ל דש הוא גוף של עוד, של וש יו.  לה לט עה שש יהכםל לי
ן כי לה ם. וש לי ם. גוף שה יי רנ צש מי י מי ני אתנ שה י ונש בםתנ ם אמ י עי תי בש כנ שה תוב בו (שם מז) וש ן כה כי לה ים בו, וש חוזי יו אמ אשון הה רי הה
ה אה יהצש ם  תה מה שש ני ם של עולה י הה ני ר בש אה שש יך  רי צה ך  כה וש יום.  קי ד בש ילה עומי הש יי גופו  ל, של אי רה שש יי ת  ים אל אי רופש הה טו  נש ינחנ ונ

כםל. הנ ים מי צולי גוף ני הנ ש וש פל נל ה, הנ דושה קש ץ הנ רל אה בה

קומות ה מש לשה שש ה, ובי זל ה בה ים זל לולי ם כש כגלה ה. וש מה שה , ונש ש, רוחנ פל ם: נל דה אה ת הה מנ שש את ני רי קש מות ני ה שי לשה שש בי
ה זל ם הנ עולה ת בה לל גל לש גנ תש יא מי ה הי זל ר, ובה פה עה ב בל קה רש ני גוף  הנ ד של ר ענ בל קל הנ תוך  את בש צי מש ני זו  הנ ש  פל נל ם. הנ א כםחה צה מש ני

ים. מי חמ ם רנ יהל לי ת עמ של קל בנ יא מש ים, הי יכי רי ם צש הי ה של עה שה ם, ובש הל לה ר של ענ צנ ת בנ ענ דנ לה ים וש יי חנ תוך הנ א בש צי מה הי לש

ד חה אל בוש  לש מנ בש ה  זל הנ ם  עולה הה ל  גוף של הנ ן  יוקנ דש בי ם  שה ת  ילרל טנ צש ומי ץ  רל אה בה ן של גה לנ ת  סל נל כש ני יא  הי זו  הנ רוחנ  הה
ה יא עולה ים הי ני מנ וזש ים  שי דה חר וה תות  בה שנ ובש ן,  גה בנ של יו  זי בנ ים  סופי כי וש אות  נה המ בנ ם  שה ית  ני הל נל זו  וש ם,  ת שה של בל לנ תש מי של
שוב ה. תה נה תה ר נש של ים אמ להי אל ל הה שוב אל רוחנ תה הה תוב (קהלת יב) וש ן כה כי לה ה. וש קומה מש ה לי בה שה ם וש ית שה ני הל נל ה, וש לה עש מנ לש

נו. רש מנ אה לו של לה ים הנ ני מנ זש אי, בנ דנ ונ
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ה, לה עש מנ יר לש אי הה ר לש ני יר הנ אי ה מי ילה בי שש בי י של זוהי נו, וש מל ה מי אה יהצש קום של אותו מה ה לש קומה מש יהד לי ה מי ה עולה מה שה נש הנ
ה םא עולה זו ל ד של ענ ה. וש טה מנ ה ומי לה עש מנ ים, מי די דה צש ל הנ כה ת מי לל לל כש ני י של ת מי לל לל כש ה ני זל ים. בה מי עולה ה לש טה מנ ת לש דל םא יורל זו ל
יא הי ן של יוה ה. כי קומה מש ת בי בל ינשל תש םא מי ש ל פל נל הנ ץ, וש רל אה בה ן של גה רוחנ בנ ת הה רל טל ענ תש םא מי א, ל סי כי ה) בנ קומה מש ר (בי שי קנ תש הי לש

ה. נוחה ן ייש מש כגלה ה, לש עולה

ת כל הולל וש ת  רל עורל תש מי זו  הנ ש  פל נל הנ רות,  בה קש הנ ית  בי לש ים  כי הולש וש ר  ענ צנ בש ם  הי של כש ם,  עולה הה י  ני בש לי יך  רי צה של וכש
ז אה וש ה,  מה שה נש ת הנ ת אל רל עורל ה ומש עולה בות, וש אה ל הה צל ת אי רל עורל מש רוחנ  ה  אותה , וש רוחנ ת הה ת אל רל עורל ת ומש טל שוטל ומש
ים ני וה גש בי לו  לה ה הנ מה שה נש י הנ רי בש די רו  עורש תש י הי רי המ ב של ל גנ ף ענ אנ נו. וש רש אנ י בי רי המ ם, ונ עולה ל הה ס ענ רוך הוא חה בה דוש  קה הנ

ד. חה כםל אל הנ ר, וש בה דה רור הנ הו בי זל ה, וש ל זל קה שש מי ים בש ם עולי ים, כגלה רי חי אמ

ה ים לה חי םא פותש ל וש ן,  דל ן עי גנ ח הנ תנ פל ת בש דל עומל ת וש כל הולל רוחנ  ה, הה קומה מש עמלות לי לנ ת מי בל כל ענ תש ה מי מה שה נש הנ של וכש
ה עמלל מנ גוף של ת הנ ה אל ם, רואה עולה ת בה טל שוטל ת ומש כל ש הולל פל נל ה. הנ יחנ בה גי ינשש י של ין מי אי ת, וש טל שוטל ת ומש כל הולל ח, וש תנ פל
ב אה כש יו יי לה עה רו  שה בש ך  תוב, (איוב יד) אנ כה של רוהה  אמ בי מו של יו, כש לה ת עה לל בל אנ תש ר, ומי בל קל ל הנ ין של די אותו  ים ובש עי תולה
ם. קומה מש ים בי רי שה קש ם ני ז כגלה אה ה, וש לה עש מנ ה לש קומה מש ת בי רל של קש ה ני מה שה נש הנ ד של ש. ענ נל עם כםל הוא בש הנ ל. וש בה אל יו תל לה שו עה פש ננ וש

ד חה כםל אל הנ ה, של מה שה ונש רוחנ  ש  פל נל ל  סוד של ה, בש לה עש מנ לש של מו  ד, כש חה ר אל של קל ם בש הי לו  ת אי לשל ל שש כה שום של מי
ל כה זון אותו בש לה גו וש נש ענ ד לש חה ל גוף אל סוד של ת בש פל תל תנ שש מי י של זוהי לום, וש ה כש מה צש ענ ה אור מי ין לה ש אי פל נל ד. לנ חה ר אל של קל וש
ה אותו. נה יא זה הי ה, של הו גופה ה - זל יתה . בי יהה עמרםתל ננ חםק לש ה וש יתה בי ף לש רל ן טל תי תי ר (משלי לא) ונ מנ אל נל מו של יך, כש רי צה ה של מנ

ה. זל גוף הנ ל הנ ים של רי יבה אי ם הה לו הי יהה - אי עמרםתל ננ וש

רוחנ א לה סי יא כי ש הי פל נל הנ יך, וש רי צה ה של ל מנ כה בש ה  יר לה אי ומי יהה  לל ט עה שולי וש זו  הנ ש  פל נל ל הנ ב ענ רוכי הו של , זל רוחנ הה
רוחנ ה  אותה ים, וש יי חנ אור הנ אותו  בש ה לו  ירה אי יו ומש לה ת עה טל שולל זו, וש הנ רוחנ  ת הה ה אל יאה יא מוצי ה, הי מה שה נש זו. הנ הנ

ה נה מל ה מי אורה , ונש רוחנ ה  אותה לויהה בש תש ש  פל נל ה  יר. אותה אי מי אור של הה אותו  ה בש נה מל אור מי נה זו, וש ה הנ מה שה נש לויהה בנ תש
ד. חה ר אל של כםל קל הנ ה, וש נה מל ית מי זוני ני וש

את לי מנ תש ים, ומי רי תה סש ני ל הנ ר כה תנ סש ני ים,  יקי תי ענ יק הה תי ת ענ יענ בי נש תוך  ה לש םא עולה ל ה זו  יונה לש ה על מה שה נש ד של ענ וש
ן גנ א בש לה ה אל םא שורה רוחנ ל ם הה עולה ש, ולש פל יא נל הי ן, של דל ן עי גנ ת לש סל נל כש םא ני זו ל רוחנ הנ ק - הה םא פוסי ל שום של נו, מי מל מי
ך ה כה טה מנ כםל לש ה הנ מו זל ה. כש טה מנ גוף לש תוך הנ ה בש קומה מש ת) בי בל ינשל תש םא מי ת (ל בל ינשל תש ש זו מי פל ה. נל לה עש מנ ה לש מה שה ן, ונש דל עי
ן גנ ת לש סל נל כש רוחנ ני ר. הה אי בש ת הנ יענ בי תוך נש ה לש לה עש מנ ה לש ה עולה מה שה נש ד, הנ חה ר אל של ם קל כגלה ב של ל גנ ף ענ אנ ם. וש דה אה ים בה די רה פש ני

ר. בל קל תוך הנ ת בש בל ינשל תש ש מי פל נל ה. הנ לה עש מנ לש מו של ן כש דל עי

ה פה לי ה קש תוך אותה א בש לה ר? אל בל קל יפםה הוא הנ ר, אי בל קל גוף בנ תוך הנ ת בש בל ינשל תש מי ה של לה עש מנ ש לש פל נל ר, הנ םאמנ ם ת אי וש
ד. חה סוד אל ד וש חה ר אל של ן קל הי דות, וש רה פש גות ני רה לש דש ן שה כי לה ה, וש מו זל ה כש כםל זל הנ ה, וש טה מנ לש מו זו של ש כש פל ן נל כי לה ה, וש שה קה
י אי רש ת יי מל אל ך הה רל י דל עי יודש אן ייש סוד לש ם. כה את שה צי מש זו ני ש הנ פל נל ר, הנ בל קל תוך הנ אות בש צה מש מות ני עמצה הה ן של מנ ל זש כה ובש
תות בה שנ יון בש לש אור על ת בש דל עומל רוחנ  הה ה, וש דושה קש ה הנ רה עמטה הה תוך  ה בש לה עש מנ ת לש רל טל ענ תש ה מי מה שה נש הנ ה של עה שה א. בש טש חי
יא ץ, הי נוצי יר וש אי ן מי דל ן עי גנ דור בש יון לה לש על אור הה תוך הה ת מי דל רוחנ יורל הה ה של עה שה זו, בש ש הנ פל נל ים - הנ ני מנ ים וזש שי דה חר וה
ן, יוקה אותו דש מות עולות בש ן עמצה ל אותה כה ה, וש לה חי תש גוף בנ תוך הנ יהה בש הה ן של יוקה דש ת בנ מל לל גנ תש ר ומי בל קל תוך הנ ת בש דל עומל
םא מוך. ל י כה ה ה' מי נה רש םאמנ י ת מםתנ צש ל ענ תוב (תהלים לה) כה כה של הו  רוך-הוא. זל דוש-בה קה חות ומודות לנ בש שנ ומש

ה. נה רש םאמנ א ת לה רות, אל תוב אומש כה

ים שי דה ילות חר לי ת וש בה את) שנ יוצי של ת (כש סל נל כש ני של ה כש לה יש לנ ה בנ ה רואה תה יש אות, הה רש ן לי יי ענ שות לה ה רש נה תש א ני לי מה לש אי וש
ם דה אה י הה ני שות בש פש ל טי בה הוא. אמ רוך  בה דוש  קה ת הנ חות אל בש שנ ים מודות ומש רי בה קש י הנ בי ל גנ יות ענ מג דש מו  ים כש ני מנ וזש
בוד כש בי יחנ  גי שש הנ ים לש שי םא חושש ל ה, וש זל ם הנ עולה ים בה די ה עומש ל מה ים ענ יחי גי שש םא מנ ל ים וש עי םא יודש ל ם של ת אותה בל כל ענ מש
ים רי בה דש הנ יך  אי וש ד,  עומי ה  מה ל  ענ וש ם,  עולה הה אותו  בוד  כש בי יחנ  גי שש הנ לש ן  כי של ל  כה ה,  זל הנ ם  עולה בה יון  לש על הה ך  לל מל הנ

מיתשפהרששיים.

ש פל נל וה ש  פל ל נל ם, כה עולה ת הה דון אל יון לה לש על הה ך  לל מל ד לנ ין עומי די א הנ סי כי דון וש ם ני עולה הה של ה, כש נה שה הנ םאש  יום ר בש
הו ת מנ ענ דנ לה מםענ וש שש טות לי שוטש כות ומש ין, הולש די א יום הנ יוצי ה של לה יש לנ ים. בנ יי חנ ל הנ ים ענ מי חמ שות רנ קש בנ טות ומש שוטש מש
ה לה יש יון לנ זש לום חל חמ ר (איוב לג) בנ מנ אל נל מו של ים, כש יי חנ ה לנ אל רש מנ יעות בש מודי ים של מי עה פש לי ם, וש עולה ל הה דון ענ ני ין של די הנ
ת דל עומל ש, של פל נל ם? זו הנ רה ה מםסה ה זל תםם. מנ ם ינחש רה מםסה ים ובש שי נה ן אמ זל ה אם לל גש ז יי גו', אה ים וש שי נה ל אמ ה ענ מה די רש פםל תנ נש בי

ר. ל מוסה בי קנ ים לש רי בה ים דש שי נה אמ ת לנ מל חותל וש

ל ים של עי רה גש ני י הנ ני בש ר מי ל מוסה צי אותו  וש ך,  לל מל ית הנ בי ים מי קי תה פש הנ ים  אי יוצש ג, של חה הל ל  רון של חמ אנ ה הה לה יש לנ בנ
ב תה כש בי ת  ענ בנ טנ בש קוק  סוד חה בש ר,  ד שוטי חה אל ה  נל מג ומש ת,  טל שוטל ומש ת  כל הולל נו  רש מנ אה של ש  פל נל ה  ה אותה זל ם הנ עולה הה
ף לל ה אל מה כנ ה, וש לה יש לנ אותו  ד בש ים יורי יוני לש אות על רש מנ תוך  קוק ובש חה יו הל ל זי ב של תה כש ד בי פוקי "ם, של יעה דומי ש, יש פםרה מש

ה. לה עש מנ ים אותו לש לי עמ ד ומנ חה אל ד וש חה ל אל כה ל מי ים אותו צי לי נוטש מו, וש בות עי בה בוא רש רי ים וש פי לה אמ

ה יזה רי כש ר, ומנ בל קל תוך הנ ה לש קומה מש ה לי בה שה ל, וש ת אותו צי ה אל רואה ת וש טל שוטל ת ומש כל נו הולל רש מנ אה ש של פל ה נל אותה וש
ם םא - כגלה ם ל אי ים. וש חי מי ם שש יק טוב הוא - כגלה די ם צנ ינו. אי לי םא אי י יהב לוני ינו, פש לי םא אי י יהב לוני ים: פש תי מי ר הנ אה שש לי
יו אותו לה ל אי נוטי מו מטטרו"ן, וש שש ן של מה אל ד נל בל על אותו  לש ים אותו  לי עמ ל, מנ צי ים אותו  לי עמ מנ של ים אוי. כש רי אומש
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אי. דנ ל ונ ף צי אנ שש ל. יי ף צי אנ שש ד יי בל על ר (איוב ז) כש מנ אל נל מו של קומו, כש מש ה אותו לי עמלל ל ומנ צי הנ

ש פל נל קום לנ ן, ומה דל ן עי גנ רוחנ בש קום לה יש, ומה ל אותו אי ה של מה שה ה נש אותה קום לש ן מה קה תג ך מש ילה אי ה וש עה ה שה אותה מי
ם ה עי לה כנ תש מי ש של פל נל ייש  ה, וש נוחה מש ה  ין לה אי של ש  פל נל ייש  שום של ת, מי כל הולל ת וש טל שוטל מש ה של עה שה ה בש אה נה המ לנ ה וש נוחה מש לי

הנגוף.

ת כל הולל י של זוהי ע. של לנ קה ף הנ תוך כנ ה בש נה על לש קנ יך יש בל יש ש אם פל ת נל אי ה וש תוב בה כה י של זוהי ה, וש נוחה ה מש ין לה אי י של זוהי וש
ה אותה וש כםל  הנ מי ר  יותי ש  נל עם הו  זל וש ה,  לה יש לנ וה ם  יומה ל  לה כש ה  נוחה מש ה  לה ין  אי וש ם,  עולה ל הה כה בש ת  לל גל לש גנ תש ומי ת  טל שוטל ומש
ייש ל. וש לה רון כש כה ה זי ין לה ה אי זל לה ה. וש מה ב ענ רל קל ה מי י אםתה תי רנ כש הי ה (ויקרא יז) וש תוב בה כה יא של הי גוף, (הנ ם הנ ה עי לל כש תי של
ש פל נל ה הנ תה רש כש ני וש (ויקרא כב)  ה  תוב בה כה של ה  יון) אותה לש ר (על חי קום אנ מה ה מי לל כש תי וש גוף)  ם הנ ה עי לל כה םא תי ל של ש  פל נל
ל לה פות כש תה ה שג ין לה , אי יהה רוחנ לל ה עה םא שורה ל של . וכש יהה רוחנ לל ה עה םא שורה ל י? של ננ פה לש ה מי ה זל י ה'. מנ ני י אמ ננ פה לש יא מי הי הנ

מות. הי בש ל הנ מו של ש כש פל י נל זוהי ל, וש לה ם כש ל אותו עולה ים של רי בה ם דש אותה ת מי ענ םא יודנ ל ה, וש לה עש מנ לש ה של מנ בש

"ם, יעה דומי יש ה  זל הנ ה  נל מג מש בנ ת  של פוגל ת,  טל שוטל ומש ת  כל הולל של כש י  זוהי ה,  נוחה מש ה  לה ייש)  של ש  פל (נל ין  אי של ש  פל נל
בוד ת כש אל ה  ים לה אי רש ן, ומנ דל עי ן הה י גנ חי תש ל פי כה בש ה  ים אותה יסי ני כש ומנ ה  ים אותה לי נוטש וש לו,  ים של רי שוטש ם הנ אותה ובש
ם אותה ת בש ענ יודנ ז  אה וש בוש,  לש הנ אותו  ה תוך  נוחה מש בי ת בו  קל בל דש ני יא  הי וש ה,  לה של רוחנ  הה ה  בוד אותה וכש ים  יקי די צנ הנ

ם. עולה ל הה ים של רי בה דש

רוחנ ה  אותה ת בש רל של קש ני ש  פל נל ה  ה, אותה לה עש מנ לש ה  יונה לש על ה הה מה שה נש הנ תוך  ר לש טי ענ תש הי לש ה  עולה רוחנ  ה  אותה של וכש
תוך ת לש רל של קש ה ני מה שה ה נש אותה ה, וש מה שה ה נש תוך אותה ת לש רל של קש רוחנ ני הה ש, וש מל של הנ ה מי אורה נש של ה כש נה בה לש ה, כנ נה מל ה מי אורה ונש

ה. לה עש מנ לש ש של פל נל יא סוד הנ הי ה, של בה שה חמ מנ סוף הנ

ה אותה ה, וש יונה לש ה על מה שה ה נש תוך אותה ת לש רל של קש ה רוחנ ני אותה ה, וש יונה לש ה רוחנ על ת תוך אותה רל של קש ש ני פל ה נל אותה וש
ד. חה ן אל ול גה ד וש חה סוד אל כםל בש ה, הנ טה מנ ה ולש לה עש מנ כםל לש ל הנ ר של של קל כםל וש ת הנ נוחנ ז הוא מש אה ין סוף. וש אי ת בה רל של קש ה ני מה שה נש
ת ים אי יי חנ רור הנ צש ה בי רורה י צש ני דם ש אמ פל ה נל תה יש הה תוב (שמואל-א כה) וש ה כה ל זל ענ ה, וש טה מנ לש ש של פל נל ה לנ נוחה י מש ז זוהי אה וש

ה. מו זל ה כש ת, זל אותו אי ד. של חה סוד אל ד ובש חה ן אל ול גה יך. בש להל ה' אל

נות חמ מנ הנ בות וש כה רש מל ל הנ כה ה לש ירה אי יא מש ים. הי די דה צש ל הנ כה ה מי ירה אי ה, מש יונה לש על ש הה פל נל סוד הנ ה בש נה בה לש ת הנ דל יורל של כש
ה ירה אי זו מש ה הנ תונה חש תנ ש הנ פל נל ת הנ דל ה יורל מו זל ך כש ף כה יון. אנ לש על יו הה זי אור בנ יר בש אי מי ם של לי ד שה חה ם גוף אל הל ה לה עושה וש
ם הי נות, של חמ בות ומנ כה רש ם מל ל אותה כה ה לש ירה אי ת ומש דל יורל , וש רוחנ תוך אור הה ה, ומי מה שה נש תוך אור הנ ים מי די דה צש ל הנ כה לש

אור. יר בש אי מי ם של לי ם גוף שה ה אותה עושה מות, וש עמצה ים ונ רי יבה אי

ה עושל יץ, של לי יך ינחמ מםתל צש ענ ך - וש ר כה חנ אנ ש. וש מה ך מנ של פש ך. ננ של פש חות ננ צה חש צנ יענ בש בי שש הי תוב (ישעיה נח) וש כה הו של זל
תוב (תהלים כה ר, של אי בה תש ני מו של רוך הוא, כש דוש בה קה ת הנ חנ אל בי שנ ה ומש ם ומודל קה אור, וש יר בש אי ם, ומי לי ם גוף שה הל מי

ים. די דה צש ל הנ כה אי מי דנ ש ונ פל נל ת הנ נוחנ י מש זוהי מוך. וש י כה ה ה' מי נה רש םאמנ י ת מםתנ צש ל ענ לה) כה

עון מש י שי בי א רנ א. בה בה ם הנ עולה נוחות לה לש מש שה כות בש זש ה לי זל ם הנ עולה ם בה בונה רי ים מי די פוחמ ים של יקי די צנ י הנ רי שש אנ
ים יוני לש קומות על ה מש מה ך. כנ כה בש או  י רה יננ עי י של רנ שש אנ י, וש ננ ם בה יכל רי שש עון, אנ מש י שי בי ר רנ מנ א. אה בה י אנ בי ת רנ אל כו  רש ובי

א. בה ם הנ עולה נו לה ים לה ירי אי נו ומש ים לה ני קה תג מש

ה סוק זל ב. פה ם יישי עולה מוט לש םא יי יון ל ר צי הנ ה' כש ים בנ חי בםטש עמלות הנ מנ יר הנ ר, (תהלים קכה) שי מנ אה ח וש תנ פה
בורות גש הנ ל  של ד  צנ מי יונות  לש על דושות  קש גות  רה דש ן  אותה רות  אומש של ת  חנ בנ שש תי  - עמלות  מנ הנ יר  שי ל  בה אמ שוהו.  רש פי
ים. ני ים שה שי מי ל חמ סוד של ים בש די עובש גות, וש רה ל דש גות ענ רה עמלות, דש ם מנ הי ה, וש טה מנ לש ם של יי וי לש מו הנ ם כש הי יונות, וש לש על הה
מו כש ם,  הל לה של ים  עמשי מנ בנ בו  ים  חי בוטש ים של יקי די צנ הנ ם  הי לו  אי יון,  צי ר  הנ כש ה'  בנ ים  חי בםטש הנ עמלות  מנ הנ יר  שי הו  זל וש

ח. טה בש יר יי פי כש ים כי יקי די צנ ר (משלי כח) וש מנ אל נל של

תוב בו כה ם של הה רה בש אנ מו  ים, כש די יד פוחמ מי תה ל וש לה ם כש יהל עמשי מנ ים בש חי םא בוטש ים ל יקי די צנ י הנ רי ר, המ םאמנ ם ת אי וש
י. תי שש אמםר אי א לי י יהרי תוב בו (שם כו) כי כה ק של חה צש מו יי גו', כש ה וש מה יש רה צש בוא מי יב לה רי קש ר הי של אמ י כנ הי יש (בראשית יב) ונ
ר אה ן שש כי ל של ם, כה יהל עמשי מנ בש חו  טש םא בה ה ל לל ם אי אי ר לו. וש ייצל ונ אםד  עמקםב מש ינ א  ירה יי ונ (שם לב)  תוב בו  כה עמקםב של ינ כש

ח?! טה בש יר יי פי כש ים כי יקי די צנ ר וש ה אומי תה אנ ם, וש עולה י הה יקי די צנ

םא ל ייה וש רש םא אנ תוב ל םא כה ל יר, וש פי א כש לה תוב אל םא כה מות ל ם שי ל אותה כה י מי רי המ יר, של פי כש תוב כי אי כה דנ א ונ לה אל
ך ק. כה זה הוא חה ב של ל גנ ף ענ אנ כםחו  בש חנ  םא בוטי ל וש ם  כגלה ן מי טה קה הנ וש ש  לה חנ הוא הנ יר, של פי א כש לה ץ - אל חנ םא שנ ל וש ל  חנ שנ
םא ל ם,  יהל עמשי מנ כםחנ  ק  זה חה של ים  עי יודש של ב  גנ ל  ענ ף  אנ יר.  פי כש כי א  לה אל ו  שה כש ענ ם  יהל עמשי מנ בש ים  חי בוטש םא  ל ים  יקי די צנ הנ

ר. םא יותי ל יר, וש פי כש א כי לה ים אל חי בוטש

יון. ר צי הנ א כש לה מות, אל שי ל הנ כה מו  םא כש ל וש ייה  רש אנ םא כש ל וש יר  פי כש םא כי גו', ל וש יון  ר צי הנ ה' כש ים בנ חי בםטש ן הנ כי לה וש
ו שה כש מו ענ םא כש ל יון, וש ר צי מו הנ יו כש הש ן יי מנ אותו זש ך בש ף כה יד, אנ מי מוט תה םא יי ל ק וש זה יון הוא חה ר צי ה הנ , מנ שוהה רש ופי
יון, ר צי הנ ם כש כל חונש טש ים, בי יוני לש ים על דושי י קש ני ם בש תל אנ כםחו. וש בש חנ  םא בוטי ל ד וש פוחי יר של פי כש א כי לה ים, אל חי םא בוטש ל של

א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ם בה יכל רי שש אי אנ דנ ונ

כות בו זש זו לי ך הנ רל דל נו בנ יר לה אי ה מי יום זל מו של עון, כש מש י שי בי ר רנ מנ ה. אה לה יש לנ ך הנ שנ חש יר נל עי יעו לה גי הי של כו. כש לש הה
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י ני פש ה לי זל ה הנ לה יש לנ יום בנ ל הנ ים של רי בה ר דש טי ענ א, ולש בה ם הנ עולה נו לה כותי זנ נו לש יר לה ה יהאי זל ה הנ לה יש לנ ך הנ ף כה א, אנ בה ם הנ עולה בה
ה זל ם הנ עולה נו בה קי לש י חל רי שש ים. אנ רי חי אמ דורות הה ל הנ כה א בש צי מה םא יי ה ל זל ם הנ לי שה יום הנ מו הנ י כש רי המ ים. של יהמי יק הנ תי ענ

ובהעולהם הנבהא.

ן יוה ה. כי לה יש לנ ק הנ לנ חל נל ד של ענ נו  ם. לה מה י עי י יוסי בי רנ א וש בה י אנ בי רנ ר וש זה עה לש י אל בי רנ עון, וש מש י שי בי ל רנ יתו של בי לש סו  נש כש ני
נו. לותי דש תנ שש הי ה בש לה עש מנ ה לש דושה קש ה הנ בה כה רש מל ת הנ ר אל טי ענ ן הוא לש מנ ים, זש רי בי חמ עון לנ מש י שי בי ר רנ מנ ה, אה לה יש לנ ק הנ לנ חל נל של
י רי המ ה, של לה יש לנ יר הנ אי הה ית לש אשי ילה רי הש ה תי תה ינו, אנ יני ה בי זל יום הנ בנ יך  רל בה עו דש מש שש םא ני ל ה של תה י, אנ י יוסי בי רנ ר לש מנ אה

ה. טה ה ומנ לה עש יר מנ אי הה יא לש צון הי ת רה ו עי שה כש ענ

ית ה בי נה בש ני של ך כש לל מל למםה הנ ה שש ר אותה ה עורי יר זל למםה. שי שש ר לי של ים אמ ירי שי יר הנ ר, שי מנ אה י וש י יוסי בי ח רנ תנ פה
י תנ ה (מה זל בה קו  לש ים חה רי בי חמ הנ ב של גנ ל  ף ענ אנ וש ת.  חנ מות אנ לי שש ה, בי טה ה ומנ לה עש מו, מנ לש שש ני מות  עולה ל הה כה וש ש,  דה קש מי הנ
מו ה כש נה בש ש ני דה קש מי ית הנ מות, ובי לי שש ה בי אה לש מנ תש ה הי נה בה לש הנ של מות. כש לי שש א בי לה ה אל רה מש אל םא נל ה זו ל ירה ל שי בה ר), אמ מנ אל נל
א רה בש ני יום של הוא מי רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש ה לי חה מש ה שי תה יש םא הה ה, ל טה מנ לש ש  דה קש מי ית הנ ה בי נה בש ני ה של עה שה ה בש לה עש מנ לש של

יום. מו אותו הנ ם כש עולה הה

מו ה, כש לה עש מנ מו לש ר עי חי ן אנ כה שש ם מי אותו יום הוקנ ץ, בש רל אה ה לה ינה כי יד שש הורי ר לש בה דש מי ה בנ ה מםשל שה עה ן של כה שש מי הנ
ר מטטרו"ן, ענ ננ ן הנ כנ שש ה מי זל מו, וש ם עי הוקנ ר של חי ן אנ כה שש ן - מי כה שש מי ן. הנ כה שש מי ם הנ תוב (שמות מ) הוקנ כה רוהה של אמ בי של
ם עולה (בה יר  אי הי וש מות  עולה ל הה כה יים בש קנ תש הי וש מו,  ה עי נה בש ני ר  חי אשון אנ ת רי יי בנ אשון,  ת רי יי בנ ה  נה בש ני של ר. כש םא יותי ל וש
ה חה מש ה שי תה יש םא הה ל יר, וש אי הה ים לש יוני לש על ים הה קופי שש מנ ל הנ כה חו  תש פש ני ם, וש עולה ם הה שי בנ תש הי מות, וש עולה ל הה כה יר) לש אי הי וש
יר ים. שי ירי שי יר הנ שי הו  זל וש ה,  ירה שי רו  מש אה וש ים  תוני חש תנ וש ים  יוני לש על חו  תש פה ז  יום. אה הנ אותו  מו  מות כש עולה ל הה כה בש

רוך-הוא. דוש-בה קה ים לנ ני גש ננ מש ים של ני גש ננ מש ם הנ אותה של

ה ין זל ה בי ים. מנ ני גש ננ ם מש אותה יר מי ים, שי ירי שי יר הנ ר שי מנ ך אה לל מל למםה הנ עמלות. שש מנ יר הנ ר שי מנ ך אה לל מל ד הנ וי דה
ים ני גש ננ ם מש ל אותה יו כה םא הה ך ל לל מל ד הנ וי י דה ימי ל בי בה ד, אמ חה כםל אל הנ אי של דנ א ונ לה ד? אל חה כםל אל הנ ע של מה שש י ני רי המ ה, של זל לה
מו י כש רי הל ם. של קומה מש ה בי לה עש מנ נו לש קש תנ תש םא הי ן ל כי לה ה, וש נה בש םא ני ש ל דה קש מי ית הנ אוי, ובי רה ן כה גי ננ ם לש קומה מש ים בי ני קה תג מש

ה. לל ד אי גל נל ה כש לל ים אי די עומש , וש יענ קי רה ך בה ף כה ץ, אנ רל אה רות בה מה שש י מי קוני ייש תי של

ה נה קש תש ה זו ני ירה שי יר. וש אי הה יל לש חי תש יר הי אי םא מי ל ר של ני הנ ם, וש קומה מש ם בי נו כגלה קש תש ש ני דה קש מי ית הנ ה בי נה בש ני יום של ובנ
יום הנ אשונות.  רי הה חות  בה שש תי הנ ל  כה מי ה  עגלה מש יא  הי זו  הנ ת  חנ בנ שש תי הנ וש לו.  של לום  שה הנ של ך  לל מל הנ יון,  לש על הה ך  לל מל לנ

ים. שי דה ש קה ן הוא קםדל כי לה כםל, וש מות בנ לי ה שש אה צש מש אותו יום ני ץ, בש רל אה ם) בה עולה ת זו (בה חנ בנ שש ה תי תה לש גנ תש הי של

בות אה רו הה עורש ש) יש דה קש מי ית הנ ה בי נל בה יי ן (של כה שש מי ם הנ יוקנ יום של תוב בו, בנ יהה כה אשון הה רי ם הה דה ל אה ר של פל סי בנ
א לה ים, אל ני גש ננ ם מש הי םא של רו, ל עורש ם של ה הי לל אי דולות. וש יות גש אותי ין מי אנו שי צה ך מה שום כה ה. ומי טה ה ומנ לה עש ה מנ ירה שי

מות. עולה ל הה ל כה ים ענ ני מג מש ים של דולי ם גש ל אותה יר של יהכול) שי בש ה. (כי לה עש ל מנ ים אל רי עורש ם מש הי של

ן, גי ננ יל לש חי תש ן הי דל עי ן הה ז גנ אה קומו, וש ל מש ה ענ חה מש שי ן בש דל ן עי גנ ס לש ננ כש ני ם וש לי שה עמקםב הנ ד ינ מנ אותו יום עה ינו, בש ני שה וש
םא א הוא ל לי מה לש אי עמקםב. של ה ינ ר, זל ה אומי וי ה? הל ר אותה מנ י אה ה זו ומי ירה ם שי רנ י גה ן. מי גה ל הנ ים של מי שה ם בש ל אותה כה וש

ה. ירה ן שי גה ר הנ מנ םא אה ן, ל דל עי ן הה גנ ס לש ננ כש ני

ה ירה . שי יהה לל ים אי רי עורש תש ים מי תוני חש תנ ים וש יוני לש על ה של ירה ה. שי תורה ל הנ ל כה ל של לה יא כש הי ה, של ירה שי ה זו  ירה שי
ן כי לה ה, וש ילה בי שש ר בי טי ענ תש יון מי לש על דוש הה קה ם הנ שי הנ ה של ירה ה. שי יונה לש על ת הה בה הוא שנ ה, של לה עש מנ לש ם של עולה מו הה יא כש הי של
ה כה רה ל בש כוס של שום של ה) מי זל כםל. (וש ה הנ חה מש שי ה וש בה המ אנ יו בש רה בה ל דש כה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ים. מה שי דה קה ש  הוא קםדל

ה. חה מש שי ה וש בה המ אנ יו בש רה בה ל דש ן כה כי לה ים. וש אי צה מש ה ני בה המ אנ ל הה כה ה וש חה מש שי ל הנ ז כה ין, אה יהמי ת בש נל תל ני ן של יוה ין. כי יהמי ת בש נל תל ני

םאל. מ שש ת בי נל תל ה ני כה רה ל בש ז כוס של ינו, אה מי חור יש יב אה שי ר הי מנ אל נל מו של חור, כש אה ת לש רל זו חוזל ין הנ יהמי הנ ן של מנ זש בי
י ה. אי י כה ה. אי יכה ים? אי רי ה אומש ה. ומה ינה יו קי לה עה תםחנ  פש ים לי תוני חש תנ ים וש יוני לש ים על ילי חי תש םאל, מנ מ שש ה בי נה תש ני ן של יוה כי
יהה הה ים, של ירי שי יר הנ ך שי שום כה ה. מי נה מל ע מי רה גש ני ע וש נה מש ני תוכו  ת בש בל ה יושל תה יש הה יון של לש קום על מה ה, של כה רה ל בש כוס של
ינות. קי ים וש טורי נש יו קי רה בה ל דש םאל, כה מ שש א הנ צה מש ני ין וש יהמי ר הנ סי חה ה, של יכה ה. אי חה מש שי ה וש בה המ אנ יו בש רה בה ל דש ין, כה יהמי ד הנ צנ מי

םאל מ שש ד הנ צנ ם מי יי וי לש הנ ן  כי לה וש םאל,  מ שש ד הנ צנ יר הוא מי ל שי כה וש ה  וה דש ל חל כה וש ה  חה מש ל שי י כה רי ר, המ םאמנ ם ת אי וש
ן מנ זש מו. ובי ק עי בה דש ין ני יהמי הנ ן של מנ זש א בי לה א אל צה מש םא ני םאל, ל מ שש ד הנ צנ את מי צי מש ני ה של חה מש ל שי א כה לה ה. אל ירה ים שי ני גש ננ מש
יא ה הי חה מש שי הנ ך וש ס שוכי ענ כנ הנ של ס. וכש ענ כנ ת הנ ה אל יבה יטי ין מי יהמי ה מי וה דש ה חל ז אותה מו, אה ק עי בה דש ני ר וש עורי תש ין מי יהמי הנ של
םא ל ך וש םא שוכי ל ב, וש םאל רנ מ שש ל הנ ס של ענ כנ א, הנ צה מש םא ני ין ל יהמי של ה. וכש זל ד הנ צנ הנ ה מי אה ה בה מה לי ה שש וה דש ז חל ין, אה יהמי ד הנ צנ מי
ב ס רנ ענ כנ הנ םאל, וש מ שש ת בי בל י יושל רי המ ? של יהה לל א עה הי ה תש ה מנ כה רה ל בש ה. כוס של י כה ה. אי יכה ז אי אה , וש חנ מי שנ םא מש ל יב וש יטי מי

ינות. קי ים וש טורי נש ים קי רי עורש תש אי מי דנ ך. ונ םא שוכי ל וש

ל כה ה וש בה המ אנ ל הה ים כה אי צה מש ן ני כי לה תוכו, וש ר בש סה מש ני ין וש יהמי ת בש נל תל ני ה של כה רה ל בש אי כוס של דנ ים, ונ ירי שי יר הנ ל שי בה אמ
בות אה ד הה צנ ן מי כי לה ך, וש ם כה עולה ל הה ים של ירי שי ל הנ ר כה אה שש א בי צה מש םא ני ל ה, וש וה דש חל ה וש בה המ אנ יו בש רה בה ל דש ן כה כי לה ה, וש חה מש שי הנ

ה זו. ירה ה שי רה עורש תש הי

לו יהכש םא  ל וש (מלכים-א ח)  תוב  כה ץ, של רל אה לה ה  ינה כי שש ה  דה יהרש יום  אותו  בש זו,  הנ ה  ירה שי ה הנ תה לש גנ תש הי יום של הנ
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ה תה לש גנ תש ש הי מה יום מנ אותו  ית ה'. בש ת בי בוד ה' אל א כש לי י מה שום כי ם? מי ענ טנ ה הנ גו'. מה ת וש רי שה עממםד לש ים לנ ני כםהמ הנ
ש. קםדל רוחנ הנ למםה בש ה שש ר אותה מנ אה םאת, וש ז ת הנ חנ בנ שש תי הנ

בות. אה ל סוד הה ל של לה כש ית. הנ אשי רי ה בש עמשי ל מנ ל כה ל של לה כש ה. הנ תורה ל הנ ל כה ל של לה יא כש זו הי ה הנ ירה שי ת הנ חנ בנ שש תי
ר ל הנ יום של קי ירות וש מי ל יו"ד אמ ל של לה כש יהם. הנ ת הנ חנ בנ שש תי ם, וש יי רנ צש מי ל מי אי רה שש או יי יהצש של ם, וכש יי רנ צש לות מי ל גה ל של לה כש הנ
דוש קה ם הנ שי טור הנ ל עי ל של לה כש ש. הנ דה קש מי ית הנ ה בי נה בש ני וש ץ  רל אה לה סו  נש כש ני ד של ר, ענ בה דש מי ל בנ אי רה שש יי כו  לש הה של י. וכש יננ סי
ד ים, ענ תי מי ינת הנ חי ל תש ל של לה כש ם. הנ הל לה ה של לה אג גש הנ ים וש מי ענ ין הה ל בי אי רה שש לות יי ל גה ל של לה כש ה. הנ חה מש שי ה וש בה המ אנ יון בש לש על הה
ת בה ילה שנ הש תי של י, כש יעי בי שש יום הנ ר הנ חנ יות אנ הש יד לי תי עה ה של ילה, ומנ הש יי ה של יהה, ומנ הה ה של ה'. מנ ת לנ בה הוא שנ יום של לנ

ים. ירי שי יר הנ שי א בש צה מש כםל ני ה', הנ לנ

ת רל ה חוגל תורה ה, הנ תל שש מי ית הנ בי ר אותו בש אומי ים וש ירי שי יר הנ ל שי סוק של יא פה מוצי י של ל מי ינו, כה ני ה שה ל זל ענ וש
ה ה עולה תורה אי של דנ ה. ונ תל שש מי ית הנ בי חוק בש יך צש נל י בה שו אותי יו: עה נה פה ת לש רל אומל רוך-הוא וש דוש-בה קה ה לנ עולה ק, וש שנ

ים. ירי שי יר הנ ל שי ר של בה דה ר וש בה ל דה ם כה דה אה םאש הה ל ר ה ענ רה עמלות עמטה הנ מםר ולש שש יך לי רי ן צה כי לה ך. וש ת כה רל אומל וש

ל אי רה שש ת יי סל נל ל כש ה של תה חש בנ שש יר תי הוא שי שום של אי, מי דנ ה ונ ך זל ים? - כה תובי כש ין הנ ה הוא בי מה ר, לה םאמנ ם ת אי וש
ת חנ בנ שש תי הנ מו  כש רוך-הוא  דוש-בה קה לנ צון  רה עמלות  מנ םא  ל ם  עולה בה חות של בה שש תי הנ ל  כה ן  כי לה וש ה.  לה עש מנ לש ת  רל טל ענ תש מי של

הנזםאת.

ת לל טל ני ה וש כה רה ל בש ה כוס של נה תש ני ה - של סוד זל ה. וש לשה י שש רי ר - המ של ם. אמ יי ננ ים - שש ירי שי ד. הנ חה יר - אל נו: שי דש מנ ך לה כה
ין סוף. אי סוד הה ה בש לה עש מנ ה לש לה עש מנ צון לש ה רה ה עולל זל לו. ובה לום של שה הנ ך של לל מל ר לנ עורי תש כםל מי הנ םאל. וש מ ין ושש ין יהמי בי
ה, סוד עה בה רש ם אנ הי ם, וש מה ר עי בי חנ תש ך מי לל מל ד הנ וי דה ה, וש בה כה רש מל ם הנ בות הי אה י הה רי המ ה, של דושה ה קש בה כה רש את מל צי מש אן ני כה
ע בנ רש ן אנ כי לה כות). וש לש ת ומנ רל אל פש ה תי בורה ד גש סל כות, או חל לש ת ומנ רל אל פש ה תי ינה ה בי מה כש ה (חה יונה לש על ה הה דושה קש ה הנ בה כה רש מל הנ

ה. מה לי שש ה הנ דושה קש ה הנ בה כה רש מל ה, סוד הנ זל אשון הנ רי סוק הה פה בות בנ תי

בות, סוד אה לו הה ים - אי ירי שי יר. הנ שי עמלות בש הוא סוד לנ ך, של לל מל ד הנ וי ל דה ה סוד של יר - זל ה, שי עוד סוד זל
זו. ה הנ מה לי שש ה הנ בה כה רש מל ל הנ ב ענ רוכי י של למםה - סוד מי שש ר לי של אוי. אמ רה ה כה מה לי ה שש בה כה רש ים, מל דולי גש ים הנ ני מג מש הנ

כםל הוא הנ ה. וש מונה אל ל הה ל כה סוד של ם, הנ עולה ד הה ענ ם וש עולה ן הה סוד מי ל הנ מות של לי את שש צי מש ה ני זל סוק הנ פה ובנ
ע בנ רש אנ ה בש זל סוק הנ פה ר הנ מנ אל ן נל כי לה ת בו. וש ענ דנ ד לה עומי י של ין מי אי ע, וש םא נודנ ל י של מי ולש ענ  יודי י של מי ה לש מה לי ה שש בה כה רש מל

ים. מי כה חמ סוד לנ ר הנ סה מש ה ני אה לש הה אן וה כה ים. מי די דה צש ל הנ כה ה מי מה לי שש ה הנ בה כה רש מל בות, סוד הנ תי

ים - חםרי ם שש ים. אי ם טובי ים - הי ני בה ם לש לום, אי חמ ים בנ בי נה ה עמ רואל י של ינו, מי ני שה י, של ימי ני עוד ייש בו סוד פש וש
ם, נה מנ זש ה בי ה שונל ים, ומנ חםרי ה שש ה שונל ים, ומנ ני בה לש ה בי ה שונל ים. מנ מי חמ ים רנ יכי רי ם צש נה מנ זש םא בי ל ים, של ם טובי נה מנ זש בי

ה? מה א. לה בה ם הנ עולה ן הה הוא בל ח לו של טה בש ים - מג חםרי ם שש ת אותה ל אל כנ ינו, אה ני עוד שה ם? וש נה מנ זש םא בי ל ה של ה שונל ומנ

ה לל אי י רוש, וש בי נש מו עי בי נה תוב (דברים לב) עמ כה יהה, של ים הה בי נה אשון, עמ רי ם הה דה א בו אה טה חה ץ של עי ינו, הה ני א שה לה אל
ים. יי חנ ד הנ צנ ם מי י הי רי המ ים, של ים טובי ני בה לש ים. הנ ני בה ים לש בי נה ייש עמ ים וש חםרי ים שש בי נה ייש עמ שום של ים, מי חםרי ים שש בי נה ם עמ הי
ים ני בה לש הנ ן של מנ זש בי שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ים, מה ם טובי נה מנ זש ת. בי ול מה ד הנ צנ ם מי י הי רי המ ים, של מי חמ ים רנ יכי רי ים צש חםרי שש
ן. בה לה חםר וש ד, שה חה קון אל כםל תי הנ ה, וש פל כםל הוא יה הנ קון, וש יך תי רי כםל צה ן הנ מנ אותו זש י בש רי המ ם, של שי בנ תש כםל מי ים, הנ טי שולש
י רי המ ים, של מי חמ רנ יך  רי צה ה, וש ת עולל ול מה ין הנ די י בש רי המ ת של ענ דנ לה ים, ייש  חםרי ים שש אי רש ני ים וש טי םא שולש ים ל ני בה לש הנ ן של מנ זש ובי

ה. אה ם הוא רה עולה ל הה כה ת לו ולש ול ם מה רנ גה אשון וש רי ם הה דה א אה טה בו חה ץ של עי הה

ה, לה עש מנ לש ם של עולה מו הה ה הוא כש זל ם הנ עולה הה ינו של ני ר. שה םא אםמנ אן - ל םא כה י ל ם מורי אי ן, וש בוני תש הי לש אן ייש  כה
ה מה ז לה ה, אה טה מנ ם לש דה אה ת לה ול ם מה רנ ש גה חה נה ם הנ ה. אי לה עש מנ ה לש ך זל ה, כה זל ם הנ עולה נו בה ילשש ה של ל מנ ה - כה לה עש מנ לש ם של עולה הה וש
ה ת אורה ענ ה גורנ נה בה לש ים הנ מי עה פש י לי רי המ אור, של ע הה רנ גש ש ני חה נה ל הנ לנ גש בי ה), של טה מנ ה (לש שה אי ר (עוד) לה םאמנ ם ת ה? אי לה עש מנ לש
ינו ני י שה רי אור, המ ת הה יענ רי גש ש בי חה ל נה יו של טש על ה בש תה ה מי נה בה לש הנ ר של םאמנ ם נ אי ה? של מה ר לה כה זה ה, הנ תה יא מי ן הי מנ אותו זש ובש
ה ש זל חה נה שום הנ םא מי י ל רי כו'. המ רוך הוא וש דוש בה קה י הנ ני פש ה לי נה בה לש ה הנ רה מש אה א של לה ש, אל חה נה שום הנ יהה מי םא הה ה ל זל של

ה. לה עש מנ ה לש תה יש יעות הה רי גש ה של ילה לי חה ס וש ך הוא - חנ ה כה לה עש בנ ר של םאמנ ם ת אי יהה. וש הה

דוש קה ה הנ שה עה ה של ל מנ נו, כה דש מנ לה ך  כה ה, וש אי םא ורש יעות. ב רי כםל גש ן בנ קי תי ש  חה נה הנ ה, וש י תורה רי תש ה סי ל זל א כה לה אל
לו. אי לו מי נות אי שג ה מש לה עש מנ ן לש גות הי רה ה דש מה כנ ה, וש בה קי ר ונש כה ל זה סוד של כםל הוא בש ה, הנ טה מנ ה ולש לה עש מנ רוך הוא לש בה
ל גוף ן של יוקה רוך הוא דש דוש בה קה ן הנ ה אותה שה ד, עה חה ין אל ן מי הי גות של רה ן דש אותה ם, וש דה ל אה ה סוד של גה רש ד דנ ה ענ גה רש דנ ומי

ם. דה ל אה סוד של ים בש עולי ד של ד, ענ חה אל

ם הי ם, וש דה ל אה סוד של ד בש חה ה גוף אל עמשה ננ ם,  נה יהי א גי רה בש ני בו  ית, של אשי רי ה בש עמשי ל מנ י של ני שי יום הנ ינו, בנ ני שה וש
הוא ה, וש זל ש הנ חה נה בו לנ רש קה תש ם הי הי שום של ה מי זל ם. וש קםדל מי ים כש רי חוזש ים, וש תי ש ומי אי ים לה בי רש קה תש מי ים של ני מג ים מש רי יבה אי

יו. לה ב אי רי קה תש הוא הי ת של ול ם לו מה רנ ש גה חה נה הנ ת, וש ן מי כי לה ה וש זל ש הנ חה נה ן בנ כה שש מי תוך הנ ה לש תה פנ תש הי אשון של רי ם הה דה אה

זון ן מה נותי ה הנ כםל, זל ל הנ ט ענ יון, הוא שולי לש דוש על הוא קה ם של דה ל אה בה ה, אמ בה קי ר ונש כה ם הוא זה דה קום אה ל מה כה ובש
מו ה כש תה ם מי דה אה ל אותו  של תו  בה קי ן, נש כה שש מי ת הנ א אל מי טי של ה. כש של קה הנ ש  חה נה ע אור הנ ננ כםל מה ן בנ כי לה כםל. וש ים לנ יי חנ וש

ה. לה עש מנ לש מו של כםל כש ן הנ כי לה ם. וש קםדל מי לו כש עה ת, וש ר מי כה זה הנ ר, וש מנ אה של
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ל אותו ענ ט  לנ שה וש יד  מי שש הי שום של א, מי בה ם הנ עולה ן הה הוא בל של ח לו  טה בש ים - מג חםרי ים שש בי נה עמ ם  ל אותה כנ אה
ה ה אותה רה בש עה הה ן של יוה ה. כי קה חמ שה ה וש לה כש ר (דניאל ז) אה מנ אל נל של מו  ק אותו, כש חנ שה יו וש לה ר עה בי גנ תש הי ר) וש ערבנ הה קום, (וש מה
ים חםרי ים שש בי נה ם עמ לומו אותה חמ ה בנ רואל י של ן מי כי לה יהדו. וש ה בש חל מש יי י של ין מי אי א וש בה ם הנ עולה ב לה רי י קה רי ה, המ שה ה קה פה לי קש

כו'. ח לו וש טה בש ק, מג די הנ ל ומש אוכי

יר ר שי מנ אל ז נל אה ם, וש יהל לי ט עמ לנ שה ים וש חםרי ים שש בי נה ם עמ אותה רו  בש עה הה ד של ד ענ וי ית דה בי יר בש יהה שי םא הה ן ל כי מו  כש
ה לל אי גו', וש ר וש בה דש מי ים בנ בי נה עמ ר (הושע ט) כנ מנ אל נל מו של ים, כש בי נה א עמ רה קש ה ני קום זל מה לו בש פי אמ ר. ונ אי בה תש ני מו של ים כש ירי שי הנ

ים. ני בה ים לש בי נה ם עמ הי

לו םא עה רו, ל מש ים אה אשוני רי הה ים של ירי שי ל הנ ים. כה אשוני רי ל הה ים של ירי שי ר הנ אה ל שש ל כה ה ענ לה עג יא מש ה זו הי ירה שי
ד. וי דה עמלות לש מנ יר הנ תוב שי ל כה בה , אמ שוהה רש י פי רי המ ב של ל גנ ף ענ אנ רו. וש מש ים אה יוני לש על ים הה כי אה לש מנ הנ ים של ירי שי א תוך הנ לה אל
ש קי בנ ד. לש וי דה ים? לש רי י אומש מי גות. לש רה עמלות ודש ם מנ הי ים, של רי ים אומש יוני לש על ים הה כי אה לש מנ הנ יר של עמלות - שי מנ יר הנ שי

נו. מל זון מי ף ומה רל טל

ד - וי דה בוך. לש הי מות אמ ן עמלה ל כי יר. (שיר א) ענ מות שי ל עמלה ר (תהלים מו) ענ מנ אל נל מו של עמלות - כש מנ יר הנ עוד שי
יון. לש על ך הה לל מל ת הנ יד אל מי חנ תה בי שנ מש יון של לש על ך הה לל מל ד הנ וי יל דה בי שש בי

ך לל מל לנ ים  רי ים אומש יוני לש על ם  י עולה דולי גש של ה,  לה עש מנ לש יון  לש על הוא  יר של ר שי מנ אה ך,  לל מל למםה הנ א שש בה ן של יוה כי
ים רי אומש ה של ירה ה שי א אותה לה ר, אל ה זו לומנ ירה שי ים בש םא עולי ה ל ירה ים שי רי אומש ל הה לו. כה לום כגלו של שה הנ יון של לש על הה
ל ים. כה רי ם אומש י עולה מודי ים ענ יוני לש ים על דולי גש ה של מנ יא לש הי ה הנ ירה שי ה בנ עלל למםה של ך שש לל מל ט לנ רה ת. פש רי שה י הנ כי אמ לש מנ

יונות. לש בות על כה רש מל ך בש לל מל למםה הנ תונות, ושש חש בות תנ כה רש מל ם בש עולה י הה ני בש

ה ם, אותה עולה י הה ני ל בש ל כה רוך-הוא ענ דוש-בה קה יבות לנ בי חמ ה ובנ בואה נש ת  גנ רש דנ ה בש לה עה ה, של ר, מםשל םאמנ ם ת אי וש
ה לה עש מנ ה לש תה לש ה עה ר מםשל מנ אה ה של ירה שי ה, הנ אי םא ורש ר - ב ה יותי לה םא עה ל ה וש תה יש תונות הה חש בות תנ כה רש מל ר בש מנ אה ה של ירה שי

למםה. מו שש ה כש ירה שי ה בש לה עה ם של דה יהה אה םא הה ל ך, וש לל מל למםה הנ שש ה כי ירה ר שי מנ םא אה ל ל בה ה. אמ טה מנ םא לש ל וש

ת יל אל צי הי יון של לש על ך הה לל מל אות לנ הודה חות וש בה שש ת תי תי ה לה תה יש תו הה חש בנ שש תי ה, וש לה עש מנ לש תו  חש בנ שש תי ה בש לה ה עה מםשל
ר. חי ן אנ ול גה ה בש ירה רו שי מש נו אה למםה בש ך ושש לל מל ד הנ וי ל דה בה יהם. אמ ל הנ ענ ם וש יי רנ צש מי בורות בש ים וגש סי ם ני הל ה לה שה עה ל וש אי רה שש יי
ל די תנ שש ן הי כי לה י, וש יםפי יהה בש מותל לש ענ ה וש ירה בי גש ה הנ אל רה תי ה, של ירה בי גש ם לנ ט אותה שי קנ מות ולש עמלה ת הה ן אל קי תנ ל לש די תנ שש ד הי וי דה

ה. ירה בי גש ת הנ אל מות וש עמלה ל הה ת כה ט אל שי קי ן וש קי תי ד של ם, ענ לה צש אל חות של בה שש תי ים וש ירי ם שי אותה בש

ן תה חה יס הל ני כש הי וש ן,  תה חה לל ה  יסה ני כש הנ ל לש די תנ שש י, הי יםפי בש יהה  מותל לש ענ ת וש טל של קג ה מש ירה בי א גש צה למםה, מה א שש בה ן של יוה כי
ת חנ אנ מות  לי שש בי ם  יהל ני שש יות  הש לי וש ד  חה אל כש ם  רה בש חנ לש י  די כש ם  יהל יני בי ה  בה המ אנ י  רי בש די יס  ני כש הי וש ה,  ירה בי גש הנ ם  עי ה  פה חג לנ

ם. עולה י הה ני ל בש ל כה ה ענ יונה לש ת על חנ בנ שש תי ה בש לה למםה עה ן שש כי לה ה. וש מה לי יבות שש בי חמ בנ

ת ג אל וי למםה זי ים. שש תוני חש תנ ם בנ לי ווג שה זי ה בש זל ם הנ עולה יות בה הש ה לי טה מנ ה לש זל ם הנ עולה ה בה ירה בי גש ת הנ ג אל וי ה זי מםשל
ה, זל ם הנ עולה ם לה יהל ני ת שש יס אל ני כש ך הי ר כה חנ אנ ה, וש אשונה רי ה בה פה חג ן לנ תה חה ת הל יס אל ני כש הי ה, וש לה עש מנ ם לש לי ווג שה זי ה בש ירה בי גש הנ

ה. נה הוא בה ש של דה קש מי ית הנ בי ה בש חה מש שי ם בש נה מש זי וש

ה, אי ורש םא  רוד? ב פי ה בש אל רש ני י  רי המ ה, של זל ם הנ עולה לה ה  דה בנ לש ה  ירה בי גש הנ ת  ה אל מםשל יס  ני כש הי יך  ר, אי םאמנ ם ת אי וש
ם ה עי גה וש דנ זש הי ן של יוה ר. כי אי בה תש ני מו של ה, כש ת מםשל לנ ה כנ תה יש יא הה הי ה, וש לה חי תש ה בנ ם מםשל ה עי ג אותה וי רוך הוא זי דוש בה קה הנ
ה, זל ם לה קםדל ה מי תה יש םא הה ל ה של ה מנ זל ם הנ עולה ה בה נה קש תנ תש הי וש ה,  זל ם הנ עולה ל הה ווג של זי בש ה  זל ם הנ עולה ה לה דה יהרש ה,  מםשל

רוד. פי ה בש תה יש םא הה ם ל עולה ולש

ט רה פש ה  לה עש מנ לש ווג  זי י  רי בש די וש יבות  בי חמ ונ ה  בה המ יס אנ ני כש ינ ם של דה א אה רה בש ני יום של ם מי עולה ם בה דה יהה אה םא הה ל ל בה אמ
ם. הל לה ן  קי תי של ת  יי בנ בנ ד  חה אל כש ם  אותה ין  מי זש הי ך  כה ר  חנ אנ וש ה,  אשונה רי בה ה  לה עש מנ לש של ווג  זי הנ ן  קי תי של ך  לל מל הנ למםה  שש לי
י כי לש ה  נה בה לש לנ הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ר  מנ אה של יום  מי ה.  לה עש מנ לש של ווג  זי הנ ת  אל נו  קש תי של נו  בש למםה  ושש ד  וי דה ם  יהל רי שש אנ

למםה. ך שש לל מל א הנ בה של כש ט לי רה ש, פש מל של ם הנ ם עי לי ווג שה זי ה בש גה וש דנ זש םא הי ך, ל מי צש ת ענ י אל יני טי קש הנ וש

לש. י שה רי ם. המ יי תנ ים - שש ירי שי ת. הנ חנ יר - אנ א. שי בה ם הנ עולה בםק בה דש גות לי רה ש דש מי אן חה י כה רי ים - המ ירי שי יר הנ  שי
ל. יובי ים הוא סוד הנ שי מי חמ י יום הנ רי המ י הוא. של ישי מי חמ ש. בנ מי י חה רי למםה - המ שש ע. לי בנ רש י אנ רי ר - המ של אמ

ן, כי ם לה קםדל ה מי טה מנ ווג לש זי א  צה מש ני שום של א מי לה ן, אל קי תנ למםה לש יהכםל שש םא  יון ל לש על ווג הה זי ת הנ ה, אל אי םא ורש ב
יון לש סוד על כםל הוא בש הנ ה. וש לה עש ל מנ ווג של זי ן הנ קי תנ תש םא הי ה, ל זל ווג הנ זי ז הנ יהה אה םא הה ם ל אי ה. של ל מםשל ווג של זי יהו? הנ ומי

ב. לי י הנ מי כש חנ לש

ים. רי בי חמ שוהו הנ רש ה פי סוק זל ף. פה לל אה ה וה שה מי ירו חמ י שי הי יש ל ונ שה ים מה פי לה ת אמ לשל ר שש בי דנ יש תוב (מלכים-א ה) ונ כה
ים, לי שה י מש פי לש ת אנ לשל יו בו שש ר, הה יהה אומי הוא הה ר של בה דה ר וש בה ל דה ל כה ענ אי של דנ ל, ונ שה ים מה פי לה ת אמ לשל ר שש בי דנ יש ל ונ בה אמ
ך רל דל ה ובש יונה לש ה על מה כש חה ינו בש אי סוק של פה ין בו  אי ל, של שה מה ך  רל דל הוא בש יון וש לש סוד על הוא בש ת של לל ל קםהל ר של פל סי מו  כש

בו. ן של טה קה סוק הנ פה לו הנ פי ל אמ שה מה

ך בש ך לי יבש יטי ך וי דותל לש ינ חור בש ח בה מנ ה, (קהלת יא) שש זל סוק הנ פה אשון לנ רי א הה בה א סה נונה מש ב הנ יענ רנ גי יהה מנ הה של כש של
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ש רה עמשות דש י יהכול לנ ל, ומי שה מה ך  רל דל הוא בש ה הוא, וש אל ה נה סוק זל אי פה דנ ר, ונ מנ אה ה. וש יהה בוכל - הה יך  חורותל י בש ימי בי
ה?! ת אותה ענ דנ י יהכול לה ה, מי מה כש ם זו חה אי ם. וש יי יננ עי ינו בה אי רה מו של א כש לה ש אל רה ין בו דש ש, אי רה ם הוא דש אי ה?! וש ל זל שה מה בש

ה סוק זל גו'. פה ה וש נה ה שה רי שש ע על בנ ן שש ף בל עמקםב יוסי דות ינ ה תםלש לל תוב (בראשית לז) אי ר, כה אומי ב וש יהה שה יהד הה מי
ר. ענ הוא ננ ך - וש דותל לש ינ חור בש ח בה מנ ה. שש זל ל לה שה ה מה זל ה, וש תורה ל הנ ה של סוק זל ל פה ה של מה כש חה ל לנ שה ת הוא מה לל ל קםהל של
י ע כי דנ יו. וש בי י אה שי ה נש פה לש י זי ני ת בש אל ה וש הה לש י בי ני ת בש יך - אל חורותל י בש ימי םאן. בי צ יו בנ חה ת אל ה אל יהה רםעל ך - הה בש ך לי יבש יטי וי
ל לה כש ף ני ף. יוסי עמקםב יוסי דות ינ ה תםלש לל ט - אי פה שש מי ים בנ להי ך אל יאמ בי ה. יש עה ם רה תה בה ת די ף אל א יוסי יהבי ה - ונ לל ל אי ל כה ענ

ם?! ת אותה ענ דנ י יהכול לה ה מי תורה י הנ רי תש ל סי סודות של הנ עמקםב, וש ינ בש

ת לשל עמקםב, שש ינ ל בש לה כש ף ני יוסי ה של עה שה ה, בש זל ל הנ שה מה ם בנ כגלה ים, וש לי שה י מש פי לש ת אנ לשל שש ט לי שי פנ תש ה הי זל ל הנ שה מה הנ וש
אות שה מנ ם בנ ים הי רי ה סוחמ מה אן כנ כה ה. וש מה כש חה סוד הנ ה בש זל ל הנ שה מה ם בנ כגלה עמקםב, של ינ ק וש חה צש ם יי הה רה בש אנ ם, בש ים הי פי לה אמ

ה. מה כש חה י הנ רי תש סי בון לש שש ם חל הל ין לה אי ים של ני גי מה י הנ יהרי ם דנ הל ר, ובה תה סש ני ל הנ של

ל ירו של י שי הי יש ר ונ מנ אה י של ין מי ד, בי חה כםל אל הנ ל, וש שה ל מה ירו של י שי הי יש נו, ונ רש אנ בי ך  ף. כה לל אה ה וה שה מי ירו חמ י שי הי יש ונ
יר ה שי - זל ירו  י שי הי יש ר. ונ מנ כםל הוא אה ת הנ אל ד הוא, וש חה כםל אל ל. הנ שה ל מה של ירו  י שי הי יש ר ונ אומי י של ין מי למםה, בי שש
ך לל מל ים בנ חי תה פש ני ים של חי תה פש ים ני רי עה ם שש ה הי שה מי ה, חמ ך זל אי כה דנ ים? ונ ירי שי יר הנ ף הוא שי לל אה ה וה שה מי י חמ כי ים. וש ירי שי הנ

ל. יובי נות הנ ים שש שי מי ים. חמ יי חנ ץ הנ ל עי ים של ני אות שה ש מי מי ם חמ הי לו, וש לום של שה הנ של

ל ה. יומו של לה כנ ם לנ יאה בי המ ה לנ שה מי חמ ם הנ ל אותה ד כה הוא יורי דו, וש צי א מי יוצי ן של תה ים, חה יי חנ ץ הנ הו עי ף - זל לל אה וה
ם ל שי יק ענ די א צנ רה קש ני יק. של די צנ ף הנ ן. יוסי דל עי א מי יוצי וש ענ  שופי ר של הה נה הו הנ זל ים, וש ני ף שה לל רוך הוא הוא אל דוש בה קה הנ

ים. שי דה ש קה ים קםדל ירי שי יר הנ ך שי שום כה רוך הוא. ומי דוש בה קה ה הנ ה בה נה תש הי מו של ה, כש נה בה לש הנ

ך הוא. כה אי של דנ ים ונ ירי שי יר הנ אי. שי דנ ף ונ לל אה ה וה שה מי ל חמ ין בו סוד של אי ים של ירי שי יר הנ שי סוק בש פה ך  ין לש אי וש
יהה ף הה לל אותו אל אי של דנ אן? ונ ר כה כה זש םא ני ה ל מה ף לה לל אל ר, הה םאמנ ם ת אי ר. וש מנ אל נל מו של ה, כש זל סוק הנ פה יו בנ גות הה רה ש דש מי חה
ל ר של תל סי ה, בנ לה כנ ף לנ לל יא אותו אל בי הה למםה לש ל שש די תנ שש ן הי כי לה ה. וש לה עש בנ ה בש שה ה אי רה בש חנ תש הי ד של יר ענ מי הוא טה יר, וש מי טה

ה. יונה לש על ה הה מה כש חה הנ

ת יזנ ני עמשות גש ים לנ שי דה קר ש הנ ת סוד קםדל ם אל שה יס לש ני כש הי יר, וש מי טה נוז וש ה גה טה מנ ים לש שי דה קר ש הנ ה קםדל שה עה ן של יוה כי
מו ל. כש יובי הנ ה וש יונה לש על ה הה מה כש חה ה, סוד הנ לה עש מנ ים הוא לש שי דה קר ש הנ אוי. קםדל רה ה כה טה מנ ה ולש לה עש מנ ם לש לי שה מוש הנ שי הנ

ם. אי הה ב וש אה ת הה שנ רג ה יש לה כנ הנ ן וש תה חה ים הל שי ה יורש זל

ך ף כה א אנ רה קש ני ה, וש זל דוש הנ קה ם הנ שי ל הנ יהתו של לי עמ ת בנ בנ ה הנ שה ב יהרש אה ת הה שנ רג ר. יש חי ן אנ ול גה ה בש שה רג יש ת הנ לנ חמ רו ננ זש חה וש
ים יוני לש על ים הה שי דה קר ם הנ ל אותה ת כה ל אל טנ נה שום של ים, מי שי דה א קה רה קש ני וש ן,  בי הנ ש  יהרנ ם  אי ת הה שנ רג יש ה.  מה כש ש, חה קםדל

ה. לה כנ ם לנ יסה ני כש ם ומנ ן אותה ך נותי ר כה חנ אנ יו, וש לה ם אי סה נש כי וש

ד חה סוד אל ים בש שי דה ש קה כםל קםדל יות הנ הש ים, לי שי דה קר ים - לה ירי שי ש. הנ קםדל יר - לש ים. שי ירי שי יר הנ ר שי מנ ה אה ל זל ענ וש
לו. לום של שה הנ ך של לל מל ר, לנ אי בה תש י ני רי למםה - המ שש ר לי של אוי. אמ רה מו של כש

אן הוא ל כה בה יון. אמ לש קום על מה ה לש ח עולל בנ של א הנ לה ך, אל ר כה םאמנ ל ת - אנ לו  ה הוא של ח זל בנ של ר של םאמנ ם ת אי וש
ל כה א מי לי מנ תש ה ומי לה עש מנ ה לש לל ענ תש ך מי לל ז אותו מל יון, אה לש על ך הה לל מל ת הנ חנ ד תנ חה אל ה כש בה קי ר ונש כה ים זה ני קש תנ תש מי של סוד. כש
יון, לש על הה ך  לל מל הנ ת  שוקנ תש י  זוהי וש ה,  טה מנ לש יק  רי ומי א  לי מנ תש ומי ה,  טה מנ לש עות  שופש של כות  רה בש הנ ל  כה ומי שות  דג קש הנ

ה. טה מנ יק לש רי כות ומי רה שות ובש דג א קש לי מנ תש מי של כש

אוי רה ן כה קי תנ תש הוא מי ן של יוה כי יון. של לש על הה בוענ  מנ הנ א אותו  לי מנ תש יי וש ן  קי תנ תש יי - של שות  קה בנ הנ וש לות  פי תש ן הנ כי לה וש
ם עולה ן הה קי תנ תש הי לש יך  רי םא צה ל וש  , יהה מותל לש ענ וש תון  חש תנ ם הנ עולה ן הה קי תנ תש קון, מי תי הנ ל אותו  ה של אל רש מנ ומי הו  אי רש מנ מי
ת נל קל תנ תש ר מי של אמ כנ ט לש רה ל, פש לה כש ה  מה צש ענ ה מי אל רש ין מנ ה אי נה בה לש לנ יון,  לש על ם הה עולה ל הה ה של אל רש מנ הנ א מי לה תון אל חש תנ הנ

ה. ירה אי ה ומש נה בה לש ת הנ נל קל תש קונו ני תי ש וש מל של ה הנ אי רש מנ ה, ומי ירה אי ש ומש מל של בנ

אותו ן של יוה כי אור. של נו  מל א מי יוצי קום של מה ן אותו  קנ יתג וי ר  יואנ שות - של קה בנ הנ וש לות  פי תש ים הנ יכי רי צש ה של מנ
א לה ל אל די תנ שש םא הי למםה, ל ר שש מנ אה ת של חנ בנ שש תי ן הנ כי לה ה. וש טה מנ לש ה של ל מנ ן כה קי תנ תש לו, מי ה של אל רש מנ ן הנ ן מי קה תג קום מש מה
ין ן, אי קי תנ תש םא הי ם הוא ל אי ן. וש קי תנ תש כםל הי הו, הנ אי רש מנ ן מי קי תנ תש הי ן של יוה ן. כי קי תנ תש יי לו של לום של שה הנ ך של לל מל יל הנ בי שש בי

ר. אי בה תש ני מו של ה, כש אשונה רי אוי בה רה א כה לי מנ תש יי ן וש קי תנ תש יי למםה. של שש ר לי של ך אמ שום כה ים, ומי מי עולה ה לש נה בה לש קון לנ תי

ר תל צון סי רה ה בש לה עה של ה. כש מה כש חה י הנ עי יודש סודות לש גו', סוד הנ יש וש ל אי ת כה אי ה מי רומה י תש חו לי קש יי (שמות כה) וש
קונו ם תי שה וש ה,  טה מנ ה לש לה עש מנ לש ת מי ענ שופנ ה של יונה לש על ה  דה קג נש מי יב רוחנ  שי בודו, הי כש לי בוד  עמשות כה לנ ים  רי תה סש ל הנ כה
ם עולה יק בה הורי י לש לי ילה כש הש םא יי ה, ל זל ם הנ עולה ש בה שםרל ר וש קה ילה עי הש םא יי ם ל אי יל של בי שש ה? בי מה ה. לה זל ם הנ עולה ב בה ינשי תש הי לש
קונו הוא תי שום של ל מי בה ד. אמ חה ע אל גנ לו רל פי עממםד אמ םא יהכול לנ ל ד וש בה אל יהד נל ה, מי זל ם הנ עולה יק לה םא יהרי ם ל אי ל. וש לה ה כש זל הנ
כםל הנ ים. וש יוני לש על ים הה כי אה לש מנ יק לנ הורי ר לש חי ד אנ צנ ה, ומי זל ם הנ עולה יק לה הורי ד לש חה ד אל צנ א מי לי מנ תש ה, מי זל ם הנ עולה ן הה מי

ד. חה אל נו כש מל זונו מי ני

ד ילרל וש נוך  חמ ן של מנ זש ה בי מה לש שש ני זו  ה. רוחנ  זל ם הנ עולה ים בה יקי די צנ - רוחות הנ זו  הנ רוחנ  ל הה קון של תי מות הנ לי שש
נםחנ א  בה  - דו  בש אה ר של חנ אנ נו.  מל מי יא  הי מות הנ לי שש הנ ה  זה זה ם  עולה בה ים  עי שה רש הה בו  רנ תש הי של וכש ם,  עולה בה יו  הה ל  אי לש המ ומנ
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דום י סש שי נש או אנ ים אותו. בה לי שש הי ם וש הה רה בש א אנ נו - בה מל מות מי לי ה שש יז אותה זי הי ה וש גה לנ פש א דור הנ ים אותו. בה לי שש הי וש
יו, נה עמקםב ובה א ינ נו - בה מל יזו אותו מי זי הי דור וש י הנ עי שש רי ים וש תי שש לי או פש ים אותו. בה לי שש הי ק וש חה צש א יי יזו אותו - בה זי הי וש

ימו אותו. לי שש הי ה, וש מה לי שש ה הנ טה מי הנ

י עמשי מנ ל לש אי רה שש ם יי רו שה זש חה שום של ם. ומי ה שה בה כש ענ תש ם הי ילה בי שש ם, ובי יי רנ צש מי דו לש יהרש ה וש דושה קש ץ הנ רל אה הה או מי יהצש
רוך דוש בה קה ר הנ מנ ן. אה כה שש עמשות מי או לנ ם ובה יי רנ צש מי או מי יהצש ד של נו, ענ מל מות מי לי ה שש ה אותה זה זה ה וש עה נש כש ים, ני רי צש מי הנ
שו עה תוב וש כה הו של ם. זל יכל יני ה בי רל שש תי י של לי ה רוחנ של נו אותה קש תנ תש ד של םא יהכול ענ ל ל בה ם, אמ יכל יני דור בי י לה צוני הוא: רש
י יהכול רוך-הוא: מי דוש-בה קה ה לנ ר מםשל מנ ה. אה רומה י תש לי חו  קש יי תוב וש כה הו סוד הנ זל ם. וש תוכה י בש תי נש כנ שה וש ש  דה קש י מי לי
בו נו לי בל דש ר יי של יש אמ ל אי ת כה אי א - מי לה ב, אל ה חושי תה אנ מו של םא כש ה, ל ר לו: מםשל מנ ה? אה עמשות אותה לנ ה וש ת אותה חנ קנ לה

ה. ימו אותה לי שש תנ ה וש חו אותה קש ם תי הל לה רוחנ של צון וש אותו רה גו', מי וש

םא ל ה  י מםשל ימי ה בי טה מנ ה לש מה לש שש ני יום של י מי רי המ ה, של לה עש מנ לש מות של לי שש בנ רוחנ  ה  ן אותה קי למםה, תי א שש בה של כש
יל חי תש הי וש ה,  לה עש מנ לש ימו  לי שש הנ ל לש די תנ שש למםה, הי א שש בה ן של יוה כי למםה)  א שש בה ד של נו. (ענ מל מות מי לי שש ה  ה אותה רה הוסש

למםה. שש ר לי של הו אמ זל תון, וש חש תנ ם הנ עולה ל הה ה של אל רש אותו מנ ן מי קי תנ תש הי יון לש לש על ם הה עולה ה הה אי רש ת מנ ן אל קי תנ לש

השלמה מההשמטות (סימן ג) מספר הבהיר

ה רוך הוא, אותה דוש בה קה ר הנ מנ ך אה ה? כה רומה י תש חו לי קש יי תוב (שמות כה) וש כה הו של ש, מנ רנ דה יהה וש כש רל י בש בי ב רנ יהשנ
י בו דוהו, כי בש ה - כנ זל ם הנ עולה ן הה מי ך  שי מה הי לש בו  לי בו  דה נש י הוא אותו של ם, ומי יכל לותי פי תש ה בי ימו אותה רי ה תה רומה תש
בו לי נו  בל דש ר יי של אמ יש  ל אי ת כה אי ר (שם) מי מנ אל נל י, של תי רומה ת תש ת אל חנ קנ אוי לה רה נו  מל י, ומי מי שש יענ  יודי של חנ  מי י שה ני אמ
י ין אותי ימי רי מש ל של אי רה שש יי בש ים של ידי סי חמ ים ונ יקי די אי, צנ ימנ חי י רש בי ר רנ מנ אה ב. של די ננ תש מי אותו הנ י, מי תי רומה ת תש חו אל קש תי

ן. סה נש רש פנ ב מש לי הנ "ב, וש לי ס הנ ני רש פנ תש ם מי הל ן ומי יהל כגיותי זש ם בי עולה ל הה ל כה ענ

ב ה לי בו. מנ לי ן ומי ילה אי גוף הה מי לו  טש ים נה דושי ל קש אי רה שש יי וש מות,  אג ל הה נות ענ מג מש דושות הנ קש צורות הנ ל הנ כה וש
ל אי רה שש ף יי ע - אנ צנ מש אל בה בו  לולה יו וש יבה בי יו סש פה נה ר, עמ מה ן תה ילה ה אי ר. מה דה ץ הה עי לו  טש ל נה אי רה שש ף יי גוף - אנ י הנ רי ר, פש דה הה
ה ב זל ה לולה מה גוף, לה ר הנ קנ הוא עי ם, של דה אה ה בה רה דש שי גוף הוא חוט הנ ד הנ גל נל בו. וכש הוא לי ה, של זל ן הנ ילה אי לו גוף הה טש נה
ם הל יב מי תי ל נה כה ף בש ה בו - אנ מה כש יבות חה תי ם נש יי תנ ים ושש לשי ה שש "ב זל ה לי סור ל"ו. ומנ ב מה לי ף הנ ב - אנ תוב לו לי כה

ים. יי חנ ץ הנ ך עי רל ת דל מםר אל שש ר (בראשית ג) לי מנ אל נל ת, של רל ה שומל צורה

ם דנ קה של ן וש א גנ רה קש ני קום של אותו מה לש מו  דש קה יבות של תי ן נש אותה ן בש כם שש יי ן? ונ דל ן עי גנ ם לש דל קל ן מי כי ינשש (שם) ונ הו  ומנ
ם יי מנ תוב של י כה רי המ ב. ונ רל חל ט הנ הנ ת לנ תוב (שם) אל כה ט, של הנ לנ ם לש דנ קה של ים. וש בי רג כש ת הנ אל תוב (שם) וש כה ים, של רובי כש לנ
נו לה ן  יי ננ ומי ם.  יי מה שה יענ  קי רה לה ים  להי אל א  רה קש יי ונ תוב  כה וש ם.  יי מה הנ תוך  בש יענ  קי רה י  הי יש א)  (שם  תוב  כה מו, של דש קה ש  אי וש

ה הוא. לה ש אםכש יך אי להל י ה' אל תוב (דברים ד) כי כה ש? של יו אי ם הה יי מנ שה של

למםה ם שש אי ם. הנ יי מנ שה ע הנ מנ שש ה תי תה אנ תוב (מלכים-א ח) וש כה הוא? של רוך  בה דוש  קה ם הנ יי מנ שה של נו  ן לה יי ננ ומי
י מי ם ושש יי מנ שה תוב (מלכים-א ח) הנ כה מו, של ל שש ם ענ מה א שש רה קש ני א של לה תו? אל לה פי עו תש מש שש יי ם של יי מנ שה ל הנ ל אל לי פנ תש מי
ל ם של דל ם קל מםר, כםחה א אל לה ם? אל דל תה קל רש מנ אה ש. וש י אי רי המ רוך הוא ונ דוש בה קה ל הנ מו של י שש רי לוך. המ כש לש כנ םא יש ם ל יי מנ שה הנ
ין אי ך וש תל לש ין בי י אי ייה כי דוש כנ ין קה ר (שמואל-א ב) אי מנ אל נל מו של ם? כש הו כםחה הוא. ומנ קום הנ מה ל הנ צורות של ן הנ אותה

ינו. אלהי צור כי

ה לשה ר לו, שש מנ ך? אה יאנ הי וש ב.  לי ר הנ סנ מה א לו  לה ים? אל רי אומש נו  אה ב של לולה הנ הו  ש, מנ רנ דה וש יהה  כש רל י בש בי ב רנ יהשנ
ם, עולה יים הה קנ תש ם ני הל ן ל"ו, ובה ינ נש ה מי לשה שש רו הנ זש ר. חה שה ים עה ני ד שש חה אל ד וש חה ל אל כה ל"ב, ולש ל וש גנ לש גנ ם, תל"י וש ים הי רי שה
ם ל שי ענ מו,  יק שש די צנ וש יענ  קי רה לה ד  ענ ץ  רל אה ן הה מי ד  חה אל מוד  ענ ינו,  ני שה ם.  סוד עולה יש יק  די צנ וש תוב (משלי כה)  כה של
םא ש, ל לה ם חנ אי ם. וש סוד עולה יק יש די צנ תוב וש כה ם, של עולה ל הה ל כה הוא סובי ש, וש לי חנ תש םא - מי ם ל אי ר. וש בי גנ תש ני ים, וש יקי די צנ הנ
י תי רומה חו תש ך קש יכה פי ם. לש עולה ת הה יד אל עממי ד, מנ חה יק אל די א צנ לה ם אל עולה ין בה לו אי פי ך אמ כה לש ם. הי עולה יים הה קנ תש הי ל לש יוכנ

ת? חםשל ף ונש סל כל ב וה הה הו זה ר. ומנ אה שש ני ת הנ אי ם, מי תה אי חו מי קש ר תי של ה אמ רומה תש םאת הנ יו ז רה חמ אנ ה, וש לה חי נו תש מל מי

י ירי עמשי נו של ן לה יי ננ י. ומי ירי יא עמשי הי יא יו"ד, וש הי ה, של רומה ש תש די קנ י לש חו לי קש יי ה - וש רומה י תש חו לי קש יי ר וש חי ר אנ בה דה
ל ית כה אשי רי וש תוב (יחזקאל מד)  כה ש? של קםדל הו  ש. ומנ קםדל ש, לש ילה קםדל הש י יי ירי עמשי תוב (ויקרא כז) הה כה ש? של קםדל
ה מה כש ין חה ת ה', אי אנ רש ה יי מה כש ית חה אשי תוב (תהלים קיא) רי כה ם, של יכל רומותי כםל תש ת כםל מי רומנ כםל תש י כםל וש כורי בי

ם. (עד כאן מההשמטות) שי ת הנ אנ רש א יי לה אל

ל אי רה שש יי ה לש ה תורה נה תש ני של י, כש יננ ר סי ל הנ רוך הוא ענ בה דוש  קה ה הנ לה גנ תש הי של כש ר, של מנ אל י נל רי ה - המ רומה תש םאת הנ ז וש
ים ירי אי מש יו  ם הה כגלה ים קולות, וש עי בש שי ק לש לנ חל אותו קול נל ה קול, וש תה שש ה עה ירה מי אמ ה ונ ירה מי ל אמ ירות, כה מי ר אמ של על בש
ת ים אל ם רםאי עה ל הה כה תוב (שמות כ) וש כה הו של בודו. זל יו כש ת זי ן אל יי ענ ן בש יי ים ענ יו רואי הה ל, וש אי רה שש ל יי י כה יני עי ים לש צי נוצש וש

אי. דנ ים ונ קולת. רואי הנ

וות צש ך מי כה וש ך  כה בש יך  לל י עה ל אותי בי קנ ם: תש הל ר לה אומי ל וש אי רה שש יי ד מי חה אל ד וש חה ל אל כה ה בש רל תש יהה מנ אותו קול הה וש
ך כה יך בש לל י עה ל אותי בי קנ ר לו: תש אומי ה בו וש רל תש יהה מנ הה יו, וש לה ל עה גי לש גנ תש הי םאשו וש ל ר ר לו ענ זנ ן. חה רו כי מש אה ה? וש תורה בנ של
י ני קי שה תוב (שיר א) יי כה הו של יו. זל פי ק אותו בש שנ נה קול וש ר אותו הנ זנ ך חה ר כה חנ ן. אנ ר כי יהה אומי הה ה? וש תורה בנ ים של שי נה ער

יהו. יקות פי שי נש מי
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אורות ם הה ל אותה ל כה בי קי ד של חה תוך אור אל ים בש יו רואי ן, הה מנ אותו זש ל בש אי רה שש ים יי יו רואי הה ה של ל מנ ז כה אה וש
ל בי קי י של יננ ר סי הנ ם בש יתל אי רש אור של רוך הוא: אותו הה דוש בה קה ם הנ הל ר לה מנ אות. אה רש ים לי קי תוקש שש יו מי הה ים, וש רי חי אמ הה
יא הי ים של ני וה גש ם  אותה וש ם,  יכל לי אמ ה  אותה חו  קש תי וש ה  אותה לו  בש קנ תש יו,  לה עה ם  כל תש שוקנ ותש אורות  הה י  גוני ם  ל אותה כה

גו'. ת וש חםשל ף ונש סל כל ב וה הה ם זה ה הי לל ת, אי לל בל קנ מש

יון לש על ם הה עולה ין הה ה בי בה המ י אנ רי בש יס די ני כש הי ך של לל מל למםה הנ ה שש אה ה רה יהו - מה יקות פי שי נש י מי ני קי שה ר יי חי ר אנ בה דה
ך הוא, כה שוהה וש רש י פי רי א המ לה י? אל ני קי שה ם הוא יי יהל יני יס בי ני כש הי ה של בה המ אנ ל הה ת של חנ בנ שש תי ית הנ אשי רי תון, וש חש תנ ם הנ עולה לה
לו. א של מוצה הנ רוחנ וש ל הה בוענ של יא מנ הי ה, של פל יא בנ ה הי יקה שי ה, ונש יקה שי נש ט לי רה רוחנ פש קות רוחנ בש בי ל דש ה של בה המ ין אנ אי של

ת. חנ ה אנ בה המ י אנ ז זוהי אה ד, וש חה ים אל יי הש ני ה וש לל אי ה בש לל רוחות אי קות הה בה דש ה, ני זל ה לה ים זל קי נושש של וכש

ת טל של פנ תש ה מי בה המ ל אנ ה של יקה שי נש ה,  זל סוק הנ פה ל הנ ענ ר  יהה אומי אשון הה רי א הה בה א סה נונה מש ב הנ ל רנ של רו  פש סי בש
ן אותה יות. וש ע אותי בנ רש אנ עולות בש ה, וש מונה אל סוד הה תוך  ן בש הי ד, וש חה אל קות כש בה דש ע רוחות ני בנ רש אנ ע רוחות, וש בנ רש אנ לש
ים ירי שי יר הנ ת שי חנ בנ שש תי וש ם,  הל ים בה לויי ים תש תוני חש תנ וש ים  יוני לש על וש ם,  הל ים בה לויי תש דוש  קה ם הנ שי ל הנ יות של אותי הה

כםל. מות הנ לי קות ושש בי רות ודש בי ם חמ הי ה. וש יונה לש ה על בה כה רש ן מל הי "ה. וש בה המ ה הוא? אנ ם. ומנ הל לויהה בה תש

ל. לה ב כש צל י על לי גוף בש י הנ רי יבש ל אי ל כה ה של חה מש שי ה וש בה המ ל אנ ן רוחות של הי ע רוחות, וש בנ רש ן אנ יות הי אותי לו הה אי
ת רל חל ה אנ אותה ת, וש רל חל אנ ה בש לולה זו כש רוחנ הנ הה של ה. וכש תה רש בל חמ ה בנ לולה ת כש חנ אנ ת וש חנ ל אנ ה, כה יקה שי נש ן בי ע רוחות הי בנ רש אנ
עות זו נובש מות, וש לי שש ע בי בנ רש ן אנ הי ת, וש חנ קות אנ בי דש רות בי בש חנ תש ז מי אה ת, וש חנ אנ י רוחות כש תי עמשות שש ה, ננ זל ה בה לולה כש

זו. לות זו בה לה כש ני זו וש מי

ע בנ רש אנ ה מי לולה כש ת הנ חנ הוא רוחנ אנ ד, וש חה י אל רי ע רוחות פש בנ רש ן אנ אותה ה מי עמשל דות), ננ רה פש ני של טות (וכש שש פנ תש מי של וכש
ל יכה הי הוא הנ ה, וש בה המ אנ ל הה יכנ א הי רה קש ני ד של חה ל אל יכה ל הי צל ב אי יושי ה וש עולל ד של ים, ענ יעי קי ענ רש ה ובוקי ה עולל זל רוחות, וש
ל יכה הי אותו  לש ת  רל עורל תש מי ה,  עולה זו  רוחנ  של וכש ה,  בה המ אנ  - את  רי קש ני ך  כה רוחנ  ה  אותה וש בו.  לויהה  תש ה  בה המ אנ ל  כה של

ה. לה עש מנ ר לש בי חנ תש הי לש

יהד זו, מי בה רות זו  בש חנ תש מי של ה. כש בה המ ן אנ הל לה י של רי פש הנ ה, וש בה המ ן אנ הי ע רוחות, וש בנ רש ל אנ צל ן אי יות הי ע אותי בנ רש אנ
עמשות ננ וש ה.  בה המ אנ בש קות  בי דש בי ק  בה דש ני א',  בש ר  בי חנ תש ומי א ה'  יוצי יהד  מי ה. א'.  זל ד  צנ בש ה  זל וש ה  זל ד  צנ בש ה  זל ר  עורי תש מי
ן הל חות מי ה, ופורש בה המ ל אנ קות של בי דש רוחות בי לות רוחות בש לה כש ני רות, ב' ה', וש חי יות אמ י אותי תי רות) שש עורש תש (ומי

אוי. רה רות בו כה טש ענ תש ה, ומי עולה ה רוחנ של אותה לו בש לה יות הנ אותי הה

יון לש ד על חה ה אל נל מג מש ת בי של ע רוחות, פוגל בנ רש ן אנ ל אותה כה ה בש לולה ה, כש מה לי ה שש בה המ ה אנ ה אותה עולה ת וש כל הולל ן של יוה כי
רות המ ננ ר  שה עה ה  לשה ל שש ע של פנ של ל הנ ענ ה  נל מג הוא מש וש ים,  יעי קי ים רש עי שש תי וש אות  ע מי שנ ותש ף  לל ל אל ענ ה  נל מג מש דול של גה
דול גש אותו  לש ש  פוגי ן של יוה ים. כי בי ם רנ יי א מנ רה קש ע ני פנ של הנ אותו  יון, וש לש על ל הה טנ ל הנ סוד של מי ענ  שופי של ך  מון זנ סש רש פנ אמ

ה. בה המ אנ ל הה יכנ הי ס לש נה כש ני ד של ם ענ הל ר בה עובי ב אותו, וש כי ענ םא יהכול לש ל לו, וש צש ד אל נות עומי חמ מנ הנ

ם יי לו מנ ים - אי בי ם רנ יי ה. מנ בה המ אנ ת הה בות אל כנ לו לש םא יוכש ים ל בי ם רנ יי חו, מנ בש יום שי סי למםה בש ר שש מנ ה אה ל זל ענ וש
ם הי ך, של מון זנ סש רש פנ רות אמ המ ם ננ ה הי לל - אי פוהה  טש שש םא יי רות ל הה יון. ונש לש על ל הה טנ תוך) הנ (מי ים תוך  עי שופש יון של לש על
ל בונו, סוד של רי ים לש רי תה ר כש קושי נות של חמ מנ דול הנ הו גש זל י ה', וש ני פש לי יחנ מי לי ך שה אה לש ה הוא מנ נל מג ר. אותו מש שה ה עה לשה שש

אות. בה ה יהה צש הוה ק, יש קה חג ף מש גגלה ם מש שי בונו בש רי רות לש עמטה ר הה טי ענ "ל, מש יאי רי תה כש אנ

תוב כה יונות, של לש יקות על שי ל נש ה של בה המ ת אנ רל עורל תש ה, מי בה המ אנ ה) הה ה אותה עולל וש ך  הולי ל (של יכנ הי ס לש נה כש ני ן של יוה כי
ית אשי רי יקות  שי נש ן  אותה וש אוי.  רה כה ה  יונה לש על ה  בה המ אנ ל  של יקות  שי נש יות  הש לי ל,  חי רה לש עמקםב  ינ ק  שנ יי ונ (בראשית כט) 
ה זו הוא ירה ל שי ת של חנ בנ שש תי ית הנ אשי ך רי שום כה ה. ומי לה עש מנ לש ר של של קל קות וש בש דנ תש הי ה, וש בה המ ל אנ ל כה רות של עורש תש הי הנ

י. ני קי שה יי

יקות שי נש לויות הנ ים בו תש רי תה סש ני ל הנ ר כה תנ סש ני ר של םאמנ ם ת אי יון. וש לש על ר הה תל סי ר תוך הנ תה סש ני י? אותו הנ ני קי שה י יי מי
יק קי ד דנ חה נו אור אל מל ה מי לה הוא גי יר אותו, וש כי מנ י של ין מי ים אי רי תה סש ני ל הנ ר כה תנ סש ה, ני אי םא ורש ה - ב טה מנ ק לש נושי וש
ל רות של עורש תש זו הי כםל, וש יר לנ אי מי הוא אור של תוכו, וש ט מי שי פנ תש הי יק של קי ד דנ חה יל אל בי שש ק בי ה, רנ לה גנ תש םא הי ל ר של תה סש ני וש
ל. לה כש ה  לה גנ תש הי םא  ל של ב  גנ ל  ענ ף  אנ וש לוי,  גה ים  מי עה פש לי ר,  תה סש ני ים  מי עה פש לי ר.  תה סש ני הוא  וש ים.  יוני לש על הה סודות  הנ ל  כה

ר. תה סש ך ני רל דל יא בש ת הי חנ בנ שש תי ית הנ אשי ר, רי תה סש הוא ני תוך של ים בו. ומי לויי יקות תש שי נש ל הנ יהה של לי עמ רות הה עורש תש הי וש

י, אותו ני קי שה ך הוא. יי אי כה דנ א ונ לה יקות? אל שי נש לויות הנ י בו תש רי המ אן, של עמקםב כה ה ינ ה רוצל ים, מה לויי ם בו תש אי וש
הו זל ה. וש ים בה רי בש חנ תש ים ומי לויי ים תש ני וה גש ל הנ כה ה של יונה לש על ה) הה נורה ה (מש בה כה רש מל הנ ה  אותה ה? בש מל ה. ובנ לה עש מנ ר לש תה סש ני הנ

יהו. יקות פי שי נש תוב מי ה כה ל זל ענ לו הוא. וש ן של בי ך בנ לל מל ק בנ בי דה הי קות לש בי נו, דש רש מנ אה מו של עמקםב, כש ינ

ת ל אל הוא נוטי יונות, וש לש נורות על ן מש ל אותה אור של תוך הה ה מי נה בה לש יר לנ אי מי ש של מל של ר לנ זנ יך, חה ים דודל י טובי כי
ה. נה בה לש יר לנ אי ם ומי ל כגלה אור של ל הה הוא נוטי ים, וש יוני לש יקות) על שי רות (נש ם ני אותה ה. וש נה בה לש יר לנ אי ם ומי ל כגלה אור של הה
ן יי ינ אותו  ר, מי מה שג מש ן הנ יי ינ אותו  ן, מי יי יה ר מי מנ אה ר וש זנ ים? חה ירי אי קום מש ה מה יזל אי ים בו, מי גי וש דנ זש מי רות של ני ם הנ אותה וש
ים יי ן חנ נותי ן של יי ים, ינ יי ים חנ להי ה אל כםל? זל ה לנ חה מש שי ים וש יי ן חנ נותי ין של יי יהו אותו הנ חות. ומי מה שש ל הנ ת כה חנ מש הוא שי של

כםל. ה לנ וה דש חל וש
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ם ה כגלה זל ומי ים,  מי חמ ל רנ ה, של בה המ ל אנ ה, של חה מש ל שי ן של יי ינ הו  זל א יהו"ה.  רה קש ני ם של שי אותו  - מי ן  יי יה מי עוד 
יו). נה פה ים לש רי בה דש רו הנ דש עון, סי מש י שי בי ל רנ יעו אל גי הי של םאשו. (כש ר קוהו בש שה ים ונש רי בי חמ או הנ ים. בה חי מי ים ושש ירי אי מש

דור י הנ רי שש ם. אנ כל ת) בה צל נל צש ננ ת (מש של כל שש כנ ה מש יונה לש ה על דושה קש רוחנ  אי של דנ י ונ תי עש ר, יהדנ מנ אה עון וש מש י שי בי ה רנ כה בה
ים יקי די צנ י הנ רי שש ה. אנ נה יהשש ת לש רל ה חוזל תורה י הנ רי המ , של יחנ שי מה הנ ך  לל םא מל יהב ד של ה ענ זל דור הנ ילה כנ הש םא יי י ל רי המ ה, של זל הנ

א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה בה

רו. מש אל י נל רי לו המ סודות של שוהו, וש רש ה פי סוק זל ר, פה מנ ר אה זה עה לש י אל בי ם. רנ תה אי חו מי קש ר תי של ה אמ רומה תש םאת הנ ז וש
ם אי ה, וש ל זל ה ענ ים זל שי ה - קה טה מנ לש סוד של ם בנ ם הי אי ים, של שי ים קה סוקי פש הנ נו, וש דש מנ ך לה תוב כה כה ט) סוד הנ שנ ל (פש בה אמ
ת חו אל קש ה. תי פל ה - יה רומה י תש חו לי קש יי ל וש אי רה שש י יי ני ל בש ר אל בי ך הוא) דנ א כה לה אור. (אל ם בה ינה ה - אי לה עש מנ לש סוד של ם בנ הי

ד. חה אל ה כש טה ה ומנ לה עש כםל, מנ אי) הנ דנ ה (ונ זל ה, וש של ם - קה תה אי חו מי קש ר תי של ה אמ רומה תש םאת הנ ז ה. וש של י - קה תי רומה תש

ה, לה עש מנ ים לש יוני לש ים על כי אה לש ה מנ לל יש - אי ל אי ת כה אי ל. מי אי רה שש י יי ני י? בש ה - מי רומה י תש חו לי קש יי ך הוא: וש א כה לה אל
ה ים אותה לי עמ ם מנ י הי רי המ יון, של לש על ך הה לל מל יד לנ מי ה תה ים אותה ימי רי ם מש הי ה של מה רה ה, המ רומה יא תש ם הי יהל לי עמ שום של מי
תוב כה הו של ה. זל טה מנ ה לש ים אותה ידי ם ומורי הל ה מי ים אותה חי ם לוקש ים, הי יקי די ל צנ אי רה שש יי של יון. וכש לש על ך הה לל מל יד לנ מי תה
ם. הל ה בה צה רנ תש ב הי אותו לי ה, של לה עש מנ ה לש ימו אותה רי הי ה של עה בה רש אנ ם הה ם? אותה י הי בו. ומי נו לי בל דש ר יי של יש אמ ל אי ת כה אי מי

ם. יהל לי ה עמ קופה יא זש ה הי רומה ה תש אותה וש

ה. טה מנ לש ה  ידה הורי ם לש הל מי ה  חו אותה קש חו, תי קש ם - תי יהל בי ל גנ ת ענ חנ ננ ם ומג יהל לי ת עמ דל יא עומל הי ב של ל גנ ף ענ אנ וש
ן - מנ זש אותו  ה. בש תורה וות הנ צש עמשות מי שות, לנ קה בנ לות ובש פי תש ים, בי רי שי ים כש עמשי ם מנ אותה ה - בש זל ן הנ מנ זש ה? בנ מל ובנ
ה טה מנ לש ים  כי ים מושש ני וה גש ם  אותה וש רות).  חי (אמ עמבודות  ן  אותה ה, בש לה עש מנ לש של מו  ה כש טה מנ ים לש אי רש ני ים הנ ני וה גש ם  אותה בש
לו לה ים הנ ני וה גש ם הנ ים אותה כי ה, ומושש לה עש מנ לש ים של ני וה גש ם הנ ת אותה ה אל טה מנ לש ים של ני וה גש ים הנ חי צש ננ ה, ומש רומה תש הנ ה  אותה

ם. תה אי חו מי קש תוב תי ה כה ל זל ענ לו, וש אי לו גוף לש ים אי עמשי ננ לו, וש אי לו בש ים אי סי נה כש ני ים, וש יוני לש ים על ני וה גש לי

ה טה מנ ים לש די רה פש ני ב  הה י זה יני ה מי עה בש שי ה. וש טה מנ לש ל אותו  ל נוטי יאי רי בש ה, גנ לה עש מנ ב לש הה ל, זה יאי רי בש גנ ל בש לה כש ני ב של הה זה
ב הה זה שום של ב, מי הה זה ה מי אה יוצש ה, וש לה עש מנ ת לש חםשל ה. ונש ל זל ה ענ ה זל שורל ה, וש טה מנ ל לש אי יכה מי ל בש לה כש ני ה, וש לה עש מנ ף לש סל כל ה. וש זל מי
ים פי רה ים שש שי חה ים נש רי זש פנ תש ה מי זל ף הנ תםקל הנ וש כםחנ  ת. ומי חםשל ה נש יאה מוצי ש  ים, אי כי הולש וש ד  חה סוד אל ים בש די עומש ש  אי וש

ה. זל ה גוף לה ה זל עמשל ננ "ל, וש יאי אורי ת בש לל לל כש ני ש וש אי ה כה מה דג ת אמ חםשל ן נש כי לה ש, וש אי ים מי אי יוצש של

י ין מי אי יף, וש קי ת הוא תנ לל כי תש ים. הנ די דה י צש ני שש יק בי זי חמ מנ שום של ב, ומי הה זה ת ובנ חםשל נש ה, בנ זל ה ובה זל ה בה ת שורה לל כי ותש
תוב (תהלים כה הו ב"ו א"ל, ב"ו א"ל, של זל ה, וש של קה ין הנ די רות בו הנ שש ין לי די א הנ סי יא כי הי ים, של יי חנ יהה לנ לל ט עה שולי של
ת נל מל דנ זש מי ה של פואה זו רש "ל, של אי פה רש מו לי ך שש ה, הופי מה לי ה שש שובה תש ם בי דה י אה ני ים בש רי חוזש של ל יום. וכש כה ם בש עי ל זם אי ז) וש

ה. של קה ין הנ די אותו הנ ם מי הל לה

ה, זל ה בה ים זל בי לה שג ה, מש ם זל ה עי לו זל לש כש ייל ני רי בש גנ ל וש אי יכה ד, מי חה אל ל כש לי כה הי ים לש רי חוזש ף של סל כל ב וה הה ה זה ן - זל מה גה רש אנ וש
ד. חה ים גוף אל עמשי ה, ננ זל ה בה ים זל בי לה שג ם מש הי שום של יו. ומי רומה מש לום בי ה שה תוב (איוב כה) עםשל ה כה ל זל ענ וש

ש שי ן, וש מה גה רש אנ הה תוך  ת ובש לל כי תש הנ תוך  חוז בש יות אה הש ם לי קםדל מי "ל כש יאי אורי ל בש לה כש ני וש ה,  לה עש מנ י לש ני ת שה ענ תולנ וש
ב. הה זה ף ובנ סל כל ז בנ חי אה הי ל לש אי פה ל רש סוד של ם בנ קםדל מי ל כש לה כש ני ה, וש לה עש מנ הוא לש

ה פה לי קש תוך  ה בש פה לי ה, קש טה מנ לש ים של מודי ענ ת הה ענ בש שי ה תוך  לה עש מנ לש ים של מודי ענ ת הה ענ בש ל שי סוד של אן הנ ד כה ענ
. מםחנ ה לנ פה לי הו קש זל , וש מםחנ ה, מםחנ לש עה בש ה שי לל י אי רי המ נו של רש אנ י בי רי ים - המ זי עי ה. וש ירה מי שש לי

ר (דניאל י) מנ אל נל מו של ש, כש בות אי המ לנ טות בש ם לוהמ יי יננ ים, עי ני גי י מה לי עמ ם בנ ה הי לל ים - אי מי דה אה ם מש ילי עםרםת אי וש
ה, שה דג קש ד הנ צנ ים בש ני פש ם לי ה הי לל ים - אי שי חה עםרםת תש ה. וש פה לי תוך קש חוץ בש ים בנ יעי קי ים רש אי רה קש ני ש. וש י אי ידי פי לנ יו כש ינה עי וש
ת ת אל רל חל ה אנ שה אי יד בש י הולי רי ם המ הה רה בש אנ של נו  רש מנ אה של מו  נו. כש רש מנ אה של מו  ים, כש זי חה אל נל םא  ל וש ה  שה דג קש ים בנ זי חה אל נל וש
גות רי דש ייש מנ מו של כש אל. של עי מה שש ל יי ם של יהל חי אל, אמ עי מה שש ל יי א של מה אי ם בה לו הי אי ש, וש חנ ת תנ אל ר וש מנ אל נל מו של ש, כש חנ תנ
י רי המ ה, של אה ם בה הה רה בש ל אנ דו של צי ש, ומי חנ תנ ה לש ידה אל הולי עי מה שש ל יי מו של אל. אי עי מה שש יי גות בש רי דש ם ייש מנ גנ ך  ו, כה שה עי בש
ז אותו ננ אשון, גה רי הוא הה אור הנ ק הה תנ מש ני ן של יוה ים. כי די דה צש ל הנ כה יא אורות לש הוצי ה של עה שה אשון מצפ"ץ בש רי אור הה
הוא אשון הנ רי אור הה עמשות בה י לנ די ק, כש דל צל יק וש די לו? צנ י אי ים. ומי יקי די צנ ז אותו? לנ ננ י גה מי רוך הוא. ולש בה דוש  קה הנ
אותו ה מי רה שה וש ם  הה רה בש אנ (וש שו  ה עה רה שה וש ם  הה רה בש י אנ רי המ ם. של עולה םא לה ב ים לה ני זגמה מש רות של פי הנ לו  אי וש ם,  עולה רות לה פי
ד צנ שות בש פה נש שו  עה של מו  ן. וכש רה חה בש שו  ר עה של אמ ש  פל נל ת הנ אל תוב (בראשית יב) וש כה שות, של פה רות ונש שו) פי אור עה הה
םא ר, ל חי אנ ד הה צנ ם בנ הה רה בש ר אנ עורי תש הי רות של עורש תש ה הי אותה םא מי ם ל אי ר, של חי אנ ד הה צנ שות בנ פה שו נש ם עה ך גנ ה, כה שה דג קש הנ

ל. לה ם כש עולה ים בה רי או גי צש מש ני

ה ל לו. מנ ענ מנ ים מי די ים עםמש פי רה ר (ישעיה ו) שש מנ אל נל מו של ים, כש די ים עומש פי רה ם שש הי נו של רש אנ י בי רי ים - המ טי י שי צי עמ ונ
ר מנ אל י נל רי המ רוך הוא - ונ דוש בה קה ל הנ ר ענ מנ אל ה נל סוק זל פה ר של םאמנ ם ת אי ה. וש פה לי קש ה הנ אותה ל לש ענ מנ ל לו? מי ענ מנ ה מי זל
א, קה וש ת דנ ל. אל יכה הי ת הנ ים אל אי לי יו מש שולה תוב וש כה ה, של זל סוק הנ פה תוב בנ כה ה של מו זל א, כש קה וש ת דנ ת ה', אל ה אל אל רש אל וה
ה אותה ל לש ענ מנ ל לו, מי ענ מנ ים מי די ים עםמש פי רה תוב שש ה, כה פה לי קש ה הנ ת סוד אותה ר אל מנ אה ן של יוה ה. כי פה לי קש ה הנ בות אותה רנ לש

ה. פה לי קש
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ה לה עש מנ ד) לש חה ם. (אל יי ננ ם שש הי וש ם,  ן הי מל ם של יי ננ ה. שש לה עש מנ לש א מי בה יון של לש ה על חה שש ן מי מל ה של אור - זל מה ן לנ מל של
םא ל וש אי  דנ ונ ד בש עומי יון, של לש אור הוא על מה ן הנ מל אור. של מה ן לנ מל א של רה קש ני ה של טה מנ ד לש חה אל אור, וש מה ן הנ מל א של רה קש ני של
ים כי רש בה תש מי ם  כגלה נורות  מש ל הנ כה וש אורות  ל הה כה וש כות  רה בש ל הנ כה וש ש,  קםדל ת  חנ שש מי א  לי מה יד  מי תה וש ים,  מי עולה לש ק  פוסי

םא. ים ל מי עה פש לי א וש לי מנ תש ים מי מי עה פש אור, לי מה ן לנ מל ם. של שה ים מי אורי ונש

י רי המ ב של ל גנ ף ענ אנ גו', וש ים וש דםלי גש אםרםת הנ מש י הנ ני ת שש ים אל להי ש אל ינענ תוב (בראשית א) ונ ינו, כה ני י שה רי עוד, המ
יון לש ם על אור. עולה מה ן לנ מל של אור וש מה ן הנ מל ה - של לל אי ים הה דולי גש אורות הנ מש י הנ ני ל שש בה ך הוא, אמ כה ים וש רי בי חמ שוהו הנ רש פי
ר. כה שון זה לש ים בי רויי ם קש יהל ני ד, שש חה אל ים כש אי ה בה בה קי נש הנ ר וש כה זה הנ ן של מנ ל זש כה ה. וש בה קי ד נש חה אל ר וש כה ד זה חה תון. אל חש ם תנ עולה וש

דול. א גה רה קש ל ני לה כש מו בי ר עי בי חנ תש מי תון של חש תנ ם הנ עולה ילו הה בי שש דול, בי א גה רה קש יון ני לש על ם הה עולה הה שום של ומי

ן. טה א קה רה קש ה ני זל דול, וש א גה רה קש ה ני אוי לו. זל רה ד כה חה אל ד וש חה ל אל ט, כה רה פש ים בי רי כה זש ם ני ה, הי זל ה מי ים זל די רה פש ני ן של יוה כי
תוך בש ד  עומי הוא  של כש של ים.  לי שועה לנ םאש  ר םא  ל וש יות,  רה אמ לה ב  נה זה ם  דה אה ילה  הש יי של ים,  אשוני רי הה רו  מש אה ך  כה שום  ומי
לו פי ים, אמ לי שועה תוך  ם בש אי ה. וש דה רה פש י הנ לי ייה בש רש ייה הוא אנ רש אנ ב הה ננ יות. זש רה ל אמ ל של לה כש כםל בי א הנ רה קש יות, ני רה אמ הה

ל. א שועה רה קש ני ה, וש דה רה פש י הנ לי ל בש ל הוא שועה שועה םאש הנ םאש - ר הוא ר של

ב ל גנ ף ענ או, אנ רש קש ים ני דםלי גש אםרםת הנ מש י הנ ני ד, שש חה אל ים כש בי יושש של ה כש אשונה רי י בה רי המ ה, של זל סוק הנ פה ה סוד הנ זל וש
ה ל סוד זל ענ ן. וש טה א קה רה קש ז ני ים, אה לי שועה םאש לנ יות ר הש יהכול לי בש יון כי לש על הה ד מי רה פש ה ני זל ן של יוה יון. כי לש על ל הה ב אל נה ה זה זל של
ן, טה א קה רה קש ני ק, וש אור פוסי מה ן לנ מל יום. של לט בנ שש ה לי יונה לש יהה על לי עמ ד בנ עומי ים וש מי עולה ק לש םא פוסי ל אור, של מה ן הנ מל של

ה. לה יש לנ ט בנ שולי וש

ם י שםהנ ני בש ד. אנ חה כםל אל הנ ם, וש יי ננ ם שש ד - הי חה יא אל הי ב של ל גנ ף ענ אנ ת, וש טםרל ן וקש מל תוך של ם לש ים הי מי שה ה בש שה מי חמ ונ
ן. כה שש מי קון הנ ם תי הי ם, וש ר הי שה ה עה לשה ה שש לל ל אי גו'. כה וש

ין ב הוא די הה זה ר של םאמנ ם ת אי ם. וש ב הי הה י זה יני ה מי עה בש שי ר של מנ אל י נל רי ב - המ הה ים. זה אשוני רי ים הה רי בה דש לנ נו  רש זנ חה וש
ב הה ל זה בה כםל, אמ ל הנ ר הוא ענ ה יותי ב עולל הה אי זה דנ ונ ך! של םא כה נו - ל מל ה מי לה עש מנ ב לש הה זה ה הנ עולל ים, וש מי חמ ף הוא רנ סל כל וש
ם, יי יננ עי ץ לה נוצי יר וש אי מי ב של הה זה הנ הו  זל ב, וש הה זה י הנ יני ל מי כה י מי יעי בי הוא שש יון, של לש על ב הה הה זה ה הנ זל ם, וש תה סש ך  רל דל הוא בש

ב. הה י זה יני ל מי ים כה כי שה מש ני ים וש אי ם יוצש שה תוכו, ומי ן אותו בש יג אותו טומי שי מנ י של ם, מי עולה א לה יוצי של כש הו של זל וש

ה יונה לש על ה  חה מש שי הוא בש וש ד,  חנ פנ בוד הנ כש ה בי לל ענ תש ומי אור,  הוא בש של ב? כש הה זה א  רה קש ני י של ב? מי הה זה א  רה קש ני י  תנ מה
ין די בנ ז הוא  אה דםם,  אה וש חםר  ת שה לל כי תש ן  ול גה לש ן  ול גה אותו  ה מי נל תנ שש מי של כש ין,  די בש הוא  של וכש ים.  תוני חש תנ ת הנ אל חנ  מי שנ לש

ה. חה מש שי רות הנ עורש תש הי ד ובש ה עומי חה מש ל שי ד של חנ פנ ינת הנ לי עמ ה, ובנ חה מש שי ב הוא בש הה ל זה בה ה. אמ של קה הנ

ה תה תוב (דניאל ב) אנ כה ין), של ב (די הה יון הוא זה לש על הה םאש  ר י הה רי המ ין, של יהמי רוענ  ל זש סוד של ה, הנ טה מנ ף - לש סל כל וה
כו') וש ל  לה כש ני הוא  ר  של אמ כנ ף?  סל כל הנ ם  לה שש ני י  תנ ימה אי (וש ה.  טה מנ לש ף  סל כל ל  של יו  רועותה וזש הו  זי חה ב.  הה זה הנ םאש  ר הוא 
ך ף הופי סל כל א של צה מש ף. ני סל יות כה כי שש מנ ב בש הה י זה פוחי ה - (משלי כד) תנ סוד זל ב, וש הה זה ל בנ לה כש ז ני ף, אה סל כל ם הנ לי תנ שש ני של וכש

ם. ב הי הה י זה יני ה מי עה בש ן שי כי לה קומו. וש ם מש לי תנ שש ז ני אה ב וש הה זה לש

ין, יהמי ך  י - יהרי ני ת שה ענ תולנ םאל. וש מ ך שש ת - יהרי לל כי םאל. ותש מ רוענ שש עון, זש רה גי ה לש נה תנ שש ב ומי הה זה את מי ת יוצי חםשל ונש
שוהה רש י פי רי המ ה, ונ טה מנ ה לש מו זל ים. וכש די דה צש ת הנ של ל שי ל כה נוטי א, של יוצי וש ענ  שופי ר של הה ה נה ש - זל שי םאל. וש מ שש ת בנ לל לל כש ני וש

ר. אי בה תש ני וש

הוא י, של יעי בי שש ה, בנ רי שש לש על ם שש ש, הי ם שי הי ב של ל גנ ף ענ אנ ה. וש טה מי ל שש ע של בנ ם של הי ל, וש ל יובי ע של בנ אן של י כה רי המ
גוף הוא י הנ רי יבש ל אי ל כה ד ענ עומי םאש של ר ה, הה טה מנ גוף לש ל הנ ל כה ד ענ עומי םאש של ר ה. הה רי שש לש על י שש רי ם, המ יהל לי םאש עמ ר
ן כי לה כםל, וש ן הנ תום מי סה גור וש גור, סה ב סה הה מו הוא זה ר, ושש תה סש סוד ני יון הוא בש לש על ב הה הה זה ה? הנ זל ה לה ין זל ה בי ב. מנ הה זה
ב הה א זה רה קש ני מו  לוי. (ושש ר גה תון הוא יותי חש תנ ב הנ הה זה ת בו. הנ טל שולל ה  ינה אי ן של יי ענ הה גור מי הוא סה גור, של א סה רה קש ני

כו'). ק וש רנ קש רנ יש

השלמה מההשמטות (סימן י)

כםל הנ רוג. וש תש אל ע הה בנ ה, צל תה יש ת הה רםקל קש רנ ר יש תי סש ים. אל רי בי חמ רוהו הנ אמ ה בי סוד זל ק, וש רנ קש רנ ב יש הה א זה רה קש לו ני ם של שי וש
םאש ל ר ה ענ רל שש יי וש ך  שי מה יי ד של יון, ענ לש על ב הה הה זה י הנ בי גנ לוי לש גי הוא בש ב של ל גנ ף ענ ם, אנ לה עש נל הנ םאש  ר הה הו  ב, זל הה ד. זה חה אל

ת. חנ א אנ מה גש דג כםל כש ה הנ טה מנ סוד לש ך אותו הנ שה מש ני יון, וש לש על סוד הה כםל הוא בנ ה הנ ל זל לנ גש נו. ובי רש אנ בי מו של ל כש יאי רי בש גנ

ם. יי תנ שש ה, חוץ מי ינד מםשל ה בש עמבודה ה הה רה סש מש ני אנו של צה ה זו מה שה רה ל פה כה ר, בש מנ עון אה מש י שי בי גו'. רנ ת וש פםרל יתה כנ שי עה וש
םא? רון ל אה ם בה ענ טנ ה הנ . מה יתה שי עה תוב וש םא כה ל שו, וש עה וש שו  עה תוב וש פוד כה אי רון ובה אה , ובה יתה שי עה וש יתה  שי עה תוב וש ם כה כגלה בש
לו. צש עמלות אותו אל לו לנ י של יםפי קון וש ן תי קי תנ ים לש רי חי יך אמ רי צה נו, וש מל יר מי אי הה תוכו לש ה בש ת מםשל ל אל לנ רון כה אה הה ל של לנ גש בי
ה הוא י מםשל רי המ יו, של חי ל אה ה של עמשות עמבודה ה לנ מםשל ה לו לש כה רש טה צש םא הי ל ש בו וש מי תנ שש םא הי ל לו הוא, וש םא של פוד, ל אי בה

ך. לל מל ין הנ בי רםן שושש המ אנ ך, וש לל מל כש

ל י כה רי יו. המ לה תה עה מש שנ יו, וש לה תה עה תנ נה תה לו, וש דש פנ אה ן, וש רם המ ת אנ תה אל שש בנ לש הי תוב (שמות כט) וש י כה רי המ ר, ונ םאמנ ם ת אי וש
ה צה םא רה "ה ל בה קה י הנ רי המ ה הוא, של ל מםשל בודו של א כש לה ך. אל םא כה רםן הוא - ל המ ל אנ בודו של ה וכש ל מםשל תו של ה עמבודה זל
ן רם המ אנ יך  רי כםל צה ה, ובנ י מםשל די ל יש א ענ לה אל ש  די קנ תש הי םא יהכםל לש ן ל רם המ אנ ה, וש י מםשל די ל יש א ענ לה רםן אל המ ל אנ של תו  עמבודה בנ
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ת. פםרל יתה כנ שי עה ה הוא. וש ל מםשל בודו של ה כש ל זל כה ה, וש מםשל לש

ה וה םא צי "ה ל בה קה י הנ רי המ ם, של שה יהלות של חמ ם הנ ל אותה כה וש ץ  רל אה ם וה יי מנ ה שה עמשי מנ ה זו  שה רה פה תוב בש ה, כה אי םא רש ב
ת מנ גש דג ה, כש זל ה בה ר זל בי חנ תש הי ה ולש לה עש ל מנ ה של ירה די ת הנ מנ גש דג יות כש הש ץ לי רל אה ם וה יי מנ ה שה עמשי מנ א כש לה ן אל כה שש מי עמשות הנ לנ

ד. חה כםל אל יות הנ הש גוף לי הנ ה וש מה שה נש הנ

ל ז של מל רל אן בש א כה ת בה פםרל כנ ה הנ עמשי ל מנ ל סוד של בה רוהו, אמ אמ ר בי בה ית כש אשי רי גו'. בש א וש רה ית בה אשי רי תוב בש כה
ית אשי ית, רי אשי רי ה. בש טה ה ומנ לה עש מנ ה לש שה דג קש ת הנ עמלנ ים מנ רי הה ן, לש כה שש מי י הנ רי תש ל מטטרו"ן, סי ת של רל של רש ה שנ לה עש מנ
ש רה פש ני ה, וש יונה לש על ימות הה תי ת) סש מל לל עש נל ה (הנ אשונה ה רי דה קג סוד נש את מי צי מש ני ת של רל תל סש ני הנ ה וש מורה שש ת הנ פםרל כנ ה הנ יונה לש על הה
תוך ה מי לה עש מנ ה לש טה מנ ז מי חה אל נל ת, מטטרו"ן של כפםרל הנ ם תוך  לה עש ירו, נל הי טש ר) תוך  הי טנ תש הי יר (לש אי הה יון לש לש על ך  סה מה

ן. דל ן עי גנ הוא בש אור הנ ם הה לנ עש נל אשון, וש רי ם הה דה ד אה בי אי אור של א הה צה מש יהה ני ץ הה רל אה ת תוך הה מל אל ת בל כל הולל ה של אה רש יי

יהה ה הה טה ל מנ מות של לי ים, שש די דה צש ל הנ כה ם מי לה שש יהה ני םא הה י ל רי המ קומו, של מש ב בי ינשי תש םא הי ל ה וש לה עש מנ ק לש לי תנ סש הי
י די דה ל צש כה ם בש ט שה שי פנ תש ן, הי גה נות הנ ילה א תוך אי בה חש ה, נל טה מנ ד לש אשון, יהרנ רי ם הה דה ל אה או של טש חל ה בש עמשה י ננ רי המ ר, של סה חש נל
ם, תוכה יר בש אי הה הוא לש אור הנ יל הה חי תש ן. הי גה לנ מוך  א סה צה מש יהה ני ד, הה נולנ ן של יוה ד. כי ילרל ן  בל נוך  ד חמ נולנ ד של ן, ענ גה הנ

ץ. נוצי תש מי ם אור הנ יהל לי ה עמ רה שה ה וש שה דג קש בוי הנ רי ה בש בה רנ תש הי

ל אור ב תוך רוחנ של ינשי תש הי וש יחנ בו  רי ן, הי ילה אי ל הה יו של רותה יו ופי פה נה עמ ים ונ יי חנ ץ הנ ם עי א שה צה ן, מה דל ן עי גנ ס לש ננ כש ני
ץ עי ר תוך  תה סש יהה ני הה ר של פל סי לו  נו  תש ה, נה יונה לש ה על מה כש חה אותו  דו  מש ים, לי יוני לש ים על כי אה לש ים מנ יחי לי שש או  ים. בה יי חנ הנ
ת נוך אל ך חמ לי הנ תש יי תוב (בראשית ה) ונ כה הו של יו. זל רה חמ ל אנ די תנ שש הי "ה וש בה קה ל הנ יו של כה רה ע דש יהדנ נו וש מל ד מי מנ לה ים, וש יי חנ הנ

תוכו. ם בש לנ שש אור ני אותו הה ד של ים. ענ להי אל הה

נוך. ל חמ סוד של מות בש לי שש אות אותו הנ רש הנ י לש די קומו וכש מש עמלות לי ה לנ צה ה, רה טה מנ ם לש לנ שש אור ני אותו הה ן של יוה כי
ין ע בי נה צש הוא מג חוץ וש ה בנ אה רה ה של ל מנ כה ר וש פל יחנ אותו סי ני הי ן, וש גה רות הנ תש סש או לו ני רש הל ן וש דל ן עי ס תוך גנ ננ כש ד ני חה יום אל
ם ל אותה כה מו לש ה עי יות בושה הש לי ה וש לה עש מנ אות לש רש הנ בוש, לש לש אור תוך אותו הנ ש אותו הה בי לנ תש ך הי ר כה חנ ים. אנ רי בי חמ הנ
נו ינל אי ים. וש להי אל ח אםתו  קנ י לה נו כי ינל אי תוב (שם) וש כה הו של ם. זל עולה ם בה דה אה א הה רי בה םא יי ל ם של בונה רי רוג בש טש קי שו  עה של

יד. מי ר תה ענ ה הוא ננ זל ת בה רל חל ה אנ צורה ים, לש להי ח אםתו אל קנ י לה ה, כי זל ם הנ עולה יהה בה הה מו של נו כש ינל אי ה, וש זל ם הנ עולה בה

י רי המ ה, של נה מל םא יהסור מי ין ל קי זש י ינ ם כי ם. גנ מות כגלה עולה יג הה הי נש הנ כו, לש רש י דנ ל פי ר ענ ענ ננ נםך לנ נו, חמ רש אנ ה בי סוד זל וש
ם עולה יחות בה לי ה שש דונו. עושל ל אמ א של סי יון, הוא כי לש על ם הה עולה ל הה ה של ל צורה לה כש ני נוך  חמ ר. בנ ענ ה ננ עמשה ננ וש יהה בו  הה

ן הוא. קי זה ים וש יוני לש על יהלות הה ל חמ ל כה ר ענ א מטטרו"ן, שנ רה קש ני ין, וש די א בש ם יוצי עולה ר הה של אמ כנ

ך סה אותו מה רו בו בש יש טנ צש הי ת וש פםרל כנ ת הנ יסנ רי פש ה בי סה רש פש ה זו ני ז. צורה גל רם ב הה ינשי תש ם ומי עולה ם לש עולה ה מי ר, עולל ענ ננ
ה סוד זל ה. וש זל ה בה ים זל בוקי ים דש בי ים אוהמ מי לה ינוקות עמ י תי ני ים שש די עומש ה, וש בה קי ת נש חנ אנ ר וש כה ת זה חנ י צורות, אנ תי שש

ה. תומה ת סש פםרל ת כנ יסנ רי ים, פש להי א אל רה ית בה אשי רי בש

א לה תוב, אל םא כה ץ ל רל אה ם וה יי מנ יבות. שה בי ל חמ קות של בי דש ים בי די ים עומש רובי י כש ני ץ - שש רל אה ת הה אי ם וש יי מנ שה ת הנ אי
לו, י אי ני ים שש די ים עומש די דה י צש ני שש ל, ובי יכה הי י הנ רי תש סי ה בש ימה ני ה פש רוסה ת זו פש פםרל ד. כנ חה אל ים כש רובי י כש ני בות שש רנ ת, לש אי

ה. טה מנ ד לש לו יורי סוד של ה, וש לה עש מנ ה לש ית עולל אשי רי בש

ית עמשי ננ ה וש טה מנ ם לש א רםשל ן, יוצי ימה סי ם בש שה רש םא ני ל ה וש לה עש מנ ה לש לה עש מנ ה לש ית עולל אשי רי ל בש הוא של סוד הנ ת הנ מנ גש דג כש
ה לשה או שש ה יהצש לשה שש לו הנ אי ה. מי " הוה יש ינ"ו  להי ה אל " הוה סוד יש ים בש שומי ה רי לשה שש ה בי שומה ה רש יונה לש ת על פםרל נו כנ מל מי

ית. "א שי רה הו בה זל ה. וש שה ם שי הי ים, וש רי חי אמ

ת עגמנ ה לש ים זל אי צה מש ני ה, של בה קי ר ונש כה ד, זה חה אל ים כש רובי י כש ני יא שש הוצי ב, וש עמרה רום ומנ ד דה צנ ת זו לש פםרל ה כנ סה רש פש ני וש
ה זל אי. וש דנ ם, ונ הה רה בש אנ ה לש תה יש ת הה ה. בנ ידה חי ת יש ה, בנ בה קי ב הוא נש עמרה ר. מנ כה הוא זה םאש וש ר ן בה םאש, כםהי רום הוא ר ה. דה זל
ה ת זל מנ גש דג לו. כש י אי ני ה שש יאה הוצי ה וש יסה רי פש ה בי סה רש פש ני ד של ת ענ ענ םא נודנ ל ת של פםרל םאש י', כנ "ת ר ית, בנ אשי רי ל בש סוד של בש

ת. סל רל פש ני ת של פםרל ם. י' כנ הה רה בש אנ ת לש םא"ש, בנ "ת ר ת, בנ ה בנ ל זל ענ אות ה', וש

ה בה קי ונש ת  פםרל כנ הנ ד  צנ בש חוז  אה של ר  כה זה ה  לל גנ תש ומי ה,  יסה רי פש בי ת  סל רל פש ני וש פון  צה לש ב  עמרה מנ מי ת  פםרל כנ הנ ת  רל חוזל וש
יא (י') הי ר'  ת,  פםרל כנ הנ יא  י' הי "ש,  "ת אי בנ ית,  אשי רי בש ה  זל סוד  וש פון.  צה הנ ר  אי בש ית  עמשי ננ וש ה  טה מנ לש ת  רל תל תנ סש מי של

ה. טה מנ ת לש ענ ננ כש ה ני בה קי נש י הנ רי המ ם, של יי ננ םא שש ל ד וש חה ית אל אי רש ני ת וש סל רל פש ני ה של יסה רי פש הנ

כםל ה, הנ זל ה מי זל ם הנ שי ד הנ רה פש םא ני ל ך הוא, של ה - כה טה מנ ה ולש לה עש מנ ת לש חנ ה אנ יסה רי כםל פש אות ר' הנ ר, הה םאמנ ם ת אי וש
ב. עמרה מנ ד הנ צנ ח ובש רה זש מי ד הנ צנ ים, בש די דה י צש ני שש לי ה  תה יסה רי ה פש סה רש פש ח, ני רה זש מי ב לנ עמרה מנ ת מי פםרל כנ ה הנ רה זש ים. חה להי הוא אל
יהה רותל טש ענ ת בש לל לל כש ני זו  ת  ובנ אוי,  רה בור כה חי וש את  צי מש ני ה  חה מש י שי זנ ב, אמ עמרה מנ ובנ ח  רה זש מי ת בנ דל ת עומל פםרל כנ הנ ן של יוה כי

ל. לה רוד כש םא פי ל ית, בש אשי רי לו, בש סוד של ז הוא בנ אה ה. וש מותה לי שש ת בי דל עומל אוי וש רה כה

רום ד דה צנ ת בש פםרל כנ ת הנ רל ח חוזל סנ פל ם. בש גה חםג חנ ים לה ני מנ ה זש לשה ל שש אי רה שש ים יי עולי לו  ים אי ני מנ ה זש לשה ד שש גל נל וכש
ים רובי י כש ני י שש רי המ מור, של ל גה לי םא הנ ל ל וש לי ם הנ שה םא"ש, וש "ת ר יא בנ הי ם וש הה רה בש אנ ת בש דל ת עומל ה בנ ז אותה אה ב, וש עמרה ומנ
ת רל כות חוזל י סג מי יש ד  ענ וש ה  נה שה הנ םאש  יום ר ומי ג.  רי טש קנ ומש א  יוצי אל  עי מה שש יי י  רי המ אוי, של רה מות כה לי שש ם בי ינה אי לו  אי
ינהם ם אי הי "ש, וש "ת אי יא בנ הי ה, וש חה מש שי םא בש ל ק וש חה צש יי ת בש דל עומל ת וש ענ ננ כש ת ני בנ ה  ז אותה ב, אה עמרה מנ פון לש צה ת מי פםרל כנ הנ
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ג. רי טש קנ א ומש ו יוצי שה י עי רי המ ל, של לה ל כש לי ם הנ ין שה ה אי ל זל ענ מות. וש לי שש בי

בור חי הנ ז וש גל רם ע הה גה רש ני ד של מור, ענ ל גה לי ז הנ אה ה, וש זל ה בה ים זל רי בש חנ תש ק ומי חה צש יי ת בו בש מל לל שש ני ת זו וש ה בנ כות עולה סג בש
יא קות הי בי יבות ודש בי חמ את, ונ צי מש מות ני לי ז שש אה ב וש עמרה ח ומנ רה זש ד מי צנ ת בש פםרל כנ ת הנ רל ת, חוזל רל צל בועות, עמ שה א. בש צה מש ני
ה לשה שש ש. ובי פל ת נה יבנ שי ה מש ימה מי ת ה' תש ז, (תהלים מט) תורנ אה ים. וש תוני חש תנ ים וש יוני לש ל על ה של חה מש שי ים וש די דה צש ל הנ כה בש

אוי. רה יהה כה דל דה צש ת בי פםרל כנ ת הנ רל לו חוזל ים אי ני מנ זש

מות לי שש ת בי סל רל פש ך ני ר כה חנ אנ ס, וש רה פש ני אשון של רי אור הה ת בה מל לל עש ה נל דה קג ה נש ה תוך אותה לה עש מנ ת לש סל רל פש ת זו ני פםרל כנ
םא ל ת של פםרל כנ ל הנ ך ענ סוכי י לש די ת זו כש פםרל ל כנ ים ענ רובי כש י הנ פי נש ים כנ כי ר סוכש של אמ כנ ה. וש אשונה רי ה הה יסה רי פש ל הנ ה ענ שורה וש
ים לי עמ ם ומנ יהל פי נש כנ ים בש כי ים מנ רובי כש ם הנ יון, אותה לש על אור הה א הה ר בה של אמ כנ תוב. וש ת כה פםרל ת - כנ פורל לוי, כנ גי ילה בש הש תי
ת פםרל כנ הנ ה, וש טה מנ ה הוא לש ת זל מנ גש דג אור. וכש ל אותו הה יא של הי ה הנ חה מש שי בוי הנ רי ה מי ירה ים שי רי אומש ה, וש לה עש מנ ם לש אותה
ד. אותו צנ ה מי לה עש ל מנ ה בו רוחנ של ין שורה יהמי םאל. הנ מ ין ושש ים יהמי רובי יו כש ד הה חה אל הה ה וש לשה שש ם הנ אותה ת, ומי רל חוזל
ה ים זל רי בש חנ תש ה, ומי בה קי ה בו רוחנ נש שורה םאלו, וש מ ד שש צנ לו בש צש ד אל ת, עומי פםרל כנ ת הנ רנ זה חמ ב בנ עמרה מנ יהה לנ הה י של אלי מה שש הנ וש
ה טה מנ ה, לש בה קי ר ונש כה ם, זה יי ננ ם שש ם הי עולה ת, ולש פםרל כנ בוב הנ סי ים בש די דה צש ל הנ כה ן לש כי ה. וש בה קי ר ונש כה ל זה יבות של בי חמ ה בנ זל בה

ר. םא יותי ל ם וש יי ננ ם שש ה הי זל ם הנ עולה בה

ה רה זה חמ הנ ה  אותה אי בש דנ ת? ונ פםרל כנ זםר הנ חמ תנ יך  ת אי פםרל כנ קות בנ בי דש יך  רי םא) צה ל יל (וש ה, הואי לה עש מנ ר לש םאמנ ם ת אי וש
י רי המ ס, ונ ני וש ל אות  ים ענ די עומש ך  ה, כה לה עש מנ ם לש הי ים של רובי כש ת הנ מנ גש דג ה. וכש ק בה בה דש ני יד  מי תה ה וש זל ה בה ים זל קי בש דנ תש מי
יו הה ס  ני וש ל אות  ענ א  לה אל ים.  כוכי סש ם  יי פנ נה כש י  רושי פש תוב  כה םא  ל וש ים,  סםכמכי ם  יי פנ נה כש י  שי פםרש תוב  כה סוד של הנ נו  רש אנ בי

עומשדיים.

ל ים ענ פי חנ ים ומש רי דש תנ סש מי יו  הה ל יום, וש כה ה בש לה עש מנ ם לש ים אותה שי ם ופורש יהל פי נש ים כנ לי עמ מנ יו  ים הה דועי ים יש ני מנ זש
קום אותו מה אי בש דנ ה, ונ שורה ה וש אה ה בה תה יש ה הה יונה לש רוחנ על קום של ל מה כה ים. בש די יו עומש ס הה ני אות וש ה בש ל זל ענ ת, וש פםרל כנ הנ
ל של ל רוחנ  יצוץ של ני ה בו  םא שורל ל ד של ענ ר, וש פה עה הוא מי ם של דה ן אה ס. בל ני אות וש ד בש עומי שות וש מה מנ בו  ה ייש  שורה של

דו. מש ל עה ם ענ קה שות וש מה יו, ייש בו מנ לה ה עה שורל ן של יוה ש. כי מה ין בו מנ ה - אי לה עש מנ

דוש קה ח בו הנ לנ שה ן של יוה ל, כי לה שות כש מה םא מנ ל ץ בש הוא עי רםן של המ ה אנ טי מנ ה מי אי םא רש דו? ב בנ ה לש ר, זל םאמנ ם ת אי וש
ח לנ שה ן של יוה ך, כי כה בש כו  רש ין דנ אי ץ של ה עי ש. ומה מה יהה מנ רי בש נו  מל ה מי תה שש על נל וש דו  מש ל עה ם ענ , קה ט רוחנ ענ הוא מש רוך  בה
ה שה דג קש ים בי די עומש ים וש דושי ם קש הי ים של רובי ש - כש מה יהה בו מנ הה דו וש מש ל עה ד ענ מנ , עה ט רוחנ ענ רוך הוא בו מש דוש בה קה הנ

ה. מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ ה ענ לה עש ת מנ מנ גש דג כש

ים רי יו חוזש חו, הה רש סה ן של יוה ים. כי ני פה ים בש ני בוק פה די ים בש בוקי יו דש ים הה רובי כש ים, הנ אי כה יו זנ ל הה אי רה שש יי ן של מנ ל זש כה בש
י בי ל גנ נות ענ בה רש קה נות ובנ בה רש קה ל הנ ן של שה עה ל בל בה ם. אמ עולה י הה מודי קו ענ לש חש אן נל ים? כה עי יו יודש ן הה יי ננ ה. מי זל ה מי ם זל יהל ני פש
ים ני ים פה ירי זי חמ מנ ים של רובי כש ים סוד הנ עי יו יודש ה הה לשה שש לו הנ אי ם - בש עה ת הה ים אל כי רש בה ר מש של אמ ים כנ ני כםהמ הנ וש חנ  בי זש מי הנ

יו. נה ת בה שובנ תש ה בי רוך הוא רוצל דוש בה קה הנ ה, וש זל ה מי זל

ם ר, אי עגטה ל מש קי מנ ה כש רה שש יש ך  רל דל ה בש לה עש מנ ה לש יהה עולל ן הה נה ים, עה אי כה ל זנ אי רה שש יי יו  ר הה של אמ נות, כנ בה רש קה ן הנ עמשנ בנ
ין או יהמי ה לש טה םא נה ר ל של אמ כנ וש ה.  יהה עולל ה הה רה שה יש ך  רל דל ם - בש עולה י הה וי צש ל קנ כה בש ב או  עמרה ד מנ צנ ם לש ח אי רה זש ד מי צנ לש

ה. רה תי ה יש בה המ אנ ל בש אי רה שש ל יי ם של יהל עמשי מנ ה בש צה רוך הוא רה דוש בה קה הנ ה, וש טה ה ומנ לה עש מנ א לש צה מש צון ני ז רה םאל, אה מ שש לי

ייה רש ל אנ מות של חנ דש בי זש מי ש הנ י אי בי ל גנ ית ענ אי רש ה ני תה יש ים, הה אי כה ל זנ אי רה שש יי יו  ר הה של אמ , כנ חנ בי זש מי ל הנ ענ ן של בה רש קה בנ
. חנ בי זש מי ל הנ ץ ענ ב רובי לל מות כל ים דש יו רואי ים, הה אי כה יו זנ םא הה ר ל של אמ כנ . וש חנ בי זש מי ל הנ נות ענ בה רש ל קה אוכי של

ים אויי ורש ים  אי כה זנ ל  אי רה שש יי יו  ר הה של אמ יו, כנ יהדה ף  יהה זוקי הה ה של עה שה בש ם  עה ת הה אל ך  רי בה מש יהה  הה ר  של אמ כנ ן  כםהי הנ
ה ה שורה תה יש ה הה ינה כי שש ז הנ צון. אה רה ה ובש חה מש שי מו בש רומש תש הי ל וש לה ה כש חה רש י טי לי ה בש יפה קי זש קופות בי יו זש יו הה ה, יהדה כה רה בש לי

ב. לי צון הנ רש ם בי ך אותה רי בה ה ומש כה רה בש ל לי אי רה שש ים יי אויי רש ן של כםהי ענ הנ יהה יודי ז הה אה ן, וש מה צש ענ לו מי פות אי קש דנ זש ן ומי יהל לי עמ

ענ יהה יודי ז הה ח, אה ה טםרנ בי רש הנ א בש לה ן אל ים אותה רי הה םא יהכםל לש ל פו וש קש דנ זש ב הי ח רנ טםרנ ים ובש די בי יו כש יו הה ר יהדה של אמ כנ וש
ל רות ענ שש ה לי אה ה בה תה יש ה הה ינה כי שש הנ ה של עה שה בש ל של לנ גש ה. בי כה רה בש ים לי אויי םא רש ל ל אי רה שש יי יו וש דה ל יה ה ענ םא שורה ה ל ינה כי שש הנ של
חות ן, ופורש יהל לי ה עמ ינה כי שש ת הנ ל אל בי קנ ה לש חה מש שי חות בש מי יו שש ה, הה יונה לש על ה הה צורה ן כנ הי עות של בה צש ן אל ל אותה יו, כה יהדה
ה ינה כי שש ל הנ בי קנ לש י  די כש ה,  לה עש מנ לש ן  כי של ל  כה וש ה,  זל הנ ם  ל עולה של ים  רובי כש הנ ים  חי מי שש יו  הה של מו  כש ה  לה עש מנ לש ף  קי דנ זש הי לש

ם. יהל לי עמ

ים, אי כה יו זנ םא הה ל ל אי רה שש ה יי עה ה שה אותה ל של לנ גש ם? בי ענ טנ ה הנ גו'. מה ים וש די בי ה כש י מםשל ידי ה (שמות יז) וי סוד זל וש
םא יהב ונ ר  מנ אל נל ז  אה וש גו',  וש ל  אי רה שש יי י  ני יב בש ל רי ה (שם) ענ לה עש מנ תוב לש כה ן, של קםף אותה זש יהכםל לי םא  ל וש דו  בש ה כה י מםשל ידי וי

גו'. ר וש של אמ יהה כנ הה גו' וש ן וש בל חו אל קש יי תוב ונ כה ש, של נל ל עם בי קי ד של ן ענ קםף אותה זש יהה יהכול לי םא הה ל יו וש דה דו יה בש כה ק, וש לי עממה

ים ני יו פה ים, הה אי כה ל זנ אי רה שש יו יי הה הוא של ן הנ מנ זש ים, בנ רובי כש ה הנ ל זל ענ ן, וש כםהי מו הנ ן כש בל אל ם לוחות הה ה גנ מו זל כש
ל סודות ענ ה), וש זל ה מי לו (זל אי לו מי ים אי ני ים פה ירי זי חמ יו מנ ים, הה אי כה יו זנ םא הה ר ל של אמ כנ ה. וש זל ה בה ים זל קי בש דנ תש ים מי ני פה בש

םא. ים או ל אי כה ל זנ אי רה שש ם יי ים אי עי יו יודש לו הה אי

ה ל זל לנ גש הו. ובי בי אםהמ ל וה אי רה שש ר יי ענ י ננ תוב (הושע יא) כי כה ד, של חה סוד אל ד בש כםל עומי הנ ינוקות, וש ים - תי רובי כש
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ה סוד זל ים, וש רי עה ם נש ר, הי ענ ננ ך הנ שום כה כםל. ומי ך הוא הנ דושו, כה חי ה בש ש זל די חנ תש מי מו של לוי. כש חנ תה יהרי דוש הנ חי כםל בש הנ
יון. לש דוש על חי ים בש רי עה י נש ני ל שש ת ענ דל עומל ים, של עורי ת נש של אי

ם לה לה גש ים, ובי לי גנ תש םא מי ל ה של לה עש מנ ים לש רי תה סש ים ני ני ם. פה ך הי אי כה דנ נות, ונ טנ ים קש ני דולות ופה ים גש ני ים - פה רובי כש
ים. די ד עומש חה סוד אל ה בש טה ה ומנ לה עש מנ ת, לש פםרל כנ נו בנ רש אנ בי מו של ה, כש טה מנ נות לש טנ ים קש ני ה. פה לה לוי של ה ומי נה בה לש דוש הנ חי
לו אי לו בש ים אי בוקי יות דש הש ה, לי בה קי ד נש חה אל ר וש כה ד זה חה ים, אל רובי י כש ני ל שש ם סוד של לו הי ץ, אי רל אה ת הה אי ם וש יי מנ שה ת הנ אי

ד. חה ל אל לה כש ים בי רובי כש יות סוד הנ הש ד, לי חה אל ה כש טה ה ומנ לה עש בות מנ רנ ת - לש ר אי אי בה תש ני מו של יבות, כש בי חמ בנ

י) ה (מי ל מנ ינוקות, כה י תי רי המ ים. של רובי כש י הנ ני ל שש ה של חה מש ה, שי חה מש שי ת ה' בש אל דו  בש תוב (תהלים ק) עי כה
ר ענ ר ננ ה, חוזי שורל י של ם מי יהל לי ה עמ שורל ן של יוה ה, כי סוד זל ם. וש הל מש חנ עי מי שה ינוק וש תי יו כש נה רות פה ם, חוזש יהל יני א בי צה מש ני של
ר ענ ה, ננ חה מש שי ר בש ם, חוזי יהל לי ה עמ שורל ן של יוה ם, כי עולה ל הה ין ענ די ר בש חוזי ב של ל גנ ף ענ צון. אנ רה כםל ובש ל הנ ה של חה מש שי בש
זםר ינחמ זו, וש גש קםט רה שש יי ינוק וש תי לו  צש אל יאו  ז, יהבי גל רם הוא בש י של ז). מי גל רם ים (בש מי חמ רנ ר בש ם חוזי עולה הה ה, וש חה מש שי שור בש קה

ה. חה מש שי כםל בש ז הנ אה ינוק, וש תי מו כש צש ה ענ עמשל ינ ה וש חה מש שי בש

ענ יהושג תוב (שמות לג) וי ר. כה ענ ננ ק בש יבות, רנ בי חמ ה ונ בה המ ין אנ הו. אי בי אםהמ ל וה אי רה שש ר יי ענ י ננ ר כי מנ אל ה נל ל סוד זל ענ וש
ה עה שה ובש ה,  ל מםשל יהה אםהל הה ל  אםהל אותו  ל של לנ גש בי ה,  מםשל ל  ן של כה שש מי הנ ד תוך  יהה עומי יש. הה יהמי םא  ל ר  ענ ננ נון  ן  בי
ענ יהושג ה, וי חה מש שי ל הנ צון של רה ה ובש חה מש שי יהה בש יהד הה ר, ומי ענ ננ הוא  של ענ  הושג ם יש א שה צה מש ה, ני אה ה בה תה יש ה הה ינה כי שש הנ של
ם, יות שה הש ענ לי הושג יך יש רי יהה צה םא הה ן, ל כה שש מי ה הנ נה בש ני ן של יוה כי יהה. וש ך הה לו כה סודות של ל הנ כה כםל, בש ה בנ נה בה לש ם כנ יו הי נה פה של
ם, יהל לי ה עמ שורל ן של יוה כי ה. וש חה מש שי ים בש רי עה נש ים כי ני פה ים בש ני ה, פה זל ה בה יבות זל בי חמ ים בנ אי צה מש ני ם וש יו שה ים הה רובי א כש לה אל

ל. לה א כש צה מש םא ני ין ל די ה וש חה מש שי כםל בש יהד הנ מי

ין יר די עמבי הנ ים ולש מי חמ ר רנ עורי ה, לש טה מנ ה לש עמשל אות מנ רש הנ ה לש צה ל, רה אי רה שש ם יי ענ בש צונו  רש "ה, של בה קה ה הנ ל זל לנ גש בי
תוב (שמואל- א. כה בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ם בה ים הי אי כה מו. זנ ה עי חה מש שי יד בש מי יו תה הש יי ל, וש לה ם כש יהל לי לט עמ שש םא יי ל של
יהה קול הה נו, שה דש מנ לה מו, וש י שש אי קםרש ל בש מואי תוב (תהלים צט) ושש כה ר, וש ענ תוב ננ גו'. כה ת וש רי שה ל מש מואי ר שש ענ ננ הנ א ג) וש
יענ גי יהה מנ םא הה ל ן, וש גות הי רי דש ה מנ מה י כנ רי המ ר, של ענ תוב ננ דוענ כה ן, מנ רם המ אנ ה וש מםשל קול כש ם שה ן. אי רם המ אנ ה וש ד מםשל גל נל ה כש מםשל

ם? יהל ני שש קול כי יות שה הש ן לי כי ל של ה, כה ל מםשל ה של נה טנ ה קש גה רי דש מנ לו לש פי אמ

ר אה שש ל  כה ל  ענ יון  לש על ן  מה אל נל יא  בי נה ה הוא  מםשל יו,  נה כםהמ בש ן  רם המ אנ וש ה  מםשל (שם)  הוא:  ך  כה ה  זל סוק  פה א  לה אל
ה יונה לש ה על גה רי דש מנ ה בש עולל דול של ן גה יהה כםהי םא הה ל ם. של עולה י הה ני ל כםהמ ל כה יון ענ לש ן על הוא כםהי יו, וש נה כםהמ ן בש רם המ ים. אנ יאי בי נש הנ
ן יהה כםהי רש כנ י זש רי ר, המ םאמנ ם ת אי ר. וש חי ן אנ ה כםהי כה םא זה ל ה של ן, מנ כםהי יא וש בי ה, נה בואה ה ונש נה הג כש ן לי רם המ ה אנ כה ן. זה רם המ אנ כש

ה. (עד כאן מההשמטות). עה שה ה לש תה יש יא הה הי ה הנ בואה נש יהה - הנ יא הה בי נה וש

תוב כה בו  של יההו  מש רש יי י  רי ר, המ םאמנ ם ת אי וש יהה.  רש כנ זש ת  ה אל שה בש לה ים  להי אל רוחנ  וש תוב  כה יהה, של הוא הה תו  עש שנ לש
מו ה כש יונה לש ה על נה הג כש לי ה וש בואה נש לי כו  םא זה ם ל א כגלה לה ים - אל רי חי י אמ רי המ יך, ונ תי עש דנ ן יש טל בל בנ ך  רש צה ם אל רל טל (ירמיה א) בש

ם. ל כגלה ה ענ נה הג כש ה בי כה ים. זה ני כםהמ ר הנ אה ל שש ל כה ה ענ יונה לש ה על בואה נש ה בי כה ן זה רם המ י אנ רי המ ן, של רם המ אנ

רוך דוש בה קה הנ א וש יהה קורי ה הה ה מםשל ן. מנ יהל תי שש ה בי כה ל זה מואי ה. שש יונה לש ה על נה הג כש ש בי מי שי ה, וש בואה נש ה בי כה ה זה מםשל
ן קםלות תי יי ל ה' וש א אל רה קש יום אל ים הנ טי יר חי צי םא קש ל תוב (שמואל-א יב) המ ל כה מואי שש ף בי יהד - אנ יב לו מי שי הוא מי
ף הוא - אנ רוך  בה דוש  קה ל הנ צל ה אי נה הג כש בי ש  מי שנ יהה מש ן הה רם המ ה אנ ה. מה מםשל ה כש יונה לש ה על גה רש דנ ה לש לה םא עה ל ל בה גו'. אמ וש

ן. רם המ מו אנ יון כש לש מוש על שי ה בש לה םא עה ל ל בה רוך הוא, אמ דוש בה קה י הנ ני פש ש לי מי שנ יהה מש ל הה מואי שש

ד חה אל ן, וש רם המ ד אנ חה אל ה, וש ד מםשל חה ה. אל נה הג כש שו בי מש שי ים וש ני מה אל ים נל יאי בי נש יו  הה ם של ה הי לשה ך הוא: שש ר כה בה דה הנ וש
יההו מש רש יהו? יי ה, ומי נה הג כש ש בי מי שי יהה של ר הה חי א אנ לה ה, אל נה הג כש ש) בנ מי יך (שי שי מש םא הי ל ל מואי שש ר של םאמנ ם ת אי ל. וש מואי שש
ל מואי ש. ושש מי םא שי ל ל בה יהה, אמ ים הה ני כםהמ ן הנ תות. מי נה עמ ר בנ של ים אמ ני כםהמ ן הנ תוב (ירמיה א) מי י כה רי המ ך! של םא כה - ל

ים. לואי מי י הנ מי ת יש ענ בש ם שי ל אותה ת כה חנ ם אנ ענ ה פנ י, ומםשל לי י עי ימי ש בי מי שי

גהה רש דנ ד בנ עומי שום של ת. ומי רי שה ל מש מואי ר. (שם ב) ושש ענ ר נה ענ ננ הנ תוב (שמואל-א א) וש כה ר, של ענ ננ ה לש כה ל זה מואי שש
יונות לש גות על רה ן דש אותה ה בש ה בו, זוכל זוכל וש ה  זל ר הנ ענ ננ ת הנ ל אל נוטי י של ן. מי רם המ אנ וש ה  מםשל מו  הוא כש אי של דנ ונ זו,  הנ

רםן. המ אנ ה וש ם מםשל הל דו בה מש עה של

ר, חי ן אנ ול םא גה ל ף וש סל ם כל הל ב בה עםרה םא מש ל ב, וש הה זה ד הנ צנ ים מי אי יוצש שום של , מי רוהה אמ בי מו של ב, כש הה ם זה ים הי רובי כש הנ
ד. עוד חה אל ה בש לה עש מנ לש יות סוד של הש ד, לי חה אל ת כש כל לל ף לה סל כל ב וה הה ים זה ני וה גש ים הנ בי רש עה תש ן מי כה שש מי ק. בנ רנ קש רנ ב יש הה ן זה ול הו גה זל וש

ת. חםשל ף ונש סל כל ב וה הה תוב זה כה ד, של חה אל כםל כש מות בנ לי א שש צי מה תי ים, של די דה צש ל הנ ין כה ת בי כל לל לה ם, וש מה יות עי הש ת לי חםשל נש

לש צורות שה ד. בש חה קום אל מה ד ובש לול ינחנ כםל כה הנ ב, וש הה זה ף לש סל כל ף, וש סל כל ר לש חוזי ה של ף - זל סל כל ב וה הה ר זה חי ר אנ בה דה
ין - די ף הנ תםקל יך  רי ר צה של אמ ף. כנ סל ים - כל מי חמ רנ לש יך  רי ר צה של אמ ב. כנ הה ין - זה די םא לש ל ה וש חה מש שי לש יך  רי ר צה של אמ ר: כנ חוזי

נשחםשלת.

קום מה ענ הנ יהה יודי הה ת, וש חםשל ש נש חנ ה נש ש מםשל ינענ תוב ונ כה ת, של חםשל נש ש הנ חנ ל נש ה של עמשל מנ ה בנ ל מםשל כי תנ סש ה הי ל זל ענ וש
רוך הוא דוש בה קה י הנ רי המ . של ענ יהה יודי קומו הה שונו, ומש לש ש הוא כי חה נה שום של ת, מי חםשל נש ה  אותה ב בש הה זה תוך הנ ל הי של

ם? ענ טנ ה הנ ת. מה חםשל ש נש חנ ה נש ש מםשל ינענ תוב ונ כה ת, של חםשל ש נש חנ ה נש שה עה א וש הוא בה ף, וש רה ך שה ה לש א עמשי לה ר לו אל מנ םא אה ל
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ים שי חה נש הנ ת  אל ם  עה בה ה'  ח  לנ שנ יש ונ תוב  כה ה  אשונה רי בה י  רי המ של יהה,  הה ר  בה דה הנ ר  קנ עי וש  , ענ יודי יהה  הה קום  מה א  לה אל
אותו סוד מי יש הנ ש וש שםרל הנ ר וש קה עי ת הה ענ אל יהה יודי ה הה מםשל שום של ש. ומי חה ם הוא נה רה קה ף. עי רה ש שה חה תוב נה כה ים, וש פי רה שש הנ
ים אלהי ם בי עה ר הה בי דנ יש תוב ונ כה ם, של שונה לש בי או  טש ל חה אי רה שש י יי ם? כי ענ טנ ה הנ יו. מה לה עה ך  מי תנ סש הי וש ש  חה ה נה שה קום, עה מה

ים. פי רה שש ים הנ שי חה נש ת הנ ם אל עה ח ה' בה לנ שנ יש ה ונ ל זל ענ ה, וש מםשל ובש

ת, חםשל קומו הוא נש י מש רי המ יך לו, של רי צה ן של ול אותו גה ת בש חםשל ש נש חנ ה נש שה עה ר וש קה עי ר הה חנ א אנ לה ך אל לנ םא הה ה ל ומםשל
ן יי ננ קומו. מי מש יך לי רי צה י של פי ת כש חםשל נש ה אותו מי שה עה ן וש בוני תש ה הי ה, ומםשל עמשל ה ינ מנ ר לו מי מנ םא אה רוך הוא ל דוש בה קה הנ וש

ה. לה עש מנ הוא לש ם של ל אותו רםשל ס? ענ ני ל הנ ה ענ ה זל ס. מנ ני ל הנ הו ענ מי שי יש ת ונ חםשל ש נש חנ ה נש ש מםשל ינענ תוב ונ כה נו? של לה

ה מה צש ן ענ קי תנ ים לש נוני ת זש של ה אי יכה רי ל, וצש יי ת חנ של ל אי ר סוד של חנ ך אנ ה הולי זל ש הנ חה נה קום הנ ל מה כה ינו, בש ני י שה רי המ ונ
ת של ל אי הוא של ם הנ רםשל ה. הה אוי לה ך רה כה אות ה', וש ל הוא הה יי ת חנ של ל אי אות של הה ם וש רםשל ה. הה כולה םא יש ל ה, וש לה מו של כש
ה לה אות של ק'. הה ה  לה אות של הה ך, וש יות כה הש ן לי קי תנ תש םא הי ל יך), וש רי צה ן (של ול גה אותו  מו  הוא כש ה  לה אות של הה ים וש נוני זש
ה נה קש תש ני ה  לה אות של ך, הה יות כה הש ה לי נה קש תש םא ני ל ל ה', וש ן של ול גה אותו  אות ה', (אות ק' בש ל הה קון של תי ה בנ נה קש תנ תש הי
ה שה ן עה מו כי ך. כש עמשות כה ן לנ קה תש םא ני ל ם וש דה י אה ני ר בש חנ ך אנ הולי ם של דה אה י הה ני ל בש צל מו קוף אי אות ה') כש ל הה קון של תי בנ
ן, דל ן עי גנ מי ש  גםרנ ם וש דה א אה טה יו חה לה עה ע, וש רנ הה ן לש קה תג יד מש מי תה אוי לו, וש רה ם של רםשל ל אותו  ענ ש  חה נה הנ ת אותו  ה אל מםשל

ה. לה עש מנ לש יור של די מו הנ יורו כש קום די ילה מש הש יי של

ן מי דנ זש הי וש ז  ננ גש ני אור  י, אותו  יוסי י  בי רנ ר  מנ אה י אור.  הי יש ונ י אור  הי יש ים  להי אל ר  םאמל י ונ (בראשית א)  תוב  כה
אותו ם. וש תה אי סש דנ יק ונ די צנ יק, לנ די צנ לנ ענ  רג תוב (תהלים צו) אור זה כה , של רוהה אמ בי של מו  א, כש בה ם הנ עולה ים לה יקי די צנ לנ

ר. ש יותי מי םא שי ל ז וש ננ גש ך ני ר כה חנ אנ אשון, וש רי יום הה ט לנ רה ם פש עולה ש בה מי םא שי אור ל הה

ע רנ זל ע כנ רנ זש ני ז וש ננ גש א ני לה ד, אל חה ע אל גנ רל לו  פי ם אמ עולה ד הה םא עומי כםל, ל כםל וה ז מי ננ גש א ני לי מה לש ר, אי ה אומי הודה י יש בי רנ
יים קנ ם ומש עולה נו בה מל א מי םא יוצי ל ך יום של ין לש אי ם. וש עולה יים הה קנ תש נו הי מל רות, ומי ים ופי עי רה דות וזש ה תולה עושל ה של זל הנ
אותו א מי ד יוצי חה ה, חוט אל לה יש לנ ה בנ תורה ים בנ קי עוסש קום של ל מה כה ם. ובש עולה ת הה ן אל רוך הוא זה דוש בה קה בו הנ כםל של הנ
ירםה ה שי לה יש לנ ובנ דו  סש ה ה' חנ ול צנ ם יש תוב (תהלים מב) יומה כה הו של ה. זל ים בה קי עוסש ם של ל אותה ענ ך  שה מש ני נוז וש אור גה
ד ל מועי ל אםהל םא אל ב ה לה םא יהכםל מםשל ל תוב? (שמות מ) וש ה כה ה, מנ טה מנ ן לש כה שש מי ם הנ הוקנ יום של נו. בנ רש אנ י בי רי המ י. ונ מי עי
ה חה מש שי א בש יהצה אשון של רי אור הה ל הה ד של אותו צנ ן) מי נה עה מוד הל יהה (ענ ד הה חה ן? חוט אל נה עה ה הל ה זל ן. מנ נה עה יו הל לה ן עה כנ י שה כי
הוא ם, וש עולה ש בה מי שנ מוש מש ל שי בה ה, אמ לה גש םא ני אשון) ל אותו יום (רי ה, ומי טה מנ לש ן של כה שש מי ס לנ ננ כש ני של כםל) כש ל הנ כםל (של בנ

ית. אשי רי ה בש עמשי ל יום מנ כה ש בש די חנ מש

ה עמשי מנ ינו של אי י רה רי ק, המ חה צש י יי בי ר רנ מנ יהה. אה קי זש י חי בי רנ ק וש חה צש י יי בי מו רנ יו עי הה ה, וש תורה ק בנ יהה עוסי י הה י יוסי בי רנ
יש יהכול אי םא  ל ט, של ענ ם מש הל לה סודות של ים בנ רי בי חמ הנ רו  עורש תש י הי רי המ ונ ץ,  רל אה וה ם  יי מנ ה שה עמשי מנ מו  ן הוא כש כה שש מי הנ

. לענ בש לי יו וש תוך פי יט יהדו לש הושי יו ולש פי כםל בש אל לל

ים ילי שי בש ן תנ קי תנ הוא מש ה, של דושה קש ה הנ נורה מש לו) הנ צש (אל תוך  ם לש ה אותה עמלל ננ לו  ים אי רי בה י, דש י יוסי בי ר רנ מנ אה
קום ה מה ין בה אי ים, של ילי שי בש ין תנ קי תש הוא מנ ים, וש רי תה סש ני ל הנ ר כה תנ סש דוש, ני קה יק הנ תי ענ ם הה ינה קי תש הי מו של ים, כש תוקי מש
ם עולה י הה דוני עי ל  כה מי סו  רי כש ים  לי שש הנ ולש תות  שש לי וש כםל  אל לל ם  דה אה יהכול  של עוד,  וש ח.  לנ מל ם  הל בה פםך  שש יי וש ר  חי אנ םא  יהב של

ר ה'. בנ דש רו כי יותי לו ונ םאכש י ם ונ יהל ני פש ן לי תי יי יים (מלכים-ב ד) ונ קנ תש ר, ובו יי אי שה הי ולש

למםה ין שש ובי ם  ירה ין חי לם בי י שה הי יש ונ ר לו  בל ר די של אמ למםה כנ שש לי ה  מה כש ן חה תנ נה ה'  ונ ר, (שם-א ה)  מנ אה וש ח  תנ פה
ה' ד. ונ חה אל ה כש טה ה ומנ לה עש מנ לש ה של מה כה סש ה' - הנ ל ונ בה קומות. אמ ה מש מה כנ ר בש מנ אל י נל רי ה המ סוק זל ם. פה יהל ני ית שש רי תו בש רש כש יי ונ
ה, מה כש חה מות הנ לי ר לו - שש בל ר די של אמ הובו. כנ אמ נות לנ תה ן דורון ומנ נותי מו של ן, כש תנ ה - נה מה כש ן חה תנ ינו. נה ית די - הוא ובי

ר לו. בל ר די של אמ תוב כנ כה הו של טון. זל לש שי לום ובש שה ר, ובש עםשל בש

יו הה ים של רי בה דש ר הנ תל ת סי ה אל ם זל ה עי ים זל ירי כי מנ יו  י הה ם? כי ענ טנ ה הנ למםה, מה ין שש ם ובי ירה ין חי לם בי י שה הי יש ונ
הודות ם לש ירה ר חי זנ ם חה ילה בי שש ל, ובי לה ם כש הל ת בה ענ דנ לה וש ן  בוני תש הי ים לש עי יודש יו  םא הה ים ל רי חי ם אמ דה י אה ני ים, ובש רי אומש

יו. רה בה ל דש כה למםה בש שש לי

םא ים, ל רי חי אמ דורות הה ל הנ כה ם מי לי יהה שה הה אותו דור, של לו בש פי י אמ רי המ ה, של יהה רואל הה ן וש בוני תש ך הי לל מל למםה הנ שש
ת רל תל סש ה ני תה יש הה ה של ה תורה לל גנ תש תי ה) של תה לש גנ תש םא הי ל ל יהדו, (וש ך ענ ל כה ה כה מה כש ה חה לל גנ תש תי יון של לש על ך הה לל מל צון הנ יהה רש הה
ים מי גש מש גנ ומש כו  זה ים של מי כה ם חמ אותה ט לש רה ים, פש רי תה סש ני ם  ח, הי תנ פה ב של גנ ל  ף ענ אנ וש ים.  חי תה פש ה  ח לה תנ ה, ופה אשונה רי בה
רוך הוא בה דוש  קה ל הנ צונו של תוכו, רש רוי בש עון שה מש י שי בי רנ ה של זל דור הנ הנ ה. וש ם פל הל בה תםחנ  פש ים לי עי םא יודש ל ם, וש הל בה

ל יהדו. ים ענ רי תה סש ים ני רי בה לו דש גנ תש יי עון, של מש י שי בי יל רנ בי שש הוא בי

ה, תורה עמסםק בנ עון לנ מש י שי בי י רנ ני פש עממםד לי לנ ד מי חה ע אל גנ רל לו  פי ים אמ בי עוזש יך  דור אי י הנ מי כש ל חנ י ענ ני הנ מי ל תש בה אמ
ק, לי תנ סש הוא יי של דור כש ם. אוי לנ עולה ן הה ה מי מה כש חה ח הנ כנ שה םא תי ה ל זל דור הנ ל בנ בה ם, אמ עולה ד בה עון עומי מש י שי בי רנ עוד של בש

ם. עולה הה ח מי כנ תנ שש ה תי מה כש חה הנ עמטו, וש מנ תש ים יי מי כה חמ הנ וש

י יתי אי רה ה, וש תורה יו בנ ח פי תנ ך, ופה רל דל מו בנ ך עי י הולי יתי יי ד הה חה י יום אל רי המ ך הוא, של אי כה דנ ק, ונ חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ך כה יש של אי י הה רי שש י: אנ תי רש מנ אה ב וש ד רנ חנ י פנ תי דש חנ מוד. פה ענ ר תוך הה ד זוהי חה ר אל זםהנ ה, וש טה מנ ה לש לה עש מנ עוץ מי ן נה נה מוד עה ענ

ה. זל ם הנ עולה ן לו בה מי דנ זש הי
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וו חמ תנ שש הי ם וש עה ל הה ם כה קה ל וש אםהל ח הה תנ ד פל ן עםמי נה עה מוד הל ת ענ ם אל עה ל הה ה כה אה רה ה? (שמות לג) וש מםשל תוב בש ה כה מנ
ה לו תורה בש קי אותו דור של ם, וש עולה י הה יאי בי ל נש ל כה יון ענ לש ן על מה אל יא נל בי הוא נה ה, של מםשל ה הוא לש אל לו. נה הר ח אה תנ יש פל אי
י בי רנ ה של יונה לש על כות הה זש ה, הנ זל דור הנ אן בנ ל כה בה יהם. אמ ל הנ ענ ם וש יי רנ צש מי בורות בש ה גש מה כנ ים וש סי ה ני מה או כנ רה י וש יננ ר סי ל הנ ענ

ל יהדו. ים ענ סי אות ני רה הי ה - לש שה עון עה מש שי

ן ול גה ך הנ רי טה צש הי בולון, וש ל זש לו של גורה הוא בש ר, של ינוסה ל יהם גי ג של אותו דה ת מי לל כי ק, תש חה צש י יי בי ר רנ מנ ת. אה לל כי ותש
ה. זל ן הנ ול גה ה הנ אל יירה ן של כה שש מי ה הנ עמשי מנ ה לש זל הנ

יענ קי רה ם. הה יי מה ם לה יי ין מנ יל בי די בש י מנ יהי ם וי יי מה תוך הנ יענ בש קי י רה הי ים יש להי ר אל םאמל י ר, (בראשית א) ונ מנ אה ח וש תנ פה
נםם יהי א גי רה בש ני םאל, בו  מ שש ד הנ הוא צנ י של ני שי יום הנ םאל. ובנ מ שש ד הנ צנ ה הוא מי זל ה הנ עמשל מנ הנ י, של ני שי א בנ רה בש ני ה  זל הנ

ין. די א הנ סי הוא כי ת, של לל כי ן תש ול ע בו גה בה צש יהם ני םאל, ובנ מ שש ל הנ ש של אי תוך הה תוך הי א מי יוצי של

י. ני יום שי א בש לה אל לו  גנ תש םא הי ין ל יהמי ד הנ צנ מי יו  הה ם של יי מנ ם הנ אותה ין, וש יהמי ד הנ צנ מי יו  הה ם של יי מנ יום הנ ל הנ נוטי וש
יום ל הנ אור של ה. הה זל ה בה ם זל סי בנ תש הי וש ה  זל ה בה זל ל  לה כש ני שום של ף, מי לי חנ תש א הי לה ם, אל יי ה מנ לה גנ תש םא הי ל לו  יום של בנ
יהה הה תוב (ישעיה י) וש כה ש, של אי ד הה צנ יהה בש ה הה זל אור הנ הה אורות הוא. וש ת הה של ל שי כה אשון מי רי אור הה אשון, הה רי הה

ש. אי ל בש לה כש ין, ני יהמי ד הנ צנ יהה מי ל הה אי רה שש ל יי אותו אור של ש. וש אי ל לש אי רה שש אור יי

הוא אור, של ה הה עמשי א מנ לה ם, אל יי מנ ה הנ עמשי ש מנ מי םא שי ל ם, וש יי ים הוא מנ יהמי ת הנ של ם שי אותה אשון מי רי יום הה הנ וש
ך רל דל לום, ובש ל שה א ענ לה ם אל עולה ת הה א אל רה םא בה הוא ל רוך  בה דוש  קה הנ אות של רש הנ י, לש ני הוא יום שי ש, של אי ד הה צנ מי
ה אותו שה אשון עה רי ד יום הה צנ י בש ני שי יום הנ ה. הנ שה רו עה בי ד חמ צנ ה, מי שה עה ה של ל מנ אשון, כה רי יום הה יהה. הנ כםל הה לום הנ שה
ד צנ יהה בנ י הה ישי לי שש יום הנ ה. הנ זל ה בה לו זל לש כש כםל ני הנ אות של רש הנ רו, לש בי ה חמ עמשי מנ ש בש מי ד שי חה ל אל כה ה, של ש בה מי שי ן וש מה אג

י. ישי לי שש יום הנ ם בנ יי עממנ י טוב פנ י טוב כי תוב כי ה כה ל זל ענ ן, וש מה גה רש יהה אנ ם, ובו הה יהל ני ל שש של

י ני שי יום הנ הנ לו, מי דםם הוא של אה ת - הה לל כי חםר. ותש שה דםם וש ים - אה ני וה גש י  ני שש ע בי בנ צש י, ני ני שי יום הנ ה הנ ת, זל לל כי תש
דםם, ן אה ול תוך אותו גה את מי ת יוצי לל כי ד. תש חה ן אל ול כםל גה הנ ב, של הה זה ש גון הנ יהרנ ים, וש להי הו אל זל ש, וש אי ין גון הה עי ש, כש מה מנ
דםם ת. אותו אה לל כי ן תש ול גה ע בש בה צש ני יהם, וש הוא הנ קום, של תוך אותו מה ס לש נה כש ני דםם, וש ן אה ול ק גה חי רנ תש ה, הי טה מנ ד לש יורי של וכש

אשון. רי מו הה ק כש זה ינו חה ל אי בה ים, אמ להי הו אל זל ת, וש לל כי תש ך לי הופי ש גונו וש לה חל נל יהם וש תוך הנ ס לש נה כש ני

א יוצי ה, וש טה מנ ד לש יורי ה, וש מה זגהמ הנ תוך  הי ה בש טה מנ לש ש  לה חל נל וש ך  תי הנ תש מי של דםם כש אה הה תוך  הי א מי ה יוצי ן זל ול חםר, גה שה
דםם אה הה אותו  כםל מי הנ וש חםר.  שה לש ך  ה הופי שה קה ה הנ מה זגהמ הנ תוך  ומי ה,  שה קה ה הנ מה זגהמ הנ מי דםם,  ן אה ול גה ה  מה זגהמ ה  אותה מי

ים. רי חי ים אמ להי א אל רה קש ה ני זל י, וש ני שי א בנ רה בש ה ני ל זל כה ך, וש תי הנ תש יון) הי לש על אשון (הה רי הה

ן ול גה הנ ר, של מנ אה ך  ה כה דושה קש ה הנ נורה מש ך. הנ חםשל הנ תוך  מי לו  ן של ול גה ה הנ אל רש ני םא  ל שוך, של ר חה חםר הוא יותי שה הנ
ים, ני וה גש ים הנ בי רש עה תש ת ומי לל כי תש תוך הנ ך בש תי הנ תש דםם מי אותו אה של א כש לה ע? אל בה צש קום ני ה מה יזל אי שוך, בש חה ה הל זל חםר הנ שה הנ
ש פל יו רל ימה שו מי רש גש יי ר (שם נז) ונ מנ אל נל מו של יט, כש טי ש וה פל ם רל שה ה מי עמשל ננ הומות וש תש תוך הנ ה לש מה זגהמ תוך הנ ך הי תי הנ תש מי
הו שוך. זל ר חה א יותי לה חםר אל םא שה ל חםר, וש הוא שה ך, של א אותו חםשל הומות יוצי תש ל הנ יט של תוך אותו טי יט. ומי טי וה
הו זל יות, וש רי בש י הנ ני ת פש יך אל שי חמ ומנ שוך  לו חה ן של ול גה הנ שום של ך? מי א חםשל רה קש ה ני מה הום. לה י תש ני ל פש ענ ך  חםשל תוב וש כה של

י טוב. י כי ני שי תוב בנ םא כה ה ל שום זל חםר, ומי שה דםם וש אה

י טוב - לו כי לה גש ר בי מנ אל םא נל ל תה של רש מנ אן אה כה ת, וש ול מה ך הנ אנ לש ה מנ אםד, זל ה טוב מש ני הי תוב וש י כה רי המ ר, ונ םאמנ ם ת אי וש
ם עולה י הה ני ל בש י כה רי המ שום של ם? מי ענ טנ ה הנ אםד. מה אי הוא טוב מש דנ ת ונ ול מה ך הנ אנ לש י מנ רי המ אן, של סודות כה א סוד הנ לה אל
םא ט חמ ים לנ די ה, ופוחמ ד זל חנ שום פנ ם מי בונה רי ה לש שובה תש ים בי רי חוזש ם של ים הי בי רנ ר, וש פה עה לל רו  זש ינחש וש יהמותו  ים של עי יודש
ם, דה אה הה ל  אל ה  צועה רש ה  ה אותה ה טובה מה כנ ם.  יהל ני פש לי ה  צועה רש לויהה  תש של תוך  מי ך  לל מל הנ מי ים  די פוחמ ים  בי רנ יו.  נה פה לש

אי. דנ אםד ונ אםד. מש ה טוב מש ני הי ה וש ל זל ענ אוי. וש רה ם כה יהל כי רש דנ ים בש ני קש תנ תות ומש מי אמ ם טובות ונ הל ה לה עושה של

ך אנ לש ה מנ אםד - זל ים. מש יי חנ הנ ך  אנ לש ה מנ ה טוב - זל ני הי וש ה,  דושה קש ה הנ נורה מש הנ תוך  מי נו  דש מנ לה סודות של סוד הנ
כםל ם, הנ עולה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה בה של א כש לה אםד? אל ת הוא טוב מש ול מה ך הנ אנ לש ה מנ מה ר. לה הוא יותי ת, של ול מה הנ
ך רל דל ן בש קה תג ה אותו מש שה ם, עה דה א אה רה בש ני ן של יוה ה. כי זל ם הנ עולה ל הה של ך  לל מל הוא הנ ם, של דה א אה בה ם של רל ן טל קה תג יהה מש הה
ה אותו שה ים. עה בי בםנות רנ שש שו חי קש ה בי מה הי ר וש ם יהשה דה אה ת הה ים אל להי אל ה הה שה ר עה של תוב (קהלת ז) אמ כה הו של ת. זל מל אל

ן. דל ן עי גנ ד מי רנ טש ני ח וש רנ ך סה ר כה חנ אנ ר, וש יהשה

ר (בראשית ב) מנ אל נל מו של רוך הוא, כש דוש בה קה ע אותו הנ טנ נה יעות של טי ן נש אותה ץ בש רל אה טוענ בה ן הוא נה דל עי ן הה גנ
אות נה יוקש דש ל הנ כה וש ה.  לה עש מנ לש יון של לש ת על מנ גש דג ם, כש לי ם שה שי בש ע אותו  טנ ם. הוא נה דל קל ן מי דל עי ן בש ים גנ להי ע ה' אל טנ יי ונ
יקות קי חמ ים בנ קוקי ם חמ ינה ים. אי רובי כש ם הנ ם הי שה ה, וש טה מנ לש ה של זל ן הנ דל עי ן הה גנ ים בש יהרי צג ים ומש מי קה רג ם, מש ים כגלה יוני לש על הה
ה עמשי ם, מנ קה רג יור מש צי ים בש יהרי צג ים ומש קוקי ה חמ לה עש מנ לש ם אורות של א כגלה לה ר, אל חי ר אנ בה דה ב או מי הה זה ם מי דה י אה ני ל בש של
ל ים של יורי צי הנ וש אות  נה יוקש דש ל הנ כה וש ם.  ים שה קוקי ם חמ כגלה וש הוא,  רוך  בה דוש  קה ל הנ ם של לי שה ם הנ שי ל הנ ן של מה י אה די יש

ה. זל ם הנ עולה מו הה ם כש ם כגלה ים שה קי קש חנ תש ים ומי קוקי חמ ם, ונ ים שה יהרי צג ם מש ה, כגלה זל ם הנ עולה הה

ה זל ם הנ עולה או לה םא בה ל ן של ין אותה ה, בי זל ם הנ עולה או לה בה ן של ין אותה דושות, בי רוחות קש דור לש ה הוא מה קום זל ומה
ה, זל ם הנ עולה ל הה של מו  ים כש צופי רש ים ופנ גופי ים וש בושי לש שות בי לגבה ן רוחות מש ה. כגלה זל ם הנ עולה םא לה ב ים לה ידי ם עמתי הי וש

ה. זל ם הנ עולה אות לה בה ד של ם, ענ בונה בוד רי יו כש זי ם בש לות שה כש תנ סש ומי
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ם, שה ל  של בוש  ולש גוף  אותו  מי רוחות  ן  אותה טות  שש פנ תש מי ה,  זל הנ ם  עולה לה םא  ב לה ם  שה מי אות  יוצש של ה  עה שה בש
ה פה טי הוא מי ה, של זל גוף הנ וש בוש  לש ה בי זל ם הנ עולה ם בה דורה עושות מש ה, וש זל ם הנ עולה ל הה של בוש  גוף ולש שות בש בש לנ תש ומי

ה. רוחה סש

ל של בוש  לש הנ יטו  שי פש ה מנ זל ת הנ ול מה הנ ך  אנ לש מנ ד של א ענ םא יוצי ה, ל זל ם הנ עולה הה את מי צי לה ת וש כל לל לה נו  מנ זש יענ  גי מנ של וכש
ר חי אנ אותו גוף הה ש בש בי לנ תש ך ומי ת, הולי ול מה ך הנ אנ לש י אותו מנ די ל יש ה רוחנ ענ אותה גוף מי ט הנ שה פש ני ן של יוה ה. כי זל גוף הנ הנ
ל ענ חנ  מי שה ם, וש ל שה גוף של הנ אותו  ט לש רה פש רוחנ  ה לה חה מש ין שי אי ה, וש זל ם הנ עולה א לה בה של ט כש שי פנ תש הי נו  מל מי ן של דל ן עי גנ בש של
ב ה, ובו יושי זל ם הנ עולה ל (אותו) הה מו של ם כש לי ר שה חי גוף אנ ש בש בי לנ תש הי ה וש זל ם הנ עולה ל הה ה של זל גוף הנ הנ ט מי שי פנ תש הי של

ה. זל גוף הנ ה בנ זל ם הנ עולה ן בה בוני תש הי ת ולש ענ דנ םא יהכםל לה ל ה של ים, מנ יוני לש על סודות הה ן בנ בוני תש ך ומי הולי וש

ם רנ ה גה ם. מנ ה שה לה ים של סופי ה כי מה כנ ים וש דוני ה עי מה ם, כנ ל אותו עולה בוש של אותו לש ה בש מה שה נש ת הנ של בל לנ תש מי של וכש
רוך הוא דוש בה קה הנ לו. וש לה ים הנ בושי לש הנ יטו מי שי פש הי ה של עמשל ר, אותו מנ ה אומי וי ? הל רוחנ ש בו הה בי לנ תש הי ה לש זל גוף הנ לנ
ים די בה כש ים ני רי חי ים אמ בושי לש ין לו  קי תש מנ ד של ענ לו  לה ים הנ בושי לש ם הנ דה אה הה יט מי שי פש םא מנ ל יות של רי בש ם הנ ה טוב עי עושל

ה. לל אי ים מי טובי וש

ה זל הנ ם  עולה לה או  בה ים  לי טה עגרש מש של ם,  בונה רי לש ה  מה לי שש ה  שובה תש בי רו  זש חה םא  ל של ם  עולה הה י  עי שש רי ם  אותה לש ט  רה פש
אותו ית בש דוני ני ים, וש בושי ל לש לה ה כש ין לה י אי רות, כי חי י אמ פי לנ ה כש בושה ת בש כל ה הולל מה שה נש הנ ם. וש שה ים יהשובו לש לי טה עגרש ומש
בו שש חה ם של עולה י הה עי שש ם רי לו הי אי עולות, וש פות וש צש פש צנ מש ן של הל ייש מי ה. וש לה עש מנ לש ש של אי ה הה תוך אותה ץ מי רל אה בה נםם של יהי גי

ים. עולי ים וש פי צש פש צנ ך מש ר כה חנ אנ נםם, וש יהי גי ם בנ ים שה דוני ה ני לל ה. אי עמשות אותה לו לנ םא יהכש ל תו, וש ה ומי שובה ם תש בה לי בש

םא ל ה וש שובה ר תש הי רש הי דול וש ע גה שה הוא רה לו של פי אמ יו, של יותה רי ם בש רוך הוא עי דוש בה קה ל הנ נותו של מה חמ ה רנ מה ה כנ אי רש
עמשות ם לנ שה צון של רה ך אותו הה ר כה חנ ה. אנ שובה י תש לי ך בש הולי ד של ש ענ נל ל עם בי קנ אי מש דנ י ונ רי ת, המ ה ומי שובה עמשות תש יהכםל לנ
ם שה אול, וש שש דור הנ מש קום בי ע מה שה אותו רה ן לש קי תנ רוך הוא מש דוש בה קה הנ יון, וש לש על ך הה לל מל י הנ ני פש לי ז מי םא זה ה, ל שובה תש
שו, נש ל עה בי קי ר של חנ אנ ים (לש רי שומש ל הנ ר כה שובי רוך הוא וש דוש בה קה י הנ ני פש לי ד מי צון יורי י אותו רה רי המ ה. של שובה ף תש צי פש צנ מש
דוש קה הנ ד של ם ענ שה ז מי םא זה ל יון, וש לש על ך הה לל מל י הנ ני פש ה לי ה, עולל שובה עמשות תש ע לנ שה יחנ אותו רה ני הי צון טוב של אותו רה
ר שובי רוך הוא וש דוש בה קה י הנ ני פש לי ד מי צון יורי ז אותו רה אה אול, וש שש דור הנ מש קום בי ע מה שה אותו רה ן לש קי תנ רוך הוא מש בה
ת ר אל עורי ה בו ומש כל ם, ומנ ע שה שה רה אותו הה קום של אותו מה יענ לש גי נםם, ומנ יהי גי י הנ דורי י מש עמרי ל שנ ים) של רי שומש ל הנ ת כה אל

אול. שש דור הנ תוך מש עמלות מי ה לנ מה שה ה נש ת אותה פל צל פש צנ ז מש אה ם. וש קםדל מי צון כש אותו רה

ים ים טובי הורי רש ר הי הי רש הנ מש י של י אותו מי רי שש ך אנ שום כה דוש, ומי קה ך הנ לל מל י הנ ני פש לי ד מי בה אל נל צון טוב של ין רה אי וש
טוב. ה לש זל ה, וש שה לו עה אי צונו כש ת רש ה אל עמלל רוך הוא מנ דוש בה קה ם, הנ עמשות אותה םא יהכםל לנ ל ב של ל גנ ף ענ אנ בונו. של רי לש

ים. רי בי חמ שוהה הנ רש י פי רי המ לות, ונ זה ים ומנ בי י כוכה די ל עובש הור של רש הי ט לש רה םא, פש ע - ל רנ צון לש ל רה בה אמ

תוב (איוב ו) ם כה יהל לי י דורות. עמ דורי ם לש שה ים מי םא עולי ל אול, וש שש ים לנ די ה, יורש שובה רו תש המ רש םא הי ל ם של אותה
אול יד שש ילה מורי חנ ית ומש מי תוב (שמואל-א ב) ה' מי ים כה אשוני רי ל הה ה. ענ לל עמ םא ינ אול ל ד שש ן יורי ך כי לנ יי ן ונ נה ה עה לה כה

ל. ענ יה ונ

ים דוני ה ני ל מנ ים. ענ עי שה רש ת הה ם אל דון שה הוא לה של נו  דש מנ י לה רי נםם, המ יהי גי י הנ שי נש ל עה ין של ה, די הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ע רה ר הה ל ייצל ש של אי ים בה מי מש חנ תש ים מי עי שה רש הה מו של ילות, כש לי ים וש ת יהמי קל ש דולל יא אי נםם הי יהי א גי לה נםם? אל יהי גי ש הנ אי בש

נםם. יהי גי ש הנ ת אי רל ך בועל ע, כה רה ר הה ייצל ים בנ מי מש חנ תש ם מי הי מום של חי מום וש ל חי כה ה. בש תורה י הנ רי בש ל די עמבםר ענ לנ

ל אותו כה ה, וש בה הום רנ ב תש קל נל ל בש זל רש ם בנ תוך חותנ יסו אותו לש ני כש הי ם, של עולה ע בה רה ר הה א ייצל צה מש םא ני ת ל חנ ם אנ ענ פנ
ם בו, מי חנ תש הי ם לש עולה י הה עי שש רי ילו  חי תש - הי קומו  מש ע לי רה ר הה ר ייצל זנ ל. חה לה ה כש עמרה םא בה ל נםם וש יהי גי הנ ש  ה אי תה בש ן כה מנ זש
ים. עי שה רש הה ל  ע של רה ר הה ייצל ף הנ ל תםקל חםם של א בנ לה ר אל םא בועי נםם ל יהי גי י הנ רי המ עםר, של בש לי נםם  יהי גי הנ ש  ה אי ילה חי תש הי וש

ת. כל םא שוכל ל ילות וש לי ים וש ת יהמי רל נםם בועל יהי גי ש הנ חםם אי אותו הנ ובש

א. ל. חוטי ענ ינ לי ע. בש ם: רנ ים הי עי שה י רש יני ה מי עה בש ים. שי דורי ה מש עה בש ם שי שה ייש  וש נםם,  יהי גי ם לנ ים הי חי תה ה פש עה בש שי
ה עמלה מנ ה  י אותה פי אוי לו. וכש רה ד כה חה אל ד וש חה ל אל נםם, כה יהי גי ים לנ דורי מש ם ייש  ד כגלה גל נל יר. וכש ץ. יההי ית. לי חי שש ע. מנ שה רה

נםם. יהי גי דור בנ ים לו מה ני ך נותש ע, כה שה רה ה אותו הה א בה טה חה של

מו בוא עי רי וש ף  לל ה אל מה כנ וש ה,  ל דומה של ת יהדו  חנ קום תנ מה ל אותו  ה ענ נל מג מש ך  אה לש מנ דור ייש  דור ומה ל מה כה ובש
ם. הוא שה דור של אותו מה אוי לו בש רה ד כה חה אל ד וש חה ל אל ים, כה עי שה רש ת הה ים אל ני דה של

נםם יהי גי הנ ש  אי תוך  מי ה  יעה גי מנ ה  טה מנ לש נםם  יהי גי הנ ש  אי ה)  טה מנ לש של נםם  יהי גי לנ ה  יעה גי מנ ה  לה עש מנ לש של נםם  יהי גי הנ ש  (אי
ת ים אל מי מש חנ מש ים, של עי שה רש ל הה חםם של רות הנ עורש תש ה הי אותה ת בש רל ה, ובועל טה מנ לש ה של זל נםם הנ יהי גי ה לנ יעה גי ה, ומנ לה עש מנ לש של

ם. ים שה קי ים דולש דורי ם מש ל אותה כה ע, וש רה ר הה ם תוך ייצל מה צש ענ

ן אותה מות,  שה נש הנ ת  מנ זגהמ יא  הי ם  שה וש ת,  חנ רותנ ה  צואה או  רש קש ני של גות  רה דש ם  שה ייש  וש נםם,  יהי גי בנ ייש  קום  מה
גות רה ן דש אותה ה, וש מה ה זגהמ ם אותה ת שה רל אל שש ני עולות, וש נות וש בש לנ תש ה. ומי זל ם הנ עולה ל הה ה של מה זגהמ ל הנ כה כות מי לש כש לנ תש מי של

ה. רה אמ שש ני ה של מה ה זגהמ אותה ת בש טל נםם שולל יהי גי ש הנ אי ה, וש מה ה זגהמ ל אותה נו ענ מנ תש ת הי חנ ה רותנ אות צואה רה קש ני עות של רה

או טש חה ה, וש שובה י תש לי תו בש ם, ומי הל ים מי ני בש לנ תש םא מי ל יד וש מי ם תה יהל אי טה חמ ים בנ כי לש כש לנ תש מי ם של ים, אותה עי שה ייש רש וש
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ה אותה ם בש ים שה דוני ני לו  ה. אי זל ם הנ עולה ם בה בונה י רי ני פש לי רו  בש שש םא ני ל ף, וש י עםרל שי יד קש מי תה יו  הה ים וש רי חי אמ יאו  טי חל הל וש
םא ל וש ץ  רל אה ל הה ם ענ כה רש ים דנ יתי חי שש מנ ם של ים. אותה מי עולה ם לש שה ים מי אי םא יוצש ל ת של חנ ה רותנ צואה ה  אותה ה ובש מה זגהמ

ם. שה ים מי אי םא יוצש ל י דורות וש דורי ם לש ים שה דוני ה ני לל ל אי ה, כה זל ם הנ עולה ם בה בונה בוד רי כש שו לי שש חה

ים אי יוצש םא  ל ל בה ים, אמ דוני ני םא  ל וש ת  כל שוכל ש  אי קום הה מה אותו  ים, בש גי חנ ובש ים  ני מנ זש ובי ים  שי דה חר תות ובל בה שנ בש
ם בונה בוד רי כש ים לי שי םא חושש ל ים וש ני מנ תות וזש בה ים שנ לי לש חנ מש ם של ל אותה ה. כה נוחה ם מש הל ייש לה ים של עי שה רש ר הה אה שש ם כי שה מי
ך ה, כה זל ם הנ עולה ים בה ני מנ תות וזש בה רו שנ מש םא שה ם ל הי מו של יהה - כש סש הל רש פנ ים בש לי לש חנ א מש לה ם, אל מםר אותה שש י לי די ל כש לה כש

ה. נוחה ם מש הל ין לה אי א, וש בה ם הנ עולה ים אותו בה רי םא שומש ם ל גנ

י בי ר רנ מנ ם. אה חה רש ל כה ענ נםם בש יהי גי ם בנ ים שה ני מנ תות וזש בה ים שנ רי ם שומש א הי לה ך, אל ר כה םאמנ ל ת י, אנ י יוסי בי ר רנ מנ אה
ה ים אותה רי ה, שומש זל ם הנ עולה ת בה בה רו שנ מש םא שה ל וו, של טנ צש םא הי ל לות של זה ים ומנ בי י כוכה די ם עובש ה אותה לל ה, אי הודה יש

ם. חה רש ל כה ענ ם בש שה

י יני די קו  לש תנ סש הי נםם:  יהי גי הנ י  דורי מש ם  ל אותה כה בש ים  כי ים הולש רוזי כה הנ יום,  הנ ש  די קנ תש מי של כש ת  בה ב שנ רל על ל  כה בש
ייש וש ים  יני די ים הנ קי לש תנ סש יהד מי כםל. ומי ל הנ ן ענ גי הוא מי וש ש,  די קנ תש יום מי הנ וש א,  בה דוש  קה הנ ך  לל מל י הנ רי המ ים, של עי שה רש הה
לו פי אמ (ונ ם)  יהל לי עמ ים מי קי לש תנ סש ים מי יני די יהא,  סש הל רש פנ ים בש תות ומועמדי בה י שנ לי לש חנ ם מש ל אותה כה (וש ה.  נוחה ים מש עי שה רש לה
נםם יהי גי ש הנ ל אי בה ם) אמ חה רש ל כה ענ ים בש רי ם שומש ים, שה תות ומועמדי בה מםר שנ שש וו לי טנ צש םא ני ל לות של זה ים ומנ בי י כוכה די עובש
ה לל ים אי ה שוני ם: מנ יהל לי ים עמ לי נםם שואמ יהי גי י הנ עי שש ל רי כה ים, וש מי עולה ת לש בה רו שנ מש םא שה ל ה של לל ל אי ענ ת מי כל םא שוכל ל
רו פש כה ים של עי שה רש ם הה ה הי לל ם: אי הל ים לה יבי שי ין מש די י הנ לי עמ ם בנ אותה אן?! וש ל כה ים של עי שה רש ל הה כה ה מי נוחה ם מש הל ין לה אי של

ים. מי עולה ה לש נוחה ם מש הל ין לה ן אי כי ם, לה ת שה בה רו שנ מש םא שה ל שום של ה. מי תורה ל הנ ל כה רו ענ בש עה רוך-הוא וש דוש-בה קה בנ

מו שש ד של חה ך אל אה לש ם. ומנ אות אותה רש לי ת וש כל לל שות לה ם רש הל ת לה נל תל ני ם, וש קומה מש ים מי אי ים יוצש עי שה רש ם הה ל אותה כה וש
ה לל עמ מנ ים אותו של רואי ים, וש עי שה רש י הה יני עי נםם לש יהי גי יסו לנ ני כש ם ומנ הל לה גוף של ת אותו הנ יא אל ך ומוצי "ל הולי יאי רי טי נש סנ

נםם. יהי גי ש הנ אי ה בש נוחה ין מש ה אי מה שה נש לנ ים, וש עי תולה

ש שנ םא חה ל ע של שה רה י הה לוני פש הו  יו: זל לה ים עה יזי רי כש גוף ומנ הנ ת אותו  ים אל בי ם סובש שה ים של עי שה רש ם הה ל אותה כה וש
ה זל ין הנ די םא לנ םא יהב ל א וש רה בש םא ני ל ה. אוי לו! טוב של ה כגלה תורה ל הנ כה ר בש פנ כה רוך-הוא, וש דוש-בה קה ר בנ פנ כה בונו, וש בוד רי כש לי
מות םא תה ם ל תה עש י תולנ י כי ים בי עי פםשש ים הנ שי נה אמ י הה רי גש פי בש או  רה וש או  יהצש תוב (ישעיה סו) וש כה של הו  זו! זל ה הנ בושה לנ וש
ה. מה שה נש ן הנ ה - מי בל כש םא תי ם ל שה אי גוף. וש ן הנ מות - מי םא תה ם ל תה עש י תולנ ר. כי שה ל בה כה און לש רה יו די הה ה וש בל כש םא תי ם ל שה אי וש

זו. יהה הנ אי רש י לה רו דנ םאמש ם י ל שה ם של עולה י הה עי שש ל רי כה ד של און, ענ י רה יו דנ הה ר - וש שה ל בה כה און לש רה יו די הה וש

רו בש עה שום של ש - מי יא אי ה הי תורה הנ ה, וש תורה ל הנ ד כה גל נל יא כש ת הי בה שנ שום של ה, מי ך זל אי כה דנ ר, ונ מנ י אה י יוסי בי רנ
ים. מי עולה ם לש יהל לי עמ ך מי םא שוכי ל ק, של נםם דולי יהי גי ש הנ י אי רי ה, המ תורה ש הנ ל אי ענ

ם, יהל ני ים שש דוני ני רו, וש בש קי יר אותו גוף לש זי חמ ך ומנ אה לש א אותו מנ ת, בה בה את שנ יוצי של ר כש חנ אנ ה, לש הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ים יני די ל הנ ת כה גוף אל ין לנ ל, אי כי ענ תש גוף ני הנ ן של יוה י כי רי המ יו, של רש ל בג יהם ענ גוף קנ הנ עוד של ה בש ל זל כה דו. וש צי ה לש זל דו וש צי ה לש זל

תו. מה ל חמ יר כה עי םא יה ל תוב בו, וש רוך הוא כה דוש בה קה הנ לו, וש לה הנ

אוי רה ין כה ד די חה ל אל כה , לש רוחנ ים גוף וש דוני ר, ני בל קל תוך הנ יו בש רה יבה ל אי כה ם בש לי גוף שה הנ עוד של ם, בש עולה י הה עי שש ל רי כה
ה, ייש נוחה ם מש יהל לי יות עמ הש יך לי רי צה י של א. ומי את, יוצי צי יך לה רי צה י של ך. מי רוחנ שוכי ין הה ל, די כי ענ תש גוף ני הנ ן של יוה לו. כי

ה לו. עמשל אוי לו ננ רה ד כה חה אל ד וש חה ל אל ים, כה יקי די צנ י הנ לי גש ת רנ חנ ר תנ פל אי ר וה פה יות עה הש יך לי רי צה י של ה. ומי נוחה ם מש הל לה

ן מנ זש ר לי פה עה תוך הל ב בש קי רה הי ץ ולש רל אה בוק בה ם דה יות גופה הש ים, לי עי שה רש ין לה ים בי יקי די צנ ין לנ ם, בי הל ה טוב לה מה ן כנ כי לה וש
ל כה ך  ין לש י אי רי המ ל יום). של כה יד (בש מי רוחנ תה וש ש  פל נל דון גוף וה י לה די ב, כש ן רנ מנ זש ל אותו  יום כה קי יות בש הש םא לי ל רוב וש קה
ן דה גוף וש ל הנ ד ענ ים עומי רי בה קש ל הנ ה ענ נל מג מש הנ ך  אה לש מנ אותו  שום של ר, מי בל קל ין הנ די ין לו  אי ם של עולה יק בה די צנ יק וש די צנ

ים. עי שה רש ה לה מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ ך - ענ ים כה יקי די צנ ם לנ יום. אי ל יום וה כה אותו בש

ם עולה ל הה ים של מודי ענ ים הה ידי סי ם חמ אותה ט לש רה כםל, פש הנ ך מי ין שוכי די י הנ רי ר, המ פה עה ה בל לל בש ני ב וש קה רש גוף ני הנ ן של מנ זש ובי
ם. עולה ם בה ים הי טי ענ ם, ומש הל אוי לה רה יון של לש קום על אותו מה ם לש תה מה שש עמלות ני הנ ים לש אויי ם רש הי של

ץ רל אה ים בה תי מי ם של אותה ט לש רה ית, פש חי שש מנ הנ ך  אה לש מנ י הנ די ל יש ים ענ תי ם מי ם, כגלה עולה ל הה ים של תי מי ם הנ ל אותה כה
ץ רל אה בה של ים  תי מי הנ ם  אותה ל  כה וש ת,  ול מה הנ ך  אנ לש מנ הוא  של ית,  חי שש מנ הנ ך  אה לש מנ הנ י  די יש ל  ענ ים  תי מי ם  כגלה (וש ה  דושה קש הנ

ץ. רל אה ט בה שולי ים של מי חמ רנ ך הה אנ לש י מנ די ל יש א ענ לה ל יהדו, אל ים ענ תי םא מי ל ה) של דושה קש הנ

תו םא מי ה ל לל אי י ה', של ל פי ם ענ הל תוב בה כה יהם של רש ן ומי רם המ אנ ה וש ל מםשל ח של בנ של ה הנ ך, מה ם כה ק, אי חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
י די ל יש ים ענ תי םא מי ל, ל אי רה שש ץ יי רל אל תו בש מי ם של ם, אותה עולה ל הה כה ר של ה אומי תה אנ ית, וש חי שש מנ ך הנ אה לש מנ י אותו הנ די ל יש ענ

ה? זל

חוץ תו מי ם מי הי ם של עולה י הה ני ל בש כה ר מי יהה יותי יהם הה רש ן ומי רם המ ה אנ ל מםשל ח של בנ של הנ אי, וש דנ ך הוא ונ ר לו, כה מנ אה
ט רה ית, פש חי שש מנ י אותו הנ די ל יש תו ענ ם מי כגלה ה, וש דושה קש ץ הנ רל אה חוץ לה תו מי יהם מי רש ן ומי רם המ ה אנ מםשל ה. של דושה קש ץ הנ רל אה לה
םא ה, ל דושה קש ץ הנ רל אה ים בה תי מי ם של ל אותה בה רוך הוא. אמ דוש בה קה י הנ די ל יש א ענ לה תו אל םא מי ל יהם של רש ן ומי רם המ ה אנ מםשל לש
דוש קה שות הנ רש א בי לה ת, אל רל חל שות אנ רה ת בש דל ה עומל ינה ה אי דושה קש ץ הנ רל אה י הה רי המ ית, של חי שש מנ י אותו הנ די ל יש ים ענ תי מי
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דו. בנ רוך הוא לש בה

לו - אי יך  תל מי יו  חש יי גו'.  וש ר  פה י עה ני שםכש נו  נש רנ וש יצו  קי קומון הה יש י  תי לה בי נש יך  תל מי יו  חש יי תוב, (ישעיה כו)  ן כה כי לה וש
תוב ן כה כי לה וש ל,  לה ר כש חי אנ ד הה צנ ם הנ ט שה םא שולי ל ר, של חי אנ םא מי ל וש לו,  ים של תי ם מי הי ה, של דושה קש ץ הנ רל אה ים בה תי מי של

ית. חי שש מנ י אותו הנ די ל יש ת ענ רל חל יהה אנ רי כש ץ נה רל אל תו בש מי ם של קומון - אותה י יש תי לה בי יך. נש תל מי

ים אי מש טנ ה מש דושה קש ץ הנ רל אה חוץ לה ים מי תי מי ם של ף אותה א - אנ שה מנ ה בש אה מש טנ ה מש לה בי ה נש ה. מנ לה בי נש או  רש קש ן ני כי לה וש
ר, חי אנ ד הה צנ יא מי ה זו הי יטה חי שש שום של ה, מי לה בי את נש רי קש ה ני לה סש פש ני ה של יטה חי ל שש ה. כה לה בי ם נש ן הי כי לה ע). וש גה מנ א (בש שה מנ בש
ן מו כי שש ה - (כי סוד זל ה. וש לה בי א נש רה קש יהה ני לל ה עה שורל לו וש יא של הי שום של ר. ומי חי אנ ד הה צנ יו הנ לה ה עה ל שורל סה פש ני של יהד כש ומי

מו. ה עי לה בה מו ונש ל שש בה נה ל הוא, וש בה הוא) נה

ה יטה חי ן שש כי לה סול, וש קום פה מה א בש לה ה אל םא שורל ה ל זל ל הנ נגוה מש ה. הנ לה בי א נש רה קש ה ני הוא שורל קום של ל מה כה ן בש כי לה וש
ה שורל וש ת  רל חל שות אנ ת רה חנ ה תנ דושה קש ץ הנ רל אה לה חוץ  ים מי תי מי ן הנ כי לה וש מו.  ל שש ענ את  רי קש ני וש לו,  יא של ה הי לה סש פש ני של

ה. לה בי ים נש אי רה קש ר ני חי אנ ד הה צנ ם הנ יהל לי עמ

ים, תי םא מי ם ל הי רון, של בש י חל ני שי ם? יש י הי ים. ומי תי םא מי ל ים, וש ני שי ים יש יהרי י - דנ ני ר. שםכש פה י עה ני נו שםכש נש רנ וש יצו  קי הה
ל ע זוגות של בנ רש ם אנ אותה ך  ף כה ר. אנ עי ננ תש הי יום לש קי בו  ייש  וש ענ  גווי י של מי ה, כש יעה וי ם גש הל תוב בה ן כה כי לה ים. וש ני שי א יש לה אל
ים נוזי ים גש רי תה ים סש עי יודש ם, וש הל לה גופות של ם הנ אותה ם בש יומה קי ים בש די ם עומש כגלה ים, וש תי םא מי ל ם וש ים הי ני שי רון יש בש חל
ר. פה י עה ני ם שוכש ה הי לל אי ם, וש הל לה ים של גופי ם הנ ן אותה דל ן עי גנ ח הנ תנ פל ם תוך  יו שה ים הה נוזי ם. גש דה י אה ני ר בש אה שש ר מי יותי
ם, ט שה םא שולי ל ית, וש חי שש מנ הנ י אותו  די ל יש את ענ יוצי ה  ינה ה, אי דושה קש ץ הנ רל אה ם בה תה מה שש ה ני אה יהצש ם של ל אותה ן כה כי לה וש

לו. גורה ת בש דל ה עומל דושה קש ץ הנ רל אה הה ים, של מי חמ רנ ך הה אנ לש י מנ די ל יש א ענ לה אל

ים רי דה ם של ל אותה כה ם, וש שה ס לש ני כה הי שות לש ת לו רש נל תל םא ני ל ית וש חי שש ט בו אותו מנ םא שולי ל שוב של יי קום בנ ייש מה
מו ים כש תי ם מי כגלה ים, וש תי םא מי ל ם של ים שה יהרי דנ ל הנ כה ם מי דה ך אה ין לש אי יר. וש עי חוץ לה ים מי אי יוצש ד של ים, ענ תי םא מי ם ל שה
ים אי ה יוצש לל א אי לה יר, אל עי ת בה בל של יד לה מי ים תה כולי םא יש ל שום של ם? מי ענ טנ ה הנ יר. מה עי םא בה ל ל בה ם, אמ דה י אה ני ר בש אה שש

ים. תי ם מי ן כגלה כי לה ים, וש סי נה כש ה ני לל אי וש

ש קםדל ץ הנ רל י אל רי שותו, המ רש ת בי דל םא עומל ל ר של םאמנ ם ת ית? אי חי שש מנ ך הנ אנ לש ם אותו מנ ט שה ין שולי ם אי ענ טנ ה הנ מה
קום ין מה ה - אי שה דג שום קש ר מי םאמנ ם ת ים? אי תי םא מי ה ל מה קום לה אותו מה ים, בש תי ת ומי רל חל שות אנ רה ת בש דל םא עומל ל של
יו ם הה דה י אה ני ה בש מה - כנ ה אותו  נה בה של יש  אי שום אותו  ר מי םאמנ ם ת אי ל. וש אי רה שש ץ יי רל אל מו  שוב כש יי ל הנ כה ה בש שה דג קש בנ

ר. םא אםמנ ל י וש תי עש מנ םא שה י ל ני ק, אמ חה צש י יי בי ר רנ מנ לו. אה של ה מי רה תי ם יש כותה זש של

דוש קה הנ ת, וש ול מה הנ ך  אנ לש מנ ט בו  םא שולי קום ל מה אותו  אי של דנ ם, ונ הל ר לה מנ עון. אה מש י שי בי ת רנ אל לו  אמ שה וש או  בה
ם רל קום טל מה אותו  ן בש כי ם לה קםדל ר של םאמנ ם ת אי ים. וש מי עולה ם לש דה קום יהמות אה מה אותו  בש ה של םא רוצל הוא ל רוך  בה
סודות סוד הנ יום, וש קי קום לש ן אותו מה קי תנ תש ם הי עולה א הה רה בש ני יום של א מי לה ך! אל םא כה ם - ל דה י אה ני תו בו בש ה מי נה בש ני של

ה. מה כש חה סוד הנ ים בש ני בונש תש מי ם הנ אותה אן לש כה

ת א אל רה יות, ובה אותי לו הה גש לש גנ תש הי יות, וש אותי סוד הה א אותו בש רה ם, בה עולה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה בה של כש
ט שי פנ תש הי ה וש לה גנ תש הי של יקות. וכש קי חמ ם בנ עולה ת הה בו אל סובש יות וש אותי לו הה גש לש גנ תש דוש. הי קה ם הנ שי יקות הנ קי חמ ם בנ עולה הה
אות ה הה רה אמ שש יו"ד. ני יים בש תנ סש יי רוך הוא של דוש בה קה ר הנ מנ םא. אה ר בש י לי די בות כש יות סובש אותי יו הה א, הה רה בש ני ם וש עולה הה
יו הה וש יות  אותי הה לו  גש לש גנ תש הי ר  של אמ כנ וש דוש.  קה הנ ם  שי הנ ת  יקנ קי חמ בנ ם  עולה הה ת  אל בו  בש סה וש יות,  אותי הה לו  גש לש גנ תש (יי ט' 
לויהה קום תש אותו מה ה) בש דה בנ ה אות ט' לש רה אמ שש יו"ד. ני יים בש תנ סש י יי רוך הוא: דנ דוש בה קה ר הנ מנ םא, אה ר בש בות לי סובש מש
ל יר ענ וי אמ לויהה בה ה תש דה בנ לש י"ת בי ה אות טי רה אמ שש אות יו"ד, ני יים בה תנ סש יי רוך הוא של דוש בה קה ר הנ מנ אה ן של יוה יר. כי וי אמ בה
ן טוב הוא לו ימה לומו, סי חמ י"ת בנ ה טי רואל י של ן מי כי לה ים. וש יי חנ ל אור הנ יא אות של י"ת הי קום. טי מה י אותו  בי גנ

ת. ול מה ט בו הנ םא שולי קום, ל ל אותו מה לויהה ענ ה ט' תש תה יש הה שום של ן, מי כי לה נו לו. וש קש תש ים ני יי חנ וש

ל ל ע"ב (של סוד של קוק בש ם חה יי מנ הנ תוך  ד לש חה רור אל ק צש רנ ם, זה יד עולה עממי הנ הוא לש רוך  בה דוש  קה ה הנ צה רה של כש
ית בי ה (בש דושה קש ץ הנ רל אה ט הה רה פש עממםד בו  קום לנ א מה צה םא מה ל רור, וש צש ת אותו  כל לל יל לה חי תש ם הי שה יות, ומי כ"ב) אותי
ל יים כה קנ תש הי וש ע,  קנ שש ני ם  שה וש  , חנ בי זש מי ת הנ חנ רור תנ צש אותו  יענ  גי הי ד של יו, ענ רה חמ ים אנ כי הולש יו  ם הה יי מנ הנ וש ש),  דה קש מי הנ

ם. עולה הה

ים יי ת חנ תי לה ש  דה קש מי ית הנ ם בי ה שה נה בש ני םא  ל ה  מה לה ים,  יי ים חנ קום שורי מה אותו  בש של ך  ם כה ר, אי םאמנ ם ת אי וש
ן יות כגלה אותי ל הה ש כה דה קש מי ית הנ בי יו. בש לה ה עה שורה ת של חנ שום אות אנ יים מי קנ תש ה הי זל קום הנ מה אן בנ א כה לה ? אל יהה בל יושש לש

ם. עולה ל הה כה מו של דו כש בנ א הוא לש רה בש ם ני הל שורות בו, ובה

םא ה ל קום זל ם, ומה עולה אותו הה יהה בש בל יושש ה לש רה פה כנ ים וש יי ת חנ נל ש) נותל דה קש מי ית הנ ה (בי דושה קש ץ הנ רל אה הה עוד, של וש
ק לל ייש חי שום של ם, מי שה ך מי פל הי ש בש דה קש מי ית הנ א. ובי בה ם הנ עולה םא בה ל ה, וש זל ם הנ עולה קום בה אותו מה ים לש יי ן חנ ך - נותי כה
ל אי רה שש יי ת  כות אל זנ ולש ים  אי טה ר חמ פי כנ לש ש  דה קש מי ית הנ ד בי ן עומי כי לה וש א.  בה ם הנ עולה םא בה ל וש ם,  עולה אותו  ל בש אי רה שש יי לש

להעולהם הנבהא.

א ינרש תוב (בראשית א) ונ כה י טוב, של תוב כי כה ה הנ ח בה תנ ן פה כי לה קום, וש ל מה כה ים בש יי ל חנ י"ת אור של ה, טי אי םא ורש ב
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םא ל א של לה , אל חנ ר בורי םאמנ ל ת ית. אנ חי שש מנ ך הנ אה לש חנ מנ ה) בורי קום זל מה זו (מי אות הנ הה י טוב. מי אור כי ת הה ים אל להי אל
ם. שה ס לש ני כה הי שות לש ת לו רש נל תל ני

ם, עולה קום בה מה ל בש לה ת) כש בל ינשל תש םא מי אות ח'. ח' ל ת (מי בל ינשל תש םא מי אות ק'. ק' ל הה ה מי נה שג מש זו  אות הנ הה
ת בל של ת לה נל קל תנ תש קום, ומי ל מה כה ת בש בל ינשל תש י"ת מי אות טי ץ. הה רל אה כון בה ל יי שון בנ לה יש  - (תהלים קמ) אי ך  נש ימה סי וש
ט םא שולי ה ל זל קום הנ מה ן בנ כי לה ב בו. וש ינשי תש הי ם לש אות ק' שה שוב לה ין יי ם אות ט', אי שה קום של ל מה כה ן בש כי לה אוי, וש רה כה
א יוצי של ה. וכש חוצה א הנ ייצי םא  ל וש זו,  אות הנ ת הה חנ ים תנ בי יושש ה לנ זל ם הנ עולה ל הה ים של יי ן חנ נותי וש ר,  חי אנ ד הה צנ ל הנ לה כש
ת רל חל ת אות אנ טל ם שולל גנ ך  ה, כה קום זל מה ת בש טל אות זו שולל מו של לט בו. כש שש ר לי חי אנ ד הה צנ שות לנ ה, ייש רש חוצה הנ

אות ק'. י? הה יהי נםם. ומי יהי גי קום הנ מש בי

ם י שםהנ ני בש תוך אנ תובות בש יו כש םא הה ן ל כי לה יות: ח', ט'. וש י אותי תי ן שש אן הי א, כה בה א סה נונה מש ב הנ ל רנ רו של פש סי ובש
"ט. ם חי תוכה שום בש םא רה ל י של די לו, כש לה יות הנ אותי י הה תי עו שש נש מש ל ני אי רה שש י יי טי בש שי ים, ומי לואי י מי ני בש אנ וש

ים, דושי קש מות  ל שי של ים  קוקי סודות חמ בש א  יתה בי א  פה לש אנ יות הה ל אותי כה ים  לויי תש ש  דה קש מי ית הנ בי קום  מש בי
קוקות) (חמ מות  חה תג מש יות  אותי ל  של סוד  בש כםל  הנ ה,  טה ומנ ה  לה עש מנ לש של ם  עולה הה ל  כה וש יו,  לה עה ים  קומי רש ים,  שורי קש

ם. יהל לי ק עמ קה חש ה נל יונה לש על דוש) הה קה ם הנ שי ה (הנ שה דג קש סודות הנ לופות, וש וגש

ן הל בה יות של ף אותי רי צה ה לש מה כש חה ת הנ ענ אל יהה יודי ל הה אי לש צנ י בש רי המ אוי, של רה יות כה אותי רו הה יש טנ צש הי קו וש קש חש ן נל כה שש מי בנ
ר חה בש ני הוא  של מו  ל. וכש אי רה שש ם יי ל ענ כה ר מי חנ בש ני וש יהדו  ל  ן ענ כה שש מי ה הנ נה בש ני (זו)  תו  מה כש ל חה ענ וש ץ,  רל אה וה ם  יי מנ שה או  רש בש ני

ה. טה מנ ר לש חי בה יי רוך הוא של דוש בה קה ה הנ צה ך רה ה, כה לה עש מנ לש

ל. אי לש צנ ם בש שי א ה' בש רה או קה ה - (שם לה) רש טה מנ ל. לש אי לש צנ ם בש שי י בש אתי רה ה קה אי תוב (שמות לא) רש ה כה לה עש מנ לש
ל א אי רה קש ני ל, אותו של ל אי צי ב בש הוא יושי יק, של די ה צנ יהו? זל ל. ומי ל אי צי ל - בש אי לש צנ ך בש א כה רה קש יון ני לש סוד על מו בש ושש
ל ך אותו אי ף כה ם. אנ ל אותה יק נוטי די ים, אותו צנ די דה ה צש שה ל שי ל נוטי ל. אותו אי אותו אי מו של ב כש הוא יושי יון, וש לש על
ל לה יק הוא כש די אותו צנ ים. וש די דה צש ת הנ של ל שי ל כה ל של לה ל כש אי ה. אותו הה טה מנ יר לש אי ה מי זל יק הנ די צנ הנ ה, וש לה עש מנ יר לש אי מי

ים. די דה צש ת הנ של ל שי ל כה של

רות ל חי ן של בי ן חור - הנ ית. בל אשי רי ה בש עמשי מנ הוא בש רוך  בה דוש  קה א הנ רה בה אשון של רי אור הה ן הה י - בל ן אורי בל
אוי. רה כםל כה ה, הנ הודה ה יש טי מנ ה לש נה מנ תש ה הי זל ים. וש ני וה גש ל הנ כה ר מי וי ן חי ן חור - בי ר בל חי ר אנ בה כםל. דה הנ

מות. שה נש י הנ יני ת די דון אל א לה סי הוא כי שום של ר, מי מנ אל נל של מו  ת, כש לל כי תש ט לי רה לום פש חמ ים לנ ים טובי ני וה גש ל הנ כה
. נוהה רש אנ י בי רי המ ת, ונ לל כי ן תש ול יא גה ז הי שות, אה פה י נש יני די ת בש דל עומל ה של עה שה א בש לה ה. אל נה בה יא לש ת) הי חנ ה זו (אנ גה רש י דנ רי המ ונ

ה עה שה ת, בש חםשל נש הנ ש  חנ נש של מו  בונו. כש וות רי צש עמשות מי ם לנ דה אה ר הה כנ זש ה, ני זל ן הנ ול גה ת הנ ם אל דה ה אה רואל ה של עה שה בש
ה עה שה ים, ובש אי טה חמ ל הנ כה ם מי מה צש ת ענ ים אל רי שומש הוא וש רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש לי ים מי די יו פוחמ ים אותו, הה רואי יו  הה של
רוך דוש בה קה י הנ ני פש לי חםד מי פש ם לי הל ם לה רנ י גה ים. מי אי פה רש יהד ני ם, מי יהל לי ה עמ רוך הוא עולל דוש בה קה ל הנ ד של חנ פנ אותו הנ של
ת ם אל תל רש כנ ם אםתו וזש יתל אי ת - (במדבר טו) ורש לל כי תש ך הנ ף כה ה. אנ ים בה לי כש תנ סש מי ה של צועה ה רש ש, אותה חה הוא? אותו נה

ן. כה שש מי ת בנ לל כי ה תש ל זל ענ לו. וש ד של חנ פנ אותו הנ ות ה'. מי צש ל מי כה

א סי יא כי י הי זנ ה, אמ זל ן הנ ול גה ת בנ דל יא עומל הי של ין, וכש א די סי יא כי ת הי לל כי תש נו של ר מורי מנ אה ה של ק, זל חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ים לי כש תנ סש ה ומי ם זל ה עי ם זל יהל ני ים פש ירי זי חמ ים מנ רובי כש הנ ה של עה שה ר לו, בש מנ ים? אה מי חמ רנ יא בש י הי תנ שות. מה פה י נש יני דון די לה
ת לל כי ן תש ול ך גה פי הנ תש ים, ומי ני קש תנ תש ים מי ני וה גש ל הנ ז כה ים, אה ני פה ים בש ני ים פה לי כש תנ סש ים מי רובי ם כש אותה ן של יוה ים. כי ני פה ים בש ני פה

ן). בה ב (לה הה ן זה ול גה ן יהרםק לש ול ך גה פי הנ תש ר. מי חי ן אנ ול גה לש

ים רי דש סנ מש מו של ים. כש ני וה גש פוך הנ הי כםל בש הנ ין, וש די ים לש מי חמ רנ ן מי כי ים, וש מי חמ רנ ין לש די ך מי פי הנ תש ים מי ני וה גש פוך הנ הי ן בש כי לה וש
ך ר בש של ל אמ אי רה שש תוב (ישעיה מט) יי ן כה כי לה ר. וש די תנ סש ך מי כה ד וש כםל עומי ך הנ רוך-הוא, כה דוש-בה קה ם לנ יהל קוני ל תי אי רה שש יי

ם. ל כגלה י של יםפי ה, הנ זל ה בה ים זל לולי כש ים של ני וה ם גש אותה ר, בש אה פה תש אל

גו'. יך וש להל ת ה' אל תה אל כש רנ תה ובי עש בה שה תה וש לש כנ אה ח, (דברים ח) וש תנ ק פה חה צש י יי בי גו'. רנ ים וש טי י שי צי ן עמ חה לש יתה שג שי עה וש
ל אי רה שש יל יי בי שש ים, ובי מי ענ ל הה כה יו מי לה ם אי בה רש קי ם וש הל ה בה צה רנ תש רוך הוא הי דוש בה קה הנ ל של אי רה שש ם יי ים הי יקי די ה צנ מה כנ
ל אי רה שש יי ו של שה כש ענ ם, וש עולה זון לה רוך הוא מה דוש בה קה ן הנ תנ םא נה ל - ל אי רה שש א יי לי מה לש אי ם, וש עולה ל הה כה ע לש בנ שם זון וש ן מה תנ נה

ם. יי ננ י שש ד פי חה ל אל זון ענ ים מה לי נוטש ה של מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ לות, ענ גה בנ

ית צי מש ק תנ לל ים חי ני ם נותש הי יון, וש לש קום על מה זון מי ם מה הל ד לה יהה יורי ה, הה דושה קש ץ הנ רל אה ל בה אי רה שש יי יו  הה ן של מנ זש בי
ן ול גה לש ך  פי הנ תש לות, הי גה ם בנ ל הי אי רה שש יי ו של שה כש ענ ית, וש צי מש תנ הנ א מי לה זונו אל םא ני ים ל מי ענ ל הה כה ים, וש בי י כוכה די ים עובש מי ענ לה

ר. חי אנ

ך, לל מל ם הנ ה עי עודה ים סש לי צונו, אוכש ת רש ים אל ם עושי הי ן של מנ ל זש יתו. כה י בי ני בש ה לי עודה ין סש קי תש הי ך של לל מל ל לש שה מה
ל ת כה ן אל ך נותי לל מל ך, הנ לל מל צון הנ ת רש ים אל םא עושי יתו ל י בי ני בש ה של עה שה רםר. בש גש מות לי עמצה ק הה לל ים חי בי לה כש ים לנ ני נותש וש

מות. עמצה ת הה ם אל הל ה לה לל עמ ים, ומנ בי לה כש ה לנ עודה סש הנ

עודות סש ל הנ כה ך, וש לל מל ל הנ ה של זל ן הנ חה לש שג ל הנ ים ענ לי ם אוכש ם, הי בונה צון רי ים רש ל עושי אי רה שש יי ן של מנ ל זש ה, כה מו זל כש
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ן מנ זש ל  כה וש ים.  בי כוכה י  די עובש לש ית  צי מש תנ ן  הי של מות  עמצה ים  ני נותש ם,  הל לה של ה  חה מש שי ה  אותה מי ם,  הי וש ם.  הל לה נות  קה תג מש
ית. צי מש תנ ם הנ הל ה לה עולה ים, וש בי לה כש ת לנ כל ה הולל עודה סש הנ לות, וש גה ים לנ כי ם הולש ם, הי בונה צון רי ים רש םא עושי ל ל אי רה שש יי של
ך לל מל ן הנ בל ים. אוי לש לי ם אוכש ם הי הל לה ל של גםענ ית הנ צי מש י תנ רי המ ם, של גויי א בנ מי ם טה מה חש ת לנ ל אל אי רה שש י יי ני לו בש םאכש ה י כה כה

ל. ן הוא אוכי חה לש שג תוך הנ ר מי אה שש ני ה של ד, ומנ בל על ן הה חנ לש שג ה לש פל צנ ב ומש יושי של

י ננ פה עמרםך לש יהה. תנ וה י רש י כוסי םאשי ן ר מל של תה בנ נש שנ י די רה ד צםרש גל ן נל חה לש י שג ננ פה עמרםך לש ר, (תהלים כג) תנ מנ ך אה לל מל ד הנ וי דה
מות, ת עמצה לגקנ חמ ים לנ פי צנ ן ומש חה לש שג י הנ ני פש ים לי בי יושש ים של בי לה כש ם הנ י - אותה רה ד צםרש גל ך. נל לל מל ת הנ עודנ סש ן - זו  חה לש שג

ן. חה לש שג ה בנ עודה סש ל הנ ג של נל עם ך בה לל מל ם הה ב עי הוא יושי וש

הוב אמ ה לנ אשונה רי ים בה ני תה ה ני עודה סש קון הנ תי ית וש נוני מש שנ ן וש מל ל של כה ה. של עודה סש םאש הנ ה ר י - זל םאשי ן ר מל של תה בנ נש שנ די
הוב י אמ ני פש כוס לי ה הנ אה לי יהה - מש וה י רש ן. כוסי חה לש שג י הנ די ם עובש אותה ים ולש בי לה כש לנ ך  ר כה חנ ן אנ תה ר ני אה שש ני ה של ך. מנ לל מל הנ

ים. מי ענ ר הה אה ם שש יד עי מי ל תה אי רה שש יו יי ה הה ל סוד זל ענ ש, וש קי בנ ך לש רי טה צש םא יי ל יד של מי ך תה לל מל הנ

יו הה ד של ן. ענ טה קה א הנ יסה י יי בי רנ י וש ידי ר אי עמקםב בנ י ינ בי מו רנ יו עי הה יהה, וש רש בל טש עון לי מש י שי בי רנ ך לש יהה הולי יהיא הה י חי בי רנ
ד סל ה חל עמשל י תנ די עה לש גי י הנ לנ זי רש י בנ ני בש לי תוב (מלכים-א ב) וש כה ה של מוהנ מנ יהיא, תה י חי בי רנ א לש יסה י יי בי ר רנ מנ ים, אה כי הולש
י לי אםכש בש יו  הה אן וש ר כה מנ אה של ר, מי םא יותי ל וש נו  חה לש ל שג כםל ענ אל ת לל מל אל ל טוב ול ך, כה ם כה גו'. אי וש ך  נל חה לש י שג לי אםכש בש יו  הה וש
דו, בנ לש ך  לל מל א הנ לה ה אל זל יך  רי םא צה ל ך, וש לל מל ן הנ חנ לש ל שג ר ענ חי יש אנ ל אי םאכנ י ך הוא של לל מל בוד הנ םא כש עוד, ל ך. וש נל חה לש שג

נו. מל ה מי טה מנ יבו לש בי לו סש ים של דולי גש ל הנ כה וש

ה זל תה בש עש מנ ה שה תה אנ י, וש ידי ר אי עמקםב בנ י ינ בי רנ ר לו לש מנ ר. אה םא אםמנ ל ר, וש בה ה דה זל י בה תי עש מנ םא שה יהיא, ל י חי בי ר רנ מנ אה
י בי ת רנ ל אל אנ י. שה ני ן אמ כי ל של ם, כה תל עש מנ םא שש יון ל לש על ן הה מל של ש  בנ דש ל יום מי כה ים בש קי יונש ם של תל ר לו, אנ מנ ר? אה בה דה הנ
םא ל ם וש יכל לי י אמ אתי ים בה ר יהמי פנ סש י מי ני פש לי ינוק ומי י תי ני אמ ב של ל גנ ף ענ ר לו, אנ מנ ר? אה בה ה דה זל בה תה  עש מנ ה שה תה אנ א, וש יסה יי

י. תי עש מנ ן שה י כי ני ה - אמ זל ם לה קםדל י מי יתי כי זה

דול גה ל הנ לי הנ יום הנ סי בש ד של וי ה דה אה ה רה דו. מה סש ם חנ עולה י לש ר כי שה ל בה כה ם לש חל ן לל ר, (תהלים קלו) נותי מנ אה ח וש תנ פה
ד בה כש ם סוד ני הי ם, וש הל ע בה רוך הוא נודה דוש בה קה הנ ה של לה עש מנ ם לש ים הי יטי לי ה שנ לשה א שש לה ה? אל זל סוק הנ פה ך בנ יים כה סי
ב, לי ן לנ ך נותי ר כה חנ אנ םאש, וש ר ל בה מםחנ נוטי ה הנ לה עש מנ ה. לש זל ם הנ עולה ל הה ך של פל הי ם בנ הי ד. וש בי כה ב וש לי ם: מםחנ וש ה הי לל אי לו, וש של
אוי לו. רה ד כה חה אל ד וש חה ל אל ה, כה טה מנ לש קורות של ם מש ל אותה כה ק לש לל ן חי ד נותי בי כה ך הנ ר כה חנ אנ ד, וש בי כה ן לנ נותי ל וש ב נוטי לי הנ וש
ק זי חנ תש ל ומי נוטי ן של יוה ל. כי כה אמ מנ ל הנ ה של יהפל ת הנ ל אל ב נוטי לי הנ ב, וש לי כםל לנ ב הנ רי קה ר מש חנ אנ םאש, וש ר ל בה ד נוטי בי כה ה הנ טה מנ לש
גוף. קורות הנ ל מש כה זון לש ק מה לי חנ ד ומש בי כה ר לנ ך חוזי ר כה חנ אנ . וש מםחנ ל הנ ר אל עורי ן ומש ל, נותי נוטי צון של רה וש אותו כםחנ  מי

ך). םא כה ע ל בנ ל שם יום של ש, ובש מה א מנ מה גש ה דג אותה ה כש לה עש מנ ר לש עורי תש ית, מי ני עמ תנ ר בש עורי תש ם מי דה אה הה יום של (בש

צונו. מו ורש דה וש בו  לש יב? חל רי קש ה הוא מנ יון, ומנ לש על ד הה בי כה ה לנ תל שש ל ומי כה אמ יב מנ רי קש ם מנ דה ית, אה ני עמ ל תנ יום של בש

יו. לה ט עה שולי דול וש הוא גה ב, של לי י הנ ני פש כםל לי יב הנ רי קש ל ומנ יו, נוטי לה כםל הוא אי הנ ן של יוה צון. כי רה כםל בש ל הנ ד נוטי בי אותו כה
ד בי כה ר הנ ך חוזי ר כה חנ גוף. אנ ל הנ ל כה יון ענ לש יט על לי הוא שנ , של מםחנ כםל לנ יב הנ רי קש צון, מנ רה ק הה זי חנ תש ל ומי ב נוטי לי הנ ן של יוה כי

ה. טה מנ לש ים של רי יבה אי קורות וש ם מש ל אותה כה ים לש קי לה ק חמ לי חנ ומש

ן ד נותי בי כה הנ ד, וש בי כה ן לנ ב נותי לי הנ ב, וש לי ן לנ ך נותי ר כה חנ אנ ה, וש לה חי תש כםל בנ ל הנ מםחנ נוטי ל) הנ ר (כה של אמ ר, כנ חי ן אנ מנ זש בי
ב, לי ן לנ ה נותי אשונה רי ה, בה זל ם הנ עולה זון לה ק מה לי חנ ה לש רוצל של כש ך  ר כה חנ אנ וש ה,  טה מנ לש ים של רי יבה אי הה וש קורות  מש ל הנ כה לש

ם. עולה י הה ני ר בש אה ל שש כה ה מי אשונה רי ר בה עורי תש ך מי לל מל ן הנ חנ לש שג ץ, וש רל אה בה ך של לל מל הוא הנ של

ה. לה עש מנ לש של טוב  אותו  בש לו  יב  יטי הי לש הוא  יהדוענ  י  רי המ ך, של לל מל ן הנ חנ לש שג ל  בון של שש חל בנ יהה  הה י של מי יו  רה שש אנ
ן חנ לש שג בש ר של םאמנ ם ת אי ך. וש נל חה לש י שג לי אםכש יו בש הה תוב וש כה י, של לנ זי רש י בנ ני בש ד לי וי ה דה שה עה ת של מל אל הו טוב ול זל ך) וש שום כה (ומי
ים לי אוכש ם של אותה ם. וש עה ל הה ך כה ר כה חנ אנ ה, וש אשונה רי ל בה ך אוכי לל מל א הנ לה םא! אל ט לו - ל רה ר פש חי ם אנ דה ל אה ך אוכי לל מל הנ

ך. לל מל ן הנ חנ לש שג ים מי ני מש ם ני הי ם, וש כגלה יו מי לה ים עה יבי בי חמ ם של ל - אותה הוא אוכי ה של עה שה ך בש לל מל ם הנ עי

ה םא עושל זונו ל ל מש כה שום של ל - מי יד הוא אםכי מי ך תה לל מל ן הנ חנ לש ל שג תוב (שמואל-ב ט) ענ י כה רי ר, המ םאמנ ם ת אי וש
ל. יד הוא אםכי מי ך תה לל מל ן הנ חנ לש ל שג הו ענ זל לו. וש כה אמ זונו ומנ א מש יהה בה ם הה שה מי ך, של לל מל ן הנ חנ לש ל שג א ענ לה ר, אל חי בון אנ שש חל
י בי ת רנ או אל ם רה יי תנ ינש ך. בי בש לי ה בש ה שורה יונה לש ה על מה כש חה ה, וש תה ינוק אנ ר לו, תי מנ םאשו. אה ל ר קו ענ שה יהיא ונש י חי בי א רנ בה
ים רי בה י דש רי המ ינו, של לי ר עה בי חנ תש הוא יי רוך  בה דוש  קה הנ רות זו  בי חמ אי בנ דנ יהיא, ונ י חי בי רנ ר לו  מנ א. אה יהה בה הה יהה של קי זש חי

אן. שו כה דש חנ תש ה יי י תורה דושי חי

אי ת עמרנ עודנ א, סש יסה י יי בי ר רנ מנ זו. אה ה הנ עודה סש ה בנ י תורה רי בש ר די םאמנ ד י חה אל ד וש חה ל אל רו, כה מש כםל. אה אל לל בו  יהשש
ה ל זל ענ רוך הוא. וש דוש בה קה ה הנ נה מל ה מי נל הל נל ה של עודה את סש רי קש זו ני א של לה םא עוד, אל ל ה. וש עודה את סש רי קש ן ני כי לה יא, וש הי

ה. זל קום הנ מה ת הנ יפו אל ה ינקי י תורה רי בש י די רי המ י ה', של ני פש ר לי של ן אמ חה לש שג ה הנ תוב, זל כה

ם דה ל אה םא אוכי ל ד של י ענ כי גו'. וש יך וש להל ת ה' אל תה אל כש רנ תה ובי עש בה שה תה וש לש כנ אה ר, (דברים ח) וש מנ אה יהיא וש י חי בי ח רנ תנ פה
ך ר כה חנ אנ , וש תה עש בה שה תה וש לש כנ אה ר וש אי בה ה נש מל ך) בנ ם כה רוך הוא?! (אי דוש בה קה ת הנ ך אל רי בה םא יש סו ל רי א כש לי מנ תש תי ה וש עה בש שה לש
א רה קש לו - ני כה אמ ר מנ קנ ל עי כה אמ מנ ת אותו הנ ים אל יהשי יו, וש לה צונו עה ת, ורש יי זנ א כנ לה ם אל דה ל אה םאכנ םא י לו ל פי א אמ לה ? אל תה כש רנ ובי
צון. א רה לה ה, אל ילה כי י אמ ל חנ כה תוב לש םא כה צון. ל י רה ל חנ כה יענ לש בי שש ך ומנ ת יהדל חנ אל תוב (תהלים קמה) פותי כה ה, של עה בש שה
ר, םא יותי ל ת וש יי זנ כנ ט בש ענ א אותו מש לה ם אל דה אה י הה ני פש ין לי אי לו של פי אמ ה, ונ עה בש א שה רה קש ל ני כה אמ ל אותו מנ ם ענ שה צון של אותו רה
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אי, דנ תה ונ כש רנ ה ובי ל זל ענ ה. וש ילה כי םא אמ ל צון, וש תוב רה צון. כה י רה ל חנ כה יענ לש בי שש ך ומנ שום כה יו. ומי לה ם עה ע שה שבנ צון הנ י רש רי המ
ה. לה עש מנ ה לש חה מש ת שי תי י לה די רוך הוא כש דוש בה קה ת הנ ך אל רי בה ם לש דה אה ייב הה חנ תש ומי

ת כנ רש בי ך  רי בה לש ר  תה מג כור  שי לש של אן  כה מי  . תה עש בה שה וש תה  לש כנ אה וש ר,  מנ אה וש יו  רה חמ אנ ה  זל הנ סוק  פה בנ יהה  קי זש חי י  בי רנ ח  תנ פה
שום ם? מי ענ טנ ה הנ ה, מה ילה כי י אמ לי יא בש ה הי עגלה ה מש לה פי י תש רי המ ך, של םא כה ה ל לה פי תש ה. של לה פי תש ן בי ין כי אי ה של זון, מנ מה הנ
ין בו א אי בה ם הנ עולה ינו, הה ני ה שה ל זל ענ יהה. וש תי םא שש ל ה וש ילה כי םא אמ ין בו ל אי קום של ה, מה לה עש מנ ה לש לה עש מנ ה לש ה עולה לה פי תש של

כו'. יהה וש תי ה ושש ילה כי אמ

ע. שבנ את בנ צי מש ני ה של כה רה ה בש ה, אותה עגלל ר ומש חי ן אנ ול א גה צה מש זון ני מה ת הנ כנ רש בי ה ייש. בש טה מנ לש גות של רה דש ר הנ אה ל שש בה אמ
יך רי ה צה ל זל ענ ה, וש טה מנ ע לש בנ שם זון וש את מה נו יוצי מל יהה, ומי תי ה ושש ילה כי ייש בו אמ קום של מה יא בש זון הי מה ת הנ כנ רש בי שום של מי
ה, טה מנ זון לש א מה יוצי נו  מל יהה, ומי תי ה ושש ילה כי אמ בו  ייש  קום של מה הו  זל ך  שום כה ה. (ומי חה מש שי ע וש בנ יו שם נה פה אות לש רש הנ לש
ה ל זל ענ ה, וש לה עש מנ ה לש לה עש מנ ר לש ה יותי י עולה רי המ ך, של םא כה ה ל לה פי ל תש קום של מה ה) בש חה מש שי ע וש בנ יו שם נה פה אות לש רש הנ יך לש רי צה וש

ה. לה פי ל תש לי פנ תש םא יי כור ל שי

תה עש בה שה וש תה  לש כנ אה וש תוב  כה ה, של זל סוק הנ פה הנ ע מי מה שש זון. מנ מה ת הנ כנ רש בי ך  רי בה לש ר לו  תה כור מג זון, שי מה ת הנ כנ רש בי בש
כור, שי הו  זל וש אי,  דנ ונ ע  בנ ן שם יי ינ ה.  ול רנ תש ן מי יי ינ ע בש בנ י שם רי המ יהה, של תי שש - זו  תה  עש בה שה ה. וש ילה כי אמ - זו  תה  לש כנ אה וש  . תה כש רנ ובי
ה? ה טובה ה זל ה. מנ טובה ץ הנ רל אה ל הה ע. ענ בנ שם ה וש חה מש יך שי רי זון צה מה ת הנ כנ רש בי ע של מה שש מנ א, של קה וש ת דנ תה אל כש רנ תוב ובי כה של

ע. בנ שם ה וש חה מש יך שי רי ך צה שום כה ים. מי ילה טובי הש ני ם ונ חל ע לל בנ שש ני ר (ירמיה מד) ונ מנ אל נל מו של ע, כש בנ שם

ה כה רה בש הנ ן, וש כה שש מי תוך הנ ד לש ה הוא עומי זל ן הנ חה לש שג גו'. הנ ים וש טי י שי צי ן עמ חה לש יתה שג שי עה ר, וש מנ אה א וש יסה י יי בי ח רנ תנ פה
ד, חה ע אל גנ לו רל פי נות אמ יקה רי יות בש הש יך לי רי םא צה ה ל ן זל חה לש שג ם. וש עולה ל הה כה זון לש א מה נו יוצי מל יו, ומי לה ה עה ה שורה לה עש מנ לש של
ם, חל לל יד  מי יו תה לה עה יות  הש לי יך  רי צה ן  כי לה וש יק.  קום רי מה את בש צי מש ני םא  ל ה  כה רה בש י הנ רי המ זון, של יו מה לה עה ילה  הש יי א של לה אל
נות חמ לש ר שג אה ל שש כה זונות לש כות ומש רה אות בש ן יוצש חה לש תוך אותו שג את בו, ומי צי מש ה ני יונה לש ה על כה רה יד בש מי ילה תה הש תי של

לו. לה גש ים בי כי רש בה תש מי ם, של עולה הה

יו לה ה עה רל שש תי י של די רוך הוא, כש דוש בה קה ת הנ ך אל רי בה מש ה של עה שה יו בש נה פה ך לש יות כה הש יך לי רי ם צה דה ל אה ל כה ן של חה לש שג הנ
תוב (מלכים-ב כה יק, של קום רי מה םא שורות בש ה ל לה עש מנ לש כות של רה בש י הנ רי המ נות, של יקה רי ה בש אל םא יירה ל ה, וש לה עש מנ לש ה מי כה רה בש
ל ך ענ רנ םא בי ל ה (וש י תורה רי בש יו די לה רו עה מש אל םא נל ל ן של חה לש ים. שג רי בי חמ שוהו הנ רש י פי רי המ ת, ונ יי בה ך בנ ה ילש לה י מנ י לי ידי גי ד) הנ
סור אה קום. וש י מה לי ה בש יא צםאה או קי לש נות מה חה לש ל שג י כה תוב (ישעיה כח) כי יו כה לה רוך-הוא), עה דוש-בה קה זון לנ אותו מה

ן. חה לש ל אותו שג ך ענ רי בה לש

ד עומי ה וש לה עש מנ רוך הוא לש דוש בה קה י הנ ני פש ר לי דה סג הוא מש ן של חה לש ן. שג חה לש ייש שג ן וש חה לש ייש שג שום של ם? מי ענ טנ ה הנ מה
י רי בש די ים וש סוקי ייש פש זון. של מה ת הנ כנ רש הו בי ה, (זל י תורה רי בש ל די יות של יל בו אותי לי כש הנ ה ולש י תורה רי בש ר בו די די סנ יד לש מי תה
ם ת כגלה ל אל כולי יו וש לה ם אי ט אותה הוא לוקי ן) וש חה לש אותו שג ים בו בש לי לה כש ה ני י תורה רי בש ל די יות של ן אותי אותה ה וש תורה
י ה'. ני פש ר לי של ן אמ חה לש שג ה הנ תוב (יחזקאל מא) זל ה כה ן זל חה לש ל שג ענ ה. וש חה מש ייש לו שי חנ וש מי שה ם וש לי תנ שש ם מי הל תוכו, ובה לש
אותו ה. וש תורה ת הנ שנ דג קש ק בי לל חי ין לו  אי ה, וש ל תורה ק של לל חי ין בו  אי ר של חי ן אנ חה לש שג י ה'. ייש  ני פש לי םא מי ל י ה', וש ני פש לי

לום. ה כש שה דג קש ד הנ צנ ק בש לל ין לו חי אי קום, של י מה לי הו בש זל ה, וש יא צואה א קי רה קש ן ני חה לש שג

ר. חי יל אנ לי ל אל ן של חה לש ה, הוא שג יא צםאה ל קי ן של חה לש ה הוא שג י תורה רי בש יו די לה ר עה מנ אל םא נל ל ן של חה לש ך, שג שום כה מי
ל רוך הוא נוטי דוש בה קה יו, הנ לה ים עה רי מה אל ה נל י תורה רי בש די ן של חה לש יון. שג לש על לוהנ הה אל סוד הה ק בש לל ן חי חה לש אותו שג ין בש אי
ם שה לו, וש לה ים הנ רי בה דש ל הנ ל כה דול, נוטי גה ה הנ נל מג מש יה"א, הנ א סורש לה םא עוד, אל ל קו. וש לש חל לש ם אותו  שה ן וש חה לש שג אותו 
ן, חה לש ל אותו שג ים ענ יו עולי לה רו עה מש אל נל ה של תורה י הנ רי בש ם די ל אותה כה רוך הוא. וש דוש בה קה י הנ ני פש ן לי חה לש שג ן אותו הנ יוקנ דש
י ני פש ן) לי מי דנ זש מי ר (של טי ענ תש מי י ה', של ני פש ר לי של ן אמ חה לש שג ה הנ תוב זל כה ע של מה שש דוש. מנ קה ך הנ לל מל י הנ ני פש ן) לי מי דנ זש ר (ומי טי ענ תש ומי
ם יי ננ שש ה הנ לל אי י של י הוא מי רי שש יו. אנ אה טה ל חמ כה ם מי דה אה ת הה ר אל הי טנ ד לש ם עומי דה ל אה נו של חה לש רוך הוא. שג בה דוש  קה הנ

ן. חה לש אותו שג ים. מי יי ני עמ ק לה לל חי ה, וש י תורה רי בש נו - די חה לש ל שג ים ענ די עומש

ד חה אל ין וש יהמי ד מי חה ם, אל שה ים לש ני מש דנ זש ים מי דושי ים קש כי אה לש י מנ ני ם, שש דה י אותו אה ני פש לי ן מי חה לש ים אותו שג לי עמ מנ של כש
ה זל ן הנ חה לש שג יד הנ מי ילה תה הש ר יי דה סג יו, מש נה פה ר לש די סנ י מש לוני פש דוש של קה ך הנ לל מל ל הנ ן של חה לש הו שג ר: זל ד אומי חה םאל. אל מ שש מי
ל ן של חה לש שג הנ הו  ר: זל ד אומי חה אל וש יו.  לה ה עה רל ינשש הוא  רוך  בה דוש  קה ה הנ יונה לש ה על חה שש ן ומי מל של יונות, וש לש כות על רה בש בי
ה ן זל חה לש ילה שג הש ר יי דה סג אותו, מש כו  רש בה ים יש תוני חש תנ ים וש יוני לש על ן של חה לש ה שג יו, זל נה פה ר לש די סנ י מש לוני פש של דוש  קה הנ ך  לל מל הנ

א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ים בה יהמי יק הנ תי י ענ ני פש לי

ה זל ן  חה לש שג קו  לש סנ ר:  יהה אומי הה וש אותו  ה  סל כנ מש יהה  הה יו,  נה פה לש מי ן  חה לש שג הנ ת  אל ים  לי עמ מנ יו  הה של כש א,  בה אנ י  בי רנ
ל זון של מה ה לו לנ זוכל א, וש בה ם הנ עולה ה לו לה ם זוכל דה אה ן של חה לש שג ך. הנ לל מל י הנ לוחי י שש ני פש ה לי בושה ילה בש הש םא יי ל יעות, של ני צש בי
קום מה בש ל  גםדל וש כםחנ  ף  תוסי הי לש ה אותו  כל זנ ומש ים,  יהמי הנ יק  תי ענ י  ני פש לי טוב  לש ע  דנ וה הי לש ה אותו  כל זנ ומש ה,  זל הנ ם  עולה הה

א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ם בה דה ל אותו אה קו של לש יו חל רה שש יך. אנ רי צה של

י כי ים. וש יאי בי נש אול בנ ם שה גנ גו', המ שםם וש לש מול שי תש אי עו מי ל יודש י כה הי יש תוב (שמואל-א י) ונ ר, כה מנ עמקםב אה י ינ בי רנ
ר של א אמ לה ר בו, אל ר בוחי של תוב אמ םא כה ר בו ה'. ל חנ ר בה של ם אמ יתל אי רש תוב הנ כה יהה, של ן הה כי ם לה קםדל יר ה' מי חי אול בש שה

הו? מש ה תה מה ם, לה יהל יני א בי בי ננ תש הי ים וש יאי בי נש ין הנ ס בי נה כש ני א וש בה ה של עה שה ן. ובש כי ם לה קםדל ר בו, מי חנ בה
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י ני י שש רי המ ה. של בואה נש םא לי ל ל בה כות, אמ לש מנ א לש לה ה בו אל צה רנ תש םא הי ה בו, ל צה רנ תש רוך הוא הי דוש בה קה הנ של א כש לה אל
ן תנ םא ני ל ד, וש חה אל כות כש לש ה ומנ בואה נש ה לי כה זה יון של לש על ן הה מה אל נל ה הנ מםשל ט לש רה ם, פש עולה ם בה דה אה ד בש חה אל רו כש סש מש םא ני ה ל לל אי

ד. חה אל ם כש יהל ני ר שש חי ם אנ דה שום אה לש

תוב (שם ג) כה ה, של כה ה זה בואה נש ך! לי םא כה כות - ל לש ה ומנ בואה נש ם, לי יהל ני שש ה לי כה זה ל של מואי י שש רי ר, המ םאמנ ם ת אי וש
ך לל ם מל אי יהה. של ן הה יה דנ יא וש בי ך. נה לל מל םא לש ל יא וש בי נה יא. לש בי נה ל לש מואי ן שש מה אל י נל ע כי בנ ר שה אי ד בש ענ ן וש דה ל מי אי רה שש ל יי ע כה יידנ ונ
תוב (שם ז) כה ל, של אי רה שש י יי יני ת די ן אל יהה דה הה ן, וש מה אל יא נל בי א נה לה יהה אל םא הה ל הוא ל בה ך. אמ לל ל מל אי רה שש לו יי אמ םא שה יהה, ל הה

יו. לה הו עה מש ה, תה בואה נש אול בי יהה שה הה של ן כש כי לה ל. וש אי רה שש ת יי ט אל פנ שה וש

ד, חה אל ם כש הל ה בה כה םא זה ם ל יהל ני א שש לה כות? - אל לש מנ ה לש כה זה יל וש ה, הואי בואה יו נש לה ה עה תה רש ה שה מה ר, לה םאמנ ם ת אי וש
שום ומי ך)  לל מל יהה  הה ם  רל טל בש יו  לה עה לו  ה  הודה וש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ לו  ן  תנ נה כות  לש מנ הנ של ה)  בואה נש הנ (של שום  (ומי
ה לה עה של ל כש בה ן. אמ כי לה ם  ה קםדל בואה נש רות הנ עורש תש הי יהה בש ש, הה קםדל הנ ל רוחנ  רות של עורש תש ל הי ענ ה  בה ינשש תש כות הי לש מנ של
אוי רה ך  כה יו, של לה ה עה רה עורש תש ת הי מל דון אל ל לה כל שי הנ ל רוחנ  רות של עורש תש א הי לה ה, אל בואה נש ה בו  תה יש םא הה כות, ל לש מנ לנ

ה. בואה ה בו נש תה יש םא הה ם ל הל ד מי רנ פש ני ר של חנ אנ ה, ולש בואה יו נש לה ה עה תה רש ים שה יאי בי ם נש תוך אותה יהה בש הה עוד של ך. ובש לל מל לש

ן עון בל מש י שי בי י רנ ידי מי לש ים, תנ ני מה אל ים נל יאי בי נש תוך  יות בש הש לי ש  קםדל הנ ל רוחנ  רות של עורש תש י הי ן לי תנ י נה י, מי ני אמ ונ
ם. יכל יני יות בי הש י לי ני ן אמ כי ל של יו, כה נה פה ים מי די רי ים חמ תוני חש תנ ים וש יוני לש על אי, של יוחנ

ם חל ה, לל זל ה מי יף זל די י עה יהה, מי פי אמ ם הה חל יו לל לה ים עה שי ה לה טה מנ ה הוא לש ן זל חה לש גו'. שג ן וש חה לש יתה שג שי עה ר, וש מנ אה ח וש תנ פה
ם. חל אותו לל ר לש דה סג ן מש חה לש י) שג רי המ יף, של די ם עה חל ר לל םאמנ ם ת י (אי רי ד - המ חה כםל הוא אל הנ ר של םאמנ ם ת ן? אי חה לש או שג
זון ה ומה לה עש מנ לש כות של רה ל בש בי קנ לו לש דור של סי ר בנ קה עי ן הוא הה חה לש שג א הנ לה ך! אל םא כה יו - ל לה ם עה חל לל ה וש טה מנ ן לש חה לש עוד, שג וש

ה. לה עש מנ לש ן בו מי תה ני מו של ם כש עולה זון לה א מה ה יוצי זל ן הנ חה לש שג ל הנ סוד של הנ ם, ומי עולה לה

רות ים פי אי יוצש ה  זל ן הנ חה לש שג הנ י מי רי המ אות של רש הנ לש ה,  זל ן הנ חה לש שג הנ א מי יוצי זון של ומה י  רי פש ם הוא  חל לל אותו  וש
םא ן ל ילה אי ם הה ים. אי אי צה מש יו ני הש םא יי נו, ל מל א מי יוצי י הנ רי פש ם הנ הי ים, של בי נה עמ ם - הה רל א כל צה מש םא ני ם ל ם. אי עולה זונות לה ומש

ים. ני פה ם הנ חל נו הוא אותו לל מל א מי יוצי זון של מה ר. הנ קה עי ן הוא הה חה לש שג ן הנ כי ם, לה עולה י בה רי א פש צי מה םא יי ילה, ל הש יי

זון י מה רי המ אות של רש הנ ת), לש בה שנ ת לש בה שנ ת (מי בה ב שנ רל על ת לש בה ב שנ רל על ן מי חה לש שג י הנ רי ים פש טי לוקש יו  ים הה ני כםהמ הנ וש
ים לי אוכש זון של זון ומה ל מה ך כה רי בה תש ים, הי ני כםהמ ים הנ טי יו לוקש הה ם של חל שום אותו לל ן. מי חה לש תוך אותו שג א מי יון יוצי לש על
תוב כה הו של ה. זל תל שש ל ומי כה אמ תוך מנ א מי לה א אל צה מש םא ני ע ל רה ר הה י ייצל רי המ ע, של רה ר הה ם ייצל הל ג בה רי טש קנ םא יש ל ים של שותי וש

ם. דה אה י הה עי מש ל בי די גנ תש ע מי רה ר הה ה, ייצל תל שש ל ומי כה אמ תוך מנ מי גו'. של י וש תי שש חנ כי ע וש בנ שש ן אל (משלי ל) פל

ם, הל ג לה רי טש קנ ג לש רי טש קנ ם מש הל א בה צי מה םא יי ל ים של ני כםהמ זון הנ ת מש ך אל רי בה ן, מש חה לש שג תוך הנ א מי יוצי זון של ה, מה ם זל חל לל
י רי פש הנ ר, וש קה ן הוא עי חה לש ן שג כי לה ם, וש עולה ל הה כה ר מי ים יותי ני כםהמ לנ יך  רי ה צה זל רוך-הוא. וש דוש-בה קה ם לנ לי ב שה לי עמבםד בש לנ וש

ם. חל נו הוא אותו לל מל א מי יוצי זון של מה הנ וש

ם? ענ טנ ה הנ פון. מה ע צה לנ ל צל ן ענ תי ן תי חה לש שג הנ תוב וש כה פון, של צה ד הנ צנ ן בש קי תנ תש הי לו לש דור של סי יך הנ רי ה צה זל ן הנ חה לש שג הנ
ה. בה קי נש ר לנ עורי תש ך הוא מי ר כה חנ אנ ה, וש אשונה רי ין בה יהמי הנ יד מי מי ל תה םאל נוטי מ שש ה. הנ חה מש שי ית הנ אשי ם רי שה מי שום של מי

ק בו. בה דש ני יו וש לה ב אותו אי רי קה ין מש יהמי ך הנ ר כה חנ אנ

ר חנ אנ ים אותו. וש חי מש שנ ם ומש יי ם מנ ים בו אותה קי בה דש ני םאל, וש מ שש ן לנ יהד נותי ה. מי חה מש ם שי הי ין, וש יהמי ם מי ם הי יי מנ הנ
י, לי כש בי ינו  מי יש ינד  ם בש יי ל מנ נוטי י של - מי ך  נש ימה סי וש ה,  חה מש שי ה  אותה ה בש בה קי נש ת הנ ר אל עורי ין, ומש יהמי ל בנ לה כש ני הוא  ך  כה

םאל. מ שש ם הנ חנ אותה ין לוקי יהמי ם מי יי י מנ רי המ ין, של יהמי םאל לש מ שש םא מי ל םאל, וש מ שש ם הוא בי יי ן מנ רוקי אשון לש רי

ם אותה ה בש בה קי נש רו לנ עורש תש י הי רי יו, המ לה ם אי יי מנ חו הנ קש לש ני ן של יוה םאל. כי מ שש ד הנ צנ א מי לה ים אל אי צה מש םא ני ם ל יי ן מנ כי לה וש
ר ים בו יותי אי צה מש רות ני פי ד הנ צנ אותו הנ מי פון, של ע צה לנ ל צל ן ענ תי ן תי חה לש שג הנ ן וש כי לה ינו. וש ני ים שה מי שה בורות גש ן גש כי לה ם, וש יי מנ
ך ר כה חנ אנ י, וש םאשי ר ת לש חנ םאלו תנ מ ר (שיר ב) שש מנ אל נל מו של ה, כש אשונה רי לו בה ה של חה מש שי רות הנ עורש תש הי ר, בש חי אנ ד הה צנ הנ מי

י. ני קי בש חנ ינו תש ימי - וי

ן כי לה מו. וש צש יון ענ קש ני א בש לה זונו אל ת מש כםל אל אל ב לל רנ קש םא יי ל גוף, של יות הנ קי נש א בי צי מה הי לש יך  רי ם צה דה ל אה נו של חה לש שג
ה ין לו, בו רוצל כי הי זון של י אותו מה הור, כי ן טה חה לש ל שג זון של ל מה םאכנ י ם של רל ה טל לה חי תש מו בנ צש נות ענ פנ ם לש דה אה יך הה רי צה
םא ר ל חי אנ ד הה צנ הנ ר, וש חי אנ ד הה צנ סוד הנ הוא מי ה, של יא צואה ן קי חה לש ל אותו שג ב ענ רנ קש םא יי ל י של די רוך הוא, כש דוש בה קה הנ

ה. זל ן הנ חה לש שג ל הנ זון של אותו מה לום מי ל כש בי קנ יש

ה ים. אותה רוני חמ ם אנ יי הו? מנ ד, ומנ צנ הנ אותו  ית לש צי מש ל תנ ק של לל ת חי תי לה יך  רי ג, צה ני ענ תש הי ם וש דה ל אה כנ אה ר של חנ אנ
ל קום של מה ם, ובש ה הי ה, חובה ם חובה הי אי של דנ ן ונ כי לה לו. וש יך  רי צה ק של לל ד חי אותו צנ ת לש תי לה יך  רי צה ם. של יי דנ יה ת הנ מנ זגהמ
אותו ה בש כה רה בש ין הנ י אי רי המ ל, של לה ך כש רי בה יך לש רי םא צה ן ל כי לה ה. וש ק זל לל ת לו חי תי ם לה דה ל אה יוב ענ הוא חי ים, וש ה שורי חובה

ד. צנ הנ

הוא ן של כי ל של כה יו, וש עה מי ן בש כי ל של כה ה, וש יא צואה אותו קי נו לש חה לש י שג בי ל גנ ענ זון של ן מה תי םא יי ל ם של דה יך אה רי ן צה כי לה וש
ר. אי בה תש ני מו של ה, כש רה הר טה כםל בו בש אל ן הוא לל חה לש שג ן הנ כי לה לו. וש גוף של קון הנ תי יאות וש רי ם ובש דה אה הור (טוב) לה טה
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םא ד ל חה ע אל גנ לו רל פי ן אמ כי לה זון, וש נו מה מל יא מי הוצי זון ולש א בו מה צי מה הי י לש די ש, כש דה קש מי ית הנ בי ד בש עומי ה של ן זל חה לש שג
ן כי לה דוש. וש קום קה מה קום בש מה ת לו  תי לה יך  רי םא צה ל נות, וש יקה רי ן הה חנ לש ר הוא שג חי ן אנ חה לש נות. שג יקה רי עממםד בש לנ יך  רי צה
ה כה רה בש הנ י  רי המ , של רוענ גה קום  מה בש א  צי מה יי םא  ל של ך  רי טה צש יי וש זון,  מה י  לי בש ב  יישי םא  ל ד  חה אל ע  גנ רל לו  פי אמ ש  דה קש מי ן הנ חנ לש שג
ת יו אל לה עה ך  רי בה ם מש דה אה ן של חה לש הוא. שג רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש לי ן של חה לש ה שג . זל רוענ קום גה מה את בש צי מש םא ני ה ל לה עש מנ לש של

יק. קום רי מה ה בש כה רה בש ין הנ י אי רי המ נות, של יקה רי יות בש הש יך לי רי םא צה ך ל ף כה רוך הוא, אנ דוש בה קה הנ

ם הי ים, של מי חה לש נו סוד הנ רש אנ י בי רי המ ר. ונ שה ים עה ני ם שש רוך הוא הי דוש בה קה ל הנ ן של חה לש שג י הנ בי ל גנ ענ ים של מי חה לש הנ
ן כי לה ים. וש יוני לש על ים הה ני פה ם הנ אותה ים מי אי ם בה עולה ל הה פוק של סי זון וש י מה רי המ ים, של ני פה ם הנ חל א לל רה קש ן ני כי לה ים, וש ני פה סוד הנ

אוי. רה יון כה לש סוד על כםל, הוא בש ל הנ י של ימי ני ה הוא פש ם זל חל לל

ן. חה לש ל אותו שג ה ענ שורל א, וש ם בה הל ם, מי עולה א לה יוצי פוק של סי זון וש ים, מה ני ם פה ל אותה ל של כה אמ ים - מנ ני פה ם הנ חל לל
ם אותה ים מי פוקי סי זונות וש ה מש יאה יא מוצי הי ה, וש לה עש ל מנ ים של ני ם פה אותה פוק מי סי זון וש ל מה בי קנ ה מש ן זל חה לש שג שום של ומי
ם, שה ר מי יהה מוסה חםם הה ב, וש רי קה תש יהה מי נו, חםם הה רש מנ אה י של פי ם, כש חל ה הוא אותו לל יאה מוצי זון של מה הנ ים, וש יי ימי ני ים פש ני פה
ים ני וה ם גש ל אותה כה נו בש חה לש מםר סודות שג שש ם לי דה אה ה ייש לה ן זל חה לש שום שג חו, ומי קש לה יום הי תוב בש כה שוהו, של רש י פי רי המ ונ

נו. רש מנ אה של

ה סוק זל ר. פה סה ל ילחש ך אנ םאשש ל ר ן ענ מל של ים וש ני בה יך לש דל גה יו בש הש ת יי ל עי כה ר, (קהלת ט) בש מנ אה ח וש תנ ר פה זה עה לש י אל בי רנ
נות מה אג ה אותו בש שה עה ה, וש מה כש חה סוד הנ ם בש דה אה ת הה א אל רה רוך הוא בה דוש בה קה ה, הנ אי םא ורש ל ב בה ר. אמ אי בה תש ני שוהו וש רש פי
ר מנ אל נל של מו  בונו, כש בוד רי כש ת בי ענ דנ לה ה וש מה כש חה סודות הנ ן בש בוני תש הי ת ולש ענ דנ י לה די ים כש יי ת חנ מנ שש יו ני פה אנ ח בש פנ נה ה, וש בה רנ

יו. יתי ף עמשי יו אנ תי רש צנ יו יש אתי רה י בש בודי כש לי י וש מי שש א בי רה קש ני (ישעיה מג) כםל הנ

דוש קה א הנ סי כי ה סוד הנ טה מנ לש בוד של כה י הנ רי המ נו, של דש מנ יו לה אתי רה י בש בודי כש לי ה וש סוד זל א, וש קה וש יו דנ אתי רה י בש בודי כש לי וש
ן קי תנ ים לש עי יודש ים וש ידי סי חמ ים ונ יקי די ם צנ דה י אה ני ם בש אותה של ם. כש עולה י הה ני קון בש תוך תי א מי לה ה, אל לה עש מנ ן לש קי תנ תש םא הי ל
קון תי טו בש שש קנ ים ולש קי זה ים חמ מודי ענ ן אותו בש קי תנ ה לש זל י הנ בודי כש שום של יו. מי אתי רה י בש בודי כש לי תוב וש כה הו של ם, זל קונה תי

ץ. רל אה בה ים של יקי די צנ כות הנ זש בוד) בי כש ה (בי לל ענ תש ה יי זל י הנ בודי כש יל של בי שש ה, בי טה מנ לש שוט של קי וש

מו ין, כש יהמי ה בש ירה צי םאל, יש מ ד שש צנ ה לש יאה רי לו. בש לה ים הנ קוני תי בו הנ יון של לש על בוד הה כה מו הנ יו, כש אתי רה ך בש יל כה בי שש בי
ע, א רה לום ובורי ה שה תוב עושל כה ל, וש ה כה י ה' עםשל ני ר אמ מנ אל נל מו של ע, כש צנ מש אל יהה בה ך. עמשי א חםשל ר אור ובורי ר יוצי מנ אל נל של
ם הוא דה אה יל וש ן, הואי כי לה יון. וש לש קון על תי יו, כש יתי ף עמשי יו אנ תי רש צנ יו יש אתי רה ה בש ל זל ענ יו, וש רומה מש לום בי ה שה תוב עושל כה וש

יו. אתי רה ן בש כי לה ה, וש יאה רי ף בש ייש בו אנ יון, של לש בוד על ל כה ים של קוני י בו תי יתי שי בוד, עה ן אותו כה קי תנ ייש לו לש ץ וש רל אה בה

מו ץ, כש רל אה יות הוא בה הש ם לי דה אה בה י בו  תי תנ ה נה קון זל יו. תי תי רש צנ ן יש כי לה ה, וש ירה צי יש בו  יון ייש  לש בוד על כה אותו  בש
מו ילה כש הש הוא יי יו, של יתי תוב עמשי ם כה דה אה ך בה ף כה ן אנ כי לה יהה, וש יון ייש בו עמשי לש בוד על אותו כה יון. בש לש בוד על אותו כה של
ה? לל ת אי לשל שש יון ייש  לש בוד על כה אותו  בש של נו  ן לה יי ננ תון. מי חש תנ בוד הנ כה ת הנ אל ך  רי בה ן ומש קי תנ מש יון של לש בוד על כה אותו 
י רי - המ ך  א חםשל ה. ובורי ירה צי י יש רי ר אור - המ לום. יוצי ה שה עםשל ך  א חםשל ר אור ובורי (ישעיה מה) יוצי תוב בו  כה של
בוד כה ת הנ יו אל כה רה ל צש כה ק בש פי סנ ומש ך  רי בה ן ומש קי תנ י מש רי המ יון, של לש בוד על כה הו  זל יהה. וש י עמשי רי לום - המ ה שה ה. עםשל יאה רי בש

הנתנחשתון.

ים. די דה צש ל הנ כה ל מי לי כה הי ה ולש זל בוד הנ כה ת הנ ן אל קי תנ יון, לש לש בוד על מו אותו כה הוא כש ץ של רל אה ם בה דה א אה רה ן בה מו כי כש
תון חש בוד תנ כה ל אותו  לי כנ תש הי ה. ולש לל ת אי לשל ת שש אל ייש  ה  טה מנ ם לש דה אה ה - בה לל ת אי לשל ת שש אל יון ייש  לש על בוד הה כה בנ
ל כה תוב, בש ן כה כי לה ה. וש מו זל יות כש הש יו לי עמשה מנ ה בש זוכל יש של אי י הה רי שש ים. אנ די דה צש ל הנ כה ם בש לי יות שה הש ה, לי טה מנ ה ומי לה עש מנ מי

ר. סה ל ילחש ך אנ םאשש ל ר ן ענ מל של ים וש ני בה יך לש דל גה יו בש הש ת יי עי

יו עמשה מנ ם, של דה אה לה ך  ף כה א - אנ בה ם הנ עולה סוד הה מי ש  ת קםדל חנ שש ן מי מל ע אותו של נה מש םא ני יון ל לש על בוד הה כה ה לנ מנ
דון עי אותו  ן בש די ענ תש הי ם לש דה ה אה ה זוכל מל יד. בנ מי תה נו  מל ע מי ננ מה םא יי ל ש  ת קםדל חנ שש ן מי מל של יד, אותו  מי ים תה ני בש לנ תש מי
ה , מנ יענ בי שש ה תנ נה עמ ננ ש  פל נל תוב (ישעיה נח) וש כה ים, של יי ני עמ שות הה פש ננ נו  חה לש ל שג ן ענ די ענ הוא מש מו של נו. כש חה לש שג יון? בש לש על
ן מל ל של ים של דוני ם עי ל אותה כה ה אותו בש ול רש רוך הוא מנ דוש בה קה ך הנ ף כה אנ גו', של ל ה' וש ג ענ ננ ענ תש ז תי יו? אה רה חמ תוב אנ כה
יו? רה חמ תוב אנ ה כה . מנ יענ בי שש ה תנ נה עמ ש ננ פל נל תוב וש יון. כה לש בוד על אותו כה יד לש מי ך תה שה מש ני ע וש פה שש ני יון של לש על ש הה ת קםדל חנ שש מי

ל ה'. ג ענ ננ ענ תש ז תי אה

י בי רנ י לש י יוסי בי ר רנ מנ ם. אה יהל רי חמ ר אנ מי חנ ד מש חה ר אל יהה סוחי הה וש ך,  רל דל ים בנ כי הולש יו  יהיא הה י חי בי רנ וש י  י יוסי בי רנ
ה ינה כי שש י הנ רי המ ינו, (של ני פה לש ך  רוך הוא הולי בה דוש  קה י הנ רי המ ה, של י תורה רי בש די ל בש די תנ שש הי ק ולש סי ענ תש הי לש נו  לה יהיא, ייש  חי

ך זו. רל דל נו בש מה קון עי ה) תי עמשות לו (לה ן הוא לנ מנ ן זש כי לה ך) וש לי הנ יו יש נה פה ק לש דל תוב (תהלים פה) צל כה ינו, של ני פה ת לש כל הולל

שוהו רש ופי ר  אי בה תש ני ה  זל סוק  פה ך.  תל תורה רו  פי הי ה'  לנ עמשות  לנ ת  עי (תהלים קיט)  ר,  מנ אה וש יהיא  חי י  בי רנ ח  תנ פה
יהכול בש ה, כי ים בה לי דש תנ שש ם מי דה י אה ני ם ובש עולה ת בה ילמל קנ תש ה מי תורה הנ ן של מנ ל זש כה ה' - בש עמשות לנ ת לנ ל עי בה ים. אמ רי בי חמ הנ

ם. יומה קי ים בש די ץ עומש רל אה ם וה יי מנ שה מות, וש עולה ל הה כה חנ בש מי שה יו וש י יהדה עמשי מנ חנ בש מי רוך הוא שה דוש בה קה הנ

דוש קה ם הנ עה ת הה או אל ם: רש הל ר לה אומי וש לו  יהה של לש מנ פה ל הנ ת כה ץ אל בי קנ רוך הוא מש דוש בה קה א הנ לה םא עוד, אל ל וש
י כי נוש  ה אל ם (תהלים ח) מה תל רש מנ ם אמ תל אנ י של יהדנ י  עמשי מנ או  ם! רש ילה בי שש ת בי רל טל ענ תש י מי תי תורה ץ, של רל אה י בה לי ייש  של
ך מש ענ י כש ים, (שמואל-ב ז) ומי רי אומש ים וש חי יהד פותש מו, מי ענ ם בש בונה ת רי חנ מש ת שי ים אל ם רואי הי של ם, כש הי נו. וש רל כש זש תי
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ך דש לה תוב צור יש כה כםחו, של ש  שנ יהכו"ל תה בש ה, כי תורה הנ ים מי לי טש בנ תש ל מי אי רה שש יי ה של עה שה ץ. ובש רל אה ד בה חה ל גוי אל אי רה שש יי כש
ים יקי די צנ ם) הנ עולה י הה ני ם (בש ה'. אותה עמשות לנ ת לנ ה עי ל זל ענ יו. וש לה ים עה די ם עםמש יי מנ שה א הנ בה ל צש כה תוב, וש ז כה אה י. וש שי תל
ים יקי די צנ ם בנ הל ק בה זי חנ תש רוך הוא יי דוש בה קה הנ י של די ים, כש רי שי ים כש עמשי עמשות מנ לנ ם וש יי ננ תש ס מה ני שנ ם לש הל רו, ייש לה אמ שש ני של

אוי. רה ם כה עולה י הה ני ה בש ים בה לי דש תנ שש םא מי ל ך, וש תל רו תורה פי הי שום של ם? מי ענ טנ ה הנ לו. מה ים של מוני המ נות ובנ חמ מנ ובנ

י בי ר רנ מנ ת. אה ענ דנ י לה צוני רש ת בי חנ ה אנ לה אי ם, שש כל ה מי שה קה בנ ם, בש הל ר לה מנ ם, אה יהל רי חמ ר אנ מי חנ יהה מש הה ר של אותו סוחי
ה - עמשל עמשות או ננ תוב ייש לנ ם כה ה אי זל סוק הנ פה ר, הנ מנ ך! אה תש לה אי ת שש ל אל אנ ינו, שש ני פה ת לש נל קל תג ך מש רל דל הנ אי של דנ י, ונ יוסי
י בי ר רנ מנ ה'? אה עמשות לנ ה לנ ה זל יות! מנ הש יך לי רי יהה צה י ה' הה ני פש ה', לי עמשות לנ עוד, לנ ת? וש ה עי ה זל ך. מנ ר כה י אומי יתי יי הה
ה לולה ה כש ינה כי שש הנ ה, וש לשה נו שש י אה רי ו המ שה כש ענ ם וש יי ננ ינו שש יי הה ד - של חה ינו; אל ני פה ת לש נל קל תג מש ך  רל דל ים הנ ני וה ה גש מה כנ י, בש יוסי
יל הואי , וש תה לש אנ ה שה יהפל ד - של חה אל ת. וש יי מו זנ ן כש נה עמ ה רנ תה אנ ש, וש ץ יהבי מו עי א כש לה יתה אל יי םא הה ל י של תי בש שנ חה ד - של חה אל נו. וש מה עי

מור. ר - אל בה דה ת הנ תה אל לש חנ תש הי וש

ת עי הםב וש אל ת לל ת. (קהלת ג) עי ייש עי ת וש ה', ייש עי עמשות לנ ת לנ ך. עי תל רו תורה פי ה' הי עמשות לנ ת לנ ר, עי מנ אה ח וש תנ פה
הםב אל ם לל דה ייב אה חנ תש הי הו של זל צון, וש ת רה את עי רי קש זו ני ה. וש מונה אל יא סוד הה ת הי ה עי אותה ה, של לה עש מנ יא לש ת הי םא. עי נ שש לי
הםב. אל ם לל דה אה יהב הה חג מש ת של הו עי הםב, זל אל ת לל ן עי כי לה יך, וש להל ת ה' אל תה אל בש הנ אה ר (דברים ו) וש מנ אל נל מו של יד, כש מי ה' תה לנ
ה ל זל ענ , וש יהה רל חמ בו אנ שםך לי מש םא יי ל ה וש םא אותה נ שש ם לי דה אה יהב הה חג ים, ומש רי חי ים אמ להי ל אל יא סוד של הי ת של רל חל ת אנ ייש עי וש

אן) כה ש. (וש קםדל ל הנ ת אל ל עי כה םא בש ל יהב אנ יך וש חי רםן אה המ ל אנ ר אל בי תוב (ויקרא טז) דנ ן כה כי לה םא, וש נ שש ת לי עי

ת נל קל תנ תש ה מי דושה קש ה הנ מונה אל ת סוד הה עי ה  ה, אותה תורה וות הנ צש מי ה ובש תורה ים בנ לי דש תנ שש ל מי אי רה שש יי ן של מנ זש בי
ה ינה אי ת  עי ה  יהכול אותה בש כי ה,  תורה הנ מי ים  לי טש בנ תש מי ל  אי רה שש יי של ן  מנ זש ובי אוי.  רה כה מות  לי שש בי ת  טל של קנ תש ומי יהה  קונל תי בש
ר (בראשית מנ אל נל מו של עמשות? כש ה לנ ה זל ה'. מנ עמשות לנ ת לנ ז עי אה אור, וש םא בש ל מות וש לי שש את בי צי מש םא ני ל , וש יהה קונל תי בש
עמשו, ננ םא  ל וש יום  הנ ש  די קנ תש הי של כש ים  די שי גופות הנ רו  אמ שש ני של עמשות?  לנ ה  זל ה  מנ עמשות.  לנ ים  להי אל א  רה בה ר  של אמ א) 
שום ם? מי ענ טנ ה הנ מות. מה לי י שש לי קון ובש י תי לי ר בש אה שש עמשות - ני ת לנ אן עי ף כה ים. אנ םא גופי ל עמשות רוחות לש רו לנ אמ שש ני וש
ה ת, או עולה דל ך עומל ת כה ה עי אותה שום של ה, מי תורה י הנ רי בש די ה מי טה מנ ל לש אי רה שש לו יי טש בנ תש הי שום של ך, מי תל רו תורה פי הי של

ל. אי רה שש ל יי לנ גש ת, בי דל או יורל

י רי שש ינו. אנ רי חמ ר אנ מי חנ אי לש דנ ך כש ינש אי אי דנ י, ונ י יוסי בי ר רנ מנ םאשו. אה ר קוהו בש שה יהיא ונש י חי בי רנ י וש י יוסי בי או רנ בה
ם את שה צי מש ים ני רי הה ין הל לו בי פי אמ תוכו, של רוי בש עון שה מש י שי בי רנ דור של י הנ רי שש ה. אנ ת זל מםענ אל שש ינו לי כי זה זו של ך הנ רל דל הנ

ך. רל דל ם בנ תה שש לה כו שש לש הה יהיא, וש י חי בי רנ י וש י יוסי בי דו רנ ה. יהרש מה כש חה הנ

ת מל אל י בל ני ני ך עמ דל סש ב חנ רה ים בש להי צון אל ת רה ך ה' עי י לש תי לה פי י תש ני אמ ר, (תהלים סט) ונ מנ אה ר וש סוחי ח אותו הנ תנ פה
ז י אה רי המ אי. של דנ ך הוא ונ כה ה הוא, וש ים. יהפל לי לש פנ תש בור מי צי הנ ה של עה שה צון? בש ת רה את עי רי קש י ני תנ ימה ינו, אי ני ך. שה על שש יי
תוב כה ה, של שה קה בנ ש  קי בנ לש יך  רי צה צון וש ת רה ז הוא עי אה םאת, וש ז ת הנ עי ל הה ה של קונה ת תי ים אל ני קש תנ ים ומש רי דש סנ בור מש צי הנ

ה. שה קה בנ ת הנ ש אל קי בנ ז ייש לש י אה רי המ ך, של על שש ת יי מל אל י בל ני ני ך עמ דל סש ב חנ רה ים בש להי אל

י - זו תי לה פי ה. תש לה אג א גש רה קש ני קום של מה ך, הנ לל מל ד הנ וי ה דה י - זל ני אמ חוד. ונ יי אן סוד הנ י כה רי ך ה', המ י לש תי לה פי י תש ני אמ ונ
צון - ת רה צון. עי ת רה י הוא עי זנ ה, אמ לה פי תש ה לנ לה אג ך גש הוא סומי של ד. כש חה הוא אל ה, של לה אג גש ה לנ יכה מי אן הוא סש כה ה. וש לה פי תש
סוק פה ד בנ ינחי ה לש צה ך רה לל מל ד הנ וי דה ד. וש חה יו אל הש ני ה וש זל ה בה לו זל לש כש ד, ני חה צון אל ד, רה חה ת אל ד, עי חה אל ל הוא כש לה ך, כש ף כה אנ

ד. חה חוד אל ה יי זל הנ

ה אותה ת בש בה שנ יות בש הש ה הוא לי אל ת? נה בה ל שנ ה של חה נש ת מי לנ פי תש ה בי זל סוק הנ פה ה הנ נה מנ תש ה הי מה ר, לה םאמנ ם ת אי וש
ת ענ שש חםל, בי י בנ רי המ שום של חםל. מי מו  ת כש בה ל שנ ה של חה נש ת מי לנ פי ין תש אי אי דנ ונ ת חםל, של לנ פי תש םא בי ל וש ה  חה נש ת מי לנ פי תש
ב ל גנ ף ענ אנ ד, וש חה אל ל כש לה כש כםל ני הנ ר וש ז הוסנ גל רם ל הה כה של ת כש בה שנ ל בש בה צון, אמ ת רה ינו עי אי ם וש עולה ין בה די לוי הנ ה, תה חה נש מי הנ
ין די חוד, הנ יי ייש  של כש גות. של רה דש ל הנ ת כה ד אל ינחי חוד לש יי ל  סוק של פה יך  רי ן צה כי לה וש מות,  שש בנ תש הי ין, זו  ר די עורי תש מי של
ם סי בנ תש ין מי די הנ ד. וש חה אל כםל כש ל הנ צון כולי ת רה צון. עי ת רה תוב עי ז כה אה ם, וש סי בנ תש כםל מי הנ ים וש מי חמ רנ ל בה לה כש ני ר וש בי חנ תש מי

כםל. ה בנ חה מש ייש שי ן, וש מנ אותו זש בש

ה אותה צון. ובש ת רה את עי צי מש ני ה של עה שה ת, בש בה ל שנ ה של חה נש ת מי לנ פי ת תש ענ ה שש אותה ם בש עולה ן הה ק מי לי תנ סש ה הי מםשל
ים רי עה ילו שש ה. אי לה עש מנ ה וה חה נש מי ת הנ ענ שש ת מי בה שנ ים בש רי עה שש עמללו הנ נש ה ני ל זל ענ ה, וש טה מנ ר לש ענ צנ ה, וש לה עש מנ יהה לש צון הה ה רה עה שה

לו. לה גש ה בי לה טש בנ תש ה הי תורה הנ ן של מה אל נל ה הנ רועל ה הה ת מםשל יר אל כי זש הנ י לש די ש, כש רה דש מי ית הנ י בי עמרי עמלו? שנ נש ני

ה ל מםשל שו של רה דש ית מי י בי עמרי ת שנ ה אל י רואל ים. מי רי חי אמ ן הה כי ל של ל, כה טנ ה בה ל מםשל שו של רה דש ית מי ן בי מנ אותו זש בש
ך שום כה צוב?! מי םא עה י ל ן, מי מנ אותו זש יו בש לה ה עה ה עמצובה ל מםשל ה של תורה הנ של ים?! כש רי חי אמ ל הה עמלו כה נה םא יי ל של עמלו, וש נש ני של
נו (תהלים לו) יש הנ ח, וש בנ ך של רל דל רוך הוא בש דוש בה קה ת הנ ק אל די צנ ם לש כו כגלה רש טה צש הי עמלו, וש נש ש ני רה דש מי ית הנ י בי עמרי ל שנ כה

ל. י אי רי רש הנ ך כש תש קה דש צי

ן מה אל נל יא הנ בי נה ה הנ ד - מםשל חה ה. אל מםשל ים בש לולי ם כש כגלה וש ה,  זל ן הנ מנ זש בנ ם  עולה ן הה מי קו  לש תנ סש הי ם של ה הי לשה שש
ף ל יוסי ד הוא של חה ין. אל י די דוקי ה צי לשה אן שש ך ייש כה שום כה ך. מי לל מל ד הנ וי ד - דה חה אל יק, וש די צנ ף הנ ד - יוסי חה אל יון, וש לש על הה
י רי רש הנ דו כש בנ הוא לש ף, של ה יוסי גו'. זל ה וש בה הום רנ יך תש טל פה שש ל מי י אי רי רש הנ ך כש תש קה דש הו צי זל ה, וש לל ל אי כה ם לש יק קודי די צנ הנ
ד ים ענ להי אל ך  תש קה דש צי תוב (שם עא) וש כה של הו  זל ן, וש מה אל נל יא הנ בי נה ה הנ ד מםשל חה אל ים. וש יוני לש על ים הה רי הה ל הל כה מו  ל, כש אי



1110

הו זל ך, וש לל מל ד הנ וי ד הוא דה חה אל םאל. וש מ ין ושש ים, יהמי די דה צש ל הנ כה ל לש הוא נוטי שום של דםלות, מי גש יתה  שי ר עה של רום אמ מה
ך. לל מל ד הנ וי ה דה ם - זל עולה ת. לש מל ך אל תש תורה ם וש עולה ק לש דל ך צל תש קה דש תוב (שם קיט) צי כה של

ה, י תורה עמרי עמלו שנ נש ה ני זל ן הנ מנ זש ה בנ ל זל ענ ה. וש ל פל ענ בש ה של תורה ב וש תה כש בי ה של ה, תורה זל ן הנ מנ זש כםל בנ ס הנ ני כנ תש ז מי אה
ה. זל ן הנ מנ זש ם בנ עולה ל הה י כה עמרי עמלו שנ נש ני וש

ים יוני לש על הה חו  תש לות. פה גה בנ לו  פש ים נה טי בה שש ל הנ כה נות, וש יה עש מנ הנ קורות וש מש הנ שו  יק, יהבש די צנ ף הנ ת יוסי מי ה של עה שה בש
גו'. ה וש בה הום רנ יך תש טל פה שש ל מי י אי רי רש הנ ך כש תש קה דש רו, צי מש אה וש

ה. ירה אי מש יהה הנ רש לנ קש פנ סש אנ ל הה אור של ב, הה תה כש בי ה של ה תורה עמלה נש ני ם, וש יי רנ הר צה ש בנ מל של ך הנ שנ חל ה, נל ת מםשל מי ה של עה שה בש

ן מנ זש אותו  ה. ומי ת אורה ה אל סה נש ה כה ל פל ענ בש ה של תורה ה, וש ת אורה ה אל נה בה לש ה הנ סה נש ך, כה לל מל ד הנ וי ת דה מי ה של עה שה בש
יהה. בובש רש עי ב בש לי י הנ קי זש ל חי כה ת, וש לקל חמ מנ ים בש מי כה חמ הנ ה, וש נה שש מי ל הנ ת ענ לקל חמ מנ ה הנ תה בש רנ תש הי ה, וש תורה זו אורות הנ נש גש ני

ם. עולה ל דורות הה כה ן בש מנ אותו זש ה בש תורה ת הנ חנ מש ין שי ה אי ל זל ענ וש

יהה) הה ה של (זל ך.  כה רו  זש גה ך  יהה כה הה של ית, כש ני עמ תנ רו  זש גה י  לוני ת פש מי של ן? כש נה בה רנ רו  זש גה יות של ני עמ תנ רות הנ מש ן חג הי ומה
יך רי צה ה של מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ ן ענ מנ אותו זש ה, בש ל פל ענ בש ה של תורה ב וש תה כש בי ה של תורה ת הנ חנ מש ל שי ר של נוס יהתי יהה כי הה של וכש

ן. מנ אותו זש ה בש תורה י הנ עמרי עםל שנ נש לי

םאשו ר בש קוהו  שה ונש יהיא  י חי בי רנ וש י  י יוסי בי רנ חו  מש ר. שה אי בה תש ני של מו  ין, כש די י הנ דוקי צי לו  ת אי ים אל רי ן אומש כי לה וש
זו! ך הנ רל דל נו בנ קי לש י חל רי שש רו, אנ מש אה ם, וש קםדל מי כש

ם כה חה עםז לל ה תה מה כש חה יר. הנ עי יו בה ר הה של ים אמ יטי לי ה שנ רה עמשה ם מי כה חה עםז לל ה תה מה כש חה ר, (קהלת כ) הנ מנ אה ח וש תנ עוד פה
רו מש אה ים, וש יוני לש נות על חמ ם מנ ל אותה כה ים וש יעי קי ם רש ל אותה עו כה זש עש דנ זש ה, הי ל תורה בי קנ י לש יננ ר סי הנ ה לש לה עה של ה. כש ה מםשל - זל
ץ?! רל אה לה ה  ידה הורי ה לש ה רוצל תה אנ ה, וש תורה א בנ לה אל ה  ינה אי נו  לה ה של חה מש ל שי כה ל טוב וש ה כה ם, ומנ עולה בון הה יו: רי נה פה לש
הוא רוך  בה דוש  קה ר הנ מנ אה ים, של רי בי חמ הנ רוהה  אמ בי של מו  כו', כש ה וש ק מםשל זי חנ תש ש. הי אי בה פו  רש שה ה לש ל מםשל ענ צו  בש קנ תש הי

כו'. ה וש מםשל לש

ה עה שה ה בש תורה ק בנ זי חנ תש ה, מי מה שש לי ה  ל בה די תנ שש ה ומי תורה ק בנ סי ענ תש מי י של ל מי ם - כה כה חה עםז לל ה תה מה כש חה ל, הנ בה אמ
ר, מנ אה ר וש זנ ק? חה זי חנ תש קום מי ה מה יזל אי ק מי חםזל ף וש תםקל אותו  יך. וש רי צה ה של עה שה יו בש לה ן עה גי הה ק לש חםזל ף וש תםקל לו  יך  רי צה של
ם הל ק בה זי חנ תש ם מי דה אה ים, של יוני לש ים על יטי לי ם שנ הי ה, של תורה תובות בנ כש ירות של מי ר אמ של ן על אותה ים. מי יטי לי ה שנ רה עמשה מי
ם, הל ים בה לויי ה תש טה ה ומנ לה עש מנ לש ה של מה כש חה ל הנ כה וות וש צש מי ל הנ כה ם וש עולה ל סודות הה א. כה בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה בה
ם עולה ק לה חםזל ק בש זי חנ תש יות מי הש ה לי תורה ל בנ די תנ שש מי י של ל מי קו של לש י חל רי שש ה. אנ תורה כםל הוא בנ הנ ל, וש לה כש כםל ני ם הנ הל ובה

א. בה הנ

ל ד של חה ם אל שי בש לו  לש כש ני ים, וש קוקי מות חמ ה שי רה עמשה ה, בנ תורה ם בנ ה הי מה כש י חה יני ה מי רה ים - עמשה יטי לי ה שנ רה עמשה
לו פי אמ אות, ונ רש ת לי טל ן שולל יי ענ ין הה אי ים, של רי הה ם זש אותה א, בש בה ם הנ עולה קוקות, סודות הה יות חמ ם אותי יי תנ ים ושש רי שש על
מו א, כש בה ם הנ עולה ים לה יקי די צנ לנ יש  הוא הורי רוך  בה דוש  קה הנ ה של שוקה דון ותש עי אותו  ל בש כי תנ סש הי ת, ולש ענ דנ ל לה כל שי בש

ה לו. כי חנ מש ה לי עמשל ך ינ תש ים זולה להי ה אל תה אה םא רה ן ל יי ר (ישעיה סד) ענ מנ אל נל של

ר (שמואל-ב מנ אל נל מו של ם, כש עולה ל אותו הה דון של עי ר בה חי ן אנ חה לש ל שג כםל ענ אל ה אותו לל כל זנ ם מש דה ל אה נו של חה לש שג
ת יכנ י עמרי זוהי י, וש רה ד צםרש גל ן נל חה לש י שג ננ פה עמרםך לש ר, תנ יהה אומי ך הה לל מל ד הנ וי דה ל. וש יד הוא אםכי מי ך תה לל מל ן הנ חנ לש ל שג י ענ ט) כי

א. בה ם הנ עולה ם בה הל ית בה ני הל ה נל מה שה נש הנ ה של שוקה דון ותש ז הוא עי י אה רי המ ם, של אותו עולה ן בש חה לש שג הנ

מו כש ם  עולה אותו  בש ים  לי אוכש דון  עי וש פוק  סי וש זון  מה י  רי המ של ן.  כי ם?  עולה אותו  בש מות  שה נש לנ ייש  ן  חה לש שג י  כי וש
אותו ר. וש בה דש מי ל בנ אי רה שש יי לו  כש ם אה מותה ן. כש ים? כי לי ים אוכש יוני לש ים על כי אה לש י מנ כי וש ים.  יוני לש ים על כי אה לש ים מנ לי אוכש של
ש, ת קםדל חנ שש ן מי מל ל אור של זון של הוא מה א, וש בה ם הנ עולה סוד הה ה מי לה עש מנ מי ך  שה מש ני וש ענ  שופי ל של טנ זון סוד הוא לנ מה
ל ן של דל ן עי גנ שות בש בש לנ תש ים מי יקי די צנ מות הנ שש ם ני י שה רי המ ם, של נות שה הל נל ן וש דל ן עי גנ ם בש שה זונות מי ים ני יקי די צנ מות הנ שש ני וש

ה. זל ם הנ עולה הה מו של ה כש טה מנ

תוב כה אוי, של רה יון כה לש דון על עי ן בש די ענ תש הי ם ולש בונה בוד רי כש אות בי רש ים לי עולי ים וש טי שש פנ תש ים מי ני מנ זש תות ובי בה שנ ובש
ר שה ל בה י כה כי ר ה'. וש מנ י אה ננ פה ות לש חמ תנ שש הי ר לש שה ל בה תו יהבוא כה בנ שנ ת בש בה י שנ די שו ומי דש חה ש בש י חםדל די יהה מי הה (ישעיה סו) וש

ר? שה ל בה הו כה ה. מנ מה שה ל נש ל רוחנ או כה א כה לה תםב, אל כש יהה לו לי ך הה םא כה יהבוא? ל

בוד ה. אותו כה לה עש מנ יון לש לש על בוד הה כה ר הנ קנ יש מו  א כש בה ם הנ עולה ם בה דה אה ת הה ה אל שה רוך הוא עה דוש בה קה א הנ לה אל
ת חנ ת רוחנ אנ סל נל כש ה ני זל א גוף, ובה רה קש ני ה של טה מנ ד לש חה קום אל מה יענ לש גי מנ ד של ה, ענ מה שה נש ה לי מה שה רוחנ ונש יון הוא רוחנ לש לש על

גוף. פוק אותו הנ ל סי כה זון וש מה ל הנ כה טוב וש ל הנ ה הוא כה זל את כםל, בה רי קש ני ים של יי חנ קור הנ ל מש של

ה מו זל אותו גוף. כש ה הוא רוחנ לש זל כםל הנ יא?) הנ כםל הי הו בנ כםל הוא. (מנ ץ בנ רל רון אל תש יי ה - (קהלת ה) וש סוד זל וש
א כםל) רה קש ני גוף של ל הנ ת ענ טל שולל ה (של יונה לש על רוחנ  ה  אותה מו  ת בו, כש טל שולל של רוחנ  ה הוא גוף, וש זל ם הנ עולה ם בה דה אה
ות חמ תנ שש הי ר לש שה ל בה תוב יהבוא כה ה כה ל זל ענ ר, וש שה ל בה א כה רה קש ני הו של זל ה, וש לה עש מנ גוף לש ל הנ ת ענ טל שולל את כםל, של רי קש ני של

ה לו. כי חנ מש ה לי עמשל ך ינ תש ים זולה להי ה אל תה אה םא רה ן ל יי תוב, (ישעיה סד) ענ דון כה ל אותו עי ר ה'. ענ מנ י אה ננ פה לש
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ר לו, מנ ך? אה מש ה שי ר, מנ אותו סוחי יהיא לש י חי בי ר רנ מנ ד, אה חה ר אל תוך הנ יעו לש גי הי של ך. כש רל דל ים בנ רי בי חמ חו הנ מש שה
ה טה י נה רי אי המ דנ י, ונ י יוסי בי ר רנ מנ ך לו. אה רי טה צש תי ה של עה שה ך בש קולש ע לש מנ שש יי ך וש נש נל חה רוך הוא יש דוש בה קה ר לו, הנ מנ ן. אה נה חה
יעו גי הי של ך. כש מש בוד שי יל כש בי שש ם בי לון שה ן, נה נה ר חה פנ א כש רה קש ני ך, של מש ל שי ד ענ חה ר אל פה ה ייש כש זל ר הנ הה ר הה חנ ן אנ כי ש, וש מל של הנ
ה ן זל חה לש אי שג דנ יהיא, ונ י חי בי ר רנ מנ כםל. אה אל ים לל יני ה מי מה כנ ן בש חה לש ם שג יהל ני פש רו לי דש סי ם, וש יהל חי רש אה ית מש בי סו לש נש כש ם ני שה לש

ה. י תורה רי בש די רו בש טש ענ ה ולש ן זל חה לש עמלות שג הנ נו לש ייש לה א, וש בה ם הנ עולה מו הה כש

ך. ן לה תנ ר נה של ה אמ טםבה ץ הנ רל אה ל הה יך ענ להל ת ה' אל תה אל כש רנ תה ובי עש בה שה תה וש לש כנ אה ר, (דברים ח) וש מנ אה י וש י יוסי בי ח רנ תנ פה
רוך דוש בה קה א הנ רה בה של א, כש לה יך? אל רי םא צה ה ל ן זל ול גה י בש רי המ נו, של ן לה יי ננ ץ מי רל אה חוץ לה ים, בש כי רש בה ל מש אי רה שש ץ יי רל אל ם בש אי
יף קי הי שוב וש יי ת הנ ק אל לי ר. חי חי ד אנ צנ יא לש ה הי בה רה חה הל ד, וש חה ד אל צנ שוב הוא לש יי ץ. הנ רל אה ת הה ק אל לי ם, חי עולה ת הה הוא אל
ע צנ מש אל ם, ובש עולה ז הה כנ רש יא מל ה הי דושה קש ץ הנ רל אה ה. הה דושה קש ץ הנ רל אה יא? הה י הי ת, ומי חנ ה אנ דה קג יב נש בי ם סש עולה ת הה אל
ל ל כה זון של מה ל הנ כה טוב וש ל הנ כה ים. וש שי דה קר ש הנ ית קםדל ם הוא בי יי לנ רושה ע יש צנ מש ם. אל יי לנ רושה יא יש ה הי דושה קש ץ הנ רל אה הה

ם. שה זון מי םא ני ל שוב של יי ל הנ כה קום בש ך מה ין לש אי ה, וש לה עש מנ לש ם מי שה ד לש שוב יורי יי הנ

ל כםחו אי רה שש רו יי בש שה ר, של בה דש אותו מי ט לש רה ם פש עולה ל הה כה ה בש של ב קה רי קום חה א מה צה מש םא ני ל ה, וש בה רה חה ת הל ק אל לי חי
ד צנ ט הנ ר שולי בה דש אותו מי א. בש נורה הנ דםל וש גה ר הנ בה דש מי יכמך בנ מולי ר (דברים ח) הנ מנ אל נל מו של ה, כש נה ים שה עי בה רש פו אנ קש תה וש
ם אותה ים בש יקי די צנ או  צש מש ל ני אי רה שש ם יי אי ים. וש ני ים שה עי בה רש אנ כםחו  רו  בש שה ל וש אי רה שש יו יי לה עה כו  לש הה חו  רש ל כה ענ ר, ובש חי אנ הה
ן ל אותה הוא כה רוך  בה דוש  קה ת הנ אל יזו  גי רש הי של ם. ומי עולה ן הה ר מי חי אנ ד הה צנ הנ ר אותו  ערבה יהה מה ים, הה ני ים שה עי בה רש אנ

שותו. ת רש חנ ם תנ לו כגלה פש נה ר, וש חי אנ ד הה צנ ק אותו הנ זי חנ תש ים, הי מי עה פש

יהה םא הה ן ל מה אל נל ה הנ י מםשל רי המ ך, של םא כה ם? - ל ת שה יך מי ם אי עולה י הה ני ל בש ל כה ה ענ לה עה ה של י מםשל רי המ ר, ונ םאמנ ם ת אי וש
םא ל ה, וש לה עש מנ לש ים של יוני לש ים על יטי לי יו שנ לה עה קו  לש חש נל ת. של לקל חמ ים? מנ רי עמבה ה הה ה זל ים. מנ רי עמבה ר הה הנ א בש לה אל שותו  רש בי
םא ל וש ם,  ר שה בנ קש ני וש יו,  לה ט עה לנ שה ן וש מה אל נל ד הנ בל על ה הה א מםשל בה ד של ך, ענ ר כה אנ שש ני וש ר,  חי יט אנ לי שנ ה וש נל מג י מש ידי ר בי סנ מש ני

י. גנ בםר אםתו בנ קש יי תוב (שם לד) ונ כה דו, של בנ רוך הוא לש דוש בה קה ק הנ תו - רנ בורה קש ק בי סי ענ תש הי

א רה קש יי י הוא. ונ תוב מי םא כה ל ר, וש מנ ה אה ל מםשל אל ר (שמות כד) וש תה סש ך ני רל דל תוב בו בש כה י? אותו של בםר אםתו, מי קש יי ונ
ה יהדוענ הוא קום זל אי מה דנ א ונ לה י הוא, אל תוב מי םא כה ל בםר אםתו, וש קש יי אן ונ ף כה י הוא. אנ תוב מי םא כה ל ה, וש ל מםשל אל
דורות ל הנ כה יענ לש הודי יל לש בי שש ם. ובי ר שה בנ קש הוא ני דו, וש בנ ה לש ק מםשל יו - רנ לה ט עה לנ םא שה ר ל אותו הנ ן בש כי לה ים. וש רי בי חמ לנ
ם כגלה יות  הש לי ם,  תוכה בש ה  רה שש הג ם  הל לה של ה  רועל הה אותו  יהקומו,  ר  בה דש מי י  תי מי ם  אותה של ם  עולה הה ל  של ים  רי חי אמ הה

א. בה ם הנ עולה ה לה ידה עממי רות הה עורש תש הי בש

ל אותו רוך הוא ענ דוש בה קה ה הנ וה יך צי ר, אי חי אנ ד הה צנ כםחנ הנ ף וש ר הוא תםקל בה דש אותו מי ך של ם כה ר, אי םאמנ ם ת אי וש
א, לה ר. אל בה דש מי ל בנ אי רה שש יי בו  כו  לש הה ר של אותו הנ לש חו  לש שה ם לש הל יהה לה ל? הה אזי זה א עמ רה קש ני ר של חי ר אנ הנ לש חו  לש שה יר לש עי שה
יש ר בו אי בנ םא עה ל קום של מה ק בש זי חנ תש פו הי קש תה פו. וש קש ר תה בנ שש י ני רי ים, המ ני ים שה עי בה רש ל אנ אי רה שש כו בו יי לש י הה רי המ ן של יוה כי

ים. ני ים שה עי בה רש ם אנ ל שה אי רה שש ל יי ם של יורה יהה די י הה רי ר המ אותו הנ ים, ובש מי עולה ם לש שה

יהכול ינו  םא (אי יש ל אי ע, של לנ ק אותו סל ת עםמל חנ תנ יון, וש לש ק על זה ע חה לנ קום הוא סל ה, אותו מה זל יר הנ עי שה ל בנ בה אמ
ג רי טש קנ ם מש הל א לה צי מה םא יי ל ל וש אי רה שש ל יי ענ עמבםר מי ינ י של די פו, כש רש כםל טנ אל ר לל ט יותי ם, הוא שולי ס שה נה כש ם) ני שה ס לש ני כה הי לש

שוב. יי ם בנ יהל לי עמ

ים. שי דה קר ש הנ ית קםדל בי ה בש דושה קש ץ הנ רל אה ם) הה עולה ל (הה ל כה ה של דה קג נש ז הנ כנ רש ה תוך מל מונה אל ל סוד הה טונו של לש שי
ל קום של ל מה כה כםל בש ם לנ שה ים מי אי פוק יוצש סי זון וש ם, ומה עולה ל הה זון כה כותו ני זש יום, בי קי ינו בש ו אי שה כש ענ ב של ל גנ ף ענ אנ וש
א צה מש ץ ני רל אה כות הה וזש כםחנ  ה, מי ל זל ם כה ה, עי דושה קש ץ הנ רל אה חוץ לה ו מי שה כש ל ענ אי רה שש יי ב של ל גנ ף ענ ן, אנ כי לה שוב. וש יי ד הנ צנ
ל ך. ענ ן לה תנ ר נה של ה אמ טםבה ץ הנ רל אה ל הה יך ענ להל ת ה' אל תה אל כש רנ תוב (דברים ח) ובי ה כה ל זל ענ ם. וש עולה ל הה כה פוק לש סי זון וש מה

ם. עולה פוק לה סי זון וש א מה צה מש ה ני ילה בי שש י בי רי המ אי, של דנ ה ונ טםבה ץ הנ רל אה הה

ה דושה קש ץ הנ רל אה ת הה שנ דג ל קש אםג ענ דש לי יר וש כי זש הנ ים, ייש לו לש לי כה אמ ם מנ אותה ג בש ני ענ תש נו ומי חה לש ל שג ן ענ די ענ תש מי י של מי
ם, ל שה ה של תל שש ה ומי חה מש שי ה  אותה בש נו  חה לש ל שג ב ענ צי ענ תש הוא מי ב של צל על יל אותו  בי שש ב. ובי רנ חה של ך  לל מל ל הנ יכנ ל הי ענ וש

קו! לש י חל רי שש ש. אנ דה קש מי ית הנ בות בי רש ל חה ת כה ה אל נה יתו ובה ת בי ה אל נה לו בה אי יו כש לה ב עה רוך הוא חושי דוש בה קה הנ

יך רי םא צה ה ל ל זל ענ ך, וש רי בה תש בות מי אה ת הה לשל ל שש סוד של י מי רי המ שום של ה, מי לשה שש א בי לה ינו אל ה אי כה רה ל בש כוס של
ת נל תל ני שום של ם, מי יהל ני ין שש ה בי לה בש קנ םאל ולש מ שש ין ובי יהמי ה בש ת אותה תי יך לה רי ה צה כה רה ל בש ה. כוס של לשה שש א בי לה כוס אל

ך. רי בה תש ם מי שה י מי רי המ ין, של יהמי ה בש יר אותה אי ך ינשש ר כה חנ םאל. אנ מ ין ושש ין יהמי בי

ה, רה ם עמשה ה הי כה רה ל בש י כוס של קוני תי שום של אוי, מי רה ם כה ם הי כגלה ה, וש כה רה ל בש כוס של רו בש מש אל ים נל רי בה ה דש רה עמשה
ה, יך בה להל י ה' אל יני תוב (שם יא) עי כה שום של ן, מי יי ענ יחנ בו בה גי שש הנ יך לש רי ה צה כה רה ל בש ים. כוס של רי בי חמ שוהה הנ רש י פי רי המ ונ

יחנ בו. גי שש הנ א לש לה ן, אל יי ענ הה ח מי כנ שה הי יך לש רי םא צה ל וש

הוא סוד ך) של שום (כה רוך הוא, מי דוש בה קה ת הנ ם אל דה אה ך הה רי בה מש ה של כה רה ה בש אותה ך בש רי בה תש ה מי כה רה ל בש כוס של
ת ענ שש נו בי חה לש ך שג רי בה תש ילו ני בי שש י בי רי המ ך, של לל מל יבות הנ שי הוא חמ י של מי ה, כש יונה לש ה על ירה מי שש רו בי מש שה יך לש רי צה ה, וש מונה אל הה

ך. רי בה ם מש דה אותו אה זון של מה ת הנ כנ רש בי
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תוב כה של  , רוהה אמ בי של מו  כש יק,  רי ן  חה לש שג ל  ענ צויהה  מש ה  כה רה בש ין  אי י  רי המ ם, של יקה רי ילה  הש יי םא  ל נו  חה לש שג של יך  רי צה
כות רה בש הנ י  רי המ של ם,  יקה רי אות  רה הי לש יך  רי צה םא  ל ן  חה לש שג ן  כי לה וש גו'.  וש ת  יי בה בנ ך  לה ילש  ה  מנ י  לי י  ידי גי הנ ד)  (מלכים-ב 
ן תוב (דניאל ב) נותי כה ה, וש מה כש י חה תי תנ ב נה ם לי כנ ל חמ ב כה לי ה - ובש סוד זל ם. וש לי קום שה מה א בש לה םא שורות אל יונות ל לש על הה
י ננ פה ים לש ני ם פה חל ן לל חה לש שג ל הנ תה ענ תנ נה תוב (שמות כח) וש כה ים, של ני פה ם הנ חל ל לל ן של חה לש ה שג ל סוד זל ענ ים. וש מי כה חמ ה לנ מה כש חה

יד. מי תה

א נה ימש הי יהא מש עש רנ

ן) קי תנ תש הי יר ולש הי זש הנ ך, (לש לל מל י הנ לי ה כש ן בה קי תנ ה לש עה שה ה הנ יעה גי י הי רי המ ם, של כל סו כגלש נש כנ תש ים, הי אי מורה אה ים וש אי נה תנ
ל. קל של כםל בש הנ ים. וש רובי ת וכש פםרל כנ רון וש נו, אה כנ יור וש , כי חנ בי זש ן, מי חה לש ה, שג נורה ן, מש כה שש ן: מי הי יו, של נה פה ן לש קי תנ תש הי יר לש אי הה לש

נו. תש ה יי ל, זל אי רה שש ת יי ה אל וה ך צי שום כה ומי

יתה שי עה תוב וש כה הו של ם, זל ת כגלה עמשות אל ה לנ וה ך צי אותש ך הוא, וש אי כה דנ ן, ונ מה אל נל ה הנ ר, רועל מנ אה ד וש חה א אל נה ד תנ מנ עה
ים רי בה דש ה  לשה א שש לה אל עמשות  לנ ך  לש ה  שה קנ תש םא הי ל כםל  הנ ומי ה,  עמשי ונ ה  אי ורש כםל,  הנ בש ך  כה וש ן.  חה לש שג יתה  שי עה וש ת.  נורה מש

ך? שו לש קנ תש ה הי מה ש. לה "חםדל ים, הנ לי "קה ה, שש "נורה ך: מש מש יות שי אותי ים בש שומי רש

י לי כש הנ אי של דנ ה. ונ נורה מש ה הנ של יעה ה תי שה קש ן מי י מי ה לי תה שש קנ תש הי יהה זו של שש ים קג יאי ם מוצי תל ן, אנ קי ן זה קי ר לו, זה מנ אה
ה (תהלים ר בה מנ אל נל לו של ה של נורה מש יא הנ ה, הי לה עש ת בנ ש אל מי שנ י לש לי יא כש הי ה, של ינה כי יא שש רוך הוא הי דוש בה קה ל הנ של
ע בנ של כות. בש לש ומנ סוד  יש הוד,  הנ וש ח,  צנ ני הנ וש ת,  רל אל פש תי הנ וש ה,  בורה גש הנ וש ה,  לה דג גש ם: הנ הי יך, של תי לש לנ יום הי ע בנ בנ קיט) של

ה. לולה כש

ה וה צש ר מי ך, הוא ני לל מל רועות הנ י זש תי ד, גוף ושש חה אל ה הה דה צי ה מי נורה מש י הנ ני ת קש לשל - שש לו  לה גות הנ רה דש ע הנ בנ של מי
ם. הל יר בה אי הה י לש בי עמרה ר מנ הוא ני ית, וש רי ם ובש יי י שוקנ תי ם שש י, הי ני שי ה הנ דה צי ה מי נורה מש י הנ ני ת קש לשל ם. ושש הל יר בה אי הה לש

ם. יי ינה ת עי ירנ אי ה מש רה ת ה' בה ונ צש ר בו מי מנ אל נל ה, של וה צש ר מי יר בו ני אי הה ר לש יא ני הי את, וש רי קש ך ני לל מל ת הנ נורנ מש

ם הי י"ם, של וי וה לש  ה ה', שה ן זל יוקה דש ים, בי ני ה קה לשה שש ה  לה ייש  ה, של יונה לש על ה, ה' הה ינה ה? בי נורה מש הנ םאש  י ר ומי
ל ה של נורה מש סוד. ו' הנ ח הוד יש צנ ם ני הי ים) של וי לש וה ה ה', (שה ן זל יוקה דש ים, בי ני ה קה לשה יהה, שש ני שש בות. ה' הנ אה ת הה לשל שש

לו. ים של ני קה ת הנ של שי בון ו', בש שש חל ה בש טה מנ ים לש ני ל ו' קה ה. הוא כולי ינה את בי רי קש מו ני ל שש ן יה"ה. ענ ע בל צנ מש אל הה

י לי ה כש ינה א אי בה ם הנ עולה ל הה ד של צנ ת ז' מי צורנ ה כש ר תורה פל ל סי ר של תל ה (משלי יב). כל לה עש ת בנ רל ל עמטל יי ת חנ של י' אי
יו. תה חש י תנ לי ה הוה"י, הוא כש זל מו  ה הוא כש זל ם הנ עולה ל בה בה םאשו. אמ ל ר ה ענ רה א עמטה לה אל ת לו  של מל שנ םא מש ל יו, וש לה אי

לו. ה של דה ל מי כה לו, בש ר של יבה ל אי כה לו, בש ה של ירה פי ל סש כה לו בש מוש של שי הנ

ה, " הוה יש םאשו  ר ל  ענ ע.  צנ מש אל בה ים  מי עה פש לי םאשו,  ר ל  ענ ים  מי עה פש לי יו,  תה חש תנ יא  הי ים  מי עה פש לי זו  י'  ה  זל שום  ומי
ל הו"ה הוא י' ענ יד, של מי ר תה עמלת ני הנ ה (ויקרא כד) לש זל ה. וש נה םאש פי ר ה לש תה יש ים הה בוני סו הנ אמ ן מה בל (תהלים קיח) אל
מו ן, כש כה שש מי סוף, בנ ה הוי"ה. בנ מו זל נו, כש תש ה יי תוב (שמות ל) זל כה הו של ל, זל קל של ית הנ צי חמ ע מנ צנ מש אל ה. בה נורה מש ד הנ צנ מי
י צי חמ ה ו'. ונ מה אנ ה, וש תונה חש תנ ה' הנ ד הנ צנ ב מי מות רםחנ ש אנ מי חה ה, וש יונה לש על ה' הה ד הנ צנ ך מי מות אםרל ש אנ מי ה הוה"י, חה זל

אות ו'. ז בה מה רש כםל ני הנ ה י'. וש מה אנ הה

י"ו "י וה ה יו"ד הי זל ם הנ שי ז בנ מה רש ני ים, של להי ין אל י אי דנ עה לש בנ רון ומי חמ י אנ ני אמ אשון ונ י רי ני הו סוד (ישעיה מד) אמ זל וש
ר חנ םאש, אנ ר יא בה אות י' הי ל הה ה של דה צי מי ב של ל גנ ף ענ אנ םאל. וש מ שש ד הנ צנ ה מי בה קי ל י' הוא נש ט ה' ענ שולי ם של ל שי כה "י, וש הי
ת ה' - חנ ר, תנ תל ל ה' (ו') הוא כל א י' ענ לה ה. אל בה קי יא נש הי רםב, וש דון לה "י ני "י הי ה הי מו זל סוף, כש יא בנ י"ן הי הי י הי ני שש בי של

ת ו'. חנ ן תנ כי ל של מוש. כה שי

ר, או תל עמשות. (או כל י לנ ה לי שה קנ תש ד, הי חה חוד אל כםל יי הנ יון, של לש על חוד הה יי רוד בנ צוץ ופי ינו קי שי םא עה ל שום של ומי
עמשות םא לנ ל טוב, של ן לש וי כנ תש ה הי זל ר של חנ ר, אנ מנ בות, אה שה חמ מנ ל הנ ענ כה יודי רוך הוא של דוש בה קה הנ מוש) וש י, או שי עי צה מש אל
דוש קה ל הנ של מו  צש ענ ה מי של עה ה, תי ינה כי שש הנ מו  כש ה  מה צש ענ ה מי של עה ה, תי נ"ורה מש ה הנ של "יעה רוד, (שמות כה) תי בוץ ופי קי

ל. אי לש צנ ש בש ינענ מוש, (שם לז) ונ ה שי ינה כי יא שש ם הי הל בה ים של לי כי ר הנ אה רוד. שש י פי לי רוך הוא בש בה

ם עולה יא הה הי ה, של ינה בי ת מי לל טל ני של י, כש עי צה מש אל מוד הה ענ ל הה ה של רה יא עמטה ה, הי תונה חש ה תנ ינה כי שש קום של ל מה כה ובש
יו לה ר עה מנ אל נל ה, של זל ר הנ ענ שנ ס לנ ני כה יי ד של יו, ענ דותה ל מי כה םא בש ל רוך-הוא וש דוש-בה קה ם בנ דה אה ה לה רה כה ין הנ אי אי דנ א, ונ בה הנ

ה'. ר לנ ענ שנ ה הנ (תהלים קיח) זל

ים. רי תה סש ני ים וש שי פםרה מות, מש שי ל הנ יות של אותי ל הה כה ה ומי ירה פי ל סש כה ה מי לולה יא כש יא יי (ייי) הי הי אות ל', של בש
גול מו סל ים, כש מי עה טש ל הנ ה של לה ד של צנ הנ םאשו, מי ל ר ה ענ רה יא עמטה הי ה. וש לה עש ת בנ חנ מוש תנ אות, שי ל אות וה כה ה בש דה קג יא נש הי
יא הי ק. וש שורג ל, בש קל של ית הנ צי חמ מו, מנ ע עי צנ מש אל יא בה הי י. וש לה גש דםם רנ ץ המ רל אה הה ך, (ישעיה סו) וש לל מל י הנ כי רש ת בי חנ ה תנ קודה נש

א. תה גולש סל ד הנ צנ םאשו מי ל ר ה ענ רה עמטה

ינו. להי ה' אל ך  לש נו  תש ר יי תל ך, כל לל מל הנ םאש  ל ר ר ענ תל יא כל ן הי מנ זש אותו  א. בש תה גולש סל ך  ר הולי ף שופה קנ א מנ קה רש זנ
הוא ע של ה הוא נודה בה קםר. של חש ל תנ ך אנ מש ה מי כגסל מש רםש ובנ דש ל תי ך אנ מש א מי לה פש מג ר בו, בנ מנ אל נל אותו של ה בש דועה יא יש הי
ה כםל בה הנ ק. וש שורג ים, בש להי ין אל יו אי דה עה לש בנ גול. ומי סל רון, בש חמ הוא אנ א, וש תה גולש סל נו  יש הנ ר, של תל כל ה בש לה עש מנ אשון לש רי

ה). טה מנ ע (לש נודה
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יא ה, הי נה מל ה מי לה עש מנ יג לש שי הנ יהה לש לל עמלות עה ה לנ רוצל י של ה. ומי לה עש מנ ה אותו לש עמלה יא מנ ה, הי טה מנ ה לש ק בה בה דש ני י של מי
םא ל ה של וה צי וש יו,  נה בה לש ה  ד אותה מי ה, לי ע בה עמקםב נודה ינ שום של ה. ומי ק בה לל חי ין לו  אי ה וש נה מל ה מי טה מנ לש ה אותו  ילה פי שש מנ
םאת ז תוב (בראשית מט) וש כה הו של ע. זל צנ מש אל ה וש טה ה ומנ לה עש כםל - מנ יא הנ הי ה, של נה מל ה מי לה עש מנ ה לש גה רש דנ עמלות לש שו לנ קש בנ יש

ם. יהל בי ם אמ הל ר לה בל ר די של אמ

ם. קה לש חל ים בש חי מי ושש ה  ים בה ירי עמשי ה ונ תורה ים בנ מי כה ה חמ י תורה לי עמ בנ ר לש מנ אה ח וש ונ ה, צה יר אותה כי יהה מנ הה יא של בי נה
דםענ יה ל וש כי שש ל הנ לי הנ תש מי ל הנ לי הנ תש םאת יי ז ם בש י אי גו', כי ל וש לי הנ תש ל יי ר ה' אנ מנ ר, (ירמיה ט) כםה אה מנ אה ם וש יהל לי ח אמ ונ צה
ה אה יהה רה מש רש יי . וש חנ י בוטי ני םאת אמ ז גו', בש ה וש נל חמ י מנ לנ ה עה נל חמ ם תנ ר, (תהלים כו) אי מנ ה אה יר אותה כי יהה מנ הה ד של וי י. דה אותי
ל ים ענ די יורש בות של בה בוא רש רי מות בש אג ים הה עי בש ל שי ים של ני מג מש ל הנ כה ש, וש חה נה הנ וש א)  "ל (בה אי מה סה לות, וש גה הנ ך  ת אםרל אל
ץ רל אל בש ם  יותה הש בי םאת  ז ם  גנ ף  אנ וש (ויקרא כו)  הוא,  רוך  בה דוש  קה ר הנ מנ אה ה של זל הנ סוק  פה הנ ת  ה אל אה רה וש ל,  אי רה שש יי
יו לה םאת, עה ז ם לה בו גנ ת לי םא שה ר ל של אמ יל. ונ ן אוחי ל כי י ענ בי ל לי יב אל שי םאת אה יא, (איכה ג) ז בי נה ר הנ מנ גו'. אה ם וש יהל בי אויש
שום ה. מי הודה ע ה' קול יש מנ ר שש םאמנ י ה ונ יהודה םאת לי ז םאת. (דברים לג) וש ת ז ין אל םא יהבי יל ל סי ר (תהלים צב) וכש מנ אל נל

יו. ל יהמה יהה כה לל ח עה רנ טה כות, של לש מנ ה לנ לה ה עה ילה בי שש ד בי וי דה כות. וש לש מנ ה לנ כה יו, זה בי הו אה וה צי ה של ר מנ מנ שה של

ת אל תה  רש הנ זש הי ה  גו'. בה וש ה  ם מםשל ר שה של ה אמ תורה םאת הנ ז וש ר (שם ד)  מנ אל נל יהה  לל ה, עה דושה קש ה הנ נורה מש ר הנ מנ אה
ר של ה אמ כה רה בש םאת הנ ז תוב (שם לג) וש כה הו של ט. זל בל שי ט וש בל ל שי כה ל בש אי רה שש ת יי תה אל כש רנ ה בי ך, בה תש יתה ת מי ענ שש ל בי אי רה שש יי
י יהמות ם כי דה ה אה תורה םאת הנ תוב (במדבר יט) ז כה ה, של נה שש מי י הנ לי עמ ים בנ רי בי חמ שוהה הנ רש ך פי שום כה גו'. ומי ה וש ך מםשל רנ בי
ין אי , וש יהה לל עה מו  צש ית ענ מי מי י של מי א בש לה ת אל ילמל קנ תש ה מי תורה ין הנ א אי לה י יהמות? אל ה כי ה זל , מנ יהה לל עה רו  מש אה ל, וש אםהל בש

ת. מי שוב כנ י חה ני עה י, של ני א עם לה ה אל יתה מי

ם הי ל טוב של ים, כה ירי עמשי ל הה כה יו. של לה ה עה לל ענ תש מי אי, של דנ ה ונ יר עולל שי ל עה ד של צנ ד. מי יורי ה וש ן עולל בנ רש הוא קה של
י ני שש כות בי זש י לי די ד כש עובי י של ינוני בי ם. הנ םאשה ל ר ר ענ תל יא כל ם הי שה א, וש בה ם הנ עולה ם לה כותה זנ ם) לש בה ם (רג ים, כגלה עושי
ר חנ ן אנ יקומה פי אמ ה לה פה מנ ת הנ חנ יהה תנ צש ת, חל קל לל חל נל ב של צה מנ מו הנ א, כש בה ם הנ עולה מו בה ל עי קל של ית הנ צי חמ מות, הוא מנ עולה
ה ומנ ך  ן לה תל נה יי וש ך  תי לה אי ה שש ר, (אסתר ה) מנ תי סש אל ר בש מנ אל ה נל ד זל צנ ה. ומי עודה ם סש ה קםדל וה צש מי לנ יהה  צש חל ה, וש עודה סש הנ

ש. עה תי כות וש לש מנ י הנ צי ד חמ ך ענ תי שה קה בנ

ד יורי ה וש ן עולל בנ רש יא קה ן, הי מה אל נל ה הנ רועל ה הה תה אנ מו של ה, כש ילה בי שש מו בי צש ת ענ ית אל מי מי י, של ני הוא עה י של ל מי בה אמ
ד, וי ר דה מנ אה הו של זל יו. וש לה ד עה רוך הוא יורי דוש בה קה תו, הנ ינה כי יל שש בי שש מו בי צש ת ענ יל אל פי שש מנ י של י מי ה? כי מה לה יך, וש תל חש תנ
מו דוש שש קה ד וש ן ענ א שםכי שה ני ם וש ר רה מנ י כםה אה ר, (ישעיה נג) כי מנ יא אה בי נה הנ ה. וש אל רש ל יי פה שה ם ה' וש י רה (תהלים קלח) כי
ל רוחנ פנ א ושש כה ה דנ עמשל ננ יל אותו של בי שש כון, בי שש דוש אל קה רום וש י מה ני אמ ב של ל גנ ף ענ אנ . של ל רוחנ פנ א ושש כה ת דנ אל גו', וש וש
ל ד ענ ה יורי ינה כי שש ל הנ ענ בנ ר של חנ אנ מו. וש דור עי ד לה רי י אי ני םאשו, אמ ר ה לש רה עמטה ה  לותה פש שי מי ה  עמלותה הנ י לש תי ינה כי עמבור שש בנ
ר - בה דה סוד הנ ך. וש לל מל י הנ לי גש רנ ת לש דל יורל וש ה  לה עש בנ לש םאש  ר ל הה קום של מה ת הנ נל נותל םאשו, וש ל ר ענ ת מי דל יא יורל ם, הי דה אה הה

י. לה גש דםם רנ ץ המ רל אה הה י וש אי סש ם כי יי מנ שה (ישעיה סו) הנ

א נה ר תנ מנ ן. אה א בי רה קש ה ני עה ה שה אותה תו, מי ינה כי רוך הוא ושש דוש בה קה הנ ה מי לולה כש ה של מה שה ם נש דה ש אה יורי יום של מי של
נו? לה ן  יי ננ מי ן?  בי א  רי קה יי תו  ינה כי ושש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ מי ה  לולה כש ה  מה שה נש ם  דה אה ש  יורי של יום  אותו  י מי כי וש ד,  חה אל
יום י הנ ני ה אמ תה י אנ ני י בש לנ ר אי מנ ל חםק ה' אה ה אל רה פש סנ ים, (תהלים ב) אמ לי הי ר תש פל סי וד בש ר דה מנ אה ה של זל סוק הנ פה הנ מי

ישלידשתייך.

ש קםדל רוחנ הנ ד בש וי ר דה מנ ך אה ילש בי שש א בי לה יך? אל תי דש לי יום יש ה הנ ה זל ן, מנ מה אל נל ה הנ ה, רועל דושה קש ה הנ נורה מש ר לו הנ מנ אה
ה. מםשל ל כש אי רה שש יי יא עוד בש בי ם נה םא קה ל ר בו (דברים לד) וש מנ אל נל אותו של דול, בש יום גה ן עוד הנ יך. הי תי דש לי יום יש י הנ ני אמ
ה, מה שה נש הנ נו  יש הנ - של ך  שש פש ננ ל  כה ובש גוף,  הנ נו  יש הנ - של ך  בש בה לש ל  כה בש יך  להל ת ה' אל אי תה  בש הנ אה וש ה  ינה כי שש בנ תה  ינמש ה קי תה אנ

ך. מונש ל מה כה ך - בש אםדל ל מש כה ה. ובש ידה חי יהה, יש ש, חנ פל , נל ה, רוחנ מה שה ה: נש מות ייש לה ה שי שה מי חמ של

ת חנ מות תנ עולה ל הה כה יו  הה לו  פי אמ של תה  בש שנ ה חה תה לו. אנ ל אי כה בש ך  מש יהזוז מי םא  ל תו  ינה כי הוא ושש רוך  בה דוש  קה הנ
מות ל אג ים של ני מג מש ל הנ ל כה תו ענ ינה כי ם שש יכו עי לי מש הנ רוך הוא ולש דוש בה קה ם הנ ה עי ינה כי ים שש קי הה ן לש יתה נותי יי ך, הה שותש רש
נות חמ מנ מות, ובנ עולה ל הה כה טובות, בש דות הנ מי ל הנ כה ה מי לולה כש ך  נש יוקנ דש - בי תו  ינה כי ושש עמלותו  הנ לש ך  ר כה חנ אנ ם, וש עולה הה

ל. אי רה שש ל יי ל כה ענ ים, וש תוני חש תנ הנ ים וש יוני לש על הה

ך, בונש רי תה לש בש שנ חה ה של ל מנ ל כה נו - ענ ה בש תה אנ ר של חנ אנ ה. מי עמשל מנ ה לש פה רש צה רוך הוא מש דוש בה קה ה הנ ה טובה בה שה חמ מנ
ה תה אנ ם, וש דה י אה ני בש נוז מי לות גה גה ה בנ תה אנ כםל, וש נו בנ יוקש דש ילה בי הש א תי לה ים, אל מי עולה נו לש מל זוז מי םא תה ל וש ך  ל יהדש ינם ענ קג יש
ך מש זוז מי םא לה ל נו של מל ה מי ול צג י מש ני אמ יך, ונ נל פה לש לו  ים אי רי בה ר דש רוך הוא לומנ דוש בה קה ל הנ יחו של לי ה שש זל ם הנ עולה הה מי

ך. בונש וות רי צש ם מי לי שש יבות. קום הנ שי יש ל הנ ים של אי מורה אה הה ים וש אי נה תנ ל הנ כה י וש ני ה, אמ ה רוצל תה אנ ה של עה שה ת וש ל עי כה בש

נו, פל צנ חוץ תש ת ומי יי בנ ה. מי ינה כי שש רונו הנ י. אמ עי צה מש אל מוד הה ה, ענ ר תורה פל ים. סי טי י שי צי רון עמ שו אמ עה ר, וש מנ אה ח וש תנ פה
ה, זל ם הנ עולה ל הה רון של אה ן בה ין כי אי ה של ד. מנ חה כםל אל הנ לו), וש ים (של ני פש בי חוץ ומי בנ תו, מי ינה כי שש רוך הוא בי דוש בה קה ת הנ אל
ה יבה בי ה חמ תורה אי הנ דנ ונ ב. של הה ה זה פל צג ץ מש ה עי זל יו, וש ת דש יבנ תי כש ה בי ר. זל חי ין אנ רון מי אה הה ד, וש חה ין אל ים מי ני פש בי ה מי תורה של

ית. כוכי ב וזש הה ה זה נה כל רש ענ םא ינ תוב, (איוב כח) ל כה הו של כםל. זל הנ מי

ל כה ץ. (וש עי עמשו בה ם ננ הי ים של פוחי תנ יו) מי דש הנ ץ. (של עי יו וש ד, דש חה כםל אל הנ ה של אל רש ה מנ זל ם הנ עולה לו בה פי ר אמ חי ד אנ צנ ומי
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ה י תורה לי עמ ה) בנ י תורה לי עמ ים בנ מי כה (חמ ם  הי ך  ים. כה ני פש בי ן מי בה לה וש חוץ  בנ חםר מי שה יו  עוד, דש וש ם)  ץ הי עי מי יו  דש י הנ רי בש די
שון יו, לה ן דש כי לה ים. וש ני פש בי הוא מי א, של בה ם הנ עולה אותו הה ים בש פי יה חוץ, וש בנ הוא מי ה, של זל ם הנ עולה ים בה חםרי ים - שש מי כה חמ ונ
יו. (ע"כ רעיא דש בי יהדו  ם בש דה ב אה תנ כה ת, של ענ דנ וה ה  בונה ה ותש מה כש יו: יו"ד יהד"ו, חה בו. דנ רנ יות כש הש ד לי בל על לה יו  ל דנ של

מהימנא)

גו', וש ם  יתה ני בש תנ ה בש עמשי ונ ה  אי תוב, ורש ן כה כה שש מי ל הנ ים של יוני לש על סודות הה ם הנ אותה ר, בש מנ אה וש י  י יוסי בי ח רנ תנ פה
ל כה וש ים  קוני תי ל הנ כה ה  מםשל לש הוא  רוך  בה דוש  קה ר הנ מנ אה של נו  דש מנ לה גו'.  וש טו  פה שש מי כש ן  כה שש מי ת הנ אל מםתה  קי המ ונ תוב  כה וש
ים. ני פש דול לי ן גה ש כםהי מי שנ מש ת מטטרו"ן של ה לו אל אה רש הל אוי לו, של רה ד כה חה אל ד וש חה ל אל ן, כה כה שש מי ל הנ אות של נה יוקש דש הנ
ר ענ ננ אותו  ש  מי שי םא  ל וש ה,  טה מנ לש ן  כה שש מי הנ ם  הוקנ של יום  הנ ד  ענ ה  לה עש מנ לש ן  כה שש מי הנ ם  םא הוקנ ל י  רי המ ר,  םאמנ ת ם  אי וש

ה. זל ר הנ חי אנ ן הה כה שש מי ה בנ טה מנ שו לש מש שי יום של ד הנ ה ענ לה עש מנ לש של

ת ה אל אה ה רה ל מםשל בה ה, אמ טה מנ ן לש כה שש מי ם הנ הוקנ ד של ה ענ לה עש מנ ם לש םא הוקנ ן ל כה שש מי י הנ רי המ ה, של ך זל אי כה דנ א ונ לה אל
ש מי שנ ת מטטרו"ן מש ה אל אה רה ה, וש טה מנ ן לש כה שש מי ם הנ הוקנ ד של יומו, ענ קי ר בש די תנ סש יהה מי םא הה ל ן, וש כה שש מי ה הנ אי רש ל מנ כה
רוך הוא דוש בה קה ר לו הנ מנ ן. אה מנ אותו זש םא בש ל ך, וש ר כה חנ ש אנ מי שנ יהה מש הה א של לה ש, אל מי שנ יהה מש הוא הה םא של ך. ל ר כה חנ אנ

ה. טה מנ אן לש ם כה יוקנ ד של ב ענ כי ענ תש כםל מי ר, הנ ענ ננ ת הנ ה אל אי ן ורש כה שש מי ת הנ ה אל אי ה, רש מםשל לש

דול גה ן הנ כםהי ל הנ אי יכה לו, ומי ן הוא של כה שש מי הנ אי של דנ א ונ לה ש? אל מי שנ מש הוא הנ ך, מטטרו"ן של ם כה ר, אי םאמנ ם ת אי וש
ן כה שש מי תוך  ה בש לה עש מנ יון לש לש על דול הה גה ן הנ כםהי הנ ש  מי שנ מש מו של ל מטטרו"ן, כש ן של כה שש מי תוך אותו  בש ש  מי שנ מש הוא של
ן כה שש מי ד הנ חה אל ה, וש לה עש מנ ר לש תה סש ד הוא ני חה ם; אל נות הי כה שש י מי ני א. שש בה ם הנ עולה סוד הה ה בש לה גנ תש םא הי ל ר של תה סש ני ר הנ חי אנ

ה. טה מנ דול לש גה ן הנ כםהי ל הנ אי יכה ד מי חה אל אשון, וש ד אור רי חה ם; אל ים הי ני י כםהמ ני ל מטטרו"ן. שש ה של זל הנ

ה רי שש על ים  תי שש ל  ענ ה  נה בש ני יון  לש על הה ן  כה שש מי הנ ה.  נורה מש הנ י  פי מי ן  כה שש מי הנ ית  בי ל  של ים  רי תה סש ני סודות  אן  כה מי
ין. יהמי םאל וש מ םאל, שש מ ין ושש ים, יהמי יוני לש ים על רי יבה יות, אי לי גה רש מנ

ין. א יהמי ר בש די תנ סש אשון ומי רי "ל הה ה. אי זל ס בה נה כש ה ני זל ה, וש זל ס בה נה כש ה ני זל ד, וש חה אל ים כש לולי ם כש מות הי ה שי לשה שש
א רה קש ני ם ל, וש ז עי חה אל ים, נל ני פש ש בי מי שנ ס ומש נה כש ני של ין, וכש יהמי סוד הנ ייר בש טנ צש ם ומי שי גנ תש ין, ומי יא יהמי הי ה, של אשונה יא רי הי

א. ים יהצה שי דה קר ש הנ תוך קםדל ה בש לה עש מנ לש סוד של י ל' מי רי המ "ל, של סודו אי בש

א בה הנ ם  עולה הה סוד  מי או  יהצש של כש של יות  אותי הה ר  אה שש כי ם,  שי גנ תש הי א  יהצה של כש אי  דנ ונ א  לה אל ם,  שי גנ תש הי ם  שה של םא  ל
ז אה ה, וש חוצה ה הנ אה יהצש ד של ה ענ מה שש גנ תש םא הי ה, ל לה עש מנ לש יא סוד של הי ב של ל גנ ף ענ זו, אנ ל' הנ ך הנ ף כה רו. אנ יש טנ צש הי מו וש שש גנ תש הי

ין. יהמי הו סוד הנ זל "ל. וש אי

א רה קש הוא ני מו  ל עי לה כש ני של מו, וכש ל עי לה כש ני יו וש לה ה אי זל ם הנ שי ת הנ ל אל נוטי ין וש יהמי ת הנ אל תוכו  ל בש םאל כולי מ שש הנ
סוד גות בש רה דש או הנ יהצש של א כש לה ך. אל ה כה אי זל דנ א. ונ בה ם הנ עולה סוד הה םאל בש מ שש ים הנ די קש י הי רי ר, המ םאמנ ם ת אי ים. וש להי אל
ם, שה או מי יהצש קום של ל אותו מה אות ענ רש הנ נות, לש בה הי אות ולש רה הי ה לש זל ם הנ שי ה הנ צה א, רה בה ם הנ עולה תוך הה יות מי אותי הה
א רה קש ני וש םאל,  מ שש הנ ל אותו  נוטי וש םאל,  מ שש הנ תוך  בש ל  לה כש ני ין,  יהמי הנ ד  צנ בש ה  לה חי תש בנ "ל  אי ה.  זל מו  כש ה  זל ם  ה שי נה בש ני וש
ם ין, שה הוא די קום של ל מה כה ה, בש ל סוד זל ענ ים, וש להי ל אל ם של שי כו') בנ ם וש שי ר לו בש מנ ין (אה יהמי הו סוד הנ זל ים, וש להי אל

ה. אל רש ני ה וש נל בש ה ני זל ין, וש ל די י הוא כולי רי המ ים, של מי חמ הוא רנ

ית אי רש ני מות של לי שש אן הנ י כה רי ינו. המ להי א אל רה קש ני ם, וש לי תנ שש ם, ומי יהל ני ת שש ל אל י, נוטי עי צה מש ם, אל שה א מי יהצה אותו של
דוש, קה הנ ם  שי הנ יו  לה עה ה  ם, שורל לי תנ שש הי ה  זל הנ ע  צנ מש אל הה של ן  יוה כי ה.  זל בה ה  זל ל  לה כש ני כםל  הנ וש יון,  לש על הה ם  עולה הה סוד  מי

ים די דה צש ל הנ כה םאל, ולש מ ין ושש ה, יהמי טה ה ומנ לה עש ים, מנ די דה צש ל הנ ת כה ל אל ז נוטי אה ה, וש " הוה א יש רה קש ני כםל של ל הנ חנ של תי פש מנ הנ
םאל מ ין ושש יהמי אן  י כה רי ינו. המ להי א אל רה קש ני םאל,  מ ושש ין  יהמי ים, מי די דה צש י הנ ני סוד שש ם מי לי תנ שש ני של ן כש כי לה וש ים.  רי חי אמ הה

ד. חה אל ד וש חה ל אל ה כה אל רש ני ה וש נל בש ך ני ם, כה שה או מי יות יהצש אותי הה סוד של ה. הנ נל בש ני ה וש אל רש ה ני זל ה. וש זל ם הנ שי ל הנ לנ כש ע בי צנ מש אל וש

ין יהמי הנ םאל, של מ שש תוך הנ ין בש יהמי לול הנ יפםה כה ין. אי יהמי ם הנ ת שי םאל אל מ שש ל הנ נוטי םאל, וש מ שש ין בנ ל יהמי לה כש י ני רי המ
תוכו ל בש ין כולי יהמי ין, הנ יהמי ם סוד הנ ת שי םאל אל מ שש ל הנ נוטי םאל וש מ שש ין בי ל יהמי לה כש ני של א כש לה םאל? אל מ שש ת סוד הנ טםל אל יי

הוא הי"ם. "ל. וש ם אי שי םאל, הנ מ שש ת הנ אל

ל ין נוטי יהמי יות. הנ י אותי תי םאל שש מ שש ל הנ ם, נוטי שה מי או  יהצש קום של מה ה אותו  נל בש ני ה של עה שה א בש לה ך? אל ה כה מה לה
אות ל הה נוטי םאל, וש מ שש ת הנ תוכו אל ל בש ין כולי יהמי ז הנ הוא הי"ם. אה ם, וש יי תנ םאל שש מ שש א. הנ בה ם הנ עולה סוד הה ת מי חנ אנ
ז אה ר. וש ל יותי נוטי אותו י' של "ם בש יי ה מנ נל בש ך ני כה "ם, וש מות מי לי שש יא בי םאל. ם הי מ שש ה בי תה יש הה ל י' של נוטי ה ם, וש רונה חמ אנ הה

תוכו. םאל בש מ שש ת הנ ל אל ין כולי יהמי הנ

ה לולה אות ש', כש ת הה ה אל יאה הוצי ה וש ידה ין, הולי יהמי ד הנ צנ ה בש לה חה תש הנ יהה בנ הה יות. א' של אותי נות הה בש ני ך  ר כה חנ אנ
ים די דה צש י הנ ני ת שש אנ כה לו תוך הנ לה יות הנ אותי זות הה ש. עוד זה עמשות אי ננ אות א', וש ם הה ת עי פל תל תנ שש ים, ומי די דה ה צש לשה שש בי
יות, ים אותי ידי ם, מולי יי מנ בש ש  אי וש ש  אי בש ם  יי מנ ל  של זו  ת  לקל חמ מנ תוך  ומי ת,  לקל חמ מנ בש ד  חה אל כש ים  בי רש קה תש ומי לו  לה הנ
יות אותי הה בות  ינשש תש מי ז  אה וש ים,  די דה צש י  ני שש ין  בי ס  נה כש ני וש  . רוחנ ים  עמשי ננ וש ח'  אות  וש ו'  אות  וש ר'  ים אות  יאי ומוצי

מות. לי שש ת בי חנ אנ ת וש חנ ל אנ ן, כה קומה מש אשונות בי רי הה

ת. בל ינשל תש ין מי יהמי י בש רי המ ין, של יהמי דו בש צי יא מי הי ה מ', של יאה ד, א' מוצי חה אל לות כש גש לש גנ תש יות ומי אותי זות הה עוד זה
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ת מל לל תנ שש ין ומי יהמי ך בש ר כה חנ ת אנ לל לל כש ני םאל, וש מ שש ה מי תה יש ה הה אשונה רי ה, בה לולה יא כש י מ' הי רי המ שום של ה ש', מי יאה מ' מוצי
ים. די דה י צש ני שש לו בי לש כש ני ד, וש חה אל ידו כש הולי זו וש ה, זה מה לש תנ שש הי ן של יוה ים. כי די דה י צש ני שש בי

ה נה קש תנ תש גול. מ' הי לש גי הנ רות תוך  חי אמ לש  שה ידו  הולי וש רו  בש ענ תש הי וש ה,  לל אי לש  יות אמ"ש שש אותי הה קו  זש חנ תש הי
רו בש ענ תש ן. עוד הי קנ תש ני כםל  הנ וש ה ח',  ידה הולי וש ה  רה בש ענ תש ו'. ש' הי ה  ידה הולי וש ה  רה בש ענ תש ה ר'. א' הי ידה הולי וש ה  רה בש ענ תש הי וש
ב, עמרה ד מנ צנ אות ב' בש ת הה ה אל יאה הוצי ה וש ידה הולי ה וש רה בש ענ תש ם. א' הי קםדל מי לו כש גש לש גנ תש הי לו סוד אמ"ש, וש לה יות הנ אותי הה
יא ז הי אה וש פון,  צה ד הנ צנ אות ד' בש ת הה ה אל יאה הוצי וש ה  ידה הולי וש ה  רה בש ענ תש רום. מ' הי דה ד הנ צנ ת בש בל ינשל תש יא מי ז הי אה וש
ח, רה זש מי ד הנ צנ ת בש בל ינשל תש ה אות ג', ומי יאה הוצי ה וש ידה הולי ה וש רה בש ענ תש יר. ש' הי וי אמ לויהה בה רום ותש דה פון וש ין צה ה בי לה ענ תש מי

יר. וי אמ לויות בה יות מ"ש תש י אותי תי או שש צש מש יר. ני וי אמ לויהה בה ח ותש רה זש ב ומי עמרה ין מנ ה בי לה ענ תש ומי

ה רה בש ענ תש הי וש ה  קה זש חנ תש הי ה  לל אי בש יה"ה.  ה  בה ר  טי ענ תש הי וש ה,  לה עש מנ לש ה  תה לש עה וש ה,  קומה מש בי ה  תה לש ענ תש הי ה  רה אמ שש ני של א' 
אות ת הה ה אל יאה הוצי ה אור, וש ידה ת אור, ומולי טל ה ופושל ירה אי ת ומש רל טל ענ תש ז מי ה. אה קומה מש ה בי דה מש עה ה ה"ו וש ידה הולי וש

אור. יון בש לש על ם הה עולה יר סוד הה אי הי ה וש כה הי ה של כה מנ ט', הנ

ת א' בל ינשל תש ם, ומי קםדל מי יות אמ"ש כש הש ני ה, וש מה רו עי בש חנ תש הי ת מ"ש, וש אור אל תוך הה ת מי לל נוטל ה א' וש לה ענ תש ז מי אה
ה ב' אה ה צ"ת. בה ידה ת ומולי רל בל ענ תש ח, ומי רה זש ד מי צנ ה בש תה יש הה ה ג' של פון. עולה ד צה צנ ח, מ' בש רה זש ד מי צנ רום, ש' בש ד דה צנ בש
ח, רה זש ד מי צנ מי זו  וש רום)  (דה ב  עמרה ד מנ צנ מי ו', זו  ין צ"ת. עולות א'  ת בי רל בל חנ תש ומי ה  עולה וש ב,  עמרה ד מנ צנ ה בש תה יש הה של
רות בש ענ תש ן, מי כה שש מי תוך הנ ה בש זל ם הנ שי יר הנ אי מי של אות. כש בה ם צש שי יר הנ אי ין צ"ת, ומי ם ב' בי ן עי יהל תי רות שש בש חנ תש ומי

ידות ס' ע' פ'. רות ומולי בש ענ תש ם, ומי קםדל מי ידות ז' ב' (ג') נ. עולות אמ"ש כש יות ומולי אותי הה

רוך הוא בה דוש  קה ה הנ ה אותה ה. רואל בה הום רנ ב תש קל נל תוך  ת בש דל עומל ת, וש דל יורל ה וש עולה ה, וש ידה חי ה ק' יש רה אמ שש ני
ים זי יעות עי רי י? יש הי ן. ומנ כה שש מי סוי לנ כי ה וש פה ה חג ה אותה שה ן, עה כה שש מי ת לנ סל נל כש םא ני ל יור וש םא צי ל י גוף וש לי ת בש בל בל רש ענ תש מי של

ם. דה םא אה ל ל. קו"ף וש םא אםהל ל ל וש אםהל ן, לש כה שש מי ל הנ ל ענ אםהל ים לש זי יעםת עי רי יתה יש שי עה ר וש מנ אל נל מו של ן, כש כה שש מי ל הנ ל ענ אםהל לש

ח, רה זש ד מי צנ ה בש בה ינשש תש הי ה וש לה גש לש גנ תש ן, אמ"ש. ש' הי כה שש מי ה הנ עמשי תוך מנ ם בש קםדל מי יות כש אותי לו הה גש לש גנ תש עוד הי
ד. א' אותו צנ תוך ש' בש ה בש רה בש חנ תש הי ה ד' וש אה יהצש פון, וש ד צה צנ ה בש בה ינשש תש הי ה וש לה גש לש גנ תש יר. מ' הי וי אמ לויהה בה ה ג' תש רה אמ שש ני וש
"י. דנ ד שנ חה בור אל חי תוכו בש ה בש רה בש חנ תש הי ה אותו, וש לה טש נה מו וש ה עי יקה זי חל הל ה וש תה לש עה י', וש ה לש תה לש עה ה וש בה ינשש תש הי ה וש לה גש לש גנ תש הי

ה. טה מנ לש ן של כה שש מי תוך הנ ה הוא מי ידה עממי יום ונ ז קי ן, אה כה שש מי תוך הנ ן בש קי תנ תש ה ני זל ם הנ שי הנ של כש

ך, א"ת. ב' ר כה חנ םאש, ת' אנ ר יות - א' בה אותי לו הה עה ן, וש כה שש מי ב בנ ינשי תש הי ם לש קםדל מי יות כש אותי לו הה גש לש גנ תש עוד הי
מםר שש ה ק' לי יאה ש א' ק'. א' הוצי יקות קםדל קי חמ לו בנ גש לש גנ תש יות אב"ג ית"ץ, הי אותי פו הה לש חנ תש ך. הי ר כה חנ םאש, ש' אנ ר בה

ה ע' קר"ע. יעה ה ר'. ר' הוצי יאה ן. ק' הוצי כה שש מי ת הנ אל

ים זי יעםת עי רי יתה יש שי עה ה, וש מו זל יו. כש ארה וה ת צנ קנ לש ל חל ענ יו וש דה ל יה ה ענ ישה בי לש ים הי זי עי י הה יי דה ת עםרםת גש אי ה - וש זל סוד הנ הנ
ה ישה בי לש ה הי ל סוד זל ענ ים. וש ני ת אותו פש מםר אל שש חוץ לי אות בנ רה הי ך לש רי טה צש ה הי זל ק הנ לל חי י הנ רי המ ן. של כה שש מי ל הנ ל ענ אםהל לש
ית רי בש הוא סוד הנ ן, של כה שש מי ת הנ ירנ מי יל שש בי שש חוץ בי שומות בנ יות רש ן אותי חוץ. שט"ן קר"ע, אותה עמקםב בנ ת ינ אל

ה. זל סוי הנ כי י הנ די ל יש ך ענ ר כה חנ ה אנ לה רש עה ה הה עה רש פש ני ה, וש דושה קש הנ

ת אי וש ם  יי מנ שה ת הנ ים אי להי אל א  רה בה ית  אשי רי בש א"ת ב"ש, שקוצי"ת  יאו  הוצי וש יות  אותי הה לו  גש לש גנ תש הי עוד 
ל ך ענ חםשל יות קר"ע שט"ן. וש אותי בםהו, בש ה תםהו וה תה יש ץ הה רל אה הה ה וש גול זל לש גי גו'. בש בםהו וש ה תםהו וה תה יש ץ הה רל אה הה ץ וש רל אה הה
ן ן. אותה כה שש מי הנ תוך  קון בש תי לש זו  בה זו  כו  הי יות וש אותי הה לו  גש לש גנ תש אן הי ד כה ה ר', ד' ק'. ענ יאה הום - ג' הוצי י תש ני פש
ת יאו אל הוצי רות וש חי ן אמ אותה כו בש הי יר, וש וי אמ תוך הה לויות בש תש יות הנ דות, (ת') ה' צ' ו' ף' אותי יאו תולה אמ"ש הוצי
י אור הי ז יש מו, אה ה עי רה בש חנ תש הי ה ס' וש אה דו, ח' בה צי ם בש הום, כגלה י תש ני ל פש ך ענ חםשל ד וש אן עומי ד כה ן ז' ע'. ענ כה שש מי יור הנ צי

י אור. הי יש ונ

ן כה שש מי הנ סודות  תוך  יור  צי יאו  הוצי וש ידו  הולי וש רו  בש ענ תש הי ית"ץ,  אב"ג  ם  קםדל מי כש יות  אותי הה לו  גש לש גנ תש הי
ת ף אל תםקל וש ל כםחנ  סוד של ה בש ידה הולי ה וש רה בש ענ תש אות א' הי י הה רי המ סוד א' ל' ב' ם', של ד בש חה לו אל גש לש גנ תש לות) הי לה כש (בי
רו בש חנ תש הי יות וש אותי ידו הה הולי רו וש בש ענ תש ז הי אות ב'. אה ת הה יד אל הולי בודו, וש כש ה בי לה ענ תש הי פו וש קש תה ר בש בי גנ תש אות ל'. הי הה
ן, קומה מש יות עולות לי אותי יות הה הש בור ט"ת, לי חי ז ט"ר בש אות ב'. אה ה בה תה יקה קי חמ ה בנ רה בש חנ תש לו, א' הי רות אי חי אמ

נו. ת כנ אל יור וש כי ת הנ ן. אל כה שש מי ל סוד הנ רוף של תוך צי

ה יאה ה ו'. ו' הוצי יאה יות א"ל. א' הוצי אותי ל הה סוד של דו בנ יהרש לו וש ם עה יי מנ י הנ רי המ ם, של יי מה תוך הנ יענ בש קי י רה הי יש
יות לו אותי כו'. אי "ל וש ם אי יי מה ל הנ ד. קול ה' ענ חה בור אל חי ן בש יהל יקותי קי חמ יות בנ אותי קו הה קש חש נל ה, וש אות ל' עולה ק'. הה
קו קש חש נל ידו וש הולי רו וש בש ענ תש ן. אמ"ש הי כה שש מי י הנ יורי יות תוך צי יאו אותי הוצי ידו וש הולי רו וש בש ענ תש ה הי לל י אי רי המ "ל, של אי
ר תוך בי חנ ה ן', לש יאה ה ג', ש' הוצי יאה ן. א' הוצי כה שש מי י הנ יורי ת צי יא אל הוצי יות לש אותי ל סודות הה יקות של קי חמ בנ
ה לל אי סוד ב"ם בש ם אמ"ש, בש קםדל מי יות כש אותי הה לו  גש לש גנ תש גו'. הי ב וש של א עי של ץ דל רל אה א הה שי דש ן. תנ סוד גנ אות ג' בש הה

ד. חה קום אל ל מה ם אל יי מנ שה ת הנ חנ תנ ם מי יי מנ וו הנ קה תוב יי כה ד, של חה קום אל מה ם לש יי מנ סו הנ נש כש ני

ים כי אה לש מנ ים (בש דוני עי ח בש תנ פש י, ני י יוסי בי ר רנ מנ ים, אה כי יו הולש הה ד של ך. ענ רל דל ים בנ כי יו הולש י הה י יוסי בי רנ יהיא וש י חי בי רנ
ל ה' אי רה שש ע יי מנ תוב (דברים ו) שש ר, כה מנ אה ע וש מנ ת שש יאנ רי י קש רי בש די י בש י יוסי בי ח רנ תנ ה. פה י תורה רי בש ר די םאמנ נ ים) וש ני מנ זש ובי
ה תה ל אנ אי רה שש ע יי מנ תוב (שם ט) שש כה ם. וש עה יתה לש יי הש ה ני זל יום הנ ל הנ אי רה שש ע יי מנ תוב (שם כז) שש כה ד. וש חה ינו ה' אל להי אל
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חוד הוא יי ל הנ ל של אי רה שש ע יי מנ י שש רי המ ה, של ם מה שי ה לש ר מםשל מנ אה לו של לה ע הנ מנ ע שש מנ שש ל הנ ן. כה די ינרש ת הנ יום אל ר הנ עםבי
ה? מה לו לה לה ים הנ רי חי אמ הה א) וש ה הוא בה שה רה דש י לי רי המ ה, (של אל נה

ל חוד של יי ה הנ אל רש ני מוז וש אן רה כה ש, וש רי דה א לי ה בה זל אי של דנ חוד ונ יי ל הנ ל של אי רה שש ע יי מנ ה. שש שה רה דש ים לי אי ם בה א כגלה לה אל
לל כש ד, לי חה ל אל לה כש ז בי ז הוא רומי מל א רל לה ה? אל מה דולות, לה גש יות הנ אותי הה יא מי ע - ע' הי מנ ה. שש יונה לש על ה הה מה כש חה הנ
ים יוני לש מות על ים שי עי בש ם שי אותה ה בש זל ם הנ שי ל הנ לה כש ני אן  ם ע'. כה ע - שי מנ ד. שש חה חוד אל יי ד בש חה אל ה כש טה ה ומנ לה עש מנ
ם. הל צונו בה ים רש שי לה ד, וש חה חוד אל יי ד בש חה אל ם כש ילה לי כש הנ יך לש רי צה ם, וש הל ל בה לה כש ני ם וש הל ך מי רי בה תש ם מי שי י הנ רי המ ם, של ילה לי כש הנ לש

ה זל ם הנ שי ך הנ רי בה תש זו מי ה הנ יונה לש על ה הה בה כה רש מל הנ ה, ומי יונה לש על ה הה בה כה רש מל סוד הנ ם בש מות הי ים שי עי בש אי שי דנ י ונ רי המ של
ד, אותו חה ל אל לה כש ל בי אי רה שש יות יי הש א, לי בה ל סה אי רה שש ה יי ינו, זל ני י שה רי ל המ בה ל. אמ לה כש ל בי אי רה שש ך יי ר כה חנ אנ ם, וש תוכה ל בש לה כש ני וש
ה זל ד, וש חה ל אל לה כש כםל בי יהה הנ הש ני ה, וש לה עש בנ ה בש שה אי ה הה קה בש דש ו ני שה כש ל. ענ אי רה שש ע יי מנ ה שש ל זל ענ כםל. וש קות הנ בי ל דש קום של מה

ד. חה כםל אל יות הנ הש ד, לי חה ינו ה' אל להי ים, ה' אל די דה ה צש לשה ד שש ינחי ך מש ר כה חנ ל) אנ אי רה שש חוד. (יי יי ל הנ ל של אי רה שש ע יי מנ שש

קו. בש דש ר ני חי קום אנ מה ם בש כגלה ש, וש רה דש או לי ים בה רי חי אמ ל הה ל כה בה ה, אמ מו זל ם כש ינה ר אי אה שש ל הנ ל כה ל של אי רה שש ע יי מנ שש
קו. בש דש ה ני תונה חש ה תנ גה רש דנ ם בש כגלה ם. וש עה יתה לש יי הש ה ני זל יום הנ ל הנ אי רה שש ע יי מנ יום. שש ר הנ ה עםבי תה ל אנ אי רה שש ע יי מנ שש

יהה הו? הה ם מנ עה יתה לש יי הש ה ני זל יום הנ ל הנ בה ה הוא, אמ אל ל נה אי רה שש ע יי מנ ם - שש עה יתה לש יי הש ה ני זל יום הנ ל הנ אי רה שש ע יי מנ שש
ר (דניאל מנ אל נל מו של ה, כש עמבודה ם לה יהל בותי רו לי בש שש ני של ם, כש קום ענ ל מה כה א בש לה ? אל יתה יי הש ה ני ה זל ! מנ יתה יי יות הה הש יך לי רי צה
ר מנ א, אה לה י? אל חנ ה אנ מה י, לה מי ם ענ אי י? וש מי ה ענ מה י, לה חנ ם אנ י. אי מי ענ י וש חנ י אנ עוני מה תוב שש כה הו של זל י. וש יתי לי חל נל י וש יתי יי הש ח) ני
ם - עה לש יתה  יי הש ה ני זל יום הנ הנ ך  י. כה תי עמבודה ם לנ כל בש בםר לי שש י, לי מי ם ענ תל םא - אנ ם ל אי י. וש חנ ם אנ תל צון - אנ רה ם בש ד, אי וי דה

רוך הוא. דוש בה קה ת הנ עמבודנ ך לנ בש תה לי רש בנ שה

חוד הוא יי ל הנ ל של אי רה שש ע יי מנ ה, ושש תונה חש ה תנ גה רש דנ כםל הוא בש ן, הנ די ינרש ת הנ יום אל ר הנ ה עםבי תה ל אנ אי רה שש ע יי מנ שש
י הוא רי המ ה, של מו זל ם כש כגלה יהה בש םא הה חוד ל יי ל הנ ל של אי רה שש ע יי מנ א אותו שש לה ה? אל זל ה לה ין זל ה בי ה. מנ יונה לש ה על גה רש דנ בש
ם יי מנ כות שה לש ם עםל מנ יהל לי ל עמ בי קנ הוא סוד לש ל) וש בי קנ סוד לש קום הנ ל מה כה אוי), (ובש רה ה (כה טה ה ומנ לה עש ל מנ יהה סוד של הה
רוך הוא בה דוש  קה ם הנ ת שי ד אל ינחי ה לש עה שה ה  אותה ם) בש שי אותו  ן (בש זגמה יות מש הש ם לי דה אה לה ך  רי טה צש יי י של די ד, כש ל צנ כה בש

ם. יי מנ כות שה לש יו עםל מנ לה ל עה בי קנ ולש

יו לה ת עה דל עומל םאשו, וש ל ר ה ענ שורה ה וש אה ה בה ינה כי שש ז הנ ם, אה יי מנ כות שה לש יו עםל מנ לה ל עה בי קנ ם לש דה א אה בה ה של עה שה ובש
ה טה ה ומנ לה עש ד מנ ינחי תש מי מו  יום, ושש ם בש יי עממנ פנ מו  ד שש ינחי מש י של מי הו  זל דוש, של קה הנ ך  לל מל י הנ ני פש דות לי יד עי עי הה ד לש עי כש
י ני פש ד לי יות עי הש דולות, לי גש יות הנ אותי הה ם ד' מי גנ דולות, וש גש יות הנ אותי הה יא מי ל הי אי רה שש ע יי מנ שש ן ע' מי כי לה אוי. וש רה כה

רו אמ בי של מו  ים, כש די דה צש ה  לשה שש בי חוד  יי הנ סוד  הו  זל וש ה,  " הוה יש ינ"ו  להי אל ה  " הוה יש  , שוהה רש פי י  רי המ ונ דוש.  קה הנ ך  לל מל הנ
ר. יר בו יותי עי הה שות לש נו רש ין לה אי קומות, וש ה מש מה כנ ר בו בש עורי תש הי ה וש דושה קש ה הנ נורה מש הנ

ל ה ענ שורה ה וש אה ה בה ינה כי שש אוי, של רה ה כה טה ה ומנ לה עש רוך הוא מנ דוש בה קה ם הנ ת שי ד אל ינחי מש ה של זל יש הנ אי אי הה דנ ונ
ך ר בש של ל אמ אי רה שש ה יי תה י אה די בש י ענ ר לי םאמל י יו, (ישעיה מט) ונ לה את עה קורי כות, וש רה ע בש בנ של בש ת אותו  כל רל בה ומש םאשו  ר

אלתשפהאהר.

ה ייש סוק זל פה גו'. בש ים וש להי אל י ה' הוא הה ת כי ענ דנ תה לה אי רש ה הה תה ר, (דברים ד) אנ מנ אה יו וש רה חמ ח אנ תנ יהיא פה י חי בי רנ
ה מונה אל ת סוד הה ים אל ירי כי יו מנ םא הה ם, ל יי רנ צש מי ל מי אי רה שש יי או  יהצש של א כש לה ? אל תה אי רש ה הה תה - מנ אי רש ה הה תה ן, אנ בוני תש הי לש
ה מונה אל ר הה קנ ל עי ת כה חו אל כש שה לות, וש גה ה בנ רה ה זה ים עמבודה די יו עובש ם הה כגלה שום של לום, מי רוך הוא כש דוש בה קה ל הנ של

עמקםב. ם ינ יהל בי אמ ים מי טי בה ר שש שה ים עה ני ם שש ל אותה שו כה יהרש ה, של אשונה רי ם בה הל יהה בה הה של

ים סי ם ני ל אותה כה או  רה ך  ר כה חנ אנ , וש רוהה אמ בי מו של ם, כש עולה יון בה לש על לוהנ  אל ייש  ם של ד אותה מי לי ה וש א מםשל בה של וכש
ם, יי מנ ן ובנ מה בורות בנ ה גש מה כנ או  רה ך  ר כה חנ אנ ם, וש יי רנ צש מי ם בש הל ה לה שה עה בורות של גש הנ ים וש סי ני ל הנ כה יהם וש ל הנ בורות ענ וגש

ה. זל ן הנ מנ זש יעו לנ גי הי ד של רוך הוא, ענ דוש בה קה י הנ כי רש ת דנ דו אל מש לה ה, וש ם תורה הל ה לה נה תש ני וש

ה תה אנ הו  זל ה) וש אה לש הה אן ולש כה ינוק. (מי ים תי די מש לנ מש של מו  ם כש כל דש מל לנ י לש תי כש רנ טה צש אן הי ד כה ה: ענ ם מםשל הל ר לה מנ אה
ים. להי אל י ה' הוא הה י? כי הי ה, ומנ מונה אל סוד הה ס לש ני כה הי ן ולש בוני תש הי ת ולש ענ דנ אן לה ד כה תה ענ דש מנ לה ת, וש ענ דנ תה לה אי רש הה

ים להי אל י ה' הוא הה כי ך  בל בה ל לש בםתה אל שי המ יום ונ תה הנ עש יהדנ תוב, וש י כה רי ת - המ ענ דנ ן הוא לה טה ר קה בה ר, דה םאמנ ם ת אי
סודות, ל הנ ה סוד כה תוך זל ת מי ענ דנ ה לה מונה אל ל סוד הה לוי כה אן תה ין עוד. כה ת אי חנ תנ ץ מי רל אה ל הה ענ ל וש ענ מנ ם מי יי מנ שה בנ

אן ת - כה ענ דנ לה תה  אי רש ה הה תה ד. אנ חה כםל אל הנ א, וש לי ם מה ים שי להי ה אל " הוה ים, יש רי תה סש ני ל הנ ל) כה ל כה ר (סוד של תל ת סי ענ דנ לה
ין. די י מי עי יודש סודות לש סוד הנ

ן בוני תש ם, הי עולה ת הה הוא אל רוך  בה דוש  קה א הנ רה בה של כש ל של לנ גש ובי ה,  תורה בנ ים  לי דש תנ שש מי של לו  ל אי כה ם  יהל רי שש אנ
ל מון. אנ לו אה צש ילה אל הש אל תוב (משלי ח) וה כה , של רוהה אמ בי מו של ם, כש עולה א הה רה בש ה ני תורה ם, ובנ עולה ת הה א אל רה ה ובה תורה בנ

ן. מה א אג לה מון אל י אה רי קש תי

עמשות םא יהכול לנ ן, ל מה יו אג לה ם אי םא שה ם ל ין. אי רי טי לש עמשות פנ ה לנ צה רה ך של לל מל ן. לש ן? כי מה ה אג תה יש ה הה תורה י הנ כי וש
יענ קי שש ך, מנ לל מל ה הנ שה עה מונות של רש ם אנ אותה ך. בש לל מל ל הנ מו של שש א בי לה ה אל םא עולל מון, ל רש אנ ה הה עמשה ננ ן של יוה ין. כי רי טי לש פנ הנ

מונות. רש ם אנ אותה ה בש בה שה חמ ך מנ לל מל הנ
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מון, רש אנ ת הה ה אל שה ן עה מה אג הה ב של ל גנ ף ענ אנ ן. וש מה אג ל בה כי תנ סש ם, הי עולה ת הה םא אל ר בש ה לי צה רוך הוא רה דוש בה קה ך הנ כה
ה תורה מונות. הנ רש אנ ה הה נה בה ך  לל מל אי הנ דנ ונ ך;  לל מל ה הנ שה עה מונות של רש אנ הה לו  ך: אי לל מל ל הנ של מו  שש א בי לה ה אל םא עולל ל
א רה בש א) ני רה בש םא ני ד) (ל א ענ לה ם (אל רל טל ם! של עולה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה י בה מון, בי לו אה צש ילה אל הש אל ת: וה חנ צוונ
יהה הה ם,  עולה ת הה םא אל ר בש לי הוא  רוך  בה דוש  קה ה הנ צה רה של וכש ם,  עולה לה ים  ני שה ם  יי פנ לש אנ ה  תורה הנ תו  ימנ די קש ם הי עולה הה
ל ל כה ים של עמשי מנ הנ ים וש רי בה דש ל הנ כה שום של ם, מי ל עולה נותו של מה ה אג דה גש נל ה כש שה עה ר, וש בה דה ר וש בה ל דה כה ה בש תורה ן בנ בוני תש מי

ם. עולה ת הה א אל ה ובורי ן בה בוני תש יהה מי רוך הוא הה דוש בה קה ן הנ כי לה ה, וש תורה ם בנ מות הי עולה הה

ם. עולה ת הה א אל רה ה בה תורה ל הנ נות של בונש תש הי רוך הוא בנ דוש בה קה א הנ לה ם, אל עולה ת הה ה אל אה רש ה בה תורה הנ םא של ל
מון ילה אה הש אל מון. וה לו אה צש ילה אל הש אל ר וה מנ אל נל ן, של מה יו אג לה אי דו וש גש נל ה כש תורה הנ ן, וש מה רוך הוא הוא אג דוש בה קה הנ א של צה מש ני

ן. מה ה אג תה יש לו הה צש ה, אל ן בה בוני תש רוך הוא הי דוש בה קה הנ יל וש לו. הואי צש א אל לה תוב, אל םא כה ל

םא ל כםל בש ה הנ עמשה ה (ננ ן זל ול גה רוך הוא בש דוש בה קה נות הנ בונש תש א הי לה יו? אל לה ן אי מה יות אג הש י יהכול לי ר, מי םאמנ ם ת אי וש
ה, תוב בה ה, כה תורה נות) בנ מה לו זו אג לות של כש תנ סש הי ה זו בנ צורה גו'. בש עמשו וש ם ננ יי מנ ר ה' שה בנ דש תוב בי כה ה, של יעה יגי ל וי מה עה
ה תורה ם. בנ יי מנ שה ת הנ א אל רה ה ובה ר זל בה דה ל בש כי תנ סש ץ. הי רל אה ת הה אי ם וש יי מנ שה ת הנ ים אי להי א אל רה ית בה אשי רי (בראשית א) בש
תוב כה ר של בה דה וש ר  בה ל דה כה ן בש כי וש אור.  ת הה א אל רה ן ובה בוני תש ה הי זל ר הנ בה דה י אור - בנ הי יש ים  להי ר אל םאמל י ונ ה,  תוב בה כה
ל א כה רה בש ן ני מו כי מון. כש לו אה צש ילה אל הש אל תוב וה ן כה כי לה ר. וש בה דה ה אותו הנ שה עה רוך הוא וש דוש בה קה ן הנ בוני תש ה, הי תורה בנ

ם. עולה הה

ה, תורה ל בנ די תנ שש ילה מי הש יי ם של דה םא אה ר בש צון לי רה ה בש לה עה ד של יים ענ קנ תש םא הי ר, ל בה דה ר וש בה ל דה כה ם בש עולה א הה רה בש ני ן של יוה כי
ם. עולה ת הה יים אל קנ יהכול הוא מש בש ה, כי ל בה די תנ שש ה ומי תורה ל בנ כי תנ סש מי י של ל מי ת, כה עי ם. כה עולה יים הה קנ תש הי ה  לה לה גש ובי
ל כה א של צה מש ם. ני עולה ת הה יים אל קנ ה ומש תורה ן בנ בוני תש ם מי דה ם. אה עולה ת הה א אל רה ה ובה תורה ל בנ כי תנ סש רוך הוא הי דוש בה קה הנ
ת יים אל קנ י הוא מש רי המ ה, של תורה ל בנ די תנ שש מי של יש  אי י הה רי שש אנ ך  שום כה ה. מי תורה יא הנ ם הי ל עולה יומו של קי ה וש עמשל מנ

ם. עולה הה

הוא מו של יומו כש קי מותו וש דש יו בי נה פה ד לש מנ ם, עה דה אה ת הה םא אל ר בש רוך הוא לי דוש בה קה ל הנ צונו של רש ה בי לה עה ה של עה שה בש
מו ם כש יומה קי ם וש קונה תי ים בש די ם עומש ה, כגלה זל ם הנ עולה ם לה ם בואה רל ם, טל עולה י הה ני ם בש ל אותה לו כה פי אמ ה. ונ זל ם הנ עולה בה

ן. יהל יותי מג דש שות בי בש לנ תש ם מי עולה מות הה שש ל ני ם כה שה ד של חה ר אל אוצה ה בש זל ם הנ עולה ים בה די עומש של

רוך הוא דוש בה קה ה הנ נה מי ד של חה ה אל נל מג מש רוך הוא לי דוש בה קה א הנ ה, קורי זל ם הנ עולה ת לה דל רל ים לה ני זגמה מש ה של עה שה ובש
ה אותה י. בש לוני ל פש י רוחו של יא לי בי ך תה ר לו: לי אומי ה, וש זל ם הנ עולה ת לה דל רל ידות לה עמתי מות הה שה נש ל הנ ת כה שותו אל רש בי
רוך דוש בה קה י הנ ני פש ה לי ה אותה אל רש ה מנ נל מג אותו מש ה, וש זל ם הנ עולה ל הה מות של דש ת בי של לגבל ה מש מה שה ה נש ה אותה אה ה בה עה שה

הוא.

ת אותו ענ דנ ה לה תורה ל בנ די תנ שש תי ה, של זל ם הנ עולה ד לה רי תי של כש ה, של אותה יענ  בי שש ומנ ר לו  הוא אומי רוך  בה דוש  קה הנ
שום א. מי רי בה םא יי ל ת אותו - טוב לו של ענ דנ ל לה די תנ שש םא הי ל ה וש זל ם הנ עולה יהה בה הה י של ל מי כה ה. של מונה אל ת סוד הה ת אל ענ דנ לה וש

ה. מונה אל סוד הה רוך-הוא בש דוש-בה קה ל בנ די תנ שש הי ה, ולש זל ם הנ עולה ת הה ת אל ענ דנ דוש, לה קה ך הנ לל מל י הנ ני פש ה לי אה רש ך ני כה

הוא. רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש ה לי נל מג מש הנ י אותו  די ל יש ענ יתה  אי רש ת. הה ענ דנ לה תה  אי רש ה הה תה תוב (דברים ד) אנ כה של הו  זל
םא ל וש ה  זל ם הנ עולה יהה בה הה י של מי ל  כה וש ה.  תורה סוד הנ ובש ה  מונה אל סוד הה ה בש זל הנ ם  עולה ל בה כי תנ סש הי ולש ת  ענ דנ לה  - ת  ענ דנ לה
ם עולה ם לה דה אה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה יאו הנ בי ה הל יל זל בי שש י בי רי המ א, של רה בש םא ני ל ירו, טוב לו של כי הנ ה לש תורה ל בנ די תנ שש הי

ה. זל הנ

ה לה עש מנ לש ל של לה ה, כש תורה ל הנ ל כה ל) של לה ה, (כש מונה אל ל סוד הה ל כה ל של לה כש הנ הו  ים. זל להי אל י ה' הוא הה ת כי ענ דנ לה
ה תורה הו סוד הנ ה זל תורה ל הנ ל כה ל של לה כש אי. הנ דנ ה ונ זל ך  כה ה, וש מונה אל ל סוד הה ל כה ל של לה כש ה הוא הנ סוד זל ה. וש טה ומנ
הוא א, של לי ם מה הוא שי יל של בי שש ה, בי מונה אל ל סוד הה ל של לה כש ד, הנ חה כםל אל הנ ה, וש ל פל ענ בש ה של תורה הו סוד הנ זל ב, וש תה כש בי של
ד. חה חוד אל יי הו  ד. זל חה ינו ה' אל להי ל ה' אל אי רה שש ע יי מנ ד - שש חה ד. ה' אל חה אל מו  ד ושש חה יהו? ה' אל ה, ומי מונה אל סוד הה
ה - ה' הוא סוד זל ד. וש חה מו אל יות שש הש ר לי חי חוד אנ י יי רי ד - המ על ם וה עולה לש כותו  לש בוד מנ ם כש רוך שי ד, בה חה מו אל ושש

ד. חה חוד אל יי ם בש הי של תוב כש ה כה ים, זל להי אל הה

ים, להי אל םא הוא ה' הוא הה ד, ל חה מו אל ד ושש חה תוב (זכריה יד) ה' אל כה ה של ת מנ מנ גש דג ן, כש ם כי ר, אי םאמנ ם ת אי וש
א ה' לה תוב אל םא כה ל ל בה ך. אמ ר כה י אומי יתי יי ד, הה חה מו הוא אל ד ושש חה ד) ה' אל חה מו אל תוב (ה' הוא ושש יהה כה ם הה אי של

ד. חה מו אל ד ושש חה ה ה' אל אל רש ני ים הוא, וש להי אל ה ה' הוא הה ת זל מנ גש דג ר, כש יך לומנ רי צה ד, וש חה מו אל ד ושש חה אל

מות שי י הנ ני ז שש ד, אה חה חוד אל יי ה בש זל ד וש חה חוד אל יי ה בש לו, זל לה מות הנ שי י הנ ני ים שש די ינחמ תש מי של כש ד. של חה כםל אל א הנ לה אל
ז י אה רי המ ים, של להי אל ן ה' הוא הה כי ד, ובש חה חוד אל יי ם בש לי ם שה כםל שי יהה הנ הש ני ה, וש זל ה בה ים זל לי לה כש ני ד וש חה ים אל עמשי לו ננ לה הנ
ה זל ה בה ים זל לי לה כש םא ני דו, ל בנ לש ה בי זל וש דו  בנ לש ה בי ד, זל חה ל אל ים כה די ינחמ תש מי ם של רל טל ד. וש חה יות אל הש ה לי זל ה בה ל זל לה כש כםל ני הנ

ד. חה כםל אל יות הנ הש לי

ה ה. תורה ל פל ענ בש ה של הוא תורה ב וש תה כש בי ה של יא תורה ה הי תורה י הנ רי המ אי. של דנ ך הוא ונ ה כה תורה ל הנ ל כה ל של לה כש הנ
ם שי ל הנ יא סוד של ה הי תורה הנ שום של ים. ומי להי אל תוב הה כה של הו  ה, זל ל פל ענ בש ה של תוב ה'. תורה כה של הו  ב, זל תה כש בי של
ט רה פש הנ ט, וש רה פש ת הנ יך אל רי ל צה לה כש ט. הנ רה ה פש זל ל וש לה ה כש ה, זל ל פל ענ בש ה של תורה ב וש תה כש בי ה של ך - תורה את כה רי קש דוש, ני קה הנ
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ד. חה כםל אל יות הנ הש ה לי ם זל ה עי ים זל די ינחמ תש ל, ומי לה כש ת הנ יך אל רי צה

ה ה זל טה מנ ה לש ם זל שי ה וש לה עש מנ ה לש ם זל שי שום של ה, מי טה ה ומנ לה עש ל מנ ל של לה כש ה הוא הנ תורה ל הנ ל של לה כש ה הנ ל זל ענ וש
י ה' הוא ת כי ענ דנ לה תה  אי רש ה הה תה תוב אנ ה כה זל ל  ענ וש תון,  חש תנ ם הנ עולה ל הה ה סוד של זל וש יון,  לש על ם הה עולה ל הה סוד של

ה. זל ם הנ עולה ת בה ענ דנ ם לה דה יך אה רי ה צה זל כםל, וש ל הנ ל של לה כש הו הנ ים. זל להי אל הה

ה תורה וות הנ צש ל מי כה מור, וש הו שה זל כור וש הו זה א זל לה ה? אל זל ל הנ לה כש אן בנ ה כה תורה וות הנ צש ן מי יפםה הי ר, אי םאמנ ם ת אי וש
ד. חה כםל הוא אל הנ מור, וש שה כור וש ל זה סוד של ה, בש לל אי ים בש לולי כש

ל ע של מנ ת שש יאנ רי קש שום של אי, מי דנ יא ונ ה הי ה - חובה ית חובה בי רש ת ענ לנ פי תש ינו של ני שה ה של ר, זל מנ אה י וש י יוסי בי ח רנ תנ פה
ת יום דנ יום, ומי ת בנ לל לל כש ה ני לה יש ת לנ דנ יום, ומי ד בנ ינחי תש מי מו של ה כש לה יש לנ ד בנ ינחי תש רוך הוא מי דוש בה קה הנ ה, וש ית חובה בי רש ענ
י רי המ ה, ונ לה יש לנ ים בנ לי כש אנ תש מי ים של רי דה ים ופש מורי שום אי שות - מי ר רש מנ אה י של ד. ומי חה חוד אל ה יי עמשל ננ ה, וש לה יש לנ ת בנ לל לל כש ני

ביאנרשנו.

שוהו רש ופי נוהו  רש אנ ה בי סוק זל גו'. פה וש ך  שש פש ננ ל  כה ובש ך  בש בה ל לש כה בש יך  להל ת ה' אל אי תה  בש הנ אה תוב, (דברים ו) וש כה
ך ר כה חנ תוב) אנ ה (כה מה םאל, לה מ ין ושש כםל - יהמי ל הנ לה כש ל ני אי רה שש ע יי מנ ל שש ה של זל חוד הנ יי ם בנ אםל, אי שש ל ייש לי בה ים, אמ רי בי חמ הנ

יך. רי ך צה כה ט, וש רה פש אן בי כה ל, וש לה כש ם בי ל שה בה לו? אמ לש כש חוד ני יי י בנ רי המ , של מוענ ם שה יהה אי הה , (שם יא) וש תה בש הנ אה וש

י לי פי תש . בי רוענ ל זש ין של לי פי ותש םאש  ל ר ין של לי פי תש ל הנ מו של ה הוא כש זל חוד הנ יי נו בו, הנ רש ענ ה הי זל חוד הנ יי סוד הנ ובש
ל יות, כה שי רה ע פה בנ רש םאש, אנ ל ר ין של לי פי תש ם בי ם. שה מות הי ה שי לשה אן שש כה ר, וש אי בה תש י ני רי המ יות, ונ שי רה ע פה בנ רש אנ םאש  ר הה

ה? זל ה לה ין זל ה בי מות. מנ ה שי לשה אן שש כה ה, וש דה בנ ת לש חנ אנ ת וש חנ אנ

א, בה ם הנ עולה ת סוד הה חנ אנ ה, וש יונה לש ה על אשונה ה רי דה קג ת נש חנ ן, אנ הל ירו בה עי י הי רי יות המ שי רה ע פה בנ רש ן אנ א, אותה לה אל
מו ם כש הי מות, וש ה שי לשה ה שש זל חוד הנ יי סוד הנ אן בש כה םאש. וש ל ר ין של לי פי סוד תש לו  םאל. אי מ ת שש חנ אנ ין, וש ת יהמי חנ אנ וש
רון חמ אנ א. ה' הה בה ם הנ עולה ינו - סוד הה להי כםל. אל ית הנ אשי ה, רי יונה לש ה על דה קג אשון זו נש רי יות. ה' הה שי רה ע פה בנ רש ן אנ אותה של

אשון. רי חוד הה יי הו הנ זל םאש, וש ל ר ין של לי פי ן תש ה הי לל אי ד, וש חה ל אל לה כש ד בי חה אל םאל כש מ ין ושש ל יהמי ל של לה - כש

ל לה כש אן הנ ד. כה על ם וה עולה כותו לש לש בוד מנ ם כש רוך שי הו סוד בה זל ד, וש חה אל ה כש לל ל אי ל כה ל של לה כש , הנ רוענ ל זש ין של לי פי תש
. רוענ ל זש ין של לי פי תוך תש לו בש לש כש ני םאש של ל ר ין של לי פי ן תש ל אותה של

ר, םאמנ ם ת אי ם. וש שה עות מי כות נובש רה בש ל הנ כה רוך, של הוא בה ה, של יונה לש על ה הה דה קג נש ה סוד הנ - זל רוך  ה, בה סוד זל וש
רוך ה. הוא בה בה קי א נש בה ם הנ עולה ר, הה כה יא זה ה הי יונה לש על ה הה דה קג נש י הנ רי המ ך! של םא כה רוך - ל א בה רה קש ני א הוא של בה ם הנ עולה הה
ם הוא שי א, של בה ם הנ עולה ה הה ם - זל ה. שי יונה לש ה על דה קג רוך הוא נש ן בה כי לה ה. וש בה קי ה נש כה רה ר, בש כה זה רוך  ה. בה כה רה יא בש הי וש

םאל. מ ין ושש הוא יהמי יון של לש על בוד הה כה ה הנ בוד - זל דול. כש גה ך הנ מש שי ה לש עמשי ה תנ ר (יהושע ז) ומנ מנ אל נל מו של דול, כש גה

ל ים כה לי לה כש ני זו  הנ כותו  לש מנ ה. ובנ תוכה כםל לש ת הנ לל נוטל כותו, וש לש יא מנ הי יהד, של ל  של ה זו  לה פי תש ים בי לולי ם כש כגלה וש
ד. על ם וה עולה ה לש ל זל ענ ים, וש יכי רי צש ה של ל מנ כה ם בש הל ק לה פי סנ ם ולש זון אותה מות לה עולה הה

חוד יי ך הוא הנ ין - כה לי פי תש ל הנ חוד של יי סוד הנ מו של , וכש רוענ ל זש ין של לי פי םאש ותש ל ר ין של לי פי ל תש חוד של יי הו הנ זל וש
ה עה בה רש אנ י בש רי המ י, של ר לי מנ אה ה, וש דושה קש ה הנ נורה מש י הנ ני פש ה לי זל חוד הנ יי הנ נו  רש דנ י סי רי המ ר. ונ בה דה רור הנ בי הו  זל כםל, וש ל הנ של
הו ין זל לי פי תש דור הנ ל סי בה ה. אמ מונה אל ם סוד הה כגלה אי, וש דנ ך הוא ונ כה ם, וש כגלה ר מי חה בש מג הו הנ זל חוד, וש יי ר הנ די תנ סש ים הי ני וה גש

אוי. רה יון כה לש על חוד הה יי הנ

ט, רה פש ך  רל דל ם בש יאה הוצי לש ך  ר כה חנ אנ יך  רי ל, צה לה כש ך  רל דל בש דוש  קה ם הנ שי סוד הנ םאל בש מ ין ושש יהמי לו  לש כש ני של תוך  ומי
ד חה מו אל םאש, ושש ל ר ין של לי פי תש ד בי חה ה אל " הוה יות יש הש אשון, לי סוק הוא רי פה חוד בנ יי י הנ רי המ חוד, של ך יי רל דל םא בש ל ל בה אמ
ה, יונה לש על ה הה דה קג נש ל הנ םאש של ר הה ל מי לה כש כםל בי ר הנ די תנ סש ה מי זל חוד הנ יי הנ ן של יוה ד. כי חה כםל אל יהה הנ הש ני , וש רוענ ל זש ין של לי פי תש בי

כםל. םאש הנ הוא ר אשון, של רי אור הה ל הה סוד) של הנ םאש (מי ר הה יר מי עי הה ך לש ר כה חנ יך אנ רי כםל) צה ית הנ אשי הוא רי (של

ה בה המ אנ יהו? (הה לו, ומי קות של בי דש ל הנ ה של בה המ אנ רוך הוא בש דוש בה קה ת הנ הםב אל אל ין, לל יהמי ית הנ אשי תה - זו רי בש הנ אה וש
ת יר אל עי רוך הוא, הוא מי דוש בה קה ת הנ ב אל אוהי י של ה. מי בה המ אנ ר הה עורי הוא מש ין, של יהמי ין) הנ יהמי רות הנ עורש תש ל הי של
, ה רוחנ יאה בי ה רוחנ ומש יכה שי מש צון, רוחנ מנ רה א בש לה ים אל לויי םא תש ם ל עולה י הה רי בש ל די ה. כה בה המ אנ לו בש בש קנ יו ומש לה ינו אי מי יש

סםף. יו ילאל לה תו אי מה שש ני בו רוחו וש יו לי לה ים אי ם יהשי ה - (איוב לד) אי ך זל נש ימה סי וש

מו ים, כש ני וה ה גש לשה שש א בי לה ה אל עורה םא נש ין ל יהמי רות הנ עורש תש רוך הוא, הי בה דוש  קה ה לנ בה המ ם אנ דה אה ר הה עורי מש של כש
ה, ה או זל ר או זל םאמנ םא ת ל ים. של ני וה ה גש לשה אן שש י כה רי ך. המ אםדל ל מש כה ך ובש שש פש ל ננ כה ך ובש בש בה ל לש כה ר (דברים ו) בש מנ אל נל של
ז אה מון. וש ש ומה פל נל ב וש ם, לי ת כגלה אל יך  רי א צה לה ך. אל אםדל ל מש כה ך או בש שש פש ל ננ כה או בש ך  בש בה ל לש כה תוב או בש םא כה י ל רי המ של

ל אותו. בי קנ דו ומש גש נל ה כש ט אותה יו, ופושי לה ינו אי מי ת יש יר אל עי רוך הוא מי דוש בה קה הנ

ך לל מל ד הנ וי דה נו בו, של רש ענ י הי רי ה המ זל תוב הנ כה סוד הנ י. וש יני ימי ב לי י שי ני אדם ם ה' לנ אג תוב, (תהלים קו) נש ה כה ל זל ענ וש
ל כה ת. בש חנ י אנ רי יך - המ להל ת ה' אל תה אי בש הנ אה ין: וש יהמי אן בש וות כה צש ה מי רי שש לש על ין. שש יהמי ר בנ שנ קש ני של ר, כש מנ תו אה גה רש ל דנ ענ
ש. י שי רי ם - המ תה בה רש בנ די ש. וש מי - חה יך  נל בה ם לש תה נש ננ שי ע. וש בנ רש - אנ ך  אםדל ל מש כה לש. ובש ך - שה שש פש ל ננ כה ם. ובש יי תנ - שש ך  בש בה לש
ם תה רש שנ ר. וקש של י על רי ך - המ קומל ע. ובש שנ י תי רי ך - המ בש כש שה ה. ובש מונל ך - שש רל דל ך בנ תש כש לל ע. ובש בנ י של רי ך - המ יתל בי ך בש תש בש שי בש
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ך יתל זגזות בי ל מש ם ענ תה בש תנ ה. וכש רי שש ים על תי י שש רי יך - המ ינל ין עי פםת בי טםטה יו לש הה ה. וש רי שש ת על חנ י אנ רי ך - המ ל יהדל אות ענ לש
ה. רי שש לש על י שש רי יך - המ רל עה שש ובי

ר עורי תש מי ן של מנ ל זש כה יך. ובש רי צה ך  כה וש ין,  יהמי ל בנ לה כש ני םאל  מ שש הנ ין, וש יהמי לויות בנ תש לו  לה וות הנ צש מי ה הנ רי שש על לש  שש
ט שולי םאל, וש מ שש ל בנ לה כש ין ני יהמי םא, הנ ם ל אי ין. וש יהמי ל בנ לה כש םאל ני מ שש כו, הנ זש ם יי ן אי כי לה םאש. וש ר יל בה חי תש ין מנ יהמי םאל, הנ מ שש הנ
סוד ה בש בה המ אנ ר בש עורי תש םאל מי מ שש קום הנ ל מה כה כו. ובש לי י תי קםתנ חג ם בש אי מו  םאש, כש ר ם בה ה, אי זל ן לה ימה סי םאל. וש מ שש הנ
א לו. בה לה ים הנ רי בה דש ים בנ רי בי חמ ירו הנ עי ה הי זל קום, וש ל מה כה יך בש רי ך צה כה יך, וש רי צה מו של ינו כש ק די זי חנ תש ך מי ר כה חנ ין, אנ יהמי הנ

קו. שה יהיא ונש י חי בי רנ

ן הוא כה שש מי ל הנ קונו של י תי רי המ חוד, של יי אן סוד הנ י כה רי גו'. המ יעםת וש רי ר יש של ה על עמשל ן תנ כה שש מי ת הנ אל ר, וש מנ אה ח וש תנ פה
ד. חה ל גוף אל סוד של ם בש גוף כגלה ל הנ ים של רי יבה אי ל הה כה אות של רש הנ ד. לש חה ן אל כה שש מי יהה הנ הה תוב בו וש כה גות, של רה ה דש מה כנ מי
ים גוף אי רה קש ם ני כגלה חוץ, וש לוי לנ גי ה בש לל אי ים, וש ני פש ים לנ יי ימי ני ה פש לל ים, אי תוני חש תנ ים וש יוני לש ים על רי יבה ה אי מה ם ייש כנ דה אה בש
ים רי בש חנ תש ם מי כגלה של ה, וכש לה עש מנ לש של מו  ים כש רי יבה אי ל הה ן כה כה שש מי הנ ך  ף כה ד. אנ חה בור אל חי ד בש חה ם אל דה א אה רה קש ני ד, וש חה אל

ם). דה אה ת הה מנ גש דג ד. (כש חה ן אל כה שש מי יהה הנ הה תוב וש ז כה ד, אה חה אל כש

סוד ים לש ם עולי ז כגלה ד, אה חה אל ים כש רי בש חנ תש ם מי כגלה של ה. וכש לה עש ל מנ סוד של ים בנ רי יבה ם אי ה כגלה תורה וות הנ צש מי
י רי המ ה, של תורה וות הנ צש מי של מו  ם, כש דה ל אה סוד של ים לש ם עולי ים, כגלה רי יבה אי ים וש קי רה הוא פש ן, של כה שש מי ד. סוד הנ חה אל
י ם. מי דה ל אה סוד של ד בש חה ם אל ד הי חה אל ים כש רי בש חנ תש מי של כש ה, של בה קי ר ונש כה ם, זה דה ל אה סוד של ם בש ה כגלה תורה וות הנ צש מי
מות דש ים בי רי יבה אי הה ים וש קי רה פש ל הנ י כה רי המ ה, של מונה אל מות הה דש ם בי גנ לו פה אי ה, כש תורה ל הנ ת של חנ ה אנ וה צש לו מי פי ם אמ פוגי של
םאן י צ םאני ן צ תי אנ תוב (יחזקאל לד) וש כה ד, של חה ם גוי אל ל הי אי רה שש ה יי ל זל ענ חוד. וש יי סוד הנ ה בש כםל עולל ן הנ כי לה ם, וש דה אה

גו'. ל וש אי רה שש יי ך כש מש ענ י כש תוב (שמואל-ב ז) מי כה ם. וש תל ם אנ דה י אה יתי עי רש מנ

ב אותו ם אוהי דה אה רוך הוא של דוש בה קה ת הנ בנ המ אנ אי של דנ ר לו, ונ מנ ר, אה זה עה לש י אל בי י רנ ני פש צוי לי יהה מה ק הה חה צש י יי בי רנ
ת ה אל רוך הוא רוצל דוש בה קה הנ ה. (וש בה המ יו אנ לה יר אי עי הה רות לש עורש תש ב הוא הי לי שום של ב, מי לי הנ א מי לה ת אל רל עורל תש םא מי ל
ד חה אל ב וש לי ד הנ חה ים, אל ני וה י גש ני ם שש הי ע של מה שש מנ ך, של שש פש ל ננ כה ובש ך  ר כה חנ אנ וש ך  בש בה ל לש כה תוב בש ה כה מה ך, לה ם כה ב) אי לי הנ
ב י לי רי המ ד. של חה אל ים לש די חמ אנ תש ם, ומי יי ננ ם שש ש הי פל נל ב וה לי אי של דנ ר לו, ונ מנ ש? אה פל יך נל רי ה צה ר - מנ קה ב עי לי ם הנ ש? אי פל נל הנ

כםל. יסוד הנ ר וי קנ ב הוא עי לי הנ ה, וש זל ה בה ים זל חוזי ם אמ מון, כגלה ש ומה פל נל וש

ה, לל י אי ני ע. ושש ר רנ ד ייצל חה אל ר טוב וש ד ייצל חה ים, אל רי צה י יש ני ם שש הי בות הוא, של בה י לש ני שש ך, בי בש בה ל לש כה ר בש מנ אל נל ה של זל וש
ר צל ם, יי יי ננ ם שש הי ך, של בש בה ך הוא לש שום כה ע. ומי ב רנ א לי רה קש ה ני זל ב טוב, וש א לי רה קש ה ני ב. זל א לי רה קש ד ני חה אל ד וש חה ל אל כה

ע. רה ר הה ייצל טוב וש הנ

יל לי כש הנ א לש לה ה? אל ם מה שי ה לש זל ל הנ כה בש ך? הנ שש פש ננ ל  כה ה ובש ה זל יות! מנ הש לי יך  רי יהה צה הה ך  שש פש ננ ך? ובש שש פש ל ננ כה ובש
ם ים הי יני ה מי מה ך כנ ף כה ך, אנ אםדל ל מש כה זו. ובש ש הנ פל נל ת הנ זל אוחל ה של ל מנ כה ך, בש שש פש ל ננ כה הו ובש "ה. זל מה שה רו"חנ ונש "ש וש פל נל
הםב אל ה, לל ל זל סםר לו כה מש רוך הוא לי דוש בה קה ת הנ בנ המ ל. אנ כה תוב בש ה כה ל זל ענ ה, וש לל אי ה מי לל ים אי ני שג ם מש מון, כגלה ל מה של

ד. חה אל ד וש חה ל אל כה אותו בש

ם דה ב אה רנ קש םא יי ל ג של רי טש קנ ע הוא מש רה ר הה י ייצל רי המ הםב אותו, של אל ם יהכול לל דה יך אה ע אי רה ר הה ייצל ר, בנ םאמנ ם ת אי וש
ה זל ר הנ ייצל הנ של ר, כש רוך הוא יותי דוש בה קה ת הנ י עמבודנ א זוהי לה ב אותו בו? אל םאהנ יך י אי רוך הוא, וש דוש בה קה ת הנ עמבודנ לנ
ר ה שובי זל ם הנ דה אה הה וש ע  נה כש ני ה  זל ע הנ רה ר הה ייצל הנ של כש הוא. של רוך  בה דוש  קה ת הנ ב אל אוהי ה של בה המ אנ שום הה מי ע לו  נה כש ני
רוך הוא. דוש בה קה ת הנ עמבודנ ע לנ רה ר הה ת אותו ייצל ב אל רי קה ענ לש יודי שום של רוך הוא, מי דוש בה קה ת הנ בנ המ י אנ אותו, זוהי

אות רש הנ י לש די כםל הוא כש ה, הנ טה ה ומנ לה עש רוך הוא מנ דוש בה קה ה הנ עושל ה של ל מנ ין. כה די י הנ לי עמ בנ אן הוא סוד לש כה
ה הוא עמשל ננ דונו  צון אמ רש ה של ל מנ כה דונו, ובש ת אמ ג אל רי טש קנ מש ד של בל ה על אה י רה י מי כי תו. וש עמבודה כםל הוא לנ הנ בודו, וש כש
ם כותה זנ י לש די ת כש מל אל ך  רל דל בש כו  לש יי וש תו  עמבודה יד בנ מי ים תה שי נה אמ הה יו  הש יי הוא הוא של רוך  בה דוש  קה צון הנ ג?! רש רי טש קנ מש
צון רש תוך  ג מי רי טש קנ א מש צה מש ני ע וש ד רנ בל א על בה יך  ה, אי זל הוא בה רוך  בה דוש  קה ל הנ של צונו  יל ורש ה טובות. הואי מה כנ בש
צון ת רש אל םא ינעמשו  ל ם של הל ה לה עושל ה, וש טובה ך  רל דל ם מי ה אותה דוחל ה, וש עה רה ך  רל דל ם לש דה אה י הה ני ת בש ה אל טל סש ומנ דונו  אמ

ה? עה ך רה רל דל ם לש דה אה י הה ני ת בש ה אל טל סש ם ומנ דונה אמ

יו לה ה עה וה צי ר, וש יותי ב אותו בש יהה אוהי הה י וש ידי חי ן יש יהה לו בי הה ך של לל מל ה. לש דונו הוא עושל צון אמ רש אי של דנ א ונ לה אל
ך. לל מל ל הנ יכנ הי ס לש ני כה הי י לש אי דה ינו כש , אי יהה לל ב אי רי קה י של ל מי כה שום של ה, מי עה ה רה שה אי מו לש צש ת ענ יב אל רי םא ינקש ל ה של בה המ אנ בש

ה. בה המ אנ יו בש בי צון אה עמשות רש ן לנ בי ה לו אותו הנ הודה

ת אות אל רש ה לי י רוצל ני ך, אמ לל מל ר הנ מנ ים אה יהמי ר. לש ת תםאנ יפנ ה וי אל רש מנ ה לש אה ת נה חנ ה אנ יהה זונה חוץ הה ך בנ לל מל ית הנ בי בש
ה י. מל לנ י אי ני צון בש ת רש אות אל רש י לי די י, כש ני ת בש י אל תי פנ י ותש כי ה: לש ר לה מנ אה ה וש זונה ה הנ אותה א לש רה י. קה לנ י אי ני ל בש צונו של רש
ם ים. אי תויי ה פי מה כנ בש תותו  פנ ולש ק אותו  שי ננ ק ולש בי חנ ה לש ילה חי תש הי וש ך  לל מל ן הנ ר בל חנ ה אנ כה לש ה? הה זונה ה  ה אותה תה שש עה
נו בש בי חנ  מי יו שה בי ז אה אה נו. וש מל מי ה  ה אותה דוחל וש ה  יית לה צנ םא מש ל וש ה  ר בה יו - גועי בי ת אה ונ צש מי יית לש צנ ה ומש ן יהאל בי אותו 
ן בי ה לנ זל בוד הנ כה ל הנ ת כה ם אל רנ י גה ב. מי בוד רנ כה רות וש אוצה נות וש תה ן לו מנ נותי לו, וש יכה ל הי גוד של רש פנ תוך הנ יסו לש ני כש ומנ

ה. זונה ה הנ ר, אותה ה אומי וי ה? הל זל הנ

צון ת רש ה אל תה שש עה ד - של חה ים. אל די דה צש ל הנ כה ח מי בנ ה של ייש לה אי של דנ םא? ונ ח או ל בנ ה של זל ה בה ה ייש לה זונל ה הנ אותה וש
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תוב ה כה ל זל ענ וש יו.  לה אי ך  לל מל ל הנ של זו  ה הנ בה המ אנ ל הה כה טוב ולש הנ ל אותו  ן כה בי הנ אותו  ה לש מה רש גה ד - של חה אל וש ך.  לל מל הנ
אי טוב דנ הוא ונ ת, של ול מה הנ ך  אנ לש ה מנ אםד - זל ים. מש יי חנ הנ ך  אנ לש ה מנ ה טוב - זל ני הי אםד. וש ה טוב מש ני הי (בראשית א) וש
ת ים אל יקי די צנ ים הנ שי יו יורש םא הה ה, ל זל ג הנ רי טש קנ מש יה הנ הש םא יי ם ל ה, אי אי םא רש בונו. וב וות רי צש מי יית לש צנ מש י של מי אםד לש מש

א. בה ם הנ ת עולה של רל ים לה ידי עמתי לו, של לה ים הנ יוני לש על ים הה זי נה גש הנ

נו, מל מי לו  צש ני וש בו  שו  גש פה של ם  יהל רי שש אנ בו.  שו  גש פה םא  ל של ם  יהל רי שש אנ וש ה,  זל הנ ג  רי טש קנ מש בנ שו  גש פש ני של ם  יהל רי שש אנ
תוב יו כה לה עה א, של בה ם הנ עולה ל הה שוקות של ן תש ל אותה כה ים וש דוני ם עי ל אותה כה ן טובות וש ל אותה ים כה שי ילו יורש בי שש בי של

ך. תל ים זולה להי ה אל תה אה םא רה ן ל יי (ישעיה סד) ענ

ים עי שה רש ם הה י אותה רי המ ים, של יי חנ ץ הנ רל אל דו מי רש טש ני נםם וש יהי ים גי שי ילו יורש בי שש בי שו בו, של גש םא פה ל ם של י אותה רי שש אנ וש
לו לה גש בי י  רי המ ה, של טובה יק לו  זי חמ הנ לש ים  יקי די צנ לנ ייש  ה  זל ל  ענ וש יו,  רה חמ אנ כו  שש מש ני וש ים לו  תי יש צנ מש יו  הה אותו,  שו  גש פה של

א. בה ם הנ עולה שוקות לה ים ותש דוני עי טובות וש ן הנ ל אותה ים כה שי יורש

ת ונ צש ת, מי לל ין בו תועל אי ב של ל גנ ף ענ א אנ לה ים לו? אל תי יש צנ ים מש עי שה רש ר הה של אמ ה כנ זל ג הנ רי טש קנ מש ל הנ תו של לש י תוענ הי מנ
ע שה רה ע. הה ה רנ הוא עושל של ק כש זי חנ תש ע, הוא מי הוא רנ יל וש ה. הואי יל זל בי שש ק בי זי חנ תש י מי רי המ עוד, של ה. וש דונו הוא עושל אמ
אותו ך  ת. כה חנ ננ לו  ייש  וש כםחו  ר בש בי גנ תש ק ומי זי חנ תש ז מי ם, אה דה י אה ני ג בש רנ הה ן של יוה ם. כי דה ג אה הורי ד של ק, ענ זי חנ תש מי ינו  אי
ם, ג אותה הורי ם וש הל ג לה רי טש קנ ם ומש דה אה י הה ני ת בש ה אל טל סש מנ ד של כםחו, ענ ר בש בי גנ תש םא מי ת ל ול מה ך הנ אנ לש א מנ רה קש ני ג של רי טש קנ מש

כםחו. ר בש בי גנ תש ק ומי זי חנ תש ת ומי חנ ז ייש לו ננ אה וש

ק זי חנ תש ה מי זל ג הנ רי טש קנ מש ך הנ ף כה ר, אנ יהשה ך  רל דל כו בש לש יי ים וש ם טובי ם הי דה י אה ני בש של ים כש יי חנ ד הנ ק צנ זי חנ תש מי מו של כש
חו צש ננ לש ים  זוכי של ם  י אותה רי שש אנ וש נו.  ילי צי ינ ן  מה חמ רנ הה ם.  יהל לי עמ ט  הוא שולי וש לו,  ים  תי יש צנ מש ים  עי שה רש הה של כש ר  בי גנ תש ומי
ר, (תהלים מנ אל אי נל דנ ה ונ ל זל יד. ענ מי דוש תה קה ך הנ לל מל ם בנ דה ק אה זי חנ תש א, ומי בה ם הנ עולה ילו לה בי שש כות בי זש לי יעו וש ני כש הנ ולש

א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ם בה יהל רי שש ם. אנ בה בה לש לות בי סי ך מש ם עוז לו בה דה י אה רי שש פד) אנ

דו או אותו, יהרש רה ד של ר. ענ זה עה לש י אל בי ם רנ הל בה ש  גנ ך. פה רל דל ים בנ כי יו הולש יהיא הה י חי בי רנ ה וש הודה י יש בי רנ י וש י יוסי בי רנ
ים אי כה ים או זנ יקי די ם צנ דה ה אה רואל של י כש רי המ י, של יתי אי ה רה ינה כי שש י הנ ני אי פש דנ ר, ונ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ים. אה מורי חמ ן הנ ם מי כגלה
ם, תוכה ת בש רל תל תנ סש ה מי ינה כי שש שום של ה? מי ינה כי שש י הנ ני או פש רש קש ה ני מה לה ה. וש ינה כי שש י הנ ני ם פש אי הי דנ ם, ונ הל ש בה דור ופוגי בנ של
יא הי ם של ם? אותה י הי ה. ומי לה ים של ני ים פה אי רה קש ם ני ה, הי ינה כי שש ל הנ ים של רובי ם קש הי שום של לוי. מי גה ם בש הי ר, וש תל סי יא בנ הי
ם תל אנ ם וש יכל לי ה עמ נה קש תנ תש ה הי ינה כי שש אי של דנ אן, ונ ם כה תל אנ יל וש הואי יון. וש לש על ך הה לל מל ל הנ צל אות אי רה הי ם לש מה ה עי נה קש תנ תש הי
לוי, גה ם בש הי ר וש תל סי יא בש ם, הי תוכה ת בש רל תל תנ סש ה מי ינה כי שש הנ שום של ה, מי ינה כי שש י הנ ני ה פש אי רואל דנ ם ונ הל ש בה גנ . (ופה יהה נל פה
ה שורה ם וש יכל לי ה עמ נה קה תש ה ני ינה כי שש הנ אי של דנ ה, ונ לשה אן שש ם כה תל אנ יל וש הואי ך. וש לל מל י הנ ני פש אות לי רה הי ם לש מה ת עי נל קל תש יא ני הי וש

ם). תוכמכל בש

ג רי טש קנ ל מש אי מה ת סה עמקםב אל ה ינ אה רה של גו'. כש ך וש את לה בה ר הג של י אמ תי כה רש ת בי א אל ח נה ר, (בראשית לג) קנ מנ אה ח וש תנ פה
ה אה יחנ בו, רה גי שש הי ר וש בםקל ה הנ לה עה ן של יוה ר. כי בםקל ה הנ לה עה ד של יר בו ענ כי םא הי ל ו, וש שה מות עי דש ה אותו בי אה ה, רה לה יש אותו לנ בש
ה נל מג יהה מש הה ע של יהדנ יחנ וש גי שש יהד הי ו, מי שה מות עי דש ה כי תה יש הה מות של ה דש אותה ן בש בוני תש ים. הי לויי ים וגש רי תה סש ים ני ני פה אותו בש
יענ גי הי יל של בי שש בי ירו, של עי ים הי רי בי חמ הנ ר. וש חנ שה ה הנ לה י עה י כי ני חי לש ר שנ םאמל י תוב? (שם לד) ונ ה כה יק בו. מנ זי חל הל ו וש שה ל עי של

ר. חנ שה ה הנ לה י עה ה כי ל זל ענ רוך הוא, וש דוש בה קה ת הנ חנ אל בי שנ ר ולש מי זנ נו לש מנ זש

ה ילות, זל לי ד בנ חנ פנ ה - מי סוד זל ה, וש כה שי חמ תוך הנ ה בש לה יש לנ א בנ לה ינו אל טונו אי לש אי שי דנ ונ ל, של כי תנ סש הי לש אן ייש  כה וש
ה. לה יש לנ א בנ לה ט אל םא שולי ך ל יל כה בי שש תו. ובי בה קי ר הוא ונש ה לומנ צה ילות, רה לי ר בנ מנ אה ה של נםם. ומנ יהי גי ד הנ חנ פנ

ר עובי ר וש בםקל הנ יענ  גי מנ של כש שום של ר? מי חנ שה ה הנ לה י עה ה כי ה זל ר. מנ חנ שה ה הנ לה י עה י כי ני חי לש ר שנ םאמל י ונ ר  מנ אה ה של זל וש
ה, לה יש לנ ס הנ נה כש ני ד של פון, ענ ד צה צנ לש ה של בה הום רנ ב תש קל נל יו בש לוסה אוכש ס הוא וש נה כש ז ני ה, אה לה יש לנ ל הנ ך של חםשל ל הנ טונו של לש שי
י ני חי לש ר, שנ ק לומנ יהה דוחי ן הה כי לה ר. וש בםקל א הנ בה ד של ם) ענ עולה ה (בה לה יש לנ ים בנ טי שוטש ים ומש טי שולש ים, וש בי לה כש ים הנ רי אה שש ני וש

יום. ט בנ םא שולי י ל רי המ ר, של חנ שה ה הנ לה י עה כי

ל ט ענ ע שולי שה לות רה זה ים ומנ בי י כוכה די ך עובש לל ה. מל לה יש את לנ רי קש ני ה וש לה יש לנ יא בנ הי ל, של אי רה שש ל יי ם של לותה ה גה מו זל כש
יהה חוק הה ר. דה חנ שה ה הנ לה י עה ה כי ל זל ענ ם, וש טונה לש עמבםר שי ינ רוך הוא וש דוש בה קה ם הנ הל יר לה יהאי ר וש בםקל םא הנ יהב ד של ל, ענ אי רה שש יי
ל םא כה ל ל בה ו, אמ שה ל עי נו של יוקש דש נו כי יוקש ה דש אה רה יק בו וש זי חל עמקםב הל ה ינ ל זל ענ ה. וש לה יש לנ ר הנ בנ י עה רי המ ש כםחו, של שנ תה יהדו וש בש

כות. רה בש ל הנ ה לו ענ ז הודה אה לוי, וש גי ך בש כה

ים ני פה ם הנ אותה ה בש אה רה י. של ני צי רש תי ים ונ להי י אל ני אםת פש רש יך כי נל י פה יתי אי ן רה ל כי י ענ ה? (שם לג) כי י זל רי חמ תוב אנ ה כה מנ
ים דושי ם קש תל אנ יו. וש נה ים פה אי רש ך ני ר, כה שה קש ם ני דה אה קום של ל מה כה י בש רי המ ש, של מה ל מנ אי מה ה לו סה אל רש ני מות של דש ו כי שה ל עי של
ם, כל מה ך עי י הולי יתי יי זו הה ך הנ רל דל ם בנ ר, אי מנ ם! אה יכל רי שש ה, אנ לה ים של ני פה ם הנ אותה ם כש יכל ני ם, ופש כל מה ה עי ינה כי ים, שש יוני לש על

ה. י תורה רי בש די ם בש כל ד מי רי פה י, אל כי רש דנ י לש ני אמ ם ונ כל כש רש דנ ם לש תל אנ ת של עי ם. כה כל מה ב עי י יושי יתי יי הה

םא ם ה' ל יו בו אי לו בונה מש א עה וש ת שה יי ה בנ נל בש םא יי ם ה' ל למםה אי שש עמלות לי מנ יר הנ ר, (תהלים קכז) שי מנ אה ח וש תנ פה
ד וי י דה רי המ ך, של םא כה ש? ל דה קש מי ית הנ ת בי ה אל נה בה של זו כש ת הנ חנ בנ שש תי ר הנ מנ למםה אה י שש כי ר. וש ד שומי קנ א שה וש יר שה ר עי מה שש יי
ש. דה קש מי ית הנ ת בי ה אל נל בש הוא יי למםה של ל שש ענ ר לו  מנ אה וש לו  צש ן אל תה א נה בה של נו, כש למםה בש יל שש בי שש בי ר לו  מנ אה ך  לל מל הנ
ש דה קש מי ית הנ ן בי יוקנ ת דש ד אל וי ה דה אה רה ן של יוה ש. כי דה קש מי ית הנ ן בי יוקנ ת דש נו אל למםה בש שש ה לי אה רש ך הל לל מל ד הנ וי ך דה ר כה חנ אנ וש
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גו'. ת וש יי ה בנ נל בש םא יי ם ה' ל ר אי מנ אה נו, וש למםה בש ל שש ה ענ ירה ר שי מנ יו, אה קונה ל תי כה וש

ר אה ל שש ל כה ת ענ חנ בנ שש תי ה וש ירה יא שי ה זו הי ירה שי לו. וש לום של שה הנ ך של לל מל למםה - לנ שש עמלות לי מנ יר הנ ר שי חי ר אנ בה דה
ים מודי ענ ת הה ענ בש ם שי ל אותה ת כה ך אל לל מל ד הנ וי ה דה אה רה ת - של יי ה בנ נל בש םא יי ם ה' ל ן. אי ל כגלה ה ענ ה זו עולה ירה שי ה, וש ירה שי הנ
ת יי בנ ל הנ ענ ד בנ ם עומי ל כגלה ענ ה. מי זל ת הנ יי בנ ת הנ נות אל בש ים שורות שורות לי די עומש ם של יהל לי ד עמ ה עומי זל ת הנ יי בנ הנ של

אוי. רה ד כה חה אל ד וש חה ל אל כה ף לש תםקל ם כםחנ וש הל ן לה נותי ם, וש יהל בי ל גנ ך ענ הולי של

ה - זל ת הנ יי בנ ת הנ ה אל םא בונל ת, ל יי בנ ל הנ ענ הוא בנ לו, של לום של שה ל הנ כה ה של זל ך הנ לל מל ם הנ ד, אי וי ר דה מנ ה אה ל זל ענ וש
ל כה ך של לל מל ה הנ יר - זל ר עי מה שש םא יי ם ה' ל ה. אי זל ת הנ יי בנ ל הנ נות ענ בש ים לי די עומש ים של מודי ם ענ יו בו, אותה לו בונה מש א עה וש שה
ר י הוא שומי רי המ יק, של די יהו? צנ יו, ומי לה ן עה קי תנ תש ם הי עולה הה ד של חה מוד אל הו ענ ר - זל ד שומי קנ א שה וש לו. שה לום של שה הנ

יר. עי ה הה ת אותה אל

א רה קש ני ה של זל ק בה תו - רנ ירה מי ין שש י אי רי המ ר אותו, של שומי ד וש ענ עומי הושג יהה יש יד הה מי ה, תה ה מםשל שה עה ן של כה שש מי הנ
יהה םא הה ה ל ן זל כה שש מי ך  ר כה חנ ל. אנ אםהל תוך הה מי יש  םא יהמי ר ל ענ ן נון ננ בי ענ  הושג יש תו  רמ שה תוב (שמות לג) ומש כה ר, של ענ ננ
ין אי שום של ם) מי ר שה די סנ יהה מש הה ת. (וש רי שה ל מש מואי ר שש ענ ננ הנ תוב (שמואל-א ג) וש כה ר, של חי ר אנ ענ יל ננ בי שש א בי לה מור אל שה
תוב כה רוך-הוא, של דוש-בה קה א בנ לה תו אל ירה מי ין שש אי ך, של ינו כה ש אי דה קש מי ית הנ ל בי בה ר. (אמ ענ ננ א בש לה ן אל כה שש מי ת הנ ירנ מי שש
ר ענ ננ ך:  א כה רה קש ני ן של כה שש מי ר הנ שומי של ה? אותו  זל ר הנ שומי הנ יהו  ר) ומי ד שומי קנ א שה וש יר שה ר עי מה שש יי םא  ם ה' ל אי

רו"ן. טש טנ מש

ית ת בי ירנ מי שש ם כי כל תש ירנ מי א שש לה ן, אל כה שש מי ת הנ ירנ מי שש מו  ם כש כל תש ירנ מי ין שש ים, אי יוני לש ים על דושי ם קש תל ל אנ בה אמ
ן מנ זש ל  כה בש י  רי המ של ר.  ד שומי קנ שה א  וש שה יר  עי ר  מה שש יי םא  ל ה'  ם  אי תוב  כה של דו,  בנ לש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ש,  דה קש מי הנ

ך. ך ובואל אתש ר צי מה שש תוב ה' יי כה יד, של מי ם תה ר אותה רוך הוא שומי דוש בה קה ך, הנ רל דל ים בנ כי ים הולש יקי די צנ של

ך ה לה ול צנ יו יש כה אה לש י מנ יו, (תהלים צא) כי לה או עה רש ם. קה כה רש דנ רו לש זש חה ים, וש ילי ה מי לשה וו אותו שש לי יו, וש רה חמ כו אנ לש הה
ך. תל דש ל יולנ גי תה ך וש מל אי יך וש בי ח אה מנ שש גו'. (משלי כג) יי ך וש אונש שה ם יי יי פנ ל כנ יך, ענ כל רה ל דש כה ך בש רש מה שש לי

אםם ס לש פל אל ובש ך  לל ת מל רנ דש ם הנ ב ענ רה ח, (שם יד) בש תנ ה פה הודה י יש בי גו'. רנ יעםת וש רי ר יש של ה על עמשל ן תנ כה שש מי ת הנ אל וש
ה' ה לנ תה אנ דוש  ם קה י ענ ם (דברים ז) כי הל תוב בה כה ל, של אי רה שש ם יי ה הי לל - אי ך  לל ת מל רנ דש ם הנ ב ענ רה זון. בש ת רה תנ חי מש
דוש קה ל הנ בודו של הו כש ם, זל בונה שש חל ים בש בי ם רנ הי של בות, וכש בה ה רש מה כנ ים ולש פי לה ה אמ מה כנ ים לש עולי ם של ם ענ הי יך. וש להל אל
ם עה יל הה בי שש ים אותו בי חי בש שנ יון ומש לש על ך הה לל מל ל הנ מו של ת שש ים אל חי בש שנ ים מש תוני חש תנ ים וש יוני לש י על רי המ רוך הוא, של בה

ה. זל דול הנ גה גוי הנ בון הנ נה ם וש כה ם חה ק ענ תוב (שם ד) רנ כה הו של ה. זל זל דוש הנ קה הנ

ם ענ ל מי בה אי, אמ דנ ים ונ מי ענ ל הה כה א, מי לה ים - אל מי ענ ל הה כה ט מי ענ מש ם הנ תל י אנ תוב (שם ז) כי י כה רי ר, המ םאמנ ם ת אי וש
י רי המ אל ונ עי מה שש י יי ני י בש רי ר, המ םאמנ ם ת אי ל. וש אי רה שש יי ב כש רנ דול וה ם גה עולה ל הה כה ם בש ין ענ י אי רי המ ים. של בי ר רנ ם יותי ד הי חה אל
ים ייש ני ה, בה לל אי ה בש לל ים אי בי עםרה ם מש ים, כגלה מי ענ ר הה אה ל שש ל כה בה ם, אמ ים הי בי ך רנ אי כה דנ ם - ונ ה הי מה י כנ רי דום המ י אל ני בש
ב רנ וה דול  גה ם  עולה ל הה כה בש ם  ענ ין  אי ך  כה שום  ומי ר.  חי אנ בש ה  לל אי ולש ר  חי אנ ם  ענ בש ים  ני בה ה  לל אי ולש ה,  זל ם  ענ בש ה  זל ם  ענ לש
יך להל ה' אל ה לנ תה דוש אנ ם קה י ענ תוב כי כה ל, של לה ת כש רל חל יהה אנ בובש רש י עי לי ה בש לל אי ה בש לל י, אי ידי יחי ר וי חה בש ם ני ל, ענ אי רה שש יי כש

רוך-הוא. דוש-בה קה יון בנ לש על ך הה לל מל דור הוא לנ ך, הי לל ת מל רנ דש ם הנ ב ענ רה ה בש ל זל ענ ר ה', וש חנ ך בה ובש

ד חה אל ים כש כי ם הולש עה ל הה כה וש ט)  ענ מש ש  דה קש הוא מי ת (של סל נל כש ית הנ בי א לש הוא בה רוך  בה דוש  קה הנ ן של מנ זש עוד, בי
ך לל ה מל ם זל תה סש ך  לל מל ך, של לל ל מל של דורו  י הוא הי זנ הוא, אמ רוך  בה דוש  קה ת הנ ים אל חי בש שנ ים ומש ים ומודי לי לש פנ תש ומי

ה. לה עש מנ עמלות לש קון לנ תי י וש יםפי ן בש קי תנ תש הי ), של יחנ שי מה דוש (הנ קה הנ

ת אל חנ  בי שנ ל ולש לי פנ תש הי ים לש אי םא בה ם ל עה הה וש ת  סל נל כש ית הנ בי ים לש די קש הוא מנ של זון - וכש ת רה תנ חי אםם מש ס לש פל אל ובש
ים רי בה שש ני ם  ים, כגלה יוני לש על נות  חמ ומנ ים  ני מג מש ם  ל אותה כה וש ה  לה עש מנ לש טון של לש שי ל אותו  ז כה אה הוא,  רוך  בה דוש  קה הנ

ך. לל מל י אותו הנ קוני תי ים בש ני קש תנ תש מי לוי של אותו עי ים) מי רי ערבה (מה

ת ים אל חי בש שנ ם ומש יהל שותי קה ם ובנ יהל לותי פי ים תש רי דש סנ ה מש טה מנ ל לש אי רה שש יי ה של עה ה שה אותה בש שום של ם? מי ענ טנ ה הנ מה
ל כה שום של דוש, מי קון קה אותו תי ים בש ני קש תנ תש ים ומי חי בה ים שש רי דש סנ ים מש יוני לש נות על חמ ם מנ ל אותה יון, כה לש על הה ך  לל מל הנ
ל יהתו של לי יות עמ הש ד, לי חה אל רוך הוא כש דוש בה קה ת הנ חנ אל בי שנ ה לש טה מנ ל לש אי רה שש ם יי ים עי רי בי ם חמ ים כגלה יוני לש על נות הה חמ מנ הנ

ד. חה אל ה כש טה ה ומנ לה עש רוך הוא מנ דוש בה קה הנ

ם תה שה קה ם ובנ תה לה פי ר תש די סנ ים לש אי םא בה ה ל טה מנ ל לש אי רה שש יי וש ל,  אי רה שש יי ם  ים עי רי בי יות חמ הש ים לי ני מש דנ זש ם מי הי של וכש
םא י ל רי המ ם, של יהל קוני תי ים) מי רי ערבה ים (מה רי בה שש יון ני לש על טון הה לש שי ל הנ ים של דושי קש נות הנ חמ מנ ל הנ ם - כה דונה ת אמ חנ אל בי שנ ולש
יות הש ים לי יכי רי הוא צש רוך  בה דוש  קה י הנ חי בש שי שום של אוי. מי רה ם כה בונה ת רי אל חנ  בי שנ ים לש כולי םא יש ל וש יהה  לי עמ ים בנ עולי

ך. לל ת מל תנ חי םא מש ל זון וש ת רה תנ חי ה מש ל זל ענ ת, וש חנ ה אנ עה שה ים בש תוני חש תנ ים וש יוני לש ה, על טה ה ומנ לה עש ד מנ חה אל כש

יות הש ים לי יוני לש על נות הה חמ מנ ים הנ ני מש דנ זש ה מי רה עמשה ם הה אותה ה, בש רה א עמשה לה ת אל סל נל כש ית הנ בי בו בש רנ תש םא הי ל לו של פי אמ ונ
ר. ם יותי ינה ם אי ה, אי רה עמשה י בנ ן דנ כי לה ה, וש רה עמשה ם בנ ך הי לל מל י אותו הנ קוני ל תי כה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ים. מה רי בי ם חמ הל מה עי

ה) ינה כי שש ן (הנ כה שש מי קון הנ תי שום של ר, מי של יעםת. על רי ר יש של ה על עמשל ן תנ כה שש מי ת הנ אל תוב? וש ה כה ן מנ כה שש מי ה, בנ אי םא רש וב
ה, ינה כי י שש לי קום הוא בש ל מה כה ר בש של א על לה ה? אל רה םא עמשה ל ר וש של ם על ענ טנ ה הנ ר, מה של אוי. על רה יות כה הש ה לי רה עמשה הוא בנ
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ת דל יא עומל י הי רי המ בון, של שש חל ה בנ ינה ה אי ינה כי שש ר. הנ קה ר בה שה י עה ני ל שש ד ענ ה (מלכים-א ז) עםמי גון זל בון, כש שש חל ה בנ ינה אי של
ם הל ר מי סי חה ה של לה עש מנ לש סוד של ים לנ זי מה ל רש לו של לה קומות הנ מש ה. ובנ לה עש מה לש ם מי יהל לי יהם עמ הנ תוב (שם) וש כה ה, של לה עש מנ לש

בון. שש חל ה בנ ינה אי בון, של שש ל אותו חל ה ענ רה תי ה יש ינה כי י שש רי (ה'), המ

ת אות, פל א תוסל לה ר, אל בון יותי שש ר חל םאמנ םא ת יעות,(ל רי גש ן בי יה נש מי יא בנ הי ר. וש בון יותי שש ים חל ני ר נותש חי אנ ד הה צנ לנ
מו יעות. כש רי גש ה לי ה, זל גון זל יות כש פות אותי נוסה קום של ל מה כה . ובש שוהה רש י פי רי המ י, ונ תי שש ענ מו  יעות) כש רי גש בון בי שש חל הנ וש

ת. פל יא תוסל הי ענ אות, וש ה גורי שה דג קש ד הנ צנ נון. ובש מש יק אנ פי סש מנ יך, של חי ינון אה מי אמ הנ

שוהו, רש פי ה  סוק זל ה. פה יעה רי יש כנ ם  יי מנ ה שה נוטל ה  מה לש שנ ה אור כנ עםטל ר, (תהלים קד)  מנ אה וש ח  תנ פה יהיא  י חי בי רנ
ם. יי מנ א בו שה רה מון ובה דש אותו אור קנ ף בש טי ענ תש ם, הי עולה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה בה של כש של

רוך דוש בה קה ה הנ שה ה עה םאל. מל מ שש ד הנ צנ ך מי חםשל ין, וש יהמי ד הנ צנ ד. אור מי חה אל יו כש םא) הה ך (ל חםשל ה, אור וש אי םא רש וב
ם. יהל יני לום בי ה שה שה עה וש ד  חה אל ם כש פה תש ם שי יי ומנ ש  ם? אי יי מנ ה שה ה זל ם. מנ יי מנ ם שה הל א מי רה ד ובה חה אל ם כש פה תש הוא? שי
י רי המ יעות, של רי ה. יש יעה רי את יש רי קש זו ני ם אות ו', וש הל ה מי שה עה ה וש יעה רי יש ם כנ ח אותה תנ ם, מה ח אותה תנ ד ומה חה אל נו כש קש תש ני של וכש

יעםת. רי ר יש של ה על עמשל ן תנ כה שש מי ת הנ אל תוב וש כה הו של יעות. זל רי עמשו יש ננ ט אור וש שי פנ תש אות זו הי מי

ם. יהל לי ד עמ עומי ד של חה אל יענ  קי רה וש  , רוהה אמ בי של מו  ה, כש יונה לש ה על יזה ני גש ים בי נוזי ים, גש תוחי ם מש ים הי יעי קי ה רש עה בש שי וש
נוז ה גה זל הנ יענ  קי רה הה וש ה),  בונה תש א בי לה (אל ן בו  בוני תש הי ד לש םא עומי ל וש לוי,  גי קום בש מה ין לו  אי וש ן  ול גה ין  אי יענ  קי רה אותו  ולש

ל. כי שש הנ ד בש א עומי לה אוי לו. אל רה ד כה חה אל ד וש חה ל אל ם, כה יהל עי סש מנ ם לש יענ אותה סי ם, ומנ כגלה יר לש אי ומי

י ל. מי כי שש הנ ן בש בוני תש הי ר ולש בי דנ םא לש ל יו וש תםם פי סש ם לי דה אה ייש לה , וש יחנ גי ינשש ע וש יידנ י של ין מי ה אי אה לש הה ה וה זל יענ הנ קי רה הה מי
ת. ענ דנ יהכול לה י של ין מי אי חור, של אה ר לש ל חוזי כי תנ סש יי של

י מי כש חנ ע לש דנ וה הי דות לש עומש ר וש של ן על הי ן של כה שש מי יעות הנ רי ם יש י הי ים. ומי יעי קי ה רש רה ם עמשה הי ן, של יעות הי רי ר יש של על
ל כה קום, של מה אותו  ה בש לה עש מנ ל לש כי תנ סש ם, ומי עולה ל הה סודות של ה ובנ בה ה רנ מה כש חה ל בש כי תנ סש ן, מי הל ע בה יידנ י של ב? מי לי הנ

ה. ינה כי שש ם הנ ים עי נוזי ם גש הי םאל, וש מ שש ין ובי יהמי ים בש די עומש ה של לל י אי ני שש ט לי רה ק בו, פש בה דש ד ני חה אל ד וש חה אל

ר - הוא של תוב על כה יל של בי שש ר בי םאמנ ם ת אי ית. של ירי יא עמשי ה הי ינה כי ם, ושש ים הי יעי קי ה רש עה שש ר, תי מנ י אה י יוסי בי רנ
ה עה שש ם תי הי ן, וש ע הי שנ תי אי של דנ א ונ לה ר. אל של ל על ת ענ דל עומל ה של רי שש ת על חנ יא אנ ה הי ינה כי שש ך, הנ ם כה ה. אי ינה כי שש הנ חוץ מי

יעות. רי ר יש של ן הוא על כה שש מי ה הנ מו זל ית. כש ירי עמשי יא הה הי ים, וש פורי כי יום הנ ה לש נה שה םאש הנ ין ר בי ים של יהמי

ה נורה מש ל הנ סודות של כםל הוא בנ הנ ה, וש מה כש חה י הנ עי יודש ק לש ר, רנ סה מש םא ני ל סודות של ים סוד הנ יעי קי ה רש רה ם עמשה אותה
ם ים הי יעי קי ה רש עה בש ד. שי חה אל ד וש חה ל אל כה ים בש שי מש שנ מש ים של שי מה ם שנ הי , וש יענ קי רה יענ וש קי ל רה ה סוד כה לה הוא גי ה, של דושה קש הנ
יג הי נש הנ לות לש זה ים ומנ בי ם כוכה הל בה ם של ים הי יעי קי ה רש עה בש ה. שי לה עש מנ לש מו של ה, כש טה מנ ם לש ים הי יעי קי ה רש עה בש שי ה, וש לה עש מנ לש

יך לו. רי צה מו של כו וכש רש י דנ פי ה כש זל ם הנ עולה הה

י בות. מי עמרה ב בה רםכי תוב סםלו לה ם. כה ל כגלה ד ענ עומי ם וש ת כגלה יג אל הי נש מנ י של יני מי שש ן הנ יף, חוץ מי די י עה יעי בי שש ם הנ כגלה בש
לול הוא כה ל של בות? ענ א עמרה רה קש ה ני מה לה י, וש יעי בי שש הנ יענ  קי רה ה הה בות זל א עמרה לה בות? אל עמרה ן הה י הי בות, ומי עמרה ב בה רוכי

ים. די דה י צש ני שש ב מי עםרה הוא מש פון, וש צה ד הנ צנ רום, ומי דה ד הנ צנ ד, ומי חה אל ם כש יי ש ומנ אי מי

תוב (תהלים סח) סםלו כה הו של בות? זל ינו עמרה ני שה ב, וש לולה רות בנ בש חנ תש מי בות של עמרה י הה תי ך, שש ם כה ר, אי םאמנ ם ת אי וש
ה םא עושל ה ל זל ים, וש ני צה ני רות וש ה פי ה עושל י זל רי המ ם? של יי כנ רי יש גוף, או גוף בנ ם בנ יי כנ רי ן יש י נותי ך, מי ם כה בות. אי עמרה ב בה רםכי לה

ים. ני צה ני רות וש פי

סוד ם. בנ יי ד מנ חה אל ש וש ד אי חה ב, אל לולה בנ בות של ם עמרה ב. אותה לולה בנ בות של ל עמרה כםל הוא סוד של הנ אי של דנ א ונ לה אל
ל ל של לה כש בות הוא סוד הנ עמרה שום של ד, ומי חה סוד אל ד בש חה אל ים כש לולי ם כש יי ש ומנ י, הוא אי יעי בי הוא שש ם, וש ל כגלה ה של זל הנ
ל כה מי ר  יותי ה  זל הנ יענ  קי רה ה בה הוא רוצל רוך  בה דוש  קה הנ וש ה,  יונה לש על הה ה  בה כה רש מל ים, הוא סוד הנ רוני חמ אנ ת הה של ל שי כה
ב רוכי של אותו  בות, לש עמרה ב בה רםכי לה ה סםלו  ל זל ענ יון. וש לש י על יםפי בש יענ  קי רה הה ן אותו  קי תנ יד לש מי תה תו  שוקה ים, ותש יעי קי רש הה

בות. עמרה ב בה הוא רוכי יות, של חנ ב הנ ל גנ ד ענ עומי נוז של גה יר וש מי יענ טה קי רה יהו? אותו הה בות, ומי עמרה בה

ל צל ס אי נה כש ני י של יו, מי נה פה ל לש בה לום. אמ ע בו כש יידנ י של ין מי י אי רי המ יו, של נה פה א לש לה יו, אל נה פה לש תוב מי םא כה יו. ל נה פה זו לש לש עי וש
ז גל רם ב וש צל ה על םא שורל ם ל שה ם, של ה גורי זל יענ הנ קי רה הה שום של ל, מי לה ב כש צל על םא בש ל ה וש חה מש שי ס בש ני כה הי יך לש רי ה, צה זל יענ הנ קי רה הה

ה. חה מש שי כםל בש ם הנ י שה רי המ ל, של לה כש

י רי המ ה, של חה מש אות שי רש הנ ה ולש חה מש שי ק בש ש - רנ קםדל ית הנ בי ס לש נה כש יהה ני םא הה יו ל נה פה ד לש עומי דול של ן גה ה, כםהי ל זל ענ וש
םא ל של יך  רי צה י  רי המ ה. של נה נה רש בי יו  נה פה לש בםאו  ה  חה מש שי בש ת ה'  אל דו  בש עי (תהלים ק)  תוב  כה ה  זל ל  ענ וש ם.  גורי קום  מה הנ

ב. צל אות בו על רש הנ לש

ש קי בנ קו ייש לו לש חש תוך דה בו, ומי ת לי חנ אל מי שנ םא יהכול לש ל ק, של דםחנ ר וש ענ צנ הוא בש י של ך, מי ם כה ר, אי םאמנ ם ת אי וש
חנ מי שנ םא יהכול לש י ל רי המ ל, של לה ב כש צל על ס בש ני כה םא יי ל ל, וש לה ה כש לה פי ל תש לי פנ תש םא יי ך, ל ם כה יון. אי לש על ך הה לל מל י הנ ני פש ים לי מי חמ רנ

ה? זל ם הנ דה אה ייש לה קון של תי ה הנ ה. מה חה מש שי יו בש נה פה ס לש ני כה הי בו ולש ת לי אל

תוך א מי לה ה אל עה מש ין די אי רו, וש גש סש םא ני עות ל מה י דש עמרי שנ רו, וש גש סש ני וש עמלו  נש ים ני רי עה שש ל הנ ינו, כה ני י שה רי אי המ דנ א ונ לה אל
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ים יסי ני כש ים ומנ עולי נש שות ומנ יכות קה תי ים חמ רי בש שנ ם מש ים, כגלה רי עה שש ם הנ ל אותה ים ענ ני מג מש ם הנ ל אותה כה ב, וש צל על ר וש ענ צנ
דוש. קה ך הנ לל מל י הנ ני פש ת לי סל נל כש ה ני לה פי ה תש אותה עות, וש מה ן דש אותה

ם תה רה ל צה כה ר (ישעיה סג) בש מנ אל נל מו של ם, כש דה ל אותו אה ק של דםחנ ב וש צל אותו על ק מי קום ייש דםחנ אותו מה ז לש אה וש
ך לל מל ס הנ נה כש ני של ה. כש בה קי נש ל הנ יד אל מי תו תה שוקה תש ר של כה זה ה, כש זל קום הנ מה יון לנ לש על ם הה עולה ת אותו הה שוקנ ר. תש לא (לו) צה
ת רל םא חוזל ה ל לה פי ה תש אותה ם וש דה אותו אה , וש יהה יהדל ר בש סה מש ה, ני יא רוצה הי ה של ל מנ ז כה ב, אה צל על ה בש א אותה ה ומוצי ירה בי גש לנ
רוך הוא דוש בה קה י הנ ני פש עות לי מה ך דש שופי ם של דה ל אותו אה קו של לש י חל רי שש יו. אנ לה ס עה רוך הוא חה דוש בה קה הנ ם, וש יקה רי

ביתשפילהתו.

יון, לש יענ על קי ט אותו רה ת שולי בה שנ ב, ובש צל ה על אל רש עמרו מנ תוך צנ ת, מי בה שנ ית בש ני עמ תנ ב בש יושי י של ת, מי בה שנ ה בש מו זל כש
ת יא אל ט, מוצי הוא שולי שום של ב, מי צל על ב בש יושי כםל. אותו של חנ לנ מי שנ ה ומש חה מש הוא שי ה, של חה מש שי ה בש אל רש ני אותו של
בות, עמרה ב בה רוכי של אותו  מות לש רומש בוד וש כה בו  - הה ר סםלו  מנ אל י נל רי המ יו, ונ לה ר עה זנ גש ני של ש  נל עם הה אותו  ם מי דה אה הה אותו 
ל. לה כש ה ני זל ם הנ שי קום הנ אותו מה י בש רי המ אי, של דנ מו ונ יה"ה שש יות בש חנ י הנ בי ל גנ ענ יענ של קי רה כםל, הה חנ לנ מי שנ ה ומש חה מש הוא שי של

ר. אי בה תש ני מו של ב, כש צל יו על נה פה אות לש רש הנ יך לש רי םא צה ל שום של יו - מי נה פה זו לש לש עי וש

יהה מו, בש יהה שש בות? בש עמרה ה בה ה זל בות. מנ ל עמרה ב ענ רםכי ר: סםלו לה יך לומנ רי ך צה ה כה סוק זל ר, פה מנ ר אה זה עה לש י אל בי רנ
ר, מנ אל ים נל יקי תי ענ ל הה יק כה תי ים, ענ רי תה סש ני ל הנ ר כה תנ סש ל ני ה ענ סוק זל א פה לה מו? אל ה שש ה זל יות! מנ הש יך לי רי יהה צה הוא הה
ל ף ענ ך, אנ ם כה ב בו, אי רוכי א וש הוא בה ר של םאמנ ם ת אי בות. וש עמרה ב בה הוא רוכי ל של לה ע כש םא נודנ ל ה וש לה גנ תש םא הי ל אותו של

לות. גנ תש הי ד לש ה עומי זל קום הנ מה ר, בנ תה סש הוא ני ב של גנ

ה הוא מה . ובנ םא יהדוענ ל ים, של רי תה סש ני ל הנ ר כה תנ סש ים, ני יקי תי ענ ל הה ל כה יק של תי הו ענ בות, זל עמרה ב בה רםכי א סםלו לה לה אל
מו םא יהדוענ שש ל ר של תה סש ני אותו  מו. מי הו שש זל נו), וש מל יו (מי נה פה א לש יהצה מון של דש הוא סוד קנ יה"ה, של בות, בש עמרה ב? בה רוכי
זו ת הנ רםכל פה ל הנ בה יו. אמ נה פה לש ה מי אה יהצש ה וש סה רש פש ני ת של רםכל ה פה אותה יל של בי שש א הוא הוא, בי לה הוא הוא, אל םא של הוא יה"ה. ל

ל. לה ע כש םא נודה ל תו, וש בש כנ רש י מל זוהי מו, וש יא שש הי

הו יות. זל ת אותי פל ייש בו תוסל ב של ל גנ ף ענ ה אנ מו זל דול כש ך גה ל כה ינו כה אי מו של ייש שש שום של דול, מי גה מו הנ הו שש זל וש
םא ר ל חי ם אנ שי ן, ובש מנ זש ל הנ כה ן בש מי ך אה ה הולי זל נו. בה מל הוא מי ן, של מי ים אה יאי נו מוצי ה אה זל ם הנ שי ן בנ כי לה דול, וש גה ם הנ שי הנ

ך. כה

ים חי מי מות שש עולה ל הה כה מות, וש לי שש כםל בי ן - הנ קי תנ תש ה מי זל ם הנ שי ר הנ של אמ כנ ך, של רנ בה א מש בה רנ יה  מי א שש הי ן יש מי אה
ל וות של צש ה מי רי שש על לש  אות ושש ש מי ים שי לולי ה כש זל ם הנ שי ים. בנ תוני חש תנ ים וש יוני לש ים על לולי ה כש זל ם הנ שי ה. בנ חה מש שי בש
ם ל עולנ ל של לה כש הנ ה, וש לה עש מנ ר לש כה זה ם הנ ל עולנ ל של לה כש ים. הנ תוני חש תנ הנ ים וש יוני לש על סודות הה ל הנ ל כה ל של לה כש ן הנ הי ה של תורה הנ

ה. טה מנ ה לש בה קי נש הנ

ן בוני תש םא יי ל וש יחנ  גי ינשש םא  ל י של ה. מי מונה אל ת סוד הה ן אל הל אות בה רש הנ ים, לש רי יבה אי וש ים  קי רה ן פש וות כגלה צש מי ל הנ כה וש
גוף י הנ רי יבש ל אי יון. כה לש סוד על ים בש רי יבה אי ים הה ני קה תג מש יך  ן אי בוני תש םא יי ל ע וש םא יידנ ה, ל תורה וות הנ צש ל מי סודות של בנ
ים ני טנ ם קש ים, כגלה יוני לש על וש ים  דולי ם גש הי ים של רי יבה אי ייש  ב של גנ ל  ף ענ אנ ה, וש תורה וות הנ צש ל מי סוד של ל הנ ים ענ ני קה תג מש
ן אותו כי ל של כה ן וש כי ל של ל מום. כה ענ א בנ רה קש ם, הוא ני דה אה ל הה ר של יותי ן בש טה קה לו הנ פי ד, אמ חה ם אל הל ל מי טה ם ני ים, אי דולי וגש

יך. רי םא צה ל קום של מה יל מום בש טי מנ ה, של תורה וות הנ צש ן מי אותה ת מי חנ ה אנ וה צש לו מי פי ם אמ פוגי של

ה. רה מש שה ולש ה  דה בש עה ן לש דל ן עי גנ בש הו  חי ני ינ ונ ם  דה אה ת הה ים אל להי ח ה' אל קנ יי ונ תוב, (בראשית ב)  ה כה ה מנ אי םא ורש ב
לו - אי ה  דה בש עה ה, לש תורה וות הנ צש ל מי ה של זל סוד הנ ל הנ בה ד. אמ חה כםל אל הנ נות, וש בה רש לו קה - אי ה  רה מש שה ולש ה  דה בש עה ינו, לש ני שה וש
ים יוני לש על ה הה לל ים. אי תוני חש ים תנ רי יבה ה אי שה מי חמ ים ונ שי שי אות וש לש מי לו שש ה - אי רה מש שה ים. ולש יוני לש ים על רי יבה "ח אי מנ רש

ד. חה כםל אל הנ מור, וש ל שה ים של תוני חש תנ ה הנ לל אי כור, וש ל זה של

ה זל ם הנ עולה תו בה מה שש ני ים רוחו וש לי שש הנ ם לש דה אה מות לה ה גורש תורה וות הנ צש ם. מי ים אותה לי שש הנ ה לש זוכל י של י מי רי שש אנ
ל די תנ שש מי י של ל מי א. כה בה ם הנ עולה ה וש זל ם הנ מות, עולה י עולה ני ת שש של רל ם לה דה אה ת הה ה אל כה זנ ה מש תורה א. הנ בה ם הנ עולה ובה
ים כולי םא יש ל ים של עי רה ים הה שי נה ער ל הה כה צול מי א. ני בה ם הנ עולה ים בה יי חנ ה, וש זל ם הנ עולה ים בה יי ים. חנ יי חנ ל בנ די תנ שש ה, מי תורה בנ

ה. עמשל ה מנ עושל י של ן מי כי ל של ך, כה לות כה דש תנ שש הי ם בש יו. אי לה לט עה שש לי

ת ה. בנ תורה ל בנ די תנ שש הי לש ה  לה יש לנ הנ צות  חמ בנ מו  קה וש ם,  יהל חי רש אה ית מש בי בש ים  רויי שש יו  הה א  בה י אנ בי רנ וש יהיא  י חי בי רנ
ה. י תורה רי בש מםענ די שש ם לי יהל רי חמ ה אנ דה מש ך עה ר כה חנ אנ ר, וש ם ני הל ה לה ירה אי הי ה וש מה חנ קה רי אה מש הנ

ל ה - כה וה צש ר מי י ני ר. כי חות מוסה ים תוכש יי ך חנ רל דל ה אור וש תורה ה וש וה צש ר מי י ני ר, (משלי ו) כי מנ אה י וש י יוסי בי ח רנ תנ פה
יר לו אי הה ד לש חה ר אל ה ני וה צש ה ומי וה צש ל מי כה יו בש נה פה ר לש די תנ סש ה, מי תורה וות הנ צש ן מי אותה ה בש זל ם הנ עולה ל בה די תנ שש מי י של מי
ר י ני רי המ ר, של ני נו הנ מל ק מי לה דש ני יון של לש אותו אור על ה לש ה, זוכל תורה ק בנ סי ענ תש מי י של ה אור - מי תורה ם. וש עולה אותו הה בש
ה עמשל יך מנ רי ה. צה ת זל ה אל ים זל יכי רי ם צש כגלה א של צה מש יר. ני אי הה םא יהכול לש ך ל ף כה ר אנ י ני לי לום. אור בש ינו כש י אור אי לי בש

ר. ני אור ובש ה בה ק בה סי ענ תש מי י של י מי רי שש ר. אנ ני יר הנ אי הה ה לש מםד תורה לש יך לי רי צה ר, וש ני ן הנ קי תנ לש

יר סי הה ם לש דה ל אה בי קנ מש חות של ן תוכה א, אותה בה ם הנ עולה ה לה ס בה ני כה הי ים לש יי ך חנ רל ר - דל חות מוסה ים תוכש יי ך חנ רל דל וש
רוך דוש בה קה יא הנ בי מי ר, של חות מוסה ם תוכש ים - אותה יי ך חנ רל דל ה. עוד וש ך טובה רל דל ת בש כל לל לה ה וש עה ך רה רל דל מו מי צש ת ענ אל
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ב. לי צון הנ רש ן בי ל אותה בי קנ מש י של י מי רי שש חות. אנ ן תוכה אותה יו בש אה טה חמ רו מי המ טנ ם לש דה אה ל הה הוא ענ

ה, ל פל ענ בש ה של ה תורה וה צש ר מי ני הוא  ד, של וי ל דה ה של נורה מש ר הנ ני ה  זל ר)  ני קון הנ ה - (תי וה צש ר מי ני י  ר כי חי ר אנ בה דה
א לה ה אור אל ל פל ענ בש ה של תורה ין לנ י אי רי המ ב, של תה כש בי ה של תוך תורה א מי לה ה אל ירה אי ה מש ינה אי יד, וש מי ן תה קי תנ תש הי ה לש יכה רי צש של

יר. אי הה אור לש יא הה הי ב, של תה כש בי ה של תוך תורה מי

ר ני ה הנ ר? זל ה ני ה זל ה, מנ וה צש ר מי י ני ר, כי מנ ם. אה יהל רי חמ אנ ת מי דל חנ עומל רי אה מש ת הנ ת בנ ה אל אה רה יו וש חורה אמ ל לנ כי תנ סש הי
ים ים זוכי רי בה גש י הנ רי ה, המ תורה םא זוכות בנ ים ל שי נה ב של ל גנ ף ענ אנ ת. של בה ר שנ יא ני הי ה, וש ים זוכות בה שי נה ה של וה צש יא מי הי של
ים רי בה גש הנ ה - וש זל ר הנ ני ל הנ קון של תי ים בנ שי נה זו. הנ ה הנ וה צש מי נות בנ קש תנ ים מש שי נה הנ ה של זל ר הנ ני ת הנ ים אל ירי אי ה ומש תורה בנ

ם. הל בו בה יש חנ תש ים הי שי נה הנ ה של וה צש מי קון הנ ה, תי זל ר הנ ני יר לנ אי הה ה לש תורה בנ

ת דל תו עומל ת בי ה אל אה רה ם, וש יהל יני ס בי ננ כש ני ם וש יהה שה הה ה של שה אי י הה בי ם אמ ך קה ין כה ה. בי תה כש ה ובה שה ה אי ה אותה עה מש שה
ף הוא ה אנ שה אי י הה בי יל אמ חי תש ה. הי עמשל מנ ת הנ א) אל בה י אנ בי ה לו (רנ חה יא סה הי , וש יהה בי ה אה ל אותה אנ ה. שה ם ובוכה יהל רי חמ אנ מי
אי דנ ה ונ ל זל ענ ה, וש ך זל אי כה דנ ר לו, ונ מנ ה? אה תורה ה בנ כה םא זה ך ל תש ל בי ה של לה עש ך בנ נש תה י חמ י, אולנ י יוסי בי ר לו רנ מנ כות. אה בש לי

יד. מי י תה תי י ובי ני ים אמ נו בוכי אה

ת לו תי י לה צוני רש ה בי לה בור, עה צי ם הנ יש עי די מםענ קנ שש זו לי יהה הנ לי עמ הה ג מי לי דנ מש ד של חה י אותו יום אל יתי אי רה יל של בי שש ובי
יש, די מםענ קנ שש א לי בה ה של זל לוג הנ די בנ י, של תי רש מנ אה י. של תי ת בי י לו אל תי תנ ת נה סל נל כש ית הנ בי א מי בור יהצה צי הנ ף של כל תי י, וש תי ת בי אל
ת כנ רש לו בי פי ו אמ שה כש ענ ן. וש כי ם לה קםדל י אותו מי תי רש כנ םא הי ל ינוק וש הוא תי ב של ל גנ ף ענ אנ ה, וש תורה דול בנ ם גה דה ילה אה הש הוא יי

זון. מה ת הנ כנ רש ע או בי מנ ת שש יאנ רי ד קש מנ לש יי ים של רי בי חמ ין הנ מו בי מםד עי לש י לי תי םא יהכםלש ל , וש ענ ינו יודי זון אי מה הנ

ב יהשנ ם וש יהל לי ג עמ לי די ם וש ם הוא קה יי תנ ינש דול. בי גה יש  ילה אי הש יי ן של יד בי י יולי ר, או אולנ חי אנ נו בש ירי עמבי ר לו, הנ מנ אה
ן ם, או בי עולה נו לה מל א מי ה ייצי תורה אור הנ ה של זל ד הנ לל יל ה בנ י רואל ני אי אמ דנ ר, ונ מנ י, אה י יוסי בי ל בו רנ כי תנ סש ם. הי יהל ני פש לי

ד. חה ר אל בה ם דה יכל ני פש ר לי י, אםמנ בותנ ר, רנ מנ אה ד וש לל ק אותו יל חנ נו. צה מל יהקום מי של

ם. כל תש י אל עי וםת די חנ א מי ירה אי י וה תי לש חנ ן זה ל כי ים, ענ ישי שי ם יש תל אנ ים וש יהמי י לש ני יר אמ עי ר, (איוב לב) צה מנ אה ח וש תנ פה
ם הוא הה רה בש ע אנ רנ זל י מי רי המ ירו, של עי ם, הל ת רה חנ פנ שש מי תוב בו מי כה יהוא של לי ל אל בה ם, אמ י עולה מודי ירו ענ עי ה הי סוק זל פה בש
תוב כה י, וש בוזי ל הנ אי כש רנ ן בנ אן בל תוב כה יהה. כה יא הה בי נה אל הנ קי זש חל ל יש עו של רש זנ ן, ומי יהה כםהי יהוא הה לי ל אל בה ה. אמ פל יה א, וש בה

ן. כםהי י הנ ן בוזי אל בל קי זש חל ם (יחזקאל א) יש שה

ל יון ענ לש ם, על ת רה חנ פנ שש מי ר מי מנ אה ר וש זנ ך! חה םא כה יהה - ל חות הה פה שש י, בוז מי תוב בוזי כה שום של ר, מי םאמנ ם ת אי וש
ם דה א אה רה קש ני ה של י - זל יון. בוזי לש ם על שי ה בש לה ן עה כי לה נו, וש מל דול מי גה י של מי מו לש צש ה ענ זל בנ מש ל של י? ענ א בוזי רה קש ה ני מה כםל. לה הנ
ם, א רה רה קש ה ני זל ם הנ שי ה בנ לה עה ל של ענ ם, וש דה ן אה ה בל תה אנ תוב וש כה של הו  ר. זל חי ם אנ דה אה ך  א כה רה קש םא ני ל ה של כםל מנ ם בנ לי שה

כםל. ל הנ יון ענ לש על

יר עי ר, צה מנ א אה לה ים? אל יהמי ה לש ה זל יות! מנ הש יך לי רי יהה צה ים הה יהמי ים, מי יהמי ים. לש יהמי י לש ני יר אמ עי ר צה מנ ה אה ל זל ענ וש
רו, בי דנ ים יש יהמי י של תי רש מנ אה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ים. מה בי ים רנ ייש לו יהמי ם של דה י אה בי גנ ים, לש יהמי י לש מי צש י ענ תי נש טנ קש הי י וש ני אמ
י תי לש חנ ן זה ל כי ים ענ ישי שי ם יש כל תש י אל יתי אי ים, רה ישי שי ם יש תל אנ ים. וש ל יהמי י אל מי צש ת ענ י אל תי נש טנ קש הי יר וש עי י צה ני ה אמ ל זל ענ וש
ן רוחנ כי אי. אה דנ ה, ונ מה כש יעו חה ים יםדי ני רםב שה וש רו  בי דנ ים יש י יהמי תי רש מנ י אה ני ף אמ ם. אנ כל תש י אל עי וםת די חנ א מי ירה אי א. וה ירה אי וה
ד ענ ים, וש שי דה י חר ני ד שש ר ענ בי דנ םא לש ל י של צוני רש י בי תי מש ד, שנ לל י יל ני אמ שום של ן מי כי לה ם. וש יני בי י תש דנ ת שנ מנ שש ני וש נוש  אל יא בל הי

ם. יכל ני פש ה לי תורה תםחנ בנ פש אן, ייש לי ם כה תל אנ ו של שה כש ענ מו. וש לש שש ם ני ה הי זל יום הנ הנ

ה, נה שש י מי ה - זוהי וה צש ר מי י ני ר. כי חות מוסה ים תוכש יי ך חנ רל דל ה אור וש תורה ה וש וה צש ר מי י ני ר, (משלי ו) כי מנ אה ח וש תנ פה
ר יא ני הי ה, של נה שש מי ה - זו  וה צש מי הנ ב. וש תה כש בי ה של תורה ה - זו  תורה הנ ה. וש וה צש מי הנ ה וש תורה הנ ר (שמות כד) וש מנ אל נל של מו  כש

ה. קה לה דש הנ ד לש עומי של

ם יהל לי ת אמ חנ יא פותנ ים, הי יוני לש ים על רי יבה רועות, רמ"ח אי י זש תי ין שש בי ל מי בי קנ מש של א כש לה ר? אל א ני רה קש ה ני מה ר, לה ני
ר ני אותו  יר לש אי מי ה אור, של תורה ר. וש ים ני אי רה קש ני ם וש הל בה לו  לה רועות הנ זש י הנ תי לות שש לה כש ז ני אה ה, וש לה רועות של י זש תי שש
אשון, רי אור הה ל הה ין של יהמי ד הנ אותו צנ ה מי נה תש ה ני תורה י הנ רי המ ין, של הוא יהמי אשון של רי אור הה ד הה צנ נו מי מל ת מי קל לל דש ני וש
יא ז הי י אה רי המ םאל, של מ ה שש ל בה לה כש ני ב של ל גנ ף ענ אנ ין, וש יהמי ד הנ צנ ה מי נה תש ני מו, של ת לה ש דה ינו אי ימי תוב (דברים לג) מי כה של

כםל. מות הנ לי שש

ת חנ ם. תנ כגלה ט בש שי פנ תש אור ומי הה ל אותו  ד של צנ ים בנ נוזי גש מות של ה עולה עה בש שי וש ם  יי אתנ מה ל בש לה כש ני ה  זל אור הנ הה
ה עה בש שי ם וש יי אתנ ם. מה ה הי רה עמשה אות ונ לש מי ין. שש יהמי ד אותו הנ צנ מות מי ם עולה ים אותה יון שורי לש על יר הה מי טה א הנ סי כי הנ
דוש קה ן הנ קי תנ מש ם של הי לו  אי ה. וש רה עמשה אות ונ מי לש  ם שש הי םאל. וש מ שש ד הנ צנ ם בש ה הי לשה ה ושש אה ין, ומי יהמי ד הנ צנ ם בש הי
ן די ענ תש הי י לש די ים כש נוזי ם גש כגלה ה, וש דה מש חל רות הנ ה אוצש מה כנ ה וש מה ים כנ טי שש פנ תש ה מי לל אי ים. ומי יקי די צנ יד לנ מי רוך הוא תה בה
ה לל ל אי ענ א, וש לי מנ ם אמ יהל רםתי אםצש וש י ייש  בנ יל אםהמ חי נש הנ תוב (משלי ח) לש ה כה לל ל אי ענ א, וש בה ם הנ עולה ים בה יקי די צנ ם הנ הל מי

גו'. ך וש תש ים זולה להי ה אל תה אה םא רה ן ל יי תוב (ישעיה סד) ענ כה

ה עה בש שי ם וש יי אתנ ם מה ל) אותה ענ א, (וש בה ם הנ עולה ת הה חנ ים תנ נוזי גש מות של ה עולה רה עמשה אות ונ מי לש  ה שש לל - אי יי"ש 
יד תי אשון עה רי אור הה ל הה בה א אור. אמ רה קש םאל ני מ שש לו אור הנ פי אמ שום של אשון, מי ים אור רי אי רה קש ין ני יהמי ד הנ צנ ם מי הי של
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אור ם הה אי יום של ל יום וה כה לו בש פי א אמ לה ר? אל םא יותי ל א וש בה ם הנ עולה ר, לה םאמנ ם ת אי א. וש בה ם הנ עולה דות לה עמשות תולה לנ
ה. נל בה ד יי סל ם חל י עולה תי רש מנ תוב (תהלים פט) אה כה יים, של קנ תש הי ל לש םא יוכנ ם ל עולה יהה, הה םא הה ה ל זל הנ

ה, זל יק הנ די צנ י הנ די ל יש ה אותו שורות שורות ענ שה עה נו, וש דש ן על גנ רוך הוא בש דוש בה קה ע אותו הנ רנ ה זה זל אור הנ הה
יד הולי ן, וש גה ה אותו שורות שורות בנ שה עה ת, וש מל ע אל רנ זל ע אותו  רנ זה ה וש זל אור הנ ת הה ל אל טנ נה ן, וש גה ל הנ ן של נה גנ הוא הנ של

גו'. יק וש די צנ ענ לנ רג תוב אור זה כה הו של ם. זל עולה זון הה ם ני הל רות, ומי ה פי שה עה יחנ וש מי צש הי וש

אשון רי אור הה ל הה ים של עי רה זש ם הנ ה הי לל ? אי יהה רועל ם זי י הי . מי יחנ מי צש תנ יהה  רועל ה זי נה גנ תוב, (ישעיה סא) וכש כה וש
ת ם אל עולה ל הה םאכנ י ם של רל טל ה, בש אשונה רי . בה רוענ ו הוא זה שה כש ענ רות, וש ה פי עושל יד וש ו מולי שה כש ענ , וש רוענ יד זה מי הוא תה של
ן נה גנ הנ ל אותו  של פוקו  סי בש זונו  ני מות  עולה ל הה ן כה כי לה וש ך.  םא שוכי ל וש י  רי פש ן  נותי וש ה  זל הנ רוענ  זה יד הנ ה, הולי זל י הנ רי פש הנ

ים. מי עולה ק לש םא פוסי ל ך וש ינו שוכי אי יק, של די א צנ רה קש ני של

ב רנ ר ילחל הה נה י יהם וש ני ם מי יי לו מנ זש תוב, (איוב יד) אה לות כה גה ן הנ מנ זש ר, בי םאמנ ם ת אי לות. וש גה ל בנ אי רה שש יי ן של מנ זש ט לנ רה פש
ן) גה ן (בנ גה ס לנ ננ כש םא ני ר ל הה ק אותו נה סנ פש ני יום של , ומי רוענ יד זה מי הוא תה , וש ענ רג תוב זה א כה לה דות? אל ה תולה שה יך עה אי ש, וש יהבי וש
יד, מי ך תה םא שוכי ל ה וש אשונה רי בה ע כש רה זש מו ני צש ענ נו ומי מל רות, ומי ה פי , עושל רוענ יד זה מי הוא תה אותו אור של ן. וש נה גנ אותו הנ
ר םאמנ ם ת אי ה. וש אשונה רי בה דות כש ה תולה מו עושל צש ענ קומו, ומי מש ל בו בי רוענ נופי זה אותו הנ דות, ומי ה תולה עושל ן של מו גנ כש

ים. מי עולה ה לש זל רוענ הנ זה ע הנ נה מש םא ני ל ל בה ך, אמ םא כה ם - ל ן שה נה גנ הנ ן של מנ זש יהה בי הה מו של יו כש רות הה דות ופי ם תולה אותה של

דות ה תולה עושל ם וש עולה יד בה מי ע תה רה זש ך ני אשון, כה רי אור הה ד אותו הה צנ ה מי נה תש ני ה של תורה ה אור. הנ תורה ה וש מו זל כש
ם. עולה זון הה לו ני י של רי פש אותו הנ ים, ומי מי עולה ך לש םא שוכי ל רות וש ופי

ל ן של ימה סי הו הנ נו. מנ מל מי ך  פל הי ד בש חה אל ים, וש יי חנ ך הנ רל ד דל חה ם, אל ים הי כי רה י דש ני ר. שש חות מוסה ים תוכש יי ך חנ רל דל וש
יו לה ם עה זו, הוא שה ים הנ יי חנ הנ ך  רל ת דל מםר אל שש רוך הוא לי דוש בה קה ה הנ צה ר רה של אמ כנ ר. של חות מוסה ים? תוכש יי חנ ך  רל דל
ב רל חל הנ ט  הנ לנ ת  אי וש ג)  (בראשית  תוב  כה של ה  זל יהו?  ומי ם,  דה אה י  ני בש לי ר  מוסה חות  תוכש ה  עושל וש ה  קל לש מנ הנ אותו 
אי דנ ונ חות,  תוכה בו  ייש  י של ומי ר.  חות מוסה יא תוכש ים הי יי חנ ך  רל ן דל כי לה וש ים.  יי חנ הנ ך  רל ת דל מםר אל שש ת לי כל פל הנ תש מי הנ

ר. חות מוסה יל תוכש חי תש ם מנ שה ים של יי ך חנ רל ה דל אותה ת בש כל לל ים אותו לה ירי עי מש של

ר י ני ה. כי זל סוק הנ פה ל הנ ה של מונה אל כםל הוא סוד הה א הנ לה םאשו, אל ין סופו ר אי םאשו סופו, וש ין ר ה אי זל סוק הנ פה הנ
רות זי ה גש לל ר - אי חות מוסה ים תוכש יי חנ ך  רל דל וש כור.  ל זה ה סוד של ה אור - זל תורה מור. וש ל שה ה סוד של ה - זל וה צש מי

אוי. רה כםל כה ל הנ יות סוד של הש לי ה, וש ת זל ה אל יך זל רי צה ה. וש מונה אל כםל סוד הה הנ ה, וש תורה ל הנ ים של שי נה ער וה

ת אל ך  עמלתש הנ ן (במדבר ה) בש רם המ אנ תוב בו בש ה, כה זל ר הנ ני יר לנ אי ק ומי דולי ה של זל אור הנ ל הה ה של זל סוד הנ ל הנ ענ וש
ר מנ אה ן של יוה י אור. כי הי יש י אור ונ הי תוב (בראשית א) יש ה כה זל אור הנ ה. בה זל אור הנ ד הה צנ א מי הוא בה שום של רםת, מי ני הנ
ין, הוא יהמי אשון, של רי אור הה ה הה י אור - זל הי א יש לה יק? אל פי סש ן מנ י כי הי יש ונ י בש רי המ י אור, של הי יש תוב ונ ה כה מה י אור, לה הי יש
ה י אור, זל הי יש ה ונ ל זל ענ וש םאל,  מ א שש ין יוצי יהמי סוד הנ םאל, ומי מ א שש ין יוצי יהמי מי י אור - של הי יש ין. ונ יהמי ץ הנ קי הוא לש וש

ששמםאל.

בו שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ה. מה כה רה ן בש ימנ ינו סי ן אי כי לה םאל, וש מ שש ד הנ צנ יהה בש ה הה תורה ל הנ אשון של רי י הה הי יש ונ אן של כה מי
ה הו, זל עמשי ו ומנ שה ל עי סוד של ה הנ לה גנ תש ר הי של אמ ה כנ ן זל ימה סי ם. וש עולה י הה ני ת פש יך אל שי חש הל ך של א אותו חםשל נו) יהצה מל מי (של
י ני ת בש תות אל פנ ד, לש יי ענ צנ יםדי יש  י אי הי יש ונ יים בש קנ תש ד. הי יי ענ צנ יםדי יש  ו אי שה י עי הי יש תוב (שם כה) ונ כה ה, של זל י הנ הי יש ונ יהה בנ הה

ה. רה שה ך יש רל דל כו בש לש םא יי ל ם של עולה הה

ה. זל ד  צנ ובש ה  זל ד  צנ ז בש אוחי וש ד  עומי וש ע,  צנ מש אל ד בה עומי מוד של ענ הה הו  - זל י טוב  אור כי ת הה ים אל להי א אל ינרש ונ
ה תה יש םא הה ל שום של לו, מי לה ים הנ רי חי אמ יהה בה םא הה ל ה של י טוב, מנ תוב בו כי ים, כה די דה צש ת הנ לשל ל שש מות של לי ה שש תה יש הה של כש
ל ת של לקל חמ יד מנ רי פש ז הי ה, אה זל י הנ ישי לי שש א הנ בה ן של יוה כי ים, וש די דה צש ל הנ ת כה ים אל לי שש הי י של ישי לי שש אור הנ ד הה מות ענ לי שש

ך. חםשל ין הנ אור ובי ין הה ים בי להי ל אל די ינבש תוב ונ כה םאל, של מ ין ושש יהמי

ד צנ יו מי ם הה כגלה ים אור, וש מי עה ש פש מי תוב חה ה, כה זל אשון הנ רי אור הה הה כו מי שש מש ני דו וש רש פש ני גות של רה ש דש מי ן חה הי ל של ענ וש
ם יי תוב מנ ן כה כי לה ין), וש יהמי ין (מי יהמי ל בש נוטי ם של יי ל מנ סוד של בש לו  לש כש ני םאל,  מ ד שש צנ בש לו  לש כש ני של בו. וכש לו  לש כש ני וש ין  יהמי הנ
. יענ קי ם, רה יי ם: אור, מנ ה הי לשה ה שש ל זל ענ ים, וש מי עה ש פש מי יענ חה קי תוב רה ע, כה צנ מש אל סוד הה מו בש לש שש ני של ים. וכש מי עה ש פש מי חה
ד חה ל אל כה ים בש מי עה פש ש  מי תוב חה ם כה כגלה ה בש ל זל ענ ם, וש הל בה לו  לש כש גות ני רה דש ש  מי ן חה כגלה לו, של לה גות הנ רה דש הנ לש  ד שש גל נל כש

ושאלחהד.

הוא אור של ם,  דה אה הה מות  דש ל  של סוד  הנ י  קוקי חי בש ק  קנ חש נל וש ייר  טנ צש הי ה,  לשה שש הנ לו  אי בש סודות  הנ סוד  אן  כה
ם. דה אה מות הה ת דש יקנ קי ל חמ קוק של הוא חי , של יענ קי ם רה תוכה ט בש שי פנ תש ך מי ר כה חנ אנ ם. וש יי ך מנ ר כה חנ אנ ה, וש אשונה רי בה

י רי המ הוא אור, של ע, של רנ ה זל לה חה תש הנ ם בנ דה אה ת הה דל תולל י בש רי המ תו, של דש תולנ ם בש דה מות אה ל דש יור של קוק צי חה מו של כש
, אותו ענ רג תוב אור זה כה ע, של רנ א זל רה קש אותו אור ני ן הוא אור, וש כי לה ע, וש רנ גוף הוא אותו זל י הנ רי יבש ל אי ל כה אור של הה
ט שי פנ תש ר, ומי ק יותי קה חש נל לו  חות של לנ ם, בנ יי ה מנ עמשל ננ וש ט  שי פנ תש הוא אור, מי ע, של רנ זל אותו  ך  ר כה חנ ש. אנ מה ע מנ רנ זל
גוף, מות הנ יור ודש ק צי קה חש נל ייר וש טנ צש מי ן של יוה ים. כי די דה צש ל הנ כה גוף לש טות הנ שש פנ תש ם הי יי מנ ם הנ תוך אותה טות בש שש פנ תש הי
ים להי א אל רה קש יי תוב ונ יש, כה רי קש הי ר של חנ אנ ם. וש יי מה תוך הנ יענ בש קי הו רה זל , וש יענ קי את רה רי קש ני טות וש שש פנ תש ה הי ה אותה שה רש קש ני



1126

תוך יהה בש הה גוף של ל הנ ת) של סםלל פש הנ ה  ה אותה רה אמ שש ני וש יענ  פי שש הי חות (של לנ הנ ה  ה אותה ישה רי קש י הי רי המ ם. של יי מה שה יענ  קי רה לה
ם. יי מנ ם הנ אותה

תוך ה  תה שש על נל של ת  סםלל פש ה  תה יש הה ה,  רה אמ שש ני וש ה  עה פש שה של חות  לנ ה  אותה יון,  קה ני בש ה  קה ננ תש הי וש גוף  הנ ר  רנ בש ני של ן  יוה כי
ך ר כה חנ ה. אנ בה קי ונש ר  כה זה ם,  עולה ל הה כה ג לש רי טש קנ ת, מש סםלל פש ה  עמשל ננ ם  הל ומי ים,  עמכורי ים הה עי רה ם הה יי ם מנ הי וש תוך,  הי הנ
ל כה ג לש רי טש קנ ת מש סםלל ה פש עמשה ר, ננ אנ שש ני ע וש פנ שה או (של םאל, יהצש מ ד שש צנ ה בש טה מנ כו לש תש הנ תש הי ים וש ם עמכורי יי ם מנ דו אותה יהרש של כש
כו תש הנ תש הי ים וש ם עמכורי יי ם מנ דו אותה ר יהרש של אמ ך כנ ר כה חנ אנ ים. וש עמכורי ים הה עי רה ם הה יי מנ ם הנ הי ה, וש בה קי ר ונש כה ם, זה עולה הה

ם. הל ל מי צה ני י של י מי רי שש ם. אנ עולה ל הה כה ג לש רי טש קנ או) לש יהצש םאל וש מ ד שש צנ ה בש טה מנ לש

ה. נה בה לש ר אור הנ סי חה וש ינוקות,  תי ה לנ רה כה סש ה אנ כה שש מש ני וש ר ו',  סי אםרםת חה י מש הי יש תוב  ג, כה רי טש קנ מש א הנ יוצי ן של יוה כי
ה עולה של כש י  רי המ של ם,  יי מנ שה הנ יענ  קי רש אותו  בש י?  מי בש ד.  חה אל כש ם  יהל ני שש ל  של מות  לי שש בנ אורםת,  מש לי יו  הה וש ך,  כה ר  חנ אנ

ל. לה ים כש גומי םא פש ל ד של חה אל ם כש יהל ני ים שש מי לי אורםת, אורות שש מש יו לי הה י וש זנ ם, אמ יי מנ שה יענ הנ קי אותו רש ת בש רל בל חנ תש ומי

ל אותו אור של ם בה דה ל אה אן סוד של ר כה רנ בש ני י של תי רש מנ אה ה של ם, זל הל ר לה מנ ח. אה מנ שה ה וש זל ד הנ לל יל חםק הנ צש יל לי חי תש הי
נו. רש עורנ מו של ם, כש דה ל אה ן של יוקה , דש יענ קי ט רה שי פנ תש ם מי יי מנ ם הנ תוך אותה ם, ומי יי ה מנ עמשה ך ננ ר כה חנ אנ ע, וש רנ זל הוא) הנ (של
ן יוקה ה דש ט בה שי פנ תש הי ה לש בה קי נש י הנ עי תוך מש א בש לה ע אל רנ זל ייר הנ טנ צש םא מי י ל רי המ ה, של שה אי י הה עי תוך מש ה בש עמשל ה ננ זל של א כש ילה מי
ה זל ן הנ יוקה דש ט הנ שי פנ תש ייר ומי טנ צש קום מי ה מה יזל אי ם, בש דה ל אה ן של יוקה ם דש גות הי רה ש דש מי ה חה לל ם אי אן אי כה ם, וש דה ל אה של

לו? לה ם הנ יי מנ תוך הנ בש

ד מות ענ יור ודש ייר צי טנ צש םא הי י ל רי המ ך! של םא כה א - ל בה ם הנ עולה ה הה יו, זל ם הה ה הי בה קי נש הנ תוך  ר בש םאמנ ם ת אי
ים להי ר אל םאמל י תוב ונ כה ן, של מה אג יהה הה א הה בה ם הנ עולה י הה רי המ עוד, של מו. וש לש גש ני ך  ר כה חנ אנ חוץ, וש יות לנ אותי אות הה יוצש של

יהה. ן הוא הה מה אג י הה רי . המ יענ קי י רה הי ים יש להי ר אל םאמל י י אור. ונ הי יש י אור ונ הי יש

מו. ה עי אה תו יהצש בה קי ם, נש דה מות אה ה דש אה יהצש של ה! וכש תה יש ם הה רל י טל רי המ ך, של םא כה ה - ל טה מנ לש ה של בה קי נש ר בנ םאמנ ם ת אי
ל תו של יקה קי יות חמ הש ה לי זל ע הנ רנ זל ק הנ קנ חש נל ייר וש טנ צש קום הי ה מה יזל אי ך, בש ם כה ה. אי ם בה דה ל אה ן של יוקה ייר דש טנ צש םא הי י ל רי המ
ה ל זל ע של רנ זל כםחנ וש י מי ני שי ם הנ דה אה ה. הה בה קי י נש לי ק בש קנ חש נל ייר וש טנ צש אשון הי רי ם הה דה יון. אה לש ה סוד על א זל לה ם? אל דה מות אה דש

ה. בה קי נש תוך הנ ייר בש טנ צש הי ק וש קנ חש נל

ק קה חש נל ייר וש טנ צש הי יהה. וש ל הה לה יור כש י צי לי ה, ובש בה קי נש יהה בנ םא הה גוף, ל מות הנ יור ודש ל צי ה של יקה קי אשון, חמ רי ם הה דה אה
ן סוד הל ק בה קנ חש נל ייר וש טנ צש הי ה, וש דה מי תוך הנ מו בש לש גש יות ני ן אותי ה, אותה בה קי י נש לי ר ובש כה י זה לי א, בש בה ם הנ עולה הה ה מי טה מנ לש
ייר טנ צש הי ק ולש קי חה הי לש ילו  חי תש אשון, הי רי אור הה ל הה סוד של ן, מי הל לה דור של סי ה בנ רה שה יש ך  רל דל יות בש אותי הה ם. וש דה ל אה של
ט שי פנ תש ם, הי יי מנ תוך  ם בש יי מנ לש ך  פנ הה ה וש דה מי הנ תוך  לש יענ  גי הי של ה. כש דה מי הנ תוך  תוכו  ה בש זל אור הנ ע הה רנ זש ני יות), וש (אותי

אוי. רה מות כה ם דש דה ל אה יור של צי יענ בש קי רה הה

ה שוקה תש ה בי סה נש כש ם ני דה ל אה זו של מות הנ דש ים, הנ ני פה ים בש ני יות פה הש לי רו  זש חה יו וש לה ה אי בה קי נש ה הנ טה שש קנ תש הי ר של חנ אנ לש
גו'. מו וש לש צנ מותו כש דש ד בי יולל תוב (בראשית ה) ונ יו כה לה עה לו, וש ה של צורה מו הנ ייר כש טנ צש הי ק וש קנ חש ם נל שה ה, וש בה קי נש ל הנ צל אי
תוך ה בש ידה די מש בי תוכו  בש אשון  רי ייר אותו  טנ צש הי אשון, של רי הה יהה אותו  םא הה ל ה של ה מנ בה קי נש הנ תוך  ייר בש טנ צש ה הי זל

ר. אי בה תש ני מו של ה, כש דה מי הנ

ה ילה חי תש ן. הי יי ת קנ ד אל לל תי ר ונ הנ תנ תו ונ שש ה אי וה ת חנ ע אל ם יהדנ דה אה הה ה? (שם ב) וש טה מנ תוב לש ה כה ה. מנ טה מנ ה לש מו זל כש
ד, יולל אן ונ תוב כה םא כה ן ל כי לה ה, וש זל קוף הנ הנ ה מי מה ה זגהמ לה בש קי ר של חנ ם, אנ דה ל אה יוענ של סי וש כםחנ  בש יהה  על מי יד קוף בש הולי לש

ה. בה קי נש תוך הנ ת בש סםלל פש ה הנ אה יהצש ד, וש לל תי ר ונ הנ תנ ע ונ א יהדנ לה אל

ל בה יהה. אמ ר הוא הה כה זה ד הנ צנ מי ב של ל גנ ף ענ אנ ד, וש יולל תוב ונ םא כה ם ל ה גנ זל ל, ובה בל ת הה יו אל חי ת אה ת אל דל לל ף לה תוסל ונ
יד. הולי יות לש אותי חילו הה תש אות קוף הי י בה רי המ ת כםחו, של ר אל בנ שה ש וש שנ ג תה רי טש קנ מש הנ

ה מה כה סש הנ ה בש בה קי ר ונש כה ל זה קון של אות ש"ת תי סוד הה יד מי הולי יות לש אותי ילו הה חי תש ת, הי סםלל פש ה הנ רה רש בש ני ן של יוה כי
יא. םא הי ל א הוא, וש רה קש יי א. ונ רה קש תי תוב ונ םא כה ל ת, וש מו שי ת שש א אל רה קש יי מו ונ לש צנ מותו כש דש ד בי יולל תוב, ונ ז כה אה ד. וש חה אל כש

ת. חנ ה אנ מה כה סש הנ יו בש הה ד של חה אל ה כש בה קי ר ונש כה קון זה ת. תי מו שי א שש רה הוא קה

מו, ל שש יום של סי הוא הנ קום של מה יות בנ ם אותי הי ם, וש דה ל אה ף של לל יד אה הולי רו לש זש חה יות, וש אותי לו הה גש לש גנ תש עוד הי
יים יו ו', סי רה חמ ת אנ רל חל ל אות אנ טנ ן נה כי לה ל. וש בל הל ה) בש ידה ה (הולי רה בש ענ תש י הי רי המ םא ה', של ל ו' וש ך  ר כה חנ אנ יהו? נ'. וש ומי

נוש. א אל רה קש ני ת ש', וש ל שי ית של אשי רי בה

ל של ם  קונה תי בש יהה  הה הוא  ף,  תםקל בש יהה  הה םא  ל נוש  אל א  לה אל ם?  דה אה ל  של ם  שי לנ ה  זל הנ ם  שי הנ ין  בי ה  מנ נוש,  אל
ים רי קה בש נו לי דל קש פש תי גו', ונ נו וש לל דש גנ י תש נוש כי ה אל תוב (איוב ז) מה כה נו. וש רל כש זש י תי נוש כי ה אל ים, (תהלים ח) מה אשוני רי הה
נוש אל ת לל יש שי ש הורי פל נל כםחנ הנ גוף וש ר הנ בל י, של לי חל או הל כש ץ דנ פי ה' חה תוב (ישעיה נג) ונ ה כה ל זל ענ נו. וש נל חה בש ים תי עי גה רש לי

ך. נו כה בש יש לי ף הוא הורי אנ ל. וש בי קנ ה לו לש תה יש הה ה של שה רג יש

ן קי תנ תש הי וש ן  יי ל קנ קון של תי ה הנ זל ן,  ינה ת קי יד אל הולי רו לש זש חה וש קםם,  עה ת הל ן אל קי תנ לש יות  אותי הה לו  גש לש גנ תש עוד הי
ם, דה יות אה ל אותי ל, מ' סוף של אי לש לנ המ ה. מנ תה יש הה ימות של מי קש ענ הה מות מי עולה ת הה ם אל שי בנ יות לש אותי רו הה זש חה יו, וש תה חש תנ
ט רה פש מו  שש יות מי אותי הה פו  לש חנ תש םא הי ן, ל יי קנ מו  כש יענ  שי רש םא הי ל שום של ל, ומי בל ל הל יות של אותי ל הה קון של ל' תי ה' וש
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ר. קון יותי יות תי הש ה א' לי תה יש קום ב' הה מש בי ת, של חנ אנ לש

ם שי בנ תש םא הי ל ם של דה ל אה או של טש חל ט לש רה נוש, פש ל אל ית של אשי רי הה ם מי עםקל ן הה קי תנ תש הי ם וש עולה ם הה שי בנ תש אן הי ד כה ענ
ם עולה ל הה בה ם, אמ שי בנ תש הי ן וש קי תנ תש ל הי בל הל ן וש יי ל קנ ימות של מי קש ענ ל הה קון של תי ל הנ בה י. אמ יננ ר סי הנ ל בש אי רה שש דו יי מש עה ד של ענ
ר של ה אמ מה דה אמ ן הה ינו מי בון יהדי צש עי נו ומי עמשי מנ מנו מי חמ ננ ה יש תוב (בראשית ה) זל כה , של א נםחנ בה ד של בון ענ צה עי ר וש ענ צנ יהה בש הה
לו בש ל קי אי רה שש יי של ה, וכש לו תורה בש קי י וש יננ ר סי ל הנ ל ענ אי רה שש יי דו  מש עה ד של ם ענ שי בנ תש םא הי ם ל דה ל אה או של טש חל ה'. וש ה  רה רמ אי

ד. חה אל נו כש קש תנ תש אור הי הה ר וש ני י הנ זנ ה, אמ תורה

י, תי דש חנ אן ופה כה י לש תי דש רנ טש ני י, וש בי אה ע לש דנ וה הי י לש יתי כי םא זה ל י, וש ני א אמ רה פש ב סנ ל רנ נו של ל, ובש בל בה י מי ני י, אמ בותנ ו רנ שה כש ענ וש
ים, שי דה י חר ני ד שש יש ענ י אי ני פש ה לי י תורה רי בש ר די םא אםמנ ל י של לנ י עה תי לש בנ קי ה, וש תורה יות בנ רה ם אמ זו הי ץ הנ רל אה י הה בי י יושש רי המ של
קוהו שה ם ונש מו כגלה קה ה, וש כה ובה ת קולו  י אל י יוסי בי ים רנ רי פםה. הי נו  שש גנ פש ני י של קי לש י חל רי שש מו. אנ לש שש ם ני ה הי זל יום הנ הנ וש
ינו כי םא זה ל ה של יך, מנ פי ים מי יהמי יק הנ תי י ענ רי בש מםענ די שש זו לי ך הנ רל דל ינו בנ כי זה נו של קי לש י חל רי שש י, אנ י יוסי בי ר רנ מנ םאשו. אה ר בש

ו. שה כש ד ענ מםענ ענ שש לי

ם שה פש ננ ים בש עמרי טנ צש ים ומי חוקי דש של תו  י ובי מי ל חה ר של ענ צנ ת הנ י אל יתי אי רה של י, מי בותנ ם, רנ הל ר לה מנ ם. אה כגלה בו  יהשש
ל ך כה רל דל י כש תי שש ם אי ר עי בי חנ תש םא אל זון ל מה ת הנ כנ רש ת בי ע אל דנ אי ד של ענ ם, של הל י לה תי רש מנ זון, אה מה ת הנ כנ רש ת בי י אל תי עש םא יהדנ ל של
ר י לומנ תי םא יהכםלש ל יל וש ם, הואי תה עש ל דנ עמבםר ענ ה לנ י רוצל יני א, אי טש י חי לי בש ה  בה ש  מי שנ י לש תי יהכםלש ב של ל גנ ף ענ אנ ם, וש עולה הה
ה שה קה בנ י, בש י יוסי בי ר רנ מנ ה. אה חה מש רםב שי כו מי תו, ובה יו ובי מי חה י וש י יוסי בי רנ יהיא וש י חי בי חו רנ מש ים. שה שי דה י חר ני ד שש ר ענ בה דה

זו! ך הנ רל דל נו בנ קי לש י חל רי שש יום. אנ ת הנ נו אל ר לה אי , הה תה לש חנ תש הי ן של יוה ך, כי מש מי

ר ד אומי חה תוב אל כה יך, וש להל י ה' אל ני פש תה לי לש כנ אה ר וש ד אומי חה תוב אל ר, כה מנ אה זון וש מה ת הנ כנ רש בי ד בש לל יל ח אותו  תנ פה
י ני פש או לי רש ני ה וש דושה קש ץ הנ רל אה ים בה רויי יו שש ל הה אי רה שש יי של לו כש לה ים הנ סוקי פש יך. הנ להל י ה' אל ני פש תה לי חש מנ שה (דברים יד) וש
מםחנ שש לי י ה' וש ני פש כםל לי אל י יהכול לל ים? מי מי יש קנ תש יך מי ו אי שה כש ים. ענ מי יש קנ תש יו מי ש, הה דה קש מי ית הנ בי רוך הוא בש דוש בה קה הנ

י ה'? ני פש לי

ם ענ טנ ה הנ יא. מה מוצי ם הנ חל לל ל הנ ך ענ רי בה כםל, מש אל נו לל חה לש ל שג ם ענ דה ב אה יהשנ של ה כש אשונה רי ך הוא. בה אי כה דנ א ונ לה אל
ץ. רל ה אל עושל תוב הה םא כה ל ץ, וש רל ה אל א. עושל בורי תוב הנ םא כה ל ם, וש יי מנ שה א הנ תוב בורי י כה רי המ יא, של םא מוצי ל יא וש מוצי הנ

יא? מוצי אן הנ ם כה ענ טנ ה הנ מה

ם עולה י מי רי המ אות של רש הנ ם, לש שה ת ה' מי רל תל תנ סש ר, מי תה סש ני יון הנ לש על ם הה עולה סוד הה ם מי הי ים של רי בה דש ל הנ א כה לה אל
(ישעיה מ) תוב  כה ה', של בש תוב  ר כה יותי ה  לה גנ תש ני תון של חש תנ ם הנ עולה הה ם מי הי ים של רי בה דש ל הנ כה וש ר הוא.  תה סש ני וש נוז  גה
ם שי ב בנ תה כש ם ני אי תון, וש חש תנ ם הנ עולה סוד הה ם מי ם הי יהם. כגלה י הנ מי א לש קםרי ם, (עמוס ט) הנ אה בה ר צש פה סש מי יא בש מוצי הנ
ך רי בה מש ן של יוה תון הוא, כי חש תנ ם הנ עולה סוד הה לוי) מי גי ר (בש תה סש ני ך  רל דל הוא בש אן של כה דול. וש גה ל הנ אי הה מו  ה', כש הוא בש

יו. נה פה ה לש אה ה בה ינה כי ם, שש דה אה

רוך דוש בה קה הנ יל וש יך, הואי רי ך צה כה ה, של י תורה רי בש די ר בש בי דנ ל לש לה כש אן ני יך, כה להל י ה' אל ני פש תה לי לש כנ אה ר וש מנ אה ה של ומנ
י ני פש ם לי תה שה לש כנ אה תוב (דברים יד) וש כה י ה'. וש ני פש ר לי של ן אמ חה לש שג ה הנ תוב, (יחזקאל מא) זל כה ת הנ יים אל קנ יו, לש נה פה הוא לש

ה' אללהליך.

י כםל, (ומי אל ן לו לל תנ הוא נה מו של ם כש הל ת לה תי ים, לה יי ני עמ ל הה ם ענ חי רנ ם לש יך גנ רי בונו, צה י רי ני פש ם לי דה ד אה עומי יל וש הואי
נו, חה לש ל שג ן ענ עה לש א בנ צי מה םא יי ל יך של רי צה דוש, וש קה ך הנ לל מל י הנ ני פש ל לי אוכי י של מי יך) כש רי דוש, צה קה ך הנ לל מל י הנ ני פש ל לי אוכי של
ד צנ לנ יך  רי צה ך  כה נות, וש עה לש בנ ך  רל א, דל י נה ני יטי עי לש ה - (בראשית כה) הנ סוד זל ר, וש חי אנ ד הה צנ הנ יא מי נות הי עה לש י בנ רי המ של
ר. חי אנ ד הה צנ י הנ ני פש םא לי ל תוב, וש יך כה להל י ה' אל ני פש תה לי לש כנ אה ה וש ל זל ענ ר. וש סה חש ים תל עי שה ן רש טל תוב (משלי יג) ובל כה ר, וש חי אנ הה
י רי בש די של י כש רי המ ה, של י תורה רי בש די ק בש סי ענ תש הי יך לש רי צה ה), וש פל ה (יה עודה י סש כי רש צה ים ובש לי טי ים בש רי בה דש ק בי סי ענ תש םא יי ל יך של רי צה וש

בונו. רי ם כםחנ לש דה אה ן אותו הה ן, נותי חה לש ל שג ים ענ רי מה אל ה נל תורה

מםחנ שש לי יך  רי צה ה,  כה רה בש ל  של כוס  בש ם  דה אה ך  רי בה מש של כש ה.  כה רה בש ל  של כוס  י  זוהי  - יך  להל אל ה'  י  ני פש לי תה  חש מנ שה וש
הוא בו, וש ל גנ ד ענ רוך הוא עומי דוש בה קה ה, הנ כה רה ל בש ם כוס של דה ל אה נוטי ן של יוה ל. כי לה ב כש צל םא על ל ה וש חה מש אות שי רש הנ ולש

לו. של נו מי לש כנ אה ך של רי בה ה: נש לשה ב שש מושנ כוס בש ל הנ ך ענ רי בה ה ולש חה מש שי םאשו בש עמטםף ר יך לנ רי צה

םא ל טובו, וש ר. ובש תה סש ני ך  רל דל יא בש ה הי ל זל ענ ים, וש יקי תי ענ יק הה תי ל ענ ה אל לה עש מנ צון לש רה יך  רי ה צה ינו, זל יי חה טובו  ובש
ה טה מנ ה לש גה רש יא דנ הי ין, וש יהמי ד הנ צנ ה מי אה בה ת של רל חל ה אנ גה רש טובו זו דנ יון, ומי לש על ינו) הה ין (מי יהמי ה הנ טובו, זל טובו. ובש מי

זון. ם ובו ני עולה ה הה נה בש טוב ני אותו הנ בש שום של נו, מי מל מי

ד סל ה. חל טה מנ ת לש דל רל ט לה שי פנ תש םא מי ל תוכו וש כםל בש ל הנ כולי של טוב הוא כש ד? הנ סל א חל רה קש ה ני מה לה א טוב וש רה קש ה ני מה לה
יא. ת הי חנ ה אנ גה רש דנ ב של ל גנ ף ענ אנ ש, וש םא חושי ל ים, וש עי שה רש ים ובה יקי די צנ יות, בנ רי בש ל הנ כה ה טוב בש עושל ה וש טה מנ ד לש יורי של - כש
י רי המ ה טוב, של מה ד, לה סל ם חל אי ד? וש סל ה חל מה ם טוב, לה י. אי פוני דש רש ד יי סל חל ך טוב וה תוב (תהלים סג) אנ כה נו? של ן לה יי ננ מי
ל כה ן לש זה וש ה  טה מנ ט לש שי פנ תש ד ומי ד יורי סל ה. חל טה מנ ט לש שי פנ תש םא הי ל וש תוכו,  כםל בש ל הנ א טוב כולי לה יק? אל פי סש ד מנ חה אל בש

ד. חה אל ים כש עי שה רש הה ים וש יקי די צנ הנ

תוב (תהלים כה הו של ד, זל סל חל טובו בש ם כגלו בש עולה ת הה ן אל זה ר, הנ מנ אה ר וש זנ ינו, חה יי טובו חה ר ובש מנ אה ן של יוה אן, כי כה וש
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א רה קש ה ני כםל. זל ים, לנ עי שה רש לה ים וש יקי די צנ כםל, לנ ת הנ ן אל זה ה הנ ל זל ענ דו. וש סש ם חנ עולה י לש ר כי שה ל בה כה ם לש חל ן לל קלו) נותי
ין. יהמי ינע לנ סנ םא תש םאל ל מ ן שש כי לה זון, וש מה ת הנ כנ רש בי ינו בש םאל אי מ שש ין. הנ ת יהמי כנ רש בי

זון ת מה תי לה ס וש ני רש פנ ם ולש שה זון מי הי ין, לש יהמי ים בנ יי חנ ץ הנ רל ת אל ק אל בי דנ יך לש רי ן), צה יי ינ ין (הנ ה, יהמי כה רה ך בש רנ בי ן של יוה כי של
ל ענ וש נו,  רי שה בש בי תה  מש תנ חה של ך  יתש רי בש ל  ענ וש ה:  תורה וש ית  רי בש ה  בה יר  כי זש הנ לש יך  רי צה וש ץ,  רל אה ת הה כנ רש יהה בי ני שש ן הנ כי לה וש כםל,  לנ

ה. זל טוב הנ ל הנ קון של תי הוא הנ ה, של תורה ית וש רי זון בש אותו טוב ני מי אות של רש הנ נו. לש תה דש מנ לי ך של תש תורה

תםם חש לנ ית. וש רי ה ובש ן תורה הל ין בה י אי רי המ ה, של י חובה די את יש צי זון לה מה ת הנ כנ רש בי טורות מי ים פש שי נה נו של דש מנ אן לה כה מי
י רי ד. המ סל הו חל זון - זל מה ל הנ ענ ים. וש יי חנ ץ הנ רל י אל ץ - זוהי רל אה ל הה ד. ענ סל חל ד בש חה אל קות כש בי דש ה של זון, זל מה ל הנ ענ ץ וש רל אה ל הה ענ

ת. חנ קות אנ בי דש ה בי זל ה בה ים זל לולי כש

ים סי ני ך  ל כה ענ וש ך  ל כה ענ ך  ה לש ר נודל ה הוא אומי ל זל ענ "ד, וש סל את חל רי קש ני ה של אה יא הודה טוב הי טות הנ שש פנ תש הי
א לה ך, אל םא כה ין - ל יהמי ד הנ צנ הו מי ח, זל צנ ך נל ינש ימי מות בי עי תוב נש י כה רי המ ר, ונ םאמנ ם ת אי טוב. וש ד הנ צנ עמשו מי ננ אותות של וש

נו. מל א מי יהצה קום של ל אותו מה ה ענ אל רש ד מנ חה אל ד וש חה ל אל כה

ך ינש ימי ל, (בי אי רה שש רות יי מי ים זש עי תוב (שמואל-ב כג) ונש כה מות, וש עי תוב נש י כה רי ין - המ יהמי ח בש צנ ר, נל םאמנ ם ת אי וש
א, נו יהצה מל י מי רי המ אות של רש הנ ין, לש יהמי ל הנ ה ענ ה, מודל אה ל הודה בה ין. אמ יהמי סוד הנ ל בש לה כש םאל ני מ ל שש כה םאל, וש מ ה שש זל ח) וש צנ נל

ים. יי חנ ץ הנ רל אל ט בש שי פנ תש הי טוב של טות הנ שש פנ תש זו הי וש

ר עורי תש ם מי אי ל. וש אי רה שש ל יי ם של זונה מש ר בי חי אנ ד הה צנ ק לנ לל חי ין לו  אי שום של םאל? מי מ אן שש ין כה ם אי ענ טנ ה הנ מה
קו לש ים לו חל ני ינו נותש רי המ ינו. ונ בי עמקםב אה ינ לש קו  לש חל וש תו  כורה ר בש כנ י הוא מה רי המ ר, ונ חי אנ ד הה צנ מו הנ ר עי עורי תש םאל, יי מ שש

ם. יי דנ בו בו יה רש קה ל של כה אמ אותו מנ קו בש לש י חל רי ה, המ מה ין זגהמ ם אי אי ים, וש רוני חמ ם אנ יי ל מנ ה של מה זגהמ ג בנ רי טש קנ אותו מש לש

ל, לה םאל כש מ שש יר הנ עי הה נו לש ין לה קו, אי לש ל חל טנ י נה רי המ נו, של מה ק עי לל ין לו חי אי יל וש הואי נו. וש מה ק עי לל ין לו חי ן אי כי לה וש
תו כורה ת בש ר אל כנ י מה רי המ כור. של מו בש ה, כש לה עש מנ ד לש חה אל ה וש טה מנ ד לש חה ים, אל קי לה י חמ ני טםל שש ג לי רי טש קנ מש ר הנ עורי תש םא יי ל של
םא ה ל ל זל ענ ה, וש טה מנ ל לש ו נוטי שה עי ה, וש לה עש מנ ים לש לי ל נוטש אי רה שש לום. יי ה כש לה עש מנ ין לו לש אי ה, וש טה מנ קו לש לש ינו - חל בי עמקםב אה ינ לש

זון. מה ת הנ כנ רש בי ל בש לה םאל כש מ שש ב הנ רנ קש יי

ם ה' חי כםל. רנ ל הנ ים ענ מי חמ ים רנ שי קש בנ י מש זנ זון, אמ ת מה לל בל קנ ין ומש יהמי ד הנ צנ זו מי ים הנ יי חנ ץ הנ רל ת אל כל רל בה תש מי ן של יוה כי
ה ה בה כל זש ני ים  יי חנ ץ הנ רל ל אל פוק של סי זון וש מה אותו  י מי רי המ גו'. של וש ך  ירה ם עי יי לנ רושה ל יש ענ וש ך  מה ל ענ אי רה שש ל יי ענ ינו  להי אל

ים. מי חמ ם רנ אותה ה בש טה מנ ש לש דה קש מי ית הנ ה בי נל בה יי ש, של דה קש מי ית הנ נו ובי חש ננ אמ

ם, יהל ני יות שש הש נו, לי יצי לי חמ הנ ה וש צי ר רש ים, אומי די סה חמ ל הנ לנ הוד כש ח וש צנ יות נל הש א לי צה מש םא ני ין ל די הנ של ת, כש בה שנ ובש
ים שי ד, וש וי י דה די סש ם חנ ים הי ה ומודי צי י רש רי המ כו', של גון וש יה ה וש רה י צה הי ל תש ה אנ ל זל ענ ים, וש ני מה אל נל ד הנ וי י דה די סש (ישעיה נד) חנ

ינו. לי לום עה ה שה עמשל יו ינ מה חמ רנ יו הוא בש רומה מש לום בי ה שה ת עושל כנ רש בי ה בש לה פי תש נו בנ רש מנ אה לום של שה

ל זון, הוא נוטי מה ת הנ כנ רש ך בי רי בה מש י של לום. מי םאל כש מ שש ד הנ צנ םא מי ל ין וש יהמי ד הנ צנ א מי כםל בה הנ יב, של טי מי הנ טוב וש הנ
ל ל כוס של נוטי י של ים. מי יי ך חנ ה ייש לו אםרל ל זל ענ זון, וש מה ת הנ כנ רש ל בי ל של לה כש ך בנ רי בה תש ם, ומי כגלה ה מי אשונה רי כות בה רה בש
ל כה יענ מי הוא מושי ין, של יהמי ה הנ שועות? זל יש י הנ א. מי שה שועות אל תוב (תהלים קטז) כוס יש יו, כה לה ך עה רי בה ה ומש כה רה בש
ך ינש מי ה יש יעה תוב (תהלים ס) הושי כה ינו, וש מי יש ע לו  תושנ ינו) ונ מי יש ה לו  יעה תוב (הושי כה ם, של עולה ל הה ים של גי רש טש קנ מש הנ

י. ני ני עמ ונ

א צי םא ני ל ה, וש זל יום הנ ה הוא הנ תל שש אי יום מי דנ י, ונ י יוסי בי ר רנ מנ קוהו. אה שה ם ונש מו כגלה יום, קה יר הנ אי ך הי ין כה בי
כו רש ובי תו  שש ת אי חו אל קש ה בו. לה רוך הוא רוצל בה דוש  קה הנ ה של תל שש מי הו  יר. זל עי ל הה כה ה לש תל שש ה מי עמשל ינ ד של אן ענ כה מי
ה, חה מש שי ה  אותה יר לש עי י הה שי נש ל אנ ת כה אל סו  נש ה, כי חה מש שי ר לנ חי ת אנ יי ן בנ קי תנ יש יהה  בי אה של שו  כות. עה רה ה בש מה כנ בש ה  אותה

ה. י תורה רי בש די ם בש מה ח עי מנ הוא שה יום, וש ל אותו הנ ם כה מה חו עי מש שה ה, וש לה ה כנ או לה רש קה וש

ים, די אן עםמש תוב כה ים. כה די ים עםמש טי י שי צי ן עמ כה שש מי ים לנ שי רה קש ת הנ אל יתה  שי עה ר, וש מנ אה ן וש חה לש שג ל הנ ח הוא ענ תנ פה
ים די ים עומש שי רה קש הנ לו  ים. אי פי רה ם שש אן גנ ף כה ים, אנ פי רה ן שש לה הנ לש ה  ים. מנ די עםמש ים  פי רה ו) שש ם (ישעיה  תוב שה כה וש
ה טה מנ ה לש לה כנ ן הנ מו כי יון). כש לש ה (סוד על יונה לש ה רוחנ על פה ה חג אותה רות בש שש הנ ה, לש פה חג יב הנ בי ים סש בי סובש ה וש לה י כנ קוני תי בש

ה. תונה חש תנ ה הנ לה כנ ה לנ חה מש שי ם בש רות שה שש ה לי אה בה ת של רל חל ה אנ לה בוד כנ כש י לי י יםפי קוני תי ה בש סותה כנ ה לש פה ן חג קי תנ יך לש רי צה

ה לה כנ ת הנ ן אל מי זנ י, לש יםפי י  קוני ל תי כה י בש יםפי ל  סוי של עמשות כי לנ יך  רי ה צה יונה לש על ה הה לה כנ הנ ה  בוד אותה שום כש ומי
ה אה נש קי ל הנ ענ בנ י לש יםפי ר בש חי א אנ סי ן כי קי תנ יך לש רי ה צה טה מנ ית לש רי בש ל הנ ה של ילה ל מי כה ה בש מו זל ה. כש חה מש ה שי אותה ה לש יונה לש על הה

ם. תה ה סש לה כנ בוד הנ כש ה לי פה חג ת הנ סות אל כנ י לש י יםפי קוני יך תי רי ה צה פה ל חג כה אן בש ף כה ם. אנ שה א לש בה ית של רי בש ל אות הנ של

כות, רה ע בש בנ של ה בש עולה של כות. וכש רה ע בש בנ של ה בש זו עולה כות, וש רה ע בש בנ של ה בש ת. זו עולה דל זו עומל מו של י זו כש רי המ של
ה. לה עש מנ לש מו של כות כש רה ע בש בנ ן של אותה ת בש לל לל כש ני ד של ה ענ ש בה מי שנ סור לש ן אה כי לה ה. וש לה את כנ רי קש ז ני אה

ש ם. שי שה עות מי כות שופש רה בש ל הנ כה קום של ה, מה יונה לש סוד) על (מי רוחנ  ה מי לה כנ ת הנ של כות יורל רה ע בש בנ ן של אותה
ן. ת כגלה ת אל ילמל קנ מש יא של ית הי יעי בי שש א הנ לה ע? אל בנ ן של הי תה של רש מנ ה אה תה אנ ן, וש הל ת מי כל רל בה תש ה מי לה כנ הנ ן של כות הי רה בש

יד. מי יו תה בה נה עמ ר בנ מה שג מש ן של יי ל אותו ינ כםל ענ ת הנ חנ אל מי שנ מש ד של צנ הוא הנ א של לה ה? אל מה ן לה יי ינ ל הנ כות ענ רה בש רםב הנ
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ין ה בי לה עש מנ ין לש ה) בי חה מש י (שי רי ה פש ן עושל יי ן, ינ יי ינ ל הנ יא סוד של ע הי בנ של ן הנ ל אותה ה של אשונה רי ה הה כה רה בש ך הנ שום כה ומי
תוב (שיר ב) כה םאל, של מ שש יא מי ה הי חה מש ל שי רות של עורש תש הי וש ם,  עולה י לה רי ה פש יאה כםל, ומוצי ת הנ לל ן נוטל פל ה. גל טה מנ לש
זו, רות הנ עורש תש הי ן) בנ פל ה גל אותה ים (בש ני צה ני רות וש ה פי ים עושל יי ץ חנ אותו עי י. וש ני קי בש חנ ינו תש ימי י וי םאשי ר ת לש חנ םאלו תנ מ שש

ן). פל גל י הנ רי א פש כםל. (בורי ל הנ ה של אשונה רי ה הה כה רה בש י הנ זוהי וש

כות רה בש ל הנ ת כה ל אל נוטי בור, של חי ת הנ חנ מש ה, שי דושה קש ית הנ רי בש ל הנ סוד של בודו, הנ כש א לי רה כםל בה הנ יהה, של ני שש הנ
ים, רי יבה אי ך הה רל ה דל לה עש מנ לש ד מי ה) יורי חה מש י (שי רי ה אותו פש אשונה רי י בה רי המ ן, של פל ה גל אותה רות בש עמשות פי ין לנ יהמי סוד הנ מי
ין. יהמי בנ א  לה אל א  צה מש ני י  רי פש ין  אי י  רי המ ין, של יהמי הנ ד  צנ מי ה  זל וש ן,  פל גל הנ ה  אותה בש ה  יעה פי שש הנ לש ה  דושה קש ית הנ רי בש לנ ענ  שופי וש

ה. ין עושל יהמי הנ ר וש עורי תש םאל מי מ שש הנ

ר יוצי יא  ית הי ישי לי שש ן הנ כי לה וש ם,  דה אה ל  יות סוד של הש לי םאל  מ שש בנ ין  יהמי הנ וש ין  יהמי בנ םאל  מ שש ל הנ לה כש ני ך  כה ר  חנ אנ
יהה. ם הוא הה דה ל אה מותו של י, דש עי צה מש אל מוד הה הוא ענ עמקםב, של ה ינ ל זל ענ ם. וש דה אה הה

בוץ קי ה בש חה מש שי ת בש יי בנ ת הנ רל ל עמקל גי תה יש וש שי ית - שוש תה ישי מי חמ ין. הנ ך יהמי ל ילרל ד של חה מוד אל יא ענ ית הי יעי בי רש הה
ל ת כה נםס אל כש לי ת וש כל לל םאל לה מ ך שש ילרל ת בש רל בל חנ תש מי ת של רל חל ך אנ ל יהרי ה סוד של זל ם, וש עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ יהה מי נל נוס בה כי וש

ם. יי כנ רש בי ין הנ ם בי יסה ני כש הנ ה לש בה המ אנ ים, וש ני בה נוס הנ כי ים, וש די דה צש הנ

י תי י שש רי המ שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ת. מה יי בנ ת הנ רל ת עמקל חנ מש ם, שי תוכה ים בש ים שורי יאי בי נש הנ ם של יי ננ שש ם הנ אותה ובש
ל נוס של ים כי ירי עי םא מש ל ם, וש הל לה ים של ני צה ני רות וש ם פי ם הי יהל לי ים אמ ני בה נוס הנ כי רות, וש ים ופי ני צה םא עושות ני בות ל עמרה

ים. יאי בי נש ק בנ , רנ יהה לל יהה אי נל בה

ל מוד של ענ ים, הה אי צה מש ה ני וה חמ אנ ה וש חה מש שי צון וש ל רה קום של ים, מה הובי אמ ים הה עי ח רי מנ שנ חנ תש מי ית - שנ שי ה שי כה רה בש
ה לה כנ כות של רה ש בש אן שי ד כה ה. ענ זל ה מי ים זל זי םא זה ל ים של הובי אמ ים ונ עי ם רי ק הי דל צל יק וש די צנ יק, וש די א צנ רה קש ני ם של עולה ל הה כה

ן. הל ת מי כל רל בה תש מי

ירות, מי אמ ר  של על ל  ל של לה כש אי,  דנ ונ ים  כי רש בה תש כםל מי הנ זו  ית הנ יעי בי שש הנ ומי כםל,  הנ ת  ילמל קנ ית מש יעי בי שש ה הנ כה רה בש הנ
ה, ילה ה, גי לה כנ ן, (וש תה ה, חה חה מש שון, שי ה: שה חה מש י שי יני ה מי רה זו עמשה ים בש לולי ן כש כי לה ה, וש טה ה ומנ לה עש ת מנ לל זו כולל שום של מי
ה לה כנ יות הנ הש עות. לי רי לום וש ה, שה וה דש ה, חל יצה ה, די נה ה, רי ילה ה, גי וה חמ ה, אנ בה המ ה, אנ לה כנ לום) וש ה, שה וה חמ אנ ה, וש בה המ ה, אנ יצה די

כםל. מות הנ לי שש

ל גוי אי רה שש יי ך כש מש ענ י כש תוב (שמואל-ב ז) ומי ם כה יהל לי ה, עמ לה עש מנ לש מו של ה כש טה מנ כו לש ם זה הי ל של אי רה שש ם יי יהל רי שש אנ
מו ר קה חי יום אנ ם. לש יהל לי םאש עמ שו אותו ר יר עה עי י הה ני ל בש כה ה, וש י תורה רי בש די ל אותו יום בש ם כה חו כגלה מש ץ. שה רל אה ד בה חה אל

ם. כה רש דנ כו לש לש הה ם וש כו אותה רש יהיא, ובי י חי בי רנ י וש י יוסי בי רנ

י יתי אי רה וש ה,  זל יום הנ ם הנ כל י בה יתי יי ל הה כי תנ סש ר, מי מנ ם. אה ה אותה אה רה וש יו  ינה ים עי רי עון, הי מש י שי בי רנ לש יעו  גי הי של כש
ם סודות כל תש ד אל מי לנ יהה מש ר הה ענ ננ אותו  רון, וש טש טנ ר מש ענ ננ ל אותו  נו של כה שש מי ם בש יתל יי הל ה של לה יש לנ ים וש י יהמי ני ם שש כל תש אל

י! ננ ם בה כל קש לש י חל רי שש ה. אנ תורה ת הנ חנ מש שי ים בש יוני לש על

י יני רי המ י, של קי לש י חל רי שש אנ ם וש יכל רי שש ם, אנ הל ר לה מנ ה. אה עמשל מנ ת הנ אל לו  חו  סה יו, וש נה פה ים לש רי בה דש ת הנ ם אל כגלה רו  דש סי
ן בי ילה לו  הש יי י של ני מל ד מי רנ פש ר ני של אמ כנ י אותו  תי כש רנ יו, ובי בי א אה רה פש ב סנ רנ ך  רל דל י בנ מי עי ך  יהה הולי הה ד של חה ר יום אל כה זש ני
ך יי ננ ל בה כה תוב (ישעיה נד) וש ם כה יכל לי י, עמ ננ ם בה כל קש לש י חל רי שש ה בו. אנ כל זש הוא יי י אותו של תי כש רנ םא בי ל ה, וש תורה ייה בנ רש אנ

י ה'. מודי לי

רוך הוא דוש בה קה ד הנ מי לנ ם מש ת כגלה ל, אל אי רה שש ל יי ם של הי ים של ני בה ל הנ י כה כי י ה' - וש מודי ך לי יי ננ ל בה כה ר וש חי ר אנ בה דה
מםד לש ק לי חםזל וש ם כםחנ  הל ת לה נל נותל וש ה  אה ה בה ינה כי שש ה, הנ ים תורה די ינוקות לומש ם תי אותה ה של עה שה י בש רי המ ן. של ה? כי תורה

בםל. סש ים לי כולי ינוקות יש תי ם הנ ין אותה רוך הוא, אי דוש בה קה ל הנ יועו של א סי לי מה לש אי ה. של תורה

י בי ר רנ מנ ד. אה חה ינוק אל ש בו תי גנ מו. פה יהיא עי י חי בי רנ ל לוד, וש ח של תנ פל ינד הנ ד לש חה צוי יום אל יהה מה עון הה מש י שי בי רנ
ץ רל אה י הה כי לש מנ דול לש גול גה לש ים גי טי ענ ים מש יהמי ו לש שה כש ם ענ עולה ר) בה עורי ה (יש צל רנ תש רוך הוא מי דוש בה קה הנ אי של דנ עון, ונ מש שי

ה. חה וה תוך רש יו בש הש ל יי אי רה שש ה, יי לל אי ה לש לל ים אי יקי צי ם מש הי עוד של בש אי של דנ ה. ונ לל אי ה בש לל אי

ים כי פה שש ני ים  בי ים רנ מי ה דה זל יום  י בש רי המ זו, של רות  עורש תש ה הי ילה חי תש ה הי זל יום  י בש רי המ ונ ינוק,  תי ר אותו  מנ אה
ינוקות תי י הנ פי ת בש לל ה נופל בואה ים נש מי עה פש עון, לי מש י שי בי ר רנ מנ ינוק? אה תי ה הנ זל ן לו לש יי ננ יהיא, מי י חי בי ר לו רנ מנ ם. אה עולה בה

ים. יאי בי נש ד הנ חנ אנ ר מי ים יותי אי בש ננ תש ומי

נו? ן לה יי ננ ם. מי לי סוק שה י הוא פה רי המ ה?! ונ בואה ינוקות נש תי ילה לנ הש תי יא של ה הי יהה מי י תש כי ינוק, וש תי ר אותו  מנ אה
א לה ם, אל עולה ל הה כה ן לש ין כי אי ה של ם, מנ הל את מי ה יוצי בואה י ה', ונש מודי אי לי דנ ם ונ י ה'. הי מודי לי ך  יי ננ ל בה כה תוב וש כה של
קו. שה עון ונש מש י שי בי א רנ ה. בה בואה ם נש הל את מי ך יוצי שום כה י ה', ומי מודי ך לי יי ננ ל בה כה ם וש הל תוב בה כה ם, של דה בנ ל לש אי רה שש יי לש

ו. שה כש ק ענ ה, רנ ת זל י אל תי עש מנ םא שה י ל יהמנ ר, מי מנ אה

א מה גש דג כםל כנ ים. (הנ די ים עםמש טי י שי צי ן עמ כה שש מי ים לנ שי רה קש ת הנ יתה אל שי עה ה, וש מםשל רוך הוא לש דוש בה קה ת הנ ונ צש זו מי
ן כה שש מי ה הנ עמשי גו'. מנ ם וש יי פנ נה כש ש  שי ל לו  ענ מנ ים מי די ים עםמש פי רה תוב (ישעיה ו) שש כה ק) וש חה צש י יי בי ח רנ תנ ה) (פה יונה לש על הה
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ים. די ה עומש לל אי ים וש די ה עומש לל ה) אי קום זל מה ים, (בש פי רה שש ם הנ מו אותה ים כש שי רה ם קש אותה בש

ים די עםמש ין הה ים בי כי לש הש מנ ך  י לש תי תנ נה ר וש מנ אל נל של מו  ים, כש די ם עומש ם כגלה יי מנ שה ילות הנ ל חי י כה רי המ ר, ונ םאמנ ם ת אי וש
ם כגלה ם, וש יי ענ רה ם כש הל ין לה ים אי יוני לש על נות הה חמ מנ ל הנ י כה רי המ גו', של יו וש לה ים עה די ם עםמש יי מנ שה א הנ בה ל צש כה תוב וש כה ה, וש לל אי הה
ר, חי ם אנ שי ים בש ים עולי מי עה פש לי ים, וש פי רה ים שש אי רה קש ה ני לל ים אי מי עה פש לי ים, וש די ם עומש אי כגלה דנ א ונ לה ה? אל ימה קי ים בש די עומש

ד. חה ם אל שי ים בש די ם עומש ה כגלה לל ל אי בה אמ

ר, אי בה תש י ני רי ר. המ סה חש םא אל י ל ד ה' רםעי וי דה מור לש זש תוב (תהלים כג) מי ח) כה תנ ק פה חה צש י יי בי שוהו, (רנ רש ה פי סוק זל ופה
י כי י, וש ה. ה' רםעי אשונה רי יו בה לה ה עה תה רש שה ה וש אה ה ובה מה דש ה קה ינה כי אן שש כה מור? וש זש ד מי וי דה ין לש ד ובי וי דה מור לש זש ין מי ה בי מנ
דוש קה ם הנ עי זונו מי ש מש קי בנ יל ומש ה, הואי אשונה רי ר) בה עורי ים (לש די קש הנ יך לש רי ד צה וי י דה רי המ אן, ונ כה ה לש מה דש ה קה ינה כי ה שש מה לה

רוך הוא? בה

ש קי בנ ה ולש זל ח הנ בנ של ת הנ אל ך  לל מל לנ חנ  בי שנ לש ה אותו  ירה עי הי וש יו  לה ה עה תה רש שה ה וש אה ה ובה מה דש ה קה ינה כי אי שש דנ ונ א  לה אל
שו קש בנ ם יש עולה י הה ני ל בש כה ה, של לה צון של רה הה ה וש יא רוצה הי זון של ל מה ר של בה ל דה יך ענ רי ך צה י כה רי המ ך, של לל מל י הנ ני פש לי זונות מי מש
יהה לל עה ה, וש אשונה רי ת בה לל יא נוטל ם, הי עולה זונות לה יד מש הורי ה לש הוא רוצל רוך  בה דוש  קה ר הנ של אמ כנ שום של זונות. מי מש

ד. וי ל דה ה ענ תה רש שה זונות, וש ל מש ה של ר זל בה דה ה לש ימה די קש יא הי ך הי שום כה מות. ומי עולה ל הה כה זונות לש ים מש די יורש

ף ר, אנ בה רו דה סש םא חה ל ים של בי עמשה ים ונ אי שה ל דש קום של מה םאנו בש יג צ הי נש מנ ה של זל ה הנ רועל י. כה לי ה של רועל י - ה' הה ה' רםעי
ים שי קה ינו של ני י - שה ר ה' רםעי חי ר אנ בה יך. דה רי י צה ני אמ ה של ל מנ כה י בש זון אותי י לה לי ה של רועל רוך הוא הוא הה דוש בה קה ך הנ כה

ת. מל ך אל רל דל ם בש יהל ני ים, ושש ני וה י גש ני ם שש אן הי ת ינם סוף. כה יענ רי מו קש רוך הוא כש דוש בה קה י הנ ני פש ם לי דה ל אה זונות של מש

ם, עולה ל הה יים כה קנ תש ת מי מל אל הה ין וש די ל הנ ענ ת, וש מל אל ין ול די רוך הוא בש דוש בה קה ל הנ יו של עמשה ל מנ כה יל של בי שש ד בי חה אל
ם, עולה י הה ני ל בש ת כה אל ים וש עי שה רש ת הה אל ים וש יקי די צנ ת הנ ין, אל די ם בש עולה ל הה ת כה ן אל ן דה מנ ן וזש מנ ל זש כה יום ובש ל יום וה כה ובש
ים עי שה ה רש מה ם כנ דה י אה ני ה בש רואל ם וש דה י אה ני ן בש הוא דה של ב. וכש הי קות אה דה יק ה' צש די י צנ ר (תהלים יא) כי מנ אל נל מו של כש
ם ת אותה אל ים וש עי שה רש ת הה זון אל י ייש לו לה ן, כי מנ ל זש כה זון בש ם מה הל ת לה תי יו לה ינה עי ה בש של ז קה יו, אה נה פה ים לש אי טה ה חנ מה כנ וש

ים. אי חוטש של

ל ל כה ע ענ פה שש ני ך וש שה מש ני יון של לש על ד הה סל חל י הנ פי ה כש ס אותה ני רש פנ ן ומש זה ין, וש די ת הנ שורנ ים מי ני פש ם לי הל מה ה עי הוא עושל וש
ת אל ים, וש עי שה רש ת הה אל ים וש ידי סי חמ ת הנ אל ים וש יקי די צנ ת הנ כםל, אל ת הנ ס אל ני רש פנ ן ומש ם, ובו הוא זה עולה י הה ני י) בש ני ים ובש מי ענ (הה
ים, ני י כי יצי ד בי ענ ים וש מי אי י רש ני רש קנ ם, מי יי מנ שה עופות הנ ה וש דל שה מות הנ המ יות ובנ חנ ל הנ ת כה אל ם, וש עולה י הה ני ם בש ל אותה כה
ת יענ רי קש ם, כי עולה י הה ני י בש עמשי י מנ פי יו, לש נה פה ה לש של קה ב של ל גנ ף ענ כםל, אנ ת הנ ס אל ני רש פנ ן ומש ינו זה אי י של ם מי עולה ר בה אה שש םא ני ל וש

ינם סוף.

יהם י הנ מי א לש קםרי הו, (עמוס ט) הנ שי ינבש יהם ונ ר בנ תוב (נחום א) גועי י כה רי המ יו, ונ נה פה ה לש של ת ינם סוף קה יענ רי י קש כי וש
ת יענ רי קש תה של רש מנ ה אה תה אנ שוב, וש ן הוא חה יי אנ יו כש נה פה כםל לש יו, הנ נה פה צון לש ה רה לה עה ן של יוה י כי רי המ ץ, ונ רל אה י הה ני ל פש ם ענ כי פש שש יי ונ

יו?! נה פה ה לש של ינם סוף קה

ב, אותו הנ א רנ ת ינם סוף, בה ם אל הל לה רםענ  קש הוא לי רוך  בה דוש  קה ה הנ צה רה יהם וש לנ רו  בש ל עה אי רה שש יי ן של מנ זש א, בי לה אל
עמשות ה לנ ה רוצל תה ה אנ מה ם, לה עולה בון הה יו, רי נה פה ר לש מנ רוך הוא. אה דוש בה קה י הנ ני פש לי ין מי ש די קי ם, ובי יי רנ צש ל מי ה ענ נל מג מש
י די ה עובש לל ת? אי מל אל ין ול די בש ך  כש רש ל דנ כה יך, וש נל פה ים לש עי שה ם רש י כגלה רי ל, המ אי רה שש יי יהם לש ת הנ אל רםענ  קש לי ם וש יי רנ צש ל מי ין ענ די
ים, מי י דה כי לו שופש יות. אי לוי עמרה גי לו בש אי יות, וש לוי עמרה גי לו בש לות. אי זה ים ומנ בי י כוכה די ה עובש לל אי לות, וש זה ים ומנ בי כוכה

ים. מי י דה כי לו שופש אי וש

תוב (שמות כה יהם, של ל הנ ים ענ עי יו נוסש ל הה אי רה שש י יי רי המ ין. ונ די ך הנ רל ל דל עמבםר ענ יו לנ נה פה ה לש של יהה קה ה הה עה ה שה אותה בש
רםענ קש לי ין וש די ל הנ עמבםר ענ יו לנ נה פה ה לש של יהה קה הה עו. וש סה יי ל וש אי רה שש י יי ני ל בש ר אל בי י דנ לה ק אי ענ צש ה תי ה מנ ל מםשל ר ה' אל םאמל י יד) ונ
ת ונ צש עמשות מי ר לנ בםקל ים בנ די קש הי ם של הה רה בש כות אנ זש הוא בי רוך  בה דוש  קה הנ יחנ  גי שש הי א של לי מה לש אי ת ינם סוף, וש ם אל הל לה
ל אותו כה בש שום של יהם, מי ים בנ די יו אובש ם הה ר - כגלה בםקל ם בנ הה רה בש ם אנ כי ינשש תוב (בראשית כב) ונ כה צונו, כנ ורש בונו  רי

ל. אי רה שש ל יי ין ענ די רוך הוא בש דוש בה קה יהה הנ ה הה לה יש לנ הנ

אותו בש חנ  בי שנ ים לש יוני לש ים על כי אה לש מנ או  בה ד של מי לנ ה, מש לה יש לנ ל הנ ה כה ל זל ה אל ב זל רנ םא קה ל תוב וש כה ה של ינו, מנ ני שה של
יהד - י?! מי ננ פה ים לש חי בש שנ ם מש תל אנ יהם וש ים בנ עי י טובש י יהדנ עמשי י) מנ ננ י (בה כי ם: וש הל ר לה מנ אה רוך הוא, וש דוש בה קה י הנ ני פש ה לי לה יש לנ
כות זש הוא בי רוך  בה דוש  קה הנ יחנ  גי שש ר. הי בםקל ת הנ מםרל שש אנ י בש הי יש ונ תוב?  ה כה ה. מנ לה יש לנ ל הנ ה כה ל זל ה אל ב זל רנ םא קה ל וש
ם יי מנ הנ חו  רש יהם, ובה ר הנ זנ ז חה ר. אה בםקל ם בנ הה רה בש ם אנ כי ינשש תוב ונ כה בונו, כנ צון רי עמשות רש ר לנ בםקל ים בנ די קש הי ם של הה רה בש אנ

ל. אי רה שש י יי ני פש לי מי

דוש קה מו הנ ה עי נה תש הי אי של ננ אותו תש או, לש נה תש נו - לי יתה אי ינו, לש ני שה נו. וש יתה אי ר לש נות בםקל פש יהם לי ב הנ יהשה תוב, ונ כה של
ן יתה אי לש יל  כי שש מנ (תהלים פט)  ם  תוב שה כה וש נו,  יתה אי לש אן  כה תוב  כה נו,  יתה אי לש ם.  עולה ת הה אל א  רה בה של כש הוא  רוך  בה
ם יההה אן ונ יהם, (כה ע הנ רנ קש ז ני בונו אה צון רי עמשות רש ם לנ הה רה בש ים אנ די קש הי ן של מנ אותו זש ר, בש נות בםקל פש ה לי ל זל ענ י, וש חי רה זש אל הה

ת ינם סוף. יענ רי יו קש נה פה יהה לש ה הה של ן קה כי לה ם) וש יי רה צש ה מי ני חמ ת מנ אי

ה לל ת אי ג אל רנ ת ינם סוף הה יענ רי ה קש ת ינם סוף. מנ יענ רי קש רוך הוא כי דוש בה קה י הנ ני פש ים לי ווגי זי ים הנ שי ן קה מו כי כש
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רות, כושה ים בנ ירי סי יא אמ תוב (תהלים סח) מוצי ים, כה ווגי זי אן בנ ף כה הוא - אנ ד הנ צנ ה בנ לל ת אי יים אל קי ה, וש זל ד הנ צנ בנ
ל בה ה. אמ לה עג ה מש שה ת אי נל מל דנ זש ע מי שה רה ים לה מי עה פש לי ה, וש זל לש תו  שש ת אי ן אל נותי ה, וש ת זל ית אל מי ירות. מי שי י וש כי - בש ינו  ני שה וש

ך הוא. אי כה דנ ה, ונ זל ים בה רי בי חמ ירו הנ עי הי ה של ין. ומנ די כםל הוא בש הנ כםל, וש ם בנ ים הי רי תה סש סודות ני

יו. נה פה ש לש מי שי רוך הוא, וש דוש בה קה ל הנ יו של נה פה י, לש ני פש ד לי עומי י אותו של ני פש י - לי ננ פה לש םא מי ל י וש ני פש ירו לי עי הי ה של ומנ
רוך-הוא, דוש-בה קה ם לנ דה ל אה יו של זונותה ים מש שי ן קה כי רוך- הוא, וש דוש- בה קה ים לנ ווגי זי ים הנ שי קה רו של מש םא אה ך ל ל כה ענ וש
ב ל גנ ף ענ ל אנ בה ה, (אמ הוא עושל ב של ל גנ ף ענ ים. אנ די ם עומש ם הי שותה רש םא בי י ל רי המ ה, של לל ל אי ים כה שי ה קה זל לה י, וש ני פש א לי לה אל

ה. ת הוא עושל רל חל שות אנ רה ה) בש הוא עושל של

ל כה הוא של א, הנ בה ם הנ עולה ה הה א זל לה י? אל ננ פה לש ה מי ה זל י. מנ ננ פה לש יא מי הי הנ ש  פל נל ה הנ תה רש כש ני תוב (ויקרא כב) וש כה
הו זל ד. וש חה כםל אל הנ ים, וש מי עולה ים לש קי יו פוסש ימה ין מי אי ר של הה יון, נה לש נור על ה צי ר, זל חי ר אנ בה ם. דה ים שה די ים עומש יי חנ הנ
ם שה קום של מה זו), מי הנ ש  פל נל ה (הנ לל כנ תש ים תי יוני לש ים על דוני ם עי אותה א, ומי בה ם הנ עולה ל הה ים של דוני עי ל הה ת כה ל אל נוטי של

י. ננ פה לש הו מי זל ם ה', וש אותו נםענ

י ים כי שי נה אמ עו הה י יהדש י ה'. כי ני פש לי ה מי ישה שי רש רםחנ תנ בש ה לי ם יונה יהקה תוב (יונה א) ונ י כה רי ך, המ ם כה ר, אי םאמנ ם ת אי וש
רוך הוא?! דוש בה קה י הנ ני פש לי מי רםחנ  בש י יהכול לי י מי כי ח? וש רנ ה ובה יונה ך  לנ ם הה ענ טנ ה הנ ינו, מה ני שה . וש חנ י ה' הוא בםרי ני פש לי מי
שום ל, ומי אי רה שש ץ יי רל אל חוץ לש ה מי ה שורה ינה ה אי ינה כי שש י הנ רי המ ה, של דושה קש ץ הנ רל אה הה את מי צי חנ לה ך ובורי יהה הולי א הה לה אל
ר (תהלים מנ אל נל של מו  ם, כש ה שה ה שורה ינה כי שש י הנ רי המ ש, של קםדל ץ הנ רל אל מי חנ  יהה בורי ה, הה ינה כי שש יו הנ לה ה עה רל שש םא תי ל של
י שי דש ית קה תוך בי ת בש רל תל סש ה ני תה יש ה הה ינה כי ה שש ה. מנ ינה כי יהה - זו שש ן פםרי פל ך. גל יתל י בי תי כש ינרש יהה בש ן פםרי פל גל ך כש תש שש קכח) אל
ץ רל אה חוץ לה ה מי יונה חנ  יהה בורי הה ך  שום כה ה. ומי חוצה ה הנ יתה ר בי ענ שנ את מי םא יוצי ה ל נועה ה צש שה ך אי ף כה ים, אנ שי דה קר הנ

י. ני פש תוב לי םא כה ל י, וש ני פש לי תוב מי אן כה י כה רי המ ה, ונ דושה קש הנ

גות רש י דנ תי ן שש י. אותה ני פש לי א מי לה ה אל ינה כי תוך שש ה מי אה םא בה ה ל בואה י רוחנ נש רי המ י, של ני פש לי ך הוא - מי אי כה דנ א ונ לה אל
י ני פש לי י מי י. כי ני פש לי ה מי ל זל ענ ה, וש דושה קש ץ הנ רל אה ם בה יות שה הש ד לי חנ קום פנ אותו מה ה, ומי ינה כי שש ל הנ ים ענ שורי ים של יאי בי נש הנ

י. ני פש לי א מי לה ה אל אה ה בה תה יש םא הה ה ל בואה נש ענ של יהה יודי י הה רי המ י ה', של ני פש םא לי ל , וש חנ ה' הוא בםרי

ה לה ך תה לל מל ד הנ וי ן דה כי לה רוך הוא, וש דוש בה קה י הנ ני פש ם לי דה ל אה יו של זונותה ים מש שי ים, קה ווגי ים זי שי ך קה שום כה ומי
זונות. מש ים בו  לויי םא תש י ל רי המ ק, של אן פוסי ל כה בה ים. אמ מי עולה ק לש םא פוסי ה ל לה עש מנ לש שום של ה, מי לה עש מנ יו לש זונותה מש
שום ים, מי מי עולה י לש ני מל זונות מי מש קו  סש פש יי םא  ר, ל סה חש םא אל י ל תוב (תהלים כג) ה' רםעי ה כה ל זל ענ וש ם.  ה הי לה עש מנ לש

ה. ל זל ה ענ ינה כי ת שש מל ה קודל שום זל ים, ומי מי עולה ק לש םא פוסי ן ל דל עי א מי יוצי ענ וש שופי ר של הה אותו נה של

ים ני דש ענ תש ם מי ם, כגלה בונה ת רי ים אל שי דש קנ מש ל הנ ה, כה לה עש מנ לש זונות מי ל מש בי קנ קום מש אותו מה ה של עה שה ה, בש אי םא ורש ב
ה. לו בה כש תנ סש םא יי ל י של די זון, כש ם אותו מה ה עי ינה כי ה שש אה בה של ם כש יי פנ נה ים כש לי עמ ים ומנ רי עורש תש ומי

ים לי עמ ומנ י,  ני שי ה  נל חמ מנ לש ים  אי ה קורש לל אי דוש.  קה ים  רי אומש וש ים  אי ת קורש חנ אנ יהה  לי עמ בנ נות  חמ מנ לש  ן שה אותה וש
י ישי לי ה שש נל חמ מנ לש ים  אי ה קורש לל אי דוש.  קה לו  לה הנ ים  יי ני שש ים הנ רי אומש וש ים,  יי ני שש ה הנ לל אי וש ים  אשוני רי ה הה לל אי ם  יי פנ נה כש
ם ה כגלה ל זל ענ בודו. וש ץ כש רל אה ל הה םא כה ל אות מש בה דוש ה' צש ים: קה רי ם אומש כגלה ד, וש חה אל נות כש חמ מנ לש הנ ם שש יי פנ נה ים כש לי עמ ומנ
ר מנ אל נל של מו  ה, כש זל ה בה ים זל בי לה שג ה, מש לל אי תוך  ים לש סי נה כש ה ני לל אי ה, וש לל אי תוך  ים לש סי נה כש ה ני לל ה, אי זל ה בה ים זל בי לה שג מש

ן. כה שש מי י הנ שי רש כםל קנ ה לש עמשל ן תנ ה כי חםתה ל אמ ה אל שה בםת אי לה שג מש

ם הל ין לה אי ים, של פי כופש תש םא מי ל ים, של די ם עומש הי מו של ים, כש פי כופש תש םא מי ל ם וש יומה קי יד בש מי ים תה די ים עומש שי רה קש הנ
ים. די ים, עםמש שי רה קש תוב בנ ה כה ל זל ענ ה, וש יבה שי י יש לי יד בש מי ים תה די עומש ם, וש יי ענ רה כש

לו ם, אותו של הל ד מי חה אל ד וש חה ל אל ים כה לולי ם כש ים הי ני וה י גש ני שש ך בי ף כה ד. אנ חה אל ש הה רל קל י יהדות לנ תי תוב? שש ה כה מנ
ל של לו וש ל של ה נוטי זל רו, וש בי ל חמ של לו וש ל של ה נוטי ה. (זל ם זל ה עי ים זל בי לה שג ה מש ל זל ענ ך ייש בו, וש ף כה רו אנ בי חמ רו, ונ בי ל חמ של וש

רו). בי חמ

ה זל ה, וש זל ד לש מי לנ ה מש ה. זל תה בואה רוץ תש חה ף ומי סל ר כה חנ סש ה מי רה חש י טוב סנ ה, (משלי ג) כי תורה תוב בנ ה כה ת זל מנ גש דג כש
ה ים זל בי לה שג רו, ומש בי ל חמ של וש לו  ל של ה נוטי זל רו, וש בי ל חמ של וש לו  ל של ה נוטי ה. זל ם זל ה עי ים זל בי לה שג עמשו מש ה. ננ זל ד לש מי לנ מש

ה. זל בה

ל כה ים של יוני לש על קורות הה מש ם הנ ה הי לל א - אי של אות דל י. נש ני לי המ ננ נגחות יש י מש ל מי י ענ ני יצי בי א ינרש של אות דל נש תוב, בי כה
חוץ אות בנ נה ייש  שום של א, מי של אות דל עמקםב, נש אות ינ ים נש אי רה קש ני לו  לה אות הנ נה ם. הנ הל ים מי אי ה בה קה פה סש הנ הנ זון וש מה הנ
י הוא רי המ א, של של ץ דל רל אה א הה שי דש תוב תנ י כה רי ר, המ םאמנ ם ת אי א. וש של אות דל נש ה בי ל זל ענ וש ר,  בה דש אות מי נש ים  אי רה קש ני של

י. ני יצי בי א ינרש של אות דל נש ה בי ל זל ענ ם, וש הל חנ מי צומי ד וש נולה א, של אות בה ן נה אותה א מי של א דל לה ה? אל טה מנ לש

ם אותה ן, וש דל עי א מי יוצי ענ וש שופי קום של אותו מה ים מי עי שופש ה, של נוחה ל מש ם של יי מנ לו הנ י - אי ני לי המ ננ נגחות יש י מש ל מי ענ
לו ה של גה רש דנ ה הנ ת אותה א אל לה ן אל קי תנ ד לש וי ה דה צה םא רה ל ד, וש וי ש דה פל י נל ב - זוהי שובי י יש שי פש נגחות. ננ י מש ים מי אי רה קש ם ני יי מנ הנ

גו'. יד וש מי ך ה' תה חמ נה תוב (ישעיה נח) וש כה א, של בה ם הנ עולה נוחנ לה ים לה יקי די צנ ים הנ ידי לו עמתי לה נוחות הנ מש י הנ מי אוי. בש רה כה

ה, לה יש לנ ד הנ יהרנ של ד. כש חה ה אל לה יש ים לנ בי יושש יו  א הה בה י אנ בי רנ ר וש זה עה לש י אל בי גו'. רנ וש ים  שי מי ת חמ חםשל י נש סי רש קנ יתה  שי עה וש
ה זל ה בה שו זל גש פש ני אן, וש כה ה מי זל אן וש כה ה מי ים, זל עי נוסש ים של בי י כוכה ני או שש ך רה ין כה יהה, ובי רש בל ל יהם טש ענ ן של תוך גנ סו לש נש כש ני
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רו. תש תנ סש הי וש

י ה. מי טה מנ לש ץ מי רל אה ה ובה לה עש מנ לש ם מי יי מנ שה הוא בנ רוך  בה דוש  קה ל הנ יו של עמשה ים מנ דולי ה גש מה א, כנ בה י אנ בי ר רנ מנ אה
י בי ר לו רנ מנ רו. אה תש תנ סש הי ה וש זל ה בה שו זל גש פש ני אן, וש כה ד מי חה אל אן וש כה ד מי חה או אל יהצש לו של לה ים הנ בי כוכה י הנ ני שש ת בי ענ דנ יהכול לה
הוא רוך  בה דוש  קה הנ ים של רי חי ים אמ עמשי ה מנ מה כנ בש נו  חש גנ שש הי ם וש הל בה נו  חש גנ שש י הי רי ם?! המ ינו אותה אי םא רה י ל כי ר, וש זה עה לש אל

יד. מי ה תה עושל

י כי רוך הוא. וש דוש בה קה יון הוא הנ לש על ב וש רנ דול וש גו'. גה וש ב כםחנ  רנ וש ינו  דוני דול אמ ר, (תהלים קמז) גה מנ אה ח וש תנ פה
אן? ד כה וי ל דה חו של בש הו שי ? מנ ב כםחנ רנ דול וש רוך הוא הוא גה דוש בה קה הנ נו של עש םא יהדנ ל

ר הוא אומי ם של א שה לה ם? אל ענ טנ ה הנ ינו. מה דוני דול אמ ר גה מנ אן אה כה דול ה', וש ר גה קום הוא אומי ל מה כה א בש לה אל
ה תונה חש ה תנ גה רש דנ ינו, בש דוני דול אמ גה תוב  כה אן של כה ר. וש ה הוא אומי יונה לש ה על גה רש דנ אםד, בש ל מש לה הג דול ה' ומש (שם מא) גה
מות ם שי כגלה ים לש בי כוכה ר לנ פה סש ה מי ה? מונל סוק זל פה ה מי לה עש מנ תוב לש ה כה ץ. מנ רל אה ל הה דון כה הוא אמ ר, של הוא אומי
ר מנ אל נל של מו  לו, כש םא יוכש ים, ל בי כוכה ת הנ נות אל מש לי סו  נש כנ תש יי ם,  דה א אה רה בש ני יום של ם מי עולה י הה ני ל בש ם כה א. אי רה קש יי
ר פה סש ה מי תוב בו? מונל ה כה הוא מנ רוך  בה דוש  קה הנ ם. וש פםר אותה סש ל לי ם תוכנ ים אי בי כוכה פםר הנ (בראשית טו) וסש
ר פה סש ין מי אי של מו  גו'. כש וש ב כםחנ  רנ וש ינו  דוני דול אמ תוב גה כה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ א. מה רה קש מות יי ם שי כגלה ים לש בי כוכה לנ

ר. פה סש ין מי תו אי בונה תש לי תוב בו, וש ך הוא כה ף כה יו, אנ לה ט אי רה ם פש יי מנ שה י הנ בי כוכש לש

יא ים הוצי בי כוכה הנ נות וש חמ מנ הנ יהלות וש חמ ל הנ ת כה גו'. אל ם וש אה בה ר צש פה סש מי יא בש מוצי תוב (ישעיה מ) הנ ה, כה אי םא ורש ב
ים יעי קי רש ל הה ל כה לות של זה מנ הנ ים וש בי כוכה ל הנ כה ד. בש חה לו אל פי ע אמ רנ םא גה ל ד, וש חה אל ד וש חה ל אל ם כה שי רוך הוא בש דוש בה קה הנ
םא ל ם של עולה ל הה כה ן בש טה ב קה של ך עי ין לש אי אוי לו, וש רה ד כה חה אל ד וש חה ל אל ם כה עולה ת הה ש אל מי שנ ים לש ידי קי ים ופש רי נו שה מנ תש ני
ד חה ל אל הוא, כה רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש לי ש  מי שנ מש ד של חה ה אל נל מג ב מש כוכה ל אותו  ענ , וש יענ קי רה ב בה כוכה ל וש זה יו מנ לה ט עה שולי

אוי לו. רה ד כה חה אל וש

ר בה דה וש ר  בה ל דה כה ש  מי שנ לש ים  די קה פש ם מג כגלה וש ה,  זל ם הנ עולה ל הה ענ ים  שי מש שנ ם מש ים, כגלה יעי קי רש בה ים של בי כוכה ל הנ כה
ה אי רש מנ ק לש ה, רנ דל שה י הנ בי שש עי ים וש אי שה נות ודש ילה אי ים וש בי ים עמשה לי דש גנ םא מש ל ים וש חי םא צומש ל ה, וש זל ם הנ עולה בה ם של אותה לש

אוי לו. רה מו של ד כש חה אל ד וש חה ל אל ים, כה ני פה ים בש ני ם פה יהל לי ים עמ אי רש ני ם וש יהל לי ים עמ די עומש ים של בי כוכה הנ

ם שה ע. מי בנ ר רל סי עות חה לש שה ד שה ה ענ לה יש לנ ית הנ אשי רי ים בש אי ם יוצש לות, כגלה זה מנ הנ ים וש בי כוכה ל הנ נות של חמ מנ רםב הנ
ייש וש ה.  לה טה בנ ים לש אי רש ני םא  ל וש ה  לה טה בנ ים לש שי מש שנ םא מש ים ל בי כוכה ם הנ ל אותה כה וש ים.  טי ענ ק מש ים, רנ אי םא יוצש ה ל אה לש הה וה
ים בי כוכה ייש  ם. וש יהל לי עמ וו  טנ צש הי ים של רי בה ם דש ל אותה ת כה ל אל די גנ ולש יחנ  מי צש הנ י לש די ה כש לה יש ל לנ ים כה שי מש שנ מש ים של בי כוכה
ים רי בה ם דש ל אותה ה כה עה שה ה  ד אותה ענ ה  לה יש לנ הנ ית  אשי רי ים מי לי דש גנ ומש ים  חי צומש וש ה,  לה יש לנ הנ צות  ד חמ ענ ים  שי מש שנ מש של
א, של דל ב או אותו הנ של עי ם אותו הה ה עי אל רש ני ן של יוה כי ה, של לה יש לנ הנ ט מי ענ ים מש שי מש שנ מש ים של בי ייש כוכה ם. וש יהל לי דו עמ קש פש הג של
ת ימו אל לי שש הי ן של יוה ה. כי לה טה בנ ים לש די ם עומש ינה ם אי י הי רי המ ה, ונ לה יש אותו לנ ר בש יותי יך  רי םא צה ל מושו, וש ים שי לי שש יהד הי מי

ם. קומה מש ים לי סי נה כש ני ה, וש זל ם הנ עולה ר בה ים יותי אי רש ם ני ינה ם, אי מושה שי

יט בי רש ים שנ חי לש שנ מש יט, של בי רש שנ י הנ בי ם כוכש ל אותה ל כה ים ענ רי ם אומש דל י קל ני ל בש ה של יונה לש על ה הה מה כש חה ר הנ פל סי בש
חוט ב שה הה זה ץ, וש רל אה ר ייש בה קה י יש ני בש אנ ים, וש יי חנ י הנ מי ים סנ אי רה קש ני ם של אותה ץ מי רל אה ם בה ים הי בי עמשה הה ים של רי , אומש יענ קי רה בה
ל ים ענ טי שולש יו, וש לה ענ עה שופי א של לה ה, אל סל כנ םא מש ל ם, וש יהל לי ים עמ סי כנ מש ם של יי מנ ט הנ ענ מש ים בי מי ים רה רי תוך הה ל בש דה גש מי ל הנ של

ם. ילה בי שש לו בי לה ים הנ לי דש גנ יט ומש בי רש שנ י הנ בי ם כוכש ה אותה לל ל אי כה

, יענ קי רה תוך הה ב לש כוכה חנ אותו הנ שולי יט של בי רש ל אותו שנ ה של גנ נם ה וש אל רש מנ א בש לה ינו אל ם אי תה לה דג ם וגש קונה ל תי כה וש
ים. רי בה ם דש ל אותה ים כה לי דש גנ תש ים ומי ני קש תנ תש ז מי אה וש

ל ד של חה ה אל אל רש מנ ם בש י אי לויהה כי םא תש ם ל הל לה ה של פואה רש הה , של י רוחנ חולי ים וש קי רג מו יש ם כש דה י אה ני בש לות ייש בי חמ מנ
ר אותו עובי ד של ה, ענ זל א) בה פה רש יהך (ני ך) שנ םא (שוכי ל ל בו. וש כי תנ סש הי י לש חםלי ל הנ ענ בנ ייש לו לש ם, וש יי יננ עי ץ לה נוצי יל הנ לי ל קנ זל רש בנ
ק רה ל בה ה של טה הושה ה  אותה יו. ובש נה פה ק לש רה ל בה צות של נוצש תש יט הי יושי יט של בי רש שנ הנ מו  ה כש ד זל צנ ה ולש ד זל צנ ה לש אל רש מנ
קון ם תי הל ין לה ים, אי בי ם כוכה ם אותה יהל לי ים עמ טי שולש ם של ל אותה כה ך  ף כה ה. אנ פואה רש הה ה לו  אה ם, בה יי יננ עי ץ לה נוצי של
ה. אל רש ני מו של , כש כםחנ ן, בנ ול גה ה, בנ אל רש מנ ים בנ ני קש תנ תש ה מי זל יט, ובה בי רש שנ טות הנ שש פנ תש ה הי אותה ט לש רה ה, פש אל רש ני ה של מנ ה בש לה דג וגש

ם הל ר מי סי ם חה אי רות, של קה יש ים הנ ני בה אמ ת הה מנ כש חה ך בש לל מל למםה הנ ל שש רו של פש סי מוז בש ה רה מו זל י כש רי המ ה הוא, של יהפל וש
ם ים אותה ני קש תנ ים) מש מי עולה ים לש ני קש תנ תש םא (מי ל וש ים  לי דש גנ םא מש ים, ל דועי יש ים הנ בי כוכה ט הנ הנ לנ וש צות  נוצש תש ל הי של ה  גנ נם
ל כה ץ, בש רל אה ל הה יר ענ אי הה ר (בראשית א) לש מנ אל נל מו של ם, כש עולה קון הה תי רוך הוא לש דוש בה קה ן הנ קי כםל תי הנ ים, וש מי עולה לש

ן אותו. קי תנ ה לש זל ם הנ עולה יך בה רי צה ה של מנ

ם ה אותה אה םא רה ל י של ינו, מי ני שה ב, וש הה י זה סי רש ים קנ שי מי יתה חמ שי עה תוב וש כה ים, וש שי מי ת חמ חםשל י נש סי רש יתה קנ שי עה תוב וש כה
י ל מי כה ים לש ן דומי ול גה אותו  ה ובש אל רש מנ אותו  בש שום של , מי יענ קי רה ים בה בי ל כוכה ה אור של אה םא רה ן, ל כה שש מי ים בנ סי רה קש הנ

ם. הל ל בה כי תנ סש מי של

ייש יענ  קי רה אותו הה ם. בש ים שה דוקי ים המ בי כוכה ל הנ כה יענ של קי רה הה אותו  ים מי אי ה יוצש לל אי , של יענ קי רה ים בה בי ייש כוכה
ד. חה ב אל לון ייש כוכה חנ לון וש ל חנ כה רום, ובש ד דה צנ ם לש הל ח, ומי רה זש ד מי צנ ם לש הל ים, מי קופי לונות שש ה חנ אה מי
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לו לה הנ ים  בי כוכה הנ וש צות,  נוצש תש הי בש ץ  נוצי , הוא  יענ קי רה בה של ים  קועי שי וש לונות  ם חנ אותה בש ת  כל הולל ש  מל של הנ של וכש
גון ים כש קי רג ם יש הל ת, מי חםשל נש גון הנ ים כש מי דג ם אמ הל ים, מי עי בה צש ני ש וש מל של ל הנ צות של נוצש תש ה הי אותה ץ מי נוצי תש הי ים לש אי יוצש
ם אותה ם בש ים הי שי מי חמ (ונ לונות,  ים חנ שי מי ם חמ אותה ם בש ים הי שי מי ים. חמ קי רג יש ה  לל אי וש ים  מי דג ה אמ לל ן אי כי לה וש ב,  הה זה הנ

ן. כה שש מי יום הנ חוז סי ם אה הל ים, בה מי דג ם אמ רום הי ד דה ל צנ ים, של קי רג ם יש ח הי רה זש ד מי ל צנ ים. של רי חי אמ לונות) הה חנ הנ

ים טי לוהמ ים וש צי נוצש ה, וש לה יש לנ ים בנ בי ם כוכה ים אותה בי רש עה תש מי יענ  קי רה אותו  ים מי אי יוצש ים של בי כוכה ם הנ ל אותה כה בש
ם. הל לה כםחנ של ל הנ ים ענ לי די ים וגש ני קש תנ תש ק, ומי רנ קש רנ ב יש הה ל זה ם ענ הל ת, מי חםשל ל נש ם ענ הל ה, מי זל ם הנ עולה ים בה טי שולש וש

ים לי דש גנ מש ם של הי וש ה,  עה ל שה ים של עי גה ם רש הי ה, של לה יש לנ ל הנ דות של קג נש י הנ צי חמ ונ כ"ה  ים בש טי ים שולש בי כוכה ה הנ לל אי
ש או מי ח, או חה רה זש מי ד הנ צנ צות לש נוצש תש ים הי מי עה לש פש ים שה יטי מושי של ים. וכש צי נוצש ים וש טי לוהמ ים וש מי דג ם אמ הי ת, של חםשל נש
ת, חנ צות אנ נוצש תש ם הי אי קום. וש אותו מה ק מי לי תנ סש ב יי הה זה הנ ר וש עםשל ל הה כה ד, וש ל אותו צנ ים יהבםאו ענ מי ענ י הה כי לש ע, מנ בנ של
ה כה ת, מנ כל שוכל צות וש נוצש תש הי ה הנ כה ד. מנ צנ ל אותו הנ ה ענ רל שש יי פםל וש ד יי חנ פנ ה וה ימה ר זו, אי חנ ש, זו אנ ע, שי בנ רש ם, אנ יי תנ שש
רות עורש תש ן הי מנ זש אותו  י בש רי המ ד), של צנ אותו  ם בש עולה (בה שו  ייעה םא  ל וש בות  רה קש רו  עורש תש יי  - ת  כל שוכל וש צות  נוצש תש הי הנ
ה מו זל ן כש כי ים, וש מי ענ ר הה אה ל שש ים ענ טי שולש ם של עולה ל הה ים של ני מג מש ם הנ אותה רוך הוא בש דוש בה קה י הנ ני פש יא לי ה הי לה עש מנ לש

ר. חי ד אנ צנ בש

יא. לו הי ה של בורה גש הנ ה וש מה כש חה הנ ם, של עולה ד הה ענ ם וש עולה ן הה ך מי בםרה לוהנ מש אל ם הה י שי הי ר, (דניאל ב) יש מנ אה ח וש תנ פה
ים בי ל כוכה שות של רש הה וש כםחנ  הנ מי דוש  קה הנ מו  ת ענ יא אל הוצי שותו, וש רש כםל הוא בי הנ וש ים.  ני מנ ים וזש ני דה ה עי נל שנ הוא מש וש

כםל הוא. ר הנ יוצי ם בש י אי עמקםב, כי ל ינ קו של לש ה חל לל אי םא בש ל ים, וש רי חי ים אמ ילי לי ם אל הי שום של לות, מי זה ומנ

יענ קי רה ל הה ט ענ ן שולי כה שש מי ת הנ ענ בנ ם טנ חותנ נוז, וש גה יר וש מי הוא טה לו, וש לה ים הנ יעי קי רש ל הה ל כה ה ענ לה עש מנ יענ ייש לש קי רה
ת ז אל אוחי ה, וש ד זל צנ ה ומי ד זל צנ לונות מי ם חנ ל אותה ה כה זל יענ הנ קי רה ן, ובה כה שש מי ל הנ ר של דל חל א הנ רה קש ה ני זל יענ הנ קי רה הה ה, וש זל הנ

ם. יהל לי ט עמ שולי ר של תה סש ד ני חה אל ם, וש כגלה ים מי דולי ם גש לונות הי ה חנ שה ן. שי כה שש מי ל הנ ים של דורי סי ם הנ ל אותה כה

ה טה מנ ך לש תי הנ מש תוך של הו הי זל ים יה"ד, וש מי כה חמ א לנ רה קש ני ד של חה ב אל א כוכה ר, ובו יוצי זםהנ לון הנ א חנ רה קש ד ני חה לון אל חנ
ה הודה ט יש בל שי א של לה ם, אל הל ה בה לה חמ ננ ק וש לל ל חי אי רה שש י יי טי בש שי ין לש י אי רי המ ק בו, של לל ין לו חי אי םא של ה. ל הודה ל יש טון של לש שי בנ

יו. לה ינו עה אי ה, וש ל זל ט ענ שולי

ב כוכה הנ ה וש זל לון הנ חנ ר הנ חנ ת אנ ענ דנ כו לה לש רוך הוא, הה דוש בה קה י הנ רי חמ אנ ם מי כה רש ת דנ ה אל הודה י יש ני יטו בש סי הי של וכש
יך, בל יש ף אם עםרל ך בש תוב בו (בראשית מט) יהדש כה ים, של מי ענ ר הה אה ת שש ת אל חנ צנ ננ מש יהד הנ זו הנ ע) של י יהדנ רי המ רו (של מש אה ה, וש זל הנ

י ה'. יני עי ע בש רנ ה הה הודה ש יש ינענ תוב, (מלכים-א יד) ונ ה כה ל זל ענ ן, וש חה מוש ופגלש ים לו שי עושי יו וש רה חמ כו אנ לש הה וש

ים מי סה קש י הנ לי עמ לון. בנ חנ אותו  ץ בש נוצי וש יר  אי עות, מי בה צש אל ש  מי חה ת בש חנ יהד אנ ט  א, פושי ה יוצי זל ב הנ כוכה הנ של כש
םא ל ים וש לי בש לש בנ תש ים מי פי שה כש הנ ים וש מי סה קש ל הנ ט, כה ה שולי זל ה של עה שה בש שום של ה, מי זל קום הנ מה הנ ים מי די ים פוחמ פי שה כש הנ וש

ם. יהל ידי ים בי יחי לי צש מנ

ים עי יודש ם, וש הל לה יצון ייש  ן חי ימה א סי לה ים אותו? אל עי יודש יך  אי יר, וש מי ה טה זל הנ יענ  קי רה הה יל וש ר, הואי םאמנ ם ת אי וש
ן ייש כי לה ים. וש פי שה ים וכש מי סה ם קש ם אותה יהל ידי ים בי יחי לי צש םא מנ ל נו, וש מל יד מי מי ים תה די ה, ופוחמ זל ב הנ כוכה ט הנ י שולי רי המ של
ים פי שה וכש ים  מי סה קש י  לי עמ בנ ם  ן אותה כי לה וש ים בו.  יחי לי צש מנ םא  ל ים של מי עה פש ייש  וש ם,  דה אה י  ני בש ים בו  יחי לי צש מנ ים של מי עה פש
ים אשוני רי ם הה ה אותה ל זל ענ ם. וש יהל ידי בי יחנ  לי צש םא מנ ה ל מה ר לה קה עי ת הה ים אל עי םא יודש ם ל י הי ם, כי עולה הה ים מי עמטי מנ תש מי

ים. עי יודש ן של ימה אותו סי חוץ בש ים בנ לי כש תנ סש ים ומי עי יו יודש הה

ים מי כה חמ לנ א  רה קש ני ד של חה ב אל א כוכה יוצי ובו  ן,  פםרל צי הנ ין  עי הוא כש שום של ן, מי פםרל צי לון הנ א חנ רה קש ני י  ני לון שי חנ
רםג. המ ב לנ עון אורי פש מו צי ב, ייש לו כש נה זה םאש וש ר ין בש די ק בש זה טון חה לש שי ט בש ה שולי י זל רי המ עון, של פש צי

ם דה י אה ני ל בש ם של יי ננ רש פה צי ן הנ ל אותה טות ענ שולש ל רוחות של בוא של ף רי לל אות אל ש מי ים שי אי לון יוצש אותו חנ מי
ב כוכה הנ ה של עה שה ה  אותה ם. בש ים אותה ירי כי מנ ם של ל אותה ים כה מי סה ים וקש פי שה ים כש ה עושי זל לוי, ובה גי קות בש רה זש ן ני הי של כש
ם, עולה ל הה כה ת לש ול ים מה מי ים, גורש פי שה ם כש הל ים בה ה) או עושי שה ם עה ם, (אי יי ננ רש פה ים צי קי זורש ם של ל אותה ט, כה ה שולי זל הנ

ם. ים אותה עושי ם של י אותה ידי ים בי ים עולי פי שה כש הנ וש

י ר). זוהי ני א (אור הנ י"נה בוסי "ה דש הה גש א ני רה קש ני ד של חה ב אל א כוכה ן, ובו יוצי חםשל לון הנ א חנ רה קש י ני ישי לי שש לון הנ חנ הנ
ט, הוא שולי של רוג. כש טש ל קי לה ה כש ין בה ה, אי טוב) בה ה (וש לה צה הנ ה וש נוחה , ומש ל רוחנ ל כה ת ענ דל עומל ת וש צל נוצל צות של נוצש תש הי

ם. עולה ט בה כםל שולי הנ ע, וש בנ שם ה וש וה לש ם, שנ עולה ט בה אור שולי ל הה כה ה וש נוחה מש ל הנ כה

ך כה שום של ר, מי כםפל כול הנ שש ים אל מי כה חמ א לנ רה קש ני ד של חה ב אל א כוכה , ובו יוצי יענ בי א גה רה קש ני לון של י הוא חנ יעי בי לון רש חנ
יק חי רש ם, מנ עולה ים בה רי עורש תש ים מי מי חמ רנ רות הה עורש תש ה הי זל ר, ובה כםפל ים בש בי נה מו עמ ים כש נוצי צש ץ ני כול, נוצי שש מו אל א כש יוצי
ה חה מש שי לום וש ה, שה ת זל ה אל ים זל יכי רי צש של ים כש ידי פי קש םא מנ ם ל עולה י הה ני ם, ובש עולה בות בה רנ תש בות מי דות רנ ב, תולה רי קה ומש

ם. עולה ים בה רי עורש תש מי

ך םא שוכי י, ל לי דש ב כנ שואי א וש יוצי ס וש נה כש א בו, ני יוצי ב של כוכה ם הנ ל שי ר ענ אי א בש רה קש ני לון של י הוא חנ ישי מי לון חמ חנ
ים, מי עולה ך לש םא שוכי ל יום וש קי ד בש ינו עומי אי שום של ת, מי מל ך אל רל דל עממםד בש ים לנ כולי םא יש ב ל לי י הנ מי כש ה חנ זל ים. בה מי עולה לש

ין. דון די לה ה וש זל קום הנ מה ן בנ יי ענ ם לש מה צש ת ענ ים אל קי ך דוחמ ל כה ענ וש
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ט, ה שולי ר זל של אמ כנ שום של רון, מי זש א גי רה קש ני ד של חה ב אל כוכה א בו  יוצי ה, וש גנ א נם רה קש ני לון של חנ י הוא הנ שי לון שי חנ
ה לל אי ם של רל טל ם, וש עולה ל הה רות ענ זי שות גש דש חנ תש יום מי ל יום וה כה ים, ובש שי נה ה ער מה כנ רות ובש זי ה גש מה כנ ין בש די ד בש ם עומי עולה הה

ם. עולה ט בה ך שולי ל כה םא כה ה ל זל רות, וש חי שות אמ דש חנ תש מות, מי יש תנ סש מי

ל עות ענ יות רה טו חנ לש שש ן יי ל כי ענ ם, וש עולה ל הה ה ענ זל ב הנ כוכה ה בנ זל לון הנ חנ לט הנ שש יחנ יי שי מה ימות הנ מוך לי ל סה בה אמ
ז לות, אה גה ת הנ כנ שש חל תוך  בש קו  חמ דה יי של ה. וכש רה צה בש יו  הש יי ל  אי רה שש יי וש ה,  ר זל חנ ה אנ ים זל בי ים רנ יני מי שו  דש חנ תש יי וש ם,  עולה הה
ם יהדה כות מי לש מנ ל הנ טי בנ תש תי ים, וש יוני לש ים על דושי כות קש לש מנ לו הנ בש יקנ יום, וי ת אור הנ ם אל הל יר לה רוך הוא יהאי דוש בה קה הנ

גו'. ה וש נה בה לש יהה אור הנ הה יים וש קנ תש יי ל, וש אי רה שש ם יי יהל לי טו עמ לש שש יי ים, וש בי י כוכה די ים עובש מי ענ ל הה של

ב ך כוכה רנ ם, דה עה לש ר בי מנ אה הו של זל עמקםב, וש ל ינ ב של כוכה בו הוא הנ כוכה ם, וש עולה ל הה כה י בש יעי בי שש לון הנ חנ ח הנ תנ פה ז יי אה וש
ך לל ה מל לל גנ תש יי של ה). וכש לה יש ים לנ עי בה רש אנ ים יום (וש עי בה רש ילות) אנ ה לי עה בה רש אנ ים וש ה יהמי עה בה רש יר (אנ ה יהאי זל ב הנ כוכה הנ עמקםב. וש ינ מי
י שנ ש יי תוב, (ישעיה יא) שםרל כה סוק של פה יים הנ קנ תש ז יי ם, אה עולה ל הה ים של מי ענ ל הה יחנ כה שי מה ך הנ לל מל סו לש נש כנ תש יי יחנ וש שי מה הנ

בוד. תו כה נגחה ה מש תה יש הה רםשו וש דש ם יי יו גויי לה ים אי מי ס ענ ני ד לש ר עםמי של אמ

שוהו רש ה פי זל סוק הנ פה ה. הנ לה יש לה רות בנ מי ן זש י נםתי לוהנ עםשה ייה אל ר אנ מנ םא אה ל ר, (איוב לה) וש מנ אה עון וש מש י שי בי ח רנ תנ פה
ה הוא אל רש ני לול של ם כה לוהנ הוא שי אל ם הה א שי לה י? אל ה עםשה ה זל יות! מנ הש יך לי רי יהה צה י הה י?! עושי ל עםשה בה ר, אמ אי בה תש ני וש

י. ך עםשה שום כה ה: א"ל ו"ה, ומי בה קי ר ונש כה ל זה כולי ם של לי ם שה הו שי ינו. זל ית די ובי

ט םא שוקי ה ל נורה מש הנ מו של לו, כש לום של שה הנ ך של לל מל ל הנ יד אל מי חנ תה בי שנ מש הו של זל שום של ה, מי לה יש לה רות בנ מי ן זש נםתי
ה. לה יש לה רות בנ מי ן זש ן נםתי כי לה לו, וש ה של חה מש שי רםב הנ ה מי יונה לש על ה הה חה מש שי ל אור הנ בי קנ יד לש מי תה

ן מנ זש ל אותו  כה רוך- הוא בש דוש- בה קה ים לנ חי בש שנ ים ומש ם מודי , כגלה יענ קי רה ים בה ירי אי מש ים של בי ם כוכה ל אותה כה
ת לשל שש מורות, בי שש מורות אנ שש אנ ים  חי בש שנ ומש ים  ם מודי כגלה ים  יוני לש על הה ים  כי אה לש מנ הנ שום של , מי יענ קי רה בה ים  אי רש ני של

חללשקיי הנלנישלהה.

עות ן רוחות רה ל אותה יך, כה שי חש ומנ ה  לה יש לנ ד הנ יורי של ה, כש לה יש לנ ית הנ אשי רי ים. בש די דה צש ה  מה כנ ים  קי לה חל נל ה  לה יש לנ בנ
ל כה ך מי לל מל ית הנ י בי כי רש ים דנ עי תובש ר, וש חי אנ ד הה צנ ד הנ רה פש ני ם, וש עולה ל הה כה ים בש טי שוטש ים ומש רי זש פנ תש ם מי ים, כגלה עי ים רה יני ומי

ים. דושי קש ים הנ די דה צש ם הנ אותה

ת, ול מה ים בנ שי שי ת מי חה ה) אל נה שי ת, (הנ ול מה ם הנ ענ ים טנ ם טועממי עולה י הה ני ל בש ר, כה חי אנ ד הה צנ ר אותו הנ עורי תש מי ן של יוה כי
נות חמ ה מנ לשה ים שש די רה פש ז ני ה, אה טה מנ ת לש דל יורל ת וש טל שולל ה וש לה עש מנ לש ה מי דה רש פש ה ני אה מש טג הנ ן של יוה ז כי ם. אה יהל לי ט עמ שולי וש

ים. רי בי חמ ה הנ זל ירו בה עי הי מו של ה, כש לה יש לנ ל הנ רות) של מה שש ים (מי די דה ה צש לשה שש רוך הוא בי דוש בה קה ת הנ חנ אל בי שנ לש

ם. עולה י הה די דש ל צי כה ה בש טה מנ ט לש שוטי ומש ך  ר הולי חי אנ ד הה צנ רוך הוא, הנ דוש בה קה ת הנ ים אל חי בש שנ ם מש הי עוד של בש
ם. בונה ם רי ד עי ינחי תש הי ים לש כולי םא יש ם ל ם, הי שה ר מי ינו עובי ר אי חי אנ ד הה צנ הנ ד של ענ וש

ים רוצי של כש ר.  חי אנ הה ד  צנ הנ אותו  בש ים  קי דוחמ ם  כגלה ה,  טה מנ לש ל  אי רה שש יי וש ים  ליוני על ים  כי אה לש מנ ים,  מי כה חמ לנ סוד 
ים די ים? יורש ה עושי ה. מה חוצה הנ ים אותו  דוחי ד של ים, ענ כולי םא יש ם, ל בונה ם רי ד עי ינחי תש הי ים לש יוני לש על ים הל כי אה לש מנ הנ
ה ים אותה דוחי ת, של דל יא יורל הי ן של יוה ם. כי עולה י הה ני ל בש ל כה ה ענ נה ים שי ילי פי ים ומנ דושי ים קש כי אה לש ל מנ בוא של ים רי שי שי
ט רה ה, פש אה מש נו טג מל ים מי לי בש קנ ם ומש יהל לי ת עמ טל יא שולל ז הי ה, אה נה ה שי אותה ה בש זל ם הנ עולה ל הה ה כה ים לה ני נותש ה, וש חוצה הנ
ים ים ומודי חי בש שנ ם, ומש בונה רי ים לש סי נה כש ם ני ם, הי הל ה מי דה רש פש ני ן של יוה ת. כי טל שולל ה  ינה ם אי שה של ה  דה בנ ל לש אי רה שש ץ יי רל אל לש

יו. נה פה לש

ים ני נותש ם, וש הל ר מי חי אנ ד הה צנ ים אותו הנ דוחי ד של ם ענ בונה ם רי ד עי ינחי תש הי ים לש כולי םא יש ה ל טה מנ ל לש אי רה שש ה יי מו זל כש
ה. טה מנ ה ולש לה עש מנ ג לש רי טש קנ א מש צה מש םא ני ל ם, וש בונה רי ים לש בי רש קה תש ם מי ך הי ר כה חנ אנ ק, וש סי ענ תש יי ה של מנ ק בש לל לו חי

ה אה מש יא רוחנ טג הי שום של ה, מי לה עש מנ א לש לה ם? אל רוג שה טש קי ה הנ ה מה לה עש מנ ל לש בה ה, אמ טה מנ א לש ילה ר, מי םאמנ ם ת אי וש
ה שה דג י קש רי המ ם, של בונה ל רי ב אל רנ קש ים לי כולי םא יש ם ל יהל יני בי ה מי אה מש טג ים רוחנ  חי לש שנ מש ד של דושות, ענ ם רוחות קש הי וש
ים בי י כוכה די מות עובש אג ים בש בי רש עה תש םא מי ה ל טה מנ ל לש אי רה שש ה יי זל מו  ן כש כי ים. וש מי עולה בות לש רש עה תש םא מי ה ל אה מש טג תוך  בש
ה ים אותה דוש, דוחי קה הנ ך  לל מל לנ ב  רנ קש לי ים  רוצי של כש ים,  תוני חש תנ וש ים  יוני לש על ים,  די דה צש י  ני ושש ם.  עולה הה ל  לות של זה ומנ

ה. חוצה הנ

( חנ בי שנ (לש ב  רנ קש לי שורות  שורות  ים  רי דש תנ סש מי של כש ים  יוני לש על ים  דושי קש ים  כי אה לש ומנ ה,  לה יש לנ הנ ס  נה כש ני של כש ן  כי לה וש
ל ה, כה לה יש לנ ס הנ נה כש ני של ה, כש ל זל ענ ש. (וש קםדל ים לנ סי נה כש ני ך  ר כה חנ אנ ה, וש אשונה רי ה בה חוצה ד הנ ת אותו צנ ים אל ם, דוחי בונה רי לש

ה). שה דג קש תוך הנ ים לש סי נה כש ך ני לל מל י הנ שי מה שנ חוץ, וש חות לנ דה ה ני אה מש רוחות טג ים וש עי ים רה יני עות ומי רוחות רה

ב רי קה תש םא יי ל י של די ם, וכש כה יהה חה ך הה לל אותו מל לו, וש יכה הי ה בש קוקה ת חמ חנ ה אנ בה תי רות בש קה ים יש ני בה יו לו אמ הה ך של לל מל לש
ך אותו רנ כה ד וש חה ק אל זה ש חה חה תו נה מה כש חה ל בש טנ ם, נה ל שה יות של לי גה רש רות ומנ קה ים יש ני בה ל אמ ה של בה ה תי אותה ה לש רוצל י של ל מי כה

גו. הורש יו וש לה ץ עה ש קופי חה נה י הנ רי ה, המ בה תי יט יהדו לנ הושי ה לש רוצל י של ל מי ה. כה בה ה תי יב אותה בי סש

ך ה כה עמשל ה, תנ בה תי ש בנ מי תנ שש הי ס ולש ני כה הי ה לש ה רוצל תה אנ ם של ענ ל פנ ך, כה לל מל ר לו הנ מנ ך. אה לל מל יהה לנ ד הה חה הוב אל אה
יב בי סש ש  חה נה ך  רנ כה הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ך  כה י.  לי של ים  זי נה גש בנ ש  מי תנ שש תי וש ה  בה תי הנ ת  אל ח  תנ פש תי וש ש,  חה נה אותו  לש ך  כה וש
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ה ר, זל םאמנ ם ת אי א בו. (וש מי טה הי ים לש די ם, ופוחמ ש שה חה נה י הנ רי ה - המ שה דג קש תוך הנ ים לש יוני לש ים על כי אה לש ים מנ אי ה, בה שה דג קש הנ
ה) אה מש ת טג לל בל קנ םא מש ש ל אי ש, וש ם אי כגלה

לו יו רוחות - אי כה אה לש ה מנ ט. עםשל ש להי יו אי תה רש שה יו רוחות מש כה אה לש ה מנ תוב (תהלים קד) עםשל ה, כה אי םא ורש ב
ם הי ה, וש אה מש טג ים. הוא רוחנ  ני פש ים בי די עומש ים של כי אה לש לו מנ ט - אי ש להי יו אי תה רש שה חוץ. מש ים בנ די עומש ים של כי אה לש מנ הנ
ם ך אותה שום כה זו. ומי בות זו בה רש עה תש םא מי ה ל שה דג קש רוחנ  ה בש אה מש זו. רוחנ טג סות זו בה נה כש םא ני ל ם רוחנ  . רוחנ עי רוחנ
ש אי ה  אותה ש, וש ם אי ים הי ני פש בי ם של ה. אותה אה מש טג רוחנ  ה  שום אותה ים מי ני פש ס לי ני כה הי ים לש כולי םא יש ל רוחנ  או  רש קש ני של
םא ל ה של חוצה ה הנ אה מש טג ת הנ ים אל כםל דוחי הנ ך  שום כה ומי ים.  ני פש לי ת  סל נל כש ני םא  ל ה של אה מש טג רוחנ  ה  ת אותה ה אל דוחה
ה אה מש טג ת הנ ים אל דוחי ר של חנ הוא אנ רוך  בה דוש  קה ת הנ ים אל חי בש שנ ים מש יוני לש על ים הה כי אה לש מנ ן הנ כי לה וש ם,  מה ב עי רי עה תש תי

ה. חוצה הנ

ר. אי בה תש ני מו של רוך הוא, כש דוש בה קה ת הנ חנ אל בי שנ ים לש קי לה חל נל נות של חמ לש מנ ד שה גל נל ה כש לה יש לנ ן בנ מורות הי שש לש אנ שה
ך לל מל ת הנ חנ אל בי שנ ה ומש יד מודל מי א תה לה ים, אל מי עולה ך לש םא שוכי ל ד של וי נור) דה ר (כי ם, הוא ני ל כגלה בון של רי ה הה ה זל ל זל ענ וש

ה. לה יש לה רות בנ מי ן זש ה (איוב לה) נםתי ל זל ענ יון, וש לש על הה

ה, טה מנ ה ומי לה עש מנ ל מי לה כש ני ם  דה אה י הה רי המ שום של ר, מי מנ אל נל של מו  י - כש עםשה לוהנ  ייה אל ר אנ מנ םא אה ל וש ר  חי ר אנ בה דה
ל ענ ה, וש בה קי ר ונש כה תוך זה ה מי לולה רוחנ כש , הה רוחנ ך הה ף כה ה. אנ בה קי ר ונש כה תוך זה ים, מי די דה י צש ני שש הוא גוף מי מו של ה כש עמשה ננ וש
מו כש ה  זל ה  עמשל מנ ובש ה  זל סוד  בש לול  כה הוא  של שום  ומי  , רוחנ ובש גוף  בש יו  יקותה קי חמ בנ ם  דה אה ן  קי תנ תש מי ה  זל הנ סוד  הנ

ר. אי בה תש י ני רי המ נו, ונ מותי דש נו כי מי לש צנ ם בש דה ה אה עמשל ים ננ להי ר אל םאמל י תוב (בראשית א) ונ אי) כה דנ ן (ונ כי ר, לה אי בה תש ני של

יך ם, אי עולה ים בה רי עורש תש עות מי רוחות רה ים וש יני ם מי ל אותה ה כה לה יש לנ ית הנ אשי רי י בש רי המ , של תה רש מנ י אה רי ה המ לה יש לנ בנ
תה רש מנ אה ה  תה אנ וש ים,  עי ים רה יני ם מי ל אותה ים כה אי יוצש פון  צה הנ ד  צנ מי של ינו  ני שה י  רי המ ך,  ם כה אי יות? של הש לי יהכול  הוא 

ים עי ים רה די דה עות וצש ן רוחות רה ל אותה ז כה י אה רי המ ה, של לה יש לנ צות הנ חמ פון בנ צה ת רוחנ  רל עורל תש ר מי של אמ כנ ר) של אי בה תש ני (וש
ם ה הי מה ין, לה יהמי יא  הי רום, של דה ד הנ צנ י בש רי ך, המ ם כה ה, אי בה הום רנ ב תש קל נל תוך  ים לש סי נה כש ני וש ם  עולה הה ים מי סי נש כנ תש מי

רום? ת רוחנ דה טל י שולל רי המ ה, של לה יש לנ ית הנ אשי רי ים בש עי רה ים הה יני מי ם הנ ים אותה טי שוטש מש

םא יהכול ל ם, וש עולה ל הה ת כה ש אל טי שש טנ יהה מש ע, הה רה ד הה ה צנ דוחל ב וש כי ענ מש רום של דה ד הנ א אותו צנ לי מה לש אי, אי דנ א ונ לה אל
ית אשי רי ט בש שולי ב של עמרה מנ ד רוחנ  צנ א בש לה ר אל עורי תש םא מי ר, ל חי אנ ד הה צנ הנ ר אותו  עורי תש מי של ל כש בה בםל. אמ סש ם לי עולה הה
ר. אי בה תש ני מו של ה, כש ן זל ול גה ם בש עולה ה לה פואה ים רש די קש רוך הוא מנ בה דוש  קה ן הנ כי לה כםל. וש ת הנ ס אל ם כוני עולה הה ה, וש לה יש לנ הנ

ם. עולה י הה מי ר ענ אה ל שש כה ם מי הל ה בה צל רג רוך הוא מש דוש בה קה הנ א, של בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ל בה אי רה שש ם יי יהל רי שש אנ

א, בה י אנ בי ר רנ מנ ה. אה תורה עמסםק בנ לנ מו  צות, קה חמ ה בנ לה יש לנ ק הנ לנ חל נל של א. כש בה י אנ בי רנ ר וש זה עה לש י אל בי ת רנ יי בנ לנ סו  נש כש ני
ה עה שה רוך הוא בש דוש בה קה הנ ה, של ת זל נו אל רש ענ בות הי ים רנ מי עה י פש רי המ רוך-הוא, ונ דוש-בה קה צון לנ ת רה יא עי אי הי דנ ו ונ שה כש ענ
אותו ה בש תורה ל בנ די תנ שש מי י של י מי רי שש ם. אנ הל ענ בה עמשי תנ שש ן ומי דל ן עי גנ ים בש יקי די צנ ם הנ תוך אותה ס לש נה כש ה, ני לה יש לנ ק הנ לה חל נל של

זשמנן.

א לה ? אל ענ עמשי תנ שש יך מי ן, אי דל ן עי גנ ים בש יקי די צנ תוך הנ רוך הוא בש דוש בה קה ענ הנ עמשי תנ שש מי ה של ר, זל זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ין י אי רי המ ל, של אי רה שש ת יי סל נל ל כש םאל אל מ שש ל הנ ה של בה המ אנ ר בה עורי תש רוך הוא מי דוש בה קה ה, הנ לה יש לנ ק הנ לה חל נל ן של מנ אותו זש בש
ן אותה א בש לה ה אל עגלה יבות מש שי חמ או  ך  לל מל ל הנ ב אל רנ קש ין דורון לי ל אי אי רה שש ת יי סל נל כש לי םאל. וש מ שש ד הנ צנ א מי לה ה אל בה המ אנ
שו עה כגיות של ה זש מה כנ ים ובש ים טובי עמשי ה מנ מה כנ רות בש עגטה ן מש ה אותה הוא רואל רוך  בה דוש  קה הנ ים של יקי די צנ רוחות הנ
יחםחנ ני יחנ  ם רי הל יחנ בה רי רוך הוא מי דוש בה קה הנ עולות, של הה נות וש בה רש קה ל הנ כה רוך-הוא נוחנ מי דוש-בה קה לנ אותו יום, וש בש

ל. אי רה שש ים יי עושי של

ל ים של דוני עי ם  אותה ם בש ים שה ני דש ענ תש מי ים  יקי די צנ הנ וש ה,  ירה ים שי רי ן אומש דל עי ן  גנ י הנ צי עמ ל  כה וש יר אור,  אי ז מי אה
ד חה ם אל ן. שי דל ן עי גנ בש ים של יקי די צנ ם הנ קו עי לש ל חל ה, נוטי תורה עמסםק בנ ה לנ עה ה שה אותה ם בש דה ר אה עורי תש מי של א. כש בה ם הנ עולה הה

ים. יקי די צנ תוך סודות הנ הוא בש ם, וש ם שה הל ר בה טי ענ תש ר) מי עורי תש קוק (מי יות חה ם אותי יי תנ ים ושש לשי ל שש של

ר אי בה תש ני י  רי המ לויהה,  לש הנ גו'.  וש ב  בה לי ל  כה בש ה'  ה  אודל לויהה  לש הנ קיא)  (תהלים  ר,  מנ אה וש ר  זה עה לש אל י  בי רנ ח  תנ פה
ה רה עמשה ד בנ וי ר דה מנ אה חות של בה שש תי הנ ירות וש שי ן הנ ל אותה ל כה ה ענ עולל ח של בנ הו של זל ך הוא, של כה ים, וש רי בי חמ רו בו הנ עורש תש הי וש

יון. לש על דוש הה קה ם הנ שי ל הנ ל של לה הוא כש ד, וש חה אל ם בש שי ח וש בנ ל של הוא כולי שום של ר, מי מנ אה חות של בה שש י תי יני מי

יות אותי הה סוד  הוא  א,  יתה בי א  פה לש אנ ל  של סוד  ך  לל מל הנ ד  וי דה ר  מנ אה של קום  מה ל  כה בש ב.  בה לי ל  כה בש ה'  ה  אודל
יון, לש על ם הה עולה סוד הה יונות מי לש יות על ייש אותי ים. וש ילי בי ם שש יי ננ ים ושש לשי ל שש יקות של קי חמ אות בנ יוצש קוקות של חמ הנ
ן נותי יון  לש על (הה ם  עולה ל הה א של יתה א בי פה לש ל אנ אן הוא סוד של כה וש נות.  טנ יות קש ן אותי הי רות של חי יות אמ אותי ייש  וש

תון. חש תנ ם) הנ עולה לה

דוש- קה הודות לנ כםל ייש לש ל הנ י ענ רי המ תוכו. של ה בש הוא שורל ע של רה ר הה ייצל טוב ובנ ר הנ ייצל ב - בנ בה ל לי כה ה ה' בש אודל
דוש קה ת הנ אל ך  רי בה לש ייש  ם, וש דה אה א טוב לה טוב בה ר הנ ל ייצל ד של צנ י מי רי המ ע. של רה ר הה ייצל טוב ובנ ר הנ ייצל רוך-הוא - בנ בה
ר ייצל רוך-הוא (בנ דוש-בה קה הודות לנ לש ייש  ם, וש דה אה רוג לה טש א קי ע בה רה ר הה ל ייצל ד של צנ יב. ובנ טי מי הנ טוב וש הוא הנ רוך  בה

ה. ד זל צנ ה ומי ד זל צנ ם מי דה אה ל הה א ענ בה ה של ל מנ כה ע) בש רה ר הה ייצל טוב ובנ הנ
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רוך הוא דוש בה קה ת סוד הנ אל ים) של דושי ים קש יוני לש ים על כי אה לש ם (מנ אותה ים - בש רי שה סוד יש ה. בש דה עי ים וש רי שה סוד יש בש
ה דה עי ים וש רי שה סוד יש ן בש כי לה לו. וש סוד של ם הנ הי ים, וש עי ם יודש רוך הוא הי דוש בה קה ל סודות הנ ת כה י אל רי המ ים, של עי ם יודש הי
רוך דוש בה קה הודות לנ ך ייש לש שום כה רוך הוא. ומי דוש בה קה הודות לנ ה לש רה עמשה ים בנ סי נש כנ תש מי של ל, כש אי רה שש ם יי ה הי לל - אי
ה זל א בה לה ם? אל סי רש פנ יך לש רי ה צה מה ז לה , אה ענ י הוא יודי רי ר, המ םאמנ ם ת אי כםל. של י הנ ני פש ם לי סי רש פנ ע ולש ל רנ ענ ל טוב וש הוא ענ
(יחזקאל לח) רוך-הוא,  דוש-בה קה בנ תוב  כה ה  זל ל  ענ וש ס,  ני הנ ת  אל ם  סי רש פנ לש ם  עולה בה הוא  רוך  בה דוש  קה ד הנ בי כנ תש מי

גו'. י וש תי שש די קנ תש הי י וש תי לש די גנ תש הי וש

דוש קה גוף הנ הנ או מי מות בה שה נש ל הנ ינו, כה ני ל יהה. שה לי הנ ה תש מה שה נש ר, (תהלים קנ) כםל הנ מנ אה ח וש תנ ה פה הודה י יש בי רנ
י בי ר רנ מנ ה? אה קום זל ה מה יזל אי א יהד (י"ה). מי רה קש ני קום של אותו מה קום? מי ה מה יזל אי ם. ומי דה י אה ני בש רות בי עורש תש ה ומי זל הנ
ים אי יהה יוצש בועל מנ זו של ה הנ מה כש חה הנ ינו, מי ני . שה יתה שי ה עה מה כש חה ם בש יך ה' כגלה עמשל בו מנ ה רנ תוב (שם קד) מה כה ה, של הודה יש
ל כה של ה  דושה קש רוחנ  את  רי קש ני יא  הי וש ה,  טה מנ ולש ה  לה עש מנ לש ייש  של ה  מנ ל  כה וש ן,  קנ תש ני כםל  הנ ים  ילי בי שש ם  יי ננ ושש ים  לשי שש לי

ה. נו בה קש תש רוחות ני הה

י זי נש ל גי ר: כה יהה אומי הה ם, וש יי עות מנ יו נובש ינה יו עי ה, הה ר זל בה ש דה רי פה עון מש מש י שי בי יהה רנ הה יום של ק, בנ חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ים. קוקי חמ ים הנ יוני לש על ים הה יהרי צג מש לות הנ יכה הי ה בנ לל גנ תש ד, ומי חה חנ אל תי פש מנ רו בש סש מש יון ני לש על ך הה לל מל הנ

יו יהמה ה בש ת זל ה אל לה םא גי ה ל י מםשל רי המ ה, של זל הנ בוענ  מנ נוז בנ גה ה של ל מנ לי כה הי ת ולש ענ דנ י יהכול לה ינו, מי ני שה ך  א כה לה אל
ה צה רה ה של עה שה ה  אותה א בש לה יהדו. אל ל  ה ענ לל גנ תש יהה מי כםל הה הנ ב של גנ ל  ף ענ אנ ל, וש אי רה שש יי מםק לש עה ה סוד הל לל גנ יהה מש הה של כש
ן תוב (דברים לא) בל כה ם, של דה י אה ני בש מי ינו  מי טש הנ ה ולש יונה לש על ה הה דושה קש ה הנ יבה שי יש לנ עמלותו  הנ הוא לש רוך  בה דוש  קה הנ
תוב (שם) כה ה, של זל קום הנ מה ב לנ רי קה תש הי יו לש מו יהמה לש שש אותו יום ני ש. של מה יום מנ יום. הנ י הנ נםכי ה אה נה ים שה רי שש על ה וש אה מי

ש. מה בו מנ רש יך, קה בו יהמל רש ן קה הי

ל כה ך בש ה? כה ם מםשל ת שה יהמה תוב (שם לה) ונ י כה רי ר, המ םאמנ ם ת אי ת. וש םא מי ה ל עון, מםשל מש י שי בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה של
ן כי עון, וש מש י שי בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה ך. של א כה רה קש ה ני נו זל לה ד של צנ הנ ה? מי יתה מי ה הנ ה. מה יתה ם מי הל א בה ים קורי יקי די צנ קום לנ מה
יהה הה של מו  ת. כש םא מי ל ה וש יתה מי לויהה בו  םא תש - ל לויהה בו  ה תש דושה קש ה הנ מונה אל הה מות, של לי שש הוא בי י של מי ה, של נה שה

ה בו. תה יש ה הה מה לי שש ה הנ מונה אל הה עמקםב של ינ בש

ת א אל רה קש יי ונ ך  מל ילה שש הש ל יי אי רה שש ם יי י אי עמקםב כי ך עוד ינ מש א שי רי קה םא יי עון, (בראשית לה) ל מש י שי בי ר רנ מנ אה של
ת חנ ל תי אנ עמקםב וש י ינ די בש א ענ ירה ל תי ה אנ תה אנ תוב (ירמיה מו) וש כה כםל, של מות הנ לי ל? שש אי רה שש ה יי ה זל ל. מנ אי רה שש יי מו  שש

גו'. יהם וש בש ץ שי רל אל עמך מי רש ת זנ אל חוק וש רה עמך מי י מושי ני נש י הי ל כי אי רה שש יי

ה, תה י אנ תי י אי תוב כי םא כה ן. ל ר לו כי מנ בונו אה רי קו של לש י חל רי שש א. אנ קה וש י, דנ ני ך אה תש י אי אן, כי כה ה מי הודה י יש בי ר רנ מנ אה
מו. יורו עי ת די ר אל בי חנ א לש בונו בה רי י, של ני ך אה תש י אי א כי לה אל

ב ינעמקוב - שה יד. וש רי חמ ין מנ אי ן וש ננ אמ שנ ט וש קנ שה ב ינעמקוב וש שה ר וש מנ אה א, של בה י אנ בי ר רנ מנ ה אה עון, יהפל מש י שי בי ר רנ מנ אה
ל. אי רה שש ם יי י אי עמקםב כי ך עוד ינ מש א שי רי קה םא יי תוב ל כה ר, של חי ם אנ שי א בש רי קה הי לש

יד רי חמ ין מנ אי א. וש בה ם הנ עולה ן - בה ננ אמ שנ ה. וש זל ם הנ עולה ט - בה קנ שה ם. וש שה ח מי קנ לש ני קום של מה עמקםב - לנ ב ינ שה ר וש חי ר אנ בה דה
ץ רל אל עמך מי רש ת זנ אל תוב וש כה ים, של רי בי חמ שוהה הנ רש י פי רי ר, המ מנ ק אה חה צש י יי בי יהה בו. רנ כםל הה הנ ע של מה שש מנ ת. של ול מה ך הנ אנ לש מנ - מי

ים. יי חנ ף הוא בנ ים, אנ יי חנ עו בנ רש ה זנ יהם. מנ בש שי

ץ רל יך אל רי שש ח, (קהלת י) אנ תנ ה פה הודה י יש בי ה. רנ צל קה ל הנ ה אל צל קה ן הנ חנ מי רי בש ים מנ שי רה קש תוך הנ ן בש יכם תי יחנ הנ רי בש הנ וש
נו רש אנ ה בי מל לו. (בנ םאכי ר י בםקל ך בנ יי רנ שה ר וש ענ ך נה כי לש מנ ץ של רל ך אל י לה תוב, אי כה לו. וש םאכי ת י עי ך בה יי רנ שה ים וש ן חורי ך בל כי לש מנ של
יב יטי הי ם לש לה לה גש בי יחנ  גי שש ם מנ בונה י רי רי המ ם, של בונה ת רי עמבודנ ים בנ יחי גי שש םא מנ ל ם של עולה לו) אוי לה לה ים הנ סוקי פש ת הנ אל

ים. יחי גי שש םא מנ ל ה, וש י תורה רי בש ם די יהל ני פש יחנ לי ני הי ם, של הל לה

דוש קה ה הנ שה כםל עה הנ ה. וש שה יאו אי שי הנ יון, ולש דש ה, ופי ילה נו: מי בש עמשות לי ם לנ דה יך אה רי ים צה רי בה ה דש לשה ינו, שש ני שה של
ן תוב (בראשית יז) ובל כה ית, וש ני ל שי אי רה שש י יי ני ת בש שוב מםל אל תוב (יהושע ה) וש כה ה - של ילה ל. מי אי רה שש יי רוך הוא לש בה
ך לל עםה מל רש ינד פנ ים) מי די ית עמבה בי יך מי להל ך (ה' אל דש פש יי תוב (דברים ז) ונ כה יון - של דש ר. פי כה ל זה ם כה כל מול לה ים יי ת יהמי ננ מם שש
ר םאמל י ים ונ להי ם אל ך אםתה רל בה יש תוב ונ כה ם, וש א אםתה רה ה בה בה קי ר ונש כה תוב (בראשית א) זה כה ה - של שה יאו אי שי הנ ם. לש יי רה צש מי
תוב (שמות יט) כה יו, של פה תי ל כש יו ענ נה ת בה יל אל טי מנ ה של זל ר הנ של נל מו הנ ם כש א אותה שה בו. עוד, נה רו ורש ים פש להי ם אל הל לה

ים. רי שה י נש פי נש ל כנ ם ענ כל תש א אל שה אל וה

ה, אי םא ורש כםל. ב הנ ר מי ם יותי ה אותה דה מש לי ל וש אי רה שש י יי ני פש ה לי רה זש ה חה תורה ל הנ בה ה, אמ אל כםל הוא נה י, הנ י יוסי בי ר רנ מנ אה
ים כי לה י מש (משלי ח) בי ה  תוב בה כה ה, של תורה ל הנ ח של בנ של הנ מו  א כש בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ם בה דה ל אה ח של בנ ין של אי

יימשלכו.

תוב, (ירמיה נא) כה ה של זל סוק הנ פה ים בנ קי עוסש ים של מי כה חמ ת הנ א אל צה ם, מה שה א לש ב הונה ה רנ לה עה של ינו, כש ני י שה רי המ של
ים בו, יחי גי שש יו מנ םא הה א ל ב הונה רנ ם. וש יו עוד גויי לה רו אי המ נש םא יי ל יו וש פי עו מי לש ת בי י אל אתי הםצי ל וש בל בה ל בש ל בי י ענ תי דש קנ ופה
יו הה ים של מי כה חמ ת הנ א אל צה ומה ש,  רה דש מי ית הנ בי לש ס  ננ כש ני ן.  טה יהה קה הה שום של ה, מי אשונה רי בה אותו  ירו  כי םא הי י ל רי המ של
תוב בו, י כה רי ל - המ בי מו  יהה שש ר הה צנ נל דש בוכנ נש ל  של ילו  לי אל ול תו  אה רש יי ם  ן, אי בוני תש הי לש ייש  ה  זל סוק הנ פה בנ ים של רי אומש
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יו? פי עו מי לש ת בי י אל אתי הוצי ה וש ה זל עוד, מנ י? וש להנ ם אל שי ר כש אצנ שנ טש לש מו בי שש ייאל של ני ס דה ננ כש ים ני רי חי ד אמ ענ (דניאל ד) וש

ה. זל סוק הנ פה ת הנ ש אל י דורי יתי יי י, הה קומי מש י בי יתי יי לו הה ר, אי מנ אה ים וש מודי ענ ל הה סודות של יש ין הנ א בי ב הונה ד רנ מנ עה
מםר, י, אל ני מםר בש ר לו, אל מנ יו. אה נה פה יבו לש הושי ב וש ר רנ אי בנ י יודנ בי א רנ ה. בה ר זל בה ר דה מנ אה ית וש ני ם שי נו בו. קה בונש תש םא הי ל

גו'. א וש רה קש יות תי םאש הםמי ר ם (משלי א) בש הל תוב בה ה כה י תורה רי בש די בש של

י לי ת בש נו - מי מנ יענ זש גי יתו. הי בי ו בש לי ם שה דה יהה אה עמקםב, הה א ינ ם בה רל ים טל אשוני רי ים הה יהמי ינו, בנ ני ך שה ר, כה מנ אה ח וש תנ פה
ם דה פםל אה יי יך, של נל פה ם נוחנ לש ם, אי עולה בון הה ר לו: רי מנ אה רוך הוא וש דוש בה קה י הנ ני פש ש לי קי עמקםב, בי א ינ בה ן של יוה לות. כי חמ מנ
ה, ר לו: יהפל מנ יו. אה אה טה חמ יהשוב מי יתו וש ת בי ה אל ול יצנ מו, וי ענ ס לש ני כנ תש ך יי ר כה חנ אנ ים, וש ה יהמי לשה ם או שש יי ננ יו שש לש ית חה בי בש
ר םאמל י ונ ה  לל אי ים הה רי בה דש י הנ רי חמ י אנ הי יש ונ תוב בו, (בראשית מח)  ה כה ה מנ אי םא ורש ם. ב עולה ן בה ימה ילה סי הש ה תי תה אנ וש

ן. כי ם לה קםדל ם מי דה אה יהה לש םא הה ל ה של ה, מנ תוב חםלל ה. כה יך חםלל בי ה אה ני ף הי יוסי לש

תוב בו? (ישעיה לח) ה כה יהה. מנ קי זש א חי בה ד של ת, ענ םא מי ל לות של חמ יו לו מנ הה ם של דה יהה אה םא הה ר, ל טנ פש ני ר של חנ אנ
ל ה'. ל אל לי פנ תש יי יר ונ קי ל הנ יו אל נה יההו פה קי זש ב חי ינסי תוב, ונ ה כה ה מנ אי םא ורש גו'. ב מות וש יההו לה קי זש ה חי לה ם חה הי ים הה יהמי בנ
ה שובה תש בי ך  ר כה חנ יהשובו אנ וש ירו  ינכי ך, וש מש שי לש יודו  יהם וש לש ית חה בי ם מי דה י אה ני בש או  פש רנ תש יי של יך  נל פה לש ם נוחנ  ר לו: אי מנ אה
ה זל ן לה ימה ילה סי הש ה תי תה אנ ה הוא, וש אל רוך הוא: נה דוש בה קה ר לו הנ מנ יך. אה נל פה ים לש יקי די ם צנ עולה י הה ני או בש צש מה יי ה, וש מה לי שש
י חי יש ונ לתו  חמ ה בנ הודה יש ך  לל יההו מל קי זש חי ב לש תה כש תוב (שם) מי כה הו של ן. זל כי ם לה קםדל יהה מי םא הה ל ה של ך הוא מנ כה ם, וש עולה בה

גות. רה ר דש של ש על מל של ה הנ רה זש ינו, אותו יום חה ני שה יו. וש לש חה מי

ע שנ ד תי ן ענ אותו יום יהשנ עות, וש ע שה שנ ד תי ן ענ יהשי עות וש ע שה בנ רש אנ ל יום בש ל כה יהה אוכי ן הה דה אמ לש ך בנ רודה ינו, מש ני שה וש
ם תל רש שנ טור קש נש ס קי ענ כנ ת הנ יגנ רי המ ה? בנ ה זל ר, מנ מנ עות. אה ע שה בנ רש אנ ת בש דל עומל ש  מל של ה של אה ר, רה עורי תש הי של עות. כש שה
ה שה עה יההו  קי זש י חי להי א אל לה ך, אל םא כה לו, ל רו  מש יום. אה יש  לי ד ושש חה י יום אל תי נש יהשנ ר, של מנ ה? אה מה לו, לה רו  מש י? אה לנ עה
ם עולה י ייש בה כי ר, וש מנ ה. אה זל ן הנ מנ זש ש לנ מל של ת הנ יר אל זי חל הל יו, וש לש ית חה בי יהה מי קי זש ת חי א אל פי ים: רי סי י ני ני ה שש זל יום הנ הנ

יההו. קי זש י חי להי רו, אל מש י?! אה להנ אל ר חוץ מי דול יותי לוהנ גה אל

ר חנ ש. אנ קםדל יר הנ ם עי יי לנ ירושה לום לי שה יו וש אלהה לום לי שה ה וש הודה יש ך  לל יההו מל קי זש חי לום לש בו: שה תה ב כש תנ כה ד וש מנ עה
לום שה וש ם  יי לנ ירושה בי דול של גה הנ לוהנ  אל לה לום  ים: שה רי חי ב אמ תנ כה וש יעות  סי פש לש  ע שה סנ ופה או,  סש כי ם מי קה וש ך,  לנ מש ני ך  כה
י בודי יל כש בי שש תה בי עש סנ ה פה תה רוך הוא, אנ דוש בה קה ר לו הנ מנ ש. אה קםדל יר הנ ם עי יי לנ ירושה לום לי שה ה וש הודה ך יש לל יההו מל קי זש חי לש
אשון רי ם, וש עולה ל הה כה ים בש טי שולש ים של יאי בי צש ים ומנ ני ים רוזש יטי לי ים שנ כי לה ה מש לשה או שש ך ייצש מש יך מי יל יעות, חנ סי לש פש שה

ר. צנ נל דש בוכנ יהה נש ם הה הל מי

ה עה ת רה רל חל כות אנ לש קום מנ יך תה רל חמ אנ ב, וש הה זה םאש הנ ה הוא ר תה ייאל, (דניאל ב) אנ ני ר לו דה מנ ה אה ה מה אי םא ורש ב
מות ים אנ שי הו שי בש ב. גה הה ל זה ם של לל ה צל שה ר עה צנ נל דש בוכנ ך נש לל מל תוב? (שם ג) הנ ה כה ת. מנ רל חל ית אנ ישי לי כות שש לש ך ומנ מש מי
ל כםל של ה הנ עלשל י אל ני ף. אמ סל ל כל יו של עה ב, מי הה ל זה םאשו של יהה ר י הה יתי אי רה ם של לל צל ר, הנ צנ נל דש בוכנ ר נש מנ מות. אה ש אנ בו שי חש רה וש

םאשו. ר ב בש הה ת זה רל ילה עמטל הש תי של ב, וש הה זה

י לי כש י מי לי ח כש קנ לה וש ם,  לל צל הנ אותו  עמבםד לש שונות לנ לש הנ וש ים  מי ענ הה וש מות  אג ל הה ת כה ס אל ני יום כי ינו, אותו  ני שה וש
ד דולות, ענ ר גש בי דנ יהה מש ה הה עה שה ה  אותה ם. ובש לל צל י אותו  פי בש יסו  ני כש הי וש דוש  קה ם הנ שי קוק הנ יהה חה הה בו  של ש  דה קש מי הנ
יר כי זש אן. הי כה את מי צי יך לה לל י עה ני ר אמ יון, גוזי לש על בון הה רי ל הה יחנ של לי י שה ני ר: אמ מנ אה ם וש לל צל אותו הנ ב לש רנ קה ייאל וש ני א דה בה של
םא ל יו וש פי מי עו  לש ת בי י אל אתי הםצי תוב, וש כה ה של מנ נו  יש ר. הנ בנ שש ני ם וש לל צל ל הנ פנ נה י, וש לי כש א אותו  יהצה דוש, וש קה ם הנ שי ת הנ אל
םא אן, ל ה כה בורה חמ ך לנ י אותש תי בש רנ קי םא של ם ל ר, אי מנ םאשו. אה ל ר קו ענ שה ה ונש הודה י יש בי ם רנ ם. קה יו עוד גויי לה רו אי המ נש יי

יו. נה פה ים מי די יו פוחמ אותו יום הה ך. ומי נו אותש רש כנ הי

ה זל סוק הנ פה ת הנ ר אל אי י בי י יוסי בי לו. רנ םאכי ת י עי ך בה יי רנ שה ים וש ן חורי ך בל כי לש מנ ץ של רל יך אל רי שש ינו, (קהלת י) אנ ני שה
תוב (שמות כה לו, של םאכי ת י עי ך בה יי רנ שה ין. וש י חורי ני ם בש ה אותה שה עה ם וש יי רנ צש מי ל מי אי רה שש ת יי יא אל הוצי ה של עה שה ה בש מםשל בש

ה'. ח הוא לנ סנ זון פל פה חי ם אםתו בש תל לש כנ אמ יב) ונ

דוש קה ל הנ יכה הי תוך הנ ים, לש ני פש ם בי כגלה ך, של לל מל למםה הנ י שש רי בש די י של תי רש מנ םא אה י ל כי אי, וש ן יוחנ עון בל מש י שי בי ר רנ מנ אה
דוש הוא. קה ל הנ יכה הי ה בנ לה עש מנ ה לש סוק זל ל פה בה א, אמ ה הוא בה שה רה דש לי יהה וש ה הה פל כםל יה ם, הנ תל רש מנ אמ ה של זל יו. וש הה

תוב (איכה ב) כה של הו  נו, מנ דש מנ לה ם, של תה ץ סש רל ץ? אל רל ה אל ה זל ים. מנ ן חורי בל ך  כי לש מנ ץ של רל אל יך  רי שש ינו, אנ ני שה
תוב בו כה דוש, של קה ך הנ לל מל י הנ רי תש תוך כי יא סוד בש זו הי ץ הנ רל אה א הה לה ל? אל אי רה שש ת יי רל אל פש ץ תי רל ם אל יי מנ שה מי יך  לי שש הי
קום מה אותו  זון, הוא מי ני ק וש יוני ה של ל מנ כה וש זו  ץ הנ רל אה הה ם. וש יי מה שה ץ וש רל ים אל להי יום עמשות ה' אל (בראשית ב) בש

ם. יי מנ את שה רי קש ני ה של שה דג קש מות הנ לי שש א מי לה זו אל ץ הנ רל אה ית הה זוני םא ני ל ם, וש יי מנ א שה רה קש ני של

יר עלבי הל ה,  טה מנ לש של ה  דושה קש ץ הנ רל אה הה וש ה  טה מנ לש של יתו  בי ת  אל יב  רי חמ הנ לש הוא  רוך  בה דוש  קה ה הנ צה רה של ה  עה שה ובש
ים, דושי קש ם הנ יי מנ שה הנ ת מי קל יונל ה  תה יש הה ה של גה רש דנ ה  אותה מי ה  ידה הורי וש ה,  לה עש מנ לש ה של דושה קש ץ הנ רל אה ת הה ה אל אשונה רי בה
דםם ר המ כנ םא זה ל ך - וש ר כה חנ אנ ה, וש אשונה רי ץ - בה רל ם אל יי מנ שה יך מי לי שש תוב הי כה הו של ה. זל טה מנ לש ת זו של יב אל רי חל ך הל ר כה חנ אנ וש
ה, לה עש מנ ין לש ה די ה עושל אשונה רי ם, בה עולה ת הה דון אל ה לה רוצל של רוך הוא: כש דוש בה קה ל הנ כו של רש ך דנ ינו, כה ני שה יו. של לה גש רנ
ך - ר כה חנ אנ ה. וש אשונה רי רום - בה מה רום בנ מה א הנ בה ל צש קוד ה' ענ פש תוב (ישעיה כד) יי כה ה, של טה מנ יים לש קנ תש ך מי ר כה חנ אנ וש

ה. מה דה אמ ל הה ה ענ מה דה אמ י הה כי לש ל מנ ענ וש
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אותו ר, ומי חי ל אנ ד של חנ י פנ לי רםב כםל, בש ך בש ן אותש זה ים - של ן חורי ך בל כי לש מנ ץ של רל יך אל רי שש עון, אנ מש י שי בי ר רנ מנ אה
ה ל מנ אי רה שש יי עמקםב ולש ינ ר לש מי ת ייאה עי ר (במדבר כג) כה מנ אל נל מו של - כש לו  םאכי ת י עי ך בה יי רנ שה כםל. וש זון הנ יון ני לש על הה ך  לל מל הנ
ת קל יונל של ץ כש רל אה אוי לה ם. של יהל רי ים שה רי עה י נש תי תנ נה ר (ישעיה ג) וש מנ אל נל מו של ר - כש ענ נה ך  כי לש מנ ץ של רל ך אל י לה ל. אי ל אי ענ פה

ט. שולי ה של ט מנ םא שולי ל יר וש אי םא מי ל ד של ענ רות, וש דש ה קנ אותה לו - בש םאכי ר י בםקל ך בנ יי רנ שה םאל. וש מ שש מי

עמקםב ינ הו  ה - זל צל קה ל הנ ה אל צל קה ן הנ מי חנ  רי בש ים מנ שי רה קש הנ תוך  ן בש יכם תי הנ יחנ  רי בש הנ עון, וש מש י שי בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה
ל, ב אםהל תוב יושי םא כה ים. ל לי ב אםהה ם יםשי יש תה עמקםב אי ינ תוב (בראשית כה) וש כה נו, של רש אנ בי מו של ם, כש לי שה דוש הנ קה הנ
ים שי רה קש הנ תוך  ן בש יכם תי הנ יחנ  רי בש הנ תוב וש אן כה ף כה ה. אנ ת זל ז אל אוחי ה וש ת זל ז אל אוחי ם, של יי ננ ים, שש לי ב אםהה א יםשי לה אל

ה. ת זל ז אל אוחי ה וש ת זל ז אל אוחי ה, של צל קה ל הנ ה אל צל קה ן הנ חנ מי רי בש מנ

יר עי זש לי א וש ישה די א קנ יקה תי ענ ים, לש די דה י צש ני שש ם לי לי כםל, שה הנ ם מי לי ם. שה לי גומו - שה רש תנ ם? כש יש תה הו אי ינו, מנ ני שה של
ה. זל ה ולש זל ים לש לי שש ה, ומנ יונה לש ה על בורה גש לי יון וש לש ד על סל חל ם לש לי ין. שה פי אנ

ין יא די הי ה של בורה ה. גש מה כש חה א מי יון יוצי לש ד על סל חל כםל. וש ל הנ ל של לה כש ה הנ מה כש חה י הנ רי המ י של יתי אי עון, רה מש י שי בי ר רנ מנ אה
בות. אה ל הה ל של לה עמקםב כש ינ כםל, וש ל הנ לנ בות כש אה הה ים, וש די דה צש י הנ ני שש ים לי לי שש עמקםב מנ ה. ינ ינה בי את מי ה יוצי של קה הנ

ים שי מי חו חמ תש פש ני ד, וש חה קום אל מה ם לש יי מנ סו הנ נש כנ תש הי ם), וש יי רוחנ (מנ ס בה ננ כה לו, וש יל של בי שש ה בנ מה כש חה ה הנ כה ינו, הי ני שה
ים. ילי בי ם שש יי ננ ים ושש רי שש על רו  אמ שש ני רות, וש ם זוהמ יי ננ רש קנ ים בש רי תה ה כש רה ים עמשה אי יוצש לו  לה ים הנ ילי בי שש הנ ה. מי ינה י בי רי עמ שנ
י עמרי ים שנ שי מי חמ ם בנ יי ננ ים ושש רי שש קו על קש חש נל ה, וש ינה י בי רי עמ ים שנ שי מי חו חמ תש פש ני ים, וש ילי בי ם שש אותה ה רוחנ בש ה אותה תה כש הי

יו. דה דה צש חו לי תש פש לו ני דוש. אי קה ם הנ שי ל הנ יות של ם אותי יי תנ ים ושש עי בש שי רו בש טש ענ תש ני ל, וש יובי הנ

דו. צי ד בש חה ל אל ם כה הל יר לה אי מי ר) של תל ים (כל יהמי יק הנ תי ענ ים בש לולי כש ים של מי חמ רנ י הה רי תש ם כי יי ננ ים ושש רי שש רו על טש ענ תש הי וש
קו קש חש נל ץ. וש רל אה ם וה יי מנ או שה רש בש ן ני הל בה דוש, של קה ם הנ שי ל הנ דושות של יות קש מ"ב אותי יקות בש קי ים חמ שי מי רו חמ טש ענ תש הי
נון, חנ חום וש ל רנ תוב (שמות לד) ה' ה' אי כה ים, של מי חמ רנ יות הה ה אותי מונל ן שש הי ים, של רי עה ה שש מונה ם שש יהל יקותי קי חמ בנ
ים. עולי ים של יוני לש על ה הה ינה ה ובי מה כש לו, חה לה ים הנ דושי קש ים הנ רי תה כש ים בנ רי בש חנ תש א, ומי ירה עי זש דוש לי קה יק הנ תי ענ הה א מי יוצי של
ת זל אוחל ם וש יהל ני ת שש ה אל ימה לי שש עמקםב ומנ ינ ל  כות של ה זש אה ה. בה ד זל צנ ה מי בורה גש ין הנ די וש ה,  ד זל צנ יון מי לש ד על סל א חל יוצי

ה. יונה לש על מות הה לי שש יא הנ י הי רי המ ם, של אותה

ינו עמקםב אי יון. ינ לש על ל הה אי רה שש תון, יי חש תנ עמקםב הנ ינו, ינ ני שה ל. של אי רה שש א יי רה קש ך ני שום כה עון, מי מש י שי בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה
סוד י יש שנ רון הוא. יי חמ י אנ רי המ מות, של לי ינו שש ד אי וי י - דה שנ ן יי ד בל וי ם דה אג ינו, נש ני ן שה כי כםל. וש מות הנ לי ל שש אי רה שש מות, יי לי שש
כות לש מנ רוך-הוא ובש דוש-בה קה בנ רו  פש כה ד של ם ענ צה רש אנ ל מי אי רה שש יי לו  םא גה ינו, ל ני שה ה של מנ נו  יש הנ מות. וש לי יון הוא ושש לש על
יש ה אי ה זל ל. מנ אי רה שש יו יי לה אםהה יש לש י אי שנ ן יי בל ה בש לה חמ םא ננ ל ד וש וי דה ק בש לל נו חי ין לה תוב (שמואל-ב כ) אי כה ד, של וי ית דה בי

יו. אלהה נו לי יש ם, הנ תוכה ה בש לות שורל זה ים ומנ בי י כוכה די עובש קום של יו? מה לה אםהה לש

ה אותה ה? מי ילה חי תש ר מנ תל ה כל יזל אי ים, מי רי תה כש ל הנ כה יקות בש קי קםק חמ חמ ה לנ מה כש ה חה ילה חי תש מנ של ה, כש הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ה. מה כש חה קו בנ קש חש כםל נל הנ א של צה מש ני ים, וש רי עה ים שש שי מי ה חמ חו בה תש פש ני ך  שום כה ל, ומי לה כש כםל ני ה הנ ינה בי ה. בנ ינה את בי רי קש ני של

. יתה שי ה עה מה כש חה ם בש תוב (תהלים קד) כגלה כה הו של זל

ר זה עה לש י אל בי ה. רנ ינה בי הו  ם? זל יי מנ ה הנ ם, מה יי מנ ערלו  שה גו'. בש ם וש יי מנ ערלו  שה ד בש דנ י מה תוב (ישעיה מ) מי ינו, כה ני שה
ם? יי מנ שה י הנ ן, מי כי ת תי רל זל ם בנ יי מנ שה ד. וש חה ל אל קה שש מי ן) בש קה תש ה (ני כםל עולל עון, הנ מש י שי בי ר לו רנ מנ ד. אה סל ה חל ך, זל ה כה שונל
ר אה ם שש ה הי לל ים - אי רי ס הה לל פל ל בנ קנ שה ה. וש בורה י גש ץ - זוהי רל אה ר הה פנ ש עמ לי שה ל בנ כה ל. וש אי רה שש ת יי רל אל פש תוב תי כה ת, של רל אל פש תי

ם. הל תונות מי חש תנ בות הנ כה רש מל ר הנ אה לו שש ם - אי יי נה םאזש מ עות בש בה ך. וגש מון זנ סש רש פנ י אמ רי ים הה אי רה קש ני ים של רי תה כש הנ

ם יי מנ שה ים. וש קועי יון שש רש פי אנ ך בש בה סש ל הנ ענ ינו, שנ ני ך שה כה ה. של מה כש ערלו? זו רוחנ חה שה ה בש ה זל ערלו, מנ שה ה, בש אי םא ורש ב
י יתי רי זי ר וש מנ אל נל מו של ים, כש די דה צש ל הנ כה רו לש זש פנ תש הי חו וש תש פש ני ים של רי עה ים) שש שי מי ם (חמ לו אותה ת? אי רל זל י הנ ן, מי כי ת תי רל זל בנ
י בי ר רנ מנ ס? אה לל ה פל ה זל ס, מנ לל פל ל בנ קנ שה כםל. וש מות הנ לי ים, שש מי חמ יש? רנ לי שה י הנ ש, מי לי שה ל בנ כה גו'. וש ם וש יכל ני ל פש ש ענ רל פל
נו. רש אנ כםל בי ר הנ ל יוצי עור של שי לו בש לה ים הנ רי בה דש עון, הנ מש י שי בי ר רנ מנ ק. עוד אה דל י צל ני בש ק. אנ דל י צל ני םאזש תוב מ כה עון, של מש שי

ר מנ קו. אה לש חל ז לש חנ ה אה של ין קה ק די חה צש י יי רי המ ה, של של ין קה תוך די א מי עמקםב יהצה ינ ע של מה שש ה ני זל ר, מי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ים מי חמ רנ ים, וש מי חמ תוך רנ א מי ין יוצי ם, די ך כגלה כה ד, וש סל תוך חל א מי ק יהצה חה צש י יי רי המ דו? ונ בנ ה הוא לש זל עון, וש מש י שי בי לו רנ
ך כה ה, וש של קה ין הנ די תוך הנ ים מי מי חמ רנ א בש עמקםב יהצה ד. ינ סל תוך חל ין מי די ק בש חה צש א יי יהצה ד, וש סל ת חל שנ רג ש יש ם יהרנ הה רה בש ין. אנ די מי
ד. חה א אל צה מש כםל ני הנ ם, וש ים כגלה לויי ד תש חה אל ד, ומי חה כםל הוא אל הנ ע של נודה ד של ה, ענ זל ה מי ק זל יוני ה, וש זל ה מי ה זל לה עש מנ הוא לש

ים. מי י עולה מי עולש ם ולש עולה מו לש רוך שש בה

ת ל אל לי כש שנ ם לש יהל ני שש ז בי ה אוחי זל ד) וש חה אל ה, (וש זל ה מי ז זל אוחי של א כש לה מות אל לי ין שש אי ע של ר, נודה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ה. צל קה ל הנ ה אל צל קה ן הנ חנ מי רי בש תוב מנ כה נו של יש הנ עמקםב, וש מו ינ כםל, כש הנ

כםל ה הנ לה עש מנ ה) ולש לה עש מנ ה לש זל י בה רי המ ע. (של כםל נודה נו הנ לה ד של צנ נו, ומי לה ד של צנ א מי לה א אל רה קש םא ני ה ל ל זל ינו, כה ני שה
ל ה, כה הודה י יש בי ר רנ מנ י. אה יתי ני םא שה י ה' ל ני תוב (מלאכי ג) אמ כה מו של ה, כש נל תנ שש םא יי ל ה וש םא שונל ד, ל חה ל אל קה שש מי ה בש עולל
ם ידה רי פש מנ י של ד, ומי רי פה הי צו לש םא רה י ל רי המ ד, של חה כםל אל ן הנ נורות הי מש הנ ד, וש חה אל לויות מי ד ותש חה אל ירות מי אי נורות מש מש הנ

ם. עולה י הה יי חנ ד מי רה פש לו ני אי כש
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תוב (שמות כה נו של יש ם, הנ לו בה שש מש ים יי עמלולי תנ ם וש יהל רי ים שה רי עה י נש תי תנ נה תוב (ישעיה ג) וש ק, כה חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
עםף. יה רוב ונ ל כש ב ענ כנ רש יי תוב (שם כב) ונ כה ים, וש בי רג כש ב הנ תוב (שמואל-ב ו) יםשי ב. כה הה ים זה בי רג ם כש יי ננ יתה שש שי עה כה) וש
םא ל ה וש םא שורל ל של מות) וכש לי שש א בי צה מש ני של ים. (כש בי רג כש ב הנ תוב יםשי מות, כה לי שש ב בי ינשי תש הי ה לש שורל של ים - כש בי רג כש ב הנ יםשי

ם. יי ננ ים - שש בי רג כש ב הנ א. יםשי סי כי ך בש לל מל ב הנ ינשי תש םא מי ל ד, של חה רוב, אל ל כש ב ענ כנ רש יי תוב ונ א, כה סי כי ך בש לל מל ב הנ ינשי תש מי

יו, חי ל אה אל יש  ם אי יהל ני תוב ופש י כה רי המ רו, של בי חמ יו מי נה יר פה זי חמ ד מנ חה רוב אל כש של ם כש עולה י, אוי לה י יוסי בי ר רנ מנ אה
י מי ה. אוי לש לי גנ םא תש ך ל מש ת אי ונ רש על יך וש בי ת אה ונ רש ינו, (ויקרא יח) על ני י שה רי ק, המ חה צש י יי בי ר רנ מנ ם. אה עולה לום בה יהה שה הה של כש
דוש קה הנ ל של אי רה שש ל יי ם של קה לש י חל רי שש ה. אנ צל קה ל הנ ה אל צל קה ן הנ מי חנ  רי בש עמקםב, מנ ינ תוב בש ה כה זל מו  ם. כש תה וה רש ה על לל גנ מש של

ר. אה פה תש ך אל ר בש של ל אמ אי רה שש תוב (ישעיה מט) יי כה ה, של לה עש מנ לש מו של ם כש תה חש בנ שש תי חנ בש בי תנ שש רוך הוא מי בה

טםל ה וש תורה הנ ד מי חה ר אל בה י דה מםר לי רו: אל בי חמ ר לנ ם אומי דה יהה אה ים הה אשוני רי ים הה יהמי ק, בנ חה צש י יי בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה
נו, זש ין אה כי ינרש י של ין מי אי , וש יחנ גי ינשש י של ין מי אי ה. וש תורה עמסםק בנ ף ונ סל ה כל נל רו: טםל מה בי חמ ם לנ דה ר אה ו אומי שה כש ף. ענ סל ה כל נל מה
ך מי ענ תוב (שם ס) וש כה ם, של הל חנ בה בי תנ שש רוך הוא מי דוש בה קה הנ ים של יוני לש ים על דושי ים) קש עי רה ים (זש טי ענ ם מש אותה ט לש רה פש

ר. אי פה תש הי י לש דנ ה יה עמשי י מנ ענ טה ר מנ צל ץ ני רל שו אה ירש ם יי עולה ים לש יקי די ם צנ כגלה

ים זי חה אל נל של ם  ל אותה כה נו,  רש מנ אה י  רי - המ ים  די מג ענ י הה וי וה ר,  מנ אה ק  חה צש יי י  בי רנ ף.  סל ם כה יהל קי שג חמ ונ ים  די מג ענ הה י  וי וה
ים? וי ה וה ה זל ים. מנ וי ם וה אותה ים מי לויי ה תש טה מנ לש ם של ל אותה כה ים. וש די מג ענ י הה וי ים וה אי רה קש ים, ני יוני לש ים על יהמי ים קנ רי שה קש מי
ה, לה עש מנ ים לש וי נו, וה דש מנ יעות לה ני צש ר הנ פל סי ם. ובש יהל לי ד עמ עומי ה של רה דש שי חוט הנ ים מי קי ים ומושש זי חה אל נל ש, וש תוך שי ש בש שי

ד. חה ל אל קה שש מי ים בש ם עולי כגלה ה, וש טה מנ ים לש וי וה

ה ול צנ ה תש תה אנ ת וש שנ רה פה

י בי ר רנ מנ גו' (שמות כז). אה וש יך  חי רםן אה המ ת אנ אל יך  לל ב אי רי קש ה הנ תה אנ גו'. וש ל וש אי רה שש י יי ני ת בש ה אל ול צנ ה תש תה אנ וש
ה ול צנ ה תש תה אנ ב, וש י לי מי כש ל חנ ל כה ר אל בי דנ ה תש תה אנ יך, וש לל ב אי רי קש ה הנ תה אנ תוב וש כה קום, של ל מה כה בש אן מי ה כה ה שונל יהיא, מנ חי
לל כש לי יון הוא,  לש סוד על כםל בש א הנ לה רור? אל ר דש מה םאש  ים ר מי שה בש ך  ח לש ה קנ תה אנ וש ל, (שמות ל)  אי רה שש יי י  ני ת בש אל

מו. ה עי ינה כי שש הנ

ר (נחמיה ט) מנ אל נל של מו  ה, כש תה אנ ים וש אי רה קש ד, ני חה אל ים כש לולי תון כש חש אור תנ יון וש לש ק, אור על חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ל ל כה תה אל רש בנ די ל, וש אי רה שש י יי ני ת בש יתה אל וי צי יך. וש חי רםן אה המ ת אנ תה אל בש רנ קש הי תוב וש םא כה ן ל ל כי ענ ם. וש ת כגלה ילה אל חנ ה מש תה אנ וש
ה עמשי נות מנ מה ל אג רות ענ שש ד, לי חה אל כםל כש ף הנ תי תנ שש , ומי חנ יהרי בנ ש  מל של ה הנ ירה אי הוא מש ן הנ מנ זש בנ שום של ב. מי י לי מי כש חנ

ה. מה הי ה בה בונה ה ותש מה כש ן ה' חה תנ ר נה של אן (שמות לו) אמ כה ר, מי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ן. אה כה שש מי הנ

ים אתי לי ר מי של ה. אמ מה כש חה יו רוחנ  אתי לי ר מי של ב אמ י לי מי כש ל חנ ל כה ר אל בי דנ ה תש תה אנ אן, וש כה ר, מי מנ עון אה מש י שי בי רנ
יו רוחנ לה ה עה חה נה ר (ישעיה יא) וש מנ אל נל מו של ה, כש מה כש יו רוחנ חה אתי לי הוא מי ב הנ לי יו - לנ אתי לי ר מי של א אמ לה ר! אל יך לומנ רי צה
ל ענ כםל, וש ל הנ מות של לי שש חנ בנ יהרי ש בנ מל של ה הנ שורה ה, של מה כש יו רוחנ חה אתי לי ר מי של יך אמ רי ה צה ל זל ענ גו'. וש ה וש מה כש ה' רוחנ חה

ים? סוקי פש ים בנ בי ינשש תש יך מי ה, אי תה אנ ה וש תה אנ לו וש ן, אי ם כי ר, אי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ קום. אה ל מה כה כםל בש מו הנ שש רש ן ני כי

מו דוש כש קה ם הנ שי לו סוד הנ צש ב אל רי קה מו ולש ד עי ינחי יך - לש לל ב אי רי קש ה הנ תה אנ ם. וש ים הי בי ינשש תש ם מי ר לו, כגלה מנ אה
ת רל בל דנ מש ש  קםדל הנ רוחנ  ד של ה ענ עמשל עמשות מנ לנ או  םא בה ם ל כגלה י של פי - לש ב  י לי מי כש ל חנ ל כה ר אל בי דנ ה תש תה אנ וש יך.  רי צה של
ה וה צנ מש ש  קםדל הנ ל - רוחנ  אי רה שש יי י  ני בש ת  ה אל ול צנ ה תש תה אנ וש ם.  תה עמבודה ים  ז עושי אה וש ש,  חנ לנ ם בש הל לה ת  של לוחל וש ם  תוכה בש
ב רי קש ה הנ תה אנ תוב) וש כה נו, (של שש רנ פי מו של ך - כש ח לש ה קנ תה אנ ם. וש לי צון שה רה ה בש עמשל עמשות מנ ם לנ יהל לי ה עמ ירה אי ם ומש יהל לי עמ

ה. סוד זל ה בש עמשה כםל ננ הנ ן. של כה שש מי ל הנ ה של עמשל מנ אן בנ ם כה ה כגלה לל אי יך. וש לל אי

כםל ה ה' - הנ תה אנ ה. וש י חושה תי רה זש על י לש יהלותי ק אל חה רש ל תי ה ה' אנ תה אנ ר, (תהלים כב) וש מנ אה עון וש מש י שי בי ח רנ תנ פה
אור ה הה לל ענ תש ר מי של אמ י כנ רי המ ה. של טה מנ לש יון מי לש על אור הה ה הה יות עולל הש לי נו  תה אי ק מי חי רנ תש הי ק - לש חה רש ל תי ד. אנ חה אל

ם. עולה ל בה לה א כש צה מש םא ני ל אור וש ל הה ך כה שה חש י נל זנ ה, אמ טה מנ לש יון מי לש על הה

מו כש קומו  מש אור לי ר הה זנ םא חה סוף, ל בנ ה לש נה בש ני ב של ל גנ ף ענ אנ יההו. וש מש רש י יי ימי בי ש  דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל ה נל ל זל ענ וש
ה לה עש מנ ה לש לה עה יון, של לש על אור הה ל הה ם של לי עש יההו. הל מש רש ך - יי ל כה א ענ בי ננ תש הי הוא של יא הנ בי נה ם הנ ה שי ל סוד זל ענ יך. וש רי צה של
ש דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל נל קומו, וש מש ר לי זנ םא חה ל ה וש לה ענ תש - הי יההו  מש רש יך. יי רי צה מו של סוף כש בנ יר לש אי הה ר לש זנ םא חה ל ה וש לה עש מנ לש

אורות. מש כו הנ שש חש נל וש

יון לש על אור הה יר הה אי הה יההו, לש עש שנ (יש קומו  מש יון לי לש על אור הה יר הה זי חמ הנ ה, ולש שועה יש ם הנ ם גורי שי יההו, הנ עש שנ ל יש בה אמ
ל ם של מותה ה שש ל זל ענ ה. וש אשונה רי בה רו כש זש אורות ינחש ל הה כה טובות וש ל הנ כה ש, וש דה קש מי ית הנ נות בי בש לי ה) וש שועה עמשות יש לנ וש
ן ה, הי עמשל מות מנ זו גורש יות זו בה אותי רוף הה צי ם, וש גורי ם של שי ת הנ בנ סי ה, בש ת זל עגמנ ה לש ים זל די לו עומש אי ים הה יאי בי נש י הנ ני שש
אות רש הנ מות לש ן גורש מה צש ענ יות בש אותי ן הה כי ים, וש דושי קש מות הנ שי ל הנ יות של אותי רוף הה ה צי ל סוד זל ענ ע. וש רנ ן לש הי טוב וש לש
ם. הל אות בה רש הנ ים לש דושי ים קש יוני לש מות סודות על ן גורש מה צש ענ יות בש אותי הה דוש, של קה ם הנ שי ת הנ מנ גש דג ים כש יוני לש סודות על

ים די ם עומש הי ה. וש ים אותה ידי עממי מנ ים הנ מודי ה ענ עה שש ל תי ת ענ דל עומל ה של אשונה ה רי דה קג אשון - יו"ד, נש רי סוד הה
ם. חוץ עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ ת לש דל ה, עומל רונה חמ ה אנ דה קג ה, נש בה שה חמ מנ ל הנ סוף של הנ מו של ם, כש עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ לש

ה. בה קי י נש זוהי ר, וש כה ה זה זל ה של זל מי
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ים, מודי ה ענ עה שש ל תי ת ענ דל יא עומל ם, הי הל ת בה של בל לנ תש מי ים של בושי לש ת בנ דל ר עומל של אמ כנ י גוף, וש לי ת בש דל עומל זו  וש
יות ל אותי סוד של ל בש בה גול, אמ עי ת בש דל עומל גול וש עי יא בש אות ס' הי ב של ל גנ ף ענ אנ גול. וש י עי לי אות ם בש ל הה סוד של בנ

גול. עי ה הוא בש טה ל מנ של , וש בוענ רי ם בש ה, הי לה עש ל מנ ל אורות של דות של קג קוקות תוך נש חמ הנ

ה נל מם בון שש שש ל חל עור של שי ם בש הי ד. וש ל צנ כה לש לש  שה לש  דות, שה קג ע נש שנ ל תי עור של שי ד בש הוא עומי בוענ  רי ה הה זל
ת. חנ ה אנ דה קג אות יו"ד, נש ים לה מודי ה ענ עה שש תי בש בוענ  רי ר בש ני ל הנ סוד של ים מי די עומש ם של לו הי אי ע. וש שנ ם תי הי דות, וש קג נש
הו סוד זל ד, וש ל צנ כה לש לש לש שה ה: (ציור למעלה) שה מו זל , כש בוענ רי ל אות ם בש סוד של ה בש מונה ם שש ה הי עה שש תי לו הנ אי וש
עור שי הנ ה. וש טה מנ קוץ לש ה, וש לה עש מנ םאש לש ה - ר לה ה של צורה ת, הנ חנ ה אנ דה קג יא נש הי ב של ף גנ ף אנ אנ ת. וש חנ ה אנ דה קג אות יו"ד, נש הה
יא הי ע וש שנ יא תי ד, הי ל צנ כה לש לש לש שה ים, שה די דה ה צש עה בה רש אנ ה לש טותה שש פנ תש ן הי ל כי ענ א זו: וש מה גש דג דות כש קג לש נש ה שה לה של
ה. לה ה של בה כה רש ים מל אי רה קש לו ני אי אות יו"ד, וש ים לה מודי יות ענ הש ר לי ני סוד הנ ים מי אי יוצש ים של מודי ענ ם הה לו הי אי ה. וש מונל שש

ה. תורה ל הנ דות של קג ע נש שנ סוד תי ק בש ם, רנ שי ים בנ די םא עומש ל וש

י די דוש, כש קה ם הנ שי ל הנ יות של אותי רוף הה צי ה, בש מונל ן שש הי ע של שנ תי לו הנ קו אי לש חש ם נל דה ל אה רו של פש ל סי סוד של ובנ
ל אות אור של ירות בה אי ע, מש שנ ן תי הי ה של מונל שש לו הנ עות אי ר נוסש של אמ צורות כנ לו הנ ל אי כה ן בש ד אותה ינחי ן ולש ף אותה רי צה לש
ה טה מנ לש קות  לש חנ תש ומי ע.  שנ תי יות  אותי וש ים  אי רש ני ים)  אי רש ני ה  מונה (שש ה  מונה יא אורות שש , ומוצי בוענ רי בש ה  תומה ם סש

ן. כה שש מי ל הנ ת כה יג אל הי נש הנ לש

ל סוד של אות מי יוצש קות של קה חג יות מש ם אותי יי תנ ים ושש עי בש ל שי סוד של בש דוש  קה ם הנ שי ל הנ רוף של ם צי לו הי אי וש
יא הי ל אות יו"ד, של עור של דות (ציור למעלה). שי קג לש נש ל שה סוד של כםל מי הנ ע, וש צנ מש אל םאל וש מ ין ושש לש צורות, יהמי שה
ל כה לש לש לש שה יונות, שה לש דות על קג ה נש רי שש ים על תי ם שש הי דות, וש קג ע נש שנ ם תי הי דות, וש קג ה נש מונל ן שש הי ים, וש די דה ע צש בנ רש אנ לש
ש שי בש לו  ה אי רי שש ים על תי קות שש קה חש ר נל של אמ כנ וות. וש צה ה קש שה שי ה לש רי שש ים על תי שש ה בי טה מנ דות לש אן יורש כה ד, ומי צנ ד וש צנ

דוש. קה ה הנ זל ם הנ שי ם הנ הי ם של יי ננ ים ושש עי בש ל שי דוש של קה ם הנ שי מות, סוד הנ ם שי יי ננ ים ושש עי בש ם שי וות, הי צה קש

יות אותי הה ה  זל ל  ענ וש יו"ד,  אות  הה ת  אל ים  כי סומש של לו  אי בש ה  בה שה חמ מנ הנ ך  מנ סה של צון,  רה בש ה  עולל הוא  כםל  הנ וש
נו, רש מנ אה מו של דות, כש קג לש נש ל שה אות י' של ל הה צון של רה עמלות בש יל לנ בי שש לו, בי רוף של ל צי כה לש בש לש שה ן - שה יהל רופי צי בש
ל אות י', סוד של ים לה כי סומש ים של כי סומש לו הנ ל אי ל סוד של ש של שםרל ר וש קה עי א מי לה רוף אל צי ינת הנ לי עמ ה בנ םא עולל ה ל ל זל ענ וש
ם שי ל הנ ל סוד של כה א של צה מש דות. ני קג ם נש יי תנ ים ושש עי בש דות, שי קג דות, י"ב נש קג ה נש מונל דות, שש קג ע נש שנ , תי בוענ רי אות ם בש
אות. ל אות וה כה לש ך  מל עמשות סל נו, לנ רש מנ אה של מו  ר, כש ני סוד הנ ד בש עומי ד וש חה כםל סוד אל הנ אות י', וש א בה צה מש ני דוש  קה הנ

נו. רש מנ אה מו של אות, כש ל אות וה ל כה ם, של הל לה ה של בה כה רש ם מל ים הי מודי ענ לו הה אי וש

ר, ני סוד הנ ים מי אי יוצש ה, של ים אותה כי סומש ים של מודי ה ענ שה מי ל חמ ת ענ דל עומל ית של ישי מי י - אות חמ ני שי סוד הנ הנ
כםל הנ נו. וש רש מנ אה ה של דה קג נש ה הנ תוכה דוש, ובש קה ל הנ יכה את הי רי קש ה. אות זו ני דה מי סוד הנ ה מי לה עש מנ עמלות לש ף לנ סה אל ר נל של אמ כנ
ים מודי ה ענ שה מי ה חמ לה ה של בה כה רש מל הנ ק אות ה', וש ת, רנ מל של רש םא ני אן ל ל כה בה . אמ בוענ רי ל אות ם בש נו של רש מנ אה סוד של הוא בנ

נו. רש מנ אה של

נו. רש מנ אה ים של מודי ה ענ עה שש ם תי אותה עמשו  ננ יא  הי ה הנ אה כה הנ הנ ה, ומי ירה אי אות י', מש ר בה ני ה אור הנ כל ר מנ של אמ כנ וש
ה, טה מנ ד לש חה אל םאש, וש ר ן הה הי ה, של לה עש מנ ם לש יי תנ ל י'. שש דות של קג נש לש  שה הנ טו  שש פנ תש יר אות י', ני אי מי אור של תוך הה ומי
טו שש פנ תש ני ם. וש יי תנ ה שש תה שש על ת נל חנ לש. אנ עמשו שה ם, ננ יי תנ טו שש שש פנ תש ר הי של אמ נו. כנ רש מנ אה ה ל של זל מו  י', כש הוא קוץ הנ של
ל אות ר סוד של תה סש נוז ומג ה גה עמשה ה, ננ אשונה ת רי חנ ה אנ דה קג נש ל לי יכה ה הי עמשה ננ ר של חנ אנ ל, לש יכה הי ה הנ ד. זל חה ל אל יכה ה הי עמשל ננ וש

רות. חי ש אמ מי ל חה ת ענ דל עומל זו, וש

אות ה' של מו  יא אות ה'. כש הי וש ש,  מי ן חה הי וש ע,  צנ מש אל בה ך  ול תה ת בנ דל עומל ת של חנ ה אנ דה קג נש בי ן  נוזות הי גש ע  בנ רש אנ
ת דל עומל ה של אן. ומנ ן הוא כה מו כי ע, כש צנ מש אל תוך הה ת בש דל עומל ע וש בנ רש ל אנ ה ענ קודה יא נש הי ע, וש בנ רש ל אנ ת ענ דל ה עומל טה מנ לש של
ת חנ אנ ה, וש מה צש ענ ת בש חנ ינות - אנ חי י בש תי ל שש יא ענ ה הי יונה לש על ה הה דה קג נש זו הנ י של פי אי, לש דנ ך הוא ונ ים, כה מודי ה ענ שה מי ל חמ ענ

ם. לי עש הל בש

יא ז מוצי אה ר, וש ני תוך הנ ים מי אי יוצש ים של מודי ה ענ שה מי ל חמ ת ענ דל אי עומל דנ נוך, אות ה' ונ ל חמ סודות של ר הנ פל סי ובש
ל ענ זו  ת אות ה' הנ דל ת, עומל דל רל פש ני ר  של אמ כנ וש ה.  רה עמשה סוד הה בש זו  את אות ה' הנ צי מש ני וש ים,  רי חי ים אמ מודי ה ענ שה מי חמ

ן. יהל לי ת עמ פל נוסל ת של חנ ה אנ גה רש דנ ים בש מי חמ רנ דות הה ן י"ג מי לו הי אי ים, וש מודי ענ

ל בה ן, אמ ם הי יי תנ ים ושש עי בש ים שי מי עה פש ם, לי יי תנ ים ושש עי בה רש ם אנ ים הי מי עה פש ש. לי שי ים בש אי צה מש ני ם י"ב של הי לו  אי וש
ין ם יהמי יי ננ זש י אה תי ים. ושש עי בה רש ר אנ אה שש ם, ני יי ננ ים ושש לשי ם שש הי ד, וש ל צנ כה ים לש ילי בי ים שש די רה פש אן ני כה ה. וש טה מנ דות לש יורש

ה. תורה ל הנ דולות של יות גש ן אותי הי יונות, של לש יות על ם אותי יי תנ ים ושש עי בה רש לו אנ ם. אי יי תנ ים ושש עי בה רש י אנ רי םאל - המ מ ושש

ה, טה מנ נות לש טנ יות קש ה, אותי לה עש מנ ן לש דולות הי יות גש נות. אותי טנ יות קש ייש אותי דולות, וש יות גש ייש אותי י של פי לש
בור י די לי ב ובש לי הנ וש רוחנ  צון הה רש ים בי יהמי קנ ים של יוני לש ים על דושי מות קש שי ייש  י של פי ה. לש לה עש מנ ת לש מנ גש דג ה כש טה מנ כםל לש הנ וש

ל. לה כש

מות שי ייש  וש ם.  יהל לי צון עמ רה הה וש ה  בה שה חמ מנ ת הנ כנ שה מש הנ בור ובש די ים בש די עומש ים של תוני חש ים תנ דושי מות קש שי ייש  וש
ה עמשל ל מנ צון של רה א בש לה ים אל יהמי םא קנ ה ל לל אי א, וש מי טה ד הנ צנ הנ הוא מי ר, של חי אנ הוא הה ד הנ צנ הנ ם מי הי ה, של טה מנ ים לש רי חי אמ
ל ים של עמשי מנ א בש לה ינו, אל ר אי חי אנ הוא הה ד הנ צנ הנ י של פי יו. לש לה ה אי טה מנ לש הוא של ה הנ עמשל מנ ל הנ צון של עמלות רה הנ ה, לש טה מנ לש
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ר. חי אנ ד הה צנ אותו הנ ים בש קי סש ענ תש מי ם של ל אותה כה ם, וש דל י קל ני ם בש אותה ם וש עה לש מו בי ם, כש הל א בה מי טה הי ם לש עולה ה הה זל

אות ן אות ח' וש הי ם, וש יי תנ שש ה, חוץ מי תורה ל הנ ים של רי שש על ם וש יי תנ ן שש שומות מי יות רש אותי ים בש די םא עומש ה ל לל אי וש
ד, וי דה ה לש לה הי תש ה בי ל זל ענ ר. וש ן יותי לה צש עות אל ן נודה לו הי ל אי בה ר. אמ קל ל של יות של יכות אותי מי סש ם בי הל ים לה כי סומש ק', וש
ל מו של יא שש י אות ו' הי רי המ ה אות ו', של תובה םא כש ל ם של יי תנ שש לו הנ אי אות, חוץ מי ל אות וה כה תוב אות ו' בש ם כה כגלה בש

רוך הוא. דוש בה קה הנ

םאת ז ה הנ יונה לש על אות ה' הה א של צה מש ן, ני הל א בה רה בש ה ני זל ם הנ עולה הה יות של ם אותי יי תנ ים ושש עי בה רש אנ לו הה ה אי יל זל בי שש ובי
ך) - (בראשית יז) נש ימה סי ה (וש סוד זל םאל. וש מ ין ושש ם יהמי יי ננ זש י אה תי שש ם חוץ מי ים הי עי שש ם. תי יי תנ ים ושש עי שש תי עמלות לש הנ לש
ל סוד ה של גה רש ת דנ פל נוסל ר  של אמ כנ וש ם.  יי תנ ושש ים  עי שש בון תי שש חל ל הוא בש בה ד. אמ לי ה תי נה ים שה עי שש ת תי בנ ה המ רה ם שה אי וש
ה יכה רי צש ל יום של כה כות בש רה ה בש אה אי מי דנ ה ונ לל אי ה. וש אה י מי רי ים, המ ה יהמי מונה שש ד לי עומי י, וש יני מי יענ שש קי הוא רה ית, של רי בש הנ

סוד אות ה'. כםל בש הנ ן. וש הל ט בה שי קנ תש הי ל לש אי רה שש ת יי סל נל כש

ים אי יוצש בות הנ כה רש ים ומל מודי ה ענ שה מי ם חמ הי ה, וש אה ל מי יות נ', סוד של י אותי תי שש ה בי לה יור של יא צי אות ה' זו הי
ת דל עומל ה של דה קג ין, ונש י נוני תי ה: ן-ן. שש מו זל ה כש יורה ה צי ל זל ענ ה. וש נה מל ים מי אי יוצש ים של רי חי ה אמ שה מי ם חמ הי ר, וש ני תוך הנ מי
ב ל גנ ף ענ אנ ט, וש שי קנ תש הי ה לש קומה אן הוא מש כה י של פי ה נון, לש מו זל יד, כש מי ן תה יהל יני ת בי דל ה אות ו' עומל ל זל ענ ע. וש צנ מש אל בה

ת. מל אל ך הוא בל כה נוך, וש ל חמ רו של פש סודות סי ה הוא בש ל זל בה סוד אות ה', אמ ם בש ים הי רי חי סודות אמ של

ה נ' - נו"ן. מו זל אות נ', כש סוד הה ת בש דל עומל ת של חנ ה אנ דה קג יא נש ם, הי דה בנ ים לש שי מי חמ לו הנ אי ת בש נל קל תש ר ני של אמ כנ וש
ת כל לל ה לה תורה י הנ כי רש ים דנ עי יודש ם של י הי רי שש ד. אנ חה סוד אל כםל בש הנ ם, וש יהל לי ת עמ טל יא שולל הי ע של צנ מש אל ת בה חנ ה אנ דה קג ונש

א. בה ם הנ עולה ם בה יהל רי שש אנ ה, וש זל ם הנ עולה ם בה יהל רי שש יות. אנ תי מי ים אמ כי רה דש בי

ל י"ב ת ענ דל אות זו עומל נו של רש אנ י בי רי המ נו. ונ רש אנ בי מו של ם, כש דה ל סוד אה יור של י - אות ו'. אות זו צי ישי לי סוד שש
ם, דה ל אה מות של טות דש שש פנ תש זו, הי אות הנ לולות בה כש בות של כה רש ים מל רי שש על ע וש בנ רש ן אנ דות, הי רה פש ר ני של אמ כנ בות, וש כה רש מל
ל בה נו, אמ דש מנ י לה רי גוף, המ ם וש יי כנ ירי רועות וי ל זש ם של ים הי רי שש על ה וש עה בה רש ם אנ הל לה ים של רי יבה גוף, אי ם וש יי כנ ירי רועות וי ד זש גל נל כש
שום ומי ה,  זל גוף  בנ לולות  כש בות  כה רש מל הנ ל  כה וש ים,  רי שש על וש ה  עה בה רש אנ הה ל  כה בש ד  עומי גוף  הנ וש גוף,  בנ ים  תומי סש ם  כגלה

ת. חנ טות אנ שש פנ תש הי ת ו' בש דל ן בו, עומל לולות כגלה כש של

ב ל גנ ף ענ אנ ה. וש רי שש ה על מונל שש גוף בי ש, הנ שי םאש בש ר ן: הה ה הי לל אי בות, וש כה רש ים מל רי שש על ע וש בנ רש אנ לול בש ד כה חה גוף אל
ל ש של ן שי ע הי בנ רש אנ ים וש רי שש ל על בה גוף. אמ ד הנ כםל עומי ד - בנ ל צנ כה ה לש רי שש ים על תי ן (י' י') (י"ח) שש בות הי כה רש מל ל הנ כה של
ן. יהל לי גוף עמ ת הנ ידנ עממי םאש, ונ ר ת הה ידות אל עממי מנ יות של לש ה חג רי שש ה על מונל םאש. שש ר עמלות לה הנ ים לש רי יבה ם אי הי םאש, של ר הה

ה ל זל ענ ש. וש ל שי הוא סוד של ם של ל אותה ם כולי ים כגלה שי שי לו הנ אי גוף, וש םאש ובנ ר ת בה חנ טות אנ שש פנ תש ם הי ם הי כגלה וש
סודות הנ לו  ל אי ה כה ין זל עי ה. כש רי שש ה על מונל שש גוף בי ש, הנ מה דות מנ קג נש ש  שי בש עורו  שי םאש  ר אות ו' - הה ל הה עור של שי
אות ו' סוד הה ים בש לי לה כש ם ני ה כגלה ל זל ענ ם, וש לי עש הל ם בש ם כגלה יי כנ רי יש הנ רועות וש זש הנ י של פי גוף, לש ם בנ לל אותה כש ים, לי שי רש פה תש מי

ה. לה יור של צי וש

ים, סי כנ םא מש ל ה וש נה בה לש הנ ים מי די רה פש ני ים, וש מי תה סש ים ני עי רה ים הה די דה צש ל הנ ז כה ית, אה אי רש ל אות זו ני מות של לי ר שש של אמ כנ וש
ה זל ר  של אמ כנ וש ל.  לה ע כש רנ הה לש ג  רי טש קנ מש יהכול הנ םא  ל וש ה,  לה ה  ירה אי ומש ים  יעי קי רש ל הה לונות של ל חנ ת כה ענ יא בוקנ הי י של פי לש
י רי המ יל, ונ סי ן וכש קי זה ך  לל הוא מל י של פי ם, לש עולה י הה ני ל בש ל כה ג ענ רי טש קנ יהכול לש ה, וש תל פנ ין ומש טי סש ה ומנ ז עולל ק, אה לי תנ סש מי

ביאנרשנו.

ה הוא ינה כי שש יר לנ אי מי ים בו, אור של לי לה כש ים ני בי אורות רנ ב של ל גנ ף ענ אנ ה, וש נה בה לש יר לנ אי מי יא אור של אות ו' הי
סוד אות ה, בש ינה כי שש יר לנ אי ר מי של אמ כנ סודות. וש לו הנ ל אי כה שום בש ף, רה לל אה הוא סוד הה ה. וש םאת אותה ל מנ שוט לש ד פה חה אל

ה. יר לה אי ו' מי

ן כי ה, וש טה מנ לש דות של קג ש נש מי חה ה, וש לה עש מנ ת לש חנ ה אנ דה קג יות אות ו' נש אותי יור הה צי אשון, בש רי ם הה דה ל אה רו של פש סי ובש
ה דה קג ל נש כה ר, של של על ת לש מל לל שש םא ני ל ה של דה קג ך נש ין לש אי י של פי ר, לש של סוד על ת בש דל ה עומל דה קג ל נש כה ה - ו', וש ין זל עי ה כש לה עור של שי
בות כה רש ים, ומל מודי ה ענ עה שש ית תי ני מה ה יש דה קג ר. נש של על ה לש ימה לי שש יא מנ הי ה הנ דה קג נש הנ בות, וש כה רש ים מל מודי ה ענ עה שש ה תי ייש בה
ר, של על ה מי לולה ת כש חנ אנ ת וש חנ ל אנ לו, כה דות אי קג ל נש ה כה ל זל ענ ים. וש די דה צש ל הנ כה ן לש כי םאל, וש מ שש ן לי כי ה. וש רה יא עמשה הי ה, וש ייש לה

אות ו'. סוד הה יור בש צי כםל הוא בש ן הנ ל כי ענ אות ו', וש ל הה יא של הי טות הנ שש פנ תש הי ים בנ לולי ם כש כגלה . וש יהה בותל כש רש יא ומנ הי

ין אות עי ית, כש רי בש ת סוד הנ חנ טות אנ שש פנ תש זו הי אות ו' הנ את מי ה) יוצי נה בה לש ה, (הנ נה בה לש ש בנ מל של ס הנ נה כש ר ני של אמ כנ וש
ה סוד זל ה. וש בה קי נש ש בנ מי שנ ד לש ז עומי ל אות ו', אה טות זו של שש פנ תש הי כםל בש ל הנ לה כש ר ני של אמ כנ ה. וש בה קי נש ס בנ ני כה הי הו לש זל ג', וש
לו ל אי ה כה לל תו - אי יו אי נה ת בה אל גוף. וש רועות בנ זש לל הנ כש ת - לי יך. אל חי רםן אה המ ת אנ יך אל לל ב אי רי קש ה הנ תה אנ תוב, וש כה של
ת לל כולל א אות ו' של צי מה תי ם, של יי וי לש ת הנ ח אל תוב (במדבר ג) קנ כה לו, של צש םאל אל מ רוענ שש לו. זש ים של מודי ענ בות וש כה רש מל הנ

ד. חה יות אל הש ת לי חנ טות אנ שש פנ תש הי כםל בש הנ

ת, חנ טות אנ שש פנ תש ית הי עמשי ה ננ ל זל ענ ד. וש חה אל כםל הוא כש ע. הנ צנ מש אל םאל וש מ ין ושש ה, יהמי זל חוד בה יי א הנ צה מש ה ני ל זל ענ וש
ד. חה הו אל זל ד. וש בנ לש ת בי חנ טות אנ שש פנ תש הי א חוץ מי צה מש םא תי ל ד, וש חה א אל רה קש ני וש

ין את אות ו' בי צי מש ני ה אות ו', וש ת בה סל נל כש ני ית. וש עי צה מש אל ה הה דה קג נש הנ זו  ד בש חה ית גוף אל עמשי ה ננ רונה חמ אות ה' אנ
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ד. חה אל הוא  וש תון,  חש תנ הנ ם  עולה בה יון  לש על הה ם  עולה הה ד  חי אנ תש מי ז  אה וש ה.  טה מנ לש ת  חנ אנ וש ה  לה עש מנ לש ת  חנ אנ דות,  קג נש י  תי שש
ש מל של ף הנ סי ר ייאה של אמ ם כנ עולה ר, אוי לה מנ אה א וש בה י אנ בי ה רנ כה יו. בה יהדה קו  שש נה א וש בה י אנ בי רנ ר וש זה עה לש י אל בי א רנ . בה נוהה רש אנ ובי

ם. עולה ך הה שי ייחה וש

תוב כה ר לו, של מנ אה אות זו?  בש לו  לש כש ני של נו  לה ן  יי ננ מי ו',  סוד אות  בש ה  טה מנ לש של ם  יי כנ רי יש הנ ר,  זה עה לש אל י  בי רנ ר  מנ אה
את רי קש אות ו' ני סוד אות ו'. וש ל בש לה כש כםל ני הנ אות של רש הנ י, לש יאי בי תוב נש םא כה ל י, וש די בש ה ענ ת מםשל רו תורנ כש (מלאכי ג) זי

ר. אי בה תש י ני רי המ ת, ונ חנ טות אנ שש פנ תש הי ה וש דה בנ ת לש חנ יא אנ הי ד, וש חה אל

ה נה בה לש ש) בנ מל הוא של ש) (של מל של ה (הנ ש מםשל מי םא שי עון, ל מש י שי בי ר רנ מנ גו' (שמות כח). אה יך וש לל ב אי רי קש ה הנ תה אנ וש
י. לי נו  המ כנ ל לש אי רה שש י יי ני בש תוך  תוב, מי ה כה ה מנ אי םא ורש נו. ב רש אנ בי מו של סוד אות ו', כש ים בש די דה צש ל הנ כה ל בש לנ כש ני ד של ענ
אות ה', אי. זו  דנ ונ לו  של מוש  שי ל אות זו, לנ של מוש  שי לו, לנ של מוש  שי י, לנ לי נו  המ כנ א לש לה ר, אל מנ אל םא נל י ל ן לי הי כנ לש
ל ים של כי רה דש סוד הנ ים בש עי יודש וש או  יהצש וש סו  נש כש ני ל של אי רה שש ם יי יהל רי שש ד. אנ חה כםל אל יות הנ הש ה', לי ו' בש ש  מי שנ עמלות ולש הנ לש

ת. מל ך אל רל דל ת בש כל לל ה לה תורה הנ

תוך א מי לה יך, אל רי צה מו של ד כש חה יות אל הש א לי רה קש םא ני כםל ל א הנ לה ל? אל אי רה שש י יי ני תוך בש ה מי מה ל. לה אי רה שש י יי ני תוך בש מי
כםל ב הנ רי קה רות, ולש יק ני לי דש הנ ים ולש ילי בי יר שש אי הה ים ולש כי רה תםחנ דש פש ה, לי טה מנ ים לש יהמי ל קנ אי רה שש י יי ני י בש רי המ ל. של אי רה שש י יי ני בש

גו'. ה' וש ים בנ קי בי דש ם הנ תל אנ תוב (דברים ד) וש ך כה י כה ני פש ד, ומי חה כםל אל יות הנ הש ה לי לה עש מנ ה לש טה מנ מי

ן בה רש א קה צה מש ני ן של מנ זש י בי רי המ דונו, של אמ עמבםד לנ לנ חוד וש יי ד הנ ינחי ענ לש יודי י של מי רוב לש כםל הוא קה עון, הנ מש י שי בי ר רנ מנ אה
ש, דה קש מי ית הנ בי ם בש עולה את בה צי מש ים ני ני פה ת הנ רנ אה הל ת) וש חנ אנ ן כש גות כגלה רה דש ד, (הנ חה אל כםל כש ב הנ רי קה תש ז מי יך, אה רי צה מו של כש
יך, רי צה מו של א כש צה מש םא ני ן ל בה רש קה ר הנ של אמ כנ ה. וש חה מש שי אור וש ה בש שה דג קש ל הנ ד של צנ ט הנ שולי ר, וש חי אנ ד הה צנ ר הנ תה סש ני ע וש נה כש ני וש
ד צנ ט הנ שולי וש ה,  נה בה לש ה הנ סה כנ תש א, ומי צה מש ני םא  אור ל וש ים עמצובות,  ני פה ז הנ יך, אה רי צה של מו  יהה כש םא הה חוד ל יי הנ של או 
מו דוש כש קה ם הנ שי ד הנ ינחי ענ לש יודי י של ין מי אי י של ני פש כו'), מי י וש ני פש א מי לה ש אל דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל םא נל ל ם (של עולה ר בה חי אנ הה

שלצהרייך.

ר אה שש ל  של יון  סה ני כנ יון  סה ני בש מו  עי א  בה םא  ל וש יוב  אי ת  אל ה  סה ני םא  ל הוא  רוך  בה דוש  קה הנ עון,  מש שי י  בי רנ ר  מנ אה
ים להי אל הה ם (בראשית כב) וש הה רה בש אנ תוב בש כה מו של יוב, כש ת אי ה אל סה ים ני להי אל הה וש תוב בו  םא כה י ל רי המ ים, של יקי די צנ הנ
םא ל לום, וש כש ר לו  סנ םא מה ל וש ן לו  תנ םא נה יוב ל אי יו. וש לה אי ידו  חי יש נו  ת בש יב אל רי קש יו הי יהדה הוא בש ם. של הה רה בש ת אנ ה אל סה ני
הוא ה של יו מנ לה ג עה רי טש קנ מש ת הנ ר אל הוא עורי רוך הוא. של דוש בה קה ל הנ ין של די ג בש רי טש קנ מש ינד הנ ר בש סנ מש ל ני בה ר לו. אמ מנ אל נל
ר אותו הוא עורי רוך  בה דוש  קה אן הנ כה ם, וש דה י אה ני ל בש ר ענ עורי הוא לש ג הנ רי טש קנ מש א הנ ן בה מנ ל זש כה י בש רי המ ה. של צה םא רה ל

מםק הוא. ל סוד עה בה יוב. אמ י אי די בש ל ענ ך ענ בש תה לי מש שנ תוב (איוב א) המ כה יו, של לה עה

ים, סוד ץ יהמי קי י מי הי יש ה'. ונ ה לנ חה נש ה מי מה דה אמ י הה רי פש ן מי יי א קנ יהבי ים ונ ץ יהמי קי י מי הי יש ר, (בראשית ד) ונ מנ אה ח וש תנ פה
תוב (דניאל יב) כה נו, של שש רנ ר פי בה ים. וכש יהמי ץ הנ קי ב לש רנ קי ין, וש יהמי ץ הנ קי ה לש חה ין. דה ץ יהמי קי םא מי ל ים וש ץ יהמי קי הוא. מי
ץ קי ים או לש יהמי ץ הנ קי ץ? לש ה קי יזל אי ר לו, לש מנ ץ. אה קי ך לנ ה לי תה אנ ייאל, וש ני דה רוך הוא לש דוש בה קה ר הנ מנ ץ. אה קי ך לנ ה לי תה אנ וש

ין. יהמי ץ הנ קי ר לו, לש מנ אה ד של ין? ענ יהמי הנ

ה אן מנ כה ין. וש יהמי ץ הנ קי ים, או לש יהמי ץ הנ קי י. או לש צי י ה' קי ני יעי תוב (תהלים לט) הודי כה ד, של וי ד דה חנ ה פה ל זל ענ וש
כםל. יהה הנ ר הה חי אנ ד הה צנ הנ י מי רי המ נו, של בה רש ל קה בי קנ תש םא הי ן ל י כי ני פש ין. ומי ץ יהמי קי םא מי ל ים, וש ץ יהמי קי י מי הי יש תוב? ונ כה

ן בה רש קה ה. הנ זל ה בש כםל זל בות הנ רנ ם הוא? לש הו גנ ם הוא. מנ יא גנ בי ל הי בל הל תוב, (בראשית ד) וש ה כה ה מנ אי םא ורש ב
ר קה עי ן, הה יי קנ ן. וש יהל בי לש חל ר ומי מנ אל נל מו של ר, כש חי אנ ד הה צנ קו לנ לש חל ן מי תנ נה רוך הוא, וש דוש בה קה הנ יהה לש לו הה ר של קה עי הה כגלו וש

נו. בה רש קה ה הוא וש חה דש ה ני ל זל ענ רוך הוא, וש דוש בה קה הנ ק לש לל ן חי תנ נה ים, וש ץ יהמי קי ה מי שה עה

תוב כה ה. וש תל שש מי י הנ מי יפו יש קי י הי י כי הי יש תוב ונ כה גו'. וש ה וש תל שש שו מי עה יו וש נה כו בה לש הה תוב? (איוב א) וש ה כה יוב מנ אי בש
יב רי קש הי ך  ר כה חנ אנ וש ר.  חי אנ ד הה צנ לנ ר  קה עי הה הו  זל של ם.  הל מה עי תות  שש לי וש כםל  אל לל ם  יהל יםתי חש ת אנ לשל שש לי או  רש קה וש חו  לש שה וש

יך. רי צה מו של לל אותו כש כש יב לי רי קש םא הי ן ל בה רש קה הנ ה, וש לה עש מנ ה לש עולה ה, וש בה קי םא נש ל ר, וש כה ה הוא זה עולה עולות, וש

ע לו רנ דוענ הי ר, מנ םאמנ ם ת אי סוף. וש בנ יהה יהכול לו לש םא הה ג ל רי טש קנ מש ם, הנ כגלה ק לש לל ן חי יהה נותי ם הה ה, אי אי םא רש וב
זון בו ר לה חי ן אנ בה רש יב קה רי קש םא הי הוא ל וש ימו,  לי עש הנ אור ולש סות הה כנ ם לש רנ גה י של ני פש א, מי לה הוא? אל רוך  בה דוש  קה הנ
יהה ר הה חי אנ ד הה צנ לו הנ אי ים. של יהמי ל הנ יוב כה ה אי עמשל ה ינ כה תוב, כה ה כה ל זל ענ ה, וש לה עש מנ ה לש עולה ה, של א עולה לה ים, אל רי חי אמ

ה. לה עש מנ ה לש לה עש מנ ה לש יהה עולל ה הה שה דג קש ד הנ צנ נו, וש מל ק מי לי תנ סש ש ומי דה קש מי ל הנ ענ ר מי יהה עובי קו, הה לש חל זון בש ני

ע. רה ר מי סה תוב (איוב א) וש כה נו? של ן לה יי ננ נו. מי מל מו מי צש יר ענ סי הי נו, וש בה רש קה ים מי רי חי נו אמ ייהה ה של צה םא רה ל הוא ל בה אמ
ל טנ נה ה של ל מנ ן, כה י כי ני פש ם. ומי עולה ר לש חי אנ ד הה צנ ה הנ נה מל ה מי נל הל נל םא  ה ל י עולה רי המ ה, של יד עולה מי יב תה רי קש ה הי ל זל ענ וש
ן י כי ני פש נו. ומי מל ק מי לי תנ סש יהה מי םא הה ל יום, של קי ית הנ רי ל בש ה ענ לה רש עה סות בש כנ ם לש רנ יוב גה ה אי ל זל ענ ל. וש טנ נו נה מל סוף, מי בנ לש

יוב. י אי די בש ל ענ ך ענ בש תה לי מש שנ תוב המ כה הוא, של ג הנ רי טש קנ מש ת הנ ר אל רוך הוא עורי דוש בה קה הנ

ה, עה שה ם הנ הל ה לה דה מש םא עה ם, ל יי רנ צש מי ל בש אי רה שש יי ם בש הל ד בה חי אנ תש הי רוך הוא לש דוש בה קה ה הנ צה ר רה של אמ ה, כנ אי םא ורש ב
דוש קה ה לו הנ וה ה צי ל זל ענ יוב, וש אי לו מי ת של חנ אל יהה לוקי הוא הה ג הנ רי טש קנ מש הנ ן של מנ ד זש אור ענ ה הה סה כנ ה מש לה רש עה הה י של ני פש מי
ה לה רש יר עה עמבי הנ ה לש וה צי יוב, וש אי ק בו בש סי ענ תש הוא הי ר הנ חי אנ ד הה צנ הנ ד של זון, ענ פה חי ח בש סנ ת אותו פל כםל אל אל רוך הוא לל בה
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ח קנ לה יוב וש אי ק בו בש סי ענ תש הי ה, וש שה דג קש ן הנ ד מי רנ פש ר ני חי אנ ד הה צנ הנ ל, וש אי רה שש יי רוך הוא בש דוש בה קה ד הנ חי אנ תש ז הי אה ם, וש הל מי
ים די ינחמ ים ומש עי יודש ה של לל י אי רי שש ה'. אנ ח לנ סנ יהה פל םא הה אן ל ד כה ענ אי. של דנ ה', ונ ח הוא לנ סנ ז (שמות יב) פל אה לו, וש של מי

יך. רי צה מו של ם כש חוד קונה יי

ל צל ה אי ה) זל ה (עושל מםר. מנ שש צות תי מנ ג הנ ת חנ יו אל רה חמ תוב אנ כה ך, וש ה לה עמשל םא תנ ה ל כה סי י מנ להי תוב (שם לד) אל כה
ך הוא - סוד כה ן הנ כי ם, של הל עמבםד לה לות לנ זה ים ומנ בי ד כוכה לו עובי אי ח (כש סנ פל ץ בש מי ל חה אוכי י של , מי שוהה רש ך פי א כה לה ה? אל זל

לות הוא. זה ים ומנ בי כוכה ד לש עובי י של מי ח) כש סנ פל ץ בש מי חה של

יא הי שות הנ רה הה ת, מי רל חל שות אנ רה ם, מי הל לה שות של רה מי או  יהצש ם,  יי רנ צש מי ל מי אי רה שש יי או  יהצש ר  של אמ ה, כנ אי ורש םא  ב
ה, רה זה ה  עמבודה ע,  רה ר הה ייצל ל  סוד של הו  זל וש ך,  לות כה זה ים ומנ בי ים כוכה אי רה קש ני ה  ל זל ענ וש ע.  ם רנ חל לל ץ,  מי את חה רי קש ני של
ל יו של עה מי ס בש נה כש ני ה, של סה עי בה אור של שש ם כי דה ן אה בל ע בנ רה ר הה ך הוא ייצל כה ע, של רה ר הה הו ייצל זל אור. וש ך - שש ם כה את גנ רי קש ני של
תוב, (תהלים ה כה ל זל ענ לות. וש זה ים ומנ בי הו כוכה זל ב בו. וש עםרה גוף מש ל הנ כה ד של ה בו ענ בל רנ תש סוף מי בנ ט, ולש ענ ט מש ענ ם מש דה אה

אי. דנ ר ונ ל זה ר. אי ל זה ך אי ילה בש הש םא יי פא) ל

ה מל י בנ פו כי אנ ה בש מה שה ר נש של ם אמ דה אה ן הה ם מי כל לו לה דש ח, (ישעיה ב) חי תנ ה פה הודה י יש בי מםר. רנ שש צות תי מנ ג הנ ת חנ אל
י ני ר בש אה שש ע מי ננ מה הי ם לש דה אה יר לו לה הי זש י מנ כי ם? וש דה אה ן הה ם מי כל לו לה דש ה חי ה זל ל מנ בה שוהו, אמ רש ה פי סוק זל ב הוא. פה שה חש נל
י מי בש שוהו  רש ה פי א זל לה ים? אל מי עולה לש לו  אי בש לו  אי בו  רש קה תש םא יי ל ם של דה י אה ני בש או  צש מה יי נו  מל ן מי ם כי ם גנ לו הי פי ם אמ דה אה
הו עי ך רי רי בה תוב (משלי כז) מש כה ר, של חי סוק אנ פה נו אותו בש רש אנ נו בי חש ננ אמ לום. ונ יא לו שה בי הה רו לש בי ח חמ תנ פל ים לש כי שש מנ של
ר של ם אמ דה אה ן הה ם מי כל לו לה דש ה חי ה זל ל מנ בה כםל טוב, אמ הנ י של ל פי ף ענ אנ ב לו. וש של חה ה תי לה לה ים קש כי שש ר הנ בםקל דול בנ קול גה בש
ך רל דל ם מי כה רש טו דנ נה ם של דה י אה ני לו בש אי ר מי מי שה הי יר אותו לש הי זש ם ומנ דה אה רוך הוא לה דוש בה קה ה הנ וה אן צי פו? כה אנ ה בש מה שה נש

ת. רל חל אנ יא הה הי ה הנ אה מש טג ם בנ שה פש ים ננ אי מש טנ ע, ומש ך רנ רל דל טוב לש

ה, דושה ה) קש מה שה ח בו רוחנ (נש פנ נה ה, וש יונה לש מות על דש ה אותו בי שה ם, עה דה אה רוך הוא לה דוש בה קה א הנ רה בה של י, כש רי המ של
ת ענ דנ יון לה לש יא כםחנ על הי ה, של מה שה נש יא הנ כםל הי הנ יון מי לש על ה, וש מה שה ש רוחנ ונש פל ייש בו נל נו, של שש רנ פי מו של לש, כש שה ה בש לולה כש של
ה הוא ת, זל רל חל ה אנ עמבודה בנ ה  ה אותה עמלה ה מנ דושה קש יא הנ הי ה הנ מה שה נש ם הנ אי וש הוא.  רוך  בה דוש  קה י הנ וויי מםר צי שש לי וש
ים פי תש תנ שש ה מי מה שה ונש ש רוחנ  פל ד, נל חה ם אל לו, כגלה ה כםחות אי לשה שש י של ני פש ת קונו. מי עמבודנ א מי יוצי ה, וש א אותה מי טנ מש של

גו'). ים וש מי כה ת חמ ך אל ר (שם יג) הולי מנ אל ה נל ל זל ענ יון. (וש לש על סוד הה ת הנ מנ גש דג כםל כש הנ ד, וש חה יו אל הה ד, וש חה אל כש

הוא, י של ת מי ענ דנ יעות לש בי קש ים בי די םא עומש ל ד של ן, ענ גות כגלה רי דש מנ ה הנ לל אי יו בו  הה ם של דה אה ה הה זל לש ינו  אי ם רה אי וש
ם כגלה לו  אי גות  רי דש מנ בו  ייש  של ם  דה אה ן  (בל נו.  מל מי ק  חי רנ תש הי לש או  יו  לה אי ם  דה אה הה ב  רי קה תש הי לש םא)  ל (של ע  דנ ונ תש יי ה  מל בנ
ים כי רה מםד דש לש לי ר בו  בי חנ תש הי ולש ף בו  תי תנ שש הי לש יך  רי צה וש דונו,  אמ ן לנ מה אל נל ד  בל ם, על לי ם שה דה אה הו  ים, זל יהמי ים קנ די עומש וש
ם דה אה ע לו הה ש יידנ מה זו מנ גש רג נו?) בש מל ק מי חי רנ תש הי יו או לש לה ב אי רי קה תש הי י הוא לש ת מי ענ דנ ם לה דה ן אה ע בל דנ וה ה יי מל נו. ובנ מל מי
ה, קומה מש מי ה  עמקםר אותה םא ינ ל ) של יהה לל א עה (בה זו  גש ת רג ענ שש ר בי ה שומי דושה קש יא הנ הי ה הנ מה שה נש ם הנ י הוא. אי ע מי דנ וה יי וש

ם. לי ר שה בל הו גל דונו, זל ל אמ ד של בל הו על יך, זל רי צה מו של ם כש דה ן אה הו בל ר - זל ל זה יהה אותו אי תל חש םא תנ ז יהב אה של

ר חי אנ ד הה צנ ה הנ תוכה ן בש כם שש ה לי קומה מש ה מי יונה לש על זו הה ה הנ שה דג קש ר הנ קנ הוא עה ה וש ר לה מנ םא שה הוא ל ם הנ דה אה ם הה אי וש
פו. אנ שו בש פש ף ננ הו (איוב יח) טםרי זל מו, וש ר עי בי חנ תש הי יו ולש לה ב אי רי קה תש הי סור לש אה בו, וש רנ ד בש מורי ם של דה אה הו  אי זל דנ - ונ
ה מה שה ר נש של ם אמ דה אה ן הה ם מי כל לו לה דש תוב חי ה כה ל זל ענ ר. וש ל זה ה אי תוכה יב בש זו, ומושי גש ת רג בנ סי שו בש פש ר ננ עוקי ף וש הוא טורי
י פו. כי אנ יף בש לי חל ה הל מה שה ר נש של פו. אמ שום אנ מי ה  א אותה מי טנ ומש ה  ף אותה יא טורי הי ה הנ דושה קש ה הנ מה שה נש הנ פו, של אנ בש

ם. דה ן אה ב אותו בל שה חש ה נל רה ה זה ב הוא - עמבודה שה חש ה נל מל בנ

שום ם? מי ענ טנ ה הנ ש. מה מה לות מנ זה ים ומנ בי כוכה ר בש בי חנ תש מי י של מי מו, כש ר עי בי דנ מש י של ומי מו  ר עי בי חנ תש מי י של ומי
ה קומה מש ין בי כי שש ה, ומנ קומה מש ה מי יונה לש ה על שה דג ר קש עוקי א של לה םא עוד, אל ל תוכו. וש ים בש ש שורי מה לות מנ זה ים ומנ בי כוכה של
ל כי תנ סש הי סור לש ה אה ת זל מנ גש דג ים - כש ילי לי אל ל הה נו אל פש ל תי תוב בו (ויקרא יט) אנ ר כה ל זה ה אי ר. מה ל זה ה אי רה ה זה עמבודה

יו. נה פה בש

ה תורה הנ נו של דש מנ י לה רי המ ים, של די דה צש ל הנ כה ים טוב הוא לש מי כה חמ ל הנ ז של גל ים - רם מי כה ל חמ ז של גל י רם רי ר, המ םאמנ ם ת אי וש
ים מי כה ל חמ ז של גל ם ה'. רם אג ש נש אי י כה רי בה לוא כםה דש תוב (ירמיה כג) המ כה ה אותו, של יחה תי רש יא מנ ה הי תורה הנ ש, וש יא אי הי
ר מנ אל ך נל כה יהה, לש רוך הוא הוא הה דוש בה קה ת הנ עמבודנ כםל לנ הנ ה, וש תורה בוד לנ ת כה תי ים לה מי כה ל חמ ז של גל ה. רם י תורה רי בש די בש

א. נה ל קנ ה הוא אי לה ש אםכש יך אי להל י ה' אל (דברים ד) כי

ם, דה אה ה הה עושל ים של אי טה חמ ל הנ כה בש י של פי ה, לש רוך הוא זל בה דוש  קה ת הנ םא עמבודנ ים, ל רי חי ים אמ רי בה דש ם בי ל אי בה אמ
יהה, ה הה עה י שה פי ה לש ר, זל םאמנ ם ת אי ה. וש ל זל של תו  בה רש קי ב בש רי קה תש הי סור לש אה ה, וש זל מו  כש ש  מה ה מנ רה ה זה םא עמבודה יא ל הי
חנ פי קנ ר מש ל זה אי אותו  וש קומו,  מש ומי נו  מל מי שו  פש ננ ל  ה של שה דג קש ר הנ קנ עה ן של יוה כי ך. של םא כה ר - ל זנ חה ך  ר כה חנ אנ ר וש בנ עה של
ים, מי עולה ר אותו לש עוקי כםל וש כםל וה ם מי דה אה ר הה הה טש ר ני של אמ כנ ב אותו, חוץ מי םא עוזי ל וש ק בו  זי חנ תש הוא, מי קום הנ מה הנ
ש די קנ תש י, מי י יוסי בי רנ ר לו  מנ ש. אה די קנ תש יי וש אי  ונ לש ז הנ אה וש יו,  לה ה עה שה דג קש יך  שי מש הנ ולש ש  די קנ תש הי ל לש די תנ שש מי ך  ר כה חנ אנ וש

ש). די קנ תש הי ה וש חה דש י ני רי המ ה? ונ מה ש. (לה מה מנ

א רה קש ני הוא של ר הנ ל זה אי הה קומו  מש ן בי שוכי וש שו,  פש ננ ל  ה של שה דג ר קש הוא עוקי ה של עה שה ה, בש אי םא ורש ר לו, ב מנ אה
ם ענ פנ נו  מל ת מי חנ בורנ ן של יוה כי נו. וש מל ת מי חנ יא בורנ הי ה הנ שה דג קש הנ מו, וש ב עי רי קה י של מי א לש מי טנ ם ומש דה אה א הה מה טש א, ני מי טה



1144

ה. קומה מש שוב לי םא תה ם עוד, ל דה אה ה הה עמשל ינ ה של ל מנ ת, כה חנ אנ

עמשות ה לנ כולה םא יש ל ת של רל חל ה אנ אה מש ה טג ר לו, שונה מנ ים? אה רי המ טנ מש של ים ייש  אי מי ה טש מה ן, כנ ם כי ר לו, אי מנ אה
ם עולה בה אות של מש ר טג אה א. ושש מה טש כגלו ני שו וש פש ננ חוץ, וש בנ ים ומי ני פש בי א מי מה טש ל גופו ני כה ם, של כגלה ה מי נל שג ה מש ל זל בה ר. אמ יותי
ת שנ דג יף קש לי חמ מנ פו, של אנ ה בש מה שה ר נש של ם אמ דה אה ן הה ם מי כל לו לה דש תוב חי ן כה כי לה ד, וש בנ לש חוץ בי בנ א גופו מי לה א אל מה טש םא ני ל
ב שה חש אי נל דנ ה ונ רה ה זה ל עמבודה ה של מה ב הוא - בה שה חש ה נל מל י בנ כםל. כי ה הנ אה מש טנ מש ה של אה מש י טג זוהי פו, של שום אנ מי בו  רנ

הוא.

ד רי פה הי נו ולש מל ר מי מי שה הי ם לש דה אה ה הה רוצל נו, של רש מנ אה מו של ר, כש חי אנ ד הה צנ ה, הנ רה ה זה ל עמבודה ז של גל הו רם ה, זל אי םא ורש ב
ג ת חנ יו, אל רה חמ תוב אנ כה ך. וש ע לש רנ הה י לש די ך - כש ך. לה ה לה עמשל םא תנ ה ל כה סי י מנ להי תוב (שמות לד) אל ה כה ל זל ענ יו, וש לה עה מי
ר. חי אנ ד הה צנ ל הנ לנ גש יף אותו בי לי םא ינחמ ל מםר אותו וש שש ם לי דה אה יך הה רי צה ה של שה דג קש ד הנ ה צנ מםר - זל שש מםר. תי שש צות תי מנ הנ

יו. לה ב אי רי קה תש מי י של ל מי כה א לש מי טנ א, ומש מי י הוא טה רי יף אותו, המ לי ם ינחמ אי וש

ת ענ בש מםר, שי שש צות תי מנ ג הנ ת חנ תוב אל ן כה י כי ני פש מור. ומי א שה רה קש ני קום של מה הו  מםר - זל שש צות תי מנ ג הנ ת חנ אל
לו אי ים, וש יוני לש ם על הי כות, של ל סג ים של יהמי ת הנ ענ בש שי ם כש ינה לו אי ים אי ת יהמי ענ בש ך. שי יתי וי ר צי של אמ צות כנ ל מנ םאכנ ים ת יהמי
צות. ל מנ םאכנ ים ת ת יהמי ענ בש ה - שי טה מנ ם לש הי ל של ענ מור, וש ל גה לי ין הנ לו אי אי מור, ובש ל גה לי לו הנ אי ה, בש ל זל ענ ים. וש תוני חש תנ

ים, סוד אות ו'. יוני לש על ים הה יהמי לו הנ ים אי ם שורי רל טל י אות ו', של לי ר בש סי תוב חה צםת כה מנ

םא ל וש ש  קםדל ים בנ לי עמ נו, מנ דש מנ י לה רי המ ד? של יורי דוענ  ש, מנ די קנ תש צות הי מנ ג הנ ל חנ ה של סוד זל ן של יוה ר, כי םאמנ ם ת אי וש
ים? תוני חש תנ ים הנ יהמי לו הנ אי ה בש טה מנ ת לש דל דוענ יורל ים. ומנ ידי מורי

ה, לה חי מו תש צש ל ענ ר) ענ פי כנ (לש יך  רי ר צה פי כנ יש י של גו'. מי וש יתו  ד בי ענ ובש עמדו  ר בנ פל כי תוב (ויקרא טז) וש ה, כה אי םא ורש ב
הוא ן של יוה כי יו, וש לה ר עה פי כנ ה לש שה דג קש את בי צי לה וש ש  די קנ תש הי ה לש ילה חי תש מנ ה זו  גה רי דש ה, מנ ת זל מנ גש דג יתו. כש ל בי ענ ך  ר כה חנ אנ וש
ם? הל לה ש  די קנ מש ה  מל ובנ יתו.  בי ש  די קנ לש ה  טה מנ לש ד  יורי ה  זל ל  ענ וש ם,  אותה ש  די קנ ולש יתו  בי ל  ענ ר  פי כנ לש יך  רי צה ש,  די קנ תש הי
ר של אמ י כנ רי המ ה. של לה עש מנ ה לש עמלות אותה הנ ים לש יכי רי ים, צש שי דש קנ תש לו מי אי ן של יוה כי ר. וש עםמל בון הה שש חל ה, בש טה מנ לש ל של אי רה שש יי בש

ה. לה עש מנ ים לש יוני לש על ים הה יהמי לו הנ אי ר בש שי קנ תש הי ה, לש לה עש מנ ה לש ז עולל ש, אה די קנ תש ה מי כה לש מנ ית הנ בי

ן מנ ל זש כה ן בש כי ם. וש ים הי יוני לש ים על ים, יהמי יהמי לו הנ אי י של פי ם, לש יי לנ גש רנ ל הה ה ענ ידה עממי בון בנ שש ים חל נו עושי ה אה ל זל ענ וש
ד חה אל גוף כש הנ ם וש יי כנ רי יש יו, הנ לה גש ל רנ עממםד ענ יך לנ רי ח, צה בנ של ין בש ה בי לה פי תש ין בי ים, בי יוני לש על ים הה יהמי לו הנ אי ם לש דה ס אה נה כש ני של
ם עולה ל הה ח של בנ שום של עוד, מי ת. וש בל של ה לה כה רש דנ ה של בה קי נש םא כי ל כםחו, וש ד בש עומי ר של כה זה ה כש ידה עממי גוף לנ ם וש יי כנ רי ם. יש שה

יון. לש על הה

ר שי קנ תש הי ים, לש רי כה זש ק הנ נות, רנ מש ים לי יהבי חג םא מש ל ה, וש בון זל שש חל טורות מי ים פש שי ר, נה כה זה הוא סוד הנ שום של ומי
ר כה זה ית בש רי בש סוד הנ שום של ים. מי שי םא נה ל ים וש רי כה ך. זש כורש ל זש ה כה אל ה, (שמות כג) יירה ין זל עי יך. כש רי צה מו של ד כש חה ל אל כה

בות. יש חנ תש םא מי ים ל שי ה, נה לה עש מנ ה סוד לש ידה עממי שום של ה, ומי בה קי נש םא בי ל הוא, וש

ד) חי אנ תש ד (ומי חה ה יום אל שה דג קש ת הנ לל ים נוטל יוני לש על ים הה יהמי לו הנ אי ים מי יהמי ת הנ ענ בש ל שי כה בש אן, של נו כה דש מנ סוד לה וש
ה עה בש ל שי כה בש ן  כי וש ים.  יוני לש על ים  יהמי ה  עה בש שי בש ש  די קנ תש מי , של בוענ את שה רי קש ני ה  תונה חש תנ הנ זו  וש ים,  תוני חש תנ הנ לו  ל אי של
או צש מש ים, ני יוני לש ים על ה יהמי עה שש תי ים וש עי בה רש ים אנ אי צה מש ר ני של אמ כנ ל. וש לה כש ד בי םא ענ ל ד וש ים, ענ ים יהמי שי מי לו חמ אי ה מי עה בש שי וש
תוב (ויקרא כג) ה כה ל זל ענ ע. וש בנ של לו הנ אי ה בש עולל בוענ של א שה רה קש ד ני חה ל אל כה ם, וש הל ים בה שי דש קנ תש מי ים של ע יהמי בנ ה של טה מנ לש

בות. קי ל נש שון של תוב לה כה ס הנ פנ בות, תה קי לו נש אי שום של ה. מי ינה יל הש ימםת תי מי תות תש בה ע שנ בנ של

בות קי ן נש אותה בועות, מי שה ג הנ א חנ רה קש ז ני ה, אה לה עש בנ ה בש שה ר אי בי חנ תש הי ן לש קנ תש ת ני יי בנ הנ ם וש הל שו בה דש קנ תש ר הי של אמ כנ וש
םא ל וש ם,  כל לה ם של ם, הי יכל עםתי בג שה תוב בש ה כה זל שום  ומי ם.  הל בה שו  דש קנ תש ני ים של יוני לש ים על יהמי ם  ן אותה יהל לי ים עמ שורי של

ם. הל מה ה עי טה מנ ל לש אי רה שש ים יי שי דש קנ תש ם מי ך גנ כה י של פי בועות, לש שה תוב בש כה

ים שי מי חמ הוא יום הנ ם, של יהל לי עמ יון של לש על הוא הה יום הנ ים, הנ ים יהמי עי בה רש אנ ה וש עה שש תי ים לש יעי גי ר מנ של אמ ה כנ ל זל ענ וש
הוא, יון הנ לש על יום הה ז הנ אה ים, וש ני ים פה עי בה רש אנ ע וש שנ תי ה, בש תורה לות הנ לה ים, סוד כש ים יהמי עי בה רש אנ ה וש עה שש ל תי ט ענ שולי של

ים. ני ים פה עי בה רש אנ ע וש שנ תי ה בש לולה ה כש יא תורה ה, מוצי טה ל מנ רות של עורש תש הי ים, בש שי מי חמ יום הנ הנ

ת אל יהה  רםחל פש ה אל תה ר שה של אמ ה  ן לה רור קי ת ודש יי ה בנ אה צש פור מה ם צי ר, (תהלים פד) גנ מנ אה ח וש תנ ר פה זה עה לש י אל בי רנ
ים מי ם שה הל ומי חוץ,  ם בנ יהל דורי ים מש מי ם שה הל מי ם של יי מנ י שה פררי צי לו  ת, אי יי ה בנ אה צש פור מה ם צי גנ גו'.  וש יך  חותל בש זש מי
ם כגלה י של ני פש ? מי דוענ ד. מנ חי פנ םא מש ל ם וש דה ל אה ל כה ת של יי בנ תו בש ירה ה די עושל הוא עוף של רור, של דש מו הנ ת, כש יי בנ ם בנ יהל דורי מש
פור הו צי זל רות. וש גומו חי רש תנ רור, וש ם דש אתל רה ר (ויקרא כה) וקש מנ אל נל מו של רות, כש רור? חי הו דש רור. מנ ים לו דש אי קורש
לו ים אי די רה פש ם ני יהל רי חמ אנ ים, ולש ים יהמי שי מי ת חמ יי בנ יו בנ גורה ים, מש ני יא בה ת, מוצי יי בנ ן בש ה קי עושל יום של י מי רי המ רור. של דש

רות. רור - חי א דש רה קש ני הו עוף של זל לו, וש אי מי

רות את חי אן יוצי כה ץ. מי רל אה רור בה ם דש אתל רה ה וקש נה ים שה שי מי חמ ת הנ ננ ת שש ם אי תל שש דנ קי תוב, וש ה כה ה מנ אי םא ורש ב
ל רות ענ תוב (שמות לב) חה ה כה ל זל ענ רות. וש את חי רי קש נו ני מל את מי יוצי ה של רות, תורה נו חי מל את מי יוצי י של ני פש ם. ומי כגלה לש
א רה קש יון ני לש על ה הה יא יום זל מוצי ה של י מנ רי המ רות, של את חי רי קש ני ה של תורה זו הנ רות, וש א חי לה רות אל א חה רה קש ל תי לגחםת, אנ הנ
"א ה. הי יונה לש רות על חי ה וש תונה חש רות תנ ייש חי שום של ה, מי יונה לש רות על יום הוא חי ה הנ זל כםל. וש ל הנ רות של הוא חי רות, וש חי
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ם. ד הי חה אל ל כש יובי ה וש טה מי ה שש תונה חש רות תנ חי ה. וש יונה לש רות על ה. חי תונה חש "א תנ ה, הי יונה לש על

ם חל ר, לל בה דש מי ד בנ חה אל י. וש ני ם עם חל ה, לל צה לו מנ כש ם, אה יי רנ צש מי או מי ר יהצש של אמ ד כנ חה ל: אל אי רה שש לו יי כש ם אה חל י לל יני י מי ני שש
ה ל זל ענ ם. וש יי מה שה ן הנ ם מי חל ם לל כל יר לה טי מש י מנ ני נש תוב (שמות טז) הי כה בועות), של שה ד בש חה אל ח וש סנ פל ד בש חה ם (אל יי מנ שה ן הנ מי
תוב (ויקרא כה ר, של קה עי ם הוא הה חל לל הנ נות, של בה רש ר קה אה ל שש ים כה יבי רי קש ם מנ חל ל לל ענ ם. וש חל ה הוא לל ל יום זל ן של בה רש קה
הו זל גו'. של ה וש נופה ם תש חל לל יאו  בי ם תה יכל בםתי מושש תוב (שם) מי כה גו', וש ים וש שי בה ת כש ענ בש ם שי חל לל ל הנ ם ענ תל בש רנ קש הי כג) וש

. יהה כל רה דש סו בי נש כש ני ה, וש תורה ל הנ ה של יונה לש ה על מה כש ל, חה אי רה שש מו בו יי כש חה ם של חל לל

ץ, מי ך חה ה לש אל םא יירה ל תוב (שמות יג) וש ץ. כה מי א חה רה קש ני ם של חל לל ל מי אי רה שש או יי ח יהצש סנ פל ן, בש בוני תש הי נו לש ה ייש לה תה ענ
כו זה ו של שה כש ענ ה. וש צה א מנ רה קש ני הוא הנ ם הנ חל לל ל הנ בוד של יל כה בי שש ם? בי ענ טנ ה הנ ת. מה צל מל חש ל מנ ל אםכי י כה תוב (שם יב) כי כה וש
ץ? מי יהה חה ה הה ן זל בה רש קה דוענ  ל. ומנ לה ה כש אל םא יירה ל ץ וש מי חה ל הל טי בנ תש יי יהה של אוי הה םא רה ר, ל יון יותי לש ם על חל לל ל לש אי רה שש יי
רות את חי רי קש ני ה של תורה הנ ע, וש רה ר הה ל ייצל טי בנ תש ה מי יום זל ה בש תה ענ עוד, של ה. וש ינה פל אה ץ תי מי ה חה ינה יל הש ת תי תוב סםלל כה של

את. צי מש ני

ל כה אמ ך (מנ לל מל ן הנ ל בל םאכנ רו, י מש כםל. אה אל ה לל ול אנ תש יהה מי ד הה חה ה. יום אל לה חל נל י, וש ידי חי ן יש יהה לו בי הה ך של לל מל א, לש לה אל
ה פואה רש ל הה כנ אה ן של יוה ן. כי שו כי ת. עה יי בנ ר בנ חי זון אנ ל ומה כה אמ א מנ צי מה םא יי ה, ל ל אותה םאכנ י ד של ענ ה זו, וש פואה ה) רש פואה ל רש של

יק לו. זי הנ םא יהכול לש ל ה וש ול אנ תש הוא מי ה של ל מנ ל כה םאכנ ה י אה לש הה אן וה כה ר, מי מנ יא, אה הי הנ

רוך הוא: דוש בה קה ר הנ מנ ה. אה מונה אל ל הה סוד של ר וש קה ים עי עי יו יודש םא הה ם, ל יי רנ צש מי ל מי אי רה שש או יי ר יהצש של אמ ך כנ כה
יא הי ה, של צה מנ לו  כש אה ן של יוה ר. כי חי ל אנ כה אמ ם מנ הל ה לה אל יירה םא  ה זו, ל פואה רש לו  םאכש י ד של ענ וש ה,  פואה ל רש אי רה שש יי עממו  טש יי
לו םאכש י וש ץ  מי ם חה הל אוי לה ה רה אה לש הה וה אן  כה הוא: מי רוך  בה דוש  קה ר הנ מנ ה, אה מונה אל סוד הה ת בש ענ דנ לה עמלות וש ה לנ פואה רש

כםל. ה לנ פואה הוא רש יון, של לש ם על חל א לל צה מש ני בועות של שה יום הנ בש ן של כי ל של כה ם. וש הל יק לה זי הנ ינו יהכול לש י אי רי המ אותו, של

ש אי ף בש רה שש ץ ני מי חה ד. וש חה אל ים כש רי חי ם אמ חל י לל תי ים שש יבי רי קש . ומנ חנ בי זש מי ל הנ ף ענ רי שה הי ץ לש מי ים חה יבי רי קש ה מנ ל זל ענ וש
רוך דוש בה קה הנ ים בו בש קי בה דש ים ני דושי ל קש אי רה שש ה יי שום זל ל. ומי אי רה שש יי ם לש הל יק לה זי הנ לט ולש שש םא יהכול לי ל , וש חנ בי זש מי הנ
ים יו עולי םא הה לו, ל ם אי חל ל לל ים של די דה י צש ני ל שש אי רה שש ים יי רי יו שומש ם הה אי ה. וש יום זל ה בש תורה ל הנ ה של פואה רש הוא, בה

בשדיין לשעולהם.

ל ל של כה אמ מנ חו  קש םא לה ל של לו  אי א לש לה ין הוא, אל אי ל יום) של כה ין, (בש די הוא יום הנ ה, של נה שה הנ םאש  ל ר יום של בנ
ץ מי חה ה הל נה שה הנ םאש  ל ר ה של יום זל י בש ץ. כי מי הוא חה ר של חי ל אנ כה אמ שום מנ ה מי תורה ל הנ כנ אמ ת מנ אל בו  זש עה ה, וש פואה רש הה
רוך הוא דוש בה קה הנ ם, וש עולה ל הה ג ענ רי טש קנ ה מש יום זל ד בש הוא עומי יו, וש לה ין עה שי לש ם ומנ דה אה ל הה ג ענ רי טש קנ ה, ומש הוא עולל הנ

ם. עולה ת הה ן אל דה ם וש ל כגלה ין ענ די ב בש יושי

הוא יון הנ לש על ם הה חל לל הנ ם מי הל ים לה עי טש ל, הי אי רה שש יי ה לש תורה ת הנ רוך הוא אל דוש בה קה ן הנ תנ ר נה של אמ ה זו, כנ בה סי ומי
י רי המ ר, ונ ך יהשה רל דל ת בש כל לל ה לה תורה סודות הנ ים בש לי כש תנ סש ים ומי עי יו יודש הוא הה ם הנ חל לל תוך הנ הוא, ומי קום הנ מה ל הנ של

נו. רש מנ אה מו של לו כש ים) אי רי נו אומש חש ננ אמ לו של סודות (אי ים בש רי בי חמ לו הנ ים אי רי בה דש רו הנ אמ בי

יו הה ד של י. ענ י יוסי בי רנ א וש בה י אנ בי ם רנ הל מה ים עי כי יו הולש הה ך, וש רל דל ים בנ כי יו הולש נו הה ר בש זה עה לש י אל בי רנ עון וש מש י שי בי רנ
ר לו מנ ה אותו. אה אה רה עון וש מש י שי בי יו רנ ינה ים עי רי ד. הי חה ינוק אל תי יהדו  ז בש יהה אוחי הה ד, וש חה ן אל קי זה בש שו  גש ים, פה כי הולש

ן. קי זה ל הנ צל נו אי ים ייש לה שי דה ים חמ רי בה אי דש דנ א, ונ בה י אנ בי רנ לש

י. ני י אה הודי ר לו, יש מנ ה? אה תה י אנ א? מי ה בה תה ך אנ בש גנ שור בש קה א הנ שה מנ עון, בש מש י שי בי ר רנ מנ יו, אה לה יעו אי גי ר הי של אמ כנ
לו אי ה בש תה יש י הה תי ירה ר לו, די מנ ך? אה כש רש ן הוא דנ יכה הי ר לו, לש מנ ך. אה לש צש ה אל יום זל אי בש דנ ונ ים  שי דה ים חמ רי בה ר, דש מנ אה
לו ים אי יהמי רוך הוא בש דוש בה קה ל הנ צי ת בש בל של שוב לה יי י לש אתי ה בה תה ענ ה, וש תורה ל בנ די תנ שש י מי יתי יי הה ר, של בה דש מי י הנ שי פורש

ה. זל י הנ יעי בי שש ש הנ חםדל ל הנ של

ע מנ שש ני של יך  יל ר לו, חנ מנ ינו. אה לי אי ך  ח אותש לנ הוא שה רוך  בה דוש  קה אי הנ דנ ונ ב, בש שי ר, ני מנ עון, אה מש י שי בי ח רנ מנ שה
ם תל דש רנ פש דוענ ני ה, ומנ זל י הנ יעי בי שש ש הנ חםדל ר מי בה דש מי ם בנ ם שה תל עש טנ נש ים של יקי תי ים ענ שי דה חמ ים הנ רי בה דש לו הנ אי יך, מי פי ר מי בה דה
ים יעי גי מנ יך  רל בה ודש ך  לש צש אל ה  מה כש חה של י  תי עש יהדנ זו  ה  לה אי שש בי ן,  קי זה הנ אותו  ר לו  מנ אה שוב?  יי לש םא  ב לה ר  בה דש מי הנ מי ה  תה ענ

ה). מה כש חה ת הנ יענ קי תש ים לי ה (נוטי מה כש חה י הנ יעי קי רש לי

ת יש אל א אי שה ר יי של אמ יך כנ להל ך ה' אל אמ שה ר נש של יתה אמ אי ר רה של ר אמ בה דש מי ר, (דברים א) ובנ מנ אה הוא וש ן הנ קי זה ח הנ תנ פה
יג הי נש רוך הוא הי דוש בה קה א הנ לה ? אל יתה אי הו רה ך. מנ אמ שה ר נש של ר אמ בה דש מי ר, ובנ יך לומנ רי יהה צה ך הה ה כה סוק זל גו'. פה נו וש בש
ר אה שש ק מי זה הוא חה ר של בה דש גו'. ומי ב וש רה קש ענ ף וש רה ש שה חה תוב (דברים ח) נה כה מו של ק, כש זה ר חה בה דש ר, מי בה דש מי ל בנ אי רה שש ת יי אל

ם? ענ טנ ה הנ ם. מה עולה יות בה רי בה דש מי

ה דושה קש כות הנ לש מנ ה הנ קה זש חנ תש בוא, הי ים רי שי שי מו לש לש שש ני ם וש יי רנ צש מי ל מי אי רה שש או יי יהצש יא של הי ה הנ עה שה בנ שום של מי
רוך דוש בה קה ם הנ יא אותה הוצי ר, וש חי אנ ד הה צנ ה, הנ עה שה רש כות הה לש ה מנ עה נש כש ז ני אה ה, וש נה בה לש ה הנ ירה אי הי כםל, וש ל הנ ה ענ תה לש עה וש
כםחו וש קו  זש בםר חה שש י לי די ש, כש מה לו מנ הוא של ע, של שה רה "ל הה אי מה טון סה לש שי קום וש הוא מש ק, של זה ר חה בה דש מי ת בש כל לל הוא לה
רוך הוא דוש בה קה ה הנ צה ל, רה אי רה שש או יי טש א חה לי מה לש אי לט. וש שש םא יי ל יענ אותו של ני כש הנ יד אותו) ולש הורי םאשו (ולש ת ר תי כנ ולש

ש. מה קו מנ לש חל לו וש גורה תו וש לה חמ ננ ם בש יר אותה עלבי ה הל ל זל ענ ם, וש עולה ן הה ירו מי עמבי הנ לש
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גו'. וש םאש  ר ך  שופש יש יים (בראשית ג) הוא  קנ תש ז הי אה וש ש,  חה נה ם הנ אותה ך  שנ ים, נה מי עה ה פש מה כנ בש או  טש חה ל של לנ גש בי
ר, בה דש מי ם בנ כגלה לו  פש נה וש ה,  רונה חמ אנ ה בה כה סוף הוא הי בנ נו, ולש מל ר מי מי שה הי לש עו  יהדש םא  ל וש ה  לה חי תש בנ םאשו  ר כו  ל הי אי רה שש יי

ין. ית די ל בי קות של לש ים מנ עי בה רש ד אנ גל נל נו, כש מל קו מי ה לה נה ים שה עי בה רש אנ ב. וש קי נו עה שופל ה תש תה אנ יים וש קנ תש הי וש

תו לה חמ חו ננ קש לה ם, וש יהל ני פש שור לי ך קה ר הולי בה דש מי דון הנ ת אמ ים אל יו רואי ם הה יהל יני עי , בש יתה אי ר רה של תוב אמ ה כה ל זל ענ וש
ב. רה קש ענ ף וש רה שה ש  חה ם (דברים ח) נה ה הי לל אי וש דום,  י אל לופי אנ לו  המ בש ני ז  תוב (שמות טו) אה כה נו? של ן לה יי ננ לו. מי גורה וש

ר. חי אנ ד הה צנ ת הנ יענ אל ני כש הנ י לש די ה, כש תורה ם בנ ן שה יי ענ ק לש זה חה ר הל בה דש מי שוב לנ יי הנ נו מי דש רנ פש ך ני ם כה נו גנ חש ננ אמ ונ

ר של אמ כנ ך. של חםשל הנ תוך  א מי יוצי הנ א אותו  לה ין אור אל אי ם, של א שה לה ה אל י תורה רי בש ים די בי ינשש תש םא מי ל עוד, של וש
א לה הוא אל רוך  בה דוש  קה ת הנ ין עמבודנ אי בודו, וש כש ד בי בי כנ תש ה ומי לה עש מנ הוא לש רוך  בה דוש  קה ה הנ לל ענ תש ה, מי ד זל ע צנ נה כש ני
ה לל ענ תש ז מי ה, אה ב אותה זנ עה וש ה  עה רה ך  רל דל ם בש דה ן אה ס בל נה כש ר ני של אמ כנ ע. וש רה הה תוך  א מי לה טוב אל ין הנ אי ך, וש חםשל הנ תוך  מי
א לה ין טוב אל אי טוב, וש ך בש ר כה חנ עמלות אנ לנ ד, וש חה אל ע כש רנ כםל - טוב וה מות הנ לי ה שש ל זל ענ בודו, וש כש רוך הוא בי דוש בה קה הנ

ה. מה לי ה שש י עמבודה זוהי בודו, וש ה כש לל ענ תש ה מי טוב זל ע. ובש רה תוך הה א מי יהצה הוא של הנ

ן מנ זש יענ  גי הי ו של שה כש ר. ענ חי אנ ד הה צנ ר לנ בה דש מי בנ יענ  ני כש הנ י לש די כש ה בי נה שה י הנ מי יש ל  ם כה ים שה בי ו יושש שה כש ד ענ ענ נו  חש ננ אמ ונ
ל ן של מנ יענ זש גי ה הי נה שה םאש הנ ר ה בש תה ענ עוד, של תו. וש יא עמבודה ם הי שה שוב, של יי נו לש רש זנ ה, חה שה דג קש ד הנ ל צנ ש של קםדל ת הנ עמבודנ

שוב. יי אנו לש ם ובה שה אנו מי ך יהצה י כה ני פש ט, ומי ם הוא שולי שה רוך הוא, וש דוש בה קה י הנ ני פש לי ין מי בםענ די תש הוא לי ש הנ חה נה הנ

ן מנ זש הנ הוא  ו  שה כש ענ נו.  גי חנ יום  לש ה  סל כל בנ ר  שופה ש  חםדל בנ עו  קש תי פא)  (תהלים  ר,  מנ אה וש הוא  הנ ן  קי זה הנ ח  תנ פה
ק, זי חנ תש הוא מי ן של יוה כי דו. ומי גש נל ק כש זי חנ תש ר מי חי אנ ד הה צנ ר, הנ עורי תש ר הוא מי של אמ כנ ק, וש זה חה יון הל לש על ין הה די ר הנ עורי תש הי לש
ים יוני לש על ין,  די בש הוא  ם  עולה הה ל  כה ז  אה ין.  די הנ ד  צנ מי את  לי מנ תש ומי אור,  ה  ירה אי מש םא  ל של ה,  נה בה לש לנ ה  סל כנ ומש ה  עולל

דון. ה לה הוא רוצל כםל, של דון הנ אמ ין לנ ל די א של סי ינו כי קי תש ים: הנ יעי קי רש ל הה כה א בש רוז קורי כה ים, וש תוני חש תנ וש

שות דג קש ל הנ כה וש ל סודות  א כה לה ה. אל יום זל יון בש לש ין על ר די עורי תש מי דוענ  ר, מנ בה דש מי בנ נו  יר לה אי הי וש אן,  סוד כה וש
נו מל מי א.  בה הנ ם  עולה א  רה קש ני של יון,  לש על הה ם  עולה יון,  לש על הה הוא  הנ י  יעי בי שש הנ וש י.  יעי בי שש בנ ים  לויי תש ם  כגלה דות,  בה כש ני הנ
יר, אי הה שות לש דג קש הנ וש כות  רה בש הנ ש  די חנ ן לש מנ זש הנ יענ  גי ר מנ של אמ כנ וש כות.  רה בש ל הנ כה וש שות  דג קש ל הנ כה וש רות  ני ל הנ ים כה ירי אי מש
ם ים, אי תוני חש תנ תוך הנ ים מי ם עולי יים כגלה קנ ם לש הי ים הה קוני תי ל הנ כה ם, וש מות כגלה עולה ל הה קון של ל תי כה יחנ בש גי שש הנ יך לש רי צה
ז ים, אה אי כה זנ תוך הנ ים מי יהבי חנ ים הנ די רה פש ני ד של ה, ענ ירה אי םא מש ל ר) של בה ת, (דה דל ז עומל ים, אה רי שי ם כש ינה ם אי אי ים. וש רי שי ם כש הי

ין. די ר הנ עורי תש מי

תוב (איוב כה י של ני פש ים, מי יהבי חנ לו הנ נו לו אי תש נה יי י של די ג, כש רי טש קנ א מש צה מש ני ר, וש חי אנ ד הה צנ ק הנ זי חנ תש הוא מי ין הנ די הנ ומי
צונו ין רש אי י של ני פש ג)? מי רי טש קנ מש ינד הנ ם בש ת אותה רל םא מוסל דוענ (ל ה. מנ נה בה לש ה לנ סל כנ ר. ומש ית הוא חוקי לי כש ל תנ כה כח) ולש

יו. י יהדה עמשי ת מנ ד אל בי אנ רוך הוא לש דוש בה קה ל הנ של

רוך בה דוש  קה הנ ה של צה עי ה  אותה ר חוץ בש בי שה הי ה לש כולה יש ה  ינה אי ה, של קה זה ה חמ פה לי קש ד כי הוא עומי ר הנ חי אנ ד הה צנ הנ וש
ת ה אל סל כנ מש הוא של סוי הנ כי בםר הנ שש י לי די נו. כש גי יום חנ ה לש סל כל ר בנ שופה ש  חםדל בנ עו  קש תוב תי כה ל, של אי רה שש יי ן לש תנ הוא נה

ה. ירה אי םא מש ל ה, וש נה בה לש הנ

ת אל ענ  יר, ובוקי וי אמ ה בה כל ר מנ שופה הנ א מי יוצי הוא של קול הנ ר, הנ שופה ה בנ טה מנ ל לש אי רה שש יי ים  רי עורש תש ר מי של אמ כנ וש
רות עורש תש א הי יחנ ומוצי גי שש ה, מנ נה בה לש ה לנ סל כנ מש ר) של חי אנ ד הה צנ ק, (הנ זה חה הוא הל ע הנ לנ סל י הנ בי גנ ה לש עולל ד של ים, ענ יעי קי רש הה
ן יוה כי הוא, וש ין הנ די יר הנ עמבי ד ומנ הוא עומי קול הנ ז הנ ב. אה בי רש ענ תש ה, מי לה עש מנ ד לש עומי ה וש עולל הוא של ז הנ ים, אה מי חמ רנ הה
ים, מי חמ הוא רנ יא קול של יון ומוצי לש ר על חי ר אנ ר שופה עורי תש ה מי לה עש מנ לש ם  גנ ך  ים, כה מי חמ רנ ים הה רי עורש תש ה מי טה מנ לש של

ה. לה עש מנ ם לש ך גנ ר כה עורי תש ה מי טה מנ ל לש רות של עורש תש הי ים, ובנ מי חמ רנ ים בש מי חמ קול, רנ ים קול בש בי בש רש ענ תש ומי

ם ה, עולה אי םא ורש ן? ב מו כי ר - כש עורי תש הי ה לש טה מנ ל לש רות של עורש תש ה או הי טה מנ ל לש יך יהכול קול של ר, אי םאמנ ם ת אי וש
ם ד. אי הוא עומי מו של א כש לה ן לו, אל םא נותי יון ל לש על ם הה עולה ה, וש ן טובה בל א אל רה קש הוא ני יד, וש מי ל תה בי קנ ד לש תון עומי חש תנ הנ
ין ים לו די ני בות, נותש צש ענ ד בש ם הוא עומי אי ה. וש לה עש מנ לש ים לו מי ירי אי ן מש מו כי ה, כש טה מנ לש ים מי ני ת פה רנ אה הל יהם בש הוא קנ

כשנלגשדו.

ה. יונה לש ת על רל חל ה אנ חה מש מו שי צש ענ ך לש ם מושי דה ן אה ל בל ה של חה מש ה. שי חה מש שי ת ה' בש דו אל בש ה, (תהלים ק) עי מו זל כש
ל אי רה שש ים יי ימי די קש מנ ך  שום כה ה. מי לה עש מנ לש מי ך  מושי ך  ת, כה רל עורל תש יא מי הי של מו  תון - כש חש תנ ם הנ עולה ה הה ם זל גנ ך  כה
ה כל ה, ומנ לה עש מנ ה לש עולל ד, וש חה ה אל עמשל ננ , וש רוחנ ם וש יי ש ומנ אי לול בש ים) כה מי חמ ל רנ הוא (סוד של ר קול של שופה ים בנ רי עורש ומש

ה. לה עש מנ לש ך מי ך מושי ה, כה אל רה תש מי מו של ז כש אה ה, וש זל קול הנ ל הנ לו של ים אי ני וה גש ע בי בה צש ני זו, וש ה הנ טובה ן הנ בל אל בה

ה טה מנ לש מי ים  מי חמ רנ בש ת  לל לל כש ני וש  , יהה לל עה ים  שורי וש ה  לה עש מנ לש מי ים  אי יוצש ים  מי חמ רנ ה,  זל קול  בש ת  נל קל תש ני של ן  יוה כי וש
ג. רי טש קנ יהכול לש םא  ל וש כםחו  ש  לה חל נל וש ים)  ני פה ת הנ רנ אה הל ה בש רואל וש ל  כי תנ סש ר, (מי חי אנ ד הה צנ ב הנ בי רש ענ תש ז מי אה וש ה.  לה עש מנ לש ומי

ה. לה עש מנ ל לש ה של רה אה הל ה ובש טה מנ ל לש ה של רה אה הל ים - בש די דה צש ל הנ כה ים מי ני פה ת הנ רנ אה הל ת בש ילמל זו קנ ה הנ טובה ן הנ בל אל הה וש

ה טובה ן הנ בל אל ה הה ירה אי ים מש פורי כי יום הנ ים. ובש פורי כי יום הנ ר בש ייה אומי ה? הל לה עש מנ ל לש ה של רה אה הל ת בש דל י עומל תנ מה
ל אי רה שש ים יי ני קש תנ ז מש אה הוא), וש ג הנ רי טש קנ מש ב הנ בי רש ענ תש א, (ומי בה ם הנ עולה ל הה אור של תוך הה ה מי לה עש מנ ל לש אור של יא בש הי הנ

יו. לה ט עה הוא שולי ק של זה חה ה הל זל ר הנ בה דש מי ים לנ חי שולש ד, וש חה יר אל עי ה שה טה מנ לש
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נו, מל ה (הוא מי מה מה ה ושש בה רה ל חה כה שום של ב, מי רי חה ם הל עולה ל הה ית של עי צה מש ה אל דה קג הוא הוא נש ר הנ חי אנ ד הה צנ הנ וש
ד שוב, צנ יי ל הנ ל כה ית של עי צה מש אל ה הה דה קג יו, ונש לה ט עה הוא שולי ר הנ חי אנ ד הה צנ נו, הנ מל ט) מי שולי הוא הנ ר הנ חי אנ ד הה צנ הנ מי

ם. עולה ל הה שוב של יי ל הנ ע כה צנ מש אל ם בש יי לנ רושה ת יש דל ה עומל ל זל ענ ה הוא. וש שה דג קש הנ

ה יונה לש ה על דה קג א. נש בה ם הנ עולה ל הה ת של חנ אנ ה, וש לה ת של חנ ה - אנ שה דג קש ד הנ ם, צנ יי מנ כות שה לש ת מנ לל דל בש דות ני קג י נש תי שש בי
ה דה קג שוב. נש יי ל הנ ל כה ע של צנ מש ם, אל יי לנ רושה , יש יהה תל חש ת תנ דל ה עומל לה ה של דה קג דות. נש קג י נש תי שש ת בי ילמל ה קנ ל זל ענ ת, וש מל לל עש נל
ים, די דה צש ל הנ כה ם לש עולה ל הה ל כה ע של צה מש אל ת בה דל עומל ץ, של רל אה ל הה ן של דל ן עי יא גנ ה, הי תומה ה וסש יונה לש א על מה אי ת מי חנ לוקנ של

ם. עולה י הה די דש ל צי כה שוב וש יי הנ ה וש בה רה חה ל הל של

עוץ ד נה חה מוד אל ענ ת. וש ענ םא נודנ ל ה של תומה ת וסש מל לל עש ה נל יונה לש ת על חנ ה אנ דה קג ת נש דל ן עומל דל ן עי ע גנ צנ מש אל ה בש ל זל ענ וש
לש או שה צש מש ם. ני עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ ים לש די רה פש ני ם של יי ים מנ עי ם נובש שה יא, ומי הי ה הנ דה קג נש הנ ה תוך  לה עש מנ ה לש טה מנ לש מי

ה. תורה ל הנ דות של קג לש נש ת שה מנ גש דג ל זו, כש דות זו ענ עומש ם של עולה דות בה קג נש

הוא ר הנ חי אנ ד הה צנ ק לנ לל ת חי תי י לה די הוא, כש ר הנ בה דש מי ל לנ אזי זה עמ ל לנ אי רה שש ים יי חי שולש הוא של יר הנ עי שה ה, הנ אי םא ורש ב
יר עי שה א הנ יחה הוא. ני ר הנ חי אנ ד הה צנ ד לנ חה אל ה', וש ד לנ חה אן? אל ה כה מה ים לה ירי עי י שש ני ר, שש םאמנ ם ת אי תו. וש ק אי סי ענ תש הי לש

? דוענ ה' מנ ך לנ ר, אנ חי אנ ד הה צנ ל הנ הוא של הנ

עמשות ן לנ כוני תש יי י של די יד, כש מי ם תה דה י אה ני בש ין בי ה די עושל ה של ר, זל שוטי א לנ רה נו, קה ל בש ס ענ יהה כועי הה ך של לל מל א, לש לה אל
ס ננ כש םא ני אי ל דנ ר, ונ מנ נו, אה ה אותו בש אה רה ן של יוה ם. כי כםל שה אל ך לל לל מל ית הנ בי ס לש ננ כש ני ח, וש מנ הוא שה ר הנ שוטי נו. הנ בש ין בי די
מו, ייס עי פנ תש הי שום של מו. ומי ייס עי פנ תש הי ך וש לנ ה? הה שה ה עה י. מל לנ ך עה לל מל ס הנ ענ כה שום של א מי לה י אל בי ית אה בי אן בש ר כה שוטי הנ

הוא. ר הנ שוטי ע בו הנ םא יידנ ל ה של וה צי נו, וש בש לי ה לו וש יונה לש ה על עודה עמשות סש ך לנ לל מל ה הנ וה צי

י, ני בש לי י וש י לי תי נש כנ הי ה של יונה לש על ה הה עודה סש הנ ה מי ע זל ם יידנ ה אי תה ך, ענ לל מל ר הנ מנ הוא. אה ר הנ שוטי ס הנ ננ כש סוף ני בנ לש
י ני פש ים לי שי תה י, וש ננ פה ים לש שי תה וש הו  של ין מנ כי ר לו, תה מנ אה ה וש עודה סש ל הנ ה ענ נל מג מש א לנ רה ה? קה שה ה עה ן. מל חה לש שג ל הנ בי לש בנ תש יי
ל של י וש לי ה של חה מש ל שי יא של הי ה הנ שובה חמ ה הנ עודה סש הנ ע מי םא יידנ ל י, וש לי של י מי ננ פה ד לש סועי שםב של ינחש י של די הוא, כש ר הנ שוטי הנ
םא ך, ל כה ך  לל מל ה הנ שה עה םא של ם ל אי נו. וש לה ה של עודה סש ל הנ ה של חה מש שי הנ ק מי חי רנ תש יי לו, וש ך  לי יי הוא וש ק הנ לל חי ח הנ קנ יי י, וש ני בש

ך. לל מל ית הנ בי הוא מי ר הנ שוטי ק הנ חי רנ תש יי

י די הוא, כש ג הנ רי טש קנ מש לנ ד  חה אל וש י  לי ד  חה ים, אל ירי עי י שש ני שש ינו  מי זש ל, תנ אי רה שש יי לש הוא  רוך  בה דוש  קה ר הנ מנ אה ך  כה
ך לי יי הוא וש ק הנ לל חי ח הנ קנ יי נו, וש לה ת של רל חל אנ ה הה חה מש שי ת הנ עודנ סש ע בי םא יידנ ל ל, וש י הוא אוכי לי ה של עודה סש מי שםב של ינחש של
תון חש תנ ם הנ עולה ל הה ל של יכה הי רות תוך הנ שש ה לי אה א, בה בה ם הנ ה, עולה יונה לש על א הה מה אי ן של יוה י. כי יתי בי ק מי חי רנ תש יי וש כו  רש דנ לש
ין די י הנ לי עמ םא בנ ל וש הוא,  ג הנ רי טש קנ מש א הנ צי מה םא יי ל ין הוא של ים, די ני פה ל הנ ה) של רה אה הל בש יהה  לל עה יחנ  גי שש הנ םא אור (לש צ מש לי
לו אי ים מי לי ל נוטש אי רה שש יי א, וש צה מש הוא ני רות הנ חי ע הנ פנ ל של כה ם. וש כגלה יר לש אי כות ומי רה בש ל הנ יא כה ר מוצי של אמ יו, כנ נה פה לש

כות. רה בש הנ

יו נה ם בה תון עי חש תנ ם הנ עולה חנ הה מי שה א של תון ומוצי חש תנ ם הנ עולה ל הה ל של יכה הי ס לנ נה כש א ני בה ם הנ עולה ר הה של אמ י כנ רי המ של
ת רנ אה ל הל כה וש ה  חה מש ל שי כה וש ים,  כי רש בה תש מי ם  מות כגלה עולה הה וש ן,  חה לש שג הנ ך  רי בה מש ז הוא  אה יא,  הי ה הנ יונה לש על הה ה  עודה סש בנ

רו. הה טש י ה' תי ני פש תוב (ויקרא טז) לי כה הו של ם. זל אות שה צה מש ים ני ני פה הנ

י ל. זוהי אזי זה עמ לנ ד  חה ל אל גורה וש ה'  לנ ד  חה ל אל לות גורה גםרה ם  ירי עי שש י הנ ני ל שש ן ענ רם המ ן אנ תנ נה וש (ויקרא טז)  תוב  כה
ענ םא יודי ל וש ין אותו,  מי זש ל, ומנ גורה מו  יל עי פי הוא ינ רוך  בה דוש  קה הנ י של די הוא, כש ג הנ רי טש קנ מש ל הנ יא של הי ה הנ חה מש שי הנ

םאשו. ל ר ה ענ ה חםתל תה ים אנ לי חה י גל ר (משלי כה) כי מנ אל נל מו של לו, כש ם של עה ל הה ענ םאשו וש ל ר ם ענ ק שה ש דולי אי של

י. ם אותי י אי ה כי תה שה ר עה של ה אמ תל שש מי ל הנ ך אל לל מל ם הנ ה עי כה לש מנ ר הנ תי סש ה אל יאה בי םא הי ף ל ך - (אסתר ה) אנ נש ימה סי וש
ך לל מל א הנ ר בה של אמ סוף, כנ לו. ובנ ך  הולי ל, וש נוטי הוא של ק הנ לל חי ב. בנ טוב לי וש חנ  מי הוא שה יום הנ ן בנ מה א הה ייצי תוב, ונ כה וש

ך. לל מל ן הנ ה מי מה ל ענ ענ יהה וש נל ל בה ענ יהה וש לל ת עה של קל בנ ה מש כה לש מנ ה, הנ כה לש מנ ית הנ בי יון לש לש על הה

יון לש על הה ך  לל מל י הנ ני פש ה לי יום זל ה בש יא עולה ל יום, הי כה לות בש פי ים תש לי לש פנ תש לות ומי גה ל בש אי רה שש יי ן של מנ זש בי לו  פי אמ ונ
יך ר אי זה גש ני דום, וש ם אל עמשות עי רוך הוא לנ דוש בה קה יד הנ תי עה מות של קה ן נש ל אותה רות כה זה גש ז ני אה , וש יהה נל ל בה ת ענ של קל בנ ומש

ח. צנ נל ת לה ול מה ע הנ לנ ר (ישעיה כה) בי מנ אל נל מו של ם, כש עולה ן הה עמבםר מי ה לנ זל ג הנ רי טש קנ מש יד הנ תי עה

ק זל ני ה בש ה זל ך. מנ לל מל ק הנ זל ני ה בש ר שול צה ין הנ י אי גו'. כי י וש ני אמ נו  רש כנ מש י ני לות (אסתר ז) כי גה ן הנ מנ זש - בי ך  נש ימה סי וש
יון לש על ם הה שי י הנ רי המ דול. של גה ך הנ מש שי ה לש עמשי ה תנ ץ ומנ רל אה ן הה נו מי מי ת שש יתו אל רי כש הי ר (יהושע ז) וש מנ אל נל מו של ך? כש לל מל הנ

ך. לל מל ק הנ זל ני הו בש זל יומו, וש קי יים בש קנ תש םא מי ל

רות חי ים לנ אי ל יוצש אי רה שש יי את, וש צי מש ה ני חה מש ל שי כה ים וש ני פה ז אור הנ ה. אה כה לש מנ הנ ך וש לל מל י הנ ני פש לי ת מי ענ בש ן ני מה הה ז, וש אה וש
ם. הל מה עי מםחנ  שש לי יך  רי ז צה אה ם, וש יהל לי לט עמ שש לוי לי גי ה בש חה מש שי רות וש ה, חי אה לש הה הוא וה יום הנ הנ ז, מי אה הוא. וש יום הנ בנ

ה. טה מנ ם לש הל ק מי חי רנ תש הי ים לש מי ענ ר הה אה שש ים לי ני ם נותש ך גנ ם, כה הל ק מי חי רנ תש הי ק לש לל נו לו חי תש נה מו של ה, כש אה לש הה אן וה כה מי

םאש ר יר בש עי דוענ שה ר? ומנ חי ר אנ בה םא דה ל יר) וש עי ד שה גל נל יר (כש עי יב שה רי קש הנ נות לש בה רש קה ה הוא סוד הנ ה, מנ אי םא ורש ב
ז? יהה עי םא הה דוענ ל לו - טוב. מנ ד של הוא צנ שום של ר מי םאמנ ם ת א, אי לה יר? אל עי ן שה ם כי אן גנ כה ש, וש חםדל
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ה. בה קי נש ילה בי הש ר) יי בי חנ תש םא (מי ל ה של מנ ם בש יהל עמשי ל מנ כה ים, של שופי י כי לי עמ בנ א לש צה מש הוא ני יך, וש רי ה צה ר זל בה א דה לה אל
ך, לל הוא מל שום של ה. ומי בה קי נש ר בי בי חנ תש ר הי של אמ ז, כנ לו. עי ים של די דה צש ל הנ כה ה בש בה קי נש ר בי בי חנ תש םא הי ל יר, של עי ה שה ל זל ענ וש
ים פי שש כנ מש ם הנ אותה ה יהדוענ לש זל ר. וש חי אנ ן כםחו לש תנ םא נה ל ה וש בה קי נש ר בי בי חנ תש םא הי ל ה של לו, זל בוד של כה שום הנ ים לו מי ני נותש

ים. אי טה חמ ם הנ ל אותה הוא כה יר הנ עי שה ל הנ ים ענ ך שורי י כה ני פש ה. ומי לל ים אי עמשי מנ ים בש שי מש תנ שש מי של

ה טה מנ לש ים של רי חי ים אמ די דה צש לו  ל אי אן. כה הוא - סוד כה ר הנ חי אנ ד הה צנ ק לנ לל הוא חי ב של ל גנ ף ענ ה, אנ אי םא ורש ב
ם הל לה ה של אה מש טג הנ ך  תונות, כה חש גות תנ רה דש ים מי די יורש ה של ל מנ כה ר. וש ים יותי אי מי ם טש צולות יהם), כגלה ים מש אי רה קש ני (של
ם הל לה ין של די מו של ת, כש רל חל ה אנ מה הי בש ר מי לויות יותי לו תש רות של עה שש הנ שום של ר, מי ם יותי קה לש ז, חל עי ן בש י כי ני פש ר. ומי יותי
יא הי לו  ה של אה מש טג הוא, הנ ד הנ צנ כםל בנ ל הנ של ך  לל ת, מל רל חל אנ הה זו  ה הנ עה שה רש כות הה לש ל מנ בה ה. אמ אה מש טג ה בנ טה מנ לוי לש תה
םא ק. ל לה םא חה ל לוי וש םא תה לו ל ר של עה שי הנ יר, של עי ה שה ל זל ענ ים. וש תוני חש תנ ה הנ לל אי ה כש מה לי ה שש אה מש םא טג ל ת, וש רל חל בש ר מג יותי
אי דנ ה ונ ל זל ענ ים, וש תוני חש תנ ה הנ לל אי ה כש אה מש ק בו טג זי חנ תש םא תי ל י של די לוי, כש םא תה ל לו. וש יא של הי ה הנ אה מש טג י הנ ני פש ק, מי לה חה

ר. חי םא אנ ל יר, וש עי שה

ה ל זל ענ הוא. וש יום הנ יו בנ נה פה לש ה מי יר אותה עמבי ה ומנ אה מש ל טג ה כה קל ננ מש י של ני פש א מי לה פור? אל א כי רה קש דוענ ני פור, מנ כי
י ם. כי כל תש ר אל הי טנ ם לש יכל לי ר עמ פי כנ ה יש זל יום הנ י בנ תוב (ויקרא טז) כי כה ים לו, של אי ך קורש כה יון, וש קה ל ני פור יום של יום כי
יר), אי ה (ומי קל ננ תש ה ומי לה עש מנ ש לש דה קש ר מי הי טנ מש שום של א מי לה ה? אל זל יום הנ י בנ ה כי ה זל תםב! מנ כש יך לו לי רי ה צה זל יום הנ הנ

ם. יכל לי סוף עמ בנ ר, ולש הנ טש יי י של די ה, כש זל יום הנ ה בנ לה חי תש ה בנ קל יננ ר וי פי כנ ם. יש יכל לי ר עמ פי כנ ה יש זל יום הנ י בנ תוב כי כה

ה ר אותה הי טנ ה, ולש קות אותה ננ יך לש רי ם צה כל תש בנ סי ם, בש יכל לי ה עמ ל זל כה ה. וש לה חי תש ה לו בנ קל יננ ה, וי זל יום הנ ר בנ פי כנ עוד, יש
ים, עי רה ים  די דה צש ל  כה ה  זל ל  ענ וש ם.  כגלה לש ה  קל ננ ומש יר  אי מי של יון  לש על הה ם  עולה הו  זל א  לה אל ר?  פי כנ יש י  מי  - ר  פי כנ יש ה.  לה חי תש
ד) הוא צנ לו, של רות (של עה לויות שש ם תש ך גנ לויות, כה צולות יהם תש ן מש אותה מו של ים. וכש רי צולות יהם, עובש ים מש אי רה קש ני של

ק. לה םא חה הוא ל ד הנ צנ ל הנ ר של עה שי ם, וש הל לה ד של הוא צנ לו, של של

ם םאתה ט ל חנ כה ם. וש םאתה ט ל חנ כה ם לש יהל עי שש פי ל ומי אי רה שש י יי ני אםת בש מש טג מי ש  קםדל ל הנ ר ענ פל כי תוב, (שם) וש ה כה זל מו  כש
ל ענ ם (וש יהל לי לט עמ שש ג לי רי טש קנ מש םא יהכול הנ ל ם, של םאתה ט ל חנ כה ה לש אה לש הה אן וה כה ם. מי הל לה ה של אה נה המ א לנ לה ר! אל יך לו לומנ רי צה
י פי חי יש ת  כל לל לה וש ם  מה צש ענ קות  ננ לש ל  אי רה שש יי ים  יכי רי צש ם.  הל לה קוי של ני וש חובות  ל הנ ת כה רנ עמבה הוא הנ פור, של יום כי ה) בש זל
ם, יא אותה ים מוצי פורי כי יום הנ ים של יוני לש ים על די דה ה צש שה מי חמ ר בנ זי עה הי י לש די ים כש נויי ה עי שה מי יון. חמ לש י על כי אמ לש מנ ם כש יי לנ גש רנ

לו. ים של רי עה ם שש הי וש

ם ז הי אה וש יא,  ה הי ילה כי ל אמ לנ כש בי ב של ל גנ ף ענ אנ ה. וש שה י שי רי ק, המ חה צש יי ל  ד של צנ יא מי הי יב, של שי חמ יהה מנ תי ם שש אי וש
ה. נוי זל ים עי נו עושי ה אה דה גש נל א, וכש צה מש ית ני שי ה שי גה רש דנ ה הוא, ובש טה מי יש הנ מי שש רון תנ חמ נוי אנ עי ה, וש שה שי

שור - עה ש. בל חםדל שור לנ עה בל ך  תוב (ויקרא כג) אנ כה וש ה,  זל י הנ יעי בי שש הנ ש  חםדל שור לנ עה ובל תוב (במדבר כט)  כה
ל לו ענ אות אי יונות בה לש גות על רי דש ל מנ ה, כה יום זל ה בש תה ענ שום של א מי לה שור? אל עה ה בל ה זל ר! מנ יך לו לומנ רי י צה ירי עמשי בה
ל סוד של ת בש דל ר עומל של אמ כנ ה. וש אה מי ה לש עולה ד של ר, ענ של ל על סוד של ן בש כגלה ה, וש יר אותה אי הה ה ולש נה בה לש ל הנ רות ענ שש לו לי אי
ים אי ם בה כגלה מור, של כור, שה ר זה ה אומי תה אנ מו של שור, כש עה ה בל ל זל ענ ים. וש פורי כי א יום הנ רה קש ני ד, וש חה כםל אל ז הנ ה, אה אה מי

ר. של ל על סוד של יר בש אי הה ר ולש שי ענ י לש די כש

אן, כה ה בש של קש ה תנ לה אי שש י של תי עש י יהדנ רי עון,) המ מש י שי בי ר לו, (רנ מנ אה עון, וש מש י שי בי ד רנ גל נל םאשו כש ה ר זל ן הנ קי זה יר הנ זי חל הל
כו') דוענ וש שור מנ עה ל בל בה ן הוא, אמ כי כון הוא וש י נה ירי עמשי ה בה אי, (זל דנ עון, ונ מש י שי בי ר לו רנ מנ י. אה יעי בי שש ש הנ חםדל שור לנ עה בל
ים, עי בש שי ה לש עולל א של לה ה, אל אל רש ני םא  ל סוק  פה הנ י מי רי המ ונ ה?  אה מי ה לש עולל דוענ  הוא, מנ ך  ם כה כון הוא. אי נה שור  עה בל
ים. עי בש שי ה לש אי עולל דנ י ונ רי ים, המ מי עה ר פש של י על יעי בי שש ים לנ רי שש ענ ר מש של אמ כנ י. וש יעי בי שש ש הנ חםדל שור לנ עה תוב בל כה ע של מה שש מנ מי

ה. תה ם אנ כה חה י של תי עש י יהדנ רי המ יך, של פל לנ י כש םאשי י ר תי רש זנ חל ה הל ל זל ר לו, ענ מנ אה

י יעי בי שש ש הנ א חםדל רה קש ן ני י כי ני פש י, ומי יעי בי שש ש הנ את חםדל רי קש ה ני נה בה לש י הנ רי המ ד, של חה אן. אל י סודות כה ני ה, שש אי םא ורש ב
יום ה בש ים עולה עי בש שי אי לש דנ , ונ תה רש מנ אה ה של ר זל בה עוד, דה ה. וש אה י מי רי ים - המ מי עה ר פש של ה על ים לה ירי אי מש של כש י של ני פש שור, מי עה
ה זו גה רש דנ יר). ובש אי הה ים ולש לי שש הנ ה לש אה ל מי ה של גה רש דנ יא, לש ה הי אה ל מי ה של גה רי דש מנ יא, ובש ים הי עי בש ל שי ה של גה רי דש מנ ה (ובנ זל
יום י בש רי המ גוף, של הנ ר מי ה יותי מה שה נש ים בנ די ם עומש כגלה דון, וש ל לה אי רה שש ם יי ל ענ כה ל לש ה נוטי יום זל י בש רי המ ים, של עי בש ל שי של
ה. נל עג םא תש ר ל של ש אמ פל נל ל הנ י כה ם. כי יכל שםתי פש ת ננ ם אל יתל ני עי ר וש מנ אל נל מו של גוף, כש ל הנ םא של ל ש הוא, וש פל נל ל הנ נוי של ה עי זל
שות ה רש ין לה ים, אי עי בש ל שי שות) של רש סוד (בי ת בש דל םא עומל ם ל אי שותו. וש רש אות בי צה מש ני שות וש פה נש ל הנ כה חנ לש ה לוקי יום זל וש
ם הל בה ינו  נותי י שש מי יש ר (תהלים צ)  מנ אל נל של מו  ים, כש עי בש ל שי סוד של שות בש פה נש ת הנ ידנ עממי ם), של עממםד שה שות (לנ פה נש בנ

גו'. ה וש נה ים שה עי בש שי

ם, הל ת בה טל שולל אי של דנ ם - ונ הל ת בה טל םא שולל ה ל נה ים שה עי בש שי ימו לש לי שש םא הי ל ים של די לה יש שות הנ פש ר, ננ םאמנ ם ת אי וש
ת. כל יא הולל ה הי נה ים שה עי בש ל שי כה ה, בש ל זל ם כה עי ה, וש תורה וות הנ צש מי ה לש בי רש ים הנ יהמי ה לש כה זה י של מי מות, כש לי שש םא בי ל ל בה אמ
י ה ומי בל רש מנ י של ה, מי נה ים שה עי בש ל שי חוד של יי ד? בש חה ה אל ה זל יט. מנ עי מש מנ ד הנ חה אל וש ה  בל רש מנ ד הנ חה נו, אל דש מנ ה לה ל זל ענ וש

יט. עי מש מנ של

ן דה יו, וש נה פה מות עולות לש שה נש ל הנ כה ם, וש כגלה ה זו בש גה רש ת דנ מל לל שש ני ים, וש עי בש שי ל הנ כה ת בש רל ים עובל פורי כי יום הנ ה בש ל זל ענ וש
יו, לה ר עה פי כנ לש רוחו  נוף מי יר טי עלבי םא הל ל י של ה. מי יום זל ל בש אי רה שש ל יי ם ענ חי רנ רוך הוא מש בה דוש  קה הנ ין, וש די ן בש ת כגלה אל
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םא ל צולות יהם, וש הוא מש יט, וש טי ש וה פל א רל רה קש ני הוא של קום הנ מה ענ בנ ה, טובי יום זל תו בש לה פי ה תש ר עולה של אמ ה) כנ יום זל (בש
ך. לל מל םאש הנ ר ה בש רה יות עמטה הש ה לי עולל

הוא בור הנ די ים הנ חי לוקש ם של ה הי מה כנ שום של ר, מי חי י אנ ני פש יו בי אה טה חמ ש  רי פה ם לש דה ן אה בל יך  רי םא צה ה ל יום זל בש
ן כי ל של - כה יך  י פי חי תש מםר פי ך שש יקל ת חי בל שםכל ה (מיכה ז) מי הוא. ומה בור הנ די ים בנ די ייש עי ה, וש לה עש מנ ים אותו לש לי עמ ומנ
מו לול שש חי כםל וש י הנ ני פש זות הוא לי ענ ן של כי ל של כה ם, וש יהל לי ים עמ ידי עי ם ומש יהל לי ג עמ רי טש קנ ים לש לי כש תנ סש ים ומי כי הולש לו של אי
ך. (מכאן והלאה סוד רל שה ת בש יא אל טי חמ יך לנ ת פי ן אל תי ל תי תוב, (קהלת ה) אנ ה כה ל זל ענ רוך הוא. וש דוש בה קה ל הנ של

באופן אחר)

ל ם של ינה ים אי שי דה חר הל וש ים  ני מנ זש ל הנ י כה כי וש גו'.  וש ים  שי דה חר םאש  ם ר כל ה לה זל הנ ש  חםדל ר, (שמות יב) הנ מנ אה ח וש תנ פה
י אותו תי רש סנ י מה ני ל אמ בה י הוא, אמ לי ם, של כל ה לה זל הנ ש  חםדל א הנ לה תוב) אל םא כה ם ל יכל שי דש א חה לה רוך הוא? (אל בה דוש  קה הנ
ר דה סג ם הוא מש כל לה של ש  לוי. חםדל גי םא בש ל ה וש סל כל ה הוא בנ ל זל ענ י הוא, וש לי י של יעי בי ל שש בה ה, אמ לל גש ני ם הוא בש כל לה ם. של כל לה
ש חםדל ל הנ בה יות). אמ אותי ר הה דל סי הוא א' ב' ג' כש הוא א' ב' ג'. י"ב הוא סוד אות ג' (וש יב, של בי יות אה ר אותי דל סי כש

ה. טה מנ ה לש לה עש מנ י מי ני אמ ה, ונ לה עש מנ ה לש טה מנ ם מי תל ם? אנ ענ טנ ה הנ י). מה רי שש יות (תי אותי סוף הה י הוא מי לי י, של יעי בי שש הנ

אשונות, רי ש  מי חה י בש ני אמ שום של י הוא, מי ני אמ ש  חםדל ה לנ רה עמשה סוי, ובנ כי י הוא בש ני אמ ש  חםדל הנ םאש  ר י. בש לי ה של זל
י ני אמ ש  חםדל ה לנ רה עמשה ים. בנ ה יהמי שה מי שום חמ י הוא מי ני אמ ש  חםדל ת הנ לנ חי תש יות. בי ישי לי שש ש  מי חה רונות, ובש חמ אנ ש  מי חה ובש

ים. יי ישי לי ש שש מי שום חה י הוא מי ני ש אמ חםדל ר לנ שה ה עה שה מי חמ ים. בנ רי חי ים אמ ה יהמי שה מי שום חמ הוא מי

ל כה ש הוא, בש מי סוד חה יון בש לש על ם הה עולה יון, וש לש על ם הה עולה ה הוא מי זל ש  ל חםדל כה שום של ה? מי ל זל ם כה ענ טנ ה הנ מה
יו רה בה ל דש כה וש סוי הוא,  כי יון בש לש על ם הה עולה שום של לוי, מי גי םא בש ל וש סוי  כי ה הוא בש זל ש  חםדל ך  שום כה ומי ן,  מנ וזש ן  מנ זש
כםל הוא ה. הנ לל גנ תש ז מי ש, אה חםדל ט"ו לנ יענ יום הנ גי מנ ן של יוה דו. כי בנ רוך הוא לש דוש בה קה ל הנ ה הוא של ש זל חםדל ר. וש תי סש הל בש
תוך ים מי תוני חש תנ יר לנ אי הה ת לש דל עומל ה, וש יונה לש על א הה מה אי ה מי ירה אי ה ומש נה בה לש ת הנ מל לל שש ני ה, וש נה בה לש שות הנ דש חנ תש הי בש יענ  גי מנ
ו שה כש ד ענ אשון. ענ רי יום הה ם בנ כל ם לה תל חש קנ ר (ויקרא כג) ולש מנ אל נל של מו  אשון, כש א רי רה קש ה ני ל זל ענ וש יון,  לש על אור הה הה

תון. חש סוד תנ ים לש די אן יורש כה יון. מי לש סוד על ים בש יהמי ל הנ ים כה די עומש

ם, עולה ל הה ין של ן די י דה יון, מי לש על ם הה עולה ל הה ים, סוד של אשוני רי לו הה ים אי יו יהמי יון הה לש על יום הה ה, מי אי םא ורש ב
א. רי קה ץ יי רל אה ל הה י כה להי ה - (ישעיה נד) אל זל תון? (סוד) של חש תנ ין הנ די א מי לה ם אל עולה ה הה זל א בש צה מש םא ני ין ל י די רי המ של
ל כה ל  של הוא אור  ם של רות, עולה חי ם הנ א עולנ רה קש ני יהה  הה םא  ל ן  כי ם  ה, אי לה עש מנ לש ן  דה ם  עולה ין הה די ר  םאמנ ם ת אי של
ין ר די עורי ם הוא מש ק - אי חה צש ל יי ין של די ר מי םאמנ ם ת אי רות. וש חי ל הנ ל כה ם של ים, עולה יי חנ ל הנ ל כה ם של מות, עולה עולה הה
א לה ל אותו, אל סובי י של ין מי הוא, אי יף הנ קי תנ יון הנ לש על ש הה אי הה בםל, של סש ם לי עולה ל הה ים כה כולי םא יש ה, ל זל ם הנ עולה י הה בי גנ לש

ש. ל אי סובי ש של הוא אי ה, של טה מנ לש ש של אי

ל תון, של חש תנ ם הנ עולה יו מי ינה ל די ם כה גנ ך  מות, כה עולה ל הה ל כה תון של חש תנ ם הנ ה עולה זל ם הנ עולה הה של מו  א, כש לה אל
ן ל בל ה ענ רה זי ים גש רי םא גוזש ית, ל יעי בי ה שש גה רש הוא דנ שום של ה, ומי זל ם הנ עולה ל הה יון ענ לש ין על א די רה קש ה ני זל ט. וש ים שופי לקי אל

ה. לה עש מנ ה וה נה ים שה רי שש על א מי לה ם אל דה אה

יא ם הי עון, אי מש י שי בי ר רנ מנ עות. אה מה יו דש ינה גות עי זולש של ה אותו  אה רה וש עון,  מש י שי בי רנ ה בש זל ן הנ קי זה ל הנ כי תנ סש הי
עות. ם שומש יי ננ זש ל אה ר ענ בי דנ מש י של י מי רי שש ר לו, אנ מנ ה? אה לה עש מנ ה וה נה ים שה רי שש על דוענ מי ית, מנ יעי בי שש

ם? ענ טנ ה הנ ה. מה נה ה שה רי שש על לש  ד שש ם ענ דה ן אה ל בל ין ענ ים די רי םא גוזש ץ ל רל אה ה בה טה מנ לש ין של ית די ה, בי אי םא ורש ב
ע בנ של לו הנ אי ע. וש בנ של לו הנ אי ם בש דה אה שות לה ין רש אי א. וש רי קה ץ יי רל אה ל הה י כה להי ית, אל יעי בי שש ים לנ ני ע שה בנ ים של בי עוזש שום של מי
ים יני די ל הנ כה רות וש זי ל גש ה כה שום זל יו, ומי בה גנ א לש סי לו כי אי ץ), של רל אה ה (בה טה מנ לש ה של רי שש לש על ל שש א ענ לה אות אל צה מש םא ני ל

ם. ה הי נה ים שה רי שש ל על לות של לה ה, כש טה מנ לש ים של ני ע שה בנ של לו הנ אי ה, מי טה מנ לש של

י די ה כש זל ם הנ עולה יו בה נה ל בה ין ענ די ד בש ש עומי מה הוא מנ ה, של גה רי דש מנ י זו הנ די ל יש ה הוא ענ נה שה םאש הנ ר ם בש עולה ין הה די וש
ים. תוני חש תנ תוך הנ א מי לה ר אל הי טנ הי עמלות ולש יוענ לנ ין לו סי אי שום של יון, מי לש על ם הה עולה י הה בי גנ ר לש הי טנ הי לש

ה ל זל ענ ם. וש הל מה עי מםחנ  שש לי ם וש יהל לי יו עמ פה נה כש רםש  פש יו לי נה בה ל לש ז נוטי ר יום, אה שה ה עה שה מי חמ ם בנ ל הי אי רה שש ר יי של אמ כנ וש
מו ר - כש דה ץ הה י. עי רי פש א בו  צה מש ני י, וש רי ץ פש א עי רה קש ני ן של ילה ה הוא אי י זל רי אשון. פש רי יום הה ם בנ כל ם לה תל חש קנ תוב ולש כה

יק. די ה צנ א זל לה ר? אל דה י הוא הה ר, ומי דה א הה רה קש ם ני ענ טנ ה הנ יו. מה נה פה ר לש דה הה ר (תהלים צו) הוד וש מנ אל נל של

י א מי לה ר אל דה ין הה אי יד, וש מי סות תה כנ תש הי יך לש רי צה לוי, וש ין לו גי אי ר הוא של תה סש קום מג י מה רי המ ר, ונ דה א הה רה קש דוענ ני מנ
גוף דור לנ א הי צה מש םא ני ל גוף, וש ל הנ ל כה דור הוא של ת, הי רל תל סש ה מג גה רש הוא דנ ב של ל גנ ף ענ א, אנ לה ה? אל אל רה תש ה ומי לל גנ תש מי של
ר), כה זה בורו (כש די מו בש ין עי ם. קולו אי דה י אה ני בש םא בי ב דור לה ין בו הי ה זו, אי גה רי דש מו מנ ין עי אי י של ם? מי ענ טנ ה הנ א בו. מה לה אל
ל יא, כה הי ה הנ גה רש דנ ית הנ סי כנ תש מי ב של ל גנ ף ענ אנ מו, וש םא עי נו ל קה ר זש דנ המ ונ נו  קה נו. זש מל ק מי סה פש ל קול ני בור) של די דור (וש הי וש
ץ הו הוא עי זל לוי בו, וש גוף תה דור הנ ל הי כה ץ של ר הוא, עי דה ץ הה ן עי י כי ני פש ה. ומי לל גנ תש ה ומי סל כנ תש לוי בו, ומי גוף תה דור הנ הי

י. רי ה פש עםשל

ים לי עה ה. וש לשה בםת - שש ץ עה ף עי ננ עמ ד. ונ חה אל ים כש רי מה פםת תש רוד, כנ י פי לי ה בש לה עש בנ ה בש שה ת אי לל לל כש אן ני ים - כה רי מה פםת תש כנ
ם יי שוקנ ם, כש ענ טנ יחנ וש ם רי הל ין לה אי ם, של יי ננ ל - שש חנ י נה בי רש ענ ם. וש יהל לי ט עמ שולי ד של חה אל ה, וש ד זל צנ ה בש זל ה, וש ד זל צנ ה בש לו - זל של
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ך ח - כה פנ ה טל חוצה א הנ יוצי ה של גוף. ומנ ת הנ יד אל עממי מנ ה של רה דש שי חוט הנ ם, כש ל כגלה ב נוטי ן) לולה י כי ני פש ם. (ומי דה ן אה בל בש
יך. רי צה מו של ש כש מי שנ כםל ולש יא הנ הוצי ים ולש לי שש הנ י לש די הוא, כש

ם ים, הי רי מה תש לו הנ ל אי ים של לי רוך הוא. עה דוש בה קה י הנ ני פש אות לי רה הי ם לש דה ן אה יך בל רי לו צה ים אי יני מי ן) בש י כי ני פש (ומי
ז) חי אנ תש הי ים (לש יכי רי צש י של ני פש ם, מי הל א בה רה קש רוך הוא ני דוש בה קה הנ ים של נויי כי לו הנ אי ים בש זי חמ אנ תש מי ילות של ר חי אה ל שש כה
ה. טה מנ ייש לש ך  ה כה לה עש מנ ל לש א של מה גש דג ה. כש לה עש מנ א לש מה גש ין לו דג אי ם של עולה ר בה בה ך דה ין לש אי ה. של לה עש מנ ת לש מנ גש דג ה כש טה מנ לש

רוך הוא. דוש בה קה י הנ ני פש ה לי מונה אל ל הה ה של סוד זל ז בש חי אנ תש הי ל לש אי רה שש ים יי יכי רי וצש

יון. לש על ם הה עולה ל הה ר ענ מנ אל ה נל סוד זל ה, וש מונה אל הו סוד הה ים. זל ת יהמי ענ בש בו שי שש כםת תי סג תוב (ויקרא כג) בנ כה
ה. סוק זל ר פה מנ אל ם נל עולה א הה רה בש ר ני של אמ נו, כנ דש מנ ך לה כה וש

ה מה כש חה הנ ה, וש כה ת ומנ חנ ה אנ דה את מי ז יוצי ה, אה אל רש םא ני ל םא יהדוענ וש ל קום של מה את מי צי ה לה מה כש ה חה ילה חי תש ר הי של אמ כנ
יא הוא מוצי יון הנ לש על ן הה כה שש מי הנ וש יון.  לש על ן הה כה שש מי סוד הנ ים בש די דה צש ל הנ כה ת לש טל של פנ תש ה ומי ירה אי ה מש יונה לש על יא הה הי הנ

ים. ת יהמי ענ בש בו שי שש כםת תי סג ר בנ מנ אה ם, וש כגלה יר לש אי ה מי דה מי ל הנ הוא של יצוץ הנ ני ז הנ אה ים, וש די דה ה צש שה שי

כםת סג ר בנ מנ ז אה אה אורות. וש ל הה ת כה אות אל רש הנ ית, לש שי עמשה הוא כנ תון, של חש ן תנ כה שש ה מי ר ו'? זל סי כםת חה י הוא סג מי
זו יר לש אי הה ים לש ני זגמה ים ומש די ם עומש כגלה תון, של חש תנ יון לנ לש על ם הה עולה ים? מי ת יהמי ענ בש ם שי י הי ים. מי ת יהמי ענ בש שי בו  שש תי
ה, לה ל של צי ת הנ חנ ת תנ בל של דוש לה קה ם הנ עה יך הה רי צה לום. וש ת שה כנ ת. סג לל נםפל יד הנ וי ת דה כנ יא? זו (עמוס ט) סג י הי כםת. ומי סג הנ

ים. יוני לש על ים הה יהמי לו הנ אי ב בש ה, יושי ל זל צי ב בש יושי י של ה. ומי מונה אל סוד הה בש

לו אי ב בש ה, יושי ל זל צי ב בש יושי י של מי אות של רש הנ ם, לש לי ד שה חה ם. אל לי כות שה סג ד בנ חה אל כםת, וש סג כםת בנ סג ם בנ ה כגלה ל זל ענ וש
יך. רי צה ה של עה שה יו בש לה ן עה גי הה יו ולש לה סות עה כנ יר לו, לש אי הה תון לש חש תנ ה הנ ל זל ים ענ די עומש ה, של לה עש מנ ים לש יוני לש על ים הה יהמי הנ

ה עה בש שי הנ לו  אי בש יך  רי צה תון של חש תנ ם הנ עולה ה הה ר, זל סי כםת חה תוב סג כה מות, וש לי שש כות בי ים סג אי רה קש ם ני עוד, כגלה וש
םא ל וש ה,  לה עש בנ ה בש חה מש ת שי חנ יא לוקנ הי ה של עה שה בש ים,  מי ענ הה ל  ים של דולי גש הנ ים  ני מג מש ר הנ אה שש לי זון  לה ים  דושי ים קש יהמי
י די ים, כש ר יהמי אה שש ר מי ים יותי בי ם רנ הל לה נות של בה רש קה הוא, הנ זון הנ מה נו) בנ דש ענ תש יי לו (של בש לש בנ תש יי י של די ה, כש תה חה מש לו שי קש לש קנ יש
י יני מי ה יום שש ל? זל אי רה שש ל יי ה של חה מש יא שי י הי ל. ומי אי רה שש ל יי ה של חה מש שי סוף בנ בנ לש בו  רש עה תש יי םא  ל וש ם  הל בה קו  סש ענ תש יי של

עמצלרלת.

ם ל, הי אי רה שש ם יי הל ים לה ני קש תנ מש הוא של זון הנ מה ים בנ לי אוכש ים וש חי מי ים שש ני מג מש ר הנ אה לו שש אי עוד של ה, בש אי םא רש וב
. חנ בי זש מי יף הנ קי הנ ל, ולש לי הנ ה, ובש חה מש שי ים, ובש יני מי לו הנ אי ה בש לה עש מנ עמלות אותו לש הנ ה, ולש טה מנ לש "ה מי בה קה א לנ סי ים כי ני קש תנ מש

ה. לה עש בנ ה בש חה מש שי כות וש רה ת בש חנ לוקנ ה וש יא עולה ז הי אה

ג נל עם שות בש פה ת נש לל יא נוטל הי זונות. וש ני סות וש רומש קות וש שוחמ לות וש ים, אוכש מי ענ נות הה מג דולות מש יות גש ר חנ אה ושש
ל ל כה אי רה שש יי ים, וש נוגי עי ל הה כה שות וש דג קש ל הנ כה כות וש רה בש ל הנ ת כה חנ יא לוקנ הי ת, וש דל יורל ן של יוה נו. כי רש מנ אה מו של ה, כש לה עש מנ לש
ב רי קה תש הי ת לש דל ז יורל ה, אה ים לה יבי רי קש ים ומנ ם עושי הי ים של עמשי מנ לו הנ אי ה בש ים אותה כי יו מושש ים הה ה יהמי עה בש שי לו הנ אי
ל ענ ה. וש תה ים אי רי חי ים אמ ה יהמי עה בש ל שי כה שום של י, מי יני מי הוא הוא יום שש יום הנ הנ ד. וש חה ם יום אל חנ אותה מי שנ יהה ולש נל בה בש
א רה קש ני ה. וש יום זל ם בש ים כגלה סי נש כנ תש נוס. מי ת - כי רל צל א עמ רה קש ה ני י זל ני פש ד. ומי חה אל ים כש ה יהמי מונה י, ושש יני מי ה הוא שש זל

ה. עה בש תוך שי א מי לה י אל יני מי ין שש אי י, וש יני מי שש

נו, רי בי חמ ד מי חה ע אל ד יהדנ חה ל סוד אל בה ) אמ כםל יהדוענ א הנ לה ך? (אל בםרה הו מש ך. מנ בםרה ם ה' מש י שי הי תוב (איוב א) יש כה
ין די ה, וש של ך. מ"ב קה סופו רנ ה וש שה יתו קה אשי ך? רי בםרה הו מש תור. מנ פש כנ ק מי חה צש י יי בי מו רנ לום, ושש חמ או לו בנ רש ר הל בה דש מי בנ
יות סוד מ"ב) אותי ם (ובש יי תנ ים ושש עי בה רש אנ י בש רי המ ה מ"ב, של נה שה םאש הנ ל ר ה יום של ין זל עי ך) כש ר כה חנ אנ אי. (וש דנ הוא ונ
ה מ"ב ך. (זל כםל רנ סוף הנ שות, וש לות קה חה תש הנ ל הנ נו, כה דש מנ ה לה ל זל ענ ך. וש סוף רנ בנ ין. לש די א בש רה בש ה ני ל זל ענ ם, וש עולה א הה רה בש ני
םאש ל ר יום של ה) בנ ת זל מנ גש דג סוף כש בנ ין לש די א בש רה בש ה ני ל זל ענ ם, וש עולה א הה רה בש יות ני ם אותי יי תנ ים ושש עי בה רש ל אנ סוד של ובש

ה. חה מש שי ך, בש ת רנ רל צל ל עמ יום של ין. בנ די ה, בש של ה מ"ב קה נה שה הנ

ה ל מנ כה עממםד בו, וש ינ י של ין מי אי ה, וש של קה סופו  וש תו  לה חי יון תש לש ין על ה. די ין זל די יון לש לש ין על ין די ה בי ה מנ אי םא ורש ב
ר חי ין אנ ל די בה לום. אמ ר כש אה שש םא ני ל כםל של ית הנ רי כש ה ומנ לל כנ מש ד של ם ענ שה ז מי םא זה ה, ל שורל סוף של בנ ק, ולש זי חנ תש ך מי הולי של
ה בה קי נש ה) הנ בה קי נש ל הנ ין של ה די ת (זל מנ גש דג ים, כש ני יר פה אי מי ד של ש, ענ לה חל - נל ך  הולי ה של ל מנ כה ה, וש שה ית קה אשי ה, רי טה מנ לש של

ה. ש כםחה לה חל נל של

ם חוץ עולה לום בה ר כש אנ שש םא ני ה ל ל זל ענ בול. וש מנ יום הנ ם? בש עולה ל הה רות ענ שש ה לי לה עש מנ לש ין של ר די עורי תש י הי תנ מה מי
רוך הוא דוש בה קה ין הנ מי זש הי י של לולי אי הוא. וש ין הנ די כםחנ הנ ה לש לה בש סה יון של לש על א הה מה גש דג יא כנ הי , של ל נםחנ יא של הי ה הנ בה תי הנ מי
ה םא שורל ה ל ל זל ענ ב. וש בול יהשה מנ תוב (תהלים כט) ה' לנ כה ד, של בה אל יהה נל ם הה עולה ל הה ם, כה עולה ל הה ים ענ מי חמ רנ א בש צה מש ני וש

ד. חה ע אל גנ לו רל פי בםל אותו אמ סש ם לי עולה םא יהכול הה ל ם, של עולה ל הה ה ענ לה עש מנ לש ין של די

יו הה ים של רושי פש ים הנ שי נה אמ ה הה לל אי ה מי שה מי או חמ רה ם וש יי יננ עי או  שש . נה חנ מי שה ה וש עון בוכל מש י שי בי יהה רנ הה ך  כה תוך  בש
שום א, מי בה אי סה הורנ ר, נש מנ ך? אה מש ה שי ה מנ אה לש הה אן וה כה עון, מי מש י שי בי ר רנ מנ דו. אה מש ש אותו. עה קי בנ יו לש רה חמ ים אנ כי הולש
לו אי עון לש מש י שי בי ר רנ מנ ין. אה ילי ה מי לשה מו שש ה עי לל אי ים הה רי בי חמ הנ עון וש מש י שי בי רנ כו  לש נו. הה לי צש ר אל חי אי אנ הורנ נש ייש  של
י בי א רנ ר. בה בה דש מי ים בנ שותי נו  יו אה ימה מי מי ה, של זל ן הנ קי זה ת הנ אל ש  קי בנ רו, לש מש ם? אה כל לש צש אל זו  ך  רל ה דל ים, מנ רי חי אמ הה
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א. צה מש ך ני מש אור עי ה, וש תה אור אנ אי, וש הורנ ך נש מש ר לו, שי מנ קו. אה שה עון ונש מש שי

מו. ה עי אור שורל הה ך, וש חםשל ה בנ ענ מנ רות, יודי תה סש ני קות וש ה עממג לל גנ ר, (דניאל ב) הוא מש מנ אה עון וש מש י שי בי ח רנ תנ פה
ים קי עממג ים הה רי בה דש ל הנ כה רות, של תה סש ני וש קות  עממג ה  לל גנ הוא מש רוך  בה דוש  קה - הנ א  תה רה תש סנ ומש א  תה יקה מי ענ א  לי גה הוא 
יהה םא הה ם ל אי א. של שוכה חמ ה בנ ע מה יהדנ שום של ם? מי הל ה לה לל גנ ם מש ענ טנ ה הנ ם. ומה הל ה לה לל גנ ים הוא מש יוני לש על ים הה תומי סש הנ וש
םא ך, ל חםשל םא הנ ם ל אי רות. של תה סש ני קות וש ה עממג לל גנ מש ך  י כה ני פש ך, ומי חםשל ה בנ ע מנ הוא יהדנ אור. וש ע הה םא נודנ ך, ל חםשל הנ

ך. חםשל תוך הנ ה מי לל גנ תש מי ה? אור של הו אור זל א - מנ רי ה שש מי א עי הורה ים. ונש רי תה סש ני הנ ים וש קי עממג ים הה רי בה דש לו הנ גנ תש יי

ם עולה ך אור בה מש ה עי רל רוך הוא ינשש בה דוש  קה ה. הנ נו אור זל ה לה לל גנ תש ר, מי בה דש מי יהה בנ הה של ך  חםשל תוך הנ נו, מי אה וש
לו ים אי כי םא הולש דוענ ל ר לו, מנ מנ יו. אה רה חמ לו אנ ין אי ילי ה מי לשה ים שש רי בי חמ הנ עון וש מש י שי בי כו רנ לש א. הה בה ם הנ עולה ה ובה זל הנ
עון מש י שי בי רנ כו, וש לש ד. הה חה אל ך כש לי או, ני בה ו של שה כש י. ענ מי ם עי דה ן אה בל יחנ לש רי טש הנ י לש יתי צי םא רה ר לו, ל מנ ה? אה אשונה רי בה ך כש מש עי
נו מל ר לו, מי מנ ל מםר? אה מו של ת שש ענ אל םא יודי הוא ל מו, וש ת שש ים אל עי נו יודש י אה רי א, המ בה י אנ בי ר רנ מנ כו. אה רש דנ לש ך  לנ הה

ן. מי אה ן וש מי ם אה עולה רוך ה' לש אות. בה רה תש הי םא לש ל י של תי עש יהדנ

א שה י תי ת כי שנ רה פה

י בי רנ א וש חה י אה בי רנ א וש בה י אנ בי גו'. רנ ם וש יהל די קג פש ל לי אי רה שש י יי ני םאש בש ת ר א אל שה י תי אמםר. כי ה לי ל מםשל ר ה' אל בי דנ יש ונ
מו. יהיא עי י חי בי רנ א, וש יהה בה הה ר של זה עה לש י אל בי ת רנ אל או  ים, רה כי יו הולש הה ד של י. ענ פורי צי יהה לש רש בל טש ים מי כי יו הולש י הה יוסי
י בי ר רנ מנ ם, אה יהל לי יעו אמ גי הי ן של יוה ם. כי יהל לי יעו אמ גי הי ד של ם ענ הל כו לה ה. חי ינה כי שש ם הנ ף עי תי תנ שש ני אי של דנ א, ונ בה י אנ בי ר רנ מנ אה

כו'. ה וש של נו קה ה הי סוק זל ם. פה תה עה וש ל שנ יו אל נה זש אה ים וש יקי די ל צנ י ה' אל יני תוב עי אי כה דנ ר, ונ זה עה לש אל

נו? מש ל ני אי רה שש יך יי ר, אי םאמנ ם ת אי ה. וש נל מש ני ר של בה ל דה ה ענ ה שורה לה עש מנ לש ה של כה רה בש ין הנ , אי שוהה רש י פי רי ה, המ אי םא ורש ב
בון. שש חל ה לנ לה עה וש ר  כםפל הנ ל אותו  ת כה אל סו  נש כה ד של יהה ענ םא הה בון ל שש חל הנ וש  , שוהה רש י פי רי המ ונ ם,  הל ל מי טנ נה ר  א כםפל לה אל
ת ים אל כי רש בה ים ומש רי ך חוזש ר כה חנ אנ ר, וש כםפל ל אותו הנ ן של יה נש מי ת הנ ך אל ר כה חנ אנ ל, וש אי רה שש ת יי ים אל כי רש בה יו מש ה הה אשונה רי ובה

ת. ול מה ם הנ הל ה בה םא עולל ל סוף, וש ה ובנ אשונה רי ים בה כי בםרה ל מש אי רה שש או יי צש מש ל. ני אי רה שש יי

ר חי אנ ד הה צנ ה, הנ כה רה ה בש קה לש תנ סש הי ן של יוה ן. כי יה נש מי ה בש םא שורה ה ל כה רה בש הנ יל של בי שש א בי לה ן? אל יה נש מי ה בש ת עולל ול מה ה הנ מה לה
שוהה רש פי י  רי המ ונ ן,  יה נש מי יו  לה עה ם)  יהל לי עמ (מי עמלות  לנ יון  דש ופי ר  כםפל ים  לי נוטש ך  כה שום  מי ק.  זי נה הי לש יהכול  וש יו  לה עה ה  שורל

ר. אי בה תש ני וש

א נה ימש הי יהא מש עש רנ

ין, הי י הנ צי מו חמ הו כש ל? זל קל של ית הנ צי חמ ה מנ ה זל ן מנ מה אל נל ה הנ ש. רועל קםדל ל הנ קל של ל בש קל של ית הנ צי חמ ת מנ תי ה לה וה צש מי
ה ה - זל בל םא ינרש יר ל שי עה ל - זו יו"ד. הל קל של ה הנ רה ים גי רי שש ה, זו י'. על קםל בה שש ן לי בל י"ן. אל הי י הי תי ין שש ע בי צה מג זו ו', מש וש
ר. שה ד עה חנ םא אנ ל ר וש של ה, על ימה לי ירות בש פי ר סש של ה, על ירה צי ר יש פל סי ר בש מנ אל נל ך  כה ל י'. וש ה ענ בל םא ינרש י, ל עי צה מש אל מוד הה ענ הה
הוא י'. ל - של קל של ית הנ צי חמ מנ ע. מי שנ םא תי ל ר וש של ר על מנ אל נל מו של ר, כש של על יט מי עי םא ינמש יק, ל די ה צנ יט - זל עי םא ינמש ל ל דנ הנ וש

ר הוא). של ל על קל של ית הנ צי חמ (מנ

ים רי בה ם דש ל אותה כה ה בש יהה מי ין תש ך, אי בונש רי ה מי תה הוב אנ ם, אה יי מנ שה ה בנ תה ך) אנ אה לש ן, (מנ מה אל נל ה הנ ר לו רועל מנ אה
אות לי נו, מש חה לש שג יות בש לי גה רש עמלו מנ ינ ה של יהה מי ין תש ך, אי לל מל ן הנ ך או בל לל הוא מל י של י מי רי המ יך, של פי או מי יהצש ים של די בה כש ני
מםר ך אל ילה אי ם וש שה ן, מי מה אל נל ה הנ רועל ה הה תה רוך אנ ר לו, בה מנ ה. אה יהה מי י תש ר זוהי חי ם אנ דה אה אות אורות. לש לי גגלות, מש סש
ר, ר יותי ת לומנ עי ין כה ר לו, אי מנ ך. אה בורש ם די לי שש ר לו, הנ מנ ך. אה מש מםענ מי שש דו לי ים יהרש תוני חש תנ ים וש יוני לש י על רי המ ה, של תה אנ

ת. רל חל ם אנ ענ ד פנ ה ענ תה מםר אנ אל

ה לה כנ יא  הי ה  דושה קש הנ ה  לה כנ הנ של שום  מי ש,  חםדל הנ ת  אל ש  די קנ לש זו  ר  חנ אנ ה  וה צש מי ן,  מה אל נל הנ ה  רועל הה ח  תנ פה
ר חנ אנ ם. וש יי וי לש ת הנ אל תה  שש דנ קי ם וש הל ר בה מנ אל נל ם, של יי וי ם לש שה שום של ה, מי בורה הוא גש ין, של ית די י בי ל פי ת ענ של דל קנ תש מי של
א רה בה רו  מה אמ מנ ר בש של ם, אמ עולה הה ך  לל מל ינו  להי אל יה  ה יש תה אנ רוך  : בה יהה לל עה ך  רי בה ה, מש אורה לש ייאותו  ה של נה בה לש ית הנ אי רש ני של
ת רל אל פש תי ת  רל עמטל יא  הי של שום  מי ת,  רל אל פש תי בש ת?  כל רל בה תש ומי ת  של דל קנ תש מי י  מי ובש ם.  אה בה צש ל  כה יו  פי רוחנ  ובש ים,  קי חה שש

ן. (עד כאן רעיא מהימנא) טל י בה עממוסי לנ

ים בי יושש יו  הה ד של ענ בו.  יהשש ה.  לה יש לנ ד הנ יהרנ ים  כי הולש יו  הה ד של ענ ך.  רל דל ים בנ כי הולש יו  יהיא הה י חי בי רנ וש י  יוסי י  בי רנ
ים. ירי אי מש ח של רה זש מי י הנ ני ת פש ה אל אי יהיא, רש י חי בי ר רנ מנ כו. אה לש הה מו וש ך) קה לי ני קום וש רו, נה מש יר. (אה אי הה ר לש בםקל יל הנ חי תש הי
א יהצה ם של רל טל ש  מל של קום הנ מש יר בי אי מי ה של זל אור הנ ים לה וי חמ תנ שש אור מי י הה רי ל הה ח של רה זש מי י הנ ני ם בש ל אותה ו כה שה כש ענ
ה, זל אור הנ ים לה די עובש ם של ה הי לל אי ש. וש מל של ים לנ די עובש ם של ה הי מה ש, כנ מל של א הנ יוצי ן של יוה י כי רי המ ים אותו, של די עובש וש

ה. ירה אי מש ית הנ לי גה רש מנ ם"הנ הנ אל יא בי ם הי תה בועה ה. ושש ירה אי מש ית הנ לי גה רש מנ י הנ להי ה: אל זל אור הנ ים לה אי קורש וש

ש מל של הנ ן של מנ זש ה. בי מה כש חה ה  בה עו  ים יהדש מוני דש קנ ים הנ אשוני ים רי יהמי ם - מי נה חי יא לש ה זו הי עמבודה ר של םאמנ ם ת אי וש
יון לש על הה ם  שי הנ ל  של דושות  קש הנ יות  אותי הה וש א,  יוצי ש  מל של הנ ל  ענ ד  קה פש מג הנ ה  נל מג מש הנ א, אותו  ייצי של ם  רל טל יר,  אי מי
ר. עובי ם וש הל ה בה כל ם, ומנ יי מנ שה לונות הנ ל חנ ת כה חנ אל יות פותי אותי ן הה כםחנ אותה ש), ובש מל של ל הנ םאשו (של ל ר שומות ענ רש
ט שי פנ תש ומי ש  מל של א הנ יוצי ד של א, ענ צה מש ני ם  שה וש ש,  מל של יב הנ בי יר סש אי מי ר של זםהנ הנ אותו  תוך  ס לש נה כש ני ה  נל מג מש אותו  וש

ם. עולה בה
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ם, ל שה ן של יוקה דש הנ ל אותו  אל ים  די עובש ם  הי וש מות,  דג אמ יות  לי גה רש מנ ל  ענ וש ב  הה זה הנ ל  ענ ד  קה פש מג ה  נל מג מש הנ אותו  וש
קומות םא מש צ מש ש לי מל של דות הנ קג ים נש עי יודש ים וש כי ים, הולש מוני דש ים קנ יהמי ים מי אשוני רי הה שו מי יהרש ים של ני ימה סי דות וש קג נש ובי
ים מודי ין לו ענ ר אי קל י של רי המ ם, של עולה לו בה בות אי יו עמבודות רנ הש ה יי מה ד כנ י, ענ י יוסי בי ר רנ מנ יות. אה לי גה רש ב ומנ הה ל זה של

ה? יכה מי תש לי

ה, אי םא ורש ר. ב קל שון שה ה לש יעה גי רש ד אנ ענ ד וש ענ כון לה ת תי מל ת אל פנ ר, (משלי יב) שש מנ אה יהיא) וש י חי בי ר (רנ חי ח אנ תנ פה
י בי ת. כוכש מל אי הוא אל דנ יר ונ אי מי ר של זםהנ הנ ה וש זל אור הנ ל הה בה ך, אמ יהה כה ר - הה קל של ים לנ די יו עובש ם הה עולה י הה ני ל בש לו כה אי
דוש קה יך הנ רי םא צה , ל לוהנ ם אל הל ים לה אי קורש ים וש רי ם אומש ם הי תה עש רון דנ סש חל ם וש שותה פש טי ם בש ת. אי מל ם אל יענ הי קי רה רום הה
ל בה ם. אמ עולה ל הה אורות של הה ים וש בי כוכה לו הנ כש םא יי םא ל ב יד לה תי עה ל לל בה ם. אמ עולה הה יו מי י יהדה עמשי ת מנ לות אל כנ רוך הוא לש בה

ם. הל ים לה די עובש ם של ה? אותה לל כנ תש י יי מי

ינו ה' להי ת, (דברים ו) ה' אל מל ת אל פנ ם שש הי ל, של אי רה שש לו יי ד - אי ענ כון לה ת תי מל ת אל פנ ך. שש ה הוא כה זל סוק הנ פה הנ וש
ד. ענ כון לה ת תי מל ת אל פנ י שש זוהי ת. וש מל ם אל יכל להי ים, ה' אל מי יש סנ ת. ומש מל אל סוד הה ת וש מל כל הוא אל הנ ד. וש חה אל

ד ם? ענ עולה ם בה יומה ילה קי הש ה יי מה ד כנ א ענ לה ה? אל יעה גי רש ה אנ ה זל יות! מנ הש לי יך  רי יהה צה ע הה גנ ד רל ענ ה, וש יעה גי רש ד אנ ענ וש
ם ר, אותה קל שון של ה לש לל כנ תש ה, תי יעה גי רש אנ ן של מנ זש יו. ובי לה עה ה של שה קה ה הנ עמבודה הה ה מי נוחה י מש ילה לי הש תי וש םא,  ב יד לה תי עה לל
י י לי תי רש צנ ם זו יה ם (ישעיה מג) ענ הל תוב בה ת, כה מל ת אל פנ ם שש הי ל של אי רה שש ל יי בה . אמ לוהנ ינו אל אי י של מי לוהנ לש ים אל אי קורש של

רו. פי סנ י יש תי לה הי תש

ת יר אל כי ה מנ תה ר, אנ זה עה לש י אל בי רנ ר לש מנ מון. אה גש ש בו הל גנ ר, פה זה עה לש י אל בי ם רנ ך עי י הולי יתי יי הה ת של חנ ם אנ ענ י פנ תי רש כנ זש ני
נו אה וש ת,  מל ם אל כל תש תורנ וש ת  מל ם אל כל תש מוננ אל ים של רי ם אומש כל ינש אי ר לו, הנ מנ יר. אה כי ר לו, מנ מנ ים? אה הודי יש ת הנ תורנ
ימות נו מי ר? אה קל שון שה ה לש יעה גי רש ד אנ ענ ד וש ענ כון לה ת תי מל ת אל פנ תוב, שש י כה רי המ ר?! ונ קל נו של תי תורה ר וש קל נו של תי מונה אל של
ם כל יהה לה ט הה ענ ם מש תל אנ אי. וש דנ ד ונ ענ כון לה ר דור, תי חנ ים דור אנ מי עולה נו לש מל ה מי רה םא סה ל כות וש לש מנ ים בש די ם עומש עולה הה

ר. קל שון שה ה לש יעה גי רש ד אנ ענ תוב וש כה ם של כל יים בה קנ תש סוק הי פה הנ ם, וש כל ה מי רה יהד סה כות, ומי לש מנ בש

ת מל ת אל פנ תוב שש כה ר הנ מנ לו אה יש. אי אי ל אותו הה ח רוחו של פנ ה. תי תורה ם בנ כה ה חה תה אנ ך של ה בש י רואל ני ר לו, אמ מנ אה
ו, שה כש ך ענ ין כה אי ה של כון מנ תי ת של מל ת אל פנ ה שש ידה כון, עמתי א תי לה תוב אל םא כה ל ל בה נו. אמ רש מנ אנ מו של יהה כש ד - הה ענ תה לה נש כוננ
ץ רל תוך אל ה ומי יומה ל קי עממםד ענ ת תנ מל ל אל ן של מנ אותו זש ר, ובש פה עה ת לל בל ת שוכל מל ת אל פנ ת, ושש דל ר עומל קל ת של פנ ו שש שה כש ענ של

גו'. ד וש ענ כון לה ת תי מל ת אל פנ ז שש ח, אה מנ צש תי

ייר. גנ תש הי י של תי עש מנ ים שה יהמי ר  חנ ת! אנ מל ת אל ים תורנ שי יורש ם של עה י הה רי שש אנ וש יך,  רל שש מון, אנ גש הל אותו  ר לו  מנ אה
ר בי חנ תש ני ה  אה לש הה וה אן  כה מי רו,  מש אה ם,  תה לה פי תש לו  לש פנ תש הי של ן  יוה כי ם.  תה לה פי תש לו  לש פנ תש הי וש ת  חנ אנ ה  דל שה לש יעו  גי הי כו,  לש הה

ה. תורה ק בנ סי ענ תש ני ך וש לי ני ה, וש ינה כי שש בנ

הוא רוך  בה דוש  קה יד הנ תי גו'. עה וש ך  ים בה רי חל נל כםל הנ מו  לש כה יי וש ן ייבםשו  ר, (ישעיה מא) הי מנ אה י וש י יוסי בי ח רנ תנ פה
ם. לותה גה עות בש ה רה מה ם כנ יהל לי לו עמ בש ל סה אי רה שש יי ת, וש מל אל י הה יאי בי י נש די ל יש ר ענ מנ אה ן טובות של ל אותה ל כה אי רה שש יי עמשות לש לנ

לות. גה ת הנ בםל אל סש לי עממםד וש ים לנ כולי יו יש םא הה ה, ל תורה ים בנ תובי כש ים של רואי ים וש כי חנ מש ן טובות של ל אותה א כה לי מה לש אי וש

ים תובי כש ים של רואי ים, וש כי חנ מש ן טובות של ל אותה ים כה רואי ים, וש רי פה ים סש חי שות, פותש רה דש ית מי בי ים לש כי ל הולש בה אמ
ים פי דש גנ ים ומש פי רש חה ים מש מי ענ ר הה אה ם, ושש לותה גה ים בש מי חמ ננ תש ם, ומי יהל לי רוך הוא עמ דוש בה קה ם הנ הל יחנ לה טי בש הי ה של תורה בנ
ץ רל אה י הה מי ל ענ י כה כי ם, וש כל דות לה עגתה מש ים של רי ם אומש תל אנ ן טובות של ייה אותה ם? אנ יכל להי ייה אל ים: אנ רי אומש ם וש אותה

ם? כל שו מי יש בנ תש יי

ים די רי חמ ה הנ ה זל גו'. מנ ם וש יכל אי נש ם שם יכל חי רו אמ מש רו אה בה ל דש ים אל די רי חמ ר ה' הנ בנ עו דש מש תוב, (שם סו) שי כה הו של זל
מו ן, כש יהל לי דו עמ רש חה ה וש לל ר אי חנ ה אנ לל אי ה וש לל ל אי ה ענ לל עו אי מש מועות שה ה שש מה עות, כנ ה רה מה לו כנ בש סה לו של רו? אי בה ל דש אל
ה עמשה ננ של רו כש בה ל דש יד אל מי ים תה די רי ם חמ גו'. אותה לום וש ין שה אי ד וש חנ נו פנ עש מה ה שה דה רה גו' קול חמ י וש ר (ירמיה ל) כי מנ אל נל של

הנדיין.

א מי טה ר (איכה ד) סורו  מנ אל נל של מו  ם - כש יכל די ננ ו. מש שה י עי ני ם בש יכל חי ם אמ ה הי לל ם - אי יכל אי נש ם שם יכל חי אמ רו  מש אה
ים רי אומש ם  כגלה וש דום,  אל י  ני בש מו  כש ל  אי רה שש יי י  ני פש בי ים  קי רוקש וש ים  ני פה בנ ם  אותה ים  זי בנ מש של ם  ענ ין  אי של מו.  לה או  רש קה
נו מו, אה ד שש בי כנ תש נו יי בה י, של ל חנ י אי ני ים) בש רי אומש נו (של ד ה', אה בנ כש י יי מי ן שש ענ מנ ם. לש יכל די ננ הו מש זל ה, וש דה מו ני ים כש אי מי טש של
דוש קה א הנ רה קש ה ני זל ם הנ שי דםל. ובנ גה הנ נו  ו בש שה דול, (בראשית כז) עי א גה רה קש ני של יל אותו  בי שש ם בי עולה ל הה ים ענ טי שולש
ד בנ כש י יי מי ן שש ענ מנ אי לש דנ דול. ונ הוא גה דול, וש גה י הנ ני נו בש אםד. אה ל מש לה הג דול ה' ומש דול, (תהלים קמה) גה רוך הוא גה בה

ה'.

ל כה שו  יש בנ תש יי ן טובות של ייה אותה ם? אנ יכל להי ייה אל ן, אנ טה קה הנ ה  נה עמקםב בש תוב ינ כםל, כה הנ ים מי ני טנ ם קש תל ל אנ בה אמ
ם הי ר וש ש אומי קםדל ם ייבושו, (רוחנ הנ הי ים, וש רי ם אומש תל אנ מו של ם כש כל תש חנ מש שי ה בש אל רש ני ן וש תי י יי ם? מי כל תש חנ מש שי ים מי מי ענ הה
ך רוחנ שום כה מו, ומי לש כה יי ז ייבםשו וש אה ים של רי ם אומש תל אנ שום של ר, מי חי אנ תו בש לה לש ה קי תולל י של מי י) כש מי ייבושו) (עוד, כש
ה לל ך? אי ים בה רי חל נל ם כםל הנ י הי ך. מי ים בה רי חל נל מו כםל הנ לש כה יי וש ן ייבםשו  ה הי ל זל ענ ך, וש ר כה בה דה ת הנ רל ה אומל תה יש הה ש  קםדל הנ

ל. אי רה שש ל יי צל או אי ירש יי טובות של ל הנ כה מו מי לש כה יי ן ייבםשו וש מנ אותו זש זו. בש לות הנ גה יך בנ לל ז עה גל רם ם בש יהל ירי חי ת נש קו אל זש חי של
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ד וי ן דה ן בל יי דנ עמ ת ונ כל של מש לות ני גה י הנ רי המ ם, של עולה י הה בורי או גי ך רה כה ינו וש אי ל רה בה אי, אמ דנ ה ונ ך זל יהיא, כה י חי בי ר רנ מנ אה
חות טה בש ן הנ ל אותה זו? כה לות הנ גה ת הנ ל אל אי רה שש לו יי בש סש יי ה של שה י עה ל מי בה ך הוא, אמ ה כה ל זל כה י, וש י יוסי בי ר רנ מנ א. אה םא בה ל
ל ים כה רואי שות וש רה דש י מי תי בה יות ולש סי ני י כש תי בה ים לש סי נה כש ני ר, של אי בה תש ה ני י זל רי המ רוך הוא. ונ דוש בה קה ם הנ הל יחנ לה טי בש הי של

בםל. סש לו לי םא יהכש ה ל א זל לולי ם, וש יהל לי םא עמ יהב ה של ל מנ ת כה בםל אל סש ם לי בה לי ים בש חי מי מות, ושש חה ן נל אותה

ם ה כגלה שובה ר תש עורי ו לש שה כש ים ענ כולי יש ר של םאמנ ם ת אי ה. וש שובה תש לוי בי כםל תה הנ ך הוא, וש אי כה דנ יהיא, ונ י חי בי ר רנ מנ אה
ים רי בה דש ל הנ יך כה לל י יהבםאו עה יהה כי הה תוב, (דברים ל) וש כה שום של ים? מי כולי םא יש ם ל ענ טנ ה הנ ים! מה כולי םא יש ד - ל חה אל כש
ז (שם) אה גו'. וש יך וש להל ד ה' אל תה ענ בש שנ תוב וש כה גו'. וש ך וש יחמ די ר הי של ם אמ גויי ל הנ כה ך בש בל בה ל לש בםתה אל שי המ תוב ונ כה ה. וש לל אי הה
ר עורי ים לש כולי םא יש מו, ל יש קנ תש םא יי ים ל רי בה ם דש ל אותה כה ד של ענ גו'. וש ך וש צש בל קנ ם יש שה ם מי יי מה שה ה הנ צי קש ך בי חמ דנ ילה ני הש ם יי אי

תששובהה מיהלם.

ה. חון פל תש ם פי הל תה לה רש אנ שש םא הי ל לות וש גה י הנ ני ל בש כה ים מי ילי בי שש הנ ים וש כי רה דש ל הנ תה כה רש תנ סש ה הי מה י, כנ י יוסי בי ר רנ מנ אה
ל כה יו בש הש יי מו של יו כש הש ך, יי ם כה או (אי ייצש ר, וש כה םא שה ל לות וש לו גה בש סש םא יי ל דור - של ל דור וה כה יו בש הה מו של יו כש הש יי ך, של ם כה אי

ים. מי ענ ר הה אה שש בו בי רש עה תש יי ה, וש תורה ל הנ ין של די או) מי םא ייצש ל לות וש גה ת הנ לו אל בש סש דור, יי דור וה

ך רל ה? דל רה מו הה ה כש ה זל גו'. מנ וש יהה  לל בה חמ ק בנ ענ זש יל תי חי ת תה דל לל יב לה רי קש ה תנ רה מו הה ר, (ישעיה כו) כש מנ אה ח וש תנ פה
א יום לה אל יהה  לל ר עה םא עובי ל ה של מה כנ ה וש מה ם כנ עולה ייש בה ים. וש מי לי ים שש שי דה ה חר עה שש תי יהה  לל עה רו  בש ענ ינ ת של רל עגבל מש הוא לי
יהה לל ר עה בנ םא עה ל ב של ל גנ ף ענ אנ י. וש יעי שי תש ם בנ ת הי רל עגבל מש ל הנ ים של לי בה חמ הנ ים וש ירי צי ל הנ כה י, וש יעי שי תש הנ ם מי יי ד או יומנ חה אל
לות - ם גה ענ עממו טנ טה ן של יוה ל, כי אי רה שש יי ך  ף כה ם. אנ לי י שה יעי שי תש ל הנ רו כה בש לו עה אי יהה כש לל ב עה שה חש ד, נל חה ק יום אל א רנ לה אל
ל כה ן וש כי ל של ה. כה תורה ים בנ תובי כש ים של רי בה ם דש ל אותה ם כה יהל לי עמ רו  בש עה לו  אי ם כש יהל לי ב עמ שי ה, ייחה שובה תש רו בי זש ם ינחש אי

לות. גה ה הנ ילה חי תש הי יום של ם מי יהל לי רו עמ בש ים עה סורי ה יי מה כנ ה וש מה כנ ן של כי של

ה מה ה כנ אי םא ורש ים - ב יהמי ית הנ רי חמ אנ ה בש לל אי ים הה רי בה דש אוך כםל הנ צה ך ומש ר לש צנ תוב (דברים ד) בנ כה הו של ל מנ בה אמ
ש, פל ת נל בנ המ ב אותו אנ הנ אה י וש ידי חי ן יש יהה לו בי הה ך של לל מל ה. לש זל ר הנ בה דה ל בנ אי רה שש ת יי רוך הוא אל דוש בה קה ם הנ חי נות רי מה חמ רנ
א טה ת חה חנ ם אנ ענ נות. פנ קה תג ים מש כי רה דש ד אותו  מי לנ ותש ל אותו  די גנ תש ה של ירה בי גש הנ מו  אי לש ן אותו  תנ נה תו  בה המ אנ תוך  ומי
יא אותו הוצי יו, וש בי אה א לש טה שוב חה ם וש קםדל מי ב כש או. שה טש ל חל ר ענ בנ עה ך  ר כה חנ אנ ה אותו, וש קה לש הי יו וש בי א אה יו, בה בי אה לש

יתו. בי ן מי א אותו בי יו. יהצה לה ז עה גנ רה יתו וש בי יו מי בי אה

ה תו - מל שוקה יו תש לה ילה עה הש תי ך וש לל מל יו הנ בי ע אה מנ שש יי י של די אוי כש רה יק כה די ילה צנ הש יי ת וש מל ך אל רל דל ך בש לי יי קום של מש ובי
ך לנ הה ה?  שה עה ה  מל ה.  רוצל י  ני אמ של ה  מנ ל  כה ה  אה לש הה וה אן  כה מי ה  עלשל אל י,  בי אה ל  יכנ הי מי י  אתי יהצה וש יל  ר, הואי מנ אה ה?  שה עה
מו ה אי ירה בי גש הנ של ן. כש הל לה בור של חי ן בנ מה א עי לה א אל צה מש יהה ני םא הה ל ן, וש מה ת עי נםפל טי לוך וש כש לי ך בש לי כש לנ תש הי זונות, וש ר לש בי חנ תש הי לש
ה ילה חי תש ן, מנ הל מה ה עי תה יש הה רותו  בש ל חנ כה וש זונות  ם הנ ר עי בי חנ תש הי ה  נה בש ת של ענ יודנ וש ן  בי הנ ל אותו  ל יום ענ כה ת בש דל פוקל

ה. נה ל בש ר ענ רי מה כות ולש בש לי

םא יך ל אי ה: וש רה מש ה? אה תש בוכה ה אנ ל מה ה: ענ ל אותה ה. שואי ה בוכה ה אותה רואל ך וש לל מל יהה הנ לל ס אי נה כש ד ני חה יום אל
זונות! ם הנ ב עי הוא יושי א של לה ך, אל לל מל ל הנ יכנ הי ב בש ינו יושי אי י של םא דנ ל ך? וש לל מל ל הנ יכנ הי חוץ לש נו מי ני י בש רי המ ה, של כל בש אל

ך. לל מל ן לנ ני חנ תש הי כות ולש בש ה לי ילה חי תש ית זונות?! הי בי ב בש ך יושי לל מל ן הנ בל ם - של עולה י הה ני ל בש רו כה םאמש ה י מנ

ך כה יל וש ך: הואי לל מל ר הנ מנ אי. אה דנ י ונ רי ה: המ רה מש לו. אה ה של בה עמרי תש הה אנ יר אותו, וש זי חמ ך אנ ילי בי שש ך: בי לל מל ר הנ מנ אה
ה זל מו  יהה כש םא הה ם ל אי ית זונות. וש בי לש ילו  בי שש ת בי כל לל לה נו  ה עמבורי בושה לוי, של גה יום בש בנ ירו  זי חמ הנ לש יך  רי םא צה הוא, ל
ה מה כנ ובש בוד  ה כה מה כנ בש ילו  בי שש בי ים  כי י הולש לי של יהלות  חמ הנ ל  כה וש י  ני אמ י  יתי יי י, הה בודי כש ל  לי חי וש ך  כה מו  צש ענ ת  אל ף  ני טי של
ן הוא בל ם של כגלה עו  יידש עו, וש זש עש דנ זש ם יי עולה י הה ני ל בש כה ד של םאלו, ענ מ שש ומי ינו  ימי ב מי רה י קש לי ה כש מה כנ יו, בש נה פה רות לש צוצש חמ
ן תנ נה ך, וש לל מל ר לנ זנ ירו בו. חה םא ינכי ל ר של תל סי זםר בש י, הוא ינחמ בודי ת כש ל אל לי חי מו וש צש ת ענ ף אל ני הוא טי ן של יוה ו כי שה כש ך. ענ לל מל הנ

מו. אי אותו לש

כו לש ר: תי מנ אה וש ל  יכה הי הנ תוך  מי מו  עי מו  ת אי אל וש יא אותו  ך? הוצי לל מל ה הנ שה עה ה  ם. מל קםדל מי ח כש רנ ים סה יהמי לש
יהשוב י  ני בש ע של דנ י אי זנ ד, אמ חה אל כש לו  בש סש ם תי יכל ני שש ן של יוה ם. כי קות שה לש מנ הנ וש לות  גה ת הנ אל לו  בש סש ם תי יכל ני ם, ושש יכל ני שש

כהרהאוי.

- או  טש םא חה ן ל מנ זש אותו  בש ר של םאמנ ם ת אי ם. וש יי רנ צש מי ם לש יד אותה ם, הורי הי דוש  קה הנ ך  לל מל י הנ ני ל, בש אי רה שש יי ך  כה
יחנ גי שש רוך הוא הי דוש בה קה הנ יים, וש קנ תש הי אויהה לש ה רש תה יש ים הה רי תה בש ין הנ ית בי רי בש רוך הוא בי דוש בה קה ר הנ זנ גה ה של רה זי גש הנ
ה בה י סי ה, זוהי נה של ירה י אי ע כי דנ ה אי מה ם (בראשית טז) בנ הה רה בש ר אנ מנ אה בור של די ל אותו  ד ענ חה ים: אל רי בה י דש ני ל שש ענ

אוי. רה ים כה אויי יו רש םא הה ל יו גוי וש םא הה ם ל יי רנ צש מי או מי יהצש ד של ל ענ בה ה. אמ לה עי וש

ת עמשות אל רוך הוא לנ דוש בה קה ה הנ צה נות. רה בה ין הנ י בי יהתי עש ן רנ ים כי חוחי ין הנ ה בי נה שושנ ר, (שיר ב) כש מנ אה ח וש תנ פה
ל כה ה מי רה חמ בש ני וש יחנ  ה רי לה עמ מנ ה של נה שושנ הנ ה. וש לה עש מנ לש של מו  ץ כש רל אה ת בה חנ ה אנ נה יות שושנ הש לי וש ה  לה עש מנ לש של מו  ל כש אי רה שש יי
ים זוגות, עי בש ע שי רנ ן זה כי לה אוי. וש רה כה ך  רל דל זו  ים. וש חוחי ין הנ ה בי עולה ה של א אותה לה אל ה  ינה ם אי עולה בה ים של די רה וש ר הנ אה שש
ים לי עה ים וש פי נה עללו עמ ם זוגות, הל ם שה יו הי הה יהד של ים, מי ם חוחי אותה ים, וש חוחי ין הנ בי ם לש יסה ני כש הי ש, וש פל ים נל עי בש יו שי הה של

ה. נה שושנ ם הנ יהל יני ה בי חה רש ז פה אה ם, וש עולה ל הה טו ענ לש שה וש

קו רש זש ני ים וש חוחי הנ שו  ז יהבש ם, אה יהל יני בי מי ה  קםט אותה לש לי ה וש נה יא שושנ הוצי הוא לש רוך  בה דוש  קה ה הנ צה רה ן של יוה כי
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ך לנ ן הה מנ אותו זש כורו, בש נו בש יא בש הוצי זו ולש ה הנ נה שושנ ת הנ קםט אל לש ך לי הולי ה של עה שה לום. בש כש בו לי שש חש םא נל ל לו וש כנ תש הי וש
בורות, ה גש מה כנ בש כורו  בש נו  ת בש יא אל הוצי ים, וש רושי ים פש לי גה ם דש ים עי יטי לי שנ ים וש דולי יהלות גש ה חמ מה כנ תוך  בש ך  לל מל הנ

ך. לל מל ית הנ בי ה בש בי רש ב הנ יהשנ לו, וש יכה הי יא אותו לש בי הי וש

גו'. ים וש ינד שוסי ם בש ני תש יי ל ונ אי רה שש יי ף ה' בש ר אנ חנ יי תוב ונ כה ה אותו, של קה לש הי יחנ אותו וש יו, הוכי בי אה א לש טה חה ן של יוה כי
בו רש עה תש הי ל וש בל בה בש רו  זש פנ תש י הי רי המ של או  ל? רה אי רה שש יי שו  ה עה יתו. מל בי מי יא אותו  יו, הוצי בי אה ד בש רנ ם ומה קםדל מי ח כש רנ סה

ם. יהל לי רופוס עמ פוטש ה אנ תה יש ה הה דושה קש ם הנ אי ה הה ל זל ם כה ים. עי ני ם בה הל ידו מי הולי יות וש רי כש ים נה שי חו נה קש ים, לה מי ענ בה

י, בודי ל כש לי חי יל וש מו. הואי צש ענ י מי ני םא בש יהב ז של ה, אה זו בושה יל וש ר, הואי מנ רוך הוא אה דוש בה קה ך, הנ ה כה שה עה ל של ענ וש
יו הה של יוענ  י סי לי ם בש הי בו  ם. שה קםדל מי בורות כש ים וגש סי ני עמשות לו  לנ וש יא אותו  הוצי ם לש שה לש ך  לי י אי ני אמ אוי של םא רה ל
ם אי הה ה, וש בושה ך בש לל מל ל הנ יכנ הי בו לש שה י, וש ני עם ים בש פי יי ם עמ ים, כגלה רי פגזה ם מש א כגלה לה אות, אל לה פש ני ים וש סי י ני לי ים לו, בש אויי רש

ם. הל ה לה בה רש ה עה דושה קש הנ

ר, מנ מו. אה ם אי לו עי יכה הי ם מי קםדל מי ה כש זל ן הנ בי ת הנ יא אל רוך הוא? הוצי דוש בה קה ה הנ שה ה עה ם. מל קםדל מי או כש טש חה
ל ענ ם. וש כל מש ה אי חה לש ם שג יכל עי שש פי תוב, (ישעיה נ) ובש כה הו של ד. זל חה אל עות כש ה רה מה לו כנ בש סש ה יי נה ם ובש אי ה הה אה לש הה אן וה כה מי
א לה ים? אל יהמי ית הנ רי חמ אנ ה בש ה זל ים. מנ יהמי ית הנ רי חמ אנ ה בש לל אי ים הה רי בה דש אוך כםל הנ צה ך ומש ר לש צנ תוב, (דברים ד) בנ ה כה זל

לות. גה לו בנ בש סה ה של ל מנ לו כה בש ה סה מה עי ים, וש יהמי ית הנ רי חמ יא אנ הי ה, של דושה קש ם הנ אי זו הה

כםל. לו הנ בש לו סה אי ם כש יהל לי ב עמ שי ם, ייחה יהל לי עמבםר עמ ינ ד של חה ר אל ענ ת או צנ חנ ה אנ עה לו רה פי ה - אמ שובה תש רו בי זש לו ינחש אי וש
ה, דושה קש ה הנ נורה מש ר הנ מנ אה מו של לו, כש דורות של ל הנ כה ע) וש רה ץ (הה קי יים הנ תנ סש יי של םא - כש ם ל אי ץ) וש קי ם הנ תי סה םא יי ם ל אי (וש
ך אי כה דנ יהיא, ונ י חי בי ר רנ מנ ה. אה שובה תש לוי בי ר תה בה דה ה, הנ ל זל כה יו. וש דםרםתה ה אםתו לש נל קם ת לנ יתג מי צש תוב (ויקרא כה) לנ כה של

לות. גה ת הנ כל של מש ן ני ל כי ענ ה, וש זל

ית רי חמ אנ זו. ובש ים הנ יהמי ית הנ רי חמ אנ ל - בש אי רה שש יי ה) לש קה לש הי ה) (של כה הי ה (של אה רה ה של ל מנ רוך הוא, כה דוש בה קה ל הנ בה אמ
ית ה' ר בי ילה הנ הש כון יי ים נה יהמי ית הנ רי חמ אנ יהה בש הה תוב (ישעיה ב) וש כה מות, של קה ים ונש סי ם ני הל ה לה עמשל ינ זו  ים הנ יהמי הנ
םאש, הוא ר שום של כםל. ומי ל הנ םאש של ר דול, הה גה ן הנ כםהי ן, הנ קי זה ם הנ הה רה בש ה אנ ים? זל רי הה םאש הל ה ר י זל ים. מי רי הה םאש הל ר בש
ה יכה רי ה, צש כה רה ל בש ים, כוס של רי הה ר הל אה שש אשון לי ן, רי קי זה ם הנ הה רה בש ה אנ ים, זל רי הה םאש הל ר כון בש ילה נה הש ה, יי כה רה ל בש כוס של

ין. יהמי ת בש נל קל תג יות מש הש לי

רוך הוא, דוש בה קה ת הנ ך אל רי בה ת לש רל הוא) זל א (של רה קש ני עור של ן שי חה לש שג ן הנ א מי שה יות ני הש יך לי רי עות. צה בה גש א מי שה ני וש
א כוס שה ת הוא. ני רל זל עור הנ , שי יהה עותל יהה רי רל חמ תולות אנ ין בש ה ובי ינה א בי לה עות? אל בה גש ה מי ה זל עות. מנ בה גש א מי שה ני הו וש זל וש

ים. יהמי ית הנ רי חמ אנ ל) הוא בש אי רה שש ה (יי זל כור הנ בש ן הנ בי ילה לנ הש יי טוב של ן הנ ל כי ענ אי, וש דנ עות ונ בה גש ה מי כה רה ל בש של

אי דנ הוא ונ ן, של קי זה ם הנ הה רה בש ין, אנ ה יהמי ים - זל רי הה םאש הל ר ך הוא. בש אי כה דנ ה ונ סוק זל פה , של תה רש מנ ה אה ר לו, יהפל מנ אה
י הוא? ם, מי גויי ל הנ יו כה לה רו אי המ נה . וש תה רש מנ ה אה יהפל צונו. וש ם רש הי עות, של בה גש עור הנ שי עות - מי בה גש א מי שה ני ים. וש רי הה םאש הל ר
ר לומנ וש מםענ  שש לי יך  רי ל, צה אוכי ינו  אי ב של ל גנ ף ענ ן, אנ חה לש שג ל הנ ד ענ עובי של ש  מה שנ הנ ים וש ני טנ ים וקש שי נה לו  פי אמ ר לו, ונ מנ אה
םא י ל ני מון, אמ זי י לש תי פש רנ טה צש םא הי ל וש יל  הואי י, וש תי לש כנ םא אה י ל ני ם: אמ דה ר אה םאמנ םא י ל כוס) של ה לש כה רה יק בש רי הה ן. (לש מי אה

ים בו. יהבי כםל חנ ן. הנ מי ר אה םא אםמנ ל ע וש מנ שש אל

ה כה רה ל בש כוס של וות, בש צש מי ן הנ ים מי טורי ים פש ני טנ ים וקש שי נה ב של ל גנ ף ענ ם - אנ גויי ל הנ יו כה לה רו אי המ נה ר וש חי ר אנ בה דה
ה מה ר, כנ מנ קו. אה שה י ונש י יוסי בי א רנ ם. בה גויי ל הנ יו כה לה רו אי המ נה הו וש זל ים, וש כי רש בה י מש ת מי עו אל יידש ד של בנ לש ים, ובי יהבי כםל חנ הנ

ך. חי תוק לנ ה ומה ר זל בה ה דה פל יה

תםב כש יהה לו לי ית ה'? הה ר בי ה הנ ה זל ש, מנ מה ה מנ כה רה ל בש יא כוס של זו הי ים הנ יהמי ית הנ רי חמ ם אנ ייק, אי דנ ו ייש לש שה כש ענ
ר לו, מנ ית ה'? אה ר בי ילה הנ הש כון יי ים נה יהמי ית הנ רי חמ אנ הו בש ים. מנ רי הה םאש הל ר ילה בש הש כון יי ים נה יהמי ית הנ רי חמ יהה אנ הה ך: וש כה
ית רי חמ אנ ר בש רי בה סוק לש פה א הנ ע. ובה רנ ץ טוב וה הוא עי ד סופו, של ענ וש םאשו  ר כםל, מי ל הנ ץ של עי ים הוא הה יהמי ית הנ רי חמ אנ
ר ר הנ חנ בש י ני רי המ ר, של חי אנ ד הה צנ ק לנ לל ם חי ין שה אי אי של דנ ית ה' ונ ר בי ע. הנ י רנ לי ה טוב בש ית ה', זל ר בי יא הנ הוצי ים, וש יהמי הנ

ים. רי הה םאש הל ר כון בש הוא נה ה, של כה רה ל בש י כוס של זוהי ים. וש יהמי ית הנ רי חמ הוא אנ ץ, של עי תוך הה ית ה' מי בי

ד חה ר לו, יום אל מנ תה אותו? אה עש מנ י שה מי ר לו, מי מנ ה. אה זל ר הנ בה דה ינו לנ כי זה זו של ך הנ רל דל י הנ רי שש י, אנ י יוסי בי ר רנ מנ אה
ב רנ ה לש זל סוק הנ פה ת הנ ש אל יהה דורי הה עון) של מש י שי בי רנ א (לש בה א סה נונה מש ב הנ ת רנ י אל יתי אי רה י וש תי עש מנ שה ך וש רל דל ך בנ י הולי יתי יי הה
ר לו, מנ ים. אה מי עולה י לש ני מל םא יהסור מי ל י של בושי ף לש ננ כש רור בי י אותו צש תי רש מנ שה י בו, וש תי חש מנ י, שה תי עש מנ שה ן של יוה כי א. וש חה אה
ם אי תוכו, וש ים בש יו שורי כה תומש ם וש עולה י הה מודי ענ דור של י הנ רי שש ה. אנ דושה קש ה הנ נורה מש הנ אור מי ה נה דוש זל ר קה בה דה אי של דנ ונ
ים רי שה ים קש עי בה רש אנ ים או בש לשי שש רםר אותו בי צש י אל ני ך - אמ מש םא יהסור מי ל ד של חה ר אל של קל ה בש זל ר הנ בה דה ת הנ ר אל ה צורי תה אנ

ים. מי עולה י לש ני מל םא יהסור מי ל י של יסי כי בש

ל דור כה יו בש נה פה או לש טש ל חה אי רה שש יי ב של ל גנ ף ענ אנ שום של ה, מי מםשל רוך הוא לש דוש בה קה ה הנ אה רש הל ר של בה ל אותו דה ענ
. ענ הושי ר ה' בש בל ת די לנ חי תוב (הושע א) תש כה , של ענ הושי נו? מי ן לה יי ננ ע. מי רה שון הה ם לה יהל לי ר עמ םאמנ י י של ה מי צה םא רה דור, ל וה
כות, רה ה בש מה כנ ם בש ך אותה רנ ך בי שום כה גו'. ומי יהם וש חול הנ ל כש אי רה שש י יי ני ר בש פנ סש יהה מי ן הה ל כי ענ ר. וש בה דה ת הנ רו אל אמ י בי רי המ
ם יהל אי טה ל חמ ל ענ חנ מה ד של הוא ענ רוך  בה דוש  קה ם הנ שה ז מי םא זה ל ם, וש יי מנ שה בנ ם של יהל בי אמ ם לנ יבה שי המ לנ ה וש שובה תש זםר בי חמ לנ

יו. נה פה קו לש ננ תש הי וש
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ת חנ ה אנ שה ם, אי עולה בון הה ר, רי מנ גו'. אה ד וש חה ם אל ת רםתל חנ ב תנ יישל םא ונ יהב יההו? (מלכים-א יט) ונ לי אי תוב בש ה כה מנ
ם תה ירה זי חל הל ם. וש הו רםתל ה. זל בורה ר דש ת תםמל חנ ת תנ בל יא יושל הי תוב (שופטים ד) וש כה ה, של מה ה שש בורה ל ודש אי רה שש יי תה לש חש לנ שה

י. תי םא יהכםלש ל ם וש יהל ני פש י לי תי זש רנ כש הי ם, וש יהל יני י בי תי סש ננ כש י ני ני אמ ה. ונ בורה י דש תי מש קנ ד שנ תוב (שם ה) ענ כה ב, של מוטה לש

ג רי טש קנ יתה מש יי ה הה אשונה רי יההו? בה לי ך פםה אי ה לש ר לו, מנ מנ רוך הוא. אה דוש בה קה יו הנ לה ה עה לה גנ תש ב, הי יהה יושי הה ד של ענ
ך, י לש תי תנ נה ה וש ל מםשל צונו של רש ה בי י אותה תי לש טנ ית, נה רי ה בש אותה י בש לנ אתה עה ני קי ך של י בש יתי אי רה של ית, ומי רי בש ל הנ א ענ ני קנ ומש
ג רי טש קנ ך לש אוי לש ינו רה ך, אי לש הוא של ו של שה כש לום. ענ י שה יתי רי ת בש ן לו אל י נםתי ני נש ר, (במדבר כה) הי יהה אומי ה הה מםשל ד של ענ
י תי גש רנ טש םא קי ל ר וש חי י אנ ידי י אותו לי תי תנ י, נה לי ה של תה יש הה ה של אשונה רי מו בה י, כש ך לי תש אה נש ת קי יר אל אי שש הנ ך לש יהה לש יו, הה לה עה

עהלהיו.

קום מה א בנ רי בה יך, יי ת פי י אל יחנ לי ני הנ יתה לש צי םא רה ל ן של יוה יא. כי ה ה' הי ש פל קםדל ית הנ רי ה פםה? בש ה זל ך פםה. מנ ה לש מנ
תוב כה ה של מנ ינו,  ני שה ה. של מםשל לו  ן  תנ נה ה של נה תה מנ ה  אותה נו  מל ה מי רה בש עה הה ה  עה שה ה  אותה ינו, בש ני שה ה.  פל הנ ל אותו  של
ש? קי בנ יהה מש ם הה שה י מי כי ם. וש שה ש מי קי בנ ב - לש ים חםרי להי אל ר הה ד הנ גו' ענ יא וש הי ה הנ ילה כי אמ כםחנ הה ך בש לל יי (מלכים-א יט) ונ
ת. חנ ה אנ גה רש דנ אי בש דנ יההו, ונ לי ס הוא אי חה נש זו. פי ית הנ רי בש ת הנ ים אל להי אל ר הה הנ ש בש יהרנ אותו של ם מי קםדל מי ש כש קי בנ א לש לה אל
ך כה ך. וש נו לש תש ם יי הי יחנ וש וי רש ם תנ הל ל ומי אי רה שש ל יי ינוקות של תי ך לנ א לי לה י, אל ני מל ל מי בי קנ ה יהכול לש תה ין אנ ה, אי ר לו מםשל מנ אה

הוא עהשהה.

ח לנ שש אל תוב, (מיכה ז) וה ה כה ה מנ אי םא ורש ל. ב אי רה שש יי דור לש ל דור וה כה הוא בש רוך  בה דוש  קה ה הנ שה ה טוב עה מה כנ
ר זה עה לש אל ן וש רם המ ה אנ ת מםשל יך אל נל פה ח לש לנ שש אל ה! וה י מםשל רי חמ יו אנ ים הה יאי בי ה נש מה י כנ רי המ יהם. ונ רש ן ומי רם המ ה אנ ת מםשל יך אל נל פה לש
א לה ה? אל לל ת אי לשל ה שש מה ז לה ר, אה יך לומנ רי יהה צה ים הה ידי סי חמ ים ונ יקי די ר צנ אה ה שש מה כנ ע וש ישה לי אל יההו ול לי אי ענ וש הושג ס יש חה נש ופי
ת ם אל כל י לה תי חש לנ שה ם, של כל י לה יתי שי עה טובות של ל הנ ת כה אל רו  כש זש םא תי ה ל מה י, לה ננ י, בה מי הוא, ענ רוך  בה דוש  קה ר הנ מנ אה

יהם? רש ן ומי רם המ ה אנ מםשל

ם עה ת הה אל לו  המ ננ יש ים, של יטי לי שנ ים וש רי ים, שה דולי ים גש שי נה אמ יהה  לל ח אי לנ שה ה, וש ינה די מש לו  ייש  ם של דה וה ר  שה בה ך  לל מל לש
י רי ה?! המ ינה די מש ם הנ םא ענ םא ל ל כו, המ רש טה צש יי ים של רי בה דש ם ובנ זונה מש קוק בי יות זה הש לי יך  רי י צה ם. מי יהל יני די ם ובש הל בה נו  יש יענ וי

בוד. ם כה הל ת לה תי לה ם וש יהל כי רש ל דנ יחנ ענ גי שש הנ כו לש רש טה צש ם יי חה רש ל כה ענ בש

ל די תנ שש הי ם, וש כל תש מש הל ת בש אל ם וש יכל ני ת בש אל ם וש כל תש ל אל הי ני כםל, וש אל ן לל ם מה יכל ני פש יא לי בי ה, הוא הי ת מםשל י אל תי חש לנ שה
י ני נש ל ענ לות של יכה י) הי ני נש ם ענ כל יא (לה בי ן, הי רם המ ת אנ י אל תי חש לנ ם. שה תל כש רנ טה צש הי ה של ל מנ כה ם) ובש יכל זונותי מש ם (בי יכל יני די בש
יו הה של ם,  יכל לי עמ נש ומי ם  יכל בושי לש בו  קש רש יי םא  ל של בוד  כה י  לי לש טנ בש ם  כל תש אל ץ  חנ רה ים.  כי לה מש מו  כש ם  יכל לי עמ סות  כנ לש בוד  כה
נו תש ם נה ם. הי כל תש מש הל ם ובש תל ם אנ יתל תי ם, ושש כל תש קות אל שש הנ ר לש אי ה בש יאה בי יהם, הי רש מי י לש תי חש לנ ל יום. שה כה ים בש שי דש חנ תש מי
א לה םא עוד, אל ל ם. וש הל ם לה תל תנ םא נש ם ל כל לה של ם, ומי הל לה בוד של כה ת הנ פנ חג ם בש תל בש ישנ ם וי יתל תי ם ושש תל לש כנ ם אמ הל לה של ם, ומי כל לה

ם. ים אותה פי דש גנ ים ומש פי רש חה ם מש יתל יי הל ם, ול כל אמ שנ ת מנ ם אל ארה וה ל צנ חו ענ קש לה ם וש יכל לי לו עמ דש תנ שש הי של

תוב, (מלכים-א ח) כה סוק הוא של רוך הוא, ופה דוש בה קה מו הנ יו כש נה ל בה ן ענ מה חמ ב רנ יהה אה םא הה י, ל י יוסי בי ר רנ מנ אה
םא ל רו וש בה ל דש כה ד מי חה ר אל בה ל דה פנ םא נה ר ל מנ לו אה נותו: אי מה חמ ה רנ אי םא ורש גו'. ב טוב וש רו הנ בה כםל דש ד מי חה ר אל בה ל דה פנ םא נה ל
םא ע ל ל רנ ר של בה י דה רי המ חור, של אה ע לש רנ יא הה הוצי טוב, וש רו הנ בה ל דש כה ר מי מנ אה של ל מי בה א. אמ רה בש םא ני ל ם של עולה ר - נוחנ לה יותי

עמשות. ה לנ צה רה

םא ל ה וש קומה מש ה בי צועה רש ה הה דה מש עה ינו, וש מי רוענ יש זש ה בי יקה זי חל הל ם וש אי ה הה אה ה, בה צועה ים רש רי הי יד וש חי פש הי ב של ל גנ ף ענ אנ וש
ינו. ימי ז בי חנ אה אותו של יד, וש חי פש הי ם - אותו של יהל ני יו שש ת הה חנ ה אנ צה עי בש שום של ין), מי די ה (הנ עמשה םא ננ ל ה, וש טה מנ ה לש דה יהרש

ה, צועה ים רש רי הה יל לש חי תש ך. הי מש ת ענ חי י שי ד כי ך רי תוב לל כה לוי, של גה הוא בש ר של בה דה ה מי נו? זל ן לה יי ננ ר, מי םאמנ ם ת אי וש
ר מנ אה ה בו וש כה הי ז לו, וש מנ ך, רה רוך הוא כה דוש בה קה ה הנ אה רה ן של יוה ק. כי תנ ם, שה ל אי ה של כה רש ענ דנ יהה יודי םא הה ל ה, של ומםשל
רוענ זש ם. זו  הה רה בש אנ כםר לש תוב זש כה רוך הוא, של דוש בה קה ל הנ רועו של זש ז בי חנ אה ה וש מםשל יש  גי רש יהד הי י. מי ה לי יחה ני ה הנ תה ענ וש

ה. צועה רש ה הה דה םא יהרש ך ל שום כה ין, ומי יהמי

ה? מםשל ר לש בה דה ת הנ ה אל ירה אי שש הי ה של תה יש ן הה יכה ך, הי לל מל ת הנ צוענ רש חםז בי אל ה לל ילה גי יא רש הי ם של אי ר, הה םאמנ ם ת אי וש
י בי י רנ ני פש לי או  בה של ה. כש דושה קש ה הנ נורה מש י הנ ני פש יהה לי הש ני ד של ר, ענ בה דה רור הנ ת בי י אל תי עש םא יהדנ י ל רי המ י, ונ תי רש מנ אה י וש תי לש אנ שה
י, לי ים של הובי אמ סו  נש כה ך, הי לל מל י הנ הובי אמ סו  נש כה ים, הי דושי ים קש ני בה סו  נש כה ר, הי מנ ן. אה ימה ם סי יהל ני פש ה בי אה עון, רה מש שי

ה. לל אי ה לש לל ים אי הובי סו אמ נש כה הי

יענ גי הי ם של רל ם טל עולה הה ים מי קי לש תנ סש ה, מי ת זל ה אל ים זל בי ין אוהמ אי של לו  לה ים הנ רי בי חמ ל הנ א, כה בה י אנ בי ר רנ מנ אה של
י בי ל רנ של דורו  בש ך  שום כה ם, ומי יהל יני ה בי תה יש הה רוחנ  וש ש  פל נל ת  בנ המ עון, אנ מש י שי בי ל רנ יו של יהמה ים בש רי בי חמ ל הנ ם. כה נה מנ זש
ת כל לל םא לה ל ים של מי ה, גורש לל אי ה לש לל ים אי בי ין אוהמ אי ים של רי בי חמ ל הנ ר, כה עון אומי מש י שי בי יהה רנ הה לוי. של גה יו בש עון הה מש שי
ק, חה צש ת יי ב אל הנ ם אה הה רה בש ה. אנ ת ייש בה מל אל ה ול וה חמ אנ ה וש בה המ ה אנ תורה י בנ רי המ ם, של גה ה פש ים בה עושי עוד - של ה, וש רה שה ך יש רל דל בש
ה ם זל ים רוחה ני ה, נותש וה חמ אנ ה ובש בה המ אנ ים בש חוזי ם אמ יהל ני עמקםב שש ינ ה. בש זל ה בה ים זל קי בש חנ תש יו מי ם, הה הה רה בש ת אנ ק אל חה צש יי וש

ם. גה עמשות פש םא לנ ל ים, וש יכי רי ם צש א הי מה גש ה דג אותה ים בש רי בי חמ ם הנ ה. גנ זל בה

ה, דושה קש ה הנ נורה מש ל הנ ה ענ ה שורה בואה אי רוחנ נש דנ רו לו, ונ מש ך, אה ם כה הל ר לה מנ אה ם וש יהל ני פש ן בי ימה ה סי אה רה ן של יוה כי
ה יבה שי יש םאש הנ תוך ר י מי שו לי חמ לה ים של רי בה ם דש אותה ד מי חה ר אל בה ר, דה מנ אה עון וש מש י שי בי ה רנ כה ת. בה ענ דנ ים לה יכי רי נו צש ך אה כה וש
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ה. עלשל ה אל י, מה שי פש י ננ הובי י אמ ננ י, בה הובנ י אמ ננ ם, בה כל ר לה אםמנ ר הוא. וש תל ה, סי ר זל בה לוי דה גה רו בש מש םא אה ל ן, של דל ן עי ל גנ של
ה. זל כו בה מש תנ סש ים יי ני פה ל הנ ה), כה ינה כי ים (שש ני פה ים בש ני ה פה אל רש ני ן של מנ זש לי לוי, וש גה ר בש י אםמנ ני אמ ש, ונ חנ לנ י בש רו לי מש אה

תוב קום כה או, של טש ם חה ם הי אי דוש - בה קה ם הנ עה פו בו הה תש תנ שש הי חוץ, וש בנ ם של עה ב) הה ב רנ רל שו (עי עה א של טש חי י, הנ ננ בה
תוב כה הו סוד הנ זל ים, וש ני ל בה ם ענ אי יהה כש לל ה עה שורל ה, הוא של זל ל הנ אי רה שש בוד יי אי. כש דנ ים ונ להי ים, אל להי נו אל ה לה עמשי
תוב כה של הו  זל וש ם.  הל לה של א  מה אי הה ל,  אי רה שש יי ל  של ם  בודה כש ה  זל שור.  ית  ני בש תנ בש ם  בודה כש ת  אל ירו  יהמי ונ קו)  (תהלים 
ית ני בש תנ ה? בש מל ם. בנ בודה ת כש ירו אל יהמי ה ונ ל זל ענ ם. וש הל מה לות עי גה לות בנ גש ה לי ינה כי שש מו לנ רש גה בוד. של ה כה לה (שמואל-א ד) גה

שור.

ד, חה אל יענ  גי פש מנ א  יהצה ים,  עי רה הה ים  רי מה שש הנ ן  יי ינ הנ י  רי מש שי תוך  בש ה  טה מנ לש ה,  אי ורש םא  ב ר.  בה דה הנ סוד  הוא  אן  כה
ת דל רל ה לה רוצל ם וש שה ר מי ערבה מה ן של יוה ש, כי קםדל הנ תוך  ב לש רנ קה של ם. כש דה מות אה סוד דש הוא בש מון, וש דש יק קנ זי ג, מנ רי טש קנ מש
חנ - הוא לוקי אשון של רי בוש הה לש הנ יו. וש בותה כש רש ד הוא ומנ יורי ם. וש עולה ת הה יק אל זי הנ בוש לש לש ש בי בי לנ תש הי ה לש ה, רוצל טה מנ לש
ם, עולה יק לה זי הנ בות לש ה אה עה בה רש ם אנ הי ה. הוא שור. וש עה בה רש ם אנ אותה ין מי יקי זי נש אשון לנ רי מות שור, וש ית שור, דש ני בש תנ

ית שור. ני בש תנ ם בש בודה ת כש ירו אל יהמי תוב ונ ה כה ל זל ענ לו, וש ם של שור, כגלה ט לנ רה ין פש יקי זי נש בות הנ ת אמ לשל ל שש כה וש

ם הל ין לו בה ן אי גה י דה יני ה מי עה בש שי ם וש חל ל לל ית של צי מש תנ ר מי בה דה ר הנ קנ ל עי בה נו בו, אמ שש רנ י דה רי ב? המ של ל עי ה אםכי ה זל מנ
נות מה חמ ת רנ אל ענ  יהה יודי ב הה אה הה שום של ם. ומי יות שה הש לי ה  ה לה אל םא נה ל ם, וש ה שה תה יש םא הה ם ל אי הה ך  שום כה ק. ומי לל חי
אוי םא רה ל ש, של חנ לנ י בש לי שו  חמ לה של הו  זל וש ם.  יהל ני שש יד בי מי ה תה זל ה בה צה עי י, הה הובי י אמ ני ה, בש מםשל ר לש מנ ה, אה כה רש דנ וש ם  אי הה

ת. חנ ה אנ צה עי ה זו ובש צה עי ם בש יהל ני ל שש בה ד. אמ חנ פש יד יי מי תה ה, וש נה ה מוכה צועה י רש רי המ ה של אל רש יי ע, וש םא יידנ ן ל בי הנ לות, של גנ לש

ים י לודי כי ב? וש ב רנ רל עי י הה ב. מי ב רנ רל עי ם הה ם? הי עה ה הה י זל ה. מי מםשל ש  י בםשי ם כי עה א הה ינרש תוב ונ ה, כה אי םא ורש ב
יו לו הה אי עו. וש סש ם נה יי רנ צש מי יו, ומי ים הה יי רי צש םא מי ל המ ב? ונ ב רנ רל ם עי הל או לה רש קה יו, של ים הה מי רש תוגנ ים וש תורי פש כנ ים וש כושי וש

ם. הל לה יהה של בובש רש עי י הה פי ם לש תה לו אי ב עה ב רנ רל תםב: עי כש יהה לו לי ך הה ים, כה בי ים רנ מי ל ענ יהה של בובש רש עי

יו ם הה יהל מי טג רש ל חנ כה ם וש יי רנ צש י מי פי שש כנ ל מש ל כה בה ת, אמ חנ שון אנ לה יהה וש ד הה חה ם אל ם - ענ תה ה אי לה ב עה ב רנ רל א עי לה אל
רוך הוא. דוש בה קה אות הנ לש פש ד ני גל נל עממםד כש צו לנ רה ם. של יי רנ צש י מי מי טג רש ם חנ ם הי ינעמשו גנ ם (שמות ז) ונ הל תוב בה כה ה, של לל אי
ל ה, אנ מםשל הוא לש רוך  בה דוש  קה ר הנ מנ ה. אה מםשל לש רו  זש ם, חה יי רנ צש מי ה בש ה מםשל שה עה אות של לה פש ני הנ ים וש סי ני הנ או  רה ן של יוה כי
ל יום, כה ך בש תש בורה או גש ירש ייר. יי גנ תש הי ים לש ם רוצי ך הי תש בורה או גש רה ן של יוה ם, כי עולה בון הה ה, רי ר מםשל מנ ם. אה ל אותה בי קנ תש

ה. ם מםשל ל אותה בי קי יך. וש דל עה לש בנ לוהנ מי ין אל אי עו של יידש וש

יו יום הה עות הנ שש רוס, ובי בש מש יי ם יונוס וש םאשה ר יו, ובש ם הה יי רנ צש י מי פי שש כנ ל מש א כה לה ב? אל ב רנ רל ם עי הל א לה רה ה קה מה לה
ית אשי רי ש, מי מל של ה הנ ר נוטל של אמ כנ ים מי לי כש תנ סש יו מי ים הה יוני לש על הה לו  לה ים הנ פי שש כנ מש ל הנ כה יד. וש מי ם תה יהל פי שש ים כי עושי
י צי חי ע וה שנ ת תי לנ חי תש ים, מי ני טנ ים קש פי שש כנ ם מש ל אותה דול. כה גה ב הנ רל נו עי יש הנ י, של צי חי ע וה שנ ית תי אשי ד רי י ענ צי חי עות וה ש שה שי

ה. לה יש לנ צות הנ ד חמ ענ

ים עי שש תי אות וש ע מי שנ ים תש ילי חי תש ז מנ י אה רי המ ש, של מל של ה הנ נוטל של כש ים מי לי כש תנ סש יו מי ם הה הל בה ים של יוני לש ם על אותה
ם. יהל פי שש כי גות) בש רה ים (דש פי שש כנ ם מש ל אותה ל כה ת ענ טל שוטל ה מש תה יש ם הה רוחה ך, וש חםשל י הנ רי ל הה ט ענ שוטי גות לש רה ש דש מי חה וש
שום ב, מי ב רנ רל ם עי הל או לה רש קה ם. וש חה טל בש יהה מי ה הה לל אי ם בש יי רנ צש מי ל הנ כה ד של ים, ענ ם רוצי הי ה של ל מנ ים כה יו עושי ה הה לל אי וש
ה לה ב עה ב רנ רל ם עי גנ ך וש ל כה ענ ם, וש ים הי בי י עמרה ני ן. ושש טה ב קה רל ה עי ה, זל טה י ומנ צי חי עות וה ע שה שנ תי ן, מי טה ב קה רל ם עי הל ייש לה של

איתהם.

ים די דה צש ל הנ כה י בש רי המ או של רה ה, וש ת מםשל גנ רש דנ לו בש כש תנ סש הי יום, וש עות הנ שש לו בי כש תנ סש ם הי הי ה, וש בה ה רנ תה יש ם הה תה מה כש חה וש
גות רה דש ש  שי ש) בש ל שי לנ גש (בי ם,  הל לט בה שש לי ים  כולי יש םא  ל ם  הי יום, של ל הנ אשונות של עות רי שה ש  שי ה: בש מםשל ש  שי בש
ן ת מי דל רל יד לה תי יהה עה לו הה לה ש הנ שי רות הנ טש ענ ש, ובש שי יהה בש ים הה די דה צש ל הנ כה ם). ובש הל ז בה אוחי ים בו (של זי אוחמ יונות של לש על

ר. הה ן הה ת מי דל רל ה לה ש מםשל י בםשי תוב כי כה ר, של הה הה

ל לות כה לה דו כש בנ ה לש תורה ל הנ בי קי ה וש ד מםשל יהרנ ה של עה ה שה אותה בש נו, של דש מנ לה ך  כה ן, (של רם המ ל אנ ם ענ עה ל הה הי קה יי יהד ונ מי
לו בש קי וש ים,  הודי יש הנ ל  בי קי וש ט)  (אסתר  תוב  כה של ר  תי סש אל ת  לנ גי מש לו  פי אמ ונ ם.  עולה בה ה  תורה הנ ל  בי קי הוא  וש ל,  אי רה שש יי
ם עה ל הה הי קה יי ים. ונ הודי יש ל הנ לות כה לה ים, כש הודי יש הוא הנ ה של ה מםשל א זל לה ל? אל בי קי הו וש יות! מנ הש יך לי רי יהה צה ים הה הודי יש הנ
ין, יהמי לול בנ ילה כה הש יי י של די נו, וכש מל צו מי םאל רה מ שש ם הנ י הי רי המ ין, של יהמי ד הנ צנ ל בש לי כה הי י לש די רםן? כש המ ל אנ ה ענ מה ן) לה רם המ ל אנ ענ
ר של כו, אמ לש ר יי של םאל. אמ מ שש ד הנ צו צנ אי רה דנ ים ונ להי ים. (אל להי נו אל ה לה יו קום עמשי לה רו אי םאמש י ן, ונ רם המ ל אנ סו ענ נש כנ תש הי
ד צנ ם בש ה), כגלה עמשל מנ י הנ מי ת יש של ן, (שי גות הי רי דש מנ ש  ים, שי להי א אל לה כו? אל לש ר יי של אמ הו  יות! מנ הש לי יך  רי יהה צה הה ך  לי יי

ל). לה כש ס בי נה כש םא ני יון ל לש על ים הה להי אל ע, אותו הה בנ ן של י הי רי המ ר של םאמנ ם ת אי ן. של ש הי ים, שי להי ל אל םאל של מ שש הנ

ה של ה קה ל זל ענ ל ה', וש ם של א שי לה ים, אל להי ל אל ם של שי יר הנ כי זש םא הי ם, ל יי רנ צש מי ה בש יהה מםשל הה ן של מנ ל זש ה, כה אי םא ורש ב
הו זל ר, וש בה דה ת אותו הנ צו אל ו רה שה כש ם. ענ עולה ק בה זי חנ תש םא יי ל ר וש חי אנ ד הה צנ אותו הנ ף לש ילה תםקל הש םא יי ל י של די עםה, כש רש פנ לו לש
ד חוי ענ יהה דה הה נו, של לה ד של צנ ת הנ ק אל זי חנ ה לש זל ר הנ בה דה ת הנ ים אל יכי רי צש נו  אה א, של קה וש דנ נו  ים. לה להי אל נו  ה לה קום עמשי

ענכששהו.

ל בוד של כה ל הנ כה ל טוב וש ל, כה אי רה שש ם יי תל אנ ים של נו רואי רו, אה מש אה ך  א כה לה רו? אל מש ה אה ינו. מה ני פה לש כו  לש ר יי של אמ
כו לש ר יי של ים אמ להי ך אל ף כה ם. אנ ם יומה יהל ני פש לי ך  ה' הםלי ם - (שמות יג) ונ כל לה חוץ. של ים בנ חויי נו דש אה ם, וש כל ם לה עולה הה
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ה. עמשל ן לו מנ מי זנ ם נש ינו, אי ני פה ך לש ף כה ת אנ כל לל נו לה לה ד של צנ שות לנ נו רש י ייש לה רי המ ם. של יכל ני פש ך לי ה' הולי מו של ינו, כש ני פה לש

ן ננ אותו עמ ם, וש דה בנ ל לש אי רה שש י יי ני ת בש ק אל א רנ לה ים אל סי כנ יו מש םא הה ר, ל בה דש מי כו בנ לש הה בוד של כה י הנ ני נש ל ענ ה, כה אי םא ורש ב
יו ים, הה רי וה םאן ושש מות, צ הי ן בש ל אותה כה לו, וש לה ב הנ ב רנ רל עי הה ם. וש יהל ני פש ך לי ם, הולי ם יומה יהל ני פש ך לי ה' הםלי תוב ונ כה בוד של כה
לוך כש ר, שום לי בה דש מי ל בנ אי רה שש כו יי לש הה ים של ני ים שה עי בה רש ם אנ ל אותה ה, כה אי םא רש ה. וב רונה חמ אנ ה בה נל חמ מנ חוץ לנ ים מי כי הולש
ם אותה ל  כה וש חוץ,  בנ יו  הה ב  של עי ים  לי אוכש יו  הה של ר  קה ובה םאן  צ ה  זל ל  ענ וש ים.  ני פש בי ים  ני נה עמ הה תוך  בש יהה  הה םא  ל נוף  טי וש

ם. ים אותה רי שומש של

ך הוא, אי כה דנ ר לו, ונ מנ ן? אה מה ן הנ ים מי לי יו אוכש םא הה ב ל ב רנ רל ם עי ך, אותה ם כה א, אי בה ר, אנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ר חנ ר אנ אנ שש ני ה של ית, מנ צי מש תנ ים? מי לי יו אוכש ה הה מל דו. ומי בש ענ ן לש נותי י של מי ל, כש אי רה שש ם יי הל ים לה ני נותש ה של ק מנ א רנ לה אל
ל, אי רה שש י יי ני ה. בש נה ים שה עי בה רש ן אנ מה ת הנ לו אל כש ל אה אי רה שש י יי ני ר, (שם טז) ובש אומי יז וש רי כש תוב מנ כה הנ ת. וש סםלל ם, פש יי חנ רי הה

ם. יהל יני יו בי הה ר של קה םאן ובה ב, צ ב רנ רל עי ר הה אה םא שש ל ן הוא, וש רו מה םאמש י ל ונ אי רה שש י יי ני או בש רש יי ים. ונ רי חי םא אמ ל וש

רו, או מש אה ר, וש חי אנ ד הה צנ ת הנ ק אל זי חנ ה לש עמשל מנ צו  רה וש דו  מש ו עה שה כש ענ ב, וש ב רנ רל ם עי ים אותה נועי כש יו  ו הה שה כש ד ענ ענ
ם. יכל ני פש ם לי יכל להי אל ך  הולי של מו  כש ינו  ני פה לש ך  לי יי י של מי נו  ילה לה הש יי של ם, או  כל מה ל עי לה כש ילה בנ הש ני ד וש חה ם אל ענ נו  ילה כגלה הש ני
דוש קה ם הנ עה הה בו  רש עה תש םא יי ל ד, וש חה ל אל לה כםל כש יות הנ הש לי דוש  קה ם הנ עה בה פו  תש תנ שש ה יי לל אי לום של שה ס וש ן, חנ רם המ ר אנ מנ אה

ה. םא מםשל יהב ד של דוש ענ קה ם הנ עה תוך הה ם מי ידה רי פש הנ א טוב לש לה ד, אל חה ל אל לה כש ה בי זל ם הנ עה בה

ה, א מםשל בה של ך, כש שום כה ב. ומי לי ם בנ הל מה עי פו  תש תנ שש הי ל של אי רה שש יי ים מי בי רנ יו  הה א של לה טוב, אל ן לש וי כנ תש ן הי רם המ אנ וש
ה רה אמ שש םא ני ל רו וש רש בש ם ני כגלה ד של יהה, ענ קה שש ם הנ ה אותה קה שש הי א, וש טש אותו חי דוש מי קה ם הנ עה ת הה ן אל בי לנ ר ולש רי בה ך לש רי טה צש הי

ל. לה ת כש סםלל ם פש הל בה

ם הל ייש לה עוד של ן, בש רם המ ר אנ מנ א אה לה ר? אל חי ב אנ הה ם זה הל יהה לה םא הה י ל כי ב. וש הה זה י הנ מי זש קו ני רמ ן, פה רם המ ם אנ הל ר לה מנ אה
ת חנ פנ סנ ל כש אי רה שש יי ים לש רי ים גי שי ינו קה ני ה, שה אי םא ורש ה. ב םא מםשל יהב ך  ין כה בו, ובי כש ענ תש ם, יי יהל שי ם ונש יהל ני ם בש ה עי טה טה קש
ר של ב אמ הה זה י הנ מי זש ת ני ם אל עה ל הה כה קו  רמ פה תש יי שו? ונ ם עה ה הי אוי. מנ רה ים כה רי גי יו  םא הה ל ה של לל ן אי כי ל של י, כה חנ ר הנ שנ בש בי

ם. ם שה יהל מי זש ני יו מי בות הה בה ים ורש פי לה ה אמ מה ם. כנ יהל ני זש אה בש

ם יהל אשי רה יו בש הה ים של מי כה י חמ ני ם שש אותה ר מי מנ שש םא ני ן ל רם המ גו'. אנ ט וש רל חל ר אםתו בנ יהצנ ם ונ יהדה ח מי קנ יי תוב? ונ ה כה מנ
חו קש ד, לה חה אל עמצו כש יה תש ם הי יהל ני שש ן של יוה ים. כי פי שה כש ה בי יהה עושל ר הה חי אנ הה יו, וש נה פה יהה לש ם הה הל ד מי חה ב, אל ב רנ רל ל אותו עי של

שוף. ל כי ין של אותו מי יך בש רי ך צה כה שום של ת. מי רל חל אנ יהד הה יש בנ לי ת, ושש חנ יהד אנ יש בש לי י שש ני ד) שש חה ב, (אל הה ת אותו זה אל

ם עה הה ה מי מה לו כנ פש ך נה ידותש סי חמ דול, בנ גה ל הנ אי ל הה שוחנ של רםן מה המ דוש, אנ יד קה סי י חה ר, אי מנ עון, אה מש י שי בי ה רנ כה בה
ת אותו חו אל קש ל, לה קה שש מי יהה בש יום הה הנ עות וש ש שה יעו שי גי הי של שו? כש ה עה ר. מל מי שה הי ענ לש יתה יודי יי םא הה ה ל תה אנ דוש, וש קה הנ
מון. ל מה ינו ענ חוס עי ש לה קי בנ תש םא מי שוף, ל עמשות כי לנ יך  רי צה י של מי שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ם. מה יהל ני זש אה קו מי רש פה ב של הה זה
ל קו כה רמ פה תש יי יהד - ונ ב. מי הה זה ל הנ חוס ענ ה לה עה ה שה ינה ים. זו אי בי כש ענ נו מש ינל ם אי נו, אי ת לה דל ה עומל עה שה ים, הנ רי ם אומש הי וש
ת רו אל בש שה וש יתו  חי שש הי ים, של עי לה ר סש בי שנ ים ומש רי ק הה רי פה ר (מלכים-א יט) מש מנ אל נל מו של קו? כש רמ פה תש יי ה ונ ה זל ם. מנ עה הה

רוך הוא. דוש בה קה ל הנ דוש של ם קה י ענ ר, אי מנ אה ם וש קםדל מי ה כש כה ם. בה יהל ני זש אה

ים, רי בי חמ שוהה הנ רש י פי רי גו'. המ ים וש להי אל ל הה יו אל נה דם ישו אמ גי הי ר, (שמות כא) וש מנ אה יהה וש כי בש עון בי מש י שי בי ח רנ תנ פה
ר כנ יו ומה לה עה ם מי יי מנ כות שה לש ק עםל מנ רנ הוא פה גו', וש ים וש די ל עמבה אי רה שש י יי ני י בש י לי י (ויקרא כה) כי יננ סי ה בש עה מש שה ן של זל אם הה
ם יהל שי נש צו מי םא רה ם ל חונה רש סי זםר לש חמ ם לנ תה שוקה תש ים, בי עי ים רה שי נה ים, אמ יהבי חנ ים הנ עי שה רש לו הה אי ע. וש צנ רה ר - תי חי אנ מו לש צש ענ
ם, יהל ני זש אה רו  בש שה ה וש ם מםשל ה אותה וה צי ם של יי מנ ל שה עםל של מי קו  רש פה תש הי וש ם),  יהל ני זש ם (אה כה רש ת דנ תנ חה שש א הנ לה ם אל יהל ני ובש

דוש. קה ם הנ עה הה דוש וש קה ם הנ שי ק בנ לל ם חי הל ין לה אי של

ש שי ש בש מל של ד הנ גל נל דו כש מש י. עה ישי לי ד שש חה אל ים, וש ישי לי י שש ני ל שש טנ ד נה חה ב, אל הה זה ם אותו הנ יהל ני קו שש לש שו? חי ה עה מל
ם יהל ני ית, שש יעי בי שש ה הנ עה שה ית הנ אשי ה רי יעה גי הי ן של יוה ה. כי פל ל הנ שוף של כי ם בנ יהל טי המ לנ פו בש שש כי ם וש יהל פי שש שו כי עות. עה שה
ם. יהדה ח מי קנ יי ונ תוב  כה ר?) של םא יותי ל ת וש חנ ל יהד אנ טנ ם נה יהל ני ל שש יהד של הנ מי ן של יי ננ ן, (ומי רם המ י אנ די ל יש ם ענ יהל די יש ימו  רי הי
םא יהד ל ר, (משלי יא) יהד לש מנ אה א קול וש ם), יהצה יהל די םא יש ל ם, וש יי תנ ם (שש יהדה ל מי בי הוא קי ן של יוה ר. כי םא יותי ל יו וש ם הה יהל ני שש

ם. עולה ע לה יא רה בי ע הוא. הי רה י בש תוב כי כה ע, של ה רה קל נה יי

או ע, רה שה רה ן הה בה ל לה יו של נה י בה ני א, בש חוטי ם הנ עה לש י בי ני ים בש פי שש כנ ים מש עי שה רש ים הה אי חוטש ם הנ ר - אותה בה דה סוד הנ
ל םאש של ה אותו ר זל ד הנ צנ ילה בנ הש ם יי רו, אי מש ר), אה יד (יותי מי ת תה קל זל חנ תש ין מי יהמי הנ ין, ומי יהמי יא בש ה הי כה רה ל בש כוס של של

אוי. רה נו כה לה ה של מה צש עה י הה רי ין, המ יהמי הנ

ץ רל אה ימו אותו בה ם שי הל ר לה יהה אומי ם הוא הה יהד. אי ן מי רם המ אנ נו לו לש תש יום, נה ל הנ עות של ע שה בנ יענ של גי הי ן של יוה כי
ר, אומי ם וש עי רנ תש תוב מי כה הנ ם. וש יהדה ל מי טנ א נה לה לום. אל עמשות כש ם לנ יהל פי שש כי ים בש כולי יו יש םא הה טםל - ל י אל ני אמ ה ונ לה חי תש בנ
ל ץ, כה רל אה ן הה ל מי טנ נה לו  אי ר. של מי שה הי ע לש יהדנ םא  ל ם, של כה חה יש  יא, אי בי נה יש  רםן אי המ ה אנ שה ה עה מל או  ם. רש יהדה ח מי קנ יי ונ
ן םא מי ל ם, וש יהדה ח מי קנ יי ונ שום של ה? מי זל ה הנ עמשל מנ יחו בנ לי צש ה הי מה ל בנ בה . אמ יחנ לי צש הנ ים לש כולי יו יש םא הה ם ל עולה בה ים של פי שה כש

ץ. רל אה הה

א א בה לה ר. אל חי ר אנ בה דה בש ה או  חוגה מש ים בי יורי ה צי שה עה ם של דה י אה ני ים בש בי חושש של מו  םא כש ט. ל רל חל בנ ר אםתו  יהצנ ונ
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ב ל גנ ף ענ אנ ץ, וש רל אה ק לה יהה זורי ם הה יהל ידי ל מי טנ נה של לו כש ר. אי מי שה הי ע לש םא יהדנ ן ל רם המ אנ ר, של בה דה ת הנ יחנ אל הוכי תוב לש כה הנ
נו מה ב וטש הה ח זה קנ לה ע, של יוענ רנ יהה סי כםל הה ל בנ בה ה. אמ זל ע הנ רה ה הה עמשל מנ יחנ הנ לי צש יהה מנ םא הה ז ל טםל אותו, אה ך יי ר כה חנ אנ של
ה לה כםל עה ז הנ אה ן, וש יי ענ הה ר מי מנ שש ני ד וש חה יס אל כי ב בש הה זה ל הנ ת כה ם אל שה ט? של רל חל ר אםתו בנ יהצנ ה ונ ה זל ע. מנ ר רנ חנ ע אנ ן, רנ יי ענ הה מי

ה. עמשל מנ לש

ר שנ בש ם מי יהבםאו אותה של ן, וכש בה לה הנ םאש  אותו ר ד לש לי וה יד יי ן יהחי ר, בי יהה אומי הה ך  כה אנו של צה מה נוך  ל חמ של רו  פש סי בש
יור צי ינר בש צג מות תש תו, ודש עש םא דנ ל ב לש הה י זה עממוני פנ יות בש לי גה רש טםל) מנ יי יס (של ני כש ינ של אותו  בש אותו  עו  ים, ינטש מורי חמ הנ

ם. דה י אה ני ה בש עה טש הי ע של שה רה נוש הה ל אל מוס של הו קולש נוש, זל ט אל רל חל ט? בש רל חל ה בנ ה זל ט. מנ רל חל בנ

יות מג דש ל הנ ל כה ים של שומי ם רי יהה רושי מוס הה קולש ם, בש עולה ת הה ה אל עה טש הי של נוש כש אל ר, של בה דה רור הנ הו בי אי זל דנ ונ
ר. בה דה רור הנ הו בי זל ך. וש עמשות כה ע לנ נודנ ט, אותו של רל חל תוב בנ ן כה כי לה שום), וש ם רה מוס (רםשל אותו קולש רות בש עמבודות זה ונ

יך רי ך צה כה ים, וש פי שש כנ ם מש רו אותה מש אה מו של ן, כש יי ענ ן הה ה אותו מי סה כי ב וש הה זה יך הנ לי שש יס הי כי אי בש דנ ונ יהה, של כםל הה הנ וש
יך רי צה ך,  ר כה חנ אנ לות  גנ לש לוי  גי בש יך  רי צה ר של בה - דה לו  לה הנ ים  פי שה כש ל הנ ם של יהל עמשי מנ הו  זל וש לו.  לה הנ ים  פי שה כש הנ י  יני מי בש
סוי, ך כי ר כה חנ יך אנ רי צה ר של בה דה נותו. וש מה אג ן לש מה אג א הה ך ייצי ר כה חנ אנ ן, וש יי ענ ן הה ה מי סל כנ תש יי ה, של אשונה רי סוי בה כי ה וש רה תה סש הנ

לוי. גי ה בש אשונה רי יך בה רי צה

ד צנ ים. בש רי בה דש ירו הנ תי סש הנ וש יבו  שי קש לות. הנ גנ לש יך  רי צה אי של דנ ה? ונ עלשל ה אל י, מה שי פש י ננ הובי י, אמ הובנ י אמ ננ ו, בה שה כש ענ
ה, יאה רי בש בי  - ק  זי חנ תש לו) הי (אי מות  עולה ים)  רי בה (דש ה  לשה שש בי ם,  עולה הה ל  ענ ך  לל מל ת,  מל אל ים  להי אל הוא,  ה הנ שה דג קש הנ
יהה בו םא הה ל ר של בה ם, דה יהדה ח מי קנ יי ה - ונ יאה רי ד בש גל נל אן. כש ד כה חה אל ד וש חה ל אל ל כה סוד של ר הנ מנ אל י נל רי המ יהה. ונ עמשי ה, בנ ירה יצי בי
ה לל אי ים הה פי שה כש ה כנ אה י רה ה. מי כה סי ל מנ גל הו עי עמשי ינ יהה - ונ ד עמשי גל נל ט. כש רל חל ר אםתו בנ יהצנ ה - ונ ירה צי ד יש גל נל לום. כש ו כש שה כש ד ענ ענ

ם? עולה ל הה כה בש

ר ה אומי תה ו אנ שה כש ענ ה, וש זל ל הנ גל עי א הה ייצי ז ונ אה ר, וש םא יותי ל ש, וש אי הו בה יכי לי שש אנ תוב וה םא כה י ל כי ר, וש ו ייש לומנ שה כש ענ
שו. ר עה של ל אמ גל עי ת הה ח אל קנ יי תוב ונ כה , של יחנ תוב מוכי כה הנ ה, וש שה ן עה רם המ אנ לום של שה ס וש א חנ לה ה? אל כה סי ל מנ גל עי הו  עמשי ינ ונ
ם אי ה אותו. של שה יהכול הוא עה בש כםל. כי ה הנ עמשה ה ננ לל י אי ני כםחנ שש ר אםתו, מי יהצנ תוב ונ כה ם וש יהדה ח מי קנ יי תוב ונ כה ה של מנ ל מי בה אמ
הו, עמשי ינ יהכול ונ בש ה. (כי לל י אי ני ה? שש עמשה ננ ם של רנ י גה ל מי בה נות. אמ מה אג א לש םא יוצי ל ה וש עמשל יהה ננ םא הה יו, ל םא הה ה ל לל י אי ני שש
ה טה מנ לש ים רוחנ  כי ם, ומושש יהל פי ים בש שי לוחמ ם וש יהל פי שש כי שו  ם עה ם, הי יהדה מי חנ  הוא לוקי עוד של הו) בש שה אי עה דנ ונ הוא 

ר. חי אנ ד הה צנ הנ מי

ה בה קי נש שור, הנ מות הנ דש ר בי כה זה ש הנ בי לנ תש מי של כש ה. של בה קי נש הנ ת מי חנ אנ ר וש כה זה הנ ת מי חנ ת, אנ חנ אנ י רוחות כש תי כו שש שש ומה
שום ה? מי מה מור לה חמ ר, ונ מנ אל י נל רי א שור המ לה ה? אל לל י אי ני ה שש מה ד. לה חה אל ים כש לולי יו כש ם הה יהל ני מור, ושש חמ מות הנ דש בי

ם. רה שה ים בש מורי ר חמ שנ ר בש של ם, (יחזקאל כג) אמ הל תוב בה לו כה לה ים הנ יי רי צש מי ים הנ פי שש כנ מש בנ של

יך להל ה אל לל תוב אי יות, כה מג י דש תי יו שש הה שום של ם. ומי בה לי ם בש הל מה רו עי בש חנ תש תו הי מי ל של אי רה שש יי לו מי ל אי ן כה כי לה וש
ך. לש על תוב הל םא כה ל עללוך וש ם, הל יי רנ צש ץ מי רל אל עללוך מי ר הל של ד. אמ חה אל יו כש ם הה יי ננ ה. שש לל א אי לה ה, אל תוב זל םא כה ל ל, וש אי רה שש יי

ה אה ינו, מי ני ר. שה בה ר דה מנ םא אה ן ל רם המ אנ רו, של םאמש י ונ א  לה ר, אל םאמל י ונ תוב  םא כה רו. ל םאמש י ונ ה  כה סי ל מנ גל עי הו  עמשי ינ ונ
ל ל של לה כש א מי לה לו? אל לה ים הנ רי טה נש קנ ל הנ יו כה ם הה יהדה י בש כי ם? וש יהדה ח מי קנ יי תוב ונ יך כה יו בו. אי ים הה רי תה נש ש קנ מי חה ים וש רי שש על וש

ם. יהל ידי יהה בי כםל הה לו הנ אי כםל כש ל הנ ה ענ לה ענ תש ט הי ענ אותו מש ם, וש יהל די םא יש ל ח מש קנ ים לה רי טה נש ם קנ אותה

תה עש םא יהדנ ל טוב וש יהה לש ך הה צונש ה רש מה דוש, כנ יד קה סי י חה יו. אי נה פה חנ לש בי זש ן מי בל יי ן ונ רם המ א אנ ינרש תוב, ונ ה כה ה מנ אי םא ורש ב
י תי שש ר בי מנ אל נל של מו  מות שור, כש ה דש אה יהצש וש ש,  אי ם בה ר שה חי אנ ד הה צנ הנ ק כםחנ  זי חנ תש ש, הי אי לה קו  רה זש ן של יוה ר. כי מי שה הי לש
ן בל יי יהד - ונ ק. מי זי חנ תש ר הי חי אנ ד הה צנ הנ ה של אה רםן? רה המ א אנ ינרש ה ונ ה זל ן. מנ רם המ א אנ ינרש יהד - ונ ר. מי חי אנ ד הה צנ ל הנ כות של שה מש הנ

נו. בה רש חג ר לש יהה חוזי ם הה עולה ה, הה זל חנ הנ בי זש מי ה הנ נה ים ובה די קש א הי לי מה לש אי יו. של נה פה חנ לש בי זש מי

ה ק, מל זה כםחנ חה א בש ים יוצי טי סש לי אותו הנ ך של לל מל יון הנ גש ה לי אה ם, רה דה י אה ני רםג בש המ לנ ד וש בי אנ א לש יהה יוצי הה ים של טי סש לי לש
ך ים הולי טי סש לי ן הנ יי דנ עמ של ך. כש רל דל ה הנ אותה יון לש גש לי ך אותו הנ שנ ך, ומה רל דל את לנ צי ך לה לל מל ת הנ ל אל די יון? שי גש ה אותו לי שה עה
ע תנ רש יהד ני ך, מי רל דל יו בנ נה פה ך לש יהה הולי הה ך של לל מל ת הנ ה אל אה רה ן של יוה יו. כי נה פה ת לש דל ך עומל לל מל מות הנ ה דש אה ך, רה רל דל ה הנ אותה בש

חור. אה ר לש זנ חה וש

ן יוה יו. כי נה פה לש ם אותו  שה ה וש שה דג קש ד הנ צנ יק בש זי חל הל ה וש פואה רש ז בה חנ ר, אה בי גנ תש ר מי חי אנ ד הה צנ הנ רםן של המ א אנ ינרש ונ ך  כה
יהד ק, (מי זי חנ תש י הי רי המ ילו, של חי ש כםחו וש לנ חל נל חור וש אה ר לש זנ יהד חה יו, מי נה פה ד לש עומי ך של לל מל ן הנ יוקנ ת דש ע אל רה ד הה צנ ה הנ אה רה של

ר. חי אנ ד הה צנ ש הנ לנ חל נל ר, וש בי גנ תש ה הי זל חנ הנ בי זש מי הנ יו) וש נה פה חנ לש בי זש ן מי בל יי ונ

ד צנ ה, ולש שה ה עה שה דג קש ד הנ צנ ל. ולש גל עי םא לה ל ה', וש ג לנ ר. חנ חה ה' מה ג לנ ר חנ םאמנ י ן ונ רם המ א אנ רה קש יי תוב, ונ ה כה ה מנ אי םא ורש ב
ל ם כה עי קומו, וש ל מש ם ענ עולה ד הה מנ םא עה ה, ל ת זל ה אל שה א עה לי מה לש אי ים, של די קש הי ה של פואה רש זו הה ר. וש מנ אה א וש רה ה קה שה דג קש הנ

ע. רנ ן לש וי כנ תש םא הי ל ב של ל גנ ף ענ ן, אנ רם המ אנ זו מי גש ך רה כנ םא שה ה ל זל

יך נל י בה ני שש יך של יל צו, חנ רה ה של מנ ך לש כו אותש שש לו מה לה ים הנ פי שש כנ מש י הנ ני ן, שש רם המ רוך הוא, אנ דוש בה קה ר לו הנ מנ אה
אםד ף ה' מש ננ אנ תש רםן הי המ אנ תוב (דברים ט) ובש כה הו של סו). זל פש תה ם יי ה הי זל א הנ טש חי ה יהמותו (ובנ זל א הנ טש חי ל הנ ענ לו, וש פש יי
לו ם אי דה ל אה יו של רש פי ל, של ענ מנ יו מי רש יד פי מי שש אנ ר (עמוס ב) וה מנ אל נל מו של יו, כש נה לו בה ידו? אי מי שש הנ ה לש ה זל ידו. מנ מי שש הנ לש



1159

יו. נה ם בה הי

יו, נה פה ר לש חי אנ ד הה צנ ת הנ מו אל יו שה נה יו. בה חורה אמ ב לנ ל שה גל עי הה יו, וש נה פה לש חנ  בי זש ת אותו מי ם אל רםן שה המ ה, אנ אי םא ורש ב
ה. זל א הנ טש חי סו בנ פש תש מו. ני י ה' שה ני פש י ה'. לי ני פש יבו לי רי ינקש תוב (ויקרא י) ונ כה חור, של אה ר לש זנ ה חה שה דג קש ד הנ צנ וש

י ני ים בש בי חושש מו של יהה כש לו הה אי ה, של ס מםשל רנ םא הה חנ ל בי זש ת אותו מי ן אל כי לה ה, וש םא מםשל ם יהב יי תנ ינש בי ב, של שנ רםן חה המ אנ
ל ענ דו  יא עי בי נה א הנ בי ננ תש הי של מו  יך, כש רי יהה צה הה חנ  בי זש מי ת אותו  ץ אל תי ננ ה - לש מםשל ך  רי טה צש הי אשון של רי ר הה בה דה ם, הנ דה אה
ח קנ יי תוב ונ כה ר. וש אי בה תש ני מו של ר כש חי ר אנ בה יהה דה אן הה ל כה בה ה. אמ תה יש חנ הה בי זש ל אותו מי תו ענ בואה ל, ונש ית אי בי בש חנ  בי זש מי הנ

. חנ בי זש מי ת הנ תםץ אל נש יי תוב ונ םא כה ל שו, וש ר עה של ל אמ גל עי ת הה אל

א רה קש יי ה ונ יונה תוב בש כה ר, וש םאמנ י א ונ רה קש יי אן ונ תוב כה ר. כה מנ אה קול וש יז בש רי כש ן - הוא הי רם המ א אנ רה קש יי ה, ונ אי םא ורש ב
, חנ בי זש ל מי של רוחנ  ה  אותה ה בש בואה נש א  בה ני ר,  חה ה' מה ג לנ ין. חנ די יז לש רי כש אן הי ף כה ין, אנ די יז לש רי כש ם הי ה שה ר. מנ םאמנ י ונ

ין. ם די כל עמשות בה ה', לנ ג לנ ם. חנ יהל לי רות עמ שש ין לי די יד הנ תי עה של

ג נו חנ יש הנ ל. וש אי רה שש י יי ני ת בש ה אל קה שש הי ד של חה אל י. וש וי י לי ני בש ד בי חה אל ם. וש עה ת הה גםף ה' אל יי ד, ונ חה יו: אל ים הה יני ה די לשה ושש
ים פוחי נש או  צש מש ני ר  חה מה ה, ולש לה יש לנ אותו  בש נו  לה וש ה.  ם משל ה אותה קה שש הי ר - של חה גםף ה'. מה יי ונ ה' - של י. לנ וי י לי ני ל בש של
ל כה ר. וש חה ה' מה ג לנ ן חנ כי לה ים, וש תי או מי צש מש ר ני בםקל ה, ובנ לה יש לנ ל הנ ם כה יהל עי מש ים בי שי כש שש כנ יו מש ם הה יי מנ ם הנ אותה ים. וש תי ומי

יו. נה פה חנ לש בי זש ן מי בל יי תוב ונ כה שום של ן, מי רם המ ה אנ שה עה ה של פואה רש הה

י רי המ תוב. של םא כה חנ ל בי זש לו מי אי חםלת, וש ל ומש גל עי ת הה א אל ינרש תוב ונ כה יהה) של ה הה שה דג ל קש חנ של בי זש ה, (אותו מי אי םא ורש ב
ה צה עי ן בש רם המ ל אנ צנ אי ני דנ דו, ונ בנ ה' לש י לנ תי לש ם בי רה ים יהחר להי אל לה חנ  בי תוב (שמות כב) זם כה של ענ  יהה יודי ה הה יעה די ן יש רם המ אנ

ע. רנ ן לש וי כנ תש םא הי ל ם טוב, של לי צון שה רה כםל בש הנ שו, וש פש ננ יג לש הי נש הי ה של טובה

ל אי רה שש י יי רי ים, המ לי גה ה עמ שה עה ם של עה בש ל יהרה בה יו. אמ םא הה ל ל אי רה שש יי ך הוא, וש אי כה דנ א, ונ בה ר, אנ זה עה לש י אל בי ר לו רנ מנ אה
ע א רנ טש אי חי דנ ונ רו. של מש אה מו של םא כש ל יא, וש טי חל הל א וש טה ם חה עה בש ל יהרה בה , אמ שוהה רש אי, ופי דנ ר לו, ונ מנ שו. אה ל עה גל עי יו, וש הה

א. טה כות חה לש מנ ה, ובנ שה עה

םא י ל ני ם. אמ יי לנ רושה זו יש ם, וש עולה ל הה ב כה לי ק בש לא רנ ה אל םא שורה ה ל שה דג קש ד הנ י צנ רי המ אי של דנ י ונ רי ם, המ עה בש ר יהרה מנ אה
ה. עה ה רה צה ל עי טנ גו'. נה ש וש ענ ינ ך ונ לל מל ץ הנ ענ וה יי יהד - (מלכים-א יב) ונ ה? מי עלשל ה אל אן, מה כה ד לש צנ ת אותו הנ שםך אל מש יהכול לי
םא ל ל בה ה, אמ תוכה רות בש שש תו לי שוקה תש זו, של ץ הנ רל אה ן בה כי ל של כה קום, וש ל מה כה יהד לש ך מי שה מש ני ר של חי אנ ד הה צנ י הנ רי ר, המ מנ אה

ל שור. מות של דש ק בי א רנ לה ש אל בי לנ תש הי יהכול לש

תוב כה של ים,  פי שש כנ מש ם  אותה יו  הה ר  בה דש מי בנ ר)  בה דש מי ובנ ם  יי רנ צש מי (בש ם,  עה בש יהרה ר  מנ אה א  לה אל ה?  מה לה ים  לי גה עמ י  ני שש
אוי, רה שו כה בש לנ תש עות יי י רוחות רה תי ן שש אן אותה א) כה לה ים, אל רי צש ם מי םא אותה ם. (ל רה שה ים בש מורי ר חמ שנ (יחזקאל כג) בש
ה, רה י זה תי פש ה שי נה טםפש ת תי תוב נםפל כה תוך של ן. ומי דה ה בש תה יש ה הה בה קי נש הנ ל, וש ית אי בי יהה בש ר הה כה זה י הנ רי המ ם. של ה הי בה קי ר ונש כה זה
ך שנ ים, ומה לי גה י עמ ני שש יו  הה ך  שום כה ן. ומי ד דה ד ענ חה אל י הה ני פש ם לי עה הה כו  לש יי תוב ונ כה ר, של יו יותי רה חמ ל אנ אי רה שש יי כו  שש מש ני
תוב יו כה לה עה וש ם,  עולה ן הה כות מי רה ע בש ננ ל, ומה אי רה שש יי ל  ל כה ענ וש יו  לה א עה טש יהה חי הה וש ה,  דושה קש ץ הנ רל אה ם לה עה בש יהרה ם  אותה

גו'. מו וש אי יו וש בי ל אה (משלי כח) גוזי

ם אי ר. וש אי בה תש ני של מו  ר הוא שור, כש חי אנ ד הה צנ הנ ש  בי לנ תש מי אשון של רי הה בוש  לש י הנ רי המ ים, של לי גה עמ הה יו  ן הה ל כי ענ וש
י רי המ ן, ונ טה בוש הוא קה לש ית הנ אשי ים, רי די דה צש ל הנ כה ן בש כי אוי, וש ך רה אי כה דנ א ונ לה םא שור? אל ל ל וש גל ה הוא עי מה ר, לה םאמנ ת

ביאנרשנו.

ם, אי דוש, הה קה ים הנ להי אל ה, הה עמשל מנ ה הנ נה בש ני ים  להי ל אל ד של צנ ובנ ים,  להי אל צו  רה ן של יוה כי י,  הובנ י אמ ננ בה ן,  כי לה וש
ה. קומה מש ם בי יות שה הש ה לי מםשל ך  רי טה צש הי ם, וש ה שה תה יש םא הה ה, ל צועה רש ת הה ה אל עמלה ומנ ך  לל מל הנ רוענ  זש יד בי מי ת תה זל אוחל של

ל. כי תנ סש רוך הוא, הי דוש בה קה ז לו הנ מנ רה ן של יוה כי

ים מי עה פש לש  ה. שה דולה גש ך  תש בורה ה גש מה ך, כנ ק כםחמ זה ה חה מה ן, כנ מה אל נל ה הנ רועל ה הה י מםשל ז לו, אי מנ ים רה מי עה פש לש  שה
דול גוי גה ך לש ה אותש עלשל אל ם. וש יי תנ י שש רי ם - המ לי כנ אמ ם ונ הל י בה פי ר אנ חנ יי ד. וש חה י אל רי י - המ ה לי יחה ני ה הנ תה ענ תוב וש כה ז לו, של מנ רה
רוענ זש ז בי חנ י. אה ה לי יחה ני ד הנ גל נל - כש ינו  מי יש רוענ  זש ז בי חנ לו. אה לה ים הנ זי מה רש ת הה לשל שש ה בי ל מםשל של תו  מה כש לש. חה י שה רי - המ
ק בי חנ תש הי של דול. וכש גוי גה ך לש ה אותש עלשל אל ד וש גל נל ך - כש לל מל גוף הנ ק בש בי חנ תש ם. הי לי כנ אמ ם ונ הל י בה פי ר אנ חנ יי ד וש גל נל םאלו - כש מ שש
ה, מםשל ל  של תו  מה כש חה ה  תה יש הה זו  ם.  עולה בה ד  צנ לש ענ  ני עש ננ תש הי לש יהכול  םא  ל ה,  זל ד  צנ ומי ה  זל ד  צנ מי רועות  זש י  תי ושש גוף,  בנ

ה. שה ה הוא עה מה כש חה יק, ובש זי קום ינחמ ה מה יזל אי ם מי הל ד מי חה ל אל כה יר בש כי ך הי לל מל ל הנ ים של זי מה י רש יני מי י) של רי בש די בש (של

א לה ם אל עולה י לה אתי םא בה א ל לי מה לש ר, אי מנ א. אה בה י אנ בי ם רנ יהה שה יהדו. הה קו  שש נה וש ים  רי בי חמ הנ וש ר  זה עה לש י אל בי רנ או  בה
ה ר זל בה ה? דה תורה ה אורות הנ לל יגנ יר וי י יהאי ם, מי עולה ן הה ק מי לי תנ סש תי של י, כש בי י רנ ר, ונ מנ אה ה וש כה נו. בה י לה ה - דנ ת זל מםענ אל שש לי
דוש קה הנ שום, וש הוא רה ך  לל מל א הנ סי כי , ובש יענ קי רה ד רום הה יר ענ אי י מי רי המ ם, ונ שה א מי יהצה ו, של שה כש ד ענ ר ענ תה סש ה ני כה שי חמ בנ
י רי בש יר די עי י יה דוש. מי קה הנ ך  לל מל י הנ ני פש לי ה מי פה ה נוסש חה מש ל שי ה ענ חה מש ה שי מה כנ ה. וש זל ר הנ בה דה ו בנ שה כש ענ חנ  מי רוך הוא שה בה

ך. מותש ה כש זל ם הנ עולה ה בה מה כש חה

ים. יי חנ ץ הנ עי ד מי רה פש יהה ני םא הה ל יון, וש לש על אור הה ת הה מנ כש חה ד בש עומי ה וש יהה עולל ם, הה דה א אה טה ם חה רל ה, טל אי םא ורש ב

טוב. ב הנ זנ עה ע וש ע רנ יהדנ ים, וש יי חנ ץ הנ עי ד מי רנ פש ני ד של ם, ענ יהל רי חמ ך אנ שנ מש ה, ני טה מנ ת לש דל רל לה ת וש ענ דנ תו לה שוקה יל תש די גש הי ן של יוה כי
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ים. יי חנ ץ הנ ם עי יור עי ין לו די ע, אי רה ך בה שה מש ני י של ע. מי ך רה גגרש םא יש ה ל תה ע אה שנ ץ רל פי ל חה םא אי י ל תוב (תהלים ח) כי ן כה כי לה וש
או, טש חה ן של יוה ים. כי די םא פוחמ ל וש ה  יונה לש על ה הה מה כש חה ת הנ ים אל עי יודש וש ה  לה עש מנ לש ים קול מי עי שומש יו  או, הה טש חה ם של רל טל וש

עממםד בו. לו לנ םא יהכש ה ל טה מנ לש לו קול של פי אמ

ש חה נה ל הנ תו של מש ם זגהנ הל ה מי רה בש עה י, הה יננ ר סי ל הנ ל ענ אי רה שש יי דו  מש עה ה של עה שה ל, בש אי רה שש יי או  טש חה ם של רל ה, טל מו זל כש
ה, לה עש מנ לש לו  עה ים וש יי חנ ץ הנ עי זו בש חש אל ז נל אה ם, וש הל חו אותו מי דה ם, וש עולה יהה בה ע הה רה ר הה ל ייצל טול של ז בי י אה רי המ ה, של זל הנ
יר כי הנ לש חו  מש שה רו, וש ם הואמ יהל יני עי יונות, וש לש על יות הה רש לה קש פנ סש ים אנ רואי יו  הה ים וש ירי כי מנ יו  ז הה ה. אה טה מנ לש דו  םא יהרש ל וש
ם יהל לי לט עמ שש ל לי םא יוכנ ל דוש של קה ם הנ שי יות הנ ל אותי גורות של חמ רוך הוא בנ דוש בה קה ם הנ ר אותה גנ ז חה אה . וש מםענ שש לי וש

ה. אשונה רי בה ם כש א אותה מי טנ םא יש ל ה, וש זל ש הנ חה נה הנ

י לי ת כש גורנ ם חמ הל ה מי רה בש עה הה ים, וש יוני לש על אורות הה הה גות וש רה דש ן הנ ל אותה ם כה הל מי רו  בש עה ל, הה גל עי בה או  טש חה ן של יוה כי
ם. עולה ל הה כה ת לש ול מה מו  רש גה ם, וש קםדל מי ע כש רה הה ש  חה נה ם הנ יהל לי עמ יכו  שי מש הי יון, וש לש על הה דוש  קה ם הנ שי הנ מי רו  טש ענ תש הי ן של יי זנ הנ

יו. לה ת אי של גל או מי ירש יי יו ונ נה ן עור פה רנ ה קה ני הי ה וש ת מםשל ל אל אי רה שש י יי ני ל בש כה ן וש רם המ א אנ ינרש תוב? ונ ה כה ך מנ ר כה חנ אנ וש

ים רי הה זש ת הנ או אל ם רה כגלה ה. וש דםלה גש יהד הנ ת הנ ל אל אי רה שש א יי ינרש ה? (שמות יד) ונ אשונה רי תוב בה ה כה ה, מנ אי םא ורש ב
יו יהם הה ל הנ ענ וש קולת.  ת הנ ים אל ם רםאי עה ל הה כה וש תוב (שם כ)  כה ה, של ירה אי מש יהה הנ רש לנ קש פנ סש אנ ים בה אורי נש ים  יוני לש על הה
ה אות. מנ רש ים לי כולי יש יו  םא הה סור ל רש סנ י הנ ני או, פש טש חה ר של חנ הו. אנ וי נש אנ וש י  לי ה אי תוב זל כה ים, של די םא פוחמ ל וש ים  רואי

יו. לה ת אי של גל או מי ירש יי תוב? ונ כה

ן יי י זנ לי ם כש ם אותה הל רו מי בש עה הה ב, של ר חורי הנ יהם מי דש ת על ל אל אי רה שש י יי ני לו בש צש ננ תש יי ם? ונ הל תוב בה ה כה ה, מנ אי םא רש וב
ח קנ ה יי תוב? ומםשל ה כה ם, מנ הל רו מי בש עה הה ן של יוה ע. כי רה ש הה חה נה לט אותו הנ שש םא יי ל י של די י, כש יננ ר סי הנ ם בש הל רו בה בש חנ תש הי של
ן יוה א כי לה ה? אל זל ה לה זל סוק הנ פה ה הנ ר, מה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ה. אה נל חמ מנ ן הנ ק מי חי רש ה הנ נל חמ מנ חוץ לנ ה לו מי טה נה ל וש אםהל ת הה אל
דור םא לה ע יהב רה ש הה חה נה ה הנ אה לש הה אן וה כה אי מי דנ י ונ רי ר, המ מנ ים, אה יוני לש ן על יי י זנ לי ם כש ל אותה אי רה שש יי רו מי בש עה הה ה של ע מםשל יהדנ של
ה נל חמ מנ חוץ לנ מי ה לו  טה נה ל וש אםהל ת הה ח אל קנ ה יי יהד - ומםשל א. מי מה טש ם, יי יהל יני אן בי כה ש  דה קש מי עממםד הנ ם ינ אי ם. וש יהל יני בי

ן. כי ם לה קםדל יהה מי םא הה ל ה של ע מנ רה ש הה חה נה לט הנ שש ז יי י אה רי המ ה של אה ה רה מםשל שום של ה. מי נל חמ מנ ן הנ ק מי חי רש הנ

ה ד. מנ ל מועי ת אםהל עי כה ם, וש תה ל סש ה אםהל אשונה רי א בה לה ד? אל ל מועי ה אםהל אשונה רי םא בה י ל כי ד. וש ל מועי א לו אםהל רה קה וש
ת חנ מש ד הוא יום שי ה מועי טוב - מנ ר לש מנ ר אה זה עה לש י אל בי ע. רנ רנ ר לש מנ א אה בה י אנ בי טוב. רנ ר לש מנ ר אה זה עה לש י אל בי ד? רנ ה מועי זל
ק חי רנ תש י הי רי המ אות של רש הנ ה, לש זל ם הנ שי בנ ה  א לה אן קורי ף כה ם, אנ גה פש ה  ט בה םא שולי ה, ל שה דג קש ה בו  פה נוסש ה, של נה בה לש הנ

ד. ל מועי א לו אםהל רה קה תוב וש ן כה כי לה ה, וש מה גש פש םא ני ל ם וש יהל יני בי מי

ל ן בנ עה צש ל יי ל בנ ר (ישעיה לג) אםהל מנ אל נל מו של ם, כש תה ל סש יהה אםהל ה הה אשונה רי י בה רי המ ע - של רנ ר לש מנ א אה בה י אנ בי רנ וש
אן כה ת - מי ול מה ם הנ הל לט בה שש םא יי ל ם של עולה פואות לה ת רש תי ה לה אשונה רי ד. בה ל מועי ו אםהל שה כש ענ ח, וש צנ נל יו לה דותה תי ע יש סנ יי
ם. עולה ין לה צובי ים קש יי חנ ן וש מנ זש ן בו  תה אן ני י. כה ל חה כה ד לש ית מועי ר (איוב ל) ובי מנ אל נל של מו  ד, כש ל מועי ה אםהל אה לש הה וה
ד, ל מועי ו אםהל שה כש רו - ענ םא יוסש ל ש של מל של ם הנ ה עי נה בה לש ווג לנ זי רות וש בי ה חמ אשונה רי ם. בה גה פש ו ני שה כש ענ ם - וש גנ פש םא ני ה ל לה חי תש בנ

ם. יהה קםדל םא הה ל ה של ד, מנ ל מועי א לו אםהל רה קה ך, וש שום כה ן. ומי מנ זש ן לי מנ זש ם מי ווגה זי

י בי רנ ק וש חה צש י יי בי רנ ה וש הודה י יש בי יו רנ נה פה ים לש בי יושש יו  הה ה, וש תורה ק בנ עוסי ד וש חה ה אל לה יש ב לנ יהה יושי עון הה מש י שי בי רנ
ם יהל לי ת עמ ול מו מה רש גה נו של רש מנ אה ב, וש ר חורי הנ יהם מי דש ת על ל אל אי רה שש י יי ני לו בש צש ננ תש יי תוב ונ י כה רי ה, המ הודה י יש בי ר רנ מנ י. אה יוסי
םא ל ע של הושנ ל יש בה א, אמ ילה ל מי אי רה שש ה. יי אשונה רי ם בה הל ר מי הוסנ ע של רה ש הה חה נה ם אותו הנ הל ט בה לנ שה ה וש לה עש מנ ן וה מנ אותו זש מי

םא? י או ל יננ ר סי הנ ם בש הל מה ל עי בי קי יון של לש ן על יי י זנ לי נו אותו כש מל ר מי ם הוסנ אי א, הנ טה חה

נו, מל ר מי הוסנ ר של םאמנ ם ת אי ם? וש דה אה י הה ני ל בש ר כה אה שש ת כי ה מי מה ז לה ך, אה ם כה נו, אי מל ר מי םא הוסנ ל ר של םאמנ ם ת אי
ה ל אותה בי םא קי ל ר של םאמנ ם ת אי ל. וש אי רה שש יי או  טש חה ה של עה שה ה בש ם מםשל יהה עי י הוא הה רי המ א! של טה םא חה י ל רי המ ה? ונ מה לה

ה? מה ל, לה אי רה שש לו יי בש קי מו של י כש יננ ר סי הנ ה בש רה עמטה הה

רו בו מש ה אה סוק זל ימו. פה ני זו פה ר ילחל ב יהשה הי קות אה דה יק ה' צש די י צנ ר, (תהלים יד) כי מנ אה עון וש מש י שי בי ח רנ תנ פה
ר, הוא יהשה ר וש ב. יהשה הי קות אה דה ך צש שום כה יק, ומי די מו צנ יק הוא ושש די יק ה' - צנ די י צנ ל כי בה רו. אמ מש אה ה של ים מנ רי בי חמ הנ
ך רל דל ת בש כל לל ם לה יהל כי רש דנ נו  קש יתנ ם, וי עולה י הה ני ל בש ימו, כה ני פה זו  ה ילחל ל זל ענ ר. וש יהשה יק וש די ר (דברים לב) צנ מנ אל נל של מו  כש

אוי. רה ר כה יהשה

ה, אי םא רש ם. וב דה אה י הה ני י רםב בש פי א לש לה אל ן אותו  םא דה ם, ל עולה ת הה הוא אל רוך  בה דוש  קה ן הנ דה של ה, כש אי םא רש וב
ה שה יד אי רי פש הנ ם לש גה ם פש רנ גה ם, וש עולה ל הה כה ת לש ול מה ה בו הנ שורל ץ של אותו עי ם לש רנ נו, גה מל ל מי כנ אה ץ של עי ם בה דה א אה טה חה של כש
י, יננ ר סי הנ ל בש אי רה שש דו יי מש עה ן של יוה י. כי יננ ר סי הנ ל בש אי רה שש דו יי מש עה ד של ה ענ נה בה לש ה בנ זל ם הנ גה פש ל הנ א של טש חי ד הנ מנ עה ה, וש לה עש בנ מי
ם קםדל מי ה כש נה בה לש ה הנ בה ל, שה גל עי בה ל  אי רה שש יי או  טש חה ן של יוה כי יד.  מי תה יר  אי הה לש ד  מנ עה וש ה  נה בה לש ל הנ ם של גה פש הנ ר אותו  ערבנ הה

ה. מה גש פש ני יו וש לה ה אי ך אותה שנ ה ומה ז בה חנ אה ע, וש רה ש הה חה נה ט הנ לנ שה ה, וש מה גה פש לי

ז חנ ש אה חה נה י הנ רי המ אי של דנ ע ונ ים, יהדנ דושי קש ן הנ יי י זנ לי ם כש ם אותה הל רו מי בש עה הה ל וש אי רה שש או יי טש חה ה של ע מםשל יהדנ של וכש
ד ענ עומי הושג יש ב של ל גנ ף ענ ם, אנ גי פה הי ה לש דה מש עה ן של יוה כי חוץ. וש ה בנ יא אותה ז הוצי ה. אה מה גש פש ני יו וש לה ה אי שםך אותה מש ה לי נה בה לש בנ
ם דה םא יהכול אה ם, ל דה ל אה של או  טש חל ה בש מה גש פש ני של מו  כש ה לי רה זש חה וש ה  ה בה ם שורל גה פש הנ ן של יוה ה, כי לה ן של יי זנ י הנ לי ת כש רל עמטל בנ
ענ הושג ת יש יים אל קנ שות לש רש ה  יהה בה םא הה ה ל ל זל ענ ר. וש חי ד אנ צנ יהה בש הה ה, ומותו  ט בה לנ שה ה של מםשל ט לש רה יים, פש קנ תש הי לש
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ם. עולה ל הה כה צוב לש ן קה מנ ה זש ה בה י שורל רי המ ד, של ל מועי ה אםהל א לה ן קורי ל כי ענ ר. וש חי הו אנ ישל םא מי ל יד וש מי תה

ין יהמי ה. ייש  טה מנ םאל לש מ ייש שש ה וש לה עש מנ םאל לש מ ה. ייש שש טה מנ ין לש יהמי ייש  ה וש לה עש מנ ין לש יהמי ר - ייש  בה דה ן סוד הנ כי לה וש
ר עורי ה, לש יונה לש ה על שה דג קש ה בי לה עש מנ םאל לש מ ר. ייש שש חי אנ ד הה צנ הוא בנ ה של טה מנ ין לש יהמי ייש  ה. וש יונה לש ה על שה דג קש ה בי לה עש מנ לש

יר. אי הה ה לש לה עש מנ דוש לש קום קה מה ה, בש נה בה לש ר לנ שי קנ תש הי ה, לש בה המ אנ

הו זל מו, וש ב עי רי קה תש הי ולש ש  מל של יר בנ אי הה לש מי ה  יד אותה רי פש ה, ומנ לה עש מנ לש ה של בה המ יד אנ רי פש מנ ה של טה מנ םאל לש מ ייש שש וש
ה ידה רי פש ומנ ה  נה בה לש הנ ת  אל ך  ז הוא מושי אה ר,  עורי תש מי ה  טה מנ לש של ה  זל הנ םאל  מ שש הנ ר  של אמ כנ של ע.  רה הה ש  חה נה הנ ל  של ד  צנ הנ
ץ עי ת מי קל חל רנ תש ש ומי חה נה ת בנ קל בל דש י ני כםל, כי ה לנ טה מנ ת לש ול ת מה בל ז שואל אה ש, וש חה נה ת בנ קל בל דש ני ך, וש שה חש נל ה  אורה ה, וש לה עש מנ לש מי
ה נה בה לש ת הנ נל קל תנ תש מי של צוב כש ן קה מנ ד זש ענ ש  דה קש מי א הנ מה טש ר ני של אמ כנ הו  זל וש ם.  עולה ל הה כה ת לש ול ת מה מל ן גורל כי לה וש ים,  יי חנ הנ

ד. ל מועי הו אםהל זל יר, וש אי הה ה לש בה שה וש

הו סוד זל ה. וש אשונה רי בה ן כש כה שש מי ת הנ ם אל גנ ב ופה רנ קה ה של זל ש הנ חה נה ל הנ יו של טש על א בש לה ת, אל םא מי ענ ל הושג ה יש ל זל ענ וש
ה זל של מו  ל. כש אםהל תוך הה מי יש  םא יהמי ל אור, ל בי קנ ה לש טה מנ ר לש ענ הוא ננ ב של ל גנ ף ענ אנ ר. של ענ ן נון ננ בי ענ  הושג תוב יש כה הנ
נו מל דו מי בנ צול לש םא ני אי ל דנ ך ונ ה, כה נה בה לש ה הנ מה גש פש ני ן של יוה יהה לו, כי דוש הה ין קה מי ב של ל גנ ף ענ ם, אנ גה פש ה ני ם זל ך גנ ם, כה גה פש ני

ר. אי בה תש י ני רי המ ש, ונ מה ן מנ ול אותו גה מי

תוב, (יהושע א) כה סוק של פה ים הנ מי יש קנ ה, ומש תורה ים בנ קי בה דש ני וש ה  תורה ים סודות הנ עי יודש ים של יקי די צנ י הנ רי שש אנ
יך ך יהמל אםרל יך וש יל י הוא חנ תוב (דברים ל) כי כה א, של בה ם הנ עולה י הה יי חנ כו לש זש ה יי ילה בי שש גו'. ובי ה וש לה יש לנ ם וה יתה בו יומה גי הה וש

גו'. וש

ל הי ינקש ת ונ שנ רה פה

י יני קי ל הנ אול אל ר שה םאמל י ח, (שמואל-א טו) ונ תנ יהיא פה י חי בי גו'. רנ ל וש אי רה שש י יי ני ת בש ל עמדנ ת כה ה אל ל מםשל הי ינקש ונ
רוך דוש בה קה הנ גו'. וש ל וש אי רה שש יי ק לש לי ה עממה שה ר עה של ת אמ י אי תי דש קנ ק, פה לי עממה תוב בנ ה כה ה מנ אי םא ורש גו'. ב דו וש רו רש כו סג לש
ה שה עה ב של רה קש מו הנ יו כש נה פה ה לש של יהה קה םא הה ם ל ענ טנ ה הנ ל, מה אי רה שש י יי בי גנ ים לש מי ענ ר הה אה שו שש עה בות של רה קש ל הנ כה הוא, בש
ק זי חנ תש ן הי מנ אותו זש י בש רי המ ה, של טה מנ ה ולש לה עש מנ ים, לש די דה צש ל הנ כה יהה בש ק הה לי ל עממה ב של רה קש אי הנ דנ א ונ לה ם? אל תה ק אי לי עממה

ה. טה מנ ק לש זי חנ תש הי ה, וש לה עש מנ ע לש רה ש הה חה נה הנ

ל ם ענ הל ב לה רנ אה ל, של אי רה שש יי יהה לש ע הה ש רה חה ק נה לי ם עממה אן גנ ף כה ים, אנ כי רה ת דש שנ רה ל פה ב ענ ע אורי רה ש הה חה נה ה הנ מה
א מי טנ ה לש לה עש מנ יהה לו לש ב הה ם. אורי יי רה צש מי עמלתו מי ך בנ רל דל ם לו בנ ר שה של תוב (שמואל-א טו) אמ כה ים, של כי רה ת דש שנ רה פה
תוב ך. כה רל דל ך בנ רש ר קה של תוב (דברים כה) אמ כה נו? של ן לה יי ננ ל. מי אי רה שש ת יי א אל מי טנ ה לש טה מנ יהה לש ב הה אורי ש, וש דה קש מי ת הנ אל

ה. לה יש ה לה רי קש הור מי םא טה ר ל של יש אמ ך אי ילה בש הש י יי ם (שם כג) כי תוב שה כה ך, וש רש ר קה של אן אמ כה

ר, םאמנ ם ת אי ט. וש קנ ה נה אה מש שון טג ר - לש קה יי ם. ונ עה לש ל בי ים אל להי ר אל קה יי ם, (במדבר כג) ונ עה לש בי תוב בש ה כה ל זל ענ וש
ה גה רש ה דנ אותה א בו בש מי טה הי ה לש אה מש ל טג קום של ין לו אותו מה מי זש רוך הוא הי דוש בה קה א הנ לה ים, אל להי תוב אל י כה רי המ
ין לו מי זש יהד הי ה. מי לה עש מנ עמלות לש נות לנ בה רש ם קה אותה ב בש שנ ם? הוא חה עה לש ה בי שה ה עה ה. מל א בה מי טה הי ק לש בנ דש ני הוא  של
ל ים אל להי ר אל קה יי ה ונ ל זל ענ וש ך.  אוי לש רה של מו  כש יך  לל ה אי אה מש ה טג ני ר לו, הי מנ קום. אה מה הוא אותו  רוך  בה דוש  קה הנ

ם. עה לש בי

ים. די דה צש הנ ל  כה בש ך  א אותש מי טנ לש ה  לה עש מנ לש ע  רה הה ש  חה נה הנ אותו  ך  לש ין  מי זש הי גו',  וש ך  רל דל בנ ך  רש קה ר  של אמ ן  כי מו  כש
רוך הוא דוש בה קה ר הנ מנ ך שה שום כה ל. ומי אי רה שש לו לו יי םא יהכש ה, ל טה מנ ענ לש יהושג ה וי לה עש מנ ה לש ק מםשל זי חנ תש הי א של לי מה לש אי וש
י, תי דש קנ פה ך  שום כה ה, ומי קומה מש ית מי רי בש עמקםר אות הנ ב לנ שנ חה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ י דורות. מה דורי ה לש אה נש ה שי אותה

ה. דושה קש ית הנ רי בש אות הנ ז סוד הה מה רש ם ני י שה רי המ ה, של ידה קי פש בי

רו תש י יי ני ת בש אן אל ן כה תנ י נה י מי כי רו. וש תש ה יי י? זל יני קי ה הנ י זל י. מי יני קי ל הנ אול אל ר שה םאמל י תוב, ונ ה כה ה מנ אי םא ורש ב
לו ה עה ן מםשל י חםתי יני י קי ני תוב (שופטים א) ובש י כה רי א המ לה יחו? אל ירי ים בי רויי יו שש י הה רי המ ק, ונ לי עממה ם בנ יורה יות די הש לי
אותו ד לש ק ענ לי ל עממה חומו של תש יו בי ים הה רויי ם, שש שה לו מי עה של גו'. וכש ה וש הודה ר יש בנ דש ה מי הודה י יש ני ת בש ים אל רי מה תש יר הנ עי מי

ק. לי תוך עממה י מי יני ר קי יהסנ תוב ונ כה ך, של לל מל אול הנ א שה בה ן של מנ זש

ים סי פה תש ם ני יהל יני ים בי אי צה מש ני ים של יקי די צנ ים וש ידי סי ם חמ שו) אותה נש על ים, (נל עי שה ים רש אי צה מש ני ן של מנ זש י בי רי המ שום של מי
ל אי רה שש שו יי נש על םא נל ל, ל אי רה שש יי ם בש הל רו בה בש חנ תש הי יהה של בובש רש ה עי א אותה לי מה לש ה, אי מו זל . כש שוהה רש י פי רי המ ם, ונ יהל אי טה חמ בנ

ל. גל עי ה הה עמשי ל מנ ענ

שום ם, מי ת כגלה יל אל לי כש הנ בו, לש נו לי בל דש ר יי של יש אמ ל אי ת כה אי ה, (שמות כה) מי אשונה רי תוב בה ה כה ה מנ אי םא רש וב
ב רל ם עי יו אותה הה שום של ה. ומי פה לי מםחנ וקש ים, בש די דה צש ל הנ כה ן מי כה שש מי ה הנ עמשי ת מנ עמשות אל רוך הוא לנ דוש בה קה ה הנ צה רה של

וו. טנ צש ם הי כגלה , וש ם מםחנ הי ל, של אי רה שש ין יי ם בי ילה לי כש הנ בו, לש נו לי בל דש ר יי של יש אמ ל אי ת כה אי ר מי מנ אל ם, נל הל מה ב עי רנ

תו מי ם של ם אותה יהל רי חמ אנ טו  סה ל, וש גל עי ת הה אל שו  עה וש ב  ב רנ רל ם עי אותה או  ינו, ובה מי ין לש ל מי ה כה טה סה ך  ר כה חנ אנ
ם דה צי ק מי א רנ לה ילה אל הש םא יי ן ל כה שש מי ה הנ עמשי ה מנ אה לש הה אן וה כה רוך הוא, מי דוש בה קה ר הנ מנ ג. אה רל הל ת וש ול ל מה אי רה שש יי מו לש רש גה וש
ה'. ה לנ רומה ם תש כל תש אי חו מי יו, קש רה חמ תוב אנ כה גו'. וש ל וש אי רה שש ת יי ל עמדנ ת כה ה אל ל מםשל הי ינקש יהד - ונ ם. מי דה בנ ל לש אי רה שש ל יי של
קום ה מה יזל אי גו', מי ה וש ל מםשל הי ינקש בו. ונ לי נו  בל דש יי ר  של אמ יש  ל אי ת כה אי תוב מי כה ה של אשונה רי םא כה ל אי, וש דנ ם ונ כל תש אי מי
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ם. יהל יני בי ם מי דה ינחמ ם ולש סה נש כנ ה לש ך מםשל רי טה צש ם, הי יהל יני ב בי ב רנ רל ם עי יו אותה הה שום של א מי לה ם? אל יל אותה הי קש הי

ל לה ן כש לה הנ ה לש ף. מנ טנ הנ ים וש שי נה הנ ים וש שי נה אמ ם הה עה ת הה ל אל הי קש ח, (דברים לא) הנ תנ א פה בה י אנ בי ה. רנ ל מםשל הי ינקש ונ
בוא. ים רי שי ם? שי י הי ל. ומי אי רה שש ל יי ל כה ל של לה אן כש ף כה ל, אנ אי רה שש ל יי ל כה של

ת ענ אל הושג ע יש מנ שש יי תוב (שמות לב) ונ כה י, של יננ ר סי הנ ה מי ד מםשל יהרנ של ל, כש אי רה שש יי סוק בש פה ת הנ ח אל תנ ר פה זה עה לש י אל בי רנ
ע?! מנ םא שה ה ל ע ומםשל מנ ענ שה הושג י יש כי , וש ענ הושג ע יש מנ שש יי ה. ונ נל חמ מנ ה בנ מה חה לש ה קול מי ל מםשל ר אל םאמל י עםה ונ רי ם בש עה קול הה
ה', תוב בש עםה כה רי א בש לה עםה? אל רי ה בש ה זל ך, מנ ם כה . אי ענ יהה יודי ה הה , ומםשל ענ יהה יודי םא הה ענ ל הושג ו יש שה כש ד ענ אי, ענ דנ א ונ לה אל
יהד - ה, מי עה רה ד הה ל צנ יהה של הה אותו קול של ן בש בוני תש ה, הי נה בה לש י הנ ני יהה פש הה , של ענ יהושג ר. וי חי אנ ד הה צנ יהה בנ אותו קול הה של

ה. נל חמ מנ ה בנ מה חה לש ה קול מי ל מםשל ר אל םאמל י ונ

לו פש נה וש יהדו,  ל  ענ דו  בש כה ם  הי נו, של רש אנ בי י  רי המ ונ ה.  אשונה רי בה יו  הה ן של בל אל י לוחות הה ני שש רו  בש שש ני ה  עה שה ה  אותה בש
ים. ני בה אמ תוך לוחות הה יות מי אותי חו הה רש פה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ רו. מה בש שש ני וש

רות עורש תש הי קול של אותו  ם, בש עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ ר קול בש עורי תש ה מי נה שה קופות בנ ע תש בנ רש אנ ה, בש אי םא ורש ב
קול בנ אור  הה ך  שה חש נל וש קול,  לש ין קול  בי ת  סל נל כש ני ר  חי אנ הה ד  צנ הנ רות  עורש תש הי ה  אותה וש בו,  ר  עורי תש מי ר  חי אנ הה ד  צנ הנ
רות, עורש תש הי ה  ה אותה ימה די קש ז מנ ה, אה טה מנ לש קול של ה לנ לה עש מנ לש קול של ל הנ אור של הה יענ  גי םא הי ל שום של ה. מי טה מנ לש של
הו זל ה, וש עה ה, קול רה מה חה לש אותו קול הוא קול מי ל אור, וש נוטי ה וש שה אי ת הה ה אל תל פנ מש ש של חה נה ה הנ זל ה לה ין זל ס בי נה כש ני וש

עםה. רי בש

ה , ומםשל ענ הושג ה יש ז בה חנ אה ה של נה בה לש ת אור הנ ה אל עה ה רה ה אותה לה טש נה שום של ה, מי םא מםשל ל ענ וש הושג ע יש מנ ה שה ל זל ענ וש
ן יוה ם. כי הל ה בה קה בש דש ני ה של עה ה רה שום אותה ך מי שנ חש ם נל ל כגלה אי רה שש ל יי אור של ל הה כה ע, וש מנ םא שה ל ש  מל של חוז בנ יהה אה הה של
ה לל ם אי הל לי ר אמ םאמל י ונ ל  אי רה שש יי י  ני ת בש ל עמדנ ת כה ה אל ל מםשל הי ינקש ונ ז  ם, אה יהל אי טה ל חמ הוא ענ רוך  בה דוש  קה ל הנ חנ מה של

ם. הל ר מי ערבנ ב הה ב רנ רל י אותו עי רי המ גו', של ים וש רי בה דש הנ

א רה ך קה ין כה ה. בי לה יש לנ ק הנ לנ חל נל ם של רל ה טל תורה ים בנ קי סש ענ תש ד ומי חה ה אל לה יש ים לנ בי יו יושש י הה י יוסי בי רנ ר וש זה עה לש י אל בי רנ
ם ענ עי עמשי תנ שש הי ן לש דל ן עי גנ ס בש נה כש רוך הוא ני דוש בה קה הנ ן של מנ זש ת הוא הנ עי ר, כה זה עה לש י אל בי ר לו רנ מנ ה. (אה כה רה כו בש רש ר. בי בל גל הנ
ד ה, ענ אי םא ורש ר, ב מנ אה ר וש זה עה לש י אל בי ה רנ כה רוך הוא) בה דוש בה קה ענ הנ עמשי תנ שש ה מי מה י, לה י יוסי בי ר לו רנ מנ ים. אה יקי די צנ הנ
ש, דה קש מי ית הנ ן בי בנ רש ל חה ה ענ כה ם, ובה הל ה בה כה הי וש ים  יעי קי ים רש עי שש תי אות וש מי לש  הוא שש רוך  בה דוש  קה ע הנ זנ עש זי אן  כה

יהה. כי תוך בש יו מי נה בה ר בש כנ זש ני דול וש גה יהם הנ תוך הנ עות לש מה י דש תי יד שש הורי וש

עות פות שש ם נוסה אי ים בו, וש שומי רש יו  הה עות של ה שה רי שש ים על תי שש ים בי די דה ה צש לשה שש ק לי לה חל ה נל לה יש לנ הנ שום של מי
ן אותה לו. וש ן של הי ה של רי שש ים על תי שש ט לי רה ה, פש לה יש לנ הנ בות מי שה חל םא נל ל יום, וש ל הנ ן של הי פו  נוסש עות של ן שה ה, אותה לה יש לנ הנ
ם אותה נו) בש מנ תש (הי קו  לש חש נל ים  דושי ים קש כי אה לש ל מנ נות של חמ ה מנ לשה ים, ושש די דה ה צש לשה שש קות לי לה חל נל ה  רי שש ים על תי שש

ים. די דה ה צש לשה שש

ם הי ה  ומנ ם.  דונה אמ ת  אל חנ  בי שנ לש ה  לה יש לנ הנ ית  אשי רי ל  של אשונות  רי עות  שה ע  בנ רש אנ בש ה  נל מג מש אשון  רי ה  נל חמ מנ
י קי גו', נש ר ה' וש הנ ה בש לל עמ י ינ גו', מי וש ה  דה סה ים יש ל ינמי י הוא ענ גו', כי וש ה  לאה ץ ומש רל אה ה' הה ים? (תהלים כד) לנ רי אומש
ם עולה י הה ני ל בש ז כה ם, אה עולה ל הה יו ענ פה נה ש כש ה פורי לה יש לנ ר הנ של אמ כנ שום של ה? מי ל זל ם של ענ טנ ה הנ גו'. מה ב וש בה ר לי ם ובנ יי פנ כנ
ר הנ ה בש לל עמ י ינ ים, מי רי אומש ים וש די ים עומש כי אה לש ם מנ אותה ה, וש לה עש מנ עמלות לש ם לנ תה מה שש את ני יוצי ת וש ול מה ם הנ ענ ים טנ טועממי

ה. טה מנ ם לש ך גנ ה, כה לה עש מנ לש מו של ל. כש אי רה שש ת יי רנ זש ה על שו - זל דש קום קה ת. מש יי בנ ר הנ ה הנ ר ה' - זל ה'. הנ

אות, רוצות יוצש מות  שה נש הנ של וכש ם,  ים שה די ים עומש רי ה שה מה כנ וש ים  ני מג מש ה  מה כנ יענ  קי רה וש יענ  קי רה ל  כה בש של שום  מי
ה מה ן כנ ים אותה חי לוקש ם, וש עולה טות בה שוטש כות ומש הולש ה, וש חוצה ן הנ ים אותה ן זוכות דוחי ינה ם אי אי ה, וש לה עש מנ עמלות לש לנ
רוב, קה ן הנ מנ זש םא בנ ב יד לה תי עה ה של מנ ת מי מל י אל רי בש ים די מי עה פש לי ים, וש בי ים כוזש רי בה ם דש הל ים לה יעי ל רוחות ומודי בוצות של קש

כשמו שלביאמרוהה.

תוך ן לש ים אותה לי עמ ים, ומנ חי תה ם פש הל ים לה חי ה, ופותש לה עש מנ טות לש שוטש כות ומש ים הולש יקי די צנ מות הנ שש ן ני אותה וש
א רה קש ני קום של תוך אותו מה ים לש סי נה כש ם ני שה ה, ומי טה מנ ת לש יי בנ ר הנ ל הנ סוד של מו הנ ר ה', כש א הנ רה קש ני קום של אותו מה
דוש קה י הנ ני פש ל לי אי רה שש יי או  רש ני קום של מה ן אותו  כי מו  ם. כש דונה י אמ ני פש מות לי שה נש ל הנ אות כה רש ם ני שה שו, של דש קום קה מש
ן קי תנ יא, לש ם הי בונה ת רי חנ מש י שי זנ ם, אמ דות שה מות עומש שה נש הנ ה של עה שה ל. בש אי רה שש ת יי רנ זש א על רה קש ני קום של מה רוך הוא, הנ בה

ם. יהל כגיותי ם וזש יהל עמשי ל מנ ת כה ים אל מי ם רושש שה ים, וש שי דה קר ש הנ א קםדל רה קש ני קום של מה ם הנ הל בה

ה לה יש לנ ק הנ לה חל נל ד של ם, ענ יי תנ עה שש ט לי רה ה, פש ירה ים שי רי ם אומש ינה אי רות, וש חי עות אמ ע שה בנ רש אנ ה בש נל מג י מש ני ה שי נל חמ מנ
ן. דל ן עי גנ רוך הוא לש דוש בה קה ס הנ נה כש ני וש

יות עי צה מש אל עות הה שה ע הנ בנ רש ת אנ לנ חי תש ש. ובי דה קש מי ית הנ ן בי בנ רש ל חג ים ענ בוכי ם של אותה יון וש י צי לי בי ם אמ ה הי לל אי וש
רות המ ל ננ ים ענ בוכי ם של ה הי לל אי גו', וש ינו וש כי ם בה נו גנ בש ם יהשנ ל שה בל רות בה המ ל ננ ים, (תהלים קלז) ענ רי אומש ים וש חי פותש
ה ה. מנ צה עמקו חג ם צה לה אל רש ן אל תוב הי כה ם? של ים שה בוכי נו של ן לה יי ננ ינו. ומי כי ם בה תוב גנ כה ע של מה שש מנ ל, מי אי רה שש ם יי ל עי בל בה
ה, זל ים בה חי ה פותש ל זל ענ ל. וש אי רה שש ם יי כו עי ם בה ם הי שה ל, וש בל ד בה ה ענ ינה כי שש ת הנ וו אל ם לי כגלה שום של ל, מי בל ה? זו בה צה ה חג זל

גו'. דום וש י אל ני בש כםר ה' לי ים: זש מי יש סנ ומש
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ר שה ים עה ני ים שש עי זש עש דנ זש נו, ומי רש מנ אה של מו  ים, כש יעי קי רש ה בה כל יו ומנ עמלותה מנ הוא בש רוך  בה דוש  קה ר הנ עורי תש ז מי אה וש
ל ג ענ אנ שש אםג יי ן קולו שה תי שו יי דש עון קה מש ג ומי אה שש רום יי מה תוב (ירמיה כה) ה' מי כה ים, של ים ובוכי גועי מות וש י עולה פי לש אנ
פון, ד צה צנ בש ת של חנ ת אנ בל הל לש ת שנ רל עורל תש ז מי אה דול, וש גה יהם הנ תוך הנ עות לש מה י דש תי יד שש ל, ומורי אי רה שש יי ר בש כה זש ני הו. וש וי נה
ה, לה יש לנ ק הנ לה חל נל ה  עה שה ה  אותה ובש ם.  עולה בה ט  שוטי ומש ך  הולי וש ת,  בל הל לש שנ הנ ה  אותה פון בש ד צה צנ בש של ד  חה אל ה רוחנ  כל ומנ

ן. דל ן עי גנ ס לש נה כש רוך הוא ני דוש בה קה ז הנ א, אה קורי גול וש נש רש תנ י הנ פי נש כנ ה בש כה ת ומנ כל ת הולל בל הל לש שנ הנ וש

י ן - כי ימה סי הנ ים. וש יקי די צנ מות הנ שש ם ני עי ענ  עמשי תנ שש הי ן לש דל ן עי גנ ס לש נה כש ני ד של ה ענ נוחה ין מש רוך-הוא אי דוש-בה קה לנ וש
ת ננ ל גי ן אל יי ינ ה הנ תי שש מי תו מי מה חמ ם בנ ך קה לל מל הנ גו', וש ה וש י הוא זל ך מי לל מל ר הנ םאמל י גו'. (אסתר ז) ונ י וש מי ענ י וש ני נו אמ רש כנ מש ני

גו'. ן וש יתה בי הנ

ים חי ים פותש יקי די צנ מות הנ שש ן ני ל אותה כה ן וש גה י הנ צי ם עמ ל אותה ז כה ן, אה דל ן עי גנ רוך הוא לש דוש בה קה ס הנ נה כש ני ה של עה שה בש
גו'. ם ש יכל אשי ים רה רי עה שש או  גו'. שש בוד וש כה הנ ך  לל ה מל י זל גו'. מי ם וש יכל אשי ים רה רי עה שש או  ים, (תהלים כד) שש רי אומש וש
ים (שם רי אומש ים, וש כי אה לש ם מנ ל אותה ם כה הל ים בה יקי זי חמ ז מנ ן, אה גופה רות לש ץ חוזש רל אה בה ים של יקי די צנ מות הנ שש ני ה של עה שה ובש
עות שה הנ ע  בנ רש אנ בש ה  זל ת  אל ר  אומי של י  ישי לי שש הנ ה  נל חמ מנ ה הנ זל של נו  דש מנ לה וש ה'.  י  די בש ענ ל  כה ת ה'  אל כו  רש בה ה  ני הי קלד) 

רונות. חמ אנ הה

ל כה לות, וש זה ים ומנ בי ם כוכה ל אותה ם כה דונה ת אמ ים אל חי בש שנ ז מש אה ר, וש בםקל ה אור הנ עולל ד של ה ענ ירה ים שי רי אומש וש
תוב כה של הו  ה. זל ירה ים שי רי אומש וש ם  דונה ת אמ ים אל חי בש שנ ם מש יום, כגלה ם בנ טונה לש שי ים של יוני לש על ים הה כי אה לש מנ ם הנ אותה

ים. להי י אל ני ל בש יעו כה יהרי ר ונ י בםקל בי ד כםכש ן ינחנ רה (איוב לח) בש

ם עי אוך  ירה יי תוב  כה ה, של לה עש מנ לש ש  מל של הנ ה, וש טה מנ ה לש ירה ים שי לי ל נוטש אי רה שש יום, יי בנ ש  מל של את הנ יוצי ה של עה שה בש
ים? (תהלים רי ה אומש ירה שי יזו  אי ה. וש ירה ר שי אומי ה וש ימה עי קול נש בש חנ  יו, פותי לה גנ לש גנ בש ש  מל של הנ ענ  נוסי ה של עה שה ש. בש מל שה
יום רוך הוא בנ דוש בה קה ת הנ ים אל חי בש שנ ל מש אי רה שש יי גו'. וש רו לו וש מש ירו לו זנ גו'. (שם) שי מו וש שש או בי רש ה' קי קד) הודו לנ
י בי ר רנ מנ ה, אה זל סוק הנ פה ת הנ נו אל רש אנ י בי רי המ ב של ל גנ ף ענ אנ ש. וש מל ם שה אוך עי ירה תוב (שם עב) יי כה הו של ש. זל מל של ם הנ עי
ל גנ לש ל גנ ה של ימה עי נש קול הנ עממםד מי ים לנ כולי םא יש ם, ל יי יננ י עי תומי ב וסש י לי טומי ם אמ ם הי עולה י הה ני בש א של לי מה לש ר, אי זה עה לש אל

רוך הוא. דוש בה קה י הנ ני פש חנ לי בי שנ א) ומש יוצי ענ (וש נוסי של ש כש מל של הנ

י בי ר רנ מנ ם, אה ה אותה אה רה ן של יוה עון. כי מש י שי בי י רנ ני פש כו לי לש הה מו וש יום. קה יר הנ אי ה, הי תורה קו בנ סש ענ תש הי ם של יי תנ ינש בי
ך אנ לש י מנ ה, כי חוצה או הנ צש םא תי ל לו של לה ים הנ יהמי ת הנ לשל ם שש כל מש צש ירו ענ תי סש ים, הנ רי בי חמ הנ ה וש תה י, אנ ני ר בש זה עה לש עון, אל מש שי
י ל מי ת כה ית אל חי שש הנ ית, יהכול לש חי שש הנ שות לש רש ה לו  נה תש ני ן של יוה כי ית, וש חי שש הנ שות לש רש לו  ייש  יר, וש עי א בה צה מש ת ני ול מה הנ

יו. נה פה ה לש אל רש ני של

רוך דוש בה קה י הנ ני פש לי ין מי ש די קי בנ יו, ומש אה טה יר חמ כי זש יו ומנ לה ין עה טי סש ה ומנ יו, הוא עולל נה פה ה לש אל רש ני ם של דה אה עוד, של וש
ג אותו. הורי שות וש ת לו רש נל תל ני ם וש דה אה דון אותו הה ני ד של ם ענ שה ז מי םא זה ל הוא, וש

ם, מה צש מםר ענ שש עו לי םא יהדש ל של ק כש ם, רנ נה מנ יענ זש גי ם מנ רל ים טל תי םא מי ם ל עולה ים, רםב הה להי אל עון, הה מש י שי בי ר רנ מנ אה
ין ה בי מה לה וש ים.  שי נה ין הנ א בי צה ת נמש ול מה הנ ך  אנ לש רות, מנ בה קש ית הנ בי לש יתו  בי ת מי מי ת הנ ים אל יאי מוצי ה של עה שה י בש רי המ של
ם, דה ג אה ר) הורי של אמ ה (כנ ל זל ענ ם, וש עולה ל הה כה ת לש ול ם מה רנ ה גה לה לה גש ה, ובי וה ת חנ ה אל תה פי יום של כו מי רש יא דנ ך הי כה ים? של שי נה הנ

ך. רל דל ים בנ שי נה ין הנ ס בי נה כש ני ת, וש מי ם הנ ים עי אי צה מש ים ני שי נה אמ הה וש

ים אותו יאי מוצי ה של עה שה מי יו,  נה פה לש ים  אי רש ני של ך  רל דל ם בנ יהל ני פש בי ל  כי תנ סש ומי ם,  דה אה י  ני בש רםג  המ לנ שות  רש לו  ייש  וש
ם. נה מנ יענ זש גי מנ ם של רל ם טל עולה ים בה רי בה ה גש מה כנ ת לש ול ם מה ם גורי לה לה גש ם, ובי יתה בי ים לש רי חוזש ד של רות ענ בה קש ית הנ בי יתו לש בי מי
דוש קה י הנ ני פש ם לי דה אה י הה אי טה יר חמ כי זש ין ומנ טי סש ה ומנ עולל שום של ט. מי פה שש םא מי ל ה בש פל סש ייש ני תוב, (משלי יג) וש ה כה ל זל ענ וש

נו. מנ יענ זש גי ם הי רל ק טל לי תנ סש ים ומי אי טה ם חמ ל אותה דון ענ ני רוך הוא, וש בה

ר חנ ים אנ שי נה ת הנ זםב אל עמ ינ יו וש נה ם פה דה יר אה זי רות, ינחמ בה קש ית הנ בי ת לש מי ת הנ ים אל לי נוטש ה של עה שה תו? בש נה קה ה תנ ומנ
ית בי ים מי רי חוזש ר של חנ אנ וש ים.  ני פה בש ים  ני ן פה הל מה עי ה  אל רה תש יי םא  ל י של די חור, כש אה לש ך  לי יי ימות,  די קש ן מנ ם הי אי וש יו.  פה תי כש
שום ת. ומי רל חל ך אנ רל דל ה לש טל סש א יי לה ל, אל לה ן כש הל ל בה כי תנ סש םא יי ל ים וש שי נה דות הנ עומש ך של רל ה דל אותה זםר בש םא ינחמ רות, ל בה קש הנ

ם. נה מנ יענ זש גי ם הי רל ים טל קי לש תנ סש ין ומי די ים בש דוני ם ני עולה ה, רםב הה זל ים בה ני בונש תש םא מי ל ים וש עי םא יודש ם ל דה י אה ני בש של

מו ר כש מה שש ני ם של דה י אה רי המ םא, של ר לו, ל מנ ת. אה מי ת הנ ה אל ול לנ םא יש ל ם של דה אה ך, טוב לו לה ם כה ר, אי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
א. בה ם הנ עולה ן לה כי ל של כה ים, וש יכות יהמי רי אמ אוי לנ ה, רה זל

ל ענ ר של םאמנ ם ת אי רות. וש בה קש ית הנ בי ת לש יי בנ הנ ת מי מי שםך  מש ר לי ים שופה אשוני רי הה נו  קש ם תי נה חי םא לש ה, ל אי םא ורש ב
ה לה עש מנ ין לש טי סש הנ ת לש ול מה ך הנ אנ לש ם מנ יהל לי לט עמ שש םא יי ל ים של יי חנ ל הנ ן ענ גי הה י לש די א כש לה םא! אל ה - ל ד זל בנ בודו לש ת וכש מי הנ

נו. מל רו מי מש שה יי וש

ה ר, זל צנ ל הנ נו ענ ינקש די גו'. וש ם וש כל תש ר אל צםרי ר הנ צנ ל הנ ם ענ כל צש רש אנ ה בש מה חה לש בםאו מי י תה כי ר, (במדבר י) וש מנ אה ח וש תנ פה
תו? נה קה י תנ הי ים. מנ רי חי רםג אמ המ ה לנ רוצל ים) וש יי חנ יק לנ צי ם, (ומי דה י אה ני ג בש הורי יד וש מי ם תה כל תש ר אל צורי ת, הנ ול מה הנ ך  אנ לש מנ
ל ענ יחנ  גי שש הנ י לש די ה כש טה מנ ד לש ה יורי זל ת הנ ול מה הנ ך  אנ לש ה, מנ לה עש מנ ין לש די הוא יום הנ ה, של נה שה הנ םאש  ר ם בש ם. אי עםתל רי המ ונ
ה עולל ה וש טה ד מנ ת יורי ול מה ך הנ אנ לש י מנ רי המ ים של עי יודש ל של אי רה שש יי ם. וש יהל לי ין עמ טי סש הנ ה לש לה עש מנ עמלות לש לנ ם וש דה אה י הה ני י בש עמשי מנ
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ם. יהל לי ן עמ גי הה ם, ולש הל ל לה םא יוכנ ל יו של לה ב עה ינבי ר לש שופה ים בנ מי דש קנ ם, מש יהל לי גור עמ טי יות קה הש י לי די ה כש לה עש מנ לש

רות בה קש ית הנ בי ים לש כי הולש ה של עה שה ן בש כי ל של כה ה, וש טה מנ א לש צה מש ני ם וש דה י אה ני ג בש הורי ין וש ה די עושל ה של עה שה ן בש כי ל של כה וש
ם, יהל ני פש לי א  צה מש ני וש ד  יורי ת, הוא  מי ם הנ עי ן  יהל לי גש רנ לות  נוטש ים  שי נה של ה  עה שה בש י  רי המ רות, של בה קש ית הנ בי מי ים  רי חוזש וש
ת ול ה מה מה רש ה גה וה ה חנ ל זל ענ ת. וש ול א מה רה קש ני קום של אותו מה ן? לש אה דות לש ת. יורש ול דות מה יםרש יהה  לל גש תוב (משלי ה) רנ כה של

נו. ילי צי ן ינ מה חמ רנ ם, הה עולה ל הה כה לש

ה ת - זל פל אה נה ה מש שה אי ך  רל ן דל ל כי בה נו. אמ רש אנ י בי רי המ גו'. ונ ת וש פל אה נה ה מש שה אי ך  רל ן דל תוב (שם ל) כי ה, כה אי םא ורש ב
י ני ת בש גל הורל וש יהה  בותל המ לש שנ ם בש עולה ת הה ת אל פל - שורל יהה  ה פי תה חמ ה ומה לה כש א. אה רה קש ני ך  כה הוא, וש ך  כה ת, וש ול מה הנ ך  אנ לש מנ
ת מל ין אל די ים, ובש אי טה חמ או בנ צש מש ני ם, וש יהל לי יך עמ רי ין צה י די רי המ ל, של ול י אה תי לש ענ םא פה ה ל רה מש אה ם. וש נה מנ יענ זש גי הי ם של רל ם טל דה אה

תו. ם מי הי

תוך ים בש שי נה ין הנ א בי צה מש ת ני ול מה ך הנ אנ לש יהה מנ ים, הה מוני ם המ ל אותה תו כה ל ומי גל עי ת הה ל אל אי רה שש שו יי עה ה של עה שה בש
יהד ם, מי יהל יני ל בי אי רה שש ה יי ני חמ ים ומנ שי נה ין הנ א בי צה מש ת ני ול מה הנ ך  אנ לש י מנ רי המ ה של ל מםשל כי תנ סש הי ן של יוה ל. כי אי רה שש ה יי ני חמ מנ
ם ס אותה ני כי ים, של רי בה גש לו הנ ל. אי אי רה שש י יי ני ת בש ל עמדנ ת כה ה אל ל מםשל הי ינקש תוב ונ כה הו של ם. זל דה בנ ים לש רי בה גש ל הנ ת כה ס אל ני כי

ם. דה בנ ם לש ידה רי פש הי וש

ן. כה שש מי ת הנ ה אל ם מםשל יהקל ונ תוב  כה ן, של כה שש מי ם הנ הוקנ ד של ים ענ שי נה הנ תוך  ד מי רה פש ני יהה  םא הה ת ל ול מה הנ ך  אנ לש ומנ
ים רי בה גש ן לנ תנ נה ה וש ה מםשל אה רה ד של ם, ענ יהל יני בי ר מי יהה סה םא הה ן, ל כה שש מי ה לנ בה דה נות נש נותש יו  ים הה שי נה הנ ה של עה שה בש לו  פי אמ ונ
יהבםאו תוב ונ כה של הו  זל ם. וש יהל פי תש ר כי חנ א אנ לה ים, אל ני פה ים בש ני פה או  רה תש םא יי ל ם וש הל מה ד עי חה בור אל חי בש םא יהבםאו  ל ה של צה עי
יהבםאו. א ונ לה תוב, אל םא כה יאו ל יהבי ל) ונ יהבםאו ענ א ונ לה תוב, אל םא כה ים ל שי נה ל הנ ים ענ שי נה אמ יהבםאו הה ים. (ונ שי נה ל הנ ים ענ שי נה אמ הה
ן כה שש מי הנ ד של ן ענ יהל יני בי ד מי רנ פש םא ני ת ל ול מה הנ ך  אנ לש מנ שום של ן, מי יהל פי תש ר כי חנ א אנ לה ת, אל חנ אנ ך  רל דל ים בש כי יו הולש םא הה ל

הוקנם.

ע הוא בנ של לוי בש גי בש ך  רל דל ר. ובנ של על חות מי םא פה ל ים, וש שי ע נה בנ של חות מי ים פה שי נה ין הנ א בי צה מש ני ינו  ה, אי אי םא ורש ב
ים שי נה אמ יהבםאו הה תוב ונ לוי, כה גי בש ך  רל דל ן בנ יהל יני א בי צה מש ני שום של רםג. ומי המ ין לנ טי סש ר הוא מנ של על ין. בש ש די קי בנ א, ומש צה מש ני

ה. תורה קו בנ סש עה ים וש רי בי חמ ל אותו יום הנ רו כה מש שש ני ים. וש שי נה ל הנ ענ

נו רש אנ י בי רי ה. המ בה תי ל הנ אל ך  יתש ל בי כה ה וש תה םא אנ ב ל נםחנ  ר ה' אל םאמל י ר, (בראשית ז) ונ מנ אה עון וש מש י שי בי ח רנ תנ פה
בול מנ ילה הנ הש יי ם, של עולה ד בה חה קום אל מה ת נםחנ בש מםר אל שש רוך הוא לי דוש בה קה םא יהכםל הנ י ל כי ה, וש אי םא ורש ל ב בה סוק, אמ פה הנ
מםר שש ה, או לי דה בנ ה לש זה גי ל הנ ב אל י חםרל הי יש עון (שופטים ו) ונ דש גי תוב בש כה מו של קום, כש אותו מה ילה בש הש םא יי ל ם וש עולה ל הה כה בש

בול? מנ י הנ יהה מי לל דו עה םא יירש ל ם, של ענ יום זה ה בש מה םא גגשש ה (יחזקאל כב) ל תוב בה כה ל של אי רה שש ץ יי רל אל אותו בש

שו, פש ננ ייב בש חנ תש לוי - מי גה יו בש נה פה א לש צה מש ני וש מו  צש ת ענ ר אל ינו סוגי אי י של ם, מי עולה ד לה ית יהרנ חי שש מנ הנ ן של יוה א, כי לה אל
ה יך. מה רל חמ יט אנ בי ל תנ אנ ך  של פש ננ ל  ט ענ לי מה תוב (בראשית יט) הי כה לוט, של נו? מי ן לה יי ננ מו. מי צש ת ענ ג אל רנ הוא הה של
ים, ני פה ים בש ני ן בו פה בוני תש םאשו ומי יר ר זי חמ ם מנ אי פו, וש תי ר כש חנ ך אנ ית הולי חי שש מנ הנ שום של יך? מי רל חמ יט אנ בי ל תנ ם אנ ענ טנ הנ

יק לו. זי הנ יהכול לש

ד ענ ת. וש ול מה ך הנ אנ לש יו מנ לה לט עה שש םא יי ל ית וש חי שש מנ י הנ ני פש ה לי אל רה תש םא יי ל עמדו, של גםר ה' בנ סש יי תוב, (שם) ונ ה כה ל זל ענ וש
ם יכל ני יוקש דש ל בי כי תנ סש םא הי ל ן של מה חמ רנ רוך הה עון, בה מש י שי בי ר רנ מנ יר. אה עי ים בה שי נה ר אמ שה ה עה לשה תו שש ים, מי מוני יו טש הה של

ת. ול מה ך הנ אנ לש מנ

ה עמשי ר. ומנ אי בה תש ני מו של כםל כש יהיא, הנ י חי בי ר רנ מנ ן. אה כה שש מי ה הנ עמשי ם מנ קםדל מי ם כש הל יר לה זי חל גו'. הל ה וש ל מםשל הי ינקש ונ
ך אנ לש ת מנ כו אל שש ב מה ב רנ רל ם עי אותה שום של ב, מי ב רנ רל ם עי אותה םא מי ל ם, וש דה בנ ל לש אי רה שש יי ם מי י אי ה כי עמשה םא ננ ן ל כה שש מי הנ
ם. דה בנ ל לש אי רה שש ת יי ס אל ני כי ב, וש ב רנ רל ם עי ת אותה ה אל חוצה ק הנ רנ ה, זה ל בו מםשל כי תנ סש הי ן של יוה ם. כי עולה ת לה דל רל ת לה ול מה הנ

גו'. ה וש ל מםשל הי ינקש תוב ונ כה הו של זל

ים קי י הי ה מי לה מש שי ם בנ יי ר מנ רנ י צה יו מי נה פש חה ף רוחנ בש סנ י אה ד מי יירנ ם ונ יי מנ ה שה לה י עה ח, (משלי ה) מי תנ עון פה מש י שי בי רנ
ל ר ענ מנ אל כםל נל הנ ים ייש בו. וש מודי ה ענ מה כנ נו, וש רש אנ י בי רי ה המ סוק זל ע. פה דה י תי נו כי ם בש ה של מו ומנ ה שש ץ מנ רל י אה סי פש ל אנ כה
מו? ה שש רוך הוא. מנ דוש בה קה ה הנ ע - זל דה י תי נו כי ם בש ה של מו ומנ ה שש ר, מנ מנ אל נל כםל. וש הוא הנ רוך הוא, של דוש בה קה הנ
י רי ם, המ יי מנ ה שה לה י עה נו. מי רש אנ י בי רי המ ונ ל,  אי רה שש יי י  כםרי י בש ני תוב (שמות ד) בש כה ל, של אי רה שש יי נו?  ם בש ה של יהו"ה. ומנ

ת ה'. ה אל ר עמלי מנ ה אה ל מםשל אל תוב (שם כד) וש כה ה, של ה מםשל שוהו, זל רש פי

יך י אי כי ם. וש יי מה שה ה הנ רה עה סר יההו בנ לי ל אי ענ ינ תוב בו (מלכים-ב ב) ונ כה יההו, של לי ה אי ם - זל יי מנ ה שה לה י עה ר מי חי ר אנ בה דה
ה, זל ם הנ עולה גוף הה ל מי דנ רש ל חנ ין של עי רש לו גנ פי בםל אמ סש ים לי כולי םא יש ם ל יי מנ שה ל הנ י כה רי המ ם, ונ יי מנ שה עמלות לנ יההו לנ לי יהכםל אי

ם? יי מה שה ה הנ רה עה סר יההו בנ לי ל אי ענ ינ ר ונ ה אומי תה אנ וש

ל ל אל ענ ינ ן ונ נה עה תוך הל ה בש םא מםשל יהב תוב (שם כב) ונ כה י. וש יננ ר סי ל הנ ד ה' ענ יירל ר (שמות יט) ונ מנ אל נל מו של א כש לה אל
יך יהכםל ר, אי הה םאש הה ר ת בש לל ש אםכל אי בוד ה' כש ה כש אי רש תוב ומנ כה י, וש יננ ר סי הנ יהה בש הה רוך הוא של דוש בה קה י הנ כי ר. וש הה הה
י מי ן כש נה עה הל תוך  ס לש ננ כש ני ר. של הה ל הה ל אל ענ ינ ונ ן  נה עה הל תוך  ה בש םא מםשל יהב ונ ה,  מםשל תוב בש א כה לה יו? אל לה עמלות אי ה לנ מםשל
תוב כה יההו, של לי ך אי ף כה ב. אנ רנ קש יהכםל לי ש וש אי ב לה רנ קש ן ני נה עה תוכו, ובל ס לש ננ כש ני ן וש נה עה ש בל בי לנ תש ם הי ך גנ בוש, כה לש ש בי בי לנ תש מי של
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ה. לה עש מנ ה לש לה עה ה וש רה עה ה סר אותה ש בש בי לנ תש הי ה וש רה עה ה סר אותה ס בש ננ כש ני ם, של יי מה שה ה הנ רה עה סר יההו בנ לי ל אי ענ ינ ונ

ד רי תי ת של חנ אנ ילה רוחנ  הש תי ם, של עולה דות הה ן תולש אותה ר בש מנ אה אשון, של רי ם הה דה ל אה של רו  פש סי בש אנו  צה סוד מה וש
ל אור גוף של ה, וש רה עה סר ר בנ אי שה יי גופו, וש ל מי לי שה יי ק, וש לי תנ סש אותו גוף יי יההו, ובש לי מו אי גוף ושש ש בש בי לנ תש תי ץ וש רל אה ם לה עולה לה
אותו גוף ם, ובש עולה אותו הה ר בש אי שה יי אותו גוף של ש בש בי לנ תש ד, יי יירי של ים. וכש כי אה לש מנ תוך הנ יות בש הש ן לו לי מי דנ זש ר יי חי אנ
ה לה עה ם של דה יהה אה םא הה ד. ל יירנ ונ ם  יי מנ ה שה לה י עה ל מי סוד של הו  זל וש ה.  לה עש מנ ה לש אל רה תש יי ר  חי גוף אנ ה, ובש טה מנ ה לש אל רה תש יי

ה. טה מנ ד לש יהרנ ה וש לה עש מנ ה לש לה הוא עה יההו, של לי אי ט לש רה ה, פש טה מנ ך לש ר כה חנ ד אנ יהרנ ם רוחו וש יי מנ שה לנ

י קי מש עי הומות לש תש תוך הנ ג לש דה יד אותו הנ הורי ה, של ה יונה ד - זל יירנ יההו. ונ לי ה אי ם - זל יי מנ ה שה לה י עה ר מי חי ר אנ בה דה
מות. לה שו  פש ננ ל  אנ ה שה זל וש מות,  לה שו  פש ננ ל  אנ ה שה ד. זל יהרנ ה  יונה וש ה,  לה עה יההו  לי יההו. אי לי ל אי של כםחו  א מי ה בה יהם. יונה הנ

ת. מל יך אל פי ר ה' בש בנ תוב (מלכים-א יז) ודש כה י, וש תנ מי ן אמ א בל רה קש ך ני שום כה ומי

ה ה - זל לה מש שי ם. בנ יי מנ שה ר מי טה ל ומה דו טנ םא יהרש ל ם, וש עולה ם בה יי מנ רור הנ ת צש ר אל רנ צה יההו, של לי ה אי ם - זל יי ר מנ רנ י צה מי
יר זי חל הל יההו, של לי ה אי יו - זל נה פש חה בש ף רוחנ  סנ י אה ים. מי סי עמשות ני לנ תו  רש דנ יא אנ בי תו) מי רש דנ אנ ה בש כל יהה (מנ הה יההו, של לי אי

ע). צםרה מש ף הנ סנ אה ר (מלכים-ב ה) וש מנ אל נל מו של ף כש סנ יו. (אה עה תוך מי ם לש דה ל אה רוחו של

ר זנ ך חה ר כה חנ ם, אנ יי מנ שה ר) הנ טה מה ל (הנ ע ענ בנ שש ני ם וש יי ר מנ רנ צה ר של חנ אנ לש יההו, של לי ה אי ץ - זל רל י אה סי פש ל אנ ים כה קי י הי מי
יההו. לי ה אי נו - זל ם בש ה של יההו. ומנ לי ה אי מו - זל ה שש כםל. מנ זון לנ ן מה תנ ני ר וש טה יד מה הורי ם וש עולה ל הה ים כה קי הי תו וש לה פי תש בי

מו. יההו שש לי ים, אי סי עמשות ני יחנ לנ לי ה שה עמשה ננ ה וש טה מנ ד לש יהרנ של נו - כש ם בש ה של יההו. ומנ לי ה, אי לה עש מנ ה לש לה עה של מו - כש ה שש מנ

אן כה נו. וש רש אנ י בי רי המ "י, ונ ר - מי בה דה סוד הנ נו. וש רש אנ בי מו של רוך הוא, כש דוש בה קה ה הנ ם - זל יי מנ ה שה לה י עה ר מי חי ר אנ בה דה
אותו ים בש לויי ם תש כגלה כםל, וש ל הנ ים של אשוני סודות רי ם יש הי ם של עולה י הה די דש ה צי עה בה רש ה, אנ יונה לש על ה הה בה כה רש מל הוא סוד הנ

ר. אי בה תש ני מו של "י, כש א מי רה קש ני יון של לש קום על מה

ה בה כה רש מל (בנ ה  יונה לש על הה ה  בה כה רש מל הנ ד  ינחי לש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ י  ני פש לי צון  רה ת  ענ שש ה  דה מש עה של כש ה,  אי ורש םא  ב
ם ל אותה ת כה ס אל ני כי ם, וש יי מנ א שה רה קש ני דוש של יון קה לש קום על אותו מה א קול מי ז יהצה ד, אה חה כםל אל יות הנ הש ה) לי תונה חש תנ הנ
תוב כה הו של ד. זל חה אל ים כש ני זגמה ם מש יות כגלה הש ים, לי יוני לש על נות הה חמ ים ומנ דושי ים קש דולי ם גש ל אותה כה ה, וש טה מנ לש ים של דושי קש

ים. דושי ים קש יוני לש נות על חמ ר מנ שה ים עה ני ם שש ה הי לל ל - אי אי רה שש י יי ני ת בש ל עמדנ ת כה ם. אל יי מנ ל שה ה סוד של ה, זל ל מםשל הי ינקש ונ

ם יכל לי עמלות עמ הנ ם לש כל כגלש נו  קש תנ תש ה. הי רומה ם תש כל תש אי מי חו  גו', קש וש ר  בה דה ה הנ ר? זל מנ ה אה ם. ומה הל לי ר אמ םאמל י ונ
ה. לה עש מנ עמלות לש דוש לנ קה א הנ סי כי בוד הנ ם כש יכל לי טםל עמ לי וש

א סי כי הנ סוד  ה,  רומה תש ה  אותה ת  אל עמלות  הנ לש ים  יוני לש על ים  דולי גש ם  אותה ים,  די בה כש ני ם  אותה ם  כל מי ידו  רי פש הנ
תולות בש ן  אותה בש א  לה אל ה  לה עש בנ לש םא  ב לה אויהה  רש ה  ינה אי ה  ירה בי גש הנ י  רי המ של ה),  לה עש בנ (בש בות  אה בה ר  בי חנ תש הי לש דוש,  קה הנ
יהה רל חמ תולות אנ ר (תהלים מה) בש מנ אל נל מו של ה, כש לה עש בנ ה לש יעה גי מנ ד של ה, ענ יגות אותה הי נש ה ומנ מה יהבםאו עי , של יהה מותל לש ענ

ה. לה עש ם בנ ר עי בי חנ תש הי םא לש ב י לה די ה? כש מה ך לה ל כה כה גו'. וש יהה וש עותל רי

ה לל אי נות, וש חמ מנ ר הנ אה ם שש ל אותה ים כה לולי ם כש לה לה כש בי ים של יוני לש נות על חמ ה מנ עה בה רש ם אנ לו אותה בו - אי יב לי די כםל נש
ם, עה י הה יבי די רוהה נש תוב (במדבר כא) כה כה , של רוהה אמ בי מו של ים, כש יבי די ים נש אי רה קש ני ים של יוני לש על בות הה אה ים בה אי יוצש ם של הי

בות. אה לו הה אי

, הה יאל בי יש א  לה אל יא,  יהבי תוב  כה םא  ל ן  כי וש ד.  חה אל כש כםל  הנ ד  ינחי לש  , הה יאל בי יש א  לה אל  , יאוהה בי יש תוב  כה םא  ל  , הה יאל בי יש
ים יוני לש על הה נות  חמ מנ הנ ם  אותה ל  כה בות  רנ לש ת,  אל  - ה'  ת  רומנ תש ת  אי יך.  רי צה של מו  כש בוד  כה בש ה  לה עש בנ לש ה  עמלותה הנ לש
ת ענ תולנ ן. וש מה גה רש אנ ת. וש לל כי ת. תש חםשל ף. ונש סל כל ב. וה הה ד. זה חה ל אל לה כש ר בי שה ים עה ני ם שש הי ד, וש חה אל כםל כש ר הנ בי חנ ים, לש רי חי אמ הה
ן מל של לש ים  מי שה ובש אור.  מה לנ ן  מל של וש ים.  טי שי י  צי עמ ונ ים.  שי חה תש עםרםת  וש ים.  מי דה אה מש ם  ילי אי עםרםת  וש ים.  זי עי וש ש  שי וש י.  ני שה
ה עה בה רש ל אנ ל של לה כש ד בי חה אל ים כש לולי ם כש כגלה ים, של יוני לש נות על חמ ר מנ שה ים עה ני ם שש לו הי ים. אי מי סנ ת הנ טםרל קש לי ה. וש חה שש מי הנ

ר. אי בה תש ני מו של ש, כש קםדל יות הנ או חנ רש קש ני של

י די ד, וכש חה כםל אל יות הנ הש י לי די כש ה  לה עש ם בנ ר עי בי חנ תש הי ה לש לה עש מנ לש עמלותו  הנ לש דוש  קה א הנ סי כי ים לנ ה עולי לל ל אי כה וש
יות הש ה לי לה עש ם בנ ה עי שה ת אי רל בל חנ תש דוש, ומי קה א הנ סי כי ל הנ יון ענ לש על ך הה לל מל ב הנ ז יושי אה יון. וש לש בוד על כה ה בש מה א עי צי מה יי של

כםל. ת הנ חנ מש יא שי ז הי אה ד, וש חה כםל אל הנ

ל בה ה. אמ טה מנ לש ה מי זל בון הנ שש חל הנ שום של ף, מי סל ך כל ר כה חנ אנ ה, וש אשונה רי ב בה הה נות זה מש יל לי חי תש אן מנ ה, כה אי םא ורש ב
נו? ן לה יי ננ םאל. מי מ שש ך מי ר כה חנ אנ ה, וש אשונה רי ין בה יהמי נות מי מש יל לי חי תש ה, מנ יונה לש על ה הה בה כה רש מל בון הנ שש חל נות מי מש א לי בה של כש
םאל מ שש ים מי ילי חי תש ה מנ טה מנ לש ה של בה כה רש מל ב. ובנ הה זה ך הנ ר כה חנ אנ ה וש לה חי תש ף בנ סל ב. כל הה זה י הנ לי ף וש סל כל י הנ תוב (חגי ב) לי כה של

ף. סל ך כל ר כה חנ אנ ה וש לה חי תש ב בנ הה ת. זה חםשל ף ונש סל כל ב וה הה תוב זה כה ין, של יהמי ך מי ר כה חנ אנ וש

נו סוד יש ב? הנ ה לי ה זל ב, מנ בות. לי כה רש מל ר הנ אה ל שש ת כה לל אל כש ב. כםל - לי יב לי די אות נש רה קש בות ני כה רש ן מל ל אותה כה וש
ב. ים לי אי רה קש ה ני ל זל ענ דוש, וש קה א הנ סי כי הו הנ זל כםל, וש ל הנ ב של לי הו הנ זל יד. וש מי ה תה תל שש ב מי טוב לי תוב (משלי טו) וש כה הנ
ת רומנ ב. תש יב לי די ד, נש חה סוד אל ים בש אי רה קש ם ני ל כגלה ל של לה כש לו הנ לה נות הנ חמ מנ ת הנ ענ בנ רש אנ נו, של רש אנ בי מו של ב, כש יב לי די כםל נש

ת ה'. רומנ את תש רי קש ה, ני לה עש מנ ה לש ים אותה לי עמ ה ומנ לה עש מנ ה לש ימו אותה רי הי שום של דוש. ומי קה א הנ סי כי ה הנ ה' - זל
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ה יא עולה הי שום של עולות, מי ה של ה זל ה מנ אה םא רה עולות, ל יו  הה יות של חנ אל סוד הנ קי זש חל ה יש אה רה של ה, כש ל זל ענ וש
יון. לש בוד על כה ירות בש מי טש ר ובי תל סי יון בש לש על ך הה לל מל לנ

ה מה ה. יהבםאו, לה קל שש ם הוא מג הל ם, ומי עולה ת הה ים אל קי שש מנ קורות של ים מש שי ם שי ה הי לל ם - אי כל ב בה ם לי כנ ל חמ כה וש
ם ה אותה וה רוך הוא צי דוש בה קה הנ ה של ינעמשו, מנ וש ך  ר כה חנ אנ ים. יהבםאו וש יי חנ י הנ זי נש ם גי עי ת מי חנ קנ יהבםאו לה א של לה יהבםאו? אל

ם. עולה ת הה נות אל הה לי

ה, אי םא ורש גו'. ב וש ך  מל חש ב לנ עי רה רםס לה לוא פה ח, (ישעיה נח) המ תנ ה פה הודה י יש בי ה'. רנ ה לנ רומה ם תש כל תש אי מי חו  קש
י יו. מי לה ח אי לנ שה רוך הוא של דוש בה קה ל הנ י הוא דורון של ני עה אותו הל ש אותו. של י פוגי ני עה של ם כש דה ל אה קו של לש י חל רי שש אנ

קו! לש י חל רי שש ים, אנ ני ר פה בל סי ת אותו דורון בש ל אל בי קנ מש של

ת א אל רה לו הוא בה אי יו כש לה ה עה לל עמ רוך הוא מנ בה דוש  קה שו, הנ פש ת ננ יב אל שי י ומי ני עה ל הל ס ענ חה י של ה, מי אי םא ורש ב
ם, א אותה רה לו הוא בה אי רוך הוא כש דוש בה קה יו הנ לה ה עה לה על ם, הל עולה י הה ני ל בש ל כה ס ענ יהה חה הה ם של הה רה בש ן, אנ ל כי ענ שו. וש פש ננ

ן. רה חה שו בש ר עה של ש אמ פל נל ת הנ אל תוב (בראשית יב) וש כה של

לוא ר המ חי ר אנ בה כםל. דה אל זון לל ם ומה חל לל ה בש פה רםס לו מנ פש רםס? לי ה פה ה זל רםס, מנ לוא פה נו, המ רש אנ י בי רי המ ב של ל גנ ף ענ אנ וש
רםס פש יי ייש, וש בנ תש םא יי ל י של די יו כש נה פה ם לש חל רוסות לל רםס פש פש יך לי רי צה גו'. של ת וש יסנ רי ס פש רי ר (דניאל ה) פש מנ אל נל מו של רםס, כש פה
ל םא של ל ל, וש זי ל גה םא של ל ך, וש מונש מה ך. מי לש הוא של ך, אותו של מל חש א לנ לה ם, אל חל תוב לל םא כה ך, ל מל חש ה. לנ ן טובה יי ענ יו בש נה פה לש
ם כל תש אי חו מי ן קש מו כי יו. כש אה טה ת חמ יר אל כי זש הנ א לש בה א אוי לו של לה כות, אל ה זש ינה ך, זו אי ם כה אי ה. של בה ני ל גש םא של ל ק, וש עםשל

שוהו. רש ך פי כה ה, וש בה ני גש םא מי ל ל, וש זי גה םא מי ל ק, וש עםשל םא מי ל ם, וש כל לה הוא של ה של מנ ים מי רי הה ה, לש רומה תש

י בי ר רנ מנ א. אה בה י אנ בי ם רנ הל ש בה גנ ים, פה כי יו הולש הה ד של ך. ענ רל דל ים בנ כי יו הולש י הה י יוסי בי רנ ק וש חה צש י יי בי רנ יהיא וש י חי בי רנ
ת י אל אתי ר הוצי של יום אמ ן הנ תוב (מלכים-א ב) מי א, כה בה י אנ בי ר רנ מנ ם, אה יהל לי יענ אמ גי הי של נו. כש מה ה עי ינה כי אי שש דנ יהיא, ונ חי
י מי יות שש הש ת לי יי נות בנ בש גו' לי ד וש וי דה ר בש חנ בש אל ל וה אי רה שש י יי טי בש כםל שי יר מי עי י בש תי רש חנ םא בה ם ל יי רנ צש מי ל מי אי רה שש ת יי י אל מי ענ
ה? ם זל ה עי ה זל ד. מנ וי דה ר בש חנ בש אל יר, וה עי י בש תי רש חנ םא בה תוב ל כה םאשו. של ין סופו ר אי םאשו סופו, וש ין ר ה אי סוק זל ם. פה שה

יות! הש יך לי רי יהה צה ם הה יי לנ ירושה ר בי חנ בש אל וה

ת יג אל הי נש מנ םאש של ר אותו הה ה בש אשונה רי ל בה כי תנ סש יר, מי נות עי בש רוך הוא לי דוש בה קה י הנ ני פש צון לי ייש רה של א כש לה אל
ד ענ יר,  עי בש י  תי רש חנ בה םא  ל תוב  כה של הו  זל ם.  שה לש ם  עה הה ת  אל יא  בי ומי יר,  עי הה י  ני בש ת  אל ך  כה ר  חנ אנ וש יר,  עי הה ל  של ם  עה הה
ה רועל כות הה זש ים בי די ם עומש יר כגלה עי י הה ני בש ל  כה וש יר  עי הה שום של ל, מי אי רה שש יי ל  ענ ה  יות רועל הש לי ד  וי דה י בש תי נש בוננ תש הי של
ע - אוי לו, אוי ה הוא רנ רועל ם הה אי ם. וש עה יר, טוב לה עי ה הוא טוב - טוב לו, טוב לה רועל ם הה ם. אי עה ת הה יג אל הי נש מנ של
ת םאש אל ר יד בה עלמי הל ה, וש נות אותה בש צונו לי רש ה בי לה עה ם, וש עולה רוך הוא בה דוש בה קה ל הנ כי תנ סש ו הי שה כש ענ ם! וש עה אוי לה יר וש עי לה

יו). נה פה עממםד לש יו לנ רה בי חמ עון ונ מש י שי בי ת רנ דור אל םאש הנ ר יד בש עלמי הל י. (וש די בש ד ענ וי דה ר בש חנ בש אל תוב וה כה הו של ד. זל וי דה

ל י אי כי יו. וש להה ל ה' אל ענ רו  בש רו שי זש על עמקםב בש ל ינ אי י של רי שש ר, (תהלים קמו) אנ מנ אה ח וש תנ נו. פה עש מנ ש שה דה ר חה בה דה
ח רנ בה של מו כש אי םא בש ל יו וש בי אה ח בש טנ םא בה עמקםב ל ינ שום של עמקםב, מי ל ינ א אי לה ק? אל חה צש ל יי םא אי ל ם, וש הה רה בש ל אנ םא אי ל עמקםב, וש ינ
הוא ה, וש זל ן הנ די ינרש ת הנ י אל תי רש בנ י עה לי קש מנ י בש ר (בראשית לב) כי מנ אל נל מו של מון, כש י מה לי י בש ידי חי יש ך  לנ הה יו וש חי י אה ני פש לי מי
דוש קה י הנ ני פש לי ל מי אנ כםל שה הנ גו'. וש י וש ני רנ מה י ושש די מה ים עי להי ילה אל הש ם יי תוב (שם כח) אי כה רוך-הוא, של דוש-בה קה ח בנ טנ בה

ן לו. תנ נה רוך הוא וש בה

רו, בש א שי לה רו אל בש י שי רי קש ל תי רו. אנ בש א שי לה חונו, אל טש םא בי ל תו וש וה קש ר תי מנ םא אה ל רו, וש בש יו. שי להה ל ה' אל רו ענ בש שי
י ר (תהלים מד) כי מנ אל נל מו של יו, כש להה ל ה' אל כםל ענ הנ ר, וש בל ל של ר ענ בל ר של בי שה הי ם ולש מה צש ת ענ בםר אל שש ים לי יקי די צנ נוחנ לנ של

ה. פה רש אנו חל שה יך נה לל י עה יום. כי ל הנ נו כה גש יך הםרנ לל עה

ם, יי רנ צש מי יהה לו בש הה ה של אה לות רה גה רון הנ בש י שי רי המ ם, של יי רה צש מי ר בש בל י ייש של עמקםב כי א ינ ינרש תוב ונ כה עמקםב, של ינ מו של כש
ל ה של מונה אל סוד הה תוך  מי נו  תנ שש םא הי ל וש לות  גה ר הנ בל ת של אל לו  בש עמקםב סה ינ י  ני ובש רוך-הוא.  דוש-בה קה בנ קו  זש ם חה שה וש

ם. יהל פי לות בש גה יל בנ גי יהה רה רוך הוא הה דוש בה קה ל הנ מו של ם, ושש יהל בותי אמ

חוהו כה םא שש ל ים אותו וש ירי כי יו מנ הה שום של ה'. מי מו' מנ ה' שש י' מנ רו לי מש אה ה, (שמות ג) וש מםשל תוב בש ה כה ל זל ענ וש
אותות ים ולש סי ני ולש לות  אג גש ים לי זוכי ך  שום כה הוא, ומי רוך  בה דוש  קה ל הנ לות ענ גה ר הנ בל ת של אל לו  בש סה וש ים  מי עולה לש

ים. בי רנ

ת חנ ל אנ רוך הוא, ענ דוש בה קה ל הנ קום ענ מה קום לש מה גוף מי ר הנ בל ת של ים אל לי סובש ים, של יוני לש ים על דושי ם קש תל אנ וש
ד. חה אל ם כש כו כגלה לש א. הה בה ם הנ עולה י הה יי חנ כו לש זש תי של ן וש קה ים ופגרש סי ם ני כל עמשות לה ם לנ תל ים אנ אי כה זנ ה של מה כנ ה וש מה כנ

צונו ם רש ם שה דה אה ה של עה שה ה, בש אי םא ורש גו'. ב הה וש יאל בי בו יש יב לי די ה' כםל נש ה לנ רומה ם תש כל תש אי חו מי ר, קש מנ אה ח וש תנ פה
ה אותו ך עולל ר כה חנ גוף. אנ ל הנ ל כה יסוד של יום וי הוא קי ב, של לי ל הנ ה ענ אשונה רי ה בה צון עולל בונו, אותו רה ת רי עמבודנ לנ
ים כי ם מושש הי וש ד,  חה אל ים כש רי בש חנ תש ב מי לי צון הנ גוף ורש י הנ רי בש ל אל ל כה ם של צונה גוף, ורש י הנ רי בש ל אל ל כה צון טוב ענ רה
חו תוב קש כה של הו  הוא. זל רוך  בה דוש  קה ל הנ של קו  לש חל נו  ם הי דה אה אותו  ם, וש הל מה דור עי ה לה ינה כי שש ר הנ ת זםהנ ם אל יהל לי עמ

ה'. ק לנ לל יות חי הש ה לי רומה ה תש ם אותה יכל לי ל עמ בי קנ ה לש כה שה מש ה הנ תה יש ם הה כל תש אי ה. מי רומה ם תש כל תש אי מי

ת רומנ ת תש הה אי יאל בי בו יש יב לי די תוב, כםל נש ה כה ה מנ אי םא ורש ר - ב בה דה ד הנ ם עומי דה אה שות הה רש םא בי ל ר של םאמנ ם ת אי וש
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יא הי ב של ל גנ ף ענ , אנ הה יאל בי תוב יש כה הו של יו. זל לה ה אי ינה כי שש ת הנ יך אל שי בו, ינמש ה לי צל רנ תש יי י של אי. מי דנ בו ונ יב לי די ה'. כםל נש
מו. דור עי ה לה שםך אותה מש יון לי לש קום על מה הה מי יאל בי ה, יש לה עש מנ יהה לש לי עמ בנ

ר סי םא חה ת. ל חםשל ף ונש סל כל ב וה הה תוב זה כה הו של ה. זל מה יא עי בי ר תה ה עםשל מה כנ כות וש רה ה בש מה מו, כנ רות עי שש םא לי ב תה של וכש
ר מנ ה'. אה ה לנ רומה ם תש כל תש אי חו מי ים - קש יוני לש ים על דושי ם קש תל ל אנ בה ם. אמ עולה י הה ני ר בש אה שש ה לי ם. זל עולה ר הה ל עםשל לו כה

ים. יהרי ים - הוא של רי הה יל לש חי תש הי י של יהיא, מי י חי בי רנ

א רה בה ה של עה שה א בש לה ר לו? אל מנ קום אה ה מה יזל אי י בש כי גו'. וש ג וש דה ר ה' לנ םאמל י ר, (יונה ב) ונ מנ אה א וש בה י אנ בי ח רנ תנ פה
ילה הש יי ר של מנ אה ה וש וה ז צי אה יהם, וש י הנ גי ת דש א אל רה י בה ישי מי חמ יום הנ ית, בנ אשי רי ה בש עמשי מנ ם בש עולה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה הנ

חוץ. נו בנ יכל לי ך ינשש ר כה חנ אנ ילות, וש ה לי לשה ים ושש ה יהמי לשה יו שש עה מי ילה בש הש יי ה, וש ת יונה לענ אל בש ד לי חה ג אל ן דה זגמה מש

יום מו. בנ ה עי נה תש כםל הי ית - בנ אשי רי ה בש עמשי מנ הוא בש רוך  בה דוש  קה ה הנ שה עה ה של ל מנ א כה לה דו, אל בנ ה לש םא זל ל וש
תוב (מלכים-ב ב) כה יהה, של ך הה כה ה, וש רה עה תוך סר ה בש מה יש מנ שה יההו הנ לי ת אי עמלו אל ינ ם של מה ה עי נה תש ם, הי יי מנ א שה רה אשון בה רי הה
ה לשה ם שש יי רנ צש מי בש ש  מל של לנ יך  שי ינחמ של מו  ה עי נה תש הי אור, וש ת הה א אל רה יום בה אותו  ם. בש יי מה שה ה הנ רה עה סר בנ יההו  לי ל אי ענ ינ ונ

ים. ת יהמי לשל ם שש יי רנ צש ץ מי רל ל אל כה ה בש לה פי ך אמ י חםשל הי יש תוב (שמות י) ונ כה ים, של יהמי

י הי ים יש להי ר אל םאמל י תוב (בראשית א) ונ כה ם, כנ יי מנ ם לה יי ין מנ יד בי רי פש ילה מנ הש יי , של יענ קי רה ת הה א אל רה י בה ני שי יום הנ בנ
ים ידי רי פש יו מנ הש ם יי יי מנ הנ רוך הוא של דוש בה קה ם הנ הל מה ה עי נה תש הי ם, וש יי מה ם לה יי ין מנ יל בי די בש י מנ יהי ם וי יי מה תוך הנ יענ בש קי רה

יהה. ך הה כה ם, וש הל ר בה הי טה הי ה לש רה הר טה ה וש אה מש ין טג ל בי אי רה שש יי לש

ד חה קום אל מה סו לש נש כנ תש הי בוץ של אותו קי ה מי שה עה ם, וש יי מנ ת הנ ס אל ני כי יהם וש תוך הנ ץ מי רל יא אל י הוצי ישי לי שש יום הנ בנ
תוב כה יהה, של ך הה כה ים, וש רי צש מי ת הנ יענ אל בי טש הנ ה ולש שה ינבה בנ תוכו  ל בש אי רה שש ת יי יר אל עמבי הנ יהם לש ם הנ ה עי נה תש הי יהם, וש ת הנ אל
רוך דוש בה קה מו הנ ה עי נה תש הי ה של מנ או, לש נה תש א לי לה נו אל יתה אי י לש רי קש ל תי נו. אנ יתה אי ר לש נות בםקל פש יהם לי ב הנ יהשה (שמות יד) ונ
ת אל ח וש ת קםרנ ע אל לנ בש תי ח וש ל קםרנ תו של לגקש חמ מנ יהה בש ת פי ח אל תנ פש תי ץ, של רל אה ם הה ה עי נה תש ית. עוד הי אשי רי ה בש עמשי מנ הוא בש

ח. ת קםרנ אל ם, וש ע אםתה לנ בש תי יהה ונ ת פי ץ אל רל אה ח הה תנ פש תי תוב (במדבר טז) ונ כה יהה, של ך הה כה תו, וש ל עמדה כה

יות הש לי ש  מל של הנ ם  עי ה  נה תש הי וש ם,  יי מנ שה הנ יענ  קי רש בי אםרםת  מש י  הי יש תוב  כה של ה,  נה בה ולש ש  מל של א  רה בה י  יעי בי רש הה יום  בנ
ים בי כוכה ם הנ ה עי נה תש ם. הי יי מנ שה י הנ צי חמ ש בנ מל של עממםד הנ ינ תוב (יהושע י) ונ כה , של ענ הושג י יש ימי ם בי יי מנ שה י הנ צי חמ ת בנ דל עומל

א. רה יסש ם סי מו עי חמ לש ם ני לותה סי מש ים מי בי כוכה תוב (שופטים ה) הנ כה א, של רה יסש ם סי ב עי רה עמשות קש לנ

יההו לי ת אי אל ים יהזונו  בי עורש הה עופות של ם הה ה עי נה תש ם, הי יי מנ שה עופות הנ יהם וש י הנ גי ת דש א אל רה י בה ישי מי חמ יום הנ בנ
ה נה תש הי א. וש קה וש י דנ יתי וי ם. צי ך שה לש כל לש כנ י לש יתי וי ים צי בי עםרש ת הה אל תוב (מלכים-א יז) וש כה ם, של יי מנ שה ת הנ ר אל צנ עה ן של מנ זש בנ

ה. חוצה רםק אותו הנ זש לי ה וש ת יונה ע אל לנ בש יי ד של חה ג אל ין דה מי זש הנ יהם לש י הנ גי ם דש עי

י יתי וי ה צי ני ר הי מנ אל נל יההו, של לי ת אי זון אל תה ה של שה נו אי מל א מי צי תי מו של ה עי נה תש הי ם, וש דה אה ת הה א אל רה י בה שי שי יום הנ בנ
ם, עולה ש בה די חנ תש הי ה של עמשל ה ומנ עמשל ל מנ כה ך בש כה ם. וש עולה א הה רה בש ני יום של י - מי יתי וי ה צי ני ך. הי לל כש לש כנ ה לש נה מה לש ה אנ שה ם אי שה
י מי ת יש של שי ר - מי םאמל י ג, ונ דה ר ה' לנ םאמל י אן ונ ף כה ם. אנ דה אה א הה רה בש ני יום של ה מי עמשל ת אותו מנ ה אל וה רוך הוא צי דוש בה קה הנ

ר לו. מנ ית אה אשי רי בש

ם דה אה ת הה מנ שש י ני ה, זוהי ינה פי סש ד לנ יהרנ ה של ה. יונה זל ם הנ עולה ם בה דה י אה ני י בש עמשי ל מנ ם ענ עולה הה ך  מל סל נו  לה אן ייש  כה
ה יא יונה י הי זנ גוף, אמ ת בנ פל תל תנ שש מי ן של יוה כי שום של ה? מי את יונה רי קש ה ני מה ם. לה דה אה גוף הה יות בש הש ה לי זל ם הנ עולה ת לה דל יורל של
ה ינה פי מו סש ה כש זל ם הנ עולה ך בה ם הולי דה אה ז הה אה יתו. וש ת עממי יש אל םא תונו אי ל ר (ויקרא כה) וש מנ אל נל מו של ה, כש זל ם הנ עולה בה

ר. בי שה הי ה לש בה שש יהה חי ני אר הה ר וש מנ אל נל מו של ר, כש בי שה הי ת לש בל של חנ מש דול של גה יהם הנ תוך הנ בש

יל טי ז מנ אה ם, וש עולה אותו הה ב לש ם לי םא שה ל דונו וש י אמ ני פש לי חנ מי בורי ב של חושי ה וש זל ם הנ עולה א בה הוא חוטי של ם, כש דה אה וש
ת של קל בנ רוך הוא ומש דוש בה קה י הנ ני פש יד לי מי ת תה דל עומל ין של די ת הנ רנ זי י גש ה - זוהי קה זה ה חמ רה עה רוך הוא רוחנ סש דוש בה קה הנ

פםס אותו. תש ם לי דה אה י הה אי טה ת חמ ה אל ירה כי זש ה ומנ ינה פי סש ת הנ ה אל טה מנ י של זוהי יו, וש נה פה לש ם מי דה אה ין הה ת די אל

ב כנ שש יי ה ונ ינה פי סש י הנ תי כש ל ינרש ד אל ה יהרנ יונה תוב? וש ה כה יו, מנ לש ית חה בי ה בש רה עה ה סש י אותה די ל יש ם ענ דה ס אה פה תש ני ן של יוה כי
ה יו. מנ אה טה ת חמ דות אל פש לי וש ה  דונה י אמ ני פש שוב לי ת לה רל עורל תש םא מי ה ל מה שה נש יו, הנ לש ית חה בי ם בש דה אה ב של ל גנ ף ענ ם. אנ דנ יירה ונ
ם דה רש ך ני ה לש ר לו מנ םאמל י כםל. ונ ת הנ יג אל הי נש מנ ר טוב של ה ייצל ל? זל חובי ב הנ ה רנ י זל ל. מי חםבי ב הנ יו רנ לה ב אי רנ קש יי תוב? ונ כה
ה, שוב זל ם הנ עולה יתה בה שי עה ה של ל מנ ל כה ין ענ די ך לנ ים אותש לי עמ י מנ רי המ ן, של ישם ה לי עה שה ין הנ גו'. אי יך וש להל ל אל א אל רה קום קש

מיחלטשאמך.

יהה לל ה עה הודל ה, וש זל ם הנ עולה בה ה  בה תה  קש סנ ה עה תה אנ - של ך  תש אכש לנ ה מש ך. מנ דונש אמ שוב לנ וש לו  לה ים הנ רי בה דש ן בנ בוני תש הי
ל כי תנ סש ך - הי צל רש ה אנ יו. מה נה פה ה לש אל גה תש ל תי אנ ה, וש רוחה ה סש פה טי , מי אתה ן בה יי אנ ל מי כי תנ סש בוא - הי ן תה יי אנ ך. ומי בונש י רי ני פש לי

יך. לל ן עה גי תה בות של כות אה ך זש ם ייש לש ל אי כי תנ סש ה - הי תה ם אה ה ענ זל י מי אי שוב. וש ץ תה רל אה לה אתה וש רי בש ץ ני רל אה הה י מי רי המ של

ם, דה אה ל הה ת ענ רל סועל ין של די ת הנ רנ זי יא גש הי ה, של רה עה ה סש ה, אותה לה עש ל מנ ין של ית די בי ין בש די ים אותו לש לי עמ מנ ן של יוה כי
ים בי רש קה תש ה מי עה ה שה אותה יו. בש נה פה ד לש חה ד אל חה ים אל אי ם בה כגלה ך, וש לל מל ל הנ ים של פוסי תש ם הנ דון אותה ך לה לל מל הנ ת מי של קל בנ מש

ין. ת די ענ ין תובנ די ת הנ רנ זי ה, וגש חובה ים בש חי פותש ם של הל ייש מי כות, וש זש ים בי חי פותש ם של הל ין. ייש מי די ית הנ בי
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ם יהכםלו. הי םא  ל וש ה  שה ינבה ל הנ יב אל שי הה ים לש שי נה אמ הה רו  תש ינחש ונ תוב?  ה כה ין, מנ די ה בנ םא זוכל ם ל דה אה ם אותו  אי וש
ר סםעי וש ך  יהם הולי י הנ ם? כי ענ טנ ה הנ םא יהכםלו. מה ל וש ה  זל ם הנ עולה ל הה אל יבו  שי המ לנ כותו  ים זש מורי ם של ים אותה לי דש תנ שש מי

ם. יהל לי ת עמ רל בל גנ תש ם ומי דה אה י הה אי טה חמ ת בנ רל סועל ת וש כל ין הולל די ת הנ רנ זי ם. גש יהל לי עמ

ם דה אה ה הה שה עה ים של אי טה חמ ל הנ כה כגיות וש זש ל הנ ב כה כותי ד של חה ים: אל ני מג ים מש יחי לי ה שש לשה יו שש לה ים עה ידי ז מורי אה
ת רנ זי גש נו של רש אנ י בי רי המ מו, ונ י אי עי מש יהה בי הה של מו כש ך עי יהה הולי הה ד של חה אל יו. וש בון יהמה שש ה חל עושל ד של חה אל ה. וש זל ם הנ עולה בה

רות. בה קש ית הנ בי יתו לש בי ים אותו מי לי נוטש של או, כש שש יי ה. ונ ת יונה או אל שש יי תוב ונ כה ן, של מנ אותו זש ד לש ת ענ כל םא שוכל ין ל די הנ

ך, (ישעיה נז) לל מל מות הנ דש בוד לי נו כה ים: תש רי אומש יו וש לה ים עה יזי רי כש יק - מנ די ם הוא צנ יו. אי לה ים עה יזי רי כש ז מנ אה וש
ך. פל סש בוד ה' ינאנ ך כש קל דש יך צי נל פה ך לש לנ הה תוב (שם נח) וש כה נו? של ן לה יי ננ כםחו. מי ך נש ם הםלי בותה כש שש ל מי נוחו ענ לום יה יהבוא שה
לגהו טי יש תוב? ונ ה כה ז מנ אה א. וש רה בש יהה ני םא הה ל י, טוב לו של לוני פש ים: אוי לו לי רי אומש יו וש לה ים עה יזי רי כש ע - מנ שה ם הוא רה אי וש
ה תה יש הה ין של די ת הנ רנ זי ז גש ין, אה די קום הנ הוא מש רות, של בה קש ית הנ בי ים אותו לש יסי ני כש מנ של פו. כש עש זנ יהם מי עממםד הנ ינ יהם ונ ל הנ אל

ר. בל קל הו הנ ע אותו זל לנ בה ג של דה הנ ה. וש פה עש זנ ת מי כל ת, שוכל רל סועל

י. תי עש ונ אול שי ן שש טל בל תוב מי כה נו? של ן לה יי ננ אול. מי ן שש טל בל הו  ג זל דה י הנ עי ג. מש דה י הנ עי מש ה בי י יונה הי יש תוב? ונ ה כה מנ
ר בל קל ם בנ דה אה ים של ה יהמי לשה לו שש ילות. אי ה לי לשה ים ושש ה יהמי לשה אול, שש ן שש טל א לו בל קורי ג, וש דה י הנ עי מש יהה בי הוא הה וש

יו. עה ים מי עי קה בש ני וש

ל יתה כה תי שה וש תה  לש כנ י. אה תה בי תנ נה ה של ת לו: טםל מנ רל אומל יו, וש נה ל פה ת ענ כל פל הש ת נל נםפל ה טי ים אותה ה יהמי לשה ר שש חנ אנ לש
ה ך. טםל מנ מש לו עי כש םא אה ל ים, של בי עי יו רש ים הה יי ני עמ הה ים, וש ים ומועמדי גי מו חנ יו כש יך הה ל יהמל כה ים, וש יי ני עמ תה לנ תנ םא נה ל יום וש

נו. רש אנ י בי רי המ גו', ונ ם וש יכל ני ל פש ש ענ רל י פל יתי רי זי תוב (מלאכי ב) וש כה הו של י. זל תה בי תנ נה של

ים. ים יהמי לשי ד שש שוהה ענ רש יו, ופי לה גש רנ יו, מי יהדה יו, מי ינה עי ם מי דה אה דון הה ז ני ה, אה אה לש הה ים וה ה יהמי לשה שש ה, מי ר זל חנ אנ לש
ה ינה אי ה, של טה מנ ץ לש רל אה את בה צי מש ה ני מה שה נש הנ ך  שום כה ד, ומי חה אל גוף כש הנ וש ש  פל נל ים הנ דוני ני ים  ים יהמי לשי ם שש ל אותה כה
ד ץ, ענ רל אה ב בה קה רש גוף ני הנ ה, וש ה עולה מה שה נש הנ ך  ר כה חנ ה. אנ אה מש טג י הנ מי ל יש חוץ כה ת בנ בל יושל ה של שה אי ה, כש קומה מש ה לי עולה

ים. תי מי ת הנ רוך הוא אל דוש בה קה יר הנ עי יה ן של מנ אותו זש

ך לל ל אורםת טנ י טנ ר כי פה י עה ני נו שםכש נש רנ יצו וש קי ר, (ישעיה כו) הה םאמנ י רות וש בה קש ית הנ בי יר בש עי הה ד לש חה יד קול אל תי עה וש
ת ול מה ע הנ לנ תוב (שם כה) בי כה ם, של עולה ן הה ת מי ול מה ך הנ אנ לש ר מנ ערבנ יה ן של מנ זש ילה? בי הש ה יי י זל תנ ימה יל. אי פי ים תנ אי פה ץ רש רל אה וה
ל ענ יר מי מו יהסי ת ענ פנ רש חל ים וש ני ל פה ל כה ענ ה מי עה מש ים די להי ה ה' אל חה ך, ומה ר כה חנ ח, אנ צנ נל ת לה ול מה ע הנ לנ בי ן של יוה גו'. כי ח וש צנ נל לה

ה. שה ינבה ל הנ ה אל ת יונה א אל יהקי ג ונ דה ר ה' לנ םאמל י תוב, ונ ז כה ץ. אה רל אה ל הה כה

ה. חוצה ם הנ הל בה ים של תי מי ם הנ ת אותה יאו אל ים יהקי רי בה קש ל הנ י כה זנ ים, אמ רי בה קש ין הנ ר אותו קול בי עורי תש הי ן של יוה כי
לו בש קי ים? של אי פה ה רש ה זל ים, מנ אי פה ה. רש חוצה ם הנ יא אותה קי תה יל? של פי ה תנ ה זל יל. מנ פי ים תנ אי פה ץ רש רל אה תוב וה כה הו של זל

ים. אי פה ים רש אי רה קש ה ני לל אי מות, וש עמצה מות בנ או עמצה פש רש ני ם, וש קםדל מי ה כש פואה רש

ל אי כה דנ א ונ לה ל יהקומו? אל ים בנ אי פה לות) (ישעיה כו) רש זה ים ומנ בי י כוכש די ר עובש אה שש תוב (בי י כה רי ר, המ םאמנ ם ת אי וש
ל ים בנ אי פה תוב רש ה כה ל זל ענ םא יהקומו. וש ם ל הל ומי ם יהקומו  הל ל מי בה רות, אמ בה קש ית הנ בי ם בש מותה צש ענ או  פש רנ תש ם יי עולה הה
ל ל כה ה של פואה רש ים לי רי בה אנו דש צה ה מה זל ג הנ דה קומון. ובנ י יש תי לה בי ם נש הל תוב בה כה ל, של אי רה שש ל יי ם של קה לש י חל רי שש יהקומו. אנ

ם. עולה הה

ם קםדל מי ים כש יי חנ ר לנ זנ ך חה ר כה חנ אנ ים, וש ה יהמי לשה ה שש יהה יונה ת, ובו הה ה, הוא מי ת יונה ע אל לנ בה ן של יוה ה, כי זל ג הנ דה הנ
ה, גה דה אן הנ תוב כה ה. כה גה דה י הנ עי מש יו מי להה ל ה' אל ה אל ל יונה לי פנ תש יי תוב ונ כה , של שוהה רש י פי רי המ ה, ונ חוצה ה הנ ת יונה יא אל קי הי וש
ר עורי תש הי לש ל  אי רה שש יי ץ  רל ה אל ידה עמתי ה  זל מו  . כש שוהה רש פי י  רי המ ונ ה,  תה אםר מי יש בנ ר  של ה אמ גה דה הנ וש ז)  ם (שמות  תוב שה כה וש

יל. פי ים תנ אי פה ץ רש רל אה ך - וה ר כה חנ אנ ה, וש אשונה רי בה

יון לש על ין  די - אותו  ד  חה אל ה.  זל הנ ם  עולה ן הה א מי יוצי של ם כש דה אה ל הה ענ פו  לש ינחש ים  יני די ה  עה בש שי נו, של רש אנ י בי רי המ ונ
ר. ד' - בל קל ס לנ נה כש ני של יו. ג' - כש לה ים עה יזי רי כש יו ומנ נה פה ים לש כי יו הולש רה בה יו ודש עמשה מנ של גוף. ב' - כש ן הנ רוחנ מי את הה יוצי של כש
את םא מוצי ל ם וש עולה ת בה טל שוטל ת ומש כל הולל של רוחנ  ין הה נםם. ז' - די יהי גי ין הנ ת. ו' - די ענ תולנ ין הנ ר. ה' - די בל קל ין הנ די

דונו. י אמ ני פש יהשוב לי יו וש עמשה מנ יד בש מי ן תה בוני תש הי ם לש דה יך אה רי ה צה שום זל יו. מי עמשה מו מנ לש יגשש ד של ה ענ נוחה קום מש מש

ם רל טל ת ה', בש י אל שי פש י ננ כי רש ר, (תהלים קד) בה מנ אה ים וש די קש לו, הי לה ם הנ דה אה י הה יני די בש ך  לל מל ד הנ וי ן דה בוני תש הי של וכש
ים פי תש תנ שש מי גוף של י הנ רי בש ם אל שו - הי דש ם קה ת שי י אל בנ רה ל קש כה גוף. וש ם הנ את עי צי מש ני תש  אנ עוד של ם, בש עולה ן הה א מי צי תי
לו םא תוכש ל ן של מנ םא זש יהב ם של רל טל דוש  קה ם הנ שי ת הנ אל ך  רי בה לש ימו  די קש ה, הנ מה עי או  צש מה תי של ו כש שה כש . ענ רוחנ ם הה ד עי חה אל כש

םאשו. ת ר קו אל שש נה ים וש רי בי חמ ם הנ או אותה לויהה. בה לש ת ה' הנ י אל שי פש י ננ כי רש ר בה מנ ה אה ל זל ענ ה. וש שובה תש זםר בי חמ לנ ך וש רי בה לש

ם, עולה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה בה של ה, כש אי םא ורש ה'. ב ה לנ רומה ם תש כל תש אי חו מי ר, קש מנ אה ח וש תנ יהיא פה י חי בי רנ
הו ד. זל ה הוא עומי תורה ל הנ ענ ם, וש עולה א הה רה בש ה ני תורה ה. בנ תורה ת הנ לו אל בש יקנ ל וי אי רה שש יהבםאו יי י של די א כש לה או אל רה םא בש ל
ים יי חנ ך  יא אםרל ה הי תורה י. הנ תי מש םא שה ץ ל רל אה ם וה יי מנ קות שה ה חג לה יש לנ ם וה י יומה יתי רי םא בש ם ל תוב (ירמיה לג) אי כה של

א. בה ם הנ עולה ים בה יי חנ ך הנ אםרל ה, וש זל ם הנ עולה בה

דוש קה ל הנ יון של לש על לו הה יכה הי רוך הוא, של דוש בה קה ל הנ לו של יכה הי ל בש די תנ שש לו הי אי ה, כש תורה ל בנ די תנ שש מי י של ל מי כה וש
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תוב כה קולו, כנ יב לש שי קש ם ומנ ד שה הוא עומי רוך  בה דוש  קה ה, הנ תורה ק בנ ם עוסי דה אה של ה. וכש תורה יא הנ הוא הי רוך  בה
ת ול מה הנ ך  אנ לש ין מנ די ה, ומי זל ם הנ עולה ין הה די ים: מי יני ה די לשה שש ם מי דה אה צול הה ני גו'. וש ע וש מה שש יי ב ה' ונ שי ינקש (מלאכי ג) ונ

נםם. יהי גי ין הנ די יו, ומי לה לט עה שש םא יהכול לי ל של

דוש קה ית הנ רי בש רון - (אות) הנ כה ה. זי טה מנ ר לש פל ייש סי ה וש לה עש מנ ר לש פל סי א ייש  לה י הוא? אל רון. מי כה ר זי פל ב סי תי כה יי ונ
ם ה שי " הוה ם יש ה שי סוד זל ת, וש חנ ן אנ הי גות של רה י דש תי רון - שש כה ר זי פל ה. סי לה עש מנ לש ים של יי חנ ל הנ ת כה יו אל לה ס אי כוני ל וש נוטי של

ד. חה ר אל בה כםל דה הנ ד. וש חה ה אל " הוה ד. יש חה אל

ה יעה ידי ז בי מה רש םא ני ל םא יהדוענ וש ל ה של מנ ם) מי א שי רה קש ם (ני שה רש הוא ני ה, של לה עש מנ ם לש ם. שי ייש שי ם וש ייש שי שום של מי
ה צי קש שום של ם, מי יי מנ שה ה הנ צי ד קש ענ ם וש מיי שה ה הנ צי קש ם, מי א שי רה קש ני ה, של טה מנ ם לש ה. שי יונה לש ה על דה קג את נש רי קש זו ני ל, וש לה כש
ם, יי מנ שה ה הנ צי הוא קש רון, של כה זי אותו  ם מי הוא שי ה, של טה מנ לש ה של דה קג ה הוא נש זל ם הנ שי הנ רון. וש כה א זי רה קש ם ני יי מנ שה הנ
ה זו דה קג ה. נש טה מנ לש ה של דה קג נש יא הנ לו הי ם של שי הנ ה. וש טה מנ לש ם של יי מנ שה ה הנ צי הו קש זל ה. וש לה עש מנ לש ים של יי חנ ל הנ ת כה ל אל נוטי של

ים. די דה צש ל הנ כה ד הוא בש חה ר אל בה ם - דה שי נו וש רש מנ אה ר של פל סי מו. הנ י שש בי חםשש הו ולש זל בון, וש שש חל ד בש עומי ר של פל יא סי הי

ים חוזי ים אמ די דה ה צש שה ה. שי ים בה זי חה אל נל ל הנ ל כה ה ענ יונה לש יא על ע, הי צנ מש אל ת בה דל יא עומל הי שום של זו, מי ה הנ דה קג נש הנ
ר פל ה סי ל זל ענ ם. וש יהל לי יון עמ לש הוא על תון, וש חש תנ ר הנ פל סי ים בנ זי חה אל ים נל די דה ה צש שה ם. שי יהל לי יון עמ לש הוא על יון, וש לש על ר הה פל סי בנ

ה. א תורה רה קש כםל ני הנ תון, וש חש ר תנ פל סי יון וש לש על

ק א רנ לה ת, אל דל םא עומל ל ה וש תומה יא סש הי שום של ב, מי תה כש בי ה של יון הוא תורה לש ר על פל א, סי לה ה? אל זל ה לה ין זל ה בי מנ
את רי קש ני ה של תורה תון, זו  חש תנ ר הנ פל א? סי בה ם הנ עולה י הוא הה ה. ומי טה מנ לות לש גנ תש הי קום לש מה ם הוא הנ שה ב, של תה כש בי
ל ל של לה כש ן בי ינה אי שום של ן. ומי יהל לי ת עמ דל יא עומל הי ה, של טה ל מנ בות של כה רש מל לו הנ ה? אי ל פל י הוא ענ ה. ומי ל פל ענ בש ה של תורה

ה. ל פל ים ענ אי רה קש ה, ני לה עש מנ לש ה של יבה תי כש

ה תורה ים. וש אשי ה רה עה בה רש אנ יהה לש הה ד וש רי פה ם יי שה תוב (בראשית ב) ומי כה שום של ה, מי ל פל ת ענ דל עומל ה זו  תורה וש
אותו ב, וש תה כש ת בי דל עומל ב, של תה כש בי א של לה ב, אל תה כש ל הנ את ענ רי קש םא ני ה, ל לה עש מנ ת לש דל יא עומל הי ב של ל גנ ף ענ ה, אנ יונה לש על הה
ב תה כש בי ה של את תורה רי קש ך ני שום כה ם. ומי ת שה רל מל שש ני ל וש יכה הי תוך אותו הנ ת בש דל יא עומל הי , וש יהה לל ל אי יכה ה הי עמשל ב ננ תה כש הנ

ב. תה ל כש םא ענ ל וש

םא ל שום של ן. ומי יהל לי ת עמ דל עומל ה, של ל פל את ענ רי קש ני , וש יהה בותל כש רש ל מנ ת ענ דל יא עומל ה הי טה מנ לש ה של תורה ל הנ בה אמ
שום ה. ומי יונה לש ה על דה קג נש ה  מו אותה זו כש ה הנ דה קג נש ל לנ יכה עמשו הי םא ננ ה, ל יבה תי ל כש ל של לה כש ים מי ני פש בי ה) מי נה תש ת (ני בל של חש נל

ה. רומה את תש רי קש ן ני יהל לי ת עמ דל עומל של

ה, אי םא ורש ה. ב אה מי ם מי יי ננ נו, שש רש אנ בי מו של ה? כש רומה ה תש ה זל ה, מנ רומה ה. תש דושה קש ה הנ נורה מש ן הנ י מי תי עש מנ עוד שה
ר של ן על הי גות, וש רה ר דש של ן על הוא, הי רוך  בה דוש  קה ן הנ הל ה בה לה גש ני ה של מונה אל סוד הה בש דושות של קש הנ לו  לה גות הנ רה דש ל הנ כה
ה, ים אותה רי הה זו לש ה הנ תונה חש תנ ה הנ דה קג נש ים הנ יכי רי נו צש אה של ה. וכש אה מי ים לש ר עולי של על לו הה אי . וש רוהה אמ בי מו של ירות, כש מי אמ
יך רי צה ין  אי שום של נו, מי רש מנ אה ה של אה מי הנ מי ם  יי ננ שש ם הנ הי וש ה,  לה עש בנ ם  עי ה  א אותה לה אל ה,  דה בנ לש ה  תה חש קנ לש נו  לה סור  אה

ד. חה ל אל לה כש ה בי רומה את תש רי קש ן ני כי לה ה. וש לה עש ם בנ ה עי דה ינחמ א לש לה ל, אל לה ם כש ידה רי פש הנ לש

ה רומה ם תש כל תש אי חו מי הו קש זל ה. וש זל ר הנ בה דה ד הנ ם עומי כל ם, בה עולה י הה ני ל בש א: כה רוז קורי כה ל יום הנ כה ה, בש אי םא רש וב
. הה יאל בי בו יש יב לי די ם - כםל נש יכל לי ה עמ של ר קה בה דה הנ רו של םאמש ם ת אי ה'. וש לנ

ה, לה פי תש צונו בנ בו ורש ן לי וי כנ בונו ומש רי ד מי פוחי ם של דה אה ה, של לה פי תש ת סוד הנ נו אל דש מנ אן לה כה א מי לה ? אל הה יאל בי ה יש ה זל מנ
ה. לה עש מנ ים לש יוני לש על ים הה כי אה לש מנ ים הנ רי אומש חות של בה שש תי ירות וש שי ה בש אשונה רי נו. בה רש אנ בי מו של יון, כש לש על קון הה ן תי קי תנ מש
מו יהה כש קונל תי ת בש נל קל תנ תש ה ומי מה צש ת ענ ת אל טל של קנ יא מש ה, הי טה מנ ל לש אי רה שש ים יי רי אומש חות של בה שש תי ת הנ יכנ ה עמרי אותה ובש

ה. לה עש בנ ת לש טל של קנ תש מי ה של שה אי

ה. לה של לו  אי ל  כה וש יהה  מותל לש ענ ת  אל ים  יני קי תש מנ ב,  יגשה מש ת  לנ פי תש ל  של קון  תי הנ אותו  בש ה,  לה פי תש הנ דור  סי ובש
כםל הנ ז  אה יב,  צי ינ וש ת  מל אל לל ים  יעי גי מנ של וכש ים.  רי דה סג ומש ים  ני קה תג מש כםל  הנ ך  כה ר  חנ אנ וש  , יהה מותל לש ענ ל  כה טות  שש קנ תש ומי

ם. קומה ל מש כםל ענ עממםד הנ יך לנ רי ז צה אה ל, וש אי רה שש ל יי אנ גה ים לש יעי גי מנ ד של , ענ יהה מותל לש ענ יא וש ים, הי ני קה תג מש

ת ת אל לל יא נוטל הי וש ה,  לות אותה נוטש יהה  מותל לש ן, ענ קה תג כםל מש הנ וש יב  צי ינ וש ת  מל אל ם לל דה אה יענ  גי ר מנ של אמ כנ שום של מי
ל בי קנ א לש יוצי יו וש גותה רש דנ ענ בש יון נוסי לש על דוש הה קה ך הנ לל מל י הנ זנ ל, אמ אי רה שש ל יי אנ גה ים לש יעי גי מנ ן של יוה יון. כי לש על ך הה לל מל ה לנ מה צש ענ

ה. אותה

ינו מי יט יש ז הוא מושי י אה רי המ ה, של דה עה רש ה בי ימה אי בש נו  קומי ל מש עממםד ענ ים לנ יכי רי יון צש לש על הה ך  לל מל י הנ ני פש לי מי נו  אה וש
ה לל אי ה. וש יקה שי נש ד בי חה אל ם כש יהל ני ים שש קי בש חנ תש ך מי ר כה חנ אנ ה, וש םאשה ת ר חנ ה תנ ם לה שה םאלו של מ ת שש ך אל ר כה חנ אנ , וש יהה לל אי
ה, לה פי תש ל הנ לו של לה ים הנ דורי סי הנ ים וש קוני תי ל הנ כה ן בש וי כנ צונו ולש בו ורש ים לי שי ם לה דה יך אה רי צה אשונות, וש רי לש הה שה ן הנ הי

ד. חה אל צונו כש בו ורש לי יו וש פי

שות, קה ש בנ קי בנ יך לש רי צה י של יקות - מי שי ן נש אותה ה בש חה מש שי ד בש חה בור אל חי ם בש ה הי ירה בי גש הנ יון וש לש על ך הה לל מל הנ ו של שה כש ענ
מו צש ין ענ קי ז ינתש ה, אה ירה בי גש הנ וש ך  לל מל י הנ ני פש לי יו מי לותה אי ם שש דה ל אה שואי ן של יוה יא. כי צון הי ת רה ענ ז שש י אה רי המ ש, של קי בנ יש
ת. רל חל קות אנ בי דש בי ך  רי בה תש הוא מי לש  שה הנ לו  אי י מי רי המ ר, של תל סי בנ ה של חה מש ר שי עורי רות לש חי אמ לש  שה לש בו  לי וש צונו  רש בי
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צונו ילה רש הש יי ה, של ל זל ם כה עי לש. וש שה לו הנ ל אי ה של נוזה ה גש חה מש שי ם בש יחה ני הנ ם, ולש יהל ני פש את מי צי מו לה צש ת ענ ם אל דה ין אה קי ינתש וש
ת. רל תל סש ה ני חה מש ל שי כות של רה ן בש אותה ים מי תוני חש תנ כו הנ רש בה תש יי של

ה עה שה ז זו הנ רוחות. אה הה שות וש פה נש ת הנ ת אל חנ יא לוקנ הי ה של עה שה שו בש פש ת ננ סםר אל מש לי יו וש נה ל פה פםל ענ לי יך  רי ז צה אה וש
אוי. רה ים הוא כה יי חנ רור הנ ז צש י אה רי המ ת, של חנ יא לוקנ הי שות של פה ן נש תוך אותה שו בש פש סםר ננ מש לי

ים ידי סי ם חמ כל לה ט  רה פש לות,  גנ לש שות  רש י  לי ה  נה תש ני םא  ל וש ה,  דושה קש ה הנ נורה מש ל הנ סודות של י בנ תי עש מנ ה שה זל ר  בה דה
צונו בו ורש ים לי ת, הוא יהשי חנ קות אנ בי ל דש צון של רה רוחות בש שות וש פה ת נש חנ יא לוקנ הי ה של עה ה שה אותה ם בש אי ים. של יוני לש על
אותו ה בש עה ה שה אותה ת בש לל בל קנ תש ם מי קות. אי בי דש ה הנ אותה בש ה  ילה לי כש הנ צון לש רה אותו הה קות בש בי דש שו בי פש ן ננ נותי ה, וש זל לה
ה זל הנ ם  עולה בה ים  יי חנ הנ רור  צש בי ר  רה צש ני של ם  דה אה הו  זל ת,  חנ יא לוקנ הי מות של שה ונש שות רוחות  פה נש ן  ל אותה צון של רה הה

ובהעולהם הנבהא.

ל כה מות בש שה נש ר בנ טי ענ תש הי ה, ולש טה מנ לש ה ומי לה עש מנ לש ה, מי ירה בי גש הנ וש ך  לל מל ים, הנ די דה צש ל הנ כה ל מי לי כה הי לש יך  רי צה עוד, של וש
ה ל זל כה צונו לש בו ורש ן לי וי כנ ם יש דה ם אה אי ה. וש טה מנ לש מות מי שה נש ת בנ רל טל ענ תש ה, ומי לה עש מנ לש מות מי שה נש ת בנ רל טל ענ תש ים. מי די דה צש הנ
מו ה, כש טה מנ לום לש א לו שה רוך הוא קורי דוש בה קה י הנ זנ ר, אמ מנ אל נל מו של צון כש רה קות ובש בי דש ה בי טה מנ לש שו מי פש סםר ננ מש יי וש

רות. עמטה ל הה כה ה בש ר אותה טי ענ ה ומש יל אותה לי כש ה ומנ ירה בי גש ת הנ ך אל רי בה מש אותו של ה, לש לה עש מנ לש לום של שה אותו הנ של

א לו ה' רה קש יי ר (שופטים ו) ונ מנ אל נל מו של ה, כש טה מנ לום לש א לו שה רוך הוא קורי דוש בה קה ה הנ זל יש הנ אי ך, לה ף כה אנ
אותו מו של ה כש טה מנ ה לש ירה בי גש ת הנ ר אל טי עי יל וש לי כש הי שום של לום, מי ה - שה לה עש מנ לש ים לו  אי קורש ך  יו כה ל יהמה כה לום. וש שה

שהלום לשמנעשלהה.

ין אי ים וש יעי קי רש ם הה ל אותה ת כה ת אל ענ ה ובוקנ תו עולה מה שש ה, ני זל ם הנ עולה ן הה ק מי לי תנ סש ם מי דה אה ר אותו הה של אמ כנ וש
ל ענ נוחו  ת, יה רל ה אומל ינה כי שש הנ לום. וש ר, (ישעיה נז) יהבוא שה אומי וש ה  א לה רוך הוא קורי בה דוש  קה הנ ה. וש יהדה ה בש מוחל
ך, ל כה ענ ה. וש יהדה ה בש חל מש יי י של ילה מי הש םא יי ל הור, וש מון טה סש רש פנ רות אמ המ ר ננ שה ה עה לשה שש ה  לה חו  תש פש יי גו'. וש ם וש בותה כש שש מי
מו יון, כש לש על ך הה לל מל ת ה' לנ רומנ ת תש הה אי יאל בי יש בו  יב לי די תוב, כםל נש ה כה ל זל ענ ה, וש זל צונו לה בו ורש ים לי יהשי י של י מי רי שש אנ

שלניתשבהאיר.

ה, י בוכל ני יך אמ לל םא עה יך. ל לל ה עה י בוכל ני אמ ים, ונ יי חנ ה בנ תה עון, אנ מש י שי בי ר, אוי, רנ מנ אה ת קולו וש א אל בה י אנ בי ים רנ רי הי
ק דולי ה וש לה עש מנ ק לש דולי ר של ל ני ה של נורה מו מש עון הוא כש מש י שי בי ם. רנ עולה ל הה ה ענ ים ובוכל רי בי חמ ל הנ ה ענ י בוכל ני א אמ לה אל
ה טה מנ לש אור של ק הה לי תנ סש יי של ם כש עולה ה) אוי לה לה עש מנ יר לש אי ם. (מי עולה ל הה כה ים לש ירי אי ה מש טה מנ ק לש דולי אור של ה, ובה טה מנ לש
ר לו, מנ יהיא. אה י חי בי ת רנ ק אל שנ נה וש א  בה י אנ בי ם רנ ם? קה עולה לה ה  תורה ת אור הנ אל נו  לה יר  יהאי י  ה, מי לה עש מנ לש אור של לה

י. קי לש י חל רי שש ם. אנ כל מה ר עי בי חנ תש הי אן לש כה ד לש י ענ ני חנ לה רוך הוא שש דוש בה קה ך הנ ל כה ענ ך, וש ת יהדש חנ יו תנ לו הה לה ים הנ רי בה דש הנ

םא ל ב בה שוהו. אמ רש ה פי סוק זל גו'. פה ינעמשו וש ם יהבםאו וש כל ב בה ם לי כנ ל חמ כה ר, וש מנ אה יו וש רה חמ סוק אנ ח פה תנ י פה י יוסי בי רנ
ל ת כה ן אל חנ ים, בה ני בם ים ונש מי כה ים חמ שי נה ם אמ כל בו לה ה, (דברים א) הה מםשל רוך הוא לש דוש בה קה ר הנ מנ אה ה של עה שה ה, בש אי ורש
םא ים ל בוני לו נש אי ים, וש עי ידג ים וי מי כה ים חמ שי נה ם אמ יכל טי בש י שי אשי ת רה ח אל קנ אל תוב וה כה הו של ים. זל בוני א נש צה םא מה ל ל וש אי רה שש יי

אי! דנ ה ונ ך זל ם - כה כה חה ה מי יונה לש ר על ה יותי גה רש יא דנ בון הי נה ר של םאמנ ם ת אי תוב. וש כה

ענ יודי ם, של כה ם. חה כה א חה רה קש ני בו  ת רנ ים אל כי חש מנ יד הנ מי לש תנ לו  פי אמ , של שוהה רש י פי רי ם, המ כה ה? חה זל ה לה ין זל ה בי מנ
ך - (משלי יב) נש ימה סי ים, וש רי חי אמ לו ובנ של ענ בש יודי כםל, וש ל בנ כי תנ סש מי גות - של רה ה דש מה בון ייש כנ נה יך. בש רי צה ה של ל מנ מו כה צש ענ לש
םא ל ם, וש כה ב חה לי א. בנ קה וש ב דנ ם לי כנ אן חמ כה ים. וש להי ת אל אנ רש ל יי יק מושי די תו. (שמואל-ב כג) צנ מש הל ש בש פל יק נל די ענ צנ יודי

ים. רי חי ל אמ של מו ובש צש ענ ל בש כי תנ סש ה, מי טה מנ ה ולש לה עש מנ בון לש נה ב, וש לי ד בנ עומי שום של ר, מי חי קום אנ מה בש

דוש קה י הנ ני פש ל לי לי פנ תש הי ם לש דה יך אה רי צה ה של לה פי תש אן בנ גו'. כה ה וש תה י אה די בש י ענ ר לי םאמל י ר, (ישעיה מט) ונ מנ אה ח וש תנ פה
ל ה של עמבודה ייש  ה,  אי םא ורש בונו. ב ל רי עמבודות של ן הה אותה ה מי דה בה כש ני וש ה  דולה גש ת  חנ ה אנ יא עמבודה הי הוא, של רוך  בה
ל ה של ייש עמבודה ה. וש יא עמבודה הי גוף וש ה הנ עמשי מנ ת בש דל עומל ה של יא עמבודה הי ה, של עמשל מנ ת בש דל עומל רוך הוא של דוש בה קה הנ
יא הי ית של ימי ני ה פש עמבודה ה  אותה ת בש דל עומל כםל, וש ר הנ קנ יא עי הי ית, של ימי ני ר פש ה יותי יא עמבודה הי רוך הוא של בה דוש  קה הנ

כםל. ר הנ קנ עי

ת עמבודנ גוף ונ י הנ רי בש ם אל לו הי אי נו, וש רש אנ בי מו של גוף, כש ה הנ עמשי מנ ים בש די עומש ים של רי יבה ר אי שה ים עה ני שש גוף ייש  בנ
י רי בש אל ים, בש די דה י צש ני שש יא בי הוא הי רוך  בה דוש  קה ת הנ עמבודנ שום של ם. מי הל ד בה ה עומי עמשל מנ הנ הוא של רוך  בה דוש  קה הנ
ים ני פש ים לי יי ימי ני ים פש קוני ם תי הי גוף. וש הנ ים מי ני פש ים לי יי ימי ני ים פש רי חי ים אמ רי יבה ר אי שה ים עה ני ייש שש ים, וש יי יצוני חי גוף הנ הנ
נו רש אנ בי מו של רוך הוא, כש דוש בה קה ל הנ ית של ימי ני ה פש דה בה כש ה ני יא עמבודה הי , של רוחנ ל הה קון של תי ם הנ הל ן בה קי תנ גוף לש הנ מי
י רי שש ים, אנ רי בי חמ ין הנ בי עו  נודש וש ה,  יונה לש על ה הה מה כש חה ם סוד הנ הי וש עון,  מש י שי בי ר רנ מנ אה ים של יי ימי ני פש סודות הנ הנ תוך  בש

ם. קה לש חל

ת לנ פי י תש רי המ ים, של עי םא יודש ים ל שי נה אמ ים, ונ יוני לש סודות על ת בש דל יא עומל הי , וש רוחנ ת הה יא עמבודנ ם הי דה אה ת הה לנ פי תש
ה. לה עש מנ ה לש עולה ים וש חי תה ת פש חנ ים ופותנ יעי קי ת רש ענ ים ובוקנ ירי וי ת אמ ענ ם בוקנ דה אה הה

י לי עמ בנ נו  קש תנ תש ים: הי יעי קי רש ל הה כה בש ך  רוז הולי כה י הנ זנ אמ ה,  כה שי חמ ן הנ אור מי ד הה רה פש ני וש אור  יר הה אי מי ה של עה שה בש
ים טי ם שולש ינה יום אי ים בנ טי שולש ם של אותה שום של תו, מי רש מנ שש ל מי ד ענ חה אל ד וש חה ל אל לות, כה יכה הי י הנ לי עמ ים, בנ חי תה פש הנ
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ה, לה יש לנ בנ ים  טי שולש של ים  רי חי אמ ים  יטי לי שנ ים  ני מנ תש ומי יום,  הנ י  יטי לי שנ ים  רי ערבה מה ה,  לה יש לנ הנ ס  נה כש ני של וכש ה.  לה יש לנ בנ
ה. לל אי ה בש לל ים אי פי לש חנ תש ומי

ה, ייש לה יש לנ ת הנ לל של מש יום ומל ת הנ לל של מש גו'. ומל יום וש ת הנ לל של מש מל דםל לש גה אור הנ מה ת הנ ה - (בראשית א) אל סוד זל וש
ים אי רה קש ני לו  אי וש יום,  הנ ת  לל של מש מל או  רש קש ני לו  אי וש ה.  לה יש לנ בנ ים  ני מג מש של ים  יטי לי שנ ייש  וש יום,  בנ ים  ני מג מש של ים  יטי לי שנ

ה. לה יש לנ ת הנ לל של מש מל

רוז יום, כה יר הנ אי מי של קומו. וכש מש ד לי חה אל ד וש חה ל אל ה כה לה יש לנ י הנ יטי לי נו שנ קש תנ תש רוז: הי א כה ה, יוצי לה יש לנ ס הנ נה כש ני של כש
יום) י הנ יטי לי ים שנ ני מנ תש ה ומי לה יש לנ י הנ יטי לי ים שנ רי ערבה ז מה קומו. (אה מש ד לי חה אל ד וש חה ל אל יום כה י הנ יטי לי נו שנ קש תנ תש א: הי יוצי
ה ימה די קש ה מנ ינה כי שש י הנ זנ אוי לו. אמ רה קום של מה ל אותו  ענ ד  קה פש ני ד  חה אל וש ד  חה ל אל ם, כה ז כגלה אה יז,  רי כש רוז מנ כה הנ של וכש

חות. בה שש תי ירות וש שי ים בש חי ם ופותש בונה ת רי חנ אל בי שנ ת לש סל נל כש ית הנ בי ים לש סי נה כש ל ני אי רה שש יי ת, וש דל יורל וש

קון תי בנ בו  ד לי ינחי ה, לש שה דג ה וקש וה צש י מי קוני תי ה בש עמשל מנ ת הנ עמבודנ לנ מו  צש ין ענ קי תש הי ן של יוה כי ם, של דה אה לה לו  יך  רי צה של
י רי המ ר), של אומי ים (של רי בה ם דש ל אותה ה של ה עמבודה אותה צונו בש בו ורש ת לי ים אל שי לה דונו, וש ל אמ ית של ימי ני פש ה הנ עמבודה ל הה של

ה. בור עולל די הנ

ד חה ה אל נל מג ה מש נה מנ תש ח הי רה זש ד מי צנ ם. לש עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ לש נו  מנ תש יר, הי וי אמ ים בה די עומש ים של ני מג מש ם הנ אותה וש
ל בור של די אותו  ים לש כי חנ ם מש הי ים, של רי חי ים אמ ני מג ים מש רי שה מו  עי וש יה"א,  די רש זנ גש מו  ד, ושש צנ אותו  יר לש וי אמ ד בה עומי של

ה. נל מג מש ל אותו אותו הנ נוטי ד, וש אותו צנ יר בש וי אמ ה בה עולל ה, וש לה פי תש

יר וי אותו אמ ד לש מו ענ ים עי עולי בור וש ת אותו די ים אל קי ים נושש רי ם שה ל אותה כה אוי, וש רה ה הוא כה זל בור הנ די ם הנ אי
ים: רי אומש ים וש חי בור, פותש ת אותו די ים אל קי נושש ה של עה שה ים - בש רי חי ים אמ רי ים שה ני מג ם מש שה ה, של לה עש מנ יענ לש קי רה ל הה של
זו ה הנ רה עמטה ל הה בור של די ה של פל י הנ רי שש דושות. אנ רות קש עמטה ם בנ כל דונש ת אמ ר אל טי ענ ים לש עי ם יודש תל אנ ל של אי רה שש ם יי יכל רי שש אנ

נו. מל א מי יהצה

ט ם שולי אותו שי יות, של ה אותי רי שש ים על תי ל שש דוש של קה ם הנ שי בנ יר של וי אמ דות בה עומש יות של אותי חות הה ז פורש אה וש
יההו, (מלכים-א יח) לי אי יהה לש דש ר עובנ מנ אה ה של הו מנ זל ם. וש יי מנ שה ה לנ לה עה ד של יההו ענ לי ס בו אי יהה טה הה ם של הו שי זל יר, וש וי אמ בה

יר. וי אמ ט בה שולי ם של שי הו הנ זל יר, וש וי אמ יההו בה לי ס בו אי יהה טה ה הה זל ם הנ שי בנ שום של ך. מי אמ שה רוחנ ה' יי וש

ם ל אותה כה יהדו, וש יר בש וי אמ חות הה תש פש מנ ה של נל מג מש הנ אותו  בור, וש די אותו  עולות בש חות וש יות פורש אותי ן הה אותה וש
ה. לה עש מנ עמלותו לש הנ ר לש חי ה אנ נל מג ינד מש ר בש סה מש ני , וש יענ קי רה ד לה ים בו ענ ם עולי ים, כגלה רי חי אמ ים הה ני מג מש הנ

מו מו, ושש ים עי רי חי ים אמ רי שה וש ים  ני מג ה מש מה כנ וש ד,  צנ הנ אותו  יר לש וי אמ ט בה שולי ר של חי ה אנ נל מג מש ייש  רום  ד דה צנ לש
ה לה פי ים תש לי לש פנ תש מי ה של רה י צה לי עמ ם בנ ל אותה כה ד. וש ל אותו צנ יר של וי אמ חות הה תש פש רו) מנ סש מש לו ני ים (וש זי חה אל יה"ה, ובו נל ני גש סנ פש
ה נל מג מש הנ ד, וש אותו צנ יר בש וי אמ ה לה אוי, הוא עולל רה בור כה די ם אותו הנ ב - אי לי רון הנ בש תוך שי ה, מי רה תוך צה ם מי דונה אמ לנ
רוך הוא דוש בה קה ר: הנ אומי חנ וש ק אותו, פותי נושי של ד). וכש אותו צנ ה בש לה עה שום של ק אותו (מי נושי ל אותו וש ה נוטי זל הנ

ים. מי חמ רנ א בש לי מנ תש ך יי ילש בי שש יך), ובי לל עה ך (וש דש גש נל יהחוס כש

ם שי ל הנ יות של אותי חות הה ד, ופורש צנ ל אותו הנ ים של רי ם שה ל אותה כה ים וש דושי ים קש ני מג ם מש ל אותה ה כה מה ים עי עולי
יר וי אמ ל הה ד של צנ אותו הנ ים בש עולי יר, וש וי אמ ל הה ד של אותו צנ טות בש שולש רות וש טש ענ תש מי יות של ע אותי בנ רש ן אנ הי דוש, של קה הנ

ד. צנ אותו הנ ט בש שולי יענ של קי רה ל הה ה של נל מג מש אותו הנ ד לש , ענ יענ קי רה ד לה ענ

ה נל מג מש אותו  ל  של מו  ושש יר,  וי אמ בה ים  טי שולש של ים  ני מג מש ים  רי שה ה  מה כנ מו  עי וש ר,  חי אנ ה  נל מג מש ייש  פון  צה ד  צנ לש
ם, הל ים לה יקי צי מש ים של אי ל שונש לות ענ פי ים תש לי לש פנ תש מי ם של ל אותה כה ד, וש ל אותו צנ יר של וי אמ ה בה נה מנ תש הי הו של זל יה"ה, וש חש תנ פש
ק אותו. נושי ה וש זל ה הנ נל מג מש ל אותו הנ יק, נוטי די ם הוא צנ ד - אי אותו צנ יר בש וי אמ ה לה ה עולל לה פי ה תש ל אותה בור של די של וכש

ם ל אותה כה את בש קורי רוחנ  ה  אותה וש פון,  צה ד הנ צנ בש הום של תש הנ תוך  את מי יוצי ת של חנ אנ ת רוחנ  רל עורל תש י מי זנ אמ
ך בונש ים: רי רי אומש ים וש חי ים אותו, ופותש קי נושש יענ וש קי רה ד לה ים אותו ענ לי עמ בור ומנ ים אותו די לי ם נוטש כגלה ים, וש ירי וי אמ הה

יך. נל פה ך לש אמ יל שוננ פי ינ

ה יעה גי ומנ ה  לה פי תש ה הנ אשון, עולה רי הה יענ  קי רה לה מו  עי ים  עולי ד של ענ ים).  ירי וי (אמ ים  יעי קי רש ענ  ובוקי ה  עולל וש ך  הולי וש
ה מה כנ וש ים  רי שה ה  מה כנ ים  די עומש ם  הל בה של ים,  חי תה פש ה  עה שש תי ים  די עומש ם  שה וש ב,  עמרה מנ ד  צנ לש ה  נה מנ תש הי של ד  חה אל ה  נל מג מש לי

"ל. יאי בולי מו זש שש ד של חה ה אל נל מג ם מש יהל לי עמ ים, ונ ני מג מש

יא ז הוא מוצי אה ה, וש נה בה לש ה אור הנ עולל ד של שות, ענ ת לו רש נל תל םא ני ל יום, וש ה בנ זל יענ הנ קי רה ש בה מי שנ ה לש רוצל הו של זל וש
ים, חי תה ה פש עה שש ם תי הי ד, של חה ח אל תנ פל ם לש ים כגלה סי נה כש יום, ני יר הנ אי מי של ים. וכש ני מג ם מש ל אותה כה יהלות וש חמ ם הנ ל אותה כה
ים אי ים יוצש ני מג מש ל הנ כה ים וש רי שה ל הנ כה ח, וש תנ אותו פל ת בש סל נל כש יא ני ה, הי ה עולה לה פי תש הנ של ם. וכש ל כגלה יון ענ לש ח על תנ הוא פל של
יענ קי רה ד לה מו ענ ים עי יעי גי ים אותו, ומנ קי נושש ם וש ים כגלה אי יוצש דול, וש ה גה נל מג "ל, אותו מש יאי בולי ם זש יהל לי עמ ח. ונ תנ אותו פל מי

הנשיניי.

ים חי תה פש , ני יענ קי אותו רה ד לש ה ענ לה פי תש ה הנ עולה של ים) וכש חי תה פש ני , וש יענ קי ד אותו רה ה ענ לה פי תש ה הנ י עולה ני שי יענ הנ קי רה (בה
ל ה ענ נל מג ה מש זל "ל, וש אי נה מו עה שש ד של חה ה אל נל מג ד מש ר עומי שה ים עה ני שש ר הנ ענ שנ אותו הנ , ובש יענ קי רה י אותו הה עמרי ר שנ שה ים עה ני שש
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ר: אומי ים וש חי תה ם פש ל אותה ל כה יז ענ רי כש ה ומנ זל ה הנ נל מג מש ד הנ ה, עומי ה עולה לה פי תש של נות, וכש חמ ה מנ מה ל כנ יהלות, ענ ה חמ מה כנ
ים. חי תה פש ם הנ ל אותה כה ה לש לה פי תש ת הנ סל נל כש ני ים, וש חי תה פש ים ני רי עה שש ל הנ כה גו', וש ים וש רי עה חו שש תש (ישעיה כו) פי

א רה קש ים הוא ני מי עה פש לי ן, וש קי זה "ל הנ יאי רי זש מו ענ שש רום, של ד דה צנ ד לש עומי ים של יהמי ן לש קי ד זה חה ה אל נל מג ר מש עורי תש ז מי אה וש
ם. יי יננ ים עי אי לי נות, מש חמ י מנ לי עמ ם, בנ יי פנ נה כש י  לי עמ ם בנ כגלה וש נות,  חמ בוא מנ ים רי שי ל שי ענ ה  נה מנ תש הי שום של "ל, מי יאי ני חמ מנ
ם אותה ל  כה לש ים  יבי שי קש מנ ם  הי של שום  מי ם,  יי ננ זש אה ים  אי רה קש ני וש ם.  יי ננ זש אה י  לי עמ בנ נות  חמ מנ ם  אותה ים  די עומש ם  לה צש אל וש
ים יבי שי קש ה, ומנ זו עולה ה הנ לה פי תש ר. הנ חי אנ ה לש לה פי ה תש ת אותה ענ מנ שש םא ני ל ב, של לי צון הנ רש ש ובי חנ לנ ם בש תה לה פי ים תש לי לש פנ תש מי של

ם. יי ננ זש י אה לי עמ ים בנ אי רה קש ני ם של ל אותה ה כה לה

ים, רי חי אמ ה  ים לה יבי שי קש םא מנ ל ה, וש לה עש מנ לש ה  יב לה שי קש מנ י של ין מי ם, אי דה י אה ני זש אה ת לש ענ מנ שש ה ני לה פי תש ה  ם אותה אי וש
עוד, וש ם.  דה י אה ני ה בש לה פי תש ה  ת אותה אל עו  מש שש יי םא  ל ר של מי שה הי לש יך  רי צה ך  שום כה ה. מי אשונה רי בה ענ  שומי י של מי לש ט  רה פש

. מםענ שש יך לי רי ין צה יון אי לש על ם הה עולה ל הה ר של בה דה יון, וש לש על ם הה עולה ז בה חה אל ה נל לה פי ל תש בור של די של

ים עי ם גורש ה, הי תורה ים בנ אי ם קורש יי ננ ם שש אי תםק. וש שש ד לי חה אל א וש ד קורי חה ה, אל ר תורה פל סי א בש קורי י של ה מי מו זל כש
יעות רי גש ים זו  בורי י די ני י קולות ושש ני ז שש ד, אה חה כםל אל בור הנ ד די חה אל וש ד קול  חה אל שום של ה, מי לה עש מנ לש ה של מונה אל בה

ד. חה בור אל אותו די ילה אותו קול וש הש יי י של די יך, כש רי צה מו של ד כש חה בור אל די ילה קול וש הש יי א של לה ה. אל מונה אל הה

נות, חמ בוא מנ ים רי שי ן שי ל אותה ש, כה חנ לנ ה בש ה עולה לה פי ה תש אותה של ן, כש קי זה "ל הנ יאי רי זש מו ענ שש ה של נל מג מש אותו הנ וש
ה. עולל הה של לה פי ל תש בור של ים אותו די קי נושש ים וש אי ם יוצש ם, כגלה יי ננ זש י אה לי עמ ם בנ ל אותה כה ם, וש יי יננ י עי לי עמ ם בנ ל אותה כה וש
ם יי יננ עי י הה לי עמ לו בנ ים - אי יקי די ל צנ י ה' אל יני ם. עי תה עה וש ל שנ יו אל נה זש אה ים וש יקי די ל צנ י ה' אל יני תוב (תהלים לד) עי כה הו של זל

ם. יי ננ זש אה י הה לי עמ ה בנ לל ם - אי תה עה וש ל שנ יו אל נה זש אה ה. וש לה עש מנ לש ם של יי יננ י עי לי עמ ין) בנ אי ייש (של שום של ה, מי טה מנ לש של

מו עי יה"ה, וש רש דנ א גש רה קש ני של ם אותו אותו  שה , וש יענ קי רה אותו  ה לש יעה גי ה ומנ ה עולה לה פי תש ה  י, אותה ישי לי שש הנ יענ  קי רה הה
ד, יורי ה וש א, עולל יוצי ר של ל זםהנ ד של חה יט אל בי רש ד שנ גל נל יום כש ים בש מי עה לש פש ש שה מי שנ הוא מש ים, וש ני מג ה מש מה כנ ים וש רי ה שה מה כנ
יט בי רש שנ ד אותו  ה, יורי ה עולה לה פי תש של ז. וכש נה גש ני וש ים  מי עה פש לש  שה ענ  נוסי יט של בי רש שנ הו  זל וש ד,  חה קום אל מה ד בש םא עומי ל וש

יט. בי רש שנ יענ הנ קי א רש רה קש ה ני זל יענ הנ קי רה הה ה, וש לה פי ה תש י אותה ני פש ה לי ול חמ תנ שש ומי

יר אי מי ק של זה חה ע הל לנ סל יט בנ בי רש שנ אותו הנ ה בש כל ה, מנ וה חמ תנ שש הי ר של חנ אנ ה לש נל מג מש ה, אותו הנ לה פי ה תש ה אותה עולה של וכש
יום ם מי ים שה נוזי גש יהלות של ה חמ שה מי חמ ים ונ עי בש שי אות וש לש מי ע שש לנ תוך אותו סל ים מי אי יוצש , וש יענ קי רה ע הה צנ מש אל ד בש עומי וש
רוך הוא, דוש בה קה ם הנ הל ף בה זנ נה ץ, וש רל אה ד לה רי םא תי ל ב) של רי סה ר (לש בי חנ תש הי קו לש זש חנ תש הי שום של ץ, מי רל אה ה לה ה תורה דה יהרש של
ים: (שם ח) ה' רי אומש ים וש חי ה, פותש ה עולה לה פי תש הנ ן של מנ אותו זש ט לש רה ים, פש אי ם יוצש ינה אי ע, וש לנ תוך אותו סל סו לש נש כש ני וש

. יהה לל ים אי וי חמ תנ שש ז מי ים. אה יעי קי ם רש ל אותה ל כה ה ענ עולה ה של לה פי י תש גו'. זוהי ך וש מש יר שי די ה אנ ינו מה ני דם אמ

א יוצי ש  מל של ז הנ אה י, וש יעי בי רש יענ הה קי רה תוך הה ה לש עולה יונות, וש לש רות על עמטה ת בנ רל טל ענ תש ה מי לה פי תש ה, הנ אה לש הה אן וה כה מי
, יענ קי תוך אותו רה מו, לש נות עי חמ ה מנ שה מי חמ ים ונ שי שי אות וש לש מי א, ושש דול יוצי גה ה הנ נל מג מש "ל הנ יאי שי מש שנ יו, וש גותה רש דנ בש

ן. דל ן עי ל גנ ים של מי שה ל בש רות של עמטה ה בנ לה פי ה תש ת אותה ים אל רי טש ענ ם מש כגלה ה, וש מה חנ מות הנ ים יש אי רה קש ם ני הי וש

ה נל מג א מש צה מש ם ני שה י, וש ישי מי חמ יענ הנ קי רה תוך אותו הה מו לש ים עי נות עולי חמ מנ ל הנ כה ד של ה, ענ לה פי תש ת הנ בל כל ענ תש ם מי שה וש
ל ם כה עי ענ  זי עמ דנ זש ז הוא מי ה, אה ה עולה לה פי תש של ים. וכש מי ענ ר הה אה ל שש בות של רה קש ל הנ ענ הוא בנ "ל, וש יאי רי דש גנ מו  שש ד של חה אל

ה. לה פי תש ה הנ ת אותה ים אל רי טש ענ ים ומש וי חמ תנ שש ים ומי אי יוצש ם, וש ר כםחה בה שש ני יו, וש נותה חמ מנ

ה ת אותה ים אל לי בש קנ נות ומש חמ ה מנ מה כנ יהלות וש ה חמ מה ים כנ אי ז יוצש אה י, וש שי שי יענ הנ קי רה ים לה יעי גי מנ ד של ה ענ מה ים עי עולי וש
דול, ה גה נל מג "ל, מש יאי פי נש מו ענ שש ד של חה ה אל נל מג ד מש ם עומי שה ים, של רי עה ים שש עי בש שי ים לש יעי גי מנ ד של ה ענ מה ים עי עולי ה, וש לה פי תש

רות. ים עמטה עי בש שי ה בש לה פי ה תש ת אותה ר אל טי ענ הוא מש וש

ים, יעי קי רש ל הה ל כה יהלות של חמ ם הנ ל אותה ים כה רי בש חנ תש י מי זנ לו, אמ לה רות הנ עמטה ל הה כה ת בש רל טל ענ תש ה מי לה פי תש הנ ן של יוה כי וש
פו"ן לש דנ נש סנ וש ה,  לה פי תש ת הנ סל נל כש ני ז  אה וש י,  יעי בי שש הנ יענ  קי רה רות לה עמטה ל הה כה ת בש רל טל ענ תש מי ה של לה פי תש הנ ה  ת אותה ים אל לי עמ ומנ

לות. יכה ה הי עה בש תוך שי ה לש לה פי ה תש ת אותה יס אל ני כש יהדו, מנ יו בש דונה חות אמ תש פש ל מנ כה דול, של ד גה בה כש ני

ך, לל מל לות הנ יכש ם הי הי לו  לה לות הנ יכה הי ת הנ ענ בש וכו'. שי ם  ים הי דורי ה מש עה בש עון שי מש י שי בי ר רנ מנ ה אה אל ורש םא  ב
יות הש ה לי לה עש מנ ר לש טי ענ תש הי ד, לש חה אל ם כש ר אותה בי חנ ת, מש סל נל כש ני של כש לו  לה רות הנ עמטה ל הה כה ת בש רל טל ענ תש זו מי ה הנ לה פי תש הנ של וכש
ז אה ד, וש חה יות אל הש ה, לי טה ה ומנ לה עש רות, מנ עמטה ל הה כה ר בש טי ענ תש הוא מי רוך  בה דוש  קה ל הנ של מו  אוי. ושש רה ד כה חה כםל אל הנ

יק. די םאש צנ ר כות לש רה תוב בש כה

רוך הוא, הוא דוש בה קה ה הנ ר בה טי ענ תש מי זו של ה הנ לה פי תש אוי. בנ רה תו כה לה פי ר תש די סנ ענ לש יודי ם של דה ל אה קו של לש י חל רי שש אנ
י רי בש אן די ד כה ה. ענ טה ה ומנ לה עש אוי מנ רה מות כה לי שש כםל הוא בי ז הנ אה ל, וש אי רה שש ל יי ם של יהל לותי פי ל תש מו כה יש תנ סש יי ד של ה ענ כל חנ מש
דות עומש מו של בור כש די דות בש ן עומש הי ה, של תורה וות הנ צש ת מי ה ייש אל אה לש הה אן וה כה ים. מי יוני לש ת סודות על ענ דנ ה לה לה פי תש הנ

ה. עמשל מנ בש

ה בה המ אנ ם - לש יי תנ א. שש נורה הנ ד וש בה כש ני ם הנ שי ת הנ ה אל אה רש יי ת - לש חנ ה. אנ לה פי תש אן בנ ף כה דות אנ עומש וות, וש צש ש מי ן שי הי וש
ת אל סםר לו  מש ית - לי שי ם. שי עה ת הה ן אל כםהי הנ ך  רי בה יש ית - של ישי מי דו. חמ ינחמ ית - לש יעי בי כו. רש רש בה ית - לש ישי לי אותו. שש
ית יצי מו צי ה, כש עמשל מנ דות בש עומש וות של צש ן מי אותה ט לש רה בור, פש ל די ה של לה פי תש דות בי עומש וות של צש ש מי לו שי אי תו. וש מה שש ני
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ין. לי פי ותש

ה, תורה ל הנ נות של בה רש ם קה אותה ך ובש לל מל ד הנ וי ר דה מנ אה לו של לה חות הנ בה שש תי ת בנ דל ה זו עומל וה צש ת ה' - מי ה אל אה רש יי לש
ל כה ה, וש אה רש א יי רה קש ני קום של מה אותו  דות בש ירות עומש ן שי אותה שום של דונו, מי י אמ ני פש לי חםד מי פש ם לי דה אה יך  רי ם צה שה של
ה, אה רש יי ירות בש ן שי אותה צונו בש ים רש שי ם לה דה יך אה רי צה רוך הוא. וש דוש בה קה ת הנ אנ רש ל יי ם סוד של הי לויהה של לש ם הנ אותה

לויהה. לש ל הנ ם סודות של ל אותה כה חות וש בה שש תי ירות וש ל שי סודות של ם הנ ל אותה ים, כה רי בי חמ שוהה הנ רש ופי

ר יוצי אור,  ר  יוצי מו  כש הוא,  רוך  בה דוש  קה הנ ת  אל ך  רי בה לש צונו  רש ים  יהשי ח,  בנ תנ שש יי לש ם  דה אה יענ  גי מנ של ן  יוה כי
ת בנ המ ל אנ הו סוד של זל יך (דברים ו), של להל ת ה' אל תה אי בש הנ אה ם, וש ת עולה בנ המ אנ יענ לש גי מנ של ה אותו, כש בה המ אנ אורות, לש מש הנ
ל חוד של יי ד סוד הנ אן עומי כה ד, של חה ינו ה' אל להי ל ה' אל אי רה שש ע יי מנ - שש דו  ינחמ . לש שוהה רש י פי רי המ רוך הוא, ונ דוש בה קה הנ
ה וה צש יא מי הי ם, של יי רנ צש ת מי יאנ צי ת יש רנ כה זש ה אנ אה לש הה ם וה שה אוי, ומי רה ב כה לי צון הנ רש מו בי ת שש ד אל ינחי רוך הוא, לש דוש בה קה הנ

ם. יי רה צש ץ מי רל אל יתה בש יי ד הה בל י על תה כי רש כנ זה תוב (שם כד) וש כה ם, של יי רנ צש ת מי יאנ צי ת יש יר אל כי זש הנ לש

י רי המ ה, של לה עש מנ לש כות מי רה ים בש לי נוטש ה של עה שה ד בש חה אל ל כש אי רה שש ת יי יל אל לי כש הנ י לש די ם - כש עה ת הה אל ך  רי בה ן יש כםהי הנ של
צון רש ה בי מה שה נש ת הנ ת לו אל תי לה יו וש לה שו אי פש סםר ננ מש יא לי צון הי ת רה ענ כות, ושש רה ל בש אי רה שש ת יי סל נל ת כש לל ה נוטל עה ה שה אותה בש
ש פל נל סםר לו הנ מש יו לי לה צונו אי בו ורש ן לי וי כנ יש א, של שה י אל שי פש יך ה' ננ לל ים (תהלים כה) אי רי אומש ם וש יי פנ ים אנ לי נופש של ב. כש לי הנ

ה. תורה ל הנ וות של צש אות מי ש מי שי עולות לש ה, של לה פי תש דות בנ עומש וות של צש ש מי ן שי לו הי אי ם. וש לי צון שה רה בש

כםל הנ ים, של מי חמ רנ דות הה ה מי רי שש לש על יך שש שי מש הנ ים לש די לו עומש ר? אי רות יותי חי ה אמ רי שש על לש  ר, שש םאמנ ם ת אי וש
ן. הל ת בה רל טל ענ תש ה מי לה פי תש הנ לו של לה וות הנ צש מי ש הנ לו) שי אי ן. (בש הל לול בה כה

בות. רות רנ חי לויות אמ לו תש אי ל יום. ובה כה ם בש ים אותה לי שש הנ ה ולש זל צונו לה בו ורש ם לי שה י של ל מי קו של לש י חל רי שש אנ
בור, אותו די ת בש דל עומל ה של וה צש ה מי ים אותה לי שש הנ צונו לש בו ורש ן לי וי כנ יך לש רי לו, צה לה קומות הנ מש ם לנ דה יענ אה גי מנ של ל כש בה אמ
א בה י אנ בי א רנ ר. בה אה פה תש ך אל ר בש של ל אמ אי רה שש ה יי תה י אה די בש י ענ ר לי םאמל י ים: (ישעיה מט) ונ רי אומש יו וש לה ים עה יזי רי כש ז מנ אה וש

קו. שה ונש

סםר מש י לי די ם? כש ס אותה ני ה כי מה גו'. לה ל וש אי רה שש י יי ני ת בש ל עמדנ ת כה ה אל ל מםשל הי ינקש ר, ונ מנ אה יו וש רה חמ ק אנ חה צש י יי בי ח רנ תנ פה
םא ל הו של זל ת, וש בה שנ ת הנ ם אל הל ר לה סנ ל, מה גל עי ת הה ל אל אי רה שש שו יי עה ם של רל ה טל אשונה רי י בה רי המ ם, של קםדל מי ת כש בה שנ ת הנ ם אל הל לה
יהד - ה?! מי זל ר הנ בה דה נו הנ מל ע מי נה מש ני נו  אה רו: וש מש ל, אה אי רה שש י יי ני ין בש י ובי יני בי עו  מש שה ן של יוה ב. כי ב רנ רל עי ם הה רו אותה מש שה
ת ה אל ס מםשל ני תו, כי מי ם של תו אותה מי ר של חנ ם. אנ יהל רי חמ ים אנ בי כו רנ שש מש ני גו', וש ן וש רם המ ל אנ ם ענ עה ל הה הי קה יי (שמות לב) ונ

גו'. ה וש אכה לה ה מש של עה ים תי ת יהמי של תוב שי כה הו של ם. זל קםדל מי ת כש בה ם שנ הל ן לה תנ נה ם, וש דה בנ ל לש אי רה שש י יי ני בש

ת סוד ה. אל יונה לש על ה הה מה כש חה ים הנ עי יודש ם של אותה סודות לש אן ייש סוד הנ ם. כה יכל בםתי כםל מםשש ש בש עמרו אי בנ םא תש ל
יון. לש יא סוד על ת הי בה י שנ רי המ ים, של יוני לש ים על מי כה חמ ר לנ סנ מש ה ני ל סוד זל בה ים, אמ רי בי חמ רו הנ אמ י בי רי ת המ בה שנ הנ

פון ד צה צנ ד מי חה ב אל ז כוכה ב, אה רל על הה יענ  גי י מנ שי יום שי בש ה של עה שה ) בש יענ גי מנ ה של עה שה י בש שי שי יום הנ ה, (בנ אי םא ורש ב
אותו ים בש לי לה כש ם ני כגלה ים, וש חרי אמ ים הה בי כוכה ם הנ אותה ה בש כל ב מנ אותו כוכה ים, וש רי חי ים אמ בי ים כוכה עי בש מו שי עי יר, וש אי מי
י זנ ים. אמ די דה צש ל הנ כה ת בש טל ת לוהל חנ ה אנ דורה מש ה כי עמשל ננ ט וש שי פנ תש ב מי אותו כוכה ים. וש עי בש ל שי ד של חה ל אל לה ה כש עמשל ננ ב, וש כוכה

יף. קי מנ ד של חה חוט אל ת כש דל עומל ים, וש רי ף הה לל יב אל בי ה סש דורה ה מש ת אותה טל של פנ תש מי

ן ול ד גה עומי ן של יוה אשון יהרםק. כי ן רי ול ה. גה נה מל תוך מי ם לש הי ים של רי חי ים אמ ני וה גש יהה  לל ת אי כל זו מושל ש הנ אי ת הה דורנ ומש
ן ול גה ת אותו  קל זורל נו, וש מל ים מי ני פש ת לי סל נל כש ני ן יהרםק, וש ול גה ל אותו  ה ענ לה עש מנ ת לש גל לל דנ ומש ש  ת אי דורנ מש ה  ה אותה ה, עולה זל

ים. ני פש לול לי כה ב הנ כוכה ל הנ ש של ת אי דורנ ה מש אותה חוץ, וש יהרםק בנ ד הנ עומי ה, וש חוצה יהרםק הנ

ה ה אותה ה, עולה זל ן הנ ול גה ד הנ עומי ן של יוה ה. כי ימה ני ס פש נה כש ן ני בה אותו לה ן, וש בה י לה ני ן שי ול יהה גה רל חמ ה אנ יכה שי מש ך מנ ר כה חנ אנ
ד ים, ענ ני וה גש ם הנ ל אותה ך כה כה ה. וש ימה ני ת פש סל נל כש יא ני הי ה, וש חוצה ן הנ בה ת אותו לה ת אל קל זורל ב, וש ל אותו כוכה ש של ת אי דורנ מש

טםל אור. ה לי ירה מי ה טש דה קג ה נש אותה ה לש בה רי ה וקש ימה ני ת פש סל נל כש יא ני הי ה, וש חוצה ם הנ ת אותה קל זורל של

ה זל ה הנ אל רש מנ ת הנ ה אל אה אל רה קי זש חל גו'. יש פון וש צה ן הנ ה מי אה ה בה רה עה ה רוחנ סש ני הי א וש רל אי ר, (יחזקאל א) וה מנ אה ח וש תנ פה
ה, רה עה ה רוחנ סש ני הי שוהו. וש רש ה פי זל סוק הנ פה ל הנ בה נו, אמ רש מנ אה ב של ד אותו כוכה עומי ה של עה שה ט לש רה ד, פש םא עומי ל קון של תי בש
ב כוכה הנ יא  הי זו  הנ ה  רה עה סש הנ ל רוחנ  בה אמ ע.  שה רה הה ר  צנ נל דש בוכנ נש י  ני פש לי ם  עולה הה ל  כה ת  אל בםש  כש לי א  בה יהה  הה של שוהו  רש פי
ר בי שנ ים ומש רי ק הה רי פה יההו, (מלכים-א יט) מש לי ה אי אה רה ה של רה עה סש הנ רוחנ  זו  ים, וש בי ים כוכה עי בש שי ענ  בולי נו, של רש מנ אה של

. מםחנ ה לנ פה לי מו קש ים כש ני פש בי מםר אותו של שש כםל לי י הנ ני פש יד לי מי ד תה עומי ה של זל ים, וש עי לה סש

ה, אה יא בה ד הי צנ אותו  י מי רי המ פון, של צה ן הנ ה מי אה ה. בה טה ה ומנ לה עש כםל, מנ ה הנ ירה עי סש מנ ה? של רה עה את סש רי קש ה ני מה לה וש
שום ה, ומי רה עה ה רוחנ סש אותה ים בש זי חה אל ים נל רי חי ים אמ די דה ה צש מה י כנ רי המ ה, של עה רה ח הה תנ פה פון תי צה ך - (ירמיה א) מי נש ימה סי וש

פון. צה ן הנ את מי ך יוצי כה

ה. בה רש חה ת בש דל עומל ית של עי צה מש אל ה הה דה קג נש י הנ זוהי ז. וש חה אל ה נל פון זל צה ד הנ צנ ב. ומי הה זה ת הנ סםלל יא פש הי שום של ן, מי נה עה
ל אי רה שש יי של ל. כש אי רה שש ץ יי רל אל ט לש רה שוב, פש יי י הנ רי בש ל די כה שוב וש ל יי ה של דה קג ה נש תוך אותה ט בש תות, שולי פנ ענ לש יודי שום של ומי
שום ה, מי דושה קש ץ הנ רל אה ל הה ט ענ םא) שולי ל, (ל אי רה שש יי או  טש חה ר של חנ אנ ם. וש יהל לי ט עמ םא) שולי ה, הוא (ל תוכה ים בש שורי

י אוייב. ני פש ינו מי מי חור יש יב אה שי תוב הי כה של
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ן נה ן. אותו עה נה עה ן לש נה ין עה ה בי ה מנ אי םא ורש ם. ב עולה ל הה ת כה יך אל שי חש מנ ה של כה שי ל חמ ן של נה ה הוא עה זל דול הנ גה ן הנ נה עה הל
אורות ל הה כה ר, וש זוהי יר וש אי מי ן של נה הו עה ם. זל הל לי ד עמ ך עםמי נש נה עמ ם. (שם יד) ונ ם יומה יהל לי ן ה' עמ ננ עמ תוב (במדבר י) ונ כה של
םא ל אורות של ל הה ת כה ענ אל ל מוני בה ל, אמ לה יר כש אי םא מי ל שוך של ן חה נה ה הוא עה זל ן הנ נה עה ל הל בה ן. אמ נה תוך אותו עה ים בש אי רש ני

יו. נה פה אות לש רה הי ים לש כולי יש

ך דול - אותו חםשל ר גה חי ר אנ בה ט. דה שולי ן של יוה דול כי א הוא גה לה ן? אל טה י הוא קה רי המ דול, ונ א גה רה קש ה ני מה דול, לה גה
ם. עולה י הה עמשי ל מנ ל כה ט) ענ דול (שולי הוא גה יו, וש נה פה ים לש אי רש ם ני ינה אי אורות וש ל הה ת כה ה אל סל כנ מש ן של יוה דול, כי גה

ל כה ב של ל גנ ף ענ יב, אנ בי ה לו סה גנ נם ים. וש מי עולה נו לש מל ה מי זה םא זה ה ל של קה ין הנ די ל הנ ש של אי י הה רי המ ת, של חנ קנ לנ תש ש מי אי וש
יב, בי ה לו סה גנ ה - נם אה מש ל טג ד של א צנ לה ד, אל ה צנ ין זל אי ב של ל גנ ף ענ אנ נו, של דש מנ אן לה כה יב. מי בי ה לו סה גנ ד בו - נם ה עומי זל
םא ל ה ייש לו, וש מונה ל אל ה של שה דג ל קש ד של יב, צנ בי ה לו סה גנ נם שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ה. מה חוצה חותו הנ דש ם לי דה אה יך לה רי םא צה ל וש

ה. מונה אל ל הה ה של שה דג קש ד הנ צנ ק בש לל ת לו חי תי יך לה רי ן צה כי לה לון, וש הםג בו קה נש יך לי רי צה

םא ל ים, וש ני פש ה הוא בי זל לו הנ ה  גנ נם לון, הנ הםג בו קה נש לי יך  רי צה יב, וש בי סה ה לו  גנ י נם כי ר, וש מנ אה ך  א כה בה א סה נונה מש ב הנ רנ
ל ה של תוכה ש. מי אי תוך הה ל מי מנ שש חנ ין הנ עי ה כש תוכה תוב ומי ים, כה ני פש ד בי ה עומי זל ה לו הנ גנ נם הנ שום של חוץ. ומי ד בנ עומי

לות. לש מנ ש מש ל אי יות של , חנ שוהה רש י פי רי ל, המ ש מה ל - חה מנ שש חנ ין הנ עי ה. כש גנ ל אותו נם ה של תוכה י? מי מי

ת א אל מי טנ ה לש דושה קש ית הנ רי בש ל הנ ה ענ ה שורה לה רש עה של סודות. כש יהה סוד הנ לל י עה תי עש מנ ה שה דושה קש ה הנ נורה מש הנ ל מי בה אמ
ס נה כש ני ה  זל הנ ה  גנ נם הנ של וכש ה,  לה רש עה הה תוך  ית מי רי בש ת סוד אות הנ לות אל גנ לש ב מי כי ענ תש מי ש  דה קש מי ז אותו  ש, אה דה קש מי הנ
ר מנ אל נל של מו  ל? כש ה מה ה זל ל. מנ ה, מה לל גש ני וש ש  ל, חה מנ שש א חנ רה קש ז ני ש, אה דה קש מי ין הנ בי ה לש לה רש עה ין הה יד בי רי פש ה ומנ ימה ני פש

ה. לה רש תוך עה לות מי גנ תש הי לש ב מי כי ענ תש ית מי רי ל אות בש . סוד של ענ הושג ל יש (יהושע ה) מה

אשון רי סוד הה ל הנ בה ר אורו. אמ ערבה ל, מה מנ שש ה חנ לל גנ תש מי של ה, וכש אל רש םא ני ל ה וש אל רש ני י אורו  רי המ ר, של חי ייש סוד אנ וש
ה הוא. אל נה ה, וש פל כםל הוא יה הנ אוי, וש רה תוב כה כה סוד הנ הוא בש

ת ם אל ה. שה כה ן חי מל של ק מי לה חה תוב, (משלי ה) וש ן כה ל כי ענ ה, וש ת אורה טםל אל ה לי שה אי ת הה ה אל תל פנ ה מש זל הנ ה  גנ נם בנ
ה, שה אי ת הה ה אל תל פנ מש תוי של פי הנ הו  זל ת אורו. וש ת אל לל נוטל וש ה  ה אותה תל פנ מש ך  שום כה ית, ומי רי בש ד הנ גל נל אור כש אותו הה

גו'. ה וש רה י זה תי פש ה שי נה טםפש ת תי תוב נםפל כה של

ה לה עש מנ ה לש עולה ש, וש אי ת) אור הה דורנ (מש ים אותו  ני פש ץ בי ב, קופי רל על ן הה מנ זש יענ  גי מנ של י כש שי שי יום הנ ה, בנ אי םא ורש ב
ד חה ל אל נות, כה חה לש ים שג יני קי תש ומנ עודות  ים סש רי דש סנ ומש ה,  טה מנ לש ל  אי רה שש יי ים  ני קש תנ תש ז מי ים. אה ני וה גש הנ תוך  ס לש ני כה הי לש
ה לות אותה גש לש גנ תש ה, מי ה בה כה מנ ן של יוה כי ה.  דורה מש ה  אותה ה בש כה את ומנ ת יוצי חנ ת אנ בל הל לש ז שנ נו. אה חה לש ת שג ד אל חה אל וש

ם. בות שה יושש ם וש נות שה מה טש ני ה, וש בה הום רנ ב תש קל נל סות לש נה כש ני ה, וש דורה ה מש אותה ת וש בל הל לש שנ

ה יסה ני כש ה, ומנ דורה ה מש ת אותה ה אל ירה עמבי ין, מנ יהמי ד הנ צנ יא מי הי שום של ין, ומי יהמי ד הנ צנ יא מי ת הי בל הל לש ה שנ אותה וש
ל ך ענ רי בה ל לש אי רה שש ם יי ענ יך לש רי ת, צה בה שנ את הנ יוצי ן של יוה ת. כי בה שנ את הנ ד צי ם ענ ת שה בל יושל ה, וש בה הום רנ ב תש קל נל ה לש אותה
ה ת אותה ענ ננ כש ני ה, וש לה יש לנ ל אותו הנ ה כה דורה ה מש ל אותה ת ענ טל שולל ה, וש טה מנ לש ה של כה רה בש ת בנ בל הל לש ה שנ את אותה יוצי ש, וש אי הה

ה. דורה מש

עות, נה כש ני נות וש מה טש ה ני שה קה ש הנ אי ל הה ים של שי אי ל הה ה, כה דורה ה מש ת אותה נל מל טש ני ת וש בה ת שנ סל נל כש ני ן של יוה ה, כי אי םא ורש ב
את יוצי של ה. כש נוחה ם מש הל ה ייש לה טה ה ומנ לה עש ם מנ כגלה ה, וש נוחה ם מש הל נםם ייש לה יהי גי בנ ים של עי שה רש הה נםם וש יהי גי ש הנ לו אי פי אמ ונ
םא ל י של די קומו. וכש מש ד לי חה אל ד וש חה ל אל ים, כה מוני טש ים של שי אי ל הה ים כה אי ז יוצש ש, אה אי ל הה ים ענ כי רש בה ל מש אי רה שש יי ת וש בה שנ

ה? מה חנ לה בי זש מי ש הנ אי , וש שוהה רש י פי רי המ ת, ונ בה שנ יום הנ ם בש יכל בםתי כםל מםשש ש בש עמרו אי בנ םא תש תוב ל ת, כה רל חל ש אנ ר אי עורי לש

ם. כל בונש ד רי גל נל נות כש חמ נו מנ קש תנ תש בות, הי כה רש נו מל קש תנ תש ים: הי יעי קי רש ל הה כה א בש רוז קורי ת, כה בה ת שנ סל נל כש ני של א כש לה אל
ין, יהמי ד  צנ ל  של נות  חמ ומנ יהלות  חמ ם  אותה ל  כה ל  ענ ת  של רל פש ני רוחנ  ה  אותה וש רום,  דה הנ ד  צנ מי ת  חנ אנ רוחנ  את  יוצי ז  אה
ל יכה הי נות בש קה תג ה מש זל ם הנ עולה ל הה נות של חה לש שג ז הנ ת. אה בה ל שנ בוד של בוש כה את לש רי קש ה רוחנ ני אותה שות בו, וש בש לנ תש ומי
י פי יש כש ה, אי י בושה לי ן בש קה תג ד מש כםל עומי הנ אוי, וש רה ם כה ה שה אל רש נו ני חה לש דור שג סי ם של דה ל אותו אה קו של לש י חל רי שש ד. אנ חה אל

כםחו.

חםל רוחנ בנ שום של ם? מי ענ טנ ה הנ חםל. מה מוש הנ שי ם מי מה צש חםץ ענ רש דוש לי ם קה ים אותו ענ יכי רי ת, צש בה ת שנ סל נל כש ני של כש
ת רל חל אנ רוחנ  בש ס  ני כה הי ולש רוחנ  ה  אותה את מי צי לה ם  דה אה ה  רוצל של וכש ם,  עה הה ל  ענ ה  שורה וש ת  טל שוטל ומש ת  כל ת הולל רל חל אנ

ה. דושה ה קש יונה לש ה רוחנ על יו אותה לה רות עה שש הנ י לש די מו כש צש חםץ ענ רש יך לי רי ה, צה יונה לש ה על דושה קש

ל סוד של ים בש זי חה אל כםל) נל ל הנ ר של בה דה ד הנ ים (עומי ה יהמי שה ם שי ל אותה ר. כה בה דה ל הנ יון של לש על סוד הה ה הנ אי םא ורש ב
ים ייש יהמי ר, וש חי אנ ד הה צנ חוץ בנ בנ ים מי די עומש ים של רי חי ים אמ ייש יהמי ים בו. וש חוזי ים אמ יהמי ל הנ כה ת, וש חנ ה אנ דושה ה קש דה קג נש

ה. דושה ה קש דה קג נש ים בי חוזי אמ דוש, ונ גול קה עי ים מי ני פש ים בי די עומש ים של רי חי אמ

ים, ה יהמי שה שי הנ לו  ל אי ים כה זי חה אל , נל בוענ שה י הנ מי ל יש ה, כה שה דג קש ים בנ קי סש ענ תש מי של לו  ל אי כה ים, וש דושי ל קש אי רה שש יי וש
ת של ם שי ל אותה כה ם, וש מםר אותה שש י לי די כש זו  ים בה זי חה אל יא, נל הי ה הנ דה קג נש ים בנ די חה אג מש ים של ני פש בי ים של ה יהמי שה שי לו הנ אי בש
ה ה אותה ז עולה ת, אה בה ת שנ סל נל כש ני ן של יוה ת. כי רל תל סש יא ני ה הי דה קג ה נש ת אותה בה שנ ים) הנ ני פש בי ים של ה יהמי שה ם שי אותה י (וש מי יש

ה. תוכה ים בש מוני ם טש כגלה ה, וש לה עש מנ ת לש זל חל אל נל ת וש רל טל ענ תש ה ומי דה קג נש
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ם הי ת, של בה שנ י הנ מי ים. יש מי ענ חוץ לה ים מי די ה עומש לל אי ר, וש מנ אל נל מו של י חםל, כש מי ים. יש ייש יהמי ים וש ה, ייש יהמי אי םא ורש ב
את רי קש ז ני ה, אה יא עולה הי ן של יוה ה. כי יא עולה הי ז, וש נה גש כםל ני זו, הנ ה הנ דה קג נש ה הנ עולה של ל. וכש אי רה שש יי ים לש די , עומש בוענ שה י הנ מי יש

שנבהת.

ן יוה ר - כי בה דה ל סוד הנ בה ה הוא. אמ ת - יהפל בנ שה י בו  תוב כי כה ה, של יתה בי יל שש בי שש ר בי םאמנ ם ת ת? אי בה ה שנ ה זל מנ
ת רל בל חנ תש ז מי בות, אה אה ת בה רל טל ענ תש יא מי הי ן של יוה בות. כי אה ת בה רל טל ענ תש יא מי ז הי יר, אה אי אור מי הה זו וש ה הנ דה קג נש ה הנ עולה של
בות ה אה לשה ל שש סוד של , הנ שוהה רש י פי רי ת. ש' המ ת - ש' בנ בה ת. שנ בה א שנ רה קש כםל ני הנ ד, וש חה יות אל הש ם לי הל ת בה זל חל אל נל וש
כםל יות הנ הש ת, לי הו ש' בנ זל ד הוא. וש חה כםל אל הנ א, וש בה ם הנ עולה ם בה הי ם, וש הל ת בה רל טל ענ תש יא מי הי ה, וש ידה חי ת יש בנ ים בש זי חה אל נל של

ד. חה אל

ל כה ר - בש בה דה סוד הנ ך הוא. וש אי כה דנ א ונ לה ת? אל בה א שנ רה קש ה ני מה ה, לה לה עש מנ הוא לש דול, וש גה ת הנ בה ר, שנ םאמנ ם ת אי וש
ן, יי ת עה ישון בנ אי י כש ני רי מש ר (תהלים יז) שה מנ אל נל של מו  ת, כש את בנ רי קש ן, ני יי ענ ל הה ל כה ר של קה יא עי הי ה, של דה קג נש קום הנ מה

ת. את בנ רי קש יא ני הי ן, וש יי ענ ל הה ל כה ר של קה עי ה) הה דה קג יא (נש הי שום של מי

ר טי ענ תש הי בות לש אה ת הה יהה אל פל נה כש ת בי לל נוטל ת וש דל יא עומל הי של ה, וכש יונה לש ה על דה קג ה נש אותה ל לש יכה א הוא הי בה ם הנ עולה הה
ה דה קג נש של ת. וכש בה א שנ רה קש ה, ני יונה לש על ה הה דה קג נש תוך הנ ה בש לה עש מנ ים לש רי טש ענ תש בות מי אה הה של ת. וכש בה א שנ רה קש כםל ני ה, הנ לה עש מנ לש

ת. בה א שנ רה קש בות, ני אה ת בה רל טל ענ תש ה מי תונה חש תנ

ר טי ענ תש הי ה לש ר עולה של אמ ה כנ תונה חש ה תנ דה קג נש ה  ת, (אותה טל של קנ תש ית ומי אי רש ני ה, וש זו עולה ה הנ תונה חש תנ ה הנ דה קג נש הנ של כש
ה זו אורה ה הנ דה קג נש ה הנ זל ה הנ לה יש לנ ה. ובנ חה מש שי מות בש עולה ל הה כה ה, וש טה מנ ה ולש לה עש מנ את לש צי מש ה ני חה מש שי ל הנ ז כה בות) אה אה בה

ם. עולה ל הה ה ענ ירה מי את שש צי מש ני ים, וש רי ערבה ים מה רי חי אמ ים הה יטי לי שנ ל הנ כה ם, וש עולה ל הה יו ענ פה נה ש כש ט, ופורי שי פנ תש מי

ה, מה חי הנ ב וש צל על ל הה ים כה חי ה שוכש רה תי ה יש מה שה ה נש אותה ד, ובש חה אל ד וש חה ל אל כה ל לש אי רה שש יי ה בש מה שה ת רוחנ נש פל ז נוסל אה וש
ת, דל יורל של כש ם,  עולה י הה ני בש ת בי פל נוסל וש ת  דל יורל של רוחנ  ה  ה. אותה טה מנ ולש ה  לה עש מנ לש ה  חה מש שי לנ ט  רה פש א  צה מש ני םא  ל לום  וכש

ת. רל עורל תש זו מי רוחנ הנ הה של ם כש יהל רי שש דוש. אנ קה ם הנ עה ל הה ה ענ שורה ת וש דל יורל ן, וש דל ן עי ל גנ ים של מי שה בש ת בנ צל רוחל

ה שה שי לש רות  עגטה מש בות  כה רש מל ים  שי ן שי דל עי הה ן  גנ תוך  לש ה  מה עי ים  די יורש ת,  דל יורל רוחנ  ה  אותה ה של עה שה ה  אותה בש
ה אותה לש רות  עורש תש מי ן  כגלה ן,  דל עי ן  גנ בש של מות  שה נש הנ וש רוחות  הה ן  אותה ל  כה י  זנ אמ ן,  דל עי ן  גנ לש ים  יעי גי מנ של וכש ים.  די דה צש
ם כל בונש צון רי רש דוש, של קה ם הנ עה ל, הה אי רה שש ם יי יכל רי שש ים: אנ רי אומש ים וש אי ים קורש רוזי כה . הנ ה) רוחנ אותה רות בש טש ענ תש (מי

ם. יכל לי ר אמ עורי תש מי

ה דה קג נש טות הנ שש פנ תש יא הי הי זו  הנ רוחנ  ת. הה רל עורל תש מי זו  רוחנ  של ם כש יהל רי שש ה. אנ מה כש חה י הנ עי יודש סודות לש סוד הנ
ה, ירה מי תוב בו שש ך כה ל כה ענ ה, וש טה מנ רוי לש שה ת של בה שנ יא סוד הנ ה הי אותה ם, וש עולה ת בה טל של פנ תש ה ומי נה מל את מי יוצי זו, וש הנ
ה בות אותה רנ ת, לש בה שנ ת הנ א אל לה ת, אל בה תוב שנ םא כה , ל שוהה רש י פי רי המ ת, ונ בה שנ ת הנ ל אל אי רה שש י יי ני רו בש מש שה (שמות לא) וש
ר ל שםמי תוב, (ישעיה נו) כה ה כה ל זל ענ ם. וש דה אה ם הה ת עי דל עומל יל וש ה הואי מםר אותה שש יך לי רי צה כםל, וש ל הנ ה ענ שורה רוחנ של

לו. לש חנ ת מי בה שנ

שום ם, ומי הל לה ש של נל עם הה ל ומי אי רה שש ל יי ם של תה אה נה המ ה מי זל יום הנ ית בנ ני הל זו נל רוחה הנ ר. הה חי ה ייש סוד אנ זל סוד הנ בנ
מו ה, כש מונה אל גות הה רש דנ לש  ל שש עודות של סש לש  שה ים בש מי עה פש לש  ה שה תל שש מי ובש ל  כה אמ מנ ג בש נל עם ה  ת לה תי לה יך  רי צה ך  כה
ה ג אותה ני ענ ה ומש ה אותה נל הנ מש י של קו מי לש י חל רי שש ל. אנ אי רה שש ל יי עודות של ן סש אותה ג בש נל עם ה וה חה מש ת שי לל זו נוטל , וש רוהה אמ בי של

ה. זל יום הנ בנ

יום ת בש דל יורל ן של יוה כי וש ים,  יקי תי ענ ל הה יק כה תי ל ענ ה של יונה לש על הה רוחנ  הה ים מי יהמי ת הנ של ל שי ית כה ני הל נל זו  הנ רוחנ  הה
רוחנ ת) הה גל נל ענ תש ת (ומי רל טל ענ תש ה, ומי מונה אל ל הה עודות של סש גוף בנ ג הנ נל עם ת מי גל נל ענ תש ה, מי לה יש לנ ן בנ דל ן עי גנ ת בש צל רוחל ת וש בה שנ הנ

ה. טה ה ומנ לה עש מנ לש ג) של נל עם ה (בה רה עמטה ים בה די דה צש ל הנ כה ית בש וי רש ני ה, וש טה מנ ה ומי לה עש מנ זו מי הנ

ת ת. אל בה שנ ת הנ ל אל אי רה שש י יי ני בש רו  מש שה תוב וש ה כה ל זל ענ מםר אותו, וש שש לי לו  יך  רי ם, צה דה אה ם הה ד עי עומי יל וש הואי וש
ה ה. אותה דה קג ה נש ל אותה ה של טותה שש פנ תש , הי ה רוחנ י אותה ת - זוהי בה שנ ת הנ ה. אל תונה חש ה תנ דה קג יא נש ת זו הי בה ת - שנ בה שנ הנ
ל כה ה בש ירה אי ית רוחנ מש עמשי ננ אור, וש כםל נה ה, הנ דה קג ה נש ל אותה ה ענ לה עש מנ לש כות מי רה שות ובש דג פות קש נוסה של טות, כש שש פנ תש הי הנ
ה ייש שה רג ק יש לל ל, חי אי רה שש י יי ני ין בש י ובי יני תוב בי כה הו של זל יר. וש אי ה ומי טה מנ ק לש לה חל נל יר, וש אי ה ומי לה עש מנ ק לש לי חנ תש ים, מי די דה צש הנ

ד. חה אל נו כש לה

ל כה יק  תי ענ ל  יון של לש על הה יו  זי הנ מי ה  נל הל נל וש דוש,  קה יון הנ לש על הה ג  נל עם הה מי ה  זל הנ יום  בנ ר  טי ענ תש מי ה  לה עש מנ לש של ק  לל חי הנ
גו נש ענ יך לש רי ן צה ל כי ענ לו, וש לה עודות הנ סש ה בנ נל הל נל ה של טה מנ לש ג של נל עם הה ה מי זל יום הנ ר בנ טי ענ תש תון מי חש תנ ק הנ לל חי ים. הנ יקי תי ענ הה

כםל. ת הנ חנ מש שי בוד ובש י כה בושי לש ה, בי תל שש מי ל ובש כה אמ מנ בש

ר. חי אנ ק  לל חי אותו  בש ר  בי חנ תש ומי ה,  לה עש מנ לש ה  עולל יך,  רי צה של מו  כש ר  מה שש ני וש ה  טה מנ לש ה  זל הנ ק  לל חי הנ ר  טי ענ תש מי של וכש
ה לה עש מנ ת מי בה שנ ת בש רל טל ענ תש מי שום של ים. ומי די דה צש ל הנ כה ת מי לל לל כש ני וש ה,  טה מנ ה ומי לה עש מנ כםל מי ת הנ לל נוטל זו  ה הנ דה קג נש הנ וש
למםה ל שש רו של פש סודות סי ה. ובש טה מנ ה ומי לה עש מנ טון מי לש ה שי ים לה ני נותש כםל, וש ים כםחנ לנ ני ים נותש יהמי ר הנ אה ל שש ה, כה טה מנ ומי

ל. אי רה שש ל יי ם של קה לש י חל רי שש ה. אנ דושה קש ה הנ נורה מש ר אותו הנ אי ה, ובי זל סוד הנ א הנ צה מש ך ני לל מל הנ

נו מל מי ר, של יך לומנ רי יהה צה גוף הה י לנ ך, ונ ם כה ל אי בה ה הוא. אמ יהפל ה, וש דה בש אה ש של פל י נל - ונ שוהה  רש ש, ופי פנ נה יי תוב ונ כה



1176

ה אותה ת, וש בה ב שנ רל על זו מי רוחנ הנ ת הה יו אל לה ת אי כל ת ומושל לל נוטל ש של פל ם ייש נל דה אה ר - בה בה דה ל סוד הנ בה ש! אמ פל ה נל דה בש אה
ר ת יותי לל תועל בוי וש רי יא בש ה הי רה תי ש יש פל ה נל ז אותה אה ת, וש בה שנ ל יום הנ ה כה ה בה רה דה ש וש פל נל ה הנ תוך אותה רויהה בש רוחנ שש הה

מימנה שלההישתהה.

זו הנ רוחנ  הה ה  שורה של ם,  הל לה של ה  רה עמטה הה וש ת,  בה שנ הנ יום  בש רות  טש ענ תש מי ל  אי רה שש יי שות  פש ננ ל  כה ינו,  ני שה ה  זל ל  ענ וש
ה ה אותה דה בש ה. אי דה בש אי ה של ה מנ דה בש אי ש של פל נל י לנ י ונ זנ ה, אמ לה עש מנ ה לש עולה ה רוחנ  אותה ת וש בה את שנ יוצי ן של יוה ם. כי תוכה בש

ה. דה בש אי ה של ה מנ דה בש אי ש, של פל י נל ש, ונ פנ נה יי הו ונ זל ה. וש יהה בה הה דוש של אותו כםחנ קה ה וש יונה לש ה על רה עמטה

י תי לש אנ ה שה ל סוד זל בה . אמ שוהה רש ת, ופי בה יל שנ לי ת לש בה יל שנ לי ים, מי יוני לש על סודות הה ים הנ עי יודש ים של מי כה חמ ת הנ עוננ
ל כה זון לש ן מה ה נותי לה יש לנ יום, ובנ חנ בנ לוקי ה של חנ מנ ה לוקי זל תון הנ חש תנ ר הנ תל כל הנ ינו של אי י רה רי המ ה, של דושה קש ה הנ נורה מש ת הנ אל
ת חנ . לוקנ יהה עמרותל ננ חםק לש וש ה  יתה בי ף לש רל ן טל תי תי ה ונ לה יש עוד לנ ם בש קה תה תוב (משלי לא) ונ כה , של רוהה אמ בי של מו  או, כש בה צש

ה? זל ה הנ לה יש לנ א בנ צה מש ווג ני זי הנ ר מםר, של מנ ו אה שה כש ענ ה. וש לה יש לנ ת בנ נל נותל יום וש בנ

ם ל אותה כה מות לש שה ה נש ישה רי פש ה מנ זל ה הנ לה יש לנ בנ שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ה. מה זל ה הנ לה יש לנ א בנ צה מש ווג ני זי הנ אי של דנ ר, ונ מנ אה
יהה בובש רש י עי לי ה בש חה מש שי ל הנ כה ר בש חי יום אנ א בש צה מש םא ני ווג ל זי הנ בור וש חי הנ ה, וש מה כש חה ת סודות הנ ים אל עי יודש ים של מי כה חמ הנ
ים יקי די צנ ים, לש מי כה חמ ן לנ ת אותה קל לל חנ ת, מש קל לל חנ מש מות של שה ן נש אותה שום של ה. מי זל מו  ת כש רל חל ה) אנ יל זל בי שש א בי לה (אל
ל בה נו. אמ רש אנ י בי רי המ ה. ונ לה יש לנ צות הנ חמ י? בנ תנ אי. מה דנ ווג ונ א זי צה מש ה ני לה יש לנ ה וש לה יש ל לנ כה ל) ובש כה עוד, בש אוי. (וש רה ים כה ידי סי חמ לנ וש

ה. זל ווג הנ זי מו בנ ים כש די דה צש ל הנ כה םא בש ל

שום ם? מי ענ טנ ה הנ ה. מה זל ה הנ לה יש לנ ם בנ ישה מי שש ר תנ די סנ ים לש יכי רי סודות, צש ים הנ עי יודש ים של מי כה חמ ך, הנ שום כה ומי
ה דושה ת קש רל חל אנ ם רוחנ  הל לה ה ייש  זל ה הנ לה יש לנ ם, ובנ עולה ל הה ה ענ שורה ת של רל חל אנ ם רוחנ  הל לה ת ייש  בה שנ מות הנ יש ל  כה של
ה דה קג נש תוך הנ ת לש דל יורל ים, וש יקי תי ענ ל הה דוש) כה קה יק (הנ תי ענ ת מי בל ה רוחנ נושל אותה ים, וש דושי ים קש ני בה ת לש דל יורל ה של יונה לש על
י ני ין בש י ובי יני ר בי מנ אל נל מו של ה, כש טה מנ ה ולש לה עש מנ ים, לש די דה צש ל הנ כה ק לש לי חנ תש ה מי זל כםל. וש ה לנ נוחה מש ה  ת לה תי ה לה תונה חש תנ הנ

ייששרהאיל.

רוחנ הה ם, של תה טה ת מי ש אל מי שנ ים לש יכי רי ה, צש יונה לש על רוחנ הה ה, הה דושה ה רוחנ קש אותה ים בש בי ים יושש מי כה ם חמ אותה של וכש
מות שה זו נש רוחנ הנ ים בה יוני לש ים על דושי ים קש שי יורש דושות, וש מות קש שה ן נש ל אותה ת כה ה אל טה מנ יהה לש רל חמ ה אנ יכה שי מש זו מנ הנ

אוי. רה ם כה יהל ני בש דושות לי קש

ם, עולה ן הה קו מי לש תנ סש ים הי עי רה ים הה גי רש טש קנ מש ל הנ כה עות וש רה רוחות הה ל הה ם, כה עולה ל הה ה ענ זו שורה רוחנ הנ הה ן של יוה כי
יהה פל נה ת כש סל לום פורל ת שה כנ סג וש  , רוחנ ה  אותה ים בש מורי ל שש אי רה שש יי שום של ה, מי ירה מי ל שש ל ענ לי פנ תש הי לש ים  יכי רי צש םא  ל וש

כםל. הנ ים מי מורי ם שש הי ם, וש יהל לי עמ

ם דה יך אה רי צה ת, וש בה יל שנ לי םא בש ל ת וש בה ל שנ י של יעי בי יל רש לי םא בש י, ל ידי חי ם יש דה א אה םא ייצי ל ינו של ני י שה רי ר, המ םאמנ ם ת אי וש
ל לי פנ תש הי ים לש יכי רי םא צש ל ם וש עולה ל הה ים של גי רש טש קנ מש ל הנ כה ים מי שי נה ים אמ מורי ת שש בה שנ יל הנ לי בש נו, של רש מנ י אה רי המ ר. ונ מי שה הי לש

ה? ירה מי ל שש ענ

תוב כה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ם. מה הל ר מי מי שה הי לש ים  יכי רי צש ת  בה ל שנ י של יעי בי יל רש אי, לי דנ ונ ה  זל ך  ה, כה אי ורש םא  ב
ל רוחות בוצות של ה קש מה ה, כנ רה סי יא חמ הי ל של לנ גש בי , של שוהה רש י פי רי המ ר, ונ סי תוב חה ת כה רנ אי אםרםת. מש י מש הי (בראשית א) יש

ה. לה יש לנ אותו הנ ים בש טי ם שולש כגלה ה, וש נה בה לש ת הנ ימנ גי פש ן בי רםת הי אי לות ומש לה ה. קש זל אםרםת הנ מש לו בנ לש כש ני

י ידי חי ם יש דה יך אה רי לט, צה שש ים לי כולי םא יש ל ר, של פה עה ל הל ב של קל נל ס לנ ני כה הי ים לש רי זש פנ תש ם מי כגלה ן של יוה ת, כי בה שנ יל הנ לי בש
ר. מי שה הי יך לש רי י צה ידי חי ם יש דה ן אה ים, ובל מי עה פש ים לי אי רש לט, ני שש ים לי כולי םא יש ל ב של ל גנ ף ענ עוד, אנ ר. וש מי שה הי לש

דוש, קה ם הנ עה צויהה לה ה מש ירה מי שש ת הנ בה שנ ל בש בה ה. אמ ירה מי שש ל הנ רון של סה ה חי ך, זל ם כה אי ינו, וש ני שה ך  ה כה ר זל בה דה
ה דושה קש ה הנ רה עמטה ת הה רו אל מש שש יי ה של רוצל ל, וש אי רה שש יי ד מי חה אל ד וש חה ל אל ר כה טי ענ רוך הוא מש דוש בה קה ת, הנ בה ת שנ סל נל כש ני של וכש
לו. זה ע מנ י ומורה ידי חי ם יש דה אה ים לש אי רש ם ני ים הי מי עה פש שוב, לי יי ים בש אי צה מש ם ני ינה ם אי הי ב של ל גנ ף ענ אנ ה. וש רו בה טש ענ תש הי זו של הנ

ה. מםר אותה שש לי ה וש דושה ה קש רה עמטה ר בנ טי ענ תש הי ם לש דה אה יך לש רי צה וש

י רי המ ם, של עה ל הה ה ענ רוסה לום פש ת שה כנ סג יל וש דוש, הואי קה ם הנ עה ה לה לה יש לנ אותו  את בש צי מש ה ני ירה מי סוף סוף, שש
צויהה. ה מש ירה מי יא ושש ה הי ירה מי ן שש כי לה ם, וש א שה צה מש םא ני ר ל חי אנ ד הה צנ לום, הנ ת שה כנ את סג צי מש ני קום של ל מה כה ינו, בש ני שה

עמלות יר לנ אי תון מי חש תנ ה) הנ דה קג נש הנ אור (וש הה ה. וש טה מנ ה ולש לה עש מנ ר לש מה שש כםל ני הנ כםל, וש יא לנ ה הי חה מש ת שי בה שנ יום הנ
ר. עורי תש ים מי ני קי זש ל הנ ל כה ן של קי זה הנ ים, וש רי תי יש ים הנ קי לה חמ ן הנ הי רות של עמטה ים הה עי בש ל שי י של יםפי ה בנ לה עש מנ לש

ה רה עמטה ים בנ רי טש ענ תש ה, מי חה מש שי בוד בש בוש כה לש ת בי סל נל כש ית הנ בי ים לש ימי די קש דוש מנ קה ם הנ עה אור, הה ה הה עולל של ז כש אה
חות עולות בה שש תי הנ חות, וש בה שש תי ירות וש שי ים בש חי בש שנ ה, מש טה מנ ם לש יהל לי ת עמ דל עומל ה רוחנ של אותה ה בש לה עש מנ לש ה של דושה קש
ים: רי אומש וש ים  יוני לש על הה ים  חי פותש ד.  חה אל כש ים  רי טש ענ תש מי ם  כגלה וש ה,  חה מש שי בש ים  תוני חש תנ הנ וש ים  יוני לש על הה ל  כה וש ה,  לה עש מנ לש

ם. כל ילש בי שש ים בי רי טש ענ תש ים מי דושי קש יהלות הנ חמ ל הנ כה ם, וש יכל לי ר עמ טי ענ תש ם הי כל בונש רי ץ, של רל אה דוש בה קה ם הנ עה ם הה יכל רי שש אנ

ים יוני לש על ל הה כה מות הוא, וש שה נש רור הנ טון צש לש שי שום של גוף, מי םא יום הנ ל מות, וש שה נש ה הוא יום הנ זל יום הנ הנ
ה. דושה ה קש יונה לש ה על רה תי ל רוחנ יש ה של רה עמטה ד, בנ חה ווג אל זי ים בש די ים עומש תוני תש הנ וש
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כםל הנ , וש שוהה רש תות, ופי בה לש שנ ד שה גל נל ה כש זל יום הנ אות בנ צה מש לות ני פי לש תש דוש, שה קה ם הנ עה ל הה ת של בה שנ ת הנ לנ פי תש
י רי בש די א בש לה ת, אל סל נל כש ית הנ בי ך  צםרל בש לו  פי ל אמ די תנ שש הי סור לש ת, אה סל נל כש ית הנ בי לש דוש  קה ם הנ עה הה סו  נש כש ני ן של יוה ד. כי חה אל

ם. הל אוי לה רה כה ה וש תורה ה וש לה פי חות ותש בה שש תי

ל. אי רה שש ם יי ענ ק בש לל ין לו חי אי ת, וש בה ל שנ לי חנ מש ם של דה הו אה ם, זל עולה י הה רי בש די ים ובש רי חי ים אמ רי בה דש ל בי די תנ שש מי י של ומי
ין לו אי י של לוני פש ים: אוי לי רי אומש וש םאשו  ל ר ם ענ יהל די ים יש מי ם שה הי ת, וש בה שנ יום הנ ה בש ל זל ים ענ ני מג ים מש כי אה לש י מנ ני שש
ל די תנ שש הי ולש ם,  דונה אמ ל  חות של בה שש תי ובש ים  ירי שי ובש ה  לה פי תש בי ל  די תנ שש הי לש יך  רי צה ה  זל ל  ענ וש רוך-הוא.  דוש-בה קה בנ ק  לל חי

ה. תורה בנ

ך שום כה ם). מי דונה ל אמ חות של בה שש תי מות (בנ שה נש רור הנ צש ר אותו  טי ענ תש מי מות של שה נש ה הוא יום הנ זל יום הנ הנ
כו'. ר וש שה ל בה רוחנ כה ינו וש להי ך ה' אל מש ת שי ך אל רי בה י תש ל חנ ת כה מנ שש נו ני יש הנ ה, וש מה שה נש ת הנ חנ בנ שש חות תי בה שש תי ים בש חי בש שנ מש

ל גוף. םא של ל ה, וש מה שה רוחנ ונש ד בש ה עומי זל יום הנ הנ , וש רוחנ ה וש מה שה ל נש ד של צנ א בש לה ת אל חנ בנ שש תי ין הנ אי וש

ר אור. סוד נו יוצי יש יום, הנ יא אור הנ הי ה של דושה ש קש מל יום, של ה, סוד הנ יונה לש ת על רל חל ה אנ גה רש ל דנ ת של חנ בנ שש תי הנ
ם ל אותה כה לות, וש זה מנ הנ ים וש בי כוכה הנ בות, וש כה רש מל אות, הנ בה צש ן הנ ל אותה ים כה ירי אי ים ומש זוני ני נו  מל מי יר, של אי מי אור הנ הה

ם. עולה ל הה ים ענ טי שולש של

ם יי תנ ים ושש רי שש סוד על יא בש הי זו  ת הנ חנ בנ שש תי הנ וש דון.  ל אה אי נו  יש ה, הנ זל יום הנ א בנ בה ם הנ עולה ל הה של תו  חש בנ שש תי
ה. דושה קש ה הנ יונה לש על ה הה בה כה רש מל בות ובנ אה רות בה טש ענ תש מי דושות של יונות קש לש יות על אותי

כו', ה וש עה דול די רוך גש ל בה ן אי הי תון, של חש תנ ם הנ עולה ן הה הי יות, של ם אותי יי תנ ים ושש רי שש ן על נות הי טנ קש יות הנ אותי הה
ים די דה צש הנ ח, וש ונ רל יון ייש  לש על ם הה עולה ה. ובה בה תי ה וש בה ל תי כה ה בש שומה א אות רש לה ר, אל חי ח אנ ונ ה רל בה תי ה לש בה ין תי ין בי אי וש
חות בש שנ י מש יעי בי שש יום הנ ל הנ יונות של לש על יות הה אותי הה ת, של חנ בנ שש ל תי ת ענ חנ בנ שש י תי זוהי אות. וש ין אות לש ים בי דושי קש הנ

ית. אשי רי ר בש יון יוצי לש על ך הה לל מל רות לנ אומש וש

ת חנ בנ שש תי ת הנ חות אל לוקש נות וש מש דנ זש נו, מי רש מנ אה יונות של לש בות על כה רש ים מל שי ה, שי לה עש מנ ה לש זו עולה ת הנ חנ בנ שש תי הנ של כש
ים יקי די צנ ם הנ ל אותה כה נות. וש מג מש יונות של לש בות על כה רש ה מל מה כנ ה בש ר בה טי ענ תש הי ה לש ים אותה לי עמ דוש, ומנ קה ם הנ עה הה זו מי הנ
ים ם עולי ים, כגלה יקי די צנ מות הנ שש ן ני ל אותה כה בות וש כה רש ן מל ל אותה כה םאת, וש ז ת הנ חנ בנ שש תי ים בנ רי טש ענ תש ם מי ן, כגלה דל ן עי גנ בש של

א. סי כי ד סוד הנ זו ענ ת הנ חנ בנ שש תי בנ

ה שה דג קש ים הנ רי אומש ן של מנ זש ד הנ ם ענ ת שה דל ל, עומל אי רה שש ל יי ל כה של זו  ת הנ חנ בנ שש תי הנ דוש  קה א הנ סי כי ה לנ יעה גי מנ של וכש
י ד. זוהי חה כםל אל יות הנ הש ה לי לה עש מנ ה לש לה עש מנ כםל לש ז הנ חי אה הי ה, לש לה עש מנ ה לש טה מנ לש יהה של לי עמ ז הה אה וש ף.  ל מוסה ה של יונה לש על הה

חות. בה שש תי ל הנ ל כה ה ענ עולה ת של חנ בנ שש תי הנ

ה, יונה לש על ה הה גה רש דנ ל הנ ה של חה מש שי כו', הנ ה וש ח מםשל מנ שש ד יי ים, ענ יהמי ר הנ אה ל שש ה של לה פי תש דור הנ ה סי אה לש הה אן וה כה מי
י זוהי וש ד.  חה אל כש ים  רי בש חנ תש ומי ה,  ל אותה נוטי וש יו  לה אי ה  עולל א  סי כי הנ של כש לו  ק של לל חי אותו  בש חנ  מי שה של בות,  אה ר הה קנ עי
ים רי בש חנ תש ה, ומי ל פל ענ בש ה של ה, תורה טה מנ לש ה של תורה חנ בנ מי שה ב. של תה כש בי ה של ה, תורה לה עש מנ לש ה של יונה לש על ה הה תורה ת הנ חנ מש שי

ם זו. ה עי זל

ך כותש לש מנ בש חו  מש שש יי דוש,  קה ם הנ עה הה ת  ה אל חה מש שי ה  אותה בש יל  לי כש הנ לש ם  דה אה יך  רי צה ד,  חה אל כש רו  בש חנ תש הי ן של יוה כי
נו. תי נוחה מש א בי ה נה צי ינו רש בותי י אמ אלהי ינו וי להי כו', אל ת וש בה י שנ רי שומש

ים להי אל ת הה תורנ ר בש פל סי או בנ רש קש יי תוב (נחמיה ח) ונ ינו כה ני שה שוהו, של רש י פי רי ה המ זל יום הנ ה בנ תורה ר הנ פל סוד סי
ם ל אותה כה וש ת,  סםרל ים ומה מי עה ים, טש סוקי ם פי הי סוד, של ת הנ אל רו  אמ י בי רי המ ונ א,  רה קש מי בנ ינו  יהבי ונ ל  כל שום של וש ש  פםרה מש
ה ה תורה רה סש מש ני לו  לה ים הנ יוקי די ל הנ כה ם בש י. אי יננ סי ה מי מםשל ר לש סנ מש ני כםל  ים, הנ יוני לש סודות על וש ים)  קוני ים (תי יוקי די
רו סש מש ני סודות של הנ לו וש אי ים הה קוני תי ל הנ כה ר מי סי ה הוא חה מה שות, לה דג ן קש ל אותה כה הוא בש ה של ר תורה פל ז סי ה, אה מםשל לש

ה? תורה ה בנ מםשל לו לש

ם ל אותה כה וש יות,  מג דש ן  ל אותה כה ב  תה כש בי של ה  תורה בנ ת  לל לל כש ני וש ר,  טי ענ תש מי דוש  קה א הנ סי כי הנ של כש ה,  זל א סוד  לה אל
ה ה תורה יסה ני כש הי אות של נה יוקש ן דש אותה דוש, וש קה א הנ סי כי תוך הנ מו בש שש רש ני ה וש יזה ני גש ים בי סי נה כש ם ני סורות, כגלה ים ומה מי עה טש
יונות לש על יות הה אותי הה רו  אמ שש ני וש ר,  כה זה הנ ה מי רה בש ענ תש הי ה של שה אי מו  ה כש רה בש ענ תש ם הי הל ה, ובה ל פל ענ בש ה של תורה ב בנ תה כש בי של
ב, תה כש בי ה של סוד תורה א מי סי כי ת הנ רל טל ענ תש ת ומי כל רל בה תש י מי רי המ ת, של סל נל כש ית הנ בי אות בש רה הי אוי. ולש רה ן כה תה שה דג קש ן בי דה בנ לש

אוי. רה ן כה דה בנ יות לש אותי אות בה רה הי יך לש רי נו, צה מל ת מי של דל קנ תש יות ומי מג ן דש ל אותה ה כה יסה ני כש ם מנ שה וש

עמלות הנ לש יך  רי ה צה זל יום הנ ה. בנ זל יום הנ ן בנ כי ל של כה וש ן  כי ל של אוי, כה רה ה כה יונה לש ה על שה דג קש בי ש  די קנ תש כםל מי ז הנ אה וש
יום בש ה.  זל סוד  תוך  ש  מי חה ים  מועמדי ובש ים  ני מנ זש ובי ה,  תורה הנ ם סוד  הי של ה קולות,  עה בש שי ד  גל נל כש ים  שי נה אמ ה  עה בש שי

ה. זל יון הנ לש על סוד הה ש תוך הנ ים שי פורי כי הנ

ה. תורה ם סוד הנ הי ה, וש טה מנ אשון לש רי אור הה ת הה גנ רש דנ ה מי טה מנ גות לש רה ש דש מי ם חה הי ש, של מי ד. חה חה כםל סוד אל הנ וש
ה. לל אי ה וש לל ד אי חה ם סוד אל כגלה ה קולות, וש עה בש ם שי ע הי בנ ד. של חה כםל סוד אל הנ ים, וש די דה ה צש שה ם שי הי ש, של שי

ה, נה בה לש ל הנ ף אור ענ נוסה ה, וש נה בה לש ן לנ מנ אותו זש יר בש אי מי ש של מל של יל הנ בי שש ה בי לשה ל שש ד ענ חה ף אל ש נוסה םאש חםדל ר בש
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בור. די ד וש חה ע קול אל מנ שה הי יך לש רי ה צה ר תורה פל סי ף. בש הו סוד מוסה זל וש

א סי כי קון בש ן תי קי תנ ר ולש די סנ יך לש רי ה צה ר תורה פל סי לנ ים של יהמי ר הנ אה שש ה ובי זל יום הנ דוש בנ קה ם הנ עה ר הה די סנ דור לש סי הנ
א. סי כי עמלות לנ ש מנ שי תוב וש כה ר, של םא יותי ל ם, וש הל עמלות בה גות לנ רה ש דש שי ילה בש הש יי א של סי אותו כי ה, וש בה א תי רה קש ני ד של חה אל

כםל. אותו לנ רש הנ ה ולש ר תורה פל יו סי לה ים עה שי ה לה לה עש מנ ת לש חנ ה אנ גה רש דנ וש

ן וי כנ יענ ולש זי ת ובש תל רל ד, בש חנ פנ ה וה ימה אי ה בש טה מנ ם לש מה צש ר ענ די סנ ם לש עה ל הה ים כה יכי רי ז צש ה, אה ר תורה פל ם סי שה ה לש עולל של כש
ם עה שות לה ין רש אי ם. וש יהל ני זש ים אה טי ים ומנ יבי שי קש יו מנ הש יי ה, וש ל תורה בי קנ י לש יננ ר סי ל הנ ים ענ די ת עומש עי כה לו של אי ם, כש בה לי
, שוהה רש י פי רי המ ה, ונ ין לו פל אי י של מי ה, כש ימה אי ם בש א כגלה לה ר, אל חי ר אנ בה דה ן בש כי ל של ה, כה י תורה רי בש די לו בש פי ם אמ יהל תםחנ פי פש לי

ה. תורה ר הנ פל ל סי ם אל עה ל הה י כה ני זש אה ם. (שם) וש עה ל הה דו כה מש חו עה תש פי תוב (נחמיה ח) וכש כה של

ם, יי מנ שה בנ ים  מי חמ רנ י  עמרי שנ ים  חי תה פש ני בו,  םא  ר קש לי בור  צי בש ה  תורה ר  פל סי ים  יאי מוצי של כש עון,  מש שי י  בי רנ ר  מנ אה
ך. ר כה ם לומנ דה יך אה רי צה ה, וש לה עש מנ ה לש בה המ אנ ת הה ים אל רי עורש ומש

ך ינש מי דות יש ם, ופש עולה ל לש אי רה שש ך יי מש ם ענ ך עי צונש ילה רש הש ך, יי קומש ך ומש רש תש רוך כי ם, בה עולה בון הה ל רי מו של רוך שש בה
יך, נל פה לש מי צון  רה י  הי יש ים.  מי חמ רנ בש ינו  לותי פי תש ל  בי קנ ולש ך  אורש טוב  מי נו  לה יענ  גי הנ ולש ך,  שש דה קש מי ית  בי בש ך  מש ענ לש ה  אי רש הנ
ך מש ל ענ ל כה של י וש לי ל של ת כה אל י, וש מםר אותי שש לי י וש לנ ם עה חי רנ ים לש יקי די צנ ין הנ ד בי קה פש י ני יותי הש לי טוב, וש ים בש יי נו חנ יך לה רי אמ תנ של
ל ט ענ שולי ה הוא הנ תה כםל. אנ ת הנ ס אל ני רש פנ ים ומש כי לה מש ל הנ ט ענ שולי ה הוא הנ תה כםל, אנ ת הנ ן אל זה ה הוא הנ תה ל. אנ אי רה שש יי
ל כה נו בש תי בוד תורה י כש ני פש לי יו ומי נה פה ה לש ול חמ תנ שש מי רוך הוא של דוש בה קה ל הנ דו של בש י ענ ני יא. אמ ך הי לש כות של לש מנ הנ כםל, וש הנ
ת מל י אל להי הוא אל ם, של יי מנ שה י הנ אלהי א בי לה ך, אל י סומי ני ים אמ להי י אל ני ל בש םא ענ ל חנ וש י בוטי ני יש אמ ל אי םא ענ ן. ל מנ ן וזש מנ זש
י ני ד אמ בה כש ני הנ וש דוש  קה הנ מו  שש לי וש  , חנ י בוטי ני אמ ת. בו  מל אל ול עמשות טובות  ה לנ בל רש ת, ומנ מל יו אל יאה בי ת ונש מל אל תו  תורה וש
ים לי שש תנ ך, וש צונש ים רש עושי ים של רי כה ים זש ני י בה ן לי תי תי ך, וש תש תורה י בש בי ח לי תנ פש תי יך, של נל פה לש צון מי י רה הי חות. יש בה שש ר תי אומי

ן. מי לום, אה שה ים ולש יי חנ טוב ולש ל לש אי רה שש ך יי מש ל ענ ב כה לי י וש בי לות לי אמ שש מי

יו פי ים מי רי בה דש עו הנ מש שש יי י של די ים, כש קי שותש ים וש יבי שי קש ם מנ כגלה דו, וש בנ ד לש חה ק אל ה, רנ ר תורה פל סי םא בש ר קש סור לי אה וש
םא ל ק, של שותי יו וש לה ד עה ד עומי חה ילה אל הש יי ה, של תורה א בנ קורי י של י. ומי יננ ר סי הנ ה מי עה שה ה  אותה בש ה  אותה לו  בש קי לו  אי כש
ם אי וש ים.  בורי י די ני םא שש ל וש ד הוא,  חה אל וש ת,  חנ אנ ש  שון קםדל ים. לש בורי י די ני םא שש ל וש דו  בנ לש ד  חה בור אל ק די ע - רנ מנ שה יי
יך רי צה ה. וש ר תורה פל סי א בנ צה מש ה ני תורה בוד הנ רון כש סש חל ה, וש מונה אל ל סוד הה רון של סה הו חי ה, זל ר תורה פל סי ם בנ יי ננ ים שש אי צה מש ני

א). בה ם הנ עולה סוד הה ם וש עולה . (סוד הה ה ומםחנ פה לי ה - קש סוד זל ד, וש חה ם אל גי רש תנ ד, מש חה קול אל

אמםר. הוא ה לי לל אי ים הה רי בה דש ל הנ ת כה ים אי להי ר אל בי דנ יש תוב (שמות כ) ונ כה א, של ד קורי חה אל ים וש קי ם שותש כגלה
ים. להי אל ל הה ה אל לה ה עה תוב ומםשל כה ר. וש הה ית הה תי חש תנ בו בש ינצש תש יי תוב (שמות יט) ונ כה ה, של טה מנ ם לש עה ל הה כה ה, וש לה עש מנ לש

ים רי בה דש ל הנ ם של דורה סי בונו בש יחנ רי לי י הוא שש כי ים, וש רי בה ם דש אותה צונו לש בו ורש ים לי ה, יהשי תורה א בנ קורי אותו של וש
ר די סנ ה, יש תורה םא בנ ר קש ה לי עולל י של ך, מי שום כה ה. מי יונה לש ה על מה גש דג ד כש י הוא עומי רי המ ם, של עה ל הה כה לש יענ  מי שש הנ לש לו  לה הנ
ה יענ תורה מי ם ינשש רל טל בור, של אותו די נו? מי ן לה יי ננ ה. מי תורה א בנ רה קש םא יי םא, ל ם ל אי יתו, וש בי ה בש אשונה רי ים בה רי בה ם דש אותה
ת אנ רש ן יי ם הי דה אה ר לה םאמל י ך, ונ ר כה חנ אנ ה. וש רה קה ם חמ גנ ה וש ינה כי ה הל רה פש סנ יש ה ונ אה ז רה תוב? (איוב כח) אה ה כה דוש, מנ קה ם הנ עה לה

גו'. ה וש מה כש יא חה ה' הי

ה יק מםשל סי פש הי קום של מה ק בש א רנ לה ד, אל חה ר אל בה לו דה פי ה או אמ שה רה פה יק בנ סי פש הנ ה לש תורה א בנ קורי י של מי סור לו לש אה
ת. רל חל ת אנ בה ת שנ שנ רה פה ת זו בש בה ת שנ שנ רה י פה רי בש יק די סי פש םא ינ ל יק, וש סי פש דוש - ינ קה ם הנ עה ה לה שה רה פה ת הנ אל

רוך הוא. בה דוש  קה י הנ ני פש ת לי דל עומל ת וש רל טל ענ תש ת מי חנ אנ ת וש חנ ל אנ יות, כה שי רה פה יקו  סי פש הי ה של עה שה ה, בש זל סוד הנ הנ
י ני רות: אמ אומש רוך הוא וש דוש בה קה י הנ ני פש רו לי טש ענ תש לו, הי לה יות הנ שי רה פה ת הנ ה אל נה שה ל הנ כה יק לש סי פש הנ ימו לש לי שש הי ן של יוה כי

י). לוני בור פש צי י (מי לוני ת פש בה שנ י מי ני אמ י), ונ לוני בור פש צי י (מי לוני ת פש בה שנ מי

נו מנ תש הי ת יהדו של חנ תנ דושות של בות קש כה רש לש מל שה ים וש שי מי חמ לנ דול, וש גה ה הנ נל מג "ל מש יאי יופי א לש ה קורי עה ה שה אותה בש
ית, לוני ת פש בה שנ בש ית של לוני ה פש שה רה ל פה זו ענ ה הנ בה כה רש מל ת הנ ה אל ה אותה נה ה מי בה כה רש ה ומל בה כה רש ל מל כה ה, וש ל תורה ה של מושה שי לש
ת בה ה שנ ל אותה ה של תורה ת הנ ת אל של מל שנ ת מש חנ אנ ת וש חנ ל אנ כה ית. וש לוני ת פש בה ל שנ ית של לוני ה פש שה רה ל פה ית ענ לוני ה פש בה כה רש ומל
לו פי אמ ונ ה,  ימה ני םא  ל מש כי לו  פי אמ ה  תה רש בל ת חמ בל כל רש מל ה לש בה כה רש יס מל ני כש הנ םא לש ל וש ה,  לל אי ה בש לל ב אי רי עה לש נו  סור לה אה ה, וש לה של
ה נה מי מו של רוך הוא, וכש דוש בה קה ן הנ הל ק לה סנ פה י של פי ת כש חנ אנ ת וש חנ ל אנ א כה לה ת. אל חנ אות אנ לו בש פי ת או אמ חנ ה אנ בה תי בש

ה. תה רש מנ שש ל מי ת ענ חנ אנ ת וש חנ ל אנ יות, כה שי רה ן פה אותה ן בש אותה

ה בה כה רש ה מל אותה בור, וש צי ה בנ מה לש שש ני ה של שה רה פה ה הנ ל אותה ים של לי מי ן הנ ה זו, עולות אותה שה רה ת פה רל טל ענ תש מי של ן כש כי לה וש
ש מה ים מנ לי ם מי אותה רוך הוא, וש בה דוש  קה י הנ ני פש ם לי ה אותה עמלה ה, ומנ שה רה פה ה  ל אותה ה ענ נה מג מש ם, זו של ת אותה חנ לוקנ

ך. כה ך וש י כה לוני בור פש י צי ימוני לי שש הי ית של לוני ה פש שה רה י פה ני רות: אמ אומש יו וש נה פה דות לש עומש

ה בה כה רש מל ה  אותה דוש, וש קה א הנ סי כי ל הנ רות ענ טש ענ תש ים, ומי לי ן מי ת אותה ים אל לי עמ ה, מנ אוי לה רה ה כה מה לש תנ שש ם הי אי
דוש, קה א הנ סי כי תוך הנ רות בש טש ענ תש ן מי כגלה ת, וש בה שנ ת וש בה ל שנ ל כה ה של שה רה פה ה, הנ בה כה רש ה ומל בה כה רש ל מל יו, כה נה פה ת לש של מל שנ מש
ים לי שש מנ י של מי קו  לש י חל רי שש ך, אנ שום כה ד. מי חה ל אל לה ה כש עמשל כםל ננ הנ ה, וש לה עש מנ ה לש לה עש מנ ד לש ינחי תש הי ה לש יא עולה ן הי הל ובה

ה. לה עש מנ ה לש קו אותה סש פי מו של אוי כש רה ת כה בה שנ ת וש בה ל שנ ת כה שנ רה פה
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םאל מ יל שש לי כש הנ ים לש יכי רי ב, צש רל ת על עי לוי לש ין תה די הנ ה של עה שה ה, בש חה נש מי ת; בנ בה שנ ה בש ר תורה פל סי ים בש אי ם קורש יי עממנ פנ
ך שום כה םאל. מי מ ין ושש יהמי מו, מי ת לה ש דה ינו אי ימי תוב (דברים לג) מי כה ים, של די דה י צש ני שש ה מי נה תש ה ני י תורה רי המ ין, של יהמי בש
ה ינה ה אי שה רה פה מות הנ לי י שש רי המ ה, של שה רה פה מות הנ לי םא שש ל ל בה ר, אמ ים או יותי סוקי ה פש רה עמשה י בנ ה דנ חה נש מי ה בש תורה ר הנ פל סי לש

. שוהה רש י פי רי המ ה, ונ חה נש מי ת הנ ענ ד שש לוי ענ ין תה יהמי הנ ין, וש יהמי א בש לה אל

י רי ר, המ םאמנ ם ת אי ה. וש תורה ל הנ לנ ם כש הי ה, של טה מנ גות לש רה דש דות הנ יורש שום של ת, מי בה שנ י בש ישי מי חמ ת ובנ בה שנ י בש ני שי בנ
ד חה אל ד וש חה ל אל כה ה, וש תורה ל הנ ל של לה ם כש ה, כגלה טה מנ לש ה של לל ל אי בה אי. אמ דנ ה ונ זל ך  א כה לה ה - אל טה מנ לש שו  רש פה תש ים הי יאי בי נש

ד. חה אל ד וש חה ל אל ל כה כולי

גות רה ע דש שנ ן תי הל אות מי ך יוצש ר כה חנ אנ ת, וש חנ ה אנ שה רה אות פה רה קש ן ני לו הי לה יונות הנ לש על גות הה רה דש ר - הנ בה דה סוד הנ וש
יום ה בש לשה ושש י,  ני יום שי ה בש לשה ושש ת,  בה שנ ה בש חה נש מי ה בש לשה ים; שש שי נה ה אמ עה שש תי ך  כה שום  ומי ד,  אחה כש זות  חה אל נל של

ה. עה שש י תי רי י. המ ישי מי חמ

ד אותו צנ ה בש תונה חש תנ ה הנ דה קג נש הנ םאל, וש מ ל שש רות של עורש תש י הי רי ת המ בה שנ ה בש חה נש מי א, בש בה א סה יבה ב יי ל רנ ר של פל סי ובנ
ים. אי נו קורש ה אה לה של םאל, ומי מ ד שש צנ ת מי ענ ה נוסנ עה ה שה אותה ז בש ה. אה תורה ת סוד הנ לל בל קנ םאל מש מ שש הנ

ה עה שה ה בש לשה ל חםל ושש ה של שה ם שי הי ה, וש עה שש ים תי אי קורש ירות), וש פי ע (סש שנ ל תי סוד של ת בנ דל יא עומל י הי רי המ של
ת לשל שש מו  כש ים,  די דה צש ה  לשה שש בי ם  הל בה ת  רל טל ענ תש מי יא  הי וש ד.  חה אל כש כםל  הנ יל  לי כש הנ ולש ת,  בה שנ בש ר  עורי תש מי םאל  מ שש הנ של
י ני שש יו בי רה שש ת. אנ בה שנ בוד הנ כש זוכה לי י של ל מי קו של לש י חל רי שש ת. אנ בה שנ ת הנ שנ רה ל פה ל של לה ם כש הי ים של יוני לש על ים הה די דה צש הנ

א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה מות, בה עולה הה

אותו - מי קםמו  מש ינו, מי ני קםמו? שה מש ה מי ה זל י. מנ יעי בי שש יום הנ בנ קםמו  מש מי יש  א אי ל ייצי תוב (שמות טז) אנ כה
הו סוד זל קום. וש מה ה הנ זל קומו. וש מש בוד ה' מי כש רוך  תוב (יחזקאל ג) בה כה ר - של בה דה סוד הנ ת. וש כל לל אוי לה רה קום של מה
ע נודה קום, של ים לו מה אי קורש ה, וש לה עש מנ קום יהדוענ הוא לש יו. מה לה ד עה ה עומי תה ר אנ של קום אמ מה י הנ תוב (שמות ג) כי כה הנ
םא ל ה, של לה עש ל מנ ה של דושה ה קש רה עמטה ר בנ טי ענ תש י מי רי המ ם, של דה אה ה לה רה הה זש אנ ך  שום כה ה. ומי לה עש מנ לש יון של לש על בוד הה כה הנ בו 
נו. רש אנ בי של מו  ה, כש עמשל מנ - בש יהדו  ת. בש בה ל שנ לי חנ נו, הוא מש מל א מי ל חםל) ייצי בור של יו די פי א מי ם (ייצי אי נו. של מל א מי ייצי

ת. בה לול שנ ם חי ה הי לל ל אי ה. כה מה ם אנ יי פנ לש אנ חוץ לש ת מי כל לל לו - לה גש רנ בש

ים להי ל אל קום של חוץ הוא מה לנ נו  מל י מי רי המ זו, של ה הנ שה דג קש בוד הנ קום כש מש הו  קםמו, זל מש מי יש  א אי ייצי ל  אנ
ת רל ל עמטל הו סוד של זל ה, וש טה מנ לש בוד של ה כה - זל קומו  מש ה. מי לה עש מנ לש בוד ה' של קומו. כש מש בוד ה' מי כש רוך  ים. בה רי חי אמ

ים. מי י עולה מי עולש ם ולש עולה רוך הוא לש קםמו. בה מש יש מי א אי ל ייצי ך, אנ שום כה ת. ומי בה שנ

ע מה שש מנ ל. מי לה ע כש םא נודה ל נוז של גה יר וש מי קום טה הו מה אי זל דנ י, ונ תי קום אי י. מה תי קום אי ה מה ני תוב, (שמות לג) הי כה
יר מי יון טה לש ל על יכה ה, הי לה עש מנ ה לש לה עש מנ יון לש לש קום על מה הו  זל יר, וש מי ד טה עומי ה וש לה גנ תש םא הי ל קום של י - מה תי תוב אי כה של
א ל ייצי ך אנ שום כה ה, ומי טה מנ ד לש רה פש ני ה וש לה עש מנ ד לש רה פש ני קום של הו מה זל נו. וש רש מנ אה י של פי ה, כש טה מנ קום לש הו מה ל זל בה נוז. אמ גה וש

י. יעי בי שש יום הנ קםמו בנ מש יש מי אי

ם סודות אותה בש שוהה  רש י פי רי גו' (במדבר לה), המ ה וש מה אנ ם בה יי פנ לש ה אנ מה דש ת קי אנ ת פש יר אל עי חוץ לה ם מי דםתל ומנ
ין ים, בי די דה י צש ני שש יד בי מי ת תה רל טל ענ תש יא מי הי וש ד,  ל צנ כה ים לש די דה י צש ני ה שש שה יהרש ה - של מה אנ ם בה יי פנ לש ל אנ בה ים. אמ יוני לש על

ה. אוי לה רה חום הה תש חוץ לנ ה מי םא שורה ה ל ינה כי ך - שש נש ימה סי ה. וש טה מנ ין לש ה בי לה עש מנ לש

יו) לה ב עה כי ענ תש הי יך לש רי יון, (צה לש דול על י הוא יום גה רי המ ב, של כי ענ תש הי ה לש טה מנ לש ל של אי רה שש ים יי יכי רי ת, צש בה את שנ יוצי של כש
חנ אורי ים בה קי םא דוחמ ל אות של רש הנ ב, לש כי ענ תש הי לש יך  רי צה ך  שום כה ד, ומי בה כש ני וש דול  גה חנ  יו אורי לה ה עה ה שורל זל יום הנ ובנ
ה לה יש לנ ה הוא בנ קון יהפל תי גו'. של ון וש ר עה פי כנ חום יש הוא רנ ים, (תהלים עח) וש רי אומש ל וש אי רה שש ים יי חי ז פותש דוש. אה קה הנ

א. צה מש םא ני ל ק וש לי תנ סש ין מי די הנ של ת, כש בה ת שנ סל נל כש ני של אוי כש םא רה ל ה של קומו - מנ מש ר לי ין חוזי די הנ ן של יוה ה, כי זל הנ

ים: רי אומש ים וש חי נםם פותש יהי גי י הנ עי שש ם רי ל אותה ה, כה שה דג קש ר הנ דל סי ם" וש י נםענ יהי ל "וי אי רה שש ים יי חי פותש ה של עה שה בש
כו םא זה ל ים של עי שה רש ה. אוי לה תורה וות הנ צש ת מי ים אל רי שומש ים הנ יקי די צנ ם הנ יכל רי שש דוש. אנ קה ם הנ עה ל, הה אי רה שש ם יי יכל רי שש אנ
י חי כי ם שש ל גויי ה כה אולה שש ים לי עי שה ר: (שם ט) יהשובו רש אומי רוז וש ר כה עורי תש ים, ומי די קש "ה מנ ז דומה ה. אה מםר תורה שש לי
ל כה ם  יהל רי שש אנ ם.  יהל לי עמ ם  חי רנ מש של י  מי ין  אי וש נםם,  יהי גי בנ ם  דות אותה טורש לו  לה הנ רוחות  בוצות הה קש ל  כה וש ים.  להי אל

נו. רש מנ אה י של פי ה, כש לה עש מנ לש ה מי שורל ג של נל עם ת אותו הה ים אל גי נש ענ ה, ומש זל ם הנ עולה ת בה בה שנ י הנ רי שומש

יונהה לש ה רוחנ על ד, אותה חה דוש. אל קה ך הנ לל מל י הנ ני פש יו לי לה ים עה רי עורש תש ם מי יי ננ ת, שש בה שנ ית בש ני עמ תנ ה בש שורל י של ה מי זל
יה"ה. רש גנ נש מו סנ ית, ושש ני עמ תנ רוי בש שה י של ל מי ד ענ עומי ה של נל מג ד, אותו מש חה אל ג. וש ני ענ תש םא הי ל ג וש ני ענ תש הי ך לש רי טה צש הי ה של דושה קש

יו. לה ים עה רי עורש תש דוש ומי קה ך הנ לל מל י הנ ני פש ים לי עולי וש

ת רל חל ה, רוחנ אנ טה מנ ה לש מה לש שש םא ני זו ל רוחנ הנ הה של ה. וכש טה מנ לש ה של אה נה ה המ אותה ה מי רה סי ת חמ קל לל תנ סש ה רוחנ מי אותה וש
ן יוה א כי לה ש. אל ני עה הי ל ולש לי קנ תש הי ם לש דה אוי אותו אה ז רה ה, אה לה עש מנ ה ולש טה מנ מו לש לש שש םא ני ל ן של יוה ה. כי מה לש שש םא ני ה ל לה עש מנ לש של
ג נל עם בה ים  רי חי ים אמ ני מג ם מש אותה תוך  ם בש לה שש ני ית  ני עמ תנ וש נוי  עי ל  ענ ה  נה מנ תש הי ה של נל מג מש אותו  וש ר,  חי ן אנ מנ זש בי ם  לנ שש ני של

ים. יוני לש ים על ני ים שה עי בש ם שי אותה ר מי זנ גש ני ינו של ר די זנ ל גש ים לו כה עי ה, קורש לה עש מנ לש של

יו לה ה עה וה ר, צי קולה תון בש ד נה חה אל יש  ה אי אה מו. רה ים עי חי מי ם שש דה אה י הה ני ל בש כה וש לו,  א של לולה הי ח בנ מנ שה של ך  לל מל לש
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ה. חה מש שי או בש צש מה ם יי כגלה י של די ירוהו, כש תי הי וש

רון סה לו חי לה גש א בי צה מש ני ל של ם ענ דה אה ן הה ים מי עי רה פש ני ם, וש דה י אה ני ים בש ישי ני עמ מנ לו של לה ים הנ ני מג מש ים הנ רי ך חוזש ר כה חנ אנ וש
ל חםל. ג של נל ל עם טי בנ ת - יש בה ג שנ נל ל עם טי ה בי ם? זל ענ טנ ה הנ ית. מה ני עמ ל תנ ית ענ ני עמ ב תנ ישי תו? לי נה קה ה תנ ה. מנ טה ה ומנ לה עש מנ לש

ת יב אל שי חמ מנ ה של מנ ר מי ר יותי חי ר אנ בה ל דה יב ענ שי חמ מנ מו של ה כש חםל, דומל ג בנ ני ענ תש ת ומי בה ג שנ נל ל עם טי בנ ם הוא מש אי וש
ל חםל ת של רל חל נו. רוחנ אנ מל ה מי לה טש ג, ובי ני םא עי יו ל לה ה עה שורה ים של שי דה קר ש הנ ה, קםדל יונה לש על רוחנ הה רוך הוא. הה דוש בה קה הנ

א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה נו בה מל ים מי עי רה פש ני ים וש רי ז חוזש ג אותו, אה ני ענ יב ומש שי חמ ם מנ עולה ל הה ך ענ ר כה חנ ה אנ שורה של

ה זל ל חםל, ובה ה רוחנ של ם אותה עולה ל הה ה ענ שורה ן של מנ זש ל חםל, בי אשון של יום רי ת בש רל חל ית אנ ני עמ יך תנ רי ך צה שום כה מי
ן לה זש גו'. גנ ל וש זה ר גה של ה אמ לה זי גש ת הנ יב אל שי הי ך - (ויקרא ה) וש נש ימה סי חםל. וש ת רוחנ הנ יב אל שי חל םא הל ל ן של יוה ה, כי פואה ייש לו רש
ם דה י אה ני יב בש שי חמ מנ ב של נה ב. גנ נה גנ ש כש נל םא עם ין ל ן אי כי ם, לה דה י אה ני יב בש שי חמ ינו מנ רוך הוא, אי דוש בה קה ת הנ יב אל שי חמ ינו מנ אי
ג נל ת אותו עם ה אל טה מנ ים לש לי שש מנ י של י מי רי שש א. אנ בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ש בה נל רוך הוא, יאש לו עם דוש בה קה הנ ר מי יותי

אוי. רה יון כה לש על

גות רה דש ל הנ כה וש ים,  די דה צש הנ ל  כה בש ם  לי תנ שש ני דוש  קה יון הנ לש על ם הה שי הנ וש רות,  עמטה ים  עי בש שי בש ר  טי ענ תש מי ה  זל הנ יום  הנ
ה. שה דג ל קש ת של פל תוסל ה וש שה דג ל קש ה ענ שה דג קש כות ובי רה בש ת הנ חנ מש שי כםל בש הנ רות, וש מואה

לש שה ים, וש ילי בי ם שש יי ננ ים ושש לשי שש ש מי די קנ תש י מי רי המ ית. של אשי רי ת בש בנ ל שנ ה של שה דג י קש ת זוהי בה ב שנ רל ל על ה של שה דג קש
סוד ה בש נוחה ית, ומש אשי רי ה בש עמשי ל מנ לנ ת כש זו אל ה הנ שה דג קש ל הנ יר ענ כי זש הנ ים לש יכי רי ים. וצש דושי קש ים הנ פוחי ל תנ גות של רה דש
נו יש הנ ית, דש אשי רי ה בש עמשי ל מנ דות של עי ם, סוד הה הל לות בה לה כש ני גות של רה דש הנ לש  ים ושש ילי בי שש ם הנ יי ננ ושש ים  לשי ל שש של
בות, ש תי מי חה ים וש לשי זו שש דות הנ עי ייש בה ים, של להי ל אל כנ יש גו'. ונ ם וש אה בה ל צש כה ץ וש רל אה הה ם וש יי מנ שה כגלו הנ יש (בראשית ב) ונ

ים. דושי קש ים הנ פוחי תנ ל הנ גות של רה דש לש הנ ם שש ים עי ילי בי ם שש יי ננ ים ושש לשי שש

תון, חש תנ ם הנ עולה ל הה סוד של יון, וש לש על ם הה עולה ל הה ייש בו סוד של י. וש יעי בי י. שש יעי בי י. שש יעי בי ן: שש הי גות, של רה לש דש שה
יון לש על ם הה עולה ד הה חה אל ק. וש חה צש ד יי חנ ד פנ חה תון. אל חש תנ ם הנ עולה ד הה חה ים: אל להי ים אל מי עה פש לש  ה. שה מונה אל ל הה סוד כה וש
ל של ה  לה עש י בנ ני פש יד לי עי הה ב, לש לי צון הנ ה ורש חה מש שי בש זו  דות הנ עי ת הה יר אל עי הה ם לש דה אה יך  רי ים. צה שי דה קה ש  דוש, קםדל קה הנ

יו. אה טה ל חמ ל כה ר ענ פי כנ ה, מש זל צונו לה בו ורש ים לי יהשי ה וש ת זל יד אל עי מי י של ל מי כה ה. וש מונה אל הה

ד חה ל אל קה שש מי ה הוא בש דוש זל כו', קי נו וש ה בה צה רה יו וש ותה צש מי נו בש שה דש ר קי של ם אמ עולה ך הה לל ינו מל לקי ה ה' אל תה רוך אנ בה
בות ים תי עי בש שי ה לש כםל עולל כגלו. הנ יש ונ בש ייש  של מו  רות, כש חי בות אמ תי ש  מי חה וש ים  לשי ם שש הי וש ה,  מונה אל דות הה ד עי גל נל כש

בונו. בוד רי כש לו לי לה ים הנ רי בה דש צונו לנ ן רש וי כנ יש ם של דה ל אה קו של לש י חל רי שש ת. אנ בה ב שנ רל ל על ת של בה ם שנ הל ר בה טי ענ תש הי לש

ן ין כי אי ה של ש אותו. מנ די קנ ד לש יום עומי י הנ רי המ ר. של םא יותי ל ן, וש פל גל י הנ רי א פש שוהו בורי רש י פי רי יום, המ דוש הנ קי
ם עה ק בה א רנ לה ה, אל זל ה הנ לה יש לנ ש הנ די קנ תש םא מי ל נו. וש רש אנ בי מו של לו, כש לה ים הנ רי בה דש ש אותו בנ די קנ ים לש יכי רי נו צש אה ה, של לה יש לנ בנ

ה. זל ת לה ענ דנ ן הנ וי כנ ב, ולש לי צון הנ רש שו בי דש קנ ים לש יכי רי נו צש אה ה. וש יונה לש ה רוחנ על ם אותה יהל לי ה עמ שורה של ה, כש טה מנ דוש לש קה הנ

י רי שש ה. אנ זל יום הנ בנ תו  שה דג קש ים בי שי דש קנ תש שות ומי קה לות ובנ פי תש ים בי שי דש קנ ל מש אי רה שש יי אותו, וש ש  די קנ יום מש הנ וש
ים. מי עולה ה לש שה רג ת יש לנ חמ ה ננ זל שו יום הנ יהרש דוש של קה ם הנ עה ל הה אי רה שש יי

ה טה מנ לש ים של ני מג מש שות לנ ה רש נה תש י ני רי המ ה? של מה חםל. לה ש לש ין קםדל יל בי די בש הנ ם לש דה יך אה רי ת, צה בה את שנ יוצי ר של חנ אנ
ה טה מנ יד לש רי פש הנ ה, ולש יונה לש ה על שה דג קש דוש, בי קום קה מה חוד בש אות יי רש הנ ם לש עולה י הה עמשי ל מנ כה ם, ובש עולה ל הה לט ענ שש לי

ש. אי י הה אורי ל מש ך ענ רי בה יון, ולש לש על חוד הה יי מי

ה תה לש גש ני ה של יונה לש ה על שה דג ל קש ת של חנ ש אנ אי ט לש רה ת, פש בה שנ יום הנ זו בש נש גש ני נו וש מש טש ים ני רי חי אמ ים הה שי אי ל הה כה שום של מי
יא זו הי ש הנ אי הה . וש יהה נל פה זות לש נה גש ני נות וש מה טש שות ני אי ר הה ל ילתל ה, כה לה גנ תש זו מי ש הנ אי הה של ת. וכש בה שנ ת הנ שנ דג קש ה בי לה לש כש ני וש
ה יכה רי םא צש זו ל ש הנ אי הה ש. וש אי י הה אורי ל מש ך ענ רי בה יך לש רי ך צה שום כה . מי חנ בי זש מי י הנ בי ל גנ ת ענ טל לוהל ק, של חה צש ת יי דנ ל עמקי של

ה. לה עש מנ לש ש של אי ה הה אותה את מי יוצי ש של יא אי זו הי ש הנ אי הה ת, וש בה ל שנ ש של א אי לה ל חםל, אל ש של אי

ל ז כה אור, אה ת הה כנ רש בי ת בש כל רל בה תש ה מי לה עש מנ לש ש של אי הה את מי יוצי זו של ש הנ אי הה ן של יוה כי ש. וש ת אי לל סובל ש של י אי זוהי וש
יר. אי הה שות לש ן רש הל ת לה נל תל ני ן, וש קומה מש נות בי מנ תש ני אות וש רות יוצש חי אמ שות הה אי ר הה אה שש

ה אותה יר מי אי הה ה, לש טה מנ נות לש חמ ע מנ בנ רש בות, אנ כה רש ע מל בנ רש נות אנ מש דנ זש ש, מי אי ל הה ים ענ כי רש בה מש ה של עה ה שה אותה בש
ם הל יר לה אי הה ין, ולש ל ינד יהמי עות של בה צש ע אל בנ רש פםף אנ כש יך לי רי ך צה שום כה ש. מי אי י הה אורי ים מש אי רה קש ם ני הי ת, וש כל בםרל ש מש אי

ך. רי בה תש מי ר של ני תוך אותו אור הנ מי

ך. רי בה תש מי ר של ני ל הנ אור של הה אותו  ים מי טי שולש וש ים  ירי אי מש של ש  אי י הה אורי ם מש אותה ז לש מל עות רל בה צש ן אל אותה וש
שום יו, מי נה פה ם לש פה פש כה יך לש רי ר, צה ני י אותו אור הנ ני פש עות לי בה צש אל ם הה דה ה אה אל רש מנ של ה, כש טה מנ לש גות של רה ן דש הי שום של ומי

נו. מל ים מי ירי אי ם מש הי ם, וש יהל לי ט עמ אותו אור שולי של

יונות לש על הה גות  רה דש הנ ל  של ה  יונה לש על ה  שה דג קש אות  רש הנ לש י  די כש עות  בה צש אל הה ת  אל קםף  זש לי יך  רי צה כות  רה בש הנ ר  אה שש בי
ים ירי אי ד, ומש חה אל כות כש רש בה תש גות מי רה דש ל הנ כה ן, וש הל ש בה די קנ תש הי ן וש הל ר בה טי ענ תש דוש הי קה ם הנ שי הנ כםל, של ל הנ טות ענ שולש של
עות בה צש אל ת הה ף אל כופי לש יך  רי אן צה כה ה. וש לה עש מנ ם לש פה קש זה ים לש יכי רי צש ך  שום כה כםל, ומי ל הנ ה של יונה לש על ה הה נורה מש תוך הנ מי
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ים ירי אי ים ומש טי אן שולש כה יון, ומי לש על אור הה מה תוך הנ ים מי ירי אי מש ה של טה מנ לש גות של רה דש ת הנ אות אל רש הנ י לש די ר כש ני י הנ ני פש לי
ש. אי י הה אורי ם מש הי ה, וש נה מל מי

גות רה דש ל הנ כה אשון, וש אותו אור רי ים בש די עומש ים של יוני לש ם אורות על הי י אור, של אורי ים מש כי רש בה נו מש ל יום אה כה בש
ה זל סוד הנ שום הנ ש. ומי אי י הה אורי ים מש אי רה קש ה ני לל אי יון, וש לש על אור הה מה הנ תוך  ת מי חנ אנ ן כש ירות כגלה אי כות ומש רש בה תש מי

ש. אי י הה אורי א מש ים בורי כי רש בה מש

ה אותה ש, מי אי ה הה אותה ים מי ירי אי יל ומש ש, הואי אי י הה אורי יר מש אי ים מי רי םא אומש ל א, וש ה בורי מה ר, לה םאמנ ם ת אי וש
ים, טי שולש ים וש ירי אי מש ם של ל אותה כה ה וש טה מנ לש גות של רה דש ן הנ ל אותה ת, כה בה ת שנ סל נל כש ני ן של יוה א, כי לה ת? אל כל בםרל ה מש נורה מש
ה דה קג נש ה  ק אותה א רנ לה ים בו, אל אי רש ני םא  ל וש ים בו  רי מה שש ני וש ים  זי נה גש ני וש ים  ני מה טש ני וש ה,  זל ר הנ ני ים בנ לי לה כש ני וש ים  סי נה כש ני ם  כגלה

ת. בה שנ ל יום הנ כה ה בש תוכה נו בש מש טש ם ני כגלה ה, וש דה בנ לש

או יהצש ם  כגלה וש ה,  עה שה ה  אותה בש או  רש בש ני לו  אי ד כש חה אל וש ד  חה ל אל ם כה יא אותה ת, הוא מוצי בה שנ את הנ יוצי ן של יוה כי
ים, ירי אי מש ן של יוה יר. כי אי הה יו לש נה פה ים לש עי נה כש ני ך, וש רי בה תש ה מי זל ר הנ ני ז הנ אה לט, וש שש ם לי קומה ל מש נו ענ מנ תש הי ם וש קםדל מי או כש רש בש ני וש

קומו. ל מש ד ענ חה אל ד וש חה ל אל ים כה ני מנ תש ם מי ז הי אה

יון. לש על אור הה מה תוך הנ ירות מי אי יום ומש טות בנ י אור, שולש אורי אות מש רה קש ני יונות של לש גות על רה ן דש ה אותה מו זל כש
ל אי רה שש יי ן של יוה יום. כי יר הנ אי מי ד של תוכו ענ ם לש יס אותה ני כש ם ומנ ס אותה יון כוני לש אור על ה, אותו מה לה יש לנ ד הנ יורי ה של עה שה בש
ים רי םא אומש ל אורות וש מש ר הנ ים יוצי כי רש בה ן מש כי לה אור, וש מות הה לי שש ם בי יא אותה ז מוצי יום, אה אור בנ ל הה ים ענ כי רש בה מש

ה. טה מנ לש גות של רה דש ן הנ שום אותה ש, מי אי י הה אורי א מש אן בורי כה ר). וש א יוצי לה א (אל בורי

יונות לש על גות הה רה דש תונות. הנ חש תנ גות הנ רה דש הנ יונות וש לש על גות הה רה דש מוזות הנ ן רש הל עות, בה בה צש אל כםל הוא סוד הה הנ וש
גות רה דש הנ וש יונות  לש על הה גות  רה דש הנ כות  רש בה תש מי עות  בה צש אל הה ת  יפנ קי זש ובי ה,  לה עש מנ לש עות  בה צש אל הה ת  יפנ קי זש בי עות  נודה

ן. דה בנ תונות לש חש תנ גות הנ רה דש יר הנ אי הה ים לש כי רש בה תש עות מי בה צש אל ת הה כנ מה נש הנ ד, ובש חה אל תונות כש חש תנ הנ

י חורי אמ ל  של ם  יי ננ רש פה צי הנ ים.  ני פש לי ן  דה בנ לש עות  בה צש אל הה וש עות.  בה צש אל הה י  חורי אמ ל  של ם  יי ננ רש פה צי הנ ה,  זל הנ סוד  הנ וש
עות בה צש אל ם. הה יי חורנ ים אמ אי רה קש ני ים של ני ם פה אותה ר, וש תוך אותו ני יר מי אי הה יכות לש רי צש רות של חי ים אמ ני ם פה עות הי בה צש אל הה
ה לל י. אי חםרה ת אמ אל יתה  אי רה ה - (שמות לג) וש סוד זל ים. וש כגסי מש ים הנ יי ימי ני פש ים הנ ני פה ן הנ הי לו  ם, אי יי ננ רש פה י צי לי ים בש ני פש לי
ים ני פה ן הנ הי ם, של יי ננ רש פה צי י  לי ים בש ני פש לי עות  בה צש אל ה הה לל אי או,  יירה םא  ל י  ננ ופה ן.  יהל ני רש פה צי חור בש אה לש עות  בה צש אל י הה חורי אמ

ים. יי ימי ני פש הנ

ר, ני תוך אותו הנ ל אור מי בי קנ ם, לש יי ננ רש פה צי עות בנ בה צש אל י הה חורי ת אמ אות אל רש הנ לש יך  רי ר, צה ני ל הנ ים ענ כי רש בה מש של וכש
א לה ירות אל אי ן מש ינה י אי רי המ ר, של תוך אותו ני ירו מי יהאי ן של אות) אותה רש הנ פות (לש כש יך לי רי םא צה עות ל בה צש אל ים הה ני ת פש אל וש
לוי גה ר של תוך ני ירות מי אי ן מש ינה אי ל. וש לה ה כש לל גש םא ני ל של נוז וש גה יר וש מי הוא טה ה, של לה עש מנ ה לש לה עש מנ לש יון של לש על ר הה ני תוך הנ מי
אות רש הנ יך לש רי םא צה עות ל בה צש אל ים הה ני ת פש אל ם, וש יי ננ רש פה צי עות בנ בה צש אל י הה חורי ת אמ אות אל רש הנ לש יך  רי ך צה שום כה ל. מי לה כש
ן, הי יונות  לש על ירות.  אי מש ים  יי ימי ני פש ומי ן,  הי יות  ימי ני פש ירות.  אי מש ן  הי ר  תל סי ובנ ן,  הי ירות  מי טש ה.  זל הנ ר  ני הנ י  ני פש לי

א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ל בה אי רה שש ם יי יהל רי שש ירות. אנ אי ן מש ים הי יוני לש על ומי

ה מה עמרג ת  רל אל שש ני ם  דה אה הה ש  פל נל וש  , רוחנ ה  ה אותה קה לש תנ סש הי ל של ענ ת  בה את שנ יוצי של כש ים  מי שה בש בי יחנ  רי הה לש יך  רי צה וש
. שוהה רש י פי רי המ נו, ונ מל רוחנ מי ה הה קה לש תנ סש הי לוק של שום אותו סי ים) מי עי קה בש ית בי ני תנ שש (מי

ה, אי םא ורש ל ב בה ר. אמ אי בה תש ני וש שוהו  רש ה פי סוק זל גו'. פה וש הו  כי רמ בה יש יו ונ דה גה בש יחנ  ת רי ח אל יהרנ תוב (בראשית כז) ונ כה
יו, דה גה יחנ בש ת רי ח אל יהרנ תוב ונ ה, כה אי םא ורש גוף. ב םא לנ ל ש וש פל נל ס לנ נה כש ני ר של בה הוא דה שום של ש, מי פל נל יום הנ יחנ הוא קי רי הה

ם. שה בש לה רוך הוא לש דוש בה קה ן לו הנ תנ נה אשון של רי ם הה דה י אה בושי ם לש יו אותה לו הה אי שוהו של רש י פי רי המ

ן גנ לש יסו  ני כש הי של ה כש אשונה רי בה בו  ש  בי לנ תש הי ד של בה כש ני בוש  לש נו אותו  מל ר מי ערבנ ם, הה דה א אה טה חה של י כש רי המ שום של מי
יהה ן, הוא הה דל ן עי גנ ם בש דה אה בו  ש  בי לנ תש הי אשון של רי הה בוש  לש ר. הנ חי אנ בוש  לש בי אותו  יש  בי לש א הי טה חה ר של חנ אנ וש ן,  דל עי

ן. פםרל י צי בושי או לש רש קש ני ים של בושי ם לש אותה ם, וש יי חורנ או אמ רש קש ני בות של כה רש ן מל אותה ים) מי בושי לש ם מנ אותה (מי

ר מנ שש ני וש ם,  דה ת אה אל יפו  קי ם הי ים, כגלה דושי נות קש חמ ם מנ ל אותה כה וש בות  כה רש ן מל ל אותה ן, כה דל עי ן  גנ יהה בש הה של וכש
י בושי לש ש בי בי לנ תש הי ים, (וש בושי ם לש נו אותה מל רו מי בש עה הה א וש טה חה ן של יוה כי יו. וש לה ב אי רנ קש ע לי ר רנ בה יהה יהכול דה םא הה ל כםל, וש הנ מי
רו בו אמ שש םא ני ל ים. וש דושי נות קש חמ ם מנ נו אותה מל קו מי לש תנ סש הי עות, וש רוחות רה ים וש עי ים רה רי בה דש ד מי חנ ים) פה רי בה דש חםל מי

ת. רל חל ה אנ מה יב זגהמ בי ם סש יי ננ רש פה צי ת הנ ים אל בי סובש עות של בה צש אל י הה ני רש פה י צי אשי ם רה א אותה לה אל

יו לה ה עה בל רש ם מנ ך גנ בות, כה רנ תש מי ה של מה י כנ רי המ ה, של מה ל זגהמ ם של יי ננ רש פה ן צי ל אותה די גנ ם לש דה אה יך לש רי םא צה ך ל שום כה ומי
יהכול אותו קום, של אותו מה לון בש ה קה עמשל םא ינ ל ן, של רםק אותה זש םא יי ל ן, וש זםר אותה גש יך לי רי צה ל יום וש כה ג בש אנ דש יי ה, וש מה זגהמ
ל קום של מה ים אותו בנ יכי רי םא צש ל ר, וש חי אנ ד הה צנ יף הנ קי ם מנ יי חורנ ל אמ כה י לש רי המ ה. של לה עש מנ לש מו של כםל כש הנ ק. וש זי נה הי ם לש דה אה

ם. עולה הה

ם יו אותה ה הה אשונה רי י בה רי המ ץ. של רל אה בה ן של דל עי ן הה י גנ צי ל עמ ים של לי עה הל ים מי רי חי ים אמ בושי ם לש דה אה ה לש שה ך עה ר כה חנ אנ
יו ים הה בושי ם לש אותה ן. וש גה הנ מי או  יהצש ץ, וש רל אה ל הה ן של גה הנ ו מי שה כש ענ ה, וש לה עש מנ לש ן של גה ל הנ ם של יי חורנ ם אמ אותה ים מי בושי לש
יו דה גה בש יחנ  ת רי ח אל יהרנ תוב ונ כה של הו  ם. זל הל ה בה חה מי ם ושש הל ת בה בל ינשל תש מי ש  פל נל הנ ן של גה ל הנ ים של מי שה יחות ובש ים רי לי עמ מנ
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. יחנ אותו רי ק בש חה צש ל יי רוחו של שו וש פש ה ננ בה ינשש תש י הי רי המ הו, של כי רמ בה יש ונ

יון לש יחנ על ל אותו רי ענ יחנ  אותו רי שו בש פש ת ננ ב אל ינשי ים לש מי שה בש יחנ בנ רי הה לש יך  רי ת, צה בה את שנ יוצי של ך, כש שום כה מי
נו מל מי של דוש  קה קום הנ מה יום הנ י קי רי המ ס, של דנ ים הוא המ מי שה בש בנ ה של עגלל מש הנ יחנ  רי אותו  נו, וש מל ק מי לי תנ סש הי של דוש  קה
ה. רה אמ שש ני לות של טש רש ענ תש ה הי אותה יים מי קנ תש הי י לש די ה, כש לה עש מנ לש מו של ש כש פל נל יום הנ הו קי זל ס. וש דנ מות הוא המ שה נש אות הנ יוצש

ת יים אל קנ ים, לש מי שה יחנ ובש ים רי לי עמ מנ ץ של רל אה ל הה ן של דל ן עי י גנ בושי ם לש אותה ם בש דה ש אה בי לנ תש ת, הי בה שנ את הנ יוצי של כש
א מה גש דג ש, כש פל נל יום הנ אי קי דנ ונ ס הוא  דנ המ ונ נו.  מל ה מי קה לש תנ סש הי ה של דה בה כש ני ה  יונה לש ה על דושה קש רוחנ  ה  ל אותה ענ ש  פל נל הנ

ש. פל נל יום הנ ה קי מה יש קנ תש הי ה, של יונה לש על

ם עולה מו הה ם כש דה אה ש הה פל ת נל דל ז עומל שו, אה פש ת ננ ת אל חנ מנ שנ ה ומש חה מש שי ם בש דה ל אה ת ענ דל יורל ה של יונה לש ה רוחנ על אותה
ה אותו נה הנ מש רוחנ  ה  אותה ך  ה, כה זל ם הנ עולה בה זו  הנ רוחנ  ת הה ה אל נל הנ ם מש דה אה של מו  נו. כש מל נות מי הה יד לי תי עה א, של בה הנ
ה ול רש ם מנ דה אה מו של ך. כש של פש חות ננ צה חש צנ יענ בש בי שש הי תוב וש כה גו'. וש ל ה' וש ג ענ ננ ענ תש ז תי תוב (ישעיה נח) אה כה א, של בה ם הנ עולה לה
מות לי ת שש ים אל לי שש ה ומנ ם זוכל דה אה הה של ז כש א. אה בה ם הנ עולה ה אותו לה ול רש ם הוא מנ ך גנ ה אותו, כה נל הנ ג ומש נל ת אותו עם אל
ל אי רה שש ה יי תה י אה די בש י ענ ר לי םאמל י ר, (שם מט) ונ אומי יו וש לה א עה רוך הוא קורי דוש בה קה נו, הנ רש מנ אה י של פי ת כש בה בוד שנ כש

ר. אה פה תש ך אל ר בש של אמ

רוך דוש בה קה ן הנ מי זו זי ך הנ רל דל הנ נו של קי לש י חל רי שש רו, אנ מש אה כו וש םאשו. בה קו ר שש נה ים וש רי בי חמ ר הנ אה א ושש בה י אנ בי ם רנ קה
י קי לש י חל רי שש ם. אנ כל מה ר עי בי חנ תש הי י לש די כש זו  הנ ך  רל דל הוא הנ רוך  בה דוש  קה ן הנ מי י זי א, לי בה י אנ בי ר רנ מנ ינו. אה ני פה לש הוא 

םאת. ז ך הנ רל דל י לנ יתי כי זה של

ה לשה שש ק לי לה חל נל ד של חה י אור אל יתי אי רה וש ך,  רל דל י לנ אתי יהצה ה  זל יום הנ י, הנ יתי אי רה ה של ם מנ כל ר לה ם, אםמנ הל ר לה מנ אה
אורות ת הה לשל ם שש ו אותה שה כש ענ י. וש קי לש י חל רי שש י, אנ יתי אי ה רה ינה כי אי שש דנ י, ונ תי רש מנ אה נו. וש מש טש ני י וש ננ פה לש כו  לש הה אורות, וש

א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה יר בה אי הה יונות לש לש נורות על ם אורות ומש תל אנ אי של דנ ם, ונ ם הי תל י, אנ יתי אי רה של

י יתי אי רה ן של יוה ם, כי יכל די ת יש חנ יו תנ לו הה לה רות הנ תה סש ני יות הנ לי גה רש מנ ל הנ כה י של תי עש םא יהדנ אן ל ד כה א, ענ בה י אנ בי ר רנ מנ אה
א סי כי הנ תוך  ה לש יום זל ים בש ים עולי רי בה דש ל הנ כה י של תי עש יהדנ לו,  לה ים הנ רי בה דש הנ רו  מש אל ם נל כל בונש ת רי ונ צש צון מי רש י בי רי המ של
ים) עי בש (שי ים  רי טש ענ תש ה מי זל יום הנ הנ וש דונו.  אמ רות לנ ם עמטה הל ה מי עושל וש ים  ני פה ל הנ ענ בנ ם אותו  אותה חנ  לוקי וש יון  לש על הה

ה. זל יום הנ אן בנ רו כה מש אל נל ים של רי בה ם דש אותה א בש סי כי בוד הנ כש דושות לי בות קש כה רש ים מל שי שי

נו לה רוב  הוא קה ה של זל ר הנ פה כש לנ ך  לי ני א,  בה י אנ בי ר רנ מנ אה ש.  מל של יב הנ עלרי הל ה של אה רה וש יו  ינה עי ת  ף אל קנ זה ך  ין כה בי
א, בה י אנ בי ר רנ מנ ה. אה תורה ל בנ די תנ שש הי ים לש רי בי חמ ר הנ אה א ושש בה י אנ בי ם רנ ה קה לה יש לנ צות הנ חמ ם. בנ נו שה לה וש כו  לש ר. הה בה דש מי בנ
רוך הוא דוש בה קה הנ ן של מנ זש ו הוא הנ שה כש ענ ן, של דל ן עי גנ בש ים של יקי די צנ ת הנ ם אל הל ר בה טי ענ ים לש רי בה ר דש םאמנ ה נ אה לש הה אן וה כה מי

ץ. רל אה בה ים של יקי די צנ קולות הנ ים לש יבי שי קש ן מנ דל ל עי ים של יקי די צנ ל הנ כה וש

ה ייש זל סוק הנ פה ם. בנ דה י אה ני בש ן לי תנ ץ נה רל אה הה ה' וש ם לנ יי מנ ם שה יי מנ שה תוב (תהלים קטו) הנ ר, כה מנ אה א וש בה י אנ בי ח רנ תנ פה
אן ייש א כה לה ם? אל יי מנ ם שה יי מנ שה ה הנ ה זל ם. מנ דה י אה ני בש ן לי תנ ץ נה רל אה הה ה', וש ם לנ יי מנ שה ר: הנ לומנ יך  רי צה ך  כה וש ן,  בוני תש הי לש

ם. יי מנ ייש שה ם וש יי מנ ייש שה שום של ן, מי בוני תש הי לש

יונות לש על הה גות  רה דש הנ ל  כה וש ם.  הל מי ה  טה מנ לש ץ  רל אל וש ה,  לה עש מנ לש ם  יי מנ שה ם.  הל מי ה  טה מנ לש ץ  רל אל וש ה,  טה מנ לש ם  יי מנ שה
ם יי מנ ה שה ר (שם קד) נוטל מנ אל נל מו של יעות, כש רי ר יש של ם על ה, הי טה מנ ם לש יי מנ ה. שה לל אי ה בש לל ה, אי מו זל ן כש תונות כגלה חש תנ הנ וש
י יעי שי תש ה. הנ תונה חש תנ ץ הנ רל אה ת הה יג אל הי נש הנ ם לש תוכה בש נות של חמ מנ ת הנ אל ם וש ה אותה שה רוך הוא עה דוש בה קה הנ ה. וש יעה רי יש כנ

ר. קה עי י הוא הה ירי עמשי ה. הה לה גה עמ עמבותות הה ים כנ בי סובש ים, של תוני חש תנ ת הנ יג אל הי נש מנ

א סי כי הנ תוך  ה מי טה מנ ט לש שי פנ תש הי אור של ה ייש  אה לש הה וה י  יעי בי שש הנ י. ומי יעי בי שש ד לנ ענ ים ייש  ני מג נות מש חמ מנ ל הנ כה ובש
ה. טה מנ י וה יני מי שש הוא לנ י, וש יעי שי תש ן לנ , נותי חנ הוא לוקי אור של אותו הה י, מי ירי עמשי הה י, וש ירי עמשי יר לה אי יון, ומי לש על הה

ד חה ל אל כה לש ן כםחו  נותי ד וש אור עומי הה ם, אותו  יא אותה ים ומוצי בי כוכה ים כםחות הנ די קה פש ני של ה, כש זל י הנ יני מי שש הנ
הו ים - זל רםב אוני גו'. מי ם וש אה בה ר צש פה סש מי יא בש מוצי תוב (ישעיה מ) הנ כה יך, של רי צה קום של אותו מה נות בש מנ תש הי ד לש חה אל וש

ים. א רםב אוני רה קש ני ה של לה עש מנ לש ר של זםהנ הנ

םא ל ל, של אי רה שש ץ יי רל אל ט לש רה כםל. פש ת הנ יג אל הי נש הנ ץ לש רל אה ל הה ענ ם וש עולה ל הה ד ענ קה פש ני ה, וש נל מג יענ ייש מש קי רה יענ וש קי ל רה כה ובש
רוי יך שה ר, אי םאמנ ם ת אי . וש שוהה רש י פי רי המ דו, ונ בנ רוך הוא לש דוש בה קה א הנ לה ר, אל חי םא כםחנ אנ ל יענ וש קי םא רה ה ל יג אותה הי נש מנ

ת? רל חל ץ אנ רל ל אל ר כה אה שש יענ כי קי רה הה יהה מי לל ד עה ר יורי טה ל ומה י טנ רי המ ל, ונ אי רה שש ץ יי רל ל אל יענ ענ קי ם רה נה חי לש

ן ן מי יענ נותי קי ל אותו רה ט ענ שולי ה של נל מג אותו מש ם, וש עולה ל הה ים ענ טי שולש ים של ני מג יענ ייש מש קי רה יענ וש קי ל רה כה א בש לה אל
אותו ץ. וש רל אה ה לה טה מנ ן לש נותי ה, וש נל מג אותו מש חנ מי יענ לוקי קי אותו רה ה) וש טה מנ ת לש תי י לה די , (כש יענ קי אותו רה ייש לו לש כםחנ של הנ
יהה לל עה יענ של קי רה ל אותו הה ט ענ ין שולי ה אי דושה קש ץ הנ רל אה ל הה בה ה. אמ לה עש מנ לש ית של צי מש תנ הנ א מי לה חנ אל ינו לוקי ה אי נל מג מש הנ

. יענ קי אותו רה ה בש דושה קש ץ הנ רל אה ת הה ד אל הוא פוקי דו, וש בנ רוך הוא לש דוש בה קה א הנ לה ר, אל חי םא כםחנ אנ ל ר, וש חי ה אנ נל מג מש

ה אה לש הה ח וה תנ אותו פל שום, ומי ח רה תנ פל ח לש תנ פל ים מי ני מג מש ל הנ טון כה לש שי ים וש דועי ים יש חי תה יענ ייש פש קי רה יענ וש קי ל רה כה בש
ד חה לט אל שש שות לי ת לו רש נל תל ני של כש ט לי רה רו פש בי ח חמ תנ חום פל תש לו) לי פי ה (אמ ס זל נה כש םא ני ל ה, וש ימה םא ני ל מש לו כי פי ט אמ םא שולי ל
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רו. בי ל חמ ד ענ חה ץ אל רל אה בה ים של כי לה מש ים הנ טי ז שולש אה רו, וש בי ל חמ ענ

ים רי חי ים אמ חי תה ים פש עי בש ה ייש שי זל ח הנ תנ פל ת הנ חנ תנ ילו"ן, וש בי א גש רה קש ני ד של חה ח אל תנ ים ייש פל יעי קי רש ל הה ע כה צנ מש אל בש
ך רל ה דל ח עולה תנ פל אותו  יו. ומי לה ים אי בי רי םא קש ל ה של מה ם אנ יי פנ לש ל אנ חוק של רה ים מי רי ים שומש ני מג ים מש עי בש שי ה, וש טה מנ לש
א רה קש ני ח של תנ פל ר הנ ענ ד שנ , ענ יענ קי רה בה ים של די דה צש ל הנ כה ח לש תנ פל אותו הנ יון, ומי לש על א הה סי כי ה לנ יעה גי מנ ד של ה, ענ לה עש מנ ה לש לה עש מנ לש

ל. אי רה שש ץ יי רל ל אל ה של חומה ל תש יענ של קי רה יום הה ם הוא סי שה דו"ן), של נש דו"ן (מנ גש מנ

א סי כי בנ ים  שומי רש ם  כגלה ילו"ן,  בי גש א  רה קש ני של ח  תנ פל אותו  תוך  בש ים  שומי רש של ים  חי תה פש ים  עי בש שי ם  אותה ל  כה וש
ץ רל אה ת הה ד אל הוא פוקי רוך  בה דוש  קה הנ וש ם.  יהל לי עמ ר  חי אנ ט  םא שולי ל ק, של דל צל י  עמרי שנ ים  אי ם קורש כגלה ולש דוש,  קה הנ
ם ים אותה לי בש קנ מש ה  ידה קי פש ה  ית אותה צי מש תנ ומי יך.  רי צה של מו  ה כש ידה קי פש בי ח  תנ פל לש ח  תנ פל מי  , יענ קי רה אותו  בש ה  דושה קש הנ

ים. רי חי אמ ים הה ני מג מש ל הנ כה ים לש ני נותש ים, וש ני מג ים מש עי בש שי

השלמה מההשמטות  (סימן ד)

ת חנ תנ ג מי לל ל של טנ ן, נה דל ן עי רוך הוא גנ דוש בה קה א הנ רה בה של ן הוא כש גה ע הנ קנ רש דול, קנ גה ר הנ זל יעל לי י אל בי ת רי אנ וה צנ ייש בש
יא הי םאת, של ז ץ הנ רל אה ם הה עי ענ  נוגי ינו  אי ן. וש דל ן עי ל גנ של יתו  עי קה רש קנ הו  זל ן, וש גה ע הנ קנ רש ה קנ עמשה ה ננ נה מל בוד, ומי כה א הנ סי כי
דוש קה ל הנ מו של יר. ושש פי סנ ת הנ ננ בש ה לי עמשי מנ ים, כש ני וה גש ל הנ ין כה עי ן הוא כש גה י הנ בי ל גנ ענ יענ של קי צות. רה רה אמ ל הה כה ה מי לה עש מנ לש
ת. ענ בנ ל טנ כה ים בש ני ה אופנ עה בה רש אנ , וש יענ קי רה צות הה ה קש עה בה רש אנ עות בש בה ע טנ בנ רש אנ . וש יענ קי רה ע הה צנ מש אל קוק בש הוא חה רוך  בה
ן ננ עמ ה מי כגסל הוא מש בוד, וש כה א הנ סי י כי ני ז פש אוחי ד של ן ענ גה ע הנ קנ רש קנ עוץ מי ה נה זל מוד הנ ענ ד, וש חה מוד אל יענ ענ קי רה ע הה צנ מש אל ובש
ר מוד חוזי ענ הה וש יע,נ  קי רה עות הה בש טנ ים בש זי ם אוחמ ם כגלה ענ יו. פנ לה ד עה ים עומי די בנ הנ בוש  ל לש יאי רי בש גנ ך  אה לש מנ הנ וש בוד.  כה הנ

דות. יורש עולות וש צות וש נוצש טות וש ש בולש פםרה מש ם הנ יות שי אותי ב, וש יענ סובי קי רה הה וש

ה אה י רה םאת, מי ז ע כה מנ י שה ך. מי כה ם לש יתל כי זש ם של יכל רי שש ים, אנ דושי ים קש יקי די נות צנ חמ מנ דו  נודש תש א: הי קול קורי
מוד ענ הה ד. וש יענ עומי קי רה הה ק וש לי תנ סש הוא מי ים, וש די בנ בוש הנ יש לש אי י הה די ל יש עו ענ סש נה יענ בש קי רה גון הה ל ני יות כה הש ה, בי לל אי כה
אור ד הה גל נל ים לש די ים עומש יקי די צנ הנ מוד. וש ענ אותו הה ה בש לה עש מנ לש ם מי ר, אור נםענ ך אור זםהנ שה מש ני ד של ד, ענ יורי ה וש ן, עולי גי ננ מש

ה. לה יש לנ צות הנ ד חמ נו ענ מל ים מי ני הל נל הוא וש הנ

מוד ענ הה וש יענ  קי רה בוב הה ים קול סי עי ים, שומש יקי די צנ ם הנ ס עי ני כה הוא לי רוך  בה דוש  קה א הנ בה של ה כש לה יש לנ י הנ צי חמ בנ
בודו. כש א מי לי מנ תש ן מי גה ל הנ כה וש ם,  אה את בורש רנ קש לי ם  יהל פותי חג ים מי ים עולי יקי די צנ הנ וש א,  שי ננ תש ן מי גה הנ ע  קנ רש קנ וש ן,  גי ננ מש
זות חמ לנ ם  תה וה אמ ם תנ נםענ אותו  או, ומי רש בש ני ם של קםדל יו  הה י של פי בות כש קי ונש ים  רי כה זש רוחות  גות הה וש דנ זש ה מי עה שה ה  אותה בש

ים: (עד כאן מההשמטות) רי גי נו רוחות לנ יש הנ י, דש רי ים פל ם עושי ם ה', כגלה נםענ בש

, יענ קי רה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה ה הנ שה עה של ים. כש יוני לש יו, ייש בו סוד על לה ד עה עומי יענ של קי רה ה, בה טה מנ לש ן של דל ן עי גנ בש
אותו יעו לש גי הי ד של טו ענ שש פנ תש הי ה, וש טה מנ יענ לש קי ם רה הל ה מי שה עה ד, וש חה אל ם כש פה תש שי בודו וש א כש סי תוך כי ם מי יי ש ומנ יא אי בי הי
ם יי ומנ ש  ים אי דושי קש ים הנ יוני לש על ם הה יי מנ שה הנ ח מי קנ הוא? לה רוך  בה דוש  קה ה הנ שה ה עה בו. מל יהשש וש ן  דל ן עי גנ ל  קום של מה
ים, יוני לש על ם הה יי מנ שה הנ מי לו  טש ני ים של ומנ ש  ם אי אותה ים, ומי לי גש ני םא  ל וש ים  לי גש ני ים, של אי צה מש ני םא  ל וש ים  אי צה מש ני ים של רי חי אמ

ר. חי יענ אנ קי תוך רה ר לש בי חנ תש ה, ומי טה מנ לש ה של זל ן הנ גה ל הנ ח אותו ענ תנ , ומה יענ קי רה ת הה יחנ תי ם מש הל ה מי שה עה

ה עה בה רש אנ ייש  לו  לה ים הנ ני וה גש חםר. לנ שה וש יהרםק  דםם  ן אה בה ן - לה גה ל הנ ענ של יענ  קי רה ת הה יחנ תי מש ה  אותה ים בש ני וה גש ה  עה בה רש אנ
ם אותה ן. ומי גה י הנ בי ל גנ ענ של יענ  קי רה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ ים לש חי תה פש ם הנ אותה , וש יענ קי רה ת הה יחנ תי ה מש אותה ת לש חנ תנ ים מי חי תה פש
ח תנ פל אותו  ין בש יהמי ד  צנ ה אורות. לש עה בה רש ים אנ חי תה ה פש עה בה רש אנ ים בש חי תה פש ני  , יענ קי רה ם אותו  הל ה מי עמשה ננ ם של יי מנ ש  אי
הוא ח של תנ פל ין, ובנ יהמי ח הנ תנ פל ים, בש חי תה י פש ני ם שש אותה י אורות בש ני ים שש ירי אי ין מש יהמי ם) הנ יי מנ ד (הנ ת צנ יחנ תי תוך מש מי

ים. ני פה ד הנ גל נל ים) כש ני הוא פה א אור, וש ים יוצי ני פש (בי

צות נוצש תש הי ת בש צל נוצל וש ת)  טל לוהל ת (וש טל ה ובולל ירה אי ת מש חנ ה אות אנ שומה ין רש יהמי ד  צנ יר לש אי מי אור הנ הה תוך  בש
םא ל ת, וש דל יורל ה וש זו עולה אות הנ ח. הה תנ פל ל הנ אור של ע אותו הה צנ מש אל ת בש דל עומל אות מ', וש יא הה הי אור, וש תוך אותו הה מי
ד. חה קום אל מה ת בש דל ה עומל ינה ך אי שום כה ה, ומי יא אותה ה אות ומוצי חנ אותה אור לוקי ד. אותו הה חה קום אל מה ת בש דל עומל

ת צל נוצל וש ת  טל ובולל ה  ירה אי מש של ת  חנ אנ אות  ה  שומה רש ים,  ני פה הנ ד  גל נל כש הוא  של ד  צנ בנ יר  אי מי הנ אור  הה תוך  בש
אור הה ע אותו  צנ מש אל ת בש דל עומל ית ב' (ד'), וש אי רש ני ים  מי עה פש לי וש אות ר',  יא הה הי וש אור,  הה אותו  תוך  צות בש נוצש תש הי בש
יות אותי י הה תי ד. שש חה קום אל מה ת בש דל םא עומל ל לויהה, וש םא גש ים ל מי עה פש לי לויהה וש ים גש מי עה פש ת, לי דל יורל ה וש עולה ח, וש תנ פל בנ של
אור, הה תוך אותו  אות מי יוצש לו  לה יות הנ אותי י הה תי ן, שש דל ן עי גנ סות לש נה כש ים ני יקי די צנ מות הנ שש ני של דות, וכש עומש לו  לה הנ

ים. די יורש ים וש עולי ה, וש מה שה ה נש ל אותה דות ענ עומש וש

יא הי ת, של חנ ה אנ יונה לש ה על בה כה רש בות. מל כה רש י מל תי ה שש לה עש מנ לש ים מי די יורש ים וש ימי די קש ים, מנ חי תה פש י הנ ני ם שש אותה ז, מי אה וש
א רה קש ני של דול  גה ה  נל מג מש ל אותו  של תו  בש כנ רש מל יא  הי יהה, של ני שש הנ ה  בה כה רש מל הנ ים.  ני גה סש הנ דול  גש ל,  אי יכה מי ל  של תו  בש כנ רש מל
ך, לום בואי ה: שה ים לה רי ה, אומש מה שה נש ל הנ ים ענ די עומש ים וש די ם יורש הי "ל. וש אי פה א רש רה קש ני ד של בה כש ני ש  מה ה שנ זל "ל. וש בואי
ל אור של תוך אותו הה זות לש נה גש ני ן, וש קומה מש דות בי עומש יות עולות וש אותי י הה תי ן שש ז אותה אה לום. וש םא שה לום יהב םא שה יהב

ים. חי תה ם פש אותה

םאל מ ד שש צנ ד לש חה ים, אל חי תה ם פש אותה בש ש  אי אור הה ים מי טי ים לוהמ רי חי י אורות אמ ני ים, שש רי חי ים אמ חי תה י פש ני שש



1184

ת נ'. חנ אות אנ ת ג' וש חנ ם. אות אנ תוכה ים בש צי נוצש ם אורות וש אותה טות בש רות לוהמ חי יות אמ י אותי תי חור. שש אה ד לש חה אל וש
ם אותה אות מי דות, יוצש יורש צות, עולות וש לו נוצש לה רות הנ חי אמ י הה תי ן, שש קומה מש רות לי אשונות חוזש רי יות הה אותי הה של וכש

ה. מה שה נש ל הנ דות ענ עומש אורות וש

דול ה גה נל מג ל, מש יאי רי בש ל גנ תו של בש כנ רש יא מל ת הי חנ ה אנ בה כה רש ים. מל חי תה י פש ני ם שש אותה בות מי כה רש י מל תי דות שש ז יורש אה
ים חי תה ם פש אותה דות מי יורש דול, וש גה ה הנ נל מג מש "ל הנ יאי ל נורי ה של דושה ת קש רל חל ה אנ בה כה רש יא מל יהה הי ני שש ה הנ בה כה רש מל ד. הנ בה כש ני וש

ן. קומה מש רות לי יות חוזש אותי הה ה, וש מה שה נש ל הנ דות ענ עומש וש

ר שה ים עה ני ם שש שה לו"ת, וש הה א אמ רה קש ני ן של גה בנ יר של מי ד טה חה ל אל יכה תוך הי סות לש נה כש ני לו  לה בות הנ כה רש מל י הנ תי ז, שש אה
ים מי שה י בש יני מי ר  שה עה ים  ני שש ם  אותה וש גו'.  וש מון  נה קי וש ה  נל כםם קה רש כנ וש דש  רש ני ד)  תוב (שיר  כה ים, של נוזי גש ים  מי שה י בש יני מי

שללשמנטהה.

מו שש רש בוש ני אותו לש אוי. בש רה ד כה חה אל ד וש חה ל אל ם כה הל ש בה בי לנ תש הי ים לש אויי רש מות של שה נש י הנ בושי ם לש ל אותה ם כה שה וש
ים לי נוטש י. וש לוני ל פש בושו של הו לש ים: זל יזי רי כש ים בו ומנ שומי ם רש כגלה ה, וש זל ם הנ עולה ה בה שה עה ים של ים טובי עמשי ם מנ ל אותה כה

ה. זל ם הנ עולה בה ן של יוקה דש מו בנ ן כש גה בנ יק של די צנ ת הנ מנ שש ה ני ת בו אותה של בל לנ תש בוש, ומי ת אותו לש אל

ם רל ש טל נל ל עם בי קנ םא תש ל ה של מה שה ך נש ין לש ים אי יהמי ים הנ לשי ל שש י כה רי המ ך, של ילה אי ים יום וש לשי שש לו מי לה ים הנ רי בה דש הנ וש
ן יוה כי ת.  של בל לנ תש מי ה,  נה בש לנ תש הי ר של חנ . אנ רוהה אמ בי של מו  כש ן,  דל עי ן  גנ לש ת  סל נל כש ני ש,  נל עם ה  לה בש קי ן של יוה כי ן.  דל עי ן  גנ לש ס  ני כה תי של
ן עולות אותה וש דות,  יורש יות  אותי ן הה ל אותה ז כה ה. אה לה אוי  רה קום כה מה ה  ים לה ני נותש ה,  זל הנ בוש  לש בנ ה  שה בש לנ תש הי של

מלרשכהבות.

ינו ה אי זל יענ הנ קי רה הה ק בו. וש בה דש ני ה של זל ר הנ חי אנ יענ הה קי רה ת הה ילנ טי ה נש אותה ל יום בש כה ם בש יי עממנ ר פנ יענ חוזי קי אותו רה
ים. ני וה י גש יני ל מי כה קום בש ה רה זל יענ הנ קי רה ן. הה גה חוץ לנ א מי יוצי

ל טנ הנ ל), מי טנ הנ ן (מי מה הנ ת מי פל אות נוטל ל אות וה , כה יענ קי אותו רה קוקות בש שומות חמ יות רש ם אותי יי תנ ים ושש רי שש על
ינור ר די הנ נש בי לו  בש טה ר של חנ אות, אנ פה רש ני מות וש שה ן נש צות אותה יות רוחמ אותי ל הה ל של טנ אותו הנ ן, ומי גה ל הנ ה ענ לה עש מנ לש של
יות ן אותי אותה שום של , מי יענ קי אותו רה קוקות בש חמ שומות ונ רש יות של תוך אותי א מי לה ד אל ינו יורי ל אי טנ הנ ר. וש הי טה הי לש

ה. עמשה ה ננ תורה ל הנ ם של יי ש ומנ אי י מי רי המ ה, של תורה ל הנ סוד של יענ הנ קי רה אותו הה ה, וש תורה ל הנ לנ ן כש הי

ים שומי לו רש לה ים הנ רי בה דש הנ ה. וש זל ם הנ עולה ה בה מה שש ה לי תורה לו בנ דש תנ שש הי ם של ל אותה ל כה ל ענ ים טנ עי ם שופש ן הי ל כי ענ וש
תוב כה הו של זו. זל ה הנ מה שה נש ת הנ ין אל זי הה ל לש טנ יות אותו הנ ן אותי אותה ים מי לי נוטש , וש יענ קי ד אותו רה ים ענ עולי ן וש דל ן עי גנ בש

י. תי רה מש ל אי טנ ל כנ זנ י תי חי קש ר לי טה מה עמרםף כנ (דברים לב) ינ

ח תנ פל אותו  בש ה, של לה עש מנ לש ל של יכה הי ל הנ של נו  רש מנ אה ח של תנ פל ד הנ גל נל כש ד  חה ח אל תנ פל ד  ה עומי זל הנ יענ  קי רה ע הה צנ מש אל בש
ח. תנ אותו פל ד לש ן ענ גה עוץ בנ נה ד הנ חה מוד אל ענ ה בש לה עש מנ ה לש טה מנ לש ן של גה הנ חות מי מות פורש שה נש הנ

ל ים של ני וה ה גש לשה ה שש תוכה ים לש סי נה כש ן, ני גה בנ יענ של קי רה ע הה צנ מש אל הוא בש ח, של תנ אותו פל מוד) בש יענ (ענ קי תוך אותו רה בש
ים ני וה ה גש מה כנ ט בש הי לנ תש ץ ומי ה נוצי זל מוד) הנ ענ יענ (הה קי רה ז הה אה מוד. וש ענ צורות אותו הה ים לש ירי אי ד, ומש חה אל ים כש לולי אור כש
םאש ל ר כה ת ובש בה שנ ת וש בה ל שנ כה ל בש בה יון. אמ לש יו על זי אותו  ים מי יקי די צנ ים הנ ירי אי ה מש עה ל שה כה ים. בש טי המ לנ תש מי (אורות) של

ה. ים לה וי חמ תנ שש ים ומי אי ים בה יקי די צנ ל הנ כה , וש יענ קי אותו רה ים בש ני מנ זש ר הנ אה שש ר מי ה יותי ינה כי שש ה הנ לה גנ תש ש מי חםדל

ה). טה מנ לש ן (של דל ן עי גנ ים בש יקי די צנ ם הנ הל ים בה שי בש לנ תש מי נו, של רש מנ אה לו של לה ים הנ בושי לש ה לנ זוכל י של ל מי קו של לש י חל רי שש אנ
ה, טה מנ לש ן של דל ן עי גנ ה בש מה שה נש ת הנ דל ם עומל הל ה, ובה תורה וות הנ צש מי ה בש זל ם הנ עולה ם בה דה ה אה שה עה ים של ים טובי עמשי מנ ה מי לל אי

לו. לה ים הנ די בה כש ני ים הנ בושי לש ת בנ של בל לנ תש ומי

ם הי ים, של יוני לש ים על די בה כש ים ני רי חי ים אמ בושי ה לש ים לה ני מש דנ זש ה, מי לה עש מנ יענ לש קי רה ח הה תנ אותו פל ה בש מה שה נש ה הנ עולה של כש
ק לל ר חי אה שש ני ר, וש טי ענ תש מי י של ה מי ר בה טי ענ תש ה, מי לה עש מנ צון לש ה אותו רה עולל של כש ה, של לה פי תש ה ובי תורה ב בנ לי ת הנ ננ וה כנ צון וש רה מי
רוהה אמ בי ב של ל גנ ף ענ אנ ה. וש לה עש מנ עמלות לש ה לנ מה שה נש ם הנ הל בה יש  בי לש הנ ל אור לש ים של בושי נו לש מל ה מי עמשל ננ ם, וש דה אה אותו  לש
תוך עממםד בש ר, לנ אי בה תש ני של מו  , כש רוחנ צון הה רש א בי לה ים אל לויי םא תש ה ל לל ים - אי עמשי מנ ים בנ לויי ים תש בושי ם לש אותה של
ן גה ה בנ טה מנ לש ים של בושי לש יההו: הנ לי אי ך מי ד כה מנ ה לה דושה קש ה הנ נורה מש הנ ר. וש בה דה רור הנ הו בי זל דושות, וש רוחות קש ים וש כי אה לש מנ

ב. לי רוחנ בנ ת הה ננ וה כנ צון וש רה ב) בש לי ת הנ ננ וה כנ צון וש רה רוחנ וש ה, (בש לה עש מנ לש ים של בושי לש הנ ים, וש עמשי מנ ץ בש רל אה בה של

א ר יםצי הה ה, נה טה מנ לש ה של זל ן הנ גה ל בנ בה , אמ שוהה רש י פי רי גו' (בראשית ב), המ ן וש גה ת הנ קות אל שש הנ ן לש דל עי א מי ר יםצי הה נה וש
קום? ה מה יזל אי שו. בש רש שה רו וש קה קום הוא עי ה מה יזל אי ה, בש טה מנ לש ן של גה א בנ יוצי ה של זל ר הנ הה נה ת, הנ ענ דנ יך לה רי צה אי. וש דנ ן ונ דל עי מי
קום מה א הנ לי מה לש ר - אי בה דה סוד הנ לט בו. וש שש ל לי כל שי ין הנ עי שות לש ה רש נה תש םא ני ל יון, וש לש ה הוא סוד על זל ן הנ דל עי ן. הה דל עי בש
שום ל) מי בה א (אמ לה ת. אל ענ דנ ן לה ם כי ר גנ סה מש ני דוש  קה יון הנ לש על ן הה דל עי ל הה קום של מה לות, הנ גנ תש הי ה לש טה מנ ר לש סה מש ה ני זל הנ
ן כי לה נו, וש מל א מי יוצי ענ וש ר שופי הה אותו נה תון של חש תנ ן הנ דל עי ז הה נה גש ני ן וש מה טש דוש, ני קה יון הנ לש על ן הה דל עי בוד הה ל כש ה של רה תה סש הנ הנ

ן. דל ן עי גנ בש מות של שה נש ן הנ אותה לו לש פי לות אמ גנ תש הי ר לש סה מש םא ני ל

ל ח של תנ פל תוך אותו הנ ם מי ך גנ ה, כה לה עש מנ לש ן של גה ת הנ קות אל שש הנ ן לש דל תוך עי א מי יוצי ד וש רה פש ה ני זל ר הנ הה נה הנ מו של כש
ן דות אותה עומש קום של מה נו. הנ רש מנ אה ים של חי תה ה פש עה בה רש אנ ים, בש די דה ה צש עה בה רש אנ ד לש רה פש ני ד של חה א אור אל ע יוצי צנ מש אל הה
א אות) יוצי יוצש (וש צות  נוצש יות של ע אותי בנ רש אנ ה אורות, בש עה בה רש אנ ד לש רה פש ני אור של הה אותו  וש שומות.  רש יות הה אותי הה
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ה. לה עש מנ לש ה של דה קג נש ת הנ רל זוהל קום של ן, מה דל עי מי

ט רה פש זו  ה הנ דה קג נש ת הנ ת אל ענ דנ לה וש אות  רש ט לי שולי י של ין מי אי וש יר,  אי הה ן לש דל ה עי עמשל ננ וש ה,  ירה אי ה מש דה קג נש ה  אותה וש
ה דה קג נש הנ וש ר.  אי בה תש ני של מו  כש ן,  דל עי ן  גנ בש של ים  יקי די צנ ם הנ יו אותה נה פה לש ים  וי חמ תנ שש מי ה, של נה מל ט מי שי פנ תש מי אור של אותו  לש

ן. בוני תש הי ת ולש ענ דנ ן לה תה םא ני ל קום של מה יון, הנ לש על ן הה דל עי ל הה ן אל יא גנ זו הי ה הנ תונה חש תנ הנ

ך - זו תש ים זולה להי ש. אל רי פה תש ה הי זל ם הנ שי ך. הנ תש ים זולה להי ה אל תה אה םא רה ן ל יי תוב, (ישעיה סה) ענ ה כה ל זל ל כה ענ
יר אותו. כי מנ ר של חי ין אנ אי ן, וש גה מון בנ טה ה של טה מנ לש ה של זל ן הנ דל עי ת הה אל ענ  הוא יודי ה, של דושה קש ה הנ תונה חש תנ ה הנ דה קג נש הנ
ה תונה חש תנ ה הנ דה קג נש ת הנ יר אל כי הוא מנ א, של בה ם הנ עולה הוא סוד הה כםל, של ל הנ יון ענ לש על ן הה דל עי הו הה ך - זל תש ים זולה להי אל
ך, תש ים זולה להי תוב אל כה ט לו, של רה פש ה  יר אותה כי מנ י של ין מי אי ה, וש ה אותה ול רש מנ ר של הה נו, נה מל א מי יוצי ד של חה יק אל די צנ בש

ין סוף. ד אי ה ענ לה עש מנ ה לש לה עש מנ חוז לש הוא אה של

ר בה דה הנ ך. וש של פש חות ננ צה חש צנ יענ בש בי שש הי תוב, וש כה סוד הנ ים בש מי כה חמ ה הוא סוד לנ טה מנ ן לש דל עי א מי יוצי ה של זל ר הנ הה נה הנ וש
ם עולה אור הה אות בש רש לי ה  בה אי יא תש ה, הי זל הנ ך  חםשל ם הנ עולנ את מי יוצי ה של מה שה נש ה. הנ טה מנ וה ה  לה עש מנ לש ש  רי פה תש ה הי זל הנ
ר (ישעיה ה) מנ אל נל מו של חות, כש צה חש ד הוא צנ חה אל ד וש חה ל אל ך כה ה. כה וה אמ תנ ם בש יי תות מנ שש ב לי אי תה ה של זל ם הנ דה אה יון כש לש על הה

ן. גה ל הנ לות של יכה הי הנ יענ וש קי רה הה ן וש גה ל הנ ל אורות של חות של ם צה אותה א, מי מה א. צה מה ה צה חי צי

בוש, א אותו לש לי מה לש אי ר, וש הה ל אותו נה בות ענ בוד יושש י כה בושי לש מות בי שה ן נש ל אותה ן, כה דל עי א מי יוצי ר של הה אותו נה וש
מות שה נש קון הנ ר הוא תי הה נה אותו  בםל. וש סש יכולות לי חות וי ם צה אותה וות בש רה בות וש ינשש תש ז מי אה בםל, וש סש ים לי כולי םא יש ל

בות בו. ינשש תש ר ומי הה ל אותו נה נות) ענ קש תנ תש נות (מי הל מות נל שה נש הנ חות, וש ן צה אותה נות מי הה לי זון וש הי ב ולש ינשי תש הי לש

ן גה ה בנ טה מנ לש ה של זל ר הנ הה נה הנ ן, של גה הנ תוך  לש נו  מל חות מי ן פורש הי מות, וש שה יא נש ה מוצי לה עש מנ לש יון של לש ר על הה נה אותו 
ם יי מנ הנ יחנ  רי בש חוץ,  בנ ה  זל הנ ם  עולה בה ן  כי מו  כש חות.  צה ן  אותה בש ב  ינשי תש הי ולש ן  קי תנ תש הי לש מות  שה נש ין  קי תש מנ ץ  רל אה בה של
ענ שופי ר של הה ל אותו נה נות ענ קש תנ תש מות מי שה נש הנ שום של א. ומי ה יוצי מו זל ר כש קה עי הה י מי רי המ יר, של אי הה ש לש פל נל ת הנ בל ינשל תש מי
מוד ענ , וש יענ קי רה ע הה צנ מש אל בש ח של תנ אותו פל ה בש לה עש מנ עמלות לש לנ יונות וש לש חות על ן צה אותה ב בש ינשי תש הי כולות לש ן, יש דל עי א מי יוצי וש

נו. רש מנ אה י של פי ן, כש גה ע הנ צנ מש אל ד בש עומי ד של חה אל

ם] ן [יומה נה (ישעיה ד) עה בו  ייש  יבו  בי סש , ובו  יענ קי רה ל הה ח של תנ פל אותו  תוך  ה בש לה עש מנ ים לש מוד עולי ענ אותו  בש
ל פות ענ חנ ה הוא לש זל ים. וש ני פש בי ה מי גנ נם חוץ, וש בנ לו מי ן אי שה עה ן וש נה ל עה בה סוק, אמ פה ה הנ זל רוהו לש אמ בי ב של ל גנ ף ענ אנ ה. וש גנ ן נם שה עה וש

ה. טה מנ ים לש בי יושש לו של י אי ני פש לי או מי םא יירה ל ה, של לה עש מנ ים לש עולי לו של אי

ה רוצה זו  ה הנ דה קג נש זו) הנ ה הנ דה קג נש ן הנ קי תנ לש הוא  רוך  בה דוש  קה ה הנ (רוצל ר  של אמ סודות. כנ אן סוד הנ י כה רי המ ונ
ל יכה הי ל הנ ענ ים  די עומש וש ר,  של נל י  ני ע פש בנ רש ת אנ חנ ים, שולנ גי חנ ים ובש ני מנ וזש תות  בה שנ ט בש שי קנ תש הי ולש יהה  קונל תי ן בש קי תנ תש הי לש
ר (ויקרא כה) מנ אל נל של מו  רור, כש יז דש רי כש הנ ים לש יכי רי ל צש יובי ת הנ ננ שש בי ך  ל כה לנ גש רור. ובי ר דש מה נו  יש הנ רור, וש א דש רה קש ני של
אויות רש מות הה שה נש ן הנ אותה ט לש רה פש ע אותו  מנ שש יי י של ין מי אי ים קול, וש ני ים נותש ני ע פה בנ רש ם אנ אותה רור. וש ם דש אתל רה וקש
מוד ענ אותו  ה בש ימה ני ם פש ים אותה יסי ני כש לו, ומנ לה ים הנ ני פה ע הנ בנ רש ם אנ ים אותה חי לוקש ם, וש סות שה נש כנ תש ן מי הי עמלות, וש לנ

ע. צנ מש אל ד בה עומי של

יון ר צי כון הנ ים מש אי רה קש ני ה  לל י אי ני ים. ושש ני פש בי מי ה  גנ נם ן, וש שה עה וש ש  אי ן וש נה מוד, עה ענ ה אותו  ה עולל עה שה ה  אותה ובש
ל של יהה  אל רה קש ם מי הי ת, וש טל של קנ תש ה מי תונה חש תנ ה הנ דה קג נש הנ של ה, כש לה עש מנ לש קון של תי הנ הו  יון - זל ר צי כון הנ . מש יהה אל רה קש ומי

ט. שי קנ תש הי ה לש דה קג ה נש אותה

ים, מי עה לש פש ן שה גה יב הנ בי ב סש יענ סובי קי י אותו רה זנ , אמ יענ קי רה ח הה תנ אותו פל ד לש לו ענ לה מות הנ שה נש עולות הנ ן של יוה כי
, יענ קי רה ל אותו  ם של נםענ עות אותו  שומש וש מות  שה נש ן  ל אותה אות כה יוצש יענ  קי רה בוב אותו  סי ל  ימות של עי נש קול  ומי
אותו מות עולות בש שה נש ז הנ אה ים. וש וי חמ תנ שש ם מי כגלה ט, וש לוהי ה של גנ נם ן וש שה עה ן וש נה עה וש ש  ה אי עמלל מנ מוד של ענ ים אותו הה רואי וש
ה חה מש שי הנ אור וש תוך הה ים. ומי רואי ה של ים מנ ז רואי אה ה, וש דה קג ה נש אותה ב בש סובי גול של עי תוך הה ים לש עולי ד של ח, ענ תנ פל הנ

ים. קי חמ רנ תש ים ומי בי רש קה תש ים, מי די יורש ים וש או, עולי רה ה של מנ מי

ל כי תנ סש ד, ומי חה יון אל לש יק על די אור) צנ ה (מי אה נש קי ש  ז לובי אה וש אור.  ת בש טל של קנ תש ם ומי יהל לי ת אמ קל תוקל שש יא מי הי וש
ל כה ד. וש חה ים אל יי הש ני אור וש יר אור בש אי יו, ומי לה ה אי ה אותה עמלל ה ומנ ז בה אוחי , וש יהה קונל תי זו ובש ה הנ דה קג נש ל הנ י של יםפי אור וש בה
ם יהל רי שש אנ ה,  תורה הנ י  רי שומש ים  יקי די צנ הנ ם  יכל רי שש אנ ים:  רי אומש וש ה  עה שה ה  אותה בש ים  חי פותש ם  יי מנ שה הנ ילות  חי

ם. כל ת בה רל טל ענ תש ם מי כל בונש ת רי רל י עמטל רי המ ם, של כל יא בה ם הי כל דונש ת אמ חנ מש י שי רי המ ה, של תורה ים בנ לי דש תנ שש מי הנ

ם ים אותה די יורש ך  ר כה חנ ים. אנ ירי אי ד ומש חה אל ים כש רי בש חנ תש י אורות מי ני אור, שש ים אור בש ירי אי מש ן של יוה ז, כי אה וש
ן יי ר ענ מנ אל ה נל ל זל ענ ה. וש לה עש מנ ר לש טי ענ ם לש ים אותה ני קש תנ ים, ומש יקי די צנ מות הנ שש ן ני אותה ענ בש עמשי תנ שש הי ים לש ני בונש תש ים ומי ני וה גש

ה לו. כי חנ מש ה לי עמשל ך ינ תש ים זולה להי ה אל תה אה םא רה ל

ל טוי ענ א נה נורה ח הנ רנ קל ין הנ עי יענ כש קי יהה רה חנ י הנ אשי ל רה מות ענ תוב (יחזקאל א) ודש ר, כה מנ אה עון וש מש י שי בי ח רנ תנ פה
ע בנ רש י אנ בי ל גנ ד ענ ה הוא עומי טה מנ לש יענ של קי רה . הה יענ קי ייש רה יענ וש קי ל ייש רה בה שוהו. אמ רש ה פי סוק זל ה. פה לה עש מה לש ם מי יהל אשי רה
יתה אי רה תוב (שמות לג) וש כה הו סוד הנ זל ר, וש כה זה י הנ חורי אמ ת של חנ ה אנ בה קי ל נש ן של יוקה יל דש חי תש ט ומנ שי פנ תש ם מי שה יות, ומי חנ

יו. עםתה לש צנ ת מי חנ ח אנ קנ יי תוב (בראשית ב) ונ כה י. וש ני תה רש ם צנ דל קל חור וה ר (תהלים לט) אה מנ אל נל מו של י, כש חםרה ת אמ אל
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ד, חה ר אל כה ל זה ן של יוקה דש יל הנ חי תש ט ומנ שי פנ תש ם מי שה ינות, ומי לש על יות הה חנ י הנ בי ל גנ ד ענ ה הוא עומי לה עש מנ לש יענ של קי רה הה
תוב כה ם, של יי מנ שה ה הנ צי קש א מי רה קש ד ני חה אל ם, וש יי מנ שה ה הנ צי א קש רה קש ד ני חה לו, אל לה ים הנ יעי קי רש י הה ני יון. ושש לש הוא סוד על של
שומות ן רש הי יות, של ע חנ בנ רש ם אנ ה הי טה מנ לש יהה של חנ י הנ אשי ם. רה יי מה שה ה הנ צי ד קש ענ וש ם  יי מנ שה ה הנ צי קש מי (דברים ד) ולש

ן. דל ן עי גנ בש ים של חי תה ה פש עה בה רש ם אנ תוך אותה בש שומות של יות רש ע אותי בנ רש ן אנ ל אותה יונות ענ לש (אורות) על

ר אי בה תש ני מו של יון, כש לש כםל הוא סוד על ל הנ בה אי. אמ דנ ה ונ ך זל ץ - כה רל אה ה הוא בה טה מנ לש ן של דל עי נו של רש מנ אה ב של ל גנ ף ענ אנ וש
ה טה מנ ה לש זל ן הנ גה הנ ץ. וש רל אה ה בה טה מנ ק לש לל ה חי ם ייש לה גנ ך  ה - כה לה עש מנ ק לש לל ה חי ייש לה מו של נו, כש רש מנ אה זו של ה הנ דה קג נש הנ של
ה. טה מנ ה וה לה עש מנ ים, לש די דה צש ל הנ כה ית בש ני הל נל ץ, וש רל אה ים בה יקי די צנ רוחות הנ ענ בש עמשי תנ שש הי ה לש דה קג נש ה  ל אותה ה של קה לש הוא חל
ה הוא זל ן הנ גה הנ יק. וש די צנ א בש לה ה אל טה מנ ה וה לה עש עמשוענ מנ א שנ צה מש םא ני ל יק. וש די צנ י הנ רי אותו פש ה בש טה מנ יק, ולש די צנ ה בש לה עש מנ לש

ץ). רל אה ל הה ן של דל ן עי גנ ה בש מונה טש ה הנ יונה לש א על מה אי ת מי לל נוטל ה של דה קג ן. (נש דל את עי רי קש ני ה של דה קג ה נש אותה מי

ין. יהמי ל הנ ייה אל רש י אנ ני תוב (יחזקאל א) ופש כה ייה, של רש ד אנ חה ים. אל ני י פה אשי ה רה עה בה רש לו אנ יהה אי חנ י הנ אשי ם רה אותה
כםל, ל הנ ל של לה ם כש דה אה ן. וש תה עש בנ רש אנ ר לש של י נל ני תוב ופש כה ר, של של ד נל חה אל םאול. וש מ שש הנ י שור מי ני תוב ופש כה ד שור, של חה אל וש
א סי כי ת הנ לות) אל נוטש יות של (חנ ם  אה שה מנ של לו  לה אורות הנ י הה אשי רה ה  עה בה רש אנ וש ם.  דה אה י  ני פש ם  יהל ני פש מות  ודש תוב  כה של
תוב כה ינור, של ר די הנ נש ה אותו  עמשל ננ ם,  אה שה ל מנ ה של עה זי ה  אותה ים. ומי יעי זי ם מנ ם הי הל לה א של שה מנ הנ תוך  דוש, ומי קה הנ

שוהו. מש שנ ים יש פי לה ף אמ לל יו אל נה פה לש א מי יוצי ענ וש ינור שופי ר די הנ (דניאל ז) נש

םא צות. ב א רוחמ לה פות, אל רה שש ן ני ינה אי ן וש בה רש קה עולות לש ינור, וש ר די הנ אותו נש צות בש ן רוחמ מות, הי שה נש עולות הנ של וכש
ש אי ש. הה אי א בש לה בוש אל ים אותו לש צי ין רוחמ ש, אי אי יא מי הי תוך של בוש, ומי ה לש נה מל ים מי עושי א, של רה דש נש מנ לה סנ ה מי אי ורש
ה תוב בה כה דוש, של קה א הנ סי כי תוך הנ ה מי חה קש לש ני ש של אי ה מי מה שה נש ם הנ ך גנ בוש. כה ץ אותו לש חה רש ני בו, וש ה של מה זגהמ ת הנ לל אוכל
ל ת כה לל ש אוכל אי הה ת, וש צל חל רש ני ש וש אי ת בה רל ה, עובל בה ה של מה ה זגהמ אותה חםץ מי רש ה לי רוצה ן של מנ זש ש, בי י אי יבי בי או שש סש (שם) כי

ת. נל בל לנ תש ת ומי צל ה רוחל מה שה נש הנ ה, וש מה שה נש בנ ה של מה זגהמ ה הנ אותה

ב ל גנ ף ענ אנ ה, וש רה ש זה ת אי לל סובל ה של מה שה נש ה, אוי לנ אי םא ורש ה - ב זל ש כה נל ה עם מה שה נש ין לנ ך, אי ם כה ר, אי םאמנ אם ת וש
ם יי עממנ פנ ה בש מה ה זגהמ אותה שום של ש, מי נל ת אותו עם לל סובל ה של מה שה נש , אוי לנ יהה לל ה עה בה ה רנ מה זגהמ הנ של ל כש בה ת. אמ נל בל לנ תש מי של

ש. אי ת בה נל בל לנ תש מי

תוך לש ה  ים אותה יסי ני כש ומנ ה  ים אותה לי נוטש ה, וש מה שה נש ת הנ כל גוף, הולל בנ ש  נל ה עם לה בש קי ן של יוה ה, כי אשונה רי ם הה ענ פנ בנ
מות שה נש פות הנ רה צש ם ני שה נםם של יהי גי ד הוא בנ חה קום אל א מה לה נםם? אל ן הי א בל רה קש ה ני מה לה נםם. וש ן הי א בל רה קש ני ד של חה קום אל מה
קום) אותו מה ן בש ים אותה יסי ני כש ר מנ של אמ מות, כנ שה ן נש יות אותה אי כה ם זנ אי ן. (וש דל ן עי גנ סות לש נה כש ני ם של רל ן טל בי לנ תש הי רוף לש צי בש
קום מה אותו  בש של ים  ני מג מש הנ ם  אותה לש ים  חי צווש וש ר,  ענ שנ בנ ים  די עומש וש ן,  דל עי ן  גנ בש ים  ני זגמה מש ים  לוחי שש ים  כי אה לש מנ י  ני שש

ה. מה שה נש ה הנ ל אותה בי קנ י לש די נםם כש יהי גי בנ של

ן מנ זש ובי נםם.  הי ים:  רי אומש וש ם  יהל לי אמ ים  חי צווש ים  לוחי שש ם  אותה ש,  אי בה ן  בי לנ תש תי ם  רל טל בש ה,  מה שה נש הנ ה  אותה וש
ם ם אותה שה ן של דל ן עי ל גנ חו של תש פי לש ה  ים אותה יני מי זש קום, ומנ אותו מה ה מי מה ים עי אי ים יוצש ני מג ם מש ת, אותה נל בל לנ תש מי של

ן. דל ן עי גנ ה בש מה שה ה נש ים אותה יסי ני כש ז מנ אה נו. וש בש לנ תש הי מות של שה נש ם הנ ה הי לל נםם. אי ם: הי הל ים לה רי אומש ים, וש יחי לי שש

ש אי ל הה ר של בל ל אותו של ל אותו) של נםם (של יהי גי ל הנ נות של בש לנ תש הי ל הנ ר של בל תוך אותו של ה מי בורה יא שש ה הי מה כנ וש
ה, יקה קי ה דנ נה ינל אי של ש  יא אי ה, הי טה מנ ץ לש רל אה ה לה יעה גי מנ ן של יוה ל) כי בה ה, (אמ לה עש מנ לש ת מי דל יורל ב של ל גנ ף ענ אנ ה. וש תונה חש תנ הנ
ים חי תה פש ה  עה בה רש ם אנ אותה ה מי ירה אי מש של ש  מל יא של הוא מוצי רוך  בה דוש  קה ז הנ אה וש ת.  רל בל שש ני וש ה  ת בה של נל על נל ה  מה שה נש הנ וש
י מי י שש אי רש ם יי כל ה לה חה רש זה תוב (מלאכי ג) וש כה הו של את. זל פי רש ני ה וש מה שה ה נש אותה יענ לש גי ן, ומנ גה ל הנ ענ מי יענ של קי רה ים בה ירי אי מש של

. יהה פל נה כש א בי פי רש ה ומנ קה דה ש צש מל של

ם אותה ת מי דל רל פש ה ני ינה ו אי שה כש ד ענ ענ ה וש בה יהשש ן של מנ ל אותו זש ה, כה טה מנ לש ן של דל ן עי גנ ה בש בה יהשש ר של חנ יהה, אנ ני שש ם הנ ענ פנ בנ
ל כה ה ומי אל רש ל מנ כה ד מי רי פה הי ה לש יכה רי ה, צש לה עש מנ לש ה  ים אותה לי עמ מנ של כםל. וכש וה כםל  ה מי זל ם הנ עולה ה הה אי רש ל מנ ים של רי בה דש
ית אי רש ני את וש יוצי כםל, וש כםל וה ת בו מי נל בל לנ תש ה מי מה שה נש ז הנ אה ינור, וש ר די הנ אותו נש ה בש ים אותה ירי עמבי ה. ומנ טה מנ לש ים של רי בה דש הנ
כםל. הנ ת מי מל לל שש ני את וש פי רש אותו אור, ני ת בש לל כל תנ סש מי ן של יוה ים. כי די דה צש ל הנ כה ה) מי רורה ה (בש רוכה ם בש עולה בון הה י רי ני פש לי
ה זל ם הנ עולה ים בה יקי די צנ ל הנ ם של קה לש י חל רי שש ם. אנ בונה י רי ני פש ים לי רי טש ענ תש ים, מי בושי לש מות בי שה ן נש דות אותה ז עומש אה וש

ובהעולהם הנבהא.

קום מה ד אותו  עולות ענ תות, וש בה שנ ים וש שי דה י חר אשי ל רה כה טות בש שוטש ה מש טה מנ לש ן של דל ן עי גנ בש מות של שה ן נש אותה וש
ל תוב (ישעיה סב) ענ כה חומות, של ם הנ ים אותה רי שומש בות של כה רש ים ומל ני מג ה מש מה ם כנ שה ם, של יי לנ רושה א חומות יש רה קש ני של
וות חמ תנ שש ם מי שה נות, וש בש לנ תש מי ד של ה ענ ימה ני סות פש נה כש םא ני ל קום, וש ד אותו מה ים ענ עולי ים. וש רי י שםמש תי דש קנ פש ך הי יי חומםתנ

ן. גה תוך הנ בות לש שה אותו אור, וש חות מי מי ושש

תוב כה ם, של הל לה ש של נל אותו עם ים ובש עי שה רש ל הה גופות של ם הנ אותה רואות בש ם, וש עולה טות בה שוטש ם ומש שה אות מי יוצש
און רה יו די הה ה וש בל כש םא תי ם ל שה אי מות וש םא תה ם ל תה עש י תולנ י כי ים בי עי פםשש ים הנ שי נה אמ י הה רי גש פי או בש רה או וש יהצש (ישעיה סו) וש
ים לי כש תנ סש ים ומי טי שוטש ר מש חנ אנ . וש שוהה רש י פי רי המ ם, ונ יבה בי סש ים של גופי ר הנ אה ם שש אותה ר? לש שה ל בה כה ה לש ה זל ר. מנ שה ל בה כה לש

. יחנ שי מה ים לנ רי אומש ים וש בי שה ם, וש בונה ל רי חוד של יי ל הנ ים ענ לי סובש ם של אותה לות, וש חמ י מנ ני ים ובש אובי כש י מנ לי עמ ם בנ אותה בש

ים ני בונש תש ם מי ינה אי ם של הל בה ים של עי שה רש ם הה אותה ם, וש לותה גה ל בש אי רה שש ר יי ענ ת צנ אל יחנ  שי מה לנ ים לו  רי אומש ה של עה שה בש
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ל חםלה הוא מש תוב (שם נג) וש כה של הו  ם. זל הל בה ים של עי שה רש ם הה ל אותה ה ענ ים קול ובוכל רי ם, הוא מי בונה ת רי ת אל ענ דנ לה
ן. קומה מש דות בי עומש מות וש שה ן נש בות אותה ינו. שה ונםתי עמ א מי כה דג ינו מש עי שה פש מי

ל כה לש א  קורי וש ל,  יכה הי אותו  ס לש נה כש ני יחנ  שי מה ז הנ לות. אה חמ מנ י הנ ני בש ל  יכנ א הי רה קש ני ד של חה אל ל  יכה הי ייש  ן  דל עי ן  גנ בש
ל אי רה שש ל יי ענ ל מי קי הוא מי א של לי מה לש אי יו. וש לה ים עה אי ם בה כגלה יו, וש לה יהבםאו עה ל של אי רה שש י יי סורי ל יי כה ים וש אובי כש מנ הנ לות וש חמ מנ הנ
נו יי לה ן חר כי תוב (שם) אה כה הו של ה. זל תורה י הנ שי נש ל עה ל ענ אי רה שש י יי סורי ת יי בםל אל סש יהכול לי ם של דה יהה אה םא הה יו, ל לה ל עה נוטי וש

ץ. רל אה ר בה זה עה לש י אל בי ן רנ מו כי גו'. כש א וש שה הוא נה

ם עולה דו לה ם יהרש כגלה ה, וש תורה י הנ שי נש ל עה ל יום ענ כה ם בש דה ל אה ים ענ די עומש ים של סורי ם יי אותה בון לש שש ין חל אי שום של מי
ים קי לש סנ יו מש ים, הה יו עושי הה נות של בה רש קה ן עמבודות וש אותה ה בש דושה קש ץ הנ רל אה ל בה אי רה שש יו יי הה של ה. וכש ה תורה נה תש ני ה של עה שה בש
ם עולה הה א מי יוצי ם של רל ם טל עולה י הה ני בש ם מי ק אותה לי סנ יחנ מש שי מה ו הנ שה כש ענ ם, וש עולה ן הה ים מי סורי יי לות וש חמ ן מנ ל אותה ת כה אל
נםם יהי גי הנ ים  ני פש בי תוך  ם לש ים אותה יסי ני כש מנ ים של רי תי יש ים  אי טה ם חמ אותה של ר. כש אי בה תש ני של מו  כש שו,  נש עה ל  בי קנ ומש ה,  זל הנ
ר, יותי ש  ים אי יקי לי דש ז מנ ה, אה מה שה נש בנ ה של מה זגהמ רםב הנ ב מי רנ ש  נל ים עם לי בש קנ ים, ומש רי חי ים אמ תוני חש ים תנ דורי ם מה אותה בש
נםם יהי גי בנ ה של לה בה י חנ כי אמ לש ם מנ ה אותה ל זל ענ וש ש.  נל עם הה ת אותו  לל סובל ה של מה שה נש ה  אותה ה. (אוי לש מה זגהמ ה  כםל אותה אל לל

ש). נל ת אותו עם לל סובל ה של מה שה נש ה. אוי לנ מה זגהמ ה הנ ת אותה ר אל עי ננ ש לש ל אי לות של קש מנ ים אותו בש ידי רי טש מנ

ה טה מנ ה ולש לה עש מנ לש ענ  עמשי תנ שש הי ה לש רוצה ה של דושה ה קש דה קג נש ה  ה. אותה תורה וות הנ צש ת מי ים אל רי שומש ם של יהל רי שש אנ
ם אי כש ים  יקי די צנ הנ רוחות  בש ה  טה מנ לש ענ  עמשי תנ שש הי לש ה  רוצה ה  דה קג נש ה  אותה של כש ר.  אי בה תש ני של מו  כש ים,  יקי די צנ הנ רוחות  בש

ם. הל ת בה ענ עמשנ תנ שש ת ומי דל יא יורל ה הי לה יש לנ צות הנ חמ ם בנ ך גנ ם, כה הל ת בה ענ עמשנ תנ שש יהה ומי נל ם בה ה עי חה מי שש של

יות אותי ע  בנ רש אנ ן  אותה וש יות,  חנ הנ י  אשי רה ה  עה בה רש אנ ל  ענ ת  דל עומל יא  הי ן,  גה הנ ל  ענ ד  עומי של נו  רש מנ אה של יענ  קי רה הה
ה ל אותה יענ של קי רה ר. הה אי בה תש ני מו של ן), כש יהל לי ה (עמ טה מנ ד לש ה עומי זל יע הנ קי רה הה יות. וש חנ ע הנ בנ רש ל אנ ם סוד של נו הי רש מנ אה של
ים ני וה גש ם בי קה רש ה) ני זל ה מי ת זל מנ גש דג יענ (כש קי אותו רה נו, וש רש מנ אה יונות של לש יות על ע חנ בנ רש ן אנ ל אותה ה ענ לה עש מנ ד לש ה עומי דה קג נש

קשדושיים.

ץ, נוצי יו וש נה וה גש יר בי אי ה מי זל יענ הנ קי רה הה של ה. כש טה מנ יהלות לש ם חמ ל אותה כה יות, וש חנ ע הנ בנ רש לות אנ כש תנ סש ה מי זל יענ הנ קי רה בה
ל כה קום בש ה רה זל הנ יענ  קי רה ן. הה מי דנ זש ם הי פה רש י טנ רי המ נות של חמ יהלות ומנ ם חמ ל אותה כה וש בות  כה רש ן מל ל אותה עות כה ז יודש אה

צות. יות נוצש ע אותי בנ רש אנ ים בש שומי ים רש חי תה ע פש בנ רש ים אנ די ים, ובו עומש דושי קש ים הנ ני וה גש הנ

ץ ה נוצי זל יא א'. וש אות הי ה  אותה ת, וש חנ ח אות אנ תנ פל אותו  ת בש דל עומל ח, ובו  רה זש ד מי צנ שום לש ד רה חה ח אל תנ פל
ת טל ובולל ת  צל נוצל זו  הנ אות  הה וש ה,  יונה לש על צות  נוצש תש הי מי ץ  נוצי וש יר  אי מי ה  זל הנ ח  תנ פל הנ ה.  זל הנ ח  תנ פל בנ ד  יורי וש ה  עולל וש

ח. תנ אותו פל ת בש מל של רש ני ה וש עולה ת וש דל יא יורל הי ה, וש תוכה ת) בש טל לוהל (וש

ת, דל יורל ה וש ת, עולה צל נוצל ת וש דל זו עומל אות ד'. וש יא הה הי ת, וש חנ ת אות אנ דל פון, ובו עומל ד צה צנ שום לש י רה ני ח שי תנ פל
זו אות הנ ן הה כי לה יר. וש אי םא מי ל ן אותו אור וש מה טש ים ני מי עה פש לי צות, וש נוצש תש הי ת בש צל ים נוצל מי עה פש ח. לי תנ אותו פל ת בש טל לוהל וש

ח. תנ אותו פל ת בש מל של רש זו ני אות הנ הה יד, וש מי תש יום מנ קי ת בש דל ה עומל ינה אי

ח, תנ אותו פל ה בש אורה ה ונש שומה רש ת של חנ ת אות אנ דל ב, ובו עומל עמרה ד מנ צנ ד לש עומי ח של תנ י הוא פל ישי לי שש ח הנ תנ פל הנ
ח. תנ פל אותו הנ צות בש נוצש תש הי ת בש צל זו נוצל אות הנ הה אות נ', וש י הה זוהי וש

םא ל ית וש אי רש ני ה של נה טנ ה קש תונה חש ה תנ דה קג ל נש ם של ד רםשל רום, ובו עומי ד דה צנ ד לש עומי ח של תנ פל הו הנ י זל יעי בי רש ח הה תנ פל הנ
ים. חי תה ם פש אותה יענ בש קי אותו רה ים) בש צי ים, (נוצש די דה ה צש עה בה רש אנ לו לש לה יות הנ אותי ע הה בנ רש אנ אות י', וש י הה זוהי ית, וש אי רש ני

ם יי תנ ים ושש רי שש ן על אותה ם, וש יהל אשי ל רה ים ענ רי תה כש ים) בי די דה ד' צש רות (לש חי יות אמ שומות אותי ה רש זל הנ יענ  קי רה בה
ל סוד של יות, הנ אותי ל הה ם של רםשל יות בה חנ י הנ בי ל גנ ב ענ סובי וש ענ  ה נוסי זל הנ יענ  קי רה ים. הה רי תה כש רות בי טש ענ תש יות מי אותי

ם: א"ט ב"ח ג"ז ד"ו. הי ד, וש חה רוף אל ל צי סוד של חוד בש יי בון הנ שש חל

דושות יונות קש לש בות) על כה רש ל מל רות (של חי יות אמ ל אותי סוד של בש יענ  קי רה אותו  בות בש סובש לו  לה יות הנ אותי הה
לו לה יות הנ אותי אות הה רש ז ני אה , וש יענ קי ת אותו רה בות אל רות סובש תה סש ני יונות) של לש רות (על חי יות אמ ן אותי אותה רות, וש תה סש ני

ה. זל יענ הנ קי רה שומות בה ם א"ט ב"ח, ורש הי ה), של זל יענ הנ קי רה ל הה גול (של לש גי בש

ים רופי צי רוף בנ ם צי הי ים, וש דושי קש מות הנ שי ל הנ ה סודות של עה בה רש ים בו אנ ירי אי ה, מש זל יענ הנ קי רה יר הה אי מי ה של עה שה בש
ן ל אותה כה דוש, וש קה ם הנ שי ל סוד הנ יות של אותי ן הה אותה ה בש זל יענ הנ קי רה הה ל מי ד טנ ז יורי ים. אה ילי בי ם שש יי ננ ים ושש לשי ל שש של

ה. חה מש שי ים בש לי בש קנ ם מש כגלה ים, וש דושי קש נות הנ חמ מנ הנ יהלות וש חמ ם הנ ל אותה כה זונות, וש בות ני כה רש מל

ה לל אי ה של עה שה ם ט"ח ז"ו. בש הי ע, וש בנ רש תוך אנ ע בש בנ רש ים אנ זי נה גש ני נות וש מה טש לו ני לה יות הנ אותי לוי, הה ין תה די הנ ה של עה שה בש
ן ול ם גה שה רש ה ני זל הנ יענ  קי רה ם. ובה עולה ל הה רוי ענ ין שה די הנ ים של עי יודש ר, וש עורי תש פון מי ד צה ל צנ קול של ז הנ נו, אה מש טש ני וש זו  נש גש ני

ים. ני וה גש ל הנ ת כה ל אל כולי ד של חה אל

ים עי יות, נוסש ים) אותי ני ע (פה בנ רש אנ נו בש רש מנ אה ים של אשי רה ה הה עה בה רש ם אנ ח, אותה רה זש מי ד הנ צנ ה מי זל יענ הנ קי רה ענ הה נוסי של כש
רות חוזש ת, וש קל לל תנ סש מי י של ת מי קל לל תנ סש ה, מי לה עש מנ ים לש עולי ים וש עי נוסש של ה. וכש לה עש מנ יהה לש לי עמ ים בה עולי עות, וש סה מנ ם בש כגלה

אור. יר בש אי ז מי אה , וש יענ קי ם אותו רה קה רש ני אשון, א"ט ב"ח ג"ז ד"ו, וש רי סוד הה מות בנ לי שש אות בי רש ני יות וש אותי הה
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ם הי ן של יוה זון. כי ף ומה רל רםף טל טש ים לי גי שואמ ים וש בי ם שה לו, כגלה לה יות הנ אותי ם בה קםדל מי יר כש אי ה מי זל יענ הנ קי רה הה של וכש
ל. נוטי י של שות מי דג כות וקש רה ל בש ז נוטי אה ה, וש לה עש מנ ה לש לה עש מנ ע לש מה שש ים קולות, אותו קול ני לי עמ ים ומנ גי שואמ

ן יוה רום. כי ד דה צנ יות לש ן אותי דות אותה עומש , וש יענ קי ת אותו רה בות אל סובש לות, וש גש לש גנ תש יות ומי אותי בות הה סובש
ם יענ רםשל קי ע אותו רה צנ מש אל ז בש אה טות, וש לוהמ צות וש נוצש תש הי צות בש נוצש רום, עולות וש ד דה צנ יות לש ן אותי דות אותה עומש של
יהה רל חמ טות אנ ז לוהמ ית, אה אי רש ני ה וש מה שש רש זו ני אות הנ הה ן של יוה יא י'. כי הי ת, וש חנ ם הוא אות אנ רםשל אותו הה ם, וש שה רש ד ני חה אל

ן הו"ה. הי רות, וש חי יות אמ לש אותי שה

ר) שה ים עה ני שש ר (בי שה ה עה לשה שש טות בי דות, לוהמ יורש ה, עולות וש זל יענ הנ קי רה ע הה צנ מש אל צות בש נש צש ננ יות מש אותי לו הה אי
ת רל טל ענ תש יות ומי ן אותי אותה ת בש לל לל כש ני ד, וש יורי י של ד מי טות, יורי ים לוהמ מי עה ה פש רי שש לש על שש לו הנ אי ר של חנ ז אנ ים. אה טי הה לש

חות. בה שש תי ים וש ירי ים שי עולי ה, וש חה מש שי נות בש חמ מנ ל הנ כה יהלות וש חמ ל הנ ז כה ת. אה ענ םא נודנ ל ן וש הל בה

ן ן א"ט ב"ח, כגלה הי נו, של רש מנ אה אשונות של רי יות הה אותי ן הה אותה ל, וש גי לש גנ תש ב ומי סובי ית וש ני ענ שי ה נוסי זל יענ הנ קי רה הה
ן דות אותה עומש , וש יענ קי רה הה אותו  בות לש סובש נו, וש רש מנ אה של דוש  קה ם הנ שי יונות, סוד הנ לש יות על ן אותי אותה לות בש לה כש ני
י מי ין  אי מות.  שה רש ני ן  ינה אי וש מות  שה רש ני וש פון,  ד צה צנ לש מות  שה רש ני ן  דוש, כגלה קה ם הנ שי ע סוד הנ צנ מש אל בש יו  הה יות של אותי
ל פון (של ד צה צנ סות מי כנ תש קומו. ומי מש בוד ה' מי רוך כש ם: בה קול נםענ ר בש אומי כגסות, וש ן מש ד. כגלה צנ אותו הנ ל בש כי תנ סש יי של

ה. ת זל רות אל אומש ים וש די דה צש ל הנ כה סות מי כנ תש ה, מי ת זל רות אל אומש ים) וש ני פה הנ

קול וש ה,  זל ד  צנ ים בש בי רנ נות הה חמ מנ ת הנ ימנ עי נש ז קול  אה וש ד,  צנ ד לש צנ ל מי גי לש גנ תש ם ומי קםדל מי ב כש ה סובי זל הנ יענ  קי רה הה
ר ר, יותי חי אור אנ יר בש אי מי יענ  קי רה הה ה אותו  עה ה שה אותה ים. בש די דה ה צש עה בה רש אנ ן לש כי ה, וש ד זל צנ ים בש בי נות רנ חמ ת מנ ימנ עי נש

ים. ני וה גש ל הנ כה לול מי ר כה חי ן אנ ול גה אור בש ד בש עומי יהה, וש הה מו של כש מי

ת רל בל חנ תש מי ה, של יונה לש יא על הי ת של חנ ים אות אנ לי בש קנ , ומש יענ קי אותו רה ה בש לה עש מנ נו עולות לש רש מנ אה יות של אותי לו הה אי וש
ל לה כש ני ם של הו שי דוש, זל קה ם הנ שי ל הנ ן של הי לו  לה יות הנ אותי הה ב של ל גנ ף ענ אנ שום של יות. מי אותי לו הה ל אי ה של ם זל שי בש
ל אות בי קנ יות עולות לש אותי הה לו  ה, אי טה מנ ל לש לה כש ני של ה, וכש טה מנ ל לש לה כש ני ה וש לה עש מנ ל לש לה כש ה ני סוד זל שום של ה, מי טה מנ לש
רות בש חנ תש דות ומי יורש יא ו'. וש אות הי ה הה אותה ה, וש טה מנ יות לש אותי לו הה זונו אי אות ני ה הה אותה י מי רי המ ת (יו"ד), של חנ אנ

ם. לי ם שה ה שי עמשל ננ ד, וש חה טור אל עי ן בש ז כגלה אה אות, וש ה הה אותה לו בש לה יות הנ אותי הה

ש מי חה ם בש לי ם שה יות, שי ע אותי שנ ל תי ם של לי םא שה ל יות (וש ש אותי מי חה ם בש לי ם שה ם. שי לי םא שה ל ם וש לי ם שה ה, שי טה מנ לש
ים. להי ה אל " הוה ם יש הי יות, וש ע אותי שנ תי ם הוא בש לי ם שה שי ז. הנ מל רל ה בש בה קי ר ונש כה ל זה ה. סוד של " יהוה יות) הוא - ונ אותי

כםל. ם בנ לי הו שה ל זל בה נו. אמ רש מנ אה י של פי ש כש מי חה הוא בש ז, וש מל רל ר הוא בש חי ם אנ כםל. שי הנ ם מי לי ם שה הו שי זל

ה, חה מש שי כםל הוא בש ז הנ אה ם אורות, וש יי ננ ים ושש לשי שש יר בי אי יענ מי קי לו, אותו רה לה יות הנ אותי רות הה בש חנ תש מי ן של יוה כי
מות, לי ל שש סוד של ים בש די ם עומש נות, כגלה חמ ן מנ ל אותה כה בות וש כה רש ן מל ל אותה ה. כה טה מנ ה וה לה עש ד מנ חה סוד אל ד בש כםל עומי הנ

אוי. רה ת כה חנ אנ ת וש חנ ל אנ ן, כה קומה ל מש נות ענ קה תג גות מש רה דש ל הנ כה וש

יות אותי ה בש שומה יא רש הי יד, וש מי ת תה כל ה שוכל ינה אי ה של ירה אי ת מש חנ ת אנ בל הל לש פון שנ ד צה צנ ת לש דל ה עומל זל יענ הנ קי רה בה
ן ירות כגלה אי ומש ה,  זל הנ יענ  קי רה שומות בה ן רש כגלה וש מות,  ים שי עי בש שי לש עולות  וש מות,  ה שי רה עמשה ם  הי וש ין,  יהמי לש רות  חי אמ

ד. חה אל כש

ים יעי קי רש ם הה אותה ים לש יעי גי מנ ד של ה, ענ שה דג קש ד הנ צנ לש ה של טה מנ לש ים של יעי קי רש ם הה ל אותה ים כה עי ה נוסש זל יענ הנ קי רה הה מי
ן. כה שש מי ל הנ ל ענ אםהל ים לש זי יעםת עי רי ש יש ענ ינ ר ונ מנ אל נל מו של ים, כש זי יעות עי רי ים יש אי רה קש ה ני לל אי ר, וש חי ד אנ צנ לש ים של רי חי אמ הה

ן כה שש מי ל הנ יות של חנ י הנ יעי קי אות רש רה קש ני יעות של רי יש ן  ן הי כה שש מי יעות הנ רי יש יעות.  רי יש ייש  וש יעות  רי יש ייש  שום של מי
ל בות של כה רש מל סוד הנ ים בש יעי קי ה רש לל ר. אי חי אנ ד הה צנ ל הנ ים של רי חי יעות) אמ רי ים (יש יעי קי ם רש ים הי זי יעות עי רי דוש. יש קה הנ
ל ים של עמשי ה ומנ שובה ל תש ים של די דה ם צש הי ם, וש עולה י הה רי בש די ים בש די עומש חוץ של בנ ים של יעי קי ה רש לל אי דושות, וש רוחות קש
לוש ם אותו קה ים הי ני פש לי ים של יעי קי רש . הה מםחנ ל הנ ה ענ פה לי מו קש ים, כש ני פש לי ים של יעי קי ם רש ל אותה ים ענ סי כנ ה מש לל אי גוף. וש הנ

ה. טה מנ לש ה של ד זל חה ם אל שי ה'. לנ ם לנ יי מנ ים שה אי רה קש לו ני אי , וש מםחנ ל הנ ד ענ עומי של

דוש קה ם הנ שי ם סוד הנ הי יות, של חנ י הנ יעי קי ים רש אי רה קש ני ים של יי ימי ני ים פש יעי קי ם רש הי ה, וש לה עש מנ ים לש רי חי ים אמ יעי קי רש
סודות יונות בש לש על ים) הה יוני לש יות (סודות על אותי ל הה סודות של ם הנ ה הי לל אי יונות, וש לש על דולות הה גש יות הנ חנ סוד הנ בש
י, יני מי שש יון הנ לש על הה יענ  קי רה הה תוך  אות מי יוצש של שומות  קוקות רש יות חמ ם אותי יי תנ ושש ים  רי שש על ל  ל של לה ה, כש תורה הנ

ן. ול ין בו גה אי נוז, וש גה יר וש מי הו טה ה. זל אל רש ין לו מנ אי הו של זל יונות, וש לש על יות הה חנ י הנ בי ל גנ יענ ענ קי הוא רה של

םא אורות. בו ל ל הה ת כה יא אל מוצי הו של ה. זל לה גנ תש םא הי ל ה וש אה רש םא ני ל ן, וש ול ין בו גה נו. אי מל ים מי אי ים יוצש ני וה גש ל הנ כה
ר חנ אנ מי תון כש חש תנ יענ הנ קי רה תוך הה רואות מי ים של יקי די צנ מות הנ שש ני ט לש רה ל, פש לה ן כש ול םא גה ל וש ך  םא חםשל ל םא אור וש ה ל אל רש ני
י ין מי אי וש יר אותו  כי מנ י של ין מי ק, אי םא פוסי ל אותו אור של ה, וש זל יון הנ לש על יענ הה קי רה יר הה אי יא ומי מוצי ל, אור של כםתל הנ

שלעומיד בו.

ים אי רה קש ני דוש)  קה ם הנ שי (הנ לו  אי וש ם,  יי מנ א שה רה קש ני ה  זל הנ ם  שי בנ לו  לש כש ני ים  יעי קי רש הה ם  ל אותה כה ה,  זל לה ת  חנ תנ מי
תוב, (תהלים ה כה ל זל ענ ם. וש הל ר בה טי ענ תש דוש הי קה ם הנ שי הנ ם של ם, אותה הל א בה רה קש יון ני לש על ם הה שי הנ ם של ם אותה יי מנ שה הנ

ם. יהל לי ד עמ עומי יון של לש על יענ הה קי רה ת הה יזנ ני ה גש אותה ה', לש ם לנ יי מנ ם שה יי מנ שה קטו) הנ
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אן כה מות. מי שי א בש רה קש רוך הוא ני דוש בה קה הנ ים) של דושי קש ם הנ יי מנ שה ל הנ דוש, (סוד של קה ם הנ שי ז לנ מל אן רל ד כה ענ
ב ינשי תש הי כםל) לש יום הנ יום (קי י קי לי ן בש טה ד קה חה אור אל ט לש רה ל, פש לה ק כש בי דה הי ת ולש ענ דנ יהכול לה ל של כי שש הנ ם בש כה ין חה ה אי אה לש הה וה

בםק בו. דש לי דונו וש סודות אמ ל בש כי תנ סש הי ענ לש יודי א, וש יוצי ס וש נה כש ני י של ל מי קו של לש י חל רי שש בו. אנ

דונו אמ ד לנ עובי של יון כש לש סוד על ה בש מה כש חה מות הנ לי ת שש ת אל ענ דנ דונו, לה אמ בםק בנ דש ם לי דה יהכול אה לו  לה סודות הנ בנ
ה שה דג קש ד הנ ל צנ ים של תוני חש ים תנ יעי קי ם רש ד אותה ינחי ת לש לל חל גנ ש בש אי צונו כש יק רש בי דש ב, מנ לי ת הנ ננ וה כנ צון ובש רה ה, בש לה פי תש בי
אותו ד בש חה ם אל יות כגלה הש ים לי יי ימי ני ים פש יוני לש ים על יעי קי ם רש ד אותה ינחי ה לש אה לש הה ם וה שה תון. ומי חש ד תנ חה ם אל שי ם בש רה טש ענ לש

ם. יהל לי ד עמ עומי יון של לש יענ על קי רה

סוד כםל בש ת הנ ד אל ינחי ה, לש לה עש מנ לש ה  לה עש מנ לש ה  לל ענ תש יי צונו  ורש ן,  וי כנ יש בו  שות, לי חמ רנ יו מש תותה פש שי וש יו  פי עוד של ובש
ה, לה פי ה ותש לה פי ל תש כה ה בש זל ן בה וי כנ ין סוף, ולש אי ד בש עומי סוד של בות בש שה חמ מנ הנ צונות וש רש ל הה ים כה קועי ם תש שה סודות, של הנ

תו. עמבודה ים בנ יוני לש על ים הה יהמי סוד הנ יו בש ל יהמה ת כה ר אל טי ענ יום, לש ל יום וה כה בש

ל כה שום של כםל. מי בון הנ רי ה לש נה ירל זי ינחמ נו, וש מל את מי תו יוצי מה שש ני ם, וש עולה הה ר מי טה פש י ני רי המ צונו, של ים רש ה יהשי לה יש לנ בנ
ים). יקי די צנ מות הנ שש ן ני ה אותה תוכה לל בש כש ת לי דל ה עומל דה קג ה נש ה (אותה לה יש לנ ה וש לה יש לנ

מו ד, כש ה הוא עומי דה קג נש ה הנ סוד אותה תון, בש חש תנ ה הנ זל הנ יענ  קי רה ב. הה י לי מי כש ם חנ אותה ת לש ענ דנ סודות לה סוד הנ
ז חי אה הי חםר, לש ה אור שה עמלל מנ ה של זל ר הנ ני ה כנ טה מנ לש יסודו  ה, וי טה מנ ה ומי לה עש מנ לול מי הוא כה יענ  קי רה הה נו. אותו  רש מנ אה של
ת לל לל כש יום ני ה - בנ דה קג נש ה  ה אותה טה מנ לש ך  ף כה ן. אנ מל של ה בש ילה תי פש ה  אותה ה בש טה מנ ה הוא לש לה סוד של יש הנ ן, וש בה לה אור הנ בה

ים. יקי די צנ מות הנ שש ן ני אותה ה בש טה מנ ת מי לל לל כש ה ני לה יש לנ ה, ובנ לה עש מנ לש מי

ל טםל כה ים לי ידי ילות עמתי ה לי מה כנ או. וש נו יהצש מל מי ש של שםרל הנ סוד וש יש הנ ר וש קה עי ים לה רי ם חוזש ם, כגלה עולה י הה רי בש ל די כה וש
ת טל שוטל ת ומש כל ש הולל פל נל י. הנ יותה לש י כי רוני סש ילות יי ף לי ר (תהלים טז) אנ מנ אל נל מו של אוי לו, כש רה ה של ד מנ חה אל ד וש חה אל
יו, לה רות עה שש לי אוי לו  רה קום של מה אותו  ר לש חוזי ן, וש בל אל ט כש קי ד שה גוף עומי ה. הנ אוי לה רה ר של קה עי ל אותו  ה אל בה שה וש

ה. לה ד של צנ ש לנ פל נל הנ לו, וש ד של צנ גוף לנ ב הנ ך שה שום כה ומי

ה לה יש לנ י בנ רי המ נו, של רש אנ בי מו של ם. כש חםץ אותה רש יך לי רי צה יו, וש ים יהדה אי מה טש ן ני כי לה ר, וש חי אנ ד הה צנ ה סוד הנ גוף שורל ל הנ ענ
ת לל לל כש ני ת, וש רל טל ענ תש מי ה של ם) מנ הל ת (בה רל טל ענ תש ן, ומי קומה מש רות לי חוזש ים עולות וש יקי די צנ מות הנ שש ני קומו, וש מש ב לי כםל שה הנ

כםל. הנ ר מי טי ענ תש רוך הוא ומי דוש בה קה בוד הנ ה כש ז עולל אה ים, וש די דה צש ל הנ כה מי

ן בנ רש ן קה יבה רי קש הנ ולש ה  לה עש מנ לש ן  עמלותה הנ לש ים  יקי די צנ מות הנ שש ני ן  ל אותה ענ דו  קש פש ני ים של ני מג מש ים הנ טי ה שולש לה יש לנ בנ
ה מה שה נש ה הנ עולה ן של יוה דול. כי ה גה נל מג י"א מש מו סורי נות, שש חמ ם מנ ל אותה ל כה ד ענ קה פש ני ה של נל מג ם. אותו מש דונה אמ ם לנ חי ננ מש
ת ה'. אנ רש יי בש יחו  רי המ ר (ישעיה יא) ונ מנ אל נל של מו  ה, כש בה יחנ  רי יו ומי לה אי ה  ים אותה יבי רי קש ז מנ ים, אה יעי קי ם רש ל אותה כה לש

ה. אה לש ב הה רי קה תש הי ל יהדו לש דון ענ קה פי ם בש ים כגלה רי ל יהדו עובש ענ ם, וש עולה עמשות בה יחנ לנ שי מה ך הנ לל יד מל תי עה מו של כש

לות לה כש ני מות  שה נש הנ ל  כה סוד,  הו  זל ם,  שה אות  רש ני וש בות  רה קש ני של קום  מה אותו  לש בות  רה קש ני של כש מות,  שה נש הנ ל  כה וש
ת. רל בל ענ תש מי ה של שה מו אי ת כש רל בל ענ תש ר, ומי בה ת דה יענ לי ענ בש בולי י של מו מי ת, כש חנ ם אנ ענ ם פנ ת אותה חנ לוקנ ה, וש דה קג נש ה  אותה בש
ה מה שה ה נש ילה לי כש מנ ה של אה נה ה המ אותה ית מי ני הל ת, נל רל בל ענ תש מי ה של שה אי ת כש רל בל ענ תש ה זו מי דה קג נש של דות. כש י מי לי עמ בנ ה לש זל סוד הנ הנ
ה, זל ם הנ עולה ל הה צון של ת אותו רה לל נוטל יום, וש ה בנ ה בה לה דש תנ שש הי ה של ה תורה אותה ים ובש עמשי ם מנ אותה ה בש זל ם הנ עולה הה מי

ים. די דה צש ל הנ כה ת מי לל לל כש ני ה, וש חה מש שי ית בש ני הל ובו נל

ם, קםדל מי ת כש עי ה כה שה דה יא חמ ה הי מה שה נש הנ ם, וש קםדל מי ם כש ה אותה ידה ה ומולי חוצה ם הנ ה אותה יאה יא מוצי ך הי ר כה חנ אנ
שום סוד ים? מי שי דה ם חמ ם הי ענ טנ ה הנ ר. מה אי בה תש ני מו של אי, כש דנ ים ונ שי דה ים. חמ רי קה בש ים לנ שי דה ה - (איכה ג) חמ סוד זל וש
ים, שי דה ם חמ הי ם וש ה אותה יאה ה, ומוצי תוכה ם לש יסה ני כש הנ ם ולש ילה לי כש הנ ה לש לה יהכש אי, של דנ ונ ה  בה ך. רנ תל מונה ה אל בה תוב רנ כה הנ

א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ים בה יקי די צנ י הנ רי שש יום. אנ ה בנ לה עש מנ לש ים מי רי חי ת אמ חנ ן לוקנ כי לה וש

ך ר כה חנ אנ לו, וש לש פנ תש הי כו וש לש הה מו וש ם. קה עולה בון הה רי ה לש נודל ך וש לי ני קום וש א, נה בה י אנ בי ר רנ מנ יום. אה יר הנ אי ך הי ין כה בי
ינו כי ה זה ל זל כה זו, של ך הנ רל דל נו בנ קי לש י חל רי שש ח. אנ בנ של ת הנ יים אל סנ יש יל - של חי תש הי י של רו לו, מי מש ים. אה רי בי חמ יו הנ לה רו אי זש חה

ה. מה כש חה סודות הנ רוך הוא בש דוש בה קה ת הנ ר אל טי ענ לש

ן כה שש מי ל סודות הנ כה ב של ל גנ ף ענ אן, אנ גו'. כה ים וש טי י שי צי רון עמ אה ת הה ל אל אי לש צנ ש בש ינענ ר, ונ מנ אה א וש בה י אנ בי ח רנ תנ פה
ה. מה כש מםד חה לש ה סודות לי מה כנ ר בש טי ענ תש ה מי י סוד זל רי המ ל, של כי תנ סש הי אן ייש לש דוש, כה קה ר הנ דל חל ים בנ רי בי חמ שוהה הנ רש י פי רי המ
ה שה ם שי הי ה לוחות, וש שה שי בו  זו  נש גש ני ה לוחות (וש שה שי בש ה בו  זה נש גש ני ב, וש תה כש בי ה של יס תורה ני כש הנ ה הוא סוד לש רון זל אה
יס ני כש הנ ד לש חה ז הוא גוף אל ד, אה חה אל יות כש הש ה לי שה ם שי ים אותה בי סובש של רון. כש א אה רה קש ה ני זל ים, וש בי סובה ים) מש בי סובה מש

רון. אה ים ונ די דה ה צש שה שי ה בש תורה בו סוד הנ

ת סל נל כש ני ת של חנ ה אנ גה רש דנ ה בש שה ם שי ה הי שה מי ם חמ אותה ים, וש רי פה ה סש שה מי ים בו חמ יסי ני כש ה, ומנ שה מי ם חמ לוחות הי הנ וש
ד ז עומי ה לוחות, אה שה מי ם חמ אותה תוך  ס לש נה כש ני ה  זל של ית. כש רי בש סוד הנ הו  זל וש כםל,  את סוד הנ רי קש ני ר, של תה סש ני בש ה  בה

ד, סוד חה ד לוחנ אל ך עומי ר כה חנ אנ י"ם. וש להי ה אל " הוה מות, יש י שי ני ן שש הי גות, של רה ע דש שנ ל תי סוד של ה בש תורה הנ רון וש אה הה
ר. תל סי ים בנ די ם עומש כגלה כםל, וש ל הנ ה ענ סל כנ ב ומש סובי מש יענ של קי ל אותו רה סוד של הוא אותו הנ כםל, וש ל הנ ה ענ סל כנ מש יון של לש על

ר, (שמואל-ב מנ אה ח וש תנ ה. פה ד זל גל נל ה כש רון, זל ייש אה רון וש רון. ייש אה אה ת סודות הה ת אל ענ דנ לה ל וש כי תנ סש הי אן ייש לש כה
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ד, וי א דה לה ים, אל רי בי חמ הנ רוהה  אמ בי ב של ל גנ ף ענ אנ ך? וש לל יהה מל ה הה נה וש רנ י אמ כי גו'. וש וש ך  לל מל לנ ך  לל מל ה הנ נה וש רנ ן אמ תנ כםל נה כב) הנ
נהה ה קה מה לה יהה, וש לו הה של ם ומי יי לנ רושה ת יש ס אל פנ תה ל וש טנ הוא נה גו', וש נור וש צי ע בנ גנ יי י וש סי בג ה יש כי ל מנ תוב בו (שם ה) כה כה של
מו ה, כש נה וש רנ ל אמ של תו  לה חמ יהה ננ קום הה מה ד - אותו  וי ל דה ה של תה יש ם הה יי לנ רושה יש ב של ל גנ ף ענ אנ ר, של םאמנ ם ת אי ף? וש סל כל בש
ם רל ש אותו כל קי בנ ך לש רי טה צש ך, הי לל יהה מל הה ב וש אה חש ט אנ לנ שה ב של ל גנ ף ענ אנ י (מלכים-א כא), של אלי עי רש זש יי בות הנ נה יהה בש הה של

ד? וי ך דה ף כה בות, אנ נה מי

את צי לה ן  מנ זש יענ  גי הי של וכש יו,  לה עה ט  יהה שולי הה וש שותו  רש יהה בי קום הה מה אותו  וש ך,  לל יהה מל ה הה נה וש רנ אי אמ דנ ונ א  לה אל
קום, ל אותו מה ית ענ חי שש מנ ך הנ אה לש מנ ד הנ מנ עה ך  ר כה חנ אנ ל, וש אי רה שש יי ג בש רנ הה ם וש ה דה בי רש הנ א בש לה א אל םא יהצה ת יהדו, ל חנ תנ מי

ש כםחו. שנ תה יהה יהכול, וש םא הה קום, ל אותו מה ד בש עומי ג וש יהה הורי הה של ם, כש שה וש

ן יוה נו. כי ק בש חה צש ת יי ד אל קנ עה וש חנ  בי זש ם מי הה רה בש ה אנ נה ם בה שה יהה, של ק הה חה צש יי ד בו  עלקנ נל קום של מה קום, הנ מה אותו  וש
ה ה'? אה ה רה ה זל גו'. מנ ם וש חל נה יי ה ה' ונ אה תוב רה כה הו של ים. זל מי חמ א רנ לי מנ תש קום, הי רוך הוא אותו מה דוש בה קה ה הנ אה רה של

יהד. ם מי יהל לי ם עמ חי רי ב וש שה קום, וש אותו מה ק בש חה צש ת יי דנ ה עמקי אה רה

תוב ך הוא, כה א כה לה ב. אל רנ ת הה ח אל , קנ שוהה רש י פי רי ב? המ ה רנ ה זל גו'. מנ ה וש תה ב ענ ית רנ חי שש מנ ך הנ אה לש מנ ר לנ םאמל י ונ
ים ני ך. שה ת יהדש חנ ה תנ קום זל ילה מה הש יי ך של ב לש ב - רנ ם רנ גנ ך  ף כה ה. אנ זל ר הנ הה ת בה בל ם של כל ב לה ם רנ תוב שה כה ב, וש אן רנ כה
א מון יהצה מה ת ובש ול מה ם) בש דה ה, (בש ל זל ם כה עי יו. וש לה עה בש קום לי מה ת הנ ר אל זי חמ ב, הנ ה רנ אה לש הה אן וה כה ך, מי ת יהדש חנ יהה תנ בות הה רנ

ת יהדו. חנ תנ מי

א רה קש ני יהדו,  ת  חנ יהה תנ קום הה מה אותו  עוד של ן. בש נה רש תוב אה כה וש ה,  נה וש רנ תוב אמ א כה לה ה? אל נה וש רנ א אמ רה קש ני ה  מה לה וש
ל ן, סוד של יי ע ענ אותו רנ יף לש הוסי יך לש רי צה ך  רות, כה תי יות יש פו בו אותי נוסש ל של ענ ר. וש חי אנ ד הה צנ ל הנ רון של ה, אה נה וש רנ אמ

רון לו. סה יא חי ת הי פל ה תוסל אותה ר, וש חי אנ ד הה צנ הנ

ר. קה ר בה שה י עה ני ל שש תוב, (מלכים-א ז) ענ כה הו סוד הנ זל תו. וש שה דג ת קש פל נוסל יות, וש ים לו אותי עי ה גורש שה דג קש ד הנ צנ בש
ים זי יעםת עי רי יש ש  ענ ינ תוב ונ כה יות, של ת אותי פל ים תוסל ני ר נותש חי אנ ד הה צנ לנ י. וש ני א שש לה ים, אל ני תוב שש םא כה ל "ם, של ע מי רנ גה
ר. םא יותי ל ר וש שה י עה ני ה שש שה דג קש ד הנ צנ רון. ובש סה הוא חי יות, וש ת אותי פל יעםת. תוסל רי ה יש רי שש י על תי שש ן ענ כה שש מי ל הנ ל ענ אםהל לש
הוא וש לו,  ן של יי ענ ת הה ים אל לי שש הנ לש ן  יי ענ ע  רנ אותו  לש יך  רי צה ך  כה וש יו.  לה רון אי סה כםל הוא חי הנ וש ה,  רי שש על י  תי שש ענ אן  כה וש

רון). תוב אה םא כה ל יות, וש ת אותי פל ה, תוסל נה וש רנ א זו אמ מה גש דג רון. (כש סה חי בש

ם. דה ן אה יוקנ יס בו דש ני כש הנ גוף לש אוי לנ ית רה רי בש רון הנ אותו אמ ית, וש רי בש רון הנ א אמ רה קש ה ני שה דג קש ד הנ ה, צנ אי םא ורש ב
י רי המ רון, של אה ם בש ים אותה יסי ני כש יו מנ ה, הה זל ם הנ עולה הה ים מי רי טה פש יו ני הה של ים, כש דושי ים קש ידי סי ם חמ ה, אותה ל סוד זל ענ וש
שום ר, מי חי אנ ד הה אותו צנ ים לש או גופי רש בש םא ני ן ל כי לה ם. וש דה אה ל גוף הה ל של לה כש ינו בי אי גוף וש ן בש קה תג ינו מש ר אי חי אנ ד הה צנ הנ

ם. דה ל גוף אה ל של לה כש ם בי ינה אי של

ה טה מנ לש ית, סוד של רי בש ית בי רי ה בש רה בש חנ תש הי א של לה י"ם? אל י יודי תי ה שש מה רון. לה אה ם בה ישל יי ונ ף?  יוסי תוב בש ה כה מנ
ן קה תש ית ני רי בש רון הנ אמ אותו  וש ית,  רי בש רון הנ א אמ רה קש ה ני שה דג קש ד הנ ה, צנ אי םא ורש רון. (ב אה ס בש ננ כש ני וש ה,  לה עש מנ לש סוד של בנ
יס ני כש הנ רון לש ן אה קה תש ני ה  טה מנ ן לש כי מו  דוש. כש קה גוף הנ ל הנ ה של צורה ל הנ יא סוד של הי ה, של תורה סוד הנ יס בו  ני כש הנ לש
ה ל סוד זל ענ דוש, וש קה ית הנ רי ר אות בש שומי י של ם? מי דה סוד אה א בש צה מש ני י הוא של ם. ומי דה אה גוף, סוד הה ת הנ תוכו צורנ בש
אוי םא רה ל שום של רון, מי אה ם בש ים אותה יסי ני כש יו מנ ה, הה זל ם הנ עולה ים מי רי טה פש יו ני ר הה של אמ ים, כנ דושי ים קש ידי סי ם חמ אותה
ם? ענ טנ ה הנ רון) מה אה ם בה ישל יי תוב? ונ ה כה ף מנ יוסי דוש. בש קה יום הנ ית זו, אות קי רי בש ר לי מנ שה י של א מי לה רון אל אה ס בש ני כה הי לש

אוי. רה כםל כה הנ רון, וש אה ס בש ני כה הי אוי לש ן רה כי יים בו. לה קנ תש הי דוש וש קה ית הנ רי בש ר הנ מנ שה שום של מי

ה רוצל י של ל מי ל כה ש של נל אותו עם ה! אוי לש ה בושה ים אותה עי םא יודש ל ם של עולה י הה ני בש ר, אוי לי מנ אה א וש בה י אנ בי ה רנ כה בה
ה אותה א בש טה םא חה ל מו של צש ענ ע בש נודה וש שו  פש ננ בש ענ  יודי יק של די צנ ט לש רה רון, פש אה יס לש ני כש הנ לש יך  רי םא צה י ל רון, כי אה ס לש ני כה הי לש
ת גםם אל פש לי רון וש אה ס לש ני כה הי לש יך  רי םא צה םא, ל ם ל אי אוי. וש רה ר אותו כה מנ שה יו, וש עמלומה דוש, מי קה ית הנ רי בש ית, אות הנ רי בש

ההאהרון.

ר בי חנ תש ינו מי רון אי י אה רי המ ר. של חי אנ םא לש ל אוי לו, וש רה סוד הה ש הוא הנ ית קםדל רי אות בש ר בש בי חנ תש הי יך לש רי צה סוד של הנ
אוי לו יו, וש יה חנ ם אותו בש גנ פה רון - אוי לו של אה ס בש נה כש ני ית וש רי בש ת הנ ם אל פוגי י של ש. ומי ית קםדל רי ר בש שומי יק של די צנ א בש לה אל
ה אותה מי דוש, אוי לו  קה ית הנ רי בש רון הנ אמ אות ונ ם הה גנ פה של ש. אוי לו  נל עם אותו  מי תו. אוי לו  יתה מי בש ם אותו  גנ פה של
תוב, ה כה סוד זל ם. וש גה פש ל אותו  ה של מה קה ה, ונש זל ם הנ עולה ל הה ה של מה קה ים - נש מי ת עולה מנ קש ני נו  מל ים מי מי נוקש ה, של בושה

ים. יקי די צנ ל הנ ל גורנ ע ענ שנ רל ט הה בל נוחנ שי םא יה י ל (תהלים קכה) כי

תום חה ש של קםדל ית הנ רי ת סוד בש ם אל יהה פוגי ם הה יו. אי עמשה מנ ים בש לי כש תנ סש ם, מי אותו עולה ים אותו בש ני דה ה של עה שה בש
ים אותו, ני דה ים בו וש לי כש תנ סש ים. מי יקי די צנ ק בנ לל ין חי ה אי זל ה - לה זל לו בה ית) של רי בש רון (הנ אה ת הה ם אל ו פוגי שה כש ענ רו, וש שה בש בי
ל ל כה ל של לה כש מי ים אותו  יאי ם, מוצי דה ל אה ל של לה כש מי אותו  יאו  הוצי ן של יוה ם. כי דה ל אה ל של לה כש מי ים אותו  יאי ומוצי
ן יוה ם. כי דה אה ל גוף הה סוד של ל בנ לה כש ני ינו  אי ד של רון) צנ (אה אותו  לש ים אותו  ני נותש וש ם,  י עולה יי חנ לש נועמדו  ים של רי חי אמ הה
תוב, (ישעיה סו) ה כה ל זל ים. ענ מי עולה ם לש שה א מי םא יוצי ל נםם, וש יהי גי ים אותו לנ יסי ני כש מנ ד - אוי לו של אותו צנ ר לש סה מש ני של

ם. דה ל אה ל של לה כש רו מי אמ שש ני ם של גו'. אותה י וש ים בי עי פםשש ים הנ שי נה אמ י הה רי גש פי או בש רה או וש יהצש וש

ה, טוב ל זל ם כה עי יו. וש עמשה ל מנ ל כה סות ענ כנ אויהה לש רש ה של שובה ה, תש מה לי ה שש שובה ה תש שה םא עה ל של לו, כש לה ים הנ רי בה דש הנ וש
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ם אותה ט לש רה ה, פש קומה מש ת לי סל נל כש ני םא  ל וש ית  דוני ני ה  מה שה נש ד, הנ גוף עומי הנ ן של מנ ל זש י כה רי המ רון, של אה ס לש ני כה יי םא  ל של לו 
א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ם בה קה לש י חל רי שש ם. אנ ם גופה עמלות עי ים לנ אויי רש ים של דושי ים קש יוני לש ים על ידי סי חמ

ה זל ש, וש קםדל ית הנ רי ת אות בש ם אל ר ופוגי קי שנ מש ה של מו זל רוך הוא כש דוש בה קה י הנ ני פש ה לי של א קה טש ין חי אי שום של מי
תוב, כה וש י ה'.  יני עי ע בש ה רנ הודה כור יש ר בש י עי הי יש ונ תוב, (בראשית לח)  ה כה א זל טש ל חי ענ וש ה,  ינה כי י שש ני ה פש רואל ינו  אי

ע. ך רה גגרש םא יש (תהלים ה) ל

ת ן אל כה שש מי ת הנ שו אל עה ים של מי כה חמ ם הנ שו אותה םא עה ה ל מה י לה כי ן. וש רם אה ת הה ל אל אי לש צנ ש בש ינענ אן? ונ תוב כה ה כה מנ
קו. הוא לש ת חל לנ חמ ננ ד בש הוא עומי ר אותו, וש מנ שה דוש, וש קה ית הנ רי בש הוא סוד הנ גוף, של יום הנ ל סי אי לש צנ א בש לה רון? אל אה הה

קו אותו. שש נה ים וש רי בי חמ ל הנ או כה ר. בה חי םא אנ ל לו וש ה של עמשל מנ ל בנ די תנ שש הי

ר, (משלי מנ אה ח וש תנ ך, פה רל ה דל אותה ר בש מנ אל נל ה של ל מנ יו, כה נה פה לו לש לה ים הנ רי בה דש רו הנ דש סי עון וש מש י שי בי רנ יעו לש גי הי של כש
ן, בוני תש הי ה ייש לש זל סוק הנ פה ל בנ בה ר. אמ אי בה תש ה ני זל סוק הנ פה יום. הנ כון הנ ד נש אור ענ ך וה ה הולי גנ אור נם ים כש יקי די ח צנ אםרנ ד) וש
ה, ה בה רוך הוא רוצל דוש בה קה הנ ך של רל ית, דל תי מי ך אמ רל יא דל ה, הי כו בה לש ים הה יקי די צנ הנ ך של רל ה דל ים, אותה יקי די ח צנ אםרנ וש
ם. יהל פי ים בש רי אומש ים וש רי בש דנ ם מש הי ים של רי בה דש מםענ  שש אות לי בות בה כה רש ן מל ל אותה כה ם, וש יהל ני פש לי ך  הוא הולי של ך  רל דל הנ
ר, מנ אל נל מו של ה, כש שוכה יד חמ מי ם תה כה רש דנ ים של עי שה רש ם הה ך אותה רל דל ל), כש לה ך (כש שה חש םא נל ל ך, וש הולי יר וש אי מי ה, של גנ אור נם כש

גו'. ה וש לה פי אמ ים כה עי שה ך רש רל דל

ה, תה לש גש ני ה וש חה תש פש ו ני שה כש ענ יא של ך הי רל ל דל בה . אמ שוהה רש י פי רי ך? המ רל דל ח לש ין אםרנ ה בי ים - מנ יקי די ח צנ אםרנ ר וש חי ר אנ בה דה
ת, גנ ך בש דםרי ר, (ישעיה סג) כש מנ אל נל מו של ך - כש רל ן. דל כי ם לה קםדל ם מי יי לנ גש ה רנ שו בה תש םא כה ל ך של רל קום דל אותו מה ה בש עמשל ננ וש

ה. רוצל י של ל מי ם כה יי לנ גש ים בו רנ שי כותש של

א לה הוא. אל קום הנ מה ל הנ םא כה ל קום, וש תםחנ אותו מה פש ים לי אשוני יו רי ם הה הי ח, של א אםרנ ים קורי יקי די צנ ה לנ ל זל ענ וש
ש, דה קום חה ים, הוא מה יקי די צנ ה  ים בה כי הולש ו של שה כש קום - ענ אותו מה ים בש כי ם הולש עולה י הה ני ים בש רי חי אמ ב של ל גנ ף ענ אנ
דוש ים חי ים עושי יקי די צנ שום של ים, מי מי עולה ר לש חי ם אנ דה ך בו אה לנ םא הה ל י של מו מי ש כש דה קום הוא חה ו אותו מה שה כש ענ של

ם. הל ה בה צל רנ תש רוך הוא מי דוש בה קה הנ ים של יוני לש ים על רי בה ה דש מה כנ קום בש ל אותו מה כה לש

ים, יקי די ח צנ א אםרנ רה קש ני ך  שום כה ן. ומי כי ם לה קםדל יהה מי םא הה ל ה של קום מנ מה אותו  ת בש כל ה הולל ינה כי שש עוד, של וש
ם לו אותה פי ה, אמ רוצל י של ל מי ה כה ים בה שי כותש כםל, וש ה לנ תוחה יא פש ך הי רל דוש. דל יון קה לש חנ על ח בו אורי רנ אה תש הי שום של מי
א מי טנ ט לש שולי יך, וש רי םא צה ל ר של חי אנ ד הה צנ ך בו הנ דורי שום של ך. מי רל יהם דה ן בנ נםתי ה - (שם מג) הנ ך, סוד זל רל ים. דל עי שה רש הה
ך רל נו, דל רש אנ בי של מו  ח. כש א אםרנ רה קש ני קום של מה אותו  ים בש טי שולש ים וש די ם עומש דה בנ ים לש יקי די ה צנ ל זל ענ ן. וש כה שש מי ת הנ אל

ה. ד זל צנ ה ולש ד זל צנ כםל, לש ה לנ תוחה פש

ים לי עג מש ים  רי בה ודש ה,  בה ם  תל חש רנ אה תש הי וש ם  כל לה ה  נה מש דנ זש הי ה  יונה לש על ה  דושה קש ך  רל דל ים,  יוני לש על ים  דושי קש ם,  תל אנ וש
ם. כל קש לש י חל רי שש ים. אנ יהמי יק הנ תי י ענ ני פש רו לי דש תנ סש לו) הי ים (אי יוני לש על

ה מה כנ גו'. בש וש ה  מםשל ך  מנ י סה ה כי מה כש חה א רוחנ  לי נון מה ן  בי ענ  יהושג וי ר, (דברים לד)  מנ אה וש עון  מש י שי בי ח רנ תנ פה
ש מל של הנ א אור  לה אל ה  נה בה לש לנ ין אור  אי של ה.  נה בה לש הנ י  ני פש כי ענ  יהושג וי ש,  מל של הנ י  ני פש כי ה  מםשל י  ני פש של אנו  צה מה קומות  מש

ה. מותה לי שש ת בי דל ז עומל את, אה לי מנ תש מי של ש. וכש מל של תוך הנ את מי לי מנ תש ה מי נה בה לש הנ ה, וש נה בה לש יר לנ אי מי של כש

ה זל ם הנ שי י בנ רי המ . של יה יון יש לש על הה ש  מל של סוד הנ מות בש א דש רה קש ני כםל של ל הנ י הוא? סוד של ה מי נה בה לש מות הנ לש תנ שש הי
ה עה שה הנ י  פי כש ם  הל בה את  רי קש ני וש ה,  שה יהרש של ם  הי מות  שי ה  מה כנ י  רי המ של מות.  לי שש בי ת  דל עומל של ן  מנ זש בי ק  רנ ד,  עומי ינו  אי
ת מל לל שש ני מות וש לי שש סוד הנ ת בש דל עומל של ש. וכש מה ם מנ אותו שי את בש רי קש ך ני ה) כה ת בה דל ה עומל עה שה י הנ פי ה, (וכש ת בה דל עומל של

ה. מה ת אי ת אל בנ ה הנ שה יהרש ה, של לה עש מנ לש ה של מה לה שש הנ ה כנ תה מה לה שש ד. הנ " דוה א יש רה קש ז ני ים, אה די דה צש ל הנ כה מי

תוב כה ה. וש זל י הנ יעי בי שש ש הנ חםדל ר יום לנ שה ה עה שה מי חמ תוב (ויקרא כג) בנ כה ים, של ר יהמי שה ה עה שה מי חמ ה) בנ רה אה נו (הל יש הנ וש
ירות מי אמ ר הה של ל על ל כה סוד של א בנ בה ם הנ עולה ד הה עומי של ד. כש חה כםל סוד אל הנ י. וש יעי בי שש ש הנ חםדל שור (יום) לנ עה ך בל (שם) אנ
י ה' רי המ ר, של שה ה עה שה מי חמ א בנ רה קש ן, ני יהל יני ת בי חנ מות אנ לי שש ה בי נה בה לש ת הנ מל של רש ני של שור. וכש עה א בל רה קש ה, ני זל ש הנ חםדל ל הנ ענ

ם. יהל יני ה בי קה קש חש נל ה וש רה בש חנ תש הי

ת תי לה ם וש זון אותה ים לה תוני חש תנ ל הנ ת (אל פל יא נוסל הי ה', וש ת בש רל בל חנ תש ז מי ה, אה ם זל שי ת בש דל עומל של ה י"ה, וכש סוד זל וש
ד, חה אל ה, וש לה עש מנ לש סוד של ר בנ בי חנ תש הי ק ולש קי חה הי ד, לש חה ם. אל קםדל מי אות ה' כש סוד הה יא בש ת) הי פל תוסל ם, ומי פה רש ם טנ הל לה
יות הש ה, לי זל ם הנ שי סוד הנ ה, בש טה מנ ה וה לה עש ים, מנ די דה צש ל הנ כה מות לש לי שש ה בי נה בה לש ת הנ דל ז עומל אה ה, וש טה מנ זון לש ת מה תי י לה די כש

ת. חנ מות אנ לי ד ושש חה כםל סוד אל הנ

ה, נה בה לש יא סוד הנ י נון הי רי המ אי, של דנ ן נו"ן. נו"ן ונ לו בי לה יות הנ אותי ה בה נה בה לש ת הנ מנ לה שש ל הנ הו סוד של ענ זל הושג יש
אי. דנ ה ונ מה כש א רוחנ חה לי ז הוא מה אה דוש, וש קה ם הנ שי ל הנ ה של מה לה שש הנ סוד הנ א בש לי מה

ה רוחנ אותה ל. וש יכה ה הי ה רוחנ עושה אותה , וש ה רוחנ יאה ת ומוצי טל של פנ תש יא י', מי הי ה, של יונה לש על ה הה דה קג נש הנ שום של מי
ה, טה מנ ל לש יכה ה הי עושל א וש לי מנ ה. ומש לל ל אי ל כה סוד של ת בנ טל של פנ תש ה רוחנ מי ים. אותה די דה ה צש שה שי ית לש עמשי ננ ת וש טל של פנ תש מי

ת. חנ ה אנ מה לה שש הנ דוש בש קה ם הנ שי ה סוד הנ עמשל ננ א, וש לי מנ תש כםל מי הנ וש
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כות רה יו בש לה יק עה רי הוא הי יו, של לה יו עה ת יהדה ה אל ך מםשל מנ י סה שום - כי ה, מי מה כש א רוחנ חה לי ענ מה הושג ך יש שום כה ומי
מות לי שש ד בי עומי ה, וש מה כש חה א רוחנ  לי מנ תש ם הי כל ד מי חה ל אל ים, כה יוני לש ים על דושי ם, קש תל אנ נו. וש מל ר מי אי בש ה הנ אה לש מנ תש ני וש
ת או אל י רה יננ עי י של קי לש י חל רי שש ם. אנ יכל לי ך יהדו עמ מנ סה ם וש כל ה בה צה רנ תש רוך הוא הי דוש בה קה הנ שום של ה, מי מה כש חה סודות הנ בש

ם. כל ה בה מה כש חה מות רוחנ הנ לי ת שש או אל רה ה וש זל

סוד שוהו, וש רש ה פי סוק זל נו. פה עוני םא תש ל שו וש חמ ננ םא תש ם ל דה ל הנ לו ענ םאכש םא ת תוב (ויקרא יט) ל ר, כה מנ אה ח וש תנ פה
ן. עוני ש ומש חי ננ מש קול הוא כי מו, שה ל דה ל) ענ אוכי ם של ל (קםדל לי פנ תש יי ה, של לה פי י תש לי ל בש אוכי י של ה מי ר - זל בה דה הנ

אוי רה מו של ד כש חה אל ד וש חה ל אל יון, כה לש על בוד הה כה סוד הנ אות בש רש ת) לי חנ טנ תנ שש ה (ומי ה עולה מה שה נש ה הנ לה יש לנ בנ שום של מי
ם ענ ם טנ ה) טועי ל זל ם כה עי ן (וש כי לה גוף, וש יים הנ קנ ם לש דה תוך הנ ט) בש שי פנ תש הי ף (של תי תנ שש הי אותו כםחנ של ם בש דה אה ר הה אה שש ני לו, וש
ינו ם, אי דה אה ר הה עורי תש מי של ל אותו. וכש בי קנ ה ולש מה שה נש ל הנ תוך אותו כםחנ של ר לש עורי תש הי ד לש םא נועה אותו כםחנ ל ת. וש ול ל מה של

ה. מה שה י נש לי ד בש עומי קום של ל מה ט ענ ר שולי חי אנ ד הה צנ נו של רש אנ י בי רי המ הור, ונ טה

ט ר שולי חי אנ ד הה צנ הנ ה, של יתה ם מי ענ ם טנ ה, (טועי תורה ם בנ דה ל אה די תנ שש הי ב של ל גנ ף ענ אנ ם, וש יי מנ ר בש הנ טש ני ן של יוה כי
ת רל םא חוזל ה ל מה שה ה נש ה) אותה תורה ל בנ די תנ שש מי ב של ל גנ ף ענ ם, אנ דה ן אה ר בל עורי תש מי של ה, וכש מה שה םא נש ל א בש צה מש ני קום של מה בש
י רי המ ונ יד,  מי ם תה דה ת בש טל של פנ תש מי של ה  ש, אותה פל נל א  רה קש ני של דו  בנ ם לש דה הנ כםחנ  ט לש רה ם, פש דה אה ת בה טל םא שולל ל וש ה  קומה מש לי
ה מה שה נש הנ ר כםחנ  בי גנ תש קומו, ומי מש ם בי דה הנ ב כםחנ  ינשי תש ז מי דונו, אה ת אמ ל עמבודנ ה של לה פי ם תש דה ל אה לי פנ תש יי של נו. וכש רש אנ בי
ה מה שה נש הנ ר של בה דה סוד הנ ה, וש טה מנ ש לש פל נל יך  רי צה מו של דונו, כש י אמ ני פש ם לי לה שש ם מג דה ז אה אה קום. וש ל אותו מה ת ענ בל ינשל תש ומי

ה. לה עש מנ לש

קום ל מש ענ ה  מה שה נש הנ ה  עולה וש יך,  רי צה של מו  כש מו  צש ענ יד  עממי מנ ל,  םאכנ י של ם  רל טל ה  לה פי תש ל  לי פנ תש מי י של מי ך,  כה ל  ענ וש
ן. עוני ומש ש  חי ננ מש כי הו  קומו, זל ל מש ם ענ דה ב הנ ינשי תש יי תו, של לה פי ל תש לי פנ תש יי ם של רל ל טל כנ ם אה אי וש יך.  רי צה של מו  כש ה  בה מושה

ה. שה דג קש ל הנ ד של צנ ת הנ יך אל מי נש הנ ר, ולש חי אנ ד הה צנ עמלות לנ ש לנ חי ננ ל מש כו של רש זו דנ שום של מי

כםחו ק  זי חנ לש ש  חה נה אותו  ם  עי ל  די תנ שש הי של ל  ענ ש?  חי ננ מש ד  צנ אותו  בש ל  די תנ שש מי של ם  דה אה אותו  א  רה קש ני ה  מה לה
רוך דוש בה קה ת הנ ד אל םא עובי ל ם, וש דה ל הנ אותו כםחנ של ד לש ה עובי ן זל כי ים. וש רי חי ים אמ להי ד אל עובי י של מי הו כש זל ירו. וש בי גש הנ ולש

ה. שה דג קש ל הנ ד של צנ ה, הנ מה שה נש ד הנ ת צנ ק אל זי חנ הוא לש

אי, דנ ה ונ זל ך  ע - כה צנ מש אל ת נ' בה דל י עומל רי ר, המ םאמנ ם ת אי כגיות. וש זש ל בי די תנ שש םא מי ל א וש טש חי ל בש די תנ שש מי ן, של עוני מש
י יק. מי קי ד דנ חה חוט אל ה כש שה דג קש ד הנ ל צנ רוב של ה עי ים בה בי רש עה מש ד של ר, ענ חי אנ ד הה צנ אותו הנ לט בש שש ים לי כולי םא יש י ל רי המ של
י די ר הוא, וכש קל ר של בנ ון דש ה עמ ל זל ענ וש ר.  קל של יים אותו  קנ תש יי י של די ת כש מל ר אל בנ דש ב בו  רי עה ר, יש קל יד של עממי הנ ה לש רוצל של
י ני פש ה לי לה פי ל תש לי פנ תש םא מי ל י של ר. ומי קל ת אותו של ים אל ידי עממי ה מנ זל י נ'. בה זוהי ת, וש מל ר אל בנ ים בו דש יסי ני כש ידו, מנ עממי הנ לש

ן. עוני ש ומש חי ננ מש מו, כי ל דה ל ענ םאכנ י ם של רל רוך הוא טל דוש בה קה הנ

ים גופו ני קש תנ תש ה מי לה פי תש י בי רי המ ם, של כל קש לש י חל רי שש ים, אנ יוני לש ים על דושי ם קש תל ם אנ תל רש מנ אמ י של פי ם, כש דה ת אה לנ פי תש
אשון קון רי ה. תי עה בה רש ם אנ הי ד, וש חה אל ים כש ני קש תנ תש מי ים של ני קה תג ים מש קוני יא תי ה הי לה פי ם. תש לי ה שה עמשל ננ ם וש דה ל אה שו של פש ננ וש
ה לה עש מנ לש ם של עולה ל הה קון של י - תי ישי לי קון שש ה. תי זל ם הנ עולה ל הה קון של י - תי ני קון שי ם. תי לי תנ שש הי מו לש צש ל ענ קון של - תי
ל סוד כה דושות, ובש קש בות הנ כה רש מל סוד הנ דוש בש קה ם הנ שי ל הנ קון של י - תי יעי בי קון רש ם. תי יי מנ שה ילות הנ ם חי ל אותה כה בש

אוי. רה דוש) כה קה ם הנ שי ל סודות הנ קון (של תי ה בש טה מנ ה וה לה עש מות, מנ עולה הה

נות בה רש קה ן בש קי תנ תש הי ה, ולש שה דג ה וקש וה צש מי מו בש צש ת ענ ן אל קי תנ יך לש רי צה שום של מו - מי צש ל ענ קון של אשון, תי קון רי תי
ר. הי טה הי עולות לש וש

ל ל כה רוך הוא ענ דוש בה קה ת הנ ך אל רי בה ית לש אשי רי ה בש עמשי מנ ה, בש זל ם הנ עולה ל הה יום של קי ל הנ קון של תי י, בנ ני קון שי תי
יד עממי הנ גו', לש ם וש יי מנ שה י הנ מי לוהו שש לש י אור הנ בי ל כוכש לוהו כה לש לויהה, (תהלים קמח) הנ לש ם הנ אותה ה בש עמשל ה ומנ עמשל מנ

כםל. ל הנ רוך ענ רוך - בה ר, בה מנ אה רוך של בה ה בש ל זל ענ ה. וש זל ם הנ עולה יום הה ת קי אל

ים תי רש שה ר מש נות - יוצי חמ ים ומנ לי יה יהלות חנ ם חמ ל אותה כה ה בש לה עש מנ ם לש עולה ל הה קון של הוא תי י, של ישי לי קון שש תי
דוש קה ם הנ שי ל סוד הנ קון של תי ה בנ לה פי תש קון הנ י, תי יעי בי קון רש ש. תי קםדל יות הנ חנ ים וש ני אופנ הה גו', וש יו וש תה רש שה ר מש של אמ ונ
ה זל הנ ם  עולה בה ם  כל מה עי י  קי לש חל י  רי שש אנ ם.  לי שה ם הנ שי ל הנ קון של תי הנ אן סוד  כה וש ם.  כל קש לש חל י  רי שש אנ ם,  תל רש מנ אמ של מו  כש

ובהעולהם הנבהא.

א ירה יך תי להל ת ה' אל תוב (דברים י) אל ר, כה מנ אה ח וש תנ ך הוא. פה אי כה דנ ה ונ לה פי תש ם בנ תל רש מנ אמ ה של תורה וות הנ צש מי
י רי המ שום של יך, מי להל אל אתה מי יהרי ך: וש ר כה ה ייש לומנ סוק זל פה יך. בש להל אל אתה מי יהרי תוב, (ויקרא יט) וש כה עמבםד. וש אםתו תנ
ר בי חנ תש הי קום של מה אותו  אי, מי דנ ונ יך  להל אל א סוד הוא, מי לה יך? אל להל אל ה מי ה זל א. מנ ירה תי יך  להל ת ה' אל תוב אל כה
ב אה שש ני ין של הוא די ין, וש די ה הנ ם שורל י שה רי המ נו, של מל חםד מי פש ה זו לי אה רש יך. יי להל אל הו מי זל ים, וש ני פש לי מםחנ של ת הנ ב אל סובי וש

ה. זל קום הנ מה ה בנ לה עש מנ לש ין של די תוך הנ מי

ם ה עי ים זל חי מי ה, ושש חה מש שי ש בש ה אי לה בש קי ש של יא אי ה הי אשונה ש רי אן. אי ש כה י אי ה גוני לשה ש) שש ייש אי ש וש (ייש אי
ת דל עומל ש של י אי זוהי ה, וש גנ ה נם ה בה אל רש ני ש, של אי ה לה גנ נם ה (יחזקאל א) וש תוב בה כה ש של אי יא הה יהה הי ני שש ש הנ אי ה. הה בה המ אנ בש
זו ה, ובש גנ ת אותו נם בל סובל חוץ) של בנ ש (של יא אי ית הי ישי לי שש ש הנ אי ר. הה אי בה תש ני מו של ה, כש חה מש שי ית בש ימי ני פש ש הנ אי תוך הה בש
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ים. עי שה רש קות הה לש הנ ין לש די ת הנ אנ רש ה יי ילה חי תש ש הי אי הה

יא הי הנ ש  אי אן בה ל כה בה ד. אמ חה ם אל הי ה של עה בה רש אנ לו  אי ם, וש הי ש  ל אי ים של עי בה ה צש עה בה רש אנ של ינו  ני שה ב של ל גנ ף ענ אנ וש
לו. ש של נל עם אותו הה יך, מי להל אל אתה מי יהרי תוב וש ה כה ל זל ענ ין, וש די ד הנ חנ יל פנ חי תש ים, מנ רי נו אומש אה של

ם אותה ה, ובש ד זל צנ הםב בש אל לל ה - וש ד זל צנ ד בש חי פנ ד, לש חה אל ה כש בה המ אנ ה וש אה רש יי צונו בש ים רש שי יך לה רי ה צה אה רש ה יי אותה ובש
ד. צנ אותו  בש ש  נה על נל ה  תורה הנ וות  צש מי ל  ענ ר  עובי של י  מי של ש.  נל עם מי ד  פוחי יות  הש לי ד  חנ פנ הנ אותו  וש נו,  רש מנ אה של ים  ני וה גש
ך שום כה א. ומי בה ם הנ עולה הה ה ומי זל ם הנ עולה הה מי ה אותו  לל כנ מש ד של ט ענ םא שוקי קות, ל לש הנ ד לש צנ יל אותו  חי תש מנ של כש של

ד. חנ פנ ה הנ רוי בה שה םאת של ז ש הנ אי הה חםד מי פש יך לי רי צה

י להי אל ת  אל או  ירש תי םא  ל ו)  (שופטים  תוב  כה ה  זל ל  ענ וש ת,  רל חל אנ ה  אה רש יי ל  של חוץ  לנ ש  אי ת  טל של פנ תש מי ה  נה מל ומי
ת בל סובל י של זוהי ה, וש שה דג קש ת בי פל תל תנ שש ש ומי יא קםדל נו הי רש מנ אה ה של אה רש ל יי זו של ש הנ אי הה נו. וש מל חםד מי פש סור לי אה י, של מםרי אל הה
םא ל וש ה  נה מל ת מי רל ערבל ים מה מי עה פש לי וש ים,  מי עה פש לי זו  ת בה רל בל חנ תש חוץ, מי בנ ת של רל חל אנ ש  אי ה  אותה וש נו.  רש מנ אה של ה  גנ נם אותו 
רות חי אמ ל הה אור של ת הה ה אל סה כנ ה ומש יכה שי חמ ך, ומנ ל חםשל ש של י הוא אי זנ זו, אמ ר בה בי חנ תש תי ם של גורי של ה. וכש מה ת עי רל בל חנ תש מי

ר. אי בה תש ה ני י זל רי המ ת, ונ דל יד עומל מי תה םא של ל ת, וש חנ קנ לנ תש ש מי אי ך - וש נש ימה סי לו, וש לה הנ

ה אה רש ה יי ילה חי תש הי ן של יוה ר - כי בה דה סוד הנ ה. וש אה רש ר יי חנ אנ ה לש ה שורה בה המ אנ רוהה של אמ בי מו של ה, כש בה המ יא אנ ך הי ר כה חנ אנ
קום מה ק בש בה דש ה, ני בה המ אנ תוך  ד מי עובי י של מי ין, של יא יהמי הי ה, של בה המ אנ ך  ר כה חנ ת אנ רל עורל תש ם, מי דה אה ל הה של םאשו  ל ר ענ

ין. יהמי ד הנ צנ ק בש בי דה הי ר ולש טי ענ תש הי ה לש י עולה רי המ שום של א, מי בה ם הנ עולה ת הה שנ דג קש ק בי בה דש ני ה וש לה עש מנ יון לש לש על

ק בי דה הי ה לש םא עולה ל ל בה יא, אמ ה הי דה בה כש ה ני ה - עמבודה ה עמבודה ינה ה אי אה רש יי ד הנ צנ יא מי הי ה של עמבודה ר של םאמנ ם ת אי וש
א. בה ם הנ עולה ן לה זגמה מש ם של דה אה הו  זל א, וש בה ם הנ עולה ק בה בה דש ני ה וש לה עש מנ ר לש טי ענ תש ה ומי ה, עולל בה המ אנ ד מי עובי של ה. וכש לה עש מנ לש
ה, סוד בה המ ק אנ א רנ לה ה, אל אה רש יי ת הנ גנ רש ל דנ ט ענ שולי י של ין מי י אי רי המ ה, של אה רש יי קום הנ ל מש ט ענ הוא שולי קו, של לש י חל רי שש אנ

ין. יהמי הנ

ד ינחי ולש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ל  של מו  שש ת  אל ד  ינחי לש א,  בה הנ ם  עולה לה אוי  רה של אותו  לש יך  רי צה של חוד  יי הנ סוד 
הו זל ר. וש של שםר קל קש יך לי רי צה קום של מה ם לש יסה ני כש הנ ם ולש ת כגלה יל אל לי כש הנ תונות, לש חש תנ הנ יונות וש לש על גות הה רה דש הנ ים וש רי יבה אי הה

ד. חה ינו ה' אל להי ל ה' אל אי רה שש ע יי מנ תוב, (דברים ו) שש כה סוד הנ

ן, טה ייש קה שום של א, מי בה ל סה אי רה שש ל - יי אי רה שש ד. יי חה ל אל לה ה כש זל מות, וש ים שי עי בש שי ה לש עולל ם של ע - שי מנ ל שש סוד של וש
אן ל - כה אי רה שש ע יי מנ ד. שש חה ל אל לה כש ד בי חה א, סוד אל בה ל סה אי רה שש יי הו  זל הו. וש בי אםהמ ל וה אי רה שש ר יי ענ תוב (הושע יא) ננ כה של

ה. לה עש בנ ה בש שה ת אי לל לל כש ני

ל כה ד בש חה אל נות כש כה שש י מי ני ר שש בי חנ ים ולש רי יבה אי ת הה ד אל ינחי ים לש יכי רי י צש זנ ד, אמ חה ל אל לה כש זו בי ה בה לו זל לש כש ני ר של חנ אנ וש
ים יוני לש ל על ד של חה צון אל יות רה הש ם, לי כםל שה ק הנ בי דנ תש הי ין סוף, לש ל אי קות של בי דש עמלות בנ ב, לנ לי צון הנ רש ים בי רי יבה אי הה

ים. תוני חש תנ וש

ל יכה הוא הי ה', של ק בש בי דה הי ד ולש ינחי ילה. י', לש הש יי ל  סוד של ד, בש חה ילה ה' אל הש יי ר  מנ אל נל של מו  ילה, כש הש יי ה  סוד זל וש
י תי שש לו  אי ינו.  להי אל ה  " הוה יש סוד  הו  זל וש י'.  יא  הי של זו  הנ ה  יונה לש על הה ה  דה קג נש הנ ת  יזנ ני גש קום)  (מש קום  מש לי י,  ימי ני פש הנ

ם יה"ה. הי מות) של יות (שי אותי

ם קומה מש ים לי רי בה יר דש זי חמ הנ י, לש ימי ני פש ל הנ יכה הוא הי נו, של מל מי או  יהצש קום של מה אותו  ים בש רי יבה אי ל הה לל כה כש לי וש
ית. רי בש ש הנ ל שםרל הוא של קום הנ מה ד הנ ם, ענ הל לה ש של שםרל יסוד וש ר וי קה עי לה

אות ה' דוש. וש קה ית הנ רי בש יא סוד הנ ה'. אות י' הי יק י' בש בי דש הנ ד ולש ינחי רות לש חי יות אמ י אותי תי לו שש סוף אי בנ ולש
יהה. ני שש יא ו' הנ הי נו של רש אנ בי ב של ל גנ ף ענ אנ הוא י'. וש ה, של זל דוש הנ קה ית הנ רי בש ל סוד הנ ה של יזה ני קום גש ל, מש יכה יא הי זו הי הנ

ד. חה אל ם כש דה ינחמ לו לש סוד של ל י', הנ בה אמ

ד. חה ר אל של קל ה) בש לה עש מנ ה לש טה מנ כםל (מי ר הנ שי קנ תש הי צון לש עמלות רה הנ ד, ולש חה אל כםל כש ה הנ לה עש מנ ם וה שה ד מי ינחי ד - לש חה אל
ים, רי יבה אי גות וש רה ן דש ל אותה כה צון מי יר רה אי םא ינשש ל ין סוף, וש ד אי ה ענ לה עש מנ ה לש לה עש מנ ה לש בה המ אנ ה וש אה רש יי צונו בש עמלות רש הנ לש

ין סוף. אי ד בה חה ר אל של ם קל יו כגלה הש יי של ם, וש יגה שי הנ צונו לש ה רש לל עמ ם ינ כגלה א בש לה אל

הוא ה הוא, וש יהפל יההו, וש לי ל אי יו של ד פי בו, ענ רנ יו מי בי אה יו, וש בי אה ד מי מנ לה א של בה א סה נונה מש ב הנ ל רנ חוד של יי הו הנ זל וש  
ה זל סוד הנ ל הנ בה ד. אמ חה אל ים לש סודות עולי ל הנ ה סודות, כה מה כנ ה בש ת זל נו אל רש אנ נו בי אה ב של ל גנ ף ענ אנ קון. וש תי חוד בש יי
ה, פל הוא יה ים, וש רי בה דש נו  רש ענ ר הי חי ל סוד אנ חוד של יי בש נו  י אה רי המ קון. ונ תי חוד בש הוא יי ה הוא, וש יהפל רו, וש פש סי בש אנו  צה מה

א. בה א סה נונה מש ב הנ ל רנ חודו של הו יי זל קון, וש תי חוד בש ה יי זל חוד הנ יי ל הנ בה ך הוא. אמ כה אוי וש רה חוד כה יי הנ וש

ים יכי רי אמ נו מנ ן אה כי לה ה. וש פל ר יה ד יותי חה ר אל בה דה חוד בש יי ל סודות הנ ת כה יל אל לי כש הנ צונו לש רש י של ר, מי יהה אומי עוד הה וש
ן ימה יל"ה, סי הש יי ה  סוד זל ל בש בה ד. אמ חה כםל אל יות הנ הש ה, לי לה עש מנ לש ה  טה מנ ה, ומי טה מנ ה לש לה עש מנ מי צונו  עמלות רש ד, לנ חה אל בש

ה. זל א) הוא לה מה לש עה (בש

ה טה ה ומנ לה עש ד מנ ינחי ך הוא, לש ם, כה עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ ה וש טה ה ומנ לה עש יות ד') - סוד מנ הש ד (לי חה ינו, אל ני שה ה של זל וש
ד, חה אל כםל כש יל הנ לי כש הנ ה לש יונה לש על ה הה בה כה רש מל ם סוד הנ הי לו  ם אי עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ ה) וש עה בה רש אנ ר, (ולש אי בה תש ני של מו  כש
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נו. רש אנ בי מו של ין סוף, כש ד אי ד ענ חה חוד אל יי ד, בש חה ר אל של קל בש

לות, גה יא בנ הי ן של מנ זש לות, ובי גה ה בנ תה יש ה הה ינה כי שש שום של ך, מי ר כה חנ ם אנ יי רנ צש ת מי יאנ צי ת יש יר אל כי זש הנ ל לש סוד של הנ
ה תה יש הה ה של לה אג גש ה  ל אותה רות של אות חי רש הנ יון, ולש לש על ם הה עולה תון בה חש תנ ם הנ עולה ה, הה זל ה בה זל ר  בי חנ בור לש חי ינו  אי
ב ל גנ ף ענ אנ אות של רש הנ ה, ולש לה אג ה גש יר אותה כי זש הנ יך לש רי צה רוך הוא. וש דוש בה קה ה הנ שה עה ים של סי ה ני מה כנ ה אותות, בש מה כנ בש

עמשו. ים ננ סי ני ם אותות וש ם, אותה יי רנ צש מי ים בש רי שה קש ם הנ רו אותה תש הג יום של רות. מי ה חי ו ייש לה שה כש לות - ענ גה ה בנ תה יש הה של

כםל ילה הנ הש יי ה, של לה פי תש ה לי לה אג יך גש מי סש הנ י לש די ה, וכש לה עש ם בנ ה עי רה בש חנ תש הי שום של ה, מי רותה ת חי אות אל רש הנ יך לש רי צה וש
חו. קה םא יי ה ל ישה אי ה מי רושה ה גש שה אי ך - וש נש ימה סי ים. וש רושי אות גי רש הנ םא לש ל רוד, וש םא פי ל ד לש חה אל

ן גי הה ל ולש אי רה שש ם יי דור עי לות לה גה יא בנ הי אי של דנ א ונ לה ך. אל םא כה ה - ל שה י גםרש רי המ לות, ונ גה יא בנ י הי רי המ ר, ונ םאמנ ם ת אי וש
ה תה לש עה ל  אי רה שש יי לו  גה ם של רל י. טל ני ת שי יי בנ אשון ובש ת רי יי בנ ה בש תה אמ רש ני םא  ל ה  ינה כי י שש רי המ ונ ה.  שה גםרש םא  ל ל  בה ם, אמ יהל לי עמ

ים. מי עולה יו לש םא הה ים ל רושי ל גי בה ם, אמ מה ה עי דורה ת מש ה אל מה ך שה ר כה חנ אנ ה, וש לה עש מנ לש

לות גה ה מי ינה כי ה שש אה יהצש ה של עה שה אן - בש סוד כה לות. וש אג ע גש בנ רש אנ ה  ייש בה ה של לה אג אות גש רש הנ לש יך  רי צה ך  שום כה ומי
ע בנ רש ד אנ גל נל לות כש אג ע גש בנ רש ן אנ הי מים, של עה ע פש בנ רש ו אנ שה כש ענ ה  ה אותה דל פש יי הוא של רוך  בה דוש  קה הנ ה מי שה קש ם, בי יי רנ צש מי
ה אותה לות, בש אג ע גש בנ רש ה אנ לה אמ גש ני ה וש דה מש ה עה עה שה ה  אותה ת. ובש של גםרל ילה מש הש םא תי ל ין וש ת חורי ילה בנ הש תי י של די לגיות, כש גה
ייש ם של יי רנ צש ת מי לנ אג ה גש אות אותה רש הנ יך לש רי ה, צה לה עש ם בנ ר עי בי חנ תש הי יהה לש קונל תי ה בש כה רש טה צש הי ו של שה כש ענ ם. וש יי רנ צש ת מי יאנ צי יש

לות. אג ע גש בנ רש ה אנ בה

י זוהי ינו, של בותי ת אמ רנ זש ד על ת, ענ מל ת, אל מל ת, אל מל ת, אל מל ים אל מי עה ע פש בנ רש ה אנ לה אג ה גש אותה יר בש כי זש הנ ה ייש לש ל זל ענ וש
ע בנ רש יות אנ הש ת, לי מל ת, אל מל ת, אל מל ת, אל מל רות אל חי ים אמ מי עה ע פש בנ רש ה אנ אה לש הה ם וה שה ם. ומי ל כגלה אי רה שש יי ך לש מל סל ה וש רה זש על

יום. קי פולות בש לות כש אג ע גש בנ רש ך, אנ לל מל ת הנ ענ בנ ל טנ ק של זה ם חה חותה ק בש זה יום חה קי לו בש לה לות הנ אג גש הנ

ם ענ ל פנ ם, כה יי רנ צש ת מי יאנ צי יש ה  אותה לות בש אג ע גש בנ רש ן אנ או אותה צש מש םא ני לו ל אי ם, של יי רנ צש ת מי יאנ צי יש ה  אותה ן בש כגלה וש
ם יי רנ צש ת מי לנ אג ת גש יר אל כי זש הנ יד לש מי יך תה רי ן צה כי לה דוש, וש קה ם הנ שי ד בנ ינחי תש הי יהה לש קונל תי ת בש רל בל חנ תש םא מי לות, ל ילה גה הש תי של

ים. מי י עולה מי עולש ם ולש עולה מו לש רוך שש רוך הוא בה דוש בה קה ל הנ שות של דג קש ל הנ כה בש

ל כה גות, וש רה דש ל הנ כה ה, וש טה ה ומנ לה עש ים - מנ שי דש קנ תש כםל מי ה הנ שה דג קש י בי רי המ נו, של רש אנ י בי רי מו) המ ל שש ה (של שה דג קש סוד הנ
ם אותה ים לש יוני לש נו סודות על רש אנ זו בי ה הנ שה דג קש זו. ובנ ה הנ שה דג קש ים בנ שי דש קנ תש ם מי תונות, כגלה חש תנ יונות וש לש בות על כה רש מל הנ

ם. קה לש י חל רי שש ם, אנ בונה ת רי שנ דג קש ים בי ני בונש תש מי י סודות של לי עמ בנ

ך, כה או  רה י של יננ י עי רי שש אנ וש ם,  כל קש לש י חל רי שש ים. אנ רי בי חמ ם הנ תל רש מנ אמ ה של יהפל הוא  דונו  אמ לנ ש  פל נל סםר הנ מש סוד לי הנ
י ני פש ה לי לה עש מנ ים לש תובי ם כש כגלה ם) וש כגלה שום של ה, (מי זל ם הנ עולה לו בה ים אי דושי ים קש רי בה ים דש רי עורש מש י של ינ חנ י בש יתי אי רה של

דוש. קה ך הנ לל מל הנ

יו נה פה רון לש כה ר זי פל ב סי תי כה יי ע ונ מה שש יי ב ה' ונ שי ינקש ונ הו  עי ל רי יש אל י ה' אי אי רש יי רו  בש דש ז ני ר, (מלאכי ג) אה מנ אה ח וש תנ פה
רו? בש דש ה ני ה זל יות! מנ הש יך לי רי יהה צה רו הה בש ז די רו?! אה בש דש ז ני ן, אה בוני תש הי ה ייש לש סוק זל פה מו. בש י שש בי חםשש י ה' ולש אי רש יי לש

ים. דושי יהלות קש ם חמ ל אותה כה דושות וש בות קש כה רש ן מל ל אותה כה ה מי לה עש מנ רו לש בש דש א ני לה אל

ך לל מל י הנ ני פש ם לי ים אותה לי נוטש ים וש ימי די קש מנ ם של ה הי מה כנ ה, וש לה עש מנ ים לש ים עולי דושי ים קש רי בה ם דש אותה שום של מי
ה אה י רה יון. מי לש על הה ך  לל מל י הנ ני פש לי מי רו  בש דש ם ני כגלה ים, וש יוני לש ם אורות על אותה רות בש ה עמטה מה כנ ים בש רי טש ענ תש דוש, ומי קה הנ
ך לל מל י הנ ני פש ים (לי לו עולי לה ים הנ רי בה דש הנ של ים, כש יעי קי ם רש ל אותה כה עולות בש חות של בה שש תי ת הנ ה אל אה י רה חות? מי מה שש ת הנ אל
ים די יורש וש ה  רה עמטה יו  הה וש םאשו,  ר ל  (ענ ים  עולי ם  הי וש ם,  הל בה ר  טי ענ תש ומי ם  הל בה ל  כי תנ סש מי דוש  קה הנ ך  לל מל הנ וש דוש),  קה הנ
ה, ה תורה רה מש ה אה ל זל ענ ה. וש רה ים עמטה יי הש ני םאשו וש ל ר ים ענ ם עולי שה ם, ומי הל ענ בה עמשי תנ שש יקו ומי ל חי ים ענ בי יושש ים) וש בי יושש וש
ים יוני לש ים על רי בה דש ת של ל עי כה ן ובש מנ ל זש כה ילה, בש הש אל א וה לה י, אל יתי יי הה תוב וש םא כה ים יום יום. ל עמשועי ילה שנ הש אל (משלי ח) וה

יו. נה פה ים לש עולי

ה, טה מנ ים לש די י ה' עומש אי רש ה. יי טה מנ י ה' לש אי רש ה, יי לה עש מנ י ה' לש אי רש א יי לה י ה'. אל אי רש י ה', יי אי רש תוב יי ם כה יי עממנ פנ
ים יקי די צנ הנ י  רי בש די ל  כה של נוך,  חמ ל  של רו  פש סי בש אנו  צה מה ה  זל סוד  וש ה.  לה עש מנ לש ם  יהל ני יוקש דש בי ים  די ים עומש רי בה דש ם  אותה וש
ים די ם יורש ך הי ר כה חנ אנ ם. וש הל ענ בה עמשי תנ שש רוך הוא מי דוש בה קה הנ ך, וש לל מל י הנ ני פש ים לי די עומש ים וש רי טש ענ תש ם מי ץ הי רל אה בה של
ך ר כה חנ אנ ן, וש יוקה אותו דש ענ בש עמשי תנ שש רוך הוא מי דוש בה קה הנ ם, וש ר אותה מנ אה יק של די צנ ן אותו הנ יוקנ דש יו בי נה פה ים לש די עומש וש

י. ידי מי יום תש קי יו בש נה פה עממםד לש יו, לנ נה פה רון לש כה ר זי פל סי ים בש בי תה כש ני

ת יג אל שי הנ ה לש י תורה רי בש ים די בי שש חנ מש ם של ל אותה ל) כה בה , (אמ שוהה רש י פי רי מו? המ י שש בי חםשש ה ולש ה זל מו, מנ י שש בי חםשש ולש
מו, י שש בי חםשש תוב ולש כה ם, של בה לי בש מו  ת שש מנ כש ת חה ין אל קי תש הנ ולש יר אותו  כי הנ י לש די כש דוש  קה ם הנ שי סוד הנ ם בש דונה אמ

דוש. קה ם הנ שי הוא סוד הנ של

י רי ה המ סוק זל א. פה סי מות כי יר דש פי ן סנ בל ה אל אי רש מנ ם כש םאשה ל ר ר ענ של אמ יענ  קי רה ל לה ענ מנ תוב (יחזקאל א) ומי כה
ם כל קש לש י חל רי שש אנ י וש קי לש י חל רי שש ים. אנ רי בי חמ ם הנ תל רש מנ אמ מו של ה, כש טה מנ יענ לש קי אותו רה , בש יענ קי רה ל לה ענ מנ ל ומי בה שוהו. אמ רש פי
ן בל אל ד אותו  עומי נו  מל ה מי לה עש מנ לש ן בו, ומי בוני תש מי י של ין מי ה אי לה עש מנ לש של יענ  קי רה י בה רי המ ה). של לה עש מנ לש יענ  קי רה אותו  (בש

נו. רש אנ בי מו של ה, כש דה בה כש ה ני ית טובה לי גה רש ה מנ ל אותה סוד של נו בו בש רש עורנ תש י הי רי המ יר, של פי סנ
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נוז גה הנ יר וש מי טה יון הנ לש על א - הה סי כי א. הנ סי כי ייש  א וש סי כי ייש  שום של א, מי סי כי מות הנ תוב דש םא כה ל א, וש סי מות כי דש
מות ה. דש טה מנ לש א של סי כי הנ הו  ם, זל תה א סש סי תוב כי ן כה כי לה וש ן.  בוני תש הי ת ולש ענ דנ לה ד בו  עומי י של ין מי אי וש ה  לה גנ תש םא הי ל של
הו סוד ם זל דה מות אה א דש לה ם? אל דה מות אה י לו דש י דנ רי המ ה, של אי רש מנ ה כש מה ז לה מות, אה ר דש מנ אה ן של יוה ם. כי דה ה אה אי רש מנ כש
י רי בש ל די אות של נה יוקש ם דש יל אותה לי כש הנ ה - לש אי רש מנ ף כש נוסה ה של ל זל בה ם. אמ דה ל אה ן של יוקה יון, דש לש בוד על אותו כה יון בש לש על
אותו ם בש דה ל אה ן של יוקה דש דות בי ך עומש ר כה חנ אנ ה, וש לה עש מנ רות לש טש ענ תש עולות ומי ה של מה כש ל חה ם סודות של אותה ה וש מה כש חה

יו. רותה טש ענ רוך הוא בש דוש בה קה ענ הנ עמשי תנ שש ם מי כגלה ם, ובש ים אותה רי טש ענ מש ים של יקי די צנ ל הנ ן של יוקה דש הנ

ים רי טש ענ תש מי ם,  תל רש מנ אמ של ים  רי בה דש ם  אותה בש ת  עי כה ענ  עמשי תנ שש מי הוא  רוך  בה דוש  קה הנ י  רי המ ים,  רי בי חמ הנ ם  תל אנ וש
ם כל תש אל י  יתי אי רה של ה  עה שה בש י,  ני אמ י  רי המ של ים,  דושי קש הנ ם  יכל ני יוקש דש בי ם  כל בונש רי י  ני פש לי ם  תל דש עממנ י  רי המ ונ ך.  רל דל ה  אותה בש
ד נועה ם  יכל ני יוקש דש י  רי המ של י  תי עש יהדנ וש ם,  דה אה ל  של סוד  בש ים  שומי רש ם  תל אנ של ם  כל בה י  יתי אי רה ם,  יכל ני יוקש דש בי י  תי לש כנ תנ סש הי וש
ל י כה ני פש לי דוש  צוף קה רש אות פנ רש הנ כםל, ולש ין הנ עי ים לש עי נודה יו  הש יי םא, של ב יד לה תי עה ים לל יקי די צנ ים הנ ני זגמה מש ך  כה ה. וש לה עש מנ לש

ך ה'. רנ ע בי רנ ם זל י הי ירום כי ם ינכי יהל ל רםאי תוב (ישעיה סא) כה כה הו של ם. זל עולה הה

אות ך, של נש יוקש ם דש לי שש הנ י, קום וש ר לו, יוסי מנ ם. אה עולה י הה רי בש די ר בש הי רש הנ יהה מש הה י של י יוסי בי ת רנ ה אל אה ך רה ין כה בי
י, י יוסי בי ר לו, רנ מנ עון. אה מש י שי בי ל בו רנ כי תנ סש יו. הי נה פה ם לש קה ה וש י תורה רי בש די ח בש מנ שה י וש י יוסי בי ם רנ ך. קה ה בש רה סי ת חמ חנ אנ

ם. לי ך שה נש יוקש ים ודש יהמי יק הנ תי י ענ ני פש ם לי לי ה שה תה ו אנ שה כש ענ

ל בו. כי תנ סש הי לות לש כש תנ סש יץ? הי א צי רה קש ה ני מה גו'. לה הור וש ב טה הה זה ש  קםדל ר הנ זל ני יץ  ת צי אל ינעמשו  ר, ונ מנ אה ח וש תנ פה
ע בו יהה נודה יץ, הה צי אותו  בש ל בו  כי תנ סש הי י של ל מי כה יץ. וש א צי רה קש ם, ני דה ל אה לות של כש תנ סש ל הי ד ענ יהה עומי הה שום של ומי

ומגכהר.

יו, נה פה ד לש עומי יהה אותו של יק הה די ם צנ אי קוקות בו. וש חמ ה ונ יקה קי חמ קוקות בנ דוש חמ קה ם הנ שי יות הנ יו אותי יץ הה צי בנ
יו הה אור, וש ה בש יקה קי חמ ה  אותה עולות מי ה וש לה עש מנ ה לש טה מנ טות מי בולש יו  ב הה הה זה הנ תוך  קוקות בש חמ יות של ן אותי אותה

ם. דה אה י אותו הה ני פש ירות בי אי מש

אור ת  אל ה  רואל יהה  הה ן,  כםהי הנ בו  ל  כי תנ סש הי של ה  אשונה רי הה ה  עה שה בנ ים.  צי נוצש םא  ל וש צות,  נוצש תש הי בו  ת  צל נוצל
לו אי יר כש אי מי יו של נה ת אור פה א אל לה ר, אל בה ה דה יהה רואל םא הה ן בו, ל יי ענ ל לש כי תנ סש יהה מי הה של ים, וכש ני פה ם בנ יות כגלה אותי הה
י פי ה לש יהה רואל הה ה של אשונה רי לות הה כש תנ סש הי ה הנ אי רש ת מנ אל ענ  יהה יודי ן הה כםהי הנ ק של ץ בו. רנ יהה נוצי ב הה הה ל זה יצוץ של ני
שום א, מי בה הנ ם  עולה לה ן  זגמה מש הוא  של ענ  יודי וש ם,  דה אה אותו  בש יהה  הה הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ל  של צונו  רש י  רי המ ה, של עה שה
ים םא רואי ים בו ל לי כש תנ סש מי של ה בו. וכש צל רג יהה מש רוך הוא הה דוש בה קה הנ ה, וש לה עש מנ לש יו מי לה ים עה ירי אי ה מש זל ה הנ אל רש מנ הנ של

ה. עה י שה פי א לש לה ה אל לל גנ תש ינו מי ה אי לה עש מנ לש ה של אל רש מנ הנ שום של ר, מי בה דה

י רי המ ענ של ן יודי כםהי יהה הנ דוש, הה ה קה אל רש ה מנ עה י שה פי ים לש אי רש ם מנ ינה יו אי נה יץ ופה י אותו צי ני פש ם לי דה ד אה ם עומי אי וש
ים. מי חמ יו רנ לה ש עה קי בנ יו ולש לה ר עה פי כנ יך לש רי צה ח, וש צנ ז מי הוא ענ

גו'. צםרון וש קש ר יי של ה אמ דל שה בנ ך  יי יננ רות (רות ב), עי סוק בש פה ח הנ תנ ה פה הודה י יש בי ש. רנ קםדל ר הנ זל יץ נל ת צי אל ש  ינענ ונ
ה תורה ם בנ ים הי סוקי ה פש מה ך, כנ ם כה ק, אי חה צש י יי בי ר לו רנ מנ תםב? אה כש אן לי יך כה רי ה צה מה ן, לה בוני תש הי ה ייש לש זל סוק הנ פה בנ
ה רואל י של ה מי סוק זל פה ה, בש הודה י יש בי ר רנ מנ ים. אה יוני לש ם סודות על כגלה של ינו  אי רה ב, וש תי כה הי לש כו  רש טה צש םא הי ל ה של אל רש ני של

ה. יל הוא דומל שי בש ם תנ ענ םא טה ל י של מי ן בו, כש בוני תש םא מי ל וש

ה ל אותה ה של נותה תה וש נש ת ענ ל, אל אי רה שש ל יי ן של יה דנ ז, הנ ה בםענ אה רה שום של ר. מי מנ אל ש נל קםדל רוחנ הנ אן, ובש א סוד כה לה אל
זות ענ ה, וש ן טובה יי ענ ה בש תה אמ רה ה של ל מנ ה כה תה אמ רה , וש יהה נל פה א לש לה ר אל חי קום אנ מה אות בש רש יהה לי ינל ה עי ימה רי םא מש ל ת, של קל דל צנ

. יהה ינל ת עי ח אל בנ ה - שי ה בה תה יש םא הה ח ל צנ מי הנ

ה ל מנ ל כה ענ ה, של ן טובה יי ה ענ ה בה אה הוא רה קום, וש אותו מה ה בש כה רה ת בש טל ין שולל ן אי ילה בי שש בי ם של יי יננ ייש עי שום של מי
ז ה. ובםענ דל שה ף בנ ת נוסה חנ ה לוקנ תה יש הה ה של ל מנ ה כה יהדה יחנ בש לי צש יהה מנ הה ה של אה רה עוד, של ה. וש ן טובה יי ענ יהה בש ה הה לה כש תנ סש הי של
יל בי שש ר, בי םאמנ ם ת גו'. אי צםרון וש קש ר יי של ה אמ דל שה בנ ך  יי יננ ר, עי מנ אה ח וש תנ ז פה אה , וש יהה לל ה עה שורה ש  קםדל הנ רוחנ  ן של בוני תש הי
תש טש קנ לה וש א  לה תםב אל כש לי יך  רי יהה צה םא הה ם? ל יהל רי חמ אנ ך  לי תי ר של מנ אה יך  ים, אי רי חי אמ ם הה ל אותה ים כה טי לוקש ם הנ אותה

ל ענ בות, וש כות רנ רה מות (בש יו גורש הה יהה של ינל ר, עי מנ יהה הוא אה ינל יל עי בי שש א בי לה ן? אל יהל רי חמ תש אנ כש לנ הה ה וש ה זל ן. מנ יהל רי חמ אנ
שות ם רש הל ין לה ם אי עולה י הה ני ר בש אה ל שש ך. כה יי יננ ר עי חנ ן, אנ יהל רי חמ אנ תש  כש לנ הה ן וש ל כי ענ ים, וש בי ים רנ טי לוקש כות לש רה ן) בש כי

בות. כות רנ רה בש מות לי ך גורש יי יננ עי ך, של יי יננ ר עי חנ תש אנ אנ ם, וש יהל יני ר עי חנ ת אנ כל לל לה

ים יוני לש ים על כי לה ה מש נה מל את מי צי ים לה ידי עמתי של ש  קםדל הנ רוחנ  ה בש אה ז רה צםרון - בםענ קש יי ר  של ה אמ דל שה ר בנ חי ר אנ בה דה
ם. יי יננ עי ח  תנ פל בש ב  של תי ונ (בראשית לח)  ה  בה תוב  כה של ר,  מה תה ה  תה יש הה של מו  כש כםל,  הנ ל  ם של יי יננ עי הה ם  הי ים, של יטי לי שנ
ם ר (במדבר טו) אי מנ אל נל של מו  ם, כש יי יננ ים עי אי רה קש ני ים של יוני לש ים על יטי לי ים שנ כי לה מש נו  מל א מי יוצי ח של תנ פל ה בנ בה ינשש תש הי
ף גוף - אנ ל הנ ת כה יגות אל הי נש ם מנ יי יננ עי הה ם, וש יי יננ עי ר הה חנ א אנ לה ים אל כי םא הולש גוף ל י הנ רי בש ל אל כה מו של ה. כש דה עי י הה יני עי מי
ם), יי יננ עי ר הה חנ ים אנ רי יבה אי ים הה כי הולש ם (של יהל רי חמ ים אנ כי כםל הולש ים, הנ יטי לי ם שנ ל אותה כה וש ין  רי דש הל נש סנ ים וש כי לה מש ך  כה

ה. נה מל את מי צי ים לה ידי עמתי ים של יטי לי שנ הנ ים וש כי לה מש לו הנ ך. אי יי יננ ה עי ר לה מנ ך אה שום כה ומי

תוב (בראשית כז) כה וש ש.  רי חה ה תי דל יון שה תוב (מיכה ג) צי כה ם, של יי לנ ירושה יון וי ה צי ה? זל דל ה שה יזל ה, אי דל שה בנ
את צי ים לה ידי עמתי ה, של לה ם של יי יננ עי ם הה הי ה, של דל שה ך בנ יי יננ תוב עי ן כה ל כי ענ ם. וש יי לנ רושה כו ה', זו יש רמ ר בי של ה אמ דל יחנ שה רי כש
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ה ם תורה עולה י הה ני ל בש ים כה חי יו לוקש ה הה דל אותו שה י מי רי המ צםרון, של קש ר יי של ה. אמ דל שה א בנ לה ים אל יטי לי יו שנ הש םא יי ה, ל נה מל מי
ה. א תורה צי יון תי צי י מי תוב (ישעיה ב) כי כה יר, של אי מי אור של וש

עו מה שש מנ גו', כש ים וש רי עה נש ת הנ י אל יתי וי לוא צי ך. המ י בה יתי אי י רה ני אמ לו של לה ים הנ רי שי כש ים הנ עמשי מנ ן, בנ יהל רי חמ תש אנ כש לנ הה וש
ע רנ יים זל קנ ם לש דה אה בםק בש דש ך לי תי שוקה ם תש אי ת, של מי צה ט. וש קנ יות נה קי שון נש ת, לש מי צה ה. וש לה ה קנ תה עש ה דנ שה אי שום של לו, מי של
י ה'. לי י כש אי רו נםשש בה תוב (שם נב) הי כה י ה', של לי ים כש אי רה קש ני ים של יקי די צנ ם הנ ה הי לל ים, אי לי כי ל הנ תש אל כש לנ הה ם - וש עולה בה
דוש קה הנ ים של לי י ה', כי לי ם כש אותה . וש יחנ שי מה הנ ך  לל מל ם דורון לש עולה ל הה ת כה ם אל הל יא לה בי הה ים לש יקי די צנ ים הנ ידי עמתי של
מוש שי הנ ה. וש תורה ת הנ יים אל קנ י לש די ה כש זל ם הנ עולה ם בה ים הי בורי ים, שש בורי ים שש לי ם כי ה הי לל ם, אי הל ה בה נל הל רוך הוא נל בה
גו'. ית וש תי שה ם, וש הל ק בה בי דנ תש תי של לו. וכש לה ים הנ לי כי תוך הנ א מי לה ש אל מי תנ שש םא מי ם ל הל ש בה מי תנ שש רוך הוא מי דוש בה קה הנ של

זונו, ל מש ענ ך  רנ בי בו? של ב לי יטנ יי ונ ה  ה זל בו. מנ ב לי יטנ יי ונ תש  יישש ונ ז  ל בםענ םאכנ י ונ ר, (רות ג)  מנ אה ח וש תנ י פה י יוסי בי רנ
תוב (תהלים כה מו של י הוא?) כש יך? (ומי י מולי בו, ומי לי יב לש יטי ה מי זונו זל ל מש ך ענ רי בה מש י של מי הו סוד, של זל . וש שוהה רש ופי

גו'. י וש בי בה תוב (שם עג) צור לש כה י. וש בי ר לי מנ ך אה כז) לש

חנ מי שנ יב ומש יטי ע, מי שבנ ל הנ ענ ך  רי בה מש י של ל מי רוך הוא - כה בה דוש  קה י הנ ני פש ה לי יבה בי זון חמ מה ת הנ כנ רש בי שום של ומי
ה נל הל אן נל כה ה. וש חה מש שי ע וש בנ ל שם ה של כה רה ה בש אותה ה מי נל הל ר נל חי קום אנ מה ת, של בה שנ ת הנ עודנ ך - סש נש ימה סי ר, וש חי קום אנ מה לש

בו. ב לי יטנ יי הו ונ זל ז, וש יק בםענ די ל אותו צנ ע של בנ ל שם ה של כה רה ה בש אותה מי

ל ם אוכי דה אה ן של יוה כי קום, וש הוא אותו מה רוך הוא של דוש בה קה י הנ ני פש ה לי של זון הוא קה מה הנ שום של ם? מי ענ טנ ה הנ מה
זון מה ן הנ ים מי ני הל נל א של צה מש ני ים, וש עולי ע של בנ ל שם ים של רי בה ם דש אותה ה מי נל הל נל ה, וש ה עולה כה רה בש ה  ך, אותה רי בה ה ומש שותל וש

ה. לה עש מנ לש ה ומי טה מנ מי

תוך ים מי עולי ים של רי בה ם דש אותה א מי לה קום, אל ה אותו מה נל הל םא נל חםל ל בנ סוד של ים. הנ רי בי חמ ין הנ בי סוד של הו הנ זל וש
ר חי ת הוא סוד אנ בה שנ ם. בש הל ה מי נל הל קום נל אותו מה ה, וש חה מש שי ים בש עי בי ים ושש רווי ים וש רי טש ענ תש ים מי רי בה דש ל הנ כה ע, וש בנ שם
ה - סוד זל ה. וש טה מנ ה וה לה עש מנ לול - מי א כה צה מש כםל ני ת, ובנ בה ל שנ ה של וה צש ל מי זון של מה ל הנ ה של חה מש ה שי אותה ש, ובש מה זון מנ מה בנ
מו ת, כש בה שנ ת הנ ונ צש מי ל  זון של ל מה ה של חה מש שי ה  אותה ובש זו,  הנ ה  תה אה נה המ מי אי  דנ ונ ך.  לה נו  תנ נה ך  יהדש ומי כםל  הנ ך  מש מי י  כי

. רוהה אמ בי של

א צי מה םא יי ל ה, וש חה מש שי בש צונו  ים רש שי לה וש בו  ן לי וי כנ לש יך  רי ע, צה בנ שם תוך  הוא מי רוך  בה דוש  קה ת הנ אל ך  רי בה מש י של מי
ה. ן טובה יי ענ ה, בש חה מש שי ר בש חי אנ ו לש שה כש ן ענ י הוא נותי רי המ של צונו  ים רש שי לה ה וש סוד זל ה בש חה מש שי בש ך  רי בה יש א של לה צוב, אל עה
צוב א עה צי מה םא יי ך ל שום כה ה. ומי ן טובה יי ענ ה ובש חה מש שי ים לו בש ני ך נותש ה, כה ן טובה יי ענ ה ובש חה מש שי ך בש רי בה הוא מש מו של וכש

יך. רי צה סוד של ה זו בנ כה רה ת בש תי צונו לה בו ורש ים לי יהשי ה, וש י תורה רי בש די ה ובש חה מש שי א בש לה ל, אל לה כש

ם אותה ע, ובש שבנ ת הנ כנ רש בי ה  אותה מי זונו  נות, ני חמ ים ומנ די דה ה צש עה בה רש אנ טות בש בות שולש כה רש ע מל בנ רש אן, אנ סוד כה
ן ל כי ענ ה, וש ן טובה יי ענ ה ובש חה מש שי צון בש יך רה רי ך, צה רי בה מש י של ר בו. ומי טי ענ תש ה ומי בל רנ תש ה ומי נל הל ה, נל תה רוך אנ ל בה ים של רי בה דש

ך. בםרה ן הוא יש יי תוב (משלי כב) טוב ענ כה

םאשו ין ר ה אי זל סוק הנ פה - הנ ך  ר כה םאמנ םא ת ם ל אי ל. של דה לנ מו  חש לנ ן מי תנ י נה תוב כי כה סוק, של פה סוף הנ ד לש אן רי כה וש
ם נה חי ינו לש אי ה. וש חה מש שי ה ובש ן טובה יי ענ אי, בש דנ ונ ך  רי בה נו, הוא יש רש אנ בי מו של ן, כש יי א טוב ענ לה םאשו. אל ין סופו ר אי וש סופו 
ים. די דה צש ל הנ כה זון מי הי יך לש רי צה קום של ל, מה דנ מו לנ חש לנ ן מי תנ ה נה חה מש ה שי אותה ה ומי כה רה ה בש אותה י מי רי המ ה, של חה מש שי ך בש רי בה לש
רו סש מש םא ני לו ל לה ים הנ רי בה דש ים. הנ די דה צש ל הנ כה ל מי לה כש ני ים וש די דה צש ל הנ כה ה מי נל הל נל קום של לום. מה מו כש צש ענ ין לו מי אי קום של מה

ה. תורה י הנ כי רש דנ ים וש יוני לש ים סודות על עי יודש ים של מי כה חמ א לנ לה אל

ה צי קש ב בי כנ שש םא לי יהב תוב? (רות ג) ונ ה כה ה בו. מנ תה יש םא הה ם ל עולה ח מי צנ זות מי ענ ן, וש יי יהה טוב ענ ז הה ה, בםענ אי םא ורש ב
אוי רה זון כה מה ת הנ כנ רש בי ך  רי בה מש י של ל מי כה נו, של דש מנ אן לה כה ים. מי טי ת חי מנ עמרי ך  ני טש תוב - (שיר ז) בי כה ה. סוד הנ מה עמרי הה
לות יכה הי בש ים  יוני לש על סודות  תוך  בש קום  מה לו  ן  קה תג מש ה  זל הנ ם  עולה הה ן  מי ק  לי תנ סש מי של כש ב,  לי הנ צון  רש ובי ה  חה מש שי בש
ין אי ה של תורה ה בנ וה צש ה ומי וה צש מי ך  ין לש אי ן, של ת סודה אל ענ  יודי וש דונו  וות אמ צש ת מי ר אל שומי של יש  אי י הה רי שש ים. אנ דושי קש
ם. בונה בוד רי כש ים בי יחי גי שש םא מנ ל ים וש עי םא יודש ם ל דה י אה ני ים, ובש יוני לש ים על יוי זי אורות וש ים וש יוני לש ה סודות על ים בה לויי תש

א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ם בה יהל רי שש ה. אנ תורה ים בנ לי דש תנ שש מי ם של ים, אותה יקי די צנ ל הנ ם של קה לש י חל רי שש אנ

ם עולה ה ובה זל ם הנ עולה ק בה לל ם חי הל ין לה ה, אי ם בושה הל ין לה אי ח של צנ מי י הנ זי ם ענ ל אותה כה רו, של מש י אה רי המ ה של אי םא ורש ב
ים לי כש תנ סש ם ומי בה ת לי ים אל רי בש שנ יו מש יץ, הה צי אותו הנ ים בש לי כש תנ סש יו מי הה של ל, כש אי רה שש יי יו בש הה ח של צנ מי י הנ זי ל ענ א. כה בה הנ
ר פי כנ יץ מש צי ן הנ כי לה יו. וש עמשה מנ ייש בש בנ תש יהה מי ל בו הה כי תנ סש מי י של ל מי כה ל אות, וש ד ענ יהה עומי יץ הה צי שום של ם, מי יהל עמשי מנ בש

ח. צנ י מי זי ים, ענ ני י פה זי ם ענ ל אותה ענ

י ל מי צות. כה נוצש טות וש ירות ובולש אי יו מש יץ, הה צי ל הנ קוקות ענ יו חמ הה דוש של קה ם הנ שי ל הנ סוד של ל הנ יות של אותי
ר פי כנ יץ מש צי ז הנ אה בו, וש ר לי בה שש יהה ני הה ה וש ימה אי יו מי נה לות פה יות, נופש אותי ל הה צות של נוצש תש ה הי אותה ל בש כי תנ סש יהה מי הה של

בונו. י רי ני פש לי ע מי ננ כה הי בו ולש בםר לי שש ם לי הוא גורי ן של יוה ה, כי מו זל ם. כש יהל לי עמ

ת ר אל רי בה יהה מש ן, הה שה ה עה לל עמ אותו מנ מוד מי ה אותו ענ לה עה של ן, כש שה אותו עה יחנ בש רי הי י של ל מי ת, כה טםרל קש ן הנ מו כי כש
ד חה ב אל א לי לה יהה לו אל םא הה ל ע, וש רה ר הה ייצל ת הנ מנ נו זגהמ מל יר מי עמבי בונו ומנ ת רי עמבםד אל ה) לנ חה מש שי ה בש אורה רור (בש בי בו בש לי
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ל ניס ד ענ יהה עומי יץ הה צי מו של ים. כש די דה צש ל הנ כה אי בש דנ ע ונ רה ר הה ייצל ר לנ בל יא של ת הי טםרל קש שום של ם, מי יי מנ שה בנ יו של בי ד אה גל נל כש
ת. טםרל קש ט לנ רה ר, פש חי אנ ד הה צנ ת הנ בםר אל שש ם לי עולה ר בה בה ך דה ין לש אי ת. של טםרל ף קש - אנ

ה ת. מה טםרל ים קש שי וש חנ  בי זש מי ל הנ ענ מי ש  אי יהה  לל ן עה תל וש ה  תה חש מנ ת הנ ח אל תוב, (במדבר יז) קנ ה כה ה מנ אי םא ורש ב
יב בי ר חה בה ך דה ין לש אי ת, של טםרל קש ט לנ רה ד פש צנ אותו הנ ר לש בל ין של י אי רי המ ף. של גל נה ל הנ חי י ה' הי ני פש לי ף מי צל קל א הנ י יהצה ם? כי ענ טנ הנ
ת טםרל קש ן הנ עמשנ ונ יחנ  ת. רי יי בנ הנ ים מי עי ים רה רי בה ים ודש פי שה ל כש טי בנ ת לש דל עומל ת, וש טםרל קש מו  הוא כש רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש לי

ת. טםרל קש ן הנ כי ל של ל, כה טי בנ ה הוא מש עמשל אותו מנ ם, בש דה י אה ני ים בש עושי של

ת) שנ רה ה (פה עמשי ת מנ ל יום אל כה א בש קורי ל וש כי תנ סש מי י של ל מי כה רוך הוא, של דוש בה קה י הנ ני פש ת לי דל ה עומל רה זי ה גש ר זל בה דה
ת, ול מה ע ומי ין רנ די ע ומי הור רנ רש הי ים, ומי עי רה ים הה עי גה פש ל הנ כה ם, ומי עולה י הה פי שש כי ים וש עי רה ים הה רי בה דש ל הנ כה ל מי צי נה ת, יי טםרל קש הנ

ן בו. וי כנ יש יך של רי צה יו, וש לה לט עה שש ר לי חי אנ ד הה צנ םא יהכול הנ ל ל אותו יום, של ק כה זי נה םא יי ל וש

רוך הוא, דוש בה קה י הנ ני פש ת לי טםרל קש ה הנ עמשי יון מנ לש ה הוא על מה ים כנ יו יודי ם הה דה י אה ני ם בש עון, אי מש י שי בי ר רנ מנ אה
ל די תנ שש מי י של ב. ומי הה ל זה ר של תל מו כל ם כש יהל אשי ל רה ה ענ רה ים אותו עמטה לי עמ יו מנ הה נו וש מל בור מי די בור וש ל די ים כה לי יו נוטש הה
ק לי תנ סש יי א, וש בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ק בה לל ל יום, ייש לו חי כה ן בו בש וי כנ ם יש אי ת, וש טםרל קש ה הנ עמשי מנ ל בש כי תנ סש הי יך לש רי בו, צה
ין די ומי נםם  יהי גי הנ ין  די ומי ים,  עי רה ים  די דה צש ומי ה,  זל הנ ם  עולה הה ל  של ים  יני די הנ ל  כה מי ל  צי נה יי וש ם,  עולה הה ומי נו  מל מי ת  ול מה הנ

ת. רל חל אנ כות הה לש מנ הנ

רושות פש דוש  קה ם הנ שי ל הנ יות של אותי ה הה יהה רואל ן הה כםהי מוד, הנ ענ ן בה שה ה עה יהה עולל הה של ת, כש טםרל קש ה  אותה בש
ל כה מי אותו  בות  סובש דושות  קש בות  כה רש מל ה  מה כנ ך  כה ר  חנ אנ מוד.  ענ אותו  בש ה  לה עש מנ לש עולות  וש יר  וי אמ בה חות)  (פורש
ד ינחי י לש די ה כש טה מנ ה ולש לה עש מנ ים לש רי שה ר קש קושי , וש חנ מי שנ מש י של ת מי חנ אל מי שנ ה, ומש חה מש שי אור וש ה בש עולל ד של ים ענ די דה צש הנ

נו. רש אנ י בי רי המ ר, ונ חי אנ ד הה הוא הצנ ה, של רה ה זה ל עמבודה ענ ע וש רה ר הה ל ייצל ר ענ פי כנ ה מש זל נו. וש רש אנ י בי רי המ כםל, ונ הנ

י ני שש יו  הה שום של ן, מי בוני תש הי לש ה ייש  סוק זל פה גו'. בש וש ת  טםרל ר קש טנ קש מי חנ  בי זש מי ש  ינענ ונ ר, (שמות ל)  מנ אה ח וש תנ פה
י, ימי ני הוא פש ה של זל ת הנ טםרל קש ח הנ בנ זש ים, מי ני פש ה בי זל חוץ וש ה בנ ים, זל מי סנ ת הנ טםרל ח קש בנ זש עולות ומי ח הה בנ זש חות - מי בש זש מי

א? רה קש ן ני ל כי חנ ענ בי זש ים, ומי חי בה ים בו זש חי ין זובש י אי רי המ , ונ חנ בי זש א מי רה קש ה ני מה לה

םא ל לט וש שש םא יהכול לי פות, ל ע כה רה ד הה צנ אותו הנ שום של ים, ומי עי ים רה די דה ה צש מה ת כנ כופי ל וש טי בנ מש שום של א מי לה אל
ה - עולל ת של טםרל קש ן הנ ן) עמשנ שה עה מוד הל ה (ענ יהה רואל ע הה רה ד הה צנ אותו הנ של . כש חנ בי זש א מי רה קש ן ני ל כי ענ גור, וש טי יות קה הש לי
ט רה ה, פש לה עש מנ לש ה של חה מש ה שי אותה ב בש רי עה תש םא מי ל ר וש הה טש ה ני שום זל ן. ומי כה שש מי ל לנ לה ב כש רנ קש םא יהכול לי ל , וש חנ ע ובורי נה כש ני
הו זל של ים,  ני פש לי י)  ימי ני (פש א  לה אל חנ  בי זש מי ד אותו  עומי םא  ל ה,  יבה בי חמ ך  כה ל  כה של שום  ומי דו,  בנ לש רוך-הוא  דוש-בה קה לנ

ן. יי ענ ן הה ר מי תה סש ן ני ל כי ענ כות, וש רה אות בו בש צה מש ני חנ של בי זש מי הנ

ך אנ לש ת מנ ת אל פנ כה ה, של פה גי מנ ר הנ צנ עה תי ונ ים  יי חנ ין הנ ים ובי תי מי ין הנ עממםד בי ינ ונ רםן? (במדבר יז)  המ אנ תוב בש ה כה מנ
צון ה ורש נה וה כנ ים בש רי אומש קום של ל מה כה בש ינו, של יהדי ר בש סנ מש ה ני ן זל ימה ין. סי עמשות די םא לנ ל ל וש לה לט כש שש םא יהכול לי ל ת של ול מה הנ
ל לט ענ שש ים לי מי ענ ר הה אה ים שש כולי םא יש ל ק, וש םא יגזנ ל קום וש אותו מה ת בש ול מה ט הנ ין שולי אי ת, של טםרל קש ה הנ עמשי ת מנ ב אל לי הנ

קום. מה אותו הנ

שום א מי לה ת? אל טםרל ר קש טנ קש א מי רה קש ה ני מה , לה חנ בי זש תוב מי כה ן של יוה ת. כי טםרל ר קש טנ קש חנ מי בי זש תוב, מי ה כה ה מנ אי םא ורש ב
ת, טםרל ה קש אותה שו בש דש קנ יר לש טי קש הנ יך לש רי חנ צה בי זש מי ן. עוד, הנ רם המ ה אנ שה עה מו של יר כש טי קש הנ ה לש זל קום הנ מה הנ ים מי לי נוטש של
ר חי קום אנ מה יר בש טי קש הנ סור לש י אה רי המ ת. של טםרל יר קש טי קש הנ גומו, לש רש תנ ת כש טםרל ר קש טנ קש ת. עוד, מי טםרל ר קש טנ קש ן מי ל כי ענ וש

ים). פורי כי ל יום הנ ה של תה חש מנ ה. (מי תה חש מנ ק מי ת, רנ טםרל קש

יוענ י הוא סי רי המ בונו, של י רי ני פש שוב לי לה וש זו  ת הנ טםרל קש ת הנ אל יך  רי יו, צה רה חמ ף אנ ין רודי די י של ה מי ה, זל אי םא ורש ב
ר בםקל יום - בנ ים בנ עממי יר פנ כי זש הנ לש ך  כה יל בש גי ם הוא רה נו, אי מל ים מי קי לש תנ סש ם מי אי הי דנ ה ונ זל נו, ובה מל ים מי יני ק די לי סנ לש
יד, מי ם תה עולה ל הה יומו של הו קי זל ה. וש נה ירל טי ם ינקש יי בנ רש ענ ין הה תוב בי כה ר, וש בםקל ר בנ בםקל ים בנ מי ת סנ טםרל תוב קש כה ב, של רל על ובה
ה. לה עש מנ ם לש עולה יום הה קי ה וש טה מנ ם לש עולה יום הה הוא קי אי של דנ ם. ונ יכל דםרםתי י ה' לש ני פש יד לי מי ת תה טםרל תוב (שמות ל) קש כה של

בות בו, פות רנ גי ומנ ים בו  רויי ה שש לה עש מנ לש ים של יני די ת, הנ טםרל קש ה הנ עמשי ל יום מנ כה ר בש כה זש םא ני ל קום של אותו מה בש
ל כה ר מי י ה' יותי ני פש ת לי דל יא עומל יד הי מי י ה'. תה ני פש יד לי מי ת תה טםרל תוב קש כה שום של יו, מי לה ים עה טי ים שולש רי חי ים אמ מי ענ וש
ל כה ר מי הוא יותי רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש יב לי בי חה וש ד  בה כש ני הוא  ת, של טםרל קש ה הנ עמשי יב הוא מנ בי רות. חה חי אמ עמבודות הה הה
ת הוא טםרל קש ה הנ עמשי כםל - מנ הנ ה מי עגלה ה מש לה פי תש הנ ב של ל גנ ף ענ אנ ם. וש עולה ל הה ים) של עמשי מנ הנ צונות (וש רש הה וש עמבודות  הה

רוך הוא. דוש בה קה י הנ ני פש יב לי בי חה ד וש בה כש ני

ים, ל עושי אי רה שש יו יי הה נות של בה רש קום קה מש נו בי קש ה תי לה פי תש ת הנ ת. אל טםרל קש ה הנ עמשי מנ ה לש לה פי ין תש ה בי ה מנ אי םא ורש ב
ה לה פי א תש לה ה? אל זל ה לה ין זל ה בי עוד, מנ ת. וש טםרל קש מו הנ ים כש שובי ם חמ ינה ל אי אי רה שש ים יי יו עושי הה נות של בה רש ם קה ל אותה כה וש
י כםל. ומי הנ ר מי ה אור יותי עושה ים וש רי שה ת קש רל קושל ת וש נל קל תנ ר, מש ה יותי ת עושה טםרל יך. קש רי צה ה של ן מנ קי תנ קון לש יא תי הי

ד. חה אל ר כש שה קש ני ן וש קה תש ני יר וש אי כםל מי הנ ן, וש כה שש מי ת הנ ר אל הי טנ ה ומש מה יר זגהמ עמבי מנ הוא של

קון יא תי הי ם, של עולה הה ה מי מה זגהמ יר הנ עמבי הנ יום, לש ל יום וה כה ה בש לה פי תש ת לנ טםרל קש ה הנ עמשי ים מנ די קש הנ ים לש יכי רי ן צש כי לה וש
רוך הוא. דוש בה קה ה בו הנ צל רג מש יב של בי ן חה בה רש אותו קה מו של יום, כש ל יום וה כה כםל בש ל הנ של
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ה ל מנ בה , אמ רוהה אמ בי ב של ל גנ ף ענ גו'. אנ ף וש טה ים נה מי סנ ך  ח לש ה קנ ל מםשל ר ה' אל םאמל י ה? (שם) ונ מםשל תוב בש ה כה מנ
ת, רל הל טש ה ני שה אי של כש שום של ך. מי תש לש תוענ ך ולש תש אה נה המ ך - לנ ח לש א קנ לה ר לו? אל מנ אה ה של ל מנ כה ר מי ה יותי ה זל עמשל מנ ה בש שונל
ל של קו  לש י חל רי שש ה. אנ לה עש ם בנ ה עי שה אי ש  די קנ ה, לש מה זגהמ יר הנ עמבי הנ ים, לש מי סנ ך  ח לש ה - קנ סוד זל ה. וש לה עש בנ ה לש אה נה המ זו 

מםשלה.

ל. אי רה שש יי ם לש הל ם לה רנ הוא גה ל של גל ל אותו עי או ענ טש ל חל ר ענ פי כנ ן, לש רם המ אנ ר לש מנ אל נל ר של קה ן בה ל בל גל ך עי ח לש ן קנ מו כי כש
ן בל אל ל לוחנ  ת של סםלל פש ה  אותה ך, מי ל לש סה פש בי רוהה  אמ בי ך  כה ך. (לש תש לש תוענ ולש ך  תש אה נה המ ך, לנ ח לש ה קנ מםשל תוב בש ה כה ל זל ענ וש

ך). תש טובה ך ולש תש אה נה המ ך - לנ אן לש ף כה ה. אנ ר מםשל שי ענ תש ני

ה' ה'),  ית  עמשי ננ (ד'  ה'  בש ת  רל בל חנ תש מי ד'  וש ה,  מה זגהמ ה  ירה עמבי ומנ אור  ה  ירה אי מש ים,  רי שה קש ת  רל קושל ת  טםרל קש הנ
ד, חה ר אל של כםל קל יהה הנ הש ני ין סוף. וש אי צון לה ה רה לל עמ כםל מנ הנ י', וש ה בש ירה אי ה', ה' מש ת בש רל טל ענ תש ה ומי ו', ו' עולה ת בש רל בל חנ תש מי

כםל. ל הנ יון של לש ר על של הוא קל ד, של חה סוד אל ד בש חה ר אל של ה קל עמשל ננ וש

דוש קה ם הנ שי סוד הנ ין סוף, וש אי סוד הה ר בש טי ענ תש כםל מי ז הנ ה, אה זל ר הנ של קל ר בנ שה קש כםל ני הנ ן של יוה ה, כי אה לש הה אן וה כה מי
ל כה אות בש צה מש כות ני רה זונות ובש אורות, ומש מש ים הנ ירי אי ה, ומש חה מש שי מות בש עולה ל הה כה ים, וש די דה צש ל הנ כה ר בש טי ענ תש אור, ומי נה

ה. זל לוי בה כםל תה הנ ה, של עמשל םא ננ כםל ל ת, הנ רל ה עובל ינה ה אי מה זגהמ ם הנ אי ת. וש טםרל קש סוד הנ כםל בש הנ מות, וש עולה הה

ים די קש הנ לש יך  רי צה ת  טםרל קש הנ ה  עמשי מנ ך  כה שום  ומי כםל.  הנ י  ני פש לי יד  מי תה ה  אשונה רי יא  הי ת  טםרל קש הנ ה,  אי ורש םא  ב
ה ה. מה מה זגהמ ת הנ רל עובל ד של ר ענ שה קש םא ני ל וש ן  קה תש םא ני ל וש ה  םא עולל ה ל ל זל כה שום של חות, מי בה שש תי ירות וש שי ה, לנ לה פי תש לנ
ים יכי רי ן צש ל כי ענ ם. וש םאתה ט ל חנ כה ם לש יהל עי שש פי ך - ומי ר כה חנ אנ ה, וש אשונה רי גו' - בה ש וש קםדל ל הנ ר ענ פל כי תוב? (ויקרא טז) וש כה
נו. רש מנ אה י של פי כםל כש לות, הנ פי חות ותש בה שש תי ירות וש ך שי ר כה חנ אנ ש, וש קםדל ר הנ הי טנ ה ולש מה זגהמ יר הנ עמבי הנ ש ולש קםדל ל הנ ר ענ פי כנ לש

מו ה, כש טה מנ ה וה לה עש מנ לש קון של ן תי קי תנ ים לש עי ם יודש י הי רי המ א, של בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ל בה אי רה שש ם יי יהל רי שש אנ
מו יון כש לש שור) על ר (קה של אותו קל ד בש חה ר אל של קל ד בש חה אל ר כש שה קש כםל ני הנ ד של ה ענ לה עש מנ ה לש טה מנ קון מי ן תי קי תנ ים לש יכי רי צש של
דוש קה ן הנ הל א בה רה קש ני שומות של רש יות הה אותי ל הה קון של תי ן) בש קי תנ ים לש יכי רי ה צש טה מנ לש ים של קוני ן (תי קי תנ ים לש יכי רי צש של

רוך הוא. בה

עון מש י שי בי רנ ר לש זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ה. אה תורה ים בנ קי עוסש ד וש חה ה אל לה יש ים לנ בי יו יושש נו הה ר בש זה עה לש י אל בי רנ עון וש מש י שי בי רנ
ך ישי ל אי אל ים וש ני י בה די לש ב תי צל על ך בש ני רם הי ך וש בוני צש ה עי בל רש ה אנ בה רש ר הנ מנ ה אה שה אי ל הה אל תוב (בראשית ב) וש י כה רי יו, המ בי אה

ר? ה ייש לומנ ה, מנ לה עש מנ לש מו של ל הוא כש בה ה, אמ טה מנ א לש ילה יון. מי לש הו סוד על זל נו של דש מנ לה גו'. וש ך וש תי שוקה תש

יהה ל חנ בה שוהו. אמ רש ה פי סוק זל גו'. פה ם וש יי י מה יקי פי ל אמ עמרםג ענ יהל תנ אנ ר, (תהלים מב) כש מנ אה עון וש מש י שי בי ח רנ תנ פה
ל יד ענ מי תה ה  תה שוקה ה, ותש בה קי יא נש הי ל יום. וש כה חות בש תש פש ף מנ לל ל אל טון ענ לש שי ת בש טל יא שולל הי וש ם,  עולה בה ת ייש  חנ אנ

ם. יי י מה יקי פי ל אמ עמרםג ענ יהל תנ אנ תוב כש כה ה, של אונה מש צי וות מי רנ תש הי תות ולש שש ם לי יי י מנ יקי פי אמ

ל סוד בה עמרםג. אמ תוב ינ םא כה ל רםג, וש עמ ר תנ חנ אנ ת, וש לל יל אנ תוב כש םא כה ל יהל, וש אנ תוב כש ה כה אשונה רי ן. בה בוני תש הי אן ייש לש כה
א לה ה, אל זל ה מי ם זל עמלות אותה הנ לש יך  רי םא צה ל ד הוא, של חה אל ם, וש ידה רי פש הנ ין לש אי ד של חה אל ם כש יהל ני ה שש בה קי ר ונש כה ה, זה זל
ין ל די י ענ רי המ , של יהה לל ה עה של קה ר, וש כה זה ן הנ ת מי רל בל ענ תש יא מי הי ם, וש יי י מנ יקי פי ל אמ עמרםג ענ זו תנ ה הנ בה קי נש הנ ד. וש חה אל ם כש יהל ני שש

עומלדלת.

ה. ידה קום ומולי אותו מה ך בש נושי א וש דול, ובה יון גה לש ד על חה ש אל חה ה נה ין לה מי זש רוך הוא מנ דוש בה קה ה, הנ ידה מולי של וכש
ב צל על ם. בש עולה י הה עמשי ל מנ ב ענ צל על ל יום ובש כה ת בש לל חל לש חנ תש יא מי הי שום של ך, מי ני רם הי ך וש בוני צש ה עי בל רש ה אנ בה רש ה - הנ סוד זל וש

ם. עולה ל הה ם של יהל ני יב פש צי עמ מנ ש, של חה נה ה סוד הנ ב - זל צל על ים. בש ני י בה די לש תי

הוא סוד, של נו הנ רש אנ י בי רי ך, המ ל בה שה מש הוא יי ם. וש יי י מה יקי פי ל אמ עמרםג ענ ר תנ מנ אל נל מו של ך, כש תי שוקה ך תש ישי ל אי אל וש
ה ינה טי קש הי וש ה  ה אורה ינה טי קש הי ך  שום כה ינו. ומי ני שה של מו  ה, כש נה בה לש ה הנ רה מש אה שום של ה? מי מה ה לה ל זל כה וש  . יהה לל ט עה שולי

. ה כםחנ ים לה ני ר נותש של אמ כנ ט לש רה ה, פש מה צש ענ שות מי ה רש ין לה אי ה, וש טונה לש שי

ל יד כה הורי ך לש רל ח דל תנ ה פה א זל לה ה? אל זל ש לה חה נה יך  רי ה צה מה ר, לה םאמנ ם ת אי נו. וש רש אנ בי מו של ים, כש ני י בה די לש ב תי צל על בש
תוב? ה כה ם. מנ דה אה גוף הה ה בש רל שש םא יי ה, ל טה מנ ים לש כי רה ח דש תנ םא פה א ל לי מה לש אי ם. של עולה ל הה מות של שה ן נש ל) אותה כה (בש
אותו ד לש ם, הוא עומי עולה מות לה שה יא נש הוצי יד ולש הולי ד לש נועה ח של תנ אותו פל ח? לש תנ פל ה לנ ה זל ץ. מנ את רםבי טה ח חנ תנ פל לנ

ח. תנ פל

שות רש ין לו  אי ח, וש תנ פל אותו  ד לש עומי ינו  ים, הוא אי דושי ים קש גופי ת בש דל רל לה כו  רש טה צש הי מות של שה ן נש ל אותה כה וש
אן הוא כה ה, וש רה הר טש ני ה של מה שה ה נש ינה אי קום), וש ר (מה הה א אותו נה מה טש ני ך, וש ש נושי חה נה י הנ רי םא, המ ם ל אי יא. וש הי ה הנ מה שה נש בנ
גוף, ל הנ ה הוא ענ זל שום של מות, מי שה ה נש ידה מו מולי י עי רי המ ש, של חה ה נה ה, זל ים - סוד זל ני י בה די לש ב תי צל על יון. בש לש סוד על

גוף. חנ הנ ה לוקי זל ה, וש מה שה חנ נש ה לוקי ה. זל זל ה בה ם זל יהל ני ה, ושש מה שה נש ל הנ ה ענ זל וש

יל חי ם תה רל טל תוב (ישעיה סו) בש כה הו של נו. זל מנ םא זש יהב ם של רל ים טל ם גופי ל אותה יד כה הולי ה לש זל ש הנ חה נה יד הנ תי עה וש
ם, יד אותה יולי ן של מנ אותו זש נו. ובש מנ ינו זש אי ה של ש, מנ שי אן בש כה ים, וש ני ע שה בנ של יד הוא בש הולי ש לש חה נה ל הנ ן של מנ זש ה. הנ דה לה יה

קומון. י יש תי לה בי יך נש תל יו מי חש תוב (שם כו) יי כה ח. וש צנ נל ת לה ול מה ע הנ לנ תוב (שם כה) בי כה ה, של דה ה לי אותה יהמות מי
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יהלות חמ ה, יהקומו  דושה קש ץ הנ רל אה בה נו  מש דנ זש יי וש ם  עולה ל הה ים של תי מי הנ ייעורו  ן של מנ זש אותו  עון, בש מש י שי בי ר רנ מנ אה
ם שה ף וש ל יוסי קו של לש הוא חל שום של לות, מי גנ תש הי יחנ לש שי מה ך הנ לל יד מל תי ם עה שה שום של יל, מי לי גה ץ הנ רל ל אל ם ענ יהלות כגלה חמ
ר מנ אל נל של מו  ים, כש מי ענ ין הה ר בי זי פנ תש הי ם ולש יהל קומותי ל מש כה לות מי גש לי ילו  חי תש ם הי שה ה. ומי אשונה רי ב) בה רנ חל (נל רו  בש שש ני

ף. ר יוסי בל ל של לו ענ חש םא נל ל (עמוס ו) וש

רון אה ם בה ישל יי תוב (בראשית נ) ונ כה רון, של אה ם בש הושנ ל אותו של קו של לש הוא חל שום של ם? מי ה יהקומו שה מה לה וש
ל אי רה שש י יי ני עללו בש ר הל של ף אמ מות יוסי צש ת ענ אל תוב (יהושע כד) וש כה ה, של דושה קש ץ הנ רל אה ר בה בנ קש ני ך  ר כה חנ אנ ם. וש יי רה צש מי בש

כםל. הנ ר מי ית יותי רי בש יום הנ קי ד בש מנ עה הו של זל ם. וש כל שש רו בי בש ם קה יי רנ צש מי מי

תוב כה ם, של בותה ק אמ לל חי ה לש זל ם וש בותה ק אמ לל חי ה לש כו, זל לש ם יי יהלות, כגלה יהלות חמ ם חמ רו כגלה עורש תש יי ן של מנ אותו זש ובש
ד חה ל אל ם כה ישה בי לש הנ הוא לש רוך  בה דוש  קה יד הנ תי עה ה. וש ת זל ה אל זל ירו  ינכי תו, וש זה חג ל אמ אל יש  ם אי תל בש שנ (ויקרא כה) וש
ים, מוני המ ים  מוני המ ם  שה רו  בש חנ תש יי וש ם,  יי לנ ירושה בי ם  בונה רי ת  אל חו  בש ישנ וי ם  כגלה יהבםאו  וש ים,  קומי רש ים  בושי לש ד  חה אל וש

לות. גה ן הנ ם מי רו שה בש חנ תש הי של ה כש כה שש מש ני ה של מנ ר מי ים יותי די דה צש ל הנ כה ך לש שי מה ם תי יי לנ ירושה וי

או תוב (ירמיה לא) ובה כה הו של ם. זל הל מה ח עי מנ שש רוך הוא יי דוש בה קה ם, הנ בונה ת רי חו אל בש ישנ וי רו  בש חנ תש יי ן של יוה כי
ל אי רה שש ת יי לנ חמ ננ יו. וש בותה ק אמ לל חי קו וש לש חל ד לש חה אל ד וש חה ל אל גו'. כה ל טוב ה' וש רו אל המ נה ך - וש ר כה חנ אנ יון, וש רום צי מש נו בי נש רי וש
יצו קי תוב (ישעיה כו) הה כה , וש שוהה רש י פי רי המ ה, ונ דו תורה מש לש ם יי שה ים, וש אי רומה יר הה א) עי ל רומה ה של מה רה ד (הה ילה ענ הש תי

ן. מי אה ן וש מי ם אה עולה רוך ה' לש גו'. בה ר וש פה י עה ני נו שםכש נש רנ וש

י קודי ה פש לל ת אי שנ רה פה

ים לי חה נש ל הנ ח, (קהלת א) כה תנ יהיא פה י חי בי גו'. רנ ה וש י מםשל ל פי ד ענ ר פגקנ של ת אמ דג עי ן הה כנ שש ן מי כה שש מי י הנ קודי ה פש לל אי
ים לי חה נש לו סודות הנ ים - אי לי חה נש ל הנ ל כה בה ר, אמ אי בה תש ני שוהו וש רש ה פי סוק זל גו'. פה א וש לי נו מה ינל יהם אי הנ יהם וש ל הנ ים אל כי הםלש
ן יוה כי וש דול.  גה הנ יהם  הנ ת  אל א  לי מנ ולש יר  אי הה לש ים)  דושי קש ים  בועי (מנ ים  אי יוצש וש ים  אי לש מנ תש מי ים של דושי קש נות הנ יה עש מנ הנ וש
מו ר, כש בה יות הנ ל חנ ת כה ה אל קל שש ם ומנ יי יא מנ ז הוא מוצי ים, אה לי חה נש ם הנ ד אותה צנ א מי לי מנ תש ה הי זל דול הנ גה יהם הנ הנ של

י. דה תו שה יש ל חנ קו כה ר (תהלים קד) ינשש מנ אל נל של

ה לל ם. אי אה מה ים צש אי רה רו פש בש שש י יי דה תו שה יש ל חנ קו כה ך - ינשש ר כה חנ אנ גו'. וש ים וש ני יה עש חנ מנ לי שנ מש ה? הנ לה עש מנ תוב לש ה כה מנ
ך ר כה חנ אנ תוכו, וש ם לש ב אותה שואי וש חנ  ם הוא לוקי ת כגלה ם, אל חנ אותה יהם לוקי ר הנ של אמ כנ ה, של טה מנ לש בות של כה רש מל ן הנ הי
מו ם, כש שי דו בש קש פש ני נו וש מנ תש ם הי כגלה ם, וש ה אותה קל שש ה, ומנ טה מנ לש דשות של קש בות הנ כה רש מל ן הנ הי ר, של חי ד אנ צנ ם לש יי יא מנ מוצי

ת. דג עי ן הה כנ שש ן מי כה שש מי י הנ קודי ה פש לל ך, אי שום כה א. ומי רה קש ם יי שי ם בש כגלה ר (ישעיה מ) לש מנ אל נל של

ה ם. מה דה י אה ני ד בש גל נל ך  ים בה חוסי תה לנ לש ענ יך פה אל ירי תה לי נש פנ ר צה של ך אמ ב טובש ה רנ ח, (תהלים לא) מה תנ י פה י יוסי בי רנ
א יום יוצי ל יום וה כה י בש רי המ רוך הוא, של דוש בה קה י הנ כי רש דנ ת בש ענ דנ לה ל וש כי תנ סש הי ם לש דה י אה ני בש ם לי הל ה ייש לה מה ך, כנ ב טובש רנ
סו פש תה ם יי רל ת טל סל תופל ת של של רל הה קו מי לש תנ סש ים, הי אי טה חמ תות הנ לש רו דנ גש ם, סי עולה י הה ני רו בש מש שה ר: הי אומי יז וש רי כש קול ומנ
י רי המ ל, של גנ לש גנ תוך הנ ם מי יהל לי גש ים רנ דוחי ם של אותה ד. אוי לש יורי ה וש יד, עולל מי ב תה ל סובי גנ לש גנ זו. הנ ת הנ של רל ם בה יהל לי גש רנ

ם. עולה י הה עי שש ם רי אותה מון לש טה ק של עםמל תוך הה ים לש לי נופש

ים יקי די צנ ם הנ יהל רי שש א. אנ בה ם הנ עולה ים לה יקי די צנ נוז לנ גה אור הנ םא ייאורו בה ל םא יהקומו, וש ל ים וש לי נופש ם של אותה אוי לש
ב ה רנ תוב מה כה ם, של הל ים לה מוני ם טש עולה הה אותו  ים בש דוני ה עי מה ם, כנ הל ים לה נוזי גש אורות  ה מש מה כנ א, של בה ם הנ עולה לה
תוב כה א, של בה ם הנ עולה ים לה יקי די צנ נוז לנ גה אור הנ הו  זל של שוהה  רש י פי רי ך, המ ב טובש ה רנ יך. מה אל ירי לי תה  נש פנ ר צה של אמ ך  טובש
ל ענ ה. וש חה מש ב שי י לי רי שש יי יק ולש די צנ ענ לנ רג תוב (תהלים צז) אור זה כה י טוב, וש אור כי ת הה ים אל להי א אל ינרש (בראשית א) ונ

ך. ב טובש ה רנ ה מה זל

ל כי תנ סש הי שום של , מי תה נש פנ ר צה של י טוב. אמ אור כי ת הה ים אל להי א אל ינרש ם ונ תוב שה כה ך, וש ב טובש ה רנ אן מה תוב כה כה
אור ת אותו הה ז אל ננ גה ם, וש עולה םא בה ט חמ ים לנ ידי עמתי ים של עי שה רש ם הה אותה ל בש כי תנ סש הי אור וש אותו הה רוך הוא בש דוש בה קה הנ

ר. אי בה תש ני מו של א, כש בה ם הנ עולה ים לה יקי די צנ ת הנ כות בו אל זנ לש

נוז גה אור הנ יל אותו הה בי שש , בי תה לש ענ ר. פה מנ אל נל מו של , כש תה נש פנ א צה לה . אל תה לש ענ ך פה ר כה חנ אנ , וש תה נש פנ ה צה אשונה רי . בה תה לש ענ פה
ם יי מנ שה דות הנ ה תולש לל תוב (בראשית ב) אי כה נו? של ן לה יי ננ ם. מי עולה נות הה מה ת אג הוא אל רוך  בה דוש  קה ה הנ שה עה בו 
נות מה ה אג שה רוך הוא, ובו עה דוש בה קה ז אותו הנ ננ ם גה הה רה בש ל אנ אותו אור של ם, וש הה רה בש אנ תוב בש ם, כה אה רש בה הי ץ בש רל אה הה וש

רוך הוא. דוש בה קה ל הנ לו של ת צי חנ ים תנ בי יושש ם של אותה ך, לש ים בה חוסי תה לנ לש ענ תוב פה כה ם, של עולה הה

ף יהה. אנ הש ם ני יומה קי ם וש עולה ם בה דה י אה ני ים בש די ה עומש זל אור הנ ה בה תה שש על נל זו של נות הנ מה אג י בה רי המ ם, של דה י אה ני ד בש גל נל
כםל ה הנ עמשה ננ בו  ה של זל ם הנ עולה נות הה מה ת אג , אל תה לש ענ ה. פה זל ם הנ עולה בה ים בו  די ם עומש דה אה י הה ני נוז, בש הוא גה י של ל פי ענ

נו. רש אנ י בי רי המ ם, ונ עולה ל הה מו של נות כש מה הוא אג ן, של כה שש מי נות הנ מה מו אג ם כש עולה נות הה מה בון. אג שש חל בש

דות ן תולה ל אותה כה שום של ץ. מי רל אה הה ם וש יי מנ שה דות הנ ה תולש לל ם אי תוב שה כה ן, וש כה שש מי י הנ קודי ה פש לל אן אי תוב כה כה
אותו בש או  יהצש ן  כה שש מי י הנ קודי או. פש יהצש וש עמשו  ננ נוז  גה אור הנ הה ל אותו  של כםחנ  ן בש ץ, כגלה רל אה וה ם  יי מנ שה יאו  הוצי וש שו  עה של
הו ב - זל יהה לי הר תו אה אי ין. וש יהמי ד הנ צנ מי הו  ה - זל הודה ה יש טי מנ ן חור לש י בל ן אורי ל בל אי לש צנ תוב ובש כה נו? של ן לה יי ננ . מי כםחנ הנ

ים אותו. קי ם הי יהל יני יהה בי הה ה של ה, ומםשל עמשה ננ ם וש םאל הוקנ מ ין ושש ד יהמי צנ ן מי כה שש מי הנ םאל. וש מ שש ד הנ צנ מי
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י רי א, המ סי ד כי סל חל ן בנ הוכנ גו'. וש ת וש מל אל יו בל לה ב עה יהשנ א וש סי ד כי סל חל ן בנ הוכנ ר, (ישעיה טז) וש מנ אה ח וש תנ ר פה זה עה לש י אל בי רנ
ה ה אותה יעה גי ק, הי בה דש םא ני ל ע וש םא נודה ל ים של ירי מי טש ל הנ יר כה מי טש ה מי חה מש ל שי צון של רה ה בש בה שה חמ ה מנ תה לש עה של נו, כש רש אנ בי

ס. ננ כש ני קום של מה ס לנ ננ כש ז ני אה ה, וש בה שה חמ מנ תוך הנ ה לש תה כש הי ה וש חה מש שי

ע סנ ין נה ל יהמי אורות. של ל הה כו כה שש מש ני וש עו  פש ם שה שה ה. ומי לה עש מנ יר לש מי הוא טה ד, של חה יון אל לש ל על יכה הי ז בש ננ גש ני ד של ענ
ין קי תש רוך הוא הי דוש בה קה י הנ רי המ ה, של טה מנ א לש סי כי ן הנ קנ תש ין ני יהמי ד הנ אותו צנ עו, ומי סש ם נה ך כגלה ר כה חנ אנ ה, וש אשונה רי בה
א לה א אל סי ל אותו כי ב ענ םא יושי ל כםל. וש ל הנ ם של חותה ל הנ קון של תי הוא הנ ת, של מל אל יו בל לה ב עה יהשנ ד וש סל חל א בש סי כי אותו הנ

ה. טה מנ א לש סי כי בו הוא הנ ד, של וי ל דה אםהל ת. בש מל הוא אל ם של חותה בש

ק - הוא דל ר צל הי ים. ומש מי חמ רנ ד הה צנ ט - מי פה שש ש מי דםרי ין. וש די ד הנ צנ ט - מי ק. שםפי דל ר צל הי ט ומש פה שש ש מי דםרי ט וש שםפי
ד, סל ל חל ה של מו זל ה כש זל ד הנ צנ א בנ לה ן אל קנ תש םא הג ן ל כה שש מי ן הנ מו כי ה, כש אי םא ורש ה. ב טה מנ ין לש ית די בי הוא הנ ין של די א הנ סי כי

ה. טה מנ ם לש נו כגלה קש תנ תש הי דות וש תולה נו הנ מש ן ני ל כי ענ ה. וש לה עש מנ נו לש רש מנ אה י של פי כש

ת ים אי להי א אל רה ית בה אשי רי ח, בש תנ עון פה מש י שי בי ה. רנ י מםשל ל פי ד ענ ר פגקנ של ת אמ דג עי ן הה כנ שש ן מי כה שש מי י הנ קודי ה פש לל אי
ת הוא אל רוך  בה דוש  קה א הנ רה בה של ל כש בה ים, אמ די דה ה צש מה כנ ר בש מנ אל נל וש שוהו  רש ה פי זל סוק הנ פה ץ. הנ רל אה ת הה אי ם וש יי מנ שה הנ
ל ים של ני וה ם גש ל אותה כה ה, וש לה עש מנ לש ם של עולה ל הה ן של יוקה דש ה בנ זל ם הנ עולה יות הה הש ה לי לה עש מנ לש מו של א אותו כש רה ם, בה עולה הה

ם. עולה ם בש שםר עולה קש לי יק וש בי דש הנ ה, לש טה מנ ם לש ינה קי תש ה הי לה עש מנ

דוש, קה ם הנ שי ל בנ כי תנ סש הי א אותו. וש רה ה ובה תורה יחנ בנ גי שש ם, הי עולה ת הה םא אל ר בש רוך הוא לי דוש בה קה ה הנ צה רה של וכש
ה - מה כש חה ת. בש ענ דנ ה וה בונה ה ותש מה כש ם חה הי ם, וש עולה יים הה קנ תש ים הי די דה ה צש לשה שש ם. בי עולה ת הה יים אל קי ה, וש תורה ל הנ ל של לה כש הנ
תו עש דנ תוב בש כה ת - של ענ דנ ה. בש בונה תש ם בי יי מנ ן שה תוב כוני כה ה - של בונה תש ץ. בי רל ד אה ה יהסנ מה כש חה תוב (משלי ג) ה' בש כה של
א אםתו לי מנ אמ תוב (שמות לא) וה כה ן, של כה שש מי ה הנ נה בש ה ני לל ת אי לשל שש ם. ובי עולה יום הה קי ם בש י כגלה רי עו. המ קה בש הומות ני תש

ת. ענ דנ ה ובש בונה תש ה ובי מה כש חה ים בש להי רוחנ אל

תוב כה של נו  יש הנ ים,  להי אל א  רה בה ה.  מה כש חה בש תוב  כה של נו  יש הנ ית,  אשי רי בש ה.  זל הנ סוק  פה בנ ים  מוזי רש ה  לשה שש הנ ל  כה וש
י קודי ה פש לל תוב, אי ה כה סוד זל ן. ובש כה שש מי ה הנ עמשי מנ ים בש תובי ם כש כגלה ת. וש ענ דנ תוב בש כה נו של יש ם, הנ יי מנ שה ת הנ ה. אי בונה תש בי
כםל הנ ת. וש ענ דנ ה סוד הנ ה - זל י מםשל ל פי ד ענ ר פגקנ של ה. אמ בונה תש ה סוד הנ ת - זל דג עי ן הה כנ שש ה. מי מה כש חה ה סוד הנ ן - זל כה שש מי הנ
כםל הנ וש ה,  לה עש מנ לש של מו  כש א אותו  רה ה - בה זל ם הנ עולה הוא בה רוך  בה דוש  קה א הנ רה בה ה של ל מנ כה שום של ה, מי ד זל גל נל ה כש זל

ן. כה שש מי ת הנ עמבודנ ם בנ שנ רש ני

ה ע מנ םא יהדנ ל ה, של ד תוהל ה עומי יהה מםשל ן, הה כה שש ה מי ה עמשי מםשל רוך הוא לש דוש בה קה ר הנ מנ אה ה של עה שה ה, בש אי םא ורש ב
ה תה ר אנ של ם אמ יתה ני בש תנ ה בש עמשי ה ונ אי תוב (שמות כה) ורש כה מו של ן, כש יי ענ רוך הוא בה דוש בה קה ה לו הנ אה רש הל ד של עמשות, ענ לנ
מו ר כש בה דה ר וש בה ל דה ן כה יוקנ ה דש מםשל רוך הוא לש דוש בה קה ה הנ אה רש הל נו של דש מנ א לה לה ם? אל יתה ני בש תנ ה בש ה זל ר. מנ הה ה בה אל רש מה
ה ד עושל חה ל אל כה ה, וש לה עש מנ הוא לש ן (של יוקה דש לו כנ ן של יוקה ה דש יהה עושל ד הה חה אל ד וש חה ל אל כה ה, וש לה עש מנ הוא לש ן של יוקה אותו דש

ץ. רל אה ה בה עמשה הוא ננ ן) של יוקה דש לו כנ ן של יוקה דש

ה ינה אי של יהה  רש לנ קש פנ סש אנ של נו  דש מנ לה א  לה אל יות!  הש לי יך  רי צה יהה  הה ה  ה רואל תה אנ ר  של אמ ר,  הה בה ה  אל רש מה ה  תה אנ ר  של אמ
תוכו ה בש אה רש הל ה של זל ה הנ אל רש מנ ה, כנ טה מנ עמשו לש ננ אות של נה יוקש דש הנ ים וש ני וה גש ם הנ ל אותה תוך כה ה לו בש אל רש יהה מנ ה הה ירה אי מש

אות. נה יוקש ם דש ל אותה כה

ל תוך כה ה לו בש אה רש הל ה של ירה אי ה מש ינה אי יהה של רש לנ קש פנ סש אנ ה - סוד הה תה ה, אנ אל רש ה מה תה ר אנ של תוב אמ כה ע של מה שש מנ מי
תוך ית וש שי עמשה תוך  ה בש רואל של מו  כש קונו  ל תי ר ענ בה דה ר וש בה ל דה ם כה ה אותה ה רואל יהה מםשל הה וש אות.  נה יוקש דש ם הנ אותה
רוך הוא, דוש בה קה ר לו הנ מנ יו. אה נה פה ה לש שה קנ תש ה, הי ם מםשל הל ל בה כי תנ סש הי של אות. וכש נה יוקש דש ל הנ ת כה ה אל אה רש מנ ה של אה רש מנ

ה. עמשל ל מנ כה ה בש ב מםשל ינשי תש ז הי י. אה ני ימה סי י בש ני אמ ך ונ נש ימה סי ה בש תה אנ

ה לה עה ב וש הה זה ף וש סל ר כל אה שש ני ל של אי רה שש רו יי םאמש םא י ל י של די כםל, כש נות הנ מש ה לי ך מםשל רי טה צש ה, הי עמשל מנ ל הנ ה כה עמשה ננ של כש
ם יי קי ם נש יתל יי הש תוב (במדבר לב) וי כה שום של ל, מי אי רה שש י יי ני פש בון לי שש חל ת הנ נות אל מש לי ך  רי טה צש ן הי כי לה ם. וש ת אותה חנ קנ לה

ל. אי רה שש יי ה' ומי מי

ל בון כה שש ת חל ם אל כגלה ה לש אה רש ה מנ תה יש ש הה קםדל י רוחנ הנ רי המ ת, של דג עי ן הה כנ שש ן מי כה שש מי י הנ קודי ה פש לל תוב, אי ן כה כי לה וש
ב הה זה ל הנ גו', כה ר וש כה ת כי אנ ה מש דה עי י הה קודי ף פש סל כל ת: וש רל ה אומל תה יש הה ש  קםדל רוחנ הנ ל, וש אי רה שש יי בו  דש נה ף של סל כל הנ ב וש הה זה הנ
ת יא אל הוצי ה לש צה רה וש ים,  ני מה אג ם הה אותה ם בש הל ה בה צה רנ תש הוא הי רוך  בה דוש  קה הנ שום של גו'. מי וש ה  אכה לה מש לנ שוי  עה הל

ם. י כגלה ני פש ם לי נותה מה אל נל

ט שוטי ך ומש ר הולי חי אנ ד הה צנ יהה הנ ן, הה כה שש מי ה הנ עמשי ה מנ עמשה ננ ה של עה ה שה אותה ה, בש אי םא ורש ן. ב כה שש מי י הנ קודי ה פש לל אי
הוא ה, וש י מםשל ני פש ף אותו לי רוך הוא כופי דוש בה קה הנ ד של ים, ענ ני מה אג נות הה מה אל ל נל ה ענ לה א עי צה םא מה ל ין, וש טי סש הנ י לש די כש
י רי המ ן. ונ כה שש מי י הנ קודי ה פש לל תוב אי כה ה של סוד זל כםל. וש ם לנ נותה מה אל ה נל תה לש עה חו, וש רש ל כה ענ נות בש מה אל ל נל בון של שש ה חל שה עה
ה נה מנ תש ם הי שה ה, של י מםשל ל פי ד ענ ר פגקנ של תוב אמ כה ה. וש נה חש כנ שש ה תי לל ם אי ר (ישעיה מט) גנ מנ אל נל מו של ה - כש לל נו, אי רש אנ בי

ל. אי רה שש ל יי כה ה וש י מםשל ני פש ן לי כה שש מי ית הנ ל בי בון של שש חל ה הנ עמשה ננ ד של ד ענ קנ פש ני וש

ד חה אל ה וש לה עש מנ ד לש חה ן, אל כה שש אן מי תוב כה ים כה מי עה א פש לה דות? אל עי יזו  ת. אי דג עי ן הה כנ שש ן מי כה שש מי י הנ קודי ה פש לל אי
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ה הוא ם זל ל. שי אי רה שש יי דות לש עי י יה"ה  טי בש ר שי מנ אל נל מו של דות? כש יזו עי אי דות. וש עי ן הה כנ שש א מי רה קש ן ני כה שש מי הנ ה, וש טה מנ לש
ל. אי רה שש יי דות לש עי

יות אותי י הה תי אי. שש דנ דות ונ יא עי ף, הי יהוסי בי ם יהה  דות שי מו. עי ף שה יהוסי דות בי ן (תהלים פא) עי כי מו  כש
ן כי לה זו, וש דות הנ עי ל הה ן של כה שש מי ת, הנ דג עי ן הה כנ שש ך מי שום כה דות. ומי אן הוא עי כה קום, וש ל מה כה דות בש ידות עי עי לו מש לה הנ
ה קום זל מה שום של ם. מי די מש לנ י זו אמ דםתי עי תוב (שם קלב) וש כה נו של יש הנ ה. וש זל דוש הנ קה ם הנ שי ל סוד הנ ן, ענ כה שש א מי רה קש ני

כםל. ת הנ יזנ ני ר וגש תל הוא סי

דות. אי זו עי דנ ד ונ א פגקנ לה זו. אל דות הנ עי ד או הה ן פגקנ כה שש מי ם הנ נו אי עש םא יהדה אן ל ד כה ה - ענ י מםשל ל פי ד ענ ר פגקנ של אמ
ן אותה לות בש גה ל בנ אי רה שש יי רו  אמ שש ני עמקםב, וש י ינ ני ים בש טי בה ם שש ל אותה כה ם וש עולה הה בות מי אה קו הה לש תנ סש הי יום של מי שום של מי
ץ, רל אה ם וה יי מנ ל שה ם של יומה דות, קי עי ם הה הוא שי ה, של זל יון הנ לש על דוש הה קה ם הנ שי ת סוד הנ יענ די ם יש הל ה מי חה כש שש רות, ני צה

ם. עולה י הה די דש ל צי כה ים וש תוני חש תנ ים וש יוני לש רו על אמ לו בי לה יות הנ אותי י הה תי שש של

תוב כה ה, של זל ם הנ שי ל הנ ל ענ אנ יהד שה ה, מי נל סש יהה בנ הה של כש ם. של עולה ה בה זל ם הנ שי ר הנ כנ זש ני ד וש קנ פש ה, ני א מםשל בה ן של יוה כי
ה. י מםשל ל פי ה ענ זל ם הנ שי ד הנ קנ פש ם ני שה ם. וש הל לי ר אמ ה אםמנ מו מה ה שש י מנ רו לי מש אה וש

ה י הוא. הוא - זל וי לי ד הנ בנ עה תוב (במדבר יח) וש כה ה, של א סוד זל לה ם? אל יי וי לש ת הנ ה עמבםדנ ה זל ם. מנ יי וי לש ת הנ עמבםדנ
ם יי וי לש ת הנ ר עמבםדנ חי ר אנ בה אי. דה דנ ם ונ יי וי לש ת הנ ך עמבודנ שום כה ה. ומי תה א אנ רה קש םא ני ל א הוא, וש רה קש ני דוש של קה ם הנ שי סוד הנ
ת י עמבםדנ ן כי תה םא נה ת ל הה י קש ני בש לי תוב (במדבר ז) וש כה קום, של מה קום לש מה ם מי יהל פי תש ל כי ן ענ כה שש מי ת הנ ים אל לי ם נוטש הי - של

או. שה ף יי תי כה ם בנ הל לי ש עמ קםדל הנ

גו'. י וש שנ ש יי הוא שםרל יום הנ יהה בנ הה ח, (ישעיה יא) וש תנ א פה בה י אנ בי גו'. רנ ת וש דג עי ן הה כנ שש ן מי כה שש מי י הנ קודי ה פש לל אי
אותו ים. וש יי חנ ץ הנ ל עי של ש  שםרל יים הנ קנ תש ם, יי עולה לום בה ה שה בל רוך הוא ינרש בה דוש  קה הנ ן של מנ זש הוא, בי יום הנ יהה בנ הה וש

נו. מל מו מי יש קנ תש הי שו וש רש שש ם ני כגלה ה, של טה מנ ים לש שי רה שה ר הנ אה מו שש יש קנ תש נו יי מל ש, מי שםרל

ם סוד שה רםשו, של דש ם יי יו גויי לה דוש. אי קה ם הנ שי סוד הנ אות לש ס ולש ני ד לש י הוא עומי רי המ ים, של מי ס ענ ני ד לש ר עםמי של אמ
רו מש אה ים וש בי ים רנ מי ענ כו  לש הה ר (שם ב) וש מנ אל נל מו של רםשו, כש דש ם יי יו גויי לה אי ך  שום כה דוש, ומי קה ם הנ שי ל הנ יום של קי הנ
ש, דה קש מי ית הנ ה בי - זל תו  נגחה בוד, מש תו כה נגחה ה מש תה יש הה רםשו. וש דש ם יי יו גויי לה ה - אי ל זל ענ גו', וש ר ה' וש ל הנ ה אל עמלל ננ וש כו  לש
תוב (ישעיה ל) כה ן, של מנ זש אותו  ם ה' בש א שי רה קש ני ך  כה בוד - של ד. כה י ענ די י עמ תי נוחה םאת מש תוב (תהלים קלב) ז כה של

ם. יי תנ עה בש ילה שי הש ה יי מה חנ אור הנ ה וש מה חנ אור הנ ה כש נה בה לש יהה אור הנ הה וש

ם? ענ טנ ה הנ ם. מה עולה בון לש שש חל עממםד בש םא ינ ל ה וש נל מה םא יי בוד ה', ל א כש רה קש ני י, של שנ יי ש  שםרל ל אותו  של תו  נוחה ומש
ד עומי ה של ל מנ כה שום של ם?) מי ענ טנ ה הנ בון. מה שש חל עממםד בש םא ינ ן ל מנ זש אותו  ה, ובש תה בון ענ שש חל ד בש י עומי רי המ שום של (מי
ד מנ אשון עה רי ן הה מנ זש בון. בנ שש חל ד בש םא עומי ל ה של מנ כות שורות בש רה בש הנ מות. וש לי שש כות בי רה ם בש םא שורות שה בון, ל שש חל בש

ן. כה שש מי י הנ קודי ה פש לל תוב אי כה בון, של שש חל בש

תוב כה כות, של רה יו בש לה עה רו  שש יי ה, של ת מםשל לנ פי תש לי ך  רי טה צש ן הי כי לה וש בון,  שש חל ד בש ה עומי זל ן הנ כה שש מי ה, הנ אי ורש םא  ב
םא כות ל רה בש הנ וש ם.  יכל די יש י  עמשי ל מנ ה ענ כה רה ה בש רל שש תי צון של י רה הי יש ם?  אותה ך  רנ ה בי כה רה בש יזו  אי וש ה.  ם מםשל אםתה ך  רל בה יש ונ
ן כנ שש ן מי כה שש מי י הנ קודי ה פש לל תוב אי כה ה, של לה עש מנ לש ן של כה שש מי ה בנ מםשל ר אותו  שנ קה ד של ה, ענ זל בון הנ שש חל ל הנ שורות ענ
תוב כה בון, של שש עמשות חל ים לנ כולי ם יש ינה ה, אי י מםשל די ל יש בון ענ שש חל ה הנ עמשל םא ננ ם ל אי ה. דש י מםשל ל פי ד ענ ר פגקנ של ת אמ דג עי הה

ה. י מםשל ל פי ד ענ ר פגקנ של אמ

ם י שה יתי וי ה צי ני גו' הי ה וש תה פה רש ך צה אמםר קום לי יו) לי לה יההו (אי לי ל אי ר ה' אל בנ י דש הי יש ר, (מלכים-א יז) ונ מנ אה ח וש תנ פה
דוש קה ה הנ וה ם צי עולה םא לה ב תה ם של רל א טל לה רוך הוא? אל בה דוש  קה ה הנ ה אותה וה יפםה צי י אי כי ך. וש לל כש לש כנ ה לש נה מה לש ה אנ שה אי

זון. ת לו מה תי ה לה שה ה אי אותה יההו ולש לי אי זון לש יא מה בי הה ים לש בי עורש ל הה ה ענ לה עש מנ תו לש רה זי גש רוך הוא בי בה

גו'. ת וש חנ פה צנ ן בנ מל ט של ענ ד ומש כנ ח בנ מנ ף קל םא כנ ל ם מש י אי עוג כי י מה ם ילש לי יך אי להל י ה' אל ר חנ םאמל ת תוב? ונ ה כה מנ
ין אי ה של אל רש ני לו. וש ה של דה מי יא הנ ף הי ד. כנ כנ ח בנ מנ ף קל םא כנ ל יהה בו מש י הה רי המ ח, של מנ אותו קל ה בש תה יש ה הה דה אן מי י כה רי המ ונ
ה לה כש םא תי ח ל מנ קל ד הנ ל כנ אי רה שש י יי להי ר ה' אל מנ י כםה אה תוב? כי ה כה ה. מנ דה מי ד בש עומי יל וש כות הואי רה בש שורות בו 

ם. של ת ה' גל ד יום תי ר ענ סה חש םא תל ן ל מל של ת הנ חנ פנ צנ וש

ל ענ םאת, וש ז ה הנ שה אי מו הה כות כש זש ה לי כל זש יי י של א מי צה מש םא ני ל דור ל כה בש שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ן, מה תי תוב תי ת - כה תי
ה. בה ך רנ כותש זש שום של ם מי עולה ל הה ר ענ טה ן מה תי ה תי תה ן. אנ תי תוב תי ה כה זל

ם אותו י אי כי יההו. וש לי ינד אי ר בש בל ר די של ר ה' אמ בנ דש ר כי סי םא חה ן ל מל של ת הנ חנ פנ צנ ה וש תה לה םא כה ח ל מנ קל ד הנ תוב כנ כה וש
ח מנ קל ד הנ תוב כנ כה יההו, של לי ר אי בנ שום דש כות מי רה נו בש מל קו מי סש םא פה ח, ל מנ ף קל םא כנ ל יהה מש הה ה, של דה מי ד בש עומי ח של מנ קל
י די ל יש ד ענ קנ פש ני יל וש בון, הואי שש חל ד בש עומי ב של ל גנ ף ענ דות, אנ עי ן הה כנ שש ה - מי תה לה םא כה ח ל מנ קל ד הנ תוב כנ כה ה, וש לה כש םא תי ל
ל ד ענ ר פגקנ של ת אמ דג עי ן הה כנ שש ן מי כה שש מי י הנ קודי ה פש לל תוב, אי ה כה ל זל ענ כות. וש רה ים בו בש שורי ן של כי ל של כה ן וש כי ל של ה, כה מםשל

ה. י מםשל פי

גו'. וש יך  לל גש ל רנ ענ יך מי לל עה ל נש לם שנ ב המ רנ קש ל תי ר, (שמות ג) אנ מנ אה ח וש תנ יהה פה קי זש י חי בי ן. רנ כה שש מי י הנ קודי ה פש לל אי
ר של קום אמ מה י הנ תוב כי כה ה, של ינה כי שש ק בנ בי דה הי י לש די כש תו  שש אי רוך הוא מי בה דוש  קה הנ ידו  רי פש הי שוהו, של רש ה פי סוק זל פה
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ה עה ה שה אותה ה בש ק מםשל בנ דש ה ני דושה קות קש בש דה ה. הי ינה כי ש - זו שש ת קםדל מנ דש ש הוא. אנ ת קםדל מנ דש יו אנ לה ד עה ה עומי תה אנ
ה. לה עש מנ לש

הוא ת, וש יי בנ ל הנ דול ענ ה גה נל מג יות מש הש ד לי קנ פש ני ה, וש לה עש מנ לש יבות של בי חמ ר אותו בנ שנ רוך הוא קה בה דוש  קה ז הנ אה של
לתו כנ י כש הי יש תוב ונ כה וש גו',  וש יהה  ת פי ה אל מה דה אמ ה הה תה צש תוב (במדבר טז) ופה כה ה, של הוא עושל רוך  בה דוש  קה הנ ר וש גוזי
י ל פי ה. ענ י מםשל ל פי ד ענ ר פגקנ של תוב אמ כה הו של ה ה'. זל ה ה'. שובה תוב (שם י) קומה כה ה. וש מה דה אמ ע הה קנ בה תי גו', ונ ר וש בי דנ לש
ם. כל תש י אל תי דש קנ קםד פה תוב (שמות ג) פה כה ה, של י מםשל די ל יש ה ענ תה יש ן הה כה שש מי ל הנ ה של ידה קי פש כםל. הנ ד בנ קנ פש ני ן וש קנ תש ה ני מםשל
ה שה דג יך קש שי מש הנ ד לש קה פש ו ני שה כש ענ לות, וש גה ן הנ את מי צי ה לה ידה קי ה לו פש שה עה בור וש ת אותו די יא אל הוצי יהה קול של הוא הה של

ם. תוכה י בש תי נש כנ שה ש וש דה קש י מי שו לי עה ר (שם כה) וש מנ אל נל מו של ה, כש טה מנ ה לש לה עש מנ מי

ד צנ יהה מי ל הה אי לש צנ י בש רי המ ר של מנ אל י נל רי ה, המ הודה י יש בי ר רנ מנ גו'. אה ה וש הודה ה יש טי מנ ן חור לש י בל ן אורי ל בל אי לש צנ ובש
י א מי נו יהצה מל ים ומי טי בה שש ר הנ אה ל שש ל כה ך ענ לל יט ומל לי ה הוא שנ הודה י יש רי המ עוד, של כםל. וש קון הנ ין תי קי תש הוא הי ין, וש יהמי הנ
ין קי תש ה הי ד זל צנ עוד, מי ין . וש ה יהמי ל? זל ל אי צי יהו בש ל. ומי ל אי צי שוהה בש רש י פי רי ל, הל אי לש צנ ן. בש כה שש מי ל הנ ת כה ין אל קי תש הי של

ה. עמשל ל מנ עמשות כה ה לנ מה כש ש חה יהרנ כםל, וש הנ

י רי המ ונ דוש),  קה ה (הנ של קה ין הנ די ד הנ צנ מי הו  םאל, זל מ שש ד הנ צנ מי הו  ן. זל ה דה טי מנ לש ך  מה יסה חי ן אמ ב בל יהה לי הר אה תו  אי וש
םאל, מ ין ושש ין יהמי יות בי הש ם לי הל ר בה שי קנ תש הי ם לש הל ן בה קי תנ תש הי ן וש כה שש מי ה הנ עמשה ננ לו  ים אי די דה י צש ני שש י מי רי המ של שוהה  רש פי

. שוהה רש ר ופי אי בה תש י ני רי המ ונ

ה, אי םא ורש ב. ב ך רה לל ינת מל רש פון קי י צה תי כש יון ינרש ר צי ץ הנ רל אה ל הה שוש כה ה נוף מש פי ר, (תהלים מח) יש מנ אה ח וש תנ פה
ד ענ ה  ע אותה קנ שי וש בודו  כש א  סי כי ת  חנ תנ מי ה  דה בה כש ני ת  חנ אנ ן  בל אל ק  רנ זה ם,  עולה הה ת  אל הוא  רוך  בה דוש  קה הנ א  רה בה של כש
ר חי אנ הה םאש  ר הה אותו  וש ה,  לה עש מנ לש ר  חי אנ םאש  ר וש הומות,  תש הנ תוך  עוץ בש נה ן  בל אל ה  ל אותה ד של חה אל םאש  ר וש הום,  תש הנ
ל כה םאל ולש מ שש לי ין וש יהמי ם לש עולה ט הה שי פנ תש ם הי שה ם, ומי עולה ז הה כנ רש מל ת בש דל עומל ה) של יונה לש ת (על חנ ה אנ דה קג יון הוא נש לש על הה
ל כה ם לש עולה ל הה תה שש ה ני נה מל מי יהה, של תי שש ן הנ בל את אל רי קש ן ני בל אל ה  אותה ז, וש כה רש מל ת הנ דנ קג נש ה  אותה יים בש קנ תש הי ים, וש די דה צש הנ

כםל. ת הנ לנ תה שש הנ ם וש עולה סוד הה יות יש הש ה לי ם אותה רוך הוא שה דוש בה קה ת יה"ה. הנ יה"ה - שה תי ים. עוד שש די דה צש הנ

חות ל צנ ה, כה דה קג ה נש יב אותה בי ה סש אשונה טות רי שש פנ תש ה. הי דה קג ה נש יב אותה בי ץ סש רל אה ה הה טה שש פנ תש ים הי ני וה ה גש לשה שש בי
טות שש פנ תש ה. הי דה קג ה נש יב אותה בי ץ סש רל אה ל הה ל כה ה ענ לה עש מנ ת לש דל זו עומל ם. וש ם הי שה ים, וש די ם עומש ם הי ץ שה רל אה כות הה זנ וש
חות צנ ח בנ צנ ק וש ל הוא דנ בה ה, אמ אשונה ה רי אותה כות כש זנ חות וש ם צנ ין שה ה, אי אשונה טות רי שש פנ תש ה הי יב אותה בי יהה סש ני שש
ה יב זל בי ם, וסש כגלה ר מי ר יותי פה עה סות הל גנ ך וש יא חםשל ית הי ישי לי טות שש שש פנ תש ר. הי חי ר אנ פה ר עה אה ל שש כה ר מי ר יותי פה עה ל הל של
ל של ים  ני וה גש הנ ל  כה וש ז,  כה רש מל בנ ת  דל עומל ה  דה קג נש ה  אותה של א  צה מש ני ם.  עולה הה ל  כה ב  סובי של נוס  יה אוקש הה י  מי ים  די עומש

ה. יבה בי ם סש עולה ל הה טות של שש פנ תש הי הנ

ם, יי לנ ירושה לו וי קון של ל אותו תי כה רות, וש זה עמ לות ונ יכה ם הי ל אותה כה ש, וש דה קש מי ית הנ ה הוא בי אשונה טות רי שש פנ תש הי
טות שש פנ תש הי ה.  שה דג קש בי ה  שה דש קנ תש הי של ל  אי רה שש יי ץ  רל אל ל  כה  - יהה  ני שש טות  שש פנ תש הי ה.  ימה ני ופש חומות  הנ מי יר  עי הה ל  כה וש

כםל. ב הנ סובי נוס של יה אוקש יהם הה ים, וש מי ענ ר הה אה ב שש ית מושה קום בי ץ, מש רל אה ר הה אה ל שש ית הוא כה ישי לי שש

ן, יי ענ ל הה ל כה ה של אל רש הוא מנ ן, של יי ענ ז הה כנ רש ל מל ה של דה קג ה נש ים אותה בי סובש ן של יי ענ י הה ה גוני סוד זל שוהה של רש י פי רי המ ונ
ת פםרל כנ רון וש אה ים וש שי דה קר ש הנ ית קםדל ד בי ם עומי שה כםל, וש ל הנ ה של אל רש יא מנ הי נו של רש מנ אה ז של כה רש מל ת הנ דנ קג ה נש אותה מו של כש
ל שוש כה ה נוף מש פי תוב יש ה כה ל זל ענ ם. וש עולה ל הה ל כה ה של אל רש מנ יא הנ ה הי דה קג ה נש אותה א של צה מש כםל. ני ל הנ ה של אל רש מנ ם הנ הי של

כםל. ל הנ י של יםפי הוא הנ ן, של ילה אי כםל. נוף - נוף הה ת הנ חנ מש שי ה וש אל רש מנ ה אותו הנ ה - יהפל פי גו'. יש יון וש ר צי ץ הנ רל אה הה

ס ננ כש ני ן וש כה שש מי ם הנ הוקנ ה וש נה בש ני ד של ם, ענ עולה ה בה אה רש םא ני ם ל עולה ל הה ה של אל רש מנ הנ ם וש עולה ל הה י של יםפי ה, הנ אי םא ורש ב
ן כה שש אותו מי ים בש כי הולש ם, וש עולה ן הה קי תנ תש הי ם וש עולה ל בה כה ל הנ ה של אל רש מנ ה הנ אה רש ה ני עה ה שה אותה ש. מי קםדל תוך הנ רון לש אה הה
רון אה ח הה תנ ז פה ם, אה שה יעו לש גי הי ן של יוה כםל. כי ת הנ חנ מש ה נוף שי פי יא יש הי ה של דה קג ה נש אותה ים לש יעי גי מנ ד של רון, ענ אותו אה ובש

. יהה יתי וי י אי ב כי שי ד פםה אי י ענ די י עמ תי נוחה םאת מש ר, (תהלים קלב) ז מנ אה וש

רון אה ס הה ננ כש ני וש ש  דה קש מי ית הנ ה בי נה בש ני ה של עה שה ל בש אי רה שש ת יי סל נל כש ה אותו  רה מש ה אה זל סוק הנ פה ר, הנ מנ א אה יסה י יי בי רנ
י רי המ צונו, של ים רש ל עושי אי רה שש יי של ל כש אי רה שש ת יי סל נל ל כש ר אותו ענ מנ רוך הוא אה דוש בה קה ר, הנ מנ יהה אה קי זש י חי בי קומו. רנ מש לי
ז אה ים. וש אי צה מש כםל ני יבות הנ בי חמ לום ונ שה ה וש כה רה ם, ובש עולה ל הה ס ענ חה וש בודו  א כש סי ל כי ב ענ רוך הוא יושי דוש בה קה ז הנ אה

ד. י ענ י עמדי תי נוחה םאת מש ר, ז מנ אה

ם לה שש יהה ני ילו הה חי תש הי ש של מה ה מנ עמשל נות, אותו מנ מה אג עמשות הה ילו לנ חי תש ים הי ני מה אג ל הה כה ה של עה שה ה, בש אי םא רש וב
ן כנ שש ת מי ל עמבםדנ ל כה כל תי תוב ונ כה נו? של ן לה יי ננ ש. מי מה יא מנ ה, הי עמשל מנ ת הנ ה אל ימה לי שש יא מנ הי ים - וש ילי חי תש ם מנ מו. הי צש ענ מי

ד. ל מועי אםהל

ך אי כה דנ י - ונ יעי בי שש יום הנ ים בנ להי ל אל כנ יש ר, ונ םאמנ ם ת אי ץ. וש רל אה הה ם וש יי מנ שה כגלו הנ יש ה - (בראשית ב) ונ זל מו  כש
ד יומו ענ קי ם בש לי יהה שה םא הה ם ל עולה ל הה ד, כה חה אל ד וש חה ל אל מו כה לש שש ים ני עמשי מנ ל הנ כה ב של ל גנ ף ענ ם, אנ עולה ל הה כה הוא! של
ת רוך הוא אל דוש בה קה ים בו הנ לי שש הי ים, וש עמשי מנ ל הנ מו כה לש שש ז ני י, אה יעי בי שש יום הנ א הנ בה של כש י. של יעי בי שש יום הנ א הנ בה של
ה, שה עה ה של עמשל ל מנ יום כה קי ם, בש לנ שש ה ני זל ה. בה שה ר עה של תו אמ אכש לנ י מש יעי בי שש יום הנ ים בנ להי ל אל כנ יש תוב ונ כה הו של ם. זל עולה הה

י. יעי בי שש יום הנ ים בנ להי ל אל כנ יש ה ונ ל זל ענ וש
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ם הל ה לה אה רש ה ני עמשל מנ הנ ילו - וש חי תש ים הי ני מה אג מו. הה צש ענ ה מי עמשה ה - ננ עמשה ננ ה של עמשל ל מנ ש, כה דה קש מי ית הנ ה בי נה בש ני של וכש
תוב םא כה נםתו. ל בה הי ת בש יי בנ הנ תוב (מלכים-א ו) וש כה , של שוהה רש י פי רי המ מו. ונ צש ענ ם מי לי תנ שש הי ם וש יהל ני פש ם לי שנ רש ני שות וש עה הי לש
נוהו, תוב בה םא כה ה. ל נה בש ע ני סה ה מנ מה לי ן שש בל תוב אל כה מו. וש צש ענ ם מי לנ שש הוא ני נםתו, של בה הי א בש לה נוהו, אל ר בה של אמ ת כנ יי בנ הנ וש

מו. צש ענ ם מי לי תנ שש דוש, מי הוא קה ה של עמשל ל מנ כה ל בש כה ה. וש נה בש מו ני צש ענ ה, הוא מי נה בש א ני לה אל

ל אי לש צנ ר: ובש מנ אה אל וש רה שש י יי יני עי יו לש לה ה עה יזה רי כש ש הי קםדל רוחנ הנ נו, של דש מנ ה לה סוק זל ן חור. פה י בל ן אורי ל בל אי לש צנ ובש
ה ה זל ך, מנ מה יסה חי ן אמ ב בל יהה לי הר תו אה אי ה. וש ת מםשל ה ה' אל וה ר צי של ל אמ ת כה ה אי שה ה עה הודה ה יש טי מנ י לש ן חורי י בל ן אורי בל
הו ה. זל שה עה ה של ל מנ ה כה שה עה מו  עי ל, וש אי לש צנ ם בש א עי לה דו, אל בנ ה לש עמשל ה מנ שה םא עה ב ל יהה לי הר אה של נו  דש מנ א לה לה תו? אל אי וש
ה ני י הי ני אמ תוב (שמות לא) ונ ה כה ל זל ענ יד, וש מי ין תה ל יהמי לנ כש םאל בי מ שש הנ אן של כה דו. מי בנ םא לש ל וש תו  אי תו, וש אי תוב וש כה של

םאל. מ ה שש זל ין וש ה יהמי ב. זל יהה לי הר ת אה תו אי י אי תי תנ נה

ים מי כה חמ ל הנ שו כה עה ן של יוה ר, כי מנ א אה יסה י יי בי גו'. רנ ה וש י מםשל ל פי ד ענ ר פגקנ של ת אמ דג עי ן הה כנ שש ן מי כה שש מי י הנ קודי ה פש לל אי
בון שש חל ל  כה של שום  ם? מי ענ טנ הנ ה  מה בו.  עמשו  ננ של ים  עמשי מנ הנ ם  ל אותה כה מי בון  שש יר חל זי חמ הנ לש יך  רי צה ן,  כה שש מי הנ ת  אל

קומו. מש יים בי קנ תש הי ה, וש עמשל יים אותו מנ קנ תש ך הי בון, כה שש ה חל עמשל יהה ננ הה של בון, כש שש חל וש

ל יים כה קנ תש ז הי אה בון, וש שש אותו חל בש צו  רנ תש הי ך  ם כה ה, גנ אשונה רי בה בו  דש נה ה של מנ צו בש רנ תש ני של מו  ם, כש ל כגלה אי רה שש יי וש
ה. לל אי תוב וש םא כה ל תוב, וש ה כה לל ה. אי עמשל מנ יים הנ קנ תש ה מי זל בה שום של בון, מי שש אן חל יך כה רי ן צה כי לה צון. וש אותו רה ה בש עמשל מנ הנ
ן כה שש מי יים הנ קנ תש ה הי זל בה ם, של כגלה ר מי יים יותי קנ תש ה הי זל ם, וש עולה ל הה בונות של שש חל ל הנ ת כה ל אל פוסי בון של שש הו חל א זל לה אל

ר. חי אנ םא בש ל וש

ה סוק זל רו. פה יא אוצה ת ה' הי אנ רש ת יי ענ דה ת וה מנ כש שועםת חה ן יש חםסל יך  תל ת עי מוננ יהה אל הה ר, (שם ב) וש מנ אה ח וש תנ פה
יך רי ים, צה תי ה עי בםענ לה קש ה לי זוכל ה וש זל ם הנ עולה ה בה תורה ק בנ סי ענ תש מי ם של דה ל אה ינו, כה ני י שה רי ל המ בה ים, אמ רי בי חמ שוהו הנ רש פי
שועםת, ן יש ה. חםסל נה וש כנ תש ך הי כה ה לש מונה אל שום של ם, מי יי מנ ם שה שי ן לש וי כנ תש רוך הוא, יי דוש בה קה ן לנ וי כנ תש צונו יי רש ה, של מונה אל בל

ה. ל זל ה ענ רות זל שש הנ נוז, לש גה יר וש מי ה טה ה. זל ל זל ה ענ ים זל ה שורי לל י אי ני שש ת, של ענ דה ת וה מנ כש ין. חה די ים בש מי חמ לל רנ כש לי

ית עמשי ננ ים, וש לי חה ם נש ל אותה ת כה חנ זו לוקנ ת ה' הנ אנ רש יי שום של ה, מי לל ל אי ל כה רו של רו - אוצה יא אוצה ת ה' הי אנ רש יי
תוב (שיר ז) כה נו? של ן לה יי ננ בון. מי שש חל ם בש ה אותה יאה ם, מוצי ים כגלה זי נה ם גש ל אותה ה כה נה מל ים מי אי יוצש של ם. וכש כגלה ר לש אוצה
כםל הנ יא  הוצי לש ה  יחה גי שש ומנ ם,  יי מנ כות  רי בש ם  אותה ה  יאה ומוצי ה,  עושה אי  דנ ונ בון  שש חל בש בון.  שש חל בש כות  רי בש ך  יי יננ עי

ם) כגלה ים לש קי שש בון. (ומנ שש חל בש

ר אה שש ה - לי מונה אות אל רש הנ יך לש רי אן צה ם כה ה אי נו. ומה רש אנ י בי רי המ ה, ונ מונה את אל רי קש כםל ני ה, ובנ מונה את אל רי קש ן ני כי לה וש
נות מה אל נל ל סוד הנ אי רה שש יי ל  כה לש יענ  יהה מודי הוא הה רוך  בה דוש  קה ה הנ ל זל ענ וש ה.  מה כנ וש ה  מה ת כנ חנ ל אנ ם ענ עולה י הה רי בש די

ר. אי בה תש כםל ני הנ שו, וש עה ה של ל מנ כה ם בש הל לה של

ל אי לש צנ בש ה בי צה רנ תש רוך הוא הי דוש בה קה אי הנ דנ י, ונ י יוסי בי ר רנ מנ ך. אה רל דל ים בנ כי יו הולש ק הה חה צש י יי בי רנ י וש י יוסי בי רנ
ם הוא שה רוך  בה דוש  קה הנ , של שוהה רש י פי רי המ ם, ונ ם גורי שי ר לו, הנ מנ ה? אה מה ל. לה אי רה שש ל יי כה ר מי ן יותי כה שש מי ת הנ עמבודנ לנ
ם ר שה של תוב (תהלים מו) אמ כה של הו  ם. זל עולה ה בה עמשל ם מנ הל עמשות בה לנ וש ם  הל ר) בה עורי ר (לש טי ענ תש הי ץ לש רל אה מות בה שי

ץ. רל אה מות בה שנ

ן. כה שש מי ה הנ עמשה ה ננ ד זל צנ ה בש ל זל ענ ין, וש יהמי ק בנ בנ דש ני ר וש זנ חה םאל, וש מ שש ד הנ צנ יהה מי ה הה הודה אן. יש ר לו, סוד הוא כה מנ אה
ה ילה חי תש ה מנ תורה ן הנ מו כי ין. כש כםל יהמי ה הנ עמשה ננ ה וש זל ה בה ל זל לה כש ך ני ר כה חנ אנ ין, וש ד יהמי צנ ק בש בנ דש ני םאל, וש מ ד שש צנ יל מי חי תש הי
מו עו עי סש נה םאל, וש מ שש ה לי טה סה ין וש יהמי יל מי חי תש ן הי אובי ין. רש כםל יהמי ה הנ עמשל ננ ה וש זל ה בה ל זל לה כש ני ין, וש יהמי ת בש קל בל דש ני םאל וש מ שש מי

םאל. מ שש ה לי טה סה ין וש יהמי יל מי חי תש הי שום של םאל, מי מ ם שש הי ים של טי בה שש ר הנ אה שש

ין, יהמי בש ק  בנ דש ני וש םאל,  מ ד שש צנ מי א  בה שום של םאל, מי מ שש מי יל  חי תש ין. הי יהמי לש ה  טה סה וש םאל  מ שש מי יל  חי תש ה הי הודה יש
ה שה לו, עה ד של צנ הנ א מי בה ל, של אי לש צנ ה בש ל זל ענ ין. וש ד יהמי צנ ק בש בנ דש ני םאל וש מ ד שש צנ יל מי חי תש ה. הי זל ד הנ צנ ה בנ עמשה ן ננ כה שש מי הנ וש

ה. זל ה הנ עמשל מנ ם לנ כגלה ר אותו מי רי ה בו, ובי צה רוך הוא רה דוש בה קה הנ שוהה של רש י פי רי המ לו. ונ צש ן אל קי תנ תש הי ן וש כה שש מי ת הנ אל

תוב (שמות כה ב, של לי ל הנ כי שש ה הנ אשונה רי יהה בה מו הה עי שום של , מי רוהה אמ בי מו של ת, כש ענ דנ ה וה בונה ה ותש מה כש ן לו חה תנ נה וש
ה, מה כש ייש בו חה י של מי א לש לה ה אל מה כש ן חה םא נותי רוך הוא ל דוש בה קה הנ שום של ה. מי מה כש י חה תי תנ ב נה ם לי כנ ל חמ ב כה לי לא) ובש
א רה קש תו ני מה כש ל חה ענ ם לו, וש רנ מו גה ל - שש אי לש צנ ר, בש מנ עון אה מש י שי בי ל. רנ אי לש צנ ן בש מו כי ן כש כי ר, וש אי בה תש ני ים וש רי בי חמ שוהה הנ רש ופי

ל. ל אי צי ל - בש אי לש צנ ה בש לה מי סוד הנ ך, וש כה

ן כה שש מי ין הנ קי תש הוא הי ל, של אי לש צנ בש נו  יש - הנ לו  צי גו'. בש י וש ן דודי ר כי ענ ינ י הנ צי עמ בנ פוחנ  תנ ר, (שיר ב) כש אמנ ח וש תנ פה
ל, אי רה שש יי ת  סל נל כש לי ה  דה מש ה חל הוא עשל ת בו, של בל של לה ד  מה חש נל ן  כה שש מי הנ י. של תי בש יהשנ וש י  תי דש מנ תוב חי כה ה אותו, של שה עה וש

ל. אי לש צנ הו בש זל ל. וש אי ל הה צי ת בש בל ל יושל אי רה שש ת יי סל נל וכש

י הוא א. מי צה מש ך ני יש רש י פל ני מל תוב (הושע יד) מי כה ם, של עולה ים בה רות טובי ה פי עושל הו של זל י, של כי חי תוק לש יו מה רש ופי
ן דל עי א מי יוצי ר של הה נה אותו  הוא, של רוך  בה דוש  קה ל הנ יו של עמשה י מנ רי ם פש הי ים, של יקי די צנ מות הנ שש ני ם  ה הי לל י? אי רי פש

נו. רש מנ אה מו של הו כש יו. זל רש ך פי שום כה רוך הוא, ומי דוש בה קה ל הנ רות של פי ם הנ הי ם, וש עולה מות לה שה ק נש זורי יא וש מוצי

ן חור. י בל ן אורי ל בל אי לש צנ ך, ובש שום כה יהה. ומי ל הה אי לש צנ י בש די ל יש ן ענ כה שש מי קון הנ ה תי ל זל ענ ל. וש אי לש צנ הו בש לו - זל צי בש
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ן ן חור בל ן חור (בל י בל ן אורי םאל. בל מ ה שש ן חור - זל ין. בל ה יהמי י - זל ן אורי א. בל יוצי ש של מל של ה אור הנ י - זל ן אורי בל
ל. גל עי ה הה עמשי מנ רוך הוא בש דוש בה קה ל הנ ינו של ם בו די לנ שש ה ני ל זל ענ י). וש חורי

ת אכל לל כםל מש ך. בש כה ם לש קםדל ן מי קי תנ תש ני וש שוי  יהה עה ל, הה אי רה שש יי לו  נו  תש נה ה של עה שה ה  אותה שוי - מי עה ב הל הה זה ל הנ כה
יהה ה הה גה רש דנ ה וש גה רש ל דנ כה בש שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ש. מה קםדל ת הנ אכל לל כםל מש ן בש קי תנ תש ני ה וש עמשה ב ננ הה זה ל אותו  - כה ש  קםדל הנ
ל כה ש. בש קםדל ת הנ אכל לל ל מש כה בש ך  יהה הולי ב הה הה ה זה ל זל ענ ין, וש די ים וש מי חמ רנ א בש לה מות אל לי ין שש אי ב, של הה זה ה  ן בה קי תנ תש מי

כםל. ב בנ הה ב, זה הה ה זה ך בה יהה הולי ש הה את קםדל רי קש ני ה של ה עמבודה אותה

י רי א, המ בה י אנ בי רנ יהה לש קי זש י חי בי ר לו רנ מנ ה. אה תורה ים בנ קי עוסש ים וש בי יו יושש יהה הה קי זש י חי בי רנ י וש י יוסי בי א, רנ בה י אנ בי רנ
ם הוא ם. אי עולה י הה עי שש רי ין לש יך די רי אמ הוא מנ ה, וש זל ה בה ב זל רי עה כםל לש ין בנ די ה בש רוך הוא רוצל דוש בה קה הנ ים של נו רואי אה
ה לה ים גי רי בה ה דש מה ל כנ בה ה, אמ זל ר הנ בה דה רו בנ קש על ים נל רי ה הה מה ר לו, כנ מנ ים? אה עי שה רש ן הה ק אותו מי לי סנ ה מש מה ין, לה די ה בש רוצל

ה. זל ה בה דושה קש ה הנ נורה מש הנ

ל בה ה. אמ חה מש שי ה וש בה המ ר אנ עורי מש ין של רור, הוא די ין בה ה בו הוא די רוך הוא רוצל דוש בה קה הנ ין של די ה, הנ אי םא רש וב
םא ה ל ל זל ענ ל. וש לה רוך הוא כש דוש בה קה ה בו הנ םא רוצל ל ין של ם די ה, כגלה מה ל זגהמ ין של ם די ם, כגלה עולה ם בה הי של ים, כש עי שה רש הה
ל ין של אותו די א, וש בה ם הנ עולה הה דו מי בש אנ מו ומש צש ענ ה מי לל כנ תש מי ד של ה, ענ מה ל זגהמ א של מי ין טה די דוש בש ין קה ב די רי עה יך לש רי צה

ם. עולה ן הה ד אותו מי בי אנ בו, הוא מש ה של מה זגהמ

ה זל סוק הנ פה ד. הנ י ענ די ם עמ דה מש שה הי ן לש ול י אה לי ל פםעמ יצו כה צי יה ב ונ של מו עי ים כש עי שה רםחנ רש פש ר, (תהלים צב) בי מנ אה ח וש תנ פה
ים בו שורי של ש, כש הוא יהבי ץ וש רל אה ש בה יםבל הוא בש ה של זל ב הנ של עי ב, כה של מו עי ים כש עי שה רםחנ רש פש ה, בי אי םא ורש ל ב בה שוהו. אמ רש פי
ה ד זל צנ רות לש אי ם פש א אותה לה ה אל עמלל םא מנ ל ש, וש דה חה ץ מי צה צוץ של ה קה זל ן הנ ילה אי . וכש חנ ש פורי אותו יםבל , וש חנ ם הוא פורי יי מנ
ה זל ל  כה וש ן,  ילה יות אי הש לי ה  אשונה רי יהה בה הה י של פי ן כש ילה ה אי םא עולל ים ל מי עולה ים, ולש עולי ים של פי נה ם עמ הי ה, של ד זל צנ ולש

כםל. הנ ים ומי שי רה שה הנ ם מי רה קש עה ד, לש י ענ די ם עמ דה מש שה הי לש

שום ה, מי זל הנ ם  עולה בה ים  עי שה רש הה ם  עי זו  גש רה יך  רי אמ מנ הוא  רוך  בה דוש  קה הנ של ל  ענ ה,  זל בה ר  חי אנ סוד  ייש  עוד 
ים, יקי די צנ הנ ק  לל חי הוא  וש ה.  שה דג קש הנ ד  צנ הוא  א  בה הנ ם  עולה הה וש ר,  חי אנ הה ד  צנ הנ ל  של ק  לל חי הוא  ה  זל הנ ם  עולה הה של
ה, שה דג קש ד הנ ה צנ ה. זל ד זל גל נל ה כש ים זל די לו עומש לה ים הנ די דה צש י הנ ני ם. ושש בונה ל רי בוד של כה ת הנ רל עמטל יו בו בנ הש ים יי יקי די צנ הנ של
ין אי ים של יקי די צנ י הנ רי שש ה. אנ ד זל גל נל ה כש כםל זל הנ ים. וש עי שה רש ד לה ה עומי זל ים, וש יקי די צנ ד לנ ה עומי א. זל מי טה ר של חי אנ ד הה צנ ה הנ זל וש

א. בה ם הנ עולה א בה לה ה, אל זל ם הנ עולה ק בה לל ם חי הל לה

ל נו ענ וש כנ תש םא הי ם ל עה לש ק ובי לה בה י של ל פי ף ענ אנ רוך הוא, וש דוש בה קה י הנ ני פש ה לי לה גנ תש הי ן וש קי תנ תש כםל הי ה, הנ אי םא ורש ב
ל, אי רה שש ל יי טו ענ לש ן שה מנ אותו זש ה. בש זל ם הנ עולה לום בה ם כש רה כה שש ע מי רנ םא גה ל יו, וש נה פה ן לש קי תנ תש כםל הי רוך הוא, הנ דוש בה קה הנ
תוב (במדבר כה) כה גו, של רש הל נל לו של ל אי כה ט לש רה ף, פש לל ה אל עה בה רש אנ ים וש רי שש ל על אי רה שש יי ק מי לי תנ סש הי ן לש בה רש ם אותו קה רנ גה של
ת אותו עי ד כה ענ ה'. וש ם לנ ע אותה הוקנ ם וש עה י הה אשי ל רה ת כה ח אל תוב קנ כה עור, וש ל פש ענ בנ ים לש די מה צש ני יו הנ שה נה אמ יש ונ גו אי רש הי

ם. יי ננ ים ושש עי בה רש בון אנ שש חל חות כש בש זש ה מי עה בש ל. שי אי רה שש יי ע מי רנ פה הי לוי לש יהה תה ן הה בה רש קה

אותו ם מי לו אותה טש נה ם, וש עה לש ק ובי לה שו בה נות עה בה רש ם קה יי ננ ים ושש עי בה רש ם אנ ה, אותה אי םא ורש ר, ב מנ עון אה מש י שי בי רנ
א רה קש ני ר, של חי אנ ד הה צנ הנ אותו  טםל אותו  יי ן, של בה רש קה לוי אותו  יהה תה ה הה ל זל ענ וש רוך-הוא,  דוש-בה קה ר לנ חי אנ ד הה צנ הנ
י חורי יו - אמ רה חמ ן אנ פל יי ם. ונ אי רש יי יו ונ רה חמ ן אנ פל יי הו סוד (מלכים-ב ב) ונ זל ם. וש הל ה מי בה םא גה ו ל שה כש ד ענ ענ ל. וש אי רה שש יי ה, מי לה לה קש
ים אויי רש ם של ה אותה אה רה וש ר  חי אנ ד הה צנ הנ ם אותו  הל בה ל  כי תנ סש - הי ם  אי רש יי ונ חור.  אה לש ר  חי אנ ד הה צנ הנ ד  מנ עה ה, של ינה כי שש
ל אותו יוב של חי אותו  ה, מי יוב זל חי ם ה' מי יא אותו שי הוצי ם ה' - לש שי ם ה'. בש שי ם בש לי לש קנ יש ה - ונ ל זל ענ ש, וש ני עה הי לש
ן קי תנ תש כםל הי ן הנ מו כי ר. כש בה ד דה בה אל םא נל ל רוך הוא וש דוש בה קה י הנ ני פש ן לי קה תג כםל מש הנ יו, וש לה ד אי יב אותו צנ רי קש הי ן של בה רש קה

ע. רנ ן לש טוב הי ן לש רוך הוא, הי דוש בה קה י הנ ני פש לי

ר אנ שש םא ני ל י נוב, וש ני ם כםהמ ל אותה כה דו  בש אל נל ם של רנ ה גה ל זל ענ אול, וש י שה ני פש ח לי רנ בה יהה של ד הוא הה וי ה, דה אי םא ורש ב
ה מה ל כנ אי רה שש יי מי לו  פש נה יו, וש נה אול ובה ת שה ל, ומי אי רה שש יי עות בש ה רה מה ם כנ רנ ה גה זל ח. וש רנ בה של דו  בנ ר לש יהתה בש ק אל ם - רנ כגלה מי
יום בש דו  בש אל ד נל וי י דה ני ל בש כה ד של נו, ענ מל בותו מי גש ד לי וי ל דה לוי ענ יהה תה א הה טש ה, אותו חי ל זל ם כה עי בות. וש בה ים ורש פי לה אמ
ו שה כש ד ענ ענ דו. וש בנ ר לש יהתה בש ק אל ך - רנ לל ימל חי אמ ר מי אנ שש םא ני ל מו של ב. כש ננ גש ני דו, של בנ ש לש א יואה לה ם אל הל ר מי אנ שש םא ני ל ד, וש חה אל
עממםד, נםב לנ יום בש תוב (ישעיה י) עוד הנ כה ל נוב, של א של טש ל אותו חי ל נוב ענ ין ענ עמשות די לוי לנ יהה תה א הה טש אותו חי

ופירששוהה.

ל אי רה שש נו יי תש נה של רוך הוא כש דוש בה קה ל הנ כי תנ סש אן הי שוי? כה עה ה הל ה זל ה. מנ אכה לה מש שוי לנ עה ב הל הה זה ל הנ ה - כה מו זל כש
אותו ם לש הל ים לה די קש ן הי כה שש מי ב הנ הנ י זש רי המ ה, של פואה רש ה לי ב זל הה ם זה הל ים לה די קש הוא הי רוך  בה דוש  קה הנ ל, וש גל עי ב לה הה זה
ך, תש עש דנ ה בש יהה עולל הה ן. הל כה שש מי ת הנ רומנ תש נו לי תש ם, נה הל מה א עי צה מש ני ם וש הל מה יהה עי הה ב של הה זה ל הנ כה ל. של גל עי נו לה תש נה ב של הה זה הנ
ל קו כה רמ פה תש יי תוב (שמות לב) ונ כה ב, של הה טםל אותו זה ם לי יהל ני זש קו אה רש ם פה הי ב, וש הה ם זה הל מה א עי צה מש ל ני גל עי ת הה שו אל עה של כש של
ך) שום כה ה. (ומי זל ה הנ עמשל מנ ל הנ ר ענ פי כנ ה, לש רומה תש ב הנ הנ ים זש די קש ה הי ל זל ענ ם?! וש יהל ני זש אה ר בש של ב אמ הה זה י הנ מי זש ת ני ם אל עה הה

ל י כה רי המ ה, של ת מםשל ה ה' אל וה ר צי של ל אמ ת כה ה אל שה כות עה לש מנ ד הנ צנ ה, מי הודה ה יש טי מנ ן חור לש י בל ן אורי ל בל אי לש צנ ובש
ך. ר כה חנ כםל אנ ת הנ ין אל קי תש ה הי נות, ומםשל מה אג ת הה ה אל שה ל עה אי לש צנ ם. בש יהל די ל יש ענ ם וש הל ה בה נה קש תנ תש ן הי כה שש מי נות הנ מה אג
י רי ב, המ יהה לי הר אה ל וש אי לש צנ גוף. בש מו הנ גוף כש יום הנ יו. סי תה חש ל תנ אי לש צנ ה - בש לה עש מנ ה לש ד. מםשל חה אל יו כש ל הה אי לש צנ ה ובש מםשל
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תו אי גו', וש ה וש הודה ה יש טי מנ ן חור לש י בל ן אורי ל בל אי לש צנ ך, ובש שום כה ד. ומי חה כםל אל הנ םאל, וש מ ה שש זל ין וש ה יהמי שוהה - זל רש פי
גו'. ן וש ה דה טי מנ ך לש מה יסה חי ן אמ ב בל יהה לי הר אה

תוב כה ע, של ישה לי אל סוק בל פה ת הנ ח אל תנ י פה י יוסי בי גו'. רנ וש ש  קםדל ת הנ אכל לל כםל מש ה בש אכה לה מש שוי לנ עה ב הל הה זה ל הנ כה
ל כה יו מי ים הה רי נםעה - מש שוהה  רש י פי רי ים, המ ני טנ ים קש רי עה גו'. ונש וש ך  רל דל ה בנ הוא עםלל ל וש ית אי ם בי שה ל מי ענ ינ (מלכים-ב ב) ונ
ם עולה ל הה ין של די ה ובנ זל ם הנ עולה ין הה די בו בש יש חנ תש הי ה, וש מונה י אל ני טנ ים - קש ני טנ ה. קש תורה וות הנ צש ל מי כה ה ומי תורה י הנ רי בש די
בוא םא אה ל ם (הושע יא) וש תוב שה כה יר, וש עי ן הה או מי אן יהצש תוב כה ה. כה מונה אל סוד הה או מי יר - יהצש עי ן הה או מי א. יהצש בה הנ

ינו). להי יר אל אות עי בה יר ה' צש יר, (תהלים מח) עי א עי רה קש ה ני מונה אל סוד הה יר. (מי עי בש

ה ה זל ם, מנ אי רש יי םא. ונ ם ל אי ה וש שובה תש בי רו  זש ם ינחש יו אי חורה אמ ל לנ כי תנ סש הי יו, של רה חמ ן אנ פל יי ם. ונ אי רש יי יו ונ רה חמ ן אנ פל יי ונ
יל לי עמשו בש ננ שוהה של רש י פי רי ם, המ אי רש יי . ונ שוהה רש ם, ופי הל את מי צי יד לה תי ן עה קה תג ע מש רנ ין זל י אי רי המ ם של הל ל בה כי תנ סש ם? הי אי רש יי ונ

ם ה'. שי ם בש לי לש קנ יש יהד - ונ ים, מי פורי כי יום הנ

ר מנ אל נל של מו  ה, כש זל ה מי נה פנ תש הי וש ם  יהל לי עמ ש  ני עה יי ם  ם אי הל ל בה כי תנ סש יו - הי רה חמ ן אנ פל יי ונ ה.  זל סוק הנ פה סוד הוא בנ וש
ך ר כה חנ ים אנ די עומש יו  הה ם, של אי רש יי ונ ם.  שה נש עה ה מי נה פנ תש אן הי ף כה תו. אנ עש רנ צה ה מי נה פנ תש הי ן, של רם המ ן אנ פל יי ונ יב)  (במדבר 

ל. אי רה שש יי עות לש ה רה מה עמשות כנ לנ

ה. ינה כי שש י הנ חורי אמ יו? מי רה חמ אנ ה מי ה זל יו. מנ רה חמ אנ תו מי שש ט אי בי תנ ר (בראשית יט) ונ מנ אל נל מו של יו, כש רה חמ ן אנ פל יי ונ
ת רנ פה ל כנ ת ענ טל שולל ה של לה יש אותו לנ י בש רי המ ם. של ת כגלה ה אל אה רה ה וש ינה כי שש י הנ חורי אמ ל מי כי תנ סש יו - הי רה חמ ן אנ פל יי אן ונ ף כה אנ
ר. ענ ינ ן הנ ים מי בי ם דג יי תנ ה שש אנה צל תי ם ה' ונ שי ם בש לי לש קנ יש יהד - ונ ם. מי יהל מותי ם אי הל רו מי בש ענ תש ל, הי אי רה שש ל יי ם של יהל אי טה חמ
ם הל ה מי נה עש קנ בנ תש ם. ונ יהל ני ובש יו  בות הה קי ים? נש בי ם דג יי תנ ה שש ה זל יות! מנ הש לי יך  רי יהה צה ים הה בי ם דג יי ננ ים? שש בי ם דג יי תנ שש

ק. לה ל בה נות של בה רש קה ד הנ גל נל שוהה - כש רש י פי רי ים, המ די לה ם יש יי ננ ים ושש עי בה רש אנ

או רש קש ה ני לל י אי ני א שש לה ה? אל נופה תש ף הנ סל ך: כל א כה רה קש םא ני ל ה, וש נופה תש ב הנ הנ א זש רה קש ה ני מה ה, לה נופה תש ב הנ הנ י זש הי יש ונ
יא הי זו  שום של מי ך  כה או  רש קש ני לו  א אי לה ה, אל נופה תש ף הנ סל כל ך  א כה רה קש םא ני ל ה. וש נופה תש ת הנ חםשל ה, ונש נופה תש ב הנ הנ ך: זש כה
ה מה רה יא המ ה הי נופה קום תש ל מה כה ה. ובש נופה תש ת) הנ מנ גש דג ב (כש הנ זש ינו  אי ה, וש טה מנ לש ך  כה י ייש  רי המ ה, של לה עש מנ קות לש לש תנ סש הי

ה. טה מנ ה לש דה םא הורה ל ה וש לה עש מנ לש

ב הנ זש הוא  וש (זו),  ה  נופה תש בי דות  עומש ן  כגלה לו  לה הנ בות  כה רש מל הנ וש גות  רה דש הנ ל  כה של ה,  זל הנ בון  שש חל הנ סוד  הוא  וש
ה, נופה תש הוא בי של לו, וכש אור של הה טוב וש הנ ה וש אל רש מנ ת הנ יר אל תי סש ה, מנ טה מנ ט לש שי פנ תש מי ה של ל מנ כה ב. של הה הו זה זל ה, וש נופה תש הנ

לו. תוך של הי הוא הנ ב, וש הה זה ת הנ סםלל ה - פש טה מנ לש ל אותו של כה לו. וש אור של סוד הה ב טוב בש הה ז הוא זה אה

ינו אי ב של גנ ל  ף ענ אנ וש הוא טוב,  ך  ה כה טה מנ לש ט  שי פנ תש מי ה של ל מנ ה הוא כה זל שום של ה, מי דה עי י הה קודי ף פש סל כל וש
ה זל טוב, וש ט לש שי פנ תש ה מי ע. זל רנ כםל הוא לש ה - הנ טה מנ ט לש שי פנ תש מי ה של ל מנ ב, כה הה ל זה בה טוב. אמ כםל הוא לש זו - הנ ה הנ נופה תש בנ
ים, די דה צש ל הנ כה ה ולש טה מנ ט לש שי פנ תש הי יך לש רי ה צה זל ה. וש לה עש מנ עמלות לש הנ ה ולש נופה יף תש ני הה יך לש רי ך צה שום כה ע. ומי רנ ט לש שי פנ תש מי

טוב. ם לש ים כגלה די עומש שום של מי

דוש קה הו הנ ן - זל גי רוך הוא. ומה דוש בה קה ה הנ ש - זל מל י של גו'. כי ן ה' וש גי ש ומה מל י של ר, (תהלים פד) כי מנ אה ח וש תנ פה
הו סוד ן - זל גי ה. ומה נוחה מש גות לי רה דש ל הנ דות כה אן עומש כה ה, של " הוה יש דוש  קה ם הנ שי הו סוד הנ - זל ש  מל הוא. של רוך  בה
ם שי הו סוד הנ ן זל גי ומה ש  מל של ך. וש ן לה גי י מה נםכי תוב (בראשית טו) אה כה ה של סוד זל ים. וש להי א אל רה קש ני של דוש  קה ם הנ שי הנ

ד. חה סוד אל כםל בש יות הנ הש ן ה', לי תי בוד יי כה ן וש ם. חי לי שה הנ

הו אור זל ם. וש ים אורה עי שה רש ע מי ננ מה יי תוב (איוב לח) וש כה ה (אותו) של ים - סוד זל מי תה ים בש כי הםלש ע טוב לנ ננ מש םא יי ל
מו רוך הוא, כש דוש בה קה ירו הנ תי סש הי זו וש נה גש י טוב, של אור כי ת הה ים אל להי א אל ינרש תוב בו (בראשית א) ונ כה אשון של רי
םא תוב? ל ה כה ים מנ יקי די צנ ל לנ בה א. אמ בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה בה ע אותו  ננ ים, ומה עי שה רש הה מי ז אותו  ננ גה רוהו, וש אמ בי של

י טוב. אור כי ת הה ים אל להי א אל ינרש תוב בו (שם) ונ כה אשון של רי הו אור הה ים. זל מי תה ים בש כי הםלש ע טוב לנ ננ מש יי

אותו מו  לות כש ענ תש הי םא לש ל לות, וש גנ תש הי ט ולש שי פנ תש הי א לש לה יף אותו, אל ני הה עמלות ולש הנ ה לש זל יך  רי םא צה ה ל ל זל ענ וש
גו'. ר וש כה ת כי אנ ה מש דה עי י הה קודי ף פש סל כל ך - וש שום כה ה. ומי םא זל ל ה, וש נופה א אותו תש רה קש ן ני כי לה םאל, וש מ הוא שש ר של חי אנ

ן כםהי ך הנ שום כה ך אותו, ומי רי בה יר ולש אי הה ם ולש עולה ל הה ת כה יים אל קנ ד לש יד עומי מי ין הוא תה יהמי ד הנ ה, צנ אי םא ורש ב
ן כםהי הנ ם, וש עולה כות לה רה בש ל הנ אות כה ין בה יהמי ד הנ צנ י מי רי המ ם, של עה ת הה אל ך  רי בה יד לש מי ן תה מי דנ זש ין, מי יהמי ד הנ צנ הוא מי של

ה. טה מנ ה ולש לה עש מנ ך לש רי בה ה לש נה מנ תש ך הוא הי ל כה ענ םאש, וש ר ל בה נוטי

ת את אל לי מנ יו ומש לה ה עה שורה ה וש אה ה בה ינה כי שש י הנ זנ ם, אמ עה ת הה אל ך  רי בה יו לש יהדה ש  ן פורי כםהי הנ ה של עה שה ה, בש אי םא ורש ב
גות רה דש ל הנ ז כה אה םאל, וש מ שש ל הנ ענ ירו  בי גש הנ ין ולש יהמי עמלות הנ הנ י לש די םאל, כש מ ל ינד שש ענ ה מי לה עש מנ ה לש ין עולה יו. ינד יהמי יהדה
ם הו עולה כםל זל קור הנ יק. מש די ה צנ י הוא? זל ר מי אי בש קור הנ כםל. מש קור הנ מש כות מי רש בה תש ן מי יו, כגלה ת יהדה ן אל הל ש בה פורי של
אורות מש ל הנ כה כםל, וש ל הנ קור של מה הנ ן וש יה עש מנ י הוא הנ רי המ ם, של שה ירות מי אי ים מש ני פה ל הנ כה יון של לש קור על הוא מה א, של בה הנ

ים. קי לה דש ם ני שה נורות מי מש הנ וש

אור, נו בש מל אות מי לש מנ תש ירות ומי אי ן מש ה, כגלה טה מנ לש נורות של ן מש ל אותה ר, כה אי בש ל הנ בוענ של מנ הנ קור וש מה ן הנ מו כי כש
כות רה ז שורות בש ם, אה עה ת הה אל ך  רי בה יל לש חי תש יו ומנ יהדה ש  ן פורי כםהי הנ ה של עה שה ך, בש שום כה ה. ומי ד זל גל נל ד כש ה עומי זל וש
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יונות, לש רות על עמטה ת בנ רל טל ענ תש ל מי אי רה שש ת יי סל נל ירות, וכש אי ים מש ני פה ל הנ כה נורות, וש יק מש לי דש הנ יון לש לש קור על מה יונות מי לש על
ה. טה מנ ה לש לה עש מנ כות מי שה מש ני עות וש כות שופש רה ן בש ל אותה כה וש

ש, קםדל ית הנ רי הוא אות בש גו,, של יום הנ סי גוף, וש סוד הנ כםל בש יות הנ הש ה, לי שה ל עה אי לש צנ ה - ובש וה ה צי ה, מםשל אי םא ורש ב
א, צה מש ין ני יהמי ד הנ צנ קום של ל מה כה ה, בש ל זל ענ ין. וש יהמי סוד הנ ה בש עמשה כםל ננ הנ ן. וש כה שש מי חוד בנ ל יי ר של של קל ה וש בה המ בות אנ רש הנ לש
ה נה מש ן ני כי לה ין, וש ד יהמי צנ א מי ף בה סל אותו כל שום של ה, מי דה עי י הה קודי ף פש סל כל ך - וש שום כה ה. ומי עה ן רה יי ת בו ענ טל ין שולל אי

ן. יה נש מי כםל בנ הנ

ה דה מי ד בש עומי ר של בה דה ה בש שורה ה  ינה ה אי כה רה בש של שוהה  רש י פי רי ר לו, המ מנ עון. אה מש י שי בי ת רנ ל אל אנ ק שה חה צש יי י  בי רנ
ל כה ל בש בה ר, אמ אי בה תש ני ה  י זל רי ר לו, המ מנ בון? אה שש חל כםל בש ן הנ כה שש מי אן בנ יהה כה ה הה מה ז לה בון, אה שש חל ד בש עומי ר של בה דה ובש
ה רה םא סה ל יד וש מי יו תה לה ה עה ה שורה כה רה בש ה, הנ שה דג קש ד הנ צנ א מי בון בה שש ם אותו חל יו - אי לה ה עה ה שורל שה דג קש ד הנ צנ קום של מה
א ש ובה הוא קםדל ן של כה שש מי ן הנ כי ל של ה. כה כה רה את בו בש צי מש ש, ני די קנ בון לש שש חל א הנ בה שום של ר. מי עמשי מנ נו? מי ן לה יי ננ נו. מי מל מי

מיצנד הנקםדלש.

בון, שש חל ם בש הי של ם כש יהל לי ה עמ ה שורה כה רה בש ין הנ ה, אי שה דג קש ד הנ צנ ים מי אי םא בה ל ם של עולה י הה רי בש ר די אה ל שש ל כה בה אמ
י די את בו, כש צי מש ה ני כה רה ין בש יו, אי לה לט עה שש יהכול לי ן של יוה כי יו. וש לה לט עה שש ן, יהכול לי יי ע ענ הוא רנ ר, של חי אנ ד הה צנ הנ שום של מי

ה). שה דג קש ד הנ צנ נו מי ינל אי ן. (וש יי ע ענ אותו רנ כות לש רה יעו בש גי םא ינ ל של

י קודי ה. פש דה עי י הה קודי ף פש סל כל ה וש ל זל ענ כות, וש רה בש פות בו  יד נוסה מי ה תה שה דג ל קש בון של שש חל ה וש שה דג ל קש ה של דה ומי
ה. לה עש מנ לש כות מי רה כםל שורות בש י בנ רי המ ה, של בון זל שש ל חל כה ד מי חנ ין פנ אי ע, וש רה ן הה יי ענ ד מי חנ ין פנ אי אי, וש דנ ת ונ מל אל ה בל דה עי הה

ל ן ענ כה שש מי ה הנ עמשה ה ננ ל זל ענ ין, וש יהמי ד הנ צנ א מי בה שום של ה, מי עה ן רה יי ת בו ענ טל םא שולל ף ל ל יוסי עו של רש זנ ה, בש אי םא רש וב
ה, שה ל עה אי לש צנ ה ובש וה ה צי ן מםשל כי לה ה. וש דושה קש ית הנ רי הוא סוד בש ף, של ל יוסי סוד של רוי בש י הוא שה רי המ ל, של אי לש צנ י בש די יש
ן, כה שש מי חוד הנ ל יי ר של של קל ה וש בה המ בות אנ רש הנ ה, לש דושה קש ית הנ רי הוא אות בש גוף, של יום הנ סי גוף וש סוד הנ כםל בש יות הנ הש לי
נות מג מש גות הנ רה דש בון הנ שש בון הוא חל שש אותו חל ה, וש דה עי י הה קודי ף פש סל כל - וש ך  שום כה ין. ומי יהמי סוד הנ ה בש עמשה כםל ננ הנ וש

גו'. ר וש כה ת כי אנ תוב מש ה כה ל זל ענ ין, וש יהמי ד הנ צנ זות מי חה אל נל דולות של גש הנ

ר זה עה לש י אל בי ת רנ או אל ים, רה כי יו הולש הה ד של י. ענ פורי צי יהה לש רש בל טש ים מי כי יו הולש י הה י יוסי בי רנ א וש חה י אה בי רנ א וש בה י אנ בי רנ
ן יוה ם. כי יהל לי יעו אמ גי הי ד של ם ענ הל כו לה ה. חי ינה כי שש ם הנ ף עי תי תנ שש אי ני דנ א, ונ בה י אנ בי ר רנ מנ מו. אה יהיא עי י חי בי רנ א וש יהה בה הה של
ה סוק זל ם. פה תה עה וש ל שנ יו אל נה זש אה ים וש יקי די ל צנ י ה' אל יני תוב (תהלים לד) עי ר, כה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ם, אה יהל לי יעו אמ גי הי של
ם הל יב לה יטי הי י לש די ם כש יהל לי עמ הוא  רוך  בה דוש  קה ת הנ חנ גה שש יל הנ בי שש ם בי ים? אי יקי די ל צנ י ה' אל יני ה עי ה זל ה, מנ של קה
ים כולי םא יש ה, ל דל שה י הנ בי עורש מו  זונות כש מש לו  פי אמ ה, ונ זל ם הנ עולה בה ם של ים הי יקי די ה צנ מה כנ ינו  אי י רה רי ה, המ זל ם הנ עולה בה

ים? יקי די ל צנ י ה' אל יני ה עי ה זל ך, מנ ם כה יג. אי שי הנ לש

ד צנ ין לש ה ובי ד זל צנ ין לש ה, בי לה עש מנ ים לש דועי ם יש ם, כגלה עולה יות הה רי ם בש ל אותה ה, כה אי םא ורש אן ייש. ב א סוד כה לה אל
ים עי ה נודה אה מש טג ד הנ צנ לש ם של אותה ם. וש יהל לי יד עמ מי תו תה חה גה שש הנ יו, וש לה ה אי לה עש מנ ים לש עי ה נודה שה דג קש ד הנ צנ לש ם של ה. אותה זל
ר, חי אנ ד הה צנ יחנ הנ גי שש םא מנ ה, ל שה דג קש ד הנ ל צנ ה של חה גה שש הנ ה הנ ת אותה טל שולל קום של מה ם. ובש יהל לי יד עמ מי תו תה חה גה שש הנ לו, וש
גו', ים וש יקי די ל צנ י ה' אל יני ן עי כי לה ה. וש הוא עושל ה של ל מנ כה קומו בש מש חותו מי דש םא יהכול לי ל ים וש מי עולה יו לש לה ב אי רנ קש םא יי ל וש
ה לה עש מנ לש ה של טובה ה הנ חה גה שש הנ ל הנ כה י, וש ימי מי יוענ שש אן סי ו ייש כה שה כש ענ יו. וש לה לט עה שש םא יהכול לי ר ל חי אנ ד הה צנ ה הנ שום זל מי

ם. יכל לי לט עמ שש םא יהכול לי ע ל ר רנ בה ל דה כה ר וש חי ד אנ ל צנ כה אן, וש יא כה הי

בון, שש חל ד בש עומי ב של ל גנ ף ענ יו - אנ לה ה עה ה שורל שה דג קש ד הנ צנ קום של ל מה כה בש של נו  דש מנ י לה רי א, המ בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ד צנ ים מי אי ש, ובה ם קםדל ל הי אי רה שש י יי רי ר לו, המ מנ ה. אה ך זל אי כה דנ ר, ונ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ם. אה שה ת מי ענ ננ מש ני ה  ינה ה אי כה רה בש הנ
ה מה ז לה י. אה ני דוש אה י קה ים כי דםשי ם קש יתל יי הש תוב (ויקרא יא) וי כה ה'. וש ל לנ אי רה שש יי ש  תוב (ירמיה ב) קםדל כה ש, של קםדל הנ
ר בםקל ן הנ ל מי אי רה שש יי ר בש בל ן ה' דל תי יי תוב (שמואל-ב כד) ונ כה ת, של ול מה ם הנ הל יהה בה ל, הה אי רה שש יי בון בש שש ה חל שה ד עה וי דה של כש

ד? ת מועי ד עי ענ וש

ם קםד אםתה פש ה' בי שו לנ פש ר ננ יש כםפל נו אי תש נה תוב וש כה יון, של דש הוא פי ים, של לי קה ם שש הל ל מי טנ םא נה ל שום של ר לו, מי מנ אה
ל יון של דש אותו פי ש, וש ל קםדל יון של דש ת פי תי לוי) לה גי הוא בש ש (של יך קםדל רי צה שום של ם. מי קםד אםתה פש ף בי גל ם נל הל ילה בה הש םא יי ל וש
יון דש פי יך  רי ן צה כי לה ם), וש מה צש ל ענ בון (של שש י חל לי ים בש די עומש ש, של ם קםדל ל הי אי רה שש ה, יי אי םא ורש ם. ב הל ח מי קנ לש םא ני ל ש  קםדל

בון. שש חל ים בש די םא עומש ם ל הי בון, וש שש חל ד בש יון עומי דש אותו פי ם, וש הל טםל מי לי

חוץ ייש לו בנ כםל וש ל הנ ה ענ ש עולל ה אותו קםדל גות. מה רה דש ל הנ ל כה יון של לש ש הוא סוד על קםדל שום של ם? מי ענ טנ ה הנ מה
ל אי רה שש ש יי תוב קםדל כה ש, של ם קםדל ל הי אי רה שש ך יי ף כה ן - אנ יה נש מי בון ובש שש חל ד בש עומי יו, וש תה חש ד תנ עומי ה של טה מנ ר לש חי ש אנ קםדל
ים, ני פש ד בי עומי ן של ילה ם אי ל הי אי רה שש ה - יי סוד זל בון, וש שש חל ים בש די עומש ם, של הל לה ר של ר, כםפל חי ש אנ ים קםדל ני ם נותש הי ה', וש לנ

כו. לש ה. הה ל זל ה ענ ן זל גי בון, ומי שש חל ה לש עולל חוץ וש ד בנ ר עומי חי ש) אנ יון (קםדל דש פי

גו'. ר וש פי סה םא יי ל ד וש מנ םא יי ר ל של יהם אמ חול הנ ל כש אי רה שש י יי ני ר בש פנ סש יהה מי הה ר, (הושע ב) וש מנ אה ר וש זה עה לש י אל בי ח רנ תנ פה
ז, גל רם ף וש ענ זנ לו בש ים של לי גנ ים הנ עולי של יהם, כש הנ שום של יהם, מי חול הנ ד - כש חה אן. אל ם כה ים הי ני וה י גש ני יהם? שש חול הנ ה כש ה זל מנ
חור אה ים לש בי שה ים וש רי בה שש יהד ני יהם, מי ת חול הנ ים אל רואי ים וש יעי גי מנ של ם, כש עולה ת הה טםף אל שש ים לי ים עולי לי גנ ם הנ אותה וש

ם. עולה ת הה טםף אל שש לי לט וש שש ים לי כולי םא יש ל ים, וש כי שוכש וש
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ים, שי ים קה יני י די לי עמ ז ובנ גל רם י הה לי עמ יהם, בנ י הנ לי ם גנ הי ים, של מי ענ ר הה אה שש של יהם, וכש ם חול הנ ל הי אי רה שש ן יי כי מו  כש
ים בי שה וש רוך-הוא,  דוש-בה קה לנ ים  רי שש קנ תש מי ם  הי של ל  אי רה שש יי ת  אל ים  רואי ם,  עולה הה ת  אל טםף  שש לי וש לט  שש לי ים  רוצי
ד םא עומי ל בון וש שש ין לו חל יהם אי חול הנ שום של ת - מי רל חל א אנ מה גש ם. דג עולה לט בה שש ים לי כולי םא יש ל ם וש יהל ני פש ים לי רי בה שש ני וש
ים די םא עומש ל וש בון  שש ם חל הל לה ין  ל אי אי רה שש יי ך  ף כה ר, אנ פי סה יי םא  ל וש ד  מנ יי םא  ל ר  של תוב אמ כה ה, של דה מי םא בש ל וש בון  שש חל בש

בון. שש חל בש

ה זל ה, וש דה מי ד בש ה עומי זל נוז, וש גה ה וש ירה מי ה טש יזה ני גש ד בי עומי בון של שש ייש חל ה, וש נוזה ה וגש ירה מי ה טש דה ה, ייש מי אי םא ורש ב
ה ל מה ים ענ מי עולה ת לש ענ םא נודנ ה ל דה ה מי אותה שום של ה, מי טה ה ומנ לה עש מנ לש כםל, של יום הנ קי הו סוד וש זל בון. וש שש חל ד בש עומי

כםל. ל הנ ה של מונה אל הו סוד הה זל בון, וש שש חל ד סוד אותו הנ ה עומי ל מה ענ ה וש דה ה מי ל אותה סוד של ד הנ עומי

שום בון. ומי שש חל ד בש עומי יון הוא של דש פי הנ ר, וש חי ר אנ בה ל דה ד של צנ א בש לה בון, אל שש חל ים בש די םא עומש ה ל טה מנ ל לש אי רה שש יי וש
בון שש ה חל שה עה של ד, כש וי י דה ימי בי ך  ל כה ענ ר. וש אי בה תש ני של מו  יון, כש דש ם פי הל ים מי לי בון, נוטש שש חל ים בש סי נה כש ל ני אי רה שש יי של ך, כש כה

נות. חמ ה מנ מה כנ יהלות וש ה חמ מה ל כנ אי רה שש יי דו מי בש אל נל ז, וש גל יהה רם יון, הה דש ם פי הל ל מי טנ םא נה ל ל וש אי רה שש יי בש

ש די קנ תש כםל הי הנ ים. וש די קג פש ל הנ ר ענ עםבי כםל הה גו', לש ה וש דה עי י הה קודי ף פש סל כל ן, וש כה שש מי ה הנ עמשי מנ תוב בש ך כה שום כה ומי
ים עולי ים של יוני לש ייש על שום של ד. מי חה בון אל שש ים חל לי קה ד, שש חה בון אל שש ים חל רי כה שוהה - כי רש י פי רי המ ן, ונ כה שש מי ת הנ עמבודנ לנ
ר כה ת כי אנ י מש הי יש תוב ונ ך כה שום כה תון. ומי חש ה תנ זל יון וש לש ה על ר. זל חי בון אנ שש חל ים לש עולי ים של רי חי ייש אמ יון, וש לש בון על שש חל לש

. שוהה רש י פי רי ים, המ ני דה אמ ה הה לל גו'. אי ש וש קםדל י הנ ני דש ת אנ ת אי קל צל ף לה סל כל הנ

למםה ה שש סוק זל גו'. פה ת וש יי ה בנ נל בש םא יי ם ה' ל למםה אי שש עמלות לי מנ יר הנ ר, (תהלים קכז) שי מנ אה ח וש תנ עוד פה
ן קי תנ תש ה מי עמשל מנ הנ ה של יהה רואל הה נות, וש בש יל לי חי תש הי וש ש  דה קש מי ית הנ ת בי ה אל יהה בונל הה ה של עה שה בש ר אותו  מנ אה ך  לל מל הנ
ית אשי רי תוב בש כה סוד של נו הנ יש גו'. הנ ת וש יי ה בנ נל בש םא יי ם ה' ל ר, אי מנ אה יל וש חי תש ז הי אה מו, וש צש ענ ה מי נל בש יהה ני הה ם וש יהל ידי בי

ת. יי הוא בנ יך, של רי צה ה של ל מנ כה ה בש זל ם הנ עולה ת הה ין אל קי תש הי א וש רה רוך הוא בה דוש בה קה י הנ רי המ ים, של להי א אל רה בה

ה זל ת הנ יי בנ תוך הנ ם בש ים כגלה סי נה כש ני ים וש אי יוצש ים) של לי חה רות (נש הה ם נש ל אותה ה סוד של לל יו בו - אי לו בונה מש א עה וש שה
הוא סוד ם ה' - של אי אי דנ קונו, ונ ת תי עמשות אל לנ ן וש קי תנ ים לש אי ם בה כגלה ב של ל גנ ף ענ אנ יך. וש רי צה ה של ל מנ כה ינו בש קי תש הנ לש
ה ק מנ א רנ לה ם, אל ם הי נה חי ים לש ם בוני אוי, אותה רה ת כה יי בנ ת הנ ה אל שה עה ה) וש שה םא עה ל יתו וש ין (בי קי תש הי יון, של לש על ם הה עולה הה
ית שי רי ה מי יך בה להל י ה' אל יני יד עי מי תוב (דברים יא) תה כה מו של יר, כש ר עי מה שש םא יי ם ה' ל ין. אי קי תש ה ומנ הוא עושל של

ים. די דה צש ל הנ כה ה מי מורה יא שש זו הי ה הנ חה גה שש הנ . ובנ שוהה רש ה, ופי נה ית שה רי חמ ד אנ ענ ה וש נה שה הנ

ם כגלה וש ל,  אי רה שש יי י  בםרי גי מי ה  יב לה בי סה ים  בםרי גי ים  שי למםה שי שש לי של תו  טה ה מי ני הי ג)  (שיר  תוב  כה ב של גנ ל  ענ ף  אנ וש
ד עומי נםם של יהי גי ד הנ חנ הו פנ ילות, זל לי ד בנ חנ פנ תוב מי כה שום של ה? מי ים אותה רי ם שומש ם הי ענ טנ ה הנ ה. מה ים אותה רי שומש

ה. ים אותה יפי קי ם מנ ך כגלה שום כה ה, ומי חותה דש י לי די ה כש דה גש נל כש

אור ה בה כל ע מנ םא נודה ל ה של זל ה הנ בה שה חמ מנ ז אור הנ אה ע, וש םא נודה ל ה של בה שה חמ מנ אור הנ ים בש די ם עומש כגלה ב של ל גנ ף ענ אנ וש
לות. יכה ע הי שנ ים תי עמשי ננ ד וש חה אל ים כש ירי אי ך, ומש סה מה ל הנ של

ת ענ שש ל תי צון כה רש ם.  הל עממםד בה ינ י של ין מי אי וש מות,  שה נש ם  ינה אי וש ם רוחות,  ינה אי וש ים,  ירי אי ם מש ינה לות אי יכה הי הנ וש
ים די עומש ה של עה שה ם בש יהל רי חמ דםף אנ רש ם לי כגלה בון, של שש חל ן בש הל ת מי חנ יא אנ הי ה, של בה שה חמ מנ ים בש די ם עומש כגלה אורות של מש הנ
םא ל ה וש ים בה סי ה. תופש יונה לש ה על בה שה חמ מנ םא בש ל צון וש רה םא בש ים ל די םא עומש ה ל לל ים, אי עי םא נודה ל ים וש קי בה דש םא ני ל ה. וש בה שה חמ מנ בש
ם ה כגלה טה מנ לש ה, של יונה לש על ה הה בה שה חמ מנ סוד הנ אורות מי ם מש ל אותה כה ה וש מונה אל ל סודות הה ים כה די ה עומש לל אי ים. בש סי תופש

צון. םא רה ל ה וש בה שה חמ אן מנ ין כה ים. אי עי םא נודה ל ים וש יעי גי םא מנ ל אורות וש מש ים הנ יעי גי אן מנ ד כה ין סוף. ענ ים אי אי רה קש ני

י) ה (מי ירה אי ה, ומש ינה בי הנ תוך  ת בש רל תל סש ני וש ת  של בל לנ תש י מי זנ ה, אמ ירה אי ה מש מנ ע מי םא נודה ל ה וש בה שה חמ מנ ה הנ ירה אי מש של כש
ה, כםל עולל הנ של ן, כש בה רש קה סוד הנ . ובש שוהה רש י פי רי המ ד, ונ חה אל ים כש לי לה כש ם ני כגלה ד של ה, ענ זל ה בה ים זל סי נה כש ני ה, וש ירה אי מש ה של מנ לש
אור הה ין סוף, אותו  אי ת בה רל טל ענ תש ה מי בה שה חמ מנ הנ וש יהה,  לי עמ ם בנ ים כגלה די ז עומש ה, אה זל ה בה יר זל אי ה ומי זל ה בה ר זל שה קש ני

ין סוף. א אי רה קש ה ני יונה לש על ה הה בה שה חמ מנ נו הנ מל ה מי ירה אי מש של

ת טל של פנ תש ם מי שה ה, ומי דועה םא יש ל ת וש רל תל סש ני ת וש זל נל גש ה ני בה שה חמ ה מנ יהלות, אותה נו חמ מל ים מי טי שש פנ תש יר ומי אי מי ן של יוה כי
יון. לש על ם הה עולה יא סוד הה הי ת, של חנ טות אנ שש פנ תש נו הי מל ת מי טל של פנ תש ים, ומי די דה צש ל הנ כה טות לש שש פנ תש הי

ם יכל יני רום עי או מה תוב (ישעיה מ) שש כה י, של את מי רי קש ני שוהה של רש יון, ופי לש ר על מה אמ הוא מנ ה, וש לה אי שש ד בי ה עומי זל וש
ה. טה מנ יא לש הי גות, של רה דש ל הנ ה יהם, סוף כה עמשה ננ ט וש שי פנ תש ך הי ר כה חנ ה. אנ לל א אי רה בה ה אותו של לה אי ה. שש לל א אי רה י בה או מי ורש
ה. זל ת  מנ גש דג כש ה  זל וש ה  זל ד  גל נל כש ה  זל ה,  לה עש מנ לש של ש  מה ה מנ צורה ה  אותה ה בש שה עה כםל  הנ וש ה,  טה מנ לש נות  בש לי יל  חי תש ם מנ שה ומי

ה. טה ה ומנ לה עש מנ כםל מי ת הנ ירנ מי ך שש שום כה ומי

ר, ד שומי קנ א שה וש יר שה ר עי מה שש םא יי ם ה' ל הו אי זל יון. וש לש על ם הה יא עולה הי ה, של בה שה חמ יא מנ הי טות זו, של שש פנ תש הי וש
ד בו םא עומי ל ד) של כגבה יש יו  נה דם ר אמ שםמי וש (משלי כז)  תוב בו  כה של הו  ר, זל ד שומי קנ א שה וש ל. (שה אי רה שש יי ר  הוא שומי של

יון. לש על ם הה עולה א בה לה ה אל ירה מי שש

ד. חה אל ר בש שי קנ תש הי ד לש חה ן, אל מה גה רש אנ ת וש לל כי . תש שוהה רש יון, ופי לש סוד על ד בש כםל עומי ן, הנ כה שש מי ת הנ לל כי ה, תש אי םא ורש ב
ת לל אוכל ש, וש ת אי לל ייש אוכל ר של מנ אל י נל רי המ ה הוא. ונ לה ש אםכש יך אי להל י ה' אל תוב, (דברים ד) כי כה סוד הנ ר בש מנ אל י נל רי המ ונ
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ר. אי בה תש ני ש, וש אי ה מי קה זה ש חמ ייש אי שום של ה, מי ה אותה ידה מי שש ה ומנ אותה

ה, אי םא ורש גו'. ב וש ם  יהל אשי ה רה פה צי וש ים  מודי ענ ים לה וי וה ה  שה עה ים  עי בש שי וש ה  שה מי חמ ונ אות  מי ע הנ בנ ף ושש לל אל ת הה אל וש
ף לל אל ת הה אל ר: וש מנ אה א קול וש יהצה ד של ם, ענ הל ה מי עמשה ננ ה  ע מנ םא יהדנ ל ה וש ם מםשל ח אותה כנ ים שה לי קה ם שש אותה של נו  דש מנ לה

ים. מודי ענ ים לה וי ה וה שה ים עה עי בש שי ה וש שה מי חמ אות ונ מי ע הנ בנ ושש

ד ל ענ בה ר. אמ אי בה תש ה ני זל סוק הנ פה יחו. הנ ן רי תנ י נה די רש ני בו  סי מש ך בי לל מל הנ ד של ר, (שיר א) ענ מנ אה ח וש תנ יהה פה קי זש י חי בי רנ
ם מו, כגלה יו עי בות הה כה רש ה מל מה כנ י, וש יננ סי א לש ל ובה אי רה שש יי ה לש ן תורה תנ נה של רוך הוא, כש דוש בה קה ה הנ בו - זל סי מש ך בי לל מל הנ של
ל ים של הוטי לי ה בש נה תש ה ני תורה ם, וש יו שה ם הה ה כגלה תורה ת הנ שנ דג ל קש יונות של לש על שות הה דג קש ל הנ כה דושות, וש בות קש כה רש מל

יר. וי אמ עולות בה חות וש יו פורש יות הה אותי הה ה, וש חםרה ש שש י אי בי ל גנ ה ענ נה בה ש לש אי ה בש תובה ש, וכש אי ד הה צנ כםל בש הנ ש, וש אי

יר וי אמ בנ או  רש ני ם  כגלה וש ד,  ל צנ כה לש ה  שה מי חמ ונ ים  עי בש שי וש אות  ע מי בנ שש לי ה  קה לש חש נל ה  תורה ל הנ ה של אשונה רי אות הה הה וש
ים. די דה צש ל הנ כה ן לש כי ה. וש ד זל צנ ה, ו' לש ד זל צנ אות ו', ו' לש יענ בה קי רה הה

שום ם. מי יהל לי ים עמ וי וה ל הנ כה ס, וש ל ני ים ענ די יו עומש ים הה מודי ענ ם הה אותה ים, וש מודי ל ענ ים ענ די יו עומש ין הה וי וה לו הנ אי וש
ם הי ים, של מודי ל ענ ים ענ די ם עומש ה, כגלה תורה ל הנ ה של מונה אל ם סוד הה הי י"ם של וי ן וה אותה "ו. וש ל וה ד ענ ה עומי תורה סוד הנ של

י"ם. וי וה ם הנ ים אותה די ים עומש מודי ם ענ ל אותה ענ ד. וש ל צנ כה ם בש הל לה סוד של ים, הנ יאי בי ם נש הל ים בה אי יוצש סודות של

אותו את מי ה יוצי תורה שום של ה, מי תורה ת בו הנ דל עומל סוד של הוא הנ ע, וש מנ שש ני קול של יא סוד הנ ה הי יונה לש ו' על
דול תוב, (דברים ה) קול גה ה כה ל זל ענ ה, וש תורה ה הוא סוד הנ זל דול הנ גה קול הנ הנ דול. וש א קול גה רה קש ני י, של ימי ני קול פש

ף. םא יהסה ל וש

סור אה של שוהה  רש ה פי ל זל ענ וש יון,  לש על הה דוש  קה ם הנ שי סוד הנ כםל וש ר הנ קנ ה הוא עי זל דול הנ גה קול הנ ה, הנ אי םא ורש ב
הו עי רי ך  רי בה תוב (משלי כז) מש כה שוהו, של רש ה פי סוד זל תו, וש לה פי ל תש לי פנ תש יי ם של רל טל רו  בי חמ לום לנ ים שה די קש הנ ם לש דה אה לש
ם שי ר הנ קנ הוא עי דול, של קול גה ך אותו בש רי בה מש ד של סור, ענ ינו אה אי ב לו. וש של חה ה תי לה לה ם קש כי שש ר הנ בםקל דול בנ קול גה בש

הנקהדוש.

ן תנ י נה די רש שוהה ני רש י, ופי יננ ר סי ד הנ עממנ ה מנ בו - זל סי מש ך. בי לל הו מל זל דול, וש אותו קול גה א מי ה יוצי תורה ן סוד הנ כי לה וש
הו ך - זל לל מל הנ ע. של מה שש ני ה וש עמשל ר ה' ננ בל ר די של ל אמ ל, (שמות כד) כה אי רה שש רו יי מש אה שום של ל, מי אי רה שש ת יי סל נל יחו - זו כש רי

. שוהה רש יון, ופי לש על ך הה לל מל הנ

רוך הוא דוש בה קה ר הנ מנ כםל, אה ית הנ חי שש הנ י לש די ם כש עולה ל הה בול ענ רוך הוא מנ דוש בה קה יא הנ בי הי של ה, כש אי םא ורש ב
םא ל שום של יך, מי לל לט עה שש םא יי ל ית, של חי שש מנ י הנ ני פש ך לי מש צש ת ענ ה אל אל רש םא תנ ל ר של מי שה הי ר) לש תי תנ סש הי ה (לש תה יך אנ רי : צה נםחנ לש
דו מש עה ד של ך ענ ל כה ם כה סי בנ תש םא הי ל ם, וש עולה ם הה שי בנ תש ז הי , אה יב נםחנ רי קש הי ן של בה רש קה ב הנ רנ קש ני ן של יוה יו. כי לה ן עה גי יה י של יהה מי הה

ם. עולה א בה צה מש םא ני ית ל חי שש מנ הנ ם, וש עולה ם הה שי בנ תש ז הי י, אה יננ ר סי ל הנ ל ענ אי רה שש דו יי מש עה ן של יוה י. כי יננ ר סי ל הנ ל ענ אי רה שש יי

ל אי רה שש יי ק של ר) רנ של אמ כנ (וש ם,  עולה הה ית מי חי שש מנ ת אותו  יר אל עמבי הנ ן לש מנ זש אותו  הוא בש רוך  בה דוש  קה ה הנ צה רה וש
יהם דש ת על ל אל אי רה שש י יי ני לו בש צש ננ תש יי תוב? (שם לג) ונ ה כה ז מנ אה ל. וש גל עי ת הה שו אל עה ים וש טי ים מועה יהמי ן לש מנ אותו זש חו בש רש סה
ט לנ ז שה אה וש ם,  הל ל מי טנ ני וש הוא  רוך  בה דוש  קה ם הנ ר אותה טי עי של דוש  קה ם הנ שי יהה סודות הנ יהם הה דש על וש ב.  ר חורי הנ מי

ין. ה די שה עה ם, וש עולה ט בה לנ שה ן של מנ אותו זש מו בש ם, כש קםדל מי ר כש זנ חה ם וש עולה ל הה ית ענ חי שש מנ הנ

ין ך די ין לש ה, אי אי םא ורש רו. ב בש גנ תש ני יו של ם הה יי מנ י הנ רי המ ית? של חי שש ם מנ ן שה תנ י נה בול מי מנ י הנ ימי י, בי י יוסי בי ר רנ מנ אה
ים יני די הנ ם  אותה תוך  בש ך  הולי של ית  חי שש מנ הנ אותו  ם  יהל יני בי א  צה מש ני םא  ל של ין,  די בש ם  עולה הה ה  כל מג של כש או  ם,  עולה בה
ר מנ ן אה כי לה וש ך.  א כה רה קש ני הוא  וש בול,  מנ הנ תוך  בש ך  יהה הולי ית הה חי שש מנ הנ וש בול,  יהה מנ אן הה ף כה ם. אנ עולה ים בה עמשי ננ של

. שוהה רש י פי רי המ ם, ונ עולה ה בה אל רה תש םא יי ל מו וש צש ן ענ מם טש נםחנ לי רוך הוא לש דוש בה קה הנ

ה מה ים. לה מודי ענ ים לה וי ה וה שה ים עה עי בש שי ה וש שה מי חמ אות ונ מי ע הנ בנ ף ושש לל אל ת הה אל ר, וש זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ה, אה אי םא ורש ב
א "ו בה ל וה כה שום של ב, מי הה ה זה פל צג ם מש םאשה ר ף, וש סל ל כל ם של ב. הי הה ה זה פל צג ם מש םאשה ר יו, וש "ו הה ין וה מו מי א כש לה ים? אל וי וה
ל כה י"ם, וש וי ים וה אי רה קש יו ני ים הה מי חמ רנ ד הה צנ או מי בה שום של בון. ומי שש חל ה בנ לה עש מנ ים לש עי יו יודש ם הה כגלה ים, וש מי חמ רנ ד הה צנ בש
ים. מודי ם ענ ל אותה ים של וי או וה רש קש לו ני ל אי ך כה שום כה ד. ומי חה אל ף כש סל כל ב וה הה א זה לה "ו אל ין וה אי ם. וש הל ים בה לויי ר תש אה שש הנ

ים. די יו עומש ה הה טה מנ גוף, לש חוץ לנ ם מי ה הי לל י אי רי המ שום של גו'. מי ם וש יי ננ ים שש מודי ענ הה ר וש מנ אל נל מו של ים? כש מודי ילו ענ אי

אן תוב כה י כה רי המ ף. של לל אל ת הה אל תוב וש כה שום של ש או חםל, מי ת קםדל ם זו עמבודנ י אי תי עש םא יהדנ ק, ל חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ף חםל. לל אל אן הה ף כה ף חםל - אנ לל אל ן הה לה הנ ה לש למםה. מנ ך שש ף לש לל אל ם (שיר ח) הה תוב שה כה ף, וש לל אל הה

םא ל ף וש לל אל תוב הה ם כה י שה רי המ עוד, של ים. וש וי נו וה מל ים מי עמשי ננ יו  םא הה יהה חםל, ל ם הוא הה אי ך! של םא כה ר לו, ל מנ אה
למםה, ך שש ף לש לל אל תוב הה כה ם חםל, של ם הי שה ף של לל אל ים. הה עי בש שי ה וש שה מי חמ אות ונ מי ע הנ בנ ף ושש לל אל תוב הה אן כה כה ר, וש יותי
ש ין קםדל ה בי לה דה בש ה הנ ל זל ענ א, וש מי טה ר הנ חי אנ ד הה צנ הנ ל. חםל הוא מי לה ה כש שה דג קש ד הנ צנ ינו בש ל חםל אי כה שום של הו חםל, מי זל וש
ין ש ובי קםדל ין הנ יל בי די בש ך הוא - (ויקרא י) ולמהנ תוב כה כה סוד הנ חםל. וש ש לש ין קםדל יל בי די בש הנ ים לש יכי רי צש שום של חםל, מי לש

הור. טה ין הנ א ובי מי טה ין הנ חםל ובי הנ

הו םאל. זל מ שש ד הנ צנ ה מי שה דג קש בנ לו  ד ייש  חה ק אל לל חםל, חי ן הנ מי ש  קםדל לנ ה ייש  דה רה פש הנ ב של ל גנ ף ענ ה, אנ ל זל ם כה עי וש
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ך גנם ה, כה שה דג ל קש ים של ף יהמי לל ייש אל מו של לות. כש גה י הנ מי ם יש הי חםל, וש י הנ מי ף יש לל ם אל הי למםה, של ך שש ף לש לל אל תוב הה כה של
ר. חי אנ ד הה צנ ים לנ ף יהמי לל אל

ף לל ן אל אותה ף, וש לל ייש אל ף וש לל ן, ייש אל ל כי ענ ים. וש ני ף שה לל יו אל הש לות יי גה י הנ מי ם יש אותה ים, של רי בי חמ ירו הנ עי ה הי ל זל ענ וש
ל כו, של שש מנ תש ם יי הי לו  לה ים הנ ני שה ף הנ לל אל ר - בש יותי כו  שש מנ תש יי וש לות  גה בנ יו  הש יי ל  אי רה שש יי ב של גנ ל  ף ענ לות, אנ גה נות הנ שש
הוא חםל. ה של זל ט לה רה ש, פש ים - קםדל ירי שי יר הנ שי ייש בש למםה של ל שש , כה שוהה רש ך פי שום כה נו. ומי רש מנ אה ים של ף יהמי לל ם אל אותה

ים. מודי ענ ים לה וי ה וה שה ה עה ל זל ענ ש, וש יו קםדל עמשה ל מנ כה ש, וש אן הוא קםדל ל כה ף של לל אל הה

ים, מי חמ דוש, הוא רנ קה ם הנ שי א ו' בנ בה קום של ל מה כה ים, וש מי חמ רנ סוד הה ל ו' הוא בש נו, כה רש מנ י אה רי ה, המ אי םא ורש ב
ה ה שונה מנ ד. של חה אל ין כש די ים וש מי חמ ם. רנ רה בש ל אנ ר אל מנ ה' אה דםם. (שם יג) ונ ל סש יר ענ טי מש ה' הי (בראשית יט) ונ מו  כש
ית ה' - הוא ובי תוב ונ כה קום של ל מה כה ינו, בש ני א שה לה ה'? אל תוב ונ םא כה ה ל מה קום? לה ל מה כה ים בש להי תוב אל כה בול של מנ בנ

דו. בנ ין לש ם - די תה ים סש להי ינו. אל די

בול מנ ל בנ בה ין. אמ ם די ב עי רי עה תש ך הוא הי שום כה ם, ומי עולה ת הה יד אל מי שש הנ י לש די םא כש ל ין, וש ה די עמשה דום ננ סש א בי לה אל
ר תה סש י ני רי - המ לו  צש ני מו  עי ה של ל מנ כה וש י נםחנ  רי המ ר, של םאמנ ם ת אי ם. וש עולה בה או  צש מש ני ם של ל אותה כה ד, וש מנ שש ם הג עולה ל הה כה

יד אותו. מי שש ם הי עולה א בה צה מש ני ה של ל מנ ן כה ל כי ענ ה, וש אה רש םא ני ל יהה, של ן הה יי ענ הה מי

ן כי לה כםל. וש יד הנ מי שש י מנ רי המ ר, של מי שה הי לש יך  רי צה ר, וש תה סש ים - ני להי כםל. אל יד הנ מי שש םא הי ל לוי, וש גה ה' - בש ה ונ ל זל ענ וש
ים כולי םא יש תוב, ל א כה רה קש א מי לי מה לש ב? אי ה יהשה ה זל ב. מנ בול יהשה מנ ה - (תהלים כט) ה' לנ סוד זל יהה, וש דו הה בנ ים לש להי אל

דו. בנ ב, לש ד יישי דה ם (ויקרא יג) בה תוב שה כה ב, וש אן יהשה תוב כה ין. כה ם די א עי םא בה ל דו, של בנ ב לש ב - יהשנ ר. יהשה לומנ

ל כה קום של מה ר הוא הנ תה סש ה. ני טה מנ לש ין של ית די לוי הוא בי לוי. גה גה ר וש תה סש רוך הוא ני בה דוש  קה נו, הנ דש מנ סוד לה וש
לוי, גה בש ם של ל אותה כה יו. וש לה כות שורות עה רה בש ר, הנ תה סש ני ם בש הי ם של דה י אה רי בש ל די ך, כה שום כה ם. מי שה אות מי כות יוצש רה בש הנ

ה. לה עש מנ לש מו של יון כש לש סוד על כםל הוא בש הנ לוי. וש גה קום בש הוא מה שום של יו, מי לה ה עה ין שורל ית די ל בי קום של אותו מה

אותו ה) בש זל של נו  רש אנ י בי רי יון, (המ לש על ן הה דל עי ל הה נוק של פש תנ רות וש בי חמ ה  אותה (שיר א), בש בו  סי מש בי ך  לל מל הנ ד של ענ
רון חמ אנ יהם הה ה הנ יחו - זל ן רי תנ י נה די רש ים. ני דועי ים יש לי חה נש ים בי אי יוצש נו, וש מל א מי לי מנ תש , ומי םא יהדוענ ל נוז וש גה ר וש תה סש יל ני בי שש
יר אי ט ומי שולי יהכול וש עמשות, וש לנ לט וש שש יון לי לש טוב על יחנ  ה רי לל עמ ה, ומנ לה עש מנ לש של מו  תון כש חש תנ ם הנ עולה ת הה א אל רה בה של

יון. לש אור על בש

ז חי אה הי ה לש זל דש הנ רש ני ה הנ עולה ה, וש רה שש קש יבות ני בי חמ ז הנ ה, אה לה עש מנ יחנ לש ה רי לה על ה הל זל דש הנ רש ני הנ ה של עה שה ה, בש אי םא ורש ב
אות רה קש ני בות  כה רש מל ן  ל אותה כה ה.  לה עש מנ לש ר  טי ענ תש הי לש יחות  רי עמלות  מנ ן  כגלה דושות,  קש הנ בות  כה רש מל ל הנ כה וש ה,  לה עש מנ לש
מו א כש לה יר? אל מות שי ה עמלה ה זל . מנ שוהה רש י פי רי המ ונ יר,  מות שי ל עמלה ר (תהלים מז) ענ מנ אל נל של מו  יר, כש מות שי עמלה
ר פה סש מי ייש  ר (איוב כה) המ מנ אל נל של מו  ר? כש פה סש ין מי מות אי עמלה ונ ה  ה זל ר. מנ פה סש ין מי מות אי עמלה ונ ו)  ר (שיר  מנ אל נל של

ר. פה סש ין מי מות אי עמלה תוב ונ בון, כה שש ם חל הל ין לה אי שום של יו. ומי דודה גש לי

ל סוד של בש ים  די עומש ם  כגלה ה,  לה עש מנ לש ה  חה שש מי ן  מל של בש ים  עולי של ם  ל אותה כה ים.  רי כה זש ם  כגלה ים,  מודי ענ לה ים  וי וה
בות. קי נש ים  אי רה קש ני ה  טה מנ לש ם של ל אותה כה וש ים.  רי כה זש ם  הי ם, של יי מנ שה ל הנ ו', סוד של א  לה ר אל כה זה א  רה קש ני םא  ל וש ים,  רי כה זש
ל ענ יד. וש מי ה תה ירה ים שי רי אומש יר וש שי ל הנ נו ענ מנ תש ה, הי בה קי נש ד הנ צנ םאל, מי מ שש ד הנ צנ ים מי אי בה ם של ל אותה ך, כה שום כה ומי
ל ו'. ו' - סוד של ם בש יהל יני מי יהלות לש ה חמ מה ה כנ יאה ל ה'. ה' מוצי סוד של ים בש אי ם יוצש כגלה יר. וש מות שי ל עמלה תוב ענ ה כה זל

ה. בה קי נש זון לנ ת מה תי ד לה עומי ר של כה ל זה ה סוד של זל

ף, לל ל אל סוד של ים מי אי יוצש בות, וש קי נש ל הנ רות ענ שש ם לי הל ת לה תי ל, לה אי לש צנ ה בש שה ים עה וי וה ם הנ ל אותה ך, כה שום כה ומי
ה ל זל ענ וש ד.  חה כםל סוד אל ים, הנ עי בש שי ך. וש ם כה ה, גנ שה מי חמ ם. ונ לי הוא סוד שה אות, של ע מי בנ ם. ושש לי בון שה שש הוא חל של
בון שש חל יון ובש לש סוד על כםל בש הנ עמשו, וש ל ו' ננ מות של דש ל ו', ובי סוד של ם בש כגלה ים. וש וי ה וה שה ה עה בון זל שש חל ך וש ל כה סוד של מי

לוקשחיים.

ה. מונה אל ל סוד הה יון של לש ן על יוקה דש ה בי טה מנ ד לש ה יהרנ ל זל ה, כה הודה י יש בי ר רנ מנ ר. אה כה ים כי עי בש ה שי נופה תש ת הנ חםשל ונש
ה אה לומו רה חמ ל בנ בה ך, אמ ה כה שה םא עה י, הוא ל י יוסי בי ר רנ מנ ין. אה קי תש הי ם של לל צל ע אותו הנ שה רה ר הה צנ נל דש בוכנ ה נש שה ן עה מו כי כש
םא ה ל מה ס לה רל חל ל וש זל רש ר, בנ םאמנ ם ת אי ת. וש חםשל ך נש ר כה חנ אנ ף, וש סל ך כל ר כה חנ ב, אנ הה ל זה םאש של ה ר אה לומו רה חמ י בנ רי המ ך, של כה

סו. נש כש ים ני רי חי אמ ת הה לשל ה שש לל אי ש, וש קםדל ס לנ ני כה הי ים לש אי דה ם כש ינה אי שום של ך? מי כה

י ני ת שה ענ תולנ ן וש מה גה רש אנ ת וש לל כי תש מו  ה, כש עה בה רש ר אנ אה שש כות. ובנ תה מנ ה הנ לל אי בש לש  שה לש  שה ן בש כה שש מי ל הנ של סודו  וש
ן. בל י אל ה טורי עה בה רש מו אנ ש. וכש שי וש

ה כה עמרה ה ומנ כה עמרה ל מנ ל כה בה ד. אמ חה אל ם בש הל ם, מי יי ננ שש ם בי הל ה, מי עה בה רש אנ ם בש הל ה, מי לשה שש ם בי הל ה, מי הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ה כה עמרה ה ומנ כה עמרה ל מנ כה וש ם,  עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ ד, לש ל צנ כה דות לש רה פש ני ן של כות הי עמרה מנ לש  לש. שה שה א בש לה אל ה  ינה אי

נו. רש אנ ן, ובי כות הי עמרה לש מנ ד, שה ל צנ כה יא לש הי של

ן אותה ה מי כה עמרה ל מנ כה שום של כות. מי עמרה ע מנ שנ ן תי הי ן, וש כות הי עמרה מנ לש  ח - שה רה זש ד מי צנ לש ה של אשונה ה רי כה עמרה מנ
ן לו, כגלה לה כות הנ עמרה מנ ע הנ שנ תי ן. וש יהל תי חש בות תנ בה ף ורש לל ה אל מה כנ ע. וש שנ ן תי הי א של צה מש ני כות, וש עמרה לש מנ ה שה לש ייש לה שה
ל כה ן לש כי . וש שוהה רש י פי רי המ שומות, ונ רש יות הה אותי ן הה ל אותה ת אל לל כל תנ סש ה מי כה עמרה ל מנ כה שומות. וש יות רש אותי גות בש המ ננ תש מי
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לו. אי ל  ענ לו  אי דות  עומש וש לו,  אי מי יונות  לש על לו  אי וש שומות.  רש יות  אותי בש עות  נוסש ן  כגלה וש ה,  כה עמרה ומנ ה  כה עמרה מנ
ה). ירה רות שי אומש ן וש רות כגלה בש חנ תש (ומי

ה ירה שי הנ עות, (וש ן נוסש ז כגלה כםל, אה ל הנ ה ענ נל מג מש הנ , אותו  רוחנ יר הה וי אמ תוך  יות לש אותי ן הה חות אותה פורש של וכש
חות יות פורש י אותי תי ת, ושש דל יורל ה וש אות עולה ה הה אותה ה, וש טה מנ לש ה מי כה ת מנ חנ אות אנ . וש שוהה רש י פי רי המ ת) ונ מל סל בנ תש מי
י פי לש ן  כגלה יות,  אותי לש  שה עמשות  ננ וש ן,  הל בה ת  רל בל חנ תש ומי ה  לה עש מנ לש ה  טה מנ לש מי ה  עולה ה,  טה מנ לש מי זו  הנ אות  הה וש ן.  יהל לי עמ
יות, י אותי תי ן שש הי וש כות.  עמרה מנ לש  שה דו  רש פש ני ה  לל אי מי ה.  ירה אי מש יהה הנ רש לנ קש פנ סש אנ תוך  לש  ן שה הי יה"ו, של יות  אותי

לש. ן שה הי ן, וש הל מה ת עי רל בל חנ תש ה מי עולה אות של ה הה אותה וש

ך שום כה ין, ומי די ים וש מי חמ זו, רנ לולות זו בה ן כש יר, הי וי אמ עולות בה יונות של לש יות על י אותי תי ן שש ה, אותה אי םא ורש ב
ן. יהל תי שש ת בי לל לל כש ני ה, וש בה קי יא נש ן הי הל מה ת עי רל בל חנ תש ה ומי עולה זו של ר. וש כה זה סוד הנ ה בש לה עש מנ לש ם של עולה הה ן מי הי ם, וש יי תנ ן שש הי

ה, בה קי נש זו  הנ אות  הה ם  גנ ך  כה  - ן  הל בה ת  רל בל חנ תש ומי םאל,  מ ושש ין  יהמי בש ים,  די דה צש י  ני שש בי ת  לל לל כש ני ה  בה קי נש של מו  כש
ר כה ד, זה חה כםל הוא אל הנ ים. וש תוני חש לו תנ אי ים וש יוני לש לו על ים. אי די דה י צש ני שש ן בי הי רות, וש חי יות אמ י אותי תי שש ת בי רל בל חנ תש ומי

ה. בה קי ונש

ן הי מו של ה כש טה מנ לש ים של עמשי מנ ל הנ ידו כה ן הולי הי יון, של לש על ם הה עולה הה ן מי יות הי אותי ן הה ם, אותה עולה א הה רה בש ני של כש של
ה. טה מנ הוב לש אה ה וש לה עש מנ הוב לש ן, הוא אה הל ר בה הה זש ני ן וש ענ אותה יודי י של ך, מי שום כה ש. מי מה מנ

ם יי ומנ ים  יוני לש על ם  יי מנ סוד  בש ד,  חה אל כש ל  לי כנ תש הי לש ה,  בה קי ונש ר  כה זה ן  כגלה לו  לה הנ יות  אותי הה ר,  מנ אה עון  מש שי י  בי רנ
יו רה שש אנ ה וש זל ם הנ עולה יו בה רה שש ן, אנ הל ר בה הה זש ני ן וש ענ אותה יודי י של ה, מי ל זל ענ ם. וש לי חוד שה הו יי זל ד, וש חה כםל אל הנ ים, וש תוני חש תנ
ד חה חוד אל יי ה, בש ד זל צנ ה ומי ד זל צנ מי לש  שה לש  אוי. שה רה ם כה לי שה חוד הנ יי ל הנ ר של קה עי הוא הה שום של א. מי בה ם הנ עולה בה
ד. חה סוד אל לש בש לש שה ה שה כה עמרה ה מנ אותה ה, של לה עש ל מנ מו של אוי כש רה ה כה יונה לש על ה הה כה עמרה מנ ן סוד הנ כגלה כםל. וש מות הנ לי שש בי

ה כה עמרה ה ומנ כה עמרה ל מנ כה ד, וש צנ אותו  ן לש כות הי עמרה מנ לש  ף) שה סל כל הוא סוד הנ רום, (של ד דה צנ לש יהה של ני ה שש כה עמרה מנ
ייש שום של ד, מי חה אל כםל בש ר הנ בי חנ תש הי ים, לש די דה צש ל הנ כה ך לש קו כה לש חש יות נל אותי הה ר. וש מנ אל נל מו של ע, כש שנ ן תי הי לש, וש לש שה שה
דוש קה ם הנ שי סוד הנ ד בש חה ים אל יי הש ני וש ד,  חה אל רות כש בש חנ תש ן מי כגלה וש ר,  כה זה סוד הנ יות בש אותי ה וש בה קי נש סוד הנ יות בש אותי
ה כה עמרה מנ ה כנ לה עש מנ לש בות של אה ת הה כל עמרל מנ א מי כםל יוצי הנ ר. וש אי בה תש ני מו של לש, כש לש שה נות שה מג כות מש עמרה ם מנ הל לה ם, וש לי שה הנ
דועות יש יות הנ אותי גות בה המ ננ תש לו מי לה כות הנ עמרה מנ ל הנ ר. כה אי בה תש ני מו של דוש יה"ו, כש קה ם הנ שי יות הנ נו אותי קש תנ תש הי של

זו. ה הנ כה עמרה מנ ים בנ גי המ ננ תש ים ומי עי נוסש ה, של טה מנ ם לש ים, כגלה דולי יהלות וגש ה חמ מה כנ ם, וש הל ים בה עי נוסש לו וש לה הנ

לש לש שה ים שה די דה ה צש לשה שש ע. ובי שנ ן תי הי ד, וש אותו צנ ן לש כות הי עמרה לש מנ שה פון, בש ד צה צנ לש ית של ישי לי ה שש כה עמרה מנ
ר. אי בה תש ני מו של ים, כש די דה ה צש לשה שש כות מי עמרה ן מנ אותה ע. וש שנ ן תי הי ד, וש ל צנ כה לש

מות לי שש  - ם  יי תנ ושש ים  רי שש על ן  הי של ב  גנ ל  ענ ף  אנ וש ים.  רי שש על וש ע  בנ של ם  הי של יות,  אותי הה סוד  בש ים  רי שש על וש ע  בנ של
ים רי שש על לו  לה כות הנ עמרה מנ דור הנ סי ך  ע, כה בנ של ים וש רי שש יות על אותי מו של ים כש אי צה מש ני ע. וש בנ של ים וש רי שש יא על יות הי אותי הה
ד צנ ל הנ לש של שה ה הנ לל אי ע, וש שנ ן תי הי ה של זל ד הנ צנ ל הנ לש של שה ה הנ לל או אי צש מש ני ד. וש ל צנ כה כות לש עמרה לש מנ לש שה שה ע, לש בנ של וש

ע. בנ של ים וש רי שש על ם לש כגלה א של צה מש ע. ני שנ ן תי הי ה של זל ד הנ צנ ל הנ לש של שה ה הנ לל אי ע, וש שנ ן תי הי ה של זל הנ

ן ם אותה ה עי בה קי ן נש הל ר בה בי חנ תש הי ה, לש בה קי נש סוד הנ ן בש הי יות של ע אותי שנ ן תי לו הי לה ע הנ בנ של ים וש רי שש על ל הה סוד של וש
אוי. רה כםל הוא כה הנ ר, וש אי בה תש ני סוד של רות בנ חי ה אמ רי שש ה על מונל שש

יות ה. אותי טה מנ רות לש חי יות אמ ם אותי גנ ך  יון, כה לש על ם הה עולה ל הה יונות של לש על יות הה אותי הה של מו  ה, כש אי םא ורש ב
ה, בה קי ר ונש כה ל זה סוד של לו בש לה סודות הנ ל הנ כה ה. וש מו זל ה כש כםל זל הנ נות. וש טנ תונות קש חש יות תנ אותי דולות, וש יונות גש לש על

יון. לש סוד על כםל הוא בש ן הנ כי לה מות, וש לי שש כםל הוא בי הנ

ה כל ד מנ חה ל אל הומות. כה ה תש עה בש שי ים לש קי לה חל ה נל עה בש ם. שי עולה ק הה לה חל אורות נל י הה י גוני יני ה מי שה מי חמ ים ונ עי בה רש אנ בש
ם יי ומנ ן,  ב אותה נוקי וש ים  ני בה ן אמ אותה אור בש ס אותו  נה כש ני וש הום,  תש הנ תוך  לות בש גש לש גנ תש ים מי ני בה אמ הה וש לו,  הום של תש בנ

ים. די דה י צש ני שש סות לי כנ הום, ומש תש ל הנ ת ענ חנ אנ ת וש חנ ל אנ עות כה שוקש ן, וש הל ים בה אי יוצש

רו בי חמ בנ אור  ל  גי לש גנ תש מי הום,  תש הנ י  די דש צי ת  ענ בנ רש אנ לש ה  כל ומנ אור  ס  נה כש ני וש ים,  בי קה נש ם  אותה בש ם  יי מנ הנ ים  אי יוצש
ם. יי מנ ת הנ ים אל קי לש חנ ד, ומש חה אל ים בש שי גה פש ני וש

ם. הל ים בה בי רש עה תש ים מי כי שה חר הל הומות, וש תש י הנ כי שש חה ים בש כורי הומות, וש ה תש עה בש שי ה בש עה בש שי ם הנ ל אותה ים כה זי אוחמ וש
ים עמשי ננ ם, וש יי ים ומנ כי שה חר ד - אורות וה חה אל ים כש בי רש עה תש אורות, ומי מש ם הנ אותה ים בש לי גש לש גנ תש ים ומי די יורש ם וש יי מנ ים הנ עולי
ל של נורות  צי ה  שה מי חמ ונ ים  עי בש שי לש ים  קי לה חל נל וש רו,  בי חמ בנ ד  חה אל ל  כה ה  כל מנ ים.  שוכי חמ ים  אי רש ני םא  ל של אורות  ם  הל מי

ם. יי ים מנ מי ם זורש הל הומות, ובה תש הנ

רו בי חמ א לנ הום קורי ל תש ע, כה מה שש קול ני אותו  של ים. וכש עי זש עש דנ זש הומות מי תש הנ קולו, וש ה בש נור עולל צי נור וש ל צי כה
יך. נורל קול צי א לש הום קורי ל תש הום אל תוב (תהלים מב) תש כה הו של ך. זל ס בש ני כה אל ך וש לש ם של יי מנ ת הנ ק אל לי ר: חנ אומי וש

ה ים זל לולי ים, כש מי דג ם אמ הל ים, מי חםרי ם שש הל ים, מי ני בה ם לש הל ים, מי ידי ה גי שה מי חמ ים ונ שי שי אות וש לש מי ה שש לל ת אי חנ תנ
ה מו זל קש רש ים. ני ידי ת גי של את רל רי קש ת ני חנ ל אנ כה תות, וש שה ה רש רי שש ע על בנ שש מו בי קש רש ים ני ידי ם גי ד. אותה חה ן אל ול עמשו גה ננ ה, וש זל בה
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רות חי תות אמ שה י רש תי ל, ושש זל רש ל בנ ה של אל רש מנ דות בש תות עומש שה י רש תי ה שש לל ת אי חנ הום. תנ תש י הנ פולי שי ים לש די יורש ה וש זל בה
ת. חםשל ל נש ה של אל רש מנ בש

ם יי מנ הנ ת, וש חנ אנ רות כש בש חנ תש תות מי שה ן רש ל אותה םאל. כה מ שש ד מי חה אל ין וש יהמי ד מי חה ם, אל יהל לי ים עמ די אות עומש סש י כי ני שש
ד חה אל חםר, וש שה הנ יענ  קי רה א הה סי ד כי חה אות, אל סש י כי ני ם שש לו. אותה לה תות הנ שה רש ים בה סי נה כש ני נורות וש ם צי אותה ים מי די יורש

י. עוני בש צי יענ הנ קי רה א הה סי כי

ים, די יורש ר  של אמ כנ וש חםר.  שה הנ יענ  קי רה הה ל  הוא של א הנ סי כי בנ ים  עולי ים,  עולי לו  אי ר  של אמ כנ אות,  סש כי י  ני שש הנ לו  אי
ל א של סי םאל. אותו כי מ שש ד מי חה אל ין וש יהמי ד מי חה לו, אל לה אות הנ סש כי י הנ ני י. שש עוני בש צי יענ הנ קי רה ל הה הוא של א הנ סי כי ים בנ די יורש
חםר, שה הנ יענ  קי רה ל הה א של סי כי ים בנ עולי של םאל. כש מ שש י מי עוני בש צי הנ יענ  קי רה ל הה א של סי כי אותו  וש ין,  יהמי חםר מי שה הנ יענ  קי רה הה
ן ל אותה דות כה ים) יורש חי ד. (לוקש חה ם אל ד עי חה אות אל סש כי ים הנ לי גש לש גנ תש ים בו. מי די יורש םאל וש מ יענ שש קי ל רה א של סי כי ך הנ מה נש מג

תון. חש תנ הום הנ תש י הנ פולי שי ן לש ים אותה יסי ני כש ם ומנ תוכה תות לש שה רש

ין הומות. בי תש ל הנ כה ת לש חנ תנ ר מי חי א אנ סי ד כי עומי הומות, וש תש ם הנ ל אותה כה ל לש ענ ה מי עולל ד, וש חה א אל סי ד כי עומי
לו. לה אות הנ סש כי י הנ ני ין שש עמצו בי נש ני נורות, וש צי ם הנ ל אותה כה הומות וש תש ם הנ ל אותה ים כה לי גש לש גנ תש לו מי לה אות הנ סש כי י הנ ני שש

ם כגלה וש ם,  הל ים בה חוזי ים אמ רי חי ם אמ ל אותה כה וש כםל.  הנ ים מי יוני לש ם על ה הי עה בש ם. שי נורות הי ה צי שה מי חמ ונ ים  עי בש שי
ה. זל ד הנ צנ א בנ סי כי י הנ לי גנ לש גנ ים בש עוצי ה, ונש זל ד הנ צנ ה בנ זל א הנ סי כי י הנ לי גנ לש גנ ים בש עוצי נש

ם ם. אותה ים אותה עי ובוקש הומות  תש ים בנ ים כורי די יורש ם של ים. אותה די יורש וש ים  הום) עולי תש ם (בנ יי מנ ם הנ הל בה
אורות י הה ת גוני ענ בש אן שי ד כה ים. ענ יהמי ת הנ ענ בש ת שי ים אל אי לש מנ ים ומש עולי ים, וש ני בה אמ י הה בי קש ם ני אותה ים לש סי נה כש ים ני עולי של

יון. לש סוד על בש

או רש קש ני ם של הי ת, וש חםשל י נש רי או הה רש קש ני ת, של חםשל י נש רי ם הה ם אותה ה הי לל נו, אי רש מנ אה ה של נופה תש ת הנ חםשל ה, נש אי םא ורש ב
ים די עומש ם של ל אותה ת כה ם, אל ים אותה יפי קי ים, ומנ חי תה פש ם הנ ל אותה כה ים בש ים שועמרי די ה) עומש לל אי ת. (וש חםשל י נש ני דש אנ

ך. לל מל ית הנ בי ים בש אי יוצש ים וש סי נה כש ה ני לל אי חוץ, וש בנ ים של חי תה פש ים בנ די עומש ים של ם שועמרי ה הי לל אי שום של ים, מי ני פש בי

בות רי מות קש שה נש של כש . של חנ בי זש מי לנ ים  לי כי ם  ה הי לל אי וש בו.  ש  מי שנ לש חנ  בי זש מי הנ י  לי כש ם  ל אותה כה זו,  הנ ת  חםשל נש הנ ומי
מוש, ת אותו שי ש אל מי שנ ים לש עי יש סנ ם מש כגלה , וש חנ בי זש מי ת הנ ה עמבודנ ים אותה די ם עובש ה הי לל , אי חנ בי זש מי י הנ בי ל גנ עמלות ענ לנ
ש מי שנ ת לש רי י שה לי מות, כש שי או בש רש קש ם ני ן, כגלה כה שש מי דות הנ תש ם יי ל אותה כה לו וש לה ים הנ לי כי ל הנ כה . וש חנ בי זש מי י הנ לי ים כש אי רה קש ני וש
אוי לו. רה ד כה חה אל ד וש חה ל אל דועות, כה רוחות יש דועות וש בות יש כה רש ים ומל דועי ים יש ני מג ם מש ים כגלה די ה עומש ל זל ענ ש. וש קםדל בנ

בון. שש חל ם בש ים, כגלה דועי לות יש יכה ם הי הי ש, של קםדל לות הנ יכש הי ובש

ת חםשל נש ים כםחנ מי לי ה נוטש טה מנ לש ת של חםשל נש ל הנ ה של לל ת. אי חםשל נש ת - בי חםשל ף. נש סל כל ף - בש סל ב. כל הה זה ב - בש הה זה ר הנ של קל
ה. לל אי ה בש לל ר אי שי קנ תש הי חםז ולש אל ה, לל לל אי ה בש לל ים אי בי רש עה תש ים מי ני וה ם גש ל אותה כםל. כה ך הנ כה ה, וש לה עש ל מנ של

ן. כה שש מי ת הנ שםר אל קש ים לי די ת עומש חםשל נש י הנ סי רש ת. קנ חנ ם אנ ת עי חנ יעות אנ רי ן יש ר אותה שי קנ ים לש די ב עומש הה זה י הנ סי רש קנ
ם ך גנ ים, כה אי רש ני יענ וש קי רה ים בה בי כוכה ים הנ ירי אי מש מו של . כש יענ קי רה בה לו של לה ים הנ בי כוכה ים כנ די ם עומש כגלה ה. וש לל ד אי גל נל ה כש לל אי וש
ים די עומש של ים  בי כוכה כנ ים  אי רש ני וש ים  סי רה קש ם  אותה ים  ירי אי ומש נו.  רש אנ בי י  רי המ ונ ן,  כה שש מי בנ ים  סי רה קש ם  אותה ים  ירי אי מש

ה. לל ד אי גל נל ה כש לל ים אי ירי אי ת, ומש חםשל ל נש ים של שי מי חמ ב ונ הה ל זה ים של שי מי ם חמ אותה ים, וש צי נוצש ים) וש טי לוהמ ים (וש טי ובולש

ה, ירה אי םא מש ל יהה של רש לנ קש פנ סש אנ תוך הה ה לש ירה אי ת ומש צל נוצל ת של חנ צות אנ נוצש תש את הי ה יוצי לה עש מנ לש אור של תוך הה מי
אור אותו  ה בש זל ן הנ מה גה רש אנ ה הה כל מנ של ן. וכש מה גה רש את אנ רי קש ני ים, וש ירי אי מש ים של ני וה גש ל הנ כה ה מי לולה צות כש נוצש תש הי ה  אותה וש
י בושי לש יו  ם הה הי ה. וש זל ה בה ים זל בי רש עה תש ת, ומי טל םא לוהל ל ת של רל חל ת אנ חנ צות אנ נוצש תש את הי ז יוצי ת), אה לל כי (תש שוך  חה

דול. גה ן הנ כםהי ל הנ אי יכה ם מי הל ש בה בי לנ תש הי ש של קםדל הנ

םא ל לו  לה ים הנ בושי לש מנ ש הנ בנ לש ם יי רל טל ש, וש קםדל בנ ש  מי שנ ס לש נה כש ז ני בוד, אה י כה בושי ם לש אותה ם בש הל בה ש  בי לנ תש מי של וכש
ן. נה עה בל ש  בי לנ תש יהה מי הה של נו  דש מנ לה ר, וש הה ל הה ל אל ענ ינ ן ונ נה עה הל תוך  ה בש םא מםשל יהב ן - (שמות כד) ונ כי מו  ש. כש קםדל ס לנ ני כה יי
דול גה ן הנ כםהי ן הנ מו כי ה. כש ימה ני ס פש ני כה הי םא יהכםל לש ש בו, ל בי לנ תש הי ם של רל טל ר. וש הה ל הה ל אל ענ ינ ז ונ ן, אה נה עה ש בל בי לנ תש יהה מי הה של וכש

ש. קםדל ס לנ ני כה הי י לש די לו כש לה ים הנ בושי לש ש בנ בי לנ תש מי ד של ש ענ קםדל ס לנ נה כש םא ני ל

ם אותה מי רו  אמ שש ני שום של ד, מי רה י שש די גש ים בי אי רה קש ה, ני לה עש מנ לש של מו  ם כש הי ים וש יוני לש סודות על מי או  יהצש שום של ומי
ל סוד ים של ני וה גש ן - הנ מה גה רש אנ ת וש לל כי ים. תש יוני לש על ים הה יוי זי אורות הנ ר מי אנ שש ני ה של מנ יו מי הה שום של ים, מי יוני לש ים על בושי לש

ש. קםדל לנ ס  ני כה הי לש דול  גה הנ ן  כםהי הנ בו  ש  בי לנ תש יי של סוד  הו  זל וש ים.  להי אל ד  " דוה יש ם,  לי שה ם  א שי רה קש ני של דוש  קה ם הנ שי הנ
ש בי לנ תש הוא מי תוך של ים. ומי ני וה ם גש תוך אותה לול בש הוא כה ן, של מה גה רש אנ ת וש לל כי ים. ותש מי דג ים אמ ני וה ם גש י - הי ני ת שה ענ תולנ

ה. חוצה ים אותו הנ םא דוחי ל ים וש ני פש ס לי נה כש יהה ני לו, הה לה ים הנ ני וה גש ל הנ ים של בושי לש ם בנ הל בה

ת רי שה ד לש רה שש י הנ די גש תוב, בי ה כה ל זל ענ ה, וש לה עש מנ לש מו של כםל כש יות הנ הש ה לי מונה אל סוד הה ה בש עמשה כםל ננ ה, הנ אי םא ורש ב
תוב כה ים, של ני וה גש ם הנ ים בו אותה שורי של א כש לה אל ש  ים קםדל אי רה קש םא ני ל שום של ד, מי רה ש) שש י (קםדל די גש או בי רש קש ני ש. וש קםדל בנ
שום ל, מי אי רה שש יי ש  תםה. קםדל בואה ית תש אשי ה' רי ל לנ אי רה שש יי ש  תוב (ירמיה ב) קםדל כה ם. וש הי ש  י קםדל די גש (ויקרא טז) בי

ים. ני פש אות בי רה הי ים לש ני וה גש ם הנ ה הי לל אי ל, וש אי רה שש יי ם וש יי וי ים לש ני ים, כםהמ ני וה גש ל הנ ים כה אי רש ל ני אי רה שש יי בש של
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ה לה עש ל מנ של בוש  לש בי ש  בי לנ תש הי ה לש זוכה ד של ענ דוש  קה הנ ך  לל מל י הנ ני פש אות לי רה הי ה לש ה עולה מה שה נש ין  ה, אי אי םא ורש ב
ה. זל ם הנ עולה ל הה בוש של לש ת בנ של בל לנ תש מי ד של ה ענ טה מנ ת לש דל םא יורל ה ל מו זל ן כש כי ם. וש אות שה רה הי לש

ש יו אי תה רש שה יו רוחות מש כה אה לש ה מנ ם (תהלים קב) עםשל הל תוב בה כה ה, של לה עש מנ לש ים של דושי קש ים הנ כי אה לש מנ ן הנ מו כי כש
כםל הנ ה, וש זל ם הנ עולה ל הה בוש של לש ים בנ שי בש לנ תש מי ד של ה ענ טה מנ ים לש די ין יורש ה, אי זל ם הנ עולה יחות בה לי ים שש עושי של ט, כש להי

יר. אי מי בוש של לש א בי לה ה אל םא עולה ה ל מה שה נש נו של רש אנ י בי רי המ ם. ונ שה ך לש הולי קום של אותו מה מו של הוא כש

ל אור בוש של הוא לש ה, וש לה עש מנ לש מו של בוש כש לש ש בי בי לנ תש יהה מי ן, הה דל ן עי גנ יהה בש הה של אשון, כש רי ם הה דה ה, אה אי םא רש וב
ם דה אה ים לש להי ה' אל ש  ינענ תוב? (בראשית ג) ונ ה כה ה, מנ זל ם הנ עולה י הה גוני לש ך  רי טה צש הי ן וש דל ן עי גנ מי ש  גםרנ ן של יוה יון. כי לש על

ן. דל ן עי גנ ש בו בש מי שי יון של לש ל אותו אור על נות אור, אור של תש יו כה ה הה אשונה רי ם. בה שי בי לש ינ נות עור ונ תש תו כה שש אי ולש

ן, גה הנ תוך  ס לש ננ כש ני של אשון, כש רי ם הה דה ן, אה ל כי ענ וש בו.  ש  מי שנ יר מש אי מי יון של לש על ן, אור הה דל ן עי י גנ רי המ שום של מי
אותו ה בש אשונה רי בה ש  בנ לש םא הג ם ל אי ם. וש שה לש יסו  ני כש הי ל אותו אור וש של בוש  לש הוא בנ רוך  בה דוש  קה הנ יש אותו  בי לש הי
נות תש תו כה שש אי ם ולש דה אה ים לש להי ש ה' אל ינענ ז - ונ ר, אה חי בוש אנ לש ך לי רי טה צש ם, הי שה ש מי גםרנ ן של יוה ם. כי שה ס לש ני כה םא יי אור, ל

ש. קםדל ס בנ ני כה הי ש, לש קםדל ת בנ רי שה ד לש רה י שש די גש שו בי ן עה מו כי אן כש כה יך. וש רי צה מו של כםל כש הנ עור. וש

יו זי ל הנ ים אור של כי ים מושש עמשי ם מנ ה, אותה זל ם הנ עולה ה בה ם עושל דה אה ים של ים טובי עמשי מנ , של שוהה רש י פי רי המ ונ
ה נל הל ש, נל לובי בוש של אותו לש רוך הוא. ובש דוש בה קה י הנ ני פש אות לי רה הי ם לש עולה אותו הה ן בו לש קי תנ תש הי לש בוש  יון לש לש על הה

לו. יכה הי ר בש קי בנ ם ה' ולש נםענ זות בש חמ ר (תהלים כז) לנ מנ אל נל מו של ה, כש ירה אי מש יהה הנ רש לנ קש פנ סש אנ תוך הה ה לש רואל וש

ם עולה ה ובה טה מנ לש ה של זל ם הנ עולה כםל - בה מות בנ לי שש ה  יות לה הש מות, לי י עולה ני שש ת בי של בל לנ תש ה מי מה שה נש ן הנ ל כי ענ וש
ך מל שש ים יודו לי יקי די ך צנ יך. אנ נל ת פה ים אל רי שה בו יש ך יישש מל שש ים יודו לי יקי די ך צנ תוב, (שם קמ) אנ ה כה ל זל ענ ה. וש לה עש מנ לש של

ם. אותו עולה יך - בש נל ת פה ים אל רי שה בו יש ה. יישש זל ם הנ עולה - בה

קום מש י בי רי המ שוהה של רש ד, ופי חה אל יו כש ן הה חםשל פוד וש י, אי י יוסי בי ר רנ מנ . אה שוהה רש י פי רי ב, המ הה פוד זה אי ת הה ש אל ינענ ונ
ר שה ים עה ני ם שש כגלה ל, וש אי רה שש י יי ני מות בש ים שש לי ם נוטש ים, כגלה ני בה ה אמ רי שש ים על תי ן שש ל אותה ים כה די יום עומש קי אותו הנ

ל. אי רה שש י יי טי בש ל שי סוד של ם בש ם הי ים, כגלה יוני לש ים על חומי תש

לו ם עה שה ם ה'. של שי הםדות לש ל לש אי רה שש יי דות לש עי י יהה  טי בש ים שי טי בה שש לו  ם עה שה תוב, (שם קכב) של ה כה סוד זל וש
ל. אי רה שש יי דות לש ה עי ם זל י שי רי המ י יהה, של טי בש ם שי הי ה, של לה עש מנ ים לש יוני לש ים על טי בה ר שש שה ים עה ני לו שש ים - אי טי בה שש

י יהה - טי בש ה. שי טה מנ לש ים של טי בה שש לו הנ ים - אי טי בה לו שש ם עה שה א, של לה ים. אל טי בה תוב שש ם כה יי עממנ יהיא, פנ י חי בי ר רנ מנ אה
ר (שם מנ אל נל מו של דות, כש א עי רה קש ני ה של זל יון הנ לש על דוש הה קה ם הנ שי ה הנ ל - זל אי רה שש יי דות לש ה. עי לה עש מנ לש ים של טי בה שש לו הנ אי
דושות, ים קש ני בה ה אמ רי שש ים על תי ם שש ים הי יוני לש ים על דושי ים קש טי בה ר שש שה ים עה ני ם שש אותה ם. וש די מש לנ י זו אמ דםתי עי קלב) וש
ן אותה ים בש קוקי ם חמ ים, כגלה טי בה שש ר הנ שה ים עה ני ל שש מות של ם שי ל אותה כה ה, וש לה עש מנ לש מו של ה כש טה מנ ים לש די ם עומש ן הי כי לה וש

ם. ל אותה דול נוטי גה ן הנ כםהי הנ ים, וש ני בה אמ

ם יהשל ונ קום  מה הנ י  ני בש אנ מי ח  קנ יי ונ כח)  (בראשית  תוב?  כה ה  מנ ן,  רה חה לש ך  הולי יהה  הה עמקםב  ינ של כש ה,  אי ורש םא  ב
י תי מש ר שנ של םאת אמ ז ן הנ בל אל הה תוב וש כה ת, של חנ ן אנ בל אל עמשו  ן ננ כגלה דושות, וש ים קש ני בה ה אמ רי שש ים על תי לו שש יו. אי שםתה אמ רנ מש
ת, חנ ה אנ יונה לש ה על דושה ן קש בל אל לו בש לש כש ים ני ני בה אמ ה הה רי שש ים על תי ל שש כה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ן, מה בל ן אל הל א לה קורי ה. וש בה צי מנ

ים. להי ית אל ילה בי הש ה יי בה צי י מנ תי מש ר שנ של םאת אמ ז ן הנ בל אל הה תוב וש כה ן, של יהל לי עמ יא מי הי של

ת רםן אל המ א אנ שה נה תוב (שמות כח) וש כה יד, של מי ם תה רה כש זה לש בו  ל לי ן ענ ם אותה יהה שה דול הה גה ן הנ כםהי אן הנ ן כה כי לה וש
ים יוני לש ר על שה ים עה ני ר, שש שה ים עה ני ל שש סוד של כםל הוא בש ך הנ שום כה יד. ומי מי י ה' תה ני פש בו לי ל לי ל ענ אי רה שש י יי ני מות בש שש
. שוהה רש י פי רי המ ד, ונ חה ק אל קול דנ ים מי אי יוצש ה, וש תורה ל הנ סוד של ם הנ הי דוש, וש יון קה לש סוד על זו בש נש גש ני ה של לה עש מנ ים לש ירי מי טש
תוב (בראשית מט) כה ן, של בל יא אל הי ר של חי ים תוך קול אנ אי יוצש ם, וש הי מו של ה כש טה מנ ים לש ירי מי ים טש רי חי ר אמ שה ים עה ני שש

ל. אי רה שש ן יי בל ה אל ם רםעל שה מי

ינהה כי שש הנ זו  ן.  בל אל הה ת  אל למלו  גה וש ים  רי עמדה הה ל  כה ה  מה שה פו  סש אל נל וש כט)  (שם  תוב,  כה הנ סוד  בש שוהה  רש פי ן  כי לה וש
י ל פי ן ענ בל אל ת הה יבו אל שי הי תוב וש כה לות, וש גה ה לנ ים אותה יסי ני כש ה ומנ ים אותה לי גולש ל. של אי רה שש ן יי בל ן, אל ן בםחנ בל את אל רי קש ני של

ים. ני בה אמ ל הה ים כה אי רה קש ה ני מה ל שש ענ ה, וש קומה מש ר לי אי בש הנ

ו צנ יש תוב (מלכים-א ה) ונ כה ת, של יי בנ י הנ סודי ים יש ני בה אמ ים. ייש  ני בה אמ ייש  ים וש ני בה אמ ים. ייש  ני בה אמ ים לנ ני בה ה אמ מה כנ וש
לו) ן (אי הי דות, וש בה כש יונות ני לש ים על ני בה ייש אמ ית. וש זי י גה ני בש ת אנ יי בה ד הנ ינסי רות לש קה ים יש ני בה דםלות אמ ים גש ני בה עו אמ ינסי ך ונ לל מל הנ
ה עה בה רש ם אנ ן אותה מו כי ם. כש עולה ה רוחות הה עה בה רש אנ ה לש כה עמרה ל מנ כה לש לש לש שה כות, שה עמרה ע מנ בנ רש ן אנ הי ה, וש רי שש ים על תי שש
ם. עולה ה רוחות הה עה בה רש אנ ד לש ל צנ כה ה לש לשה ה שש לשה ים, שש טי בה ר שש שה ים עה ני ם שש הי ר, וש בה דש מי ים בנ כי יו הולש הה ים של לי גה דש

. שוהה רש י פי רי המ ד, ונ חה כםל סוד אל הנ וש

פוד, אי ן וש חםשל ן בש ש אותה לובי לו וש לה ים הנ ני בה אמ ה הה רי שש ים על תי ת שש ם אל יהה שה דול הה גה ן הנ כםהי הנ ה של עה שה ה, בש אי םא רש וב
קוק ט חה בל שי ט וש בל ל שי כה ים, וש טי בה שש ל הנ מות כה שש קוקות בי ים חמ ני בה ה אמ רי שש ים על תי ן שש אותה ה, וש ינה כי יו שש לה ה עה תה רש ז שה אה
ה חוצה טות הנ יות בולש אותי הה יו  ים, הה ני בה אמ הה ירו  אי הי של ים, וכש ני בה אמ ל הה יות ענ אותי הה יו  קועות הה ת. שש חנ ן אנ בל ל אל ענ

כו. רש טה צש הי ה של ל מנ ירות ענ אי ומש
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ם. כגלה "א בש טש א חי צה מש םא ני ל יל של בי שש יות ח' ט', בי אותי י הה תי יו שש םא הה ים ל טי בה שש ל הנ כה ים) ובש טי בה שש יות הנ אותי (ובש
ה ט' רואל י של ינו, מי ני שה ה, וש יא אות טובה הי ל ט', של בה ה. אמ אל ם - נה ם גורי שי הנ ך, ח' של ם כה יהה, אי קי זש י חי בי ר רנ מנ אה
י טוב, אור כי ת הה ים אל להי א אל ינרש תוב (בראשית א) ונ כה י טוב, של ה כי ה תורה חה תש ה פה בה שום של לומו טוב לו, מי חמ בנ

ים ? טי בה ם שש אותה ה בש בה תש כש םא ני ה ל מה ה, לה יא אות טובה הי יל וש הואי וש

ה ירה אי יא מש הי ה, וש ירה מי ה וטש נוזה אות ט' גש י הה רי המ עוד, של זו. וש יות זו לה אותי י הה תי מוכות שש סש שום של ר לו, מי מנ אה
א ינרש תוב ונ כה זו, של אות הנ הה א חוץ מי צה מש ין אור ני אי ם, וש ל כגלה אור של יא הה י אות זו הי רי המ ם, של ל כגלה אור של ת הה אל
ע ננ מש םא יי תוב, (תהלים פד) ל ה כה ל זל ענ יר. וש מי טה נוז וש גה אור של ל אותו הה אור של הוא הה י טוב. וש אור כי ת הה ים אל להי אל
ים תי שש ל הנ כה עוד, של ן. וש הל ה בה קה קש חש נל םא  ל ך  שום כה ים. ומי טי בה שש ל הנ ל כה אור של הה הו  זל וש ים.  מי תה ים בש כי הולש טוב לנ
ה נוזה ה וגש ירה מי יא טש הי ך  שום כה אות ט', ומי סוד הה יא בש הי ה של ירה מי טש הנ זו  ה הנ רה דש סנ כש אנ הה תוך  אות מי ה יוצש רי שש על

ן. הל ית בה אי רש ה ני ינה אי וש

יו הה דול  גה הנ ן  כםהי הנ י  ני פש ז  אה ירו,  אי הי של כש ן  כגלה וש ס,  ני וה אות  ך  רל דל בש דות  עומש ים  ני בה אמ ן  ל אותה כה ה,  אי ורש םא  ב
יטות לי עות בש יו נודה ז הה ן, אה כםהי י הנ ני ים פש ירי אי יו מש הה של חוץ. וכש יענ לנ הודי טות לש ירות ובולש אי יות מש אותי הה ירות, וש אי מש
י רי המ ס, ונ ני וה אות  כםל הוא בש הנ ך  ל כה ענ םא. וש ם ל אי יש  אי יק הה די ם צנ ן אי כםהי ע הנ ה נודנ זל טוב, ובה הוא לש יות של אותי הה

. שוהה רש פי

ת ט אל פה שש מי ן הנ ל חםשל תה אל תנ נה תוב (שמות כח) וש כה ה של ר לו, זל מנ עון. אה מש י שי בי י רנ ני פש צוי לי יהה מה א הה בה י אנ בי רנ
ם. עוד יהל רי בש די ים בש מי לי יו שש הה ים - של מי כו. תג רש טה צש הי ר של בה דה ים בנ ירי אי מש ים - של ינו, אורי ני שה ים. וש מי תג ת הנ אל ים וש אורי הה

ה) זל סוד הנ ת. (הנ ענ דנ ים לה יכי רי נו צש אה

י ני ד שש גל נל ין כש לי פי תש ר הנ של קל ין וש לי פי תש הו סוד הנ זל ים, וש מי תג ים וש ד אורי גל נל פוד כש אי ן וש ך הוא, חםשל כה אי, וש דנ ר לו, ונ מנ אה
ה לו אה רש הל של ינו  ני י שה רי י, המ חםרה ת אמ אל יתה  אי רה וש או.  םא יירה י ל ננ י ופה חםרה ת אמ אל יתה  אי רה ר, (שם לג) וש מנ אה ח וש תנ ה. פה לל אי
ם שי יון הנ לש ן סוד על הי ין, של לי פי ם תש י הי ננ ש. ופה מה ין מנ לי פי ה תש לל י - אי ננ ין. ופה לי פי ל תש ר של של ה קל מםשל רוך הוא לש דוש בה קה הנ
זו וש ה,  ירה אי מש יהה הנ רש לנ קש פנ סש אנ זו  שום של ים. מי רי בי חמ לנ יהדוענ  י  רי המ ונ ין.  לי פי תש ר הנ של קל - הוא סוד  י  חםרה אמ דוש.  קה הנ

ה. ירה אי ה מש ינה אי יהה של רש לנ קש פנ סש אנ

ה סוד זל חור. וש ה אה זל ים וש ני ה פה ם. זל יהל רי בש די ים בש מי לה שש מג ים - של מי ם. תג יהל רי בש די ים בש ירי אי מש ים - של ה, אורי ד זל גל נל כש
ה ים זל די רה פש םא ני ל ים וש ה עולי זל ה בה יד זל מי תה ר. וש בה דה ת הנ ים אל לי שש בור מנ די ר, הנ בי דנ בור לש די יר לנ אי קול מי בור. הנ די - קול וש

ל. לה ל כש די בש י הל לי ד בש חה כםל סוד אל הנ חור, וש ה אה זל ים וש ני ה פה פוד, זל אי ן וש ך חםשל שום כה ים. מי מי עולה ה לש זל מי

יד רי פש תוב (משלי טז) מנ כה ינו, של ני י שה רי ם, המ ידה רי פש הי י של ים, ומי מי עולה ים לש די רה פש ם ני ינה אי של ך  ם כה ר לו, אי מנ אה
לו אי יהדו, וש ד בש פוד יהרנ ה אי ילה עי ד קש וי ל דה ך אל לל ימל חי ן אמ ר בל יהתה בש רםחנ אל בש י בי הי יש תוב (שמואל-א כג) ונ כה ה של ה זל לוף, מנ אנ

ר? מנ אל םא נל ן ל חםשל

פוד י אי אי ן נושש מו כי ך. כש ל כה ר כה כה זש םא ני ל נוז, וש גה יר וש מי שוב, הוא טה הוא חה ה של ל מנ ך הוא. כה אי כה דנ ר לו, ונ מנ אה
ה ר מנ כה זש ן ני ל כי ענ ירות, וש מי יזות וטש ני גש הוא בי ה של ה מנ סל כנ תש מי יל של בי שש ר, בי כה זש ר, הוא ני לוי יותי גה הוא בש ה של ד - מנ בנ

ר. לוי יותי גה הוא בש של

ר, כה זש ה ני לות. זל גנ תש הי הוא בש ם של שי א בנ לה ר אל כה זש םא ני ל יזות, וש ני ירות וגש מי טש יון הוא סוד בי לש על ם הה שי ך הנ שום כה ומי
ם שי ה. הנ " הוה נוז הוא יש גה ם הנ שי ים. הנ מי עולה ר לש כה זש ה, הוא ני לה גנ תש הי ה של ל מנ כה ר. וש תה סש ני ה בש זל לוי וש גי ה בש ז. זל נה גש ה ני זל וש
ה, זל ה בה ה זל סה כנ תש ני וש לו  לה יות הנ אותי א בה רה קש ני ירות וש מי יות טש אותי ב בש תה כש ה ני ל זל ענ "י, וש נה דם לות הוא אמ גנ תש הי הוא בש של
ם, עולה י הה רי בש ל די כה ר. וש תה סש ני לוי וש ם - גה ך הי ה כה תורה י הנ כי רש ל דנ כה ים. של מי עולה נוז לש גה יר וש מי יון טה לש על בוד הה כה יות הנ הש לי

ים. לויי ים וגש ירי מי ם טש ה, כגלה לה עש מנ לש ם של עולה ל הה ין של ה ובי זל ם הנ עולה ל הה ין של בי

ה ייש זל סוק הנ פה גו'. בנ נו וש םאת לה ז ה הנ עה רה י הה מי ר לש של אמ נו בנ א לה ה נה ידה גי יו הנ לה רו אי םאמש י ר, (יונה א) ונ מנ אה ח וש תנ פה
אן ה. כה מה כש חה סוד הנ לו בש אמ ר - שה של אמ י. בנ מי ר לש של אמ נו בנ א לה ה נה ידה גי תוב הנ כה ה, של מה כש חה סוד הנ לו בש אמ ם שה ן, כגלה בוני תש הי לש
יהה הה ע וש קנ בש יהד ני רונו, מי ת אמ יהם אל ה הנ אה רה ן של יוה כי ף, של ל יוסי עו של רש זנ א מי ם בה ת אי ענ דנ ה, לה לל גש ני הוא בש לו סוד של אמ שה
א ייצי ס ונ נה יה (בראשית לט) ונ תוב בו  כה של ת אותו  ה אל אה יהם רה נםס. הנ יה ה ונ אה יהם רה תוב (תהלים קיד) הנ כה ה, של שה ינבה

חור. אה סםב לש ן יי די ינרש יהד - הנ ה. מי חוצה הנ

ל לי פנ תש ע, הי רנ זל הנ אותו  מי אתה  ם בה תו. אי שש אי תש  ר אנ של אמ ף, בנ יוסי בש תוב בו  כה ר, של של אמ בנ אותו  לו  אמ ן שה ל כי ענ וש
ם הי ך. וש לי ה תי נה אה ה וש תה י אנ מי תוב בו (שם לב) לש כה עמקםב, של ל ינ עו של רש זנ אתה מי ם בה אי י - וש מי נו. לש תה אי יהם מי תםק הנ שש יי של
ה אותה ל מי צי נה ני כו וש אה לש ח מנ לנ שש יי ך, וש בונש רי ל לש לי פנ תש ה. הי רה ה צה אותה ל מי צנ ני יחותו וש לי שש ח בי לנ שה ים של דושי ים קש כי אה לש יו מנ הה

ה. רה צה

ך - צל רש ה אנ יך? מה בותל ם אמ י הי בוא - מי ן תה יי אנ ל יום? ומי כה ק בש סי ענ תש ה מי תה ה אנ מה ך - בנ תש אכש לנ ה מש םא, מנ ם ל אי וש
ים אויי רש ים של מי ה עממה עה בש שי ד מי חה ק או אל לי ם הוא עממה ה - אי תה ם אה ה ענ זל י מי אי ש. וש ני עה הי אויהה לש רש ץ של רל יא אל ם הי אי

אוי. רה לו אותו כה אמ כםל שה ש. הנ ני עה הי לש

ל כה בונו בש ם רי ת שי ש אל די קי י של רי בש עי ם הה הה רה בש ל אנ ע של רנ אותו זל י, מי נםכי י אה רי בש ם עי הל ר לה םאמל י ם? ונ הל יב לה שי ה הי מנ
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ת בו, ענ דנ ר לה תה סש ני ה ובנ לל גש ני ר בנ בה א דה לה לו אותו אל אמ םא שה ם ל גו'. הי א וש י יהרי ני ם אמ יי מנ שה י הנ להי ת ה' אל אל ם. וש עולה יום בה
ה. לל גש ני כםל בש ם הנ הל יב לה שי הוא הי וש

דו, חמ יהד פה רוך הוא, מי דוש בה קה ל הנ מו של ת שש עו אל מש שה ן של יוה ה. כי דולה ה גש אה רש ים יי שי נה אמ או הה ירש יי תוב? ונ ה כה מנ
מו ת שש ם אל הל ר לה מנ אה ן של יוה כי יהם. וש רוך הוא בנ דוש בה קה ה הנ שה עה בורות של גש הנ ים וש סי ני ת הנ ים אל עי יו יודש ם הה כגלה שום של מי

ב. ד רנ חנ יו פנ נה פה דו לש חמ יהד פה רוך הוא, מי דוש בה קה ל הנ של

תה חש רנ ה בה תה אנ יתה של שי םאת עה ה ז רו לו, מנ מש ן אה ל כי ענ רוך הוא, וש דוש בה קה י הנ ני פש לי חנ מי הוא בורי ם של הל ר לה מנ עוד אה
ך. בונש וות רי צש ל מי תה ענ רש בנ ה עה תה אנ יתה של שי םאת עה ה ז ך מנ שום כה יו. ומי וותה צש יתה מי שי םא עה ל יו וש נה פה מי

הוא רוך  בה דוש  קה הנ ה לו  שה עה בורות של גש הנ ים וש סי ני ת הנ אל או  רה של ך, כש ר כה חנ אנ רו  יש גנ תש הי של לו  ל אי ה, כה אי םא רש וב
דול ג גה א אותו דה בה של ם, וכש יהל ני פש ענ אותו לי ה ובולי עולל ג של אותו דה יהם, וש ל בנ נופי של או אותו כש ם רה כגלה יהם, וש ה בנ יונה לש
ם דה סש א חנ וש י שה לי בש ים הנ רי מש שנ תוב (יונה ב) מש כה הו של ם. זל רו כגלה יש גנ תש הי יו וש לה או אי ה, בה שה ינבה ט אותו לנ לנ כםל ופה י הנ יני עי לש

ינעמזםבו.

דוש קה י הנ רי המ שום של ים. מי יוני לש ים על מי כה חמ יו  הה ה, וש תורה בנ מו  כש חנ תש הי וש ק,  דל י צל רי גי יו  ה הה לל ל אי ה, כה אי םא רש וב
לוי, גה מו בש ש שש די קנ תש ר מי של אמ כנ לוי, של גה מו בש ת שש ים אל שי דש קנ יו ומש לה בו אי רש קה לו של ל אי כה ם, ובש הל ה בה צה רנ תש רוך הוא הי בה

ל. אי רה שש י יי ני תוך בש י בש תי שש דנ קש ני תוב (ויקרא כב) וש כה בודו, של א כש סי ל כי ה ענ לל ענ תש ר מי תה סש ני מו הנ שש

ה מה ת. לה לל כי יל תש תי פש פםד בי אי עםת הה בש ל טנ יו אל עםתה בש טנ ן מי חםשל ת הנ סו אל כש רש יי תוב) (שמות לט) ונ ה כה ה מנ אי םא ורש (ב
יון. לש סוד על כםל הוא בש ה הנ ל זל ענ כםל, וש ת בנ רל של קש זו ני ת הנ לל כי תש הנ אות של רש הנ א לש לה ת? אל לל כי יל תש תי פש בי

ע מנ שש ני תוב? וש ה כה נו. מנ רש מנ אה י של פי יון כש לש סוד על כםל בש הנ נו של רש אנ מון, ובי רי ב וש הה עממון זה תוב? (שם כח) פנ ה כה מנ
הוא ן, של כםהי יל הנ בי שש ם בי עולה ל הה רו ענ שש כות יי רה בש הנ ע, וש מה שש ני יך קול של רי צה שום של י ה'. מי ני פש ש לי קםדל ל הנ בםאו אל קולו בש
כםל, הנ א מי לי הוא מה ה של זל מון הנ רי מו הה א כש לי מנ תש מי מון, של נו. רי רש אנ י בי רי ב, המ הה עממון זה כםל. פנ ד הנ עובי כםל וש ת הנ ך אל רי בה מש

נו. רש אנ כםל בי הנ וש

יל לי ד. כש חה כםל אל הנ פוד, וש אי הה ן וש חםשל סוד הנ ר בש אי בה תש י ני רי ת. המ לל כי יל תש לי ג כש ה אםרי עמשי פםד מנ אי יל הה עי ת מש ש אל ינענ ונ
כםל ן, הנ בה ל אור לה ר של של קל הוא בש ת של לל כי א. תש סי כי ל אור הנ ת הוא סוד של לל כי תש נו, של רש אנ בי מו של אוי כש ך רה כה ת, של לל כי תש

פוד. אי ת הוא לה לל כי תש ה הנ ל זל ענ ד. וש חה אל כש

מו ה כש טה מנ לש ים של בושי יות לש הש יון, לי לש סוד על ם בש ם הי ן, כגלה כםהי ל הנ של לו  לה ים הנ בושי לש עון, הנ מש י שי בי ר רנ מנ אה
ל, (דניאל יב) יאי רי בש גנ תוב בש ה כה מה ין, לה יהמי ד הנ צנ א מי דול ובה ן גה ל הוא כםהי אי יכה מי ן של יוה ה, כי אי םא ורש ה. ב לה עש מנ לש של
אן כה א מי לה ין ? אל יהמי ד הנ צנ א מי ן, ובה כםהי ל הוא הנ אי יכה דול, ומי גה ן הנ כםהי ם לנ ים הי בושי לש י הנ רי המ ים? של די בנ בוש הנ יש לש אי הה

לו. לה ים הנ בושי לש ל בנ יאי רי בש ש גנ בי לנ תש הי יד, וש מי ין תה יהמי ל בנ לה כש םאל ני מ שש של

ש בי לנ תש הי לש יך  רי ה, צה זל ם הנ עולה ה בה נה מנ תש הי של יחנ  לי ל שה כה וש ה,  זל ם הנ עולה בה יחנ  לי ה שה נה מנ תש ל הי יאי רי בש י גנ רי המ עוד, של
מו כש בוש  לש בי ת  של בל לנ תש מי יא  הי ה  לה עש מנ לש ה  עולה יא  הי של כש ה,  מה שה נש הנ סוד  בש נו  רש אנ בי י  רי המ ונ ה,  זל הנ ם  עולה הה י  בושי לש בי
ם. שה ת לש כל הולל קום של אותו מה מו של כםל הוא כש ה, הנ לה עש מנ לש ה מי טה מנ ת לש דל יורל של ן כש כי ם. וש יות שה הש י לי די ה, כש לה עש מנ לש של

נו. רש אנ י בי רי המ ה, ונ זל ם הנ עולה יחות בה לי שש נו בי מנ תש הי ים של לוחי ם שש ל אותה ן כה מו כי כש

ם דל קל חור וה תוב (תהלים קלט) אה ש אותו. כה לובי של יו כש לה סות עה כנ פוד - לש אי ל הה ה של זל יל הנ עי מש ה, הנ אי םא רש וב
שוהו. רש י פי רי ה המ סוק זל ה. פה כה פל י כנ לנ ת עה של תה י ונ ני תה רש צנ

ם יהל ני יו שש הה או, וש רש בש ה ני בה קי ר ונש כה אשון, זה רי ם הה דה ת אה רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה בה ה של עה שה ה, בש אי םא ורש ל ב בה אמ
ה ין אותה קי תש הי הוא, וש רוך  בה דוש  קה ם הנ ר אותה סי ני ד של ים, ענ ני פש ר לי כה זה הנ חור וש אה ה לש בה קי נש ים, הנ שורי ה קש ם זל ה עי זל
ם, עולה ה בה בה המ אנ ה הה תה בש ז רה ים, אה ני פה ים בש ני לו פה כש תנ סש הי ן של יוה כי ים. וש ני פה ים בש ני ל פה כי תנ סש הי ם לש דה י אה ני פש ה לי יס אותה ני כש הי וש

נו. רש אנ י בי רי המ ן, ונ כי ם לה קםדל יהה מי םא הה ל ה של ם, מנ עולה דות בה ידו תולה הולי וש

נו יוקש יהה דש הה ן, וש יי ת קנ ה אל וה ה חנ ידה ה, הולי מה ה זגהמ יל בה טי הי ה וש וה ל חנ ש ענ חה א נה ה, ובה שה אי הה ם וש דה א אה טה חה ר של חנ אנ וש
ה שה עה אשון של רי יהה הה ן הוא הה ל כי ענ ה. וש טה מנ לש ד של צנ הנ ר ומי חי אנ ד הה צנ ל הנ ה של מה זגהמ סוד הנ ה מי טה ה ומנ לה עש מנ לש ן של יוקה דש
ך. לנ הה ח וש קנ כו לה רש דנ נו בש מל א מי בה רםג, אותו של המ רםב לנ אל כו הוא לל רש ש דנ חה נה ם. הנ רנ לו גה ד של צנ הנ שום של ם, מי עולה ת בה ול מה

הו. גי רש ינהנ יו ונ חי ל אה בל ל הל ן אל יי ם קנ יהקה ה ונ דל שה ם בנ יותה הש י בי הי יש תוב (בראשית ד) ונ ה כה ל זל ענ וש

ת יא אל הוצי ד של ש, ענ חה נה יכות כנ שי ך אותו נש יהה נושי ל, הה בל ת הל ן אל יי ג קנ רנ הה של כש ים, של מוני דש קנ י הנ רי פש סי אנו בש צה מה
ג אותו. רנ הה תו וש מה שש ני

ן, ל כי ענ יו. וש חי אה לש ך  א כה צה מש םא ני ד, ל צנ ן אותו הנ יהה מי םא הה ן ל יי ם קנ אי אשון, וש רי סוד הה יש רו לנ זש ים חה רי בה דש ל הנ כה וש
ים לשי ה ושש אה תו מי שש אי ד מי רנ פש ה. ני אה לש הה אן וה כה יד מי י אולי ני ה אמ ר: מה מנ ן, אה יי ש קנ גםרנ ל וש בל ג הל רנ הל נל ם של דה ה אה אה רה ן של יוה כי
י ני י בש עי גש ים ני אי רה קש ני ים, וש די שי יד רוחות וש יהה מולי הה נו, וש מל מות מי מש חנ תש אות ומי יו בה אות הה מי בות טש קי רוחות נש ה, וש נה שה

נו. רש אנ ם, ובי דה אה

ד יולל ונ ה)  (בראשית  תוב  כה של ת,  שי ת  אל יד  הולי וש תו  שש אי בש ר  בי חנ תש הי וש ה,  אה נש קי בש ש  בי לנ תש הי וש א  ני קי ך  כה ר  חנ אנ
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ים ני ם בה אותה ה, בש אשונה רי בה ך  יהה כה םא הה ל ה של מו, מנ לש צנ כש מותו  דש בי הו  ת. זל שי מו  ת שש א אל רה קש יי ונ מו  לש צנ כש מותו  דש בי
ן. כי ם לה קםדל יו מי הה ים של אשוני רי

דוש קה הנ ה  ינה קי תש הי ה וש וה ה חנ אה בה ד של , ענ שוהה רש יו, ופי לה ה אי תה יש ת הה רל חל רות אנ בש חנ תש ה הי אשונה רי י בה רי המ שום של מי
ל בה ה, אמ שה י אי ה. זוהי שה א אי רי קה יי םאת  ז תוב, (שם ב) לש ה כה ל זל ענ וש ים.  ני פה ים בש ני פה רו  בש חנ תש הי וש ם,  דה אה הוא לש רוך  בה
ם אה רה ה בש בה קי ר ונש כה תוב (שם ה) זה ד, כה חה אל או כש רש בש ה ני וה חנ ם וש דה אה שום של . ומי שוהה רש י פי רי המ ך, ונ את כה רי קש םא ני ת ל רל חל אנ

י. ני תה רש ם צנ דל קל חור וה תוב, אה ה כה ל זל ענ יו. וש ד הה חה אל ם כש יהל ני ם. שש ך אםתה רל בה יש ונ

י רי המ יון. ונ לש ן על יוקה דש ה בי יהה דומל ם, הה הל ש בה בי לנ תש ן הי כםהי הנ של יו, וכש ם הה דל קל חור וה ן - אה חםשל פוד וש ה, אי אי םא ורש ב
ר. בה דה ת הנ ענ אל יהה יודי ז הה אה ירות, וש אי ה מש לה עש מנ לו לש עה טו, וש לש יות בה אותי הה ירו וש אי יו הי נה ז פה אה ר של אי בה תש ני

כםל הנ ה, וש קון זל תי ינו כש ה אי קון זל תי ב של ל גנ ף ענ אנ רו, וש שש קש ד ני חה אל פוד כש אי קון הה תי ן וש חםשל קון הנ ך תי שום כה ומי
ה. זל קום הנ מה ה ובנ זל קום הנ מה רו בנ שש קש ני עות של בה ע טנ בנ רש אנ פוד בש אי ן בש ז חםשל חי אנ תש הי ה, לש זל ה בה ל זל ר של של ד. קל חה סוד אל בש
ים ני ל אופנ סוד של כםל הוא בש הנ וש ה,  לה עש מנ לש ם של אותה ה לש טה מנ לש ה של זל ד הנ צנ בנ רו  שש קש ני בות של כה רש מל ן הנ ם סוד אותה הי וש

יות. חנ וש

ן. כה שש מי ה הנ עמשה ן ננ כי מו  כםל כש י הנ רי המ , של שוהה רש ץ. ופי רל אה ת הה אי ם וש יי מנ שה ת הנ ים אי להי א אל רה ית בה אשי רי תוב, בש כה
ל ן, כה כה שש מי ם הנ ך גנ ה - כה לה עש מנ לש מו של ה כש שה עה הו של עמשי ל מנ כה יון, וש לש על ם הה עולה מו הה ה כש שה תון עה חש תנ ם הנ עולה הה מו של כש
ה שה עה יו של עמשה ל מנ כה וש ן,  כה שש מי ה הנ עמשה ננ א זו  מה גש דג , כש רוהה אמ יון). (ובי לש על ם (הה עולה ל הה של מו  ה וכש עמשל מנ ם כש יו הי עמשה מנ
ם עולה ת הה מנ גש דג ה, כש לה עש ת מנ מנ גש דג ם כש יו הי עמשה ל מנ ן, כה כה שש מי ן הנ ם כי גנ ך  כה ה. וש שה ה עה לה עש מנ לש א של מה גש דג ה - כש זל ם הנ עולה בה

יון). לש על ם הה עולה ת הה מנ גש דג תון וכש חש תנ הנ

ם עולה ה בה ינה כי רות שש שש הנ י לש די ה, כש טה מנ ה ולש לה עש מנ לש ים של קוני תי ים וש עמשי ם מנ ן, כגלה כה שש מי י הנ עמשי ל מנ ה, כה סוד זל וש
ל תון - כה חש תנ הנ מו  יון. וכש לש על הה מו  ה הוא כש טה מנ ן לש דל ן עי ן גנ כי מו  ים. כש תוני חש תנ ים הנ יורי די ים ובנ יוני לש על ים הה יורי די בנ
סוד ם בש ץ, כגלה רל אה ם וה יי מנ ת שה עמבודנ ן ונ כה שש מי ת הנ ן עמבודנ ל כי ענ ם. וש ם שה ם כגלה עולה ל הה אות של נה יוקש דש ל הנ כה ים וש יורי צי הנ

ד. חה אל

י כי ה, וש אי םא ורש ל ב בה שוהו, אמ רש ה פי סוק זל גו'. פה ה וש לל א אי רה י בה או מי ם ורש יכל יני רום עי או מה תוב (ישעיה מ) שש כה
ת ענ דנ לה ה  שה רש הג םא  ל ה של מנ בש ל  כי תנ סש הי לש יהכול  ה,  לה עש מנ לש ם  ה אותה עמלל ומנ ה  לה עש מנ לש יו  ינה עי בש ם  דה אה ל  כי תנ סש יי של יל  בי שש בי

אות? רש לי וש

ה אל רש יי ה וש לה עש מנ יו לש ינה קםף עי זש רוך הוא, יי דוש בה קה י הנ עמשי מנ ל בש כי תנ סש הי ה לש רוצל י של ם - מי יכל יני רום עי או מה א, שש לה אל
י רו, מי םאמש ת לו וש אמ שש תי או וש רש ז תי אה ה, וש לל אי ה מי לל ים אי דולי ה, גש זל ה מי ים זל ני שג ים מש עמשי נות מנ חמ ה מנ מה כנ יהלות וש ה חמ מה כנ
םא ל ר וש תה סש ני נוז וש גה רום וש ד מה עומי קום של הוא מה ה, של לל א אי רה י, בה ל מי נו סוד של רש אנ י בי רי ה, המ לל א אי רה י בה ה. מי לל א אי רה בה

קום. אותו מה ה לש לה גנ תש םא הי ל שום של ה, מי לה אי שש יד לי מי ד תה עומי יהדוענ וש

כםל יא הנ נוז, הוא מוצי גה יר וש מי קום טה אותו מה שום של א מי לה יא? אל מוצי ה הנ ה זל ם, מנ אה בה ר צש פה סש מי יא בש מוצי הנ
ם שה כםל. ומי ל הנ בון של שש חל ים וש יוני לש על יהלות הה חמ ל הנ ל כה ר של פה סש אותו קול הוא מי ר. וש שופה הנ א מי יוצי קול של סוד הנ בש
ה, טה מנ לש כות  שה מש ני וש גות  רה דש הנ עות  שופש של ד  ענ ים,  יוני לש על ים  די דה צש ם  אותה ל  כה בש ה  יונה לש על הה ה  מונה אל הה סוד  א  צה מש ני
יץ מי ין. אנ יהמי ד הנ ה צנ ים - זל רםב אוני ם. מי שי ים בש אי רה קש ני בון וש שש חל ים בש די ם עומש כגלה ם, וש יהל יני מי יהלות לש ה חמ מה ים כנ די רה פש ני וש

ים. רי י עמבה ני שש ים מי עי שופש ים של די דה צש ר - הנ דה עש םא נל יש ל םאל. אי מ שש ד הנ ה צנ כםחנ - זל

ל ן. כה קי תנ תש יהה מי הה ן וש כה שש מי ם הנ הוקנ של ה כש זל סוק הנ פה ה - הנ לל א אי רה י בה או מי ם ורש יכל יני רום עי או מה ר שש חי ר אנ בה דה
ם עולה י הה עמשי ל מנ כה שום של ן, מי כה שש מי ה בנ אה כםל רה ת הנ אל וש ה,  טה ה ומנ לה עש מנ לש ל בו  כי תנ סש ן, הי כה שש מי ת הנ ה אל אה רה י של מי
ל כי תנ סש הי וש ן  כה שש מי ים בנ סי רה קש ם הנ ה אותה רואל י של ל מי - כה נו  רש אנ י בי רי המ ונ ן,  כה שש מי בנ נו  קש תש ם ני תון, כגלה חש תנ הנ יון וש לש על הה

. יענ קי רה ים בה בי כוכה ים הנ די ך עומש כה שום של ים, מי בי כוכה אור הנ ם בש הל לה אור של ל בה כי תנ סש יהה מי ם, הה הל בה

ד וי ר דה מנ זו אה ת הנ חנ בנ שש תי ה, הנ אי םא ורש גו'. ב ם וש יי מנ שה ן הנ ת ה' מי לו אל לש לויהה הנ לש ר, (תהלים קמח) הנ מנ אה ח וש תנ פה
יון, לש על דוש הה קה ם הנ שי מו סוד הנ ן, כש חות הי בה שש י תי תי כםל. שש ת הנ חנ בנ שש ל תי ל של לה הוא כש דוש, של קה ם הנ שי ד סוד הנ גל נל כש
תוב (שם כה כםל, של ל הנ ים של חי בה שש לות הנ לה הוא כש רון, של חמ אנ ח הה בנ של הנ ה, וש לו: זל אי כםל. וש ת הנ חנ בנ שש ל תי ל של לה כש הוא הנ של
ם שי ד בנ חה כםל סוד אל הנ ה, וש עה בש ל שי הו ענ זל ים, וש יני ה מי רה ל עמשה יהה ענ ה הה ל זל בה גו'. אמ וש שו  דש קה ל בש לו אי לש לויהה הנ לש קנ) הנ

הנקהדוש.

יהם קנ הו סוד של זל ה, של טה מנ ט לש שי פנ תש הי ים לש די דה ה צש שה ל שי ית של אשי י רי ם, זוהי יי מנ שה ן הנ ת ה' מי לו אל לש לויהה הנ לש הנ
שות רש אן ייש  ד כה גו'. ענ וש יך  נל פה לש יו  ר הה של ים אמ ני אשם ים רי יהמי א לש ל נה אנ י שש ר (דברים ד) כי מנ אל נל של מו  ה, כש לה אי שש לי
הוא שום של ה, מי לה אי שש ד לי םא עומי ה ל אה לש הה וה אן  כה ם - מי יי מה שה ה הנ צי ד קש ענ וש גו',  וש א  רה ר בה של יום אמ ן הנ ה. מי לה אי שש לי

נוז. גה יר וש מי קום טה מה

ין ה) יהמי לה חה תש הנ ם רום הנ הי ים, (של די דה י צש ני לו שש ים - אי רומי מש לוהו בנ לש ם הנ יי מנ שה ן הנ ת ה' מי לו אל לש ה, הנ ל זל ענ וש
לו יו - אי כה אה לש ל מנ לוהו כה לש אוי. הנ רה ן כה קי תנ תש הי גות לש רה דש סוד הנ ה בש טה מנ ים לש רי חי אמ ל הה ים כה טי שש פנ תש אן מי כה םאל. ומי מ ושש

ם. יהל לי גוף עמ ת הנ ין אל עי שש הנ גוף לש ת הנ חנ ים תנ די עומש ים של מודי י ענ ני ם שש הי
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ן ם הי יי כנ רי יש הנ שום של ים, מי כי אה לש מנ סוד הנ אן בש ים כה די ם, עומש יהל לי ן עמ עה שש גוף ני הנ ים של מודי ענ ם הה ה, אותה אי םא ורש ב
ת כל לל לה ים  יחי לי ם שש הי ים, של כי אה לש מנ ים  אי רה קש ני ם של ים אותה אי יוצש ה  זל סוד  ומי קום,  מה לש קום  מה ת מי כל לל לה ים  יחי לי שש

קום. מה קום לש מה ם מי דונה יחות אמ לי שש בי

ית רי בש ים, סוד אות הנ יוני לש על ים הה דושי קש יהלות הנ חמ ל הנ נו כה מל ים מי אי יוצש קום של הו מה יו - זל אה בה ל צש לוהו כה לש הנ
מו, אות הוא אות שש בה תוב (ישעיה מח) ה' צש כה נו, של רש מנ אה מו של בות, כש בה רש ר הה אה ל שש כה שום בש הוא רה ה, וש דושה קש הנ

בות. בה רש הה יהלות וש חמ ר הנ אה ל שש כה בש

ים יוני לש על ים  בי ים כוכה די עומש ובו  יר,  אי הה לש ש  מל של הוא הנ וש ה,  זל הנ סוד  ד הנ עומי - בו  חנ  יהרי וש ש  מל של לוהו  לש הנ
ם שה וש ים,  רומי מש רום הנ ד בש עומי קום של מה אותו  ה לש לה עש מנ לש ר  חוזי ך  ר כה חנ נו. אנ רש אנ י בי רי המ ונ לות,  זה ים, ומנ ירי אי מש של

גו'. ד וש רה ש ובה ה אי לל ד אי גל נל ץ. כש רל אה ן הה ת ה' מי לו אל לש ך הנ ר כה חנ ם. אנ יי מה שה י הנ מי לוהו שש לש כםל, הנ ים הנ עי קה תש ני

ד כםל עומי הנ שום של יון, מי לש על סוד הה ים מי כי שה מש ני ה של יכה שי מש ים בי די ה עומש טה מנ ים לש בי ם כוכה ה, אותה אי םא ורש ב
יג בו הי נש הנ ים לש די ם עומש , כגלה יענ קי רה רום הה לות מי זה ים ומנ בי ם כוכה ל אותה ך כה שום כה נו. ומי רש אנ י בי רי המ יון, ונ לש ן על יוקה דש בי
ה, טה מנ לש ים של בי ם כוכה אותה גות לש רה דש דות הנ עומש ד של גות, ענ רה טות דש שש פנ תש ם מי שה נו, ומי מל ה מי טה מנ לש ם של עולה ת הה אל
תוב, (ישעיה ה כה ל זל ענ ה. וש לה עש מנ לש שות של רש ים בה די ם עומש כגלה נו, וש רש אנ י בי רי המ לום, ונ ם כש שותה רש ים בי די ין עומש ם אי כגלה של

ר. אי בה תש ני שות וש רש כםל הוא בי הנ ים, וש בי כוכה ים בנ חםזי ם הנ יי מנ י שה רי יעגך הובש יושי א וש דו נה מש ענ מז) ינ

כון ים נה יהמי ית הנ רי חמ אנ יהה בש הה ח, (שם ב) וש תנ י פה י יוסי בי גו'. רנ ש וש ת שי פל נל צש מי ת הנ אי גו' וש ש וש נםת שי תש כה ת הנ ינעמשו אל ונ
עמקםב ת ינ ת בנ הוא אל רוך  בה דוש  קה קםד הנ פש יי של ים, כש יהמי ית הנ רי חמ אנ יהה בש הה גו'. וש ים וש רי הה הל םאש  ר ית ה' בש ר בי ילה הנ הש יי
ילה הש תי ה, של לה עש מנ ם לש יי לנ רושה ית ה' - זו יש ר בי ילה הנ הש כון יי ז נה ה, אה נה בה לש ש בנ מל של ר הנ בי חנ תש תי ר וש פה עה ן הל ה מי ים אותה יהקי וש
ן מנ אותו זש ה. ובש לה עש מנ לש אור של א בה לה ן אל קה תג ינו מש ה אי ל אורה כה ה, של לה עש מנ לש אור של ה בה אורה יות נש הש יהה לי קונל תי ת בש נל קל תג מש
אור ה כש נה בה לש יהה אור הנ הה תוב (שם ל) וש כה ן, כנ כי ם לה קםדל ה מי תה יש הה ה של מנ ה מי עה בש י שי ד פי חה ל אל יון ענ לש יהה אור על לל ייאור עה

גו'. ם וש יי תנ עה בש ילה שי הש ה יי מה חנ אור הנ ה וש מה חנ הנ

םאש ר ה, בש ילה לה הש יי ה של זל אור הנ א הה לה םאש? אל ר ה בש ה זל יות! מנ הש יך לי רי יהה צה ים הה רי הה י הל אשי רה ים, בש רי הה םאש הל ר בש
הו זל ין. וש יהמי ד הנ ל צנ ל כה םאש של ר ים, הה רי הה םאש הל הוא ר דול של גה ן הנ כםהי ה הנ ים? זל רי הה םאש הל יהו ר ים הוא. ומי רי הה הל

כון. ילה נה הש ה, יי ל זל ענ . וש יהה נל יר פה אי הה ה לש ך אותה רי בה יד ומש מי ת תה יי בנ ת הנ ן אל קי תנ מש של

ם כגלה ים  בושי לש ם  אותה וש  . רוהה אמ בי של מו  כש ה,  לה עש מנ לש של מו  כש ם  הי של ים  בושי לש ם  אותה בש ה?  ן אותה קי תנ יש ה  מל ובנ
ר שה קש ז ני דול, אה גה ן הנ כםהי הוא הנ ה, של זל ים הנ רי הה םאש הל ר ן בש קה תג ילה מש הש יי של ה, כש זל ת הנ יי בנ הנ ש. וש ל שי סוד של ים בש די עומש
ר אה ל שש כה עות, מי בה גש א מי שה ני וש הו  זל ז) וש יון. (אה לש על אור הה אותו הה ם מי עולה ייאור הה יון, וש לש יום על קי ה בש לה עש מנ ה לש לל ענ תש ומי

ם. גויי ל הנ יו כה לה רו אי המ נה ז, וש אה ים. וש יוני לש על נות הה חמ מנ הנ יהלות וש חמ הנ

אורות מש הנ ל  כה וש את,  יוצי וש ה  ירה אי מש ה  יונה לש על רוחנ  ז  אה יו,  יהדה ש  פורי ה  טה מנ לש של ן  כםהי הנ של ה  עה שה בש ה,  אי ורש םא  ב
כםל הנ ל, וש אי רה שש ת יי סל נל ל כש יהה של נל ת פה ירו אל יהאי ד של ה, ענ לל אי ה בש לל ים אי רי שה קש ני ים וש אורי ים ונש כי שה מש אורות ני הה ים, וש ירי אי מש
ה טה מנ לש ים של עמשי מנ ה. ובנ לה עש מנ ר לש עורי תש ן מי ה, כםהי טה מנ ר לש עורי תש ן מי כםהי הנ של ן. וכש כםהי הוא הנ אשון של רי אור הה י הה די ל יש ענ

ה. לה עש מנ לש רות של עורש תש הי ת הנ רל עורל תש מי

ר אה ל שש ו, כה שה כש ענ שום של ם. מי גיי ל הנ יו כה לה אי רו  המ נה גו', וש ים וש רי הה הל םאש  ר ית ה' בש ר בי ילה הנ הש כון יי ה, נה ל זל ענ וש
הוא רוך  בה דוש  קה הנ ם  אותה יל  פי ינ וש ם  אותה ר  עי בנ יש ן  מנ זש אותו  ובש ם,  יהל לי עמ יענ  קי רה בה ים  ני מג מש ם  הל לה ייש  ים  מי ענ הה
ז ם, אה טונה לש שי מי רו  בש ענ ינ ם  כגלה ן של יוה כי וש רום.  מה רום בנ מה א הנ בה צש ל  ענ קםד ה'  פש יי (ישעיה כד)  תוב  כה ם, של טונה לש שי מי
ל יו כה לה אי רו  המ נה ז, וש אה הוא. וש יום הנ בנ דו  בנ ב ה' לש גה שש ני ר (שם ב) וש מנ אל נל של מו  דו, כש בנ ק לש זי חנ תש רוך הוא יי בה דוש  קה הנ

גו'. עמקםב וש י ינ להי ית אל ל בי ר ה' אל ל הנ ה אל עמלל ננ כו וש רו לש מש אה ים וש בי ים רנ מי כו ענ לש הה תוב וש כה הו של זל ם. וש גויי הנ

ל כה ם בש הי ש  ש, שי ל שי סוד של כםל הוא בש הנ ה, וש יר לה ים, יהאי רי הה הל םאש  הוא ר ן, של כםהי הנ ה של עה שה כםל הוא בש הנ וש
ה. יר לה ש יהאי ל שי סוד של י בש רי המ ה, של יר לה יהאי ים של די דה צש הנ

ם עי ת  כל לל לה ן הוא  מנ זש ר,  זה עה לש אל י  בי רנ ר  מנ אה ך.  רל דל בנ ים  כי הולש יו  הה ה  הודה יש י  בי רנ וש ק  חה צש יי י  בי רנ וש ר  זה עה לש אל י  בי רנ
םאש, ר הוא הה י של ה, מי הודה י יש בי ר רנ מנ ה. אה י תורה רי בש די תוך  א מי לה אל ינו  לי ה עה רל שש םא תי ה ל ינה כי שש שום של ה, מי ינה כי שש הנ

ייפשתנח בהרםאש.

ד וי ה - דה זל בש ני י וש נםכי יר אה עי י. צה תי חש כה םא שה יך ל דל קג ה פי זל בש ני י וש נםכי יר אה עי ר, (תהלים קיט) צה מנ אה ר וש זה עה לש י אל בי ח רנ תנ פה
תוב כה ם. וש ד עולה ענ עו  רש זנ ד ולש וי דה לש יחו  שי מש ד לי סל ה חל עםשל תוב (שם יח) וש כה מו, של צש ת ענ אל חנ  בי שנ ים מש מי עה פש לי ך  לל מל הנ
י, ני מו עה צש ת ענ ה אל ים עושל מי עה פש לי עמקםב. וש י ינ להי יחנ אל שי ל מש ם עה ר הוקנ בל גל ם הנ אג י ונש שנ ן יי ד בל וי ם דה אג (שמואל-ב כג) נש
סו אמ ן מה בל ר, (שם קיח) אל הוא אומי וש ה.  זל בש ני וש י  נםכי יר אה עי תוב צה כה וש י.  ני יון אה בש אל וש י  ני י עה תוב (תהלים פו) כי כה של

ה. נה םאש פי ר ה לש תה יש ים הה בוני הנ

חנ בי שנ יהה מש יו, הה אה ל שונש ט ענ יהה שולי הה ת וש מל ל אל ין של די ה בש לה ענ תש הי לום וש שה ת הנ גנ רש דנ ה בש יהה עולל הה ן של מנ זש א, בי לה אל
מו צש ענ א לש יהה קורי הה מו, וש צש ת ענ יך אל מי נש ז הי ים אותו, אה קי יו דוחמ אה שונש ה וש רה צה מו בש צש ת ענ ה אל אה רה ן של מנ זש מו. ובי צש ת ענ אל

יו. אה ל שונש ה של רה צה יהה בנ ים הה מי עה פש לי ט, וש יהה שולי ים הה מי עה פש לי שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ם. מה כגלה ן לש טה י, קה ני עה
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רוך- דוש-בה קה מו לנ צש יל ענ פי שש יהה מנ יד הה מי ך תה לל מל ד הנ וי דה לו לו. וש םא יהכש ל יד וש מי ם תה יהל לי ט עמ לנ ה, הוא שה ל זל ם כה עי וש
ה בו צה רנ תש ך הי שום כה כםל, ומי ל הנ יף אותו ענ קי זש רוך הוא, הוא מנ דוש בה קה י הנ ני פש מו לי צש יך ענ מי נש מנ י של ל מי כה הוא, של
םאת ז יר הנ עי ל הה י ענ נותי גנ תוב (ישעיה לז) וש כה ה - של זל ם הנ עולה א. בה בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה הוא בה רוך  בה דוש  קה הנ
ד וי ת דה אי וש ם  יהל להי ת ה' אל אל שו  קש תוב (הושע ג) ובי כה א - של בה ם הנ עולה י. ובה די בש ד ענ וי ן דה ענ מנ י ולש ני עמ מנ לש ה  יעה הושי לש
יד תי עה ך לל לל ילה מל הש ד יי וי דה ה, וש זל ם הנ עולה ך בה לל יהה מל ד הוא הה וי ים. דה יהמי ית הנ רי חמ אנ ל טובו בש אל ל ה' וש דו אל חמ ם ופה כה לש מנ

ה. נה םאש פי ר ה לש תה יש ים הה בוני סו הנ אמ ן מה בל ר, אל מנ ה אה ל זל ענ םא. וש ב לה

ז אה ה, וש ירה אי םא מש ל ה) וש נה בה לש (לנ ה  ר אורה ערבה ה, מה נה בה לש יר לנ אי םא מי ל יו וש נה יר פה זי חמ מנ ש  מל של הנ ה של עה שה ה, בש אי םא ורש ב
ירות, אי יהה מש נל ז פה ה, אה יר לה אי ה ומי דה גש ר נל ש חוזי מל של הנ של ל. וכש לה ה אור כש ין לה אי ת וש רל דל קנ תש ני ים, וש די דה צש ל הנ כה י בש ני עם יא בש הי

ם. עולה טון הה לש שי ת בש טל יא שולל ז הי אה ר, וש כה זה ל הנ ת אל טל של קנ תש מי ה של בה קי נש יו כי לה ת אי טל של קנ תש יא מי הי וש

ירות עמשי ר ובנ עםשל ים הוא בש מי עה פש לי י, וש ני ים הוא עה מי עה פש ש. לי מה ן מנ ול גה אותו  מו בש צש ר ענ טי ענ יהה מש ד הה וי ה דה ל זל ענ וש
יות הש ם לי דה אה ן ייש לה מו כי י. כש תי חש כה םא שה יך ל דל קג ה - פי ל זל ם כה עי ה. וש זל בש ני י וש נםכי יר אה עי ר צה יהה אומי ך הה שום כה כםל, ומי הנ
יותו הש כםל, לי מו בנ צש ת ענ יל אל פי שש הנ ייש לו) לש ר של חי ם אנ דה ן אה כי ל של ך, כה ך כה לל מל ד הנ וי ם דה ה אי ה. ומה זל בש ני יו, (וש ינה עי ה בש זל בש ני
י ני ו אמ שה כש . ענ ל רוחנ פנ א ושש כה ת דנ אל תוב (ישעיה נז) וש כה , של שוהה רש י פי רי המ ה בו, ונ צל רנ תש הוא מי רוך  בה דוש  קה הנ י של לי כש

םאש. ר ח בה תנ פש אל

יהדו ים בש תי שש יל פי תי ת ופש חםשל ה נש אי רש מנ כש הו  אי רש מנ יש  ה אי ני הי ה וש מה י שה יא אותי יהבי ר, (יחזקאל מ) ונ מנ אה ח וש תנ פה
יחנ לי הוא שה יש, של אי הו  זל וש ה,  בואה נש ה הנ אי רש מנ אותו  אל בש קי זש חל יש ה  אה ה רה ת זל ר. אל ענ שה ד בנ הוא עםמי ה וש דה מי ה הנ ני וקש

ים. בושי ם לש אותה בש

ין עמשות די יחות לנ לי ה שש שה עה ה של עה שה א בש לה ים. אל די בנ בוש הנ יש לש ר אי מנ םא אה ל יש, וש ק אי א רנ לה ר אל מנ םא אה אן ל כה וש
ה ך שונל יחותו - כה לי י שש פי ר. כש חי ן אנ ול גה ה לש נה תנ שש ך - הי כה א לש םא בה ל ה של עה שה ים. ובש די בנ בוש הנ א לש רה קש ין - ני אות די רש הנ או לש
ים ני וה ה גש מה כנ םאל, וש מ ד שש צנ יד בש מי הוא תה שום של ים, מי בושי לש ים לי בושי לש ה מי נה תנ שש הי ים וש בושי ם לש אותה לו בש ה של אל רש מנ הנ

לו. ד של צנ ן הנ ים מי אי בה ם של ל אותה כה ם, וש הל ש בה בי לנ תש מי ם של הי

ה זל ת, וש חםשל י נש רי ים הה אי רה קש ני ת, של חםשל י נש ם טורי הי של בוש  לש אותו  בש ש  בי לנ תש אן מי ת - כה חםשל ה נש אי רש מנ כש הו  אי רש מנ
ה נל קה א הנ ם יוצי שה א מי לה נוז, אל גה הנ ם וש לה עש נל ה הנ של קה יצוץ הנ ני ינו הנ ה) אי דה מי ה הנ ני ה (קש ה. זל ידה די עמשות מש ה לנ דה יא מי בי הי
ץ נוצי יר של פי סנ ק תוך הנ קה חש נל ה וש לה עש מנ ק לש לי תנ סש מי של ה, כש של קה יצוץ הנ ני הנ ר מי אה שש ני תוך אור של ם מי שה גש ני ה, של טה מנ ה לש זל הנ

ה. טה מנ ת לש דל עומל ה של דה מי ת הנ ידנ די מש ד בי ה עומי דה מי ה הנ ני ן אותו קש ל כי ענ ע. וש םא נודה ל וש

ל ם) כה ה. (שה ידה די עמשות מש ה לנ דה כםל מי הנ ה, וש נל קה יל וש תי ה פש ל זל ענ ה, וש דה מי ו הנ ים קנ מי עה פש לי ה, וש דה מי ה הנ ני ם קש מי עה פש לי וש
ה. דה מי ו הנ קנ יהה בש כםל הה ן הנ כה שש מי ה הנ עמשי מנ ה, ובש דה מי ה הנ ני אותו קש יו בש אל הה קי זש חל ל יש ידות של די מש הנ

ל כה ט, בש שי פנ תש הי יל לש חי תש מנ של כש יל, של תי פש אותו הנ מו של ה, כש דה מי ו הנ יא קנ הי ה, של טה מנ לש ה של ידה די ה מש אותה ן, בש כה שש מי בנ
ה זל ה, של מה אנ ים בה רי שש על ה וש נל מם ך, (שמות כו) שש שום כה ה. ומי מה א אנ רה קש ני ד, וש ה מודי דה ה מי אותה ד, ובש חה ר אל של ה קל מה אנ

ד. ל צנ כה ד לש יהה מודי ה הה מה אנ שום של מות, מי ע אנ בנ רש תוב אנ םא כה ל ה, וש מה אנ ע בה בנ רש ב אנ רםחנ ך, וש אםרל

את. צי מש ני ה  לה עש מנ לש של זו  הנ ה  ידה די מש הנ מי ה,  טה מנ לש ה  זל ל  של ה  ידה די מש הנ של יון,  לש על הה אור  מה הנ סוד  מי א  יוצי ה  זל וש
ת חנ ה אנ מה ן אנ ל כי ענ מות, וש ף אנ לל ר אל שה ים עה ני ד שש צנ ד וש ל צנ כה ים, וש די דה אות צש ש מי מי חמ ף ונ לל ה אל נה טנ ה קש טה מנ לש ה של ידה די מש הנ
ן ל אותה כה ן בש כי וש ד,  ה ומודי מה ית עוד אנ לי גנ תש ני וש ה  דה מי ו הנ ט קנ שי פנ תש ד, מי ה מודי זל ה של מה אנ ה  אותה וש ן,  כגלה ת בש כל הולל
ה ל זל ענ ידות, וש די ן מש ל אותה כה ן בש כי ד, וש ה ומודי מה ית אנ לי גנ תש ני ה וש דה מי ו הנ ט קנ שי פנ תש מות מי ף אנ לל ר אל שה ים עה ני ידות. (שש די מש

ה). ת זל דל ה מודל ת זל דל מודל ה של מה יא אנ הי ם, וש כגלה ת בש כל ת הולל חנ ה אנ מה אנ

ת חנ ה אנ מה א אנ צה מש ה. ני מה אנ ה  אותה ע בש בנ רש ב אנ רםחנ הה וש ת,  חנ ה אנ מה ל אנ של ך  ה, הוא אםרל מה אנ ים בה רי שש על וש ה  נל מם שש
ד גל נל ם, כש יי ננ ים ושש לשי ם שש הי ץ, וש רל אה ר הה פנ ש עמ לי שה ל בנ כה ר (ישעיה מ) וש מנ אל נל מו של ים. כש ישי לי ם שש יי ננ ים ושש לשי יא שש הי של

ה. לה עש מנ לש ים מי אי יוצש ים של ילי בי ם שש יי ננ ים ושש לשי שש

מות, ע אנ בנ ד של ל צנ כה וש ך.  אםרל הה ים אותו  די דה ה צש עה בה רש יא אנ זו, הי ה הנ ידה די מש בנ ך  אםרל ת הה דנ ית מי עמשי ננ ר  של אמ כנ וש
ם הי ה של מונל ים ושש רי שש ם על הי ים) של חומי תש ע, (ומי בנ ל של סוד של ים בש די דה ה צש עה בה רש אנ מות לש ע אנ בנ ן של ך עולות אותה כה לש של
ם שי סוד הנ ע, בש בנ של ים בש לולי ים כש ילי בי ם שש יי ננ ים ושש לשי ם שש ל אותה כה כםל. וש יון בנ לש ע הוא סוד על בנ של שום של ך, מי אםרל בה

הנקהדוש.

ה מה ה אנ טה שש פנ תש הי ב של ל גנ ף ענ ת, אנ חנ ה אנ דה זו מי אי של דנ יעםת - ונ רי יש ל הנ כה ת לש חנ ה אנ דה תוב מי י כה רי ר, המ םאמנ ם ת אי וש
ת. חנ ה אנ דה ה מי טה ה ומנ לה עש יות מנ הש א, לי ה בה יון זל לש על אור הה מה סוד) הנ סוד (מי כםל בש הנ ה, וש ר זל חנ ה אנ זל ה, וש מה ר אנ חנ אנ

י רי המ ים. של ני פש יא בי הי ל זו של סות ענ כנ יא לש הי ת של רל חל ה אנ דה ייש מי שום של ה, מי רה תי ה יש שה דג קש יא בי הי ה של דה מי י הנ זוהי וש
ם, יי תנ ים ושש לשי בון שש שש חל ים לש ני פש ע, ובי בנ רש אנ ים וש לשי בון שש שש חל בון לש שש חל ה בנ ה עולל ל זל ה ענ סה כנ מש ת של רל חל ה אנ דה מי בש
ים לשי בון שש שש חל חוץ לש בנ ע, ולש בנ רש אנ ים וש לשי בון שש שש חל בון, בש שש חל ה בש עולה ים וש ני פש בי יא לש הי ה של ל זל סות ענ כנ יא לש הי (של
ם הוא יי תנ ים ושש לשי ע (שש בנ רש אנ וש ים  לשי ים - שש ני פש בי ם לש יי תנ ים ושש לשי ה, שש ל זל ה ענ ה זל סל כנ מש סוד של הו  זל ם) וש יי תנ ושש

חוץ. ד) בנ ע הוא עומי בנ רש אנ ים וש לשי ים, שש ני פש ד בי עומי
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ן מה גה רש אנ וש ת  לל כי ותש ר  זה שש מה ש  שי ם  הי של ים,  דושי קש ים  ני וה גש בי ה  דושה קש יא  הי של ה,  אשונה רי ה  דה מי י  רי המ של שום  מי
חוץ יא לנ הי יהה, של ני ה שש דה ם. ומי יי תנ ים ושש לשי בון שש שש חל ה לש בונו עולל שש ל חל כה ים, וש דושי ים קש ני וה גש לו  י, אי ני ת שה ענ תולנ וש
יום ל בש ל דה יל אל כי שש י מנ רי שש תוב (תהלים מא) אנ כה הו סוד הנ זל ע, וש בנ רש אנ ים וש לשי בון שש שש חל ה לש ה, עולה ל זל סות ענ כנ לש

הו ה'. טי לש מנ ש יש מה ה מנ עה יום רה הו ה'. בש טי לש מנ ה יש עה רה

יעםת רי יתה יש שי עה תוב? וש ה כה חוץ מנ ל בנ בון של שש אותו חל ם. ובש יי תנ ים ושש לשי הוא סוד שש ים, של ני פש בון לי שש חל סוד הנ
ים זי יעםת עי רי יש ך  שום כה ש, ומי קםדל סוד הנ קום בש ת מה תי לו, לה ן של ול גה סוד הנ א הנ לה ים? אל זי ה עי מה ים, לה זי יעםת עי רי ים. יש זי עי
ה סה כנ ה ומש יפה קי מנ ה של פה לי גוז ייש לו קש ה אל ל מה בה , אמ שוהה רש י פי רי גו', המ י וש תי דש גוז יהרנ ת אל ננ ל גי תוב (שיר ו) אל אי. כה דנ ונ
ה - סוד זל חוץ. וש ר בנ חי אנ ד הה צנ הנ ים, וש ני פש ה בי שה דג קש - הנ ש  ל קםדל ר של בה ל דה כה בש ך  ף כה ים, אנ ני פש בי מי מםחנ  הנ , וש מםחנ ת הנ אל

. שוהה רש י פי רי המ גוז, ונ א אל רה קש ן ני ל כי ענ יק. וש די צנ ת הנ יר אל תי כש ע מנ שה (חבקוק א) רה

אן ף כה ים. אנ כי הולש ים וש עמטי מנ תש מי ג, של חה י הל רי ך פה נש ימה סי . וש ענ יף, גורי מוסי ה של ל מנ חוץ - כה בנ אותו של ה, בש אי םא ורש ב
יף יעםת. הוסי רי ה יש רי שש י על תי שש תוב, ענ חוץ כה בנ ה של מנ יעםת. ובש רי ר יש של ה על עמשל ן תנ כה שש מי ת הנ אל תוב, וש ים כה ני פש בי ה של מנ ם, בש גנ
ה יעה רי יש הנ ך  תוב (שמות כו) אםרל כה בון, של שש יף חל יות). הוסי ע (אותי רנ גה בון וש שש יף חל בון. הוסי שש חל הנ ע מי רנ גה יות וש אותי
ע, בנ רש אנ וש ים  לשי בון שש שש חל ה לש בון, עולל שש חל ה לש עולל של ה. וכש יעה רי יש ה הנ מה אנ ע בה בנ רש ב אנ רםחנ וש ה  מה אנ ים בה לשי ת שש חנ אנ הה

רון. סה חי ה בש ר, עולל בון יותי שש חל ה לש עולל של ך, כש שום כה "ל. ומי א דנ רה קש ני מו אותו של י כש ני עם י הה יני ם מי ל אותה כה ין בש אי של

ל כה סוד  ם  הי של ם,  יי תנ ושש ים  לשי שש ל  של סוד  לש ה  עולל של יהה,  לי עמ בנ ה  עולל  ,( ענ (גורי בון  שש חל בנ ענ  גורי הוא  של וכש
ים, ני פש ה לי ה. זל עולל ענ וש ה גורי זל , וש ענ גורי ה וש ה עולל . זל ענ ה גורי זל ה וש ה עולל ן זל כי לה דוש. וש קה ם הנ שי הוא סוד הנ ה, וש מונה אל הה

ושזלה לנחוץ.

ים שי רה קש ת הנ אל ש  ינענ ונ תוב (שמות לו)  כה ים, של שי רה קש ה לנ דה מי ד הנ ט ומודי שי פנ תש הי יל לש חי תש ה מנ זל ה הנ דה מי ו הנ קנ
תוב כה וש ים,  די ים עםמש טי י שי צי תוב עמ כה , של שוהה רש י פי רי המ ונ ים,  פי רה שש ם סוד הנ הי לו  אי וש ים.  די ים עםמש טי י שי צי ן עמ כה שש מי לנ

ים. די ים עםמש פי רה (ישעיה ו) שש

תוב םא כה ל מות, וש ר אנ של תוב על אן כה ה. כה מה אנ י הה צי חמ ה ונ מה אנ ש וש רל קה ך הנ מות אםרל ר אנ של זו - על ה הנ דה מי ת הנ ידנ די מש
ם. יהל לי ה עמ שורה ת של חנ הו רוחנ אנ זל ם, וש יהל לי ה עמ שורל ד של חה אל ע, וש שנ ן תי הי לש של לש שה לש שה לו שה ה. אי מה אנ ר בה של על

ים, םא עולי ל ים וש עולי י, של צי חי ה וה רי שש ת על חנ עור - אנ שי סוד הנ הו  זל ה, וש מה אנ עור הה ה הוא שי מה כנ נו  רש מנ י אה רי המ ונ
ר של על ה וש ד זל צנ ר לש של ים, על רי שש ם על הי ה, וש דושה קש ה הנ בה כה רש מל סוד הנ בש שוהה  רש ים. ופי ני אופנ ם הה אותה ים מי עי גורש שום של מי
ים) שי גה פש ים (ני רי עורש תש ם מי כגלה ד של ש ענ קםדל ה סוד הנ ך עולל ר כה חנ אנ ים. וש יוני לש על ים הה פי רה שש סוד הנ ים לש עולי ד של ה, ענ ד זל צנ לש

מות. לי םא שש ל י ייש בו בש צי ן חמ כי לה , וש רוהה אמ בי מו של יכון, כש תי יחנ הנ רי בש סוד אותו הנ בש

ה ך עולל כה בון, וש שש חל ה בש ידה די מש ד בי ה עומי ל זל כה ים, וש לשי ם ושש יי אתנ ם מה ים הי שי רה ים קש רי שש על זו, לש ה הנ דה מי סוד הנ
ים. פי רה שש ם הנ סוד אותה זו בש ה הנ ידה די מש הנ א מי יוצי בון של שש ל חל כה

ם יי מנ ה שה שוהה (תהלים קד) נוטל רש י פי רי המ ם, ונ יי מנ שה ים, סוד הנ יוני לש ם סודות על הי נו, של רש מנ אה ן של כה שש מי יעות הנ רי יש
ר, חי סוד אנ יעות בש רי ייש יש ד, וש חה סוד אל נו בש רש מנ אה יעות של רי ייש יש נו. וש רש מנ אה בון של שש אותו חל ה בש ל זל סוד של הנ ה. וש יעה רי יש כנ
ין חי בש ן מנ ל כי ענ ר. וש בה דה ר וש בה ל דה כה ד וש צנ ד וש ל צנ ל כה ה של מה כש ת חה ענ דנ י לה די כםל הוא כש ן הנ ל כי ענ ה. וש לה עש מנ לש סוד של כםל הוא בש הנ וש
י רי ה המ אשונה רי ה הה ידה די מש סוד הנ ה. ובש מה כש חה ד בש עומי ינו  אי ר של בה ין דה ה ובי מה כש חה ין סוד הנ ע, בי רנ לש ין טוב  ם בי דה אה

ים הוא. די דה ה צש מה כנ ר בש אי בה תש ני

ה מנ ייש בו. ומי ה של מנ ל ומי בי קנ הוא מש ה של מנ ל ומי הוא נוטי ה של מנ בון מי שש חל ד בש עומי רון של אה ה סוד הה זל סוד הנ הנ
ה, ד זל צנ ה בש מה אנ ה וש ד זל צנ יא בש ה הי מה אנ ך  ל כה ענ ים. וש די דה י צש ני ם שש אותה חנ מי לוקי ים, וש די דה י צש ני הוא שש ל? של בי קנ הוא מש
ך. אםרל ה בה י זל רי לו, המ י של צי חמ ים, ונ די דה י צש ני שש ם מי יי תנ מה כו. אנ רש י אה צי חי ם וה יי תנ מה ך, (שמות כה) אנ שום כה נו. ומי מל י מי צי חמ ונ
ה ין שורל י אי רי המ לו. של י של צי חמ םאל, ונ מ ין ושש יהמי מו של ל כש נוטי ר, של ד יותי אותו צנ ד מי חה י, אל צי חי ה וה מה ה אנ גםבנ ב ובנ רםחנ בה
סוד ד בש עומי כםל וש הנ ל מי בי קנ רון מש אה הה ך  שום כה בון, ומי שש חל בון וש שש ל חל כה י בש צי חמ ך  שום כה ר, ומי בה ל דה א ענ לה ר אל בה דה הנ

כםל. ל הנ בון של שש חל הנ

כםל הנ ה? וש אשונה ה רי ידה די מש עממםד בי עור לנ י הוא שי רי המ חוץ, ונ ים ובנ ני פש ב בי הה זה ה בש פל צג ה הוא מש ל מנ , ענ שוהה רש י פי רי המ ונ
אשון. רי עור הה שי אותו הנ ד בש מודי ן, של מו כי ן כש חה לש שג ד. הנ חה סוד אל ד בש עומי

עמשות ה לנ ין בה א, אי בה ר אנ מנ אה ה של אשונה ה רי דה ה מי אותה ה ובש תורה סוד הנ ת בש דל עומל זו, של רון הנ אה ת הה ידנ די ל מש בה אמ
ע, רנ ין טוב לש ין בי חי בש הנ ה, לש מה כש חה ת סוד הנ ה אל ת בה ענ דנ ים לה יוני לש על ים הה מי כה חמ סוד לנ ה בש לה הוא גי מו של ר כש עור יותי שי
ת דנ מי ט לש רה ה, פש דה מי ה הנ אותה ה בש מה אנ ת הה ידנ די מש ם בי ים, כגלה רי חי ים אמ עמשי ם מנ ת, כגלה רל חל ה אנ מה כש חה ה לש יונה לש ה על מה כש ין חה בי

. שוהה רש י פי רי המ ת, ונ רל יא זל הי ן של חםשל הנ

ש, ל שי ה של עמשל מנ ש, ובש ל שי סוד של כםל הוא בש ש, הנ קםדל סוד הנ עמשו בש ם ננ ל כגלה ב) של ל גנ ף ענ ת (אנ נל כגתם ה, הנ אי םא ורש ב
ש. ל שי סוד של ש ובש ם שי הל ין בה קי תש הנ ש ולש בי לנ תש הי ים לש קוני ם תי כגלה ש. וש שי ד בש עומי וש

שום יים (מי קנ תש הי ת לש יי הוא בנ שום של אל, מי קי זש חל ת יש ידנ די ה מש אותה ה בש דה מי ה הנ ני ה. וקש דה מי ו הנ ל קנ סוד של כםל בש הנ וש
י די כש תות  לה דש ן  אותה ובש ים  חי תה פש ם  אותה בש ן חומות,  אותה בש ים,  לי תה כש ם  אותה בש קומו  מש בי יים)  קנ תש םא הי ת ל יי בנ הנ ה  זל
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ה. ידה די מש כםל בי יות הנ הש לי

ה עה שה ה. בש לה עש מנ ה לש לה עש מנ ה לש בה סש נה וש ה  בה חמ רה וש ה? (יחזקאל מא)  דה מי הנ ה  אותה תוב בש ה כה םא מנ ב יד לה תי עה ל לל בה אמ
ל כה ת לש יי בנ טות הנ שש פנ תש ילה הי הש תי ב, של רםחנ לה וש ך  אםרל ה, לה לה עש מנ ה לש לה עש מנ ה לש ה עולל זל ה הנ דה מי ה הנ ני ה, קש נותה בש ילו לי חי ינתש של
םא ן ל מנ אותו זש י בש רי המ תו. של נוחה ק מש של מל דנ תוב (זכריה ט) וש כה , של רוהה אמ בי מו של ע, כש רנ יהה לש לל לו עה כש תנ סש םא יי ל ים וש די דה צש הנ
ז עוד גנ רש םא יי ר (שמואל-ב ז) ל מנ אל נל מו של ם, כש לי יום שה קי קומו בש ל מש יים ענ קנ תש כםל מי ך הנ שום כה ם, מי עולה ין בה א די צי מה יי

גו'. נותו וש ענ ה לש לה וש י ענ ני יפו בש םא יםסי ל וש

ה זל ן הנ כה שש מי ל הנ ידות של די מש ל הנ כה (וש ה,  זל ם הנ עולה דות בה ן עומש ידות, כגלה די מש ל הנ כה וש דות  מי ל הנ ה, כה אי םא רש וב
ם עולה בה ה  זל הנ ם  עולה ת הה אל שםר  קש לי ה,  לה עש מנ לש של מו  כש סוד  בש ה  זל הנ ם  עולה ת הה אל יים  קנ לש י  די כש ם)  כגלה ה,  זל הנ ת  יי בנ הנ וש
ז ם, אה עולה ת הה ש אל די חנ ר לש עורי תש רוך הוא יי דוש בה קה הנ ן של מנ אות זש ד. ובש חה סוד אל ד בש חה כםל אל יות הנ הש ה, לי לה עש מנ לש של
הוא יום הנ תוב (זכריה יד) בנ ז כה אה כםל, וש רוך הוא בנ בה דוש  קה ל הנ בודו של ד, וכש חה סוד אל מות בש עולה ל הה או כה צש מה יי

ד. חה מו אל ד ושש חה ילה ה' אל הש יי

שוהו, רש י פי רי ה המ סוק זל ם. פה יעה הודי יתו לש רי יו ובש אה ירי ר, (תהלים כה) סוד ה' לי מנ אה יו וש רה חמ ה אנ הודה י יש בי ח רנ תנ פה
ם הי יו, של אה ירי א לי לה ד אל םא עומי נוז) ל גה תום וש הוא סה יזות, (של ני גש ד בי עומי יון של לש יו - אותו סוד על אה ירי ל סוד ה' לי בה אמ
ים יוני לש ם סודות על יו אותה הש יי של ים, וש יוני לש ם סודות על אותה ים לש אויי ם רש הי יד, וש מי רוך הוא תה בה דוש  קה הנ ים מי אי רי יש
ית רי בש ד בי הוא עומי סוד של ם - הנ יעה הודי יתו לש רי ל ובש בה ים. אמ יוני לש ם סודות על הי שום של אוי, מי רה ר כה תה סש ני יזות ובש ני גש בי

ת. ענ דנ לה לות וש גה הי ד לש עומי קום של הוא מה שום של ם, מי יעה הודי ש, לש קםדל הנ

ם אותה ם בש הל ים בה אי רי יש א  טש י חי אי רש יי ם  אותה וש ה,  אה רש יי ים בש די עומש ם סודות הה הי - של יו  אה ירי עוד, סוד ה' לי וש
רוש. פי ים לש די ים עומש רי בה דש ם הנ אותה שום של ים, מי רי בה ש דש רי פה ת ולש ענ דנ ם - לה יעה הודי יתו לש רי ל ובש בה ים. אמ יוני לש סודות על

דוש. קה הנ ם  שי הנ ל  של ה  רה עמטה ם  כגלה וש יים,  קנ תש הי וש ם  עולה הה ק  קנ חש נל יות  אותי ם  יי תנ ושש ים  עי בה רש אנ בש ה,  אי ורש םא  ב
ם, עולה י הה די דש צי ת  ענ בנ רש אנ רות בש עמטה בנ רות  טש ענ תש מי ה,  טה מנ לש דות  יורש וש ה  לה עש מנ לש יות של אותי בה פות, עולות  רש טה צש מי של כש

יים. קנ תש הי יהכול לש וש

ים אי רה קש ני רוד, וש פי ם הנ עולנ חוד ובש יי ם הנ עולנ ה, בש טה ה ומנ לה עש מנ ם לש עולה ת הה או אל רש יות ובה אותי או הה יהצש ך  ר כה חנ אנ
ים, עי ם שופש יי מנ ז הנ אה יו, וש לה ב אי רנ קש יל לי חי תש רום מנ דה ד הנ צנ של ים, כש קי שש ני רוד של פי י הנ רי ר, הה תל י בה רי (שיר השירים ב) הה

ה. חה מש שי כםל הוא בש הנ , וש ענ ה שופי לה עש מנ לש ה של זל כםחנ הנ ובנ

ד, חה אל ר  זםהנ ה  תוכה מי ענ  שופי וש יענ  גי מנ ים,  ירי מי טש הנ ל  כה יר  מי טש מי ה  חה מש שי הנ ל  של צון  רה בה ה  עולה ה  בה שה חמ מנ הנ של כש
. שוהה רש י פי רי המ ה, ונ זל ה בה ים זל בי רש קה תש ומי

ן הי וש תון,  חש תנ ם הנ עולה הה וש יון  לש על ם הה עולה א הה רה בש ני ן  הל יון, ובה לש ן סוד על יות הי ם אותי יי תנ ים ושש עי בה רש ן אנ אותה וש
ה סוד ם. זל יעה הודי לש יתו  רי יו ובש אה ירי תוב סוד ה' לי מות, כה עולה ן סוד הה הי ל של ענ וש מות.  עולה ל הה סוד כה וש יום  קי הנ

לוי. גה יו בש יקותה קי חמ שות בנ פםרה , מש ענ ני צש הל קוקות בש חמ יות הנ אותי הה

ים - אורי ת הה . אל שוהה רש י פי רי המ ים, ונ מי תג ת הנ אל ים וש אורי ת הה ט אל פה שש מי ן הנ ל חםשל אל תה  תנ נה תוב (שמות כו) וש כה
ן הל בה ם של יי תנ ים ושש עי בה רש ל אנ סוד של בש דוש  קה ם הנ שי ת הנ יקנ קי י חמ זוהי וש ה,  ירה אי מש יהה הנ רש לנ קש פנ סש אנ ים סוד הה ירי אי מש של
יהה רש לנ קש פנ סש אנ קום הה מש לולות בי כש יות של אותי ן הה ים - סוד אותה מי תג ת הנ אל עות בו. וש קה שג יו מש הה מות וש עולה או הה רש בש ני
אות רה קש ן ני כגלה דוש, וש קה ם הנ שי ן סוד הנ הי קוקות, של יות חמ ע"ב אותי ה) בש אורה ת (נש גל הל ננ תש יא מי הי ה, וש ירה אי מש ה  ינה אי של

ים. מי תג ים וש אורי

ם ת אותה יקנ קי חמ רות בנ חי יות אמ ירות אותי אי , מש כםחנ אותו  ם, בש עות שה קה שג יות מש ן אותי אותה של ה, כש אי םא ורש ב
מו ים כש דושי קש מות הנ שי ל הנ יות של אותי ן הה סוד אותה כםל הוא בש הנ וש ים,  כי שה חש נל ים או  ירי אי ים, ומש טי בה שש מות הנ שש
או) רש בש ים (ני אי מות בה עולה ל הה כה וש ה,  תורה ל סוד הנ אות ענ ים בה דושי קש מות הנ שי ל הנ יות של אותי ן הה אותה נו. וש רש מנ אה של
ם הל לה יות של אותי יו הה ים הה טי בה שש מות הנ שש ם, ובי ים שה עי קה שג ים מש נוזי יו גש לו הה לה מות הנ שי יות. הנ אותי לו הה ל אי סוד של בנ

נו. רש אנ כםל בי הנ יות, וש אותי ן הה סוד אותה כםל מי ן הנ ל כי ענ ה. וש לה עש מנ טות לש בולש

כםחנ אי בש דנ א ונ רה , ב' בה שוהה רש י פי רי המ ה, ונ ה בה ילה חי תש ה הי תורה הנ ה. ב' - של תורה ל הנ יות של אותי סוד הה ר בש מנ אל י נל רי המ ונ
ל ל כה לנ יות, כש יא אותי ך א', הוצי ם כה א, גנ רה ב' בה מו של ר. כש כה ה, א' זה בה קי יות. ב' נש אותי ן הה ל סוד אותה ף של תםקל יון, בש לש על

יות. אותי ם הה יי תנ ים ושש רי שש על

ה פוקה ה סי ן לה קי תנ זון ולש ה מה ת לה תי ץ, לה רל אה ה. ו' - הה רות לה שש הנ ים ולש יי ה חנ ת לה תי ם לה יי מנ ם שה ד עי חה ווג אל ה' - זי
יות, ם אותי יי תנ ים ושש רי שש ל על ל של לה ת - כש אל ץ. ו' וש רל אה ת הה אי ם וש יי מנ שה ד הנ גו', ענ ית וש אשי רי ה בש סוד זל ה. וש אוי לה רה הה
נו יש הנ יהם. וש ל הנ ים אל כי ים הםלש לי חה נש ל הנ ר (קהלת א) כה מנ אל נל מו של ה, כש תוכה ן לש ת אותה לל ץ כולל רל אה הה ץ, וש רל אה ית הה זוני ני וש

זון. הי ה לש ת אותה לל בל קנ ת ו' ומש לל ץ נוטל רל אה ם. הה ת אותה לל בל קנ ה ומש תוכה כםל לש ת הנ סל כונל ץ, של רל אה ת הה אי סוד וש

יונהה לש ת על רל חל ה אנ גה רש ת דנ רל עורל תש ד מי אותו צנ מי שום של ה, מי י מםשל די ל יש א ענ לה ן אל קה תש ן ני כה שש מי ין הנ אי ה, של סוד זל וש
או רש בש ני יות של ן אותי אותה יהה בש יומו הה ן. קי כה שש מי ת הנ ה אל ם מםשל יהקל ה - ונ סוד זל כםל. וש ל הנ יום של יות קי הש לי ידו וש עממי הנ לש

ץ. רל אה ם וה יי מנ ן שה הל בה
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או רש בש ני יות של אותי רוף) הה ת (צי יקנ קי סוד חמ ם בש ה אותה ל עושל אי לש צנ יהה בש ן הה כה שש מי י הנ עמשי ל מנ ת כה ך אל שום כה ומי
או רש בש ן ני הל בה יות של אותי רוף) הה ת (צי יקנ קי ענ חמ יהה יודי ל הה אי לש צנ בש שום של ל, מי אי לש צנ א בש רה קש ן ני כי לה ץ, וש רל אה ם וה יי מנ ן שה הל בה
ה ן. מה כה שש מי עמבודות הנ ן  ת אותה עמשות אל לנ יהכול  יהה  םא הה ן, ל אותה ענ  יודי יהה  םא הה ל ל אי לש צנ ם בש אי וש ץ.  רל אה וה ם  יי מנ שה
ן ל אותה סוד של אותו  א בש לה יו אל עמשה ל מנ ים כה ני קה תג מש יו  םא הה ל וש יהה  םא הה יון ל לש על ן הה כה שש מי הנ של מו  א, כש לה ם? אל ענ טנ הנ

יות. אותי ן הה סודות אותה א בש לה ן אל קנ תש םא ני ל יהה וש םא הה ה ל טה מנ לש ן של כה שש מי אן בנ ף כה יות, אנ אותי

ל ה של עמשל ה ומנ עמשל ל מנ כה נות. וש מה ה אג יהה עושל רוף הה צי רוף וש ל צי סוד כה יות, ובש ן אותי ף אותה רי צה יהה מש ל הה אי לש צנ בש
ם ל אותה כה וש ן  כה שש מי י הנ עמשי ל מנ כה ן בש כי וש ה.  לה אוי  רה ה של ל מנ כה וש ת,  חנ נות אנ מה ה אג יהה עושל רוף הה צי ל  כה ן, בש כה שש מי הנ

דוש. קה ם הנ שי יות הנ רוף אותי צי יהה בש כםל הה ן, הנ כה שש מי ל הנ ים של קוני תי הנ ים וש קי רה פש הנ

םא יות ל אותי ן הה ל אותה ה ענ עולל צון של רה הה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ימו. מה קי המ יהה לנ םא יהכול הה ימו, ל קי המ א לנ בה של וכש
ל ן ענ כה שש מי ם הנ ן הוקנ ל כי ענ יות, וש ן אותי אותה ה לש עולל צון של רה ענ אותו הה יהה יודי הוא הה דו, וש בנ ה לש מםשל א לש לה ר אל סנ מש ני

ידו. עממי הנ יהה לש םא יהכול הה ל , וש ענ יהה יודי םא הה ל ל אי לש צנ ה. ובש ם מםשל יהשל ה. ונ ן מםשל תי יי ה. ונ ם מםשל יהקל תוב ונ כה יהדו, של

בו ת לי ונ אמ אםד תנ יל מש גל ה יה ך מנ תש ישועה ך ובי לל ח מל מנ שש ך יי זש עה ר, (תהלים כא) ה' בש מנ אה יו וש רה חמ ק אנ חה צש י יי בי ח רנ תנ פה
דוש קה הנ ל, של אי רה שש ת יי סל נל ל כש ה של תה חש בנ שש ל תי א ענ לה ד אל וי ר דה מנ םא אה זו ל ה הנ ירה שי ת הנ גו'. אל ך וש מש ל מי אנ ים שה יי גו', חנ וש
ך - לל ח מל מנ שש גו'. יי ן וש תי מו יי ענ תוב (שם כט) ה' עםז לש כה את עםז, של רי קש ני ה של תורה ת הנ חנ מש שי ה בש חנ אותה מי שנ רוך הוא מש בה

ך. לל רון מל ישג י בי הי יש תוב (דברים לג) ונ כה ך, של לל א מל רה קש ני ל) של אי רה שש ת יי סל נל רוך הוא (זו כש דוש בה קה ה הנ זל

ע לו תושנ י. ונ ני ני עמ ך ונ ינש מי ה יש יעה ר (תהלים ס) הושי מנ אל נל מו של ין, כש יהמי ת הנ שוענ אםד - זו יש יל מש גל ה יה ך מנ תש ישועה ובי
ר מנ אל כםל נל הנ ה), וש לה כםל (של ת הנ חנ מש הוא שי ש, של קםדל ית הנ רי הו סוד בש זל ה, וש רה תי אםד, י' יש יל מש גל ה יה ר) מנ חי ר אנ בה ינו. (דה מי יש

ה. זל ך הנ לל מל ל הנ ענ

ט רה ל, פש לה ים כש יי יו חנ םא הה ך ל לל מל ד הנ וי דה לש נו של דש מנ אן לה כה ד. מי על ם וה ים עולה ך יהמי ה לו אםרל תה תנ ך נה מש ל מי אנ ים שה יי חנ
ים ני ים שה עי בש ן שי אותה ה, וש נה ים שה עי בש יים שי קנ תש ך הי לל מל ד הנ וי דה , של רוהה אמ י בי רי המ לו. ונ של ן לו מי תנ אשון נה רי ם הה דה אה ה של זל לש
ים יכות יהמי רי אמ ה לו  נה תש ני יים, וש קנ תש ן הוא הי הל אשון, ובה רי ם הה דה ל אה ים של ני ן שה אותה רוך הוא מי בה דוש  קה ן לו הנ תנ נה

ה לו. תה תנ ך נה מש ל מי אנ ים שה יי ה - חנ ל זל ענ א, וש בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה בה

ה - סוד זל דול, וש א גה רה קש אי ני דנ . ונ ב כםחנ רנ ינו וש דוני דול אמ תוב (שם קמז) גה כה דול, של הוא גה שום של בודו, מי דול כש גה
מו דול, כש א גה רה קש ה הוא ני ל זל ם כה עי אי. וש דנ יו ונ ים הה דולי ים. גש דםלי גש אםרםת הנ מש י הנ ני ת שש ים אל להי ש אל ינענ (בראשית א) ונ
דול ה' תוב (תהלים מח) גה כה ה, של זל א בה לה דול אל א גה רה קש םא ני רוך הוא ל דוש בה קה הנ . וש ב כםחנ רנ ינו וש דוני דול אמ ר גה מנ אל נל של

שו. דש ר קה ינו הנ להי יר אל עי דול? בש ה הוא גה מה שו. בנ דש ר קה ינו הנ להי יר אל עי אםד בש ל מש לה הג ומש

ל כה וש ם,  עולה ל הה ת כה כנ רש י בי זוהי שום של כות, מי רה בש הו  יתי שי י תש ד (תהלים כא). כי ענ כות לה רה בש הו  יתי שי י תש כי
כות רה בש ל הנ אן שורות כה י כה רי המ ה. של כה רה ייה בש הש ה - ול סוד זל ה. וש כה רה י בש זוהי אות, וש אן יוצש כה ם מי עולה ל הה ל כה כות של רה בש הנ

ה. כה רה את בש רי קש ן ני כי לה ם, וש עולה ל הה כה אות לש אן יוצש כה ה ומי לה עש מנ לש של

יד תי עה של שום  רו, מי תש יי דש  חנ יי ונ יח)  ם (שמות  תוב שה כה וש ה,  חה מש שי בש הו  די חנ תש אן  תוב כה כה ה.  חה מש שי בש הו  די חנ תש
דוש חי ה  אותה ש  די חנ ין, ולש יהמי סוד הנ בש ה  יק בה זי חמ הנ ר ולש פה עה ן הל ל מי אי רה שש ת יי סל נל ת כש ים אל קי הה הוא לש רוך  בה דוש  קה הנ

ש. מל של ה בנ נה בה לש הנ

מות לי ה שש אותה יך בש נל ד פה גל נל ה כש חה מש שי יות בש הש לי יך וש נל פה יות לש הש יך - לי נל ת פה יך. אל נל ת פה ה אל חה מש שי הו בש די חנ תוב תש כה
ר מנ אל נל מו של ה, כש אה לש מנ תש הי ה של ל מנ כה ה מי נה רוקש תש ש, הי דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל נל ן של מנ זש י בי רי המ ן, של מנ זש אותו הנ ם בש לי תנ שש תי של

ה. בה רה חר ה הה אה לש מה תוב (יחזקאל כו) אי כה ה. וש עה בש שי ת הנ דל ה יםלל לה לה מש (ירמיה טו) אג

ז אה אוי, וש רה כה יו  הה עמבודות של ן הה ל אותה כה ל בש כי תנ סש ן, הי כה שש מי ת הנ ה אל ים מםשל קי הי ן של מנ זש אותו  ה, בש אי םא ורש ב
ה - (תהלים סוד זל ה. וש מםשל יאו לש בי ת הי חנ אנ ת וש חנ ל אנ ת כה ן, אל כה שש מי יו בו בנ הש יי עמבודות של ן הה ל אותה כה ים אותו. וש קי הי

ה. ל מםשל ן אל כה שש מי ת הנ יאו אל יהבי תוב ונ כה ך, של אות לה ך. מובה אות לה יהה מובה עותל יהה רי רל חמ תולות אנ מה) בש

א תה פש תוסל

השלמה מההשמטות (סימן ה)

ב רי קה לש ה  לה של שות  דש חנ תש הי ובנ ש,  חםדל וש ש  חםדל ל  כה בש ה  נה בה לש הנ ל  שות של דש חנ תש הוא הי ן, של בה רש קה יב  רי קש הנ לש ה  וה צש מי
י די כש ה  לה עש מנ לש ה  עולל ש  חםדל םאש  ר ל  של ן  בה רש קה וש ש,  דה קש מי הנ ית  בי מי א  מה זגהמ הנ יר  עמבי הנ ולש ה  טה מנ ולש ה  לה עש מנ לש ה  בה המ אנ הה
הוא יר הנ עי שה הנ ה, וש נה בה לש ת הנ ננ טה קש הנ עוט וש שום מי ך מי רה צש ה ני זל ה, של טה מנ יון לש לש על קור הה מה ים מי ני פה ת הנ רנ אה יך הל שי מש הנ לש
ה לה עש מנ ה מי לה צש כות אל שי מש יך הל שי מש ז הי אה ה, וש נה בה לש ת הנ ה אל סל כנ םא יש ל יק אותו של חי רש הי א וש מה יר זגהמ עלבי ש הל םאש חםדל ל ר של
אור יך הה שי מש הנ ם לש גורי ש, וש דה קש מי הנ יד מי מי א תה מה זגהמ ה הנ נל פנ יר מש עי שה הנ י של ני פש ה. מי אל נה מו של ה כש נה בה לש ה הנ ירה אי ה ומש טה מנ לש
א מה זגהמ שום הנ ה', מי את לנ טה (במדבר כט) חנ תוב בו  ן כה י כי ני פש ה, ומי לה עש מנ ה לש ה עולל ן זל בה רש קה ה, וש טה מנ ה לש לה עש מנ לש מי

ץ. את רםבי טה ח חנ תנ פל תוב (בראשית ד) לנ כה הוא סוד של ה, וש נה בה לש ת הנ ה אל סה כנ מש יא של הי הנ

ם גורי וש יא  הי הנ את  טה חנ הנ יר  עמבי מנ הוא  הנ יר  עי שה הנ אי  דנ ונ א  לה אל  - ה'  לנ את  טה חנ תוב  כה דוענ  מנ ר,  םאמנ ת ם  אי וש
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ה' - ש. לנ דה קש מי ן הנ מי יר לו  עמבי הנ את - לש טה חנ ה'. לש את לנ טה חנ ד לש חה ים אל זי יר עי עי ושש הו  זל ה. וש לה עש מנ אור מי הה יך  שי מש הנ לש
ה ה עולל ל זל ענ ה. וש טה מנ ה לש לה עש מנ ד מי ה יורי חה מש שי ת, אותו אור וש רל ערבל את מה טה חנ ר הנ של אמ כנ ה. של לה עש מנ לש אור מי יך הה שי מש הנ לש

א: מה זגהמ יר הנ עמבי הנ ש ולש דה קש מי נות הנ פנ ה, לש רה פה א כנ רה קש ה ני ן זל בה רש קה ה וש לה עש מנ ה לש ן זל בה רש קה

ת יאו אל יהבי ה ונ ל זל ענ ג, וש וי דנ זש הי ה לש ל מםשל ווג של זי יהה הנ ה הה עה ה שה אותה י בש רי המ שום של ן? מי כה שש מי ל הנ יאו אל יהבי ה ונ מה לה
ן, תה חה ה לל לה כנ ת הנ יס אל ני כש הנ לש יך  רי ה צה אשונה רי בה שום של ן. מי תה חה ית הל בי ה לש לה ים כנ יאי בי מש מו של ה, כש ל מםשל ן אל כה שש מי הנ
תוב (בראשית ל) כה , של יהה לל םא אי ך הוא יהב ר כה חנ אנ ה. וש שה אי ה לש זל יש הנ אי י לה תי תנ י נה תי ת בי ר (דברים כב) אל מנ אל נל מו של כש

דות. עי ל הה ל אםהל ה אל םא מםשל יהב תוב (במדבר יז) ונ כה . וש יהה לל םא אי יהב ונ

יא הי שום של ם? מי ענ טנ ה הנ גו'. מה ן וש נה עה יו הל לה ן עה כנ י שה ד כי ל מועי ל אםהל םא אל ב ה לה םא יהכםל מםשל ל תוב? וש ה כה אן מנ כה וש
אוי םא רה ת, ל טל של קנ תש יא מי הי ה של עה שה ה  אותה ה, ובש לה עש בנ ת לש טל של קנ תש ת ומי נל קל תנ תש מי של זו  ה הנ שה אי ת, כש נל קל תנ תש ה מי תה יש הה
ת יאו אל יהבי ך, ונ שום כה ן. מי נה עה יו הל לה ן עה כנ י שה ד כי ל מועי ל אםהל םא אל ב ה לה םא יהכםל מםשל ל ן, וש ל כי ענ . וש יהה לל ס אי ני כה הי ה לש לה עש בנ לש

גו'. ה וש אכה לה מש ל הנ ת כה ה אל א מםשל ינרש תוב? ונ ה כה ה. עוד מנ ל מםשל ן אל כה שש מי הנ

ר טי ענ תש הי ן לש ול ת הוא גה לל כי תש שום של ת, מי לל כי ל תש ן של ול יהה גה ם הה כגלה ן, בש כה שש מי ל הנ ים של עמשי מנ ל הנ כה ה, בש אי םא ורש ב
שוהה רש י פי רי המ גו', ונ ת וש לל כי יל תש תי יו פש לה עה נו  תש יי גו', ונ וש ש  קםדל ר הנ זל יץ ני ת צי ינעמשו אל תוב? ונ ה כה ים. מנ ני וה גש ל הנ סוד כה בש
ב תנ כש יו מי לה בו עה תש כש יי ה'. ונ ש לנ ם קםדל י חםתה תוחי יו פי לה תה עה חש תנ הור ופי ב טה הה יץ זה יתה צי שי עה תוב, (שמות כח) וש כה סוד הנ בש

ה'. ש לנ ם קםדל י חותה תוחי פי

א תה פש תוסל

ים לי גנ לש ן. גנ יומה ל קי דות ענ לו עומש אי דות וש יורש לו עולות וש אות, אי צה מש מוטות ני ים. צורות קש יוני לש על סודות הה בנ
בוב. סי ם בש עולה ים הה בי ים סובש לי גנ לש גנ לו הנ ס. אי ני כנ תש ר הי פה עה הל ן של מנ אותו זש ים מי יהמי יו קנ ים הה בי סובש הנ

ב ה סובי זל ל הנ גנ לש גנ ם. הנ תוכה בש ד ייש  חה ל אל גנ לש ם. גנ תוכה ה בש יטה לי קש ת הנ יטנ לי יות, שש רי בה דש מי ים הנ בי סובש בוב של סי בנ
ם. תוכה ד בש יורי ה וש ם, עולל יהל יני א בי צה מש ני מות וש ף עולה לל ר אל שה ים עה ני שש ד בי ב, עומי םא סובי ל וש

תוך בש ים  ני בה אמ ים  לי גש לש גנ תש מי ובו  ה,  דולה גש הנ הום  תש לנ ד  ענ עוץ  נה של ד  חה אל מוד  ענ ד  עומי ל  גנ לש גנ אותו  ת  חנ תנ
ים בי ה, סובש טה מנ ה לש לה עש מנ לש עוץ מי , נה ענ םא נוסי ל ענ וש ם, נוסי יהל לי ד עמ מוד עומי אותו ענ ים. וש די יורש ים וש ם עולי הומות, הי תש הנ

מוד. ענ יב אותו הה בי ים סש רי חי ים אמ לי גנ לש ים גנ רי שש על ם וש יי אתנ מה

ב. םא סובי ל ב וש ן, סובי כה שש מי תוך הנ ב לש מות, הוא סובי ף עולה לל ר אל שה ים עה ני שש ד בי עומי יו של לה עה ר של חי ל אנ גנ לש אותו גנ
ב. סובי ל של גנ לש גנ הנ רו מי מש שה א: הי קורי רוז של ד אותו כה מות, ובו עומי ף עולה לל ר אל שה ים עה ני ל שש ד ענ ן עומי כה שש אותו מי

חות תש פש מנ ים של יוני לש ים על רי בה ם דש אותה ע של יידנ בונו, וש ת רי מנ כש חה ן בש בוני תש יי ע וש ל, יידנ כי שש הנ ם בש יי יננ ל עי ענ הוא בנ י של מי
א. בה ם הנ עולה ם בה יהל רי שש אנ ה וש זל ם הנ עולה ם בה יהל רי שש דוש. אנ קה ן הנ כה שש מי תוך הנ ים בש מוני ם טש הי ם, של ים שה די בונו עומש רי
כםן שש ב יי רי קה ר ותש חנ בש י תי רי שש ם. (שם סה) אנ בה בה לש לות בי סי מש ך  ם עוז לו בה דה י אה רי שש תוב, (תהלים פד) אנ ם כה יהל לי עמ

ך. (ע"כ תוספתא) לל יכה דםש הי ך קש יתל טוב בי ה בש עה בש שש יך ני רל צי חמ

מו ן, כש כה שש מי הו סוד הנ "י, זל נה דם יון) אמ לש על (הה דוש  קה ם הנ שי סוד הנ ים בש יוני לש ים סודות על די ן עומש כה שש מי סוד הנ בש
הו ץ - זל רל אה ל הה דון כה ץ. אמ רל אה ל הה דון כה ית אמ רי בש רון הנ ה אמ ני תוב (יהושע ג) הי כה רון, כנ אה יון, סוד הה לש על סוד הה הנ

ד. " דוה יון יש לש על הה דוש  קה ם הנ שי ל הנ סוד של הנ של מו  כש הו  זל "ת נו"ן יו"ד. וש לל "ף דה לל ל אה ם של שי ל הנ של דוש  קה סוד הנ הנ
לו. לה מו הנ לו כש לה יות הנ אותי הה וש

ה צורה כםל כש הנ ה, וש מו זל ה כש זל יא סוד ה', וש . ד' הי שוהה רש י פי רי המ ה א', ונ מו זל ה) כש ל יו"ד (זל יא י', סוד של א' הי
שוהה ן' ו' רש י פי רי המ זו, ונ ת בה לל לל כש ל זו ני בה ה, אמ בה קי זו נש ר וש כה ה זה זל ב של ל גנ ף ענ אנ אות ו'. וש יא סוד הה ד. נ' הי חה ל אל סוד של וש
ל ה') אן (של כה שום של אות ה') מי יא סוד הה אות י', (י' הי יא סוד הה ד. ה' הי חה ל אל לה הוא כש שום של ע, מי צנ מש אל יא בה הי

למםה. ת שש מנ כש את חה רי קש ני ה, של נה טנ ה קש מה כש י חה זוהי

כםל הוא סוד הנ ד, וש חה כםל אל הנ ה, וש לל אי ה בש לל ים אי לולי ד, כש חה כםל הוא סוד אל הנ ה, וש לל אי ה בש לל לו אי לש כש יות ני אותי הה וש
יון לש ן על כה שש מי אותו  וש יון,  לש על ן הה כה שש מי סוד הנ ד בש ץ עומי רל אה ה בה טה מנ לש ן של כה שש מי ן הנ כי לה וש דושות.  יות קש אותי ד בש חה אל
יהה הה תוב (שמות כו) וש ן כה כי לה ד, וש חה יות אל הש ה לי זל ה בה לול זל כםל כה הנ כםל. וש ל הנ יון ענ לש ר על חי ן אנ כה שש ל מי סוד של ד בש עומי

ד. חה ן אל כה שש מי הנ

ים קי הי ן של כה שש מי ם הנ הוקנ יום של ה, בנ אי םא ורש ד. ב י אםבי יתו עמדי רי חמ אנ ק וש לי ם עממה ית גויי אשי תוב, (במדבר כד) רי כה
ים אותו. קי הוא הי ד של קום ענ יהה יהכול לה םא הה ל ן, של כה שש מי ת הנ ה אל ם מםשל יהקל תוב ונ כה ר, של מנ אל נל מו של ה, כש אותו מםשל
ת ים אל קי הה או לש ם בה ים, כגלה ני מה אג ם הה ל אותה אן, כה ף כה ה. אנ לה עש א בנ לה ה אל ימה קי המ ר לנ חי יש אנ אי שות לש ין רש אי ה של ירה בי גש לי

ת. יי בנ ל הנ ענ יהה בנ הוא הה שום של ים אותו, מי קי הי ה וש א מםשל בה ד של ם, ענ יהל די ל יש עממםד ענ םא יהכםל לנ ל ן, וש כה שש מי הנ

םא ל ם, וש תוב הוקנ כה , של רוהה אמ בי מו של ה, כש לה עש מנ ר לש חי ן אנ כה שש ם מי ה, הוקנ טה מנ ן לש כה שש מי ת הנ ה אל ים מםשל קי הי ן של יוה כי
ה, ל מםשל סוד של י הנ די ל יש נוז, ענ גה ר וש תה סש הוא ני יון, של לש על ם הה עולה סוד הה א מי לה ם אל םא הוקנ ל א) של לה י. (אל י מי די ל יש ש ענ רנ פי

מו. ן עי קי תנ תש הי י לש די כש
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ם י הי מי גו'.  וש ש  קםדל ת הנ אכל לל מש ל  כה ת  אי ים  עםשי הה ים  מי כה חמ ל הנ כה יהבםאו  ונ לו)  ה? (שמות  לה עש מנ לש תוב  כה ה  מנ
יהם הנ תוך  ס לש ני כה הי ים לש ילי בי ים ושש כי רה ם דש הי ים, של די דה צש ר הנ אה ל שש כה םאל וש מ ין ושש ם יהמי הי לו  ים? אי עםשי ים הה מי כה חמ הנ

ינו אותו. קי תש הי ה וש לה עש מנ ן לש כה שש מי ת הנ שו אל ם עה הי א אותו, וש לי מנ ולש

ין, יהמי לש ל  אי לש צנ בש םאל.  מ שש ד  צנ בש ה  זל וש ין,  יהמי ד  צנ בש ה  זל ב.  יאה לי הר אה וש ל  אי לש צנ בש ה  שה עה וש (שם)  ה,  טה מנ לש ן  כי מו  כש
י רי המ ים. ונ עםשי ים הה מי כה חמ ל הנ יהבםאו כה ב, ונ ם לי כנ יש חמ כםל אי ך - וש ר כה חנ אנ ן. וש דה ה מי זל ה, וש יהודה ה מי םאל. זל מ שש ב לי יאה לי הר אה וש

ה. לה עש מנ לש מו של כםל כש הנ נו, וש רש אנ בי

ם, עולה ן הה ק מי לי תנ סש א הי לה ל, אל טי בנ תש ר הי םאמנ ל ת ם. אנ עולה הה ת מי ול מה ל הנ טי בנ תש ן הי כה שש מי ם הנ הוקנ אותו יום של בש
דוש קה הנ , וש יחנ שי מה ך הנ לל םא מל יהב ד של ם ענ עולה הה ע מי רה ר הה ל ייצל טי בנ תש םא יי ל שום של נו. מי רש אנ בי מו של לט, כש שש םא יהכםל לי ל של
ד רנ פש ז ני ה, אה י מםשל די ל יש ן ענ כה שש מי ם הנ הוקנ של ח. כש צנ נל ת לה ול מה ע הנ לנ ז - (ישעיה כה) בי אה יו, וש עמשה מנ ח בש מנ שש רוך הוא יי בה
ש חה נה ף הנ ל תםקל ענ םאל, מי מ שש ל הנ ז של גל רם "ל, כםחנ הה אי מה ד סה רנ פש ה ני עה ה שה אותה לט. בש שש םא יהכםל לי ל ע וש ננ כש ני ע וש רה ר הה ייצל כםחנ הנ

טות אותו. סש הנ ם ולש דה אה ר בש בי חנ תש הי םא יהכםל לש ל ם וש עולה ל הה לט ענ שש םא יהכםל לי ל ע, וש רה הה

ה לו טה נה ל וש אםהל ת הה ח אל קנ ה יי תוב? (שמות לג) ומםשל ה כה ל, מנ גל עי ת הה ל אל אי רה שש יי שו  עה של ר, כש מנ ה אה הודה י יש בי רנ
ה רל שש םא יי ה ל שה דג קש ד הנ ה: צנ ר מםשל מנ ם. אה יהל יני ך בי יהה הולי הה ע של רה ר הה ה ייצל אה רה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ה. מה נל חמ מנ חוץ לנ מי
ע נה כש ני לט וש שש םא יהכול לי ה ל אה מש טג ד הנ ט, צנ ה שולי שה דג קש ד הנ צנ ן של מנ ל זש ר, כה ר אומי זה עה לש י אל בי ה. רנ אה מש טג ד הנ צנ תוך  בש

ה. בה רי ילה חמ הש ה תי עה שה רש ה - צור הה אה לי ילה מש הש ם תי יי לנ רושה יש ן של מנ ל זש ינו, כה ני ן שה ל כי ענ יו. וש נה פה לש

ד בל על ר הה םאמל י ונ נו  אתי רה קש ה לי דל שה ך בנ הםלי ה הנ זל לה יש הנ אי י הה ד מי בל על ל הה ר אל םאמל ת ר, (בראשית כד) ונ מנ אה ח וש תנ פה
ת תםב אל כש ך לי רנ צש דוענ הג ל. מנ מה גה ל הנ ענ פםל מי תי ק ונ חה צש ת יי א אל רל תי יהה ונ ינל ת עי ה אל קה בש א רי שה תי ה? ונ לה עש מנ תוב לש ה כה גו'. מנ וש

ל? מה גה ן הנ ה מי טה מש שש ם) ני ענ טנ ה הנ ק (מה חה צש ל יי יו של פש ת יה ה אל תה אמ רה שום של י מי כי עוד, וש ה? וש תורה ה בנ זל סוק הנ פה הנ

ת א אל רל תי א ונ לה ק? אל חה צש יי הוא  ה של עה ן יהדש יי ננ ק. מי חה צש יי ת  א אל רל תי ה, (ונ אי םא רש ה הוא סוד. ב סוק זל א, פה לה אל
ת לנ פי ת תש ענ ק, שש חה צש יי ל  ה אל קה בש ה רי יעה גי הי ה של עה שה ה, בש אי םא ורש ה) (ב עה יהדש םא  ל ה של ה מנ עה שה ה  אותה ה בש תה אמ ק, רה חה צש יי
יום י סי רי המ ה של תה אמ רה ה, וש של קה ין הנ די ז הנ גל רם ה אותו בש תה אמ רה ם), וש עולה ין בה ר די עורי תש ן מי מנ זש אותו  ה, ובש תה יש ה הה חה נש מי הנ
י רי המ ל. של מה גה אותו הנ ה מי מה צש ה ענ יטה מי שש הי ה וש נה כש רש ך ני שום כה ת. ומי ול מה הו סוד הנ זל ה, וש טה מנ ל לש מה ה הוא גה של קה ז הנ גל רם הה
ת. ול מה ל הנ (סוד של נו  מל מי ה  מה צש ענ ת  ה אל יטה מי שש הי ך  שום כה ומי ק.  זי חנ תש ל מי מה גה ה, אותו  של קה ין הנ די ל הנ כי תנ סש מי של כש
ל) מה אותו גה ה מי מה צש ה ענ יטה מי שש הי ה וש ינה כי רש ך הי שום כה ק, ומי זי חנ תש ל הי מה ר, אותו גה עורי תש ה הי זל ה הנ של קה ין הנ די ר הנ של אמ כנ וש

ם. ה שה בה םא יהשש ל וש

ים, עי שה רש ם הה מול אותה גש הו  זל ם לו.  לל שנ יש לו  מג וגש תוב (משלי יט)  כה סוד הנ נו  יש ה הנ זל ל הנ מה גה ה, הנ אי ורש םא  ב
כםל, יד הנ מי שש הנ כםל ולש כםל הנ אל ד לל עומי ל של מה גה הנ הו  זל ה לו. וש של עה יו יי דה מול יה י גש ע כי ע רה שה רה תוב (ישעיה ג) אוי לש כה של
לו או  רש ל, הל מה גה לומו  חמ ה בנ רואל י של ך, מי שום כה ם. ומי דה אה י הה ני יק) בש זי הנ רםג נ"א לש המ ד (לנ גל נל יד כש מי ן תה זגמה מש הו של זל וש

נו. מל ל מי צנ ני יו וש לה ר עה זנ גש ני ת של ול מה

ת אל ם וש דה ת אה ה אל טה סש הי יהה של ה הה זל ם, וש עולה ל הה כה ת לש ול ם מה רנ גה - של ך  א כה רה קש ה ני זל ה הנ אה מש טג ד הנ ה, צנ אי םא ורש ב
א בה ך  שום כה כםל, ומי ת לה ול ם מה רנ גה ם וש עולה ת הה עות אל טש הנ א לש הוא בה "ל, וש אי מה יו הוא סה לה ב עה כנ רה של אותו  תו, וש שש אי
ד ם ענ יהל רי חמ ך אנ שנ מש ז הוא ני יו, אה לה יך אותו אי שי מש הי ן של יוה כי יו, וש לה יך אותו אי שי מש הי ם הוא של דה כםל. אה ל הנ ט ענ שולי וש
ה, יתה בי ב לש רי קה תש מי י של ל מי כה ה. של יתה ח בי תנ ל פל ב אל רנ קש ל תי אנ למםה, (משלי ה) וש ר שש מנ ך אה שום כה ם. ומי ה אותה טה סש הי של

יו. רה חמ ת אנ כל של מש ני ת וש רל של קש ני את וש יא יוצי ז הי אה

ין די סוד הנ ק בש חה צש יי ת  ה אל תה אמ רה ן של יוה ה, כי של קה ין הנ די ד הנ צנ בםק בש דש לי יהה לו  הה ה של תה אמ רה של ה, כש קה בש ה רי ל זל ענ וש
ל ענ פםל מי תי ונ יהד -  ה, מי ת זל ה אל תה אמ רה של ב, כש הה זה ת הנ מנ זגהמ יף מי קי ר תנ חי ין אנ א די ד יוצי צנ אותו  מי ה של תה אמ רה וש ה  של קה הנ
ה אותה יו, מי בה יש אם מול לש ם גש לי שנ תוב (ישעיה סו) קול ה' מש ה. כה מה זגהמ ה  אותה ין מי די ן הנ פות מי רנ תש הי י לש די ל, כש מה גה הנ

ה. מה זגהמ

ם אי ר? וש חי ד אנ םא צנ ל ל וש גל ם עי ענ טנ ה הנ א, מה טש חי ת אותו הנ מו אל רש גה ה וש עמשל ל אותו מנ אי רה שש שו יי עה של ה, כש אי םא ורש ב
ינו, ני פה כו לש לש ר יי של ים אמ להי נו אל ה לה רו, (שמות לב) קום עמשי מש ם אה א הי לה ך! אל םא כה ל - ל גל עי רו  חמ ם בה הי רו של םאמש ת

ם. ב אותה כי ענ יהה לש ן הה רם המ ל אנ צונו של ורש

ים טי שש פנ תש ם מי שה ב, ומי הה זה ר הנ רה בש ני של ת כש סםלל את פש ב יוצי הה זה ד הנ צנ י מי רי המ אוי, של רה ה כה עמשה ה ננ עמשל מנ אי הנ דנ א ונ לה אל
ם ל אותה כה ים. וש די דה ה צש מה כנ ים לש די רה פש ני ב, וש הה זה ל הנ ת של סםלל פש ה  ל אותה של תוכו  ם הי הי םאל, של מ שש י הנ די דש ם צי ל אותה כה
ב, הה ה זה אל רש ש מנ מל של ף הנ תםקל שום של פו, מי קש תה ש בש מל של הנ של ים, כש רי הה ד בל ב עומי הה ל זה ן של ול דםם, גה ה אה אל רש ם מנ הל ייש לה של
א (תהלים צא) רה קש ני ל, וש גל עי כש לו  ה של אל רש מנ ש, הנ מל של ל הנ ף של תםקל אותו הנ ה בש נל מג מש אותו של ץ. וש רל אה בה יד אותו  ומולי
דםם, רוחנ אה ד הה צנ אותו הנ ים מי אי ה בה לל ל אי כה ב, וש הה זה ל הנ דםם של אה תוך הה ל הי גל תוך עי א מי ה יוצי זל ם, וש יי רה הר ב יהשוד צה טל קל

ם. עולה ים בה טי שש פנ תש ה מי אה מש טג רוחנ הנ ים מי די רה פש ני ם של ל אותה כה ה, של אה מש טג הנ

ם הי ה, של לל ים אי אי רה קש ני ה, וש בה קי ר ונש כה ם זה הי יו, וש לה ב עה רוכי י של מי ייש  ע, וש רה הה ש  חה נה יא הנ הי זו  ה הנ אה מש טג הנ רוחנ  וש
ם רםשל הה ית,  רי בש הנ יא סוד  הי םאת, של ז את  רי קש ני ש  קםדל הנ רוחנ  וש ם,  הל לה ים של די דה צש ם הנ ל אותה כה בש ם  עולה בה ים  ני מש דנ זש מי
ל ענ ה, וש לל ים אי אי רה קש לו ני ל אי בה י. אמ לי ה אי ה ה', (שמות טו) זל ן (ישעיה כה) זל כי ם. וש דה אה ם הה יד עי מי א תה צה מש ני דוש של קה הנ
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םאת - ל ז י - סוד של נםכי אה ה, וש נה חש כנ שש ה תי לל ם אי תוב (ישעיה מט) גנ ך כה שום כה ל. ומי אי רה שש יך יי להל ה אל לל תוב אי ה כה זל
יות. כי ה בש מה כות כנ בש ם לי הל ם לה רנ א גה טש אותו חי יהה. של י בוכי ני ה אמ לל ל אי תוב (איכה א) ענ כה ך. וש חי כה שש םא אל ל

ל אי רה שש יי ל  לט ענ שש ה לי זל קום הנ מה שות לנ ה רש נה תש ני שום של ם? מי ענ טנ ה הנ יהה, מה י בוכי ני ה אמ לל ל אי ר ענ חי ר אנ בה דה
ל ר ענ בה דה יהה. סוד הנ י בוכי ני ה אמ לל ל אי תוב ענ לט, כה שש שות לי ם רש הל ה לה נה תש ני שום של ש, ומי דה קש מי ית הנ ת בי יב אל רי חמ הנ ולש

י. ני את אמ רי קש ני ש של קםדל יהה - זו רוחנ הנ י בוכי ני לט. אמ שש שות לי ם רש הל ה לה נה תש ני ה של אה מש טג ד הנ הו צנ ה - זל לל אי

ים מי יש קנ תש םא מי ל ם של ל אותה כה אי. של דנ ך הוא ונ ית - כה רי בש י הנ רי בש ה די לל תוב (דברים כח) אי י כה רי ר, המ םאמנ ם ת אי וש
ל כה ה מי תה רור אנ תוב (בראשית ג) אה כה רור, של הוא אה של נו  רש אנ בי של מו  לות, כש לה קש ל הנ ם כה שה ה, של לל אי תוך  א מי לה אל
ר של ות אמ צש מי ה הנ לל ית. (ויקרא כז) אי רי בש י הנ רי בש ר די בנ עה י של מי ד לש עומי ה, של לל ר אי מנ אה ים וש די קש ך הי שום כה ה. ומי מה הי בש הנ
ד רי פה יי ם וש שה ר מי מי שה יי זו, וש ך הנ רל דל הנ ה מי טל סש םא יי ל ם, וש דה אה ת הה ר אל הי טנ ה לש תורה וות הנ צש מי שום של ה, מי ת מםשל ה ה' אל וה צי

מיהלם.

תוב כה ן, וש ענ ננ י כש בי הוא אמ ם, של א חה י יהצה רי המ אי. של דנ ך הוא ונ דםת נםחנ נםחנ - כה ה תולש לל ר, (בראשית ו) אי םאמנ ם ת אי וש
ב, הה יב זה רי קש ן הי רם המ אנ ב, וש הה זה ת הנ סםלל פש תוך  ה הי לל ל אי ה כה ל זל ענ ה. וש לל ל אי ה של הוא סוד זל ן, וש ענ נה רור כש (שם ט) אה

ש. אי ב וש הה ה זה ד זל צנ ד, וש חה כםל אל הנ ש, וש אי ף הה תםקל לול בש הוא כה לו, של ר) של חי אנ ד (הה צנ הוא הנ של

ל אי רה שש יי יו  הה ה של ק בו. ומנ זי חנ תש הי ן לש מנ זש אותו  קום בש ה מה אה צש ר, מה בה דש מי את בנ צי מש יד ני מי תה ה של אה מש טג הנ רוחנ  וש
מו ם כש הל ם לה רנ י גה יננ ר סי ל הנ ענ דו  מש עה של כםל - כש ת לנ ול ם מה רנ גה ם וש עולה יל בה טי הי ה של אשונה ה רי מה זגהמ ה  אותה ים מי הורי טש
תוב כה הו של ם. זל יהל רי חמ ם אנ יהל דורותי ם ולש עולה ל הה כה ם ולש הל ת לה ול ם מה רנ גה ם, וש יהל לי ר עמ בי גנ תש הי ם ולש א אותה מי טנ ם לש קםדל מי
ך ר כה חנ ר אנ זנ ן חה רם המ אנ ך  שום כה גו'. ומי וש מותון  ם תש דה אה ן כש כי גו'. אה וש ם  תל ים אנ להי י אל תי רש מנ י אה ני (תהלים פב) אמ

ל. גל עי ר בה הי טה הי ך לש ר כה חנ אנ ים, וש דושי ים קש ה יהמי עה בש ם שי אותה ה בש יונה לש על ה הה מונה אל סוד הה ר בש הי טה הי לש

שום ם? מי ענ טנ ה הנ ל. מה גל א עי יהה יוצי םא הה יהה, ל םא הה הוא ל לו  אי ר, של הי טה הי ן לש רם המ ה אנ צה כםל רה ה, בנ אי םא רש וב
או, מש טש ל ני אי רה שש יי ם, וש ה שה לה לש כש ני ה וש דה ה יהרש אה מש ש. רוחנ טג מל של הנ ב מי הה זה הנ ש, וש מל של ק הנ הוא חםזל ין, וש רםן הוא יהמי המ אנ של

רו. המ טנ ני ד של א, ענ מה טש הוא ני וש

םאל מ הוא שש ל. וש גל עי ינו  ימי הוא שור, ומי םאל, של מ שש ד הנ צנ הוא מי ל, של גל א עי יהצה שום של א? מי מה טש ם ני ענ טנ ה הנ מה
ל ענ ל יהדו. וש א ענ יהצה םאל וש מ ל בו שש לה כש ין, ני הוא יהמי רםן של המ אנ ן. וש תה עש בנ רש אנ םאול לש מ שש הנ י שור מי ני תוב ופש כה ר, של מנ אל נל מו של כש

ם. רנ הוא גה מו של ל, כש גל ן לו עי תנ ן ני כי

ל, אי רה שש או יי טש חה ן של מנ זש י בי רי המ ם, של עולה ל הה ם ענ קםדל מי ת כש טל שולל ת וש רל בל גנ תש זו מי ה הנ אה מש טג רוחנ הנ של ך, כש שום כה ומי
שום יר, מי עי יב שה רי קש הנ כו לש רש טה צש ר, הי הי טה הי צו לש רה ל וש אי רה שש רו יי המ טש ני של ם. כש קםדל מי ע כש רה ר הה ם אותו ייצל יהל לי יכו עמ שי מש הי

נו. רש מנ אה ה של אה מש ע, אותו רוחנ טג רה ר הה ל אותו ייצל קו של לש יר הוא חל עי שה של

ד צנ ל. שור מי גל ה עי ית שור? זל ני בש ה תנ ה זל ב. מנ של ל עי ית שור אםכי ני בש תנ ם בש בודה ת כש ירו אל יהמי תוב (תהלים קו) ונ כה
ה ינה כי ם - זו שש בודה ת כש ירו אל יהמי ה, ונ אי םא ורש ל יהדו. ב א ענ יהצה ר בו וש בי גנ תש הי םאל וש מ ל בו שש לה כש ני ין, וש ן יהמי רם המ םאל, אנ מ שש הנ
ד ם ענ עולה הה זו מי ה הנ מה זגהמ ה הנ רה בש םא עה ך ל שום כה ר. ומי חי ל אנ א, אי מי קום טה מה ה בש יפו אותה לי חל הל ם, וש יהל ני פש ה לי כה לש הה של
ן יר מי עמבי ה אנ אה מש טג ת רוחנ הנ אל ר (זכריה יג) וש מנ אל נל מו של ם, כש עולה הה רוך הוא מי בה דוש  קה ה הנ נה ירל עמבי ינ ן של מנ זש אותו 

נו. רש אנ י בי רי המ ץ, ונ רל אה הה

ה שה םא עה ל ע של מה שש ה. מנ זל ל הנ גל עי א הה ייצי ונ ש  אי בה הו  כי לי שש אנ תוב וה כה וש ה,  כה סי ל מנ גל עי הו  עמשי ינ ונ תוב (שמות לב)  כה
ה אה מש טג הנ ה רוחנ  רה בש גנ תש םא הי ן ל רם המ א אנ לי מה לש אי נו, של רש אנ בי של מו  אי כש דנ ונ א  לה הו? אל עמשי ינ ונ ה  ה זל ך, מנ ם כה אותו. אי

וות). רנ תש הי נות אותו (לש בש יך, ייש לי רי צה קון של ל תי ל כה בה ב, אמ הה זה ל בנ לי כה הי לש

יחנ לי צש םא מנ ל ש וש מה ן מנ ול אותו גה ם בש ה אותה עושל י של ייש מי יהדו. וש יחנ בש לי צש ים ומנ פי שה ה כש עושל י של ה, ייש מי אי םא ורש ב
ר. שה כש ם מג דה יך אה רי לו צה לה ים הנ עמשי מנ י לנ רי המ יהדו, של בש

תוב (במדבר כה שום של יהדו, מי ה בש חה לה צש הנ לו לש ים של פי שה כש ם הנ אותה ר לש שה כש יהה מג הוא הה ם, של עה לש בי ה מי אי םא ורש ב
יו ינה ה עי אי רש יד, ומנ מי ה תה תומה ת סש חנ ן אנ יי ענ ד. של חה כםל אל ן הנ יי ענ תום הה ן וסש יי ענ ם הה תג ן. שש יי עה ם הה תג ר שש בל גל ם הנ אג כד) ונש
ל ה של אל רש מנ כםל, הנ ן בנ זגמה י, מש תי יש עי ינד אי ח בש לנ שי תוב (ויקרא טז) וש ינו. כה עי יהה לו בש ה. מום הה רה שה ך יש רל דל יהה בש םא הה ל
םא ר בו מום ל של יש אמ ל אי תוב? (שם כא) כה ה כה ה מנ מה עי ש  מי תנ שש יי י של ש, מי קםדל ל רוחנ הנ בה ה. אמ שורה םא כנ ל יו של ינה עי

. חנ סי ר או פי וי יש עי ב אי רה קש יי

תוב כה כנ כםל,  הנ ב מי רי חה הוא  ר של בה דש מי א  צה מה לט.  שש לי קום  מה ה  לה ת  תי לה ה  אה מש טג הנ רוחנ  לש ן  קנ תש כםל הג הנ אן  כה וש
י די ן כש רם המ א אנ צה אוי. מה רה יק כה פי סש ב מנ הה א זה צה לו. מה טון של לש שי ם הוא הנ שה מי גו', של ב וש רה קש ענ ף וש רה ש שה חה (דברים ח) נה

ה. עמשל מנ ם הנ לנ שש ני א וש יהצה אוי, וש רה קומו כה ת מש ים אל לי שש ז הי ל בו. אה לי כה הי ין ולש יהמי ק בנ זי חנ תש הי לש

רוחנ זו  ה.  דםלה גש ה  אה טה חמ ה  זל הנ ם  עה הה א  טה חה א  נה אה תוב (שמות לב)  כה של ה?  תה יש הה ה  אה מש טג רוחנ  של נו  לה ן  יי ננ ומי
אותו ל מי גל יב עי רי קש ר, הי הי טה הי ן לש רם המ ה אנ צה רה ן של מנ זש קומות. ובי ה מש מה כנ נו בש רש מנ אה י של פי י, כש מוני דש קנ ש הנ חה ה, נה אה מש טג הנ
ד צנ ין בנ ה די עמשה ננ של י כש רי המ יעו, של ני כש הנ ין לש ה בו די שה עה ו של שה כש ענ לט, וש שש ה אותו לי שה ה עה אשונה רי ין. בה עמשות בו די ד לנ צנ הנ

דו. צי ים מי טי שולש ם של ל אותה ים כה עי נה כש ה, ני זל הנ
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י די ש, כש י אי לי גו'. צש וש א  נה נו  מל מי לו  םאכש ל ת תוב (שם יב) אנ ם כה הל לה ד של צנ הנ אותו  ם, בש יי רנ צש מי ה, בש אי םא ורש ב
ן מו כי ים. כש טי םא שולש דו ל צי ים מי אי בה לו של ל אי ז כה אה יעו, וש ני כש הנ בםר אותו ולש שש יו, לי עה רה ל כש םאשו ענ ף. ר יחו נודי ה רי לל עמ ינ של

טו. לש שש םא יי ל ים של אי מי טש ים הנ די דה צש ם הנ ל אותה יענ כה ני כש הנ י לש די גו', כש ה וש ימה מי ה תש מה דג ה אמ רה (במדבר יט) פה

, שוהה רש י פי רי המ ך הוא, ונ ר לו, כה מנ ה? אה מה לה ה, וש הורה יא טש ה, הי דושה יא קש ה הי רה פה י הנ רי המ א, ונ בה י אנ בי ר לו רנ מנ אה
ה - זו מה דג ל. אמ אי רה שש יי ר  רנ ה סה רה ה סםרי רה פה י כש ר (הושע ד) כי מנ אל נל של מו  ה, כש רה ה פה תה יש כגיות הה לש ע מנ בנ רש ל אנ ל של לה כש
ה מום - זו ין בה ר אי של י. אמ דנ כות מה לש ה - זו מנ ימה מי ב. תש הה זה םאש הנ ה הוא ר תה תוב (דניאל ב) אנ כה ל, של בל כות בה לש מנ
יהה עםל. לל ה עה לה םא עה ל דום, של כות אל לש יהה עםל - זו מנ לל ה עה לה םא עה ר ל של ה). אמ מונה אל י הה כי רש דנ ים לש רובי ם קש הי ן (של וה כות יה לש מנ

ד. חה ם אל ים - כגלה תובי כש רםש בנ דש נו לי תש ים ני רי בה ה דש מה כנ ב של ל גנ ף ענ ה, אנ זל ר הנ בה דה ל הנ סוד של הנ וש

ך הוא, ה כה א - סוד זל מי טה הור מי ן טה תי י יי ד. מי חה םא אל א ל מי טה הור מי ן טה תי י יי תוב (איוב יד) מי כה ר, של מנ אל י נל רי המ
ת רל ש בועל אי ש בש ת אי פנ רי שש ן לי תה ני ין וש די ה בו  עמשל ננ ו של שה כש ענ א, וש מי ה טה לה חה תש הנ י בנ רי המ א. של מי טה א מי יוצי הור של הו טה זל של

א. מי טה א מי יהצה הור של א, טה מי טה הור מי ו הוא טה שה כש ר, ענ פה ה עה עמשל ננ וש

ד ז ענ ר, אה פל ית אי עמשי ננ ן של יוה כי אי. וש דנ ך הוא ונ י כה רי המ ים, של אי מה טש ם ני ה, כגלה ים בה קי סש ענ תש מי לו של ל אי ך, כה שום כה ומי
מו ם? כש ענ טנ ה הנ ר, מה פל א. אי מי טה גו' וש ף וש אםסי ס הה בל כי ר וש מנ אל נל של מו  ם, כש ת כגלה א אל מי טנ ם, מש שה ק מי לי תנ סש יי ס וש ני כנ תש יי של
ז ם, אה יי ר מנ פל ל אותו אי ן ענ תה ני ן של יוה כי ם. וש יכל לי גש פות רנ ת כנ חנ ר תנ פל יו אי הש י יי ים כי עי שה ם רש סותל ענ ר (מלאכי ג) וש מנ אל נל של

א. מי טה הור מי הוא טה

שום ץ. ומי את רםבי טה ח חנ תנ פל ר (בראשית ד) לנ מנ אל נל מו של את, כש טה י חנ תוב (במדבר ח) מי כה ר - של בה דה סוד הנ וש
ן גה סש ה לנ נה תש ני ך  שום כה ה. ומי נל חמ מנ חוץ לנ ל מי ה אל יא אותה הוצי תוב, וש ה כה לה חה תש הנ אי, בנ דנ ץ ונ את רםבי טה ח חנ תנ יא פל הי של
ת ה אל רואל ן של יוה ה, כי אה מש טג ד רוחנ הנ ל צנ כה הור. וש ו טה שה כש ענ א, וש מי ה טה לה חה תש הנ א. בנ מי טה הור מי הו טה זל דול. וש ן גה כםהי םא לש ל וש

קום. אותו מה ב בש םא יושי ל , וש חנ ה בורי זל

ת טל םא שולל ל ת, של ענ ננ כש ה ני אה מש טג רוחנ הנ ש, וש קםדל ת רוחנ הנ טל ן שולל ל כי ענ א. וש מי כםל טה ה, הנ דה י ני אי, מי דנ את ונ טה י חנ מי
יהה הה וש תוב (דברים כג)  כה ה, של אה מש טג יא רוחנ  הי שום של ה, מי נל חמ מנ חוץ לנ ה - מי אה מש טג הנ ל רוחנ  ין של די הו  זל וש ל.  לה כש

קו. שה א ונש בה י אנ בי א רנ דוש. בה יך קה נל חמ מנ

רוחנ טון. וש לש שי ן לו  תנ נה הוא  רוך  בה דוש  קה נו, הנ רש מנ אה י של פי ים כש רי בה דש ל הנ כה ב של ל גנ ף ענ עון, אנ מש י שי בי ר רנ מנ אה
ים דושי ם קש אותה ט לש רה לות פש גנ ן לש תה םא ני ל של ד, וש חה ך סוד אל ר לש אםמנ םא וש ים. ב די דה צש ל הנ כה ה בש יעה ני כש הנ לש יך  רי ה צה אה מש טג הנ

ים. יוני לש על

ה מה כנ ם בש עולה לט בה שש טון לי לש רוך הוא שי בה דוש  קה ן לו הנ תנ ה, נה אה מש טג הוא רוחנ  ה של זל קום הנ מה ה, לנ אי םא ורש ב
תוך ינו בש לי ג עה רי טש קנ םא יש ל נו של מל ר מי מי שה הי ים לש יכי רי צש לון, של הםג בו קה נש שות לי נו) רש ין לו (לה אי יק, וש זי הנ יהכול לש ים, וש די דה צש
א צי מה םא יי ל נו, (של לה ה של שה דג קש תוך הנ ן בש טה קום קה ת לו מה תי ים לה יכי רי צש נו של ד ייש לה חה ן סוד אל ל כי ענ נו. וש לה ה של שה דג קש הנ

תו. יטה לי את שש ה יוצי שה דג קש תוך הנ י מי רי המ נו) של לה ה של שה דג קש תוך הנ ג בש רי טש קנ מש

ה חוצה הנ א  צי תי של ל  גל עי ל  של ת  חנ אנ ה  עמרה שנ ין)  לי פי תש בנ של ר  עה שי (סוד  יענ  ני צש הנ לש ין  לי פי תש הנ סוד  תוך  ים  יכי רי צש של
ה זל חות מי ל פה בה ה, אמ עורה שש ית כי עמשי ננ ה זו וש עמרה ת שנ רל בל חנ תש ם מי אי ט לש רה א, פש מי טנ ינו מש ה אי ר זל עה י חוט שי רי המ ה, של אל רה תי וש
י די קום, כש מה ה  ת לה תי לה וש נו  לה ה של יונה לש על ה הה שה דג קש תוך הנ בש ה  יס אותה ני כש הנ לש יך  רי ה צה עמרה שנ ה  ת אותה אל א. וש מי טנ םא מש ל

נו. לה שות של דג קש ינו בנ לי ג עה רי טש קנ םא תש ל של

ף תי תנ שש מי קו  לש חל ה וש יונה לש ה על שה דג קש ם בי דה אה ת אותו  ה אל רואל של כש ה. של אל רה תי ה של חוצה ה הנ עמרה שנ ה  אותה א מי ייצי וש
ים לו ני םא נותש ם ל אי קום. וש מה ן לו  תנ י נה רי המ ה, של טה מנ ה ולש לה עש מנ לש יק לו  זי הנ ל לש םא יוכנ ל ג לו, וש רי טש קנ םא יש ז ל ם, אה שה לש
ו שה כש ענ י של לוני ר: פש אומי ה, וש לה עש מנ יו לש לה ג עה רי טש קנ ה לש עולל ה, וש טה מנ יק לו לש זי הנ זו, יהכול לש ה הנ שה דג קש קום) בנ ק (מה לל אותו חי
יר עי ן שה כי ל יהדו. (וש ש ענ ני עה יי ם וש דה ל אותו אה ין ענ יענ די גי ינ ד של יו. ענ אה טה ם חמ ך הי כה י וש לוני יום פש ה בש שה ך עה כה וש ך  ש, כה די קנ מש

.( חנ לי תנ שש מי הנ

יום בש ה  יונה לש על ה  שה דג קש בי ש  די קנ תש הי לש ים  ילי חי תש מנ של כש ה,  זל סוד  ים  עי יודש יו  הה של ים,  עושי ל  אי רה שש יי יו  הה של וכש
א צי מה יי םא  ל י של די ם, כש יהל יני ק בי לל חי ת לו  תי לה וש קום  מה אותו  לש קו  לש ת חל ת אל תי לה יהד  ים מי לי כש תנ סש מי יו  ים, הה פורי כי הנ
ר בה טםל דה ים לי ני מש דנ זש מי ם של נות הי חמ ה מנ מה כנ בוצות וש ה קש מה כנ ל. של אי רה שש י יי אי טה יר חמ כי זש הנ םא יהבואו לש ל ם וש יהל לי ג עמ רי טש קנ מש

ע. רנ יחו בו לש גי םא ינשש ל ה, וש לה עש מנ יו לש אה טה רו חמ כש זה םא יי ל ר של מי שה הי יהכול לש י של ל מי קו של לש י חל רי שש ג. אנ רי טש קנ א לש בה של נו כש מל מי

י רי המ ך, של תש גה שה הנ יד בש פי קש תנ ך וש רש ענ י צנ רי שש ר קי תי הנ ך וש א, לי בה א אנ בה ר לו: אנ מנ א. אה בה י אנ בי ל רנ יו של ינה גו עי לש ך זה ין כה בי
יו. אה ירי תוב (תהלים כה) סוד ה' לי כה ים, של יקי די צנ נו לנ תש ה ני תורה סודות הנ

ת ן אל דה ב וש רוך הוא) יושי דוש בה קה דוש (הנ קה ין הנ די ית הנ דון, ובי ם ני עולה ה הה נה שה םאש הנ ל ר יום של ה, בנ אי םא ורש ב
ים מי שה רש ני ם, וש יהל לי עמ יחנ  גי שש ת הוא מנ ול מה לנ דונו  ני ם של ל אותה כה ה, וש ד זל צנ ד מי ר עומי חי אנ ד הה צנ הנ אותו  ם, וש עולה ל הה כה
יחנ גי שש םא מנ ל ענ וש םא יודי ל כםל, של ב לו הנ בי רש ענ תש ז מי ר, אה אותו קול שופה ים בש מי חמ ים רנ רי עורש ל מש אי רה שש יי ה של עה שה יו. ובש נה פה לש

ים קי תה ם פש ים עי אי אי יוצש דנ ת, ונ ול ם מה יהל לי ר עמ זנ גש ני ה וש שובה תש רו בי זש םא חה ל לו של ל אי ך כה ר כה חנ אנ ד של דונו, ענ ני ם של אותה בש
ין. די ה הנ עמשה ננ ד של ים, ענ קי תה פש ים הנ רי םא חוזש רו לו, ל סש מש ני ן של יוה ים לו. כי רי סה מש ני ך וש לל מל ית הנ בי מי
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יון לש על סוד  בש י  רי המ ן) של כי של ל  כה וש ן  כי ל של כה (וש דו.  בנ לש ם  דה אה ן  כי ל של נו, כה מל ר מי מי שה הי לש ים  יכי רי צש ל  אי רה שש יי ל  כה וש
םא ל י של די ד, כש חה יר אל עי ש, שה די חנ תש הי ה לש ה רוצה נה בה לש הנ של ש, כש חםדל וש ש  ל חםדל כה בש ת לו  תי לה ר וש מי שה הי ים לש יכי רי ה צש לה עש מנ לש של
ש די חנ תש הי לש ה  שה דג קש ק בי יננ ה תי דושה קש ה הנ נה בה לש הנ וש אוי,  רה כה קו  לש ת חל טםל אל יי וש ה)  חה מש שי (הנ שות  דש חנ תש הי ל הנ ענ ג  רי טש קנ יש

כהרהאוי.

יד מי הוא תה ה, של זל ר הנ חי אנ הה וש נו.  רש אנ י בי רי המ ונ ר,  ענ ננ את  רי קש ני ך  שום כה ש, מי חםדל וש ש  ל חםדל כה ת בש של דל חנ תש מי של וכש
חוד יי ד בש חה ם אל ם ענ הי ים, של דושי קש ל הנ אי רה שש ך, יי שום כה יל. ומי סי ן וכש קי זה ך  לל א מל רה קש ה, ני נה מל א מי םא יוצי ל ה וש אה מש טג בש
תוב כה א, של בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ם בה יהל רי שש כםל. אנ ן הנ ל מי צי נה הי ה לש צה ם עי הל ן לה תנ נה הוא  רוך  בה דוש  קה דוש, הנ קה

ר. אי פה תש הי י לש דנ ה יה עמשי י מנ ענ טה ר מנ צל ץ ני רל שו אה ירש ם יי עולה ים לש יקי די ם צנ ך כגלה מי ענ (ישעיה ס) וש

השלמה מההשמטות (סימן ה, עי' עליו לעיל דף רל"ה ע"ב)

ע בנ רש ל אנ ד ענ עומי יענ של קי רה הו הה , זל יענ קי רה ל לה ענ מנ תוב (יחזקאל א) ומי גו'. כה ה וש ל מםשל ן אל כה שש מי ת הנ יאו אל יהבי ונ
ה. לה עש מנ ל לש כי תנ סש הי םאש לש פות ר ן זוקש ינה ן, אי הל ה בה כל מנ ד של חה יר אל וי תוך אמ לות בש ענ תש מי של כש יות, של חנ

ץ רל אה ל הה ענ יות מי חנ א הנ שי נה הי תוב ובש כה לות, של ענ תש ן מי ה רוחנ כגלה אותה ן, ובש כגלה ה בש כה יהה מנ ה רוחנ חנ אותה שום של מי
ים. ני אופנ יהה בה חנ י רוחנ הנ תוב כי כה ם. וש תה עגמה ים לש ני אופנ או הה שש נה יי

ן הי זו, וש יהה הנ חנ ת הנ חנ תנ ע של בנ רש ן אנ ת אותה ה אל עמלל ן, הוא מנ יהל לי יר עמ וי ה אותו אמ כל מנ של א כש לה לות? אל ענ תש ה מי מה לה
תולות בש (תהלים מה)  תוב,  כה הנ סוד  נו  יש הנ וש ליון,  על הה ר  זםהנ לנ ה  יאות אותה בי מש של ד  ענ ה,  לה עש מנ לש ה  עמלות אותה מנ
א, סי כי יא  הי של זו,  הנ יהה  חנ הנ מי זו  זה םא  ל וש ך,  כה אות  רה קש ני לו  לה הנ ע  בנ רש אנ של שום  מי ך.  לה אות  מובה יהה  עותל רי יהה  רל חמ אנ
ת או אל שש יי ה - (בראשית ז) ונ סוד זל ה. וש לה עש י מנ פי לנ א כש סי ין כי קי תש הנ ה לש לה עש מנ ה לש טה מנ ה מי עמלות אותה ים. ומנ מי עולה לש
ל ן אל כה שש מי ת הנ אל יאו  יהבי ונ תוב,  ז כה ה, אה עמלות אותה ה מנ לל אי וש ה  לה עש מנ ה לש לה ענ תש מי של ץ. וכש רל אה ל הה ענ ם מי רה תה ה ונ בה תי הנ

מםשלה.

מות ר דש מנ אל נל מו של ה, כש ל מםשל ה. אל בה תי ת הנ או אל שש יי תוב ונ כה ך, וש אות לה ר מובה מנ אל נל מו של ן, כש כה שש מי ת הנ יאו אל יהבי ונ
י םא יהדון רוחי תוב (שם ו) ל כה ם? של דה א אה רה קש ני נו של ן לה יי ננ ם. ומי דה ל אה נו סוד של יש הנ ה, וש לה עש מה לש יו מי לה ם עה דה ה אה אי רש מנ כש
נו יש הנ יו, וש לה ת עה דל ם עומל דה ל אה מות של ה דש זל א הנ סי כי ל הנ ך ענ שום כה ה. ומי נו מםשל יש הנ ר, וש שה ם הוא בה גנ שנ ם בש עםלה ם לש דה אה בה

נו. רש מנ אה י של פי עולות, כש של יות כש חנ ע הנ בנ רש לו אנ ן - אי כה שש מי ת הנ יאו אל יהבי ה. ונ מםשל

ים בו זי ם אוחמ הו) כגלה בה י אמ בי ר רנ מנ ה, (אה דושה ה קש שוקה תש ם בי כגלה גוף, של י הנ רי בש ל אל לו כה ן - אי כה שש מי ת הנ יאו אל יהבי ונ
ה עמלותה הנ ים לש יכי רי ם צש ה הי אשונה רי ה. בה פה חג ה לנ לה יס כנ ני כש הנ ן, לש כה שש מי ת הנ אל יאו  יהבי ד. ונ חה אל ה כש בה קי ר ונש כה יק זה בי דש הנ לש

נו. רש אנ י בי רי המ יד, ונ מי יהה תה לל םא אי ך הוא יהב ר כה חנ אנ יו, וש לה ה אי יאה בי המ לנ וש

ל כה ה בש מונה אל ל סודות הה חוד של ים יי די ינחמ חוד, ומש יי י הנ רי שש ים, קי רי שה קש ם הנ ל אותה ן - סוד כה כה שש מי ת הנ יאו אל יהבי ונ
ים יקי בי דש מנ ן של יוה כי ה. וש מםשל לש ה  ים אותה יאי בי מש ד של ה, ענ זל א הנ סי כי לנ ה  ים אותה לי עמ ם מנ יות) הי חנ ע הנ בנ רש אנ לו  יום, (אי
ם ל אותה חוד של יי ל הנ ר של של קל ה, בנ ל סוד זל ים ענ יי חנ קור הנ מש כות מי רה ים בש יחי וי רש מנ של יו  ם הה ז הי ה, אה מםשל לש ה  אותה
גו', ה וש אכה לה מש ל הנ ת כה ה אל א מםשל ינרש תוב, ונ ה כה סוד זל אוי. וש רה כםל כה ל הנ חוד של יי ים הנ רי שש קנ מש של ה, כש סוד זל ים. וש רי שה קש הנ
ת ים אי עםשי ים הה מי כה חמ הו (שמות לו) הנ זל ה, וש רוי בה ה שה מםשל ה של גה רש דנ קום הנ מש כות מי רה יחו בש וי רש ה. הי ם מםשל ך אםתה רל בה יש ונ

אוי. רה ש כה קםדל ת הנ ת עמבודנ ר אל די סנ ים לש עי ם יודש הי שום של ש, מי קםדל ת הנ אכל לל ל מש כה

אוי. רה ר כה של קל ה וש לה פי יא תש ם הי ים בו אי לי כש תנ סש חוד, מי ר יי קושי שור) וש קי ה (וש לה פי ל תש לי פנ תש מי י של ל מי ן, כה ל כי ענ וש

אות. כות יוצש רה בש ל הנ כה קום של מה הנ ה מי אשונה רי ך בה רי בה תש י הוא מי זנ אוי, אמ רה ם כה ר הי של קל אותו הנ ה וש לה פי ה תש ם אותה אי וש
ה. ם מםשל ך אםתה רל בה יש יהד - ונ גו'. מי ה וש שו אםתה ה עה ני הי תוב, וש כה הו של זל

יך רי לו צה לו, וש ת של יי בנ ל הנ קון של תי אות בנ רה הי ת, לש יי בנ ל הנ ענ הוא בנ ה, של ל מםשל ן אל כה שש מי ת הנ יאו אל יהבי ך ונ שום כה ומי
ם אותה ובש ים  רי תה סש ם  אותה בש ה  אות אותה רש לי וש ן  בוני תש הי לש ר  חי אנ לש נו  תש ני םא  ל של  , יהה סודותל וש יה  קונל תי ת  אות אל רש הנ לש

דו. בנ ה לש מםשל ט לש רה ה, פש לה סודות של הנ

כםל ת הנ ה, אל מםשל לש אותו  יאו  בי הי של יו. וכש לה ל כי ת כה אל ל וש אםהל ת הה ה אל ל מםשל ן אל כה שש מי ת הנ אל יאו  יהבי ן ונ ל כי ענ וש
ים רוצי יו  הה של ה. וכש זל ה בה יס זל ני כש הנ ר, לש יבה אי ר בש יבה ד, אי חה אל ד וש חה ל אל ת כה ן אל קי תנ ים, לש דועי ים יש רי יבה אי בש לו  יאו  בי הי
יהדו, ה בש לה כםל עה יהד הנ ה, מי מםשל יאו אותו לש בי הי ן של יוה ם. כי יהל ידי ה בי יהה עולל םא הה ה, ל זל ה בה יס זל ני כש הנ ה ולש זל ה בה ן זל קי תנ לש
ן, כה שש מי ם הנ תוב הוקנ כה ן, וש כה שש מי ת הנ ה אל ם מםשל יהקל תוב, ונ כה הו של קומו. זל מש ס לי נה כש ני ה וש יהה עולל ר הה יבה אי ר וש יבה ל אי כה וש

נו. רש אנ י בי רי המ ונ

ל של ם  קונה תי ת  אל ן  קי תנ לש יל  חי תש הי וש ן  כה שש מי הנ ת  אל ים  קי הה לש ה  מםשל יל  חי תש הי של כש ה  עה שה ה  אותה בש ה,  אי ורש םא  ב
יל חי תש הי של א. כש מי טה ר הנ חי אנ ד הה צנ ל הנ ים של קוני תי ל הנ כה וש ים  רי יבה אי ל הה כה פו  ז רה ה, אה זל ה בה ם זל יסה ני כש הנ ים לש רי יבה אי הה
ל כה נו, של רש אנ י בי רי המ ה. ונ פל רנ תש ה מי זל ק - וש זי חנ תש ה מי א. זל מי טה ר הנ חי אנ ד הה צנ ה הנ רפל תש ה - מי זל ה הנ שה דג קש ד הנ ק צנ זי חנ תש הי לש
צור וש ים  לנ רושה יש  - ה  זל סוד  וש ב.  רה חל נל ה  זל וש א  לי מנ תש ה מי זל ר.  חי אנ ד הה צנ י הנ רי בש ל אל ים כה פי רנ תש ק, מי חםזל יא בש הי ן של מנ זש

ה. פל רש ה ני ק - זל זי חנ תש ה מי זל של ן, כש ל כי ענ ה. וש בה רי ה - זו חמ אה לי זו מש של ה, כש עה שה רש הה

ן ל כי ענ ה. וש טה מנ לש סוד של ק מי זי חנ תש םא יי ל ה, וש לה עש ל מנ סוד של ק מי זי חנ תש הי ן, לש כה שש מי ת הנ ה אל ם מםשל יהקל ך, ונ שום כה ומי
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םא ל נו, וש מל יר מי אי הה ן לש כה שש מי ת הנ ים אל קי הה הוא לש יך  רי ה, צה ירה אי מש יהה הנ רש לנ קש פנ סש אנ הה ל תוך  סוד של יהה מי הה ה, של מםשל
לות ענ תש הי ה לש יכה רי ל צש אי רה שש ת יי סל נל ה, כש אי םא ורש ר. ב חי אנ םא מי ל ש, וש מל של ן הנ יר מי אי הה ה לש יכה רי ה צש נה בה לש ה) הנ ל זל ענ ר. (וש חי אנ מי

ש. מל של תוך הנ ק בש בי דנ תש הי ה ולש לה עש מנ לש

ם דה תוב (תהלים לו) אה עון, כה מש י שי בי ר רנ מנ ה. אה עםלה יא הה ה הי עםלה ת הה םאת תורנ ז ו)  ר, (ויקרא  מנ אה וש ח  תנ פה
ד. חה כםל אל יות הנ הש א, לי בה ם הנ עולה תוך הה ה בש לה בוק של די ה, וש לה עש מנ ת לש סל נל ל כש ר של של קל יהה וש לי ה עמ יענ ה'. עולה ה תושי מה הי ובש
ד חה ר אל של קל ד בש חה כםל אל יות הנ הש ת לי רל טל ענ תש ה ומי עולה ה, של א עולה רה קש ני ך  שום כה ים, ומי שי דה קה ש  ה קםדל את עולה רי קש ני

ה. חה מש שי בש

ב תה כש בי ה של ד, תורה חה אל ה כש בה קי ר ונש כה ל זה ה. סוד של עםלה ת הה םאת תורנ תוב ז ה, כה לה עש מנ ה לש לה עש מנ ה לש עולה שום של ומי
ם גנ ים, וש שי דה קר ש הנ אי קםדל דנ א ונ רה קש ני תוכו, של ר בש שי קנ תש הי א לש בה ם הנ עולה תוך הה ה לש עולה ה, של עםלה ה. הה ל פל ענ בש ה של תורה וש

ים. שי דה קר ש הנ יא קםדל ה הי עולה הה

ה םא עולה ל ה  פל ל  ענ בש ה של י תורה רי המ םאל, של מ ד שש הוא צנ פון, של צה ד  צנ לש ה  תה יטה חי ל שש דור של סי הנ ך  שום כה ומי
יא ז הי אה י. וש ני גי בש חנ ינו תש ימי י וי םאשי ר ת לש חנ םאלו תנ מ תוב (שיר ב) שש כה פון, של צה ד הנ ר צנ עורי תש מי של ק כש א רנ לה יבות, אל בי חמ בנ
תוך ה מי זל ים, וש שי דה קר ש הנ ל קםדל סוד של הנ יר מי אי כםל מי הנ ע, וש צנ מש אל ת בה רל בל חנ תש ין, ומי יהמי ת בש רל טל ענ תש יבות ומי בי חמ ה בנ עולה

ל. אי רה שש ת יי לנ פי תש ם ובי יי וי לש ת הנ ירנ שי ן ובש כםהי צון הנ רש ם, בי דה אה סוד הה

ת. רוחנ חנ אנ שורות כש לש רוחות קש שה שום של ה, מי יונה לש על רוחנ הה סוד הה ים בש שי דה קר ש הנ ה קםדל עולה נו, של רש אנ י בי רי המ ונ
רוחנ את הה רי קש ני ן  כי וש ה.  ינה ובי ה  מה כש חה את רוחנ  רי קש ני של ע  צנ מש אל בה ים  ני פה לש של ש, רוחנ  קםדל הנ את רוחנ  רי קש ני של ה  תונה חש תנ
יא הי ה, של יונה לש על הה רוחנ  ם. הה יי מנ ובש ש  אי בש ה  לולה כש ר,  שופה הנ תוך  את מי יוצי של את רוחנ  רי קש ני זו  ל  בה אמ ה.  תונה חש תנ הנ
רוחנ ה לש עולה ת הה רל ך חוזל שום כה ירות. ומי אי ים מש ני פה ל הנ כה דושות וש קש רוחות הנ ל הה דות כה ה עומש בה אי, של שנ חמ ת בנ רל תל סש ני

מנמהש.

ים בי לה ם חמ אותה ה, מי אה מש טג יא תוך הנ הי ת של רל חל שםר רוחנ אנ קש ים, לי זוני ני ים וש לי בש קנ ה מש מה הי בש סוד הנ ך, מי ר כה חנ אנ וש
ם ם, כגלה עולה לום בה עמשות שה לנ נות,  בה רש קה ר הנ אה ים. שש שי דה קר הנ ש  ה קםדל עולה ך  שום כה ר. מי אי בה תש ני של מו  ים, כש ני מה שג וש
ם שי בנ תש הי לש צון  רה תוך  מי ים  אורי נש יות  הש לי וש ר)  טי ענ תש הי (לש ב  רי עה תש הי לש ר)  בי ענ תש הי (לש ים  יני די הנ י  לי עמ ובנ ים,  די דה צש ה  מה כנ מי
ים לי ים קנ שי דה ם קה ן הי כי לה ים, וש שי דה קר ש הנ קםדל ה בש לה עש מנ ה לש לה עש מנ ים לש רי טש ענ תש םא מי ל שום של ים, מי לי ים קנ שי דה ים קה אי רה קש ני
נות, בה רש קה ר הנ אה שש ה כי ינה ים, אי שי דה קר ש הנ ל קםדל יא סוד של הי ה, של ל עולה בה נו. אמ רש מנ אה מו של קום, כש ל מה כה ם בש תה יטה חי ושש

ש. יהה קםדל עמשל ל מנ כה של

י, ידי חי ד - יש ה. בנ שה דג קש ים לי די יגחה ים מש בושי לש לו  ד. אי בנ דו  ן מי כםהי הנ ש  בנ לה תוב, (ויקרא ו) וש ה כה ה מנ אי םא ורש ב
א לה ש)? אל ה קםדל ם (זל ענ טנ ה הנ ם. מה שה בי רו ולש שה ת בש ם אל יי מנ ץ בנ חנ רה ם וש ש הי י קםדל די גש תוב (שם טז) בי כה ה. וש שה דג קש ד לי יגחה מש
ד, חה ר אל של קל ים בש שי דה קר הנ ש  קםדל ת בש רל טל ענ תש ה ומי עולה ה  כגלה ים, של שי דה קר הנ ש  יא קםדל הי נו, של רש מנ אה של מו  ר כש בה דה סוד הנ
ר ערבנ תה ש, וש דה קש מי תוך הנ ב לש רי קה תש םא תי ל לט וש שש םא תי ל כםל, של את הנ מי טנ מש ה של אה מש טג ה רוחנ הנ ירה עמבי ה ומנ נה פש ך מנ ר כה חנ אנ וש

ה. ידה חי ה יש שה דג קש ש בי ר קםדל אי שה כםל יי הנ ה, וש שה דג קש י הנ די דש ל צי כה מי

ם דה ל אה ד של צנ ם, מי דה אה ה סוד הה ך עולל כה יענ ה'. וש ה תושי מה הי ם ובש דה תוב אה כה ר, של מנ אל י נל רי עון, המ מש י שי בי ר רנ מנ אה וש
ה, לה עש מנ לש נו  בה רש ה קה זל אי, של דנ ונ ם  דה ם. אה כל יב מי רי י ינקש ם כי דה תוב אה כה ך  שום כה ה. ומי מה הי בש ד הנ צנ ה - מי מה הי אי. בש דנ ונ
יך רי צה סוד של הו הנ זל ה. וש מה הי ם ובש דה ל אה סוד של כםל הוא בש הנ ה, וש מה הי בש ן הנ ך מי ר כה חנ אנ ם. וש דה ל אה סוד של ר בש של שםר קל קש לי
ם דה ה - אה שה עה ך  ם, כה עולה ת הה רוך הוא אל בה דוש  קה א הנ רה בה של ה, כש אי םא ורש נו. ב רש מנ אה מו של ה כש מה הי ם ובש דה ן, אה בה רש קה לנ

ה. מה הי ובש

לו פי אמ נות, ונ בה רש ים קה יבי רי קש ם מנ הל י מי רי המ ץ, של רל אה ל הה ף ענ עופי עוף יש תוב (בראשית א) וש י כה רי המ ר, ונ םאמנ ם ת אי וש
א לה יב אל רי קש םא מנ עופות ל ם הה ל אותה כה ה, מי אי םא ורש נו. ב בה רש ה קה עוף עםלה ן הה ם מי אי תוב (ויקרא א) וש כה מו של ה, כש עולה

םאל. מ ה שש זל ין, וש ה יהמי ה. זל זל ל בה סנ פש ה - ני זל ר בה שנ כש הג ה של ה) מנ א סוד זל לה ה. (אל י יונה ני ים ובש תורי

ה רוחנ לה ענ תש ם מי הל ה, ובה בה כה רש מל הוא סוד הנ ץ, של רל אה ל הה ף ענ עופי עוף יש תוב וש נו, כה רש אנ י בי רי ה המ זל סוד הנ ל הנ בה אמ
םאל, מ שש ף - לי עופי ל. יש אי יכה ה מי זל ין, וש יהמי םאל. עוף - לש מ שש ד לי חה אל ין וש יהמי ד לש חה ם, אל יי ננ ם שש הי ה, של לה עש מנ עמלות לש ש לנ קםדל הנ
םאל מ שש הנ ש, וש קםדל ת רוחנ הנ עמלות אל הנ ה, לש לל י אי ני ים שש יבי רי קש ך מנ שום כה םאל. ומי מ שש ה לי זל ין וש יהמי ה לש ל. זל יאי רי בש ה גנ זל וש
ה לל ענ תש כםל מי הנ ד, וש חה יות אל הש לי ה  לה עש ם בנ ה עי שה ת אי רל של קש ני ין, וש יהמי ין לש יהמי םאל, וש מ ד שש צנ אותו  ה לש טה מנ ן לש זה ר וש טי ענ מש

ר. בי גנ תש דו ומי בנ ה לש לל ענ תש רוך הוא מי דוש בה קה הנ ה, וש טה מנ ה ולש לה עש מנ ד לש חה אל ר כש שה קש ני וש

ה לה עש מנ ר לש שה קש ני כםל  ל הנ בה ר, אמ שי קנ תש הי ה לש לה עש מנ א לש לה ין, אל זי הה ק לש לל ן חי םא נותי י ל ני עה ים, הל מוני דש קנ י הנ רי פש סי ובש
נו. רש אנ י בי רי המ אוי, ונ רה דו כה צי ד לש חה אל ד וש חה ל אל כה ה, וש טה מנ ולש

יר. אי הה ים לש שי דה קר ש הנ קםדל ר בש שה קש ה) ני עולה כםל (הה ל הנ ר של של י קל רי ר, המ מנ עון. אה מש י שי בי ת רנ ל אל אנ ר שה זה עה לש י אל בי רנ
ה? יא עולה ן הי יכה ד הי ה, ענ לה עש מנ ל לש אי רה שש יי ם וש יי וי לש הנ ן וש כםהי צון הנ ל רש קות של בש דנ תש הי הנ

םא ל יעות של ני צש ה  אותה בש יענ  ני צש הנ מות, לש לי שש הנ וש חוד  יי הנ וש ר  של קל ל הנ כה ין סוף, של ד אי נו, ענ רש אנ י בי רי ר לו, המ מנ אה
עמשות םא לנ ל עמשות סוף וש םא לנ ל ע וש דנ וה הי ד לש עומי ינו  ין סוף אי אי צונות, הה רש ל הה צון כה רש ה  בה ה, של דועה םא יש ל ת וש גל של מג
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ר תה סש ני ל הנ םאש כה יא ר הי ה של יונה לש על ה הה דה קג נש םאש? זו הנ ר י הה סוף. מי וה םאש  יא ר אשון מוצי רי "ן הה יי אנ הה מו של םאש, כש ר
ין סוף. ם, אי שה ל לש בה ר. אמ בה א (קהלת יב) סוף דה רה קש ני ה סוף, של עושה ה. וש בה שה חמ מנ תוך הנ ת בש דל עומל של

ים לויי תש לו  לה הנ אורות  הה וש אורות  מש ל הנ כה ין סוף.  אי הה אותו  בש אורות  ין מש אי ין אורות,  אי צונות,  רש ין  אי
ן. יי ים, אנ רי תה סש ני ל הנ ר כה תנ סש יון, ני לש צון על א רש לה ינו אל , אי םא יהדוענ ל יהדוענ וש י של ה מי גה שה הנ ן לש תה םא ני ל ם וש הל יים בה קנ תש הי לש

יחנ רי הה ת  אל יחנ  רי מי של י  מי כש  , יחנ רי לש ט  רה פש ים  עי יודש ין  אי ים,  לי ענ תש מי א  בה הנ ם  עולה הה וש ה  יונה לש על הה ה  דה קג נש הנ של וכש
יחנ רי , הה יחםחנ יחנ ני י רי רי המ ם, של כל יחםחמ יחנ ני רי יחנ בש רי םא אה ל תוב (ויקרא כו) וש י כה רי המ , של יחםחנ ני ת הנ חנ ין זו ננ אי ם, וש שי בנ תש ומי
ז אה ם, וש דה ל אה ם סוד של כגלה ן, של כםהי ל הנ צונו של ה, ורש ירה ל שי צון של רה הה ה, וש לה פי ל תש לו של לה צונות הנ רש ל הה כה צון של רה ל הה של
מו אוי, כש רה ד כה חה אל יר כש אי ר ומי שה קש כםל ני ז הנ אה גומו. וש רש תנ צון, כש , רה יחםחנ א ני רה קש ני אותו  ד. וש חה צון אל ים רה עמשי ם ננ כגלה

שלניתשבהאיר.

אן, סוד כה אמםר. הנ יו לי נה ת בה אל ן וש רם המ ת אנ ו אל תוב (שם ו) צנ כה ן, של כםהי ינד הנ ה בש זל ר הנ חי אנ ד הה צנ ן הנ תה ה ני ל זל ענ וש
ש קםדל הנ תוך  מי ה  ירה עמבי הנ ה ולש עה רה ה הה בה שה חמ מנ רםף הנ שש לי ה לו  נה תש ני אן  כה ה, וש רה ה זה א עמבודה לה ו אל ין צנ אי נו  רש אנ י בי רי המ של
ד ה עומי זל ו הנ צנ הנ וש ש.  קםדל ן הנ מי רו  בש עה יה י של די ים, כש פי רה שש ני ים של בי לה חמ ה ובנ זל ן הנ שה עה ה, בל לה עש מנ ה לש עולל ה של זל צון הנ רה בה
ך, ם כה ל - גנ אי רה שש י יי ני ת בש ו אל ר, (במדבר כח) צנ םאמנ ם ת אי ה. וש זל ן הנ בה רש קה תוך הנ ש מי קםדל ן הנ ה מי ידה רי פש הנ ם לש שותה רש בי
לט שש ל לי םא יוכנ ל ם של בונה ל רי של צונו  ים רש עושי ן של מנ ל זש ה) כה שה דג קש ן הנ מי ה  יד אותה רי פש הנ ד (לש ם עומי שותה רש י בי רי המ של

ם. יהל לי עמ

ה, לה עש מנ לש ה  לה עש מנ לש ש  קםדל הנ רוחנ  ה  ת אותה ר אל טי ענ לש ר,  בה דה הנ ת סוד  אל אות  רש הנ לש א  בה כגלו  ה  זל הנ א  רה קש מי הנ וש
ה, עמשל מנ ה בש זל נו, וש רש מנ אה מו של ה כש לה פי תש צון ובי רה ה בש זל ה, וש טה מנ ה לש טה מנ ה לש ידה הורי זו לש ה הנ אה מש טג ת רוחנ הנ יד אל רי פש הנ ולש

אוי לו. רה כםל כה הנ

ה. אה מש טג ה, רוחנ הנ רה ה זה ו - זו עמבודה אמםר. צנ יו לי נה ת בה אל ן וש רם המ ת אנ ו אל תוב צנ כה ם, של יהל לי יחנ עמ ה מוכי סוק זל ופה
ת יש אל ח אי לנ שנ ן יש אמםר הי ם (ירמיה ג) לי תוב שה כה אמםר, וש אן לי תוב כה ת ה'. כה אנ רש את יי רי קש ני ה, של שה אמםר - זו אי לי
י רי שש ה. אנ מה הי ם ובש דה ל אה סוד של כםל, בש ת הנ ין אל קי תש הנ ד לש ן עומי כםהי הנ ר, וש מנ אל כםל נל ך הנ שום כה . ומי שוהה רש י פי רי המ תו, ונ שש אי
ך רל דל בש ה  ים בה כי הולש ה וש תורה י הנ כי רש ת דנ ים אל עי יודש ם הנ אותה א לש בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ים בה יקי די צנ ל הנ ם של קה לש חל
ם עולה מו בה יש קנ תש יו - יי חש ה. יי תורה י הנ כי רש לו דנ ם? אי יהל לי ה עמ ה זל יו. מנ חש ם יי יהל לי תוב (ישעיה לח) ה' עמ ם כה יהל לי ת, עמ מל אל

א. בה ם הנ עולה ה ובה זל הנ

ת - זו םאת תורנ ה: ז זל ן הנ ול גה נו אותו בנ רש אנ ה בי סוק זל יהיא, פה י חי בי ר רנ מנ ה. אה עםלה ת הה םאת תורנ תוב ז ה, כה אי םא ורש ב
ש א קםדל רה קש ני קום של מה ד הנ אוי ענ רה ר כה שי קנ תש הי ה לש לה עש מנ ה לש לה עש מנ ת לש רל טל ענ תש ה ומי יא עולה הי ה - של עםלה ל. הה אי רה שש ת יי סל נל כש

הנקרדהשיים.

טותו סש הנ ם לש דה אה צון הה ל רש ה ענ עולה ה של עה ה רה בה שה חמ ה - זו מנ עםלה ל. הה אי רה שש ת יי סל נל ת - זו כש םאת תורנ ר, ז חי ר אנ בה דה
ה ת לה תי םא לה י ל די ש כש אי ה בה פה רש שה יך לש רי צה ם, וש דה אה ת הה ה אל טה סש ה ומנ עולה יא של יא הי ה - הי עםלה יא הה ת. הי מל אל ך הה רל דל מי

בות. רש טות) לי סש הנ קום (לש מה

שום) םאת מי יא ז הי ל, (של אי רה שש ת יי סל נל ה? זו כש לה יש לנ י הוא הנ ה. מי לה יש לנ ל הנ חנ כה בי זש מי ל הנ ה ענ דה ל מוקש ך, ענ שום כה ומי
םא ל ם של ל אותה רםף כה שש קום לי ינור הוא מה ר די הנ נש שום של ה, מי דה ל מוקש צון. ענ רה אותו הה ם מי דה אה ת הה ר אל הי טנ ה לש אה בה של
ם. עולה ן הה ם מי טונה לש ת שי ים אל ירי עמבי ת, ומנ קל דולל של ש  אי ה  אותה ם בש ים אותה יסי ני כש י מנ רי המ ם, של קומה ל מש ים ענ די עומש

ת. טל םא שולל ל ת וש ענ ננ כש ני ה, וש לה יש לנ ל הנ חנ כה בי זש מי ל הנ ה ענ דה ל מוקש יך ענ רי לט, צה שש םא יי ל י של די כש ובי

י רי המ ה, של לה עש מנ לש ת  טרל ענ תש ומי ה  עולה ש, של קםדל הנ יא רוחנ  הי של ל,  אי רה שש יי ת  סל נל כש ה  עולה ע,  נה כש ני ה  זל של כש ך,  כה ל  ענ וש
ה זל ד הנ צנ ת הנ יד אל רי פש הנ ן לש בה רש קה סוד הנ ים בש יכי רי צש ך  שום כה ה. ומי נה מל ד מי רה פש ני ה וש זל ר הנ חי אנ כםחנ הה ע הנ נה כש ני של ה כש יהתה לי עמ

ה. לה עש מנ ה לש לל ענ תש ש תי קםדל רוחנ הנ י של די ק, כש לל ת לו חי תי לה ש וש קםדל רוחנ הנ מי

ק לי תנ סש הי של וכש ם.  עולה הה מי ק  לי תנ סש הי וש ר  חי אנ ד הה צנ ע הנ ננ כש ני ה,  עמשה ננ וש ש  דה קש מי ית הנ בי ה  נה בש ני של ן  מנ זש בי ה,  אי רש םא  וב
ה ן. מנ כה שש מי ת הנ ה אל ם מםשל יהקל תוב ונ כה הו של ה. זל טה מנ ה ולש לה עש מנ ם לש ז הוקנ ה, אה י מםשל די ל יש ן ענ כה שש מי ם הנ הוקנ ם וש עולה הה מי
- הוא מוך  נה יהה  הה ה של ה. מנ ם מםשל יהקל ונ ך  כה ולש ה.  לה עש מנ לש ה  לה עש מנ לש לות  ענ תש הי לש ה  ים אותה קי הי א של לה אל ם?  יהקל ונ ה  זל

ת. לל נופל יד הנ וי ת דה כנ ת סג ים אל קי תוב, (עמוס ט) אה םא כה ב יד לה תי עה ן לל מו כי ל. כש פנ נה י של ת מי ים אל קי מי י של מי ימו, כש קי הל

ר חי ן אנ מנ זש בי ע של מה שש יף קום? (מנ םא תוסי ה ל ה זל ל. מנ אי רה שש ת יי תולנ יף קום בש םא תוסי ה ל לה פש תוב (שם ה) נה כה
לות גה י בש רי המ הוא. של רוך  בה דוש  קה הנ ה  ימה קי םא הל ל ה, וש מה צש ענ ה מי מה יא קה ה. הי מה יא קה ר הי חי ן אנ מנ זש בי א של לה ה) אל מה קה
ים קי םא הי ל הוא ל בל לות בה גה ה, ובש ימה קי המ י לנ די ים כש סי ני ה  מה ה כנ שה עה וש ה  ים אותה קי הוא הי רוך  בה דוש  קה ם הנ יי רנ צש מי
יהה םא הה ל ם של אותה ה כש גולה י הנ ני לו בש עה ה. וש מה יא קה א הי לה א, אל טש חי ם הנ רנ גה ים, של סי ם ני הל ה לה שה םא עה ל שום של ה, מי אותה
ים שי ם נה הי א, של טש חי ם אותו הנ רנ גה שום של ם, מי יהל לי רוך הוא עמ בה דוש  קה ל הנ תו של שוקה ה תש תה יש םא הה ל דות, וש ם פש הל לה

יות. רי כש נה

ן מנ זש אותו  בורות בש וגש ים  סי ני ם  הל ה לה שה םא עה ל וש ל  אי רה שש יי ת  סל נל כש ת  הוא אל רוך  בה דוש  קה ים הנ קי םא הי ן ל כי לה וש
ים רוך הוא יהקי דוש בה קה א הנ לה ה, אל מה צש ענ יף קום מי םא תוסי תוב. ל יף קום כה םא תוסי םא, ל ב יד לה תי עה ל לל בה אוי. אמ רה כה
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שום ם. ומי הל ים לה קי ר אה של ם אמ כה לש ד מנ וי ת דה אי תוב (ירמיה ל) וש כה ת. וש לל נופל יד הנ וי ת דה כנ ת סג ים אל קי תוב אה כה ה, של אותה
גו'. ה וש ם מםשל יהקל ן. ונ כה שש מי ת הנ ה אל ם מםשל יהקל אן, ונ תוב כה ך כה כה

ד ענ סה ד) וש בי ים (כי קי יון הי לש על ן הה כה שש מי הנ מו, וש ר עי חי ן אנ כה שש ם מי ן, הוקנ כה שש מי ת הנ ים אל קי ה הי מםשל של ה, כש אי םא ורש ב
ה טה מנ ן לש כה שש מי ל הנ ם ענ ר הוקנ חי ן אנ כה שש ה, ומי לה עש מנ ה לש לה עש מנ נוז הוא לש גה וש ר  תה סש יון ני לש על ן הה כה שש מי הנ שום של כםל, מי הנ
ר חי אנ ן הה כה שש מי הנ כםל. וש ד הנ ענ סה ים וש קי ה, הי לה עש מנ ה לש לה עש מנ נוז לש גה ר וש תה סש ני הוא של יון הנ לש על ן הה כה שש מי הנ מו. וש יו (עי לה ד עה עומי וש
ם הוקנ של מו  כםל. וכש ל הנ יון ענ לש על ן הה כה שש מי ל אותו  של כםחו  יו) בש לה ד עה ה עומי טה מנ לש ן של כה שש מי י הנ די ל יש ם ענ הוא הוקנ הנ
תוב כה נו? של ן לה יי ננ ה). מי ל מםשל ה של גה רש ה (דנ ה מםשל נה בה י אותו של די ל יש ה ענ לה עש מנ ך לש ף כה ה, אנ ל ינד מםשל ה ענ טה מנ לש ן של כה שש מי הנ

ה. ל מםשל סוד של מו) בש נו (הוקש קש תש נות ני כה שש מי י הנ ני שש אות של רש הנ א, לש קה וש ת דנ ן. אל כה שש מי ת הנ ה אל ם מםשל יהקל ונ

ס נה כש ני ם וש לה שש כםל ני הנ של א כש לה אל ה  ינה ה אי ימה קי ן, וש קי תנ תש ם הי רל כםל טל י הנ רי ה? המ ם מםשל יהקל י ונ כי י, וש י יוסי בי ר רנ מנ אה
ם יהקל תוב? ונ ה כה ן. מנ כה שש מי ת הנ ה אל ים מםשל קי ים הי די דה ה צש לשה שש ק, בי חה צש י יי בי ר רנ מנ ם? אה יהקל ה ונ ה זל רו. מנ יבה אי ר בש יבה אי
ן, כה שש מי ת הנ ה אל ים מםשל קי הי לו  לה ים הנ די דה צש ת הנ לשל שש יו. בי שה רה ת קש ם אל יהשל יו, ונ נה דה ת אמ ן אל תי יי ן, ונ כה שש מי ת הנ ה אל מםשל
ע ננ כש ה, ני זל ד הנ צנ ת הנ ים אל קי ה הי מםשל של ך, כש כה ר. ולש חי אנ ד הה צנ ע הנ ננ כש ני ן וש כה שש מי ה הנ לה ענ תש הי לו  לה ים הנ די דה צש ת הנ לשל שש ובי

ר. חי םא אנ ל ימו וש קי ה הל ך מםשל שום כה ר. מי חי אנ ד הה צנ הנ

מו, עי בות של כה רש ים מל עי בה רש אנ קומו, וש מש "ל מי אי מה ע סה זנ עמ דנ זש ה הי עה ה שה אותה יו. בש נה דה ת אמ ן אל תי יי תוב ונ ה, כה אי םא ורש ב
ה, זל ד הנ צנ ק הנ זי חנ תש הי ים, וש מודי ענ ם הה ה אותה יס מםשל ני כש ר. הי פה עה ב הל קל ר נל תל סי תוך  אות לש סה רש אות פנ ע מי בנ רש ח אנ רנ ובה

פו. רנ תש הי לו וש פש ר נה חי אנ ד הה צנ ל הנ ים של מודי ענ ם הה ז אותה אה וש

רוך דוש בה קה הנ יום של הוא? בנ יום הנ ה בנ ה זל גו'. מנ ת וש לל נופל יד הנ וי ת דה כנ ת סג ים אל קי הוא אה יום הנ ר, בנ מנ אה ח וש תנ פה
עוד ר בש פה עה ן הל ל מי אי רה שש ת יי סל נל כש ה לי ימה ין קי י אי רי המ ם. של יהל עמשי מנ ם כש עולה י הה עי שש ל רי קםד ענ פש יי ם וש עולה ין בה ה די עמשל הוא ינ
ים רי אםמש י הה מי י ענ אי טה ב יהמותו כםל חנ רל חל ה? (עמוס ט) בנ לה עש מנ תוב לש ה כה ם. מנ עולה דו בה מש ענ ל ינ אי רה שש י יי עי שש ם רי אותה של

גו'. ת וש לל נופל יד הנ וי ת דה כנ ת סג ים אל קי הוא אה יום הנ יו? בנ רה חמ תוב אנ ה כה ה. מנ עה רה ינו הה עמדי ים בנ די קש תנ יש וש גי םא תנ ל

יהה יהה הה יסותל רי המ יו?! ונ סםתה רי המ יות. ונ הש לי יך  רי יהה צה ה הה צה רש ת פי ן?! אל יהל צי רש ת פי ן. אל בוני תש הי ה ייש לש זל סוק הנ פה בנ
י, מי י ענ אי טה כםל חנ ב יהמותו  רל חל תוב בנ כה ים, של עי שה רש ם הה אותה י? מי מי ן, מי יהל צי רש ת פי י אל תי רש דנ גה וש א  לה יות. אל הש לי יך  רי צה
י? מי ל  של יו,  סםתה רי המ ונ ים.  קי אה יו  סםתה רי המ ונ ן  יהל צי רש פי ת  אל י  תי רש דנ גה וש ה,  זל ל  ענ וש ל.  אי רה שש יי בש צות  רה פש ינעמשו  ז  אה י  רי המ של
כות לש מנ ית הנ פי רש ז ני ם, אה עולה ה בה עה שה רש כות הה לש ת מנ קל זל חנ תש מי של כש שום של ד) מי וי דה י? מי מי ד. (מי וי ת דה כנ ל סג יו של יסותה רי המ

ים. קי יו אה סםתה רי המ ן ונ ל כי ענ ה, וש לה ן של יה נש בי ת הנ ת אל רל ד סותל וי ת דה כנ סג זו, וש ה הנ דושה קש הנ

הוא יום הנ ד הנ ן ענ י כי ני פש ב. ומי רי ה חה זל וש א -  לי ה מה ה. זל פל רנ תש ה מי ק - זל זי חנ תש ה מי זל ן של מנ ל זש ינו, כה ני י שה רי המ של
ה. דושה קש כות הנ לש מנ הנ זו  הוא לש רוך  בה דוש  קה הנ ה  ים אותה יהקי ק וש זי חנ תש הוא יי יום הנ ת. בנ קל זל חנ תש ה מי עה שש רי כות הנ לש מנ
יהה הה תוב (ישעיה ל) וש כה נו של יש ם? הנ י עולה ימי יהה כי יתי ני ה ובש ה זל ם, מנ י עולה ימי יהה כי יתי ני ים, ובש קי יו אה סםתה רי המ ה ונ ל זל ענ וש

גו'. ה וש מה חנ אור הנ ה כש נה בה לש אור הנ

יו תה חש תנ ים של מודי ענ ם הה ן אותה תנ נה יו, וש נה דה ת אמ ן אל תי יי תוב ונ כה ים אותו? של קי ה הי מה ן. בנ כה שש מי ת הנ ה אל ם מםשל יהקל ונ
ם הי ם  יהל תי חש תנ של ים  מודי ענ הה ם  אותה של שום  מי ים,  חי תה פש ל  של ים  ירי צי הנ ם  אותה ם  הל בה ב  סובי ולש ם  יהל לי עמ ים  קי הה לש
ים רי חי אמ ים הה כי תומש ם הנ רו אותה ה הוסש עה ה שה אותה כםחו. בש ם בש ין אותה קי תש הי ק וש זי ן? חי תי יי ה ונ מה ם. לה יפה קי הנ ה לש ידה עממי הה

ר. חי אנ ד הה צנ ל הנ של

ה. סוד בה יש ד הנ רו ענ רו עה ים עה רי אםמש ים הה לה רושה ת יום יש דום אל י אל ני בש כםר ה' לי תוב (תהלים קלז) זש ה, כה אי םא ורש ב
כםל, ל הנ ענ טו  לש שש יי ים של רי חי יסודות אמ ם מי יי לנ רושה ל יש יהה של סודותל ת יש נות אל בש רוך הוא לי דוש בה קה יד הנ תי ן עה ל כי ענ וש
ים קי זה חמ הנ ים  כי תומש הנ וש סודות  יש הנ ם  הי לו  אי של ים,  ירי פי סנ בנ יך  תי דש יסנ וי נד)  (ישעיה  תוב  כה של ים,  ירי פי סנ ם?  הי י  ומי

ה. אשונה רי ה בה שה לש ם חג הל ין בה אי ים של יוני לש על הה וש

ם? ענ טנ ה הנ ם. מה יהל לי לט עמ שש ים לי מי ענ ר הה אה לו שש סודות, יהכש יש ם הנ אותה אשונות מי רי ים הה ני בה אמ י הה ם? כי ענ טנ ה הנ מה
תוך בש עות  קה שג ומש יון  לש על הה אור  הה תוך  מי ים  ירי אי מש יו  הש יי ה  לל אי ל  בה אמ אוי.  רה כה יון  לש על אור  ם  הל בה ין  אי של שום  מי
שום ר) מי םאמנ ם ת אי ה, (וש טה מנ ה ולש לה עש מנ ירו לש יהאי ים של ירי פי סנ ם הנ לו הי אי ם. וש יהל לי לט עמ שש ים לי כולי םא יש ל הומות, של תש הנ

ה. טה מנ ה ולש לה עש מנ יון לש לש ף אור על תוסי ן יי מנ אותו זש בש של

ך. יי ננ בה אמ פוך  יץ בנ בי רש י מנ נםכי ה אה ני תוב (שם) הי י כה רי לו, המ טש בנ תש יי ים  אשוני סודות רי ם יש אותה ר של םאמנ ם ת אי וש
אות רה קש ני ים של ני בה . ייש אמ יהה ינל פוך עי ם בנ של תה ר, (מלכים-ב ט) ונ מנ אל נל מו של פוך? כש ה בנ ה זל בור. מנ שה ן הנ קי תנ יץ לש בי רש מנ

ה. דל שה י הנ רי קוצש ת לש ענ דנ ן לה תה ה ני סוד זל ר, סוד הוא, וש זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ה? אה ל זל ם של ענ טנ ה הנ פוך. מה

םא ל ים, וש מי ענ ר הה אה ם שש יהל לי טו עמ לש שה לוםן של שה ס וש ם, חנ יי לנ ירושה יון וי סודות צי ל יש ים של ני בה ן אמ ה, אותה אי םא ורש ב
דוש קה ת הנ יי בנ סודות הנ ם יש ל אותה כה ם, וש ז אותה ננ רוך הוא גה דוש בה קה הנ זו, וש נש גש ם ני א כגלה לה פו, אל רש שש םא ני ל ם וש פו אותה רש שה
ם ה, אותה קומה ל מש ם ענ יי לנ רושה ת יש ים אל יהקי הוא וש רוך  בה דוש  קה זםר הנ ינחמ של ד. וכש חה אל לו  פי ם אמ הל ד מי בנ םא אה ל זו, וש נש גש ני
ם דה אה ן של מנ זש ט לי רה ה), פש עה ת (רה רל חל ן אנ יי ם ענ הל לט בה שש םא תי ל ם וש קומה מש רו לי זש אשונות ינחש רי ים הה ני בה אמ ל הה סודות של יש הנ
ם יי לנ רושה ל יש סודות של יש הנ ים וש ני בה אמ ל הה ת כה ה אל אל רש ז יי אה נו, וש מל יו מי ינה ת עי א אל לי ימנ וי פוך  אותו הנ ינו בש ת עי חםל אל כש יי
י ני יש נש ם בי ל אותה כה רות, וש חי אמ רות הה קה ים יש ני בה ן אמ ל אותה כה ים. וש מי ענ ר הה אה ם שש הל טו בה לש םא שה ל ם, של קומה ל מש ים ענ ני קה תג מש
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ם. קומה ל מש ים ענ די ם עומש ים, כגלה ני בה אמ הה

ים, מי ענ ר הה אה יהה שש לל טו עה לש שה של א כש לה שוב ה'? אל ה בש ה זל יון. מנ שוב ה' צי או בש רש ן יי יי ענ ן בש יי י ענ ז, (ישעיה נב) כי אה וש
שוב ה' תוב (שם) בש כה ה, של קומה מש ה לי נה ירל זי ן הוא ינחמ מנ זש הנ אותו  ה, ובש לה עש מנ לש ה  ה אותה עללה הוא הל רוך  בה דוש  קה הנ

אי. דנ שוב ה' ונ יון. בש צי

ט רה ן, פש יי ענ לט בו הה שש ל לי םא תוכנ לט בו, ל שש שות לי ן רש יי ענ ה לה נה תש םא ני ל ן וש יי ענ ן הה ר מי תה סש ני ה של ל מנ ה, כה אי םא רש וב
ים ני בה אמ ל הה ה, כה אי םא רש ך. וב יי ננ בה פוך אמ יץ בנ בי רש י מנ נםכי ה אה ני ך, הי שום כה ים. ומי דועי ים יש רי בה דש ן בי יי ענ ת הה ילנ חי כש ר בי של אמ לנ
יב, בי ר סה חי קום אנ מה דו בש מש ענ ים) ינ רי חי ים (אמ ירי פי ל סנ יסוד של ה, וי אשונה רי בה סודות כש יו יש הש יי ן וש קומה מש דו בי מש ענ ינ לו  לה הנ

ים. ירי פי סנ יך בנ תי דש יסנ תוב וי כה הו של ך. זל אםרל לה ב וש רםחנ לה

ע, לנ ח. בי צנ נל ת לה ול מה ע הנ לנ תוב? (שם כה) בי ה כה ן מנ מנ אותו זש יתו, בש ת בי רוך הוא אל דוש בה קה ים הנ יהקי ן של מנ זש בי
ה. ה זל תל שש ה, יי ה זל תה שה ה כוס של ל. אותה מנ םא חה ל ע ה' וש לנ נו (איכה ב) בי רש מנ אה מו של כש

ח? צנ נל ה לה ה זל ח. מנ צנ נל תוב לה ך! כה םא כה ל - ל אי רה שש יי מו  צוב כש קה וש ן יהדוענ  מנ זש ע הוא לי לנ בי ר, אותו  םאמנ ם ת אי וש
ים. מי עולה ח - לש צנ נל א לה לה ן. אל כה שש מי ת הנ ה אל ים מםשל קי הי ן של מנ זש אותו הנ םא כש ל ל, וש אי רה שש מו יי םא כש ל י דורות, וש דורי לש

ת יי בנ רות הנ קש ן תי ל אותה כה ים, וש פי סי ים וש מודי ים ענ הוא יהקי ל, וש אי רה שש ת יי סל נל ת כש ים אל רוך הוא יהקי דוש בה קה ז הנ אה וש
ע לנ בה יי שום של גו', מי וש ך  לי הר קום אה י מש יבי חי רש תוב (ישעיה נד) הנ כה ים. וש מי י עולה מי עולש ם ולש עולה ק), לש חםזל יו (בש קונה תי בש

ר. בי י ה' די ץ כי רל אה ל הה ל כה ענ יר מי מו יהסי ת ענ פנ רש חל ז, (שם כה) וש אה ים. וש מי עולה םא יהקום לש ל ר וש חי אנ ד הה צנ הנ

פו רנ תש ן הי מנ זש אותו הנ ם, בש קומה מש נו בי תש ני מו וש לו הוקש לה ים הנ מודי ענ הה ן של מנ זש אותו הנ ן, בש כה שש מי ת הנ ה אל ם מםשל יהקל ונ
יו. נה דה ת אמ ן אל תי יי ה ונ ל זל ענ ר, וש חי אנ ד הה צנ ל הנ קומו של מש ים בי מודי ענ ם הה קומה מש רו מי בש עה הה וש

ז אה ג לו, וש רי טש קנ יו לש לה ך אי יהה הולי הה ע, של שה רה "ל הה אי מה ת סה יו אל נה פה ה לש ה מםשל אה רה נו של דש מנ א לה לה ן? אל תי יי ה ונ ה זל מנ
יו. נה דה ת אמ ן אל תי יי תוב ונ כה לו, של ים של כי תומש ת הנ ן אל תנ נה ן וש כה שש מי ת הנ ים אל קי הי יו, וש נה פה ר אותו לש שנ קה ה וש יק בו מםשל זי חל הל
ים קי ב הי ק רנ חםזל י בש רי המ ה, של מםשל ם כש קומה מש ים בי כי ת תומש תי לה יו וש לה לט עה שש ר לי חי ם אנ דה ל אה םא יוכנ ל , של כםחנ ן - בש תי יי ונ

ה. אותו מםשל

ן מנ זש אותו  ובש ן,  יסה ני בש ד  חה אל יהה בש ה הה זל ים אותו,  קי הה לש ה  יל מםשל חי תש הי של כש ן,  כה שש מי ם הנ הוקנ יום של אותו  בש
ן יסה ני ינו. ובש ני ג), שה גנ ה לנ לה בוס (עה אי שור הוא בה םאש הנ ן, ר יסה י ני ימי י בי רי המ ם, של עולה יהה בה ר הה חי אנ ד הה צנ ל הנ ק של חםזל הנ
יו. הוא נה דה ת אמ ן אל תי יי ז - ונ אה ה, וש יו מםשל לה ר עה בי גנ תש הי ב אותו, וש בי רש ענ יבו לש בי ך סש "ל הולי אי מה ת סה ה אל אה רה ה וש יל מםשל חי תש הי

ה. ד זל גל נל ה כש ה זל לה עש מנ ן לש תנ נה יל וש חי תש הי י של יל מי חי תש הי ה, וש טה מנ ן לש תנ נה יל וש חי תש הי

נוז גה הנ יר וש מי טה יון הנ לש על ן הה כה שש מי הנ ה, וש לה עש מנ דוש לש ר קה חי ן אנ כה שש ם מי ה, הוקנ טה מנ ה לש זל ן הנ כה שש מי ם הנ הוקנ יום של בנ
מות. עולה רו הה הואמ ד וש ל צנ כה יא אורות לש הוצי

יום תוב (במדבר ט) ובש כה א, של רה קש מי ינו בנ אי נות רה כה שש ה מי לשה ר לו, שש מנ עון. אה מש י שי בי ת רנ ל אל אנ י שה י יוסי בי רנ
ר. ד בםקל ענ ש  ה אי אי רש מנ ן כש כה שש מי ל הנ ילה ענ הש ב יי רל על ת, ובה דג עי ל הה אםהל ן לש כה שש מי ת הנ ן אל נה עה ה הל סה ן, כי כה שש מי ת הנ ים אל קי הה

ן? כה שש םא מי ל יך וש רי ת צה יי י בנ רי המ ת, של יי םא בנ ל ן וש כה שש ה מי מה לה אן. וש נות כה כה שש ה מי לשה י שש רי המ

ה צה רנ תש הוא הי רוך  בה דוש  קה ה, הנ אי ורש םא  גו'. ב וש י  אי סש ם כי יי מנ שה ר ה' הנ מנ ר, (ישעיה סו) כםה אה מנ אה וש ח  תנ פה
מו ה כש זל ם הנ עולה דועות בה גות יש רה ם דש הל ה מי שה עה של נו  רש אנ י בי רי המ ונ יו,  לה ם אי ב אותה רנ קי וש לו  גורה וש תו  לה חמ ננ ל לש אי רה שש יי בש
ן קי תנ י. לש לה גש דםם רנ ץ המ רל אה הה י וש אי סש ם כי יי מנ שה תוב הנ כה ה, של טה ה ומנ לה עש ד - מנ חה אל מות כש עולה ל הה ת כה ן אל קי תנ ה, לש לה עש מנ לש של

ד. חה יות אל הש לי ה וש טה ה ומנ לה עש מנ

יון לש על א  סי (כי א  סי כי לנ יון  לש על ן  יוקה דש הוא  רוי בו, של עמקםב שה ינ של יענ  קי רה הה ה  זל  - י  אי סש כי ם  יי מנ שה ה, הנ אי ורש םא  ב
יהה רש לנ קש פנ סש אנ יו הה זי נות מי הה רוי בו לי ך שה לל מל ד הנ וי דה יענ של קי רה הו הה י - זל לה גש דםם רנ ץ המ רל אה הה דוש. וש קה יון הנ לש על ן) הה יוקה דש לנ
ית ן בי ינ נש ה בי י - זל נו לי בש ר תי של ת אמ יי ה בנ י זל י. אי לה גש דםם רנ ר המ מנ ה, אה טה מנ ר לש ט יותי שי פנ תש הי ה לש רוצל שום של ה. ומי ירה אי מש הנ

ה. טה מנ לש ים של שי דה קר ש הנ ית קםדל ה בי י - זל תי נוחה קום מש ה מש י זל אי ש. וש דה קש מי הנ

הו זל ם. וש יהה שה הה ילה וש שי או לש בה ד של ן, ענ כה שש ם מי הל יהה לה ר, הה בה דש מי ל בנ אי רה שש יי כו  לש הה ן של מנ ל זש ה, כה אי םא ורש ל ב בה אמ
םא ל זו  של ה.  נוחה מש לי םא  ל ל  בה אמ יר,  אי הה לש י  די כש ה  זל בה ה  זל ר  שי קנ תש הי לש ה,  זל בה ה  זל יס  ני כש הנ ולש ה  זל בה ה  זל יך  שי מש הנ לש סוד 
שום ה, מי טה מנ ה ולש לה עש מנ ה לש נוחה יא מש ז הי י אה רי המ ך, של לל מל למםה הנ י שש ימי בי ש  דה קש מי ית הנ ה בי נל בה יי של ק כש ה, רנ נוחה מש לי

קום. מה קום לש מה סםענ מי נש םא לי ל ה, וש נוחה מש ק הנ ם חםזל שה של

ל ענ גש םא תי ל ם וש תוכמכל י בש ני כה שש י מי תי תנ נה ר (ויקרא כו) וש מנ אל נל של מו  ן - כש כה שש ת. מי יי ייש בנ ן וש כה שש ייש מי ך  שום כה ומי
שום ם? מי ענ טנ ה הנ ל. מה אי רה שש ל יי צל אי יו  הש יי הוא של רוך  בה דוש  קה ל הנ יו של נותה כש שש י? מי ני כה שש ה מי ה זל ם. מנ כל תש י אל שי פש ננ

ם. כל תש י אל שי פש ל ננ ענ גש םא תי ל תוב וש כה של

םא י ל די מו. כש יו עי דודה ל גש ת כה יא אל בי םא מי ל וש הובו,  אמ לנ ך  הולי של ך  לל מל מו  ן, כש כה שש א מי לה ה? אל זל ה לה ין זל ה בי מנ
דור מו לה יא עי בי ם מי ת כגלה יו, אל לוסה אוכש יו וש ילותה ל חי ת כה אל ת - של יי יהלות. בנ ט חמ ענ מש יו בי לה א אי יו, הוא בה לה יחנ עה רי טש הנ לש
בות, כה רש מל ן הנ ל אותה כה ים בש מי עולה ה לש נוחה ל מש יור של ש הוא די דה קש מי ית הנ ת. בי יי ין בנ ן ובי כה שש ין מי הו בי זל ת. וש יי בנ אותו הנ בש
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מו ה כש טה מנ לש ים של עמשי מנ ת הנ ר) אל בי חנ ר (לש בי שנ ה, לש לה עש מנ לש מו של ים כש עמשי מנ ם הנ ל אותה כה אות, ובש נה יוקש דש ם הנ ל אותה כה ובש
ה. לה עש מנ לש סוד של כםל בנ הנ קום, וש מה קום לש מה סםענ מי נש ים, לי ני טנ ים קש עמשי מנ יות, בש מג דש ן הנ קםטל ן, בש כה שש ה. מי לה עש מנ לש של

דוש קה הנ ד של עממםד בו, ענ יהה לנ םא יהכול הה ן, ל כה שש מי ל הנ ה ענ ת מםשל הוא אל רוך  בה דוש  קה ה הנ וה צי של ה, כש אי םא ורש ב
ש אי ה ובש חםרה ש שש אי ה ובש נה בה ש לש אי ה לו? בש אה רש ה הוא הל מה ר. בנ בה דה ר וש בה ל דה מותו כה דש כםל בי ת הנ ה לו אל אה רש רוך הוא הל בה
ה ל זל ם כה ר. עי הה ה בה אל רש ר מה של ל אמ כה ם כש יתה ני בש תנ ה בש עמשי ונ ה  אי תוב? (שמות כה) ורש ה כה ה. מנ קה רג יש ש  אי ה ובש מה דג אמ

ה. ה מםשל שה קנ תש הי

עמשות ע לנ םא יהדנ הוא ל ר של םאמנ ם ת אי עמשות. וש ה לנ ה מםשל צה םא רה ן, ל יי ענ ן בש יי ה לו ענ אה רש הל ב של ל גנ ף ענ ה, אנ אי םא ורש ב
או םא רה ל ב של ל גנ ף ענ ים, אנ רי חי אמ ם הה ר אותה אה ל שש כה ב וש יאה לי הר אה ל וש אי לש צנ ה, בש אי םא ורש מו - ב ה עי תה יש םא הה ה ל מה כש חה או של
ה ך - מםשל שו כה או עה םא רה ל ם של ם הי גו'. אי ה וש שו אםתה ה עה ני הי ה וש אכה לה מש ל הנ ת כה ה אל א מםשל ינרש תוב? ונ ה כה ה, מנ מו מםשל כש
ל ענ יהדו וש יהה בש כםל הה לו, הנ ה של עמבודה הה ן מי כה שש מי הנ ק מי לי תנ סש הי ב של ל גנ ף ענ ה, אנ א מםשל לה ה. אל מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ ה ענ אה רה של

ה. עמשי ה ונ אי תוב ורש ה כה ל זל ענ מו, וש ל שש א ענ רה קש הוא ני יהדו, וש

י אתי רה ה קה אי רוך הוא, רש דוש בה קה ר לו הנ מנ אה ד של ר, ענ חי אנ קומו לש ן מש תנ נה ה וש זל ק מי לי תנ סש ה הי ר - מםשל חי ר אנ בה דה
ל יהה של ה הה זל בוד הנ כה ם הנ ב. אי ם לי כנ יש חמ כםל אי ב וש יאה לי הר אה ל וש אי לש צנ ה בש שה עה תוב, וש כה ב. וש יאה לי הר תו אה אי ל, וש אי לש צנ ם בש שי בש

יד). מי ר תה יד (יותי מי יים בו תה קנ תש ה אותו - יי עמשל הוא ינ ה, של מםשל

יום סי א בש לה ד אל ינו עומי ה אי עמשל ל מנ עוד, כה כםל. וש ה הנ שה ה, הוא עה עמשה תו ננ וה צש מי ה ובש וה הוא צי ן של יוה ה, כי ל זל ם כה עי וש
שום יים, מי קנ תש יהה מי םא הה ל ב, וש לי י הנ מי כש ם חנ ל אותה כה ימו  קי המ לנ צו  ן. רה כה שש מי ת הנ ה אל ם מםשל יהקל ן ונ ל כי ענ ה, וש עמשל מנ הנ

. שוהה רש י פי רי המ ימו. ונ קי הל ה ול א מםשל בה ד של ה, ענ ל מםשל בודו של כש

י גו'. מי י וש תי מש י קה תי לש פנ י נה י כי י לי תי ינבש י אם חי מש שש ל תי ח, (מיכה ז) אנ תנ ה פה הודה י יש בי ן. רנ כה שש מי ת הנ ה אל ם מםשל יהקל ונ
ל ל, אנ אי רה שש ת יי סל נל ה אותו כש רה מש ה אה סוק זל ה. ופה דושה קש כות הנ לש ת מנ שוניאת אל ה של עה שה רש כות הה לש י? זו מנ י לי תי ינבש אם
קום םא תה פםל, ל תי ן של יוה כי ת, של רל חל כות אנ לש מנ ך) בש כה ה  (לה ך  ך כה ין לש אי ה של י, מנ תי מש י קה תי לש פנ י נה י כי י לי תי ינבש י אם חי מש שש תי

י. תי מש י קה תי לש פנ י נה תוב כי כה ים, של מי עה פש ר הנ אה ה שש מה קה קום וש ה, תה לה פש נה ב של ל גנ ף ענ ל - אנ אי רה שש ת יי סל נל ל כש בה ים. אמ מי עולה לש

ים מי ענ ר הה אה יבות, ושש רי י יש לי עמ ר בנ אה ם שש ין אותה ה בי בה יהשש לות וש גה ל בנ אי רה שש ת יי סל נל ה כש לה פש ים נה מי עה ה פש מה י כנ רי המ של
ב י נועמצו לי תוב כי כה ימו סוד, וש עמרי ינ ך  מש ל ענ ר (תהלים פג) ענ מנ אל נל מו של ם, כש עולה הה ם מי ידה מי שש הנ ל לש אי רה שש ל יי מו ענ קה
רוך הוא דוש בה קה ם, הנ יהל לי מו עמ ים קה מי ענ ר הה אה שש ב של ל גנ ף ענ ה - אנ ל זל ם כה עי גוי. וש ם מי ידי חי כש ננ כו וש רו לש מש גו', אה ו וש דה ינחש
ה ים אותה קי רוך הוא מי דוש בה קה י הנ רי המ י. של תי מש י קה תי לש פנ י נה תוב כי כה מו, של לו - קה פש ם נה אי ם, וש יהל ידי ם בי יחנ אותה ני םא הי ל

יד. מי תה

לות גה הנ ל  ר של פה עה הל ן  מי ה  ים אותה יהקי הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ן של מנ זש אותו  בש ר  ל לומנ אי רה שש יי ת  סל נל כש ה  ידה עמתי ונ
ן מנ זש י - בנ תי מש י. קה ננ דו בה בש עש תנ שש הי לות וש גה י - בנ תי לש פנ י נה י. כי תי מש י קה תי לש פנ י נה י כי י לי תי ינבש י אם חי מש שש ל תי ה: אנ נה מל ק מי לי תנ סש תי וש
ים סי ני ם הנ רוך הוא אותה דוש בה קה ם הנ הל ה לה שה עה של ל, כש אי רה שש ת יי יא אל ה הוצי מםשל ן של מנ אותו זש ך, בש שום כה ה. ומי זל הנ

ן. מנ ל זש כה ם בש ה הוקנ ל ינד מםשל י ענ רי המ ן, של כה שש מי ת הנ ה אל ם מםשל יהקל ז - ונ ם, אה הל ה לה שה עה בורות של גש הנ וש

ה ייש סוק זל פה עממםדו. בש ם ינ דה מש עה כו ובש לי ם יי תה כש לל גו'. בש כו וש לי ם יי תה כש לל ר, (יחזקאל א) בש מנ אה ח וש תנ עון פה מש י שי בי רנ
ל ם של תה כש לל י? בש ל מי ם של תה כש לל א בש לה עממםדו? אל ם ינ דה מש עה כו ובש לי ם יי תה כש לל בש נו של עש םא יהדנ י ל כי כו, וש לי ם יי תה כש לל ן בו. בש בוני תש הי לש
ך ל כה ענ ם. וש לה צש ים אל ני אופנ כו הה לש יות יי חנ ת הנ כל לל ר ובש מנ אל נל מו של כו, כש לי ים יי ני אופנ ם הה כות, אותה ן הולש הי של יות, כש חנ הנ
יות, חנ ל הנ עות של סה מנ א בנ לה ם אל ינה ים אי ני אופנ ם הה ל אותה ם של יהל עי סש ל מנ כה שום של עממםדו, מי ם ינ דה מש עה כו ובש לי ם יי תה כש לל בש
או שש נה ץ יי רל אה ל הה ענ יות מי חנ א הנ שי נה הי תוב, ובש ן כה כי יות. וש חנ לוי בנ כםל תה א הנ לה ם, אל קומה מש ים בי די ם עומש ינה ם אי יומה קי וש

ד. חה אל ים כש כי ים הולש ני אופנ יות וש חנ שום של ם, מי תה עגמה ים לש ני אופנ הה

ד צנ בש ד של חה קוף אל שש תוך מנ ים בש די יונות עומש לש על רות הה מה שש מי ל הנ ים של קופי שש ה מנ עה בה רש אנ ים וש רי שש ה, על אי םא רש וב
ת בל סובל וש ת  רל עוטל ת של בל הל לש שנ ף הנ תםקל תוך  מונות בש רות טש מה שש ע מי בנ רש אנ וש ים  רי שש ים על רי ה שומש זל ח הנ תנ פל לנ ח.  רה זש מי

ח. רה זש ד מי אותו צנ קוף מי שש מנ תוך אותו הנ לש

ם לו הי אי ים, וש מודי ה ענ עה בה רש אנ ים וש רי שש ים על די ים עומש מודי ענ לו הה ל אי ענ ם, וש יהל תי חש ים תנ מודי ים ענ רי שש על ה וש עה בה רש אנ וש
מו ים, כש די ים עומש אי רה קש ני ם של הי לו  אי וש ים,  רי חי אמ ם הה אותה מו  כש יר  וי אמ הה תוך  ים לש חי םא פורש ל וש ים,  די יד עומש מי תה של
ים, כי ם תומש ל אותה ים ענ די ים עומש מודי ענ לו הה אי ה. וש לל אי ים הה די עםמש ין הה ים בי כי לש הש מנ ך  י לש תי תנ נה ר (זכריה ג) וש מנ אל נל של

ם. קומה מש יים בי קנ תש הי ים לש בי ם סובש הל בה

ל כה בש ים  סי טה וש ים  פי עופש מש ם  יהל לי עמ ים  די עומש של ים  יטי לי שנ הנ ל  כה ם,  קומה מש ל  ענ ים  די עומש לו  לה הנ ים  מודי ענ הה של כש
ם יי מנ שה י עוף הנ ר כי מנ אל נל מו של ה, כש לה עש מנ ים לש רי בה ים דש לי עמ קולות ומנ ים לנ יבי שי קש ם מנ הי יחות, וש גי שש ם מנ יי יננ עי הה ם, וש עולה הה

י. ידי מי יום תש קי ים בש די ים עומש כי תומש ם הנ ך אותה שום כה קול. ומי ת הנ יך אל יולי

מו י כש רי המ ם. של תה עגמה ים לש ני אופנ או הה שש נה ץ יי רל אה ל הה ענ ם מי אה שש נה הי נו. ובש רש מנ אה י של פי כו, כש לי ם יי תה כש לל ה, בש אי םא ורש ב
יהה - רוחנ חנ ים. רוחנ הנ ני אופנ יהה בה חנ י רוחנ הנ שום כי ם? מי ענ טנ ה הנ ם. מה ם הי ך גנ ים, כה עולי ים וש עי ה נוסש לל אי יות הה חנ הנ של
י ת מי א אל ה, הוא נושי יונה לש ה על גה רש דנ הוא בש י של ל מי כה א של צה מש ני ת.  כל לל ים לה ני אופנ ל הה כה ה בש כה ת ומנ בל נושל של ש  קםדל הנ
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ים. ני אופנ ת הה אות אל יות נושש חנ אן הנ ף כה א אותו. אנ נושי י של ת מי א אל יהה נושי רון הה אה הה ה, של אי םא ורש א אותו. ב נושי של

ד צנ לנ םאל, וש מ ד שש צנ ין, לש יהמי ד  צנ יא לש הי יהה של חנ ך, זו  ם כה ים - גנ ני אופנ יהה בה חנ הנ י רוחנ  תוב כי ר, כה םאמנ ם ת אי וש
יות. ן חנ לו הי אי יהה, וש י חנ זוהי י, וש חורי אמ ד הה צנ לנ י וש מי דש קי הנ

ת ענ בנ רנ מש של יהה  חנ י  זוהי ר.  בה כש ר  הה נש בי ל  אי רה שש יי י  להי אל ת  חנ תנ י  יתי אי רה ר  של אמ יהה  חנ הנ יא  הי י)  (יחזקאל  תוב  כה
מות א דש סי כי מות הנ ל דש ענ וש תוב (שם א)  כה ם, כנ דה אה מות הה דש א לי סי כי ת בש דל עומל י של זוהי וש ם,  עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ לש

ל. אי רה שש י יי להי את אל רי קש ני ת של רל תל סש ה ני דושה ה קש יונה לש ה על גה רש ה דנ אותה כםל לש הנ ה. וש לה עש מה לש יו מי לה ם עה דה ה אה אי רש מנ כש

ל לו ענ יונות אי לש יות על ייש חנ שום של דושות, מי קש יונות הנ לש על יות הה חנ ל הנ ת כה חנ ת תנ דל עומל ה של טה מנ לש יהה של חנ זו הנ וש
ת ענ בנ רנ מש יא הנ ד, הי וי ל דה מות של דש ה זו הנ טה מנ לש א של סי כי הנ עמקםב. וש ל ינ מות של דש ל זו הנ אי רה שש י יי להי ת אל חנ תנ א של סי כי לו. הנ אי
ל כה ה בש כה מנ ד של ה, ענ גה רש דנ ה לש גה רש דנ ת מי כל של מש ני ת וש ענ שופנ ה וש לה עש מנ לש את מי ך רוחנ יוצי שום כה ם. ומי עולה י הה די דש ה צי עה בה רש אנ לש

ן. קי תנ כםל לש קון הנ ת תי ין אל קי תש כםל, ומנ ת הנ ה אל יגה הי נש ה רוחנ מנ אותה ה, וש טה מנ לש ים של תוני חש תנ הנ

י ה? כי לה עש מנ תוב לש ה כה ה. מנ טה מנ ן לש קי תנ תש ש מי מה ן מנ ול אותו גה אותו) ובש ה בש לה עש מנ קון לש ייש תי ש של מה ן מנ ול אותו גה (בש
ת ה אל ם מםשל יהקל ה? ונ טה מנ תוב לש ה כה כו. מנ לי ת יי כל לל לה רוחנ  ה הה מה ילה שה הש ר יי של ל אמ תוב אל כה ים. וש ני אופנ יהה בה חנ הנ רוחנ 
יא ה, הי יונה לש על רוחנ הה ל הה מות של דש ה הנ אותה ה בש טה מנ לש ה של גה רש דנ ה הנ ל אותה רוחנ של יות הה הש ה?) לי מה ה? (לש מל ן. בנ כה שש מי הנ
יהה, חנ יא הנ ה. הי ך מםשל ם כה כםל. גנ ין הנ קי תש הנ את רוחנ לש זו יוצי יהה הנ חנ הנ ל, ומי אי רה שש י יי להי ת אל חנ י תנ יתי אי ר רה של יהה אמ חנ הנ

כםל. ין הנ קי תש הנ ם רוחנ לש כםל שה ם. ובנ יהשל ן, ונ תי יי ם, ונ יהקל תוב, ונ ך כה שום כה כםל. מי ין הנ קי תש הנ ה לש טה מנ ה רוחנ לש נה תש נה של

ד הוא עומי ה של יונה לש ה על גה רש ה דנ סוד אותה ין אותו בש קי תש ה, הוא הי שה ה עה מםשל ן של כה שש מי ה, בנ אשונה רי ה, בה אי םא ורש ב
הוא וש ת  יי בנ לום הנ הוא שש ן, של דל עי א מי יוצי ר של הה נה סוד אותו  בש ן אותו  קי ה, הוא תי שה למםה עה שש של ש  דה קש מי ה. בנ בה
ה ל מםשל ה של גה רש דנ ה הנ גוף, אותה ל הנ סוד) של ה (בנ גה רש דנ יבות בנ בי חמ ת הנ בנ רש ן הוא קי כה שש מי סוד הנ ן בש ל כי ענ ת. וש יי בנ ת הנ נוחנ מש
ן קי תנ תש ש הי דה קש מי ש, אותו הנ דה קש מי ת הנ ין אל קי תש הי למםה וש א שש בה של ה. כש נוחה ל מש םא של ל יבות, וש בי חמ ת הנ בנ רש ה קי ת בה דל עומל

ה. נוחה יש מש ילה אי הש למםה, הוא יי שש תוב בי ן כה כי לה ה. וש נוחה מש יבות הנ בי ל חמ סוד של בנ

ה - זל סוד  וש ה.  זל בה ה  זל ל  של נו  יוקש דש ת,  חנ אנ ה  גה רש דנ ין בש קי תש ה הי זל וש ת,  חנ אנ ה  גה רש דנ בש ין  קי תש ה הי זל ך,  כה שום  ומי
ף. עמקםב יוסי דות ינ ה תםלש לל (בראשית לז) אי

ת דל עומל ה של דה קג ל נש ה של ימה ים קי קי ה, הי שה דג קש ד הנ הוא צנ ה, של זל קום הנ מה ין בנ קי תש הנ ה לש יל מםשל חי תש הי ית של אשי רי הה
ה דה קג נש ת הנ ים אל קי כםל הי ית הנ אשי רי ל. וש לה ה כש ירה אי םא מש ל ית וש אי רש םא ני ל ה, וש קומה מש ה בי קועה ה ושש שוכה ה חמ תה יש הה ע של צנ מש אל בה

זו. ה הנ דה קג נש ל הנ ה של נה יה נש הוא בי ר, של ילתל ל הנ ך כה ר כה חנ אנ ה, וש קומה מש ה בי עה קש שה זו של הנ

יהה הה יהכול  םא  ל ה  נה מל מי ט  שי פנ תש הי של ה  מנ ל  כה ה,  אשונה רי בה ת)  מל (מוקל ת  נל קל תנ תש מי ה  תה יש הה םא  ל זו  ה  דה קג נש ם  אי וש
ל ענ ה. וש קומה מש ה בי בה ינשש תש הי ן, וש קי תנ תש ר הי חי אנ קון הה תי ר הנ אה ל שש ז כה ה, אה ירה אי ה ומש מה ה זו הוקש דה קג נש ן של יוה כי ן. וש קי תנ תש הי לש
יו, נה דה ת אמ ן אל תי יי ך, ונ ר כה חנ אנ ה. וש קומה מש ה בי קועה ה ושש שוכה ה חמ תה יש הה ה של דה קג ן. (אות) זו נש כה שש מי ת הנ ה אל ם מםשל יהקל ן, ונ כי
ם כגלה וש בון,  שש חל ה לש אה מי יו  ם הה כגלה וש ים)  ני דה אמ ייש  וש ים  ני דה אמ ייש  שום של אן. (מי כה אן ומי כה ם מי הי ים של מודי ענ ם הה אותה

ן. דל אה ר לה כה ר כי כה כי ת הנ אנ מש ים לי ני דה ת אמ אנ תוב מש כה ם, של קומה מש קו לי לש חש נל

יך, רי צה ה של ם מנ יהל לי ים עמ שי ה, לה ינה תי ן, נש תי יי א ונ לה ה, אל ימה ם קי הל תוב בה םא כה ל ל בה נו, אמ רש אנ י בי רי ים המ ני דה אמ לו הה אי וש
ה. ינה תי ם נש הל תוב בה ן כה ל כי ענ ה. וש ל זל ה ענ ים זל בי ים רוכש יוני לש על ים וש תוני חש ייש תנ שום של מי

א לה ה אל חל מש ני ינו  י אי רי המ ל, של לה ה כש חה מש ני םא  ל וש ר  חי אנ ד הה צנ ע הנ קנ שש ני ה,  מה הוקש זו  ה הנ דה קג נש הנ ה של עה שה ה  אותה בש
ה. ע זל קנ שש ני ה וש ם זל ר, הוקנ אי בה תש ני מו של ם, כש עולה ן הה ה מי חל מה יי םא של ב יד לה תי עה אותו הל לש

עו קש שש ים, ני מודי ענ לו הה נו אי תש ני של ה, וכש שה דג ל קש ה של זל ) הנ רוחנ ד (הה צנ ק הנ זי חנ תש הי יל לש חי תש ז הי יו, אה נה דה ת אמ ן אל תי יי ונ
הוא ה, וש יונה לש על ה הה שה דג קש ל הנ ה של זל ד הנ צנ ה הנ לה עה שום של ה, מי בה הום רנ ב תש קל נל לש סו  נש כש ני ר וש חי אנ ד הה צנ ל הנ של לו  ל אי כה

הום. תש ל הנ ב של קל אותו נל ס לש נה כש ני ר, וש חי אנ ד הה צנ ע הנ קה שש ז ני אה לות, וש ענ תש הי קו לש לש חל

יכו שי מש הי או, וש טש ך חה ף כה ך אנ ר כה חנ אנ ר. וש ם יותי עולה לט בה שש םא יהכול לי ה), ל אשונה רי או (בה טש ל חה אי רה שש יי א של לי מה לש אי וש
סוד כםל - בש ר בנ חי אנ ד הה צנ אותו הנ ק לש לל ת חי תי א לה לה ה, אל צה ה עי תה יש םא הה אותו יום ל ה, ומי אשונה רי מו בה ם כש יהל לי אותו עמ
ה זל ד הנ צנ ת הנ אל יענ  ני כש הנ ש, לש אי בה ה  ת כגלה פל רל שש ני ה  עולה הה ך  שום כה ה, מי אי םא רש עולות. וב הה וש ים  כי סה נש הנ וש נות  בה רש קה הנ

ה. זל קום הנ מה ע הנ קנ שש ה, ני זל קום הנ מה ת הנ ים אל קי ה הי מםשל של ך, כש שום כה ה, ומי שה דג קש ד הנ ת צנ עמלות אל הנ ולש

ה, זל ה הנ שה דג קש ד הנ צנ ן - לש תי יי ונ א.  מי טה ר הנ חי אנ ד הה צנ ע הנ קה שש ני ה, וש שה דג קש ד הנ צנ הו  ה - זל ם מםשל יהקל ונ ה,  אי םא ורש ב
ת ן אל תי יי ך, ונ ר כה חנ אנ ה. וש אה מש טג ל הנ ר של חי אנ ד הה צנ ע הנ נה כש ני ה, וש זל ה הנ שה דג קש ד הנ צנ ם - לש יהשל א. ונ מי טה ר הנ חי אנ ד הה צנ ה הנ פל רש ני וש

בשרייחהיו.

ה, ימה קי יים בש סי וש ה  ימה קי יל בש חי תש ה. הי ימה קי יום בש סי וש ית  אשי ילה רי הש תי י של די ם? כש ענ טנ ה הנ ם. מה יהקל ונ ך  ר כה חנ אנ וש
ד צנ ה לש ימה י קי זוהי וש ר,  חי אנ ד הה צנ ה הנ פה רנ תש הי ה של לה חה תש הנ ה בנ ימה יום. קי סי וש ית  אשי ה - רי ימה קי יך  רי כםל צה בנ שום של מי
ת טל ה שולל שה דג קש ן של מנ ל זש כה שום של אוי. מי רה ת כה חנ רות אנ שש קנ תש יות הי הש ה, לי לה עש מנ עמלות לש לנ יים וש קנ תש הי י לש די ה, כש שה דג קש הנ

ה. טה מנ ת לש כל מל נש ת ומג לל פל שש ה ני אה מש טג ה, הנ עולה וש
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ד עומי ר, וש כה זה הנ םאש  חוץ, ר לנ ה של גה רש דנ הנ םאש  יא ר ר, הי חי אנ ד הה צנ בנ גות של רה ת דש חנ ת תנ דל עומל ה של דה קג נש הנ םאש  ר
ט. שי פנ תש מי ך של ל חםשל ד של חה בוב אל רש ל עי חוץ של םאש לנ ד, הוא ר חה ל אל מה ל גה ב ענ רוכי

ב ה רוכי זל ה, וש ל זל ה ענ ז, זל גל ר רם חנ ז אנ גל רם ך  הולי ן, וש שה עה ט אותו  שי פנ תש ה, מי של קה ז הנ גל רם תוך  א מי ן יוצי שה עה של כש של
ה. של ז קה גל כםל רם יות הנ הש ה לי בה קי ר ונש כה ל זה ה של אל רש מנ ה בש ל זל ט ענ שולי וש

ט שי פנ תש ך מי ר כה חנ אנ ט, וש שי פנ תש הי ת לש חנ ה אנ דה קג ל נש ק של דםחנ ז בש גל רם תוך הה ק מי ט, דוחי שי פנ תש הי ן לש שה עה יל הל חי תש מנ של וכש
ע. רנ הה ם לש כה ד חה חה ש אל חה מו נה ימות, כש מי קש ענ ז בש גל רם ן הה עמשנ

ת דל עומל ד של קומו, ענ מש ח בי נה ט וש שה וש ך  ד, הולי יורי ה וש ה, עולל שוכה ה חמ גה רש ט, הוא דנ שי פנ תש הי יל לש חי תש מנ של םאש  ר הה
ם יהל ני שש של ת. וכש ול א מה רה קש ני ר של חי קום אנ ל מה ל ענ ל. צי הוא צי ז, וש גל רם תוך הה א מי יוצי ן של שה עה אותו הל ב מי ינשי תש הי ה לש גה רש דנ הנ

ד. חה אל רות כש בש חנ תש מי ן של גות הי רה י דש תי נו, שש רש אנ י בי רי המ ת, ונ ול מה לש א צנ רה קש ד, ני חה אל ים כש רי בש חנ תש מי

ה דושה קש הנ ה  דה קג נש הנ מי ת  קל חל רג מש של ה  כה שי חמ ה,  יצונה חי הנ ה  תונה חש תנ הנ ה  דה קג נש הנ ל  של ית  אשי רי הוא  ה  זל הנ ל  צי הנ
ה חוצה טות הנ שש פנ תש ת הי טל של פנ תש ה מי נה מל , ומי יהה נל וה גש ת בי מל של רש םא ני ל וש ת  דל םא עומל ל ה של דה קג י נש זוהי וש ע.  צנ מש אל ת בה דל עומל של

ת. מל של רש םא ני ל ית וש אי רש םא ני ל ת, וש ענ יא שוקנ הי ה, וש טה מנ ולש

ים מודי י ענ ני ה. שש אה ף ומי לל ד אל גל נל ה כש כה שי חמ תוך הנ ה לש טה מנ ה לש טה שש פנ תש הי םאל, וש מ שש לי ין וש יהמי ה, לש טה מנ ה לש טה שש פנ תש זו הי
יים קנ תש יי ע של בנ ין לו שום צל י אי רי המ חםר, של םא שה ל חםר וש ן שה ול תוך גה ה לש כה שי חמ ת הנ טל של פנ תש ה, מי ד זל צנ ה ולש ד זל צנ ים לש קי קה חש נל
ת אל יש  אי או  םא רה ל תוב (שמות י) וש כה ם, של יי רנ צש מי שו בש מש שי ן של כות אותה שי חמ דות הנ טות עומש שש פנ תש ה הי אותה בו. ובש

ך. ש חםשל יהמי תוב וש כה ים. וש ת יהמי לשל יו שש תה חש תנ יש מי מו אי םא קה ל יו וש חי אה

ר א זםהנ טות יוצי שש פנ תש ה הי תוך אותה לו. בש לו תוך אי ים אי ני שג ים, מש יני ה מי מה כנ ת בש טל של פנ תש זו מי טות הנ שש פנ תש הי הנ
ל לה כש ני ב של הה זה הוא הנ םאש, וש ר ל הה ך של חםשל ת הנ ה אל סל כנ ה ומש זל ר הנ זםהנ ט הנ שי פנ תש דםם. מי ב אה הה הו זה זל ב, וש הה זה בוענ בש צה ד של חה אל

ך. חםשל בו הנ

ר. םא זוהי ל ף של סל ל כל ד של חה ן אל ול א גה לו יוצי לה ים הנ די דה צש י הנ ני תוך שש םאל, ומי מ שש לי ין וש יהמי ט לש שי פנ תש ה מי זל ך הנ חםשל הנ
ה. טה מנ ד לש יורי ה וש זל ה בה ל זל לה כש ני ך, וש חםשל ת הנ ה אל סל כנ ף, ומש סל כל ל הנ ה של זל ן הנ ול גה ט הנ שי פנ תש מי

א יוצי ט וש שי פנ תש ם מי שה חםר, ומי שה םאש הנ ר אות) בה יוצש דות (של עומש כות, של שי י חמ תי דות שש עומש ך, וש חםשל ט הנ שי פנ תש מי
ל ה של אל רש מנ חםר בש ד שה חה ן אל ול א גה יוצי מוד, וש ד ענ עומי ך, וש חםשל ה אותו הנ טה מנ ט לש שי פנ תש ם מי שה ת. ומי חםשל ל נש ד של חה ן אל ול גה

ה. כה שי חמ סוד הנ כםל בש הנ ל, וש זל רש בנ

ה לה רש עה י הה זוהי וש ים בו,  אי רש ני לו  לה ים הנ ני וה גש ל הנ כה וש ה,  כה שי חמ בנ שוך  ד חה חה מוד אל א ענ ים יוצי מודי ענ י הה ני ין שש בי מי
ד. חה יות אל הש לי ד וש חה אל ג כש וי דנ זש הי ה לש בה קי נש ר לנ כה ה זה יגה הי נש מנ של

ד צנ ת בנ דל עומל ה של גה רש דנ יא הנ ה הי אשונה רי ה הה גה רש דנ ים), הנ רי כה דולות (זש גות גש רה ע דש בנ של ים בש דועי לו יש לה ים הנ מודי ענ הה
ש, ל אי ן של ול גה ן, ובש שה ל עה ן של ול גה לול בש ה כה ש, זל אי ל הה ן של שה עה ל הל ה של רה תה סש ה תוך הנ ה עולה כה שי חמ זו. זו הנ ה הנ כה שי חמ ל הנ של

ם. עולה י הה מי עמקג ם בנ קי ענ תש הי ים, לש די דה ה צש מה כנ ים לש די רה פש לו ני לה ים הנ ני וה גש ת הנ לשל חםר. שש ן שה ול גה ובש

ים שי נה אמ ת רוחות הה ית אל סי ם, ומי עולה ט בה שי פנ תש ה מי זל ים, וש די דה ה צש מה כנ ס לש נה כש ני ם וש עולה ד לה ה יורי זל ן הנ שה עה גון הל
םא ל וש ר  זה ל  אי ך  ילה בש הש יי םא  ל תוב, (תהלים פא)  ה כה ל זל ענ וש ם.  זה גש רג ק בש זי חנ תש הי ם ולש יהל כי רש ת דנ טות אל סש הנ לש ז,  גל רם לש
ט שולי ז של גל רם הו הה ה. זל בה קי נש ר - זו הנ כה ל ני אי ה לש ול חמ תנ שש םא תי ל ר. וש כה זה ה הנ ר - זל ל זה ך אי ילה בש הש םא יי ר. ל כה ל ני אי ה לש ול חמ תנ שש תי

ע. רנ הה ם לש ק אותה זי חנ ם ומש דה אה י הה ני תוך בש ס לש נה כש ני ם וש עולה ק בה זי חנ תש ומי

ם, דה י אה ני חנ בש פי קנ ים ולש מי פםך דה שש לי רםג, וש המ ע, לנ רנ הה ים לש די דה ה צש מה כנ ס לש נה כש ני ם, וש עולה ד לה ה יורי זל ן הנ ול גה ש, הנ אי גון הה
ים מי י דה כי ייש שופש שום של ם. מי נה י חי קי נה ה לש נה פש צש ם ני דה ה לש בה רש אל נל נו  תה ה אי כה רו לש םאמש ם י תוב, (משלי א) אי ה כה ל זל ענ וש
ך ר שופי כה זה ד הנ ה. צנ בה קי נש ד הנ צנ ה מי זל ר וש כה זה ד הנ צנ ה מי זל ב, וש רה קש ים בנ גי הורש ים וש מי י דה כי ייש שופש ם. וש נה חי ים לש גי הורש ם וש נה חי לש
ל ג של רל הל הנ בות וש רה קש ל הנ כה ה, וש לל אי ה בש לל רםג אי המ לנ בות וש רה קש עמרםך  י לנ די ה, כש בה קי נש ד הנ נו. צנ רש מנ אה של מו  ם, כש נה חי ים לש מי דה

ה. בה קי נש ל הנ ד של אותו צנ ים מי אי ה בה לל אי ה בש לל אי

ים לובי וצש גוף,  י  פוסי ותש ים,  כי מג הנ וש ים  צועי פש ל הנ כה ל  ענ נות  מנ תש הי לש ד  יורי וש ם  עולה לה ד  יורי ה  זל ן  ול גה חםר,  ן שה ול גה
ים טי שש פנ תש ם ומי עולה ל הה ים של די דה ה צש מה כנ ים לש די רה פש ני לו  לה ים הנ ני וה גש ת הנ לשל ם. שש דה י אה ני בש יד לי מי ע תה רנ הה ים, לש נוקי חמ ונ

ם. עולה י הה ני תוך בש בש

נו, רש מנ אה ל של צי הנ אותו  ה מי קועה שש ה הנ דה קג נש הנ תוך  א מי יוצי אשון של רי ן הה ול גה הנ הו  זל וש ם,  עולה ד לה ן יורי שה עה גון הל
י ני ל בש ז של גל רם הו הה זל דול. וש גה "ל הנ יאי פי צש א קנ רה קש ה ני זל ן הנ שה עה גון הל ר, וש אי בה תש ני מו של ל, כש מה ל גה ב ענ רוכי "ל, של אי מה הוא סה של

ז. גל רם ב בש לי ת הנ ים אל קי זש חנ מש ם של דה אה

ט שולי ז של גל ייש רם שום של ם, מי דה י אה ני ל בש ים של גופי ז הנ גל ן רם הי בוצות, של אות קש ש מי שי ף וש לל ים אל ני מג ה מש ת זל חנ תנ
ז גל רם הה ה. וש זל ז הנ גל רם ים בה זי גש רנ תש מי דם של אה י הה ני גוף בש ס לש נה כש ני ט וש שולי ז של גל ד) הוא רם ה (צנ ל זל בה ין. אמ עמשות די ם לנ עולה בה
ש אי ז הה גל רם תוך  א מי ה יוצי זל ן הנ שה עה הל שום של ע, מי רנ הה ן לש יה נש ם בי הל עמשות בה ים לנ ני וה גש ר הנ אה ל שש כה סוד לש ה הוא יש זל הנ

ש. אי ה הה אותה אשון לש רי הו הה זל ת, וש טל לוהל ה של יונה לש על הה
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הו זל ם, וש דה אה י הה ני ב בש ת לי יז אל גי רש מנ הו של זל ז, וש גל א רם רה קש אשון ני רי ז הה גל רם ז, וש גל רם אותו הה ים מי די רה פש ים ני זי גה ה רש עה בה רש אנ
ה ל זל ענ ם. (וש עולה ל הה ית ענ חי שש מנ ת הנ ך אל מושי הו של זל ם, וש זה גש רה ים בש זי גש רנ תש מי ם של דה אה י הה ני ת בש ית אל סי ך ומי הולי ד וש יורי של

כםר). זש ם תי חי ז רנ גל רם תוב (חבקוק ג) בש כה

ס נה כש ני ד וש ה יורי זל ה. וש אה נש א שי רה קש ה ני זל ים, וש די דה צש ל הנ כה ט לש שי פנ תש ט ומי שוטי ם ומש עולה ד לה יורי הו של י, זל ני שי ז הנ גל רם הה
קום אותו מה ף בש תי תנ שש מי הו של זל ק, וש שותי ז של גל הו רם זל ט, וש קי ית שה חי שש א מנ רה קש ס, ני נה כש הוא ני ן של יוה ה, כי זל ם. וש דה י אה ני בש בי
ק שותי ש, של חה נה מו הנ הוא כש שום של ם, מי כגלה ה מי של קה הו הנ ימות זל עמקי ד בנ עומי ה של יקה תי ל שש ז של גל הו רם זל ה. וש בה קי נש ל הנ של

ך. ר כה חנ ג אנ הורי יד וש מי תה

ה ל מנ כה ז, וש גל ה אותו רם לל גש א ני לה ק, אל םא שותי ל ק וש זי חנ תש ך ומי הולי אשון - של רי הה פוך מי ז הה גל הו רם י, זל ישי לי שש ז הנ גל רם הה
בור. ז שה גל א: רם רה קש ך ני כה ר, וש בה שש ך ני ק. כה םא שותי ל ה, וש לה גנ תש הי ה של ל מנ כה ר בש בה שש ך ני ה - כה לל גנ תש הוא מי של

ד צנ הו  זל ך  שום כה אשון. מי רי ן הה מי ך  פה הג מש ז של גל רם הו  ן זל ל כי ענ בור, וש סופו שה ק וש זה חה יתו  אשי י, רי יעי בי רש ז הה גל רם הה
ה. אשונה ה רי גה רש דנ כםל הוא בש ן הנ ל כי ענ ם. וש כגלה בור מי שה הנ

כםל הנ שום של זו, מי ה הנ כה שי חמ תוך הנ ד מי עומי שוך של ן חה ול גה הו  זל ה, וש כה שי חמ את מי יוצי ה של גה רש יא דנ יהה, הי ני ה שש גה רש דנ
ים. דועי ים יש ני וה גש ה בי טה ט מנ שי פנ תש ה מי זל דועות. וש גות יש רה דש ד בי עומי ה וש כה שי חמ תוך הנ יהם מי קנ

ים ני שג מש ב של ל גנ ף ענ אנ ה. וש זל ה בה ים זל לולי ם כש כגלה ה, וש זל ה מי ים זל די רה פש ים ני די דה אות צש לש מי ים שש יהמי זו קנ ה הנ גה רש דנ בנ
ה זל ד הנ צנ דועות בנ גות יש רה דש ל הנ כה ך  שום כה ה. ומי זל ה בה לול זל כםל כה ה, הנ זל ה מי ים) זל ירי אי ים (ומש רי בש גנ תש ה ומי זל ה מי זל

ע. רנ הה לש

ל ם) ענ עולה לוי (בה גה ין בש ים די עושי ם וש עולה ים בה טי שוטש מש ים של לי בש חנ מש ים הנ יתי חי שש מנ הנ לו  ל אי ים כה אי אן יוצש כה מי
שום לוי. ומי גה ין בש ם די הל ים בה עושי ם וש עולה ים בה טי שוטש ם מש הי ר, וש תל סי בנ ך  חםשל הנ עמשו תוך  ננ ים של רי תה סש ני ים הנ עמשי מנ הנ
ם ל אותה יד אל מי ן תה מי דנ זש הי ם לש דה י אה ני ד בש גל נל ים כש די ם עומש לוי, כגלה גה ין בש ים די עושי ם וש עולה ים בה טי שוטש מש לו של ל אי ך, כה כה
ה ם. זל דה י אה ני ל בש ין ענ ים די עושי ם, וש מה ים עי רי בש חנ תש ה, מי מה חי ף וש ים אנ אי רה קש ני ם של אותה נו, וש רש מנ אה ים של רי תה סש ים ני אי טה חמ

נו. רש מנ אה לו של לה ין הנ די י הנ לי עמ בנ ם מי עולה ה בה עמשל ננ

קות זה חמ גות  רה דש ה  מה דות כנ רה פש ני זו  ה  גה רש דנ תוך  ומי ד,  חה אל הוא סוד  ש, של אי וש ך  חםשל ת תוך  דל עומל ה זו  גה רש דנ
ל ט ענ שי פנ תש מי יענ של קי הו רה ית זל ישי לי ה שש גה רש חםר. דנ יענ שה קי א רה רה קש ני ד, של חה יענ אל קי ל רה ד של צנ ת הנ חנ דות תנ עומש ים) של רי בה (גש

ה. זל ד הנ צנ ל הנ רועות של זש אות הנ רה קש לו ני אי ה, וש נה שושנ מות כנ דג ן אמ הי גות של רה ן דש ל אותה כה

שום חםר), מי שה יענ  קי רה ית (אותו  ישי לי ה שש גה רש דנ תוך  יעות לש גי מנ ד של גות, ענ רה ה דש טה מנ טות לש שש פנ תש מי לו  ת אי חנ תנ
םאל. מ שש לו מי אי ין, וש יהמי לו מי ם. אי עולה טות בה שוטש חםר ומש שה יענ הנ קי רה תוך אותו הה ים מי אי יהה יוצש ני שש ה הנ גה רש דנ בנ לו של אי של
ים, די דה ה צש לשה שש דות לי רה פש םאל ני מ שש ל הנ לו של אי ים. וש רי שה ה קש לשה ם שש הי ים, של די דה ה צש לשה שש דות לי רה פש ין ני יהמי ל הנ לו של אי

ים. רי חי ים אמ רי שה ה קש לשה ם שש הי של

ים שוכי ים חמ ני וה ה גש לשה ה ייש בו שש זל ר הנ של קל ר בו. בנ שה קש ז ני גל רם שוך בש ן חה שה עה ה. וש לה עש מנ ד לש אשון עומי רי ר הה של קל הנ
ה זל ים, וש דועי ים יש ני מנ זש ט לי רה ע), פש נה כש ט (ני שי פנ תש םא מי ל פוף וש ה הוא כה זל ר הנ של קל הנ ה. וש זל ה בה ים זל לי לה כש ני ה, וש זל ה מי ים זל ני שג ומש

"ה. רה בש א על רה קש ני הנ

שום מי ה,  טה מנ לש ן  בה רש קה ים  יבי רי קש מנ ל  אי רה שש יי של ן  מנ זש לי ט  רה פש ך,  םא שוכי ל של שום  מי ך,  םא שוכי ל וש ד  עומי הוא  וש
ז ש, אה לה חל ה נל זל של ק. וכש זי חנ תש הי לט ולש שש םא יהכול לי ל קו), וש זש זו (חה גש ש רה לה חל נל ה וש טה מנ ע לש נה כש ני ז וש גל רם ך הה ן שוכי מנ אותו זש בש של

יג. הי נש הנ סםענ ולש נש םא יהכול לי ע, ל צנ מש אל הוא בה י, של ני שי ר הנ של קל הנ

ר אה שש ל  כה ת  אל יג  הי נש ומנ קום  מה לש קום  מה מי ענ  נוסי של ה הוא  זל הנ ר  של קל הנ ם,  ענ זנ א  רה קש ני של הו  זל י  ני שי הנ ר  של קל הנ
ר ענ צנ ל הנ ת כה יג אל הי נש מנ הו של ה. זל זל ר הנ של קל ים בש קי זה חש ם מג כגלה ים בו, וש גי המ ננ תש ם מי ים כגלה רי שה קש ר הנ אה ל שש כה ים, וש רי שה קש הנ
ל כה ר וש ענ צנ י הנ ל סוגי ם כה עולה ים לה די ז יורש ה, אה בה קי נש ת הנ ק אל בי חנ ת, לש רל חל ה אנ גה רש דנ ר בש בי חנ תש מי של כש שום של ם, מי עולה בה של
טות סש הנ לט ולש שש ה לי בה קי נש נו לנ תש גות ני רה דש ל הנ כה ה. וש י זל לי ה בש לט זל שש ים לי כולי ם יש ינה י אי רי המ רות, של צה ל הנ כה ים וש קי חה דש הנ

לט. שש ים לי כולי םא יש ה, ל זל ה לה ים זל רי בש חנ תש ה ומי ל זל ה ענ ב זל רוכי םא של ם ל אי ם, וש עולה ת הה אל

בו, גות של רה דש ן הנ ל אותה כה ה וש זל "ל הנ אי מה ד סה בונו, יהרנ ת רי עמבודנ ק בנ סי ענ תש הי ן לש דל ן עי גנ ם בש דה יהה אה הה של ה, כש אי םא ורש ב
קםם עה יו הוא  תה חש תנ ד  מנ עה של ש  חה נה אותו  של שום  מי ם,  טות אותה סש הנ לש י  די כש ע  רה הה ש  חה נה הנ ל אותו  ענ ב  רוכי יהה  הה וש
ן מל של ק מי לה חה ה וש רה י זה תי פש ה שי נה טםפש ת תי י נםפל תוב (משלי ה) כי כה שום של ם, מי תות אותה פנ ם ולש דה אה י הה ני ת בש טות אל סש הנ לש

לט. שש ים לי כולי םא יש ה ל י זל לי ה בש זל ם, וש עולה נות בה מה ה אג ה עושל זל , וש ן כםחנ ה נותי זל ה. וש כה חי

ים קי חה דש הנ ל  כה וש ים  די יורש ים  יני די הנ ז  אה ה,  בה קי נש בנ ר  בי חנ תש מי ע  צנ מש אל הה ל  של ר  של קל הנ ר אותו  של אמ כנ ך,  כה שום  מי
ע נה כש ני ר וש בה שש כםל ני ן הנ ל כי ענ לט. וש שש םא יהכול לי ל ע, של נה כש ני ר וש בה שש כםל ני , הנ ענ נוסי ינו  אי ק, של זי חנ תש םא מי ה ל זל של ם. וכש עולה לה
ל כה יר לש אי מי יון, של לש על ק הה עםמל ן הה מי ך  רי בה תש הי ה ולש לה עש מנ ר לש טי ענ תש הי ה לש עולל י של ה מי עולל ה. וש טה מנ לש נות של בה רש קה סוד הנ בש

הנפהניים.

רות שש הנ טון לש לש ים שי אי יוצש ה  זל מי שום של "ה, מי רה א צה רה קש ני ה  זל וש ר,  ילתל ק  חםזל ה בש של י הוא קה ישי לי שש ר הנ של קל הנ
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ת לשל לו שש ה. אי רה צה ם וש ענ זנ ה וש רה בש תוב על כה לו, של לה ים הנ רי שה קש ת הנ לשל ל שש סוד של הנ ים. וש שי נה אמ רות לנ עמשות צה לנ ים וש קי חה דש
ין. יהמי י הנ רי שש קי

ים, עי י רה כי אמ לש "ת מנ חנ לנ שש א מי רה קש םאל ני מ שש ז אותו הנ ד, אה חה אל ים כש קי זש חנ תש מי של םאל, כש מ ל שש ים של רי שה ה קש לשה שש
ים אי יוצש ם של ים, אותה עי רה ים הה כי אה לש מנ ם הנ ל אותה ק כה ים חםזל לי נוטש וש ה  טה מנ לש ים  חי לה שש ני ה  זל םאל הנ מ שש הנ מי שום של מי

ית. ישי לי שש ה הנ גה רש דנ הנ יהה וש ני שש ה הנ גה רש דנ תוך הנ ה מי ל זל כה נו, וש רש מנ אה מו של ה, כש טה מנ לש ד של צנ הנ מי

הוא גוף ע, של צנ מש את אל רי קש ני זו  ש. וש אי ז, גון הה גל רם ם הה עםקל תוך  ת מי דל עומל ה של גה רש יא דנ ית, הי יעי בי רש ה הה גה רש דנ הנ
קםף תש ה, לי טה מנ ת לש דל רל ף לה ים תםקל אי אן יוצש כה ה. מי נה שושנ דםם כנ אה ט בש לוהי ט של הנ אן ייש לנ רועות. כה זש י הנ תי ין שש ד בי עומי של
יך רי ה צה זל ה, וש בה קי נש ענ לנ ה נובי ים, זל מי פםך דה שש לי קםף וש תש ה לי טה מנ טון לש לש שי שות וש ן רש נותי הו של זל שום של ים. מי מי פםך דה שש לי וש
ף תםקל ל הנ כה וש כםחנ  ל הנ ן כה ל כי ענ גוף. וש א בנ לה נות אל מה ה אג ה עושה ינה ש אי פל נל הנ ש, וש פל נל ת הנ אל יך  רי גוף צה הנ מו של ה כש ת זל אל

יד. מי ר תה כה זה הנ ת מי לל בל קנ מש ה של בה קי נש ע, כי רנ הה ם לש עולה נות בה מה עמשות אג לנ יף וש קי תש הנ אן, לש כה ים מי אי יוצש

ם, ילה בי שש ים בי גי הה נש ם מג כגלה ים, של לי בש חנ י מש דודי ה גש מה כנ ים וש ני מג ה מש מה ר ייש כנ של קל ר וש של ל קל כה ה ובש גה רש דנ ה וש גה רש ל דנ כה בש
יות הש ה לי לה עש מנ ה לש דועה ה יש גה רש דנ ם ייש  כגלה ה, ולש בה קי נש ל הנ של יהה  ילותל ם חי הי ה, של טה מנ ם לש ם, כגלה לה לה גש ים בי גי הה נש מג ל הנ כה וש

ה. ים בה גי הה נש מג

ה טה מנ ם לש גנ ך  - כה לו  אי לו בש ל אי לי כה הי יונות לש לש גות על רה דש ים לי דועי לות יש יכה הי דוש  קה יון הנ לש על ד הה צנ לנ ייש  של מו  כש
לו. אי לו בש ל אי לי כה הי ה לש בה קי נש לות הנ יכש ם הי אותה גות לש רה ר, ייש דש חי אנ ד הה צנ ך, בנ פל הי ך) בש חםשל (בנ

ע ין רנ ים די עושי ם של אותה ר לש סי מה הי ה ולש טה מנ ת לש דל רל ים לה עי ים רה יני ים די די ית, עומש יעי בי יא רש הי זו, של ה הנ גה רש דנ בנ
לו לה גות הנ רה דש ל הנ ך, כה שום כה ים. ומי עושי ין של די הנ ים אותו  לי שש הנ יף ולש קי תש הנ ם לש קה זש ת חה ים אל קי אן יונש כה ה. מי של קה
ים יקי די צנ הנ ל  של ם  קה לש חל י  רי שש אנ ה.  טה מנ לש של ה  בה קי נש הנ ד  צנ לש של ים  תוני חש תנ לות הנ יכה הי הנ ם  ל אותה כה בש ם,  הל בה ים  לולי כש
ם. בונה רי ת  שנ דג קש בי ש  די קנ תש הי לש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ת  אנ רש יי ר  חנ אנ ים  כי הולש וש זו  הנ ך  רל דל הנ מי ם  כה רש דנ ת  אל ים  טי מנ של

א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ם בה יהל רי שש אנ

ם, יי ים שוקנ אי רה קש ני לו  אי וש םאל.  מ ין ושש יהמי ים),  די דה גות (צש רה י דש תי שש ת לי קל לל חל נל זו  ה הנ גה רש דנ ית. הנ ישי מי ה חמ גה רש דנ
ר חנ אנ ים  פי רודש של עות  רה הה ל  כה וש ים  אי לה חר הל ל  כה ל  של ה  יפה די רש הה ל  של כםחנ  הנ אן  כה של שום  מי דםף,  רש לי וש ע  רנ הה לש יגות  שי מנ
ם ים הי צי רה ם הה אותה וש ים.  חופי דש או  יהצש ים  צי רה ג) הה י (אסתר  זנ ב, אמ רי קה תש ה מי זל ה) הנ גה רש דנ (הנ ין  די הנ של וכש ים,  עי שה רש הה

ם. יי מה י שה רי שש ני ינו מי פי יו רםדש ים הה לי תוב (איכה ד) קנ ה כה ל זל ענ ים, וש פי ים רודש אי רה קש לו ני ל אי כה ע. וש רנ הה רוץ לש ה, לה טה מנ לש

ם ים הי רי שה ה קש לשה ין, ושש יהמי ם לש ים הי רי שה ה קש לשה םאל. שש מ שש לי ין וש יהמי ים, לש די דה י צש ני שש ת לי קל לל חל נל זו  ה הנ גה רש דנ הנ
ים רי שה קש הנ ל  כה שום של מי חור,  אה לש ים  לי כש תנ סש מי ם  כגלה נו,  רש מנ אה ים של רי שה קש הנ ם  אותה וש לו,  לה הנ ים  רי שה קש הנ וש םאל.  מ שש לי
ה. תה יש ם בה יהל חםרי ל אמ כה וש ר (מלכים-א ז)  מנ אל נל של מו  גוף, כש ים לנ יי ימי ני פש הנ תוך  ים לש לי כש תנ סש ים מי דושי קש ים הנ יוני לש על הה

חור. אה ים לש לי כש תנ סש ם מי לו כגלה אי וש

כםל הוא הנ שום של ם, ומי דה ל אה סוד של ם בש ים כגלה דושי קש ים הנ יוני לש על ים הה רי שה קש לו הנ א אי לה ה? אל זל ה לה ין זל ה בי מנ
ע, צנ מש אל ל הה ים של רי שה ם קש נו, אותה רש מנ אה לו של לה ים הנ רי חי אמ ים הה רי שה קש הנ ה. וש תה יש ם בה יהל חםרי ל אמ תוב כה ם, כה דה ל אה סוד של בש
מו ה כש זל סוד הנ הנ חור. וש אה ם לש יהל חורי ל אמ כה ך  שום כה ה. ומי מה הי ל בש סוד של ם בש הי לו  אי חור, וש אה ים לש לי כש תנ סש ם מי כגלה
ה ן עולל בה רש קה ך הנ כה ה. וש מה הי בש ל הנ ד של צנ ה בש זל ם, וש דה ל אה ד של צנ ה בש יענ ה'. זל ה תושי מה הי ם ובש דה נו - (תהלים לו) אה רש אנ בי של

ה. מה הי ם ובש דה - אה

ן בל אל ת הה חנ ה תנ לה לה קש חנ בי צומי ל) של פל עמרה ר הה תוך טםהנ ל (בש פל תוך עמרה ה בש כה שי ל חמ ן של ול ד גה אשון, בו עומי רי ר הה של קל הנ
ה יק בה זי חמ הנ בות לש כות אה ם זש הל ין לה אי כגיות, וש ם זש הל ייש בה ים של אי כה זנ ל הנ ד ענ ה עומי זל . וש חנ םא צומי ל יו, של לה ת עה דל עומל של

ם. יהל לי ן עמ גי הה ולש

ם ל אותה כה ם, וש יהל רי חמ ים אנ פי רודש ן, וש כי ם לה קםדל ם מי כה רש ת דנ טו אל הי ים של עי שה רש ר הה חנ ים אנ פי ים רודש רי חי ים אמ רי שה וקש
ד צנ מי דוש, של קה יחנ  לי ד שה חה אל ך  אה לש ש, מנ ני עה הי ים לש אויי רש של לו  ל אי כה שום של ים. מי רי כה יות מג הש ם לי הל ה בה אל רש ם ני רםשל של
ר כה ם מג אותו רםשל של ין. וכש די י הנ לי עמ ם בנ ל אותה כה ה לש לה עש מנ ר לש כה ם מג רםשל אותו הה ם, וש ם רםשל הל ם בה רושי ד וש ה, יורי בורה גש הנ
ים כםל רואי ים, הנ שי נה ער ר הה אה שש לי ים וש אובי כש מנ אוי לש רה י של ים. מי אי לה חר ים אותו בל קי לש ים, מנ אי לה חר אוי לל רה י של ם - מי הל לה

ם. רםשל אותו הה בש

ם ל אותה כה ם ובש בונה רי ים בש בועמטי ם של אותה ים בש חור, ובועמטי אה ים לש די ים עומש רי שה קש ם הנ ל אותה כה ך  שום כה ומי
ה לל אי ים, של אי לה ם חר יהל רי חמ ים אנ פי רודש בות של כות אה ם זש הל ייש לה של ים וש ידי סי חמ ים ונ יקי די צנ ט לש רה ם, פש הל עםט בה בש ים לי אויי רש הה

ה. זל ד הנ צנ הנ ים מי אי לה ם חר הל ים לה אי םא בה ל ם וש הל ים בה טי ין שולש אי

י. לי חל או הל כש ץ דנ פי ה' חה תוב (ישעיה נג) ונ ה, כה אי םא ורש ים? ב אי לה ם חר הל ים לה אי קום בה ה מה יזל אי ר, מי םאמנ ם ת אי וש
ה לל אי ר, וש חי אנ ד הה צנ םא מי ל א, וש בה ם הנ עולה ם לה כותה זנ י לש די ים כש אי לה ת לו חר תי לה וש כות אותו  הנ ה לש או, רוצל כש ץ דנ פי ה' חה ונ

ה. ש עולל קםדל ל הנ ד של חה ל אל קה שש מי כםל בש הנ ה, וש בה המ ל אנ ים של סורי ים יי אי רה קש ני

י ה, כי לה רש אות עה רה קש ן ני ה, כגלה טה מנ תונות לש חש תנ גות הנ רה דש ן הנ ל אותה כה זו וש ה. וש לה רש את עה רי קש ית, זו ני שי שי ה הנ גה רש דנ הנ
תו"ן (שם). לה "ש עמקנ חה ת אותו נה יק אל יני ה מי זל חנ (ישעיה כז), וש רי "ש בה חה ל נה ה תוך סוד של זל ה. וש זל ד הנ צנ הנ קות מי יונש
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ים. כי ד הולש חה סוד אל כםל בש הנ ה, וש לה רש ל עה ר של אות בםסל רה קש ה ני זל ד הנ צנ זות בנ חה אל נל רות של חי אמ גות הה רה דש ל הנ כה וש

ה לה רש עה ל הה ם רוחנ של יהל לי ה עמ ישו, שורה רי שש ם הי רל ץ טל רל אה עו בה טש נש ני נות של ילה אי ם הה ל אותה ה כה ל זל ה, ענ אי םא רש וב
שום ל. מי כי םא ייאה ים ל לי ם עמרי כל ילה לה הש ים יי ני לש שה יו שה רש ת פי תו אל לה רש ם עה תל לש עמרנ תוב, (ויקרא יט) ונ ה כה ל זל ענ זו, וש הנ
ים די דה רעות וצש ים הה כי רה דש ל הנ כה ם מי יק אותה חי רש הי וש יו,  לה יד אי מי ל תה אי רה שש ל יי ם של יבותה בי הוא, חמ רוך  בה דוש  קה הנ של

א. בה ם הנ עולה ם בה יהל רי שש אנ ה וש זל ם הנ עולה ם בה יהל רי שש ה. אנ שה דג קש ד הנ צנ ק בש בי דה הי ים לש אי מי טש הנ ים וש עי רה הה

היכלות מסטרא דקדושה

דוש קה ל הנ של חו  בש דור שי ת סי ר אל די סנ ים לש די ם עומש הי לות, של יכה הי ם הנ אותה בש ינו  ני י שה רי עון, המ מש י שי בי ר רנ מנ אה
דור ייש סי ר, וש בה דה ד בש עומי דור הה ייש סי שום של צון. מי רה ד בש עומי דור הה ין סי ר, בי בה דה ד בש עומי דור הה ין סי רוך הוא, בי בה
ל ים כה עי קה תש ם ני שה ין סוף, של ד אי ה ענ לה עש מנ ה לש לה עש מנ ל לש כי תנ סש הי י לש די ל, כש כי תנ סש הי ת ולש ענ דנ ב, לה לי ת הנ ננ וה כנ צון וש רה ד בש עומי הה

ר. תל סי יו בנ רה בה ל דש ך כה ר, כה תה סש הוא ני מו של א כש לה ל. אל לה ר כש בה דה ים בש די םא עומש ל בות וש שה חמ מנ הנ צונות וש רש הה

י די ד, כש חה ל אל לה כש ם בי ים הי דורי סי ם הנ ל אותה ים), כה לויי לות (תש יכה הי ם הנ ל אותה כה בש נו  רש מנ אה ה של ה, זל אי םא ורש ב
ים. יוני לש על ים בה תוני חש יל תנ לי כש הנ לש

ה לה פי תש זו  שום של זו, מי ה הנ לה פי תש בנ יך  רי אל ל, הוא הל אי רה שש יל יי בי שש בי תו  לה פי ה תש ר מםשל די סי של ה, כש אי םא ורש ל ב בה אמ
ה, טה מנ לש ת  דל עומל שום של ה, מי בה יך  רי אל םא הל ל חותו, הוא  ל אמ ענ ה  רה צה קש בי תו  לה פי תש ר  די סי של וכש ה.  לה עש מנ לש ת  דל עומל של
אוי, רה כה יתו  ת בי ה אל וה צי וש ת  יי בנ ל הנ ענ י הוא בנ ר, כי יותי יך  רי אל םא הל ל וש ה.  א לה א נה פה א רש ל נה תוב (במדבר יב) אי כה של
נו רש אנ בי מו של ם, כש עולה ה בה ינה כי רות שש שש הנ ים לש דורי סי ל הנ כה ם) וש ה כגלה ל זל ענ תו. (וש שה קה בנ ר בש יך יותי רי אל םא הל ך ל שום כה ומי

נו. רש מנ אה לות של יכה ר) הי אה ם (שש ל אותה כה בש

יל די גש הי ם, של עולה ים בה די עומש ים של אי רה בש ני ל הנ כה ר מי חה בש אשון, ני רי ם הה דה ך אה קש לש י חל רי שש ר, אנ מנ אה ם וש עון קה מש י שי בי רנ
ל ג של נל עם בה ענ  עמשי תנ שש הי ם לש פות שה ע חג בנ של ך  ן לש קי תי ן, וש דל ן עי גנ לש ך  יס אותש ני כש הי כםל וש ל הנ רוך הוא ענ בה דוש  קה ך הנ אותש
ר קי בנ ה. ולש לה עש מנ ם ה' - לש נםענ זות בש חמ לו. לנ יכה הי ר בש קי בנ ם ה' ולש נםענ זות בש חמ ר (תהלים כז) לנ מנ אל נל מו של יון, כש לש על ם הה נםענ הנ
ת ענ בש שי ם  אותה בש לו,  יכה הי בש ר  קי בנ ולש ה.  לה עש מנ לש ים  יעי קי רש ת הה ענ בש ם שי אותה ם ה', בש נםענ בש זות  חמ לנ ה.  טה מנ לש  - לו  יכה הי בש

ה. לל ד אי גל נל ה כש לל ים אי די ה עומש לל אי ה, וש טה מנ לש ים של יעי קי רש הה

ן, הל ר בה טי ענ תש הי ה לש לה עש מנ יך לש לל דות עה דושות עומש קש יונות הנ לש על פות הה חג ע הנ בנ ן של ן. אותה דל ן עי גנ תה בש דש מנ ם עה כגלה ובש
כםל. ם בנ לי יות שה הש ך לי דונש ך אמ ים אותש לי שש ן הי כגלה ן, ובש הל ענ בה עמשי תנ שש הי ן לש הל תה בה דש מנ תונות עה חש ע תנ בנ ן של אותה וש

שום ם, מי עולה ל הה כה ת ולש ול ך מה לש תה  מש רנ גה ן, וש דל ן עי גנ תה מי שש גםרנ ע, וש רה ש הה חה נה ת אותו  ר עמצנ חנ יך אנ לל גש רנ חו  דש ני ד של ענ
םאש אות ר רה קש ני של אות  מי טש שוקות  ן תש ר אותה חנ אנ תה  כש שנ מש ני וש ה,  טה מנ ולש ה  לה עש מנ לש של לו  לה הנ ים  דוני עי הה ת  אל תה  בש זנ עה של
י בי נש עי מו  בי נה תוב עמ כה ר. וש זה כש ים אנ ני תה פש םאש  ר ר (דברים לב) וש מנ אל נל של מו  , כש רוחנ םא הה ל ן וש הל ך בה גוף מושי הנ ים, של ני תה פש
ה טה מנ ה ולש לה עש מנ ן לש קי תי ה וש דושה קש ה הנ מונה אל תוך הה ס לש ננ כש ני ם, וש ן עולה קי תנ יל לש חי תש הי יד וש סי חה ם הל הה רה בש א אנ בה ד של רוש. ענ

ים. תוני חש ים תנ יעי קי ם רש אותה ים ובש יוני לש ים על יעי קי ם רש אותה בש

מו ה, כש זל ה בה ר זל שי קה הי ה ולש זל ה בה ז זל חי אה הי ים לש יוני לש ים על יעי קי ם רש אותה לות לש יכה ם הי ים הי תוני חש תנ ם הנ אותה
ן קי תנ ים ולש רי בה ט דש רי פה נו לש אן ייש לה ל, כה לה כש תוך הנ ם בש נו שה רש אנ בי ב של ל גנ ף ענ אנ נו. וש רש מנ אה לות של יכה ם הי אותה נו בש רש אנ בי של
י ה' כי רש ים דנ רי שה י יש תוב (הושע יד) כי כה ה, כנ רה שה יש ך  רל דל בש כו  לש יי וש ים,  רי בי חמ הנ עו  טש םא יי ל י של די אוי, כש רה חוד כה יי ת הנ אל

גו'. ים וש יקי די צנ וש

(היכל לבנת הספיר יסוד ועטרה)

ה. מונה אל ה הה אי רש ל מנ גות של רה דש ה, ובנ מונה אל סוד הה ית לש אשי י רי זוהי ה, וש מונה אל ית תוך הה אשי אשון - רי רי ל הה יכה הי הנ
תוב ה, כה מונה אל ית הה אשי י רי זוהי שום של ה, ומי ירה אי ה מש ינה אי זו של יהה הנ רש לנ קש פנ סש אנ תוך הה ים מי יו רואי ת הה מל אל י הה יאי בי נש
ל סוף כה ה, וש לה עש מנ עמלות לש גות לנ רה דש ל הנ ית כה אשי יא רי הי ה זו, של גה רש תוך דנ ה מי אה רה . של ענ הושי ר ה' בש בל ת די לנ חי (שם א) תש

ה. טה מנ ת לש דל רל גות לה רה דש הנ

ים נוני זש הנ ת  של אי ת  טםל אל לי ך  רי טה צש הי גות,  רה דש הנ ל  כה םאת, סוף  ז הנ ית  אשי רי הה תוך  ה מי אה רה ענ  הושי שום של ומי
םא ל בו וש זש עה שום של ים, מי נוני ת זש של א אי רה קש ני קום של אותו מה ה לש טה מנ ם לש שה כו מי שש מש ני זו וש חש אל ל נל אי רה שש יי שום של םאת, מי ז הנ

ייש לו). ה (של אה מש טג ד הנ צנ ם בש הי לות של יכה ם הי ל אותה ם כה שה ה מי אה רה זו, וש ל הנ יי ת חנ של אי קו בש בש דש ני

יא בי י נש כי גו'. וש ים וש נוני ת זש של ך אי ח לש תוב, קנ ה כה ל זל ענ ם, וש הל ק בה בה דש ני י של מי ים לש אי מי ם טש ה, כגלה אה מש טג לות הנ יכש הי
מו ם כש יהל רי חמ ך אנ שי מה םא יי ל י של די לות, כש יכה ם הי אותה ס לש ני כה הי ם לש דה אה סור לו לש אה שום של א מי לה ה? אל ת זל יך אל רי ת צה מל אל

ל. גנ תש יי ר ונ כה שש יי ן ונ יי ינ ן הנ תש מי יישש תוב (בראשית ט) ונ כה , של ה נםחנ שה עה של

מו ם, כש יהל רי חמ אנ ך  שי מה םא יי ל קו, של בש דש ני וש ל  אי רה שש ם יי הל בה או  מש טש ני לות של יכה ם הי אותה ל בש כי תנ סש הי ד לש חנ פה ענ  הושי וש
ך לל יי תוב ונ כה ים. וש נוני י זש די לש ינ ים וש נוני ת זש של אי ך  ח לש ר לו, קנ מנ אה ד של ל. ענ גנ תש יי ר ונ כה שש יי ן ונ יי ינ ן הנ תש מי יישש , ונ נםחנ תוב בש כה של
ה ל זל ענ ר. וש כה ל ני יל אי בי שש ה, בי מונה אל ת סוד הה בו אל זש עה וש או  מש טש ני וש קו  בש דש ה ני מל ת בנ ענ דנ ם. לה יי לה בש ת די ר בנ ת גםמל ח אל קנ יי ונ

גות. רה דש ל הנ ית כה אשי ה, רי זל ל הנ יכה הי תוך הנ ה מי אה רה
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ר טי ענ תש הי לש אור,  בש ד  עומי של דור  מה הוא  ה  זל הנ ל  יכה הי הנ גות.  רה דש בי עמלות  לנ כםל  הנ ל  של ית  אשי רי ה  זל הנ ל  יכה הי הנ
ל. אי רה שש י יי להי ת אל או אי רש יי תוב (שמות כד) ונ כה יונות, של לש גות על רה ן דש אותה ל בש כי תנ סש הי יו, לש גותה רש דנ בש

מות שה נש ל הנ כה וש ל.  יכה הי הנ ח אותו  תנ ל פל ד ענ הוא עומי וש מו,  "ל שש יאי רי הר ש, טה מה ד שנ חה ה אל נל מג ה מש זל ל הנ יכה הי בנ
ש י אי יטי בי רש שנ וש ת  טל לוהל ש  ם אי כגלה וש מו,  ים עי רי חי ים אמ ני מג ה מש מה כנ וש ה,  זל ח הנ תנ פל ה בנ זל ה הנ נל מג מש ד הנ עולות, עומי של
חנ ה פותי זל ה הנ נל מג מש ס, הנ ני כה הי זו לש ה הנ מה שה נש ה הנ ם זוכה ה. אי ד זל צנ ד בש ה עומי זל ה הנ נל מג מש ם. הנ יי יננ י עי לי עמ ם בנ כגלה ם, וש יהל ידי בי

ת. סל נל כש יא ני הי ח וש תנ פל

ים קי חג י הנ רי בות שומש בה ף ורש לל ה אל מה כנ ן, וש זגמה ר מש חי אנ ד הה צנ ד בנ עומי ר של חי אנ ה הה נל מג מש ה, אותו הנ םא זוכה ם ל אי וש
ה יס אותה ני כש ה, ומנ אה מש טג ד הנ צנ בש ה של זל ר הנ חי אנ ה הה חנ אותה לוקי דוש, וש קה ר הנ חי אנ ה הה נל מג מש ה אותו הנ ה אותה מו. דוחל עי
נםם, יהי גי ה לנ ים אותה ידי מורי ד של ה, ענ ים אותה זי ים אוחמ קי חג י הנ רי ם שומש ל אותה כה ים, וש אי מי טש לות הנ יכה הי ם הנ תוך אותה לש

ים. עי שה רש ת הה ם אל הל דון בה ין לה ית די ר, בי חי אנ ד הה צנ ל אותו הנ קון של תי ים. הנ שי דה ר חר שה ים עה ני ם שש ית שה דוני ני וש

ים יעי קי ים ורש ירי וי עות אמ בוקש לות של פי ן תש ל אותה ח - כה תנ ל אותו פל ד ענ עומי דוש של קה ה הנ נל מג מש ן אותו הנ מו כי כש
לות פי ל תש עמשות כה ננ ד של ה, ענ לה פי תש ה הנ יס אותה ני כש ח ומנ תנ חנ פל ם - הוא פותי ים הי בי ת רנ לנ פי ם תש ך, אי לל מל י הנ ני פש ס לי ני כה הי לש

. רוהה אמ בי מו של ים, כש מי עולה י הה יק חנ די םאש צנ ר ה בש רה ם עמטה עולה הה

יא ה הי אה ם נה ד בו. אי ה עומי זל ה הנ נל מג מש הנ ה, של זל ל הנ יכה הי ח הנ תנ פל ה לש יעה גי מנ ד של ה ענ יא - עולה יד הי ת יהחי לנ פי ם תש אי וש
ה ה אותה ה, הוא דוחל אה םא נה ם ל אי ה. וש יס אותה ני כש ח ומנ תנ חנ פל יהד פותי ה), מי פל דוש (יה קה ך הנ לל מל י הנ ני פש ס לי ני כה הי ה לש לה פי תש הנ
ים יגי הי נש מנ ה של טה מנ לש ים של יעי קי רש ם הה אותה תון מי חש תנ הנ יענ  קי רה הה תוך  ת בש דל עומל ם, וש עולה ט בה שוטי ת לש דל יורל ה, וש חוצה הנ
ל ת כה ל אל נוטי ה, וש זל הנ יענ  קי רה ל הה ה ענ נל מג "ל, ומש יאי די המ סנ מו  שש ד של חה ה אל נל מג ד מש עומי יענ  קי רה אותו  ם. ובש עולה הה תוך 

ם. דה ב) אותו אה שה דון (של ני ד של ן, ענ ז אותה גוני סולות, וש לות פש פי אות תש רה קש ני חו, של דש ני לות של פי תש ן הנ אותה

נלה מג מש ל אותו הנ ה, נוטי עולה של ה כש כה ה זנ לה פי ה תש ת - אותה רל חל ה אנ כה ה זנ לה פי ל תש לי פנ תש אוי ומי רה בונו כה רי ב לש ם שה אי
בות רש עה תש עולות ומי ה, וש כה ה זנ לה פי תש ה  אותה ת בש של פוגל ד של ה, ענ לה עש מנ לש ה  ה אותה עמלל זו, ומנ ה הנ לה פי תש ת הנ "ל אל יאי די המ סנ

דוש. קה ך הנ לל מל י הנ ני פש סות לי נה כש ני ד וש חה אל כש

ד, אותו צנ א בש מה טש הוא ני ר, וש חי אנ ד הה צנ ר הנ חנ ך אנ שה מש ם ני דה אותו אה שום של ה, מי לה פי ה תש ית אותה חי דש ים ני מי עה פש לי וש
יר כי זש ה ומנ א, עולל מי טה ר הנ חי אנ ד הה ד אותו צנ ז עומי אה א. וש מי טה ר הנ חי אנ ד הה צנ אותו הנ בש ה של נל מג ה אותו מש ל אותה נוטי וש
מות, שה נש ל הנ כה לות וש פי תש ל הנ ן כה כי לה ה. וש לה עש מנ יו לש לה ין עה טי סש הוא ומנ רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש ם לי דה אה הה י אותו  אי טה ת חמ אל
מות שה יס נש ני כש הנ ה לש זל ל הנ יכה הי ח הנ תנ ל פל ד ענ ה עומי זל ה הנ נל מג מש הנ ה, וש זל ל הנ יכה הי י הנ ני פש דות לי עומש ן עולות וש עולות, כגלה של כש

ה. חוצה ן הנ חותה דש לות, או לי פי ותש

ל, עה נש םא ני ל יום וש ים בש מי עה פש לש  ח שה תה פש ני ר לו, וש רוך הוא חותי דוש בה קה הנ ר של חי ח אנ תנ פל ה ייש  זל ח הנ תנ פל ל לנ ענ מי
ד ים, ענ לי עה נש ים ני חי תה פש הנ ים וש רי עה שש ל הנ כה ם. וש בונה י רי ני פש ם לי תה לה פי תש ה בי עה מש ים די כי שופש ה של שובה י תש לי עמ ם בנ אותה ד לש עומי וש

ה. עה מש י די עמרי ים שנ אי רה קש ני לו של לה ים הנ רי עה שש ט לנ רה שות, פש רש ים בי סי נה כש ני של

ל ד ענ עומי ן של ן אותו אופנ מי דנ זש ים, מי רי עה שש ם הנ אותה ס בש ני כה הי ה לש לה עש מנ ה לש ה עולה עה מש די ל הנ זו של ה הנ לה פי תש הנ של וכש
ת רל של קש ני ת וש סל נל כש ה ני לה פי תש עות, הנ מה ן דש אותה ה בש לה פי תש ה הנ חנ אותה לוקי "ל, וש יאי מי חמ מו רנ שש דולות, של יות גש אות חנ ש מי שי

ה. לה עש מנ לש

ן ל אותה ל כה יד ענ מי שומות תה רות, ורש חי עות אמ מה ייש דש ה. וש זל ח הנ תנ פל שומות בנ אן ורש רות כה אה שש עות ני מה ן דש אותה וש
ש, דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל נל של ה כש טה מנ ה ולש לה עש מנ לש כו  פש שה עות של מה ן דש ה הי לל אות). אי רש חות (ני מש םא ני ל יונות של לש בות על כה רש מל
ים יקי די ל צנ ענ כו  פש שה עות של מה ן דש אותה יון. וש כה בש ר יי לום מנ י שה כי אמ לש ה מנ צה חג עמקו  ם צה לה אל רש ן אל תוב (ישעיה לג) הי כה של
עות מה דש ן  אותה בש ן  אותה בות  רש עה ומש בות  כה רש מל הנ ן  אותה לות  נוטש ן  כגלה ת  אל ם.  עולה הה מי ים  קי לש תנ סש מי של כש ים  הורי וטש
י ים. מי ני ל פה ל כה ענ ה מי עה מש ים די להי ה ה' אל חה תוב (ישעיה כה) ומה ה כה ל זל ענ וש ש,  דה קש מי ית הנ ן בי בנ רש ל חג ענ כו  פש שש ני של

ר. בי י ה' די ץ כי רל אה ל הה ל כה ענ יר מי מו יהסי ת ענ פנ רש חל ך - וש ר כה חנ אנ דושות. וש קש יונות הנ לש על בות הה כה רש מל לו הנ ים? אי ני פה הנ

י ני שש ד לי עומי הו של זל ר, וש בל ל עי כה ץ לש נוצי יר של פי סנ ה הנ אי רש הו מנ זל יה"ה, וש רי טוטש את סי רי קש ני ה ייש רוחנ של זל ל הנ יכה הי בנ
ה זל ים מי טי ים לוהמ ני וה ה גש מה כנ ים. וש די דה ה צש מה כנ נו בש רש אנ בי מו של ר, כש ני צות הנ נוצש תש הי יצוצות כש ים ני די רה פש לו ני אי ים, ומי די דה צש

ין. יהמי ד הנ צנ בש

י יעי בי שש הנ ל  יכה הי הנ תוך  לש יס  ני כש הנ לש מות,  שה נש יא  מוצי ן  דל עי מי א  יוצי וש ענ  שופי של ר  הה נה הנ יון,  לש על יענ  קי רה אותו  של כש
י, יעי בי ל שש יכה הי אותו  תוך  דושות מי מות קש שה ן נש אות אותה יוצש של ם. וכש אותה חנ  י לוקי יעי בי ל שש יכה הי ה, אותו  לה עש מנ לש
ל כה ין. וש יהמי הוא לש יה"ה, של טורי טש מו סי שש ה של זל דוש הנ קה רוחנ הנ ם הה חנ אותה לוקי ה, וש זל ל הנ יכה הי יעות לנ גי מנ ד של דות ענ יורש
ם בות שה כש ענ תש ן, ומי חנ אותה ן הוא לוקי ין כגלה יהמי ים, לש רי כה ים זש יקי די צנ רםחנ בש פש ים לי ידי עמתי ים של רי כה ל זש מות של שה ן נש אותה

בות. קי נש ל הנ מות של שה נש לות בנ לה כש ני ד של ענ

ת חנ ן אנ הי וש זו,  ה הנ אשונה רי הה רוחנ  ת בה לל לל כש ני וש ת  זל נל גש ני וש ית  אי רש ני םאל, של מ שש ת לי רל חל אנ את רוחנ  יוצי זו  הנ רוחנ  הה מי
םאל. מ שש י רוחנ לי יה"א סניגיה (סנוגיא סטניה). זוהי נוגש יה"ה סה ירי די את אנ רי קש זו ני ת הנ רל חל אנ רוחנ הה הה זו. וש לולות זו בה כש
ה טה מנ ה מי עולל צון של רה א, אותו  יוצי וש ענ  שופי ר של הה נה אותו  ק בש בי דה הי י לש יעי בי שש ל הנ יכה הי ת הנ שוקנ תש של ת. כש דל עומל זו  וש
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בות. קי ן נש הי לו, וש צון של רה מות בה שה ה נש ה עושל לה עש מנ לש

ה לה עש מנ לש צון של רה ים. הה רי כה ל זש שות של פה ים נש ה, עושי טה מנ ה לש לה עש מנ ק מי בה דש ני וש ד  ר יורי הה נה ל אותו  צון של רה הה של וכש
בות. קי ה נש ה עושל טה מנ לש צון של רה הה ים, וש רי כה ה זש עושל

רוחנ לש יעות  גי מנ של ד  ענ אות)  (יוצש דות  יורש י,  יעי בי שש ל  יכה הי תוך  מי אות  יוצש לו  לה הנ בות  קי נש הנ מות  שה נש הנ של וכש
ים. רי חי ים אמ די דה צש נו בי רש אנ בי מו של י"ר, כש פי סנ "ת הנ ננ בש את (שמות כד) לי רי קש ני יה"ה, וש ירי די את אנ רי קש ני זו של םאל הנ מ שש הנ

לות לה כש ך ני ר כה חנ אנ ה. וש דות בה עומש זו וש רוחנ הנ ן הה ת אותה חנ בות, לוקנ קי מות נש שה ן נש זו אותה רוחנ הנ יעו לה גי הי ן של יוה כי
גות) וש דנ זש ד, (מי חה אל ה כש בה קי ונש ר  כה זה לולות  מות כש שה נש ן הנ עמשות אותה ננ ז  אה וש זו,  ין הנ יהמי הנ רוחנ  בש זו  םאל הנ מ שש הנ רוחנ 
גות וש דנ זש מי ך  ר כה חנ אנ ה, וש כה רש י דנ פי ת כש חנ ל אנ ל כה לי כנ תש הי א לש בה של ם, כש דה י אה ני בש דות בי רה פש ני וש ה,  זל ל הנ יכה הי הנ חות מי ופורש

ד. חה אל כש

ים עמשי ננ ר, וש בל ל עי כה ים לש טי שש פנ תש מי יצוצות של ים ני אי יוצש ל, וש לי כה הי זו לש ה זו בה כה ין, מנ יהמי םאל בש מ שש ל הנ זו של רוחנ הנ הה
ה אי רש ם (יחזקאל א) מנ הל תוב בה כה םאל, של מ שש תוך רוחנ הנ ים מי אי יוצש יצוצות של ני ם הנ אותה ם, מי הל ים מי ני אופנ ם הה אותה

ה. ירה שי ים בש די עומש ש וש אי ים בה טי לוהמ ים של ני ם אופנ לו הי אי יש. וש שי רש ין תנ עי ם כש יהל עמשי ים ומנ ני אופנ הה

ע שורות בנ רש ל אנ ב ענ ינשי תש ד, ומי יורי ה וש עולל ד של חה א אור אל ז יוצי ד, אה חה אל לו כש לש כש ני רוחנ וש מו רוחנ בש שש בנ תש הי ן של יוה כי
תוך ץ  נוצי של אור  בש יר  אי מי ה  זל הנ ק  זה בה הנ ק.  זה בה את  רי קש ני וש ם,  יהל לי עמ ת  טל שולל של ת  חנ אנ יהה  חנ יא  הי וש ים,  ני אופנ ל  של

ים. ני אופנ ם הה ל אותה ל כה ט ענ שולי ת, וש בל הל לש שנ הנ

ד חה ים, אל רובי י כש ני ם שש ים הי מודי ענ י הה ני ם שש אותה ים, וש מודי י ענ ני ל שש ד ענ עומי ד של חה אל יענ  קי רה נו  מל ט מי שי פנ תש ומי
ל ר ענ של יענ אמ קי רה ל הה ה אל ני הי ה וש אל רש אל תוב (שם י) וה כה מו של ם, כש םאשה ל ר ה ענ זל יענ הנ קי רה הה ה, וש ד זל צנ ד מי חה אל ה וש ד זל צנ מי
ל ת ענ לל לל כש ני ה הנ יונה לש על רוחנ  יו, וש לה ה עה נל מג ה מש זל ק הנ זה בה הנ יות. וש חנ הנ םאש  ל ר ענ ה של זל הנ יענ  קי רה םא הה ל ים. וש בי רג כש הנ םאש  ר

כםל. הנ

ק זה בה הנ ה, וש זל הנ יענ  קי רה בות בה כש ענ תש ם, מי יהל לותי פי ת תש ל אל אי רה שש יי מו  יש סי ם של רל ימות טל די קש מנ לות של פי ן תש ל אותה כה
ל ת ענ טל שולל ה של יונה לש על דול, רוחנ  גה ה הנ נל מג מש פו"ן הנ לש דנ נש א סנ בה ד של ן, ענ ן אותה קי תנ ה מש זל הנ יענ  קי רה ל הה ט ענ שולי ה של זל הנ
ים רי שה ם קש הל ר לה קושי ה וש עולל ה, וש זל יענ הנ קי רה הה ם מי ל אותה לות, הוא נוטי פי תש ל הנ ת כה ים אל מי יש סנ ל מש אי רה שש יי של כםל, וכש הנ

. רוהה אמ בי מו של דונו, כש אמ ים) לנ רי תה (וכש

ה, לה יש לנ ים בנ רי טש ענ תש מי ה של י תורה רי בש ם די ל אותה כה עולות, וש לות של פי תש ן הנ ל אותה ת כה נות אל מש ד לי ה עומי זל ק הנ זה בה הנ
ים רי בה דש ם הנ ל אותה ה, כה תורה ק בנ עוסי ה וש עה שה ה  אותה ד בש עומי י של ל מי כה ק, וש לה חל ה נל לה יש לנ הנ ת וש רל עורל תש פון מי צה רוחנ  של כש

יום. ה הנ עולל ד של ה, ענ זל יענ הנ קי רה ם בה יחנ אותה ני "ק, ומנ זה בה ם הנ ל אותה נוטי ים, וש עולי

לות, זה ים ומנ בי ים כוכה לויי בו תש יענ של קי רה ל הה קום של מה ים בנ שורי ים וש רי בה ם דש ים אותה יום, עולי ה הנ עולל ר של חנ אנ וש
ר פל סי שום של יו, מי נה פה יו. לש נה פה רון לש כה ר זי פל ב סי תי כה יי תוב (מלאכי ג) ונ כה רון, של כה זי ר הנ פל א סי רה קש ה ני זל ה, וש נה בה ולש ש  מל של

ד. חה ר אל של קל ב בש תה רון כש כה זי וש

"ל יאי דומי "ל. קש יאי ני המ ה: אנ עה בה רש אנ הה לו  ים. אי מודי ר ענ שה ים עה ני ל שש ים ענ עי ם נוסש ים הי לי גנ לש ה גנ עה בה רש ם אנ אותה
ם. יהל ידי דוש בי קה ם הנ שי חות הנ תש פש מנ יה"ה. של דוני המ "י, יש הי דונה הנ אמ "ל) יש יאי כי לש יה"א מנ דומי (קש

ע בנ רש ם. אנ הל ש בה מי תנ שש בות מי כה רש מל ל הנ ענ פו"ן בנ לש דנ נש סנ "י, של נה דם יות אמ אותי סוד הה ים בש לולי ם כש ה הי עה בה רש אנ לו הה אי וש
"א. א"ו הי "א וה ה - יו"ד הי " הוה דוש יש קה ם הנ שי יות הנ אותי לול בש יר כה וי אותו אמ יר, של וי אמ חות בה לו פורש לה יות הנ אותי הה

ק. זה בה סוד אותו הנ ם בש ים אותה לי ה נוטש עה בה רש אנ לו הה אי ה, וש לל אי ה בש לל לו אי לש כש ני ם, וש ל אותה יר כולי וי אמ אותו הה וש

ת. חה ל אל ת ענ חנ אםת אנ לגלה ילת הנ בי קש תוב (שמות לו) מנ כה לו, של אי בש לו  ה, אי עה בה רש אנ ים בש סי נה כש ה ני עה בה רש אנ הה לו  אי וש
ם שי סוד הנ לול בש כה של רוחנ  הה סוד אותו  ה בש לל אי ה בש לל ב אי לי שנ ה ולש לל אי ה בש לל ל אי לי כה הי סוד הוא לש וש נו,  רש אנ י בי רי המ ונ

הנקהדוש. שלכהלול שים זלה בששים זלה.

ה זל ל הנ יכה הי כםל. בנ ל הנ ט ענ שולי דוש הנ קה ם הנ שי סוד הנ רוחנ בש ה הה אותה ים בש עי נוסש ה וש זל ל הנ יכה הי ים בנ גי המ ננ תש כםל מי הנ וש
, רוחנ ל רוחנ בש סוד של לול בש כה ה, של ם זל שי של . וכש רוחנ הוא רוחנ בש תוך של מות, מי י שי ני ל שש ל של לה "י, כש הי דונה המ אנ הוא יש

נו. רש אנ ם, ובי יי מנ תוך הנ ש בש מל של אור הנ ד כש יורי אור וש ה הה עולל יר, וש אי כםל מי י הנ זנ ה, אמ זל ה בה יר זל אי ה, מי זל ה בה לול זל כה וש

ה מה ילה שה הש יי ר  של ל אמ תוב (יחזקאל א) אל כה ה, של ילה בי שש ים בי עי כםל נוסש זו, הנ הנ רוחנ  ת הה ענ ר) נוסנ של אמ ז (כנ אה וש
ם ים כגלה רי שה קש ני ה וש זל ה בה ם זל ים כגלה סי נה כש י ני זנ ה, אמ זל ם הנ שי ה בנ ירה אי רוחנ זו מש של ן. וכש תה כש לל בו בש סנ םא יי כו ל לי ת יי כל לל רוחנ לה הה

ה. זל דוש הנ קה ם הנ שי סוד הנ ה בש לה עש מנ עמלות לש ד לנ חה אל כש

ל ה אל טה מנ לש ה רוחנ של ה עולה זל י, בה ני שי ל הנ יכה הי ה לנ זל ל הנ יכה הי הנ עוץ מי נה ד הנ חה מוד אל ד ענ ה עומי זל ל הנ יכה הי ע הנ צנ מש אל בש
ם. הל ד לה חה רוחנ אל ר וש מנ אל נל מו של ת, כש חנ ן רוחנ אנ יות כגלה הש ן, לי כגלה ל לש ענ ד מי ן ענ כי , וש רוחנ ז רוחנ בש חי אה הי ה, לש לה עש מנ לש רוחנ של הה

יהדו. בש דוש  קה הנ ם  שי הנ ל  של חות  תש פש מנ הנ סודות  וש "ל,  יאי ני הה רה דש אנ מו  שש ע,  צנ מש אל בה ד  עומי של ה  זל הנ מוד  ענ הה
ה ז זל חי אה הי י, לש ני שי ל הנ יכה הי תוך הנ ים לש עי ה נוסש זל ל הנ יכה הי בנ לו של ל אי י כה זנ ה, אמ זל מוד הנ ענ יעות לה גי לות עולות ומנ פי תש של כש

אוי. רה ם כה לי דוש שה ם קה יות שי הש ד, לי חה אל ה כש טה ה ומנ לה עש ד מנ ינחי תש הי ד, לש חה סוד אל כםל בש יות הנ הש ה, לי זל בה
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נוז גה יר וש מי ה טה זל ל הנ יכה הי ה. הנ לה עש מנ לש סוד של ז בנ חי אה הי ה לש מונה אל ד תוך סוד הה ה עומי זל ל הנ יכה הי י, הנ ני שי ל הנ יכה הי הנ
ה נל מג מש "ל. הנ יאי ני פה מו אורש ם, ושש יהל לי ה עמ נל מג ד מש חה ש אל מה שנ ים, וש חי תה ה פש לשה ה ייש שש זל ל הנ יכה הי אשון. ובנ רי ן הה ר מי יותי

ע. צנ מש אל ח בה רה זש ה, ומי ד זל צנ פון מי צה ה, וש ד זל צנ רום מי ח. דה רה זש פון ומי רום צה ם - דה עולה י הה די דש ת צי לשל ל שש ט ענ ה שולי זל הנ

תוב כה הנ סוד  , בש תוחנ פה ע  צנ מש אל ד בה חה אל וש ים,  תומי ם סש יי ננ לו. שש ים אי די דה צש ה  לשה שש לי לו  לה ים הנ חי תה פש ת הנ לשל שש
ים ני מג י מש ני ת יהדו שש חנ תנ , וש תוחנ פה ח הנ תנ פל אותו הנ ד בש עומי ד וש קה פש ה ני זל ה הנ נל מג מש ר. הנ טםהנ ם לה יי מנ שה ם הנ צל על (שמות כד) וכש

ים. תומי סש ים הנ רי חי אמ ים הה חי תה פש ם הנ ל אותה ים ענ ני מג מש ים של רי חי אמ

ם, יהל די ת יש חנ נו תנ מנ תש ם הי ים, כגלה מי ענ ר הה אה י שש רוגי ם המ ין, או אותה ית די י בי רוגי ם המ הי מות, של שה נש ן הנ ל אותה כה וש
ה, לה עש מנ ם לש ה אותה עמלה ת, ומנ קל דולל ש  ם אי הי יו, של בושה לש ם בי יהל יותי מג דש ם לי ק אותה ם חוקי יהל לי עמ ה של זל ה הנ נל מג מש הנ וש
ר אה י שש רוגי ם המ ת אותה אל לו  כות של לש מנ י הנ די גש בי ם בש ק אותה חוקי ם וש ל אותה ז הוא נוטי אה בונו, וש רי ם לש ה אותה אה רש ומנ

ההענמיים.

ים חי תה פש הנ י  ני שש ם  אותה ר  חנ אנ ם  אותה יס  ני כש ומנ ה,  זל הנ ה  נל מג מש הנ ם  אותה יד  מורי ין  די ית  בי י  רוגי המ ם  אותה וש
מו יש קי של לו  ל אי בוד כה ת כש ים אל ם רואי ם הי שה ם, וש יהל לי ים עמ די ים עומש רי חי אמ ים הה ני מג מש י הנ ני ם שש אותה ים של תומי סש הנ
ד עומי ה של זל ה הנ נל מג מש הנ ד של ם, ענ הל לה ה של פה חג הנ ים מי וי כש ני ם וש מה צש ענ ים בש שי יש בנ תש ם מי הי , וש יהה וותל צש ת מי אל רו  מש שה ה וש תורה
ינד ח. ובש רה זש מי ר הנ ענ אותו שנ בש חו  תש פש ני ים של יי ם חנ הל ן לה נותי ם וש הל יר לה אי ח, ומי רה זש מי ר הנ ענ ת שנ ם אל הל לה חנ  ם פותי יהל לי עמ
ים. יי ל חנ ים, כוס של חומי נש את כוס תנ רי קש ני זו  וש אורות.  ה בש אה לי יא מש הי ים, של יי ל חנ ת של חנ ה כוס אנ נל מג מש הנ אותו 

ה. זל כו לה ה, זה אשונה רי תו בה שה ת של רל חל שום כוס אנ י מי רי המ ים) של יי ם חנ הל ן לה נותי יר וש אי (ומי

תו. מה ה, כוס חמ לה עי רש את כוס תנ רי קש ני יהדו כוס של ר, ובש חי ה אנ נל מג ה מש אה מש טג ל הנ יכנ הי ר בש חי אנ ד הה צנ ן ייש בנ מו כי כש
תוב (תהלים כה טוב, של ן לש יי ע. ינ רנ זו לש טוב וש כםל - זו לש הנ ייש כוס, וש ם ייש כוס וש ך גנ ן. כה יי ייש ינ ן וש יי ינו, ייש ינ ני שה מו של כש
תוב (שם כה טוב, של גו'. כוס לש וש ך  סל א מל לי ר מה מנ ן חה יי ינ תוב (שם עה) וש כה ע, של רנ ן לש יי ינ נוש. וש ב אל בנ ח לש מנ שנ ן יש יי ינ קד) וש

ה. לה עי רש תנ תו, כוס הנ מה תוב (ישעיה נא) כוס חמ כה ע, של רנ א. כוס לש שה שועות אל קטז) כוס יש

ך ים - כה דושי קש ים הנ די דה צש ל הנ כה דושות וש רוחות קש טוב, וש כםל לש ים הנ ני מג לות ומש יכה ה הי שה דג קש ד הנ צנ ייש בש מו של כש
ד גל נל ה כש זל ים. וש אי מי טש ים הנ די דה צש ל הנ כה נות וש מג אות מש מי רוחות טש ע, וש רנ ם לש ים כגלה ני מג לות ומש יכה ה הי אה מש טג ד הנ צנ ם ייש בש גנ

ד. חה סוד אל כםל בש הנ ע, וש רה ר הה ייצל טוב וש ר הנ מו ייצל ה, כש זל

ה, נל תנ שש םא מי ל ר של יא זםהנ הי "ל. וש יאי ני פה את אורש רי קש ני של ייש בו רוחנ  שום של ר, מי ל זםהנ יכה א הי רה קש ה ני זל ל הנ יכה הי הנ
יון, לש על הה אור  בה ה  טה מנ לש של אור  הה ה  כל מנ של וכש ה.  טה מנ לש יר  אי מי של אור  ובש ה  לה עש מנ לש מי יר  אי מי של ר  תה סש ני אור  בש ד  עומי וש
ר. זוהי ץ וש נוצי ה אור של יאה ז מוצי ת, אה לל גל לש גנ תש מי של כש ן, של יי ענ ה הה אי רש מו מנ זו כש רוחנ הנ ה הה ירה אי אור) מש יר אור בש אי מי של (וכש

ר. א זםהנ רה קש ה ני זל ל הנ יכה הי ך הנ ל כה ענ זו. וש רוחנ הנ ם בה ך גנ כה

שום מי אשון,  רי הה ל  יכה הי לנ ה  ירה אי ומש ה,  זל הנ ל  יכה הי לנ ה  ירה אי מש של י  זוהי "ל,  יאי ני פה אורש את  רי קש ני של זו  הנ רוחנ  הה
ה לה עש מנ ת לש ענ רוחנ נוסנ ת. זו הה רל תל סש יא ני הי רוחנ של זו) הה זו (מי לוי, בש גה ה בש ירה אי אשון מש רי ל הה יכה הי ל הנ רוחנ של ה הה אותה של
ך, יי כנ רי יש י  מוקי ר חנ מנ אה ה של ים. ומנ אי לה חמ מו  כש ך  יי כנ רי יש י  מוקי תוב (שיר השירים ז) חנ כה סוד הנ ה, בש טה מנ ת לש ענ נוסנ וש
רוחנ י. וש מוקי ם חנ יי עממנ תוב פנ כה ך  ל כה ענ וש מו.  ת עי רל של קש ני וש םאל  מ ד שש צנ לש נו  מל את מי יוצי ת של רל חל אנ רוחנ  ייש  שום של מי
ם. יי ש ומנ אי לול בש כה ם, של יי מנ שה ם הנ צל ם על הי ד, וש חה אל ים כש לולי ה, כש זל ה בה ים זל לי לה כש ני "ל, וש יאי ני רש דנ את המ רי קש זו ני םאל הנ מ שש הנ

זו הנ ה  אשונה רי הה רוחנ  הה גו'.  וש ם  של גל הנ יום  בש ן  נה עה בל ילה  הש יי ר  של אמ ת  של קל הנ ה  אי רש מנ כש א)  (יחזקאל  תוב,  כה
ים הוא מי עה פש לי ל, וש מנ שש חנ ין הנ עי כש הו  ל. זל מנ שש חנ ין הנ עי יא כש ה, הי ירה אי ה ומש טה ה ומנ לה עש ין מנ ת בי רל תל סש ני "ל, של יאי ני פה אורש
ן כי לה דות, וש םא עומש ל דות וש עומש יות של רות, חנ בש דנ ש מש יות אי ים חנ פי רה ם שש ל אותה ים כה יהמי נו קנ מל מי שום של ל. מי מנ שש חנ

הוא חנששמנל.

ל כה זו, וש הנ רוחנ  ה הה ירה אי ז מש טוב, אה ם לש עולה דון הה ני של ם. כש עולה ים לה יי ים חנ עי ה נודה זל נו, בה רש מנ אה "ל של יאי ני פה אורש
ה. ירה אי מש זו  הנ רוחנ  הה ז  אה ים,  יני די הנ ים  ירי אי ומש את,  יוצי כות  זש של ן  יוה כי י  רי המ של ים,  אי צה מש ני ה  חה מש שי הנ ל  כה וש ים  יי חנ הנ

ים. יי ך חנ לל י מל ני אור פש ך - (משלי טז) בש נש ימה סי וש

דון ם ני עולה הה של ק, (וכש זי חנ תש ט ומי א שולי מי טה ר הנ חי אנ ד הה צנ י אותו הנ זנ כות), אמ ה זש אותה ין (בש די ם בש עולה דון הה ני של וכש
ד ם עומי עולה ל הה ז כה אה ת, וש כל של חש נל ת וש זל נל גש ני זו  הנ רוחנ  הה ת) וש קל זל חנ תש ת ומי טל ת שולל רל חל אנ הה רוחנ  ז הה כות, אה זש הנ ה  אותה בש

זו. שות זו לה יו נוקש כגבותה רש אנ ך - (דניאל ה) וש נש ימה סי זו, וש רוחנ הנ ד בה כםל עומי הנ דון. וש ני ין וש די בש

יו. נה פה עממםד לש לנ ם וש בונה י רי ני פש אות לי רה הי עולות לש ים של יקי די צנ מות הנ שש ל ני ים של בושי לש ם מנ ל אותה ים כה די אן עומש כה

"ל. יאי קי דש מו צי ים, ושש בושי ם לש ל אותה ד ענ קה פש ני ד של חה ה אל נל מג ן מש מי דנ זש י מי זנ ה, אמ זל ל הנ יכה הי ה לנ יעה גי ה ומנ ה עולה מה שה נש של וכש
ה לו עמשל ננ ך  מו, כה צש ל ענ ל ענ די תנ שש הוא מי של מו  ה - כש זל ם הנ עולה ה בה תורה וות הנ צש ת מי ה אל ם עושל דה אה ן של מנ זש י בי רי המ של

ם. עולה אותו הה ש בש בי לנ תש הי בוש לש לש ה מנ לה עש מנ ה לש זל ל הנ יכה הי בנ

ה מה שה נש הנ ינור, של ר די הנ נש ה לי יעה גי מנ ד של ה ענ מה ך עי הולי ה וש לה בוש של לש ל אותו הנ ה נוטי נל מג ה, אותו מש ה עולה מה שה נש של וכש
ר, בםקל ד הנ יום, ענ ל הנ ה כה םא עולה ל ת וש פל רל שש ני ם וש ה שה מה שה ה נש ת אותה ענ טובנ ים של מי עה פש לי ם, וש ן שה בי לנ תש הי חםץ ולש רש ה לי יכה רי צש
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ם אותה מו  רות כש מש זנ ומש ה,  ירה שי רות  אומש וש שות  דש חנ תש ומי ן  כגלה דות  ז עומש אה רום,  דה ד  צנ ל  של ת רוחנ  רל עורל תש מי של כש
ם ך גנ ם) כה הל ים לה כי הולש ה, (וש ירה ים שי רי אומש ם וש קםדל מי ים כש שי דש חנ תש ים ומי די עומש ים, וש פי רה שש ני ם וש טונה לש ר שי בנ עה ים של כי אה לש מנ

לו. לה מות הנ שה נש הנ

אותו ה בש יש אותה בי לש זו, ומנ ה הנ מה שה נש ת הנ ל אל "ל נוטי יאי קי דש ה צי זל ה הנ נל מג מש ה, הנ עולה זו וש ה הנ מה שה נש ה הנ ם זוכה אי וש
י רי שש ים. אנ יהמי יק הנ תי י ענ ני פש ים לי יהמי ל הנ יד כה מי עממםד תה ן לנ כםהי ל הנ אי יכה י מי די ל יש ן ענ בה רש קה ה לש עולה ת בו, וש נל קל תנ תש ני בוש, וש לש

ה. זל ה לה זוכה ת וש דל עומל זו של ה הנ מה שה נש ל הנ ה של קה לש חל

ת רוחנ לל לל כש ני של ה, כש ל זל לה כש ה. מי זל ל הנ יכה הי ל הנ ט ענ הוא שולי נו, וש רש מנ אה "ל של יאי ני פה ה אורש זל רוחנ הנ ה הה נל מנ תש כםל מי ובנ
ים פי רה ם שש לו הי אי ם, וש עולה ל הה נו ענ מנ תש הי ים של רי חי ים אמ יטי לי ם שנ ים אותה אי רה בש ד, ני חה אל ל כש לי כה הי זו לש ה זו בה כה רוחנ ומנ בש
מו לו כש פי אמ ים, ונ יקי די צנ ם הנ ים עי קי דש קש דנ מש ם של לו הי אי יום, וש ים בש מי עה לש פש ם שה בונה ת רי ים אל שי דש קנ מש ם של יי פנ נה ש כש ל שי של
ן בל ים בש לי זש לש זנ מש ם של אותה א, ולש בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה בה ש  ני עה הי ים לש די עומש ם של ה הי לל אי ה. וש עמרה ל שנ ת של חנ ה אנ ימה ני
ים אי קורש י של מי ים בש שי מש תנ שש מי ם של ל אותה כה בוד, ולש ים בו כה גי םא נוהמ ל ד וש חה ה אל ר תורה בנ לו דש פי נו אמ מל דו מי מש לה ם של דה אה

ם. בונה חוד רי ת יי ד אל ינחי ה, לש נה שש י מי רי דש ה סי שה שי

ם אותה ל  ענ ת  טל שולל של ת  חנ אנ יהה  חנ את  יוצי אור  הה אותו  מי ת,  חנ אנ כש ירות  אי ומש רוחנ  בש רוחנ  בות  ינשש תש מי של כש
ה, מה כש חה ל סודות הנ כה ת בש דל יא עומל הי "ל, וש יאי ה יופי מה זו שש יהה הנ חנ ר, הנ של י נל ני ם פש יהל ני פש , של יהה תל חש ע תנ בנ רש אנ ים, וש פי רה שש

ה. ים בה די ה עומש מה כש חה ל הנ חות של תש פש ם מנ ל אותה כה לש

י לי עמ בנ ר  חנ אנ ים  פי רודש של ם  אותה ל  כה לש ת  תי לה הוא,  רוך  בה דוש  קה הנ ם  עי מי ר  כה שה בםענ  תש לי ת  דל עומל זו  הנ יהה  חנ הנ
ר חנ ים אנ פי רודש ם של דה י אה ני בש ן לי נותי ר של כה אותו שה ם, וש בונה ת רי ת אל ענ דנ ה לה מה כש י חה די לומש ם וש דה ל אה כה לו מי פי אמ ה, ונ מה כש חה הנ

ם. בונה ת רי יר אל כי הנ ה לש מה כש חה הנ

םא ל יו, וש נה פה ה לש סה טה ים וש פי עופש ים מש פי רה ה שש עה בה רש ל אנ את ענ יוצי זו  יהה הנ חנ ה, הנ זל ם הנ עולה ן הה ם מי דה א אה יוצי של כש של
יבו. בי סש לום  שה ל  של ים  יחי לי שש ם  הי ה  מה כנ וש יו,  לה אי ב  רנ קש לי ר  חי אנ הה ד  צנ בנ של ים  קי חג הנ י  רי שומש ם  אותה ל  כה לש ת  נל נותל
ל כה ת לש ול ם מה רנ גה ש של חה אותו נה ים מי אי יוצש ים של שי חה ים נש פי רה ם שש ים אותה עי נה כש ים, ני אי רש ני ים וש עי נוסש של לו כש לה ים הנ פי רה שש הנ וש

ם. עולה הה

ל ה של מה כש חה סוד הנ בש ה  ת אותה לל ז שואל אה , וש יהה לל ה אי יעה גי ה ומנ ה עולה מה שה נש של ת כש דל עומל זו  ה הנ דושה קש יהה הנ חנ הנ
יג - שי םא הי ל יג וש שי הנ ם יהכםל לש אי רו. וש כה ים לו שש ני ך נותש ה) - כה יג (בה שי הי יהה וש רל חמ ף אנ דנ רה ה של מה כש חה ה הנ י אותה פי דונו, וכש אמ
ים פי רה שש ם הנ יהל פי נש ים כנ ימי רי מש של ה. וכש בושה ל בש יכה הי הנ ת אותו  חנ ת תנ דל עומל ת, וש סל נל כש ני םא  ל וש ה,  חוצה הנ ים אותו  דוחי
ך כה ת, וש דל םא עומל ל ת וש דל עומל ת, וש פל רל שש םא ני ל ת וש פל רל שש ני ה, וש ים אותה פי שורש ם וש יהל פי נש כנ ים בש כי ם מנ ז כגלה , אה יהה תל חש תנ לו של לה הנ

ה. ירה אי םא מש ל ה וש ירה אי ל יום, מש כה ית בש דוני ני

ים לי דש תנ שש מי של ם  אותה מו  כש ם  עולה הה אותו  בש ר  כה שה ין  אי של שום  ים, מי טובי ים  עמשי מנ ה  לה ייש  של ב  גנ ל  ענ ף  אנ וש
ם. בונה בוד רי כש ל בי כי תנ סש הי ה לש מה כש חה ים הנ עי יודש ם של ל אותה ר של כה שה עור לנ ין שי אי ם, וש בונה בוד רי כש ל בי כי תנ סש הי ה לש מה כש חה בנ

ה. בונה יק תש פי ם יה דה אה ה וש מה כש א חה צה ם מה דה י אה רי שש תוב (משלי ג) אנ כה א, של בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ם בה קה לש י חל רי שש אנ

ע בנ רש ל אנ ת ענ טל זו שולל יהה הנ חנ . הנ יהה לל ים אי לי כש תנ סש ם מי כגלה ה, וש ים בה לולי כםל כש כםל. הנ ל הנ ת ענ טל זו שולל הנ רוחנ  הה
פון, ד צה צנ ל לש כי תנ סש ד מי חה ל אל גנ לש גנ ח, וש רה זש ד מי צנ ל לש כי תנ סש ד מי חה ל אל גנ לש ת. גנ חנ אנ ת וש חנ ל אנ כה ים לש לי גנ לש ה גנ עה בה רש אנ רות, וש חי אמ

ים. מודי ה ענ לשה שש ד בי חה אל ד וש חה ל אל כה ב, וש עמרה ד מנ צנ ל לש כי תנ סש ד מי חה ל אל גנ לש גנ רום, וש ד דה צנ ל לש כי תנ סש ד מי חה ל אל גנ לש גנ וש

מו רום שש דה ד  צנ לש של ל  גנ לש גנ הנ "ל.  יאי שי רש קנ מו  פון שש צה ד  צנ לש של ל  גנ לש גנ הנ "ל.  יאי ני חמ מו  ח שש רה זש מי ד  צנ לש של ל  גנ לש גנ הנ
ם ד, כגלה חה אל וש ד  חה ל אל כה ם לש הי ים של מודי ענ ת הה לשל ם שש ל אותה כה וש "ל.  יאי ני עמ מו  ב שש עמרה ד מנ צנ לש ל של גנ לש גנ "ל. הנ יאי רי זש ענ

ע. צנ מש אל יל הה בי שש ים בי עי ם נוסש כגלה ם, וש ל אותה ע נוטי צנ מש אל הה שום של ע, מי צנ מש אל ים לה לי כש תנ סש מי

ה לה עש מנ צון לש רה ה הה עולל ה, של ירה ים שי רי ין אומש יהמי ל הנ לו של אי ה. וש ירה שי ים בנ ני מג ם מש ע, כגלה צנ מש אל ים בה די עומש לו של אי
ה, לה עש מנ דוש לש רוך. קה ים בה רי אומש ה וש לה עש מנ צון לש רה ה הה עולל ה, וש ירה ים שי רי םאל אומש מ שש ל הנ לו של אי דוש. וש ים קה רי אומש וש

ה. טה מנ רוך לש ובה

ש די קנ ים לש עי יודש ם של ל אותה כה ה בש שה דג קש ים בי רי בש חנ תש ה ומי שה דג ים קש חי ין, לוקש ד יהמי צנ ה לש לה עש מנ ים לש די עומש לו של אי
םא ל ם של ל אותה כה ים בש רי בש חנ תש ה, ומי שה דג ים קש לי םאל, נוטש מ שש ים בי די עומש לו של אי ה. וש מה כש חה ל סוד הנ חוד של יי ם בנ בונה ת רי אל
ם כגלה ד של ה, ענ ם זל ה עי ים זל רי שה קש ני ד וש חה חוד אל יי ה בש לל אי ה בש לל ים אי לולי ם כש כגלה אוי. וש רה ם כה בונה ת רי ש אל די קנ ים לש עי יודש

ה. ם זל ה עי ל זל לי כה הי ד ולש חה כםל אל יות הנ הש ה לי לה עש מנ לש ם של ם אותה ים עי רי שש קנ תש ת, ומי חנ רוחנ אנ ד וש חה ר אל של ים קל עמשי ננ

שום לום, מי חמ סוד הנ בש ה או  אל רש מנ ת בש ענ דנ ים לה די עומש ה של מה כש חה י הנ לי עמ ם בנ ל אותה ים כה קי ה יונש זל קום הנ מה הנ מי
קום מה ה בנ זל קום  ר מה בי חנ תש מי של וכש אן.  כה ים מי קי יונש ה  אל רש מנ הנ לום או  חמ י הנ לי עמ ובנ ה,  לה עש מנ לש ים מי קי יונש ים  יאי בי נש של

ד. חה ר אל של קל ה בש טה מנ ה ומי לה עש מנ ים מי קי ים יונש יאי בי נש י הנ זנ ד, אמ חה ר אל של קל ה בש לה עש מנ לש של

ה תה יש תו הה בואה נש ה, של מםשל יהה בש הה מו של אוי כש רה ת כה חנ צנ חש צג ם מש תה בואה ין נש אי ם, של יהל רי בש די ל בש שה ך ייש מה שום כה ומי
ם שה תו, ומי גה רש דנ יענ לש גי נו, ומנ מל ים מי אי אורות יוצש ל הה כה קום של מה ה מי לה עש מנ לש א מי אור יוצי שום של כםל. מי ת בנ חנ צנ חש צג מש
י לי עמ לום, בנ חמ י הנ לי עמ ם בנ ים. אותה יאי בי נש ר הנ אה ל שש כה ם, לש כגלה ז לש יהה אה םא הה ל ה של יר מנ אי ומי תו  בואה ת נש ק אל הוא יוני
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יא הי ה, של נה מל ה מי תונה חש ת תנ רל חל ה אנ גה רש י דנ די ל יש ה ענ לה עש ל מנ בור של י חי לי ה בש טה מנ ה לש קום זל מה ים מי קי ם יונש ה, כגלה אל רש מנ הנ
חוץ. בנ

ה. טה מנ ת לש רל חל ה אנ גה רש י דנ די ל יש ק ענ ים, רנ יאי בי נש ה הנ ים אותה יו רואי םא הה ה, ל לה עש מנ לש ים של יאי בי נש ל הנ ה של גה רש דנ מו של כש
י די ל יש א ענ לה ם אל הל ה לה תה לש גש םא ני ל ל בה זו, אמ ה הנ תונה חש תנ ה הנ גה רש דנ ה בנ לה עש מנ יא לש ם הי הל לה ה של יקה ני יש ת הנ גנ רש לו, דנ ם אי ך גנ כה
ה נל מג ד אותו מש ר ענ בה דה יענ הנ גי ה, ומנ זל ל הנ יכה הי הנ את מי יוצי שום של ה, מי נה מל ה מי תונה חש יא תנ הי ת, של רל חל ית אנ יצוני ה חי גה רש דנ
ת ים אל לי נוטש ם של ה הי מה כנ ם), של ד (כגלה ן ענ כי ת יהדו, וש חנ תנ ה של נל מג מש אותו  ם לש שה ה, ומי זל ל הנ יכה הי ר הנ ענ ל שנ ד ענ עומי של
םא ר ל בה דה ן הנ כי לה וש מו,  ים עי בי רש עה תש מי ם של ה הי מה ם, כנ דה אה ר לה בה דה הנ יענ  גי מנ של ן, כש כי לה וש מו.  ים עי בי רש עה תש ר ומי בה דה הנ אותו 

אוי. רה ח כה צה חש צג מש

ם הי מודות. וש ים חמ אי רה קש ם ני י כגלה זנ ע, אמ צנ מש אל בה ה של עה בה רש אנ ם הה אותה לו בש לה ים הנ לי גנ לש גנ ת הנ ענ בנ רש ים אנ רי בש חנ תש מי של כש
מודות, חמ יש  ייאל אי ני א דה רה קש ני ך  שום כה ם, ומי יהל לי ת עמ טל שולל נו  רש מנ אה של זו  יהה הנ חנ הנ ך  שום כה ה. ומי אל רש מנ י הנ לי עמ בנ
ת כל לל ם לה בונה ת סודות רי ים אל עי יודש ם הנ י אותה רי שש אוי. אנ רה כםל סוד כה הנ ה. וש תה מודות אה י חמ תוב (דניאל ט) כי כה של

א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ת בה מל אל ך הה רל דל בש

היכל נוגה נצח

ל יכה הי לו. בנ לה ים הנ מי קודש ל הנ ל כה ר ענ יון יותי לש אור על ד בש עומי ל של יכה ה הוא הי זל ל הנ יכה הי י, הנ ישי לי שש ל הנ יכה הי הנ
ל כה ב. בש עמרה ד מנ צנ ד לש חה אל פון, וש ד צה צנ ד לש חה אל ח, וש רה זש ד מי צנ ד לש חה אל רום, וש ד דה צנ ד לש חה ים; אל חי תה ה פש עה בה רש ים אנ יהמי ה קנ זל הנ

ח. תנ ח ופל תנ ל פל ל כה ה ענ נל מג ד מש עומי ד, של חה ה אל נל מג ח ייש מש תנ ח ופל תנ פל

ים קי תה ם פש ל אותה ל כה ט ענ הוא שולי "ל, וש יאי כי לש מו מנ שש ד של חה ה אל נל מג ד בו מש עומי ח של תנ ה פל אשון, זל רי ח הה תנ פל הנ
ם אותה יחנ בש גי שש הנ ה לש נל מג מש ה הוא הנ זל שום של ק) מי תל אותו פל ם. (בש עולה ת הה דון אל ך לה לל מל ל הנ ינו של ית די בי ים מי אי יוצש של

םאל. מ שש ד מי חה אל ין וש יהמי ד מי חה ת יהדו, אל חנ ים תנ רי י סופש ני ים, ושש קי תה פש הנ

ה נל מג מש הנ י אותו  ידי לי רו  סש מה יי ה וש חוצה ה הנ זל ר הנ ענ שנ הנ מי או  ייצש ם של רל ין טל קי תש הנ ים לש קי תה פש י הנ קוני תי נו  תש ה ני זל לה
שות ין רש אי ם, וש שה או מי י יהצש רי אשון, המ רי ל הה יכה הי בנ ה של נל מג מש ינד אותו הנ רו בש סש מש ני ן של מנ זש י מי רי המ אשון. של רי ל הה יכה הי בנ של

ם. יבה שי המ לנ

מו ושש ם,  חי רנ מש םא  ל יף, של קי תנ ה הנ של קה ין הנ די ל הנ ענ בנ א  מי טה ר הנ חי אנ ד הה צנ הנ ל  ה של נל מג ן מש מי דנ זש מי יהד  מי י  רי המ של
ה מה כנ נםם, וש יהי הוא גי ר, של חי אנ ד הה צנ בנ ר) של חי אנ אשון (הה רי ל הה יכה הי ר הנ ענ ל שנ ה ענ נל מג הוא מש "ל (וסהדיאל), וש יאי די גה נש סנ

ין. עמשות די ים לנ ני זגמה ם ומש עולה ט בה שוטי ים לש ני מג ים מש קי חג י הנ רי ם שומש הי

ה, זל ה הנ נל מג מש ת הנ חנ ים תנ די עומש ים של רי סופש י הנ ני ם שש אותה ים, וש קי תה פש ן בנ יי ענ ה לש נל מג מש ד אותו הנ ך עומי שום כה ומי
שום "ל. מי יאי כי לש מנ הוא  ם של יהל לי עמ ה  נל מג מש הנ אותו  וש ים,  קי תה פש הנ ן  קי תנ לש ים  רי סופש הנ לו  "ל, אי מואי קה וש "ל  יאי שי מה שנ
לו, לה לות הנ יכה הי בנ לו של לה ים הנ ני מג מש הנ ך מי פל הי ים, בש דועי ים יש ני מג דו מש קש פש א ני מי טה ר הנ חי אנ ד הה צנ בנ לות של יכה הי ם הנ אותה בש של

ע. רנ הה ם לש ם, כגלה שה ים של ני מג מש ם הנ ל אותה כה ן רוחות וש ל אותה כה וש

אשון, רי ח הה תנ פל ד לנ עומי ה של נל מג מש ל אותו הנ ד של צנ ק, מי תל ל פל נוטי של ה, כש זל "ל (סעדיאל) הנ יאי די גה נש סנ ה, הנ אי םא ורש ב
ם אותה טםל  לי ים  ני זגמה מש בות  בה ורש ף  לל אל ים  ני מג מש ם  שה וש ת,  חנ שנ ר  אי בש א  רה קש ני של ה,  כה שי חמ הנ ד  צנ לש ד  חה אל ח  תנ פל חנ  פותי
ין די הנ אותו  ם, וש עולה ים בה טי שוטש ים מש רי ה שוטש מה כנ ים, וש רוזי כה ים הנ אי ז יוצש אה ם. וש יהל לי ה עמ זל ה הנ נל מג מש הנ ים, וש קי תה פש הנ
ה, זל ח הנ תנ פל הנ או מי ייצש ם של רל ים טל קי תה פש גות הנ הה נש ין הנ קי תש הנ ים ולש קי תה פש ן בנ יי ענ ד לש ה עומי זל ה הנ נל מג מש ן הנ ל כי ענ ם. וש לה שש ני

רום. דה ח הנ תנ ה הוא פל זל ח הנ תנ פל הנ וש

ל ל כה ימות של תי ים חמ מי ה חותש זל ח הנ תנ פל הנ שום של ים בו, מי לויי ת תש ול ומה ים  יי חנ ח של תנ פל הו  זל י,  ני שי ח הנ תנ פל הנ
י ני שי ח הנ תנ פל ים בנ קי תה ל פש נוטי "ל, וש יאי רי זש מו גנ שש ן, של זגמה ד מש חה ש אל מה אוי, שנ רה נו כה קש תש ים ני קי תה פש הנ ן של יוה כי ים. של קי תה פש הנ

ים אותו. מי ם חותש שה ה, וש זל הנ

ה נל מג מש הנ ם אותו  ל שי א ענ רה קש ח ני תנ ח ופל תנ ל פל כה וש "ל,  יאי רי זש ענ מו  ח, ושש תנ פל הנ ל אותו  ד ענ ד עומי חה ה אל נל מג מש
"ל. יאי די יה"א עה נורי ם (סטריה) סה מה שש ים, של שי מה י שנ ני ה שש זל ה הנ נל מג מש ל הנ ת יהדו של חנ תנ טונו וש לש ת שי חנ יו. תנ לה ד עה קה פש ני של
י ני ת. ושש ול מה לוי הנ םאל, בו תה מ שש ל הנ אותו של ים. וש יי חנ ים הנ לויי ין, בו תש יהמי מי םאל. אותו של מ שש ד מי חה אל ין וש יהמי ד מי חה אל

ה. ד זל צנ ד לש ה עומי זל ה, וש ד זל צנ ד לש ה עומי ת. זל ול ם מה חותנ ים וש יי ם חנ ם - חותנ יהל ידי מות בי חותה

ם חותה אותו הנ ים בש יי אות חנ רש הנ ח, לש תה פש ני ש  חםדל י הנ ימי ת ובי בה י שנ ימי ה, ובי נה שה מות הנ ל יש תום כה ה סה זל ח הנ תנ פל הנ
ים. יי חנ ם הנ ם חותנ הל יים בה קנ תש ש מי חםדל ת וש בה שנ שום של ים, מי יי ים בו חנ לויי תש של

ח תנ פל הנ ם, אותו  בונה ת רי עמבודנ ים בנ לי דש תנ שש שות ומי קה לות ובנ פי תש ים בי די ל עומש אי רה שש ל יי כה ים, של פורי כי יום הנ ובש
יר וי א אמ כות יוצי זש ל הנ יכנ ל הי ין של די ית הנ קום בי מש זו, מי ה הנ חה נש מי ת הנ לנ פי ת תש רל עובל ן של יוה ה. כי חה נש מי ת הנ ענ ד שש תום, ענ סה
ד חה אל ין וש יהמי ד מי חה ים, אל שי מה י שנ ני ם שש אותה ד, וש ה עומי זל ל הנ יכה הי ל הנ ה של זל ה הנ נל מג מש הנ ח, וש תה פש ה ני זל ח הנ תנ פל הנ ד, וש חה אל
ת. ול מה ן לש ים הי יי חנ ן לש ים - הי מי ז חותש אה ם, וש יהל ני פש ם לי עולה י הה קי תש ל פי כה ם וש יהל ידי ת בי ול מה הנ ים וש יי חנ מות הנ חותש םאל, וש מ שש מי

ח. רה זש מי ח הנ תנ הו פל זל וש
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ין לות, בי חמ מנ ין לש ין, בי ם די יהל לי עמבםר עמ ינ ם של ל אותה ת כה ענ דנ יום לה קי ד בש עומי ח של תנ פל הו  י, זל ישי לי שש ח הנ תנ פל הנ
םא ל ם, של דה אה ל הה ם ענ שה רש ין ני די ז הנ גור, אה ה סה זל ח הנ תנ פל ר הנ ענ שנ של ת. כש ול מה ר לש םא עובי ל ין של י. די ני עם ין לש ים, בי אובי כש מנ לש

. חנ תי פה םא יי ל יש וש ל אי גםר ענ סש תוב (איוב יב) יי כה ה, של מה לי ה שש שובה ה ותש קה זה ה חמ לה פי ל תש כםחנ של ק בש ים אותו, רנ יבי שי מש

ח תנ פל ת הנ גםר אל סש י לי די ה כש זל ח הנ תנ פל ל הנ ה ענ נל מג ה מש זל "ל, וש יאי צי פש מו קנ ה, ושש זל ח הנ תנ פל ל הנ ד ענ ד עומי חה ה אל נל מג מש
בונו. י רי ני פש יהשוב לי ד של ה ענ לה פי תש ל בי בי קנ תש םא יי ל י של די ש, כש ני עה הי אוי לש רה ם של דה אה ל אותו הה ה ענ זל הנ

ת יהדו, חנ ש תנ מה ד שנ חה ה אל נל מג ים, מש ני טנ קש ינוקות הנ תי ם הנ אותה או, בש טש םא חה ל יו של נה בה ין בש ר די זה גש ני ן של מנ אותו זש ובש
ם גנ פש א בי רה בש ני ם של גה ל פש של יא רוחנ  הי ת של חנ אנ ת רוחנ  רל עורל תש מי ד של םאל, ענ מ ד שש צנ יז לש רי כש א ומנ יוצי "ל, וש יאי ירי עי מו  שש
ה, אה מש טג ד הנ צנ בש י של ישי לי שש ל הנ יכה הי ית בנ יעי בי ח) רש תנ ה (פל גה רש ל דנ ת ענ דל עומל רוחנ של י הה זוהי "א, וש רה כה סש א אנ רה קש ני ה וש נה בה לש הנ

ם. ת אותה גל הורל ם וש ת אותה זל אוחל ים וש די לה ת יש לל דל גנ מש ה של שה מו אי ינוקות כש תי ה לנ אל רש ני ם, וש הל לה ג של רל הל ל הנ ד ענ ה עומי זל וש

י, יעי בי רש ל הה יכה הי ל הנ ד ענ עומי ה של נל מג מש ה לנ ה אותה עמלל ה, ומנ זל ה הנ נל מג מש ה הנ ז אותה אוחי ה, וש ה עולה מה שה ה נש ז אותה אה וש
ת, בה שנ ת וש בה ל שנ כה דוש בש קה ך הנ לל מל י הנ ני פש אות לי רה הי ם לש ה אותה עמלל ם ומנ הל ענ בה עמשי תנ שש ם ומי ל אותה די גנ ה מש נל מג אותו מש וש
דוש קה ם הנ הל ל בה כי תנ סש ט, מי ז שולי גל רם ה של עה שה נו. ובש מל ים מי כי רש בה תש יו ומי נה פה ים לש אי רש ני ש, וש םאש חםדל ר ש וש םאש חםדל ל ר כה ובש

ם. עולה ל הה ס ענ חה רוך הוא וש בה

ל יהדו של ים בש רי סה מש ם ני ד, כגלה חה יום אל ים וש ני ה שה רי שש לש על ד שש ים, ענ ני ימו שה לי שש םא הי ל ינוקות של תי ם הנ ל אותה כה וש
את יוצי יסו"ן, של ירי גי את אה רי קש ני ת של רל חל אנ י רוחנ  די יש ל  ים ענ רי סה מש ני ם  ים, כגלה רי שש ד על ים ענ ני ה שה רי שש על לש  שש ה. מי זל
ם עולה דון הה ה, ני לה עש מנ ים וה ני ים שה רי שש על ע. מי רה ר הה הוא ייצל ם, וש עולה ל הה כה ת לש ול ם מה רנ גה ה של זל מםק הנ עה קםם) הל עה ש (הל חה נה הנ מי
ך אנ לש הוא מנ ה של זל הנ ש  חה נה ינד הנ ר בש סה מש ני דון, וש יו ני אה טה חמ א, ובנ מו בה צש ענ כות, הוא בש א זש רה קש ני קום של מה ין, הנ ית די בי מי

הנמהולת.

ת כל הולל ש  חה נה כש ת בו  דל עומל של זו  הנ רוחנ  ים), הה ני ה שה רי שש על לש  ד שש ה ענ טה מנ וה ה  נה ים שה רי שש על י מי רי המ שום של (מי
ה זל ך. וש ר כה חנ ם אנ גי פה יי ן של ימה ה בו סי אה רה אוי, וש רה ן כה טה ד קה לל יהה יל הה של ר כש מנ שש םא ני י ל נו, כי רש מנ אה יסו"ן של ירי גי ה אה יו, זל רה חמ אנ
ינו, ני שה אםד. וש ה טוב מש ני הי תוב, וש ה כה סוד זל ט. וש פה שש םא מי ל ה בש פל סש ייש ני תוב (משלי יג) וש ה כה ל זל ענ שות, וש י רש לי ח בש קנ לש ני
ה זל ה הנ נל מג מש הנ ן. וש כי ר מי חנ אנ ם לש גי פה יי ם של רל ים אותו טל די קש מנ ת, של ול מה ך הנ אנ לש ה מנ אםד - זל ה טוב מש ני הי (בראשית א) וש

ה. לה עש מנ ה לש ה אותה עמלל תו ומנ מה שש יס ני ני כש ה מנ זל ח הנ תנ פל ל הנ ד ענ עומי של

ד, חה אל ד וש חה ל אל כה נו. וש רש מנ אה ה של זל א הנ רה כה סש אנ ינד הה ר בש סה מש ני יו, וש בי י אה אי טה ל חמ דון ענ ה ני טה מנ ים וה ני ה שה רי שש לש על שש מי
פון. ד צה צנ ה הוא לש זל ח הנ תנ פל הנ נו, וש רש מנ אה י של פי ה, כש זל ך מי פל הי ה בש ה. זל ל זל יכה ד הי גל נל ה כש ל זל יכה הי

ד חה ה אל נל מג ד מש ה עומי זל ח הנ תנ פל ה. בנ פואה רש ח הה תנ א פל רה קש ני וש ה,  פואה רש ד לי ה עומי זל ח הנ תנ פל י, הנ יעי בי רש ח הה תנ פל הנ
י לי עמ בנ ם  ל אותה כה ל  של לות  פי תש יס  ני כש הנ ולש ם,  עולה הה ל  של פואות  רש הה ן  ל אותה כה ל  ענ ד  עומי ה  זל וש "ל,  יאי די פש מו  שש של

רוך הוא. דוש בה קה י הנ ני פש ן לי יס אותה ני כש לות, ומנ פי תש ן הנ ל) אותה כה ל (לש ם כה ה עי הו עולל זל ר. וש ענ צנ לות וה חמ ים ומנ אובי כש מנ

ד חה ה אל זל ח, וש תנ פל אותו הנ ים בש די ף עומש לל אל ם הה אותה שום של ף. מי לל י אה ני ד מי חה יץ אל לי ך מי אה לש הו (איוב לג) מנ זל וש
ד עומי זו וש ה הנ לה פי תש ם הנ זו) עי ה (לש עולל שום של ר. מי י כםפל אתי צה ת מה חנ ת שנ דל רל הו מי עי דה ר פש םאמל י נו ונ נל חג יש תוב ונ כה ם. וש הל מי
ן, ל כי ענ טוב, וש יד לש מי ד תה עומי הו של זל שום של דוש, מי קה ך הנ לל מל י הנ ני פש ה לי שה עה כותו של יר זש כי זש ם, ומנ דה אה ל הה יץ טוב ענ לי מי
ים חי תה פש ת הנ ענ בנ רש ה אנ שום זל ב. ומי עמרה ד מנ צנ ה הוא לש זל ח הנ תנ פל ה בו. הנ נל מג "ל מש יאי די פה ח של תנ פל ת בנ דל ה עומל פואה ל רש כה

ה. זל ל הנ יכה הי ים בנ די לו עומש לה הנ

ה שוקה ל תש כה יו וש ל זי ה. כה זל ל הנ יכה הי ת בנ טל שולל הנ י רוחנ  ה. זוהי גנ את נם רי קש ני ת של חנ אנ ת רוחנ  דל ה עומל זל ל הנ יכה הי בנ
יו זי מות בש שה נש ן הנ ת אותה ר אל טי ענ ה מש א. זל בה ם הנ עולה ק בה לל ם חי הל ייש לה ם של ל אותה כה ת לש דל זו עומל רוחנ הנ ים בו. הה די עומש
י ין מי אי ם, וש כגלה עמבםר בש ינ א, וש בה ם הנ עולה ן הה הו בל זל ים של רי חי אמ לות הה יכה הי בנ ן רוחות של ל אותה כה יענ לש הודי י לש די בוד, כש ל כה של

שלמוחלה בשיהדו.

ש ת קםדל חנ שש ן מי מל אותו של "ל, מי יאי רי המ ה זה מה לו, ושש לה ים הנ תוני חש תנ הנ ה מי רורה ה בש הורה יא רוחנ טש זו הי רוחנ הנ הה
ר (תהלים קלד) מנ אל נל מו של ר, כש ני הו  זל . וש חנ צומי ל) וש די א (גה רה בש ן ני מל אותו של ענ בו, ומי א שופי בה ם הנ עולה ן הה ענ מי שופי של
ענ שופי יו אור של לה ה עה שורל של ה, כש לה עש מנ ה לש טה מנ לש רות מי ני יק הנ לי דש הנ דור לש סי הנ הו  זל שום של י. מי יחי שי מש ר לי ני י  תי כש רנ עה

ה. טה מנ לש ים של תוני חש תנ ם הנ ל אותה לו בו כה לש כש ני של ר כש דה סג ה מש זל שום של ה, מי לה עש מנ לש מי

מו שש ד, של חה אל ה אור  נה מל מי ה  יאה מוצי ז  אה ה,  ירה אי ומש ים  תוני חש תנ הנ ם  ל אותה כה בש זו  הנ רוחנ  הה ת  רל דל תנ סש מי של וכש
ן ל אותה ת כה ) אל שםחנ מש (לי שםך  מש זו) לי (הנ רוחנ  ת הה חנ ד תנ ה עומי זו. זל הנ רוחנ  לול בה ה כה זל וש "ל),  יאי די המ "ל (אנ יאי רי קנ אנ

ה. לה עש מנ עמלות לש אויות לנ א ורש בה ם הנ עולה ק לה לל ן חי הל ייש לה עולות, של מות של שה נש

ם יי תנ ושש ים  רי שש על בש יא  הי ה  שומה רש ים,  תוני חש תנ הנ לות  יכה הי הנ ם  אותה לש ת  סל נל כש ני וש ה  עולה ה  מה שה נש של כש של שום  מי
ה זל הנ ה  נל מג מש הנ  , רוחנ הה ה  אותה י  ני פש לי ת  דל עומל וש ה  זוכה ה  מה שה נש של וכש זו.  הנ ה  מה שה נש בנ שומות  רש של ה  תורה הנ יות  אותי

ן. בה רש קה ים לש בי רה קש ני ים וש עולי ינור, וש ר די הנ אותו נש ים לש סי נה כש ני ים וש עולי ם, וש חנ אותה "ל מושי יאי די המ אנ

אור ץ הה נוצי של ים. וכש ני וה ה גש לשה שש ל בי לה כש ה ני חה שש ן מי מל של אותו  שום של ה אורות, מי לשה שש לול בי ה כה זל אור הנ הה
ים שומי רש של ה  תורה יות הנ ם אותי יי תנ ושש ים  רי שש על ד  גל נל כש יות) אורות  (אותי ם  יי ננ ושש ים  רי שש על נו  מל מי ים  צי נוצש ה,  זל הנ
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ם ל שי ים ענ אי רה קש ם ני כגלה מו, וש ים עי די עומש ים של שי מה ים שנ ני מג ם מש לו, כגלה לה אורות הנ ם הה יי ננ ים ושש רי שש על זו. וש ה הנ מה שה נש בנ
ה לולה זו כש רוחנ הנ הה זו, וש רוחנ הנ ל בה לה כש אורות ני ם הה ל אותה ם כה ה עי זל אור הנ לו בו. הה לש כש ם ני כגלה ם, וש יהל לי עמ ה של זל אור הנ הה

י. יעי בי רש ל הה יכה הי תוך הנ ב בש ינשי תש הי ל לש כי תנ סש בו, ומי

יהה ם חנ הל את מי ץ, יוצי נוצי תש הי ים) לש קי ים (דוחמ דוחי של אורות, כש ל הה כה ה ומי זל אור הנ הה ת מי לל לל כש ני זו  רוחנ הנ הה של כש
ל). יאי תי "ל (אמ יאי הי א אמ רה קש ה ני זל ד, וש חה ן אל יוקה יא דש הי ר, וש של נל ייה וש רש ים, אנ ני וה י גש ני שש ה בי לולה ה כש דושה ת קש חנ אנ

ה עה בה רש ה, אנ יונה לש על הה רוחנ  ל הה אור של הה ה  בה יענ  גי מנ של ה, כש לה צות של נוצש תש הי הנ ים מי אי זו, יוצש ה הנ דושה קש יהה הנ חנ הנ וש
ה לל ל אי ימו"ן). כה טי ימו"ן (אה סי יה"א, אה דורי המ "ל, אנ יאי רי דש הנ יש "ל,  יאי רי דש ם: הנ הי וש ים,  ני וה גש ל הנ כה ים בש לולי ים כש ני אופנ
ה מה חה לש א מי צה מש םא תי ל שום של בות. מי רה קש י הנ כי ם, עורש יי מנ שה ילות הנ ל חי ל כה ים ענ ני מג ם מש ה הי לל אי ם, וש יי פנ נה ה כש נל מם שש בי
ים אי רש ם מנ ים, כגלה יעי קי רש ר הה אה ל שש ים של בי כוכה הנ ם וש יי מנ שה א הנ בה צש ד של ה, ענ קומה מש כות מי לש ת מנ ירנ ם או עמקי עולה ת בה חנ אנ

ם. עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ ם לש יהל לי ים עמ די לו עומש לה ים הנ ני אופנ ת הה ענ בנ רש אנ ה. וש לל ם אי ה עי לל ים אי סוכי כש סי בות וש רה קש

א רה קש ני ין, וש די ית הנ הוא בי ים, של עי ה נוסש לה עש מנ לש ל של יכה הי סוד הנ מות, מי חה לש עמרםך מי ים לנ עי נוסש של ה, כש עה בה רש אנ לו הה אי
ים ני אופנ ת הה חנ ים תנ די ם עומש כגלה וש בון,  שש ם חל הל ין לה אי נות של חמ אות ומנ בה ה צש מה כנ יאו  ם הוצי הל לה ה של עה זי הנ כות. מי זש

הנלהלו.

ים אי יוצש ה של אה מש טג ד הנ צנ לש ים של לוחי שש ם הנ ד אותה גל נל ם, כש עולה ל הה ים ענ לוחי ם שש הל ה, ומי ירה ל שי ים ענ די ם עומש הל מי
ל ענ טו  לש שש יי םא  ל ם של דה גש נל ים כש אי צה מש ני לו  אי וש ע.  רנ הה ם לש עולה ל הה ענ ים  גי רש טש קנ ם מש הי וש ה,  לה י של ישי לי שש ל הנ יכה הי הנ תוך  מי
ן ך פל אונש שה ם יי יי פנ ל כנ תוב ענ כה גו'. וש ך וש ה לה ול צנ יו יש כה אה לש י מנ ר (תהלים צא) כי מנ אל נל מו של ה, כש תורה ים בנ קי עוסש ם של אותה
א (שם כח) רה קש ה ני זל שול. וש כש ף צור מי גל ן נל בל א אל רה קש ה ני זל שול. וש כש ף צור מי גל ן נל בל ה (ישעיה ח) אל גו'. זל ן וש בל אל גםף בה תי

ה. ד זל גל נל ה כש ד זל כםל עומי הנ ל. וש אי רה שש ת, (שם ל) צור יי רנ קש ת יי ננ ן פי ן בםחנ בל אל

ה לל אי י  תי שש ומי "ה,  מה חי וש "ף  אנ אות  רה קש ני של י רוחות  תי שש ים  אי יוצש ר  חי אנ ד הה צנ בנ של י  ישי לי שש הנ ל  יכה הי הנ סוד  מי
ים ימי די קש ים ומנ די עומש ם של לו אותה אי ת, וש מל אל ך הה רל דל ם מי דה י אה ני טות בש סש הנ ים לש כי הולש ים של לוחי ם שש ל אותה ים כה אי יוצש
קו. זש נה םא יי ל ם של דה אה ל הה ן ענ גי הה י לש די ם, כש דה גש נל ים כש די ים עומש ני אופנ הה לו  ה אי ל זל ענ וש ה,  וה צש מי ך  רל דל לש ך  הולי ם של דה ל אה ענ

ה. מה חי הנ ף וש אנ י הה ני פש י מי תי גםרש י יה תוב (דברים ט) כי כה ר, של הה ן הה ד מי יהה יורי הה של ה כש ד מםשל חנ לו פה לה רוחות הנ י הה תי שש מי

י די דש צי ת  ענ בנ רש אנ לש ים  חי תה פש ה  עה בה רש אנ בש ה,  לה עש מנ לש ה  לה עש מנ לש ד  עומי של ר  חי אנ קום  מה ייש  ה  זל הנ ל  יכה הי הנ ע  צנ מש אל בש
הו זל וש "ל,  יאי די המ א אנ רה קש ני אור של לול בש ה כה זל וש ם.  יהל לי ד עמ חה ה אל נל מג ח, ומש תנ ח ופל תנ ל פל כה ים לש ני מג ה מש רה ם, עמשה עולה הה

ה. זל ה בה ים זל בי לה שג ן, מש אופנ תוך הה ן בש אופנ

קות, לש ל מנ בי קנ ה) לש יכה רי ה (וצש אה טש חה זו של ה הנ מה שה נש ת הנ קות אל לש הנ כות לש זש ית הנ בי ין מי ים די לי ים נוטש עי בה רש אנ לו הה אי
זו, הנ ה  מה שה נש הנ ת  אל ים  קי לש ומנ ה,  זל הנ ל  יכה הי לנ חוץ  מי ים  סי טה וש מות,  שה נש הנ ן  אותה לש ש  אי ת  בל הל לש שנ בש ים  די עומש לו  אי וש

גוד. רש פנ ת לנ סל נל כש םא ני ל , וש יהה לל רו עה זש גש ני ים של יהמי ם הנ ל אותה חוץ כה ה בנ זופה ת נש דל עומל וש

יך, רי םא צה ל ר של בה ם דה יהל פי מי יאו  הוצי של לו  ל אי ת כה ים אל די ננ ים ומש פי נוזש וש ים  די עומש ם של הי לו  לה ים הנ עי בה רש אנ הה וש
ם, ים אותה די ננ ים ומש די לו עומש אי ה. וש ם בה יהל ת פי ים אל פי נש טנ ה, ומש ר תורה בנ דוש, דש ר קה בה ם דה יהל פי יאו מי ה הוצי ר זל חנ אנ וש

ם. תה לה פי ת תש ענ מנ שש םא ני ל ים יום, של עי בה רש ה אנ זל דוי הנ ני ים בנ די עומש וש

יום ל  כה ים בש אי יוצש ים  רוזי ה כה רה ה, עמשה יפה זי נש ת הנ ים אל יכי רי צש ים של אי טה ם חמ אותה או  טש חה של לו  ל אי ת כה ן אל כי וש
ל זוף ענ זוף! הוא נה הוא נה י של לוני פש בי רו  המ זה נות: הי חמ יהלות ומנ ם חמ ל אותה כה ים ובש יעי קי רש ם הה ל אותה כה ים בש יזי רי כש ומנ

נו. ילי צי ן ינ מה חמ רנ בונו, הה י רי ני פש ב לי שה ד של ה, ענ שה עה י של לוני א פש טש חי

י לוני פש יו: מי לה ים עה יזי רי כש ז מנ אה ים אותו, וש ירי תי ומנ לו  לה ים הנ עי בה רש אנ ל הה ים כה סי נש כנ תש א, מי טש חי אותו הנ ב מי שה של כש
בונו ת רי ירנ מי ה, ושש טה מנ ה ולש לה עש מנ זוף לש נה ב, הוא  שה ם של רל טל וש ת.  סל נל כש ני ה  לה פי תש ה הנ אה לש הה וה אן  כה ה! מי יפה זי נש ה הנ רה תש הג
ה ים אותה דוחי ה, וש םא עולה ל ם וש יי מנ שה י הנ עמרי ל שנ ת כה ה אל ים לה מי סותש ה, של זופה תו נש מה שש ה ני לה יש לנ לו בנ פי אמ נו. ונ מל ת מי רל מוסל

ה. חוצה הנ

י"ם. צי רה הה א  תה א  רה קש ני של קום  מה אותו  לש יענ  גי מנ  , ענ נוסי של כש לו,  לה הנ ים  עי בה רש אנ הה ל  ענ ד  עומי של ה  זל הנ ן  אופנ הה
ב, הה ל זה ים של ני גי מה ם הנ ל אותה ים כה עולי ים, וש חי תה ה פש עה בה רש אנ ים בש ני מג מש ים של עי בה רש אנ ם הה מו אותה ים עי סי נה כש ס, ני נה כש ני של וכש
ל אי רה שש ל יי ן ענ גי הה ים לש צי רה ים של חי מה רש הה בות וש רה חמ הנ ים וש ני גי מה ם הנ אותה י"ם. וש לי מנ שש ים חנ אי רה קש ני ים של כי אה לש ם מנ לו הי אי וש

ך. י אםרל לי ה בש עה י שה פי ם לש הל קםם מי נש לי ב וש רה ם קש הל עמרםך בה לנ ים, וש מי ענ ר הה אה שש מי

ד גל נל מות כש קה קםם נש נש לי ם וש חי לה הי ים לש רי המ מנ ים ומש צי ים רה צי רה ם הה אותה קום של ים, מה צי רה א הה א תה רה קש ני ך  שום כה ומי
או יהצש ים  צי רה ה - (אסתר ג) הה זל סוד  וש ם.  יהל לי לט עמ שש י לי די לות כש זה מנ יש  לי חמ הנ ולש ע  רנ הה ים לש צי רה ים של רי חי ים אמ צי רה
ה. בוכה ה, או (שם ג) נה חה מי שה ה וש לה המ ן צה יר שושה עי הה ם (שם ח) וש לה לה גש ה, ובי ד זל צנ ים מי צי רה ה וש ד זל צנ ים מי צי ים. רה חופי דש
ה. בוכה ן נה יר שושה עי ר - הה חי אנ ד הה צנ ל הנ ה של לל ים אי ימי די קש ם מנ אי ה. וש חה מי ן שה יר שושה עי אן - הה כה ה של לל ים אי ימי די קש ם מנ אי

כםל. ים לנ ני גי ם מה ה הי לל אי ך  שום כה ה, ומי ד זל ד צנ גל נל ה כש ד זל ה, צנ לל ד אי גל נל ה כש לל ים אי די כםל עומש בנ נו של רש אנ י בי רי המ ונ
ן גי י מה נםכי ך - (בראשית טו) אה נש מה סי ד, וש חה ן אל גי ים מה עמשי ם ננ כגלה ה, וש לה עש מנ לש ד של חה יר אל וי א אמ ה, יוצי לל אי לה בש ים אי עולי של כש

ך. לה
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דםם, אה ן וש בה ים - לה ני וה י גש ני שש ים בי פי רה ים שש אי רה קש ם ני הי ה, וש זל ל הנ יכה הי תוך הנ ים לש בי סובש ם של ים הי לי גנ לש ר גנ שה ים עה ני שש
ים מי ענ ר הה אה ם שש ים אותה עמרי צנ מש ר של ענ צנ י הנ לי עמ ם בנ ל אותה ל כה יד ענ מי יחנ תה גי שש הנ ים לש די ם עומש ה הי לל ין. אי די ים וש מי חמ רנ

לנות. חנ ן הנ יחנ מי גי שש תוב (שיר ב) מנ כה ה של נו מנ יש הנ לונות. וש ים חנ אי רה קש ני ם, וש ים אותה קי דוחמ וש

ים ני מש ני ת, וש סל נל כש ית הנ בי ים לש ימי די קש מנ ם, של יהל לותי פי ים תש לי לש פנ תש מי ם של ל אותה ל כה ל ענ כי תנ סש הי ים לש די עומש לו  אי וש
ם. הל לה ים של רי בי ים חמ אי רה קש ני לו  אי שום של ה, מי לה עש מנ ם לש ים אותה בי כותש ים וש ז עולי אה ים, וש אשוני רי ה הה רה עמשה ם הה אותה מי

י. ני יעי מי שש ך הנ קולי ים לש יבי שי קש ים מנ רי בי תוב (שם ח) חמ כה הו של זל וש

לו עמלות, אי ה לנ ילה חי תש ה מנ לה פי תש ר הנ של אמ כנ שום של אוי, מי רה ם כה תה לה פי ר תש די סנ ים לש עי יודש ים של יקי די צנ ם הנ יהל רי שש אנ
יון. לש על ח הה תנ פל ר הנ ענ ד שנ לות, ענ יכה הי ם הנ ל אותה כה ים ולש יעי קי רש ם הה ל אותה כה ים לש סי נה כש ני םאת וש ז ה הנ לה פי תש ם הנ ים עי עולי

ר. אי בה תש ני מו של ר, כש טי ענ תש הי ך לש לל מל י הנ ני פש ת לי סל נל כש ה ני לה פי ה תש אותה וש

יא הוצי יך לש רי זו צה ה הנ לה פי תש ם, הנ לי צון שה רה ם בש בונה ת רי ים אל שי דש קנ לות ומש פי ים תש לי לש פנ תש מי לו של ל אי ה, כה אי םא ורש ב
ה יעה גי מנ של וכש הוא.  רוך  בה דוש  קה הנ ל  של מו  שש ש  די קנ תש מי ז  אה וש  , רוחנ וש בור  די ל  של צון  רה ובש ה,  בה שה חמ מנ תוך  מי ה  אותה
לו אי ח. וש תנ פל הנ אותו  י בש יעי בי רש ל הה יכה הי ד הנ ענ ה  מה ים עי כי הולש ה, וש לה פי תש ה  ת אותה ים אל חי ם לוקש לו, כגלה לה ים הנ רי בי חמ לנ
יות הש ל לי אי רה שש ל יי יום ענ ים בנ ני מג מש ם של לו הי ן, אי מנ אותו זש ים בש שי דש קנ לות ומש פי ים תש לי לש פנ תש מי ן של מנ אותו זש ים בש חי בש שנ מש

ה. לה יש לנ ה בנ ירה ים שי רי אומש ים של רי חי אמ ם הה אותה ה בש לה יש לנ ם) ובנ אותה ה כש לה יש לנ םא בנ ל ים. (וש רי בי ם חמ הל מה עי

, שוהה רש י פי רי המ ית. ונ חי שש יש מנ אי ר הוא לש בי ע חה שנ ין פה ר אי אםמי מו וש אי יו וש בי ל אה תוב (משלי כח) גוזי ה, כה אי םא רש וב
תוב כה ך. וש דש גי ינ יך וש בי ל אה אנ תוב (דברים לב) שש כה יו, כנ בי הוא אה רוך הוא, של דוש בה קה ל הנ יו של כותה רש ענ בי מוני שום של מי

. שוהה רש יך. ופי בי ח אה מנ שש (משלי כג) יי

יש א (שם טז) אי רה קש ני ה, וש נה בה לש ת הנ ם אל פוגי יש של הו אותו אי ית? זל חי שש יש מנ אי י הה ית, מי חי שש יש מנ אי ר הוא לש בי חה
הו זל ית, של חי שש מנ יש  אי הו  זל ה. וש דל שה יש  ד אי יי צנ ענ  יודי יש  שון. (בראשית כה) אי לה יש  פוכות. (תהלים קמ) אי הש תנ
נו. רש מנ אה ה של זל ית הנ חי שש מנ יש  אי ר הוא לה בי ם, חה עולה הה כות מי רה בש ענ  מוני י של ך, מי ף כה ם. אנ עולה ן הה כות מי רה בש ענ  מוני של
מו ך שש רי בה תש יי י של די אוי כש רה ה כה לה פי ל תש לי פנ תש הי רוך הוא ולש דוש בה קה ת הנ ך אל רי בה ם לש דה אה לה יך  רי צה שום של הו סוד, מי זל וש
ם עולה הה כות מי רה ע בש ננ מש יי שום של תו, מי לה פי ת תש גםם אל פש יי םא  ל וש לו  לה ים הנ דושי קש ים הנ רי בי חמ ם הנ ר עי בי חנ תש יי וש דוש,  קה הנ

ם. כגלה ת לש ול ם מה רנ גה ם וש עולה ן הה כות מי רה ענ בש הוא מוני ית, של חי שש יש מנ ם אותו אי ר עי בי חנ תש יי וש

ף שי כנ ר ומש חי אנ ד הה צנ ר הנ חנ ך אנ הוא הולי י של ה אותו מי ר? זל בל ר חה חםבי ה וש ה זל ר. מנ בל ר חה חםבי תוב (דברים יח) וש כה
רות בי חמ ה בנ שורל ע, וש ר רנ בי ל אותו חה רות של בי ה חמ אותה ר בש בי חנ תש ה, ומי אה מי ת טש רל חל יו רוחנ אנ לה ך עה ים, הוא מושי פי שה כש
מו יד עי מי תה מו, וש ר עי בי חנ תש ם הוא מי דה ד אה נולה ה של עה שה בש שום של ר? מי בי א חה רה קש ה ני מה לה ית. וש חי שש יש מנ ר אי בי ם אותו חה עי

ית. חי שש יש מנ ר אי בי ך לו חה פה הש ך נל ר כה חנ ר. אנ בי חה כש

א, בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ם בה דה אה ם הה ה טוב עי עושל ר טוב, של בי ין, חה יהמי ד הנ צנ ה, בש שה דג קש ד הנ צנ בש ייש  ך  כה וש
ש די קנ ים, לש רי בי מו חמ יות עי הש לי יו וש לה ן עה גי הה ילו ולש צי הנ ת לש חנ רות אנ בי חמ ם בנ דה אה ל הה יד ענ מי ים תה די לו עומש לה ים הנ רי בי חמ הנ וש

יד. מי יו תה נה פה חנ לש בי שנ ר ולש מי זנ ם ולש בונה ם רי ת שי אל

ם הי לו  אי וש לו.  לה ים הנ רי בי חמ נו, הנ רש מנ אה ר של שה ים עה ני שש ם הנ אותה ים לש רי חי ים אמ כי ה תומש עה בה רש ים אנ אי יוצש לו  אי מי
ה, לה עש מנ ר לש בה דה ים הנ יעי ים ומודי עולי ים, וש םא עושי ל ב של ל גנ ף ענ ים. אנ יקי די צנ יק לנ זי הנ ה לש צה ים עי יועמצי ם של אותה ים לש די עומש
ה נה מנ תש ד הי חה ל אל ה, כה זל לה נו  מנ תש ם הי כגלה ב של ל גנ ף ענ אנ ים. וש לי אל רש ים אל אי רה קש ני לו  אי ה. וש צה עי הה ה  ת אותה ים אל לי טש בנ ומש

בון. שש ם חל הל ין לה לו אי ת אי חנ תנ ים, וש דועי ים יש רי בה ל דש ד ענ קנ פש ני וש

ים אי רה קש ני לו  אי ל, וש אי רה שש ל יי ענ יחנ  גי שש הנ ד לש ד עומי חה ל אל כה ם, וש עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ ים לש די ה עומש עה בה רש אנ הה לו  אי
ים: כי רנ חמ ים  אי רה קש ני של ה  עה בה רש אנ הה לו  אי מות  שש ים.  כי רנ חמ הנ ן  מי יץ  צי מי ב)  (שיר השירים  ר  מנ אל נל של מו  כש ים,  כי רנ חמ

"ל. אי ירה הי "ל. יש יאי רי יה"ה. (עזרי"ה). עה ירי "ל. עי אי יגה עי

לו ל אי ל כה ענ ים, וש ים טובי עמשי ים מנ עושי ם של ל אותה ל כה יחנ ענ גי שש הנ ד לש ה עומי זל ח, וש רה זש ד מי צנ ד לש "ל הוא עומי אי יגה עי
עמשות. ים לנ כולי םא יש ל ב של ל גנ ף ענ ה, אנ וה צש ל מי ה של בה שה חמ ים מנ בי חושש של

ר ענ ם צנ בה לי ייש בש י או של ני עה ת הל ים אל מי חמ ננ מש ם של ל אותה ל כה יחנ ענ גי שש הנ ד לש ה עומי זל רום, וש ד דה צנ ד לש יה"ה עומי ירי עי
ם ד עי סל ים חל עושי ם של אותה ה, ולש וה צש מי ך  רל דל ים לש כי הולש ם של אותה ת לו. ולש תי ים לה כולי יש ם  ינה אי ב של ל גנ ף ענ יו, אנ לה עה
יסו ני כש הנ ה, לש לה עש מנ נו לש יוקש קםק דש חש לנ ה וש לה עש מנ יר אותו לש כי זש הנ ה לש נה מנ תש ה הי זל ת. וש מל ל אל יום של יד קי עממי הוא מנ ים. וש תי מי

להעולהם הנבהא.

ים שו, או רוצי םא עה ל עות וש עמשות רה בו לנ שש חה ם של ל אותה ל כה יחנ ענ גי שש הנ ד לש ה עומי זל פון. וש ד צה צנ ד לש "ל עומי יאי רי עה
ה. שה םא עה ל רו וש צש יי ק בש זי חנ תש הי עמשות, וש או לנ םא ובה ט חמ לנ

ם יהל ני ים בש יסי ני כש ה ומנ תורה ים בנ קי עוסש ם של ל אותה ל כה ענ יחנ  גי שש הנ ד לש ה עומי זל ב, וש עמרה ד מנ צנ ד לש "ל עומי אי ירה הי יש
ים יעי יו ומודי לה ים עה יחי גי שש יו, ומנ לש ית חה בי הוא בש של ה כש ל חולל ים ענ לי כש תנ סש מי ם של ל אותה כה ב, ולש רנ ית הה בי ה לש מםד תורה לש לי
ל כי תנ סש יי ה, של ם אותו חולל ל עי די תנ שש מי י של ל מי כה שום של בונו. מי רי ם לש הל יהשוב מי יו וש עמשה מנ יו ובש אה טה חמ ן בנ בוני תש יי של לו 

ת רוחו. יב לו אל שי הה ל ולש צי נה הי ם לו לש רוך הוא, הוא גורי דוש בה קה י הנ ני פש ה לי שובה תש יהשוב בי יו וש עמשה מנ בש
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ע יום רנ ה? בש עה יום רה ה בש ה זל הו ה'. מנ טי לש מנ ה יש עה יום רה ל בש ל דה יל אל כי שש י מנ רי שש תוב, (תהלים מא) אנ ה כה ל זל ענ וש
ל ל דה יל אל כי שש י מנ רי שש תו. אנ מה שש ת ני ת אל חנ קנ ה לה עה רה ה הה ת אותה טל שולל יום של ה - בש עה יום רה א בש לה יות! אל הש יך לי רי יהה צה הה
הו ה'. טי לש מנ ה יש עה יום רה ך, בש שום כה ך. ומי לל מל ן הנ ל בל ה דנ כה ה כה תה דוענ אנ ר, (שמואל-ב יג) מנ מנ אל נל מו של ה, כש הו חולל - זל

רוך הוא, דוש בה קה ל הנ צל יו אי אה טה חמ יבו מי שי המ ה לנ אותו חולל ים בש לי כש תנ סש ם מי הי ים) של לי כש תנ סש מי ם של לו (אותה אי וש
ר מנ אל נל מו של נו, כש מל ל מי צי נה ם, יי עולה ל הה ין ענ די ה הנ שורל יום של . ובנ יחנ גי שש הנ יו לש לה ד עה ה עומי זל ל הנ יכה הי נו. בנ רש אנ בי מו של כש
, יחנ גי שש הנ ים לש די לו עומש ל אי כה ם), וש עולה ל הה לט בו (ענ שש ה לי עה ה רה אותה ין לש די ר הנ סה מש ני יום של הו ה'. הנ טי לש מנ ה יש עה יום רה בש

ים. כי רנ או חמ רש קש ן ני כי לה וש

ז ין, אה טי שש הנ א לש ע בה רה ד הה אותו צנ ם וש עולה ל הה ין ענ די ד בש רוך הוא עומי דוש בה קה הנ של ה, כש נה שה םאש הנ ל ר יום של בנ
רוך בה דוש  קה י הנ ני פש ים לי די עומש ם וש ים כגלה רי טש ענ תש ז מי אה הוא. וש רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש ים לי די עומש ה וש לל ל אי ים כה סי נש כנ תש מי
יחנ גי שש מנ י של מי יץ, כש צי ים. מי כי רנ חמ ן הנ יץ מי צי לנות מי חנ ן הנ יחנ מי גי שש תוב? (שיר השירים ב) מנ ה כה ן מנ מנ אותו זש הוא. בש
ה, רה תי ה יש חה גה שש ל הנ קום של לנות, מה חנ ן הנ יחנ מי גי שש ך, מנ ר כה חנ אנ יך. וש רי צה ה של ל מנ ה כה םא רואל ל ה וש רואל ק, של קום דנ מה מי
לו לה הנ לונות  חנ בנ ל  כי תנ סש מי ם,  עולה הה ל  ענ יחנ  גי שש מנ הוא  רוך  בה דוש  קה הנ של וכש כםל.  הנ ל  ענ ם  חי רנ לש ים  חי תה פש חנ  פותי של

כםל. ל הנ ס ענ חה לו, וש לה ים הנ כי רנ חמ ובנ

ש אי לול מי ר, כה שופה ן הנ א מי יוצי קול של ה אותו הנ לה עש מנ ר לש עורי תש ר ומי אותו שופה ים בש עי ל תוקש אי רה שש יי של ז, כש אה וש
ה, מו זל הוא כש ר, של שופה תוך אותו הנ א מי יוצי יון, של לש ר קול על עורי י לש די קול, כש כםל אותו הנ הנ ה מי עמשל ננ , וש רוחנ ם וש יי ומנ
ן יחנ מי גי שש גו' מנ א וש ה בה ה זל ני י הי ר: קול דודי אומי ים וש יעי קי רש ל הה כה יז בש רי כש רוז ומנ א כה ז יוצי , אה רוחנ ם וש יי ש ומנ אי לול בש כה

ים. כי רנ חמ ן הנ יץ מי צי לנות מי חנ הנ

ם הל לה ייש  ל של אי רה שש ם יי יהל רי שש ים: אנ רי אומש ל, וש אי רה שש ל יי ס ענ רוך הוא חה בה דוש  קה י הנ רי המ ים של עי ם יודש ז כגלה אה וש
ה רועה י תש עי ה. יודש רועה י תש עי ם יודש עה י הה רי שש תוב, (תהלים פט) אנ ז כה אה ה. וש לה עש מנ לש ים מי מי חמ ר רנ עורי י לש די ץ כש רל אה ה בה צה עי
ל אי רה שש יי י  רי שש ים בו. אנ דוני ני כםל  הנ ה של של קה ין הנ יא די הי זו, של ה הנ רועה תש ת הנ ים אל רי בש שנ מש ה, של רועה י תש עי אי. יודש דנ ונ
ד ינחי יו ולש כה רה דש ת בי כל לל ים לה עי יודש רוך הוא וש דוש בה קה י הנ כי רש ת דנ ים אל עי ם יודש הי שום של א, מי בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה בה

אוי. רה חוד כה יי

ה לה עש מנ לש ה  טה מנ לש מי עולות  של לות  פי תש הנ ל  כה ת  אל חםז  אל לל ים  די עומש ם  כגלה לו,  לה הנ ים  כי רנ חמ הנ וש לו  לה הנ לונות  חנ הנ
קום מה ינו  לונות, אי חנ ין בו  אי ת של סל נל ית כש ל בי ן, כה ל כי ענ הוא. וש רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש ן לי יסה ני כש הנ ן, לש הל בה יחנ  גי שש הנ ולש

אוי. רה ל בו כה לי פנ תש הי לש

מו לונות, כש ייש בו חנ ה של לה עש מנ לש ת של סל נל כש ית הנ ה. בי לה עש מנ לש ת של סל נל כש ית הנ ד בי גל נל ה כש טה מנ ת לש סל נל כש ית הנ י בי רי המ של
תון. חש תנ ת הנ סל נל כש ית הנ בי ם לש ך גנ לונות - כה ר חנ שה ים עה ני ה שש ה ייש בה דולה גש ת הנ סל נל ה כש לה עש מנ ה. לש טה מנ ם לש ך גנ נו - כה רש מנ אה של
ה רוך הוא עולל דוש בה קה בוד הנ לו, וכש ל אי ן של ול גה לו בנ ים אי די מות עומש עולה הה שום של ה, מי ד זל גל נל ה כש ים זל די כםל עומש הנ וש

הו ה'. טי לש מנ ע - יש רה ד הה צנ ט אותו הנ שולי של הו ה'. כש טי לש מנ ה יש עה יום רה ן, בש ל כי ענ כםל. וש בנ

ל יל אל כי שש י מנ רי שש ר אנ מנ אל נל מו של ים, כש יי ני ל עמ ים ענ סי חה ם של ל אותה ל כה ד ענ "ל עומי אי ירה הי ה יש זל ה הנ נל מג מש ן, הנ מו כי כש
ים יני די הנ רות וש זי גש ם הנ ם הי שה י, של יעי בי ר רש חי ל אנ יכה הי ל בש לה כש ה ני זל ל הנ יכה הי הנ ה, וש זל ל הנ יכה הי ד בנ כםל עומי ה הנ יל זל בי שש ל, ובי דה
ה זל ם הנ עולה כותו בה זנ יד, לש מי בונו תה ם רי ת שי ש אל די קנ דו ולש ינחמ בונו, לש י רי זי נש ת גי ענ אל יודי י של ל מי קו של לש י חל רי שש כםל. אנ לנ

ובהעולהם הנבהא.

היכל הזכות גבורה

ד עומי ל של יכה הי הנ הו  זל לו. וש לה גש ץ בי רל אה בה טונו  לש ע שי הוא נודה רוך  בה דוש  קה הנ ה, של זל ל הנ יכה הי י. הנ יעי בי רש ל הה יכה הי הנ
ים אי טה חמ ל הנ כה כגיות וש זש ל הנ כה ם וש עולה י הה יני ל די ים כה דוני בו ני כות, של זש ל הנ יכנ א הי רה קש ה ני ה. זל תורה י הנ כי רש ת דנ מםר אל שש לי

ה. תורה וות הנ צש ת מי ים אל רי שומש ם של אותה ר טוב לש כה ל שה כה ים, וש שי נה ער ל הה כה וש

ה ים זל ני שג לות מש יכה ה הי עה בה רש ים בו אנ לולי ה כש זל ל הנ יכה הי הנ לות, וש יכה הי ר הנ אה ל שש כה ה מי נל שג ה מש זל כות הנ זש ל הנ יכנ הי
כות, מו זש ל שש א ענ רה קש ה ני זל ל הנ יכה הי הנ ל. וש כות אי את זש רי קש ני ת של חנ ה ייש רוחנ אנ זל ל הנ יכה הי ד. בנ חה ל אל יכה ם הי כגלה ה, וש זל מי

ל יום. כה ם בש עי ל זם אי תוב, (תהלים ז) וש כה הו סוד הנ זל ם. וש עולה י הה יני ל די ים כה דוני אן ני כה ל. וש הו אי זל וש

ל יכה ם הי כגלה ה, וש זל ה בה ים זל לולי ם כש ה, כגלה זל ים מי ני פש ה לי ה, זל זל ל הנ יכה הי ם בנ הי לו של ה אי עה בה רש לות, אנ יכה ה הי עה בה רש אנ
ח תנ פל לנ חוץ  ד מי עומי יון של לש על ד  חה ה אל נל מג ים. מש חי תה פש ם  הל לה ייש  לו  לה לות הנ יכה הי ה הנ עה בה רש כות. אנ זש א  רה קש ני וש ד,  חה אל
ל נוטי םאל, של מ שש ל הנ ר של חי אנ ד הה צנ ד לנ חה ה אל נל מג ה ייש מש זל ם הנ שי ל הנ ענ מו, וש יה"ה שש ני סה נש ה, סנ זל ל הנ יכה הי ל הנ אשון של רי הה
הוא יה"ה. וש ני סה נש מו - סנ ל שש א ענ רה קש נו, ני מל ל מי נוטי שום של ם. ומי עולה עמשות בה לנ ר וש עורי לו לש ל של יכה הי אותו הנ ים בש יני די

ינוקות. ל תי "א של רה כה סש ל אותו אנ ט ענ שולי

ר שה עה ים  ני שש ל  ענ ים  די עומש ים של ני מג מש ם הנ אותה לש יז  רי כש מנ ין,  די ל  נוטי של כש יה"ה,  ני סה נש סנ ה  זל הנ יון  לש על הה ה  נל מג מש הנ וש
ה. זל כות הנ זש ל הנ יכנ הי דונו מי ני ים של יני די ם הנ ל אותה ל כה ים ענ יזי רי כש מנ ים של רוזי כה ם הנ אותה ים, וש חי תה פש הנ

ים אורות עי בש ים שי אי ה יוצש נה מל ה. מי לול בה כםל כה נו, הנ רש מנ אה "ל של כות אי את זש רי קש ני כםל, של ת הנ לל נוטל של זו  רוחנ 
ל כה ים וש שי נה ער ל הה כה כגיות וש זש ל הנ ה. כה זל ה מי ים זל כגסי םא מש ל ה של זל ה בה אות זל רש הנ י לש די גול כש עי ים בש די ם עומש כגלה ים, וש צי נוצש
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ים. די לו עומש אי אורות הה ל הה י כה ני פש ים, לי יני די הנ

ים די עומש י אורות של ני ושש לו  לה אורות הנ ים הה עי בש שי יד. וש מי ם תה יהל ני פש ים לי די עומש י אורות של ני ים שש אי ם יוצש הל מי
ל ר אנ הנ סנ ן הנ גנ אמ ך  רי רש תוב, (שיר השירים ז) שה ה כה זל ל הנ יכה הי ל סוד הנ ענ ל. וש יכה הי ע הנ צנ מש אל תוך  ם לש ם, הי יהל ני פש לי

ילחשסנר הנמהזלג.

ד צנ ים מי רי חי ם אורות אמ יי ננ ים ושש עי בש שי ין, וש יהמי ד הנ צנ ים מי רי חי ם אורות אמ יי ננ ים ושש עי בש ים שי אי יוצש לו  ד אי גל נל כש
כגיות זש ל הנ ים כה סי נה כש ני לו  לה אורות הנ י הה ני פש ל. לי יכה הי ע הנ צנ מש אל ים בש ני פש ים לי יי ימי ני ם פש ים הי אשוני רי לו הה אי םאל. וש מ שש הנ
ים אי יוצש אורות של ל הה כה של או  צש מש לו. ני לה ים הנ יי ימי ני פש הנ ים מי אי ם יוצש עולה ל הה ים של עמשי מנ ל הנ ר. כה הי טה הי חובות לש הנ וש

זו. רוחנ הנ ים בה לולי ם כש כגלה ר אורות, וש שה ה עה שה שי ם וש יי אתנ זו - מה ה הנ יונה לש על רוחנ הה הה מי

ין י די קי תש ים פי בי כותש יד, וש מי דות תה ים עי ידי עי ם מש ים, הי עי בש שי ם הנ י אותה ני פש ים לי די עומש אורות של י הה ני ם שש אותה
ע, רנ ן לש טוב הי ן לש ם, הי עולה י הה יני ל די כה ים. וש יני ים די ני דה רות וש זי ים גש רי ם גוזש ים הי עי בש שי לו הנ ה. אי ל חובה כות או של ל זש של

אן. ם כה הי

ן הי ה, של לה עש מנ לש ה מי קות בה בה דש ני יות של לש אותי שומות שה ה רש נו, בה רש מנ אה מו של "ל כש כות אי יא זש הי זו, של רוחנ הנ הה
ז אה ה,  בה קי נש בנ ר  כה זה הנ קות  בש דנ תש הי ל  של ה  זל הנ קום  מה בנ קות  בה דש ני לו  לה הנ יות  אותי הה ר  של אמ כנ של נו,  רש אנ בי י  רי המ ונ יה"ו. 
זו הנ רוחנ  י. סוד הה סי חש צור מנ י לש אלהנ וי ד, (תהלים צב)  וי ר דה מנ אן אה כה וש יות.  אותי ן הה אותה זו  הנ רוחנ  מות בה שה רש ני
אורות ל הה ים של די דה צש ת הנ לשל לו שש אות יה"ו, אי רה קש ני ה, של שומות בה רש יות של אותי ן הה סוד אותה "ל, וש את אי רי קש ני של

נו. רש מנ אה של

מות, לי שש לות בי חמ מנ י, בש ני עם ר, בש עםשל ם; בש עולה י הה רי בש די ים בש רי חי ים אמ יני די ים בש קי לה חל נל ין של די י הנ תי ת בה לשל ם שש אותה
ל אורות של ים  די דה צש הנ י  ני שש ה  לל אי לש לות  יכה הי י  ני שש ים,  רי חי אמ הה ם  ל אותה כה לש ים  ני קה תג מש של לות  יכה הי ה  עה בה רש אנ ם  הי של
ד חה ל אל יכה הי ם. וש עולה ל הה ים של עמשי מנ ל הנ כה בון מי שש ים חל עושי ם של יי יננ עי י הה לי עמ ם בנ ל אותה כה ד לש חה ל אל יכה הי ים, וש רי חי אמ
א רה קש ני ה, של זל ל הנ יכה הי ים בנ לולי לו כש לה לות הנ יכה הי ת הנ ענ בנ רש ים. אנ יי ימי ני פש ים הנ אשוני רי לו הה ת אי חנ תנ ים של רי חי ים אמ רי סופש לש

נו. רש מנ אה י של פי כות, כש ל זש רוחנ של ה הה ם אותה ל שי ענ

א רה קש ני מו  שש ד של חה ה אל נל מג מש אשון ייש  רי ח הה תנ פל ד. בנ חה ה אל נל מג מש ייש  לו  לה לות הנ יכה הי ל הנ ח של תנ ח ופל תנ ל פל כה בש
לות גנ ה לש נל מג מש ר, אותו  חי אנ ה הה נל מג מש ) אותו הנ חנ נו לוקי מל מי כםל סנסני"ה של ם הנ שי אשון של רי ח הה תנ פל "ל. (לנ יאי רי זש גנ
ד עומי ה של זל ר הנ חי אנ ה הה נל מג מש ל הנ נו נוטי מל מי יה"ה, של ני סה נש מו סנ שש אשון של רי ה הה נל מג מש אותו הנ רו לש זש גש ני וש דונו  ני ים של יני די

נו. רש מנ אה י של פי ינוקות, כש ל תי ה של רה כה סש אנ ל הה ד ענ עומי ר, וש חי אנ ד הה צנ ל הנ ל של יכה הי ל הנ ענ

ה נל מג מש ר לנ בה דה ת הנ יענ אל ז מודי אה ם, וש ר שה זה גש כםל ני הנ י, של ימי ני פש ין הנ די ית הנ ר בי בנ ל דש "ל נוטי יאי רי זש ה גנ זל ה הנ נל מג מש הנ וש
ד ך. ענ לל מל ית הנ בי ר מי זה גש ני ך  כה וש ך  ים: כה יעי קי רש ל הה כה ים בש רי אומש וש ים  יזי רי כש ים מנ רוזי כה ם הנ ל אותה כה וש חוץ,  בנ ה של זל הנ
ל כה בש ע  מה שש ני ה  זל של ד  ענ ר,  בה דה הנ ל  ענ ים  יזי רי כש ומנ ים  אי יוצש ם  שה ומי ה,  טה מנ לש של ל  יכה הי בנ ר  בה דה הנ ת אותו  ים אל לי נוטש של

ה. טה מנ ם לש כגלה ר לש בה דה ת הנ ים אל יעי ים ומודי די יורש ים, וש תוני חש תנ ים הנ יעי קי רש הה

ת ים אל חי ם לוקש ץ, כגלה רל אה עופות הה ם וש יי מנ שה י הנ פררי לו צי פי ה. אמ גה רש דנ ה לש גה רש דנ ים, מי תוני חש תנ ל הנ ר כה בה דה ים הנ לי נוטש וש
לום חמ ה בנ ת זל ים אל אי רש ים ומנ קי חג י הנ רי ם שומש ל אותה ר כה בה דה ים הנ לי נוטש ד של ם, ענ עולה בה ים אותו  יעי ר ומודי בה דה הנ

רוב. ן קה מנ זש ר לי בה דה א אותו הנ ים, ובה שי נה אמ לנ

ת אותו ים אל יעי מודי ים, של מי יג ענ הי נש הנ זון ולש ים לה ני מג ם מש הי ץ, של רל אה י הה כי לש מנ יך לש רי צה ר של בה ים אותו דה מי עה פש לי וש
ש, מל של ל הנ ענ נו  מנ תש ני ש, של מל של ל הנ ים של ני מג ם מש אותה ד של ם. ענ ד שה עומי ה, וש טה מנ לש של ש  מל של ל הנ של יענ  קי רה ד הה ר ענ בה דה הנ
ת ים אל יעי ם מודי הי ר, וש חי אנ ד הה צנ ל הנ ים של יוני לש על ים הה ני מג מש ם הנ אותה ים אותו לש יעי ר, ומודי בה דה ת אותו הנ ים אל חי לוקש

ם. הל לה ד של צנ ם בנ הי ץ, של רל אה י הה כי לש מנ ר לש בה דה הנ

ה מוכה סש ה  תורה הנ של ים  יוני לש על ים  מודי ענ י  ני שש מי ם  תה בואה נש ים  לי נוטש יו  הה ל,  אי רה שש יי בש ם  הל בה ים  יאי בי נש יו  הה של וכש
קומו, מש ר מי בה דה ים הנ לי ם נוטש לום, הי חמ י הנ לי עמ ה ובנ אל רש מנ י הנ לי עמ או בנ ם ובה עולה הה ים מי יאי בי קו נש לש תנ סש הי ר של חנ ם. אנ יהל לי עמ
לום, י חמ לי עמ ה ובנ אל רש י מנ לי עמ בנ או  צש מש םא ני ל וש ים,  יאי בי נש הנ קו  לש תנ סש הי וש ים,  כי לה ל מש אי רה שש ין יי בי יו  הה של נו. וכש רש מנ אה י של פי כש

נו. רש מנ אה ה של זל ח הנ תנ פל הנ ים מי כי לה ם מש אותה ר לש בה דה ת הנ ים אל יעי מודי

ם ייש כגלה ח, לש תנ ח ופל תנ ל פל כה ה וש גה רש דנ ה וש גה רש ל דנ ה, כה אי םא ורש ה? ב זל קום הנ מה הנ ר מי בה דה ל הנ יך נוטי ר, אי םאמנ ם ת אי וש
ים יעי קי רש לה ה  טה מנ לש ים  די יורש של ד  ענ ים,  יעי קי רש הה ם  אותה ל  כה בש ם)  הל לה של ד  צנ (בנ נו  מנ תש הי של ים  דועי יש ים  ני מג מש חוץ  בנ
סוד ה וש שה דג קש ד הנ ם צנ הי לו, של לה לות הנ יכה הי הנ י מי רי המ שום של יך, מי רי צה ם של אותה ר לש בה דה ת הנ ים אל יעי ים ומודי תוני חש תנ הנ
ן מי חות  פורש ד של ענ גות  רי דש מנ ל  ענ גות  רי דש מנ דות  יורש וש ה,  מונה אל סוד הה בש ן  כגלה ה,  טה מנ לש גות  רה דש דות  רה פש ני ה,  מונה אל הה

נו בו. מנ תש הי ה, וש זל ם הנ עולה הה

ם הל ים. ומי כי ם הולש ם הי הל בה ים של כי רה דש ם הנ אותה ם, ובש עולה י הה קי זש ני ר ומי חי אנ ד הה צנ ן הנ ם מי דה י אה ני מםר בש שש ם לי הל מי
י די כש ים  די עומש של ם  הל ומי ם,  עולה בה ים  סי ני וש אותות  עמשות  לנ ם  הל ומי ר.  הי טה הי לש ים  אי בה של כש ם  דה אה י  ני בש לי ענ  יי סנ לש י  די כש
סוד ם בש כגלה ם, וש יהל די צי גות לש רה ה דש מה דות כנ רה פש ה זו) ני צורה ן (בש כי דות. וש יד עי עי הה ם לש דה אה י הה ני י בש עמשי ל מנ ענ יחנ  גי שש הנ לש

ה. יונה לש ה על שה דג קש ה בי יונה לש על ה הה מונה אל הה
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ע רנ הה לש גות  רה דש ם  כגלה ה,  טה מנ לש לות  יכה הי הנ ם  אותה מי גות  רה דש דות  רה פש ני ה,  אה מש טג הנ ד  צנ ר,  חי אנ הה ד  צנ בנ ן  כי מו  כש
י ני א בש מי טנ ים לש יהמי ם קנ הל ה, ומי עה ך רה רל דל ה לש ך טובה רל דל ם מי דה י אה ני ית בש סי הה ים לש די ם עומש הל ם. מי עולה ת הה טות אל סש הנ ולש
ים אי מש טנ ה ומש זל ם הנ עולה בה ים אותו  אי מש טנ א - מש מי טה הי ם לש דה א אה ינו, בה ני שה של מו  א. כש מי טה הי לש או  בה ם של אותה ם לש דה אה
גות רה ן דש אותה וש ר לו.  םאמנ א ת (ישעיה ל) צי ר  מנ אל נל של מו  ת, כש חנ ה רותנ צואה או  רש קש ני ם  הי וש ם,  עולה אותו  בש אותו 

אוי. רה דועות כה גות יש רה דש כםל הוא בי הנ ה, וש לל ד אי גל נל יד כש מי ה תה לל ך אי שום כה ר. ומי א יותי מי טנ דות לש עומש של

ל ת כה יס אל ני כש הנ ה לש נל מג מש הו  זל ין, וש ד יהמי צנ הוא לש "ל, וש יאי רי המ מו דנ שש ה של נל מג ה ייש מש זל ח הנ תנ פל י. בנ ני שי ח הנ תנ פל הנ
ל בות ענ יהמות רנ כגיות קנ ן זש אותה טוב, וש דון לש ני של טוב כש ם לש יהל לי ם עמ דה דון אה יי י של די ם, כש דה י אה ני ם בש הל כו בה זה כגיות של זש הנ

טוב. ר לש כה שה הנ כגיות וש זש ן הנ ל אותה ק של לל חי הנ ר וש כה ל שה ה ענ ול צנ ה מש זל ה הנ נל מג מש ז הנ אה ם, וש דה י אה ני י בש אי טה חמ

ר לו, ז אומי אה י. וש ישי לי שש ל הנ יכה הי בנ "ל של יאי די א פה רה קש ני ה של נל מג ת אותו מש ה אל נל מנ ין, ומש די ת אותו הנ יא אל ומוצי
ם. דה אה דון הה ז ני ך, אה לל מל ת הנ יסנ פי תש ס בי פה תש ני יו וש לש ית חה בי ד בש ם עומי דה אה של כש שום של ת. מי חנ ת שנ דל רל הו מי עי דה (איוב לג) פש

דון. יות ני הש ה לי זל ל הנ יכה הי ס בנ נה כש כםל ני ה, הנ זל ם הנ עולה ם בה דה ה אה שה עה א של טש ל חי כה כות וש ל זש כה וש

ת ים אל יעי ד בו, ומודי עומי "ל של יאי רי המ ה דנ זל ה הנ נל מג מש ין הנ ימי טוב, לי ינו לש א די ה יוצי זל ח הנ תנ פל טוב, בנ דון לש ני של וכש
גות רה ן דש ה, כגלה טה מנ טוב לש עות לש נודה גות של רה דש ים. הנ ני מג מש ם הנ ל אותה כה ין לש די ד אותו הנ יורי צול. וש ני ד של טוב, ענ ינו לש די

ם. דה דון אותו אה ך ני לל מל ית הנ בי ע - מי רנ ין לש טוב בי ין לש כםל - בי הנ גות, וש רה ל דש ענ

יס ני כש הנ ה לש נל מג מש הו הנ זל םאל, וש מ ד שש צנ הוא לש "ל, וש יאי די מו גה שש ד של חה ה אל נל מג ה ייש מש זל ח הנ תנ פל י. בנ ישי לי שש ח הנ תנ פל הנ
ל קה שש מי תוך  ם לש יד אותה ה, ומורי זל ם הנ עולה ם בה יהל רי חמ ה אנ טה ם סה דה אה עות של רה ל הה כה וש ים  אי טה חמ ל הנ ת כה קםל) אל שש (לי

נו. רש מנ אה ר של חי אנ ה הה נל מג מש ינד אותו הנ סו בש נש כש ני כגיות של ן זש ם אותה ל עי קי שה הי לש

ך ם - כה הל ח מי צנ ני י של ד. מי חה אל חובות כש כגיות וש ים זש לי קה שש ם ני שה י, וש יעי בי רש ח הה תנ פל תוך הנ ד בש ל עומי קה שש מי אותו הנ וש
ים ירי עמבי ין, ומנ די ים אותו הנ לי נוטש ין של ד יהמי צנ ים ייש בש ני מג ה מש מה חו - כנ צש כגיות ני זש ם הנ ד. אי צנ אותו הנ ים בש ני מג ייש לו מש
םאל, מ ד שש אותו צנ ים ייש לו בש ני מג ה מש מה חו - כנ צש ים ני אי טה חמ ם הנ צול. אי ני ד של ם ענ דה אותו אה לות מי חמ מנ הנ עות וש רה ת הה אל
ד צנ ד אותו הנ ז יורי אה לו. וש זה ע מנ הורנ ד של ים, ענ קי חג י הנ רי ם שומש ל אותה כה ר וש חי אנ ד הה צנ ר אותו הנ בה דה ים הנ חי לוקש ד של ענ

א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ים בה יקי די צנ ל הנ ם של קה לש י חל רי שש ה. אנ מה שה נש ת הנ ל אל נוטי ר וש חי אנ הה

ל נוטי של ל  קה שש מי הו  זל וש יה"ה).  ני םאזש (מ ואזני"ה  מו  שש של ד  חה אל ה  נל מג מש ד  עומי ה  זל הנ ח  תנ פל בנ י.  יעי בי רש הה ח  תנ פל הנ
י ני םאזש תוב (ויקרא יט) מ כה מו של ק, כש דל י צל ני םאזש א מ רה קש ה ני זל ד. וש חה אל ם כש ים כגלה לי קה שש חובות, ובו ני כגיות וש ל) זש שוקי (של

דון. הי ם לש ים כגלה לי קה שש ה ני זל ק. בה דל צל

ד חה מו. אל "ל שש יאי רי ין, המ יהמי לש ד  חה םאל. אל מ שש לי ד  חה אל וש ין  יהמי ד לש חה ים, אל ני מג י מש ני שש ייש  ה  זל ה הנ נל מג מש ת הנ חנ תנ
ם כגלה םאל. וש מ ד שש צנ יענ לש רי כש ה מנ זל ין, וש ד יהמי צנ יענ לש רי כש ה מנ חובות - זל כגיות וש ים זש לי קה שש ני של מו. וכש "ל שש יאי דודי םאל, גש מ שש לי

ל. כו"ת אי את זש רי קש ני זו של רוחנ הנ לו בה לש כש ני

"ל. יאי א תומי רה קש ני ה  מה ת, ושש טל לוהל זו  יהה הנ חנ הנ וש ה,  דושה ת) קש חנ יהה (אנ ה חנ יאה ה, מוצי ים בה לי לה כש ני ם  כגלה של וכש
י יני ם עי אותה ם. וש עולה ים בה טי שוטש ים ומש כי הולש י ה' של יני ם עי אותה ם בש עולה יחנ בה גי שש הנ ת לש דל עומל יהה של יא חנ זו הי יהה הנ חנ הנ
מות לי שש ם בי הי ים של עמשי ם מנ אותה יחנ בש גי שש הנ ר, ולש תל סי עמשו בנ ננ ים של ים טובי עמשי ם מנ אותה ה מי חה גה שש ים הנ לי ם נוטש ה', כגלה

אוי. רה עמשו כה םא ננ ל ב של ל גנ ף ענ אנ ב, וש לי הנ

ן ן, כגלה יהל לותי פי תש ים בי שי נה ים אמ שי קש בנ מש שות של קה ן בנ אותה שום של לות, מי פי תש ת הנ חנ גה שש הנ ת בש דל עומל זו  יהה הנ חנ הנ
ים עי בה רש ד אנ ה ענ זל ל הנ יכה הי דות בנ שות עומש קה בנ ן הנ אותה ה. וש זל ל הנ יכה הי ן בנ ה אותה יחה ני םאת, ומנ ז יהה הנ חנ י הנ ידי דות בי עומש

ן. הל יחנ בה גי שש הנ יום לש

ן אותה ל  כה ת  אל ת  חנ לוקנ וש זו  הנ יהה  חנ הנ את  יוצי ים  עי בה רש אנ וש ים  עי בה רש אנ ל  כה בש יום)  ים  עי בה רש אנ סוף  (בש י  רי המ של
כו"ת את זש רי קש ני זו של רוחנ הנ ז הה אה ן. וש ים אותה ני דה ם אורות, וש יי ננ ים ושש עי בש ם שי י אותה ני פש ן לי ה אותה יחה ני שות, ומנ קה בנ הנ
זו, הנ ה  שה קה בנ הנ ת  לל גל לש גנ תש ומי זו,  הנ ה  לה פי תש את הנ יוצי  - ה  ם זוכל ה. אי זוכל םא  ם ל אי וש ה  ם זוכל ן אי הל בה ת  נל יל ענ מש ל,  אי
זו, הנ ה  שה קה בנ בנ יום  קי רוחנ  הה ה  אותה ם  עי מי ים  עי תובש ד  חה אל וש ד  חה אל ל  כה וש ים,  ני מג מש ר  שה עה ים  ני שש ה  מה עי ים  אי יוצש וש

ם. הל ת בה ילמל קנ תש ומי

ה עה בה רש אנ וש יה"ה.  דומי קש "ל,  יאי ישי רי קש "ל,  יאי קי רש בנ "ל,  אי פש רנ שש ים:  טי ים לוהמ פי רה שש ה  עה בה רש אנ זו  הנ יהה  חנ הנ ת  חנ תנ
ם, עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ ים לש די ה עומש עה בה רש אנ הה לו  ם. אי עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ ים לש די עומש זו  יהה הנ חנ ת הנ חנ תנ של לו  לה הנ

אוי. רה ת כה בה שנ ת הנ ים אל גי נש ענ ת ומש בה שנ ת יום הנ ים אל רי שומש ם של ל אותה כה יחנ בש גי שש הנ ים לש ני מג ם מש הי וש

ים לי גנ לש ם גנ יי ננ ים ושש עי בש ים שי עמשי ננ לו  לה ים הנ יבי בי שש הנ ש, ומי י אי יבי בי ים שש אי ים, יוצש עי נוסש של לו, כש לה ה הנ עה בה רש אנ הה מי
ת, בה ים שנ גי נש ענ מש ם של ל אותה ר. כה הה נה ת אותו הנ שו אל מש שנ ים יש פי לה ף אמ לל ינור. אל ר די הנ ה נש עמשל אן ננ כה ש. מי אי ים בש טי לוהמ
ים עי נוסש ם, וש יהל לי ת עמ דל זו עומל יהה הנ חנ הנ ת, וש בה שנ ת הנ ים אל גי נש ענ מש ם של ל אותה כה ים בש יחי גי שש לו מנ לה ים הנ ני מג מש ת הנ ענ בנ רש אנ

. יהה תל חש ה תנ ילה בי שש בי

רוז, א כה ת, יוצי בה ת שנ סל נל כש ני של ים. וכש יטי לי ה שנ מה כנ ה רוחות וש מה ף כנ שורי ינור וש ר די הנ ם אותו נש יום זורי ל יום וה כה בש
ת ענ בנ רש ל אנ ה ענ עולה ת וש כל הולל זו  יהה הנ חנ הנ ים. וש כי ים שוכש יבי בי שש הנ ים וש יקי זי הנ רות וש עה סש הנ ינור, וש ר די הנ נש אותו  ך  שוכי וש
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ג. נל א עם רה קש ני קום של אותו מה ה לש זל ל הנ יכה הי ע הנ צנ מש תוך אל ת לש סל נל כש ני נו, וש רש מנ אה לו של לה ים הנ פי רה שש הנ

ל יכנ י הי ני ים בש אי רה קש ני ם, של עולה י הה ני נות בש חמ לש ל שג ם כה ים שה רי דש תנ סש ת, מי בה ת שנ סל נל כש ני של ה, כש זל קום הנ מה בנ שום של מי
ת ענ בנ רש אנ ל  ענ זו  הנ ה  יונה לש על הה יהה  חנ הנ וש נות.  חה לש שג הנ ם  אותה ל  ענ ים  די עומש בות  בה רש בוא  רי וש ים  פי לה אמ ף  לל אל וש ך.  לל מל הנ
ם), יהל לי ים עמ די עומש ם של ל אותה כה נות (וש חה לש שג ם הנ ל אותה ת כה ם אל ה שה רואה קום, וש אותו מה ת לש סל נל כש ני לו, וש לה ים הנ פי רה שש הנ
ל כה ן. וש חה לש שג ת אותו הנ ת אל כל רל בה ת ומש דל עומל ן, וש חה לש שג ן וש חה לש ל שג ת כה ים אל גי נש ענ יך מש אי ן, וש חה לש שג ן וש חה לש ל שג כה ה בש יחה גי שש ומנ

ן. מי ים אה רי אומש ים וש חי ם פותש בות, כגלה בה בוא רש רי ים וש פי לה ף אמ לל ם אל אותה

י ה' י פי גו' כי ל ה' וש ג ענ ננ ענ תש ז תי אוי? (ישעיה נח) אה רה ג כה ננ על נל ך וש עלרנ נל ה של זל ן הנ חה לש שג ל הנ ך ענ רי בה מש ה של כה רה בש ה הנ ומה
ג ני ענ תש ן מי חה לש שג אותו הנ של ל, כש כו"ת אי את זש רי קש ני ה של יונה לש על גו'. רוחנ הה ה וש נל עמ ה' ינ א ונ רה קש ז תי ים: אה רי ם אומש כגלה ר. וש בי די
ע קנ בה ז יי ר: אה אומי ים, וש אשוני רי ם הה ל אותה ל כה ר ענ אומי יים וש סנ ית מש ישי לי שש ה הנ רונה חמ אנ ה הה עודה סש עודות, בנ סש ל הנ כה בש
ים: רי אומש ים וש חי ים פותש די דה צש ל הנ כה ים בש רי חי ים אורות אמ עי בש ם שי ל אותה ך. כה פל סש בוד ה' ינאנ גו', כש וש ך  ר אורל חנ שנ כנ

א ה'. רי ר יש בל ך גה בםרנ ן יש י כי ה כי ני (תהלים קכח) הי

ע בנ רש אנ ן  אותה וש זו,  הנ יהה  חנ הנ ז  אה אוי,  רה כה ג  נל עם הה ת  יכנ עמרי בנ קום  מה אותו  בש ד  עומי ינו  אי ם  דה אה הה ן  חנ לש שג של וכש
ה מה כנ וש ר,  חי אנ ד הה צנ אותו  ה לש חוצה הנ ים אותו  ם דוחי בות, כגלה בה בוא רש רי וש ים  פי לה ף אמ לל ם אל ל אותה כה וש  , יהה תל חש תנ של
ע. גנ נל א  רה קש ני וש ה,  זל מי ך  פל הי בש הוא  של קום,  מה אותו  לש אותו  ים  יסי ני כש ומנ אותו  ים  לי נוטש ם  כגלה ים,  קי חג הנ י  רי שומש
ק חנ רש תי ה ונ כה רה בש ץ בי פי םא חה ל הו וש בואי תש ה ונ לה לה ב קש הנ ילאל ים) (שם קט) ונ רי אומש ים וש חי ם, (פותש שה ים אותו לש יסי ני כש מנ של וכש

נו. ילי צי ן ינ מה חמ רנ גו'. הה ד וש סל ך חה י לו מםשי הי ל יש גו', אנ ר לו וש של ל אמ כה ה לש ש נושל קי ננ נו. יש מל מי

ים, גי חנ ים וש ת ומועמדי בה ג שנ נל ל עם נות של חה לש ם שג לו אותה ה אי רוך הוא (זל דוש בה קה ת הנ מוננ אל ת, ול בה ג שנ נל עם שום של מי
ים ני מנ ת וזש בה שנ ג הנ נל ים עם גי נש ענ מש ם של ל אותה ה, כה שום זל ך) הוא. ומי שום כה רוך הוא, ומי דוש בה קה ל הנ ה של חה מש ם שי כגלה
ף רי שה הי ים לש ני םא נותש ל ינור, וש ר די הנ נש ד אותו  גל נל ים כש די זו עומש יהה הנ חנ ת הנ חנ ים תנ די עומש לו של לה ת הנ ענ בנ רש ים, אנ ומועמדי

אוי. רה ם כה יהל נוגי ים עי גי נש ענ מש לו של ל אי ת כה ם אל שה

ים רוזי כה ל הנ כה ה, (וש זל ל הנ יכה הי ד הנ צנ ים מי עי נודה חוץ, של ים בנ די עומש ים של רי חי ים אמ ני מג לו ייש מש לה ה הנ עה בה רש אנ ת הה חנ תנ
ה. זל ל הנ יכה הי רו בנ זש גש ני רות של זי גש ן הנ ל אותה ל כה ענ ים וש יני די ם הנ ל אותה ל כה ים ענ יזי רי כש חוץ) ומנ בנ

י, ני ם: בש לו הי אי כות, וש א זש רה קש ני ה של זל ל הנ יכה הי אן בנ שות כה ת רש נל תל םא ני ל ים של רי בה ה דש לשה שש ט לי רה אן, פש דון כה כםל ני הנ
ענ שופי ר של הה י אותו נה רי המ ל. של זה מנ ים בש לויי ם תש י הי רי המ שום של אן, מי ים כה די םא עומש ה ל לל ת אי לשל י שש רי המ י. של זוני י ומש יי חנ
ה לל ת אי לשל י שש רי המ ים. של ני בה ים הנ לויי ם תש שה זונות, וש מש ים הנ לויי ם תש שה ה, וש לה עש מנ לש ים של יי חנ ים הנ לויי ם תש א, שה יוצי וש

לו. ת אי לשל שש ט לי רה ה, פש זל ל הנ יכה הי ד בנ כםל עומי ך הנ שום כה ה. ומי טה מנ ים לש כי שה מש ני ים וש עי שופש ם וש שה ים מי אי יוצש

ית בי ם בש דה ם אה ר, אי םאמנ ם ת אי ם. וש עולה בה ים של יני די ר הנ אה ל שש ן כה כי דון, וש אן הוא ני יו, כה לש ית חה בי ם הוא בש דה אה של כש
ים יי חנ ים הנ עי י שופש זנ ים, אמ יי חנ אן לש דון כה ני של א כש לה אן, אל ים כה לויי ים תש יי חנ הנ םא של ים לו. ל ני ים - נותש יי חנ דון לש יו ני לש חה
ים זוכי ה וש תורה י הנ כי רש ים דנ עי יודש ים של יקי די צנ ל הנ ם של קה לש י חל רי שש ים). אנ ני םא נותש םא - ל ם ל אי ים לו (וש ני נותש ה וש לה עש מנ לש מי

ץ. רל שו אה ירש ם יי עולה ים לש יקי די ם צנ ך כגלה מי ענ תוב (ישעיה ס) וש ם כה יהל לי ם, עמ י עולה יי חנ ה לש בה

היכל אהבת חסד

סוד יר בש אי הה ד לש עומי ל של יכה הי הנ הו  זל וש לו.  לה ים הנ תוני חש תנ יר לנ אי הה ד לש ה עומי זל ל הנ יכה הי י. הנ ישי מי חמ ל הנ יכה הי הנ
ה זל ה הנ נל מג מש יה"ה. הנ גורש ני א סה רה קש ה ני נל מג מש אותו  יו, וש לה ד עה חה ה אל נל מג ה ומש זל ל הנ יכה הי ד בנ ד עומי חה ח אל תנ ה. פל מונה אל הה
ל ל כה ה ענ נל מג י הוא מש רי המ ך, של מו כה א שש רה קש ה ני ל זל לנ גש ל, ובי אי רה שש ל יי יהה ענ גורש ני ד (סה מי לנ י לש די ה כש זל ח הנ תנ פל ל הנ ד ענ עומי
ד צנ ם הנ יהל לי לט עמ שש יי םא  ל וש ם,  בונה י רי ני פש ם לי הל לה יהה של גורש ני כו') סה וש יהה  גורש ני יס סה ני כש הנ ל לש אי רה שש יי ל  ן טובות של אותה

ר. חי אנ הה

חםר, יהרםק ן, שה בה ים: לה ני וה ה גש עה בה רש אנ ה בש לולה י רוחנ זו כש רי המ ע, של בנ רש אנ ה בש לולה כש ת של חנ ת רוחנ אנ דל ה עומל זל ל הנ יכה הי בנ
ם כגלה ים. וש תוני חש יהלות תנ ם חמ ל אותה ל כה ה ענ דולה יה"ה. גש את סורי רי קש ני כםל, וש ה בנ לולה ת כש דל עומל של י רוחנ  זוהי דםם. וש אה וש

ה. ת יהדה חנ ים תנ ני מג יהה ומש תל חש ים תנ די עומש

ל יום) כה ים בש מי עה לש פש ה. (שה יהדה ים בש סורי ם מש ים כגלה יוני לש על חות הה תש פש מנ ל הנ ת. כה חנ ת ופותנ רל סוגל זו של רוחנ הנ הה
ים זי נה גש ל הנ בונו, כה ל סודות רי כה ד בש ה עומי ים. זל זוני ה ני נה מל יהה ומי תל חש ים תנ די עומש לו וש לש כש ם ני ים כגלה תוני חש תנ יהלות הנ חמ הנ

ה. יהדה רו בש סש מש ם ני ים כגלה יוני לש על הה

ל סוד כה זו  נש גש אן ני כה שום של ה. מי בה המ ל אנ יכה ה הי זל ל הנ יכה הי א הנ רה קש ני ך  שום כה ה, ומי בה המ את אנ רי קש ני זו  הנ רוחנ  הה
ך. י לה ת דםדנ ן אל תי ם אל תוב, (שיר השירים ז) שה כה אן הוא סוד הנ כה ק בו, וש בי דה הי יך לש רי צה י של מי סודות לש הנ

ל, אי רה שש יי ר  (תהלים קכא) שומי את  רי קש ני זו  וש ה,  לה עש מנ לש של ה  ירה מי שש ל הנ כה ת  אל ת  רל שומל יא הנ הי זו  הנ רוחנ  הה
ה. ים בה נוזי בונו גש י רי זי נש ן גי ל כי ענ ים, וש יוני לש על ים הה זי נה גש ל הנ ת כה ירנ מי יא שש אן הי כה שום של ית. מי רי בש ר הנ (דברים ז) שומי

ה. בה המ ל אנ ם רוחנ של הל ר בה עורי י לש די ה כש טה מנ לש ם של אותה ים לש כי רה ים ודש ילי בי ים שש אי ה יוצש זל מי

יהה ם חנ כגלה את מי יוצי וש ה,  זל ה בה ה זל כל ל, מנ לי כה הי ים לש רוצי של ה. וכש זל ה בה זל לו  לש כש ני ה  בה של לו  לה ים הנ ני וה גש ת הנ ענ בנ רש אנ
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ר. בה ר כש הנ ל נש י ענ יתי אי ר רה של יהה אמ חנ יא הנ תוב, (יחזקאל א) הי יהה כה לל זו עה יהה הנ חנ הנ ר. וש את זםהנ רי קש ני ת של חנ ה אנ דושה קש

י רי המ יונות), של לש על (הה יקות  שי נש ל הנ יום של קי דות בש עומש דושות של קש רוחות הנ ל הה אות כה יוצש ה  זל הנ ל  יכה הי הנ מי
סוד ם, וש דה י אה ני בש נו בי תש ני יונות של לש על מות הה שה נש ן הנ ל אותה כה ש לש פל נל יום הנ קי ל רוחנ לש יר של וי א אמ יקות יוצי שי נש ן הנ אותה מי
ל כה מות וש שה נש ל הנ דות כה ה עומש זל ל הנ יכה הי בנ שום של ם. מי דה אה ילה הה חש י ה' יי א פי ל מוצה ל כה י ענ תוב (דברים ח) כי כה אותו הנ
מות שה ן נש ל אותה חנ כה ה לוקי זל ל הנ יכה הי ן הנ ל כי ענ ם, וש עולה א הה רה בש ני יום של ם מי דה אה י הה ני בש ת בי דל רל ידות לה עמתי רוחות של הה

נות. יקה רי ם בש עולה ד לש םא עומי ה ל זל ל הנ יכה הי ך הנ שום כה א. ומי יוצי ענ וש שופי ר של הה אותו נה אות מי יוצש של

ד עומי ל  יכה הי הנ ה,  לל אי מו  יש תנ סש יי של וכש רות.  חי אמ מות  שה נש אן  כה לש סו  נש כש ני םא  ל ש,  דה קש מי הנ ית  בי ב  רנ חל נל של יום  ומי
ה. טה מנ ל לש יכה הי ר הנ עורי תש יי ה, וש לה עש מנ ה לש זל ל הנ יכה הי ר הנ עורי תש יי , וש יחנ שי מה ך הנ לל םא מל ז יהב אה ה, וש לה עש מנ לש ד מי קי פה יי נות וש יקה רי בש

רוחנ הה ה  ה אותה זל ל הנ יכה הי בנ שום של גו'. מי ים וש רי פה י ער ני שש כי ך  יי דנ י שה ני תוב, (שיר ד) שש ה כה זל ל הנ יכה הי סוד הנ ובש
"י. דנ "ל שנ ים אי אי רה קש ני ה, וש זל ה בה ים זל שורי קש ה, של ם זל ה עי ים זל לולי י אורות כש ני ה שש יאה יהה מוצי חנ ה הנ אותה נו. וש רש מנ אה של
א יוצי שום של "י, מי דנ "ל שנ א אי רה קש ני ה. וש זל ה לה ים זל סי נה כש ני ה וש זל ה בה ים זל רי בש חנ תש ה, מי טה מנ לש "ל של אי "י, וש דנ ים שנ אי רה קש לו ני אי

מיכשלהלות הנשהדניים הנלהלו.

ת אותו ין אל זי הה ים לש די עומש ים של מי חמ רנ ם הה ל אותה ה כה קום זל מה ל מי ין, נוטי יהמי ד הנ צנ הוא מי ה, של זל "ל הנ אי הה וש
ם אותה ל  כה ת  אל יק  יני מי ה  זל הנ י  דנ שנ הנ נו.  רש מנ אה של בו  של זו  הנ רוחנ  הה ם  שי ל  ענ כו"ת,  זש א  רה קש ני של ה  טה מנ לש של ל  יכה הי הנ
מו ן, כש כה שש מי דות הנ תש ים יי אי רה קש ני ה, של זל ד הנ צנ ים בנ די עומש חוץ של בנ ם של ל אותה כה לות וש יכה הי ם הנ ל אותה כה ים וש תוני חש תנ הנ

ין. יהמי ד הנ צנ ל מי בי קנ הוא מש מו של ים, כש תוני חש תנ ל הנ כה זון לש ק מה פי סנ מש שום של י, מי דנ א שנ רה קש ן ני כי לה נו. וש רש אנ בי של

ת כל פל הנ תש מי שום של ת, מי כל פל הנ תש מי ב הנ רל חל ט הנ הנ ים (בראשית ג) לנ אי רה קש ני אורות של ם הה ים אותה אי אן יוצש כה מי
ת דל רל פש ני של םאל, כש מ שש ד הנ צנ ם מי עולה ם בה הי ה, וש לה עש מנ לש יחות של לי שש ין בנ ים די רי עורש ה מש לל אי נו, של רש אנ י בי רי המ ים, ונ ני וה ה גש מה כנ לש
ד, ל צנ כה ב לש לה כות חה שופש ם של יי דנ שה ם הנ מו אותה ים, כש די דה צש ל הנ כה יא אורות לש הוצי ה לש כה זו ומנ רוחנ הנ ת) הה טל של פנ תש מי של (כש
ב רל חל ט הנ הנ א לנ רה קש ני ה, של לל ל אי ה ענ נה מג מש ת של רל חל ת אנ חנ יהה אנ ים חנ יאי ד, ומוצי ל צנ כה ים לש אי יוצש זו  הנ רוחנ  הה ם מי גנ ך  כה

א. רה קש ה ני זל ת, וש כל פל הנ תש מי הנ

ל ת ענ דל קל פש זו מג יהה הנ חנ י הנ זנ דון בו, אמ ני ם וש עולה ל הה ב ענ עה רה ה הה נל מג מש ן של מנ זש ם, בי עולה ל הה ה ענ נל מג מש ה של זל אותו וש וש
י רי המ שום של ם. מי בה ת לי דל סועל ב וש עה רה בה םא יהמותו  ל ה של מונה אל י הה ני ם בש ל אותה כה זון לש ל מה של ה רוחנ  יאה ם, ומוצי עולה הה
הו זל ן. וש פה כה אות שוד וש רה קש ני אות של מי י רוחות טש תי ה שש זל ד הנ צנ הנ אות מי ם, יוצש עולה ב בה עה רה ט הה שולי של ר, כש חי אנ ד הה צנ הנ מי
ד - אותו חה ים. אל שי נה אמ רוג לנ טש ים קי עושי ם וש עולה ים בה די לו עומש אי שום של ק. מי חה שש ן תי פה כה שםד ולש סוד - (איוב ה) לש

ם. עולה ת בה טל ה שולל עה י רוחנ רה רי המ שום של ים, מי עי בי םא שש ל ים וש לי ים אוכש שי נה אמ ד - של חה אל ים. וש תי ב ומי עה ם רה הל חנ לה שולי של

ים כי פש הנ תש ם מי הי נו, של רש מנ אה יצוצות של ני י  ני ל שש צות של נוצש תש הי א מי יוצי ד של חה אל יצוץ  ני ה  יאה מוצי זו  יהה הנ חנ הנ
ם. יט אותה הי לש ם ומנ הל ז בה ה אוחי זל ים, וש פי רה א שש רה קש ה ני זל יצוץ הנ ני הנ ים. וש ני וה ה גש מה כנ לש

בוא רי ף וש לל אל ים, וש ני פה ים גש אי רה קש ני בות של בה בוא רש רי ף וש לל ל אל ים ענ די עומש ים, אורות של ני מג י מש ני ה ייש שש זל ל הנ יכה הי בנ
ה טה מנ לש ל  אי רה שש יי ין  בי ה  בה המ אנ ים  יסי ני כש מנ של ם  הי לו  אי וש יבות,  בי חמ בנ ים  די עומש ם  כגלה וש ים,  מוני רי ים  אי רה קש ני של בות  בה רש
ה לה עש מנ ה לש טה מנ ה מי בה המ ת אנ רל עורל תש מי של ה. וכש בה המ אנ ים בש די עומש ה וש בה המ ים אנ רי עורש ם מש כגלה ה. וש לה עש מנ רוך-הוא לש דוש-בה קה לנ
ה בה המ אנ ז הה אה וש ים,  מי חמ ה רנ מה כנ ים, מי די סה ה חמ מה כנ ה טובות, מי מה כנ ה מי זל ל הנ יכה הי א הנ לי מנ תש ז מי ה, אה טה מנ ה לש לה עש מנ ומי

זו. קות זו בה בה דש ה ני יונה לש על ה הה בה המ אנ ה תוך הה טה מנ לש של

ם ל אותה ל כה ענ יחנ  גי שש הנ ים לש די לו עומש אי ל. וש יכה הי ם הנ ל שי ה, ענ בה המ ים אנ אי רה קש ני ים של ני מג י מש ני ים שש אי אן יוצש כה מי
ם ל אותה כה ה. וש לה עש מנ ים לש ידי עי ים ומש עולי ה, וש בה המ אנ יו בש לה ם עה שה פש ים ננ רי ה, ומוסש בה המ אנ ם בש בונה חוד רי ת יי ים אל די ינחמ מש של
ים עולי וש ם,  שה ים  רי טש ענ תש ומי ה  זל הנ ל  יכה הי הנ תוך  לש ים  סי נה כש ני וש ים  עולי ים  די סה חמ הנ ם  אותה ם,  עולה בה ד  סל חל ים  עושי של
תוב, ה כה זל ל הנ יכה הי ך. בנ דל סש ם חנ יי מנ ל שה ענ דםל מי י גה תוב, (תהלים קח) כי ה כה ל זל ענ ה. וש יונה לש ה על בה המ תוך אנ ר בש טי ענ תש הי לש

גו'. פוהה וש טש שש םא יי רות ל הה ה ונש בה המ אנ ת הה בות אל כנ לו לש םא יוכש ים ל בי ם רנ יי (שיר השירים ח) מנ

היכל הרצון תפארת

ה חה מש י ה', שי א פי א (דברים ח) מוצה רה קש ני צון של הוא רה צון, של רה ל הה יכנ א הי רה קש ני ל של יכה הי הו הנ י. זל שי שי ל הנ יכה הי הנ
ך. יי תותנ פש י שי ני שה חוט הנ תוב (שיר השירים ד) כש כה סוד הנ צונות, בש רש צון הה אן הוא רש כה כםל. וש ל הנ קות של בש דה ל הי של

י ה'. א פי אותו מוצה אות מי יוצש מות של שה נש ל הנ צון כה רש

ל צון כה רש שום של ם, מי עולה בה לות של אי שש ל הנ כה וש שות  קה בנ ל הנ דות כה ם עומש שה צון, של רה ל הה יכנ ה הי זל ל הנ יכה הי הנ
ז ה, אה זל ה לה ק זל נושי של ז, כש אה ל. וש חי רה עמקםב לש ק ינ שנ יי תוב (בראשית כט) ונ כה סוד הנ אות, בש צה מש יקות ני שי נש של צונות כש רש הה
ת ז הוא עי לות עולות, אה פי תש של ירות. וכש אי ים מש ני פה ל הנ כה מות וש לי את שש צי מש ז ני י אה רי המ שום של צון, מי ת רה את עי רי קש ני

ה. ם זל ה עי בור זל הוא חי צון. של ת רה ך ה' עי י לש תי לה פי י תש ני אמ תוב, (תהלים סט) ונ ן כה ל כי ענ א. וש צי מה הי צון לש רה

ד חה אל ה וש לה עש מנ ד לש חה אל ם, וש עולה ל הה ים של די דה ה צש עה בה רש אנ ים לש חי תה ה פש עה בה רש ים. אנ חי תה ה פש שה ים שי די ה עומש זל ל הנ יכה הי בנ
"ל. יאי זי מו רה ים, ושש חי תה פש ם הנ ל אותה כה ים בש ני מג מש ל הנ ל כה דול ענ הוא גה ד של חה ה רוחנ אל נה מנ תש לו הי לה ים הנ חי תה פש ה. בנ טה מנ לש
ת בנ המ אנ ה בש זל ה לה זל ים  קי נושש ה, של פל לש ה  פל ים  רי בש דנ מש ים, של יוני לש על סודות הה ם הנ ל אותה ל כה ד ענ קנ פש ני וש ה  נה מנ תש ה הי זל וש
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ה. בה המ אנ הה

ן ל אותה כה לות וש יכה הי ל הנ ים כה עי ז יודש ים, אה רי עה שש ים הנ חי תה פש ני של ל כש בה לוי, אמ גי ים לש די ם עומש ינה לו אי לה סודות הנ הנ
לות, פי ל תש צונות של א רש לה לו אל לה ים הנ רי עה שש ים לנ סי נה כש םא ני ל צון, וש י רה עמרי חו שנ תש פש י ני רי המ נות, של חמ ם מנ ל אותה כה רוחות וש

יונות. לש דושות על מות קש שה ל נש צונות של ח, רש בנ ל של צונות של רש

ה, (שמות יט) זל ל הנ יכה הי יקות. בנ שי ק נש שנ נה ה, וש בה המ אנ ה בש ס מםשל ני כנ תש ה הי זל ל הנ יכה הי ה. בנ ל מםשל של לו  יכה הי הו  זל
קול. נו בש נל עמ ים ינ להי אל הה ר וש בי דנ ה יש מםשל

גו'. יהו וש יקות פי שי נש י מי ני קי שה תוב, (שיר השירים א) יי ן כה ל כי ענ ם זו, וש יקות זו עי שי נש יקות בי שי קות נש בה דש ני של כש
ה ם זל ה עי ים זל ז רווי אה , של רוחנ בש ה, רוחנ  פל ה בש ה פל זל ה בה ים זל קי בה דש ני של א כש לה ה אל בה המ אנ ה וש חה מש ל שי יקות של שי ין נש אי

יון. לש על אור הה הה ה, מי חה מש שי כםל, ובש י הנ נוקי פש תנ בש

ים להי אל הה ך. וש יי תותנ פש י שי ני שה חוט הנ תוב כש כה י, וש יהתי עש ה רנ פה יה ך  נה תוב (שם ד) הי כה ר - של בי דנ ה יש ה, מםשל אי םא ורש ב
ר. פםת מור עםבי ים נוטש ני יו שושנ תותה פש תוב (שם ה) שי כה ים, וש עי ף נה י אנ ה דודי ך יהפל נש תוב (שם א) הי כה קול - של נו בש נל עמ ינ

ה בה המ ל אנ ה של שוקה ים תש רי עורש מש יונות של לש על מות הה שה נש ן הנ ל אותה סודות של ל הנ כה ה  יהדה בש רו  סש מש זו, ני הנ רוחנ  הה
ר הנ נש חםץ בי רש לי בו  רש קש םא ני ה ל לל אי יו, של רה בי חמ א ונ יבה י עמקי בי רנ מו  יונות, כש לש מות על שה ן נש ד. אותה חה אל ה כש טה ה ומנ לה עש מנ לש של

נו. רש אנ י בי רי המ רות בו, ונ עובש ם וש צות שה מות רוחמ שה נש ר הנ אה שש מו של ינור כש די

ת ענ בנ רש אנ זו. בש הנ רוחנ  ת הה חנ סוד תנ ים בש די ם עומש כגלה ר אורות, וש שה ים עה ני ה שש יאה מוצי זו  הנ רוחנ  ה) הה אי םא ורש (ב
יון לש ד אור על רום עומי דה ד הנ צנ ים. בש די דה ה צש עה בה רש אנ ים לש טי שולש ים של יוני לש ה אורות על עה בה רש ים אנ די ם עומש עולה י הה די דש צי
ב כםחנ ל, רנ אי יכה הוא מי ה, וש מונה אל סוד הה ז בש חי אה הי ל לש אי רה שש ים יי ילי חי תש נו מנ מל י מי רי המ ם, של עולה ל הה ל כה ין של יהמי ד, הנ חה אל

קו. זש חה ד בש אור עומי ם הה שה רום, של דה ד הנ צנ ד מי יורי יון, של לש על אור הה ל הה של

ר חי אנ הה ד  צנ הנ ד  עומי ר  של אמ כנ של שום  מי ל.  אי רה שש יי ל  של דול  גה הנ רופוס  פוטש אנ הה ין,  יהמי הנ ה, אור  זל הנ ל  אי יכה מי הנ
ל גור של טי קה הנ אותו  ים מי לי צה ם ני הי ל, וש אי רה שש ל יי גור ענ ני ה סה עמשל ננ דו, וש גש נל ן כש ל טועי אי יכה ז מי ל, אה אי רה שש ל יי ין ענ טי שש הנ לש

ל. אי רה שש ת יי אנ נש י שי לי עמ בנ

ר, חי אנ ד הה צנ ל הנ של מו  םא יהכםל עי ל ל אי יכה ים, ומי אי טה חמ הנ רו  בש גנ תש ז הי י אה רי המ ם, של יי לנ רושה ה יש בה רש חה ן של מנ זש ט לנ רה פש
י אוייב. ני פש ינו מי מי חור יש יב אה שי ז - (איכה ב) הי אה ה, וש רה בש שש ל ני אי רה שש ל יי ל ענ אי יכה ל מי תו של נה עמ טנ של

נלה מג מש ן לנ נותי י. וש יעי בי רש ל הה יכה הי ית הנ בי ין מי ל די טי בנ טםל) לש ד (לי י הוא עומי רי המ ר, של חי ד אור אנ פון עומי צה ד הנ צנ בש
ה נל מג מש הנ אותו  ים לש כי חנ ה, מש אה מש טג ד הנ צנ ם בש הי ים של רי חי ים אמ ני מג ים מש די ח עומש תנ פל הנ אותו  בש ח, של תנ פל הנ ל אותו  של
ל כה שום של ר, מי חי אנ ד הה צנ ינד הנ ר בש סה מש םא ני ל ין, וש ה די פון הוא עושל צה ד הנ צנ בש ה של זל אור הנ הה ים של מי עה פש לי ין. וש ים די לי נוטש וש

קומות. ם מש אותה ד בש סל ה חל רוך הוא עושל דוש בה קה הנ פואות, וש ם רש הל עמשו בו ייש לה ננ ים של יני די הנ

"ל יאי רי בש גנ שום של ד, מי סל רוי בו חל ה, שה כל הוא מנ קום של ל מה כה פון, ובש צה ד הנ צנ בש ה של זל אור הנ "ל הוא הה יאי רי בש גנ
ר של אמ י כנ תוב, (דברים ח) כי כה ד סוד, של ה עומי זל ד הנ צנ פואות. בנ ה, ובו רש כל ן מנ כי לה ם, וש יהל ני שש לול בי ים, כה די דה י צש ני שש בי

ה. ד זל צנ ה ובש ד זל צנ ים בש לולי כש ה, של בה המ ל אנ ים של סורי ם יי לו הי אי ךה. וש רל ינסש יך מש להל נו ה' אל ת בש יש אל ר אי ינסי יש

ם ל אותה כה בונו  רי י  ני פש לי יס  ני כש הנ לש פואות,  רש הה י  רי בש די ל  כה בש ד  הוא עומי ר, של חי אנ ד אור  ח עומי רה זש מי ד הנ צנ בש
ם עולה ת הה ב אל סובי ן. וש נותה מה אל ת נל אל ימו  לי שש הי לות של חמ ן מנ אותה ים לש צי קי ים וש ני מנ ב זש רי קה יהם, ולש לש ית חה בי בש חו  כש שש ני של
י רי המ ב של ל גנ ף ענ אנ "ל. וש אי פה רש מו  ה (הוא) שש זל אור הנ הה בונו, וש ת רי ונ צש מי פואות בש ים רש לי שש הנ י לש די יום כש וה ל יום  כה בש

ל. יאי רי בש ל גנ ד של צנ לנ ל, וש אי יכה ל מי ד של צנ ה, לנ ד זל צנ ה ולש ד זל צנ חוז לש ה אה זל ר. וש חי ד אנ צנ נו אותו לש רש אנ בי

פואות רש הה פואות. וש רש ים בי די קש י הוא מנ זנ ים, אמ יי חנ י לש יעי בי רש ל הה יכה הי ם בנ דה דון אה ני ה של עה שה בש ה, של נל מג מש הנ הו  זל וש
ה פואה רש הה םאל, וש מ ד שש צנ תוך  א מי ה בה זל ק הנ דםחנ הנ אות, וש ים יוצש די דה י צש ני שש מי שום של ק, מי דםחנ תוך  אות מי יוצש לו  לה הנ

ב. ק רנ תוך דםחנ ה לו מי אה יא בה ה, הי חולל אותו הנ ה לש פואה ה רש אה בה של ן, כש כי לה ין. וש ד יהמי תוך צנ מי

ב עמרה מנ ל הנ ה של זל ד הנ צנ שוהה בנ רש ח, ופי רה זש מי ד הנ צנ ל הוא בש אי פה רש נו של רש מנ אה ב של ל גנ ף ענ אנ ב. וש עמרה מנ ד הנ צנ ך הוא מי כה וש
ה. טה מנ ים לש יי חנ ים הנ כי שה מש ם ני שה י מי רי המ ח, של רה זש מי ד הנ צנ א בש לה ם אל ינה ים אי יי חנ הנ פואות וש רש - הה

כםל. יחנ בנ לי ד שה עומי ם וש כגלה לול מי הו כה זל "ל. וש יאי הוא אורי "ל, וש יאי מו נורי שש ד של חה ה) אור אל זל ב הנ עמרה מנ ד הנ צנ (ובש
סודות יש ה  עה בה רש אנ ם  אותה של רו,  בי חמ בנ לול  כה לו  אי מי ד  חה אל ל  כה י  כי ם,  יי ננ שש ם  הי ל  בה אמ ים,  די דה צש ה  לשה שש לו  ייש  וש
ז מנ ה, רה זל ה בה ים זל שורי ם קש כגלה שום של כםל. ומי ל הנ ים ענ יוני לש ם, על עולה סודות הה יש ה  עה בה רש ם אנ אותה ים, מי תוני חש תנ הנ

אות. רש י לי תי דש גוז יהרנ ת אל ננ ל גי ר, (שיר השירים ז) אל מנ אה תוב וש כה הנ

ת חנ תנ מות.  לי שש בי ם  יהל לי עמ רוחנ  ה  אותה וש נו,  רש מנ אה של רוחנ  הה ה  אותה ים בש די אורות עומש ר הה שה עה ים  ני ם שש אותה
אות, רש י לי תי דש ת, (יהרנ חנ מות אנ לי ם ייש שש כגלה מות, ובש לי שש יות בי הש י לי די ים, כש רי חי ה אמ מונה לו ייש שש לה אורות הנ ה הה עה בה רש אנ
ה ת אותה חנ ים תנ די עומש ר אורות של שה ים עה ני ם שש הי ים, וש רי חי ה אמ מונה ם שש יהל תי חש ייש תנ ים של יוני לש ה אורות על עה בה רש לו אנ אי
ל כה ה לש לשה ם שש ים, הי די רה פש ם ני כגלה של ת) וכש חנ מות אנ לי ם שש כגלה יות בש הש מות, לי לי שש ם בי יהל לי ה רוחנ עמ אותה נו, וש רש מנ אה רוחנ של

צנד.
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ם, יי מנ א שה רה קש ני קום של מה ה בש לה עש מנ ה לש זל ל הנ יכה הי ת הנ ז אל חי אה הי עמלות ולש ים לנ די עומש לו  לה ים הנ מודי ענ ת הה ענ בנ רש אנ
סודות יש הנ ם, מי הל ים מי אי ם יוצש גות, כגלה רה דש גות לי רה ה דש מה כנ לו  ת אי חנ ד. תנ חה אל כש לו  אי בש לו  יקות אי שי נש ת הנ ר אל בי חנ לש

ר. פה עה ד הל צנ ם מי הל , ומי רוחנ ד הה צנ ם מי הל ש, ומי אי ד הה צנ ם מי הל ם, ומי יי מנ ד הנ צנ ם מי הל לו, מי לה ים הנ תוני חש תנ הנ

ד חה ל אל כה סודות. וש יש ה הנ עה בה רש לו אנ אי ה, לש זל קום הנ מה לנ רו  חמ בש ם ני כגלה ס, וש די רש פנ סו לנ נש כש ה ני עה בה רש ינו, אנ ני ן שה מו כי כש
ים בועי ם טש כגלה ר. וש פה עה ד הל צנ ה בש זל , וש רוחנ ד הה צנ ה בש זל ם, וש יי מנ ד הנ צנ ה בש זל ש, וש אי ד הה צנ ה בש קומו; זל מש ר בי שה קש ד ני חה אל וש

ה. לה עש מנ ה לש לה עה ין וש יהמי ק בנ בנ דש ני ין, וש יהמי ד הנ צנ א מי בה יד של סי חה ם הל לי שה אותו הנ ט לש רה סו, פש נש כש ני מו של ם כש הל לה סוד של יש בנ

הוא יך  רי ה צה זל ל הנ יכה הי ר, הנ מנ ב. אה לי צון הנ רש בי ק בו  בנ דש ני ה,  בה המ ל אנ יכה א הי רה קש ני ה של זל קום הנ מה לנ יענ  גי הי של וכש
ה נה טנ ה קש בה המ ים אנ לי שש הי ה וש לה הוא עה ה, וש מונה אל סוד הה ם בש לי תנ שש ז הי אה ה, וש בה ה רנ בה המ אנ ה בש לה עש מנ לש ל של יכה הי יקו בנ בי דש הנ לש

קו. לש י חל רי שש . אנ תה בש הנ אה ה (דברים ו) וש זל סוק הנ פה תו בנ מה שש ה ני אה יהצש ה, וש בה המ אנ ת בש ן מי כי לה אוי, וש רה ה כה דולה ה גש בה המ אנ בש

ה טה מנ ד לש ע יהרנ ישה לי ה. אל טה מנ ד לש יהרנ סוד של אותו יש שו בש נש על נל ד, וש חה אל ד וש חה ל אל ה כה טה מנ דו לש ים יהרש רי חי אמ ם הה ל אותה כה
נו מל ה מי עה נש מש ני ר, וש חי ל אנ א אי רה קש ני ר של חי אנ ד הה צנ ת אותו הנ ש אל גנ ה, ופה לה םא עה ל וש ד בו  יהרנ ש, וש הוא אי םאל של מ שש ד הנ צנ בש

נו. רש אנ ר, ובי חי א אנ רה קש ן ני כי לה ק בו, וש בנ דש ני שום של ש מי גםרנ ה, וש שובה תש

ר פה אותו עה ע בש בנ ר, טה חי אנ ד הה צנ אותו הנ יענ לש גי מנ ר של פה עה ת הל פנ רי שש לי יענ  גי ם הי רל טל ר, וש פה עה יסוד הל ד בי אי יהרנ זנ ן ענ בל
יו. ידה סי חמ ה לנ תה וש מה י ה' הנ יני עי ר בש תוב (תהלים קטז) יהקה ן כה כי לה ת. וש ומי

ע גנ ך פה שום כה ע, ומי ע רנ גנ א פל רה קש ני ה, של אה מש טג ד הנ צנ יענ לש גי הי ת, של רל חל רוחנ אנ ש בש גנ , ופה רוחנ יסוד הה ד בי א יהרנ ן זומה בל
ר של ץ אמ רל אה ל הה ה ענ עמשה ר ננ של ל אמ בל למםה, (קהלת ח) ילש הל ר שש מנ ן אה כי לה ש. וש נל עם לו מי צש םא ני ם ל כגלה ב בו, וש ינשי תש םא הי ל בו וש

שו. נש על נל לו וש לה גות הנ רה דש דו בנ ה יהרש לל אי שום של ים. מי עי שה רש ה הה עמשי מנ ם כש הל לי יענ אמ גי מנ ים של יקי די ייש צנ

ה, לה אי ל שש אנ ד שה וי לום. דה שה א בש יהצה לום וש שה ס בש ננ כש אוי, ני רה ה כה לה עש מנ ה לש לה א עה יבה י עמקי בי רנ שום של ה, מי אי םא ורש ב
ה לל ה אי ה זל ל מנ ה) ענ ים. (תוהל יי חנ ם בנ קה לש ד חל לל חל ים מי תי מש ך ה' מי ים יהדש תי מש תוב (תהלים יז) מי כה ש, של רי פה תש םא הי ל וש

שו. נש עה יי י של די א כש טש או חי טש םא חה ל ים, של אי כה ים, זנ יקי די ם צנ עולה י הה רוגי המ גו בנ רש הל נל של

ך ד. יהדש לל חל ך ה', וש ים - יהדש די דה י צש ני אן הוא שש ים. כה יי חנ ם בנ קה לש ד חל לל חל ים מי תי מש ך ה' מי ים יהדש תי מש ה, מי אי םא ורש ב
ט גוף הוא שולי הנ ר, של חי אנ ד הה צנ ה הנ ד - זל לל חל ים מי תי מש יו. מי לה ת אי סל נל כנ תש ה מי מה שה נש הנ רוך הוא, של דוש בה קה ה הנ ה' - זל

ל. דל י חה בי ם יושש ם עוד עי דה יט אה בי םא אנ תוב (ישעיה לח) ל כה יו, של לה עה

ר סה מש ם ני גופה אוי, וש רה ה כה טה מנ לש ר רוחות מי של ם על הל לה ש, של קםדל ת רוחנ הנ מנ לה שש הנ לו, לש ל אי מות של שה נש ה, הנ אי םא ורש ב
נות. בה רש קה סוד הנ קו בש לש ל חל ד נוטי חה ל אל ה, כה עה שה רש כות הה לש מנ לנ

ה בה שה חמ מנ הנ תוך  ה  עולל וש ק,  זה חה הל יצוץ  ני הנ ה  כל מנ ה,  בה שה חמ מנ הנ תוך  ה  מונה אל הה ית  אשי רי םאש  ר ה,  אי רש םא  וב
ר. רה בש ני ה, וש בה שה חמ מנ תוך הנ ת מי סםלל ר פש ים, ובורי רי ים עמבה רי שש על אות וש לש מי שש יצוצות לי ק ני זורי יצוצות, וש יא) ני (ומוצי

ה ם מנ לי תנ שש ם הי הל בה לו של ך. אי ף כה ר אנ רי בה תש הי ת, (וש סםלל פש ה  ר בה רה בש ני מו של ה, כש בה שה חמ מנ ה בנ ן עולל כי מו  כש ך  ף כה אנ
ה לה ה, עה לה עה של אי כש דנ ונ יך.  רי צה ה של ם מנ לי תנ שש ם הי הל בה ה, של לל אי רו  רש בש ני וש כםל)  הנ וש ה  בה שה חמ מנ ה בש לה עה ך  אי כה דנ ונ יך,  רי צה של

ה. ד זל צנ ב מי צל על ה, וש ד זל צנ ה מי חה מש יך. שי רי צה מו של כםל כש הנ ה, וש בה שה חמ מנ בנ

תות שש לי כםל וש אל ם לל י אי ש כי מל של ת הנ חנ ם תנ דה אה ין טוב לה ר אי של ה אמ חה מש שי ת הנ י אל ני י אמ תי חש בנ שי תוב, (קהלת ח) וש כה
י כי ה, וש חה מש שי ת הנ י אל ני י אמ תי חש בנ שי ש. וש מל שה ת הנ חנ ים תנ להי אל ן לו הה תנ ר נה של יו אמ יה י חנ מי לו יש עממה נו בנ ול לש הוא יי מוחנ וש שש לי וש
הוא ן של מנ זש בי דוש  קה הנ ך  לל מל ת הנ חנ מש שי ה - זו  חה מש שי ת הנ י אל ני י אמ תי חש בנ שי וש א  לה ה? אל ת זל אל חנ  בי שנ מש ך  לל מל למםה הנ שש
ם י אי ש כי מל של ת הנ חנ ם תנ דה אה ין טוב לה ה, אי ם עושל דה אה ים של טובי ים הנ עמשי מנ ל הנ כה מי ים, של ים טובי יהמי ת ובש בה שנ ט, בש שולי

א. בה ם הנ עולה ק לה לל ילה לו חי הש יי י של די ד, כש צנ ן) הנ מנ אותו (זש ה בש חה מש אות שי רש הנ תות ולש שש לי כםל וש אל לל

א. בה ם הנ עולה יסו לה ני כש הנ מו לש ך עי לי יי נו וש ול לש רוך הוא, הוא ינ דוש בה קה ה הנ י? זל לו, מי עממה נו בנ ול לש הוא יי וש

כםל אל לל יא  מוצי של ה  מנ ל  כה  - חנ  מי שה וש ה  שותל וש ל  אוכי של ם  דה אה הה י הוא? אותו  מי  - נו  ול לש ינ הוא  וש ר  חי אנ ר  בה דה
י ני שש ה. בי זל יא בה הוצי ה של ל מנ כה ם מי יי לנ פש י כי לי פש ן לו כי תי הוא יי ה, וש אה וה לש הנ רוך-הוא בש דוש-בה קה נו לנ ול לש תות, הוא ינ שש לי וש
ה וה לש הי כםל  הנ י  רי המ ים, של ני מנ וזש תות  בה שנ בש יא  מוצי של וכש י,  ני עה הל ל  ענ ס  חה של כש הוא  רוך  בה דוש  קה לנ ם  דה אה ה  ול לש מנ ה  לל אי

ם לו. לל שנ לו יש מג ל וגש ן דה ה ה' חוני וי לש ר (משלי יט) מנ מנ אל נל מו של רוך הוא, כש דוש בה קה לנ

ה כםל זל הנ נםם. וש יהי ה גי זל ן וש דל ן עי ה גנ ע. זל ה רנ זל ה טוב וש ת. זל ול ה מה זל ים וש יי ה חנ ב. זל צל ה על זל ה וש חה מש ך, זו שי שום כה ומי
כות, לש י מנ רוגי ים המ אי רה קש ני לו, של אי ה הה רה עמשה יו  הה של ה. וכש חה מש שי ה בש מה שה נש הנ ב, וש צל על יהה בש ם הה ן גופה כי לה ה. וש ל זל של ך  פל הל
הוא רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש לוי לי כםל גה הנ ך  שום כה ה. ומי שה דג ל קש ר של חי קום אנ ימו מה לי שש הי ר, וש חי ד אנ צנ מי יו  ים הה רוגי המ

אוי. רה ה כה עמשל ננ וש

ל ד נוטי חה ל אל כה שום של ם, מי הל מה ה עי מונה ה, ושש לה עש מנ לו לש ה אי עה בה רש ר. אנ שה ים עה ני ם שש ים אותה די ה עומש זל ל הנ יכה הי בנ
גות. רה דש ל הנ ד סוף כה ה, ענ טה מנ לש דור של סי ן בנ כי ים וש לי גה דש י) הנ ני ל שש דור (של סי מו של ם, כש יי ננ מו שש עי

ים סי נה כש ני של ה, וכש בה המ אנ בש עמשו  ננ ים של חי בה ל שש צונות של ן רש ל אותה כה לות, וש פי ן תש ל אותה סות כה נה כש ה ני זל ל הנ יכה הי בנ
י הוא זנ יקות, אמ שי נש רות הנ בש חנ תש מי של ן כש מנ ל זש כה ל יום ובש כה רוך-הוא). ובש דוש-בה קה ים בו (בנ קי בה דש ם ני ה, כגלה זל ל הנ יכה הי לנ
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ן הי לו, וש לה יקות הנ שי נש ים הנ רי עורש מש ? של עמשוענ שנ הו הנ ים. ומנ יקי די צנ מות הנ שש ני ענ בש עמשי תנ שש רוך הוא מי דוש בה קה הנ ן של מנ זש
נו. רש אנ ל ה', ובי ג ענ ננ ענ תש ז תי תוב (ישעיה נח) אה ן כה כי לה ג, וש נל עם אותו הה מות לש קודש

ם שה אשון, של רי ל הה יכה הי ה. הנ זל ל הנ יכה הי ים בנ לולי ם כש ים, כגלה תוני חש תנ לות הנ יכה הי ל הנ ל כה ל של לה ה כש זל ל הנ יכה הי הנ
ים מודי י ענ ני שש ח, ובי רה זש ד מי צנ ים לש מודי י ענ ני שש ת בי כל מל סש ה, ני בה יות של חנ ן הנ ל אותה כה נו, וש רש מנ אה רוחנ של ה הה ת אותה דל עומל
דות תש יי ים  אי רה קש ני לו  אי וש ה.  מונה ם שש הי וש פון,  ד צה צנ ים לש מודי י ענ ני שש ובי ב,  עמרה ד מנ צנ לש ים  מודי י ענ ני שש רום, ובי ד דה צנ לש

חוץ. ים בנ די עומש ן, וש כה שש מי הנ

ה מונה ם שש הי ים, של רי יתה מי ם הנ ם אותה קומה מש ים מי רי עלקה נל וש דות,  תי יש ן הנ עות אותה יון, נוסש לש על הה ך  לל מל א הנ בה של כש
ת סל נל כש ני וש ת  מל ה קודל זל הנ ל  יכה הי הנ תוך  בש ה של אשונה רי הה רוחנ  הה ה  אותה וש נו,  רש מנ אה דות של תי יש הנ ן  אותה לש ט  רה פש ים  רי חי אמ

בו. יהה של ני בו) רוחנ שש ת של רל חל רוחנ אנ יהה בש ני ה (שש תוך אותה ת בש לל לל כש ני וש

ם כגלה ים, של ני מג ף מש לל ר אל שה ים עה ני ל שש חוץ ענ ה בנ נה מנ תש הי "ל, של יאי עי רש ם קנ ח הי רה זש ד מי צנ לש ים של מודי ענ י הה ני ם שש אותה
ים, רי חי ים אמ ני מג ים מש פי לה ר אמ שה ים עה ני ל שש ה ענ נה מנ תש הי "ל, וש יאי עי מש םאל - שנ מ שש לי ין. וש יהמי ה לש ן. זל כה שש מי דות הנ תש ים יי אי רה קש ני
ד חה אל "ל וש יאי עמדי ד סנ חה רום, אל ד דה צנ נו לש מנ תש הי ים של כי תומש ים) הנ רי חי ים אמ ני מג ם מש נו. (אותה רש מנ אה מו של דות כש תי ם יש כגלה וש
ם טונה לש שי ים מי רי ערבה םא מה לו ל ים. אי רי חי ים אמ ני מג ף מש לל ר אל שה ים עה ני ל שש ד ענ חה אל ד וש חה ל אל "ל), כה יההאי רי עה "ל (סש יאי רי טה סש

לשעולהמיים.

ים לי שוקש של או  שש נה של ם  אותה של יום,  קי בש ים  די עומש של ם  אותה מי לו  אי ם.  עולה הה יום  קי ל  ענ ים  ני מג מש ם  כגלה לו  אי
לו אי ם זו), וש ה עי א זל שי נה הי בות לש קי ים ונש רי כה ל זש קה שש מי ים בש לי שוקש ם של לו הי (אי ם זו  ה עי בות זל קי ים ונש רי כה ל זש קה שש מי בש
ם, (ויקרא יט) הל תוב בה כה ם של םא אותה ל וש עמלות,  ם לנ יי ננ םאזש מ תוב, (תהלים סב) בש ה כה ל זל ם. ענ יי ננ םאזש ים מ אי רה קש ני
ים רי בש חנ תש ומי ים  ה, עולי זל ר מי ה יותי ל זל םא שוקי ל וש ה,  זל ם  ה עי זל ים  קולי שש ם של ל אותה נו. כה רש מנ אה ק, של דל צל י  ני םאזש מ
ר בה דה ענ הנ יי תנ סש ים מי מי עה פש לי ב של ל גנ ף ענ אנ עמלות. וש ם לנ יי ננ םאזש מ ה - בש ל זל ענ ד, וש חה אל ה כש בה קי ר ונש כה ל זה בור של ם חי הי ד, וש חה אל כש

נו. רש אנ י בי רי המ ד, ונ חה אל ים כש רי בש חנ תש ים ומי ה, עולי זל ר מי ה יותי ל זל שוקי וש

ים פי לה ר אמ שה ים עה ני ל שש ד ענ חה אל ד וש חה ל אל ים כה ני מג "ל. ומש יאי רי "ל, עמטה יאי חי תש פון - פנ ד צה צנ לש ים של מודי י ענ ני ם שש אותה
ים רי חי ים אמ כי ים תומש ני מג י מש ני ם שש נו. אותה רש מנ אה ים של רוני חמ אנ הה לו  אי ן, ובש כה שש מי דות הנ תש יי ם  הי ים, וש רי חי ים אמ ני מג מש
ם כגלה וש ים,  רי חי ים אמ ני מג י מש פי לש ר אנ שה ים עה ני ל שש ד ענ חה ל אל כה נו  מנ תש הי וש "ל,  אי יהה תומי "ל וש יאי תי דה ם פש ב הי עמרה ד מנ צנ לש של

נו. רש מנ אה י של פי ן כש כה שש מי דות הנ תש יי

ע בנ ן של אותה שום של אשונות, מי רי ם הה יהל שותי ת נש ים אל שי רש גה מש ם של ל אותה ל כה עות ענ מה ים דש כי שופש ם של לו הי אי
ן כי לה ד, וש חה אל ה כש שה אי הה ל וש ענ בנ הנ קו  בש דש םא ני ל ה, וש שה רש גה תש הי שום של מו, מי יש קנ תש םא הי ל וש רו  ה, הוסש לה רו  סש מש ני כות של רה בש הנ
ה אותה ז בש ר. אה חי קום אנ מה רו מי בש עה הה לו של אי כות כש רה ע בש בנ ן של אותה ים של אי רש ים מנ רושי גי הנ עות. של מה ים דש כי ם שופש כגלה

. יהה תי חש לנ ר שי של ם אמ כל מש יתות אי רי ר כש פל ה סי י זל ר: (ישעיה נ) אי אומי א קול וש ה יוצי עה שה

לו ייש  ם  גנ ך  יות, כה חנ ן הנ ל אותה כה וש ד בו.  ינחי תש הי אשון לש רי ל הה יכה הי ת הנ ל אל כולי של נו  רש מנ אה י, של ני שי ל הנ יכה הי הנ
מו ים כש רי חי ים אמ ני מג י מש פי לש ר אנ שה ים עה ני ל שש ד ענ חה אל ד וש חה ל אל ים כה ני מג ם מש כגלה ים, וש אשוני רי מו הה ים כש מודי ה ענ מונה שש
פון, ד צה צנ ים לש מודי י ענ ני רום, ושש ד דה צנ ים לש מודי י ענ ני ח, שש רה זש ד מי צנ ם לש ים הי מודי י ענ ני נו. שש רש מנ אה ים של אשוני רי לו הה אי

ב. עמרה ד מנ צנ ים לש מודי י ענ ני ושש

ם כגלה ד, וש חה ל אל ל כה ים של ני מג י מש פי לש ר אנ שה ים עה ני יה"ה. שש זורי "ל, גש יאי ני דה הה ח - יש רה זש ד מי ל צנ לו של לה ים הנ מודי ענ י הה ני שש
ים פי לה ר אמ שה ים עה ני ל שש ד ענ חה אל ד וש חה ל אל "ל. כה יאי הי רש "ל בה יאי רי המ רום - אנ ד דה צנ לש ים של מודי י ענ ני ם שש דות. אותה תי יש

ים. אשוני רי כה

אותו של ל, וכש יכה הי י אותו הנ ני פש ם לי ים אותה יחי ני ים, ומנ שי נה ם קולות הנ ים אותה לי נוטש ר, וש בי שש ל מנ ים ענ ני מג לו מש אי
ה נל מג מש לו לנ לה קולות הנ ת הנ ים אל יסי ני כש ה ומנ לל ים אי די ה, עומש נה כה ת סנ ענ יא שש הי זו, של ה הנ עה שה ג בנ רי טש קנ א לש ר בה חי אנ ד הה צנ הנ
ג, רי טש קנ ס ומש נה כש ני ר, וש חי אנ ד הה צנ הנ ים אותו  די קש מנ ים של מי עה פש לי ג. וש רי טש קנ ר לש חי אנ ד הה צנ הנ םא יהכול אותו  ל ח, וש תנ פל ל הנ של

יק. זי הנ יהכול לש וש

ל ד ענ חה ל אל ים כה ני מג ם מש "ל. הי אי יהה פי סה רש "ל) קנ יאי לי סה לש "ל, (סנ יאי לי חה לש פון - חנ ד צה צנ לש של לו  לה ים הנ מודי ענ י הה ני שש
ים פי לה ר אמ שה ים עה ני ל שש ענ לו  אי יה"ה. וש רש דנ יה"א) גש רש יה"ה, (סוגנ דש ם סוגנ ב הי עמרה ד מנ צנ לש ים. של רי חי ים אמ פי לה ר אמ שה ים עה ני שש

אמחיריים.

ים יחי ני ם ומנ דה ים אותו הנ לי לו נוטש אי ים, וש ה יהמי נה מם שש ד לי לה מול אותו וה ני של ית, כש רי ם בש ל אותו דנ ים ענ ני מג לו מש אי וש
ת נל תל םא ני ל ם, וש דה הנ ל אותו  הוא ענ רוך  בה דוש  קה הנ יחנ  גי שש ם, מנ עולה ז בה גל ר רם עורי תש מי של ה. וכש זל ל הנ יכה הי י הנ ני פש לי אותו 

ם. שה ס לש ני כה הי ר לש חי אנ ד הה אותו צנ שות לש רש

ה ה, אותה דושה קש כות הנ לש מנ ת, הנ בה יו שנ לה עה ה  תה רש שה וש ים  יהמי ה  נה מם שש לי ם  דה אה מול אותו  ני של ן  מנ זש בי ה,  אי ורש םא  ב
ז אה ה, וש זל ן הנ בה רש קה הנ קו מי לש הו חל זל ה של רואל ר וש חי אנ ד הה ד אותו צנ ז עומי ה, אה חוצה ה הנ ים אותה קי זורש ים וש רי גוזש ה של לה רש עה הה

רוך הוא. דוש בה קה י הנ ני פש ל לי אי רה שש ל יי גור ענ ני ה סה עמשל ננ ה וש עולל יו, וש לה ג עה רי טש קנ לט ולש שש םא יהכול לי ל ר וש בה שש ני

יות ן חנ ל אותה כה , וש ה רוחנ אותה י, וש ני ל שי יכה ד בו אותו הי ינחי יל ולש לי כש הנ ד לש עומי ה של ל זל יכה י. הי ישי לי שש ל הנ יכה הי הנ
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ים מודי ה ענ נה מם ם ייש לו שש גנ ך  זו, כה ה זו בה לולה כש ת של חנ ם רוחנ אנ הי ה, וש ם זל ה עי ים זל די ינחמ תש ים ומי לולי ם כש ה, כגלה בה של
יה"ה. זוזש "ל, עמ יאי ני כש ם שנ רום הי ד דה צנ לש ים של מודי ענ י הה ני ן. שש כה שש מי דות הנ תש ים יי אי רה קש ם ני כגלה ם, וש עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ לש
ח - רה זש ד מי צנ לש ים של מודי ענ י הה ני ים) שש רי חי אמ ם הה אותה ד כש חה ל אל ים, כה רי חי ים אמ ני מג ף מש לל ר אל שה ים עה ני ל שש ים ענ ני מג ם מש הי (וש
ים אי רה קש ני ם  כגלה ים, וש רי חי ים אמ ני מג י מש פי לש ר אנ שה ים עה ני ל שש ד ענ חה אל ד וש חה ל אל ים כה די עומש לו  אי "ל. וש יאי רי זש יה"ה, ענ הודי יש

ן. כה שש מי דות הנ תש יי

ל בל הל ים אותו הנ לי לו נוטש אי ם, וש עולה ת הה יים אל קנ ה לש ים תורה די לומש ינוקות של תי ל הנ בל ל אותו הל נו ענ מנ תש לו הי אי וש
ה עמשל ם, ננ עולה ת הה יים אל קנ ה לש תורה ים בנ די לומש ינוקות של ם תי ל אותה ל של בל הל וש ל  בל ל הל כה ה. וש לה עש מנ לש ים אותו  לי עמ ומנ

ם. ן כגלה כי ם, וש עולה ר הה ה שומי נל מנ תש ה, ומי דושה ה קש רה עמטה ת בנ רל טל ענ תש ה ומי לה עש מנ ה רוחנ לש ה אותה עולה ת, וש חנ נו רוחנ אנ מל מי

ר שה ים עה ני ל שש ים ענ ני מג ם מש הי "ל. וש אי יהה רי טה טה "ל, (קטצירהא"ל) קש יאי פי זש פון - ענ ד צה צנ ם לש הי ים של מודי ענ י הה ני שש
יה"ה ירי ירי די יה"ה, אנ ני סש ם עמסי ב הי עמרה ד מנ צנ לש ים של מודי ענ י הה ני נו. שש רש מנ אה י של פי ד כש חה אל ד וש חה ל אל ים, כה רי חי ים אמ ני מג י מש פי לש אנ

נו. רש מנ אה י של פי ד כש חה אל ד וש חה ל אל ים, כה רי חי ים אמ ני מג ים מש פי לה ר אמ שה ים עה ני ל שש ים ענ ני מג לו מש אי (אדירי"ה). וש

ם ים אותה ירי עמבי ה ומנ תורה הנ ם מי יהל ני ת בש ים אל ירי עמבי מנ ם של ל אותה כה ים לש יעי קי רש ל הה כה יז בש רי כש הנ לש נו  מנ תש הי לו  אי
נו ת בש יר אל עלבי הל י של לוני פש ים: אוי לי רי אומש וש ים  יזי רי כש לו, ומנ לה ים הנ ני מג מש ל הנ ים כה אי ז יוצש ה. אה אותה דו  מש לש יי םא  ל של

א! בה ם הנ עולה הה ה ומי זל ם הנ עולה הה ד מי בנ אה ה! אוי לו של תורה הנ מי

ים לשי שש ים אותו  בי ה סובש זל ל הנ יכה הי ר. הנ אור יותי ד בש עומי ל של יכה ה הוא הי זל ל הנ יכה הי י. הנ יעי בי רש ל הה יכה הי הנ
ן, ל כגלה יונות ענ לש רות על חי ע אמ בנ רש אנ ה, וש לל ת אי חנ נות תנ מג מש רות של חי ף אמ לל אות אל ש מי מי חמ יונות, ונ לש דות על תי ם יש יי תנ ושש
יה"ה, דומש קש (קסדי"ה),  יה"ה  ירי סי קה "ל,  אי יהה די סש חנ ם:  הי ה  עה בה רש אנ הה לו  אי ה.  זל הנ ל  יכה הי הנ ל  של דות  תי יש ן  הי ן  כגלה וש

ם. יהל תי חש ים תנ ני מג ם מש ים, כגלה רי חי אמ ל הה כה ם, וש ל כגלה ים ענ ני מג ה מש עה בה רש אנ לו הה "ל. אי יאי רי המ דנ

ה עה בה רש אנ ה. לש לה אי ים שש דושי ר קש מנ אמ תוב, (דניאל ד) ומנ לו כה ל אי ענ ם, וש עולה עמשות בה ין לנ די ע הנ ה נודה לל י אי די ל יש ענ וש
םא ל ים של יני די ם הנ ל אותה ם. כה עולה ין בה די ר הנ זנ גש ני יך  אםל אי שש ין לי די ל הנ ים ענ ני מג מש יהלות של חמ ם הנ ל אותה ים כה אי לו בה לה הנ

ה. ל זל ים ענ ני מג ם מש ך כגלה שום כה אםל, ומי שש ים לי אי ם בה ן כגלה ל כי ענ ם, וש עולה יום הה קי ים לש קי תה פש נו בי תש ני

ים קי םא פוסש ל וש יד,  מי ה תה תורה ים בנ קי עוסש ם של ל אותה ל כה ים ענ ני מג ם מש ים הי רי חי אמ ם הה יי ננ ים ושש לשי ם שש אותה
ה. תורה ים לנ דועי ים יש ני מנ ים זש עי קובש ם של ל אותה ל כה ים ענ ני מג ם מש ם, הי יהל תי חש תנ ם של ים כגלה רי חי אמ לו הה אי ה. וש לה יש לנ יום ובנ בנ

ים. לי דש תנ שש םא מי ל ה וש תורה ל בנ די תנ שש הי לו לש יהכש ם של ל אותה ת כה ם, אל ת כגלה יש אל ני עמ הנ ים, ולש ני מג ם מש ם כגלה ה הי ל זל ענ וש

ה. נה שה מות הנ בון יש שש חל ים, כש ני מג ה מש שה מי חמ ים ונ שי שי אות וש מי לש  ים שש די ה עומש זל ל הנ יכה הי י. בנ ישי מי חמ ל הנ יכה הי הנ

"ל. יאי מי דש יה"ה, קנ ירי "ל, עמסי אי יהה טי רש "ל, סנ אי יהה שי רה ם: קש ה הי לל אי ם. וש ל כגלה ים ענ יוני לש ים על מודי ה ענ עה בה רש ם אנ יהל לי עמ ומי
ה. זל ל הנ יכה הי ל הנ דות של תי ים יש אי רה קש לו ני אי וש

יא הי של את. כש יא יוצי הי ת. וש בה ב שנ רל על ת לש בה ב שנ רל על ת מי פל ה נוסל מה שה נש של לו), כש ם (אי עולה ת הה חנ אל די בנ נו לש מנ תש לו הי אי
ל ז של גל רם ל הה כה וש ש  פל נל ירות הנ רי ל מש כה ה וש יעה גי ל יש כה בות וש צש ל ענ ל כה אי רה שש יי ים מי ירי עמבי ה, ומנ מה ה עי לל ים אי אי את, יוצש יוצי

ם. עולה י הה חי מש שנ ם מש ה הי לל אי ם, וש עולה הה

ים די טורש ם של אותה ין ומי די י הנ לי עמ ם בנ אותה ין מי יר די עמבי הנ נו לש מנ תש ם הי לו, כגלה לה ה הנ עה בה רש אנ הה ה מי טה מנ לש ם של ל אותה כה
ה, חה מש שי אות מי יוצש ה וש חה מש שי דות בש ן עומש לו, כגלה לה דות הנ תי יש ל הנ ן כה ל כי ענ ין. וש די ת הנ ם אל הל עמלו מי ינ נםם של יהי גי ם בנ אותה

ר. אי בה תש ני מו של ה, כש לה עש מנ ר לש טי ענ תש הי ים לש די לות עומש יכה הי ל הנ כה וש

ים די עומש ים של רי חי ה אמ אה ה מי זל ים. בה תוני חש תנ לות הנ יכה הי ל הנ ל כה ד ענ עומי ל של יכה ה הי זל ל הנ יכה הי י. הנ שי שי ל הנ יכה הי הנ
םאל. מ ד שש צנ ים לש רי חי ה אמ אה ין, ומי ד יהמי צנ ה לש אה ם מי הי ים. וש רי חי אמ ם הה אותה דות כש תי ים יש אי רה קש ני חוץ, של בנ

ם הי ין  יהמי הנ ל  של לו  אי םאל.  מ שש ד  צנ לש ים  יוני לש על ים  רי חי אמ ים  ני מג מש י  ני ושש ין,  יהמי ד  צנ לש ים  יוני לש על ים  ני מג מש י  ני שש
יונות, לש על דות  תי יש ם  ה הי לל אי יה"ה.  פי צה פש צנ יה"ה,  ני סה רש סנ מי ים  אי רה קש ני םאל  מ שש הנ ל  של לו  אי וש "ל.  יההאי עש מנ "ל, שש יאי כי לש מנ

םאל. מ שש ין ומי יהמי מי

ה נה תש ני ם וש עולה הה ק מי לי תנ סש הי יק לש די ל צנ נו של מנ יענ זש גי מנ ן של מנ אותו זש ם. בש עולה ים בה ני זגמה ים ומש די עומש ם של ה הי לל אי וש
ר עי טנ צש תי םא  ל וש ה,  יקה שי נש בי תו  מה שש ני א  צי תי של י  די כש ם  שה לש ן  מי דנ זש הי לש ים  די עומש ה  עה בה רש אנ הה לו  אי ר,  חי אנ הה ד  צנ לנ שות  רש
ת ם אל יהל לי ים עמ די קש ם מנ בונה רי א, של בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ים בה יקי די צנ ם הנ יהל רי שש ר. אנ חי אנ ד הה צנ ל הנ של תו  יטה לי שש בי

א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ים בה מורי יות שש הש ם, לי תה יטה לי שש

א צי מה יי י של די ר, כש בי חנ תש הי לש תונות  חש תנ הנ וש יונות  לש על הה גות  רה דש ל הנ כה וש סודות  ל הנ ים כה ילי חי תש ה מנ זל הנ ל  יכה הי הנ מי
ם לי תנ שש הי אוי, ולש רה כה דוש  קה ם הנ שי ת הנ ד אל ינחי ד, לש חה בור אל חי ד וש חה כםל אל יות הנ הש מות, לי לי שש ה בי טה ה ומנ לה עש כםל, מנ הנ
ים ירי אי (ומש ד,  חה אל כש אורות  מש הנ אור  וש תון)  חש תנ בנ יון  לש על אורות  יענ  פי שש הנ (לש תון  חש תנ בנ יון  לש על הה ע  פנ של הנ יר  יהאי של
י די ה, כש לה גנ תש םא הי ל ע וש םא נודנ ל ך, של שה מש ני ה של מנ ך  שה מש ני וש ענ  ז שופי אה ה, וש זל ה מי זל םא יהזוזו  ל ד) של חה אל ם כש אורות כגלה מש הנ

אוי. רה ם כה לי חוד שה יי כםל בש יות הנ הש ה לי ם זל ה עי ד זל ינחי תש יי ש) וש די קנ תש יי ב (של רי קה תש יי של

ה זל ם הנ עולה ם בה קה לש ים חל לי ם אוכש י הי רי המ אוי, של רה כה ירו  כי הנ לש בונו  סודות רי בש ענ  יודי י של ל מי של קו  לש י חל רי שש אנ
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ים ה יהמי תורה ים בנ לי דש תנ שש מי ים של יקי די צנ י הנ רי שש לו. אנ םאכי י י דנ ה עמבה ני תוב, (ישעיה סה) הי ה כה ל זל ענ א. וש בה ם הנ עולה ובה
י ל מי כה אוי. של רה דוש כה קה חוד הנ יי ד הנ ינחי ים לש עי יודש רוך הוא וש דוש בה קה י הנ כי רש ת דנ ים אל עי ם יודש הי שום של ילות, מי לי וש

א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה יו בה רה שש אוי, אנ רה מות כה לי שש דוש בי קה ם הנ שי ת הנ ד אל ינחי ענ לש יודי של

ד רוחנ גל נל ת כש דל עומל ה, רוחנ של מונה אל ל הה ל כה ר של של עמקםב קל ים, (ינ רי שה קש אן ני לו כה לה לות הנ יכה הי ל הנ ל כה ר של של קל הנ
עמקםב ינ הו  ה. זל דות בה רוחות עומש ל הה כה ה של יונה לש על ד רוחנ  גל נל ת כש דל ה עומל לה עש מנ יא לש הי של רוחנ  הה זו  ה, וש טה מנ יא לש הי של
, רוחנ בש קות רוחנ  בי ל דש יקות של שי ן נש אותה י בש שי שי ל הנ יכה הי הנ חנ  הוא לוקי רוחות, וש ל הה ל כה ית של עי צה מש אל הוא רוחנ  של
עמקםב ה. ינ מונה אל ל הה ל כה ר של של קל אן הנ יא) (כה ה הי יקה שי ל נש כה יהו. וש יקות פי שי נש י מי ני קי שה ר (שיר השירים א) יי מנ אל נל מו של כש
ק רוחנ בי דה הי יקות) לש שי נש ן הנ אותה ה בש זל י הנ שי שי ל הנ יכה הי ת הנ ל אל רוחות, הוא נוטי ל הה ל כה ית של עי צה מש אל הוא רוחנ 
קות רוחנ בה דש ני של ה. וכש לה עש מנ לש רוחנ של ק בה בי דה הי ה לש טה מנ לש רוחנ של ה הה לה ענ תש לו מי לה יקות הנ שי נש יון. ובנ לש על תון בה חש תנ , הנ רוחנ בש
, רוחנ ק רוחנ בש בי דה הי ת לש רל עורל תש מי ם של רל טל ע. וש צנ מש אל ל הה זו של רוחנ הנ ל הה ה ענ ת שורה רל תל סש ני ה הנ יונה לש על רוחנ הה ז הה , אה רוחנ בש

ע. צנ מש אל ל הה רוחנ של ל (זו) הה ה ענ ה שורה ינה ה אי יונה לש על רוחנ הה הה

ים רי יבה אי הה ר  אה שש ים  רי עורש תש ומי ר,  בי חנ תש הי לש יקות  שי נש הנ שורות  ז  אה  , רוחנ בש רוחנ  זות  חה אל נל של כש ה,  זל סוד  וש
ר. יבה אי ר בש יבה ר אי שי קה הי ה, לש לל אי ה בש לל ים אי רי עורש תש ם מי ים כגלה רי יבה אי ז הה אה זו. וש ת בש קל בל דנ תש רוחנ זו מי ה, וש שוקה תש בי

ים תוני חש תנ הנ ים  רי יבה אי הה ים?  יוני לש על הה ים  רי יבה אי הה או  ים  תוני חש תנ הנ ים  רי יבה אי הה ר?  עורי מש י  מי ר,  םאמנ ת ם  אי וש
ה טה מנ לש של ה  חםרה שש ת  בל הל לש שנ אור.  בש יות  הש לי יד  מי תה ב  אי תה ה,  כה שי חמ בנ הוא  של י  מי ים.  יוני לש על לה יד  מי תה ים  רי עורש תש מי
- (תהלים פג) ה  זל סוד  וש  , יהה תל חש תנ רות  שש לי וש ה  ק בה בי דה הי לש י  די כש ה  לה עש מנ לש ה של נה בה לש ת  בל הל לש שנ לש יד  מי תה ת  רל עורל תש מי

ל. קםט אי שש ל תי אנ ש וש רנ חל ל תל ך אנ י לה מי ל דר ים אנ להי אל

מות לי ר, שש םאמנ ם ת אי ה'. וש ם - ונ לי יון שה לש דוש על ם קה שי א בש רה קש ז ני ה, אה זל י הנ שי שי ל הנ יכה הי ת הנ עמקםב אל ל ינ טנ נה של כש
הו זל ים. וש להי ה אל " הוה ם, יש לי ם שה שי א בש רה קש כםל ני ז הנ ה, אה לל אי ה בש לל לות אי יכה הי ל הנ מו כה לש שש ני של א כש לה ן, אל םא כי כםל? ל הנ
ה. זל הנ ם  לי שה הנ ם  שי בנ א  רה קש ני םא  ל לות,  יכה הי בש לות  יכה הי ה,  זל ם  עי ה  זל רו  בש חנ תש הי של ם  רל טל וש כםל.  הנ מי ם  לי שה ם  שי
ל ה ענ שורל ד וש ה יורי לה עש מנ ה לש לה עש מנ לש אור של ה, וש טה ה ומנ לה עש מנ כםל מי ם הנ לי תנ שש ז מי ה, אה לל אי ה בש לל ד אי חה אל ים כש רי בש חנ תש מי של וכש

ד. חה כםל אל יות הנ הש ד) לי חה אל כםל כש יות הנ הש ד (לי חה אל כםל כש ר הנ שה קש ני כםל, וש הנ

סוד ה בש זל ר הנ בה דה ת הנ נו אל רש אנ בי ב של ל גנ ף ענ אנ תוכו. וש ן בש ל אותה לנ כה ים, וש שי ע נה בנ רש ל אנ טנ עמקםב נה ר - ינ בה דה סוד הנ וש
ל לנ כה ל וש טנ י, נה שי הוא שי ה, של זל ל הנ יכה הי ת הנ ל אל טנ עמקםב נה ינ של כםל - כש סוד הנ מות. וש י עולה ני ין שש ד בי הוא עומי ר, של חי אנ
י אשי רה ה  עה בה רש אנ ם  הי לו  אי ה.  זל הנ ל  יכה הי בנ ים  בוקי דש ם  כגלה וש ים,  כי אה לש מנ ה  עה בה רש אנ ים,  שי נה ע  בנ רש אנ ן  ל אותה כה תוכו  בש
ע בנ רש ן אנ ים, אותה אשי ה רה עה בה רש אנ לו  ים. אי אשי ה רה עה בה רש אנ יהה לש הה וש ד  רי פה יי ם  שה תוב (בראשית ב) ומי כה רות, של הה נש הנ

ה. זל ל הנ יכה הי ל הנ טנ הוא) נה יך, וש רי לו צה נו, וש רש מנ אה מו של עמקםב, (כש ל ינ טנ נה ים של שי נה

ם. (בראשית ם יומה יהל ני פש ך לי ה' הםלי ר (שמות יג) ונ מנ אל נל מו של טוב, כש הוא לש של ה', כש ה ונ זל ל הנ יכה הי א הנ רה קש ז ני אה וש
כםל א הנ רה קש ז ני כו"ת, אה א זש רה קש ני ין של די ית הנ ל בי יכנ הי ק בש חה צש ר יי בי חנ תש הי של ם. וכש הה רה בש אנ י מי ני ה אמ סל כנ ממ ר הנ מה ה' אה יח) ונ

אוי. רה ד כה חה סוד אל כםל בש הנ גו'. וש דםם וש ל סש יר ענ טי מש ה' הי ר, (שם יט) ונ מנ אל נל מו של ים, כש עי שה רש ת הה יש אל ני עמ הנ ה', לש ונ

ר) תי סש יענ תור אל גי הנ ך - (אסתר ב) ובש נש ימה סי לום, (וש צון שה א רה רה קש כםל ני ז הנ ה, אה זל ל הנ יכה הי ת הנ ל אל טנ עמקםב נה ינ של וכש
ינו ני שה ב של גנ ל  ף ענ אנ וש לו.  אי בש לו  ר אי שי קה הי ר ולש בי חנ תש הי לות לש יכה הי ים הנ ילי חי תש ה מנ אה לש הה וה אן  כה צון. ומי ת רה י עי זוהי וש

ת. חנ קות אנ בי , דש רוחנ אן הוא רוחנ בש ד. כה חה אל כםל הוא כש הנ ית. וש חי רה זש ית מי רומי דש

א רה קש ני ל של יכה הי ל הנ טנ הוא נה נו. וש רש מנ אה של מו  ה, כש בה ה (רנ בה המ א אנ רה קש ני ין, של הוא יהמי ם של הה רה בש יל אנ חי תש אן הי כה מי
ם יי דנ שה ה הנ לל אי של אן. וכש כה כםל מי ין הנ זי הה ק ולש פי סנ ל טוב, לש כה או מי לש מנ תש הי נו, וש כם ם נה יי דנ ז, (יחזקאל טז) שה "ה.) אה בה המ אנ
ם עולה ל הה ל כה בי ה קי זל נו. ובה רש מנ אה י של פי "י כש דנ ל שנ ה אי ל זל יכה א הי רה קש ז ני ה, אה יונה לש ה על בה המ תוך אנ או מי לש מנ תש הי וש כונו  נה

א. רה בש ני של פוק כש סי

ל טנ נה של ה  זל הנ ל  יכה הי הנ ה  לה גנ תש הי ד של ענ ד  יהה עומי הה םא  ל וש יום,  קי בש עממםד  לנ יהכםל  םא  ל ם,  עולה א הה רה בש ני של כש י  רי המ של
ין זי הה פוק לש י סי רי י, המ ם דנ עולה ר לה מנ ז אה פוק) אה ילה סי הש ם יי עולה לה י של די ה (כש זל ל הנ יכה הי ם בנ הה רה בש ה אנ לה גנ תש ני של ם. וכש הה רה בש אנ
ה ל זל יכה ה, הי אי םא ורש נו. ב מל זון מי הי כםל בו. (ולש "י לנ דנ ל שנ י, אי דנ ל שנ א אי רה קש ך ני שום כה יים. ומי קנ תש הי ם ולש עולה נו הה מל מי

כו'). יד וש תי עה

קו ינש ן תי ענ מנ תוב (ישעיה סו) לש כה םא, של ב יד לה תי עה ינו לל קי תש הנ א אותו (בו) ולש לי מנ רוך הוא לש דוש בה קה יד הנ תי עה וש
ל יכה הי כםל הוא בנ ה, הנ בודה יז כש זי וש יהה  מל חג נש ה. שםד תנ בודה יו כש זי ם מי תל גש ננ ענ תש הי מםצו וש ן תה ענ מנ יהה לש מל חג נש שםד תנ ם מי תל עש בנ ושש
לויהה בו ה תש יקה ני יש י הנ רי המ ה, של רה ים שה ני ה בה יקה יני ם הי הה רה בש אנ ל לש לי י מי תוב, (בראשית כא) מי ן כה מנ אותו זש ז בש אה ה. וש זל הנ

ם. הה רה בש אנ בש

ם, עולה ל הה ים של יני די ל הנ ים כה רי עורש תש מי נו  מל מי קום של מה הוא, הנ רוך  בה דוש  קה ל הנ םאל של מ שש הוא הנ ק, של חה צש יי
ל יכה הי אותו  ז בש אוחי ל וש נוטי של הו  ם, זל שה ים מי רי עורש תש ים מי יני די ל הנ כה ים, וש יני די ל הנ ית כה אשי םאל, רי מ שש רוענ  הוא זש וש
ין די ימות הנ שי ה, ורש לה עש מנ לש ין של די הו  זל שום של ד, מי חה ר אל של כםל קל יות הנ הש לי וש ין  די ין בש ר די בי חנ תש הי כות, לש א זש רה קש ני של

ים בו. לויי תש
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ר תה סש ה ני לה עש מנ ה לש לה עש מנ הוא לש ים של יי ים חנ להי ייש אל שום של ים. מי להי א אל רה קש ני של דוש  קה ם הנ שי ם הנ שה רש אן ני כה וש
תוב, (תהלים נח) כה הו של ה. זל טה מנ לש ין של ית די הוא בי ים של אלהי ה, וי לה עש מנ לש ין של ית די הוא בי ים של להי ייש אל כםל. וש הנ מי
כםל הוא הנ ה, וש טה מנ לש ה של לל ת אי ל אל ים, כולי יי ים חנ להי ל אל יון, סוד של לש ים על להי ץ. אל רל אה ים בה טי ים שםפש להי ייש אל ך  אנ

ד. חה אל

ל ים (של יני די ל הנ ים כה רי זה גש ם ני הל מי ים בו של לולי כש אורות של ם הה יי ננ ים ושש עי בש ל שי כה ק, וש חה צש ר יי עורי תש ה מי זל ל הנ יכה הי בנ
א לה ין? אל ירי או עי רש קש ה ני מה לה ר. וש בה דה ים הנ כי אה לש ת מנ רנ זי גש תוב (דניאל ד) בי כה ם, של עולה ל הה ה של טה ל מנ ה) של טה מנ לש ם של עולה הה
ה, לה עש מנ לות לש יכה הי ם הנ ל אותה ינו. כה להי יר אל אות. עי בה יר ה' צש זו, (תהלים מח) עי יר הנ עי ים בה די ם עומש כגלה שום של מי
ים ני פש לי י וש ננ פש ים לי די עומש ין של ירי ם עי לו הי אי דוש. וש קה וש ך  אה לש ר (דניאל ד) מנ מנ אל נל מו של יר, כש א עי רה קש ד ני חה אל ד וש חה ל אל כה

י"ן. ירי ים עי אי רה קש ך ני שום כה יר. מי עי ים בש די עומש ל, של יכה הי ל הנ של

םא םאל. וב מ שש ת הנ יל אל לי כש ין מנ יהמי הנ שום של ם, מי הה רה בש ל אנ ל של יכה הי כםל הוא בנ הנ ק, וש חה צש יי ל בש לה כש ה ני זל ל הנ יכה הי הנ
ין יל בו די לי כש הנ י לש די ק, כש חה צש ת יי ד אל קנ ם עה הה רה בש ה אנ ל זל לנ גש בי נו של רש אנ י בי רי המ רו, ונ בי ת חמ ל אל ד כולי חה אל ד וש חה ל אל ה, כה אי רש
ל ין ענ יהמי ת הנ יט אל לי שש הנ כו') ולש יט וש לי שש הנ םאל ולש מ שש ל הנ ין ענ יהמי א הנ צי מה הי ין, (ולש יהמי לול בש םאל כה מ א שש צי מה הי ין) ולש יהמי (בש

הנששמםאל.

ת ה אל וה םא צי ל וש יו,  לה ק עה זי חנ תש הי ין ולש די לש נו  ת בש יב אל רי קש הנ ם לש הה רה בש ת אנ ה אל וה הוא צי רוך  בה דוש  קה הנ ך  ל כה ענ וש
לו לש כש ני ך  כה וש ה,  זל בה ה  זל לו  לש כש ני וש ד,  חה כםל אל הנ וש ד,  סל חל ה בש זל וש ין  די ה בש זל א  צה מש ני ן  כי ל  ענ וש ם,  הה רה בש ת אנ א אל לה ק אל חה צש יי

ים. יוני לש על ים בה תוני חש תנ לות הנ יכה הי הנ

ין דון די ין לה ן די דה ם של דה יך אה רי ך צה ל כה ענ כות. וש זש ין בי טוב. די כםל הוא לש י הנ זנ ה, אמ זל ל הנ יכה הי ת הנ ק אל חה צש ל יי טנ נה של כש
ינו ה אי י זל לי ה בש כות, זל זש א בי לה ין אל ל די מות של לי ין שש אי שום של ין. מי די מות הנ לי יון שש לש הוא סוד על שום של כות, מי זש בי

ה. לה עש מנ לש מו של ה כש מונה אל מות הה לי י שש כות זוהי זש ין בי מות. די לי שש

ר שופה תוך  ים מי מי חמ ר רנ עורי ה לש טה מנ ל לש אי רה שש ים יי יכי רי ם, צש עולה ר בה עורי תש ין מי די של ה, כש נה שה הנ םאש  ל ר יום של בנ
כםל הוא כות, הנ זש ין בי ד די עומי של כש שום של כות, מי ד זש גל נל ין כש ר די בי חנ ים לש יכי רי נו. וצש רש אנ י בי רי המ יון, ונ לש על סוד הה מו הנ כש
ין טי סש הנ לש שות  רש ה  לה ין  אי של  , יהה פי ה  צה פש קה ה  תה עולה וש (איוב א)   - ז  אה וש מות,  לי שש בי ה  טה ומנ ה  לה עש ומנ ד,  חה אל בור  חי בש

ין. ינו די כות אי י זש לי ין בש די אוי, וש רה ד כה חה חוד אל יי כםל בש ז הנ אה ם. וש עולה ג בה רי טש קנ ולש

נו סור לה ן אה ל כי ענ כות, וש זש ין בי ם די הל ין לה ים אי מי ענ ר הה אה שש ל לי בה כות. אמ זש ין בי ם די הל לה ייש  ל, של אי רה שש יי של הו  זל וש
נו, לה ה של מונה אל ד הה צנ ק בש לל ם חי הל ין לה י אי רי המ ה, של רה זה ה  י עמבודה די ים עובש מי ל ענ אות של כה רש על בש נו  לה ים של יני ר די די סנ לש
םא ל ין וש ן די דה י של ל מי ל, כה אי רה שש ל יי ד של צנ עום. ומי דה ל יש ים בנ טי פה שש ל גוי ומי כה ן לש ה כי שה םא עה תוב (תהלים קמז) ל כה של

כות. י זש לי ין בש ין בו די אי ד של אותו צנ מו לש צש ה ענ טל סש ה, ומנ מונה אל ענ סוד הה גורי א, של הו חוטי כות - זל יל בו זש לי כש הי

כות יל זש לי כש הנ י לש די כות כש זש בי תםחנ  פש לי כו  רש טה צש שות, הי פה נש י  יני דון די ה לה טה מנ ין לש רי דש הל נש סנ דו  מש עה של ה, כש אי םא רש וב
ן, טה קה ן הנ כות מי זש ים בנ ילי חי תש כות, ומנ זש תםחנ בי פש ם לי לותה דש תנ שש ן הי ל כי ענ כות. וש זש ית הנ בי או מי רש קש י ני רי המ עוד, של ין. וש די בש
מות לי כות - שש זש ין בי ה. די טה מנ ה לש זל ה וש לה עש מנ ה לש ין. זל די ה בנ לולה כות כש יות זש הש יון, לי לש על ן הה ין מי די ם הנ לה שש ני ך  ר כה חנ אנ וש
מות לי יות שש הש כות, לי זש זו  ין וש ה די ד, זל חה אל ם כש ה הי קה בש רי ק וש חה צש ה יי שום זל מות. ומי לי שש ינו  ה אי םא זל ל ה לש ין. זל די הנ
מו ת, כש מל אל ך  רל דל ת בש כל לל ה לה מה לי ה שש ם תורה הל ן לה תנ נה הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ל של אי רה שש יי ל  ם של קה לש י חל רי שש ד. אנ חה אל כש

ה. לה עש מנ לש של

ין רי דש הל נש סנ ה. וש זל ה בה לול זל יות כה הש ה לי אשונה רי כות בה ן זש יי ענ כות, ולש זש א בי לה ין אל ים די ני םא דה ם ל הי ה של אי םא ורש ב
ד צנ את, הנ צי מש םא ני כות ל זש של י כש רי המ ר. של חי אנ ד הה צנ לט הנ שש םא יי ל י של די ד, כש חה אל כםל כש יל הנ לי כש הנ ין, לש די כות בנ זש ים בי כי פש הנ מש

ה. חובה ין בש הו די זל ת, וש קל זל חנ תש ין ומי די ת בנ רל בל חנ תש ה, ומי א חובה רה קש ני א, של צה מש ר ני חי אנ הה

ים יכי רי צש ך  שום כה ה. ומי חובה ר הנ בי גנ תש םא תי ל ין, של די כות בש ר זש בי חנ ים לש יכי רי ה צש נה שה םאש הנ ל ר יום של ן, בנ ל כי ענ וש
הוא מו של רוג, כש טש א קי לה ם, אל לי ינו שה ט, אי ר שולי חי אנ ד הה צנ הנ של כש ם. של לי הוא שה שום של ד, מי חה אל יו כש הש יי ין של די כות וש זש של
ת, מל אל לום ול ם - (מלכים-ב כ) שה לי כםל הוא שה ט, הנ כות שולי הוא זש ד של צנ הנ של יתות. וכש ע מי בנ רש ם אנ הי רוג, וש טש קי

ים. מי חמ רנ ד וש סל (תהלים קג) חל

ג רל ה, הל פה רי ה, שש ילה קי ין: סש ית די יתות בי ע מי בנ רש ן אנ אותה רוג בש טש קי ט בש ין, שולי די ר בש חי אנ ד הה צנ ר הנ בי חנ תש מי של וכש
הוא (שם) צור שום של ה, מי פה רי ף. שש גל ן נל בל הוא (ישעיה ח) אל שום של ה, מי ילה קי ע. סש רה רוג הה טש קי טון הנ לש ן שי ק. כגלה נל חל וש
הו זל וש ר,  שה בה ת בנ טל שולל אי, של דנ ונ ר  שה ל בה םאכנ ר. ת שה ל בה םאכנ ב (דברים לב) ת רל ה חל זל ג,  רל ה. הל קה זה חמ ש  שול, אי כש מי
ה. יבה לי ל צש ק, ענ נל ל חל ט ענ שולי י"ם. אותו של להי ת אל לנ לש הוא (שם כא) קי שום של ק, מי נל ר. חל שה ל בה ץ כה (בראשית ו) קי
ך שום כה ה. ומי חםרה ה שש רה ר, מה שה בה ט בש ים שולי להי ת אל לנ לש אותו קי דו, וש בנ ר לש שה א בה לה ר אל אה שש םא ני ל שום של נו, מי רש אנ ובי

ע. רנ ה לש זל טוב וש ה לש זל

ד צנ קום לנ מה נו  תש יי םא  ל וש ה,  מונה אל ד הה לט צנ שש יי י של די ר כש מי שה הי ה, לש מונה אל ם סוד הה הל בה ל, של אי רה שש יי כו  רש טה צש הי וש
גו'. ים וש יקי די ם צנ ך כגלה מי ענ תוב (ישעיה ס) וש ם כה יהל לי א, עמ בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ם בה יהל רי שש לט. אנ שש ר לי חי אנ הה

ל יכה הי ת הנ ים אל לי ם נוטש ה, הי דושה קש ה הנ תורה כות בנ תומש ם של יי כנ רי י יש תי ים, שש יוני לש ים על די דה ם צש הי ים, של יאי בי נש הנ
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או רש קש ני ה, של לה עש מנ לש לות של יכה הי ם הנ מםך אותה תש ה לי טה מנ ם לש יי כנ רי י יש תי ן שש אותה ר, וש זםהנ וש ה  גנ ן נם הי י רוחות, של תי ין שש בי של
יא הי ה, של תורה ים לנ די ים עומש כי ך ייש תומש ב, כה תה כש בי ה של יא תורה הי ה, של תורה ים לנ כי ייש תומש מו של ה. כש ל פל ענ בש ה של תורה
ם שה רש לו, ני לה ים הנ יוני לש על ים בה רי בש חנ תש מי של ה, כש טה מנ לש לו של לה ים הנ כי תומש י הנ ני ז שש ה. אה זל ה בה לו זל לש כש ני ה. וש ל פל ענ בש ה של תורה

ה. בואה נש מו הנ הוא כש ה, של אל רש ז) מנ מל יהו? (רל ה. ומי בואה נש ד הנ ם צנ הל בה

מו ה כש זל ה, וש מו זל הו כש ן זל ל כי ענ ה. וש אל רש אן מנ כה ה, וש בואה ה נש לה עש מנ אן. לש כה ים מי קי ה יונש אל רש מנ י הנ לי עמ ם בנ ל אותה כה וש
ל כה שום של אות. מי בה א צש רה קש ני דוש של קה ם הנ שי ם) הנ שה רש ה (ני זל קום הנ מה ל הנ ט ענ ז שולי ה, אה זל ה בה ים זל רי בש חנ תש מי של ה. וכש זל

יו. ה הה בואה נש ד הנ צנ לום מי חמ ה ונ אל רש ה. מנ בואה נש ד הנ צנ או מי רש קש ם ני כגלה אן, וש ים כה די ם עומש ים, כגלה דושי יהלות קש ם חמ אותה

יהלות חמ הנ ל  כה שום של ה מי זל הנ ם  שי ה הנ שורל ש  קםדל ית הנ רי בש ה  אותה תוך  בש ים של רי אומש נו  חש ננ אמ ב של גנ ל  ענ ף  אנ וש
ים אי רה קש ני ם של לו הי אי ה, וש זל ם הנ שי ל הנ רויות ענ חוץ, קש דות בנ ן עומש הי ים, של כי רי יש ה, הנ ל זל ם כה זו, עי אות הנ הה ים מי אי יוצש
ים, יי יצוני ים חי תי ם בה יי כנ רי אות יש רה קש ני תות, וש יש רנ בה תוך הנ דות לש יות עומש נה שש ה. מי נה שש מי חוץ לנ א מי תה יש רנ י בה רי המ תות. של יש רנ בה

כשמו שללשמנעשלהה.

ה - (שיר ח) ל זל ה) של סוד (זל ים. וש אי נה תנ ן הנ כי ם, וש שה ים מי די כםל לומש ר הנ קנ עי ים, של ני פש ד לי עומי יא סוד של ה הי נה שש מי
ה. נה שש מי סוד הנ הו  י - זל ני די מש לנ ים. תש שי דה קר הנ ש  ה קםדל י - זל מי ית אי ל בי י. אל ני די מש לנ י תש מי ית אי ל בי אל ך  יאמ בי אמ ך  גש הה נש אל
ה, נה שש א מי רה קש ני סוד של הו הנ זל י. וש ני די מש לנ תוב תש ים, כה שי דה קר ש הנ ית קםדל אותו בי א לש יוצי ענ וש שופי ה של זל ר הנ הה נה ס הנ נה כש ני של כש של

םאת. ז ה הנ תורה ה הנ ני שש ת מי ר (דברים יז) אל מנ אל נל מו של כש

שות רש ה  נה תש ני םא  ל של סודות  הנ תות, סוד  יש רנ בה ן  הי ם  יי כנ רי יש הנ י  תי שש א.  תה יש רנ בה את  רי קש ני ה,  חוצה הנ ה  כה שש מש ני של כש
שום ה, מי לל גנ תש םא יי ם ל אוי אי ה - וש לל גנ תש ם יי ים. אוי אי יוני לש ים על מי כה חמ ק לנ ה, רנ ר סוד זל סה מש םא ני ל שום של לות, מי גנ לש

ם. עולה ת הה יג בו אל הי נש רוך הוא מנ דוש בה קה הנ ים של יוני לש על סודות הה הנ הוא סוד מי של

ית בי בש ש  מי תנ שש כםל הי הנ אשון, וש ת רי יי א בנ רה קש הוא ני יון, וש לש על ם הה עולה ד הה גל נל למםה כש י שש ימי ד בי מנ אשון עה ת רי יי בנ
ד ם עומי עולה הה וש מות,  לי שש ם בי ים כגלה יוני לש על סודות  וש ה.  נה בה לש בנ ש  מל של הנ ש  מי תנ שש הי בו  קום של מה ים, הנ שי דה קר הנ ש  קםדל

ביששלימות.

ז ם, אה יי כנ רי יש חו לנ דש ני של ה. כש חוצה ים הנ שי דה קר ש הנ ית קםדל בי חו מי דש ני סודות וש כו הנ שש מש ני מו, וש רש ים גה אי טה חמ ך הנ ר כה חנ אנ וש
תות. יש רנ בה כו לנ רש טה צש הי ים, וש יי יצוני ים חי תי או בה רש קש ני חוץ, של דו בנ מש עה

הוא ים, וש שי דה קר ש הנ ית קםדל בי יו) בש ים (הה רויי רו, ושש זש ם חה הל ים, ומי כי רי יש ים בנ יי יצוני חי ים הנ תי בה דו בנ מש י עה ני ת שי יי בנ
י, ני שי ת  יי בנ יא  הי ה, של נה שש מי ם  רה קה עי לו  אי (וש ם.  יי כנ רי יש הנ ין  בי א,  תה יש רנ בה בנ חוץ  בנ רו  אמ שש ני ים  רי חי אמ ם  אותה וש י.  ני שי ת  יי בנ
תוב, כה נו סוד הנ יש הנ ה, וש נה מל גו מי המ נש הג ה, וש נה שש מי הנ ים מי די יו לומש הה כו') וש וש יו  הה ם וש יי כנ רי יש ית הנ בי בש רו  שה לו של א אי תה יש רנ ובה

ה. א תורה צי יון תי צי י מי (ישעיה ב) כי

אשון ת רי יי מו בנ יהה כש םא הה טונו ל לש שי ב) של ל גנ ף ענ אנ י, (וש ני שי ת הנ יי בנ טון הנ לש ר שי ערבנ ים, הה אי טה חמ מו הנ רש ך גה ר כה חנ אנ וש
םא י ל ני ת שי יי בנ לום. בש שה יהה בש ן הה כי לה תוכו, וש יהה בש יד הה מי לו תה לום של שה הנ ך של לל מל הנ שום של יד, מי מי לום תה יהה בו שה הה של
זו, ה הנ לה רש עה ג בה רי טש קנ תוכו לש ים בש ני זגמה ים מש ני יו כםהמ ן הה כי לה רוג. וש טש יד קי מי ה ייש תה לה רש עה בה שום של ך, מי לום כה יהה בו שה הה

אוי. רה סוד כה כםל בש הנ י, וש ני ת שי יי ל בנ ן ענ גי הה ה ולש דה גש נל ג כש רי טש קנ בור לש ך די רי טה צש ם הי הל לה וש

ם יי כנ רי יש י הנ מוקי חמ ם לנ שה דו מי יהרש ה, וש חוצה י הנ ני ת שי יי בנ חו מי דש ני ה, וש לה רש ה עה ה אותה טה לש שה ים וש אי טה חמ מו הנ רש ך גה ר כה חנ אנ
בו יהשש של ם, וכש יי לנ גש רנ ה בה טה מנ רויים לש יו שש הה ד של ה) ענ טה ל מנ י של מוקי חמ ם הנ אותה חו מי דש ני ם וש שה דו מי ך יהרש ר כה חנ אנ ה (וש טה מנ לש
ב ל גנ ף ענ אנ אוי. וש רה יון כה לש סוד על כםל בש ג בנ הי ננ תש ם יי עולה הה הוא, וש יום הנ יו בנ לה גש רנ דו  מש עה ז - (זכריה יד) וש ם, אה יי לנ גש רנ בה

זו בו. חש אל ים נל מי עולה נו, ולש מל בו מי זש על םא נל ל חו וש דש ני של

ת דנ ת מי ת אל ענ דנ ם, יהכול לה יי לנ גש רנ ד הה ם ענ יי כנ רי יש ל הנ ך של שי מש הל ך הנ ה אםרל דה מי ו הנ ל קנ עור של שי ד בנ ענ ומודי יודי י של ומי
ים אי נה תנ ל הנ כה תות וש יש רנ בה ל הנ ך כה שום כה יון. ומי לש סוד על כםל בש הנ ה, וש דל שה י הנ רי ין קוצש הו סוד בי זל ת. וש כל של מש ני לות של גה הנ
חוץ) לנ לו  אי ם (וש יי כנ רי יש י הנ מוקי ם חמ אותה חוץ, בש לנ לו  אי ים וש ני פש לי לו  אוי, אי רה קום כה מש ים בי די ים עומש אי מורה אה ל הה כה וש

לו. גה ל וש אי רה שש דו יי ם יהרש כגלה ה, ובש ל פל ענ בש ה של א תורה רה קש ם ני כגלה ם. ובש יי כנ רש בי הנ ה מי טה מנ ולש

ה אה מש ה רוחנ טג ר אותה ערבנ תה הוא, וש יום הנ יו בנ לה גש דו רנ מש עה ז - וש ם, אה יי לנ גש רנ ת הה כנ שה מש הנ לות בש גה יים הנ תנ סש תי של ז, כש אה וש
ד ה ענ טה מנ ם לש ה אותה ידה ה הורי לה רש עה ה  אותה שום של אוי, מי רה לט כה שש ם לי דה בנ ל לש אי רה שש יי רו  זש ינחש וש ם,  עולה ן הה ה מי לה רש עה
ח טנ ל בל אי רה שש ן יי כם שש יי ז - (דברים לג) ונ ם, אה עולה תוך הה עמבםר מי תנ ץ וש צי קנ תש זו תי ה הנ לה רש עה הה ה, של אה לש הה אן וה כה ו. ומי שה כש ענ
ה זל הנ ם  עולה בה ל  אי רה שש יי ל  ם של קה לש י חל רי שש אנ ם.  יהל לי עמ ג  רי טש קנ מש א  צי מה יי םא  ל וש עמקםב,  ינ ין  עי ה  אותה עמקםב. בש ינ ין  עי ד  דה בה

ובהעולהם הנבהא.

ף אנ י. וש יעי בי שש ל הנ יכה הי ד הנ שותו עומי רש נוז, ובי גה יר וש מי ל טה יכה שות הי רש ל בי טנ ם, הוא נה עולה מוד הה יק ענ די צנ ף הנ יוסי
ה, אי ורש םא  ב ל  בה אמ ן.  קי תנ תש מי בו  של הוא,  ך  כה  - שותו  רש בי ד  עומי יר  פי סנ הנ ת  ננ בש לי ל  של ל  יכה הי הנ של נו  רש מנ אה של ב  גנ ל  ענ
ם. יי כנ רי יש ים בנ די עומש לום, וש חמ ה ונ אל רש ם, מנ הל דות מי רה פש ני גות  רה י דש תי ה, שש טה מנ ים לש רי בש חנ תש מי של נו, כש רש מנ אה ים של יאי בי נש הנ
ד לום, ענ ד חמ ה) עומי טה מנ ה (לש טה מנ ם ולש יי כנ רי יש הנ ה. מי נה טנ ה קש בואה א נש רה קש ני אותו של ה, וש אל רש ים מנ די ים עומש מוקי ם חמ אותה בש

יר. פי סנ ת הנ ננ בש א לי רה קש ני תון של חש ל תנ יכה ד הי ם עומי שה ם, וש יי לנ גש רנ ם בש יי לנ גש יעו רנ גי ינ של
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ים אי יוצש ם  שה י מי רי המ ה, של בואה נש ל הנ גות של רה דש ם הנ כגלה וש ד,  חה ם אל ד עי חה ם אל לי תנ שש הי לש ם,  יי כנ ירי ם בי יי כנ רי יש כםל  הנ
מות לי יק הוא שש די צנ ף הנ לום. יוסי ם חמ הל ה מי עמשל ננ וש ה  זל קום הנ מה ל הנ ים ענ שורי ה, וש אל רש ם מנ הל ה מי עמשל ננ וש ים,  שורי וש

לו. לה גש ה בי שוקה תש ק בי תוקי שש כםל מי לו, הנ לה גש ן בי קי תנ תש כםל הי הנ שום של כםל. מי ל הנ טנ כםל, הוא נה הנ

ם ז כגלה לו, אה יכה הי ר בש בי חנ תש הי של כםל. וכש ל הנ טנ ז הוא נה כםל, אה ן הנ קי תנ ד לש מנ יק עה די צנ ף הנ יוסי ה של עה שה ה, בש אי םא ורש ב
יות) הש חנ (לי מי שנ ת, לש חנ מות אנ לי ד ושש חה צון אל רה ם בש כםל הי הנ ים, וש תוני חש תנ ים וש יוני לש צון, על רה ה וש שוקה טםל תש ים לי רי עורש תש מי
תוב (משלי י) ן כה כי לה וש ילו,  בי שש יום בי קי ים בש די ים עומש תוני חש תנ ל הנ כה וש אוי.  רה ד כה חה צון אל רה ים בש תוני חש תנ וש ים  יוני לש על

ה. זל ם הנ עולה ד הה ה עומי זל סוד הנ יש ל הנ ענ ם. וש סוד עולה יק יש די צנ וש

ם ז כגלה ן, אה קי תנ תש הוא מי של ן. וכש קי תנ תש ה מי זל יק הנ די צנ ף הנ יוסי ד של יום, ענ קי ת בש דל םא עומל זו ל י"ר הנ פי סנ "ת הנ ננ בש לי
תוב םא כה ל ע, וש לה צי ת הנ ים אל להי ן ה' אל בל יי תוב, (בראשית ב) ונ ה כה ל זל ענ ן. וש יה נש בי ל הנ ל כה סוד של יש הנ הו  ים. זל ני קש תנ תש מי
ה שום זל יו. ומי לה ה עה נל בש כםל ני ן, הנ קה תש סוד ני יש הנ ר של חנ אנ סוד, ולש ל יש ד ענ ה עומי זל שום של א. מי רה בש יי תוב ונ םא כה ל ר, וש יצל יי ונ

נו. רש אנ י בי רי המ ה, ונ זל ד בה כםל עומי הנ

ים ני זםר פה חמ לנ ה  ינה קי תש הי וש י  חורי אמ ד הה צנ הנ ה מי תה יש הה ע, של לה צי ת הנ ים אל להי ן ה' אל בל יי ונ תוב (שם)  ה, כה אי ורש םא  ב
מו יות זו כש הש ה, לי רוי בה יון שה לש על ם הה עולה ל הה ה של גה רש ה דנ אותה ה לש עמלותה הנ ל לש כי תנ סש ן, הי בל יי ל ונ בה נו. אמ רש אנ ך בי ים. כה ני פה בש

זו.

ל כה ה  עמשות לה לנ יד, וש הולי קות ולש שש הנ ולש רםענ  זש לי יהה  ל רוחותל ת כה ן אל וי כי ין וש קי תש הי וש דו  צי ל בש כי תנ סש ן - הי בל יי עוד ונ
ך. לל מל ל הנ ה אל אה ה בה עמרה ננ ה הנ זל תוב (אסתר ב) ובה כה ה, של זל יק הנ די צנ ה? בנ מל , בנ הה יאל בי יש ך ונ ר כה חנ אנ יך. וש רי צה מו של יהה כש כל רה צש
שוקות תש ל הנ ת כה יענ ני אן מש כה ים, וש אי טה חמ ל הנ ת כה יענ ני אן מש מות. כה לי שש ר בי טי ענ תש הי עמלות ולש כםל לנ ת הנ יך אל שי מש ה הי זל של

ההרהעות.

ל ג של נל עם ל הה ים של די דה צש ל הנ כה ים וש עי רה ים הה נוגי עי ל הה ם כה שה ר, של חי אנ ד הה צנ י, בנ שי שי ל הנ יכה הי אותו הנ ינו בש אי ה של מנ
ם, הל בה ים  טועי ם  דה אה י  ני בש של שום  (ומי ם  הל בה ים  לי שה כש ני ים  שי נה אמ ם,  הל בה ג  הי ננ תש מי ה  זל הנ ם  עולה הה של וכש ה,  זל הנ ם  עולה הה
ים טועי וש ם,  הל מי ג  ני ענ תש ומי ה  נל הל נל גוף  הנ של שוקות  ותש ים  נוגי עי ה  מה כנ ים  רואי של ם,  עולה הה אותו  לש ם)  הל בה ים  לי שה כש ני
ל כה וש שוקות  תש ל הנ י כה רי המ גו'. של וש ל  כה אמ מנ ץ לש עי י טוב הה ה כי שה אי א הה רל תי תוב, (בראשית ג) ונ כה של הו  ם. זל יהל רי חמ אנ

ים בו. לויי ם תש עולה ל הה ים של נוגי עי הה

ה מה שה נש הנ ים של רי בה דש ייש  וש ה.  מה שה נש םא לנ ל וש גוף  ים לנ סי נה כש ני וש ם,  הל ה מי נל הל נל גוף  הנ ים של רי בה דש ייש  ה  זל מו  ן כש ל כי ענ וש
ה, רה שה יש ך  רל דל ים  חי לוקש של ים  יקי די צנ הנ ם  יהל רי שש אנ זו.  מי זו  דות  רה פש ני גות  רה דש הנ ן  כי ל  ענ וש גוף,  הנ םא  ל וש ם  הל מי ית  ני הל נל

ה. שה דג קש ד הנ צנ ים בש קי בה דש ני ד, וש צנ אותו הנ ם מי מה צש ים ענ עי ומונש

לו לש כה ם של מות הי י שי ני ה. שש טה מנ לש יהלות) של חמ לות (ונ יכה הי לו הנ ל אי ל כה מות של שי ר הנ אה ל שש ים כה לולי ה כש זל ל הנ יכה הי בנ
סוד יקות בש שי ן נש אותה לו בש יכה ת הי ל אל טנ עמקםב נה ינ ה, וש טה מנ ה בש לה עש ר מנ בי חנ תש ר מי כה ד זה חה ים. אל רי חי אמ מות הה שי ר הנ אה ת שש אל

ד חה אל נו. וש רש אנ בי מו של א, כש לי ם מה א שי רה קש ה ני זל י"ם, וש להי ה אל " הוה א יש רה קש ני מות, וש שי ר הנ אה ל שש ת כה ל אל ז כולי אה יון, וש לש על
ל ז כולי ים בו, אה לולי ם כש כגלה יו, וש לה ה אי שוקה תש יבות ובי בי חמ ים בנ רי עורש תש ם מי כגלה לו, וש יכה הי ם בש עולה סוד הה ר יש בי חנ תש מי של כש

ה. זל ר הנ חי אנ מו הה ם כש לי םא שה ל ם, וש לי דוש שה ם קה א שי רה קש ה ני זל אות. וש בה ה צש " הוה א יש רה קש ני מות וש שי ר הנ אה שש

ט ה שולי זל נו. וש רש מנ אה מו של כםל) כש ט בנ ה הוא שולי זל גוף, (וש תון, גוף בש חש תנ יון בנ לש ט על ה שולי ה? זל זל ה לה ין זל ה בי מנ
ך, שום כה י. ומי ני ת שי יי אשון ובנ ת רי יי ה - בנ סוד זל ה, וש טה מנ לש כםל של לות ובנ יכה ם הי אותה ה בש טה מנ גוף ולש יום הנ קום סי מש מי
מות שי ל הנ כה ה,  זל הנ ם  שי בנ ים  לי כולש נו  אה מות  שי הנ ל  כה (וש ה,  טה מנ לש של מות  שי ר הנ אה ל שש כה ת  אל ל  ה כולי זל הנ ל  יכה הי הנ
י כי רש ים דנ עי יודש ים של יקי די צנ ם הנ יהל רי שש ד. אנ ה יורי זל ה וש ה עולל - זל לו  לה מות הנ שי הנ ך  ל כה ענ נו. וש רש אנ בי של מו  ה) כש טה מנ לש של

ה. תורה הנ

ל יכה הי ת הנ ן אל קי תנ לש ד  חה אל וש ה,  טה מנ לש ר של אה שש ל הנ ת כה ן אל קי תנ לש ד  חה ים. אל די דה צש י  ני שש לי ן  קי תנ תש ה הי זל סוד הנ יש הנ
ה, טה מנ ה ולש לה עש מנ לש ים, של די דה י צש ני ל שש חוד של יי אן הנ ד כה אוי. ענ רה ד כה חה צון אל רה כםל בש ילה הנ הש יי ה של זל ה בה ן זל קי תנ י ולש יעי בי שש הנ

ה. רה שה ך יש רל דל ת בש כל לל מות, לה לי שש ד בי חה אל ד כש ינחי תש הי לש

יו רה שש ה. אנ רה שה יש ך  רל דל ת בש כל לל ה לה מונה אל דור הה ת סי ר אל די סנ חוד ולש יי ת הנ ד אל ינחי לש ענ  יודי י של ל מי קו של לש י חל רי שש אנ
ת מל ז - אל אה קו. וש שה לום נה שה ק וש דל שו צל גה פש ת ני מל אל ד ול סל תוב, (תהלים פה) חל ך כה ל כה ענ א. וש בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה בה

ה. בולה ן יש תי נו תי צי רש אנ טוב וש ן הנ תי ם ה' יי ף. גנ קה שש ם ני יי מנ שה ק מי דל צל ח וש מה צש ץ תי רל אל מי

היכל ק"ק דזעיר דבריאה

ין אי ר, וש תה סש ה הוא ני זל ל הנ יכה הי לו. הנ לה לות הנ יכה הי ל הנ כה י מי ימי ני פש ל הנ יכה הי ה הוא הנ זל ל הנ יכה הי י. הנ יעי בי שש ל הנ יכה הי הנ
תוך ם בש שה ס לש ני כה הי קום לש הוא מה הו סוד של סודות. זל תוך סוד הנ ר של תה סש ני אן הנ ל. כה לה םא גוף כש ל ש וש מה ן מנ יוקה בו דש
ים יי חנ ד. רוחנ הנ חה אל כםל כש ר הנ בי חנ תש הי צונות, לש רש ל הה ל כה צון של רוחות, רה ל הה ל כה רוחנ של ה. הה לה עש מנ לש נורות של צי ם הנ אותה

ד. חה קון אל כםל תי יות הנ הש לי ה, וש זל ה) בה ל זל (של

יונות, לש על מות הה שה נש ה) הנ יונה לש על ה הה מה שה נש ת (הנ ל אל בי קנ קום לש מה ים, הנ שי דה קר י הנ שי דש ית קה א בי רה קש ה ני זל ל הנ יכה הי הנ
א. בה ם הנ עולה ת הה יו אל לה ר אי עורי ך לש את כה רי קש ני של
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תוכו ר בש תי תנ סש יון, ומי לש על ם הה עולה תון לה חש תנ ם הנ עולה ה הה עולל יהה, של לי ם - עמ ם. עולה א עולה רה קש ה ני זל ם הנ עולה הה
ם יון. עולה לש ר על תל ים תוך סי רי תה סש ני ים לו וש בי רי קש ם של ל אותה ם כה ה עי הוא עולל ם - של ר. עולה תל סי ה בנ לל גש ני ם בו, וש לה עש נל וש
י ין מי אי ה, וש לה גנ תש םא הי ל ל) וש לה ל (כש לה ע כש םא נודנ ל ים, של רי תה סש ני ל הנ ר כה תל יון תוך סי לש צון על רה ר בש תי תנ סש ה ומי יון - עולל לש על

יר אותו. כי מנ של

ים יוני לש על ים הה רי תה סש ה תוך הנ רוסה ת פש פםרל כנ ר. הנ תה סש ני ר הנ תל ת תוך סי ה אל סה כנ רוס, מש פה ך  סה יא מה הי ת, של רםכל פה הנ
תום, סה מםר הנ שש ים לי יוני לש ים על רי תה תוך סש ה בש רוסה ת פש רםכל פה ים. (הנ רי תה סש ני ים וש ירי מי ם טש י הי רי המ ים, של רי תה סש ני יר הנ תי סש הנ לש
יון, לש ת על חנ שש ן מי מל תוכו. של יסו לש ני כש הנ נוז לש גה מון וש טה ר וש תה סש קום ני ת ייש מה פםרל כנ ן הנ ים מי ני פש תום) לי סה ר וש תה סש ה ני זל של
יו ימה מי ים  קי פוסש םא  ל ר, של אי בש הנ בוענ  מנ א  רה קש ני ר  הה נה אותו  וש א,  יוצי וש ענ  שופי ר של הה נה הנ ינד אותו  ל  ענ ים,  יי חנ הנ רוחנ 
ע פנ ל של ים, אור של שי דה קר ש הנ ל קםדל קום של מה ה מי לה עש מנ לש ש מי ת קםדל חנ שש ל אותו מי ענ כה שופי ס וש נה כש ה ני זל של ים. וכש מי עולה לש

ר. כה זה ן הנ את מי לי מנ תש ת ומי רל בל ענ תש מי ה של בה קי נש ם כי שה א מי לי מנ תש ה מי זל נורות, וש צי ם הנ תוך אותה א לש ד ובה יורי

ל ת כה ת אל לל בל קנ מש ה של לה בה קנ ר. הנ כה זה ן הנ ת מי לל בל קנ מש ה של בה קי נש ל כי בי קנ יד לש מי ן תה קי תנ תש ה מי זל ל הנ יכה הי ם הנ ך גנ ף כה אנ
יך. רי צה ן של מנ ל אותו זש ם כה בו) שה כש ענ תש הי רו (וש בש ענ תש הי ם, וש עולה דות לה יורש דושות של קש מות הנ שה נש הנ רוחות וש הה

ח מנ שש ז יי אה ם, וש קםדל מי ם כש עולה ח הה מנ שש יי יהבםאו וש מות, וש שה נש ן הנ ל אותה לו כה בש יקנ , וי יחנ שי מה ך הנ לל םא מל יהב ד של בו ענ כש ענ תש יי
יו. עמשה מנ ח ה' בש מנ שש ר (תהלים קד) יי מנ אל נל מו של ם, כש קםדל מי רוך הוא כש דוש בה קה הנ

ן גנ רוך הוא בש דוש בה קה ענ הנ עמשי תנ שש מי עמשוענ של שנ הנ רוחות, וש ל הה ים של נוקי פש תנ הנ ים וש נוגי עי ים הה יהמי ה קנ זל ל הנ יכה הי בנ
חוד יי כםל בש ל הנ ר של של קל ד, הנ חה אל כםל כש יות הנ הש לי ד וש חה אל כםל כש ר הנ בי חנ תש הי כםל לש ג הנ נל עם כםל וש ת הנ שוקנ יא תש אן הי ן. כה דל עי

ד. אן עומי ד כה חה אל

ין אי ה וש שוקה ם תש הל ין לה אוי לו, אי רה ד כה חה אל ד וש חה ל אל ים, כה יוני לש על ים הה רי יבה אי ים בה רי בש חנ תש ים מי רי יבה אי ל הה כה של כש של
י זנ ד, אמ חה חוד אל יי ת בש דל ינחל תש אן מי ל כה רות של בש חנ תש הי הנ של לוי. כש אן תה כםל כה הנ ה, וש זל ל הנ יכה הי ל הנ חוד של יי ק בנ ג, רנ נל ם עם הל לה

ים. חי מי ים ושש ירי אי ם מש חות, כגלה מה שש ל הנ כה ים וש ני פה ת הנ רנ אה ל הל כה ים וש רי יבה אי ל אור הה כה

דוש קה ל הנ תו של בה המ אוי, אנ רה מות כה לש תנ שש הי י הנ קוני ת תי ן אל קי תנ ים ולש דורי ר סי די סנ ענ לש יודי י של ל מי קו של לש י חל רי שש אנ
ם. עולה ן הה לות מי טש בנ תש רות ומי עות עובש רה רות הה זי גש ל הנ כה ים וש יני די ל הנ ז כה אה א. וש בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה רוך הוא בה בה

ם ים כגלה לי בש קנ ד. ומש חה אל תון כש חש תנ יון וש לש על עמשוענ  ל שנ ל של יכה ג, הי נל ל עם ל של יכה ה, הי שוקה ל תש ל של יכה ה הי ל זל יכה הי
ר תל סי ד בש ה עומי ל זל יכה ה הי ל זל ענ ם. וש לי חוד שה יי יך בש רי צה מו של כםל כש ד הנ ינחי תש הי כםל ולש יר לנ אי מי יון של לש על ר הה ני ל הנ אור של הה
ר כה ד, זה חה אל כםל כש יום הנ ית קי רי יות בש הש ר, לי נוז יותי גה ר וש תה סש ה מג ים, זל רי תה סש ם מג כגלה ב של ל גנ ף ענ כםל. אנ הנ נוז מי כםל, גה הנ

ים. מי לי יות שש הש ה, לי בה קי ונש

ל כה נו  מל אות מי יוצש קום של מה הו  זל שום של ץ. מי רל אה ל הה דון כה הוא אמ ית, של רי בש רון הנ א אמ רה קש ני ה  זל ל הנ יכה הי הנ
ת תי ה לה טה מנ ה לש לה עש מנ רוך הוא מי דוש בה קה ל הנ חוד של יי ת הנ יך אל שי מש הנ ה, ולש טה מנ חוד לש ד יי ינחי ם לש עולה ל הה מות של שה נש הנ

ם. שה או מי יהצש קום של מה סות לנ נה כש ני יק וש די צנ או מי ך יהצש ר כה חנ אנ יק, וש די צנ סות לנ נה כש ני יק וש די צנ או מי יהצש שום של יק, מי די צנ לנ

ך ר כה חנ ה. אנ טה מנ לש יק של די צנ סות לנ נה כש ני וש נו  מל אות מי יוצש ך  ר כה חנ אנ יק, וש די צנ כםל מי הנ חנ  ה לוקי זל ית הנ רי בש רון הנ אמ
ה טה מנ ומי ה  לה עש מנ מי לולות  כש מות  שה נש הנ ל  כה יו  הש יי של ה,  זל הנ ית  רי בש הנ רון  אמ לנ סות  נה כש ני וש ה  טה מנ לש של יק  די צנ הנ מי אות  יוצש

ים. די דה י צש ני שש מות מי שה ן נש יק אותה די צנ הנ חנ מי ה לוקי זל ית הנ רי בש רון הנ אמ ים. ונ די דה צש ל הנ כה מות מי לי יות שש הש לי

יום קי כםל, הנ ל הנ קון של ה הוא תי זל קום הנ מה ן הנ כי לה ים, וש מי עולה ר לש אי בש הנ ד מי רה פש ינו ני ר אי אי בש בוענ הנ ה, מנ אי םא ורש ב
ר של קל ד בש חה ה אל טה ה ומנ לה עש יות מנ הש ד לי חה אל ר כש של קל הנ חוד וש יי אן הוא הנ אוי. כה רה כםל כה ם בנ לי יות שה הש גוף, לי ל הנ ל כה של

ים. ני פה ים בש ני כםל פה א הנ צי מה הי ה, ולש זל ה מי ים זל רי יבה אי ל הה ים כה די רה פש ין ני אי ד, של חה אל

כםל יר הנ אי הה ים, לש ני פה ים בש ני לות פה כש תנ סש הי קון הנ ת תי יש אל חי כש חור, מנ אה תו מי טה ש מי מי שנ מש י של ינו, מי ני ה שה ל זל ענ וש
א, קה וש תו דנ שש אי תו. בש שש אי ק בש בנ דה ר (בראשית ב) וש מנ אל נל מו של אוי, כש רה קות כה בי דש ים בי ני פה ים בש ני כםל פה א הנ צי מה הי ד ולש חה אל כש

תו. שש י אי חורי םא אמ ל וש

ד חה אל וש י,  שי שי ל הנ יכה הי ד הנ חה ן, אל שוקות הי י תש תי ה. שש טה מנ ף הוא לש יוסי וש ה,  לה עש מנ לש עמקםב הוא  ינ ם.  ם הי יי ננ שש
ה זל הנ מוש  שי ה בנ טה מנ לש ה של שוקה תש עמקםב. הנ ל ינ נוטי יקות של שי ן נש אותה ה בש לה עש מנ לש ה של שוקה תש ה. הנ זל י הנ יעי בי שש ל הנ יכה הי הנ
ת רוחנ ל אל עמקםב נוטי ל ינ ד של צנ הנ ים. מי יי חנ ת רוחנ הנ ית אל רי בש רון הנ ה) אמ ל (זל לו נוטי לה ים הנ די דה צש י הנ ני שש ף. מי ל יוסי נוטי של

ה בו לה עש מנ לש ים של יי חנ ת רוחנ הנ ס) אל נה כש ני יקות) (וש שי ן נש אותה יס (בש ני כש יקות, ומנ שי ן נש אותה ק בו בש בה דש ני ה של לה עש מנ לש ים של יי חנ הנ
ה טה מנ יק לש רי הה מות לש שה ל רוחות ונש ה נוטי זל ל הנ יכה הי גוף, בנ יום הנ סי ה, בש טה מנ הוא לש ף של ל יוסי ד של צנ הנ נו. מי מל זון מי הי לש

ה. זל ם הנ עולה לה

ם יי דנ ם שה אותה בש בםענ  נש לי ן כםחנ  נותי וש ט  שי פנ תש עמקםב מי ינ ל  ד של צנ ים. הנ די דה י צש ני שש ים לי די רה פש ני לו  לה ים הנ די דה צש י הנ ני שש
ים יהמי קנ וש ים  יי חנ ם  הי של ים,  דושי קש ים  כי אה לש מנ ם  אותה ת  אל ם  הל בה יק  יני ומי ים,  יי חנ הנ רוחנ  ה  אותה מי ים  אי לש מנ תש מי של
ת דל רל רוחות לה מות וש שה ה נש עושל ים, וש ני פש ן כםחנ לי נותי ה וש שוקה תש ס בי נה כש ף ני ל יוסי ד של צנ יום בו. הנ קי ים בש יהמי קנ ים, וש מי עולה לש

ם. עולה י הה ני ם בש הל ין בה זי הה ה ולש טה מנ לש
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ל ה. כה טה מנ זון לש ה לה זל ה, וש לה עש מנ ין לש זי הה ה לש ה. זל טה מנ ה לש זל ה וש לה עש מנ ה לש לו, זל לה ים הנ די דה צש י הנ ני ים שש יהמי ן קנ ל כי ענ וש
ה קל שש גוף ומנ ל הנ ת כה ן אל ף זה ה, יוסי ל זל ם כה עי ד הוא. וש חה סוד אל ד וש חה כםל הוא אל הנ ן) וש כי לה אוי לו. (וש רה ד כה חה אל ד וש חה אל
צון רה בש ה  זל הנ ית  רי בש הנ רון  ק אמ בה דש ני ובו  ה,  טה מנ לש ד  יורי עמקםב  ינ ל  קות של בש דה הי ל הנ של זו  הנ ים  יי חנ הנ רוחנ  מי אותו. של
ים אי לש מנ תש ד, מי חה אל ר כש בי חנ תש כםל מי הנ של ף, וכש ל יוסי קות של בש דנ תש ה הי אותה ה בש טה מנ ים לש יי ה רוחנ חנ ת אותה דל יורל ה, וש לה עש מנ לש
ד ינחי ים ולש רי שה שםר קש קש ענ לי יודי י של ל מי קו של לש י חל רי שש ד. אנ חה כםל הוא אל ך הנ שום כה כםל, ומי יק לנ ני הה ם לש יי דנ שה ם הנ אותה
ד חה כםל אל יות הנ הש ד, לי חה ל אל לה כש כםל בי , הנ רוחנ ר, רוחנ בש יבה אי ר בש יבה יק אי בי דש הנ י לש די אוי כש רה ב כה לי צון הנ רש תו בי לה פי תש חוד בי יי

כהרהאוי.

ים די ינחמ תש ם מי בות כגלה כה רש לות ומל יכה ם הי ל אותה כה וש לו  לה דושות הנ קש רוחות הנ הה של ה, כש זל ל הנ יכה הי ה, הנ אי םא ורש ב
םא ל וש ם,  הל ת בה רל תל סש ת ני חנ ה אנ דה קג יא נש הי ם, של ל כגלה של זו  ה הנ יונה לש על הה רוחנ  י הה זנ ד, אמ חה ר אל של קל ים בש אי צה מש ני ד וש חה אל כש
ר שי קה הי נו, לש רש מנ אה י של פי כםל כש ל הנ ר של של קל חוד בנ גוז, יי אל ך - הה נש ימה סי ה. וש יונה לש על מו הה ת כש רל תל סש ית רוחנ ני עמשי ננ ה, וש לה גנ תש מי

ד. חה אל ה) כש בה קי ר ונש כה מות (זה לי שש ם בי לי כםל שה יות הנ הש ה, לי זל ה בה זל

אוי לו רה ד כה חה אל ד וש חה ל אל ת כה ק) אל פי סנ ד (ולש ינחי ן ולש בה רש חוד) קה ד (יי ינחי ה לש ן עולל בה רש קה ן, הנ מו כי נו כש רש אנ י בי רי המ ונ
ה, זל ה בה ים זל לולי ה. כש ירה שי ם בש יי וי לש הנ צון, וש רה חוד בש יי ל הנ ר של של קל ין בנ יהמי הוא לש ן של כםהי ה - הנ עולל ן של שה עה הל אותו  מי

אוי. רה ד כה חה אל לול כש כםל כה יות הנ הש ר, לי יבה אי ר בש יבה ם אי קומה מש ים בי רי בש חנ תש מי ד של , ענ רוחנ ל, רוחנ בש יכה הי ל בש יכה הי

כםל ל הנ ה של יונה לש על ה הה מה שה נש ז הנ ים, אה תוני חש תנ ים בנ יוני לש על ים הה רי יבה אי ד, הה חה אל כםל כש ם הנ לה שש ני של כש נו, של רש אנ י בי רי המ ונ
ס נה כש םא ני ל ע וש םא נודה ל אותו של ים, וש כי רש בה תש ים מי תוני חש תנ הנ ים וש יוני לש על ל הה כה כםל, וש ה לנ ירה אי ם ומש כגלה ת בש סל נל כש ני ת וש רל עורל תש מי
ם שי בנ תש ד, ומי חה ר אל של קל כםל בש ר הנ שה קש ני ין סוף, וש ד אי ה ענ כםל עולל ז הנ ים, אה מי עולה ס לש פה תש ני ינו  אי צון של רה בון, הה שש חל בש

ר. תל סי ים בנ ני פש תוך ובי צון לש רה אותו הה

ל כולי ה של בה שה חמ מנ ר הנ תל ס סי נה כש ה ני זל אור הנ תוך הה כםל. בש יר לנ אי ים ומי ני פש לי י וש ננ פש ה לי ה עולל יונה לש על ה הה מה שה נש אור הנ
ה) זל צון הנ רה ה (הה עולל ס, וש םא תופי ל ס וש תופי ם, וש שי בנ תש יר ומי אי ה מי בה שה חמ מנ צון הנ רש אותו  ים בש ני פש לי י וש ננ פש לי כםל, וש ת הנ אל

ס בו. ה תופי טה מנ לש אור של ה, הה ה עולל זל של פםס בו. וכש תש ה לי בה שה חמ מנ צון הנ תוך רש מי

נו, רש מנ אה י של פי ה כש ם זל ה עי ים זל רי שה קש ז ני אה אוי. וש רה ד כה חה אל כםל כש ך הנ רי בה תש הי א ולש לי מנ תש הי ר ולש שי קנ תש הי כםל, לש ן הנ כי וש
נוז בו גה ר וש תה סש ני אור של יון בה לש על אור הה ד, הה חה אל ה כש בה קי ר ונש כה ל זה ים, סוד של יוני לש על ים בה תוני חש לות, תנ יכה הי לות בש יכה הי

ד. חה חוד אל יי אוי בש רה א כה צה מש כםל ני הנ ד של ר, ענ נוז יותי גה ה של מנ לול בש נוז כה גה אותו הנ ר, וש יותי

ר - צי קנ יך. לש רי אל יך - הל רי אמ הנ ך לש רי טה צש הי של ם. כש עולה י הה ני ל בש כה בונו מי דור רי ת סי ר אל די סנ ענ לש יהה יודי ה הה ן מםשל כי לה וש
י ידי א לי סוף בה ה, בנ ן בה יי ענ תו ומש לה פי תש יך בי רי אמ מנ י של ינו, מי ני ה. שה א לה א נה פה א רש ל נה נו, (במדבר יב) אי רש אנ בי מו של ר. כש צי קי

יו. ים יהמה יכי רי אמ תו, מנ לה פי תש יך בי רי אמ מנ י של ינו, מי ני שה ב. וש ב לי אי כש

תוב, (משלי טו) כה הו של ב? זל ה לי יזל ב, אי ב לי אי י כש ידי א לי ר בה צי קנ יך לש רי צה קום של מה יך בש רי אמ מנ י של ר - מי בה דה סוד הנ וש
ה, לה עש מנ ד לש כםל עומי י הנ רי המ בו, של יך  רי אמ הנ םא לש ל וש ר  צי קנ לש יך  רי צה קום של הוא מה שום של יד. מי מי ה תה תל שש ב מי טוב לי וש
ן יוה כי ד. וש חה חוד אל יי ד בש חה כםל אל ילה הנ הש יי יכות, של רי םא אמ ל ה לש לה עש מנ לש ר של של קל שםר אותו בנ קש יכו, לי שי מש הנ םא לש ל יך של רי צה וש
יך, רי צה קום של מה בש ך  אםרל בה יך  רי אמ מנ של וכש ים.  נוני חמ תנ בש ן  ני חנ תש הי ולש ך  אםרל בה יך  רי אמ הנ לש ך  צםרל ין  אי ז  אה ד,  חה אל כש ר  שה קש ני של
ים רי שה ר קש ה קושי לה פי תש חוד הנ יי שום של רוך הוא, מי דוש בה קה ל הנ בודו של הו כש זל תו, וש לה פי ל תש בי קנ רוך הוא מש דוש בה קה הנ

ה. טה מנ ה ולש לה עש מנ כות לש רה ה בש בל רש ומנ

ה. יונה לש ת על רל חל אנ ל רוחנ  בי קנ לש יא רוחנ  הי זו  ה הנ דה קג נש הנ וש ת,  רל תל סש ת ני חנ ה אנ קודה ת נש ילמל ה קנ זל ל הנ יכה הי הנ תוך  בש
ץ עי מו הה ת, כש חנ יות אנ הש זו לי בות זו בה כה רש ני ת. וש חנ קות אנ בי ת ודש חנ ן אנ הי זו וש סות זו בה נה כש ז ני , אה רוחנ ה רוחנ בש שורה של וכש
רםן המ י אנ ני ם בש מו אותה ינו, כש ינו מי אי של ין בש יב מי כי רש מנ י של מי ינו. אוי לש מי ין בש ד, מי חה ם אל הי ה וש זל ה בה ים זל יבי כי רש מנ ה של זל הנ

ינו. ינו מי אי ר של חי אנ ץ בש יב עי כי רש הנ צו לש רה של

ק לל חי ה ייש  זל - לה ה  תה גה רש דנ ה בש גה רש לו, דנ יכה הי ל בש יכה רו, הי שש קי ר בש של שםר קל קש לי ענ  יודי ינו, וש מי ין בש יב מי כי רש מנ י של ומי
ינו מי ין בש ד, מי חה ה אל עמשל כםל מנ הוא הנ ה וש זל ה בה ם זל לה שש ני של כםל. וכש מות הנ לי י שש ן זוהי כי לה נו, וש רש אנ בי מו של א, כש בה ם הנ עולה בה

ה. בה כה רש ה מל עמשי א מנ רה קש זו, הוא ני מות הנ לי שש הנ א מי יוצי של

זו, ה הנ בה כה רש מל ל הנ ה של עמשי ם הוא מנ דה אה א. וש לי ם מה ם. שי דה אה ת הה ים אל להי ר ה' אל יצל יי ה - (בראשית ב) ונ סוד זל וש
ענ יודי י של י מי רי שש א. אנ לי ם מה ים, שי להי ז ה' אל ה, אה זל ה בה ים זל מי לה שש ני של כםל. וכש מות הנ לי ל שש ה של עמשל ה, מנ זל ה בה יב זל כי רש מנ של

אוי. רה חוד כה יי ת הנ ד אל ינחי ה ולש מונה אל י הה רי שש ת קי שםר אל קש לי

דוש, קה הנ ם  שי הנ הוא  ך  כה לו,  אי בש לו  אי ים  רי בש חנ תש מי ים  יוני לש על ים  דושי קש מות  שי ם  נה ילשש של מו  כש ה,  אי ורש םא  ב
ה הוא זל ם הנ שי הנ וש ע,  צנ מש אל ה הוא בה זל ם הנ שי הנ וש ה,  לה עש מנ ה הוא לש זל ם הנ שי ה. הנ טה מנ לש ש  רי פה תש הי וש ה  לה עש מנ לש ש  רי פה תש הי

יו, לה עה ר של תה סש ני ר הנ תל סי יון בנ לש על ם הה עולה כםל. הה ל הנ סוד של ד, הנ חה דוש הוא אל קה ם הנ שי הוא סוד הנ ה של " הוה ה. יש טה מנ לש
, יהה לל עה ה של יונה לש על ה הה דושה קש ה הנ בה כה רש מל ע, סוד הנ צנ מש אל ר הה תל סי תון בש חש תנ ם הנ עולה ד. הה חה הוא אל מו, וש ף עי תי תנ שש הי של
ה הוא ם זל ע, שי צנ מש אל ה הוא בה ם זל ה, שי לה עש מנ ה הוא לש ם זל ים. שי להי יה אל ה יש דוש זל קה ם הנ ה, סוד שי אי םא ורש נו. (ב רש אנ ובי
תון חש תנ ם הנ ה סוד עולה טה מנ ד. לש חה הוא אל וש יו  לה עה ימות של תי סש ל הנ תום של סי א בש בה ם הנ ה סוד עולה לה עש מנ ה. לש טה מנ לש

ר.) בםאה ה, ומש יונה לש על ה הה דושה קש ה הנ בה כה רש מל סוד הנ ע בש צנ מש אל ד. בה חה הוא אל מו וש ף עי תי תנ שש יו מי לה עה יון של לש על ם הה עולה וש
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ת חנ אנ ת וש חנ ל אנ כה שום של אות, מי בות יוצש כה רש ע מל בנ רש ה אנ זל ד הנ צנ הנ בות, ומי כה רש ע מל בנ רש אות אנ ה יוצש זל ד הנ צנ הנ מי
ם שי סוד הנ ע, בש בנ רש אנ ע בש בנ רש אנ ם הה ן כגלה כי וש גות.  רה דש ים בנ לי כש תנ סש מי של ע, כש בנ רש ן אנ ה הי בה כה רש ל מל ה, כה עה בה רש אנ ת לש דל רל פש ני
ת, חםשל י נש רי אות (זכריה ו) הה רה קש ן ני הי ה, וש זל ם הנ שי עות בנ נוסש דות וש עומש בות של כה רש ן מל אותה "י, בש נה דם הוא אמ דוש של קה הנ
ים, די דה ה צש לשה שש ים בי די ם עומש הי וש ים.  תוני חש ים תנ רי הה ייש  וש ים  יוני לש ים על רי הה ייש  ים.  רי הה ייש  וש ים  רי הה ייש  שום של מי

ת. חםשל ף ונש סל כל ב וה הה תוך זה ים מי אי יוצש וש

ל יכה הי הנ תוך  בש של יו"ד  נו"ן  "ת  לל דה "ף  לל אה תוך  מי אות  יוצש של בות  כה רש מל ן  אותה של שום  מי ה,  טה מנ לש ת  חםשל נש הנ
מו יר, כש פי סנ ת הנ ננ בש תוך לי םאל, מי מ ין ושש י רוחות יהמי תי ן שש תוך אותה אות מי יוצש בות של כה רש ע מל בנ רש ן אנ הי אשון, של רי הה

ת. חםשל י נש רי ם הה הי ים, וש רי י הה ני אות שש רה קש ן ני ם, הי נו שה רש מנ אה רוחות של י הה תי לו שש נו. אי רש מנ אה של

ם שי אותו הנ שות בש מש תנ שש מי בות של כה רש ע מל בנ רש ן אנ אות אותה ת, יוצש חםשל י נש רי אות הה רה קש ני י רוחות של תי ן שש אותה מי
בות, כה רש ים ומל סוד סוסי ם בש עולה ה בה לל ל אי ים ענ יחי לי ם שש כגלה ים. וש ני פה ל הנ ענ פו"ן, בנ לש דנ נש סנ ע בש קה שש ני "ת של לל "ף דה לל ל אה של

ה. ים אותה יעי סי מנ ים של ל סוסי ה ענ בה כה רש ייש מל שום של מי

הוא וש "א,  הי יו"ד  בש "ת  לל דה "ף  לל אה ל  לה כש ני של נו,  רש אנ בי של מו  כש "א,  הי יו"ד  בש ל  לה כש ני ה  זל הנ דוש  קה הנ ם  שי הנ וש
ה מה כנ ט לש שי פנ תש ה מי זל ים, ומי יי ים חנ להי ייש אל שום של ר, מי חי ם אנ שי ל בש לה כש םא ני ים ל להי ר, אל אי בה תש י ני רי המ "י. ונ הי דונה הנ אמ יש

ט. שי פנ תש א מי לה ס, אל ני כנ תש םא מי ל ים, וש די דה צש

בו דוש, של קה ם הנ שי ל הנ רוף של צי יות הנ אותי סוד הה "א, בש א"ו הי "א וה מות - יו"ד הי שי ל הנ ת כה ל אל כולי ם של שי הנ
חות טש תנ שש הי ים בש ני וה ם גש יי ננ ים ושש עי בה רש אנ ים בש די דה ה צש מה כנ מות בש שי ים הנ עולי ד של יו, ענ דה דה ל צש כה ף בש רי צה ן לש כםהי ענ הנ יהה יודי הה

מות. שי ל הנ ת כה ל אל כולי הו של זל ק, של זה חה יצוץ הל ני ל הנ ה של נורה מש הנ

רות, בה חג רות מש חי לולות אמ כש לו  לה יות הנ אותי ן. בה ימה מות. אאלדהניי"ם סי שי ל הנ ת כה ל אל ה כולי זל ם הנ שי הנ וש
יות אותי פות הה רש טה צש ק, מי זה חה יצוץ הל ני ל הנ ה של נורה מש ת הנ טל של פנ תש ה ומי נוטה של ך כש ר כה חנ סות. אנ נה כש לו ני אי אות וש לו יוצש אי וש
ים יוני לש ים על דושי קש לי רו  סש מש ני לו  אי לו. וש לה יות הנ אותי ע הה שנ סוד תי יות בש אות אותי יוצש יות וש סות אותי נה כש ני ה, וש תוכה בש
מות ף שי רי צה ן לש כםהי הנ ענ  יהה יודי הה של מו  יות כש אותי מות הה ל שש חוד של יי ף  רי צה יות, לש אותי ל סוד הה של ך  רל דל ת בנ כל לל לה

שומות. יות רש אותי בש

יות חנ ים) רוחות וש פי רה ם (שש אותה נו, של רש אנ י בי רי ם. המ דה י אה די ן יש ם (יחזקאל א). כגלה יהל פי נש ת כנ חנ תנ ם מי דה י אה ידי וי
י לי עמ ל בנ בי קנ לות ולש פי ל תש בי קנ ם לש הל לה ם של יי פנ נה כש ת הנ חנ ם תנ יי דנ יה ם, וש יי פנ נה ם כש ם עי ים) כגלה ני אופנ יות וש חנ ים וש רובי ים, (כש ני אופנ וש
ל בי קנ ים לש חי תה פש תםחנ  פש לי ם, וש יהל שותי קה ם ובנ יהל לותי פי תש ם בי דה י אה ני ל בש בי קנ קומות לש ים ומש רי תה ם, אמ דה י אה די ה. יש שובה תש

ם. צונה עמשות רש לנ ים וש רי שה שםר קש קש לי ד וש ינחי ם, לש אותה

ים דושי מות קש ם שי הי לו  ם, אי דה י אה ני בש לי ים  די עומש ם, של דה י אה די יש ים  אי רה קש ני של לו  לה קומות הנ מש הנ וש ים  רי תה אמ הה וש
ים רי עה שש ל הנ כה ם בש יהל שותי קה בנ ם ובש יהל לותי פי תש ם בי דה י אה ני ים בש סי נה כש ם ני הל בה שום) של ה, (מי גה רש דנ ה וש גה רש ל דנ כה ים בש טי שולש של
מות לו שי אי י, וש נוני כונש יש י ונ שוני יך עה ה - (תהלים קיט) יהדל סוד זל ה. וש לה עש מנ ים לש תוני חש תנ ים הנ טי ה שולש זל ים, ובה יוני לש על הה

קשדושיים.

א לה ם? אל יי מנ שה ל הנ ים יהדו ענ רי הה יך יהכםל לש י אי כי ם (שמות ט). וש יי מנ שה ל הנ ך ענ ת יהדש ה אל טי ה נש ל מםשל ר ה' אל םאמל י ונ
קום ך, מש קומש ך - מש ה. יהדש טה מנ ה לש לה עש מנ לש ה מי כה שה מש ד. הנ יירנ ם ונ יי מנ ייט שה ר (תהלים יח) ונ מנ אל נל מו של ן, כש כי רש ה - הנ טי נש
מות שי סוד הנ ים בש תוני חש תנ הנ וש ים  יוני לש על ל הה כה וש דוש.  קה ם הנ שי סוד הנ ה בש זל וש ה,  תוכה רוי בש ה שה תה אנ של ך  לש ה של גה רש דנ הנ
ם י אותה רי שש ם. אנ יהל ידי ה בי חל מש יי י של ין מי אי ים, וש יוני לש על לות הה יכה הי ם לנ דה י אה ני ים בש סי נה כש ם ני הל ים, ובה די עומש ים וש עי נוסש

ה. מונה אל סוד הה עו בש טש םא יי ל י של די ת, כש מל ך אל רל דל ת בש כל לל לה אוי וש רה ם כה בונה חוד רי ת יי ר אל די סנ ים לש עי יודש של

ה זל ה מי ים זל ני שג ם מש בות, כגלה כה רש יות ומל ם חנ כגלה ה, וש מונה אל תוך הה יון בש לש לו ייש סוד על לה לות הנ יכה הי ה, בנ אי םא ורש ב
לות יכה הי ת הנ ענ בש שי טוב. בש לש יהה  עמרותל ת ננ אל וש הה  נל שנ יש - (אסתר ב) ונ ך  נש ימה סי ן, וש קי תנ תש הי טוב לש ה לש לל אי ה בש לל ל אי לי כה הי לש
ן, אותה ר  די סנ לש ענ  יודי של י  מי ל  של שות  קה ובנ לות  פי תש סות  נה כש ני וש ה  זל בה ה  זל ם  לי תנ שש ני של כש ה,  לה עש מנ לש של מות  לי שש הנ לו  לה הנ

ך. לל מל ית הנ בי ה מי ת לה תל יות לה אג רש רות הה עה נש ע הנ בנ ת של אי ר וש מנ אל נל מו של ה, כש לה עש מנ ן לש ינה קי תש הנ לש

ה ן טובה בל אל יר, של פי ה סנ טובה ן הנ בל אל ל הה אור של ך. הה א חםשל ר אור ובורי אשון - (ישעיה מה) יוצי רי ל הה יכה הי הנ
ם ה' כגלה יך  עמשל מנ בו  ה רנ ך. (תהלים קד) מה חםשל םאל, אור וש מ שש לי וש ין  יהמי נו, לש רש אנ בי של מו  ים, כש די דה י צש ני שש ת לי צל נוצל
דוש קה ם הנ שי ז, הנ אה דו מי בנ ם לש רומה מש ך הנ לל מל גו'. הנ יך וש נל יה נש ץ קי רל אה ה הה אה לש ים, מה לי גנ לש גנ ים וש ני ם אופנ , כגלה יתה שי ה עה מה כש חה בש

ם. ימות עולה א מי שי ננ תש יר ומי וי אמ ה בה עולל הו של זל מות, וש י שי ני שש ם בי לי דוש, שה קה ם הנ שי ל הנ ל של לה כש "י, הנ הי דונה המ אנ יש

ל סודות של ל הנ כולי נות) של טנ יות קש ל אותי כולי סוד של "ל, (הנ יאי ני פה ה, אורש עה דול די רוך גש ל בה י - אי ני שי ל הנ יכה הי הנ
בוד ה'. כש רוך  ה ובה שה דג קש יא הנ אן הי כה רוך. וש ובה דוש  ים קה רי אומש ם של אן הי א. כה יתה א בי פה לש ל אנ נות של טנ יות קש אותי

נו. תי ימות יי עי רוך נש ל בה אי י - לה ישי לי שש ל הנ יכה הי הנ

אורות ים הה לי גש לש גנ תש אן מי כה שום של ית. מי אשי רי ה בש עמשי יד מנ מי ל יום תה כה טובו בש ש בש די חנ מש י - הנ יעי בי רש ל הה יכה הי הנ
מו ל, כש א אי רה קש ני ין של יהמי אור הנ ם בש עולה יים בה קנ תש הי ם לש קםדל מי ש כש די קנ תש ים, מי יי חנ הוא לש י של ם. מי עולה ל הה ים של יני די הנ וש

נו. רש מנ אה של
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א רה קש ני ל של יכה הי ל הנ ה של בה המ ל אנ ה של יכה שי י מש זוהי וש ם,  ת עולה בנ המ א אנ רה קש ני ה  זל ל הנ יכה הי י - הנ ישי מי חמ ל הנ יכה הי הנ
ל סוד של ה, בש בה המ אנ ל בש אי רה שש יי מו  ענ ר בש בוחי ה ה' הנ תה אנ רוך  ינו, בה להי ה' אל נו  תה בש הנ ם אמ ת עולה בנ המ י אנ זוהי ה, וש בה המ אנ

אי"ל שנדנ"י.

י רי המ לו). של אי (לש לו  לות אי יכה ין הי יק בי סי פש הנ םא לש ל ים של יכי רי יהם. וצש קנ וש כון  נה וש יב  צי ינ וש ת  מל י - אל שי שי ל הנ יכה הי הנ
ים טי שולש ים של דושי קש מות הנ שי סוד הנ ה בש לל אי ה בש לל ים אי רי שה קש ני ד, וש חה אל ים כש רי בש חנ תש צון מי רה הה ה וש לה פי תש ת הנ כנ שה מש הנ בש

ד. חה אל ד וש חה ל אל כה בש

ב, לי צון הנ אן הוא רש קול. כה ע הנ מה שש םא ני ל ש, של חנ לנ סודות בש ח. סוד הנ תה פש י תי תנ פה י שש נה דם י - אמ יעי בי שש ל הנ יכה הי הנ
ה זל ה בה ד) זל חה אל ד בש חה ל אל כה י (וש יעי בי שש י בי יעי בי שםר שש קש לי וש ין סוף,  ד אי ה ענ לה עש מנ ה לש טה מנ צון מי עמלות רה הנ ן ולש וי כנ תש הי לש
י יעי בי הוא שש ים, (של יי חנ קור הנ מש מות מי עולה ל הה כה כות לש רה בש שםך  מש ה, לי טה מנ ה לש לה עש מנ מי ך  ר כה חנ אנ ה), וש לה עש מנ ה לש טה מנ (מי
ל יות של אותי ל סוד הה ם של יי יננ עי ת הה ימנ תי סש ב ובי לי צון הנ רש ה) בי ינה כי שש זו הנ יון (וש לש על י הה יעי בי שש ל הנ יכה הי הוא הנ ה) של לה עש מנ לש

ים. דושי ים קש יוני לש מות על ה שי עה בש שי

אשון, רי ל הה יכה הי הנ הו  זל ה, וש אשונה רי ה הה כה רה בש י הנ ים, זוהי יי חנ קור הנ הוא מש ה, של זל יון הנ לש על י הה יעי בי שש ל הנ יכה הי הנ
ה טה מנ לש ה של זל י מי רי המ י. של יעי בי שש י בי יעי בי ה, שש זל ה בה ר זל בי חנ ה לש טה מנ לש י מי יעי בי שש טםל הנ לי ה, וש טה מנ ה לש לה עש מנ כםל מי ית הנ אשי רי

יון. לש על ל הה יכה הי ס לנ נה כש ני י של ס מי נה כש ני

ל סוד בוי של לות רי יכה הי ל הנ כה ים, וש ני אופנ ים וש פי רה יות ושש חנ לול בש ים, כה תוני חש תנ ל הנ ל כה בוי של רוך - רי הו סוד בה זל וש
מו לש שש ני סודות של הנ כות וש רה בש הנ לו וש לה ים הנ בויי רי ל הה כה רו"ך בש א בה רה קש ז ני אה ה, וש יזה ני גש תוכו בי ה בש שורל ים של שי דה קר ש הנ קםדל

בו.

ם ל אותה כולי "ת. ה' של אה הו  זל וש יות.  אותי ל כ"ב הה ל כה ל של לה כש יות, הנ אותי ר הה תל ל סי טור של עי - הה "ה  תה אנ
יא ה, הי ז בה אוחי ר של הה אותו נה מות בש לי שש יא בי הי של "ת ה'. וכש י אה זוהי תוכו, וש ם לש ס אותה כוני םאת, וש ז ה' הנ ה בנ לה עש מנ לש מי
ר של ל אמ ת כה ז - אי אה ך, וש לל מל ל הנ ה אל אה ה בה עמרה ננ ה הנ זל תוב (אסתר ב) ובה כה סוד הנ הו  זל ה, וש לה עש מנ ר לש טי ענ תש הי ה לש עולה

ה. זל סוד הנ צון בנ רה ת הה שםר אל קש לי ה וש זל סוד הנ ן בנ וי כנ תש הי יך לש רי צה ה, וש תה רוך אנ הו סוד בה זל ה. וש ן לה תל נה ר יי םאמנ ת

ר של ל אמ ת כה ך, אי לל מל ל הנ ה אל אה ה בה עמרה ננ הנ של ה, כש זל ה. בה לה עש מנ יון לש לש על ך הה לל מל ל הנ חוד של יי ר וש של הו קל ינו - זל להי יה אל יש
ה. ן לה תל נה ר יי םאמנ ת

עמקםב. י ינ אלהי ק וי חה צש י יי להי ם אל הה רה בש י אנ להי הו סוד אל זל ה. וש ך אותה רי בה בות לש אה הו סוד הה ינו - זל בותי י אמ אלהי וי
מםר שש ם (לי הל ה בה חוזה יא אמ ים. הי מי עולה בות לש אה הה ת מי בל זל על םא נל ם ל ך גנ ים, כה תוני חש תנ הנ ת מי בל זל על םא נל זו ל ה הנ עמרה ננ הנ מו של כש

ה. ר אותה טי ענ ה) לש ר אותה טי ענ ם ולש אותה

בור חי ם בש סו כגלה נש כנ תש ך יי ר כה חנ אנ ד. וש חה אל ד וש חה ל אל ל כה ה ענ ירה כי זש הנ יך לש רי ם, צה הל ד מי חה ל אל כה ה מי כה רש בה תש הי שום של ומי
ה לה עש מנ עמלות לש ד לנ חה אל ם כש י כגלה רי א - המ נורה הנ בור וש גי דול הנ גה ל הנ אי ה. הה מה ים עי רי טש ענ תש א) ומי מה י אי עי מש תוך  ד (לש חה אל
בור גי דול הנ גה ל הנ אי ר הה מנ אה ן של יוה כי ה. של מה ם עי יל אותה לי כש הנ ה, לש לה עש מנ ה לש טה מנ ו מי שה כש ענ ה, וש טה מנ ה לש לה עש מנ ה מי אשונה רי בה

כםל. ל הנ לנ הו כש זל כםל. וש ה הנ ים קוני ים טובי די סה ל חמ יון גומי לש ל על ז - אי אה ה. וש ים בה לולי ם כש א, כגלה נורה הנ וש

ה ך שורל ר כה חנ אנ ם. וש כו שה רש בה תש הי יהה וש על מי סו לש נש כש ני ד) וש חה אל או כש צש מש ני ה (של מה הו עי תנ שש הי בות - של י אה די סש ר חנ זוכי וש
ם, הה רה בש ן אנ גי ה ה' מה תה רוך אנ ר בה אומי יהה של וה חמ תנ שש ה הי אותה ה. ובש תוכה ים מי כי רש בה תש ם מי הי של ם כש יא אותה ם ומוצי אותה

אוי. רה ים כה כי רש בה תש ם מי ין כגלה יהמי י בנ רי המ ל, של לה כש ם בי ים כגלה אי אן יוצש כה

לו בו. לש כש ני נו, וש רש מנ אה מו של בות, כש אה ים בו הה רי טש ענ תש יון, ומי לש על ך הה לל מל ה סוד הנ זל י הנ יעי בי שש ל הנ יכה הי ה, הנ אי םא ורש ב
שום ים) מי כי רש בה תש ים (מי כי בםרה ם מש יא אותה מוצי של ה, וכש זל ל הנ יכה הי ם הוא הנ יא אותה הוצי יך לש רי צה לו, וש לש כש ו ני שה כש ד ענ ענ וש
ו שה כש לות, ענ יכה הי לות בש יכה לו הי לש כש י ני רי המ ב של ל גנ ף ענ אנ כות. וש רה בש ן הנ ל אותה כה ם בש הל ת בה זל יא אוחל ז הי זו, אה ה הנ עמרה ננ הנ

ים. כי בםרה ם מש ה אותה יאה ז מוצי ן, אה גי יענ ומה ר ומושי ך עוזי לל ר מל אומי של ד, וכש חה אל כות כש רה ן בש אותה זו בש חש אל נל

סוד ל הנ לה כש ט, הנ פה שש ד 'כםחנ 'ומי סל חל ה 'וה כה רה יון בוכ"ו, 'בש לש על דוש הה קה ם הנ שי סוד הנ י בש יעי בי שש ד הנ חה ל אל יכה הו הי זל וש
ל ל של לה ן כש לו הי לה יות הנ אותי הה שום של כםל. מי ל הנ ל של לה כש יל"ה, הנ הש ל אל יא) של הי סוד (של ה הוא הנ זל סוד הנ הנ ל סוד), וש (של
ת רל בל חנ תש מי י של זוהי בות, וש אה ל הה ל של לה כש ן, הנ הל או מי יהצש ם) של ה (אותה לל ת אי יאו אל לו הוצי לה יות הנ אותי הה שום של כםל, מי הנ

ה. כה רה את בש רי קש ני ן, של מה עי

ה, בה המ י אנ ישי מי חמ ל הנ יכה הי סוד הנ ם בש הל כות מי רה ת בש זל יא אוחל י הי רי ם, המ הה רה בש ן אנ גי ה ה' מה תה רוך אנ ר בה מנ אה ן של יוה כי
ך. רי בה תש הי ה לש טה מנ ה לש לה עש מנ יך, מי רי ך צה כה ין. וש יהמי ל הנ כות של רה בש ל הנ ה של בה המ אנ ר בה שי קנ תש הי י, לש ישי מי הוא חמ ין, וש הוא יהמי של
ב ל גנ ף ענ אנ ה. וש לל י אי ני פש ה לי לל או אי צש מה יי כות של רה ים בש לי ו נוטש שה כש ענ נו, וש רש מנ אה י של פי ל כש יכה הי ל בש יכה לו הי לש כש ה ני אשונה רי בה

ז. חי אה הי יל לש חי תש י מנ ישי מי חמ ל הנ יכה הי כות, בנ רה ין בש יהמי ד הנ צנ או מי צש מש ני ן של יוה ה, כי אשונה רי ל) בה טה ני ל (של נוטי י של ייש מי של

כות שה מש ני ן של יוה כי ים. וש יני י די ני בור, שש גי ה וש תה ל אנ בור של הו חי זל בור. וש ה גי תה ה אנ סוד זל םאל, בש מ שש ד הנ צנ ך בש ר כה חנ אנ וש
ים א חולי רופי ים וש לי ך נופש ים, סומי תי ייה מי חנ הו מש זל ד, וש חה אל כםל כש ד הנ צנ אותו הנ א בש צה מש ני ים, וש מי חמ רנ ל בש לה כש כות, ני רה בש הנ

כו'. וש
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שום י"ם. מי להי אל א  רה קש ני של ם  שי יות הנ אותי בש "ם, סוד הוא  טנ דש כנ אמ א  רה קש ני של דוש  קה ם הנ שי סוד הנ בש הו  זל וש
ה לה עש מנ ר לש טי ענ תש הי עולות לש ם, וש הל א בה רי קה הי לו לש ן אי יאות אותה ה, ומוצי לה עש מנ ר לש טי ענ תש הי לו עולות לש לה יות הנ אותי הה של
רות חי אמ יות הה אותי תוך הה טםל מי ה, לי טה מנ ט לש שי פנ תש הי אן לש כה יעות. ומי רי גש ד בי חי אנ יות. לש אותי ענ בה גורי ים, וש יי ים חנ להי אל

ים. להי ל אל ם של שי לו לנ לה יות הנ אותי הה עמלות מי לנ לו וש אי הה

ע צנ מש אל הה כות מי רה ז בש אוחי יל וש חי תש נו, מנ רש מנ אה י של פי ה כש לה עש מנ י מי יעי בי רש י ובה ישי מי חמ יות בנ אותי כות הה שה מש ני ן של יוה כי
דוש, ה קה תה ל) אנ לה כש ני דוש, וש ה קה תה כםל אנ (בנ ך  שום כה א. ומי בה ה ובנ זל כות בה רה ז בש אוחי י, וש שי שי ל הנ יכה הי הנ כםל, מי ל הנ של

דוש. קה ה בש תה ל אנ לה כש ני

ל כה ינו, בש ני י שה רי א המ לה ה. אל תה נו אנ יש ם, הנ נו שי יש דוש? הנ ך קה מש שי ה וש מה דוש, לה ה קה תה ר אנ מנ אה ן של יוה דוש. כי ך קה מש שי וש
כםל, הנ ר מי יא יותי ר הי קה עי ת הה פל תוסל הנ ה  אותה ה, וש שה דג ת קש פל תוסל ה וש שה דג ים קש יכי רי שור, צש קי חוד וש א יי צה מש ני קום של מה
דוש - ה קה תה ה. אנ שה דג ת קש פל תוסל ה וש שה דג ר קש ה אומי זל קום הנ מה אן בנ כה ר, וש םא יותי ל ה, וש תה תוב אנ ם כה כגלה ך בש שום כה ומי
ל יכה ל הי כה בש ים של יוני לש על ים הה דושי קש ר הנ אה לו שש ל יום - אי כה ים בש דושי ה. וקש שה דג ת קש פל - תוסל דוש  קה ך  מש שי ה. וש שה דג קש
לו ל אי ש כה די קנ ה - לש שה דג ת קש פל תוסל ה, וש יא לה ה הי אשונה רי ה הה שה דג קש שום של זו. מי ת הנ פל תוסל הנ ים מי שי דש קנ תש מי ל של יכה הי וש

נו. רש מנ אה ר של אה שש הנ

ל אי ה ה' הה תה אנ רוך  בה נו  יש הנ וש ד,  חה אל ר  של קל בש ר  שה קש ני בות,  אה ל הה כה ומי ה,  לה עש מנ לש מי ש  די קנ תש מי כםל  הנ ך  כה ר  חנ אנ וש
ל ר של של קל רור וש א צש רה קש ן ני ל כי ענ דוש. וש קה ל הנ אי ה ה' הה תה רוך אנ ר בה אומי שום של ד, מי חה ר אל של כםל קל אן הנ דוש. כה קה הנ
קות בי דש אן הנ ד כה יך. ענ רי צה קום של מה בונו בנ ל רי חו של בש ת שי ר אל די סנ ענ לש יודי י של ל מי קו של לש י חל רי שש ד. אנ חה חוד אל יי כםל בש הנ

בות. אה ד בה חה אל ה כש שה דג כות וקש רה ובש

י די בונו, כש י רי רי בש די ת בש ענ דנ אםל, לה שש ם לי דה אה יך  רי צה ית של אשי רי שות. הה קה ובנ לות  אי דות שש ה עומש אה לש הה וה אן  כה מי
יון לש על הה דוש  קה ם הנ שי ת הנ שנ דג קש ף בי תי תנ שש הי ם לש דה אה יך  רי צה שום של נו. מי מל ד מי רה פש ני םא  ל וש יו  לה אי תו  שוקה אות תש רש הנ לש

ה. שה דג קש דוש בי הוא קה ה של הוה דוש יש קה ם הנ שי ים, כוז"ו. סוד הנ דושי קי הנ כות וש רה בש ל הנ ם של שי הוא הנ ר בו, וש טי ענ תש הי לש
ל בור של מו חי לו, כש ל אי בור של חי לו, הנ לה רות הנ חי אמ יות הה אותי ת הה נו אל מל יאו מי רות) הוצי חי אמ לו (הה לה יות הנ אותי הה וש

ה. שה דג קש לו סוד הנ לה ים הנ יוני לש על ים הה דושי קש הנ ה. וש בה קי נש ר בי כה זה

אן כה שום של לו, מי יות של אותי ל הה בון של שש חל ם. סוד הנ יי מנ שה ל הנ "ל. טנ אות טנ רה קש לו ני לה רות הנ חי אמ יות הה אותי הה
בונו, ת רי שנ דג קש ר בי שי קנ תש הי יך לש רי ך צה שום כה ה. ומי נה בה לש א לנ לה בון, אל שש םא חל ל בון, וש שש חל ים בש רי בה דש ל הנ ים כה די ה עומש טה מנ לש
אן כה יו. מי לה אי תו  שוקה תש אות של רש הנ בונו, לש ת רי יר אל כי הנ לות לש אי שש ית הנ אשי ל, רי שואי של נו. וכש מל ם מי דה ד אה רי פה םא יי ל וש

אםל. שש יך לי רי צה ה של תו מנ לה אי ל שש אנ שש יי ט, וש ענ ט מש ענ ד מש רי פה ה יי אה לש הה וה

ים נוני חמ תנ בש יו  הש יי יו  לותה אי ל שש ן כה כי מו  נו. כש רש מנ אה ה של זל דור הנ סי ת הנ ר אל די סנ יש ר של חנ אנ יו  הש יי יו  לותה אי ל שש כה וש
ת כל לל ה, לה דור זל ר סי די סנ ענ לש יודי י של ל מי קו של לש י חל רי שש נו. אנ מל מו מי צש יק) ענ חי יק (ינרש די צש םא ינ ל בונו, וש י רי ני פש שות לי קה ובנ

אוי. רה ה כה רה שה ך יש רל דל בש

ח. רה זש מי ב בש עמרה ב, ומנ עמרה מנ ח בש רה זש רום. מי דה פון בש צה פון, וש צה רום בש ש. דה אי ם בש יי ם, ומנ יי מנ ת בש זל חל אל נל ש  אי הה מו של כש
ה. ם זל ה עי ם זל לה שש חוד ני יי הנ ד, וש חה אל כםל כש ר הנ שי קנ תש ם מי ך גנ כה

ם דה אה ה, הה זל ה בה שםר זל קש לי וש לו  אי לו בש לות אי יכה הי ת הנ לל אל כש אוי, לי רה ם כה תה לה פי ר תש די סנ ים לש עי יודש ם של ל אותה כה וש
ם עולה ה ובה זל ם הנ עולה קו בה לש י חל רי שש ים לו. אנ ני נותש ל, וש ה הוא שואי לה אי ם. שש הל ל בה לי כה הי בו לש רש קה ם ומש הל ר בה שה קש ה ני זל הנ

א. בה הנ

זםר שות, ינחמ קה בנ ת הנ יים אל סי ל וש אנ הוא שה ב וש לי ת הנ חנ מש שי ים בש די דה צש ל הנ כה ם בש לי גוף שה הנ שות וש קה בנ יים הנ סי ר של חנ אנ
"ך מש ענ ינו בש להי ה ה' אל צי ה הוא רש זל ה, וש טה מנ יך לש שי מש הנ י, לש ישי לי שש ל הנ יכה הי סוד הנ חות בש מה כות ושש רה ה בש טה מנ יך לש שי מש הנ לש
ד ם, ענ יי כנ רי יש י  תי גוף שש ן הנ ה מי טה מנ ית לש אשי רי גוף. הה ל הנ ים של כי תומש ם הנ דות הי עממה מנ שום) של (מי הו  "ל. זל אי רה שש יי

ם. יי כנ רש בי ים לנ יעי גי מנ של

ם יי כנ רי יש הנ י  תי שש ל  ם של יתה אשי רי ל  אן הוא סוד של כה וש ן.  בה רש קה ל הנ ענ ים  די עומש דות של עממה מנ ם סוד הנ הי לו  אי וש
או"ת בה א (צש רה קש ני של דוש  קה ם הנ שי ל הנ יות של אותי סוד הה אות בש רש מנ הנ וש ים.  יאי בי נש בור הנ ם, חי יי כנ רש בי ד לנ ה ענ לה עש מנ לש מי

אות. רש ה מנ זל ים וש יאי בי ה נש ד. זל ה יורי זל ה וש ה עולל אות. זל בה א צש רה קש ני ם של שי הוא סוד הנ "א. של פה תה שש א"ת ב"ש) הנ בש

יר זי חמ מנ ה ה' הנ תה רוך אנ ע בה רנ כש ם, יי יי כנ רש בי ם לנ דה יענ אה גי מנ של נו, וכש רש מנ אה תות של יש רנ בה ל הנ יון של לש אן הוא סוד על כה וש
ד. חה אל כו כש רש בה תש הי ה וש נה שש מי תות לנ יש רנ בה רו הנ זש אן חה י כה רי המ יון, ונ צי תו לש ינה כי שש

ם, יי כנ רש רםענ בי כש ים - לי לום. מודי חמ ה הנ אי רש מנ אות בש רה הי עמלות, לש מות לנ שה נש דו בו הנ קש פש ני ה, של טה מנ י לש ני שי ל הנ יכה הי בנ
י ני ל שי יכה דונו) (ס"א הי אמ ל מי אנ שש ני ן של יוה (כי קודות,  פש הנ ינו  מותי שש ני ל  ים ענ רי אומש של מו  מות, כש שה נש ל הנ הודות ענ לש
ה אי רש מנ אות בש רה הי עמלות לש מות לנ שה נש דות בו הנ קה פש ני ה הוא של ל זל יכה הי ך, וש נו לה חש ננ ים אמ ה מודי טה מנ כות לש רה יך בש שי מש הנ לש
יענ גי מנ ד של קודות) ענ פש ינו הנ מותי שש ל ני הו ענ זל מות, וש שה נש ל הנ הודות ענ יו לש כה רש בי רםענ בש כש ם לי דה ן אה יך בל רי אן צה לום. כה חמ הנ

הודות. ה לש אל ך נה ך ולש מש טוב שי הנ לש

יון. (יהושע לש סוד על הוא בש ים, של להי ל אל א אי רה קש ה ני "ן. זל מוכה "ם בש א בה רה קש ני דוש של קה ם הנ שי הו תוך סוד הנ זל וש
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אן הוא סוד כה ם, (וש הל אות מי יוצש של לו  לה רות הנ חי אמ יות הה אותי ל הה ל של לה כש . הנ ענ ה הוא יםדי " הוה י"ם יש להי ל אל כב) אי
ים יכי רי מות. וצש שה ם נש הל יס בה ני כש הנ קום לש מה אותו  סוד לש לום. הנ חמ ה סוד הנ טה מנ כות) ולש רש בה ם מש יי כנ רי יש ל הנ כה ד של חה אל

א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ה בה נוחה םא מש צ מש י לי די לו כש לה כות הנ רה בש יך בנ שי מש הנ לש

לום ה, שה לה עש מנ לום לש לום. שה שה ל הנ לנ אן הוא כש ה. כה כה רה ה ובש לום טובה ים שה ה - שי טה מנ תון לש חש תנ ל הנ יכה הי הנ
ה הוא זל ל הנ יכה הי הנ וש ה,  טה מנ ל  יהא של לש מנ פה בש לום  ה, שה לה עש ל מנ יהא של לש מנ פה לום בש ים, שה די דה צש הנ ל  כה לש לום  ה, שה טה מנ לש
אן כה ה. ומי לה עש ל מנ ל) של יכה הי יהא (בנ לש מנ פה ד בש חה בור אל חי כו') בש בור וש חי ה בש זל ה, וש טה מנ לש ל של יכה הוא הי ה. (של טה ל מנ יהא של לש מנ פה

חוץ. בנ ים של תוני חש תנ ם הנ ל אותה כה ענ לש שופי

ה זל ם הנ שי ים. הנ להי א, ה' אל לי ם מה ם שי לי תנ שש הי ד, לש חה אור אל ה, בש טה ה ומנ לה עש ד, מנ חה אל כםל כש ם הנ שה רש ני ל וש לה כש אן ני כה וש
ה לום טובה ים שה ד. (שי חה ם אל כגלה יו  הש יי ים של יוני לש על אורות הה ם הה ל אותה כה לות, בש יכה הי ם הנ ל אותה כה ם בש לי הוא שה של

ה) כה רה ובש

תוך ך ומי לל מל ת הנ רנ בש חל א מי יוצי י של מי מו כש צש ים ענ ה, יהשי חוצה את הנ צי ה לה זל ל הנ יכה הי הנ ל מי אה שש ני של ה, כש זל ם הנ דה אה הה
כות רה בש ת הנ יכנ שי ל מש ה של רה טםל עמטה אשון לי י הוא רי רי המ מו, של צש ת ענ ח אל מנ שנ ל יש בה יו. אמ נה פה מו לש צש ת ענ יך אל מי נש ינ לו, וש יכה הי
כםל הנ ך, וש לל מל י הנ ני פש לי א מי יוצי םאת של ז ה הנ עה שה י בנ רי המ ך, של לל מל ל הנ יכנ הי הוא מי ן של בי הו הנ בונו. זל ל רי חוד של יי עות מי שופש של
א הוא קורי רוך  בה דוש  קה ה. הנ שה דג ת קש פל תוסל וש ה  שה דג כות וקש רה חוד ובש ל יי ר של של קל בש לו  לה ים הנ די דה צש ל הנ כה שור בש קה

מו. י שש בי ים חושש אי רה קש ני ם של אותה ה, מי זל י הנ לוני ם פש דה ל אה בו ענ תש ם: כי הל ר לה אומי ה, וש לה עש ל מנ יהא של לש מנ פה לש

שםר קש לי לות,  יכה הי לות בש יכה ד הי ינחי לש מו,  ל שש סוד של ים בנ ני וש כנ ומש ים  בי חושש ם של מו? אותה י שש בי ם חושש י הי מי
ז מו. אה י שש בי חםשש ר (מלאכי ג) ולש מנ אל נל של מו  מו, כש י שש בי ם חושש הי לו  אי ד. וש חה חוד אל יי ם בש ת כגלה ד אל ינחי ים ולש רי שה קש

ה. טה מנ ה ולש לה עש מנ ם לש לה שש ם) ני שה רש הוא (ני ה, וש לה עש מנ ע לש נודה ם וש שה רש ני ים אותו, וש בי כותש

שםר קש לי בונו  בוד רי כש לי ש  םא חושי ל וש חוד,  יי ת הנ ים אל לי שש םא הי ל וש תו,  לה פי ל תש לי פנ תש ומי בונו  י רי ני פש ב לי רי קה י של ומי
ה זל יש הנ אי ת הה בו אל תש ר: (ירמיה כב) כי רוך הוא אומי דוש בה קה הנ א, וש רה בש םא ני ל נו, טוב לו של רש מנ אה מו של ים כש רי שה קש

מו. אי יו וש בי ל אה הו (משלי כח) גוזי זל יו. וש יהמה ח בש לנ צש םא יי ר ל בל י גל ירי עמרי

ה, מצפ"ץ מצפ"ץ. (שמות לד) ה' ה' לה עש מנ ט לש דוש שולי קה ם הנ שי ה, סוד הנ טה מנ ה ולש לה עש מנ כםל, לש ם הנ לה שש אן ני כה
רות חי יות אמ אותי ה, וש רה ית עמשה בי יו בש יותה אותי בש ש  די קנ תש הי ה לש זל הנ דוש  קה ם הנ שי אן הוא סוד הנ נון. כה חנ חום וש ל רנ אי
חון תש ילה פי הש םא יי ל י של די יו, כש אה טה ל חמ הודות ענ ר) לש פי כנ יו (לש לה גש ל רנ ד ענ יים, עומי סי ר של חנ ה. אנ לה פי תש י בנ ידי חי יש ת הנ שנ דג קש בי

ך. לל מל ית הנ בי ך מי רי בה תש הי יומו לש קי עממםד בש ינ יו. וש נה פה ע לש נה כש ני יו, וש לה ין עה טי סש הנ ר לש חי אנ ד הה צנ ה לנ פל

ים, חודי ד יי ינחי ים, ומש רי שה ר קש קושי וש נו,  רש מנ אה של מו  ה כש לה פי תש ה בנ גון זל כש בי ש  די קנ תש הי י של ל מי של קו  לש י חל רי שש אנ וש
ר - הוא גוזי רוך  בה דוש  קה ם. הנ יקה ת רי רל חוזל ה  ינה אי תו  לה פי ה. תש םאלה מ ה ושש ינה ה יהמי טל סש םא יי ל אוי, וש רה כםל כה ן בנ וי כנ תש ומי
ם עולה ה ובה זל ם הנ עולה ק בה לל ך. ייש לו חי תל דש ל יולנ גי תה ך וש מל אי וש יך  בי ח אה מנ שש תוב, (משלי כג) יי ה כה ל זל ל. ענ טי בנ הוא מש וש

נו יש ה, הנ אה יא בה ב הי רל על א. ((אסתר ב) בה בה הנ

ת פל תוסל ה וש שה דג כות וקש רה ל בש בוי של אותו רי גו', מי ה וש יתה בי ף לש רל ן טל תי תי ה ונ לה יש עוד לנ ם בש קה תה תוב, (משלי לא) ונ כה
ר חי אנ ד הה צנ לו לנ פי אמ ם, ונ כגלה ק לש לל ת חי קל לל חנ מש ל, של לה ק שה לי חנ ב יש רל על לה ר (בראשית מט) וש מנ אל נל מו של ל, כש נוטי ה של שה דג קש

דו. בנ ק לש לל חי

ל אותו ים של אי טה ם חמ ל אותה כה רות וש ן עמבי ל אותה ר כה חי אנ ד הה צנ ל הנ ק של לל חי ה. הנ מונה אל י הה ני בש ה סוד לי סוד זל וש
ד צנ ל הנ ה של לה חמ ננ ק וש לל ם חי הי ר, וש חי אנ ד הה צנ ל הנ ים ענ ם שורי ם, כגלה יהל לי ה עמ דה ונ תש הי חוד, של יי ר הנ של ת קל ר אל שנ קה ם של דה אה

יהכול לו. ג וש רי טש קנ א מש צה מש ם, ני יהל לי ה עמ םא מודל ם ל אי א. וש מי טה ר הנ חי אנ הה

ים. תוני חש תנ וש ים  יוני לש על כו  רש בה תש הי וש חוד  יי הנ י  רי שש קי ר  קושי של ה,  לה פי תש ה  אותה בש יו  אה טה חמ ל  כה ל  ענ ה  מודל ם  אי וש
ה סוד זל קו. וש לש חל ם לש ל אותה ם, נוטי יהל לי ה עמ הודה ים של אי טה חמ רות ונ ם עמבי ל אותה ר, כה חי אנ ד הה צנ ל הנ ק של לל חי אותו הנ ומי
לו גורה קו וש לש הו חל גו'. זל יר וש עי שה א הנ שה נה תוב וש כה גו', וש ונות וש ל עמ ת כה יו אל לה ה עה דה ונ תש הי תוב (ויקרא טז) וש כה יר, של עי שה הנ

תו. לה חמ ננ וש

ל של חו  רש ל כה ענ ר בש חי אנ ד הה צנ הנ אותו  ל מי ם נוטי ת כגלה אל יו - אוי לו! של אה טה חון חמ רש סי ב לש ם שה דה אה ם אותו  אי וש
יו לה אי ך  הופי לו, וש ענ  רי ז הוא מי ד, אה צנ הנ ל אותו  של חו  רש ל כה ענ ה בש זל ד הנ צנ הנ ם מי ל אותה נוטי של תוך  ד. ומי צנ הנ אותו 

לו. גורה קו וש לש הוא חל ר, וש חי אנ ד הה צנ ם אותו הנ ל אותה ם, נוטי ה עמליהל מודל של ג לו. וכש רי טש קנ ג ומש רי טש קנ מש לי

י מי ק לש לל ת חי תי יו, לה אה טה חמ יו ונ ונותה ל עמ ן כה בה רש קה ל אותו הנ הודות ענ יך לש רי צה ן - של בה רש קה ם הנ גנ ך  ה, כה זל סוד הנ הנ וש
ונות עמ ם  ל אותה של ק  לל חי ה אותו  זל הנ ד  צנ לנ וש ה.  שה דג קש הנ צון  ורש ה  שה דג קש הנ ק  לל חי ד  צנ הנ ה  זל לש ן  בה רש קה הנ ל  כה יך.  רי צה של
י גו', כי ם וש חל הו לה ילי כי אמ ך הנ אמ ננ ב שם עי ם רה תוב (משלי כה) אי כה ן, כנ בה רש קה ר הנ שנ ל אותו בש ה ענ אה הודה נו בש תש ני ים של אי טה חמ ונ
כו רש ענ דנ יודי י של י הוא מי רי שש ה. אנ תל שש מי ל הנ ן אל מה הה וש ך  לל מל םא הנ - (אסתר ה) יהב ך  נש ימה סי גו'. וש ה וש ה חםתל תה ים אנ לי חה גל

ת. מל ך אל רל דל ת בש כל לל לה

ה מה לי יא שש הי ה של לה פי תש יך  רי צה שום של א, מי רה בש םא ני ל של בונו, טוב לו  ח רי בנ ת של ר אל די סנ לש ענ  םא יודי ל י של ל מי כה וש
ר של קל מות וש לי עמשות שש ם, לנ יי תנ פה שש י הנ רי בש די קול וש ב וש לי צון הנ ה ורש בה שה חמ מנ תוך  ה) מי לה פי תש יך  רי צה שום של ה, (מי לה עש מנ לש
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שםר קש ה לי לה עש מנ ה לש טה מנ מי ך  רל ך דל ה, כה טה מנ ה לש לה עש מנ מות מי לי את שש יוצי מו של ה. כש לה עש מנ הוא לש מו של ה, כש לה עש מנ חוד לש יי וש
אוי. רה ר כה של קל

ים. רי שה ים קש רי ה קושש עה בה רש אנ הה לו  בור. אי די קול וש צון וש רה ה וש בה שה חמ ה - מנ רה שה יש ך  רל דל בש כו  לש יי ים של רי בי חמ סוד לנ הנ
ר חנ אנ ם לש עמשו כגלה ננ ה, וש ינה כי ם שש יהל לי רות עמ שש הנ ת לש חנ ה אנ בה כה רש ם מל עמשו כגלה ד, ננ חה אל ם כש ל כגלה ים של רי שה קש ר הנ של ר קל חנ אנ

ים. יוני לש על ים הה רי שה קש ם הנ ל אותה כה ם בש יהל לי ת עמ כל מל סש ה ני ינה כי שש הנ ם, וש הל ר בה טי ענ תש הי ים לש כי ה תומש עה בה רש אנ

אותו ע, וש מה שש ני ה קול של יאה ה, מוצי בה שה חמ תוך מנ א מי יוצי צון של כםל) רה יא הנ צון מוצי צון, (רה ה רה יאה ה מוצי בה שה חמ מנ
ים רי שה ר קש הוא קושי קול של ים. הנ יוני לש על ים בש תוני חש לות תנ יכה ה, הי לה עש מנ ה לש טה מנ ים מי רי שה שםר קש קש ה לי ע עולל מה שש ני קול של
בור. די וש צון, קול  רה וש ה  בה שה חמ לו: מנ לה ים הנ כי תומש ת הנ ענ בנ רש ת אנ אל ך  ש, תומי חנ לנ ה בש טה מנ ה לש לה עש מנ כות מי רה בש ך  ומושי

ד. חה ים אל עמשי ם ננ כגלה ד, וש חה אל ר בו כש שה קש כםל ני הנ קום של מה ר, הנ של קל יום הנ סי ך בש מל סל

נו. רש מנ אה של לו  לה ים הנ רי בה דש ל הנ כה ן בש וי כנ תש אוי, ומי רה יכות כה מי סש ך  סומי וש בונו,  י רי רי שש ר קי קושי של יש  אי י הה רי שש אנ
ה. שה דג קש ד הנ צנ בש לות של יכה הי נו הנ קש תש אן ני ד כה א. ענ בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה יו בה רה שש אנ

ם דה יך, אה ינל עי ר מי פה ה עה לל גנ י יש י. מי דו בי גש ם בה ית שה רי רו בש בש ם עה דה אה ה כש מה הי ר, (הושע ו) וש מנ אה ח וש תנ עון פה מש י שי בי רנ
ים רי בה ל דש יתה ענ תי פנ תש הי שום של ה, מי עממםד בה תה לנ םא יהכםלש ל ת וש חנ ה אנ וה צש ך מי ה אותש וה רוך הוא צי דוש בה קה הנ אשון, של רי הה
יתה תי פנ תש הי ך  שום כה רום. ומי יהה עה הה ש  חה נה הנ וש תוב (בראשית ג)  כה ע, של רה הה ש  חה נה הנ אותו  ך  ית אותש סי הי ים, של עי רה
ד יורי יו וש רה חמ ה אנ תל פנ תש מי י של ל מי כה ה, של אי םא ורש ך. ב מש או מי יהצש דות של ם תולה ל אותה כה ך ולש מש צש ענ ה לש יתה תה מי מש רנ גה יו וש רה חמ אנ

לו. צש ד אל םאבנ ד, י חה ע אל גנ רל יו לש לה אי

י פי עמרו אותו, ולש צי ת וש רל חל ץ אנ רל אל ה לש חה דש ני של ים, וכש עי ם נובש יי ל מנ קור של מה עוץ בש יומו נה יהה קי ד הה וי ה, דה אי םא ורש ב
ד צנ ס לנ ננ כש םא ני ל יומו, וש קי ד בש מנ ה עה תונה חש ה תנ גה רש דנ לש תו  גה רש דנ ד מי יהרנ ב של ל גנ ף ענ ה - אנ דושה קש ץ הנ רל אה הה ה מי חה דש ני עמרו  צנ
ד י יהרנ רי המ ת. של ול מה ין הנ י ובי יני ע בי שנ פל י כש ך כי של פש י ננ חי י ה' וש ם חנ אולה תוב? (שמואל-א כ) וש ה כה נו. מנ מל ר מי מנ שש ני ר וש חי אנ הה
ל אותו יו של גותה רש ל דנ כה ע, ומי רה ד הה צנ אותו הנ ר מי מה שש ני י של ל מי קו של לש י חל רי שש אנ ה. וש זל עור הנ שי יהה בו הנ הה ד של תו ענ גה רש דנ בש

ם. עולה ים בה אי צה מש ני ד של צנ הנ

. שוהה רש י פי רי המ ונ ע.  רה ר הה ת, ייצל ול מה הנ ך  אנ לש ן, מנ טה תון, שה לה עמקנ ש  חה ע: נה רה ר הה ייצל לנ גות ייש  רה ים ודש די דה ה צש מה כנ של

י. פוני ע, צש ל, רה רי שול, עה כש ן מי בל א, אל א, שוני מי ן, טה טה מות: שה ה שי עה בש לו, ייש לו שי לה מות הנ שי א בנ רה קש ני ב של ל גנ ף ענ אנ של
ה עה בש ד שי גל נל נו. כש רש מנ אה י של פי ה כש אה מש טג ד הנ צנ ם מי כגלה לו, של לות של יכה הי ל הנ גות של רה ע דש בנ ד של גל נל מות כש ה שי עה בש ם שי לו הי אי
ם: בור, הי לו  אי וש ם,  עולה ל הה ים של עי שה רש ים הה דוני ני בו  קום של מה נםם, הנ יהי גי ם  הל א בה רה קש ני ם של לו, אותה לה מות הנ שי הנ
מות שי ת הנ ענ בש ד שי גל נל נםם כש יהי גי י הנ דורי ת מש ענ בש לו שי ל אי ית. כה תי חש ץ תנ רל ת, אל ול מה לש אול, צנ ן, שש וי יה יט הנ ה, טי ת, דומה חנ שנ

ע. רה ר הה ייצל ייש לנ לו של לה הנ

ים אי צה מש ני ם  כגלה וש ה.  אה מש טג הנ ד  צנ לש ם  גנ ך  כה  - ה  שה דג קש הנ ד  צנ לש לות  יכה הי וש גות  רה דש ייש  של מו  כש של נו,  רש אנ בי י  רי המ ונ
א רה קש ם ני הל בה מות, של ה שי עה בש ד שי גל נל ם כש הי ם, של לות הי יכה ה הי עה בש ה. שי אה מש טג םאל) הנ מ שש ד (הנ צנ ם בש עולה ים בה טי שולש וש
ם, הל ק בה בנ דה ם של עולה ל הה ים של עי שה רש ם הה ת אותה א אל מי טנ דון ולש ע) לה ין רנ טי שש הנ ים (לש די ם עומש כגלה ע). וש רה ר הה נםם (ייצל יהי גי

ה. זל ם הנ עולה ם בה הי של נו כש מל ם מי יהל כי רש ת דנ רו אל מש םא שה ל וש

א סוד רה קש ני קום של מה אותו  בש ים אותו  רי המ טנ מש ה,  רה הר טה ד הנ צנ בש ה  זל ם הנ עולה בה ר  הי טה הי לש ה  זוכל י של מי י  רי המ של
הוא רוך  בה דוש  קה ת הנ עמבודנ ם לנ דה י אה ני ב בש רי קה ים לש די ם עומש כגלה ים, של ני מג ה מש מה כנ וש ן  גות הי רה ה דש מה כנ ה. של מונה אל הה
ה מה כנ גות וש רה ה דש מה י כנ רי המ א. של מי הוא טה ה, של זל ר הנ חי אנ ד הה צנ ים אותו בנ אי מש טנ א, מש מי טה הי א לש בה י של ם, ומי ר אותה הי טנ ולש

ם. דה י אה ני א בש מי טנ י לש די ים כש די ם עומש ים, כגלה ני מג מש

םא ל ילה וש חש ר יי בל י גל תוב (תהלים פט) מי יו כה לה ע, עה רה ד הה צנ הנ ר אותו  חנ אנ ך  שי מה הי א לש ם ובה יהל לי ב אמ רי קה י של מי
ים כי שה מש ם ני עולה ל הה כה ת? אותו של ול ה מה אל רש םא יי ל ם של עולה א בה רה בש ני ם של דה אה י הוא הה גו'. מי שו וש פש ט ננ לי מנ ת יש ול ה מה אל רש יי
ה אותו, ה, רואל זל ם הנ עולה ן הה א מי ייצי ם של רל בונו, טל י רי ני פש בון לי שש ת חל תי ם לה דה א אה בה ן של מנ אותו זש י בש רי המ יו. של רה חמ אנ

נו. רש אנ י בי רי המ ונ

מו י כש רי המ שום של ים, מי שי דה ר חר שה ים עה ני ים שש אי רה קש נםם, ני יהי גי ים לנ דורי ה מה עה בש ם שי הי לות, של יכה הי ת הנ ענ בש לו שי אי וש
ים שי דה ר חר שה ים עה ני ה שש זל ר הנ חי אנ ד הה צנ ם לנ גנ ייש  ך  דושות, כה גות קש רה ים, דש שי דה ר חר שה ים עה ני ה שש מונה אל ד הה צנ לש ייש  של
ם עולה ם בה הל ם מי יהל לי גש ים רנ עי מונש ים של יקי די צנ ל הנ ם של קה לש י חל רי שש ם. אנ הל ית בה דוני ם ני תה מה שש ני ם וש הל ים בה דוני ים ני עי שה רש הה של

ם. עולה אותו הה ם בש הל ל מי צי נה הי י לש די ם, כש יהל עמרי שנ ים לש בי רש קה תש םא מי ל ה וש זל הנ

א בה י של כםל. מי הנ יק מי א בור רי רה קש ה ני זל אשון הנ רי ל הה יכה הי ע. הנ רה ר הה ייצל ל הנ ד של צנ ית הנ אשי אשון - רי רי ל הה יכה הי הנ
טוב. ה לש יכה מי ין בו תש םא יהקום. אי ל פםל של ים אותו לי ם דוחי ז בו. כגלה אוחי י של ין מי ס בו, אי ני כה הי לש

ה, מה שה נש בנ ז  אוחי של הו  זל ה.  טה מנ ולש ה  לה עש מנ לש ד  עומי של הו  זל וש ה,  דומה מו  שש ד של חה אל ה  נל מג מש ד  ה עומי זל הנ ל  יכה הי בנ
ד ל אותו צנ ר של ענ שנ ל אותו הנ ד ענ עומי הו של זל "ל, וש יאי רי המ ה טנ נל מג י אותו מש די ל יש דוש, ענ קה ל הנ יכה הי ן הנ ית מי חי דש ני של כש

מו. ים עי קי חג י הנ רי ה שומש מה כנ ה, וש מה שה נש ת הנ חםז אל אל ה לל זל ה הנ דומה ד הנ ך עומי שום כה ה, ומי שה דג קש הנ

הו תו"ת. זל א פי רה קש ני ה  זל ה הנ נל מג מש הנ וש יו,  תה חש בות תנ בה ורש ף  לל אל ר, של חי ה אנ נל מג ד מש ה עומי זל ה הנ נל מג מש ת הנ חנ תנ וש
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ים נוני ה זש מה כנ יך, בש רי םא צה ל ה של מנ ן בש יי ענ ל ולש כי תנ סש הי ית אותו לש סי יו ומי לה ה עה שורל הו של זל ם, וש דה י אה ני תות בש פנ ד לש עומי של
יו, ינה ית עי סי הה לש ים אותו  יחי רי כש יו, ומנ נה פה ים לש כי הולש וש לו  צש ים אל די ם עומש מו, כגלה עי ם של ל אותה כה ים. וש אופי ה ני מה כנ ובש

יך. רי םא צה ל ה של מנ ל בש כי תנ סש הי לש

גוף הנ דון אותו  ני ן של מנ זש ר בי בל קל ל הנ ד ענ עומי של הו  עות, זל ן רה ל אותה כה ע לש סור רנ רש הוא) סנ ים של רי סה רש (סנ הו  זל וש
לו. ם של הי ה, וש זל ם הנ עולה הוא בה של ם כש ח אותה תנ הוא פה שום של יו, מי ינה ת עי ר לו אל שובי וש

ים ייש בו בי רנ קש ענ ים וש שי חה ה נש מה כנ א בור, וש רה קש ני ה של זל קום הנ מה ת לנ סל נל כש ני ד של ה, ענ מה שה נש ית הנ דוני ה ני זל קום הנ מה ובנ
ה. ים אותה ני דה ה וש ים בה זי אוחמ זו, וש ה הנ מה שה נש ת הנ ה אל ים אותה צי ם עוקש כגלה של

ם כגלה ה, וש זל ל הנ יכה הי ל הנ ל כה ת ענ דל זו עומל כםל. וש ל הנ ה ענ יונה לש יא על הי ה, של אה מי ת טש רל חל ת אנ חנ ה ייש רוחנ אנ זל ים מי ני פש לי
ית חי דש ני של י כש רי המ יד, של מי ע תה רנ הה ד לש הוא עומי ה, וש נה מו שושנ דםם כש הו אה "א. זל ימה גי מש א גנ רה קש ה ני זל ילו, וש בי שש ים בי עי נוסש
ל ה ענ יונה לש ה על אה מי ם רוחנ טש ת עי פל תל תנ שש ה ומי עולה ת וש דל זו עומל הנ רוחנ  ם, הה דה ה אותו אה ה בה םא זוכל ל ם וש דה אה ת הה לנ פי תש
"ם יהבוא גנ - (איוב א) ונ ך  נש ימה סי רוך הוא, וש בה דוש  קה י הנ ני פש ם לי דה אה י הה אי טה ה חמ ירה כי זש ה, ומנ לה עש מנ ה לש ינה טי שש כםל, ומנ הנ

ם. א גנ לה ן, אל טה שה םא הנ יהב תוב ונ םא כה ל ם, וש תוכה "ן בש טה שה הנ

ף נה טג מש בור  די או  ע,  רנ בור  די בש חםז  אל לל ים  ני מג מש של ים  רי חי אמ ים  רי שומש ה  מה כנ ים  לויי תש זו  הנ ה  עה רה הה רוחנ  הה ומי
ם דה אה י  ני בש ם  הי לו  אי ם!  יהל יי חנ לש אוי  וש ם  הל לה ים. אוי  דושי ים קש בורי יא די מוצי ך  ר כה חנ אנ וש יו,  פי מי ם  דה יא אה מוצי של
ם הל אוי לה ה, וש זל ם הנ עולה ם בה הל דוש. אוי לה קה קום הנ מה ת הנ גםם אל פש לי לט וש שש ים לי רי חי אמ לו הה לה ים הנ רי שומש ים לנ מי גורש של
בור ך די ר כה חנ ם אנ דה יא אה מוצי של א, וכש מי טה בור הנ די ת הנ לות אל אות נוטש מי טש רוחות הנ לו הה אי שום של א. מי בה ם הנ עולה לה
בור די הנ ת אותו  אות אל מש טנ ומש א,  מי טה בור הנ די הנ לות אותו  נוטש וש ימות,  די קש אות מנ מי טש רוחות הנ הה לו  דוש, אי קה

ה. שה דג קש ש כםחנ הנ שנ יהכול תה בש כי ה בו, וש םא זוכל ם ל דה אה הה דוש, וש קה הנ

ים לי ם נוטש ם, הי יהל לי ה עמ נל מג ה מש זל י חםק, וש רי ה שומש מה כנ "א. וש יטה ירי סי פש מו סנ שש ד של חה ה אל נל מג ה ייש מש לל אי ל לש ענ ומי
ז, י אה רי המ יו. של לה ה עה ז שורל גל רם של יהדו כש ם בש דה ק אה זורי ים של רי בה ם דש ל אותה ים כה לי ם נוטש ך גנ כה ים, וש עי ים רה בורי ם די אותה
י לוני ל פש נו של בה רש ה קה ר: זל אומי ה וש עולל זו, וש גש רה ם בש דה ק אה רנ זה ה של זל ר הנ בה דה ת הנ חנ אל "א לוקי יטה ירי סי פש ה סנ זל ה הנ נל מג מש הנ

נו. לה ד של צנ יב לנ רי קש הי של

ד ע, צנ רה ר הה חי אנ ד הה צנ הנ ז הוא מי גל רם ד הה ל צנ כה ה, וש מונה אל ד הה צנ ין ומי יהמי ד הנ צנ ת הוא מי חנ ל ננ ד של ל צנ כה שום של מי
ה, לה עש מנ ים אותו לש לי עמ ק ומנ רה זש ני ר של בה ת אותו דה ים אל לי לו נוטש ל אי ז, כה גל רם ר בש בה יהדו דה ק מי זורי י של ן מי כי לה ה. וש אה מש טג הנ

י. לוני ל פש נו של בה רש ן) קה בה רש קה ת הנ ה (עמבודנ ים: זל רי אומש ד, וש צנ אותו הנ ב לש רה קש ני וש

רוז כה הנ ר. וש חי ל אנ אי ד לש בנ עה ר וש ל זה ר אי חנ ה אנ טה סה י של לוני פש ים: אוי לי רי אומש ים וש יעי קי ם רש ל אותה כה א בש רוז קורי כה הנ וש
ה טל סש םא יי ל יו וש כה רה דש ר מי מה שש ני יש של אי י הה רי שש גו'. אנ נו וש מל דו מי דש י נה ם כי הל ר: (הושע ז) אוי לה אומי יהה וש ני ם שש ענ א פנ קורי

ה. נה מל עמלות מי ל לנ םא יוכנ ל ה של קה ר עממג אי תוך בש פםל בש םא יי ל ה, וש םאלה מ ה ושש ינה יהמי

א רה קש ני ם של שי ד הנ גל נל ת, כש חנ א שנ רה קש ה ני אשון. זל רי ל הה יכה הי הנ ר מי יותי שוך  ה הוא חה זל ל הנ יכה הי י, הנ ני שי ל הנ יכה הי הנ
א רה קש ני ם של שי ד הנ גל נל ת, כש חנ א שנ רה קש ה ני זל ן. וש טה א שה רה קש ני ם של שי ד הנ גל נל א בור, כש רה קש אשון ני רי ל הה יכה הי הנ שום של א. מי מי טה

ים. די דה ה צש לשה שש ים לי חי תה ה פש לשה ים שש יהמי ה קנ זל ל הנ יכה הי א. בנ מי טה

הו זל יו, וש תה חש ים תנ ני מג בות מש בה ים ורש פי לה ה אמ מה כנ יה"א. וש ירי טי סש מו ענ שש ד של חה ה אל נל מג ד מש אשון, בו עומי רי ח הה תנ פל הנ
לו ל אי כה ך, או לש רל דל םא כנ ל ע של רנ ים זל יאי מוצי ץ, או של רל אה ל הה ע ענ רנ פםך זל שש ם לי כה רש ים דנ יתי חי שש מנ לו של ל אי ל כה ד ענ עומי של
א נו, יוצי רש מנ אה ה של אה מש טג ד הנ צנ בש ה של זל ה הנ נל מג מש א הנ לה ל. אל לה ה כש ינה כי י שש ני ים פש םא רואי ל ם של לו הי ם. אי יהל ידי ים בי ני זנ מש של
ה. זל ם הנ עולה בה ים אותו  אי מש טנ ם, ומש דה אה ל אותו  ים ענ סי נש כנ תש ם מי בות, כגלה בה ים ורש פי לה ם אמ ה הי מה כנ וש ן,  מנ זש אותו  בש
ים זי אוחמ תו, וש מה שש ת ני ים אל אי מש טנ מו, מש עי ה של לל ל אי כה ה וש זל ה הנ נל מג מש ה, הנ זל ם הנ עולה הה תו מי מה שש את ני יוצי של ך כש ר כה חנ אנ וש

ם. הל דון בה הי ה לש ים אותה יסי ני כש ם) ומנ הל את בה מי טש ני ה, (וש בה

ם כגלה שום של ה, מי זל ל  ענ ים  די ם עומש ים כגלה אי מי טש ים הנ סי עה כש ל הנ כה ת. של חנ ע רותנ רנ זל ת  בנ כש ים שי אי רה קש ני ה  לל אי וש
ת ים אל לי ם נוטש ז הי אה וש זו.  ה הנ שוקה תש בנ ם אותו  מי חי וש מו  צש ת ענ אל יחנ  תי רש הי ן של מנ זש ם בי דה אה ל הה ים ענ שורי ים וש די עומש
ה, לה עש מנ לש ים אותו  לי עמ ומנ ים אותו,  לי נוטש וש ים בו  יקי זי חמ ומנ ץ,  רל אה בה ך  פה שש ני ע של רנ זל הנ ת אותו  אל וש ה  וה אמ תנ הנ ה  אותה

ה. אה מש טג ד הנ צנ ד לש בי עש תנ שש זו תי ית הנ רי בש הנ ים של מי גורש וש

ם, כה רש ים דנ יתי חי שש מנ ם של ל אותה ל כה ה ענ נל מג הו מש זל "ה, וש יפה קי סש מו טנ שש ר של חי ה אנ נל מג ד מש י, בו עומי ני שי ח הנ תנ פל הנ
יות - ן עמרה אותה ים, בש מורי ה חמ י תורה סורי אי מות או בש הי בש ע בי רנ ים זל כי שופש א של לה ץ, אל רל אה ל הה ע ענ רנ ים זל כי םא שופש ל של
מו דון אותו כש דון אותו) לה לה וש א אותו  מי טנ יו (לש לה ים עה די ם עומש מו, כגלה עי בות של בה ים ורש פי לה ה אמ מה כנ ה וש זל ה הנ נל מג מש הנ

ים. רי חי אמ ם הה אותה ר בש אי בה תש ני של

ל כה וש תו.  מה ה כוס חמ לה עי רש תנ את (ישעיה נא) כוס הנ רי קש ני וש יהדו,  ת בש חנ כוס אנ ה ייש  זל ה הנ נל מג מש ה, לנ אי םא ורש ב
ין אי לו, וש לה ים הנ אי מי טש ים הנ די דה צש הנ ים מי רי עלקה ם נל לו, כגלה לה ים הנ אי טה חמ ל הנ שו ענ נש על גו או נל רש הל נל ין של ית די י בי רוגי ם המ אותה
ם ל אותה כה ה. וש אשונה רי תו בה שה ת של רל חל שום כוס אנ ה, מי לה עי רש תנ את כוס הנ רי קש ני םאת של ז כוס הנ ם, ובנ הל ק בה לל ם חי הל לה
ם עולה ן הה תו מי מה שש את ני יוצי של ך כש ר כה חנ זו, אנ ה הנ לה עי רש תנ כוס הנ ר מי קי עה הי י לש די ין כש ית די ל בי ה כוס של תו אותה םא שה ל של
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ה מה כנ זו מי ה הנ מה שה נש ת הנ ה אל ול רש ר, ומנ מה הו (עמוס ח) יום הנ זל ים בו, וש זי מו אוחמ עי לו של ל אי כה ה וש זל ה הנ נל מג מש ה, הנ זל הנ
ה. לל אי ה מי לל ים אי ני שג ים מש יני די

זו הנ ה  קה זה חמ הנ רוחנ  הה מי "ל.  יאי ירי צי יאמ ני הו  זל וש  , יהה תל חש תנ ים  ני מג מש לו  אי של ת,  חנ אנ רוחנ  ת  דל עומל ה  זל הנ ל  יכה הי בנ
ר את מנ רי קש ני ת  חנ אנ וש "ץ,  צה את חה רי קש ני ת  חנ זו. אנ ה הנ לה עי רש תנ כוס הנ תוך  לות לש נופש רות של פות מה טי לש  אות שה יוצש
ך ר כה חנ לות אנ לו נופש לה פות הנ טי לש הנ ך) ושש ר כה חנ זו אנ כוס הנ ים לנ סי נש כנ תש ם מי כגלה "ת. (וש ענ את קובנ רי קש ת ני חנ אנ ת, וש ול מה הנ

. רוהה אמ בי מו של ם, כש דה י אה ני ת בש גל הורל ב של רל ה חל אותה ה) של אותה פות) (בש לש טי אות שה םאת (יוצש ז כוס הנ הנ מי

ת ים אל יסי ני כש מנ ם של ל אותה ל כה ה ענ נל מג ה מש זל וש "ל,  יאי די גש ננ סש מו  שש ד של חה ה אל נל מג ד מש עומי י, בו  ישי לי שש ח הנ תנ פל הנ
ה זל בה ם  כה רש דנ ים  יתי חי שש מנ של לו  אי ל  כה וש ר.  כה ני ל  אי ל  של ד  צנ הנ אותו  מי יא  הי של ת,  רל חל אנ ה  שה אי בש זו  הנ ש  קםדל הנ ית  רי בש
ל ים של יורי ם צי תוכה ים בש רי יש צנ ם מש מו, כגלה עי ים של ני מג מש ם הנ ל אותה כה ה וש זל ה הנ נל מג מש ש, הנ ית קםדל רי אות בש ים בש רי קש שנ ומש
ה, זל ם הנ עולה ן הה ם מי דה א אה יוצי של יו כש נה פה ים לש שומי ם רש כגלה ש, וש ית קםדל רי ן אותו בש הל א בה מה טש ני אות של מי ים טש שי ם נה אותה

. ה רוחנ אותה ך לש ר כה חנ ים אותו אנ אי מש טנ ומש

ים יכי רי צש ים של פי שה כש ל הנ כה ם, וש נה מנ זש יענ  גי ם ינ רל ם טל דה י אה ני רםג בש המ ים לנ פי שה כש ל סודות הנ ים כה לויי ה תש זל ל הנ יכה הי ובנ
ה לה חה תש הנ א בנ מה טש ני יו, וש פה שה כש ף בי שי כנ ם מש עה לש יהה בי הה מו של ם, כש הל א בה מי טה הי ם לש יהל פי שש כי ים בש פי שש כנ מש ם של ם, אותה דה י אה ני בש
ן ל כי ענ נו. וש רש מנ אה ת של חנ ע רותנ רנ ת זל בנ כש ה שי אותה ה, בש זל דון בה ך ני שום כה מות, ומי הי בש ך בנ פנ שה ת של חנ ע רותנ רנ ת זל אנ מש טג בש

א. מי ת טה חנ א שנ רה קש ה ני זל ל הנ יכה הי הנ

ים פי לה ה אמ מה כנ יה"א, וש טנ רש את סנ רי קש זו ני ה, וש לה עש מנ לש ה רוחנ של ת אותה חנ ה תנ נה מג מש ת של רל חל ה ייש רוחנ אנ זל ל הנ יכה הי ובנ
דוש. קה ד הנ צנ תוך הנ לום מי חמ ם בנ דה אה ל הה רוחנ של ם הה א עי יוצי ר של בה דה ל אותו הנ ים ענ די ם עומש כגלה . וש יהה תל חש בות תנ בה ורש
בו ים  די יורש וש ה,  זל הנ ר  בה דה הנ ם  עי ים  רי בש חנ תש ומי ים  אי יוצש ם  כגלה ה,  מה עי של ים  רי שומש הנ ם  אותה ל  כה וש ה  אה מי טש הנ רוחנ  הה
ר בנ ם דש ים, עי בי ים כוזש רי בה ים, דש רי חי ים אמ רי בה ם דש דה אה ים לו לה יעי ה, ומודי נה מל יש אותו מי חי כש הנ י לש די מו כש ים עי בי רש עה תש ומי

ת. מל אל

ן יוה כי לו,  אן אי ף כה בו. אנ זה כש ת  ר אל די סנ יהכול לש םא  ל ת,  מל ר אל בנ דש חנ  םא לוקי א ל לי מה לש אי - של ב  זה כה הנ ך  רל דל ך  כה של
ך ר כה חנ בו. אנ זה ת כש יד אל עממי הנ י לש די ת כש מל ר אל בנ ים לו דש יעי נו, מודי מל ים אותו מי ישי חי כש ת ומנ מל י אל רי בש די ים בש רי עורש מש של
םא ל וש יום,  קי ם  הל לה ין  אי של ה  טה מנ לש של ים  תוני חש תנ הנ ם)  אותה בש ט  שי פנ תש מי ר  בה דה הנ (אותו  ם  אותה ל  כה ים  טי שש פנ תש מי
ה מה כנ חוץ לש דות לנ רש פה תש מי גות של רה דש ה בי טה מנ לש של לו  ל אי כה ים (וש די דה ה צש מה כנ ם לש עולה ים בה רי בה ים דש יעי ים, ומודי מי יש קנ תש מי

ים. יני ה מי מה כנ ים) ולש די דה צש

ים כי הולש לו  אי ים, וש שי נה ים לש מי עה פש לי וש ים  רי בה גש ים לי מי עה פש כות לי פש הנ תש מי י רוחות של תי אות שש ה יוצש זל ל הנ יכה הי הנ מי
ה אי רש מנ ים יהפות בש שי מו נה ים כש רי בה גש ים לנ אי רש ני לום, וש חמ תוך הנ ים בש שי נה ם אמ ים עי קי צוחמ יר, וש וי אמ ם בה עולה ים בה טי שוטש ומש
מו ע, כש גנ נל ה וש עה אות רה רה קש ני לו  אי ים, וש רי בה גש ים כי אי רש ם ני ים הי שי נה לנ ך  ף כה ם. אנ דה אה ת הה שוקנ ת תש ים אל לי נוטש לום, וש חמ הנ

ך. לל הר אה ב בש רנ קש םא יי ע ל גנ נל ה וש עה יך רה לל ה אי נל אג םא תש ר (תהלים צא) ל מנ אל נל של

לו לה רוחות הנ עות הה נוסש של כש ש. של אי ת הה בל הל לש תוך שנ אות מי יוצש ה, של טה מנ תונות לש חש אות רוחות תנ רה קש ני לו  אי וש
י פי י רוחות כש תי עמשו שש לו ננ אי ם, וש עולה סות בה לו טה אי ש, וש בות אי המ לש י שנ תי אות שש ה, יוצש זל ל הנ יכה הי תוך הנ בש ה של לה עש מנ לש של
ה ל זל ענ ם, וש הל ים מי רי מה שש ני וש לו  לה ים הנ די דה צש הנ ים מי עי נה מש ני ים של יקי די צנ י הנ רי שש ה. אנ זל ה הנ אה מש טג ד הנ צנ כםל בש הנ נו, וש רש מנ אה של

גו'. ה וש רה ה זה שה אי ך מי רש מה שש תוב, (משלי ז) לי כה

ר יותי ל  פי אה הוא  וש ל,  לה כש אור  בו  ין  אי וש שוך,  חה וש ל  פי אה ל  יכה הי הוא  ה  זל הנ ל  יכה הי הנ י.  ישי לי שש הנ ל  יכה הי הנ
ד חה ים. אל חי תה ה פש עה בה רש ים אנ יהמי ה קנ זל ל הנ יכה הי "א. בנ א שוני רה קש ני ם של שי ד הנ גל נל "ה, כש א דומה רה קש ני הו של זל ים. וש אשוני רי הה מי

ים. די דה צש ת הנ ענ בנ רש אנ ן בש כי ה, וש ד זל צנ ד בש חה אל ה, וש ד זל צנ יהם בש קנ

ם. עולה ל הה ז של גל רם ל הה ף של תםקל אותו הנ ד בש ה עומי זל ה הנ נל מג מש הנ ה, וש זל אשון הנ רי ח הה תנ פל ל הנ ד ענ ד עומי חה ה אל נל מג מש
ית י בי עמרי ם שנ אותה ם בש אותה יחנ  ני ן ומנ יי זנ י  לי ל כש ה נוטי זל ח הנ תנ פל ה בנ שורל ה של זל ה הנ נל מג מש ם, הנ עולה ה בה ין שורל די של כש
ך רל תוב, (שם ד) דל ה כה ל זל ענ וש ם,  עולה ל הה לון של שה כי הנ הו  זל וש יה"א,  טנ פורש קה א סה רה קש ה ני זל ם), וש דה י אה ני ל בש ת (של סל נל כש הנ
הוא ן של מנ זש אותו  אות) בש רש ים לי כי רה ת דש שנ רה ל פה ד ענ ה עומי זל ה הנ נל מג מש לו. (הנ שי כה ה יי מל בנ עו  םא יהדש ה ל לה פי אמ ים כה עי שה רש
יק זי הנ ש אותו, יהכול לש ם הוא פוגי אי שוק, וש י בנ ידי חי ך יש הולי י של מי אות בש רש ד לי ם, הוא עומי עולה רוי בה ין שה די הנ ט וש שולי

לו. זה ת מנ ע אל רנ הה לו ולש

מו ת יהדו כש חנ תנ "ל. וש יאי די גש ננ הו סש זל ין, וש י די קי תש טםל פי ד לי עומי הו של זל ד, וש חה ר אל חי ה אנ נל מג ד מש י, בו עומי ני שי ח הנ תנ פל הנ
ה. זל ח הנ תנ פל ד בנ ה עומי זל ין, וש די י הנ קי תש ם פי ל אותה בי קנ ים לש די עומש ים, של טי שולש י חםק של רי שומש

ד חה ה. אל טה מנ לש ים של שוכי חמ ים הנ חי תה פש ם הנ אותה ה לש טה מנ ד לש יורי ה, וש זל ח הנ תנ פל ד בנ ה עומי ין, זל ל די ק של תל ל פל נוטי של וכש
ים טי שולש ים של ני מג בות מש בה ף ורש לל ה אל מה ם כנ שה ה, וש טה מנ ם לש הי א בור, של רה קש ני אותו של ד לש חה אל ת, וש חנ א שנ רה קש ני אותו של לש

ק. תל פל אותו הנ ין בש די ם הנ לה שש ני ין, וש עמשות די ם לנ עולה בה

לות חמ ם מנ ל אותה ל כה ד ענ עומי של הו  זל וש יו"ן,  רש גנ נש אנ מו  שש ר של חי ה אנ נל מג מש ייש  ה  זל ח הנ תנ פל י. בנ ישי לי שש ח הנ תנ פל הנ
ל ל כה מו ענ ים עי ני מג מש בות של בה ף ורש לל ה אל מה כנ ה וש מה ים כנ אי נו יוצש מל י מי רי המ מות, של עמצה ש הה אי ים וש חולי לש חי ים וש אובי כש ומנ
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ר. אי בה תש ני מו של ים, כש אובי כש לות ומנ חמ ם מנ אותה

יגנת רי ל המ ד ענ ה עומי זל "ה. וש רה כה סש את אנ רי קש ני ה, וש נה בה לש עוט הנ מי ה בש אה רש בש ני ת של חנ יא רוחנ אנ אן הי י. כה יעי בי רש ח הה תנ פל הנ
ינוק, תי הנ ם  אי ה  שה אי כש ם  הל לה ית  מי דש ני וש ם,  אותה ת  גל הורל של ד  ענ ם  הל מה עי ת  קל צוחל וש ם  הל לה ית  אי רש ני זו  וש תינוקות,  הנ

ם. ת אותה גל הורל ם וש ת אותה זל אוחל ם, וש הל מה ת עי קל צוחל ם וש ה אותה יקה יני ומי

ן בל ים מי תי מי ם של ל אותה ל כה ה ענ תה נש מנ תש יסו"ן. זו הי ירי גי את אה רי קש ני ת של חנ ת רוחנ אנ דל ה עומל זל ל הנ יכה הי ע הנ צנ מש אל בש
ם אותו ה) עי מה כש חה רות (בש בי חמ הו בנ זל נו, וש רש אנ בי מו של ם, כש הל לה ג של הורי הו הנ ים. זל ני ים שה רי שש ד על ים ענ ני ה שה רי שש לש על שש
ניה הי תוב (בראשית א) וש כה אםד, של ת טוב מש ול מה ך הנ אנ לש א מנ רה קש ן ני ל כי ענ מו. וש ך עי הולי מו וש ד עי עומי נו, וש רש מנ אה ש של חה נה הנ

נו. רש אנ אםד, ובי טוב מש

ה יפה זי ים נש עי שומש ם של ל אותה ל כה נו ענ מנ תש ה הי לל אי "ה. וש מה חי "ף וש י רוחות, אנ תי אות שש יוצש טות וש שש פנ תש אן מי כה מי
ה או י תורה רי בש די ים מי קי צוחמ ם של ל אותה ל כה ן ענ כי נו. וש מל ים מי שי םא חושש ל וש ים בו  חי ם בוטש הי ה, וש ד תורה לומי י של מי מי

ים. מי כה י חמ רי בש די מי

ם ם, אותה דה י אה ני ל בש ים ענ שורי ים וש אי ם יוצש כגלה בות, וש בה ה רש מה כנ ים וש פי לה ה אמ מה ים כנ אי לו יוצש לה ה הנ מה חי הנ ף וש אנ הה מי
ה. חו בה מש שש םא יי ל בו וש צש ענ תש יי י של די ה, כש וה צש ל מי ך של רל דל ים בש כי הולש ה וש וה צש י מי רי בש די ים בש לי דש תנ שש ה או מי תורה ים בנ לי דש תנ שש מי של

ה. מה חי הנ ף וש אנ י הה ני פש י מי תי גםרש י יה תוב (דברים ט) כי כה ר, של הה הה ד מי יהרנ ל וש אי רה שש או יי טש חה של ה כש ד מםשל חנ ה פה לל י אי ני שש ומי

ע, רה שון הה לה ים בש שי נה ים אמ רי עורש תש מי של כש ע, של רה שון הה י לה לי עמ ם בנ ל אותה ל כה ת ענ דל עומל ת של חנ לו ייש רוחנ אנ ת אי חנ תנ
את רי קש ני של ה  לה עש מנ לש של ה  אה מי טש הנ זו  הנ ה  עה רה הה רוחנ  ת הה רל עורל תש מי ז  אה ע,  רה הה שון  לה בש ר  עורי תש מי ם של דה אה אותו  של או 
ה, לה עש מנ ס לש נה כש הוא ני ם, וש דה י אה ני ה בש ילו בה חי תש הי ע של רה שון הה ל לה רות של עורש תש ה הי ל אותה ה ענ יא שורה הי "א. וש יכה סי כש סנ
ע רה ד הה צנ ת הנ ים אל רי עורש מש ם של אותה ם. אוי לש עולה ג בה רל הל ב וש רל חל ת וש ול ע מה רה שון הה ל לה רות של עורש תש ה הי אותה ם בש גורי וש
לויהה ה תש טה מנ לש רות של עורש תש הי י בנ רי המ ים של עי םא יודש ל ך, וש ל כה ים ענ שי םא חושש ל ם, וש שונה ם ולש יהל ים פי רי ין שומש אי ה וש זל הנ

ע. רנ ין לש טוב בי ין לש ה, בי לה עש מנ לש רות של עורש תש הי הנ

ת ה אל עמלל ה מנ זל תון הנ לה עמקנ הה ש  חה נה י הנ זנ ה, אמ טה מנ לש ת  רל עורל תש מי זו  ע הנ רה שון הה רות לה עורש תש הי של ה, כש אי ורש םא  ב
ל י כה זנ ים, אמ רי עורש תש ים ומי יו עולי שה קנ שש קנ של יו. וכש לה גש ד רנ ענ םאשו  ר ר מי עורי תש יהה, ומי לי עמ ם בנ יד אותה עממי יו ומנ שה קנ שש קנ

חוץ. בנ ים של קי חג י הנ רי ם שומש ל אותה ם כה לו הי יו, אי שה קנ שש ר. קנ עורי תש גוף מי הנ

ל י כה זנ (ישעיה כז). אמ יחנ  רי בה ש  חה נה ל אותו  צל ים אי רי עורש ע, ומש ר רנ בה דה אותו  ים בש זי אוחמ ים וש רי עורש תש ם מי כגלה וש
אותו עור בש ים של שי קנ שש ם קנ ל אותה כה נו, וש רש מנ אה לו של לה לות הנ יכה הי ל הנ כה יו בש לה גש ד רנ ענ וש םאשו  ר ר מי עורי תש ע מי רה גוף הה הנ

ה. לה עש מנ ין לש שי לש יות מנ הש ר לי עורי תש ה, ומי גוף עולל הנ ה. וש טה מנ ד לש יורי נו וש מל ט מי שי פנ תש אותו עור מי ה, וש טה מנ ים לש די יורש

ים טי שש פנ תש ם מי ינה ם, אי ת עורה שםט אל פש ם לי עולה ל הה ים של שי חה נש ל הנ כה בוענ הוא לש ן קה מנ זש ב של ל גנ ף ענ ה, אנ אי םא ורש ב
ת ט אל ה, ופושי לה עש מנ ע לש רה ש) הה חה נה (הנ רוחנ  ר אותו הה עורי תש ז מי אה ה, וש טה מנ ע לש רה שון הה לה ים בנ רי עורש תש מי ן של מנ זש א בי לה אל
ה כםל. מה הנ עורו מי ים מי שי קנ שש קנ ת הנ טנ שה פש ה הנ יו אותה לה ה עה שה קה ד. וש ה יורי זל ה וש ה עולל נו. זל מל יו מי שה קנ שש ת קנ אל וש עורו 
כםל הנ ם, וש בםל אותה סש מות לי עולה הה לו  םא יהכש ד, ל חה בור אל חי כםל בש יהה הנ א הה לי מה לש אי ווגו. של זי ד מי רה פש ני שום של ם? מי ענ טנ הנ

ה. טה מנ לש ע של רה שון הה ל לה רות של עורש תש הי שום הנ מי

ה מה ת כנ רל עורל ומש ת קול,  נל נותל ת  חנ אנ וש ת  חנ ל אנ י כה זנ עור, אמ הה אותו  טות מי שש פנ תש ה מי טה מנ לש ים של שי חה נש הנ של וכש
ת ר אל עורי ים לש יני שי לש ם מנ כגלה וש ים.  שי חה נש ה  מה ים כנ יהמי ם קנ שה א בור, של רה קש ני קום, של מה אותו  דות בש עומש ים של שי חה נש
ת ילמל קנ של ע, כש רה שון הה לה ל  של זו  רות הנ עורש תש הי שום הנ כםל מי הנ וש ם,  עולה ל הה ענ ין  שי לש יות מנ הש לי ה  זל דול הנ גה הנ ש  חה נה הנ

ה. טה מנ לו לש רות של עורש תש הי

אותו רות לש עורש תש ים הי ירי עי ים ומש רי בש חנ תש מי ש, של קםדל שון הנ ים לש אי רה קש ני ם של ה הי מה ה, כנ ד תורה לומי י של ן מי מו כי כש
ל כה מי ים  רי עורש תש מי ים  דושי קי וש שות  דג קש ה  מה כנ וש ה.  לה עש מנ לש של ש  קםדל אותו  מי שון  לה ש.  קםדל הנ שון  לש א  רה קש ני של קום  מה
ה לה עש מנ לש ה של שה דג ה, קש טה מנ ה ולש לה עש מנ שות לש דג ר קש עורי ים לש מי גורש ם של ים, אותה יקי די צנ ל הנ ם של קה לש י חל רי שש ים. אנ די דה צש הנ

וקשדגשהה שללשמנטהה.

ם הי ים. וש אשוני ם רי יי מנ לו  ם - אי תל שש די קנ תש הי ים. וש דםשי ם קש יתל יי הש ם וי תל שש די קנ תש הי תוב, (ויקרא יא) וש ה כה ל זל ענ וש
ע, צנ מש אל זון בה ים. ומה רוני חמ ם אנ יי או מנ רש קש ני ים, וש תוני חש תנ ם הנ יי מנ לו הנ ים - אי דםשי ם קש יתל יי הש ים. וי יוני לש ם על יי ים מנ אי רה קש ני
ם יי מנ ים.  אשוני רי ם  יי מנ בש א  לה אל ים,  רוני חמ אנ ם  יי מנ בש ינו  אי זון  מה ה  זל ל  ענ וש ים.  רוני חמ אנ ם  יי מנ לש ים  אשוני ם רי יי מנ ין  בי
ם קה לש י חל רי שש ים. אנ יוני לש ים על דושי קש ן לי תה סוד ני הנ ים. וש רוני חמ ם אנ יי מנ םא בש ל לוי בו, וש זון תה מה הנ ה, של לה עש מנ ים מי אשוני רי הה

א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה בה

א רה קש ני ר של חי ם אנ ד שי גל נל ן, כש וי יה יט הנ הו (תהלים מ) טי זל "ה. וש א חובה רה קש ה הוא ני זל ל הנ יכה הי י. הנ יעי בי רש ל הה יכה הי הנ
ים. אי טה חמ ת הנ ענ רה כש ם, הנ עולה י הה אי טה ל חמ ים כה יהמי ם קנ שה שום של "ה, מי ד. הוא חובה חה כםל אל הנ שול, וש כש ן מי בל אל

ם ים אותה יחי ני ים ומנ אי טה חמ ם הנ ים אותה חי ים לוקש קי חג י הנ רי לו שומש ל אי ם, כה דה י אה ני ים בש אי ר חוטש של אמ כנ שום של מי
ם ם, כגלה עולה כגיות הה ל זש ים ענ ני מג מש ים של דושי קש ים הנ כי אה לש מנ ל הנ ם, כה עולה כגיות הה ל זש כה ה. וש א חובה רה קש ני ה של זל ל הנ יכה הי בנ
ם, דה י אה ני כגיות בש דות זש ם עומש שה כות, וש א זש רה קש ני י של יעי בי רש ל הה יכה הי ן בנ ים אותה ידי עממי כגיות, ומנ זש ן הנ ת אותה ים אל לי נוטש
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י (קהלת ז) גנם ה, כי נה שה םאש הנ ל ר יום של ד בנ חה אל ים כש לי קה שש ני ה. וש א חובה רה קש ני ר של חי ל אנ יכה הי ים בש די ים עומש אי טה חמ הנ וש
. חנ צי ננ ך מש ה, כה ד זל צנ ה או לש ד זל צנ חובות לש כגיות או הנ זש יעו הנ רי כש הי ר של חנ אנ ים. וש להי אל ה הה שה ה עה ת זל עגמנ ה לש ת זל אל

ים יי ים חנ לויי ם תש הל ה, ובה חובה כות וש לו, זש לה ים הנ די דה צש י הנ ני ים שש רי עורש תש מי של ה, כש נה שה םאש הנ ל ר יום של ה, בנ ל זל ענ וש
ים. יי א חנ רה קש ני ד של אותו צנ ם בש דה אה ב הה תה כש כות, ני א זש רה קש ני ה של זל ד הנ צנ יעו לנ רי כש כגיות הי זש ם הנ ת - אי ול ומה

חו צש ני ם וש דה ה אותו אה ם זוכל ה. אי ד זל צנ ה בש זל ה וש ד זל צנ ה בש אותו יום, זל ים בש די לו עומש לה ים הנ די דה צש י הנ ני שש שום של מי
ים יי חנ הנ וש כות,  א זש רה קש ני ה של זל הנ דוש  קה ד הנ צנ הנ ז בו  חנ אה שום של ים, מי יי חנ ם לש דה אה ב אותו  תה כש ני י  רי כגיות, המ ן זש אותה

לו). הוא של ב של תה כש ני ים (וש יי חנ ם לש דה ב אותו אה תה כש ז ני אה יהה. וש י הה לי של י הוא, וש לי ה של ר: זל אומי זו בו, וש חמ אה

י הוא, לי ה של ר: זל אומי ז בו וש ת, אוחי ול ה ומה א חובה רה קש ני ה, של זל א הנ מי טה ר הנ חי אנ ד הה צנ ים - הנ אי טה חמ חו הנ צש ם ני אי וש
ים או יי חנ ם או לש דה ב אה תה כש ה ני נה שה םאש הנ ל ר ה של זל יום הנ י בנ רי המ ינו, של ני שה הו של זל לו. וש הוא של ב של תה כש ז ני אה יהה. וש י הה לי של וש
יים קנ תש ר - מי חי אנ ד הה צנ ב בנ תה כש ם ני אי ק בו. וש בה דש ני ם וש יים שה קנ תש ים ומי יי חנ ב לש תה כש ה - ני שה דג קש ד הנ צנ ב בש תה כש ם ני ה. אי יתה מי לש

ה. זל ד הנ צנ ה או בנ זל ד הנ צנ ך בנ שה מש ני ת. וש ול מה ן לנ ים הי יי חנ ן לש הו הי זל ק בו, וש בי דה ה וש אה מש טג ד הנ צנ בש

דוש קה הנ א - וש רה קש ים בו. יי קי בה דש רות ני הה טש ל הנ כה ים וש דושי קי ל הנ ה, כה שה דג קש ל הנ ה של זל ד הנ צנ ד בנ הוא עומי ן של מנ ל זש כה
הו די בש כנ אמ ונ הו  צי לש חנ ה אמ רה צה י בש נםכי מו אה הו עי ני על אל י וש ני אי רה קש תוב (תהלים צא) יי יו כה לה ע לו. עה מנ שש יי רוך הוא יהשוב וש בה
ל כה ה וש אה מש ל טג ה, כה אה מש טג ל הנ ר של חי אנ ד הה צנ ד בנ הוא עומי ן של מנ ל זש כה י. וש תי ישועה בי הו  אי רש אנ וש הו  יעי בי שש ים אנ יהמי ך  אםרל
תוב, יו כה לה רוך הוא. עה דוש בה קה הנ ק הוא מי חה רג ע אותו, מש מנ שש יי י של ין מי אי א - וש רה קש קות בו. יי בה דש עות ני רה ל הה כה א וש טש חי

. ענ י שםמי ני ינל ה אי לה פי בו תש רש י תנ ם כי תוב (ישעיה א) גנ כה ה, וש שועה ים יש עי שה רש חוק מי (שם קיט) רה

ם ל אותה כה אן. וש ים כה לי גנ תש מי שום של ים, מי רי חי ים אמ להי ים אל אי רה קש ני ם של ל אותה ל כה קום של מה ה הוא הנ זל ל הנ יכה הי הנ
ם, עולה ל הה ים של אופי ני ל  של נוגות  עמ תנ בש ג  ני ענ תש הי ולש נות  זש לי ה,  זל הנ ם  עולה הה נוגות  עמ תנ בש ם  דה אה י הה ני בש ת  אל ים  תי פנ מש של

נו. רש מנ אה מו של ה, כש זל ם הנ עולה י הה אופי ני י וש נוגי עמ ר תנ חנ ם אנ ים אותה כי ומושש

ד צנ בש ר של חי אנ מו הה ל, כש ך אי א כה רה קש ה ני ף זל אנ ם, וש ל כגלה יא ענ הי ק, של זה ת חה טל ת שולל חנ ית רוחנ אנ אי רש ה ני זל ל הנ יכה הי בנ
ה קה זה חמ רוחנ הנ ש. הה רה דש מי ית הנ בי ד בש עומי ה או של ד תורה לומי ם של דה אה ת הה ה אל תל פנ מש הו של זל "ר, וש כה "ל ני הו אי ה. זל שה דג קש הנ
ם ת אותה רנ בש חל ת בש כל לל לה ך  אן? טוב לש ד כה ה עומי תה ה אנ ת: מה רל אומל ים, וש הורי רש ה הי מה ב כנ חושי ה אותו, וש תה פנ מש זו  הנ
ה תל פנ תש ם מי דה אה ן של יוה ם. כי עולה נוגות הה עמ תנ ים בש גי נש ענ תש ים יהפות ומי שי ר נה חנ ים אנ כי ם הולש הי ם, וש דה י אה ני ל בש ים ענ אי גי של

יו. רה חמ כות אנ שה מש ני כות וש הולש טות וש שוטש ן מש ז כגלה , אה יהה רל חמ אנ

אותו בש ים אותו  אי מש טנ ה, ומש זל ם הנ עולה בה ים אותו  אי מש טנ ם מש כגלה וש יו,  תה חש ים תנ די עומש ים של רי חי ם אמ ה הי מה כנ וש
א מי טנ יהמות לש קנ גות של רה דש ן הנ ר לו. אותה םאמנ א ת (ישעיה ל) צי תוב  כה ת, של חנ ה רותנ ים צואה אי רה קש ני ם  הי וש ם.  עולה

ר. אי בה תש י ני רי המ יד, ונ מי תה

יא הי ת, וש ענ רנ ע צה גנ את נל רי קש ני ת של רל חל את רוחנ אנ זו יוצי ע. ומי גנ את נל רי קש ני ת של רל חל ה ייש רוחנ אנ זל ל הנ יכה הי ע הנ צנ מש אל בש
ה זל יון הנ לש על ע הה גנ נל הנ ים אותו. וש אי מש טנ מש ה של ל מנ ל כה ר ענ ע יותי רה שון הה י לה לי עמ ם בנ ל אותה ת כה א אל מי טנ יד לש מי ת תה דל עומל
ת ים אל זי בנ ם מש הי אוי וש רה ת כה בה שנ ג הנ נל ת עם כו אל רש םא עה ל ת וש בה ת שנ סל נל כש ני של כש ת, של בה ל שנ נות של חה לש ם שג ל אותה ל כה ה ענ נל מג מש

נו. רש מנ אה י של פי ת כש בה ג שנ נל עם ם בש ינה אי נות של חה לש ם שג ל אותה ה נוטי זל ע הנ גנ נל ת, הנ בה שנ ג הנ נל עם

ים: רי אומש ים וש חי ם פותש ים בו, כגלה די עומש ים של קי חג י הנ רי ם שוחמ ל אותה נות, כה חה לש שג ם הנ ת אותה ל אל ה נוטי זל של וכש
ר לו של ל אמ כה ה לש ש נושל קי ננ גו'. יש ש וש בנ לש יי נו. ונ מל ק מי חנ רש תי ה ונ כה רה בש ץ בי פי םא חה ל הו וש בואי תש ה ונ לה לה ב קש הנ ילאל (תהלים קט) ונ

גו'. ד וש סל ך חה י לו מםשל הי ל יש גו'. אנ וש

ע רה ד הה צנ ק אותו הנ זי חנ תש י מי זנ ע, אמ רה ד הה צנ אותו הנ נו לש תש נות ני חה לש שג הנ של ת, כש בה יל שנ אותו לי בש נו, של רש אנ י בי רי המ ונ
ד צנ ד בנ קה פש ני ה, וש מונה אל ד הה דוש, צנ קה ד הנ צנ הנ אותו  ר מי סה חש נל של ד. אוי לו  צנ הנ אותו  ר לש סה מש ם ני דה אה אותו  א, וש מי טה הנ

ל יום טוב. עודות של ן סש ל אותה כה ן בש מו כי א. כש מי טה ר הנ חי אנ הה

ת לשל ים שש די םא עומש דוש ל קה ר הנ חי אנ ל הה יכה אותו הי ך. ובש פל הי ם בש זונות הי ים ומש יי ים חנ ני ה - בה זל ל הנ יכה הי אן בנ כה
ל יכה הי ם לנ דה אה יענ  גי ם) מנ דה ל אה יו של נה ים בה יעי גי ר (מנ של אמ כנ ע. של רנ ים לש די ם עומש אן הי כה ה, וש לה עש מנ ים לש לויי ם תש הי ה, וש לל אי
נות מנ תש הי י לש די א, כש אן יוצי כה ים, מי ני טנ ם קש הי של ים כש ני ם בה י שה רי המ ם. ונ לות אותה כנ יות לש חנ דות הנ ם עומש י שה רי ה, המ זל הנ
ה זל ל הנ יכה הי א הנ רה קש ן ני כי לה א. וש טש חי לוי בנ כםל תה הנ נו, וש מל ם מי ירה עמבי הנ זונות לש מש ים הנ די ם עומש י שה רי המ ם. ונ יהל לי גור עמ טי קה הנ

ר. אי בה תש ני מו של ה, כש חובה

י רי ים אורש אי רה קש ם ני כגלה ה, וש מה בות עי בה ף ורש לל ה אל מה כנ יה"א, וש ירי רי את אמ רי קש ני ת של חנ ה אנ אה מש את רוחנ טג אן יוצי כה ומי
בור טםל אותו די ים לי יהמי ם קנ ה, כגלה מה עי ה של לל ל אי כה וש זו  רוחנ הנ הה י יום. וש רי בגהו אםרש קש ר (איוב ג) יי מנ אל נל מו של יום, כש
י די תון, כש לה ש עמקנ חה ן נה יהתה וש א (ישעיה כז) לי רה קש ני ה של זל ש הנ חה נה ת הנ ים אל ירי עי לו מש אי זו, וש גש רה מו בש צש ת ענ ם אל דה ל אה לי קי של

גו'. י יום וש רי בגהו אםרש קש תוב יי כה הו של ם. זל עולה ל הה לות ענ לה ר קש עורי יא ולש בי הה לש

ין מו, בי צש ל ענ ם ענ דה ל אה לי קי ים של בורי ם די ים אותה לי נוטש יום, וש עות הנ י ושש עי גש ל רי ים ענ טי יום שולש י הנ רי לו אורש אי וש
ית חי שש הנ ידו לש עממי הנ י לש די ן, כש יהתה וש א לי רה קש ני תון של לה ש עמקנ חה ת אותו נה ים אל ירי עי בור מש אותו די ה, ובש בועה שש ין בי ז בי גל רם בש
ה, לה חי תש ת יומו - בנ ל אל לי קנ יש תוב (איוב ג) ונ כה ת גופו, של םא אל ל עמרו, וש צנ ת יומו בש יוב אל ל אי לי ן קי כי לה ם. וש עולה ת הה אל
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ע. ר רנ בה ל דה כה פו ומי קש תה ע ומי רה ד הה צנ הנ נו מי ילי צי ן ינ מה חמ רנ י יום. הה רי בגהו אםרש קש ך - יי ר כה חנ אנ וש

נו רש אנ י בי רי המ ל, ונ רי א עה רה קש ני ם של שי ד אותו הנ גל נל או"ל, כש א שש רה קש ני ל של יכה ה הוא הי זל ל הנ יכה הי י. הנ ישי מי חמ ל הנ יכה הי הנ
ל רוג ענ טש יד קי מי יר תה עי הה ה לש נל מג מש הנ הו  זל יו, וש לה ד עה חה ה אל נל מג ד ומש חה ח אל תנ פל ה ייש  זל ל הנ יכה הי ה. בנ לה רש עה סוד הה הו  זל של
- (בראשית ג) ך  נש ימה סי "ה, וש יבה א אי רה קש ה ני זל ח הנ תנ פל ל הנ מו של שש שום של "ה, מי יבה את אי רי קש ני זו  הנ רוחנ  הה ם, וש עולה הה

גו'. ה וש שה אי ין הה ך ובי ינש ית בי שי ה אה יבה אי וש

ר. בל של הוא (ישעיה נט) שוד וה "ד, וש א שודי רה קש ה ני זל כםל, וש ל הנ ת ענ טל שולל ת של חנ אנ ת רוחנ  דל ה עומל זל ל הנ יכה הי בנ
ים ידי מי שש ים ומנ די ם שודש ל אותה ים כה קי ה יונש זל ל הנ יכה הי הנ ים. מי רי הה ים וש עי לה סש תוך  ים, בש מי רה ים הה רי הה ד בל שודי הו  זל וש
ט הנ ר (בראשית ג) לנ חנ ים אנ כי הולש ים, וש חי מה רש בות ובי רה חמ ים בנ גי הורש ם של ל אותה ים כה אי אן יוצש כה ן. ומי בה רש קומות חג מש בי

כםל. יד הנ מי שש הנ ת, לש כל פל הנ תש מי ב הנ רל חל הנ

שו"ד את  רי קש ני של זו  הנ רוחנ  הה ם,  עלה הה ל  ענ ב  עה רה הה ט  שולי של וכש את שוד.  רי קש ני של ת  רל חל אנ רוחנ  את  יוצי ה  זל מי
ם. דה י אה ני ד בש גל נל ים כש אי צה מש ני ם, וש עולה ים בה כי לו הולש אי "ן . וש פה את כה רי קש ני ה, של מה ת עי פל תל תנ שש ת מי רל חל אנ רוחנ  את, וש צי מש ני
ד חה אל כםל. הה ת הנ ים אל די שודש וש ם  דה י אה ני בש רוג לי טש ים קי עושי לו  אי ק. וש חה שש ן תי פה כה שםד ולש תוב (איוב ה) לש כה של נו  יש הנ וש
ם, דה י אה ני ד בש שודי ב וש ז שה כםל, אה יד הנ מי שש יב ומנ רי חמ ד ומנ שודי ים וש מי ים רה רי הה תוך  לש ך  הולי ר של חנ אנ א שוד. של רה קש ני של

ם. עולה ט בה הוא שולי שום של ים, מי עי בי םא שש ם, ל דה י אה ני ים בש לי אוכש של תו. וכש שה לש חג ים בש תי ומי

י תי ת שש חות אל דש אי הוא לי דנ תות, כש שש לי כםל וש אל ם לל הל ן לה נותי ם וש דה י אה ני ם בש ד עי סל ה חל עושל י של ן, מי מנ אותו זש ובש
ים ים עושי מי ענ ר הה אה ם, ושש דה י אה ני ם בש ד עי סל ים חל םא עושי ל ל אי רה שש יי של ם. וכש עולה בה טו  לש שש םא יי ל ה של חוצה רוחות הנ הה
ל ים ענ קי זש חנ תש ם ומי יהל רי בש כו') די ים וש קי זש חנ תש ים, ומי מי ר ענ אה שש ים (לי מי שש בנ תש לו, מי לה רוחות הנ י הה תי ז שש ם, אה עולה ד בה סל חל

ים. עי נה כש ל ני אי רה שש יי ר, וש חי אנ ד הה צנ ק אותו הנ זי חנ תש ז הי י אה רי המ שום של ל. מי אי רה שש יי

םא ל ל  אי רה שש יי של וכש ק.  זי חנ תש מי ה  שה דג קש ד הנ צנ וש ש,  לה חל נל וש ר  חי אנ ד הה צנ הנ ע אותו  נה כש ני ד,  סל חל ים  עושי ל  אי רה שש יי של וכש
י די כות כש פש הנ תש ומי ים)  מי ענ ר הה אה שש לי ם  הל ה לה מה שש בנ תש ת הי חנ מות. אנ שש בנ תש (מי י רוחות  תי ן שש ד, אותה סל ים חל רי עורש מש
ר אה ם שש ים אותה קי יונש ין,  יהמי הנ ד  צנ מי ה  לה עש מנ לש מי דות  יורש של כות  רה בש הנ ן  ז אותה אה וש ל,  אי רה שש יי ת  אל ם  אותה יענ  רי כש הנ לש
י מי רש ים. כנ מי ענ ר הה אה לו שש ים. אי מי רה כש ת הנ ה אל רה י נםטי מוני תוב, (שיר א) שה כה הו של זל ד). וש צנ אותו הנ ד לש עומי ים (וש מי ענ הה
ם ים עי עושי ים של די סה ם חמ אותה ם בש תוכה ם לש ים אותה כי ים מושש מי ענ ר הה אה שש שום של ל. מי אי רה שש לו יי י - אי תי רש טנ םא נה י ל לי של

ים. מי ענ ר הה אה מו שש ים כש די סה ם חמ אותה ים בש לי דש תנ שש םא מי ל שום של ם, מי תוכה ם מי ים אותה יקי חי רש ל מנ אי רה שש יי ם, וש דה י אה ני בש

ה נל מג ם מש יהל לי עמ ה. ומי לה רש י עה פי נש ה, ענ לה רש י עה מורי ה. זש לה רש או עה רש קש ני ם של ל אותה ים כה די לו עומש לה רוחות הנ ת הה חנ תנ וש
ם ל אותה ל כה ענ ן, וש ילה אי ת הה לנ רש נות עה ים שש רי םא שומש ל ם של ל אותה ל כה ד ענ עומי הו של זל יה"א. וש יננ "ר די זנ א גש רה קש ני ד של חה אל
תוב כה ה, של פורה ה אותו צי לה מה ד של ה ענ ל מםשל נו של ת בש רםג אל המ ה לנ צה ש רה חה נה ן הנ כי לה ם. וש יהל ני בש ית לי רי בש ת הנ ים אל בי כש ענ מש של

גו'. ה וש נה ת בש לנ רש ת עה רםת אל כש תי ה צםר ונ פםרה ח צי קנ תי (שמות ד) ונ

ת אות מםר אל שש ם, לי בונה בוד רי כש ים לי שי םא חושש ל וש ם  יהל כי רש ים דנ יתי חי שש מנ ים של שי נה ל אמ ה ענ נה מג מש זו  הנ רוחנ  הה וש
נו רש אנ בי של מו  ם כש דון שה ני דון, וש בנ אמ אול ונ א שש רה קש ני קום של מה אותו  נםם לש יהי גי ם לנ ה אותה יסה ני כש מנ זו  ש, וש קםדל ית הנ רי בש

כהאן.

ל ת כה אות אל רש ים, לי ילי בי ים ושש כי רה ל דש ת ענ בל אורל ת וש דל עומל ת, של חנ ת רוחנ אנ דל ה עומל זל ל הנ יכה הי ע הנ צנ מש תוך אל לש
ה הוא זל ל הנ יכה הי ל הנ כה שום של ה, מי טה ה ומנ לה עש ין מנ ה בי אה נש יס שי ני כש הנ י לש די ה, כש תורה י הנ רי בש ל די ים ענ רי עובש ם של אתה

אייבהה.

טו סש יי י של די ם, כש תות אותה פנ ם ולש דה י אה ני בש ירות לי אי ים מש ני אות פה רש הנ ים לש די ם עומש ים, כגלה רי חי אמ ם הה ל אותה כה ה וש זל
תוב (משלי כה מות, של י עולה ני שש יהמותו בי ם, וש ים אותה גי ם הורש ך הי ר כה חנ אנ ם, וש יהל רי חמ ם אנ שםך אותה מש לי ת וש מל אל ך הה רל דל מי

יות. ב פי רל חל ה כש דה ה חנ נה עמ לנ ה כנ רה ה מה יתה רי חמ אנ ה) וש

ר פה הו עה זל שום של ים, מי מי עולה רות לש דות ופי ה תולה םא עושל ל ר. של פל ל אי ר של פה "א. עה ירה רי פש את אנ רי קש זו ני רוחנ הנ הה
מו א כש לה ב. אל הה רות זה פש א (איוב כח) ענ רה קש ני רות, וש ה פי עושל דוש של ר קה פה ינו עה ר, אי פה א עה רה קש ני ב של ל גנ ף ענ אנ ר. וש פל ל אי של
ד, חה ים. אל די דה י צש ני שש א בי ה בה ן זל ימה סי את. וש טה חנ ת הנ פנ רי ר שש פנ הו עמ זל את. וש טה חנ ת הנ פנ רי ר שש פנ עמ ר, (במדבר יט) מי מנ אל נל של
ק זי חנ את, הוא מש טה ה חנ ם עושל דה אה של כש ד, של חה אל ה. וש של קה ש הנ חה ל אותו נה סוד של זו, הנ את הנ טה חנ לול בנ הוא כה שום של מי

ם. עולה ט בה שולי ה וש זל ר הנ פה עה ת הל אל

ה לה עש בנ ת  חנ תנ ה  תה טש סה ה של שה אי לה אותו  יך  רי צה ן  כי לה וש ים.  רי רמ אה מש הנ ים  רי מה הנ י  מי בש ה)  (במדבר  לול  כה הנ הו  זל וש
ר פה עה הל ן, וש כה שש מי ע הנ קנ רש קנ הוא מי ר, של פה עה ים בש לולי כש ם של יי מנ ה  קות אותה שש הנ ים, לש נוני ת זש של ל אי ה של עמשל ה מנ תה שש עה וש
אותו ה הוא מי זל ר הנ פה עה הל ן. וש כה שש ל אותו מי ע של קנ רש א קנ רה קש ני אותו של ע, וש קנ רש א קנ רה קש ני קום של אותו מה ה הוא מי זל הנ

יון. לש ז על מל רל כםל הוא בש הנ ן. וש מו כי זו כש ה הנ שה אי ת הה קות אל שש הנ ן לש כםהי יך הנ רי ך צה שום כה ע. ומי קנ רש קנ

תוב כה של ים,  יוני לש על ים  הורי טש ם  יי מנ בש ם  אותה ר  הי טנ מש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ של ל  אי רה שש יי ל  של ם  קה לש חל י  רי שש אנ
ם יי מנ ים לש אשוני ם רי יי ין מנ נו, בי רש מנ י אה רי ים המ הורי ם טש יי ם. מנ תל רש הנ ים וטש הורי ם טש יי ם מנ יכל לי י עמ תי קש רנ זה (יחזקאל לו) וש
ך ם כה ה - גנ ים חובה רוני חמ ם אנ יי או, ומנ רש קש ני ך  ה - כה וה צש ים מי אשוני ם רי יי נו, מנ רש אנ י בי רי המ ב של ל גנ ף ענ אנ ים. וש רוני חמ אנ
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א רה קש ה ני זל ר הנ חי אנ ד הה צנ הנ ה, וש וה צש א מי רה קש ה ני שה דג ל קש ה של זל ד הנ צנ לו, הנ לה ים הנ די דה צש י הנ ני ל שש ענ נו  רש אנ י בי רי המ או. ונ רש קש ני
ם. תל רש הנ ים וטש הורי ם טש יי ם מנ יהל לי י עמ תי קש רנ זה תוב, וש ה כה ל זל ענ ם, וש יי מנ ם הנ אותה קו בש לש ל חל טנ ך נה שום כה ה. ומי חובה

ים חי תה ה פש עה בה רש ים. אנ תוני חש תנ לות הנ יכה הי ר הנ אה ם שש ל אותה ל כה ה ענ לה עש מנ ד לש ה עומי זל ל הנ יכה הי י. הנ שי שי ל הנ יכה הי הנ
לו "ל. אי אםפל א  רה קש ני ד  חה אל וש "ת,  ול מה לש צנ א  רה קש ני ד  חה אל וש ע,  רה א  רה קש ני ד  חה אל וש ת,  ול א מה רה קש ני ד  חה אל ה. הה זל הנ ל  יכה הי לנ ייש 

כםל. ל הנ ל של לה כש ם הנ לו הי אי ע, וש רנ הה יד לש מי ים תה די ים עומש חי תה פש ת הנ ענ בנ רש אנ

ם כגלה ה, וש זל ה בה ים זל רי שש קנ תש מי ים של די דה ה צש עה בה רש אנ ים לש חי תה ה פש עה בה רש ה אנ מונה אל סוד הה ה בש שה דג קש ד הנ צנ ייש בש מו של כש
ית א בי רה קש י ני זנ ה, אמ זל ל הנ יכה הי ד בנ חה אל ה כש ם זל ה עי ים זל רי בש חנ תש ים ומי רי שה קש ה ני לל אי של אן. וכש ה כה טה מנ ם לש ך גנ ים, כה דושי קש

ע. רנ הה יד לש מי ד תה ה עומי זל ל הנ יכה הי הנ ר. וש בל ית חה ים ובי ני יה דש ת מי של אי ר, (משלי כא) מי מנ אל נל מו של ר, כש בל חה

יקות שי ן נש ל אותה ים כה די אן עומש כה שום של א, מי יקות שוני שי רות נש תה עש ננ וש תוב, (שם כז)  ה כה זל ל הנ יכה הי ל הנ ענ
ה זל ם הנ עולה הה ם מי דה אה ש  רי גה תש ים מי דוני עי ם הה אותה בש ה, של זל ם הנ עולה ל הה גוף של י הנ דוני ל עי כה עות, וש וות רה אמ תנ עות וש רה

גו'. ה וש רה י זה תי פש ה שי נה טםפש ת תי י נםפל תוב, (שם ה) כי ה כה זל ל הנ יכה הי ל הנ ענ א. וש בה ם הנ עולה הה ומי

ל יכה הי רוחות. הנ ר הה אה ל שש ל כה ל ענ לה יא כש הי ה, וש טה מנ לש לו של ל אי ל כה ה ענ נה מג מש ת של חנ ת רוחנ אנ דל ה עומל זל ל הנ יכה הי בנ
ה זל ל הנ יכה הי ל הנ ים. ענ שי פש טי י הנ לי גש ים רנ די כה לש ה ני זל ל הנ יכה הי לות. בנ יכה הי ם הנ ל אותה ל כה י ענ י יםפי שוטי קי ט בש שי קנ תש ה מי זל הנ

. יהה פל ענ פש ענ ך בש חמ קה ל תי אנ ך וש בל בה לש יהה בי פש מםד יה חש ל תנ תוב, (משלי ו) אנ כה

מו ת, כש ענ דנ י הנ רי סש ב, חנ לי י הנ רי סש ים חנ שי פש טי ל הנ ים של נוגי ם עי ל אותה כה ם וש עולה וות הה אמ ל תנ ים כה לויי ה תש זל ל הנ יכה הי בנ
גו'. ב יום וש רל על ף בש של נל גו'. בש ה וש נה ל פי צל שוק אי ר בנ ב עםבי ר לי סנ ר חמ ענ ים ננ ני בה ה בנ ינה בי ם אה איי תה פש א בנ רל אי ר, (שם ז) וה מנ אל נל של
ה ית זונה אתו שי רה קש ה לי שה ה אי ני הי ז, (שם) וש אה ים. וש תוני חש תנ ל הנ ל כה ל של לה הוא כש ה, של זל ל הנ יכה הי יו לנ לה גש בות רנ רי ז קש אה וש
ת אל תות  פנ לש ה  זונה ת  דל עומל אן  כה וש לות,  יכה הי הנ ר  אה שש ל  כה לש י  שי הוא שי ה של זל הנ ל  יכה הי הנ הו  זל  - ית  שי ב.  לי ת  רנ צג ונש

הנטיפששיים.

םא ל ה  יתה בי ר (שם) בש מנ אל נל של מו  ה, כש ינה טי שש ה ומנ ה, עולה תה פנ ת ומש דל ת. יורל דל עומל ה  ינה אי ת וש דל ה עומל זל ל הנ יכה הי בנ
ה. מה שה נש ת הנ ת אל לל נוטל של רםב - כש אל ה תל נה ל פי ל כה צל אי ה. וש לה עש מנ ה לש עולה של חםבות - כש רש ם בה ענ חוץ פנ ם בנ ענ . פנ יהה לל גש נו רנ כש שש יי

שום , מי יהה רל חמ ם אנ דה י אה ני עות בש טש הנ א ולש מי טנ יקות לש שי ן נש אותה לו  ה לו. אי קה שש נה וש ה בו  יקה זי חל הל תוב? וש ה כה מנ
ה, אוי עה י שה פי ים לש תוקי ם מש הי ים של רי זה ים הנ נוני זש ל הנ כה עות, ומי רה יקות הה שי נש ן הנ ל אותה ל כה ם של קומה אן הוא מש כה של

ה. כה ן חי מל של ק מי לה חה תוב (שם ה) וש כה מו של ם! כש סופה לש

ה זל ם הנ עולה בה יהה  רל חמ ה אנ תל פנ תש ם מי דה אה של א כש לה ה? אל נה עמ לנ ה כנ רה ה מה ה זל ה. מנ נה עמ לנ ה כנ רה מה ה  יתה רי חמ אנ וש תוב,  כה וש
ש ל אי ל גוף של ה של ימה לי גש יו בי נה פה ת לש של בל לנ תש ם ומי דה אה ל הה ת ענ דל יא עומל ה, הי זל ם הנ עולה הה ק מי לי תנ סש הי לש נו  מנ זש יענ  גי ומנ

ה. פות בה לש טי שה ה, וש יהדה ה בש נונה ב שש רל חל וש

יא ם, הי דה ל אה יו של פי לש ה  ה אותה ילה טי מנ ה של עה שה ה, ובש רה יא מה הי פות של ן טי אותה ת מי חנ ה אנ פה טי ה  , ובה שוהה רש ופי
ה מה שה נש ת הנ ת אל רל עוקל גוף וש הנ תוך  ת בש כל הולל ת וש טל שוטל ה מש פה ה טי אותה ת, וש לל בל לש בנ תש ה מי מה שה נש ז הנ אה יו, וש עה מי ת לש סל נל כש ני
ת מורנ ירות תש רי מש ם בי דה אה ה הה ם אותה טועי ה, וש נה עמ לנ ה כנ רה יא מה הי ת, וש בל של קום לה ה מה מה שה נש ה לנ ירה אי שש םא מנ ל ה, וש קומה מש מי
את ה יוצי מה שה נש הנ ת, וש רל חל ה אנ פה ת טי קל ך זורל ר כה חנ . אנ יהה רל חמ כו אנ שש מש ני של ה כש זל ם הנ עולה ה בה עממו בה טה יקות של תי ה מש אותה
ט שולי של ה, וכש דושה ה קש מה שה נש הנ שום של . מי יחנ רי סש יקות, ומנ יו מורי נה ת, ופה רל חל ה אנ פה ת טי קל ך זורל ר כה חנ אנ ם. וש דה אה ת הה ומי

ד. ינחנ ים בש בי ינשש תש םא מי ל יו, וש נה פה לש ת מי רל ה, עוקל זל ר הנ חי אנ ד הה צנ יהה הנ לל עה

ך שה מש ם ני דה ם אה אי זו. של ה הנ עה שה ם בנ ך גנ ף כה ה, אנ זל ם הנ עולה עות בה יקות רה שי ן נש אותה ק בש בנ דש ני מו של ך, כש שום כה מי
ך שנ מש ני מו של דוש. וכש קום קה אותו מה ת לש רל ה חוזל ינה ה אי מה שה נש ז הנ דוש, אה קה ד הנ צנ ת הנ ב אל עוזי ה וש זל ם הנ עולה יהה בה רל חמ אנ
שום ה מי ל זל כה . וש שוהה רש ים, ופי לי בה חמ מו בנ את כש ה יוצי מה שה נש ז הנ אה תו, וש מה שש ל ני ת ענ טל ם שולל ך גנ ה, כה זל ם הנ עולה יהה בה רל חמ אנ
ן, כי ל  ענ וש זו.  הנ ה  עה שה ירות בנ רי מש ך  כה ר  חנ אנ וש תוקות,  ן מש הי ה, של זל הנ ם  עולה בה ה  קות אותה נושש יקות של שי נש ן  אותה של

נו. רש אנ בי מו של ה, כש זל ם הנ עולה ה לו, בה קה שש נה ה בו וש יקה זי חל הל וש

ים עי רה הה ים  יחי לי שש הנ ל  כה וש ים,  גורי טי קה הנ ל  כה ים  די עומש ה  זל הנ ל  יכה הי בנ של שום  מי לו.  ר  םאמנ ת ונ יהה  נל פה ה  זה עי הי
לו בו. כש תנ סש יי י של די ן כש קי תנ תש יי ץ וש חי רנ תש יי רו וש עה שש ל בי סי לש יסנ יו וי קונה תי ן בש קי תנ תש יי ים לו של מי גורש ם וש דה אה ל הה צל ים אי אי צה מש ני של

ם. דה י אה ני ל בש סול של לש סי קון וש ל תי ל כה ה ענ נל מג מש הו הנ זל "ה, וש טופה קה את סש רי קש ני ת של חנ ת רוחנ אנ דל אן עומל כה

ם, רה עורש לש ך  ר כה חנ ם אנ דה אה ת הה ר אל עורי ה מש זל ר הנ חי אנ ה הה נל מג מש הנ ר, של חי ה אנ נל מג ד מש ה עומי זל ל הנ יכה הי ים הנ ני פש לי
ל כי תנ סש יהדו ומי ה בש יקה זי חמ ה, ומנ ל בה כי תנ סש הי ת לש חנ ה אנ אה רש יהדו מנ טםל בש יי רו, של עה שש ל בי סי לש סנ ין גופו ומש קי תש י הוא מנ רי המ של
אן כה "א, ומי טה ירש סי א ענ רה קש ני ר, של חי כםחנ אנ רוחנ לש ה הה ת אותה ר אל עורי ה מש זל ה. ובה אל רש אותו מנ מותו בש ת דש ה אל רואל ה, וש בה
ים מי יש קנ תש םא מי ל ים וש רי בה ים דש אי רש מנ ם של ל אותה כה ם, וש יהל לומותי חמ ים בנ בי זה ים כש שי נה אמ ים לה אי רש מנ ם של ל אותה ים כה אי יוצש

ם. ל אותה בי לש בנ א לש לה ם, אל הל בה

ם, הל לה של רוחנ  סות הה גנ ם בש ז כגלה ה, אה אה רש א מנ רה קש ני ה של אל רש מנ אותו  ים בש כי שה מש ים ני שי נה ם אמ אותה של ך, כש ר כה חנ אנ וש
ב קל נל לנ ת  סל נל כש ני וש  , יהה יהדל ת  חנ תנ יא  הי ה של נה מג מש הנ ת  חנ אנ רוחנ  לש ת  רל עורל מש יא  הי "א,  טה ירש סי ענ את  רי קש ני של זו  הנ רוחנ  הה וש
י פי "ה, כש רה כה סש את אנ רי קש ני ה רוחנ של ם אותה ה עי נה מג מש ת של רל חל ת אנ חנ ם רוחנ אנ שה ה מי עמלה ים, ומנ בי קה נש ל הנ ל כה ה של טה מנ לש של
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ים. די שי ם הנ י"ת, אי ילי י לי זוהי נו. וש רש מנ אה של

ר שה קש ני ם, וש דה ם אותו אה ת עי רל בל חנ תש י מי זנ "א, אמ טה ירש סי את ענ רי קש ני ת של רל חל אנ רוחנ הה ת הה ר אל עורי ם מש דה אותו אה של וכש
זוק ים ני מי עה פש לי י"ת, וש ילי ם לי ע עי ה רנ אל רש ל מנ רוחנ של ה הה ת אותה רל עורל תש ש מי חםדל ש וש םאש חםדל ל ר כה ז בש אה יד. וש מי ה תה מה עי
הוא ה של אה רש מנ ה הנ אי רש מנ ם אותו  גורי ה  זל ל  כה וש יהמות.  של קום, או  ל לה יוכנ םא  ל וש ץ  רל אה לה פםל  יי וש ם  דה אה ם אותו  הל מי
ה אותה ד בש כםל עומי ן הנ כי לה יו. וש לה ה אי עה ה רוחנ רה בל רש ם מנ גנ ך  בו, כה לי ל רוחנ בש סות של ה גנ אל רש מנ מו של כש ה. של ל בה כי תנ סש מי

היתשעורשרות שללשמנטהה.

לום. ל שה א ענ לה את, אל טה ל חנ םא ענ ל ל חוב, וש ים ענ אי םא בה ים ל מי לה ה, שש אי םא ורש י (משלי ז). ב לה ים עה מי לה י שש חי בש זי
י הוא ה. מי טה מנ םא לש ל ה וש לה עש מנ םא לש יו. ל לה ג עה רי טש קנ א מש צה מש םא ני ל ים, של די דה י צש ני שש ים מי מי לה א שש לה ים? אל מי לה ה שש ה זל מנ
י. לה ים עה מי לה י שש חי בש ן, זי ל כי ענ ין. וש יהמי ל הנ לום של שה א בש צי מה יי ע, של רה ר הה ל ייצל םאל של מ שש ד הנ צנ א אותו  לה ג? אל רי טש קנ מש הנ

ם). עולה ל הה ג ענ רי טש קנ א מש צי מה םא יי ל י של די ם, כש י הי לנ ים עה מי לה י שש חי בש ם זי א, אותה קה וש י דנ לנ (עה

י תי מש לנ יום שי ך, הנ שום כה לום. ומי ך שה אות לש רש הנ יך, לש בל גנ ה לש וה לש שנ י בש ני י אמ רי י - המ לה ים עה מי לה י שש חי בש ר זי חי ר אנ בה דה
ה. ר טובה סנ ב, חמ ר לי סנ ה חמ תה אנ י של תי עש יהדנ גו' של וש ך  אתל רה קש י לי אתי ן יהצה ל כי יד. ענ מי ם תה עולה י הה ני ת בש תות אל פנ י, לש רה דה נש
ם עולה ל הה שוקות של תש ת הנ חנ עות אנ טש לי נות וש הה ך לי ה לש אל נה ם. וש עולה ל הה עות של רה ל הה כה ך בש מש ר עי בי חנ תש הי יך, לש נל ר פה חי שנ לש
ר בה ךה, וכש אל צה מש אל יך, וה נל י פה תי רש חנ שי ים וש שי פש טי ין הנ י בי תי רש זנ חי ה. וש עה רה ה לש עה רה ר, ומי בה דה ר לש בה דה מי ת אותו  רל דל רש דנ ה. ומש זל הנ

ך. ק בש בי דה הי י לש די ך כש י אותש אתי צה מה

לט. שש ן לי מנ זש ז הוא הנ י אה רי המ ף. של של ה נל רה מש ף שה ין נםאי עי תוב (איוב כד) וש כה הו של ר. זל בםקל ד הנ ים ענ ה דםדי ול רש ה ני כה לש
ך מש צש ת ענ ג אל ני ענ םא תש ם ל ך, אי כםחמ ה בש תה ם אנ לל ה על תה ו אנ שה כש ד ענ י ענ רי המ ך. של מש י עי יני רי ד, המ חה אל ך כש לי ים, ני ה דםדי ול רש ה ני כה לש
םא ל טוב, של ר הנ ה ייצל יתו. זל בי יש בש אי ין הה י אי ם? כי ענ טנ ה הנ ן! מה מנ זש ה הנ ו זל שה כש ן?! ענ קי ילה זה הש תי של י? כש תנ ז מה ו, אה שה כש ענ
לש שש הוא מי של חוק, כש רה ך מי רל דל א בש לה ם אל דה אה רוי בה םא שה ל חוק - של רה ך מי רל דל ך בש לנ ן. הה מנ זש ינו הנ אי תוכמך, וש אן בש ה כה שורל
ח תנ פל תוב (בראשית ד) לנ כה של הו  , זל תה דש נולנ יום של מי ך  מש ד עי י עומי ני אמ ונ ם,  דה ל אה כה םא בש ל וש ה,  לה עש מנ וה ים  ני ה שה רי שש על

ך. מש צש ת ענ ג אל ני ענ ן לש מנ זש ו הנ שה כש ק, ענ וה ה רנ תה אנ ו של שה כש ענ ץ. וש את רםבי טה חנ

יתו. א יהבוא בי סל כל יום הנ ג). לש ני ענ תש הי ם (ולש ב שה כי ענ תש הי ה ולש לה עש מנ עמלות לש יהדו (משלי ז), לנ ח בש קנ ף לה סל כל רור הנ צש
ן מנ זש נו. בי גי יום חנ ה לש סל כל תוב (תהלים פא) בנ כה ין, של די יחנ בנ גי שש הנ ין לש די הוא יום הנ א, של סל כל יום הנ דו? לש גש נל םא כש י יהב תנ מה
עמשות יו לנ לה א אי י בה זנ ם, אמ עולה ין בה די ה הנ שורל ן של מנ זש נו. ובי מל ק מי חי רנ תש נות בו - מי הה לי ם וש עולה ג בה ני ענ תש הי ם לש דה יך אה רי צה של
ים דושי ים קש כי רה ים דש עי יודש ים של יקי די צנ ם הנ יהל רי שש דו. אנ בי ץ כש ח חי לנ פנ ד יש גו'. ענ ה וש חה קש רםב לי תו בש טנ ך, הי ל כה ענ ין. וש מו די עי

א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ם בה יהל רי שש םאל. אנ מ ין ושש טו יהמי סש םא יי ל ם, וש הל ת בה כל לל לה

ר כה שש יי ן ונ יי ינ ן הנ תש מי יישש ר (בראשית ט) ונ מנ אל נל מו של וות בו, כש רש ן לי יי ינ י הנ רי מש ל שי ל של יכה הו הי י. זל יעי בי שש ל הנ יכה הי הנ
ן יי (תהלים עה) ינ הו  זל ם, וש הל לה ה של יטה חי סש יא הנ אן הי ים. כה עי ים רה בי נה ם עמ ים, כגלה בי נה עמ ם הה ל אותה ת כה יטנ חי ל. סש גנ תש יי ונ
ת ה אל וה ה חנ ימה עי טש ה הי זל ן הנ יי ינ ן הנ מו. מי צש ענ ת לש ול ם מה םא גורי ל נו, של מל ה מי שותל י של ין מי אי ן של יי ל ינ ים של רי מה ר. שש מנ חה

יו. רה חמ ם אנ עולה ל הה כה ת לו ולש ול ה מה מה רש גה ה לו, וש נה תש נה ים וש בי נה ה עמ טה חמ ינו, סה ני שה ה. של זל ל הנ יכה הי ה אותו לנ יסה ני כש הי ה וש לה עש בנ

ה אותה ה, וש זל ד הנ צנ ים בנ קי בה דש ני ם של ל אותה כה דות לש יורש אות של מי טש מות הנ שה נש ן הנ ל אותה דות כה ה עומש זל ל הנ יכה הי בנ
נות זש בי לו  דש תנ שש הי ה וש זל ם הנ עולה ם בה כה רש דנ טו  ם סה הי של מו  ים. כש אי אן יוצש כה ה, מי דה צי מי ם של ל אותה כה ת לש דל יורל של רוחנ 
ך גנם נות, כה זש ע בי רה ר הה ל ייצל ד של אותו צנ ק בש בנ דש הוא ני מו של ז, כש אה ת. וש מל אל ך הה רל דל ק מי חי רנ תש הי יך לש רי םא צה ל קום של מה בש

ם. שה א מי יוצי ן של בי לנ א אותו, וש מי טנ ה לש אה מש ה רוחנ טג זל ל הנ יכה הי הנ את מי יוצי

אותו נות בש ה זש אותה ה ובש וה אמ ה תנ אותה א בש צה מש הוא ני מו של ר. כש ל זה ל אי ד של צנ א מי בה ר, של זי מש א מנ רה קש ן ני בי אותו הנ וש
ר, זי מש הוא מנ יו של לה ים עה ידי עי ם מש כגלה את, וש מי טנ מש ת, של רל חל ה אנ אה מש ן רוחנ טג אותו בי ך לש ם מושי ך גנ ע, כה רה ר הה ל ייצל ד של צנ

ש. מה ן מנ ול אותו גה יו בש דה דה יו וצש עמשה ל מנ ך כה כה וש

- (משלי כז) ך  נש ימה סי וש י.  פוני אות צש רה קש ני ן רוחות של ל אותה ה ענ נה מג מש ת של חנ אנ את רוחנ  ה יוצי זל ל הנ יכה הי הנ מי
ץ רל א (יחזקאל לא) אל רה קש ני ם של ד אותו שי גל נל ה כש זל י הנ יעי בי שש ל הנ יכה הי הנ ה. וש ל זל ה ענ נל מג מש הו הנ זל . וש ן רוחנ פנ צה יהה  נל צםפש

ם. יכל לי עמ יק מי חי רש י אנ פוני צש ת הנ אל תוב, (יואל ב) וש ה כה ל זל ענ ית. וש תי חש תנ

ם עולה טות בה שוטש מש רות של חי ל רוחות אמ אות כה אן יוצש כה ים, ומי ני פש לי י וש ננ פש ת לי דל עומל ת של חנ ה אנ דה קג יא נש אן הי כה
ים יקי ם זי ל אותה ים כה אי אן יוצש כה םאל. ומי מ שש ד הנ צנ רו לש סש מש ני ים של עמשי ים ומנ רי בה ם דש ל אותה כה ה בש זל ם הנ עולה טות בה שולש וש
פות תש תנ שש ם ומי עולה טות בה שה רות של חי אות רוחות אמ ה יוצש לל אי ים, ומי דועמכי ים וש טי יהד, לוהמ ים מי דועמכי יצוצות של ני וש
ה. בה הום רנ תש יך  טל פה שש ר (תהלים לו) מי מנ אל נל של מו  ל, כש יכה הי ה הנ הוא זל ה. וש בה הום רנ תש תוך  מי או  יהצש ן של ם אותה עי

ר. אי בה תש ני מו של אות כש רש אות, ני רש ן ני ינה אי אות וש רש ני ם, וש עולה ם בה שי גנ תש הי רו לש סש מש םא ני ל ן רוחות של אותה וש

ה לל אי שום של ם, מי דה י אה ני בש ים לי סי יש ני חי רש הנ דות לש ה עומש לל אי ם, וש עולה טות בה שוטש מש ן רוחות של ך אותה ר כה חנ אנ וש
"א, ירה סי נש את  רי קש ני וש ן,  יהל לי עמ ה  נה מג מש ת  חנ אנ רוחנ  וש ים,  רי חמ אמ הה מו  כש ך  כה ל  כה ה  אה מש טג ל  של ת  נםפל טי בש ים  די עומש םא  ל
ים סי עמשות ני י לנ די ם, כש הל לה ד של צנ ים לנ עי רי יר ומש וי אמ ים בה חי לו פורש אי ר, וש ים יותי אי מי טש ים של די דה ם צש אותה ה מי רה סש ננ תש הי של

ה. שה דג קש ד הנ צנ בש ם של אותה לש
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ם, יהל יני מי לש ים  די רה פש ני ים  רי חי ים אמ די דה צש ה  מה ים כנ אי יוצש ה  נה מל "א, מי ירה סי נש את  רי קש ני ה, של רה נגסש של זו  הנ רוחנ  הה ומי
יום ם קי הל ין לה אי ים, וש רי שה ים וש כי לה ה מש טה מנ נו לש מנ תש הי ד של אוי לו, ענ רה ד כה חה ל אל ם, כה עולה ים בה יחי לי ים שש די ם עומש כגלה וש

ה. לה עש מנ לש ים של רי חי אמ ם הה אותה י כש ידי מי תש

הו ם. זל עולה ת הה אות אל מש טנ אות, ומש מי טש שוקות הנ תש ן הנ ל אותה כה ה וש אה מש טג ד הנ ל צנ קות של בש דה ה הי זל ל הנ יכה הי בנ
דון ה לה טה מנ ה לש קה זה ל רוחנ חמ ש של את אי אן יוצי כה יו. מי נה פה ד לש עומי י של ין מי אי ה, וש עה שה ע וש גנ ל רל כה ש בש יא אי הוצי יד לש תי עה של
ר (תהלים מנ אל נל מו של מון, כש לש את צנ רי קש ני ג, של לל של ש וש יא אי הי ת של טל את רוחנ לוהל אן יוצי כה ם, ומי עולה י הה עי שש ת רי ה אל בה

מון. לש צנ ג בש לי שש סח) תנ

ים זי םא אוחמ ל וש ים  זי אוחמ לו  אי חוץ, וש ים לנ די דה ה צש עה בה רש אנ ים לש די רה פש ני ים של חי תה ה פש עה בה רש ים אנ יהמי ה קנ זל ל הנ יכה הי בנ
ח תנ ל פל כה ן בש קה תג מש קום של הוא מה יר, וש אי מי ים אור של חי תה פש ם הנ אותה ה בש אל רש ני א של לה ז, אל חה אל נל םא  ה. ל שה דג קש ד הנ צנ בש
ים די עומש לו  ת. אי מל אל ם בל הל מה עי לו  דש תנ שש הי ל וש אי רה שש יי לש עו  רי םא הי ל ם של ים, אותה מי ענ ר הה אה י שש ידי סי ם חמ אותה ח לש תנ ופל

ה). זל ד הנ צנ הנ ים מי חי נה ה, וש זל ד הנ צנ הנ ם (מי ים שה חי נה ים וש חי תה פש בנ

אן ייש ים בו. כה חוזי ם אמ כגלה ה, וש זל ל הנ יכה הי ים בנ זי חה אל נל ים של חי תה ה פש שה חוץ, שי ע, לנ צנ מש אל ה בה זל ל הנ יכה הי ח הנ תנ פל בש
םא ל ם של ים, אותה מי ענ ר הה אה י שש כי לש מנ ים לש ני קה תג קומות מש ם מש אותה וש דוש,  קה אור הנ ל הה ד של צנ ים לנ תוחי לונות פש חנ
ים בי ה יושש בה ה של לה פי אמ ה הה אותה ים בש ני הל נל ל, וש אי רה שש שום יי בוד מי ה ייש כה לל אי יד. לש מי ם תה יהל לי נו עמ גי הי ל, וש אי רה שש יי יקו לש צי הי

בוד. כה בו בש כש ם שה ם כגלה י גויי כי לש ל מנ ר, (ישעיה יד) כה מנ אל נל מו של ה, כש שה דג קש ד הנ צנ יר מי אי מי תוך אור של מי

לש ה שה טה מנ ם לש ים אותה ני דה וש ם,  הל ים בה זי אוחמ ם של ה הי מה ם, כנ אותה קו  חמ דה של ל או  אי רה שש יי רות לש צה שו  ם עה אי וש
ם עולה אותו הה דונו בש ני ם, של הל יקו לה צי הי ים של כי לה ם מש ת אותה ה, אל לל אי ה מי לל ים אי ני שג ים מש יני ה די מה כנ יום בש ים בש מי עה פש
ם יהל רי שש ם. אנ ים שה דוני ני ה וש טה מנ ים לש די יורש ם, וש תה מונה ל אל ענ ל וש אי רה שש ל יי דות ענ ים עי ידי עי יום מש ל יום וה כה ים, וש יני ה די מה כנ בש

א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ל בה אי רה שש יי

תו ישה חי לש נו ומי מל ל מי צה ני י של ל מי קו של לש י חל רי שש ש. אנ חה נה ד הנ צנ ה מי אה מש טג ד הנ י צנ דורי לות, מש יכה ה הי עה בש אן שי ד כה ענ
י ה. מי טה מנ לש ה ומי לה עש מנ לש ים, מי די דה צש ל הנ כה נו מי מל ר מי מי שה הי יהמות בו. ייש לש ס, של רל יל בו אל םא ינטי ל נו וש מל ך מי שי ננ תש םא יי ל של

ג. הורי ה וש כל ב, מנ נה זה ת הנ ף אל םאש, זוקי ף ר כופי מש של ב. כש נה זה ן הנ ל מי צי נה םא יי םאש, ל ר הה ל מי צה ני של

ך שום כה ה. מי מה שה יא נש שות ומוצי ל רש ינו, נוטי ני שה מו של ש. כש חנ םא לה ל ש בש חה נה שםך הנ ם יי ה, (קהלת י) אי ל זל ם כה עי וש
רםג. ינהמ וש שםך  נש יי ש של חה אותו נה שו לו לש חמ לש םא יי ל י של די רוך הוא, כש דוש בה קה י הנ ני פש א לי טה םא ילחל ל ר של מי שה הי ם לש דה יך אה רי צה
ד צנ ע, הנ רנ ש  חה נה ר אותו  חנ ת אנ כל לל םא לה ל ן, של הל ת בה כל לל דושות לה ים קש כי רה ים דש עי יודש ים של יקי די ם צנ ם אותה יהל רי שש (אנ

א). בה ם הנ עולה ם בה יהל רי שש ה, אנ זל ם הנ עולה ם בה יהל רי שש יו. אנ רה חמ ים אנ תי פנ תש םא מי ל נו וש מל ים מי די רה פש ני א, וש מי טה ר הנ חי אנ הה

יהשוב ר הוא, וש פה ר. עה םא חםמל ל ר הוא, וש פה ה (בראשית ב). עה מה דה אמ ן הה ר מי פה ם עה דה אה ת הה ים אל להי ר ה' אל יצל יי ונ
כו') וש ך  יכה פי ש, ולש חה נה זון לנ ה מה עמשה א ננ טה חה ר של חנ אנ שוב, (לש ר תה פה ל עה אל ה וש תה ר אנ פה י עה ר (שם ג) כי מנ אל נל מו של ר, כש פה עה לל
י תוב כי כה ם, של דה ה הוא אה ר זל פה יך. עה יל י חנ מי ל יש ל כה םאכנ ר ת פה עה ש, (שם) וש חה נה ל הנ תוב ענ ך כה שום כה א. ומי טה חה ר של חנ אנ

מו. חש ר לנ פה ש עה חה נה תוב (ישעיה סה) וש כה ר, וש םא חםמל ל ה וש מה דה תוב אמ םא כה ל ר וש פה תוב עה ך כה שום כה גו'. ומי ה וש תה ר אנ פה עה

ת ול מה ע הנ לנ תוב (שם כה) בי כה ם, של עולה ן הה ה מי אה מש ה רוחנ טג ת אותה ר אל עי יבנ רוך הוא וי דוש בה קה ר הנ עורי תש יי ד של ענ
גו'. ר וש פה י עה ני נו שםכש נש רנ יצו וש קי תוב (שם כו) הה כה ם, של עולה מםחנ בה שש יר אותו לי עי יה ר וש פה ת אותו עה ים אל יהקי גו'. וש ח וש צנ נל לה

תות פנ לט ולש שש ן לו כםחנ לי יו נותי לה ב עה רוכי ד של צנ ל הנ בה נו. אמ רש אנ י בי רי המ רום, ונ יהה עה ש הה חה נה הנ תוב (בראשית ג) וש כה
ד, חה אל ים כש שי מש שנ ה מש נה בה לש הנ ש וש מל של . הנ ה כםחנ ן בה נותי ה וש בה קי נש ל הנ ט ענ ר שולי כה זה י הנ רי המ ר, של כה זה הו סוד הנ זל ין. וש טי שש הנ ולש
י הי יש ר, (שמות י) ונ מנ אל נל מו של ה, כש לה פי יא אמ הי ך וש ד. הוא חםשל חה אל ים כש שי מש שנ ה מש לה פי אמ ך ונ ים. חםשל מי עולה ים לש די רה פש םא ני ל וש

ך. ייש חםשל ך וש ייש חםשל שום של ל. מי פל עמרה ך ונ ה. חםשל לה פי ך אמ חםשל

הו זל וש ה,  אה מש טג ד הנ הוא צנ שום של ה, מי נה מל ל מי צנ ני וש יו  לה ה עה רה זש גש ני ה  יתה לומו, מי חמ ל בנ מה גה ה  רואל י של ינו, מי ני שה
ר. שה ל בה ץ כה (בראשית ג) קי

ה נל הל ם נל אי ה, הנ זל ר הנ שה ל בה ץ כה ר, קי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ עון. אה מש י שי בי י רנ ני פש ר לי זה עה לש י אל בי ב רנ יהה יושי ד הה חה יום אל
ה לה עש מנ ד, לש חה אל ים כש ני הל יו נל ם הה ר לו, כגלה מנ םא? אה חנ או ל בי זש מי י הנ בי ל גנ ים ענ יבי רי קש ל מנ אי רה שש יו יי הה נות של בה רש ם קה אותה מי

ה. טה מנ ולש

ים עולי ים של דושי צונות קש ם רש אותה בור לש ם חי ם עי דה ים אה אי רה קש ם ני ים, הי לי אי רש שש יי ם וש יי וי ים ולש ני ה, כםהמ אי םא רש וב
ת יהה אל לל ש עה רי פה , לש חנ בי זש מי ל הנ ב ענ רנ קש ם תג רל טל יך של רי ים, צה יבי רי קש מנ ה של מה הי ה בש ש או אותה בל ה או כל אותו של ם, וש תוכה מי
ם אותה תוך  כםל, בש ה בנ מה הי את בש רי קש יא ני ז הי אה וש ה,  שה עה ים של עי רה ים הה הורי רש הי ל הנ כה וש וונות  עמ ל הה כה וש ים  אי טה חמ ל הנ כה

ים. הורי רש הי עות וש רה ים וש אי טה חמ

אן. ם כה ך גנ גו' - כה ל וש אי רה שש י יי ני ונםת בש ל עמ ת כה יו אל לה ה עה דה ונ תש הי תוב (ויקרא טז) וש כה ל, של אזי זה עמ ן לנ בה רש קה הנ מו של כש

קומו. מש ה לי ה עולל זל קומו, וש מש ה לי ה עולל ך זל שום כה ם. ומי יי לנ פש ד כי חה ל אל ל כה יענ לו ענ גי , מנ חנ בי זש מי י הנ בי ל גנ ה ענ עולל של וכש
יענ ה'. ה תושי מה הי ם ובש דה ר, (תהלים לו) אה מנ אל נל מו של ה. כש מה הי סוד בש ה בש זל ם, וש דה סוד אה ה בש זל
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אותו ל. ובש אי רה שש ת יי לנ פי ם, ותש יי וי לש ת הנ ירנ שי ן, וש כםהי צון הנ רש ש בי קםדל ר רוחנ הנ עורי חות, לש נה מש ר הנ אה ל שש כה ים וש יתי בי חמ
ר סה מש ני ין של די אותו  לט בש שש לי לו  םא יוכש ל ין של די י הנ לי עמ ר בנ אה ל שש ים כה ני הל נל ים וש וי רש ים, ני עולי ח של מנ קל הנ ן וש מל של הנ ן וש נה עה הל
יך רי צה י של ה מי לה עש מנ עמלות לש לנ ה, וש זל ה בה נות זל הה ה, לי מונה אל סוד הה ה בש עמשה כםל ננ ה, הנ אי םא ורש ת. ב חנ ם אנ ענ פנ כםל בש הנ ם, וש הל לה

ין סוף. ד אי ענ

ד אותו ה, עומי לה עש מנ ה לש לה עש מנ יון לש לש על צון הה רה הה של כש ה, של לה עש מנ לות לש פי תש י בי י יהדי ימותי רי עון, המ מש י שי בי ר רנ מנ אה
םא ל יא, וש מוצי ה של יא מנ םאש מוצי אותו ר ה, וש לה עש מנ ר לש ר יותי תה סש ני םאש הנ ר ים, הה מי עולה ס לש פה תש םא ני ל ע וש םא נודה ל צון של רה

ר. תל סי כםל בש יר, הנ אי מי ה של יר מנ אי . ומי יהדוענ

ך סה מה אותו  תוך  ס, ומי רה פש ני ד  חה אל ך  סה נו. מה מל אור מי נה יות  הש לי וש יו  רה חמ דםף אנ רש ה, לי יונה לש על ה הה בה שה חמ מנ צון הנ רש
ה ז אותה אה וש יר.  אי מי של ה  מנ יר  אי מי ך  סה מה אותו  לש ד  ענ  , יענ גי מנ םא  ל וש יענ  גי מנ ה,  יונה לש על הה ה  בה שה חמ מנ הנ ה  ת אותה יפנ די רש בי

ת. ענ םא יודנ זו ל ה הנ בה שה חמ מנ הנ , וש םא יהדוענ ל ר של תה סש אור ני ה בש ירה אי ה מש יונה לש ה על בה שה חמ מנ

ה מנ יר מי אי מי ד של עומי ה של יסה רי פש ה הנ ישה רי פש ך) הנ סה מה ת (הנ רנ אה הל ע בש םא נודה ל ה של זל ה הנ בה שה חמ מנ ה אור הנ כל ז מנ אה
ים ירי אי ך, ומש סה מה ת הנ רנ אה הל ה בש כה ת מנ ענ םא נודנ ל זו של ה הנ בה שה חמ מנ ת הנ רנ אה ז הל אה ה. וש לה גנ תש םא הי ל ע וש םא נודנ ל וש םא יהדוענ  ל של

ד. חה אל כש

עממםד ינ י של ין מי אי וש מות,  שה נש ם  ינה אי וש ם רוחות,  ינה אי וש ם אורות,  ינה לות אי יכה הי הנ וש לות,  יכה ה הי עה שש ים תי עמשי ננ וש
דםף רש לי ם  בון, כגלה שש חל ן בש הל ת מי חנ יא אנ הי ה, של בה שה חמ מנ ים בש די ם עומש אורות, כגלה ה הה עה שש ל תי ל כה ם של צונה ם. רש הל בה
םא ל וש צון  רה בש םא  ל ים,  די עומש םא  ל לו  אי וש ים,  עי נודה םא  ל וש ים  גי שה מג םא  ל וש ה,  בה שה חמ מנ בנ ים  די עומש של ה  עה שה בש ם.  יהל רי חמ אנ
ם אורות ל אותה כה ה, וש מונה אל ל סודות הה ים כה די עומש לו  אי ה. בש ים בה סי םא תופש ל וש ה  ים בה סי ה, תופש יונה לש ה על בה שה חמ מנ בש
םא ל וש ים,  יעי גי םא מנ ל וש אורות  ים הה יעי גי א מנ ד כה ענ ין סוף.  ים אי אי רה קש ני ם  כגלה ה,  טה מנ וה ה  יונה לש על ה הה בה שה חמ מנ סוד הנ מי

ה. בה שה חמ םא מנ ל צון וש םא רה אן ל ים כה עי נודה

י מי יר  אי ומי ה,  ינה בי הנ תוך  בש ת  רל תל סש ני וש ת  של בל לנ תש מי ז  אה ה,  ירה אי מש ה  מנ מי ע  נודה םא  ל וש ה  בה שה חמ מנ הנ ה  ירה אי מש של כש
ה זל ה בה ר זל שה קש כםל ני ה, הנ הוא עולל של ן כש בה רש קה סוד הנ ד. ובש חה אל ים כש לי לה כש ם ני כגלה ד של ה, ענ זל ה בה ים זל סי נה כש ני יר, וש אי מי של
נו מל ה מי ירה אי מש אור של הה ין סוף. אותו  אי ת בה רל טל ענ תש ה מי בה שה חמ מנ הנ יהה, וש לי עמ ים בנ די ם עומש י כגלה זנ ה. אמ זל ה בה יר זל אי ומי
י מי ה לש ירה אי ת ומש דל עומל את וש צי מש נו) ני מל נו (ומי מל מי ין סוף, של א אי רה קש ל), ני לה ה כש ענ בה ינו יודי אי ה (של יונה לש על ה הה בה שה חמ מנ הנ

א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ים בה יקי די צנ ל הנ ם של קה לש י חל רי שש ד. אנ כםל עומי ה הנ ל זל ענ ה, וש ירה אי מש של

ה, חה מש שי ה בש לה עש מנ א לש צה מש ר ני של קל הנ מו של ר, כש שה ל בה ץ כה א (בראשית ו) קי רה קש ני ה של זל ר הנ חי אנ ד הה צנ ה, הנ אי םא ורש ב
אוי. רה ל כה אי רה שש ל יי ת ענ דל ם עומל אי הה ה, וש טה מנ ה ולש לה עש מנ כםל לש ת הנ ק אל פי סנ צון, לש רה ה וש חה מש שי ה בש טה מנ ם לש ך גנ ף כה אנ

ל ר ענ ד יהתי חה ק אל לל ה חי זל ר הנ שה ל בה ץ כה קי ים לנ ני ת, נותש של דל חנ תש ה מי נה בה לש הנ של ש כש חםדל ש וש םאש חםדל ל ר כה ה, בש אי םא ורש ב
ם. כה לש ם מנ דו עי חמ אנ תש יי י של די ם, כש דה בנ ל לש אי רה שש ל יי ד של צנ ילה הנ הש יי קו, וש לש חל ש בש מי תנ שש ק בו ומי סי ענ תש הי נות לש בה רש קה הנ

ל ענ ר. וש עי יש שה י אי חי ו אה שה ן עי יר. (בראשית כז) הי עי תוב בו שה כה ו של שה ל עי קו של לש הוא חל שום של יר, מי עי שה הו הנ זל וש
ר לו חנ עמקםב בה י ינ תוב, (תהלים קלה) כי ך כה שום כה ם. מי קה לש חל ים בש שי מש תנ שש ל מי אי רה שש יי קו, וש לש חל ש בש מי תנ שש ן הוא מי כי

תו. גגלה סש ל לי אי רה שש יהה יי

יו, לה יד אי מי ר תה שה בה קון הנ ך תי שום כה יד. ומי מי ר תה שה בה א בש לה ינו אל צונו אי ל רש ה, כה זל ר הנ שה ל בה ץ כה ה, קי אי םא רש וב
ה, קומה מש ה לי ה עולה מה שה נש ה. הנ מה שה נש ל הנ םא ענ ל גוף, וש ל הנ ט ענ ט, הוא שולי הוא שולי של ר. וכש שה ל בה ץ כה א קי רה קש ך ני ל כה ענ וש

ד. חה קום אל מה ר לש שה בה הנ ד, וש חה קום אל מה ה לש צון עולל רה הה ן - של בה רש קה מו הנ ה, כש זל קום הנ מה ן לנ תה ר ני שה בה הנ וש

תוב כה ייש בו מום, של שום של םא, מי יק - ל די ינו צנ אי חר של אנ ה, וש רה פה כנ ש לש מה ן מנ בה רש יק, הוא קה די הוא צנ ם של דה אה וש
ים יקי די צנ ם הנ יהל רי שש ש. אנ מה ן מנ בה רש קה ם וש עולה ה בה רה פה יק הוא כנ די צנ ן הנ ל כי ענ ם. וש כל ילה לה הש צון יי רה םא לש י ל (ויקרא כב) כי

א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה בה

ה רוחנ רה בש עה הה וש ץ,  רל אה ה בה ינה כי ה שש תה רש ן, שה כה שש מי ת הנ ן אל נה עה ה הל סה כי של י כש רי המ ד. של ל מועי ת אםהל ן אל נה עה ס הל כנ יש ונ
ה תה רש ה שה שה דג רוחנ קש ה, וש בה הום רנ ב תש קל נל ס לש ננ כש ני ק וש לי תנ סש הי ם, וש עולה הה ר, מי שה ל בה ץ כה הוא (בראשית ו) קי ה, של אה מש טג הנ

ד. ל מועי ת אםהל ן אל נה עה ס הל כנ יש תוב ונ כה ם, של עולה ל הה ענ

ם, עולה ל הה ה ענ תה רש ה שה שה דג רוחנ קש שום של ן. מי נה עה יו הל לה ן עה כנ י שה ד כי ל מועי ל אםהל בוא אל ה לה םא יהכםל מםשל ל תוב וש כה וש
יו םא הה ם ל ם הי אי ם. של עולה ל הה ם ענ קםדל מי ים כש עי שה ם רש אותה אותו  יכו  שי מש הי של ט לש רה ה, פש קה לש תנ סש ה הי אה מש טג הנ רוחנ  וש
ם, עולה הה מי ירו  עמבי הנ לש הוא  רוך  בה דוש  קה יד הנ תי עה םא  ב לה יד  תי עה לל וש א.  צה מש ני יהה  םא הה ם, ל עולה ל הה ענ ים אותו  כי מושש
ל ל כה ענ יר מי יהסי מו  ת ענ פנ רש חל ים וש ני ל פה ל כה ענ ה מי עה מש ים די להי ה ה' אל חה ח ומה צנ נל ת לה ול מה ע הנ לנ תוב (ישעיה כה) בי כה של

ץ. רל אה ן הה יר מי עמבי ה אנ אה מש טג ת רוחנ הנ אל תוב (זכריה יג) וש כה ר. וש בי י ה' די ץ כי רל אה הה

ן. מי אה ן וש מי ם אה עולה רוך ה' לש בה

ן. מי אה ן וש מי ם אה עולה לך ה' לש מש יי
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סדר ויקרא

י תי לש כנ תנ סש ה. הי לה עש מה הנ לש בי גש ה או הנ לה אה ק שש עממי יך הנ להל ם ה' אל עי ך אות מי ל לש אנ ח,(ישעיה ז)שש תנ ר פה זה עה לש י אל בי רנ
יו ים הה אשוני רי דורות הה ים? הנ רוני חמ דורות אנ ים לש אשוני ין דורות רי ה בי ים, מנ רוני חמ דורות אנ ים וש אשוני דורות רי בש
ים עי שה רש הה לו  פי אמ ונ י,  יננ סי בש ה  מםשל לש נו  תש ני של יות  אותי הה ף  רי צה לש ים  עי יודש וש ה  יונה לש על הה ה  מה כש חה בנ ים  ני בונש תש ומי ים  עי יודש
תוך יונות וש לש על יות הה אותי הה תוך  ים בש עי יודש ה, וש יונה לש על ה הה מה כש חה ת הנ יות אל אותי הה תוך  ים בש עי יודש יו  ל הה אי רה שש יי בש של

ה. זל ם הנ עולה ים בה עמשי מנ ת הנ יג אל הי נש הנ ה לש מה כש תונות חה חש תנ יות הנ אותי הה

דושות קש הנ יות  חנ הנ י  אשי רה ל  ענ עולות  וש רות  טש ענ תש מי יו  הה ה,  מםשל לש ה  רה סש מש ני של אות  וש אות  ל  כה של שום  מי
םא ל יק וש קי יון, דנ לש על יר הה וי אמ תוך הה ד מי יורי יר של וי אמ תוך הה חות לש ן, ופורש הל רות בה טש ענ תש יו מי יות הה חנ ל הנ כה יונות, וש לש על הה

יהדוענ.

יון לש על ל הה יכה הי הנ תוך  דות מי דולות יורש גש יות הנ אותי קות. הה יות דנ אותי דולות וש יות גש דות אותי יורש עולות וש וש
ה מםשל לש רו  סש מש ה ני לל אי וש ה  לל אי וש תון,  חש ר תנ חי ל אנ יכה הי תוך  דות מי יורש יו  קות הה דנ יות הנ אותי הה וש כםל,  ל הנ יר של מי טה הנ

י. יננ סי בש

ר תל סי בנ ה  מה רות עי בש חנ תש ה, מי ידה חי א', אות יש מו  אות, כש ל אות וה כה ר בש תל סי רות בנ בש חנ תש מי יות של אותי בור הה חי וש
ם. יהל רי שש ים. אנ רי בי חמ תוך הנ רות בש תה סש ן ני כגלה י, וש יננ סי ה בש מםשל רו לש סש מש ן ני ן כגלה כי רות לף. וש חי י אמ תי שש

ם תל תנ תוב,(יהושע ב)ונש ה כה ב מנ חה רה ן בש כי יות. וש אותי סוד הה ים בש עי יו נוסש ם הה כגלה ש. של מה ך אות - אות מנ ל לש אנ שש
אות א הה לה ן, אל ת - כי מל ן אל ינה יות אי אותי ר הה אה שש ר של םאמנ ם ת אי ת. וש מל את אות אל רי קש זו ני ת, זו אות ו', של מל י אות אל לי

ת. מל את אות אל רי קש זו ני הנ

ם שי בנ םאש של ר ה - זו אות יו"ד הה לה עש מה הנ לש בי גש דוש. או הנ קה ם הנ שי בנ ה של רונה חמ ה - זו אות ה' אנ לה אה ק שש עממי הנ
ם ה', עי תוב מי כה ע של מה שש דוש, מנ קה ם הנ שי ן הנ יך, אות מי להל ם ה' אל עי א אות מי ל נה אנ תוב, שש כה הו סוד הנ זל דוש. וש קה הנ

ה. ל זל ד ענ ן עומי כה שש מי הנ בו, וש ת של חנ רוך-הוא, אות אנ דוש-בה קה ל הנ מו של הו שש זל של

ה, לה עש מנ לש ן של כה שש מי י הנ לי ם כש ל אותה כה בות וש כה רש מל ן הנ ל אותה יו, כה לה ה עה רה שה ן וש כה שש מי ל הנ ן ענ נה עה ה הל לה עה של ה, כש אי םא רש ב
תוב, כה ן. וש נה עה יו הל לה ן עה כנ י שה ד כי ל מועי ל אםהל םא אל ב ה לה םא יהכול מםשל ל תוב?(שמות מ)וש ה כה ן. מנ נה עה תוך הל יו בש ם הה כגלה
יהכול יהה  םא הה ה ל ם מםשל ה. אי לה יש ים לה עי בה רש אנ וש ים יום  עי בה רש ר אנ הה ה בה י מםשל הי יש ן,(שם כד)ונ נה עה הל תוך  ה בש םא מםשל יהב ונ

ים? יהמי ים הנ עי בה רש ם אנ ל אותה ר כה הה ב בה יהה יושי ה הה מה ן, לה כה שש מי ס לנ ני כה הי לש

ר הה בה יהה  הה ה  תה ענ וש ה,  אשונה רי בה רו  בש שש ני לוחות  י  ני שש י  רי המ של ת,  רל חל אנ ם  ענ פנ בש ה  תורה הנ ל  בי קנ לש י  די (כש א  לה אל
םא יהכםל ל תוב וש כה כו', וש ן וש כה שש מי ת הנ ה אל ם מםשל יהקל תוב (שמות מ) ונ י כה רי המ ן, ונ ם כי י, אי י יוסי בי ר רנ מנ ה. אה אשונה רי בה כש
ע מה שש גו'. מנ ה וש ל מםשל א אל רה קש יי תוב ונ כה גו'. וש ים יום וש עי בה רש ר אנ הה ה בה י מםשל הי יש תוב ונ כה ד, וש ל מועי ל אםהל םא אל ב ה לה מםשל
ם יהל יני י בי רי המ י, של יננ ר סי הנ יהה בש םא הה ד ל ל מועי אםהל ד, וש ל מועי אםהל תוב מי כה א לו, וש רה קה ן של מנ אותו זש ר בש הה יהה בה ה הה מםשל של
ר חי ן אנ נה עה ר, וש הה ה בה יהה מםשל ים הה ים יהמי עי בה רש אנ ים, וש ים יהמי עי בה רש מו אנ לש שש ן ני מנ אותו זש ר לו, בש מנ יהה? אה ל הה אי רה שש ל יי של
ים ני נה י עמ ני י)שש רי המ קום, של ין מה קי תש הנ דושות לש ן רוחות קש ל אותה כה נות מי חה לש שג ן הנ קי תנ ן ומש כה שש מי ן הנ קי תנ יהה מש יון הה לש על
ה ה מנ אי םא ורש ן. ב כה שש מי ל הנ יהה ענ רוי הה שה ד של חה אל ה, וש ס בו מםשל ננ כש ני ד של חה יך), אל שי חש מנ ן הנ נה עה יר וש אי מי ן הנ נה יו (ס"א עה הה
ם ה, עי טה מנ ה ולש לה עש מנ ם לש לי יהה שה הה א, של לי א מה לה תוב, אל םא כה א ל לי ן. מי כה שש מי ת הנ א אל לי בוד ה' מה תוב,(שמות מ)וכש כה

ה. ינה כי שש ה הנ נה קש תש ני ה וש טה מנ ד לש יהרנ יר של מי קון טה ה. תי טה מנ לש ן של כה שש מי הנ

ד כםל ענ נות, הנ חמ ע מנ בנ רש ן אנ אותה ת מי חנ ה אנ רה מה שש ל מי אשון של קון רי זו. תי נש גש ני נות  חמ ל מנ ים של די דה ה צש עה בה רש אנ
"ל, אי יכה ל מי טונו של לש ת שי חנ הוא תנ נות, של חמ מנ דול הנ דול, גש גה ה הנ נל מג מש "ל, הנ יאי קי דש ין צנ ד יהמי צנ אשון לש רי נו. הה קש תנ תש הי של

ת יהדו. חנ נות תנ חמ מנ ם הנ ל אותה ים כה ני קש תנ תש יו מי מו הה עי וש

ים די יורש של ים, כש יוני לש על נות הה חמ מנ ם הנ ל אותה כה י של פי ה, לש טה מנ ע לש בנ רש לש, אנ ע שה בנ רש ל אנ ם ענ ד הוקנ חה ה אל נל מג ומש
יון לש על ה הה נל מג מש הנ ים. וש מי עולה ים לש ני תנ שש םא מי ים, ל יוני לש ם על הי של ים. כש רי חי מות אמ שי ם בש הל לה ם של שי ת הנ ים אל ני שנ ה, מש טה מנ לש
ת, צל זו נוצל אות הנ הה של ה. כש נה טנ יא א קש הי ם, וש יהל אשי ל רה ת ענ צל ת נוצל חנ ים. אות אנ ני פה ם לש יהל לי ד עמ "ל עומי יאי קי דש ה צנ זל הנ

זו. צות הנ נוצש תש הי ת הנ צל נוצל קום של אותו מה ים לש עי ם נוסש כגלה

מו עי "ל, וש אי יכה ל מי טונו של לש ת שי חנ ים תנ ני פש ד לי עומי נות, של חמ מנ דול הנ דול, גש גה ה הנ נל מג מש "ל הנ יאי זי ם - רה הל ים מי ני פש לי
י"ב ים אותו  בי סובש "ל. וש יאי א רומי רה קש ני ר, של ענ שנ ם בנ יהל לי ד עמ ד עומי חה ה אל נל מג ת יהדו, ומש חנ תנ נות של חמ ם מנ ל אותה כה
ת חנ מו. אות אנ ה שש נה תנ שש םא הי ל ם, של ל כגלה ד ענ דול עומי גה ה הנ נל מג מש "ל הנ יאי זי רה ים. וש מי עה ע פש בנ רש לש אנ לש שה ים, שה ני מג מש
ה ל אותה ד של צנ אותו הנ ים לש עי ם נוסש ת, כגלה צל זו נוצל של יא אות ר'. כש הי נות, וש חמ מנ ם הנ ל אותה ל כה ם של םאשה ל ר ת ענ צל נוצל

לון. קה יש וש ך - רי נש ימה סי סודות, וש ה הנ לי גנ ל מש ש של נל עם ל הה ת ענ דל זו עומל אות הנ צות. הה נוצש תש הי

ל ים כה ני קה תג יו מש מו הה עי "ל וש אי יכה ל מי טונו של לש ת שי חנ נות, תנ חמ מנ דול הנ דול, גש גה ה הנ נל מג מש "ל הנ יאי ם יופי הל ים מי ני פש לי
ים, מי ית עולה בי לש או  בה ד של אן ענ מו כה לש שש םא ני ל שום של בון, מי שש חל אן בנ לו כה גנ תש םא הי ל ת יהדו, וש חנ תנ נות של חמ מנ ם הנ אותה
יהדו, ת  חנ תנ של נות  חמ מנ הנ ם  אותה ל  כה אן,  כה נו  רש מנ אה של ה  ומנ מות.  לי שש בי נות  חמ מנ הנ בו  רנ תש הי וש מו,  לש שש ני ם  כגלה ם  שה של
ים אותו בי ים סובש ני מג י"ב מש "ל, וש יאי מי כה מו חה ם, ושש יהל לי ד עמ ד עומי חה ה אל נל מג מו ומש ס עי ני כה הי ה לש עה ה שה אותה רו בש סש מש ני של
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מו. ה שש נל תנ שש םא מי ל ם, של ל כגלה ד ענ דול עומי גה ה הנ נל מג מש "ל הנ יאי יופי נו. וש רש מנ אה מו של לש, כש לש שה ר שה בל ל עי כה לש

ים עי ם נוסש ת, כגלה צל נוצל זו  של אות ק'. כש יא הה הי לו, וש לה נות הנ חמ מנ ל הנ ל כה ם של יהל אשי ל רה ת ענ צל ת נוצל חנ אות אנ
ת. דל יורל ה וש עולה יום, וש ים בש מי עה לש פש ת שה ענ ננ כש יר, ני וי אמ לויהה בה זו ק' תש אות הנ צות. הה נוצש תש ה הי ל אותה ד של צנ אותו הנ לש
ל אות ה ענ סה כנ מש ת של חנ אנ ל אות א', וש ה ענ סה כנ מש ת הנ חנ ע. אנ צנ מש אל דות בה עומש יות של ן אותי לו קר, הי לה יות הנ אותי י הה תי שש

ך. ר כה חנ יא אנ הי י', של

יו הה מו  עי "ל,  אי יכה מי ל  של טונו  לש שי ת  חנ תנ נות,  חמ מנ הנ דול  גש דול,  גה הנ ה  נל מג מש הנ "ל  יאי דומי קש ם  הל מי ים  ני פש לי
י"ב וש "ל.  יאי רי אמ א  רה קש ני של ר,  ענ שנ בנ ם  יהל לי עמ ד  עומי ד  חה אל ה  נל מג ומש יהדו.  ת  חנ תנ של נות  חמ מנ הנ ם  ל אותה כה ים  ני קש תנ תש מי
מו ה שש נל תנ שש םא מי ל ם, של יהל לי ד עמ "ל עומי יאי דומי ה קש זל ה הנ נל מג מש הנ וש ד,  ל צנ כה לש לש  שה לש  שה ים אותו  בי ים סובש ני מג מש
ה אותה ים לש עי ם נוסש ת, כגלה צל נוצל זו  של אות י'. כש יא הה הי וש ם,  יהל אשי ל רה ת ענ צל נוצל וש ת  דל ת עומל חנ ים. אות אנ מי עולה לש

ל א'. ה ענ סה כנ זו י', ר' מש אות הנ ל הה ה ענ סה כנ נו, מש רש מנ אה י של פי אות ק' כש ת. הה צל נוצל צות של נוצש תש הי

זו אות ו' הנ הה אות ו'. וש יא הה הי ה, וש יזה ני גש ר ובי תל סי ת בנ חנ ת אות אנ צל ש, נוצל א קםדל רה קש ני קום של מה ים, בנ ני פש לי י וש ננ פש לי
ל צות של נוצש תש הי ה הנ כה ז מנ אה לו, וש לה יות הנ אותי ל הה ן של יהל יני בי א מי קול יוצי יות, וש אותי ל הה ל כה צות ענ נוצש תש הי ת בש צל נוצל
ה כה ש, ומנ קםדל ש)הנ א קםדל רה קש ני קום(של מש תוך  צות מי נוצש תש הי ה  את אותה יוצי וש אות י',  ל הה צות של נוצש תש הי אות ו' לנ הה

אות י'. ל הה צות של נוצש תש הי תוך הנ לש

תוך ה לש כה אות ק' ומנ צות הה נוצש תש את הי יוצי אות ק', וש צות הה נוצש תש ים הי ני פש ה לי כה אות י' מנ צות הה נוצש תש ז הי אה וש
יהה קול הה הנ ת. וש דל עומל אות א' של צות הה נוצש תש תוך הי ים לש רי בש חנ תש יצוצות ומי ני ל הנ ים כה אי יוצש אות ר', וש צות הה נוצש תש הי
ל יו"ד צות של נוצש תש יו"ד, הי אות ו' בש צות הה נוצש תש ד, הי חה אל יות כש אותי ל הה יצוצות של ני ם הנ ל אותה כה ה בש כל א ומנ יוצי
ך. ר כה חנ ים אנ אי יוצש יצוצות וש ני י הנ קוקי ים חי רי בש חנ תש א'. ומי ל ר' בש צות של נוצש תש הי הנ ר', וש ל ק' בש צות של נוצש תש ק', הי בש
יהה ה הה ה. ומםשל ל מםשל א אל רה קש יי ה ונ סוד זל ים בש רי בש חנ תש ם, ומי יהל יני בי א קול מי ם, יוצי יהל יצוצותי ני ים בש רי בש חנ תש מי ר של חנ אנ וש

ס. ננ כש םא ני ל ים של יהמי ם הנ ל אותה ל כה כי תנ סש מי

אות ן. הה דל ן עי גנ ם בש דה אה רו לש סש מש ני יות של אותי י הה רופי צי לו, בש קש מנ לות בש גש לש גנ תש יו מי הה יות וש אותי רו הה זש ך חה ר כה חנ אנ
תוך ו' ת א' לש רל בל חנ תש אות א', ומי קום לה ת מה נל נותל את ו', וש יוצי ש, וש א קםדל רה קש ני קום של מה ר, לנ תל סי תוך הנ ס לש ני כה הי א' לש
ן, יהל יני בי א מי קול יוצי ם, וש קםדל מו מי צות כש נוצש תש קות ומי קה חש נל יר. וש א קי צה מש ני ר', וש ין ק' וש ת בי סל נל כש י' ני יהה קר, וש רל חמ אנ של
ם ים עי עי נוסש יו  הה נות, של חמ מנ ם הנ ל אותה כה לות לש גנ תש ה ומי חוצה אות הנ יוצש יות, וש אותי ל הה יצוצות של ני ים הנ רי בש חנ תש ומי
ם יהל יקותי קי חמ ים בנ אי רש ני ם  ם, הי יהל יני ה קול בי כל יות, מנ אותי ל הה יצוצות של ני ים הנ רי בש חנ תש מי של לו. וכש לה יות הנ אותי הה
נוש יר אל בות:(ישעיה יג)אוקי כה רש מל ן הנ ין אותה א בי קורי ם וש יהל יני בי ר מי קול חוזי יר. וש בות אוקי כה רש מל ן הנ ל אותה כה לש

יר. ם אופי תל כל ם מי דה אה ז וש פה מי

רוף צי א הנ לה ה, אל י מםשל יני עי לש ה  אה רש ני םא  ל ה  זל רוף הנ צי ל הנ בה ה, אמ ל זל ת כה ה אל אה רה ה של ל מםשל של קו  לש י חל רי שש אנ
ים לי גנ םא מש ר ל חי ה אנ רוף זל צי ה. וש ל מםשל א אל רה קש יי תוב ונ כה הו של ה. זל ה מםשל יהה רואל ה הה ת זל א, אל רה קש יי הוא ונ אשון של רי הה
רםן המ א אנ רה קש יי תוב ונ כה ם, וש כל תש שש לה או שש ך -(במדבר יב)צש נש ימה סי יו, וש נה פה ים לש יעי םא מודי ם ל דה ל אה חו של בש שי שום של לו, מי
יו. נה פה ם לש דה ל אה חו של בש ים שי יעי םא מודי ל שום של ה, מי י מםשל די בש ן ענ םא כי תוב ל כה ר בו, וש בי דנ ה אמ ל פל ה אל תוב פל כה יהם, וש רש ומי

ר: מנ אה יז וש רי כש הי א וש קול יהצה יר. וש ה: אוקי זל רוף הנ צי ה, בנ זל מו  נות כש חמ מנ ם הנ ל אותה כה רו בש זש חה יות, וש אותי לו הה עה
ד ענ כו  כש שה בות, וש כה רש מל ן הנ ל אותה י כה אשי ל רה צות ענ יו נוצש הה יות וש אותי כו הה שש מש ני ך  ר כה חנ גו'. אנ ז וש פה נוש מי יר אל אוקי

ן. יהל קומותי מש נו לי קש תנ תש הי של

ן, כה שש מי ר הנ ענ שנ ים לש די עומש ם של ל אותה כה נות לש חמ מנ דול הנ דול, גש גה ה הנ נל מג מש "ל, הנ יאי קי זש םאל חי מ ד שש צנ לש םאש  ר הה
ד חה ה אל נל מג ת יהדו, ומש חנ תנ נות של חמ מנ ם הנ ל אותה ר כה ענ שנ אותו הנ ים בש ני קש תנ תש מו מי עי "ל. וש יאי רי בש ל גנ טונו של לש ת שי חנ תנ
ה עה בה רש אנ ד לש ל צנ כה לש לש  שה לש  שה ים אותו  בי סובש ים של ני מג י"ב מש מו  עי "ל. וש יאי רי זש גנ מו  חוץ, ושש ר בנ ענ שנ ל הנ ד ענ ערמנ הה

צשדהדיים.

ה לה עש מנ ם לש יהל לי ד עמ "ל עומי יאי קי זש ה חי זל ה הנ נל מג מש הנ וש ם.  יהל ידי ת בי כל פל הנ תש מי ב הנ רל חל ט הנ הנ לנ ל  ינות של ני שש לו  אי וש
םא ל וש ים  די עומש םא  ל ה  לל אי י  רי המ של א'.  אות  הה יא  הי וש ם,  םאשה ר ל  ענ ת  צל נוצל ת  חנ אנ אות  ים.  ני פש בי ה  לה עש מנ לש
יד מי ין תה יהמי ין. הנ יהמי א בש לה ת אל ענ ין נוסנ םאל אי מ שש שום של ין, מי יהמי יא  הי ל א', של סוד של א בנ לה ים)אל עי ים(נוסש לי שואמ

צות. נוצש תש ה הי ת אותה צל נוצל קום של אותו מה ים לש עי ז נוסש אה ין. וש יהמי את מי יוצי ת וש צל א' אות נוצל םאל, של מ שש ת לי ענ נוסנ

ם ל אותה כה מו  עי "ל, וש יאי רי בש ל גנ טונו של לש ת שי חנ ים תנ ני פש ד בי עומי נות, של חמ מנ דול הנ "ל, גש יאי טי המ נו רנ מל ים מי ני פש לי
לש ים שה ני מג ים אותו י"ב מש בי סובש "ל, וש יאי שי דש א קנ רה קש ני ר, של ענ שנ ם בנ יהל לי ד עמ ד עומי חה ה אל נל מג ת יהדו, ומש חנ נות תנ חמ מנ
ל ת ענ צל ת נוצל חנ מו. אות אנ ה שש נל תנ שש םא מי ל ם, של ל כגלה ד ענ "ל עומי יאי טי המ ה רנ נל מג מש הנ אותו  ים. וש מי עה ע פש בנ רש אנ לש  שה
אות ל'. זו ן בה כה שש מי קון הנ תי תוך  ת בש פל לל חנ תש יא מי הי וש יא ז',  הי זו  אות הנ הה לו, וש לה נות הנ חמ מנ ל הנ ל כה ם של יהל אשי רה
לוף ל'. א חי רה קש ני וש יות,  אותי ל הה יקות של קי חמ ת בנ פל לל חנ תש ו. ומי יה לש דה ם מי יי ל מנ זנ ל (במדבר כד)יי סוד של ת בש פל לל חנ תש מי

צות. נוצש תש ה הי ל אותה ד של אותו צנ ים לש עי ם נוסש ז כגלה לו, אה לה נות הנ חמ מנ ל הנ ל כה ם של םאשה ל ר ת ענ צל זו נוצל של כש

ים ני קה תג יו מש מו הה עי "ל, וש יאי רי בש ל גנ טונו של לש ת שי חנ נות, תנ חמ מנ דול הנ דול, גש גה ה הנ נל מג מש "ל הנ יאי צי פש ה קנ זל ים מי ני פש לי
י"ב "ל, וש אי זה מו עמ שש ם של יהל לי ד עמ ד עומי חה ה אל נל מג ה, ומש עה ה שה אותה רו לו בש סש מש ם ני ת יהדו, הי חנ תנ נות של חמ מנ ם הנ ל אותה כה
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ם. אות ל כגלה ד ענ דול עומי גה ה הנ נל מג מש "ל הנ יאי צי פש קנ נו, וש מש קנ הי י של פי לש כש לש שה ר שה בל ל עי כה ים אותו בש בי ים סובש ני מג מש
ה ל אותה צות של נוצש תש ה הי אותה ים לש עי ם נוסש כגלה אות ד', וש יא הה הי לו, וש לה נות הנ חמ מנ ל הנ ל כה ם של םאשה ל ר ת ענ צל ת נוצל חנ אנ

רות. חי יות אמ י אותי תי ל שש יר, ענ וי אמ תוך הה לויהה בש זו תש אות הנ אות. הה הה

יו. יקותה קי חמ ד בנ םא עומי ל ל של לנ גש מות, בי ה שי עה בה רש אנ ף לש לי חנ תש ה מי דול, זל גה ה הנ נל מג מש "ל הנ יאי עי מש שנ זו  ים מי ני פש לי
מו לש, כש שה לש  ר שה בל ל עי כה לש ים אותו  בי סובש ים של ני מג י"ב מש מו  עי וש םאל,  מ ד שש צנ ים לש מי עה פש לי ין וש ד יהמי צנ ים לש מי עה פש לי
ל ענ ת  צל ת נוצל חנ אות אנ וש ר.  חי אנ ה הה נל מג מש הנ ת אותו  חנ י"ב, תנ ה הנ לל ל אי דול ענ גה ה הנ נל מג מש "ל הנ יאי שי גש רנ וש נו,  רש אנ בי של
אות ד' ה הה אותה יות בש אותי ר הה אה ל שש ל כה יר ענ וי אמ לויהה בה זו תש אות ה', וש יא הה זו הי אות הנ הה ה, וש לה עש מנ ם לש יהל אשי רה
ה אותה לויהה מי תש צות של נוצש תש הי ה  אותה ים לש עי ם נוסש כגלה רות, וש חי אמ ר הה אה ל שש ל כה ענ עולות מי לו  ע אי בנ רש נו. אנ רש מנ אה של

ההאות.

ה. תומה סש אות ם הנ יא הה הי ש, וש קםדל ר הנ תל תוך סי ת בש חנ ת אות אנ צל ש, נוצל א קםדל רה קש ני קום של מה ים, בנ ני פש לי י וש ננ פש לי
זו, אות הנ צות הה נוצש תש ה הי כה ז מנ לו. אה לה יות הנ אותי ין הה בי א קול מי יוצי יות, וש אותי ל הה ל כה צות ענ נוצש תש הי ת בש צל זו נוצל
לו לה רות הנ חי אמ רות בה בש חנ תש ל, ומי ר אי אה שש ני ן ד' ה' וש הי יר, וש וי אמ לויות בה תש צות של רות נוצש חי יות אמ י אותי תי ת שש לל נוטל וש
ז אה וש ה,  חוצה אות הנ יוצש וש ה  אשונה רי בה כש אשונות  רי רות הה חוזש וש עות  נוסש ן  כגלה וש לו,  אי בש לו  אי כות  ומנ ין,  יהמי ד  צנ ל  של

ה. ל מםשל א אל רה קש יי אות ונ רה קש ני

י חםתי י אמ ני גנ י לש אתי ר,(שיר ה) בה מנ אה ח וש תנ יהיא פה י חי בי אמםר. רנ ד לי ל מועי אםהל יו מי לה ר ה' אי בי דנ יש ה ונ ל מםשל א אל רה קש יי ונ
םאשו סופו ין ר ה אי זל סוק הנ פה גו'. הנ י וש בי לה ם חמ י עי יני י יי יתי תי י שה שי בש ם די י עי רי עש י ינ תי לש כנ י אה מי שה ם בש י עי י מורי יתי רי ה אה לה כנ
ין מי זש מנ י של ים. מי עי לו רי כש ך - אי ר כה חנ י, אנ בי לה ם חמ י עי יני י יי יתי תי י שה שי בש ם די י עי רי עש י ינ תי לש כנ תוב אה םאשו. כה ין סופו ר אי וש

ר? חי אנ ת הה ין אל מי זש יך ינ ל, אי כנ אה ר של חנ יו. אנ נה פה ן לש קה תג זון מש מה של ר, כש חי אנ ת הה אל

ים מי ענ ר הה אה ל שש כה ם מי הל ה בה צה רנ תש הי ם וש ר אותה הי טנ ה לש צה הוא רה רוך  בה דוש  קה הנ ל, של אי רה שש ם יי יהל רי שש א אנ לה אל
ר חנ ה,(אנ אי רש םא  ב ם.  עולה הה ל  של ים  גי רש טש קנ מש הנ ל  כה מי ם  עמלותה הנ לש ה  צה רה ם,  הל בה ה  צה רנ תש הי של ומי ה,  רה זה ה  עמבודה י  די עובש
תוב(שמות כה מו, של ה עי לה עש מנ ר לש חי ן אנ כה שש ם מי אותו יום הוקנ ה, בש טה מנ ן לש כה שש מי ם הנ הוקנ יום של ן)בנ כה שש מי ה הנ עמשה ננ של

רוך-הוא. דוש-בה קה ל הנ תו של חה מש יהה שי אותו יום הה ם. וש תה ן, סש כה שש מי ם הנ מ)הוקנ

רוך- דוש-בה קה ה הנ אה רה של ד. כש ל מועי ל אםהל םא אל ב ה לה םא יהכול מםשל ל תוב?(שם) וש ה כה ן, מנ כה שש מי ם הנ הוקנ ן של יוה כי
ת יי בנ ת הנ נגכנ ה, חמ ר לו, מםשל מנ ה. אה ל מםשל א אל רה קש יי יהד - ונ חוץ?! מי הוא בנ ם, וש ה הוקנ י מםשל די ל יש ה ענ ר, ומה מנ ך, אה הוא כה
נו רש אנ י בי רי המ גו'.(ונ ה וש לה י כנ חםתי י אמ ני גנ י לש אתי תוב בה כה הו של ה'. זל ן לנ בה רש ם קה כל יב מי רי י ינקש ם כי דה ה, אה עודה סש יא? בי ה הי מה בנ

י) אתי ל בה בה ה. אמ זל סוק הנ פה הנ

גו וש דנ זש יום הי אותו  בש ל, של אי רה שש ת יי סל נל כש ה - זו  לה י כנ חםתי ה. אמ לה עש מנ לש ן של דל ן עי ה גנ י - זל ני גנ י לש אתי ר בה חי ר אנ בה דה
ד חה אל ל  כה רו  שש קש ני וש ל  חנ ננ הנ ת  אנ קה שש הנ מי כו  רש בה תש ם הי כגלה של שום  ן, מי דל עי ן  גנ אותו  בש ים  ווגי זי גו  וש דנ זש הי כםל,  בנ ים  ווגי זי
קו שש ם הג י. כגלה בי לה ם חמ י עי יני יי י  יתי תי י שה שי בש ם די י עי רי עש ינ י  תי לש כנ י אה מי שה ם בש י עי י מורי יתי רי תוב אה כה של הו  רו. זל בי חמ בנ

ל. חנ ננ ן הנ ינ עש מנ וו מי רנ תש הי וש

זונו ני וש כו  רש בה תש הי ם  מות)כגלה ים,(עולה פי נה עמ ם  כגלה וש ה,  טה מנ לש של ם  אותה ל  כה ים,  דודי רו  כש שי וש תו  שש ים  עי רי לו  כש אי
ן. בה רש קה יחנ הנ רי ם בש ים? כגלה מי שש בנ תש ים ומי כי רש בה תש ה מי מל ה. ובנ לה עש מנ כו לש רש בה תש ה הי לל אי של כש

רעיא מהימנא

ל ה של גה רש דנ ד, הנ סל ה חל זל  - י  י מורי יתי רי אה "י.  נה דם אמ כות,  לש מנ יא  - הי ה  לה י כנ חםתי אמ י  ני גנ לש י  אתי ר, בה מנ אה וש ח  תנ פה
ח ה קנ תה אנ תוב בו וש כה ן, של רם המ ל אנ ה של גה רש דנ ח, הנ צנ ה ני י - זל מי שה ם בש מור. עי ר הנ ל הנ י אל ך לי לי יו אי לה ר עה מנ אל נל ם, של הה רה בש אנ
דו גש נל כות כש רה בש י הנ תי ן שש אותה ח. וש צנ ך נל ינש ימי מות בי עי ר - נש בה דה סוד הנ ין, וש ך יהמי ילרל ין בש רוענ יהמי ם זש הי םאש. וש ים ר מי שה ך בש לש

ה. צי יא רש הי ה, של יהה עמבודה ני שש הנ ם, וש הה רה בש ן אנ גי ת מה חנ - אנ

ך ם ילרל םאל עי מ רוענ שש זש נו  יש הנ ד, וש וי ל דה ה של גה רש דנ י - הוד, הנ שי בש ם די ק. עי חה צש ד יי חנ ה, פנ בורה גש י - זו  רי עש י ינ תי לש כנ אה
ים - י"ב רו דודי כש שי תו וש ים שש עי לו רי כש ך, אי ר כה חנ למםה. אנ ם שש עמקםב עי ית, ינ רי י - גוף ובש בי לה ם חמ י עי יני י יי יתי תי םאל. שה מ שש
ה. לה י כנ חםתי י אמ ני גנ י לש אתי ר בו, בה מנ אל נל ה? אותו של ל אותה י אוכי ים מי יני מי ת הנ כנ רש ת בי פל כות. תוסל רה י"ב בש ים בש טי בה שש
ם ין עי י - שוק יהמי שי בש ם די י עי רי עש ית. ינ רי י - גוף ובש מי שה ם בש י עי י מורי יתי רי ר. אה חי סוד אנ ם בש ק אותה לי חנ מש י של ייש מי וש

ד.(ע"כ רעיא מהימנא) סל י חל בי לה ה, חמ בורה י גש יני ם - יי הי ין, של ם יהמי םאל עי מ רוענ שש י - זש בי לה ם חמ י עי יני םאל. יי מ שש

ת אל ה  לה ר  מנ אה הוא  רוך  בה דוש  קה ץ, הנ רל אה בה ה  יורה די רות  שש הנ לש ל  אי רה שש יי ת  סל נל כש ה  דה יהרש של ה  עה שה בש ה,  אי רש םא  ב
כםל. כות לנ רה ה בש נה מל את מי צי ה, לה מה שש בנ תש יא הי הי מות, וש עולה ל הה כה ה בש חה מש שי כות וש רה או בש צש מש ני שום של ה, מי זל סוק הנ פה הנ
ל אי רה שש ת יי סל נל ה.(וכש לה עש מנ ים לש כי רש בה תש ה ומי טה מנ ד לש חה אל ים כש כי רש בה תש מות מי עולה ל הה ז כה ים, אה כי רש בה תש ה מי שה שי לו הנ אי של כש
דוש קה ג הנ וי דנ זש ין מי ר, אי מנ ק אה חה צש י יי בי ה - רנ לה י כנ חםתי י אמ ני גנ י לש אתי ר בה חי ר אנ בה ם. דה כגלה ים מי כי רש בה תש ל מי אי רה שש יי ל)וש אי רה שש יי וש

ק. םא פוסי ל ל של חנ ננ ת הנ אנ קה שש הנ ים מי וי רנ תש ה מי שה שי לו הנ אי ן של מנ זש א בי לה ל אל אי רה שש ת יי סל נל ם כש ל)עי אי רה שש רוך הוא(יי בה

מו שש בנ תש ם הי כגלה ה, של לה לה יש הנ ה וש בה בה יש י הנ לי עמ ל בנ כה לו  ים. אי דודי רו  כש שי וש תו  ים שש עי רי לו  כש ר, אי מנ ה אה הודה י יש בי רנ
א ח)בה מנ תנ שש ך(הי לל מל הנ ה של עה שה ים? בש לי ם אוכש י כגלה תנ ים. ומה ני הל נל ם  כגלה ך  לל מל ת הנ עודנ סש י מי רי המ ד, של חה אל כש כו  רש בה תש הי וש
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ים. חי מי ים ושש לי ם אוכש ך כגלה ר כה חנ ה, אנ אשונה רי ה בה ירה בי גש ת הנ חנ אל מי שנ ח, ומש מנ תנ שש ך הי לל מל ן הנ כי לה , וש חנ מי שה

ם, הל תוב בה כה ם של לו הי אי נו, וש רש מנ אה ה של שה שי ם הנ לו הי ים, אי רו דודי כש שי וש תו  ים שש עי רי לו  כש ר, אי מנ א אה בה י אנ בי רנ
ם ל אותה ר, כה מנ ר אה זה עה לש י אל בי כםל. רנ ת הנ ה אל ול רש מנ ן הנ יי ינ אותו הנ רו, מי כש שי תו וש גו'. שש יו וש רה דה ך חמ לל מל י הנ ני יאנ בי (שיר א)הל

ים. כי רש בה תש ה מי טה מנ לש לו של ל אי ז כה כו, אה רש בה תש ה הי שה שי ם הנ אותה ן של יוה כי ה, של טה מנ לש של

ר מנ ה. אה טה מנ ים לש רו דודי כש שי תו וש ה, שש לה עש מנ ים לש עי לו רי כש ר - אי בה דה ל סוד הנ בה ה, אמ פל כםל יה ר, הנ מנ עון אה מש י שי בי רנ
דות חש אנ ם בש הי יון של לש על קום הה מה ה הנ , זל תה לש אנ ה שה ר לו, יהפל מנ ה? אה טה מנ ם לש י הי ה ומי לה עש מנ ם לש י הי ר, מי זה עה לש י אל בי לו רנ
ר הה נה ן וש דל עי ן, וש דל עי א מי ר יםצי הה נה תוב(בראשית ב)וש כה הו של ים. זל עי ים רי אי רה קש לו ני ים, אי מי עולה ים לש די רה פש ין ני אי ה של חה מש שי ובש
ה טה מנ ם לש ה הי לל ים, אי רו דודי כש שי תו וש ה. שש חה מש שי דות ובש חש אנ צון ובש רה ים בש מי עולה ים לש אי צה מש ני ים, וש מי עולה ים לש די רה פש ין ני אי

נו. רש אנ י בי רי המ ים, ונ דועי ים יש ני מנ זש ים לי ים דודי אי רה קש ני של

יך רי ן, צה יי םאדות ינ ייש לו נ י של ם? מי ענ טנ ה הנ יהה. מה תי םא שש ל ה בש ילה כי ם אמ הל תוב בה ים כה יוני לש ם על אותה ה, בש אי םא רש ב
יהה, קה שש ים הנ יכי רי צש ים של תוני חש תנ ם הנ אותה ה. ובש ילה כי ם אמ הל תוב בה ר, כה מה שג מש ן הנ יי ינ רוי הנ ם שה שה שום של ה. ומי ילה כי אמ
יהה. תי לו שש אי ה ובש ילה כי לו אמ אי ן, בש כי לה מםק. וש עה ל הל חה נה הנ יהה מי קה שש יכות הנ רי יעות צש טי נש ל הנ י כה רי המ יהה, של תי תוב שש ם כה הל בה

ים. לו דודי אי ים וש עי לו רי אי

ים קי תוקש שש מי לו של ר לו, אי מנ ים? אה תוני חש ם תנ ה הי מה יבות, לה בי ם חמ ים הי דודי הנ ה של אל רש ר, ני זה עה לש י אל בי ר לו רנ מנ אה
ה, זל ה מי ים זל די רה פש םא ני ל ים וש סי כנ תש םא מי ל יד וש מי ים תה אי צה מש ני לו של אי ים. וש או דודי רש קש ים, ני אי צה מש יד ני מי םא תה ל ה וש זל ה לה זל
י זוהי ים. וש מי עה פש ה לי שוקה תש ה בי לל אי יד וש מי דות תה חש אנ צון ובש רה בש לו  ים, אי עי רי לו  אי ים וש לו דודי ן אי כי לה ים. וש עי רי או  רש קש ני

מות. עולה ל הה כה ה בש חה מש ז שי אה ל, וש אי רה שש ת יי סל נל ך כש רי בה תש תי י של די כםל, כש מות הנ לי שש

ים ני הל נל וש יו,  נה פה יב לש רי קש הנ לש ך  לל מל ת הנ עודנ ם סש הי שום של נות, מי בה רש קה ה בנ זל סוק הנ פה ת הנ ר אל אי יהה בי קי זש י חי בי רנ
כםל. ה בנ חה מש את שי צי מש ני ים, וש מי שש בנ תש ם מי כגלה ים, וש יני די י הנ לי עמ ה בנ נה מל מי

כםל, חות בנ מה כות ושש רה בש או  צש מש ני של ן, כש כה שש מי ה לנ ינה כי ה שש סה נש כש ני ה של עה שה ה בש זל סוק הנ פה ת הנ ר אל אי א בי חה י אה בי רנ
ץ. רל אה רוך- הוא בה דוש- בה קה זו בנ חש אל נל ה וש טה מנ ל לש אי רה שש יי או  צש מש ני מו  לש שש ז ני אה ה, וש פה חג ה לנ לה מו כנ ה כש ינה כי שש ה הנ סה נש כש ני וש

ים. תוני חש תנ ים וש יוני לש מו על שש בנ תש ז הי אה ם, וש תוכה י בש תי נש כנ שה ש וש דה קש י מי שו לי עה תוב(שמות כה)וש כה הו של זל

ע מנ שש תור ני קול הנ וש יענ  גי יר הי מי זה ת הנ ץ עי רל אה בה או  רש ים ני ני צה ני ח,(שיר ב)הנ תנ עון פה מש י שי בי ה. רנ ל מםשל א אל רה קש יי ונ
ץ רל אל י בש רי המ נו? של צי רש אנ ע בש מנ שש תוב ני כה ה של ה זל ץ, מנ רל אה או בה רש תוב ני כה ן של יוה ן, כי בוני תש הי לש ה ייש  סוק זל פה נו. בש צי רש אנ בש
קום מה ן בש ל אותה תנ שה הוא וש רוך  בה דוש  קה ן הנ ר אותה קנ עה יעות של טי נש ן הנ לו אותה ים - אי ני צה ני א הנ לה יק. אל פי סש ת מנ חנ אנ

ים. חי רה ה פש יאה מוצי של ה כש יעה טי נש לו כי דש גה ר, וש חי אנ

ץ רל ה, אל יונה לש על ץ הה רל אה ה, הה דושה קש ץ הנ רל אה יהו? הה אוי. ומי רה ם כה הל ת מי כל רל בה תש מי זו  ץ הנ רל אה הה ץ, של רל אה בה או  רש ני
ם הוקנ ה של עה שה ל בש אי רה שש יי ל  ענ טו  לש שש יי םא  ל ים של מי ענ י הה דולי גש טון  לש ת שי עמקםר אל ת לנ עי , הה יענ גי יר הי מי זה ת הנ אי. עי דנ ונ

הנמיששכהן.

הו תור? זל י הוא קול הנ . מי ענ הושג י יש די ל יש ל ענ אי רה שש שו יי יהרש ה של טה מנ לש ץ של רל אה נו - זו הה צי רש אנ ע בש מנ שש תור ני קול הנ וש
הוא רוך  בה דוש  קה ר הנ טי ענ תש ז הי אה וש ה,  טה מנ לש ש  דה קש מי ית הנ ת בי למםה אל ה שש נה בה של כש ה  מה עי ג  וי דנ זש הי יון של לש על הה יהר  תנ הנ

גו'. למםה וש ך שש לל מל יון בנ נות צי ה בש ינה אל ה ורש ינה אל ר(שם ג)צש מנ אל נל מו של ה, כש לה ם כנ ן עי תה מו חה יו כש רותה טש ענ בש

ה ה, תורה ם תורה תה את סש רי קש ב ני תה כש בי ה של תורה ה, של ל פל ענ בש ה של תורה תור - זו  ר, קול הנ מנ ה אה דה גה אנ ר הה פל סי בש
ך כה ר, וש אי בה תש ני מו של י כש תי רש אנ י בי ני אמ ך, ונ םא כה זו ל מות. וש לי א. זו שש רה קש יי ר, ונ קל יי ר ונ מנ אל נל מו של את תור, כש רי קש ה ני ל פל ענ בש של

ה. זל

ל סוד בה . אמ שוהה רש אי, ופי דנ ה ונ ת מםשל לנ ר ו', כנ סי ה, חה לת מםשל תוב כנ ן, כה כה שש מי ה לנ ינה כי ה שש דה יהרש של ה, כש אי םא רש ב
ד מנ ן, עה כה שש מי ם הנ הוקנ ן של יוה ר. כי מנ אל ה נל יון זל לש על ך הה לל מל לנ ד, וש חה ר אל בה כםל דה הנ ל, וש אי רה שש ת יי סל נל ה זו כש ת מםשל לנ ר - כנ בה דה הנ
ת יי בנ הנ ה של א? זו אותה רה קש יי ה ונ י זל ה. מי ל מםשל א אל רה קש יי יהד - ונ שות. מי רש א בי לה ס אל ני כה הי אוי לש םא רה ר, ל מנ אה חוץ וש ה בנ מםשל

ה. חוז בו מםשל אה א קול, אותו של רה קש ני יו, אותו של לה ר ה' אי בי דנ יש ה. ונ שותה רש ת בי יי בנ ל הנ כה ה של לה ה כנ יא, אותה ה הי לה של

ה רה צש צור קה קה ה המ ין עונל אי י וש אתי רה יש קה ין אי אי י וש אתי דוענ בה ח,(ישעיה נ)מנ תנ ר פה זה עה לש י אל בי ה. רנ ל מםשל א אל רה קש יי ונ
רוך הוא דוש בה קה הנ ם, וש הל מה א עי צה מש רוך הוא ני דוש בה קה או, הנ צש מש ני קום של ל מה כה בש ל, של אי רה שש ם יי יהל רי שש דות. אנ פש י מי יהדי

ר. אה פה תש ך אל ר בש של ל אמ אי רה שש תוב יי כה הו של ל, זל אי רה שש יי ם בש הל ר בה אי פה תש ם ומי יהל יני א בי צה מש ני

דוש. קה הנ ם  שי הנ מות  לי שש ם  הי ל  אי רה שש יי וש ץ,  רל אה בה ה  מונה אל הה ת  אל ים  ימי לי שש מנ ל  אי רה שש יי של א  לה אל עוד,  םא  ל וש
ם יהל עמשי מנ ה בש טה מנ ים לש מי לה שש םא ני ל ל אי רה שש יי של ם. וכש לה שש דוש ני קה ם הנ שי יהכול הנ בש ם, כי יהל עמשי מנ ים בש מי לה שש ל ני אי רה שש יי של וכש
ה לה עש מנ לש ל של אי רה שש ד. יי ה יורי זל ה וש ה עולל ינו, זל ני שה ה. של לה עש מנ ם לש לי םא שה דוש ל קה ם הנ שי יהכול הנ בש לות, כי ים גה בי יש חנ תש ומי
מות, לי י שש לי דוש בש קה ם הנ שי ר הנ אה שש יהכול ני בש זו, כי ה מי קו זל חמ רנ תש ה. הי טה מנ ת לש דל ל יורל אי רה שש ת יי סל נל ה - כש לה עש מנ ה לש עולל

לות. גה ל בנ אי רה שש ת יי סל נל כש שום של כםל מי הנ וש

א קורי ת, וש סל נל כש ית הנ בי ים לש די קש א ומנ ם, ובה יהל יני א בי צה מש רוך הוא ני דוש בה קה לות, הנ גה ל בנ אי רה שש יי ב של ל גנ ף ענ אנ וש
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רוך בה דוש  קה ז הנ אה ת רוחו. וש יר אל עי יה י של ין מי אי ם. וש יכל שובותי א מש פה רש ים אל בי ים שובה ני בה ר, (ירמיה ג)שובו  אומי וש
ת רוחו. יר אל עי יה י של ין מי אי יש, וש ין אי אי י - וש תי מש דנ קש ה. הי ין עונל אי י וש אתי רה יש קה ין אי אי י וש אתי דוענ בה ר, מנ הוא אומי

ל א אל רה קש יי יהד - ונ ה בו. מי רה שה ים וש די קש רוך הוא הי דוש בה קה ן, הנ כה שש מי ית הנ ל בי לי כש תנ שש הי אותו יום של ה, בש אי םא רש ב
יו נה פה לש םא  ט חמ לנ ל  אי רה שש יי ים  ידי עמתי של לו  יענ  הודי וש יו,  לה אי ר ה'  בי דנ יש ונ אמםר.  ד לי ל מועי אםהל מי יו  לה אי ר ה'  בי דנ יש ונ ה  מםשל
ד ל מועי אםהל יו מי לה ר ה' אי בי דנ יש ונ תוב  כה של הו  ם. זל יהל ידי יים בי קנ תש םא יי ל וש ם  יהל אי טה חמ ה בנ זל ד הנ ל מועי ן אםהל כי שש מנ תש יי של וש
עממםד ינ םא  ל וש ל  אי רה שש יי י  אי טה חמ בנ ן  כי שש מנ תש הי לש יד  תי עה של ד  ל מועי אםהל י  קי סש עי מי ד,  ל מועי אםהל מי ר לו?  מנ אה ה  מה אמםר.  לי

כםל. ל הנ ים ענ ני גי מש נות של בה רש קה ך הנ י לש רי ה'. המ ן לנ בה רש ם קה כל יב מי רי י ינקש ם כי דה ה - אה זל ה לה פואה רש ל הה בה יומו. אמ קי בש

השלמה מההשמטות סימן א'

יהה הה ך וש יהה הולי הה ינוק של אותו תי שו בש גש ים, פה כי יו הולש הה עוד של ך. בש רל דל ים בנ כי יו הולש ק הה חה צש י יי בי רנ ה וש הודה י יש בי רנ
ק ן דנ יה עש או מנ צש ס, ומה ם ני הל ש לה חי רנ תש נו לו. הי תש נה ם וש חל יאו לל ה. הוצי זל יום הנ י הנ תי לש כנ םא אה ל ייף של י עה ני ר לו, אמ מנ ייף. אה עה

בו. יהשש נו וש מל תו מי שה ם, וש יהל תי חש ן)תנ ילה אי ת הה חנ ם(תנ יי ל מנ של

ה תה יש םא הה ל זו  ה הנ יאה רי קש הנ שום של ה? מי ירה עי אן א' זש ה כה מה ה, לה ל מםשל א אל רה קש יי ר, ונ מנ אה ינוק וש תי ח אותו  תנ פה
ץ רל אה א בה לה את אל צי מש מות ני לי ין שש אי שום של ת, מי רל חל ץ אנ רל אל ן ובש כה שש מי א בנ לה יהה אל םא הה ל ם? של ענ טנ ה הנ מות. מה לי שש בי
מות לי ם שש דה נוש. אה ת, אל ם, שי דה ה,(דברי הימים-א א) אה בה קי ר ונש כה ל זה מות של לי ם שש ה, שה ינה כי אן שש ה. עוד כה דושה קש הנ
ה, ירה עי ך א' זש שום כה אמםר, מי ד לי ל מועי אםהל יו מי לה ר ה' אי בי דנ יש תוב, ונ כה ה. עוד, סוף הנ בה קי אן נש ה. כה בה קי ר ונש כה ל זה של
ך הולי ד וש יורי של יון. כש לש על ך  לל א מל רה קש ני יו, וש לה כות עה לש ר מנ תל כל א, וש סי כי ב בש יהה יושי הה של ך  לל מל ל לש שה ה. מה ירה עי עוד א' זש וש
ן יוה יון. כי לש ך על לל א מל רה קש כםל, ני ל הנ ה ענ לה עש מנ הוא לש ן של מנ ל זש רוך הוא, כה דוש בה קה ך הנ ן. כה טה ך קה לל א מל רה קש דו, ני בש ית ענ בי לש

ה. ירה עי ך א' זש שום כה ה, מי לה חי תש מו בנ יון כש לש םא על ל ל בה ך, אמ לל ה, הוא מל טה מנ דורו לש ת מש יד אל הורי של

ג חנ ד וש ים מועי לויי בו תש ל של ד? אםהל ל מועי יהו אםהל ד, מי ל מועי אםהל לו. מי יכה הי ין אותו לש מי זש ינו, הי ני ך שה א, כה רה קש יי ונ
יהו? בון, ומי שש חל ת הנ נות אל מש ים לי ילי חי תש ים, ובו מנ מועמדי אםתםת ולש יו לש הה ר(בראשית א)וש מנ אל נל מו של נות, כש מש ת לי בה שנ וש

ח. צנ נל יו לה דםתה תי ע יש סנ ל יי ן בנ עה צש ל יי ל בנ ר(ישעיה לג)אםהל מנ אל נל מו של ה, כש נה בה לש הנ

ה לות מנ גנ קום לש מות הוא מה לי שש שום של ה הוא, מי יהפל ד וש חה כםל אל ל הנ בה לות, אמ גנ י לש די אמםר? כש ה לי ה זל אמםר, מנ לי
ל אםהל יו מי לה ר ה' אי בי דנ יש אמםר, ונ ה לי ל מםשל ר ה' אל בי דנ יש ר ונ מנ אל נל של מו  אמםר, כש קום לי ל מה כה ים, ובש ני פש ר בי תה סש יהה ני הה של
ר ה' - בי דנ יש ה. ונ ד מםשל מנ עה קום של מה הנ ר מי בה דה ה אותו הנ נה בה לש ווי לנ יהה צי י הה רי המ לות, של גנ שות לש ה רש נה תש ני אמםר. של ד לי מועי

לות. גנ שות לש ייש רש קום של מה סוף), הנ חוץ(בנ אמםר - בנ ע, לי צנ מש אל ה - בה ל מםשל ה, אל לה עש מנ לש

ל ה אל מה גו'. לה וש ה  ל מםשל ן אל כה שש מי ת הנ אל יאו  יהבי ה? (שמות לט)ונ לה עש מנ תוב לש ה כה ה, מנ ל מםשל א אל רה קש יי ונ עוד 
מו כש ן,  יי ענ הה ה  אי רש מנ בש לו  ה  אה רש הל הוא  רוך  בה דוש  קה הנ וש ר,  הה בה ה אותו  אה רה ה  מםשל של שום  מי רו,  מש אה ך  כה ה?  מםשל
ה עמשי ונ ה  אי ורש תוב  כה וש גו'.  וש ה  מםשל ת  ה ה' אל אה רש הל ר  של אמ ה  אל רש מנ כנ ר.  הה בה ך  אםתש ה  אה רש הל ר  של אמ ר(שם כז)כנ מנ אל נל של
י די ה (כש אה רה ן של כה שש מי מו אותו הנ ם הוא כש ה אי אל רש יי י של די יאו לו כש בי הי ו של שה כש ר. ענ הה ה בה אל רש ה מה תה ר אנ של ם אמ יתה ני בש תנ בש

ה). אה רה ן של כה שש ה הוא אותו מי אל רש יי של

ים: ני מה אג ה לה וה ה, צי ירה בי גש ין לנ רי טי לש נות פנ בש ה לי צה רה ך של לל מל א, לש לה ה? אל ל מםשל ן אל כה שש מי ת הנ יאו אל יהבי ה ונ מה ל לה בה אמ
ן יוה ה. כי נוחה מש קום לי מה אן הנ כה ה, וש תה טה מי קום לש מה אן הנ י, כה לוני קום פש מה ה בש זל ל הנ יכה הי הנ י, וש לוני קום פש מה ה בש זל ל הנ יכה הי הנ
ן יוה ים. כי להי אל הה יש  ת אי יי בנ ל הנ ענ ה, בנ ל מםשל ן אל כה שש מי ת הנ אל יאו  יהבי ונ ך  ך. כה לל מל לנ או  רש ים, הל ני מה אג ם הה אותה שו  עה של
ה, ל מםשל א אל רה קש יי ונ ך  שום כה ה. מי מה עי ה  לה עש ת בנ ה אל ינה מי זש כםל, הי אל לל ך  לל מל ת הנ ה אל ינה מי זש ה, הי ירה בי גש ל לנ יכה הי ן הנ קנ תש ני של
ה ה. מםשל נל חמ מנ חוץ לנ ה לו מי טה נה ל וש אםהל ת הה ח אל קנ ה יי תוב?(שם לג) ומםשל ה כה ת, מנ יי בנ ל הנ ענ ה הוא בנ מםשל שום של ומי

ך. עמשות כה ר לנ חי ם אנ דה אה שות לש ין רש אי ה)של ך, (מנ ה כה שה ת עה יי בנ ל הנ ענ הוא בנ של

י ם כי דה ר, אה מנ אה ח וש תנ ז פה ס, אה ני כה הי ה לש ן מםשל מי דנ זש הי ה של עה שה ז, בש אה ה. וש יונה לש ת על רל חל ה אנ גה רש יו, דנ לה ר ה' אי בי דנ יש ונ
תוב כה של מו  ם, כש דה ר אה מנ אה ח וש תנ ד, פה חה אל ה כש נה בה לש הנ וש ש  מל של ים הנ רי בש חנ תש מי של א כש לה אן? אל ם כה דה ה אה ם. מה כל יב מי רי ינקש

דו. מש םא עה ל ד וש מנ ה. עה לה בג ד זש מנ חנ עה ש יהרי מל של

א צה מש ני ם, של כל ע מי מה שש ה, מנ בה קי ר ונש כה או זה צש מה יי ם, של לי ן שה בה רש קה ת הנ ה אל עמשל ינ י של ז, מי מה רש אן ני ם, כה כל יב מי רי י ינקש כי
ם דה אות אה רש הנ ה, לש מה הי בש ן הנ ה. מי טה ה ומנ לה עש ד מנ חה אל ד כש חי אנ תש הי כםל לש יב הנ רי ינקש ה', של ן לנ בה רש ם. קה כל לה ה של אל רש מנ מו הנ כש
ה, יהכול מה הי בש ן הנ ר מי מנ אה ן של יוה הורות. כי ן טש הי בות של כה רש מל לו הנ םאן, אי צ ן הנ ר ומי קה בה ן הנ ד. מי חה אל כםל כש הנ ה, וש מה הי ובש

גו'. םאן וש צ ן הנ ר ומי קה בה ן הנ ר, מי מנ אה ר וש זנ ים? חה אי מי ין טש ים בי הורי ין טש כםל, בי הנ מי

ם, כל נש בנ רש ו קה שה כש ענ ה', וש ן לנ בה רש ה קה אשונה רי א בה לה ם? אל כל נש בנ רש ה קה ה זל יות! מנ הש לי יך  רי יהה צה י הה ני בה רש ם?! קה כל נש בנ רש קה
ן בה רש נו קה יש ה הנ לה עש מנ ה לש טה מנ ה. מי טה מנ ה לש לה עש מנ חוד מי אות יי רש הנ םאן, לש צ ן הנ ר ומי קה בה ן הנ ם מי כל נש בנ רש ם, קה דה ה' אה ן לנ בה רש קה
ג, גנ ל אותו הנ ן ענ קה תג או מש סש כי ה, וש לה עש מנ יון לש לש ג על גנ ב בש הוא יושי ך של לל מל ל לש שה ם. מה כל נש בנ רש נו קה יש ה הנ טה מנ ה לש לה עש מנ ה'. מי לנ
ה טה מנ ה מי עולל ד של ה, ענ גה רש דנ ה לש גה רש דנ עמלות מי יך לנ רי ך, צה לל מל ן(דורון)לנ בה רש יב קה רי קש מנ ם של דה כםל. אה ל הנ יון ענ לש על ך הה לל מל הנ וש
ל דורון(של אותו  ך, וש לל מל ים דורון לנ לי עמ י מנ רי המ ים של עי ז יודש אה כםל, וש ל הנ יון ענ לש ב על יושי ך  לל מל הנ קום של מה ה, לש לה עש מנ לש
ך לל מל הוב הנ אמ ה לנ לה עש מנ לש ד מי אותו דורון יורי ים של עי י יודש רי ה, המ טה מנ ה לש לה עש מנ ד דורון מי ך הוא. יורי לל מל ן הנ ך)מי לל מל הנ
ר. קה בה ן הנ ה מי מה הי בש ן הנ ה' מי ן לנ בה רש ה קה זל ה, וש לה עש מנ ה לש טה מנ יו מי גותה רש דנ ה בש ם, עולל דה ה אה לה חי תש בנ ך  ה. כה טה מנ הוא לש של
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ם. כל נש בנ רש ז קה אה ה, וש טה מנ ה לש לה עש מנ יו מי גותה רש דנ ד בש יורי

ן נו מי יש ים, הנ עי רי לו  כש ה', אי ן לנ בה רש ם קה דה אה נו  יש גו'. הנ י וש שי בש ם די י עי רי עש י ינ תי לש כנ ך,(שיר השירים ה)אה שום כה מי
ן מה חמ רנ רוך הה רו, בה מש קוהו. אה שה ק ונש חה צש י יי בי רנ ה וש הודה י יש בי או רנ ם. בה כל נש בנ רש ת קה יבו אל רי קש ז תנ אה םאן, וש צ ן הנ ה ומי מה הי בש הנ

ה. ת זל מםענ אל שש ינו לי כי זה של

ם עולה יים בה קנ תש ם יי יו אי לה ד עה י פוחי ני אמ ה, ונ ל זל ת כה ע אל םא יהדנ ל ינוק של אותו תי ה הוא לש אל ה, נה הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ל בו, כי תנ סש הי ם לש דה אה שות לש ין רש אי קום של מה ל בש כי תנ סש הי י יהכול לש רי המ ר לו, של מנ ה? אה מה לה ק, וש חה צש י יי בי ר רנ מנ ה. אה ל זל לנ גש בי
ד י פוחי יני ר, אי מנ ינוק, אה תי ע אותו הנ מנ ישו אותו. שה ני עמ ינ וש יחנ  גי ינשש ן וש בוני תש קו יי רש פי יענ לש גי ם ינ רל טל יו, של לה ד עה י פוחי ני אמ ונ
י בי כות אה זש י של ני ענ אמ יודי י, וש לנ ל עה לי פנ תש הי י וש ך אותי רנ ם, בי עולה ן הה י מי בי ק אה לי תנ סש הי ה של עה שה י בש רי המ ים, של מי עולה ש לש נל עם מי
ם יהל פי תש ל כי יבו אותו ענ כי רש הי חו אותו וש קש א. לה בה א סה נונה מש ב הנ ל רנ נו של ר, בש מנ יך? אה בי י הוא אה רו לו, מי מש י. אה לנ ן עה גי תה
ש, יהרנ ה הוא  תורה ת הנ שנ רג יש אי  דנ ונ ם,  הל לה ר  מנ עון. אה מש י שי בי י רנ ני פש לי ים  רי בה דש ת הנ אל רו  דש סי וש כו  לש ין. הה ילי ה מי לשה שש
יש ה, מורי תורה ר הנ חנ ים אנ כי הולש ם של אותה רוך הוא, לש דוש בה קה ל הנ בה ה, אמ לה עש מנ לש ש מי נה על יהה נל יו, הה בי כות אה א זש לי מה לש אי וש

ים.(ע"כ מההשמטות). מי עולה ם לש יהל ני בש לי ם וש הל ה לה אותה

יות, או הש לי יך  רי יהה צה רוב הה ן, קי בה רש א קה רה קש ני ה של ר לו, זל מנ עון. אה מש י שי בי י רנ ני פש צוי לי יהה מה יהה הה קי זש י חי בי רנ
ים בי רה קש ני ים של דושי קש ים הנ רי תה כש ם הנ אותה ן הוא מי בה רש ים, קה רי בי חמ ה יהדוענ לנ י זל רי ר לו, המ מנ ן? אה בה רש ה קה ה זל יבות. מנ רי קש
הו אוי. זל רה דוש כה קה ם הנ שי ת הנ ן אל קי תנ ם, לש לי חוד שה יי ד, בש חה ים אל עמשי ם ננ כגלה ד של ה ענ ם זל ה עי ים זל רי שה קש ני ד וש חה אל ם כש כגלה
י די אוי כש רה דו כה ינחמ דוש ולש קה ם הנ שי ן הנ קי תנ תש הי ה' הוא, לש ים לנ דושי ים קש רי תה ם כש ל אותה ן של בה רש ה'. קה ן לנ בה רש תוב קה כה של

כםל. ת הנ ם אל שי בנ יו לש רותה טש ענ ר בש טי ענ תש הי דוש של קה ם הנ שי הנ מות. וש עולה ל הה כה ים בש מי חמ או רנ צש מה יי של

ים יכי רי נו צש ה' - אה ים. לנ אלהי םא לי ל ה' הוא, וש לנ ך  שום כה ין. ומי ר די עורי םא לש ל ים וש מי חמ ר רנ עורי י לש די ה כש ל זל כה וש
ת י אל תי חש ונ רש הי י וש תי לש אנ שה י של קי לש י חל רי שש ר, אנ מנ ין. אה םא די ל ים וש מי חמ ים רנ רוצי נו  ים. אה אלהי םא לי ל ים, וש מי חמ ר רנ עורי לש
ה כל דש ני ר וש בה שש ב ני ה לי רה בה שש ים רוחנ ני להי י אל חי בש תוב,(תהלים נא)זי י כה רי ל המ בה ר. אמ בה דה רור הנ הו בי זל לו, וש לה ים הנ רי בה דש הנ

י ה'. חי בש םא זי ל תוב, וש ים כה להי י אל חי בש ה. זי זל בש םא תי ים ל להי אל

י רי המ פון, של צה ן בנ תה יטה חי ן שש כי לה וש ים.  להי י אל חי בש זי א  לה תוב, אל םא כה ים ל להי ן אל בנ רש ה, קה זל ך  אי כה דנ ונ ר לו,  מנ אה
רו בש גנ תש יי ין, וש די ש הנ לנ ילחל ין, וש די ת רוחנ הנ בםר אל שש יי ם וש שי בנ תש יי ה של בורה גש ל הנ ד של צנ ים, אותו הנ להי יל אל בי שש יא בי ה הי יחה בי זש
ה, רה בה שש ני תוב רוחנ  כה ה, של של קה ין הנ די ל הנ ף של תםקל הנ וש כםחנ  ת הנ בםר אל שש ים, לי להי י אל חי בש זי ן  ל כי ענ וש ין.  ל די ים ענ מי חמ רנ
חנ בי זש מי ל הנ עממםד ענ יך לנ רי ם צה דה ז אה אה ה. וש פה קש תה וש ה  כםחה וש ה  ר רוחה בי גנ תש םא יי ל ה, וש רה בה שש ה ני יפה קי תנ ה רוחנ הנ ילה אותה הש תי של
ם, שי בנ תש יי ין  די הנ של י  די כש כםל  הנ וש ה,  בורה שש ה  יפה קי תנ רוחנ  ה  ילה אותה הש תי של י  די כש יו,  עמשה מנ בש ייש  בנ תש יי וש ה,  רה בה שש ני רוחנ  בש

ין. די ל הנ ים ענ מי חמ רנ רו הה בש גנ תש יי וש

יב רי י ינקש ם כי דה ה: אה זל סוק הנ פה תםב הנ כש לי יהה לו  הה ך  ר, כה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ה'. אה ן לנ בה רש ם קה כל יב מי רי י ינקש ם כי דה אה
ת הוא אל רוך  בה דוש  קה א הנ רה בה של כש ן  בה רש קה יב  רי קש הי אשון של רי ם הה דה אה ת  יא אל הוצי לש ם?  כל מי ה  זל ה  מנ ה'.  לנ ן  בה רש קה
י בי רנ ר לו  מנ ם. אה כל יהה מי םא הה ל ר של חי ם אנ דה יא אה הוצי ה, לש זל ם הנ דה אה ם, הה כל תוב מי אן כה כה , וש שוהה רש י פי רי המ ם, ונ עולה הה

ה. ך זל כה , וש תה רש מנ ה אה עון, יהפל מש שי

ר אה שש ל  כה ל  ענ ה  לה עג מש ת  חנ בנ שש תי יא  הי ה  זל הנ יר  שי הנ ח.  קםרנ י  ני בש לי מור  זש מי יר  מח)שי ח,(שם  תנ פה א  בה אנ י  בי רנ
י תי שש ת לי קל לל חנ תש מי ת של חנ בנ שש ת, תי חנ בנ שש ל תי ת ענ חנ בנ שש מור - תי זש יר מי ח. שי י קםרנ ני בש חנ אותו  בי שנ לש כו  זה חות של בה שש תי הנ

תיששבהחות.

הוא? ה  ומנ ים.  רי אומש ם  הי ל  אי רה שש יי ת  סל נל כש ל  של ח  בנ של הנ וש ל.  אי רה שש יי ת  סל נל כש ת  אל חנ  בי שנ לש ח  קםרנ י  ני בש כו  זה וש
ן מנ זש דול? בי גה הוא  רוך  בה דוש  קה א הנ רה קש ני י  תנ שו. מה דש ר קה הנ ינו  להי יר אל עי אםד בש ל מש לה הג ומש דול ה'  תוב(שם)גה כה של

ינו. להי יר אל ם עי ינו, עי להי יר אל עי דול בש ינו, הוא גה להי יר אל עי תוב בש כה הו של מו. זל את עי צי מש ל ני אי רה שש ת יי סל נל כש של

ה ינו,(כםחה להי ת אל אנ רש יא יי זו הי יר הנ עי אי, הה דנ ה ונ ך זל ר לו, כה מנ ינו? אה להי אן אל ה כה ה עושל ה, מה הודה י יש בי ר לו רנ מנ אה
ל. לה הג ינו מש אי דול וש גה ינו  אי ך, וש לל ינו מל ה אי ירה בי י גש לי ך בש לל מל ע של מה שש ע? ני מה שש ה מנ יא. מנ ל הי אי רה שש ל יי ה של תה חש בנ שש תי ה)וש

א לה םא עוד, אל ל ם. וש דה ל אה ל של לה כש ינו בי אי וש נו  מל ים מי ירי סי ח מש בנ של ל הנ ת כה ה, אל בה קי ר ונש כה א זה צה מש םא ני ל י של ל מי ן כה כי לה וש
ך. רי בה תש הי אי לש דנ ינו כש אי של

ת זוגו בנ א, של בה א סה נונה מש ב הנ ל רנ רו של פש סי ינו בש ני ם. שה דל י קל ני ל בש כה דול מי הוא גה יש הנ אי י הה הי יש תוב (איוב א)ונ כה
אםד. ל מש לה הג דול ה' ומש אן, גה ף כה דול. אנ א גה רה קש ני תו  שש ל אי ד של צנ הנ רוך הוא, ומי דוש בה קה ת הנ אנ רש יי בש מוהו  ה כה תה יש הה

שו. דש ר קה ינו הנ להי יר אל עי ר, בש מנ אה ר וש זנ דול? חה ה הוא גה מה ובנ

ד, רי פה הי ים לש ידי עמתי שום של י? מי ני שי י טוב בנ תוב כי םא כה ה ל מה ר, לה םאמנ ם ת אי י. וש ני שי זו בנ ת הנ חנ בנ שש תי ך הנ שום כה ומי
י תוב כי םא כה ן ל כי לה םא טוב. וש תוב ל דו, כה בנ הוא לש ן של מנ זש דו. בי בנ ם לש דה אה יות הה םא טוב הל ר - (בראשית ב)ל בה דה סוד הנ וש

י. ני שי טוב בנ

ה ה נוף - זל פי ם. יש הל לה ווג של זי ל הנ ת של חנ בנ שש תי ץ, הנ רל אה ל הה שוש כה ה נוף מש פי נו. יש רש מנ אה י של פי ל, כש לה הג דול ה' ומש גה
ת. כל רל בה תש ל מי אי רה שש ת יי סל נל כםל, וכש ת הנ חנ מש יא שי ז הי ץ, אה רל אה ל הה שוש כה יק, מש די ה צנ זל רוך הוא, וש דוש בה קה הנ
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כות, רה בש ל הנ ל כה סות של נש כנ תש ם הי שה הו"ד, של "ח וש צנ ני ם  הי לו  גו' - אי וש ב  גה שש מי ע לש נודנ יהה  נותל מש רש אנ ים בש להי אל
ת ם אל שי בנ כות לש רה בש סו הנ נש כנ תש ם הי שה יק, וש די את צנ רי קש ני זו של ה הנ גה רש דנ י הנ די ל יש את ענ ם יוצי שה ה. מי חה מש ל שי סות של נש כנ תש הי
ר חי קום אנ מה ד, ולש חה ל אל לה כש ך בי לל מל י הנ רי תש ל כי לו כה ים נועמדו - אי כי לה מש ה הנ ני י הי ם. כי שה ך מי רי בה תש הי ה ולש דושה קש יר הנ עי הה

ים. לו עולי לה ים הנ רי בה דש הנ

חוד יי ה בש זל ה בה ר זל שה קש ני ב וש רה קש ני ם וש שי בנ תש כםל מי ן, הנ בה רש י קה די ל יש יו ענ עמשה ת מנ ן אל קי תנ ם מש דה אה ה של עה שה ה, בש אי םא רש ב
אוי. רה ים כה רי בה דש ת הנ שםר אל קש יב לי רי י ינקש ם. כי כל יב מי רי י ינקש ם כי דה תוב אה כה הו של ם. זל לי שה

אות צה מש םא ני כות ל רה ן, ובש בה רש ינו קה נו אי בה רש י קה רי המ א, של שה םא ני ל י של ת מי יא אל הוצי יב, לש רי י ינקש ם כי דה ה, אה אי םא רש ב
ינו אי ם, וש דה אה ינו  אי אן, של ה כה יב, שונל רי י ינקש ם כי דה תוב אה כה ע של מה שש מנ ה. מי טה מנ םא לש ל ה וש לה עש מנ םא לש ל יהדו), ל לו(ענ צש אל
כםל, ן הנ ק מי חה רג ל מום מש ענ ל מום, ובנ ענ א בנ רה קש ני גום, וש הוא פה שום של יו מי לה ה עה ה שורה ינה ה אי ינה כי ם, ושש דה ל אה ל של לה כש בי

ן. בה רש יב קה רי קש הנ חנ לש בי זש מי ן לנ כי ל של כה

יב רי י ינקש ם כי דה תוב, אה כה ך  שום כה י ה'. ומי ני פש לי מי ש  א אי צי תי תוב(ויקרא י) ונ כה ים, של יחי יהוא מוכי בי אמ ב ונ דה נה וש
ר. חי םא אנ ל ה וש זל ן הנ בה רש קה ת הנ יב אל רי קש הנ אוי לש ה רה ה, זל בה קי ר ונש כה או זה צש מש ני ם של דה ה'. אה ן לנ בה רש ם קה כל מי

יא ת הי טםרל ל קש בה אי. אמ דנ ך הוא ונ ר, כה חי ר אנ בה דה יהוא בש בי אמ ב ונ דה ת נה רוהה אל אמ בי ב של ל גנ ף ענ א, אנ בה י אנ בי ר רנ מנ אה וש
ל כה ל לש ענ הוא מי ה של זל ן הנ בה רש קה הנ ים, וש תוני חש תנ ים וש יוני לש ים על כי רש בה תש יהה מי לל עה ם, של עולה ל הה נות של בה רש קה ל הנ כה ה מי יונה לש על
ים יוני לש ים על רי בה דש ן לי כי ל של ים, כה אויי רש יו  םא הה ן ל בה רש קה או, לנ שש םא ני י ל רי המ בו, של רש קה ם לש ים הי אויי םא רש נות ל בה רש קה הנ

ם. ל יהדה כו ענ רש בה תש יי של

י רי המ ה של ר לה שי בנ ה לש ירה בי גש י הנ ני פש א לי בה ם של דה אה ה? לש מה ם, לה ל אותה םאכנ ת י ה' ונ ני פש לי ש מי א אי צי תי ר, ונ םאמנ ם ת אי וש
ל ענ ם הוא בנ דה אותו אה ך של לל מל ה הנ אה ך, רה לל מל י הנ ני פש א לי ה. בה מה עי מםחנ  שש ה לי ירה בי גש ם הנ ה עי רל שש יי ה, וש יתה בי א לש בה ך  לל מל הנ
ת ה אל ירה בי גש ה הנ ינה קי תש ך הי ין כה ה. בי ירה בי גש ל הנ ס אל ני כה ה אל זל גום הנ פה י הנ די ל יש ענ י של בודי ה כש ין זל ך: אי לל מל ר הנ מנ ים. אה מומי
ז ה, אה נה מל ק מי לי תנ סש יי ך  לל מל הנ ם של רנ ם גה דה אותו אה , וש יהה לל םא אי ב ן לה זגמה יהה מש הה ך  לל מל הנ ה של תה אמ רה ן של יוה ך. כי לל מל ת לנ יי בנ הנ

ם. דה ת אותו אה רםג אל המ ה לנ ירה בי גש ה הנ תה וש צי

ן יוה ך. כי לל מל ת הנ ל אל בי קנ ה לש נה קש תנ תש הי ה, וש ירה בי גש ה הנ חה מש ם, שה יהל ידי ת בי טםרל יהוא וקש בי אמ ב ונ דה סו נה נש כש ני ן של מנ זש ך בי כה
ק לי תנ סש הי ה, וש מה רות עי שש םא לי ם יהב ל יהדה ענ ך של לל מל ה הנ צה םא רה ים, ל י מומי לי עמ ים, בנ גומי ים פש שי נה ם אמ ך אותה לל מל ה הנ אה רה של
ם. ל אותה םאכנ ת י ה' ונ ני פש לי ש מי א אי צי תי יהד - ונ ה, מי נה מל ך מי לל מל ק הנ לי תנ סש ם הי לה לה גש בי ה של ירה בי גש ה הנ תה אמ רה של ך. כש לל מל ה הנ נה מל מי

נו מל ת מי קל לל תנ סש מי ך  לל מל ת הנ שנ דג ך, קש לל מל י הנ ני פש ים לי י מומי לי עמ גום. בנ א הוא פה שה םא ני ל י של מי שום של ה מי ל זל כה וש
ם - דה א אה רה קש םא ני ל י של יב. ומי רי ם - ינקש דה א אה רה קש ני י של ן. מי בה רש ם קה כל יב מי רי י ינקש ם כי דה תוב אה ן כה כי לה ם. וש גה פש ה בי םא שורה ל וש

יב. רי םא ינקש ל

ה ילה כי אמ ים לנ רי שי םא כש ל של כםל, וש אל ים לל רי שי כש לו של ך אי ר כה חנ ט. אנ רה םאן - פש צ ן הנ ר ומי קה בה ן הנ ל. מי לה ה - כש מה הי בש ן הנ מי
ים. רי שי םא כש ל ם של אותה ים וש רי שי כש ם של קו אותה לש תנ סש ר הי חי קום אנ מה יב. ולש רי קש הנ סור לש אה

םא י ל י. כי כה רה ם דש יכל כי רש םא דנ ל ם וש יכל בותי שש חש י מנ בםתנ שש חש םא מנ י ל ח,(ישעיה נה) כי תנ יהיא פה י חי בי נו. רנ בה רש ה קה ם עםלה אי
יונהה לש יא על רוך הוא הי דוש בה קה ת הנ בל של חמ ה, מנ אי םא רש םא ו'. ב ל ר בש סי תוב חה י כה בםתנ שש חש ם, מנ יכל בותי שש חש י מנ בםתנ שש חש מנ
יו קונה תי בש נו  קש תנ ולש דוש  קה ם הנ שי א הנ צי מה הי לש ים  ילי בי ושש ים  כי רה דש טו  שש פנ תש ה הי בה שה חמ מנ ה  אותה ומי כםל,  ל הנ של םאש  ר וש
ים יהמי ה קנ בה שה חמ ה מנ אותה כםל. ומי ת הנ קות אל שש הנ ן לש דל עי ן הה ת גנ אנ קה שש את הנ יוצי ת וש ענ פנ שש ה ני בה שה חמ ה מנ אותה אוי. ומי רה כה

ה. ל פל ענ בש ה של תורה ב וש תה כש בי ה של את תורה צי מש ה ני בה שה חמ ה מנ אותה ים. ומי תוני חש תנ ים וש יוני לש על

ת יט אל סי הה ים לש ילי בי ים ושש כי רה ים דש טי שש פנ תש ה מי בה שה חמ מנ ה  אותה כםל, ומי ל הנ של םאש  ר יא הה ם הי דה אה ת הה בל של חמ מנ
כםל. לנ וש ע לו  רנ הה לש ע  רה ר הה ייצל ת הנ מנ את זגהמ יוצי וש ת  ענ ה שופנ בה שה חמ מנ ה  אותה א. ומי בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה יו בה כה רה דש
י ה, כי ל זל ענ ים. וש מי יכות דה פי יות ושש לוי עמרה ה, גי רה ה זה דונות, עמבודה אות וזש טה רות, חמ אות עמבי צה מש ה ני בה שה חמ ה מנ אותה ומי

ם. יכל בותי שש חש י מנ בםתנ שש חש םא מנ ל

ר, קה ן בה ר בל י הוא? הוא פנ ר, ומי קה םא בה ל וש ר,  קה בה ן הנ נו. מי בה רש ה קה ם עםלה תוב, אי כםל כה הנ םאש  ר בש ך  שום כה ומי
ר. כה הוא זה של

ע ר נודה כה י זה רי המ ה, של בה קי םא נש ל ר וש כה נו, זה יבל רי ים ינקש מי ר תה כה ש - זה רנ ר ופי זנ חה ם, וש תה ר סש קה בה ן הנ ר, מי מנ ק אה חה צש י יי בי רנ
ים. זי עי ן הה ים ומי שי בה כש ן הנ םאן ומי צ ן הנ ן מי כי ה. וש טה מנ ת לש ענ ה נודנ בה קי ה ונש לה עש מנ לש

י ע מי נודה אי, וש דנ ב ונ לי ל הנ ב, ענ לי ל הנ ה ענ ה עולה עולה שום של ה, מי בה קי םא נש ל ר, וש כה ם זה ה - כגלה עולה ים לש אי בה י של מי
ר אה ל שש כה ר מי ה יותי עולה םאש בש ר תוב בה כה ח הנ תנ ן פה כי לה ים. וש רי כה ם זש כגלה ה, וש לה עש מנ ה לש ך עולה שום כה ב. ומי לי ל הנ ד ענ עומי של

כםל. ל הנ םאש של ר יא הה ה הי בה שה חמ מנ י הנ רי המ נות, של בה רש קה הנ

יהה םא הה ר? ל ה יותי טה מנ ה לש מה יב. לה רי קש הנ יך לש רי ה צה לה עש ל מנ ה של בה שה חמ ל מנ קום של מה ך, בש ם כה ה, אי הודה י יש בי ר רנ מנ אה
קום ה מה בה שה חמ מנ ה  ל אותה יום של סי וש ה,  בה שה חמ כםל הוא מנ ל הנ של םאש  ר ר לו, הה מנ עון. אה מש י שי בי י רנ ני פש א לי יהדו. בה בש
יום סי כםל. הנ ל הנ םאש של ם ר דה ל אה ה של בה שה חמ ך מנ ה. כה בה קי נש ת הנ ם אל שי בנ מש גוף של יום הנ יהו? אותו סי ר, ומי א בםקל רה קש ני של
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י? תנ ימה ע. אי י רה לי ן ופםעמ ול י אה בי תוב(מיכה ב)הוי חםשש כה הו של ר. זל בםקל י? בנ תנ ה, מה עמשל ה מנ עמשל ננ של ה, כש בה שה חמ ה מנ ל אותה של
ב רי קה תש ה מי עמשל מנ הנ ה, וש ה עולה בה שה חמ מנ ה, הנ בה שה חמ ל מנ קום של אותו מה ן לש ל כי ענ . וש ר ינעמשוהה בםקל אור הנ ם בש בותה כש שש ל מי ענ

אי. דנ ה ונ בה שה חמ מנ יום הנ סי לש

ינו ני שה ה של ה, זל הודה י יש בי ר רנ מנ ים, אה כי יו הולש הה ד של ה. ענ הודה י יש בי רנ מו  עי יו  הה ך, וש רל דל בנ ך  יהה הולי א הה חה י אה בי רנ
קומות. מש ה  מה כנ בש שוהה  רש ופי ע,  בנ של ת  בנ את  רי קש ני של ל),  אי רה שש יי ע(מי בנ של ן  מי ה  כה רש בה תש הי של ה  תולה בש ל,  אי רה שש יי ת  תולנ בש
אי דנ ל, ונ אי רה שש ת יי תולנ ל בש ה ענ ינה א קי ם שה דה ן אה ה בל תה אנ תוב, וש י כה רי המ ה. ונ לה לה גש כות בי רה ע בש בנ ה של שה ה יהרש טה מנ ה לש תולה ובש
ל. אי רה שש ת יי תולנ יף קום בש םא תוסי ה ל לה פש תוב(עמוס ה)נה כה כםל, של הנ ה מי של ה קה זל ל. וש אי רה שש ת יי סל נל ל כש ר, ענ מנ אל נל יהה  לל עה
ך, ים כה רי ינו אומש יי ה, הה מה חה ל נל ך של רל דל ה בש רה מש אל ה נל שה רה פה ם הנ ל אי בה ה. אמ פל ה הוא יה ר זל בה דה ים בש רי בי חמ ל הנ רו כה מש אה ה של זל וש

ך. יחנ כה תוב מוכי כה י הנ רי המ ר, ונ מנ אל זו נל ה הנ ינה קי ל בנ בה אמ

כות שש חנ עון בש מש י שי בי ל רנ אל אנו  כםל, ובה הנ ר מי ר יותי בה דה י אותו  ה לי של יהה קה י הה רי המ ה, ונ זל ך  אי כה דנ ר לו, ונ מנ אה
ך. רל בה י דש מםר לי י, אל ר לי מנ ים. אה וי י שה בי לי י וש ננ פה אי של דנ י לו, ונ תי רש מנ ך. אה בש לי בש ה של ע מנ יך נודה נל ה פה אי רש מנ י, מי ר לי מנ ים. אה ני פה
זםר חמ םא תנ נו, ל מל ה מי אה יהצש וש תו  שש אי ז בש גל ייש לו רם י של ל. מי אי רה שש ת יי תולנ יף קום בש םא תוסי ה ל לה פש תוב נה י לו, כה תי רש מנ אה
י, תי רש מנ ים? אה רי בי חמ ל הנ רו כה מש אה ה של ך מנ יק לש פי סש םא מנ ל י, וש ר לי מנ ה. אה מה שו עי גםרש ים של ני בה ך, אוי לנ ם כה ים. אי מי עולה לש

י. בי לי ים בש בי ינשש תש םא מי ל ה, וש בה המ אנ יו מי הה ם, של יהל רי בש י די תי עש מנ י שה רי המ

ים םאן סוטי צ הנ ים, וש אי צה מש ין ני ים אי רועי הה של דור כש ל אוי לש בה ה, אמ אל נה ה וש פל ים יה רי בי חמ הנ רו  מש אה ה של ל מנ ר, כה מנ אה
יר, כי הנ לש יך  רי ה צה סוק זל פה אי של דנ ה. ונ םאלה מ םא שש ל וש ה  ינה םא יהמי ים, ל כי קום הולש ה מה יזל אי ים לש עי םא יודש ל ים, וש כי הולש וש

ת. מל ך אל רל דל ה בש תורה ך הנ רל דל ים בש רואי ם של אותה ים לש לויי ם גש כגלה וש

רוך-הוא, דוש-בה קה ים לנ בי ל שה אי רה שש יו יי ן הה כגלה ץ, ובש קי ן וש מנ ם זש ן שה כגלה ל, לש אי רה שש לו יי גה לגיות של גה ל הנ כה ה, בש אי םא רש ב
ך, כה ינו  אי זו  ה הנ רונה חמ אנ לות הה גה ו בנ שה כש ענ וש  . יהה לל ר עה זנ גה ן של מנ זש אותו  ה, בש קומה מש ה לי בה ה שה תה יש ל הה אי רה שש יי ת  תולנ ובש
ת תולנ יף קום בש םא תוסי ה ל לה פש תוב נה כה , של יחנ ה מוכי זל סוק הנ פה הנ רות. וש חי אמ ים הה מי עה פש מו בנ ך כש שוב כה םא תה םא ל י ל רי המ של

תוב. םא כה ה ל ימה קי המ יף לנ םא אוסי ל ה וש לה פש ל. נה אי רה שש יי

ה ירה בי גש יהד הנ ן, מי מנ יענ אותו זש גי יהה מנ הה של . כש ן יהדוענ מנ זש לו לי יכה הי ה מי ק אותה רנ זה ה וש ירה בי גש ל הנ ז ענ גנ רה ך של לל מל ל לש שה מה
ל יכנ הי ה מי קה חמ רנ תש ה הי רונה חמ אנ ם הה ענ פנ ים. לנ מי עה לש פש שה ם וש יי תנ ת ושש חנ ם אנ ענ ן פנ כי ך, וש לל מל י הנ ני פש ה לי בה שה ת וש סל נל כש ה ני תה יש הה
יא הי ים של מי עה פש ר הנ אה שש ה כי ינה זו אי ם הנ ענ פנ ך, הנ לל מל ר הנ מנ חוק. אה ן רה מנ זש לי לו  יכה הי מי ך  לל מל ה הנ יך אותה לי שש הי ך, וש לל מל הנ

ה. ש אותה קי בנ אמ י ונ לי יכה י הי ני ל בש ם כה ך עי לי י אי ני א אמ לה ך, אל י כה ננ פה זםר לש חמ תנ

ת אל וש ן  מנ זש אותו  בש ה  ירה בי גש הנ בוד  כש ת  ה אל אה רה י  ר. מי פה עה ת בל בל ה שוכל תה יש הה של ה  ה אותה אה רה  , יהה לל אי יענ  גי הי של כש
םא ל ה של ע לה בה שש ני לו, וש יכה הי ה לש יא אותה בי ה, ומי ים אותה קי יהדו ומי ה בש ז אותה ך אוחי לל מל הנ ד של ה, ענ דה גש נל ך כש לל מל שות הנ קה בנ

נו. מל ק מי חי רנ תש םא יי ל ים וש מי עולה ה לש נה מל ד מי רי פה יי

י ני פש ת לי רל חוזל ה וש אה יא בה ן, הי מנ זש יענ הנ גי יהה מנ הה של לות, כש גה ל בנ אי רה שש ת יי סל נל כש ן של מנ ל זש רוך הוא - כה דוש בה קה ך הנ כה
יב יהשי וש ה  מה ייס עי פנ תש יי ה וש ים אותה יהקי וש יהה  יהדל חםז בש רוך הוא ילאל דוש בה קה א הנ לה ך, אל םא כה זו ל לות הנ גה ו בנ שה כש ענ ך. וש לל מל הנ
יום תוב,(עמוס ט) בנ ה כה ל זל ענ יף קום, וש םא תוסי ה ל לה פש תוב נה י כה רי המ ה, של זל ך  כה ה של אל רש םא תי לו. וב יכה הי לש ה  אותה
ה. ים אותה קי י אה ני ל אמ בה רות, אמ חי אמ ם הה יי עממנ פנ מו בנ יף קום כש םא תוסי יא ל ת. הי לל נםפל יד הנ וי ת דה כנ ת סג ים אל קי הוא אה הנ
ד? זו וי ת דה כנ סג י זו  ד. מי וי ת דה כנ ת סג ים אל קי י אה ני ת, אמ לל נםפל יד הנ וי ת דה כנ ת סג ים אל קי הוא אה יום הנ תוב, בנ ה כה ל זל ענ וש
ה אותה נו בש דש מנ ה לה זל ה, וש תה חש בנ שש תי ל וש אי רה שש ת יי תולנ ל בש ה של בודה הו כש זל ה. וש לה פש תוב נה כה מו של ת, כש לל נםפל ל. הנ אי רה שש ת יי תולנ בש

ה. עה שה

י תי עש מנ שה ד של חה ר אל בה מו דה ך כש ה הולי זל ר. וש בה דה רור הנ הו בי זל ב, וש ינשי תש הי י וש בי ל לי תה ענ רש בנ אי די דנ ה, ונ הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ל אי רה שש ת יי סל נל ל כש יז ענ רי כש הנ רוך הוא לש דוש בה קה יד הנ תי י, עה י יוסי בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה י אותו. של תי חש ונ רש ו הי שה כש ענ י, וש תי חש כנ שה וש
ך ר, קום! כה עי ננ תש ר: הי םאמנ י וש רו  בי י חמ ידי ז בי אוחי י של מי ים. כש לה רושה י יש בי י שש ר קומי פה עה י מי עמרי ננ תש ר,(ישעיה נב)הי םאמנ י וש

י! י, קומי עמרי ננ תש ר: הי םאמנ י ה וש ז בה םאחנ רוך הוא י דוש בה קה הנ

י י אורי תוב(שם ט)קומי כה הו של ה. זל שון זל לה ים בש חי ך פותש לל מל ל הנ יכנ י הי ני ם בש ל אותה ך כה כה א, וש חה י אה בי ר לו רנ מנ אה
תוב ה. (כה מה ייס עי פנ תש ך מי לל מל הנ של כםל כש ת הנ חנ מש שי ה, וש לה בוד של כה ז הוא הנ אה אי של דנ אן, ונ ך כה לל מל י הנ רי ך, המ א אורי י בה כי
ת דל עומל ך וש לל מל ל הנ ה אל אה יא בה ים הי מי עה פש ן הנ ל אותה כה ה)בש מו זל ה, כש רה דש חנ ך הנ לל מל ל הנ ע אל בנ ת של םא בנ ב תה (מלכים-א א) ונ
ך לל מל א הנ לה ך, אל םא כה זו ל ם הנ ענ פנ ל בנ בה ך. אמ לל מל י הנ ני פש עממםד לי תנ ך, ונ לל מל י הנ ני פש םא לי ב תה תוב(מלכים-א א)ונ כה הו של יו. זל נה פה לש
םא יו. יהב לה תש אי םא אנ ל אי, וש דנ ך, ונ םא לה ך יהב כי לש ה מנ ני תוב הי כה הו של לו. זל יכה הי ה לש יב אותה יהשי ה וש מה ייס עי פנ תש יי יהה וש לל ך אי לי יי
לו יכה הי לש ך  יס אותה ני כש הנ ך, לש םא לה כםל. יהב ך בנ ים אותה לי שש הנ ך, לש םא לה ך. יהב ים אותה קי הה ך, לש םא לה ך. יהב ייס אותה פנ ך, לש לה

ה. מונה אל י בל יך לי תי שש רנ אי ר וש מנ אל נל מו של ים, כש מי ווג עולה ך זי מה ג עי וי דנ זש הי ולש

בו רש קה של ה. כש ינה כי שש י הנ ני ל פש בי קנ א, נש ה בה מה כש חה ל הנ ענ י בנ רי רו, המ מש א. אה בה י אנ בי ם רנ הל בה ש  גנ ים, פה כי יו הולש הה ד של ענ
ם. יהל לי ד אמ יהרנ יו, וש לה ב עה יהה יושי הה ף של כה אג הה ט מי מי תנ שש יו, הי לה אי

י רי פש סי קו  לש חש נל אן  ר, כה שםפה י קול הנ הי יש ונ גו'.  וש אםד  ק מש זי חה וש ך  ר הולי שםפה י קול הנ הי יש ר,(שמות יט)ונ מנ אה ח וש תנ פה
ייק די ם. וש יי ננ ר - שש שםפה ד. הנ חה ם. קול - אל יי ננ ר - שש שםפה ר, קול הנ אומי י של עו. ייש מי קש תש ד ני חה ר אל בה דה ם בש כגלה ים, וש אשוני רי הה
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מו ר, כש א שופה רה קש אי ני דנ ונ ר, של שופה הנ א מי יוצי ר, קול של שםפה א קול הנ לה ק, אל זי חה ך וש ר הולי שופה י הנ הי יש תוב ונ םא כה ל של ה מי זל
י רי המ ונ ים,  מי עולה רות  חי לש ים  די עמבה הה ים  אי יוצש בו  של דול  גה ר  שופה הו  זל וש דול,  גה ר  שופה בש ע  קנ תה כז)יי ר(ישעיה  מנ אל נל של

. שוהה רש פי

א רה קש ני נו של ן לה יי ננ ר. ומי א שופה רה קש ני קול של ר, הנ שםפה תוב קול הנ כה שום של ד, מי חה כםל אל הנ ייק של דנ ה ומש שונל י של ייש מי וש
ך ר הולי שםפה ן, קול הנ ל כי ענ ר. וש א שופה רה קש ה ני זל דול הנ גה קול הנ הנ ף, וש םא יהסה ל דול וש תוב(דברים ה)קול גה כה ה של מנ קול? מי
אן. כה ה מי אה ה יהצש תורה א הנ לה יות! אל הש יך לי רי יהה צה ד הה ז יורי ל, אה אי רה שש יי י או לש יננ ר סי הנ ר לש םאמנ ם ת ך? אי ן הולי אה תוב. לש כה

ד. חה כםל אל ים, הנ רי בה דש לו בנ כש תנ סש יי של ה, וכש נה תש קולות, ני ר הנ אה ל שש ל כה ל של לה כש הוא הנ ה, של זל קום הנ מה הנ ומי

ל רות ענ תוב (שמות לב)חה כה ר, של בה דה הו סוד הנ זל ה, וש זל קום הנ מה הנ ים מי שומי יו רש ים הה אשוני רי לוחות הה ן הנ כי לה וש
ר בה ך דה ין לש ה, אי אי םא רש לויהה בו. וב רות תש חי ל הנ כה קום של ש, מה מה רות מנ רות, חי א חי לה רות אל י חה רי קש ל תי לגחםת. אנ הנ

ד. חה ן אל יה עש מנ ס לש ני כנ תש ד ומי חה קום אל מה כםל לש ך הנ םא הולי ל ך, של ה כה זל ך וש ה כה ים זל רי בי חמ ל הנ ים כה רי אומש ה של תורה בנ

ק זי חה ד. וש חה קום אל ל מה ך אל כםל הולי תוב הנ כה יהם, וש ל הנ ים אל כי ים הםלש לי חה נש ל הנ ר(קהלת א)כה מנ אל נל מו של ך, כש הולי
בור, שה או  ש  לה ה חנ תורה ר בנ בה דה ך  לש ין  אי - של אםד  ק מש זי חה וש ה.  אה ים סש עי בה רש יק אנ זי חמ י מנ לי ינו, כש ני שה של מו  - כש אםד  מש
מו ך, כש מש ה מי ש - זל לה ה חנ ם זל אי ים. וש עי לה ר סש שובי יש של טי פנ ק כש זה א אותו חה צה מש םא תי ל יר אותו, של כי תנ ל וש כי תנ סש תי של כש של

אםד. ק מש זי חה ה וש ל זל ענ ם הוא. וש כל ק הוא - מי ם רי אי ק הוא, וש ר רי בה םא דה י ל תוב(דברים לב)כי כה , של רוהה אמ בי של

שוהה רש י פי רי ים, המ יוני לש ים על רי בה לו דש לש כש זה ני קום הנ מה קול. בנ נו בש נל עמ ים ינ להי אל הה ר וש בי דנ ה יש תוב, (שמות יט)מםשל כה
יהה, פוך הה י הה רי המ ן, של בוני תש הי אן ייש לש ה. כה ז בו מםשל אוחי אותו קול של ה, בש ל מםשל קולו של קול, בש נו בש נל עמ ים ינ להי אל הה וש

ר. בי דנ ה יש תוב מםשל אן כה כה ים, וש להי ר אל בי דנ יש תוב(שם כ)ונ כה של

ים. להי נו אל מה ר עי בי דנ ל יש אנ ה וש עה מה שש ני נו וש מה ה עי תה ר אנ בל ה דנ ל מםשל רו אל םאמש י תוב ונ כה שום של ים, מי רי א ייש אומש לה אל
- רוהה  אמ בי של הו  זל דו, וש בנ ה לש י מםשל פי ה מי תורה ר בנ בה א דה צה מש םא ני ל שום של נו. מי נל עמ ים ינ להי אל הה ר, וש בי דנ ה יש ה מםשל ל זל ענ וש
י פי מי לו  לה הנ מו.  צש ענ י  פי מי א  לה אל ינו,  ני שה םא  ל מו  צש ענ מי ן.  ר אותה מנ אה מו  צש ענ י  פי מי ה  מםשל ה,  ה תורה ני שש מי בש לות של לה קש

ה. ר יהפל בה דה הנ ך. וש א כה רה קש ני ז בו של חנ אה י אותו קול של פי מו, מי צש י ענ פי לו מי לה הנ ה, וש בורה גש הנ

ל מו של צש י ענ פי ה - מי בורה גש י הנ פי מי ה  ה כגלה רה מש אל ה נל תורה ב של ל גנ ף ענ ים, אנ רי ב אומש ית רנ ל בי ה של דה גה אנ ר הה פל סי ובש
ה תוב מםשל כה הו של ה. זל בורה גש לו בנ לש כש ך ני ר כה חנ אנ ה. וש ה תורה ני שש מי בש לות של לה מו קש י הוא? כש ה. ומי רה מש אל ן נל מו כי ה כש מםשל
ה מודה ה של בורה גש קול - זו  נו בש נל עמ ים ינ להי אל הה ה. וש ל מםשל ה קולו של ר - זל בי דנ ה יש קול. מםשל נו בש נל עמ ים ינ להי אל הה ר וש בי דנ יש
יק זי חמ נו ננ חש ננ ה, (אמ י תורה רי בש די ח בש תנ פה י של ו מי שה כש ענ ה. וש ל מםשל אותו קול של קול, בש נו בש נל עמ תוב ינ כה הו של קול. זל אותו הנ לש

בו. ר. יהשש םאמנ י ח וש תנ פש ח)יי תנ פה י של ב, ומי שי רו ני מש תודות לו. אה

י רי שש גו'. אנ ה וש ין לה ע אי רנ זל ה וש רושה ה וגש נה מה לש ילה אנ הש י תי ן כי ת כםהי תוב(ויקרא כב) ובנ ר, כה מנ אה א וש בה י אנ בי ח רנ תנ פה
א רה םא בה ם, ל עולה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה בה של י כש רי המ ה, של רה ה זה י עמבודה די ים עובש מי ענ ל הה כה ל מי אי רה שש ל יי ם של קה לש חל

יו. נה פה ים לש יקי די או צנ צש מה יי כםל, וש רו בנ המ טנ יי י וש יננ ר סי הנ ה בש לו תורה בש קנ יש י של די ל, כש אי רה שש יל יי בי שש א בי לה אותו אל

ד ענ יענ  גי מנ רומו  ץ, וש רל אה ץ בה ענ נש ם ני דה אה אותו  ה, וש לה עש מנ לש של מו  ל כש אי רה שש יי ה בש זל ם הנ עולה ם הה לנ שש הג של ה, כש אי םא רש ב
י די כש ה,  טה מנ לש ה  לה עש מנ מי ה  דושה קש הנ ה  מה שה נש הנ ת  יא)אל הוצי ים(לש לי שש הנ לש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ה  צה רה ם,  יי מנ שה הנ ה  צי קש
גו', וש ה  מה דה אמ ן הה ר מי פה ם עה דה אה ת הה ים אל להי ר ה' אל יצל יי תוב(בראשית ב)ונ כה של הו  ה. זל זל ה בה ר זל שי קנ תש יי וש ז  חי אנ תש יי של

ך. מו כה צש ן ענ קי יתנ ים וי לי ינשש ה, וש לה עש מנ לש מו של ם כש לי א שה צי מה יי ה, וש זל ה בה שור זל יות קה הש לי

ה עה שה בש ה?  לה עש מנ לש של מו  כש ם  לי ם שה דה אה א  רה קש ני י  תנ ומה ם.  לי יות שה הש לי ה,  בה קי ונש ר  כה זה א אותו  רה בה ך  כה שום  ומי
מו ם כש לי ם שה דה ז הוא אה אה ת. וש ן ובנ תו בי בה קי נש נו ומי מל יא מי יוצי צון, וש רה ה ובש חה מש שי דות ובש חש אנ ת זוגו בש ם בנ ג עי וי דנ זש מי של
יון לש על הה דוש  קה ם הנ שי יים) הנ קנ תש א(יי רה קש ני ז  אה וש יון,  לש על הה דוש  קה ם הנ שי הנ של מו  ה, כש טה מנ ים הוא לש לי שש ה, ומנ לה עש מנ לש של

עהלהיו.

ק לל ל חי לה כש ין לו  י אי רי המ א, של רה בש םא ני ל של ה, טוב לו  טה מנ לש דוש  קה ם הנ שי ת הנ ים אל לי שש הנ ה לש םא רוצל ל ם של דה אה וש
ד ענ בונו  רי ן  יוקנ דש ת  אל ין  טי קש הי י  רי המ של ל,  לה כש בו  ת  זל חל אל נל םא  ל נו,  מל מי תו  מה שש ני את  יוצי של וכש דוש.  קה הנ ם  שי בנ

כםל. ן בנ קנ יתג ר)וי זם ינחמ ר(של שי קנ תש יי של

ה דושה קש ה הנ מה שה נש הנ זו  ן -  ת כםהי גו'. ובנ וש ה  רושה וגש ה  נה מה לש ילה אנ הש י תי ן כי ת כםהי תוב,(ויקרא כב)ובנ כה של הו  זל
ך, שום כה את. ומי ה יוצי ירה בי גש הנ ך וש לל מל ל הנ ווג של זי יא מי ה הי דושה קש ה הנ מה שה נש הנ שוהה של רש י פי רי המ ך, של לל מל ת הנ את בנ רי קש ני של
ה גה וש דנ זש הי גוף של אותו הנ ה, מי נה מה לש ילה אנ הש י תי ה. כי לה עש מנ ה לש מה שה נש ך הנ ף כה ה, אנ בה קי ר ונש כה זה ה הוא מי טה מנ לש גוף של הנ יך של אי
א צי מה הי לש ה  ין לה ע אי רנ זל שום של ה? מי מה לה ך  ל כה כה דוש. וש קה ם הנ שי ל הנ ק של לל חי אותו הנ ה מי שה גםרש ה, של רושה ת. וגש בו, ומי
מו ן כש קי תנ תש הי לש ם,  תה ה סש בה שה וש ה?  בה שה וש י  , מי יהה בי ית אה ל בי ה אל בה שה וש דוש.  קה ם הנ שי בנ ר  שי קנ תש הי ולש ה  לה עש מנ לש של מו  כש
ל - םאכי יהה ת בי ם אה חל לל ה. מי אשונה רי בה - כש יהה  עורל נש רוך הוא. כי דוש בה קה ה הנ יהה - זל בי ית אה ל בי ה אל בה שה ז וש אה ם. וש קםדל מי

ך. לל מל ל הנ ג של נל עם ג בה ני ענ תש הי לש

דוש קה ם הנ שי ת הנ ים אל קי ד)הי בי םא(כי ל ר? אותו של זה י הוא הנ ש. מי ל קםדל םאכנ םא י ר ל ל זה כה ה -(שם)וש אה לש הה אן וה כה מי
תוב(שיר ה) כה ה, של ילה כי אמ בו  ייש  ה של לה עש מנ לש ג של נל עם הה ק מי לל חי ין בו  ש, אי ל קםדל םאכנ םא י ק. ל לל חי בו  ין לו  אי ה וש טה מנ לש
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ר של אמ רוי כנ שה קום של מה רוי בנ ה שה זל ג הנ נל עם הה רוך הוא, וש דוש בה קה ל הנ ג של נל עם יא הה ה הי לה עש מנ לש ה של ילה כי ים, אמ עי לו רי כש אי
ה. יהה עולל ן הה בה רש קה יחנ הנ רי

ן קי תי םא  ל וש תו  עודה סש ת  ן אל קי תי של ך  לל מל לש ה.  לה עש מנ לש זון  מה א  צה מש ני ה,  טה מנ לש זון  מה א  צה מש ני של ה  עה שה בש ה,  אי רש םא  ב
י רי עש י ינ תי לש כנ תוב(שם) אה כה הו של ם. זל תה עודה ת סש לו אל כש ם אה הי תו, וש עודה ת סש ל אל כנ יו, הוא אה דה עמבה ן לנ קי תי של יו. כש דה עמבה לנ
ן בה רש קה יחנ הנ רי של ן, כש בה רש קה יחנ הנ רי ם מי תה עודה ים - זו סש רו דודי כש שי תו וש ים שש עי לו רי כש ך. אי לל מל ת הנ עודנ י - זו סש שי בש ם די עי
ן כי לה א)וש צה מש יק ני תי ענ ל הה ג של נל עם קום הה מש ה'. (מי יחםחנ לנ יו, ני דה עמבה יחנ לנ ה'. רי יחםחנ לנ יחנ ני א רי רה קש ך ני שום כה ה, ומי יהה עולל הה
ם יי מנ שה בנ ם של יהל בי ת אמ ים אל סי נש רש פנ ל מש אי רה שש יי ך  שום כה יו. ומי דה ל עמבה ם של תה עודה ל סש לנ גש ת, בי בל כל ענ תש מי ך  לל מל ת הנ עודנ סש

ים. יקי די צנ מות הנ שש ן ני א אותה לה ל? אל י אוכי ך מי לל מל ת הנ עודנ סש ינו. ומי ני שה

םא ל ל של אי רה שש ם יי יהל רי שש ד. אנ ם יהחנ ים גנ חי ת אנ בל ים של עי ה נה ה טוב ומנ ה מנ ני ר,(תהלים קלג)הי מנ אה ח וש תנ עוד פה
ם יבותה בי חמ ם, ומי הל חוז בה הוא אה ים בו, וש חוזי ל אמ אי רה שש א יי לה , אל יחנ לי שה דול או לש גה רוך הוא לש דוש בה קה ם הנ ן אותה תנ נה
ך ר כה חנ ם. אנ י הי דנ ים עמבה די ל עמבה אי רה שש י יי ני י בש י לי תוב (ויקרא כה)כי כה הו של ים, זל די רוך הוא עמבה דוש בה קה ם הנ הל א לה רה קה
י חנ ן אנ ענ מנ תוב לש כה הו של ים, זל חי ם אנ הל א לה רה ך קה ר כה חנ ם. אנ יכל להי ה' אל ם לנ תל ים אנ ני תוב בה כה הו של ים, זל ני ם בה הל א לה רה קה
ה טוב ה מנ ני תוב הי ז כה אה ם, וש הל םא יהסור מי ל ם וש הל דורו בה ת מש ים אל שי ה לה צה ים, רה חי ם אנ הל א לה רה קה שום של גו'. ומי י וש עה רי וש

ד. ם יהחנ ים גנ חי ת אנ בל ים של עי ה נה ומנ

ת ח אל קנ ר יי של יש אמ אי ר(ויקרא כ) וש מנ אל נל מו של גו', כש ים וש עי ה נה ה טוב ומנ ה מנ ני ר, הי מנ ך אה ה כה דושה קש ה הנ נורה מש הנ וש
ל. אי רה שש ת יי סל נל חםתו - זו כש ת אמ ח אל קנ ר יי של רוך הוא. אמ דוש בה קה ה הנ יש - זל אי א, וש בה א סה יבה ב יי ל רנ רו של פש סי חםתו. ובש אמ
ד ם יהחנ ים גנ חי ת אנ בל ים של עי ה נה ה טוב ומנ ה מנ ני ן, הי כי לה . וש שוהה רש י פי רי המ אי, ונ דנ ד הוא ונ סל ד הוא, חל סל ה? חל מה ך לה ל כה כה וש
ת סל נל כש ה של עה שה י בש רי המ נו, של רש מנ אה של מו  ה, כש טה מנ לש ל של אי רה שש בות יי רנ ם - לש ל. גנ אי רה שש ת יי סל נל הוא וכש רוך  בה דוש  קה - הנ
ם ם עי ם הי ה גנ חה מש שי ים בש רוי ה שש טה מנ לש ל של אי רה שש הוא, יי רוך  בה דוש  קה ם הנ דות עי חש אנ דות)בש חש אנ ה בש וה חמ אנ ל(בש אי רה שש יי
ה, יק. בה די בות צנ רנ ד - לש ם יהחנ א, גנ בה א סה נונה מש ב הנ ל רנ רו של פש סי ד. ובש ם יהחנ תוב גנ ך כה שום כה רוך הוא, ומי דוש בה קה הנ

ד. חה ר אל בה כםל דה הנ ד, וש חה ווג אל ם זי הי ל, של אי רה שש ת יי סל נל כש בי

רוך- דוש-בה קה ה בנ חוזה אמ ל של אי רה שש ת יי סל נל ד? זו כש חה הו אל ד, מנ חה ינו ה' אל להי ל ה' אל אי רה שש ע יי מנ ת שש שנ רה פה ינו בש ני שה וש
ה א. מה רה קש ני ד  חה ה, אל ה שורה בה קי נש הנ קום של מה ד. בש חה א אל רה קש ני ה  בה קי ונש ר  כה זה ל  ווג של זי עון,  מש י שי בי ר רנ מנ אה הוא. של
י גוף, אי צה י חמ ני ד שש חה אל ים כש רי בש חנ תש מי של ד. וכש חה אל ינו  י אי צי חמ ונ י גוף,  צי א חמ רה קש ה ני בה קי נש י  לי ר בש כה זה ל של לנ גש ם? בי ענ טנ הנ

ד. חה א אל רה קש ז ני אה ד, וש חה ים גוף אל עמשי ננ

הוא רוך  בה דוש  קה הנ לות, וש גה ל בנ אי רה שש ת יי סל נל ר - כש בה דה סוד הנ ד. וש חה א אל רה קש םא ני הוא ל רוך  בה דוש  קה ו הנ שה כש ענ וש
ד? חה א אל רי קה י יי תנ ד. ומה חה א אל רה קש םא ני ל ם וש לי א שה צה מש םא ני ל דוש  קה ם הנ שי הנ רד, וש פש ני ווג  זי הנ ה, וש לה עש מנ ה לש לה עש מנ ה לש לה עה
י מי ה.  לוכה מש הנ ה'  לנ ה  תה יש הה א)וש תוב(עובדיה  כה של הו  זל ד.  חה אל כש גו  וש דנ זש יי וש ך  לל מל הנ ם  עי א  צי מה תי ה  ירה בי גש הנ של ה  עה שה בש
ל ענ ד. וש חה מו אל ד ושש חה ילה ה' אל הש הוא יי יום הנ ז(זכריה יד)בנ ה, אה ה בה שורה כות קש לש מנ הנ ל של אי רה שש ת יי סל נל ה? זו כש לוכה מש הנ

ד. ם יהחנ ים גנ חי ת אנ בל ים של עי ה נה ה טוב ומנ ה מנ ני ה, הי זל

א צה מש ני דוש של קה יק הנ תי ענ הה א מי יוצי ענ וש שופי ש של ת קםדל חנ שש ן מי מל ה של טוב? זל ן הנ מל י של םאש. מי ר ל הה טוב ענ ן הנ מל של כנ
בוד כה םאשו לנ ר ך, ומי לל מל םאש הנ ל ר ענ ענ ן שופי מל אותו של נורות, וש יק מש לי דש הנ ים לש ני בה ת הנ יק אל יני מי יון, של לש ר על הה אותו נה בש
י ל פי ד ענ יורי תוב של כה הו של ם. זל הל ש בה בי לנ תש ך מי לל מל הנ בוד של י כה בושי ם לש ל אותה כה ענ לש ם שופי שה דוש, ומי קה ן הנ קה זה ל הנ של

ם. הל א בה צה מש דוש ני קה ם הנ שי הנ ך של לל מל י הנ רי תש ם כי לו הי אי ש, וש מה יו מנ דותה י מי ל פי יו. ענ דותה מי

לו, לה ים הנ דושי קש ים הנ רי תה כש י הנ די ל יש א ענ לה ך אל רי בה ים לש די םא יורש מות ל עולה ת הה חנ מש ל שי כה ע וש פנ של ל הנ ה, כה אי םא רש ב
ר (במדבר מנ אל נל מו של אי, כש דנ יו ונ דותה י מי ל פי יו. ענ דותה י מי ל פי ד ענ יורי ך של שום כה דוש, ומי קה ך הנ לל מל ל הנ מו של ם שש הי של
םא ם. וב כגלה כות לש רה יא בש צי מש הנ מות, לש עולה ל הה כה יענ לש פי שש ד ומנ יו יורי דותה י מי ל פי ך ענ ילה. כה הש יו תי נה ן ובה רם המ י אנ ל פי ד)ענ
הו ה. זל זל ה בה ים זל שי גה פש ני ה וש ה עולה תה יש ה הה טה מנ לש ה של עמבודה הה ן של מנ ד אותו זש ין, ענ מי ינו זה ה אי זל טוב הנ ן הנ מל של ה, הנ אי רש
י בי רנ א וש חה י אה בי כםל. רנ ת הנ חנ מש י זו שי זנ ה, אמ טה מנ ת לש טםרל ה וקש לה עש מנ ן לש מל ב. של ח לי מנ שנ ת יש טםרל ן וקש מל תוב(משלי כז)של כה של

א. בה י אנ בי רנ הודו לש ם, וש יי דנ פו יה קש ה זה הודה יש

ים להי אל יו הה לה ר אי םאמל י תוב ונ כה ה, וש לה יש לה לום הנ חמ ך בנ לל ימל בי ל אמ ים אל להי םא אל יהב ח,(בראשית כ)ונ תנ א פה חה י אה בי רנ
מות אג ה בש ה שונל ה, מנ זל הנ ך  לל ימל בי ל אמ ים אל להי םא אל יהב ונ םאת.  ז יתה  שי עה ך  בש בה ם לש תה י בש י כי תי עש יהדנ י  נםכי ם אה גנ לם  חמ בנ
דוש קה ל הנ ם של שי הנ ת של ענ דנ ך לה ייש לש ים. וש רי חי ים אמ להי ל אל הו סוד של א זל לה םא? (אל ל ל אי רה שש יי ים, ולש להי םא אל יהב ם ונ עולה הה
ין ה בי לה עש מנ ין לש א, בי צה מש ני ה של ל מנ ל כה ך ענ לל דו מל בנ הוא לש מו, וש דוש שש קה ד וש ן ענ א שםכי שה ני ם וש רוך הוא (ישעיה נז) רה בה
ים, דולי ים גש עי בש שי כו  שש מש ם ני הל ים, ומי רי תה ים כש עי בש שי ייש  יבו  בי ן, וסש קה תש ע ני צנ מש אל בה לו  של דוש  קה ל הנ יכה הי הנ ה, וש טה מנ לש
ן תנ רוך הוא נה דוש בה קה הנ צו. וש רש ל אנ ענ וש מו  ל ענ ט ענ ד שולי חה אל ד וש חה ל אל יות כה הש ם לי עולה י הה מי ים ענ עי בש ל שי דו ענ קש פש הג וש
א רה קש ך ני מש י שי תוב (דניאל ט') כי כה הו של ם זל יי לנ ירושה ל וי אי רה שש ל יי ט ענ הוא שולי ד וש בנ לש ם בי הל מו לה ל שש ל סוד של אי רה שש יי לש
י ץ כי רל אה י הה מי ל ענ או כה רה תוב (דברים כ"ד) וש כה רוך-הוא של דוש-בה קה ק בו בנ לל ר חי חי ם אנ ענ ין לש אי ך. וש מש ל ענ ענ ך וש ירש ל עי ענ
י תוב (דברים ל"ב) כי כה גו'. וש יו וש להה ם אל שי יש בש כו אי לש ים יי מי ענ ל הה י כה תוב (מיכה ד') כי כה יך. וש לל א עה רה קש ' ני יה ם יש שי
םא יהב ן - ונ מו כי יהה, כש ם הה יהל לי ה עמ נל מג מש דול של אן, אותו כםחנ גה ל כה ים של להי ל אל ינו, כה ני ך שה א כה לה גו') אל מו וש ' ענ יה ק יש לל חי

יו. לה ד עה קה פש מג ה, אותו כםחנ של לה יש ם לנ עה לש ל בי ים אל להי אל
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א בה א של לה ם? אל אן גנ ה כה מה י, לה תי עש י יהדנ נםכי ם אה אי. גנ דנ ה ונ ך זל לם - כה חמ ים בנ להי אל יו הה לה ר אי םאמל י ר, ונ םאמנ ם ת אי וש
י. טו לי חמ ך מי בות - אותש רנ ם לש י - גנ נםכי ם אה ך גנ שם חש אל י. וה תי עש י יהדנ נםכי ם אה , גנ י יהדוענ ני מל ה מי לה עש מנ לש ב של ל גנ ף ענ אנ בות, של רנ לש

. כםחנ ד בש ינו עומי א אי טש חי שום של ר? מי מנ ה אה תוב. מה "ף כה לל ר אה סי טו חה חמ מי

ם הל לה דול של גה ר הנ ערבה ה מה טה מנ לש ם של עה י הה אי טה חמ ה. בנ לה עש מנ ם לש גה פש ני ה  טה מנ לש ם של עה י הה אי טה חמ נו, בנ דש מנ לה ך  א כה לה אל
ם ר - גנ בה דה לוי הנ י תה ני מל ה מי לה עש מנ לש ב של ל גנ ף ענ אנ ך, של י אותש נםכי ם אה גנ ך  שם חש אל תוב וה כה של הו  טונו. זל לש שי ה מי לה עש מנ לש של
י רםם לי גש םא תי ל ר, של שה בה ה בנ עוצה נש זו הנ ט הנ חנ מנ מו הנ י, כש לי צש או אל צש מה םא יי ל י של די י, כש לי טו  חמ מו, מי צש ענ בות לש רנ י, לש נםכי אה
ץ קג אה ר(ויקרא כ)וה מנ אל נל מו של ך, כש טש חנ מנ י בש קםץ אותי םא תה ל י, של יהקוצו בי י וש טוני לש שי י מי יר אותי עמבי הנ ך לש אמ טש חל ה בש תה אנ
ה. לה עש מנ ים לש מי גה ים פש עמשי ם ננ דה י אה ני י בש אי טה חמ בנ יענ של מי שש ? מנ יענ מי שש ה מנ ר. מנ שה בה ים בנ עוצי נש לו של לה ים הנ קוצי מו הנ ם, כש בה

ם. כל מש ה אי חה לש ם שג יכל עי שש פי ר(ישעיה נ) ובש מנ אל נל מו של ה הוא? כש מנ

ם א גורי טש חי י הנ רי המ ם. של כל מש ה אי חה לש ם שג יכל עי שש פי תוב, ובש כה נו של רש מנ אה ה של ן? זל בה רש ה קה יזל ן, אי בה רש ב קה רה קש ן ני ל כי ענ וש
י בי רנ א וש בה י אנ בי או רנ ד. בה חה ה אל עמשל כםל ננ הנ תון, וש חש תנ ם הנ עולה יון לה לש על ם הה עולה ת הה ב אל רי קה ן מש בה רש קה או. הנ טש חל רוד בש פי

א. חה י אה בי רנ הודו לו לש ה וש הודה יש

ל כה נו, של דש מנ ך לה ה, כה חה מש שי ת ה' בש דו אל בש גו'. עי ה וש חה מש שי ת ה' בש דו אל בש ר,(תהלים ק)עי מנ אה ה וש הודה י יש בי ח רנ תנ פה
תו עמבודה א  צי מה תי י של די ב, כש לי צון הנ רש ובי ה  חה מש שי בש יך  רי צה הוא,  רוך  בה דוש  קה ת הנ עמבםד אל לנ ם  דה אה יך  רי צה ה של עמבודה
ל ענ וש בונו  ת רי ונ צש ל מי ר ענ בנ עה ם של דה י אותו אה רי המ ר! של שה פש י אל יא - אי ך הי ן כה בה רש קה ת הנ עמבודנ ר של ם תםמנ אי מות. וש לי שש בי
יפםה ה, אי עמצובה רוחנ  ה, בש בורה שש רוחנ  אי בש דנ י ונ רי יו? המ נה פה עממםד לש ים ינ ני ה פה יזל אי בונו, בש י רי ני פש ב לי שה ה וש תורה ת הנ ונ צש מי

ה? נה נה רש יפםה הה ה? אי חה מש שי הנ

ת ן אל קי תנ ן ולש בה רש יב קה רי קש הנ א לש יו, ובה וותה צש ל מי ר ענ בנ עה וש בונו  י רי ני פש א לי חוטי ם של דה אה ינו, אותו  ני ם שה א שה לה אל
ה נה נה י רש רי המ ה ונ חה מש י שי רי כםל. המ הנ ה מי ה יהפל ה, זל ם הוא בוכל אי ה. וש רוחנ עמצובה א בש צי מה הי יך לש רי ה, צה בורה רוחנ שש מו בש צש ענ
ילו. בי שש ה בי נה נה ורש ה  חה מש ים שי ימי לי שש ם מנ י הי רי המ ם, של יי וי ולש ים  ני ם כםהמ אותה ן? בש קי תנ תש ה מי מל א בנ לה ים. אל אי צה מש ני ין  אי
ים ני פה א בש צי מה הי יד לש מי ים תה יכי רי ים צש ני כםהמ הנ ין, וש די ן הנ חוק מי יד רה מי הוא תה שום של ן, מי כםהי ת בש ילמל קנ תש ה מי חה מש שי הנ
ים אי צה מש ם ני יי וי לש י הנ רי המ ה, של ך זל כה ם, וש יי וי לש ה בנ נה נה רש ם הה לו גורי ר של תל כל י הנ רי המ ם, של עה ל הה כה ר מי ים יותי חי מי ירות, שש אי מש

. רוהה אמ בי מו של יר, כש שי ל הנ יד ענ מי תה

ים רי בה דש ן  וי כנ ומש יו  לה עה ד  עומי ן  כםהי הנ רוך-הוא.  דוש-בה קה לנ ה  עמבודה הה ת  מל לל שש ני ם  הל ובה יו,  לה עה ים  די עומש לו  אי וש
הו ים. זל להי י ה' הוא אל כי עו  תוב, דש ז כה יר. אה שי ם בש יי וי לש הנ אוי, וש רה כה דוש  קה ם הנ שי ת הנ ד אל ינחי צון, לש רה ה ובש חה מש שי בש

ם. שי בנ תש כםל מי הנ ין, וש די ים לש מי חמ ב רנ רי קה ן לש בה רש קה

יהה, כי בש ב, בי צל על ש, בש פל נל ירות הנ רי מש אי בי דנ יו, ונ לה ב אי שה וש בונו  י רי ני פש א לי חוטי י של ן, מי בה רש א קה צה מש םא ני ל ו של שה כש ענ
בונו חות רי בש שש תי , של שוהה רש ך פי א כה לה לו? אל צש ים אל אי צה מש ם ני ין הי י אי רי ה? המ נה נה ה ורש חה מש ים שי קי יך מי ה, אי בורה רוחנ שש בש
ם דה עממםד אה םא ינ ל כו', של בות וש צש תוך ענ םא מי ל ינו, וש ני י שה רי המ ה. ונ נה נה ה ורש חה מש י שי ה, זוהי תורה נות הנ נש רי ה וש תורה ת הנ חנ מש שי וש

תו? נה קה ה תנ ז מנ םא יהכול, אה י ל רי המ בות, ונ צש ענ בונו בש י רי ני פש לי

הו זל תו.  לה פי תש ל  לי פנ תש יי וש כו',  וש ים  חי תה פש י  ני שש עור  שי ם  דה אה ס  ני כה יי ם  עולה לש ינו,  ני שה י  רי המ ר,  בה דה הנ סוד  א  לה אל
ה מנ ז לש מל אן רל ים. כה חי תה י פש ני עור שש מםר, שי א אל לה ים? אל חי תה י פש ני תה שש בש שנ חה י. הל חה תה זוזםת פש מםר מש שש תוב(משלי ח)לי כה של
גות - רה דש ית הנ אשי ים. רי ני פש לי י וש ננ פש ם לי הי כון, של עון ומה ם מה ם. הי יכל אשי ים רה רי עה שש או  ד(תהלים כד), שש וי ר דה מנ אה של
ם הי ים, של שי דה קר הנ ש  ד קםדל גל נל כש תו  לה פי תש ן בי וי כנ תש הי ם לש דה אה יך  רי ן צה ל כי ם. ענ עולה ל הה ים של חי תה פש ם הנ הי ד, וש חנ ד ופנ סל חל

ים. רי תה י כש ני ים, שש חי תה י פש ני עור שש ם שי ה הי לל אי תו, וש לה פי ל תש לי פנ תש יי דוש, וש קה ם הנ שי הנ

או צי ה תי חה מש שי י בש תוב(ישעיה נה)כי כה , כנ שוהה רש י פי רי ה המ חה מש שי ל. וש אי רה שש ת יי סל נל ה זו כש חה מש ך: שי ה כה שונל ייש של וש
מו ה, כש חה מש שי ת ה' בש דו אל בש ן עי כי לה ל. וש אי רה שש ת יי סל נל י זו? כש זו, ומי ה הנ חה מש שי לות בנ גה הנ את מי צי ל לה אי רה שש ים יי ידי עמתי גו'. ונ וש

ד. חה כםל אל הנ ש, וש קםדל ל הנ רםן אל המ םא אנ םאת יהב ז תוב(ויקרא טז)בש כה של

מות לי שש הנ ה. וש רה תי מות יש לי י שש זוהי ה. וש פל ה בנ נה נה ב, ורש לי ה בנ חה מש ל שי ה. של לה מות של לי שש ה - זו הנ נה נה רש יו בי נה פה בםאו לש
ים. להי אל י ה' הוא הה עו כי ז - דש אה בונו, וש י רי ני פש ם לי דה אה ל הה קון של תי הו הנ זל ת, וש ענ נודנ ה וש דועה י יש רי זו המ ה הנ חה מש שי ל הנ של
ד, חה כםל אל יות הנ הש ה לי זל ה בה שםר זל קש לי אוי וש רה דוש כה קה ם הנ שי ת הנ ד אל ינחי ך לש ר כה חנ יך אנ רי צה ד, של חה ר אל בה דה א בש כםל בה הנ וש
ים יקי די צנ ל הנ ם של קה לש י חל רי שש ך הוא. אנ אי כה דנ א, ונ בה י אנ בי רנ א וש חה י אה בי רו לו רנ מש רוך הוא. אה דוש בה קה ת הנ י עמבודנ זוהי וש

ין. ילי ה מי לשה א שש בה י אנ בי י רנ רי חמ כו אנ לש הה מו וש רוך הוא. קה דוש בה קה י הנ כי רש ים דנ עי יודש ה וש תורה ים בנ לי דש תנ שש מי של

ס ני כה הי ם לש דה יך אה רי םא צה ל , של שוהה רש ך פי ך. כה יתל בוא בי ך אה דל סש רםב חנ י בש ני אמ ר,(תהלים ה)ונ מנ אה א וש בה י אנ בי ח רנ תנ פה
י ני פש ה לי לה פי תש ת הנ אל נו  קש ם תי הי שום של עמקםב, מי ינ וש ק  חה צש יי וש ם  הה רה בש אנ ה בש אשונה רי בה ך  לנ מש ני ם  א אי לה ת אל סל נל כש ית הנ בי לש
ל ה אל ול חמ תנ שש ם. אל הה רה בש ה אנ - זל ך  יתל בוא בי ך. אה יתל בוא בי אה ך  דל סש רםב חנ י בש ני אמ תוב ונ כה של הו  הוא. זל רוך  בה דוש  קה הנ
ה ך - זל של דש ל קה יכנ ל הי ה אל ול חמ תנ שש עמקםב. אל ה ינ ך - זל דל סש רםב חנ י בש ני אמ עמקםב. (ונ ה ינ ך - זל תל אה רש יי ק. בש חה צש ה יי ך - זל של דש ל קה יכנ הי
י ר לי םאמל י תוב,(ישעיה מט)ונ ז כה תו. אה לה פי ל תש לי פנ תש יי וש ת  סל נל כש ית הנ בי ס לש ני כה יי וש ה,  לה חי תש ם בנ ילה לי כש הנ לש יך  רי צה וש ק)  חה צש יי

ר. אה פה תש ך אל ר בש של ל אמ אי רה שש ה יי תה י אה די בש ענ

עוף ן הה ה ומי עולה םאן לש צ ן הנ ה ומי עולה ר לש קה בה ן הנ ה מי ה שונל י, מנ י יוסי בי ר רנ מנ ר. אה קה בה ן הנ נו מי בה רש ה קה ם עםלה אי
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ת ה יהדו אל יגה שי הי י של א מי לה ד? אל חה ר אל בה ה דה עמשל כםל ננ הנ י מי רי המ ה, של זל ה מי ים זל ה שוני י מה ני פש ד, מי חה כםל אל ם הנ ה? אי עולה לש
תוב(ויקרא י כה רי המ עוף, של ן הה ז מי םא יהכול - אה ם ל אי םאן, וש צ ן הנ ז מי םא יהכול - אה ם ל אי ר, וש קה בה ן הנ יב מי רי קש ה - מנ זל

םא יהכול. ל ר של בה דה ר בש ם יותי דה אה ל הה יחנ ענ רי טש ין מנ רוך הוא אי דוש בה קה י הנ רי המ ת, של גל של ין יהדו מנ אי ל הוא וש ם דנ אי יד)וש

יב רי קש יהה מנ ים, הה מי עה פש לי ס בו  גנ בו  לי יר, של שי יב. עה רי קש יהה מנ הה ך  א - כה טש חי יהה הנ הה של מו  ר, כש זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ל ס בו כה ינו גנ צונו אי רש שום של םאן, מי צ ן הנ יב מי רי קש י מנ ינוני בי בונו. הנ י רי ני פש םא לי ט חמ ר לנ ב יותי בו חושי לי שום של שור, מי
ם הל לה נות של בה רש קה עו הנ נודש כםל. וש הנ ל מי קנ אותו הנ יב מי רי קש כםל, מנ הנ מוך מי צונו נה ס בו, רש םא גנ בו ל לי י של ני עה םא. הל ט חמ ך לנ כה

ר. ל יהשה קה שש מי ד בש חה אל ד וש חה ל אל ל כה ינו של ן די רוך הוא דה דוש בה קה הנ ם, וש דה בנ ד לש חה אל ד וש חה ל אל ם, כה כגלה לש

א ב בה עה רה ם הה עולה י הה אי טה ה חמ לשה ל שש ענ של ינו  ני י שה רי ר לו, המ מנ יו, אה בי עון אה מש י שי בי ת רנ ל אל אנ ר שה זה עה לש י אל בי רנ
ים. יי ני עמ ים בה אי צה מש םא ני ל ם, וש הל ס בה ם גנ בה לי שום של ים, מי ירי עמשי ק בה א רנ לה ים אל אי צה מש ם ני ינה ים אי אי טה חמ ל הנ כה ם, וש עולה לה
םא ט חמ לנ יפו  ו יוסי שה כש ענ י מי רי המ ים?! של ירי עמשי ת הה יד אל עממי ינ וש ים  יי ני עמ ת הה רםג אל ינהמ הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ין? של די ה הנ מה
ים עי שה רש הה ע מי רנ פה הי רוך הוא לש דוש בה קה ה הנ רוצל של רו, כש מש אה ים וש רי בי חמ שוהה הנ רש י פי רי המ , ונ תה לש אנ ה שה ר לו, יהפל מנ יו! אה נה פה לש

כםל. ם בנ הל ים לה לי שש לום ומנ ם שה הל ן לה י נותי זנ ם, אמ עולה ן הה ם מי דה בש אנ ולש

ש מי תנ שש הוא מי של לו  לה ים הנ לי כי יון, כנ לש על הה ך  לל מל ים לנ רובי ים קש אי צה מש םא ני ם ל עולה י הה ני ל בש כה ה של אי םא ורש ל ב בה אמ
ך. לל מל הנ י  לי כש ם  הי לו  אי  . רוחנ ל  פנ ושש א  כה דנ ת  אל נז)וש ה.(ישעיה  כל דש ני וש ר  בה שש ני ב  נה)לי (תהלים  ם?  הי י  ומי ם,  הל בה
דוש קה הנ ך, וש לל מל י הנ ני פש ים לי גועי ים וש י בוכי זנ ים, אמ יי ני עמ ל הה ים ענ קי זש חנ תש ין מי די הנ ב וש עה רה הה ם וש עולה ת בה צםרל את בנ צי מש ני של וכש
דוש קה ז הנ אה י. וש ני נות עה ץ על קנ םא שי ל ה וש זה םא בה י ל תוב(תהלים כב) כי כה הו של כםל. זל הנ ר מי ם יותי ב אותה רי קה רוך הוא מש בה

ה. זל מו לה רש גה ים של עי שה רש ם הה אותה ם. אוי לש עולה ב לה עה רה א הה ה בה ל מנ ד ענ רוך הוא פוקי בה

ז אה ם,  בונה לש על ומי ם  הל מי נו  ילי צי ינ ן  מה חמ רנ הה ים,  יי ני עמ הה קולות  ל  ענ ם  עולה בה יחנ  גי שש הנ לש ך  לל מל הנ ר  עורי תש מי של כש
ע רנ פה הי ת לש חנ אנ ם, וש ל קולה יחנ ענ גי שש הנ ת לש חנ ים, אנ מי עה י פש תי ע - שש מנ שש מוענ אל תו. שה עמקה ע צנ מנ שש מוענ אל תוב(שמות כב)שה כה
א צה מש ב ני עה רה ה של עה שה ן בש כי לה גו'. וש י וש פי ה אנ רה חה י וש ני נון אה י חנ י כי תי עש מנ שה תוב וש כה הו של ה. זל ת זל ם אל הל ים לה מי גורש ם של אותה מי

רוך הוא. דוש בה קה י הנ ני פש ים לי יי ני עמ ל הה ם של שום קולה ים, מי עי שה רש ים הה ירי עמשי ם הה אותה ם, אוי לש עולה בה

ר ה עובי םא, זל ט חמ ב לנ חושי ב של ל גנ ף ענ אנ בור, וש בו שה לי שום של כםל, מי הנ ל מי י קנ ני עה ל הל ן של בה רש אותו קה ה של אי םא ורש ב
ל צל ים אי דועי ם יש דו, כגלה בנ ד לש חה אל ד וש חה ל אל ן, כה בה רש קה ן וש בה רש ל קה ן כה כי לה יתו. וש י בי שי נש ל אנ של עמרו וש צנ י לו בש י דנ רי המ נו, של מל מי

ן. כםהי הנ

ינו ה אי זל ן הנ בה רש קה ר לו, הנ מנ ן, אה כםהי ה אותו הנ אה רה של ים. כש י יוני ני ן שש כםהי י הנ ני פש יב לי רי קש הי יר של שי אותו עה ה בש עמשל מנ
י. ני בה רש ת קה יב אל רי קש םא הי ן ל כםהי הנ ם, של הל ר לה מנ צוב? אה ה עה תה ה אנ מה יו, לה חה רו לו אל מש צוב. אה יהה עה הה יתו וש בי ך לש לנ ך. הה לש של
ל ם דנ אי תוב, וש י כה רי המ ך! של לש םא של ל י, וש ני ל עה ה של י זל רי המ רו לו, ונ מש ים. אה י יוני ני ם, שש הל ר לה מנ ה הוא? אה רו לו, ומנ מש אה

ד. חה רו לו, שור אל מש ה הוא? אה ם, ומנ הל ר לה מנ ך. אה נש בה רש ב קה רי קש א הנ לה גו', אל ת וש גל של ין יהדו מנ אי הוא וש

ם שה א. מי טש ת חי בל של חמ י מנ בי ל לי ה ענ לל עמ םא אנ ל י של תי רש דנ א? נה טש חי ת הנ בל של חמ ה מנ מורה חמ ך  ל כה ה כה ם, ומנ הל ר לה מנ אה
דו מש לי וש יו,  חה אל א לש יהה קורי ר, הה עורי תש הי של ן. כש יהה יהשי ה הה לה יש לנ ה, ובנ חורה סש ק בי סי ענ תש ל יום הי ה? כה שה ה עה ה מל אה לש הה וה
ר. יום חי אנ ה הה הודה ים לו יש אי יו קורש הה ה, וש ד תורה מנ לה א של צה מש ני יום, וש ה הנ לל עמ ינ ד של ד ענ יהה לומי הה ה, וש י תורה רי בש אותו די
ים שי נה ם אמ ם אותה יהם עי ל הנ ה ענ חורה סש י לי צי חמ ים ונ יי ני עמ י לנ צי יו, חמ סה כה יש נש רי פש יהה מנ הה א, וש בה א סה יסה י יי בי ש בו רנ גנ ד פה חה אל

ה. ד תורה לומי ב וש יהה יושי הה ים, וש ינמי ים לנ שי פורש של

ה, ל מםשל יו של מי רו, חה תש י יי ני לו בש י? אי יני קי י הוא הנ י. מי יני קי ל הנ אול אל ר שה םאמל י ר,(שמואל-א טו)ונ מנ אה ח וש תנ פה
םא ה ל תורה ה. של מםד תורה לש י לי די ה, כש ן לה רור קי ר(תהלים פב)ודש מנ אל נל מו של ה, כש זל רור הנ דש מו הנ ר כש בה דש מי ן בנ שו קי עה של
הו יחו. זל רי ל יש ג של נל עם הה ר מי בה דש מי עו לנ סש ך נה שום כה ה. מי לה יש לנ ם וה ה יומה עממםל בה א לנ לה ה, אל חורה םא סש ל ים וש נוקי פש ה תנ יכה רי צש

גו'. ים וש רי מה תש יר הנ עי לו מי ה עה ן מםשל י חםתי יני י קי ני תוב(שופטים א) ובש כה של

ל ל כה ל של לה יהה כש ה הה יתו, ומםשל בי נות בש הה ה לי מםשל ן לש תנ נה שום של ל. מי אי רה שש י יי ני ל בש ם כה ד עי סל חל יתה  שי ה עה תה אנ וש
ל. אי רה שש ם יי ד עי סל ה חל שה ה עה זל ה, ובה תורה ר בנ ת יותי חנ ה אנ שה רה ד פה מי לי שום של עוד, מי ל. וש אי רה שש יי

ר אה ל שש כה ם, מי יי רנ צש מי ל מי אי רה שש או יי יהצש של אול, כש ר שה מנ א אה לה ק? אל לי ת עממה מל חל לש מי אן בש ה כה זל ר הנ בה דה א הנ ה בה מה לה
ך רנ עה ל וש אי רה שש יי ע לש ה רנ שה הוא עה ק, וש לי ק עממה א רנ לה ם, אל הל ג לה רי טש קנ ל לש אי רה שש ם יי ג עי וי דנ זש יי י של יהה מי םא הה ם ל עולה מות הה אג
ם. הל מה ר עי בי חנ תש הי אי לש דנ ה כש תה ין אנ ך אי שום כה ם, ומי ם כגלה ד עי סל יתה חל שי עה לום וש ם שה הל תה לה מש דנ קש ה הי תה אנ ב, וש רה ם קש הל בה

הוא ים, של אלהי ים לי חי בה ה וזש ה עםלה ן מםשל חםתי רו  תש ח יי קנ יי ונ רו?(שמות יח)  תש יי תוב בש ה כה א מנ לה םא עוד, אל ל וש
הוא. רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש שוב לי חה נו  בה רש קה ר? של ה אומי ה זל ייר. מנ גנ תש הי א לש רוך-הוא ובה דוש-בה קה ן לנ בה רש יב קה רי קש הי
ן ם חםתי ם עי חל ל לל כה אל ל לל אי רה שש י יי ני קש כםל זי ן וש רם המ םא אנ יהב תוב ונ רוך-הוא, כה דוש-בה קה ן לנ בה רש יב קה רי קש הוא הי שום של ומי
דוש קה ב, הנ לי צון הנ רש ן בי בה רש יב קה רי קש מנ י של ל מי כה נו, של דש מנ אן לה כה א. מי קה וש ים דנ להי אל י הה ני פש ים. לי להי אל י הה ני פש ה לי מםשל

תו. עגמה ן לש מי דנ זש רוך הוא מי בה

ד חה יו, אל נה פה נות לש בה רש י קה ני יב שש רי קש י הוא הי רי המ הוא, של רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש שוב לי י חה ני עה ן הל בנ רש ה, קה אי םא רש ב
י ני כםל - שש הנ ל מי י קנ ני עה ן הל בנ רש ן. קה בה רש יא קה בי הוא הי כםל, וש אל לל ין לו  י אי רי המ יב. של רי קש הי של ד אותו  חה אל מו, וש דה וש בו  לש חל
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ה זה םא בה י ל ים: כי רי אומש ים וש יזי רי כש ה מנ עה ה שה אותה ר בו, ובש פי כנ תש ח, ומי מנ ט קל ענ םא - מש ם ל אי ה, וש י יונה ני י בש ני ים או שש תורי
דוש קה ל הנ לו של גורה יות בש הש י לי ם לי רנ י הוא גה רי המ כםל, של הנ יף מי די י עה ני עה ן הל בנ רש י קה ה? כי מה ך לה ל כה י. כה ני נות עה ץ על קנ םא שי ל וש
ים, יי ני עמ י)לנ צי י, חמ סנ כה י נש תי קש לנ י(חי סנ כה ל נש י כה תי קש לנ ך חי שום כה ה. מי תורה ל הנ ק של לל חי יות בנ הש י לי ם לי הוא גורי רוך הוא, וש בה

ה. ל זל י כה מו לי רש ם גה י הי רי המ של

ל כה לו  פי אמ נו, של דש מנ לה ך  כה ה. וש חה שש ן מי מל של ים בש יחי תי רש ח מנ מנ קל הנ אותו  ך  מו, כה דה וש בו  לש חל יחנ  תי רש י הי ני עה הל של מו  כש
מו דה בו וש לש ת חל יחנ אל תי רש א הי טש חי הנ מו של כש שום של ת, מי של חל רש ת מנ חנ נש ת ומי בנ חמ מנ ל הנ זו ענ ה הנ חה נש מי ת הנ יב אל רי קש ם מנ דה אה
א, טש חי הנ מו  ן כש בה רש קה ר הנ קנ עי וש ש,  מה ן מנ כי מו  ה כש זל ן הנ בה רש קה הנ ך  - כה ש  אי בה חו  תש יו רה רה יבה ל אי כה וש ע  רה ר הה ייצל הנ ש  אי בש

יו. נה פה כםל לש הנ יב מי בי ה חה זל שו, של פש ננ רוחו וש בו וש צון לי רוך הוא רש דוש בה קה י הנ ני פש יב לי רי קש הנ ולש

ה רוך הוא. ומנ דוש בה קה י הנ ני פש ה לי זל ן הנ בה רש קה ת הנ יום אל ל יום וה כה ים בש יבי רי קש מנ ים של יקי די צנ ל הנ ם של קה לש י חל רי שש אנ
דוש קה ה הנ ה רוצל זל ש), וש מה ה (מנ זל ן הנ בה רש קה ת הנ יב אל רי קש הנ ה לש י רוצל ני אמ יו. ונ נה פה ים לש יבי רי קש מנ ם של שה פש ננ ם וש מה צש הוא? ענ

מות. עולה ל הה כו כה רש בה תש יי י של די יף, כש די ש)עה מה כםל (מנ ל הנ ן של בה רש ה, קה ל זל ם כה עי ה. וש זל ם הנ עולה ם בה דה אה רוך הוא מי בה

י רי המ ונ רוך?  יון הוא בה צי י מי כי וש לויהה.  לש ים הנ לה רושה יש ן  יון שםכי צי ה' מי רוך  ר,(תהלים קלה)בה מנ אה וש ח  תנ עוד פה
םא ל זו, וש ה לה ים זל בי רש קה תש ש ומי מל של אור הנ ה מי נה בה לש ה הנ ירה אי מש של רוך ה', כש א בה לה רוך! אל יון הוא בה לש על מםק הה עה ר הל הה נה הנ מי

את רי קש יא ני ך הי ה, כה " הוה א יש רה קש הוא ני מו של ך, כש לל מל ם הנ שי את בש רי קש ה ני נה בה לש הנ ים של מי עה פש לי ה. וש זל ה מי זל אור הנ ר הה מוסה
םא ל ם. וש יי מה שה ן הנ ת ה' מי אי ש מי אי ית וה רי פש ה גה ל עממםרה ענ דםם וש ל סש יר ענ טי מש ה' הי ר(בראשית יט)ונ מנ אל נל מו של ה, כש " הוה יש

ך. לל מל ם הנ שי א בש רה קש ש)ני מה ים (מנ מי עה פש ד לי חה יחנ אל לי לו שה פי א אמ לה דו, אל בנ ה לש זל

יון, צי ר מי מנ אה ר וש זנ רוך? חה הוא בה רוך הוא של בה דוש  קה ע הנ קום נודה ה מה יזל אי יון - מי צי ה' מי רוך  ר בה חי ר אנ בה דה
ה כה רה בש ת הנ ה ה' אל וה ם צי י שה תוב (תהלים קלד)כי כה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ רוך. מה הוא בה ע של יון נודה ל צי קום של מה מי
ק עוסי י של ל מי כה ה. של תורה ים בנ קי עוסש ם של י אותה רי שש ה. אנ ל זל כה לש יתה  כי זה של ך  קש לש י חל רי שש א, אנ יסה י יי בי ר לו רנ מנ גו'. אה וש
ם כל ים כגלש יי ם חנ יכל להי ה' אל ים בנ קי בי דש ם הנ תל אנ תוב(דברים ד) וש כה הו של רוך-הוא. זל דוש-בה קה ז בנ לו אוחי אי ה כש תורה בנ

הניום.

םא גו'. ב ם וש יי מה תוך הנ יענ בש קי י רה הי ים יש להי ר אל םאמל י ח,(בראשית א)ונ תנ ה פה הודה י יש בי נו. רנ בה רש ים קה מי לה ח שש בנ ם זל אי
צות רה ע אמ בנ א של רה בה ה,  לה עש מנ לש ים  יעי קי ה רש עה בש א שי רה בה  - ם  עולה ת הה הוא אל רוך  בה דוש  קה א הנ רה בה ה של עה שה ה, בש אי רש
י פי לש ה אנ עה בש ים. שי מי עה ע פש בנ ים, של ני ע שה בנ בועות, של ה שה עה בש ים, שי ה יהמי עה בש רות, שי הה ה נש עה בש ים, שי ה ינמי עה בש ה, שי טה מנ לש

כםל. ל הנ י של יעי בי שש רוך הוא בנ דוש בה קה הנ ם, וש עולה ילה הה הש ים יי ני שה

יענ קי ל רה כה ים בש שי מש שנ מש ים של שי מה שנ לות וש זה ים ומנ בי ד כוכה חה אל ד וש חה ל אל כה ה, ובש לה עש מנ ים)לש יעי קי ים(רש קי חה ה שש עה בש שי
בות כה רש ים ייש מל יעי קי רש ל הה כה ם, ובש בונה כות רי לש ם עםל מנ יהל לי ל עמ בי קנ לו, לש ל אי לו ענ בות אי כה רש לו, מל אי ם מי כגלה . ובש יענ קי רה וש
ם הל ים, ומי ני ע פה בנ רש אנ ם בש הל ם. מי יי פנ נה ע כש בנ רש אנ ם בש הל ם, ומי יי פנ נה ש כש שי ם בש הל לו, מי ל אי לו ענ ה אי זל ה מי ים זל ני שג ים מש שי מה שנ וש
יו כה אה לש ה מנ תוב(תהלים קד)עושל כה הו של . זל ם רוחנ הל ם. מי יי ם מנ הל ט, ומי ש לוהי ם אי הל ת. מי חנ אנ ם בש הל ים, ומי ני י פה תי שש בי

ט. ש להי יו אי תה רש שה רוחות מש

ש רועי וש ך  יענ הולי קי רה וש יענ  קי ל רה כה ה. וש לה עש מנ לש לו  אי ה וש טה מנ לש לו  ים, אי לי צה י בש די לש גי כש לו  ל אי ענ לו  ים אי יעי קי רש ל הה כה וש
ילו חי כםל בש א הנ נושי הוא של רוך  בה דוש  קה ם הנ כגלה ל לש ענ ומי ים.  די יו עומש ל פי ענ וש ים,  עי יו נוסש ל פי ם. ענ בונה ת רי ימנ אי מי
ל אי רה שש ץ יי רל אל ים. וש תוני חש ה תנ לל אי ים וש יוני לש ה על לל אי ט של רה שוב, פש יי ם בש כגלה ה, וש טה מנ צות לש רה ע אמ בנ ן של כי מו  פו. כש קש תה וש

שוב. ל יי כה ה מי יונה לש ם על יי לנ ירושה כםל, וי הנ ה מי יונה לש על

לו, לה צות הנ רה אמ ל הה ים כה קי לה חג ך מש כה ם, של דה ל אה רו של פש סי ים ובש מוני דש קנ י הנ רי פש סי או בש רום רה דה י הנ בי ינו יושש רי בי חמ ונ
יענ קי ץ רה רל אל ץ וש רל ל אל ין כה לו, ובי ל אי לו ענ אי לו וש ל אי לו ענ ה, אי לה עש מנ לש ים של יעי קי רש ם הה מו אותה ה כש טה מנ ים לש אי צה מש ם ני כגלה של
נות שג יות מש רי ן בש יהל יני ייש בי נםם, וש יהי גי ן וש דל ן עי ן גנ יהל יני מות, ובי שי שות בש פםרה צות מש רה אמ ל הה ן כה כי לה ה, וש זל ה לה ין זל יד בי רי פש מנ

ה. לל אי ינו כש ה אי לל ל אי ה של אל רש ת, ומנ חנ אנ ן בש הל ע ומי בנ רש אנ ן בש הל ים ומי ני י פה תי שש ן בי הל ה, מי לה עש מנ לש מו של לו, כש אי לו מי אי

צות רה אמ ל הה כה אשון לש רי ם הה דה ד אה י יהרנ כי םא)וש ל ך, של ינו כה ם, (אי דה אה או מי ם יהצש עולה י הה ני ל בש י כה רי ר, המ םאמנ ם ת אי וש
ל, בי א תי רה קש ני ם, של כגלה ה מי זל יון הנ לש על ם הה עולה א בה לה א אל צה מש םא ני ם ל דה א אה לה יו לו? אל ים הה שי ה נה מה כנ ים? וש ני יד בה הולי וש
יענ קי רה בה ה  חוזה אמ זו  הנ ל  בי תי הנ וש צו.  רש אנ ל  בי תי לש ו  צנ יש ונ צו)  רש אנ ל  בי תי בש ת  קל חל שנ ח)(מש תוב(משלי  כה של נו,  רש מנ אה של מו  כש
ך שום כה אי. מי דנ ק ונ דל צל ק. בש דל צל ל בש בי פםט תי שש הוא יי תוב(תהלים ט)וש כה של הו  יון. זל לש על ם הה שי ת בנ זל חל אל נל ה וש לה עש מנ לש של

ה. לה עש מנ לש מו של כםל, כש ל הנ ים ענ יוני לש ם על הי ל. וש בי את תי רי קש ני זו של ה הנ יונה לש על ץ הה רל אה ים בה אי צה מש ם ני דה ל אה יו של נה בה

דוש קה ל הנ או של סש א כי צה מש ה ני לה עש מנ ם, ולש כגלה יון מי לש על יענ  קי ים ייש רה יעי קי רש ל הה כה ה לש לה עש מנ לש מו של ם? כש ענ טנ ה הנ מה
יו לה עה ם  דה אה ה  אי רש מנ כש מות  דש א  סי כי הנ מות  דש ל  ענ וש א  סי כי מות  דש יר  פי סנ ן  בל אל ה  אי רש מנ כש ר  מנ אל נל של מו  כש הוא,  רוך  בה

ים. תוני חש תנ ל הנ כה א בש צה מש םא ני ל ה של ם, מנ דה יהו? אה כםל, ומי ל הנ ך של לל מל א הנ צה מש זו ני ל הנ בי תי אן בנ ף כה ה. אנ לה עש מה לש מי

ה, לה עש מנ לש של יענ  קי רה הה ל  של יוענ  סי הנ וש ץ  רל אה הה ל  ן)של עמשנ ים(מי די אי הה מי א  לה אל או?  בה יפםה  אי מי ים  תוני חש תנ ם  אותה וש
ן הל ץ, מי רל אה אות בה צה מש ני לו של לה ים הנ עי תולה פות, כנ לי קש ם בי הל ים, מי בושי לש ם בי הל לו, מי אי לו מי נות אי שג יות מש רי ים בש אי יוצש
ק יום, רנ קי ים בש אי צה מש םא ני ל ן, וש מו כי יות כש רי בש ל הנ ך כה ים. כה ני וה גש ל הנ כה ן מי הל נות, ומי בה חורות ולש מות, שש דג פות אמ לי קש בי

ט). ענ חות מש ט או פה ענ ר. ס"א מש ים (או יותי ני ר שה של על
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ה טה מנ ה לש לל דור, אי כנ מו  גול כש עי ל בש גי לש גנ תש שוב מי יי ל הנ י כה רי המ ר, של יותי ש  רנ א פי בה א סה נונה מש ב הנ ל רנ של רו  פש סי ובש
ן יומה קי דות בש עומש קום, וש קום ומה ל מה י כה פי יר כש וי אמ נוי הה שי ן מי יהל אי רש מנ נות בש שג יות מש רי ן בש ל אותה כה ה, וש לה עש מנ לו לש אי וש

ם. דה י אה ני ר בש אה מו שש כש

כגלו יום, קום של ייש מה ה. וש לה יש ה לנ לל אי ה יום ולש לל אי ה, לש לל אי שוך לש ה חה לל אי יר לש אי מי של שוב, כש יי קום בנ ן ייש מה כי לה וש
ך אשון כה רי ם הה דה ל אה רו של פש סי ים, ובש מוני דש קנ י הנ רי פש סי ר בש מנ אה ה של זל ה. וש נה טנ ת קש חנ ה אנ עה שה ט לש רה ה פש לה יש א בו לנ צה מש םא ני ל וש
בו ה רנ תוב(שם קד)מה כה וש יך.  עמשל ים מנ אי לה פש ני י  יתי לי פש ני אות  נורה י  ל כי ענ ך  תוב,(תהלים קלט) אודש כה ך  כה הוא. של
מםק הוא סוד עה שום של ים, מי חומי י תש קי לש חנ מש םא לי ל ה, וש מה כש חה י הנ לי עמ בנ ר לש סה מש ה ני סוד זל ה. וש פל כםל יה ן הנ כי לה יך ה'. וש עמשל מנ

ה. תורה ל הנ של

ם ם שה יי דנ ב יה חנ דול ורש יהם גה ה הנ תוב(שם)זל כה הו של זו. זל נות זו מי שג יות מש רי ה בש מה ייש בו כנ יהם, של ן ייש בנ מו כי כש
ה ר זל שי קנ תש ה (ומי זל ה בה לוי זל כםל תה הנ גו'. וש ן וש יהתה וש כון לי לי הנ יות יש ני ם אר דםלות שה ם גש נות עי טנ יות קש ר חנ פה סש ין מי אי ש וש מל רל

יו. לה עה רוך הוא מי דוש בה קה הנ ם, וש דה ק אה כםל, רנ ט בנ ין שולי מות אי עולה ל הה כה ה. ובש לה עש מנ לש מו של כםל כש הנ ה), וש זל בה

ס, ש לו ני חי רנ תש הי ה, וש ינה פי סש יו בנ הה ם של ל אותה דו כה בש אל נל יהם, וש ש הנ עי רנ תש הי דול, וש גה יהם הנ ש לנ רנ א פה בה אי סה הורנ י נש בי רנ
יו הה נות, וש טנ ן קש יות כגלה רי בש ן הנ אותה ה מי אה רה ד, וש חה שוב אל יי יהם לש ת הנ חנ א תנ יהצה יהם, וש ב הנ לי ים לש דועי ים יש ילי בי שש ד בי יהרנ וש
ים לי דש תנ שש מי ים של יקי די צנ ם הנ יהל רי שש ר, אנ מנ ה. אה לה עה ס וש ני לו  ש  חי רנ תש ים. הי רי ה אומש ע מה םא יהדנ ל ה, וש לה פי ים תש לי לש פנ תש מי

ים. יני מי אמ םא מנ ל ם וש יהל רי בש ל די ים ענ קי חולש ם של אותה ים. אוי לש יוני לש על סודות הה י הנ רי תש סש ים ני עי יודש ה וש תורה בנ

ר מנ ה? אה ה בוכל תה ה אנ מה רו לו, לה מש ה. אה יהה בוכל ה, הה ר תורה בנ ים דש רי אומש ב וש ית רנ בי א לש יהה בה הה של אותו יום, כש מי
ם. עולה ל אותו הה ין של די הנ ד מי ים, ופוחי מי כה י חמ רי בש ת די מוננ ל אל י ענ תי רש בנ עה שום של ם, מי הל לה

יד רי פש מנ יענ של קי א אותו רה לי מה לש ר, אי מנ ה אה הודה י יש בי ם (בראשית א). רנ יי מה תוך הנ יענ בש קי י רה הי ים יש להי ר אל םאמל י ונ
ם, יהל יני לום בי ה שה ה עושל זל יענ הנ קי רה ל הה בה ם, אמ הל ם מי עולה ת בה לקל חמ ה מנ תה יש ים, הה תוני חש תנ ם הנ יי מנ ים לנ יוני לש על ם הה יי ין מנ בי
לום, מו שה לום ושש לום, הוא שה א שה רה קש רוך הוא ני דוש בה קה ה, הנ אי םא רש לום. ב ל שה א ענ לה יים אל קנ תש ינו מי ם אי עולה הה וש
ים כי רה דש הנ ד, וש חה כםל אל הנ לום, וש כםל הוא שה דוש הנ קה יון הנ לש על ם הה שי הנ י של יתי אי ר, רה מנ א אה בה י אנ בי לום. רנ שה ר בש שה קש כםל ני הנ וש

ה. זל ד הנ צנ לנ ה וש זל ד הנ צנ דות לנ רה פש ני

ד חה קוץ אל ה, וש לה עש מנ ד לש חה זו, קוץ אל י' הנ ה הנ שום זל ים, מי רי שה ה קש לשה שש ה בי שורה קש דוש  קה ם הנ שי ל הנ יו"ד של
יון, לש ר על תל ה, כל לה עש מנ ד לש חה ה, קוץ אל רו)בה שש קנ תש לו(הי שש לש תנ שש ים הי רי שה ה קש לשה שש שום של ע. מי צנ מש אל ד בה חה אל ה, וש טה מנ לש

כםל. ל הנ ד ענ הוא עומי ים, וש אשי רה ל הה ל כה םאש של ר ים, הה יוני לש על ל הה ל כה ענ יון מי לש הוא על של

ן כי לה דו. וש בנ םאש לש ד ר חה אל ד וש חה ל אל כה ים, וש אשי ה רה לשה יו שש הה שום של ר. מי חי םאש אנ הוא ר ע, של צנ מש אל ד בה חה קוץ אל
נו מל ה מי נל בה יי ים של אשי רה ר הה אה ל שש ל כה םאש של הוא ר ה, וש לה עש מנ לש קוץ של הנ א מי יוצי ר של חי םאש אנ הו ר ע זל צנ מש אל ל הה קוץ של הנ

כםל. ל הנ ר של תה סש ה הוא ני זל םאש הנ ר הה דוש, וש קה ם הנ שי הנ

הו זל נו. וש מל קות מי שש יעות מג טי נש ל הנ כה ם של יי מנ ן הנ ינ עש הוא מנ ן, וש גה ת הנ קות אל שש הנ םאש לש תון, הוא ר חש ר תנ חי םאש אנ ר
ד. חה כםל אל הנ ה, וש זל ה בה ה זל רה שש קש ני זו של ת הנ לל של לש שנ מו הנ ת, כש לל של לש את שנ רי קש ן ני כי לה ים, וש רי שה ה קש לשה שש י' בי

ן, דל ן עי ל גנ ן של ילה אי ת הה ה אל אה רה ים וש יוני לש על סודות הה ת הנ מנ כש חה לו  או  רש הל ה של עה שה נוך, בש ל חמ של רו  פש סי בש ינו  ני שה
ים? יהמי ה קנ ל מה ם ענ ל אותה אנ ה, שה זל ה בה ים זל רי שה קש ני יו  מות הה עולה ל הה כה ה של אה רה יון, וש לש סוד על ה בש מה כש חה לו  או  רש הל
ה מה כש חה ם בש תוב(תהלים קד)כגלה כה נו), של קש תש ני וש או  רש בש (ני לו  שש לש תנ שש הי וש נו  בש ה ני נה מל ל י', מי ים ענ די ם עומש רו לו, כגלה מש אה

או. רש קש ם ני מו כגלה ל שש ענ ם, וש בונה ת רי ימנ אי ים מי עי זש עש דנ זש ם מי כגלה ה של אה רה . וש יתה שי עה

ל גופו. ר של של קל ק וש בל דל ים בש לולי כש ה של לשה ל שש ת של לל של לש שנ יא בש ה הי עה גה הנ ר, הנ מנ אה ך  לל מל למםה הנ ל שש רו של פש סי ובש
מםק. ר עה הה ד נה חה אל ים, וש ילי בי ם שש ד סותי חה כםל, אל ל הנ מות) של לי ד(שש חנ ד פנ חה אל

ים, ילי בי שש תום הנ ד סש חה כםל. (אל ל הנ ן של יה נש בי "א, הנ לולו יו"ד הי כש שי ת בש יי בנ ף)הנ לל ל אה יות, (של אותי ט בה רנ ך פי ר כה חנ אנ
נו מל נו, ומי מל א מי יהצה יד וש הולי ן של בי כםל. ו' הנ ב לנ כםל, אה ל הנ םאש של דוש י' ר קה ם הנ שי מות הנ לי כםל)שש מםק לנ ר עה הה ד נה חה אל וש
ים, אי ים יוצש יוני לש מות,(על עולה ל הה כה ה בש ירה מי ים, טש אי צה מש ני יהה  יהדל ים)בש ני יה דנ ים(הנ יני די ל הנ כה ה של ירה בי גש ת. הנ א ד', בנ צה מש ני
ם שי הנ כםל, וש מות הנ לי י יו"ד שש רי ה. המ נה מל ים מי זוני ים ני תוני חש תנ ים וש יוני לש על ים, וש אי ים יוצש יוני לש על ים)של תוני חש תנ ים וש יוני לש על וש

תוכו. ר בש תה סש א ני צה מש ני ן בו, וש קה תש דוש ני קה הנ

ה, י' דושה קש ה הנ נורה מש ה הנ רה אמ י בי רי המ ה. ונ ם זל ה עי ד זל חה ר אל של קל כםל בש ה הנ לה שש לש שי כםל, וש ה הנ יאה ך יו"ד הוצי ר כה חנ אנ
ה, ינה בי ה', סוד הנ מו)זו  ן.(כש גה ת הנ קות אל שש הנ ן לש דל עי א מי ר יםצי הה נה תוב בו(בראשית ב)וש כה ר, של הה נה הנ ה אותו  יאה הוצי

ה. יונה לש על ם הה אי יא הה הי וש

ית זוני ת ני בנ הנ ים, וש ני י בה ני ים שש אי ך יוצש ר כה חנ ים. אנ זוני ה ני נה מל ר, ומי אי בה תש ני מו של ים, כש ני י בה ני יא שש ר מוצי הה אותו נה וש
ן ו', ית מי זוני ני את ה' של צי מש ך ני ר כה חנ אנ ת. וש רל אל פש ל תי לו, סוד של לום כגלו של שה הנ ה של זל ך הנ לל מל ן הנ י בל רי ה ו', המ ן, זל בי מי
ן ה מי זונה ת ני בנ זו ה' הנ לו. וש כםל של מות הנ לי שש ך של לל מל ן הנ ה בל ת. ו"ה זל ן ובנ ם, בי יי ננ ים שש אי ך יוצש ר כה חנ .(אנ שוהה רש י פי רי המ ונ

ת. יי ה בה נל בה ה יי מה כש חה תוב(משלי כב) בש כה ה של הו מנ כםל. זל מות הנ לי ש ושש שםרל ר וש קנ י' עי א של צה מש )ני שוהה רש י פי רי המ ו', ונ
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ם ת כגלה אל וש יות.  אותי ל הה ית של ירי עמשי יא הה הי י' של זו.  יו"ד הנ הנ מי או  יהצש וש לו  לש כש תנ שש מות הי ה שי רה עמשה ינו,  ני שה
ת לל י' כולל י'.  בש ים  רי תה סש ני ם  כגלה וש ד.  חה אל ים בש רי תה סש ני מות  ה שי רה עמשה ונ ה.  רה בש ענ תש הי של כש דוש  ר קה הה נה אותו  ה לש יסה ני כש הי

בות. אה ב לה כםל. אה ב לנ ם. הוא אה ה אותה יאה ם. י' מוצי אותה

ן הל לה לות  כולש יו"ד  יות  אותי בון.  שש חל בש ה  רה עמשה לנ ז  מל רל בות)ו"ד.  תי ר  של על (בו  ים)  בי יושש או(ובו  יהצש נו  מל מי
ם אותה ים, וש צופי רש א דו פנ רה בש ם ני דה ן אה כי לה ם. וש יי ננ ם, שש הל ים לה אי ה. דו קורש בה קי ר ונש כה כםל. ו"ד - זה מות הנ לי ו"ד(יו"ד), שש
ד. י"ג חה ר אל בה כםל דה הנ ה, וש לה עש מנ ה לש טה מנ ה. ד"ו מי טה מנ ה לש לה עש מנ ה. ו"ד מי לה עש מנ לש של מו  כש יו  ה הה בה קי ר ונש כה ים זה צופי רש פנ

. שוהה רש י פי רי המ ר, ונ אי בה תש ני מו של ל ו"ד כש ן יו"ד כולי ל כי ענ ים בו, וש לויי ים תש מי חמ רנ דות הה מי

י תי ה, ושש מונה ם שש א הי בה א סה נונה מש ב הנ ל רנ של רו  פש סי יות. ובש ר אותי של ד על גל נל ם כש מות הי ה שי רה ה, עמשה אי םא רש וב
ה. עה בש שי ה, וש מונה ה, ושש עה שש תי ה, וש רה מות, עמשה שי ים הנ ני תנ שש ים. ומי יעי קי י רש ני ד שש גל נל גות כש רה דש

א י"ה.  רה קש ה ני מה כש ן חה כי י'. לה את מי ה' יוצי ת ה', וש לל י' כולל שום של אשון - י"ה, מי רי הה

נו, מל ים מי רי עורש תש ים מי יני די שום של ים, ומי מי חמ ר רנ הה נה אותו  שום של ים, מי להי א אל רה קש ני (יה"ו)של ה י - ילהוי ני שי הנ
ין. ים די להי םא אל ל ים, וש להי ל אל קוד של ם ני ים עי מי חמ רנ יות הה תובות אותי או) כש יהצש ים וש להי (אל

דול. גה ל הנ אי א הה רה קש הוא ני ה, וש לה דג הוא גש ל, וש י - אי ישי לי שש הנ

ה. של קה ין הנ די הוא הנ ים בו, וש רי עורש תש ים מי יני די ים, של להי י - אל יעי בי רש הה

י יעי בי י ושש שי ת. שי רל אל פש הו תי זל למות וש שש ים בי מי חמ הו רנ זל ה, וש מונה אל מות הה לי ל שש ל כה ל של לה כש ה, הנ " הוה י - יש ישי מי חמ הנ
ים. אי רה קש אות ני בה - צש

ל כה יק, של די ה צנ זל גו'. וש ים וש יי ה חנ כה רה בש ת הנ ה ה' אל וה ם צי י שה ר(תהלים קלו)כי מנ אל נל מו של "י, כש "ל חנ י - אי יני מי שש הנ
ם שי ל הנ ה של נה טנ ו' קש י  זוהי וש ן.  חה בש יי יק  די צנ ר(משלי כז)ה'  מנ אל נל של מו  ה, כש " הוה יש א  רה קש ני וש ם,  שה ים מי אי יוצש ים  יי חנ הנ

ים. וי י וה ני "ו שש ך וה שום כה דוש. מי קה הנ

ל ל כה רון של חמ אנ ר הה תל כל הנ הו  זל ם, וש עולה ם לה שה ים מי אי ים יוצש יני די ה של דושה קש כות הנ לש זו מנ "י, וש נה דם י - אמ יעי שי תש הנ
ר תה סש מו ני ים, שש אשי רה ל הה ל כה םאש של ר יון, הה לש ר על תל הו כל זל ה. וש אשונה רי בה ר של תה סש ני הנ ל וש לה כש יל"ה, הנ הש ם אל שי מות. וש שי הנ

ך. ינו כה ני םא שה נו ל אה ר, וש חי ן אנ ול גה ים בש תובי מות כש ה שי רה ה, עמשה דה גה אנ ר הה פל סי ר. ובש אי בה תש ני ה, וש לל גש םא ני ל וש

יו. דה גה י מש רי ל פש םאכנ י נו וש גנ י לש םא דודי יו יהב מה שה לו בש זש י יי ני י גנ יחי פי ן הה ימה י תי פון ובםאי י צה ח,(שיר ד)עורי תנ א פה בה י אנ בי רנ
שום מי ין.  די הנ קום  מש ובי ב  לי הנ פונות  צש בי בות  שה חמ מנ ן  הי של שום  מי פון,  צה בנ טות  חה שש ני של עולות  לו  אי פון,  צה י  עורי
ים, שי נה ים אמ רי עורש תש מי של ה כש לה יש לנ צות הנ חמ ת בנ בל פון נושל צה א. רוחנ  צה מש ין ני די הנ ן של מנ זש ה, בי לה יש לנ את בנ צי מש ה ני בה שה חמ מנ של

רות. עורש תש ם מי דה י אה ני בות בש שש חש יו, ומנ לה אי ן מי גי ננ ד מש וי נור דה כי וש

ים יוני לש על הה לום  שש כםל,  הנ ל  של לום  שה הנ ם  הי של שום  מי רום,  דה בנ ים  טי חה שש ני של ים  מי לה שש לו  אי ן,  ימה תי י  ובםאי
ם הי שום של ים, מי מי לה ה. ושש מונה אל ד הה צנ כםל מי ל הנ מות של לי שש ם, הנ עולה י הה די דש ל צי מות של לי שש ם הנ לו הי אי ים. וש תוני חש תנ הנ וש
ת. חנ ה אנ גה רש דנ ם בש עולה ל הה כה ולש לום הוא לו  י שה רי המ ם, של הל ים מי ני הל נל ם וש הל ים מי לי ים אוכש לי עה בש כםל, הנ ל הנ לום של שה הנ
ל כה ומי ם.  יהל אי טה ת חמ יר אל עמבי הנ ולש ם  יהל לי עמ ר  פי כנ לש ים  ידי עמתי ם  הי שום של ים מי ני כםהמ לנ ים  לי כה אל נל מות  שה אמ ונ אות  טה חמ

ים. תוני חש תנ ים ובנ יוני לש על לום בה א שה צה מש ני שום של ים, מי מי לה מו שש רוך הוא כש דוש בה קה י הנ ני פש ים לי יבי בי ין חמ נות אי בה רש קה הנ

ל א ענ לה ון, אל ל עה םא ענ ל וש ם  שה ל אה םא ענ ל וש א  טש ל חי ה ענ אה םא בה ל וש כםל,  הנ ה מי מה לי יא שש הי ת, של טםרל ם קש ל כגלה ענ ומי
ן מנ זש א בי לה ה אל בה רי םא קש ת ל טםרל ן קש כי לה . וש שוהה רש י פי רי המ ב, ונ ח לי מנ שנ ת יש טםרל ן וקש מל ר(משלי כז) של מנ אל נל מו של ה, כש חה מש שי
רות ני ת הנ אל יבו  טי הי ר בש בםקל ר בנ בםקל ים בנ מי ת סנ טםרל רםן קש המ יו אנ לה יר עה טי קש הי תוב(שמות ל)וש כה של הו  ב, זל רי ן קה מל של של
ת טםרל ן וקש מל ים של אי צה מש ני שום של ה. מי נה ירל טי ם ינקש יי בנ רש ענ ין הה רות בי ני ת הנ רםן אל המ עמלות אנ הנ תוב(שם) ובש כה ה. וש נה ירל טי ינקש
ת רל ת קושל טםרל ל קש בה ם. אמ עולה ים בה רי עורש תש םא מי רוג ל טש קי ה וש טה טה כםל, וקש לום בנ ים הוא שה מי לה ה, שש אי םא רש ד. ב חה אל כש

ה. מונה אל ר הה של ת קל אל

י מי יון, כש לש על ר הה תה סש ני ה הנ ילה, זל הש אשון אל רי הה ינו, של ני נו שה אה ים, וש תובי מות כש שי ת הנ רל ל עמשל ר, כה מנ ר אה זה עה לש י אל בי רנ
ים רי תה כש ם הנ אותה לות בש גנ תש הי יד לש תי עה י של ני ילה, אמ הש ר אל של ך אמ ר כה חנ י הוא. אנ ע מי םא נודה ל י! וש ני אמ י של י מי ני ר: אמ אומי של
ל ם(של שי הנ ל  של לוי  גי לנ יענ  גי מנ של ד  ענ לות,  גנ תש הי לש יל  חי תש מנ ך  כה ר  חנ אנ וש ר,  תה סש ני ה  אשונה רי בה י  רי המ של ים),  רי חי אמ (הה

דוש. קה מות)הנ לי שש

י ני ילה, אמ הש ר אל של ך אמ ר כה חנ י. אנ ני אמ י של י הוא מי ני כםל, אמ ל הנ ר של תה סש ני ה, הנ אשונה רי ילה בה הש ה, אל מםשל תוב בש ך כה כה וש
ן מנ זש ה? בי לל גנ תש י מי תנ ר. מה תה סש ן הוא ני יי דנ עמ ונ ת  רל בל ענ תש ם מי אי הה של ה כש זל וש רון,  חמ ילה אנ הש אל ך  ר כה חנ לות. אנ גנ תש הי יד לש תי עה
אן כה כםל, וש מות הנ לי גו'. זו שש ם וש יכל בםתי י אמ להי ם ה' אל הל לי תה אמ רש מנ אה ל וש אי רה שש י יי ני קש ת זי תה אל פש סנ אה ך וש תוב(שמות ג)לי כה של

דוש. קה ם הנ שי ל הנ ר של של קל הנ לוי וש גי הוא הנ

םא ל וש ה,  ת בה רל תל סש ני וש ה ה'  יאה ה מוצי מה כש חה שום של י - יהה. מי ני שי ילה. הנ הש כםל - אל ל הנ אשון של רי ך, הה שום כה מי
ה. ה. מו זל ן, כש דל עי א מי ר יםצי הה נה תוב,(בראשית ב) וש כה שוהה של רש י פי רי המ ים, ונ מי עולה ה לש נה מל ת מי דל רל פש ני

ה ה' מו זל ה ה', כש יאה ים, י' מוצי מי עולה ים לש די רה פש םא ני ל ך יה"ה, של ר כה חנ ר. אנ אי בה תש ני מו של א, י' כש בה אנ י מי תי דש מנ ך לה כה וש
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ן, א בי ב י' יוצי אה ד הה צנ ם. מי הל ים מי אי יוצש ים של ני י בה ני ה, שש טה מנ נו ולש מל ך מי שה מש ני נו. וש מל א מי יוצי ר של הה אותו נה י י', וש רי המ
ך שה מש ה ני זל ן הנ בי הנ תון, וש חש תנ ר הנ הה נה יא הנ הי ת, של את בנ ם יוצי אי ד הה צנ ר. ומי הה נה אותו  ז בש אוחי י', וש בש ז בו  י אוחי רי המ של
ת, בנ ית הנ זוני ני נו  מל כםל, ומי ת הנ מוננ ת בו אל רל של קש ני ם, וש אי הה ב וש אה ת הה ש אל ה יורי זל הוא ו', וש ם, וש הל א מי יוצי וש ך  ר כה חנ אנ

ש . הוא יורי ה של שה רג ה יש אותה מי

ד חה קוץ אל ע, וש צנ מש אל ד בה חה קוץ אל ה, וש לה עש מנ ד לש חה ה, קוץ אל אשונה רי דוש - י' בה קה ם הנ שי ת הנ תםב אל כש יך לי רי ן צה כי לה וש
ם יהל ני שש או  צש מה יי י של די ן ה, כש כי מו  ים. כש מי עולה לש זו  ה מי זל ים  די רה פש ני ין  אי יהה, של ך  ר כה חנ ר. אנ אי בה תש ני י  רי המ ונ ה,  טה מנ לש

ה. מונה אל מות הה לי ל שש ך כה י לש רי ן י"ה(ו"ה). המ מו כי ת. כש ן ובנ ם בי אי ב וה כםל, אה מות הנ לי שש בי

הוא ו' ם, וש יהל ני שש א מי ן יוצי בי ם. הנ יהל כי רש דנ ד בש חה ל אל לה כש ים מי ני י בה ני ים שש אי יוצש ה, וש מונה אל ת הה טל של פנ תש ך מי ר כה חנ אנ
ם ו', א עי לה ת אל מל לל שש ין ני אי דוש, וש קה ם הנ שי ל הנ ה של רונה חמ יא ה' אנ הי ם, וש אי ד הה צנ את מי ת יוצי בנ דוש. הנ קה ם הנ שי ל הנ של
טות שש פנ תש הי הנ ה  אותה וש י ו'  רי ה ה', המ זל מו  ה', כש ך  ר כה חנ אנ וש תםב ו'  כש לי יך  רי ן צה כי לה וש ית,  זוני ני יא  הי נו  מל מי שום של מי

ה. טה מנ נו לש מל א מי יוצי ן של י בי רי ית. ו' המ זוני נו ני מל מי שום של י', מי א מי יוצי ר של הה מו אותו נה נו, כש מל את מי יוצי של

שום ם, מי ר אותה לו, אומי לה ים הנ רי בה דש לנ יענ  גי מנ של י כש ני אמ רו. ונ אמ בה תש י ני רי המ י, ונ בי ם אה ר אותה אי בי לו  לה ים הנ רי בה דש הנ וש
אוי. רה כה הו  זל ה, וש זל מו  כש דוש  קה ם הנ שי ת הנ תםב אל כש יי דוש, של קה ם הנ שי ר בנ הי זה הי ם לש דה אה יך  רי צה ך  כה ך. וש י כה בי ת אה אנ וה צנ של

א. רה בש םא ני ל דוש, טוב לו של קה ם הנ שי ת הנ ם אל פוגי י של גום. ומי א פה רה קש ני דוש, וש ם קה א שי רה קש ינו ני םא, אי ם ל אי וש

ענ שופי ר של הה נה הו אותו  זל ין, וש נו די מל א מי יוצי ים, וש מי חמ ר, רנ מנ אל נל של מו  ים, כש להי א אל רה קש ני ה של " י - ילהוי ישי לי שש הנ
ן. דל עי א מי יוצי וש

ה. לה דג זו גש ר, וש מנ אל י נל רי המ דול. ונ ל גה י - אי יעי בי רש הה

ה. בורה קום הוא גש ל מה כה ים, ובש להי י - אל ישי מי חמ הנ

זו וש ים,  די דה צש ל הנ כה לש חוז  ה, אה מונה אל ר הה של קל כםל.  הנ ל  ר של קה עי כםל, הה מות הנ לי ים, שש מי חמ ה, רנ " הוה יש  - י  שי שי הנ
ל. אי רה שש ת יי רל אל פש תי

י רי המ ים, של להי ים ה' אל מי עה פש ים, לי די דה צש ל הנ כה חוז בש כםל. אה רוב בנ ה קה " הוה ן יש כי לה אות. וש בה י - צש יני מי שש הנ י וש יעי בי שש הנ
ים אי רה קש ני הוד, של ח וש צנ ני ת לש רל אל פש ים תי רובי ם קש י הי רי המ אות, של בה ים ה' צש מי עה פש ה. לי בורה גש ת לי רל אל פש ים תי רובי ם קש הי
ים, להי אל ה'  ר  מנ אה כםה  ים  רי אומש של כש ם,  יהל פי מי ים  ני מה אל נל הנ ים  יאי בי נש הנ י  רי בש די ים  עי נודה של ר  אי בה תש ני י  רי המ ונ אות.  בה צש

ים. רי בה דש ים הנ אי קום בה ה מה יזל אי ים מי עי יו יודש הה אות, וש בה ר ה' צש מנ ים כםה אה רי אומש של וכש

יק די צנ א מי לה ם אל עולה א לה םא בה פוק ל סי הנ פוק הוא. וש י סי י די רי המ י, של ם דנ עולה ר לה מנ אה י. של דנ "ל)שנ י -(אי יעי שי תש הנ
י. ם דנ עולה ר לה מנ אה ם, של עולה סוד הה הוא יש של

ה בורה גש זו  וש ם,  עולה בה ך  לל מל בות הנ רה ת קש אל עמרםך  ה לנ זל וש אי.  דנ ונ ין  כות די לש מנ ין הנ י די רי המ "י, של נה דם י - אמ ירי עמשי הה
ק. דל הו צל זל ה, וש תונה חש תנ

ם לו הי אי ם, וש לי חוד שה יי ה בש זל ה בה ים זל שורי רוך הוא, קש דוש בה קה א הנ רה קש ם ני הל בה מות של ה שי רה עמשה ם הה לו הי אי וש
יחנ ל רי ד ענ חה אל ם כש ים כגלה רי שה קש ני של ם. וכש הוא הי מו, וש ם שש הי ם, וש הל ע בה הוא נודה ך, של לל מל ל הנ ים של דושי קש ים הנ רי תה כש הנ
י כי רש ת דנ ים אל עי יודש ים של יקי די צנ ל הנ ם של קה לש י חל רי שש ד. אנ חה אל ים כש רי שה קש ני ר של של קל ת, הנ טםרל את קש רי קש ז ני ת, אה טםרל קש הנ

י. בודי ת כש או אל רה או וש תוב(ישעיה סו)ובה ם כה יהל לי ם, עמ בונה בוד רי כש יר בי כי הנ ים לש עי יודש ה וש תורה הנ

ה רה ש. עמשה קםדל ל הנ קל של ף בש כנ ה הנ רה ה עמשה רה תוב(במדבר ז)עמשה ר, כה עון אומי מש י שי בי נו. רנ בה רש ים קה מי לה ח שש בנ ם זל אי וש
ה עמשי מנ בש רות  מה אמ מנ ה  רה עמשה ה.  תורה ן  תנ מנ לש ה  רה עמשה ונ ית,  אשי רי בש ה  עמשי מנ לש ה  רה עמשה א  לה אל א?  בה ה  זל ה  מה לש ה,  רה עמשה
ה, תורה יל הנ בי שש א בי לה א אל רה בש םא ני ם ל עולה הה שום של ר? מי בי דנ ה מש ה זל מל ה. בנ ן תורה תנ מנ רות בש מה אמ ה מנ רה עמשה ית, ונ אשי רי בש
תוב? ה כה ה, מנ תורה הנ ים מי לי טש בנ תש ל מי אי רה שש יי ן של מנ ל זש כה יים. וש קנ תש ם מי עולה ה, הה תורה ים בנ קי ל עוסש אי רה שש יי ן של מנ ל זש כה וש

י. תי מש םא שה ץ ל רל אה ם וה יי מנ קות שה ה חג לה יש לה ם וה י יומה יתי רי םא בש ם ל (ירמיה לג) אי

ה רה ם. עמשה עולה א הה רה בש ני רות  מה אמ ה מנ רה עמשה בנ ינו  ני שה י של פי ית, כש אשי רי ה בש עמשי מנ רות לש מה אמ ה מנ רה ה, עמשה אי םא רש ב
ית, אשי רי ה בש עמשי מנ תוב בש כה יך. וש להל י ה' אל נםכי תוב(שמות ב) אה רות. כה בש די ת הנ רל עמשל לו  ה, אי ן תורה תנ מנ רות לש מה אמ מנ
י תוב(תהלים כז)ה' אורי כה את אור, של רי קש ני זו  רוך הוא הנ דוש בה קה ת הנ מוננ י אור. אל הי יש י אור ונ הי (בראשית א)יש

גו'. א וש ירה י אי מי י מי עי שש יי וש

יענ קי י רה הי ית,(בראשית א)יש אשי רי ה בש עמשי מנ תוב בש כה י. וש נה ל פה ים ענ רי חי ים אמ להי ך אל ילה לש הש םא יי תוב (שמות כ)ל כה
קום אותו מה ים בש זי אוחמ רוך הוא, של בה דוש  קה ל הנ קו של לש ם חל הי ל, של אי רה שש יי לו  - אי יענ  קי י רה הי גו'. יש ם וש יי מה הנ תוך  בש
ים מי ענ ר הה אה ת שש י אל רי ר, המ מנ אי, אה ענ לש י אל בי רנ א לש בה א סה יסה י יי בי ל רנ אנ ת שה חנ ם אנ ענ פנ סוד, של נו הנ יש הנ ם. וש יי מנ א שה רה קש ני של
ן תי יי ח לו, ונ לנ ם? שה ן אותה תנ קום נה ה מה יזל אי ל בש אי רה שש ת יי אל ים, וש יטי לי ים שנ ני מג ים מש דולי גש רוך הוא לי בה דוש  קה ן הנ תנ נה

ח לו. לנ ה שה יהפל ם. וש יי מה שה יענ הנ קי רש ים בי להי ם אל אםתה

ר אי א בש רה קש ני רוך הוא של דוש בה קה ין הנ ם - בי יי מה ם לה יי ין מנ יל בי די בש י מנ יהי ה. וי תורה י הנ בורי ין די ם, בי יי מה תוך הנ בש
ים, ם עמכורי יי ים, מנ רי מה ם הנ יי ם מנ הי גו', של ים וש רי בה שש םארםת ני את(ירמיה ב) ב רי קש ני ה של רה ה זה ין עמבודה ים, ובי יי ם חנ יי מנ



1289

ם. יי מה ם לה יי ין מנ ים בי ילי די בש ים מנ דושי קש ל הנ אי רה שש ן יי ל כי ענ ים, וש פי נה טג ים ומש רוחי ים, סש סי כגנה מש

ם יי מנ וו הנ קה ית, (בראשית א)יי אשי רי ה בש עמשי מנ תוב בש כה א, וש וש שה יך לנ להל ם ה' אל ת שי א אל שה םא תי תוב (שמות כ)ל כה
יד רי פש לו הי אי ר, כש קל של רוך הוא לנ דוש בה קה ם הנ שי ע בש בנ שש ני י של ל מי ה, כה אי םא ורש ד. ב חה קום אל ל מה ם אל יי מנ שה ת הנ חנ תנ מי
ן גה רש ני ר(משלי טז)וש מנ אל נל מו של ם, כש קומה מש ים בי בי ינשש תש ם מי ינה ים אי דושי קש ים הנ רי תה כש הנ ה, וש לה עש מנ ה לש קומה מש ם מי אי ת הה אל
ל ד, אנ חה קום אל ל מה ם אל יי מנ שה ת הנ חנ תנ ם מי יי מנ וו הנ קה תוב יי כה רוך הוא. וש דוש בה קה א הנ לה לוף אל ין אנ אי לוף. וש יד אנ רי פש מנ
ה ר. ומה קל של ר לנ חי קום אנ מה םא בש ל וש ת,  מל קום אל מש אוי בי רה ד, כה חה קום אל ל מה ר. אל קל ת של בוענ ל שש לנ גש רוד בי ים פי שי תה

ם. הל לה ינו של אי ר של חי קום אנ מה ם לש יי מנ ים הנ כי הולש ר? הוא של קל של הנ

ת לל דל גנ תש י מי תנ ב. מה של א עי של ץ דל רל אה א הה שי דש ית, תנ אשי רי ה בש עמשי מנ תוב בש כה שו, וש דש קנ ת לש בה שנ ת יום הנ כור אל תוב זה כה
ם ה)עי ירה בי גש ה(הנ לה כנ ת הנ רל בל חנ תש ז מי י אה רי המ ת, של בה שנ יום הנ ר, בש י אומי וי ? הל יהה רותל טש ענ ת בש רל טל ענ תש ה ומי דושה קש ץ הנ רל אה הה

ם. עולה כות לה רה ים ובש אי שה יא דש הוצי ך לש לל מל הנ

ר? ה אומי ה זל ם. מנ יי מנ שה יענ הנ קי רש אםרםת בי י מש הי ית, יש אשי רי ה בש עמשי מנ תוב בש כה ך, וש מל ת אי אל יך וש בי ת אה ד אל בי תוב כנ כה
רוך דוש בה קה א הנ לה ש אל מל ין של אי ה. וש נה בה לש ך זו הנ מל ש. אי מל של ה הנ זל יך  בי ך. אה מל אי וש יך  בי הו אה אורות, זל מש לו הנ א אי לה אל
ך חי ירי תוב(ישעיה ס)וי כה ל, של אי רה שש ת יי סל נל א כש לה ה אל נה בה ין לש אי ים. וש להי ן ה' אל גי ש ומה מל י של תוב(תהלים פד)כי כה הוא, של

ד. חה כםל אל ן הנ ל כי ענ ף, וש סי םא ייאה ל

ם דה רםג אה המ ל תנ ה אנ תה אנ וש יהה,  חנ ש  פל נל ץ  רל ם של יי מנ הנ צו  רש שש יי ית,  אשי רי ה בש עמשי מנ תוב בש כה וש ח,  צנ רש םא תי תוב ל כה
ים. ני טנ קש ת הנ ים אל עי ים בולש דולי גש לו, של לה ים הנ גי דה ילה כנ הש ל תי אנ יהה. וש ש חנ פל נל ם לש דה אה י הה הי יש תוב ונ כה ך, של א כה רה קש ני של

ר קי שנ םא יש ל נו של דש מנ אן לה כה ה. מי ינה מי יהה לש ש חנ פל ץ נל רל אה א הה ית, תוצי אשי רי ה בש עמשי מנ תוב בש כה ף, וש אה נש םא תי תוב ל כה
א לה ה אל שה יד אי םא תולי ל ה, של ינה מי יהה לש חנ ש  פל ץ נל רל אה א הה תוב תוצי ן כה כי לה ת זוגו, וש בנ ה  ינה אי ת של רל חל ה אנ שה אי ם בש דה אה

ה. ן זוגה ה בל ה? זל ינה יהו מי ה, ומי ינה מי מי

ה ע. מנ רנ ענ זל רי ב זם של ל עי ת כה ם אל כל י לה תי תנ ה נה ני ים הי להי ר אל םאמל י ית, ונ אשי רי ה בש עמשי מנ תוב בש כה נםב, וש גש םא תי תוב ל כה
ר. חי ל אנ הוא של ה של בו מנ נש גש ל תי אנ ם, וש כל ילה לה הש ם, יי כל י לה יתי וי צי ם וש כל י לה תי תנ נה של

י נו. מי מי לש צנ ם בש דה ה אה עמשל ים ננ להי ר אל םאמל י ית, ונ אשי רי ה בש עמשי מנ תוב בש כה ר, וש קל ד שה עי עמך  רי ה בש נל עמ םא תנ תוב ל כה
ה. לה עש מנ יד לש עי לו הי אי רו, כש בי חמ ר בנ קל יד של עי מי י של ר. ומי קל יד בו של עי ל תה ך, אנ לל מל ן הנ יוקנ דש הוא בי של

ך ת זוגש י בנ רי גו'. המ דו וש בנ ם לש דה אה יות הה םא טוב הל ית, ל אשי רי ה בש עמשי מנ תוב בש כה ך, וש על ת רי של מםד אי חש םא תנ תוב ל כה
ך. על ת רי של מםד אי חש םא תנ ן ל כי לה ך, וש דש גש נל כש

תוב (במדבר ז) כה של נו  יש הנ וש ה.  ן תורה תנ מנ רות לש מה אמ ה מנ רה עמשה ונ ית,  אשי רי ה בש עמשי מנ רות לש מה אמ ה מנ רה עמשה נו  יש הנ וש
לום. א בו שה צה מש ני ם וש עולה ד הה ך עומי שום כה ד, ומי חה ל אל קה שש מי ד בש חה אל לו כש קש שש ש. ני קםדל ל הנ קל של ף בש כנ ה הנ רה ה עמשה רה עמשה
ל ענ ה וש וות עמשי צש ל מי ר ענ פי כנ מש א של לה םא עוד, אל ל וש לום.  שה ם בש עולה יד הה עממי הנ נו, לש בה רש ים קה מי לה ח שש בנ ם זל ן, אי ל כי ענ וש

כםל. ל הנ לום ענ יל שה טי הנ י לש די ה, כש עמשל םא תנ וות ל צש מי

ל שי מש ל הנ בה ים. אמ רי בי חמ שוהו הנ רש ה פי זל סוק הנ פה יו. הנ רומה מש לום בי ה שה מו עםשל ד עי חנ פנ ל וה שי מש תוב (איוב כה) הנ כה
ך. מל ה שש לה דש גנ אמ ך ונ כש רל בה אמ תוב (שם יב) ונ כה נו, וש תוכי ה בש תה ים אנ להי יא אל שי תוב בו (בראשית כג) נש כה ם, של הה רה בש ה אנ - זל
תוב (מיכה ז) כה עמקםב, של ה ינ יו - זל רומה מש לום בי ה שה י. עםשל יהה לי ק הה חה צש ד יי חנ תוב (שם לא) ופנ כה ק, של חה צש ה יי ד - זל חנ פנ וה
ן הוא כי לה ה, וש ם זל ה עי ים זל שורי לום קש שה ת וש מל אל בו. של הה לום אל שה הנ ת וש מל אל הה תוב (זכריה ח) וש כה עמקםב, וש ינ ת לש מל ן אל תי תי

כםל. מות הנ לי שש

ה שה עמקםב עה ם. ינ עולה לום בה ה שה בל רש ים, מנ מי לה יב שש רי קש מנ י של כםל. ומי ל הנ לום של שה הנ מות, וש לי ים הוא שש מי לה ושש
ה, עמשל םא תנ וות ל צש מי ה ובש וות עמשי צש מי ים בש חוזי ים אמ מי לה ה. ושש ת זל אל ה וש ת זל ז אל חנ אה שום של נו, מי רש מנ אה מו של לום, כש שה
יש ם, אי תה יש  עמקםב אי ינ תוב (בראשית כה) וש כה ר - של בה דה סוד הנ ים. וש מי לה א שש רה קש ן ני ל כי ענ ה, וש זל ד הנ צנ ה ובנ זל ד הנ צנ בנ
סודו ה יש ל. זל יאי רי בש ה גנ ד - זל חנ פנ ל. וה אי יכה ה מי ל (איוב כה) - זל שי מש ר הנ חי ר אנ בה ה. דה טה מנ ם לש לי שה ה וש לה עש מנ ם לש לי ם, שה לי שה

יו. רומה מש לום בי ה שה תוב (שם) עםשל כה ם, של יהל יני לום בי ה שה רוך הוא עושל דוש בה קה הנ ש, וש אי סודו מי ה יש זל ם, וש יי מנ מי

ר? ה אומי ה זל גו'. מנ ה וש תודה ח הנ בנ ל זל יב ענ רי קש הי נו וש יבל רי ה ינקש ל תודה ם ענ תוב (ויקרא ז) אי ר, כה מנ א אה חה י אה בי רנ
י רי צות, המ לות מנ חנ גו'. וש צות וש לות מנ ה חנ ל זל ענ א. וש קה וש יהה דנ לל . עה יהה לל א עה טה ר חה של ה אמ דה ונ תש הי ר, (שם ה) וש מנ אל נל מו של כש

. יהה לל א עה טה חה שום של ר, מי סי תוב חה לת כה חנ צםת וש ה? מנ אה ה בה ל מנ ענ , וש שוהה רש פי

ר לו מנ ע. אה ה, נודה ם. תודה יי ננ יו - שש מה לה כםל. שש מות הנ לי יו, זו שש מה לה ת שש ח תודנ בנ ל זל תוב ענ יהיא, כה י חי בי ה רנ נה שה
כםל. ל הנ לום של שה יו, הנ מה לה נו שש יש הנ "ו של י"ם, וה וי י וה ני ר לו, שש מנ ם? אה יי ננ ה שש ה זל מה יו לה מה לה . שש ה יהדוענ ה, תודה הודה י יש בי רנ

ת תודנ מות.  עולה הה ל  כה בש ים  מי חמ רנ ים  רי עורש תש ומי כםל,  בנ לום  שה יל  טי מנ של יו,  מה לה שש ת  ק, תודנ חה צש יי י  בי רנ ר  מנ אה
ם הי ם, של יי ננ שש ם  אותה ת מי כל רל בה תש מי ל  אי רה שש יי ת  סל נל כש של ה,  פל יה  - יהיא  חי י  בי ר רנ מנ אה ה של מנ י,  יוסי י  בי ר רנ מנ יו, אה מה לה שש
יב רי קש יהה מנ הה ך  א, כה טש יהה חי הה מו של ר, כש אי בה תש י ני רי המ , ונ י יהדוענ רי ץ המ מי ם חה חל ר, לל מנ י אה י יוסי בי כםל. רנ ל הנ לום של שה הנ

ש. מה ן מנ ול אותו גה בש
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ז? ה רומי ה זל מה ן. לש מל שה ים בנ חי שג צות מש י מנ יקי קי ן ורש מל של לולת בנ ר בש מנ אל נל מו של ר, כש סי צםת חה לת מנ ה, חנ אי םא רש ב
י ני י בש כי רש ל דנ ענ נו  מנ תש ם הי כגלה שום של גו'. מי ת וש כל פל הנ תש מי ב הנ רל חל ט הנ הנ ם (בראשית ג) לנ י הי רי עון, המ מש י שי בי ר רנ מנ אה
ה חה שש ן מי מל של יך  שי מש הנ ן, לש מל של ה בנ לולה ת בש כםל סםלל ן הנ ל כי ענ וש ה,  תורה וות הנ צש ל מי ים ענ רי עובש ם של ל אותה ענ ם,  דה אה

ש. ת קםדל חנ שש ן מי מל אותו של ד מי חה אל ם כש כו כגלה רש בה תש יי ה, וש טה מנ יון לש לש על קום הה מה הנ מי

י רי המ סוך, ונ ני ם לש יי ן ומנ מל של ן וש יי א ינ לי לוי) מה ד (תה חה קום אל ין. ומה הי ית הנ יעי בי רש נו  רש אנ י בי רי המ ך, ונ סל נל ן לנ יי ינ הו  זל וש
ן, ייש יי ם. ינ יי ייש מנ ם וש יי ן, ייש מנ ל כי ענ יעות. וש טי נש ן הנ ל אותה ת כה אל ן וש גה ת הנ קות אל שש הנ ם לש יי ים, מנ רי בה דש ת הנ נו אל רש אנ בי

ין. הוא די יש, של ני עמ הנ הוא לש קום של ייש מה הוא טוב, וש קום של מה

תוב ם הוא, כה כה יד חה מי לש ם תנ ין. אי הוא די י של מי ייש לש הוא טוב, וש י של מי לומו - ייש לש חמ ן בנ יי ה ינ רואל י של ן, מי ל כי ענ
כםל. ת הנ חנ אל מי שנ מש ר של מה שג מש ן הנ יי הו ינ ן. זל יי יה יך מי ים דםדל תוב, (שיר א) טובי כה נוש. וש ב אל בנ ח לש מנ שנ ן יש יי ינ (תהלים קד) וש
ת יב אל רי קש הנ ה לש אל ן נה ל כי ענ ין, וש הוא די ר של חי ן אנ יי ינ ש. ייש  פל י נה רי מה ן לש יי ינ ד וש אובי ר לש כה נו שי םא - (משלי לא) תש ם ל אי וש

כםל. ן בנ כי ן, וש יי א ינ ן ובה יי ר ינ ים. עובי מי חמ רו רנ עורש תש יי ין וש די ר הנ ערבנ יה י של די נו, כש בה רש קה לו בש לה ים הנ רי בה דש הנ

גו'. ן וש מל יו של לה צםק עה םא יי תוב (במדבר ה) ל כה אות, של נה ת קש חנ נש מי ט לש רה ים, פש מי עולה נות לש בה רש קה ר מי ינו סה ן אי מל של וש
ל ענ גו'. וש ן ה' וש תי תוב יי כה ה. וש כה רי ה יש לה פש נה ה וש נה טש ה בי תה בש צה תוב וש כה ין, של כםל די י הנ רי המ ים, של מי חמ ים רנ יכי רי םא צש אן ל י כה רי המ של

נו. יבל רי ה ינקש ל תודה ם ענ ים אי מי לה שש ח הנ בנ ת זל םאת תורנ ז ה, וש זל

ר, מנ אה ק וש חה צש יי י  בי ח רנ תנ ה. פה מםד תורה לש ה לי לה יש לנ צות הנ חמ בנ מו  ק. קה חה צש יי י  בי י רנ ני פש ב לי יהה יושי יהה הה קי זש י חי בי רנ
ל בה ר, אמ אי בה תש י ני רי המ ים ונ רי בי חמ שוהו הנ רש י פי רי ה המ זל סוק הנ פה גו'. הנ י ה' וש די בש ל ענ ת ה' כה כו אל רש ה בה ני (תהלים קלד) הי
ת ד אל ינחי ים לש עי יודש ה וש תורה ים בנ לי דש תנ שש מי ם של ה? אותה מונה אל י הה ני ם בש י הי ה, ומי מונה אל י הה ני ל בש ל כה ה הוא של זל ח הנ בנ של הנ
ה תורה עמסםק בנ ה לנ לה יש לנ צות הנ חמ ים בנ די עומש ם של ה, אותה מונה אל י הה ני ם בש ל אותה ח של בנ של הנ וש אוי.  רה כה דוש  קה ם הנ שי הנ

ה. י תורה רי בש די רוך הוא בש דוש בה קה ת הנ חנ אל בי שנ ל לש אי רה שש ת יי סל נל כש ים בי קי בה דש ני וש

ה, לה יש לנ צות הנ חמ ת בנ רל עורל תש פון מי צה רוחנ  וש ה  תורה עמסםק בנ לנ ה  לה יש לנ צות הנ חמ ם בנ ם קה דה אה ה של עה שה ה, בש אי םא רש ב
בות בה ה רש מה כנ ים וש פי לה ה אמ מה ת, כנ דל יא עומל הי ה של עה שה רוך הוא. ובש דוש בה קה ת הנ ת אל חנ בנ שנ ת ומש דל ת עומל יללל ה אנ אותה

דוש. קה ך הנ לל מל ת הנ חנ אל בי שנ ים לש ילי חי תש ם מנ כגלה ם, וש קומה מש ה בי מה ים עי די עומש

, רוהה אמ בי של מו  יב לו, כש שי קש הוא מנ רוך  בה דוש  קה ה, הנ תורה עמסםק בנ ה לנ לה יש לנ צות הנ חמ ם בנ קה ה וש כה זה י של מי אותו 
ל כה ה וש לה עש ל מנ ים של לוסי ם אוכש ל אותה כה י. וש ני יעי מי שש ך הנ קולי ים לש יבי שי קש ים מנ רי בי ים חמ ני גנ ת בנ בל יושל תוב (שיר ח) הנ כה של
ים יזי רי כש ה, ומנ תורה קו בנ סש עה ם של ל אותה ת של חנ בנ שש תי יל הנ בי שש ים בי כי ם שוכש ם, כגלה בונה רי ים לש רי מש זנ מש ת של חנ בנ שש תי י הנ ני בש
ך לל מל ת הנ אל חו  בש ם שנ תל ת ה', אנ אל כו  רש ם בה תל י ה'. אנ די בש ענ ל  כה ת ה'  אל כו  רש ה בה ני ים: (תהלים קלד) הי רי אומש וש

ך. לל מל ת הנ רו אל טש ם ענ תל דוש, אנ קה הנ

יך, נל פה י לש אתי ן בה ה בי יזל אי ה בש אי ת: רש רל אומל ך וש לל מל י הנ ני פש ת לי דל עומל ם, וש דה אותו אה ת בש רל טל ענ תש ת מי יללל אנ ה הה אותה וש
ית ה' בי ים בש די עומש ר, הה אומי ר וש חוזי ך? וש לל מל י הנ ני פש ם לי הל לה ח כגלו של בנ של הנ ם של י הי יך. ומי לל י אי תי רש עורנ תש ן הי ה בי יזל אי בש
או תוב (שם) שש כה של הו  ה, זל כה רה ם בש תה כה רש ך, ובי לל מל ת הנ אל ך  רי בה ים לש אויי רש לו  י ה', אי די בש ים ענ אי רה קש ני לו  ילות, אי לי בנ
ם יכל די ל יש ענ ה של כה רה בש הנ ם, וש יכל די ל יש ענ ך  רי בה תש יי דוש  קה הנ ך  לל מל הנ ים של אויי ם רש תל גו'. אנ ת ה' וש אל כו  רש ובה ש  ם קםדל יכל די יש

יא. ה הי כה רה בש

א ר יםצי הה נה תוב וש כה נו, של מל א מי מםק יוצי עה ל הל חנ ננ ן הנ ינ עש מנ יון של לש על קום הה מה ש? הנ קםדל הו  ש. מנ ם קםדל יכל די יש או  שש
ה, זל ה לה זוכל ן וש ה כי עושל ם של דה אה ש. וש ם קםדל יכל די או יש ך שש שום כה יון, מי לש ש על א קםדל רה קש ני ן הוא של דל עי קות. וש שש הנ ן לש דל עי מי
יון, לש על ש  א קםדל רה קש ני קום של מה הוא מי רוך  בה דוש  קה ת הנ אל ך  רי בה ה תש תה יון, אנ צי ה' מי ך  כש רל בה יש יו?  לה ים עה יזי רי כש ה מנ מנ

ד. חה אל כו כש רש בה תש ה תי ירה בי גש הנ ה וש תה אנ יון, של א צי רה קש ני קום של מה ך מי ך אותש רי בה הוא יש וש

אותו ל, מי אי רה שש ת יי סל נל ת כש כל רל בה תש מי קום של אותו מה ך מי ך, כה לל מל ת הנ חנ אל בי שנ ד לש חה אל יהה כש ם הה כל לה ווג של זי הנ מו של כש
ן ם? אותה יי לנ רושה י הוא טוב יש ים. מי לה רושה טוב יש ה בש אי יון ורש צי ך ה' מי כש רל בה תוב יש כה הו של כות. זל רה ך בש ין לש מי זש קום ינ מה
טוב ה בש אי יון ורש צי ך ה' מי כש רל בה ן, יש ל כי ענ ה. וש דושה קש יק הנ די ת צנ גנ רש ה דנ י אותה די ל יש ענ ך  לל מל הנ ה מי אות לה יוצש כות של רה בש

ד. חה ר אל בה כםל דה הנ ים, וש לה רושה יש

ל? אי רה שש ל יי אן ענ יך כה רי ה צה ל? מנ אי רה שש ל יי לום ענ ה שה ה זל ה, מנ פל יך - יה נל בה ים לש ני ה בה אי גו'. ורש יך וש נל בה ים לש ני ה בה אי ורש
ל לום ענ ה. שה טה מנ ה ולש לה עש מנ לום לש ה שה בל רש ה, מנ ל זל כה ה לש ר הוא זוכל של אמ כנ ה, של לה עש מנ לום לש ה שה בל רש מנ שום של א מי לה אל
ה י תורה רי בש די מות, וש עולה ל הה ל כה ח הוא של בנ ים, של תוני חש תנ ים וש יוני לש ל על ם של חה בש לום הוא שי שה הנ ם. וש תה ל, סש אי רה שש יי

לום. שה מו בנ ת ענ ך אל רי בה ן ה' יש תי מו יי ענ תוב (שם כט) ה' עםז לש כה ם, של עולה לום בה ים שה בי רש מנ

ם דה י אה ני בש ם לי הל ה ייש לה מה גו'. כנ ים וש לי לה צש סו הנ נה יום וש יהפוחנ הנ ד של ח, (שיר ב) ענ תנ י פה י יוסי בי א. רנ טה חל י תל ש כי פל נל
ם עולה י הה ני בש ירו  עי א: הה קורי רוז וש א כה יום יוצי ל יום וה כה י בש רי המ ם, של בונה י רי ני פש םא לי ט חמ םא לנ ל ם של יהל אי טה חמ ר מי הי זה הי לש
ם תוכמכל ן בש תנ נה ה של דושה קש ה הנ מה שה נש ת הנ אל ירו  עי ם! הה יכל אי טה חמ ר מי הי זה הי לש ירו  עי דוש! הה קה הנ ך  לל מל י הנ ני פש ם לי כל בש ת לי אל

דוש. קה יון הנ לש על קום הה מה הנ מי

ים, עודי ה יי מה כנ ה בש יד בה עי ם, הוא מי דה י אה ני בש ה לי ידה הורי ה לש מה שה רוך הוא נש דוש בה קה יא הנ מוצי ה של עה שה ינו, בש ני שה של
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, ענ עמשי תנ שש הי מות לש ה עולה מונה ף ושש לל אל ה בש יר אותה עמבי מנ א של לה םא עוד, אל ל יו. וש וותה צש ת מי מםר אל שש י לי די ים, כש שי נה ה ער מה כנ בש
ל מות של דש ד, בי בה כש בוש ני לש ך בי לל מל י הנ ני פש ת לי דל עומל את) וש ה. (יוצי תורה ים בנ לי דש תנ שש מי ם של בוד אותה ת כש ם אל הל אות בה רש לי וש

רות. ה עמטה מה כנ ה בש ר אותה טי ענ ל יום ומש כה ך בש לל מל בוד הנ כש ת בי לל כל תנ סש יון מי לש ד על בה כש בוש ני לש ה, בי זל ם הנ עולה הה

ת אות אל רש ים, לי ים יהמי לשי ץ שש רל אה ל הה ן של דל ן עי גנ ה בש דורה ה מש ם, הוא עושל עולה ת לה דל רל ה לה נה מנ יענ זש גי מנ ה של עה שה בש
ה ר אותה טי ענ דוש מש קה ך הנ לל מל הנ ם, וש עולה ת לה דל ך יורל ר כה חנ אנ ה, וש לה עש מנ ה לש קומה מש ה לי עולל ים, וש יקי די צנ ל הנ ם של בונה בוד רי כש
ה זל הנ ם  עולה בה את  חוטי וש ם  דה אה ל  גוף של בש יא  הי של וכש ם.  דה אה ל  גוף של תוך  ת לש סל נל כש ני וש ה  אה בה ד של ענ רות,  עמטה ע  בנ של בש
ש פל נל ים לנ לי שש הי מות של לי שש ל הנ כה ה וש זל בוד הנ כה ל הנ ה כה ת: ומנ רל אומל יהה וש לל ה עה הה מי ה תש תורה ה, הנ לה ך של חםשל ת בנ קל סל ענ תש ומי

א? טה חל תל ין הוא של די ה הנ א, מנ טה חל י תל ש כי פל יו?! נל נה פה את לש יא חוטי הי יון וש לש על ך הה לל מל זו הנ הנ

יהה אל טה חמ ר מי הי זה הי לש זו  הנ ש  פל נל ה לנ צה עי יום. הה הנ יהפוחנ  ד של תוב ענ כה לנ נו  רש זנ א, חה טה חל י תל כי ש  פל י, נל י יוסי בי ר רנ מנ אה
ה נה על בש תש יי ה של של קה יום הנ םא אותו הנ יהב ה וש זל ם הנ עולה ל הה יום של םא יהפוחנ הנ ל ד של יום, ענ יהפוחנ הנ ד של ר - ענ הי טה הי שוב לש תה וש
ל נו של מנ יענ זש גי מנ ה של עה שה בש ים, של רי בי חמ ין הנ ים בי רי אומש הו סוד של ים - זל לי לה צש סו הנ נה ה. וש זל ם הנ עולה הה את מי צי ין לה ך די לל מל הנ
את צי יום לה שםף הנ נש יי ם של רל יום, טל יהפוחנ הנ ד של תוב ענ כה הו של נו. זל מל ר מי ערבה ם מה דה אה ם הה לל ם, צל עולה ן הה את מי צי ם לה דה אה

בונו. י רי ני פש ם, יהשוב לי לל צל ר הנ ערבנ יה ים, של לי לה צש סו הנ נה ה. וש זל ם הנ עולה הה מי

ים, לי לה צש תוב הנ כה ן, של טה ד קה חה אל דול וש ד גה חה יומו, אל קי הוא בש של ם כש דה אה לה ים ייש  מי לה י צש ני ר, שש מנ ר אה זה עה לש י אל בי רנ
ל כי תנ סש הי ם לש דה אה יך  רי י צה זנ ים. אמ לי לה צש הנ סו  נה תוב וש ה כה ל זל ענ וש יומו.  קי ם בש דה אה י הה זנ ד, אמ חה אל ים כש אי צה מש ני של ם. וכש יי ננ שש
ת ל אל בי קנ נון, ומש חנ חום וש א רנ רה קש הוא ני רוך  בה דוש  קה הנ שום של ם, מי יהל לי ה עמ יודל וש דונו  י אמ ני פש ם לי נה קש תנ יו ולש עמשה מנ בש

יו. נה פה ים לש בי שה ם של אותה

זו ר,  קולה בש פוס  תה הוא  וש נו  מל מי רו  בש עה ים  לי לה צש ם  אותה של ן  יוה כי של ים,  לי לה צש הנ סו  נה וש יום  הנ יהפוחנ  של ד  ענ הו  זל וש
ר, (קהלת יב) אומי יז וש רי כש ך מנ לל מל למםה הנ יומו. ושש קי ד בש הוא עומי ן של מנ זש מו בי ה כש לה עג ך מש ל כה םא כה ל ל בה ה, אמ שובה תש

גו'. ה וש עה רה י הה מי םא יהבםאו יש ר ל של ד אמ יך ענ חורםתל י בש ימי יך בי אל ת בורש כםר אל וזש

דוש קה ם, הנ עולה הה ק מי לי תנ סש הי יו לש ים יהמה יעי גי מנ של כש יו. של עמשה ן מנ קי תנ ם לש דה יך אה רי צה יום, של יהפוחנ הנ ד של ה ענ ל זל ענ וש
י מי ל שש ה של בועה שש ה בי י אותה תי עש בנ שש י הי רי המ ה, ונ לה ה קול אה עה מש שה א וש טה חל י תל ש כי פל נל ר, וש אומי יו וש לה ה עה רוך הוא תוהל בה
י. וותנ צש מםר מי שש ה לי י בה תי דש ענ הי ים של מי עה ה פש מה כנ אי, מי דנ ד ונ הוא עי ם, וש עולה ה לה דה יהרש של ה כש י בה תי דש ענ הי י, וש ר בי קי שנ םא לש ל של
ה שה עה ים של אי טה ם חמ ה אותה אה ע. או רה ה או יהדה אה ך - או רה לל מל י הנ ני פש יהשוב לי ה של עה שה ד, בש ם הוא עי דה אה הה יל וש ן, הואי כי לה
בונו י רי ני פש ם לי יהל לי ה עמ םא יודל ם ל יד - אי גי ם לוא ינ בונו. אי ת רי ונ צש ל מי ר ענ בנ עה ר של בה דה רור הנ בי ע בש ם. או יהדה הל ן בה בוני תש הי וש
בונו, י רי ני פש עממםד לי יך ינ אי ח וש תנ חו לו פל תש פש יך יי ונו, אי א עמ שה יי של ונו. וכש א עמ שה נה ה, וש זל ם הנ עולה ן הה א מי ייצי של תוב) כש ה כה (מנ

תוב. א כה טה חל י תל ש כי פל ה נל ל זל ענ וש

ל ך. כה יתל רי בש נו בי רש קנ םא שי ל נוך וש חמ כנ םא שש ל נו וש תש אנ םאת בה ל ז ח, (תהלים מד) כה תנ א פה בה י אנ בי א. רנ טה חל י תל ש כי פל נל
םא ל נוך, וש חמ כנ םא שש ל ינו. וש לי או עה ה בה לה עש מנ לש ים של יני די ל הנ א כה לה ינו! אל לי או עה לו בה ל אי יות כה הש יך לי רי יהה צה נו, הה תש אנ םאת בה ז
ת ח אל כנ שה לו  אי ה, כש עמסםק בה ה לנ םא רוצל ל וש ה  י תורה רי בש ה די שונל י של ל מי נו, כה דש מנ אן לה כה ך. מי תל י תורה רי בש די נו  חש כנ שה

רוך הוא. דוש בה קה ל הנ מו של יא שש ה הי תורה ל הנ י כה רי המ רוך הוא, של דוש בה קה הנ

ל של מו  שש ר בי קי שנ מש של לו  אי ה בו, כש שומה רש של זו  הנ ש  קםדל ית הנ רי בש ר בי קי שנ מש י של ל מי כה ך, של יתל רי בש בי נו  רש קנ םא שי ל וש
נו חש כנ ם שה תוב (שם) אי כה ה, של זל תוב הנ כה ה לנ ר מודל חי א אנ רה קש ם. ומי דה אה שום בה ך רה לל מל ל הנ מו של שש שום של ך, מי לל מל הנ
יא הי ה של תורה י הנ זוהי נוך (וש חש כנ םא שש ל ר וש מנ אל נל מו של ינו, כש להי ם אל נו שי חש כנ ם שה ר. אי ל זה אי ינו לש פי רםש כנ פש ני ינו ונ להי ם אל שי
אן? ר כה קל של ה הנ ד. מה חה ר אל בה כםל דה הנ ך. וש יתל רי בש נו בי רש קנ םא שי ל ר וש מנ אל נל מו של ר, כש ל זה אי ינו לש פי רםש כנ פש ני ינו). ונ להי ם אל שי
זו ית הנ רי בש ת הנ ר אל שומי י של ל מי כה ה. של זל ת בה זל ה אוחל תורה ן הנ כי לה זו, וש ית הנ רי בש ר בנ קי שנ ת ומש רל חל שות אנ רה יו לש פה ש כנ רנ פה של

ה. תורה ל הנ כה ר בש קי שנ לו מש אי ה כש זל ר בה קי שנ מש י של ה, ומי תורה ל הנ ת כה ר אל מנ לו שה אי כש

תוב? ה כה מול מנ ני ן של יוה כי ה.  תורה ת הנ ר אל מנ הוא שה ר של מנ אל נל םא  ל י  רי ם המ הה רה בש אנ מול  ני ם של רל ה, טל אי רש םא  ב
מול ני שום של כםל מי הנ י. וש תורםתה י וש קותנ י חג ותנ צש י מי תי רש מנ שש מםר מי שש יי י ונ קםלי ם בש הה רה בש ע אנ מנ ר שה של ב אמ קל (בראשית כו) עי
תוב, ק כה חה צש יי ף בש ה. אנ תורה ל הנ ת כה ר אל מנ לו שה אי יו כש לה ה עה לל עמ אוי, מנ רה ר אותו כה מנ שה דוש וש קה ם הנ רםשל ם בו הה שנ רש ני וש

ית. רי ה בש תורה את הנ רי קש ה ני ל זל ענ ק. וש חה צש ת יי ים אל קי י אה יתי רי ת בש אל (בראשית יז) וש

בוד כה ה ולש זל ם הנ עולה בוד בה כה ה לש כה ה, זה ר בה קי שנ ה לש צה םא רה ל זו וש ית הנ רי בש ת הנ ר אל מנ ף שה יוסי שום של ה, מי אי םא רש ב
דות תוב (תהלים פא) עי כה תוכו, של בש מו  ת שש ה אל רה שש הוא הי רוך  בה דוש  קה הנ א של לה םא עוד, אל ל וש א,  בה ם הנ עולה בה

א. בה ם הנ עולה ת הה כנ רש בי ה ולש זל ם הנ עולה ת הה כנ רש בי ה לש כה זה מו. וש ף שה יהוסי בי

ה כה זו, זה ית הנ רי בש ת הנ ר אל מנ ף שה יוסי שום של גו'. מי ר לו וש דה כור שורו הה תוב (דברים לג) בש ק, כה חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
יהה ין הה יהמי םאל? בש מ הוא שש ר של בה דה ך בש רי בה תש ה הי מה ך, לה ם כה ה, אי הודה י יש בי ר לו רנ מנ ן. אה בה רש קה אשון לש הוא רי שור, של בש

ם. עה בש י יהרה אי טה ל חמ ן ענ גי יה י של די ר לו, כש מנ םאל. אה מ שש הנ י שור מי ני תוב (יחזקאל א) ופש י כה רי המ יך, של רי צה

י תי שש ה בי חוזה אמ זו  ית הנ רי בש הנ זו, של ית הנ רי בש ת הנ ר אל מנ ף שה יוסי ן של יוה כי ה, של זל תוב הנ כה נו בנ דש מנ ר לו, סוד לה מנ אה
ה גה רש יא דנ זו הי ה הנ רה פה הנ ה, של מה דג ה אמ רה ת פה שנ רה פה נו בש דש מנ לה מות. וש שי או בש רש קש ה ני לה עש מנ גות לש רה י דש תי ן שש אותה גות, וש רה דש
יו. נה רש ם קנ אי י רש ני רש קנ ר לו וש דה כור שורו הה הו בש זל א שור, וש רה קש ה ני רה ל פה ווג של זי הנ יונות, וש לש גות על רה י דש תי ן שש אותה ת מי חנ אנ
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רות, חי אמ ל הה ל כה יא ענ ה הי יונה לש ן על רל יו. קל נה רש ם קנ אי י רש ני רש קנ א וש לה ם, אל עולה ל הה ה של זל שור הנ מו הנ םא כש ל אי. וש דנ ר לו ונ דה הה
ץ. רל י אה סי פש יו אנ דה ח ינחש גנ ננ ים יש מי ם ענ הל ן - בה ל כי ענ וש

רות שה קש יונות ני לש גות על רה י דש תי ן שש דוש, אותה קה ם הנ רםשל ת אות הה ר אל שומי י של ל מי כה ע של מה שש א, מנ בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ן יוה כי נו. של ת בש חנ אנ וש ת הוא,  חנ - אנ כגיות  לש י מנ תי שש ה בי כה זה ן  כי לה וש יון,  לש על בוד  כה בש רו  טש ענ ולש כםל  בנ מםר אותו  שש לי בו, 

כםל. הנ ה מי יבה בי ית חמ רי בש ן הנ כי לה ם, וש עה בש יהרה כות לש לש מנ ה הנ נה תש יות, ני רי כש ים נה שי נה ק בש בנ דש ך ני לל מל למםה הנ שש של

ים חי תה פש ל הנ ל כה ח של תנ פל יא הנ הי ה, של ינה כי שש ר לנ שה קש ן, ני יד בי מולי ה של זל ם הנ דה אה עון, הה מש י שי בי ר רנ מנ ך אה שום כה מי
ם שי ר בנ שה קש ני ח של תנ פל ים, הנ יוני לש על ים) הה רי תה כש ל הנ ל כה ח של תנ פל יא  הי ה, של ינה כי שש ר בנ שה קש ני מול,  ני ה של זל ינוק הנ תי הנ (וש
ה עה שה הוא, ובש רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש מור לי ינוק שה תי אותו  א מי יוצי ם של דה אותו  וש עון)  מש י שי בי ר רנ מנ אה דוש. (של קה הנ
תוב, כה ך  שום כה ם. ומי עולה ת הה יל אל צי ם ומנ אותו דה רוך הוא בש בה דוש  קה יחנ הנ גי שש ם, מנ עולה ים בה יני ים די רי עורש תש מי של
כםל הנ ה. וש נה ים שה מוני בורםת שש גש ם בי אי תוב (תהלים צ) וש כה ר. וש כה ל זה ם כה כל מול לה ים יי ת יהמי ננ מם ן שש (בראשית יז) ובל

ד. חה ל אל קה שש מי ה בש עולל

ם תוב (ירמיה לג) אי כה ים, של די מות עומש עולה ל הה כה ד, וש סל חל ם בש שי בנ תש הי ם לש עולה ה הה ם זוכל דה אותו הנ ינו, בש ני שה
ה? לה יש לה ם וה ה יומה מה ל לה בה א, אמ ילה י מי יתי רי םא בש ם ל גו'. אי ץ וש רל אה ם וה יי מנ קות שה ה חג לה יש לה ם וה י יומה יתי רי םא בש ל

ין ד די חה ינו, אל ני שה ים, וש רי תה כש ל הנ ל כה ח של תנ פל ם הנ הי ד וש חה אל ים כש די חמ אנ תש ים מי רי תה י כש ני ינו, שש ני עון, שה מש י שי בי ר רנ מנ אה
ד חה אל וש ין  די ד  חה אל ה,  בה קי נש ד  חה אל וש ר  כה זה ד  חה אל ינו,  ני שה (וש ה.  בה קי ונש ר  כה זה ה,  זל ם  עי ה  זל ים  מי שש בנ תש ומי ים,  מי חמ רנ ד  חה אל וש

רנחממיים).

ה ם זל שי בנ תש הי י לש די דםם. וכש ד אה חה אל ן וש בה ד לה חה ך) אל שום כה ין. (ומי רוי די ה שה בה קי נש ד הנ צנ ד, ובש סל רוי חל ר שה כה זה ד הנ צנ בש
ין די ד. בש סל חל ין וש די ה, בש לה יש לה ם וה יומה ם בש הל ת בה זל זו אוחל ית הנ רי בש הנ ה. וש זל ה בה ים זל רי שש קנ תש ם מי ך) הי שום כה ה, (מי ם זל עי
ם. יהל ני שש ת בי זל אוחל ה, של לה יש לה ם וה את יומה רי קש ני ית של רי בש י הנ זוהי כםל. וש ם בנ שי בנ תש ד, ומי סל חל ה בש ך שורל ר כה חנ אנ ה, וש אשונה רי בה

ה, לה יש לה ם וה יומה ז בש יו, הוא אוחי ל יהמה כה ה  א בה םא חוטי ל אוי וש רה כה זו  ית הנ רי בש ת אות הנ מםר אל שש ה לי זוכל י של ומי
ך לי הנ תש תוב (בראשית יז) הי כה ם, של לי א שה רה קש ם ני הה רה בש ן אנ כי לה א. וש בה ם הנ עולה הה ה וש זל ם הנ עולה מות, הה י עולה ני שש ה לי זוכל וש
ה ול צנ ם יש תוב (תהלים מב) יומה כה ה, של לה יש לנ ם וה יומה ם, בש יהל ני שש ה בי כה זה של ם? כש לי א שה רה קש י ני תנ ימה אי ים. וש מי ייה תה הש י ול ננ פה לש
ן יוה מול. כי ני ד של ם ענ לי יום שה קי ד בש סל חל יים בו הנ קנ תש םא הי ל ם, וש הה רה בש ש אנ ם יהרנ יהל ני י. ושש מי ירםה עי ה שי לה יש לנ דו ובנ סש ה' חנ

ם. לי א שה רה קש ני ם, וש יהל ני שש ה לי כה זה יים בו וש קנ תש מול, הי ני של

ר תל כל הנ הו  זל ל,  אםהל ח הה תנ פל יום.  הנ חםם  כש ל  אםהל ח הה תנ פל ב  יםשי הוא  וש יח)  תוב (בראשית  כה ינו, של ני שה של מו  כש
ח תנ ה) פל זל א (לה קורי ך  לל מל ד הנ וי דה ים, וש רי תה כש ר הנ אה ל שש של דוש  קה ן הנ כה שש מי ל הנ כה ח לש תנ יא פל הי ך, של לל מל ל הנ י של ירי עמשי הה
ל אור של יר הה אי מי של יום, כש חםם הנ ה'. כש ר לנ ענ שנ ה הנ תוב זל כה ק, וש דל י צל עמרי י שנ חו לי תש תוב (תהלים קיח) פי כה ק), של דל (צל
ם ית יומה רי את בש רי קש ן ני כי לה וש מול,  ני של בו? כש מו  יש קנ תש י הי תנ ה. מה זל ב בה ה - יהשנ זל ב בה יהשנ של מו  לו, כש ק גורה לל ד, חי סל חל הנ
ה זל ח הנ תנ פל ל הנ ה ענ שורל ח? של תנ פל ל הנ ח ה' ענ סנ ה ופה ה זל ח. מנ תנ פל ל הנ ח ה' ענ סנ תוב (שמות יב) ופה ינו, כה ני ה. שה לה יש לנ וה

גו'. ית וש חי שש מנ ן הנ תי םא יי ל ך, וש שום כה ם. ומי שי בנ תש הי ד לש סל חל

ר, םא יותי ל ק וש דל ר צל א גי רה קש ה, הוא ני ינה כי שש י הנ פי נש ת כנ חנ ס תנ נה כש ני מול וש ר ני גי הנ של ינו, כש ני י שה רי ר, המ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ם? יהל ני שש כו לי זה ה של לה יש לנ ם וה ר יומה ה אומי תה אנ ק, וש דל ל צל ר של תל אותו כל ס לש ני כה הי ה לש אי, זוכל דנ ק ונ דל ר צל גי

ע ע רנ זנ גל א מי בה י של מי ת, לש מל ע אל זנ גל דוש ומי ש קה שםרל א מי בה י של ה מי ינו דומל י, אי ני ר בש זה עה לש עון, אל מש י שי בי ר לו רנ מנ אה
ת. מל ע אל רנ ק כגלה זל שורי יך  תי עש טנ י נש נםכי אה ם, (ירמיה ב) וש הל תוב בה ל כה אי רה שש יי ים. בש שי ים קה עי ים רה לי עה ל גש של ש  שםרל ומי

ם. תה מה רש ים זי ת סוסי מנ רש זי ם וש רה שה ים בש מורי ר חמ שנ ר בש של תוב, (יחזקאל כג) אמ ה כה רה ה זה י עמבודה די מות עובש אג בש

ם ה, כגלה מה זגהמ ל הנ ם כה הל ה מי קה סש י ופה יננ ר סי הנ מו בש שש בנ תש הי ע של זנ ת, גל מל ל אל ע של רנ ים זל דושי ל קש אי רה שש ך, יי שום כה ומי
י די מות עובש אג ל בש בה כםל. אמ ים בנ מי לי יות שש הש ה לי לה יש לה וה ם  ל יומה ה של דושה קש ית הנ רי בש ים בנ סי נה כש ני ם  כגלה וש ים,  מי שש בנ תש מי
י די עובש בש ינו, טוב של ני שה ך  שום כה ה דורות. ומי לשה ד שש ענ לו  פי אמ ה, ונ מה זגהמ ת הנ ם אל הל יר מי עמבי הנ ה לש של ה קה רה ה זה עמבודה

אי. דנ ק ונ דל ר צל ך גי שום כה כו', ומי לות וש זה ים ומנ בי כוכה

ים תוני חש ים תנ רי תה כש ם בי ים הי רויי שש מולו  ני ם של רל ה, טל רה ה זה י עמבודה די מות עובש א, אג בה א סה נונה מש ב הנ ר רנ מנ אה של
ל (של דוש  קה הנ ר  תל כל בנ ים  ם שורי הי מולו,  ני וש רו  יש גנ תש הי של ן  יוה כי ם.  יהל לי עמ ה  ה שורה אה מש טג רוחנ  וש ים,  דושי קש ם  ינה אי של
י ני ים בש דושי ל, קש אי רה שש ל יי בה ם. אמ יהל לי ה עמ ה שורה דושה רוחנ קש ים, וש תוני חש תנ ים הנ רי תה כש ר הנ אה ל שש ה ענ שורל ה) של ינה כי שש הנ
ים, מולי ני ה של עה שה ה בש דושה קש ה הנ מה לי שש ה הנ מונה אל לה סו  נש כש ני י, וש יננ ר סי הנ בש מו  שש בנ תש הי ים, וש שי רה שה ים וש עי זה ל גש ים של דושי קש

יום. ם הנ כל ים כגלש יי ם חנ יכל להי ה' אל ים בנ קי בי דש ם הנ תל אנ תוב (דברים ד) וש כה כםל, של ים בנ ם שורי הי

ר של י אמ םאת לי ז י נםחנ  י מי ר, (ישעיה נד) כי מנ י אה י יוסי בי גו'. רנ ה וש לה זי גש ת הנ יב אל שי הי ם וש שי אה א וש טה י ילחל יהה כי הה וש
םא ל תוב (שם ט) וש כה ץ, וש רל אה ל הה יו ענ בול הה מנ י הנ תוב (בראשית ז) ומי ה, כה של ה קה זל סוק הנ פה . הנ י נםחנ עמבםר מי י מי תי עש בנ שש ני
ם י?! הי םאת לי י. ז םאת לי י נםחנ ז ימי תוב כי אן כה כה , וש י נםחנ םא מי ל בול, וש מנ י הנ תוב מי בול. כה מנ י הנ מי ר עוד מי שה ל בה ת כה רי כה יי

יות! הש יך לי רי יהה צה י הה לי

ינו, ני שה של ם.  הל בה חנ  בי תנ שש ומי חנ  מי שה הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ם,  עולה בה ים  בי רנ תש מי ים  יקי די צנ של כש ינו,  ני שה ך  כה א  לה אל
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יל טי לו, ומנ לה גש בי ך  רי בה תש ם מי עולה ל הה כה ם, וש עולה לום בה יל שה טי יהכול הוא מנ בש א בו, כי צה מש ני ם וש עולה יק בה די רוי צנ שה של כש
י. ה לי עמשל לום ינ י שה לום לי ה שה עמשל י ינ זי עג מה ק בש זי תוב (ישעיה כז) או ינחמ כה נו? של ן לה יי ננ ה. מי לה עש ל מנ יהא של לש מנ פה לום בש שה
בות אה הה של  - י  לי ה  עמשל ינ לום  שה ה.  בה קי ונש ר  כה זה ה  רל שש מנ של  - י  לי לום  שה ה  עמשל ינ א  לה אל ה?  מה לה אן  כה לומות  שש י  ני שש

ים. כי רש בה תש מי

שום כםל. ומי לום בנ ים שה די קש מנ י, של ה לי עמשל לום ינ ים, שה כי רש בה תש בות מי אה הה של י, כש י יוסי בי ר רנ מנ ם? אה יהל יני ה ייש בי מנ
רוי שה של ש  חה נה ר הנ ערבנ יה י של די א כש לה לום? אל אן שה ים כה די קש םא הי ם ל ענ טנ ה הנ י, מה לום לי ה שה עמשל ינ ם.  לום קודי שה ך  כה

לום. ך שה ר כה חנ אנ ה, וש עמשל ים ינ די קש ך הי שום כה קומו, ומי מש רות בי שש ר לי כה זה םא הנ יהב ה, וש אשונה רי ה בה בה קי נש בנ

יש אותו אי שום של ם, מי עולה ים בה טי םא שולש ל ים וש רי עורש תש םא מי ים ל יני די ם, הנ עולה רוי בה יק שה די צנ ן של מנ זש ינו, בי ני שה
ילו. בי שש יים בי קנ תש ם מי עולה הה בודו, וש כש ה בי רוך הוא רוצל דוש בה קה הנ ם, וש עולה יק הוא אות בה די צנ

יק די צנ הנ הוא, אותו  רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש ים לי עי שה ים רש אי צה מש ם ני עולה י הה ני בש ן של מנ זש י, בי י יוסי בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה
ה ם. מה מה ייס עי פנ תש יי ם וש עולה ל הה ים ענ מי חמ ש רנ קי בנ יש י של די מו, כש ר עי בי דנ רוך הוא מש דוש בה קה ה) הנ ם, (רוצל עולה א בה צה מש ני של
דו בנ לש מו  עי יב  יטי הי לש לו  ר  אומי ם.  עולה הה ל  של ים  עי שה רש הה ם  אותה ל  ענ מו  עי ר  בי דנ מש הוא?  רוך  בה דוש  קה הנ ה  עושל
ייס פנ תש יי י של די ם כש עולה ל הה ל כה ת של אל חנ  לוקי וש לו  ת של ב אל יק? עוזי די צנ ל אותו  של כו  רש י דנ הי ם. מנ ת כגלה יד אל מי שש הנ ולש

ם. מה רוך הוא עי דוש בה קה הנ

ה כה סי ל מנ גל ם עי הל לה שו  ל, (שמות לב) עה אי רה שש יי או  טש הוא, חה רוך  בה דוש  קה הנ ר לו  מנ אה ה, של מםשל נו? מי ן לה יי ננ מי
י בודי יל כש בי שש ם בי ה, אי ר מםשל מנ ה אה עה שה ה  אותה גו'. בש ם וש ידי מי שש אנ י וש ני מל ף מי רל ר לו, הל מנ גו'. עוד אה וש לו  וו  חמ תנ שש יי ונ
יהד - י. מי בודי יל כש בי שש ם בי עולה ל הה ל כה ה של ת זל י אל תי בש זנ עה רו של םאמש םא י ל ת, וש ול י מה ם - טוב לי עולה ן הה ל מי אי רה שש דו יי מש יגשש
ם ה אי תה ענ תוב וש כה ל, של אי רה שש יל יי בי שש קומות בי ה מש מה כנ ה בש יתה מי לש מו  צש יט ענ הושי יו. וש להה י ה' אל ני ת פש ה אל ל מםשל חנ יש ונ
הוא רוך  בה דוש  קה ל הנ חנ מה ד של ם ענ שה ה מי ז מםשל םא זה ינו, ל ני שה גו'. וש וש ך  רש פש סי א מי י נה ני חי ן מש יי ם אנ אי ם וש אתה טה א חנ שה תי
י תי חש לנ ר ה' סה םאמל י תוב, (במדבר יד) ונ כה מו. וש ענ עמשות לש ר לנ בל ר די של ה אמ עה רה ל הה ם ה' ענ חל נה יי תוב, ונ כה הו של ל. זל אי רה שש יי לש

ך. רל בה דש כי

ר מנ ה? אה ה עושל תה ה אנ י מה לי , וש ר לו נםחנ מנ גו'. אה י וש ננ פה א לש ר בה שה ל בה ץ כה נםחנ קי ים לש להי ר אל םאמל י תוב, ונ נםחנ כה לו בש אי וש
ם יי מנ הנ דו  יהרש וש ם,  עולה ל הה ים ענ מי חמ רנ ש  קי םא בי ל וש ר.  י גםפל צי ת עמ בנ תי ך  ה לש גו' עמשי וש ך  תה י אי יתי רי ת בש י אל מםתי קי המ ונ לו, 
ים מי חמ ש רנ קי םא בי ל ים, של לויי יו תש ם הה בו הי אי, של דנ י נםחנ ונ . מי י נםחנ תוב מי ך כה שום כה ם. ומי עולה י הה ני ת בש ידו אל בי אל הל וש

ם. עולה ל הה ענ

ר (במדבר ל) מנ אל נל מו של ל, כש יהחל ה. ונ מה דה אמ יש הה ל נםחנ אי יהחל תוב (בראשית ט) ונ כה ה של י, מנ י יוסי בי ר רנ מנ אן אה כה מי
ר בה ים. דה מי חמ ם רנ יהל לי ש עמ קי םא בי י ל ם, כי עולה י הה ני דו בש מש שש לו הג לה גש בי ה, של מה דה אמ יש הה ה חםל. אי עמשה ננ רו, של בה ל דש םא יהחי ל
ת ל עוד אל לי קנ ף לש םא אםסי תוב ל כה ים, של אשוני רי הה דו  מש שש הג ר של חנ אנ ה לש מה יש קנ תש הי ילו  בי שש בי ה - של מה דה אמ הה יש  ר אי חי אנ

גו'. ם וש דה אה עמבור הה ה בנ מה דה אמ הה

א לה ר? אל ה אומי ה זל י, מנ םאת לי י, ז י יוסי בי ר רנ מנ מו. אה ל שש או ענ רש קש ני ם של רנ הוא גה , של י נםחנ או מי רש קש ם ני ינו, הי ני שה
םאת" ם. "ז י אותה יתי רי םאת" בש י "ז ני אמ תוב ונ כה ם, של עולה םאת בה ה ז לל גנ אמ י של מו לי רש י נםחנ גה רוך הוא, מי דוש בה קה ר הנ מנ אה
ם רנ י גה םאת. ומי ז מוז בש רה י של מי בוד שש כש א לי לה יחנ אל גי שש מנ י של ין מי ר אי לומנ ן, כש נה עה י בל תי תנ י נה תי שש ת קנ גו'. אל ית וש רי בש אות הנ

. י נםחנ לו? מי

י םאת. ומי ז אות הנ יו לה יהמה ם בש עולה יך הה רי םא צה ל יו, וש יהמה זו בש ת הנ של קל ה הנ לה גנ תש םא מי ל יק של די יד צנ סי חה ן לש ימה אן סי כה מי
ם עולה יך הה רי םא צה ל אי, של ן יוחנ עון בל מש י שי בי מו רנ יו, כש לה ן עה גי הה אוי לש רה ם וש עולה ל הה ים ענ מי חמ ש רנ קי בנ מש הוא? אותו של

ם. עולה ן בה ימה יהה אות סי י הוא הה רי המ םאת, של ז אות הנ ת הה יו אל יהמה בש

תוב (שמואל-ב כג) כה ה של מנ נו  יש הנ ה, וש ל אותה טי בנ םא מש ל ה של לה עש מנ ם לש עולה ל הה ה ענ רה זש גש ני ה של רה זי ה גש תה יש םא הה ל של
דוש קה הנ יק. של די יהכול? צנ בש רוך-הוא כי דוש-בה קה ל בנ י מושי ם. ומי דה אה ל בה הוא מושי רוך  בה דוש  קה ם. הנ דה אה ל בה מושי

ל. טי בנ הוא מש ר, וש רוך הוא גוזי בה

ה אה רה יו וש ינה ים עי רי ת) לוד, הי רנ עה ר (מש ענ ל שנ ת של לל דל ל הנ ב ענ יהה יושי ד הה חה יום אל אי של ן יוחנ עון בל מש י שי בי מו רנ כש
ר לו מנ יהרםק. אה חםר וש ש שה מל של ה בנ אה רש ני אור, וש ך הה שנ חש ם נל יי תנ ינש ים. בי מי עה לש פש ה שה ה אורה ירה תי סש הי ה, וש ירה אי ש מש מל של הנ של
יענ הודי ה לש רוך הוא רוצל דוש בה קה הנ ה, וש לה עש מנ ה לש רה זי ה גש רה זש גש אי ני דנ י ונ רי המ ה של אל רש ני י, וש ני י בש רנ חמ םא אנ נו, ב ר בש זה עה לש י אל בי רנ לש
יענ מודי ד של ה ענ עושל ינו  הוא אי רוך  בה דוש  קה הנ וש ה,  לה עש מנ לש ר  זנ גש ני ר של בה דה הנ לוי אותו  ים יום תה לשי אי שש דנ ונ י, של לי

ים. יאי בי נש יו הנ דה ל עמבה ה סודו אל לה ם גה י אי ר כי בה ים דה להי ה ה' אל עמשל םא ינ י ל תוב (עמוס ג) כי כה הו של ים. זל יקי די צנ לנ

שונו) לש בי ש  יהה לוחי הה , (וש תוחנ יו פה א, ופי יהה בה הה ד של חה אל ש  חה נה או  ם. רה רל אותו כל סו לש נש כש ים, ני כי יו הולש הה ד של ענ
ה אה רה וש יו  ת פי אל יך  מי נש ש, הי חה נה הנ ך  כנ ש, שה חה נה הנ םאש  ר בש ה יהדו  כה הי וש עון  מש י שי בי יו רנ דה גה ר בש עי ר. ני פה עה ץ בל רל אה ט בה לוהי וש
צוי אי מה ן יוחנ עון בל מש י שי בי י רנ רי המ יון של לש על הה ש  חה נה הנ אותו  מםר לש אל ול ך  ש, לי חה נה ש  חה נה ר לו:  מנ ת. אה של רוחל שונו  לש
ך ר, כה פה עה ב הל קל נל ר לש זנ תון חה חש תנ הנ ם של שי י, כש ני ר אמ ר: גוזי מנ אה ד, וש חה ר אל פה ל עה ב של קל נל לש םאשו  ת ר יס אל ני כש ם. הי עולה בה

ה. בה הום רנ ב תש קל נל זםר לש יון ינחמ לש על הה
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ם. כל קומש מש לי סו  נש כה ת, הי ול מה י הנ ני מג ד: מש חה קול אל עו  מש ים, שה לי לש פנ תש מי יו  הה ד של ה. ענ לה פי תש עון בי מש י שי בי רנ ש  חנ רה
עון, מש י שי בי יך רנ רל שש ן. אנ ל אותה טי אי בי ן יוחנ עון בל מש י שי בי י רנ רי המ ם, של עולה םא שורות בה ים ל יתי חי שש מנ ל הנ כות של מנ הנ
ז אותו חנ אה ע של מה שש מנ גו', של ה וש ל מםשל חנ יש תוב (שמות לב) ונ ה כה מםשל ם. בש עולה י הה ני ל בש ל כה ך ענ בודש כש ה בי ך רוצל בונש רי של

ל. טי בנ ה מש תה אנ ר, וש יים. הוא גוזי קנ רוך הוא מש דוש בה קה הנ ר, וש עון גוזי מש י שי בי ה רנ תה אנ גוד, וש רש פנ

ס ננ כש ם. ני שי בנ תש ם הי עולה הה אי של דנ עון, ונ מש י שי בי ר רנ מנ חור. אה שש הנ ר אותו  בנ עה וש ש  מל של יר הנ אי הי ה של אה רה ך  ין כה בי
ב? הי קות אה דה יק ה' צש די י צנ ם כי ענ טנ ה הנ ימו. מה ני זו פה ר ילחל ב יהשה הי קות אה דה יק ה' צש די י צנ ש, (תהלים יא) כי רנ דה יתו וש בי לש
נו מל ים מי מי חמ ש רנ קי בנ ים לש יכי רי צש ם, של עולה ל הה ל כה ים של יוני לש על ים הה ני פה ימו? הנ ני ה פה ה זל ימו. מנ ני זו פה ר ילחל יהשה שום של מי

ים. יכי רי צש ה של ל מנ ל כה ענ

ר ה יהשה ה זל זו. מנ ים ילחל רי שה יש ימו, או  ני ה פה זל ר ילחל יות יהשה הש לי יך  רי יהה צה ך, הה ם כה נו, אי ר בש זה עה לש י אל בי ר לו רנ מנ אה
ל ז"א, ם של י עולה ימי ים. וי רי תה סש ני ל הנ ר כה תנ סש דוש, ני קה יק הנ תי ענ ל הה ם של דל י קל מי ם יש אותה יון של לש ר לו, סוד על מנ זו? אה ילחל

אות. רש יך לי רי צה ה של ר מנ ך יהשה רל דל ים בש ם) רואי הי ימו, (של ני ים פה אי רה קש ם ני הי של

ה, טה מנ ם לש דה אה י הה ני ל בש ם של יהל עמשי ים מנ רי שי כש ה של רואל ם וש עולה יחנ בה גי שש רוך הוא מנ דוש בה קה הנ ה של עה שה ינו, בש ני שה של
ה ים. מה כי רש בה תש ם מי כגלה ים, וש רי תה סש ים ני ני פה ים בש ני פה ם הנ ל אותה ים כה לי כש תנ סש ין, ומי פי נש יר אנ עי זש דוש בי קה יק הנ תי ענ ה הה לל גנ תש מי
תוב כה הו של ה. זל םאלה מ ה ושש ינה ים יהמי םא סוטי ל ר, של ך יהשה רל דל לו בש אי לו בש ים אי לי כש תנ סש מי שום של ים? מי כי רש בה תש מי ם של ענ טנ הנ
מות עולה ל הה כה וש מות.  עולה ל הה ים כה כי רש בה תש מי ד של ענ ה,  זל ת  ה אל זל ים  קי שש ומנ ים  כי רש בה תש ם מי כגלה וש ימו.  ני פה זו  ילחל ר  יהשה

ד. חה מו אל ד ושש חה א ה' אל רה קש ז ני אה ד, וש חה אל ים כש אי צה מש ני

ים רי עורש תש ז מי אה וש ים,  ני פה ים בש ני ים פה יחי גי שש ין מנ אי וש דוש,  קה יק הנ תי ענ ר הה תה סש ני ים,  בי רנ תש ם מי עולה י הה אי טה חמ של וכש
ה י רואל יתי יי תוב (דניאל ז) הה כה הו של ה. זל לל גנ תש םא מי ל תום וש ים סה יהמי יק הנ תי ענ ים, וש אות עולי סש כי הנ ם, וש עולה ים בה יני די הנ
ים קי שש מנ ים, של יוני לש על ים הה רי תה כש ם הנ אותה מו, של אות הורש סש כי הנ ד של ב. ענ ים יושי יהמי יק הנ תי ענ מו וש אות הורש סש כי הנ ד של ענ
ים כי פש הנ ז מש אה ה. וש לל גנ תש םא מי ל ב וש ים יושי יהמי יק הנ תי ענ בות. וש אה ם? הה י הי ם. ומי יומה קי ם בש ידה עממי הנ ים לש רי חי אמ ל הה ת כה אל

ין. די ים לש מי חמ ם רנ עולה ל הה ים של עי שה רש הה

ל ים ענ טי ה, שולש בורה גש ל הנ ל של קי מנ ים בנ זי אוחמ ם, וש הל לה פות של לי קש ים, הנ קי חג י הנ רי ים שומש אי ם יוצש אי ד הה צנ ינו. מי ני שה
ים, רי סי חמ מות  עולה הה ים  אי צה מש ני ז  אה וש ש.  מה מנ ה'  ל  ענ ה',  ל  ענ ים  די נועה הנ טו)  (במדבר  ר  מנ אל נל של מו  כש ים,  מי חמ רנ הה

ה. טה טה ם קש כגלה ת בש רל עורל תש ים, ומי מי לי ם שש ינה אי ים) של שורי (קש

ים מי חמ ים רנ רי עורש תש ומי ים,  רי עובש וש ים  יני די ים הנ מי שש בנ תש י מי זנ ה, אמ טה מנ לש ם  יהל עמשי ים מנ ירי שי כש ם מנ דה י אה ני בש של וכש
ים, חומי ני ה וש חה מש ים שי אי צה מש ים, ני מי חמ ים רנ רי עורש תש מי של ה. וכש של קה ין הנ די ן הנ ר מי עורי תש מי ע של רה הה ל אותו  ים ענ טי שולש וש
ע נה כש ני ה) של עה רה ל הה ט ענ שולי שום (של ם, מי חל נה יי ה. ונ עה רה ל הה ם ה' ענ חל נה יי תוב ונ כה הו של ע. זל רה ל אותו הה ים ענ טי שולש שום של מי

ים. מי חמ רנ ים הה טי שולש ה, וש של קה ין הנ די הנ

ים כי רש בה תש ם מי כגלה יומו, וש קי ב לש ר שה תל כל ר וש תל ל כל ים, כה מי חמ רנ ים הה טי שולש ים וש מי שש בנ תש ים מי יני די הנ ה של עה שה ינו, בש ני שה
ים קוקי חמ חות הנ תש פש מנ ת בש מל של בנ תש ם מי אי הה ד, וש חה אל ים כש כי רש בה תש ם מי כגלה קומו וש מש ד לי חה אל ד וש חה ל אל ים כה בי שה של ד. וכש חה אל כש
תוב כה ה, של מה לי ה שש חה מש שי ת בש בל ם יושל אי י הה רי המ ר, של פי כנ תש ם מי עולה הה ה, וש מה לי ה שש שובה את תש רי קש ז ני ה, אה דה צי ים לש בי שה וש
ים שי מי ים חמ חי תה פש ני ם. וש יכל םאתי ט כםל חנ ם מי כל תש ר אל הי טנ תוב בו לש כה ים, של פורי כי א יום הנ רה קש ז ני אה ה, וש חה מי ים שש ני בה ם הנ אי

ים. קוקי ים חמ די דה ל צש ים של רי עה שש

א טה ילחל י  ינו, כי ני שה ך  א כה לה ם? אל שי אה וש סוף  בנ א, ולש טה י ילחל ה כי ה זל ם, מנ שי אה וש א  טה י ילחל יהה כי הה וש תוב  ינו, כה ני שה
ה'. ב לנ מושה ם הנ שה אה ר הה מנ אל נל של מו  ם, כש שי אה ם. וש דה אה םאת הה ט כםל חנ תוב מי כה א, של טש חי או  רש קש ני ים של אי טה ם חמ אותה מי
תוב כה ע של מה שש מנ י, מי י יוסי בי ר רנ מנ ל. אה זה ר גה של ה אמ לה זי גש ת הנ יב אל שי הי יו, וש עמשה ת מנ ן אל קי תנ ם יש ר, אי לומנ ן. כש קי יתנ ם, וי שי אה וש

א. קה וש יב דנ שי הי יב, וש שי הי א וש לה יב אל יהשי תוב וש םא כה יב, ל שי הי וש

ן. קי תנ תש מי ד של לויהה ענ ה תש שובה תש הנ ים, וש יני די ים הנ רי עורש תש ק, ומי סה פש ני קול  ה הנ נה שה קופות הנ ע תש בנ רש אנ ינו, בש ני שה
י ין מי אי א, וש רוז קורי כה ים. הנ די יורש ים וש ם עולי עולה ים) הה מי עה יות (פש וי ע זה בנ רש אנ א קול, וש ים, יוצי רי עורש תש ים מי יני די הנ של וכש
ק, סה פש ני קול)  כםל ס"א הנ םא - (הנ ם ל אי וש יהשוב,   - יהשובו  ם  ן, אי זגמה הוא מש רוך  בה דוש  קה הנ וש ר.  עורי תש יי וש יחנ  גי ינשש של

ים. יצוני חי ים הנ תי בה ב בנ צי ענ תש יי ב, ונ צי ענ תש יי א ונ רה קש ז ני אה ים, וש עמשי ים ננ יני די הנ וש

ם? ענ טנ ה הנ ע, מה ס רנ ענ כנ א בו  צה מש םא ני ל ין יום של אי ש  דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל נל יום של ינו, מי ני ה, שה הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ה לה עש ל מנ ם של יי לנ ירושה ס בי ני כה םא יי ל רוך הוא של דוש בה קה ע הנ בנ שש א, ני יסה י יי בי ר רנ מנ י אה אי י יודה בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה שום של מי

ם. עולה ה בה חה תש את רי צי מש ך ני שום כה ה. ומי טה ל מנ ם של יי לנ ירושה ל לי אי רה שש סו יי נש כה יי ד של ענ

ינו, ני שה ה. וש תה וה רש ה על לל גנ םא תש יא ל ך הי מש תוב אי כה ה. וש לי גנ םא תש ך ל מש ת אי ונ רש על יך וש בי ת אה ונ רש תוב על י, כה י יוסי בי ר רנ מנ אה
ה. לה גי ה של ת מנ ן אל קי תנ אי לש דנ ה? ונ יב אותה שי הה יך לש רי ה צה מה ה, לה תה וה רש ה על לה ם גי י אי רי אי. המ דנ יא ונ ך הי מש אי

ה אותה ים בש חוזי ים אמ אי טה חמ ל הנ כה יות, וש ן עמרה אותה א בש לה ר אל בי גנ תש ינו מי ם, אי דה אה ע בה רה ר הה ר ייצל בי גנ תש מי של ינו, כש ני שה של
ה. שובה את תש רי קש זו ני ה, וש לה גי ד אותו של גל נל ן כש קי תנ ן, מש קי תנ תש מי של ה. כש לי גנ םא תש תוב ל כה ה. וש וה רש על

ה, לה גנ תש יא מי הי של ם. וכש לה לה גש ה בי לה גנ תש ם מי אי הה ד של ה, ענ זל ה) בה ים (זל חוזי ם אמ עולה י הה אי טה ל חמ ק, כה חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
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כםל ה, הנ טה מנ ם לש עולה ן הה קי תנ תש מי של ים. וכש ני בה ל הנ ם ענ אי ח הה קנ םא תי תוב ל כה ה). וש ילה בי שש ים (בי לי גנ תש ים מי ני בה ם הנ ל אותה כה
תוב, כה ך  שום כה ה. ומי תה לש גנ תש הי ה של מנ ית מי סי כנ תש ת, ומי נל קל תנ תש ומי ה  דושה קש ם הנ אי לה קון  תי ה הנ עולל ד של ענ ן,  קי תנ תש מי
תוב כה מו של ים, כש פורי כי א יום הנ רה קש ז ני אה אי. וש דנ ה ונ שובה ה, תש שובה את תש רי קש ז ני אה ה, וש אה טה סוי חמ ע כש שנ שוי פל י נש רי שש אנ

רו. הה טש י ה' תי ני פש ם לי יכל םאתי ט כםל חנ מי

תוב כה של ים,  ני בה הנ ל  ענ ה  חה מש שי בש ת  דל עומל וש ה  סה כנ תש מי ם  אי הה של כש ה?  שובה תש את  רי קש ני י  תנ מה ה,  הודה יש י  בי רנ ר  מנ אה
ד, חה אל ד לש חה ים אל בי ם שה כגלה קומו. וש מש ב לי גור, שה יהה סה הה י של יום. ומי קי ה לש בה שה ה. וש חה מי ים שש ני בה ם הנ (תהלים קיג) אי

כםל. יל הנ לי כש הנ ם, לש תה ה סש שובה ה), תש מה לי ה (שש שובה את תש רי קש ז ני אה ד, וש חה אל ד וש חה ל אל ים כה כי רש בה תש ומי

ם, יי מנ ל שה ענ ך. מי דל סש ם חנ יי מנ ל שה ענ דול מי י גה תוב כי ד. כה חה אל ר כש שה כש ם, כגלו מג עולה ר הה שה כש מג של ק, כש חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ה. שובה את תש רי קש ני נו של יש הנ ם. וש אי י הוא. זו הה ם. ומי יי מנ א שה רה קש ני קום של מה הנ ה מי לה עש מנ ה לש עולל של

ל ד ענ עומי קום של ע אותו מה מה שש ם, מנ יי מנ ל שה תוב ענ א כה לי מה לש ם. אי יי מנ ל שה ענ תוב מי כה יהק של דג ר, מש ה אומי הודה י יש בי רנ
ה ה. (ומנ לה עש מנ ה לש לה עש מנ ם לש יי מנ שה ל הנ ד ענ עומי קום של ע אותו מה מה שש ם, מנ יי מנ ל שה ענ ר מי מנ אה ן של יוה ר. כי םא יותי ל ם וש יי מנ שה

ה). שובה א תש רה קש ני הו של זל א, וש מה יא? אי הי

אור ב הה שה דוש, וש קה יק הנ תי ענ ה הה לל גנ תש ה, מי חה מש שי ם בש אי הה ה וש טה מנ ים לש עמשי מנ ים הנ רי שה כש מג ן של מנ אותו זש ינו, בש ני שה של
מות עולה ל הה כה ים, וש ני זגמה ים מש מי חמ רנ הה כות, וש רה בש ים בי אי צה מש כםל ני מות, הנ לי שש כםל בי ה, הנ חה מש שי כםל בש ז הנ אה ין, וש פי נש יר אנ עי זש לי
לות גנ תש הי לש דוש  קה יק הנ תי ענ י יהשוב? יהשוב הה ינו. מי ונםתי עמ בםש  כש יי נו  מי חמ רנ תוב (מיכה ז) יהשוב יש כה של הו  ה. זל חה מש שי בש

ה. שובה א תש רה קש כםל ני הנ ה, וש אשונה רי ר בה תה סש יהה ני הה לות, של גנ תש הי יר, יהשוב לש עי זש בי

ך לש ן  תנ נה וש פו  רון אנ חמ יהשוב ה' מי ן  ענ מנ תוב (דברים יג) לש כה וש ם.  תה כםל סש ל, הנ לה כש כםל בי ה, הנ הודה יש י  בי ר רנ מנ אה
עון. מש י שי בי י רנ ני פש ים לי רי בה דש ת הנ נו אל רש אנ י בי רי המ אי, ונ דנ כםל הוא ונ ק, הנ חה צש י יי בי ר רנ מנ ים. אה מי חמ רנ

א לה ר? אל םא יותי ל ה, וש לה זי גש ת הנ יב אל שי הי תוב וש ה כה לה זי גש ה בי י מה ני פש ים, מי רי בי חמ לו הנ אמ ם שה ה. שה לה זי גש ת הנ יב אל שי הי וש
םא ל דו, וש גש נל ה כש תונה חש תנ ה הנ אה רש יי ת הנ ם אל ב שה גוני ה של זל ה, וש תונה חש תנ מו הנ ה כש יונה לש על ה הה אה רש ם יי ה שה זל נו, של רש אנ י בי רי המ

ה. יונה לש על ה הה אה רש יי הנ

יו לה עה ים  הי מי תש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ וש ה  תורה הנ של נו,  רש מנ אה של מו  כש א.  טה חל תל י  כי ש  פל נל ה?  לה עש מנ לש תוב  כה ה  מנ
ק, חה צש י יי בי ר רנ מנ גו'. אה ע וש בנ שה י תי ש כי פל גו', או - נל ל וש ענ עםל מנ מש י תי ש כי פל תוב נל כה גו'? וש א וש טה חל י תל ש כי פל ים, נל רי אומש וש
ה. לה זי גש ת הנ יב אל שי הי ם וש שי אה א וש טה י ילחל יהה כי הה ר וש מנ אל נל ש, של פל נל ) וה אן גוף (רוחנ כה ה, וש מה שה םא נש ל , וש םא רוחנ ל ש, וש פל תוב נל כה
יב יהשי י של די ים, כש עמשי ן מנ קי תנ יש י של מי א כש לה יב? אל שי הי ה וש י זל יב. מי שי הי נו וש רש מנ אה מו של יו, כש עמשה ת מנ ן אל קי תנ ה לש רוצל י של מי
ת יב אל שי הי ה - וש ל זל ענ ם. וש הל נםענ מי מש יו לי אה טה חמ ם בנ רנ י הוא גה רי המ יעות, של טי נש ת הנ קות אל שש הנ ם לש קומה מש ם לי יי מנ נות הנ יש ענ מנ

ר. אי בה תש ני מו של גו', כש ה וש לה זי גש הנ

תוב (תהלים צב) עון, כה מש י שי בי ר רנ מנ נו. אה ר בש זה עה לש י אל בי ס רנ נה כש עון. ני מש י שי בי י רנ ני פש ב לי יהה יושי א הה בה י אנ בי רנ
ב כי ענ תש מי י של ין מי ם, אי עולה ל הה נות של ילה אי ל הה כה י מי רי המ ר? של מה תה ה כנ ה זל ר, מנ מה תה יק כנ די גו'. צנ ח וש רה פש ר יי מה תה יק כנ די צנ
ם ים כגלה רי בי חמ יד, הנ עי תוב מי כה הנ ב של ל גנ ף ענ א אנ לה ר? אל מה תה ם כנ ענ טנ ה הנ ים. מה ני ים שה עי בש שי ה לש עולל ר של מה מו תה רםחנ כש פש לי

לות. גנ ים לש ין רוצי אי

ים עי בש סוף שי א לש לה ה אל קומה מש ה לי ינה כי ה שש בה םא שה י ל רי המ ל, של בל לות בה ל גה ר ענ מנ אל ה נל ח, זל רה פש ר יי מה תה יק כנ די ל צנ בה אמ
ח, רה פש ר יי מה תה יק כנ די הו צנ זל ם. וש כל תש קםד אל פש ה אל נה ים שה עי בש ל שי בל בה םאת לש ל י מש פי י לש תוב (ירמיה כט) כי כה הו של ה. זל נה שה
יק ה' די י צנ תוב (תהלים יא) כי כה של הו  הוא, זל רוך  בה דוש  קה ה הנ יק - זל די ה. צנ נה ים שה עי בש שי ה לש בה קי ר ונש כה ה זה עולל של

י טוב. יק כי די רו צנ מש תוב (ישעיה ג) אי כה יק. וש די צנ תוב (שמות ה) ה' הנ כה ב. וש הי קות אה דה צש

ל א של סי ל כי ב ענ יושי ים. (של זי רה אמ חור כה תוב בה כה רוך הוא, של דוש בה קה ה הנ ז? זל רל ה אל ה זל ה. מנ גל שש נון יי בה לש ז בנ רל אל כש
ה תה אה םא רה ן ל יי תוב (שם סד) ענ יו כה לה עה ה, של לה עש מנ לש ן של דל עי הה הו  זל וש אי,  דנ ונ נון  בה לש ה, בנ גל שש יי נון  בה לש ם) בנ לי שה עמקםב הנ ינ

ה. גל שש יון יי לש קום על אותו מה ה בש זל ז הנ רל אל הה ך. וש תש ים זולה להי אל

יומו הוא קי ד בש עומי ד של ה ענ עולל ה של עה שה עמלות. ומי ב לנ כי ענ תש מי ה של זל ז הנ רל אל מו הה ה הוא כש רונה חמ אנ לות הה גה ה בנ זל וש
ר מנ אל נל מו של ם, כש יי מנ ל הנ דון של עי א בה לה ה אל םא עולל ז ל רל אל הה יום. וש אור הנ ל בש ה צי עושל ד של ר ענ חי אנ יום הה ת הנ לנ חי יום, ותש
קות. שש הנ ם לש יי מנ ל הנ ר של הה נה הנ ן וש יה עש מנ א הנ ם יוצי שה מי ה. של גל שש נון יי בה לש ז בנ רל אל ך  ם. כה יי י מה לי ים עמ זי רה אמ (במדבר כד) כה

ים. זי רה אמ חור כה תוב (שיר ה) בה כה רוך הוא, של דוש בה קה ה הנ ז זל רל אל וש

נובון ים. עוד יש תי מי ינת הנ חי תש יחו - בי רי פש ינו ינ להי רות אל צש חנ . בש יחנ שי מה ך הנ לל ל מל נו של מנ זש ית ה' - לי בי ים בש תולי שש
ם יי מנ שה תוב (ישעיה סו) הנ כה ר של חנ אנ - לש יו  הש יי ים  ני ננ עמ רנ וש ים  ני שי ב. דש רי א חה צי מה יי ם  עולה הה יום של אותו  ה - בש יבה שי בש
יד גי הנ ה? (תהלים צב) לש מה ך לה ל כה כה תוב. וש יו כה עמשה מנ ח ה' בש מנ שש ז, (תהלים קד) יי אה ה. וש שה דה חמ ץ הנ רל אה הה ים וש שי דה חמ הנ

ה בו. תה לה וש םא ענ ל י וש ר ה' צורי י יהשה כי

דון, ח מה לנ שנ פגכות יש הש יש תנ לוף. אי יד אנ רי פש ן מנ גה רש ני דון וש ח מה לנ שנ פגכות יש הש יש תנ ר, (משלי טז) אי מנ אה ח וש תנ עוד פה
דוש קה ה הנ זל ם, וש ל עולה של לופו  יד אנ רי פש לוף, מנ יד אנ רי פש ן מנ גה רש ני וש ה.  לה עש מנ ם לש גה ים פש ים עושי עי שה רש נו, הה רש מנ אה של מו  כש

רוך הוא. בה
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ן ים מי קי יונש דון - של יעות. מה טי ן נש ת אותה ח אל לנ שנ ח? יש לנ שנ ה יש ה זל דון - מנ ח מה לנ שנ פגכות יש הש יש תנ ר אי חי ר אנ בה דה
םא חוד ל יי הנ יד - של רי פש ה. מנ לה עש מנ ם לש גה ים פש ים עושי עי שה רש הה נו, של רש מנ אה מו של לוף, כש יד אנ רי פש ן מנ גה רש ני ין. וש די ל הנ ד של צנ הנ
א רה קש ינו ני ד אי חה אל ד, של חה א אל רה קש םא ני ך ל שום כה ה. ומי ירה בי גש הנ ך מי לל מל ת הנ אל ך, וש לל מל הנ ה מי ירה בי גש ת הנ יד אל רי פש א, מנ צה מש ני
ת ים אל ידי עממי מנ ים של יקי די צנ י הנ רי שש ה. אנ לה עש מנ רוד לש ים פי עושי ים של עי שה רש ם הה אותה ד. אוי לש חה ווג אל זי ם בש הי של א כש לה אל

ם. קומה מש כםל לי ים הנ יבי שי מש ה של שובה תש י הנ לי עמ י בנ רי שש אנ ה, וש לה עש מנ לש יום של קי הנ

א לה ם? אל ענ טנ ה הנ ים בו. מה בי םא יושש ים ל מורי ים גש יקי די ים, צנ בי ה יושש שובה י תש לי עמ בנ קום של מה ינו, הנ ני ה שה ל זל ענ וש
י לי עמ ים בנ אי רה קש ה ני ל זל ענ ה, וש שובה י תש זוהי ם. וש שה את מי צי מש ן ני גה ת הנ אנ קה שש הנ קום של מה יון בנ לש קום על מה נו בש קש תנ תש ם הי הי הה

יק. די א צנ רה קש ני ר של חי קום אנ מה ים בש ני קש תנ תש לו מי אי ה. וש שובה תש

ם יי ים מנ יבי שי מש לו  ם? אי ענ טנ ה הנ ן. מה טה קום קה מה ים בש בי ה יושש לל אי וש יון,  לש קום על מה ים בש בי ה יושש לל ה אי ל זל ענ וש
ים יעי פי שש ים מנ מורי ים גש יקי די צנ יק. וש די א צנ רה קש ני קום של ד אותו מה מםק, ענ עה ר הל הה נה ל הנ יון של לש על קום הה מה הנ ם מי קומה מש לי
י לי עמ ל בנ ם של קה לש י חל רי שש ים. אנ תוני חש תנ לו  אי ים וש יוני לש על לו  ן אי ל כי ענ ה. וש זל ם הנ עולה ים לה בי ם יושש הי קום של מה אותו  מי

ד. ד עומי עומי ם הה לה לה גש בי ים של יקי די צנ ל הנ ם של קה לש י חל רי שש אנ ה, וש שובה תש הנ

י רי המ גו', של וש ה  בה ש  חל כי וש ה  דה בי א אמ צה מה ה? או  לה עש מנ תוב לש ה כה גו'. מנ וש ם  שי אה א וש טה י ילחל יהה כי הה תוב, וש כה של הו  זל
ת סל נל י כש רי המ קומו, של מש א בי צה מש םא ני רוך הוא ל דוש בה קה יהכול הנ בש כםל. כי הנ רוך הוא מי דוש בה קה ק הנ לי תנ סש ה מי יל זל בי שש בי
ר מנ אל נל של מו  ל, כש אי רה שש ת יי סל נל כש ה? זו  מונה אל הה ה זו  ה. מנ מונה אל ה הה דה בש תוב אה כה של הו  ה. זל קומה מש ה מי דה רש פש ל ני אי רה שש יי

ד. חה כםל אל הנ ץ, וש רל אה ה הה דה בש ה אה ל מה ר ענ מנ אל נל מו של ה, כש מונה אל ה הה דה בש ילות. אה לי ך בנ תש מונה אל ול

א לה תוב, אל םא כה ד ל בה אל בוד או נל ד. אה בה יק אה די צנ ן הנ מו כי ה. כש בודה םא אמ ל ת, וש דל בל אל םא נל ל ה, וש דה בש נו אה רש אנ י בי רי המ ונ
גו'. ה וש דה בי אמ ת הה ה או אל לה זי גש ת הנ יב אל שי הי ך - וש יל כה בי שש ה, בי מונה אל ה הה דה בש תוב אה כה הו של ד. זל בה אה

ן) מה אל נל ה הנ א (רועל נה ימש הי יהא מש עש רנ

ים רי חוזש םא  ל וש יהא,  סש הל רש פנ בש תות  בה שנ י  לי לש חנ מש לי ים  שומי רש נםם  יהי גי בנ ייש  קומות  מש ן,  מה אל נל הנ ה  רועל הה ר  מנ אה
ם אותה יות, ולש ים עמרה לי גנ מש ם של אותה נםם לש יהי גי קומות בנ ייש מש ך  ף כה אנ ם. וש יהל לי ים עמ ני מג לול, ומש אותו חי ה מי שובה תש בי
ם אותה ולש ר,  קל של לנ ים  עי בה שש ני ם של אותה י, ולש קי נה ם  ים דה כי שופש ם של אותה ה, ולש כה לה המ םא כנ ל ה של תורה ים בנ ני ים פה לי גנ מש של

ה. עמשל םא תנ ל שס"ה ל ר ענ עובי י של מי ך לש ף כה אנ ה. וש חה פש ה או שי ר או זונה כה ל ני ת אי ה או בנ דה ם ני ים עי בי שוכש של

קומות מש הנ ים וש אי טה חמ ל הנ ל כה ה ענ נל מג לו מש ע של רה ר הה ן ייצל טה שה יו. וש לה ה עה נל מג נםם, ומש יהי גי קום בנ א ייש מה טש ל חי כה לש
ל ים של עי שה רש ל הה ים של שומי רי הה חו  מש יך, ני על שה ב פש עה י כה יתי חי תוב? מה ה כה ה, מנ שובה תש ר בי ם חוזי אי לו. וש ים של ני מג מש הנ וש

א. טש חי א וש טש ל חי כה נםם מי יהי גי ל הנ קום של מה הנ

ה טה מנ ים לש שומי רש ייש של ה, וש לה עש מנ םא לש ל ה וש טה מנ ים לש שומי רש ייש של ה. וש טה מנ םא לש ל ה, וש לה עש מנ ים לש שומי ים רש אי טה ייש חמ וש
יו וונותה ע - עמ שה ה, רה נה שש מי י הנ לי עמ בנ רו  אמ עוד בי ה. וש שובה תש ר בי זנ חה ר של חנ ה, אנ לה עש מנ לש חו  מש ה - ני טה מנ לש חו  מש ה. ני לה עש מנ ולש
י לי עמ ין בנ ים בי שומי יות רש הש י לי די ה? כש מה יו. לה מותה צש ל ענ ים לו ענ קוקי יו חמ כגיותה יק - זש די יו. צנ מותה צש ל ענ ים לו ענ קוקי חמ

נםם. יהי גי יו בנ מותה צש פו ענ רש שה ע, יי שה הו רה יו: זל לה א עה קול יוצי ם, וש הל ע בה דנ וה הי ם לש הל לה ים של אי טה חמ הנ

ה, נה שש מי י הנ לי עמ ם בנ יהל לי עמ רו  אמ בי ם  הל לה ין של די הנ וש ם.  עולה ים בה יקי זי מנ ן הנ ן הי הי ים  עי שה רש ל  מות של שה נש נו,  רש אנ ובי
ר בו מנ אל נל א, של סי כי הנ ש  אי ים? בש פי רה שש ני ה  מל ובנ ים.  יקי די צנ י הנ לי גש רנ פות  ת כנ חנ ר תנ פל ית אי עמשי ננ וש ת  פל רל שש ני ם  תה מה שש ני של
ש ל אי של יות  חנ ע  בנ רש אנ מי א)  יוצי וש ענ  ינור שופי די ר  הנ (ונש ק.  לי דה נור  י  לוהי גי לש גנ י-נור  די ין  יבי בי שש ייה  סש רש כה ז)  (דניאל 

ין. כות די לש מנ ל הנ ין של "י, די נה דם הוא אמ ין, של די א הנ סי ת כי ים אל בי סובש של

רות בו, הה טש ני לות וש ים טובש יקי די צנ מות הנ שש יו. ני נה פה לש א מי יוצי ענ וש ינור שופי ר די הנ ר בו, (שם) נש מנ אל ר נל הה אותו נה וש
ה. מה ה הוא חנ " הוה ש. יש ת אי לל ש אוכל נו אי יש הנ ש, וש י אי ני פש ש לי מו קנ יו כש נה פה ים לש ים בו, ובועמרי דוני ים ני עי שה רש מות הה שש ני וש
ים יקי די ה; צנ יקה תי רש ננ ה מי מה רוך הוא חנ דוש בה קה יא הנ םא מוצי ב יד לה תי עה שוהו, לל רש פי סוד של נו הנ יש הנ "י וש נה דם יקו - אמ תי רש ננ וש

ה. ים בה דוני ים ני עי שה ה, ורש ין בה אי פש רנ תש מי

ר יבה ל אי ל כה ים ענ ני מג מש ם הנ נות, אותה בה רש קה ת הנ כםל אל אל ש לל ל אי ייה של רש ד אנ יהה יורי ין הה די א הנ סי ל כי יות של חנ הנ ומי
ל ש של ת אי דל יורל יהד של ד. ומי חה גור אל טי ה לו קה נה ת - קה חנ ה אנ רה ה עמבי שה , עה רוהה אמ בי מו של ד, כש חה גור אל טי ל קה בי חנ א מש טה חה של

ד יורי ה של " הוה ים, יש זי עי ים וש תודי ענ וש ים  שי בה ים וכש רי ל פה ים של מורי אי ים וש רי דה ים ופש רי יבה ם אי ת אותה ת אל פל שורל וש בוהנ  גה
ם, יהל לי עמ ים  ני מג מש של ים  יתי חי שש מנ הנ ים  פי רה שש ני ם,  הל לה של ים  רי יבה אי הה ים  פי רה שש ני ם,  אותה רםף  שש לי ש  אי ל  של ייה  רש אנ כש

ה. ינה כי שש י הנ רי יבש ם אי הי ל, של אי רה שש י יי אי טה ים חמ רי פש כנ תש ומי

ם אי ה, הה שובה יא תש הי ים, של מי חמ רנ א הה סי כי ם מי הי כגיות, של זש ל הנ נות ענ מג מש יות הנ חנ בות הנ רש קה תש ן מי מנ זש אותו  בש
יהכול של י  מי ין  אי של ה.  " יהוה לנ ן  בה רש קה הנ ה  זל שום  ומי ם.  הל בה ס  נה כש ני של ה  " הוה יש ם  שי בש ים?  בי רש קה תש מי ה  מל ובנ ה.  יונה לש על הה

ה, ת זל ה אל ים זל בי כנ םא מש ל ש, וש אי ם לש יי מו מנ שש ב בי רי קה מש מו, של א שש לה ם אל יהל יני לום בי יס שה ני כש הנ יסודות לש יות וי ב חנ רי קה לש
יד אותו. רי פש םא מנ ל ר וש פה עה ב רוחנ לל רי קה ומש

ים מי לה עוד, שש ם. וש יהל יני ים בי אי מי ין טש אי ים, של שי דה ים קר אי רה קש ני יסודות, וש יות וי ים, חנ מי לה שש לו הנ ן, אי מנ אותו זש בש
לו, ים של די דה צש ת הנ של ל שי כה לולות בו, לש כש יות של וה המ ל הנ כה י בש עי צה מש אל מוד הה ענ ל הה מותו של לי יא שש הי ה, של רונה חמ אנ זו ה' הה
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ירות. פי ש סש ן שי הי של

ה. וה"י, בורה ל גש םאל של מ שש הו"י, לנ ד. בש סל ל חל ין של יהמי יה"ו, לנ ה, בש לה עש מנ ה לש נה ם רום ופה תנ ר - חה בה דה סוד הנ וש
י. רי ה פש ץ עושל ת. עי רל אל פש ם - תי ת כגלה ז אל אוחי ן של ילה אי סוד וי"ה. הה יש הוד הי"ו. בנ ח. בש צנ ני י. יו"ה בש עי צה מש אל מוד הה ענ בה
יות וה המ ל הנ כה ולש ה,  לה ים  מי לה ה שש רונה חמ יהה, ה' אנ וה ל המ כה בש ך  ף כה אנ וש ם יה"ו.  ץ, שה עי פםל הה יי קום של מה הנ ך  שום כה ומי

ר אה שש ך  ף כה אנ יה"ה. וש הה ם ה' - וש יהה. וה"י עי וה ם ה' - המ . הו"י עי ה הוה ם ה' - יש ה, יה"ו עי זל מו  ה. כש ים בה חוזי אמ של
יות. וה המ הנ

ר בה דה סוד הנ יה"ה. וש ה חנ עמשל ם ה' ננ עי ים, וש מי עולה י הה יק חנ די צנ ים בש לולי כש ים של די דה צש ת הנ של ל שי יות של ם ח"י אותי הי וש
ם - יי ננ ם שש יי ננ ן. שש בה רש קה ה לש עה בש ה שי עה בש ם שי יי ננ ם שש יי ננ ם שש הי ין, של ין ומי ל מי כה בש ה  ס בה ני כי של נםחנ  ת  בנ תי מו  יא ה', כש הי

יהה. ת חנ מל לל שש ה ני ה ה', בה בה תי י י"ח. וש רי ר. המ שה ה עה עה בה רש ה - אנ עה בש ה שי עה בש ה. שי עה בה רש אנ

ה לשה שש לום בי חמ תםר בו  פש לי נו  קש תי ך  שום כה גות, ומי רה דש ש  ל שי יק כולי די צנ הנ גו') וש י וש ני גנ י לש אתי ר, בה מנ אה ח וש תנ (פה
ב צה ירות. מג פי ש סש ל שי עמקםב, כולי לום ינ ל חמ ם של לה סג הוא הנ בון ו'. וש שש חל הוא ו', בש יונות, של דש ה פי לשה שש לומות, בי שש
ם אי ה - זו הה מה יש מה שה יענ הנ גי י. מנ יעי בי יק שש די ה י', בו הוא צנ םאשו - זל ר ה. וש תונה חש תנ זו ה' הנ ה, וש תונה חש ה תנ ינה כי ה - שש צה רש אנ
שום ים. ומי להי ן אל ם, ה"י מי לה סג םאש הנ הוא ר ל י', של ת ענ טל לום ה' שולל חמ ד הנ צנ מי ה, של יונה לש על זו ה' הה ה, וש יונה לש על הה

ה. " הוה י יש כי אמ לש םא מנ ל גו', וש ים וש ים עםלי להי י אל כי אמ לש ה מנ ני הי ך, וש כה

ד ה ענ מה כש חה ן מי הל לה טות של שש פנ תש הי הנ יות, של ע אותי בנ רש ל אנ ר ענ תל הוא כל ם, של חםלה ן עולות בש רה דש סי יות כש אותי הה
ל ל כה ר ענ תל ם כל ה. חםלה חרונה כות ה' אמ לש ירות ו', מנ פי ש סש ה ה', שי ינה יא י', בי ה הי מה כש חה שום של ה. מי דושה קש כות הנ לש מנ הנ

יות. (ע"כ רעיא מהימנא). אותי הה

ם גו', אי י וש שי פש ה ננ בה המ אה י של ה לי ידה גי ח, (שיר א) הנ תנ א פה בה י אנ בי ם. רנ עה ת הה מנ שש אנ א לש טה יחנ ילחל שי מה ן הנ כםהי ם הנ אי
ן ה מי יהה עולל הה ה של עה שה ה בש מםשל ים בש רי בי חמ רו הנ אמ לו בי לה ים הנ סוקי פש ת הנ גו'. אל ך וש י לה אי ים צש שי נה ה בנ פה יה ך הנ י לה עי דש םא תי ל
ה זל של ינו  ני שה גו'. וש ם וש יהל ני פש א לי ר ייצי של גו', אמ ר וש שה ל בה כה רוחםת לש י הה להי קםד ה' אל פש ר (במדבר כז) יי מנ אה ם, של עולה הה

לות. גה ל הנ ר ענ מנ אל נל

מו י, כש שי פש ה ננ בה המ אה י של ה לי ידה גי דוש. הנ קה ך הנ לל מל ל לנ אי רה שש ת יי סל נל ם כש ה אותה רה מש לו אה לה ים הנ סוקי פש ה, הנ אי םא רש וב
ה. על רש ה תי יכה י אי שי פש ה ננ בה המ אה ה של תה ר, אנ מנ אל דוש נל קה ך הנ לל מל לנ ם. וש יתל אי י רש שי פש ה ננ בה המ אה ת של ר (שיר ג) אי מנ אל נל של

יהכול בש רוך הוא, כי דוש בה קה ם הנ את עי צי מש ל ני אי רה שש ת יי סל נל כש ן של מנ ל זש ר, כה א אומי בה א סה נונה מש ב הנ ל רנ רו של פש סי בש
ב לה חה ת הל יקנ ני ה יש אותה מו מי צש ת ענ ן) אל ים הוא זה רי חי אמ ת הה אל צון אותו (וש רה ה בש רועל מות, וש לי שש רוך הוא בי דוש בה קה הנ
ם. יק אותה יני ים ומי רי חי אמ ר הה אה ל שש ת כה ה אל קל שש ק, מנ הוא יוני ה של יקה ני ה יש אותה ה, ומי יונה לש על ם הה אי ל הה ך) של לל מל ל הנ (של
הוא רוך  בה דוש  קה הוא, הנ רוך  בה דוש  קה ם הנ את עי צי מש ל ני אי רה שש ת יי סל נל כש ן של מנ ל זש עון, כה מש י שי בי ר רנ מנ אה של נו  דש מנ לה וש
ל אי רה שש ת יי סל נל ין כש אי ן של מנ ל זש כה ים, וש רי חי אמ ר הה אה ל שש כה לש נו  מל אות מי יוצש כות וש רה בש רויות בו  ה, שש חה מש שי מות, בש לי שש בי

ים. רי חי אמ ר הה אה ל שש כה נו ומי מל עות מי נה מש כות ני רה בש יהכול הנ בש רוך הוא, כי דוש בה קה ם הנ את עי צי מש ני

רוך הוא דוש בה קה ן הנ כי לה יו, וש לה כות שורות עה רה ין בש ה, אי בה קי ר ונש כה ים זה אי צה מש ין ני אי קום של ל מה כה ר - בש בה דה סוד הנ וש
י יתי ת בי י אל תי בש רנ חל הל ר? אוי של ה הוא אומי הו. ומנ וי ל נה ג ענ אנ שש אםג יי ר (ירמיה כח) שה מנ אל נל של מו  ה, כש ה ובוכל גועל

כו'. י וש לי יכה ת הי י אל תי פש רנ שה וש

ה תה י, אנ שי פש הוב ננ ה אמ תה י. אנ שי פש ה ננ בה המ אה י של ה לי ידה גי יו: הנ נה פה ה לש רה מש לות, אה גה ה לנ אה ל יהצש אי רה שש ת יי סל נל כש ה של עה שה ובש
ך מש צש ת ענ זון אל יך תה ק, אי םא פוסי ל ל של חנ ננ ק הנ עםמל ך מי מש צש ת ענ זון אל יך תה ה? אי על רש ה תי יכה ך, אי י בש שי פש ת ננ בנ המ ל אנ כה של

יד? מי ך תה מש ים מי קי שש ני ים של רי חי אמ לו הה ל אי ת כה זון אל יך תה ם, אי יי רה הר צה יץ בנ בי רש ה תנ יכה יון. אי לש על ן הה דל עי ל הה אור של הה מי

י, בי זונו  ני ל  אי רה שש יי וש ים,  תוני חש תנ ם הנ ל אותה ת כה ה אל קה שש ית ומנ קי שש ני וש ל יום,  כה בש ך  מש ית מי זוני ני י  יתי יי י הה ני אמ ונ
י. די יה או בש צש מה םא יי ל כות וש רה ן בש כו אותה רש טה צש יי של כות, כש רה י בש לי ת בש פל טל ענ תש ילה מי הש יך אל יהה, אי עםטש ילה כש הש ה אל מה לה ו שנ שה כש ענ וש
ל אי רה שש ם יי לו הי - אי יך  רל בי י חמ רי דש ם. על ה אותה נה זה ם וש הל ה לה ילה רועה הש םא אל ל ם וש יהל לי עלמםד עמ אל יך  יך, אי רל בי י חמ רי דש ל על ענ

ה. לה עש מנ ה לש דושה קש ה הנ בה כה רש מל ם הנ הי בות, של אה י הה ני ם בש הי של

םא ם ל ל - אי בה ע. אמ דנ וה הי לש ר מי תה סש ר ני בה י הוא דה לי י של רי המ י, של לי ת של תש אל י אנ בי זש ענ רוך הוא: תנ דוש בה קה ה הנ ר לה מנ אה
ה לל םאן - אי צ י הנ בי קש עי ך בש י לה אי י. צש יהתי עש ה רנ פה ך יה נה ר הי מנ אל נל מו של ים, כש שי נה ה בנ פה יה ה. הנ צה ך עי י לה רי ך, המ מי צש ענ ך, לש י לה עי דש תי
ל ך ענ יי יםתנ די ת גש י אל עי ה) ורש ל זל ם כה עי עממםד. (וש ך כםחנ לנ ן לש תנ ם ני ילה בי שש ים, ובי בי עמקי ין הה ים בי שי דה ם ני הי ים של יקי די צנ ם הנ הי
ל אי רה שש ת יי סל נל כש ים כםחנ לי ני נותש ם, וש ילה בי שש יים בי קנ תש ם מי עולה הה ן של בה ית רנ ל בי ינוקות של ם תי לו הי ים - אי רםעי נות הה כש שש מי

ה. תורה ם הנ הל את בה צי מש יד ני מי תה ש של רה דש מי ית הנ קום בי ן, מש בה י רנ תי לו בה ים - אי רםעי נות הה כש שש לות. מי גה בנ

ם אותה ם, וש עולה ים בה אי צה מש ים ני יקי די צנ ה של עה שה ה, בש אי םא רש גו' - ב ים וש שי נה ה בנ פה יה ך הנ י לה עי דש םא תי ם ל ר אי חי ר אנ בה דה
םא, ל ם  אי וש לות.  גה בנ ם  מה עי עממםד  לנ ל  אי רה שש יי ת  סל נל כש ה  כולה יש ה,  תורה בנ ים  קי עוסש וש ים  אי צה מש ני ן  בה רנ ית  בי ל  ינוקות של תי
םא, ם ל אי ה. וש אשונה רי ים בה סי פה תש ם ני ים, הי יקי די ים צנ אי צה מש ם ני אי ם. וש עולה יים בה קנ תש הי ים לש כולי ין יש ם אי הי יא וש יהכול הי בש כי
ן מי ם  אותה ק  לי סנ מש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ וש ה,  אשונה רי בה ים  סי פה תש ני ם  ילה בי שש בי יים  קנ תש מי ם  עולה הה של ים  יי דה גש הנ ם  אותה
ה גולל ל וש אי רה שש ת יי סל נל ת כש אל נו  מל יק מי חי רש א מנ לה ד, אל בנ לש ה בי םא זל ל א. וש טש ם חי הל א בה צה מש ין ני אי ב של ל גנ ף ענ ם, אנ עולה הה
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לנגהלות.

י אי טה שום חמ ם. מי עה הה ת  מנ שש אנ לש א?  טה ילחל ה  מה לה ם.  עה הה ת  מנ שש אנ לש א  טה ילחל יחנ  שי מה ן הנ כםהי הנ ם  תוב, אי כה של הו  זל
ר מנ אל נל מו של כםל, כש ין בנ ן די דה ע טובו וש רנ גש א - יי טה תו. ילחל מה שש אנ םא לש ל אי, וש דנ ם ונ עה ת הה מנ שש אנ ה, לש ת זל מו אל רש גה ם של עולה הה
י פי רוך הוא, כש דוש בה קה ה הנ יחנ - זל שי מה ן הנ כםהי ם הנ ר אי חי ר אנ בה ים. דה אי טה למםה חנ י שש ני י ובש ני י אמ יתי יי הה (מלכים-א א) וש
ת מנ שש אנ לש הו  ה? זל מה כות. לה רה בש פוק הנ ם סי הל ן לה םא נותי ל ם, של עולה הה ל ומי אי רה שש ת יי סל נל כש ר מי סנ א - ילחל טה נו. ילחל רש מנ אה של

ם. עה ל הה א של טש חי יל הנ בי שש ה בי אי, זל דנ ם ונ עה הה

יך, דל עמבה ל  אי רה שש יי ולש ק  חה צש יי לש ם  הה רה בש אנ לש כםר  זש ח, (שמות לב)  תנ פה ק  חה צש יי י  בי רנ א.  טה ילחל יחנ  שי מה ן הנ כםהי הנ ם  אי
ינו, ני ך שה א כה לה ק? אל חה צש יי ה לש ה זל ל. מנ אי רה שש יי ק ולש חה צש יי ם ולש הה רה בש אנ כםר לש תםב: זש כש יך לי רי יהה צה ך הה ה. כה של ה קה זל סוק הנ פה הנ
ת אל יל בו  לי כש הנ ים לש מי עולה ן לש קה תג ה מש זל ין הנ יהמי הנ ין. של יהמי ל הנ ל של לה כש הוא בנ ין, וש יהמי ל בנ לה כש םאל ני מ שש קום הנ ל מה כה בש
ד. חה ל אל לה א) כש קה וש ק (דנ חה צש יי ם לש הה רה בש אנ לש ך  שום כה ם. ומי הה רה בש אנ יל אותו בש לי כש הנ י לש די ק, כש לי םא חי ן ל ל כי ענ םאל, וש מ שש הנ

כםל. ם בנ לי הוא שה ם, וש יהל ני ת שש יו) אל פה תי כש יו (בי פה נה כש ז בי י הוא אוחי רי המ ל, של אי רה שש יי ל) ולש בה (אמ

ר של תוב אמ כה הו של ה, זל לה עש מנ לש בות של אה בות, בה אה רוך הוא לה דוש בה קה ע הנ בנ שש ה ני בועה ך. שש ם בה הל תה לה עש בנ שש ר ני של אמ
ר של גו'. אמ וש ם  עמכל רש זנ ת  ה אל בל רש ם אנ הל לי ר אמ בי דנ תש ונ ך.  ים בש שורי ם של אותה ה בש לה עש מנ לש ם של אותה ך, בש ם בה הל לה תה  עש בנ שש ני
ר של ם. אמ יי עממנ ם ופנ ענ בות פנ אה לה ך  ר כה מנ הוא אה רוך  בה דוש  קה א הנ לה יות! אל הש לי יך  רי יהה צה הה תה  רש מנ ר אה של י, אמ תי רש מנ אה
כםן שש לי ר  מנ י אה נה דם תוב (מלכים-א ח) אמ כה של הו  צון. זל רה הו  זל ה  ירה מי י אמ רי המ י, של שי פש ננ צון  רש י בי יתי צי רה - של י  תי רש מנ אה

ך. ה לה עלשל אל ך וש שש פש ר ננ םאמנ ה ת עוד מנ ל. וש פל עמרה בה

ם אי ם. וש אותו עולה ית מי זוני ני ץ, וש רל אל ה  ה בו אותה חוזה אמ ה של לה עש מנ לש ם של עולה ם? הה עםלה ה לש ה זל ם, מנ עםלה לש לו  חמ נה וש
יהה. הש ם הוא ני עה ת הה מנ שש אנ ה? לש ה זל מנ ת, מי של רל גה תש זו מי ץ הנ רל אה הה

ה א, זל טש א בו חי צה מש ני ה וש עמבודה ן לה קי תנ תש ני ה, של טה מנ לש ן של כםהי ה הנ א - זל טה יחנ ילחל שי מה ן הנ כםהי ם הנ ר, אי מנ ק אה חה צש י יי בי רנ
שום א, (מי טש חי א בו  צה מש ני בור של צי יחנ  לי ן שש כי מו  יו. כש לה ים עה כי סומש ם של אותה ם. אוי לש עה ת הה מנ שש אנ ה לש אי קורל דנ ונ
ל כה ה, וש הודה י יש בי ר רנ מנ יו. אה לה ים עה כי סומש ם של אותה הוא) אוי לש רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש ים לי יקי די צנ או  צש מש םא ני ם ל עה הה של

ל יהדו. ך ענ רי בה תש הי ים לש פי צנ ים) ומש כי חנ ים (מש די חה אג ם מש ים, כגלה תוני חש תנ הנ ים וש יוני לש על הה ל, וש אי רה שש ל יי כה ן, של כםהי ן הנ כי של

ה כה רה בש בי ים  אי צה מש ני כםל  הנ יון,  לש על ן  בה רש קה יב  רי קש הנ ולש ים  רי בה דש ן  וי כנ לש יל  חי תש מנ ן  כםהי הנ של ה  עה שה בש ינו,  ני שה י  רי המ של
ים כי רש בה תש ם מי כגלה ה, וש ם זל ה עי ז זל חה אל נל ר וש שה קש כםל ני הנ ין, וש יהמי ל לש לה כש םאל ני מ שש ר, הנ עורי תש הי יל לש חי תש ין מנ יהמי ה. הנ חה מש שי ובש
יב רי קש הנ לש יך  רי צה ך  שום כה . ומי שוהה רש י פי רי המ ים, ונ תוני חש תנ הנ ים וש יוני לש על ים הה כי רש בה תש ן מי כםהי י הנ די ל יש ענ א של צה מש ד. ני חה אל כש

או. טש ר חל פי כנ תש יי י של די יו, כש לה ן עה בה רש קה

הוא של ו כש שה כש ן. ענ בה רש יב קה רי קש מנ של ם כש דה ל אה או של טש ר חל פי כנ תש ן מי כםהי י הנ די ל יש ענ של ינו  ני י שה רי י, המ י יוסי בי ר רנ מנ אה
ינו אי ל, וש קי לש קנ תש י הוא הי רי - המ שו  פש ל ננ יב ענ רי קש הוא מנ ר של םאמנ ם ת יו? אי לה ר עה פי כנ י יש יו ומי לה יב עה רי קש י מנ א, מי חוטי
י בי ר רנ מנ ים. אה יוני לש על ן הה כי ל של ל יהדו, כה ענ כו  רש בה תש םא יי ים ל תוני חש תנ ים. הנ תוני חש תנ ים וש יוני לש יו על לה עה כו  רש בה תש יי אי של דנ כש
א, טה הוא חה שום של יו? מי לה ר עה פי כנ יך לש רי ה צה מה יתו. לה ד בי ענ עמדו ובש ר בנ פל כי תוב (ויקרא טז) וש י כה רי המ םא? ונ ל ה, וה הודה יש

עמדו. ר בנ פל כי תוב וש כה מו, של צש ל ענ ר ענ פי כנ יש

אותו ר. וש חי ן אנ ר כםהי שה קש קום ני ה מה יזל אי דול ובש גה ן הנ כםהי ר הנ שה קש קום ני ה מה יזל אי י יהדוענ בש רי יהיא, המ י חי בי ר רנ מנ אה
ר בו. שה קש ני קום של ד אותו מה ה אותו ענ עמלל ה, ומנ אשונה רי נו בה בה רש ת קה יב אל רי קש ן מנ ך כםהי שום כה . מי ן יהדוענ גה א סש רה קש ני של
יב רי קש ר מנ חי ן אנ כי לה או. וש טש ל חל ר ענ פי כנ קומו ולש מש עמלות לי ים אותו לנ בי כש ענ םא מש קום, ל אותו מה ה לש לה ן עה כםהי הנ ר של חנ אנ וש
ם אותה יב, וש רי קש ך הוא מנ ר כה חנ ל יהדו, אנ ך ענ ל כה ים כה קי פש תנ סש םא מי ל יב, וש רי קש מנ ר הוא הנ חי אנ ן של יוה נו. כי בה רש ת קה יו אל לה עה
ה, עה טה ל וש לי פנ תש מי ן הנ כי מו  ם. כש ל יהדה ים ענ כי סש מנ דוש  קה הנ ך  לל מל הנ וש או,  טש ת חל ר אל פי כנ ים לש רי בש חנ תש ם מי ים, כגלה יוני לש על הה

יו. תה חש ר תנ חי עממםד אנ ינ

יום וש ה  נה שה הנ םאש  יום ר בש א  בה ת אנ י אל יתי אי רה ר,  זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה ים.  בי יושש יו  א הה בה אנ י  בי רנ וש ר  זה עה לש י אל בי רנ
י בי רנ ר אותו. של הי טנ ם לש ים קםדל ה יהמי לשה יו שש לה ד עה מנ ם עה א אי לה ם, אל דה ל אה כה ה מי לה פי מםענ תש שש ה לי ינו רוצל אי ים של פורי כי הנ
ינו אי ר של שופה ת הנ יענ קי תש ן בי כי ל של כה ם. וש עולה ר הה פי כנ תש ר, מי הי טנ י מש ני אמ ה של זל ם הנ דה אה ת הה לנ פי תש ך: בי ר כה יהה אומי עון הה מש שי

ה. יעה קי תש סוד הנ קםענ בש תש ם לי כה ינו חה אי ם של דה ל אה ה של יעה קי ל תש בי קנ מש

ת חנ יהה - אנ ני שש כםל. הנ הנ ה מי לולה ה כש אשונה רי ן. הה רה דש סי כש לו  לה יעות הנ קי תש ר, הנ א אומי בה א סה יסה יי י  בי ינו, רנ ני שה של
ה, ר עולל בל של ם. הנ יהל יני ה בי בורה אן, וגש ת כה חנ אנ אן וש ת כה חנ ית - אנ ישי לי ם. שש יהל יני ה בי דולה ה גש בורה ר, גש דל סי ת כש חנ אנ ר וש דל סי כש

כםל. ל הנ ד של חה ל אל לה ע. כש שנ ן תי הי ר. וש של ן על הי . וש שוהה רש י פי רי המ ה. ונ פה ת רה חנ אנ ה וש שה ת קה חנ ת. אנ דל ה יורל רועה תש הנ וש

ים. אי טה יון חנ צי דו בש חמ תוב, (ישעיה לג) פה ה כה זל יום הנ בות. בנ אה םאש לה ר הוא הה ק, וש חה צש ר יי טי ענ תש ה מי זל יום הנ ובנ
י ל מי קו של לש י חל רי שש אםד. אנ ק מש זה ר חה קול שופה ת), וש לל לל ינ ת (מש רל בל דנ ה מש רה שה כםל, וש ד הנ קנ עה ד, וש עלקנ ק נל חה צש ה יי זל יום הנ בנ
ד עלקנ ה נל זל יום הנ בנ ה, של זל יום הנ ק בנ חה צש ת יי שנ רה ים פה אי ך קורש שום כה א, מי בה י אנ בי ר רנ מנ ם. אה הל ל מי צנ ני ם וש יהל יני ר בי עובי של
ת עמקםד אל ינ תוב (בראשית כב) ונ כה ה של עה שה ר? בש שה קש י ני תנ ם) מה הה רה בש אנ ה. (בש לה עש מנ לש של אותו  ר בש שנ קש ני ה וש טה מנ ק לש חה צש יי

גו'. נו וש ק בש חה צש יי
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ה ה זל ם. מנ הה רה בש ת אנ ה אל סה ים ני להי אל הה תוב וש כה ם, של הה רה בש ת אנ ק אל חה צש ר יי טי ענ ה מש זל יום הנ ר, בנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
נו? יעי מי שש הנ א לש ה בה י. מנ סי מו ה' ני א שש רה קש יי י. (שמות יז) ונ סי ים ני רי ים אה מי ל ענ אל ר (ישעיה מט) וש מנ אל נל מו של ה? כש סה ני
הו (בראשית זל יוק. וש די ים בש להי אל הה ם. וש הה רה בש ת אנ ה אל סה ים ני להי אל הה תוב וש כה הו של ם. זל לנ שש ני ן וש קנ תש ין ני יהמי הנ שום של מי

ק. חה צש ד יי חנ לא) ופנ

א לי מה לש ט, אי ים שופי להי י אל ים. כי ה יהרי זל יל וש פי ה ינשש ט זל ים שופי להי י אל תוב (תהלים עה) כי ר, כה מנ א אה בה י אנ בי רנ
ש גי פה יי ם של עולה ם, אוי לה ם) שה שי בנ תש הי ץ) (וש רוחי ה (וש סה כנ תש הי א) וש פה רש ני ה (וש עמקםב שורל ינ קום של מה ק בנ חה צש ל יי ין של די ר הנ בנ עה של

ם. עולה ל הה מות של שש בנ תש י הי זוהי ט. וש פה שש ש ה' ני אי י בה ר - (ישעיה סו) כי בה דה סוד הנ ינו. וש די בש

יהה הה ם של דה אה ים. לש ני נש טנ צש ים מי לי חה גל הנ ת וש כל ש שוכל אי י הה זנ ז בו, אמ עמקםב אוחי ינ עמקםב, וש ל ינ קומו של מש ס לי נה כש ני ן של יוה כי וש
א לי מה לש ר: אי מנ ז בו. אה חנ אה ח וש תנ פל ל הנ ד ענ מנ ד עה חה ם אל כה ים. חה שי נה רםג אמ המ ז לנ גה רג א מש יהצה ן, וש יי י זנ לי יו כש לה ם עה שה ר וש גנ חה ז, וש רוגי
ן ני טנ צש ה, הי זל ה בה זו זל חמ אה ה וש זל ה בה יקו זל זי חל הל עוד של ים. בש שי נה ל אמ ג של רל א הל צה מש יהה ני י הה רי י, המ ס אותי פנ תה י וש יק בי זי חל םא הל ל
ד מנ עה ה של ר, זל ה אומי וי ם? הל דה ל אותו אה ין של די ק הנ חםזל ז וש גל רם ת הה ל אל י סובי יחנ - מי הוכי א לש רםג. יהצה המ א לנ יהצה ל של זו ענ גש רה

ח. תנ פל ל הנ ענ

יום זו בנ רש דה זש ל הי בה ח, אמ תנ פל ל הנ ד ענ י עומי ני י אמ רי דו, המ חמ פש ל תי י, אנ ננ ל: בה אי רה שש יי רוך הוא לש דוש בה קה ר הנ מנ ך אה כה
ה, ובו קול עולל ה, אותו הנ טה מנ ים בו לש ני וש כנ אוי ומש רה ר כה שופה א קול הנ צה מש ם ני אי ר. של שופה ה? בנ מל . בנ י כםחנ נו לי ה ותש זל הנ
ן וי כנ קול ולש ת אותו הנ ת אל ענ דנ לה ר וש שופה ר בנ הי זה הי יך לש רי ן צה כי לה עמקםב. וש ל ינ נו של כה שש מי ים בש די עומש בות, וש אה ים הה רי טש ענ תש מי

בו.

קום ים מה ני , נותש יענ קי ל אותו רה ים של לוסי אוכש ם הה ל אותה כה ד, וש חה יענ אל קי ה רה םא עולל ל ר של שופה ך קול בנ ין לש אי וש
ד , ענ יענ קי רה אותו הה קול בש ד אותו הנ עומי גו'. וש וש ילו  י חי ני פש ן קולו לי תנ ה' נה ים? (יואל ב) ונ רי ה אומש אותו קול. ומה לש
ה קול, עמלל מנ ינו, ייש קול של ני ה שה ל זל ענ ר. וש חי יענ אנ קי רה ווג לש זי ים בש עולי ו, וש דה רו) ינחש עורש תש הי דו (וש נועה ר, וש חי א קול אנ בה של

ה. טה מנ לש ל של אי רה שש ל יי ם של תה יעה קי ל תש קול של ה הוא? אותו הנ ומנ

ה בו, דוש שורל קה ך הנ לל מל הנ יון של לש יענ על קי אותו רה ים לש עולי ה וש טה מנ לש לו של לה קולות הנ ל הנ ים כה רי בש חנ תש מי ן של יוה כי וש
ן. קי תנ תש ד ומי עמקםב עומי ל ינ ר של חי א אנ סי כי ים, וש אות עולי סש כי ז הנ אה ך, וש לל מל י הנ ני פש ם לי ים) כגלה די ים (נועה רי טש ענ תש מי

קול ה וש לה פי תש ר, הנ יהה אומי הה ה של נה שה םאש הנ ל ר לות של פי ן תש אותה א בש בה א סה נונה מש ב הנ ל רנ רו של פש סי אנו בש צה ה מה ל זל ענ וש
ה עולל קול של ל אותו הנ ר של שופה אותו הנ שו בש פש ננ רוחו וש א מי צה מש ני יק, של די צנ יא אותו הנ מוצי אותו קול) של ר (של שופה הנ
יו נה פה ים לש חי דש ם ני ר, כגלה שופה ה אותו קול הנ עולל של ה. וכש לה עש מנ ים לש גי רש טש קנ ים מש אי צה מש ני ים וש די אותו יום עומש ה. ובש לה עש מנ לש
ם ן עולה קי תנ ים לש עי יודש ם וש בונה י רי ני פש צון לי רה ת הה ן אל וי כנ ים לש עי יודש ים של יקי די צנ ל הנ ם של קה לש י חל רי שש עממםד. אנ ים לנ כולי םא יש ל וש

י. עי םא תוקש ל י, וש עי ה. יודש רועה י תש עי ם יודש עה י הה רי שש תוב, (תהלים פט) אנ ה כה ל זל ענ ר. וש קול שופה ה בש זל יום הנ בנ

בוד כש בי ענ  יודי דוש, של קה הנ ך  לל מל י הנ כי רש ת דנ אל ענ  יודי כםל, של ם מי לי ם שה דה אה ל בש כי תנ סש הי ם לש עה הה יך  רי ה צה זל יום הנ בנ
צון רה ה, בש מה כש חה ב, בש לי ת הה ננ וה כנ מות, בש עולה ל הה כה ר בש ן קול שופה מי זה ה, ולש זל יום הנ ה בנ שה קה ם בנ יהל לי עמ ש  קי בנ יש של ך  לל מל הנ
י רי המ אוי, של רה א כה צה מש םא ני ם ל הל לה של יחנ  לי שה הנ ם של אותה ם. אוי לש עולה ן הה מי ל יהדו  ין ענ די ק הנ לי תנ סש יי י של די מות, כש לי שש ובי
ל ל כה ם של יחה לי הוא שש א - של טה יחנ ילחל שי מה ן הנ כםהי ם הנ תוב, אי כה הו של לו. זל לה גש ר בי כי זה הי ים לש אי ם) בה עה ם (הה עולה י הה אי טה חמ

ם. יהל לי ה עמ ין שורל די הנ שום של ם הוא, מי עה ת הה מנ שש אנ ל - לש אי רה שש יי

ן כםהי ן הנ כי ל של ל יהדו, כה ם ענ הל ים מי קי לש תנ סש ים מי יני די ל הנ כה ם, של עה י הה רי שש אוי, אנ רה יק כה די הוא צנ יחנ  לי שה הנ של וכש
ים. תוני חש תנ ים וש יוני לש ים על כי רש בה תש יו מי לה עה של

יו. עמשה יו ומנ כה רה ים דש עי יודש יו, וש רה חמ ים אנ קי ה, בודש עמבודה ה לה לל עמ ינ ם של רל י טל וי לי ן וש ה, כםהי ל זל ענ ר, וש זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ין. דון די י לה די ין כש רי דש הל נש סנ ן בנ כי ה, וש עמבודה ה לה ינו עולל םא, אי ם ל אי וש

תוב, (דברים כה הו של ה. זל עמבודה ה לה ינו עולל םא, אי ם ל אי ש. וש דה קש מי רות הנ מש יו חג לה ים עה ני אוי, נותש רה א כה צה מש ם ני אי וש
י וי ה? הל עמבםד עמבודה לנ ים וש מי תג ים ולש אורי ן) לש רם המ ה (אנ כה ה זה י מה ני פש ך. מי ידל סי יש חמ אי לש יך  אורל וש יך  מל ר תג מנ י אה וי לי לג) ולש
ז - יורו לו, אה לה גות הנ רה דש בנ או  צש מש ני ן של יוה כי גו'. וש יו וש יתי אי םא רש ל מו  אי יו ולש בי אה ר לש אםמי גו'. הה וש יתו  סי ר ני של ר, אמ אומי
כםל הנ י של די ך, כש חל בש זש ל מי יל ענ לי כה וש לום.  ן שה מי זנ ז ולש גל רם ת הה אל ך  כי שנ גו'. לש וש ה  טורה קש ימו  יהשי גו',  וש עמקםב  ינ לש יך  טל פה שש מי

גו'. ילו וש ך ה' חי רי ז - בה מות, אה עולה ל הה כה כות בש רה או בש צש מה יי מו וש שש בנ תש יי

ה נה עש מנ ה שש נה נות קםמש ננ אמ ים שנ שי ח, (ישעיה לב) נה תנ עון פה מש י שי בי גו'. רנ ם וש לנ עש נל וש גו  שש ל יי אי רה שש ת יי ל עמדנ ם כה אי וש
רוך הוא. בה דוש  קה י הנ ני פש ה לי מה לי יהה שש רי א בש צי מה יי י של די בונו, כש בוד רי כש ן בי בוני תש הי ם לש דה אה לה לו  ה ייש  מה גו'. כנ י וש קולי
ה שה ר עה של ר (קהלת ז) אמ מנ אל נל של מו  ם, כש לי שה א אותו  רה ם, הוא בה דה אה ת הה הוא אל רוך  בה דוש  קה א הנ רה ר בה של אמ כנ של
ך - ר כה חנ ר. אנ תוב יהשה ז כה אה ר, וש כה זה ת בנ לל לל כש ה ני בה קי ה. ונש בה קי ר ונש כה ם - זה דה אה ת הה גו'. אל ר וש ם יהשה דה אה ת הה ים אל להי אל הה

ים. בי בםנות רנ שש שו חי קש ה בי מה הי וש

יא הי ית, וש ילי לי ה  מה שש נו של רש אנ רוחות, ובי ל הה ל כה ה, רוחנ של בה קי נש את רוחנ  צי מש ה ני בה הום רנ ב תש קל נל ה, מי אי םא רש ב
ד צנ ף רוחות מי לל גוף אל ל אותו הנ נו ענ מש דנ זש ם גופו, הי לנ שש ני ם וש דה א אה רה בש ני ה של עה שה ם. ובש דה ל אה צל ה אי אשונה רי ה לה אה צש מש ני
הוא, רוך  בה דוש  קה ם הנ הל ר בה ענ גה ד של ים. ענ כולי יש יו  םא הה ל ס בו, וש ני כה הי ה לש צה ה רה זל ס בו, וש ני כה הי ה לש צה ה רה םאל. זל מ שש הנ
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בות אותו. ן רוחות סובש ל אותה כה יהה יהרםק, וש הו הה אי רש , ומנ י רוחנ לי ב גוף בש יהה שוכי ם הה דה אה וש

תוב, (בראשית א) כה זו  ה הנ עה שה רוחות, ובנ ן הה ל אותה ת כה ק) אל רנ זה ה (וש חה דה וש ד  חה ן אל נה ד עה יהרנ ה  עה שה ה  אותה בש
ם, דה ל אה ש של פל ה נל ן אותה ר מי כה זה ן הנ ת מי רל בל ענ תש ה מי בה קי נש נו, של רש אנ י בי רי המ יהה. ונ ש חנ פל ץ נל רל אה א הה ים תוצי להי ר אל םאמל י ונ
ח פנ יי תוב (שם ב) ונ כה של הו  אוי. זל רה ים כה די דה י צש ני שש ה מי לולה ם, כש דה אה בה ה  ב אותה שי ננ לש רוחנ  הה ה  ה אותה יאה יא מוצי הי וש
יהה חנ ם הנ ענ אי ינו יודי י אי ה, כי זל ק בה פי תנ סש מי י של ש. ומי מה יהה מנ ש חנ פל נל יהה. לש ש חנ פל נל ם לש דה אה י הה הי יש ים ונ יי ת חנ מנ שש יו ני פה אנ בש
יהה, חנ ש הנ פל נל תוב לש םא כה ל ל בה ה. אמ בה קי נש הנ ר או מי כה זה הנ ל, או מי אי רה שש ה יי מה שש יהה של חנ ה, או הנ תונה חש תנ יהה הנ חנ יא הנ זו הי הנ

כםל. ע הנ מה שש מנ ם, של תה יהה סש ש חנ פל נל א לש לה אל

ה זל ד הנ צנ ת לנ טל של פנ תש ה מי תה יש בו הה ה של דושה קש ה הנ מה שה נש ה הנ אותה דו, וש צי ה בש קועה תו תש בה קי ה נש תה יש ם, הה דה ד אה מנ עה של וכש
ם, דה אה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה ר הנ סי ני ך  ר כה חנ ה. אנ לה לש כש ני ך  כה שום של ה, מי זל לה ה וש זל ה לה יקה פי סש ה מנ תה יש הה ה, וש זל ד הנ צנ לנ וש
ר מנ אל נל מו של נו, כש רש אנ י בי רי ע, המ לה צי ת הנ גו'. אל ע וש לה צי ת הנ ים אל להי ן ה' אל בל יי תוב (שם) ונ כה הו של תו. זל בה קי ת נש ן אל קי תי וש

ה. פה חג ה לנ לה מו כנ יהה כש קונל תי ם, בש דה אה ל הה הה אל יאל בי יש ן. ונ כה שש מי ע הנ לנ צל (ויקרא מד) ולש

ם. עולה הה י  ני בש לי ע  רנ הה לש ת  נל זגמל מש יא  ו הי שה כש ענ ד  ענ וש יהם,  הנ י  כי רנ כש בי יא  הי וש ה,  חה רש בה ך,  כה ית  ילי לי ה  תה אמ רה ן של יוה כי
זו, ית הנ ילי ת לי ה אל עמלל ים, הוא ינ מי עולה ב לש רנ חל תל של ה וש עה שה רש י הה ת רומי יב אל רי חמ הנ הוא לש רוך  בה דוש  קה יד הנ תי עה של וכש
ית ילי ה לי יעה גי רש ם הי ך שה תוב (ישעיה לד) אנ כה הו של ם. זל עולה ל הה נו של בה רש יא חג הי שום של ה, מי זל ן הנ בה רש חג ה בנ ים אותה יהשי וש

. נוחנ ה מה ה לה אה צש ומה

י רי המ שום של ך, מי ינו כה ני םא שה נו ל ל אה בה ן, אמ כי ם לה קםדל ם מי דה אה ן הה ה מי חה רש יא בה הי רו, של מש ים אה אשוני רי י הה רי פש סי ובש
ה נה קש תג ם של רל ל טל בה מו, אמ ה עי אה צש מש םא ני ה זו ל בה קי י נש רי המ זו (של ש הנ פל נל ה הנ מה קה ם של רל ל טל בה מו, אמ ה עי אה צש מש ה זו ני בה קי נש
ת נל זגמל יהם, ומש ה לנ חה רש יא בה אוי, הי רה כה מו  ה עי נה קש תג זו  של מו, וכש ת עי גל ול דנ זש ה מי תה יש אוי, הה רה ם כה דה ם אה זו) עי ה הנ בה קי נש הנ

ם. עולה י הה ני בש יק לי זי הנ לש

ה עמטופה ך: הה ר כה םאמנ י בונו וש ת רי שנ דג קש בו בי ן לי וי כנ תו, יש שש ם אי ג עי וי דנ זש ם מי דה אה ה של עה ה שה אותה ה - בש זל ה לה פואה רש הה
ש, יהם רועי י, הנ י שובי ך. שובי קי לש חל םא בש ל וש ך  לה םא של י, ל אי צש ל תי אנ וש י  סי נש כה ל תי ת, אנ רל תל ת מג רל תל ה, מג נה מש דנ זש ין הי די סה בש

י. תי פש טנ ענ תש ך הי לל מל ת הנ שנ דג קש חוז, ובי י אה ני דוש אמ ק קה לל חי ך, בש ים לה אי לו קורש ים של לי גנ הנ

ה בה כה רש ל הנ כה ה, של יטה לי קש ים לנ ה יהמי לשה ד שש ם, ענ ענ ל פנ כה ן בש כי ת, וש חנ ה אנ עה ד שה תו ענ שש ת אי אל םאשו וש ת ר סות אל כנ ולש
ים לשי ר שש ך, אומי לל מל למםה הנ שש אי לי דנ מש שש אנ יחנ  ני הי ר של פל סי ת. ובנ טל ין קולל ים, שוב אי ה יהמי לשה שש ת לי טל ין קולל אי של

ך) ר כה חנ כםל. (אנ ל הנ ה של ירה מי זו שש תו, וש טה יב מי בי ים סש לולי ם צש יי פםך מנ שש ה, יי עמשל מנ ת הנ יים אל סי ר של חנ אנ לש ר, של מנ אה יום. וש

ד ענ יק אותו  ני ל תה אנ ך  ר כה חנ אנ ן. וש ינוק יהשי תי הנ ה של עה שה א בש לה ם אל דה ם אה ג עי וי דנ זש םא תי ינוק, ל ה תי יקה יני מי י של מי
םא ה ל זל ה. ובה הוא בוכל ן של מנ זש ינוק בי תי ר הנ ענ יל צנ בי שש ה בי כולה םא יש ם ל ד, אי חה יל אל ין, או מי ילי י מי ני מו שש ת, כש חנ ה אנ עה שה

ים. מי עולה ה לש נה מל ד מי חנ פש יי

יל בי שש כםל בי הנ ה, וש טה מנ ה ולש לה עש מנ לש ים של קי ם סודות עממג ד אותה מי לנ הוא מש רוך  בה דוש  קה הנ ים של יקי די צנ י הנ רי שש אנ
דוש, ם קה יא שי ה הי תורה י הנ רי המ דוש, של קה ם הנ שי ל הנ רות של עמטה ר בה טי ענ תש ה, מי תורה ק בנ סי ענ תש מי י של י מי רי המ ה, של תורה הנ
ה לה עש מנ לש ים של קי סודות עממג וש רות  תה סש ני ים  כי רה דש ענ  ז יודי אה וש דוש,  קה ם הנ שי ר בנ טי ענ תש ומי ם  שה רש ני ה  ק בה סי ענ תש מי י של ומי

ים. מי עולה ד לש םא פוחי ל ה, וש טה מנ ולש

ה אשונה רי ה בה אה טש ה חה שה אי הה ל של לנ גש ם, ובי בונה ת רי ונ צש ל מי ענ רו  בש עה ד וש חה ץ אל ל עי וו ענ טנ צש יום ני אותו  ה, בש אי םא רש ב
ים אי צה מש ים ני שי נה אמ ים של מי עה פש ל הנ כה ה, בש אה לש הה אן וה כה ך. מי ל בה שה מש הוא יי תוב (בראשית ג) וש ש, כה חה נה יהה אותו הנ לל א עה ובה
לט שש נות לי זגמה ה מש של קה ין הנ די ד הנ צנ מי ה) של לה עש מנ לש ים (של שי ן נה אותה נו של רש אנ י בי רי רוך הוא, המ דוש בה קה י הנ ני פש ים לי עי שה רש
אי. דנ לו בו ונ שש ים מה שי לו בו. נה שש ים מה שי נה ל וש עולי יו מש שה גש י נם מי תוב (ישעיה ג) ענ כה הו של ה. זל של קה ין הנ די ד הנ צנ ם, מי יהל לי עמ

א רה קש ני ב, של רל ה חל אותה ט מי הנ א לנ לה ת, אל כל פל הנ תש מי ב הנ רל ם חל הי םא של ת, ל כל פל הנ תש מי ב הנ רל חל ט הנ הנ אות לנ רה קש ה ני לל אי וש
ת, כל פל הנ תש מי ב הנ רל חל ט הנ הנ לנ אותו  וש ם.  ה דה אה לש ה' מה לנ ב  רל (ישעיה לד) חל ית,  רי ם בש קנ נש ת  מל נםקל ב  רל (ויקרא כו) חל

נו. רש אנ י בי רי המ בות, ונ קי ים נש מי עה פש לי ים וש רי בה ים גש מי עה פש לי

ם הי ם וש יהל כי רש ת דנ ים אל מי קש ענ ל מש אי רה שש יי יא של בי נה ה הנ אה רה של ם. כש עולה טות בה ים שולש שי ן נה אותה של ם כש עולה אוי לה
םא ל בות של יושש ן  תל אנ יך  נות? אי ננ אמ ן שנ תל אנ יך  נות, אי ננ אמ ים שנ שי נה ר:  מנ ז אה ם, אה בונה י רי ני פש לי ים  אי טה חמ ים בנ אי צה מש ני

ים. רי בי חמ שוהו הנ רש י פי רי המ ה, ונ זל סוק הנ פה ת הנ נו אל רש אנ ר בי חי קום אנ מה ה. ובש נה ם?! קםמש עולה ר בה עורי תש הי לש

יא. הי ת הנ עי ל בה אי רה שש ת יי ה אל טה יא שםפש תוב (שופטים ה) הי כה ה, של בורה דש אנו בי צה מה מו של א כש לה ר, אל מנ אל םא נל ל ל בה אמ
יא - אוי הי ת הנ עי ל בה אי רה שש ת יי ה אל טה יא שםפש ה, הי בורה ך דש נו. כה חה לש שג ת לו בש כל רל בה ה מש שה אי ם של דה אה ינו, אוי לש ני ן שה ל כי ענ וש

ת. חנ ה אנ בה קי ק נש א רנ לה ם אל עה ת הה יהדון אל י של ם מי הל א בה צה מש םא ני ל דור של לש

ים רי בה גש ל הנ כה רוך הוא, של בה דוש  קה ל הנ תו של חש בנ שש רות תי אומש ם וש עולה בה או  צש מש ני ן של ים הי שי י נה תי ה, שש אי םא רש ב
ל כה ך, וש תל לש ין בי י אי ה' כי דוש כנ ין קה ה (שמואל-א ב) אי רה מש ה אה נה ה. חנ נה חנ ה וש בורה ן? דש י הי זו. ומי רו כה םאמש םא י ם ל עולה בה של
י רי יון, המ בש ים אל פםת יהרי שש אנ ל מי ר דה פה עה ים מי קי מו: מי ם, כש עולה ה לה מונה אל ח הה תנ ת פל ה אל חה תש יא פה הי ים. של סוקי פש ר הנ אה שש
י מי בות.  אה הה ים  רויי שש של קום  מה בנ ה,  לה עש מנ לש של ה  מונה אל הה י  רי המ ים,  יבי די נש ם  עי י  יבי הושי לש ה.  מונה אל הה ל  של ח  תנ פל הנ
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פו. סה אל ים נל מי י ענ יבי די תוב (תהלים מז) נש כה בות, כנ אה לו הה ים? אי יבי די נש הנ

ן, רם המ אנ וש ה  ם מםשל קול עי יות שה הש יד לי תי עה הוא  ל, של מואי ל שש ענ ה  אה בש ני  - ים  יבי די נש ם  עי יב  הושי ר לש חי ר אנ בה דה
ל, מואי ה שש ם? זל לי חי נש י ינ ם, מי לי חי נש בוד ינ א כה סי כי מו. וש י שש אי קםרש ל בש מואי יו ושש נה כםהמ ן בש רם המ אנ ה וש תוב (שם צט) מםשל כה של
ת יש אל הורי רוך הוא של דוש בה קה ה הנ ם - זל לי חי נש בוד ינ א כה סי כי ר וש חי ר אנ בה ים. דה כי לה י מש ני שש כות לי לש מנ בוד הנ יש כש הורי של

ם. לי חי נש בוד ינ א כה סי כי תוב וש כה הו של יו. זל דה עמבה או לנ סש כי

סוד דוש, וש קה הנ ך  לל מל ה הנ זל יב ו', וש רי ינו, מי ני ו שה יבה רי א מש לה ר? אל ה אומי ה זל ר, מנ סי ו חה בה רי ו, מש יבה רי מש תו  ה' ייחנ
ים, עי נה כש ים ני מי חמ רנ הה וש ים,  מי חמ רנ ל הה ים ענ טי ים שולש יטי לי שנ הנ ים וש רי עורש תש ים מי יני די הנ ה של עה שה אן, בש ר כה מנ אל ה נל מה כש חה הנ
תוב, ה' כה הו של ים. זל יני די ים הנ עי נה כש ני ים וש מי חמ רנ ים הה רי י גובש זנ ל, אמ חנ ננ ן הנ ינ עש מנ ך מי רי בה תש רוך הוא מי דוש בה קה הנ ה של עה שה ובש

יב ו'. רי ו, מי יבה רי תו מש ייחנ

םאשו ת ר א אל לי מנ יו, ומש לה ה עה דוש שורל קה יק הנ תי ענ ל הה ל של טנ הנ ה של עה שה ו? בש לה ה עה ה זל ו, מנ לה ם. עה עי ם ינרש יי מנ שה ו בנ לה עה
ה כו - זל לש מנ ן עםז לש תל יי ים. וש שי קה ים הנ יני די ל הנ ם של פה קש תה ם וש ת כםחה בםר אל שש ם, יי עי י ינרש זנ ם, אמ יי מנ א שה רה קש ני קום של אותו מה בש
מו יחו, כש שי נו. מש רש אנ בי מו של ל, כש יובי ן הנ רל את קל רי קש ני ל של אי רה שש ת יי סל נל יחו - זו כש שי ן מש רל ם קל יהרי רוך הוא. וש דוש בה קה הנ

ר. אי בה תש י ני רי המ יחו, ונ שי ן מש רל ך קל שום כה עמקםב, מי י ינ להי יחנ אל שי ר מש מנ אל נל של

ד מי לנ מש דום.  אל ה  די שש מי ך  דש ענ צנ בש יר  עי שי מי ך  אתש צי בש דוש: ה'  קה הנ ך  לל מל ח הנ בנ ת של אל חנ  בי שנ לש ה  אה בה ה של בורה דש
םא ל יו של נה פה לוי לש יהה גה םא הה י ל כי וש צו.  םא רה ל וש ה,  ל תורה בי קנ ים לש מי ענ ר הה אה ל שש ת כה ין אל מי זש הוא הי רוך  בה דוש  קה הנ של
יו ה, הה תורה ת הנ רוך הוא אל בה דוש  קה ם הנ הל ן לה יהה נותי א הה לי מה לש אי ה, של חון פל תש ם פי הל ילה לה הש םא יי ל א של לה ים? אל רוצי
ת ה אל חה בש שי ה של עה ה שה ד אותה ה, ענ מה כש חה סוד הנ ם בש כםל הי ה, הנ בורה ה דש רה מש אה ים של סוקי ם פש ל אותה כה ה. וש ים אותה רי שומש
ש. קםדל הנ ה רוחנ  נה מל ה מי קה לש תנ סש הי של רו  אמ י בי רי המ ל, של אי רה שש יי ם בש י אי תי מש קנ ה שנ בורה י דש תי מש קנ ד שנ ר ענ מנ אל נל ה, של מה צש ענ

יר. י שי רי בש י דנ י עורי ה עורי בורה י דש י עורי ך, עורי שום כה ומי

אי. דנ ש ונ קםדל ם רוחנ הנ יהל לי רות עמ שש הנ ים לש אי דה ם כש ינה אי א, וש טש חי ים בש רי בה גש או הנ צש מש ני של ה כש ל זל כה וש

גו, שש ל יי אי רה שש ת יי ל עמדנ ם כה אי ל וש בה ה. אמ עו בה טה ה של אה הורה בש נו  רש אנ בי מו של גו', כש וש גו  שש ל יי אי רה שש ת יי ל עמדנ ם כה אי וש
ם, יי לנ ירושה ים בי אי צה מש ני ם) של ם (כגלה א אותה לה ל? אל אי רה שש ת יי ל עמדנ ה כה ה זל יות! מנ הש יך לי רי יהה צה גו הה שש ל יי אי רה שש ל יי ם כה אי וש
ן יוה כי ינו, של ני שה ים, וש ל טועי אי רה שש ל יי ז כה ים, אה ם טועי יו שה הה ם של ם אותה אי ם, וש עה ל הה כה ה לש את תורה ם יוצי שה י מי רי המ של
ל הה קה י הנ יני ל - עי הה קה י הנ יני עי ר מי בה ם דה לה עש נל ם. וש יהל רי חמ ים אנ כי שה מש ם ני כגלה שום של ים, מי ם טועי עה ל הה ים, כה ם טועי שה של

ל. אי רה שש ל יי ים ענ ני מג מש ם של לו הי ין, אי רי דש הל נש סנ לו הנ אי

א נה ימש הי יהא מש עש רנ

יו, ה הה דולה ין גש רי דש הל נש ים סנ עי בש ים שי אי מורה אה ים וש אי נה עו, תנ טה ה של דולה ין גש רי דש הל נש ל סנ ן ענ בה רש יא קה בי הה לש ה זו  וה צש מי
יהה ה הה מםשל ה, של נה שש מי י הנ לי עמ רו בנ מש ך אה שום כה ם. ומי יהל לי ן עמ רם המ אנ יו, וש ה הה נה טנ ין קש רי דש הל נש ים סנ עי בש שי ם. וש יהל לי ה עמ ומםשל
ה נה טנ קש "א  הי כות,  לש מנ זו  וש ה,  ירה בי גש הנ ין  בי רםן שושש המ אנ ה.  דולה גש ין  רי דש הל נש סנ ם  שה מי ת,  רל אל פש תי זו  וש ך  לל מל הנ ין  בי שושש
ין רי דש הל נש את סנ רי קש ני ה  מה ל שש ענ וש ה.  נה טנ קש הנ ך  תש ל בי חי רה ים בש ני ע שה בנ של ך  דש עלבה (בראשית כט) אל מו  ה, כש לה ים  אי קורש

ה. נה טנ קש

ל ד של צנ שון מי ים לה עי בש שי ייש  ה, של תורה ים לנ ני ים פה עי בש ן שי הי שון, של ים לה עי בש ין שי רי דש הל נש ים סנ עי יודש יו  ם הה שה ומי
ים עי בש ל שי ם. כה נםתה שם לש ם לי צםתה רש אנ ם בש גויי י הנ יי דו אי רש פש ה ני לל אי תוב מי כה הו של רוד. זל פי כםל בש כו', הנ ה וש עה שה רש כות הה לש מנ הנ

ה. זל ה מי רוד זל פי שון בש לה הנ

כות, לש ה - מנ נה טנ ה קש מה כש ת, חה חנ ה אנ כה לה סוד. ו' המ ה יש זל ת. וש חנ שון אנ לה ה בש תורה ים לנ ני ים פה עי בש ה, שי תורה ל בנ בה אמ
אות, רה דש תל ים קה עי בש שי ה, בש בה כה רש מל ש, סוד הנ קםדל שון הנ יסוד הוא לש סוד. וי ן יש בון סוד, מי שש חל שון כש ים לה עי בש ה שי בה של
שון ה. לה נה ים שה עי בש ל שי ינו של ר די זנ ים לו גש עי ל כםחו, קורש כה ך בש רנ בה א מש בה יה רנ מי א שש הי ן יש מי ה אה עונל ל הה ר, כה מנ אל ם נל יהל לי עמ
יא הי ה של נה טנ ה קש מה כש ל חה ה. ענ נה טנ ה קש דה ל מי יא י' ענ הי ה, של נה טנ ה קש מה כש ל חה ה של נה טנ ה קש דה ל מי שון ענ ים לה עי בש יא שי ד, הי חה אל
ם. (ע"כ רעיא יי תנ ים ושש עי בש מו שי לש שש ן ני הל ה, בה בונה ת ותש ענ ן דנ הל בה ם של יי תנ פה י שש תי ה ב', שש מה כש ל חה ה של נה טנ ה קש דה ל מי י', ענ

מהימנא).

י רי בש די ל בש די תנ שש יהיא, ני י חי בי רנ י לש י יוסי בי ר רנ מנ ים, אה כי יו הולש הה ד של ך. ענ רל דל ים בנ כי יו הולש י הה י יוסי בי רנ יהיא וש י חי בי רנ
ל כה נו, של דש מנ אן לה כה גו', מי יעמך וש י אודי אתי טה ר, (תהלים לב) חנ מנ אה יהיא וש י חי בי ח רנ תנ ים. פה יהמי יק הנ תי י ענ רי בש די ה, בש תורה
ים ני םא נותש ים, ל מי חמ ם רנ יהל לי ש עמ קי יבנ רוך הוא וי דוש בה קה י הנ ני פש ם לי ש אותה רי פה ינו מש אי יו וש אה טה ת חמ ה אל סל כנ מש ם של דה אה
רוך דוש בה קה י הנ ני פש ם לי ש אותה רי פה ם הוא מש אי נו. וש מל ה) מי סל כנ ייש (מש בנ תש הוא מי שום של ה, מי שובה ל תש ח של תנ תםחנ פל פש לו לי

ין. די ל הנ ים ענ מי חמ רנ רו הה בש גנ תש יי יו, וש לה ס עה רוך הוא חה דוש בה קה הוא, הנ

ה זל ל  ענ וש ת.  לל בל קנ תש מי תו  לה פי ותש  , חנ ים הוא פותי תומי סש ים הנ חי תה פש הנ ל  י כה רי המ ה, של ם הוא בוכל ן אי כי של ל  כה וש
ה זל ה  י. מנ ני נש דה בש כנ יש ה  תודה חנ  בי זם תוב,  ה כה ל זל ענ וש ין.  ל די ענ ים  מי חמ יר רנ בי גש הנ לש ך  לל מל לנ בוד הוא  יו, כה אה טה ת חמ ישנ רי פש

א. בה ם הנ עולה ד בה חה אל ה וש זל ם הנ עולה ד בה חה ה. אל טה מנ ד לש חה אל ה וש לה עש מנ ד לש חה ם, אל ים הי בודי י כי ני י? שש ני נש דה בש כנ יש

י וני עמ יעמך ונ י אודי אתי טה ה חנ ה זל יק, מנ פי סש י מנ ענ שה י פש לי ה עמ אודל י בש רי המ ים, של רי בה רםב דש כםל, בש ה בנ של ה קה זל סוק הנ פה הנ
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יות! הש יך לי רי יהה צה ך הה ה', לש י לנ ענ שה י פש לי ה עמ י אודל רי המ עוד, של ה'? וש י לנ ענ שה י פש לי ה עמ ך אודל ר כה חנ אנ י, וש יתי סי םא כי ל

יחנ לי הוא שה שום של ם, מי יי מנ שה כות הנ לש מנ ה לש ת זל ר אל מנ אה ש, וש קםדל רוחנ הנ ר בש מנ יו הוא אה רה בה ל דש ת כה ד, אל וי א דה לה אל
ה. אשונה רי ה בה יענ לה ך, הוא מודי לל מל ת הנ ה אל רוצל י של ים, ומי תוני חש תנ ל הנ ים אל יוני לש על ים, ומי יוני לש על ל הה ים אל תוני חש תנ הנ מי
י לי ה עמ י אודל תי רש מנ ם. אה ל עולה יקו של די צנ י, מי יתי סי םא כי י ל וני עמ ר) ונ מנ ם אה יי מנ שה כות הנ לש מנ יעמך, (לש י אודי אתי טה ן חנ ל כי ענ וש
י רי המ ה. של אה הודה יו - בש נה פה יס לש ני כש הנ ם לש דה יך אה רי צה לום של שה הנ לו, וש לום של שה ל הנ כה דוש של קה ך הנ לל מל הו הנ ה' - זל י לנ ענ שה פש
ה לה עש מנ ה לש ה. זל לה י סל אתי טה ון חנ אתה עמ שה ה נה תה אנ יו. וש מה לה ת שש ח תודנ בנ ל זל תוב ענ כה ה, של אה הודה ים בש מי לה ים שש בי רה קש ני ך  כה

כםל. ז בנ ה אוחי זל סוק הנ פה ך הנ שום כה רוי. מי דוש שה קה יק הנ תי ענ הה קום של מה ה, הנ לה עש מנ לש

ה לה עש מנ ה ומי לה עש מנ ה לש טה מנ צונו, מי רש דוש בי קה ם הנ שי ת הנ ד אל ינחי יך לש רי ך, צה לל מל תו לנ שה קה ש בנ קי בנ מש י של ה מי מו זל כש
תו שה קה ש בנ קי בנ ם לש כה חה י הל י, מי י יוסי בי ר רנ מנ תו. אה שה קה את בנ צי מש ר ני של אותו קל ד, ובש חה ר אל של קל כםל בש שםר הנ קש לי ה, וש טה מנ לש
ה תורה ן הנ ל כי ענ הוא, וש ך  אי כה דנ יהיא, ונ י חי בי רנ ר לו  מנ ך? אה לל מל ח הנ תנ ת פל ר אל יהה שומי הוא הה ך, של לל מל ד הנ וי דה מו  כש
ם יכל להי י ה' אל רי חמ ר (דברים יג) אנ מנ אל נל מו של יו, כש רה חמ ת אנ כל לל ע לה דנ ני י של די דוש כש קה ך הנ לל מל י הנ כי רש ת דנ נו אל ה אותה דה מש לי

גו'. כו וש לי תי

י רי ר ה', המ מנ גו'. כםה אה י וש כי י בש הי נש ע  מה שש ה ני מה רה ר ה' קול בש מנ ר, (ירמיה לא) כםה אה מנ אה ח וש תנ י פה י יוסי בי רנ
רוך הוא. דוש בה קה ה, הנ זל ר ה' הנ מנ אן כםה אה כה ים, וש עי ים נודה רי בה יו דש ר, הה בי דנ יל לש חי תש יא מנ בי נה קום של ל מה כה , בש שוהה רש פי

ע. מה שש ה ני מה רה ר? קול בש מנ ה אה ומה

ם יהל ארי וש צנ ל  ענ ם  יי חנ רי לות,  גה לנ כו  לש הה ל  אי רה שש יי וש ה  טה מנ לש ש  דה קש מי ית הנ בי ב  רנ חל נל של יום  אותו  בש ינו, של ני שה ך  כה
ך לי ה: אי רה מש ה אה דה יהרש ה של עה שה ם, בש יהל רי חמ ת אנ כל לל ך לה לל מל ית הנ בי ה מי שה ל גםרש אי רה שש ת יי סל נל חור, וכש אה קות לש דה הג ם מש יהל ידי וי
ים ידי סי ל חמ ם של ה דה מה כנ ב, וש רי ה חה קומה ת מש ה אל תה אמ ה, רה דה יהרש של י. כש לי עש ל בנ ענ י, וש ננ ל בה ענ י, וש דורי ל מש ה ענ כל בש אל ה וש אשונה רי בה

ש. אי ף בה רה שש ת ני יי בנ הנ דוש וש קה ל הנ יכה הי הנ תוכו, וש פוך בש שה

ה צה רה רוי בו, וש ך שה לל מל הנ קום של מה ד לנ ה ענ לה עש מנ יענ לש גי קול הי הנ ים, וש תוני חש תנ ים וש יוני לש עמשו על רה ה קול, וש ימה רי ז הי אה
ה לה בש קי םא  ל וש ה,  דה גש נל כש נות  חמ מנ ה  מה כנ וש ים  לוסי ה אוכש מה כנ דו  יהרש של ד  ענ בםהו,  וה תםהו  לש ם  עולה ת הה יר אל זי חמ הנ לש ך  לל מל הנ
ל ם ענ חי נה הי ה לש נה אמ יהה מי נל ל בה ה ענ כה בנ ל מש חי ים רה רורי מש י תנ כי י בש הי ע נש מה שש ה ני מה רה תוב, קול בש כה הו של ם. זל הל ים מי חומי נש תנ
א צה מש םא ני ל ה וש לה עש מנ ה לש לה עש מנ ה לש יהה עולל דוש הה קה ך הנ לל מל הנ שום של נו, מי ינל י אי ים. כי חומי נש ם תנ הל ה מי לה בש םא קי ל , של יהה נל בה

ם. ינה י אי תוב כי םא כה ל נו, וש ינל י אי תוב כי כה הו של ה. זל תוכה בש

ל תו של שש זו אי ל, וש אי רה שש ת יי סל נל יא כש הי נו של דש מנ ר לו, לה מנ ? אה יהה נל ל בה ה ענ כה בנ ל מש חי ה רה ה זל יהיא, מנ י חי בי ר לו רנ מנ אה
ם, (תהלים קיג) תוב שה כה ה. וש רה ל עמקה חי רה תוב (בראשית כט) וש כה ל. וש חי ת רה עמקםב אל ב ינ הנ ילאל תוב ונ כה אי, של דנ עמקםב ונ ינ

ה. חה מי ים שש ני בה ם הנ ת אי יי בנ ת הנ רל י עמקל יבי מושי

ה לה עש מנ ק לש לי תנ סש י הי רי המ נו - של ינל גו'. אי ת וש יי בנ דול בנ נו גה ינל ר, (בראשית לט) אי מנ אל נל מו של נו, כש ינל י אי ר כי חי ר אנ בה דה
דול. גה מו הנ א שש צי מה יי נו - של ינל ה. אי מה ווג עי זי נו - בש ינל כםל. אי הנ ק מי חי רנ תש הי וש

ך ר כה חנ אנ ה, וש תה רש ם שה שה ש, של דה קש מי ית הנ בי ר לו, מי מנ לות? אה גש ה לי ילה חי תש קום הי ה מה יזל אי יהיא, מי י חי בי ר רנ מנ אה
ים, יהמי ה  לשה ם שש ה שה בה יהשש וש ר  בה דש מי ל הנ ענ ה  דה מש עה ץ,  רל אה ן הה מי ה  אה יהצש של כש ך  כה ר  חנ אנ ל.  אי רה שש יי ץ  רל אל ל  כה בש ה  בה סובש
ד דה ה בה בה ה יהשש יכה אי יהה  לל ה עה אה רש קה ך, וש לל מל ית הנ בי מי יהה  בל תושה ) וש יהה יבותל ישי (וי יהה  נותל חמ ומנ יהה  לוסל ת אוכש ה אל יגה הי נש הי

י. י יוסי בי רנ יהיא וש י חי בי כו רנ גו'. בה וש

י ני פש ים לי יהבי או חנ צש מש ל ני אי רה שש ל יי כה ד של ש ענ דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל םא נל ל ץ וש רל אה הה ל מי אי רה שש לו יי םא גה י, ל י יוסי בי ר רנ מנ אה
ך רל דל ים וש עי תש יך מנ רל שש אנ י מש מי תוב (ישעיה ג) ענ כה הו של ה. זל אשונה רי ים בה יהבי או חנ צש מש ם ני עולה י הה יגי הי נש מנ ד של ענ ך, וש לל מל הנ
אן, כה ר מי מנ יהיא אה י חי בי ם. רנ יהל רי חמ ים אנ כי שה מש ם ני עה ל הה ע, כה שנ רל ים בש כי ם הולש עה י הה אשי רה ן של יוה כי עו. של לי בי יך  חםתל אםרש
ם, יהל אשי ם רה ם הי עה י הה יני עי ל, של הה קה י הנ יני עי ר מי בה ם דה לנ עש נל שום של יהה? מי ה הה ה זל מל גו - בנ שש ל יי אי רה שש ת יי ל עמדנ ם כה אי וש

ם. יהל רי חמ ים אנ כי שה מש ם ני עה ל הה כה של

יו הה של ד  ענ בו.  יהשש בו.  ם  זורי ם  יי מנ ר  הנ ונש ים  בי עמשה בנ ן  שה דג מש ד  חה אל קום  מה או  רה ים  כי הולש יו  הה של ד  ענ כו.  לש הה
ים) די ים (שודש רי י הה בי אי חוצש דנ ונ אן, של כה קום מי נה יהיא,  י חי בי ר רנ מנ ם. אה יהל ני פש לי ש  חנ רה וש ד  חה ח עוף אל רנ פה ים,  בי יושש
ס ם ני הל ש לה חי רנ תש ם. הי יהל רי חמ ים אנ צי רה ים של טי סש ם לי או אותה ם, רה יהל אשי ירו רה זי חל הל ד של כו. ענ לש הה מו וש אן. קה ים כה אי צה מש ני

ה. לה יש לנ ל הנ כה ל אותו יום וש בו כה יהשש ם וש שה סו לש נש כש ת. ני חנ ה אנ רה עה ד ובו מש חה ע אל לנ ם סל יהל ני פש או לי צש ומה

חוק?! רה חוק. מי רה יעמך מי י מושי ני נש י הי גו', כי עמקםב וש י ינ די בש א ענ ירה ל תי ה אנ תה אנ ר, (ירמיה ל) וש מנ אה יהיא וש י חי בי ח רנ תנ פה
ל בה ק. אמ חה רש ץ מל רל אל בו מי שה ר וש מנ אל נל מו של חוק - כש רה ה, מי זל סוק הנ פה ת הנ רו אל אמ י בי רי המ יות! ונ הש יך לי רי יהה צה רוב הה קה מי
יא? י הי ה. ומי מה חש יא לנ בי ק תה חה רש מל תוב (משלי לא) מי כה י. וש ה לי אה רש חוק ה' ני רה תוב (שם לא) מי כה אותו של חוק, כש רה מי
ב שה וש הו  עמקםב, מנ י ינ די בש א ענ ירה ל תי תוב אנ כה ן של יוה עמקםב, כי ב ינ שה ם. וש זורי א וש ר יוצי הה נה אותו  קום של מה ל, הנ חנ ננ ק הנ עםמל
עממםד ה ה' תנ מה תוב (תהלים י) לה כה מו של ה, כש לה עש מנ ה לש לה עש מנ ה לש לה רוך הוא עה דוש בה קה ינו, הנ ני שה מו של א כש לה עמקםב? אל ינ

יעמך. י מושי ני נש חוק - הי קום רה אותו מה חוק, ומי רה בש

יורו רות די שש הנ ן - לש ננ אמ שנ סוד. וש ה יש ט - זל קנ שה ל. וש אי רה שש ת יי סל נל ם כש ג עי וי דנ זש הי או), לש סש כי קומו (לש מש עמקםב - לי ב ינ שה וש
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תוב (בראשית ה כה ל זל ענ ה, וש דולה ה גש דה רה ק חמ חה צש ד יי רנ ילחל ר (בראשית כז) ונ מנ אל נל מו של ק. כש חה צש יי יד - מי רי חמ ין מנ אי ה. וש בה
דו חמ תוב (ישעיה לג) פה כה הו של ר. זל חי קום אנ מה סוד לש יש ק הנ לי תנ סש ד, מי חנ פנ ר אותו הנ עורי תש מי של ק. וכש חה צש ד יי חנ לא) ופנ
יר תי סש הי חוק וש רה נו מי יל אותה צי רוך הוא הי דוש בה קה ו הנ שה כש ענ יד. וש רי חמ ין מנ אי ה וש ל זל ענ א. וש קה וש יון דנ צי ים. בש אי טה יון חנ צי בש
כםל הוא ס, בנ ה ני הוא עושל רוך  בה דוש  קה הנ של כש כםל. של הנ יד מי רי חמ ין מנ אי ה, וש וה לש שנ ט ובש קי שש הנ ה בש זל קום הנ מה בנ נו  אותה

עושלה.

ר מנ א אה לה ר? אל ה אומי ה זל גו', מנ י וש תי כש לה הה י וש מי י עי כי לש ם תי ק אי רה יהה בה לל ר אי םאמל י ח, (שופטים ד) ונ תנ י פה י יוסי בי רנ
ה שה ל אי ענ מוך  ק סה רה ה בה ק. ומנ זל נל י  לנ ה עה רל שש םא יי ל ל וש צי נה אל ה  כותה זש , בי יהה לל ה עה ה שורה שה דג קש הנ רוחנ  יל וש ק, הואי רה בה

ה. מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ דוש, ענ קה ך הנ לל מל ל הנ מו של יא שש הי נו, של מה ה עי תורה הנ נו, של ה - אה לה לה גש ל בי צי נה הי לש

י ני שש רו  בש עה ה.  רה עה מש בנ ה  נה בה לש הנ ה  ירה אי הי ה,  לה יש לנ הנ ד  יהרנ של וכש יום,  הנ אותו  ל  כה ה  רה עה מש הנ ה  אותה תוך  בש בו  יהשש
ל ן אםכל תי אן, ני לון כה ה: נה זל ה לה ים זל רי אומש ם, וש נה עה טש ל מי חו ענ ם, נה מה צש ענ ל לש כה אמ מנ ן ומי יי ינ ים מי עוני ם טש יהל מורי חמ ים ונ רי סוחמ
ינו אי ה של זל סוק הנ פה י הנ ר לי םאמנ ס, ת ני כה ני ם של רל רו: טל בי חמ ר לו  מנ זו. אה ה הנ רה עה מש ס לנ ני כה ני נו  אה ים, וש מורי חמ ה לנ תל שש ומי

משיגשהב.

י כי הו  גו'. מנ וש יתה  שי י עה ם כי עולה לש ך  תוב (תהלים נב) אודש כה ד, של חה ר אל בה ר לו: דה מנ ה הוא? אה ר לו: מנ מנ אה
ר: אוי מנ אה יהדו?  בש יהה  הה םא  ל טוב?  ינו  אי ר  חי אנ לש י  כי וש יך,  ידל סי ד חמ גל נל י טוב  כי תוב  כה וש ה?  מה תוב  כה םא  ל וש יתה  שי עה
ר מנ חו. אה מש ה שה רה עה מש ים בנ בי יו יושש הה י של י יוסי בי רנ יהיא וש י חי בי ה. רנ לה לה גש רוך הוא בי דוש בה קה ת הנ נו אל בש זנ עה נו של תי חורה סש לי

או. ה? יהצש כםל הוא עושל ס, בנ רוך הוא ני דוש בה קה ה הנ עושל של כש ך של י לש תי רש מנ םא אה ל י, וש י יוסי בי רנ יהיא לש י חי בי רנ

חוק רה ד לה חה אן, אל לומות כה י שש ני חוק. שש רה לום לה לום שה ח, (ישעיה נז) שה תנ יהיא ופה י חי בי ים רנ די קש או, הי יהצש של כש
חוק, יהה רה ם הה קםדל ה, של שובה תש י הנ לי עמ הו בנ חוק) זל רה עוד לה רוב. (וש ה קה עמשל ננ חוק - של רה ד. לה חה כםל אל הנ רוב, וש קה ד לנ חה אל וש
רוב קה י של רוך הוא. ומי דוש בה קה הנ חוק הוא מי ה, רה תורה הנ ק מי חי רנ תש ם מי דה אה של חוק - כש עוד רה רוב. וש ו הוא קה שה כש ענ וש
ים רי ם סוחמ או אותה ה. בה רה עה מש סו לנ נש כה תי וש נו  מה רו עי בש חנ תש ו הי שה כש ענ מו, וש רוך הוא עי דוש בה קה ב אותו הנ רי קה ה, מש תורה לנ

ה. רה עה מש י הנ פי ם לש או כגלה יהצש ל, וש ם אםכל הל נו לה קש תי ם וש יהל מורי חמ א מי שה מנ ת הנ רו אל רש חש ם. שי מה פו עי תש תנ שש הי וש

גו'. ה וש ול קנ אמ יתה ונ שי י עה ם כי עולה ך לש ה, אודש זל סוק הנ פה ת הנ ה אל תורה י הנ לי עמ נו בנ רו לה םאמש ים: י רי סוחמ הנ ד מי חה ר אל מנ אה
י טוב? ינו כי ר אי חי י אנ בי גנ י לש כי יך, וש ידל סי ד חמ גל י טוב נל תוב כי כה ה? וש תוב מה םא כה ל , וש יתה שי י עה ה כי ה זל , מנ יתה שי י עה כי

הוא רוך  בה דוש  קה ה הנ שה עה ם של עולה ה הה ל זל לנ גש בי ם. של עולה ? לש יתה שי ה עה אי. ומה דנ ונ יתה  שי י עה יהיא, כי י חי בי ר רנ מנ אה
אי, דנ ה ונ זל ך  יך, כה ידל סי ד חמ גל י טוב נל כי ך  מש ה שי ול קנ אמ ל יום. ונ כה רוך-הוא בש דוש-בה קה ם לנ דה ה אה ין אותו, מודל קי תש הי וש
ל יום כה ים אותו בש זי בנ מש ים של עי שה רש ד הה גל נל םא כש ל רוך הוא הוא טוב, וש דוש בה קה ל הנ מו של ים, שש יקי די ם צנ ד אותה גל נל כש
רו לו מש לות. אה גנ ד לש י פוחי ני אמ ל, ונ כםתל י הנ חורי אמ ר מי בה י דה תי עש מנ ל שה בה ה, אמ פל ה יה ר לו, זל מנ ה. אה תורה ים בנ קי ם עוסש ינה אי וש

ד. חה קום אל מה ה לש שה רג ה יש ינה ה אי תורה ך, של רש בה מםר דש י, אל י יוסי בי רנ יהיא וש י חי בי רנ

י בי רנ ד, וש חה ל אל ר כםתל חנ י אנ מי צש ת ענ י אל תי כש מנ סה יר, וש עי י לש תי סש ננ כש ני וש לוד  לש ך  י הולי יתי יי ד הה חה ם, יום אל הל ר לה מנ אה
ד וי ך, דה . אודש יתה שי י עה ם כי עולה לש ך  ה, אודש זל סוק הנ פה ת הנ יו אל פי י מי תי עש מנ שה ת, וש יי בנ אותו הנ יהה בש אי הה ן יוחנ עון בל מש שי
חוז בו ך אה לל מל ד הנ וי דה ה של שה הוא עה רון, של חמ ם אנ ל אותו עולה רו ענ מה רוך-הוא) אמ דוש-בה קה לום (לנ שה יו הנ לה עה ך  לל מל הנ
ה זל ם הנ עולה ל הה חוד של יי רוך הוא בנ דוש בה קה ה הנ י טוב - זל ך כי מש ה שי ול קנ אמ כות. ונ לש מנ ת הנ ש אל ם, ובו יהרנ אותו עולה בש

יך? ידל סי ם חמ י הי יך. מי ידל סי ד חמ גל א טוב? נל רה קש י ני תנ א טוב. מה רה קש ני של

אותו ים מי אי לש מנ תש לו מי לה ד הנ וי י דה די סש חנ של ים. וכש ני מה אל נל ד הנ וי י דה די סש או חנ רש קש לו ני אי ד, וש סל ייש חל ד וש סל א ייש חל לה אל
הוא א של צה מש ני מו של י כש רי המ ם טוב. של הל א לה צה מש י ני זנ סוד טוב, אמ יש א הנ רה קש י ני זנ דוש, אמ קה יק הנ תי ענ ל הה ענ של שופי טוב של
זו ה הנ גה רש דנ ה לנ כל חנ יהה מש ד הה וי ן דה ל כי ענ ה, וש כה רה בש א בי צה מש כםל ני הנ ה, וש זל רון הנ חמ אנ ם הה עולה ת הה ם אל שי בנ הוא מש ך  בו, כה

ה. חוז בה הוא אה ה של זל ם הנ עולה ה לה ירה אי מש של

קו אותו שש נה י וש י יוסי בי רנ יהיא וש י חי בי או רנ ה. בה ה זל י מנ תי עש םא יהדנ ל א של לה ם, אל י אותה תי עש מנ ך שה לו, כה לה ים הנ רי בה דש הנ
יש עי רש ה מנ תה אנ וש ך  קומש מש ה בי תה אנ אי, של ן יוחנ עון בל מש י שי בי ר, רנ פה עה בש יך  ינל ה עי סל כנ י מש יהיא, מי י חי בי ר רנ מנ םאשו. אה ר בש
ק לי תנ סש תי של ה כש עה שה ה  אותה ם בש עולה יך. אוי לה בורל די ים בש חי מי ם שש כגלה וש ם  יי מנ שה י הנ פררי צי לו  פי אמ ונ ים,  יוני לש על ים הה רי הה הל

נו. מל מי

תוב (דניאל ט) כה סוק של פה ה בנ עה ה שה אותה נו בש מל י מי תי עש מנ ר שה חי ר אנ בה דה י של רי יש, המ אי ר אותו הה מנ אה ח וש תנ עוד פה
ה עגלל מש ה  זל הנ ם  שי ם הנ ך, אי כה ר  מנ אה וש י.  נה דם אמ ן  ענ מנ לש גו'  וש יו  נונה חמ תנ ל  אל וש ך  דש בש ענ ת  לנ פי תש ל  אל ינו  להי אל ע  מנ ה שש תה ענ וש
ל קום של הוא מה י יהדוענ של רי ה המ זל ם הנ שי ל הנ בה ך. אמ לל מל ן הנ ענ מנ ה לש ים, עושל רי ך אומש כה ה הוא. של כםל - יהפל הנ ה) מי לה עש מנ (לש

ך? מל ן מי טה ר קה בה יל דה בי שש ך, או בי דש בש ן ענ ענ מנ ה לש ך עמשי לל מל ים לנ רי אומש ה של אה י רה ם. מי עולה ין לה א די נו יוצי מל מי ין, של ית די בי

שום ה, מי זל חוז בה ה אה זל וש ה,  טה מנ לש ש  דה קש מי ית הנ ובי ך  לל מל ית הנ ת בי ן אל קי תנ ה מש זל ם הנ שי הנ יך, של רי צה ך  א כה לה אל
ר אומי י של מי הו כש זל קומו, וש מש ד בי ה עומי לה עש מנ ה לש זל ם הנ שי קומו, הנ מש ד בי ה עומי טה מנ ש לש דה קש מי הנ של ה. וכש זל ה בה ר זל שה קש ני של
אן - ף כה ה. אנ לה יכה הי חוץ לש ת מי בל א יושל צי מה םא תי ה ל ירה בי גש הנ י של די ה כש זל ל הנ יכה הי ת הנ אל ה וש זל ת הנ יי בנ ת הנ ה אל ני ך: בש לל מל לנ

דורו. מש חוץ לי א מי צי מה םא יי ל י? של נה דם ן אמ ענ מנ ם לש ענ טנ ה הנ י. מה נה דם ן אמ ענ מנ ם לש מי שה ך הנ שש דה קש ל מי יך ענ נל ר פה אי הה וש
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ר ר, אםמנ מנ אה וש ר  סוחי הנ רו  בי ח חמ תנ פה לו,  כש אה ר של חנ ה. אנ לה יש לנ אותו  בש חו  מש שה וש י,  י יוסי בי רנ וש יהיא  י חי בי רנ הו  מש תה
יותו הש ד בי וי דה מור לש זש תוב (תהלים סג) מי כה ה של זל סוק הנ פה ה, הנ זל יום הנ הנ י בו  תי קש סנ ענ תש הי ד של חה ר אל בה ם דה יהל ני פש לי
ך ה לש אה מש צה ךה  רל חמ שנ ה אמ תה י אנ לי ים אי להי ר אל מנ ה אה מה יו, לה מי חה מי חנ  יהה בורי הה של ה כש ירה ר שי מנ ד אה וי ה. דה הודה ר יש בנ דש מי בש
דוש קה ת הנ ר אל חי שנ ד לש וי יך יהכםל דה י אי כי ךה, וש רל חמ שנ יד. אמ מי ה תה חוזה ה אמ בורה גש י בי רי המ ה, של תה י אנ לי ים אי להי גו'? אל י וש שי פש ננ

ה? ינה כי שש רויהה הנ ה שש בה ץ של רל אה הה ש מי גםרנ ה, וש חוקה ץ רש רל אל רוך הוא בש בה

ךה - רל חמ שנ י, אמ תי עש מנ י שה ני אמ רוך הוא. ונ דוש בה קה ת הנ ר אל חי שנ לו לש ת של ב אל זנ םא עה ם, ל שה ש מי גםרנ ב של ל גנ ף ענ א, אנ לה אל
ה ם שורה שה קום של מה חוץ לנ י מי ני אמ ק של ךה, רנ רל חמ שנ אמ ך  י. כה תי םא יהכםלש ל ק של יך, רנ נל פה אות לש רה הי לש ך  לי ר, אי אומי י של מי כש
ץ רל אל י בש ני י אמ י, כי תי םא יהכםלש ל יך, וש נל פה אות לש רה הי יך לש לל ים אי קי תוקש שש י מי גופי י וש שי פש י ננ רי המ י, של שי פש ננ ך  ה לש אה מש ה. צה ינה כי שש
ין ים אי יי ם חנ יי מנ שום של ה, מי ינה כי ה שש שורה קום של מה חוץ לנ א מי רה קש ייף ני עה יהה וש ץ צי רל י אל רי המ ם, של יי י מה לי ייף בש עה יהה וש צי
ץ רל ה אל ל זל ענ ים, וש יי ם חנ יי ר מנ אי ה (בראשית כז) בש תוב בה כה ה, של ינה כי ים? זו שש יי חנ ם הנ יי מנ ם הנ י הי אן. ומי ים כה צויי מש

תוב. ם כה יי י מנ לי ייף בש עה יהה וש צי

עו מש ה שה לה יש לנ צות הנ חמ נו. בנ יהשש ה וש רה עה מש סו לנ נש כש ינו. ני ני פה ה לש ינה קי ך תש רל דל הנ אי של דנ י, ונ י יוסי בי רנ יהיא וש י חי בי רו רנ מש אה
ת חנ בנ שנ מש ל של אי רה שש ת יי סל נל כש ענ לי יי סנ יא לש ת הי י עי רי יהיא, המ י חי בי ר רנ מנ רו. אה עורש תש מות. הי נוהמ ר של בה דש מי יות הנ ת קול חנ אל

ם. בו כגלה ה. יהשש תורה ע בנ יהדנ ע וש מנ שה ה של מנ ר מי בה ר דה םאמנ ד י חה אל ד וש חה ל אל רו, כה מש ך. אה לל מל ת הנ אל

ר? זו חנ שנ ת הנ יללל אנ י זו  ד. מי וי דה מור לש זש ר מי חנ שנ ת הנ יללל ל אנ ענ חנ  צי ננ מש ר, (תהלים כב) לנ מנ אה יהיא וש י חי בי ח רנ תנ פה
ת, יללל א אנ לה יום? אל ל הנ כה םא בש ל ר, וש חנ שנ ת הנ יללל י אנ כי ן. וש ת חי עמלנ ינ ים וש בי הה ת אמ יללל את (משלי ה) אנ רי קש ני ל של אי רה שש ת יי סל נל כש
ת סל נל ל כש ה ענ ת זל ר אל מנ ך אה לל מל ד הנ וי דה או. וש כון מםצה ר נה חנ שנ ר (הושע ו) כש מנ אל נל מו של ר, כש חנ א שנ רה קש ני קום של אותו מה מי
קום אותו מה ה מי אה יא בה הי ן, וש ת חי עמלנ ינ ים וש בי הה ת אמ יללל א אנ רה קש ני ה (של ת זל ל אל אי רה שש ת יי סל נל ה כש רה מש םא אה י ל רי המ ל, של אי רה שש יי
ע מה שש ל), מנ אי רה שש ת יי סל נל ל כש ה ענ ת זל ר אל מנ ך אה לל מל ד הנ וי דה או, וש כון מםצה ר נה חנ שנ ר (הושע ו) כש מנ אל נל מו של ר, כש חנ א שנ רה קש ני של

ר. חנ שנ ת הנ יללל ל אנ תוב ענ כה של

ל כה ים), וש כי ים (שוכש אי צה מש ים ני תוני חש תנ ים וש יוני לש ל על ים של תומי סש ים הנ חי תה ה, פש לה יש לנ ד הנ יורי ה של עה שה ה, בש אי םא רש ב
ים בי סובש וש ם  דה אה י  ני בש גופות  ל  ענ ים  רי זש חנ ומש ם,  עולה הה ל  כה בש ים  טי שה וש ים  כי הולש וש ים  רי עורש תש מי ים  חוקי רש ם  אותה
ם יהל טותי מי בש קו  זש חנ תש הי י  רי המ של ים,  די ופוחמ דוש  קה הנ ך  לל מל הנ ן  יוקנ דש ת  אל ים  רואי וש ם,  יהל טותי מי ולש ם  יהל קומותי מש לי
ם קה לש י חל רי שש . אנ שוהה רש י פי רי המ ה, ונ אוי לה רה ת כה חנ אנ ת וש חנ ל אנ ם עולות כה יהל מותי שש ם, ני דה י אה ני דוש. ובש קה ם הנ שי י הנ רי בש די בש

יך. רי םא צה ל ר של חי קום אנ מה בות בש כש ענ תש םא מי ל ה וש לה עש מנ ם עולות לש יהל מותי שש ני ים של יקי די צנ ל הנ של

ת רל עורל תש מי פון  צה ל  של ת  חנ אנ רוחנ  ז  אה ים.  חי תה פש הנ ים  חי תה פש ני וש יז,  רי כש ומנ ד  עומי רוז  כה הנ ה,  לה יש לנ הנ ק  לה חל נל של כש
ן גנ ים בש יקי די צנ ם הנ ענ עי עמשי תנ שש רוך הוא מי דוש בה קה הנ ך, וש לל מל ת הנ ת אל חנ בנ שנ יו, ומש לה אי ן מי גי ננ ד, ומש וי נור דה כי ה בש ישה קי ומנ

עידלן.

ה, תורה ק בנ עוסי ן וש מנ אותו זש ד בש עומי י של ל מי כה ה, וש תורה ק בנ עוסי ן וש מנ אותו זש ר בש עורי תש מי י של ל מי קו של לש י חל רי שש אנ
לו, ים של עי רי וש ים  חי ים אנ אי רה קש ני לו  אי א של לה םא עוד, אל ל וש ל,  אי רה שש יי ת  סל נל הוא וכש רוך  בה דוש  קה ל הנ של רו  בי א חמ רה קש ני
ים יוני לש על ים הה כי אה לש מנ ל הנ ים של רי בי ים חמ אי רה קש ני ך. וש לום בה א שה ה נה רה בש דנ י אמ עה רי י וש חנ ן אנ ענ מנ תוב (תהלים קפב) לש כה של

ך. קולי ים לש יבי שי קש ים מנ רי בי תוב (שיר ח) חמ כה ים, של יוני לש על נות הה חמ מנ הנ וש

לות, זה ים ומנ בי ים כוכה רי עורש תש ים, ומי חי תה פש רום ני ד דה ל צנ ים של חי תה יז, ופש רי כש ד ומנ רוז עומי כה יום, הנ א הנ בה של כש
ים רי בה ם דש ת אותה ת אל לל ל נוטל אי רה שש ת יי סל נל י כש זנ חות. אמ בה שש ל תי בי קנ ב ומש יושי ך  לל מל הנ וש ים,  חי תה פש ים ני מי חמ רנ י הה חי תש ופי
תםב כש ך לי לל מל ה הנ ול צנ ז מש ך. אה לל מל יק הנ חי ים בש שורי ים וש אי ם בה יהל רי בש די , וש יהה פל נה כש ים בי חוזי ים אמ רי בי ם חמ ל אותה כה ה, וש עולה וש

ים. רי בה דש ם הנ ל אותה ת כה אל

ם דה ר אה טי ענ תש חוט מי אותו  מי ם, של יהל לי עמ ך  שה מש ד ני סל ל חל חוט של לו, וש יכה י הי ני ם בש ל אותה ים כה תובי ר כש פל סי ובנ
יהדו. ה בש חל מש יי י של ין מי אי ך, וש לל מל י הנ עמרי ל שנ כה ס לש נה כש ים. הוא ני תוני חש תנ ים וש יוני לש ים על די נו פוחמ מל ך, ומי לל מל ת הנ רל עמטל בנ
ל ם של רםשל ם בה שה רש י ני רי המ שום של ין, מי יו די לה ים עה ני ין דה ם, אי עולה ת הה דון אל ים לה די ין עומש די י הנ לי עמ בנ ן של מנ זש בי לו  פי אמ ונ
ים לי דש תנ שש מי ים של יקי די צנ ל הנ ם של קה לש י חל רי שש ין. אנ יו די לה ים עה ני םא דה ן ל כי לה וש ך,  לל מל ל הנ יכנ הי הוא מי ע של נודה ך, של לל מל הנ

ה. י תורה רי בש די ב לש אי ך תה לל מל הנ ן של מנ זש ן בי כי ל של כה ה, וש תורה בנ

ץ רל אה ל בה אי רה שש יי ן של מנ ל זש כה ה, וש תורה א בנ לה ך אל לל מל י הנ ני פש ל לי אי רה שש ת יי סל נל ת כש דל ין עומל ר, אי בה דה ה סוד הנ אי םא ורש ב
ם הל מה עממםד עי ה לנ לה םא יהכש ה, ל י תורה רי בש די לו מי טש בנ תש הי של ם. כש הל מה רויהה עי ה שש תה יש ל הה אי רה שש ת יי סל נל ה, כש תורה קו בנ סש ענ תש הי
דוש קה הנ ך  לל מל הנ וש ה,  ק כםחה זי חנ תש ה, מי תורה בנ ך  לל מל ת לנ רל עורל תש ל מי אי רה שש ת יי סל נל כש ה של עה שה ך, בש שום כה ת. מי חנ ה אנ עה שה

ה. ל אותה בי קנ חנ לש מי שה

ם אותה ה. אוי לש ש כםחה שנ יהכול תה בש ה, כי מה את עי צי מש ה ני תורה ין הנ אי ך וש לל מל י הנ ני פש ה לי אה ל בה אי רה שש ת יי סל נל כש ן של מנ ל זש כה וש
יך רי צה ה של עה ה שה אותה ן בש כי ל של כה ה, וש תורה ים בנ קי עוסש ם של י אותה רי שש ך אנ שום כה ה. מי לה עש מנ לש כםחנ של ת הנ ים אל ישי לי חמ מנ של
ל אי רה שש ה יי תה י אה די בש י ענ ר לי םאמל י יו, (ישעיה מט) ונ לה א עה רוך הוא קורי דוש בה קה י הנ זנ ל. אמ אי רה שש ת יי סל נל ם כש ף עי תי תנ שש הי לש

ר. אה פה תש ך אל ר בש של אמ

ת יל. אל לי ה מי ר מנ ה שםמי לה יש לנ ה מי ר מנ יר שםמי עי שי א מי י קםרי לנ ה אי א דומה שה ר, (שם כא) מנ מנ אה ח וש תנ י פה י יוסי בי רנ
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ע לות, נודה גה או בנ צש מש ל ני אי רה שש יי ים של מי עה פש ל הנ ה, כה א דומה שה ל מנ בה קומות. אמ ה מש מה כנ ים בש רי בי חמ רו הנ אמ ה בי זל סוק הנ פה הנ
ע םא נודנ ל וש ה  לה גנ תש םא הי ל ה, של א דומה שה דום הוא מנ לות אל גה וש לות.  גה ה  ל אותה ץ של קי ן וה מנ ם, וזש הל לה ץ של קי הנ וש ן  מנ זש הנ

רות. חי אמ ן הה אותה כש

ם, יהל יני ים בי חוקי דש ם של יר, אותה עי לות שי גה י בש תי עש מנ יר. קול שה עי שי א מי י קםרי לנ ר, אי הוא אומי רוך  בה דוש  קה הנ
ל ענ י  ים אותי עי ם תובש יל. הי לי מי ה  מנ ר  שםמי ה  לה יש לנ מי ה  מנ ר  ים? שםמי רי ם אומש הי ה  ומנ ר.  פה עה בל ים  בי שוכש ם של אותה

י. לי ה של ירה בי גש הנ י מי יתי שי ה עה ה, מל ירה בי גש הנ

לות גה ים בנ חוקי ם דש הי י, של הובנ י אמ ננ בה או  ר: רש אומי וש לו  יהא של לש מנ פה ת הנ יס אל ני כש הוא מנ רוך  בה דוש  קה י הנ זנ אמ
יפםה ר, אי א שומי רה קש ני ה של תה ר - אנ ים: שםמי רי אומש ה, וש ירה בי גש ל הנ י ענ ני מל ים מי שי קש בנ ם ומש הל לה ר של ענ צנ ת הנ ים אל בי עוזש וש
יל? לי ה מי ה?! מנ תה אותה רש מנ ך שה ה, כה לה יש לנ יתה מי שי ה עה ה - מל לה יש לנ ה מי ך? מנ יתש ל בי ה של ירה מי שש יפםה הנ ך? אי לש ה של ירה מי שש הנ
תוב הוא כה ים הוא, וש רי מג יל שי תוב (שמות יב) לי כה הו של יל. זל את לי רי קש ים ני מי עה פש לי ה וש לה יש את לנ רי קש ים ני מי עה פש י לי רי המ של

ה. זל ה הנ לה יש לנ הנ

א צי מה הי ולש ה  ל אותה בי קנ יד לש תי י עה ני י אמ רי המ את, של צי מש י ני תי ירה מי י שש רי ם: המ הל יב לה שי רוך הוא מי בה דוש  קה י הנ זנ אמ
ק לי תנ סש ה הי לה חה תש הנ י בנ רי המ ה, של לה יש ם לה גנ ר וש א בםקל תה ת, אה יי בנ ת הנ ר אל שומי של ר, אותו  ר שםמי מנ תוב אה כה של הו  ה. זל מה עי
ן זגמה י הוא מש רי המ ר, ונ א בםקל תה ו אה שה כש יד. ענ מי תה לו  צש ן אל זגמה מש ר של קום) בםקל (מה ת אותו  ה אל עללה הל ה, וש לה עש מנ ה לש לה עש מנ לש

ים. בי כש ענ תש ם מי כל לש לנ גש ל בי בה ה, אמ ינה מי יא זש י הי רי ה, המ לה יש ם לה גנ ה. וש לה יש לנ ם הנ ר עי בי חנ תש הי לש

ילה הש ני י, וש לנ יו, בםאו אי תה ז אי ה. אה שובה תש בו. שובו בי ים? שג בי כש ענ תש ם מי תל ה אנ ל מה ה, ענ ת זל ים אל ם רוצי תל ם אנ אי וש
םא יב ל שי הי ך, וש בותש ת שש יך אל להל ב ה' אל שה תוב, (דברים ל) וש כה הו של נו. זל קומי מש שוב לי נו נה כגלה ד, וש חה דור אל מה נו בש כגלה
הו רוך-הוא. זל דוש-בה קה ד לנ חה אל ל, וש אי רה שש ת יי סל נל כש ד לי חה א אל לה אן. אל תוב כה ב כה שה ב וש שה ם וש יי עממנ ב. פנ שה א וש לה ר, אל מנ אל נל

ים. מי ענ ל הה כה ך מי צש בל קי ב וש שה ך, וש בותש ת שש יך אל להל ב ה' אל שה תוב וש כה של

דוש קה הנ של ה, כש אי םא רש ים. ב להי י אל ני ל בש יעו כה יהרי ר ונ י בםקל בי ד כםכש ן יהחנ רה ר, (איוב לח) בש מנ אה ר וש ח אותו סוחי תנ פה
ים יוני לש על הה ל  כה וש יון),  לש על (הה תון  חש תנ ם הנ עולה י הה רי בש די ל  כה ן,  דל עי ן  גנ בש ים  יקי די צנ הנ ם  עי ענ  עמשי תנ שש הי לש א  בה הוא  רוך  בה
תוב (דברי הימים-א כה הו של דו. זל גש נל ח כש בנ של ים בש חי ן פותש דל ן עי גנ בש נות של ילה אי ל הה כה דו, וש גש נל ים כש רי עורש תש ים מי תוני חש תנ הנ וש
את י יוצי זנ יו. אמ נה פה ח לש בנ ים של שי ם רוחמ ץ, כגלה רל אה עופות הה לו  פי אמ ונ א.  י בה י ה' כי ני פש לי ר מי ענ יה י הנ צי עמ נו  נש רנ יש ז  טז) אה
לו דש תנ שש יי ם של דה י אה ני בש לי א  קורי וש דוש,  קה הנ ך  לל מל ת הנ אל חנ  בי שנ ומש א  הוא קורי וש גול,  נש רש תנ י הנ פי נש כנ ה בש כה ומנ ת  בל הל לש שנ

ה. תורה ל בנ די תנ שש הי ם לש יהל טותי מי ים מי די עומש י של ל מי ם של קה לש י חל רי שש תו. אנ עמבודה ם ובנ דונה ל אמ חו של בש שי ה ובש תורה בנ

ת, רל עורל תש מי ח  רה זש מי הנ רוחנ  וש ם,  עולה לה ים  אי יוצש ה  פואה רש י  עמרי שנ וש ים,  חי תה פש ני רום  דה הנ י  חי תש פי ר,  בםקל הנ א  בה של כש
ים חי ם פותש ה, כגלה זל ר הנ בםקל ל הנ של טונו  לש ת שי חנ ים תנ ני מג מש לות של זה ומנ ים  בי ם כוכה ל אותה כה וש ים,  מי חמ ים רנ אי צה מש ני וש
י ני אן בש ים כה ה עושי ים. מה להי י אל ני ל בש יעו כה יהרי ר ונ י בםקל בי ד כםכש ן יהחנ רה תוב בש כה הו של יון. זל לש על ך הה לל מל ים לנ חי בש שנ ח ומש בנ של בש
א לה ם? אל עולה ר בה עורי תש ד מי סל חל ן של מנ זש רו בי בש עה ים הה יני די ל הנ י כה רי המ ה? ונ זל ר הנ בםקל ה בנ רועה ים תש ני מש זנ ם מש הי ים, של להי אל
ה רםעה (ישעיה כד)  ר  מנ אל נל של מו  ם, כש כםחה ר  בה שש ני ים,  שי קה ים הנ יני די ף הנ תםקל ר  בה שש ני י  רי המ ים,  להי אל י  ני בש ל  כה יעו  יהרי ונ

ץ. רל אה ה הה רםעמעה תש הי

ת ע. אל בנ ר שה אי בש ל בי של אי טםענ  נש א לי ר ובה עורי תש ם מי הה רה בש אנ ם, וש עולה ר בה עורי תש ה הי זל ר הנ בםקל הנ שום של ך, מי ל כה כה וש
ם. ל עולה ם ה' אי שי ם בש א שה רה קש יי תוב ונ כה אי, וש דנ ע ונ בנ ר שה אי בש י, בי תי עש מנ ך שה ה כה זל ר הנ בה דה הנ

ה ה זל נו, מנ דש מנ לה ך  ר אור? כה בםקל ה הנ ה זל גו'. מנ וש חו  לש ים שג שי נה אמ הה ר אור וש בםקל ר, הנ מנ אה ר וש סוחי רו הנ בי ח חמ תנ פה
ה, זל ד הנ צנ הנ ים מי אי בה ם של ל אותה ר, כה עורי תש הי ה לש ד רוצל סל חל וש ים  רי ים עובש יני די הנ וש ר  בםקל א הנ בה ן של מנ זש א בי לה ר? אל בםקל
ים בי ינשש תש ים מי מי חמ רנ י הה רי המ ר אור, של בםקל הנ הו  זל ם. וש עולה כות לה רה ן בש מי זנ ם לש יהל קומותי ת מש ים) אל די ים (פוקש רי קש בנ מש

י טוב. אור כי ת הה ים אל להי א אל ינרש תוב, ונ כה ר אור. וש י הוא בםקל זנ יו, אמ רה חמ א אנ ד בה סל חל הנ ם, וש עולה לה

ה יונה לש ה על גה רש הוא דנ , וש י יהדוענ רי ר אור - המ . בםקל י יהדוענ רי ה - המ לה יש לנ דועות. הנ גות יש רה דש כםל הוא בי ה, הנ אי םא רש ב
כםל הנ ת  אל ת  מל של בנ מש של ה  יוננ לש על ה  גה רש דנ יא  הי וש  , יהדוענ ש  מל של הנ ש.  מל של הנ ה  ירה אי מש של כש י?  תנ מה יד.  מי תה בו  את  צי מש ני של
הו זל ש, וש מל של הנ יר מי אי ה מי זל ר אור הנ בםקל הנ ים. וש להי ן ה' אל גי ש ומה מל י של ר (תהלים פד) כי מנ אל נל מו של כםל, כש ה לנ ירה אי ומש
ים די חמ אנ תש ם מי עולה י הה ני ל בש ר, כה עורי תש הוא מי של ה, כש זל ר אור הנ בםקל הנ ה. וש זל ה בה לוי זל כםל תה ן הנ כי לה ה, וש לה יש לנ יר לנ אי מי

ך. רל דל ת בנ כל לל יא לה צון הי ת רה יום, עי יר הנ אי י מי רי ת המ עי כה ם. וש עולה ים בה אי צה מש ם ני הי ה, וש חה מש שי דות ובש חש אנ בש

י, י יוסי בי רנ יהיא לש י חי בי ר רנ מנ ם. אה חו אותה לש שה ם וש יהל אשי רה ם בש הל קו לה שש נה י, וש י יוסי בי רנ יהיא וש י חי בי ם רנ כו אותה רש בי
ים לי דש תנ שש מי ם של י אותה רי שש ינו. אנ לי ם אי ח אותה לנ רוך הוא שה דוש בה קה אי הנ דנ ינו, ונ ני פה נו לש כי רש ן דנ קי תי ן של מה חמ רנ רוך הה בה
אי דנ י, ונ י יוסי בי ר רנ מנ ם. אה כה רש דנ לש כו  לש הה י וש י יוסי בי רנ יהיא וש י חי בי רנ או  יהצש ת.  חנ ה אנ עה ה שה נה מל ים מי פי רש םא מנ ל ה וש תורה בנ
לו פי עון אמ מש י שי בי י רנ ימי י בי רי המ ה, של ל זל י ענ תי הש מנ םא תה יהיא, ל י חי בי ר רנ מנ לו. אה לה ים הנ רי סוחמ ה בנ שורה י קש בי ת לי בנ המ אנ

ה. טה מנ ה ולש לה עש מנ ים לש עי יו נודה רה בה י דש רי המ ה, של מה כש שות חה חמ רנ ם מש יי מנ שה י הנ פררי צי

ן מנ ל זש ה, כה אי םא רש גו'. ב יך וש בםתל ם אמ ב עי ך שםכי נש ה הי ל מםשל ר ה' אל םאמל י ר, (דברים לא) ונ מנ אה יהיא וש י חי בי ח רנ תנ פה
הוא. רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש לי א  טש חי בש או  צש מה יי םא  ל י של די ל, כש אי רה שש יי י  ידי ה בי יהה מוחל ם, הה עולה יהם בה יהה קנ ה הה מםשל של
בוד ת כש או אל רש יי , של יחנ שי מה ך הנ לל מל םא הנ יהב דור של ד הנ דור ענ מו אותו הנ ילה כש הש םא יי ם, ל יהל יני א בי צה מש ה ני מםשל שום של ומי
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ים. רי חי קו דורות אמ בש דש םא ני ל ה של קו מנ בש דש ם ני הי ם, של מותה רוך הוא כש דוש בה קה הנ

שות קו, נש בש דש ך ני ל כה ם כה ם הי יא. אי בי נה אל הנ קי זש חל ל יש ינו של ה עי תה אמ םא רה ל ה של יהם מנ ל הנ ה ענ חה פש ה שי תה אמ ינו, רה ני שה של
יא בי נה ן הנ כי ל של כה ן, וש כי ל של ים כה יאי שי נש ן, הנ כי ל של ין כה רי דש הל נש סנ ן, הנ כי ל של ים כה רי בה גש הנ ן, וש כי ל של ם כה יהל ני ן, בש כי ל של ל כה אי רה שש יי
ן כי ל של ה, כה מה כש ה חה בי רש הנ ך  ל כה ים כה שי ר רוחמ בה דש מי י הנ רי לו סוחמ ה אי תה ענ כםל. וש ל הנ הוא ענ ה, של ן מםשל מה אל נל יון הנ לש על הה
י בי ן רנ כי ל של כה וש ן,  כי ל של ל יום. כה כה בש נו  מל ים מי די לומש עון וש מש י שי בי י רנ ני פש ים לי די עומש לו של ן אי כי ל של דור, כה י הנ מי כש חנ

כםל. ל הנ יון ענ לש הוא על עון, של מש שי

עון, מש י שי בי נו רנ מל ק מי לי תנ סש יי של ם כש עולה ך, אוי לה גו'. כה ה וש נה זה ה וש זל ם הנ עה ם הה קה תוב? וש ה כה ה, מנ ת מםשל מי ר של חנ אנ
ים ם טועי עולה ל הה כה ר, וש םאמנ י י של א מי צי מה םא יי ל ה וש מה כש ר חה בנ ם דש דה ה אה צל רש יי ם, וש עולה ן הה מו מי תש תנ סש ה יי מה כש חה נות הנ יש ענ מנ של
גו. שש ל יי אי רה שש ת יי ל עמדנ ם כה אי תוב, וש ן כה מנ ל אותו זש ה. ענ מה כש חה ר בש עורי תש מי י של ם מי יהל יני א בי צי מה םא יי ל שום של ה, מי תורה בנ
ענ יודי ן של א מי צי מה םא יי ל ל, של הה קה י הנ יני עי ר מי בה ם דה לנ עש נל שום של ה? מי ה זל מל , בנ יהה כל רה ת דש עו אל םא יידש ל ה וש תורה גו בנ שש ם יי אי וש

ם. עולה ז בה או אה צש מה יי דורות של ם הנ אותה . אוי לש יהה כל רה ה ודש תורה קות הנ לות עממג גנ לש

, יחנ שי מה ך הנ לל םא מל יהב ן של מנ זש ה בי תורה ל הנ ים של קי ים עממג זי לות רה גנ רוך הוא לש דוש בה קה יד הנ תי ה, עה הודה י יש בי ר רנ מנ אה
יש דו עוד אי מש לנ םא יש ל תוב (ירמיה לא) וש כה ים. וש סי כנ יהם מש ם לנ יי מנ ת ה' כנ ה אל עה ץ די רל אה ה הה אה לש מה שום (ישעיה יא) של מי

צון. י רה הי ן יש ן כי מי ם, אה דולה ד גש ענ ם וש נה טנ קש מי י לש עו אותי ם יידש י כולה ת ה' כי עו אל אמםר דש יו לי חי ת אה יש אל אי הו וש עי ת רי אל

ם הל תוב בה קום כה ל מה כה בש ה של ה שונל ק, מנ חה צש י יי בי ה רנ נה ם. שה שי אה ה וש גה גה שש גו' בי ת וש חנ ה אנ שה עה א וש טה יא ילחל שי ר נה של אמ
םא ל א, וש טה יא ילחל שי ר נה של אן אמ כה גו, וש שש ל יי אי רה שש ת יי ל עמדנ ם כה אי א, וש טה ילחל יחנ  שי מה ן הנ כםהי ם הנ ר אי מנ אל נל של מו  ם, כש אי וש

ר? ה אומי ה זל א? מנ טה יא ילחל שי ם נה אי תוב וש כה

או שה מנ שום של יד, מי מי מו תה צש ת ענ ר אל ן שומי כםהי י הנ רי המ א, של טש חי ך בש ים כה אי צה מש ם ני ינה לו אי לה ים הנ ני כםהמ הנ א, של לה אל
ה, הוא יהה מי תש ן הנ כי לה וש ד,  חה אל וש ד  חה אל ל  כה ל  של א  שה מנ הנ וש ל,  אי רה שש יי ל  כה ל  של א  שה מנ הנ וש יום,  ל  כה בש יו  לה עה דונו  אמ ל  של
ד, חה א אל טש חי או בש צש מה ם יי כגלה יא של ה הי יהה מי גו, תש שש ל יי אי רה שש ת יי ל עמדנ ם כה אי ן וש כי ם. וש אי תוב וש ך כה שום כה א?! ומי טה ילחל של כש
שום אי, מי דנ א, ונ טה יא ילחל שי ר נה של אן אמ ל כה בה ם. אמ אי תוב וש כה ך  שום כה או, ומי טש םא ינחש ל לו  - אי או  טש ה ינחש לל ם אי אי של
וות צש ל מי ר ענ בנ הוא עה גון של א. כש טה יא ילחל שי ר נה של ן אמ ל כי ענ יו. וש תה חש נו תנ מנ תש הי יו וש רה חמ ים אנ כי ם הולש עה הה ס בו, וש בו גנ לי של

ק. פי סה ם בש ינה יו אי רה בה י דש רי המ ם, של אי תוב בו וש םא כה ן ל כי לה ן, וש הל ת מי חנ ה אנ שה הוא עה ה, וש עמשל םא תנ ל

ה ה שונל ן. מנ חםשל לנ וש פוד  אי ים לה לגאי מי י הנ ני בש ת אנ אי ם וש שםהנ י הנ ני בש ת אנ אי יאו  בי ם הי אי שי נש הנ ח, וש תנ ה פה הודה י יש בי רנ
ת הה אי יאל בי בו יש יב לי די תוב, (שמות לה) כםל נש י כה רי המ ר? ונ חי ם אנ דה םא אה ל ים וש יאי שי נש יבו הנ רי קש לו הי לה ים הנ רי בה דש ת הנ אל של

ן. חםשל לנ פוד וש אי ים לה לגאי י מי ני בש אנ ם וש י שםהנ ני בש אנ תוב וש כה ת ה', וש רומנ תש

ים. יאי שי נש לו עולות לנ לה ים הנ ני בה אמ זו, הה ה הנ בה דה נש לויהה הנ ם תש כגלה בש ב של ל גנ ף ענ רוך הוא, אנ דוש בה קה ר הנ מנ א, אה לה אל
ם, הל ס בה ם גנ בה לי ים של יאי שי רוך הוא, יהבואו נש דוש בה קה ר הנ מנ ן. אה כםהי ב הנ ל לי אות ענ צה מש ן ני הי שום של ם? מי ענ טנ ה הנ מה
ב ל לי ענ יו  הה תוב וש כה ם. וש בה סות לי גנ ם מי יהל לי ר עמ פי כנ תש יי ן, וש כםהי ל הנ בו של ל לי אות ענ צה מש ני של לו  לה ים הנ ני בה אמ ת הה יא אל יהבי וש

ם. יהל לי ר עמ פי כנ ים, לש לגאי מי י הנ ני בש ת אנ אי ם וש שםהנ י הנ ני בש ת אנ יאו אי בי ים הי יאי שי נש הנ ה - וש ל זל ענ י ה', וש ני פש בםאו לי ן בש רם המ אנ

מו ה, כש ינה של עה םא תי ר ל של יו אמ להה ות ה' אל צש ל מי כה ת מי חנ ה אנ שה עה וש אי.  דנ ונ א,  טה ילחל יא  שי נה ר  של ך, אמ שום כה ומי
יו, אה טה חמ יחנ בנ גי שש םא מנ ס בו, ל בו גנ לי שום של מי אתו. של טה יו חנ לה ע אי ה. או הודנ עמשל םא תנ ת ל ונ צש ל מי ר ענ בנ עה , של רוהה אמ בי של

ה. שובה ה תש זל ה מי שה עה ע לו וש ך נודנ ר כה חנ אנ וש

י יתי אי י, רה י יוסי בי רנ ה לש הודה י יש בי ר רנ מנ ה. אה תורה ים בנ קי עוסש ד וש חה ה אל לה יש ים לנ בי יו יושש י הה י יוסי בי רנ ה וש הודה י יש בי רנ
יא ב הי תה כש בי ה של ל תורה חות של צנ הנ שום של ר לו, מי מנ ה? אה ה זל מה יום. לה ר בנ של אמ ר מי ה יותי לה יש לנ ה בנ תורה חות הנ צנ של
ז ת, אה טל יא שולל הי ן של מנ זש יום, ובי ר בנ של אמ ר מי ת יותי רל עורל תש ה, ומי לה יש לנ ת בנ טל ה שולל ל פל ענ בש ה של תורה ה, וש ל פל ענ בש ה של תורה

ה. תורה ל הנ חות של צנ ת הנ ילמל קנ

ה עה שה ה, בש אי םא רש ה. ב לה יש לה רות בנ מי ן זש נםתי י  עםשה לוהנ  ייה אל ר אנ מנ םא אה ל וש ר, (איוב לה)  מנ אה וש י  י יוסי בי ח רנ תנ פה
יש קי גול ומנ נש רש תנ י הנ פי נש ת כנ חנ ה תנ כה את ומנ ת יוצי חנ ת אנ בל הל לש שנ רו של אמ י בי רי ה, המ לה יש לנ ק הנ לה חל נל פון וש ת רוחנ צה רל עורל תש מי של
ענ זי עמ דנ זש ומי ה  ל בה כי תנ סש דו, הוא מי גש נל כש ת  רל עורל תש ומי יו  לה ה אי יעה גי מנ ן של מנ זש בי ת,  בל הל לש שנ ה  אותה וש א.  קורי וש יו  פה נה כש ת  אל

ם. דה אה י הה ני בש א לי קורי צונו, וש עמשות רש י לנ די בונו כש בוד רי יל כש בי שש יחנ בי גי שש ל ומנ כי תנ סש א, ומי קורי וש

א ה הוא בה בורה גש ל הנ ד של צנ ה, בנ בורה גש ת הנ בל הל לש שנ ר בש עורי תש מי ר, של בל גל א  רה קש ני וש ה.  חה גה שש י, הנ וי כש א של רה קש ני ן  כי לה וש
ת ננ את רי רי קש ז ני אה ל, וש אי רה שש ת יי סל נל כש כםחנ לי ה וש בורה ים גש ני נותש ים וש די ה עומש מונה אל י הה ני ם בש ז אותה אה ם, וש עולה ת הה ר אל עורי לש

י דורות. דורי ים ולש מי עולה יו לש נה כות הוא ובה לש מנ ת הנ ש אל ד יהרנ וי ן דה כי לה ה. וש תורה הנ

ך, כה ר  חנ אנ א  קורי גול  נש רש תנ הנ ים,  רי עורש תש מי ם  ינה אי וש ם  יהל טותי מי בש ים  ני שי יש ם  דה אה י  ני ובש א  קורי גול  נש רש תנ הנ של וכש
ת ב אל זנ עה בונו, של ל רי זוף של נה י הנ לוני פש ר: אוי לי אומי יו וש פה נה כש ה בי כל מנ ך  ר כה חנ . אנ שוהה רש י פי רי המ ר, ונ אומי ה של ר מנ אומי וש

בונו. בוד רי ל כש יחנ ענ גי שש םא מנ ל ת רוחו וש ר אל םא עורי ל בונו, וש רי

לו ענ  יי סנ ה. לש לה יש לה רות בנ מי ן זש י נםתי עםשה לוהנ  ייה אל ר אנ מנ םא אה ל ר: וש אומי יו וש לה א עה רוז קורי כה יום, הנ יר הנ אי מי של כש
ה עה שה א בש לה י? אל ה עםשה ה זל יות! מנ הש לי יך  רי יהה צה י הה ני י?! עושנ ד. עםשה חה יוענ אל סי כםל בש ילה הנ הש יי של חות, וש בה שש תי ן הנ אותה בש
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א צה מש הוא ני של ה, וכש לה יש לנ א בנ לה את אל רי קש םא ני ה ל תורה ת הנ ננ רי ה, של תורה ת הנ ננ רי ל בש די תנ שש ה ומי לה יש לנ צות הנ חמ ם בנ ם קה דה אה של
כםל, ן הנ ל מי צי נה הי ד לש סל ל חל ד של חה ים לו חוט אל ני קש תנ ל מש אי רה שש ת יי סל נל רוך הוא וכש דוש בה קה יום, הנ יר הנ אי מי של ה כש תורה בנ

ים. תוני חש תנ הנ ים וש יוני לש על ין הה יר לו בי אי הה ולש

יך רי יהה צה י הה ה לי י, עושל לוהנ עםשה ייה אל ה, אנ זל סוק הנ פה ת הנ א אל בה י אנ בי ר רנ מנ אה י של תי עש מנ י שה ני ר, אמ מנ ה אה הודה י יש בי רנ
ר עורי תש יום מי יר הנ אי מי של ה, כש תורה ל בנ די תנ שש ה ומי לה יש לנ ם בנ הוא קה ה של עה שה , בש תה רש מנ אה מו של א כש לה י? אל הו עםשה יות! מנ הש לי
הוא רוך  בה דוש  קה הנ גו'. וש וש ל  ענ ננ רוך  ד שש ענ חוט וש ם מי (בראשית יד) אי תוב בו  כה לו, של חוט של אותו  ם בש הה רה בש אנ

י. לוהנ עםשה תוב אל כה הו של ה. זל שה דה יהה חמ רי ל יום בש כה ים אותו בש עושי ים אותו, וש ני קש תנ ל מש אי רה שש ת יי סל נל וכש

רוך הוא. ה' - דוש בה קה ה הנ דול. ו' - זל גה ל הנ אי תוב בו, הה כה ם, של הה רה בש ה אנ , א"ל ו"ה. א"ל - זל שוהה רש י פי רי המ ונ
י, תוב עםשה ך כה שום כה ל יום, ומי כה ים אותו בש ני קש תנ ם ומש דה אה ת הה ים אל ם עושי הי . וש לוהנ ה הוא אל זל ל. וש אי רה שש ת יי סל נל זו כש

ד. חה ר אל בה כםל דה הנ ך הוא, וש אי כה דנ י, ונ י יוסי בי ר רנ מנ יו. אה עושה ל בש אי רה שש ח יי מנ שש ר (תהלים קמט) יי מנ אל נל מו של כש

ע) ע (נודנ י? או יהדנ ל מי ד של צנ יו, מי לה ע אי א. הודנ טה ר חה של אתו אמ טה יו חנ לה ע אי ר, או הודנ מנ אה ח וש תנ ה פה הודה י יש בי רנ
יענ הודי ל לש אי רה שש ת יי סל נל ת כש ה אל ול צנ רוך הוא מש דוש בה קה הנ א של לה יו? אל לה ע אי ה הודנ ה זל יות! מנ הש יך לי רי יהה צה אתו הה טה חנ
ץ רל אל ונו וש ם עמ יי מנ לו שה גנ ר (איוב כ) יש מנ אל נל מו של , כש יהה ינל די ה לו? בש יעה ה מודי מל א, ובנ טה הוא חה א של טש חי ם אותו הנ דה אה לה

ר. חי אנ ה לש ול צנ מש י של מי יו, כש לה ע אי ה לו. הודנ מה קומה תש מי

י ני פש ה לי שובה תש זםר בי חמ לנ או  טש ל חל ענ יחנ  גי שש םא מנ ל וש הוא  רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש א לי ם חוטי דה אה ה של עה שה ינו, בש ני שה של
דוש קה ה הנ ול צנ ז מש אה רוך הוא, וש בה דוש  קה י הנ ני פש ה לי ידה עי ה ומש ש עולה מה מנ תו  מה שש פו, ני תי ר כש חנ אנ ק אותו  זורי בונו, וש רי
י לו יעי הודי יו וש לה ין עה די ת הנ י אל יטי א, הושי טה ר חה של אתו אמ טה יו חנ לה ע אי ר: או הודנ אומי ל וש אי רה שש ת יי סל נל כש רוך הוא לי בה

. יהה ת תועמבםתל ים אל לנ רושה ת יש ע אל ר (יחזקאל טז) הודנ מנ אל נל מו של או, כש טש ת חל אל

י רי המ ן, של בה רש יב קה רי קש הנ ע לש נה כש ני בונו, וש י רי ני פש ה לי שובה תש זםר בי חמ ת רוחנ לנ רל עורל תש ז מי ין, אה די יו הנ לה יענ עה גי מנ ר של חנ אנ
יענ לו הודי ה לש ול צנ דו, ומש גש נל ן כש זגמה רוך הוא מש דוש בה קה הנ יו, וש לה יחנ עה גי שש םא מנ ל או וש טש חנ חל שוכי א, וש ס בו, חוטי בו גנ לי י של מי

נו. מל ח מי כנ תנ שש םא יי ל י של די א, כש טש חי ת אותו הנ אל

ע, בנ ת של ל בנ ה של עמשל ה אותו מנ שה עה ן של יוה כי ד, של וי דה אנו בש צה ך מה כה ך) וש כה ן של יי ננ אי (מי דנ ה ונ ך זל י, כה י יוסי בי ר רנ מנ אה
תוב? (שמואל-ב ה כה יהד מנ ך. מי יר לש כי זש י אנ ני תה אותו?! אמ חש כנ ה שה תה רוך הוא: אנ דוש בה קה ר לו הנ מנ יחנ בו. אה גי שש םא הי ל
יענ לו? ה הודי מה תה אותו. ובנ חש כנ שה יש של אי ה הה תה תה אותו, אנ רש כנ םא זה ל יש של אי ה הה תה ר ה'. אנ מנ יש כםה אה אי ה הה תה יב) אנ

בשדיין.

תוב םא כה ל ך הוא, של כה ה, וש פל ר יה בה דה הנ א, וש טה ר חה של אתו אמ טה יו חנ לה ע אי ר, הודנ רוך הוא אומי דוש בה קה אן, הנ ף כה אנ
ה, תורה עמסםק בנ ה לנ לה יש לנ ד בנ עומי י של ח הוא, ומי גה ננ י שור  ע כי נודנ תוב (שמות כא) או  כה של מו  יו, כש לה ע אי נודנ או 
ינו הוא אי ך, וש ר רנ בה דה בש ה  נה בש ה לי יעה מודי ם של אי מו  א כש לה ין, אל ל די של ך  רל דל םא בש ל או, וש טש ת חל אל ה לו  יעה ה מודי תורה הנ

בונו. י רי ני פש ה לי שובה תש ב בי שה חנ אותו, וש שוכי

ר בנ הוא עה ה, של ד שונל וי א דה לה ין? אל די יו בש לה רו עה עורש תש ה הי מה ה, לה לה יש לנ צות הנ חמ ם בנ יהה קה הה ד, של וי ר, דה םאמנ ם ת אי וש
ה, דושה קש ם הנ יי לנ ירושה לי ה וש דושה קש כות הנ לש מנ ד הנ גל נל א כש טה דון. הוא חה ר הוא ני בנ עה ה של מנ ין, ובש יך די רי צה ר, וש שנ קש ני ה של מנ בש

ש). ננ על נל אוי (וש רה ן כה קי תנ תש הי ד של נו, ענ מל ה מי רה כות הוסש לש מנ הנ ם, וש יי לנ ירושה ש מי ך גםרנ שום כה ומי

י ני נש תוב (שמואל-ב יב) הי כה נו, של י בש די ל יש ד ענ וי ת דה יש אל ני על רוך הוא הל דוש בה קה הנ ה של ה זל ה, מנ הודה י יש בי ר רנ מנ אה
יו. לה ם עה חי רנ םא יש ר, ל חי יש אנ יו אי לה עממםד עה ם ינ אי שום של נו, מי רש אנ י בי רי י, המ י יוסי בי ר רנ מנ ך? אה יתל בי ה מי עה יך רה לל ים עה קי מי
ר? חי ם אנ דה אה ר מי יו יותי לה בולות) עה חש ל תנ בי עות (חי צות רה ה עי מה כנ יו בש בי ת אה רםג אל המ ה לנ צה לום רה שה בש י אנ רי המ ר לו, ונ מנ אה

י. תי עש מנ םא שה ר לו, ל מנ אה

ר כה ל ני ת אי ל בנ ן של םא בי רוך הוא: יהב דוש בה קה ר הנ מנ ם. אה תנ ע סה בנ ת של בנ א בש טה ד חה וי י, דה תי עש מנ י שה ני ר לו, אמ מנ אה
ה שה אי חנ הה לוקי י של נו, מי דש מנ אן לה כה ב. מי רה קש הנ ר, מי ת תםאנ פנ ל יש ה של נה יהה בש הה לום, של שה בש ה אנ יהו? זל ה, ומי מה קה קםם נש נש יי וש
ה קה סש םא פה ו ל שה כש ד ענ ענ שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ה. מה ר ומורל ן סורי ה בי נה מל א מי סוף יוצי ה, לנ ד אותה חומי ב וש רה קש בנ זו  הנ

. שוהה רש י פי רי המ ה, ונ מה נו זגהמ מל מי

ן מנ ל זש ה, כה אי םא רש ל ב בה שוהו. אמ רש ה פי זל סוק הנ פה עגזו, הנ רוענ  זש ובי ינו  ימי ע ה' בי בנ שש ר, ני מנ אה ח וש תנ י פה י יוסי בי רנ
ם, דה אה ת הה דון אל ה לה זל א הנ טש חי ד הנ גל נל ה כש לה עש מנ ת לש ענ ת נודנ חנ ה אנ גה רש רוך הוא, ייש דנ דוש בה קה י הנ ני פש א לי ם חוטי דה אה של
םא ל יו וש לה ט עה ין שולי די ין הנ אי או וש טש ר חל ערבה בונו, מה י רי ני פש ה לי מה לי ה שש שובה תש ב בי ם שה יו. אי לה ה) עה ימה כי סש ת (ומנ לל כל תנ סש ומי
ת נל מל דנ זש ת מי רל חל ה אנ גה רש י דנ רי םא, המ ט חמ יף לנ ם הוסי ה. אי גה רש דנ ה הנ אותה א לש טש חי ם אותו הנ שה רש ב, ני םא שה ם ל אי יו. וש לה יענ עה גי מנ
יף םא, מוסי ט חמ יף לנ ם מוסי אי ב) וש םא שה ם ל אי ה. (וש רה תי ה יש שובה יך תש רי ז צה אה ה, וש אשונה רי ה הה גה רש דנ ם הנ ה עי ימה כי סש דו ומנ גש נל כש

גות. רה ש דש מי חה ים לש לי שש מנ ד של ה, ענ גה רש ל דנ ה ענ גה רש דנ

ן יוה ל בו. כי לי כה הי ין ולש יהמי ם הנ ים עי כי סש הנ ן לש זגמה םאל מש מ שש י הנ רי יו, המ לה ים עה כי סש הי דו וש גש נל ן כש קי תנ תש ין הי יהמי הנ ן של יוה כי
ין, די יו בנ לה ים עה ימי כי סש כםל מנ ז הנ אה , וש שוהה רש י פי רי המ ה, ונ שובה תש לוי בי םא תה ר ל בה ז כש ין, אה יהמי ם הנ ים עי כי סש םאל מנ מ שש הנ של

יו. לה ה עה ין שורל די הנ וש
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ין יהמי ש,  מי חה תוך  בש ש  מי חה עות  בה צש אל הה נות  קש תנ תש ומי יים  תנ סש מי ז  אה ם,  דה אה הה ל  ענ ה  שורל וש ם  לה שש ני ין  די הנ של וכש
ם, דה אה ת הה ננ וה י כנ לי ר בש בה אות דה רש הנ רות לש ינשש תש יו מי יהדה ין, וש אותו די יו בש לה ימו עה כי סש כםל הי י הנ רי המ אות של רש הנ םאל, לש מ שש בי
ין, יהמי םאל בש מ ל שש לי כה הי ץ אוייב, לש ענ רש ך ה' תי ינש מי כםחנ יש י בנ רי דה אש ך ה' נל ינש מי תוב, (שמות טו) יש ה כה ל זל ענ ן בו. וש וי כנ תש םא הי ל וש
תוב (ישעיה סב) כםל, כה יים הנ קנ רוך הוא לש דוש בה קה ה הנ רוצל של ן, כש כי לה כםל. וש ל הנ ה של ידה י עממי ז זוהי אה ין, וש די ם הנ לה שש ני וש

גו'. זו וש רוענ עג זש ינו ובי ימי ע ה' בי בנ שש ני

י כי רוג. וש תש ה אל ה הוא? זל ר מנ דה ץ הה י עי רי ים. פש רי מה פםת תש ר כנ דה ץ הה י עי רי תוב (ויקרא כג) פש ח, כה תנ ה פה הודה י יש בי רנ
א סוד לה ר? אל דה ץ הה י עי רי תה פש רש מנ ה אה תה אנ אן, וש כה אן ומי כה יבו, מי בי ים ייש סש ה קוצי מה י כנ רי המ ר הוא? ונ דה ץ הה עי רוג מי תש אל
ם צל תוב על כה וש ם.  דה אה ל הה אל הה  אל בי יש ונ ה  שה אי ם לש דה אה ן הה ח מי קנ ר לה של ע אמ לה צי ת הנ ים אל להי ן ה' אל בל יי תוב ונ כה ר, של בה דה הנ

ה. דל שה ץ הנ ם עי דה אה י הה תוב כי כה ץ? של א עי רה קש ם ני דה אה נו של ן לה יי ננ ר. מי דה ץ הה י עי רי הו פש זל י, וש רי שה בש ר מי שה י ובה מנ צה עמ מי

ה, טה מנ ה ולש לה עש מנ פות לש ה כה זל יונות. וש לש ים על ני ים שה עי בש נו שי קש תש ים, ובו ני ני ים שה עי בש שי ים לש עולי ים, של רי מה פםת תש כנ
א. קה וש ץ, דנ רל אה ם ובה יי מנ שה י כםל בנ תוב כי כה הו של אן. זל כה אן ולש כה ה לש עולל יתו, של פי ר כש מנ אל נל מו של פםת, כש א כנ רה קש ן ני כי לה וש

ם? ענ טנ ה הנ ים. מה די דה צש ל הנ כה ים לש ני צה ה ני לל עמ רות, ומנ ה פי עושל , של חנ בי זש ה מי ר - זל דה ץ הה י עי רי ר, פש מנ י אה י יוסי בי רנ
א חוטי י של מי שום של ר? מי ה אומי ה זל ם. מנ כגלה ת מי כל רל בה תש יא מי הי ק, וש לל ה חי ים לה ני ים נותש ני שה ים הנ עי בש ל שי כה שום של מי
ר דה ץ הה י עי רי ה, פש ם זל ה עי רו זל שש קש ן ני כי לה ה, וש לה עש מנ פות לש כה ד אותו של גל נל פות כש י כה רי המ כםל, של א בנ , הוא חוטי חנ בי זש מי ל הנ אל

ים. רי מה פםת תש כנ תוב וש םא כה ל ים, וש רי מה פםת תש כנ

ל ינד ח ענ שנ מש ני , של חנ בי זש ה מי םאת - זל א ז לה ר? אל ה אומי ה זל יו. מנ נה ת בה חנ שש ן ומי רם המ ת אנ חנ שש םאת מי תוב (ויקרא ז) ז כה
ם, כגלה ח מי שנ מש י ני רי המ יו, של נה ת) בה חנ שש מי ת (זו  חנ שש יו. ומי לה ל כי ת כה אל ה וש עםלה ח הה בנ זש ת מי אל תה  חש שנ תוב ומה כה ן, של רם המ אנ

ר. הי טנ ך ומי רי בה תש ל ומי די גנ תש ומי

א, לה ר? אל ה אומי ה זל ים. מנ מי עה ע פש בנ ך של ר כה חנ אנ ל יום, וש כה ת בש חנ ם אנ ענ חנ פנ בי זש מי ת הנ ים אל בי ג סובש חה ה, בל אי םא רש ב
שום מי ך,  לל מל הנ י  דוני אמ לו:  ה  רה מש אה ה.  ידה חי יש ת  בנ ך  לל מל לנ ה  תה יש הה וש ם,  הל מה עי ק  סי ענ תש הי וש ים  חי אורש ין  מי זש הי של ך  לל מל לש

ם). כגלה ה כש ול שה ל יום, (של כה ך בש ה לה לל עמ ה אנ נה י, מה תי ך בי יי יה ה: חנ ר לה מנ י? אה לנ ב אי תה לי מש םא שנ ים ל חי אורש הה

ם כגלה דוש: לש קה ך הנ לל מל חנ לנ בי זש מי ר הנ מנ ם. אה עולה מות הה ד אג גל נל ל כש אי רה שש ים יי יבי רי קש ג מנ חה ל הל יום של ל יום וה כה ך בש כה
ים יוני לש ים על ה יהמי עה בש ך שי בו אותש סובש יום יש ל יום וה כה ה: בש ר לה מנ ן? אה ה נותי תה ה אנ י מה לי ים, וש קי לה חמ נות ונ ים מה אי צה מש ני
ים עי בש ד שי גל נל ל יום כש כה ים בש קי לה ים חמ עי בש ר, שי מנ י אה י יוסי בי ל יום). רנ כה ים (בש קי לה ים חמ עי בש ך שי ים לש ני נותש ך, וש ך אותש רי בה לש

ג. חה ים בל בי רה קש ני ים של רי פה

ים יהמי ה הנ עה בש סוף שי ם, ולש כגלה קום) מי מה ת (מי כל רל בה תש י מי רי המ שום של ל יום, מי כה ה בש עה בש ר, שי מנ ה אה הודה י יש בי רנ
י די כש ים  יהמי ה  עה בש שי ם  ל אותה כה ד  גל נל כש ים,  מי עה פש ע  בנ של ך)  כה ר  חנ אנ (וש א.  צה מש ני ה  חה שש מי ן הנ מל של קום של מה מי ת  כל רל בה תש מי
ד יום, ענ ל יום וה כה יד) בש מי ת (תה כל רל בה תש מי א של צה מש ק. ני םא פוסי ל יד וש מי ם תה זורי ל של חנ ננ ן הנ ינ עש מנ כות מי רה ה בש יד לה עממי הנ לש
ר חנ כות אנ רה בש ה הנ מות בה יש קנ תש ד, ומי חה אל ים כש מי עה ע פש בנ ת של רל חל ם אנ ענ ן פנ כי ל. וש חנ ננ ן הנ ינ עש מנ ת מי כל רל בה תש מי ים של ה יהמי עה בש שי

נו. רש מנ אה י של פי ק, כש םא פוסי ל א וש ן יוצי יה עש מנ הנ יון של לש על קום הה מה הנ ך מי כה

ד ה. ענ לה לה מש ים אג ני ת בה בנ רנ ה וש עה בש ה שי דה לש יה ה  רה ד עמקה ים, (שמואל-א ב) ענ רי אומש וש יהה  לל ים עה יזי רי כש ל יום מנ כה בש
ים ני ת בה בנ רנ יון. וש לש בון על שש חל ה לש עולה ל יום, וש כה ה בש עה בש שי ת מי כל רל בה תש מי ל, של אי רה שש ת יי סל נל כש ה - זו  עה בש ה שי דה לש ה יה רה עמקה
ים עמטי מנ תש מי ך  כה ר  חנ אנ וש דול,  גה בון  שש חל לש אשון  רי יום הה בנ ים  עולי של ה  רה זה ה  עמבודה י  די עובש מות  אג לו  אי  - ה  לה לה מש אג
כות רה ם בש הל יק לה רי ם ומי ר אותה הי טנ חנ מש בי זש מי ל, הנ אי רה שש י יי אי טה ל חמ ר ענ פי כנ חנ מש בי זש מי ן הנ כי לה יום, וש ל יום וה כה ים בש כי הולש וש

ה. טה מנ ה לש לה עש מנ מי

ף ננ ה עמ של עה יי ים, של פי נה ה עמ לשה ס שש דנ ך המ שום כה ים. ומי די דה י צש ני שש חוז לי אה דוש, של קה ך הנ לל מל ה הנ בםת - זל ץ עה ף עי ננ עמ ונ
חוז ים, אה רי מה פםת תש ים. כנ רי מה פות תש כנ א לש אן יוצי כה מי ים, של מודי י ענ ני לו שש ל - אי חנ י נה בי רש ענ ד. וש ל צנ כה חוז לש אה בםת של ץ עה עי
ים רי מה פםת תש ם כנ ה. גנ זל ך  כה ן, וש ילה אי ל הה ים של קוצי הנ תוך  א מי רוג יוצי תש ר. אל אי בה תש י ני רי המ ה, ונ טה מנ חוז לש אה ה וש לה עש מנ לש

זון). ים (ני אי אן בה כה א ומי אן יוצי כה ם - מי עולה א לה יוצי ה של ל מנ אי. כה דנ ם ונ הל ז בה אוחי

ח בנ זש ה, מי לה עש מנ לש של חנ  בי זש מי הנ הו  זל ים?  להי ח אל בנ זש ה מי זל י  ים. מי להי ח אל בנ זש ל מי ה אל בואה אה וש ח,  תנ פה י  י יוסי בי רנ
ים שי ה יורש ל זל ענ ח ה'. וש בנ זש י מי ני פש לי ם מי ר קה מנ אל נל מו של ח ה', כש בנ זש ים מי מי עה פש לי ק, וש חה צש ל יי ר של אי נו בש יש הנ אי. וש דנ ים ונ להי אל

ר. בה דה ת הנ רו אל אמ י בי רי המ ה, ונ זל ד הנ צנ ה ובנ זל ד הנ צנ ת בנ קל יא יונל הי שום של ים, מי מי חמ רנ ין וש אן די כה מות מי עולה הה

רעיא מהימנא

ן ו'. רל יו, קל לה ף עה יוסי תו  ישי מי ת חמ אל תוב וש כה של הו  ש. זל חםמל ן וש רל יא קל בי הה לש יך  רי צה ש  די קש הל ל בש מועי ה זו, הנ וה צש מי
ל ר של קה עי הו הה אשון. זל רי ם הה דה יב אה רי קש הי ר של ל אותו פנ חו של צש מי ה בש תה יש הה ן של רל ל. קל יובי ן הנ רל זו קל לו ה'. וש ש של חםמל הנ

ה ה' ה'. (ע"כ רעיא מהימנא). זל ה. וש זל ם הנ עולה לו בה רות של פי הנ א, וש בה ם הנ עולה ת לו לה ילמל ן קנ רל קל נות. הנ בה רש קה ל הנ כה

ה רורה י צש ני דם אמ ש  פל ה נל תה יש הה תוב וש אי. כה דנ ונ ש  פל נל שוהה  רש י פי רי ר, המ מנ ק אה חה צש יי י  בי גו'. רנ ל וש ענ עםל מנ מש י תי כי ש  פל נל
ע. לנ קה ף הנ תוך כנ ה בש נה על לש קנ יך יש בל יש ש אם פל ת נל אי תוב וש כה יך, וש להל ת ה' אל ים אי יי חנ רור הנ צש בי
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שום ך, מי לל מל דוש הנ קי דוש, בש קה ק הנ לל חי רוך-הוא, בנ דוש-בה קה יון בנ לש ק על לל ם חי הל ייש לה ים של יקי די צנ ם הנ יהל רי שש אנ
תוב כה ש אותו, של די קנ רוך הוא מש דוש בה קה ש, הנ די קנ תש מי י של ל מי כה ם. וש בונה שות רי דג קש ם בי מה צש ת ענ ים אל שי דש קנ ם מש הי של
ה. לה עש מנ לש מי אותו  ים  שי דש קנ מש  - ה  טה מנ לש מי מו  צש ענ ש  די קנ מש ם  דה אה ים.  דםשי קש ם  יתל יי הש וי ם  תל שש די קנ תש הי וש כ)  (ויקרא 
הוא רוך  בה דוש  קה ת הנ שנ רג ה, יש דושה ה קש מה שה נש ים) אותו  ישי ים (מורי ישי בי לש בונו, מנ ת רי שנ דג קש ם בי דה אה ש  די קנ תש מי של וכש
תוב (דברים יד) כה מו של רוך-הוא, כש דוש-בה קה ים לנ ני ים בה אי רה קש ני ם של לו הי אי כםל. וש ת הנ ש אל ז יורי אה ל, וש אי רה שש ת יי סל נל וכש

. שוהה רש י פי רי המ ם, ונ יכל להי ה' אל ם לנ תל ים אנ ני בה

ר שנ קש ני ך וש לל מל ד הנ וי ש דה ק יהרנ לל אותו חי ם. ומי תה יהה סש ש חנ פל שוהה נל רש יהה, ופי ש חנ פל ץ נל רל אה א הה תוב תוצי ה, כה אי םא רש ב
שוהה רש י פי רי המ ים. ונ יי חנ רור הנ צש ה בי רורה י צש ני דם ש אמ פל ה נל תה יש הה ך וש שום כה ר. ומי מנ אל נל מו של כות, כש לש ש מנ יהרנ יון וש לש ר על של קל בש
ה שה רג יש ש הנ יורי י של ל מי קו של לש י חל רי שש רוך הוא. אנ דוש בה קה ם הנ ה עי מה שה ה, ונש מה שה ם נש רוחנ עי , וש רוחנ ת בש רל של קש ש ני פל נל של

ההעללשיונהה הנזו.

ת אי תוב וש ם כה יהל לי א, עמ בה ם הה עולה ן בה כי ל של כה ה, וש זל ם הנ עולה ן זוכות בה ינה ם אי יהל שותי פש ננ ים של עי שה רש ם הה אותה אוי לש
ר שי קנ תש הי ה לש נוחה מש קום לי ים מה אי םא מוצש ל ם וש עולה ים בה טי שוטש ים ומש כי הולש ע. של לנ קה ף הנ תוך כנ ה בש נה על לש קנ יך יש בל יש ש אם פל נל
ה' ש  דנ קש ה'. מי ל בנ ענ עםל מנ מש י תי כי ש  פל ר: נל אומי א וש רוז קורי כה הנ ה, וש אה מש טג ד הנ צנ תוך  ים) בש בי אה שש ני ים (וש אי מה טש ני בו, וש

ים. אי מה טש ני ם וש הל ים בה קי בה דש ני שום של ם, מי עולה י הה יקי זי ם מנ הי ל. וש לנ כש םא ני ל ס, וש ננ כש םא ני ה ל שה דג קש י לנ רי המ א. של מי טי

את רי קש ני וש ת  רל טל ענ תש מי דוש  קה הנ ך  לל מל ל בנ אי רה שש יי ת  סל נל ת כש רל טל ענ תש מי של ש, כש פל נל שוהה  רש פי י  רי ר, המ מנ ק אה חה צש יי י  בי רנ
הו בות. זל אה ם הה ת עי ענ יא נוסנ ת, הי ענ ה נוסנ ינה כי שש של ר, כש מנ ר אה זנ עה לש י אל בי ר. רנ שה קש כםל ני ה הנ בה שום של ים, מי יי חנ רור הנ צש

גו'. ך וש הםלי ים הנ להי אל ך הה אנ לש ע מנ סנ יי תוב (שמות יד) ונ כה של

ם תוכה בש ה  אל רש ני דוש  קה הנ ם  שי הנ וש ד,  חה אל כש ר  טי ענ תש יי של י  די כש ת,  חנ אנ ה  רה עמטה ה  עמשה ננ כםל  הנ ר,  מנ אה א  בה אנ י  בי רנ
ת ים אל ל רואי אי רה שש יו יי הה ים. וש ני בה ין הנ י בי ן דודי ר כי ענ ינ י הנ צי עמ פוחנ בנ תנ א (שיר ב) כש רה קש ה ני עה ה שה אותה יו). בש צורותה (בש
לו אי ם.  יי רה צש מי מי דםל  גה הנ כםחו  בש יו  נה פה בש ך  אמ יוצי ונ ד)  (דברים  ינו,  ני שה של הו  זל וש ם.  יהל ני פש לי ענ  נוסי יון  לש על הה בוד  כה הנ יו  זי
ל. אי רה שש ל יי ם של קה לש י חל רי שש ע. אנ רנ טוב ולש ייש בו לש ים, וש עי לה ר סש בי שנ ים ומש רי ר הה בי שנ ה מש זל ם הנ שי ך הנ שום כה בות. ומי אה הה

ע, ד רנ י צנ רי המ מו, של שש מםד מי לש ם, לי לו גורי ם של שי ז - הנ עון, עי מש י שי בי ר רנ מנ י אה רי המ ה? ונ מה ן לה בה רש קה ז לש ה, עי אי םא רש ב
ה או אה מש טג יו רוחנ  לה ת עה רל ם עובל י אי רי המ יב, של רי קש הנ לש יך  רי ה צה ת זל עון, אל מש י שי בי ר רנ מנ אה ך  א כה לה ע הוא. אל ין רנ ומי

א בו. טה הוא חה ן של ול אותו גה נו, בש בה רש ז קה י עי רי ק בו, המ סי ענ תש הי של

י מי ייש  וש  , רוחנ רות הה עורש תש הי ה בש זוכל י של מי ייש  וש ה,  מה שה נש ה בי זוכל י של מי ינו, ייש  ני י שה רי עון, המ מש י שי בי ר רנ מנ אה וש
ל ד של אותו צנ ק בש בה דש ה ני ר, זל ה יותי םא עולל ל ש, וש פל נל ק בש א רנ לה ה אל םא זוכל ל י של ה מי ש. זל פל נל ק בש א רנ לה ה אל ינו זוכל אי של
ם, עולה ל הה ים של רי בה לום דש חמ ים לו בנ יעי ים בו ומודי קי בה דש ני ים וש אי ים בה עי ים רה די דה ם צש ן, אותה הוא יהשי של ה, וכש אה מש טג הנ
ל ענ לומו. וש חמ ים אותו בנ עמרי צנ ר, ומש קל י של רי בש ים לו די אי רש מו ומנ ים עי קי צוחמ ים של מי עה פש לי ת. וש מל ם אל הל ים, ומי בי ם כוזש הל מי
ם כגלה ים בו, וש קי בה דש ני ד של שום אותו צנ ת, מי מל י אל רי בש ם די לומה חמ ים בנ רואי ם של הל ה, מי רה ה זה י עמבודה די מות עובש אג ך  כה

רוב. ן קה מנ זש ים לי רי בה דש

ם ם אותה ם הי הל לה ה של יונה לש על ה הה גה רש דנ לו. הנ ל אי ענ לו  גות אי רה דש לש  שה ייש  לו  לה ים הנ עי רה ים הה יני מי ה, בנ אי םא רש ב
ם ים אותה עמרי צנ ם ומש דה י אה ני ם בש ים עי קי צוחמ ם של ם אותה ם הי הל לה ה של תונה חש ר תנ יותי ה הנ גה רש דנ יר. הנ וי אמ ים בה לויי תש של
ים, תוני חש תנ ים ומי יוני לש על ם מי הי ם, של יהל לי ה עמ יונה לש ה על גה רש ייש דנ ים. וש בי לה מו כש ים כש צופי ם חמ כגלה שום של ם, מי יהל לומותי חמ בנ
רוב. קה ן הנ מנ זש ם לנ ים כגלה יי תי מי אמ ים הה רי בה דש לו הנ אי ים, וש יי תי מי ם אמ הל ים ומי בי ם כוזש הל ים, מי רי בה ם דש דה אה ים לה יעי לו מודי אי וש

ש, פל נל ר בנ של אמ ר מי ה יותי םא זוכל ל של ים. אותו  יוני לש ר על ם יותי הי יר, של וי אמ ים בה לויי תש ם הנ אותה ה מי גה רש דנ ה  אותה וש
ש, פל נל ה הנ אותה ה מי אותה א מי יוצי ה של א מנ ה. יוצי ה אותה יחה וי רש הי ם של רל , טל ל רוחנ בי קנ ן ולש קי תנ תש הי ה לש ש רוצה פל ה נל אותה וש
ים, רי בה דש ה  ים לה יעי ם מודי הי יר, וש וי אמ בה ם של אותה ת בש של פוגל ד של ה, ענ םא רוצה ל וש עמלות  ה לנ רוצל ם, וש עולה ת בה טל של פנ תש ומי

. ה רוחנ קונל ד של לומו ענ חמ ר בנ שה קש ני ך וש ה הוא הולי גה רש ה דנ אותה ים, ובש חוקי ר רש ם יותי הל ים ומי רובי ם קש הל מי

ים כי אה לש ין מנ ס בי נה כש ני וש ט  שי פנ תש ומי ה  עולל ים,  עי לה וסש ים  רי ר הה בי שנ את, מש יוצי רוחנ  ה  , אותה ה רוחנ קונל ן של יוה כי
ם דה אה ן  בל ל  של ר  של קל ז הוא  אה קומו.  מש לי ר  חוזי וש ים,  רי בה דש ד  לומי וש  , ענ יודי של ה  מנ ענ  יודי ם  שה וש ים,  דושי קש ים  יוני לש על

ה. ה אותה קונל ה וש מה שה נש ה בי זוכל ד של ה, ענ שה דג קש בי

ת כל הולל וש ה,  אותה ים  בי כש ענ מש םא  ל ים  חי תה פש הנ י  רי שומש וש ה,  לה עש מנ לש ה  לה עש מנ לש ה  עולה יא  הי ה,  מה שה נש ה  קונל של ן  יוה כי
ן ית מי ני הל נל וש ך  לל מל ג הנ נל ת עם ה אל ם רואה שה ים, וש יי חנ רור הנ צש ים בי רורי צש ים של יקי די צנ ם הנ ין אותה ת בי סל נל כש ני ת וש טל של פנ תש ומי

יון. לש על יו הה זי הנ

מו ר כש בי גנ תש ה, ומי ה אותה נה קה יק של די צנ ד אותו  עומי ת, וש דל פון, יורל צה רוחנ  ה בש דושה קש ת הנ יללל אנ ת הה רל עורל תש מי של וכש
ל חוט בי קנ ך, לש לל מל י הנ ני פש אות לי רה הי ה לש דושה קש ת הנ יללל אנ ה הה ם אותה ך עי הולי ר וש בםקל א הנ בה ד של ה, ענ תורה ק בנ זה ייה חה רש אנ
רוך ד שש ענ חוט וש ם מי תוב (בראשית יד) אי כה ה אותו, של נה הוא קה ם, של הה רה בש ל אנ ה? חוט של יהו זל ד. ומי סל ל חל ד של חה אל

ם. הה רה בש ל אנ חוט של א הנ רה קש ה ני זל ה, וש זל חוט הנ ה לנ כה חוט, זה ם מי ר אי מנ אה לום, וש ר כש חי אנ ה מי נל הל םא נל ל. הוא ל ענ ננ

חנ צי ננ מש ר (תהלים כב) לנ מנ ד אה וי דה ך, וש לל מל י הנ ני פש ה לי מה ר עי טי ענ תש י מי זנ זו, אמ ה הנ לה יה אנ ם הה יק עי די א אותו צנ בה של וכש
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י לי י אי לי לות אי גה ים בנ רי אומש ל של אי רה שש ת יי סל נל ל כש ה של ירה שי ר - הנ חנ שנ ת הנ יללל ל. אנ אי רה שש ת יי סל נל כש ר, זו  חנ שנ ת הנ יללל ל אנ ענ
גו'. י וש ני תה בש זנ ה עמ מה לה

ם אותה דוש. אוי לש קה ך הנ לל מל ל הנ תו של י עמבודה ני ה, בש תורה י הנ לי עמ ה, בנ מה שה נש י הנ לי עמ ם בנ יהל רי שש עון, אנ מש י שי בי ר רנ מנ אה
רוחנ םא בש ה ל םא זוכל ה, ל תורה ה בנ םא זוכל ל י של ל מי כה ה, של תורה ים בנ םא זוכי ל ם וש בונה רי ק בש בי דה הי ים לש ין זוכי אי ים של עי שה רש הה
ין לו דוש, אי קה ך הנ לל מל ק בנ לל ין חי ה אי זל לה ים. וש עי רה ים הה יני מי ל הנ ד של צנ אותו הנ ם בש הל לה קות של בש דה הי הנ ה, וש מה שה נש םא בי ל וש
ה, פה צש חג י הנ לי עמ ים, בנ עי רה ים הה יני מי ם הנ אותה ר לש כה הוא הוא מג ה, של זל ם הנ עולה ן הה א מי ייצי של ה. אוי לו כש שה דג ל קש ק של לל חי

ם. יהל לי ים עמ מי חמ רנ ין מש אי נםם, של יהי גי ש הנ י אי יחי לי ב, שש לל מו כל ים כש זי ענ

א לה ל אל אי רה שש יש יי ה אי םא זוכל ל ב של ל גנ ף ענ ל, אנ אי רה שש ה. יי רה ה זה י עמבודה די ים עובש מי ענ ל לה אי רה שש ין יי ה בי ה מנ אי םא ורש ב
ה ה, הוא קונל מה שה נות נש קש ה לי ם הוא רוצל אי וש נות רוחנ  קש ה לי ם הוא רוצל אי יו, וש לה ת עה דל ה עומל יונה לש ה על גה רש ש, דנ פל נל בש
ש) פל ת נל חנ ש (תנ פל ה נל ז קונל אה מול, של ם ני אי ט לש רה ים, פש מי עולה ים לש םא קוני ה ל רה ה זה י עמבודה די ים עובש מי ל ענ בה ה. אמ ה בה זוכל וש

ר. חי קום אנ מה מי

ע שה רה אותו  ב. אוי לש רנ שו  נש ר, עה כות יותי זש ה לי רוצל ינו  ם אי ש, אי פל נל ה בנ תונה חש ה תנ גה רש דנ ים בש די עומש ל של אי רה שש יי וש
ץ. רל אה ן הה ים מי אי טה מו חנ תנ תוב יי יו כה לה דונו, עה ת אמ ח אל כנ ה, שה תורה ל בנ די תנ שש םא הי ל ה וש תורה וות הנ צש ת מי ח אל כנ שה של

ת רל עובל של ר, וכש יותי כו  םא זה ל של ש  פל נל זו)  (בש ה  שום אותה ה מי זל ד הנ צנ ים בנ קי בה דש ני ם של דה י אה ני בש ייש  ה,  אי םא רש וב
ל ד של צנ ם הוא מי דה אה א הה חוטי א של טש חי הנ י אותו  זנ ה. אמ ים בה קי בה דש ני ם וש יהל לי ה עמ ה, שורה אה מש טג רוחנ  ה  ם אותה יהל לי עמ

או. טש ל חל ר ענ פי כנ ד לש אותו צנ ה מי אה בה ה של מה הי יא בש הי שום של ת, מי חנ ז אנ נו הוא עי בה רש קה ה, וש אה מש ה רוחנ טג אותה

ת א אל מי טנ םא תש ל וש גו',  וש ץ  עי ל הה ענ תו  לה בש ני ין  לי םא תה תוב (דברים כא) ל י כה רי המ ונ נו,  ר בש זה עה לש י אל בי רנ ר לו  מנ אה
ה דושה קש ץ הנ רל אה קום בה א מה צה מש םא תי ה ל אה מש רוחנ טג ה) וש שורה קום של מה ה, (ובש דושה יא קש ץ הי רל אה הה שום של ך. מי תש מה דש אנ
ה ים אותה יבי רי קש ה מנ מה , לה יהה דל צי ה מי אה יא בה הי ה, וש אה מש ה רוחנ טג ה שורה מה הי ה בש ל אותה ענ ן של יוה ך, כי ם כה יו. אי לה רות עה שש לי

. תה לש אנ ה שה ר לו, יהפל מנ ה? אה שה דג קש ד הנ צנ לש

דוש קה ל הנ ש של אי ש. הה ת אי לל ש אוכל ה הוא. ייש אי לה ש אםכש יך אי להל י ה' אל תוב (שם ד) כי י. כה ני ה, בש אי םא רש ל ב בה אמ
הוא, רוך  בה דוש  קה הנ י  ני פש לי ה  ירה שי ים  רי אומש של ים  כי אה לש מנ ייש  ה,  אי רש םא  וב ת.  רל חל אנ ש  אי ת  לל אוכל הוא  רוך  בה
רוך הוא דוש בה קה ין הנ מי זש ה מנ טה מנ ת. לש לל ש אוכל ל אי יצוץ של ני ה בש ירה שי ה הנ ת אותה ים אל מי יש סנ ם מש הי של ים כש לי טש בנ תש ומי
ל ת של בל הל לש ה שנ אותה ל בש טי בנ תש ד מי צנ אותו הנ ד, וש צנ ל אותו הנ ת כה ה אל ידה מי שש ת ומנ לל זו אוכל ש הנ אי הה , וש חנ בי זש מי ל הנ ש של אי
ן בה רש קה ל הנ יחנ של רי אותו הה יו, ובש לה ד עה נו עומי בה רש ת קה יב אל רי קש מנ ם של דה אותו אה ם. וש עולה נו בה מל ה מי ירה אי שש םא מנ ל וש ש  אי
י ין מי אי ד, וש מה שש ל ומג טי בנ תש כםל מי ך הנ שום כה ר. מי פי כנ תש יו ומי לה ה עה שורה ה של אה מש טג ל רוחנ הנ ד של צנ נו הנ מל ר מי ה, עובי עולל של

ש. ה אי י אותה ני פש ד בי עומי של

ה לשה שש נו  אי אה דנ א, ונ חה י אה בי ר רנ מנ ד. אה חה אל כש שו  גש פש י ני י יוסי בי רנ יהיא וש י חי בי רנ ך, וש רל דל בנ ך  יהה הולי א הה חה י אה בי רנ
ה, תורה שור לנ ר קה בה ר דה םאמנ ד י חה אל ד וש חה ל אל א, כה חה י אה בי ר רנ מנ כו. אה לש הה ד וש רו ינחנ בש חנ תש ה. הי ינה כי י שש ני ל פש בי קנ ים לש ידי עמתי

ך. לי ני וש

ה מה כש ל חה ה הוא סוד של זל סוק הנ פה גו'. הנ וש ל  ענ מנ ם מי יי מנ שה יפו  עי רש ר, (ישעיה מה) הנ מנ אה וש יהיא  י חי בי ח רנ תנ פה
ר טה מה עמרםף כנ ר (דברים לב) ינ מנ אל נל מו של יפו? כש עי רש ה הי ה זל ל, מנ ענ מנ ם מי יי מנ יפו שה עי רש ה. הנ דושה קש ה הנ נורה מש הנ נו מי דש מנ לה של
רוך- דוש-בה קה ים לנ פי צנ ם מש עולה י הה יני ל עי ן כה ל כי ענ ר. וש מנ כםל הוא אה ל הנ זון של מה הוא הנ ר של טה מה ל הנ ד של צנ ל הנ ענ י. וש חי קש לי

גו'. רו וש בי שנ יך יש לל י כםל אי יני ר עי מנ אל נל מו של כםל, כש ת הנ ן אל זה כםל וש זון לנ ן מה הוא נותי שום של זונות, מי מש הוא לנ

כות לוי, וזש ר תה בה דה כות הנ זש םא בי ל ינו, של ני י שה רי לוי - המ ר תה בה דה ם הנ יי מנ א שה רה קש ני ה של זל קום הנ מה בנ ר של םאמנ ם ת אי וש
ם אי ם. (וש יי מנ יפו שה עי רש אן הנ כה ד, וש חה ר אל בה ה דה ם זל יי מנ שה כות וש כות. וזש ה - זש קה דה ל צש גום של רש תנ ה. וש קה דה שוהה זו צש רש י פי רי המ
ם, יי מנ א שה רה קש ני קום של אותו מה םא מי ל א, וש ה בה זל דוש  קה יק הנ תי ענ הה אי. מי דנ ל ונ ענ מנ ל, מי ענ מנ תוב מי לוי) כה ר בו תה םאמנ ת

א קה וש ל דנ ענ מנ א מי לה כות, אל א זש רה קש ני וש

ים קי חה י שש זנ יו, אמ לה ה עה שורל יון של לש קום על מה אותו  ל מי ענ מנ מי ל אותו  ם נוטי יי מנ שה של כש ק. של דל צל לו  זש ים יי קי חה ושש
ן ים מה ני אי טוחמ דנ ם ונ הי הוד, של ח וש צנ ם? ני י הי ים. ומי יקי די צנ ן לנ ים מה ני טוחמ קום של מה ה הנ ים? זל קי חה שש י הנ ק. מי דל לו צל זש יי
ל אותו כה ה, וש לה עש מנ לש א מי בה ן של מה ת אותו הנ ים אל ני ם טוחמ י הי רי המ יק, של די א צנ רה קש ני קום של אותו מה י? לש מי ים. לש יקי די צנ לנ
ה ל זל ענ וש ם,  הל לה ה של ילה זי נש ה  אותה ק מי דל צל כו  רש בה תש יי י של די יק, כש די צנ ל  ה של גה רש דנ לש ת אותו  תי לה ם  תוכה ס בש ני כנ תש טוב מי
או רש קש ני ד  חה אל כש ים  גי וש דנ זש מי של כש של ל,  חי רה וש ף  יוסי ק,  דל צל וש יק  די צנ ה  זל ים?  יקי די צנ הנ ם  הי י  מי ים.  יקי די צנ לנ ן  מה ים  ני טוחמ

ים. יקי די צנ

ע - רו ילשנ פש יי ה. וש טה מנ ץ - לש רל ח אל תנ פש ז תי ק. אה דל לו צל זש ים יי קי חה ן - ושש ל כי ענ אי, וש דנ ים ונ יקי די צנ ן לנ ים מה ני לו טוחמ אי וש
ם דה י אה ני ל בש ם של יהל זונותי ים, ומש בי רנ תש ם מי עולה ל הה טוב של ל הנ כה ים וש מי חמ רנ ל הה ד - כה יחנ ינחנ מי צש ה תנ קה דה ם. וצש עולה י הה ני בש
י אתי םא בה א ל לי מה לש א, אי חה י אה בי ר רנ מנ ים. אה כי רש בה תש מות מי עולה ל הה כה ה, וש חה מש ל שי ה ענ חה מש ת שי פל ז נוסל ם, אה עולה ים בה צויי מש

י. י לי ה - דנ ת זל מםענ אל שש א לי לה אל

ל ה, כה אי םא רש ה'. ב כו  רמ ם בה עה ים בה בי דש ננ תש מי ל הנ אי רה שש י יי קי חוקש י לש בי ר, (שופטים ה) לי מנ אה י וש י יוסי בי ח רנ תנ פה
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ה לה פי תש בי ש  קי בנ לש דוש,  קה ם הנ שי ת הנ ד אל ינחי לש ה,  טה מנ לש ה  לה עש מנ כות מי רה יק בש רי הה ם לש דה אה יך  רי צה ב של לי ל הנ כה וש צון  רה הה
ים קי עממנ מנ תוב (תהלים קל) מי כה מו של מםק, כש עה ל הל חנ ננ אותו הנ יענ מי פי שש הנ ב, לש לי ת הנ ננ וה כנ צון ובש רה רוך-הוא בש דוש-בה קה לנ
ף ים. אנ גי וש דנ זש ם מי אי ב וה אה ה של יונה לש על ית הה אשי רי ם הה הי ים, של יוני לש על ים הה קי ערמה כםל, בה ל הנ ק של עםמל ם הה שה יך ה', של אתי רה קש
א בה אנ לו  י, אי קי חוקש א לש לה ל, אל אי רה שש י יי קוקי תוב חמ םא כה ל? ל אי רה שש י יי קי ם חוקש י הי ל, מי אי רה שש י יי קי חוקש י לש בי אן לי כה

ם. יהל יני בי ענ מי הוא שופי דוש של קה ל הנ אי רה שש יי ים לש קי חוקש ם מש הי א של מה אי וש

י להי ם אל ענ פו  סה אל ים נל מי י ענ יבי די ר נש מנ אל נל של מו  ים, כש יבי די ים נש אי רה קש ני בות של אה ם הה לו הי ם - אי עה ים בה בי דש ננ תש מי הנ
אות צה מש ני אן  כה של כש של ם,  כגלה ם  עולה בה כות  רה בש או  צש מה יי וש ה,  טה מנ לש כות  רה בש נו  מל מי יענ  פי שש הנ לש ה',  כו  רמ בה ז  אה ם.  הה רה בש אנ
יק רי רוך הוא מי בה דוש  קה הנ ל של אי רה שש ל יי ם של קה לש י חל רי שש מות. אנ לי שש כםל בי הנ ה וש חה מש שי כםל בש ז הנ ה, אה לה עש מנ לש כות מי רה בש

גו'. ם וש תה לה פי ת תש ה אל זה םא בה ל ר וש עה רש ענ ת הה לנ פי ל תש ה אל נה תוב, פה ם כה יהל לי עמ ם, ונ תה לה פי תש יב לי שי קש כות ומנ רה ם בש יהל לי עמ

ו ת צנ שנ רה פה

סוק פה גו'. הנ ה וש בה הום רנ יך תש טל פה שש ל מי י אי רי רש הנ ך כש תש קה דש ר, צי מנ אה ח וש תנ עון פה מש י שי בי גו'. רנ ה וש עםלה ת הה םאת תורנ ז
ה לה קות של בי דש הנ ה, וש לה עש מנ ל לש אי רה שש ת יי סל נל ת כש ת אל רל קושל ה וש לה עמ זו מנ ה הנ עולה ה, הה אי םא רש ר. ב אי בה תש ני וש נוהו  שש רנ ה פי זל הנ
םאת תוב ז ה, כה לה עש מנ ה לש לה עש מנ ה לש עולה שום של ה. ומי חה מש שי ד, בש חה ר אל של קל ד בש חה כםל אל יות הנ הש א לי בה ם הנ עולה הה תוך  בש

יבות. בי חמ עמלות בנ ה לנ ל פל ענ בש ה של תורה ב וש תה כש בי ה של ד, תורה ה ינחנ בה קי ר ונש כה ל זה ת, סוד של תורנ

יבות, בי חמ ה בנ יא עולה י הי זנ י, אמ םאשי ר ת לש חנ תנ םאלו  מ תוב שש כה של נוהו  רש אנ בי של מו  פון, כש צה ת רוחנ  רל עורל תש מי של כש
ל סוד של תוך  ה מי זל וש ים,  שי דה קר הנ ש  ל קםדל סוד של יר מי אי כםל מי הנ וש י,  עי צה מש אל ם הה ת עי רל בל חנ תש ין, ומי יהמי ת בש רל טל ענ תש ומי

ה. ירה שי ה ובש לה פי תש ן ובי כםהי צון הנ רש ם, בי דה אה

רוחנ ת: הה חנ אנ שורות כש לש רוחות קש שה שום של ה, מי יונה לש על רוחנ הה סוד הה ים בש שי דה ש קה ה קםדל עולה נו של רש אנ י בי רי המ ונ
רוחנ הה ן  כי וש ה,  ינה ובי ה  מה כש חה רוחנ  את  רי קש ני של ע,  צנ מש אל בה ים  ני פה לש של רוחנ  הה ש,  קםדל הנ רוחנ  את  רי קש ני של ה  תונה חש תנ הנ
ה תומה יא סש הי ה של יונה לש על הה רוחנ  ם. הה יי ומנ ש  אי ים בש לולי כש ר,  שופה תוך  את מי יוצי של זו  הנ רוחנ  ל הה בה ה. אמ תונה חש תנ הנ
ש. מה ה רוחנ מנ עולה ת הה רל ך חוזל שום כה ירות, ומי אי ים מש ני פה ל הנ כה דושות וש קש רוחות הנ ל הה ים כה מי יש קנ תש ה מי בה אי, של שנ חמ בנ

ם אותה ה מי אה מש טג הנ תוך  יא בש הי ת, של רל חל אנ רוחנ  ר לש שי קנ תש הי ים לש זוני ני ים וש ני הל ה נל מה הי בש ל הנ סוד של מי ך  ר כה חנ אנ וש
לום עמשות שה י לנ די ם כש נות כגלה בה רש קה ר הנ אה ים, שש שי דה קה ש  ה קםדל עולה ך  שום כה ר. ומי אי בה תש ני של מו  ים, כש ני מה שג ים וש בי לה חמ
ים שי דה ים קה אי רה קש ני וש ם,  שי בנ תש הי לש צון  רה הה תוך  אור מי נה יות  הש לי וש יר  עמבי הנ לש ים,  יני די י  לי עמ ובנ ים  די דה צש ה  מה כנ מי ם  עולה בה
ל כה ם בש תה יטה חי ים ושש לי ים קנ שי דה ם קה ה הי ל זל ענ ים. וש שי דה קר ש הנ קםדל ה בש לה עש מנ ה לש לה עש מנ ים לש רי טש ענ תש םא מי ל שום של ים, מי לי קנ
יהה עמשל ל מנ כה נות, של בה רש ר קה אה שש כי ה  ינה ים, אי שי דה קר הנ ש  ל קםדל יא סוד של הי ה, של עולה ל הה בה . אמ רוהה אמ בי של מו  קום, כש מה

קםדלש.

ד יגחה מש י,  ידי חי יש ד  בנ ה,  שה דג קש לי ים  די יגחה מש לו  לה הנ ים  בושי לש הנ ד,  בנ דו  מי ן  כםהי הנ ש  בנ לה וש תוב,  כה ה  מנ ה  אי ורש םא  ב
מו ר, כש בה דה א סוד הנ לה ש? אל ה קםדל ם זל ענ טנ ה הנ ם. מה שה בי רו ולש שה ת בש ם אל יי מנ ץ בנ חנ רה ם וש ש הי י קםדל די גש תוב בי כה ה. וש שה דג קש לי
יר עמבי ה ומנ נל פנ ך מש ר כה חנ אנ ד, וש חה ר אל של קל ים בש שי דה קר ש הנ קםדל ר בש טי ענ תש ה ומי כםל עולל הנ ים, של שי דה ש קה יא קםדל הי ר של מנ אה של
ר אה שש כםל ני הנ ה, וש שה דג קש י הנ די דש ל צי כה ר מי ערבה ש, ומה דה קש מי תוך הנ ב לש רנ קש םא יי ל לט וש שש םא יי ל כםל, של א הנ מי טנ מש ה, של אה מש רוחנ טג

ה. ידה חי ה יש שה דג קש ש בי קםדל

ם דה ל אה ה סוד של ך עולל כה יענ ה'. וש ה תושי מה הי ם ובש דה תוב (תהלים לד) אה כה ר, של אי בה תש י ני רי עון, המ מש י שי בי ר רנ מנ אה וש
נו בה רש י קה רי המ אי, של דנ ם ונ דה ם, אה כל יב מי רי י ינקש ם כי דה תוב אה ך כה שום כה ה. ומי מה הי ל בש ד של צנ ה - מי מה הי ם. בש דה ל אה ד של צנ מי
ם דה ן - אה בה רש קה יך לש רי צה הו סוד של זל ה. וש מה הי ם ובש דה תוב - אה כה כםל הוא בנ הנ ה. וש מה הי בש ן הנ ר מי חנ אנ ר, וש של שםר קל קש ה לי לה עש מנ לש

ה. מה הי ם ובש דה ה - אה שה ך עה ם, כה עולה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה בה של ה, כש אי םא רש ר. ב מנ אה מו של ה, כש מה הי ובש

תוב כה מו של ה, כש לו עולה פי אמ ן, ונ בה רש ים קה יבי רי קש ם מנ הל י מי רי המ ץ, של רל אה ל הה ף ענ עופי תוב עוף יש י כה רי ר, המ םאמנ ם ת אי וש
א לה ה, אל י יונה ני ים או בש תורי ן הנ א מי לה ים אל יבי רי קש ין מנ ם עופות אי ל אותה כה ה, מי אי םא רש נו - ב בה רש ה קה עוף עםלה ן הה ם מי אי וש

ד. חה כםל אל הנ םאל, וש מ ה שש זל ין וש ה יהמי ה. זל זל סול בה ה, פה זל ר בה שנ כש הג ה של ה - מנ סוד זל

ה, לה עש מנ עמלות לש לנ ש  קםדל הנ ה רוחנ  לל ענ תש ם תי הל ה, ובה בה כה רש מל ם סוד הנ הי של נו  רש אנ י בי רי ץ, המ רל אה ל הה ף ענ עופי עוף יש
ין, יהמי ה לש ל. זל יאי רי בש ה גנ זל םאל, וש מ שש ף לי עופי ל. יש אי יכה ה מי זל ין, וש יהמי עוף לש םאל. הה מ שש ד לי חה אל ין וש יהמי ד לש חה ם, אל יי ננ ם שש הי של

ושזלה ליששמםאל.

אותו ה, לש טה מנ ין לש זי ר ומי טי ענ םאל מש מ שש הנ ש, וש קםדל ת רוחנ הנ עמלות אל הנ י לש די ה, כש לל י אי ני ים שש יבי רי קש ך מנ שום כה ומי
ה לה עש מנ ד, לש חה אל ר כש שי קנ תש ה ומי לל ענ תש כםל מי הנ ד, וש חה יות אל הש ה לי לה עש בנ ת לש רל של קש ה ני שה אי ין, וש יהמי ין וש יהמי םאל, וש מ שש ל הנ ד של צנ הנ

ק. זי חנ תש דו ומי בנ ה לש לל ענ תש רוך הוא מי דוש בה קה הנ ה, וש טה מנ ולש

ה טה מנ ה ולש לה עש מנ כםל - לש ל הנ בה ה, אמ לה עש מנ ר לש שי קנ תש הי א לש לה ין אל זי הה ק לש לל ן חי םא נותי י ל ני עה ים, הל מוני דש קנ ים הנ רי פה סש ובנ
נו. רש אנ י בי רי המ אוי, ונ רה דו כה צי ר לש שה קש ד ני חה ל אל - כה
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י די ים כש שי דה קר הנ ש  קםדל ר בש שה קש ני כםל  ל הנ ר של של קל י הנ רי ר, המ מנ אה וש יו  בי עון אה מש י שי בי ת רנ ל אל אנ ר שה זה עה לש י אל בי רנ
ה? יא עולה ן הי יכה ד הי ה, ענ לה עש מנ ים לש לי אי רש שש יי ם וש יי וי ים לש ני ל כםהמ צון של רה ל הה קות של בש דה יר, הי אי הה לש

ת גל של ה מג ינה אי ה של עה נש צי ה  אותה יענ בש ני צש הנ מות, לש לי חוד ושש יי ר וש של ל קל כה ין סוף. של ד אי נו, ענ רש אנ י בי רי ר לו, המ מנ אה
ל םאש של עמשות ר םא לנ ל עמשות סוף, וש םא לנ ל ע, וש דנ וה הי ד לש ינו עומי ין סוף אי צונות. אי רש ל הה צון כה ה רש בה ת של ענ םא נודנ ל וש
כםל ל הנ םאש של יא ר הי ה, של יונה לש על ה הה דה קג נש םאש? זו הנ ר י הה סוף, מי םאש וה יא ר אשון הוצי רי ן). הה יי אנ מו של םאש כש ן (ר יי אנ

ין סוף. ם אי שה ל לש בה ר, אמ בה א סוף דה רה קש ני ה סוף, של עושה ה. וש בה שה חמ מנ תוך הנ ת בש דל עומל ר של תה סש ני הנ

יים קנ תש הי ים לש לויי לו תש לה אורות הנ מש הנ אורות וש ל הה ין סוף. כה אותו אי רות בש ין ני אי ין אורות וש אי צונות וש ין רש אי
ן. יי ם, אנ ריי תה סש ני ל הנ ל כה ר של תה סש יון ני לש צון על א רה לה ינו אל , אי ענ םא יודי ל ענ וש יודי י של ה, מי גה שה הנ ים לש די םא עומש ל ם, וש הל בה

ם, שי בנ תש הי וש יחנ  רי יחנ  רי הי י של מי , כש יחנ רי ט לש רה ים פש עי ם יודש ינה לו, אי ענ תש א הי בה ם הנ עולה הה וש ה  יונה לש על ה הה דה קג נש הנ של וכש
ל כה צון, של ל רה של יחנ  הוא רי יחםחנ  ני יחנ  י רי רי המ ם, של כל יחםחמ ני יחנ  רי בש יחנ  רי םא אה ל תוב וש י כה רי המ ), של יחםחנ ת (ני חנ ה ננ ין זל אי וש
צון ים רה עמשי ם ננ י כגלה זנ ם, אמ דה ל אה ם סוד של כגלה ים, של ני כםהמ צון הנ ה, ורש ירה ל שי צון של רה ה, וש לה פי ל תש לו של לה צונות הנ רש הה

ר. אי בה תש ני מו של אוי, כש רה ד כה חה אל יר כש אי ר ומי שה קש כםל ני ז הנ גומו. אה רש תנ צון כש , רה יחםחנ א ני רה קש הוא ני הנ ד. וש חה אל

ין נו, אי רש אנ י בי רי המ אן, של אמםר. סוד כה יו לי נה ת בה אל ן וש רם המ ת אנ ו אל תוב צנ כה ן, של כםהי ינד הנ ר בש חי אנ ד הה צנ ן הנ תה ן ני ל כי ענ וש
ה זל צון הנ רה בה ש  קםדל הנ תוך  מי ה  ירה עמבי הנ ה ולש עה ה רה בה שה חמ מנ ה  ת אותה רםף אל שש לי ן לו  תה אן ני כה ה. וש רה ה זה א עמבודה לה ו אל צנ
ם שותה רש בי ד  עומי ה  זל הנ ו  צנ הנ וש ש,  קםדל הנ ן  מי רו  בש עה יה של י  די כש ים,  פי רה שש ני של ים  בי לה חמ ובנ ה  זל הנ ן  שה עה ובל ה,  לה עש מנ לש ה  עולל של
ד ם עומי שותה רש י בי רי המ ם של גנ ך  ל - כה אי רה שש י יי ני ת בש ו אל ר, צנ םאמנ ם ת אי ה. וש זל ן הנ בה רש קה תוך הנ מי ש  קםדל ן הנ מי ידו  רי פש הנ לש

ם. יהל לי לט עמ שש ל לי םא יוכנ ל ם, של בונה צון רי ים רש עושי ן של מנ ל זש ה) כה שה דג קש ן הנ ה מי יש אותה רי פש הנ (לש

ת רוחנ יד אל רי פש הנ ה, ולש לה עש מנ ה לש לה עש מנ ש לש קםדל ת רוחנ הנ ר אל טי ענ ר, לש בה דה אות סוד הנ רש הנ א לש כםל בה ה הנ זל סוק הנ פה הנ וש
אוי לו. רה מו של כםל כש ה, הנ עמשל מנ ה בש זל נו, וש רש מנ אה י של פי ה כש לה פי תש צון ובי רה ה בש זל ה, וש טה מנ ה לש טה מנ ה לש ידה הורי ה ולש אה מש טג הנ

רוחנ ה,  רה זה ה  עמבודה זו   - ו  צנ אמםר.  לי יו  נה בה ת  אל וש ן  רם המ אנ ת  אל ו  צנ תוב  כה ם, של יהל לי עמ יחנ  ה מוכי זל הנ תוב  כה הנ וש
ח לנ שנ ן יש אמםר הי ם (ירמיה ג) לי תוב שה כה אמםר, וש אן לי תוב כה ת ה'. כה אנ רש את יי רי קש ני ה, של שה אי אמםר - זו הה ה. לי אה מש טג הנ

ה. מה הי ם ובש דה ל אה סוד של כםל בש ת הנ ן אל קי תנ ד לש ן עומי כםהי הנ ר, וש מנ אל כםל נל ך הנ שום כה . מי שוהה רש י פי רי המ תו, ונ שש ת אי יש אל אי

ה ים בה כי הולש ה וש תורה י הנ כי רש ת דנ ים אל עי ם יודש הי א, של בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ים בה יקי די צנ ל הנ ם של קה לש י חל רי שש אנ
מו יש קנ תש - יי יו  חש ה. יי תורה י הנ כי רש דנ לו  ם? אי יהל לי י עמ יו. מי חש ם יי יהל לי תוב (ישעיה לא) ה' עמ ם כה יהל לי ת, עמ מל אל ך  רל דל בש

א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה בה

ת - םאת תורנ זו: (ז ה הנ צורה נוהו בנ רש אנ ה בי זל סוק הנ פה יהיא, הנ י חי בי ר רנ מנ ה. אה עםלה ת הה םאת תורנ תוב ז ה, כה אי םא רש ב
א רה קש ני קום של מה ד הנ אוי, ענ רה ר כה שי קנ תש הי ה לש לה עש מנ ה לש לה עש מנ ת לש רל טל ענ תש ה ומי יא עולה הי ה - של עםלה ל. הה אי רה שש ת יי סל נל כש זו 

ים). שי דה ש קה קםדל

ם דה אה ל הה צונו של ל רש ה ענ יא עולה הי ה של עה ה רה בה שה חמ ה - זו מנ עםלה ל. הה אי רה שש ת יי סל נל ת - זו כש םאת תורנ ר) ז חי ר אנ בה (דה
י די ש כש אי ה בה רםף אותה שש יך לי רי צה ם, וש דה אה ל הה ה ענ ינה טי שש ה ומנ עולה יא של ה - הי עםלה יא הה ת. הי מל ך אל רל דל יט אותו מי סי הה לש

ין. טי שש הנ קום לש ה מה ת לה תי םא לה ל

שום םאת, מי יא ז הי ל, של אי רה שש יי ת  סל נל כש ה? זו  לה יש לנ י הנ ה. מי לה יש לנ ל הנ כה חנ  בי זש מי ל הנ ה ענ דה ל מוקש ך, ענ שום כה ומי
םא ל של לו  ל אי רםף כה שש קום לי ינור הוא מה ר די הנ נש שום של ה, מי דה ל מוקש צון. ענ רה אותו  ם מי דה אה ת הה ר אל הי טנ ה לש אה בה של
י די ם, וכש עולה ן הה ם מי טונה לש ת שי ים אל ירי עמבי ת ומנ רל בועל ש  אי ה  אותה ם בש ים אותה יסי ני כש י מנ רי המ ם, של יומה קי ים בש די עומש

ט. םא שולי ל ע וש נה כש ני ה, וש לה יש לנ ל הנ חנ כה בי זש מי ל הנ ה ענ דה ל מוקש יך ענ רי לט, צה שש םא יי ל של

ה יהתה לי י עמ רי המ ה, של לה עש מנ ת לש רל טל ענ תש ה ומי עולה ש של קםדל יא רוחנ הנ הי ל, של אי רה שש ת יי סל נל ה כש ע, עולה נה כש ה ני זל של ן, כש כי לה וש
רוחנ ה מי זל ד הנ צנ ת הנ יד אל רי פש הנ ן, לש בה רש קה סוד הנ ים בש יכי רי ן צש כי לה וש ה,  נה מל ד מי רה פש ני וש ה  זל ר הנ חי אנ הה כםחנ  ע הנ נה כש ני של ה כש זל

ה. לה עש מנ ה לש לל ענ תש ש תי קםדל רוחנ הנ י של די ק, כש לל ת לו חי תי לה ש, וש קםדל הנ

יהה לל ר עה עי ה? ובי מה ד בו, לה חנ תוקנ בי זש מי ל הנ ש ענ אי הה גו'. וש ד בו וש חנ תוקנ בי זש מי ל הנ ש ענ אי הה ר, וש מנ אה ח וש תנ א פה חה י אה בי רנ
ין, יהמי ד הנ צנ א מי ן בה כםהי הנ ין, וש יא די קום הי ל מה כה ש בש אי ינו של ני י שה רי המ ה? ונ מה ן לה כםהי ה? וש מה ר, לה בםקל ר בנ בםקל ים בנ צי ן עי כםהי הנ
תוב כה ם, של עולה ין בה רםף די שש לי יך  רי אן הוא צה כה ים, וש מי עולה ין לש די ן לש מי דנ זש ן מי ין כםהי י אי רי המ ין, של די ן הנ חוק הוא מי רה וש

ן? כםהי יהה הנ לל ר עה עי ובי

ע רה ר הה ייצל ע, וש רה ר הה ייצל ת הנ בל הל לש שנ מו בש צש ת ענ ף אל בונו, הוא שורי י רי ני פש םא לי ט חמ א לנ בה ם של דה נו, אה דש מנ ך לה א כה לה אל
ה, זל ד הנ צנ הנ ים מי אי בה נות של בה רש קה ים הנ עי ים נודה מי עה פש לי ה. וש אה מש ה בו רוחנ טג י שורה רי המ ה, ונ אה מש טג ל רוחנ הנ ד של צנ א מי בה
ין בי ה  אה מש טג הנ רוחנ  ה  ת אותה לל טל בנ תש םא מי ל וש ה  לה כנ תש םא מי ל וש לו,  ה  דומל ה של ת מנ אל חנ  בי זש מי הנ ל  ענ יב  רי קש הנ לש יך  רי צה וש
ה אה מש טג ת רוחנ הנ ת אל רל על בש ש מנ אי ה הה אותה , של חנ בי זש מי ל הנ ש של אי ק בה א רנ לה נו, אל מל א מי בה ד של צנ אותו הנ ין מי ם ובי דה אה הה מי

ם. עולה ן הה ים מי עי ים רה יני ר מי עי בנ תש ש של ן אי קי תנ ה לש זל ן בה וי כנ תש ן מי כםהי הנ ם. וש עולה ן הה ים מי עי ים רה יני ומי

ן ר מי חי אנ ע הה רה הה כםחנ  בםר הנ י לשש די ה, כש לה ף של תםקל הנ וש כםחנ  הנ ש  לנ ילחל םא  ל וש ים  מי עולה ה לש בל כש םא תי ל של יך  רי ן צה כי לה וש
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ם עולה ר בה עורי תש ומי לו  ד של צנ ט הנ שולי ן של מנ זש ר, בי בםקל ר בנ בםקל בנ ש  יהה אי לל ר עה די סנ ן יש כםהי הנ ה. וש בל כש םא תי ן ל כי לה ם, וש עולה הה
ש אי ינו, ייש  ני ה שה ל זל ענ ם. וש עולה ים בה רי עורש תש םא מי ל ים וש עי נה כש ים ני יני די הנ ין), וש די ם הנ סי בנ ם (ולש עולה ת הה ם אל שי בנ י לש די כש
ה בל כש םא תי זו ל ש הנ אי ה הה ל זל ענ ת. וש רל חל ש אנ ת אי לל חנ אוכל בי זש מי ש הנ ת, אי רל חל ש אנ ת אי לל ה אוכל לה עש מנ לש ש של ש. אי ת אי לל אוכל

ל יום. כה ה בש ר אותה די סנ ן מש כםהי הנ ים, וש מי עולה לש

א נה ימש הי יהא מש עש רנ

ל ים ענ די יורש יו  ים הה שי ה אי שה מי גו'. חמ ה וש עםלה ת הה םאת תורנ ר ז מנ אל נל יהה  לל עה ה, וש טה פה שש מי ה כש עולה עמשות הה ה לנ וה צש מי
ש ים. אי שי יבי ים וי חי ל לנ ש אוכי ה. אי שותל ל וש ש אוכי ל. אי ינו אוכי אי ה וש ש שותל ה. אי ינו שותל אי ל וש ש אוכי ן: אי בה רש קה הנ
ל ם. ענ יי תנ ה - שש דה ל מוקש ה ענ עםלה יא הה ת. הי חנ ה - אנ עםלה ת הה םאת תורנ ם: ז ם הי דה גש נל ה. כש שותל ינו  אי וש ל  אוכי ינו  אי של

ש. מי ד בו - חה חנ תוקנ בי זש מי ש הנ אי ע. וש בנ רש ה - אנ לה יש לנ ל הנ לש. כה חנ - שה בי זש מי הנ

ה, (שמות ידה חי ת יש ה. י' בנ לה אות של רש ה, ה', ה' מנ ינה זו בי , וש בוהנ גה ה לש ה עולה ה כגלה עולה ה, הה נה שש מי י הנ לי עמ שוהה בנ רש ופי
ת ת אל לל אוכל ה, וש תורה ל הנ ם של יי מנ ל הנ ה כה ש שותה יא אי הי ן, וש יי ת ענ ל בנ ת. ו' אור של לל ש אםכל אי בוד ה' כש ה כש אי רש כג) ומנ
סודות ים, וש שי בי ים יש צי מו עי ם כש הי ה של תורה י הנ טי שה ם פש ים, אותה שי יבי ים וי חי ים לנ לי אוכש ה. וש לה פי תש ל הנ נות של בה רש קה ל הנ כה

ים. שי יבי ים וי חי ת לנ לל אוכל ש הה י אי זוהי ים. וש חי ים לנ צי מו עי ם כש ה הי תורה הנ

יו הה נות של בה רש קה ל הנ ים - כה שי יבי ה. וי וות עמשי צש ל מי ה ענ לה פי תש ים בי בי רי יו קש הה נות של בה רש קה ל הנ ים, כה חי ת לנ לל עוד אוכל וש
םא וות ל צש ל מי ענ וש ה,  וות עמשי צש ל מי ק, ענ נל חל ג וש רל ה הל פה רי ה שש ילה קי סש הו  זל ה. וש עמשל םא תנ וות ל צש ל מי ה ענ לה פי תש ים בי בי רי קש
לו לה אות הנ רש מנ ש הנ מי ד חמ גל נל ה. וכש עמשל םא תנ ל ה וש וות עמשי צש ל מי ה, של לה פי ה, תש ינה כי שש ל הנ נות של בה רש קה ם הנ לו הי ה. אי עמשל תנ
ת ל בנ אור של ד הה גל נל ה כש שה מי ה. חמ שובה י תש מי ת יש רל ם עמשל ן אותה יי ת ענ ד בנ גל נל ים. וכש פורי כי יום הנ לות בש פי תש ש  מי נו חה קש תי

ה. רונה חמ ד ה' אנ גל נל ים כש נויי ה עי שה מי ן. חמ יי ענ

דוש קה ל הנ יו של דותה ד מי צנ מי ם של תל ים, אנ אי מורה אה ים וש אי נה ה. תנ טה פה שש מי את כש טה חנ ת הנ עמשות אל ר זו, לנ חנ ה אנ וה צש מי הנ
ן הי ב, של ב רנ רל ל עי פות של לי קש ן הנ אותה ה, מי כה לה יא המ הי י, של לי ת של בנ ת הנ קות אל ננ ה לש בי רש ם הנ תל חש רנ טש ם, של אתל רוך הוא בה בה
םא רון ל סש חל ן וש קם תש ל לי םא יוכנ ת ל וה עג ר (קהלת א) מש מנ אל ם נל יהל לי עמ רוק, של םא פי ל רוץ וש ם תי הל ין לה אי עות של יות רה שש קג
קון. ין לו תי אי ר ן', של סי יקו חה הוא תי ה. וש רה מש חג סור - לש ל אי יקו של ל תי כה יקו. וש ם תי הל ר בה מנ אל א נל לה נות, אל מה הי ל לש יוכנ

ה. בה שה חמ מנ ה בש לה ך עה תםק, כה מו: שש ה, כש יקה תי א שש בה ם הנ עולה ל הה יקו של תי א, של בה ם הנ עולה הוא הה ר נון, של סי חה

ל תוב (תהלים מה) כה כה של הו  ב. זל הה צות זה בש שש ם מי הל ר בה מנ אל נל ה, של כה לה ל המ ים של בושי לש ן הנ הי יות של שש קג ייש  וש
ים ני קש תנ ך מש ר כה חנ אנ ים, וש קי סה ה פש מה כנ ם בש ים אותה קי ם פוסש תל אנ ה. וש בושה ב לש הה צות זה בש שש מי ה מי ימה ני ך פש לל ת מל ה בנ בודה כש

ים. רוקי ה פי מה כנ ם בש ים אותה בי ינשש ומש

הו זל ם, וש ים אותה ני קש תנ ם מש תל ה, אנ נה שש מי ן הנ ר מי סי ה חה רוהה זל אמ בי מו של ה, כש נה שש מי ן הנ הו מי של לש ק כה סה ר פש סי ם חה אי וש
ה תורה י הנ כי ר: וש םאמנ י ים, וש בושי ך לש חותי ן של מה ל אותו אה ע ענ ם רנ יא שי יוצי ש וש פי םא טי ם יהב אי נות. וש מה הי ל לש יוכנ רון של סש חל
תוב כה הו של וות, זל צש ם רמ"ח מי הי גוף, של י הנ רי יבש ל אי כה ה בש ימה מי ה, תש ימה מי ת ה' תש תוב תורנ י כה רי המ ה?! ונ רה סי יא חמ הי

ה? נה שש מי ן הנ ר מי סי יך חה אי , וש יהה בושל לש ה בי ימה מי ך, תש ין בה י ומום אי יהתי עש ה רנ פה ך יה (שיר ד) כגלה

ך רל דל יות. של נה שש ים ומי קי סה ר פש אה ם שש ת עי בל עםרל מש ה  א אותה צה מש תי ה, וש יכה תי א חמ צה מש תי ייק וש לו: דנ רו  םאמש ם ת תל אנ
לו, לה הנ יכות  תי חמ בנ ה  כה לה המ הנ ת  אל שםר  קש לי י  קי בה ינו  אי של יד  מי לש תנ הנ וש יכות,  תי חמ ה  מה כנ לש ים  בושי לש תםך  חש לנ ן  מה אה הה
קות פי סש ל הנ ת כה ם אל ק אותה רי פה ן ומש מה אה םא הה יהב ד של רוק, ענ ם פי הל א לה םא מוצי ל יות וש שש קג קות וש סה פש פות לו  לש חנ תש מי
, יהה יטל שי כש תנ ובש ה  בושה לש ה בי גופה כםל, בש ה בנ מה לי ך שש לל מל י הנ ני פש ה לי ת, עולה יא בנ הי ה של כה לה ן, המ מנ אותו זש ם. בש הל לה לו של לה הנ
ן קי תנ ח לו לש לנ שש יי י של קי יד בה מי לש ן תנ מה אה ים ייש לה מי עה פש לי ם. וש ית עולה רי כםר בש זש יהה לי יתי אי ה (בראשית ט) ורש יים בה קנ תש ומי

ם. אותה

ם שה י, ומי יננ סי ה מי ל תורה בי ה קי ר מםשל מנ אל ך נל בש ן, של מה אל נל ה הנ ן, רועל מה אה ה הוא הה תה אנ אי של דנ רו, ונ מש אה ם וש מו כגלה קה
ענ יהושג וי  , ענ יהושג לי ה  רה סה ומש ר  מנ אה של הו  זל דורות.  ל הנ כה ד סוף  ענ וש ענ  יהושג ך, מי לש של ם  ים הי ידי מי לש תנ ל הנ כה ך  ילה אי וש
א הי כםל יש ר, הנ מנ אל נל ינו של אי י רה רי י הוא? המ ך מי לש י של קי בה יד הנ מי לש תנ ם. הנ ל כגלה סוף של ד הנ ים, ענ יאי בי נש ים לי ני קי ים, וזש ני קי זש לי

יההו. לי םא אי יהב ד של ח ענ נה מג

ר מנ אל נל מו של ן, כש כםהי ן הנ רם המ ן אנ ר (במדבר כה) בל מנ אל יו נל לה עה ר, של בי יד חה מי לש הוא תנ ה, של ך זל אי כה דנ ם, ונ הל ר לה מנ אה
יך אי שום של ה. מי ל פל ענ בש ה של תורה יא הנ הי ה, של פל י לש ילה לי הש יי נו  ם בש גנ ך  ה, כה פל לש ך  ילה לש הש ן, (שמות ד) הוא יי רם המ אנ בש
ה, ל פל ענ בש ה של תורה ה בנ ר פל בנ רוך הוא - כש דוש בה קה י הנ ים אותי יהקי ך  כה שון, וש ד לה בנ ה וכש ד פל בנ ה כש אשונה רי י בה יתי יי הה של
י ילה לי הש יההו הוא יי לי אי ר. וש חי הו אנ ישל ה מי י, זל ים אותי ירי כי םא מנ ל לו של רו אי םאמש םא י ל ב, של תה כש בי ה של תורה שון בנ ד לה בנ וכש

ם. ב אותה ינשי לו ולש לה קות הנ פי סש ל הנ ת כה ן אל קי תנ םא לש ה, יהב פל לש

ה. לה עש מנ לש גות של רה דש ל הנ ל כה ה ענ לות, עולה גה ה בנ לה פה ה שש חוצה ה לש תה יש הה ת, של בנ ה, הנ עםלה ת הה םאת תורנ ן - ז מנ אותו זש בש
ל ין של יהמי הוא לש א של בה אנ ילה לש הש ה תי יהתה לי עמ ה, ונ נה ל כגלה ית ענ לי תש עה אנ ל וש יי שו חה נות עה בות בה תוב (משלי לא) רנ כה הו של זל

"ה, כ"ח מ"ה. מה כש ם חה שה ים, מי רי ים ינדש כי חש הנ ה לש רוצל בו הה ד, של סל חל

ך ילה לש הש םא תי ל ך של לש ה של לה כנ שום הנ ה, מי ין מםשל ימי לי יך  ך, מולי ר בש מנ אל נל ך  ל כה לנ גש בי אי של דנ ד, ונ חה א אל נה ר תנ מנ אה
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ידםת. חי םא בש ל וש ה  אל רש ומנ ר בו  בל דנ ה אמ ל פל ה אל פל ך  ר בש מנ אל נל ה,  מה ם עי לי ילה שה הש ה תי תה אנ של כש ה. של מה א עי לה מות אל לי שש
םא ל וש ה,  לה ים של רי יבה "ח אי מה רה ר, בש שה רוב בה קי בש ה  לה עש ם בנ ת עי דל ינחל תש ומי יהה  בושל לש ת מנ טל פושל ה של לה כנ מו  ה, כש אל רש מנ בש

ר בו). מנ אל נל ה של אוי לה בון (רה שש חל ה, רמ"ח בש אל רש מנ ה בש זל ה. וש נה מל ד מי חה ר אל יבה ה אי סה כנ מש

ה אל רש מנ ך הנ הוא לש ה, של אל רש מנ ר בו בש מנ אל נל ה, של זל ה הנ אל רש מנ ך הנ ה לש אה רש ה ני אשונה רי ה, בה דושה קש ה הנ נורה מש ר הנ מנ אה
ה שה מי חמ ם בנ הי וות של צש רמ"ח מי ה בש זל ה הנ אל רש מנ ך הנ ה לש לה גנ תש ת הי עי כה ה. וש נל סש ים הנ מי עה ש פש מי ר בו חה כנ זש ני ה של נל סש דול בנ גה הנ
ה לה ה כנ לל גנ תש תי של ך  רל ין דל אי ים. של יאי בי נש ל הנ כה או  ם רה הל בה ה, של לה ים של בושי ם לש אותה ידםת, של חי םא בש ל ה. וש י תורה שי מש חג

ה. לה ן של תה חה א לל לה ר אל שה רוב בה קי בש

ם דה מו אה שו. כש בםשה תש םא יי ל תו וש שש אי ם וש דה אה ים הה ם עמרומי יהל ני יו שש הש יי ם, (בראשית ב) ונ הל יים בה קנ תש ן יי מנ אותו זש בש
רוך בה דוש  קה ל הנ יות של עמרה ם הה הי ם, של עולה ן הה ה מי עה יהה רה שש ב, קג ב רנ רל ל עי ע של רה בוב הה רש עי ר הה ערבנ ר הה בה כש תו של שש אי וש
יך רי ם צה ילה בי שש בי ך, של לש ה של כה לה המ הנ ן. ומי מה אל נל ה הנ ך, רועל לש יות של עמרה ן הה כי ל של ל. כה אי רה שש ל יי יות של עמרה תו, הה ינה כי הוא ושש
ם. עולה ן הה ים מי רי עובש ד של ר, ענ בה ר דה תי סש ים הנ להי בםד אל רוהה (משלי כה) כש אמ בי מו של ה, כש תורה ת סודות הנ סות אל כנ לש
ר. בה קםר דה ים חמ כי לה בםד מש ן, וכש מנ אותו זש ם. בש ים הי כי לה י מש ני ל בש אי רה שש ל יי , כה רוהה אמ בי מו של ל, כש אי רה שש א יי לה ים אל כי לה ין מש אי וש
מות שה נש הנ ך  ן, כה ילה אי ן הה ט מי שי פנ תש מי ף של נה עה ה, כש תה ם אנ שה מי ים, של יהמי יק הנ תי ענ ה לש תה אנ רוך  ן, בה מה אל נל ה הנ רועל ר הה מנ אה

נו. מל ף מי נה עה

ה. ירה בי גש ים הנ מי לה בות. שש ה אה לשה וות, שש צש לש מי ן שה ם הי שה אה את וש טה חנ ה וש אי עולה דנ י ונ רי ים, המ אי מורה אה ים וש אי נה תנ
כםל הנ ל  ים של לומי שש תנ הוא  קום של (מה ג.  חנ ל  אשון של רי יום הה הנ מו  כש ר,  יבה אי ל  כה ל  ים של לומי שש תנ יא  הי ר של יבה אי

כשדגגשמנת).

ם הל ה, ובה זל ה בה ין זל לומי שש ים תנ יהמי ר הנ אה אשון, ושש רי ים לה לומי שש תנ ין לו  אשון, אי יום טוב רי ג בש םא חה ל י של מי
קםן תש ל לי םא יוכנ ת ל וה עג ר מש מנ אל יו נל לה ג, עה ל חנ אשון של ג יום טוב רי םא חה ל י של ל מי בה נות. אמ מה הי ל לש םא יוכנ רון ל סש חל וש
את טה חנ ר. הנ כה א הוא זה טש חי ם) הנ ענ טנ ה הנ ה. (מה עולה ת הה ת אל בל כל ענ מש את של טה חנ י הנ זוהי נות, וש מה הי ל לש םא יוכנ רון ל סש חל וש
ים זי יר עי עי ר (במדבר כח) ושש מנ אל נל יר, של עי אותו שה ה בש עולה ת מי דל רל פש ני ת וש מל של בנ תש את מי טה חנ י הנ רי המ ים של מי עה פש לי ה. וש בה קי נש

את. טה חנ ד לש חה אל

םא יהב ד של לוי ענ כםל תה מו, הנ ע. כש צנ מש אל לוי בה הוא תה אן, וש כה אן ולש כה ז לש אוחי י של מי ם, כש יהל ני שש חוז בי לוי אה ם תה שה אה
ד רי פה יי לו, וש ד של שםחנ זונו, הנ ת מש ים לו אל ני נותש ד של ם ענ יהל ני שש חוז בי לוי הוא אה ם תה שה אה ך  ם. כה שה ידו מי רי פש ינ וש יההו  לי אי
ה, אה רי חוזות בה אמ כות של רה מו סש את, כש טה חנ ם וש שה ך הוא אה כה ה. של זל ה לה ה זל לה כנ ל הנ ים של רי יבה אי ים הה בי רש קה תש ם, ומי שה מי

ש. קםדל רוחנ הנ ב בש שי ננ ה לש לה עש י מנ פי לנ עמלות כש רםחנ לנ פש ם לי ים אותה יחי ני םא מש ל וש

תוב כה הו של ר. זל כה ים זה מי ה תה ר בו של מנ אל נל ה. וש עםלה ה לש של ייה הנ אנ תוב (בראשית כב) וש כה ה, של עולה ה הוא לש של הנ
ד חה ים אל זי יר עי עי שש נו  יש הנ םאל, של מ שש יר הוא לי עי שה הנ וש ין,  יהמי ה הוא לש י של רי המ אםל, של שש לי יך  רי י צה רי המ ונ ים.  מי תה יש  אי
רםן המ ן אנ תנ נה תוב (ויקרא טז) וש כה נו של יש הנ ל. וש אזי זה עמ ד לנ חה יר אל עי שה ה', וש ד לנ חה יר אל עי יר. שה עי ייש שה יר וש עי ייש שה את. וש טה חנ לש

ל. אזי זה עמ ד לנ חה ל אל גורה ה' וש ד לנ חה ל אל לות גורה ים גורה ירי עי שש י הנ ני ל שש ענ

ל ים של רי מה שש ם הנ ל אותה ת כה ל אל נוטי ד של בי כה ה הנ זל יר. וש עי יש שה ו (בראשית כז) אי שה עי ר בש מנ אל יר נל עי אותו שה ובש
א שה נה וש (ויקרא טז)  תוב  כה של נו  יש הנ וש ת.  ענ רנ צה י  יני ל מי כה וש חות,  פה חות, סנ בועות פורש עש בנ ין אמ חי ם) שש שה מי (של  - ם  דה הנ
ז אה ב, וש לי ב בנ רי עה תש הי לש ד מי רה פש ז ני אה ב, וש לי הוא הנ ם, של ונות תה ם עמ הי ה. וש רה זי ץ גש רל ל אל ם אל ונםתה ל עמ ת כה יו אל לה יר עה עי שה הנ
יבות, שי יש ל הנ ה של נה שש מי י הנ לי עמ חו בנ מש ם. שה יש תה עמקםב אי ל ינ עמלות אל ל לנ םא קנ ל לו וש לה ים הנ אי טה חמ ד בנ בי הוא כה ם, וש שי בנ תש מי

ים. אי מורה אה הה ים וש אי נה תנ ם הנ דו עי יהרש של

לו ים אי די בה כש ים ני רי בה מםענ דש שש י לי יתי כי זה ר של חנ אםל, אנ שש שות לי י רש ן לי ן, תי מה אל נל ה הנ ר, רועל מנ אה ם וש הל ד מי חה ם אל קה
ה ל זל ם כה עי ה, וש בה וו  שש םא יי ל יך  צל פה ל חמ כה ים וש יני ני פש יא מי ה הי רה קה (משלי ג) יש יך  פי את מי יוצי של זו  ה הנ תורה הנ יך, של פי מי

קום הוא? ה מה יזל אי לוי בש ם תה שה ך אה ה, אנ אל ה נה ל זל אזי זה עמ ה לנ זל יר הנ עי שה יך. בנ רי י צה ני מםד אמ לש לי יא, וש ה הי כה לה המ

ד סל ם חל הי םאל, של מ ין ושש ים בו יהמי חוזי י אמ עי צה מש אל מוד הה ענ ה הה א מה לה . אל תה לש אנ ה שה י, יהפל ני ה בש תה רוך אנ ר לו, בה מנ אה
ן. הל רםחנ בה פש ם לי יי פנ נה י כש תי ים בו שש חוזי אמ ר, של של מו נל ם. או כש דה אה ל הה רועות של זש י הנ תי ין שש חוז בי אה מו גוף של ה, כש בורה וגש
ת חנ ה, ופורנ עולה יא הה ן הי הל ה, ובה וות עמשי צש מי יהה לש פל נה ה, וכש תורה ה לנ לה שש מש ני ם, של יי פנ נה י כש תי ה שש ים בה חוזי אמ ה של מו יונה וכש
ה לה של כודות  לש מנ הנ ל  כה וש ח.  פנ בש זות  חה אל נל הנ ים  פררי צי מו  כש ה,  לה של ת  כםדל לש מנ הנ ן  הי ה  עמשל תנ םא  ל וות  צש מי ך  כה ה.  לה עש מנ לש

שםב. נש לי ה מי אה רי י הה פי נש ת כנ בות אל כש ענ מש לו של לה כות הנ רה סש מו הנ כות, כש רה אות סש רה קש רםחנ ני פש לי ה מי בות אותה כש ענ מש של

ל כגיות של זש ם בנ הל ה בה ילה עולה הש םא תי ל א, של סי כי יות הנ ן חנ הי ה, של ינה כי שש י הנ פי נש כנ ים בש חוזי ל אמ אי רה שש יי ם. של שה ך אה כה
ם, שה אה ם. וש הל לה אות של טה חנ יהה חי"ת חי"ת הנ פל נה ת כש ים אל ידי בי כש ה, ומנ ים אותה בי כש ענ רוך-הוא, ומש דוש-בה קה ל לנ אי רה שש יי
כגיות זש הנ לות, וש גה ן הנ עמלות מי ה לנ ה אותה יחה ני םא מש ל ה, וש ירה בי גש ם הנ שה א, של סי כי ה בש חוזה אמ ה הה כה רש סי ב, הנ ב רנ רל ל עי ם של מה אי
יר). וי הוא אמ י (של עי צה מש אל מוד הה ענ הו הה זל יר. וש וי אמ לויהה בה תש ה של כה רש מו סי יר כש וי אמ ת בה רל אל שש ני ה, וש עמלותה הנ ה לש חוזות בה אמ

ץ. רל אה ם וה יי מנ ין שה חוז בי הוא אה יק, של די צנ לוי בנ ם תה שה ך אה כה

ד בי כה הנ מו של ל, כש אי רה שש י יי אי טה ל חמ ים של לוכי כש ל לי אות של טה חנ יה בנ לל ה עה ידה בי כש ד, מנ בי כה ת הנ רל יא יותל את הי טה חנ הנ
ה, ינה כי שש י הנ פי נש ל כנ ידות ענ בי כש לו מנ לה אות הנ טה חנ ך הנ ב. כה לי ל הנ ים של קי עררה ל הה ים, ענ מי ם דה הי ים, של רי מה שש ל הנ יד ענ בי כש מנ



1315

ל אי רה שש יי י  אי טה חמ של ן כש הי ה, של ל עמשי ידות ענ בי כש ן מנ הי של ה, כש עמשל םא תנ ל וש ה.  יונה י  פי נש כנ דומות לש ה, של וות עמשי צש ן מי הי של
ת, (איכה א) חנ יא צוונ הי וש ה,  צה רש ת אנ מל אל ך  לי שש תנ יא גוף, (דניאל ח) וש הי ה של תורה ר בנ מנ אל כגיות, נל זש ן הנ ים מי בי רג מש

יף קום. םא תוסי ה ל לה פש ל קום, (עמוס ה) נה םא אוכנ י ל ידי י ה' בי ני ננ תה נש

מות, שה אמ ונ אות  טה חנ ה  נה מל מי יר  עמבי הנ לש נות,  בה רש קה קום  מש בי לות  פי תש ים  אי מורה אה וש ים  אי נה תנ נו  קש תי ה  זל שום  ומי
ית בי רש ת ענ לנ פי ם, ותש יי בנ רש ענ ין הה ן בי בנ רש מו קה ה כש חה נש ת מי לנ פי ר, ותש חנ שנ ן הנ בנ רש מו קה ית כש רי חמ ת שנ לנ פי נו תש קש ך תי שום כה ומי
ה בה כה רש מל ד הנ גל נל לות, כש פי לש תש נו שה קש תי בות של אה ת הה לשל ה. ושש לה יש לנ ל הנ ים כה לי כש אנ תש יו מי הה ים של רי דה ים ופש מורי מו אי כש
ם. (ע"כ תה עש בנ רש אנ ין לש יהמי ל הנ ייה אל רש י אנ ני ם פש הי ה, של בה כה רש מל ן הנ ן הי בות הי אה , הה רוהה אמ בי מו של ה, כש ים בה שורי ם קש הי של

רעיא מהימנא).

יו בי ם אה הה רה בש ל אנ ק אל חה צש ר יי םאמל י ח, (בראשית כב) ונ תנ יהיא פה י חי בי ה. רנ בל כש םא תי חנ ל בי זש מי ל הנ ד ענ יד תוקנ מי ש תה אי
ה ה זל מה ם. לה הה רה בש ל אנ ד של חה ר אל םאמל י ק, ונ חה צש ל יי ים של מי עה לש פש ר, שה םאמל י ר ונ םאמל י גו'. ונ י וש ני י בש ני נל ר הי םאמל י י ונ בי ר אה םאמל י ונ
י ני נל תוב הי כה י, של יעי בי רש ם בה הה רה בש ל אנ ד של חה אל ק, וש חה צש ל יי לש של שה יו הנ ם הה הי ית, של אשי רי ה בש עמשי מנ ה לש לשה א שש לה ך? אל כה

ר. סי אםרםת חה ם, מש יי מנ שה יענ הנ קי רש אםרםת בי י מש הי תוב (בראשית א) יש כה י. וש ני נל א) הי קה וש דנ חוק (וש י, דה ני בש

תוך מי לו  גנ תש הי לו  אי וש ה,  בה שה חמ מנ בנ ים  רי תה סש ני יו  הה ם  הי של א  לה אל  - ר  יותי ם  ר הי םאמל י ונ ר  םאמל י ונ ר,  םאמנ ם ת אי וש
י - בי ר אה םאמל י י אור. ונ הי יש י אור ונ הי ים יש להי ר אל םאמל י תוב (בראשית א) ונ כה ם - וש הה רה בש ל אנ ק אל חה צש ר יי םאמל י ה. ונ כה שי חמ הנ
ר םאמל י ונ  - ש  אי ה הה ני ר הי םאמל י ונ ם.  יי מה ם לה יי ין מנ יל בי די בש י מנ יהי וי ם  יי מה הנ תוך  בש יענ  קי י רה הי יש ים  להי ר אל םאמל י ונ תוב  כה וש

אםרםת. י מש הי ים יש להי ר אל םאמל י י - ונ ני נל ר הי םאמל י ם. ונ יי מנ וו הנ קה ים יי להי אל

ן) מה אל ה נל א (רועל נה ימש הי יהא מש עש רנ

ם אג ש נש אי י כה רי בה םא כםה דש ל ה (ירמיה כג) המ ר בה מנ אל נל ה, של תורה גו' - זו הנ חנ וש בי זש מי ל הנ ד ענ יד תוקנ מי ש תה עוד אי וש
ה בה כנ מש ה של רה ר עמבי עובי י של ה, ומי וה צש ה מי בה כנ ה מש רה ל עמבי בה ה. אמ ה תורה בה כנ מש ה  ינה ה אי רה עמבי אי, של דנ ונ ה  בל כש םא תי ה'. ל
גוף ר הנ אה שש ני בוי, של הו כי זל גופו, וש ם, מי דה ת אה מנ שש ר ה' ני ר (משלי ב) ני מנ אל נל רו, של ת ני ה אל בל כנ ך מש ר, כה יא ני הי ה, של וה צש מי
יא ה הי כה שי חמ קום. ונ אותו מה ה לש כה שי חמ בוי ונ ם) כי עולה ל הה כה ם (לש ה, גורי קומה מש ה מי ינה כי ק שש לי סנ מש י של ך מי כה ה. וש כה שי חמ בנ

ה. תה רש בי ש גש ירנ י תי ה כי חה פש שי ה, (משלי ל) וש רה עמבי

י לי עמ בנ ל לש בה מו. אמ דה ך יי חםשל ים בנ עי שה ם ורש הל יים בה קנ ה, לש וה צש מי ת הנ ם אל הל ה לה בה כנ ץ מש רל אה ם הה ל ענ ה של וה צש מי ינת הנ לי עמ ונ
וות צש "ז. ומי א רה רה קש אור ני ה, של תורה ל הנ ה סודות של מה כנ בש ה  ים לה ירי אי מש ם, של הל ית בה מי יהה עולה בי כש ה  ין לה ה אי תורה
ה ים בה מי יש קנ מש שום של ם, מי יהל לי ה עמ בל כש םא תי ם ל יומה ה וש לה יש ם, לנ יהל בי גנ ה לש ים, זו תורה מי כה ן חמ ים אותה מי יש קנ מש ה של תורה הנ

ה. לה יש לנ ם וה יתה בו יומה גי הה וש

ה, לה עש בנ לש ה  ים אותה כי עורש וש ה  ים אותה רי דש סנ מש ה של כה עמרה מנ ן הנ ה, הוא עמשנ י תורה רי בש די ם בש יהל פי ה מי עולל ן של שה עה הל וש
ת, טםרל קש ן הנ ננ עמ ה ובנ כה עמרה מנ ן הנ עמשנ יד. ובנ מי ר תה עמלות ני הנ ם לש הל ר בה מנ אל נל רםת, של ני ת הנ אל ך  עמלתש הנ (במדבר ח) בש מו  כש
יא ן הי נה עה ל הל רות של עורש תש הי ן. של נה עה מו הל , כש מו מםחנ הוא כש ה, של מה כש חה ב לנ לי הנ ר מי עורי תש ה, יי לה ן של שה עה ה הוא הל תורה הנ של

ה. מה דה אמ י הה ני ל פש ת כה ה אל קה שש הי ך - וש ר כה חנ אנ ץ, וש רל אה ן הה ה מי עמלל ד ינ אי תוב (בראשית ב) וש כה הו של ב. זל לי הנ מי

מו ) כש מםחנ יא (בנ הי ה של מה כש חה ה לנ עולל ין, וש בי ב מי לי לו, הנ צש אל רוהה  אמ בי ב, של לי יא בנ הי ה, של ינה בי ן מי שה ר עה עורי תש יי ך  כה
ת. ענ ין דנ בי ב מי ת, לי ענ י, דנ עי צה מש אל מוד הה ענ ה הה ת) זל ענ ן? (דנ שה עה י הל ה) ומי . (ומה מםחנ

א לי א, מה מה אי א וש בה אנ א מי לי ד מה ין. הוא יורי יהמי ה לש זל םאל וש מ שש ה לי ם זל הי ה, של ינה בי ה לש מה כש ן, חה שה ד עה יורי ר של חנ אנ
ים צי עי ם ה' הה שה גוף, של ל הנ ים של רי יבה ם אי הי ים, של יי חנ ץ הנ ל עי ד של צנ ים, מי מי כה י חמ ידי מי לש ם תנ הי ים של צי רםף עי שש י"ה, לי
ה וה צש ל מי ר של בות ני המ לש שנ ם ה'. בש אג ש נש אי י כה רי בה םא כםה דש ל ה המ ר בה מנ אל נל ה, של תורה בות הנ המ לש שנ ם בש רםף אותה שש אי, לי דנ ונ

ה. בה המ אנ בש

םא חנ ל בי זש מי ל הנ ד ענ יד תוקנ מי ש תה תוב אי כה הו של ש. זל יק אי לי דש הנ יו לש רה חמ אנ ים וש ידי מי ל יום תש כה יב בש רי קש הנ ה לש וה צש מי
ם ים, הי ידי מי תש לו  ל אי ים, כה אי מורה אה ים וש אי נה ה. תנ בה דה נש ר או  דל נל ן  בנ רש יו קה רה חמ אנ ן, וש של דל ת הנ רומנ יו תש רה חמ אנ ה. וש בל כש תי
ל כה ת, מי חנ ן אנ ירות כגלה פי סש ל הנ כה ב של ל גנ ף ענ אנ ת. וש חנ ם ננ הל יות לה הש ים לי יכי רי צש הוא של רוך  בה דוש  קה ל הנ יו של דותה מי
ל ן, כה מנ אותו זש ת בש טל שולל ה של דה ה מי אותה ים, וש ים טובי יהמי ים וש ני מנ תות וזש בה ל שנ ה ענ נה מג ה מש ירה פי ה וסש ירה פי ל סש קום כה מה

ה. דה ל מי כה ך בש כה בורות, וש ה גש בורה גש ים, בי די סה ד חמ סל חל ה; בש דה ה מי ם אותה ל שי אות ענ רה קש ן ני כגלה ה, וש לות בה לה כש ירות ני פי סש הנ

ין, לי פי מו תש ם, כש יי מנ כות שה לש ין עםל מנ א. בי שה ייש לו מנ מור של חמ ייש לו עםל, ונ מו שור של ה, כש אכה לה ת מש תנ בה שש ייש הנ וש
י ה. מי נוחה ה ומש אכה לה ת מש תנ בה שש ם הנ הל לו ייש לה לה ים הנ יהמי ם בנ יהל עמשי י מנ פי לות, כש זה ים ומנ בי י כוכה די כות עובש לש ין עםל מנ בי
וות, צש ה ומי תורה ק בש סי ענ תש מי י של לות. ומי זה ים ומנ בי י כוכה די כות עובש לש וות, ייש לו עםל מנ צש מי ה ובנ תורה ק בש סי ענ תש םא מי ל של

ם. יי מנ כות שה לש את מנ רי קש ני ה, של רונה חמ יא ה' אנ הי ם, של יי מנ כות שה לש ייש לו עםל מנ

ה לל תוב (בראשית ב) אי כה הו של ץ, זל רל אה ם וה יי מנ ל שה יות של רי בש ל הנ או כה רש בש ה ני בה שום של אי, מי דנ יא ונ וות הי צש עםל מי
ל ה', יא יה"ו, ענ הי ה, של ינה ת בי דל יום טוב, יורל ת וש בה םא שנ יהב של ם. וכש אה רה ה' בש ם. בש אה רש בה הי ץ בש רל אה הה ם וש יי מנ שה דות הנ תולש
ת של ם, ופורל יי רנ צש ת מי יאנ יצי י בי נםכי לגחםת. אה ל הנ רות ענ הוא (שמות לב) חה ה, וש רה תי יש ה  מה שה ם נש יי מנ כות שה לש יא מנ הי של
ש, (דברים כח) חה נה "ל וש אי מה ל סה יו של בותה כש רש מנ ר בש מנ אל נל ה. וש נוחה ם מש הל ייש לה ה, וש לה נות של חמ מנ ל הנ ענ ת וש בנ ל הנ יהה ענ פל נה כש
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אות ים וש ים טובי אות יהמי ת וש בה אות שנ ין וש לי פי ךה. אות תש מל או מי יהרש וש יך  לל א עה רה קש ם ה' ני י שי ץ כי רל אה י הה מי ל ענ או כה רה וש
ים. קולי ם שש ית - כגלה רי בש

ים עושי של לו  ל אי ה ענ נל מג מש נו, של מל ים מי לויי ים תש די ה עמבה מה כנ וש ד,  בל הוא מטטרו"ן על "י, של דנ ל שנ אות של ייש  וש
ך שורש נוחנ  ן יה ענ מנ ר, לש מנ אל ם נל ילה בי שש ם. בי יהל לי ים עמ ני מג מש לו  נות של חמ מנ הנ ס. מטטרו"ן וש רה ל פש בי קנ ת לש נה ל מש וות ענ צש מי
ה, ירה בי גש הנ וש ך  לל מל י הנ ני ם בש ס, הי רה ל פש בי קנ ת לש נה ל מש םא ענ ל וות של צש ים מי עושי ם של ל אותה בה ך. אמ תש מה אמ ונ ך  דש בש ענ וש ך  מורש חמ ונ
הר זה הנ ף, וש לה א חמ גה תה ש בש מנ תנ שש אי ר ודש מנ אל ם נל ילה בי שש חםל, ובי ימות הנ ים בי די עמבה הה םאש  ר ל הה ים ענ גי תה הנ ים וש רי תה כש ם הנ הי וש

ים. די עמבה ל הה תות אל בה ים שנ אי רה קש ני ת. של ם יומנ יהל לי ב אמ רי קה הנ

ם אי ם.  יכל להי אל ה'  לנ ם  תל אנ ים  ני בה ם  הל בה ר  מנ אל נל של ים,  ני בה כש ם  אי ים.  די עמבה כנ ם  אי ים  ני בה כש ם  אי ך,  כה שום  ומי
ה תורה ים בנ לי דש תנ שש ין מי אי ים של עי שה רש ם הה ל אותה בה מות. אמ אג ר הה אה םא שש ל וש ים,  די עמבה ל  אי רה שש יי י  ני י בש י לי ים, כי די עמבה כנ
ם, הל ים בה די בש עש תנ שש ם ומי עולה מות הה אג ים לש די ם עמבה וות, הי צש ר מי אה ין ושש לי פי עםל תש ה וש ם עםל תורה יהל לי ין עמ אי וות וש צש מי ובנ

ם. יי רה צש מי עםה בש רש פנ ינו לש יי ים הה די מו עמבה כש

נוחנ יה ן  ענ מנ ם, לש הל יים בה קנ תש יי וש ינו.  להי ה' אל נו  יאי יוצי ונ ם  הל ר בה מנ אל נל ים,  ים טובי יהמי וש תות  בה ים שנ רי ם שומש אי וש
יס ני כש ינ ר של חנ אנ ה. וש מה הי א בש רה קש ץ ני רל אה ם הה ך, ענ תל מש הל ך ובש תש מה ן אמ ש בל פי נה יי וות, וש צש מי ה ובנ תורה מור בנ ך, חמ מורל חמ ך ונ שורש
דונו, יו אמ לה ב עה רוכי מו סוס של ם הוא כש יענ ה'. אי ה תושי מה הי ם ובש דה יים בו אה קנ תש ה, יי תורה ם בנ דה ת אה חנ מו תנ צש ת ענ אל

דונו. אמ ט בנ םא בועי ל ל אותו, וש סובי וש

ין לו אי יך, של רי ת הוא צה בה שנ מו יום הנ ם כש כה יד חה מי לש תנ שום של ם? מי כה יד חה מי לש תנ ץ לש רל אה ם הה ענ ל של בל סי הו הנ ומנ
צונו, י רש פי וות כש צש מי ג בנ הי ננ תש הי ש אותו ולש מי שנ צונו לש י רש פי ג בו כש נוהי מונו וש מה ל אותו בש ץ סובי רל אה ם הה ם ענ אי לו. וש של מי
לט שש םא יי ל ת של ול מה ך הנ אנ לש מנ יענ אותו מי ה, יושי לה זי גש שוד ומי יענ אותו מי יענ ה'. יושי ה תושי מה הי ם ובש דה יים בו - אה קנ תש יי
כון לי שש ב תנ לל כל ר בו לנ מנ אל נל ה, של לה בי ה, הוא נש גומה ין פש כי סנ ט בש חנ שש ני י של ל מי כה ה. וש גומה פש ינו הנ כי סנ ט אותו בש חנ שש יי יו וש לה עה

"ל. אי מה הוא סה אםתו, של

רוחנ ים וש יי ת חנ מנ שש ני ה  לה ג של נל עם הה ת, וש בה ל שנ ה של רה תי יש ש  פל ה, נל כה לש מנ ת הנ בה את שנ רי קש ם ני כה יד חה מי לש ל תנ ש של פל נל הנ וש
חםל. מות הנ ל יש גוף של ים בנ טי שולש ים של די ם עמבה הי ש, של פל נל רוחנ וש ה וש מה שה ל נש ה, ענ רה תי יש ה, רוחנ  רה תי ה יש מה שה ם נש הי י. וש לי כש שי
ם הי ל יהה, של לי הנ זו תש ה הנ רה תי יש ה הנ מה שה נש ת. ובנ בה שנ הוא יום הנ יק, של די םאש צנ ר ר הה תל י, כל ל חנ ת כה מנ שש ה, ני רה תי ה יש מה שה נש
ת לנ עי לש ה  בה כה רש מל יא  הי שום של ך, מי תש זולה ים  להי אל ה  תה אה םא רה ן ל יי ענ (ישעיה סד)  ר  מנ אל נל ם  יהל לי עמ של א,  מה אי וש א  בה אנ

ה. תה אה םא רה ן ל יי ך ענ שום כה ן, ומי יי ענ יו הה לה ת עה טל םא שולל ל ה וש כגסל הוא מש לות, של עי הה

הוא י של שי שי לנ יענ  גי ה, ומנ נה אות שה מי ש  מי חמ כו  לה המ א, ומנ מה אי א וש בה ין אנ בי ן מי דל עי א מי יוצי ר של הה נה ה, הנ רה תי יש רוחנ 
כות. לש ה, מנ רה תי ש יש פל יא נל הי ן, של גה ת הנ קות אל שש הנ יק לש די צנ

ל ה, כה נה שש מי י הנ לי עמ בנ רוהה  אמ בי של מו  בוד, כש כה הנ א  סי כי יא מי ד ה' הי בל על ל  ענ חםל  ימות הנ בי ת  טל שולל ה של מה שה נש הנ
ך מטטרו"ן, לל מל ד הנ בל על יא מי ד ה', הי בל ל על חםל ענ ימות הנ ת בי טל שולל רוחנ של בוד. וש כה א הנ סי ת כי חנ תנ זורות מי מות גש שה נש הנ
ין, די א  סי כי מי יא  הי חםל  הנ ימות  בי ת  טל שולל של ש  פל נל הנ וש א.  סי כי לנ עמלות  מנ ש  שי יא  הי וש ה,  נה שש מי י  רי דש סי ה  שה שי ל  כולי
יל לי ית,  לי כש שי הנ ש  פל נל יא  הי ח,  סנ פל בש ך,  לל מל ת הנ בנ ל  בה אמ יר.  פי סנ הנ נת  בש לי ה  עמשי מנ כש ית,  יצי צי בנ של ת  לל כי תש פו"ן,  לש דנ נש סנ
יא הי שום של מור, מי שה כור וש ת, זה בה יא יום שנ הי יא יום טוב, וש הי ה  דה גש נל מור כש שי רוחנ  ה, וש מורה ה שש צה ים, מנ מורי שי

כות. לש מנ ילות מי צי אמ

ם ינה אי ם, של הל לה של ם מי הל ין לה אי ים, וש ים טובי יהמי תות וש בה או שנ רש קש ה, ני כה לש מנ הנ ך וש לל מל י הנ ני ים, בש מי כה י חמ ידי מי לש ך תנ כה וש
ל כה אמ י מנ יני ל מי כה ם בש ג אותה ני ענ א לש בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ם בה רה כה ין. שש לי חג י הנ ני ים בש די עמבה ר הה אה מו שש ה כש אכה לה י מש לי עמ בנ
ם דה ה אה עושל ה של ל מנ יהה. כה קי סות נש כש בי הו  די בש ה, כנ ר בה מנ אל נל ת, של בה שנ של מו  ים כש פי ים יה בושי לש ם בי דה בש כנ ה, ולש תל שש ומי

ם. הל עמשות לה ים, ייש לנ ים טובי יהמי תות וש בה שנ לש

ה שונל י של מי בש ש  מי תנ שש מי י של מי ך  כה וש ף.  ר חולי תל כל בש ש  מי תנ שש מי י של מי ן  כי וש ה.  ילה קי סש יהב  חנ ת  בה ל שנ לי חנ מש י של ומי
ה, נה שש מי י הנ לי עמ שוהה בנ רש תות ומועמדות. ופי בה ה שנ זל בנ לו מש אי ה אותו, כש זל בנ מש ן הנ כי ל של כה תו. וש ת תורה ל אל לי חנ מש כות, של לה המ

ר. קה עי ר בה לו כופי אי מועמדות, כש ת הנ זה אל בנ מש ל הנ כה

ים אי רה קש ני ים  מי כה י חמ ידי מי לש ים תנ שי מש שנ מש ם של ל אותה כה ך  ש, כה קםדל או  רש קש ני של ש  דה קש מי ית הנ י בי לי ל כש כה של מו  וכש
ם, (שמות כו) הל מוז בה ר רה בה דה סוד הנ ים. וש שי דה קה ש  קםדל או  רש קש גוף, ני י הנ רי יבש ד אי גל נל ם כש הי ב, של י רנ ידי מי לש תנ ש. וש קםדל
ם יבה רי קש הנ ים לש יכי רי יך, צש נותל חמ ה ומנ תה ים. ומטטרו"ן, אנ שי דה קר הנ ש  ין קםדל ובי ש  קםדל ין הנ ם בי כל ת לה רםכל פה ה הנ ילה די בש הי וש

ה. לה יש ל לנ כה י ה' בש ני פש ן לי בה רש קה

גוף ת לש ול הוא מה ים, של מי כה יד חמ מי לש תנ יות לש ני ל עמ ים של סורי ת יי לנ בה ם, זו קנ יי מנ כות שה לש יו עםל מנ לה ל עה בי קנ יהה, לש עמשי
ן בו י', כםהי ל. הנ אי רה שש יי י וש וי ן לי ם כםהי הי ים, של יי לי כש שי ש הנ פל נל רוחנ וש ה וש מה שה נש ל הנ זון של ה הוא מה תורה זון הנ מש מות. של הי בש הנ
ה וות עמשי צש ה, רמ"ח מי רונה חמ ה, ה' אנ רה תי יש ש  פל נל ו'.  זו  וש ת,  ענ דנ ל בו  אי רה שש ה. יי בונה ה', תש י בו  וי לי אי. הנ דנ ונ ה  מה כש חה
"א ש יו"ד הי פםרה מש ם הנ שי ת הנ ל אל ה כולי זל ם. וש דה ה אה תורה םאת הנ תוב ז כה הו של ם. זל דה ה זו אה תורה ה. וש עמשל םא תנ ושס"ה ל
רות, י פי יני ל מי כה ר וש שה ן ובה יי ינ ם וש חל מות לל הי בש זון הנ לו. מש ים של ני פה ע הנ בנ רש אנ ם בש דה אה זון לה ה מה תורה י הנ "א. זוהי א"ו הי וה

ים. להי אל ה הה שה ה עה ת זל עגמנ ה לש (קהלת ו) זל
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י יני ה מי מה כנ ה בש דל ונ תש יי י ה', וש ני פש מות לי הי ל בש ה של מה שה ונש רוחנ  וש ש  פל ן נל בנ רש ה קה לה יש ל לנ כה יב בש רי קש הנ ם לש דה אה יך  רי צה וש
דוש קה י הנ ני פש ד) לי חה ב אל לי ע (בש מנ ת שש יאנ רי קש ם בי יא אותה הוצי י ה'. לש ני פש ן לי בה רש קה תו  בש שנ חמ מנ ם בש ה אותה עמלל ינ ים, וש דויי וי
יו הה ה, של תה ירה חי נש ובי ה  תה יטה חי שש ובי ה  תה פה רי שש ן בי וי כנ ש, יש פל נל ב. הנ לי י הנ קי עורש ק בש דופי של ת רוחו  יא אל יוצי וש הוא,  רוך  בה
לו לה יתות הנ מי לש הנ ק. ושש נל נו חל יש הנ יל. וש די םא ינבש ל וש פו  רש מול עה םאשו מי ת ר ק אל לנ תוב ומה כה הו של ים, זל רי ים נוחמ ני כםהמ הנ

גוז. אל פות הה לי לש קש שש ם כי הי חול, וש טש ה ובנ רה מה ד, בנ בי כה ם בנ הי ה, של חםרה ה ושש קה רג ה, יש מה דג ה אמ רה מו מה יו כש הה

ן אותה ה בש אה י רי פי נש כנ ת בש טל שולל ה של נה בה לש ה הנ רה מה ה מי ילה קי עמשות סש ן לנ וי יכנ וי ים,  ני בה ח אמ בנ זש ן מי קי תנ ן יש כי ם לה קםדל וש
עופות הה מות וש הי בש הנ יות וש חנ יו הנ הש יי ם, וש ה אותה לה כנ ת ומש לל כי ש תש ת אי דל יורל ם. וש פוסות שה מות תש הי בש ן הנ אותה כות של רה סש
ה' ים בנ קי בי דש ם הנ תל אנ וש ם, (דברים ד)  הל יים בה קנ תש יי ן  מנ זש אותו  ם. בש יהל לי עמ מו  רות שש שש הנ ה' ולש ב לנ רנ קש ים לי הורי טש
יך בםתל כש רש יך מנ ל סוסל ב ענ כנ רש י תי תוב (חבקוק ג) כי כה הו של יו. זל לה ב עה דונו רוכי אמ מו סוס של יו כש הש יי ים. וש יי ם חנ יכל להי אל

יענ ה'. ה תושי מה הי ם ובש דה ן - אה מנ אותו זש ה. ובש שועה יש

ים רי יבה אי ד הה צנ ה, ומי תורה ל הנ ה של דה צי מו מי צש קםל ענ שש יך לי רי ך צה כה ה, וש תורה י הנ לי עמ ל בנ כה קול לש ם שה כה יד חה מי לש תנ הנ וש
לו אי מו כש צש ם ענ דה ה אה אל רש ם יי עולה ה, לש נה שש מי י הנ לי עמ רוהה בנ אמ בי מו של ץ, כש רל אה י הה מי ל ענ כה מו לש צש ענ קםל לש שש יך לי רי גוף צה ל הנ של
דוש קה הנ ם. וש עולה י הה ני ל בש ם כה נות עי בה רש ם קה עמשות אותה תו לנ מה שש ני רוחו ובש שו ובש פש ננ ן בש וי יכנ לוי בו. וי ם כגלו תה עולה ל הה כה
ים אי מורה אה הה ים וש אי נה תנ ל הנ מו כה יענ ה'. קה ה תושי מה הי ם ובש דה ה, אה זל ה. ובה עמשל מנ ה לש ה טובה בה שה חמ ף מנ רי צה רוך הוא מש בה
קול ה שה תה אנ ה, של ל זל ת כה עמשות אל שות לנ ך רש ייש לש ן של מה אל נל ה הנ רועל ה הוא הה תה ד: אנ חה קול אל ם בש רו כגלה מש אה יו, וש לה אי

ם. (ע"כ הרעיא מהימנא). יהל יני רוך הוא בי דוש בה קה ך הנ ח אותש לנ ך שה שום כה ל, ומי אי רה שש ל יי כה לש

א תה פש תוסל

ל. אי רה שש ת יי סל נל ת - זו כש םאת תורנ ה: ז זל ן הנ ול גה נו בנ רש אנ ה בי זל סוק הנ פה ת הנ יהיא, אל י חי בי ר רנ מנ ה. אה עםלה ה הה םאת תורה ז
ה עולה יא של יא הי ה - הי עםלה יא הה ת. הי מל אל ך הה רל דל יטו מי סי המ ם לנ דה ל אה צונו של ל רש ה ענ עולה ה, של עה ה רה בה שה חמ ה - זו מנ עםלה הה
ל כה חנ  בי זש מי ל הנ ן, ענ כי לה וש ין.  טי שש הנ קום לש מה ן לו  תי נה יי םא  ל י של די ש, כש אי בה רםף אותו  שש ה לי רוצל וש ם,  דה אה ל הה ין ענ טי סש הנ לש

צון. אותו רה ם מי דה אה ת הה ר אל הי טנ םאת, לש יא ז הי ל, של אי רה שש ת יי סל נל ה? זו כש לה יש לנ י הנ ה. מי לה יש לנ הנ

י רי המ של ם,  יומה קי בש ים  די עומש םא  ל של לו  אי ל  כה ת  אל רםף  שש לי קום  מה הוא  ינור  די ר  הנ נש של שום  מי ה,  דה מוקש ל  ענ
ל יך) ענ רי לט, (צה שש םא תי ל י של די ם. וכש עולה ן הה ם מי תה יטה לי ת שש ים אל ירי עמבי ת ומנ רל בועל ש  אי ה  אותה ם לש ים אותה יסי ני כש מנ

לט. (ע"כ תוספתא). שש םא תי ל ע וש ננ כה תי ה, וש לה יש לנ ל הנ ה כה דה מוקש

רוחנ ה'. םא בה תוב ל כה נו, וש רש מנ אה ה של דולה גו'. רוחנ גש ק וש זה חה ה וש דולה רוחנ גש ר וש ה ה' עםבי ני הי תוב (מלכים-א יט) וש כה

. רוחנ ר הה חנ ש אנ ענ י רנ רי דול. המ ש גה ענ י קול רנ רנ חמ ע אנ מנ שש אל י רוחנ וה ני אי שה תי תוב (יחזקאל א) ונ כה ש, של ענ רוחנ רנ ר הה חנ אנ וש
גו'. יו וש נה פה לש ענ מי שופי א וש ינור יוצי ר די הנ תוב (דניאל ז) נש כה הו של ש, זל ש אי ענ רנ ר הה חנ אנ וש

ה אי רש מנ כש בםעמרות  ש  י אי לי חמ גנ כש ם  יהל אי רש מנ יות  חנ הנ מות  ודש (יחזקאל א)  תוב  כה של נו  יש הנ ר,  מנ אה ק  חה צש יי י  בי רנ
קול ה, הנ קה ה דנ מה מה ש קול דש אי ר הה חנ אנ ק. וש רה א בה ש יוצי אי ן הה ש ומי אי ה לה גנ נם יות וש חנ ין הנ ת בי כל לל הנ תש יא מי ים הי די פי לנ הנ
ה. מה צש ענ מי ת  מל דומל יא  הי א  לה אל ה,  לה של מי ט  רה פש ר  בה דה ה  לה ין  אי של ה,  קה דנ ה  מה מה דש הוא  של רון,  חמ אנ קול  ה  זל הנ
ה? קה יא דנ ה הי מה ה, לה קה ה דנ מה מה ה. דש נה מל ים מי עי זש עש דנ זש ם מי כגלה מות, וש עולה ל הה כה ת בש ענ מנ שש יא ני , הי יהה לל ים עה סי נש כנ תש מי של וכש

ן. כגלה ה מי נה טנ קש ה) הנ אה בה יא) (של הי שום (של מי

תוב (בראשית כב) כה ק, של חה צש ל יי שו של ה אי ה - זל בל כש םא תי חנ ל בי זש מי ל הנ ד ענ יד תוקנ מי ש תה ר, אי מנ יהיא אה י חי בי רנ
ר עי תוב ובי כה ם, של הה רה בש ל אנ ים של צי עי לו הה ים - אי צי עי הה יד. וש מי ת תה דל עומל יד, של מי ש תה נו אי יש הנ ים, וש צי עי הה וש ש  אי ה הה ני הי

ר. בםקל ר בנ בםקל ים בנ צי ן עי כםהי יהה הנ לל עה

ת רל חל ת אנ לל חל גנ ח, וש רה זש ד מי צנ ת לש חנ ת אנ לל חל את גנ יוצי ה, וש זל הנ חנ  בי זש מי לנ יענ  גי ומנ ענ  ק שופי חה צש ל יי של ש  אי הה ינו, מי ני שה
ה ב אותה סובי ן מש כםהי הנ , וש חנ בי זש מי נות הנ רש ע קנ בנ רש אנ רום, לש ד דה צנ ת לש חנ ת אנ לל חל גנ פון, וש ד צה צנ ת לש חנ ת אנ לל חל גנ ב, וש עמרה ד מנ צנ לש

נות. רה ע קש בנ רש אנ לש

יון, לש על הום הה תש ת לנ דל יורל ה וש יעה גי ה מנ תונה חש תנ ה הנ גה רש דנ הנ דועות, וש גות יש רה דש ד בי חה ש אל בל ח) ייש כל רה זש מי (בנ חנ  בי זש מי בנ
אותו ת לש דל יורל ת וש רל עורל תש ת מי חנ אנ נות, רוחנ  רה קש ע הנ בנ רש אנ יעות לש גי ים מנ לי חה גל ן הנ אותה ה של עה שה ת. ובש חנ אנ ש  תוך שי מי

יון. לש על הום הה תש הנ

דוש ים קה רי ר אומש חי ד אנ צנ יון. ומי לש דול על קול גה בש דוש  ים קה רי אומש אות של בה אות צש בה צש קום ייש  מה אותו  ובש
ף לל אות אל ש מי נות. שי רה קש ע הנ בנ רש אנ ן לש כי דוש. וש ים קה רי אומש ים של רי חי אות אמ בה ר צש חי ד אנ צנ ה. ומי יונה לש ימות על עי קול נש בש
ת עמבודנ ר  די סנ ים לש די עומש וש פוד,  ים אי בושי לש ם  כגלה וש ד,  חה ה אל נל מג ם מש יהל לי עמ ונ ים,  אי צה מש ני ן  רל ל קל כה אות בש בה צש בות  בה רש

ים. תוני חש תנ ד הנ גל נל חנ כש בי זש מי הנ

קול ים בש רי אומש אות של בה ם צש שה דועות, וש גות יש רה דש ים בי די יורש ים וש מי נוהמ יהם של י הנ לי ים גנ אי צה מש ר ני חי קום אנ מה בש
ח בנ ים של רי דש סנ ם מש כגלה ה, וש לה יש לנ יום ובנ ים בנ טי םא שוקש ל ה וש ירה שי ים בש חי בש שנ ם מש כגלה קומו. וש מש בוד ה' מי רוך כש ימות, בה עי נש

ימות. עי קול נש בש

ה גנ נם ר (יחזקאל א) וש מנ אל נל מו של ת, כש תל רל , בש יענ זי ד, בש חנ פנ ים בש די אות, עומש בה אות צש בה ים צש אי צה מש ר ני חי קום אנ מה בש
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ה. לה עש מנ לש חנ של בי זש ל אותו מי ים אל לי כש תנ סש ם מי כגלה ם). וש הל ה לה אה רש יי ם וש הל ה לה גםבנ ם. (וש הל ה לה אה רש יי ם וש הל לה

ים טי לוהמ ר, וש בל ל עי כה ים לש די יורש ים וש ים עולי יקי ה זי מה , כנ חנ בי זש מי י הנ בי ל גנ ק ענ חה צש ל יי של ש  אי ה הה יעה גי מנ ה של עה שה ובש
םא ים, ל צי ר עי די סנ ומש חנ  בי זש מי ל הנ ד ענ ן עומי כםהי הנ א של לי מה לש אי ם. וש עולה ל הה ים של בורי , גי י כםחנ לי עמ ים בנ יפי קי ה תנ מה ם כנ הל מי
מו יות, כש ן חנ ל אותה ם של יהל בי ים גנ טי ים, לוהמ אי יוצש ים של יקי זי הנ ים וש לי חה גל ה הנ לל אי ם. מי יהל ני פש עממםד לי ם לנ עולה יהכול הה

ים. די פי לנ ה הנ אי רש מנ ש בםעמרות כש י אי לי חמ גנ ם כש יהל אי רש יות מנ חנ מות הנ ר ודש מנ אל נל של

ת טל הל לנ תש ש, ומי אי ה הה אותה ת בש בל יושל ת וש בל ה, נושל לה עש מנ לש ת מי חנ ת רוחנ אנ רל עורל תש יות מי חנ ן הנ ל אותה ין של ד יהמי צנ מי
םאל מ שש ד הנ צנ ומי ין.  יהמי ד  צנ בש ים  די עומש אות של בה צש ה  מה כנ לש ה  ירה אי ומש ר,  יהקה יו  זי בש ת  כל שוכל וש ת,  טל לוהל וש ת,  מל של בנ תש ומי
ז אה ת. וש רל בל גנ תש ת ומי קל זל חנ תש ומי ש  אי ה הה אותה ת) בש בל יושל ת (וש בל נושל ים וש עי לה ת סש רל בל שנ ה מש קה זה ת חמ רל חל ת רוחנ אנ רל עורל תש מי
ן כי ד, וש צנ אותו  ים בש די עומש אות של בה ה צש מה כנ ת) לש טל לוהל ה (וש ירה אי םאל, ומש מ ד שש צנ מי של רוחנ  ה  ה אותה נה מל ת מי של בל לנ תש מי

. חנ בי זש מי ל הנ ה ענ ן עולל כםהי הנ ה של עה שה ים בש מי שש בנ תש ם מי כגלה נות. וש חמ ע מנ בנ רש אנ ים, לש די דה צש ת הנ ענ בנ רש אנ לש

ת טםרל קש ת בו הנ בל רל קש ני כםל, של ל הנ י של ימי ני ד פש חה ה, אל לה עש מנ ם לש יי ננ ה, ושש טה מנ ם לש חות הי בש זש י מי ני א, שש בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ה, מונה אל ר הה של קל זו בש ת הנ טםרל קש ת הנ יר) אל טי קש ר (מנ כםל קושי הנ יון מי לש על ן הה כםהי הנ ה, וש מונה אל ר הה של ה, קל קה דנ ית וש ימי ני פש הנ
ח בנ זש א מי רה קש ני ר של חי ד אנ חה חנ אל בי זש ד. ומי חה ר אל של קל ה בש מונה אל ר הה של ר קל שה קש ני ר וש טה קש אן ני כה ב. ומי הה זה ח הנ בנ זש א מי רה קש ה ני זל וש
ה טה מנ רוך הוא. ולש דוש בה קה יחםחנ לנ ן ני בה רש יו קה לה יב עה רי קש דול מנ גה ר הנ שנ ל הנ אי יכה יון) ומי לש דול על חוץ, (גה הו בנ זל ת, וש חםשל נש הנ

ים. מורי אי ים וש בי לה ה חמ זל ת, ובה טםרל ה קש זל ת, בה חםשל נש ח הנ בנ זש ב ומי הה זה ח הנ בנ זש - מי

ב ל גנ ף ענ ח, אנ מנ שנ ים יש מורי אי ים וש בי לה חמ ן ונ מל תוב של םא כה ל ב. וש ח לי מנ שנ ת יש טםרל ן וקש מל תוב, (משלי כו) של ה כה ל זל ענ וש
ה זל חנ הנ בי זש מי הנ ין. וש די הנ ז וש גל רם ד הה צנ םא מי ל כםל, וש ת הנ חנ מש ם שי ת הי טםרל ן וקש מל ל של בה ין. אמ די הנ ז וש גל רם ל הה מות של שש בנ תש ם הי הי של
א קול רה קש ני ה,  מונה אל ר הה של קל כםל, בש ל הנ קות של דנ ה, בש קה ת) דנ טםרל קש יות הנ ימי ני ם פש הי ת (של טםרל ל קש י של ימי ני הוא פש של

ה. מונה אל ר הה של קל ר בש שה קש ני י של ימי ני פש חנ הנ בי זש מי הוא הנ שום של ה, ומי קה ה דנ מה מה דש

ר מנ אל נל מו של ת, כש חםשל נש ח הנ בנ זש א מי רה קש ר ני חי אנ ח ה'. הה בנ זש א מי רה קש י ני ימי ני פש הנ יצון, וש חי חנ הנ בי זש א מי רה קש ר ני חי חנ אנ בי זש מי
ל יל ענ לי כה אן, (דברים לג) וש כה ר מי מנ י אה י יוסי בי גו'. רנ יל וש כי הה טםן מי י ה' קה ני פש ר לי של ת אמ חםשל נש ח הנ בנ זש (מלכים-א ח) מי

צון. רה י לש חותנ בש זש ל מי תוב ענ כה ם. וש יי ננ ך, שש חל בש זש מי

ה ל זל ענ ה, וש ת זל ה אל נה י בה ימי ני ד אותו פש גל נל גו', כש חנ וש בי זש ה מי ן מםשל בל יי תוב (שמות יז) ונ ר, כה מנ א) אה חה א (אה בה י אנ בי רנ
ת יר אל עמבי הנ א לש ק בה לי עממה ה של עה שה בש דוש. של קה ית הנ רי בש ל אות הנ ם של רםשל ת הה ם אל שנ רה י? של סי ה ני ה זל י. מנ סי א ה' ני רה קש ני
א רה קש ני ן  כי לה וש ית,  רי בש הנ ת אות  מנ קש ני ה  קםם אותה נש לי דו  גש נל כש ד  מנ עה ה  זל הנ חנ  בי זש מי ל, הנ אי רה שש יי מי ה  זל הנ דוש  קה ם הנ רםשל הה
א לו רה קה , וש חנ בי זש ה מי דה גש נל ה כש נה ה בה דוש. ומםשל ם קה ל רםשל אי רה שש יי ה לש ינה קי תש זו הי ית. וש רי ם בש קנ ת נש מל ב נםקל רל (ויקרא כו) חל

ה. קה ה דנ מה מה י, (מלכים-א יט) קול דש ימי ני פש חנ הנ בי זש הו מי זל י, וש סי ה' ני

ם שי ז הנ אה ק. וש חה צש ל יי ש של אי יא? הה י הי יד. ומי מי את תה צי מש ני ש של גו', אי חנ וש בי זש מי ל הנ ד ענ יד תוקנ מי ש תה ן, אי ל כי ענ וש
, יה ים - יש מי חמ רנ ם הה שי ים לו בש אי קורש ם, וש שי ם בנ שי בנ תש ים, הוא מי צי ם עי ן אותה כםהי יו הנ לה ר עה די סנ יש של "י. וכש נה דם ה - אמ זל הנ
יו, ם הה יי ננ ר, שש מנ עון אה מש י שי בי ה. רנ מו זל ת כש דל ים עומל מי עה פש לי ה, וש מו זל ת כש דל ים עומל מי עה פש לי ה. וש זל ם הנ שי ה בנ ים לה אי קורש וש

ה. ם זל ה עי ים זל רי שה קש ני זון, וש נו ני מל חוץ, ומי בנ ד של חה ל אותו אל ד ענ י עומי ימי ני פש הנ וש

יק ה' די יו. צנ עמשה ל מנ כה יד בש סי חה יו וש כה רה ל דש כה יק ה' בש די ח, (תהלים קמה) צנ תנ יהה פה קי זש י חי בי ן. רנ רם המ ן אנ בנ רש ה קה זל
ל כה י בש רי המ ה, של חוצה ם הנ כה רש דנ טו מי סש םא יי ל ם של בונה בוד רי כש ן בי בוני תש הי ם לש דה י אה ני בש ה ייש לי מה ינו, כנ ני י שה רי יו, המ כה רה ל דש כה בש

ין. די ל הנ ד ענ עומי א וש רה בש ם ני עולה הה שום של ם, מי עולה לוי בה ין תה די יום הנ יום וה

ה ין שורל די יתו - הנ בי ב בש יו. יושי לה ה עה ין שורל די הנ ן של מנ זש ת הנ ע אל םא יידנ ל יו, של אה טה חמ ר מי מי שה הי ם לש דה יך אה רי ן צה כי לה וש
ת חנ ל אנ ך - ענ רל דל א לנ םא. יוצי ם ל אי יתו וש בי ם יהשוב לש ע אי םא יידנ ל יו, וש לה ה עה ין שורל די ה - הנ חוצה יתו הנ בי א מי יו. יוצי לה עה
ים די קש הנ לש יך  רי צה ך  שום כה ך. מי לי הנ יו יש נה פה ק לש דל תוב (שם פה) צל כה של הו  דו. זל גש נל א כש ין יוצי די י הנ רי המ ה, של מה כנ ה וש מה כנ
ה יום שורל ל יום וה כה י בש רי המ ם, של עולה ה בה הוא שורל ה של עה שה ין בש די ן הנ ל מי צי נה יי י של די ך כש לל מל י הנ ני פש לי ים מי מי חמ ש רנ קי בנ ולש

ל יום. כה ם בש עי ל זם אי תוב וש כה הו של ם. זל עולה ין בה די הנ

ר (דברים י) מנ אל נל של מו  ד הוא, כש סל קום חל ל מה כה ל בש ים, אי רי בי חמ הנ רו  עורש תש הי ינו, וש ני י שה רי ר, המ ה ייש לומנ תה ענ
מות שי לו הנ ל אי סוק כה פה ב הנ זנ ל יום. עה כה ם בש עי ל זם אי וש תה  רש מנ ה אה תה אנ ה, וש יונה לש ה על מה כש ל חה ה אור של זל דםל, וש גה ל הנ אי הה
ין, או די יד אותו בש עממי ננ בור, או של ל גי תוב (ישעיה ט) אי כה עוד, של ים. וש רי בה דש ים הנ די םא עומש ן, ל ם כי ה. אי זל ז בה חנ אה וש

ים. מי חמ רנ יד אותו בש עממי ננ של

ך לל מל ל הנ ים של יוני לש ים על רי תה כש לו  ל אי כה בש ך  ין לש אי ין. של די ים לש מי חמ ים רנ כי פש הנ ים מש עי שה רש נו, הה עש מנ שה ך  א כה לה אל
ין. די ים לש מי חמ ים רנ כי פש הנ ים מש עי שה רש ים. וש מי חמ רנ ין בש די ין, וש די ים בש מי חמ ים רנ לולי םא כש ל דוש של קה הנ

יום ל יום וה כה י בש רי המ הו? של ל יום מנ כה ם בש עי ל זם א אי לה בור, אל ל גי תוב אי כה ה של זל ה, טוב בה הודה י יש בי ר לו רנ מנ אה
ר מנ עון. אה מש י שי בי רנ לו לו לש אמ שה או וש יהדו. בה יהה בש םא הה ים. ל אי כה םא זנ ל ין של ים, בי אי כה ם זנ עולה י הה ני בש ין של ין, בי די ד בש עומי
י ני ים בש ם זוכי ים. אי מי חמ ים הוא רנ תי עי ין ולש ים הוא די תי עי ים, לש רי בי חמ רוהה הנ אמ י בי רי המ ל יום, ונ כה ם בש עי ל זם אי אי דנ ם, ונ הל לה

ל יום. כה ד בש ה עומי ל זל ענ בור, וש א גי רה קש ני ד, וש ל עומי י אי רי ים, המ םא זוכי ם ל אי ד. וש סל הוא חל ד, וש ל עומי י אי רי ם, המ עולה הה
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תוב כה ל יום, של כה יומו בש קי ד בש עומי ה, וש יונה לש על ה הה מה כש חה ב) הנ הו אור (רנ קום זל ל מה כה ל בש ה הוא, אי אל ר נה בה ל דה בה אמ
ה עה שה לו  פי עממםד אמ ם לנ עולה םא יהכול הה ם, ל עולה ר בה עורי תש ה מי זל ל הנ אי א של לי מה לש אי יום. וש ל הנ ל כה ד אי סל (תהלים נו) חל
דות תולש ה  לל אי ב)  (בראשית  תוב  כה של הו  זל יום.  ל  כה בש ם  עולה בה ים  רי עורש תש מי של ים  שי קה הנ ים  יני די הנ י  ני פש לי מי ת  חנ אנ
ים, די עומש ם  הה רה בש אנ ל  של רות  עורש תש הי בנ ם,  הה רה בש אנ בש א  לה אל ם  אה רש בה הי בש י  רי קש תי ל  אנ ם,  אה רש בה הי בש ץ  רל אה הה וש ם  יי מנ שה הנ
םא ל ה וש חוצה ם הנ ה אותה יום, הוא דוחל ל יום וה כה ים בש אי צה מש ני ים של יני די ם הנ ל אותה ם, כה עולה ם בה הה רה בש ר אנ עורי תש מי של וכש

יו. נה פה ים לש די עומש

א צה מש ני יום של ל יום וה כה ם. בש א זועי לה תוב, אל םא כה ל יום ל כה עום בש ם או זה עה זש ל יום. ני כה ם בש עי ל זם אי תוב וש כה הו של זל
דו. סש ה ה' חנ ול צנ ם יש תוב (תהלים מב) יומה כה הו של ם. זל עולה ת הה ם אל שי בנ ד ומש הוא עומי ה, וש חוצה ם הנ ה אותה ין, דוחל די

ם. הה רה בש שום אנ ד מי כםל עומי ן הנ כי לה ד. וש חה ע אל גנ לו רל פי עממםד אמ ם לנ עולה םא יהכול הה ה, ל א זל לי מה לש אי וש

ז רומי ז הוא של מל רל בות, וש אה ז לה רומי ז הוא של מל ה רל זל סוק הנ פה א הנ לה בור, אל הוא גי םא של בור. ל ל גי תוב אי כה ה של זל וש
ה יונה לש על ה הה מה כש חה הנ א - זו  לל לום. פל ר שה ד שנ י ענ בי בור אמ ל גי ץ אי א יועי לל תוב פל כה ה, של דושה קש ה הנ יונה לש על ה הה מונה אל לה
א יוצי ענ וש שופי יון של לש ר על הה הו נה ץ - זל ר. יועי בה ך דה מש א מי לי פה י יי ר (דברים יז) כי מנ אל נל מו של כםל, כש הנ ית מי כגסי ה ומש אה לה פש מג של

כםל. ת הנ ה אל קל שש כםל ומנ ץ לנ ה יועי זל ק. וש םא פוסי ל וש

עמקםב, ה ינ ד - זל י ענ בי בור. אמ גי תוב הנ כה ק, של חה צש ה יי בור - זל דול. גי גה ל הנ אי נו הה רש אנ בי מו של ם, כש הה רה בש ה אנ ל - זל אי
לום ם, שש עולה ל הה לום של שה הוא הנ יק, של די ה צנ לום - זל ר שה ם. שנ לי יום שה קי ד בש עומי ה וש זל ד הנ צנ ה ובנ זל ד הנ צנ ז בנ אוחי של

ה. ירה בי גש לום הנ ת, שש יי בנ הנ

דור י הנ רי שש ה. אנ ת זל נו אל לש אנ שה נו של קי לש י חל רי שש רו: אנ מש אה כו וש ת יהדו. בה קו אל שש נה ה וש הודה י יש בי רנ יהה וש קי זש י חי בי או רנ בה
תוכו. רוי בש ה שה תה אנ של

ם עולה ל הה ים של עי שה רש ה, הה אי םא רש ה'. ב לנ יבו  רי ינקש ר  של יו אמ נה ובה ן  רם המ ן אנ בנ רש ה קה זל תוב  עון, כה מש י שי בי ר רנ מנ אה
דון ח מה לנ שנ פגכות יש הש תנ יש  תוב (משלי טז) אי כה הו של ל. זל אי רה שש ת יי סל נל כש ק מי לי תנ סש הי רוך הוא לש בה דוש  קה ים לנ מי גורש
י עורנ לוף נש ר אנ מנ אל נל מו של ם), כש ל עולה לופו של הוא אנ רוך הוא (של דוש בה קה ה הנ לוף? זל אנ י הה לוף. מי יד אנ רי פש ן מנ גה רש ני וש

ד. חה ווג אל ם זי הי ת, וש יי בנ לום הנ יא שש הי ה, של זל םאת מי ת ז ים אל ידי רי פש ים) מנ עי שה רש ם (הה הי ה. וש תה אה

םא םאת יהב ז תוב, בש כה הו של םאת. זל ם ז ה עי ים זל גי וש דנ זש ם ומי יהל ני ים שש בי רה קש ם ני יהל די ל יש ענ יו, וש נה דוש ובה קה רםן הנ המ א אנ בה
ם יהל די יש ל  ענ וש ה,  ירה בי גש יון בנ לש על הה דוש  קה הנ ך  לל מל ת הנ ים אל גי וש זנ ם מש הי וש יו.  נה ובה ן  רם המ ן אנ בנ רש ה קה ש. זל קםדל ל הנ רםן אל המ אנ

רוד. י פי לי ד בש חה כםל אל א הנ צה מש ני מות, וש עולה ל הה כה כות בש רה אות בש צה מש ני ים וש תוני חש תנ ים וש יוני לש ים על כי רש בה תש מי

ה ה שורל לה עש מנ ן מי כםהי י הנ רי המ ך, של םא כה ה? ל קומה מש םאת לי ב ז רי קה ן, לש בה רש םאת קה תוב ז םא כה ה ל מה ר, לה םאמנ ם ת אי וש
ים לי שש ן מנ כםהי ן הנ כי לה ד, וש חה אל ם כש בה רש קה םאת ולש ם ז גו עי וש זנ ה לש זל ה הנ זל יענ לש גי מנ ד של ל, ענ אי רה שש ת יי סל נל כש ווג לי זי ת הנ יא אל בי הה לש

א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ם בה קה לש י חל רי שש ווג. אנ זי ת הנ ב אל רי קה ן ומש בה רש קה ת הנ אל

ר ה' חנ י בה תוב (תהלים קלב) כי יהיא, כה י חי בי ר רנ מנ יהה. אה רש בל טש א לי אושה ים מי כי יו הולש י הה י יוסי בי רנ יהיא וש י חי בי רנ
יון הוא) צי (של הוא  שום של ר, מי כה זה ים  רי בי חמ ל הנ ה כה זל ת  ים אל אי ים קורש מי עה פש לי גו'.  וש י  תי נוחה םאת מש גו'. ז וש יון  צי בש

ה. בה קי א אותו נש תוב קורי כה אן הנ כה ים, וש מי חמ רנ

אות רש הנ לש ד  חה אל כש ג  וי דנ זש מי ווג  זי הנ של ה  עה שה בש ל)  בה (אמ ה,  דושה קש הנ ה  נורה מש הנ מי י  לי ע  מה שש ני ך  כה י,  יוסי י  בי רנ ר  מנ אה
ה ירה בי גש ל הנ כות של רה בש אות הנ צה מש ז ני י אה רי המ ר), של כה זה ם (הנ שי את בש רי קש ה ני בה קי נש ד, הנ חה ל אל לה כש בי ת בו  לל לל כש ה ני בה קי נש הנ של
תוכו ייש בש אותו של יוק, בש די יון בש צי יון, בש צי ר ה' בש חנ י בה תוב כי כה ב לו. וש מושה תוב לש ן כה ל כי ענ ל, וש לה ישות כש רי ה פש ין בה אי וש
ה, בה קי ל נש ם של שי ה בש זל א לה קורי ין של ר, ובי כה ל זה ם של שי ה בש זל א לה קורי ין של ד. בי חה כםל אל הנ יון, וש צי תוב לש םא כה ל ה בו, וש שורל של

ת. חנ ה אנ גה רש דנ ים בש די עומש ד וש חה כםל אל הנ

ד חה אל ין, וש די ד לש חה ה. אל ד בה יש יולנ אי יש וש ר אי מי יון ייאה צי תוב, (שם פז) ולש ה כה ל זל ענ ר,) וש מנ אה י וש י יוסי בי ח רנ תנ (פה
ה. זל לוי בה ה תה זל א של צה מש ני ים, וש דועי ם יש יי לנ ירושה יון וי צי יון, וש א צי רה קש ז ני ד, אה חה ווג אל זי ד בש חה אל ים כש גי וש דנ זש מי של ים. כש מי חמ רנ לש

ה, טה מנ לש מו מי צש ת ענ ש אל די קנ מש י של ים. מי דםשי ם קש יתל יי הש ם וי תל שש די קנ תש הי תוב (ויקרא ב) וש ר, כה מנ אה י וש י יוסי בי ח רנ תנ פה
ים אותו שי דש קנ ה. מש לה עש מנ לש מי ים אותו  אי מש טנ ה, מש טה מנ לש מי מו  צש ת ענ א אל מי טנ מש י של ה. ומי לה עש מנ לש מי ים אותו  שי דש קנ מש
ר םאמנ ת ם  אי וש קום?  מה ה  יזל אי מי אותו  ים  אי מש טנ מש ל  בה אמ יו,  לה עה ה  שורה בונו  רי ת  שנ דג קש י  רי המ של ה,  אל נה  - ה  לה עש מנ לש מי

ה? לה עש מנ לש ה מי ה שורה אה מש י טג כי ה, וש לה עש מנ לש מי

ה טה מנ לש של ה  עמשל מנ הנ ם  אי ה.  לה עש מנ לש של ה  עמשל מנ ר  עורי תש מי ה  טה מנ לש של ה  עמשל מנ בנ ינו,  ני שה של ה  זל יהיא,  חי י  בי רנ ר  מנ אה
ת רל עורל תש ה, מי טה מנ א לש מי טנ ם הוא מי אי ה. וש ש בה די קנ תש יו ומי לה ה עה שורה ה וש אה ה, ובה לה עש מנ ה לש שה דג ת קש רל עורל תש ה, מי שה דג קש בי

ה. עמשל מנ לוי בש ר תה בה דה י הנ רי המ ה, של א בה מה טש ני יו וש לה ה עה שורה ה וש אה ה, ובה לה עש מנ לש ה מי אה מש רוחנ טג

ר עורי תש ה מי טה מנ לש ה של עמשל מנ ה, ובנ לה עש מנ ש לש שםרל ר וש קה ם עי הל ין לה אי ה, של אה מש טג ה וש שה דג ע, קש רה ך טוב וה ין לש י אי רי המ של
ים, רי בה דש לוי בי תה ה של ומנ ה.  עמשל מנ ה  עמשל ננ וש ה  לה עש מנ לש ר  עורי תש מי ה  עמשל מנ ה, בש עמשל מנ בש לוי  תה ה של מנ ה.  לה עש מנ לש ה של עמשל מנ

ה. לה עש מנ ך לש ר כה עורי תש ר, מי בה דה ר בנ זנ גש ני של ים. כש רי בה דש בי
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ר חי ר אנ בה ר דה עורי ר מש בה דה ר. אותו הנ בה ר דה בי דנ תוב, (ישעיה נח) וש ך כה א כה לה ר? אל עורי ר מש בה דה ה הנ ר, מה םאמנ ם ת אי וש
ר ה' בנ דש ר. (תהלים לג) בי יהה יהקה ר ה' הה בנ יהה. (שמואל-א ג) ודש ר הה של ר ה' אמ בנ ר. (הושע א) דש בה א דה רה קש ני ה של לה עש מנ לש
ת ר אל עורי קומו ומש מש ב) בי ינשי תש מי ה (של עולל ד של ים ענ יעי קי ענ רש ה ובוקי ר עולל בה דה ינו, אותו הנ ני י שה רי המ עמשו. של ם ננ יי מנ שה

ע. ר רה בה כםל דה תה מי רש מנ שש ני תוב, (דברים כג) וש ה כה ל זל ענ ע. וש ע - רנ ם רנ אי ם טוב - טוב, וש ר, אי עורי מש ה של מנ

ם הי ם, וש ה הי עה בה רש א אנ לה ך, אל םא כה ם - ל ים הי יני ה מי עה בש שי ר של םאמנ ם ת אי ה. וש עה בש ם שי הי ב, וש לולה ים בנ יני ה מי עה בה רש אנ וש
ה מה כנ ם בש עולה ת הה יב אל יטי הי ה לש לה עש מנ ים לש רי חי ה אמ עה בש ים שי רי עורש תש ם מי הל לה ה של עמשל מנ ים, ובנ רי חי ה אמ לשה שש ים לי די רה פש ני

צשדהדיים.

ל חנ ננ הנ ה) ומי שה ם שי אותה מי ך  רי בה תש הי ה, (ולש שה שי ל הנ כה ת מי כל רל בה תש ל, מי לה כש יא בי הי ב של ל גנ ף ענ ל, אנ אי רה שש ת יי סל נל כש
ת. בנ יק לנ יני ם, ומי יהל לי ) עמ יענ פי שש הנ לש (מי יענ  פי שש מנ ים של מי עולה יו לש ימה ת מי ק אל פוסי ינו  אי וש ענ  שופי ן של יה עש מנ ל הנ מםק של עה הל
ת סל נל כש ה של עה שה י בש רי המ זו. של רות הנ עורש תש הי ם בנ הל ת מי כל רל בה תש יא מי תון, הי חש תנ לנ יון וש לש על ם הה עולה ת לה יא בנ הי שום של מי של

ר. אי בה תש ני מו של , כש חנ בי זש מי ת הנ ים אל בי ן סובש ל כי ענ ים, וש כי רש בה תש מות מי עולה ל הה ם, כה הל ת מי כל רל בה תש ל מי אי רה שש יי

ן יי ינ ל הנ ן של יה עש מנ הנ ים מי בי ם שואמ כגלה נות בו, וש הה ם לי יי מנ ה בש שה שי ל הנ ים כה כי רש בה תש םאת מי ז רות הנ עורש תש הי עוד, בנ וש
םא ל וש ים  חי ם לנ ים כגלה יכי רי צש ך  שום כה ם. ומי עולה ת לה דל רל כםל לה ל הנ מםק של עה ל) הל חנ ננ ל הנ (של ם)  יי מנ ל הנ (של יהם)  ל הנ (של
יד, מי ים תה אי צה מש ם ני הל לה ים של לי עה הל יד, וש מי ים תה חי ם לנ לו כגלה לה נות הנ ילה אי הה שום של ם, מי עולה כות לה רה שםך בש מש ים, לי שי בי יש

ה. זל ן הנ מנ זש ם בנ הל לה ה של חה מש שי ן הנ מנ וזש

לו אי ד מי חה אל ד וש חה ל אל לו, כה לה נות הנ ילה אי ל הה ד ענ קנ פש הג י אותו כםחנ של רי המ א, של בה א סה נונה מש ב הנ ל רנ רו של פש סי ינו בש ני שה וש
נות ילה אי ת הה חנ מש שי ה, וש לה עש מנ ם לש ם כגלה הל לה ה של חה מש שי הנ ה. וש זל ן הנ מנ זש א בנ לה ה, אל לה עש מנ ה לש חה מש ל שי כות של רה ל בש םא נוטי ל
ל אי רה שש יי של וכש ים.  לויי תש ך  לל מל הנ י  דושי קש ם  אותה בש ם  הל לה של רות  עורש תש הי הנ וש ה הוא.  זל הנ ן  מנ זש בנ ם  כגלה ה,  טה מנ לש לו  לה הנ
כות רה יק בש הורי ת) לש כל רל בה תש ל מי אי רה שש יי ת  סל נל כש (לי ך  רי בה תש ם מי עולה הה וש ה,  זל הנ ן  מנ זש בנ ר  עורי תש מי כםל  ם, הנ ים אותה לי נוטש

להעולהם.

ה - זל כםחנ  ם. קול ה' בנ הה רה בש ה אנ י, זל י יוסי בי ר רנ מנ בוד. אה כה ל הנ ם אי יי מה ל הנ תוב, (תהלים כט) קול ה' ענ כה
ה הוד. קול ה' ש - זל בות אי המ ב לנ ח. קול ה' חםצי צנ ה ני ים - זל זי רה ר אמ עמקםב. קול ה' שםבי ה ינ ר - זל דה הה ק. קול ה' בל חה צש יי
י די ם כש יי מנ ים בנ קי שש ני ם) וש יי מנ יהם (הנ ל הנ ים ענ לי די ם גש כגלה ק. וש דל ה צל יהלות - זל ל אנ חולי יק. קול ה' יש די ה צנ ר - זל בה דש יל מי יהחי
ם עולה כות לה רה ים בש רי עורש ה מש לל ל אי כה וש ן.  גה ת הנ קות אל שש הנ ן לש דל עי א מי יםצי ר  הה נה וש תוב (בראשית ב)  כה של הו  דםל. זל גש לי

ים. קי שש ם מג כגלה ה של אה קה שש הנ ה הנ אותה מי

א לה ים אל לויי ין תש ו אי שה כש ענ ה, וש נה שה מות הנ ר יש אה שש ה בי פל בור הנ די ים בש לויי תש לו  לה קולות הנ ת הנ ענ בש ה, שי אי םא רש ב
ה. נה שה ל הנ ת כה ך אל רי בה ה מש זל ן הנ מנ זש בנ שום של בור, מי םא די ל ה, וש עמשל ים מנ יכי רי נו צש אה ה, וש עמשל מנ בש

בורות גש הנ וש ך,  לל מל ית הנ בי ים מי אי יוצש ים  קי תה פש הנ וש ם,  עולה ל הה ין של די יום הנ ג, הוא סי חה ל הל י של יעי בי שש יום הנ בנ
ע בנ יף של קי הנ ם, ולש יי מנ בורות לנ ר גש עורי ים לש יכי רי ם. וצש הל ים) בה לויי ל (תש חנ י ננ בי רש ענ ה, וש זל יום הנ מות בנ יש תנ סש רות ומי עורש תש מי
ם, יי את מנ לי מנ תש ק מי חה צש ל יי של זו  ר הנ אי בש הנ שום של ק, מי חה צש ל יי ם של יי מנ הנ ה מי זל הנ חנ  בי זש מי ת הנ וות אל רנ י לש די ים כש מי עה פש

ם. יי מנ ך בש רי בה תש ם מי עולה ל הה את, כה לי מנ תש מי של וכש

ך שום כה ין, ומי די יים הנ תנ סש ה מי זל יום הנ י בנ רי המ ך, של ר כה חנ ה אנ יים אותה סנ ם, ולש יי מנ בורות לנ ים גש יכי רי ה צש זל יום הנ ובנ
יום סי רות וש עורש תש ן הי כי לה יום. וש סי רות וש עורש תש ל הי הו יום של י זל רי המ או, של צש מה םא יי ל ע של קנ רש קנ ם בנ בםט אותה חש ים לנ יכי רי צש

ל. חנ י ננ בי רש ענ ים בש עושי הוא של

ה זל הנ יום  ובנ בורות.  גש אות  יוצש ל  חנ ננ ל  של ד  צנ הנ מי ל,  חנ נה י  בי רש ענ וש ה.  פל יה וש הוא,  ך  כה אי  דנ ונ יהיא,  חי י  בי רנ ר  מנ אה
תוב רםת כה אי ם. בש יי מנ רםת הנ אי ת בש פםר אל ינחש ק ונ חה צש ב יי יהשה תוב, (בראשית כו) ונ ה כה זל יום הנ ים. בנ מי יש סנ ים ומש רי עורש תש מי
ד ק עומי חה צש יי ם, וש עולה ל הה כה יהה בש ין הה די ית הנ אשי ש, רי חםדל ל הנ אשון של רי יום הה א הנ לה ב? אל יהשה ה ונ ה זל ב, מנ יהשה ר. ונ סי חה
ם, יי מנ רםת הנ אי ת בש פםר אל ינחש ים. ונ יני יים די סנ ים ולש יני ר די עורי ק, לש חה צש ב יי יהשה ה, ונ זל יום הנ ם. בנ עולה ת הה דון אל א לה סי כי לנ

בורות. גש ם בי עולה ים לה די ם יורש יי י מנ רי המ ם, של יי מנ ת הנ ר אל עורי ל לש אי רה שש ת יי סל נל כש בורות לי יק גש רי הה לש

ק ם, רנ עולה י הה מודי ל ענ ם של ה רוחה חה םא נה ן ל נה עג מש יום הנ ים, וש ני נה עמ א בנ לה דות אל ין יורש לו אי לה בורות הנ גש הנ שום של ומי
לוי כםל תה ך הנ שום כה יך. מי רי ך צה כםל כה הנ ין, וש די א בש רה בש ם ני עולה הה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ם. מה יך אותה רי ם צה עולה הה שום של מי
ם, ן אותה קי תנ ים לש תוני חש תנ ים וש יוני לש ים על רי עורש תש ה, מי טה מנ ה לש הוא עושל קון של תי ה ובנ עמשל מנ ן בנ כםהי ן הנ ל כי ענ ה. וש עמשל מנ בש

ל יהדו. ים ענ ני קש תנ תש ם מי הי וש

ב ל גנ ף ענ יהיא, אנ י חי בי ר רנ מנ יא? אה ה הי ה, ומנ זל יום הנ ם בנ יי תנ פה שש ה לנ דומל ה של בה עמרה ינו, הה ני י שה רי י, המ י יוסי בי ר רנ מנ אה
ים קי תה ת פש תי ך לה לל מל ה הנ ול צנ ה מש זל יום הנ ם, בנ יי תנ פה שש לוי בנ ה תה ה זל זל יום הנ י בנ רי המ אי. של דנ ה ונ ך זל א, כה ש הוא בה רה דש לי של
ין, די ית הנ אשי הוא רי ש  חםדל ל הנ אשון של רי יום הה ם. בנ עולה הה ע מי רה שון הה ם לה תה סש ני ים, וש מי יש תנ סש ים מי יני די הנ ה, וש נל מג מש לנ

ר. אי בה תש י ני רי המ ה, ונ זל יום הנ יום הוא בנ סי הנ וש

ים שורי ם וש הל לה כות של רה בש ת הנ ים אל מי יש סנ ים ומש ימי לי שש ה מנ רה ה זה י עמבודה די ים עובש מי ענ ה הה זל יום הנ ה, בנ אי םא רש ב
ים ידי עמתי ר  חי אנ יום  לש י  רי המ של כות,  רה בש בי ים  שורי וש ם  הל לה של ים  יני די הנ ת  אל ים  מי יש סנ מש ה  זל הנ יום  בנ ל  אי רה שש יי וש ין,  די בש



1321

ל אי רה שש ק יי ך, רנ לל מל ם הנ ים עי אי צה מש םא ני ה ל חה מש ה שי אותה ה, ובש נה שה ל הנ כה כות לש רה נו בש מל טםל מי ך, לי לל מל ם הנ ענ עי עמשי תנ שש הי לש
ים, ילי חי תש ל מנ אי רה שש ן יי ל כי ענ ן לו. וש נותי ל, וש ה שואי רוצל ה של ל מנ דו, כה בנ ל אותו לש נוטי ך וש לל מל ם הנ ב עי יושי י של ם. ומי דה בנ לש

גו'. ר ה' וש מנ ם אה כל תש י אל תי בש הנ תוב, (מלאכי א) אה ן כה ל כי ענ ים. וש מי יש סנ ה מש רה ה זה י עמבודה די ים עובש מי ענ וש

ה תה אנ וש ם,  עולה ל הה ט ענ שולי וש ים,  יוני לש על ים  כי רנ כש כות, בי לש מנ ה, בש וה לש שנ ו בש שה עי ת  ה אל י רואל ני י אמ רי ר לו, המ מנ אה
ה ם אותה שה ה וש רה זי ר גש זנ דוש גה קה ך הנ לל מל הנ ן של יוה ך, כי ה כה קום זל ל מה כה ר לו, בש מנ ה?! אה מה מה יו שש רה ת הה ים אל שי אה תה וה רש מנ אה
ק תל פל ה בנ ת זל י אל תי מש י שנ רי המ ה, של מה מה יו שש רה ת הה ים אל שי אה ן וה ל כי ענ ה. וש עמשה ננ מו של יד כש עי תוב מי כה לו, הנ ק של תל פל ה בנ רה זי גש

י. יתי שי עה י וש תי רש בנ י ה' די ני תוב (יחזקאל יז) אמ כה ל, של אי רה שש ל יי ר ענ זנ גה ן טובות של ל אותה ן כה כי י, וש לי של

ק חה צש י יי בי את. רנ טה חנ ת הנ םאת תורנ ים ז מי לה שש ח הנ בנ ת זל םאת תורנ ז ה וש חה נש מי ת הנ םאת תורנ ז ם וש שה אה ת הה םאת תורנ ז וש
קו לש חל ה לש ל אותה ה, נוטי תורה ל בנ די תנ שש מי י של כםל. ומי ה - זו בנ לה עש מנ ם לש אי כםל, וש ה - זו בנ טה מנ ם לש , אי שוהה רש י פי רי ר, המ מנ אה

ר. אי בה תש י ני רי המ שו, ונ פש ל ננ ן ענ בה רש יב קה רי קש הנ יך לש רי םא צה ל ים, וש די דה צש ל הנ כה ז בש חה אל נל כםל וש בנ

י. עו בי שש ים פה רםעי הה י וש עוני דה םא יש ה ל תורה י הנ שי תםפש ייה ה' וש רו אנ מש םא אה ים ל ני כםהמ ח, (ירמיה ב) הנ תנ ק פה חה צש י יי בי רנ
ים די ינחמ ומש ם,  קומה מש לי ים  דושי קש ים  רי בה דש ים  יבי רי קש ומנ ה,  דולה גש ה  נה הג כש בי ים  שי מש שנ מש של ים  ני כםהמ הנ לו  אי  - ים  ני כםהמ הנ
ה? תורה י הנ שי ם תופש ינה ים אי ני י כםהמ כי ה? וש תורה י הנ שי ם תםפש י הי ה, מי תורה י הנ שי תםפש אוי. וש רה ד כה חה אל ד וש חה ל אל חוד כה יי הנ
ם הי ם, וש הל לה ד של צנ הנ ה מי נה תש ה ני תורה הנ ה, וש תורה ל הנ ד של צנ ים מי אי בה נורות, של כי ת הנ ים אל שי תופש ם של יי וי לש ם הנ לו הי א אי לה אל
ה לל י - אי עו בי שש ים פה רםעי הה אוי. וש רה ם כה לי חוד שה ד אותו יי ינחי דוש לש קה ך הנ לל מל ל הנ תו של חש בנ שש ל תי ח של בנ של ל הנ ים ענ ני מג מש

םאנו. ת צ יג אל הי נש מנ ה של מו רועל ם כש עה ת הה ים אל י רועי רי המ ים, של מי ענ י הה דולי ם גש הי

או צש מה יי של ה וש טה מנ ה ולש לה עש מנ צון לש םא רה צ מש ן לי בה רש קה ל הנ א ענ צי מה הי יד לש מי יכות תה רי צש גות של רה דש לש  ם שה ה הי לל אי וש
לו, ד של צנ ת הנ ר אל עורי אוי ולש רה דוש כה קה ם הנ שי ת הנ ד אל ינחי ן לש וי כנ תש ן, ומי בה רש יב קה רי קש ן מנ כםהי מות. הנ עולה ל הה כה כות בש רה בש
צונו ורש בו  לי ן  וי כנ מש ל  אי רה שש יי וש ן,  כםהי הנ ל  של דו  צי בש ל  לי כה הי ולש ם  הל לה של ד  צנ הנ ת  אל ר  עורי לש יר  שי בנ ים  ני וש כנ תש מי ם  יי וי לש הנ וש
ים יוני לש על ה בה חה מש את שי צי מש ני וש או,  טש ר חל פי כנ תש ומי כםל  ל הנ ה נוטי זל וש דוש,  קה הנ ך  לל מל י הנ ני פש ע לי נה כש ני וש ה  מה לי ה שש שובה תש לי

ים. תוני חש תנ ובנ

ם, עולה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה בה של גו'. כש יו וש יותה לי ם עמ יי מנ ה בנ רל קה מש ח, (תהלים קד) הנ תנ ה פה הודה י יש בי רנ
ית צי חמ ה ומנ טה מנ ית לש צי חמ ם, מנ יי ננ שש ם לי יי מנ ת הנ ק אל לי ה? חי שה ה עה ם. מל יי מנ ל הנ ר אותו ענ די סי ם, וש יי תוך מנ יא אותו מי הוצי
ית צי חמ מנ ל הנ ר אותו ענ די סי ה וש זל ם הנ עולה ת הה ן אל קי תי ה וש שה ה עה תונה חש תנ ית הנ צי חמ מנ הנ ים. מי עמשי ם מנ הל ה מי שה עה ה, וש לה עש מנ לש
ת רל חל אנ ית הה צי חמ מנ ת הנ אל ה. וש דה סה ים יש ל ינמי י הוא ענ תוב (שם כד) כי כה הו של ם, זל יהל לי ה עמ לה עש מנ ן אותו לש קי תי םאת, וש ז הנ

גו'. יו וש יותה לי ם עמ יי מנ ה בנ רל קה מש תוב הנ כה הו של יונות, זל לש על רות הה קש תי ת הנ ר בו אל די סי ה וש לה עש מנ ה לש לה על הל

ם יהל לי עמ גו'. ונ ם וש יי מה תוך הנ יענ בש קי י רה הי תוב (בראשית א) יש כה הו של לו, זל לה ים הנ אי צה חמ י הנ ני ין שש יענ בי קי ה רה שה עה וש
ים יוני לש ים על כי אה לש ר מנ די סי אור) (וש מה ר (בש תםאנ ה בש רה זש גש ני של רוחנ  פות בש פות טי טי תוך  ים מי דושי ים קש יוני לש ר על די סי ן וש קי תי

ם. אה בה ל צש יו כה רוחנ פי תוב ובש כה יו), של פי ה מי רה זש גש ני תוך רוחנ של ים מי דושי קש

אות בה צש י הנ דודי ם גש אותה ש. וש בות אי המ לש שנ בש בו  רש עה תש הי יום, וש בנ תו  חש בנ שש ת תי ים אל רי מש זנ מש ר הנ די סי ן וש קי תי לו  אי ובש
ה. ירה שי הנ ת  אל ים  יקי סי פש מנ ם  כגלה ה,  לה יש לנ הנ יענ  גי מנ של כש ב.  רל על בה ירות  מי וזש ר  בםקל בנ חות  בה שש תי יום,  בנ ה  ירה שי ים  רי אומש

ם. קומה מש ים לי רי חוזש ת, וש לל ש אוכל ים אי יחי רי ים ומש די ה עומש קה זה ת חמ בל הל לש שנ ש בש י אי דודי ם גש יהל לי עמ מי

י לי עמ ים בנ ם שורי כגלה תון, ובש חש הום תנ יון ותש לש הום על ייש תש לו, וש ל אי לו ענ ים אי הומות עולי תש ר של חי אנ ד הה צנ ייש בנ וש
ים ני מג מש ש הנ ל אי ים של יקי פות זי שורש בות של הה לש תון שנ חש תנ הום הנ תש ד הנ תוך צנ ייש בש ה. וש של קה ין הנ די ל הנ ד של צנ ים מי יני די הנ
ת, טל ש לוהל ם אי יהל אי רש ש, ומנ ם אי כגלה ינור. וש ר די הנ אותו נש את מי יוצי ש של אי ים בש עי שה רש ת הה רםף אל שש ם, לי עולה י הה יני ל די ענ

ים. תוני חש תנ ים וש יוני לש ין על ים בי די עומש וש

ל ם של רל זל אותו  יד, וש בי אמ הנ לות ולש כנ ים לש די עומש ה, של גה רש ה דנ אותה ים מי עולי ים וש רי , עובש חנ בי זש מי ן הנ ה עמשנ עולל של וכש
שום , מי חנ בי זש מי ן הנ עמשנ ים מי ני הל נל ם  כגלה וש קומו,  מש ר לי יון, חוזי לש על וש יף  קי הוא תנ ינור, של ר די הנ נש ל  ה של רה זה חמ ש  ל אי של
ה, ר עולל חי ן אנ שה עה אן. וש כה ים לש בי רי ם קש הי נו, וש מל ים מי ני הל ם נל ך הי שום כה יון, ומי לש על ך הה לל מל ) הנ חנ בי זש מי ד (הנ גל נל ן כש קי תנ תש ני של

דוש. קה ך הנ לל מל ת רוחנ לנ חנ הוא ננ ה, של לה עש מנ ה לש עולל כםל של ל הנ צון של רה ד, הה חה אל ד וש חה ל אל כה נו, לש רש אנ י בי רי המ ונ

יו הה וש פו,  רש טנ ל  ענ ץ  רובי ק  זה חה ייה  רש אנ ל  של ה  אל רש מנ מו  כש "ל,  יאי אורי ה  אל רש ני וש ה  עולל חנ  בי זש מי בנ של ר  אי בה תש ני י  רי המ
ת רל חל אנ ש  אי וש דוש,  קה הנ ך  לל מל י הנ ני פש לי צון  רה ל בש בי קנ תש הי ים של עי יודש יו  הה ים, של חי מי ים ושש ים רואי לי אי רש שש יי וש ים  ני כםהמ הנ
ה שובה תש ב בי שה וש דונו  י אמ ני פש לי ענ  זי עמ דנ זש א) ומי (יהרי ך  ם הולי דה ז אה אה ה, וש תונה חש תנ הנ ש  אי ד הה גל נל ת כש דל ה יורל דושה ה קש יונה לש על

ה. מה לי שש

ך י. כה לי יאו  בי הי ה של זל דורון הנ ת הנ טםל אל וש ך  דו, לי בש ענ ר לש מנ יו. אה נה פה ל לש בה קג יהה מש הה לו דורון, וש חו  לש שה ך של לל מל לש
כםל, את בנ צי מש ה ני חה מש ה שי מה י. כנ ננ פה ים לש יבי רי קש י מנ ננ בה דורון של ת הנ ל אל בי קנ ך וש ל, לי יאי אורי רוך הוא לש דוש בה קה ר הנ מנ אה
חוד יי אוי בש רה ן כה בה רש יב קה רי קש הנ ים לש ני וש כנ ן מש בה רש יב קה רי קש מנ אותו של י וש וי לי הנ ן וש כםהי הנ של כםל, כש את בנ צי מש מות ני שש בנ תש ה הי מה כנ

ם. לי שה

ה אל רש מנ ד בש יורי "ל, של יאי ה אורי גו'. זל ה וש עםלה ת הה חנ אל בי זש מי ל הנ ל ענ םאכנ ת י ה' ונ ני פש לי ש מי א אי צי תי תוב ונ ה, כה אי םא רש ב
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ן. בה רש קה ל הנ ץ ענ דול רובי ייה גה רש מו אנ ה כש אל רש ני דורון, וש ת הנ ל אל בי קנ חנ לש בי זש מי ד לנ יורי ד של ת, ענ בל הל לש שנ ש בש ל אי של

נו, בה רש ל קה בי קנ תש םא הי ל אוי וש רה יב כה רי קש םא הי ן ל בה רש קה יב הנ רי קש מנ אותו  ים, או של יקי די צנ או  צש מש םא ני ל ל אי רה שש יי של וכש
יו הה , וש חנ בי זש מי ת לנ סל נל כש ני פון וש צה ב הנ קל נל ת מי חנ אנ ת רוחנ  דל ה עומל תה יש הה ה, וש רה שה יש ך  רל דל ה בש םא עולל ן ל שה עה הל ים של יו רואי הה

ן. בה רש קה צון אותו הנ רה ל בש בי קנ תש םא הי ל ים של עי יו יודש ז הה אה ן, וש בה רש קה ל הנ ץ ענ צוף רובי ד חה חה ב אל לל ל כל ן של יוקה ים דש רואי

ת אותו קו אל לש ך, סנ לל מל ר הנ מנ יו. אה נה פה בו לש רש קה אי לש דנ ינו כש אי ך של לל מל ה אותו הנ אה חו לו דורון, רה לש שה ך של לל מל  לש
דורון צון, הנ רה ל בש בי קנ תש םא הי ל ן וש בה רש קה ב הנ רנ קש ני ה של עה שה ך בש י. כה ננ פה ס לש ני כה הי אי לש דנ ינו כש אי ב, של לל כל נו אותו לנ דורון ותש הנ

. חנ בי זש מי י הנ בי ל גנ ב ענ לל כל ן הנ יוקנ ת דש ים אל יו רואי ך הה שום כה ב, ומי לל כל ר לנ סנ מש ני

"ל, יאי ה אורי ה, זל הודה י יש בי ר רנ מנ ה. אה עםלה ת הה חנ אל בי זש מי ל הנ ל ענ םאכנ ת י ה' ונ ני פש לי ש מי א אי צי תי תוב ונ ה, כה אי םא רש ב
ל בי קנ תש י הי רי המ כםל, של ה בנ חה מש ה שי תה יש ז הה אה ן. וש בה רש קה ל הנ ץ ענ ר רובי מנ אל נל מו של , כש חנ בי זש מי ל הנ ענ ש  ת אי בל הל לש שנ ה בש אה רש ני של
או יהצש יום של רםן מי המ י אנ ני ל בש יהא של בובש רש עי ה הה תה יש םא הה ם ל אי ם. וש עה ל הה ל כה בוד ה' אל א כש יירה תוב ונ כה של מו  צון, כש רה בש

ה. טה מנ ה ולש לה עש מנ ך לש צון כה א רה צה מש םא ני ם, ל יי רנ צש מי ל מי אי רה שש יי

א נה ימש הי יהא מש עש רנ

ים אי נה ף. תנ רי שה יי ש  אי י בה ישי לי שש יום הנ ח בנ בנ זה ר הנ שנ בש ר מי נותה הנ - וש יהה  רל חמ אנ ש, וש אי ים בה שי דה רםף קה שש לי ה זו  וה צש מי
הוא רוך  בה דוש  קה לנ ה ייש  אה נה ה המ ים. מנ שי דה קה ש  קםדל ייש  וש ים,  שי דה קה ייש  וש ש,  קםדל ייש  ה  י תורה רי תש סי ים, בש אי מורה אה וש
ם אי יו, של נה פה ק לש חה צש ל יי רו של פש ה אל ה, עולל רה צה ל בש אי רה שש יי ה של עה שה בש ק, של חה צש יל יי בי שש ר בי םאמנ ם ת פו? אי רש שש ני ים של שי דה קר בנ
יו הה רםן של המ י אנ ני שום) בש ם מי אי ים) (וש יקי די צנ שום (הנ מי רו  םאמש ם ת אי ש. וש רה דש לי הו  - זל לו  לה גש בי לו  צש נה ה יי פה רי ים שש יהבי חנ
מו ל כש אי רה שש יי ה לש רה פה ם כנ תה יתה תו, ומי יהמג ונ ם  ל אותה םאכנ ת י ה' ונ ני פש לי מי ש  א אי צי תי ם ונ הל תוב בה כה ים, של שי דה ת קה פנ רי שש

א. ש בה רה דש ה לי ף זל ים - אנ שי דה ת קה פנ רי שש

ן ד כםהי גל נל ים, כש תובי ים וכש יאי בי ה נש ד תורה גל נל ה, כש כגלה ש תש אי ה, וש חםרה ש שש אי ה, וש נה בה ש לש ר: אי ני ים בש שי ה אי לשה א שש לה אל
ם הל ר בה מנ אל נל ה, של וה צש י מי פי נש כנ ילות, בש תי ן פש אותה ה בש חוזה יא אמ הי נו, וש ה לה רובה ה, קש ינה כי יא שש ת הי לל כי ל. ותש אי רה שש יי י וש וי לי

עולות. נות וש בה רש ת קה לל אוכל ין של יא די ה, הי ינה כי יא שש הי זו של ת הנ לל כי תש הנ ית. וש יצי ם צי הל שו לה עה וש

ים, מי חמ רנ ה וש יא תורה הי ן, של מל י של לי שות, בש בי ילות יש תי ן פש מו אותה ים כש שי בי ים יש צי ם עי הי ם של דה י אה ני את בש ם מוצי אי
ץ. קל ם של הי של רוהה  אמ בי מו של מות, כש הי ם בש ץ הי רל אה י הה מי ענ שום של ם. ומי ת אותה פל שורל ה, וש פה רי דונו) שש יי ם (של הל יא לה הי
ר זה הנ תוב וש כה הו של ר. זל ע זה רה ר הה הוא ייצל ץ, של רל ם של יהה עי לל ים אי בי רי קש שום של ם, מי ת אותה פל י, שורל נה דם יא אמ הי ת, של לל כי תש

ת. ב יומה רי קה הנ

ן הוא כםהי ל של אי יכה ך מי אה לש מנ ל) הנ אי יכה ת, מי ול מה ך הנ אנ לש ם מנ ט אותה שוחי של ה, (כש שובה תש ים בי רי ם חוזש תה יתה מי ם בש אי וש
י ה'. ני פש ן לי בה רש ם קה יבה רי קש הנ ם לש יהל לי ד עמ נות יורי בה רש ל קה אוכי ייה של רש אנ דול, הה גה

ם, שי ת הנ מםר אל גש ן לי וי כנ תש יהה מי הוא הה תו  מה שש את ני יוצי של ים, וכש דויי ה וי מה כנ ה בש דל ונ תש מי תו  מה שש א ני צי תי י של ני פש לי וש
רוך דוש בה קה ל הנ דות אל ונ תש הי יך לש רי צה ה, וש " הוה ם יש שי ן) לש בה רש י (קה לי תו כש מה שש ת ני יב אל רי קש הנ ם, לש רוך שי ל ובה אי רה שש ע יי מנ שש
"י נה דם ל אמ בון מ"ב. של שש חל יל"ה כש הש יה"ו אל ה לש שובה תש יר בי זי חמ הנ ה, ולש לה כנ ת ומש לל אוכל מו של שש בי ב ה' של רי קה ל ולש בי קנ הוא לש

ין. כות די לש ל מנ ין של ים די אי קורש

יו לה ל עה בי קנ לו מש ש של פל נל א רוחו. בנ צי ד, ובו תי חה ב אל לי "א, בש א"ו הי "א וה הוא יו"ד הי ש, של פםרה מש ם הנ שי ן בנ וי יכנ וי
ט. רי חה תש ים ומי דויי ה וי מה כנ ה בש ה מודל מה שה נש ים, ובנ סורי יי ה וש יתה מי

ג רל ה הל פה רי ה שש ילה קי ם סש הי ין, של ית די יתות בי ע מי בנ רש יך אנ רי ם צה אי ה. וש פה רי ה, שש יטה חי ה, שש יתה יו מי לה ל עה בי קנ ש מש פל נל בנ
יל"ה, הש אל ל  אל ה  שובה תש בי ר  חוזי וש ים,  דויי וי ה  מה כנ בש ה  מודל תו  מה שש ני ובש לו.  של ש  פל נל בנ "י  נה דם אמ מי ם  ל אותה בי קנ מש ק,  נל חל וש

ה. " הוה ה יש " הוה מות - יש י שי ני שש חוז בי אה של

"א ה: יו"ד הי מו זל ש, כש פםרה מש ם הנ הוא שי ד, של חה ב אל לי יו בש לה ה עה יתה ת מי לנ בה קנ דוי וש יא וי הוצי ן לש וי כנ תו יש בש שנ חמ מנ בש
ם עולה כותו לש לש בוד מנ ם כש רוך שי ים: בה רי אומש ם וש יהל ני ל פש ים ענ וי חמ תנ שש ים ומי עי ים כורש ני כםהמ בו הנ בוד) של "א, (כש א"ו הי וה

ב). לי ד בנ חה א"ו הוא אל ם. (וה שי ת הנ מםר אל גש ן לי וי כנ תש יהה מי בון, ובו הה שש חל בוד הוא ל"ב בש ד. כה על וה

מו ץ הוא כש רל אה ם הה אי ענ דנ א ונ לה ה? אל ת זל ענ אל ן יודי יי ננ ץ מי רל אה ם הה י ענ כי רו, וש םאמש ם ת ים, אי אי מורה אה ים וש אי נה תנ וש
ץ רל אה ם הה ך ענ ה, כה " הוה ם יש יא שי הי ה, של עות תורה ין יודש מות אי הי ה בש ה. מנ ר) תור או יונה ז או (פנ ה או עי שור או של
ינת לי עמ ש בנ פםרה מש ם הנ שי ן בנ וי כנ הוא מש י ה', וש ני פש ן לי בה רש קה ה וש ה אותו עולה דול הוא עושל ן גה ל כםהי אי יכה א מי לה . אל ענ םא יודי ל

ה. לה יש ל לנ כה ם בש דה אה את רוחנ הה יוצי של כש מו של ד, כש חה ב אל לי א בש צי תי רוחו של

ה שובה תש זםר בי חמ ם לנ דה יך אה רי יום צה ל יום וה כה בש ך. של תש יתה י מי ני פש ד לי חה ים, שוב יום אל מי כה חמ שוהה הנ רש ה פי שום זל ומי
י. יד רוחי קי פש ך אנ יהדש תוב (תהלים לא) בש כה הו של ד. זל חה אל א בש ייצי יו של לה ת רוחו אי סםר אל מש לי וש

מו ן, כש כםהי מו הנ ם כש כה ין חה אי תו, של מש הל ש בש פל יק נל די ענ צנ ר (משלי יב) יודי מנ אל יו נל לה ם, עה כה יד חה מי לש ם הוא תנ אי וש
ה - מה כש יא חה הי ם י' של עי ד, וש סל ילה בו חל הש יי יך של רי ם הוא, צה כה יד חה מי לש ם תנ אי ים. וש רי ים ינדש כי חש הנ ה לש רוצל רוהה הה אמ בי של
ה שה מי ם ייש בו ה', חמ אי יד. וש סי ץ חה רל אה ם הה םא ענ ל , וש שוהה רש ך פי שום כה יד. ומי סי ינו חה ה, אי מה כש ין בו חה אי י של יד. ומי סי חה
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א. טש א חי רי ין בור יש ר בו אי מנ אל ם הוא בור, נל אי א. וש טש א חי ירי ה וי תורה בור בנ א גי רה קש םאל, ני מ שש נו מי תש ני ה של י תורה שי מש חג

יא הי כותו, של לש ת מנ ש אל א, הוא יורי טש א חי ירי ה וי תורה ין בנ בי ם מי כה הוא חה הוא ו', וש ת, של רל אל פש תי ה לש זוכל י של ומי
א רה קש ני של ש  פםרה מש ם הנ שי ה לנ ה, זוכל " הוה ם יש שי ה לש זוכל ן של יוה ך. כי לל מל וות הנ צש ת מי ה אל ם עושל ך, אי לל מל ת הנ ונ צש "א, מי הי

רוחנ וש ית,  מי המ בנ הנ ש  פל נל ל  פות של תה הוא שג גופו, של ל  ענ ט  ן שולי מנ זש אותו  "א. בש א"ו הי וה "א  יו"ד הי ה  זל וש ם,  דה אה
ים הורי רש הי ל הנ ה כה בה ה של מה שה ם, (נש עולה י הה לי בש הנ ת בש רל בל דנ מש ם, רוחנ של עולה י הה לי בש ינת הנ ית עמשי מי המ בנ ש הנ פל נל בנ ית של מי המ בנ הנ

ם. יהל לי ט עמ ם שולי כה יד חה מי לש תנ ם), וש עולה י הה לי בש ל הנ בות של שה חמ מנ הנ וש

ל כה ובש ה  זל ה  מנ ץ.  רל אה ל הה כה ובש ה  מה הי בש ובנ ם  יי מנ שה עוף הנ ובש יהם  הנ ת  גנ דש בי דו  רש יי וש א)  (בראשית  תוב,  כה של הו  זל
ט ין שולי יהמי ד הנ צנ ם. מי כל תש חי ם וש כל אמ תוב (שם ט) ומורנ כה הו של נו. זל מל ים מי די ן, ופוחמ טה ם קה גוף, עולה ה הנ ץ? זל רל אה הה
תוב כה הו של נו, זל מל ים מי די םאל פוחמ מ שש ד הנ צנ ד יהם. מי יהם ענ דש מי יירש ר (תהלים עב) וש מנ אל נל מו של דו, כש רש יי וש ם, בו  יהל לי עמ

תו. מש הל ש בש פל יק נל די ענ צנ ר יודי מנ אל יו נל לה עה ם, וש כל תש חי ם וש כל אמ ומורנ

שוב י חה ני עה מות, של הי בש זון לנ םא מה ל ה וש זל ם הנ עולה ר בה כה ין לו שה וות, אי צש ר מי כנ ן לו שש םא נותי יק, ל די הוא צנ ר של חנ אנ
כםל. ל הנ ה ענ מה ה עי לה יעות של בי קש ה בי ינה כי שש ם הנ ת. הוא עי מו מי כש

יהה, בי ה כש ין לה אי ה, של מה יד עי מי יות תה הש יך לי רי זו הוא צה ש הנ אי ה הוא (דברים ד). הה לה ש אוכש יך אי להל י ה' אל כי
הו ה, זל לה פי תש ה? בי מל תו, ובנ סה נה רש יא פנ ה הי ינה כי שש יא הנ הי ה. של י תורה רי בש די לות וש פי תש ל הנ נות של בה רש קה ל הנ ל כה הוא אוכי של
י חםתי יא אמ הי ח, של תה פש י תי תנ פה י שש נה דם (תהלים נא) אמ ה  ר בה מנ אל נל ה, של לה פי תש י, בי י לי חי תש י. פי י לי חי תש תוב (שיר ה) פי כה של
ים, דושי קש ים הנ ני בה הנ ך  לל מל ל הנ נות של בה רש ל קה ים של לי כה אמ ים מנ ני קש תנ מש ה  בה י, של תי סה נה רש פנ א  לה י אל יהתי עש רנ ין  אי וש י,  יהתי עש רנ

ה. תורה ל הנ ם של חל לל ים, בנ לי כה אמ י מנ יני ה מי מה כנ בש

ם, יי מנ הנ סוך  ני םאל. בש מ שש ה, מי תורה ין הנ הוא יי ן, של יי ינ ין. ובש יהמי י, מי מי חש לנ בש מו  חמ לנ כו  (משלי ט) לש ה  ר בה מנ אל נל של
ה מה כנ ש, בש קםדל ר הנ שנ הוא בש ר, של שה בה ם. בש יהל ני ת שש ל אל כולי י של עי צה מש אל מוד הה ענ הה ה, מי ל פל ענ ב ובש תה כש בי ה של תורה ין הנ יי וש
מוד ענ ה הה ם? זל יי מנ שה ן הנ ה מי ה זל ם. מנ יי מנ שה ן הנ ד מי יורי ר הנ שה בה ים בש קי עוסש ה של נה שש מי י הנ לי עמ שו בנ רש יהה פי לל עה נות, של בה רש קה

י. רי שה בש ר מי שה ר ובה מנ אל יו נל לה עה י, של עי צה מש אל הה

ה בה המ ל אנ ה של בה המ אנ ת בש פל רל שש ה, ני לה עש ת בנ בנ המ אנ ה בש בורה גש ד הנ צנ בות מי הה לש ה שנ מה כנ ת בש קל דולל ש, של קםדל ר הנ שנ ה בש זל וש
דוש קה לנ י לו  מי דר נו  תש ל תי ם, אנ יכל יי חנ ים, בש רי בי חמ הנ וש ה.  בל כש םא תי יום ל וה ה  לה יש לנ חוד, של יי ת הנ בנ המ אנ ע, בש מנ ת שש יאנ רי קש בי
ל ד ענ יד תוקנ מי תה ש  אי יים בו  קנ ע, לש מנ ת שש יאנ רי קש בנ חודו  ל יי ה של בה המ ל אנ בות של הה לש שנ ילה בש הש יי הוא  הוא של רוך  בה

ה. (ע"כ רעיא מהימנא). בל כש םא תי חנ ל בי זש מי הנ

ר זםהנ

ה תה יש םא הה ל ד - של חה ים. אל ני וה ה גש מה כנ ים בש אי תש יהה מנ ה הה ה, זל עה ה שה אותה תו בש רםן מי המ י אנ ני בש ב של ל גנ ף ענ ה, אנ אי םא רש ב
רםן המ יו אנ לה יר עה טי קש הי תוב (שמות ל) וש כה ים, של דועי ים יש ני מנ זש א בי לה ה אל ה עולה ינה ת אי טםרל י קש רי המ ת, של טםרל קש ת הנ ענ זו שש
עמלת הנ תוב, ובש כה ד. וש חה אל ת כש טםרל ן וקש מל א של צי מה הי גו', לש רםת וש ני ת הנ יבו אל יטי הי י? בש תנ ר. ומה בםקל ר בנ בםקל ים בנ מי ת סנ טםרל קש

גו'. ה וש נה ירל טי ם ינקש יי בנ רש ענ ין הה רםת בי ני ת הנ רםן אל המ אנ

תוב כה של ה,  רה קה של מו  כש ם,  עולה בה רוי  שה ת  ול מה הנ של ן  מנ זש לי ט  רה פש ר,  חי אנ ן  מנ זש בי םא  ל וש ת,  בל רל קש ני לו  לה הנ ים  ני מנ זש ובנ
ה עה שה בש יבו  רי קש םא הי ן ל רם המ י אנ ני גו'. ובש וש ש  אי יהה  לל ן עה תל ה וש תה חש מנ ת הנ ח אל רםן קנ המ ל אנ ה אל ר מםשל םאמל י (במדבר יז) ונ

ד. חה אל ים כש אי צה מש ת ני טםרל ן וקש מל של של

א הוא שה םא ני ל י של מי ים. של גומי יו פש הה ים, וש שואי יו נש םא הה ל עוד של ם, וש יהל בי י אמ יי חנ ה בש עה שה ת הנ קו אל חמ דה עוד, של וש
י רי המ עוד, של ים. וש רי חי י אמ די ל יש ן ענ כי ל של םא שורות, כה ן ל יו הי לה ם. עה עולה ל יהדו בה כות ענ רה או בש צש מה יי אי של דנ ינו כש אי גום, וש פה
ן ה מי יבה בי יא חמ ת הי טםרל קש י הנ רי המ גו'. של ם וש ל אםתה םאכנ ת י ה' ונ ני פש לי ש מי א אי צי תי ך ונ שום כה ן, ומי יי י ינ תויי יו שש הה ינו של ני שה

ב. ח לי מנ שנ ת יש טםרל ן וקש מל תוב של כה ים. וש תוני חש תנ הנ ים וש יוני לש על ת הה חנ מש יא שי הי כםל, וש הנ

א נה ימש הי יהא מש עש רנ

ם ם דה ם הי כגלה ים, של אי מש טנ מש ה של דה ם ני ל דנ ם של ים הי מי ה דה שה מי חמ ה. של יבה זי ה בש עמשל ננ א אותו של לה ע אל צםרה ין מש אי
ינ"ג רש ל תנ ל של לה ם כש הי רות, של בש די ת הנ רל ל עמשל ר ענ בנ עה לו  אי ם כש יהל לי ר עמ עובי י של ים. ומי הורי ים טש מי ה דה שה מי חמ א, ונ מי טה

וות. צש מי

שום ב. ומי רה קש םא יי ר בו מום ל של ל אמ ך (ויקרא כא) כה שום כה ים, ומי מומי ה בש אה לי יא מש ע, הי רה ר הה ה, ייצל חה פש שי וש
ה, (שיר ירה בי גש ר בנ מנ אל נל שום של ם, מי עולה בה ים של מומי ל הנ כה ייש בו מום מי י של ל מי ב אל רנ קש יך לי רי יהה צה םא הה ן ל כםהי ה הנ זל
יהה לל ב אי רנ קש יך לי רי םא צה ך ל ף כה אנ ייש בו מום, וש י של יהה מי לל ב אי רנ קש יך לי רי םא צה ך ל ך, כה ין בה י ומום אי יהתי עש ה רנ פה ך יה ד) כגלה
ה, (ויקרא וה ך צי שום כה ר. ומי כה ר זה ה, זה בה קי ר. מום נש "ר, מו"ם זה זי מש נו מנ יש הנ ת, וש ב יומה רי קה ר הנ זה הנ ר, (במדבר ג) וש זה
ה רה ש זה י ה' אי ני פש יבו לי רי ינקש ם, ונ הל תוב בה יהה כה לל ים אי בי רי קש ם של ל אותה ענ ב. וש רנ קש םא תי ה ל תה אה מש ת טג דנ ני ה בש שה ל אי אל יח) וש

תו. יהמג ם ונ ל אותה םאכנ ת י ה' ונ ני פש לי ש מי א אי צי תי ם ונ ה אםתה וה םא צי ר ל של אמ

יות יב אותי רי קש מנ י של י מי רי שש ה. אנ לה כנ ן, ה' בנ תה ן חה בי ו' בנ ה,  שה אי יש, ה' בה אי י' בה ם,  יות הי ל אותי ן של בה רש קה וש
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טובות דות  מי ל  כה בש ים,  ני פה ת  בםשל ובש ה  וה נה עמ בנ יות,  קי נש בי ה,  כה רה בש ובי ה  שה דג קש בי תו  בי ובש נו  בש ובי תו  שש אי ובש בו  ה  " הוה יש
ה. נה שש מי י הנ לי עמ ל בנ תובות ענ כש של

ה, כה עמרה מנ י הנ צי ל עמ של ש  קםדל ש  ד, אי יורי וש ה  ש, עולל ם אי הי ה של שה אי וש יש  אי ים, של דושי ים קש שי אי ים בש מי מש חנ תש ומי
לו לה ים הנ שי אי י הה ני יל שש בי שש ים, ובי שי דה קר ש הנ יא קםדל הי ד, של בוהנ יורי ל גה ש של אי ים, וש דושי ים קש רי יבה ש אי קםדל י הנ צי ם עמ הי של
יך להל י ה' אל תוב (דברים ד) כי ה כה בה ה, של ינה כי שש ל הנ ים של שי אי ם הה הי דו ה', של בש ים כנ אורי יא (ישעיה כד) בה בי נה ר הנ מנ אה

ה הוא. לה ש אםכש אי

ה - ינה ה. בי ש עולל כות - אי לש כות. מנ לש ה ומנ ינה ם בי הי ין. וש א די סי ה, כי תונה חש ש תנ ים. אי מי חמ א רנ סי יון, כי לש ש על ם אי הי וש
כות. לש ה יה"ו, ה' מנ ינה ם. בי יהל ני שש ז בי י, אוחי עי צה מש אל מוד הה , ענ ה הוה ד. יש ש יורי אי

א"ו "א וה "ה - הוא יו"ד הי "ה. מה מה כם"חנ  ה  בה ה, של מה כש יו חה לה ה עה ם, שורה ת אותה זל ת אוחל רל אל פש תי ר הנ של אמ כנ
ם יי תנ ים ושש עי בה רש ן אנ כגלה וש "ף.  לל "א אה א"ו. הי "ף וה לל א"ו אה "ף. וה לל "א אה "ת. הי לל א"ו דה - יו"ד וה לו  של כםחנ  "א. הנ הי
הוא ן, של ין לו בי אי י של ת. ומי ן ובנ בי א בש לה ם אל לי ם שה דה ין אה ך אי שום כה יו, ומי נה בה תו ובש שש אי ם ובש דה אה אות בה צה מש יות ני אותי
זוגו. ת  בנ מי ם,  אי יא  הי של ה,  יונה לש על הה ה'  ת  קל לל תנ סש מי ה',  יא  הי של ת,  בנ לו  ין  אי של י  ומי י'.  נו  מל מי ת  קל לל תנ סש מי ו', 

ה, " הוה ם יש יהל לי ה עמ אוי, שורל רה עמשו כה ננ ת של ן ובנ ה, בי שה אי וש יש  אי בש ך  שום כה י זו, ומי לי בש םא שורות זו  יות ל אותי הה של
ם. (ע"כ רעיא מהימנא). יכל להי ה' אל ם לנ תל ים אנ ני תוב) (שם יד) בה כה הו של רוך הוא. זל דוש בה קה ים לנ ני ים (בה אי רה קש ני וש

א ח, ובה שנ מש ן ני רם המ י אנ רי המ ן, של רם המ ת אנ יחנ שי אי מש דנ םאת ונ ר, ז מנ י אה י יוסי בי יו. רנ נה ת בה חנ שש ן ומי רם המ ת אנ חנ שש םאת מי ז
ך, רי בה תש הי ה לש דושה ה קש יחה שי מש ח מי שנ מש ן ני רם המ אנ י של די ל יש ענ ה. וש טה מנ לש יענ אותו  פי שש ה, ומנ לה עש מנ לש יו מי לה ה עה חה שש ן מי מל של מי

אי. דנ יו ונ נה ת בה חנ שש ן ומי רם המ ת אנ חנ שש םאת מי ה ז ל זל ענ וש

אן כה ת. מי יי בה ך בנ ה ילש לה י מנ י לי ידי גי ך הנ ה לה עלשל ה אל ע מה ישה לי יהה אל לל ר אי םאמל י ח, (מלכים-ב ד) ונ תנ ה פה הודה י יש בי רנ
סוך ם אה י אי ת כי יי בנ כםל בנ ך  תש חה פש שי ין לש ר אי םאמל ת י. ונ ני יקה ר רי בה ל דה ענ יק וש ן רי חה לש שג ה בש ה שורה כה רה בש ין הנ אי נו, של דש מנ לה
תוב? ה כה שורות. מנ אות וש כות יוצש רה ם בש שה יו הוא, ומי רה חמ אי אנ דנ י ונ רי המ ס, של ל ני יוענ של הו סי אי זל דנ ה, ונ ר לה מנ ן. אה מל שה

ם. תה ת סש קל יא מוצה הי ת. וש קל יא מוצה הי יהה וש לל ים אי ישי גי ם מנ הי

ן מל תוב (שיר א) של כה ן. וש מל ן שה ן בל רל קל תוב (ישעיה ה) בש כה , של רוהה אמ בי מו של ן, כש מל שה עממםד הנ ינ ר, ונ מנ י אה י יוסי בי רנ
חנ ה ומושי טה מנ ן לש יענ אותה פי שש ן מנ כםהי הנ ן, וש כםהי ל ינד הנ כות ענ רה עות בש ה שופש זל ן הנ מל של הנ י מי רי המ אות של רש הנ ך, לש מל ק שש תורנ
ל טוב ענ ן הנ מל של תוב (תהלים קלג) כנ כה יו, וש נה ת בה חנ שש ן ומי רם המ ת אנ חנ שש םאת מי תוב ז כה של הו  זו. זל םאת הנ ז ך) לנ שה מש ני (וש

ר. אי בה תש י ני רי המ םאש, ונ ר הה

ה אור. אל רש ך ני אורש ים בש יי קור חנ ך מש מש י עי ח, כי תנ יהיא פה י חי בי ים. רנ די גה בש ת הנ אל תו וש יו אי נה ת בה אל ן וש רם המ ת אנ ח אל קנ
ל ה של יונה לש על ה הה מה כש חה תוך הנ רוי בש שה ים, של מי עולה ק לש ינו פוסי אי ענ וש שופי יון של לש על ן הה מל של ה הנ ים - זל יי קור חנ ך מש מש י עי כי
שום ים, מי יי קור חנ כםל. מש ל הנ יבות של בי חמ ים, בנ מי עולה ך לש מש ד מי רה פש םא ני ל רוי, וש ך שה מש ך, עי מש י עי תוב כי כה הו של כםל. זל הנ
ץ א עי רה קש ץ ני עי ה אותו הה ל זל ענ רות. וש ני ת הנ יק אל לי דש הנ יון ולש לש על ץ הה עי ים לה יי יא חנ הוצי ים, לש יי חנ ן הנ ינ עש קור ומנ יא מש הי של

ים. יי חנ קור הנ שום אותו מש ש מי רה שש ני טוענ וש נה ן של ילה אי ים, הה יי חנ

תוב (בראשית א) כה םא, של ב יד לה תי עה ים לל יקי די צנ נוז לנ גה אור של ה הה - זל ך  אורש ה אור. בש אל רש ני ך  אורש ה בש ל זל ענ וש
א. בה ם הנ עולה יר בה אי הה ל לש אי רה שש ים יי ידי אותו אור עמתי י טוב. ומי אור כי ת הה ים אל להי א אל ינרש ונ

ת ז אל אוחי ן של גה ע הנ צנ מש אל יון בש לש ץ על הוא עי רוך הוא, של דוש בה קה ה הנ גו' - זל ים וש יי קור חנ ך מש מש י עי ר כי חי ר אנ בה דה
יונות לש רות על עמטה בנ ר אותו  טי ענ ים, ומש יי קור חנ אותו) מש (בש אותו  חוז בו  אה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ים. מה די דה צש ל הנ כה
שום גו'. ומי יון וש נות צי ה בש ינה אל ה ורש ינה אל תוב (שיר ג) צש כה הו של כםל. זל ל הנ ה ענ נה ת בש ת אל רל טל ענ מש ם של מו אי ן כש גה יב הנ בי סש

ה אור. אל רש ך ני אורש ה בש ל זל ענ ים, וש יי קור חנ ך מש מש י עי ך כי כה

ך שום כה ה. מי טה מנ דול לש ן גה דו כםהי גש נל ה, כש לה עש מנ דול לש גה ן הנ כםהי ה הנ ים - זל יי קור חנ ך מש מש י עי ר, כי מנ ק אה חה צש י יי בי רנ
ל מות של לי שש ם בי לי דול שה גה ן הנ כםהי הנ ה. של לה עש מנ נורות לש יק מש לי דש ה ומנ טה מנ יון לש לש ש על ת קםדל חנ שש ן מי מל ן של כםהי יענ הנ פי שש מנ

כםל. ל הנ ר ענ טי ענ תש הי ים, ולש יוני לש על ים הה יהמי ת הנ ענ בש שי

ים לואי מי י הנ מי יש ה  ל זל ענ וש ה.  לה עש מנ לש של מו  כםל כש א הנ צי מה יי ה, של טה מנ לש ן של כםהי לנ ים  לואי י מי מי יש ה  עה בש ה שי זל ד  גל נל כש
ים אי רה קש ה ני לל אי ד. וש חה אל ה כש עה בש ים שי לי שש הנ ים לש רי חי אמ ים הה יהמי ר הנ אה שש ן בי כםהי ם הנ לי תנ שש יי י של די ה, כש מה לה שש הנ י הנ מי או יש רש קש ני
ים רי חי אמ ר הה אה ל שש ר, כה עורי תש ן מי כםהי הנ של כש ר? של ה אומי ה זל ים. מנ רי חי אמ ר הה אה ים בו שש זי אוחמ שום של ים, מי לואי י מי מי יש

מו. ים עי רי עורש תש מי

ן כםהי ר הנ טי ענ תש ז מי אה אי, וש דנ ים ונ ה יהמי עה בש גו'. שי םאת וש ל ד יום מש גו', ענ ד וש ל מועי ח אםהל תנ פל תוב, ומי ך כה שום כה ומי
ה, לה עש מנ לש יהדו  ל  ענ רו  עורש תש יי כםל  הנ ה,  טה מנ לש של ן  כםהי הנ ר  עורי תש מי של ה  עה שה בש של שום  מי ה.  לה עש מנ לש של מו  כש כםל  בנ ה  טה מנ לש

ה. טה מנ ה ולש לה עש מנ כות לש רה או בש צש מה יי וש

אותו) חוז בש ל אותו (אה ן של בי הוא הנ שום של א מי לה רםן? אל המ ת אנ ה אל ח מםשל שנ מה ה של ה שונל ר, מנ מנ א אה בה י אנ בי רנ
י מי ם יש ל אותה כה ש  מי ה שי תו. ומםשל רש אנ פש תי רוענ  ה זש ין מםשל ימי לי יך  תוב (ישעיה סג) מולי כה ים, וש יי חנ קור הנ קום מש מה

רםן. המ ם אנ כםל עי רות הנ שש הנ ים, לש לואי מי
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ר לו, מנ ם? אה עולה א הה רה בש ני ם של רל או טל רש בש ה אורות ני מה ר לו, כנ מנ ר. אה זה עה לש י אל בי י רנ ני פש ב לי יהה יושי יהה הה קי זש י חי בי רנ
ה, שובה ש, אור תש דה קש מי ית הנ בוד, אור בי כה א הנ סי ן, אור כי דל ן עי נםם, אור גנ יהי ה, אור גי ם: אור תורה לו הי אי ה. וש עה בש שי
הוא וש ן,  רם המ אנ בש זו  חש אל נל אורות של ומש ה אורות  עה בש שי ם.  עולה א הה רה בש ני של ם  רל טל בש או  רש בש ני ה  לל אי וש  . יחנ שי מה ל  של אורו 

ה. טה מנ ה לש לה עש מנ נורות מי יק מש לי דש מנ

ר - פה עה ן הל יהה מי כםל הה ינו, הנ ני י שה רי ר. המ פה עה ל הל ב אל כםל שה הנ ר וש פה עה ן הל יהה מי כםל הה ח, (קהלת ג) הנ תנ ר פה זה עה לש י אל בי רנ
דוש. קה בוד הנ כה א הנ סי ת כי חנ רוי תנ שה ר? אותו של פה עה י הל ה. מי מה ל חנ גנ לש לו גנ פי אמ

ד צנ ים לנ ילי בי או שש יהצש ד של מי לנ כםל. מש ת הנ ס אל כוני קום של ר - מה פה עה ן הל יהה מי כםל הה א, הנ בה א סה יסה ב יי ל רנ רו של פש סי בש
ר, פה עה ן הל יהה מי כםל הה ה, הנ ל זל ענ ר. וש בל ל עי כה ים אותו לש קי זורש ה של זל ר הנ פה עה מו הל יר כש אי הה סו לש נש כנ תש הי ה, וש זל ד הנ צנ לנ ה וש זל הנ

אי. דנ ר ונ פה עה ל הל ב אל כםל שה הנ וש

ר (איוב כח) מנ אל נל של מו  יון, כש לש על ר הה פה עה הל ה מי זל ר הנ פה עה הל וש דוש.  קה הנ ש  דה קש מי ית הנ ל בי ר - של פה עה ן הל א מי לה אל
ש, דה קש מי ית הנ ל בי ר של פה ר, עה פה נו עה רש אנ ה. ובי מו זל ה כש לה עש מנ ך הוא לש ה, כה טה מנ ה לש עמשל א מנ צה מש ני מו של ב לו. כש הה רות זה פש ענ וש
ץ רל אה הה וש ם  יי מנ שה הנ דות  תולש ה  לל אי ר  מנ אל נל של מו  כש ה,  מה חנ ל  גנ לש גנ לו  פי אמ  - ה  זל ל  ענ וש "א.  הי בש א  רה בש ני ה  זל הנ ם  עולה הה של
בוד כה א הנ סי ת כי חנ רוי תנ שה של ר? אותו  פה עה ה  יזל ר. אי פה עה ן הל יהה מי כםל הה ך, הנ שום כה ומי ם.  אה רה ה' בש - בש ם  אה רש בה הי בש

הנקהדוש.

לו ך - אי ין בה ל. ומום אי אי רה שש ת יי סל נל י - זו כש יהתי עש ה רנ פה ך יה ך. כגלה ין בה י ומום אי יהתי עש ה רנ פה ך יה תוב (שיר ד) כגלה כה
ל ענ ם. וש ל כגלה רוך הוא ענ דוש בה קה הנ עמקםב, וש ם ינ דו עי יהרש ש של פל ים נל עי בש מות. שי ם שי יי ננ ים ושש עי בש ד שי גל נל ם כש הי ין, של רי דש הל נש סנ

ה. לה עש מנ ין ולש רי דש הל נש סנ ן הנ ין מי קי ין בודש ה אי זל

מו ים? כש ני ת כםהמ כל לל מש מנ י זו  דוש. מי גוי קה וש ים  ני ת כםהמ כל לל מש י מנ לי יו  הש ם תי תל אנ וש יט)  תוב (שמות  ינו, כה ני שה
ל את ענ רי קש ז ני ים, אה ני כםהמ ל ינד הנ ל ענ אי רה שש ת יי סל נל ת כש כל רל בה תש מי של כש יו. של נה ת בה חנ שש ן ומי רם המ ת אנ חנ שש םאת מי ר, ז מנ אל נל של

ים. ני ת כםהמ כל לל מש תוב מנ כה הו של ם, זל מה שש

שו עה ים וש ני כםהמ ה הנ יכו אותה לי מש הי ת, של כל לל מש א מנ לה את, אל רי קש םא ני ים ל ני כות כםהמ לש ה, מנ אי םא רש ר, ב מנ עון אה מש י שי בי רנ
ם יי מנ כות שה לש כות, מנ לש את מנ רי קש ם ני יי מנ שה ן הנ י מי רי המ את, של רי קש םא ני ים ל ני כות כםהמ לש ל מנ בה כםל. אמ ל הנ ה ענ ירה בי ה גש אותה
ת כל לל מש יא מנ ז הי אה ך, וש לל מל ם הנ ה עי ים אותה רי בש חנ ה, ומש יכו אותה לי מש ים הי ני כםהמ ר של מנ אל נל מו של ת, כש כל לל מש אן מנ כה אי. וש דנ ונ
ל ל כה ת ענ כל לל מש ים. מנ תוני חש תנ ים ובנ יוני לש על ת בה כל לל מש ך. מנ לל מל ל הנ של ינו  י זי לי ל כש ל כה ת ענ כל לל מש ך. מנ לל מל י הנ זי נש גי ל  ל כה ענ

ם. עולה הה

ן ל אותה כה ה בש דה גש נל ך כש לל מל ג הנ וי דנ זש מי של תו - כש גגדה אמ ה. ונ דה סה ץ יש רל ל אל תו ענ גגדה אמ תוב (עמוס ט) ונ ר, כה מנ י אה י יוסי בי רנ
תוב. תו כה גגדה אמ י ונ זנ ד, אמ חה נוס אל כי דושות בש קש רות הנ עמטה הה

ד חה אל ים כש רי בש חנ תש מי של כש ר? של ה אומי ה זל זוב. מנ ת אי גגדנ ם אמ תל חש קנ ר ולש מנ אל נל מו של תו - כש גגדה אמ ר, ונ מנ ק אה חה צש י יי בי רנ
ה עמבודה ת הה ד אל ן עובי כםהי הנ ה של עה שה כםל בש הנ ה, וש טה מנ ה ולש לה עש מנ ה לש ירה אי כםל ומש ל הנ ת ענ טל י שולל זנ ם, אמ הל ת מי כל רל בה תש ומי

ה. דה סה ץ יש רל ל אל תו ענ גגדה אמ תוב, ונ י כה זנ ד. אמ חה אל כםל כש ב הנ רי קה ים לש רי בה ן דש וי כנ ת ומש טםרל יר קש טי קש ן ומנ בה רש יב קה רי קש ומנ

ים יוני לש ים על כי רש בה תש ל ומי אי רה שש ת יי סל נל ת כש כל רל בה תש מי ד של מו, ענ ים עי עי כםל נוסש ן, הנ רם המ ענ אנ נוסי של ר, כש מנ י אה י יוסי בי רנ
בודו ם כש שי רוך  לויהה. (שם עב) ובה לש ים הנ לה רושה ן יש יון שםכי צי ה' מי רוך  תוב (תהלים קלה) בה י כה זנ ים, אמ תוני חש תנ וש

ן. מי אה ן וש מי ץ אה רל אה ל הה ת כה בודו אל א כש לי מה יי וש

ר, מנ אה ר וש זה עה לש י אל בי ח רנ תנ יהה. פה קי זש י חי בי רנ א וש יסה י יי בי מו רנ יו עי הה לוד, וש יהא לש קי פוטש קנ ך מי יהה הולי ר הה זה עה לש י אל בי רנ
יו תותה פש שי ה וש י תורה רי בש די ל בש די תנ שש מי ם של דה ל אה ינו, כה ני גו'. שה וש יך  יתי סי י כי ל יהדי צי יך ובש פי י בש רנ בה ם דש שי אה (ישעיה נא) וה
י רנ בה ם דש שי אה תוב וה כה של הו  יו. זל לה עה יהה  פל נה ת כש של ה פורל ינה כי יו, ושש לה ה עה סל כנ הוא מש רוך  בה דוש  קה ה, הנ שות תורה חמ רנ מש
לו אי כש מו  עי חנ  מי הוא שה רוך  בה דוש  קה הנ ם, וש עולה ת הה יים אל קנ הוא מש א של לה םא עוד, אל ל יך. וש יתי סי י כי ל יהדי צי ובש יך  פי בש

ה. תה י אה מי יון ענ צי אמםר לש לי ץ וש רל יסםד אה לי ם וש יי מנ טםענ שה נש תוב (שם) לי כה הו של ץ. זל רל אה ם וה יי מנ ע שה טנ אותו יום נה

ת סל נל כש של י  יתי אי רה וש ה.  תה אה י  מי ענ יון  צי לש אמםר  לי וש תוב  כה של יון,  צי ל  של ם  שי בנ או  רש קש ני ל  אי רה שש יי של נו  דש מנ לה אן  כה מי
ה. קה דה צש יהה בי בל שה ה וש דל פה ט תי פה שש מי יון בש תוב (שם א) צי כה יון, של ל צי ם של שי את בנ רי קש ל ני אי רה שש יי

תוב כה ד, של וי ל דה דות של עי ה - זו  עודה י. צור תש דה מג לי ה בש תום תורה ה חמ עודה ר, (שם ח) צור תש מנ אה ח וש תנ עוד פה
י. דה מג לי ה בש תום תורה ד. חמ חה קום אל מה ר בש של ר קל קושי מו של שור, כש יא קי ם. צור - הי די מש לנ י זו אמ דותי עי (תהלים קלב) וש
לו? ה של ימה תי ין) חמ יזו (בי אי ה, בש לה עש מנ לש ים מי עי שופש ן של מל ת של חנ שש ע ומי פנ ל של כה ה, וש תורה ל הנ ה של ימה תי ה - חמ תום תורה חמ
ה חה שש ן מי מל ל של ל כה נוס של כי קום הנ ים, מש ם שורי שה ים של מודי י ענ ני ין שש ה בי חה שש ן מי מל ס של ני כנ תש ם מי שה שום של י. מי דה מג לי בש

ן. מה אל ד נל חה ר אל של כםל קל ר הנ שה קש ז ני אה םאת, וש ז ה הנ עודה תש יק אותו בנ רי הה ה ולש מה אנ י הה פי פםך אותו לש שש ל, לי ענ מנ ענ מי שופי של

ים יפי ה עמדי תורה ים בנ לי דש תנ שש מי ם של ים. אותה ני מה אל ים נל יאי בי נש ה לי תורה ים בנ לי דש תנ שש מי ם של ין אותה ה בי ה מנ אי םא ורש ב
ה תורה ים בנ לי דש תנ שש מי לו של ים, אי יאי בי נש בנ ר מי ה יותי יונה לש ה על גה רש דנ ים בש די ם עומש הי ם? של ענ טנ ה הנ ם. מה ענ ל פנ כה ים בש יאי בי נש מי
ה טה מנ ים לש די ים עומש יאי בי ה, ונש מונה אל ל הה ל כה ה של יומה הוא קי ת) של רל אל פש ה, (תי א תורה רה קש ני קום של מה ה, בש לה עש מנ ים לש די עומש
ר ים יותי יוני לש על ים, וש יאי בי נש ים מי יפי ה עמדי תורה ים בנ לי דש תנ שש מי ם של או) אותה רש קש ן (ני ל כי ענ הוד. וש ח וש צנ או ני רש קש ני קום של מה בש
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ים די ש, עומש קםדל הנ רוחנ  ים בש רי בה ים דש רי אומש ם של אותה וש ה.  טה מנ לש ים  די עומש לו  אי וש ה,  לה עש מנ לש ים  די עומש לו  אי ם. של הל מי
לשמנטהה מיכגלהם.

יך רי םא צה ה, ל תורה ק בנ עוסי י של כםל. מי ל הנ ה ענ יונה לש ר על ה יותי גה רש דנ ם בש הי ה, של תורה ים בנ לי דש תנ שש מי ם של י אותה רי שש אנ
יהה כל רה תוב, דש ה כה ל זל ענ כםל. וש ל הנ ה של מונה אל ל הה ר של של קל כםל, וש הנ ה מי יפה ה עמדי תורה י הנ רי המ עולות, של םא לש ל נות וש בה רש קה םא לש ל

שול. כש מו מי ין לה אי ך וש תל י תורה בי אםהמ ב לש לום רה תוב, (תהלים קיט) שה כה לום. וש יהה שה יבםתל תי ל נש כה ם וש י נםענ כי רש דנ

ך ה לש מה רו לו, לה מש יו, אה לה בו אי רש יהדו. קה ס בש דנ י המ פי נש ה ענ לשה א ושש יהה בה הה ד של חה יש אל או אי צש ים, מה כי יו הולש הה ד של ענ
ד חה ר לו, אל מנ ה? אה ם מה שי ה לש לל ה אי לשה ל שש בה , אמ תה רש מנ ה אה ר, יהפל זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ה. אה דה בי יחנ אמ וי רש הנ ר, לש מנ ה? אה לל ת אי אל
יחנ רי תוב (שיר א) לש כה שום של ם, מי הל י בה תי חש רנ הי ד וש ם ינחנ י אותה תי רש שנ קה עמקםב, וש ינ ד לש חה אל ק, וש חה צש יי ד לש חה ם, אל הה רה בש אנ לש

ת, ילמל קנ תש מי זו  הנ ה  מונה אל ובה ש,  פל נל הנ ת  שנ לש חג ת  דל עומל ה  זל הנ יחנ  רי בה של שום  מי ך.  מל שש ק  ן תורנ מל של ים  טובי יך  נל מה שש
א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ל בה אי רה שש ל יי ם של קה לש י חל רי שש ר, אנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ה. אה טה ה ומנ לה עש מנ כות מי רה עות בש שופש וש

ה עה שה י בש רי המ ר. של חי אנ יחנ  ע רי ה נודה זל הנ יחנ  רי הה , ומי יחנ ל רי א ענ לה יים אל קנ תש ש) מי פל נל ם (הנ עולה ין הה ה, אי אי םא רש ב
יחנ רי א הה דות עמצובות, בה רה פש רוחנ ני הה ש וש פל נל רו הנ אמ שש ני ה, וש רה תי יש ש הנ פל נל ה הנ עולה ה) וש ילה בי חמ ה הנ דה רש פה תש ת (ני בה את שנ יוצי של
, יחנ רי ל  בי קנ תש מי של ן  יוה כי  . יחנ רי ל  בי קנ לש  , רוחנ ר  חנ אנ רוחנ  יך  רי צה ה  זל ל  ענ וש ים.  חי מי ושש ה  זל לה ה  זל ים  בי רש קה תש ומי ה,  זל הנ
רות ני ים הנ קי לה דש ני ד, וש חה אל ם כש ים כגלה בי רש קה תש ה מי יחנ זל רי נות, בש בה רש קה ל הנ יחנ של ה רי גון זל ים. כש חי מי ד ושש חה אל ים כש בי רש קה תש מי

וששמיחיים.

ה בל כנ ה ומש זל ה הנ טה מנ לש אור של מה ם הנ דה יט אה הי לש ם מנ ה, אי טה מנ ד לש חה אל ה וש לה עש מנ ד לש חה אורות, אל י מש ני ה, שש אי םא רש ב
ן ך עמשנ יון. כה לש על אור הה מה יט אותו הנ הי לש תון), מנ חש תנ אור הנ מה הנ ה (מי עולל ן של שה ה), אותו עה לה עש מנ לש ת אותו של אותו (אל
ד חה אל ים כש בי רש קה תש ם מי כגלה ד, וש חה אל ים בש טי המ לנ תש ים ומי יוני לש על אורות הה מש יט הנ הי לש ה, מנ עולל ה של זל ן הנ שה עה נות, הל בה רש קה הנ

. שוהה רש י פי רי המ ה) ונ של ה', (אי יחםחנ לנ יחנ ני ך, רי שום כה ה. ומי זל יחנ הנ רי בה

שום כםל, ומי יב הנ רי קש מנ ן של כםהי ל ינד הנ ן ענ בה רש קה הנ ם. וש עולה יום הה קי כםל וש ל הנ יום של ן הוא קי בה רש קה יחנ הנ ן רי ל כי ענ וש
ה לה עש מנ לש כות  רה ובש חות  מה שש או  צש מה יי וש תו,  עמבודה בנ כו  רש בה תש יי ם  כגלה של י  די כש בו,  מו  לש תנ שש ני ה  מה לה שש הנ י  מי יש ה  עה בש שי ך  כה

ה. טה מנ ולש

ם דה יך אה רי צה ה, של תה י אנ להנ שוהו, ה' אל רש ה פי זל סוק הנ פה גו'. הנ ך וש מש רומי ה אמ תה י אנ להנ תוב, (ישעיה כה) ה' אל כה
ל ק של עםמל הה אן מי כה . וש רוהה אמ בי מו של לו? כש ח של בנ של קום הנ ה מה יזל אי כםל. ומי ל הנ חנ אותו ענ בי שנ דוש ולש קה ם הנ שי הודות לנ לש
צות חםק, עי רה צות מי ר. עי מנ אל י נל רי המ א, ונ לל מו פל א שש רה קש יי תוב (שם ט) ונ כה מו של א - כש לל א. פל לל יתה פל שי י עה תוב כי כה כםל, של הנ
יא בי ק תה חה רש מל תוב (משלי לא) מי כה י. וש ה לי אה רש חוק ה' ני רה תוב (ירמיה לא) מי כה חםק - של רה ץ. מי ר יועי מנ אל נל מו של - כש

ה. מה חש לנ

ר מנ אל נל של מו  ה, כש לה יש לנ ה בנ מונה אל שוהה  רש ל. ופי ול ין עה אי ה וש מונה ל אל ר (דברים לב) אי מנ אל נל של מו  ן - כש ה אםמל מונה אל
רוך הוא דוש בה קה יד הנ תי עה ך. וש תל מונה ה אל בה ים רנ רי קה בש ים לנ שי דה תוב (איכה ג) חמ כה ילות. וש לי ך בנ תש מונה אל (תהלים צב) ול
כםל ם מי תל רש הנ ים וטש הורי ם טש יי ם מנ יכל לי י עמ תי קש רנ זה וש תוב (יחזקאל לו)  כה של מו  ם, כש יהל אי טה חמ ל מי אי רה שש ת יי ר אל הי טנ לש

ן מי אה ן וש מי ם אה עולה רוך ה' לש ם. בה כל תש ר אל הי טנ ם אמ יכל לולי ל גי כה ם ומי יכל אותי מש טג

י יני מי ת שש שנ רה פה

ים. להי י אל ני ל בש כה יעו  יהרי ונ ר  י בםקל בי ד כוכש ינחנ ן  רה ח, (איוב לח) בש תנ ק פה חה צש יי י  בי גו'. רנ וש י  יני מי שש יום הנ י בנ הי יש ונ
רוך בה דוש  קה ל הנ של תו  חה מש כםל, שי ת הנ חנ מש ה, שי דושה ה קש ם תורה הל ן לה תנ הוא נה רוך  בה דוש  קה הנ ל של אי רה שש ם יי יהל רי שש אנ
דוש קה ל הנ ד של חה ם אל יא שי ה הי תורה ל הנ כה ים יום יום. וש עמשועי ילה שנ הש אל תוב (משלי ח) וה כה לו, של עמשוענ של שנ הנ הוא וש

רוך הוא. בה

ם, דה א אה רה בש ה ני תורה ן. ובנ מה א אג לה מון אל י אה רי קש ל תי מון, אנ לו אה צש ילה אל הש אל תוב וה כה ם, של עולה א הה רה בש ה ני תורה ובנ
םא ר בש ה לי י רוצל ני ה: אמ תורה רוך הוא לנ דוש בה קה ר הנ מנ ם. אה דה ה אה עמשל ים ננ להי ר אל םאמל י תוב (בראשית א) ונ כה הו של זל
עממםד ינ יך  יו, אי לה עה ך  זש גש רה יך  רי אמ תנ םא  ם ל יך, אי נל פה לש יז  גי רש הנ ולש םא  ט חמ לנ יד  תי עה ה  זל ם הנ דה אה יו: הה נה פה לש ה  רה מש ם. אה דה אה
ן מנ ל זש י כה רי המ ם. (של יי פנ אנ ך  רל י אל אתי רי קש ם ני נה חי םא לש י ל רי המ ם, של עולה בה יד אותו  עממי ננ תש  אנ י וש ני ה: אמ ר לה מנ ם?! אה עולה בה

ם). עולה מו בה יש קנ תש ה, יי תורה לו בנ דש תנ שש יי של

ם דה ה אה עמשל תוב ננ כה הו של ם. זל עולה ם בה דה אה ת הה ידו אל עלמי ה הל ל פל ענ בש ה של תורה ב וש תה כש בי ה של ר, תורה מנ יהיא אה י חי בי רנ
מות. ם ודש לל הו צל זל אי. וש דנ שוהו ונ שוהו, עה ר עה בה ר כש של ת אמ אן, (קהלת ב) אי כה ר מי מנ י אה י יוסי בי נו. רנ מותי דש נו כי מי לש צנ בש

. שוהה רש ב', ופי ה בש תורה ת הנ לנ חה תש ה הנ ל זל ענ ה. וש בה קי נש מות - בי ר. דש כה זה ם - בש לל צל

י רי ה, המ תורה ם הנ ר עי בי חנ תש הי א לש ם בה דה אה ה של עה שה א בש לה ה? אל תומה ה וסש תוחה ה ב' פש י מה ני פש ר, מי מנ ק אה חה צש י יי בי רנ
יא י הי רי ת, המ רל חל ך אנ רל דל ך לש הולי ה וש נה מל יו מי ינה ם עי ם סותי דה אה ה של עה שה מו. ובש ף עי תי תנ שש הי ל אותו ולש בי קנ ה לש תוחה יא פש הי
ר בי חנ תש הי יהשוב לש ד של ח ענ תנ א פל צה מש םא יי ל ךה. וש בל זש על ם אל יי י - יומנ ני בי זש ענ ם יום תנ ר, אי מנ אל נל מו של ר, כש חי אנ ד הה צנ הנ ה מי תומה סש
ם, הל את לה קורי ה וש יזה רי כש ם ומנ דה י אה ני י בש ני פש ת לי חנ ה פותנ תורה ן הנ כי לה ה. וש נה מל ח מי כנ שש םא יי ל ים, וש ני פה ים בש ני ה פה תורה ם הנ עי
יהה רל מה יר אמ עי ים בה רי עה י שש חי תש פי א בש רה קש יות תי םאש הםמי ר תוב (שם א) בש כה גו', וש א וש רה קש ים אל ישי ם אי יכל לי (משלי ח) אמ
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תםאמיר.

ץ, רל אה ד לה חה אל ם וש יי מנ שה ד לנ חה א אל לה ר? אל ה אומי ה זל ם. מנ ז אותה אוחי ד של חה אל גות, וש י גנ ני ר, ב' שש מנ ה אה הודה י יש בי רנ
ם. ל אותה בי קנ ז ומש רוך הוא אוחי דוש בה קה הנ וש

ל ל של לה כש ם הנ הי ד, וש חה אל ים כש חוזי אמ ים של דושי ים קש יוני לש לו על לו) אי ים אי די דה ה אורות (צש לשה ר, שש מנ ר אה זה עה לש י אל בי רנ
ה לל אי ת, של יי או בנ רש קש ה ני ל זל ענ כםל, וש ל הנ ת של יי בנ ה הנ לל אי ה, וש מונה אל ח לה תנ ים פל חי כםל. פותש ח לנ תנ ים פל חי לו פותש אי ה, וש תורה הנ

ת. יי בנ ם הנ הי

ך, שום כה ם. ומי עולה ת הה פואנ יא רש ה) הי פואה רש ם הה יהה הי רותל ה (פי תורה י הנ רי המ ה ה', של תורה ת הנ לנ חה תש ך הנ שום כה מי
יון, לש ד על חה דוש אל ם קה יא שי ה הי תורה ל הנ כה ר של אי בה תש י ני רי המ דוש. ונ קה ם הנ שי ל בנ די תנ שש לו הי אי ה כש תורה ל בנ די תנ שש מי י של מי

ה. מונה אל י הה רי שש ת קי לשל שש דוש בי קה ם הנ שי ל הנ ל של לה כש יא הנ הי ית, של בי ת בש חנ יא פותנ דוש, הי ם קה יא שי הי שום של ומי

ה, תורה רות הנ טש ענ ים בש רי טש ענ תש רוך-הוא, ומי דוש-בה קה ים בנ קי בה דש ני ה,  תורה ים בנ לי דש תנ שש מי של לו  ל אי ה, כה אי םא רש ב
ם). ם אותה רוך הוא רושי דוש בה קה הנ ינו (וש מי ת יש ם אל הל יט לה רוך הוא מושי דוש בה קה הנ ה, וש טה מנ ה ולש לה עש מנ ים לש הובי אמ ונ
ת סל נל כש (בי ה  ינה כי שש הנ ם  עי ים  פי תש תנ שש מי ם  הי של שוהה  רש פי י  רי המ ונ ה,  לה יש לנ בנ ם  גנ ה  תורה בנ ים  לי דש תנ שש מי של ם  אותה ן  כי של ל  כה
ע דנ וה הי ד, לש סל ל חל ד של חה חוט אל ם בש ר אותה טי ענ רוך הוא מש דוש בה קה ר, הנ בםקל א הנ בה של ד. וכש חה אל ים כש רי בש חנ תש ל) ומי אי רה שש יי

ים. תוני חש תנ ים וש יוני לש ין על בי

י ני פש אות לי רה הי ים לש אי ה בה תורה ים בנ קי עוסש ם של ל אותה כה ל וש אי רה שש ת יי סל נל כש ה של עה שה ר, בש י בםקל בי ם כוכש ל אותה כה וש
מו יעו? כש יהרי ה ונ ה זל ים. מנ להי י אל ני ל בש יעו כה יהרי ר ונ י בםקל בי ד כוכש ן ינחנ רה תוב בש כה הו של ד. זל חה אל ים כש רי מש זנ ם מש ך, כגלה לל מל הנ
ר, בםקל הנ י  ני פש לי מי ים  רי בה שש ני ם  כגלה וש ים,  רי בש תנ שש מי ים  יני די ם  אותה של ץ.  רל אה הה ה  רםעמעה תש הי ה  רםעה כד)  (ישעיה  ר  מנ אל נל של
י ני בש ל  כה יעו  יהרי ונ  - ן  כי ל  ענ וש ר.  בםקל בנ ם  הה רה בש אנ ם  כי ינשש ונ ר (בראשית כב)  מנ אל נל של מו  כש ם,  עולה בה ר  בםקל ר  עורי תש מי של כש

אללהיים.

ס, חה נש י פי בי ר רנ מנ מורו. אה ה חמ עה א. גה יהה בה הה יר של ן יהאי ס בל חה נש י פי בי ת רנ א אל צה ך. מה רל דל ך בנ יהה הולי ר הה זה עה לש י אל בי רנ
ר, הה י הה פי נש ר ענ חנ אנ א מי יהצה ן של יוה או פםה. כי צש מה שות יי דה ים חמ ני פה ה של י רואל ני מור אמ חמ ת הנ חנ מש קול) שי ל (בש קנ שש מי אי בש דנ ונ
ק לו. שנ נה יו וש לה ר אי זה עה לש י אל בי ד רנ ם. יהרנ לה שש ה ני חה מש שי ל (קול) הנ קנ שש אי מי דנ ר, ונ מנ א. אה יהה בה הה ר של זה עה לש י אל בי ת רנ ה אל אה רה
י דנ ר לו, ונ מנ ך. אה לי וה ך  כש רש ת דנ ח אל םא, קנ ם ל אי ד. וש חה אל ר כש בי חנ תש ני וש ך  לי יך, ני לל ת אי חנ אנ הה ך  רל דל ת הנ ם צורנ ר לו, אי מנ אה

ד. חה אל ר כש בי חנ תש ני יך וש רל חמ ך אנ לי ך, אי י אותש אתי צה מה ן של יוה ך, כי י הולי ני ך אמ דש גש נל כש של

ם ענ טנ ה הנ יון, מה צי ך ה' מי כש רל בה גו'. יש טוב וש ה בש אי יון ורש צי ך ה' מי כש רל בה ר, (תהלים קכח) יש מנ אה ס וש חה נש י פי בי ח רנ תנ פה
ה כה רה בש ת הנ ה ה' אל וה ם צי י שה תוב, כי כה הו של א). זל צי מה הי ף (לש תי תנ שש הי כות לש רה אות בש ם יוצש שה י מי רי המ שום של יון? מי צי מי
ים, לה רושה טוב יש ה בש אי כםל. ורש כות לנ רה אות בש ם יוצש שה י מי רי המ יון, של צי ה' מי ך  כש רל בה ך, יש שום כה ם. ומי עולה ד הה ים ענ יי חנ
ה ים בה אי צה מש ני וש ת,  כל רל בה תש ם מי יי לנ רושה יש ז  כות, אה רה בש א בי לי מנ תש יון הי צי ן של יוה כי ת. של כל רל בה תש ם מי יי לנ רושה יון יש ל צי לנ גש בי של

ך. רי בה תש ם מי עה ל הה ת, כה כל רל בה תש ם מי יי לנ רושה יש של ים. וכש מי חמ רנ

יך. יל י חנ מי ים כםל יש לה רושה טוב יש ה בש אי ה - ורש ל זל ענ יך. וש בי אה לש מו  כש יך  יהמל ת בש של ה קל אל רה םא תי ל יך, של יל י חנ מי כםל יש
א לה ל? אל אי רה שש ל יי לום ענ ה שה ה זל ל. מנ אי רה שש ל יי לום ענ ז - שה ים. אה דושי ים, קש ידי סי א, חמ טש י חי אי רש יך, יי נל בה ים לש ני ה בה אי ורש
ם. עולה או בה צש מה ים יי יקי די צנ ן של מנ זש ל, בי אי רה שש ל יי לום ענ ך שה ר כםל. כה סנ םא ילחש ל ך, של לל מל םאש הנ ל ר לום ענ ר: שה אומי י של מי כש

נו. רש אנ י בי רי ים - המ ני ם. בה בותה ים אמ ני ת בה רל אל פש תי ים וש ני י בה ני ים בש ני קי ת זש רל ר, (משלי יז) עמטל מנ אה ר וש זה עה לש י אל בי ח רנ תנ פה
יון י צי ני תוב (איכה ד) בש כה י ה'. וש מודי ך לי יי ננ ל בה כה ר (ישעיה יד) וש מנ אל נל מו של ך, כש לל מל י הנ רי תש ר כי אה לו שש ים - אי ני י בה ני בש
ים ני בה נו של דש מנ אן לה כה בות. מי אה א בה לה ים אל ני בה ים הנ רי טש ענ תש ין מי ם. אי בותה ים אמ ני ת בה רל אל פש תי ר וש מנ אל נל מו של ים, כש רי קה יש הנ
תוב כה של הו  זל ים.  כי רש בה ומש ים  רי טש ענ תש מי בות  אה הה ן של מנ זש בי א  לה אל ל,  חנ ננ הנ ינת  קה שש הנ מי ים  קי שש מג םא  ל וש ים  רי טש ענ תש מי םא  ל

ם. בותה ים אמ ני ת בה רל אל פש תי וש

י לי גש רנ ד בש חה אל ש  חה נה ך  רנ כש ים, ני לי לש פנ תש מי יו  הה עוד של לו. בש לש פנ תש הי וש דו  ה. יהרש לה פי ן תש מנ זש יענ  גי ים, הי כי הולש יו  הה ד של ענ
ר ענ אי צנ דנ ס: ונ חה נש י פי בי ר רנ מנ ה, אה לה פי תש ת הנ מו אל יש סי ר של חנ ם. אנ יי עממנ ה פנ עה גה ל) וש הנ בש ט (ני ענ ס. בה חה נש י פי בי ל רנ מורו של חמ
ה שורל קום של מה י בש יר אותי עלבי הל וש ה,  תורה בנ ש  חי רנ מש י  יתי יי הה וש י,  תי מש דנ קש ה הי זל הנ יום  הנ י  רי המ י, של לי ה של מה הי בש לנ הוא 
ב סובי ך וש ש, לי חה ש נה חה ס: נה חה נש י פי בי ר רנ מנ יו. אה לה גש ל רנ שור ענ ד קה חה ש אל חה או נה רה מו וש ים אותו. קה עמרי צנ ו מש שה כש ענ לוך, וש כש לי

יכות. תי יכות חמ תי ל חמ פנ נה ש וש חה נה ר הנ שנ ם נה יי תנ ינש חור. בי רון הנ דש מי ך בש רש שש ת קי ד) אל די צנ (וש

רוך דוש בה קה הנ אי של דנ ר לו, ונ מנ ים? אה יקי די צנ רוך הוא בנ דוש בה קה ק הנ די קש דנ ך מש ל כה ה כה ר, ומנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ה, זל מור הנ חמ ו הנ שה כש ענ ם, וש תה שה דג ל קש ה ענ שה דג ם קש הל יף לה הוסי ה לש רוצל ם, וש ר אותה שומי ים וש יקי די צנ ם הנ ק עי די קש דנ הוא מש
רוך הוא, דוש בה קה ים ייש לנ יחי לי ה שש מה כנ , וש יחנ לי יהה שה ה הה זל ש הנ חה נה הנ ר. וש עי טנ צש י, הוא הי לי ה של שה דג קש ת הנ ר אל מנ םא שה ל של
ינת ת חנ ם אל כל י בה תי חש לנ שש הי תוב (ויקרא כו) וש כה הו של ה. זל דל שה יות הנ חנ לו בש פי אמ יחותו, ונ לי ת שש ה אל ם הוא עושל כגלה ובש

ץ. רל אה ה הה צי קש חםק מי רה יך גוי מי לל א ה' עה שה תוב (דברים כח) יי כה הו של ינד גוי, זל לו בש פי אמ ם. ונ כל תש ה אל לה כש שי ה וש דל שה הנ

ינד ע בש שה ל רה בה יק. אמ די ינד צנ ע בש שה רה מו  ן, כש ר לו, כי מנ יחות? אה לי ה שש ל עושל אי רה שש ינד יי ר, ובש זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
םא ר ל של אמ תוב (שמות כא) ונ כה הו של ן בו. זל וי כנ ינו מש אי ן של מנ זש א בי לה יחות, אל לי ה בו שש םא עושל ר, ל חי ע אנ שה ל רה אי רה שש יי
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יש ני עמ הנ י לש די יהדו, כש ה לש נה ים אי להי אל הה ה וש רםג אותו. זל המ םא לנ ל א, של קה וש ה דנ דה םא צה ר ל של אמ יהדו. ונ ה לש נה ים אי להי אל הה ה וש דה צה
ם. יהל ני ת שש אל

םא ל יך  בי אה ר לו, וש מנ ינד גוי? אה ה ובש לל י אי ידי יחות בי לי הוא שש רוך  בה דוש  קה ה הנ עושל יך  ר, אי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
י. תי לש אנ ם שה רל ר לו, טל מנ ך? אה ר לש מנ אה

ן הוא נותי רוך  בה דוש  קה הנ ן של מנ זש ט - בי קי הוא ינשש גו'. וש וש ענ  שי י ינרש ט ומי קי הוא ינשש ר, (איוב לד) וש מנ אה ח וש תנ פה
ן מנ זש נו - ובי שורל י יש ים ומי ני ר פה תי ינסש יהה? וש גורש טי קה עמשות לו  לנ וש יק לו  זי הנ אי לש שנ רנ י הוא של ם, מי דה אה ה לה וה לש שנ ט וש קל של
י כי רש דנ ה? וש ירה מי שש עמשות לו  לנ וש מםר אותו  שש יו לי לה עה יחנ  גי ינשש י הוא של יו, מי לה עה יחנ  גי שש הנ לש מי ינו  ת עי יר אל תי סש הוא מנ של

דו. בנ ד לש חה אל ין לש ד, בי חה ם אל ענ ין לש ם, בי עולה ל הה כה ין לש ד. בי ם ינחנ דה ל אה ענ ל גוי וש ה ענ זל רוך הוא בה דוש בה קה הנ

רוך דוש בה קה ל הנ ינו של מי ה יש לה עש מנ ם לש יהל לי ר עמ עורי תש ה, מי טה מנ ם לש יהל עמשי ים מנ רי שי ם כש דה י אה ני בש ן של מנ זש ה, בי אי םא רש ב
ע נה כש ז ני אה םאל. וש מ שש ין ומי יהמי ם, מי דה אה י הה רי ה שומש מה ם, כנ עולה י הה רי ה שומש מה ים, כנ בי ה אוהמ מה ים כנ רי עורש תש ז מי הוא. אה
לו ל אי כה וש םאל,  מ שש ר הנ עורי תש ה, מי טה מנ ם לש יהל עמשי ים מנ רי שי ין כש ם אי דה י אה ני בש ן של מנ זש לט. ובי שש םא יהכול לי ל וש םאל  מ שש הנ
ל רו ענ בש עה ם של י אותה רי המ ם. של דה אה י הה ני בש ע לי רנ הה ים לש לוחי ים שש עמשי ם ננ כגלה ים וש רי עורש תש ם מי םאל, כגלה מ שש ד הנ צנ או מי בה של

םאל. מ שש ד הנ צנ ים מי רי עורש מש ם של אותה ים לש עי נודה ם, וש יהל ני פש ים בי שומי ם רש ה, כגלה תורה י הנ רי בש די

ם) (הי ים  אי רה קש ני ם  כגלה םאל,  מ שש הנ ד  צנ מי ים  אי בה של ם  אותה ל  כה וש ה,  רה זה ה  עמבודה י  די עובש וש יות  חנ הנ ך  כה שום  ומי
ים אי ם בה ים, כגלה רי שי ם כש יהל עמשי ין מנ אי ב של ל גנ ף ענ ל, אנ אי רה שש יי ם. וש ים אותה רי עורש תש מי ים של שומי רי ם הה אותה ים לש לוחי שש
םאל. מ שש ד הנ צנ ים מי אי בה ם של ל אותה כה םאל, וש מ שש ם הנ יהל לי ט עמ ם שולי יהל עמשי מנ ע מי נה כש ין ני יהמי הנ שום של ין. ומי יהמי ד הנ צנ מי
ב ל גנ ף ענ אנ ל. של אי רה שש ל יי יהד של םא בנ ל םאל, וש מ שש ד הנ צנ ם מי הי ם, של הל ה לה דומל ל של כה גוי וש הנ יות וש חנ י הנ ידי יחות בי לי שש ן הנ כי לה וש

ין. יהמי ד הנ צנ א מי ע, הוא בה שה הוא רה של

נלש לו עם בש יקנ שו וי נש עה ם יי יהל ני שש י של די ן בו - כש וי כנ תש םא הי ל ן של מנ זש ר, בי חי ע אנ שה ל רה אי רה שש ינד יי ל בש פנ נה ע של שה ל רה אי רה שש יי וש
מו עי בו  רש עה תש םא הי ל םאל, וש מ שש בנ קו  בש דש םא ני ל ין, וש יהמי ם בש ר לו, הי מנ נו? אה ן לה יי ננ ר, מי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ם. אה ר אותה הי טנ לש

רו. בש ענ ם ינ ר הי חי ן אנ מנ זש ן לי כי לה ים, וש מי עולה לש

ה צה םא רה ים, ל עי שה יו רש הה ב של ל גנ ף ענ אנ ה, של עה בש גי ש בנ גל ילל פי ה מי אי םא רש ר לו, ב מנ נו? אה ן לה יי ננ ר, מי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
תו. מי ים של מי עה ם פש ל אותה ל) כה אי רה שש יי תו (מי ן מי כי לה ים, וש רי חי ל אמ אי רה שש י יי עי שש ם רי יהל לי רו אמ עורש תש יי רוך הוא של דוש בה קה הנ
ך רל דל ר בש בה דה ת הנ ינעמשו אל ר של ים יותי יקי די ם צנ רו אותה אמ שש ני דו, וש בש אל נל תו וש ם מי יהל לי רו עמ עורש תש הי ים של עי שה רש ל הה כה ד של ענ
ד, חה אל מות כש עולה ים הה קולי שש של ן. כש תה ני ם של אותה א לש לה ר, אל בה דה ן הנ תה ני םא  ים, ל יקי די ם צנ הי ב של ל גנ ף ענ אנ ית. וש תי מי אמ

ד. חה אל ים כש קולי מות שש עולה או הה צש מש םא ני ן ל מנ זש אותו הנ יון, וש לש על ם הה עולה מו הה תון כש חש תנ ם הנ עולה הה

ד צנ מי ים  אי בה ם  ינה אי י  רי המ של ך,  לל מל הנ י  לוחי שש ם  ינה אי ים  רי חי אמ ים  עי שה רש י  בי גנ לש ל  אי רה שש יי ל  של ים  עי שה רש ן,  כי ל  ענ וש
ם אותה ם, לש יש אותה ני עמ הנ ם ולש פםש אותה תש ם לי יהל לי ר אמ שוטי ר הנ עורי תש ך. הי לל מל או לנ טש חה ם של דה י אה ני בש ל לי שה םאל. מה מ שש הנ
ר מנ ה אותו. אה אה רה יו וש ינה ת עי ר אל שוטי ים הנ רי ר. הי שוטי י הנ ני ם בש ב עי רי עה תש הי ם וש הל ד מי חה ם אל כה ם חה ך. קה לל מל או לנ טש חה של
גו רש הה חו אותו וש קש ה! לה אשונה רי ש בה ני עה ה תי י אתה רי ך. המ לל מל או לנ טש חה ם של אותה ך מי ינש י אי רי המ ינו? ונ יני ך בי ן אותש תנ י נה לו, מי

אותו.

ים מי ם גורש הי של ים. וכש מי עולה לש מו  עי בו  רש עה תש םא הי ל וש םאל,  מ שש בנ קו  בש דש םא ני ל ין, וש יהמי ד הנ צנ ים מי אי ל בה אי רה שש יי ך  כה
ד עומי ל  אי רה שש יי מי ד  חה אל ם  אי  - דו  צי מי ים  אי בה של ם  אותה ל  כה וש ר  עורי תש מי םאל  מ שש הנ וש ין,  יהמי הנ ע  נה כש ני של ם  יהל וונותי עמ בנ
וונות עמ הה ע מי נה כש ני ין, של יהמי ד הנ צנ ים מי אי בה ם של אותה מי ך  ינש ים לו: אי רי אומש וש ים אותו  ירי כי ם מנ ם, הי מה ב עי רי עה תש הי לש
ך לל מל למםה הנ ה. ושש אשונה רי ש בה נה על הוא נל א של צה מש נו? ני לי צש ך אל ן אותש תנ י נה ך, מי לל מל או לנ טש חה ם של אותה ך מי ינש אי ם, וש הל לה של
יחנ לי שש ינו  אי ן של יוה כי אי, מי דנ ונ ע לו  רנ ע לו. לש רנ ם לש דה אה ם בש דה אה ט הה לנ ר שה של ת אמ ר, (קהלת ח) עי אומי ם וש דה גש נל כש חנ  צווי

ד. צנ אותו הנ א מי םא בה ל ך, וש לל מל הנ

ין), יהמי ל (לש אי רה שש ין. יי די ים וש מי חמ םאל, רנ מ ייש שש ין וש יהמי ייש  של ינו  ני י שה רי המ ך הוא, של אי כה דנ ר, ונ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
םאל, מ שש ים לנ קי בה דש םא ני ל ין וש יהמי ם בש ים, הי עי נה כש ני ים וש עי שה הם רש ב של ל גנ ף ענ ל, אנ אי רה שש םאל. יי מ שש ה לי רה ה זה י עמבודה די עובש וש
ין, יהמי ה הנ לל ענ תש ר מי של אמ כנ י. של ני ני עמ ך ונ ינש מי ה יש יעה תוב, (תהלים ס) הושי ך כה שום כה ים. ומי מי עולה מו לש ים עי בי רש עה תש םא מי ל וש
תוב (שמות כה הו של דו. זל צי ים מי אי בה ם של ל אותה כה םאל, וש מ שש ע הנ נה כש ז ני רו בו. אה טש ענ תש יי לו וש ענ תש מו יי ים עי קי בה דש ני ל של אי רה שש יי

ץ אוייב. ענ רש ך ה' תי ינש מי טו) יש

א לה י? אל יני מי שש יום הנ ה בנ ה זל י, מנ יני מי שש יום הנ י בנ הי יש גו'. ונ א וש רה י קה יני מי שש יום הנ י בנ הי יש ר, ונ מנ אה ר וש זה עה לש י אל בי ח רנ תנ פה
יך רי יהה צה ים הה יהמי ת  ענ בש שי ת?! בש ענ בש י שי ם. כי כל ילדש ת  א אל לי מנ יש ים  ת יהמי ענ בש י שי גו', כי וש ד  ל מועי ח אםהל תנ פל תוב, ומי כה

א? לי מנ ים יש ת יהמי ענ בש י שי ה כי ה זל ם. מנ כל ת ילדש א אל לי מנ ים יש ה יהמי עה בש יות, או שי הש לי

שום מי ש,  קםדל ת  חנ שש מי ן  מל של בש ים  שוחי ומש דוש  קה הנ ך  לל מל הנ ת  רל עמטל בנ ים  רי טש ענ תש מי של ים  ני כםהמ הנ י  רי שש אנ א  לה אל
נו מל ים מי קי לה דש ני ש, וש ת קםדל חנ שש אותו מי ים מי חי שה מש ני ה, וש עה בש שי ל הנ ת כה ה אל קל שש מנ יון של לש על ר) הה חי אנ ן (הה מל של ר הנ עורי תש מי של

לו בו. לש כש ם ני כגלה ה, וש עה בש שי ל הנ ל כה ל של לה כש ה הוא הנ זל ה הנ חה שש מי ן הנ מל של נורות, וש ה מש עה בש ם שי ל אותה כה

י רי המ א, של לי מנ ים יש ת יהמי ענ בש שי ך  שום כה ם, ומי ל כגלה ל של לה כש הו הנ זל ה, וש זל ים בה לולי ם כש כגלה ה, וש שה ם שי הי ינו של ני שה וש
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ים. רי חי ה אמ שה שי ה מי לולה יא כש הי ע? של בנ ת של יא בנ ה הי ע. מנ בנ ת של ל בנ אי רה שש ת יי סל נל את כש רי קש ן ני ל כי ענ ים. וש לויי ם תש ה הי זל בה

ת סל נל כש לי ים  יעי גי מנ של כש כםל,  בנ ם  אותה חנ  ומושי ם  ר אותה טי ענ ומש ים  ני כםהמ הנ ת  אל ים  לי שש מנ ה  זל הנ ה  עה בש שי הנ של ן  יוה כי
א טש ל אותו חי ר ענ פי כנ ה, לש רה פה ל הנ ה של נה הוא בש שום של ל, מי גל יב עי רי קש הנ ן לש רם המ ה אנ וה טנ צש ית, הי יני מי שש יא הנ הי ל, של אי רה שש יי
ל. אי רה שש י) יי מוני ל אל י (של ני מג ל מש ם של מותה לי ית, שש יני מי יא שש הי ה, של רה פה ל הנ א אל טה חה וש ן,  רם המ ה אנ שה עה ר של חי אנ ל הה גל עי הה

ה. טה מנ ם לש לי ה, שה לה עש מנ ם לש לי ים, שה רי תה כש ל הנ כה ם בש לי בוד, שה י כה בושי י לש יני ה מי מונה שש כםל, בי ם בנ לי ן שה כםהי א הנ צה מש ני וש

כםל הנ וש ה  לה עש מנ לש ך  ר כה עורי תש יי י של די ה, כש טה מנ ה לש עמשל מנ ן הנ רם המ אנ ה בש עמשה ננ ן  כי לה וש ה.  עמשל אות מנ רש הנ לש יך  רי כםל צה ובנ
כםל ן בנ כםהי ם הנ לי תנ שש אן מי כה ן. וש כםהי י הנ די ל יש כות ענ רה אות בש צה מש ני ים, וש כי רש בה תש מות מי עולה ל הה ז כה אה ד, וש חה ן אל ול גה א בש צי מה יי

כהרהאוי.

ה ה, מה עםלה ל לש יי אנ ה. וש אשונה רי ה בה שה עה את של טה חנ ה הנ שום אותה את? מי טה חנ ר לש קה ן בה ל בל גל תוב עי כה ל, של גל ה עי מה לה
כםל. ת הנ ים אל לי שש הנ י לש די יב, כש רי קש הנ אוי לש ה רה ת זל אל ה, וש ימה מי ה תש יהה עולה הה ק, של חה צש ל יי ילו של שום אי ל? מי יי ם אנ ענ טנ הנ
יא הי שום של ה, (מי ב עולה רה קש ק ני חה צש יי ל  ל של יי אנ יל הה בי שש ה, בי זל ל הנ יי אנ הה וש ק.  חה צש ל יי של דו  צי ב מי אה שש ה ני זל קום הנ מה הנ וש
ל - יי נו. אנ רש מנ אה מו של ה כש ילה בי שש ל בי גל ל. עי יי אנ ל וש גל מות. עי לי שש ה בי ר אותה טי ענ י לש די ה, וכש ה עולה לה עש מנ ה לש י עולה רי המ ה) של עולה

אוי. רה ק כה חה צש ל יי מות של לי שש ה בי ים אותה לי שש הנ לש

י ה'. שור - ני פש בםחנ לי זש ים לי מי לה שש ל לי יי אנ שור וש תוב וש כה ה, של גון זל יב כש רי קש ה, מנ זל ן בה כםהי ם הנ או עי טש חה ל של אי רה שש יי וש
ק. חה צש ל יי מותו של לי שש ה בי זל קום הנ מה ת הנ ים אל לי שש הנ ל - לש יי אנ או. וש טש חה ה של ל מנ ענ

לו בש י קי רי ל המ אי רה שש א יי לה את? אל טה חנ ל שור לש אי רה שש יי תוב בש םא כה ל את, וש טה חנ ל לש גל תוב בו עי כה ן של כםהי ה בש ה שונל מנ
ת ם אל הל יר לה כי זש הנ ה לש צה םא רה רוך הוא ל דוש בה קה ן הנ ל כי קומות, ענ ה מש מה כנ ש בש נל לו עם בש קי שום של ה, ומי אשונה רי ש בה נל עם
דוש קה י הנ רי המ לום, של אות שה רש הנ י לש די ים, כש מי לה שש א לי לה את, אל טה חנ אן לש תוב כה םא כה ן ל ל כי ענ ה, וש אשונה רי בה ם כש יהל אי טה חמ

ה. ל זל ל ענ אי רה שש ם יי לום עי שה רוך הוא בש בה

גו', וש ף ה'  ננ אנ תש רםן הי המ אנ תוב (דברים ט) ובש כה ה, של ל מםשל של תו  לה פי תש מי ש  נל ל עם בי םא קי י ל רי המ ן, של רם המ ל אנ בה אמ
את, טה חנ ר לש קה ן בה ל בל גל עי וש תוב  לוי, כה יהה תה א הה טש חי ו הנ שה כש ד ענ ענ וש יא,  הי ת הנ עי ן בה רם המ ד אנ ענ ם בש גנ ל  לי פנ תש אל תוב וה כה וש

כםל. ם בנ לי תנ שש יי ר וש הנ טש יי או, וש טש ת חל ר אל פי כנ יש י של די ה) כש עםלה ל לש יי אנ אי, (וש דנ את ונ טה חנ לש

א לי מה לש אי ה, וש טה ה ומנ טה מנ לש ה של חה מש שי כםל, בש לום בנ א שה צה מש ני ים, וש תוני חש תנ הנ ים וש יוני לש על מו הה לש שש יום ני אותו הנ ובש
ה חה מש שי ה  אה צש מש ני םא  ל יהם  הנ ן  מי ל  אי רה שש יי לו  עה של יום  מי  - יום  הנ אותו  בש ן  רם המ אנ י  ני בש ל  של יהה  בובש רש עי הה את  צי מש ני של
ל אי רה שש יי ן וש או כםהי צש מש ני ם, וש עולה ן הה א מי טש חי ר אותו הנ ערבנ יום הה אותו הנ יום. בש אותו הנ בש ים כי תוני חש תנ ים ובנ יוני לש על בה
ם יבה בי ים סש טי שוטש ים ומש כי יו הולש הה ה, וש לה עש מנ לש ים של גי רש טש קנ מש ם הנ ל אותה רו כה בש עה יום הה ל) אותו הנ נו. (כה מל ים מי רי טםהה מש

ן. מנ אותו זש או בש צש מש םא ני ל ל, וש אי רה שש ל יי של

הו ם. זל עולה ז בה גל א רם צה מש ני כםל, וש ת הנ חנ מש ת שי בו) אל בש רש עי (וש בו  כש עי וש יהוא  בי אמ ב ונ דה נה מו  קה ה, וש עה שה ה הנ מה רש גה ד של ענ
גו'. תו וש תה חש יש מנ יהוא אי בי אמ ב ונ דה ן נה רם המ י אנ ני י) בש ני חו (שש קש יי יהד - ונ ם. מי עה ל הה ל כה בוד ה' אל א כש יירה תוב ונ כה של

ים רי שה קש הנ ל  כה בש ה  מונה אל הה ר  של קל בש ר  שי קה הי לש ל  אי רה שש יי ת  סל נל כש ל  של ה  תה חה מש שי ה  תה יש הה יום  הנ אותו  בש ינו,  ני שה
ם ל אותה ת כה רו אל שש קה או וש ם בה הי ת. וש טםרל את קש רי קש ך ני שום כה ד, ומי חה אל כםל כש ת הנ רל ת קושל טםרל י קש רי המ ים, של דושי קש הנ
יר הי זש הי ך  שום כה ר. ומי חי ר אנ בה דה רו  שש קה ם. וש מה עי ה  אותה רו  שש םא קה ל חוץ, של בנ ה  אותה ירו  אי שש הי ד, וש חה אל ים כש רי חי אמ הה

ש. קםדל ל הנ רםן אל המ םא אנ םאת יהב ז תוב (ויקרא טז) בש כה ים, של ני כםהמ ת הנ ך אל ר כה חנ אנ

יב, רי קש הנ יו לש ים הה אויי םא רש ל או, וש שש םא ני ל ד - של חה ל, אל אי רה שש ת יי סל נל ל כש ה של תה חה מש ת שי בו אל בש רש ים עי ני וה ה גש מה כנ ובש
י רי המ ד - של חה אל ה. וש עה שה ת הנ קו אל חמ דה ד - של חה אל אוי. וש רה ה כה עה שה ה הנ תה יש םא הה ל ד - של חה אל ם. וש ל יהדה מות ענ עולה כו הה רש בה תש יי של וש
ירו אי שש הי ה, וש זל ר הנ של קל רו בנ שש ר קה חי ר אנ בה דה אי של דנ גו'. ונ ה וש רה ש זה י ה' אי ני פש יבו לי רי ינקש ם, ונ ינה ר די זנ א גש ן יהצה כי ם לה קםדל מי

חוץ. ל בנ אי רה שש ת יי סל נל ת כש אל

ל ה ענ רה שש קש ני םא  ל ל אי רה שש יי ת  סל נל כש א של לה חוץ, אל בנ ה  אותה ירו  אי שש ם הי הי ר של םאמנ ל ת ס, אנ חה נש י פי בי רנ ר לו  מנ אה
ת יר אל הי זש הי ך  שום כה ל. מי לה ם כש יהל יני ה בי םא שורה ת ל סל נל ה, כש בה קי ר ונש כה א זה צה מש ין ני אי קום של ל מה כה י בש רי המ ם. של יהל די יש
ד ענ ש  קםדל ן לנ כםהי ס הנ ני כה יי םא  ן ל ל כי ענ וש ה.  בה קי ונש ר  כה זה א  צי מה יי ש, של קםדל ל הנ רםן אל המ םא אנ יהב םאת  ז תוב בש כה ים, של ני כםהמ הנ
יא הי חוץ, וש ל בנ אי רה שש ת יי סל נל ת כש ה אל רל שש א, מנ שה םא ני ל י של מי ל. של אי רה שש ת יי סל נל ל כש ר של של קל ם הנ ף עי תי תנ שש יי י של די א, כש שי נה יי של

יהה. בובש רש אותו יום עי ם בש לה צש ה אל אה צש מש ן ני ל כי ענ מו, וש ת עי פל תל תנ שש םא מי ל

נות. בה הנ ין  בי י  יהתי עש רנ ן  כי ים  חוחי ין הנ בי ה  נה שושנ כש ר, (שיר ב)  מנ אה וש ח  תנ פה י  יוסי י  בי רנ י.  יני מי שש יום הנ י בנ הי יש ונ
ל, אי רה שש ת יי סל נל ת כש אל חנ  בי שנ הוא מש רוך  בה דוש  קה הנ של שוהה  רש י פי רי המ ונ ל,  אי רה שש ת יי סל נל כש ים - זו  חוחי ין הנ ה בי נה שושנ כש

ה. ק בה בי דה הי ה לש דה גש נל רוך הוא כש דוש בה קה ל הנ יבותו של בי חמ ונ

כםל ינו, בנ ני י שה רי המ ל, של אי רה שש ת יי סל נל ת כש חנ אל בי שנ רוך הוא ולש דוש בה קה ת הנ חנ אל בי שנ יך לש רי א, צה נושי י של ן, מי ל כי ענ וש
דוש, קה ך הנ לל מל י הנ ני פש עמבםד לי א לנ בה של ה, כש דה גש נל יבותו כש בי חמ ת זוגו ונ ם בנ ק עי בה דש ם ני דה אה מו של ה, כש עמשל אות מנ רש הנ יך לש רי צה
ר, בה דה ר הנ עורי מש י של ל, ומי אי רה שש ת יי סל נל כש ק בי בי דה הי לש יבותו  בי רוך הוא, חמ בה דוש  קה י הנ רי המ ר, של חי ווג אנ ר זי עורי הוא מש

ר. אי בה תש י ני רי המ ת אותו, ונ כל רל בה ל מש אי רה שש ת יי סל נל ך אותו, וכש רי בה רוך הוא מש דוש בה קה הנ
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יא הי ים, של חוחי ין הנ יא בי הי ה של נה שושנ ל - כש אי רה שש ת יי סל נל ת כש חנ אל בי שנ רוך הוא מש דוש בה קה הנ ח של בנ של ן הנ ל כי ענ וש
זו כםל. וש ל הנ ת ענ רל טל ענ תש ה ומי יא עולה הי שום של ים, מי לוסי אוכש ר הה אה ין שש ל בי אי רה שש ת יי סל נל ך כש כםל. כה ל הנ ה ענ עולה ה וש לה עג מש

כםל. ל הנ ל ענ אי רה שש ת יי סל נל ל כש ה של חה בש ת שי אות אל רש הנ ים, לש חוחי ין הנ רוג בי תש אל ים, וש חוחי ין הנ ה בי נה שושנ

ל ך ענ רי בה תש ן מי כםהי הנ ן, וש כםהי י הנ די ל יש ים ענ כי רש בה תש ל מי אי רה שש יי ן, וש כםהי י הנ די ל יש ת ענ כל רל בה תש ל מי אי רה שש ת יי סל נל ה, כש אי םא רש ב
ם. כי רמ בה י אמ ני אמ ל ונ אי רה שש י יי ני ל בש י ענ מי ת שש מו אל שה תוב (במדבר ו) וש כה הו של יון. זל לש על ן הה כםהי י הנ די יש

ה - זל יך  דל סה חמ עמקםב. ונ ה ינ - זל יך  מל חמ כםר רנ ה. זש מה ם הי עולה י מי כי יך  דל סה חמ יך ה' ונ מל חמ כםר רנ תוב (תהלים כה) זש כה
ם הל ה מי שה עה וש ה,  לה עש מנ ם לש ה אותה עללה הל וש הוא  רוך  בה דוש  קה ם הנ ל אותה טנ נה ם  עולה ומי ה,  מה ם הי עולה י מי ם. כי הה רה בש אנ
ן מו כי ם. כש עולה ל הה ם ענ חי רנ ן ולש גי הה ם לש ר אותה ם, הוא זוכי עולה יו מי הה שום של ם. ומי עולה ל הה ן ענ גי הה ה לש דושה ה קש בה כה רש מל

ם. עולה ל הה ן ענ גי הה י לש די ה, כש לה עש מנ ם לש ה אותה עמלל ם ומנ עולה ן הה ים מי יקי די צנ ת הנ רוך הוא אל דוש בה קה ל הנ נוטי

תוב כה של הו  יו. זל נה בה ים לש יקי צי מש ם של אותה ע מי רנ פה הי ר לש אה שש א ני לה ק? אל חה צש אן יי ר כה כנ זש םא ני ה ל מה ר, לה םאמנ ם ת אי וש
ק חה צש הו יי זל גו'. וש ה וש אה נש יר קי עי מות יה חה לש יש מי אי א כש בור ייצי גי תוב (ישעיה מב) ה' כנ כה ך. וש תל בורה ת גש ה אל רה (שם פ) עורש
ם ים אותה יכי רי צש ם, של הה רה בש אנ עמקםב וש ם ינ הי לו  - אי יך  דל סה חמ ה' ונ יך  מל חמ כםר רנ ר, זש יהיא אומי י חי בי אן. רנ כה ק מי לי תנ סש הי של

ם. מה ים אותו עי יכי רי םא צש ך ל שום כה בות, ומי רה עמשות קש י לנ די ד כש ק עומי חה צש ל יי בה ינו. אמ לי ן עה גי הה לש

ת אל יים בו  קי ק וש חה צש ת יי ל אל טנ ם, נה עולה ת הה הוא אל רוך  בה דוש  קה א הנ רה בה של כש ה, של מה ם הי עולה י מי ר כי חי ר אנ בה דה
תוב (בראשית מב) כה הו של ם. זל עולה ת הה יד בו אל עלמי הל ם וש הה רה בש ת אנ ל אל טנ דו, נה בנ עממםד לש םא יהכול לנ ל ה של אה ם. רה עולה הה
יום, ר קי ים יותי יכי רי צש ה של אה ם. רה הה רה בש אנ א בש לה ם אל אה רש בה הי י בש רי קש ל תי ם, אנ אה רש בה הי ץ בש רל אה הה ם וש יי מנ שה דות הנ ה תולש לל אי
ם. יי מנ שה ץ וש רל ים אל להי יום עמשות ה' אל תוב בש כה הו של ם. זל עולה ת הה יים אל קי ק, וש חה צש ם יי ף אותו עי תי שי עמקםב וש ת ינ ח אל קנ לה

ה. מה ם הי עולה י מי ך - כי שום כה ם. ומי עולה יים הה קנ תש עמקםב הי ינ ם וש הה רה בש אנ ה בש ל זל ענ וש

ם, הל ר בה טי ענ תש הי וש ים  ה יהמי עה בש ם שי אותה ן בש רם המ ם אנ לי תנ שש הי ר של חנ י, אנ יני מי שש יום הנ י בנ הי יש ונ ח,  תנ ה פה הודה י יש בי רנ
ל ענ ן, וש כםהי י הנ די ל יש ה ענ מה לה שש הנ הנ ה, של עה בש ן שי ם מי לי תנ שש הי יך לש רי י צה יני מי שש יום הנ יון) הנ לש ש על ת קםדל חנ שש ן מי מל אותו של (בש

ה. אשונה רי ל) בה בי קי א (של טה חה א) של טש ל אותו (חי ן ענ קי תנ תש ן יי כםהי הנ של ה, וש עה בש ן שי ר מי טי ענ תש הי י, לש יני מי שש ה בנ עמבודה ה הה זל

תוב (שמות כה ל, של גל ל אותו עי ר ענ פי כנ אי, לש דה ל ונ גל שוהה עי רש י פי רי ל, המ גל ך עי ח לש רםן קנ המ ל אנ ר אל םאמל י תוב, ונ כה הו של זל
ה, רה פה ל הנ צל ן אי קי תנ תש הי יך לש רי הוא צה א של לה ה? אל רה ן פה םא בל ל ר וש קה ן בה ם בל ענ טנ ה הנ ר, מה קה ן בה ה. בל כה סי ל מנ גל הו עי עמשי ינ לב) ונ
א לה ך?! אל לל מל ן לנ תי יי וש ך  לל מל ית הנ בי ח מי קנ יי ם של יתל אי ך, רש לל מל ח דורון לנ לנ שה י של . מי יהה לל ה אי נה מל יב מי רי קש הנ אוי לש םא רה ל
י בי ר רנ מנ אוי. אה םא רה לו ל של לו לש של ר, מי מנ י אה י יוסי בי ך. רנ לל מל ית הנ בי םא מי ל ר, וש חי ת אנ יי בנ יך מי רי ך צה לל מל לחנ לנ שש דורון לי

ה. רה ן פה םא בל ל אי, וש דנ ר ונ קה ן בה ך בל שום כה ה, מי הודה יש

יות! הש יך לי רי יהה צה ים הה מי ם?! תה ימי מי ם. תש ימי מי ה תש עםלה ל לש יי אנ א בו. וש טה חה א של טש חי ל אותו הנ ר ענ הי טנ את - לש טה חנ לש
ל גל עי ם, וש ימי מי ה תש עםלה תוב לש י כה רי המ ה, של עולה ים לש םא עולי ם ל יהל ני י שש רי המ ך, של םא כה ל - ל גל עי ל וש יי ל ענ ר ענ מנ אה ר של םאמנ ם ת אי

ל? יי תוב אנ כה ם, וש ימי מי ה תש ה זל את. מנ טה חנ ה לש עולל

א שה יי תוב, (בראשית כב) ונ כה ד של חה תוב. אל כה ם בנ יי עממנ ר פנ כה זש ני ה, של רה ל פה יב אל רי קש הנ ק לש חה צש ל יי של ילו  א אי לה אל
הו עמלי ינ ם, ונ יי ננ י שש רי ל, המ יי אנ ת הה ח אל קנ יי ם ונ הה רה בש אנ ך  לל יי ד, ונ חה אל ד. וש חה י אל רי ל, המ יי ה אנ ני הי א וש ינרש יו ונ ינה ת עי ם אל הה רה בש אנ
ה מה כנ ים לש די רה פש ם ני הל בורות, ומי גש ינו  ני ן שה ל כי ענ וש ם.  יי ננ הוא שש ל, של יי י אנ ני ם, שש ימי מי ה תש עםלה ל לש יי ן אנ ל כי ענ ה. וש עםלה לש

אמחיריים.

ן. כםהי הנ מו של יות, כש הש יך לי רי יהה צה את הה טה חנ ל לש גל את. עי טה חנ ים לש זי יר עי עי חו שש אמםר קש ר לי בי דנ ל תש אי רה שש י יי ני ל בש אל וש
ל כה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ה. מה עולה ל לש גל א עי לה את, אל טה חנ ל לש גל ם עי הל תוב בה םא כה ן ל ל כי ענ ש, וש נל לו עם בש י קי רי ל המ אי רה שש א יי לה אל
א לה אל ר,  בה דה שו  עה םא  ל של לו  אי לו  פי אמ ונ ה.  עמבודה ין בנ בי ה,  עמשל מנ ין בש בי בור,  די ין בש בי ש,  נל עם לו  בש בו, קי או  טש חה של לו  אי
לו ל אי ל כה בה ל. אמ אי רה שש י יי ני ת בש ק אל ינשש תוב (שמות לב) ונ כה של מו  שו, כש נש על עמבםד אותו, נל ם לנ בה צון לי רש בי עללוהו  הל של
ים אותו יבי רי קש ים, ומנ רי הה טש אן ני נו - כה מל צון מי ל רה ן של ול גה עללו  הל א של לה עמבםד אותו, אל םא לנ ל צון של רה עללו אותו בש הל של

את. טה חנ םא לש ל ה וש עולה לש

ל ים ענ טי שולש ים, של ירי עי שש ה לנ אשונה ים רי יבי רי קש יו מנ הה שום של א מי לה ה? אל מה את, לה טה חנ ים לש זי יר עי עי חו שש ל קש בה אמ
ה. נה בה לש דוש הנ חי יך לש רי צה א של לה םא עוד, אל ל א, וש טש חי אותו הנ ר מי הי טה הי ים לש יכי רי את. וצש טה חנ הו לש זל ים. וש מי רה ים הה רי הה הל

ים. מי לה שש תוב לי כה הו של לום, זל אות שה רש הנ ם, לש לי שור הוא שה שום של ר, מי םא פנ ל ים, שור וש מי לה שש ל לי יי אנ שור וש וש
י שור ני תוב (יחזקאל א) ופש כה םאל, של מ שש ד הנ צנ ים. שור מי אי ם בה םאל הי מ שש ד הנ צנ ל מי יי אנ וש ר, שור  מנ י אה י יוסי בי רנ
ן שור ל כי ענ ל, וש אי רה שש ת יי סל נל כש ם לי ים אותה לי שש הנ ים, לש מי לה שש ים לי עולי ק. וש חה צש ל יי של ילו  שום אי ל, מי יי םאל. אנ מ שש הנ מי

ים. מי לה שש ל לי יי אנ וש

יום הנ מות. וש לי שש ן בי כםהי י הנ די ל יש ת ענ כל רל בה תש ת ומי רל טל ענ תש ל מי אי רה שש ת יי סל נל כש שום של כםל מי ה, הנ הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ים יוני לש על הה ת  חנ מש שי הוא,  רוך  בה דוש  קה הנ ם  עי ל  אי רה שש יי ת  סל נל כש ל  של ה  תה חה מש שי ם,  כגלה ל  של ם  תה חה מש שי יהה  הה ה  זל הנ
רו עורש של יהו  בי אמ ונ ב  דה נה ק של ה. רנ לה עש מנ לש ן  כםהי ם הנ לי תנ שש ני יהכול  בש ה, כי טה מנ ן לש כםהי ם הנ לי תנ שש הי של מו  ים. וכש תוני חש תנ הנ וש

גו'. ם וש ל אםתה םאכנ ת י ה' ונ ני פש לי ש מי א אי צי תי ך - ונ שום כה ך. ומי לל מל הנ ה וש ירה בי גש ין הנ יהה בי בובש רש עי



1331

א בה י אנ בי ם. רנ יכל לי ת ה' עמ חנ שש ן מי מל י של גו', כי וש עו  רה פש ל תי ם אנ יכל אשי ר רה מה יתה ל אי אל ר וש זה עה לש ל אל ה אל ר מםשל םאמל י ונ
מו אות כש רה הי לש יך  רי ה צה טה מנ לש ה של עמשל מנ הנ ה, וש לה עש מנ ים לש עמשי ים מנ רי עורש תש ה מי טה מנ לש ים של עמשי מנ בנ ינו של ני י שה רי ר, המ מנ אה

ה. לה עש מנ לש ה של עמשל מנ הנ

ל כה לש כות  רה ובש ה  חה מש אות שי ם יוצש שה מי דוש, של ן קה מל של אותו  לויהה בש ה תש לה עש מנ לש ה של חה מש שי ל הנ ה, כה אי םא רש ב
מו יו כש לה ענ עה ה שופי חה שש ן מי מל של ן, של כםהי ך הנ שום כה ן. ומי מל ל של ע של פנ של ר בש טי ענ תש נו) מי מל יון (מי לש על ן הה כםהי הנ אורות, וש מש הנ
בושו, לש םא בי ל וש םאשו  ר רון בש סה ה חי אל םא יירה ל של כםל), וש הנ ר מי ים (יותי ני ת פה רנ אה הל ה וש חה מש אות שי רש הנ לש יך  רי ה, צה לה עש מנ לש של

ר. חי קום אנ מה ם בש גה ה פש עמשל םא ינ ל י של די ל, כש לה ם כש גה ה בו פש אל ל יירה אנ ה, וש לה עש מנ לש מו של ם כש לי כםל שה יות הנ הש א לי לה אל

ה אותה צולו בש םא ני ם, ל יהל אשי רה ם או בש בושה לש ה בי עה ה שה אותה ם בש גה או פש רש ר הל מה יתה אי ר וש זה עה לש א אל לי מה לש ה, אי אי םא רש ב
ת ם אל דה ר אה עורי םא יש ם, ל עולה את בה ה קורי פה גי מנ הנ ה של עה שה ינו, בש ני ן שה ל כי ענ ין. וש עמשות די ה לנ דה מש ה עה עה שה י הנ רי המ ה, של עה שה
ת חםק) אל דש חות (לי דש יהכול לי טוב, וש מו לש צש ת ענ ר אל ם עורי ט אי רה יו. פש לה עה רו  עורש תש םא יי ל י של די ם, כש עולה ר בה בה דה לש מו  צש ענ
שום ם. ומי עולה ן הה ק מי לי תנ סש ים אותו ומי טי ענ בו, לוקש פוגי י של ם, מי עולה ד בה ין עומי די הנ ה של עה שה ן ובש מנ זש י בי רי המ ה, של עה שה הנ
ים, ני כםהמ ד הנ צנ ים מי אי םא בה ם ל הי שום של ה, מי פה רי שש ת הנ כו אל בש ל יי אי רה שש ית יי ל בי ם כה יכל חי אמ מותו. ונ םא תה ל תוב וש ך כה כה

קו. זש נה םא יי ל וש

ח קנ יי ונ ה.  שה אי לש שון לו  חש ננ חות  ב אמ דה ינה מי ת ענ ע בנ בנ ישל לי ת אל רםן אל המ ח אנ קנ יי ונ ו)  ח, (שמות  תנ ר פה זה עה לש י אל בי רנ
ם. עולה א הה רה בש ני יום של ד מי וי דה ע לש בנ ת של ה בנ תה יש אויהה הה ה, רש אי םא ורש ה. ב לה עש מנ לש מו של כםל כש יך, הנ רי צה מו של כםל כש ן. הנ רם המ אנ

ם. עולה א הה רה בש ני יום של רםן מי המ אנ ע לש בנ ישל לי ה אל תה יש אויהה הה רש

ין, די ה לש ד - זל וי ם דה ה עי רה בש חנ תש הי של ים. כש מי חמ רנ אן לש כה ין, וש די ם לש ל שה בה ד. אמ חה כםל אל א הנ לה ה? אל זל ה לה ין זל ה בי מנ
ך) את (כה רי קש ן ני ל כי ענ ך. וש רי בה תש הי ים, לש ני ת פה רנ אה הל ה, לש חה מש שי לום, לש שה ן - לש רם המ אנ אן בש ים. כה מי פםך דה שש לי בות וש רה עמרםך קש לנ
כות לש ת מנ של רל ין, לה די ע לש בנ ת של ה) בנ אי םא רש ד. (ב סל ם חל ה עי רה בש חנ תש הי ע - של בנ ישל לי ע. אל בנ ישל לי אן אל כה ע, וש בנ ת של ם בנ שה

ר. בי גנ תש הי ולש

ל ה של בה שה חמ מנ ה בנ לה עה של עמקםב,  ינ הו  זל וש ה הוא,  יהפל  - ר  שופה תוב קול הנ כה של ינו  ני שה ה של זל עון,  מש י שי בי רנ ר  מנ אה
ם אי ך הה ם קול. כה הל ה מי עמשל ננ ד, וש חה אל רוחנ כש ש וש אי ם וש יי יא מנ ר מוצי י שופה רי המ ר, של תוך שופה ד מי חה אל או כש יהצש בות, וש אה הה
א רה קש קול ני אותו  ד, וש חה קול אל ד בש חה אל כש לו  ענ תש ה הי בה שה חמ מנ תוך  ד, ומי חה קול אל בות בש אה ת הה ה אל יאה ה מוצי יונה לש על הה

א קול. רה קש ני ד, וש חה אל בות כש אה ת הה ל אל כולי עמקםב של ה ינ זל ר, וש שופה קול הנ

ר אה או שש אן יהצש כה ר, ומי שופה א קול הנ רה קש ני ד של חה ל קול אל בה א קול. אמ תוך קול יוצי י מי רי המ ם, של י קולות הי ני ושש
ם ה עי בה שה חמ מנ ל הנ ווג של זי ים בש אי יוצש ם של ה קולות הי עה בש שי ה. וש בה שה חמ מנ ל הנ ווג של זי ר בש שופה הנ תוך אותו  קולות מי הנ
ת רו אל אמ י בי רי המ ים, ונ ני בה ת הנ ך אל ר כה חנ אנ ה, וש אשונה רי בות בה אה ת הה ה אל ול רש ם ומנ ה אותה קל שש מנ ה של זל ר הנ שופה הנ ר, וש שופה הנ

ר. בה דה הנ

ם, לי ווג שה זי ך בש לל מל ם הנ ה עי ר אותה בי חנ ה ולש חנ אותה מי שנ ה, לש ם אותה סי בנ ע, לש בנ ישל לי ת אל רםן אל המ ח אנ קנ יי ה, ונ אי םא רש ב
כםל ה, הנ חה מש שי ים, בש ני ת פה רנ אה הל א בש צי מה הי ן לש כםהי יך הנ רי ך צה שום כה ן. מי רם המ י אנ די ל יש מות ענ עולה ל הה כה כות לש רה או בש צש מה יי של
ם גי פה םא יי ל י של די ב, כש צל על ז וש גל רם ין וש נו די מל ים מי קי חה רג ן מש כי לה אות. וש צה מש חות ני מה כות ושש רה ל יהדו בש י ענ רי המ ה, של לה עש מנ לש מו של כש
תוב ם כה יהל לי ן. עמ כםהי םא הנ ל ה, וש פה רי שש ת הנ כו אל בש ל יי אי רה שש ית יי ל בי ם כה יכל חי אמ ה - ונ ל זל ענ ר בו. וש שה קש ני קום של אותו מה מי

גו'. ה וש צל רש יו תי ל יהדה ילו ופםענ ך ה' חי רי (דברים לג) בה

ב דה נה ים, של עי שומש זו  ה הנ שה רה פה הנ תוך  ה, מי הודה יש י  בי ר רנ מנ גו'. אה וש ך  תה אי יך  נל ובה ה  תה אנ תש  שש ל תי ר אנ כה שי וש ן  יי ינ
נוש ב אל בנ ח לש מנ שנ ן יש יי ינ ח, (תהלים קד) וש תנ יהיא פה י חי בי ים. רנ ני כםהמ ת הנ ה אל זל יר בה הי זש הי של ן, מי יי י ינ תויי יו שש יהוא הה בי אמ ונ
את צי מש ה ני חה מש י שי רי המ ן? של יי סור לו ינ ה אה מה כםל, לה הנ ר מי ים יותי ני ת פה רנ אה הל א בש צי מה הי מםחנ ולש שש ן לי כםהי יך הנ רי ם צה גו'. אי וש

את בו? צי מש ים ני ני ת פה רנ אה הל בו, וש

י רי המ ה, של ן שורל יי ינ קום של מה הנ ם, מי יי וי לש ד הנ צנ א מי ן בה יי ינ עוד, של בות. וש צש סופו ענ ה, וש חה מש ן שי יי ל ינ יתו של אשי א רי לה אל
ים. ני ת פה רנ אה הל ה וש חה מש יך שי רי יום צה סי ה וש לה חי ן תש כםהי הנ בות, וש צש ה. (סופו ענ בורה גש ד הנ צנ ם מי ה הי ל תורה ה של ינה יי ה וש תורה

ים. ירי אי ים מש לולי ם צש יי ן מנ כםהי ד הנ צנ ם) וש יי וי לש ד הנ צנ א מי ן בה יי ינ

שום ה, מי חה מש ה שי רל שש ן מנ יי ינ ך  שום כה ה. ומי זל ה בה לול זל כםל כה הנ רו, וש בי חמ ה לנ ול לש ד מנ חה ל אל ר, כה מנ י אה י יוסי בי רנ
ה חה מש שי יך  רי יום צה סי וש ה  לה חי ן תש כםהי הנ ין. (וש ן די דה וש ז  רוגי וש צוב  עה וש קומו,  מש ר לי חוזי ך  ר כה חנ אנ וש ם,  יי מנ תוך  לול מי כה של

ים). ני ת פה רנ אה הל וש

ים ני כםהמ ים הנ לי ין, נוטש יהמי ן לש מל של ם וש יי ב). מנ לה חה ש וש בנ ם (דש יי ן ומנ מל של ן וש יי או - ינ ד יהצש חה קום אל מה ר, מי מנ א אה בה י אנ בי רנ
ל ענ טוב  ן הנ מל של תוב (שם קלג) כנ כה יום, של סי וש ית  אשי רי ה  חה מש הוא שי כםל, של הנ ר מי יותי ן  מל של וש ם,  ים אותה שי יורש וש
ן יי י ינ רי המ תםק, של שש םא לי ל ר, וש מי זנ ים קול ולש רי הה ם, לש יי וי לש ים הנ שי םאל, יורש מ שש ן לי יי ינ ן. וש רם המ ן אנ קנ ן זש קה זה ל הנ ד ענ םאש יורי ר הה

אי. שנ חמ יד בנ מי ן הוא תה מל של ים, וש מי עולה ק לש םא שותי ל

םא ל ש וש חנ לנ יד בש מי יא תה הי ה, של בה שה חמ מנ ד הנ צנ א מי יד, בה מי ש תה חנ לנ אי, בש שנ חמ הוא בנ ן של מל א של לה ה? אל זל ה לה ין זל ה בי מנ
ם, אי ד הה צנ א מי ים, בה מי עולה ק לש םא שותי ל ים קול, וש רי הה הוא לש ן של יי ינ ין. וש יהמי ן הוא מי ל כי ענ אי, וש שנ חמ הוא בנ ת, וש ענ מנ שש ני
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תוב, (דברים כא) ך כה שום כה ין. ומי די ים בש די עומש ים קול, וש רי הה ר לש מי זנ ים לש די עומש םאל, וש מ שש ד הנ צנ ם לש יי וי לש ים הנ שי יורש וש
ע. גנ ל נה כה יב וש ל רי ילה כה הש ם יי יהל ל פי ענ וש

ם יו הי עמשה י מנ רי המ ן, של יי תות ינ שש לי סור לו  ה, אה עמבודה ת הה עמבםד אל י לנ די כש ש  דה קש מי ס לנ ני כה יי ן  כםהי של ך, כש שום כה מי
ג, וי זנ מש של י  מי ת  ג אל וי זנ ומש ן)  וי כנ תש מי ה של מנ בש ן  וי כנ תש מי אי  שנ חמ (ובנ ן,  וי כנ תש ומי ים,  אי בה ם  ה) הי אל רש (ני אי  שנ חמ ובנ אי,  שנ חמ בנ
ל י כה רי המ ים, של זי ה רה לל גנ ן הוא מש יי ינ סוד. וש יו בש עמשה ל מנ כה עוד) של אי, (וש שנ חמ כםל בנ הנ מות, וש עולה ל הה כה כות לש רה יענ בש פי שש ומנ

ים קול. רי הה י לש די ים כש די יו עומש עמשה מנ

ם) לה צש ם (אל תוכה צוי בש ד מה חה ם אל לל יהה על הה י, וש פורי צי רון לש ית מי בי ך מי רל דל ים בנ כי יו הולש ק הה חה צש י יי בי רנ ה וש הודה י יש בי רנ
ך. לי ני ה וש ר תורה בנ ר דש םאמנ ה, נ הודה י יש בי ר רנ מנ ש. אה בנ דש קוחנ בי ן רה יי ם ינ עי

ה טוב - זל ין הנ יי כש ך  כי חי גו'. וש ים וש רי ישה מי י לש דודי ך לש טוב הולי ין הנ יי כש ך  כי חי ר, (שיר ז) וש מנ אה ק וש חה צש י יי בי ח רנ תנ פה
טוב ה, וש זל ם הנ עולה כםל. טוב לה ה טוב לנ ל תורה ה של ינה יי ינו טוב, וש ר אי חי ן אנ יי י ינ רי המ הוא טוב. של ה, של ל תורה ה של ינה יי
ה, תורה ל הנ ה של ינה יי ה מי ול רש ני י של ה, מי כות זל זש כםל, ובי הנ ר מי רוך הוא יותי דוש בה קה נוחנ לו לנ ן של יי ינ הו הנ זל א. וש בה ם הנ עולה לה
ב ה, דובי הודה י יש בי ר רנ מנ ים. אה יקי די צנ ת הנ רוך הוא אל דוש בה קה ים הנ יהקי של יות כש חה הי ה לש כל זש יי א, וש בה ם הנ עולה ר לה עורי תש יי

ים. ני שי י יש תי פש ב שי תוב דובי כה הו של ה. זל תורה עמסםק בנ ה לנ כל זש ם יי אותו עולה לו בש פי אמ ינו, של ני י שה רי ים, המ ני שי י יש תי פש שי

ין. יי םא מי ל טוב, וש ין הנ יי תוב כש ל כה בה ך. אמ ים כה רי ינו אומש יי טוב, הה ין הנ יי ך מי כי חי תוב וש ם כה ם, אי לל ר אותו על מנ אה
. תה רש מנ ה אה יהפל ך, של רש בה מםר דש י, אל ני ה, בש הודה י יש בי ר רנ מנ יחו בו. אה גי שש הי

ש אותו םא לוחי ל יו וש פי ע בש מה שש ה ני תורה ר הנ בנ אותו דש ה, וש ק בה בי דה ה וש תורה ל בנ די תנ שש מי י של מי י, של תי עש מנ י שה ני ר, אמ מנ אה
א, רה קש יות תי םאש הםמי ר תוב (משלי א) בש כה ת קול, של מנ רה המ ה לנ ה תורה יכה רי ך צש כה ת קולו, של ים בו אל רי א מי לה ש, אל חנ לנ בש
ים קול, רי הה יד לש תי הוא עה וש ק.  םא שותי ל ן טוב של יי ינ מו  טוב, כש ין הנ יי ש. כש חנ לנ םא בש ל וש ה,  תורה ת הנ ננ רי ת  ים אל רי הה לש
ב יהדו. דובי ה בש חל מש יי א של צי מה םא יי םאל, ל מ שש לי ין וש יהמי ה לש טל סש םא יי ל ים, של רי ישה מי י לש דודי ך לש ה. הולי זל ם הנ עולה ן הה א מי ייצי של כש

ה. תורה שות בנ חמ רנ יו מש תותה פש ם שי אותו עולה לו בש פי אמ ים, ונ ני שי י יש תי פש שי

י ך, מי ם כה ת. אי חנ בנ שש תי ר בש מנ אל נל ל, וש אי רה שש ת יי סל נל כש ר לי מנ אל ה נל זל סוק הנ פה טוב - הנ ין הנ יי כש ך  כי חי י, וש תי עש מנ עוד שה
יות! הש יך לי רי יהה צה י הה לנ ך אי י? הולי דודי ך לש ה הולי ה זל רוך הוא - מנ דוש בה קה ם הנ ה? אי זל ה בה חנ אותה בי שנ מש הוא של

כו תוב חי כה ת אותו, של חנ בנ שנ יא מש הי של מו  ל כש אי רה שש ת יי סל נל ת כש אל חנ  בי שנ הוא מש רוך  בה דוש  קה הנ אי של דנ ונ א  לה אל
הוא טוב - של ין הנ טוב. יי ין הנ יי ך כש כי חי תוב) וש כה ל. (של אי רה שש ת יי סל נל ת כש חנ אל בי שנ רוך הוא מש דוש בה קה ך הנ ים, כה קי תנ מש מנ
ה תה ר (תהלים צט) אנ מנ אל נל של מו  ים - כש רי ישה מי ן. לש טל בל יד מי די א יש רה קש ני ק של חה צש יי ה  י - זל דודי לש ך  ר. הולי מה שג מש ן הנ יי ינ
םאל מ שש ל הנ לה כש טוב, ני ן הנ יי ינ ל אותו הנ ה של חה מש שי ל הנ לנ גש בי ים, של רי ישה הו מי זל ין. וש יהמי םאל בש מ יל שש לי כש הנ ים, לש רי ישה תה מי נש כוננ
מות עולה הה ל  כה וש כות,  רה ובש חות  מה שש בי ים  רי עורש תש מי כםל  הנ י  רי המ של ים)  ני שי יש י  תי פש שי ב  (דובי ים.  חי מי שש ם  כגלה וש ין,  יהמי בנ

ה. טה מנ כות לש רה יק בש רי הה ים לש רי עורש תש ה, ומי חה מש שי ים בש אי צה מש ני

א. יסה ר לו, יי מנ ך? אה מל ה שש רו לו, מנ מש מו. אה חו עי מש שה םאשו, וש ת ר קו לו אל שש נה ק וש חה צש י יי בי רנ ה וש הודה י יש בי או רנ בה
י רו לו, ומי מש ינו. אה יני בי ק מי לי תנ סש הי נו, של רי בי א חמ יסה י יי בי רנ ם מי עולה צוי בה ילה מה הש ר תי ילה. יותי הש א תי יסה י יי בי רו, רנ מש אה
י רי בש ה די לשה ה שש לה יש לנ ה, ובנ י תורה רי בש ה די לשה ל יום שש י כה ד אותי מי לנ יהה מש הה וש ם,  עולה ן הה ר מי טנ פש ני ר לו,  מנ יך? אה בי אה
י ני אמ ה, ונ תורה ן הנ י מי ענ אותי מוני ד של חה ם אל דה ם אה ר עי י גה ני ת אמ עי כה י, וש בי אה י מי תי דש מנ לו לה לה ים הנ רי בה דש הנ ה. וש דה גה ל אנ ה של מה כש חה

י. בי אה י מי תי דש מנ לה ים של רי בה דש ם הנ ל אותה ר ענ י חוזי ני ל יום אמ כה ה, ובש עמבודה ל יום לה ך כה הולי

רוך הוא, דוש בה קה ת הנ ך אל רי בה ענ לש םא יודי ל ן, וש קי םא, הוא זה ם, ל הל ר לה מנ ה? אה תורה ענ בנ ם יודי דה רו לו, אותו אה מש אה
ס נה כש י ני יתי יי ך, הה יהה כה םא הה ם ל יהה) אי ך הה םא כה ם ל ה, (אי הודה י יש בי ר רנ מנ ב. אה רנ ית הה בי ם בש ם אותה םא שה ל ים, וש ני ייש לו בה וש
רו לו, מש ינו. אה לי ך אי ה לי תה אנ מור, וש חמ ת הנ ך אל מש רםק מי יו, זש נה ת פה אות אל רש נו לי סור לה ו אה שה כש יך. ענ לל ר עה בי דנ ה לש זל ר הנ פה כש לנ

ין. אמי ר רה פה כש א מי ירה עי י זש בי ר, רנ מנ יך? אה בי י אה מי

ה, כה רה ל בש כוס של ים בש רי בה דש ה  לשה שש נו  מל י מי תי דש מנ לה וש יתו,  בי י בש יתי יי י הה ני ר, אמ מנ ה. אה כה ובה ה  הודה יש י  בי ע רנ מנ שה
ן? כי ל של םא כה נו ל מל י, מי תי דש מנ נו לה ה בש זל ד הנ לל יל הנ ה מי ק, ומה חה צש י יי בי ר רנ מנ ית. אה אשי רי ה בש עמשי מנ ם בש יי ננ נו שש מל י מי תי דש מנ לה וש
יך בי אה ך  ד אותש מי לי ם של אותה ד מי חה ר אל בה מםר דה לו, אל רו  מש ם. אה שה בו  יהשש וש ד  חה ה אל דל שה או  יהדו. רה בש זו  חמ אה וש כו  לש הה

ית. אשי רי ה בש עמשי מנ בש

ין ל די קום של ל מה ים - כה להי א אל רה בש יי גו'. ונ ים וש דםלי גש ם הנ יני ני תנ ת הנ ים אל להי א אל רה בש יי ר, (בראשית א) ונ מנ אה ח וש תנ פה
ים, מי חמ הוא רנ ב של ל גנ ף ענ אנ אן. וש כה א לו  ך קורי נו, כה מל מי או  יהצש קום של מה יון, הנ לש קום על אותו מה ים. וש להי א אל רה קש ני

ים. לויי ם תש ים, ובו הי יני נו די מל ים מי אי יוצש

ש פל נל ל  ת כה אי כםל. וש ל הנ ים ענ שי רש תה שש ה ומי אשונה רי ים בה קי שש ם מג הי בות, של אה הה לו  ים - אי דםלי גש ם הנ יני ני תנ ת הנ אל
ל ה ענ יונה לש יהה על ה חנ אותה ה מי יאה ה הוצי יונה לש על ץ הה רל אה ה הה אותה ש, של פל נל יהה - זו הנ חנ ש הנ פל ל נל ת כה אי ת. וש של רםמל יהה הה חנ הנ
י זוהי  - ת  של רםמל הה תוכו.  בש ך  שנ מה אשון של רי ם הה דה אה ל  של ש  פל נל הנ י  זוהי וש יהה.  חנ ש  פל נל ץ  רל אה א הה תוב תוצי כה כםל, של הנ
ן, דל עי א מי יוצי ענ וש יון שופי לש ר על הה אותו נה ם, של יי מנ צו הנ רש ר שה של ה. אמ טה מנ ה ולש לה עש מנ ים) לש די דה צש ים (הנ רי הה ל הל כה ת בש של רוחל הה

כםל. זון לנ א בו מה צי מה יי של כםל, וש ל הנ יו ענ שה רה שה ש בש רי תה שש הי ה לש זל ץ הנ עי ת הה ה אל קל שש ומנ
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ל ת כה אי גו'. וש ילה וש חש י אל מות כי םא אה תוב בו (תהלים קיח) ל כה ך, של לל מל ד הנ וי הו דה ת - זל של רםמל יהה הה חנ ר הנ חי ר אנ בה דה
יום, ל יום וה כה ם בש דונה ם אמ ת שי אל ש  די קנ ים לש צויי מש ים של דושי קש ים הנ כי אה לש מנ ם הנ ל אותה לו כה - אי הו  יני מי ף לש נה עוף כה
אוי רה ד כה חה אל ד וש חה ל אל ם, כה בונה צון רי עמשות רש ם לנ עולה ים בה סי ם טה הל ד. ומי חה אל ם לש יי פנ נה ש כש ם שי יי פנ נה ש כש ם שי הל תוב בה כה של

יון. לש קום על מה ה לש לל עמ ינ ה בו של י רואל ני ל אמ בה אוי, אמ םא רה ה ל זל ד הנ לל יל ך לנ ל כה אי כה דנ ה, ונ הודה י יש בי ר רנ מנ לו. אה

א רה תוב קה כה ת, הנ רל חל אנ י הה רי המ כםל, של ל הנ ה ענ יונה לש על יהה הה חנ י הנ ת) זוהי של רםמל יהה (הה חנ אי הנ דנ ק, ונ חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
י לי ה בש קל שש א ומנ יוצי ענ וש ר שופי הה י אותו נה רי המ ם. של יי מנ םא בנ ל אי, וש דנ ץ ונ רל אה ץ, בה רל אה ב בה רל עוף יי הה תוב וש כה אן של ץ. כה רל ה אל לה
ים לויי זו תש ץ הנ רל אה אותו עוף, בה עוף, וש הה גו'. וש ד וש רי פה ם יי שה תוב ומי ם כה שה ץ, ומי רל א אל רה קש ני קום של ד אותו מה רוד, ענ פי
ל כה נו, וש מה ה עי זל ד הנ לל יל ת הנ ף אל תי שנ ה, נש הודה י יש בי ר רנ מנ כו. אה לש הה מו וש ץ. קה רל אה ב בה רל עוף יי הה תוב וש כה הו של זל ים, וש קי שש ומג

ה. ר תורה בנ ר דש םאמנ ד י חה אל ד וש חה אל

ה. יהפל ר, וש אי בה תש י ני רי ה המ זל סוק הנ פה גו'. הנ ים וש פוחי תנ י בנ דוני פש ישות רנ שי אמ י בה כוני מש ר, סנ מנ אה ה וש הודה י יש בי ח רנ תנ פה
הו מםך אותו, זל סש יך לי רי ל צה נופי י של א מי לה י? אל כוני מש ה סנ ה זל י, מנ כוני מש לות. סנ גה ה בנ ת זל ה אל רה מש ל אה אי רה שש ת יי סל נל ל כש בה אמ
תוב (עמוס ה) כה ה, של לה פש נה ל של אי רה שש ת יי סל נל ך, כש שום כה גו'. ומי ים וש לי נופש ל הנ כה ך ה' לש תוב (תהלים קמה) סומי כה של
ם הי , של יהה נל ל בה אי רה שש יי ת? לש רל יא אומל י הי מי י. לש כוני מש ת סנ רל יא אומל הי ה, וש יכה מי סש ה לי יכה רי יף קום, צש םא תוסי ה ל לה פש נה

לות. גה ה בנ מה עי

ם הי של וכש ר.  מה שג מש הנ טוב  ן  יי ינ אותו  מי ה  אשונה רי בה ים  אי לש מנ תש מי של בות  אה הה ם  הי לו  אי ישות.  שי אמ בה ה?  מל ובנ
ם שי ת הנ ד אל ינחי לש ענ  יודי י של ומי יק.  די יא צנ הי ת של חנ ה אנ גה רש י דנ די יש ל  ענ יהה  לל צויות אי כות מש רה בש י הנ רי ים, המ אי לש מנ תש מי

לות. גה ל בנ אי רה שש ת יי סל נל ת כש ד אל סועי ך וש ם, הוא סומי עולה צויות בה םא מש כות ל רה בש ב של ל גנ ף ענ דוש, אנ קה הנ

יא פוחנ - מוצי ן. תנ יי ה ינ יסה ני כש ה - מנ ישה שי ה, אמ זל סוד הנ ל הנ בה נו. אמ רש מנ אה מו של ד כש חה כםל אל ים, הנ פוחי תנ י בנ דוני פש רנ
םא ן ל יי ינ הנ צון של רה ת הה ן אל וי כנ ים, לש פוחי ן. תנ יי ינ וות מי רש ישות, לי שי ים. אמ פוחי תנ ישות וש שי ן אמ ל כי ענ צון. וש ן רה וי כנ ן, ומש יי ינ
ם ין עי ד די ינחי לש יך  רי צה דוש,  קה ם הנ שי ת הנ ד אל ינחי מש י של לות. ומי גה י, בנ ני ה אה בה המ ת אנ י חולנ ה? כי מה ה לה ל זל כה וש יק.  זי ינ

לות. גה ל בנ אי רה שש ת יי סל נל ת כש ך אל תומי ה הנ זל אוי, וש רה כםל כה ן הנ קי תנ תש יי ם וש שי בנ תש יי אוי, של רה ם כה ילה לי כש הנ ים ולש מי חמ רנ

ם הי ל של אי רה שש ם יי יהל רי שש ם. אנ יכה סי נש ין  יי תו  שש יי לו  םאכי י ימו  חי בה ב זש לל ר חי של ח, (דברים לב) אמ תנ ק פה חה צש יי י  בי רנ
כםל ים, הנ שי יורש ם של י עולה יי ל חנ ים, כה דושי ל קש אי רה שש ה, יי אי םא רש ם. ב ש אותה די קנ ה לש רוך הוא רוצל דוש בה קה הנ ים, וש דושי קש
ר מה שג מש ן הנ יי ינ הנ קום של מה הוא הנ ה, וש טה מנ ה ולש לה עש מנ כםל, לש ל הנ ים של יי הוא חנ שום של א, מי בה ם הנ עולה אותו הה ים בש לויי תש
ה זל ר, וש חי ל אנ אי רה שש ל יי ן של יי יל ינ בי שש ל בי אי רה שש ל יי ן של יי ינ כםל. וש ה לנ שה דג ים וקש יי ים חנ אי ם יוצש שה ן), ומי יי א ינ רה קש ני יל (וש חי תש מנ
א רה קש ני קום של מה אותו  ץ מי ים, עי יי ץ חנ א עי רה קש ני ך  שום כה ים, ומי יי ל חנ נוטי ה, בו  לה עש מנ ל לש אי רה שש י יי רי המ ה. של זל לוי בה תה

ן. מו כי ה כש טה מנ ל לש אי רה שש ל יי ן של יי ינ ן. וש יי ינ רוך הוא בש דוש בה קה ת הנ ים אל כי רש בה ן מש ל כי ענ ים, וש יי ם חנ שה ים מי אי יוצש ים, וש יי חנ

י רי ל, המ אי רה שש ל יי ן של יי ינ ב לנ רנ קש יי של א כש מה טש יי מו  ב עי רי קה י של א, ומי מי הוא טה לות, של זה ים ומנ בי ת כוכה ד עמבודנ עובי
ים עושי ה של ל מנ א כה לה דו, אל בנ לש ה הוא בי זל ר של םאמנ ל ת ן אנ כי לה ה. וש הוא עושל ן של יי ינ ן אותו הנ כי ל של סור. כה אה א, וש מה טש ני

ר. מה שג מש ן הנ יי ינ ת הנ מנ גש יון, דג לש קום על מה ד בש עומי ן, של יי ן ינ כי ל של ה, כה לה עש ל מנ א של מה גש ין דג עי כםל הוא כש ה, הנ טה מנ ל לש אי רה שש יי

ה שותל ה של לה עש מנ לש ל  אי רה שש יי של מו  ה, כש שה דג קש אוי בי רה ה כה עמשה ננ ל של אי רה שש יי ל  ן של יי ינ ים  ל שותי אי רה שש יי ך  שום כה מי
ה י בו שורה רי המ ה, של אה מש טג ד הנ צנ ה ומי אה מש טג ה בש עמשה ננ ן של יי ים ינ םא שותי ל דוש, וש יון קה לש ן על יי אותו ינ ך בש רי בה תש ש ומי רה שש ני וש
ל ד של צנ ינו מי אי א, וש מה טש הוא ני את רוחו, וש מי טש ם), ני תה ה אותו (אי שותל י של ל). ומי אי רה שש ד יי צנ נו מי ינל אי ה (וש אה מש טג רוחנ הנ

ר. מה שג מש ן הנ יי א הוא ינ בה ם הנ י אותו עולה רי המ א, של בה ם הנ עולה ק לה לל ין לו חי אי ל, וש אי רה שש יי

שום א. ומי בה ם הנ עולה קום הה מש ר בי שה קש ני שום של כםל, מי ל הנ ה ענ ת זל מםר אל שש ים לי יכי רי ים צש דושי ל קש אי רה שש ן יי ל כי ענ וש
תוך ובש םאל,  מ שש ד הנ צנ ת  אל חנ  מי שנ מש הוא  שום של כםל, מי בנ ר  של אמ מי ר  יותי ן  יי ינ בש ך  רי בה תש מי הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ך  כה
מות. עולה ל הה כה אות בש צה מש כות ני רה ה, ובש חה מש שי בש דוש  קה ם הנ שי ז הנ ין, אה ה יהמי עמשל כםל ננ הנ של ין. וכש יהמי ל בנ לה כש ני תו  חה מש שי

ן. יי ד ינ גל נל ן כש יי ים ינ יני מי זש ן מנ ל כי ענ ה, וש לה עש מנ לש ה של עמשל ר מנ עורי תש ה יי טה מנ לש ה של עמשל מנ ובנ

י ומי ל,  אי רה שש יי לש ה  שה דג יא קש הי תו  ירה מי ל שש כה וש ה,  טה מנ לש מםר אותו  שש לי יך  רי צה ה,  לה עש מנ לש מור  הוא שה שום של ומי
ה שורל קום של מה א, הנ בה ם הנ עולה ק לה לל חי ין לו  אי ה וש זל ם הנ עולה א בה מה טש ה, הוא יי אה מש טג ד הנ צנ ה בש טה מנ לש ם אותו  פוגי של
או אותו מש טנ א אותו, יש מי א. הוא טי בה ם הנ עולה ר לה מי תנ שש םא יי ר אותו, הוא ל מנ םא שה ר. הוא ל מה שג מש ן הנ יי ינ הנ אותו 
ם שה פש ננ ת  אל ים  שי דש קנ מש ל של אי רה שש יי י  רי שש אנ א.  בה הנ ם  עולה ל הה ן של יי ינ אותו  ק בש לל חי לו  ילה  הש יי םא  ל וש ם,  עולה הה אותו  בש
ם יהל רי שש זו. אנ ה הנ יונה לש על ה הה ירה מי שש בנ ך  לל מל ת הנ ים אל ישי די קש מםר, ומנ שש לי יך  רי צה ה של ים מנ רי שומש ה, וש יונה לש ה על שה דג קש בי

א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה בה

רוך הוא. דוש בה קה ה הנ ך? זל לל מל י הנ גו'. מי ץ וש רל יד אה עממי ט ינ פה שש מי ך בש לל ר, (משלי כט) מל מנ אה ד וש לל יל ח אותו הנ תנ פה
ר (שמות כה) מנ אל נל של מו  ת, כש רומנ תוב תש רומות, כה תש יש  אי בות. וש אה ל הה ל של לה כש הוא הנ עמקםב, של ה ינ ט - זל פה שש מי בש
יש אי ר. וש בה ה דה םא עושל ל ל יום, וש רות כה שש ענ רומות ומנ ל תש ל ענ שואי ו, של שה ה עי רומות - זל יש תש אי ה. וש רומה תש םאת הנ ז וש
מו כש ט,  פה שש מי בש ה  אה בה םא  ל ה  זל שום  מי ים,  מי חמ רנ הה קות  לש תנ סש הי יא  הי ה  רומה תש י  רי המ של ט,  פה שש מי ינו  אי של רומות,  תש

ה. נה סל רש רומות ילהל יש תש אי ן, וש ל כי ענ ט. וש פה שש םא מי ל ה בש פל סש ייש ני ר (משלי יג) וש מנ אל נל של

יש אי ך  לל מל ד הנ וי א (דה לה םא עוד, אל ל וש ים.  מי חמ רנ א בש לה ה? אל רומה תש יש  יהה אי הה ך  לל מל ד הנ וי י דה רי ר, המ םאמנ ם ת אי וש
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תוב (ישעיה נה) י כה רי המ יהה) של ים הה מי חמ רנ כםל בש ל הנ בה אי. אמ דנ ך הוא ונ ילו, כה בי שש ה בי מה יש קנ תש ץ הי רל אה הה יהה, וש ה הה רומה תש
ה. זל ק בה בה דש ה - ני זל ק בה בה דש ני מו של ים, כש ני מה אל נל ד הנ וי י דה די סש חנ

ד. חה אל גו כש וש דנ זש יי ט וש פה שש מי ר לש שי קנ תש זו תי ה הנ רומה תש הנ יל) של בי שש ל (בי די תנ שש יהה מי ך הה לל מל ד הנ וי י דה מי ל יש ה, כה אי םא רש ב
א יום. בה קי ץ בש רל אה ה הה דה מש עה מות, וש לי שש ה בי נה בה לש ה הנ דה מש עה ד, וש חה אל ם כש ג אותה וי זי למםה וש א שש ץ) בה רל אה יים בה קנ תש יי י של די (כש
ת רומנ תש יש  אי ז וש ץ, אה רל אה ה הה בה רש חש נל ה וש נה בה לש ה הנ מה גש פש ני וש ט,  פה שש םא מי ל ץ בש רל אה ה הה רה אמ שש ני ם, וש יד אותה רי פש הי וש יההו  קי דש צי

ילהלרשסלנהה.

ם הל לה ד של צנ א לנ בה ר של מה שג מש ן הנ יי ינ א מי לה ן, אל יי ים ינ יכי רי צש שום של םא מי ם, ל יי וי לש ן לנ יי ים, ינ ני כםהמ ן לנ מל ה, של אי םא רש וב
ה, ם זל ה עי ים זל לולי םאל כש מ ין ושש יהמי ם,  הל א בה צי מה כםל יי הנ מות של עולה ל הה ת כה אל חנ  מי שנ ד, ולש חה אל כםל כש ר הנ בי חנ י לש די כש

ה. מונה אל י הה ני ל בש ה של בה המ אנ כםל וש יבות לנ בי ם חמ הל א בה צי מה יי של

ה, שובה תש בי בוק  דה יו של יהמה ל  כה א  צי מה יי וש א,  בה הנ ם  עולה ובה ה  זל הנ ם  עולה בה ם  לי ה, הוא שה זל בה ק  בה דש ני צונו  רש י של מי
ך לל מל למםה הנ לו. ושש ה של שוקה תש םא לנ ל ר וש עםשל םא לש ה, ל זל ם הנ עולה י הה רי חמ ק אנ בנ דש םא יי ז ל ים. אה צויי ן מש מל של ן וש יי ינ קום של מה הנ
ק בו לל ילה לו חי הש יי ן לו, של מי דנ זש ר יי חי ר אנ י עםשל רי המ יר, של עמשי םא ינ ן ל מל של ן וה יי ב ינ ר, (משלי כא) אםהי אומי ך וש ל כה חנ ענ צווי
ת ב אל אוהי י של מי א.  בה הנ ם  עולה ובה ה  זל הנ ם  עולה בה ים  ן שורי מל של וש ן  יי ינ של קום  מה א, הנ בה הנ ם  עולה בה ק  לל חי לו  יות  הש לי וש
תוב כה ל יום, של יון כה לש על ר הה עםשל ים בה לי דש תנ שש מי ים של יקי די צנ י הנ רי שש יו. אנ רה חמ ף אנ םא רודי ל ר וש יך עםשל רי םא צה ה ל זל קום הנ מה הנ
י בנ יל אםהמ חי נש הנ ך, (משלי ח) לש ר כה חנ ה. אנ זל ם הנ עולה ה בה ז. זל י פה לי ה כש תה מורה ית ותש כוכי ב וזש הה ה זה נה כל רש ענ םא ינ (איוב כח) ל

א. לי מנ ם אמ יהל רםתי אםצש ייש וש

ב. תה כש בי ה של ה - זו תורה תורה הנ גו'. וש ה וש רה הה י הה לנ ה אי ה עמלי ל מםשל ר ה' אל םאמל י ר, (שמות כד) ונ מנ אה ח וש תנ עוד פה
ייש אן  י. כה תי ר הורה דל ל חל אל וש ר (שיר ג)  מנ אל נל של מו  ר, כש סי יב חה תי ם, כש הורםתה ה. לש ל פל ענ בש ה של תורה - זו  ה  וה צש מי הנ וש
ה. זל תוב הנ כה רו בנ כש זש םא ני ל ל אי רה שש י יי רי המ ך, של םא כה ל - ל אי רה שש ל יי ם של ר הורםתה םאמנ ם ת י? אי ל מי ם של הורםתה ן, לש בוני תש הי לש
יון לש על ר הה פל סי ל הנ ה של יבה תי ל כש כה שום של ר. מי מה שג מש ן הנ יי קום) ינ הו (מה יא? זל ה הי וות, ומנ צש ה ומי ל תורה ם של א הורםתה לה אל
ם הורםתה ם, לש הורםתה י לש תי בש תנ ר כה של אמ הו  זל ב. וש תה כש בי ה של ים תורה אי ה קורש ל זל ענ ה, וש ה תורה אה ם יהצש שה רויהה, ומי ם שש שה

י). תי ר הורה דל ל חל אל ר וש מנ אל נל מו של אי. (כש דנ ונ

ה. יבה תי ר וכש פל ל סי ה של יא פל הי ת, של ענ דנ הו  ה? זל פל הו  ה. מנ ל פל ת ענ דל עומל ת של רל חל ה אנ ה, תורה ל פל ענ בש ה של תורה

ב. תה כש בי ה של הוא תורה ה של פל ל אותו הנ ת ענ דל יא עומל הי ה, של ל פל ענ בש ה של את תורה רי קש ני ת, של רל חל ה אנ יא תורה ה זו הי תורה וש
ך. א לש קה וש ך, דנ ה לש נה תש אל תוב וש כה ים, של ני מה אל נל ים הנ יאי בי נש ל הנ ל כה כםל, ענ ה בנ ה מםשל לה ענ תש ך הי שום כה מי

ה, אי םא רש או. ב סש ד כי סל חל כון בנ יי ך וש לל י מל ני פש ע לי שה גו רה י. הה לי ף כל צםרי א לנ ייצי ף ונ סל כה ים מי יגי גו סי תוב (משלי כה) הה כה
ין, די ד) בש עומי ב) (וש אה שש ני א (וש מה טש ני ין, וש די ן בש קה תש ני דוש  קה הנ ך  לל מל ל הנ או של סש ם, כי עולה ים בה עי שה רש ים הה בי רנ תש מי ה של עה שה בש
םא ל ד וש סל חל או. בנ סש ד כי סל חל כון בנ יי ז וש ם, אה עולה ן הה ים מי רי ים עובש עי שה רש הה ה של עה שה ם. ובש עולה ת הה פות אל יו שורש בותה המ לש שנ וש

ע? מה שש ה מנ ין. מנ די בנ

כון יי וש תון.  חש תנ ם הנ עולה י הה כי רש י דנ פי יון לש לש על ם הה עולה הה יון, וש לש על ם הה עולה לוי בה תון תה חש תנ ם הנ עולה הה של יענ  מי שש מנ
ית בי ס לש נה כש ר ני של אמ כנ ע? של מה שש ה מנ ין. מנ די םא בש ל ד וש סל חל או בש סש ת כי ין אל קי תש הנ ך אותו, לש רי בה ה לש רוצל י של או, מי סש ד כי סל חל בנ
ל אנ ם, וש יי מנ ר) בש בה ה (דה זל ס בה ני כה ה. יי בורה הוא גש ה, של שותל ן של יי ינ ס בנ ני כה םא יי ל ם, וש יי הוא מנ ד של סל חל ס בש ני כה יי ש, של דה קש מי הנ

ן. יי ינ ס בש ני כה יי

ס נה כש יהה ני הה של ה, וכש הודה י יש בי ית רנ בי ד מי רה פש םא ני יום ל אותו הנ םאשו, ומי קו ר שש נה ק וש חה צש י יי בי רנ ה וש הודה י יש בי או רנ בה
ך ר כה חנ בוד. אנ כה הםג בו  נש אוי לי רה וש ר,  בה דה נו  מל י מי תי דש מנ ר, לה מנ יו. אה נה פה ה לש הודה יש י  בי ד רנ יהה עומי ש, הה רה דש מי ית הנ בי לש
ד. ל צנ כה בות לש הה לש יא שנ ים ומוצי עי לה ר סש בי שנ מש יש הנ טי פנ םאש הנ א, ר יסה י יי בי ים לו רנ אי יו קורש הה ים, וש רי בי חמ ין הנ ה בי לה ענ תש הי

יך. תי עש דנ ן יש טל בל ך בנ רש צה ם אל רל טל יו, (ירמיה א) בש לה א עה ר קורי זה עה לש י אל בי יהה רנ הה וש

רםן? המ אן אנ ה כה ה שונל גו'. מנ וש לו  םאכש ר ת של יהה אמ חנ םאת הנ ם ז יהל לי אמםר אמ ן לי רם המ ל אנ אל ה וש ל מםשל ר ה' אל בי דנ יש ונ
הור. טה ין הנ א ובי מי טה ין הנ יל בי די בש הנ תוב לש כה הור, של טה ין הנ א ובי מי טה ין הנ יד בי רי פש הנ יד לש מי ד תה הוא עומי שום של א מי לה אל

גו'. ע וש רה גו', סור מי ע וש רה ך מי שונש צםר לש גו', נש ים וש יי ץ חנ פי חה יש הל אי י הה ר, (תהלים לד) מי מנ אה ח וש תנ א פה בה י אנ בי רנ
ים אי רה קש ני ים של יי לו חנ א אי לה ים? אל יי ה חנ יזל ים, אי יי ץ חנ פי חה יש הל אי י הה גו'. מי שונו וש יו ולש ר פי תוב, (משלי כא) שםמי כה וש
ם אותה ע בש טנ נה ץ של עי ים, הה יי חנ ם הנ אותה ץ מי ים הוא עי יי ץ חנ ינו, עי ני ן שה ל כי ענ ם. וש ים שה ים שורי יי חנ הנ א, וש בה ם הנ עולה הה

ים. יי ץ חנ פי חה יש הל אי י הה תוב מי ן כה ל כי ענ ים, וש יי חנ

ים יהמי ם  אותה בש ז  אוחי של דוש,  קה הנ ך  לל מל הנ ל  של מו  שש הו  זל א  לה אל ים?  יהמי הנ י  מי אות טוב,  רש לי ים  יהמי ב  אוהי
ה, לה עש מנ לש ים של יי ה חנ רוצל י של אי. מי דנ ץ ונ רל אה ל הה אי, ענ דנ ם ונ יי מנ שה י הנ מי ץ. יש רל אה ל הה ם ענ יי מנ שה י הנ מי או יש רש קש ני ים, של יוני לש על
יו מםר פי שש כםל, יי הנ יו מי מםר פי שש ם - יי הםב אותה אל לל ם וש הל ק בה בי דה הי ים לש יוני לש ים על ה יהמי רוצל י של ם. ומי הל ק בה לל ילה לו חי הש יי של
ם אותה ים ומי יי ם חנ אותה ם מי דה אה ת הה ים אל יקי חי רש ש ומנ פל נל ת הנ ים אל אי מש טנ מש ה של תל שש ל ומי כה אמ מנ יו מי מםר פי שש יי שונו, וש ולש
ם. הל ק בה לל ילה לו חי הש םא יי ל ם, וש הל ק מי חי רנ תש יי ם, וש הל א בה מי טה םא יי ל ים של עי ים רה רי בה דש שונו מי שונו) לש יו ולש מםר (פי שש יי ים, וש יהמי

ל כה שונו, וש יו ולש ת פי ם אל דה גםם אה פש םא יי ל ך  שום כה יון, ומי לש ר) על חי קום (אנ א מה רה קש ני ך  שון, כה לה ה וש ה, פל אי םא רש ב
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נו. רש אנ י בי רי המ ר, ונ חי אנ ם הה עולה א הוא בה מה טש ני שום של מו, מי צש ענ שו וש פש ת ננ א אל מי טנ ן לש כי של

םאת םאשו. ז ר ין סופו  אי וש סופו  םאשו  ין ר ה אי זל סוק הנ פה גו'. הנ וש ה  מה הי בש ל הנ כה מי לו  םאכש ר ת של יהה אמ חנ םאת הנ ז
ל ים ענ רי ל שומש אי רה שש יי ן של מנ ל זש כה רוך הוא, בש דוש בה קה ר הנ מנ א אה לה ה? אל מה הי בש ל הנ כה ך מי ר כה חנ אנ ה, וש לה חה תש הנ יהה, בנ חנ הנ
ה, יונה לש על ה  שה דג קש ים בי צויי מש יו  הש יי לו,  םאכש ר ת של יהה אמ חנ םאת הנ ז אי  דנ ונ ם,  א אותה מי טנ לש םא  ל ם של מה צש ענ ת  אל וש ם  שה פש ננ

י. מי שש ים בי קי בי יו דש הש תי ם, וש הל או בה מש טה ל תי כםל, אנ אל ם לל כל י לה תי רש חנ בה ה של מה הי ה בש ל אותה ה של ירה חי בש י, בנ מי שש ק בי בי דה הי לש

א מי ר טה חי קום אנ מה בש קו  בש דה ם יי ה, הי תל שש ל ומי כה אמ מנ ם מי מה צש ת ענ אל ם וש שה פש ת ננ ים אל רי ם שומש ינה אי ן של מנ ל זש כה וש
דוש קה ם הנ שי הוא סוד הנ אי, של דנ ונ ל  כה ל, מי כה מי לו  םאכש ר ת של יהה אמ חנ םאת הנ תוב, ז כה ך  שום כה ם. ומי הל א בה מי טה הי לש
ם, כל תש א אל מי טנ םא יש ל הור, וש א טה צה מש זו ני ה הנ מה הי בש ל הנ ל של אםכל הה שום של ץ, מי רל אה ל הה ר ענ של ה אמ מה הי בש ל הנ כה ק בו. מי בי דה הי לש

ק בו. בי דה הי י לש מי שש ק בי לל ם חי כל ילה לה הש יי וש

ך, דש גש נל םאת כש י ז רי י ה'. המ ני י אמ ע כי דנ םאת תי ז תוב (שמות ז) בש עםה כה רש פנ - בש לו  םאכש ר ת של יהה אמ חנ םאת הנ עוד, ז וש
או מש טנ ם תש ם אי כל ע מי רנ פה הי ם לש כל דש גש נל םאת כש י ז רי ה, המ מה הי בש ל הנ כה לו מי םאכש ר ת של יהה אמ חנ םאת הנ אן ז ף כה ך. אנ מש ע מי רנ פה הי לש
ם ם. אי כל דש גש נל םאת כש י ז רי ה, המ לה ה של ת אותה או אל מש טנ ם תש תל ם אנ אי ה, וש נה מל ן מי שות הי פה נש י הנ ם? כי ענ טנ ה הנ ם. מה כל שש פש ת ננ אל

ם. יכל לי ת אמ דל יא עומל ע - הי ם רנ אי ם. וש יכל לי ת אמ דל יא עומל טוב - הי לש

ר תה ה, מג זל ד הנ צנ הנ ים מי חוזי אמ ם הה ל אותה כה ה, מי מה הי בש ל הנ כה מי לו  םאכש ר ת של יהה אמ חנ םאת הנ ר, ז זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
אות בה ייש של ה, וש ד זל צנ מות מי הי ייש בש שום של כםל. מי אל ם לל כל סור לה ה, אה זל ד הנ צנ אות מי םא בה ל ם של ל אותה כה כםל, וש אל ם לל כל לה
ם שנ ם רה ת כגלה אל ים, וש שומי ם רש כגלה נו של דש מנ לה ה. וש סה רש ת פנ סל רל פש תוב כםל מנ כה ם - של הל לה ן של ימה סי הנ א. וש מי טה ר הנ חי ד אנ צנ מי
ת א אל מי טנ ם, ומש הל א בה מה טש ה, הוא ני זל א הנ מי טה ד הנ צנ הנ ים מי אי בה ם של אותה ל מי אוכי י של ל מי ך, כה שום כה תוב. ומי כה הנ

הור. ד טה צנ ה מי אה בה שו של פש ננ

ים רי תה ה כש רה ך ייש עמשה ה, כה לה עש מנ ה לש מונה ל אל ים של רי תה ה כש רה ייש עמשה מו של כםל - כש ל הנ ל של לה ר, כש מנ עון אה מש י שי בי רנ
הוא. ד הנ צנ ים בנ חוזי ם אמ הל ה, ומי זל ד הנ צנ ים בנ חוזי ם אמ הל ץ, מי רל אה בה ה של ל מנ כה ה. וש טה מנ ים לש אי מי ים טש פי שה ל כש של

נו סור לה ז אה ה, אה ה בה ה שורה אה מש ם רוחנ טג אי ך. של םא כה ה? ל אה מש יהה רוחנ טג לל ה עה שורה זו, של ז הנ עי הה ר, וש םאמנ ם ת אי וש
ת רל חל אנ ים, רוחנ  ם שורי ר הי של אמ כנ ן, של הל דור בה ים לה םא שורי ל וש ן,  דה גש נל ים כש אי רש ני וש ן  תוכה ים בש רי עובש א של לה כםל. אל אל לל
ן כי לה ן, וש מה צש ענ טות בש םא שולש ל ן, וש תוכה גות בש רש טש קנ ן ומש דה גש נל אות כש רש ני ך  שום כה ן. ומי מה צש ענ ים מי די רה פש ני ן, וש יהל לי ת עמ רל עובל

ן. כםל אותה אל נו לל ר לה תה מג

ן יהל שומי רי ת  אל רואות  וש ם  יי יננ עי פות  זוקש ת,  חנ אנ רוחנ  ת  רל עובל ן,  הל בה לט  שש לי אות  בה ן  הי של ן  יוה כי ה,  אי רש םא  ב
ל. כה אמ מנ נו לש ים לה סורי םא אמ ל ן, וש דה גש נל ים כש אי רש ל ני בה ן, אמ הל ים מי די רה פש ני וש

ת אל ין), וש די ים וש מי חמ םאל (רנ מ ין ושש ים יהמי אי רש ם ני כגלה יהם, בש י הנ גי ין דש עופות, בי ין בש יות, בי חנ ין בש מות, בי הי בש ין בי בי
ין), די ד הנ צנ םאל (מי מ שש ד הנ צנ ים מי אי בה ם של ל אותה כה ל. וש כה אמ מנ נו לש ר לה תה ים) מג מי חמ רנ ד הה צנ ין (מי יהמי ד הנ צנ א מי בה י של ל מי כה
רויהה ה שש אה מש רוחנ טג ים, וש אי מי ם טש כגלה ה, וש אה מי ם טש ל כגלה ם) של צל על ה (של גה רש דנ הנ שום של ל, מי כה אמ מנ נו לש ם לה ים כגלה סורי אמ
או צש מה יי י של די ם, כש הל א בה מי טה םא תי ל וש ם  הל ב בה רי עה תש םא תי ל ל אי רה שש יי ל  ה של דושה קש הנ ן רוחנ  כי לה וש ם.  הל ה בה רה גה וש ם  תוכה בש
ר הי טנ לש ה  רוצל וש ם  הל ה בה רוצל דוש  קה הנ ך  לל מל הנ ל, של אי רה שש יי ל  ם של קה לש חל י  רי שש ה. אנ טה מנ ולש ה  לה עש מנ לש עו  דש וה יי וש ים  דושי קש

ים בו. חוזי ם אמ הי שום של כםל, מי ל הנ ם ענ ש אותה די קנ ם ולש אותה

יך ל, אי אי רה שש יי ר בש אי פה תש רוך הוא מי דוש בה קה ם הנ ר. אי אה פה תש ך אל ר בש של ל אמ אי רה שש תוב (ישעיה מט) יי ה, כה אי םא רש ב
ל) םא (אנ ל י. וש ני דוש אה י קה ים כי דםשי ם קש יתל יי הש ם וי תל שש די קנ תש הי תוב וש ה כה ל זל ענ ה? וש אה מש טג ד הנ צנ ק בש בי דה הי א ולש מי טה הי ים לש אי בה
ך שום כה ך, מי לל מל י הנ כי רש דנ ד מי רי פה הי יך לש רי םא צה ך, ל לל מל מות הנ דש הוא בי ב) של יושי י (של גו'. מי ם וש יכל שםתי פש ת ננ צו אל קש שנ תש
י רי שש ר. אנ חי ד אנ צנ ים מי אי בה ם של ל אותה כה ה, וש ד זל צנ ים מי אי בה ם של ל אותה ל כה אי רה שש ת יי הוא אל רוך  בה דוש  קה ם הנ שנ רה
ך ה' רנ ש, בי מה ך ה' מנ רנ ך ה'. בי רנ ע בי רנ ם זל י הי ירום כי ם ינכי יהל ל רםאי ם (שם סא) כה הל תוב בה כה ל, של אי רה שש ל יי ם של קה לש חל

כםל. בנ

רוחנ מו, וש צש ענ וש שו  פש ב ננ עי תנ ר, ומש חי אנ ד הה צנ ק בנ בה דש ים, ני סורי ים אמ לי כה אמ ם מנ אותה ל מי אוכי י של ל מי ה, כה אי םא רש וב
ק בו. בנ דש םא ני ל וש לו  ד של צנ הנ א מי םא בה ל יון, וש לש על הה לוהנ  אל ק בה לל ין לו חי אי מו של צש ת ענ ה אל אל רש יו, ומנ לה ה עה ה שורה אה מי טש
ים אותו אי מש טנ ה, ומש אה מש טג ד) הנ צנ א מי בה ד (של צנ ים בש חוזי אמ ם הה ל אותה ים בו כה זי ה, אוחמ זל ם הנ עולה הה ך מי א כה ם יהצה אי וש

א. בה ם הנ עולה ב בה עה תש ני ה וש זל ם הנ עולה ב בה עה תש בונו, ני ל רי ב של עה תש הוא ני ם של דה אה ים אותו כש ני דה וש

ים. מי עולה תו לש אה מש טג א מי םא יוצי ל תו, וש בש תוענ ה לש פואה את רש צי מש םא ני ל י א', של לי ם, בש ם בה תל מי טש ני תוב וש ה כה ל זל ענ וש
תוב ם כה יהל לי ם! עמ מה צש ענ או! אוי לש מש טש י ני רי המ ים, של מי עולה ים לש יי חנ רור הנ צש בי קו  בש דש םא יי ל ם, של שה פש ננ ם! אוי לש הל אוי לה
ם לו? אותו רנ י גה חון. מי רש און? סי רה ה די ה זל ר. מנ שה ל בה כה און לש רה יו די הה גו', וש מות וש םא תה ם ל תה עש י תולנ (ישעיה סו) כי

ק בו. בה דש ני ד של צנ הנ

ת ים אל מי ה, ופוגש זל ד הנ צנ ת הנ ים אל מי י פוגש רי םאל, המ מ שש ד הנ צנ ים בש קי בה דש ני ם  ין. אי יהמי ד הנ צנ ים מי אי ל בה אי רה שש יי
ה, אה מש טג ד הנ צנ ק בש בה דש ני י של ן מי כי ל של א. כה בה ם הנ עולה ים בה גומי ה ופש זל ם הנ עולה ים בה גומי ם, פש שה פש ת ננ ים אל מי ם, ופוגש מה צש ענ

גו'. יך וש להל ה' אל ה לנ תה דוש אנ ם קה י ענ תוב (דברים יד) כי כה ה, וש זל ה בה חוז זל כםל אה הנ של
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ם כגלה ך, וש לל מל למםה הנ י שש רי בש די י בש תי לש כנ תנ סש גו'. הי וש יהו  פי ם לש דה ל אה ל עממנ ר, (קהלת ו) כה מנ אה ח וש תנ י פה י יוסי בי רנ
תוב. ם כה עולה אותו הה ם בש דה אה ת הה ים אל ני דה ה של עה שה ה בש זל סוק הנ פה יהו, הנ פי ם לש דה ל אה ל עממנ ה. כה יונה לש ה על מה כש חה ים בש חוזי אמ
םא ל יהו של יל פי בי שש יהו, בי פי ם - לש עולה ת הה מנ קש נו ני מל ים מי מי נוקש ם וש עולה אותו הה ל בש סובי ה של ל מנ כה ין, וש די ל אותו הנ כה
ם לי תנ שש םא תי א, ל לי מה םא תי ש ל פל נל ם הנ גנ ין. וש יהמי ד הנ צנ ים לש יי חנ ד הנ צנ ק לש בנ דש םא ני ל שו, וש פש ת ננ א אותו אל מי טי ר אותו וש מנ שה
י רי המ שום של ים, מי מי עולה ה לש קומה מש עמלות לי ם לנ לי תנ שש םא תי א, ל לי מה םא תי ר ל חי ר אנ בה ים. דה מי י עולה מי עולש ם ולש עולה ה לש ינה די

ר. חי אנ ד הה צנ ה לנ קה בש דש ני ה וש אה מש טש יא ני הי

ל םאכנ םא ת תוב ל כה ת ה', וש יא תועמבנ הי ה, של רה ה זה עמבודה ד לנ בנ לו עה אי ם, כש הל א בה מה טש ני י של ל מי ר, כה מנ ק אה חה צש י יי בי רנ
ף ת. אנ רל חל שות אנ רה ס לש נה כש ני ה וש שה דג קש שות הנ רש א מי ים, יוצי יי חנ ד הנ צנ א מי ה, יוצי רה ה זה עמבודה ד לנ עובי י של ה. מי בה ל תועי כה
םא עוד, ל ת. וש רל חל שות אנ רה ס לש נה כש ני ה וש שה דג קש שות הנ רש א מי יוצי ים, וש יי חנ ד הנ צנ א מי לו, יוצי לה לות הנ כה אמ מנ א בנ מה טש ני י של מי

י א'. לי ם בש ם בה תל מי טש ני תוב וש ן כה כי לה א, וש בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה א בה מה טש ני א של לה אל

ר של אמ ה  מה דה אמ הה מםש  רש תי ר  של אמ כםל  ובש עוף  ובה ה  מה הי בש בנ ם  יכל שםתי פש ננ ת  אל צו  קש שנ תש םא  ל וש כ)  (ויקרא  תוב  כה וש
ם הי ים, וש אי מי ם טש י הי רי המ ה, של רה ה זה י עמבודה די ים עובש מי ענ ת הה א אל מי טנ א? לש מי טנ ה לש ה זל א. מנ מי טנ ם לש כל י לה תי לש דנ בש הי

קומו. מש ק בי בה דש ד ני ל צנ כה ה, וש אה מש טג ד הנ צנ ים מי אי בה

ת ר אל הי טנ רוך הוא לש דוש בה קה יד הנ תי ינו עה ני שה ה של ר לו, זל מנ יו. אה בי עון אה מש י שי בי י רנ ני פש ב לי יהה יושי ר הה זה עה לש י אל בי רנ
ן יוה כי גו'.  וש ם  תל רש הנ וטש ים  הורי ם טש יי ם מנ יכל לי עמ י  תי קש רנ זה וש (יחזקאל לו)  תוב  כה ה של מנ לו, בש ר  מנ ה? אה מל ל, בנ אי רה שש יי
ש קםדל ב)  (ירמיה  תוב  כה של ש,  קםדל או  רש קש ני רוך-הוא  דוש-בה קה בנ ים  קי בה דש ני של ל  אי רה שש יי וש ים,  שי דש קנ תש מי ים  רי הה טש ני של
רוך דוש בה קה הנ ל של אי רה שש ם יי יהל רי שש י. אנ יון לי הש ש תי י קםדל שי נש אנ תוב (שמות כו) וש כה תםה, וש בואה ית תש אשי ה' רי ל לנ אי רה שש יי
תוב כה ק, וש בה דש תי תוב ובו  כה שום של י ה', מי ני אמ דוש  י קה ים כי דםשי י קש ם לי יתל יי הש ם, (ויקרא כו) וי יהל לי ר עמ הוא אומי

לויהה. לש עום הנ דה ל יש ים בנ טי פה שש ל גוי ומי כה ן לש ה כי שה םא עה (תהלים קמז) ל

א נה ימש הי יהא מש עש רנ

ין ה, אי יבה שי יש י הנ מורי ך  ם. כה ת אותה רל תל מנ יא הנ ם הי תה יפה סי א אמ לה ה, אל יטה חי ים שש עוני ם טש ינה ים אי בי גה חמ ונ ים  גי דה
ף יהם, אנ ם בנ יותה יהם חי י הנ גי ה דש יו. מנ מה ל ענ ף אל סי ייאה ע ונ ונ גש יי ם (בראשית מט) ונ הל ר בה מנ אל נל א של לה ה, אל יטה חי ים שש יכי רי צש
ה, נה שש מי י הנ יני ני י) תנ אי נה ים. (תנ תי יהד מי ה, מי נה מל ים מי די רה פש ני ם  אי ה, וש תורה ם בנ יותה ה חי נה שש מי י הנ לי עמ ים בנ מי כה י חמ ידי מי לש תנ
ם הי ם (של דה ל אה בה ים. אמ תי ם מי שוט, הי ים לה עי םא יודש ל ם וש יי מנ עמלו לנ ה ינ שה ינבה בנ לו של ם אי אי יהם, וש י הנ גי דש בו כי רנ תש ה הי בה של
עוף ובש יהם  הנ ת  גנ דש בי דו  רש יי וש א)  (בראשית  בו  ר  מנ אל נל ם,  כגלה מי ה  לה עש מנ לש הוא  ה), של לה עש מנ לש של לו  לה הנ ה,  לה בה קנ י  לי עמ בנ

הנשהמניים.

ים, שי רה קש הנ תוך  ן בש יכם תי הנ יחנ  רי בש הנ ד וש גל נל , כש יחנ רי בה ש  חה דול, נה גה ין הנ ני תנ ים, הנ יני ני תנ ה, הנ נה שש מי י הנ ם מורי אותה של
םא ל ן של טה יד קה מי לש ה תנ זל רו, וש בי ת חמ ענ אל ה, בולי ל זל ה ענ ים זל שי קש ת ומנ לקל חמ ה, ייש מנ נה שש מי י הנ לי עמ ים, בנ יני ני תנ הנ ן של מנ זש בי
סוף) בנ ם (לש הל ר בה מנ אל יהה, נל שש קג ת וש לקל חמ ם מנ הל ייש בה ה וש זל ה לה ים זל וי ם שה ם הי אי ה. וש יתה יהה מי ה, חנ ה ומורל אה הורה יענ לש גי הי

ה. (עד כאן רעיא מהימנא). סופה ה בש בה המ שוהה - אנ רש ה, ופי סופה ב בש הי ת וה (במדבר כא) אל

יענ רי זש ת תנ שנ רה פה

י בי כה שש ל מי ח, (שיר ג) ענ תנ ר פה זה עה לש י אל בי גו'. רנ וש ר  כה ה זה דה לש יה וש יענ  רי זש י תנ ה כי שה אמםר אי ה לי ל מםשל ר ה' אל בי דנ יש ונ
ל אי רה שש ת יי סל נל א כש לה י? אל בי כה שש ל מי ה ענ ה זל יות! מנ הש לי יך  רי יהה צה י הה בי כה שש מי י?! בש בי כה שש ל מי גו'. ענ י וש תי שש קנ ילות בי לי בנ
יהה נל ם בה ים עי מי ענ ר הה אה ין שש ת בי בל יא יושל הי שום של לות, מי גה ל הנ נו ענ מל ת מי של קל בנ רוך הוא, ומש דוש בה קה י הנ ני פש ה לי רה מש אה
ת בל י כואל ני אמ ת, של של קל בנ י מש ני י אמ בי כה שש ל מי ת: ענ רל ת, אומל רל חל ה אנ אה מי ץ טש רל אל ת בש בל יא שוכל הי ל של ענ ר. וש פה עה ת לל בל שוכל וש

נו. מל י מי יא אותי הוצי י, ולש שי פש ה ננ בה המ אה ת של י אי תי שש קנ ה - בי ל זל ענ לות, וש גה ת) בנ בל (שוכל

ים מי ין ענ ה בי ני הי י. של ני נה םא עה ל יו וש אתי רה לו, קש יכה הי א בש לה י אל מי ג עי וי דנ זש הי לש כו  רש ין דנ אי יו, של אתי צה םא מש ל יו וש תי שש קנ בי
גו'. ים וש להי ם קול אל ע עה מנ שה תוב (דברים ד) המ כה יו, של נה א בה לה ת קולו אל ים אל עי ין שומש אי ת, וש בל י יושל ני ים אמ רי חי אמ

יהה הה יו, של נה פה י לש תי מש ענ רנ תש י הי בי כה שש ל מי ל, ענ אי רה שש יי ת  סל נל ה כש רה מש ילות - אה לי י בנ בי כה שש ל מי ר, ענ מנ ק אה חה צש יי י  בי רנ
ל אי רה שש ת יי סל נל ם כש עי ך  לל מל ל הנ ווג של זי מי ינו, של ני שה ך  כה ה. של מה לי ה שש חה מש שי י בש אותי ך  רי בה י ולש חנ אותי מי שנ י לש מי ג עי וי דנ זש מי

ם. עולה אות בה צה מש כות ני רה ה בש מה כנ ה, וש דושה קש ה הנ לה חמ ת ננ שנ רג שו יש ים יהרש יקי די ה צנ מה כנ

י בי ר רנ מנ יהיא. אה י חי בי רנ י וש י יוסי בי י רנ מי עי יו  הה ת לוד, וש רנ עה מש ה) לי חורה סש יהא (בי נש ר קנ פה כש לי ך  יהה הולי א הה בה י אנ בי רנ
ה ישה בי יו מש מותה צש ענ ב בש קה רה ל. וכש אי רה שש ת יי סל נל ל - זו כש יי ת חנ של גו'. אי ה וש לה עש ת בנ רל ל עמטל יי ת חנ של תוב (משלי יב) אי י, כה יוסי
ם, עולה ם בה בםל אותה סש רוך הוא יהכול לי דוש בה קה ין הנ אי ה של רה ה זה י עמבודה די ים עובש מי ענ ר) הה אה ל שש ה של מונה אל לו (זו הה - אי
ם. בםל אותה סש םא יהכול לי ל ם וש דה אה ת הה ים אל קי דוחמ ים של רי דה רש דנ ים וש ם קוצי אותה ם. כש קוץ בה אה ר (ויקרא ב) וה מנ אל נל מו של כש

נות חמ ה מנ מה כנ יהלות וש ה חמ מה כנ ת מי רל בל גש יא הנ הי ל, של אי רה שש ת יי סל נל ל - זו כש יי ת חנ של אי. אי דנ ה ונ ך זל א, כה בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ת סל נל כש ל - זו  יי ת חנ של ד. (ל"ג אי חה כםל אל הנ ת, וש רל אל פש ת תי רל ר עמטל מנ אל נל של מו  - כש ה  לה עש ת בנ רל ם. עמטל עולה ים בה אי צה מש ני של
ים ני ים בה אי רה קש ם ני כגלה ם, וש עולה ים בה יקי די ה צנ מה נות, כנ חמ ה מנ מה יהלות, כנ ה חמ מה ה כנ יאה ך הוצי לל מל ווג הנ זי י בש רי המ ל, של אי רה שש יי
ים, כי יו הולש הה ד של ם) ענ יכל להי ה' אל ם לנ תל ים אנ ני תוב (דברים יד) בה כה מו של ל, כש אי רה שש ת יי סל נל כש לי רוך הוא וש דוש בה קה הנ לש
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ל. אי רה שש ת יי סל נל כש ר בי בה ר דה םאמנ ד י חה ל אל א, כה בה י אנ בי ר רנ מנ אה

י נו. מי רש מנ אה מו של ל, כש יי ת חנ של יא אי הי ל, של אי רה שש ת יי סל נל כש א - זו  צה מש י יי ל מי יי ת חנ של ר, אי מנ אה ח וש תנ א פה בה י אנ בי רנ
י א - מי צה מש י יי ב) מי רה יחנ בו קש גי הה א - לש צה מש י יי ים. (ל"ג מי יהמי ית הנ רי חמ אנ ם בש כל תש א אל צה מש ר יי של ר אמ מנ אל נל מו של א, כש צה מש יי

יד. מי ה תה מה א עי צי מה הי מות ולש לי שש ה בי מה יות עי הש ה לי כל זש יי

ה מה עי קו  בש דש ני םא  ל של ם  אותה ל  כה לש א  לה אל יות!  הש לי יך  רי צה יהה  הה ה  חה קה מי ה?!  רה כש מי ה,  רה כש מי ים  יני ני פש מי חוק  רה וש
בו זש ענ ינ ר ונ מנ אל נל מו של ים, כש רי חי ים אמ מי י ענ ידי ם בי ה אותה ירה גי סש הי ם וש ה אותה רה כש יא מה ה, הי מה ים עי מי לי םא שש ל מות וש לי שש בי
םא ל דושות, של יונות קש לש ים על יני ני ן פש אותה ם מי קו כגלה חמ רנ תש ז הי אה א. וש רה יסש ינד סי ם בש כםר אםתה מש יי ת ה', ונ ל אל אי רה שש י יי ני בש

ה. רה כש ים מי יני ני פש חוק מי רה תוב וש כה הו של ן. זל הל ק בה לל א חי הי יש

ה - זל ה  לה עש ב בנ לי ה  ח בה טנ ר, בה סה םא ילחש ל ל לה שה וש ה  לה עש ב בנ לי ה  ח בה טנ ר, בה מנ אה יו וש רה חמ סוק אנ פה ח בנ תנ יהיא פה י חי בי רנ
ל כה , וש יהה יהדל יד בש קי פש לו הי ן של יי זנ י הנ לי ל כש יג אותו, כה הי נש הנ ם לש עולה ל הה ה ענ ה אותה נה ך מי שום כה מי רוך הוא, של דוש בה קה הנ

ר. סה םא ילחש ל ל לה שה ן וש ל כי ענ ב, וש רה קש י הנ מי ם לוחמ אותה

ינהה מי זש יא הי הו טוב, הי תש לנ מה . גש יהה יל י חנ מי ל יש ע כה םא רה ל הו טוב וש תש לנ מה ר, גש מנ אה יו וש רה חמ סוק אנ פה ח בנ תנ י פה י יוסי בי רנ
ת טוב ענ דנ ץ הנ עי תוב (בראשית ב) וש כה שום של ע, מי םא רה ל לו. וש יכה י הי ני בש לי ך וש לל מל ל הנ יכנ הי ה טוב לש ינה מי זש ם, הי עולה טוב לה
שום . מי יהה יל י חנ מי ם יש הי אוי, של רה ה כה מה ים עי גי וש דנ זש יהה ומי לל ים עה ירי אי ם מש יי מנ שה י הנ מי ם יש אותה ן של מנ זש י טוב? בי תנ ע. מה רה וה
ל כה ה הוא, וש א, יהפל בה י אנ בי ר רנ מנ ע. אה םא רה ל הו טוב וש תש לנ מה ן - גש מנ אותו זש ה, ובש יר לה אי ים ומי יי ה חנ חנ לה ים שולי יי חנ ץ הנ עי של

ל. אי רה שש ת יי סל נל ל כש רו ענ מש אל ים נל סוקי פש הנ

רוך דוש בה קה הנ ינו של ני י שה רי ר, המ מנ א אה חה י אה בי ר. רנ כה ת זה דל ה, יולל לה חי ת תש ענ רנ זש ה מנ שה ינו, אי ני . שה יענ רי זש י תנ ה כי שה אי
ר מנ ר? אה כה ת זה דל ה יולל לה חי ת תש ענ רנ זש ה מנ שה ר אי ה אומי תה אנ ה, וש בה קי יא נש ם הי ר אי כה יא זה ם הי יא אי הי ה הנ פה טי ל הנ ר ענ זנ הוא גה
ה, ין בה חי בש מנ שום של ה, ומי בה קי ל נש ה של פה ין טי ר ובי כה ל זה ה של פה ין טי ין בי חי בש רוך הוא מנ דוש בה קה הנ אי של דנ י, ונ י יוסי בי רנ

ה. בה קי ר או נש כה ילה זה הש ם תי יהה אי לל ר עה גוזי

יהה ך הה ה כה זל סוק הנ פה א) הנ לה ה? (אל דה לש יה תוב וש כה ת, של דל ת יולל ענ רנ זש מנ ן של יוה י כי כי ר - וש כה ה זה דה לש יה א, וש חה י אה בי ר רנ מנ אה
י, י יוסי בי ר רנ מנ ה? אה דה לש יה וש יענ  רי זש י תנ ה כי ה זל ר) מנ כה ילה זה הש יי וש יענ  רי זש ר. (תנ כה ה זה דה לש יה ר וש הנ י תנ ה כי שה יות: אי הש לי יך  רי צה
ה שה ן - אי ל כי ענ ר, וש כה ילה זה הש ם יי ה אי לה לוד של יי א הנ לה יהה אל פי ה בש ין לה ה, אי ידה מולי יום של ד הנ ת ענ רל בל ענ תש מי יום של ה, מי שה אי

ר. כה ה זה דה לש יה יענ וש רי זש י תנ כי

ל שה ם. מה עולה דוש בה קה ך הנ לל מל י הנ עמשי ים מנ בי ה רנ מה יך ה', כנ עמשל בו מנ ה רנ ח, מה תנ יהה פה קי זש י חי בי . רנ יענ רי זש י תנ ה כי שה אי
ך דו. כה בנ ד לש חה אל ד וש חה ל אל א כה יוצי ך  ר כה חנ אנ ת, וש חנ ם אנ ענ פנ ם בש ע אותה רנ זה ד, וש ים ינחנ עי רה ה זש מה כנ יהדו  ח בש קנ לה ם של דה אה לש
ד חה ל אל כה או  יהצש ך  ר כה חנ אנ ם, וש ע אותה רנ זה ד וש כםל ינחנ ל הנ טנ ה נה מה כש חה ה, ובש מה כש חה יו בש עמשה ה מנ שה הוא עה רוך  בה דוש  קה הנ

. יתה שי ה עה מה כש חה ם בש תוב (תהלים קד) כגלה כה הו של נו. זל מנ זש ד בי חה אל וש

הו ה. זל מה כש חה ים בש תומי ם סש כגלה דוש, וש קה ך הנ לל מל י הנ עמשי ים מנ בי ה רנ מה יך ה', כנ עמשל בו מנ ה רנ א, מה בה י אנ בי ר רנ מנ אה
י פי לנ ים כש דועי יש ים  ילי בי שש א בי לה ה אל חוצה ים הנ אי םא יוצש ל וש ה,  מה כש חה ים בש לולי ם כש . כגלה יתה שי ה עה מה כש חה ם בש תוב כגלה כה של
ה מה כש חה ם בש ה - כגלה ל זל ענ ן, וש כונה תש ה יי בונה תש תוב (משלי כד) ובי כה הו של ים. זל ני קש תנ תש ני כםל וש ים הנ עמשי ם ננ שה ה, ומי ינה בי הנ

ה. ינה בי , בש יתה שי עה

ים לי חה נש ל הנ ר (קהלת א) כה מנ אל נל מו של א, כש לי מנ תש כםל מי ם הנ שה מי ל, של אי רה שש ת יי סל נל ץ - זו כש רל אה ץ. הה רל אה ה הה אה לש מה
דות ה תולש לל תוב (בראשית ב) אי כה של הו  ך. זל ר כה חנ ם אנ ה אותה יאה יא מוצי הי - של ך  נל יה נש גו'. קי וש יהם  ל הנ ים אל כי הםלש

ך. נל יה נש ץ קי רל אה ה הה אה לש ך, מה שום כה ם. מי אה רה ה' בש ם, בש אה רש בה הי ץ בש רל אה הה ם וש יי מנ שה הנ

יו לה ת עה רל עורל תש לו, מי של דוש  צון קה רה ה) בש נה וה כנ (בש תו  בה קי נש ג בי וי דנ זש הי לש ש  די קנ תש הי א לש ם בה דה אה ה של עה שה ה, בש אי םא רש ב
י ני יונות בש רש ל הל ה ענ נל מג מש ד הנ חה יחנ אל לי שה רוך הוא לש דוש בה קה ז הנ רומי ה, וש בה קי ר ונש כה ה זה לולה ה, כש דושה ת) קש רל חל רוחנ (אנ
ה לה יש לנ הנ תוב (איוב ג) וש כה של הו  קםד אותו. זל פש קום יי ה מה יזל אי לש לו  יענ  , ומודי רוחנ הה ה  אותה יהדו  יד בש קי פש ם, ומנ דה אה הה
ה ת אותה יד לו, אל קי פש רוך הוא מנ דוש בה קה הנ י. וש לוני פש ר מי בל ה גה ה: הםרה נל מג אותו מש ר לש מנ ה אה לה יש לנ ר. הנ בל ה גה ר הםרה מנ אה

. שוהה רש ה פי ני הי יד, וש קי פש מנ ה של ל מנ , כה רוחנ הה

אותו ל), בש די גנ תש א (הי רה בש ם ני לל אותו צל ה, בש לה עש מנ נו לש יוקש דש ד בי עומי ה, אותו של מה ד עי חה ם אל לל צל , וש ת רוחנ דל ז יורל אה
ם א עי צה מש ה ני זל ם הנ לל צל הנ עוד של יש. בש אי ך  לל הנ תש ם יי לל צל ך בש תוב (תהלים לט) אנ כה הו של ה. זל זל ם הנ עולה בה ך  ם הולי לל צל
ם ם הי יי ננ ה, ושש זל ם הנ עולה ד בה ם עומי דה מו אה א עי צה מש ד (ני חה אל ים כש רי בש חנ תש מי ה, של זל ם הנ עולה ד בה לו עומי ם של לל צל ם, בנ דה אה הה
י ני ת בש יר אל הי זש מנ ך  לל מל למםה הנ ד. ושש ים ינחנ רי בה חג מש ם של ם הי יי ננ א, ושש בה ם הנ עולה ד בה ד) הוא עומי חה אל ים כש רי בש חנ תש מי של

ם. יי ננ ים, שש לי לה צש סו הנ נה יום וש יהפוחנ הנ ד של ר, (שיר ב) ענ אומי ם וש דה אה הה

םאל מ שש ד הנ צנ מי ים  פי שה כש ף  שי כנ לש ים)  רוצי (של ים  עי יודש של ם  אותה אנו, של צה מה אי  דנ מש שש ל אנ ים של פי שה כש ר הנ פל סי ובש
ים ני קה תג מש ים של רי בה ם דש ר אותה םאמנ י לו, וש ים של מי לה צש ם הנ או אותה רש יי קום של מה ר או בש ני אור הנ ם, יהקום לש הל ק בה בי דה הי ולש
( יענ בי ינשש (וש ין  מי זש ינ וש ם,  הל לה של ים  אי מי טש הנ מות  שי בנ ים  אי מי טש ים  די דה צש ם  אותה לש ם  הל לה א  רה קש יי וש ים,  פי שה כש הנ ם  אותה לש
שות רש א מי יש יוצי אי אותו הה ם, וש תה וה צש מי ם לש הל צונו לה רש ן בי קי תנ תש הוא מי ר של םאמנ י א, וש קורי ם של אותה לו לש ים של מי לה צש הנ
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ר. חי אנ ד הה צנ ן לנ דונו נותי קש בונו, ופי רי

י רוחות, תי ים שש אי רש ני ים,  מי לה צש לנ ם  ) אותה יענ בי ינשש (וש ין  מי זש ינ וש ר  םאמנ י הוא  ים של פי שה ל כש ים של בורי ם די אותה ובש
יב יטי הי לש ים  רי בה ודש ע  רנ הה לש ים  רי בה דש לו  ים  יעי ומודי ם,  דה אה י  ני בש ל  של ה  אל רש מנ בש לו  של ים  מי לה צש ם  אותה בש ים  ני קש תנ תש ומי
ים ני קש תנ תש לו, ומי לה ים הנ מי לה צש ים בנ לי לה כש ו ני שה כש ל גוף, ענ ל של לה כש לו בי לש כש םא ני ל רוחות של י הה תי לו שש אי ים. וש דועי ים יש ני מנ זש לי

א. מי טה ד הנ צנ ן לנ דונו נותי קש בונו, ופי שות רי רש א מי יוצי הו של זל ע, וש רנ הה ים לש רי בה ם דש דה אה ים לו לה יעי ם ומודי הל בה

מותו כש ר של חי ר אנ בה יך, או דה רי םא צה ל ר, של חי אנ ד הה צנ לנ ידו  קי פש הנ ת ולש יי בנ י הנ לי רםק כש זש ם לי דה אה סור לה ה, אה אי םא רש ב
םא ן ל מנ זש אותו  ל אותו, ומי בי קנ הוא לש ר הנ בה דה ים לנ ני זגמה ים מש לי לה כש י הנ רי ה שומש מה י כנ רי המ ל אותו), של בי קנ לש יתו  ל בי (של
ר חי אנ לו, לש יון של לש על טוב הה ל אותו הנ צונו ענ רש ין בי מי זש מנ י של ן מי כי ל של ר. כה חי ד אנ צנ י הוא מי רי המ כות, של רה יו בש לה ים עה שורי

ין אותו. מי זש הי אותו של י הוא מי רי המ ר, של חי אנ ד הה צנ לנ וש

רוחנ ה  ה אותה אה ים לו, בה ני נותש יון של לש על ם הה לל צל הנ ה, אותו  זל ם הנ עולה ן הה את מי צי ם לה דה אה י הה מי ים יש בי רי קש של וכש
ז ים. אה מי עולה ם לש דה אה ר לה םא חוזי ל ך לו, וש הולי ן בו וש קי תנ תש ם, ומי לל צל ת אותו הנ לל נוטל ל יום, וש כה ה בש ק בה בה דש יהה ני הה ה של עה רה

כםל. ן הנ ה מי חל דש י הוא ני רי המ ע של יידנ

ת ה אל רואה ץ, וש רל אה ל הה ן של דל עי ן הה גנ ת לש דל ה, יורל זל ם הנ עולה בה ס לו  ני כה הי ת לש דל ה יורל מה שה נש הנ ה של עה שה ה, בש אי םא רש ב
ים עי שה רש הה ת  אל ה  רואה וש נםם,  יהי גי לנ ת  כל הולל ך  כה ר  חנ אנ שורות.  ים שורות  די עומש ים  יקי די צנ הנ רוחות  ל  של ם  בודה כש
ד , ענ יהה לל ד עה עומי דוש  קה ם הנ לל צל הנ אותו  דות, וש עי ה  ים בה ידי עי כםל מש ם. ובנ יהל לי ים עמ מי חמ רנ םא מש ל וש י,  ונ י  ונ ים  חי צווש של

ם. עולה את לה יוצי של

ם לל צל בש ך  ר אנ מנ אל נל של מו  ה, כש מה ל עי די גנ תש ה, ומי מה ף עי תי תנ שש ם, ומי לל צל הנ אותו  ה  ן לה מי דנ זש ם, מי עולה את לה יוצי של כש
מול י תש תוב (איוב ח) כי כה הו של ים בו. זל לויי ם ותש דה אה י הה מי ים) יש אי צה מש ים (ני פי תש תנ שש ם מי לל צל אותו הנ יש. ובש ך אי לל הנ תש יי
םא ה, ל ידה מולי יום של ד הנ ה ענ שה אי ת הה רל בל ענ תש מי יום של אי. ומי דנ ינו ונ ל יהמי י צי ץ. כי רל י אה לי ינו עמ ל יהמי י צי ע כי דה םא ני ל נו וש חש ננ אמ
תוב (תהלים כה הו של ים. זל יוני לש ם על ה הי מה כנ ים וש דולי ם גש ה הי מה רוך הוא כנ דוש בה קה י הנ עמשי ת מנ ם אל דה י אה ני ים בש עי יודש

גו'. יך ה' וש עמשל בו מנ ה רנ קד) מה

ים די רה פש ך ני ר כה חנ אנ ה, וש בה קי ר ונש כה אות זה אות, יוצש יוצש של ה, וכש בה קי ר ונש כה לולות זה ם כש עולה ל רוחות הה ה, כה אי םא רש ב
כםל, ד בנ חה ן) אל ול גה ווג (בש זי ים בש רי בש חנ תש ת זוגו, ומי בנ נו  יש הנ ד. וש ים ינחנ גי וש דנ זש מי ך  ר כה חנ ם, אנ דה אה ה הה ם זוכל ם, אי יהל כי רש דנ בש
את יוצי ם של דה אה ה רוחנ הה ה? אותה ינה מי ה לש ה זל ה. מנ ינה מי יהה לש ש חנ פל ץ נל רל אה א הה תוב (בראשית א) תוצי כה גוף, של רוחנ וש

ה לו. דומה ווגו של זי

ה נה מל י מי רי המ אי, של דנ ץ ונ רל אה א הה . תוצי שוהה רש ה פי ני הי ץ, וש רל יות אה תי חש תנ י בש תי מש קנ ר רג מנ אל נל מו של ץ? כש רל אה ה הה ה זל ומנ
תוך ר בש של ץ אמ עי י הה רי פש תוב (שם ג) ומי כה הו של אשון, זל רי ם הה דה ל אה נו, זו רוחו של רש אנ בי מו של יהה, כש ש חנ פל ים נל אי יוצש
יענ רי זש י תנ ה כי שה נו אי יש ינו, הנ ני ה שה שה אי תוך הה ר בש של ן - אמ גה תוך הנ ר בש של רוך הוא. אמ דוש בה קה ה הנ ץ - זל עי י הה רי פש ן. ומי גה הנ
ים אי יוצש מו של ים כש רי בש חנ תש םא מי ל מו לו, של רש ם גה הי ם, של עולה ך הה רל י דל פי ה כש בה קי ר ונש כה ל זה םא כולי ל תוב. וש ר כה כה ה זה דה לש יה וש

ה זוגות. לה עש מנ לש מי

ד ה, ענ לה עש מנ לש ים מי אי יוצש של ים כש די רה פש ני ן  ל כי ענ וש הוא,  רוך  בה דוש  קה לנ או  טש חה ווגו  זי וש אשון  רי ם הה דה אה שום של מי
נו, מל ה מי ים אותה ידי רי פש םא - מנ ם ל אי תו, וש ים לו זוגה ני ם, נותש דה ה אה ם זוכל רוך הוא. אי דוש בה קה י הנ ני פש לי צון מי ילה רה הש יי של
ה ה זל ם. מנ דה אה י בה םא יהדון רוחי תוב (שם ו) ל ה כה ל זל ענ אוי. וש רה םא כה ל ים של ני ים בה ידי ר, מולי חי אנ לש ה  ים אותה ני נותש וש
ר, כה ה זה דה לש יה תוב וש ה כה ל זל ענ ד. וש דונו ינחנ םא יי אות זוגות, ל יוצש י רוחות של תי ן שש יות! אותה הש יך לי רי יהה צה י? רוחו הה רוחי

מו. רש ם גה הי ם, של עולה ך הה רל י דל פי ה כש בה קי ר ונש כה ל זה םא כולי ל וש

ר, כה ה זה דה לש יה ל וש בה ים. אמ די רה פש ך ני ר כה חנ אנ ד, וש ים ינחנ לולי ה כש בה קי ר ונש כה כםל, זה י הנ רי המ ך, של םא כה ר, ל מנ ר אה זה עה לש י אל בי רנ
ד ט צנ ר שולי יותי םאל, של מ שש ד הנ צנ ר מי כה זה ה וש בה קי ד נש חה אל ים בש לולי ה, כש בה קי ד נש לי ם תי אי ין. וש יהמי ד הנ צנ ד מי ים ינחנ לולי כש
םאל, מ שש ד הנ צנ ה מי בה קי נש ן הנ א מי יוצי ר של כה זה ז אותו הנ אה ט, וש םא שולי ל ין של יהמי ע בנ נה כש ר ני כה זה הנ ין, וש יהמי ד הנ ל צנ םאל ענ מ שש הנ
נו מל את מי יוצי ה של בה קי נש הנ ט, וש ין, הוא שולי יהמי תוך הנ א מי יוצי ר של כה זה ל הנ בה ר). אמ כה א זה רה קש םא ני ל ה (וש בה קי מו נש יו כש כה רה ל דש כה

ר. כה ה זה דה לש יה תוב וש ן כה ל כי ענ ט, וש םא שולי םאל ל מ שש ד הנ י צנ רי המ ת, של ענ ננ כש ני

שות, פה ים נש אי רה קש םא ני ם, ל ה אותה יאה מוצי יום של הנ ם. ומי עולה ת בה חנ ם אנ ענ פנ ים בש אי בות יוצש בה ים ורש פי לה ה אמ מה כנ וש
גו'. ים וש ת יהמי לשל ים יום ושש לשי תוב ושש כה נו של יש ים. הנ ה יהמי לשה ים ושש לשי ה הוא? שש מה כנ גוף. וש בות בנ ינשש תש ן מי הי ד של ענ
ים יהמי ת הנ ענ בש ל שי כה ה, וש ר בה שי קנ תש הי יהה רוחות לש לל ים אי סי נה כש םא ני ים ל ת יהמי ענ בש ל שי י כה רי המ ים, של ת יהמי ענ בש ה שי אה מש טה וש

מו. ת אי חנ ים תנ ת יהמי ענ בש יהה שי הה תוב (ויקרא כב) וש ז כה אה ה, וש קומה ת מש םא אל צ מש גוף לי ת בנ כל רוחנ הולל לו הה לה הנ

. רוחנ ובש גוף  בש ר,  כה זה ובש ה,  מה עי ר  שי קה הי ולש ה  ירה בי גש הנ י  ני פש לי אות  רה הי לש גוף  הנ וש רוחנ  ים הה רי י חוזש יני מי שש יום הנ ובנ
לו ים? אי ה עושי ים מה ה יהמי לשה גוף. ושש רוחנ בנ ב הה ינשי תש תי ה, של רה הר י טה מי )דש ל (בי ב ענ שי ים תי ת יהמי לשל ים יום ושש לשי ושש
ים לשי ן - ושש ל כי ענ ים, וש יהמי ר הנ אה שש בי גוף כש ה בנ דורה ת מש ה אל מה םא שה רוחנ ל הה ב, וש ינוק כואי תי לנ ה, של ילה מי י הנ מי ת יש לשל שש

ה. רה הר י טה מי דש ב בי שי ים תי ת יהמי לשל יום ושש

א בה ם של ר דה חנ ם אנ ה, דה ילה י מי מי דש לו  ה - אי רה הר י טה מי דש ה. בי רה הר י טה מי יש ך  ר כה חנ אנ ה, וש אשונה רי ה בה רה הר י טה מי דש בי
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ה רה הר ה, טה רה הר י טה מי דש ב בי שי תוב תי כה הו של לו. זל לה ים הנ יהמי ל הנ ים כה מי ם דה ר אותה רוך הוא שומי דוש בה קה הנ ינוק, וש תי הנ מי
ה רה הר י טה מי ם. דש תה ה סש רה הר א טה לה ה, אל ירה בי גש ל הנ ה של רה הר טה ר הנ םאמנ םא ת ל ה, של רונה חמ אנ "א הה יר הי כי זש םא הי ל וש ם,  תה סש

לו. לה ר הנ טםהנ י הנ מי ים יש אי רה קש ני

א נה ימש הי יהא מש עש רנ

יון, לש על ש. סוד  קםדל ית הנ רי ת בש ילנ מי ים  יהמי ה  נה מם שש לי מול  לה זו  ה  וה צש תו. מי לה רש עה ר  שנ מול בש יי י  יני מי שש יום הנ ובנ
י סוד רי המ א, של טש י חי אי רש ם יי יו, אותה אה רי ם יש אותה י? לש מי ם. לש יעה הודי יתו לש רי יו ובש אה ירי תוב (תהלים כה) סוד ה' לי כה של
ה מה כנ בש ר  אי בה תש ני וש שוהו,  רש פי י  רי המ דוש  קה הנ ית  רי בש הנ סוד  ת  אל וש ם.  הל לה ק  רנ לות,  גנ לש אוי  רה םא  ל דוש  קה הנ ית  רי בש הנ

קומות. מש

ר שנ מול בש י יי יני מי שש יום הנ תוב ובנ כה דוש, של קה ם הנ עה ל הה כה ם, לש עולה ל הה יוב ענ ים הוא חי ה יהמי נה מם שש ה לי סוד זל וש
יר עמבי הנ ית לש רי בש הנ ת אותו  ילנ גות, ומי רה דש ל הנ כה י לש יני מי הוא שש ש, וש קםדל ית הנ רי אות בש הו  י - זל יני מי שש תו. יום הנ לה רש עה

ית. רי בש י הנ ני פש לי ה מי לה רש ה עה אותה

רוך בה דוש  קה ית, הנ רי בש י הנ ני פש לי ה מי לה רש עה הה ה  יר אותה עמבי הנ לש דוש  קה ם הנ עה ים הה סי נש כנ תש מי ן של מנ זש הנ אותו  י בש רי המ של
דוש. קה ית הנ רי י בש ני פש לי ה מי לה עש מנ ה לש לה רש עה ה הה ת אותה יר אל עמבי הנ אי לש דנ ה ונ לל גנ תש לו ומי יהא של לש מנ פה ל הנ ת כה ס אל ני כנ הוא מש
ה לה רש עה ה הה ית אותה חי דש ן ני מנ אותו זש ה. ובש לה עש מנ ה לש עמשל ים מנ רי עורש ה, מש טה מנ ים לש ל עושי אי רה שש יי ים של עמשי מנ ל הנ י כה רי המ של
תוכו, ה בש לה רש עה ה הה רות אותה שש הנ ר לש פה ם עה ד עי חה י אל לי ה כש לה רש עה ה הה אותה ים לש יני קי תש ה, ומנ לה עש מנ דוש לש קה ם הנ עה ל הה כה מי

יך. יל י חנ מי ל יש ל כה םאכנ ר ת פה עה מו. (בראשית ג) וש חש ר לנ פה ש עה חה נה תוב (ישעיה סה) וש כה סוד הנ בש

קומו זו, ומש ית הנ רי בש הנ מי ים אותו  ירי עמבי מנ ב של גנ ל  ף ענ הוא. אנ קום הנ מה יון בנ זה הםג בי נש לי יך  רי םא צה ל אן של כה מי
רוך דוש בה קה ם, הנ דה אה י הה ני פש לי ר מי ערבנ הוא הה ש הנ חה נה הנ ר של חנ י אנ רי המ ה) של ני הי ר, (של פה זו הוא עה ית הנ רי בש הנ ד מי רה פש ר ני של אמ כנ
יר אותו עלבי הל של רוך הוא כש דוש בה קה הנ ן של יוה כי יך. וש יל י חנ מי ל יש ל כה םאכנ ר ת פה עה תוב וש כה ר, של פה עה דורו בל ת מש ם לו אל הוא שה
ה, לה רש עה ת הה ים אל ירי עמבי מנ של ים כש יכי רי נו צש ש אה מה ן מנ ול אותו גה ך בש ין אותו, כה קי תש הי ר וש פה עה דורו בל ם מש ם, שה דה י אה ני פש לי מי

לו. דור של מה ילה בו הנ הש יי ר של פה ה עה ין לה קי תש הנ לש

י פי נש ת כנ חנ יסו תנ ני כש הנ ב, לש לי צון הנ רש ה, בי חה מש שי רוך הוא, בש דוש בה קה ן לנ בה רש ן קה יב אותו בי רי קש הנ יך לש רי ם צה דה ל אה כה
צון. רה ל בש בי קנ תש יי ם של לי ן שה בה רש הוא קה רוך הוא של דוש בה קה י הנ ני פש ב לי שה חש נל ה, וש ינה כי שש הנ

י יני מי שש יום הנ ומי תוב  כה ים, של יהמי ה  נה מם שש לי ה  זל וש ים,  יהמי ה  נה מם שש לי ה  זל ה.  מה הי בש ן הנ בנ רש קה מו  ה, כש זל ן הנ בה רש קה הנ וש
ה צל ה יירה ז זל ת, אה חנ ת אנ בה יו שנ לה ת עה רל עובל ן של יוה ת. כי חנ ת אנ בה יו שנ לה ת עה רל עובל ה של זל ה? בה צל ה יירה מל ה. בנ צל ה יירה אה לש הה וה
כםל הוא ן הנ ל כי ענ ש, וש קםדל ית הנ רי ת, סוד בש בה שנ ה הנ ל אותה ן אל מי דנ זש ני ק וש בה דש ני שום של ה? מי מה ן. לה בה רש קה ה לש זל ן, וש בה רש קה לש

יון. (ע"כ רעיא מהימנא). לש סוד על בש

זון ך מה לל מל ית הנ בי ת מי לל ל נוטל אי רה שש ת יי סל נל יום כש ל יום וה כה ה, בש אי םא רש גו'. ב ש וש דה קש מי ל הנ אל ע וש גה םא תי ש ל ל קםדל כה בש
ים לשי ר שש חנ ן רוחות. אנ גוף אותה בות בנ ינשש תש מי ד של ענ ה, של לל אי ט לש רה ה, פש שה דג קש ם בי ה אותה נה זה ם וש דה אה י הה ני רוחות בש לש
יא הי מו של ם. כש עולה י הה ני ר בש אה שש גוף כי רות בנ שה קש רוחות ני י הה רי המ ל יום, של ם כה יהל לי ה עמ יחה גי שש יא מנ ים הי ה יהמי לשה ושש

ם. יהל לי יחנ עמ גי שש הנ ע, לש גה םא תי ש ל ל קםדל כה ים. בש מי לה שש ני ד של ה, ענ גון זל יו כש עמשה ל מנ ך כה ם, כה לי קום שה מה א בש לה ה אל םא שורה ל

ד חה ל אל ל כה כםל, ענ ן הנ ל כי ענ ע. וש נה כש ין ני יהמי הנ ט, וש םאל שולי מ שש ד הנ ר צנ יותי נו, של רש אנ בי של מו  ד. כש לי ה תי בה קי ם נש אי וש
א צה מש ני ין, וש יהמי מו הנ ך כש ב כה ינשי תש ינו מי םאל אי מ שש י הנ רי המ גוף, של רוחנ בנ ר הה שי קה הי ר לש כה זה ן הנ ה מי בה קי נש ה הנ חוקה ם, רש יי ננ שש

ף. תםקל ר בש יותי

ין אי וש ך  תל לש ין בי י אי ה' כי דוש כנ ין קה ח, (שמואל-א ב) אי תנ ה פה הודה י יש בי גו'. רנ ר וש כה ה זה דה לש יה וש יענ  רי זש י תנ ה כי שה אי
ין צור אי ה'. וש תוב כנ כה שום של ר, מי חי דוש אנ ייש קה ע של מה שש ה', מנ דוש כנ ין קה ה, אי של ה קה זל סוק הנ פה ינו. הנ אלהי צור כי

ר. חי ייש צור אנ ע של מה שש ינו, מנ אלהי כי

ין ישי די ר קנ אמנ תוב (דניאל ד) ומי כה ה, של לה עש מנ ים לש דושי ם, קש ים הי דושי ה קש מה כנ ה', של דוש כנ ין קה אי, אי דנ א ונ לה אל
ה ה'. ומה ים כנ דושי םא קש ל ים, וש דושי ם קש כגלה יו. וש הש ים תי דםשי תוב (ויקרא יט) קש כה ים, של דושי ם קש ל הי אי רה שש א. יי תה לש אי שש
ה שה דג קש י הנ תי לש רוך הוא בי דוש בה קה ת הנ שנ דג א קש לה ך? אל תל לש ין בי י אי ה כי ה זל ך. מנ תל לש ין בי י אי תוב כי כה שום של ם? מי ענ טנ הנ
ין ך, אי תל לש ין בי י אי כי הו  זל וש ך,  תל לש ים בי דושי ם קש ינה ם אי ל הי בה ם. אמ הל לה ה של שה דג קש ת הנ אל יך  רי םא צה הוא ל ם, של הל לה של

ך. תל לש ם בי הל לה ה של שה דג קש הנ

חנ נופי ה, וש ין אותה קי תש ה ומנ תוך צורה ה בש ר צורה רוך הוא צה דוש בה קה הנ , של רוהה אמ בי מו של ינו. כש אלהי ין צור כי אי וש
א צור, (ישעיה נא) רה קש ני ינו - ייש צור של אלהי ין צור כי אי ר וש חי ר אנ בה ם. דה עולה יר הה וי אמ ה לנ יא אותה ים, ומוצי יי רוחנ חנ
ים צור, אי רה קש ם ני כגלה ב. וש חםרי צור בש ל הנ ם ענ יך שה נל פה ד לש י עםמי ני נש צור. הי יתה בנ כי הי ם. (שמות יז) וש תל בש צנ ל צור חג יטו אל בי הנ

כםל. ל הנ כות ענ לש מנ הנ טון וש לש שי לו הנ ינו, של אלהי ם כי כגלה ין צור בש אי וש

ד ה. ענ תורה עמסםק בנ ה לנ לה יש לנ צות הנ חמ מו בנ א. קה בה י אנ בי י רנ ני פש ד לי חה ה אל לה יש ים לנ בי יו יושש א הה חה י אה בי רנ יהיא וש י חי בי רנ
י ני עו שש מש ם שה יי תנ ינש יר אורו. בי תי סש ר ומנ חי ב אנ כוכה ים בש מי עה לש פש ה שה כל יהה מנ הה ד של חה ב אל או כוכה ה, רה חוצה או הנ יהצש של
סו נש כה ר: הי אומי יז וש רי כש הוא מנ קול הנ הנ ה, וש טה מנ ד לש חה קול אל ה, וש לה עש מנ פון לש ד צה צנ ד לש חה ים, קול אל די דה י צש ני שש קולות בי
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ענ עמשי תנ שש הי ן לש גה ייל בנ טנ ס לש נה כש רוך הוא ני בה דוש  קה ה, הנ תוחה ה פש בה קי ל נש רות של מש תנ שש ו הי שה כש ם, ענ כל קומש מש סו לי נש כנ תש הי וש
ך. כנ שה קול וש ר אותו הנ בנ ן. עה גה בנ ים של יקי די צנ ם הנ עי

יא ן) הי מנ ל (זש אי רה שש ת יי סל נל ל כש רות של עורש תש הי צון, של ת רה אי עי דנ ה ונ ני רו, הי מש יהיא. אה י חי בי רנ א וש חה י אה בי רנ רו  זש חה
דוש קה ם הנ ל עי אי רה שש ת יי סל נל ה כש ת לה ענ פנ שש ת) מג רל בל חנ תש םא (מי אי ל דנ א, ונ חה י אה בי ר רנ מנ דוש. אה קה ך הנ לל מל ם הנ ר עי בי חנ תש הי לש

יו. לה ה אי לה ח של בנ של תוך הנ ה ומי ירה תוך שי א מי לה רוך הוא אל בה

ך לל מל ט הנ יושל נו, (אסתר ה) ונ רש מנ אה מו של ר כש בה דה סוד הנ ד, וש סל ל חל ך חוט של לל מל ה הנ יט לה ר, ומושי בםקל א הנ בה ד של ענ
ל כה ה, ולש א לה לה ה, אל ת זל ך אל לל מל יט הנ ה מושי דה בנ ה לש לה ר של םאמנ ל ת אנ גו'. וש יהדו וש ר בש של ב אמ הה זה יט הנ בי רש ת שנ ר אל תי סש אל לש

בו. ד. יהשש ר ינחנ בי חנ תש ני םא וש ה. ב מה ים עי רי בש חנ תש מי ם של אותה

ח תנ ה פה מה גו'. לה וש דו  בנ ם לש דה אה יות הה םא טוב הל ים ל להי ר ה' אל םאמל י ר, (בראשית ב) ונ מנ אה א וש חה י אה בי ח רנ תנ פה
םא תוב ל כה ד, וש רי פה הי ם לש דה יד אה תי עה שום של י, מי ני שי י טוב בנ תוב כי םא כה ה ל ל זל ענ ר, של אי בה תש ה ני ני א הי לה ך? אל סוק כה פה הנ

דו. בנ ם לש דה אה יות הה טוב הל

ר ה אומי תה אנ א, וש רה בש ים ני צופי רש ם דו פנ דה ינו, אה ני שה ם. וש אה רה ה בש בה קי ר ונש כה תוב (שם ה) זה י כה רי המ יהה? ונ דו הה בנ י לש כי וש
ה תה יש הה שום של דו, מי גש נל ר כש זל עי ה לו  תה יש םא הה ל תו, וש בה קי ם נש ל עי די תנ שש םא הי ל א של לה דו?! אל בנ ם לש דה אה יות הה םא טוב הל ל

דו. בנ ם לש דה אה יהה הה ז הה אה חור, וש אה ד מי יו ינחנ הה דו, וש צי בש

דוש קה ה הנ שה ה עה ים. מל ני פה ים בש ני ה פה ם זל ה עי ק זל בי דה הי יו, לש נה ד פה גל נל דו? כש גש נל ה כש ה זל דו. מנ גש נל ר כש זל עי ה לו  עלשל אל
לו, ה של בה קי נש ת? זו הנ חנ ה אנ ה זל יו. מנ עםתה לש צנ ת מי חנ ח אנ קנ יי תוב ונ כה הו של נו, זל מל ה מי בה קי נש ל הנ טנ נה ר אותו וש סי רוך הוא? ני בה
יו נה ד פה גל נל יות כש הש ה לי יא אותה בי הי ה, וש לה כנ ה כש ינה קי תש ם, הי דה אה ל הה הה אל יאל בי יש י. ונ תי מה י תנ תי יא יונה ת הי חנ ר אנ מנ אל נל מו של כש
מו קה ם, וש יי ננ לו שש ך עה ר כה חנ דו. אנ בנ ם לש דה אה יהה הה דו, הה צי ה בש בה קי נש ה הנ בוקה ה דש תה יש הה עוד של ים. ובש ני פה ים בש ני ירות פה אי מש הנ

ד. ע ינחנ בנ של

תוב (שם א) כה הו של ם, זל ך אותה רנ רוך הוא בי דוש בה קה ם, הנ דה ל אה צל ה) אי נה קש תנ תש הי ה (של סה נש כש ני ה של עה שה ה, בש אי םא רש ב
ים כי רש בה תש מי ן של יוה ה, כי לה כנ ן וש תה נו, חה דש מנ אן לה כה כות. מי רה ע בש בנ של ה בש לה כנ ת הנ ך אל רי בה מש ן של זה חנ ים, כש להי ם אל ך אםתה רל בה יש ונ

ה. לה עש מנ לש א של מה גש מו דג ד, כש ים ינחנ קי בה דש כות, ני רה ע בש בנ של בש

יות שג י רש תי ה שש יהכול עושל בש ווג, (כי זי ת הנ ם אל ה פוגי ני ר, הי חי ל אנ ל של ה של שה ם אי ר עי בי חנ תש הי א לש בה י של ן, מי ל כי ענ וש
הוא ן של מנ זש ים ובי מי חמ רנ הוא בש ן של מנ זש דו, בי בנ רוך הוא לש דוש בה קה ם הנ ל עי אי רה שש ת יי סל נל ל כש ווג של זי י הנ רי המ ה) של לה עש מנ לש
ה ל זל ענ ל, וש אי רה שש ת יי סל נל כש רוך-הוא ובי דוש-בה קה ר בנ קי שנ לו מש אי ר, כש חי ל אנ ה של שה אי ר לש בי חנ תש מי י של ה, מי אי םא רש ין. ב די בש
תוב (ישעיה כה הו של ם. זל עולה ן הה ק מי לי תנ סש יי ד של לויהה ענ ה תש שובה תש הנ ה, וש שובה תש ר לו בי פי כנ םא מש רוך הוא ל דוש בה קה הנ

ש. נל ל עם בי קנ ייש לו לש הוא, וש ם הנ עולה ה לה שובה תש ס בי נה כש ני ה של עה שה י? בש תנ תון. ומה מג ד תש ם ענ כל ה לה זל ון הנ עה ר הל כגפנ ם יש כב) אי

ן כי ל של נםם. כה יהי ל גי ין של די דון בש יי ד של ה ענ שובה תש ל בי בי קנ תש םא יי ל ל אי רה שש ת יי סל נל כש ר בי קי שנ מש י של ר, מי מנ ר אה זה עה לש י אל בי רנ
מות עמשות דש רוך הוא לנ דוש בה קה ת הנ יחנ אל רי טש ם מנ ן אי כי ל של כה רוך-הוא. וש דוש-בה קה ל ובנ אי רה שש ת יי סל נל כש ר בי קי שנ מש י של מי

ך. לל מל סום הנ רש ת פי יש אל חי כש ר ומנ חי אנ ל הה תו של שש אי ר בש זי מש ל מנ של

ת סל נל מו - זו כש רוך הוא. אי דוש בה קה ה הנ יו - זל בי גו'. אה מו וש אי יו וש בי ל אה ר, (משלי כ) גוזי מנ אה ח וש תנ יהיא פה י חי בי רנ
ה ינה אי ת של רל חל ה אנ שה ד אי חומי י של יא? מי י הי ם. ומי יכל תי בה י בש ני עה ת הל לנ זי ר (ישעיה ג) גש מנ אל נל מו של ל? כש ה גוזי ל. מנ אי רה שש יי

ת זוגו. בנ

ת סל נל ת כש אל הוא וש רוך  בה דוש  קה ת הנ ל אל גוזי לו  אי ה, כש כה רה םא בש ל ה בש זל ם הנ עולה ן הה ה מי נל הל נל ל הנ ינו, כה ני ם שה שה
ה שה אי ק בש בה דש ני י של ה. מי שה אי ה הוא הה ל זל לה ה, כש זל ם הנ עולה ן הה ה מי נל הל נל ל הנ גו'. כה מו וש אי יו וש בי ל אה תוב גוזי כה ל, של אי רה שש יי
ת אל רוך הוא וש דוש בה קה ת הנ ל אל לו גוזי אי ה, כש כה רה םא בש ל ה בש נה מל ה מי נל הל נל נויהה, וש יא פש הי ב של ל גנ ף ענ אנ ה, וש נה מל נות מי הה לי
ק בה דש ני י של - מי ך  נויהה כה ל פש ענ ה  ומה כות.  רה ע בש בנ של ם הוא בש הל לה ווג של זי הנ שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ל. מה אי רה שש יי ת  סל נל כש

ה. מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ כות, ענ רה ע בש בנ ל של ווג של זי ה, בש לה עש מנ לש מו של ד כש עומי ר, של חי ל אנ תו של שש אי בש

ה מה נויהה, לה יא פש ה הי ני ר הי אומי ע, של שנ ין פה ר אי אםמי , וש רוהה אמ בי מו של ם, כש עה בש ה יהרה ית - זל חי שש יש מנ אי ר הוא לש בי חה
ית? חי שש יש מנ י הוא אי ית. מי חי שש יש מנ אי ר הוא לש בי חה א של לה םא עוד, אל ל מו. וש אי יו וש בי ל אה ה הוא גוזי שום זל סור? מי אה
ה, מה ה) עי ק בה בה דש ני ק (וש בי דה הי לש רו  בי ל חמ של תו  שש ת אי ד אל חומי י של ן מי כי ל של ה. כה לה עש ל מנ קון של תי הנ מות וש דש ם הנ פוגי של
שו, פש ת ננ ם אל ה, ופוגי טה מנ ם לש ה, ופוגי לה עש מנ ם לש פוגי ית - של חי שש יש מנ ים. אי מי עולה ם לש גה פש ה הוא ני ל זל ענ ר, וש ם יותי פוגי של

ה. נה עמשל שו הוא ינ פש ית ננ חי שש תוב (משלי ו) מנ כה ית, וש חי שש תוב מנ כה של

יהה שור הה י קה כי י, וש ני חי לש ר שנ םאמל י גו'. ונ ר וש חנ שה ה הנ לה י עה י כי ני חי לש ר שנ םאמל י ר, (בראשית לב) ונ מנ אה ח וש תנ א פה בה י אנ בי רנ
ים. מי עולה ם לש ב אותה םא עוזי ל ם וש בודה ל כש ס ענ רוך הוא חה דוש בה קה הנ ים של יקי די צנ ם הנ יהל רי שש א אנ לה עמקםב? אל ל ינ יהדו של בש

עמקםב. ך ינ ף ילרל ע כנ קנ תי תוב, ונ ה כה ני הי יק. וש די צנ ם מוט לנ עולה ן לש תי םא יי תוב (תהלים נה) ל כה הו של זל

ם חי קה יי תוב ונ כה ה. וש נל חמ מנ הוא בנ ה הנ לה יש לנ ן בנ הוא לה תוב (בראשית לב) וש ר, כה אי בה תש ה ני ני הי ה. וש בה לו גה ת של א אל לה אל
ין ך בי ג הולי רי טש קנ מש ת הנ ה אל אה א רה לה ה? אל לה יש לנ ל בנ חנ ננ ם בנ ירי עמבי הנ עמקםב לש ל ינ תו של עש ה דנ תה יש ה הה ל. מל חנ נה ת הנ ם אל רי עמבי ינ ונ

יהה. בובש רש א עי צי מה םא יי י ל ר, אולנ הה נה ל הנ ר של חי אנ ד הה צנ עלבםר לנ עמקםב, אל ר ינ מנ לו, אה ה של נל חמ מנ הנ
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אן, כה סםענ מי נש ב לי עמקםב, מוטה ר ינ מנ יו. אה נותה חמ ין מנ ה בי סה טה ת וש כל ת, הולל טל ש לוהל ל אי ת של בל הל לש ה שנ אה ה? רה אה ה רה מה
אן כה דו, מי בנ עמקםב לש ר ינ תי וה יי ל. ונ חנ נה ת הנ ם אל רי עמבי ינ ם ונ חי קה יי יהד - ונ יהה. מי בובש רש א עי צי מה םא תי ל ינו, וש יני יק בי סי פש ר מנ הה נה הנ וש
ר אה שש ד מי יגחה ד? מש יגחה ה מש ה זל ה, מנ לה יש לנ ן בנ כי ל של ד, כה יגחה ת מש יי בנ יום בש ה, או בנ לה יש לנ ת בנ יי בנ דו בנ בנ א לש צה מש ני י של נו, מי דש מנ לה

ק. זי נה הי ה, יהכול לש לה יש לנ דו בנ בנ ך לש הולי י של ים, או מי תי בה הנ

ל ד של צנ טונו בנ לש שי ין, וש די ד הנ צנ א מי ינו, הוא בה ני גו'. שה מו וש יש עי ק אי בי ייאה ז - ונ דו, אה בנ עמקםב לש ר ינ תי וה יי ה, ונ אי םא רש ב
כםחנ יו הנ לה ר עה בי גנ תש ש כםחו, ומי שנ אור, תה ה הה לה עה ן של יוה ם). כי לותה גה לות (בש גה ס לנ ני כה הי ה? לש לה יש לנ ד הנ צנ ה בש ה זל ה. מנ לה יש לנ הנ
אור, ה הה לה עה של עמקםב. כש ינ יהה יהכול לו  םא הה ה, ל לה יש יהה לנ הה ן של מנ זש א. ובי ה הוא בה לה יש לנ ד הנ צנ י מי רי המ עמקםב, (הוא) של ל ינ של

. יחנ לי ה הוא שה ני הי עמקםב של ה אותו ינ אה יו. רה לה ר עה בי גנ תש הי ז בו, וש חנ אה עמקםב וש ל ינ כםחנ של ק הנ זי חנ תש הי

כםחנ ר הנ בנ שש ני אור, וש ה הה יהה עולל הה שום של םא יהכםל לו? מי ם ל ענ טנ ה הנ ך. מה י יהכול לש יני אי ך, של זםב אותש ר לו, עמ מנ אה
ם ל אותה כה רו  בש שש ני יעו? של יהרי ה ונ ה זל ים. מנ להי י אל ני ל בש כה יעו  יהרי ר ונ י בםקל בי ד כםכש ן ינחנ רה תוב (איוב לח) בש כה לו, של של

ז בו. חנ אה עמקםב וש ק ינ זי חנ תש ז הי ין. אה די ד הנ צנ ים מי אי בה של

ר םאמל י ס. ונ ני כנ תש הי רוך הוא ולש דוש בה קה ל הנ חו של בש ת שי חנ אל בי שנ ן לש מנ זש יענ הנ גי ר, הי חנ שה ה הנ לה י עה י כי ני חי לש ר לו, שנ מנ אה
אי דנ עמקםב, ונ ר לו ינ מנ א אה לה י? אל ני תה כש רנ ם בי ה אי ה זל יות! מנ הש יך לי רי יהה צה י הה ני כי רש בה ם תש י. אי ני תה כש רנ ם בי י אי ך כי חמ לי שנ םא אמ ל
י ה לי ם תודל כות, אי רה בש ן הנ ל אותה ך ענ מש ד מי י פוחי ני אמ ו, ונ שה ת עי ך אל רי בה ה לש צה רה כות של רה בש ן הנ י אותה ך אותי רנ א בי בה אנ של

ם. לה לה גש ג בי רי טש קנ י מש לנ א עה צי מה יי או, או של ם לה ן (או) אי יהל לי עמ

םא ל מות וש כש חנ תש הי םא בש ר לו, ל מנ ך אה א כה לה ר לו? אל מנ ה אה ך. מה מש ר עוד שי מי עמקםב ייאה םא ינ ר ל םאמל י ר לו, ונ מנ יהד אה מי
ם י אי יהה, כי ה הה בות זל עמקי םא בנ י ל רי המ עמקםב, של ך ינ מש ר עוד שי מי םא ייאה כות, ל רה בש ן הנ ת אותה תה אל חש ונ רש ך) הי לש בות (של עמקי בנ
ר אה ל שש כה י וש ני ה אמ ל זל ענ חוז בו, וש ה אה תה אנ שום של כות, מי רה בש הנ או  יהצש נו  מל ומי יך  לל ה עה ל הודה אי רה שש אי יי דנ ל, ונ אי רה שש יי

ן. יהל לי ינו עמ ין הודי לוסי אוכש הה

ם עי ה. וש של קה ין הנ די ד הנ צנ ים מי אי בה ם של ל אותה ים - כה להי ם אל ל. עי תוכה ים ונ שי נה ם אמ אי ים וש להי ם אל עי יתה  רי י שה כי
ד עמקםב ענ ינ ב אותו  זנ םא עה ל וש ך.  לש לו  יהכש םא  ם ל הי ם, וש הל לה תה  יהכםלש ל -  תוכה לו. ונ ים של לוסי אוכש הה ו וש שה ה עי ים - זל שי נה אמ

ם. ך אםתו שה רל בה יש תוב ונ כה הו של כות. זל רה בש ן הנ ל אותה ה לו ענ הודה של

ל אי רה שש יי ת  סל נל וכש ים,  אי צה מש ני ם  ינה אי וש ים  יני די הנ י  לי עמ בנ ם  ל אותה כה ים  עי נה כש ני אור,  ה הה לה עה של ה  עה שה בש ה,  אי רש םא  ב
ם אותה ל  כה ולש ך  לל מל הנ ה  לה יט  ומושי כםל,  לנ צון  רה ת  עי יא  הי ה  עה שה הנ ה  אותה וש הוא.  רוך  בה דוש  קה הנ ם  עי ת  רל פל סנ מש

ר. אי בה תש ה ני ני הי דוש, וש קה ך הנ לל מל ם הנ מות עי לי שש א בי צי מה הי ד, לש סל ל חל ל חוט של יט של בי רש ה שנ מה ים עי אי צה מש ני של

יא הי ה, וש מה א עי צה מש ני ים של ני מנ זש ם הנ אותה ל, בש אי רה שש ת יי סל נל ם כש א עי צה מש רוך הוא ני דוש בה קה הנ ה של עה שה ה, בש אי םא רש ב
ה מה כנ ין, וש יהמי ד הנ צנ את מי לי מנ תש ז מי ה, אה שוקה ה ותש בה רםב חי יהה בש לל ת אותו אי כל ה, ומושל אשונה רי יו בה לה צון אי ת רה רל עורל מש
ה, אשונה רי צון בה רה וש יבות  בי יר חמ עי הוא מי רוך  בה דוש  קה הנ של מות. וכש עולה ל הה כה ין בש יהמי ד הנ צנ ים בש אי צה מש ים ני לוסי אוכש
ה מה כנ וש ר,  עורי תש םאל מי מ שש הנ ה, וש בה קי נש ד הנ צנ א בש צה מש כםל ני ז הנ יר, אה עי הוא מי ן של מנ זש םא בי ל ך, וש ר כה חנ ה אנ ירה עי יא מש הי וש
יענ רי זש י תנ ה כי שה תוב) אי כה הו של תוב, (זל ם כה ך גנ מות. כה עולה ל הה כה םאל בש מ שש ד הנ צנ ים בש רי עורש תש ים ומי די ים עומש לוסי אוכש

ה. ל זל א של מה גש דג ה כש זל יון, וש לש על ם הה עולה מו הה א כש צה מש תון ני חש תנ ם הנ עולה ינו, הה ני ם? שה ענ טנ ה הנ גו'. מה ר וש כה ה זה דה לש יה וש

צון יק רה בי דש הנ ם לש דה יך אה רי כםל צה ם. ובנ עולה צון בה א רה צי מה יי ה, של בה קי ר או נש כה ר זה רוך הוא גוזי דוש בה קה ה הנ ל זל ענ וש
ים עי יודש ם  הי של ים,  יקי די צנ הנ ל  של ם  קה לש חל י  רי שש אנ ם.  עולה בה צונות  רש או  צש מה יי של הוא,  רוך  בה דוש  קה הנ ל  אל ה  לה עש מנ לש
ים יי ם חנ יכל להי ה' אל ים בנ קי בי דש ם הנ תל אנ וש תוב, (דברים ד)  ם כה יהל לי דוש, עמ קה הנ ך  לל מל ל הנ ם אל צונה ת רש יק אל בי דש הנ לש

יום. ם הנ כל כגלש

י ני אג רש ל תי ר, (שיר א) אנ מנ אה ח וש תנ ה פה הודה י יש בי גו'. רנ ת וש רל הל ת או בנ חנ פנ ת או סנ אי רו שש שה עור בש ילה בש הש י יי ם כי דה אה
יא הי לות,  גה בנ ית  סי כנ תש מי ה  נה בה לש הנ של ה  עה שה בש ל  בה אמ ר,  אי בה תש ני ה  זל הנ סוק  פה הנ ש.  מל שה הנ י  ני תש פנ זה שש של ת  חםרל רש חנ שש י  ני אמ של
ל ם של תה שוקה ת תש ה אל יא רואה הי שום של א מי לה ה, אל אות אותה רש םא לי ל ה של וה צנ יא מש הי םא של י. ל ני אג רש ל תי ת, אנ רל אומל
ה אי. מה דנ י ונ ני אג רש ל תי י. אנ אות אותי רש לו לי םא תוכש י, ל ני אג רש ל תי ת אנ רל יא אומל ה, הי ת אורה אות אל רש , לי יהה לל ל אי אי רה שש יי

רות. דש קנ י בש ני אמ שום של ת, מי חםרל רש חנ י שש ני אמ שום של ם? מי ענ טנ הנ

ק לי תנ סש הי ש, של מל שה י הנ ני תש פנ זה שש ת - של חנ יות, אנ רג דש י קנ תי א שש לה יות! אל הש יך לי רי יהה צה ה הה חםרה ת? שש חםרל רש חנ ה שש ה זל מנ
י. רו בי חמ י ני מי י אי ני בש ת - של חנ אנ י, וש ל בי כי תנ סש הי י ולש יר לי אי הה ש לש מל של י הנ ני מל מי

ה שה שי ש, בש מל של יר הנ אי ר מי של אמ כנ ש. של שי ז, בש ז הוא רומי מל א רל לה יות! אל הש לי יך  רי יהה צה י הה ני תש פנ זה י?! שש ני תש פנ זה שש של
ד צנ ים מי אי בה ם של לו הי י - אי מי י אי ני ים. בש קי לש תנ סש אורות מי ת הה של ם שי ל אותה ק, כה לי תנ סש מי של יר, וכש אי אורות הוא מי
יו ר הה של אמ כנ נו. של פש דה רש ני נו  ארי וה ל צנ תוב (איכה ה) ענ כה של הו  י. זל רוני ר גש חנ ר ני מנ אל נל של מו  י, כש בי רו  חמ ה. ני של קה ין הנ די הנ
ת אל תםחנ  פש לי לו  יהכש םא  ל וש ם,  ארה וה ל צנ ם ענ יי חנ רי וש חור,  אה קות לש דה הג ם מש יהל די יש ים  כי הולש יו  לות, הה גה ים לנ סי נה כש ני ל  אי רה שש יי

ה. פל הנ

םא י ל לי י של מי רש ל. כנ אי רה שש יל יי בי שש ים בי מי ענ ר הה אה ת שש מםר אל שש לות, לי גה ת לנ כל לל ים, לה מי רה כש ת הנ ה אל רה י נםטי מוני שה
ר אה רו שש מש שש נו ני מל י, ומי לי י של מי רש ת כנ י אל תי רש מנ ה שה אשונה רי ה. בה אשונה רי בה ם כש מםר אותה שש י לי תי םא יהכםלש י ל רי המ י, של תי רש טה נה
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ם. יהל יני מור בי ילה שה הש יי י של לי י של מי רש יל כנ בי שש ים בי מי רה כש ר הנ אה ת שש ת אל רל י שומל ני ו אמ שה כש ים. ענ מי רה כש הנ

ין מי ד יש צנ ד בש חה מון אל סש רש פנ ץ אמ עי או  ת, רה חנ ה אנ דל שה לש יעו  גי הי של ך. כש רל דל ים בנ כי הולש יו  י הה י יוסי בי רנ יהיא וש י חי בי רנ
ית ב בי רנ חה יום של ה מי חה מש שי אות בש רש שות לי נו רש ין לה ם, אי יי יננ עי צויהה בה ן מש שה ל עה ה של יפה י, עמטי י יוסי בי ר רנ מנ ך. אה רל דל הנ

ש. דה קש מי הנ

ה מה ה, לה לואה ץ ומש רל אה ה' הה ר לנ מנ אה ן של יוה ה. כי י בה בי יםשש ל וש בי ה תי לואה ץ ומש רל אה ה' הה ר, (תהלים כד) לנ מנ אה ח וש תנ פה
ה, דושה קש ץ הנ רל אה הה - זו  ה  לואה ומש ץ  רל אה ה' הה ר, לנ מנ אה ך  א כה לה ץ? אל רל אה ן הה ה מי נה ינל ל אי בי י תי כי וש ה?  י בה בי יםשש וש ל  בי תי
ק, דל צל ל בש בי פםט תי שש הוא יי ר (שם ט) וש מנ אל נל מו של צות, כש רה אמ ר הה אה לו שש ה - אי י בה בי יםשש ל וש בי ים. תי יי חנ ץ הנ את עי רי קש ני של

ד. חה ר אל בה כםל דה הנ ק, וש דל צל לויהה בש ל תש בי תי של

ים. יקי די צנ מות הנ שש ני לו  א אי לה ה? אל לואה ה ומש ה זל ץ, מנ רל אה א הה ילה ה, מי לואה ץ ומש רל אה ה' הה ר, לנ מנ יהיא אה י חי בי רנ
ה מל ך, בנ ם כה י, אי י יוסי בי ר רנ מנ ם. אה דה אה י הה ני ם בש לו הי ה - אי י בה בי יםשש ה. וש טה מנ לש ץ של רל אה ל - זו הה בי ה. תי י בה בי יםשש ל וש בי תי
ים ל ינמי ים ענ יי חנ ץ הנ רל ה אל אותה ה, של זל ך  אי כה דנ ר לו, ונ מנ ? אה הה נל כונש רות יש הה ל נש ענ וש ה  דה סה ים יש ל ינמי י הוא ענ נו כי רש אנ בי
ת נל קל תנ תש ם מי הל ובה ן,  דל עי מי א  יוצי וש ענ  שופי יון של לש על הה ר  הה נה הנ אותו  ים מי אי יוצש ם  כגלה של  , הה נל כונש יש רות  הה נש ל  ענ וש ה  דה סה יש

ך) שום כה מות. (ומי עולה ת הה זון אל לה דוש וש קה ך הנ לל מל ם הנ ר עי טי ענ תש הי לש

שו? פש ננ י וש שי פש ה ננ ה זל תוב, מנ שו כה פש גו'. ננ י וש שי פש א ננ שה םא נה ר ל של ב אמ בה ר לי ם ובנ יי פנ י כנ קי גו', נש ר ה' וש הנ ה בש לל עמ י ינ מי
י שי פש ננ י ובש בי בה לש ר בי של אמ שו. (שמואל-א ב) כנ פש ננ ה בש י ילהוי נה דם ע אמ בנ שש ר (עמוס ו) ני מנ אל נל מו של ד, כש חה ר אל בה כםל דה א הנ לה אל

שו. פש א ננ וש שה א לנ שה םא נה ן ל ל כי ענ ש, וש פל ה נל אותה ב ובש אותו לי ז בש חנ אל ך נל לל מל ד הנ וי דה ה. וש עמשל ינ

לו בו, כש תנ סש ד. הי חה ן אל ילה ת אי חנ תנ ם מי יהה קה הה כות, וש מנ אות בש לי יו מש נה ד, ופה חה יש אל אי שו בש גש ים, פה כי ם הולש עודה בש
א י, חוטי י יוסי בי ר רנ מנ י. אה הודי י יש ני ר לו, אמ מנ ה? אה תה י אנ יהיא, מי י חי בי ר רנ מנ כות. אה מנ ן הנ אותה מות בש דג יו אמ נה או פה רה וש
ר מנ ה. אה בה המ ל אנ ים של סורי ים יי אי רה קש םא ני לו ל אי ים, וש עי רה ים הה אי לה חר הל לו  אי יו בש נה פה מו  שש רש םא ני ך, ל םא כה ם ל אי הוא, של

ם. דה י אה ני בש ם מי ים הי כגסי ה מש בה המ ל אנ ים של סורי יי אי, של דנ ך הוא ונ יהיא, כה י חי בי רנ

ם כגלה אן, וש ים כה יני ה מי לשה ה שש ני ת. הי רל הל ת או בנ חנ פנ ת או סנ אי רו שש שה עור בש ילה בש הש י יי ם כי דה תוב אה כה ה, של אי םא רש ב
כםל, ה בנ רה גה סש ה, הנ רה גה סש ת? הנ ענ רה ע צה גנ ה נל ה זל ת. מנ ענ רה ע צה גנ נל רו לש שה עור בש יהה בש הה תוב וש כה הו של ת. זל ענ רנ ע צה גנ ים נל אי רה קש ני
אי דנ י ונ רי המ א אםתו. של מי טי ן וש כםהי הו הנ אה רה תוב וש חוץ, כה או לנ יירה ם של ל אותה בה גו'. אמ ן וש כםהי ן הנ רם המ ל אנ א אל הובה תוב וש כה וש

ה. בה המ ל אנ ים של סורי ם יי ינה אי ה, וש אה מש טג ד הנ צנ ים מי אי ם בה ם, הי דה י אה ני בש חוץ בי או בנ יירה ם של אותה

ת. רל תה סג ה מש בה המ אנ ה מי גגלה ת מש חנ ה תוכנ תוב (משלי כז) טובה כה יהיא, של י חי בי ר רנ מנ נו? אה ין לה ננ י, מי י יוסי בי ר רנ מנ אה
ת יחנ אל מוכי י של ה מי מו זל ם. כש דה י אה ני בש ת מי רל תה סג יא) מש ר הי של אמ ה כנ בה המ אנ ת מי חנ י תוכנ ה? (זוהי בה המ אנ ת מי חנ י תוכנ יזוהי אי
י ני י בש ני פש לוי לי גה ם בש יו הי רה בה ם דש אי רו. וש בי ם חמ הל ייש מי בנ תש םא יי ל ם, של דה י אה ני בש יו מי רה בה יר דש תי סש הנ יך לש רי ה, צה בה המ אנ רו בש בי חמ

ה. בה המ אנ ם בש ינה ם, אי דה אה

גופו ה אותו בש כל ה מנ אשונה רי ה. בה בה המ אנ יחנ בש כםל הוא מוכי ם, בנ דה אה ת הה יחנ אל מוכי של רוך הוא, כש דוש בה קה ך הנ כה
ה. בה המ ל אנ ים של סורי ים יי אי רה קש עורו) ני לו (בש אי בושו, וש ת לש חנ ה אותו תנ כל םא - מנ ם ל אי ב, וש ר בו - מוטה ם חוזי ים. אי ני פש בי
ה הוא ני הי של עו  יידש וש בו  לו  כש תנ סש יי י של די ם, כש י כגלה ני פש יו, לי נה פה לוי בש גה בש ה אותו  כל םא - מנ ם ל אי ב, וש - מוטה ר בו  זנ ם חה אי

בונו הוא. ל רי הוב של םא אה ל א, וש חוטי

ית בי ם בש יורה די ם של אותה א מי לה ם אל כל ינש אי אי דנ י, ונ לנ ם אי אתל ת בה חנ ה אנ צה ל עי ר של של קל יש, בש אי ם אותו הה הל ר לה מנ אה
ך ה כה תורה ר לו, הנ מנ לוי? אה גה ם בש יכל רי בש יך די ם, אי כל רו בה גה תש י יי רנ חמ ים אנ אי בה י של ננ ם בה כםל. אי הנ ים מי די םא פוחמ ל "י, של בי שש רנ
ה י תורה רי בש די ם בש ה אי ר. ומה םאמי יהה ת רל מה יר אמ עי ים בה רי עה י שש חי תש פי א בש רה קש יות תי םאש הםמי ר תוב (משלי א) בש כה יא, של הי
חות. ה צנ יכה רי ה צש תורה הנ א של לה םא עוד, אל ל רוך הוא, וש דוש בה קה י הנ ני פש ה לי בושה א בש צי מה י ני רי יך, המ נל פה ים מי די נו פוחמ אה
ר מנ יו. אה נה יעו בה גי ם הי יי תנ ינש ה. בי כה יו ובה ים יהדה רי גו'. הי ון וש א עה מוך נםשי ל כה י אי ר, (מיכה ז) מי מנ אה יש וש אי ח אותו הה תנ פה

י. ימי מי יוענ שש אן סי ן, ייש כה טה קה נו הנ בש

תו. עה רה יך בש רי אמ ע מנ שה ייש רה וש קו  דש צי ד בש יק אםבי די י ייש צנ לי בש י הל ימי י בי יתי אי כםל רה ת הנ ר, (קהלת ז) אל מנ אה ח וש תנ פה
י יתי אי כםל רה ת הנ א. אל בה א סה יסה י יי בי ל רנ של מו  שש ר מי יהה אומי הה א, של בה אי סה תנ י דוסש בי ית רנ בי בש נו  דש מנ ה לה זל סוק הנ פה הנ
ך לנ הוא הה ן של מנ זש בי כםל  ה הנ אה הוא רה של ך  ר כה מנ אה יך  כםל, אי ל הנ ם ענ כה יהה חה הה של ך  לל מל למםה הנ י שש כי וש י,  לי בש י הל ימי בי

ר? בה ענ דה םא יודי ל ר וש בה ה דה םא רואל ם, ל עולה ל הה ים של כי שה חר ל בל די תנ שש מי י של ל מי י כה רי המ ם? של עולה ל הה ים של כי שה חר בל

ם, עולה י הה ני ל בש ל כה ם ענ כי חנ תש למםה הי ה, ושש מותה לי שש ה בי נה בה לש ה הנ דה מש ך עה לל מל למםה הנ י שש ימי ר, בי אי בה תש ני ך  א כה לה אל
ש). מל של ה כנ ש (לה מל של ה הנ יר לה אי יהה מי הה ה, וש נה בה לש ן הנ ז מי א זה לה ה כם"ל, של אה ה? רה אה ה רה כםל. ומה ע הנ יהדנ כםל וש ה הנ אה ז רה אה וש
ד. רוחנ ינחנ ש וש אי ם וש יי מנ כםל, מי ן הנ ת מי לל לל כש ני ה של נה בה לש י? זו הנ לי בש ה הל ה זל י. מנ לי בש י הל ימי י בי יתי אי כםל רה ת הנ תוב אל כה הו של זל

כםל. ן הנ לול מי כה ה של פל ן הנ א מי יוצי ל של בל הל כש

ים בי רנ תש מי ן של מנ זש ה, בי אי םא ורש קו, ב דש צי ד בש יק אםבי די צנ ז בו. ייש  חנ אה של לו  ל של בל הל הנ אותו  ה כם"ל, בש אה הוא רה וש
ה חה מש שי וש ה  חה שש ומי ן  מל ל של כה ל  נוטי ה  זל הנ כם"ל  הנ וש ים,  מי עולה לש ה  נה בה לש הנ מי ז  זה םא  ל ה  זל הנ כם"ל  הנ ם,  עולה בה ים  יקי די צנ הנ

ה. ילה בי שש יחנ בי וי רש הוא מנ ה, וש נה בה לש ם הנ ג עי וי דנ זש הי י לש די ל, כש די גה חנ וש מי שה ה) וש ול רה יו וש דה א (יה לי מנ תש ה, ומי לה עש מנ לש של
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ד, בה אל יק נל די תוב צנ םא כה קו. ל דש צי ד בש יק אםבי די צנ ז הנ ת, אה כל של חש ה נל נה בה לש הנ ם וש עולה ים בה עי שה רש ים הה בי רנ תש מי ן של מנ זש ובי
ג וי דנ זש הי ה ולש א אותה לי מנ ה לש חה מש שי ה וש חה שש ן ומי מל ל של םא נוטי ל ה, וש נה בה לש ר) בנ בי חנ תש ה (מי אל רש םא ני י ל רי המ ד, של יק אםבי די א צנ לה אל
םא ל ד, של מו, הוא אובי ג עי וי דנ זש הי את לש צי מש םא ני ל ה של נה בה לש ל הנ לנ גש בי ה, של נה בה לש קו, זו הנ דש צי ד בש יק אםבי די ה צנ ל זל ענ ה. וש מה עי
הו ם. זל עולה ה בה וה לש שנ ים בש יכי רי אמ ים מנ עי שה רש הה םאל, וש מ שש ד הנ ל צנ ר כה עורי תש ז מי אה ה. וש יהה עושל הה מו של ה כש חה מש שי הנ ב מי שואי

ק בו. בה דש ני ה) של עה ה רה אותה ד (בש צנ אותו הנ תו? בש עה רה ה בש ה זל תו. מנ עה רה יך בש רי אמ ע מנ שה ייש רה תוב וש כה של

ד יק אםבי די צנ ם), הנ יהל אי טה חמ לוי (בנ ין תה די הנ ם וש עולה ים בה בי ים רנ עי שה רש ר הה של אמ כנ קו, של דש צי ד בש יק אםבי די צנ עוד ייש 
םא הוא ל יו), וש לה ים (אי צופי חמ יו  ם הה כגלה ירו, של י עי ני י בש אי טה חמ ס בנ פה תש ני א של בה אנ מו  ם, כש אה טש חל ס בש פה תש קו, הוא ני דש צי בש
םא ל של ם  יהדה בש ה  חה מי םא  ל (וש ים  עי שה רש בה ה  רל גה תש ני םא  ל של ינו  יהדי בש ה  חה ומה ים,  מי עולה לש ם  אותה ייש  בי םא  ל וש ם  הל בה ה  רה תש הי
י, בי ר אה מנ ה. אה לה וש י ענ עםשי א בש ני קנ ל תש ים אנ עי רי מש ר בנ חנ תש ל תי ד אנ וי דה נו, (תהלים לז) לש ר לה יהה אומי הה ם), וש הל רות בה גה תש הי לש
םא ל וש י,  יתי שי םא עה ל ם וש יהל ידי חות בי מש י לי יהדי שות בש ה רש תה יש י הה רי המ ה, של זל י בה אותי יש  ני על הוא הל רוך  בה דוש  קה אי הנ דנ ונ

לוי. גה םא בנ ל ר וש תל סי םא בנ ם ל י) אותה תי חש י (הוכנ תי ינשש בי

ר ה' יצל יי גו'. ונ ה וש מה דה אמ ן הה ר מי פה ם עה דה אה ת הה ים אל להי ר ה' אל יצל יי ר, (בראשית ב) ונ מנ אה ר וש חי נו אנ ח בש תנ עוד פה
ם ים - שי להי ש. ה' אל ד אי גל נל ד כש חה אל ם וש יי ד מנ גל נל ד כש חה ע, אל ר רה ייצל ר טוב וש ים, ייצל רי צה י יש ני שש י"ם, בי י יודי ני שש ים, בי להי אל
הוא א, וש רה בש ם ני שה מי ה, של דושה קש ץ הנ רל אה ר הה פנ ה עמ ה - זל מה דה אמ ן הה ר מי פה ה. עה בה קי ר ונש כה ל זה ם - כולי דה אה ת הה א. אל לי מה

ש. דה קש מי ית הנ קום בי מש

ם דה אה י הה הי יש ונ ה.  לה עש מנ לש ים של יי חנ ם הנ אותה ת מי כל של מש ני ה של דושה קש ה הנ מה שה נש הנ ים - זו  יי ת חנ מנ שש יו ני פה אנ ח בש פנ יי ונ
ץ רל אה א הה תוב (שם א) תוצי כה ץ, של רל אה ה הה יאה הוצי ה של יונה לש על יהה הה חנ הנ ה, מי דושה קש ש הנ פל נל ל בנ לה כש ם ני דה יהה, אה ש חנ פל נל לש

יא. הי ה הנ יונה לש על יהה הה חנ ל הנ ש של פל נל יהה, הנ ש חנ פל נל

השלמה מההשמטות סימן ו'

ה דושה יא קש הי זו  יהה הנ חנ ש  פל נל הנ שום של ה, ומי יונה לש יהה על ה חנ ל אותה ש של פל יהה, נל חנ ש  פל ץ נל רל אה א הה תוב תוצי כה של
ה. מה שה ה נש ים לה אי י קורש זנ ה, אמ ת בה לל לל כש ני ה וש תוכה ה לש ת אותה כל ה מושל דושה קש ץ הנ רל אה הה של ה, כש יונה לש על

ה לה פי תש בי ים,  דושי קש ים  רי בה דש ים  רי בש דנ מש שונו  ולש יו  ופי ת,  מל אל ך  רל דל בש ך  הולי ם  דה אה של ן  מנ זש ל  כה בש ה,  אי רש םא  וב
שום ים, רה די דה צש ל הנ כה יו מי לה ים עה רי ים שומש רי ה שומש מה בונו, כנ ל רי הוב של ת בו, הוא אה קל בל דש זו ני ה הנ מה שה נש ה, הנ תורה ובש
ך לל מל י הנ ני פש ת לי רל בל דנ ה ומש לה עש מנ ה לש עולה י של זוהי וש יו.  לה ה עה ה שורה דושה קש ה הנ ינה כי שש הנ וש ה,  טה מנ ה ולש לה עש מנ טוב לש הוא לש
ר אה ל שש כה י לש רי המ ת, של רל בל דנ מש את רוחנ  רי קש ה ני ל זל ענ ה. וש יהדה ה בש חל מש יי י של ין מי אי ים, וש רי עה שש ל הנ כה ת לש סל נל כש ני וש דוש,  קה הנ

זו. ט לה רה ך פש לל מל י הנ ני פש ר לי בי דנ שות לש ין רש ינו) אי שותי פש שות (ננ פה נש הנ

נו, מל ת מי קל לל תנ סש ה מי ינה כי שש ים, הנ עי ים רה בורי ים די רי בש דנ שונו מש יו ולש תותה פש שי יו, וש כה רה ת דש ה אל טל סש הוא מנ ן של מנ זש ובי
ת חנ אנ רוחנ  ת  רל עורל תש מי ה  של קה הנ ע  רה הה ש  חה נה הנ ל  של ד  צנ ומי בו.  ת  קל בל דש ני םא  ל וש נו  מל מי ת  רל עובל ה  דושה קש הנ ה  מה שה נש הנ וש
ים בורי ם די אותה ם. וש שה ה מי קה לש תנ סש ה הי יונה לש ה על שה דג קש קום של מה א בש לה ה אל ין שורה אי ם, של עולה ת בה לל אוכל ת וש טל שוטל מש של
קו לש תנ סש ים: הי רי אומש ים וש יזי רי כש כםל מנ ים, הנ לי עמ מנ ה של עה שה קומו. ובש מש ר לי כםל חוזי הנ ע, של רה הה ש  חה נה קום הנ מש ים לי עולי

ה! של קה ש הנ חה נה ל הנ כו של רש דנ קום לש נו מה י! פנ לוני ל פש ע של רה בור הה די ל הנ יבו של בי סש מי

ש. חה נה ן הנ מי דנ זש ז מי אה ם, וש קםדל מי ר כש בי דנ קום לש ה מה ים לה ני םא נותש ל כםל, וש ת הנ רנ צה ה ובש בושה ה בש ה עולה מה שה ה נש אותה וש
ם, עולה רות בה עורש תש ה רוחות מי מה ה, כנ של קה ש הנ חה נה י הנ ני פש ה לי שורל דועות וש ים יש כי רה דש ה בי ע עולל רה בור הה די אותו הנ של וכש
ה דושה קש ת הנ רל בל דנ מש הנ רוחנ  י הה רי המ ע, ונ בור רה די בש ה  ר אותה ם עורי דה אה אותו  את של ד, ומוצי צנ אותו הנ ת מי דל יורל רוחנ  וש
תוב ה כה ל זל ענ כםל, וש יו בנ נה ה פה אי רש מנ רו בש שה ם בש גה פש ני גור, וש ז הוא סה אה את אותו, וש מי טנ יו ומש לה ה עה ז שורה נו, אה מל ה מי רה בש עה
ע. בור רה שום די ת מי קל תל שג ה מש תה שש על ת, נל רל בל דנ ה מש תה יש הה ה של אי. אותה דנ שו ונ פש שו, ננ פש רות ננ צה ר מי שונו שםמי יו ולש ר פי שםמי
םא ל ר וש בי דנ יהכםל לש יהדו של א לש בה בור טוב (של ל די לנ גש שו בי נש עה ך  ע, כה בור רה שום אותו די ה מי זל ם בה דה ל אה שו של נש עה מו של וכש

ר). ע"כ מההשמטות. בי די

ים רי ים שומש רי ה שומש מה בונו הוא. כנ הוב רי ם, אמ דה אה ת בה קל בל דש זו ני ה הנ דושה קש ה הנ מה שה נש הנ ן של מנ ל זש כה ה, בש אי םא רש ב
יו. לה ה עה ה שורה דושה קש ה הנ ינה כי שש הנ ה, וש טה מנ ה ולש לה עש מנ טוב, לש שום הוא לש ים, רה די דה צש ל הנ כה אותו מי

ד צנ ת בו. ומי קל בל דש םא ני ה ל דושה קש ה הנ מה שה נש הנ נו, וש מל ת מי קל לל תנ סש ה מי ינה כי שש כו, הנ רש ת דנ ה אל טל סש הוא מנ ן של מנ זש ובי
ה שה דג קש הנ קום של מה א בש לה ה אל םא שורה ל ם, של עולה ת בה כל הולל ת וש טל שוטל מש ת של חנ ת רוחנ אנ רל עורל תש יף מי קי תנ ע הנ רה ש הה חה נה הנ

כםל. יו בנ נה ה פה אי רש מנ רו בש שה בש ם בי גה פש ני א, וש מה טש יש ני אי ז הה אה ם, וש שה ה מי קה לש תנ סש ה הי יונה לש על הה

ת לל לל כש ני ה וש דושה קש ץ הנ רל אה הה ה  ת אותה כל מושל של ה, כש יונה לש ה על דושה יא קש הי זו  יהה הנ חנ ש  פל נל שום של ה, מי אי םא רש וב
ל כה בש ת  סל נל כש ני וש דוש,  קה הנ ך  לל מל הנ י  ני פש לי ת  רל בל דנ ומש ה  לה עש מנ לש ה  עולה של יא  הי זו  וש ה,  מה שה נש ה  לה ים  אי קורש ז  אה ה,  תוכה בש
י ני פש ר לי בי דנ שות לש ין רש שות אי פה נש ר הנ אה ל שש כה י לש רי המ א, של לה לש מנ את רוחנ מש רי קש ן ני ל כי ענ ה, וש יהדה ה בש ין מוחל אי ים, וש רי עה שש הנ

זו. ט לה רה ך, פש לל מל הנ

יו ר פי תוב (משלי כא) שםמי כה וש גו',  ע וש רה מי ך  שונש צםר לש ת: (תהלים לד) נש רל אומל ה וש יזה רי כש ה מנ תורה ן הנ ל כי ענ וש
ה עה שה ה, ובש לה עש מנ ים לש ים עולי בורי די ם הנ ים, אותה עי ים רה רי בה ים דש רי בש דנ שונו מש יו ולש תותה פש ם שי אי שום של גו'. מי שונו וש ולש
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ש חה נה ל הנ כו של רש דנ קום לש נו מה י! פנ לוני ל פש ע של רה בור הה די יב הנ בי סש קו מי לש תנ סש ים: הי רי אומש ים וש יזי רי כש כםל מנ ים, הנ עולי של
(תהלים לט) ר  מנ אל נל של מו  כש ר,  בי דנ לש ה  כולה יש םא  ל וש ת  קל לל תנ סש ומי נו  מל מי ת  רל עובל ה  דושה קש ה הנ מה שה נש הנ ז  אה יף!  קי תנ הנ

טוב. י מי יתי שי חל יהה הל י דומי תי מש לנ אל נל

ר תוב, שםמי ה כה ל זל ענ ם. וש קםדל מי קום כש ה מה ים לה ני םא נותש ל כםל, וש ל הנ ה של רה צה ה, בנ בושה ה בש ה עולה מה שה נש ה הנ אותה וש
ע. רה בור הה די שום הנ ת מי קל תל שג ה מש תה שש על ת, נל רל בל דנ ה מש תה יש הה ה של אי. אותה דנ ונ שו  פש שו. ננ פש רות ננ צה ר מי שונו שםמי יו ולש פי
ש חה נה י הנ ני פש ה לי שורל דועות וש ים יש כי רה דש ה בי ע עולל רה בור הה די אותו הנ של קומו, וכש מש ר לי כםל חוזי הנ ש, של חה נה ן הנ מי דנ זש ז מי אה וש
ר אותו עורי מש יש  אי הה את אותו  הוא, ומוצי ד הנ צנ הנ ת מי דל יורל רוחנ  ם, וש עולה רות בה עורש תש ה רוחות מי מה יף, כנ קי תנ הנ

גור. ז הוא סה אה את אותו, וש מי טנ יו ומש לה ה עה ז שורה נו. אה מל ת מי רל זו עובל ה הנ דושה קש ת הנ לל לל מנ מש רוחנ הנ הה ע, וש בור רה די בש

םא ל ר וש בי דנ יהכםל לש וש יהדו  א לש בה בור טוב, של שום די שו מי נש עה ך  ע, כה בור רה שום די ה מי זל יש הנ אי ל הה שו של נש עה מו של כש
ל ה. כה שה דג קש כםל בי הנ ה, וש טה מנ ר לש בי דנ ה ולש לה עש מנ ר לש בי דנ ת לש נל קל תג יא מש הי ת, של לל לל מנ מש רוחנ הנ ה הה ם אותה גנ פה שום של ר. מי בי די
מו ר, כש בי דנ םא מש ל וש ק  שותי ם, וש אותה יחנ  הוכי ם ולש הל ר לה בי דנ הוא יהכול לש וש ה,  מה עמקג ך  רל דל ים בש כי ם הולש עה ם הה ן אי כי של

ר. כה עש י נל בי אי טוב וכש י מי יתי שי חל יהה הל י דומי תי מש לנ אל תוב נל כה נו של רש מנ אה של

ניה תוב (תהלים פז) פש כה נו, של מל ה מי נל פנ תש ה ומי זל ה בה קל לש ך, מנ לל מל ד הנ וי ר דה מנ אה הו של זל ה. וש אה מש ל טג כות של מנ ר בש כה עש נל
קוהו. שה י ונש י יוסי בי רנ יהיא וש י חי בי רנ דו  ן. יהרש רם המ ן אנ פל יי ר (במדבר יב) ונ מנ אל נל של מו  י? כש לנ ה אי ני ה פש ה זל י. מנ ני ני חה י וש לנ אי
ד אור ענ ך וה ה הולי גנ אור נם ים כש יקי די ח צנ אםרנ יהיא, (משלי ד) וש י חי בי ם רנ יהל לי א עמ רה ך. קה רל דל ה הנ ל אותה ד כה רו ינחנ בש חנ תש הי

יום. כון הנ נש

רו עורש תש לו הי ים של ני וה גש ל הנ כה ה בש זל ע הנ גנ נל י, הנ י יוסי בי ר רנ מנ ן. אה כםהי ל הנ א אל הובה ם וש דה אה ילה בש הש י תי ת כי ענ רנ ע צה גנ נל
ם אותה ה, או  בה המ ל אנ ים של סורי יי יו  הה ם של אותה ענ  יהה יודי א, הה מי טנ ר ולש הי טנ ם לש הל בה ענ  יהה יודי ן הה כםהי הנ וש ים,  רי בי חמ הנ

ם. עולה ע בה גנ ם נל יש גורי אי י הה כי רש י דנ פי י לש רי המ יק אותו, של חי רש הי בונו וש ס בו רי אנ מה י של מי או בש צש מש ני של

ה ה רוצל בה ך של רל דל ינו, בש ני אן שה כה ע. מי שנ רל לות בש לי ל עמ עולי תש הי ע לש ר רה בה דה י לש בי ט לי ל תנ תוב (תהלים קמא) אנ כה
ת ה אל טל סש רוך הוא מנ דוש בה קה י הנ כי ה, וש של ה קה זל סוק הנ פה ק, הנ חה צש י יי בי ר רנ מנ ים אותו. אה יגי הי נש מנ ה  ת, בה כל לל ם לה דה אה
א, בה ם הנ עולה םא בה ל וש ם  עולה ה הה זל ין בש ין די ך, אי ם כה ים? אי עי ים רה עמשי עמשות מנ לנ וש א  טש ל חי של ך  רל דל ת בש כל לל ם לה דה אה הה

ע! מנ שש םא תי ם ל אי ע וש מנ שש ם תי ה אי תוב בה כה ת, של נל קל תג םא מש ה ל תורה הנ וש

ה ה זל ך. מנ בל בה ל לש אל בםתה  שי המ ר (דברים ד) ונ מנ אל נל של מו  ת, כש מל אל ך  רל דל בש יגו  הי נש הנ לש בו  ת לי יר אל הי זש ד הי וי א דה לה אל
י בי ט לי ל תנ ר לו: אנ מנ ך אה כה יר אותו. וש הי זש הנ יך ולש הולי דו, ולש גש נל זםר כש חמ לש לנ שה ם וש יי עממנ ת ופנ חנ ם אנ ענ א פנ לה ? אל בםתה שי המ ונ
י רי המ ע. של ר רה בה דה ט לש ל תנ י, אנ בי ר לו: לי מנ ך אה כה ם (וש דה אה י הה כי רש י דנ פי ה לש טל ל תנ ר) אנ לומנ ד, (כש וי ר דה מנ בו אה לי ע. לש ר רה בה דה לש

ת. ענ רנ ע צה גנ נו נל יש הנ ם, וש עולה ה בה ין שורל די הנ ם, וש עולה ע בה גנ ם נל ע גורי ר) רה בה דה

גומו? רש תנ כש ה  זל ה  מנ ה,  הודה יש י  בי רנ ר  מנ אה גומו.  רש תנ כש ת  ענ רנ צה ל  בה אמ ים,  רי בי חמ הנ רו  עורש תש הי ה  ני הי ת,  ענ רנ צה ע  גנ נל
ים, ני הל בות נל אה ין הה אי ר, של מנ י אה י יוסי בי ע. רנ גנ א נל רה קש , הוא ני חנ םא פותי ל ר וש הוא סוגי של . וכש חנ םא פותי ל ר וש סוגי ה, של רה גה סש הנ
ע גנ א נל צה מש ד. ני יורי י של מי ד לש אן יורי כה ש, ומי מה ם מנ דה אה ם, בה דה אה ילה בש הש י תי ת כי ענ רנ ע צה גנ תוב נל כה נו של יש הנ ים, וש ני בה ן הנ כי ל של כה

ה. רה גה סש הנ ה הנ אותה כםל מי לנ

י ני בש שום של ם? מי ענ טנ ה הנ שו. מה דה קש ר מי אי ני תוב (איכה ב)  כה ר, של בה דה סוד הנ הו  אי זל דנ ונ ק,  חה צש יי י  בי ר רנ מנ אה
שום א, מי מי ר, טי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ש. אה מה א מנ מי א, טי מי ש ה' טי דנ קש ת מי תוב (במדבר יט) אל כה ה, של ת זל מו אל רש ם גה עולה הה
א, מי טנ מש י של ת מי א אל מי טנ א, ומש מה יל זגהמ טי רוי ומנ יף שה קי תנ ש הנ חה נה הנ ה, וש קה לש תנ סש הי י של נו) מי מל ה מי ינה כי שש ה (הנ קה לש תנ סש הי של

ם. עולה י הה אי טה שום חמ ם מי כגלה וש

ש חה נה א הנ ים, ובה רי עובש ים וש מודי ענ הה וש ים  ני יה נש בי ים הנ קי לש תנ סש לות, מי גנ תש הי ק) לש זה חה (הל ש  חה נה יל הנ חי תש מנ של נו, כש דש מנ לה
ץ רל ית אל בי ת בש ענ רנ ע צה גנ י נל תי תנ נה ר וש מנ אל נל מו של ש? כש דה קש מי י הנ א. מי מי ש טה דה קש מי א הנ צה מש ז ני אה א, וש מה יל זגהמ טי יף ומנ קי תנ הנ
ה. שה אי ל הה ר אל םאמל י ים ונ להי ה ה' אל שה ר עה של ה אמ דל שה ינת הנ כםל חנ רום מי יהה עה ש הה חה נה הנ תוב (בראשית ג) וש כה ם. וש כל תש זנ חג אמ
שום מי או,  טש חל שום  מי א,  מי טי ה'  ש  דנ קש מי ת  אל נו  יש הנ וש ה,  תוכה בש ז  חה אל נל ש  דה קש מי הנ קום  מש של ש,  מה מנ ה  שה אי הה ל  אל

יף. קי תנ ש הנ חה נה ה הנ לה גנ תש הי של

תוב (במדבר כה ה, של טה מנ ין לש ה בי לה עש מנ ין לש ן, בי מי דנ זש ש מי חה נה ע הנ רה שון הה ל לה לנ גש בי ע, של רה שון הה ה לה או? זל טש ה חל מנ
י מי ים.  פי רה שש הנ א  לה אל תוב,  כה םא  ל ים  רופי שש הנ או  ים  פי שורש הנ ים.  פי רה שש הנ ים  שי חה נש הנ ת  אי ם  עה בה ה'  ח  לנ שנ יש ונ כא) 
ד חה ם, אל יי ננ (שש ה)  טה מנ לש ד  חה אל וש ה  לה עש מנ לש ז  חה אל נל ד  חה אל ם.  יי ננ (שש ים,  יני ני תנ י  אשי רה תוב (תהלים עד)  כה ים? של פי רה שש הנ
ר (איוב א) מנ אל נל של מו  אי, כש דנ ונ ל לו  ענ מנ מי ל לו,  ענ מנ ים מי די עםמש ים  פי רה ו) שש (ישעיה  תוב  כה וש ים)  מי עה פש לי ים  רי חוזש
ה לה כש ת אה פל אה נה ה מש שה ך אי רל ן דל תוב, (משלי ל) כי ה כה ל זל ענ . וש חנ פותי י של ין מי אי כםל, וש ה בנ רה גה סש ז הנ אה ל ה', וש ב ענ ינצי תש הי לש

ן. ול י אה תי לש ענ םא פה ה ל רה מש אה יהה וש ה פי תה חמ ה ומה לה כש אי, אה דנ ש ונ מה ת מנ פל אל נה ת? מש פל אה נה ה מש ה זל גו'. מנ יהה וש ה פי תה חמ ומה

ה. לה עש מנ א לש צה מש ני שום של א מי לה ה, אל טה מנ א לש צה מש ני םא  כםל ל ל הנ צון של רה ק, בה חה צש יי י  בי ר רנ מנ יהיא אה י חי בי ר רנ מנ אה
ה. זל ה בה זל ה, וש זל ה בה לוי זל כםל תה הנ נו של דש מנ לה ם, של עולה י הה אי טה חמ ה בנ טה מנ א לש צה מש ני של א כש לה א, אל צה מש םא ני ה ל לה עש מנ ולש

ן ה מי מה כש חה רון לנ תש יי ייש  י של ני י אה יתי אי רה ר, (קהלת ב) וש מנ אה ח וש תנ יהיא פה י חי בי גו'. רנ וש םאשו  ט ר רי מה י יי כי יש  אי וש
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יר תי סש הי וש לו,  ה של בה רנ ה הה מה כש חה י בנ תי חש גנ שש הי וש ך  לל מל למםה הנ י שש רי בש די י בש תי לש כנ תנ סש קומות הי ה מש מה כנ גו'. בש וש לות  כש סי הנ
ם עולה י הה ני ר בש אה י שש כי י? וש ני י אה יתי אי רה ר וש מנ ה אה מה ל, לה כי תנ סש הי ה ייש לש סוק זל פה דוש. בש קה ל הנ יכה הי תוך הנ תוכו, לש יו בש רה בה דש
רון תש ייש יי ה של ת זל ענ אל ה, יודי יחנ בה גי שש םא הי ל יו וש יהמה ה מי מה כש ענ חה םא יודי ל י של לו מי פי ה? אמ ת זל ים אל םא רואי ל ים וש עי םא יודש ל

י? ני י אה יתי אי ר רה אומי מו וש צש ת ענ חנ אל בי שנ הוא מש ך, וש חםשל ן הנ אור מי רון הה יתש לות כי כש סי ן הנ ה מי מה כש חה לנ

ים ה יהמי שה ה. שי לה עש מנ לש של מו  א כש רה קש ה ני מה כש ל חה גות של רה ע דש בנ של בש למםה, של מו שש ם כש כה י חה נו, מי דש מנ לה ך  א כה לה אל
א, סי כי ל הנ ענ א, הוא  סי כי לנ גות  רה דש ש  ם. שי יהל לי עמ י  יעי בי ה, שש טה מנ לש ים  יהמי ה  שה ם. שי יהל לי עמ יון  לש על י  יעי בי ה, שש לה עש מנ לש
למםה, שש מות לי ה שי עה בש ם שי דה גש נל ז כש אה ה, וש לה עש מנ ים לש ל יהמי ים של רי תה ה כש עה בש ך. שי לל מל א ה' לש סי ל כי למםה ענ ב שש יישל תוב ונ כה של
ל. מואי ה. לש ן יהקל גור. בל יהה. אה ידש די למםה. יש מות: שש ה שי עה בש א שי רה קש ני ך  שום כה ה. ומי דושה קש ה הנ מה כש חה אות בו הנ רש הנ לש

ת. לל ל. קםהל יאי יתי אי

גות רש דנ לש ה  לה ענ תש הי וש ה  מה כש חה ס  ני כי של וכש ר,  חי אנ ם  דה אה ה  אה רה םא  ל ה  אה רה הוא  של ה  ומנ ים.  לי בה המ ה  עה בש שי ר  מנ אה וש
נו קול, מל ה מי עמשה ל ננ בל ל הל כה ה, וש לה עש מנ לש ים של רי תה ה כש עה בש ד שי גל נל ר, כש מנ ים אה לי בה ה המ עה בש שי ת. וש לל א קםהל רה קש ה, ני מה כש חה הנ

ל. בל הל א בש לה יים אל קנ תש ינו מי ם אי עולה הה וש

נו, דש מנ לה ל. וש בל ם הל א עי לה ין קול אל אי בו, וש ם של יי רוחנ ומנ יא קול בש ל מוצי בל הל עון, הנ מש י שי בי ל רנ מו של שש נו מי דש מנ לה וש
יים קנ תש מי ל  בל הל הנ ל  ענ של ה  אל רש תי םא  ב ק,  חה צש יי י  בי רנ ד  מנ לה וש ים.  תוני חש תנ הנ וש ים  יוני לש על הה ים  מי יש קנ תש מי ים  לי בה המ ה  עה בש שי בש

ת. חנ ה אנ עה לו שה פי ם אמ דה יים אה קנ תש םא הי ה, ל פל ן הנ א מי יוצי ל של בל יהה הל םא הה א ל לי מה לש אי ם, של עולה הה

ה זל הנ ל  בל הל הנ וש ם.  עולה יים הה קנ תש מי ה  זל הנ ל  בל הל בנ של ם,  הל בה יים  קנ תש מי ם  עולה הה יו, של רה בה דש למםה  שש ר  מנ אה ן  כי מו  כש
ל כה ה, וש לה עש מנ לש ים של לי בה המ הנ ל מי בל ים, הל לי בה ל המ בי תוב המ כה הו של ה. זל לה עש מנ לש ים של לי בה המ ן הנ א מי ם, בה עולה יים בו הה קנ תש מי של
י א פי ה מוצה ה זל ם. מנ דה אה ילה הה חש י ה' יי א פי ל מוצה ל כה י ענ תוב, (דברים ח) כי ה כה לה עש מנ לש ים של לי בה המ ך. ובנ יו כה יו הה רה בה דש

ה. לה עש מנ לש ים של לי בה המ ה הנ ה'? זל

ה. מה כש חה לנ ת  לל ה תועל אה בה ש  מה מנ לות  כש סי ן הנ מי לות.  כש סי ן הנ ה מי מה כש חה לנ רון  תש יי ייש  י של ני אה י  יתי אי רה וש נו,  דש מנ לה וש
ה מה כש ד חה מנ לה ם של דה ל אה יוב הוא ענ נו, חי דש מנ לה . וש יהה רל בה ה ודש מה כש חה ה הנ עה םא נודש ם, ל עולה טות בה ה שש אה צש מש םא ני א ל לי מה לש אי של
ן אור מי ת לה לל ה תועל אה בה מו של ילו, כש בי שש ה בי מה כש חה ת לנ לל ה תועל אה בה שום של ת אותו, מי ענ דנ לה טות וש שש ן הנ ט מי ענ מםד מש לש לי

נו. מל ת מי לל ם תועל עולה ית) לה אי רש ה (ני אה םא בה ל אור, וש ע הה םא נודה ה ל כה שי חמ א הנ לי מה לש אי ה. של כה שי חמ הנ

םא ר, ל בה דה ה סוד הנ אי םא ורש א, ב בה י אנ בי רנ עון לש מש י שי בי ר רנ מנ אה ם. של תה ה סש מה כש חה ה, לנ מה כש חה רון לנ תש יי ייש  ה, של נה שה
ה, אור א זל לי מה לש אי ר, וש חי קום אנ מה ת מי רל עורל תש מי טות של שש יל הנ בי שש א בי לה ה אל אורה םא נש ל ה וש לה עש מנ לש ה של מה כש חה ה הנ ירה אי מש
ר, יר יותי אי טות מי שש שום הנ ה, ומי מה כש חה ל הנ ה של תה לש ה תוענ תה אמ רש םא ני ל יות), וש הש ה (לי תה יש םא הה ר ל יותי ה וש בה ה רנ חה שש ומי
א לי מה לש ה, אי טה מנ ך לש כה ם. וש תה לות סש כש סי ן הנ ם, מי תה ה סש מה כש חה ה, לנ מה כש חה רון לנ תש ייש יי תוב של כה הו של ר. זל ים לו יותי ירי אי ומש

ם. עולה צויהה בה ה מש מה כש חה ה הנ תה יש םא הה ם, ל עולה צויהה בה טות מש ה שש תה יש םא הה ל

ק רל ם פל יהל ני פש ר לי די סנ יהה מש ה, הה מה כש חה ים סודות הנ רי בי חמ נו הנ מל ים מי די יו לומש הה של א, כש בה א סה נונה מש ב הנ רנ נו של יש הנ וש
לות כש בוד סי כה ה ומי מה כש חה ר מי תוב (קהלת י) יהקה כה הו של ילו. זל בי שש ה בי מה כש חה ת לנ לל םא תועל ב תה י של די טות, כש י שש רי בש ל די של

לות. כש סי חםז בש אל לל ה וש מה כש חה ג בנ י נםהי בי לי תוב, וש ה כה ל זל ענ ה. וש מה כש חה בוד הנ ה וכש מה כש חה ל הנ קון של תי יא הנ הי שום של ט, מי עה מש

ה לה עש מנ לש בוד של כה ל הנ ר של קה יש הנ ה וש לה נוי של הנ ה וש מה כש חה בוד הנ ר, כש לומנ בוד, כש כה ה ומי מה כש חה ר מי ר, יהקה מנ י אה י יוסי בי רנ
ל כה ר מי ה יותי לה עש ל מנ בוד של כה הנ ה וש מה כש חה בוד הנ ת כש ה אל לל גנ ה ומש אל רש טות, מנ ל שש ט של ענ ט, מש עה לות מש כש ה הוא? סי מנ

ם. עולה י הה כי רש דנ

ן בה לה קון הנ ם) תי עולה ה. (ולש כה שי חמ תוך הנ א מי לה ית) אל אי רש ה (ני אה םא בה אור ל ת הה לל ך, תועל חםשל ן הנ אור מי רון הה יתש כי
ל שה ק, מה חה צש י יי בי ר רנ מנ ר. אה ינקי תש ן ומי בה לה ה הנ לל ענ תש חםר מי שה שום הנ ן, ומי בה לה ע הנ םא נודה חםר ל שה א הנ לי מה לש חםר. אי שה הו? הנ מנ
ה ר זל ה אומי וי תוק? הל ה מה ת זל ה אל י עושל ר. מי מנ ת הנ ם אל טועי ד של תוק ענ מה ם הנ ענ יש טנ ענ אי ין יודי אי ר, של מנ תוק בש מה לש
ל ה אנ זל ם מי גנ ה וש זל חםז בה אל ר תל של תוב טוב אמ כה ים. וש להי אל ה הה שה ה עה ת זל עגמנ ה לש ת זל ם אל תוב (שם ז) גנ כה נו של יש הנ ר. וש מנ הנ

ך. ת יהדל ח אל ננ תנ

תוב כה שום) של ם, (מי דה ם אה כגלה בש דול של יש. גה נוש, אי ר, אל בל ם, גל דה ם: אה דה ן אה א בל רה קש גות ני רה ה דש מה כנ ינו, בש ני שה
םא ל ם. וש דה אה ת הה ה אל שה ים עה להי ם אל לל צל י בש תוב (שם ט) כי כה מו. וש לש צנ ם בש דה אה ת הה ים אל להי א אל רה בש יי (בראשית א) ונ
ה'. ן לנ בה רש ם קה כל יב מי רי י ינקש ם כי דה תוב (ויקרא א) אה י כה רי המ ך, ונ ם כה ה, אי הודה י יש בי ר רנ מנ יש. אה נוש, אי ר, אל בל תוב גל כה

ם. דה תוב אה כה א, וש הוא חוטי י של ן? מי בה רש יב קה רי קש הנ יך לש רי י צה מי

רוך דוש בה קה ל הנ ת של חנ ננ ן, הנ בה רש ים הוא קה תוני חש תנ ים וש יוני לש ל על ם של עולה יום הה ה, קי אי םא רש ק, ב חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ה ני ך, הי ם כה ר לו, אי מנ כםל. אה ן הנ ר מי יהקה ם, של דה ה אה ר זל ה אומי וי זו? הל ת הנ חנ ננ ת הנ יו אל נה פה יב לש רי קש הנ אוי לש י רה הוא. ומי
דוש קה ר הנ הי טנ יך לש רי ה צה ת זל ר לו, אל מנ ת. אה ענ רה ע צה גנ נל רו לש שה עור בש יהה בש הה גו', וש רו וש שה עור בש ילה בש הש י יי ם כי דה תוב, אה כה

ך. ב כה םא יישי ם, ל ל כגלה ה של יונה לש ה על גה רש דנ הוא בש י של מי כםל, של הנ ר מי רוך הוא יותי בה

ה אותו, רואל י של ל מי כה א. של הובה וש א  לה תוב, אל םא כה א ל ן. ובה כםהי ל הנ א אל הובה וש ם,  דה אה תוב בה כה ך  שום כה ומי
ע גנ נה ילה בו  הש י יי ה כי שה יש או אי תוב אי כה ך. וש ב כה שי םא תי ה ל דושה קש מות הנ דש הנ ן, של כםהי י הנ ני פש לי יבו  רי קש הנ לש ייב בו  חנ תש מי
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א. הובה ם וש הל תוב בה םא כה ל גו'. וש רםת וש הה ם בל רה שה עור בש ילה בש הש י יי ה כי שה יש או אי אי גו', וש וש

ר לו, מנ ם? אה דה א אה רה קש םא ני ה ל מה יש, לה אי ה הה ה מםשל י זל ה, כי יש מםשל אי הה תוב (במדבר יב) וש י כה רי המ ר לו, ונ מנ אה
יש א אי רה קש ני ך  ף כה אנ י. וש די בש ה ענ ה. (יהושע א) מםשל י מםשל די בש ן ענ םא כי תוב (שם) ל כה ך, של לל מל ד לנ בל א על רה קש ני שום של מי
ר לו, מנ ם. אה דה תוב אה םא כה ל ה, וש מה חה לש יש מי תוב (שמות טו) ה' אי י כה רי ך, המ ם כה ר לו, אי מנ ה. אה לה עש מנ לש ם של דה י אה פי לנ כש

י. יתי כי םא זה ה ל זל קום הנ מה כםל, ובנ יבו בנ ב) הושי ם (יושי יהל יני י בי ני ך אמ ם כה ר לו, אי מנ יו. אה אה ירי סוד ה' לי

א אותו צה א, מה בה י אנ בי ל רנ צל אי ך  לנ לות. הה גנ ת לש נה ל מש םא ענ ל נו של מל י מי תי דש מנ י לה ני אמ א, של בה י אנ בי רנ לש ך  ר לו, לי מנ אה
ד ענ א, וש סי כי רוך הוא בש דוש בה קה ב הנ יושי של כםל)? כש ל הנ ה (של לה עש ל מנ מות של לי את שש רי קש י ני תנ ר: מה אומי וש ש  יהה דורי הה של
יו לה ם עה דה ה אה אי רש מנ מות כש א דש סי כי מות הנ ל דש ענ תוב (יחזקאל א) וש כה מות, של לי את שש צי מש םא ני א, ל סי כי ב בש םא יושי ל של
י אתי צה מה ן של מה חמ רנ הה רוך  ה, בה הודה יש י  בי ר רנ מנ כםל. אה מות הנ לי ל ושש לה כש הוא הנ ם, של דה תוב אה כה ע של מה שש ה. מנ לה עש מה לש מי

. תה לש אנ ה שה ר לו, יהפל מנ ם. אה דה תוב אה םא כה ל ה, וש מה חה לש יש מי תוב ה' אי י כה רי ך, המ ם כה ר לו, אי מנ ה. אה זל ך בה אותש

ל ל של לה כש הנ כםל וש מות הנ לי אן שש ל כה בה יש. אמ א אי רה קש ך ני שום כה כםל, ומי ל הנ מות של לי את שש צי מש םא ני ם ל ה, שה אי םא רש ב
ף. סל כה ב וה הה י זה פי לש אנ יך מי ת פי י תורנ יו, (תהלים קיט) טוב לי לה א עה רה ם. קה דה א אה רה קש ך ני שום כה כםל, מי הנ

תוב (שמות י כה רי המ םא?! ונ ל ר לו, וה מנ ה. אה מה הי יש ובש תוב אי םא כה ל ה, וש מה הי ם ובש דה תוב (שם לו) אה ר לו, כה מנ עוד אה
נון בה לש ר בנ של ז אמ רל אל ן הה תוב (מלכים-א ה) מי כה מו של ה, כש מה הי ם ובש דה תוב אה כה ה של ל מנ בה ה. אמ מה הי ד בש ענ יש וש אי מי יא) לש
ל יון של לש על אן הה ף כה ם. אנ כגלה מוך מי נה הנ ם וש כגלה יון מי לש על חנ הה לוקי תוב הוא, של כה ך הנ רל יר. דל קי א בנ ר יםצי של זוב אמ אי ד הה ענ

ה. מה הי כםל - בש הנ מוך מי נה הנ ם, וש דה כםל - אה הנ

ם עולה בה ה של ל מנ כה ה של אי םא ורש ר לו, ב מנ ה. אה מה דה אמ ת הה עמבםד אל ן לנ יי ם אנ דה אה תוב (בראשית ב) וש י כה רי המ ר לו, ונ מנ אה
םא אותו יהב ד של ענ בו  כש ענ תש ם הי כגלה וש ם,  עולה ים בה אי רש ני םא  ל וש ים  מי יש קנ תש מי לו  לה גש ם בי כגלה וש ם,  דה אה יל הה בי שש א בי לה אל ינו  אי
שום גומו. מי רש תנ םא, כש ל ד של ם: ענ רל גו'. טל ץ וש רל אה ילה בה הש ם יי רל ה טל דל שה יחנ הנ כםל שי תוב (שם) וש כה הו של ם. זל דה א אה רה קש ני של
םאת ז מות הנ דש ל הנ ה של ילה בי שש בו בי כש ענ תש ם הי ר, כגלה לומנ ן. כש יי ם אנ דה אה תוב וש כה הו של ה. זל יונה לש על מות הה דש ה הנ תה אמ רש םא ני ל של

ה. תה אמ רש ני ד של ענ

ר ה' יצל יי תוב (שם) ונ כה הו של ה. זל אויהה לה רש מות של דש א בנ לה אל זו  מות הנ דש ה) הנ אה רש בש ה (ני תה אמ רש םא ני ל ך  שום כה ומי
כםל. ל הנ ל של לה כש הנ כםל וש מות הנ לי הוא שש נו, של רש אנ בי מו של א, כש לי ם מה שי ם, בש דה אה ת הה ים אל להי אל

עמלות מנ ש  תוב (מלכים-א י) שי כה א, של סי א כי רה קש ני וש א.  סי כי ם הנ לנ שש ני ה של עה שה ם, בש דה א אה רה בש ני י  שי שי נו, בש דש מנ לה
ן, קי תנ תש כםל הי ם, הנ דה א אה רה בש ני ן של יוה נו, כי דש מנ לה א. וש סי כי ל הנ ב ענ ישי אוי לי הוא רה י, של שי שי ם בנ דה אה א הה רה בש ך ני יכה פי א. ולש סי כי לנ

ם. דה אה ל בה לה כש כםל ני הנ ה, וש טה מנ ה ולש לה עש מנ לש ה של ל מנ כה וש

ים לולי כםל כש הנ וש כםל,  ל הנ ל של לה כש ם, הנ דה י אה ני ם פש יהל ני מות פש תוב (יחזקאל א) ודש י, כה י יוסי בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה
םאול מ שש הנ מי שור  י  ני ופש ם  תה עש בנ רש אנ לש ין  יהמי הנ ל  אל ייה  רש אנ י  ני ופש תוב  כה י  רי המ ונ ה,  הודה יש י  בי רנ ר  מנ אה םאת.  ז הנ מות  דש בנ
מו יות. כש מג דש ל הנ כה ים וש ני וה גש ל הנ ים כה אי רש ם ני דה ל אה מות של דש ה  אותה ם, ובש דה י אה ני פש יו  כםל הה ר לו, הנ מנ ן? אה תה עש בנ רש אנ לש
ל כה ים וש ני וה גש ל הנ ת כה ל אל כולי שום של ם, מי דה ל אה מות של דש ה בי אל רש ני א של לה ר, אל של הוא נל םא של ר, ל של י נל ני יו פש נה ינו, פה ני שה של

הנדשמגיות.

ן ול גה ן בש קי תנ תש הי שום של יש, מי א אי רה קש ם, ני דה ל אה טונו של לש ת שי חנ הוא תנ י של ל מי ה, כה אי םא רש ק, ב חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ד ם, יהרנ דה א אה רה בש ני של א, כש יעותה ני צש א די רה פש סי יון בש לש סוד על נו בש דש מנ לה ה. של אשונה רי ה לו בה תה יש הה ת של רל חל ה אנ גה רש דנ ם מי דה ל אה של
ל רוחנ של הה ם. וש דה ל אה ל של לה כש םאל, הנ מ שש ין ומי יהמי ים, מי די דה י צש ני שש י רוחות מי תי מו שש דו עי יהרש ה, וש יונה לש ה על דושה מות קש דש בי
את רי קש םאל ני מ שש ל הנ רוחנ של הה ים. וש יי ת חנ מנ שש יו ני פה אנ ח בש פנ יי תוב (בראשית ב) ונ כה ה, של דושה ה קש מה שה את נש רי קש ין ני יהמי הנ

ת. רל חל אנ ם הה ת עי בל ינשל תש םא מי ל ה, וש טה מנ ה לש לה עש מנ ת מי דל יורל ת וש כל ה הולל תה יש הה יהה, וש ש חנ פל נל

טות שש פנ תש מי יות של רי םאל בש מ שש הנ רוחנ  ה  אותה עו) מי פש שש (ני עמשו  ננ א,  יהה חוטי ם הה דה אה וש ת  בה שנ ה הנ סה נש כש ני ר  של אמ כנ
ים אי רה קש לו ני אי ם. וש עולה דו בה נולש ה, וש בה קי ר ונש כה ם זה ה, עי זל ם הנ דה אה ם גוף הה רו עי בש חנ תש הי יים, וש תנ סש םא הי ם ל גופה ם, וש עולה בה
ים עי שומש ה של ים מנ עי שומש וש יר,  וי אמ בה ים  לויי ותש ה  טה מנ לש קו  בש דש ני םא  ל של ם  הל מי ים  יוני לש על הה נו,  דש מנ לה ם.  דה אה י  ני בש י  עי גש ני

ה. טה מנ ים לש רי חי אמ ם הה ים אותה עי ם יודש הל ה, ומי לה עש מנ לש מי

ד צנ ד מי ים ינחנ חוזי אמ ים ונ קוקי יצוצות, חמ ה ני שה מי חמ ים ונ רי שש על אות וש לש מי ים שש אי ה יוצש של קה יצוץ הנ ני הנ נו, מי דש מנ לה
יש. א אי רה קש גוף, הוא ני ים לש סי נה כש ה ני לל אי של ד (גוף). וכש חה עמשו אל ננ ד וש ים) ינחנ די כש לנ תש בורות, (ומי ים גש אי רה קש ני ה, של בורה גש הנ
ה כםל עולל הנ ה, של מה חה לש יש מי תוב אי אן, כה ל כה יש של אי הה יק. וש די יש צנ ר אי יהשה ם וש יש תה ינו, אי ני שה ה של ה) זל יש זל םא אי ל (וש
ר מנ עון. אה מש י שי בי י רנ ני פש לו לי אמ או שה ק)? בה חה צש י יי בי ל רנ יהדו (של יהה בש םא הה ה? ל מה ה, לה הודה י יש בי ר רנ מנ ד. אה חה כםל אל הנ ין, וש די
ה י זל ינו, מי ני שה םאת. וש ה ז חה יש לגקר אי י מי ה כי שה א אי רי קה םאת יי ז תוב, (בראשית ב) לש כה ינו של ני י שה רי המ ה, של של ם, עוד קה הל לה

ין? הוא די ם של תל רש מנ אן אמ כה ד, וש סל יש חל אי

ים חוזי ים אמ תוני חש תנ ים הנ יני די הנ שום של ד. ומי חה כםל אל הנ ה, וש ד עולל חה ל אל קה שש מי כםל הוא בש נו, הנ דש מנ לה ך  א כה לה אל
- םאש  ר ל הה ר של עה שי נו הנ מל ר מי עובי של ה, וכש של קה ין הנ די א הנ רה קש ה, הוא ני ל זל יו של עמרותה שנ ים בש רי בה חג ים) ומש די כש לנ תש (ומי
ד צנ א מי יוצי של א כש לה הור, אל א טה רה קש םא ני ל הור. של א טה רה קש ני ך  שום כה ים, ומי ני מש דנ זש םא מי ה ל טה ל מנ ים של יני די הנ ק, וש תה מש ני
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אן כה אי, וש דנ א ונ מי טה א. מי מי טה הור מי ן טה תי י יי תוב (איוב יד) מי כה הור, של א טה רה קש ה ני אה מש טג ד הנ צנ א מי יוצי של ה, וכש אה מש טג הנ
הור הוא. חנ הוא טה רי םאשו קי ט ר רי מה י יי יש כי אי תוב וש כה

ה, נה שושנ ה כנ ה כגלה מה דג ה אמ ל זל םאש של ר ת הה גםלל גגלש ך  שום כה ה, ומי של קה יצוץ הנ ה ני זל יש הנ אי םאש הה ר ה, בש אי םא רש וב
ם, עולה ים בה יני די ים  רי עורש מש ה של טה מנ לש ים של תוני חש ים תנ רי תה כש נו  מל ים מי לויי ותש מות,  דג אמ תוך  מות בש דג רות אמ עה שש הנ וש

מו. ל שש הור ענ א טה רה קש ני ק, וש תה מש כםל ני יון הנ לש על ד הה סל חל הנ ש, מי לה גש ני ר וש עה שי נו הנ מל ר מי עובי של וכש

א רה קש םא ני דוש ל קה ך, של םא כה ר לו, ל מנ הור? אה םא טה ל א וש רה קש דוש ני מו - קה ל שש א ענ רה קש ם ני ה, אי הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ה זל םאשו. וש ר ר ענ ע שש רנ ל פל די ילה גנ הש יי דוש  תוב (במדבר ו) קה כה ר, של עה שי לויהה בנ ה תש שה דג קש הנ לוי, של ר תה עה שי הנ של א כש לה אל

ר. הה טש ני ר וש עה שי נו הנ מל ר מי ך עובי שום כה נו. ומי מל ה מי טה מנ ים לש לויי תש ד של צנ הנ הור, מי א טה רה קש ני

ר עובי של ר. ומי עה שי נו הנ מל ר מי עובי ד של ר, ענ הה טש םא ני ים בו, ל זי חה אל ים נל יני די הנ ין וש די ד הנ צנ הוא מי י של ל מי ה, כה אי םא רש וב
ך שום כה ים. מי מי חמ ים בו רנ אי צה מש ני כםל, וש מות הנ לי י הוא שש רי המ ך, של םא כה ם - ל דה ר אה םאמנ ם ת אי ר. וש הה טש ר, ני עה שי נו הנ מל מי
ד ק ענ תה מש םא ני ים בו, ל חוזי ים אמ יני די הנ ין, וש ה - הוא די ל זל בה בו. אמ דו  ינחמ תש ים הי דושי קש הנ שות וש דג קש ל הנ כה ך, של םא כה ל

ר. עה שי נו הנ מל ר מי עובי של

תוב (שם ח) כה ר, של עה שי ם הנ הל ר מי עובי ד של ים ענ רי הה טש םא ני ה ל זל ין הנ די ד הנ צנ או מי בה ם של יי וי לש י הנ רי המ ה, של אי םא רש ב
ר, יותי קו  תש יגמש י של די גו'. וכש ם וש רה שה ל בש ל כה ר ענ ענ תנ ירו  עלבי הל את וש טה י חנ ם מי יהל לי ה עמ זי ם הנ רה המ טנ ם לש הל ה לה עמשל כםה תנ וש
י ה'. ני פש ה לי נופה ם תש יי וי לש ת הנ רםן אל המ יף אנ ני הי תוב וש כה ם, של ים אותה רי הה יון, לש לש על ד הה סל חל ד הנ צנ הוא מי ן, של כםהי הנ יך  רי צה
יק תי מש ק. ומנ תה מש ני יון, וש לש ד על סל ה בו חל לל גנ תש ר, מי ק יותי תי מנ תש הי ה לש ר רוצל של אמ כנ ה, של לה עש מנ לש ה של זל יש הנ אי הוא לה מו של כש

ה. טה מנ הוא לש

ם חה לש ה הוא ני זל יש הנ אי ב, בה רה קש ם בי חי לה הי רוך הוא לש דוש בה קה ה הנ רוצל של ם, וכש דה ל אה ל של לה כש ה הוא בי זל יש הנ אי הה וש
ר לו עובי ד של ב, ענ רה קש ם בי הל ם בה חה לש םא ני ל ש. וש מה ה מנ זל יש הנ אי ה, בה מה חה לש יש מי תוב (שמות טז) ה' אי כה ב, של רה קש ם בי הל בה
תוב כה הו של רות. זל עה שש ים בנ חוזי אמ ים הה רי תה כש ם הנ ל אותה רו כה בש שה יי ם, וש לותה שש לש תנ שש הי לו מי שש לש תנ שש יי י של די םאש, כש ר ר הה ענ שש
ן קה זה ת הנ ם אל גנ ם וש יי לה גש רנ ר הה ענ שנ וש םאש  ר ת הה שור אל אנ ך  לל מל ר בש הה י נה רי בש על גו', בש ח ה' וש לנ גנ הוא יש יום הנ (ישעיה ז) בנ

תיסשפלה.

ל טנ י הנ יורי את, שי טה י חנ ם מי יהל לי ה עמ זי ה, הנ לה עש מנ לש מו של כםה? כש ה וש ה זל ם. מנ רה המ טנ ם לש הל ה לה עמשל כםה תנ נו, וש דש מנ לה
ם יי ם מנ יכל לי י עמ תי קש רנ זה וש תוב, (יחזקאל לז)  םא כה ב יד לה תי עה ל. לל טנ י הנ יורי ם שי הי את, של טה י חנ אן מי ח כה דולנ בש ל הנ של

כםל. ן הנ ר מי הה טש ני יון, וש לש ד על סל חל ים בש צי ה רוחמ זל יש הנ אי י הה קוני תי ה, של לה עש מנ לש מו של ם, כש יהל די גש סו בי בש כי ים. וש הורי טש

ים יני די נו הנ מל רו מי בש ענ ינ שו וש רש שה ר בש עה שי עמבםר הנ ינ שום של א, מי לה ם? אל יי רנ פה סש מי םא בש ל ר, וש ענ תנ תוב בש ה כה מה ינו, לה ני שה וש
ת אל יר לו  עמבי הנ הוא לש רוך  בה דוש  קה יד הנ תי ה, עה טה מנ ים לש עמשי מנ הנ רו  שש יגכש ן של מנ זש ם. ובי לותה שש לש תנ שש הי ים מי תוני חש תנ הנ

םאשו. ט ר רי מה י יי תוב כי כה ה, של בל רש יי ח וש מנ צש םא יי ל י של די חנ אותו, כש לי גנ ה ולש זל ר הנ עה שי הנ

ה, לה עש מנ לש מו של ה כש טה מנ רוך הוא לש דוש בה קה ה אותו הנ שה עה ח, של יהה קםרנ ם הה יי וי לש ל הנ כה דול מי ק, גה חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
חנ הוא. רי תוב קי כה ה, של זל יש הנ אי ת הה ילו אל בי שש ח בי לנ גי ה של עה שה י? בש תנ ח. מה א לו קםרנ רה קה וש

א ני קי יו וש ינה עי ל בש זי לש דנ זש ים, הי כי לה י מש שוטי קי ט בש שי קנ תש רםן מי המ ת אנ ה אל אה רה ר וש עה י שי לי םאשו בש ת ר ח אל ה קםרנ אה רה של וכש
ד ים, רי יוני לש על עמלות לה לנ יתה  צי םא רה ה, ל לה עש מנ לש של מו  כש ך  י אותש יתי שי י עה ני הוא: אמ רוך  בה דוש  קה הנ ר לו  מנ ן. אה רם המ אנ לש
ים חי ם צווש שה נםם, של יהי אול? גי שש הו הנ ה. מנ אולה ים שש יי דו חנ יהרש תוב (במדבר טז) וש כה ים. של תוני חש תנ ילה בנ הש תי ה וש טה מנ לש
מו ת ענ רוך הוא אל דוש בה קה ר הנ עורי יש של עמלות כש לנ יות וש חש ם לי ים הי ידי עמתי ם. ונ יהל לי ים עמ מי חמ רנ מש י של ין מי אי ים, וש עי שה רש הה

ל. ענ יה אול ונ יד שש ילה מורי חנ ית ומש מי תוב (שמואל-א ב) ה' מי כה ם, של יותה חמ הנ ולש

ים ני ים פה אי רה קש ני ם של לו הי לו? אי לה ים הנ ני פה י הנ ים. ומי ני ייש פה ים וש ני נו, ייש פה דש מנ םאשו. לה ט ר רי מה יו יי נה ת פה אנ פש ם מי אי וש
ר עה שי ר הנ עובי של ים. וכש מי חמ רנ םא מש ם ל ים, כגלה יפי קי ם תנ ים, כגלה צופי ים חמ ני ם פה אותה ים מי לויי תש של לו  ל אי כה ם. וש ענ ל זנ של

ים. רי בה שש ני ים וש רי ם עובש ים, כגלה ני פה ם הנ ד אותה צנ מי

ם, מותה ים כש צופי םא חמ ל ים וש רי חי אמ ל הה ים ענ יוני לש ם על םאש, הי ר ל הה ר של עה שי הנ ים מי לויי תש ם של ל אותה נו, כה דש מנ לה של
ים טי להה יו מש נה פה ך  שום כה ים, ומי יפי קי תנ ים וש צופי ם חמ ים, כגלה ני פה ם הנ ל אותה ר של עה שי ד הנ צנ ים מי לויי תש ם של ל אותה כה וש
ע. י רה עםשי י ה' בש ני ם. (תהלים לד) פש קה לש י ה' חי ני תוב (איכה ד) פש ה כה זל ה. ובה של קה יצוץ הנ ני ל הנ יצוץ של ני שום הנ ש, מי אי כה

ע מה שש ר. מנ בנ םא עה דםם ל אה הה וש ן,  בה ה לה אל רש ני ם  הוא, אי ש  מה ע מנ גנ נל ם?  דה מש דנ ן אמ בה ע לה גנ נל הו  ק, מנ חה צש יי י  בי ר רנ מנ אה
ר, מנ ק אה חה צש י יי בי דםם. רנ אה הה ן וש בה לה מו הנ דםם, כש ם אה א עי לה ה אל אל רש םא ני ן ל בה לה הנ י, של י יוסי בי ר רנ מנ ם. אה דה מש דנ ן אמ בה תוב לה כה של
ים ני שה ם כנ יכל אי טה יו חמ הש ם יי תוב (ישעיה א) אי כה ע הוא, של גנ - נל ך  םא הולי דםם ל אה ם הה ה, אי אל רש ן ני בה לה הנ ב של ל גנ ף ענ אנ

רו). קש על י נל רי המ ים. (של אי צה מש םא ני ים ל יני די ים, וש אי צה מש ים ני מי חמ רנ ל הה ין, כה בי לש מנ של ינו. וכש בי לש ג ינ לל של כנ

את מי טש ה ני בה קי נש הנ של א כש לה ה. אל בה קי ד נש חה אל ר וש כה ד זה חה יא. אל ע הי גנ נל תוב  כה ע הוא, וש גנ תוב נל א, כה בה י אנ בי ד רנ מנ לה
ע הוא. גנ תוב נל ים, כה תוני חש תנ י הנ אי טה שום חמ ר מי הה טש םא ני ר ל כה זה הנ של יא. וכש ע הי גנ תוב נל ים, כה תוני חש תנ י הנ אי טה שום חמ מי

יך רי צה נות של בה רש קה ים הנ עי נודה ה. וש זל ים מי אי בה ים של יני די הנ ה וש זל ים מי אי בה ים של יני די ן, הנ כםהי ים לנ עי לו נודה לה ים הנ רי בה דש הנ וש
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ים יני די או הנ יפםה בה אי ים מי עי ים נודה רי בה דש י הנ רי המ ה. של נה יאל בי ה יש ימה מי ה תש בה קי תוב נש כה ים, וש מי ר תה כה תוב זה כה יב, של רי קש הנ לש
ה. רה בה שש ני ים רוחנ  להי י אל חי בש תוב, (תהלים נא) זי ן כה ל כי ענ ה. וש זל ה או בה זל ים בה חוזי אמ ים, של אי טה חמ ם הנ יפםה אותה אי ומי

ים. תוני חש תנ הנ ים וש יוני לש על ת הה חנ מש שי ם וש עולה לום לה ם שה הי ה, של רה בה שש תוב רוחנ ני םא כה ל נות של בה רש קה ר הנ אה יא שש הוצי לש

דוש קה ה הנ ה - זל לה פי ענ תש גו'. שםמי יך וש דל ה עה לה פי ענ תש תוב (תהלים סה) שםמי י, כה י יוסי בי ה רנ נה ן. שה כםהי ה הנ נה אל רש ם יי אי וש
א לה ה? אל לה פי תש ענ  ה שםמי ה זל יות! מנ הש לי יך  רי יהה צה לות הה פי תש ענ  ה?! שומי לה פי תש ענ  ר, שםמי מנ יהה אה קי זש י חי בי הוא. רנ רוך  בה
ר מנ ד אה וי דה י) וש תי לה פי י תש ני אמ ה. ((תהלים סט) ונ לה פי י תש ני אמ תוב (שם קט) ונ כה ה, של לה פי יא תש הי ל, של אי רה שש ת יי סל נל ה זו כש לה פי תש
ל יהד, ה של לה פי זו תש ה, וש לה פי ענ תש ה שםמי ל זל ענ ד, וש חה כםל אל ה, הנ לה פי י תש ני אמ ר ונ מנ אה ה של ל. ומנ אי רה שש ת יי סל נל יל כש בי שש ה בי אותה

"א. הי ה, בש כה ל יהדש תוב (שמות יג) ענ כה של

עורו. ילה בש הש י יי ר כי שה ר ובה מנ אל נל מו של כות, כש לות ומנ חמ מנ ר, בש ענ צנ רוי בש גוף שה הנ ה של עה שה ר יהבםאו - בש שה ל בה יך כה דל עה
יך? דל ה עה ה זל ר יהבםאו. מנ שה ל בה א כה לה ל רוחנ יהבםאו, אל תוב כה םא כה ך ל שום כה י. ומי חנ ר הנ שה בה ר. הנ שה בה עור הנ ע בש גנ נל ת הנ אל
ה, אי םא רש ן. ב כםהי ה הנ נה אל רש ם יי אי תוב וש כה הו של רוך הוא. זל דוש בה קה ה הוא הנ ן, זל כםהי ל הנ א אל הובה ר וש מנ אל נל מו של א כש לה אל

רוך הוא. דוש בה קה ה הנ זל ם, וש תה ן סש כםהי ר הנ חי קום אנ מה ן, ובש כםהי ן הנ רם המ ד אנ חה קום אל מה בש

רוך דוש בה קה ה הנ ך, זל ם כה ן, אי כםהי ל הנ א אל הובה ם וש דה אה ילה בש הש י תי ת כי ענ רנ ע צה גנ תוב נל י כה רי המ ק, ונ חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
יהה ה הה לה ער הה א? וש הובה ה וש מה ך, לה ם כה ר לו, אי מנ ה. אה שה דג ל קש כה ה וש רה הר ל טה לויהה כה בו תש שום של ן, מי ר לו, כי מנ הוא? אה
אן ף כה ה. אנ זל תוך  ה לש יס זל ני כש מנ עםת, של בה טנ יו בנ דה ת בנ א אל הובה ר (שם כז) וש מנ אל נל של מו  ר לו, כש מנ יות! אה הש לי יך  רי צה

יו. נה פה ר לש בה יסו דה ני כש ינ ר בו) וש חוזי של ר אותו (כש הי טנ ן לש כםהי סו לנ נש כה יי א, של הובה וש

מו ה, כש רה גה סש ת - הנ ענ רנ ם. צה עולה רוי בה שה ה הנ של קה ין הנ די ע - הוא הנ גנ ת: נל ענ רנ ע צה גנ ינו, נל ני ך שה ק, כה חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ם. תה ם סש דה אה ם - בש דה אה ילה בש הש י תי ם. כי עולה ד לה םא יורי ל יון של לש על טוב הה ל הנ ר של גי סש יון. הל לש על אור הה ר הה גי סש ר הל מנ אל נל של
ל יהדו או ענ צש מה יי אורות, של יק מש לי דש הנ ר ולש גל סל תםחנ אותו הנ פש ן לי קה תג הוא מש ה, וש טה מנ לש ן של כםהי ה הנ ן - זל כםהי ל הנ א אל הובה וש
ל א אל הובה ך וש שום כה כםל, ומי ל הנ ים ענ מי חמ ל רנ ה אור של רל שש יי ע, וש גנ נל ק אותו הנ לי תנ סש יי עמבםר וש ינ ה, וש טה מנ ה ולש לה עש מנ כות לש רה בש

ן. כםהי הנ

ל, אי רה שש יי תוב בש ם. כה בונה בוד רי כש ים בי עי םא יודש ל ים וש יחי גי שש םא מנ ל ם של עולה י הה ני ם בש י אותה יתי אי א, רה בה י אנ בי ר רנ מנ אה
דוש י קה ים כי דםשי ם קש יתל יי הש ם וי תל שש די קנ תש הי תוב (שם) וש כה י. וש יות לי הש ים לי מי ענ ן הה ם מי כל תש י אל תי לש דנ בש ר הי של (ויקרא כ) אמ
ר, אומי יז וש רי כש תוב מנ כה הנ נו, וש מל ק מי חי רנ תש ם הי צונה י רש רי ם? המ הל לה ה של שה דג קש יפםה הנ ים, אי קי חמ רנ תש ם מי ם הי י ה'. אי ני אמ
ם, מה צש ענ ת  שנ דג קש בי ד?  רל ופל סוס  ם מי דה אה י  ני בש ים  די רה פש ני ה  מל בנ ין.  בי הה ין  אי ד  רל פל כש סוס  כש יו  הש תי ל  אנ לב)  (תהלים 

כםל. הנ ים מי שומי ים ורש מי לי או שש צש מה יי של

ירו, עי י הי רי המ רוך הוא. ונ דוש בה קה ק בנ בי דה הי צון לש רה ן הה וי כנ ים, לש דועי ים יש ני מנ זש ם הוא בי דה י אה ני ל בש ם של ווגה ן זי ל כי ענ וש
ת ת אל חנ בנ שנ ל מש אי רה שש ת יי סל נל ים, וכש יקי די צנ ם הנ עי ענ  עמשי תנ שש הי ן לש דל ן עי גנ ס לש נה כש הוא ני רוך  בה דוש  קה ה הנ לה יש לנ צות הנ חמ בנ

ם. הל בםק בה דש צון לי ת רה יא עי הי רוך הוא, וש דוש בה קה הנ

ים קי סש ענ תש דוש, ומי קה ך הנ לל מל ת הנ חנ אל בי שנ ל לש אי רה שש ת יי סל נל ם כש ים עי פי תש תנ שש ה, מי תורה ים בנ לי דש תנ שש מי ים של רי בי חמ הנ וש
ם אותה בםק בו. וש דש צון לי ן רה וי כנ רוך הוא ולש דוש בה קה ת הנ שנ דג קש ש בי די קנ תש הי צון לש ת רה ז עי ם, אה דה אה י הה ני ר בש אה שש ה לי תורה בנ
צון רה ן הה וי כנ ת, לש בה שנ ת לש בה שנ ה מי זל וש ר,  חי ווג אנ זי א  צה מש ני ה של עה שה ם בש הל לה ווג של זי ה, הנ תורה ים בנ לי דש תנ שש מי ים של רי בי חמ הנ

ים. תוני חש תנ הנ ים וש יוני לש על ים, הה כי רש בה תש כםל מי הנ צון של ת רה יא עי הי ל, של אי רה שש ת יי סל נל כש רוך הוא ובי דוש בה קה בםק בנ דש לי

יפםה אי ים?  דושי קש או  צש מה יי של ם  הל לה ה של שה דג קש יפםה הנ מות, אי הי בש כנ ים  עושי וש נו  מל מי קו  חמ רנ תש ם הי דה אה י  ני בש ם  אי
םא ל ש  פל ת נל ענ םא דנ ל ם בש ר, (משלי יט) גנ אומי וש חנ  צווי ך  לל מל למםה הנ ה? ושש לה עש מנ לש ים מי כי מושש דושות של קש שות הנ פה נש הנ
ים כי ם מושש הי של ש  פל נל י הנ םא טוב - זוהי ל ש  פל נל הוא.  רוך  בה דוש  קה ה הנ ת? זל ענ דנ י הוא הנ ת, מי ענ םא דנ ל ם בש טוב. גנ
ם בה ים לי ני וש כנ םא מש ל שום של טוב, מי ה  ינה אי של ש  פל נל ם  יהל לי כות עמ שה מש ר ני חי אנ ד הה צנ הנ י מי רי המ םא טוב, של ם. ל יהל עמשי מנ בש

רוך הוא. דוש בה קה לנ

יו לה ת עה כל של מש ע ני רה ר הה ל ייצל ד של צנ הנ רוך הוא, מי דוש בה קה ב לנ לי ת הנ ננ וה כנ צון וש י רה לי ע בש רה ר הה ייצל ט בנ הי לנ תש מי י של מי
ה דוחל ם וש יי לנ גש רנ ץ בה הוא אה י של א. מי ם חוטי יי לנ גש רנ ץ בש אה םא טוב וש ש ל פל ת נל ענ םא דנ ל ם בש תוב גנ כה הו של ה טוב. זל ינה אי ש של פל נל

כםל. אי בנ דנ א ונ א, חוטי דוש - חוטי צון קה י רה לי ה בש עה שה ת הנ אל

רוך דוש בה קה ה הנ ני הי אות של רש הנ ם, לש תה פה צש ל חג ם ענ יהל ני פש ים בי ידי עי ם, ומש דה י אה ני בש עות בי כות רה ה שורות מנ ל זל ענ וש
ים כי רש בה תש ומי ם  קםדל מי כש ם  יהל עמשי מנ ת  אל ים  ירי שי כש ומנ ים  זוכי ם  הי של ד  ענ ם,  הל בה תו  עש דנ ין  אי וש ם  הל בה ס  מואי הוא 

ר. חי אנ ד הה צנ הנ אות מי בה ן של אותה ה וש אה מש טג ד הנ צנ אות מי בה ן של ן, אותה כםהי כות לנ מנ עות הנ ה נודה ל זל ענ ים). וש רי המ טנ (ומי

ר טוב הוא כה י שה כי ם. וש כל תש זנ חג ץ אמ רל ית אל בי ת בש ענ רנ ע צה גנ י נל תי תנ נה גו', וש ן וש ענ ננ ץ כש רל ל אל בםאו אל י תה תוב, כי ה כה מו זל כש
נות הה לי ם, וש יתה בי בש ינו  מי טש הי ים של מוני טש םא מנ צ מש , לי שוהה רש ה פי ני א הי לה ץ? אל רל אה ס לה ני כה הי ים לש זוכי ם של אותה א בש צי מה יי של

ל. אי רה שש ת יי ם אל הל בה

ב הוא אוהי רוך  בה דוש  קה הנ וש הוא,  רוך  בה דוש  קה לנ ים  קי בש דנ תש מי ם  הי ל של אי רה שש יי ם  יהל רי שש ה, אנ אי םא רש ל ב בה אמ
רות שש הנ ה, לש דושה קש ץ הנ רל אה ם לה יס אותה ני כש תו הי בה המ תוך אנ ר ה'. ומי מנ ם אה כל תש י אל תי בש הנ תוב (מלאכי א) אה כה ם, של אותה
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ם. עולה י הה ני ל בש ל כה ים ענ דושי או קש צש מה יי ל של אי רה שש יי ם, וש הל מה יורו עי ילה די הש יי של ם, וש יהל יני תו בי ינה כי שש

ים: רי יו אומש ה, הה עמשל ים מנ יו עושי הה ה של עה שה גו'. בש ן וש בה א לי שה ר נה של ים אמ שי נה ל הנ כה תוב (שמות לה) וש ה, כה אי םא רש ב
ת של דל קנ תש ם, ומי יהל די ל יש ה ענ שה דג ה קש רל שש תי י של די ים, כש ני מה אה ם הה ל אותה ן כה כי ת. וש רםכל פה ה לנ זל ן, וש כה שש מי ה לנ ש, זל דה קש מי ה לנ זל

ה. שה דג קש ה בי קומו, עולל מש ה לי עולל של ה. וכש ה עמבודה אותה

ל אותו ענ יר אותו  כי זש מנ ן של יוה דוש, כי ינו קה אי ר של חי אנ ד הה צנ ה או לנ רה ה זה עמבודה ה לנ ה עמבודה עושל י של ן מי מו כי כש
ה, רה ה זה י עמבודה די ם עובש ים הי יי ני עמ ננ כש ה. הנ אה מש טג ה בש ה, עולל עמשל מנ ה הנ עולל של יו. וכש לה ה עה ה שורה אה מש י רוחנ טג רי ה, המ עמשל מנ הנ
ד צנ ם לנ יהל עולי גי ם) ולש יהל נופי טי ם (לש יהל צופי רש פנ ן לש יה נש ים בי יו בוני הה ה, וש רה ה זה עמבודה ה בנ אה מש רוחנ טג ד בש ם ינחנ ים כגלה קי בה דג ומש
ל יו רוחנ של לה ה עה ם, עולה יהל פי ר בש כה זש ני ן של יוה כי בור. וש ים די רי יו אומש נות, הה בש ים לי ילי חי תש מנ של ה. וכש רה ה זה עמבודה א לנ מי טה הנ

ה. אה מש רוחנ טג ה בש ה, הוא עולל עמשל מנ ה הנ עולל של ה. כש אה מש טג

נות פנ ץ, ולש רל אה ת הה ם אל הל לה ש  די קנ ם ולש ר אותה הי טנ רוך הוא לש בה דוש  קה ה הנ צה ץ, רה רל אה ל לה אי רה שש יי סו  נש כש ני ן של יוה כי
ל ים של ני יה נש ים בי רי יו סותש ת הה ענ רנ ע צה גנ נל אותו  ן בש ל כי ענ ה. וש אה מש טג תוך הנ ה בש ינה כי שש ה הנ רל שש םא תי ל ה, של ינה כי שש קום לנ מה

ה. אה מש טג עמשו בש ננ ים של ני בה אמ ים ונ צי עי

ם הי מות של כש ך  ר כה חנ אנ ים  ני בה אמ הה ירו  זי ינחמ ד,  בנ לש בי ים  מוני טש מנ םא  צ מש לי יהה  הה ה  זל הנ ה  עמשל מנ ם הנ ה, אי אי רש םא  ב
עמבםר תנ י של די ח. כש קנ ר יי חי ר אנ פה עה תוב וש כה ים. וש ני בה אמ ת הה צו אל לש חי ב, וש סוק כותי פה ל הנ בה קומו. אמ מש ר לי פה עה הל ם, וש קומה מש לי
ם יהל יני רות בי שש הנ דוש, לש יור קה די ה ובש שה דג קש ל בי אי רה שש יי או  צש מה יי ם, וש קםדל מי ת כש עי כה ש  די קנ תש יי ה וש נל פנ תש יי ה, וש אה מש טג הנ רוחנ 

ששכיינהה.

רוך הוא הוא דוש בה קה ת הנ עמבודנ י לנ רי המ יו, של פי יר בש כי זש הנ יך לש רי נות צה בש יל לי חי תש מנ של ן, כש יה נש ה בי בונל י של ן, מי ל כי ענ וש
רוך דוש בה קה הנ יו, וש לה ה עה י שורל ימי מי יוענ שש ז סי אה גו'. וש ק וש דל םא צל ל יתו בש ה בי נל תוב (ירמיה כב) הוי בם כה שום של ה, מי בונל
ה ה זל גו'. מנ וש ך  לל הר לום אה י שה כי תה  עש יהדנ וש תוב (איוב ה)  כה של הו  לום. זל יו שה לה א עה קורי ה וש שה דג יו קש לה ין עה מי זש הוא מנ
םא, ם ל אי א. וש טה חל םא תל ל תוב וש ז כה אה ה. וש הוא בונל של ה כש פל בור בנ יד די קי פש הנ , לש תה דש קנ ל ופה בה . אמ שוהה רש י פי רי ך? המ וש תה נה דש קנ ופה

ר. חי אנ ד הה צנ ת הנ יתו אל בי ין לש מי זש י מנ רי המ

אי דנ י ונ רי א בו, המ מי טה הי ר לש חי אנ ד הה צנ ת לנ יי בנ ד הנ ינחי מש שום של ת, מי רל חל ה אנ צורה בש צונו  ה, ורש בונל י של ן מי כי ל של כה
יהכול ר בו  דה י של הוא. ומי ת הנ יי בנ בנ ש  נה על נל ד של ם ענ עולה ן הה ם מי דה אה א אותו  םא יוצי ל וש ה,  אה מש ל טג של רוחנ  ה בו  שורה

ה. א בה צה מש ני י של ה מי יקה זי ה, ומנ אה מש ה רוחנ טג ה בה יא שורה הי ה הנ ירה די י בנ רי המ ק, של זי נה הי לש

י גוף, או קי זש ני יתו, או בש י בי שי נש ה אותו, או אנ נה בה הוא אותו של ת הנ יי בנ זוק בנ ני גון של ? כש ה יהדוענ מל ר, בנ םאמנ ם ת אי וש
םא ל ר, וש פה ת עה לנ חי מש םא יהדור בו. יהדור בי ל ר, וש הנ ם לש דה ח אה רנ בש אי יי דנ י ונ רי יו. המ רה חמ ים אנ רי חי י אמ ני מון, הוא ושש י מה קי זש ני בש

יהדור בו.

ר: הוא אומי ים, וש תי בה ם הנ ל אותה כה ר בש בה ים דה עי םא יודש ם ל הי ל, של אי רה שש ל יי ס ענ רוך הוא חה דוש בה קה ך הנ שום כה ומי
יא אותו יוצי יף של קי ר תנ חי ע אנ גנ נל ה  ני ת, הי יי בנ ר בש ע דה גנ נל ע.  גנ נל ם בש י אותה תי מש שנ רה וש  , ענ י יודי ני ים - אמ עי םא יודש ם ל תל אנ
ת ץ אל תנ נה ם וש ענ טנ ה הנ ך לו, מה הולי ן של יוה יו. כי צה ת עי אל יו וש נה בה ת אמ ת אל יי בנ ת הנ ץ אל תנ נה ז - וש אה ם. וש עולה ן הה יר אותו מי עמבי ינ וש

ר. זם חמ יהכול לנ לו הוא, וש יהם - של ילה קנ הש ן יי יה נש אותו בי ן של מנ ל זש כה א בש לה ת? אל יי בנ הנ

י בי ר רנ מנ ק. אה זי נה הי ם לש דה יהכול אה ר, וש צויהה יותי ה מש אה מש טג רוחנ הנ ת, של רל חל ץ אנ רל אל ן בש כי ל של ה, כה דושה קש ץ הנ רל אה ה בה זל
ים ירי עמבי םא מנ ים ל לי כי יקות בנ פי לו דש פי אמ ם, ונ א שה צי מה הי ים לש רי חי אמ יו הה רה בי ל חמ פות של לי קש א בנ רה קש ני ן של כי ל של כה ר, וש זה עה לש אל
ל ים כה רי אומש אי של דנ ק. הוי ונ דל םא צל ל יתו בש ה בי נל ר, הוי בם אומי יז וש רי כש ה מנ זל סוק הנ פה ך הנ שום כה ת. ומי יי בנ ן הנ אותו מי

הוא. ת הנ יי בנ יום בנ

ר: אומי ד של חה ע קול אל מנ ה. שה ימה ני ס פש ננ כש ני פוס) וש טי ח בנ רנ ף (טה סנ יענ לנ גי ד, הי חה ת אל יי בנ ד לש חה ס יום אל ננ כש י ני י יוסי בי רנ
ם א אי לה ל אל םא נוכנ רו, ל מש א. אה ייצי י של ני פש יק אותו לי זי ננ רו וש בש חנ תש נו. הי לה ים של יבי רי יש הנ ד מי חה ה אל ני סו, הי נש כה הי סו וש נש כנ תש הי

שו. פש ננ ייב בש חנ תש ים, מי רי בי חמ י הנ רי בש ל די ר ענ עובי י של אי מי דנ ר, ונ מנ ד. אה חנ י ופה י יוסי בי א רנ אן. יהצה יורו כה די

ים, אי ם בה ם הי דה צי ם מי ר לו, הי מנ מו. אה לש שש ני תוכו, וש ים בש רי ם דה דה י אה ני ר בש אה ם ושש גויי י הנ רי המ יהיא, ונ י חי בי ר לו רנ מנ אה
י רי המ ר לו, ונ מנ לום. אה שה או בש םא ייצש ם בו, ל יורה ת די בו אל כש ענ ם יש ם, אי לו הי פי אמ ק. ונ זי נה הי א יהכול לש טש א חי רי יש י של ל מי בה אמ
הוא, ך  סוק כה פה הנ וש ק.  דל צל ה מי נה בש ני וש ר,  חי אנ יהה מי הה גון של ר לו, כש מנ ד. אה חנ פה לום מי ם שה יהל תי תוב (איוב כא) בה כה

ם. יהל לי ה עמ םא שורל לוהנ ל ט אל בל ד, שי חנ פנ לום מי ם שה יהל תי בה של ד - כש חנ פה לום מי ם שה יהל תי בה

ה ה זל ר. מנ בי דנ יש ונ יות, או  הש לי יך  רי יהה צה ר הה םאמל י ונ יד?!  גי הי וש גו' (ויקרא יד).  וש יד  גי הי וש ת  יי בנ הנ ר לו  של א אמ ובה
יך רי יהה צה ע הה גנ ע?! נל גנ נל ת. כש יי בה י בנ ה לי אה רש ע ני גנ נל . כש שוהה רש ה פי ני הי ה הוא, וש מה כש ל חה ר של בה קום דה ל מה כה א בש לה יד? אל גי הי וש
ה אל יירה ם, של כל תש זנ חג ץ אמ רל ית אל בי ת בש ענ רנ ע צה גנ י נל תי תנ נה תוב וש י כה רי המ יות, של הש יך לי רי יהה צה י הה י?! ייש לי ה לי אה רש יות! ני הש לי

י. ה לי אה רש ע ני גנ נל ה כש מה כםל! לה לנ

ה, לה גנ תש ה הי סה כנ תש הי י. אותו של ה לי אה רש ה ני ל זל ענ ה. וש זל ה בה ים זל רי גה תש ה, ומי לל גנ תש ר מי חי ס, אנ נה כש ה ני זל ה של עה שה א בש לה אל
ן, כםהי יד לנ גי הי ה וש ל זל ענ ה. וש סל כנ תש ר מי חי אנ ת, וש יי בנ ל הנ ע של גנ נל מות אותו הנ דש ה לו בי אה רש ך ני ר כה חנ אנ ה, וש סה כנ תש ה הי לה גנ תש הי של וש

ה הוא. מה כש ר חה בנ דש של
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ים. כי רש בה תש כםל, מי רו הנ המ טי צו וש תש ני ן של יוה כםל. כי הנ ים וש צי עי הה ים וש ני בה אמ צו לו הה תש יננ ת, וי יי בנ ילו הנ פי ינ ן, וש כםהי א הנ ז בה אה וש
ים, ם טובי ינה ים אי אשוני רי י הה רי המ ים, של ים טובי אי רה קש ני לו  . אי תה בש יהשה ה וש נל בש ים תי ים טובי תי תוב (דברים ה) ובה ז כה אה

ה. רה הר טה ה וש שה דג ל קש ל של לה כש ם בי ינה אי וש

םא ר ל של ל טוב אמ ים כה אי לי ים מש תי תוב, (שם ו) ובה כה סוק של פה ת הנ ים אל שי רש פה ה מש מל ך, בנ ם כה ה, אי הודה י יש בי ר רנ מנ אה
מון, מה ל טוב - בש ים כה אי לי ר, מש זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ל טוב? אה ים כה אי לי יך מש ם, אי תוכה ה בש ה שורה אה מש ם רוחנ טג ? אי אתה לי מי
י תי ל בה ה כה ני הי ה, וש הודה י יש בי ר רנ מנ אה ם. וש יי רנ צש ץ מי רל ל אל י טוב כה ר (בראשית מה) כי מנ אל נל מו של כםל, כש ב, ובנ הה זה ף ובש סל כל בש
ר עםשל עמבור הה אן  ף כה ר. אנ מנ אל נל ה  זל ץ  רל אה ל הה ר של עםשל עמבור הה א  לה בות? אל תועי וש ים  פי שה ים כש אי לי מש יו  ים הה רי צש מי הנ

מון הוא. מה הנ וש

ר, מנ עון אה מש י שי בי ץ. רנ רל אה סו לה נש כש ני של ת כש חנ אנ ם, וש יי רנ צש לות מי גה או מי יהצש של ת כש חנ ל, אנ אי רה שש לו יי טש יות נה ירג י עמשי תי שש
ץ, נגתה יהה מש ת הה יי בנ הנ של ל. וכש אי רה שש תוך יי ץ ומי רל אה ן הה ה מי אה מש טג יר רוחנ הנ עמבי הנ ץ, ולש רל אה ת הה ש אל די קנ יהה לש אי הה דנ ה ונ ל זל כה

ה. שה דג ל קש יור של די הו בש שש יי ת וש יי בנ ל הנ ר ענ עי טנ צש םא יי ל י של די יתו, כש ת בי א אל לי מנ נות אותו ולש בש מון לי א בו מה צה מש יהה ני הה

ה אל רש ה, מנ זה ת ענ רל הל בנ יף בש קי מנ של בוהנ  קום גה מה מו  ר, כש מנ י אה י יוסי בי גו'. רנ עור וש ילה בש הש י יי ה כי שה אי או  יש  אי וש
ה, זה ת ענ רל הל בנ ס בש גורי י של ים ייש מי מי עה אות טש לש מי ק, שש חה צש י יי בי ר רנ מנ ים. אה ני וה גש ם הנ אותה דון, בש ה ני אל רש מנ ינו, ובש ני שה
ה, אה לש הה אן וה כה הור. מי טה ים, וש די י עי ני ם, שש יי ננ ד. שש חה ד אל ה, עי אה מי ת טש חנ ה) אנ נה בה ה (לש עמרה שנ ט לש רה י, פש בי אה י מי תי דש מנ ם לה כגלה וש
ל גו', ענ יש וש אי ד בש חה ד אל םא יהקום עי תוב, (דברים יט) ל כה ר של חנ אנ נו לש דש מנ ה לה זל ה. וש אה מי ם כש יי ננ ם, ושש יי ננ שש ה כי אה לו מי פי אמ

גו'. ים וש די ם עי יי ננ י שש פי

םא ן ל בה לה י הנ רי המ ע, של גנ ז הוא נל ם, אה דה מש דנ ן אמ בה ע לה גנ תוב נל ר, כה מנ עון. אה מש י שי בי י רנ ני פש ב לי יהה יושי יהה הה קי זש י חי בי רנ
דוש קה הנ ל, של אי רה שש ם יי יהל רי שש גו'. אנ ים וש ני שה ם כנ יכל אי טה חמ יו  הש ם יי תוב אי ר, כה מנ אה עון וש מש י שי בי ח רנ תנ ינו. פה עי ד בש עומי
כםל י הנ רי המ ם, של הל טו בה לש שש םא יי ין ל די י הנ לי עמ יו, ובנ נה פה ין לש די או בש צש מה םא יי ל י של די כםל כש ם בנ ר אותה הי טנ ה לש רוך הוא רוצל בה

םאל. מ שש םאל לי מ ין, ושש יהמי ין לש ן, יהמי בה לה ן לש בה לה דםם, וש אה דםם לש ינו. אה ר מי חנ ך אנ הולי

תוב בו כה ו, וש שה עי תוב בש י כה מוני דש ר אנ םאמנ ם ת אי ינו. וש ה בו מי ן שורל ל כי ענ י, וש מוני דש אשון אנ רי א הה ייצי תוב ונ ו כה שה עי בש
תוב ב. כה הה זה ר הנ זםהנ ק בש בנ דש ה ני זל ה, וש עמשה ב ננ הה זה ת הנ מנ זגהמ ה מי א זל לה י. אל מוני דש הוא אנ הו וש יאי בי יש ד, (שמואל-א טז) ונ וי דה בש

י. טוב רםאי ם וש יי יננ ה עי פי ם יש תוב, עי ד כה וי דה תוך. בש הי ת הנ מנ זגהמ א בש ר, יהצה עה ת שי רל דל אנ י כגלו כש מוני דש ו, אנ שה עי בש

י רי ן, המ בה ה בו לה אל רש ה ני ני הי ה, וש אשונה רי דםם בה ע. אה דםם נודה אה ן הה ול גה הנ ע, וש ן נודה בה לה ן הנ ול גה ם. הנ ענ טנ ה הנ ה מה אי םא ורש ב
או מש טי תוב וש כה א. וש מי טה הי יל לש חי תש ה מנ ני דםם, הי אה ה בו  אל רש ני ה וש אשונה רי ן בה בה ר. לה הי טה הי יל לש חי תש ומנ ה בו  דה ה נולש רה הר טה
ל ן של ול גה ה בו  אל רש ני ים של מי עה פש לי ים. וש ני וה גש ם הנ ל אותה כה בש ענ  יהה יודי ן הה כםהי הנ א. וש מי טה הי דםם לש אה ד בו  ה נולה ני הי ן, של כםהי הנ

גו'. ן וש כםהי רו הנ המ טי תוב וש כה הו של ר אותו. זל הי טנ םא, מש ם ל אי ר. וש חי ן אנ ול ד בו גה לי וה ם יי אות אי רש ירו לי גי ינסש ה, וש רה הר טה

ק בנ דש ן תי עממה ת ננ ענ רנ צה תוב (מלכים-ב ה) וש ה, כה הודה י יש בי ר רנ מנ ך. אה רל דל ים בנ כי יו הולש ה הה הודה י יש בי רנ ק וש חה צש י יי בי רנ
ה אה ים. רה יאי בי נש ר הנ אה שש ר מי ה יותי אה ע רה ישה לי ר לו, אל מנ יו? אה נה קו בה לש ה יי מה א, לה טה ם הוא חה גו'. אי ם וש עולה עמך לש רש זנ ך ובש בש

ם. ת כגלה ל אל לי ן קי ל כי ענ ה, וש לל עג ן מש י בי זי יחמ גי א מי םא ייצי ל של

י תי דש בנ י עה רי המ ים, של קי לה י חמ ני שש י בי יתי כי זה יההו, וש לי ל אי צל יון אי לש מוש על שי י בש תי דש בנ י עה ני ר לו: אמ מנ א אה לה םא עוד, אל ל וש
ר עובי י של ה, ומי ה כגלה תורה ל הנ ל כה תה ענ רש בנ י עה רי , המ תה דש מנ חה ר וש קל של תה לנ עש בנ שש י, ני תה אותי מש גנ ע פה שה ה רה תה אנ ת. וש מל אל אותו בל
ך תש יתה ילה מי הש ם; תי נה חי ילה לש הש םא יי ל ך  לש של מוש  שי י, הנ אותי תה  דש בנ עה שום של ל מי בה א. אמ בה ם הנ עולה ת הוא לה ה, מי ל זל ענ
דםם אה גון הה ע, וש ן נודה בה לה עמך. (גון הנ רש זנ ובש ך  ק בש בנ דש ן תי עממה ת ננ ענ רנ צה ך, וש שום כה א. ומי בה ם הנ עולה םא בה ל ה, וש זל ם הנ עולה בה

ע). נודה

ה, מו זל ייש כש ט. וש כםל שולי ה ובנ כםל שורל ק, בנ חה צש י יי בי ר רנ מנ ה? אה מה ים לה תי שש פי ר או הנ מל צל ד הנ גל י, בל י יוסי בי ר רנ מנ אה
ט ה שולי יון, זל לש קום על מה א מי יוצי ע של גנ ל אותו נל טונו של לש ך שי שום כה ים. ומי תי שש ר ופי מל ה צל שה רש תוב (משלי לא) דה כה של

ים. תי שש פי ר או הנ מל צל ד הנ גל ת בל ענ רנ צה ע הנ גנ ת נל םאת תורנ ך, ז שום כה ים. ומי תי שש פי ר ובש מל צל ים, בש ני וה י גש ני שש כםל, בי בנ

ר לו, מנ פו. אה תי ל כש א ענ שה ל מנ ר של של ם קל ה עי טה סה ד של חה יש אל ה אי אה יו. רה בי ל אה יר של צי בה ך לנ יהה הולי ק הה חה צש י יי בי רנ
ס ננ כש ת, ני חנ ה אנ רה עה מש ס לי ננ כש ני ה של אה יו. רה רה חמ אנ ך  לנ ר. הה בה דה ר לו  מנ םא אה ה? ל ם מה שי לש ך  פש תל ל כש ענ ים של צי ל עי ים של ני קה
נו. מל ה מי סה כנ תש הי ד וש חה ב אל קל נל הוא לש יש הנ אי ס הה ננ כש ני ץ, וש רל אה ת לה חנ תנ ה מי יהה עולל הה ן של שה ל עה יטור של ה קי אה יו. רה רה חמ אנ

ה. רה עה מש י הנ פי א לש יהצה ק, וש חה צש י יי בי ד רנ חנ פה

ר מנ ה. אה עמשל מנ ת הנ ם אל הל ר לה פי ם. סי יהל לי ב אמ רנ קה ם וש ה אותה אה יהה. רה קי זש י חי בי רנ ה וש הודה י יש בי רו רנ בש ב, עה עודו יושי בש
ם יא הי הי יהה הנ רש קי י הנ בי ל יושש כה וש יהא,  רונש ל סש ים של עי צםרה מש ת הנ רנ עה י מש ך. זוהי ילש צי הי ן של מה חמ רנ הה רוך  ה, בה הודה יש י  בי רנ
ים רי מה שש םא ני ל ים, וש פי שה עמשות כש ר, לנ ים או יותי ני ר שה של י על ני ם בש הי ים, של חםרי שש ים הנ שי חה נש ר לנ בה דש מי ים לנ אי ים, ובה פי שש כנ מש

זו. ה הנ רה עה מש ם בנ ם הי הל לה ים של פי שה י כש יני ל מי כה ים, וש עי צםרה ים מש עמשי ננ ם וש הל מי

י רו לו, מי מש מור. אה חמ ל הנ שור ענ ה קה יהה חולל הה נו של א, ובש יהה בה הה ד של חה יש אל אי שו בש גש ים פה כי ם הולש עודה כו. בש לש הה
י גורנ ם, מש הל ר לה מנ שור? אה ה הוא קה מה רו לו, לה מש מור. אה חמ ל הנ שור ענ קה י של ני ה הוא בש זל י, וש הודי ם, יש הל ר לה מנ ה? אה תה אנ
ת ד אל לומי ה וש תה יש בנ ר הנ יהה חוזי הה ל יום, וש כה ה בש ד תורה יהה לומי ה הה זל י הנ ני ים, ובש אי רומה י הה ני בש הוא מי ד, של חה ר אל פה כש ם בי הי
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זםר חמ ת לנ יי בנ י לנ ני ס בש ננ כש ד ני חה ת יום אל עי כה ר. וש בה י דה יתי אי םא רה ל הוא וש ת הנ יי בנ י בנ גורנ יו מש ים הה ני לש שה שה ים, וש רי בה דש ם הנ אותה
י אתי ר. ובה בי דנ םא יהכםל לש ל מו וש קש ענ תש יו הי יהדה יו, וש ינה עי יו וש מו פי קש ענ תש ה לו, הי יקה זי הי יו וש נה פה ת לש חנ ה רוחנ אנ רה בש ים, עה רי בה דש ל הנ ענ

ה. פואה ל רש ר של בה י דה דו אותי מש לנ י יש יהא אולנ רונש ל סש ים של עי צםרה מש ת הנ רנ עה מש לי

י, תי עש ר לו, יהדנ מנ ר? אה חי יש אנ זוק בו אי ם ני ן אי כי ם לה קםדל תה מי עש ם יהדנ אי ת הנ יי בנ אותו הנ ה, ובש הודה י יש בי ר לו רנ מנ אה
ר חנ אנ ת, וש יי בנ ל הנ רוחנ של ים של רי ם אומש הל ה, ומי יהה חולל הה ים של רי יו אומש הה ד, וש חה יש אל זוק בו אי ים ני ה יהמי מה כנ י מי רי המ של

ם. יהל רי בש ל די ים ענ רי עובש ם של אותה ים, אוי לש רי בי חמ ים הנ רי אומש הו של רו, זל מש זוקו. אה םא ני ל ים וש שי נה ה אמ מה סו בו כנ נש כש ך ני כה

ל ק, כה דל א בו צל צה מש ני קום של ל מה כה י בש רי המ ק, של דל םא צל ל יתו בש ה בי נל ר, (ירמיה כב) הוי בם מנ אה ה וש הודה י יש בי ח רנ תנ פה
קום, מה ל הנ נוטי ים וש די קש מנ י של ה, מי ל זל ם כה עי יו. וש נה פה ים לש אי צה מש םא ני ל נו, וש מל ים מי חי ם בורש עולה י הה יקי זי ל מנ כה רוחות וש הה

ה? אה מש טג רוחנ הנ דוש כש קה ם הנ שי קול הנ ך, שה ם כה יהה, אי קי זש י חי בי ר לו רנ מנ ז בו. אה אוחי

ל נוטי דוש  קה ם הנ שי ם הנ ך, אי שום כה א, ומי מי קום טה מה ה בש םא שורל ל דוש  קה ם הנ שי א הנ לה ך, אל םא כה ר לו, ל מנ אה
ם רוחנ מו. אי ב עי רנ קש ן לי כי ל של אות בו, כה רה הי ים לש כולי םא יש ם ל עולה י הה יקי זי ל מנ כה רוחות וש ל הה ן, כה כי ם לה קםדל קום מי מה הנ

קומו. ינו מש י אי רי המ ה בו, של םא שורל דוש ל קה ם הנ שי קום - הנ מה ת הנ ל אל נוטי ם וש ה קודי אה מש טג

ך ר כה חנ אנ קומו, וש מש ה מי אה מש טג הנ ת רוחנ  יא אל קום, ומוצי מה ת הנ ר אל הי טנ יהה מש ת, הה ענ רנ ע צה גנ נל ד  יהה יורי הה של וכש
ם שי ת הנ יר אל כי זש מנ ק, של דל צל דוש בש קה ד הנ צנ ם, בנ קםדל מי ה אותו כש כםל, ובונל הנ ים וש צי עי הה ים וש ני בה אמ ת, הה יי בנ ת הנ ים אל צי תש ננ מש
י ני אשון שש רי סוד הה יש הנ קומו, מי מש ת מי יי בנ ת הנ יק אל חי ינרש ר, וש חי ר אנ פה עה ה בש ל זל ם כה עי ה, וש שה דג יו קש לה ה עה רל שש ומנ דוש  קה הנ

טשפהחיים.

ם תו? אי נה קה ה תנ קומו, מנ מש מי ה  יאה הוצי ה לש אה מש ה רוחנ טג אותה ה בש רל גה תש מי י של ד מי םא יורי ל ה וש אל רש םא ני ל ו של שה כש ענ
יא יוצי כםל. וש הנ ים וש צי עי רות, וש חי ים אמ ני בה אמ ם בנ קםדל מי ה אותו כש נל בש םא - יי ם ל אי ה, וש פל ה - יה זל ת הנ יי בנ ן הנ את מי צי יהכול לה

דוש. קה ם הנ שי ל הנ ה אותו ענ נל בש יי אשון, וש רי קום הה מה הנ יק אותו מי חי ינרש וש

א. מי קום טה ל מה ה ענ םא שורה ה ל שה דג קש שום של אשון, מי רי קום הה מה ן הנ רוחנ מי ה הה את אותה םא יוצי ה ל ל זל ם כה עי וש
יום גו'. מי קון וש תש ל לי םא יוכנ ת ל וה עג תוב, (קהלת א) מש ה כה זל ן הנ מנ זש ה? בנ ל זל ענ רםחנ  טש לי ה לו  מה ק, לה חה צש י יי בי ר רנ מנ אה

מור. ילה שה הש יי ך של ר, כה הי זה הי ם לש דה יך אה רי ך צה שום כה ם, מי עולה ה בה פואה ה רש אה צש מש םא ני ש ל דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל נל של

א, טש א חי רי דול יש יש גה אי ך לש יהה הולי ם הה נו. אי סור לה ק, אה חה צש י יי בי ר רנ מנ ה. אה אל רש ני ה וש זל יש הנ אי ם הה ך עי לי רו, ני מש אה
כםל, ן הנ ים מי לי גםעה ה, מש תורה י הנ חוקי ם, רש עולה י הה חוקי רש לי ך  הוא הולי ו של שה כש יו. ענ רה חמ אנ ך  לי ני ע,  ישה לי אל ן לל עממה ננ מו  כש
ה, הודה י יש בי ר רנ מנ סור לו. אה ה אה זל יש הנ אי הה ם. וש הל נו מי יל אותה צי הי ן של מה חמ רנ רוך הה ם. בה יהל ני פש אות לי רה הי נו לש סור לה אה
תוב, י כה רי המ א של לה םא עוד, אל ל ה, וש רה ה זה הו עמבודה זל ר לו, וש מנ כו'. אה ה וש רה שי י אמ צי עמ ים חוץ מי אי פש רנ תש כםל מי ינו, בנ ני י שה רי המ ונ

ם. כה רש דנ כו לש לש גו'. הה ש וש אי תו בה נו ובי ך בש א בש צי מה םא יי (דברים יח) ל

א מורו, יהצה ת חמ שםר אל קש יו לי בי א אה יהצה ד של ה. ענ רה עה מש ם אותו בנ נו, שה יא, הוא ובש הי ה הנ רה עה מש יש לנ אי ך אותו הה לנ הה
ת אל וש ח אותו  קנ ת. לה מי א אותו  צה יו ומה בי ס אה ננ כש ני ם  יי תנ ינש ג אותו. בי רנ הה וש םאשו  ר בש ה אותו  כה הי וש ש  ל אי יטור של קי
ה כה ים. בה כי יו הולש הה יהה של קי זש י חי בי ת רנ אל ה וש הודה י יש בי ת רנ אל ק וש חה צש י יי בי ת רנ ד אל חה ר יום אל חנ א אנ צה ך לו. ומה לנ הה מורו וש חמ
ת כל לל סור לה אה בות של ים רנ מי עה פש ך  י לש תי רש מנ םא אה ם ל אי הנ ק, וש חה צש יי י  בי ר רנ מנ ה. אה עמשל מנ ת הנ ם אל הל ר לה פי סי ם, וש יהל ני פש לי
ם עולה ת בה מל אל ך הה רל דל ים בש כי הולש ים של יקי די צנ ם הנ יהל רי שש ת. אנ מל יו אל כה רה ת, ודש מל יו אל עמשה ל מנ כה ן של מה חמ רנ רוך הה ם? בה שה לש

גו'. ה וש גנ אור נם ים כש יקי די ח צנ אםרנ תוב (משלי ד) וש ם כה יהל לי עמ א, ונ בה ם הנ עולה ה ובה זל הנ

יר כי זש הנ דוש? לש קה ם הנ שי ה לנ ה זל דוש. מנ קה ם הנ שי יו לנ הש ם יי כגלה יך של רי ם צה דה אה י הה עמשי ל מנ כה ר, בש זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
שום ר, מי חי אנ ד הה צנ יו הנ לה ה עה רל שש םא יי ל תו, וש עמבודה כםל הוא לנ הנ ה של הוא עושל ה של ל מנ ל כה דוש ענ קה ם הנ שי ת הנ יו אל פי בש
א, מה טש יהה ני ב הה רל עי הה י או  תי שש ן, הנ ל כי ענ וש ה.  עמשל מנ הנ ל אותו  רות ענ שש יהכול לי וש ם  דה אה י הה ני בש ן לי זגמה יד מש מי הוא תה של
ה. מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ יך ענ רי םא צה ל ר של חי אנ ד הה צנ יו לנ רה בה יד דש קי פש מנ י של ך - מי ה כה זל ה בה ה. ומנ אה מש יו רוחנ טג לה ה עה שורה וש

ע. ר רה בה ל דה כה תה מי רש מנ שש ני תוב, (דברים כב) וש ך כה שום כה ומי

י רי בש ר די םאמנ א, נ בה י אנ בי ר רנ מנ א. אה בה י אנ בי רנ מו  יהה עי הה יו), וש מי יו (חה בי ת אה אות אל רש לי ך  יהה הולי ר הה זה עה לש י אל בי רנ
ם הה רה בש י אנ כי ה, וש של ה קה זל סוק הנ פה . הנ תש י אה חםתי א אמ י נה רי מש ר, (בראשית יב) אי מנ אה ר וש זה עה לש י אל בי ח רנ תנ ך. פה לי ני ה וש תורה
ם, הה רה בש א אנ לה יבו לו? אל יטי יי י של די תו כש שש ל אי ך ענ ר כה יהה אומי רוך הוא, הה דוש בה קה ל הנ הובו של א, אמ טש א חי רי הוא יש של
ל א ענ לה כותו, אל זש יא מי הוצי רוך הוא לש דוש בה קה הנ ה מי צה םא רה ל כותו, וש ל זש ך ענ מנ םא סה א, ל טש א חי רי יהה יש הה ב של ל גנ ף ענ אנ
תוב כה הו של תו. זל שש אי ם בש דה אה ה לו הה מון זוכל מה י הנ רי המ ים, של מי ענ ר הה אה ל שש מון של ה מה ילה בי שש יחנ בי וי רש ינ תו, של שש כות אי זש
תוב, (שם כה כםל. וש ה בנ ת, זוכל לל כל שש ה מנ שה אי ה בש זוכל י של ת. מי לל כה שש ה מנ שה ה' אי בות ומי ת אה לנ חמ הון ננ ת וה יי (משלי יט) בנ

ר. סה םא ילחש ל ל לה שה ה וש לה עש ב בנ ה לי ח בה טנ לא) בה

ישו ני עמ הנ לש לו  םא יוכש ל של ה  כותה ל זש ענ ך  מנ סה וש ים,  מי ענ ר הה אה שש ל מי לה שה כםל הנ אל לל ה  ילה בי שש בי ך  יהה הולי ם הה הה רה בש אנ וש
, יהה נל פה לש ך  ד הולי חה אל ך  אה לש ה מנ אה רה א של לה םא עוד, אל ל יא, וש י הי חםתי ר אמ ר לומנ בה ן דה תנ םא נה ל ך  שום כה ה. ומי חםק בה צש לי וש
ים מי ענ ר הה אה מון שש ת מה אל יא לו  הוצי י לש ח אותי לנ הוא שה רוך  בה דוש  קה , הנ יהה לל עה ד  חנ פש ל תי ם: אנ הה רה בש אנ לש ר  מנ אה וש
יא י הי רי ר, המ מנ ה. אה מה א עי לה ך, אל אה לש מו מנ ה עי אה םא רה ל יו, של לה א עה לה תו, אל שש ל אי ד ענ חנ םא פה ז ל אה כםל. וש הנ ה מי מםר אותה שש לי וש

גו'. תש וש י אה חםתי א אמ י נה רי מש ר, אי מנ ך אה שום כה מור. ומי םא שה י ל ני אמ ה, ונ מורה שש
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ל ענ םאת, וש תו ז שש רו אי מש אה ים וש רי צש מי ך הנ או אותה רש י יי יהה כי הה תוב וש כה יות, של הש יך לי רי יהה צה י הה יבו לי יטי י?! יי ב לי יטנ יי
ה זל ם הנ עולה הוא בה רוך  בה דוש  קה י הנ ב לי יטנ יך. יי נל פה לש ך  הולי ה של י - זל ב לי יטנ א יי לה יות! אל הש לי יך  רי י צה לי יבו  יטי ן יי כי
ם עולה מון בה מה ך בש לי לה גש ה בי כל זש ם אל אי ת. של מל אל ך הה רל דל י מי טי סש םא תי ל ך, של לי לה גש ם בי עולה אותו הה י בש שי פש ה ננ תה יש חה מון. וש מה בש

ך. לי לה גש הוא בי ם הנ עולה י בה שי פש י ננ חי תש י, של רי מש שה א תי לה הוא, אל ם הנ עולה ה בה ינה מי ה זש יתה י מי רי ך, המ רל דל י בנ טי סש תש תי אנ ה וש זל הנ

י, רנ ר שה בנ ל דש גו', ענ עםה וש רש ת פנ ע ה' אל גנ ננ יש תוב? ונ ה כה ה, מנ מםר אותה שש יהה לי נל פה ך לש לנ הוא הה ך הנ אה לש מנ הנ שום של ומי
ה. מורה יא שש י הי רי המ לום, של יהה כש לל ם עה הה רה בש ד אנ חנ םא פה ן ל ל כי ענ ה. וש כל הוא מנ ה - וש כי ך הנ אה לש מנ ת לנ רל ה אומל תה יש הה אי. של דנ ונ

זו. ה כה ירה מי מו שש ה עי אה םא רה ל ד, וש חנ מו פה צש ל ענ ד - ענ חנ פה ה של ומנ

ה רה ה שה תה שש ן עה ימה ה. סי קה כות לה ר מנ של על עםה, ובש רש ת פנ כות אל הנ ך לש אה לש מנ ה לנ רה ה שה תה וש ים צי מי עה ר פש של ה, על אי םא רש ב
לשבהנליהה אנחמרליהה בשמיצשרניים.

הוא רוך  בה דוש  קה יד הנ תי עה אות.  לה פש ני נו  אל רש אנ ם  יי רה צש מי ץ  רל אל מי ך  אתש צי י  ימי כי ז)  (מיכה  ח,  תנ פה א  בה אנ י  בי רנ
ן ת אותה ה אל אה רש הל ל, וש אי רה שש ת יי יא אל הוצי הוא לש רוך  בה דוש  קה ח הנ לנ שה ים של יהמי ם הנ אותה יו כש נה בה ה לש לה אג אות גש רש הנ לש
ת לנ אג גש ם.  יי רנ צש מי ת  לנ אג גש לי זו  הנ ה  לה אג גש ין הנ בי ה  ה מנ אי ורש םא  ב ל.  אי רה שש יי ל  לנ גש בי ם  ה אותה קה לש הי וש ם,  יי רנ צש מי לש כות  מנ הנ
רוך הוא דוש בה קה ד הנ בי כנ תש ז יי אה ם. וש עולה ל הה ים של כי לה מש ל הנ כה אן בש ת - כה חנ כות אנ לש מנ ד, ובש חה ך אל לל מל ה בש תה יש ם הה יי רנ צש מי
י ני פש ם, מי יי תנ ת שש חנ ל אנ יונות, ענ לש כות על מנ קו בש לש ם יי כגלה רוך הוא, וש דוש בה קה ל הנ טונו של לש כםל שי עו הנ יידש ם, וש עולה ל הה כה בש

ל. אי רה שש ת יי ם אל בו כגלה רש סה יש של

ם ז כגלה אה ץ. וש רל אה ל הה ל כה ך ענ לל מל יהה ה' לש הה תוב (זכריה יד) וש כה רוך הוא, של דוש בה קה ל הנ טונו של לש ה שי לל גנ תש ז יי אה וש
דו מש ענ ז ינ גו'. אה ם וש יכל חי ל אמ ת כה אל יאו  בי הי תוב (ישעיה סו) וש כה של הו  הוא. זל רוך  בה דוש  קה ל לנ אי רה שש ת יי אל בו  דש ננ תש יי
נו אל רש אנ ם  יי רה צש מי ץ  רל אל מי ך  אתש צי י  ימי כי תוב  כה של הו  זל ם.  קםדל מי כש ם  יהל ני בש ת  לנ אג גש ת  אל אות  רש לי ה  חה מש שי בש בות  אה הה

ן מי אה ן וש מי ם אה עולה לך ה' לש מש ן יי מי אה ן וש מי ם אה עולה רוך ה' לש צון. בה י רה הי ן יש ן כי מי אות, אה לה פש ני

ע צםרה ת מש שנ רה פה

ח, (איוב יט) תנ א פה בה י אנ בי גו'. רנ וש תו  רה הר יום טה ע בש צםרה מש ת הנ יה תורנ הש םאת תי אמםר. ז ה לי ל מםשל ר ה' אל בי דנ יש ונ
מםר שש ם לי דה י אה ני בש ה ייש לי מה תוב. כנ ין כה די דון, שנ דון. שנ עון שנ דש ן תי ענ מנ ב לש רל ונות חה ה עמ מה י חי ב כי רל י חל ני פש ם מי כל גורו לה
םא ל ה וש י תורה רי בש ל די עמבםר ענ םא לנ ל ה, וש רה שי כש ך  רל דל מי טו  סש םא יי ל הוא של רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש לי חםד מי פש לי ם וש יהל כי רש ת דנ אל

נו. מל ח מי כנ שה תי

םא ל נו, וש מל חוק הוא מי רוך הוא, רה בה דוש  קה הנ זוף הוא מי ה, נה ל בה די תנ שש םא מי ל ה וש ד תורה םא לומי ל י של ל מי כה של
יו נה פה ים לש יזי רי כש מנ א של לה םא עוד, אל ל נו, וש מל ים מי קי לש תנ סש מו, מי ים עי כי הולש ים של רי שומש ם הנ אותה ה. וש ינה כי מו שש ה עי שורה
ים יוני לש על אותו  בו  זש עה י  רי המ של לו!  אוי  בונו.  רי בוד  כש ל  ענ ש  םא חושי ל של י,  לוני פש לי יב  בי סה מי קו  לש תנ סש ים: הי רי אומש וש

ים. יי חנ ך הנ רל דל ק בש לל ין לו חי ים, אי תוני חש תנ וש

ה ינה כי מםר אותו, ושש שש לי דו  גש נל ים כש ני זגמה ים מש רי ה שומש מה ה, כנ ד תורה לומי וש בונו  ת רי עמבודנ ל בנ די תנ שש הוא מי של וכש
מור הוא ך. שה לל מל ן הנ בל בוד לש נו כה ך. תש לל מל ן הנ יוקנ דש בוד לי נו כה ים: תש רי אומש יו וש נה פה ים לש יזי רי כש ם מנ כגלה יו, וש לה ה עה שורה

קו! לש י חל רי שש א. אנ בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה בה

ם. עולה ל הה ל כה ענ ה וש יתה ם מי יהל לי זםר עמ גש ם לי דה אה ה ולש שה אי ם לה רנ ה, גה שה אי ש לה חה נה ר הנ מנ אה ע של רה שון הה לה ה, בנ אי םא רש ב
י ע. כי רה שון הה י לה ני פש ב, מי רל י חל ני פש ם מי כל לה ך, גורו  שום כה ה. מי דה ב חנ רל ם חל שונה תוב, (תהלים נז) ולש ע כה רה שון הה לה בש
ן ה הוא דה בה ב של רל רוך הוא חל דוש בה קה ינו, ייש לנ ני שה ה'. של ב לנ רל ב? זו חל רל ונות חה ה עמ מה י חי הו כי ב. מנ רל ונות חה ה עמ מה חי
ך שום כה ר. ומי שה ל בה םאכנ י ת בי רש חנ ם. (דברים לב) וש ה דה אה לש ה' מה ב לנ רל תוב, (ישעיה לד) חל כה הו של ים. זל עי שה רש ת הה אל
ייש לו י של דון. מי ך ני כה עו של דש תי י של די תוב, כש ין כה די דון, שנ עון שנ דש ן תי ענ מנ ב לש רל ונות חה ה עמ מה י חי ב כי רל י חל ני פש ם מי כל גורו לה
ע. צםרה מש ת הנ ילה תורנ הש םאת תי תוב ז כה הו של כםל. זל ה הנ ידה מי שש מנ ב) של רל ה חל אותה דון בש ב (ני רל ת לו חל נל מל דנ זש שונו, מי לש ב בי רל חל

י רי ה המ זל סוק הנ פה ם. הנ דה אה י הה ני ים בש שי ם יוקה הי ח כה פה זות בנ חג אמ ים הה פררי צי כנ וש ח, (קהלת ט)  תנ ר פה זה עה לש י אל בי רנ
ל יום רוז כה כה הנ ם, וש דונה צון אמ רש ים בי לי כש תנ סש םא מי ל ים וש עי םא שומש ל ים וש עי םא יודש ם ל דה י אה ני ה, בש אי םא רש ל ב בה ר. אמ אי בה תש ני

דונו. ת אמ עמבודנ ת רוחו לנ יר אל עי מי י של ין מי אי יב לו, וש שי קש מנ י של ין מי אי ם, וש יהל ני פש א לי קורי

ים לי בש חנ ל מש בוצות של ה קש מה כנ וש ה,  בה הום רנ ב תש קל נל ר  עורי תש ים, מי מי תה סש ני ים  רי עה שש הנ וש ה  לה יש לנ ד הנ יורי ה של עה שה בש
ל רות של עורש תש ם הי הל בה ל של ל כה לו ענ פי אמ ם, ונ עולה י הה ני ל בש ל כה ה ענ נה רוך הוא שי דוש בה קה יל הנ פי ז מנ ם. אה עולה ים בה אי צה מש ני
ים שורי ם קש דה י אה ני ת, ובש מל ם אל הל ים ומי בי ם כוזש הל ים, מי רי בה ם דש דה י אה ני בש ים לי יעי ם ומודי עולה ים בה טי שוטש ם מש הי ים, וש יי חנ

ה. נה שי בש

א, הוא קורי גול, וש נש רש תנ י הנ פי נש ת כנ חנ ה תנ כה את ומנ ת יוצי בל הל לש שנ ה, הנ לה יש לנ ק הנ לה חל נל וש פון  צה ת רוחנ  רל עורל תש מי של כש
ם עולה י הה ני ל בש כה וש א,  קורי א וש רוז יוצי כה ז הנ אה וש ים.  יקי די צנ ם הנ עי ענ  עמשי תנ שש הי ן לש דל ן עי גנ ס לש נה כש ני הוא  רוך  בה דוש  קה הנ וש
ה תורה ים בנ קי עוסש ם וש בונה ת רי עמבודנ ים לנ די ים, עומש יי ל חנ רות של עורש תש ם הי הל ייש בה ם של ם. אותה יהל טותי מי ים בש רי עורש תש מי

ר. בםקל א הנ בה ד של רוך הוא ענ דוש בה קה ל הנ חו של בש שי ובש

הו רוך הוא. זל דוש בה קה ת הנ ים אל חי בש שנ ה מש לה עש מנ לש נות של חמ מנ הנ יהלות וש חמ ל הנ ל) כה כה א וש רוז קורי ר, (כה בםקל א הנ בה של כש
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ם הה רה בש ל אנ ר של ענ שנ הנ ים, וש די דה צש ל הנ כה ים לש חי תה פש ים ני רי עה ה שש מה ז כנ גו'. אה ר וש י בםקל בי ד כוכש ן ינחנ רה תוב (איוב לח) בש כה של
ע. בנ ר שה אי בש ל בי של ע אי טנ יי תוב ונ כה הו של ם. זל עולה י הה ני ל בש ת כה ן אל מי זנ ל לש אי רה שש ת יי סל נל כש ח לי תה פש ני

ין, די יו בש לה עה רו  עורש תש יי של כש ך  לל מל י הנ ני פש לי עממםד  ינ ים  ני פה ה  יזל אי בונו, בש ת רי עמבודנ לנ ת רוחו  יר אל עי םא מי ל י של ומי
י ני ים בש שי ם יוקה הי ח כה פה זות בנ חג אמ ים הה פררי צי כנ תוב, וש ז כה אה ל? וש צי נה הי כות לש יו זש לה א עה צי מה םא תי ל ר, וש קולה סו אותו בש פש תש יי וש
ה, זל ה מי דו זל רש פה יי ם של רל גוף טל ם הנ ש עי פל נל דון הנ ים הוא ני יני ה די מה כנ ה, בש זל ם הנ עולה ן הה ם מי דה א אה ייצי ם של רל טל ם. וש דה אה הה

. יחנ גי ינשש י של ין מי אי וש

ה, ינה כי יו שש לה ה עה לה גנ תש מי ד של גוף ענ ן הנ מי ש  פל נל את הנ םא יוצי ה, ל דה רה פש הנ ת הנ ענ ה שש יעה גי מנ ן של מנ זש אותו  לו) בש פי (אמ
ה. ק בה בה דש ני ר וש שה קש יק, הוא ני די ם הוא צנ ה. אי דה גש נל גוף כש ן הנ את מי ה יוצי ינה כי שש ל הנ יבות של בי חמ ה ונ חה מש תוך שי ש מי פל נל הנ וש
םא תול ל ים, חה רי ל אומש שה גוף. מה ת הנ דנ רי ל פש ת ענ לל בל אנ תש ת ומי כל הולל ת וש רל אל שש יא ני הי ת, וש כל ה הולל ינה כי שש םא, הנ ם ל אי וש

יו. רה חמ ך אנ לי הוא יי ין, וש כי סנ ת הנ ד אל די ש, חנ אי ד מי רה פש ני

ה מה כנ נםם בש יהי גי ש הנ אי ש בש פל נל הנ ר, וש פה עה ב לל שה ד של ר ענ בל קל דון בנ גוף ני ה. הנ י דומה די ל יש ם ענ יהל ני ים שש דוני ני ך  ר כה חנ אנ
יא ה הי ז עולה ר, אה הי טה הי ן לש מנ זש הנ יענ  גי ומנ ה  שה נש ה עה לה בש קי ר של חנ ש. אנ נל ל עם בי קנ לש יהה  לל ר עה זנ גש ני ן של מנ זש ד אותו  ים, ענ יני די
ה, טה מנ לש ן של דל ן עי גנ לש ת  סל נל כש ני ד של ענ ה  מה ים עי עולי וש ש,  אי ן בה בי לנ תש מי ל של זל רש בנ מו  כש יהה  אל טה חמ ת מי נל בל לנ תש ומי נםם,  יהי גי הנ מי
ם ת שה דל עומל ה. וש נה בם ת מםר ולש רל טל קג ר (שיר ג) מש מנ אל נל מו של ם, כש שה ים של מי שה בש ת בנ צל רוחל ם, וש יי ם מנ אותה ם בש ת שה צל רוחל וש

ים. יקי די צנ ים בו הנ בי יושש קום של מה הנ ק מי חי רנ תש הי יהה לש לל ר עה זה גש ני ן של מנ זש ד הנ ענ

הו זל  . חנ בי זש מי ל הנ ענ ן  בה רש קה ת כש בל רל קש ני ד של ענ ה,  גה רש ת דנ חנ ה אנ גה רש דנ ה  מה עי ים  ז עולי עמלות, אה לנ ן  מנ זש הנ יענ  גי מנ של וכש
םא ל זו של ש הנ פל נל ה, הנ לה עש מנ לש יון של לש על ן הה כםהי ן, הנ כםהי ל הנ א אל הובה תו וש רה הר יום טה ע בש צםרה מש ת הנ ילה תורנ הש םאת תי תוב ז כה של

גו'. ן וש קם תש ל לי םא יוכנ ת ל וה עג ז מש םא, אה ם ל אי ן. וש מו כי ה כש נה קה זו ייש תנ ה, לה זל ם הנ עולה ך בה ל כה ה כה אה מש טש ני

נו רש אנ ר, ובי אי בה תש ה ני סוק זל גו'. פה ש וש מל שה א הנ ש ובה מל של ח הנ רנ זה ח, וש תנ ק פה חה צש י יי בי ע. רנ צםרה מש ת הנ ילה תורנ הש םאת תי ז
ן מנ זש ש, בי מל שה א הנ ש. ובה מל של ח הנ רנ זה ז וש ה, אה זל ם הנ עולה ם בה דה אה ם הה ת עי דל יא עומל הי ה של עה שה ם, בש דה אה ת הה מנ שש ל ני אותו ענ
יק, די ם הוא צנ ם, אי חנ הוא שה ף זורי קומו שואי ל מש ז - אל ה, אה שובה תש א בי צה מש ני ה וש זל ם הנ עולה ן הה ם מי דה ן אה א בל יוצי של

ים. שי דה קר ן הנ ל מי םאכנ ר י חנ אנ ר, וש הי טה ש וש מל של א הנ ר ובה מנ אל נל מו של כש

יא מוצי ע של רה שון הה אותו לה ט מי רה ה, פש שובה תש ר בי פי כנ רוך הוא מש דוש בה קה ם הנ עולה י הה אי טה ל חמ ל כה ה, ענ אי םא רש ב
ע. ם רה יא שי ל מוצי תו של יא תורה םאת הי ע - ז צםרה מש ת הנ ילה תורנ הש םאת תי תוב ז כה , של שוהה רש י פי רי המ רו. ונ בי ל חמ ע ענ ם רה שי
ע בור רה אותו די שום של ר, מי גל סל אוי לש רה יו וש רה יבה ל אי ת כה ים לו אל אי מש טנ ע, מש ם רה יא שי מוצי י של ל מי ר, כה מנ יהיא אה י חי בי רנ
בור ר די עורי תש ה מי טה מנ לש בור של די ים אותו. בנ אי מש טנ א - מש מי טה הי א לש א. בה מה טש הוא ני יו, וש לה ה עה אה מש יר רוחנ טג עי ה ומי עולל

ר. חי אנ

ה כה פש ה, הה לה עש בנ ה לש נה מה אל נל ה  תה יש הה י של גו'. מי וש ה  נה מה אל נל יהה  רש ה קי זונה ה לש תה יש ה הה יכה ר, (ישעיה א) אי מנ אה ח וש תנ פה
ר בה ה דה ירה עי הי שום של ל. ומי אי רה שש ת יי סל נל ק - זו כש דל רוך הוא. צל דוש בה קה אי הנ דנ ה ונ ט - זל פה שש ט. מי פה שש י מי תי אמ לי ה. מש זונה לש
ה ים. ומנ חי צש רנ ה מש תה ענ תוב וש כה הו של ים. זל חי צש רנ ל מש ה רוחנ של ה בה תה רש שה רוך הוא, וש דוש בה קה ה הנ נה מל ק מי לי תנ סש ר, הי חי אנ

ע. צםרה מש ת הנ ילה תורנ הש םאת תי תוב ז כה הו של ה. זל מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ ם ענ דה י אה ני ר בש אה ך - שש ה כה דושה קש ם הנ יי לנ רושה יש

א הובה תו וש רה הר יום טה ע. בש ם רנ יא שי ל אותו מוצי נו, של מל ע מי רנ פה הי דו לש גש נל אי כש דנ ילה ונ הש םאת תי ר, ז מנ ה אה הודה י יש בי רנ
רוך הוא, דוש בה קה י הנ ני פש ת לי סל נל כש ה ני ינה תו אי לה פי ע, תש רה שון הה ייש לו לה י של ע, מי מה שש נו? מנ יעי מי שש הנ א לש ה בה ן, מנ כםהי ל הנ אל
ל א אל הובה תו וש רה הר יום טה תוב? בש ה כה ה, מנ שובה יו תש לה ל עה בי קי ה וש שובה תש ר בי זנ חה ן של יוה ה. כי אה מש יו רוחנ טג לה ר עה י עורי רי המ של

גו'. ן וש כםהי ה הנ אה רה גו', וש ן וש כםהי הנ

עון. יום מש י שי בי י רנ ני פש ים לי צויי יו מש י הה י יוסי בי רנ ק וש חה צש י יי בי יות. רנ ים חנ פררי י צי תי ר שש הי טנ מי ח לנ קנ לה ן וש כםהי ה הנ וה צי וש
ז רל ץ אל י אותו עי רי המ נון, של בה לש ר בנ של ז אמ רל אל ן הה ר (מלכים-א ה) מי מנ אל נל מו של , כש י יהדוענ רי ז המ רל ץ אל ר לו, עי מנ ד אה חה אל

ה הוא? ה? ומנ מה זוב לה ר. אי אי בה תש י ני רי המ נון, ונ בה לש א בנ לה יו אל יעותה טי ים נש שי רה שש םא ני ל

ם דה ה, אה אי םא רש זוב. ב אי ת וש ענ י תולנ ני ז ושש רל ץ אל עי הםרות וש יות טש ים חנ פררי י צי תי ר שש הי טנ מי ח לנ קנ לה ר, וש מנ אה ח וש תנ פה
ן יוה מו. כי ת עי פל תל תנ שש ה מי ינה כי שש הנ יו, וש לה ה עה רוך הוא שורל דוש בה קה ה, הנ תורה ל בנ די תנ שש בונו ומי ת רי עמבודנ ל בנ די תנ שש מי של
ל ה של שה דג קש ד הנ ל צנ כה וש נו,  מל ק מי חי רנ תש הוא מי רוך  בה דוש  קה נו, הנ מל ת מי קל לל תנ סש ה מי ינה כי שש א, הנ מי טה הי א לש ם בה דה אה של
ר חנ ים אותו. אנ עי יש סנ ר, מש הי טה הי א לש ם בה ה. אי אה מש טג ד הנ ל צנ כה ה וש אה מש טג יו רוחנ  לה ה עה שורה נו, וש מל ים מי קי חה רג מש בונו  רי

יו. לה ה עה שורל ר וש נו חוזי מל ק מי לי תנ סש הי ה, אותו של שובה תש ר בי זנ חה ר וש הנ טש ני של

ן הי נו של עש םא יהדנ ים, ל פררי י צי תי ר שש מנ אה ן של יוה הםרות. כי יות טש ים חנ פררי י צי תי ר שש הי טנ מי ח לנ קנ לה תוב וש ה, כה אי םא רש ב
קום מה ד הנ גל נל יות, כש חנ א הנ רל אי ר (יחזקאל א) וה מנ אל נל מו של ש, כש מה יות מנ יות, חנ ל חנ בה , אמ שוהה רש י פי רי א המ לה יות? אל חנ
ף תי תנ שש הי ה של בורה ל גש דםם של אה ד הה צנ ת, הנ ענ י תולנ ני ר. ושש אי בה תש י ני רי ז, המ רל ץ אל עי ים. וש ני מה אל נל ים הנ יאי בי נש ם הנ הל ים מי קי יונש של
ל ענ ד, וש ים ינחנ כי זוב הולש אי ז וש רל ץ אל ך עי שום כה ל. ומי אי רה שש ת יי סל נל ת כש ה אל יקה יני מי ה של נה טנ זםב, זו ו' קש אי ה. וש אשונה רי מו בה עי
רות שש ים לי רי ם חוזש כגלה ה. וש תונה חש ה, ו' תנ יונה לש ם ו' על הל ים לה אי קורש ן, וש טה ד קה חה אל יון וש לש ד על חה ד, אל חה אל או כש צש מש ן ו' ו' ני כי
זו, ה הנ לה דג גש ם) בנ שי או (בש צש מש ת ני ענ י תולנ ני זוב ושש אי ז וש רל ץ אל ם) - עי הל ה (מי טה מנ ה לש לל ד אי גל נל ר. כש הנ טש י ני רי המ שום של יו, מי לה עה

לו. לה יונות הנ לש על הה ים מי לויי ותש
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ה, לה פי תש ת הנ מו אל יש סי ר של חנ לו. אנ לש פנ תש הי ה וש דל אותו שה בש בו  ך. יהשש רל דל ים בנ כי יו הולש ק הה חה צש י יי בי רנ ה וש הודה י יש בי רנ
ר. שה אג יהה מש כל תםמש ה וש ים בה יקי זי חמ מנ יא לנ ים הי יי ץ חנ ר, (משלי ג) עי מנ אה ה וש י תורה רי בש די ה בש הודה י יש בי ח רנ תנ כו. פה לש הה מו וש קה
ת ה אל לה גנ ה ומש מורה שום של ה? מי את תורה רי קש ה ני מה ה, לה ק. תורה זה חה דול וש יון גה לש ץ על יא עי הי ה, של תורה ים - זו הנ יי ץ חנ עי
ת ה, אל ים בה יקי זי חמ מנ ים. לנ אי ה יוצש נה מל ה, ומי לו בה לש כש ה ני לה עש מנ לש ים של יי חנ ל הנ כה ים, של יי . חנ םא יהדוענ ל תום וש יהה סה הה ה של מנ
ה זל י  ר, מי שה אג מש יהה  כל תםמש וש ה.  טה מנ ולש ה  לה עש מנ לש חוז  כםל. אה ז בנ ה אוחי תורה ז בנ אוחי י של מי ה, של ים בה זי אוחמ ם של אותה

. רוהה אמ בי מו של ים, כש מי כה י חמ ידי מי לש ל תנ ם של יסה כי אי לש לנ ים מש ילי טי מש ם של לו אותה ? אי יהה כל תומש

ם אותה םאשו.  ר מי א  לה אל ר  שה אג מש י  רי קש תי ל  אנ ר,  שה אג מש ים.  ני מה אל נל ים  יאי בי נש נו  מל מי או  ייצש של ה  זוכל  , יהה כל תםמש וש
תוב (שם ח) כה םאש, של א ר רה קש ני כםל של ל הנ של םאש  ר ד הה םאשו, צנ ר ד סופו. מי ענ וש םאשו  ר ה מי תורה ל הנ ים של כי תומש הנ
ת של ל שי יום של סי ד הנ ה ענ ט בה שי פנ תש גוף מי הנ גוף, וש ל הנ כה םאש לש ר יא הה הי ה, של מה כש םאש זו חה ר םאש. וש ר י מי תי כש סנ ם ני עולה מי
י ידי מי לש ל תנ ם של יסה כי אי לש לנ ים מש ילי טי מש ם של אותה ש. של י שי מודי יו ענ ר (שיר ה) שוקה מנ אל נל מו של , כש יהה כל תםמש ים וש די דה צש הנ
ים ני בה ה לש זוכל ך. וש מה תש ני לויהה, וש ה בו תש מונה אל ל הה כה גוף, וש יום הנ ד סי םאש ענ ר הה ה מי תורה ת הנ ים אל כי ם תומש ים, הי מי כה חמ

ים. ני מה אל ים נל יאי בי נש או לי יירה של

א לה ה? אל מה ה, לה נה טנ ף קש לל א, אה רה קש יי אמםר. ונ ד לי ל מועי אםהל יו מי לה ר ה' אי בי דנ יש ה ונ ל מםשל א אל רה קש יי ח, ונ תנ ק פה חה צש י יי בי רנ
אן א' . כה חנ ין אורי מי זש מנ מו של ה כש ת מםשל ן אל מי ז זי אה ש, וש דה קש מי רוי בנ שה א - אותו של רה קה יהו אותו של אות מי רש הנ י לש די כש

כםל. מות הנ לי ם) זו שש דה נוש. (אה ת אל ם שי דה ה. אה דולה ם א' גש ה, שה נה טנ קש

ך, לל מל ין הנ בי ה הוא שושש יון, מםשל לש על ה הוא הה א מםשל לה יון? אל לש ם על הל י מי ן, מי רם המ אנ ה לש ין מםשל ה בי ה מנ אי םא ורש ב
ה ן אותה קי תנ ין לש בי ן לו שושש תנ ה? נה שה ה עה ה. מל יונה לש ה על ירה בי גש ה לו  תה יש הה של ך  לל מל ל לש שה ה. מה ירה בי גש ין הנ בי רםן שושש המ אנ וש
הו זל ה.  ירה בי גש ם הנ ק עי א רנ לה ס אל נה כש ני םא  ל ך,  לל מל לנ ה  זל הנ ין  בי שושש ס הנ נה כש ני של ן, כש כי ל  ענ וש ת.  יי י הבנ רי בש די ל בש כי תנ סש הי ולש

גו'. ן וש רם המ םא אנ םאת יהב ז תוב בש כה של

ין בי רםן הוא שושש המ יו. אנ לה ר ה' אי בי דנ יש ך - ונ ר כה חנ אנ , וש חנ אורי ן כש מי דנ זש ך הי שום כה ך, מי לל מל ין הנ בי ה הוא שושש מםשל
הוא שום של ן, מי ל כי ענ וש ה.  מה עי ך  לל מל ייס הנ פנ תש יי וש ה,  כה לש מנ ם הנ עי ך  לל מל ת הנ ייס אל פנ לש יו  יו הה רה בה ל דש כה וש ה,  ירה בי גש ל הנ של
מו ן כש קי תנ תש ן הי ל כי ענ וש ת.  יי בנ י הנ רי בש די יד בש מי ן תה יי ענ ולש ת  יי בנ ת הנ ן אל קי תנ לש ה  מה עי דורו  ם מש ה, הוא שה לה ין של בי שושש

ק. דל י צל כי לש י מנ תי רה בש ל די ם ענ עולה ן לש ה כםהי תה תוב (תהלים קי) אנ כה נו? של ן לה יי ננ דול. מי ן גה א כםהי רה קש ני ה, וש לה עש מנ לש של

ת ר אל הי טנ ד לש ן הוא עומי כי לה יהדו. וש ה בש חל מש יי י של ין מי אי ל, וש ך הוא נוטי לל מל ית הנ בי יך מי רי צה ה של ל מנ ך, כה שום כה ומי
ח קנ לה תוב וש ך כה שום כה ל, ומי יכה הי י הנ ני ם בש אותה ה בש אה מש א טג צי מה םא תי ל י של די ה, כש ירה בי גש ית הנ בי ים לש סי נה כש ני ם של ל אותה כה

גו'. ים וש פררי י צי תי ר שש הי טנ מי לנ

ק חה צש ה יי ק - זל חה שש ם יי יי מנ שה ב בנ מו. יושי ג לה ענ לש ק ה' יי חה שש ם יי יי מנ שה ב בנ ר, (תהלים ב) יושי מנ אה ח וש תנ ה פה הודה י יש בי רנ
םא ל ק, וש חה שש ם יי יי מנ שה ב בנ תוב יושי כה הו של ש. זל רי גה ם ומש ך זועי ר כה חנ אנ ק, וש צוחי ה, וש אשונה רי יר בה אי ן, מי יי ינ ד הנ צנ א מי בה של

ים. עי שה רש ם לה הל ק לה צוחי יר וש אי ין מי די ן הנ ל כי ענ ק. וש צוחי יר וש אי ק, מי חה שש ם. יי יי מנ ב שה תוב יושי כה

רוך הוא דוש בה קה ים - הנ עי שה רש י הה כי רש ך דנ כה מו. וש לי המ בנ רונו יש חמ פו ובנ אנ ימו בש לי ר אי בי דנ ז יש תוב? אה ה כה ך מנ ר כה חנ אנ וש
רוך בה דוש  קה הנ ג. וש הורי ם וש זועי ך  ר כה חנ אנ ה, וש אשונה רי יר בה אי מי ן של יי ינ מו  ם כש הל יר לה אי ה, ומי זל ם הנ עולה ם בה הל יר לה אי מי
ין אי א, וש בה ם הנ עולה אותו הה ם מי ה אותה לל כנ םא - הוא מש ם ל ה. אי פל דו - יה גש נל רו כש זש ם ינחש ים, אי עי שה רש ת הה ך אל הוא מושי
ם ב אותה רי קה ם ומש ר אותה הי טנ רוך הוא מש דוש בה קה הנ ם, וש הל ים לה עי יש סנ ר - מש הי טה הי א לש כםל. בה הנ דו מי מש יגשש ק וש לל ם בו חי הל לה

גו'. רוב וש קה לנ חוק וש רה לום לה לום שה תוב שה כה הו של לום. זל ם שה יהל לי א עמ קורי יו וש לה אי

ה יום ני ר, (זכריה יד) הי מנ אה ח וש תנ יהיא פה י חי בי גו'. רנ ה וש תה דה ת ני םא על ל ים בש בי ים רנ ה יהמי מה י יהזוב זוב דה ה כי שה אי וש
א לה א? אל ה יום בה ני ה הי ה זל םא. מנ ה יום יהב ני יות: הי הש יך לי רי יהה צה ך הה ה כה זל סוק הנ פה ך. הנ בי רש קי ך בש לי לה ק שש לנ חג ה' וש א לנ בה
רוך דוש בה קה ע הנ רנ פה בו יי יום של הוא הנ ים, וש עי שה רש ין לה ה די עמשל בו ינ יום של הוא הנ ם, וש עולה א הה רה בש ני ם של רל א טל ר בה בה כש של
עמשות נו לנ מל ש מי קי בנ רוך הוא, ומש דוש בה קה י הנ ני פש ד לי עומי א וש ה בה זל יום הנ ל. הנ אי רה שש יי ם לש הל יקו לה צי הי ם של אותה הוא מי
ל אל ם  גויי הנ ל  כה ת  אל י  תי פש סנ אה וש (שם)  ר  מנ אל נל של מו  כש שות,  רש לו  ת  נל תל ני וש לות,  זה ומנ ים  בי י כוכה די עובש לות  כנ ולש ין  די

גו'. ה וש מה חה לש מי ים לנ לנ רושה יש

ה עושל לו  אי יו, ובש נה פה א לש ד בה חה אל מו, וש רוי עי ד שה חה הוא, אל רוך  בה דוש  קה ם לנ ים הי י יהמי ני ר, שש מנ ק אה חה צש י יי בי רנ
ל נוטי ר, וש חי ם אותו יום אנ ג עי וי דנ זש ב, הוא מי רה עמרםך קש ה לנ זל יום הנ א הנ בה של כםל. וכש ם הנ בות עי רה רוך הוא קש דוש בה קה הנ
אות בה ה' צש י יום לנ תוב (ישעיה ב) כי כה הו של ים. זל מוכי ים ונש מי ם רה אותה ם, בש כגלה ב בש רה ך קש עורי ינו, וש י זי לי ל כש ן ענ יי י זנ לי כש

ל. פי שה א וש שה ל ני ל כה ענ ם וש רה ה וה אל ל גי ל כה ענ

ם ה דה אה לש ם. מה ה דה אה לש ה' מה ב לנ רל תוב, (שם לד) חל כה נו של יש גו'. הנ ה וש מה י יהזוב זוב דה ה כי שה אי ר, וש מנ עון אה מש י שי בי רנ
ה עה רה ל הה קםד ה' ענ שש יי תוב (דניאל ט) ונ כה נו של יש ה, הנ תה דה ת ני םא על ל ים. בש בי ים רנ ה יהמי מה י יהזוב זוב דה תוב כי כה אי, של דנ ונ
נות עה פגרש ת הנ ים אל ימי די קש ים מנ עי שה רש הה וש ם,  עולה נות לה עה ים פגרש די קש הוא מנ רוך  בה דוש  קה ינו, הנ ני שה ינו. של לי עה הה  יאל בי יש ונ
י תי פש יהסנ ה וש ה זל ם. מנ כל תש ה אל רה ינסש י לש תי פש יהסנ (ויקרא כו) וש נו  יש ה, הנ תה דה ל ני זוב ענ י תה ם. או כי עולה םא לה ב ם לה יהל אי טה חמ בנ

ם. ה דה אה לש ה' מה ב לנ רל חל ה הנ אותה ייש בש ה של ל מנ ר ענ ם יותי ל דה ם ענ ן דה תי אל ין וש ל די ין ענ יף די ה? אוסי רה ינסש לש

ת פל ן עוד תוסל תי םא אל א, ל לה ף? אל םא אםסי ה ל ה זל ם. מנ דה אה עמבור הה ה בנ מה דה אמ ת הה ל עוד אל לי קנ ף לש םא אםסי תוב, ל כה
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הו לות. זל כנ םא לש ל ה, וש רה ינסש תוב לש א כה לה י? אל תי פש יהסנ תוב וש י כה רי המ בםל. ונ סש ם לי עולה יהכול הה של מו  א כש לה ב, אל רל חל ה  אותה לש
ה. תה דה ל ני זוב ענ י תה תוב או כי כה של

ם יהל אי טה חמ ם בנ מה צש ת ענ ים אל אי מש טנ ים מש עי שה רש הה א של לה ה? אל תה אה מש י זוב טג מי ל יש ה כה ה זל ה. מנ תה אה מש י זוב טג מי ל יש כה
ם. יהל לי ה עמ אה מש ים רוחנ טג רי עורש א. ומש מי ש ה' טי דנ קש ת מי י אל ר (במדבר יט) כי מנ אל נל מו של ר, כש חי קום אנ ים מה אי מש טנ ומש
ם, עולה ן הה ה מי אה מש טג רוחנ  ה  ת אותה יר אל עמבי הנ ל ולש אי רה שש ת יי ר אל הי טנ הוא לש רוך  בה דוש  קה יד הנ תי םא עה ב יד לה תי עה לל וש
י אי. (מי דנ ץ ונ רל אה ן הה ץ. מי רל אה ן הה יר מי עמבי ה אנ אה מש טג ת רוחנ הנ אל תוב וש כה א. וש מי טה ל וש רי ך עוד עה םא בה יף יהב םא יוסי תוב ל כה של

אי). דנ ים אותו ונ אי מש טנ א, מש מי טנ הי א לש בה של

י בי ח רנ תנ ה. פה תורה עמסםק בנ ה לנ לה יש לנ צות הנ חמ בנ מו  ד קה חה ה אל לה יש ר. לנ זה עה לש י אל בי י רנ ני פש ב לי יהה יושי יהה הה קי זש י חי בי רנ
ה יום טובה גו'. בש ים וש להי אל ה הה שה ה עה ת זל ה עגמנ ת זל ם אל גו', גנ טוב וש ייה בש ה הל יום טובה ר, (קהלת ז) בש מנ אה ר וש זה עה לש אל
כםל, י הנ ני פש אות לי רה הי ים ולש קי וה שש ת בנ כל לל ם לה דה יך אה רי ם צה עולה ד בה סל רוך הוא חל דוש בה קה ה הנ בל רש מנ ן של מנ זש טוב - בי ייה בש הל
ה אותו בל רש ה טוב ומנ כםל הוא עושל כםל, ובנ ה בנ ם, הוא שורל עולה רוך הוא בה דוש בה קה ל הנ יל טובו של חי תש מנ של י כש רי המ של
יום תוב (שם) בש כה הו של ר. זל חי יו טוב אנ לה ה עה רל שש יי ה טוב של עמשל ינ ים, וש קי וה שש לוי בנ גה ם בש דה ה אה אל ך יירה שום כה ם. ומי עולה בה

אי. דנ טוב ונ ייה בש טוב. הל ייה בש ה הל טובה

לוי ין תה די הנ ה של עה שה י בש רי המ ה. של אי ה רש עה יום רה א בש לה ע, אל רה ייה בש ה הל עה יום רה תוב ובש םא כה ה. ל אי ה רש עה יום רה ובש
כםל הוא ל הנ ם, ענ עולה רוי בה ין שה די של י כש רי המ ם. של עולה י בה ידי חי ת יש כל לל לה שוק וש אות בנ רה הי ם לש דה אה לה יך  רי ין צה ם, אי עולה בה
י רי המ ט. של פה שש םא מי ל ה בש פל סש ני ייש  תוב (משלי יג) וש ז כה אה ין, וש די אותו הנ דון בש יו, יי נה פה ש לש גה פש ני וש ענ בו  פוגי י של ה. ומי שורל
ל כה ן לש יי ענ ח וש גנ שש מור, הנ ייה שה הש ה ול אי ה. רש אי ך רש ל כה ענ ם. וש עולה ל הה ה ענ ם זל ה עי ים זל םא שורי ל ק, וש דל צל ק מי לי תנ סש ט הי פה שש מי
ם? ענ טנ ה הנ יך. מה לל ה עה רל שש םא יי ל י של די שוק, כש ה בנ אל רה ל תי אנ ה וש חוצה א הנ צי ל תי אנ ין, וש די רוי הנ ם שה כגלה בש ענ של ייה יודי הש ד ול צנ
ך כםל - כה ל הנ ה ענ ם, הוא שורל עולה טוב בה ה הנ שורל של כש של מו  ים. כש להי אל ה הה שה ה עה ת זל עגמנ ה לש ת זל ם אל גנ שום של מי

ס. פה תש ש בו ני פוגי י של כםל, ומי ל הנ ה ענ ם, הוא שורל עולה ין בה די ה הנ שורל של כש

םאש ים ר פי זוקש ה, וש יונה לש ב על רל ה חל אותה אות מי יוצש לויות של בות תש רה ה חמ מה ם, כנ עולה רוי בה ין שה די של ה, כש אי םא רש ב
י יני ה מי מה כנ רות. וש זי ים גש רי ז גוזש אה ים, וש די דה צש ל הנ כה ם בש ה דה אה לי ה, מש מה דג יא אמ ה הי יונה לש ב על רל ה חל י אותה רי המ ים של רואי וש
ל בו ענ רש יש חנ ר (שיר ג) אי מנ אל נל מו של ים) כש רי עורש תש ים מי קי ה חג מה כנ בות, וש רה דות חמ דש חנ תש ז מי ים, (אה רי עורש תש בות מי רה חמ
תוב זוק. כה ני ם  הל בה ש  פוגי י של ין. ומי עמשות די ים לנ צויי ם מש כגלה וש יהדו.  ה בש לופה שש בו  רש חנ וש תוב (יהושע ה)  כה וש כו,  רי יש
ין די הנ קום של ל מה כה בש שום של ם? מי ענ טנ ה הנ גו'. מה וש ך  דש סש ל חנ די גש תנ ונ יך  ינל עי ן בש חי ך  דש בש א ענ צה א מה ה נה ני (בראשית יט) הי

יר. עי יב הה בי ר וסש בה דש מי ין בנ יר בי עי ין בה ה, בי כםל הוא שורל רוי, בנ שה

ה ת זל ה אל רה מש ל אה אי רה שש ת יי סל נל ם, כש חותה י כנ ני ימי גו'. שי וש ך  בל ל לי ם ענ חותה י כנ ני ימי ר, (שיר ח) שי מנ אה ח וש תנ עוד פה
הו ך - זל בל ל לי ם ענ חותה ת. כנ מל אל ל הה ת של ענ בנ טנ ם הנ הו חותנ ם? זל חותה י הוא הנ ם, מי חותה י כנ ני ימי רוך הוא. שי דוש בה קה לנ
ק. חה צש יהו? יי . ומי רוענ ה זש אותה יחנ בש ני מי ה של הה ך - זו יהד כי רועל ל זש ם ענ חותה בו. כנ ל לי ם ענ דה יחנ אה ני מי ין של לי פי ל תש ם של חותה
םאש ל ר ין של לי פי ן תש אותה ם? כש חותה ה כנ ה זל יות! מנ הש יך לי רי יהה צה ם הה ם. חותה חותה י כנ ני ימי ת, שי רל אל אומל רה שש ת יי סל נל וכש

ה. לה עש מנ לש מו של ם כש לי ם שה דה א אה צה מש ה ני זל ב, ובה לי ל הנ , ענ רוענ זש ין בנ לי פי ך תש ל כה ענ גוף. וש ל הנ כה ח לש בנ יא של בי מי של

גוף הנ ש מי פל נל ת הנ דנ רי מו פש ם כש עולה יות בה שש את קנ צי מש םא ני א ל לה ת? אל ול מה ה כנ זה י ענ ה כי ה זל ה. מנ בה המ ת אנ ול מה ה כנ זה י ענ כי
שום ים, ומי מי עולה ים לש די רה פש םא ני ל רוך הוא, של דוש בה קה ל לנ אי רה שש ת יי סל נל ת כש בנ המ ך אנ ה) כה ל זל ענ ד. (וש רי פה הי ים לש רוצי של כש

י. םאשי ר ת לש חנ םאלו תנ מ תוב, (שם ב) שש כש ת הנ יים אל קנ , לש רוענ זש ת בנ רל של קש ל יהד ני ה של לה פי ך תש כה

ה אותה ט לש רה ם, פש כגלה ה מי טה מנ ד לש יורי אול, של שש מו הנ ה כש של ין קה נםם אי יהי גי גות הנ רש ל דנ כה ה. בש אה נש אול קי שש ה כי שה קה
ה, אה נש אול קי שש ה כי שה קה ך  כםל. כה הנ ים מי עי שה רש ה לה של ה קה זל ד, וש חה אל כש פו  תש תנ שש ה הי זל ה וה זל דון, וש בנ את אמ רי קש ני ה של גה רי דש מנ
ד רי פה הי ה לו לש של ר, קה יותי ב בש אוהי אותו של א לש ני קנ מש י של ה. ומי אה נש ה קי אה ה בה בה המ תוך אנ ה, ומי בה המ אנ א בש לה ה אל אה נש ין קי אי של

נםם. יהי גי גות הנ רש ל דנ כה ה מי שה יא קה הי אול, של את שש רי קש ני ה של גה רש ה דנ אותה נו מי מל מי

ם. יי רוחנ ומנ ה מי לולה ר, כש תוך שופה את מי יוצי ש של ת יהה? זו אי בל הל לש יא שנ י הי ת יהה. ומי בל הל לש ש שנ י אי פי שש יהה רי פל שה רש
רוך דוש בה קה ל הנ ה של אה נש קי ת בש בל הל לש שנ ם בש עולה ת הה פל ל, שורל אי רה שש ת יי סל נל כש ת בי טל הל לנ תש מי של ת כש בל הל לש שנ ה הנ תוך אותה ומי

ם. הל ף בה רי שה הוא יי ת, של בל הל לש שנ ש בנ פוגי ה לו, אוי לנ אה נש קנ יא מש הי ה של עה שה הוא. ובש

שםר קש יך לי רי צה ין של רוענ יהמי ים - זו זש בי ם רנ יי גו'. מנ בות וש כנ לו לש םא יוכש ים ל בי ם רנ יי ר, (שיר ח) מנ מנ אה ח וש תנ עוד פה
יון לש על ר הה הה נה הנ הו  ים - זל בי ם רנ יי ר מנ חי ר אנ בה י. דה ני קי בש חנ תש ינו  ימי וי יים  קנ םאל, לש מ שש רוענ  ל זש ה ענ לה פי ל תש ר של של קל ה  בה
קםלות ר (תהלים צג) מי מנ אל נל של מו  נו, כש מל ים מי כי שה מש ני ים וש עי ם שופש כגלה ים, וש רי עמבה ל הה כה רות לש הה ים נש אי יוצש נו  מל מי של

גו'. רות וש הה או נש שש ר נה מנ אל נל מו של נו, כש מל ים מי כי שה מש ני ים וש אי יוצש ים של בי ם רנ יי ל מנ ם קולות של אותה ים. מי בי ם רנ יי מנ

רוך הוא - יהבוזו לו. דוש בה קה ת הנ ל אל אי רה שש ת יי סל נל ת כש בל אוהל ה - של בה המ אנ יתו בה ל הון בי ת כה יש אל ן אי תי ם יי אי
מו יתו, כש ל הון בי ת כה רוך הוא. אל דוש בה קה ה הנ יש - זל ן אי תי ם יי א אי לה יות! אל הש יך לי רי יהה צה בוז יהבוזו לו?! יהבוז הה

ים. עי נה ר וש ל הון יהקה ר (משלי כד) כה מנ אל נל של

א תה פש תוסל
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ל ן של יי ינ ם וש יי ים מנ כי סש ננ יו מש ם הה הל בה כות, של ל סג י של יעי בי יום שש י וש שי יום שי י וש ני ה בוז? יום שי ה זל בוז יהבוזו לו. מנ
ר אי שה םא יי ל י של די ים, כש ני מג ים מש עי בש ל שי ר ענ פי כנ ים לש רי ים פה עי בש ל שי אי רה שש ים יי יבי רי קש יו מנ ם הה הל כות, בה סג י הנ מי ת יש ענ בש שי

גו'. (עד כאן תוספתא). ה וש שי ה אי ם עםלה תל בש רנ קש הי גו' וש ר יום וש שה ה עה שה מי חמ תוב ובנ כה הו של ם, זל הל ב מי רי ם חה עולה הה

ם ל אותה כה ים וש לוסי ם אוכש ל אותה ה, בוז יהבוזו לו - כה מה ר עי שי קנ תש הי םא לש ל יו וש לה ל אי אי רה שש ת יי סל נל ל כש ה - של בה המ אנ בה
דוש קה ם הנ ל עי אי רה שש ת יי סל נל ת כש רל של קנ תש מי ה של עה שה א בש לה ם אל כגלה צון לש ין רה י אי רי המ ר, של אותו הון יהקה ה לש לה עש מנ לש נות של חמ מנ
ה, חה מש שי ם בש מות, כגלה עולה ל הה כה נות וש חמ מנ ם הנ ל אותה כה ים וש לוסי אוכש ם הה ל אותה ז כה אה מו, וש ת עי רל טל ענ תש רוך הוא ומי בה

י. ני קי בש חנ ינו תש ימי י וי םאשי ר ת לש חנ םאלו תנ מ תוב שש ר) כה מנ ה אה ל זל ענ כות, (וש רה בש אור ובי בש

שםר קש לי ל וש אי רה שש ת יי סל נל ת כש ל אל בי קנ םאל לש מ רוענ שש יט זש הושי יך לש רי ל יהד, צה ה של לה פי יחנ תש ני מי של ין, כש לי פי יחנ תש ני מי י של מי
ם דה אה ה הה אל יירה י. של ני קי בש חנ ינו תש ימי י וי םאשי ר ת לש חנ םאלו תנ מ תוב, שש כה ת הנ יים אל קנ ה, לש ק אותה בי חנ י לש די ין כש יהמי ם הנ ר עי של קל
יו, לה א עה הוא קורי רוך  בה דוש  קה הנ ה. וש יונה לש ה על שה דג קש כםל, בי ם בנ לי ם שה דה אה ז הה אה כםל, וש ר בנ טי ענ תש הי ה ולש לה עש מנ לש של מו  כש

ר. אה פה תש ך אל ר בש של ל אמ אי רה שש (ישעיה מט) יי

דוש קה י הנ ני פש ל לי אי רה שש ת יי סל נל ה כש יבה בי ה חמ מה גו'. כנ ק וש דל ה ה' צל עה מש ר, (תהלים יז) שי מנ אה ח וש תנ יהה פה קי זש י חי בי רנ
הו ה. זל דה גש נל ן כש מי דנ זש רוך הוא מי דוש בה קה רוך הוא, הנ דוש בה קה י הנ ני פש ה לי אה ל בה אי רה שש ת יי סל נל כש ן של מנ ל זש כה בש רוך הוא, של בה
מו ל, כש אי רה שש ת יי סל נל ם כש י עי תי רש שנ קנ תש י הי ני ד, אמ וי ר דה מנ י. אה תי לה פי ה תש ינה זי אמ י הנ תי נה ה רי יבה שי קש ק הנ דל ה ה' צל עה מש תוב שי כה של
י תי נה ה רי יבה שי קש ך - הנ ר כה חנ אנ ה, וש אשונה רי ק - בה דל ה ה' צל עה מש ך, שי שום כה א. ומי צה מש ך ני י כה ני ם אמ יך, גנ נל פה את לש צי מש יא ני הי של

י. תי לה פי ה תש ינה זי אמ הנ

יא מוצי ה של לה פי ל תש בור של די בור וש ל די ינו, כה ני שה ך  א כה לה ה? אל מה רש י מי תי פש םא שי ל ה בש ה זל ה, מנ מה רש י מי תי פש םא שי ל בש
בור ה די ם זל בור, אי די הנ ן אותו  חה בש ם ני שה ס, וש נה כש ני קום של מה ס לש נה כש ני ים, וש יעי קי רש ענ  ה ובוקי לה עש מנ ה לש יו, עולל פי ם מי דה אה
ים טי סש םא - מנ ם ל אי צונו. וש עמשות רש דוש לנ קה ך הנ לל מל י הנ ני פש ים אותו לי יסי ני כש ר - מנ שי בור כה ה די ם זל םא. אי ם ל אי ר וש שי כה

ת. רל חל בור רוחנ אנ אותו די ת בש רל עורל תש ה, ומי חוצה אותו הנ

רו בה םא דש ת ב ד עי לו? ענ גש ל רנ בל כל בנ נו  י עי תנ ד מה גו'. ענ וש לו  גש ל רנ בל כל בנ נו  תוב, (שם קה) עי ף כה יוסי ה, בש אי םא רש וב
הו בור. זל די ן) אותו  חה בש ני ף, וש ל יוסי (של רו  בה םא דש ת ב ד עי א ענ לה י? אל ל מי של רו  בה םא דש ת ב ד עי הו. ענ תש פה רה ת ה' צש רנ מש אי

ר. בםקל א הנ יהה בה ם הה יי תנ ינש הו. בי חי תש פנ יש ים ונ מי ל ענ הו מםשי ירי ינתי ך ונ לל ח מל לנ ז - שה אה הו. וש תש פה רה ת ה' צש רנ מש תוב אי כה של

ם, תה י, סש ני דם ש אמ פל ים. נל יי חנ רור הנ צש ה בי רורה י צש ני דם ש אמ פל ה נל תה יש הה תוב (שמואל-א כה) וש ר, כה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ה רה בש חנ ל ולש אי רה שש ת יי סל נל ת כש ר אל שי קנ ר לש בםקל ן בנ מנ זש י הנ רי י. המ שי פש א ננ וש שה א לנ שה םא נה ר ל של ר (תהלים כד) אמ מנ אל נל מו של כש
ת סל נל ם כש עי רוך הוא וש דוש בה קה ם הנ ר עי שי קנ תש הי ים לש אי ה ובה לה יש לנ ה בנ תורה ים בנ לי דש תנ שש מי ים של יקי די צנ י הנ רי שש ה. אנ לה עש בנ לש

ך. תל דש ל יולנ גי תה ך וש מל אי יך וש בי ח אה מנ שש תוב (משלי כג) יי ם כה יהל לי ל, עמ אי רה שש יי

י ני כה שש ת מי ם אל אה מש טנ גו' בש ם וש תה אה מש טג ל מי אי רה שש י יי ני ת בש ם אל תל רש זנ הי תוב (ויקרא טו) וש ר, כה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
לו. ינו של אי ה של מנ ר בש בי חנ תש םא מי ל ם וש כגלה ר מי הוא זה ה, של זל ר הנ זה מו הנ ם, כש תל רש זנ הי ם. וש תוכה ר בש של אמ

ה עה שה ל בש בה ר. אמ מנ אל נל ה  י זל רי המ ונ כםל,  ם בנ ים אותה אי מש טנ ה, מש טה מנ לש ים  אי מש טנ ים מי שי נה אמ ה של עה שה ה, בש אי םא רש וב
ת רל עורל ה מש טה מנ לש ה של אה מש א רוחנ טג לה ר, אל זה ם כש תל בש שנ חש כו') נל וש ת רוחנ  רל עורל תש ה, מי טה מנ ת (לש רל עורל תש ה מי אה מש רוחנ טג של
ה בו, כל ד ומנ יהה יורי הה ה, של שה דג ל קש שות של שות? רש יזו רש ם. אי עולה ת לה דל רל שות לה ה רש ת לה נל תל ני ת, וש רל חל ה אנ אה מש רוחנ טג
אות צה מש ני י רוחות  תי ז שש אה וש ינו.  ל די ין ענ יף די ים, ומוסי עי שה רש ד הה גל נל ין כש די ה הנ לל גנ תש ז מי אה וש ק,  לי תנ סש א ומי צה מש םא ני ל

ה. אה מש טג ת רוחנ הנ חנ אנ ין, וש די ת רוחנ הנ חנ ם, אנ עולה בה

ת, יי בנ ע הנ גנ נל מי נו  דש מנ אן לה ה, כה אי םא רש י. ב בי אה י מי תי דש מנ לה ר של בה ר דה אן לומנ י כה תי כש רנ טה צש ר, הי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ם ה עי ם זל חי לה הי ת לש יי בנ ת בנ ענ רנ ע צה גנ חנ נל ר אותו, שולי הי טנ ה לש רוך הוא רוצל דוש בה קה הנ ת וש יי בנ ה בנ ה שורה אה מש רוחנ טג של כש של
ת, יי בנ ת הנ צו אל תש ננ יש ד של ת, ענ יי אותו בנ ה מי קה לש תנ סש ה הי אה מש רוחנ טג ב של ל גנ ף ענ אנ ת. וש יי בנ הנ ר מי םא סה ע ל גנ נל אותו הנ ה, וש זל

קום. מה ר הנ הה טש ז ני כםל, אה הנ ים וש צי עי הה ים וש ני בה אמ הה

ם, עולה ת הה ר אל הי טנ רוך הוא לש דוש בה קה ה הנ רוצל של יו, כש לה ה עה שורה ה וש אה מש יר רוחנ טג עי א ומי צה מש ני י של ן מי מו כי כש
ן עמבםר מי תנ ד של ם זו ענ מות זו עי חה לש ני ה, וש אה מש ה רוחנ טג ל אותה ה ענ שורה ם, וש עולה את בה צי מש ני ה, וש של ין קה ת רוחנ די רל עורל תש מי
כםל, הנ מות וש עמצה ים ונ רי יבה קום, אי מה ת הנ ץ אל תי ננ יש ד של ה ענ קומה מש ת מי קל לל תנ סש םא מי ה ל של קה ין הנ די ה רוחנ הנ אותה ם. וש עולה הה

ר. טםהנ א בש צה מש ם ני עולה הה ה, וש אה מש ל טג נו רוחות של מל רות מי עובש ם, וש עולה ר הה הה טש ז ני אה וש

ה מה א עי צה מש ני ה וש אה מש יו רוחנ טג לה ה עה שורה של ם כש דה אה אי. אוי לש דנ ים אותו ונ אי מש טנ א מש מי טה א לי בה ינו, הנ ני ה שה ל זל ענ וש
ים דושי קש ם  כגלה של ים  יקי די צנ הנ י  רי שש אנ ם.  עולה הה ן  מי עמרו  בנ לש ה  רוצל הוא  רוך  בה דוש  קה הנ של ע  יידנ אי  דנ ונ של ם,  עולה בה
א בה ן של יוה א. כי בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ה בה שה דג קש ם רוחנ  יהל לי ה עמ שורה דוש, וש קה הנ ך  לל מל י הנ ני פש ה לי שה דג קש ים בי אי צה מש ני וש

כו. לש הה מו וש ר, קה בםקל הנ

י כי אמ לש מנ בו  עו  גש פש יי ונ כו  רש דנ לש ך  לנ הה עמקםב  ינ וש לב)  (בראשית  ר,  מנ אה וש ר  זה עה לש אל י  בי רנ ח  תנ פה ים,  כי הולש יו  הה של ד  ענ
יו. בי ד אה גל נל ך כש יהה הולי הה כו, של רש דנ ך לש לנ עמקםב הה ינ ים. וש להי אל

ם אי לו). וש צש א אל צה מש םא ני ל רוך הוא (וש דוש בה קה מו הנ ר עי בי םא די ן, ל בה ל לה צל א אי צה מש עמקםב ני ינ ן של מנ ל זש ה, כה אי םא רש ב
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סוף, יהה בנ ה הה גו'. זל ך וש תל דש מולנ יך ולש בותל ץ אמ רל ל אל עמקםב שוב אל ל ינ ר ה' אל םאמל י תוב (בראשית לא) ונ י כה רי ר, המ םאמנ ת
כו. רש דנ ווהו בש לי ים וש כי אה לש ם מנ אתו אותה רה קש או לי נו, בה מל ד מי רנ פש ני של ן. וכש בה לה ד מי רי פה הי ה לש צה רה ן של מנ זש בי

א תה פש תוסל

תה עש מנ שה ר של שה פש ר, אל זה עה לש י אל בי רנ י לש י יוסי בי ר רנ מנ לוד. אה א לש אושה ים מי כי יו הולש יו הה מי י חה י יוסי בי רנ ר וש זה עה לש י אל בי רנ
ל לוד. ה של רה עה מש יעו לנ גי ים, הי כי יו הולש הה ד של י. ענ תי עש םא יהדנ ר לו, ל מנ גו'? אה כו וש רש דנ ך לש לנ עמקםב הה ינ תוב וש כה ה של יך מנ בי אה מי
דוש קה ה הנ נל חמ מנ יו הנ ם הה הי י, וש ת לי חנ ל ננ צון של י רה ננ פה לש שו  ת עה יללל אנ ל הה ים של רי פה י ער ני ר: שש אומי עו אותו קול של מש שה
םא ל של נו  כו, טוב לה רש דנ ך  ם כה עולה בון הה ר: רי מנ אה וש שו,  פש ננ ר בש עי תנ סש הי וש ר  זה עה לש י אל בי רנ ש  גי רנ תש יו. הי נה פה עמקםב לש ינ ש  גנ פה של

י. תי עש םא יהדנ ל י וש תי עש מנ ע, שה מנ שש ני

יו. בי ן אה יוקנ ת דש ה אל אה רה יו וש נה ל פה ל ענ פנ יו. נה ק הה חה צש יי ם וש הה רה בש ר: אנ אומי ע אותו קול של מנ שה ס, וש ני ש לו  חי רנ תש הי
י, ני ר לו, בש מנ ן. אה בה לה ל מי צנ ני של עמקםב כש ינ ת  אל שו  גש פה ם של ק הי חה צש יי וש ם  הה רה בש אנ י, של יבוני שי הל י ול תי לש אנ א, שה בה ר לו, אנ מנ אה
ת א אל לה ד, אל בנ לש ה בי ק זל םא רנ ל יהה. וש דולות הה ר גש בי דנ ה מש ן, פל קי זה יך הנ בי י אה רי בש ת די ח אל קנ ך, וש קש תש ך) פי קש סה ת (פש א אל הוצי

ים. יוני לש ים על דושי ים קש כי אה לש ם מנ הי ם, וש תה לה צה הנ ם לש יהל ני פש ים לי יקי די ל צנ מות של שה שות נש ים פוגש יקי די צנ ל הנ כה

דונו, ל אמ בוד של כה א הנ סי כי ה לש חה קש לש ה ני דושה קש הנ תו  מה שש ל ני בה ה, אמ עה שה ה  אותה יהם בש יהה קנ ק הה חה צש ה, יי אי םא רש וב
י. (עד כאן יהה לי ק הה חה צש ד יי חנ גו' ופנ א וש תוב לולי כה נו של יש אות. הנ רש יו מי ינה מו עי תש סש ז ני אה , וש חנ בי זש מי י הנ בי ל גנ ד ענ עלקנ נל של כש

התוספתא).

ל לי כה הי או לש ם בה א הי לה ה בו? אל ה זל יות! מנ הש יך לי רי יהה צה ים הה להי י אל כי אמ לש מנ ע בש גנ פש יי עו בו. ונ גש פש יי תוב ונ ה, כה אי םא רש ב
ר חי ד אנ צנ ה מי אה רה ים, וש להי י אל כי אמ לש תוב מנ כה ה, של בורה גש ד הנ צנ או מי ם בה א הי לה ל בו? אל לי כה הי ה לש ה זל ך). מנ רל דל הו בנ וה לי בו (וש

ין. די ים וש מי חמ לו בו רנ לש כש ני ים, וש מי חמ י רנ כי אמ לש מנ

ם. יי ננ ם, שש יי נה חמ הוא מנ קום הנ מה ם הנ א שי רה קש יי - ונ ך  ר כה חנ ד. אנ חה ה אל ים, זל להי י אל כי אמ לש ה מנ אשונה רי ה, בה אי םא רש ב
תוב ה כה ל זל ענ וש ה.  זל ד הנ צנ ן הנ ים מי כי אה לש ה, ומנ זל ד הנ צנ ן הנ ים מי כי אה לש ים. מנ מי חמ רנ ד הה צנ ד מי חה אל ין, וש די ד הנ צנ ד מי חה אל
ה אה א רה לה ם? אל אה ה רה ה זל יות! מנ הש לי יך  רי יהה צה ם הה ה אותה אה ם, רה אה ר רה של אמ עמקםב כנ ר ינ םאמל י א. ונ קה וש עו בו. בו דנ גש פש יי ונ
וות אותו לנ לש או  ם בה כגלה וש ם,  אה תוב רה ן כה כי לה וש ה,  זל ה בה ים זל רי חובה ה, מש זל ה בה ים זל קי בה דג ד מש חה אל ים כש לולי ם כש אותה

ו. שה ינד עי ילו מי צי הנ ולש

ה אשונה ה רי פה טי יהה מי עמקםב הה ינ ר של םאמנ ם ת אשון, אי רי א הה ייצי י. ונ מוני דש אשון אנ רי א הה ייצי ו, (שם כה) ונ שה עי תוב בש כה
א ה, יהצה של קה ין הנ די ד הנ צנ א מי ק בה חה צש יי שום של אשון. ומי א רי ייצי תוב ונ םא כה ל אשון, וש רי א הה ייצי תוב ונ י כה רי המ ך, של םא כה - ל
יהה ני ה שש פה ל טי בה ה. אמ מה דג אמ ך  ה כה אה יהצש יך  ה אי אשונה ה רי פה ה טי כור, אותה יהה בש עמקםב הה ם ינ אי דםם. של י, אה מוני דש ו אנ שה עי

ה. ד זל צנ ה ומי ד זל צנ ים מי מי חמ רנ ד הה צנ ה מי תה יש ה הה פה ה טי י אותה רי המ ך, של א כה םא יהצה ך ל שום כה יהה, ומי הה

ק חה צש יהה יי ה הה עה ה שה אותה ם. ובש לי םא שה ה ל זל ם וש לי ה שה זל עמקםב, של ל ינ ה של פה טי מו הנ ה כש תה יש םא הה ו ל שה ל עי ה של פה טי הנ וש
ה כה תש הג א של מה ו זגהמ שה עי ך  שום כה יו, ומי רה יבה אי ים בש קוקי אורות חמ בש דו  צי יא בש הוצי ה, של של קה ין הנ די יום הנ סי ן בש וי כנ מש

ב. הה זה הנ מי

ם. עולה ים לה דושי ים קש ני יא בה יוצי י של די בונו, כש ל רי צון של רה ה בה עה ה שה אותה ן בש וי כנ ם לש דה יך אה רי צה ינו, של ני ך שה ל כה ענ וש
א צה מש ני קום, וש ל אותו מה יום של סי ן בנ וי כנ תש הי ה, וש שה דג קש ן בי וי כנ תש א הי לה ך, אל םא כה ן - ל וי כנ תש םא הי ק ל חה צש יי ר של םאמנ ם ת אי וש

ר. עה ת שי רל דל אנ תוב, כגלו כש ן כה כי לה ש, וש מה קום מנ אותו מה ה בש אשונה ה רי פה ה טי ה אותה אה יהצש של כש

י מוני דש הוא אנ תוב (שמואל-א טז) וש ה כה ל זל ענ בונו, וש ת רי שנ דג קש ז בי חנ אל נל ם, וש ל אםדל י של יםפי א בש ד יהצה וי ה, דה אי םא רש ב
דול גה יון הנ לש על ץ הה עי צון לה רה ת הה ן אל וי כי א של לה ה, אל פה טי םא מי ו, ל שה עי כור מי יהה בש עמקםב הה ל ינ בה י. אמ טוב רםאי ם וש יי יננ ה עי פי ם יש עי
זוי ם בה גויי יך בנ תי תנ ן נש טם ה קה ני תוב, (עובדיה א) הי ך כה שום כה כםל, ומי יום הנ ל סי קום של אותו מה ו בש שה עי יף, וש קי תנ הנ וש

אםד. ה מש תה אנ

רוך הוא דוש בה קה הנ י כגלו. וש מוני דש אשון אנ רי א הה ייצי תוב ונ כה אשון, של א רי רה קש ו ני שה ך. עי ה כה יהה שונל ה הה הודה י יש בי רנ
יד תי עה וש י הוא.  ני ים אמ ני רם חמ ת אנ אל וש רון, (שם מא)  חמ י אנ ני אמ ונ אשון  י רי ני תוב (ישעיה מד) אמ כה אשון, של א רי רה קש ני
םא ב יד לה תי עה לל וש אשון.  רי רום מי בוד מה א כה סי יז) כי תוב (ירמיה  כה אשון, של נות רי בש לי וש אשון,  רי אשון מי ע רי רנ פה הי לש

ן. תי ר אל שי בנ ים מש לנ ירושה לי ם וש נה ה הי ני יון הי צי אשון לש תוב, (ישעיה מא) רי כה

תוב (ירמיה כה הו של ך. זל לל מל בוד הנ א כש סי ד כי ב ענ רי קה תש הי ה ולש לה עש מנ ה לש תה יות חומה הש ם לי יי לנ רושה ה יש ידה ינו, עמתי ני שה
ה מה חנ אור הנ ה וש מה חנ אור הנ ה כש נה בה לש יהה אור הנ הה תוב, (ישעיה ל) וש ז כה א ה'. אה סי ים כי לנ ירושה או לי רש קש יא יי הי ת הנ עי כ) בה
לך ה' מש ן. יי מי אה ן וש מי ם אה עולה רוך ה' לש ד. בה חה מו אל ד ושש חה ילה ה' אל הש הוא יי יום הנ ז, (זכריה יד) בנ ם. אה יי תנ עה בש ילה שי הש יי

ן. מי אה ן וש מי ם אה עולה לש

י מות רי חמ ת אנ שנ רה פה

תוב כה ן של יוה ר, כי מנ ה אה הודה י יש בי ה. רנ ל מםשל ר ה' אל םאמל י גו'. ונ ן וש רם המ י אנ ני י בש ני י מות שש רי חמ ה אנ ל מםשל ר ה' אל בי דנ יש ונ
אשון רי בור הה די י בנ רי המ יך, של חי רםן אה המ ל אנ ר אל בי ה דנ ל מםשל ר ה' אל םאמל י ת ונ רל חל ם אנ ענ ה פנ מה ה, לה ל מםשל ר ה' אל בי דנ יש ונ
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ל ה אל ר עמלי מנ ה אה ל מםשל אל תוב (שמות כד) וש כה יו. וש לה ר ה' אי בי דנ יש ה ונ ל מםשל א אל רה קש יי תוב ונ ינו, כה ני ך שה א כה לה יק? אל פי סש מנ
ה גה רש ה - דנ ל מםשל ר ה' אל בי דנ יש אן, ונ ף כה ת. אנ רל חל ה אנ גה רש ך דנ ר כה חנ אנ ת, וש חנ ה אנ גה רש אן דנ ר, כה בה דה ת הנ רו אל אמ י בי רי המ ה'. ונ
ד, חה ל אל קה שש מי ה בש כםל עולל הנ וש ת.  רל חל ה אנ גה רש - דנ יך  חי רםן אה המ ל אנ ר אל בי ה דנ ל מםשל ר ה' אל םאמל י ונ ך,  ר כה חנ אנ ת. וש חנ אנ

ר. בי חנ תש כםל הי ד הנ חה ש אל שםרל ומי

תוב (שם כה ה. וש דה עה רש ילו בי גי ה וש אה רש יי ת ה' בש דו אל בש ח, (תהלים ב) עי תנ ק פה חה צש י יי בי ן. רנ רם המ י אנ ני י בש ני י מות שש רי חמ אנ
ת ה' דו אל בש ינו, עי ני ך שה א כה לה ה. אל ל זל ה ענ ים זל שי לו קה לה ים הנ סוקי פש ה. הנ נה נה רש יו בי נה פה ה בםאו לש חה מש שי ת ה' בש דו אל בש ק) עי
ד חנ פנ שום הנ נו. ומי מל חםד מי פש ה, לי אה רש יך יי רי ה צה אשונה רי בונו, בה י רי ני פש עמבםד לי ם לנ דה ן אה ה בל רוצל ה של ל עמבודה כה ה - של אה רש יי בש
יך להל ה ה' אל תוב, (דברים י) מה ן כה ל כי ענ ה, וש תורה וות הנ צש ת מי ה אל חה מש שי ה בש עמשל ינ של ך  ר כה חנ א אנ צי מה יי דונו  ל אמ של

ה. אה רש יי ם לש י אי ך כי מה עי ל מי שםאי

ה י תורה רי בש די בש ל  בה אמ ם.  עולה י הה רי בש די ה בש זל וש ה.  זל הנ ם  עולה בה ר  יותי מםחנ  שש לי ם  דה אה לה סור  אה - של ה  דה עה רש בי ילו  גי וש
ת דו אל בש תוב עי כה ה, של תורה וות הנ צש ת מי ה אל חה מש שי ה בש עמשל ינ ם של דה א אה צי מה ך יי ר כה חנ . אנ מםחנ שש יך לי רי ה צה תורה וות הנ צש מי ובש

ה. חה מש שי ה' בש

א לה אן? אל ה כה אה רש יזו יי ה, אי אה רש יי ת ה' בש דו אל בש ר הוא. עי בה דה ה - סוד הנ אה רש יי ת ה' בש דו אל בש ר, עי מנ א אה בה י אנ בי רנ
ת ה'. אנ רש ה יי מה כש ית חה אשי תוב (תהלים קיא) רי כה ת, וש ענ ית דה אשי ת ה' רי אנ רש תוב (משלי א) יי כה נו, של רש אנ בי של מו  כש
ת עמשות עמבודנ ה לנ רוצל י של ה - מי אה רש יי ת ה' בש דו אל בש ר, עי מנ ר אה זה עה לש י אל בי רוך הוא. רנ דוש בה קה א הנ רה קש ך ני ת ה' - כה אנ רש יי
ה. אה רש יי ר, בש מנ אה ר וש זנ בונו? חה ם רי ת שי ד אל ינחי ה לש עמבודה ת הה ן אל וי כנ קום יש ה מה יזל אי יל, ובש חי תש קום מנ ה מה יזל אי דונו, מי אמ

ר). בה דה ר הנ אי בה תש י ני רי המ נו, ונ רש אנ י בי רי ן המ רם המ י אנ ני ה, בש אי םא רש ה. (ב לה עש מנ ה לש טה מנ ית, מי אשי רי יא הה ה הי אה רש יי בש

א לה רםן? אל המ םא אנ םאת יהב ז גו' בש וש יך  חי רםן אה המ ל אנ ר אל בי - דנ ך  ר כה חנ אנ י מות, וש רי חמ אן אנ תוב כה ה כה ה, מנ אי םא רש ב
ת ה'. אנ רש י יי זוהי זו, וש םאת הנ ז ר בש הי זה הי ים לש יכי רי צש י של ל מי ים, כה ני כםהמ ת הנ יר אל הי זש הנ ית לש אשי רי אן הה כה מי

ה יות! מה הש יך לי רי יהה צה יהוא הה בי אמ ב ונ דה י מות נה רי חמ ר, אנ מנ י אה י יוסי בי ן - רנ רם המ י אנ ני י בש ני י מות שש רי חמ ר אנ חי ר אנ בה דה
שות רש א בי לה ם, אל שותה רש בי דו  מש םא עה אן ל ד כה ענ ה, של נה שה ך  א כה לה יו? אל נה בה יו  הה י יהדוענ של רי המ ן, ונ רם המ י אנ ני י בש ני ם שש ענ טנ הנ
יל בי שש יהה בי כםל הה הנ ם, וש יהל בי י אמ יי חנ ה בש עה שה ת הנ קו אל חמ ם דה הי תו, של יהמג י ה' ונ ני פש ם לי תה בה רש קה - בש ך  שום כה ם, ומי יהל בי אמ
ה, רה ש זה ם אי יבה רי קש הנ תוב בש ד כה חה קום אל מה ינו, בש ני שה ה. של רה ש זה ם אי יבה רי קש הנ תוב (במדבר ג) בש כה שו, של עה א של טש אותו חי

ם. תה בה רש קה תוב בש כה ן, וש רם המ י אנ ני תוב בש ך כה שום כה יהה, ומי ה הה ם זל גנ ה וש זל י ה'. וש ני פש ם לי תה בה רש קה תוב בש ד כה חה קום אל מה ובש

י תי שש גנ ח. פה סנ פל ת הנ שנ רה נו פה מל מםד מי לש עון לי מש י שי בי ל רנ ת אל כל לל ך לה רל דל ך בנ י הולי יתי יי ד הה חה יהיא, יום אל י חי בי ר רנ מנ אה
ים שי נה אמ י קול הה תי עש מנ ך, שה י הולי יתי יי הה ד של ים בו. ענ שי נה י אמ ני ד ושש חה ע אל לנ סל ים בש חורי ים וש יעי קי י בש יתי אי רה ד, וש חה ר אל הנ בש
מור? זש יר מי שי הו  גו'. מנ אםד וש ל מש לה הג דול ה' ומש ח גה י קםרנ ני בש מור לי זש יר מי ים, (תהלים מח) שי רי יו אומש הה של לו  לה הנ
הוא ל של ענ וש ים,  ירי שי ר הנ אה שש ח מי בה שג הוא מש יר של פול, שי הוא כה יר של עון, שי מש י שי בי ל רנ של מו  שש מי נו  שה ך  א כה לה אל
יר ן שי כי מו  ת. כש בה שנ יום הנ יר לש מור שי זש ן (שם צב) מי כי וש ה,  ירה שי ר בו  מה אל נל ים  מי עה ים, פש ירי שי ר הנ אה שש ח מי בה שג מש

ה. ירה שי ה מי לה עש מנ ה לש ירה למםה, שי שש ר לי של ים אמ ירי שי הנ

נםם. יהי גי ח הנ תנ ל פל ים ענ בי יושש ם של ל) אותה ח (ענ י קםרנ ני ים בש רי מש זנ מש רוך הוא של דוש בה קה ל הנ ה של ירה מור, שי זש יר מי שי
ם יהל לי י אמ תי בש רנ י. קה ני יום שי ת בש רל מל אל םאת נל ז ה הנ ירה שי ן הנ ל כי ענ נםם. וש יהי גי י הנ עמרי שנ ים בש בי יושש ם של הי ם של יהל חי ם? אמ י הי ומי
שוב יי הנ ים מי לי די נו בש בוענ אה שה ים בנ י יהמי ני נו, ושש חש ננ ים אמ רי רו: סוחמ מש ה? אה זל קום הנ מה ם בנ יכל קי סש ה עי ם: מה הל י לה תי רש מנ אה וש

ם. כל קש לש י חל רי שש י: אנ תי רש מנ יום. אה ל יום וה ם כה דה י אה ני נו בש ים אותה בי םא עוזש י ל ה, כי תורה ים בנ קי עוסש וש

ת יתנ ומי ם,  עולה ן הה ק מי לי תנ סש ין מי די ם, הנ עולה ן הה ים מי קי לש תנ סש ים מי יקי די צנ ן של מנ זש ל  כה רו, בש מש אה וש חו  תש פה עוד 
ל ה ענ רה פה ילה כנ הש תי ים של פורי כי יום הנ ה בש ים אותה אי רםן קורש המ י אנ ני ת בש שנ רה ן פה כי לה דור. וש י הנ אי טה ל חמ ת ענ רל פל כנ ים מש יקי די צנ הנ
ם תל אנ לו  אי כש ם  כל לה ב  שי ייחה וש לו,  לה הנ ים  יקי די צנ הנ ת  יתנ מי בש קו  סש ענ תש הי הוא:  רוך  בה דוש  קה הנ ר  מנ אה ל.  אי רה שש יי י  אי טה חמ
נות בה רש קה יבו  רי םא ינקש ל לות וש גה בנ יו  הש ל יי אי רה שש יי ן של מנ ל זש ינו, כה ני שה ם. של יכל לי ר עמ פי כנ ה לש זל יום הנ נות בנ בה רש ים קה יבי רי קש מנ
ר פי כנ תש יי ן, וש רם המ י אנ ני י בש ני ל שש רון של כה ם זי הל ילה לה הש יב, יי רי קש הנ ים לש כולי םא יש ים ל ירי עי י שש ני ם שש ת אותה אל ה, וש זל יום הנ בנ

ם. יהל לי עמ

יהוא בי אמ ב ונ דה כםר נה בש תוב, הנ כה גו'. וש ים וש ני כםהמ ן הנ רם המ י אנ ני מות בש ה שש לל אי תוב (במדבר ג) וש כה י, של תי דש מנ לה ך  כה של
יהוא בי יהה אמ קול הה א שה לה ר? אל מה יתה אי ר וש זה עה לש ה אל ה זל יות! מנ הש לי יך  רי יהה צה ר הה מה יתה אי ר וש זה עה לש אל ר. וש מה יתה אי ר וש זה עה לש אל

ם. מו כגלה ב כש דה נה יו, וש חה י אל ני שש כי

ם, יהל ני שש יו כי ינה עי ב בש שה חש ד נל חה ל אל כה דו, וש בנ יהוא - לש בי אמ דו, ונ בנ ה לש ב - זל דה כםר נה בש פוך), הנ ה הה ת זל ים (אל שוני ייש של וש
י ני פש ים לי שי מש שנ יו מש הה ין, של רי דש הל נש ים סנ עי בש ד שי גל נל יו כש ים הה קולי ם שש דה בנ יהוא לש בי אמ ב ונ דה ל נה בה ר. אמ מה יתה אי ר וש זה עה לש מו אל כש
ת כו אל בש ל יי אי רה שש ית יי ל בי ם כה יכל חי אמ תוב, (ויקרא י) ונ ה כה ל זל ענ ל. וש אי רה שש ל יי ת ענ רל פל כנ ם מש תה יתה ך מי שום כה ה. ומי מםשל
יהוא, בי אמ ב ונ דה מו). נה ה שש לו (מנ בוד של כה הנ ח וש בנ של ל הנ כה ר, אותו של לומנ ב - כש דה כםר נה בש עון, הנ מש י שי בי ר רנ מנ אה ה. וש פה רי שש הנ

ל. אי רה שש יי ם בש מותה או כש צש מש םא ני ה ל לל י אי ני שש ה, של מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ ענ

ר ה' מנ ן כםה אה כי ר, (ישעיה כט) לה מנ אה ח וש תנ יהה פה קי זש י חי בי ן. רנ רם המ י אנ ני י בש ני י מות שש רי חמ ה אנ ל מםשל ר ה' אל בי דנ יש ונ
ם הה רה בש ת אנ ה אל דה ר פה של ר ה' אמ מנ ן כםה אה כי ה. לה של ה הוא קה סוק זל גו'. פה ם וש הה רה בש ת אנ ה אל דה ר פה של עמקםב אמ ית ינ ל בי אל
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ם? הה רה בש ת אנ ה אל דה ר פה של עמקםב אמ ית ינ ל בי ר ה' אל מנ ה כםה אה ה זל יות! מנ הש יך לי רי יהה צה הה

ש אי תוך  ל בש פנ נה ה של עה שה הנ ה  אותה בש אי. של דנ ם ונ הה רה בש ת אנ ה אל דה עמקםב פה ינ ר, של אי בה תש י ני רי המ ונ שוהה  רש י פי רי א המ לה אל
ר מנ ין לו! אה בות אי כות אה ל? זש צי נה ה יי ה זל יל מה בי שש רוך הוא: בי דוש בה קה י הנ ני פש רו לי מש אה ינו (ס"י וש נו די ים, דה די שש כנ הנ
ר מנ נו. אה מל א מי ייצי אל של עי מה שש י יי רי רו: המ מש ב). אה אה ת הה ה אל כל זנ ן מש בי ינו, הנ ני שה ך  כה יו, של נה יל בה בי שש ל בי צי נה יי ם: של הל לה
י רי ר: המ מנ נו. אה מל א מי ייצי ו של שה י עי רי רו: המ מש . אה חנ בי זש מי י הנ בי ל גנ ארו ענ וה יט צנ יושי ק של חה צש י יי רי רוך הוא: המ דוש בה קה הנ
תוב, כה הו של ם. זל הה רה בש ל אנ צי נה ה יי ל זל כותו של זש אי בי דנ י ונ רי רו: המ מש י. אה ננ פה ים לש מי לי יו שש נה ל בה כה ם וש לי א שה סי הוא כי עמקםב של ינ

ם. הה רה בש ת אנ ה אל דה ר פה של אמ

ם י הי י. מי מי ישו שש די בו ינקש רש קי י בש ה יהדנ עמשי יו מנ דה לה אותו יש רש י בי רו כי וה יו ילחל נה ה פה תה םא ענ ל עמקםב וש ה ייבוש ינ תה םא ענ ל
םא מו. ל ת שש ש אל די קנ ש לש אי ן הה שנ בש תוך כי ם לש מה צש ילו ענ פי הי יהה של רש זנ עמ ל ונ אי ישה יהה מי נש ננ ם חמ א הי לה גו'? אל ה וש עמשי יו מנ דה לה יש
ל אי ישה יהה מי נש ננ ייאל חמ ני ה דה הודה י יש ני בש ם מי הל י בה הי יש תוב (דניאל א) ונ י כה רי המ עמקםב? ונ אן ינ ה כה ה עושל עמקםב, מה ה ייבוש ינ תה ענ
ה ייבוש תה םא ענ ה ל ה זל יות, מנ הש לי יך  רי יהה צה ה הה הודה יש ה ייבוש  תה םא ענ ל ך  שום כה או, ומי רש קש ה ני הודה י יש ני יהה. בש רש זנ עמ ונ

ינעמקםב?

ים מי ענ ם  ל אותה ל כה אל ר  מנ אה וש ים קולו  רי ד הי חה ל אל ש, כה אי פםל בה לי תו  פש כש ני של זו  ה הנ עה שה בש ינו,  ני שה ך  כה א  לה אל
ה אל רש י אל ני אמ י ונ רה זש עם י בש ם ה' לי דה י אה ה לי עמשל ה ינ א מנ ירה םא אי י ל ר, (תהלים קיח) ה' לי מנ יהה אה נש ננ ים. חמ רי שה ים וש כי לה ומש
י גו' כי ם ה' וש אג עמקםב נש י ינ די בש א ענ ירה ל תי ה אנ תה אנ ר, (ירמיה ל) וש מנ אה ח וש תנ ל פה אי ישה גו'. מי ה' וש סות בנ חמ י טוב לנ אה נש שם בש
קו חמ צה וש הו  מש תה עמקםב,  ינ ם  שי ת  ם אל כגלה עו  מש שה של ה  עה שה ה  אותה בש גו'.  וש ה  עלשל אל י  כי ך  יעל הושי לש ה'  ם  אג נש י  ני אמ ך  תש אי

ד. חה ינו ה' אל להי ל ה' אל אי רה שש ע יי מנ ר, (דברים ו) שש מנ אה ח וש תנ יהה פה רש זנ נות. עמ יצה לי בש

עמקםב ם ינ שי א בש רה קש ה יי זל יהה. וש נש ננ ה חמ י - זל ני ה' אה ר לנ םאמנ ה י גו'. זל י וש ני ה' אה ר לנ םאמנ ה י תוב, (ישעיה מד) זל כה הו של זל
ת רוך הוא אל דוש בה קה ס הנ ני ה כי עה ה שה אותה יהה. בש רש זנ ה עמ ה - זל נל כנ ל יש אי רה שש ם יי שי ה' ובש תםב יהדו לנ כש ה יי זל ל. וש אי ישה ה מי - זל
חו תש ם? פה יל אותה צי ה אנ לשה שש ה הנ לל אי רו  מש אה ים של בורי די ם הנ אותה בור מי ה די יזל אי ם: בש הל ר לה מנ אה לו, וש יהא של לש מנ פה הנ

ץ. רל אה ל הה ל כה יון ענ לש ך על דל בנ ך ה' לש מש ה שי תה י אנ עו כי יידש רו, (תהלים סג) וש מש אה וש

ת יל אל צי ים אנ בורי די ם הנ אותה בור מי ה די יזל אי י, בש לי א של סי א: כי סי כי רוך הוא לנ דוש בה קה ר הנ מנ ה אה עה ה שה אותה בש
ה תה םא ענ ל עמקםב וש ה ייבוש ינ תה םא ענ ם, ל יל אותה צי יו אנ לה קו עה חמ ם צה כגלה בור של די אותו הנ ר לו: בש מנ ים? אה יקי די צנ ם הנ אותה
ית ל בי ר ה' אל מנ תוב, כםה אה כה הו של ה. זל לל ל אי צל ו אי שה כש ש, יהקום ענ אי ם בה הה רה בש ל אנ צל עמקםב אי ד ינ מנ עה מו של רו. כש וה יו ילחל נה פה

נות. יצה לי ל הנ ה של בושה הנ גו'. מי עמקםב וש ה ייבוש ינ תה םא ענ ם ל הה רה בש ת אנ ה אל דה ר פה של עמקםב אמ ינ

ת יל אל צי ה הי ש. מנ ל אי יב של בי ם שש ג אותה רנ הה ש, וש ה אי אותה פו בש רש שש ה, ני זל בור הנ די הנ קו מי חמ צה ם של ל אותה ינו, כה ני שה
לו צש אוי, ני רה מו כה ים שש די ינחמ מש ל של ענ אוי, וש רה מו כה ים שש די ינחמ רוך הוא ומש דוש בה קה י הנ ני פש ים לי לי לש פנ תש יו מי הה ל של ה? ענ לל אי

ת. דל ש יוקל ה אי אותה מי

תוב ר, כה מנ ק אה חה צש י יי בי ש. רנ אי בה פו  רש שש ני אוי וש רה כה מו  ל שש אל דו  חמ םא יי ל ה, של רה זה ש  אי יבו  רי קש ן הי רם המ י אנ ני י בש ני שש
ינו, ני ך שה א כה לה תו? אל יהמג י ונ רי המ נו של עש םא יהדנ ן, ל רם המ י אנ ני י בש ני י מות שש רי חמ ר אנ מנ אה ן של יוה תו. כי יהמג תוב ונ כה י מות, וש רי חמ אנ
שום ת. מי ים, הוא מי ני בה ה לש םא זוכל ל י של ל מי כה ים. של ני ם בה הל יו לה םא הה ל ת של חנ אנ י ה', וש ני פש ת לי חנ יו, אנ יתות הה י מי תי שש

תו. יהמג י מות, ונ רי חמ ך, אנ כה

י ה' ני פש ה לי רה זה ש  ם אי בה רי קש הנ י ה' בש ני פש יהוא לי בי אמ ונ ב  דה נה ת  יהמה ונ ג)  תוב (במדבר  כה ה של ר, מנ מנ א אה בה י אנ בי רנ
ן הי כנ יש ם ונ הל יו לה םא הה ים ל ני תוב ובה כה ה, של י זל בי גנ ה לש ה זל ר. מנ מה יתה אי ר וש זה עה לש ן אל הי כנ יש ם ונ הל יו לה םא הה ים ל ני י ובה יננ ר סי בנ דש מי בש
םא ל ל בה אי. אמ דנ ה ונ זל ך  כה ים. וש ני ם בה הל לה יו  םא הה ל תו, של יהמג י, ונ תי רש מנ אה ה של ר - זל בה דה א סוד הנ לה ר? אל מה יתה אי ר וש זה עה לש אל
םא ם ל שה פש ת ננ יתנ ל מי בה ם, אמ מה צש ת ענ יתנ א מי לה תו אל םא מי לו ל י אי רי המ או, של שש םא ני ל ב של ל גנ ף ענ ם, אנ עולה י הה ני ר בש אה שש כי

תו. מי

ס חה ינש ת פי ד לו אל לל תי ה ונ שה אי ל לו לש יאי נות פוטי בש ח לו מי קנ ן לה רם המ ן אנ ר בל זה עה לש אל תוב (שמות ו) וש כה נו? של ן לה יי ננ מי
ך שום כה ם. מי יי וי לש בות הנ י אמ אשי תוב רה כה יהה, וש דו הה בנ ס לש חה נש י פי רי המ ה, ונ לל ם. אי חםתה פש שש מי ם לש יי וי לש בות הנ י אמ אשי ה רה לל אי

י. אשי ע רה מה שש ה, ומנ לל ע אי מה שש אי מנ דנ ר, ונ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ תו. אה םא מי ם ל שה פש ת ננ יתנ ם, ומי מה צש ת ענ יתנ תו מי מי

רםן המ ן אנ ר בל זה עה לש ן אל ס בל חה ינש תוב ופי כה ן, וש כםהי ן הנ רם המ ן אנ ר בל זה עה לש ן אל ס בל חה ינש תוב, (במדבר כה) פי ך כה שום כה ומי
ן ס, בל חה נש א פי בה קום של ל מה כה א בש לה יות! אל הש יך לי רי יהה צה ן הה כםהי ר הנ זה עה לש ן אל ס בל חה נש ם. פי הי ים הה יהמי ן בנ יהה כםהי ן הה כםהי הנ
ן. (שם לא) כםהי ר הנ זה עה לש י אל ני פש לי תוב (שם כז) וש כה ן, של כםהי ר הנ זה עה לש א אל לה תוב, אל םא כה ר ל זה עה לש אל תוב. וש ן כה כםהי ן הנ רם המ אנ

תו. םא מי ם ל שה פש ת ננ יתנ תו, ומי ם מי מה צש ת ענ יתנ ן מי ל כי ענ גו'. וש ן וש כםהי ר הנ זה עה לש ר אל םאמל י ונ

י יו"ד רי המ ס, של חה נש יות פי ין אותי ה בי נה טנ ר, יו"ד קש אי בה תש י ני רי המ ס. ונ ן חה ם זוג - פל יי ננ ה, שש נה שש מי סוד הנ ינו בש ני שה וש
ר. אי בה תש ה ני זל ר, וש בה דה הו סוד הנ זל ד, וש חה אל ם כש יי ננ ת שש לל כולל

י ני ר לו, שש מנ ם? אה יי ננ או שש צש מש םא ני ה ל מה יו, לה ם הה יי ננ ם ושש ם הי יי ננ י שש רי המ ר לו, ונ מנ אה יו וש בי ת אה ל אל אנ ר שה זה עה לש י אל בי רנ
גו'. י וש אשי ה רה לל ס אי חה ינש ת פי ד לו אל לל תי תוב ונ כה ד, של חה אל לו בש לש כש ם ני ך הי שום כה או, ומי שש םא ני י ל רי המ יו, של י גוף הה אי צה חמ

ת ר אל ינשי א לש הוא ובה רוך  בה דוש  קה א לנ ני קי ה של עה שה א בש לה יות, אל אותי ר הה בי חנ לש ה  ן בה תנ םא ני ס ל חה נש ל פי יו"ד של וש
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אשונהה רי ם בה קי ענ תש הי ה של מנ ת, ובש רל חל שות אנ רה י לש רי מש יס זי ני כש הי זו של ה הנ דושה קש ית הנ רי בש ת אות הנ ה אל אה רה קםם, של עה הל
מו כש נו,  קש תנ תש הי יהה  רי כש נה בש אן  כה וש ה,  רה זה ש  אי ם  יבה רי קש הנ בש תוב  כה של ה,  לה חה תש הנ בנ מו  קש ענ תש הי יהה  רי כש נה בש אן.  כה ן  קי תנ תש הי

ה. רה ה זה שה ם אי אן גנ ף כה ה, אנ רה ש זה ה אי אה לש הה ה לש ר. מנ כה ל ני ת אי ל בנ ענ תוב ובה כה של

יהה י הה רי מש אן זי ף כה ה. אנ רה ש זה ם אי בה רי קש הנ תוב בש כה ה, של חוקה רש ת הה יבו אל רי קש ה הי לה חה תש הנ א בנ לה אן? אל ה כה אל רש ה ני מנ
רםן המ ן אנ ר בל זה עה לש ן אל ס בל חה ינש א פי ינרש יהד - (שם כה) ונ ה, מי חוקה רש ב לה רי קה יהה מש ך הה לל מל ם הנ ת שי ה, אל חוקה רש ת הה יב אל רי קש מנ
יות אותי ת הה ר אל בי חנ לש מו  שש ה יו"ד לי נה תש ז ני אה ה, וש אשונה רי בה קםם של עה ת הל ן אל קי אן תי ה. כה דה עי הה תוך  ם מי יהקה ן ונ כםהי הנ

ש). מה י מנ יתי רי לום. (בש י שה יתי רי ת בש ן לו אל י נםתי ני נש מםר הי ן אל כי תוב לה כה לום, של שה ר בש שי בנ תש הי ד וש חה אל כש

ו שה כש ענ ה, וש לה חי תש ה בנ טה טה קש ירו  עי ר הי תל כל הנ אותו  ה, בש לה חי תש בנ או  טש ר חה תל כל הנ אותו  א בש לה אן? אל לום כה שה ה הנ מה
נהה טנ ה יו"ד קש נה תש ך ני שום כה לום, ומי שה מו בש ילה עי הש ש תי מה י מנ יתי רי לום, בש י שה יתי רי ת בש ן לו אל י נםתי ני נש תוב הי ן, כה קנ תג של
מו. ה עי ימה לי שש י הי רי המ ה, ונ לה חי תש ם בנ קי ענ תש הי ה של ן מנ קנ י תג רי המ אות של רש הנ נות, לש טנ קש יות הנ אותי הה יא מי י הי רי המ מו, של שש בי

י. ני מל ד מי בנ םא אה ל ה וש ר זל בה י דה תי לש אנ שה ן של מה חמ רנ רוך הה ר, בה מנ אה ק יהדו וש שנ נה ר וש זה לעה י אל בי א רנ בה

ה יל זל בי שש לות, בי גה ל בנ אי רה שש ל יי ר ענ פי כנ ה זו, לש שה רה םא פה ר קש נו לי קש ה תי זל ים הנ פורי כי יום הנ י, בש י יוסי בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה
ל. אי רה שש ל יי ת ענ רל פל כנ ן מש רם המ י אנ ני ת בש יתנ מי שום של ר, ומי די תנ סש אן הי ה כה זל יום הנ ר הנ דל סי

ל ר ענ עי טנ צש מי י של ל מי כה ם. וש יו הי אה טה ת חמ רנ פה יו - כנ לה ים עה אי בונו בה י רי סורי יי ם של דה ן אה ל אותו בל נו, כה דש מנ אן לה כה מי
רםן, המ י אנ ני י בש ני י מות שש רי חמ ים אנ אי ה קורש זל יום הנ ן בנ ל כי ענ ם. וש עולה ן הה ם מי יהל אי טה ים חמ ירי עמבי ים, מנ יקי די צנ י הנ סורי יי
ל ם של נה דה בש ל אה ר ענ עי טנ צש מי י של ל מי כה ם. וש יהל אי טה ם חמ הל לה רו  פש כנ תש יי ים, וש יקי די צנ ן הנ דנ בש ל אה ענ עמרו  טנ צש יי ם וש עה הה עו  מש שש יי של
ך אתש טה חנ ך וש ונל ר עמ סה ר: (ישעיה ו) וש אומי יו וש לה יז עה רי כש רוך הוא מנ דוש בה קה עות, הנ מה ם דש יהל לי יד עמ ים או מורי יקי די צנ הנ

גו'. ים וש יך יהמי רי ע ינאמ רנ ה זל אל רש תוב, (שם נג) יי יו כה לה עה יו. וש יהמה יו בש נה םא יהמותו בה ל א של לה םא עוד, אל ל ר. וש כגפה תש

ר, מנ אה ח וש תנ עון פה מש י שי בי גו'. רנ ש וש קםדל ל הנ ת אל ת עי עי םא בש ל יהב אנ יך וש חי רםן אה המ ל אנ ר אל בי ה דנ ל מםשל ר ה' אל םאמל י ונ
ם, עולה י הה ני ל בש י ענ ני הנ מי עון, תש מש י שי בי ר רנ מנ גו'. אה א וש לי נו מה ינל יהם אי הנ יהם וש ל הנ ים אל כי ים הםלש לי חה נש ל הנ (קהלת א) כה
יך ם, אי בונה צון רי ל רש ל ענ כי תנ סש הי ם לש בה ים לי מי םא שה ל ים וש עי םא יודש ל , וש יחנ גי שש הנ ב לש לי אות וש רש ם לי יי יננ ם עי הל ין לה י אי רי המ של
ל ענ בנ ע אותו  בנ תש יי וש ם,  יהל לי עמ סו  כנ יש ה  לה פי אמ ונ ך  חםשל יום של הנ םא אותו  יהב ם  רל ם טל תה נה שש ים מי רי עורש תש םא מי ל וש ים  ני שי יש

בון. שש ם חל הל דון מי קה פי הנ

ל כה ה קולות לש ימה רי ה מש תורה ה, הנ לה יש לנ ל יום וה כה ם בש הל ה בה ידה עי ם מש תה מה שש ני ם, וש יהל לי א עמ ל יום קורי כה רוז בש כה הנ וש
ה לו רה מש ב אה ר לי סנ ה חמ נה ר הי י יהסג תי י פל י. (שם ט) מי תי בו פל המ אי ם תש יי תה י פש תנ ד מה ת: (משלי א) ענ רל אומל ה וש יזה רי כש ר, מנ בל עי

בו. ת לי יר אל עי יה י של ין מי אי נו וש זש ין אה כי ינרש י של ין מי אי י. וש תי כש סה ן מה יי ינ תו בש י ושש מי חש לנ מו בש חמ כו לנ לש

סו נש כנ תש יי ב  לי הנ י  מי כש חנ וש ם,  יהל יני בי מי ה  תורה ח  כנ שה תי של יהבםאו  של ים  רוני חמ אנ הה דורות  הנ ים  ידי עמתי ה,  אי רש םא  ב
מו ילה דור כש הש םא יי ה ל אה לש הה אן וה כה דור! ומי אותו הנ . אוי לש חנ ר ופותי סוגי י של א מי צי מה םא יי ל דוש), וש ר קה דל חל ם (לש קומה מש לי
י עו אותי ם יידש י כגלה תוב (ירמיה לא) כי כה ם, של עולה ר בה עורי תש ה תי עה די הנ , וש יחנ שי מה ך הנ לל םא מל יהב דור של ד הנ ה, ענ זל דור הנ הנ

ם. דולה ד גש ענ ם וש נה טנ קש מי לש

ל, מו יובנ שש נו של רש אנ ר? בי הה נה ל אותו  מו של ה שש ינו, מנ ני שה ן. וש דל עי א מי ר יםצי הה נה תוב (בראשית ב) וש ה, כה אי םא רש ב
ים אי ם יוצש שה מי מו, של ים שש יי א: חנ בה א סה נונה מש ב הנ ל רנ של רו  פש סי יו. ובש שה רה ח שה לנ שנ ל יש ל יובנ ענ תוב (ירמיה טז) וש כה של
ץ א עי רה קש כםל ני זון לנ מה ייש  בו  ק של זה חה דול וש ץ גה עי נו, אותו  רש אנ י בי רי המ ך. ונ לל מל י הנ יי ים חנ אי רה קש ני ם  הי ם, וש עולה ים לה יי חנ

ה. אל כםל הוא נה הנ ים, וש יי חנ ם הנ אותה יו בש שה רה ע שה טנ נה ן של ילה אי ים. הה יי חנ הנ

ים צי עי וות  רש הנ ולש ן  גה הנ ת  אל קות  שש הנ לש ה,  חה שש מי הנ ן  מל של בש ים  קי עממג ים  לי חה נש יא  הוצי ר  הה נה הנ אותו  ינו,  ני שה וש
ים כי שה מש ני ים וש עי ים שופש לי חה נש ם הנ אותה ע. וש טה ר נה של נון אמ בה י לש זי רש י ה' אנ צי עמ עו  בש שש תוב (תהלים קד) יי כה יעות, של טי ונש
ל ים כה אי שום יוצש ה. ומי פל יה "ז, וש י"ן ובוענ ן יהכי הל ים לה אי ם) קורש יי תנ תות (שש יש רנ ן בה אותה ים, וש מודי י ענ ני שש ים לי סי נש כנ תש ומי
ם כגלה ם. וש סוד עולה יק יש די צנ תוב (משלי י) וש כה יק, של די את צנ רי קש ני ת של חנ ה אנ גה רש דנ ם בש ים אותה רי שש ים, ומנ לי חה ם נש אותה
ים לי חה נש ל הנ תוב (קהלת א) כה כה של הו  ה. זל מה כש חה יהם הנ הוא  וש יהם,  א  רה קש ני קום של מה אותו  ים לש סי נש כנ תש ים ומי כי הולש

גו'. יהם וש ל הנ ים אל כי הםלש

ם ים שה כי ים הםלש לי חה נש הנ קום של ל מש ך, אל ר כה חנ תוב אנ ים - כה בי םא שה ל ה וש זל קום הנ מה ים לנ יעי גי י מנ רי המ ר של םאמנ ם ת אי וש
י ני ם שש אותה ים? לש בי ם שה קום הי ה מה יזל אי ים, לש בי ם שה ים. הי מי עולה ק לש םא פוסי ר ל הה אותו נה שום של ת, מי כל לה ים לה בי ם שה הי
ן יהתה וש ינו, (תהלים קד) לי ני שה סוד של הו הנ זל ה. וש חה מש שי כות וש רה םא בש צ מש ה, לי זל יק הנ די צנ ת, בנ כל לה הוד. לה ח וש צנ ים, ני מודי ענ

יק. די ה צנ ק בו, זל חל שנ תה לש רש צנ ה יה זל

ל תו של את עי רי קש ני ה, של ירה בי גש יק) זו הנ די ל צנ תו של תו? (זו עי י זו עי תו. מי עי ם בש לה כש ת אה תי רון לה בי שנ יך יש לל ם אי כגלה
נו, רש אנ ה בי סוד זל ים, וש זוני ה ני קום זל מה ה, מי טה מנ ים לש זוני ני לו של ל אי זו. כה תו הנ עי ים לה כי חנ ם מש ך כגלה שום כה יק, ומי די צנ

נו. רש אנ בי מו של גו', כש רו וש בי שנ יך יש לל י כםל אי יני (שם קמה) עי

מות עולה ל הה כה ה וש חה מש שי מות בש עולה ל הה ז כה מו, אה ר עי בי חנ תש תו ומי ת עי ם אל שי בנ ה מש זל כםל הנ הנ ה של עה שה ה, בש אי םא רש ב
ל כות של רה אות בש צה מש םא ני ם ל שה ם של עולה י הה עי שש ים רי מי גורש של ים, וכש תוני חש תנ ים ובנ יוני לש על לום בה א שה צה מש ז ני כות, אה רה בש בי
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ים רוצי של לום. וכש א שה צה מש םא ני ל ם וש עולה ים בה יני ים די רי עורש תש י מי זנ ר, אמ חי אנ ד הה צנ ת מי קל זו יונל ת הנ עי הה ים, וש לי חה נש ם הנ אותה
ה, ירה בי גש ך הנ רי בה תש תי לו וש ר של תל כל ת הנ ר אל עורי יש י של די ן, כש כםהי י הנ די ל יש ק ענ א רנ לה ים, אל כולי םא יש ך, ל רי בה תש הי ם לש עולה י הה ני בש

מות. עולה ל הה כה כות בש רה או בש צש מה יי וש

ם יהשובו עולה י הה ני ם בש ר לו, אי מנ ה. אה ר זל בה רוך הוא דה בה דוש  קה י הנ ני פש לי ה מי ש מםשל קי ה בי עה ה שה אותה ינו, בש ני שה
י רי המ יך, של חי רםן אה המ ל אנ ר אל בי ר?! דנ ה אומי תה י אנ לי רוך הוא, וש דוש בה קה ר לו הנ מנ ים? אה כי רש בה תש י מי י מי די ל יש יך, ענ נל פה לש

ה. טה מנ ה ולש לה עש מנ כות לש רה בש סורות הנ יהדו מש בש

ים ני מנ א, ייש זש בה י אנ בי ר רנ מנ גו'. אה ש וש קםדל ל הנ ת אל ל עי כה םא בש ל יהב אנ יך וש חי רםן אה המ ל אנ ר אל בי ה דנ ל מםשל ר ה' אל םאמל י ונ
ים אי צה מש ני ין  אי ים של מי עה פש לי וש שות,  קה בנ ש  קי בנ כות ולש רה אות בש צה מש ני וש צונות  ים רש אי צה מש ני הוא של רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש לי
ה, ייש אי םא רש לוי. ב ין תה די הנ ים של מי עה פש לי ם. וש עולה ים בה רי עורש תש ים מי שי קה ים הנ יני די כות, וש רה נות בש מש דנ זש ין מי אי צונות, וש רש
א צה מש צון ני רה הה ים של שי דה חר ים בל ני מנ זש לוי. ייש  תה א וש צה מש ין ני די הנ ה של נה שה ים בנ ני מנ זש ייש  וש צון,  א רה צה מש ני ים של ני מנ ה זש נה שה בנ

כםל. ל הנ ים ענ לויי ים, ותש יני ים די אי צה מש ני ים של שי דה חר ים בל ני מנ ייש זש ם, וש הל בה

ים ני מנ זש ייש  ם. וש עולה ים בה אי צה מש ים ני יני די בועות של שה ים בנ ני מנ זש ייש  ים, וש אי צה מש צונות ני רש בועות של שה ים בנ ני מנ זש ייש 
לו פי אמ ונ ים,  אי צה מש ני וש ים  לויי ים תש יני די הנ ים של יהמי בנ ים  ני מנ זש ייש  וש ם.  שי בנ תש ם מי עולה הה וש ם  עולה צון בה רה א  צה מש ני ים של יהמי בנ
תוב כה וש גו'.  וש ך  י לש תי לה פי י תש ני אמ ונ תוב (תהלים סט)  כה וש גו'.  וש ץ  פל ל חי כה ת לש עי וש תוב (קהלת ג)  ה כה ל זל ענ וש עות,  שה בש
תוב כה ה. וש רה צה תות בנ עי ים לש לי עש חוק תנ רה עממםד בש ה ה' תנ מה תוב (תהלים י) לה כה וש או.  צש מה הי ה' בש שו  רש (ישעיה נח) די
יו. אה ל קםרש כה רוב ה' לש תוב (תהלים קמה) קה כה רוב, של הוא קה ים של מי עה פש לי וש י.  ה לי אה רש ני חוק ה'  רה (ירמיה לא) מי

גו'. ש וש קםדל ל הנ ת אל ל עי כה םא בש ל יהב אנ ך, וש שום כה מי

ת יר אל הי זש הנ א לש רוך הוא בה דוש בה קה אן הנ כה אי, וש דנ ך הוא ונ כה תו, וש עי ר בש בה דה נו הנ רש אנ י בי רי ר, המ מנ עון אה מש י שי בי רנ
ך. לל מל ת לנ רל חל ת אנ ר עי בי חנ ה לש על טש םא יי ל י של די ה, כש דועה זו יש ת הנ עי י הה רי המ יו, של נה עו בה טה א של טש אותו חי ה בש על טש םא יי ל רםן של המ אנ
ת יג אל הי נש הנ ר לש חי ינד אנ ר לש סה מש ני ן של מנ ה זש אל יירה ב של ל גנ ף ענ ר, אנ לומנ ש. כש קםדל ל הנ ת אל ל עי כה םא בש ל יהב אנ תוב וש כה הו של זל
דוש קה הנ ב אותו לש רי קה ך, (לש שום כה ד הוא. ומי חה י אל מי י ושש ני י אמ רי המ ש, של קםדל בו לנ רש קה ד בו לש ינחי יהדו לש ר בש סי מה יי ם וש עולה הה
ס - ני כה ה יי מל ת בנ ענ דנ ה לה ם רוצל אי ש. וש קםדל ל הנ ת אל ל עי כה םא בש ל יהב אנ ך) וש שום כה ה. מי דועה זו יש ת הנ עי י הה רי המ רוך הוא, של בה
ס ני כה י יי מי שש ה בי שומה רש זו של י' הנ י, בנ מי שש ה בי חוזה אמ ת של יא עי זו הי םאת הנ ז הנ ש. של קםדל ל הנ רםן אל המ םא אנ םאת יהב ז םאת. בש ז בש

ת. ל עי כה םא בש ל יהב אנ ל) וש בה ש, (אמ קםדל ל הנ אל

ם) שי ה (בנ נורה מש הנ רו  אמ ה בי ר זל בה תו. דה עי ה בש פל יה ה  שה כםל עה ת הנ תוב (קהלת ג) אל י, כה י יוסי בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה
ה תו, זל עי ה בש פל ה יה שה אי. עה דנ כםל ונ ת הנ אי. אל דנ ך הוא ונ כה תו, וש עי ה בש פל ה יה שה כםל עה ת הנ ינו, אל ני שה ך הוא של כה ה, וש דושה קש הנ
ל כה םא בש ל יהב אנ ן, וש רם המ אנ ה לש רה הה זש ך אנ שום כה ר. מי חי אנ םא בש ל ש, וש מה תו מנ עי ם. בש יהל יני ים בי רי חי בו אמ רש עה תש םא יי ל ה, של ם זל עי

ש. קםדל ל הנ רםן אל המ םא אנ םאת יהב ז תוב בש כה נו, של רש אנ בי מו של םאת, כש ז ס? בש ני כה ה יי מל ל בנ בה ש. אמ קםדל ל הנ ת אל עי

דו? םאבש י ה ונ ה זל ל. מנ הה קה תוך הנ דו מי םאבש י ח, ונ ת קםרנ עמדנ תוב בנ ר לו, כה מנ יו. אה בי י אה ני פש ב לי יהה יושי ר הה זה עה לש י אל בי רנ
א צי תי ן, (שם י) ונ רם המ י אנ ני בש תוב בי ה. (כה מה ב ענ רל קל יא מי הי ש הנ פל נל ת הנ י אל תי דש בנ אמ הנ תוב, (במדבר טז) וש כה מו של א כש לה אל
ם יי אתנ ים ומה שי מי חמ ת הנ ל אל םאכנ ת ת ה' ונ אי ה מי אה ש יהצש אי ח, וש ת קםרנ עמדנ תוב בנ כה תו. וש יהמג ם ונ ל אותה םאכנ ת י ה' ונ ני פש לי ש מי אי
ה דה בי ם אמ הל תוב בה םא כה ל ן, של רם המ י אנ ני ים בש עון, שוני מש י שי בי ר רנ מנ ה?!) אה לל אי ה כש לל ים אי קולי שש ך של תש עש דנ ה בש לל עמ ינ יש. המ אי
נו. דש בה נו אה נו כגלה דש בנ נו אה עש ונ ן גה תוב (במדבר יז) הי כה ל, וש הה קה תוך הנ דו מי םאבש י ם, ונ הל תוב בה כה ח של ת קםרנ ל עמדנ ם של אותה כש
םא יהוא) ל בי אמ ב ונ דה ה (נה לל אי אי, וש דנ ונ דו  בש אה ים של שי מי חמ ם ונ יי אתנ ים, מה מי שה ת בש טםרל קש יבו  רי קש הי ם של ת אותה יל אל לי כש הנ לש

אהבשדו.

ל אנ ר וש מנ אה ן של יוה ש. כי קםדל ל הנ רםן אל המ םא אנ םאת יהב ז תוב בש כה ש. וש קםדל ל הנ ת אל ל עי כה םא בש ל יהב אנ תוב וש ר לו, כה מנ אה
ן מנ ד הוא, וזש חה ר אל בה דה ר, וש מנ אל י נל רי ר, המ זה עה לש י) אל בי ר לו (רנ מנ ס? אה ני כה ן יי מנ ה זש יזל אי תוב בש םא כה ה ל מה ת, לה ל עי כה םא בש יהב
ך י כה ני אמ ר לו, ונ מנ ר. אה אי בה תש ה ני י זל רי המ אן, ונ יר כה הי זש הנ ה לש צה יו רה נה או בה טש חה ה של ל מנ ל ענ בה ים. אמ ני כםהמ עו הנ יהדש ד הוא של חה אל

י. יתי צי ר רה בה דה ת הנ ב אל ינשי י לש די י, וכש תי רש בנ סה

ה תה יש םא הה ל ל בה רוך הוא, אמ דוש בה קה ם לנ ת הי חנ עולות ננ ל הה כה נות וש בה רש קה ל הנ ה, כה אי םא רש י, ב ני ר בש זה עה לש ר לו, אל מנ אה
ש, חנ לנ ים בש ני פש לי י וש ננ פש ה לי ים אותה יסי ני כש יו מנ ך הה שום כה כםל, ומי הנ ה מי עגלה יא מש ת הי טםרל קש הנ זו, של ת הנ טםרל קש מו הנ ת כש חנ ננ
ל כה ת, של טםרל קש בנ מו  כש עולות  הה וש נות  בה רש קה ר הנ אה שש ם בי דה אה י הה ני בש ל  כה שו  נש על נל םא  ל ך  כה שום  ומי ר.  אי בה תש ני ה  זל י  רי המ ונ
ר, מנ אל נל י  רי המ ונ ת.  טםרל את קש רי קש ני ן  כי לה וש כםל,  הנ ר מי יותי ת  רל טל קש ני וש ת  רל שש קש ני אן  הוא כה רוך  בה דוש  קה ל הנ ה של עמבודה הה

ב. ח לי מנ שנ ת יש טםרל ן וקש מל (משלי כז) של

, יחנ רי ך הוא: לש כה י, וש תי לש כנ תנ סש ה הי זל סוק הנ פה גו'. בנ ים וש יך טובי נל מה יחנ שש רי ש, (שיר א) לש רנ דה עון וש מש י שי בי ח רנ תנ פה
ן מל אותו של ר בש שי תקנ הי יחנ לש רי ה אותו הה עולל של כםל, וכש הנ י מי ימי ני ה ופש לל עג ק ומש הוא דנ ת של טםרל קש יחנ הנ ? רי יחנ רי ה לש ה זל מנ
מו יר, כש אי הה ים לש ים טובי ני מה ם שש ז הי אה ד. וש חה אל ים כש רי שה קש ני ה וש ם זל ה עי ים זל רי עורש תש ים, מי עי נובש ים הנ לי חה נש ל הנ ה של חה שש מי

ים. יך טובי נל מה יחנ שש רי ר לש מנ אל נל של

ך מל ק שש ן תורנ מל תוב של כה הו של דוש. זל קה ם הנ שי אות הנ רה קש ני גות של רה דש ן הנ אותה ה בש גה רש דנ ה לש גה רש דנ ן מי מל ק של ז מורה אה וש
מות ן עמלה ל כי ר ענ חי ר אנ בה ש. דה מה מות מנ מות, עולה עולה נו  רש אנ בי של מו  מות? כש ה עמלה ה זל בוך. מנ הי מות אמ ן עמלה ל כי ענ
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ד. חה כםל אל הנ יר, וש מות שי ל עמלה ר (תהלים מו) ענ מנ אל נל מו של בוך - כש הי אמ

חםק ה וש יתה בי ף לש רל ן טל תי תי ר (משלי לא) ונ מנ אל נל מו של מות? כש ה עמלה ה זל תוב, מנ א כה בה א סה נונה מש ב הנ ל רנ רו של פש סי ובש
ל כה בש כות  רה בש אות  יוצש ם  שה ומי יך,  נל פה לש ר  מי זנ ולש ך  מש ת שי אל ך  רי בה לש בוך,  הי אמ מות.  עמלה הה לו  אי יהה  עמרםתל ננ  . יהה עמרםתל ננ לש

ים. תוני חש תנ ים וש יוני לש ים על כי רש בה תש ים, ומי תוני חש תנ הנ

י לי עמ ה בנ זל ר הנ בה דה י בנ רי המ בוך. של הי ת אמ ול ל מה ר, ענ מנ אה י של ה הוא מי יהפל  - בוך  הי מות אמ ן עמלה ל כי ר ענ חי ר אנ בה דה
רוך הוא דוש בה קה י הנ ני פש ת לי בל של חש ר, נל ה יותי לה עש מנ לש ן של מל של ת בנ רל של קש זו ני ת הנ טםרל קש הנ יל של בי שש ים, ובי מי שש בנ תש ים מי יני די הנ
גו'. וש ה  רוצה נה יך  רל חמ י אנ ני כי שש ן, מה מל של ה כש תה אנ וש ת  טםרל קש י כי ני ל: אמ אי רה שש יי ת  סל נל ה כש רה מש עולות. אה הה וש נות  בה רש קה ל הנ כה מי
י, ני כי שש ן מה כי לה י, וש ים בי חוזי ם אמ י כגלה רי המ ים, של לוסי אוכש ל הה כה י וש ני בוך, אמ הי מות אמ ן עמלה ל כי ר ענ מנ אל נל של מו  ה, כש רוצה נה

ים. לויי ם תש י הי י בי רי המ של

ל ינו, כה ני ים. שה לוסי אוכש ל הה כה י וש ני ך, אמ ה בה חה מש שש ני ה וש ילה גי יו, נה רה דה חמ י לנ יס אותי ני כש ם ינ יו. אי רה דה ך חמ לל מל י הנ ני יאנ בי הל
ה ל זל ענ ם. וש עולה רוי בה םא שה ין ל די ז הנ אה ים, וש חי מי ם שש ת, כגלה כל רל בה תש ה ומי חה מי ל שש אי רה שש ת יי סל נל כש ה של עה שה ים בש לוסי אוכש הה

ץ. רל אה ל הה גי תה ם וש יי מנ שה חו הנ מש שש תוב (תהלים צו) יי כה

ם. בודה כש ה בי רוך הוא רוצל דוש בה קה הנ ים של יקי די צנ ם הנ יהל רי שש ה, אנ הודה י יש בי ר רנ מנ ת. אה פםרל כנ ל הנ ה ענ אל רה ן אי נה עה י בל כי
ל יההו ענ לי ת אי יב אל כי רש רוך הוא הי דוש בה קה הנ ת, וש ול ן מה ל סוסו, הוא בל ב ענ ם רוכי דה ם אה ם, אי דה ר וה שה ך בה לל ינו, מל ני שה וש
ל ה ענ אל רה ן אי נה עה י בל םא יהמות כי ל תוב? וש ה כה אן מנ גו'. כה ם וש יי מה שה ה הנ רה עה סר יההו בנ לי ל אי ענ ינ תוב (מלכים-ב ב) ונ כה לו, של של
ן נה עה תוך הל ן, בש נה עה תוך הל ה בש םא מםשל יהב תוב (שמות כד) ונ כה הו של ה בו, זל מםשל יסו לש ני כש רוך הוא הי דוש בה קה הנ ת. וש פםרל כנ הנ
ן נה הה עה אל רה קש ל מי ענ יון וש ר צי כון הנ ל מש ל כה א ה' ענ רה תוב, (ישעיה ד) ובה כה הו של ת. זל פםרל כנ ל הנ ה ענ אל רה ן אי נה עה י בל ש, כי מה מנ

ם. ן יומה כה שש מי ל הנ ן ה' ענ ננ י עמ תוב, (שמות מ) כי כה ן. וש שה עה ם וש יומה

ים שורי יו  הה קום של נו, מה דש מנ ת. לה פםרל כנ ל הנ ה ענ אל רה ן אי נה עה ן. בל נה עה ד ה' בל יירל ונ תוב (שם לד)  כה ה של נו, מנ דש מנ לה וש
ס ני ש  חי רנ תש יום הי ים בנ מי עה פש לש  נו, שה דש מנ לה ים. וש בי יו יושש ל אות הה ים ענ רובי כש הנ נו, של רש אנ בי מו של לו, כש לה ים הנ רובי כש הנ
ם ים אותה שי ופורש ם  יהל פי נש כנ ים  לי עמ מנ יו  ם הה מה צש ענ ם מי ך, הי לל מל ת הנ שנ דג ם קש יהל לי עמ ה  תה לש גנ תש הי ה של עה שה ם. בש יהל פי נש כנ בש
ר (שם מנ אל נל של מו  ם), כש גופה ים בש זי חה אל נל ם (וש יהל פי נש כנ ים בש זי חה אל נל ם וש יהל פי נש ים כנ רי סוגש ך  חר כה ת. אנ פםרל כנ ל הנ ים ענ סי כנ ומש
יו םאת) הה ז אות (בש ה בש ים. זל כוכי םא סש ל ים וש י. סםכמכי רושי םא פש ל י וש שי ה. פםרש לה עש מנ ם לש יי פנ נה י כש שי ים פםרש בי רג כש הנ יו  הה כה) וש

ה. ינה כי שש ם הנ ים עי חי מי ים ושש די עומש

ינו ן אי כםהי י הנ רי המ ן, ונ רם המ םא אנ םאת יהב ז תוב בש כה ת, וש פםרל כנ ל הנ ה ענ אל רה ן אי נה עה י בל אן, כי ה כה צה ה רה א, מה בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ים רי עורש תש זו ומי ת הנ פםרל כנ ל הנ ענ יענ  גי ד, מנ יהה יורי הה של ד, וכש יהה יורי ן הה נה א עה לה ס? אל נה כש ני ה של עה שה ה בש ינה כי שש ת הנ ה אל רואל

ה. ירה ים שי רי אומש ם וש הל ים בה ישי קי ים, ומנ רובי כש י הנ פי נש כנ

ים לי עמ מנ של ה כש ים. זל להי ל אל ל כה א הוא ענ אםד נורה ל מש לה הג דול ה' ומש י גה ים? (תהלים צו) כי רי ה אומש ירה יזו שי אי וש
ים סי כנ מש של ה. כש שה ם עה יי מנ ה' שה ים ונ ילי לי ים אל מי ענ י הה להי ל אל י כה ים, כי רי ן, אומש ים אותה שי פורש ה של עה שה ם. ובש יהל פי נש ת כנ אל

ים. רי ישה מי ים בש מי ענ ק, וש דל צל ל בש בי פםט תי שש ץ יי רל אה פםט הה שש א לי י בה י ה' כי ני פש ים, לי רי ת, אומש פםרל כנ ל הנ ענ

ך רי בה תש יי י של די ן, כש וי כנ תש מי ה של מל ן בנ וי כנ תש ה, ומי קומה מש ת בי טםרל ם קש ז שה ש, אה דה קש מי ן בנ כםהי ענ הנ יהה שומי ם הה יהל קולותי וש
הו ם. זל הל ים לה לי עמ ת ומנ פםרל כנ ים לנ סי כנ ים, מש ירי ים שי רי שה ים, וש די יורש ים וש ים עולי רובי כש י הנ פי נש כנ ם). וש יהל קולותי כםל (וש הנ
ת ע אל מנ שש אל ר (יחזקאל א) וה מנ אל נל של מו  ים? כש עי מה שש ם ני יהל קולותי של נו  ן לה יי ננ א. ומי קה וש ים דנ כי ים. סםכש כי תוב סםכש כה של

גו'. קול וש

י ני שש יל  לי כש הנ לש  - בוך  הי ים אמ רי ישה מי ר  מנ אל נל של מו  כש ים?  רי ישה מי בש הו  מנ ים.  רי ישה מי בש ים  מי ענ וש י,  יוסי י  בי ר רנ מנ אה
ר בי דנ קול מי ת הנ ע אל מנ שש יי תוב, (במדבר ז) ונ כה ים. וש רי ישה מי ים בש מי ענ ה, וש ל זל ענ אי. וש דנ ים ונ רי ישה ה, מי בה קי ר ונש כה ים, זה רובי כש
ר כה א זה צה מש םא ני ל קום של ל מה כה בש נו, של דש מנ אן לה כה ר, מי מנ ק אה חה צש י יי בי יו. רנ לה ר אי בי דנ יש ים ונ בי רג כש י הנ ני ין שש בי גו') מי יו (וש לה אי
תוב ינו, כה ני שה יך, וש נל ת פה ים אל רי שה יש בו  תוב (תהלים קמ) יישש כה של הו  ה. זל ינה כי י שש ני אות פש רש אי לי דנ כש ינו  ה, אי בה קי ונש
ה תה תוב, (תהלים צט) אנ ם כה יהל לי עמ ה. ונ בה קי ר ונש כה ים זה רובי אן כש ף כה ה, אנ בה קי ר ונש כה ר הוא, זה יהשה יק וש די (דברים לב) צנ

נו. רש אנ י בי רי המ יו, ונ חי ל אה יש אל ם אי יהל ני ך, (שמות כה) ופש שום כה ים. ומי רי ישה מי ים בש מי ענ ים. וש רי ישה תה מי נש כוננ

י בי עון רנ מש י שי בי ל) רנ צל כו אי לש י (הה ני פש או לי ר, בה טה מה ם לש עולה יך הה רי יהה צה ת הה חנ ם אנ ענ י, פנ י יוסי בי ר רנ מנ אה ינו של ני שה
ר זה עה לש י אל בי רנ יר, הוא וש ן יהאי ס בל חה נש י פי בי ת רנ אות אל רש ך לי יהה הולי הה אוהו של צה ים. מש רי בי חמ ר הנ אה יהה ושש קי זש י חי בי רנ א וש יסה יי
ם ים גנ חי ת אנ בל ים של עי ה נה ה טוב ומנ ה מנ ני עמלות הי מנ יר הנ ר, (תהלים קלג) שי מנ אה ח וש תנ ם, פה ה אותה אה רה ן של יוה נו. כי בש

ד? ם יהחנ ים גנ חי ת אנ בל ה של ה זל ד. מנ יהחנ

ה תוב מנ ים, כה ני פה ים בש ני ים פה יחי גי שש ד, מנ חה ם אל ד עי חה יו אל הה ה של עה שה יו. בש חי ל אה יש אל ם אי יהל ני ר ופש מנ אל נל מו של כש
םא ל ה בש פל סש ני ייש  תוב, (משלי יג) וש ז כה אה ם, של עולה ה - אוי לה בה קי נש ן הנ יו מי נה יר פה זי חמ ר מנ כה זה הנ של ים. וכש עי ה נה טוב ומנ
ה. זל י  לי בש ה  זל ים  כי םא הולש ל ך, של אל סש כי כון  מש ט  פה שש ומי ק  דל צל (תהלים פט)  תוב  כה וש אי.  דנ ונ ט  פה שש םא מי ל בש ט.  פה שש מי

ט). פה שש םא מי ל ה בש פל סש ייש ני תוב (משלי יג) וש ז כה ם. (אה עולה ק - אוי לה דל צל ק מי חי רנ תש ט מי פה שש מי של וכש

בו, י - שש לנ ם אי אתל ה בה ם זל שי ם לש ר, אי מנ ה. אה בה קי נש ם הנ ה עי םא שורל ר ל כה זה הנ ל של ם ענ אתל ם בה תל אנ י של יתי אי ו רה שה כש ענ וש
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כםל רו לו, לנ מש י. אה ננ פה בו לש ם - שש אתל ה בה תורה ם לנ אי רות. וש שש ים לי ני פה ים בש ני כםל פה זםר הנ ינחמ י, של תי לש כנ תנ סש יום הי י הנ רי המ של
נו. י מורי ני פש ב לי שי נו ני אה ים, וש רי בי חמ ר הנ אה ינו שש חי אנ ר לש שי בנ נו לש תה אי ד מי חה ט אל מי תנ שש נו, יי י מורי ני פש אנו לי בה

ל אי רה שש ת יי סל נל ה כש רה מש גו'. אה ם וש יי לה רושה נות יש ה בש אוה נה י וש ני ה אמ חורה ר, (שיר א) שש מנ אה ח וש תנ ים, פה כי יו הולש הה ד של ענ
ין לות, אי גה ל בנ אי רה שש יי י של ל פי ף ענ אנ ה. של תורה וות הנ צש מי י בש ני ה אמ אוה נה לות, וש גה י בנ ני ה אמ חורה רוך הוא: שש דוש בה קה י הנ ני פש לי
יעות ירי ה - כי ל זל ם כה עי יד, וש מי ם תה יהל ני ים פש מי דש קנ מש ים) של רי ה (הה טורה י קש ני ם בש אותה ר, של דה י קי לי הר אה ם. כש ים אותה בי עוזש

ה. יעה רי יש ם כנ יי מנ ה שה תוב (תהלים קד) נוטל כה ר, של טםהנ ם לה יי מנ שה ה הנ אי רש אותו מנ למםה, כש שש

י ני אמ שום של י? מי ני אג רש ל תי י) אנ ני תש פנ זה זש שום של ת מי חםרל רש חנ י שש ני ם (אמ ענ טנ ה הנ ת. מה חםרל רש חנ י שש ני אמ י של ני אג רש ל תי אנ
י מי י אי ני ים? בש רי ל אומש אי רה שש ה יי אוי. ומנ רה י כה יר לי אי הה ש לש מל של י הנ לנ ל עה כי תנ סש םא הי ל ש, של מל של י הנ ני תש פנ זה שש ת. של חםרל רש חנ שש

ים. מי ענ ר הה אה ל שש ים ענ ני גי מש ים הנ דולי גש ים הנ ני מג מש לו הנ י? אי מי י אי ני ם בש ם אותה י הי י. מי רו בי חמ ני

ץ, רל ם אל יי מנ שה יך מי לי שש הי של גו'. וכש ץ וש רל ם אל יי מנ שה יך מי לי שש ר (איכה ב) הי מנ אל נל מו של ש, כש מה י מנ מי י אי ני ר, בש חי ר אנ בה דה
ר, לומנ י, כש לנ ימו עה כי סש אי הי דנ י ונ מי י אי ני ינו, בש ני שה י. וש תי רש טה םא נה י ל לי י של מי רש כנ ם? של ענ טנ ה הנ ים. מה מי רה כש ת הנ ה אל רה י נםטי ני מג שה

חםק. רה חםתו מי ב אמ צנ תנ תי תוב (שמות ב) ונ כה נו, של רש אנ בי מו של ם, כש יי מנ שה ץ מי רל ה אל רה סה של כש

ד, ם יהחנ נו), גנ רש אנ אן בי כה נו (וש רש אנ ם בי הל ד. ובה ם יהחנ ים גנ חי ת אנ בל ים של עי ה נה ה טוב ומנ ה מנ ני אי, הי דנ ר ונ מנ אל אן נל כה וש
ם ל אותה יל כה לי כש הנ ם, לש תוב גנ כה ן של יוה ל, כי לה כש ים בי חי ת אנ בל ם, של יותה הש םאת בי ם ז ף גנ אנ ר (ויקרא כו) וש מנ אל נל של מו  כש

קום. אותו מה א בש צה מש טון ני לש שי ל הנ כה ה, של לה עש מנ לש של

ים די רה פש םא ני ל ד וש חה אל ים כש בי ם יושש הי ה של עה שה ים בש רי בי חמ ם הנ לו אותה גו' - אי ים וש עי ה נה ה טוב ומנ ה מנ ני ר הי חי ר אנ בה דה
ה בה המ אנ ים לש רי חוזש ך  ר כה חנ ה. אנ ת זל ה אל רםג זל המ ים לנ רוצי ב של רה י קש כי ים עורש שי נה ים אמ אי רש ם ני ה הי לה חה תש הנ ה, בנ זל ה מי זל
ם הל מה יל עי לי כש הנ ם - לש ד. גנ ם יהחנ ים גנ חי ת אנ בל ים של עי ה נה ה טוב ומנ ה מנ ני רוך הוא? הי דוש בה קה ר הנ ה אומי ה. מה וה חמ אנ וש
תוב כה של הו  ם. זל הל בה חנ  מי שה וש ת  חנ ננ לו  ייש  וש ם,  יהל רי בש די יב לש שי קש הוא מנ רוך  בה דוש  קה הנ א של לה םא עוד, אל ל וש ה.  ינה כי שש

גו'. יו וש נה פה רון לש כה ר זי פל ב סי תי כה יי ע ונ מה שש יי ב ה' ונ שי ינקש הו ונ עי ל רי יש אל י ה' אי אי רש רו יי בש דש ז ני (מלאכי ג) אה

םא ה ל אה לש הה וה אן  כה ם מי גנ ך  ן, כה כי לה ם  קםדל ה מי בה המ אנ וש יבות  בי חמ ם בנ יתל יי הל של מו  אן, כש ל כה ים של רי בי חמ ם הנ תל אנ וש
ם. עולה לום בה ם שה כל לש לנ גש א בי צי מה יי לום, וש ם שה יכל לי א עמ רה קש ם, יי כל מה ח עי מנ שש רוך הוא יי דוש בה קה הנ ד של ה, ענ זל ה מי דו זל רש פה תי

ך. לום בה א שה ה נה רה בש דנ י אמ עה רי י וש חנ ן אנ ענ מנ תוב, (תהלים קכב) לש כה הו של זל

ק שי ננ י לש יתי כי ר, זה מנ קו. אה שה ס ונש חה נש י פי בי א רנ יר. יהצה ן יהאי ס בל חה נש י פי בי ית רנ בי יעו לש גי ים, הי כי יו הולש הה ד של כו. ענ לש הה
ה יכה רי םא צש ה ל תורה עון, הנ מש י שי בי ר רנ מנ ה. אה יעה לי י קש רי שש קי טות בש י מי עי צש ם מנ הל ן לה קי י. תי קי לש י חל רי שש ה. אנ ינה כי שש ת הנ אל
ל עון, כה מש י שי בי י רנ רי המ ר, של בה ה דה תורה ל הנ ענ בנ ע מי מנ שש ל ני םאכנ נ ם של רל ס, טל חה נש י פי בי ר רנ מנ בו. אה יהשש ם, וש יר אותה עלבי ך. הל כה
דוש קה י הנ רי המ ה, של לה עש מנ ד מי םא פוחי ם. ל ר אותה ה לומנ טה מנ ה ומי לה עש מנ ד מי םא פוחי ל יש של ה, הוא אי לל גש ני ם בש יו הי רה בה דש
י בי רנ עון לש מש י שי בי ר רנ מנ םאן. אה צ י הנ ני בש ד מי םא פוחי ל ייה של רש מו אנ ה, כש טה מנ ד מי םא פוחי ל ל יהדו. וש ים ענ כי סש רוך הוא הי בה

ים. רי בי חמ ר הנ אה ס ושש חה נש י פי בי ל רנ ש אל דה ר חה בה מםר דה אל ך ול קומש מש נו, עממםד בי ר בש זה עה לש אל

ה ייש זל סוק הנ פה גו'. בנ וש ן  רם המ י אנ ני י בש ני י מות שש רי חמ ה אנ ל מםשל ר ה' אל בי דנ יש ונ ר,  מנ אה ח וש תנ ר, פה זה עה לש י אל בי ם רנ קה
אן כה יך. מי חי רםן אה המ ל אנ ר אל בי ה דנ ל מםשל ר ה' אל םאמל י ונ יו,  רה חמ תוב אנ י כה רי המ ר, של יגתה הוא מש ה של אל רש ני ל, של כי תנ סש הי לש
ר חנ אנ ר לו, וש מנ אה ה הוא של ה? מנ ל מםשל ר ה' אל בי דנ יש תוב ונ כה ה הוא, של ה מנ לה עש מנ לש ה של זל סוק הנ פה ה, הנ שה רה פה ית הנ אשי רי

ה? ל מםשל ר ה' אל םאמל י ך ונ כה

ר. חי ם אנ דה יו אה יה חנ ש בו בש מי תנ שש םא יי ל ה של צה ן, רה רם המ אנ ים לש מי שה ת בש טםרל ן קש תנ רוך הוא נה דוש בה קה הנ ה של עה שה א בש לה אל
לום בות שה רש הנ ה לש ה רוצל תה רוך הוא: אנ דוש בה קה ר לו הנ מנ ם. אה עולה לום בה ה שה בל רש ן מנ רם המ אנ שום של ם? מי ענ טנ ה הנ מה
םא יך ל יל חנ ה, ובש אה לש הה אן וה כה ך מי יהדש ה בש סורה ילה מש הש ים תי מי שה בש ת הנ טםרל י קש רי ה, המ לה עש מנ לום לש ה שה בל רש ך יי ל יהדש ם - ענ עולה בה
ם רנ ה גה ר זל בה דה ם, וש הל ר לה סנ מש םא ני ל ה של יב מנ רי קש הנ ם לש יהל בי י אמ יי חנ ימו בש די קש יהוא הי בי אמ ב ונ דה ר. נה חי ם אנ דה ה אה ש בה מי תנ שש יי

עו בו. טה ם של הל לה

ה ל מםשל ר ה' אל בי דנ יש תוב? ונ ה כה צוב. מנ יהה עה הה זו, וש עות הנ טה ת הנ ם אל הל ם לה רנ ה גה ר מנ הי רש הנ יהה מש ה הה ינו, מםשל ני שה וש
ם. תה בה רש קה א בש לה תוב, אל םא כה ם ל יבה רי קש הנ תו. בש יהמג י ה' ונ ני פש ם לי תה בה רש קה ר לו? בש מנ ה אה ן. ומה רם המ י אנ ני י בש ני י מות שש רי חמ אנ
ה נו מנ יש הנ ה, וש עו בה טה ם וש יהל בי י אמ יי חנ ה בש עה שה ת הנ קו אל חמ דה ם - של הל ם לה רנ ה גה ה: זל מםשל רוך הוא לש דוש בה קה ר לו הנ מנ אה
ה עה שה ת הנ קו אל חמ דה ל של ן, ענ רם המ י אנ ני י בש ני ה שש ה. ומנ וה ן צי רם המ אנ ל לש בה ה, אמ וה םא צי ם ל ם. אותה ה אותה וה םא צי ר ל של תוב אמ כה של
א ה. בה מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ ים ענ רי בי חמ ר הנ אה ס ושש חה נש י פי בי רנ א וש בה י אנ פי לנ י כש ני ך - אמ ל כה ם כה מה צש ענ מו לש רש ם גה יהל בי י אמ יי חנ בש

כו. רש קו ובי שה ס, נש חה נש י פי בי רנ

תו טה ה מי ני הי גו'.  וש ה  לה יב  בי סה ים  בםרי גי ים  שי למםה שי שש לי של תו  טה מי ה  ני ג) הי (שיר  ר,  מנ אה וש ח  תנ פה עון  מש י שי בי רנ
ה. לה עש ב בנ לי ה  ח בה טנ (משלי לא) בה תוב בו  כה ך, של לל מל ל הנ בוד של כה ת) הנ טנ א (מי סי כי הו  תו? זל טה מי י זו  למםה, מי שש לי של
ה, של קה ין הנ די ן הנ מי יהה  דל צי ים בש זי חה אל נל ה, של יב לה בי ים סה בםרי גי ים  שי הוא. שי לו  לום של שה ל הנ כה של ך  לל מל למםה, הנ שש לי של

ם. הל ש בה בי לנ תש ר מי ענ אותו ננ ים) של שי ן קה יי י זנ לי כש ים בי ני זגיה ים מש שי ש (שי ל אי כות של ים מנ שי ים שי אי רה קש ני וש

ים עי בש שי יו) בש לותה קש מנ יו (בש יקותה קי חמ ה בנ חוזה אמ ה של קה זה ש חמ י אי לי חמ םאלו גנ מ שש ה, מי שה קה ב הנ רל חל ינות הנ ני ינו שש ימי מי
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ה בורה גש ה  ל אותה יפות של קי בורות תנ ן גש אותה ים מי שי ן קה יי י זנ לי כש ים בי ני זגיה ים מש שי ם שי הי ת, וש לל אוכל ש  י אי טי המ ף לנ לל אל
ל. אי רה שש י יי בםרי גי תוב מי כה הו של רוך הוא. זל דוש בה קה ל הנ ה של יונה לש על

ן תי תי ין). ונ די ד הנ צנ ין (מי יהמי ד הנ צנ ת מי קל ר יונל של אמ ה, כנ לה יש עוד לנ ם בש קה תה ה? ונ תוב בה ה כה זו מנ ה הנ טה מי נו, בנ דש מנ לה וש
י די לגמש ב מש רל י חל זי חג ם אמ תוב כגלה כה הו של יל. זל צי ין מנ אי ף וש רנ טה ר (מיכה ה) וש מנ אל נל של מו  ף? כש רל טל ה הנ ה. מה יתה בי ף לש רל טל

ה. לה ילה ה וי בה בה י יש לי עמ ים בנ אי רה קש ני ין, וש עמשות די קום לנ ל מה כה ים בש יני מי ה, זש מה חה לש מי

שוהה רש י פי רי ילות, המ לי ד בנ חנ פנ בור. מי ך גי ל יהרי ך ענ בש רש גור חנ ר (תהלים מה) חמ מנ אל נל מו של כו, כש רי ל יש בו ענ רש יש חנ אי
אותו ד, מי חנ פנ ים? מי חי קום לוקש ה מה יזל אי ה מי ל זל ת כה ר, אל לומנ ילות, כש לי ד בנ חנ פנ ל מי בה כו'. אמ נםם וש יהי ל גי ה של דה חש פנ מי
ק. חה צש יי יו  בי ד אה חנ פנ עמקםב בש ינ ע  בנ שה יי ונ י.  יהה לי ק הה חה צש יי ד  חנ ר (בראשית לא) ופנ מנ אל נל של מו  ד, כש חנ א פנ רה קש ני קום של מה

ין. עמשות די נו לנ ם מג הי ים של ני מנ זש ילות, בי לי בנ

ם. קו שה חמ שנ ה יש דל שה ינת הנ ל חנ כה תוב (איוב מ) וש כה הו של הו. זל חי קה תי ה ונ דל ה שה מה מש תוב (משלי לא) זה נו, כה דש מנ לה וש
ר (משלי לא) מנ אל נל מו של גו', כש כון וש לי הנ יות יש ני ם אר גו' שה ם וש יי דנ ב יה חנ דול ורש יהם גה ה הנ תוב, (תהלים קד) זל ה כה ל זל ענ וש
יא בי םאש, תה ר ל הה ה של לה עש מנ ומי  , מםחנ הנ םאש  ר מי אי.  דנ ונ ק  חה רש מל מי ה.  מה חש לנ יא  בי ק תה חה רש מל ר מי יות סוחי ני אר ה כה תה יש הה

ק בו. חל שנ תה לש רש צנ ה יה ן זל יהתה וש תוב לי כה הו של כםל. זל ה בנ חה מש י שי זנ ד, אמ חה אל ים כש גי וש דנ זש מי של יק כש די צנ י הנ די ל יש ה, ענ מה חש לנ

י אותו ידי ים. בי בורי ם גי הי ה, של זל ד הנ צנ הנ ים מי זי חה אל טון נל לש שי י הנ לי עמ ים בנ ני גי י מה לי עמ אות בנ ש מי מי חמ ף ונ לל נו, אל דש מנ לה
יות. וי ע זה בנ רש אנ ה לש זל דול הנ גה יהם הנ ל הנ ה של ינה פי סש ת הנ חנ ים תנ כי הולש ים של יני ני ים. תנ דולי חות גש תש פש ה מנ עה בה רש ר אנ ענ א ננ רה קש ני של
ד, חה אל ים בש לי לה כש ני של ם, וכש הל ים בה אי רש ים ני ני ל פה אות של רש ה מנ עה בה רש ם. אנ ך כגלה כה ה, וש ד זל צנ ך לש ה הולי זל ה, וש ד זל צנ ך לש ה הולי זל

ם. ל כגלה ם של יהל ני ם, פש דה י אה ני ם פש יהל ני מות פש תוב (יחזקאל א) ודש כה

ם. יהל ידי פות בי רי גש י מנ תי ים, ושש טי שוטש ים ומש ם עולי יי ננ ה, שש לה עש מנ ד לש חה אל ים כש לולי ים כש ני טנ ים קש ני ים ופה דולי ים גש ני פה
ים רי עלקה ך נל ר כה חנ יהם, אנ ת אותו הנ אנ קה שש הנ ל יום מי כה ים) בש עולי ים וש סי נה כש ים ני כגסי לו מש ים (אי סי נה כש ני ים וש ים עולי רי ף הה לל אל

ר. חי יהם אנ ים לש עולי ה וש נה מל מי

הו זל ץ, וש רל אה י הה לי גש רנ ים מש אי רה קש ני ל יום, של ים כה קי ים יונש ני י בה ני , שש יהה עמרותל שנ ים בש זי חה אל נל ם הנ אותה בון לש שש ין חל אי
ש רל ים חל לי גש רנ ים מש שי נה ם אמ יי ננ ים שש טי שי ן הנ ן נון מי ענ בי הושג ח יש לנ שש יי תוב (יהושע ב) ונ כה א, של יעותה ני צש א די רה פש ל סי סוד של
נות י בה תי ם, שש הה רה בש ד אנ צנ ים מי קי לו יונש אי , (וש יהה לל גש ת רנ חנ נות תנ י בה תי . שש יהה רל יבה י אי די דש ת צי חנ תנ ים מי קי לו יונש אי אמםר. וש לי
י) ני רש פה צי י (בש לי עמ ים בנ זי חה אל לו נל אי ם. וש דה אה נות הה ת בש ים אל להי אל י הה ני או בש רש יי תוב (בראשית ו) ונ ה כה ל זל ענ ) וש יהה תל חש תנ בש
םא ל ה, וש םאנה ב ז תה ך. אה לל מל ל הנ נות אל ים זם שי ם נה יי תנ ה שש םאנה ב ז תה תוב (מלכים-א ג) אה כה ינו, של ני שה הו של זל ה, וש טה ה מי אותה
י מי תוב? (ישעיה ג) ענ ה כה רוך הוא, מנ דוש בה קה ר הנ חנ אנ ף מי ים עםרל ירי זי חמ ה, מנ טה מנ ל לש אי רה שש יי ן של מנ זש ן. ובי כי ם לה קםדל מי

אי. דנ לו בו. ונ שש ים מה שי נה ל וש עולי יו מש שה גש נם

ר ד יותי חה ף אל נה ם עה יהל לי עמ ה, ומי נה שושנ ים כנ מי דג ם אמ יהם, כגלה י הנ גי ין דש ים בי לי גגדה מש ים של פי נה ים עמ עי בש םאל שי מ ינד שש בש
. יהה עמרותל שנ ים בש סי כנ תש ם מי כגלה ד, וש יורי ה וש ה עולל דםם, זל אה

חוז אה ף של רל א טל צה מש יי ד של ים, ענ עי לה סש ל הנ ג ענ לי דנ ים מש רי הה ל הל ץ ענ פי קנ ה מש עמשל ש, ננ חה נה ד הנ יורי של ע, כש רה שון הה לה ל הנ ענ בנ
קומו מש ר לי פו. חוזי רש טנ ים לו  ני מש זנ מש ל של אי רה שש ם יי יהל רי שש טוב. אנ לש שונו  ת לש רל חוזל ך, וש ז שוכי ל. אה םאכנ י ם, וש יי ננ רש פה צי בש

ה. בה הום רנ ב תש קל נל ס לש נה כש ני יו), וש רה חמ אנ (לש

ים יוני לש ים על שי ם שי יב אותה בי בון, סש שש ם חל הל ין לה אי בות, של רה חמ הנ ים וש חי מה רש י הה לי עמ ים) בנ ה עולי ים (עולל עולי של כש
ים, זוני ה ני נה מל ה, ומי לה עש מנ זו לש ה הנ טה מי ל הנ ד של ל צנ כה ים בש די בות עומש בה בוא רש רי ים וש פי לה ף אמ לל זו, אל ה הנ טה מי יב הנ בי סש של

דו. מש ענ ) ינ יהה נל פה ה לש ים לה די ם עובש ים, כגלה זוני ה ני נה מל יהה (ומי נל פה לש ם מי כגלה

ד ענ ם,  עולה בה ים  טי שוטש ומש ים  די יורש וש בון,  שש חל ם  הל לה ין  אי של בות  בה ורש ף  לל אל ה  מה כנ ים  אי יוצש ם  כגלה לש ת  חנ תנ מי
ם. יי ננ רש פה צי ת הנ מנ זגהמ ים בש חוזי ה אמ לל אי ים, וש סי נש כנ תש ר ומי שופה י הנ לי עמ ים בנ עי תוקש של

ל לה כש ים בנ לי לה כש ני ם  ם, כגלה עולה י הה די דש צי ת  ענ בנ רש אנ ים בש חוזי אמ זו  ה הנ טה מי י הנ לי גש רנ ם.  ת אותה לל כולל זו  ה הנ טה מי הנ
שום ה? מי ני ה הי ה זל ה. מנ ני תוב הי ה כה ל זל ענ ת, וש חנ תה ץ מי רל אה ל הה ענ ל וש ענ מנ ם מי יי מנ שה ה, בנ טה מנ א לש צה מש ני ה וש לה עש מנ א לש צה מש ני של
ין ה בי שומה כםל, רש ל הנ בון של רי "י, הה נה דם את אמ רי קש ני כםל, וש הנ זו מי ה הנ טה מי ה הנ שומה ה. ורש טה מנ ה ולש לה עש מנ ם, לש כגלה ת לש נל זגמל מש של

. יהה ילותל חי

ל ענ דו, וש ינחמ יך לש רי צה קום של מה הנ דוש מי קה ם הנ שי ת הנ ד אל ינחי ה, לש לה עש מנ לש ים של רי בה ן דש וי כנ יך לש רי ן צה כםהי ך הנ שום כה מי
ם דה יך אה רי ה צה זל קום הנ מה הנ ה, מי קומה מש ה לי שה דג ב קש רי קה יך לש רי ה צה זל ש, בה קםדל ל הנ רםן אל המ םא אנ םאת יהב ז תוב בש ינו, כה ני ה שה זל
ם. יתה רי חמ אנ ינו לש יהד יהבי םאת מי ילו ז כי מו ינשש כש תוב, (דברים לד) לו חה ה כה ל זל ענ רוך הוא. וש דוש בה קה י הנ ני פש לי חםד מי פש לי
י ני ם בש ל אותה כה יהה  נל פה לש נו  מנ תש יך הי אי , וש יהה ילותל ין חי ה בי חוזה םאת אמ ז יך  ש, אי נל עם ם בש דה י אה ני בש לו  כש תנ סש ם יי ר, אי לומנ כש
או טש םא ילחל ל ם, וש יהל עמשי ת מנ רו אל מש שש יי ם, וש יתה רי חמ אנ ינו לש יהד יהבי ים, מי עי שה רש ן הה ע מי רנ פה הי ה לש עמבודה ים בנ זי אוחמ יהלות, וש חמ הנ

דוש. קה ך הנ לל מל י הנ ני פש לי

ת אותו רל זו שומל םאת הנ ז זו, הנ םאת הנ ז ת הנ ר אל שומי ה וש מםד תורה לש ה לי זוכל ם של דה ל אה עון, כה מש י שי בי ר רנ מנ עוד אה
י ני אמ תוב (ישעיה נט) ונ כה הו של ים. זל מי עולה יו לש נה י בה ני בש יו ומי נה בה נו ומי מל סור מי םא תה ל יתו, של רי ל בש ית ענ רי מו בש ת עי תל כורל וש
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ש דה ר חה בה ר דה םאמנ ד י חה אל ד וש חה ל אל ים, כה רי בי חמ עון לנ מש י שי בי ר רנ מנ לו, אה כש אה ד של כםל. ענ אל בו לל גו'. יהשש ם וש י אותה יתי רי םאת בש ז
ס. חה נש י פי בי י רנ ני פש ן לי חה לש שג ל הנ ה ענ תורה בנ

ם יהל רי שש גו'. אנ ר וש בה ף דה עי ת יה עות אל ת לה ענ דנ ים לה מודי שון לי י לש ן לי תנ ים נה להי ר, ה' אל מנ אה יהה וש קי זש י חי בי ח רנ תנ פה
ן תנ נה ה', וש ל לנ אי רה שש ש יי תוב קםדל כה ש, של ם קםדל אה רה ים וקש מי ענ ר הה אה ל שש כה ם מי הל ה בה צה רנ תש רוך הוא הי דוש בה קה הנ ל של אי רה שש יי
ז אוחי י של ל מי כה ה. של תורה כו בנ זה שום של דוש? מי קה ם הנ שי ל בנ אי רה שש זו יי חמ ה אה מה דוש. ובנ קה ם הנ שי ז בנ חי אה הי ק לש לל ם חי הל לה

ש). קםדל רוך הוא. (בנ דוש בה קה ה בנ ה, זוכל תורה בנ

ענ ה (שופי זל קום הנ מה הנ ה. ומי יונה לש על ה הה מה כש חה את הנ רי קש ני כםל של מות הנ לי ש? שש ה קםדל ה זל נו, מנ י מורי ני פש לי ינו  ני שה וש
ל כה ים לש לי חה נות ונש יה עש ים מנ אי ם יוצש שה ה), ומי יונה לש ה על ינה א בי רה קש ני קום של מה ים לש דועי ים יש ילי בי שש בי ש  ת קםדל חנ שש ן מי מל של
את רי קש זו, ני םאת הנ ז ת הנ כל רל בה תש מי של ה] וכש דושה קש ת רוחנ  רל עורל תש ה מי קום זל מה זו. [ומי םאת הנ ז ים לש יעי גי מנ ד של ר, ענ בל עי
א רה קש ני וש ש  א קםדל רה קש ני ה של יון, זל לש קום על מה ת מי כל רל בה תש מי של כש זו  םאת הנ ז הנ (וש ה  ים לה אי קורש ה, וש מה כש את חה רי קש ני וש ש,  קםדל
ה נה מל מי ים  רי עורש תש ומי ים  אי יוצש של וכש ה.  לה עש מנ לש של ש  קםדל אותו  מי ר, רוחנ  לומנ ש. כש קםדל הנ ים לו) רוחנ  אי ה, קורש מה כש חה

ש. קםדל שון הנ את לש רי קש ז ני ה, אה תורה סודות הנ

אות, בה ים צש אי רה קש ני וש י ה',  מודי ים לי אי רה קש ני ים, של מודי י ענ ני ם שש אותה לש ש  ת קםדל חנ שש מי אותו  ענ  שופי ה של עה שה ובש
שון לש את  רי קש ני ז  אה ה,  נה טנ קש ה  מה כש חה ה  אותה לש סוד,  יש את  רי קש ני של ה  גה רש דנ ה  אותה בש ם  שה מי א  יוצי של וכש ם,  שה לש ס  ני כנ תש מי
ה? מה לה וש ים.  מודי שון לי י לש ן לי תנ נה ים  להי תוב, ה' אל ז כה ים. אה יוני לש ים על דושי ם קש יר אותה עי הה לש את  יוצי וש ים,  מודי לי
ה עללה הל עוד, של עון. וש מש י שי בי ה, רנ דושה קש ה הנ נורה מש ה לנ ת זל ן אל תנ רוך הוא נה דוש בה קה הנ ר. וש בה ף דה עי ת יה עות אל ת לה ענ דנ לה
ל ה אל תוב, (במדבר יב) פל יו כה לה ים. עה כגסי םא מש ל ים, וש רי מה אל ה נל לל גש ני יו בנ רה בה ל דש ך כה שום כה ה, ומי לה עש מנ ה לש לה עש מנ אותו לש

ידםת. חי םא בש ל ה וש אל רש ר בו ומנ בל דנ ה אמ פל

ין ם ובי ירה ין חי לום בי י שה הי יש ר לו ונ בל ר די של אמ למםה כנ שש ה לי מה כש ן חה תנ ה' נה ר, (מלכים-א ה) ונ מנ אה א וש יסה י יי בי ח רנ תנ פה
ר בל ר די של אמ ה, כנ מותה לי שש ה בי נה בה לש ה הנ דה מש ך עה לל מל למםה הנ י שש ימי ינו, בי ני שה הו של למםה, זל שש ה לי מה כש ן חה תנ ה' נה גו'. ונ למםה וש שש

ך. תון לה ע נה דה מנ הנ ה וש מה כש חה ר לו, הנ מנ אל נל מו של לו, כש

ת אל למםה. וש שש ה לי מה כש ן חה תנ ה' נה ינו, ונ ני ך שה א כה לה ה? אל זל ה לה ין) זל ה (בי י מנ כי למםה. וש ין שש ם ובי ירה ין חי לום בי י שה הי יש ונ
ת יד אל הורי ה של שה למםה עה שש ה, של אשונה רי ה בה זל ה בה יד אותה עלמי י, הל י יוסי בי ר רנ מנ ה? אה יד אותה עלמי ה הל מה זו בנ ה הנ מה כש חה הנ
צור ך  לל ם מל ירה חי של נו  דש מנ לה גו'. של וש י  תי בש ים יהשנ להי ב אל ר (יחזקאל כח) מושנ יהה אומי הה ה, של גה רש דנ ה  אותה ם מי ירה חי
ך שום כה למםה. ומי שש ה לי הודה ה וש צה עי ה  אותה ד מי יירי של תו  מה כש חה בש ה לו  שה א, עה למםה בה שש ר של חנ . אנ לוהנ אל מו  צש ה ענ שה עה

למםה. ין שש ם ובי ירה ין חי לום בי י שה הי יש תוב, (מלכים-א ה) ונ כה

נםם, יהי י גי דורי ה מש עה בש שי יד אותו לש הורי ד, וש חה ד אל ח לו שי לנ שה ה, של הודה י יש בי ר רנ מנ ק אה חה צש י יי בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה וש
ת אל ש  יהרנ למםה  ינו, שש ני שה וש למםה.  שש ה לי הודה וש ר  זנ חה ד של יהדו, ענ יום בש וה ל יום  כה ים בש קי תה פש ח לו  לנ שה וש ה אותו  עללל הל וש
י ני ל בש ל כה ענ תו  מה כש חה ט בש אי שולי ר יוחנ עון בנ מש י שי בי רנ תו. וש מה כש חה כםל בש ט בנ לנ ך שה שום כה ים, ומי די דה צש ל הנ כה ה בש נה בה לש הנ

מו). ים עי מי לי םא שש ם ל מו (אי ים עי לי שש הנ א לש לה ים אל םא עולי יו ל גותה רש דנ ים בש עולי ם של ל אותה כה ם, וש עולה הה

ה ל. מנ אי רה שש ת יי סל נל י - זו כש תי גו'. יונה ה וש גה רי דש מנ ר הנ תל סי ע בש לנ סל י הנ וי גש חנ י בש תי ר, (שיר ב) יונה מנ אה י וש י יוסי בי ח רנ תנ פה
י וי גש חנ ים. בש מי עולה רוך הוא לש דוש בה קה ת הנ ת אל בל םא עוזל ל ל אי רה שש ת יי סל נל ך כש ים, כה מי עולה ה לש ן זוגה ת בל ת אל בל םא עוזל ה ל יונה
ים מי כה י חמ ידי מי לש לו תנ ה - אי גה רי דש מנ ר הנ תל סי ה. בש זל ם הנ עולה ה בה נוחה מש ים בי אי צה מש םא ני ל ים, של מי כה י חמ ידי מי לש לו תנ ע - אי לנ סל הנ
רוך בה דוש  קה ז הנ ים. אה מי עולה ם לש הל ה מי זה םא זה ה ל ינה כי שש הוא, של רוך  בה דוש  קה י הנ אי רש ים יי ידי סי ם חמ הל בה ים, של נועי צש של
ין אי ב, של רי ך עה י קולי ך כי ת קולי י אל ני יעי מי שש ך הנ יי אנ רש ת מנ י אל יני אי רש ר, הנ אומי ם וש ילה בי שש ל בי אי רה שש ת יי סל נל ת כש ענ אל הוא תובי

ה. תורה ים בנ קי עוסש לו הה ל אי ם של א קולה לה ה, אל לה עש מנ ע לש מה שש ני קול של

רוך הוא, דוש בה קה י הנ ני פש ה לי לה עש מנ ק לש קה חש ם נל הל לה ן של יוקה דש ה, הנ לה יש לה ה בנ תורה ים בנ קי עוסש ם הה ל אותה נו, כה דש מנ לה וש
ל ת כה אל ענ  ה ובוקי אן) עולל ל כה אותו קול (של ם, וש הל ל בה כי תנ סש יום ומי ל הנ ם כה הל בה ענ  עמשי תנ שש הוא מי רוך  בה דוש  קה הנ וש
דוש קה ו הנ שה כש ענ ה. וש אול יך נה אי רש ב ומנ רי ך עה י קולי תוב, כי ז כה אה רוך הוא, וש דוש בה קה י הנ ני פש ה לי עולל ד של ים ענ יעי קי ם רש אותה
דוש, קה ר הנ תל כל ר בנ טי ענ תש ה, ומי ה עולל לה עש מנ ה לש לה עש מנ קולו לש ה, וש לה עש מנ עון לש מש י שי בי ל רנ נו של יוקש ת דש ק אל רוך הוא חוקי בה
י די בש י ענ ר לי םאמל י תוב (ישעיה מט) ונ יו כה לה חנ בו. עה בי תנ שש מות ומי עולה ל הה כה ר בו בש טי ענ תש רוך הוא מי דוש בה קה הנ ד של ענ

ר. אה פה תש ך אל ר בש של ל אמ אי רה שש ה יי תה אה

ה נו מנ יש ר, הנ בה יהה כש הה ה של גו'. מנ יות וש הש ר לי של אמ ר הוא ונ בה יהה כש הה ה של ר, (קהלת ג) מנ מנ אה יהיא וש י חי בי ח רנ תנ פה
צונו רש ה בי לה עה ד של ם, ענ יבה רי חמ מות ומנ א עולה יהה בורי ה, הה זל ם הנ עולה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה ם בה רל טל ינו, של ני שה של
ר טי ענ תש הי וש יו  קונה תי בש ן  קי תנ תש הי הוא  ז  אה ה.  תורה בנ ך  לנ מש ני וש ה  זל הנ ם  עולה הה ת  אל םא  ר בש לי הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ל  של
יו) נה פה לש ה מי לה י עה רי המ (של יו  נה פה יהה לש י הה רי ה המ זל ם הנ עולה א בה צה מש ני ה של ל מנ כה וש ה,  זל ם הנ עולה ת הה א אל רה יו, ובה רותה טש ענ בש

יו. נה פה ן לש קי תנ תש הי וש

ים די יו עומש י הה רי ם, המ עולה לה יהבםאו  ם של רל דור, טל ל דור וה כה ים בש אי צה מש ני ם של עולה י הה יגי הי נש ם מנ ל אותה ינו, כה ני שה וש
קוקות ן חמ ם, כגלה עולה לה דו  יהרש ם של רל ם טל דה אה י הה ני מות בש שש ן ני ל אותה כה לו  פי ינו) אמ ני שה ך  כה ם. (וש הל לה ן של יוקה דש יו בנ נה פה לש
ם ם בואה רל עו טל כםל יהדש ה, הנ זל ם הנ עולה ים בה די לומש ה של ל מנ כה ה. וש זל ם הנ עולה ם בה הי ש של מה ן מנ יוקה אותו דש יענ בש קי רה יו בה נה פה לש
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ת. מל י אל יקי די ם צנ אותה ה בש ינו, זל ני שה ם. וש עולה לה

הוא רוך  בה דוש  קה הנ י  ני פש לי מי ים  קי חה רג מש ם  שה לו  פי אמ ה,  זל הנ ם  עולה בה ים  יקי די צנ ים  אי צה מש ני ין  אי של ם  ל אותה כה וש
מו נו, כש דש מנ י לה רי ם, המ הל לה ה של מה שה נש ה הנ אותה ם. וש עולה ים לה די יורש ה וש עה שה ת הנ ים אל קי דוחמ ה, וש בה הום רנ ב תש קל נל ים לש סי נה כש ני וש

ם. עולה ם לה ם בואה רל יו טל ך הה ה, כה זל ם הנ עולה ף בה י עםרל שי ם קש הי של

הום ב תש קל נל אותו  ים בש אי מה טש ני ים וש טי שוטש ים ומש כי הולש אותו, וש קו  רש ם זה הל ן לה תנ נה של דוש  ק קה לל חי ת אותו  אל וש
י ני פש ה לי שובה תש ב בי שה ך וש ר כה חנ ה אנ ם זוכל ם. אי עולה ים לה די יורש ה וש עה שה ת הנ ים אל קי דוחמ ם, וש שה ם מי קה לש ים חל לי נוטש ה, וש בה רנ
מו) הוא, (שם א שש רה קש ר (ני בה יהה כש הה ה של תוב, (קהלת ו) מנ כה הו של ש. זל מה לו מנ ק של לל ת אותו חי ל אל בונו - הוא נוטי רי

יהה. ר הה בה גו' כש יות וש הש ר לי של אמ ג) ונ

ל ענ ל. וש אי רה שש י יי ני י בש ילי צי או אמ רש קש ם ני הי ן, וש רם המ אנ ה וש מםשל ט לש רה ל, פש אי רה שש יי ן בש רם המ י אנ ני מו בש או כש צש מש םא ני ה, ל אי םא רש ב
דוש קה הנ ה, של נה שש מי סוד הנ ינו בש ני י שה רי המ ם? ונ דה בש אנ ה לש צה רוך הוא רה דוש בה קה י הנ כי תו. וש דוש מי קה ך הנ לל מל י הנ ני פש עו לי טה של
ה עמלל ינ לו, המ לה ת הנ מל אל י הה יקי די צנ ם, וש דה בש אנ ה לש ינו רוצל ם אי עולה י הה עי שש ת רי לו אל פי אמ כםל, ונ ם הנ ד עי סל ה חל רוך הוא עושל בה
ן? ם כי ה גנ ל מםשל כותו של ם, וזש יהל בי ל אמ כות של זש יפםה הנ ם? אי הל לה כות של זש יפםה הנ ם?! אי עולה ן הה דו מי בש אל נל ך של תש עש ל דנ ענ

דו? בש אל ם נל יך הי אי וש

ם תה מה שש ני ים, וש ני פש ם בי ף גופה רנ שש ני ם, וש בודה ל כש ס ענ רוך הוא חה דוש בה קה הנ דוש, של קה אור הנ מה הנ נו מי דש מנ ך לה א כה לה אל
גו', ח לו וש קנ ן לה רם המ ן אנ ר בל זה עה לש אל תוב (שמות ו) וש ן, כה רם המ י אנ ני תו בש מי ם של רל ה, טל אי םא רש נו. וב רש אנ י בי רי המ ה, ונ דה בש אל םא נל ל

יהה. ר הה בה יות כש הש ר לי של אמ תוב ונ כה הו של קםם. זל עה ת הל ן אל קי תנ יד לש תי יהה עה הה ס, של חה נש מו פי א שש רה קש ני

"י, בי שש רנ מות. וש שי ים בש אי רה קש ני ה וש לה עש מנ ים לש ני קה תג ם מש ם, כגלה עולה לה יהבםאו  ם של רל ת טל מל אל י הה יקי די ל צנ נו, כה דש מנ לה וש
רוך דוש בה קה הנ מו, וש א עי צה מש ני רוך הוא וש דוש בה קה י הנ ני פש ן לי זגמה יהה מש ם, הה עולה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה בה יום של מי
ה יך - זל בי ך. אה מל אי יך וש בי ח אה מנ שש תוב (משלי כג) יי יו כה לה ה, עה טה מנ ה ולש לה עש מנ קו לש לש י חל רי שש מו, אנ שש א אותו בי רה הוא קה

ל. אי רה שש ת יי סל נל ך - זו כש מל אי רוך הוא. וש דוש בה קה הנ

ים רי בי חמ שוהו הנ רש ה פי זל סוק הנ פה ת הנ יחו. אל ן רי תנ י נה די רש בו ני סי מש ך בי לל מל הנ ד של ר, (שיר א) ענ מנ אה א וש בה י אנ בי ח רנ תנ פה
נו תש ל נה אי רה שש יחו, יי ן רי תנ י נה די רש ל. ני אי רה שש יי ה לש ת תורה תי י לה יננ ר סי הנ ן בש זגמה א ומש צה מש יהה ני רוך הוא הה דוש בה קה הנ ה של עה שה בש
ר בה ע. דה מה שש ני ה וש עמשל ר ה' ננ בל ר די של ל אמ רו (בראשית א) כה מש אה דורו דורות, וש ם לש יהל לי ן עמ גי הי ד וש מנ עה יחנ טוב של עללו רי הה וש
י לוחות ני שש ה בי קה קש חש נל וש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ה מי ל תורה בי קנ ה לש ה מםשל לה עה עוד של - בש בו  סי מש בי ך  לל מל הנ ד של ענ ר  חי אנ

ל. אי רה שש יך יי להל ה אל לל ל, אי גל עי רו לה מש אה ם, וש יהל לי ר עמ טי ענ תש יהה מי הה יחנ טוב של ת אותו רי ל אל אי רה שש בו יי זש ים, עה ני בה אמ

ן. גה ת הנ קות אל שש הנ ן לש דל עי א מי ר יםצי הה נה תוב (בראשית ב) וש ה, כה אי םא רש ה. ב מה כש חה סוד הנ ה הוא בש סוק זל ו פה שה כש ענ
םא ל יב של תי אותו נה ווגו) בש ה (זי זל ן הנ דל עי ר הה של אמ ם, כנ לי ווג שה זי מו בש ג עי וי דנ זש מי ה של עה שה יו, בש דה דה צש ט לי שי פנ תש ה הי זל ר הנ הה נה הנ
ד חה יד אל מי ים תה די רה פש םא ני ל צון של רה או בש צש מש ני ט. וש יי עו עה דה םא יש יב ל תי ר (שמות טז) נה מנ אל נל מו של ה, כש טה מנ ה ולש לה עש מנ ע לש נודה
תוב (שיר ג) ז כה אה ים, וש רי תה כש ם הנ ל אותה כה דוש בש קה ן הנ בי ת הנ ים אל רי טש ענ ים ומש לי חה נות ונש יה עש ים מנ אי ז יוצש ד. אה חה אל מי
ג נל עם אותו  ע בש עמשנ תנ שש ז הוא הי אה מו, וש אי יו וש בי ת אה שנ רג ן יש בי ש אותו  ה יהרנ עה שה ה  אותה מו. ובש אי ה לו  רה טש עי ה של רה עמטה בה

נוק. פש תנ וש

בו סי מש בי ך  לל מל הנ ד של תוב, ענ י כה זנ יו, אמ רותה טש ענ ב בש ים יושי כי לה י מש נוקי פש תנ יון בש לש על הה ך  לל מל הנ ה של עה שה נו, בש דש מנ לה וש
נות תה ז ני אה זו). וש ה הנ גה רש דנ ה (בנ ירה בי גש ם הנ דוש עי קה ך הנ לל מל ת הנ ג אל וי זנ כות לש רה יא בש מוצי סוד של יש ה הנ יחו. זל ן רי תנ י נה די רש ני
ר טי ענ תש מי דוש  קה אור הנ מה י הנ רי ו המ שה כש ענ וש ים.  תוני חש תנ ים וש יוני לש ים על כי רש בה תש ים) ומי אי יוצש מות, (וש עולה ל הה כה כות בש רה בש
חות. בה שש תי ן הנ אותה ת בש רל טל ענ תש יא מי הי ה, וש לה עש מנ ה לש טה מנ חות מי בה שש ים תי לי עמ ים מנ רי בי חמ הנ זו, הוא וש ה הנ גה רש דנ רות הנ טש ענ בש
ר) זה עה לש י אל בי רנ ר (של זה עה לש י אל בי רנ זו, וש ה הנ דושה קש ה הנ גה רש דנ ה בנ טה מנ ה לש לה עש מנ ים מי רי בי חמ ל הנ כה כות לש רה יא בש הוצי ו ייש לש שה כש ענ

יו. בי אה ד מי מנ לה ים של לי עג מש ים הנ רי בה דש ם הנ אותה ר מי םאמנ נו י בש

גו'. ייש ים וש רי עמדה ל הה ה כה מה פו שה סש אל נל גו', וש ה וש דל שה ר בנ אי ה בש ני הי א וש ינרש ר, (בראשית כט) ונ מנ אה ר וש זה עה לש י אל בי ח רנ תנ פה
יזו ה, אי דל שה ר בנ אי ה בש ני הי א וש ינרש י: ונ תי דש מנ ך לה כה א, וש בה אנ י מי תי דש מנ לה ה של מה כש חה סוד הנ ם בש הי לו, וש לה ים הנ סוקי פש ל בנ כי תנ סש הי לש
ים צי םאן רםבש י צ רי דש ה על לשה ם שש ה שה ני הי ם. וש עה י הה יבי די נש רוהה  ים כה רי רוהה שה פה ר חמ אי תוב (במדבר כא) בש כה הו של ר? זל אי בש
זו ר הנ אי בש את הנ לי מנ תש ה מי לל אי . ומי יהה לל ים עה די עומש וש יהה  לל ים עה צי רובש ם הה לו הי אי סוד, של ח סוד יש צנ ם ני לו הי , אי יהה לל עה

כות. רה בש בי

מות (עולה ים  תוני חש תנ וש ים  יוני לש על ים  זוני ני זו  הנ ר  אי בש הנ מי י  רי המ של ים,  רי עמדה הה קו  ינשש יא  הי הנ ר  אי בש הנ ן  מי י  כי
ד צנ הנ מי יהה  לל ד עה עומי ה של של קה ין הנ די הנ הו  ר, זל אי בש י הנ ל פי ה ענ דםלה גש ן  בל אל הה וש ד.  חה אל ים כש כי רש בה תש ם מי כגלה וש ים),  תוני חש תנ
ים סי נש כנ תש מי ם  כגלה של ך  לל מל י הנ רי תש כי ת  של שי ם  הי לו  אי ים,  רי עמדה הה ל  כה ה  מה שה פו  סש אל נל וש ה).  נה מל (מי ה  לה יק  ני הה לש ר  חי אנ הה
למלו גה תוב וש ז כה ה, אה יק בה רי הה ד לש חה אל ים כש רי בש חנ תש ם מי כגלה של ה. וכש תוכה ים לש יקי רי ך ומש לל מל םאש הנ ר כות מי רה ים בש יעי פי שש ומנ

ה. נה מל ים אותו מי ירי עמבי ה ומנ של קה ין הנ די ת אותו הנ ים) אל לי ין (גולש די דש ננ ר, מש אי בש י הנ ל פי ענ ן מי בל אל ת הה אל

ן בל אל ת הה יבו אל שי הי ך - וש ר כה חנ ים. אנ תוני חש תנ לנ ים וש יוני לש על ר לה אי ה בש אותה כות מי רה ים בש יקי רי םאן, מש צ ת הנ קו אל שש הי וש
ו שה כש ענ ם. וש עולה ן הה קי תנ ם ולש עולה ת הה ם אל שי בנ יך לו לש רי צה שום של קומו, מי מש ין לי די ב אותו הנ שה ה. וש קםמה מש ר לי אי בש י הנ ל פי ענ
ם כל קש לש י חל רי שש דור. אנ י הנ ני ל בש ים כה כי רש בה תש ם מי כל ל, ומי חנ ננ ן הנ ינ עש מנ כות מי רה ם בש יכל לי יק עמ רי רוך הוא מי דוש בה קה י הנ רי המ
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ך. יי נה לום בה ב שש רנ י ה' וש מודי ך לי יי ננ ל בה כה תוב (ישעיה נד) וש ם כה יכל לי א, עמ בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה בה

י"ג נו, בש דש מנ גו'. לה ם וש בותה כש שש ל מי נו ענ נש רנ בוד יש כה ים בש ידי סי זו חמ לש עש ר, (תהלים קמט) ינ מנ אה עון וש מש י שי בי ח רנ תנ פה
ל ענ לש. וש שה רו בש תש סש רוך הוא ני דוש בה קה ל הנ תו של מונה ל אל כה כםל. וש כות לנ רה או בש צש מה יי ה, של מונה אל ר הה של ר קל שה קש דות ני מי
נו רש אנ ים בי מי עה ה פש מה כנ כו', וש ה וש וה ה שה רה זי גש ר ומי חםמל ל וה קנ נו מי רש אנ בי מו של ה, כש תורה ת הנ רל טל ענ תש דות מי ה מי רי שש לש על שש ה בי זל

ה. זל ר בה טי ענ תש דוש מי קה ם הנ שי הנ ה, וש ת זל אל

תוב? (בראשית מט) ה כה ה, מנ מונה אל ר) הה של קל ם (בש שי יו בש נה כו בה רש בה תש יי עמקםב של ה ינ צה רה ה של עה ה שה אותה ה, בש אי םא רש ב
כות. רה בש מו הנ יש קנ תש הי ה וש ינה כי ם שש הל מה ה עי פה תש תנ שש הי ר, של שה ה עה לשה י שש רי םאת - המ ז ר וש שה ים עה ני ל שש אי רה שש י יי טי בש ה שי לל ל אי כה
ל ל כה ה של תה כה רש בי ה, כש לה עש ל מנ א של מה גש ה דג אותה תו? בש כה רש בי ה כש ה זל ם. מנ ך אםתה רנ תו בי כה רש בי ר כש של יש אמ תוב אי כה נו של יש הנ וש

ה. דה ה ומי דה מי

ך, אותו לל מל הנ םאש  ר ר טי ענ תש ם מי שה וש ד,  חה אל םאש  ר חות בש נה וש רות  טש ענ תש ומי דות עולות  ן מי ל אותה נו, כה דש מנ לה וש
ים ידי סי זו חמ לש עש תוב ינ כה ה, של לה עש מנ לש בוד של כה ל אותו הנ ים כה שי ים יורש ידי סי חמ הנ ידות, וש סי ל חמ ה של יונה לש ה על גה רש דנ א בש רה קש ני של
ר של ת קל שםר אל קש ים לי עי יודש ם - של רונה גש ל בי מות אי א. רומש בה ם הנ עולה ם - בה בותה כש שש ל מי נו ענ נש רנ ה, יש זל ם הנ עולה בוד - בה כה בש
רוך הוא. דוש בה קה ל הנ בו של רש ה', חנ ב לנ רל י חל יות? זוהי יפי ב פי רל יזו חל ם. אי יהדה יות בש יפי ב פי רל ז חל אה אוי, וש רה ה כה מונה אל הה

גו'. ם וש גויי ה בנ מה קה עמשות נש ה? לנ מה לה ים. וש יני י די ני שש ת בי טל יות - לוהל יפי פי

הוא ה, וש לה עש מנ לש בוד של כה ת הנ אל ש  יהרנ ך  שום כה יון, מי לש על הה םאש  ר ד, הה סל חל ר הנ תל יר, כל ן יהאי ס בל חה נש י פי בי י רנ רי המ ונ
ה זל ן הנ חה לש שג ל הנ א. ענ בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה בה קו  לש י חל רי שש ה. אנ מונה אל ר הה של דוש, קל ר קה של יון, קל לש ר על של ר קל שנ קה
ר זה עה לש י אל בי רנ ק לש שנ נה ך אותו, וש רנ ובי ק לו  שנ נה ס וש חה נש י פי בי ם רנ י ה'. קה ני פש ר לי של ן אמ חה לש שג ה הנ ר, (יחזקאל מא) זל מנ אל נל

ך. רנ ל כוס ובי טנ ם. נה ך אותה רנ ים ובי רי בי חמ ל הנ כה ולש

ל יו כה הה יום, וש ל אותו הנ ם כה חו) שה מש בו (שה גו'. יהשש י וש רה ד צםרש גל ן נל חה לש י שג ננ פה עמרםך לש ר, (תהלים כג) תנ מנ אה ח וש תנ פה
םא ל ר, וש זה עה לש י אל בי ת רנ ס אל חה נש י פי בי ח רנ קנ ה. לה בה ה רנ תה יש עון הה מש י שי בי ל רנ תו של חה מש שי ה, וש י תורה רי בש די ים בש חי מי ים שש רי בי חמ הנ
ל ל ה'. כה ג ענ ננ ענ תש ז תי יו, (ישעיה נח) אה לה א עה רה מו. קה עי חנ  מי יהה שה הה וש ה,  לה יש לנ ל הנ כה וש יום  הנ ל אותו  כה ב אותו  זנ עה
ם עה י הה רי שש תוב (תהלים קמד) אנ ה כה ל זל י הוא, ענ מי ענ ה של ל זל י הוא, (ענ קי לש ל חל ה - של זל ר הנ יהתי ג הנ נל עם הה ה וש חה מש שי הנ
ך לום לש ה, שה ל זל כה יתה לש כי ה זה תה אנ ס, של חה נש י פי בי ך רנ קש לש י חל רי שש י: אנ לנ יז עה רי כש הנ ם לש אותו עולה ים בש ידי גו') עמתי ה לו וש כה כה של
יר אותו אי שש םא הי ל ר, וש זה עה לש י אל בי רנ ז בש חנ אה ס וש חה נש י פי בי ם רנ ת. קה כל לל לה ימו  כי שש יך. הי להל אל ך  רש זה י עמ כי ך  רל עוזש לום לש שה וש
עון מש י שי בי ם רנ הל ר לה מנ ים, אה כי יו הולש הה ד של ים. ענ רי בי חמ ל הנ ת כה אל כו, וש רש עון ובי מש י שי בי ת רנ ס אל חה נש י פי בי ה רנ וה ת. לי כל לל לה

ה'. עמשות לנ ת לנ ים, (תהלים קיט) עי רי בי חמ לנ

רםן המ אנ ה? וש מה לה לו  לה לות הנ גורה גו'. הנ לות וש ים גםרה ירי עי שש י הנ ני ל שש ן ענ רם המ ן אנ תנ נה תוב וש ל, כה אנ שה א וש בה י אנ בי א רנ בה
ת. ענ דנ ים לה י רוצי רי המ יום, ונ ר הנ דל ת סי נו אל י מורי ני פש נו לי דש מנ י לה רי המ ה? ונ מה זו לה ה הנ שה רה פה הנ לות? וש ת גורה תי ה לו לה מה לה

ה אה ה רה י מה כי ם. וש יהל יני עי סםר אםתו לש ילאל עון ונ מש ת שי ם אל תה אי ח מי קנ יי ר, (בראשית מב) ונ מנ אה עון וש מש י שי בי ח רנ תנ פה
ת יחנ תי ם) פש י) הוא (הי וי לי עון (וש מש קום שי ל מה כה ף בש ר יוסי מנ א אה לה יו? אל חה אל ר מי יותי מו  עון עי מש ת שי ת אל חנ קנ ף לה יוסי
רו םאמש י תוב (שם לז) ונ כה הו של ין, זל די ה בש אשונה רי ח בה תנ עון פה מש י, שי חי ל אה י אל בי אה י מי תי כש לנ הה ה של עה שה ה הנ אותה ין, וש די הנ
עמקםב י ינ ני י בש ני חו שש קש יי ם, (שם לד) ונ כל שש ך בי ר כה חנ גו'. אנ כו וש ה לש תה ענ א וש ה בה זל לה למות הנ חמ ל הנ ענ ה בנ ני יו הי חי ל אה יש אל אי

ים. טי בה שש ל הנ ם כה ה עי טה טה יר קש עי םא יה ל ה, וש ת זל ת אל חנ קנ יו. טוב לה ין הה די ם בש י, כגלה וי לי עון וש מש שי

עון מש א שי לה מוך לו? אל סה יו וש חי יהה אה ן הה אובי י רש רי המ כםל, ונ הנ ר מי י יותי וי ם לי ג עי וי דנ זש הי עון לש מש ה שי אה ה רה ינו, מה ני שה וש
נו אה ד, וש חה ם אל ד עי חה ב אי רי עה תש ר, ני מנ ה. אה של קה ין הנ די ד הנ צנ ר בש ז יותי חה אל עון נל מש שי ין, וש די ד הנ צנ א מי י בה וי לי ע של יהדנ ה וש אה רה
עון מש ב שי יישי ה של אה לש הה אן וה כה ר: מי מנ אה י וש וי ת לי קו אל לש חל ל לש טנ רוך הוא? נה דוש בה קה ה הנ שה ה עה ם. מל עולה ת הה יב אל רי חמ ננ

דו. בנ מו לש ה עי בורה גש ת הנ לל של לש ם שנ עי

ים לי גש רנ ם מש הי נו של רש אנ י בי רי המ םאל, ונ מ יהד שש ים בש חוזי ים) אמ ני גי ין (מה י די רי ים חוקש רי י שומש ני ם שש אי ד הה צנ נו, בש דש מנ לה
ים. לי גש רנ ים מש שי נה ם אמ יי ננ תוב, (יהושע ב) שש כה נו סוד הנ יש הנ יום, וש ל יום וה כה ץ בש רל אה ת הה אל

ה רוך הוא רוצל בה דוש  קה הנ ה, של רה ה זה י עמבודה די ים עובש מי ענ ל הה כה ר מי ל יותי אי רה שש ל יי ם של קה לש י חל רי שש ינו, אנ ני שה וש
תוב כה גו'. וש וש מו  ק ה' ענ לל י חי תוב (דברים לב) כי כה של הו  לו. זל גורה וש קו  לש ם חל הי ם, של יהל לי ם עמ חי רנ ם ולש ר אותה הי טנ לש
ל תו של בה המ ן אנ ל כי ענ ה, וש לה עש מנ ה לש לה עש מנ ים לש חוזי ם אמ י הי רי המ א, של קה וש ץ דנ רל י אה תי מר ל בה ץ. ענ רל י אה תי מר ל בה הו ענ בי כי (שם) ינרש
י תוב (דברים ז) כי כה ר ה', וש מנ ם אה כל תש י אל תי בש הנ תוב (מלאכי א) אה כה של הו  ם. זל הל ת בה קל בל דש הוא ני רוך  בה דוש  קה הנ
ם ר אותה הי טנ ה לש נה שה ד בנ חה ם יום אל הל ן לה תנ ם, נה ב אותה אוהי ה של רה תי יש ה הנ בה המ אנ תוך הה גו'. ומי ם וש כל תש ת ה' אל בנ המ אנ מי
א, בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ים בה יקי די יו צנ הש יי י של די גו', כש ה וש זל יום הנ י בנ תוב כי כה ם, של יהל אי טה ל חמ כה ם מי כות אותה זנ ולש
רוחות. ל הה ל כה ענ ין וש די י הנ רי ל חוקש ל כה ים ענ טי שולש ל וש אי רה שש ים יי רי טש ענ תש ה מי זל יום הנ ן בנ ל כי ענ א. וש טש ם חי הל א בה צי מה םא יי ל וש

ים, ירי עי שש י הנ ני ל שש ד. ענ סל חל ד הנ צנ א מי בה שום של ן, מי רם המ ן אנ תנ נה לות. וש ים גםרה ירי עי שש י הנ ני ל שש ן ענ רם המ ן אנ תנ נה נו, וש דש מנ לה
ה מה ז לה ם. אה ים הי ירי עי י שש ני י שש רי המ ל, ונ אזי זה עמ ד לנ חה ל אל גורה ה' וש ד לנ חה ל אל ה. גורה ירה בי גש ם הנ שי בנ תש תי י של די ל, כש יוק ענ די בש
ם יהל ני א שש לי מה לש אי ם, של עולה ט בה ישוטי וי ך  לי ד יי חה אל י, וש לי צש ה אל ב זל הוא: יישי רוך  בה דוש  קה ר הנ מנ א אה לה ה'? אל ד לנ חה אל

בםל. סש ם לי עולה םא יהכול הה ים, ל גי וש דנ זש מי
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גות הה נש ה הנ מה כנ גות, בש רה ה דש מה כנ ה עמבודות, בש מה כנ ל בש אי רה שש ת יי א אל ם, ומוצי עולה ט בה שוטי ומש ך  ה, הולי א זל יהצה
ם עולה ט בה שוטי ומש ך  ינות. (הולי שי לש מנ ם בש הל מה עי ס  ני כה הי לש יהכול  םא  ל וש לום,  ם שה כגלה ין  ם, בי הל לה יהכול  םא  ל וש טובות, 
ם ים אותו עי חי ר שולש חי אנ יר הה עי שה ת הנ זו) אל ה הנ צורה ך בנ ה כה טה מנ ל לש אי רה שש ף יי זו) (אנ ה הנ צורה ל בנ אי רה שש ת יי א אל ומוצי

ל. אי רה שש י יי אי טה ל חמ ל כה א של שה מנ

ל ל כה ץ ענ רל אה ת הה ל אל גי רנ ים לש ני מג ת יהדו, ומש חנ ם תנ הי ים), של ני מש דנ זש ים (מי גי וש דנ זש ים מי לי בש חנ בוצות מש ה קש מה נו, כנ דש מנ לה
יר עי שה יענ הנ גי מנ של ל. כש אי רה שש ל יי ר ענ בי דנ חון) לש תש ין (פי שי לש מנ צוי הנ םא מה אותו יום ל ה, וש תורה י הנ רי בש ל די ים ענ רי עובש ם של אותה
ת אל ר  אומי וש ר  חוזי א,  יוצי של ר  שומי אותו  וש בו.  ם  כגלה ים  מי שש בנ תש מי ה  חה מש שי ל  ענ ה  חה מש שי ה  מה כנ ר,  הה הה ל  אל ה  זל הנ

גור. ני ה סה עמשל גור ננ טי קה ל, הנ אי רה שש ל יי ם של תה חש בנ שש תי

רוך בה דוש  קה ם, הנ יהל אי טה חמ ר מי הי טה הי ל לש אי רה שש ים יי רוצי קום של ל מה כה א בש לה הוא, אל דו  בנ ה לש םא זל ה, ל אי םא רש וב
דוש קה י הנ ני פש ים לי בי רי קש עולות של נות וש בה רש ם קה אותה ם בש ם אותה שי בנ ין ולש די י הנ לי עמ ת בנ שםר אל קש ה לי צה ם עי הל ן לה הוא נותי
ך כםל, כה ת הנ ה אל טה מנ ים לש מי שש בנ ל מש אי רה שש יי מו של כםל, כש ל הנ ר ענ אותו יום יותי ע. וש רנ הה ים לש כולי םא יש ז ל אה רוך הוא, וש בה

רוך הוא. דוש בה קה ל הנ ה של עמבודה ן ונ בה רש כםל הוא קה הנ חון), וש תש ה (פי נה שה לש ם ייש הנ הל לה לו של ל אי ת כה ים אל מי שש בנ מש

ה לה עש מנ אות יום לש ים בש רי עורש תש ם מי גו', הי ים וש ירי עי שש י הנ ני ת שש רםן אל המ ח אנ קנ לה תוב וש כה ה של עה ה שה אותה נו, בש דש מנ לה
ה, לה עש מנ לש ם של ים אותה בי רה קש ז ני ה, אה טה מנ לו לש ת אי יב אל רי קש ן מנ כםהי הנ ן של יוה ם. כי עולה את לה צי לה טות) וש שנ לט (לש שש ים לי רוצי וש
ד חה אל של מו  ה. כש לה עש מנ לות לש ן גורה ן נותי כםהי ה, הנ טה מנ לות לש ן גורה ן נותי כםהי ים. הנ די דה צש ל הנ כה לות בש גורה ים הנ ז עולי אה וש
ם ר עי אה שש ד ני חה ה אל לה עש מנ ם לש ך גנ ר, כה בה דש מי אותו הנ ים לש יאי ד מוצי חה אל ת הה אל ה, וש טה מנ רוך הוא לש דוש בה קה ם הנ ר עי אה שש ני

ד. חה אל ר בש שה קש ד ני חה אל יון, וש לש על ר הה בה דש מי אותו הנ ם לש עולה ט בה שוטי א לש ד יוצי חה אל רוך הוא, וש דוש בה קה הנ

ת רםן אל המ ך אנ מנ סה ך וש שום כה גו'. מי יו וש לה ה עה דה ונ תש הי י וש חנ יר הנ עי שה םאש הנ ל ר ו ענ דה י יה תי ת שש רםן אל המ ך אנ מנ סה תוב וש כה
ה. לה עש מנ לש יל אותו של לי כש הנ א, לש קה וש י דנ חנ י, הנ חנ יר הנ עי שה םאש הנ ל ר ל יהדו. ענ ים ענ כי סש רוך הוא הי דוש בה קה הנ ו, של י יהדה תי שש

ר הה טש ני , של יהה לל נו עה רש אנ . ובי יהה לל א עה טה ר חה של ה אמ דה ונ תש הי תוב (ויקרא ה) וש כה מו של ונםת, כש ל עמ ת כה יו אל לה ה עה דה ונ תש הי וש
ל - אי רה שש ל יי ם של עמבורה ן בנ כםהי ה הנ דה ונ תש הי ר של חנ יו, אנ לה ה עה דה ונ תש הי אן וש ף כה א. אנ טש חי ל אותו הנ יהה כה לל ר עה אה שש ני ם וש דה אה הה

יו. לה רו עה אמ שה ם יי ר, כגלה לומנ יו, כש לה עה

ם שה ה, של אן שונל ר לו, כה מנ ים. אה ירי עי שש ם לנ יהל חי בש ת זי חו עוד אל בש זש םא יי ל תוב וש ך, כה ם כה א, אי בה י אנ בי ר לו רנ מנ אה
ים, ירי עי שש א לנ לה ים, אל ירי עי ם שש יהל חי בש ת זי חו עוד אל בש זש םא יי ל תוב וש םא כה ך ל שום כה ן, ומי בה רש ים קה יבי רי קש יו מנ ים הה ירי עי שש לנ
ה עמשל ינו ננ ן אי בה רש קה הנ ם, וש ונםתה ל עמ ת כה יו אל לה יר עה עי שה א הנ שה נה אן - וש כה טון, וש לש שי ן וש חה ים פגלש יו עושי ים הה ירי עי שש ם לנ שה של
ה שורל ט וש םא שולי ין ל די הנ ים וש תוני חש תנ ים וש יוני לש ים על מי שש בנ תש ן מי בה רש קה ל הנ לנ גש בי ה של אי םא ורש רוך הוא. ב דוש בה קה א לנ לה אל

ל. אי רה שש ל יי ענ

ה, עמשל ננ ה של ל מנ כה ך הוא - בש ר כה בה דה א סוד הנ לה י? אל תי יש עי הו אי ה. מנ רה בה דש מי י הנ תי יש עי ינד אי ח בש לנ שי נו, וש דש מנ לה
ן, כםהי תוב בש ה כה ה מנ אי םא ורש ר. ב חי אנ ר מי ל יהדו יותי ת ענ ילמל קנ תש ה מי כה רה בש הנ ם של דה ר. ייש אה בה אותו דה ן לש זגמה ם מש דה יך אה רי צה
ה כה רה בש ה הנ שורה ה. (וש זל ל יהדו בה ה ענ כה רה יים בש קנ תש תי ן של זגמה י הוא מש ך, כי רי בה א יש לה ך אל בםרה י יש רי קש ל תי ך, אנ בםרה ן הוא יש יי טוב ענ

תו). חה גה שש הנ בש

מו ה, כש תה עה ה ובש רה אי לות ומש לה קש ן יהבםאו  בוני תש יי ה של ל מנ כה לות, ובש לה קש ל יהדו  ענ מו  יש קנ תש יי ן של זגמה מש ם של דה אה ייש  וש
ה כה רה ה בש ינה תו אי כה רש ך, בי רנ בי ב של ל גנ ף ענ אנ טוב, וש ן לש זגמה יהה מש םא הה ל ע וש ל רנ כה ן לש זגמה יהה מש הה ן, של יי ע ענ א רנ רה קש ני ם של עה לש בי
ם תג תוב (במדבר כד) שש ה כה ל זל ענ ד, וש חה ע אל גנ רל לו בש פי אמ יים, ונ קנ תש ל הי לי קי ה של ל מנ ל, כה לי קנ יהה מש הה של ה. וכש מה יש קנ תש םא הי ל וש

ל. לי קנ תש ה - הי טה לש ינו שה עי קום של ל מה כה ן. בש יי עה הה

םא יהב ם, וש ט שה הוא שולי ד של אותו צנ ר מי עורי תש יי י של די יו, כש נה ר פה בה דש מי ל הנ ת אל יהשל תוב, (שם) ונ ה כה ה מנ אי םא ורש ב
ה שורה ה וש זל ן לה זגמה יהה מש הוא הה ך, של בםרה ן הוא יש יי ים? (משלי כב) טוב ענ ני כםהמ תוב בנ ה כה ל. מנ אי רה שש ל יי ה ענ נה שה לש הנ בש

ה. עה ן רה יי ייש לו ענ ם של דה גםש אה פש םא יי ל ים וש כי רה ה דש אה מי לו מי פי ם אמ דה ה אה טל סש ינו, יי ני ה שה ל זל ענ לו. וש ה של חה גה שש הנ ה בנ כה רה בש

ר ת יותי חנ ן אנ יי יר בו ענ כי יהה מנ ן הה כםהי הנ ה, וש זל שום לה רה ה וש זל ן לה זגמה הוא מש י - של תי יש עי ינד אי ח בש לנ שי אן, וש ף כה אנ
ן זגמה מש ם הנ דה אה הו הה ר, זל ל יהשה כי תנ סש םא מי ל ת וש לל כגחל ן מש יי ענ בות, הה רות רנ עה שש ה בי כגסל ן מש יי ענ ל הה ענ עור של ט. הה ענ ת מש רל חל אנ מי

י. תי יש עי ינד אי תוב בש ה כה ל זל ענ אוי לו. וש רה הה ך וש כה לש

יהה סורש יו. בש לה ים אי בי רש קה תש ים מי שי נה יו אמ םא הה ל ת, וש יהה מי יהדו, הה ה בש כל מנ קום של ל מה כה בש ם, של דה יהה אה ב הה לה גוש חה בש
ך ד הולי חה אל יש  יהה אי ד הה חה ע. יום אל רנ לש ך  פי הנ תש כםל הי טוב, הנ לש לו  פי ל, אמ כי תנ סש הי בו  קום של ל מה כה בש ם, של דה יהה אה הה
ה זל ן, לה ם מוכה דה יהה אה כםל הה ך לנ שום כה ינו. מי ה עי עה קש בש ני ל בו, וש כי תנ סש הי יש וש א אותו אי ירות. בה אי יו מש נה יו פה הה שוק, וש בנ

ך. רי בה א יש לה ך אל בםרה י יש רי קש ל תי ך, אנ בםרה ן הוא יש יי תוב טוב ענ ה כה ל זל ענ ה. וש זל לה וש

ה אותו דוחל ר, וש הה ה לה יהה עולל יר, הה עי שה ם אותו  שה יענ  גי הי של ר, כש בה דש מי לנ ך  יהה הולי הה ה של זל הנ יש  אי נו, הה דש מנ לה וש
חו מה יי ך  ר: כה יהה אומי הה יש  אי אותו  ים, וש רי יבה ים אי רי יבה ה אי עמשה ננ ד של ר ענ הה י הה צי חמ לנ יענ  גי יהה מנ םא הה ל יו, וש י יהדה תי שש בי
ל ת כה הוא, אל רוך  בה דוש  קה ז הנ ל, אה אי רה שש ל יי גור של ני ה סה עמשל ננ גור וש טי קה ה אותו  עולל שום של גו'. ומי וש ך  מש וונות ענ עמ
ם ל אותה ם, הוא נוטי דה אה י הה ני י בש אי טה ת חמ יר אל כי זש הנ ה לש לה עש מנ לש ים של קי תה ם פש אותה תוב בש כה ה של ל מנ כה ל וש אי רה שש י יי אי טה חמ



1369

ם. םאתה ט ל חנ לות יהם כה צג מש יך בי לי שש תנ תוב (מיכה ז) וש כה הו של צולות יהם. זל א מש רה קש ני קום של מה ה לש מו זל ם כש ק אותה זורי וש

א נה ימש הי יהא מש עש רנ

ה זל סוד הנ ל. הנ אזי זה עמ יר לנ עי לחנ שה שש לי יך, וש רי צה מו של יום כש ת אותו הנ ת עמבודנ דול אל גה ן הנ כםהי עמבםד הנ ינ ה זו, של וה צש מי
י רי המ ם, של יהל לי ג עמ רי טש קנ םא יש ל וש ך  לל מל י הנ ני פש ם לי יהל אי טה ת חמ ע אל בנ תש םא יי ל וש דוש  קה ם הנ עה הה ד מי רי פה יי י של די ר, כש מנ אל נל מו של כש
ך כה ר  חנ אנ ך  פי הנ תש מי דורון  אותו  ובש ה,  לה עש מנ לש מי ז  גל רם הה ק  זי חנ תש מי של כש ק  רנ א  לה אל ה)  (בה טון  לש שי וש ף  תםקל לו  ין  אי

ר. שה ל בה ץ כה הוא קי שום של נו, מי רש אנ י בי רי המ ך. ונ לל מל י הנ ני פש לי ה מי חל דש ן ני ל כי ענ ם, וש יהל לי רופוס עמ פוטש אנ לש

יר. עי יש שה י אי חי ו אה שה ן עי ה - (בראשית כז) הי סוד זל יר, וש עי יך שה רי הוא צה מו של ים לו כש ני דוש נותש קה ם הנ עה הה וש
ב, לל כל ם לש צל רםק על ים, זש רי ל אומש שה ה. מה בה קי ר ונש כה ה זה אה מש טג ד הנ צנ ך בש ף כה ה, אנ בה קי ר ונש כה ה זה שה דג קש ד הנ צנ הוא בש מו של כש

ך. לש גש ר רנ פנ ת עמ ך אל חי לנ הוא יש וש

ם כל צש רש אנ בש עמשו, כםל של םא תנ ם ל כל צש רש אנ ם, (ויקרא כב) ובש הל ר לה מנ ב? אה לל ס כל רי סה ם לש אי א, הנ ן זומה ת בל לו אל אמ שה
ה טוב ני הי ר, (בראשית א) וש מנ אל ה נל ל זל ענ ה. וש ת זל ם אל עולה יך הה רי צה ך  ה, כה ת זל יך אל רי ם צה עולה הה מו של עמשו. כש םא תנ ל
(ישעיה נב) תוב בו  כה ב של ל גנ ף ענ יך אותו. אנ רי ם צה עולה הה ם, של עולה ן הה מי לו  טש בנ ין לש ת, אי ול מה הנ ך  אנ לש ה מנ אםד - זל מש

ע. רה יך, טוב וה רי כםל צה ם. הנ עולה ן הה לו מי טש בנ תש םא יי גו', ל ה וש עה בש עו שה םא יהדש ש ל פל י נל זי ים ענ בי לה כש הנ וש

ין אי ך, וש לל מל ל הנ יכנ הי ס לש ני כה יי י של ס מי ני כה ר, יי הוא גורי ד של ב, ענ לל כל ם לנ צל רםק על זש ה לי זל יום הנ נו בנ ך ייש לה שום כה ומי
בו. נה זש ש בי כי שש כנ ך יש ר כה חנ יהדו. אנ ה בש חל מש יי י של מי

ן יוה ם. כי ונםתה ל עמ ת כה יו אל לה יר עה עי שה א הנ שה נה תוב וש כה ל, וש אי רה שש י יי ני ונםת בש ל עמ ת כה יו אל לה ה עה דה ונ תש הי תוב? וש ה כה מנ
יר. עי שה ל הנ נוטי ים של אי טה חמ ם הנ אותה ענ מי םא יודי ל מו, וש ן עי קי תנ תש הי יו ולש לה תו אי שוקה ה, תש זל יר הנ עי שה ת הנ ה אל הוא רואל של
ה יר, עולל עי שה הנ םאש  ל ר ים ענ ם שורי י כגלה רי המ ים, של עי שה י פש לי ים, בש אי טה י חמ לי ם בש ה אותה ל, רואל אי רה שש ל יי ב אל הוא שה
ג, רי טש קנ מש הנ דות אותו  ת עי ה אל הוא רואל רוך  בה דוש  קה הנ וש הוא.  רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש לי ם  אותה חנ  בי שנ ומש ה  לה עש מנ לש

ל. אי רה שש ל יי ס ענ ה, הוא חה עמשל מנ ל הנ ת כה ענ אל הוא יודי ב של ל גנ ף ענ מו, אנ ל ענ ם ענ חי רנ תו לש שוקה יל ותש הואי וש

י רי המ ם, של עולה י הה ני דו בש מש יגשש ק וש זי חנ תש ה יי זל ה, וש לה עש מנ לש ין מי די ת סוד הנ ר אל עורי םא יש ל י של די ה, כש ל זל ה ענ כםל שורל הנ וש
רות עורש תש הי ין לו  י אי רי המ ם, של דה אה י הה ני י בש אי טה חמ ר בנ עורי תש ר, הוא מי עורי תש ה יי ם זל אי ה, וש של קה ין הנ די ד הנ צנ א מי ה בה זל
ף, סי אנ תש ה מי א, זל טש ה חי ם עושל דה אה ה של עה שה י בש רי המ ם. של דה י אה ני י בש אי טה שום חמ ק מי ה רנ של ין קה ר די עורי ה לש לה עש מנ עמלות לש לנ
ן כםל נותי ל הנ ענ נו. וש ילי צי ן ינ מה חמ רנ ה. הה לה עש מנ ים לש עולי ים אותו וש לי נוטש ם וש ים שה סי נש כנ תש לו, ומי ים של עי יש סנ ים מש פי לה ה אמ מה כנ וש
ה לו כה כה ם של עה י הה רי שש תוב, (תהלים קמה) אנ ה כה ל זל ענ ים, וש די דה צש ל הנ כה ל מי צי נה הי ל לש אי רה שש יי ה לש צה רוך הוא עי דוש בה קה הנ

יו. (עד כאן הרעיא מהימנא). להה ה' אל ם של עה י הה רי שש אנ

ם כגלה מי ילה  הש יי של י  די כש ת,  עמדנ ת  אי ומי את.  טה חנ לש ים  זי עי י  ירי עי שש י  ני שש ח  קנ יי ל  אי רה שש יי י  ני בש ת  עמדנ ת  אי ומי נו,  דש מנ לה
ד. חה יש אל אי יק מי פי סש םא מנ ל ה, וש זל ים בה רי פש כנ תש ם מי כגלה ים, וש לויי אן תש ל כה אי רה שש י יי ני י בש אי טה ל חמ י כה רי המ ם, של כגלה ר לש פי כנ תש יי וש
יו הה ים של מי דה ם  אותה ם מי ים אותה יאי בי ומש ר,  כה ים שה לי נוטש ה  רה זה עמ בה של פות  קג ן  אותה ים? מי חי קה לש ני קום  ה מה יזל אי ומי

ם. כגלה מי

נו רש אנ י בי רי המ ה. ונ אשונה רי את בה טה ים אותו חנ רוך הוא, עושי דוש בה קה ר לנ אה שש יהה ני הה ר, של חי אנ יר הה עי שה אותו הנ וש
י ני פש ים לי יקי די ים צנ רי אה שש ל ני אי רה שש יי ים, וש מי שש בנ תש כםל מי הנ ה, וש לל ת אי ים אל יבי רי קש ך מנ ר כה חנ אנ ר. וש שה קש יהה ני קום הה ה מה יזל אי בש

גו'. ם וש יכל לי ר עמ פי כנ ה יש זל יום הנ י בנ תוב כי כה הו של יו. זל נה פה או לש טש חה שו וש עה ים של אי טה חמ ל הנ כה רוך הוא מי דוש בה קה הנ

יש י אי נםכי אה יר וש עי יש שה י אי חי ו אה שה ן עי מו הי ה אי קה בש ל רי עמקםב אל ר ינ םאמל י עון, (בראשית כז) ונ מש י שי בי ר רנ מנ עוד אה
א. ד הוא בה אותו צנ י מי רי המ יר, של עי א שי רה קש ני אותו של הוא מי יר, וש עי יש שה ו אי שה עי אי של דנ א ונ לה ז? אל ה הוא רומי ק. מנ לה חה
ק ה' לנ ר חה של תוב (דברים ד) אמ כה ים, של דולי ים גש ני מג ים מש מי ענ ר הה אה ל שש כה ק לש לי חי אותו של יש מי ק - אי לה יש חה י אי נםכי אה וש
ן כםהי הנ ד. של חה ר אל אה שש ני ים, וש ירי עי י שש ני שש ק, מי לה יש חה גו'. עוד אי וש מו  ק ה' ענ לל י חי תוב (שם לב) כי כה ם, וש יך אםתה להל אל
עמקםב, י ינ אי טה ל חמ ת כה אל פו  תי ל כש ן ענ ענ טש יי י של די ה? כש מה הוא. לה רוך  בה דוש  קה ד לנ חה אל קו, וש לש חל ד לש חה ם - אל ק אותה לי חי

ם. ונםת תה ם, עמ ונםתה ל עמ ת כה יו אל לה יר עה עי שה א הנ שה נה תוב וש כה של

ל, אי רה שש ל יי ם של קה לש י חל רי שש ם. אנ יהל לותי פי ל תש בי קנ ל לש אי רה שש ד יי גל נל ים כש תוחי ים פש חי תה ה פש מה אותו יום כנ נו, בש דש מנ לה
ה זל יום הנ גו'. בנ וש ה  זל יום הנ י בנ תוב כי כה של הו  ם, זל כות אותה זנ ם ולש ר אותה הי טנ ה לש הוא רוצל רוך  בה דוש  קה י הנ רי המ של
ק לל ן חי ם נותי כגלה עמבודות. לש ל הה כה ה מי דולה ה וגש דה בה כש ני ן  כםהי ת הנ ה עמבודנ זל יום הנ רות. בנ ה עמטה מה כנ ן בש כםהי ר הנ טי ענ תש מי
ן, כםהי י הנ די יש ל  ענ ם  עולה ד בה סל חל ר) הנ עורי תש (מי ר  טי ענ תש ה מי זל יום הנ הוא. בנ רוך  בה דוש  קה ל הנ נות של בה רש קה ם הנ אותה בש
יב עולות רי קש ם. הוא מנ עה י הה אי טה ל חמ ך ענ ר כה חנ אנ ה, וש אשונה רי או בה טש ל חל ם, ענ עה י הה אי טה ל חמ נות ענ בה רש קה ת הנ יב אל רי קש מנ

ים. רי בה דש ת הנ נו אל רש אנ י בי רי המ ם, ונ עה ל הה ענ יו וש לה עה

עון, מש י שי בי ר רנ מנ ם. אה יף אותה קי הי ש וש ל אי ד של חה ן אל נה ד עה לו. יהרנ לש פנ תש הי ת וש חנ ה אנ דל שה בו בש ים, יהשש כי יו הולש הה ד של ענ
ר, (משלי מנ אה ח וש תנ ה. פה י תורה רי בש ים די רי יו אומש הה בו וש ב. יהשש שי אן. ני רוך הוא כה דוש בה קה ל הנ צונו של רש ה של י רואל יני רי המ
ם ת כגלה אל ך, וש לל מל למםה הנ י שש רי בש די י בש תי לש כנ תנ סש י הי רי ק. המ חה רש ץ מל רל אל ה מי ה טובה מועה ה ושש פה יי ש עמ פל ל נל ים ענ רי ם קה יי כה) מנ

ה. מה כש חה ר בש מנ אה
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ה, מה כש ים - חה ירי שי יר הנ ה. שי יונה לש ה על מה כש חה ם בש כגלה ם, וש עולה למםה לה יא שש ה הוצי מה כש י חה רי פש ה סי לשה ה, שש אי םא רש ב
ך הוא. ה כה מה כש ד חה גל נל ים כש ירי שי יר הנ ים. שי רי פה ה סש לשה ה שש שה ה עה לל ת אי לשל ד שש גל נל ת. כש ענ י - דנ לי שש ה, ומי בונה ת - תש לל קםהל
ים, ני וה י גש ני שש ם בי ים הי תובי כש ם הנ ל אותה א כה לה ה? אל אל רש ה ני ה זל מל ת. בנ ענ ד דנ גל נל י כש לי שש ך הוא. מי ה כה בונה ד תש גל נל ת כש לל קםהל
קול שה ך  שום כה ה, מי זל לול בה ה כה זל ה וש זל לול בה ה כה ים, זל תובי כש ים בנ לי כש תנ סש מי של ים. וכש אי רש ים ני ני וה י גש ני סוף, שש וה םאש  ר

ת. ענ דנ ד הנ גל נל כש

ין ד, בי חה ם אל ד עי חה לול אל כםל כה י בו, הנ תי לש כנ תנ סש הי של םאשו, וכש ר ין סופו  אי וש סופו  םאשו  ין ר ה אי זל סוק הנ פה הנ
ל ים ענ רי ם קה יי ה. מנ פה יי ש עמ פל ל נל ים ענ רי ם קה יי ק מנ חה רש ץ מל רל אל ה מי ה טובה מועה סופו. שש םאשו לש ר ין מי םאשו, בי ר סופו לש מי

. ת רוחנ חנ ה ננ ך זל , כה ת רוחנ חנ ה ננ זל מו של . כש ת רוחנ חנ ה ננ זל ה וה זל ק, וש חה רש ץ מל רל אל ה מי ה טובה מועה ה ושש פה יי ש עמ פל נל

עו קול, מש ים שה רי בי חמ הנ יהה. וש לש חה ה מי אה פש רש עון ני מש י שי בי ל רנ תו של שש ר, אי מנ אה ד וש חה יש אל א אי ים, בה בי יו יושש הה ד של ענ
ה ה טובה מועה סוק, ושש פה אן הנ יים כה קנ תש י הי רי עון, המ מש י שי בי ר רנ מנ דור. אה י הנ אי טה ם חמ אותה ל לש חנ רוך הוא מה דוש בה קה הנ של
רוך הוא דוש בה קה הנ ך, של לי ני קום וש ם, נה הל ר לה מנ ה. אה פה יי ש עמ פל ל נל ים ענ רי ם קה יי מו מנ , כש ת רוחנ חנ ה ננ ך זל ק, כה חה רש ץ מל רל אל מי

ים. סי נו ני יש לה חי רש מנ

ת ה אל נה מל ה מי ול רש ה ומנ תורה עמסםק בנ ה לנ זוכל י של ל מי כה ה. של תורה ה - זו הנ פה יי ש עמ פל ל נל ים ענ רי ם קה יי ר, מנ מנ אה ח וש תנ פה
יב לו יטי הי ה טובות לש מה יו כנ לה יז עה רי כש רוך הוא מנ דוש בה קה ק. הנ חה רש ץ מל רל אל ה מי ה טובה מועה תוב? ושש ה כה ש, מנ פל נל הנ
דוש קה הנ קום של מה ק, מי חה רש ץ מל רל אל קום? מי ה מה יזל אי ה. מי ה טובה מועה תוב ושש כה הו של א. זל בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה בה
ץ רל אל תוב (איוב כ) וש כה ה, של לה חי תש בנ מו  ה עי אה נש שי ם בש דה יהה אה הה קום של מה ה, מי לה חי תש בנ נו  מל חוק מי יהה רה הוא הה רוך  בה
(ירמיה לא) תוב,  כה וש ק.  חה רש מל ץ  רל אל מי תוב  כה של הו  זל לום,  שה לו  ים  ימי די קש מנ של קום  מה אותו  מי לו,  ה  מה קומה תש מי

ד. סל יך חה תי כש שנ ן מש ל כי יך ענ תי בש הנ ם אמ ת עולה בנ המ אנ י וש ה לי אה רש חוק ה' ני רה מי

ל ף אי סה אה מור לש זש ר, (תהלים נ) מי מנ אה ח וש תנ ה פה הודה י יש בי יו. רנ לה ר עה פל כי וש י ה'  ני פש ר לי של אמ חנ  בי זש מי ל הנ א אל יהצה וש
ה ירה י שי לי עמ בוא בנ ים רי שי מי חמ אות ונ ש מי מי חמ ף ונ לל נו, אל דש מנ בםאו. לה ד מש ש ענ מל ח של רנ זש מי ץ מי רל א אה רה קש יי ר ונ בל ים ה' די להי אל
ש מי חמ ף ונ לל אל ם. וש יי רה הר צה ה בנ מונה ים ושש עי בה רש אנ אות וש ש מי מי חמ ף ונ לל אל יום. וש יר הנ אי מי של רוך הוא כש דוש בה קה ים לנ רי מש זנ מש

ם. יי בנ רש ענ ין הה את בי רי קש ני ה של עה ה שה אותה בוא בש ף רי לל ים אל עי שש תי אות וש מי

ה. זל ר הנ בםקל ד הנ גל נל חות כש בה שש י תי רי בש די ים בש חי בש שנ ה מש בה בה י יש לי עמ ם בנ ל אותה יום, כה יר הנ אי מי של ר, כש מנ י אה י יוסי בי רנ
תוב כה של הו  חות. זל בה שש ים תי רי אומש ך, וש ין שוכי די הנ ים, וש מי שש בנ תש ם מי ה, כגלה זל ר הנ בםקל ר הנ עורי תש מי של כש ר) של עורי תש מי של (כש
ם, עולה ים בה אי צה מש כות ני רה ה ובש חה מש ה) שי מונה ן (אל מנ אותו זש ים. וש להי י אל ני ל בש יעו כה יהרי ר ונ י בםקל בי ד כםכש ן ינחנ רה (איוב לט) בש
ה זל ר הנ בםקל הנ נו של ן לה יי ננ ם. ומי עולה יטו בה לי שש מו ומנ ענ עי עמשי תנ שש יותו, ומי חמ הנ ם לש הה רה בש ת אנ יר אל עי רוך הוא מי דוש בה קה הנ וש

ר. בםקל ם בנ הה רה בש ם אנ כי ינשש תוב (בראשית יט) ונ כה ם? של הה רה בש ל אנ הוא של

ים, אי רה קש ה ני לה לה י יש לי עמ בוא בנ ף רי לל ים אל עי שש תי אות וש ש מי מי חמ ף ונ לל ם אל ל אותה ם, כה יי בנ רש ענ ין הה ל בי ן של מנ אותו זש בש
ת רוך הוא אל דוש בה קה יר הנ עי מי רות של עורש תש הי ה הנ עה ה שה אותה ם. וש עולה ה בה ה שורה טה טה קש הנ ה, וש עה ה שה אותה ים בש רי מש זנ ומש
ל ים ענ לי חה ים וש אי יוצש ים וש מי ש זורש רות אי המ ה ננ עה בש שי ה, וש תורה י הנ רי בש ל די ים ענ רי עובש ים של עי שה רש ת הה ן אל דה ד וש עומי ק, וש חה צש יי
מו קומו, כש מש ם לי הה רה בש ב אנ ז שה אה וש ה.  טה מנ ה לש לה עש מנ רות מי עורש תש מי ש  ל אי ים של לי חה גל בות  הה לש שנ וש ים,  עי שה רש י הה אשי רה
ה נה י פה נו כי ים: (ירמיה ו) אוי לה רי אומש ים וש חי נםם צווש יהי גי י הנ עי שש רי ה, וש יום פונל הנ קומו. וש מש ב לי ם שה הה רה בש אנ ר וש מנ אל נל של

ה. חה נש מי ת הנ לנ פי תש ר בי הי זה הי ם לש דה יך אה רי ה צה עה ה שה אותה ב. וש רל י עה לי לש טו צי נה י יי יום כי הנ

ים רי אומש ת וש רםכל פה חוץ לנ ים מי אי רה קש ה ני מונה ים ושש עי בה רש אנ אות וש מי ש  מי חמ ף ונ לל ם אל ה, אותה לה יש לנ הנ יענ  גי מנ ן של מנ זש בי
ק לה חל נל ד של ה ענ ירה ים שי רי ה אומש לל אי ם, וש עולה ים בה טי שוטש ים ומש כי הולש ה, וש טה מנ לש ים של יני די ים הנ רי עורש תש ז מי ה. אה ירה שי
ר מנ אל נל מו של לות, כש הי ים תש רי אומש ד וש חה אל ים כש רי חי אמ ל הה ים כה ני מש דנ זש ה, מי לה יש לנ ק הנ לה חל נל ר של חנ י. אנ צי חי ת וה רל מל שש ה מי לה יש לנ הנ

ים. רי שש בנ לות ה' מש הי ר, תש בםקל צון בנ א רה צה מש ני של ר, כש מנ ה אה הודה י יש בי רו. רנ שי בנ לות ה' יש הי (ישעיה ס) ותש

םא יהב ד של לות ענ הי ים תש רי שש בנ ה, מש ה לה כה לש הה ה וש לה יש לנ צות הנ חמ ה בנ רה עורש תש פון הי צה רוחנ הנ ר של חנ ר, אנ מנ י אה י יוסי בי רנ
ם. עולה ים בה אי צה מש כות ני רה ה ובש חה מש ז שי אה ה, וש זל ר הנ בםקל ר הנ עורי תש ר, ומי בםקל הנ

ה זל ר הנ בםקל ר הנ עורי תש מי ה של עה שה ה  אותה ים. בש רי ה שה לשה ם שש ל כגלה ענ ומי ך,  ם כה א, כגלה בה י אנ בי ר רנ מנ נו, אה דש מנ לה
מו ד, ושש חה ה אל נל מג ם מש יהל לי ה עמ נל מנ תש בוא, מי ים רי שי מי חמ אות ונ ש מי מי חמ ף ונ לל ם אל ל אותה ל כה חות ענ בה שש ים תי רי עורש ומש
ין ל בי ן של מנ ר זש עורי תש מי ה של עה שה ה  אותה יר. בש ן שי קי תנ ם לש יהל לי ים עמ ני מג ים מש רי שה ת יהדו  חנ תנ ה, וש טה מנ לש ד של גל נל ן, כש ימה הי
ה נל מג ם מש יהל לי ה עמ נל מנ תש ה, מי לה לה יש י הנ לי עמ בוא בנ ף רי לל ים אל עי שש תי אות וש ש מי מי חמ ף ונ לל ם אל ל אותה ים כה רי מש זנ ם ומש יי בנ רש ענ הה
ר (שם מנ אל נל מו של ר, כש מל זל ן אותו הנ קי תנ ים לש רי ם שה יהל לי ים עמ ני מג ת יהדו מש חנ תנ ה, וש טה מנ לש ד של גל נל דותון, כש מו יש ד, ושש חה אל

ים. יצי רי יר עה מי כה) זש

א, צה מש םא ני ח ל תנ ך, ופל כםל שוכי ז הנ אה ת, וש רםכל פה חוץ לנ מי ם של ל אותה ים כה רי עורש תש ה, מי לה יש לנ יענ הנ גי מנ ה של עה ה שה אותה בש
ה לה יש לנ ק הנ לה חל נל ר של חנ ה. אנ לה יש לנ ק הנ לה חל נל ד של ה, ענ לל ל אי ה ענ לל ד אי חה אל ים כש ני מנ תש ם מי ים, כגלה רי עורש תש ה מי טה מנ לש ים של יני די הנ וש
ל כה ף לש סי אנ ר (במדבר י) מש מנ אל נל מו של נות, כש חמ מנ ל הנ ת כה ס אל ני כנ ד ומש חה ה אל נל מג ם מש יהל לי ה עמ נל מנ תש ים, מי סי נש כנ תש ם מי כגלה וש

לות. הי ים תש רי שש בנ ים ומש ני מג ים מש רי ם שה ל אותה ת יהדו כה חנ תנ ה, וש טה מנ לש ד של גל נל ף, כש סה מו אה גו', ושש נות וש חמ מנ הנ

ש. מל של ס לנ נה כש ני ם, וש ר אותה הי טנ לש מו  י אי די שש ק מי יוני "ר וש ענ ננ ם אותו  ר, קה בםקל א הנ בה ן של יוה ר. כי בםקל א הנ בה ד של ענ
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ל ד של חה חוט אל נו  מל מי ך  מושי ך  לל מל הנ וש ך,  לל מל ם הנ ה עי ירה בי גש ת הנ רל בל דנ מש צון של ת רה יא עי ז הי ר, אה בםקל ר הנ עורי תש מי של כש
ה תורה ים בנ לי דש תנ שש מי ם של ה? אותה מה ים עי גי וש דנ זש מי ם של י הי ה. מי מה ים עי גי וש דנ זש מי ם של ל אותה ענ ה וש ירה בי גש ל הנ ס ענ כות ופורי רה בש

ק. לה חל נל של ה, כש לה יש לנ בנ

ר בי דנ לש ך  לל מל י הנ ני ת פש ל אל בי קנ ה לש אה בה ה של עה שה ה בש ירה בי גש ם הנ א עי בה י של ל מי של קו  לש י חל רי שש ר, אנ מנ עון אה מש י שי בי רנ
א שה תוב (תהלים קלט) אל כה הו של ה. זל ירה בי גש ת הנ ל אל בי קנ ינו לש מי ת יש יט אל ך מושי לל מל הנ ה של עה שה ה, בש מה א עי צה מש ני ה, וש מה עי
ה תה יש ק, הה לה חל נל של כש יא. של ל אותו יהם הי ית של רי חמ ה אנ עה ה שה יהם? אותה ית הנ רי חמ י אנ ית יהם. מי רי חמ אנ ה בש נה כש שש ר אל חנ י שה פי נש כנ
ם ל אותה כה יא וש ך הי לל מל י הנ פי נש כנ ת לש סל נל כש ני , וש יהה ינל ים די קי לש תנ סש מי ה, של לה ית הוא של רי חמ אנ ו הה שה כש ענ ין, וש יהה די הה ית, וש אשי רי

ית יהם. רי חמ אנ ה בש נה כש שש תוב אל כה הו של ה. זל מה ים עי גי וש דנ זש מי של

א בה של וכש ה.  ינה כי שש הנ ם  עי ים  פי תש תנ שש מי ה,  לה יש לנ הנ ק  לה חל נל של ה  עה שה בש ה  תורה בנ ים  לי דש תנ שש מי של ם  ל אותה כה נו,  דש מנ לה וש
הו יו. זל פה נה ת כש ם אל ל כגלה ס ענ ך פורי לל מל הנ ך, וש לל מל ם הנ עי ה  מה א עי צה מש ך, הוא ני לל מל ם הנ ת עי רל בל חנ תש ה מי ירה בי גש הנ ר וש בםקל הנ

גו'. י וש מי ירםה עי ה שי לה יש לנ דו ובנ סש ה ה' חנ ול צנ ם יש תוב (שם מב) יומה כה של

דוש קה הנ ה, וש מה ר עי בי חנ תש הי ה ולש מה ר עי בי דנ ים לש ימי די קש ה, ומנ ירה בי גש ם הנ ים עי ני מש דנ זש בות מי אה ה הה עה ה שה אותה נו, בש דש מנ לה
ל ף אי סה אה מור לש זש תוב (שם נ) מי כה הו של יו. זל פה נה ת כש יהה אל לל רםס עה פש ה לי א לה הוא קורי ם, וש יהל לי ה עמ מה ר עי בי דנ רוך הוא מש בה

ה - זו ה. ילהוי בורה גש ים - זו  להי ד. אל סל א חל רה קש ני וש ה,  מה כש חה ה אור הנ ל - זל גו'. אי וש ץ  רל א אה רה קש יי ונ ר  בל ים ה' די להי אל
גו'. ץ וש רל א אה רה קש יי ר ונ בל ה - די ל זל ענ ים. וש מי חמ כםל, רנ מות הנ לי שש

ין. יו"ד קום הוא די ל מה כה ים בש להי ינו אל ני י שה רי ר לו, המ מנ יו. אה בי עון אה מש י שי בי י רנ ני פש ב לי יהה יושי ר הה זה עה לש י אל בי רנ
יות אותי י  רי המ ונ ים,  להי אל א  רה קש ני ה  מה לה ה.  " הוש יש "י  נה דם אמ מו  כש ים,  להי אל א  רה קש ני של קום  מה ייש  "א.  הי א"ו  וה "א  הי

קום? ל מה כה ן בש ים הי מי חמ רנ הה

י ה' הוא כי ך  בל בה לש ל  אל בותה  שי המ ונ יום  הנ תה  עש יהדנ וש ד)  (דברים  תוב  כה א, של רה קש מי בנ תוב  כה ה  זל ך  כה לו,  ר  מנ אה
ים, מי חמ ין ייש רנ ייש די קום של מה בש י, של תי עש ה יהדנ ר זל בה ר לו, דה מנ ים. אה להי אל תוב (מלכים-א יח) ה' הוא הה כה ים, וש להי אל הה

ה עה שה ים. ובש מי חמ קום רנ ל מה כה ה בש " הוה ה, יש ה זל כה כה ה של אי םא ורש ר לו, ב מנ ין. אה ים ייש די מי חמ ייש רנ קום של מה ים בש מי עה פש לי וש
ים. להי ים אותו אל אי קורש ה, וש " הוש תוב יי ז כה ין, אה די ים לש מי חמ ים רנ עי שה רש ים הה כי פש הנ מש של

ים רי שה קג ד ומש חה כםל אל הנ ב של ל גנ ף ענ אנ ה, וש דה בנ ה לש גה רש דנ ה וש גה רש ל דנ כה ן, וש גות הי רה לש דש ר, שה בה דה ה סוד הנ אי םא רש ל ב בה אמ
ים ירי אי מש ם  כגלה ים)  טי המ לנ תש מי (של אורות  מש הנ ל  כה וש יעות  טי נש הנ ל  כה ה,  אי רש םא  ב ה.  זל מי ה  זל ים  די רה פש ני םא  ל וש ד,  חה אל בש

כםל. ל הנ לנ לול בו, ובו כש כםל כה הנ א של יוצי ענ וש שופי ר של הה אותו נה ים מי כי רש בה תש ים ומי קי שש ני ים וש טי המ לנ תש ומי

ל ך כה שום כה ה. ומי נה מל ד מי רה פש םא ני ל וש ה  מה ף עי תי תנ שש ן מי דל עי שום של ן, מי גה ל לנ ענ ן ומי גה "ם לנ א אי רה קש ה ני זל ר הנ הה נה הנ וש
ה, נה מל מי ים  אי צה מש ני ים  מי חמ רנ ן  כי ל  ענ וש ים,  חי תה פש ה  בה ים  חי ופותש ר  בל עי ל  כה לש ים  קי שש ני וש ים  עי שופש וש ים  אי יוצש נות  יה עש מנ הנ

ה. ים בה תוחי ים פש מי חמ רנ וש

יהה דל צי מי י  רי המ ה,  דה בנ לש ים  מי חמ רנ את  רי קש ני ה.  נה מל מי א  יוצי ין  די וש ה,  בורה גש ה  בה קי נש ם,  אי ה  לה ים  אי קורש שום של ומי
ן מו כי ה, כש דה צי ין מי ע די פה שש ני ים, וש מי חמ רנ יות בש אותי ין. הה די קוד בש נה ים וש מי חמ רנ תוב בש ך כה שום כה ים, ומי יני ים די רי עורש תש מי

ת. חנ ה אנ גה רש ה דנ ני "ה, הי וי הל יש

א רה קש ני ה  זל וש ה,  בורה גש את  רי קש ני של ת  רל חל אנ ה  גה רש דנ ת  רל עורל תש ומי את  יוצי זו  הנ ה  אשונה רי הה ד  צנ מי  - יהה  ני שש ה  גה רש דנ
ה זל ה) בה ה (זל זה חש אל נל שום של ה. ומי זה חש אל ין, ובו נל פי נש יר אנ עי זש יא מי ת) הי חנ ית (אנ אשי רי הה ש. וש מה לו מנ לה יות הנ אותי ים בה להי אל

יהה. ני ה שש גה רש י דנ זוהי ד, וש חה הוא אל יות, וש אותי לו הה אי ים, בש להי אל י ה' הוא הה ים, כי להי אל תוב ה' הה כה

א, רה קש ני ך  כה תוב וש כה ך  "י כה נה דם אמ נו  דש מנ לה ך. וש לל מל ל הנ ין של ית די י בי רי רון, המ חמ ר אנ תל ק. כל דל ית - צל ישי לי ה שש גה רש דנ
מות שש אות בי רה קש ני גות של רה לש דש ן שה לו הי אי ם, וש לה שש ה ני זל קום הנ מה ה בנ זל ם הנ שי הנ ה, וש זל ם הנ שי את בנ רי קש ל ני אי רה שש ת יי סל נל וכש

נו. רש אנ בי מו של רוד, כש י פי לי ד בש חה ם אל ד עי חה ר אל שה קש כםל ני הנ ין, וש די הנ

ד בו. םא עומי ל ילה, וש הש ר אל של ילה אמ הש תוב (שמות ג) אל כה ה, של ל זל י ענ תי עש מנ י שה רי א, המ בה י אנ ני פש ם נוחנ לי ר לו, אי מנ אה
ר. שה קש כםל ני ד הנ חה ר אל בה דה ו בש שה כש ענ ים, וש רי בי חמ שוהה הנ רש י פי רי י, המ ני ר בש זה עה לש ר לו, אל מנ אה

ים לולי וכש ים,  שי רש פה תש םא מי ל וש ים  תומי ים סש ילי בי שש של כש כםל. של הנ ל  ל של לה כש ה  זל ילה,  הש אל הוא.  ך  ר כה בה דה הנ סוד  וש
ה. לל גש םא ני ל תום וש כםל, סה ל הנ ל של לה כש ילה, הנ הש א אל רה קש ז ני ד, אה חה קום אל מה בש

ן ל כי ר, ענ לומנ ילה. כש הש ר אל של א אמ רה קש י ני זנ כםל, אמ ת הנ שםך אל מש ר לי בנ ר עה הה נה אותו  ית וש אשי נו רי מל ה מי אה יהצש ר של חנ אנ
ל ל כה ל של לה כש כםל, הנ ל הנ ל של לה כש י הוא הנ ני ו אמ שה כש ר, ענ לומנ ילה - כש הש כםל. אל יד הנ הולי יך ולש שי מש הנ ן לש זגמה ילה מש הש ילה, אל הש אל

יון. לש על ם הה שי ת הנ לות אל גנ ים ולש טי רה פש ל הנ ת כה יא אל הוצי ה לש ידה עמתי ם, ונ אי ה הה רה בש ענ תש הי ילה - של הש ר אל של ט. אמ רה פש

תוב םא כה אן ל כה ט. וש רה הו פש ילה (יהוה) - זל הש ר אל מנ אה ש וש רנ פי ד של ר, ענ בה דה ט הנ רנ הו פש ת מנ ענ דנ ה לה ה מםשל צה ך רה ר כה חנ אנ
א רותה בש חנ את בש צי מש ני ה  לה שה מש מל דון הנ עי ל  ר של של קל - בש ר  של ך, אמ לל מל למםה הנ ל שש של רו  פש סי י בש אתי צה ומה ילה.  הש ר אל של אמ

יד. הולי ה לש ידה ילה עמתי הש נות, אל י בה רוני שש י אי י כי רי שש אה ר (בראשית ל) בש מנ אל נל מו של ה, כש יונה לש על

רוך הוא) דוש בה קה ת הנ אות אל רש הנ דוש (לש קה ם הנ שי ת סוד הנ יענ אל הודי ה לש גה רש דנ ה לש גה רש דנ ד מי יך יורי ה אי אי םא ורש ב
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ן - (משלי ח) ימה סי וש נו.  רש מנ אה של מו  ל, כש לה ה כש לה גנ תש םא הי ל ר של תה סש ני כםל, הנ ל הנ ל של לה כש ילה, הנ הש ה אל אשונה רי ה. בה מםשל לש
ית אשי רי ל הה יא (סוד של ך הוצי ר כה חנ גו'. אנ וש ה  כה רש על נוש  ע אל םא יהדנ תוב (איוב כח) ל כה גו', וש מון וש אה לו  צש ילה אל הש אל וה
ילה, הש ר אל של ר אמ מנ אה וש יד.  הולי ה לש ידה עמתי ונ ה  רה בש ענ תש הי ה של יונה לש על ם הה אי ר, הה הה נה הנ ) אותו  וש כםל  ת הנ לנ חי ה, תש יונה לש על הה
ו שה כש ר, ענ לומנ ילה. כש הש ק אל א רנ לה ר, אל של תוב אמ םא כה ל יד, וש הולי ה לש ילה חי תש ך הי ר כה חנ כםל. אנ ן הנ קי תנ יד ולש הולי ה לש ידה עמתי

כםל. ן הנ קי תנ תש יי יא וש יוצי

יום. קי ה הנ זל ט, וש רה ה פש ה. זל " הוה ר יש מנ אה כםל וש ת הנ ב אל זנ קומו, עה מש ן בי קי תנ תש ד הי חה אל ד וש חה ל אל כה א וש כםל יהצה הנ ר של חנ אנ
ם. עולה י הה ני ר בש אה קו שש בש דש םא ני ל ה של מנ ק בש בה דש ני ה, וש לל גש ני הנ ר וש תה סש ני דוש הנ קה ם הנ שי ת סוד הנ ה אל ע מםשל ה יהדנ עה ה שה אותה ובש

ק יהדו. שנ נה ר וש זה עה לש י אל בי א רנ קו. בה לש י חל רי שש אנ

םא ל י של ל מי כה אוי. של רה א כה לה דוש אל קה ם הנ שי ת הנ תםב אל כש םא לי ל ר של הי זה ה הי אה לש הה אן וה כה י, מי ני ר בש זה עה לש ר לו, אל מנ אה
ת ד אל ינחי י לש די ד כש חה ם אל ד עי חה ל אל ר של של ה קל מונה אל ר הה של ת קל שםר אל קש לי אוי וש רה כה דוש  קה ם הנ שי ת הנ תםב אל כש לי ענ  יודי
יר סי חל הל לו של פי גו'. אמ ת וש רי כה ת תי רי כה ר הי פנ תו הי וה צש ת מי אל ה וש זה ר ה' בה בנ י דש יו (במדבר טו) כי לה תוב עה דוש, כה קה ם הנ שי הנ

ן. הל ת מי חנ אות אנ ד מי חה ר אל של ת או קל חנ ה אנ גה רש דנ

ר כה ל זה ל של לה כש ים, הנ חי תה פש םא ני ים ל ילי בי שש ים, הנ די דה צש ל הנ כה ר מי תנ סש כםל, ני ל הנ ל של לה כש ה - הנ אשונה רי ה, י' בה אי םא רש ב
נו, מל א מי יוצי וש ענ  שופי ר של הה נה ת אותו הנ ה אל יאה מוצי י' של ך  ר כה חנ ן. אנ יי אנ ז לש ה רומי לה עש מנ לש ל יו"ד של ה. קוצו של בה קי ונש
ד רי פה הי יך לש רי םא צה ך ל שום כה א. מי םא יהצה ל א וש ן. יםצי דל עי א מי ר יםצי הה נה תוב (בראשית ב) וש ה כה זל נו ה', בה מל ר מי בי ענ תש הי ולש

י. יהתי עש תוב רנ ך כה שום כה נו. ומי מל מי

ה לשה שש ה, ובי לשה ה שש יאה אי. י' מוצי דנ ונ ך  ה כה ה? זל לשה אן שש י כה רי המ ד, ונ חה ע אל מה שש ר, מנ הה תוב נה ר, כה םאמנ ם ת אי וש
ר חנ ם אנ ה אותה יאה ם, ומוצי הל ה מי רה בש ענ תש הי ם, וש אי ה הה יקה ני מש ים של ני י בה ני ר, ושש הה יהה אותו נה נל פה ה לש יאה ל. י' מוצי לה כש כםל ני הנ

ם. אי הה ב וש אה ת הה חנ ים תנ ני ם בה הי ן ה', וש מו כי ך. ה' - כש כה

ב אה ת הה לנ חמ ננ ת  אל ש  ה יורי זל וש ו',  תםב  כש לי יך  רי צה וש  , יהה נל פה לש ה אותו  מה שה וש ר,  כה זה ן  ה בי יאה ה, הוצי ידה הולי ר של חנ אנ
"א הי של מו  כש ד,  חה אל כש ו"ה  ך  ר כה חנ תםב אנ כש לי יך  רי צה ן  ל כי ענ וש ת.  בנ ית הנ זוני ני נו  מל ומי ים,  קי לה י חמ ני שש ש  יורי וש ם,  אי הה וש
ת אל נו  רש אנ י בי רי המ ונ ם.  ידה רי פש הנ לש יך  רי םא צה ל ד, וש חה אל אן ו"ה כש ף כה ם. אנ ידה רי פש הנ לש יך  רי םא צה ל וש ד,  חה אל ה י"ה כש אשונה רי
סודות הנ ת  אל ים  עי יודש של ים  יקי די צנ הנ ל  של ם  קה לש חל י  רי שש אנ ר.  חי אנ קום  מה לש ים  עולי לו  לה הנ ים  רי בה דש הנ וש ים.  רי בה דש הנ
בו ך יישש מל שש ים יודו לי יקי די ך צנ תוב (תהלים קמ) אנ כה הו של הודות לו. זל ים לש אויי דוש ורש קה ך הנ לל מל ל הנ ים של יוני לש על הה

יך. נל ת פה ים אל רי שה יש

בות אה ל הה ם של מותה לי כםל, שש מות הנ לי ץ. שש רל א אה רה קש יי ר ונ בל ים די להי ל אל ה, (שם נ) אי הודה י יש בי ר רנ מנ נו, אה דש מנ לה
א צה מש קום הוא ני ה מה יזל אי ה. ומי חה מש שי מות ובש לי שש ל בי אי רה שש ת יי סל נל ם כש א עי צי מה הי ץ, לש רל א אה רה קש יי ר ונ בל ים. די דושי קש הנ

. יענ ים הופי להי י אל ל יםפי לנ כש יון מי צי ר, מי מנ אה ר וש זנ ה? חה מה עי

ה שה עה ה.  לה עש מנ לש של מו  כש כםל  הנ ה  שה עה ה,  טה מנ לש של ם  עולה הה ת  אל םא  ר בש לי הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ה  צה רה של כש נו,  דש מנ לה
ל ה של זל קום הנ מה ת. ובנ כל רל בה תש ה מי זל קום הנ מה הנ , ומי יהה לל יון עה א צי רה קש ני ד של חה קום אל ץ, ומה רל אה ל הה ז כה כנ רש ם מל יי לנ רושה יש
ד ש ענ מל ח של רנ זש מי ץ מי רל א אה רה קש יי ר ונ בל ים ה' די להי ל אל תוב, אי כה הו של ה. זל נה בש נו ני מל נות, ומי בה הי ם לש עולה יל הה חי תש יון מנ צי
ל י של יםפי ל הנ מות של לי יא שש הי יון, של צי ר, מי לומנ . כש יענ ים הופי להי י אל יםפי ל  לנ כש יון מי צי קום? מי ה מה יזל אי ומי בואו.  מש
ר שה קש כםל ני הנ ה, וש לה עש מנ לש יון מי צי יון. וש צי ק מי א רנ לה ם אל יי לנ רושה ה יש כה רש בה תש םא הי ה, ל אי םא רש . ב יענ ים הופי להי ם, אל עולה הה

ד. חה ם אל ד עי חה אל

מו יהכול) כש בש ם. (כי תה חנ סש בי זש מי ל הנ יו. אל לה ר עה פל כי י ה' וש ני פש ר לי של חנ אמ בי זש מי ל הנ א אל יהצה ה, וש הודה י יש בי ר רנ מנ נו, אה דש מנ לה
ך ה, כה טה מנ ן לש כםהי ר הנ פי כנ ה מש זל יום הנ בנ מו של נו, כש דש מנ לה ד. וש חה אל ד בש חה ר אל שה קש כםל ני הנ ה, וש לה עש מנ ה לש עמשל ה, ננ טה מנ ה לש עמשל ננ של
ד ה ענ לה עש מנ א לש צה מש םא ני יהכול) ל בש ה (כי לה עש מנ לש ן של כםהי ם הנ ך גנ תו, כה ת עמבודה ר אל די סנ ה מש טה מנ לש ן של כםהי הנ של ה. וכש לה עש מנ ם לש גנ
דוש קה י הנ ני פש ד לי חה ים אל אי צה מש ים ני מי עולה ל הה כה יון, וש לש על ך הה לל מל ת הנ שנ דג עמלות קש ה לנ ילה חי תש ה מנ טה מנ ה. ומי טה מנ א לש צה מש ני של

רוך הוא. בה

ם יחנ אותה הוכי ל לש אי רה שש ל יי רוך הוא ענ דוש בה קה ה הנ וה ה צי מה ל לה אי רה שש ים יי עי יו יודש א הה לי מה לש ה, אי הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ה. אה מי ד מי חה ם אל הל ה מי בה םא גה ל לו, וש ת של יר אל אי שש הוא הי רוך  בה דוש  קה י הנ רי המ של עו  ים, יידש מי ענ ר הה אה ל שש כה ר מי יותי
תו, עמבודה ים בנ אי צה מש ני ים של ני מג ים מש יטי לי ה שנ מה כנ יהלות וש ה חמ מה כנ בות וש כה רש ה מל מה כנ רוך-הוא ייש  דוש-בה קה לנ של נו  דש מנ לה
ה דושה קש ץ הנ רל אה ם בה ה אותה רה שש ה, הי לה עש מנ לש מו של ים כש דושי ים קש רי תה כש ם בי ירה תי כש ה הי זל ם הנ עולה ל בה אי רה שש ת יי ן אל מי זי של כש

ל. אי רה שש ם יי ים עי יוני לש על ל הה ת כה ר אל שנ קה תו, וש עמבודה או בנ צש מה יי י של די כש

ן מנ ל זש ה. כה טה מנ ים לש ל עושי אי רה שש יי ד של ה, ענ לה עש מנ יו לש נה פה ית לש עמשי םא ננ ה ל עמבודה יו, ונ נה פה סות לש נה כש םא ני חות ל מה ושש
ה עמבודה ת הה ים אל לי טש בנ ל מש אי רה שש יי ן של מנ זש יהכול) בי בש ה. (כי לה עש מנ ם לש ך גנ ה, כה טה מנ ם לש בונה ת רי עמבודנ ים בנ אי צה מש ל ני אי רה שש יי של
ת אל לו  טש בי ל  אי רה שש יי ל של ענ וש ה.  טה מנ לש םא  ל וש ה  לה עש מנ לש םא  את ל צי מש ני םא  ל ה  עמבודה הה וש ה,  לה עש מנ לש ים  לי טש בנ מש ם  ה, הי טה מנ לש

ך. ר כה חנ ן אנ כי ל של ה, כה לה עש מנ ם לש ך גנ ץ, כה רל אה ים בה רויי יו שש הה של רוך הוא כש דוש בה קה ל הנ תו של עמבודה

ים בי כש ענ תש מי יהלות  חמ ה  מה כנ וש ים  לוסי אוכש ה  מה כנ ים  עי יודש ם  תל אנ ם  אי ל,  אי רה שש יי הוא:  רוך  בה דוש  קה הנ ר  מנ אה
ף אנ תוב? (ויקרא כו) וש ה כה ה מנ ל זל ל כה ענ ת, וש חנ ה אנ עה לו שה פי ם אמ עולה עממםד בה ים לנ אי דה ם כש כל ינש אי עו של דש ם, תי כל ילש בי שש בי
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ר של ם, אמ תה חנ סש בי זש מי ל הנ , אל חנ בי זש מי ל הנ א אל יהצה ך) וש שום כה גו'. (מי ים וש תי סש אנ םא מש ם ל יהל בי יש ץ אם רל אל ם בש יותה הש םאת בי ם ז גנ
ר? ה אומי ה זל יו, מנ לה ר עה פל כי גו'. וש ם וש עה ת הה ת עםלנ אל תו וש ת עםלה ה אל שה עה א וש יהצה ך, וש ר כה חנ יו אנ לה ר עה פל כי ם. וש תה י ה' סש ני פש לי

ה. לה חי תש ם בנ עולה ד בה סל יר חל עי הה י, לש י יוסי בי ר רנ מנ אה

י רי ר, המ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ א אה לה ש? אל קםדל ל הנ ר ענ פל כי ה וש ה זל ל. מנ אי רה שש י יי ני אםת בש מש טג ש מי קםדל ל הנ ר ענ פל כי נו, וש דש מנ לה
יל חי תש ה מנ של קה ש הנ חה נה הנ ש. וש דה קש מי א הנ מי טנ ים לש מי גורש ים, וש יני ים די רי עורש ה, ומש לה עש מנ ם לש גה ים פש ים עושי עי שה רש הה ינו של ני שה
ר תל כל ר) הנ עורי ר (ולש טי ענ תש הי כםל ולש ת הנ ר אל הי טנ ן לש כםהי יך הנ רי ה צה זל יום הנ ם, ובנ עולה ים בה יני ים די רי עורש תש ז מי אה לות, וש גה הי לש
, ענ כםל נוסי , הנ ענ ך נוסי לל מל םאש הנ ר של ה. וכש ירה בי גש ם הנ רות עי שש ך לי לל מל םא הנ יהב י של די ך, כש לל מל םאש הנ הוא ר לו, של דוש של קה הנ
ר עורי ה ולש ירה בי גש ם הנ ג עי וי דנ זש הי ך לש לל מל םא הנ יהב י של די ם. (כש עולה כות בה רה ה ובש חה מש ר שי עורי ה ולש ירה בי גש ם הנ ג עי וי דנ זש הי םא לש יהב וש

.( ענ כםל נוסי , הנ ענ ך נוסי לל מל םאש הנ ר של ם. וכש עולה כות בה רה ה ובש חה מש שי

לו, ר של תל כל ת הנ ר אל עורי ם הוא מש אי ן. של כםהי לויהה בנ ה תש טה מנ ה ולש לה עש מנ לש מות) של לי שש לום (הנ שה ל הנ כה א של צה מש ני
בות רש הנ ש, לש קםדל ל הנ ר ענ פל כי ה וש אשונה רי ש. בה קםדל ל הנ ר ענ פל כי תוב וש ה כה ל זל ענ מות, וש לי שש א בי צה מש כםל ני הנ ר וש עורי תש כםל מי הנ
ל כה ים וש שי מה שנ ל הנ ה, כה ירה בי גש הנ וש ך  לל מל ם הנ את עי צי מש ווג ני זי ת הנ חנ מש שי של ם. וכש עולה ה בה חה מש בות שי רש הנ ם ולש עולה לום בה שה
ים רי פש כנ תש ך, מי לל מל י הנ ני פש לי או  טש חה ים של אי טה חמ ל הנ כה ם). וש עולה ת הה חנ מש ל שי כה ה (וש חה מש שי ים בש אי צה מש ם ני ל, כגלה יכה הי י הנ ני בש
ד ל מועי אםהל ילה בש הש םא יי ם ל דה ל אה כה תוב, וש כה ך  שום כה רו. ומי הה טש י ה' תי ני פש ם לי יכל םאתי ט כםל חנ תוב מי כה של הו  ם. זל הל לה
ה עה ה שה ה, אותה ירה בי גש ם הנ ך עי לל מל ים הנ גי וש דנ זש מי ה של עה שה ם, ובש ג אותה וי זנ ס לש נה כש ני ה של עה שה אתו. בש ד צי ש ענ קםדל ר בנ פי כנ בםאו לש בש

יתו. ד בי ענ עמדו ובש ר בנ פל כי - וש

ת ף אל אנ י ינעמקוב וש יתי רי ת בש י אל תי רש כנ זה ח, (שם) וש תנ ק פה חה צש י יי בי ד. רנ ל מועי אםהל ילה בש הש םא יי ם ל דה ל אה כה נו, וש דש מנ לה
רוך הוא בה דוש  קה יהכול הנ בש לות, כי גה ל בנ אי רה שש יי ה של עה שה ה, בש אי םא ורש שוהו. ב רש ה פי זל סוק הנ פה הנ גו', וש ק וש חה צש י יי יתי רי בש
ל, בל בה לות  גה בש או  צש מש ני ל  אי רה שש יי של ן  מנ זש בי ה,  אי םא רש ב ים.  מי עולה לש ם  הל ה מי זה זה םא  ל ה  ינה כי שש י הנ רי המ לות, של גה בנ ם  הל מה עי
ץ רל אה ה בה תה רש ץ, שה רל אה רו בה אמ שש ני ים של יקי די צנ ם הנ כות אותה זש לות, ובי גה ן הנ ם מי הל מה ה עי בה שה ם וש יהל יני ה בי תה רש ה שה ינה כי שש הנ
ל ה של חה מש שי ת הנ עודנ סש כםל בי ר הנ זנ חה ך, וש לל מל ם הנ ה עי ירה בי גש ה הנ רה זש חה ה, של הודה י יש בי ר רנ מנ ים. אה מי עולה ם לש הל ה מי זה םא זה ל וש

אי. דנ ה ונ דולה גש ת הנ סל נל ה, כש דולה גש ת הנ סל נל י כש שי נש או אנ רש קש ך ני שום כה ך, מי לל מל הנ

ם יהל לי עמ ם  חי רנ לש ים  די קש מנ הוא  רוך  בה דוש  קה - הנ ים  יקי די צנ ם  ם הי לות, אי גה בנ ל  אי רה שש יי של ן  מנ זש ל  כה בש נו,  דש מנ לה
יענ גי מנ של ר. וכש זנ גש ני ן של מנ זש ד אותו  לות ענ גה ם בנ ב אותה כי ענ ים - הוא מש יקי די ם צנ ינה ם אי ם הי אי לות, וש גה הנ ם מי יאה הוצי ולש
תוב כה הו של לות. זל גה ם בנ חנ אותה ינו שוכי אי מו, וש בוד שש ל כש יחנ ענ גי שש רוך הוא מנ דוש בה קה ים - הנ אויי ם רש ינה ם אי הי ן וש מנ זש הנ

דוש. קה ם הנ שי כםל, סוד הנ ל הנ בות של אה לו הה גו'. אי י ינעמקוב וש יתי רי ת בש י אל תי רש כנ זה וש

ץ עי הוא הה בות, וש אה ל הה לנ עמקםב הוא כש ינ שום של א מי לה אן? אל אשון כה עמקםב רי ינ ם  ענ טנ ה הנ ר, מה מנ יהיא אה י חי בי רנ
א"ו וה ר,  מנ אה ק  חה צש יי י  בי רנ ו'.  בש ינעמקוב  ים  אי קורש ך  כה וש בו,  ה  חוזה אמ דוש  קה הנ ם  שי הנ ל  של ו'  ך  כה שום  מי דוש.  קה הנ

דוש. קה ר הנ תה סש ני ן הנ יה עש מנ ל הנ נות של יה עש ר מנ שה ה עה לשה ל שש ה של שה רג ש יש יהרנ דות, של ה מי רי שש לש על יו שש יותה אותי בש

ל ענ ר (יחזקאל א) וש מנ אל נל מו של א, כש סי כי ל הנ ב ענ יושי א, ו' של לה ת ו' א' ו'? אל לל ה כולל מה א"ו לה ר, וה מנ א אה בה י אנ בי רנ
תוב (בראשית כב) כה הו של זל ה, וש גגלל םא מש ל תוכו וש ת בש רל תל סש ה. א' ני לה עש מה לש יו מי לה ם עה דה ה אה אי רש מנ מות כש א דש סי כי מות הנ דש
ה רונה חמ נו (ו' אנ רש אנ י בי רי רון, המ חמ אנ אשון. הה רי ל הה ל של לה רון כש חמ א אנ רה קש םא ני ל תוב, וש ך כה שום כה ם ה', מי אג י נש תי עש בנ שש י ני בי
יות זו אותי לולות הה ן כש ל כי ענ לו. וש ל של לה כש הנ גוף וש יום הנ הוא סי סוד, של ה יה"ו יש ה) זל רונה חמ ה, ו' אנ אשונה ל ו' רי ל של לה כש

נו. רש אנ בי מו של יום, כש סי םאש וש א"ו, ר ם זו - וה עי

ך ר, נו"ן כה בה דה ת הנ רו אל אמ בי ב של ל גנ ף ענ אנ ך. וש ף כה נו, נו"ן אנ רש מנ אה א"ו של ה וה מו זל ן, כש יות הי י אותי תי נו, שש דש מנ לה וש
זו ה,  שוטה פש ן'  נו.  מל מי ך  רי בה תש תי של י  די כש סוד,  יש הוא  של ו',  ה  לה ה  מוכה וסש ה.  ירה בי גש הנ זו  ה  פופה כש נ'  ת:  של רל פה תש מי
נו"ן יו מי נה יר ו' פה זי חמ ה מנ מה ר, לה םאמנ ם ת אי זו. וש בה זות זו  חה אל נל וש יות  אותי לולות הה ן כש כי לה וש ת.  רל אל פש תי טות הנ שש פנ תש הי

ך. לל מל ד הנ גל נל יו כש נה יר פה זי חמ ך הוא מנ לל מל בוד הנ יל כש בי שש א בי לה ה. אל שוטה פש ן' הנ ל הנ יו אל נה יר פה זי חמ ה, ומנ פופה כש

ה - תוחה ה. מ' פש תומה ה, ם' סש תוחה א מ' פש לה שום) אל ת, (מי רל חל אות אנ ה  תוכה ת בש לל םא כולל "ם ל נו, מי דש מנ לה וש
ים, טי שש פנ תש ים מי מי עה פש לי ב של ל גנ ף ענ אנ יהה וש כל רה ים דש רי תה סש י ני רי המ ל. של ה - יובי תומה ה. ם' סש מה ר עי בי חנ תש ר מי כה זה הנ של הוא כש של

תום. ן חה יה עש עול מנ ל נה ה גנ לה י כנ חםתי עול אמ ן נה ר (שיר ד) גנ מנ אל נל מו של ה, כש זל ים בה שוני ייש של וש

ה, קומה מש ה לי ירה בי גש ת הנ רל חוזל וש מו  עמבור שש ל בנ אי רה שש ת יי ר אל זוכי דוש  קה הנ ך  לל מל הנ ה של עה שה ק, בש חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ם שי ת הנ ד אל ינחי ס לש נה כש ני ה של עה שה ן, בש כםהי ך הנ ש. כה קםדל ר בנ פי כנ לש בםאו  ד בש ל מועי אםהל ילה בש הש םא יי ם ל דה ל אה כה תוב וש ז) כה (אה

גו'. ד וש ל מועי אםהל ילה בש הש םא יי ם ל דה ל אה כה תוב וש ה, כה ירה בי גש ם הנ ך עי לל מל ת הנ ג אל וי זנ ש, לש קםדל ר בנ פי כנ דוש ולש קה הנ

ת, חנ ה אנ גה רש דנ ס בש נה כש נו, ני דש מנ לה ה. וש טה מנ ה ולש לה עש מנ ם, לש עולה לום בה ר שה עורי ן מש כםהי ר, הנ מנ ה אה הודה י יש בי נו, רנ דש מנ לה
ים כי רש בה תש יו, ומי יהדה ש  די ה. קי זל ה ובה זל לום בה ז שה ץ גופו. אוחי ת, רוחי רל חל ה אנ גה רש דנ לש ה זו  גה רש דנ א מי ץ גופו. יוצי רוחי
ר די סנ יש ד של ן, ענ וי כנ תש ה יי עמשל מנ הנ גון של כש ש  בי לנ תש יי של בושו  אות לש רש הנ לש יך  רי צה ה, וש עמשל אות מנ רש הנ לש יך  רי כםל צה ד. ובנ חה אל כש

ים. תוני חש תנ ים וש יוני לש כו על רש בה תש יי יך, וש רי צה מו של כםל כש הנ

יו"ד ך לש יו"ד. יו"ד הולי רו בש שש קנ תש ים הי די דה צש יות בנ יו, אותי יקותה קי חמ ח, (ד') יו"ד בנ תנ עון פה מש י שי בי נו, רנ דש מנ לה
א"ו. ם וה ים ה' עי רי בש חנ תש ת, ומי ענ דנ ת הנ ן אל וי כנ ה'. ומש ים בש סי נש כנ תש י"ו, מי וה ך לש יו"ד. יו"ד הולי ה בש י"ו]. יו"ד עולל וה [לש
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ים עי בש שי אות וש ש מי מי חמ ף ונ לל ת אל רנ אה הל ת בש זל ים, אוחל יסי סי כש י תנ קוקי חי ) בש יהה רל עה שש יהה (בי רל עה ת שש זל ה אוחל יונה לש ה' על
ף לי גנ תש מי של ים. כש די עומש ים של מודי ים ענ רי עה ים שש שי מי חמ ים לנ מי עה ים פש שי מי ת חמ רל טל ענ תש ה ה', ומי רות. עולה תה סש רות ני דש סנ כש אנ

יקות. קי ם חמ יי תנ ים ושש עי בש שי ת לש טל של פנ תש א"ו מי ך, וה לל מל י הנ ני ים פש ירי אי יו, מש רותה טש ענ בש

ר תל כל ים בש רי טש ענ תש מי ים של רי תה אות כש ש מי מי חמ ף ונ לל ים אל עי בש שי ר ביו"ד, ה' לו') בש טל ענ תש ת ו' (נ"א מי ת ה' אל רל טל ענ מש
לו, קוץ םאש של ר קוק הה ת חה גםלל גגלש םאש הנ ים, ר אשי י רה ני שש מו. ו' בי ה לו אי רה טש עי ה של רה עמטה תוב (שם ג) בה כה הו של ד. זל חה אל
רות עמטה ל  ים של ני פה ים  עי בש שי ם,  תוכה בש יקות  קי חמ ת הנ יקנ קי ו', חמ לש ת  דל יורל י'  וש ה,  טה מנ לש ד  חה אל קוץ  וש ה  לה עש מנ לש ד  חה אל

ד. חה ם אל ד עי חה ים אל קי קה חש נל ד, וש ה יורי זל ה וש ה עולל ים, זל חי רה ים ופש יעי בי ים גש סי ה. בו טה טה מנ ה לש לה עש מנ מי

ר מנ אל נל של מו  ה, כש זל חוז בה ה אה ה'). זל ו', ו' בש ו', ו' בש ה', ה' בש ם ה' (ו' בש ם ו', ו' עי ם ה', ה' עי ת י' עי רל של קש ני
ך בל ן מושה יתה תוב, (במדבר כד) אי כה עמקםב. וש יר ינ בי י אמ ידי יו מי י יהדה רועי פםזו זש יה תו ונ שש ן קנ יתה אי ב בש של תי (בראשית מט) ונ
ז ים. אה ני פה ל הנ ים כה ירי אי חות ומש תש פש מנ ים הנ ירי אי ה, מש ם זל ה עי ד, זל חה ם אל ד עי חה ר אל שי קנ תש כםל מי ז הנ ך. אה נל ע קי לנ סל ים בנ שי וש

ים. מי י עולה מי עולש ם ולש עולה כותו לש לש בוד מנ ם כש רוך שי ים: בה רי אומש ים וש עי זש עש דנ זש ם ומי יהל ני ל פש ים ענ לי ם נופש כגלה

ים ני כםהמ ר הנ אה ים שש רי ין אומש אי רו  הה טש רו. תי הה טש ר תי אומי וש ם  יהל לי יב אמ שי הוא מי וש ן,  כםהי ם הנ ר עי שה קש ני קול  הנ
קול. ר בו אותו הנ שה קש ני של דול, כש גה ן הנ כםהי ט לנ רה ם, פש עה הה וש

ק, חה צש י יי בי ר רנ מנ א אה לה י ה'? אל ני פש ה לי מה ם, לה יכל םאתי ט כםל חנ תוב מי כה ן של יוה י ה'. כי ני פש ם לי יכל םאתי ט כםל חנ נו, מי דש מנ לה
ש. מה י ה' מנ ני פש לי

חנ תי פה הי ים לש רי סה מש ין ני די י הנ תי יום בה ל יום וה כה ים. בש ני ים דה ני יה דנ הנ ים וש תוחי ים פש רי פה סש הנ ש  חםדל םאש  ר ינו, מי ני שה של
יון לש א על סי ים כי ני קש תנ ין ומש די ל הנ ענ בנ ים לש ים עולי יני די ל הנ אותו יום כה ש. בש חםדל ה לנ עה שש א תי רה קש ני ד אותו יום של ין, ענ די לש
יום יד לש תי עה ם של דונה י אמ ני פש ה לי חה מש שי מםחנ בש שש ה לי טה מנ ל לש אי רה שש ים יי יכי רי אותו יום צש דוש. בש קה ך הנ לל מל ים לנ מי חמ ל רנ של

נות. רה תש ל ונ א של סי כי ים, בש מי חמ ל רנ דוש של קה א הנ סי כי ם בנ יהל לי ת עמ בל של ר לה חי אנ

ם ה אותה כל זנ ים, הוא מש אי טה חמ ם הנ ל אותה ת כה יו אל נה פה ים לש תובי יו וכש נה פה ים לש תוחי פש ים הנ רי פה סש ם הנ ל אותה כה וש
ת ים אל רי אומש ם של ש. אותה מה י ה' מנ ני פש רו. לי הה טש י ה' תי ני פש ם לי יכל םאתי ט כםל חנ תוב מי כה הו של ם. זל כגלה ם מי ר אותה הי טנ ומש
ת ד אל עובי דול של גה ן הנ כםהי א הנ לה רו, אל הה טש ר תי ר לומנ חי אנ שות לש ין רש אי וש ר.  םא יותי ל וש אן  ד כה ענ ים  רי סוק, אומש פה הנ
ה ירה אי ה בו, ומש כל ד ומנ יו, אותו קול יורי פי ך בש רי בה תש ר ומי שה קש יהה ני הה של יו. וכש פי דוש בש קה ם הנ שי ת הנ ר אל קושי ה, וש עמבודה הה

רו. אמ שש ני ים של יוני לש על ם הה ל אותה ים כה כי רש בה תש ה, ומי ד עמבודה בנ רו. עה הה טש ר תי אומי ן, וש כםהי י הנ פי ה בש לה מי הנ

ר חי קום אנ מה ס לש ני כה הי ן לש וי כנ תש יי ד של ת. ענ רל חל ה אנ דושה ה קש עמבודה ס לנ ני כה הי יו לש יהדה ש  די קנ ומש ץ גופו  רוחי ך  ר כה חנ אנ
כות רה ם. (בש עה ר הה אה ל שש כה ם, ומי יי וי ולש ים,  ני כםהמ יו הנ חה ל אל יפות אותו; של קי שורות מנ לש  כםל. שה הנ מי דוש  יון קה לש על
ים די עומש ם  כגלה וש יעות,  סי פש לש  שה ל  נוטי לו.  גש רנ בש לוי  תה ב  הה זה ל  של ר  של קל וש ה,  לה פי תש בי יו  לה עה ם  יי דנ יה ים  פי זוקש יו)  נה פה לש

ת). טםרל יר קש טי קש יהה מנ יו. (הה רה חמ ים אנ כי םא הולש ל ם וש קומה מש בי

יו ינה ת עי ם אל סותי יעות, וש סי לש פש ך שה קומו. הולי ת מש יף אל קי ב) מנ לי ה בנ שומה רות, (רש חי יעות אמ סי לש פש ך שה הולי
רושות פש ים הנ פי נה כש ים בנ ישי קי ים ומנ רי מש זנ מש ים של רובי כש י הנ פי נש ענ קול כנ ס, שומי נה כש ני קום של מה ס לש נה כש ה. ני לה עש מנ ר לש שה קש ני וש

ש. חנ לנ ים בש קי בה דש ני ם וש יהל פי נש ך קול כנ שוכי ת, וש טםרל קש ת הנ יר אל טי קש יהה מנ ה. הה לה עש מנ לש

ם שי בנ תש מי אור הנ צון הה א רש ה יוצי עה ה שה אותה אן בש ף כה ה - אנ חה מש שי א בש צה מש ה ני לה עש מנ י לש רי המ ה, של ן זוכל כםהי ם הנ אי
בו לי מו, וש טש י חה בי קש י ני ני שש יחנ לי רי ס הה נה כש קום. ני מה ל אותו הנ כה ך בש הולי ה, וש לה עש מנ לש הור של מון טה סש רש פנ י אמ רי ל הה יחות של רי מי
ה, חה מש שי צון, בש רה ה בש לה פי תש יו בי ת פי ן אל כםהי הנ חנ  ה. פותי חון פל תש ם פי א שה צה מש םא ני ל ש, וש חנ לנ כםל הוא בש ז הנ ב. אה ינשי תש מי

תו. לה פי ת תש ל אל לי פנ תש ומי

ת עי צון, וש יהה רה הה ן של כםהי ענ הנ ז יודי ים. אה רי מש זנ ם ומש יהל פי נש ת כנ ם אל קםדל מו מי ים כש רובי כש ים הנ פי יים, זוקש סי ר של חנ אנ
ג לל של ים כנ ני שה ם כנ יכל אי טה ילה חמ הש ם יי תוב (ישעיה א) אי כה מו של ה, כש לה בש קנ תש תו הי לה פי תש ים של עי ם יודש עה הה כםל, וש ה לנ חה מש שי
ה חה מש ל שי ענ ה  חה מש שי יהדו  ל  ענ י  רי המ ן, של כםהי הנ ל  של קו  לש חל י  רי שש אנ תו.  לה פי תש ל  לי פנ תש ומי יו  חורה אמ לנ ב  הוא שה וש ינו.  בי לש ינ
ם עה י הה רי שש ה לו אנ כה כה ם של עה י הה רי שש תוב, (תהלים קמד) אנ ה כה עה ה שה ל אותה ה. ענ טה מנ ה ולש לה עש מנ אותו יום לש את בש צי מש ני

יו. להה ה' אל של

ח, תנ יהיא פה י חי בי גו'. רנ ם וש יכל שםתל פש ננ ת  אל נו  ענ תש ש  חםדל שור לנ עה י בל יעי בי שש הנ ש  חםדל ם בנ ת עולה קנ חג ם לש כל ה לה תה יש הה וש
יהה ה הה לה יש לנ ך בנ תה וש י אי שי פש ה, ננ לה יש לנ ך בנ יתי וי י אי שי פש גו'. ננ ךה וש רל חמ שנ י אמ בי רש קי י בש ף רוחי ה אנ לה יש לנ ך בנ יתי וי י אי שי פש (ישעיה כו) ננ
נו, דש מנ לה ך  א כה לה יות! אל הש לי יך  רי יהה צה הה ךה  רל חמ שנ ךה, יש רל חמ שנ י אמ בי רש קי י בש ף רוחי ך? אנ יתי וי י אי שי פש ננ הו  יות! מנ הש לי יך  רי צה
בםק דש ך לי יתי וי ך אי שום כה ה. מי תה י אה רוחי י וש שי פש ים: ננ רי ל אומש אי רה שש יי כםל, וש ל הנ ש של פל נל הנ רוך הוא הוא רוחנ וש דוש בה קה הנ

ך. צונש ת רש םא אל צ מש ךה לי רל חמ שנ אמ ך, ונ בש

ל כה ה בש שה עה ה של ל מנ ל כה ם ענ דה אה ה בה ידה עי ה ומש שו, עולה פש את ננ תו, יוצי טה מי ן בש ם יהשי דה אה ה של עה שה ר, בש מנ י אה י יוסי בי רנ
ךה. רל חמ שנ י אמ בי רש קי י בש ף רוחי ה, אנ לה יש לנ ך בנ יתי וי י אי שי פש ש: ננ פל נל ר לנ גוף אומי יום. הנ הנ

עוד ה, בש לה יש לנ בנ ך  יתי וי י אי שי פש רוך הוא: ננ בה דוש  קה י הנ ני פש ל לי אי רה שש ת יי סל נל ה כש רה מש - אה ך  יתי וי י אי שי פש ר ננ חי ר אנ בה דה
י שי פש ים, ננ מי ענ ין הה ה בי שורה קש יונות) של זש בי ל הנ כה י מי שי פש ה ננ עה בש שה ע (וש ל רנ כה י מי שי פש ה ננ נועה ים, ומש מי ענ ין הה לות בי גה נו בנ אה של
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ל כה י בש ננ ת בה ים אל די בש עש שנ ם מש הי ב של ל גנ ף ענ ר, אנ לומנ ךה, כש רל חמ שנ י אמ בי רש קי י בש ף רוחי י. אנ קומי מש שוב לי י לה די ך, כש יתי וי אי
יך. וותל צש עמשות מי לנ ך וש ר אותש חי שנ י לש די י כש ני מל ה מי זה םא זה ש ל קםדל בוד, רוחנ הנ עש שי

ם ענ טנ ה הנ ה. מה לה יש לנ ך בנ יתי וי י, אי י בי שי פש ננ עוד של רוך הוא: בש דוש בה קה י הנ ני פש ל לי אי רה שש רו יי מש ר, אה מנ ק אה חה צש י יי בי רנ
ר של אמ כנ ךה,  רל חמ שנ אמ י  בי רש קי בש י  רוחי ף  אנ ך.  אותש מםד  חש לנ ה  יכה רי צש זו  הנ ה  עה שה בנ זו  הנ ש  פל נל הנ של שום  מי א  לה אל ה?  לה יש לנ בנ

ך. צונש עמשות רש רות לנ עורש תש הי ךה בש רל חמ שנ ש, אמ קםדל י רוחנ הנ ת בי רל עורל תש מי

ל. בי י תי בי דו יםשש מש ק לה דל ז צל ם, אה עולה ת הה ם אל שי בנ ץ לש רל אה ד לה ט יורי פה שש מי הנ ן של מנ זש ץ, בי רל אה יך לה טל פה שש ר מי של אמ י כנ כי
ר של אמ ל? כנ בי י תי בי יםשש דו  מש ק לה דל י צל תנ נו. מה מל ם מי עולה ד הה מנ םא יגשש ל ק, וש דל ל צל ין של די ת הנ בםל אל סש ים לי כולי ר, יש לומנ כש
ה ךה - זל רל חמ שנ י אמ בי רש קי י בש ף רוחי ל. אנ אי רה שש ת יי סל נל ה - זו כש לה יש לנ ך בנ יתי וי י אי שי פש ר, ננ מנ יהה אה קי זש י חי בי ץ. רנ רל אה יך לה טל פה שש מי

רוך הוא. דוש בה קה הנ

ר זה עה לש י אל בי מו רנ ה. קה תורה עמסםק בנ ה לנ לה יש לנ צות הנ חמ עון בנ מש י שי בי ם רנ עון. קה מש י שי בי י רנ ני פש ב לי יהה יושי א הה בה י אנ בי רנ
יך לל עמרםג אי י תנ שי פש ן ננ ם כי יי י מה יקי פי ל אמ עמרםג ענ יהל תנ אנ ר, (תהלים מב) כש מנ אה עון וש מש י שי בי ח רנ תנ מו. פה א עי בה י אנ בי רנ וש
ם הל ן לה תנ נה הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ים, של מי ענ ל הה כה ל מי אי רה שש ם יי יהל רי שש ים, אנ רי בי חמ הנ שוהו  רש ה פי זל סוק הנ פה ים. הנ להי אל
ל כה ה. של תורה ענ בנ עמשי תנ שש הי יו ולש וותה צש עמשות מי י לנ די דוש כש קום קה מה דושות מי מות קש שה ם נש הל יש לה הורי ה וש דושה ה קש תורה

י. יי נש עה י בש תי דש בנ ז אה י אה עה עמשג ך שנ תש י תורה תוב (תהלים קיט) לולי כה כםל, של ד מי םא פוחי ה, ל תורה ענ בנ עמשי תנ שש מי י של מי

ים יום יום. עמשועי ילה שנ הש אל תוב (משלי ח) וה כה ים, של עמשועי את שנ רי קש ה ני תורה הנ ה. של י? תורה עה עמשג ם שנ י הי מי
מםחנ שש י לי די ? כש ענ עמשי תנ שש הי ה לש ה זל ן. מנ דל ן עי גנ ים בש יקי די צנ ם הנ ענ עי עמשי תנ שש הי א לש רוך הוא בה דוש בה קה הנ ינו של ני שה הו של זל וש
ה אותה מי ג  ני ענ תש הי לש י  די כש ה',  ל  ענ ג  ננ ענ תש תי ז  אה נח)  (ישעיה  ם  הל בה תוב  כה של ים,  יקי די צנ הנ י  רי שש אנ ינו,  ני שה של ם,  הל מה עי
ם הל הוא בה רוך  בה דוש  קה הנ ענ  עמשי תנ שש יהכול מי בש ך. כי של פש ננ חות  צה חש צנ בש יענ  בי שש הי וש ר  מנ אל נל של מו  ל, כש חנ ננ ל הנ ה של אה קה שש הנ
ל די תנ שש מי י של ל מי כה ים. וש יקי די צנ ם הנ ענ עי עמשי תנ שש הי א לש ן בה ל כי ענ ים, וש יקי די צנ ים הנ גי נש ענ תש ה מי בה ל של חנ ננ ת הנ אנ קה שש ה הנ אותה מי

ל. חנ ננ ינת הנ קה שש ה הנ אותה ים מי יקי די צנ ם הנ ענ עי עמשי תנ שש הי ה לש ה, זוכל תורה בנ

ן) מה אל נל ה הנ א (רועל נה ימש הי יהא מש עש רנ

י זי י רה לי עמ ה, בנ לה בה י קנ לי עמ ה, בנ יונה לש על ה הה מה כש חה י הנ לי עמ לו, בנ לה ה הנ נה שש מי י הנ לי עמ ן בנ מנ אותו זש ן, בש מה אל נל ה הנ רועל ר הה מנ אה
ל ה אל תורה ל הנ ם של יי י מנ יקי פי ם אמ אותה ם, של יי י מה יקי פי ל אמ עמרםג ענ יהל תנ אנ ר כש מנ אה הו של זל ם. וש הל ה לה חוקה ה דש עה שה ה, הנ תורה
ים, לי בה ם חמ לו הי אי י, וש ני עם גון ובש יה ר, בש ענ צנ לו בש לה ם הנ יי מנ י הנ יקי פי יו אמ הש יי י, של עי צה מש אל מוד הה א ענ לה ה אל ין תורה אי ה. וש ינה כי שש הנ
ר ענ צנ ילה בנ הש ים תי לי בה חמ ם הנ אותה ך. ובש תל דש ל יולנ גי תה ר (משלי כג) וש מנ אל נל ה  בה ה, של ינה כי שש יא הנ הי ה, של דה ל יולי ים של ירי צי

ם. הל לה של

ד ענ ה  קולה ר  עורי תש יי של ד  ענ ה,  לה עש מנ לש של ין  רי דש הל נש סנ ים  עי בש שי ים  רי עורש תש מי ם,  הל בה ת  קל צועל של ים  לי בה חמ ם  אותה ובש
ם כגלה , לש יהה עותל רי יהה  רל חמ תולות אנ ה, בש נה שש מי י הנ לי עמ ם בנ הי יהלות, של ל אנ חולי יהד - (תהלים כט) קול ה' יש ה, ומי " הוה יש
ך נושי של ש  חה ל נה ע, של רה ר הה ל ייצל יכות של שי ה נש מה כנ ם בש ת אותה קל ה דוחל עה שה הנ ים של קי חה דש בנ ש  מה ה מנ דה יולי יל כנ ילה חי הש יי

ים. קי חה ה דש מה כנ ם בש אותה

דות י מי לי עמ ובנ ים,  יקי די צנ הנ ל  ים של קי חה דש הנ וש ים  לי בה חמ שום הנ , מי יחנ שי מה ת הנ יד אל הולי ת לש חנ תנ פש ני ן  מנ זש אותו  בש
י שי נש ים, אנ להי י אל אי רש ל יי יי י חנ שי נש ד, אנ סל י חל לי עמ ה, בנ בה המ אנ ה וש אה רש י יי לי עמ ה, בנ וה נה עמ ת ונ י בםשל לי עמ ה, בנ תורה ל הנ ים של זי י רה לי עמ ובנ
ל יי י חנ שי נש א, אנ ד בה וי ן דה בל ה, דור של נה שש מי י הנ לי עמ בנ רוהה  אמ בי של הו  זל וש ה.  עה שה ם הנ ה אותה קה חמ דה ע, של צנ י בה אי ת, שונש מל אל
ן פל גל הנ ת, וש רל דל עש ת נל מל אל י הה הי ח, ותש רנ סש ים תי רי ת סופש מנ כש חה סו, וש אמ מה א יי טש י חי אי רש יי נו, וש חונה םא יש ל יר וש עי יר לש עי בו מי סובש יש

ר. יםקל ן בש יי ינ הנ יהה, וש רש ן פי תי תי

ת חנ תנ פש ני ה,  רה יום צה ה' בש ך  נש ענ ינ ל  בות של ים תי עי בש ד שי גל נל ים, כש עי בש ם שי הי ת, של נל יא נותל הי ם קולות של אותה ומי
, יהה כל רש ין בי בי ה  םאשה ת ר ה אל יסה ני כש ים, ומנ יחי שי י מש ני יד שש הולי י"ם, לש יתי י בי תי שש ה מי לולה ם, כש יי תנ יא שש הי ה, של מה חש רנ
ים. יחי שי י מש ני ה שש ידה ם מולי שה ים. מי יאי בי י נש ני הוד, שש ח וש צנ , ני יהה י שוקל תי י. שש עי צה מש אל מוד הה ענ ה, הה לה םאש של ר הוא הה של

ם. (עד כאן רעיא מהימנא). עולה הה ש מי חה נה ר הנ ערבנ רות, יה עה ף יש שם ילחל ן ונ מנ אותו זש בש

ל עמרםג ענ ה. תנ י חושה תי רה זש על י לש יהלותי ר אל מנ אל נל מו של ל, כש אי רה שש ת יי סל נל ם - זו כש יי י מה יקי פי ל אמ עמרםג ענ יהל תנ אנ נו, כש דש מנ לה
ר (שיר ו) מנ אל נל מו של עמרםג, כש יק. תנ די צנ י הנ די ל יש ל ענ חנ ננ נות הנ יש ענ ל מנ יהה של קה שש הנ קות מי שה הי י לש די אי כש דנ ם, ונ יי י מה יקי פי אמ

א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ה בה אה קה שש ך הנ מש ל מי בי קנ ים, לש להי יך אל לל עמרםג אי י תנ שי פש ן ננ ם. כי בםשל גות הנ עמרג לנ

ן גה ת הנ קות אל שש הנ ן לש דל עי א מי ר יםצי הה נה תוב (בראשית ב) וש כה ה, של לה עש מנ ד לש חה ן אל יה עש ם? מנ י הי ל מי חנ ננ נות הנ יש ענ מנ
נות יה עש י מנ ני שש ים לי סי נש כנ תש ים ומי אי יוצש ים וש עי ים שופש לי חה נש ם הנ ל אותה ן. כה גה ת הנ ה אל קל שש א ומנ יוצי וש ענ  ם שופי שה גו', ומי וש
ן. גה ה הנ קה שש ני א וש יוצי ענ וש נו שופי מל מי יק, של די ל צנ ה של גה רש ה דנ אותה ם, בש יי י מנ יקי פי ים אמ אי רה קש לו ני אי הוד, וש ח וש צנ ים ני אי רה קש ני של

יק. די צנ ק וש דל יסוד) צל ת וי רל ים עמטל אי רה קש י ני בי יהל וצש ד, (אנ חה אל ים כש אי צה מש י ני בי יהל וצש ך אנ שום כה מי

ר) חנ שנ ת הנ יללל ה (נ"א זו אנ דל שה לות הנ יש ר, זו אנ סי תוב חה ת כה יללל יהלות, אנ יהלות. אנ ל אנ חולי תוב קול ה' יש נו, כה דש מנ לה
ן דל ן עי גנ ס לש נה כש הוא ני רוך  בה דוש  קה הנ ה של עה שה ה, בש לה יש לנ צות הנ חמ ינו, בנ ני שה ה, של דל שה לות הנ יש ה). אנ דל שה לות הנ יש (ד"א אנ
הו דוש, זל קה ד הנ בה כש ני א הנ סי כי יב הנ בי סש יהלות של אנ ן הה ל אותה כה יב לש אי כש א ומנ ה יוצי זל קול הנ ים, הנ יקי די צנ ם הנ ענ עי עמשי תנ שש הי לש
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ש חה ה יהדו נה לה ר (איוב כו) חםלש מנ אל נל מו של יהלות - כש ל אנ חולי ר יש חי ר אנ בה ה. דה יב לה בי ים סה בםרי ים גי שי תוב (שיר ג) שי כה של
י, שי בש ם די י עי רי עש י ינ תי לש כנ תוב (שיר ה) אה כה ש, וש בה דש ת הנ רנ עש ינ ר (שמואל-א יד) בש מנ אל נל של מו  רות, כש עה ף יש שם ילחל . ונ חנ רי בה

ים. ני בה ת הנ ה אל יקה יני מי ם של מו אי ם כש ה אותה יקה יני ומי

י שי פש יות ננ הש יך לי רי יהה צה ךה. הה רל חמ שנ י אמ בי רש קי י בש ף רוחי ה אנ לה יש לנ ך בנ יתי וי י אי שי פש א, (ישעיה כו) ננ בה י אנ בי ר לו רנ מנ אה
ר של ר (איוב יב) אמ מנ אל נל של מו  , כש שוהה רש י פי רי ר לו, המ מנ יות! אה הש לי יך  רי יהה צה הה ךה  רל חמ שנ ךה?! יש רל חמ שנ ה! אמ לה יש לנ בנ ך  תה וש אי

יש. ר אי שנ ל בש רוחנ כה י וש ל חה ש כה פל יהדו נל בש

יך רי צה ה של מה לי ה שש נו, עמבודה דש מנ ים. לה מי עולה ד לש חה אל פות) כש תש תנ שש שות) (מי גה פש עות (ני רוחנ נודה הה ש וש פל נל ה, הנ אי םא רש ב
רוך הוא דוש בה קה ת הנ ב אל םאהנ י יך, של להל ת ה' אל תה אי בש הנ אה וש נו  דש מנ לה מו של רוך הוא, כש בה דוש  קה ת הנ עמבםד אל ם לנ דה אה
ם, ב אותה גוף אוהי הנ גוף, וש ים בש קי בה דש ה ני לל אי מו של רוחו. כש שו וש פש ת ננ בנ המ ה, אנ מה לי ה שש בה המ י אנ זוהי ש, וש מה ש מנ פל ת נל בנ המ אנ
ך יתי וי י אי שי פש תוב ננ כה הו של בםק בו. זל דש רוחו לי שו וש פש ת ננ בנ המ רוך הוא אנ דוש בה קה ת הנ הםב אל אל ם לל דה ק אה בנ דש יי ך  ז) כה (אה

ש. מה י מנ שי פש ר) ננ לומנ ה, (כש לה יש לנ בנ

רוך דוש בה קה ל הנ תו של בה המ אנ ם מי דה יך אה רי צה ה, של לה יש לנ ה בנ בה ה רנ בה המ ך אנ ק בש בי דנ תש ךה, אל רל חמ שנ י אמ בי רש קי י בש ף רוחי אנ
י רי שש ינו, אנ ני שה ד. של סל ל חל יו חוט של לה ך עה שי מה יי ר, וש בםקל ר הנ עורי תש יי ד של תו ענ עמבודה ל בנ די תנ שש הי ה לש לה יש ל לנ כה עממםד בש הוא לנ
ת ים אל בי אוהמ של לו  לה ת הנ מל אל י הה יקי די צנ וש זו,  ה כה בה המ הוא אנ רוך  בה דוש  קה ת הנ ב אל אוהי ם של דה אה ל אותו  של קו  לש חל
יא) ה. (הי טה מנ ה ולש לה עש מנ לש שות של קה רות הנ זי גש ל הנ ל כה ים ענ טי שולש ם, וש עמבורה יים בנ קנ תש ם מי עולה ך, הה רוך הוא כה דוש בה קה הנ

ם). עמבורה ם בנ עולה יים הה קנ תש יי י של די (כש

ץ רל אה בה ט  שולי אוי,  רה כה ה  בה המ אנ בש דוש  קה הנ ך  לל מל בנ ה  לה עש מנ לש שו  פש ננ וש רוחו  בש ק  בה דש ני של יק  די צנ אותו  נו,  דש מנ לה
י תי דש מנ ר עה של י ה' אמ תוב (מלכים-א יז) חנ כה יההו, של לי אי נו? מי ן לה יי ננ יים. מי קנ תש ם מי עולה ל הה ר ענ גוזי ה של ל מנ כה ה, וש טה מנ לש של

י. רי בה י דש פי ם לש י אי ר כי טה ל ומה ה טנ לל אי ים הה ני שה ילה הנ הש ם יי יו אי נה פה לש

ם ים אותה פי ם שולש עולה י הה יקי די ם צנ אותה ה, וש טה מנ ה לש לה עש מנ דושות מי קש מות הנ שה נש אות הנ בה ה של עה שה ה, בש אי םא רש ב
ן בוני תש הי ך לש לל מל ל הנ צונו של ך, ורש לל מל י הנ ני פש ת לי דל ת, עומל דל יורל ה של עה ה שה אותה בש ם. של ים הי טי ענ ה, מש ירה בי גש הנ ך ומי לל מל הנ מי
ים, עמשי יהלות ננ חמ ל הנ ם, כה יי מנ שה ל הנ ל של יי חנ ל וש יי ל חנ כה רוך הוא רוחנ בש דוש בה קה ב הנ נושי ה של עה שה נו, בש רש אנ בי מו של ה, כש בה
יד הוא מורי רוך  בה דוש  קה הנ ד של בות ענ כש ענ תש ן מי הל ם. ומי אה בה ל צש יו כה פי רוחנ  תוב ובש כה של הו  ם. זל קומה מש ים בי די עומש וש

ה. טה מנ ן לש אותה

ן מנ זש הנ יענ  גי מנ ד של ענ בות  כש ענ תש ומי הוא,  רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש לי דות  ן עומש הי ם  עולה א הה רה בש ני של יום  מי נו,  דש מנ לה וש
ד י עומי ני ר אמ של יו. אמ נה פה י לש תי דש מנ ר עה של י ה' אמ תוב חנ כה הו של ה. זל טה מנ ה ולש לה עש מנ טות לש לו שולש אי ץ, וש רל אה ן לה יד אותה הורי לש
ד םא עולות ענ רות ל חי ן אמ אותה ה, וש רה דש חנ ת לש סל נל כש ני וש ה  קומה מש ת לי רל חוזל ך  ר כה חנ י. אנ תי דש מנ ר עה של א אמ לה תוב, אל םא כה ל
לו אי וש ה,  לה עש מנ לש ך  אה לש מנ  , יחנ לי שה ה  עמשה ננ יההו  לי אי ך  כה שום  ומי רות.  חי אמ הה ן  אותה כש ם  קםדל דו  מש עה םא  ל י  כי יהמותו,  של

ך. לל מל ר לנ ים יותי קי בש דנ תש מי של

אות ן בה כגלה וש יחות,  לי ה עושות שש לה עש מנ לש דושות של קש רוחות הנ ל הה כה אשון, של רי ם הה דה ל אה של רו  פש סי בש אנו  צה מה
ר, עולות יותי ך  שום כה ת, ומי חנ אנ לולות בש כש גות של רה י דש תי שש ן מי ים הי יקי די צנ ל הנ ם של יהל מותי שש ני ד. של חה קום אל מה מי
ה. יתה ה בו מי אה צש מש םא ני ל נוך של מו חמ ן, כש יהל יי חנ לו בש עה דו וש ם, יהרש מונות שה יו טש הה ן של ל אותה כה ה. וש ך זל כה ה, וש רה תי ן יש תה גה רש דנ וש

יההו. לי אי נוך וש חמ ה בנ זל ר הנ בה דה נו הנ רש אנ י בי רי המ ונ

ם רל טל צון בש רה בש לו  עה ים של יקי די צנ מות הנ שש ני ן לש ים) הי יקי די צנ גות (לנ רה ף דש לל ה אל שה מי חמ ים ונ רי שש על ה וש אה נו, מי דש מנ לה וש
ם, עולה סות בה טה וש עולות  וש דור,  וה ל דור  כה ה בש זל הנ ם  עולה לה ן  ן אותה מי זנ הוא מש רוך  בה דוש  קה הנ ם, של עולה א הה רה בש ני של
י תוב (ישעיה סו) כי ם כה יהל לי ם. עמ עולה ת הה ן אל הל בה ש  די חנ רוך הוא לש דוש בה קה יד הנ תי עה ים. וש יי חנ רור הנ צש רות לי שה קש ני וש

גו'. ה וש שה דה חמ ץ הנ רל אה הה ים וש שי דה חמ ם הנ יי מנ שה ר הנ של אמ כנ

יה הל יי דוש, וש קה ך הנ לל מל י הנ ני פש ים לי יקי די ים צנ אי צה מש ל ני אי רה שש י יי ר, כי מנ ם הוא אה יכל שםתי פש ם, ננ יכל שםתי פש ת ננ נו אל ענ תש
ה שותל וש ל  אוכי י של ן, מי כי לה וש ם.  אה טש ם חל הל ר לה פי כנ תש יי י של די כש ק בו  בי דה הי הוא ולש רוך  בה דוש  קה ל הנ ם אל הל לה צון של רה הה
ה נה ענ תש לו הי אי א כש צה מש ני ים, וש קי לה י חמ ני שש בי ש  פל נוי נל י עי ירי עמשי א בנ צה מש ה, ני תל שש מי ל ובש כה אמ מנ שו בש פש ת ננ ג אל ני ענ י ומש יעי שי תש בנ

ם. אה טש ל חל ר ענ פי כנ י לש די ה, כש זל יום הנ ע בנ ננ כה הי ש, ולש פל נל כםל, גוף וה ת הנ יל אל לי כש הנ ם - לש יכל שםתי פש ת ננ י. אל ירי עמשי י ונ יעי שי תש

א, קה וש ה דנ זל יום הנ א בנ לה יות! אל הש יך לי רי יהה צה ה הה זל יום הנ ה?! הנ זל יום הנ ם. בנ יכל לי ר עמ פי כנ ה יש זל יום הנ י בנ נו, כי דש מנ לה
ם. י כגלה אי טה ל חמ ר ענ פי כנ דוש לש קה יק הנ תי ענ ה הה לל גנ תש בו מי של

גו'. ט וש עה ה מש ים בה שי נה אמ ה ונ נה טנ יר קש ר, (קהלת ט) עי מנ אה ח וש תנ א פה בה י אנ בי ם - רנ יכל שםתי פש ת ננ נו אל ענ ר תש חי ר אנ בה דה

גו'. ל וש חי ית חומות וה ה יהשי שועה נו יש ז לה יר עה ר (ישעיה כו) עי מנ אל נל מו של ה, כש נה טנ יר קש ל עי בה . אמ שוהה רש י פי רי ה, המ נה טנ יר קש עי

כםל. הנ מי ה  תונה חש תנ וש כםל  הנ מי ה  רונה חמ אנ יא  הי של יא,  הי ה  נה טנ קש ה,  נה טנ קש יר  עי יר.  עי בש בוא  אה םא  ל וש יא)  (הושע  תוב  כה וש
ס ני כה ים לי זוכי ם של ים אותה טי ענ ט, מש עה ה מש ים בה שי נה אמ ש. ונ קםדל יר הנ את עי רי קש דושות, ני קות, קש זה דולות, חמ יהה גש חומותל
ה ל זל ענ גו'. וש וש שו  דש קום קה מש י יהקום בי ר ה' ומי הנ ה בש לל עמ י ינ ר (תהלים כד) מי מנ אל נל של מו  ה, כש רות בה שש לי וש ה  תוכה לש

ט. עה ה מש ים בה שי נה אמ
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ר מנ אל נל מו של ה, כש ב אםתה בנ סה ה. וש רות בה שש לי וש ה  מה ג עי וי דנ זש הי רוך הוא, לש בה דוש  קה ה הנ דול - זל גה ך  לל מל יהה  לל א אי ובה
יהה ה חומותל נה בה ים, של דםלי גש ים  צודי מש יהה  לל ה עה נה גו'. ובה וש יב  בי סה ש  ת אי ם ה' חומנ אג נש ה  ילה לה הש י אל ני אמ ונ (זכריה ב) 
ך לל מל בוד הנ ל כש ת כה אל ש, וש קםדל יר הנ את עי רי קש ני ים. וש דושי רות) וקש קה ים יש ני בה ל אמ כה ים (מי פי יה ים וש אי ים, נה קי זה חמ ים ונ דולי גש
שום ה. מי ים בה רי טש ענ תש ך מי לל מל רות הנ טש ל ענ כה ך, וש לל מל רות הנ טש ל ענ כה ה מי לולה ה כש דה בנ יא לש ך הי שום כה ה. ומי תוכה יס לש ני כש הי

ט. עה ה מש ים בה שי נה אמ תוב, ונ ך כה כה

ן בל יי ר (שמות א) ונ מנ אל נל מו של ן, כש כי סש ב. מי בה ר לי ם ובנ יי פנ י כנ קי תוב נש כה הו של ם, זל כה )חה ן (וש כי סש יש מי ה אי א בה צה ומה
ם, כה חה ך. וש לל מל ת הנ וות תורנ צש ל מי רות של עמטה ה, בנ תורה רות הנ טש ענ קות, בש זה רות חמ עמטה ר בנ טי ענ תש עםה. מי רש פנ נות לש כש סש י מי רי עה
ס ני כה הי ולש ה  כות בה זש י לי די כש בונו  ת רי עמבודנ ן בנ יי ענ ם לש כגלה ם מי כה ר חה הוא יותי ם, של כה חה םאת. וש ז ה הנ מה כש חה בנ ה  ה בה זוכל של
י, חה ת אל ה אל אל רש אל א וש ה נה טה לש מה מו (שמואל-א כ) אי ט, כש לנ תו. ומי מה כש חה יר בש עי ת הה ט הוא אל לנ תוב ומי כה הו של . זל יהה לל אי

תו. מה כש חה יר בש עי ת הה ט הוא אל לנ אן, ומי ף כה ה. אנ מה א שה ה נה טה לש מה אי

ה תורה ל בנ די תנ שש הי ה, לש תורה וות הנ צש עמשות מי ר, לנ כנ םא זה ם ל דה אה הוא. וש ן הנ כי סש מי הנ יש  אי ת הה ר אל כנ םא זה ם ל דה אה וש
י רי המ ה. של בורה גש ה מי מה כש ה חה י טובה ני י אה תי רש מנ אה וש ה. (קהלת ט)  כות בה זש י לי די כםל כש ר בנ בי חנ תש הי י של ני עה יש  אי אותו  כש
ילות, לי ים וש ה יהמי תורה ים בנ לי דש תנ שש מי לו של ת, אי מל י אל יקי די ם צנ אותה ט לש רה ס, פש ני כה הי שות לש ים רש ני םא נותש ם ל אותו עולה בש

א. בה ם הנ עולה ם לה הל ס בה ני כה הי ה לש זל ם הנ עולה ה בה תורה וות הנ צש מי ים בש רי טש ענ תש ומי

ים םא רוצי ל וש יו,  לה ים עה לי כש תנ סש ם מי ינה ם אי דה י אה ני י בש רי המ ים. של עי מה שש ם ני ינה יו אי רה בה זויהה ודש ן בש כי סש מי ת הנ מנ כש חה וש
לו אי ה, וכש זל ם הנ עולה יו בה רה שש ה, אנ תורה י הנ רי בש די יב לש שי קש מנ י של ל מי נו, כה דש מנ לה יו. של רה בה דש יב לי שי קש הנ ולש מו  ר עי בי חנ תש הי לש
בוד ן כה דו, נותי גש נל יו כש נה זש ין אה כי רש מנ י של ה. ומי י תורה רי בש מםענ די שש יך לי רי ן צה ם כי ם גנ דה ל אה כה לו מי פי אמ י. ונ יננ סי ה מי ל תורה בי קי

יך. להל ה' אל ם לנ עה יתה לש יי הש ה ני זל יום הנ תוב, הנ יו כה לה ה. עה תורה בוד לנ ן כה נותי דוש וש קה ך הנ לל מל לנ

ם לו כגלה לה ים הנ מי ענ הה י של יתי אי עון, רה מש י שי בי ר רנ מנ עון. אה מש י שי בי ם רנ ים עי רי בי חמ ים הנ כי יו הולש ד הה חה נו, יום אל דש מנ לה
ה מה יס אה ני כש הי ה, וש ירה בי גש ת הנ אל נו  מל ח מי לנ שה ך  לל מל הנ שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ם. מה כגלה ים מי תוני חש ל תנ אי רה שש יי וש ים,  יוני לש על
גו'. וש לוך  מש י יי ד כי בל ת על חנ גו'. תנ ץ וש רל ה אל זה גש רה לוש  ת שה חנ ר, (משלי ל) תנ מנ אל נל מו של ה), כש חה פש ר שי לומנ (כש ה  קומה מש בי
ם, יי רנ צש מי ם בש הל לה כור של בש רוך הוא הנ דוש בה קה ג הנ רנ הה י, של רי כש נה ר הנ תל י כל ה? זוהי חה פש שי י הנ ה. מי תה רש בי ש גש ירנ י תי ה כי חה פש שי וש
ה, אשונה רי ת בה בל ה יושל תה יש יא הה ם הי יי חה רי ר הה חנ ם. אנ יי חה רי ר הה חנ ר אנ של ה אמ חה פש שי כור הנ ד בש ענ תוב (שמות יא)  כה של

ה. תה רש בי ש גש ירנ זו תי ה הנ חה פש שי ו הנ שה כש ענ וש

ל ה) של לה ה (של מה אה ה, בה חה פש שי ק בנ בה דש ני של ך  לל ך. מל לל א מל רה קש םא ני ה ל ירה בי י גש לי בש ך  לל ר, מל מנ אה עון וש מש י שי בי ה רנ כה בה
ים לנ רושה ת יש י בנ יעי רי יון הה ת צי אםד בנ י מש ילי ר: (זכריה ט) גי לומנ ה וש ירה בי גש ר לנ שי בנ יד קול לש תי עה בודו? וש יפםה כש ה, אי ירה בי גש הנ
ינו אי קום של מה ו בש שה כש ד ענ ב ענ יהה רוכי י הה ע, כי יק הוא נושה די ר, צנ לומנ ע הוא. כש נושה יק וש די צנ ך  יהבוא לה ך  כי לש ה מנ ני הי

יק אותו. יני י, ומי רי כש קום נה מש לו, בי של

ם נו, אותה רש אנ בי מו של מור, כש ל חמ ב ענ רםכי ה, וש אשונה רי יהה בה םא) הה ל י (של ני מור. עה ל חמ ב ענ רםכי י וש ני תוב עה ה כה ל זל ענ וש
הו ם. זל יי רנ צש מי ם בש הל לה כור של בש ת הנ רוך הוא אל דוש בה קה ג הנ רנ הה ה של רה ה זה י עמבודה די ים עובש מי ל ענ ים של תוני חש ים תנ רי תה כש
ר אי יותי דנ ע הוא, הוא ונ נושה יק וש די יהכול צנ בש ים. כי רי בה דש הנ נו  רש אנ י בי רי המ ה, ונ מה הי כור בש ל בש כה תוב (שמות יא) וש כה של
ד צנ ב בנ ינו יושי י אי רי המ ע הוא, של נושה יק וש די ד, צנ חה אל גו כש וש דנ זש יי ו של שה כש ענ ק. וש דל י צל לי יק בש די רוי צנ ו שה שה כש ד ענ י ענ כםל. כי הנ מי
ד בנ אל ד?! נל בה יק אה די צנ ה. הנ של ה קה סוק זל גו'. פה ב וש ל לי ם ענ יש שה ין אי אי ד וש בה יק אה די צנ נו, (ישעיה נז) הנ דש מנ ר. לה חי אנ הה
א רה קש ני ר, של חי קום אנ מה ק בש בנ דש ני ה, וש ירה בי גש ד לנ בנ ד? אה בנ ה אה ש. ומה מה ד מנ בנ א אה לה ד? אל בה ה אה ה זל יות! מנ הש יך לי רי יהה צה הה

ה. חה פש שי

ם, ייש סוד עולה יק יש די צנ תוב (משלי י) וש כה ינו של ני שה ה של י, זל י מורי ני פש ם נוחנ לי עון, אי מש י שי בי רנ ק לש חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ים רי בה דש יך הנ ם, אי עולה ד הה ד עומי חה מוד אל ל ענ ר ענ אומי י של ייש מי ם, וש עולה ד הה ים עומי מודי ה ענ עה בש ל שי ענ ר של אומי י של מי
ים די עומש יק, וש די א צנ רה קש ני ד של חה מוד אל ם ייש ענ הל ם, ובה ה הי עה בש י שי רי המ ד, של חה ר אל בה כםל הוא דה ר לו, הנ מנ ים? אה בי ינשש תש מי
תוב ן כה ל כי ענ ה, וש עה בש שי ל הנ ל כה יים ענ קנ תש הי של לו  אי יו, כש לה יים עה קנ תש ם מי עולה הה של ה. וכש ל זל יים ענ קנ תש ם מי עולה הה יו, וש לה עה

קומות. ה מש מה כנ ים בש רי בה דש ת הנ נו אל רש אנ י בי רי המ ם, ונ סוד עולה יק יש די צנ וש

ת טל שולל ה  ירה בי גש הנ ה  תה יש הה של מו  כש ה,  טה מנ לש של ה  דושה קש הנ ץ  רל אה בה לט  שש לי ה  ידה עמתי זו  הנ ה  חה פש שי הנ נו,  דש מנ לה וש
יב שי הה רוך הוא לש דוש בה קה יד הנ תי עה כםל. וש ה, בנ תה רש בי ש גש ירנ י תי ה כי חה פש ו שי שה כש ענ ה, וש ין בה לי ק יה דל תוב צל כה ה, של אשונה רי בה
ה. ירה בי גש ת הנ חנ מש שי ך וש לל מל ת הנ חנ מש ר, שי י אומי וי ה? הל חה מש שי יא הנ י הי ל מי ז של אה ה, וש אשונה רי בה ה כש קומה מש ה לי ירה בי גש ת הנ אל
ג וי דנ זש הי שוב לש י תה ה, כי ירה בי גש ת הנ חנ מש שי נו. וש רש מנ אה י של פי ה כש חה פש שי ן הנ ד מי רי פה יי וש ה  יב אותה יהשי שום של ך, מי לל מל ת הנ חנ מש שי

גו'. יון וש ת צי אםד בנ י מש ילי תוב גי כה הו של ך. זל לל מל ם הנ עי

ה םאת? זל ה ז ה זל יות! מנ הש לי יך  רי יהה צה ם הה כל ה לה תה יש הה וש ם.  ת עולה קנ חג ם לש כל םאת לה ה ז תה יש הה תוב וש ה, כה אי םא רש ב
יו גותה הה נש ל הנ ת כה יס אל ני כש מנ ך, של לל מל ת הנ רנ זי את, גש רי קש ם ני ת עולה קנ קום חג קום ומה ל מה כה ם. בש ת עולה קנ חג נו, לש רש מנ אה של
ק קנ חה ם וש שנ זו רה םאת הנ ז אי. בה דנ ם ונ ת עולה קנ ד. חג חה ר אל אוצה כםל בש יר הנ תי סש מנ מו של ם, כש יר אותה תי סש ה ומנ זל קום הנ מה בנ

לו. ים של מוני טש מנ ל הנ ת כה אל לו וש ים של זי נה גש ל הנ ת כה אל

י רי המ ה, ונ ך זל אי כה דנ ם, ונ יכל שםתי פש ת ננ נו אל ענ נו. תש רש אנ בי מו של יוק, כש די שור בש עה ש. בל חםדל שור לנ עה י בל יעי בי שש ש הנ חםדל בנ
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ר. חי יום אנ ר מי י יותי יעי שי תש הנ יהה מי תי ה ושש ילה כי אמ ך  שום כה ר, ומי בה דה לוי הנ תה ש  פל נל י בנ רי המ אי. של דנ ם ונ יכל שםתי פש ר ננ מנ אל נל
ה. ך זל כה קומו, וש מש ד בי חה ל אל כה ד, וש חה ר אל בה ה דה זל ה וה זל ה, וש פל כםל יה הנ ר, וש חי ן אנ ול גה ר בש מנ אל ה נל זל ר הנ בה דה הנ ב של ל גנ ף ענ אנ וש

ה, יונה לש על ם הה אי ים בה לויי ם תש מות, כגלה עולה ל הה ה של יחה לי סש ל הנ כה אור וש ל הה כה ה וש חה מש שי ל הנ ה כה זל יום הנ נו, בנ דש מנ לה וש
ד ה, ענ חה מש שי אור ובש ים בש ירי אי אורות, ומש ם מש ל אותה ים כה ירי אי ז מש אה ה, וש נה מל ים מי אי יוצש ים וש עי נות שופש יה עש מנ ל הנ כה של

ם. יכל שםתי פש ת ננ נו אל ענ ן תש ל כי ענ ה, וש עמשל םא ננ ין ל די הנ אור, וש ים בש אי צה מש ים ני יני די ם הנ ל אותה ז כה אה ם. וש שי בנ תש כםל מי הנ של

דוש קה בנ רו  פש כה ד של ם ענ צה רש אנ ל מי אי רה שש יי לו  םא גה ה - ל נה שש מי גוף הנ מי ה  ר אותה אי בי נו  י מורי רי א, המ בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ר חי סוק אנ ר. פה מנ אל י נל רי המ י, ונ שנ ן יי בל נו) בש ה (לה לה חמ םא ננ ל ד וש וי דה ק בש לל חי נו  ין לה תוב (שמואל-ב כ) אי כה הוא, של רוך  בה
תוב כה מו של א, כש רה קש ד ני וי ית דה אי, בי דנ ה ונ ך זל ר לו, כה מנ ד. אה וי ך דה יתש ה בי אי תוב (מלכים-א יא) רש כה ה, של ל זל אנו ענ צה מה
כו ר. לש אי פה י אמ תי רש אנ פש ית תי ר (שם ס) ובי מנ אל נל של מו  עמקםב, כש ית ינ אור ה'. בי ה בש כה לש ני וש כו  עמקםב לש ית ינ (ישעיה ה) בי
ם עי בו  ענ  עמשי תנ שש הי לש ה  זל הנ ן  גה הנ ת  אל ע  טנ נה וש ן,  גה הנ ת  אל קות  שש הנ לש ן  דל עי מי א  יםצי ר  הה נה וש תוב  כה של ה',  אור  בש ה  כה לש ני וש

ים. רויי ם שש בו הי ים, של יקי די צנ הנ

תוב כה ם. וש יכל שםתי פש ת ננ ם אל יתל ני עי גו' וש ים הוא וש פגרי כי ה יום הנ זל י הנ יעי בי שש ש הנ חםדל שור לנ עה ך בל תוב אנ נו, כה דש מנ לה
ט, עי מנ א לש ה בה ר לו, זל מנ אן? אה ה כה ה הוא רוצל ך, מנ תוב אנ כה ה של גו'. מנ י וש יעי בי שש ש הנ חםדל ם בנ ת עולה קנ חג ם לש כל ה לה תה יש הה וש
ך יות אנ הש לי יך  רי יהה צה הה שור, וש עה בל ך  ך) אנ ר כה חנ ר (אנ מנ ש, אה חםדל ה לנ עה שש תי ם בש יכל שםתי פש ת ננ ם אל יתל ני עי ר וש מנ אה ן של יוה כי של

לוי. ר תה בה דה שור הנ עה בל שור! של עה

יו צש ק, חל לי - חי ך  אנ ינו  ני שה ם, וש יכל תי בה אםר מי שש יתו  בי שש אשון תנ רי יום הה בנ ך  ך, (שמות יב) אנ ם כה ר לו, אי מנ אה
יו צש חל ה) וש ילה כי אמ ה (בנ אכה לה מש סור בי יו אה צש חל מםר של ש, אל חםדל שור לנ עה ך בל אן אנ ף כה ר. אנ תה יו מג צש חל ץ וש מי ת חה ילנ כי אמ סור בנ אה
ך, ילה אי יום וש צות הנ חמ א מי לה א אל צה מש םא ני נוי ל י עי רי המ לוי, של ה תה ם זל יכל שםתי פש ת ננ ם אל יתל ני עי וש אן בי ף כה ר לו, אנ מנ ר. אה תה מג

ם. יכל שםתי פש ת ננ ם אל יתל ני עי וש ק בי לי ך חי ה הוא אנ יהפל וש

ר פי כנ א יש לה יות! אל הש יך לי רי יהה צה ם הה יכל לי ר עמ פי כנ גו'. אמ ם וש יכל לי ר עמ פי כנ ה יש זל יום הנ י בנ תוב כי ר, כה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ת קות אל שש הנ כםל ולש ת הנ וות אל רנ ר לש בל ל עי כה ה לש זל יום הנ קות בנ שש הנ נות לש יה עש ענ מנ שופי ל של יובי ת הנ יל אל לי כש הנ ם - לש יכל לי עמ

ין. די ם הנ יכל לי לט עמ שש םא יי ל רו, וש הה טש י ה' תי ני פש תוב לי כה ה, של זל יום הנ ם בנ כל רש הל טנ ם, לש כל ר עמבורש לומנ ם, כש יכל לי ה עמ זל כםל. וש הנ

םא ל ם של ר אותה הי טנ ה לש רוצל וש ם  הל ה בה צה רנ תש הוא הי רוך  בה דוש  קה הנ ל של אי רה שש יי ם  יהל רי שש ר, אנ מנ ה אה הודה יש י  בי רנ
ם יכל לי י עמ תי קש רנ זה תוב, (יחזקאל לו) וש םא כה ב יד לה תי עה לל לו. וש יכה הי יהדורו בש לו וש יכה י הי ני יו בש הש יי י של די א, כש טש ם חי הל א בה צי מה יי

גו'. ים וש הורי ם טש יי מנ

דוש קה א הנ רה בה ה של עה שה ינו, בש ני ה'. שה יך  אתי רה ים קש קי עממנ מנ עמלות מי מנ יר הנ ח, (תהלים קל) שי תנ ה פה הודה י יש בי רנ
יד תי ה?! עה זל ם הנ דה אה םא הה ר בש ה לי צל רש יו: תי נה פה ה לש רה מש ה. אה תורה ך בנ לנ מש ם. ני דה םא אה ר בש ה לי צה ם, רה עולה ת הה רוך הוא אל בה
ל יך, כה נל פה עממםד לש ל לנ םא יוכנ ם ל עולה י הה רי יו, המ עמשה מנ ה לו כש עמשל ם תנ יך. אי נל פה יז לש גי רש הנ יד הוא לש תי עה יך וש נל פה םא לש ט חמ הוא לנ

ם? יי פנ ך אנ רל נון אל חנ חום וש ל רנ י (שמות לד) אי אתי רי קש ם ני נה חי י לש כי ה: וש ר לה מנ יש. אה אי ן אותו הה כי של

ם דה םא אה ר בש ה לי י רוצל ני ה: אמ שובה תש ה לנ ר לה מנ ה. אה שובה א תש רה ם, בה עולה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה בה ם של רל טל וש
ה עה ל שה כה ם. ובש יהל לי ר עמ פי כנ ם ולש יהל אי טה ת חמ זםב אל עמ ה לנ ידה י עמתי יי הש תי ם, של יהל אי טה חמ ך מי יהשובו לה של כש ת של נה ל מש ם, ענ עולה בה
הוא, רוך  בה דוש  קה ה לנ בה שה זו  ה הנ שובה תש ם, הנ יהל אי טה חמ ים מי בי ים שה שי נה אמ של ים, וכש שי נה אמ ה לה ינה מי ה זש שובה תש ה הנ עה שה וש

או. טש חל ר מי הה טש ם ני דה אה ים, וש מי שש בנ תש ם מי כגלה ים, וש עי נה כש ים ני יני די הנ כםל, וש ל הנ ר ענ פי כנ הוא מש וש

ך לל מל י הנ ני פש ב לי שה ר, של מנ ק אה חה צש י יי בי אוי. רנ רה כה זו  ה הנ שובה תש ס לנ נה כש ני ה של עה שה או? בש טש חל ם מי דה ר אה הה טש י ני תנ מה
יך ה'. אתי רה ים קש קי עממנ מנ תוב מי כה הו של ב. זל לי ק הנ עםמל ה מי לה פי ל תש לי פנ תש יון ומי לש על הה

ים אי ה יוצש זל ר, ומי אי בש ק הנ הוא עםמל ה, וש לה עש מנ נוז הוא לש קום גה יך ה', מה אתי רה ים קש קי עממנ מנ ר, מי מנ א אה בה י אנ בי רנ
יו, אה טה חמ ר מי הי טה הי שוב ולש ה לה רוצל י של ומי ה.  שובה א תש רה קש ני ים  קי ערמה ק הה עםמל אותו  וש ר,  בל עי ל  כה לש נות  יה עש ומנ ים  לי חה נש

יך ה'. אתי רה ים קש קי עממנ מנ תוב מי כה הו של רוך הוא. זל דוש בה קה םא לנ ר קש יך לי רי ה הוא צה זל ק הנ עםמל הה מי

ש קי בנ יו ומש לה ר עה פי כנ ן מש כםהי הנ , וש חנ בי זש מי ל הנ נו ענ בה רש יב קה רי קש בונו ומנ י רי ני פש א לי ם חוטי דה יהה אה הה ה של עה שה נו, בש דש מנ לה
ים עי שופש נות של יה עש מנ כות בש רה ה בש יקה רי ה מש שובה תש הנ וש ים,  מי שש בנ תש ים מי יני די הנ וש ים,  מי חמ ים רנ רי עורש תש יו, מי לה עה תו  שה קה בנ

או. טש חל ר מי הה טש ם ני דה אה הה ד, וש חה אל ים כש כי רש בה תש אורות מי מש ל הנ כה ים, וש אי יוצש וש

ם הל בה ר  טי ענ תש הי של ה,  לה עש מנ לש דושות  קש רות  עמטה ים,  רי תה כש ה  רה עמשה יא  הוצי הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ה,  אי רש םא  ב
ה רה ה ייש עמשה ד זל גל נל רוד. כש ם פי ין שה אי ת, וש לל חל גנ ה בש חוזה אמ ת הה בל הל לש שנ ה הוא, כש ם זל הי ם, וש ה הי הוא זל ם, וש הל ש בה בי לנ תש ומי
ן ל כי ענ ה, וש מה כש את חה רי קש ני ה של דושה ה קש רה ל עמטה ן של פםרל צי ת הנ מנ זגהמ ים בש חוזי ם אמ הי ה, וש טה מנ ים לש דושי ם קש ינה אי ים של רי תה כש

מות. כש או חה רש קש ני

ד חה אל לש ט  רה פש ם,  יי רנ צש מי בש בו)  אמ שש (ני או  מש טש ני ם  כגלה וש ם,  עולה לה דו  יהרש לו  לה הנ מות  כש חה הנ י  יני מי ת  רל עמשל נו,  דש מנ לה וש
ים רי צש מי הנ של ם. וכש עולה י הה ני ל בש ל כה ים ענ פי שה ים כש רי צש מי עו הנ ם יהדש הל ים, ומי פי שה י כש יני ם מי ם הי כגלה ם, וש עולה ט בה שי פנ תש הי של
ים עושי ים, וש חי בה ים זש חי זובש ים, וש בוהי גש ים הנ רי הה ה לל דל שה ים לנ אי יוצש יו  ם, הה יהל עמשי מנ ם לש יהל פי שש כי נוס בש עמשות כי לנ צו  רה
ם יהל לי ים עמ מי שה לו, וש לה גגמות הנ ים בנ סי נש כנ ם מש דה ר הנ אה לו, ושש לה גגמות הנ יב הנ בי ם סש דה ים אותו הנ בי סובש ץ, ומש רל אה גגמות בה
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ים בי רש קה תש ים ומי סי נש כנ תש ים מי עי רה ים הה יני מי ם הנ אותה ים, וש עי רה ים הה יני מי ם הנ אותה ם לש יהל נותי בש רש ת קה ים אל יבי רי קש ר, ומנ שה בה
ר. הה אותו הה ם בש מה ים עי סי יש פנ תש ד, ומי חה אל כש

ה נו מנ יש הנ ם. וש יהל רי חמ ים אנ יו טועי הה ם, וש הל דו מי מש לה ם, וש הל ים לה בי רש קה תש יו מי ם, הה הל ים לה די בה עש שג יו מש הה ל של אי רה שש יי
חו עוד בש זש םא יי ל תוב וש כה גו'. וש ן וש ענ ננ ץ כש רל ה אל עמשי מנ עמשו וכש םא תנ ה ל ם בה תל בש שנ ר יש של ם אמ יי רנ צש ץ מי רל ה אל עמשי מנ תוב, כש כה של
ם דה ים אותו הנ ני מש זנ יו מש הה ה וש דל שה י הנ בי ל גנ ם ענ הל ים לה יבי רי קש יו מנ הה ה של עה שה נו, בש דש מנ גו'. לה ים וש ירי עי שש ם לנ יהל חי בש ת זי אל
ם כגלה ים,  ירי עי שש הנ מו  כש ם  ים אותה רואי וש ים,  עי רה ים  יני מי ם  ל אותה כה ים  סי נש כנ תש מי יו  הה ם,  יהל נותי בש רש קה ים  יבי רי קש ומנ

ים. ם רוצי הי ה של ם מנ הל ים לה יעי ר, ומודי עה שי ים בש אי לי מש

ר סי םא חה ה ל ר, זל מנ הו. אה שי מג יש יו ונ בי ק אה חה צש ל יי עמקםב אל ינ ש  גנ יי ק? (בראשית כז) ונ חה צש יי תוב בש ה כה ה, מנ אי םא רש ב
ך רנ כםל הוא בי ץ, בנ רל אה י הה ני מנ שש י, ומי י יוסי בי ר רנ מנ ץ. אה רל אה ל הה ל ענ נוזי ם של יי מנ שה ל הנ טנ א מי לה ר), אל עורי תש םא מי אן ל (כה
ת מנ םא זגהמ ל ץ, וש רל אה י הה ני מנ שש יך ומי רי ה, צה ת זל יר אל עמבי הנ י לש די כש ר, של מנ ר. אה עה ם שי ה אותו עי אה י רה ם? כי ענ טנ ה הנ אותו. מה

זו. ה הנ מה זגהמ ת הנ רל ים, עובל רי בש חנ תש ץ מי רל אה ד הה גל ם ומל יי מנ שה ל הנ טנ של ץ, וכש רל אה ל הה יא של ה הי מה י זגהמ רי המ ץ, של רל אה הה

תוב כה ה של הוא מנ הו  ים, זל דושי ם קש ינה אי ים של תוני חש תנ ים הנ רי תה כש ם הנ ל אותה רון של חמ אנ יהיא, הה י חי בי ר רנ מנ אה
שות פש ה, ננ הודה י יש בי ר רנ מנ ק אה חה צש י יי בי ר רנ מנ נו, אה דש מנ לה כםל. של ל הנ י של ירי עמשי הו הה זל ים, וש תי מי ל הנ ש אל דורי (דברים י) וש

ם. עולה י הה יקי זי ם מנ לו הי ים אי עי שה רש הה

ע רה יפםה הה נםם? אי יהי גי ש הנ נל יפםה הוא עם ם, אי עולה ים בה יקי זי ים מנ עמשי ננ ים של עי שה רש ך טוב לה ם כה י, אי י יוסי בי ר רנ מנ אה
ה עה שה ים בש עי שה רש שות הה פש ים. ננ רי בה דש ת הנ נו אל רש אנ י בי רי המ ינו, ונ ני ך שה יהיא, כה י חי בי ר רנ מנ הוא? אה ם הנ עולה ם בה הל יד לה תי עה של
ם אותה ים  יסי ני כש ומנ נםם,  יהי גי בנ ם  יסה ני כש הנ ולש ם  דה גש נל כש ים  ני מש דנ זש מי ים  קי חג הנ י ש רי שומש ה  מה כנ ם,  עולה הה ן  מי ים  אי יוצש של
ת ים אל עי טש ומנ ם,  עולה ים בה טי שוטש ומש ים  כי הולש וש ם,  מה עי ים  גי וש דנ זש מי ך  ר כה חנ נםם. אנ יהי גי בנ יום  ל  כה ים בש יני די ה  לשה שש בי
ים) דוני ני (וש ים  אי מה טש ני וש נםם,  יהי גי ם לנ ים אותה יבי שי מש ך  ר כה חנ ה. אנ שובה תש ם הנ יהל ני פש לי ה מי מה תש סש ני ם של אותה ים לש עי שה רש הה

ל יום. כה ך בש כה ם, וש שה

גוף ל הנ ת של ענ תולנ ת הנ ים אל רואי ם, וש יהל רי בש קי ים לש ירי זי חמ ם, מנ עולה ם בה מה ים עי טי שוטש ם ומש מה ים עי כי הולש ר של חנ אנ
ם, יהל פי שש כי ים בש פי שש כנ רות ומש בה קש ית הנ בי ים לש כי יו הולש ים הה פי שש כנ ם מש אותה ם, וש יהל לי ים עמ לי בש אנ תש ר ומי שה בה ת הנ ת אל רל קל ננ מש
ר, בל אותו קל יר לש עי שה ים אותו הנ יסי ני כש ך מנ ר כה חנ ד. אנ חה יר אל עי יו שה נה פה ים לש חי זובש ם, וש דה אה ל הה ד של חה ם אל לל ים צל עושי וש
ז אה ר, וש בל קל יות הנ וי ע זה בנ רש אנ לש ים אותו  יסי ני כש ים, ומנ די דה ה צש עה בה רש אנ לש ים) אותו  יגי הי נש ים (מנ רי בש שנ ם מש לל צל ת אותו  אל וש
ים יסי ני כש ש, ומנ פל נל הנ ה  ים אותה יאי בי ים, ומש עי ים רה יני ם מי אותה וש ים  נוסי ם כי ים אותה סי נש כנ ם, ומש יהל פי שש כי ים בש פי שש כנ מש

ם. מה ים עי רי בש דנ ר ומש בל קל לנ

ם שה פש דוש. ננ ם קה ים. גופה דושי ם קש י כגלה רי המ א, של בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ים בה יקי די צנ י הנ רי שש ק, אנ חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ה, הודה י יש בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה ה. של לה עש מנ לש מו של ן כש גות הי רה לש דש ים. שה שי דה ש קה ם קםדל תה מה שש ה. ני דושה ם קש ה. רוחה דושה קש
לש ה, שה אי םא רש יון). ב לש אשון (על רי ם הה דה ל אה ה) של יונה לש ה (על מה שה י נש יהה, זוהי ש חנ פל ץ נל רל אה א הה תוב (בראשית א) תוצי כה

ה. מה שה ן - נש הל ה מי יונה לש על הה ה. וש מה שה , נש ש, רוחנ פל ת - נל חנ אנ קו כש בש דש ני ן, וש גות הי רה דש

ים יקי רי - מש זו  הנ ש  פל נל ם בנ דה ה אה כה ש. זה פל נל הנ ה מי יונה לש על ש  פל נל ייש  ש, וש פל נל ים ייש  שי נה אמ ל הה כה י, בש י יוסי בי ר רנ מנ אה של
ם דה ר אה עורי תש ז מי רום. אה מה ינו רוחנ מי לי ה עה רל עה ד יי תוב (ישעיה לב) ענ כה הו של . זל את רוחנ רי קש ני ת של חנ ה אנ רה יו עמטה לה עה
ים אותו רי טש ענ רוחנ - מש ה הה אותה ם בש דה ה אה כה דוש. זה קה ך הנ לל מל י הנ ימוסי ני ל בש כי תנ סש הי ה, לש יונה לש ת על רל חל רות אנ עורש תש הי בש

. לוהנ ת אל מנ שש את ני רי קש ני ה, של מה שה א נש רה קש ני כםל, של ל הנ כולי יון של לש דוש על ר קה תל כל בש

תוב (קהלת ד) כה ה של זל סוק הנ פה ך, הנ לל מל למםה הנ ל שש רו של פש ל סי סודות של תוך הנ סודות, בש סוד הנ נו בש דש מנ לה וש
תו ר מי בה כש א של לה תו? אל ר מי בה כש ה של מה ים, לה תי מי ת הנ י אל ני חנ אמ בי שנ תוב וש כה ן של יוה תו, כי ר מי בה כש ים של תי מי ת הנ י אל ני חנ אמ בי שנ וש

ם. בונה ת רי עמבודנ ה בנ זל ם הנ עולה בה

םא ל ים של יקי די ם צנ אותה כו  זה ד (של חה ים, אל יקי די צנ הוא לנ רוך  בה דוש  קה ה הנ שה ים עה דורי ה מש לשה תוב, שש ם כה שה וש
ם עולה ים בה צויי ה ומש זל ם הנ עולה הה קו מי לש תנ סש םא הי ל ים של יקי די צנ ם הנ שות אותה פש ננ יך) לש רי ך צה כה ה, וש זל ם הנ עולה הה דו מי בש אל נל
ים כי הולש וש ה,  לה פי ם תש יהל לי ים עמ לי לש פנ תש ם מי ר, הי ענ צנ ים בש בי ים יושש יי חנ ם הנ אותה וש ים,  מי חמ רנ יך  רי ם צה עולה הה של ה. וכש זל הנ
רוחות ם  שה של ץ,  רל אה הה ל  של ן  דל עי הה ן  גנ לש ים  סי נה כש ני וש ים  רי עורש תש ומי רון,  בש חל י  ני שי יש ם  אותה לש ר  בה דה הנ ת  אל ים  יעי ומודי
ם צונה ת רש ה אל רוך הוא עושל דוש בה קה הנ ה, וש רה זי ים גש רי גוזש ם, וש מה ים עי עמצי יה תש רות אור, ומי טש ענ שות בש לגבה ים מש יקי די צנ הנ

ם. עולה ל הה ס ענ חה וש

ת קל לל תנ סש םא מי זו ל ש, וש פל את נל רי קש ני זו  ים, וש יי חנ ל הנ ן ענ גי הה ה לש זל ם הנ עולה אות בה צה מש ים ני יקי די צנ שות הנ פש ן ננ אותה וש
רו מש אה של הו  זל וש דור.  הנ ל  ענ ן  גי הה ולש ת  ענ דנ לה וש ל  כי תנ סש הי לש י  די כש ה  זל הנ ם  עולה בה צויהה  ומש ה,  זל הנ ם  עולה הה ן  מי ת)  דל בל אל (נל
ש פל נל ה הנ תה רש כש ני תוב וש כה ה, של זל ץ הוא בה רל אה בה ים של עי שה רש ש הה נל עם ם. וש עולה ל הה עמרו של צנ ים בש עי ים יודש תי מי הנ ים, של רי בי חמ הנ

. יהה מל ענ יא מי הי הנ

מו ים, כש די בה כש ני ים  יוני לש ים על דורי הוא מש רוך  בה דוש  קה ה הנ שה עה ץ, בו  רל אה בה ן של דל עי ן הה גנ י הוא  ני שי דור הנ מה הנ וש
יחות רי ים וש בי עמשה נות ונ ילה אי בון, וש שש ם חל הל ין לה אי ים של ני וה י גש ני שש לות בי יכה הי יון, וש לש על ם הה עולה הה מו של ה וכש זל ם הנ עולה הה של
ה רוחנ ל אותה דור של מה הנ ים, וש יקי די צנ ם הנ ל אותה רוחנ של את הה רי קש ני ה אותו של ה שורל זל קום הנ מה ל יום. ובנ כה ים בש עולי של
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יון. לש ם על ל אותו עולה מו של ה, וכש זל ם הנ עולה ל הה מו של ד כש בה כש בוש ני לש ת בי של בל לנ תש רוחנ מי ל רוחנ וש כה ה, וש בו שורה של

יונהה לש ה על גה רש ה דנ ת אותה נל דל ענ תש ם מי שה ים, של יי חנ רור הנ א צש רה קש ני יון של לש דוש על דור קה י, אותו מה ישי לי שש דור הנ מה הנ
ל ה' ענ ג  ננ ענ תש ז תי נח) אה (ישעיה  תוב,  כה יהה  לל עה יון.  לש על ג הה נל עם בה ג  ני ענ תש הי לש ה  קה בי דש זו  וש ה,  מה שה נש את  רי קש ני ה של דושה קש

גו'. יך וש תי בש כנ רש הי וש

ן גי הה ם לש עולה את בה צי מש ני ש של פל נל ה הנ ים, אותה אי כה ים זנ יקי די ם צנ אותה ים וש מי חמ ם רנ עולה יך הה רי צה ה של עה שה נו, בש דש מנ לה וש
ה יעה ומודי ת  רל טל ענ תש ומי ה  עולה רוחנ  הה וש  , רוחנ לה ה  יעה ומודי ם  עולה בה ת  טל שוטל ומש ת  כל הולל וש ה  עולל ש  פל נל הנ ם,  עולה ל הה ענ
ה, טה מנ ה לש לה עש מנ ת מי דל ז יורל ם. אה עולה ל הה הוא ענ רוך  בה דוש  קה ס הנ ז חה אה הוא, וש רוך  בה דוש  קה ה לנ מה שה נש הנ ה, וש מה שה נש לנ

ש. פל נל ה לנ יעה רוחנ מודי הה , וש רוחנ ה לה יעה ה מודי מה שה נש הנ וש

וות חמ תנ שש הי םא לש ב גות לה וש דנ זש מי ד של ד, ענ חה אל רות כש טש ענ תש רות ומי בש חנ תש ם מי ש, כגלה חםדל םאש  ר ת וש בה שנ ת וש בה ל שנ כה ובש
תו בנ שנ ת בש בה י שנ די שו ומי דש חה ש בש י חםדל די יהה מי הה תוב (שם סו) וש כה הו של ן. זל קומה מש רות לי ך חוזש ר כה חנ אנ יון. וש לש על ך הה לל מל לנ

גו'. ר וש שה ל בה םא כה יהב

ם, יהל רי בש ל קי ים ענ ים ובוכי יקי די צנ שות הנ פש ננ ים לש יעי ים ומודי כי ים הולש יי חנ הנ ים, וש מי חמ יך רנ רי ם צה עולה הה ה של עה שה ובש
שות פש ת ננ ים אל רי עורש ז מש ש, אה פל נל ש בש פל ק נל בי דה הי ם לש צונה ים רש מי י שה ם? כי ענ טנ ה הנ ם. מה הל יענ לה הודי ים לש אויי רש ם של אותה
ים סי נה כש ם ני כגלה ם. וש עולה ר הה ענ ת צנ ם אל הל ים לה יעי רון, ומודי בש י חל ני ישי ים לי טי שוטש ים ומש כי הולש ים וש סי נש כנ תש ים, ומי יקי די צנ הנ
ים כי אה לש מנ ן  יהל יני בי ים  כי ן, הולש דל עי ן  גנ בש רות  טש ענ תש מי של רוחות  ן  אותה וש  . רוחנ לה ים  יעי ומודי ן  דל עי הה ן  גנ ח  תנ פל אותו  לש
דוש קה הנ ים, וש יי חנ ל הנ ים ענ מי חמ ים רנ שי קש בנ ם מש כגלה "ה, וש בה קה ה לנ יעה ה מודי מה שה נש הנ ה. וש מה שה נש ים לנ יעי ם מודי כגלה ים, וש יוני לש על

גו'. תו וש ר מי בה כש ים של תי מי ת הנ י אל ני חנ אמ בי שנ למםה, וש ר שש מנ ה אה ל זל ענ ם. וש עמבורה ם בנ עולה ל הה ס ענ רוך הוא חה בה

יענ ר מודי ענ צנ א, הנ בה י אנ בי ר רנ מנ נו. אה ט לה רה ים פש תי מי לנ יענ  הודי לש ענ  יודי י של מי ם ייש  י אי ני הנ מי יהיא, תש י חי בי ר רנ מנ אה
ים, רי בה קש מוך לנ ה סה תורה ת הנ ים אל יאי ה, מוצי ת זל יר אל כי מנ י של ין מי אי ה של עה שה י בש רי המ ם. של הל ה לה יעה ה מודי תורה ם, הנ הל לה

ם. הל יענ לה ה מודי ז דומה אה קום, וש אותו מה ה לש תה לש ה גה ל מה ה ענ תורה ל הנ ים ענ רי עורש תש ם מי הי וש

ם. הל לה יענ  הודי ים לש עי םא יודש ל ים וש אויי םא רש ים ל יי חנ הנ ר, וש ענ צנ ם בש עולה י הה רי המ ים של עי ם יודש הי י, וש י יוסי בי ר רנ מנ אה
ב לי ים בש ים ובוכי בי ם שה דה י אה ני ם בש קום. אי אותו מה ה לש תה לש גה ה וש תה לש קש ה ני תורה הנ ל של ים ענ חי ם צווש ה כגלה עה שה ה  אותה בש
י ני שי יש ם  אותה לש ים  יעי ומודי ים  מי חמ רנ ים  שי קש בנ ומש ים  סי נש כנ תש מי ם  כגלה ז  אה הוא,  רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש לי ים  בי שה וש ם  לי שה

נו. רש מנ אה מו של ן, כש דל ן עי גנ בש רוחנ של ים לה יעי ים ומודי סי נה כש ני רון, וש בש חל

יק רי ים לה סי נש כנ תש ם מי כגלה ם! של הל ם - אוי לה עולה ר הה ענ ל צנ כות ענ בש לי וש ש  קי בנ ם לש לי ב שה לי ים בש בי םא שה ם ל ם הי אי וש
יר) כי זש הנ (לש ש  די חנ לש ים  אי בה ם  כגלה וש ה?  שובה תש י  לי בש ם  יהל די יש ל  ענ לות  גש לי ה  דושה קש הנ ה  תורה לנ ם  רנ גה י  מי ים:  רי אומש וש
כםל ר, (הנ מנ א אה בה י אנ בי ם. רנ יהל ני פש ה לי שה קה ש בנ קי בנ ית לש ני עמ י תנ לי ה ובש שובה י תש לי ם בש שה כו לש לש ל יי ך אנ שום כה ם. מי יהל אי טה חמ
ז ר, אה ר יהתי ענ צנ ב בש ם יישי עולה הה ד של בנ לש אותו יום, ובי ת ובש חנ לו אנ פי ר, אמ מנ י אה י יוסי בי יות. רנ ני עמ לש תנ י שה לי לש) בש ל שה ענ

ם. עולה ל הה ים ענ מי חמ ש רנ קי בנ ים לש גי וש דנ זש ם מי כגלה

יהה הה ב, וש לה גוש חה עו בש גש ך. פה רל דל א בנ יסה י יי בי רנ יהה וש קי זש י חי בי ים רנ כי יו הולש ד הה חה ה, יום אל הודה י יש בי ר רנ מנ נו, אה דש מנ לה
בו, יהשש עוד של ע. בש רנ קש ני ה של ר תורה פל ל סי ר) של של ל (קל קי יהה מנ א הה יסה י יי בי י רנ ידי רות, ובי בה קש ית הנ בי מוך לש בו סה ב. יהשש רי חה
ים יי חנ הנ אן, או של כה ה לש תה לש ה גה תורה י הנ רי ר. המ ענ צנ צוי בש ם מה עולה י הה רי המ ח: אוי אוי! של ונ צה ם וש יהל ני פש ד לי חה ר אל בל ש קל ענ רה

א. יסה י יי בי רנ יהה וש קי זש י חי בי עו רנ זש עש דנ זש ם! הי תה תורה ה בש בושה נו בש ייש אותה בנ ינו ולש לי חםק עה צש או לי בה

יהה ת הה חנ ם אנ ענ פנ ה. של תורה ר הנ פל סי י לש תי רש עורנ תש י הי רי המ ת, ונ י מי ני ר לו: אמ מנ ה? אה תה י אנ יהה, מי קי זש י חי בי ר רנ מנ אה
רון, בש י חל ני שי ל יש נו אל מש דנ קש י הי רנ בי חמ י ונ ני אמ ה, ונ ר תורה פל ם סי נו עי ר אותה עורי ים לש יי חנ אן הנ כה או לש ר, ובה ענ צנ ב בש ם יושי עולה הה
ם אותה ינו  ני פה לש יאו  בי הי ה של ר תורה פל סי אותו  ם, של יהל ני פש א לי צה מש ני ים,  יקי די צנ ם רוחות הנ ן עי דל ן עי גנ בש רו  בש חנ תש הי של וכש
ת ענ שםסנ ל (ויקרא יא) וש סוק של פה אותו  ה בש רה תי א"ו יש ה וה אה צש מש ני ל של ך, ענ לל מל ם הנ שי ר בש קי שנ סול ומש יהה פה ים הה יי חנ הנ
ים רי בי חמ ת הנ אל י וש חו אותי דה ם, וש יהל לי אמ םא יהשובו  ל ך, של לל מל ם הנ שי בש רו  קש שי יל וש הואי רו, של מש אה סות. וש רה י פש תי ע שש סנ של

ה. יבה שי יש ית הנ בי י מי לי של

ר זה עה לש י אל בי ר רנ עורי תש ז הי אה א, וש בה א סה נונה מש ב הנ ל רנ רו של פש ת סי יא אל בי הי ך וש לנ ם הה יהל יני יהה בי הה ד של חה ן אל קי זה ד של ענ
אותו נו, ומי לה ירו  תי ז הי אה ם. וש עולה א הה פה רש ני ם, וש יהל לי ן עמ דל ן עי גנ בש ש  קי ובי ך  לנ הה נו, וש מה בור עי יהה קה הה עון, של מש י שי בי ן רנ בל
רון, בש י חל ני שי י יש ני פש עממםד לי ר לנ עורי תש יי י של ין מי יו, אי בי אה ן לש תנ ני ה וש זל רות הנ בה קש ית הנ בי ר מי זה עה לש י אל בי ת רנ אל עללו  הל יום של
נו רש מנ ם, אה כל מה ה עי ר תורה פל ם סי עי ינו  לי ם אי אתל ו בה שה כש ענ י. וש רנ בי ת חמ אל י וש חו אותי דה יום של הנ אותו  ים מי די נו פוחמ אה של
י ני שי יש ת  מל י אל יקי די צנ ם  אותה לש יענ  הודי ים לש די ינקש י  מי נו:  רש מנ אה נו, של עש זנ עש דנ זש ן הי ל כי ענ וש ר.  ענ צנ צוי בש ם מה עולה י הה רי המ של
ר, ענ צנ ם בש עולה ין הה לום אי שה ס וש יהה, חנ קי זש י חי בי ר רנ מנ ה. אה ר תורה פל ל סי ק של לל ם אותו חי א עי יסנ י יי בי ט רנ מנ שש רון? ני בש חל

ך. כה אנו לש םא בה נו ל אה וש

ינו ם אי עולה ם, הה עולה ים בה אי צה מש םא ני ים ל יקי די צנ ה של עה שה אי בש דנ רו, ונ מש כו. אה לש הה א וש יסה י יי בי רנ יהה וש קי זש י חי בי מו רנ קה
ל צל ים אי כי ה הולש מה לה ר,  טה מה ת הנ אל יך  רי צה ם  עולה הה ה של עה שה א, בש יסה יי י  בי ר רנ מנ ים. אה תי מי יל הנ בי שש א בי לה יים אל קנ תש מי
ן. דל עי פור הה ף צי ננ יתה כש אי םא רה אן ל ד כה ר לו, ענ מנ סור? אה אה ים, וש תי מי ל הנ ש אל דםרי תוב (דברים יח) וש י כה רי המ ים, ונ תי מי הנ
ים אי צה מש ני ה של רה ה זה י עמבודה די ים עובש מי ענ ם מי הי ם של עולה י הה עי שש ם רי הי ים. של תי מי ל הנ א אל קה וש ים, דנ תי מי ל הנ אל ש  דםרי וש
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ים תי מי ת הנ י אל ני חנ אמ בי שנ למםה, (קהלת ד) וש א שש רה ם קה יהל לי ת, עמ מל י אל יקי די ם צנ הי ל, של אי רה שש ל יי בה ים. אמ תי מי ם הנ יד עי מי תה
ים. יי ם חנ ו הי שה כש ענ תו, וש ר מי בה כש ו. של שה כש םא ענ ל ר וש חי ן אנ מנ זש תו, בי ר מי בה כש של

ים. עי ים רה יני ם מי יהל לי ר עמ עורי ים לש פי שה ם כש ים עי אי ם בה ם, הי יהל תי מי ים לש אי ם בה הי של ים, כש מי ענ ר הה אה שש עוד, של וש
דו, גש נל ית כש ני עמ תנ ב ובש רון לי בש שי הוא, בש רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש ה לי שובה ה תש מה כנ ים בש אי ם, בה יהל תי מי ים לש אי ל בה אי רה שש יי של וכש
ל ס ענ רוך הוא חה דוש בה קה הנ ם, וש יהל לי רוך הוא עמ דוש בה קה י הנ ני פש ים לי מי חמ שו רנ קש בנ ים יש דושי קש מות הנ שש ני י של די כםל כש הנ וש

ם. עמבורה ם בנ עולה הה

י רי המ מות, של עולה ל הה כה ד מי בה אל םא נל ל ק וש לי תנ סש םא מי ה, ל זל ם הנ עולה הה ר מי טה פש ני ב של ל גנ ף ענ יק, אנ די ינו, צנ ני ה שה ל זל ענ וש
ה לשה שש א בי צה מש ני ך  ר כה חנ אנ וש דו,  בנ לש ה בי זל ם הנ עולה א בה צה מש ני יו  יה חנ בש יו, של יה חנ בש ר מי א יותי צה מש ני מות הוא  עולה ל הה כה בש

ם. קה לש י חל רי שש מות. אנ א עולה לה מות אל י עמלה רי קש ל תי בוך, אנ הי מות אמ תוב (שיר א) עמלה כה ם, של יהל לי ן אמ זגמה מות ומש עולה

ת מנ שש י?! ני ני דם אמ ש  פל ה נל תה יש הה ים. וש יי חנ רור הנ צש ה בי רורה י צש ני דם אמ ש  פל נל ה  תה יש הה תוב (שמואל-א כה) וש נו, כה דש מנ לה
ש פל ה, נל ם זל ה עי ר זל שה קש כםל ני הנ ים של יקי די צנ ל הנ ם של קה לש י חל רי שש אנ נו, של רש מנ אה מו של א כש לה יות! אל הש לי יך  רי יהה צה י הה ני דם אמ

ים. יי חנ רור הנ צש ה בי רורה ש צש פל נל הנ א של צה מש רוך הוא. ני דוש בה קה ה בנ מה שה ה, ונש מה שה נש רוחנ בי , וש רוחנ בש

ר חי ת אנ סל נל ית כש בי ת לש סל נל ית כש בי לו מי פי ה אמ ר תורה פל ל סי לותו של ים, גה רי בי חמ רו הנ מש אה ה של ר, זל זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
שו קש יבנ וי ינו  לי עה רו  עורש תש יי י של די נו, כש רש מנ אה של מו  כש ה,  הודה יש י  בי רנ ר  מנ חוב? אה רש לה ה  מה לה חוב.  רש לה ן  כי של ל  כה וש סור,  אה
י ה (ירמיה ט) מי רה מש אה ד של קום, ענ מה קום לש מה ם מי גנ ך  ה כה תה לש ה גה ינה כי שש של א, כש בה י אנ בי ר רנ מנ ם. אה עולה ל הה ים ענ מי חמ רנ
ך ר כה חנ חוב, אנ רש ך לה ר כה חנ ת, אנ סל נל ית כש בי ת לש סל נל ית כש בי ה מי אשונה רי אן בה ף כה גו', אנ ים וש חי לון אורש ר מש בה דש מי י בנ ני ני תש יי
ת, סל נל ית כש בי ת לש סל נל ית כש בי לו מי פי ים אמ ירי עמבי םא מנ ל ים וש די ל פוחמ בל י בה ני ה, בש הודה י יש בי ר רנ מנ ים. אה חי לון אורש ר מש בה דש מי בנ

ה. ן זל כי ל של כה

ים יקי די צנ י הנ י יוסי בי ר לו רנ מנ ה. אה ת זל ם אל עולה י הה ני כו בש רש טה צש םא יי י ל יהמנ ים, בש רי בי חמ עון לנ מש י שי בי ר רנ מנ נו, אה דש מנ לה
םאת ז יר הנ עי ל הה י ענ נותי גנ תוב (ישעיה לז) וש כה של הו  ם. זל יהל יי חנ בש ר מי ם יותי תה יתה מי ם, ובש יהל יי חנ ם בש עולה ל הה ים ענ ני גי מש
י ני עמ מנ תוב לש כה אן של ה כה ה שונל ה, מנ הודה י יש בי ר רנ מנ תוב. אה םא כה יו ל יה חנ לו בש אי י. וש די בש ד ענ וי ן דה ענ מנ י ולש ני עמ מנ ה לש יעה הושי לש
שום בות, ומי אה ל הה ה של דושה קש ה הנ בה כה רש מל ר לנ שי קה הי ה לש כה ד זה וי דה שום של א מי לה ה? אל זל ה לה קול זל שה י, של די בש ד ענ וי ן דה ענ מנ ולש

ים. מי י עולה מי עולש ם ולש עולה רוך הוא לש ד. בה חה כםל אל ך הנ כה

ם ה' יון שי צי ר בש פי סנ ח, (תהלים קב) לש תנ ק פה חה צש י יי בי עמשו. רנ םא תנ ה ל ם בה תל בש שנ ר יש של ם אמ יי רנ צש ץ מי רל ה אל עמשי מנ כש
ת רל תל סש יון, ני לש על דוש הה קה ם הנ שי יא הנ הי ה, של תורה הנ ה. וש לל גש ני ר וש תה סש דוש ני קה ם הנ שי ינו, הנ ני ם שה ים. שה לה ירושה תו בי לה הי ותש

ה. לל גש ני ר וש תה סש ה, ני תורה ל הנ ה של שה רה ל פה כה ה, וש תורה בנ סוק של ל פה כה ית. וש לי גש ני וש

ר, מה יא? תה י הי ם, ומי עולה ה טובות לה מה כנ או  ת יהצש חנ ה אנ יקה די ל צנ של ה  תה פה צש חג ה, מי הודה י יש בי ר רנ מנ נו, אה דש מנ לה של
ית. לי גש ני ת וש רל תל סש ה ני תורה הנ ה של יחה ה זו מוכי שה רה א, פה בה י אנ בי ר רנ מנ ם. אה יי יננ ח עי תנ פל ב בש של תי תוב (בראשית לח) ונ כה של
סודות סוד הנ ר, וש תה סש כםל ני א הנ לה ם, אל יי יננ ח עי תנ א פל רה קש ני קום של י מה אתי צה םא מה ל וש ה  תורה ל הנ כה י בש תי לש כנ תנ סש י הי רי המ ונ

הוא.

רוך בה דוש  קה י הנ כי רש ת דנ אל יהה  מי ית חה בי ה בש ירה כי א הי לה ה? אל זל ה הנ עמשל מנ לנ זו  ת הנ קל דל צנ ה הנ תה אמ ה רה נו, מה דש מנ לה וש
ל ר ענ בה דה ת הנ ים אל קי רוך הוא הי דוש בה קה ה, הנ ירה כי יא הי הי שום של ם. ומי דה אה י הה ני ם בש ם עי עולה ת הה יג אל הי נש יך מנ הוא, אי
ך. לל מל למםה הנ ל שש מו של יות אי הש ית לי אשי רי י בש מי ת יש של שי ע מי בנ ת של ה בנ תה יש ת הה נל זגמל ינו, מש ני שה מו של ך כש ה הולי זל ה. וש יהדה

ם. עולה א הה רה בש ני יום של ך מי כה ר לש מה ה תה תה יש ת הה נל זגמל אן מש ף כה אנ

ח סנ תוב (שמות יב) ופה כה ל. וש אםהל ח הה תנ ב פל הוא יםשי ר, וש מנ אל נל מו של ם? כש יי יננ ח עי תנ ה פל י זל ם. מי יי יננ ח עי תנ פל ב בש של תי ונ
ה. זל ח הנ תנ פל ים לנ פי צנ ם מש עולה י הה יני ל עי כה ם - של יי יננ גו'. עי ק וש דל י צל עמרי י שנ חו לי תש תוב (תהלים קיח) פי כה ח. וש תנ פל ל הנ ה' ענ
ר מה נו, תה רש אנ בי ך  כה וש יט.  ינבי ת ה'  מוננ ר (במדבר יב) ותש מנ אל נל של מו  ה? כש תה נה מש ה תי ה זל ה, מנ תה נה מש תי ך  רל ל דל ר ענ של אמ

ה. מונה אל סוד הה ים בש פי נה ה עמ צה נש צש ני ים וש חי רה ה פש יחה רי פש הי ה, וש טה מנ ר לש בה דה ה הנ ימה קי הי

ר מנ אל נל מו של גו'. כש ה וש זונה הה לש בל שש ינחש ה ונ הודה הה יש אל רש יי ן (הושע יב). ונ מה אל ים נל דושי ם קש עי ל וש ם אי ד עי ה עםד רה יהודה וי
, יהה ה פי תה חמ ה ומה לה כש ר אה מנ אל נל מו של , כש יהה נל ה פה תה סש י כי נו כי רש אנ , ובי יהה נל ה פה תה סש י כי ת. כי פל אה נה ה מש שה ך אי רל ן דל (משלי ל) כי
ענ יודי י של ין מי אי , וש יהה נל ה פה תה סש י כי שום כי ם? מי ענ טנ ה הנ ן. מה ול י אה תי לש ענ םא פה ה ל רה מש אה , וש יהה בותל המ לש שנ ם בש עולה ת הה ה אל פה רש שה
ך יי לנ בוא אי א אה ה נה בה ר הה םאמל י דםם. ונ אה ן בש בה ר לה בי חנ ש, לש מה ך מנ רל דל ל הנ ך, אל רל דל ל הנ יהה אל לל ייט אי ה. ונ נה מל ל מי צי נה הי יהה לש כל רה דש

קום. ל מה כה ה בש בה נו הה רש אנ י בי רי גו', המ וש

ה יא. מה ם הי עולה ת הה דנ מה שש ר הנ של ים: אמ מי גש רש תנ ם, מש עולה ל הה יא של הי תו  לה י כנ יא. כי הי תו  לה י כנ ע כי יהדנ םא  י ל כי
יא - זו תו הי לה י כנ ם. כי עולה ל הה ם ענ חי רנ ם ולש שי בנ ה לש נה מש דנ זש הי נו, וש מל ל מי בי קנ יהה לש נל ירו פה אי הי שום של ע? מי םא יהדנ ם ל ענ טנ הנ

ה. לה נון כנ בה לש י מי תי תוב (שיר ד) אי כה ש, של מה ה מנ לה כנ

ן ים מי זי י עי די ח גש לנ שנ י אמ נםכי ר אה םאמל י . ונ יהה יטל שי כש ה תנ יכה רי ה צש לה כנ ו הנ שה כש י. ענ לה בוא אי י תה י כי ן לי תל ה תי ר מנ םאמל ת ונ
ה יסה ני כש הנ ולש ה  יונה לש על ה  ירה בי גש את  שי לה ך  לל מל ה הנ צה רה ל,  יכה הי בנ ך  לנ הה ת של חנ ה אנ חה פש שי מי ן  בי יהה לו  הה של ך  לל מל לש םאן.  צ הנ
ר: מנ ך:) אה לל מל ר הנ מנ ך? אה לל מל ל הנ יכנ הי ה בש ת זל ן אל תנ י נה ך? (מי לל מל ל הנ יכנ תוך הי ה בש ת זל ן אל תנ י נה ה: מי רה מש לו. אה יכה הי לש
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י. לי יכה הי ה מי חה פש שי ן הנ ת בל ש אל רי גה אמ ח ונ לנ שנ ה אמ אה לש הה אן וה כה מי

כור ד בש צנ מי ם של ל אותה כה י. וש די ל גש שי בנ םא תש ל נו בש רש אנ י בי רי המ םאן. ונ צ ן הנ ים מי זי י עי די ח גש לנ שנ י אמ נםכי אן, אה ם כה גנ ך  כה
י. לי יכה הי א בש צי מה םא יי ל ח אותו של לנ שנ אמ ש ונ רי גה ח, אמ לנ שנ י אמ נםכי א אה לה ן, אל תי י אל נםכי תוב אה םא כה ן ל ל כי ענ או. וש ם בה ה הי מה הי בש הנ

ה ר מה םאמל י ה. ונ ווגה זי ך בש לל מל הנ ה מי כה רש בה תש הי ה של ירה בי גש י הנ ני ימה ם סי לו הי ך. אי חל לש ד שה בון ענ רה ן עי תי ם תי ר אי םאמל ת ונ
ל יהה של יטל שי כש ים, תנ יוני לש על ים הה רי שה קש י) הנ די דש ם (צי לו הי ך. אי טש ך ומנ ילל תי ך ופש מש ר חםתה םאמל ת ך, ונ ן לה תל ר אל של בון אמ רה עי הה
סוד) יש ח הוד  צנ ני ה (מי לה כנ הנ וש ה,  לל ת אי לשל שש א בי צה מש כםל ני הנ וש סוד,  יש ח הוד  צנ ני ה,  לל ת אי לשל שש ים מי כי רש בה תש ה מי לה כנ הנ

ר לו. הנ תנ יהה ונ לל םא אי יהב ה ונ ן לה תל יי יהד - ונ אן. מי כה ת מי כל רל בה תש מי

נו. רש אנ ים בי שי דה ה חר לשה י שש רי המ ים, ונ שי דה חר שו הל לש שנ יש ר של חנ ים? אנ שי דה לש חר שש ה מי ה זל ים. מנ שי דה לש חר שש מי י כש הי יש ונ
ד צנ ת מי קל יא יונל הי ם, וש דה י אה ני י בש אי טה חמ ם מי עולה ים בה יני ר די עורי י לש יעי בי רש ש הה חםדל יל הנ חי תש הי ים, של שי דה לש חר שש מי אן כש כה וש
, יאוהה תוב? הוצי ה כה את. מנ צי מש ר ני חי אנ ד הה צנ ה בנ לה י כנ רי ך. המ תל לה ר כנ מה ה תה תה נש אמםר זה ה לי יהודה ד לי יגגנ ז - ונ ר. אה חי אנ הה

לות. גה ם בנ יי רנ הר צה ת הנ בל הל לש שנ ף, בש רי שה תי ל. וש אי רה שש ת יי רל אל פש ץ תי רל ם אל יי מנ שה יך מי לי שש תוב, (איכה ב) הי כה מו של כש

תוב םא כה ה לו. ל לל ר אי של יש אמ אי אמםר לש יהה לי מי ל חה ה אל חה לש יא שה הי לות. וש גה ך לנ שי מה הי את, לש יא מוצי תוב? הי ה כה מנ
ר ינכי יהד - ונ ה. מי רה י הה נםכי ים, אה צויי מש לו הנ לה ים הנ ני ימה סי לו הנ ה לו. של לל ר אי של יש אמ אי א לש לה נו, אל מל ה מי לל ר אי של יש אמ אי לש
תוב כה י, של ני מל ר, מי מנ אה ר וש זנ ה. חה זל ם הנ שי ה? הנ ם לה רנ ה גה ם. מנ ם גורי שי הנ אי, וש דנ ה ונ קה דש י. צה ני מל ה מי קה דש ר צה םאמל י ה ונ הודה יש
ה, שה י יהרש ני מל ה. מי זל ם הנ שי ת הנ ה אל לה טש י נה ני מל מי ק ה', של דנ ה - צה קה דש ימו. צה ני פה זו  ר ילחל ב יהשה הי קות אה דה יק ה' צש די י צנ כי

את. צי מש י ני ני מל מי

ה ר זל שה קש כםל ני ר לו, הנ מנ ר? אה חי קום אנ מה ה בש יהודה ד, וי חה קום אל מה יהה בש מי תוב חה ם כה ענ טנ ה הנ י, מה י יוסי בי ר רנ מנ אה
יון. לש קום על מה לוי בש יהה תה מי ה. חה ם זל עי

עו מש שה ה יי נה מל ים, מי רי בה דש נו בנ בונש תש יי של ים. כש ני וה ה גש מה כנ יון בש לש סוד על נו בש רש אנ זו בי ה הנ שה רה פה ר, הנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ים לי שש הנ ה, לש זל ר הנ בה דה ה לנ מה צש ה ענ ימה די קש הי ה וש עה יא יהדש הי קום. וש ל מה כה יו בש ינה די רוך הוא וש דוש בה קה י הנ כי רש ל דנ סודות של הנ
ה תה שש רות עה ם. וש עולה ל הה לט ענ שש ים לי ידי עמתי ים, של יטי לי ים שנ כי לה ה מש נה מל או מי ייצש י של די רוך הוא כש דוש בה קה י הנ כי רש ת דנ אל

ה. גון זל כש

גון צויהה כש ה מש תורה ל הנ כה ה. וש לל גש ני ר וש תה סש כםל ני הנ ה, וש תורה ת הה מנ כש סוד חה ה בש רה שש קש ה זו ני שה רה א, פה בה י אנ בי ר רנ מנ אה
רות תה סש ני הנ ך  כה שום  מי ה.  לל גש ני וש ר  תה סש ני של יון  לש על הה דוש  קה הנ ם  שי הנ בו  שום  רה םא  ל של ה  תורה בנ ר  בה דה ך  לש ין  אי וש ה,  זל
ר פי סנ תוב, (תהלים קב) לש ן כה מו כי ם. כש עולה י הה ני ר בש אה שש ית לי לי גש ני ם, וש ים אותה שי ים יורש יוני לש ים על דושי ה, קש תורה בנ של
חוץ אוי, ובנ רה כה דוש  קה ם הנ שי ת הנ יר אל כי זש הנ ר לש תה מג ש  דה קש מי יון בנ צי י בש רי המ ים. של לה ירושה בי תו  לה הי ם ה' ותש יון שי צי בש
ה, תורה ת לנ חנ יף אות אנ ה או מוסי תורה הנ ת מי חנ ענ אות אנ גורי י של ל מי נו, כה דש מנ ה. לה לל גש ני ר וש תה סש כםל ני ן הנ כי לה נויו. וש כי בש

ך. לל מל ל הנ יון של לש על דוש הה קה ם הנ שי ר בנ קי שנ מש י של מי כש

ים די עובש ן של ענ ננ ל כש ה של עמשל נו. מנ רש אנ בי של מו  ה, כש חה פש שי ים לש די עובש ם של יי רנ צש ל מי ה של עמשל ק, מנ חה צש יי י  בי ר רנ מנ אה
ילה הש ים יי די ד עמבה בל ן על ענ נה רור כש תוב, (בראשית ט) אה ה כה ל זל ענ בור. וש ית הנ בי ר בש של י אמ בי א (שמות יב) שש רה קש ני אותו של לש
כםל. יות) בנ ים (עמרה עמשי ים מנ עושי ים, וש דושי ים קש רי בה דש ים) בי בי זש כנ ים) (מש כי רש בה ים (מש יבי תי כש ם מנ כגלה ך  שום כה יו. מי חה אל לש
ים עי ים) רה יני ים (מי יני ים די עושי ר, של מנ ה אה הודה י יש בי גו'. רנ וש ה  ם בה תל בש שנ ר יש של ם אמ יי רנ צש ץ מי רל ה אל עמשי מנ ך, כש שום כה מי

ץ. רל אה א הה מה טש תי תוב ונ כה ך. וש תש מה דש ת אנ א אל מי טנ םא תש ל ר וש מנ אל נל מו של ץ, כש רל אה ל הה א) ענ מי טנ לט (לש שש לי

דוש קה יד הנ תי נו, עה דש מנ גו'. לה ץ וש רל אה פות הה נש כנ חםז בש אל ח, (איוב לח) לל תנ יהיא פה י חי בי גו'. רנ ם וש יי רנ צש ץ מי רל ה אל עמשי מנ כש
יתו לי טנ ז בש אוחי י של מי ה, כש או אותה מש טי ה של רה ה זה י עמבודה די ים עובש מי ענ ת הה אנ מש ל טג כה צו מי רש ת אנ ר אל הי טנ רוך הוא לש בה
ץ רל אה ת הה ר אל הי טנ ה, ולש חוצה ם הנ רםק אותה זש ה, לי דושה קש ץ הנ רל אה בה רו  בש קש ני ם של ל אותה כה ה. וש נה מל ת מי נםפל טי ת הנ ר אל עי ננ ומש
ם תה אה מש טג ת  אל ל  בי קנ ולש ים  מי ענ הה י  דולי גש ר  אה שש ת  אל ה  ינה זי מש ה  תה יש הה של יהכול  בש כי ר),  חי אנ דוש  (קה ר  חי אנ הה ד  צנ הנ מי

ה. חוצה ם הנ ירה עמבי הנ ה ולש ר אותה הי טנ יד לש תי עה ם, וש יגה הי נש הנ ולש

ת ר אל הי טנ ומש ה אותו  עמלל יהה מנ ת, הה ם מי יהה שה הה ל של כה יהה, וש רש בל י טש י) שוקי רי ת (הה ר אל הי טנ יהה מש עון הה מש י שי בי רנ
יו יה חנ ה בש זוכל י של ל מי קו של לש י חל רי שש ה, אנ הודה י יש בי ר רנ מנ גו'. אה י וש צי רש ת אנ או אל מש טנ תש בםאו ונ תה תוב ונ נו, כה דש מנ ץ. לה רל אה הה
ל ד ענ יורי ה של לה עש מנ לש ם של יי מנ שה ל הנ טנ מי יענ  פי שש הנ ה לש ה, זוכל ה לה זוכל י של ל מי כה ה. של דושה קש ץ הנ רל אה בה דורו  רות מש שש הנ לש
ה דושה קש הנ ץ  רל אה לה ך  כה ר  חנ אנ ר  שי קה הי לש ה  זוכל זו,  הנ ה  דושה קש הנ ץ  רל אה בה יו  יה חנ בש ר  שי קה הי לש ה  זוכל של י  מי ל  כה וש ץ.  רל אה הה

ההעללשיונהה.

ה. רוחו בה תועי ם לש תל מש י שנ תי לה חמ ננ וש תוב  יו כה לה ם, עה ר שה בי קה הי לש ים אותו  יאי בי יו, ומש יה חנ ה בש םא זוכל ל י של ל מי כה וש
ל כה ש. וש חםל קםדל ש חםל, וש ה קםדל שה יהכול, עה בש ה כי דושה קש ץ הנ רל אה שות הה ת רש חנ א תנ גופו בה ת, וש רל חל יהה אנ רי כש שות נה רש ה בי אה יהצש
תוב כה ה, של ינה כי שש י הנ פי נש ת כנ חנ ר תנ שי קה הי ה לש זוכל יו, וש אה טה ים חמ רי פש כנ תש ה, מי דושה קש ץ הנ רל אה תו בה מה שש יא ני הוצי ה לש זוכל י של מי
ל כה יד, וש מי ה תה שה דג יו רוחנ קש לה שםך עה מש ה לי יו, זוכל יה חנ ה בש ם זוכל א אי לה םא עוד, אל ל מו. וש תו ענ מה דש ר אנ פל כי (דברים לב) וש

יהה. רי כש ת נה רל חל יו רוחנ אנ לה ת עה כל של מש ת, ני רל חל שות אנ רה ב בש יושי י של מי

י ני ם אמ ם, אי הל ר לה מנ לו. אה ה של יבה שי יש י הנ ני ר בש שה ים עה ני מו שש יו עי ם, הה שה א לש בה א סה נונה מש ב הנ ה רנ לה עה של נו, כש דש מנ לה
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ה זל כו לה םא זה ל ם של ל אותה ינו, כה ני יו. שה לה עה בש דון לי קה פי יב הנ שי הה י לש די א כש לה ה, אל י עושל ני י אמ לי ל של םא ענ זו, ל ך הנ רל דל ך לנ הולי
ר. חי אנ ם לש בונה דון רי קש ת פי ים אל יבי שי ם מש ם, הי יהל יי חנ בש

ץ רל אה ץ, הה רל אה ת לה רל חל שות אנ רה ים או  עי ים רה יני ם מי אותה יר מי עמבי מנ י של ל מי ך, כה שום כה ק, מי חה צש יי י  בי ר רנ מנ אה
תוב יו כה לה ך, עה ר כה חנ אנ ל אותו  בי קנ םא תש ה ל דושה קש ץ הנ רל אה י הה רי המ שו! של פש ננ יש! אוי לש אי הה אותו  את. אוי לש מי טש ני
ים. תי מי ינת הנ חי תש ם - בי ינה ים עוד אי עי שה א. ורש בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ץ - בה רל אה ן הה ים מי אי טה מו חנ תנ (תהלים קד) יי

לויהה. לש ת ה' הנ י אל שי פש י ננ כי רש ז - בה אה

ל, אי רה שש ל יי ם של קה לש י חל רי שש ר, אנ מנ א אה בה י אנ בי גו'. רנ ם וש הל ת בה כל לל לה רו  מש שש י תי קםתנ ת חג אל וש עמשו  י תנ טנ פה שש ת מי אל
ם הל ן לה תנ נה ם  יהל לי עמ תו  בה המ יל אנ בי שש ובי ה,  רה זה ה  עמבודה י  די ים עובש מי ענ ל הה כה ם מי הל ה בה צה רנ תש הוא הי רוך  בה דוש  קה הנ של
ים שומי ל רש אי רה שש יי שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ם. מה יהל יני בי תו  ינה כי ה שש רה שש הי ים וש יי חנ ץ הנ ת עי ם אל הל ע בה טנ ת, נה מל גות אל הה נש הנ

לו. יכה י הי ני בש ים] מי עי לו, [נודה ם של הי ים של עי נודה ם, וש רה שה בש דוש בי ם קה רםשל בש

ד צנ ם מי כגלה ים של עי נודה לו, וש ם של ינה ם אי ם, הי רה שה בש בי דוש  קה ם הנ רםשל ים בה שומי םא רש ל ם של ל אותה ך, כה שום כה ומי
י רי בש ם די יעה הודי סור לש אה רוך הוא, וש דוש בה קה י הנ רי בש די ם בש מה ר עי בי דנ ם ולש הל מה ר עי בי חנ תש הי סור לש אה ים, וש אי ם בה ה הי אה מש טג הנ
י ל מי כה דוש. וש קה ם הנ שי ת לנ רל של קש ה ני תורה ל הנ ל אות של כה רוך הוא, וש בה דוש  קה ל הנ מו של שש ה  ה כגלה תורה י הנ ה, כי תורה

מו. ל) עי כי תנ סש הי ק (לש סי ענ תש הי ן לש כי ל של כה ה, וש ר תורה בנ יעו דש הודי סור לש רו, אה שה בש דוש בי קה ם הנ רםשל שום בה םא רה ל של

גו', וש יש  ד אי בל ל על כה תוב וש כה ל בו, וש םאכנ םא י ר ל כה ן ני ל בל ח כה סנ פה ת הנ קנ םאת חג ח, (שמות יב) ז תנ עון פה מש י שי בי רנ
ה לל ל אי כה סור לש דוש אה ר קה בה דה ז בש מה רש ני ל של ל, ענ כה אמ מנ ר לש שה הוא בה ח של סנ ה פל ל בו. ומנ םאכנ םא י יר ל כי שה ב וש תוב תושה כה וש
ל יון של לש על ם הה שי ים), הנ שי דה ל קה ים (של שי דה קה ש  יא קםדל הי ה של תורה - הנ מולו  יי ד של כםל ענ אל ם לל הל ת לה תי לה וש כםל בו  אל לל

ה. מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ רוך הוא, ענ דוש בה קה הנ

ים בי י כוכה די עובש ה לש ד תורה מי לנ סור לש אה של ינו  ני י שה רי ר לו, המ מנ יו. אה בי עון אה מש י שי בי ת רנ ל אל אנ ר שה זה עה לש י אל בי רנ
עמקםב, ינ יו לש רה בה יד דש גי ר מנ מנ אה ן של יוה ל כי בה ל גוי. אמ כה ן לש ה כי שה םא עה תוב ל כה ל, של בל בה ים מי רי בי חמ ירו הנ עי ה הי פל יה לות, וש זה ומנ
ה זל דוש הנ קה יון הנ לש על ק הה לל חי הנ ל של אי רה שש ם יי יהל רי שש ה, אנ אי םא רש ר, ב זה עה לש ר לו, אל מנ ל? אה אי רה שש יי יו לש טה פה שש יו ומי קה ה חג מה לה

ה. רה ה זה י עמבודה די ים עובש מי ענ םא לש ל ם וש כל ם, לה כל י לה תי תנ ח טוב נה קנ י לל תוב כי כה רוך הוא, של דוש בה קה ם הנ הל ע בה טנ נה

ן ל כי ענ מו, וש ל שש סוד של ה בנ לל גש ני ר וש תה סש ני ה  ה כגלה תורה ש, הנ מה מנ מו  ה, שש דה בה כש ה ני יונה לש ה על נוזה יא גש הי שום של ומי
הוא, רוך  בה דוש  קה זו: הנ בה רות זו  שה קש ני ן של גות הי רה דש לש  ינו, שה ני שה ה. של לל גש ני ר וש תה סש גות, ני רה י דש תי שש ם בי ל הי אי רה שש יי
ה. לל גש ני ר וש תה סש ה, ני גה רש ל דנ ה ענ גה רש רוך הוא דנ דוש בה קה ה. הנ לל גש ני ר וש תה סש ה, ני גה רש ל דנ ה ענ גה רש ת דנ חנ ל אנ כה ל. וש אי רה שש יי ה וש תורה
עמקםב ינ יו לש רה בה יד דש גי תוב (תהלים קמז) מנ כה הו של ה. זל גה רש ל דנ ה ענ גה רש ן דנ ם כי ל גנ אי רה שש ה. יי לל גש ני ר וש תה סש ן ני ם כי ה גנ תורה הנ

ר. תה סש ד ני חה אל לוי וש ד גה חה ל, אל אי רה שש יי עמקםב וש ן - ינ גות הי רה י דש תי ל. שש אי רה שש יי יו לש טה פה שש יו ומי קה חג

לו גנ תש הי ים של רי בה ם דש אותה ים לו בש ני דוש, נותש קה ם) הנ רםשל ם (בה שי ם בנ שה רש ני מול וש ני י של ל מי א כה לה ר? אל ה אומי ה זל מנ
םא ל ה, וש תורה וות הנ צש ל מי ה של רה מש יו חג לה ים עה ני ים, נותש קי רה י פש אשי רה יות ובש י אותי אשי רה ים לו בש יעי ר, מודי לומנ ה, כש תורה בנ
יו טה פה שש יו ומי קה ל חג בה ה). אמ פל יה עמקםב  ינ (לש עמקםב  ינ יו לש רה בה יד דש גי תוב מנ כה של הו  ת. זל רל חל ה אנ גה רש דנ ה לש לל ענ תש יי ד של ר, ענ יותי
יו טה פה שש יו ומי קה גו'. חג עמקםב וש ך עוד ינ מש א שי רי קה םא יי תוב (בראשית לב) ל כה ה, וש יונה לש ר על ה יותי גה רש דנ הוא בש ל, של אי רה שש יי לש
ה גה רש דנ הוא בש י של מי א לש לה לות אל גנ כו לש רש טה צש םא יי ל ה, של י תורה רי תש סי ה וש תורה גות הנ הה נש הנ ה וש תורה לו סודות הנ ל, אי אי רה שש יי לש

אוי. רה ה כה יונה לש ר על יותי

ים לו ני נותש מול וש םא ני ל י של ל מי כה ה. וש מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ ה ענ רה ה זה י עמבודה די ים עובש מי ענ ה, לש זל ל כה אי רה שש יי ה לש ומנ
ה, זל לוי בה כםל תה הנ רוך הוא, של דוש בה קה ל הנ מו של שש ר בי קי שנ ם ומש יב עולה רי חל לו הל אי ה, כש תורה ל הנ ה של נה טנ לו אות קש פי אמ

י. תי מש םא שה ץ ל רל אה ם וה יי מנ קות שה ה חג לה יש לה ם וה י יומה יתי רי םא בש ם ל תוב (ירמיה לג) אי כה ר, של שה קש ה ני זל ה בה זל וש

ר אה שש ל לי בה ם, אמ ל שה אי רה שש י יי ני י בש ני פש ל. לי אי רה שש י יי ני י בש ני פש ה לי ם מםשל ר שה של ה אמ תורה םאת הנ ז תוב וש ה, כה אי םא רש ב
בות נוחו אמ ם. יה ן כגלה כי ר. וש םאמנ ל ת אי רה שש י יי ני ל בש אל ל. (ויקרא ב) וש אי רה שש י יי ני ל בש ר אל בי ך דנ שום כה ם. מי םא שה ים ל מי ענ הה

מול. ני ד של ה ענ ר תורה בנ יעו לו דש םא הודי ל לוס, וש קש אונש רו לש מש ך אה כה אי, של מנ שנ ל וש לי ם הי ם, הי עולה הה

ם עולה י הה ני ין בש אי ר של בה ה דה י"ת, זל "ף בי לל ינוקות אה תי ים לנ ני נותש ה של תורה ל הנ אשון של רי ר הה בה דה ה, הנ אי םא רש וב
י יוני לש על ים וש יוני לש ים על כי אה לש לו מנ פי אמ ם, ונ יהל פי ר אותו בש בי דנ ן לש כי ל של כה צון, וש רה עמלותו בש הנ ם ולש לה כש שי יג בש שי הנ ים לש כולי יש
ל בות של בה רש ש  מי חה וש אות  ע מי בנ רש אנ וש ף  לל אל וש דוש.  קה ם הנ שי רות הנ תש סש ני ם  י הי כי יג,  שי הנ לש ים  כולי יש ין  אי ים  יוני לש על הה
ים, שומי יו רש יותה אותי ים בש קוקי ים חמ דושי מות קש ם שי יי ננ ים ושש עי בש שי "ף, וש לל ל אה של קוצו  ים בש לויי ם תש מות, כגלה עולה
ד, חה ד אל צנ ד לש חה ד אל צנ ים מי לויי ך, תש לל מל ל הנ בוד של כה א הנ סי כי ץ, וש רל אה ם וה יי מנ ים, שה תוני חש תנ ים וש יוני לש ם על הל בה דו  מש עה של

ה. מה כש חה סוד הנ ים בש תוני חש תנ ים וש יוני לש ל על ים של כי תומש מות, וש עולה ל הה ל כה ם של יומה ף קי לל אה יטות הה שי פש של

ף. לל אה ת הה חנ תנ תון של חש אותו קוץ תנ ים מי אי ם יוצש ירות, כגלה מי ר אמ של על ים וש קי רות עממג הה ים ונש רי תה סש ים ני ילי בי ושש
אן. ה כה קה קש חש נל ה של מה כש חה בון לנ שש ין חל אי י"ת, וש בי ף בש לל ט אה שי פנ תש הי יל לש חי תש ה מנ אה לש הה אן וה כה מי

י אוי. ומי רה ה כה ם זל ה עי ה זל מונה אל ל הה ר של של שםר קל קש כםל, לי ת הנ מוננ אל כםל ול ל הנ יום של קי יא הנ ה הי תורה ך הנ שום כה מי
ל םאכנ םא י ר ל ל זה כה תוב בו (ויקרא כב) וש ר בו, כה שה קש םא ני ל מול וש םא ני ל י של ה. ומי מונה אל ר הה של אותו קל ר בש שה קש מול, ני ני של



1384

ה. שה דג קש ב בנ רי עה תש הי א לש דו, ובה צי מי ה של אה מש טג הנ ה רוחנ  רה עורש תש י הי רי המ ל בו. של םאכנ םא י ל ל רי ל עה עה ש. (שמות יג) וש קםדל
תוב, (ירמיה כ) ם כה יהל לי ם. עמ תה מש זגהנ ם ומי הל דוש, מי ם קה רםשל ים בש שומי יו, רש נה ל בה אי רה שש ת יי יד אל רי פש הי ן של מה חמ רנ רוך הה בה
ת, מל ת אל ר. תורנ חי אנ םא לש ל עמקםב, וש ינ ת לש מל ן אל תי ך, (מיכה ז) תי שום כה ת. ומי מל ע אל רנ ק כגלה זל יך שורי תי עש טנ י נש נםכי אה וש

ל יהדו. קו ענ שה ר ונש זה עה לש י אל בי א רנ ת. בה מל ע אל רנ זל לש

ת טםש ה' אל םא יי י ל גו'. כי מו וש עמבור שש מו בנ ת ענ טםש ה' אל םא יי י ל תוב (שמואל-א יב) כי ר, כה מנ יהה אה קי זש י חי בי רנ
רוך הוא? דוש בה קה ל בנ אי רה שש יי רו  שש קש ה ני מל ה. ובנ ם זל ה עי ר זל שה קש כםל ני י הנ דול? כי גה מו הנ עמבור שש ם בנ ענ טנ ה הנ מו, מה ענ
ם שה רש ני דול של גה מו הנ עמבור שש ה? בנ מה לה מו. וש ת ענ טםש ה' אל םא יי ך ל שום כה ם, ומי רה שה בש ם בי שה רש ני דוש של ם קה אותו רםשל בש

ם. הל בה

ית. רי א בש רה קש ה ני זל הנ דוש  קה ם הנ רםשל הה ית, וש רי א בש רה קש הוא ני רוך  בה דוש  קה הנ ית, וש רי את בש רי קש ה ני תורה נו, הנ דש מנ לה
רוך דוש בה קה ל הנ בה ה, אמ פל ל - יה אי רה שש יי ה וש א, תורה יסה י יי בי ר לו רנ מנ ה. אה זל ה מי ד זל רה פש םא ני ל ה וש ם זל ה עי ר זל שה קש כםל ני ן הנ כי לה וש

ר. אי בה תש י ני רי המ ע, ונ י נודה רי המ יתו, ונ רי ם בש הל כםר לה זש יי תוב (תהלים קו) ונ כה ר לו, של מנ ית? אה רי א בש רה קש ני נו של ן לה יי ננ הוא מי

י בי ה. רנ תורה רות הנ זי ן גש לו הי י - אי טנ פה שש ך. מי לל מל גות הנ הה נש ן הנ לו הי י - אי קםתנ רו (ויקרא יח). חג מש שש י תי קםתנ ת חג אל וש
א רה קש ני קום של ל מה כה ך. ובש לל מל ת הנ רנ זי גש ן  הי וש י,  קםתנ חג או  רש קש ני ק,  דל אות צל רה קש ני גות של הה נש ן הנ ל אותה ר, כה מנ ה אה הודה יש
לו, לום של שה ל הנ כה של ך  לל מל הוא הנ רוך  בה דוש  קה דוש, הנ קה הנ ך  לל מל הוא הנ ך, של לל מל ל הנ של ינו  אות די רה קש ן ני ט, הי פה שש מי
ט פה שש ק ומי דל תוב, (תהלים פט) צל ה כה ל זל ענ ה. וש ם זל ה עי ים זל חוזי ים אמ קי לה י חמ ני שש קום של מה דוש בש קה ך הנ לל מל הוא הנ של
ל. אי רה שש יי יו לש טה פה שש יו ומי קה תוב, (שם קמז) חג ה כה ל זל ענ ט. וש פה שש ך חםק ומי שום כה ים. ומי מי חמ רנ ין וש ם די הי ך, וש אל סש כון כי מש

ים. מי ענ ר הה אה שש םא לי ל ל וש אי רה שש יי לש

י רי ה, המ תורה וות הנ צש ת מי ה אל שה םא עה ל מול וש ני ב של ל גנ ף ענ ינו, אנ ני שה ל גוי. וש כה ן לש ה כי שה םא עה יו? ל רה חמ תוב אנ ה כה מנ
ים ני בה ח אמ בנ זש ה מי ים, זל ני בה ח אמ בנ זש ינו, (שמות כ) מי ני ה שה ל זל ענ ה. וש י תורה רי בש די דו  מש לנ סור לש אה כםל, וש גוי בנ מו  הוא כש

נו. מל ה מי קה סש םא פה ה ל מה זגהמ הנ קומו, וש מש ד בי ב עומי לי י הנ שי י קש רי המ ש. ונ מה מנ

. הה לל לש חנ תש יהה ונ לל תה עה פש ננ ך הי בש רש י חנ תוב, כי ה כה ל זל ענ ה לו. וש ילה םא מועי ל ה וש ילה ה מי יהדו אותה ה בש םא עולה ך ל שום כה מי
םא ן), ל טה ר (קה חי ר אנ בה ים. דה מי י עולה מי עולש ם ולש עולה עום, לש דה ל יש ים בנ טי פה שש ם. ומי תה ל גוי סש כה ן לש ה כי שה םא עה ך, ל שום כה מי
תו, לה חמ ל ננ בל עמקםב חל מו ינ ק ה' ענ לל י חי תוב (דברים לב) כי כה ה. וש תורה גות הנ הה נש הנ ה וש ן סודות תורה כי ל של ם כה הל ים לה ני נותש

יו. להה ה' אל ם של עה י הה רי שש ה לו אנ כה כה ם של עה י הה רי שש (תהלים קמד) אנ

ם יהל יותי וי זה ובש ם,  עולה הה י  די דש צי ת  ענ בנ רש אנ לש עמשו  ננ חות  תש פש מנ ה  עה בה רש אנ ים.  יוני לש על הה אורות  הה י  כי רש דנ בש ה,  נה שש מי
ן מה גה רש אנ ת וש לל כי ן, תש ול גה אותו  ד. בש חה ן אל ול גה קו) בש לש חש ים (נל קי קה חש ד. נל חה ד אל צנ ה לש עה בה רש אנ ה, וש עה בה רש ד אנ צנ ד לש חה ים אל אי צה מש ני

שום בו. לו רה של רו, וש בי ל חמ ן של ול גה ס לנ נה כש ה ני דםם. זל אה ן וש בה לה ר וש ע זוהי בנ צל וש

י תי ץ. שש רוחי ה של צה חש רנ הה תוך  ה מי ד עולל חה אל םאש  ים. ר קי בה דש ני ד  חה ן אל יוקה דש ד, ובי חה אל כש לו  ים עה אשי ה רה עה בה רש אנ
ה. צה חש רנ ן הה מי לו  עה צובות של קש ר הנ דל עי תוב (שיר ד) כש כה ה, של צה חש רנ ה  אותה ד עולות מי חה עור אל שי צובות בש יהלות קש אנ

ים. ני וה ה גש עה בה רש ל אנ ה של ן טובה בל ל אל ה של אל רש ם מנ הל לה ר של עה שי בנ

ים סי טה ים.  קוקי חמ ש  מי חה בש ש  מי חה וש ם.  יהל פי נש כנ ת  חנ תנ נות  טנ קש ם  יי דנ יה וש גוף,  הנ ל  ענ סות  כנ מש של ם  יי פנ נה כש ע  בנ רש אנ
ה. אל רש מנ ה לש אל נה ר וש ה תםאנ פי הוא יש ל, של יכה הי ן הנ ה מי לה עש מנ ה לש לה עש מנ ים) לש פי (שואמ

ם יי מנ ין שה ה בי יפה אי ת הה ידנ די ים מש חי בות. לוקש קי נש לי ים וש רי בה גש ת לי כל פל הנ תש מי ב, של רל נון חל א שש ד יוצי לל ד יל חה ם אל לל על
גו'. ק וש דל ת צל יפנ תוב אי כה ה, של ים בה די ידות מודש די מש ל הנ כה ם, וש עולה ל הה כה ה בש ים) לה ים (עולי חי ים לוקש מי עה פש ץ. לי רל ין אה ובי

י ני ח. שש דולנ בש תוך הנ דםם מי ט אה הי לנ ב) מש רל ד (חל לל םאש אותו יל ר ת, בש חנ ב אנ רל ל חל ד ענ ח עומי דולנ ל בש ד של חה ה אל אל רש מנ
ה לשה שש ד בי עומי ם של לה יף, סג קי ד תנ חה ר אל בל ים, גל קי ים עממג מי שה רש ב בי רל חל ה הנ ית אותה אי רש ה, ני ד זל צנ ה ומי ד זל צנ ים מי די דה צש
י) די לגמש ים (מש פי לה חש ם מג ים, כגלה רי חי ים אמ שי ים שי גורי חמ מו  עי וש מות,  קה עמשות נש ב לנ רל חל הנ ה  גור אותה מות חה ר עולה שה עה
ם תוב (שיר ג) כגלה כה ך. וש רל דה המ ך ונ בור הודש ך גי ל יהרי ך ענ בש רש גור חנ תוב (תהלים מה) חמ כה הו של ב. זל רה י קש חי צש ננ י) מש פי (שולש
ת חנ ת אנ ענ תולנ ט לש רה ם פש יר אותה כי ין מנ אי ם, של יהל ני ים פש כי פש הנ תש ים מי ני וה ה גש מה כנ גו'. בש ה וש מה חה לש י מי די לגמש ב מש רל י חל זי חג אמ

עות. קה בש ם ני יהל לי רות עמ עובש ים של ני בה אמ ל הה יהם, כה י הנ גי ין דש ה) בי שורה ה (של טה שה של

ין כי ינרש י של ין מי אי ים, וש דולי ים גש רי ר הה שה ה עה מונה ענ שש קי בנ ב, מש רל חל י הנ גורי ם חמ אותה א מי יוצי קול של ן הנ מנ אותו זש בש
ם ינה אי ים של עמשי ים מנ עושי של תור כש ן סה יה נש בי י הנ רי המ , של יחנ גי ינשש י של ין מי ב, אי י לי טומי ם, אמ יי יננ י עי תומי ם סש עולה ל הה יו. כה נה זש אה
ים מי גורש ים של עי שה רש יות. אוי לה צויות עמרה ז מש אה ת, וש טל םאל שולל מ שש הנ ה וש רה ין סה יהמי ה, הנ ינה קי ך תש רל דל ים מי ים, סוטי רי שי כש
ים עי שה תוב (תהלים קד) ורש כה הו של ה. זל טה מנ ם לש לו אותה כש יי ד של ה ענ לה עש מנ ים לש כי רש בה תש ין מי י אי רי המ ם, של עולה ה בה ת זל אל

לויהה. (עד כאן) לש ת ה' הנ י אל שי פש י ננ כי רש ם בה ינה עוד אי

ים ני בה ין הנ י בי ן דודי ר כי ענ ינ י הנ צי עמ פוחנ בנ תנ ח, (שיר ב) כש תנ יהיא פה י חי בי ה. רנ לי גנ םא תש ך ל מש ת אי ונ רש על וש יך  בי ת אה ונ רש על
יא הי הוא של רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש ל לי אי רה שש ת יי סל נל ה כש יבה בי ה חמ מה ל כנ בה ים, אמ רי בי חמ הנ רו  אמ ה בי זל סוק הנ פה ת הנ גו'. אל וש
ים או ני וה גש בי ר, או  חי ר אנ בה דה םא בש ל וש פוחנ  תנ בש ת אותו  חנ בנ שנ יא מש ה הי מה ן, לה בוני תש הי לש אן ייש  ה. כה זל בה ת אותו  חנ בנ שנ מש

ם? ענ טנ יחנ או בש רי בש
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ה פואה פוחנ הוא רש ה תנ ם. מנ ענ טנ , ובנ יחנ רי ים, בה ני וה גש ת אותו - בנ חנ בנ שנ יא מש כםל הי , בנ פוחנ תוב תנ כה יל וש ל הואי בה אמ
רוך הוא דוש בה קה ף הנ נו - אנ רש אנ בי מו של ים, כש ני וה גש א בי צה מש פוחנ ני ה תנ כםל. מנ ה לנ פואה רוך הוא רש דוש בה קה ף הנ כםל - אנ לנ
יחנ רי תוב בו וש רוך הוא כה דוש בה קה ף הנ ים - אנ צי עי ר הה אה ל שש כה ק מי יחנ דנ פוחנ ייש בו רי ה תנ ים. מנ יוני לש ים על ני וה גש א בי צה מש ני

ים. קי תנ מש כו מנ תוב בו חי רוך הוא כה דוש בה קה ף הנ תוק - אנ עממו מה פוחנ טנ ה תנ נון. מנ בה לש לו כנ

מו כש ה  מה לה ים  רי בה דש הנ ת  אל נו  רש אנ בי י  רי המ ונ ה,  נה שושנ מו  כש ל  אי רה שש יי ת  סל נל כש ת  אל חנ  בי שנ מש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ וש
יחות ה רי לה עמ ל מנ אי רה שש ת יי סל נל ם, כש עולה ים בה יקי די ים צנ בי רנ תש מי ה של עה שה ר, בש מנ ה אה הודה י יש בי ר. רנ אי בה תש י ני רי המ ה, ונ נה שושנ
ין יהכול אי בש ם, כי עולה ים בה עי שה רש ים הה בי רנ תש מי ן של מנ זש ים. ובי ירי אי מש יהה  נל ופה דוש,  קה הנ ך  לל מל ן הנ ת מי כל רל בה תש ומי ים,  טובי
ץ רל ם אל יי מנ שה יך מי לי שש תוב (איכה ב) הי ז כה ר, אה מנ ר הנ חי אנ ד הה צנ הנ ת מי מל טועל ים, וש יחות טובי ה רי לה עמ ל מנ אי רה שש ת יי סל נל כש

ים. שוכי יהה חמ נל גו', ופה וש

ינו ימי וי י  םאשי ר לש ת  חנ תנ םאלו  מ שש ב)  (שם  תוב  כה ם,  עולה בה ים  יקי די צנ ים  בי רנ תש מי של ה  עה שה בש ר,  מנ אה י  יוסי י  בי רנ
אן, (משלי יז) כה ר מי מנ יהה אה קי זש י חי בי ינו. רנ מי חור יש יב אה שי תוב הי ם, כה עולה ים בה עי שה ים רש בי רנ תש מי ן של מנ זש י. ובי ני קי בש חנ תש

ה. לי גנ םא תש ך ל מש ת אי ונ רש על יך וש בי ת אה ונ רש תוב על כה הו של ה. זל ירה בי גש הנ ך מי לל מל ת הנ יד אל רי פש ר, מנ לומנ לוף, כש יד אנ רי פש ן מנ גה רש ני וש

ם ייש אי ה. וש ירה בי גש ם הנ א עי צה מש ם, הוא ני עולה יט ייש בה לי קש רנ ם פש ר לו, אי מנ יו. אה בי י אה ני פש ב לי יהה יושי ר הה זה עה לש י אל בי רנ
אותו ן של מנ ל זש ה - כה ירה בי גש ן הנ ן מי יהה לו בי הה ך של לל מל ר לו, לש מנ ה? אה מה ה. לה ירה בי גש ם הנ א עי צה מש גור, הוא ני טי ם קה עולה בה
ך, לל מל צון הנ ת רש ה אל םא עושל ן ל אותו בי ן של מנ ל זש כה ה. וש ירה בי גש ם הנ דורו עי ם מש ך שה לל מל ך, הנ לל מל צון הנ ת רש ה אל ן עושל בי הנ

ה. ירה בי גש ן הנ דורו מי ת מש יד אל רי פש מנ

רוך הוא, דוש בה קה ל הנ צונו של ת רש ים אל ל עושי אי רה שש יי ן של מנ ל זש ל - כה אי רה שש ת יי סל נל ם כש רוך הוא עי דוש בה קה ך הנ כה
רוך דוש בה קה ל הנ צונו של ת רש ים אל ל עושי אי רה שש ין יי אי ן של מנ ל זש כה ל. וש אי רה שש ת יי סל נל ם כש דורו עי ם מש רוך הוא שה דוש בה קה הנ
ל כור של בש הנ נו  ל הוא בש אי רה שש י יי ם? כי ענ טנ ה הנ ל. מה אי רה שש ת יי סל נל ם כש עי דורו  ם מש הוא שה רוך  בה דוש  קה ין הנ הוא, אי
ת טםש תורנ ל תי אנ תוב (משלי א) וש כה ל, של אי רה שש ת יי סל נל ם זו כש אי ל. הה אי רה שש י יי כםרי י בש ני תוב בש כה רוך הוא, של דוש בה קה הנ

אימלך.

י ם? כי ענ טנ ה הנ ם. מה הל מה ה עי קה חמ רנ תש ה הי ירה בי גש יהכול הנ בש ך, כי לל מל ל הנ יכנ הי ים מי חוקי ל רש אי רה שש יי ן של מנ ל זש ה, כה אי םא רש ב
נו ת בש ה אל קל לש םא מנ ל ך  לל מל י הנ ה, כי רה שה יש ך  רל דל ת בש כל לל י לה די כש קותו  לש הנ ה לש זל ן הנ בי לנ ה  טה בש ה שי ימה די קש םא הי ה ל ירה בי גש הנ
ת מל אל ך הה רל דל יגו בש הי נש הנ ה ולש נה ת בש קות אל לש הנ ל ולש יכה הי ת הנ יג אל הי נש הנ ה לש ירה בי גש ינד הנ כםל בש יר הנ אי שש א מנ לה ים, אל מי עולה לש

ך. לל מל ד הנ גל נל כש

ע, בנ ת של אי) זו בנ דנ מו ונ מו, (אי תו אי רנ סש ר יי של א אמ שה ך מנ לל ל מל מואי י לש רי בש תוב (משלי לא) די כה ר - של בה דה סוד הנ וש
ה אי אי. רש דנ מו ונ ת אי מו. תוגנ ת אי יל תוגנ סי ן כש ב ובי ח אה מנ שנ ם יש כה ן חה למםה בי י שש לי שש תוב (שם י) מי כה ר הנ מנ אל י נל רי המ ונ
ך לל מל ה הנ ל), זל לה ב (כש ח אה מנ שנ ם - יש כה הוא חה ה וש רה שה ך יש רל דל ך בש ה הולי זל ן הנ בי הנ עוד של ב. בש ח אה מנ שנ ם יש כה ן חה תוב, בי ה כה מנ
ת מו. תוגנ ת אי יל תוגנ סי ן כש תוב? ובי ה כה ת - מנ לל ך כושל רל דל ה בש זל ן הנ בי א הנ צה מש ם. ני תה ב סש ח אה מנ שנ ה. יש לה עש מנ דוש לש קה הנ

ם. כל מש ה אי חה לש ם שג יכל עי שש פי תוב, (ישעיה נ) ובש ר כה בה דה סוד הנ ל. וש אי רה שש ת יי סל נל אי, זו כש דנ מו ונ אי

יר ר שי מנ אה ה וש מה כש חה למםה לנ ה שש לה עה יום של הנ מו  הוא כש רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש ה לי חה מש את שי צי מש םא ני ה, ל אי םא רש ב
ב רל תי תוב (מלכים-א ד) ונ כה הו של ה. זל מה דורו עי ת מש רות אל שש הנ לש ך  לל מל א הנ ה, ובה ירה בי גש י הנ ני ירו פש אי ז הי ים. אה ירי שי הנ
י גות, כי רה דש ר הנ אה ל שש ל כה יהה ענ גותל רש דנ ה בש לה דש גנ תש הי ה וש ירה בי גש ל הנ י של יםפי ה הנ לה עה ב? של רל תי ה ונ ה זל גו'. מנ למםה וש ת שש מנ כש חה

ך). לל מל ם (לנ עולה ה לה זל ם הנ כה חה ן הל בי ת הנ ה אל יאה י הוצי ה? כי מה ך לה ל כה כה ה. וש מה דורו עי ת מש ם אל ך שה לל מל הנ

למםה שש ים כי יקי די יונות צנ לש גות על רה דש בי יו  ם הה כגלה וש ל,  אי רה שש יי ל  כה ה לש יאה יא הוצי למםה, הי ת שש ה אל יאה הוצי של וכש
ה ירה בי גש ה הנ נה קש ה, תי טה מנ ת לש יי בנ ת הנ למםה אל ן שש קי תי יום של ם בו. ובנ הי ם, וש הל חנ בה מי רוך הוא שה דוש בה קה הנ לום), של שה (בש
ה. טה מנ ה ולש לה עש מנ כםל, לש ה לנ חה מש ה שי אה צש מש ז ני מות. אה לי ה ושש חה מש שי יהה בש נל ירו פה אי הי ד, וש ם ינחנ דורה מו מש שה ך, וש לל מל ת לנ יי בנ

ך. לל מל צון הנ רש ה אותו לי יגה הי נש הי מו, של תו אי רנ סש ר יי של א אמ שה תוב מנ י כה ה? כי מה ך לה ל כה כה וש

ל כה ת  ונ רש על כםל,  הנ ת  ונ רש על זו  ז  אה ך,  לל מל הנ צון  רש לי ג  הי ננ תש מי ינו  אי יך),  רי צה (של נו  רש מנ אה של מו  כש ה,  זל הנ ן  בי הנ של וכש
ין י אי כי כםל. וש ת הנ ונ רש י על ך זוהי שום כה לו, ומי יכה הי ה מי קה חמ רנ תש ה הי ירה בי גש הנ ה, וש ירה בי גש הנ ש מי ך פורי לל מל י הנ רי המ ים, של די דה צש הנ
יא. ך הי מש ה אי לי גנ םא תש ך ל מש ת אי ונ רש על יך וש בי ת אה ונ רש תוב, על ה כה ל זל ענ ך?! וש לל י מל לי ה בש ירה בי ה, וגש ירה בי י גש לי ך בש לל ה, מל וה רש זו על

ה. תה וה רש ה על לל גנ םא תש ך ל שום כה ך. מי מש ה עי שורה אי, וש דנ יא ונ ך הי מש אי

ים רי בי חמ דו הנ םאבש י ר, של םא אםמנ ם ל ה סוד, אוי אי לל גנ אמ ר ונ ם אםמנ ר: אוי אי מנ אה ה וש כה יו ובה יש יהדה קי עון הי מש י שי בי רנ
ה תה ה אנ לה ה כה ה זל ה? ומנ הה ה אמ ה זל ל. מנ אי רה שש ית יי רי אי ת שש ה אי ה עםשל תה ה אנ לה ים כה להי ה ה' אל הה ר. (יחזקאל יא) אמ בה דה
ה, תה כה רש ת בי ענ ה מוננ יונה לש ת על רל חל ך, ה' אנ לל מל ל הנ יכנ הי ה מי שה רש גה תש ה הי תונה חש ה' תנ ן של מנ זש ר - בי בה דה א סוד הנ לה ה? אל עםשל
ם ת אותה ענ ת מוננ רל חל כות, ה' אנ רה בש ת מי ענ ננ מש םאת) ני ז ה' הנ יא (הנ הי של כש שום של ה. מי ה עםשל תה ה אנ לה ה כה הה תוב, אמ ז כה אה וש

ה. בה קי ר ונש כה ים זה שורי קום של מה א בש לה צויות, אל ן מש ינה כות אי רה י בש ם? כי ענ טנ ה הנ כםל. מה הנ מי

הו וי ל נה הו. ענ וי ל נה ג ענ אנ שש אםג יי ן קולו שה תי יי שו  דש עון קה מש ג ומי אה שש רום יי מה תוב, (ירמיה כה) ה' מי ה כה ל זל ענ וש
הו זל ה. וש ירה בי גש ווג הנ זי הו  י זל יתי כו'. בי י וש יתי ת בי י אל תי בש רנ חל הל ר? אוי של הו אומי אי. ומנ דנ ונ הו  זל ה, וש ירה בי גש הנ ש. זו  מה מנ
ק שנ רות וש דש ם קנ יי מנ שה שו  בש ז, לה אה ה. וש וה רש על ים זו  די דה צש ל הנ כה י מי רי המ ה. של לי גנ םא תש ל ך  מש ת אי ונ רש על וש יך  בי ת אה ונ רש אי על דנ ונ
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עו. נש מש אוי, ני רה ים כה קי שש ים ומנ עי יו שופש הה ים של לי חה נש נות הנ יש ענ ל מנ כות של רה בש ת הנ שנ רג קום יש י מש רי המ ם, של סותה ם כש הושנ

םאש נו, ר דש מנ לה ם ו"י? של ענ טנ ה הנ א ו"י. מה רה קש ז ני צויות, אה כות מש רה ין בש אי ה וש ירה בי גש ן הנ ך מי לל מל ד הנ רה פש ני של ינו, כש ני שה
י"ם וי י וה תי תוב ו"ו, שש ן כה כי לה ה. וש יונה לש ה על דולה הוא ו' גש רוך  בה דוש  קה הנ ה, וש נה טנ סוד הוא ו' קש י יש רי המ סוד י', של יש הנ
ך, לל מל ן הנ עות מי נה מש כות ני רה בש הנ וש ך  לל מל ן הנ ה מי ירה בי גש ת הנ קל חל רנ תש מי של ה הוא י'. וכש זל סוד הנ יש ל הנ של םאש  ר הה וש ד.  חה אל כש
ז אה יו, וש לה יעו אי פי שש הוא י', ומנ סוד, של יש ל הנ ה של זל םאש הנ ר ת הה יון אל לש על ל ו' הה סוד, נוטי יש םאש הנ ר א בש צה מש םא ני ווג ל זי הנ וש

ים. תוני חש תנ לנ ים וש יוני לש על כםל, לה הוא ו"י, ו"י לנ

ים בו צויי םא מש ל יום של ך  לש ין  אי וש ם,  עולה כות בה רה בש או  צש מש ני םא  ל ם  יי לנ רושה יש ה  בה רש חה יום של ינו, מי ני ה שה ל זל ענ וש
ה הוא? ך: או"י, או: הו"י. (או וה') מנ ר לו, או כה מנ ל יום. אה כה נועות בש כות מש רה בש י הנ רי המ לות, של לה קש

י' וש א"ו  וה ה לש יעה פי שש ם ומנ ת אותה לל ה נוטל יונה לש על ז ה' הה ים, אה בי םא שה ל וש ה  שובה תש לוי בי ר תה בה דה הנ של ר לו, כש מנ אה
ין אי וש ם  דה י אה ני בש ים  חי צווש וש ה,  לה עש מנ לש ה  לה עש מנ לש ך  לל מל ק הנ לי תנ סש הי של א הוי. הוי כש רה קש ני ז  אה וש ים,  בי םא שה י ל , כי יהה לל אי
א רה קש ז ני תו, אה לה פי ה תש לה בש קנ תש םא הי י ל יו, כי לה י' אי ו', וש ה לש לל עמ יר, מנ מי טה ילה הוא הנ הש יון אל לש על אותו הה ם. וש הל יחנ בה גי שש מנ
ה קה לש תנ סש הי ן  כי לה וש ה,  שובה תש צויהה  מש ין  אי ז  אה וש י')  לש ו'  לש ה'  לש ה  עולה א'  יא  הי (של י',  וש ו'  לש ה  עולל א'  י  רי המ של אוי, 

ה. שובה תש לוי בי םא תה י ל רי המ לו ה', של לה יות הנ אותי הה מי

ה ה', קה לש תנ סש י הי זנ צו, אמ םא רה ל ה וש אשונה רי לויהה בה ה תש תה יש ה הה שובה ם, ותש עולה י הה אי טה ר חמ יותי בו  רנ תש הי של אי כש דנ ונ
י זנ ה), אמ לה עג םא מש ל ה (וש קה לש תנ סש ה הי שובה תש הנ ש וש דה קש מי ית הנ ב בי רנ חה של א אוי. וכש רה קש ני יו, וש לה יו"ד אי ת ו' וש ה אל תה לש על א' הל וש
ה, שובה א תש רה קש ני יון, של לש על יום הה הו הנ יום? זל ה הנ נה י פה ה כי ה זל יום. מנ ה הנ נה י פה נו כי רו, (ירמיה ו) אוי לה מש אה חו וש וש צה
םא ל וש כםל  הנ ה מי נה פנ תש י הי רי המ ונ ים,  עי שה רש ד הה גל נל כש ין  יהמי שםט הנ פש לי ע,  נודה יום של הנ צוי. אותו  םא מה ל וש ר  בנ עה וש ק  לי תנ סש הי של
ים מי ענ ר הה אה ל שש ים של ני מג מש י הנ דולי גש שות לי ה רש נה תש י ני רי המ ב, של רל י עה לי לש טו צי נה י יי םא הוי. כי ל רו אוי וש מש ן אה כי לה א, וש צה מש ני

ליששלט עמלייהלם.

ך ר כה חנ ב. אנ רנ חל ת נל יי בנ הנ ה, וש שה ה גםרש ירה בי גש הנ ה, וש לה ם גה עה הה ף, וש רנ שש ל ני יכה הי הנ ה, וש לה עש מנ ה לש לה עש מנ ה ו' לש תה לש נו, עה דש מנ לה
ת ה אל אה ה. רה כה לש הה וש ה  קה חמ רנ תש ה הי ני הי וש ה,  ירה בי גש ת הנ אל ש  קי ב, בי רנ ה חה ני הי וש יתו  ל בי ענ יחנ  גי שש קומו, הי מש "ו לי וה ד  יהרנ של
ה ני הי ים, וש עי יו שופש הה ים של קי עממג ים הה לי חה נש כות הנ רש ת בי ה אל אה ה. רה לה ה גה ני הי ם, וש עה ת הה ש אל קי ף. בי רנ שש ה ני ני הי לו, וש יכה הי
ק. גםר שה חמ לנ ה וש חה רש קה ד ולש פי סש מי י ולש כי בש הוא לי יום הנ אות בנ בה ים צש להי א ה' אל רה קש יי תוב, (ישעיה כב) ונ ז כה אה עו. וש נש מש ני

רות. דש ם קנ יי מנ שו שה בש ז לה אה וש

כות רה בש הנ ר, וש חי אנ ד הה צנ נות לנ יה עש מנ ת הנ ה אל יעה פי שש ה הי יונה לש על ה' הה ד, וש חה אל ד הה גל נל ד כש חה כו אל שש מש י ו' ה' (ו' י') ני זנ אמ
עון, מש י שי בי ה רנ כה הו. בה וי ל נה ג ענ אנ שש אםג יי י שה זנ ד. אמ חה אל ים כש רויי םא שש ל ה וש בה קי נש הנ ר וש כה זה או הנ צש מש םא ני י ל רי המ או, של צש מש םא ני ל
י רי המ ר, של חי אנ ד  צנ מי י  בי לי ה בש חה מש שי וש ד,  חה ד אל צנ י מי בי לי בש ה  קועה יהה תש כי ר, בש זה עה לש אל י  בי ר רנ מנ ר. אה זה עה לש אל י  בי ה רנ כה ובה

י! קי לש י חל רי שש ה. אנ תה ד ענ י ענ תי עש מנ םא שה ל ים של רי בה י דש תי עש מנ שה

ר תה סש ה ני תורה י הנ רי בש ל די ינו, כה ני י שה רי עון, המ מש י שי בי ר רנ מנ יך? אה בי ת אה של י זו אי ה. מי לי גנ םא תש יך ל בי ת אה של ת אי ונ רש על
ה, לל גש ני כםל בש אן הנ ה. כה לל גש ני ר וש תה סש ם ני ך גנ דוש, כה ם קה יא שי הי ה של תורה ה, הנ לל גש ני ר וש תה סש דוש ני קה ם הנ שי הנ מו של ה, כש לל גש ני וש

נו. רש אנ בי מו של ת כש רל תל סש ה ני יעה די יש

ה יקה יני יא מי הי וש ך  לל מל ם הנ את עי צי מש ה ני ירה בי גש הנ ן של מנ ל זש נו, כה דש מנ - לה יך  בי ת אה של ך: אי ה הוא כה זל סוק הנ פה הנ וש
ך לל מל ת הנ של יך. אי בי אה ת  של את אי רי קש ני יא  ך, הי לל מל ן הנ ה מי קה חמ רנ תש הי וש ך  מש עי ה  תה לש גה ת של עי ך. בש מש את אי רי קש ני ך,  אותש
יתות רי ר כש פל ה סי י זל ר ה' אי מנ תוב (שם נ) כםה אה כה מו של תו, כש שש אי אי דנ יא ונ נו, הי מל ין מי רושי גי ת בש רל טל פש םא ני דוש ל קה הנ

ה. תה לש גה ב של ל גנ ף ענ ך, אנ לל מל ת הנ של יא אי הי אי של דנ א ונ לה . אל יהה תי חש לנ ר שי של ם אמ כל מש אי

םא ל ך  מש ת אי ונ רש תוב על כה ך, של מש את אי רי קש ני וש ד,  חה ווג אל זי בש ך  לל מל ם הנ ה עי בה יהשש של ם - כש יי עממנ פנ יהה  לל ה עה וה ן צי כי לה וש
ד חה אל וש ם.  כל מש ה אי חה לש ם שג יכל עי שש פי תוב ובש כה של מו  ך, כש אמ טש ל חל ח ענ לנ שה תי וש זו  ה מי זל קו  חמ רנ תש יי ה של עמשל ל תנ ה, אנ לי גנ תש
ה עמשל ל תנ נו, אנ מל ה מי קה חמ רנ תש הי ב של ל גנ ף ענ ך. אנ לל מל ת הנ של את אי רי קש ני ך, וש לל מל ל הנ יכנ הי ה מי תה לש גה ך וש מש לות עי גה יא בנ הי של כש
ה. לי גנ םא תש יך ל בי ת אה של ת אי ונ רש תוב על כה הו של לות. זל גה יך בנ לל מםר עה שש םא תי ל יך, וש אל ך שונש טו בש לש שש יי ך וש ינש בי זוז מי תה י של די כש
יך רי צה יד, וש מי ך תה לל מל ת הנ חנ גה שש ה הנ ך, בה לל מל ן הנ ה מי קה חמ רנ תש הי ב של ל גנ ף ענ יך הוא. אנ בי ת אה ונ רש י על שום כי ם? מי ענ טנ ה הנ מה

. יהה לל א אי טה חל םא תל ל ר וש ה יותי דה גש נל ר כש מי שה הי לש

- זו יך  להל י ה' אל גו'. כי וש ך  ילש צי הנ לש ך  נל חמ ב מנ רל קל בש ך  לי הנ תש מי יך  להל י ה' אל ח, (דברים כג) כי תנ עון פה מש י שי בי רנ
י די ים כש מי ענ ר הה אה ל שש כה ים ומי די דה צש ל הנ כה יד מי מי ם תה יהל לי ן עמ גי הה לות, לש גה ן בנ כי ל של כה ל, וש אי רה שש ם יי את עי צי מש ני ה של ינה כי שש הנ

ל. אי רה שש ת יי ידו אל מי םא ינשש ל של

י ני פש לי ה מי ינה כי שש ים כםחנ הנ ישי לי חמ ל מנ אי רה שש יי ד של ם ענ הל יק לה זי הנ ל לש אי רה שש ל יי ם של יהל אי ים שונש כולי םא יש נו, ל דש מנ לה של
ה מה ם כנ יהל לי ים עמ רי גוזש ם וש יהל לי ים עמ טי שולש ל וש אי רה שש י יי אי ם שונש הל ים לה כולי ז יש אה ים, וש מי ענ ר הה אה ל שש ים של ני מג מש י הנ דולי גש

כםל. ן הנ ם מי הל ת לה ענ רנ פש ני ל וש אי רה שש י יי אי ל שונש ף של תםקל הנ כםחנ וש ת הנ רל בל שנ יא מש , הי יהה לל ים אי בי ם שה הי של עות. וכש רות רה זי גש

ה ם הוא עושל אי ה. של י תורה רי בש ל די עמבםר ענ ינ יו וש אה טה חמ א בנ מה טש םא יי ל ם של דה יך אה רי צה דוש, של יך קה נל חמ יהה מנ הה ן וש ל כי ענ וש
גוף, ים בנ רי יבה ה אי מונה ים ושש עי בה רש ם אנ יי אתנ נו, מה דש מנ לה י א'. וש לי ם, בש ם בה תל מי טש ני תוב וש כה מו של ים אותו, כש אי מש טנ ך, מש כה
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א. מי טה הי ה לש הוא רוצל של ר, כש לומנ א. כש מה טש הוא ני של ים כש אי מה טש ם ני כגלה וש

ה ה זל ר, מנ בה ת דה ונ רש ך על ה בש אל רש םא יי ל גוף. וש י הנ רי יבש ם אי לו הי יך? אי נל חמ ה מנ ה זל דוש. מנ יך קה נל חמ יהה מנ הה ן וש ל כי ענ וש
אי. דנ יך ונ רל חמ אנ ב מי שה ך, וש ם כה אי נו. של רש אנ בי מו של ה, כש זל ר הנ בה דה ז, לנ מל ר רל בנ הוא) דש ה (של זל יהה של רי כש ה נה וה רש ר? על בה ת דה ונ רש על

נו. רש אנ בי מו של וא, כש יך הי בי ת אה ונ רש תוב על כה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ה. מה לי גנ םא תש יך ל בי ת אה של ת אי ונ רש ן על ל כי ענ וש

ים ירי זי חמ לות, ומנ גה ה בנ ינה כי שש לון בנ ים קה עושי ל של לות: ענ גה ל בנ אי רה שש ים יי בי כש ענ תש ים מי רי בה ה דש לשה ל שש נו, ענ דש מנ לה
נו. תי נה שש מי נו בש רש אנ ם בי ת כגלה אל ה, וש ינה כי שש י הנ ני פש ם לי מה צש ת ענ ים אל אי מש טנ מש ל של ענ ה, וש ינה כי שש הנ ם מי יהל ני פש

ם א עי יהה בה הה ד של חה יש אל או אי ים, רה כי יו הולש הה ד של י. ענ י יוסי בי מו רנ יהה עי הה יהא, וש קי פוטש קנ ך לש יהה הולי א הה בה י אנ בי רנ
ל ה של וה רש ל על ר ענ בנ עה יו של לה ים עה ידי עי ה מש ל זל יו של נה י פה רי המ זו, של ך הנ רל דל הנ ה מי טל סש א, ני בה י אנ בי ר רנ מנ יו. אה נה פה ד בש חה ם אל רםשל
א צה מש ה תי וה רש יזו על ינוק, אי יהה תי הה של יהה לו כש ה הה זל ם הנ רםשל ם הה י, אי י יוסי בי ר לו רנ מנ יו. אה נה פה שום בש ך רה י כה ה, כי תורה הנ

ה. תורה ל הנ ה של וה רש ל על ים ענ ידי עי מש יו של נה פה ה בש י רואל ני ר לו, אמ מנ בו? אה

ל ם, אנ כל ה מי שה קה בנ ם, בש הל ר לה מנ ה? אה ה זל יך מנ נל פה בש ה של זל ם הנ רםשל ך, הה רש בה מםר דש ר לו, אל מנ א, אה בה י אנ בי א לו רנ רה קה
י יתי יי ד הה חה ר לו, יום אל מנ ? אה הו  א, מנ בה י אנ בי ר רנ מנ לו. אה מו  רש יו גה אה טה י חמ רי המ ם, של דה אה ת אותו  ר אל יותי ישו  ני עמ תנ
נו, מש ר קנ בםקל י. בנ חותי אמ י בנ תי זש חנ ה אה לה יש לנ ל אותו הנ כה ן, וש יי י ינ יתי תי שה ד וש חה לון אל מה ינו בש הי שה י, וש חותי אמ י ונ ני ך אמ רל דל ך בנ הולי
ה, זל ד  צנ ה מי זל וש ה  זל ד  צנ ה מי זל י  אותי רו  שש קה וש ם,  יהל יני י בי תי סש ננ כש ני וש ד,  חה אל יש  ם אי ט עי קוטי תש לון הי מה ית הנ ל בי ענ ובנ

נו. תוכי ייש בש ד של חה א אל י רופי די ל יש י ענ תי לש צנ ני , וש מםחנ ס לנ נה כש יהה ני ה הה זל ם הנ רםשל הה וש

ש. פל נל ת הנ פואנ ר לו, רש מנ ך? אה ן לש תנ ה נה פואה יזו רש ר לו, אי מנ אי. אה לנ מש י שנ בי ה רנ ר לו, זל מנ א? אה רופי י הה ר לו, מי מנ אה
רוך דוש בה קה י הנ ני פש ה לי י בוכל ני אמ ת, ונ חנ ה אנ אה רש מנ י בש ננ ת פה ה אל י רואל ני ל יום אמ כה ה. ובש שובה תש י בי תי רש זנ אותו יום חה ומי
םא ל ם  אי א,  בה אנ י  בי רנ ר  מנ אה י.  ננ פה י  תי צש חנ רה עות  מה דש ן  אותה ומי א,  טש חי הנ ל אותו  ענ ים,  מי עולה בון הה רי הוא  הוא, של
ך ונל ר עמ סה יך, (ישעיה ו) וש לל א עה י קורי ני ל אמ בה ם, אמ רםשל ת אותו הה יך אל נל פה יר מי עמבי י מנ יתי יי ה, הה שובה ך תש מש ה מי עה נש מש ני של

ר. בנ ם עה רםשל הה ים וש מי עה לש פש ר לו שה מנ ים. אה מי עה לש פש מםר שה ר לו, אל מנ ר. אה כגפה ך תש אתש טה חנ וש

יום הנ י מי תי רש דנ ר לו, נה מנ ה. אה שובה תש אתה בי צי מש אי ני דנ ונ ך, של מש ירו מי עמבי הנ ה לש צה ך רה דונש אי אמ דנ א, ונ בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ם ם גורי שי הנ אי של דנ ר, ונ זנ ל עה ר לו, אי מנ ר. אה זה עה לש ר לו, אל מנ ך? אה מש ה שי ר לו, מנ מנ ה. אה לה יש לנ ם וה ה יומה תורה עמסםק בנ ה לנ זל הנ

ך אותו. רנ א ובי בה י אנ בי ח אותו רנ לנ ך. שה רש זש על יהה בש הה ך וש ינע לש יך סי לקל אל של

ש דורי וש ב  יושי יהה  הה של א אותו  צה ירו, מה עי לש ס  ננ כש ני עון,  מש י שי בי רנ ל  אל ך  א הולי בה י אנ בי רנ יהה  הה ת  רל חל ם אנ ענ פנ בש
י ני ם בש ים אותה שי פש ה טי מה גו', כנ ע וש םא יידה ר ל ענ יש בנ םאת. אי ת ז ין אל םא יהבי יל ל סי ע וכש םא יידה ר ל ענ יש בנ (תהלים צב) אי
ים די ם עומש ה הי ל מנ רוך הוא ענ דוש בה קה י הנ כי רש ת דנ ת אל ענ דנ ים לה לי כש תנ סש םא מי ל ים וש עי םא יודש ל ים וש יחי גי שש םא מנ ל ם של עולה הה
ת ים אל עי יו יודש ה, הה תורה ים בנ קי לו עוסש אי ה. של תורה ים בנ קי םא עוסש י ל ם, כי שותה פש ת? טי ענ דנ ם לה ב אותה כי ענ י מש ם, מי עולה בה

רוך הוא. דוש בה קה י הנ כי רש דנ

ת ן אל דה ב) של ל גנ ף ענ אנ ם. (של עולה םאת בה ל ז גות של הה נש הנ ענ הנ םא יודי ל ן וש בוני תש םא מי ל םאת, של ת ז ין אל םא יהבי יל ל סי וכש
ל ענ ים  יעי גי מנ םא  ל וש ים,  יקי די צנ ם  הי ם של דה י אה ני בש לי ים  יעי גי מנ של זו  הנ םאת  ז ל  של יהה  ינל די ת  אל ים  רואי וש יו  ינה די ם בש עולה הה
ם ה הי זל ם הנ עולה ת הה אל גו'. של ב וש של מו עי ים כש עי שה רוחנ רש פש תוב בי כה ה, של תורה י הנ רי בש ל די ים ענ רי עובש ים של יהבי חנ ים הנ עי שה רש הה
יענ אותו ך הודי לל מל ד הנ וי דה א של לי מה לש אי ה. וש זל ם הנ עולה ם בה יהל לי ים אמ יעי גי םא מנ ים ל יני די הנ יו, וש דה דה ל צש כה ים אותו בש שי יורש
ת חנ ר תנ פה יו עה הש יי של ם, וש עולה אותו הה ם מי ידה מי שש הנ ד, לש י ענ די ם עמ דה מש שה הי תוב לש כה ים, של עי ינו יודש יי םא הה תוב, ל כה סוף הנ בש

ם. יכל לי גש פות רנ ת כנ חנ ר תנ פל יו אי הש י יי ים כי עי שה ם רש סותל ענ תוב (מלאכי ג) וש כה ים, של יקי די צנ י הנ לי גש רנ

ם דה ל אה של קו  לש י חל רי שש א אנ לה ר? אל בה דג ה מש מל ה. בנ נל עמ ינ י  ננ פה י בש שי חמ י כנ ם בי יהקה ונ ר, (איוב טז)  מנ אה וש ח  תנ עוד פה
מו שש ל בי די תנ שש הי לו  אי ה, כש תורה ל בנ די תנ שש מי י של ל מי כה הוא. של רוך  בה דוש  קה י הנ כי רש ת דנ ת אל ענ דנ ה לה תורה ל בנ די תנ שש מי של
י רי בש ל די ר ענ עובי י של ה, מי אי םא ורש ן. ב ם כי ה גנ תורה ף הנ גות, אנ הה נש ה הנ רוך הוא עושל דוש בה קה ל הנ מו של ה שש ש. מנ מה מנ
ם כגלה ים, וש תוני חש תנ ים וש יוני לש על בו  לו  כש תנ סש יי י של די יו, כש נה פה ים בש שומי ם רי דה אה ה בה עושה ת וש דל יורל ה וש ה עולה תורה ה, הנ תורה

םאשו. ל ר לות ענ לה ים קש כי שופש

ים פי ם זוקש ם, כגלה דה י אה ני י בש כי רש ת דנ ת אל ענ דנ ם לה עולה ים בה טי שוטש ים ומש כי הולש י ה' של יני ם עי ל אותה נו, כה דש מנ לה וש
אוי ה, וש זל ם הנ עולה י. אוי לו בה י ונ יו: ונ לה ים עה חי ם פותש כגלה ם, וש ים אותה רואי יש, וש אי י אותו הה ני פש ים בי לי כש תנ סש ם ומי יי יננ עי
ים ם יהמי ל אותה כה יו. וש לה ה עה ה שורה אה מש טג רוחנ  יו, וש נה פה דות בש י עי רי המ י, של לוני פש יב לי בי סה קו מי לש תנ סש א. הי בה ם הנ עולה לו בה
דור, ל הנ ים של עי שה רש ם הה לו הי אי ה, וש אה מש טג ד הנ צנ ף לו רוחנ מי ן, הוא שולי יד בי ם מולי דות, אי עי יו לש נה פה ם בש א רםשל צה מש ני של

א. בה ם הנ עולה ם לה ידה מי שש הנ ה לש זל ם הנ עולה ם בה ב אותה ם עוזי בונה רי ים, של ני פה י הנ זי ענ

ד חה יו חוט אל לה ך עה רוך הוא מושי דוש בה קה ה, הנ לה יש לנ ם וה ה יומה תורה ל בנ די תנ שש מי ה של זל אי הנ כנ זנ יק הנ די צנ ינו, הנ ני שה
ה, י תורה רי בש ל די ר ענ עובי י של ם מי גנ ך  ים. כה תוני חש תנ ים וש יוני לש ים על די ם פוחמ אותו רםשל יו, ומי נה פה ם לו בש שה רש ני ד וש סל ל חל של
יו: לה ים עה יזי רי כש ם מנ כגלה וש ים.  תוני חש תנ וש ים  יוני לש ים על חי בורש נו  מל יו, ומי נה פה בש ם לו  שה רש ני וש ה  אה מש טג יו רוחנ  לה ים עה כי מושש
ף רוחנ לנ י שה רי שו! המ פש ננ אוי לש וש בונו. אוי לו  וות רי צש ל מי ענ וש ה  י תורה רי בש ל די ר ענ בנ עה י, של לוני פש יב לי בי סה מי קו  לש תנ סש הי
ידו מי שש הנ לש ב אותו  עוזי ק, וש לל חי בו  ין לו  הוא אי רוך  בה דוש  קה הנ של הו  זל נו, וש בש לי ה  ישה הורי וש מו  את עי צי מש ני ה של אה מש טג

להעולהם הנבהא.
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ה עה רה ה הה שה רג יש הנ י של תי דש מנ לה י, וש תי דש מנ ך לה ר לו, כה מנ ה? אה ת זל ך אל ן לש יי ננ ל מי בה , אמ תה רש מנ ה אה א, יהפל בה י אנ בי ר לו רנ מנ אה
ה זו פואה רש י, של תי דש מנ ך לה י כה ני אמ ה. ונ שובה י תש ני פש ד לי עומי ר של בה ין דה י אי רי המ יהשובו, של םא של ם ל יו, אי נה ל בה ים כה שי זו יורש הנ
ר בנ ל יהדו עה ענ ד, וש חה יק אל די י צנ תי שש גנ ופה ך  רל דל ך בנ י הולי יתי יי ד הה חה יום אל י, וש ננ פה שום בש י רה יתי יי הה ת, של חנ ם אנ ענ י פנ נו לי תש נה
ן מה חמ רנ רוך הה ר לו, בה מנ ר. אה חי ר אנ זה עה לש י אל לנ א עה רה קה ר, וש זה עה לש י לו, אל תי רש מנ ך? אה מש ה שי י, מנ ר לי מנ ם. אה רםשל נו אותו הה מל מי
י תי שש גנ פה י הוא של ני ר לו,) אמ מנ א. (אה בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ך בה קש לש י חל רי שש ה. אנ זל ך בה אותש רש י לי יתי כי זה ך וש י אותש יתי אי רה של

ך. בש

ר חנ ת. אנ של לל שג ה מש לה גש ל על ר של שה ם ובה חל א) לל כוסה רש ת (טי לנ יו חנ נה פה ין לש קי תש יתו. הי בי לש יאו  בי הל יו ול נה פה ח לש טנ תנ שש הי
ה רו זל שה ת בש אל ל של גל עי ל הה מו של י, אי ה ייש לי מה דג ה אמ רה ד, פה חה ר אל בה י דה מםר לי י, אל בי יש: רנ אי ר לו אותו הה מנ לו, אה כש אה של
יג הי נש י מנ ני אמ עוד של ר, בש בה דש מי ה בנ על רש מי לנ יהה  רל חמ י אנ תי כש לנ ה, הה ידה הולי ה וש רה בש ענ תש הי ם של רל ד טל חה יום אל וש נו,  לש כנ ה אה תה ענ
ם. שי יהה בש אתי רה םא קש ה ל דה נולש יום של י, מי תי רש מנ זו? אה ה הנ רה פה ל הנ ה של מה ה שש י, מנ ר לי מנ ד, אה חה יש אל י אי ננ פה ר לש בנ ה עה אותה
י יתי אי םא רה י, ל םאשי ת ר י אל תי רש זנ חל הל עוד של י, בש ני אמ ה. ונ רה פה כנ ה לש כל זש ם תי למםה, אי ם שש ע אי בנ ת של את בנ רי קש יא ני י, הי ר לי מנ אה

ר. בה דה אותו הנ י מי תי קש חנ צה אותו, וש

יש יהה אי םא הה אי, ל לנ מש י שנ בי אן רנ כה ר מי טנ פש ני יום של הוא, ומי ר הנ בה דה ל הנ י ענ תי רש עורנ תש ה, הי תורה י בנ יתי כי זה ו של שה כש ענ וש
ר בנ דש י של תי לש כנ תנ סש הי ה של זל ר הנ בה דה הנ י. וש תי דש מנ םא לה ל ה של ר תורה בנ ר דש י לומנ תי דש חנ י פה ני אמ מותו, ונ ה כש תורה בנ נו  יר לה יהאי של

ה. טה מנ ה ולש לה עש מנ יון הוא לש לש ז על מל רל ה, וש מה כש ר חה בנ הו דש זל אי של דנ ר לו, ונ מנ י. אה תי עש םא יהדנ ל ה הוא, וש מה כש חה

רות, ע פה בנ ע: של בנ של כםל בש ה הנ תוב בה ך כה שום כה ה, מי מה כש חה סוד הנ ש בש מה את מנ רי קש ע ני בנ ת של ה, בנ אי םא רש ל ב בה אמ
רםן המ אנ ה וש ים. ומםשל ני ה כםהמ עה בש ים, שי הורי ה טש עה בש ים, שי אי מי ה טש עה בש ים, שי בוסי ה כי עה בש אות, שי זה ע הנ בנ פות, של רי ע שש בנ של
כםל הוא סוד הנ ע, וש בנ ת של ר בנ מנ אה יש של אי ר אותו הה מנ ה אה יהפל גו'. וש ן וש רם המ אנ ה וש ל מםשל ר ה' אל בי דנ יש תוב ונ כה בון, של שש חל בנ

ה. מה כש ל חה של

ה, זל כות לה זש ה לי אשונה רי לום בה י שה ים לי די קש י הי רי המ רוך הוא, של ה, בה ר זל בה י דה תי עש מנ שה ן של מה חמ רנ רוך הה ר לו, בה מנ אה
רוך בה דוש  קה י הנ ים לי די קש חוק, הי י רה יתי יי י הה ני אמ של ר ה'. כש מנ רוב אה קה לנ חוק וש רה לום לה לום שה תוב (ישעיה נז) שה כה של
ך ר לש של כםל אמ לום וש שה ך  יתש לום ובי ה שה תה א, (שמואל-א כה) אנ בה י אנ בי יו רנ לה א עה רה רוב. קה יות קה הש לום לי הוא שה

שהלום.

ה אה רה מו וש ת אי יו או בנ בי ת אה חםתו בנ ת אמ ח אל קנ ר יי של יש אמ אי ח, וש תנ יהיא פה י חי בי ה. רנ לי גנ םא תש יך ל בי חות אה ת אמ ונ רש על
ל בל ת הל ן אל יי ג קנ רנ הה של יד. מי יהה מולי םא הה ל תו וש שש אי ם מי דה ש אה רנ ה פה נה ים שה לשי ה ושש אה ינו, מי ני ם שה גו'. שה ה וש תה וה רש ת על אל
ה מה ר, לה מנ ה. אה יתה ם מי עולה ל הה ל כה ענ יו וש לה ה עה רה זש גש ני ה של עה שה ר, מי מנ י אה י יוסי בי תו. רנ שש ם אי ג עי וי דנ זש הי ם לש דה ה אה צה םא רה ל

תו. שש אי ש מי רנ יהד פה ה? מי לה הה בל יד לנ י אולי ני אמ

ם, עולה ל הה ים של יקי זי מנ יו הנ ידו הה הולי ם של אותה ידו. וש הולי מו וש גות עי וש דנ זש אות ומי יו בה בות הה קי י רוחות נש תי ושש
ן ן בל ל כי ענ א. וש סי כי י הנ תי בה בורות ובש ת ובש יי בנ ח הנ תנ פל ים בש שורי ם וש דה י אה ני ים בש יתי סי ה מש לל אי ם, וש דה י אה ני י בש עי גש ים ני אי רה קש ני וש
הו נו. זל מל ים מי קי חמ רנ תש ים ומי חי ם בורש ים, כגלה יוני לש ים על רי תה כש י בי דנ שנ דוש  קה ם הנ שי הנ יתו  ח בי תנ פל א בש צה מש ני ם של דה אה

ם. דה י אה ני י בש עי גש לו ני ב? אי רנ קש םא יי ע ל גנ נל ה וש ה זל ך. מנ לל הר אה ב בש רנ קש םא יי ע ל גנ נל תוב (תהלים צא) וש כה של

בו רש ם קה ים, כגלה תוני חש תנ ים וש יוני לש או אותו על רה דוש, וש ן קה יוקה דש יון, בי לש ן על יוקה דש ם בי דה ד אה יהרנ ה של עה שה נו, בש דש מנ לה וש
ן, יי ת קנ ה אל ידה ך הולי ר כה חנ ה, אנ מה ה זגהמ יל בה טי הי ה וש וה ל חנ ש ענ חה נה א הנ בה ר של חנ אנ ה. לש זל ם הנ עולה ל הה יכוהו ענ לי מש הי יו וש לה אי
דו. צי ומי או,  צש מש ני ם  שה מי רוחות  הה וש ים  די שי הנ דור  ומש ם.  עולה בה ים  עי שה רש הה דורות  ל  כה בו  יש חנ תש ני סו)  ינחמ תש (ני ם  שה ומי
ה. לה עש מנ לש ים של יוני לש ים על כי אה לש מנ י מי צי חמ ה, ונ טה מנ לש ם של דה י אה ני בש ם מי הל י ייש בה צי רוחות, חמ הה ים וש די שי ל הנ כה ך  שום כה ומי

ים. יוני לש על הה י מי צי חמ ים, ונ תוני חש תנ הנ י מי צי ה - חמ גון זל או כש צש מש ם ני ים, כגלה רי חי ם אמ ם אותה דה אה דו מי נולש של ן כש כי וש

ן רוחות אותה יד מי לום) הולי חמ תו בנ שוקה תש או מי יהצש ן רוחות של אותה ת מי צה רו לו קש זש ם, (חה דה אה דו מי נולש ר של חנ אנ
נות ת בש ים אל להי אל י הה ני או בש רש יי תוב, (בראשית ו) ונ ה כה ל זל ענ ים, וש תוני חש תנ י הנ יפי לי ים וש יוני לש על י הה יפי דומות לי נות של בה
או לו רש קה ן, וש יי ד קנ ל צנ רוחו של ם מי עולה א לה בה א של צה מש ד ני חה ר אל כה זה ן. וש יהל רי חמ ם אנ עו כגלה טה גו', וש ה וש נה י טםבםת הי ם כי דה אה הה
רוחות או  ה יהצש נה מל "ה. מי עממה את ננ רי קש ני , וש יהה רל חמ ים אנ יות טועי רי בש הנ יו  הה וש מו,  ה עי אה ת יהצש חנ ה אנ בה קי ן, ונש יי ל קנ תובנ

ה. טה מנ ים לש צויי מש ים של רי חי ם אמ אותה ים לש רי בה ים דש יעי יר ומודי וי אמ ים בה לויי ם תש הי ים, וש רי חי ים אמ די שי וש

ו שה כש ד ענ ענ ה. וש דה צי ה בש קה בש דש ני ה, וש שה גש רי ה בש עמשה רנ תש זו הי ה הנ עממה ננ ם, וש עולה רםג לה המ ן לנ יי י זנ לי יא כש ה הוצי זל ן הנ יי ל קנ תובנ וש
לום חמ ם בנ הל ת מי מל מל חנ תש ומי ם,  דה י אה ני בש ם  ת עי קל צוחל וש את  יוצי וש דול,  גה יהם הנ און הנ ין שש בי ה  דורה ומש ת,  ילמל קנ יא  הי
ת, רל בל ענ תש יא מי ה הי שוקה ה תש אותה ר. ומי םא יותי ל ת, וש לל יא נוטל ה הי שוקה ת בו. תש קל בל דש ני ם, וש דה ל אה ה של שוקה תש ה הנ אותה בש

ם. עולה ים לה רי חי ים אמ יני ה מי יאה ומוצי

ידות ם ומולי הל רות מי בש ענ תש ם, ומי דה אה י הה ני בות בש קי ד נש גל נל ים כש אי צה מש ם ני דה י אה ני בש ה מי ידה מולי של לו  לה ים הנ ני בה הנ וש
. יהה ינוקותל ה תי רוצה ם וש עולה את לה יא יוצי הי ם. וש ת אותה לל דל גנ יא מש הי ה, וש אשונה רי ית הה ילי ל לי ים אל כי ם הולש כגלה רוחות, וש
ת כל הולל ם, וש דה אה י הה ני ינוקות בש רוחות תי ב לש אי שה הי ם, ולש רםג אותה המ ם לנ הל ת לה קל בל דש ני ם וש דה י אה ני ל בש ינוקות של ה תי רואה וש
ה ה אותה נה מל ים מי לי נוטש וש  , יהה נל פה לש ים  סי טה וש דושות,  רוחות קש לש  ם שה ים שה ני מש דנ זש ינוק), ומי (תי רוחנ  הה ה  ם אותה עי

יו. נה פה ים) לש די ים (לומש קי קה חש ם נל שה רוך הוא, וש דוש בה קה י הנ ני פש ה לי ים אותה יחי ני ינוק), ומנ רוחנ (תי הה
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ם דה א אה צה מש ם ני אי. אי דנ ונ ים,  דםשי ם קש יתל יי הש וי ם  תל שש די קנ תש הי וש ם,  דה אה י הה ני ת בש ה אל ירה הי זש ה מנ תורה הנ ך  שום כה מי
נו, רש מנ אה ים של דושי קש ים הנ כי אה לש מנ ת הנ לשל ם שש ת אותה רוך הוא אל דוש בה קה ין הנ מי זש ז מנ אה ה, של נה מל ד מי םא פוחי דוש, ל קה
ב רנ קש םא יי ע ל גנ נל ה וש עה יך רה לל ה אי נל אג םא תש תוב ל כה הו של ע לו. זל רנ הה ה לש כולה םא יש יא ל הי ינוק, וש תי ת אותו הנ ים אל רי שומש וש

הו. טי לש פנ אמ ק ונ שנ י חה י בי תוב כי כה ך. וש ה לה ול צנ יו יש כה אה לש י מנ כי שום של ה? מי עה יך רה לל ה אי נל אג םא תש ם ל ענ טנ ה הנ ך. מה לל הר אה בש

ם אי ינוק. וש ם אותו תי ת עי קל צוחל ה וש אה יא בה י הי זנ ה, אמ אה מש טג ד הנ צנ ף רוחנ מי שולי דוש, וש א קה צה מש םא ני ם ל דה ם אה אי של
ים רי חי אמ ם הה ר, אותה םאמנ ם ת אי ים. וש מי עולה ה לש נה מל ה מי זה םא זה ל וש רוחנ  הה ה  אותה ת לש בל אל שש יא ני ת אותו, הי גל יא הורל הי
או צש מש םא ני י ל רי , המ רוחנ ה הה ה אותה נה מל ים מי לי נוטש ים, וש דושי ה קש לשה ם שש ם אותה יהה הי נל פה נו לש מש דנ זש הי ם וש ה אותה גה רש הה של
ן וי כנ תש םא מי ל ל בה ש, אמ די קנ תש מי ינו  ה אי זל הנ יש  אי הה של ה כש א זל לה ם? אל רםג אותה המ ת לנ טל יא שולל ה הי מה ה, לה אה מש טג ד הנ צנ בש

. רוחנ םא בה ל גוף וש לט בנ שש ה לי כולה יא יש ך הי י כה א, כי מה טש םא ני ל א וש מי טה הי לש

ל שוי) של קי ר (בש של קל ם בש דה א אה צה מש ני וש ם,  דה י אה ני ם בש ם עי מי חנ תש הי ם לש עולה ה לה עממה ננ את  יוצי א של צה מש ים ני מי עה פש לי וש
ה לו תה יש הה ה של שוקה תש ה  אותה בש לו  צון של רה הה וש ה,  מה ב עי שוכי וש תו  שש אי ז בש אוחי תו, וש נה שש ר מי עורי תש ה, ומי מה ה עי שוקה תש
י"ת ילי את לי יוצי של א. כש צה מש ה ני ה זל לה ה של שוקה תש י בנ רי המ ה, של עממה ל ננ ה של דה צי א מי יד בה מולי ן של בי ז אותו הנ לומו, אה חמ בנ
ים ני מנ מו זש את עי צי מש ני ה, וש עממה י ננ ני ים בש רי חי אמ מו הה ת אותו כש לל דל גנ ת בו, ומש רל של קש ני ר וש בה דה ת הנ ענ יא יודנ ה אותו, הי רואה וש

ת אותו. גל םא הורל ל ים וש בי רנ

יא הי של ה כש נה בה ה ולש נה בה ל לש כה י בש רי המ ים, של מי עולה נו לש מל ת מי של יהאל תש םא מי ל ר, וש סה חש ה נל נה בה ה ולש נה בה ל לש כה בש יש, של הו אי זל
יש אי הה ז אותו  אה ם, וש הל ת בה קל צוחל ת וש לל דל גנ יא מש הי ה של לל ל אי ל כה ת ענ דל את, ופוקל י"ת יוצי ילי ם, לי עולה ת בה של דל חנ תש מי
י די יהה מי הה תוב, (ישעיה סו) וש ם כה יהל לי ך, עמ לל מל ת הנ שנ דג קש ים בי שי דש קנ תש מי ים של יקי די צנ ם הנ יהל רי שש ן. אנ מנ אותו זש גום בש פה

גו'. תו וש בנ שנ ת בש בה י שנ די שו ומי דש חה ש בש חםדל

אות ע מי בנ רש אנ ף וש לל אל בו  אנו  צה ך, ומה לל מל אי הנ דנ מש שש ל אנ של רו  פש סי בש ך  לל מל למםה הנ ה שש לה גי לו  לה ים הנ רי בה דש ת הנ אל
למםה. ך שש לל מל אי לנ דנ מש שש ה אנ לה ה גי ת זל ם. אל דה י אה ני ם בש הל ים בה אי מה טש ני ה של אה מש י טג יני ה מי שה מי חמ ונ

יך ים אי יחי גי שש םא מנ ל ים וש עי םא שומש ל ים וש עי םא יודש ל ם, וש יי יננ י עי תומי ים וסש טומי ם אמ כגלה ם, של דה י אה ני בש ם לי הל אוי לה
ל צי נה הי ים לש כולי ים יש שי נה ין אמ י אי רי המ ים. של לי כש תנ סש ם מי ינה אי וש ם,  יהל ני פש ה לי פואה ה ורש צה ה עי ני הי וש ם.  עולה ים בה די ם עומש הי
ילה הש םא יי ר ל של ה. אמ לה יש ה לה רי קש הור מי םא טה ר ל של יש אמ ך אי ילה בש הש י יי תוב (דברים כג) כי כה ה, של תורה ל הנ ה של צה עי א בה לה אל
ה תורה תוב בנ כה ך  כה ה. של דושה קש ה הנ תורה ת הנ עמצנ ים בנ רי בה דש ת הנ נו אל רש אנ י בי רי המ א, ונ קה וש ה דנ לה יש ה לה רי קש א, מי קה וש הור דנ טה

ם. יכל להי י ה' אל ני י אמ ים כי דםשי ם קש יתל יי הש ם וי תל שש די קנ תש הי ה, וש דושה קש הנ

אן כה ת. מי ת שי יד אל הולי ת, וש רל חל רוחנ אנ ש בש בי לנ תש הי תו, וש שש אי ם לש דה ר אה זנ ל, חה בל הל ן וש יי קו קנ לש תנ סש הי ר של חנ נו, אנ דש מנ לה
מו ה עי דה ד נולש חה ל אל כה ם, ולש עולה ד בה סל חל ת הנ הוא אל רוך  בה דוש  קה יל הנ די גש הי ם, וש עולה ים בה יקי די צנ דורות הנ סו  ינחמ תש הי
ת ח אל קנ ר יי של יש אמ אי תוב וש כה ה, של נה שש ם מי תנ סש ים בי רי בי חמ שוהה הנ רש י פי רי המ ה. ונ לה עש מנ לש מו של ם כש עולה ב הה ינשי תש יי ה, של בה קי נש
ים שי רה שה ים וש עי זה או גש ד, יהצש סל חל ה הנ רה שה ר של חנ אנ אי. וש דנ ד הוא ונ סל ד הוא. חל סל גו', חל מו וש ת אי יו או בנ בי ת אה חםתו בנ אמ
ה ן. זל ילה אי ם הה ד עי חה ווג אל זי ר בש בי חנ תש הי א לש ף ובה נה עה ל הל די ז גה ק. אה חי רנ תש רוב הי קה הנ ים, וש פי נה עמ דו הה רש פש ני ה, וש לה עש מנ ת לש חנ תנ מי
ה, אה לש הה אן וה כה ל מי בה ה. אמ נל בה ד יי סל ם חל י עולה תי רש מנ תוב (תהלים פב) אה כה שום של ם, מי עולה ר הה תל סי ה בש זל ה, וש אשונה רי בה

ם. מה י ענ ני י בש יני עי תו לש רש כש ני או בו - וש צש מה יי ים של שי נה אמ

כו לש ים יי יקי די צנ י ה' וש כי רש ים דנ רי שה י יש תוב (הושע יד) כי ר. כה תה סש ני ה בש לה גנ תש ני מו של יך, כש בי חות אה ת אמ ונ רש נו, על דש מנ לה
ם. יהל לי ים אמ עי נודה ם וש הל ים בה כי הולש רוך הוא וש בה דוש  קה י הנ כי רש ים דנ עי יודש ים של יקי די צנ ל הנ ם של קה לש י חל רי שש גו'. אנ ם וש בה

אנששריי חללשקהם.

ה יאה הוצי ה וש רה בש ענ תש ים. הי מי עולה ה יו"ד לש נה מל ד מי רה פש ין ני אי יבות של בי חמ ה ונ בה המ אנ ה בש יונה לש ה ה' על רה בש ענ תש נו, הי דש מנ לה
א מו. בה ה עי אה יהצש ת זוגו  ה, בנ אה יהצש של א"ו כש וה ם) הנ עולה ן בה דה (וש זו  וש ה אותו,  יקה יני הי וש יהה  נל פה ד לש מנ עה ך  ר כה חנ א"ו, אנ וה
ה תה שש על נל בו, וש רנ תש הי ים וש פי נה עמ טו  שש פנ תש הי ה, וש לה עש מנ ת לש חנ תנ ים מי עי זה גש או  יהצש ם, וש יד אותה רי פש הי יו, וש לה ר אי עורי תש הי ד וש סל חל הנ
"א. ם הי א"ו עי רו וה בש חנ תש הי יון, וש לש על ן הה ילה אי ה בה גה וש דנ זש הי ד של ה, ענ לה עש מנ ה לש לה עש מנ יהה לש פל נה עמ ה בנ תה בש רנ תש הי ה. וש תונה חש "א תנ הי

ד. חה אל ם כש רה בש חי אי. של דנ ד הוא ונ סל ד הוא. חל סל ם? חל הל ם לה רנ י גה מי

דות רה פש ני םא  ל ן, של יבותה בי חמ ונ ל,  זה מנ לוי בש ן תה בורה א חי לה ד, אל סל חל ן בש בורה לוי חי ין תה ה, אי יונה לש "א על ם הי יו"ד עי
כםל הוא הנ כםל. וש ת בנ רל של קש "א ני הי "א, וש הי ת בש רל של קש א"ו ני א"ו, וה וה ת לש רל של קש "א ני הי "א, וש הי ת לש רל של קש ים. יו"ד ני מי עולה לש
ם, יב עולה רי חל לו הל אי רוד כש פי ת הנ ם אל גורי י של יהכול מי בש ים. כי מי עולה לש זו  דות זו מי רה פש םא ני ד. ל חה ר אל בה דה ד וש חה ר אל של קל

כםל. ת הנ ונ רש א על רה קש ני וש

תוב כה ד, של חה ווג אל זי כםל בש א הנ צי מה יי של ה, וש קומה מש ה לי ינה כי יב שש שי הה הוא לש רוך  בה דוש  קה יד הנ תי םא עה ב יד לה תי עה לל וש
ו שה כש י ענ רי המ םא, של ד?! ל חה ינו אל ו אי שה כש ר, ענ םאמנ ם ת אי גו'. וש ד וש חה מו אל ד ושש חה ילה ה' אל הש הוא יי יום הנ (זכריה יד) בנ
ם אי ווג. הה זי ים בש אי צה מש םא ני ל ך, וש לל מל ן הנ ה מי קה חמ רנ תש ה הי ירה בי גש י הנ רי המ ד, של חה א אל צי מה םא יי ל מו של רש ם גה עולה ל הה ים של עי שה רש הה

ה אותו. יקה יני םא מי ל ך וש לל מל הנ ה מי קה חמ רנ תש ה הי יונה לש על הה

ה, ירה בי גש ם הנ ר עי בי חנ תש הי של ה כש אשונה רי מו בה ם) כש אי ל הה ה (של מה יו עי רותה טש ענ ר בש טי ענ תש םא מי ה ל ירה בי י גש לי ך בש לל י מל כי
ה ינה אל ה ורש ינה אל תוב (שיר ג) צש כה יונות, של לש דושות על רות קש עמטה ים בנ רי הה ה זש מה כנ רות, בש ה עמטה מה כנ בש ה אותו  רה טש עי של
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ין אי ת של עי כה וש אוי.  רה ה כה יונה לש על ם הה אי הה ה אותו  רה טש ז עי ה, אה ירה בי גש ם הנ ג עי וי דנ זש הי גו', של למםה וש שש ך  לל מל יון בנ נות צי בש
נות יש ענ ת מנ אל נו  מל ת מי ענ ה) ומוננ תה רש (עמטנ ה  רה תש ת כי ת אל לל נוטל ה  יונה לש על ם הה אי י הה זנ ה, אמ ירה בי גש ם הנ עי ך  לל מל א הנ צה מש ני

ד. חה א אל צה מש ני ינו בנ יהכול אי בש ד. כי חה ר אל של קל א בש צה מש םא ני ל ים, וש לי חה נש הנ

י לי ד בש חה אל כםל כש ר הנ בי חנ תש ז יי ד, אה חה ווג אל זי בש ה  מה ג עי וי דנ זש יי ך  לל מל הנ וש ה  לה יכה קום הי מש ה לי ירה בי גש שוב הנ תה ן של מנ זש ובי
ז ל, אה יכה הי ה לנ ירה בי גש שוב הנ תה ן של מנ זש הוא, בי יום הנ ד. בנ חה מו אל ד ושש חה ילה ה' אל הש הוא יי יום הנ תוב, בנ ה כה ל זל ענ רוד. וש פי

גו'. פםט וש שש יון לי ר צי הנ ים בש יעי לו מושי עה ז - (עובדיה א) וש אה רוד. וש י פי לי ד בש חה א אל צי מה כםל יי הנ

נו מל ח מי קנ תי ו וש שה כות עי לש דון מנ תי ד של לו ענ יכה הי ה לש חה מש שי ה בש ירה בי גש ס הנ ני כה םא תי עון, ל מש י שי בי ר רנ מנ נו, אה דש מנ לה של
ר הנ ים בש יעי לו מושי עה תוב וש כה הו של ה. זל מה לי ה שש חה מש ילה שי הש תי ך וש לל מל ם הנ ג עי וי דנ זש ך תי ר כה חנ ה. אנ ל זל ה כה מה רש גה מות של קה נש
הו ה. זל ירה בי גש הנ ה? זו  לוכה מש י הנ ה. מי לוכה מש ה' הנ ה לנ תה יש הה וש  - ך  ר כה חנ אנ ה, וש אשונה רי ו - בה שה ר עי ת הנ פםט אל שש יון לי צי
הוא יום הנ ץ בנ רל אה ל הה ל כה ענ ך  לל מל יהה ה' לש הה תוב? וש ה כה ד מנ חה אל גו כש וש דנ זש יי ר של חנ אנ ה. וש לוכה מש ה' הנ ה לנ תה יש הה תוב וש כה של

ד. חה מו אל ד ושש חה ילה ה' אל הש יי

ם יי לנ רושה יש זו   - ך  מש אי חות  אמ ונ ה.  טה מנ לש ל  אי רה שש יי הו  זל  - ה  הודה יש י  בי רנ ה  נה שה ה,  לי גנ תש םא  ל יך  בי אה י  חי אמ ת  ונ רש על
דוש קה ת הנ בנ המ ינו, אנ ני ה שה ל זל ענ ה. וש טה מנ ם לש יי לנ רושה ב יש רנ חל תל ים וש מי ענ ין הה בי ל לש אי רה שש לו יי גש לו יי לה ים הנ אי טה חמ ה. בנ טה מנ לש של
נו רש אנ (ובי גו'.  וש א  נה ה  רה בש דנ אמ י  עה רי וש י  חנ אנ ן  ענ מנ לש קכב)  (תהלים  ר  מנ אל נל של ים,  חי אנ ל  אי רה שש יי לש א  רה קה של הוא  רוך  בה
ם עולה י הה רי המ יו. של רה חמ ן אנ כי ר וש תה סש ני ה ובנ לל גש ני ם בנ הי ב של ל גנ ף ענ אנ ה. וש תה ת בי ה ובנ נה ת בש ם) בנ ים שה רי בה ם (דש שה ים, וש רי בה דש הנ
עון. מש י שי בי ר רנ מנ אה ר. של בה דה ה סוד הנ זל יך) וש בי ענ אה רי עמך וש תוב (משלי כז) רי כה מו של ם, כש עולה שוב הה ם יי הי ם, וש הל יך לה רי צה

ר סה םא  ל ר של בה דה נו, אותו  דש מנ לה א  לה אל י?  חנ אנ ה  מה לה י,  עה רי ם  אי וש י?  עה רי ה  מה לה י,  חנ אנ ם  אי ה,  הודה יש י  בי רנ ר  מנ אה
ם אי עון, הה מש י שי בי ר רנ מנ אה ר של בה דה סוד הנ הו  זל וש ב.  זם עמ ל תנ אנ יך  בי אה ענ  רי וש עמך  ר רי מנ אל נל של מו  , כש ענ א רי רה קש ים ני מי עולה לש
את רי קש ני ה, וש לה את כנ רי קש ה ני תונה חש תנ ם הנ אי הה ים. וש מי עולה ה לש נה מל ב מי אה ת הה בנ המ ה אנ זה םא זה י ל יהה, כי עש את רנ רי קש ה ני יונה לש על הה

ה. נה טנ נו קש חות לה נו (שיר ח) אה רש אנ בי מו של חות, כש אה

ה יך, מנ בי ת אה ר בנ מנ אה ן של יוה ך. כי מל ת אי יך או בנ בי ת אה ך בנ חותש ת אמ ונ רש אן על תוב כה כה נו, של לה ה של נה שש ם מי תנ נו סש יש הנ וש
ל ל כה ענ ה. וש ינה את בי רי קש ם, ני אי ד הה צנ ם מי אי ה. וש מה כש את חה רי קש ב, ני אה ד הה צנ את מי צי מש יא ני ם הי א, אי לה ך? אל מל ת אי ה או בנ זל
ר, בה דה הו סוד הנ זל ים. וש מי עולה ה' לש ה מי זה ה זה ינה י יו"ד אי רי המ ם. של אי הה ב וש אה הה את מי צי מש יא ני ך, הי ין כה ך ובי ין כה ים, בי ני פה

ם. אי ד הה צנ ת חוץ - מי דל ב. או מולל אה ד הה צנ ת - מי יי ת בנ דל מולל

א יוצי ר של הה נה ה הנ ר זל י אומי וי ה? הל מה כש חה ה בש נל בש ני ת של יי בנ י הנ ת. מי יי ה בה נל בה ה יי מה כש חה ר, (משלי כד) בש מנ א אה בה י אנ בי רנ
ר שה י ובה מנ צה עמ ם מי צל תוב (בראשית ב) על כה מו של ו', כש ה מי אה יהצש של ת חוץ, כש דל ת או מולל יי ת בנ דל ך מולל שום כה ן. מי דל עי מי

ר. אי בה תש ני מו של א, כש צה מש ין ני פי נש יר אנ עי ל זש קום של מה ת חוץ, מי דל הו מולל זל יו, וש עםתה לש צנ ת מי חנ ח אנ קנ יי תוב ונ כה י. וש רי שה בש מי

ים. מי עולה ם לש תה בה המ ה אנ רה םא סה ל רוך הוא, של דוש בה קה ים לנ חי ים אנ אי רה קש ל ני אי רה שש ה, יי הודה י יש בי ר רנ מנ ה אה ל זל ענ וש
ה ה לה רה בש חג יר של עי נויהה כש בש ם הנ יי לנ רושה תוב (תהלים קכב) יש כה של מו  ך, כש מל חות אי את אמ רי קש ה ני טה מנ לש ם של יי לנ רושה יש
ת גנ רש דנ ך, בש לל מל י הנ די דש ל צי כה ים, בש די דה ה צש שה שי מי ך  לל מל הנ ה  מה ג עי וי דנ זש יי י של די ו? כש דה ינחש ה  ה לה רה בש חג ה של ה זל גו'. מנ ו וש דה ינחש

ו. דה ה ינחש ה לה רה בש חג נו של יש הנ ים בו. וש לולי כש ך של לל מל י הנ רי תש ל כי כה יק, וש די צנ הנ

ים די רה פש ני ים של חומי ר תש שה ים עה ני שש לו  ים? אי טי בה שש י הנ יהה. מי י  טי בש ים שי טי בה שש לו  ם עה שה ר, של מנ ק אה חה צש יי י  בי רנ
ן בי יד הנ עי מי דות של עי י הה יפי י יהה, מי טי בש תוב שי כה הו של ם. זל אי הה ב וש אה ד הה צנ ם מי ש אותה יהרנ ק של זה חה דול וש ן גה ילה אותו אי מי
ים עי שופש ים של קי רות עממג הה ם נש הי ל, וש אי רה שש יי דות לש י יהה עי טי בש תוב שי כה דוש) של קה ן הנ בי א בנ מה אי א וש בה יד אנ עי מי דוש, (של קה הנ
ית בי אות לש סש ט כי פה שש מי אות לש סש בו כי ה יהשש מה י שה ם ה'. כי שי הודות לש ה?) לש מה לה ך  ל כה כה כםל (וש הנ ן יה"ה. וש ים מי כי שה מש ני וש
כות לש מנ הנ ל  ענ ד  וי דה ר  מנ אה של ה  ירה שי הנ י  זוהי וש דורות,  י  דורי לש יו  נה ובה ה הוא  דושה קש הנ כות  לש מנ הנ ת  אל ת  של רל לה ד,  וי דה

ההעללשיונהה הנקשדושהה.

ך תש לה ת כנ ונ רש ה. על לה עש מנ ם לש ה - פוגי טה מנ ם לש פוגי י של מי אות של רש הנ יון הוא, לש לש סוד על כםל בש ר, הנ מנ יהה אה קי זש י חי בי רנ
ת נו אל וש יכנ ר וי בה דה ת סוד הנ ים אל עי יודש ן של יוה כי ת. מי בה שנ ת לש בה שנ ים מי מי כה י חמ ידי מי לש ל תנ ן של תה ינו, עונה ני שה ה, של לי גנ םא תש ל
ה, טה מנ ר לש בה ים דה מי ה פוגש לל ם אי אי ך. וש לל מל ל הנ ים של ני בה ים הנ אי רה קש ים ני ידי מולי ים של ני בה הנ ם, וש לי ם שה צונה א רש צי מה יי ב, וש לי הנ
י יני ת די ים אל עי יודש לו של יל אי בי שש ה בי ה. זל לי גנ םא תש ך ל תש לה ת כנ ונ רש תוב על ז כה אה ה, וש לה עש מנ לש ה של לה כנ ים בש מי ם פוגש יהכול הי בש כי

ם. יהל יני בי ת מי קל לל תנ סש ה מי ינה כי שש ה הנ זל א הנ טש חי ש, ובנ מה ך מנ תש לה ה, כנ לל גש ני בנ ם אותו של עה ר הה אה ה. שש תורה הנ

י', א', א' בש ם (י' בש יי תנ ים ושש רי שש ל על שומות של יות רש אותי ים, בש דועי ים יש די דה צש דוש בי קה ם הנ שי ק הנ קה חש נו, נל דש מנ לה
י'. י' ב', ב' בש י'. י' בש א', א' בש ד') י' בש ה', ה' בש י', ג' בש ג', ה' בש ה', י' בש ג', י' בש ה', ו' בש א', ב' בש י', י' בש ב', ב' בש י' בש
יו"ד, יו"ד קות בש קה חש ן נל דל"ת. כגלה ה"א, ה"א בש יו"ד גימ"ל בש גימ"ל, ה"א בש ה"א, יו"ד בש ג', יו"ד בש א' ה' בש בש

ן. ה אותה עמלל מנ

ת ת אל רל טל ענ ה, ומש לה ים של לי חה נש "א בנ ת הי חנ תנ פש בות. ני אה ת הה ים אל רי טש ענ ז מש את, אה נו יוצי מל יו"ד, מי ה בש לולה "א כש הי
בות. אה ים הה רויי ם שש שה ו', של םאש הנ ר

ה רי שש ים על תי שש ר בי טי ענ תש הי ה לש עולל , וש יהה לופל גי ת בש קל קל חש ת יו"ד. יו"ד נל לל ם כולל ת כגלה אל יות, וש ש אותי ת שי לל ו' כולל
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י כי רש ל דנ ה, (של יונה לש על ך הה רל דל ל הנ ים של ילי בי ם שש כגלה לו, וש ים של לופי גי ירות בנ מי ר אמ של אות על נו יוצש מל רות, מי חי יות אמ אותי
יד הולי יר לש מי ת) טה דל ינחל תש (מי תוחנ  ד מה צנ ה מי קוקה ם, חמ כגלה ת מי לל לל כש ת ני רל חל "א אנ י הי זנ כםל. אמ הנ ה מי דה בה כש ני ה) הנ תורה הנ

לשמנטהה.

םאש ר ים לש ם עולי כגלה וש נו,  תי נה שש מי בש נו  שש רנ ם פי ת כגלה אל וש יות,  ם אותי יי תנ ים ושש עי בה רש אנ ם בש קו) כגלה לש חש (נל קו  קש חש נל
ך. לל מל הנ

ו' (יו"ד), אות  בה לו  ן עה הי וש לו,  ם עה יי תנ ים ושש עי בש יות. שי ים אותי עי בש שי שות בש רש פה תש מות מי לי תות שש בה ע שנ בנ של
ה, מו בה שש רש ים ני שומי ה רי עה בש שי ת וש לל ה נוטל ינה כי שש הנ של ייט. כש םא ונ יהב ע ונ סנ יי סוק ונ פה עםה בש רש ח פנ לנ שנ י בש הי יש ת ונ שנ רה פה שומות בש רש
תומות, ים סש כי רה ים ודש דועי ים יש מי שה רש יות בי אותי הה לו  ענ תש הי של נו  דש מנ ים. לה שומי ים רש עמשי מנ ה בש נה מל ע מי בנ לות של ענ תש מי

ם. עולה י הה מודי ת, ענ מל י אל יקי די צנ ט לש רה פש

שות רש פה תש ן מי ה, כגלה תורה קוקות בנ חמ יות של אותי ם הה יי תנ ים ושש רי שש ה, על אי םא רש ר, ב זה עה לש י אל בי רנ עון לש מש י שי בי ר רנ מנ אה
קוקות חמ ן  כגלה ך,  לל מל הנ י  רי תש כי ן  הי של ר,  של על הה ן  אותה מי ה  ירה מי אמ ונ ה  ירה מי אמ ל  כה לו,  לה הנ ירות  מי אמ הה ר  של על בש לו)  אי (מי
ה וה לש מנ ה  ירה מי אמ ל  כה וש רות,  חי אמ יות  אותי בש ה  סל כנ תש מי דוש  קה הנ ם  שי הנ ך  כה שום  מי רות).  חי (אמ דועות  יש יות  אותי בש
אותו נו  קש קנ חה דוש  קה ם הנ שי ת הנ ן אל כי לה ם זו. וש עי לות זו  לה כש ני שום של , מי יהה יותל ת אותי ה אל יונה לש ר על ה יותי ירה מי אמ לנ

ת. חנ אנ רות כש שה קש ן ני כגלה ד של זו, ענ זו בה זו וש סו זו בש כנ תש הי שום של רות, מי חי יות אמ אותי בש

ר תל ל כל כה שומות בש רש יות הה אותי ן הה ת אותה ע אל יידנ ים, של דושי קש מות הנ שי י הנ רופי ת צי ת אל ענ דנ ה לה רוצל י של ומי
ר תל כל ר וש תל ל כל כה ידועות בש שומות וי רש יות של אותי ן הה ל אותה כה ם בש נו אותה קש קנ י חה רי המ כםל. ונ יים בנ קנ תש יי ע וש ז יידנ אה ר, וש תל כל וש
ה הוא. יהפל ם) וש ינו אותה לי ים גי רי בי חמ לנ ם, (וש קו אותה קש ים חה רי בי חמ הנ ינו, וש יהדי ה בש לה ך עה כה למםה. וש ל שש יון של לש על ר הה פל סי הנ מי
ם יות אותה אותי א בה לה יך אל רי םא צה ל ים של מי עה פש לי נו, וש רש אנ בי מו של יו, כש יותה ת אותי רו אל בי חמ ה לנ ול לש ר מנ תל כל ר וש תל ל כל י כה רי המ של

ם. נו אותה רש אנ י בי רי המ ים, ונ רי בי חמ ים לנ דועי ם יש כגלה ים בו. וש שומי רש של

ם סודות הל ה לה לל גנ ם ומש בודה כש ה בי רוך הוא רוצל דוש בה קה הנ א, של בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ים בה יקי די צנ י הנ רי שש אנ
ם כגלה ים, וש דושי ין קש ר בי טי ענ תש הי ה לש ה יהכםל מםשל ל זל ענ ים, וש דושי ים קש יוני לש על ה לש לה םא גי ל דוש, של קה מו הנ ל שש ים של יוני לש על
א לה ם? אל יהל יני עממםד בי ה לנ מםשל לש יהה לו  י הה ך, מי םא כה ם ל אי ש. של י אי לי חמ גנ ת וש דל יוקל ש  אי יו, כש לה ב אי רי קה תש הי לש לו  םא יהכש ל
דוש קה הנ מו  ת שש ת אל ענ דנ לה ה  צה הוא, רה רוך  בה דוש  קה הנ מו  ר עי בי דנ לש יל  חי תש הי של י כש רי המ ה, של ל מםשל של קו  לש י חל רי שש אנ

ם. עולה י הה ני ל בש כה ר מי ע יותי יהדנ ק וש בנ דש ז ני אה אוי, וש רה ד כה חה אל ד וש חה ל אל כה ה, בש לל גש ני ר וש תה סש ים), ני דושי קש יו הנ מותה (שש

בות המ לש שנ ד בש חה ך אל אה לש ע בו מנ גנ ים. פה דושי ין קש בי ס לש ננ כש ד, ני בה כש ני ן הנ נה עה תוך הל ה לש ה מםשל לה עה ה של עה שה ה, בש אי םא רש ב
ל (גזריא"ל) יאי רי בש גנ ך  אה לש מנ ם אותו  שי תוכו. וש לש אםף אותו  שש ה לי צה פות. רה יו שורש פה נה וכש טות,  ם לוהמ יי יננ עי ש, בש אי
ד ש, ענ גי רנ תש הי ע וש זנ עמ דנ זש הי יות, וש ה אותי רי שש ים על תי ם שש קוק עי יהה חה הה ד של חה דוש אל ם קה ה שי יר מםשל כי זש ז הי (גזרנא"ל). אה

ים. רי בה דש ת הנ נו אל רש אנ י בי רי המ קו, ונ לש י חל רי שש ד. אנ חה אל ד וש חה ל אל כה ן לש כי ם, וש יהל יני ה בי ה מםשל לה עה של

ם הי ב של גנ ל  ף ענ לו, אנ לה יות הנ עמרה ת הה אל נו  רש אנ ה בי ירה בי גש י הנ קוני תי נו, בש דש מנ ה. לה לי גנ םא תש ל ה  תה ה ובי שה ת אי ונ רש על
מו ם, כש ל עולה שובו של ם יי הי ם, וש יך אותה רי ם צה עולה י הה רי המ ה. של תה ת בי ה ובנ נה ת בש ם בנ שה ר, וש תה סש ני ה ובנ לל גש ני ם) בנ יות הי (עמרה

רות. חי יות אמ ה עמרה יל זל בי שש ה בי לה י גי רי המ שו, של פש ננ אוי לש ן, אוי לו וש הל ת מי חנ ה אנ וה רש ה על לל גנ מש י של נו. ומי רש אנ בי של

הו י זל ך, כי על ת רי של מםד אי חש םא תנ ה - (שמות כ) ל תורה ל הנ ירות של מי אמ ר הה של ל על רון של חמ אנ בור הה די נו, הנ דש מנ לה וש
ה, שובה י תש ני פש ד לי עומי ר של בה ין דה ם, אי רנ ה. בש תורה ל הנ ל כה ר ענ בנ לו עה אי ת כש רל חל ה אנ שה ד אי חומי י של ם. ומי ל כגלה ל של לה כש הנ
ה שובה תש א, הנ טש אותו חי ש מי רנ א ופה טה חה י של ל מי ינו, כה ני י, שה י יוסי בי ר רנ מנ ך. אה לל מל ד הנ וי מו דה שו כש נש ל עה בי ם קי ן אי כי ל של כה וש
ע בנ ת של בנ ש מי רנ םא פה ד ל וי יך דה ז אי ך, אה ם כה ה לו. אי ילה םא מועי ל ה וש שובה יהדו תש ה בש םא עולה םא, ל ם ל אי ר. וש ה לו יותי ילה מועי

ה. לה עש ת בנ י מי רי המ ח, של קנ לו הוא לה ת של אל לו, וש ה של תה יש ע הה בנ ת של ר לו, בנ מנ ן? אה כי ר מי חנ אנ לש

ל של תו  ת בי א אל שה נה ב אותו? של כי ה עי ם, ומה עולה א הה רה בש ני יום של ד מי וי דה ע לש בנ ת של ה בנ תה יש ת הה נל זגמל נו, מש דש מנ לה של
ל טנ נה ד וש וי א דה ך בה ר כה חנ לו. אנ ה של תה יש םא הה ל ב של ל גנ ף ענ ים, אנ מי חמ רנ יהה בש ה אורי א אותה שה אותו יום נה ך, וש לל מל אול הנ שה
יו, נה פה ע לש רנ ך, הי עמשות כה לנ יהה וש ת אורי רםג אל המ הוא לנ רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש ה לי עה שה ת הנ ק אל חנ ד דה וי דה ל של ענ לו. וש ת של אל
ה. יונה לש על ה הה דושה קש כות הנ לש מנ ת הנ יים לו אל קנ ד, לש וי דה ה לש יבה שי המ ה לנ צה רוך הוא רה דוש בה קה י הנ רי המ ד, של וי ת דה יש אל ני על הל וש

ק. תוקי שש לו הי של ק, לש תוקי שש הי של וכש

י ני םא. אמ ב יד לה תי עה ים לל יקי די צנ ר טוב לנ כה ן שה תי יד לי תי י ה' עה ני י ה' - אמ ני תוב אמ כה הו של י, מנ י יוסי בי ר רנ מנ נו, אה דש מנ לה
תוב (דברים כה י ה', וש ני תוב אמ י. כה ים בי עי פםשש ם הנ הל תוב בה כה ם של םא, אותה ב יד לה תי עה ים לל עי שה רש ן הה ע מי רנ פה הי יד לש תי ה' עה
ם נו, שי דש מנ לה ין. של די ת הנ דנ מי י לש ים אותי כי ים הופש עי שה רש ים, הה מי חמ רנ ת הה דנ מי י בש ני אמ י של ל פי ף ענ ילה. אנ חנ אמ ית ונ מי י אה ני לב) אמ
ה יזל ה. אי לה עש מנ ם לש גה ים פש ים עושי עי שה רש עון, הה מש י שי בי ר רנ מנ ים. אה להי םא - אל ם ל אי - ה', וש כו  ים. זה להי א - ה' אל לי מה

ר. אי בה תש י ני רי המ ש, ונ מה ם מנ גה נו פש רש אנ בי מו של ם? כש גה פש

עון מש י שי בי רנ ה, דור של הודה י יש בי ה רנ נה ה. שה תה וה רש לות על גנ ב לש רנ קש םא תי ה ל תה אה מש ת טג דנ ני ה בש שה ל אי אל תוב וש נו, כה דש מנ לה
ן ין כי אי ה של ם, מנ יהל יני ה בי ה שורה ינה כי א, ושש טש י חי אי רש ם יי ם הי ים, כגלה ידי סי ים, חמ יקי די ם צנ תוכו, כגלה רוי בש אי שה ר יוחנ בנ
ל ים של רי בה ן, ודש םא כי ים ל רי חי דורות אמ ים. בש ני מה טש םא ני ל ים וש שי רש פה תש לו מי לה ים הנ רי בה דש ך הנ שום כה ים. מי רי חי דורות אמ בש
סוק פה ר סוד הנ עון אומי מש י שי בי יהה רנ ר הה של אמ כנ ים. של די ים פוחמ עי יודש ם של אותה לות, וש גנ ים לש כולי םא יש ים ל יוני לש סודות על
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תוב (במדבר יב) כה מו של ים, כש לויי ם גש יהל יני עי יו בש ר הה מנ אה ים של רי בה דש ל הנ כה עות, וש מה עו דש בש ים נה רי בי חמ ל הנ י כה יני ה, עי זל הנ
ידםת. חי םא בש ל ה וש אל רש ר בו ומנ בל דנ ה אמ ל פל ה אל פל

אור, בש ק)  רה זש ני (של רוי  שה עוף של מי ה  אה יהצש של ה)  דה (מי ת  מל אל ל  ה של יצה בי ר,  מנ אה א,  יסה יי י  בי רנ ל  אנ ד שה חה אל יום  של
ל ן) של יה עש מנ י הנ בועי ץ (מנ בה רש מי ץ בש ד רובי חה אל ך, וש מי ננ תש ד מי חה אל ם, וש הל ים מי ם עולי יי ננ ים, שש די דה ה צש עה בה רש אנ ה לש עה קש בנ תש הי וש
ר לו מנ ר בו. אה בל דנ ה אמ ל פל ה אל תוב פל י כה רי המ ש חםל, של עון קםדל מש י שי בי י רנ ני פש יתה לי שי א, עה בה י אנ בי ר רנ מנ דול. אה גה יהם הנ הנ

עון. מש י שי בי ל רנ א של רה דש אי יהה בה ך הה כה ם. וש עולה ן הה ק מי לי תנ סש ה, תי יצה בי ע הנ קנ בנ תש תי ם של רל עון, טל מש י שי בי רנ

עון, מש י שי בי ר רנ טנ פש ני ר של חנ יך. אנ רל בה ירו דש יהאי יך וש ח פי תנ רו: פש בי חמ ם לנ דה ר אה יהה אומי עון הה מש י שי בי י רנ ימי נו, בי דש מנ לה
ך. רל שה ת בש יא אל טי חמ יך לנ ת פי ן אל תי ל תי ים: (קהלת ה) אנ רי יו אומש הה

י ני פש יז לי גי רש הנ לש םא יהבואו  ה, ל תורה תוב בנ כה ה של מנ ים בש לי כש תנ סש ם מי עולה י הה ני ם בש עון, אי מש י שי בי ר רנ מנ נו, אה דש מנ לה
תוב אן כה גו'. כה וש ה  תה אה מש ת טג דנ ני ה בש שה ל אי אל ם, וש עולה ת לה דל רל ים לה שי קה ים הנ יני די ים הנ רי עורש תש מי של נו, כש דש מנ ם. לה בונה רי
קום מה י לנ רי המ לות, של גנ נו לש כש רנ טה צש אן הי ר, כה מנ אל ה נל דושה קש ה) הנ זל דור הנ א (ובנ רה דש אי יו, ובה אה ירי (תהלים כה) סוד ה' לי

ק. לי תנ סש ה הי זל הנ

ם ר עי בי חנ תש הי יל לש חי תש ם, הי דה אה י הה ני י בש אי טה יל חמ בי שש ר בי עורי תש ה הי לה עש ל מנ יף של קי תנ ש הנ חה נה הנ ה של עה שה ינו, בש ני שה של
ב רנ קש ר לי כה זה אוי לנ ין רה אי ה, וש אה מי את טש רי קש ני ה וש אה מש טש י ני רי המ שום של ר, מי כה זה ה הנ נה מל ד מי רה פש ה, ני מה ה זגהמ יל בה טי הי ה וש בה קי נש

ה. אה מי יא טש הי ן של מנ זש ה בי מה א עי מה טש ם הוא ני אוי אי . של יהה לל אי

ה עה בש שי ק, וש זה חה הל ש  חה נה ל הנ של דו  צי ים מי חוזי אמ ם של עולה לה דו  ה יהרש אה מש י טג יני ה מי שה מי חמ ים ונ רי שש ה על אה נו, מי דש מנ לה וש
ב רנ קש יי י של מי ן, של מנ אותו זש יהה בש לל ב אי רנ קש יי י של מי ם. אוי לש הל ים בה קי בה דש ני בות וש קי נש ים בנ זי חה אל ם נל הל ים מי דולי ים גש רי שש על וש
םא ל קום של מה ה בש מה יל זגהמ טי ה ומנ לה עש מנ ה לש של קה ש הנ חה נה ר הנ עורי תש ה מי זל א הנ טש חי י בנ רי המ ה, של לה עש מנ ם לש גה ה פש אל רש ה, מנ מה עי
דולות, יהה גש נל רש פה צי דול וש ה גה רה עה את, ושש מי טש ה ני בה קי נש הנ ר, וש כה זה ל הנ יו של עמרותה לות שנ די ה, וגש בה קי נש ם הנ ר עי בי חנ תש יך, ומי רי צה
א, מי ה' טי ש  דנ קש ת מי י אל תוב (במדבר יט) כי כה של הו  כםל. זל ים הנ אי מה טש ני ם וש עולה ר בה עורי תש הי ים לש ים שורי יני די ז הנ אה וש

ם. דה אה י הה ני י בש אי טה חמ א בנ מה טש ש ה' ני דנ קש מי

יל טי ה הי אה מש י טג יני ים מי רי שש על ה וש עה בה רש ה, אנ שה אי ין הה ך ובי ינש ית בי שי ה אה יבה אי תוב (בראשית ג) וש כה ה של נו, מנ דש מנ לה
ה, לה עש מנ ים לש רי עורש תש ים) מי יני (די ים  יני ה מי עה בה רש אנ וש ים  רי שש על וש ה,  יבה אי וש בון  שש חל ה, כש מה ר עי בי חנ תש הי של ה כש בה קי נש בנ ש  חה נה הנ
ה רוצה של נו, כש דש מנ לה וש כםל.  ים בנ יני די ים הנ רי עורש תש ז מי אה וש דולות,  ם גש יי ננ רש פה צי וש דול  ר גה עה שי ה. וש טה מנ ה לש עה בה רש אנ וש ים  רי שש על וש
ה מה ה זגהמ ל אותה כה , וש יהה נל רש פה ת צי ר אל פי סנ ה, ולש אה מי יא טש הי יום של ל בנ דנ גה ר של עה ר אותו שי פי סנ ה לש יכה רי ר, צש הי טה הי ה לש שה אי

ן. הל בה של

י ה, ומי יזה ני ים גש יכי רי ך צש שום כה ת, ומי רל חל ה אנ מה ת זגהמ רל עורל ם מש יי ננ רש פה צי ת הנ מנ זגהמ ה, של אה מש טג סודות הנ נו בש דש מנ לה של
ינו, ני שה ים. של עי ים רה יני מי ר לש כל ת זי תי ם לה דה אה יך  רי ין צה נו, אי דש מנ לה ם. של עולה ד בה סל יר חל עי הי לו  אי י, כש רי מש גנ ם לש ירה עמבי מנ של
ים רי עורש תש ם מי כגלה ק, וש זה חה ש הל חה נה יל הנ טי הי ה של מה זגהמ ה הנ אותה ים בש זי חה אל ים נל עי ים רה יני ה מי שה מי חמ אות ונ ע מי בנ רש אנ ף וש לל אל

ם. יי ננ רש פה צי ת הנ מנ ה זגהמ אותה בש

לו אי ם, כש ירה עמבי מנ י של ם. ומי הל ים בה לויי תש ם של שום אותה ם, מי דה י אה ני בש ים לי פי שה ם כש הל ה בה עמשל ה, ינ רוצל י של לו מי פי אמ ונ
י נו, מי דש מנ לה ה. של שומות בה רש יהה של נל רש פה צי ה וש מה ה זגהמ עמבםר אותה תנ ים, וש אי צה מש םא ני ים ל עי ים רה יני די ם, וש עולה ד בה סל ה חל בה רש הי
ה שה - אי ך  ה כה לה עש מנ לש ה של מה זגהמ ל הנ ם של יי ירנ שי י הנ יורי שי ה בש ומנ ק.  זי נה הי לש יהכול  ן,  יהל לי עמ עמלו  ננ בש או  לו  גש רנ בש ך  דורי של
ה ה אותה נה מל ל מי בי קנ מש ם של עולה ה. אוי לה מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ ה ענ מה ה זגהמ יל בה טי הי וש ש  חה נה ם הנ ת עי רל בל חנ תש ת ומי לל בל קנ מש של

ב. רנ קש םא תי ה ל תה אה מש ת טג דנ ני ה בש שה ל אי אל ך, וש שום כה ה. מי מה זגהמ

ר ערבנ יה י של די אי, כש דנ י ונ לנ ש. עה חםדל םאש  ר ה בש רה פה י כנ לנ עה יאו  בי הוא: הה רוך  בה דוש  קה ר הנ מנ עון, אה מש י שי בי ר רנ מנ אה
תוב ה כה ל זל ענ וש ל לו.  ענ מנ ים מי די ים עםמש פי רה תוב (ישעיה ו) שש כה של מו  י, כש לנ יך. עה רי צה י של ם מי שי בנ תש יי וש ש  חה נה הנ אותו 
י לנ עה יאו  בי אן הה ף כה ם. אנ דה צי א מי בה ר של עורי תש מי י של ר מי עורי תש ם מי לה לה גש בי ל ה', של ים ענ די נםעה ח, (במדבר טז) הנ קםרנ בש
ת י אל תי טש ענ מי ל של ה? ענ מה ך לה ל כה כה ה. וש שורל קום של מה ש בש חה נה א הנ צי מה םא יי ל ר וש ערבנ יה ם וש שי בנ תש יי י של די ש, כש מה י מנ לנ ה, עה רה פה כנ

ב. רנ קש םא תי ה ל תה אה מש ת טג דנ ני ה בש שה ל אי אל תוב, וש ך כה שום כה יך. ומי רי םא צה ל י של ה מי ט בה שולי חנ וש יהרי הנ

תוב יו כה לה ים. עה תוני חש תנ ים וש יוני לש ין על בי לו  י גורה רי שש תוכו. אנ רוי בש אי שה ן יוחנ עון בל מש י שי בי רנ דור של י הנ רי שש אנ
ד. ינו פוחי אי ים וש רי בה ש דש רי פה לות ולש גנ םאש לש ף ר זוקי ים? של ן חורי הו בל ים. מנ ן חורי ך בל כי לש מנ ץ של רל יך אל רי שש (קהלת י) אנ
ל ענ אי, בנ ן יוחנ עון בל מש י שי בי ה הוא רנ ך? זל כי לש ה מנ י זל ד. מי םא פוחי ל ה וש הוא רוצל ה של ר מנ םאמנ י ין, וש ן חורי הוא בל ה של זל כה
ים: רי אומש יו וש רה חמ ים אנ צי יו רה עון, הה מש י שי בי ת רנ ים אל ים רואי רי בי חמ הנ א וש בה י אנ בי יהה רנ הה של כש ה. של מה כש חה ל הנ ענ ה, בנ תורה הנ

ג. אה שש ייה יי רש אנ כו כש לש י ה' יי רי חמ (הושע יא) אנ

ה? זל ה בה קול זל ה שה מה תו. לה בנ שנ ת בש בה י שנ די שו ומי דש חה ש בש י חםדל די יהה מי הה תוב (ישעיה סו) וש עון, כה מש י שי בי ר רנ מנ אה
ה לל גנ תש מי של א כש לה את, אל צי מש םא ני ה ל ם זל ה עי ל זל ה של חה מש שי ה, וש ם זל ג עי וי דנ זש ה מי ה. זל ת עולל חנ ה אנ גה רש דנ כםל בש א הנ לה אל
ת בה שנ יום הנ ת, לש בה שנ יום הנ יר לש מור שי זש תוב (תהלים צב) מי ינו, כה ני שה כםל. וש ת הנ ונ דש י חל ז זוהי דוש, אה קה יק הנ תי ענ הה
ה, לה גנ תש יק הי תי ענ י הה רי המ ת. של פל תוסל ה מי מה שה ה, ונש חה מש את שי צי מש י ני זנ רוך הוא, אמ דוש בה קה חנ הנ בי שנ מש ח של בנ של ש. הנ מה מנ

ן. מי דנ זש ווג יי זי הנ וש
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ן בה רש קה הנ ך  שום כה ה. מי לה עש מנ יק לש תי ענ ל הה אור של ת הה חנ מש שי בש ש  מל של יר הנ אי י מי רי המ ה, של נה בה לש הנ דוש  חי בש ך  ף כה אנ
יהק. דג ר מש בה ה, דה רה פה י כנ לנ יאו עה בי ן הה ל כי ענ ם, וש עולה ה בה חה מש א שי צי מה תי ם וש שי בנ תש כםל יי הנ י של די ה, כש לה עש מנ ה הוא לש זל הנ

ה לה עש מנ ה לש לה עש מנ ב לש לי ת הנ ן אל וי כנ יך לש רי צה יד, של מי תה ת הנ ל עםלנ תו ענ בנ שנ ת בש בנ ת שנ תוב (במדבר כח) עםלנ נו, כה דש מנ לה
ל ה ענ נה ל חנ לי פנ תש תי ה (שמואל-א א) ונ נה חנ תוב בש נו, כה דש מנ א. לה קה וש יד דנ מי תה ת הנ ל עםלנ ה ענ ל זל ענ ים. וש יהמי ר הנ אה שש בי ר מי יותי
ה נה טנ ה או אות קש תורה ר בנ בה ך דה ין לש אי נו. וש רש אנ בי מו של דוש, כש קה ל הנ זה מנ ים בנ לויי ים תש ני בה הנ שום של א, מי קה וש ל דנ ה', ענ
הו זל ה.  יונה לש על הה ה  מה כש חה ל סודות הנ ים של לי תי י  לי תי ה  נה מל מי ים  לויי ותש ה,  יונה לש על הה ה  מה כש חה בנ ה  מוזה רש םא  ל של ה  תורה בנ

ר. אי בה תש י ני רי המ ים, ונ לי תנ לש יו תנ וגצותה תוב (שיר ה) קש כה של

ך, בש הה ל ה' יש ך ענ לי שש תוב, (תהלים נה) הנ כה סוק של פה ת הנ א אל קורי ב וש יהה יושי הה א של בה י אנ בי ת רנ א אל צה י מה י יוסי בי רנ
יך לל יד אי סי ל חה ל כה לי פנ תש םאת יי ל ז א, (שם לב) ענ יהה קורי ה הה הודה י יש בי ל. רנ זה מנ ים בש לויי זונות תש י מש רי המ א. של קה וש ל דנ ענ
ה' שו  רש תוב (ישעיה נה) די כה של מו  םא, כש צ ת מש עי ל לש בה נו. אמ רש אנ י בי רי םא, המ צ ת מש עי אי. לש דנ ונ םאת  ל ז םא. ענ צ ת מש עי לש
ים, ני הל בות נל אה הה ים, וש כי שה מש ני ים וש עי רות שופש הה נש ה של עה שה םא - בש צ ת מש עי ר לש חי ר אנ בה רוב. דה יותו קה הש הו בי אג רה או קש צש מה הי בש
ה כל זש י יי מי רות, של הה נש הנ ים וש לי חה נש ק הנ הו עםמל ים? זל בי ם רנ יי ף מנ טל שי ה הנ י זל ים, מי בי ם רנ יי ף מנ טל שי ק לש ים. רנ כי רש בה תש כםל מי הנ וש
יעו, גי םא ינ יו ל לה ים אי בי ם רנ יי ף מנ טל שי ק לש תוב בו, (תהלים לה) רנ כה הו של ם. זל שה עמלות לש לנ ב וש רי קה תש הי ה לש כל זש י יי לו ומי

ים. כולי םא יש ל ים וש םא זוכי י ל רי המ של

ה מה כנ ים של יקי די צנ ם הנ יהל רי שש גו'. אנ ש וש קי בנ ה אמ ת ה' אותה אי י מי תי לש אנ ת שה חנ תוב (שם כז) אנ ר, כה מנ ק אה חה צש י יי בי רנ
מו מות, כש עולה ם הה אותה ם בש מה ענ עי עמשי תנ שש רוך הוא מי דוש בה קה הנ ם, של עולה אותו הה ם בש הל ים לה מורי ים שש יוני לש ים על זי נה גש
ה עמשל ך ינ תש ים זולה להי ה אל תה אה םא רה ן ל יי אן (ישעיה סד) ענ כה ר, מי מנ יהה אה קי זש י חי בי ר. רנ אי בה תש י ני רי המ ם ה', ונ נםענ נו בש רש אנ בי של
ה רי שש ש על מי יך חמ ל יהמל ף ענ נו (שם לח) יוסי יש אי. הנ דנ ה ונ עמשל א ינ לה יות! אל הש יך לי רי יהה צה ה הה עמשל ה?! תנ עמשל ה לו. ינ כי חנ מש לי

ד. חה כםל אל הנ ל ה'. וש ל ענ לי פנ תש תי תוב ונ כה ך. וש בש הה ל ה' יש ך ענ לי שש נו הנ יש הנ ה. וש נה שה

ך י בה ל חוסי חו כה מש שש יי תוב (תהלים ה) וש ם כה יהל לי א. עמ בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ים בה יקי די צנ ל הנ ם של קה לש י חל רי שש אנ
ים רי שה בו יש יישש ך  מל שש ים יודו לי יקי די ך צנ תוב (שם קמ) אנ כה ך. וש מל י שש בי ך אםהמ צו בש לש עש ינ וש ימו  לי ך עה סי תה נו וש ני רנ ם יש עולה לש
לך מש ן. יי מי אה ן וש מי ם אה עולה יה לש רוך יש יך ה'. בה של תה דםרש בש זנ םא עה י ל ך כי מל י שש עי ך יודש חו בש טש בש יי תוב (שם ט) וש כה יך. וש נל ת פה אל

ן. מי אה ן וש מי ם אה עולה יה לש יש

ים דםשי ת קש שנ רה פה

י ה' ני דוש אמ י קה יו כי הש ים תי דםשי ם קש הל לי תה אמ רש מנ אה ל וש אי רה שש י יי ני ת בש ל עמדנ ל כה ר אל בי אמםר דנ ה לי ל מםשל ר ה' אל בי דנ יש ונ
ה תורה ים הנ מי עה ה פש מה כנ גו'. בש וש ין  בי ין הה ד אי רל פל סוס כש כש יו  הש ל תי ח, (תהלים לב) אנ תנ פה ר  זה עה לש י אל בי ם. רנ יכל להי אל
ה נה שי ים בש דומי ם רש כגלה ם, וש יר אותה עי הה ים לש די דה צש ל הנ כה ה קולות לש ימה רי יא מש ים הי מי עה ה פש מה ם, כנ דה י אה ני בש ה בי ידה עי מש
ע בנ תש יי של יון, כש לש על ין הה די יום הנ דו לש מש ענ ים ינ ני ה פה יזל אי ים בש יחי גי שש ם מנ ינה אי ים וש לי כש תה סש ם מי ינה ם), אי יהל חורי ם (בש יהל אי טה חמ בנ
ים גומי ם פש כגלה ה, של ם מולה יהל ני ים פש ירי זי חמ ם מנ ינה אי ם, וש דה גש נל ת כש קל צועל ה של תורה בון הנ לש ל על יון ענ לש על הה ך  לל מל ם הנ אותה

ם! שה פש ננ אוי לש ם וש הל יון, אוי לה לש על ך הה לל מל ת הנ מוננ ת אל ים אל עי ם יודש ינה אי כםל, של בנ

ה ה זל ה לו. מנ רה מש ה) אה רה מש אה ב (וש ר לי סנ ה חמ נה ר הי י יהסג תי י פל ת, (משלי ט) מי רל אומל ה בו וש ידה עי ה מש תורה י הנ רי המ של
ה רה מש ה) אה רה מש אה כםל. (וש הנ גום הוא מי ה ופה מונה ין בו אל ה, אי תורה ק בנ ינו עוסי אי י של מי ה. של מונה ין בו אל אי ב? של ר לי סנ חמ
א לה ה? אל רה מש ה אה ה זל י. מנ עי לש ל סנ אי ה לש רה ר (תהלים מב) אומש מנ אל נל של מו  יות, כש הש לי יך  רי יהה צה הה ה לו  רה לו?! אומש

ה. מונה אל הה גום מי ב, פה ר לי סנ את לו חמ יא קורי הי ה, של לה עש מנ לש ה של תורה ת הנ יף אל הוסי יל ולש לי כש הנ לש

מו עמשות עי לנ וש מו  ף עי תי תנ שש הי יו, לש לה ב אי רי קה תש הי לש סור לו  ה, אה תורה ל בנ די תנ שש םא מי ל י של ל מי כה ינו, של ני שה ך  כה של
מו ין עי אי ך וש רל דל ך בנ הולי ם של דה ל אה ינו, כה ני ה) שה ל זל ענ ה. (וש מונה ין בו אל י אי רי המ ך, של רל דל מו בנ ת עי כל לל ן לה כי ל של כה ה, וש חורה סש
בוד ת כש יב אל שי חמ םא מנ ל ה, של מונה אל ין בו  אי י של ם מי עי ך  רל דל ר בנ בי חנ תש י מי ן מי כי ל של שו. כה פש ננ ייב בש חנ תש ה, מי י תורה רי בש די

שו. פש ל ננ ס ענ םא חה ל לו, של ת של אל דונו וש אמ

ל י ענ ני הנ מי ר, תש זה עה לש י אל בי ר רנ מנ נו? אה בש ה לי רה שי ש כש פל לף נל שש יי יך  שו, אי פש ל ננ ס ענ םא חה ל י של ר, מי ה אומי הודה י יש בי רנ
ים יקי די צנ הנ ם  יהל רי שש אנ ין.  בי הה ין  אי ד  רל פל כש סוס  כש יו  הש תי ל  אנ תוב  כה ה  זל ל  ענ וש כו'.  וש ר  מנ אל נל ר  בה דה הנ י  רי המ ונ דור,  הנ
ים אי צה מש ני ך, וש לל מל ת הנ שנ דג קש ם בי מה צש ת ענ ים אל שי דש קנ רוך הוא, ומש דוש בה קה י הנ כי רש ת דנ ים אל עי יודש ה וש תורה ים בנ לי דש תנ שש מי של
י ני ים בש אי רה קש ני ת, וש מל י אל יקי די ם צנ ם הי יהל ני ל בש כה ה, וש לה עש מנ לש מי ש  ל קםדל של ים רוחנ  פי שולש ך  שום כה כםל, ומי ים בנ דושי קש

ים. דושי ים קש ני ך, בה לל מל הנ

ד צנ ה מי צופה ש חמ פל ם נל יהל ני ים בש שי ך יורש שום כה ים, ומי צופי ם חמ יהל עמשי ים ומנ צופי ם חמ כגלה ים, של עי שה רש ם לה הל אוי לה
נות י זש לי עמ ם בנ הי ד, של רל פל סוס כש יו כש הש ל תי ים אותו. אנ אי מש טנ א - מש מי טה הי א לש ם. בה ם בה תל מי טש ני תוב וש כה מו של ה, כש אה מש טג הנ
תוב כה ין, וש בי ין הה אן אי תוב כה ך, כה ם כה אי זו. של ך הנ רל דל ים בנ שי נה לו אמ דש תנ שש םא יי ל ין, של בי ין הה כםל. אי ל הנ ה) ענ אה מש ל טג (של
ים ני מש דנ זש מי יו  הש יי ר,  לומנ ין. כש בי הה עו  יהדש םא  ים ל ה רםעי מה הי ה וש עה בש שה עו  יהדש םא  ל ש  פל נל י  זי ים ענ בי לה כש הנ וש ם (ישעיה נו)  שה

ין. בי עו הה םא יהדש ל שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ש. מה פל י נל זי ים ענ אי רה קש ני ם של אותה

ה, עה בש עו שה םא יהדש נםם. ל יהי גי ם לנ דה אה ת הה ים אל יגי הי נש מנ הנ ים וש ילי מובי ם הנ לו אותה ים? אי ה רםעי ה זל ים, מנ ה רםעי מה הי וש
ם כה רש דנ ם לש ה. כגלה עה בש עו שה םא יהדש ב, ל ב הנ ם הנ הי ך של שום כה ב. מי ב הנ נות הנ י בה תי ה שש עמלוקה ר (משלי ל) לנ מנ אל נל מו של כש
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ווג אותו זי שו בש דש קנ תש םא הי ל שום של ם? מי הל ם לה רנ י גה ה מי ל זל כה נםם. וש יהי גי י הנ יהרי ם תנ י הי רי המ הו. של צי קה עו מי צש בי יש לש נו אי פה
םא ים ל מי ענ ר הה אה ל שש כה רוך הוא, מי דוש בה קה ר הנ מנ י ה'. אה ני דוש אמ י קה יו כי הש ים תי דםשי תוב, קש ה כה ל זל ענ יך. וש רי צה מו של כש
ים. מי ענ ר הה אה םא שש ל ם, וש תל ה'. אנ ים בנ קי בי דש ם הנ תל אנ תוב (דברים ד) וש כה ל, של אי רה שש ק יי א רנ לה י אל יק בי בי דש הנ י לש יתי צי רה

א). קה וש יו דנ הש ים תי דםשי ך (קש שום כה דוש) מי אן קה תוב כה ן כה ל כי ענ (וש

שום י מי כי גו'. וש ם וש יי פה נה ל כש צנ לש ץ צי רל ח, (ישעיה יח) הוי אל תנ ק פה חה צש י יי בי י ה'. רנ ני דוש אמ י קה יו כי הש ים תי דםשי קש
דוש קה א הנ רה בה ה של עה שה ק, בש חה צש י יי בי ר רנ מנ א אה לה ץ? אל רל תוב הוי אל כה טור, של נש ה קי א בה צה מש ם ני יי פה נה ל כש צנ לש ץ צי רל יא אל הי של
ה. ם זל ה עי ים זל לולי יו כש ה, הה כה שי חמ תוך הנ אור מי ר, וש תי סש הל תוך הנ קות מי לות עממג גנ ה לש צה רה ם וש עולה ת הה רוך הוא אל בה
טוב תוך הנ מי ה. של זל א מי ה יהצה זל מםק, וש עה ה הל לה גנ תש הי א וש ר יהצה תי סש הל תוך הנ א אור, ומי ה יהצה כה שי חמ תוך הנ ך מי שום כה ומי
ל אי רה שש םאל, יי מ ין ושש ע, יהמי רה ר הה ייצל ר טוב וש ה - ייצל זל ה בה ל זל לה כש כםל ני הנ ין, וש א די ים יוצי מי חמ רנ הה תוך  ע, ומי רה א הה יוצי

ד. חה אל ד בה חה אל לוי הה כםל תה הנ חםר, וש שה ן וש בה ים, לה מי ענ ר הה אה ושש

ת קל בל דש מג ת הנ חנ ה אנ רה עמטה א בנ לה ה, אל אל רש םא ני ל ם כגלו  עולה ל הה ה, כה הודה י יש בי ר רנ מנ ק אה חה צש י יי בי ר רנ מנ נו, אה דש מנ לה
ע גנ עממםד רל ם יהכול לנ עולה ין הה םא, אי ם ל אי ים. וש מי חמ רנ לול בש דון כה ין, הוא ני די ם בש עולה דון הה ני של יו. כש רה שה קש ת) בי רל זוהל (הנ

ל. בי י תי בי דו יםשש מש ק לה דל ץ צל רל אה יך לה טל פה שש ר מי של אמ י כנ תוב (שם כו) כי כה מו של ים, כש רי בה דש ת הנ נו אל רש אנ י בי רי המ ד, ונ חה אל

ד גל נל ים כש רי עורש תש ם מי יי פנ נה י כש לי עמ ה בנ מה יו, כנ ינה די ר בש טי ענ תש ק מי דל צל ם וש עולה לוי בה ין תה די הנ ן של מנ זש אותו  נו, בש דש מנ לה וש
ז ם. אה עולה ) בה יחנ גי שש הנ חנ (לש טי תנ שש הי ה לש זל ד הנ צנ הנ ה ומי זל ד הנ צנ הנ ם מי יי פנ נה ים כש שי ם. פורש עולה לט בה שש ה לי של קה ין הנ די י הנ לי עמ בנ
תוב, ז כה ע. אה רנ הה ם לש עולה טות בה שוטש ה, ומש של קה ין הנ די ף) בנ תי תנ שש הי ב (ולש אי שה הי ן ולש רםש אותה פש ם לי יי פנ נה כש רות הנ עורש תש מי

ם. יי פה נה ל כש צנ לש ץ צי רל הוי אל

כםל יהכול, הנ בש ך, כי שום כה ת. ומי מל אל י הה יקי די ם צנ אותה ט לש רה ה, פש פה צש חג ם בש עולה י הה ני י בש יתי אי ה, רה הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ם. ם בה תל מי טש ני נו וש רש אנ בי מו של א - כש מי טה הי א לש ין אותו. בה עי יש סנ ר - מש הי טה הי א לש א. בה צה מש ך ני כה

י (שמואל-א לי עי תוב בש כה ים, של רי בי חמ רו הנ אמ בי ה של ר לו, זל מנ יהיא. אה י חי בי ש בו רנ גנ ך, פה רל דל ך בנ יהה הולי י הה י יוסי בי רנ
ר, פי כנ תש ינו מי ה אי חה נש ח ומי בנ זל ם, בש ד עולה ה ענ חה נש מי ח ובש בנ זל י בש לי ית עי ון בי ר עמ פי כנ תש ם יי י אי לי ית עי בי י לש תי עש בנ שש ן ני כי לה ג) וש
מו כש ם,  עולה בה של נות  בה רש קה הנ ל  כה ל  ענ ים  עולי ה  תורה י  רי בש די של שום  מי ה?  מה לה ה.  תורה י  רי בש די בש הוא  ר  פי כנ תש מי ל  בה אמ
ד גל נל ה כש תורה ה הנ קולה ים, שש לואי מי לנ ם וש שה אה לה את וש טה חנ לנ ה וש חה נש מי ה לנ עםלה ה לה תורה םאת הנ תוב, (ויקרא ז) ז כה רוהה של אמ בי של
נלש יו עם לה ר עה זנ גש ני ב של ל גנ ף ענ ה, אנ תורה ל בנ די תנ שש מי י של ל מי כה אי, של דנ ה ונ זל ך  ר לו, כה מנ ם. אה עולה ל הה נות של בה רש קה ל הנ כה
רוך דוש בה קה ה, הנ מה שש ה לי ק בה עוסי שום של ע. (ומי רה קש ש ני נל עם אותו הה עולות, וש הה נות וש בה רש קה ל הנ כה ה, נוחנ לו מי לה עש מנ לש מי

מו). ייס עי פנ תש הוא מי

ים לי בש קנ מש םא  ל ה  י תורה רי בש די ך  כה שום  ה. מי י תורה רי בש די בש א  לה אל ים,  מי עולה לש ר  הה טש ני םא  ל ם  דה אה ה, הה אי רש םא  וב
ג) (משלי  תוב  כה ה, של תורה בנ את  צי מש ני ה  פואה רש הה וש ים,  אי מי טש הנ לו  אי ת  ר אל הי טנ לש ת  דל יא עומל הי שום של ה, מי אה מש טג
ה הורה ת ה' טש אנ רש תוב (תהלים יט) יי כה ה, של תורה את בנ צי מש ה ני רה הר טה הנ יך. וש מותל צש ענ קוי לש שי וש ך  רל שה י לש הי אות תש פש רי

ים. מי עולה ה לש נה מל ה מי זה םא זה ל ה, וש רה הר ה טה אותה יד בש מי ת תה דל עומל ד? של ענ ת לה דל ה עומל ה זל ד. מנ ענ ת לה דל עומל

ר מנ ה. אה בורה גש ד הנ צנ ה מי אה ה בה תורה י הנ רי המ אי, של דנ ך הוא ונ ר לו, כה מנ ה. אה םא תורה ל תוב, וש ת ה' כה אנ רש ר לו, יי מנ אה
ה. הורה ת ה' טש אנ רש תוב יי כה ת ה', וש אנ רש ה יי מה כש ית חה אשי תוב רי כה ה! של אה אן יהצש כה ה?! מי אה ם יהצש שה לו, ומי

י ן, מי ל כי ענ יון. וש לש על דוש הה קה ם הנ שי יא הנ הי ה של תורה זו הנ י ה', וש ני דוש אמ י קה תוב כי כה ה, של שה דג את קש רי קש ה ני תורה וש
יו הש יו, תי הש א תי לה יו, אל ים הל דםשי תוב קש םא כה יו. ל הש ים תי דםשי תוב קש כה ש, של די קנ תש ך מי ר כה חנ אנ ר, וש הה טש ני ה  ל בה די תנ שש מי של
ה לל תוב אי כה דוש, וש גוי קה ים וש ני ת כםהמ כל לל מש י מנ יו לי הש ם תי תל אנ תוב, (שמות יט) וש א כה רה קש ך הוא, ומי ר לו, כה מנ אי. אה דנ ונ

גו'. ים וש רי בה דש הנ

כםל. ל הנ ה ענ ת עולה רל תל סש ני ה הנ מה כש חה ל הנ ה של שה דג קש הנ שות. וש דג קש ל הנ ל כה ה ענ עולה ה של שה דג ה קש תורה ת הנ שנ דג נו, קש דש מנ לה
ה א תורה לה ד. אל חה כםל אל הנ ת וש חנ ה אנ גה רש דנ כםל הוא בש הנ ה, וש י תורה לי ה בש מה כש ין חה אי ה, וש מה כש י חה לי ה בש ין תורה ר לו, אי מנ אה

ים. די דה צש ל הנ כה יהה מי של רה עו שה טש ה ני ת, ובה דל יא עומל ה הי ה, ובה יונה לש על ה הה מה כש חה ם הנ את עי צי מש ני

יט יהדו מי שש ל סוסו. הי כוב ענ ים) רה עי רה ת זש יטנ קי לש ים (בי צי ת עי יטנ קי לש ד בי חה יש אל או אי צש ים מה כי יו הולש הה עוד של בש
מו צש ענ ש  די קנ ם מש דה ים. אה דםשי ם קש יתל יי הש וי ם  תל שש די קנ תש הי וש תוב  כה של הו  י, זל י יוסי בי ר רנ מנ ן. אה ילה אי ל הה ד של חה ף אל נה עה לש

י ה'. ני דוש אמ י קה יו כי הש ים תי דםשי תוב קש כה הו של ה. זל לה עש מנ לש ים אותו מי שי דש קנ ה - מש טה מנ לש מי

ה זו שה רה פה יא. בש ת הי מל חותל ל הנ ת של מל אל ם הה חותנ ה, וש ל תורה של ה  לה לה יא כש הי זו  ה הנ שה רה פה א, הנ בה י אנ בי ה רנ נה שה
ים יעי גי מנ של כש יונות, של לש על וות  צש ומי ים,  שי נה ער וה רות  זי וגש ירות,  מי אמ ר  של על בש ה  תורה ל הנ ים של יוני לש על סודות  שו  דש חנ תש הי

ים. חי מי יו שש זו הה ה הנ שה רה פה לנ

ל נו, כה דש מנ ך לה א כה לה זו? אל מוכות זו לה יו סש הש ים תי דםשי ת קש שנ רה יות ופה ת עמרה שנ רה פה ם של ענ טנ ה הנ א, מה בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ירו עי י הי רי המ בונו, ונ ת רי שנ דג קש בי ש  די קנ תש ם מי ן אי כי ל של כה ה. וש שה דג קש ה בי עמשה ננ אי של דנ לו, ונ לה יות הנ עמרה ן הה ר מי מה שש ני י של מי

ים. רי בי חמ הנ

ש מי שנ ל יש בונו, אנ צון רי רש ש בי די קנ תש הי ה לש רוצל י של ה, מי אי םא רש ם? ב דה ש אה די קנ תש יי ם של ל כגלה ם של תה יא עונה י הי תנ מה
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ן, דל ן עי גנ א בש צה מש רוך הוא ני דוש בה קה ה הנ עה שה ה הנ אותה י בש רי המ ה. של לה יש לנ צות הנ חמ ך, או בנ ילה אי ה וש לה יש לנ צות הנ חמ א מי לה אל
ת ים אל עי יודש ים של מי כה י חמ ידי מי לש ם, תנ דה אה י הה ני ר בש אה שש ה לי ש. זל די קנ תש הי ה לש עה שה ז הנ אה ת, וש רל עורל תש ה מי יונה לש על ה הה שה דג קש הנ וש
ם שי ת הנ אל חנ  בי שנ ל, לש אי רה שש ת יי סל נל ם כש ג עי וי דנ זש הי ה, לש תורה עמסםק בנ לנ עממםד וש ם לנ תה עה ה שש לה יש לנ צות הנ חמ ה, בנ תורה י הנ כי רש דנ

דוש. קה ך הנ לל מל ת הנ דוש, אל קה הנ

רוך דוש בה קה ל הנ צונו של ת רש יא אל הוצי ה לש עה ה שה אותה ם בש הל לה ווג של זי כםל, הנ ל הנ צון של רה א הה צה מש ני ת, של בה יל שנ לי בש
ים, דושי ים קש אי רה קש ה ני לל אי ם. וש יכל להי ה' אל ם לנ תל ים אנ ני תוב, (דברים יד) בה כה ר של מנ אל נל מו של ל, כש אי רה שש ת יי סל נל הוא וכש
ן תי יו יי רש ר פי של ם אמ יי י מה גי לש ל פנ תול ענ ץ שה עי יהה כש הה תוב (תהלים א) וש כה י ה'. וש ני דוש אמ י קה יו כי הש ים תי דםשי תוב קש כה של

גו'. תו וש עי בש

י מי ל ענ כה ה, בש אי םא רש ץ. ב רל אה ד בה חה ל גוי אל אי רה שש יי ך כש מש ענ י כש ח, (שמואל-ב ז) ומי תנ א פה בה י אנ בי יו. רנ הש ים תי דםשי קש
ם הל א לה רה קה ם, וש עולה יד בה ם יהחי ם ענ ה אותה שה עה ם, וש דה בנ לש ל בי אי רה שש יי ט לש רה ם, פש הל רוך הוא בה דוש בה קה ה הנ צה םא רה ם ל עולה הה
ל ין של לי פי םאש ותש ל ר ין של לי פי ן תש ל כי ענ ן. וש הל ר בה טי ענ תש הי וות לש צש ה מי מה כנ רות וש ה עמטה מה כנ ם בש ר אותה טי עי מו, וש שש ד כי חה גוי אל

כםל. ם בנ לי ד שה חה א אל צי מה הי ה, ולש לה עש מנ לש מו של ם כש דה ן אה ן בל הל ר בה טי ענ תש יי רוענ של זש

א לה ד אל חה א אל רה קש םא ני ל ד, של חה א אל רה קש ני ם וש לי ה שה עמשל ן, ננ הל ש בה די קנ תש ם ומי דה ן אה הל ר בה טי ענ תש מי ה של עה ה שה אותה ובש
מות לי שש כםל, בי מות הנ לי שש ד - בי חה א אל רה קש רוך הוא ני דוש בה קה ן הנ ל כי ענ ד. וש חה א אל רה קש םא ני גום, ל פה י של ם. ומי לי הוא שה של כש
ין לי פי ם תש דה יחנ אה ני ר מי של אמ כנ ד. של חה ים אל אי רה קש ה ני טה מנ ל לש אי רה שש יי ך  שום כה ל. מי אי רה שש ת יי סל נל ל כש מות של לי שש בות, בנ אה הה

ד. חה א אל רה קש ני ה, וש לה עש מנ לש מו של דושות כש רות קש עמטה ר בנ טי ענ תש י הוא מי זנ ה, אמ וה צש ל מי סוי של כי ה בש סל כנ תש ומי

ין י אי רי המ ד, של חה ם אל ל עי די תנ שש ד יי חה הוא אל רוך הוא של דוש בה קה ד. הנ חה ם אל ל עי די תנ שש יי ד וש חה םא אל ך, יהב שום כה ומי
הוא רוך  בה דוש  קה ין הנ נו, אי יבל שי י יש ד ומי חה אל הוא בש תוב, וש כה ך  שום כה אוי לו. ומי רה ה של מנ א בש לה ל אל די תנ שש מי ך  לל מל
יות הש ה לי יונה לש ה על שה דג קש ן בי קי תנ תש מי י של מי א בש לה יות! אל הש לי יך  רי ד צה חה ד?! אל חה אל ד. בש חה אל א בש לה א אל צה מש םא ני ל ה וש שורל

ר. חי קום אנ מה םא בש ל ד, וש חה אל ה בש ז הוא שורל ד, אה חה אל

ן וי כנ תש ה, ומי יונה לש ה) על רה עמטה ה (בנ שה דג קש בי ש  די קנ תש ה, ומי בה קי ר ונש כה זה א  צה מש ני ה של עה שה ד? בש חה ם אל דה א אה רה קש י ני תנ ומה
ם, לי ז הוא שה אוי, אה רה ש כה די קנ תש הי ן לש וי כנ תש ה ומי בה קי ר ונש כה ד זה חה ווג אל זי ם בש דה א אה צה מש ני ן של מנ זש ה, בי אי םא רש ש. וב די קנ תש הי לש

ם. גה י פש לי ד בש חה א אל רה קש ני וש

ם יהל ני נו שש וש כנ תש יי מו. וש ד עי חה צון אל רה ה בש ן אותה מי זנ ה, לש עה ה שה אותה תו בש שש ת אי חנ אל מי שנ ם לש דה יך אה רי ך צה שום כה מי
ה זל ה בה ק זל בי דה הי - לש ש  פל נל גוף. בנ ובנ ש  פל נל ד בנ חה כםל אל י הנ זנ ד, אמ חה אל ם כש יהל ני ים שש אי צה מש ני של ר. וכש בה דה הנ אותו  ד לש חה אל כש
ז ה, אה בה קי ר ונש כה ים זה רי בש חנ תש מי של ק, וכש לה חל נל י של מי א הוא כש שה םא ני ל ם של דה אה של נו  דש מנ לה של מו  גוף - כש ד. ובנ חה צון אל רה בש
ד, חה אל ה בש רוך הוא שורל דוש בה קה ז הנ ד. אה חה ם אל דה א אה רה קש ני ד, וש חה גוף אל ת וש חנ ש אנ פל ם נל הי א של צה מש ד. ני חה ים גוף אל עמשי ננ

ד. חה אותו אל ה בש שה דג ל קש יד רוחנ של קי פש ומנ

י ה'. ני דוש אמ י קה יו כי הש ים תי דםשי ך קש שום כה ר. ומי מנ אל נל מו של רוך הוא, כש דוש בה קה ל הנ ים של ני ים בה אי רה קש לו ני אי וש
ק בי דה הי י לש די י ה', כש ני דוש אמ י קה תוב כי כה ש, של מה א בו מנ לה ר, אל חי קום אנ מה ה בש זל ר הנ בה דה ר הנ אי םא בי ל ל של אי רה שש ם יי יהל רי שש אנ

ם. יכל להי י ה' אל ני דוש אמ י קה יו כי הש ים תי דםשי ן קש ל כי ענ ר. וש חי אנ םא בש ל בו וש

ם אי ב וה ת אה אנ רש יי יש  קי ה. מנ תורה ל הנ ל של לה כש יא הנ הי ה זו  שה רה פה של ינו  ני י שה רי גו'. המ וש או  ירה יו תי בי אה וש מו  אי יש  אי
ה. ת זל ר אל ה, שומי זל א מי יהרי י של ד. מי חה כםל אל י, הנ י יוסי בי ר רנ מנ א אה לה י. אל תותנ בש שנ לש

ל יהה כה יהדל שות בש ין רש אי ם של אי ל הה בה . אמ רוהה אמ בי מו של ה? כש אה רש יי יו בנ בי אה מו לש ים אי די קש ם הי ענ טנ ה הנ מו, מה יש אי אי
ת ה') אנ רש את יי רי קש יא ני הי ה וש אה רש יי ה הנ ה שורה בה שום של ל, ומי אי רה שש ת יי סל נל מו - זו כש ה, אי אי םא רש ל ב בה יו, (אמ בי מו אה ך כש כה

ה. תה אה רש ת יי ים אל די קש הי

י הוא מי ד, מי חה אל תו כש שש ם אי ש עי די קנ תש הי ם לש דה א אה יו. בה הש ים תי דםשי ה? קש לה עש מנ תוב לש ה כה ר, מנ מנ ק אה חה צש י יי בי רנ
או. ירה יו תי בי אה מו וש יש אי ך אי שום כה ה. מי בה קי נש הנ ר מי ה אומי וי ה? הל שה דג ה קש אותה ח בש בנ ר של יותי

ם. יי מה שה ץ וש רל ים אל להי יום עמשות ה' אל ה (בראשית ב) בש גון זל או, כש ירה יו תי בי אה מו וש יש אי ר, אי מנ ה אה הודה י יש בי רנ
ב, אה ם לש ים אי די קש אן הי ף כה עמשו. אנ ננ ד  חה אל ם כש יהל ני שש אות של רש הנ א לש לה ץ. אל רל אה ם לה יי מנ ים שה די קש ר הי חי קום אנ מה ובש

לו בו. דש תנ שש ד הי חה אל ם כש יהל ני שש אות של רש הנ ם, לש אי ב לש ים אה די קש ר הי חי קום אנ מה ובש

ם תל רש מנ תוב (שמות לה) ושש כה ד, של חה ל אל קה שש מי ל בש קה שש ד ני חה אל כםל כש הנ ה, וש זל קול לה ה שה מםרו. זל שש י תי תותנ בש ת שנ אל וש
ד חה אל ב, וש אה ד לה חה א אל לה שו. אל דש קנ ת לש בה שנ ת יום הנ כור אל תוב (ויקרא כו) זה כה ם, וש כל יא לה הי ש  י קםדל ת כי בה שנ ת הנ אל
י שי דה קש מםרו ומי שש י תי תותנ בש ת שנ ם, אל תוב שה כה מםרו. וש שש י תי תותנ בש ת שנ אל או וש ירה יו תי בי אה מו וש יש אי אן, אי תוב כה ם. כה אי לה
ה, זל מו  ה. כש עה שה ה  אותה בש ם  מה צש ענ ים  שי דש קנ מש ם של אותה לו  אי  - י  שי דה קש מי עו. עוד  מה שש מנ י? כש שי דה קש מי הו  מנ או.  ירה תי
אן כה ף  אנ י,  שנ דה קג מש מי ה  לה עש מנ לש ה  מנ י.  שנ דה קג מש מי א  לה אל י  שי דה קש מי מי י  רי קש תי ל  אנ לו.  חי תה י  שי דה קש מי ומי ט)  (יחזקאל 

ם. אי הה ב וש אה ם הה הי י, של שנ דה קג מש מי

ם יהל רי שש גו'. אנ וש ה'  ים בנ קי בי דש ם הנ תל אנ וש תוב (דברים ד)  ר, כה מנ עון אה מש י שי בי או. רנ ירה יו תי בי אה וש מו  אי יש  אי
ים בו קי בה דש ני שום של לות) ומי זה ים ומנ בי י כוכה די מות עובש םא אג ל ם וש הוא, (הי רוך  בה דוש  קה בנ ים בו  קי בה דש ני ל של אי רה שש יי
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ה. ם זל ה עי ד זל חה אל ים כש קי בה דש ם ני רוך הוא, כגלה דוש בה קה בנ

ה עה שה ת, בש בה שנ ת לש בה שנ ם מי מה צש ת ענ ים אל שי דש קנ מש ים של רי בי חמ הנ מו  ה, כש טה מנ לש ש  די קנ ם מש דה אה ה של עה שה ה, בש אי םא רש ב
ד - חה אל ים כש קי בה דש ם ני ז כגלה ת, אה נל מל דנ זש ה מי כה רה בש הנ צון וש רה א הה צה מש ה ני עה שה הנ ה  אותה י בש רי המ א, של צה מש יון ני לש על ווג הה זי הנ של
ה אותה גוף בש ד בש חה ווג אל ם זי הי או, של ירה יו תי בי אה מו וש יש אי תוב אי ה כה ל זל ענ ת. וש בה שנ ן בש מי דנ זש מי גוף של הנ ת, וש בה ל שנ ש של פל נל הנ

ש. די קנ תש הי ה לש עה שה הנ

השלמה מההשמטות סימן ב'

ה או. מנ ירה י תי שי דה קש מםרו ומי שש י תי תםתנ בש ת שנ תוב אל כה ר, של מנ אל ית נל יעי בי ה שש דה מי הוא בש ת, הנ בה שנ ת יום הנ מור אל שה
ר מנ םא אה ל י וש תםתנ בש ר שנ מנ ם אה ענ טנ ה הנ רוך הוא. ומה בה דוש  קה ל הנ ת טובו של דנ ר, זו מי ה אומי וי ית? הל יעי בי ה שש דה מי זו 

שנבנתיי?

מו, יות עי הש ד לי חה ה יום אל ינה מי זש בוענ מנ שה בוענ וש ל שה כה ה, וש אה ה נה שה ה לו אי תה יש הה ך של לל מל ה? לש ר דומל בה דה ה הנ מה ל לש שה מה
י ני י אמ י, כי תי חה מש יום שי ם בש תל ם אנ גנ חו  מש ן הוא, שי כי יל וש ם: הואי הל ר לה מנ אה ם, וש בה אוהמ ים וש אי ים נה ני בה ייש לו  ך  לל מל הנ וש
ה ה. ומה לה כנ מור לנ שה ר, וש כה זה כור לנ מור? זה שה כור וש ם זה ענ טנ ה הנ י. ומה אותי רו  דש ם הנ תל ם אנ גנ ל, וש די תנ שש י מי ני ם אמ כל לה של בש
ד: ל צנ כה י ה' בש ני י אמ ה? כי מה הוא, לה דוש  י קה שי דה קש י מי הור, כי רש הי ן הנ ם מי כל מש צש ענ רו  מש או? שי ירה י תי שי דה קש ם ומי ענ טנ הנ

(ע"כ מההשמטות).

גוף הנ אותו  לש ש  פל נל ת הנ נות אל מש זנ ן מש הי ה, של תונה חש תנ ת הנ בה שנ ה וש יונה לש על ת הה בה שנ - זו  מםרו  שש י תי תותנ בש ת שנ אל וש
ל ם של קה לש י חל רי שש ה. אנ ם זל ה עי ק זל בה דש כםל ני הנ ם, וש יי ננ - שש מםרו  שש י תי תותנ בש ת שנ אל ן, וש ל כי ענ יון. וש לש על ווג הה זי הנ אותו  מי

ייששרהאיל.

נו, רש אנ י בי רי המ ת, ונ בה שנ ת לש בה שנ ם מי ווגה זי ים לש כי חנ מש ם של ת אותה יר אל הי זש הנ מםרו - לש שש י תי תותנ בש ת שנ אל ר וש חי ר אנ בה דה
ים רי בי חמ ם הנ אותה לו  ים? אי יסי רי סה ם הנ י הי י. מי תותנ בש ת שנ אל רו  מש שש ר יי של ים אמ יסי רי סה תוב, (ישעיה נו) לנ כה של מו  כש
ר של תוב אמ כה הו של ת. זל בה שנ ת לש בה שנ ים מי כי חנ ם מש הי ה, וש תורה עמסםק בנ י לנ די ים כש יהמי ר הנ אה ל שש ם כה מה צש ת ענ ים אל סי רש סה מש של
י תותנ בש ת שנ אל וש  - ך  כה שום  ומי ר,  בה דה הנ ת  ר אל מנ שה יו  בי אה וש לו)  (בראשית  ר  מנ אל נל של מו  כש י,  תותנ בש ת שנ אל רו  מש שש יי
ה. ם זל ה עי ק זל בה דש כםל ני הנ ש. וש פל נל הנ - זו  מםרו  שש י תי תותנ בש ת שנ אל גוף. וש ה הנ - זל או  ירה יו תי בי אה וש מו  אי יש  מםרו. אי שש תי

ל. אי רה שש ל יי ם של קה לש י חל רי שש אנ

א נה ימש הי יהא מש עש רנ

בוד כש ם לי אי ב וה בוד אה קול כי זו. שה ה זו לה קולה ה זו שש וה צש מםרו. מי שש י תי תותנ בש ת שנ אל או וש ירה יו תי בי אה מו וש יש אי אי
ייה י אנ ני ים אה דוני ם אמ אי י וש בודי ייה כש י אנ ני ב אה ם אה אי תוב (מלאכי א) וש כה ר הנ מנ אה הו של זל בוד, וש ים כה די קש ב הי אה ת. לה בה שנ הנ

ית. אשי רי ה בש עמשי ל מנ ים של להי ל"ב אל ירות, וש מי ר אמ של בון על שש חל ה בש י עולל בודי י. כש אי מורה

ם ל"ב הי שום של ה. מי א תורה לה בוד אל ין כה ינו, אי בותי שוהה רנ רש לו, ופי חה נש ים יי מי כה בוד חמ קום (משלי ג) כה ל מה כה ובש
ה זל בוד הנ כה ת הנ ים אל שי ה יורש מה כש חה ים בש מי כה ה, חמ תורה ל הנ ים של מי כה חמ ם) הנ לו (הי אי לו. וש בוד של כה ה, הנ ל תורה ים של להי אל
יל? סי א כש רה קש ה ני תורה ת הנ יר אל כי ינו מנ אי י של מי נו של ן לה יי ננ לון. ומי ים קה רי ים מי ילי סי ר וכש מנ אל ם נל יהל לי עמ ים, של שי פש םא טי ל וש
ה תורה םאת הנ ז תוב (דברים ד) וש כה ה, של א תורה לה םאת אל ין ז אי םאת. וש ת ז ין אל םא יהבי יל ל סי תוב (תהלים צב) וכש כה של

ה. ם מםשל ר שה של אמ

ק זי חנ תש ר. הי זל עי ט לש ענ ך מש יות לש הש לו, לי לה וות הנ צש מי ה בנ שה רה פה ת הנ י אל תי חש תנ ה פה תה לוש אנ חה שום של ן, מי מה אל נל ה הנ רועל
ה. לה עש מנ ך לש לל יך מל לל יד עה עממי הנ ה לש וה צש יא מי הי ר זו, של חנ ה אנ וה צש מי יך, בש לל ים אי אי יבות בה שי יש ל הנ נות של חמ מנ י הנ רי המ ך, של בש
ם יהל לי ה, עמ יבה שי יש הנ ינו מי בותי רנ שום של נו, מי יוקש דש ים בי תוני חש תנ ים ובנ יוני לש על ך בה לל ך מל יד אותש עממי רוך הוא ינ דוש בה קה הנ וש
נו, יוקש דש ילה בי הש ה תי תה ך אנ ים. כה תוני חש תנ ים ובנ יוני לש על ז בה ע, אוחי צנ מש אל ך בה לל רוך הוא מל דוש בה קה הנ ה. וש תונה חש תנ ה וש ינה כי שש

ך. לל מל בוד הנ כש לו, עממםד לי ן של בי הנ

לוי עי ה מי לל ענ תש ה מי תה אנ לות, של עי ת הה לנ ך, עי צונש י רש הי יש ר:  מנ אה וש ה  לה עש מנ יו לש יהדה ים  רי הי וש ן,  מה אל נל ה הנ רועל ד הה מנ עה
ם, אי ב וה ן אה הי יך, של גותל רש דנ ך בש צונש ת רש עמשות אל י כםחנ לנ ת) לי תי לוי, (לה ל עי כה ל לש ענ ה מי תה אנ א של לה לוי, אל ין עי ד אי לוי, ענ עי לש
ה תה אנ ר של חנ ך, אנ תש אה רש יי ם לש אי וה ב  ת אה אנ רש יי ת  אל יתה  וי שש ה הי תה אנ וש ד.  חה ם אל יהל ני שש ך  לש חוד של יי ם, ובנ הל לה ן של בי י הנ ני אמ ונ
ל פות של תה י שג לי ד בש חה ה אל תה ל אנ בה ך, אמ לש פות של תה שג ם בנ הי ב של ל גנ ף ענ פות, אנ תה י שג לי ם, בש יי ננ םא שש ל ד וש חה ע, אל צנ מש אל בה

י. די מה ים עי להי ין אל אי ך, וש ר בש מנ אל ה נל שום זל י. ומי ני שי

ל רו, גוזי אמ ם בי יהל לי עמ ם, של יי מנ שה בנ י של מי אי י וש בי בוד אה כש ך בי ר כה חנ אנ ה, וש אשונה רי ך בה בודש כש ר בי עורי תש הי י כםחנ לש ן לי תי
רוך דוש בה קה א הנ לה יו אל בי ין אה ה, אי נה שש מי י הנ לי עמ שוהה בנ רש ית. ופי חי שש יש מנ אי ר הוא לש בי ע חה שנ ין פה ר אי אומי מו וש אי יו וש בי אה
לו ה של טה מנ מי ירות  פי סש ר  של על ת  לל כולל ה, של מה כש חה א,  בה אנ ך,  לש של בוד  כה הנ וש ל.  אי רה שש יי ת  סל נל כש א  לה אל מו  ין אי אי וש הוא, 

ך. בודש כש יך לי תל חש ל תנ סה פש א סנ סי ם כי ם הי יהל ני ה, ושש לה עש מנ לש

נו, כגלה ד לש חה ב אל םא אה ל ה, המ מה כש ב הוא חה נו. אה מל ה מי לה עש מנ לש דול של גה ת הנ ד אל בי כנ ן מש טה ילה קה הש יי נו, של קש תי ך  כה וש
ת ש אל מי שנ ם לש אי הה ר. וש חי לוהנ אנ ין אל אי ר, וש תל יך כל לל ין עה אי םאשו. וש ל ר יון ענ לש ר על תל ה כל תה אנ יך, וש תל חש ש תנ מי שנ יות מש הש לי

יו. תה חש א תנ סי יות כי הש יו, לי תה חש יא תנ הי ב, של אה הה
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שום יהד. ומי מי רו  מה אמ ה מנ תה שש עה יא  הי וש ן.  כי י  הי יש ונ ן,  כי י  הי יש ם,  ניי ושש ים  לשי ד שש ענ ר  מה אמ ל מנ כה ר הוא בש םאמל י ונ
בוד, את כה רי קש ית, ני אשי רי ה בש עמשי ל מנ א כה רה בש ם ני הל בה ים של ילי בי ל"ב שש ל בש לה כוב כש י עי לי בש וויו  צי וש רו  מה אמ ה מנ תה שש עה של

יצו. עמרי הנ בודו לש קום כש ייה מש קומו. אנ מש בוד ה' מי רוך כש בוד. (יחזקאל ג) בה ר כה לו כגלו אומי יכה הי (תהלים כט) ובש

ה רה קה ר (משלי ו) יש מנ אל יהה נל לל ה, עה ימה מי ת ה' תש ה (תהלים יט) תורנ זל י. וש בוהי אמ א דנ רה קה יו - יש בי בוד אה גום כש רש תנ וש
ים. יני ני פש יא מי הי

יו בי ל אה בוד של כה ת, הנ ן ובנ ם בי הי כות, של לש ת ומנ רל אל פש ל תי ד של צנ ת, מי ן ובנ ל בי לנ כש ים, בי ני בה או  רש קש ני ל של אי רה שש יי וש
ה. עושל ה וש ול צג ה, ייש מש נה שש מי י הנ לי עמ שוהה בנ רש י פי רי המ ה. ונ וות עמשי צש ן מי לו אותה ווי של צי הנ לו, וש ווי של צי ת הנ עמשות אל מו לנ אי וש
כוב י עי לי יהד בש ה מי הוא עושל ך, וש ה כה עמשל ינ נו של ת בש ה אל ול צנ יש ם, של אי ב וה בוד אה הו כי זל ע. וש מה שש ני ה וש עמשל ך הוא ננ שום כה ומי

ל. לה כש

י רי זש על ילה בש הש ך. תי בודש כש א לי מה אי א וש בה ל אנ דות של מי ת הנ ן אל קי תנ ך, לש בודש כש ל בי די תנ שש הי ה לש י רוצל ני כםל, אמ ל הנ ת ענ לנ עי וש
ים כי אה לש מנ הנ נות  חמ ומנ ה,  טה ומנ ה  לה עש מנ יבות  שי יש הנ י  אשי רה ל  כה ת  אל וש י  אותי ר  די סנ תש ה  תה אנ וש אוי.  רה כה כםל  הנ ר  די סנ לש
יו, לה גש ת רנ חנ ל תנ סה פש יות סנ הש א, לי מה אי א וש בה בוד אנ כש לי ך וש בודש כש ים לי רי דש סנ ים ומש ני קש תנ יות מש הש ים, לי תוני חש תנ הנ ים וש יוני לש על הה

ה. עמשל םא תנ ל ל וות של צש מי ל הנ כה נו בש מל א מי ירה לי יו, וש וותה צש ל מי כה יו בש וויה עמשות צי לנ וש

ד צנ עמשו. מי י תנ ותנ צש ת מי אל ר וש חי סוק אנ פה מםרו. ובש שש י תי תותנ בש ת שנ אל ך לו וש מנ סה או, וש ירה יו תי בי אה מו וש יש אי הו אי זל וש
ה ה"י, זל ב, וש אה ם לה ים אי די קש ה הי עמשל םא תנ ל ל ד של צנ ה י"ה. מי זל ם, וש אי ב לה ים אה די קש בוד, הי ם כה הי ה של וות עמשי צש ל מי של

ם. הל ר מי בה ר דה תי סש ה, הנ זל בוד הנ כה ים בנ לי דש תנ שש ם מי ינה אי לו של אי ר. לש בה ר דה תי סש ים הנ להי בוד אל נו (משלי כה) כש יש הנ וש

בוד כה ים בנ לי דש תנ שש ם מי ינה אי ר של חנ אנ ץ, מי רל אה י הה מי ם ענ לו הי לון. אי ים קה רי ים מי ילי סי ר, (משלי ג) וכש מנ אל ם נל יהל לי עמ ונ
י הוא רי נו? המ תי לה פי ל תש בי קנ וש ינו  לי ם עה חי רנ נו חוס וש ע קולי מנ ם שש יי מנ שה בנ ינו של בי ים, אה רי יך אומש אי ה, וש תורה ל הנ ה של זל הנ
י? לי ים של וויי צי ת הנ עמשות אל י לנ וותנ צש מי ה ובש תורה ם בנ כל לותש דש תנ שש ייה הי י? אנ בודי ייה כש י אנ ני ב אה ם אה אי ם: וש הל ר לה םאמנ י

ה אותו? עמשל יך ינ דונו, אי ל אמ ווי של צי ת הנ יר אל כי ינו מנ אי י של מי של

דונו, אמ ל מי בי םא קי ל י של ה, מי ל זל ם כה עי ע. וש מה שש ני ה וש עמשל ל ננ בי קי של הו  זל ה, וש עושל ים וש מי כה חמ מי ענ  שומי י של מי ט לש רה פש
ך ר כה חנ אנ י, וש יננ סי ה מי ל תורה בי ה קי תוב, מםשל י כה רי המ ה? של זל ה לה ין זל ל ייש בי די בש ה הל יזל אי ל. וש די בש לוחו, ייש הל שש א מי לה אל
ים בי כוכה הנ ה וש נה בה לש ת הנ לנ בה קנ ר, כש חי אנ ל מי בי קנ מש י של ך מי כה ם. וש כגלה י לש תי רש סנ ך מה ר כה חנ אנ י, וש תי לש בנ י קי ני . אמ ענ יהושג ה לי רה סה מש
ש מל של י בנ יתי אי רה מו של ה, כש יעה בי נש נו הנ מל ק מי לי תנ סש הי ה לש כולה ל, יש בי קנ מש י של א. ומי לי מנ תש זה הוא מי בול הנ קי ש, ובנ מל של ן הנ מי

ה. לה יש לנ ה בנ נה בה לש הנ יום. וש א בנ לה יר, אל אי ש מי מל של ין הנ אי ה, של לה יש לנ ם בנ הל לה אור של ק הה לי תנ סש מי ה, של נה בה לש ובנ

ה נה בה לש בנ יר  אי מי ס, הוא  ני כנ תש הי ב של גנ ל  ענ ף  אנ ש, של מל של ן הנ מי ה הוא  נה בה לש הנ ל  אור של אותו  ר של םאמנ ם ת אי וש
ה, מה שה י נש לי מו גוף בש ים כש רי אה שש ני ם, וש ק אורה לי תנ סש מי ש של מל של הנ ה וש נה בה לש קוי הנ לי ר בש חי ד אנ צנ ינו מי אי י רה רי ים, המ בי כוכה ובנ
לו, אור של ק לה סי פש ין הל אי , של ענ נובי קום של אור אותו מה ר הה קנ ל עי בה ם. אמ יהל אורי ת מש יך אל שי חמ מנ דון של ם אה יהל לי ייש עמ של

אורו. ת מש נו אל מל יק מי סי פש הנ ר לש חי לוהנ אנ יו אל לה ין עה אי וש

א בה אנ זוז מי םא תה ל של ך  צונש י רש הי יש ה.  תורה ת אור הנ יענ בי נש ק לי סי פש ין הל ם, אי ה שה תה אנ ר של חנ אנ לות, מי עי ת הה לנ עי וש
ה יקה סי פש מנ ה  ינה אי וש ת בו  ילמל קנ תש ה, מי רה קה יש יא  הי ה, של תורה ל הנ ענ מו  צש ית ענ מי מי י של מי ך  כה וש יו.  נה בה םא מי ל וש י  לי א של מה אי וש
ד בל ם, על הל לה ש של מה ים, הוא שנ מי כה ווי חמ ה צי עושל ב של ל גנ ף ענ א אנ לה ה, אל ל בה די תנ שש ינו מי אי י של ן מי ין כי אי ה של נו. מנ מל מי

ר לו. של ל אמ כה יט אותו בש לי שש דונו מנ ן, אמ מה אל ם הוא נל ל אי בה ן. אמ םא בי ל וש

א לה ע, אל מה שש ני ה וש עמשל יים ננ קנ וות, לש צש ם מי הל מי מםענ  שש ים לי מי כה חמ ש  מי שנ םא מש ל ה וש תורה ל בנ די תנ שש םא מי ל י של ל מי בה אמ
ם הל ר בה מנ אל נל ש, של חה נה "ל וש אי מה י סה ני ה, בש רה ה זה י עמבודה די ם עובש עולה מות הה אג קול לש ה, הוא שה עמשל םא תנ ל ל ר ענ בנ עה ח וש רנ סה של
ר מנ אל נל בוד, של ין בו כה ה, אי ין בו תורה אי כםל של ה, של תורה ת הנ ל אל בי קנ צו לש םא רה ל לון, של ים קה רי ים מי ילי סי (משלי ג) וכש

לו. חה נש ים יי מי כה בוד חמ ם (שם) כה הל בה

ת נה ל מש ד, ענ בי כנ ן יש יו. בי דונה ד אמ בל על ב וש ד אה בי כנ ן יש י בי רי המ ה, של ול בוד שה ל כה םא כה ה, ל יבה שי יש י הנ אשי ה, רה ל זל ם כה עי וש
ד ם ענ אי הה ב וש אה וויו, ינכו אותו הה עמשות צי ה לנ םא רוצל ם ל אי ם. וש אי ב וה בוד אה כי ה בש ול צג ל הוא מש בה ר, אמ כה ל שה בי קנ םא לש ל של
תוב בו? ה כה עמשות, מנ ה לנ רוצל ינו  ם אי אי ים אותו. של ין כופי ית די דול, בי ן גה יהה בי ם הה אי חו. וש רש ל כה ענ ה בש עמשל ינ של
ת נה ל מש ענ ש  מי שנ מש ד של בל ל על בה ה. אמ ילה קי סש בי ים אותו  ני דה נו, וש קםלי בש ענ  נו שםמי ינל ה אי ר ומםרל ה סורי זל נו  ני (דברים כא) בש
יהה יהכול םא הה ל ה של ר, מנ חי ח אנ קנ יי יתו וש תוך בי יר אותו מי עמבי דונו מנ בו, אמ ווי רנ ת צי ה אל ינו עושל ם אי ס, אי רה ל פש בי קנ לש

רםג אותו. ינהמ לו, או של ווי של צי ת הנ ה אל עמשל ינ א או של לה נו, אל בש ך לי עמשות כה לנ

ן, מה אל נל ה הנ רועל ר הה מנ נו הוא? אה יל ובש וויו, הואי ת צי ה אל עמשל םא ינ ל ם של רנ י גה ה, מי דושה קש ה הנ נורה מש ר לו הנ מנ אה
בו רש עה תש יי ה - (תהלים קו) ונ סוד זל ם. וש יי מנ שה בנ ם של יהל בי אמ םא לנ ט חמ ל לנ אי רה שש יי ם לש רנ ה גה סוד זל ע, וש ל רנ ת של עמרםבל אי תנ דנ ונ
, יחנ שי מה ימות הנ ים לי רי ים גי לי בש קנ ין מש ה אי שום זל ש. ומי דה קש מי ית הנ ת בי יב אל רי חל הל ל, וש אי רה שש יי ג לש רל ם הל רנ ה גה זל ם. וש גויי בנ

ר. כה ל ני מו אי ין עי אי נו וש חל נש ד ינ דה א - (דברים לב) ה' בה לה אל

ע ד רנ בל בו. על רנ ן לש מה אל ד נל בל ד טוב, על בל רו"ן על טש טנ ל מש ד של צנ ע. מי ד רנ בל על ד טוב וש בל ים, על יי חנ ץ הנ עי ם מי ל הי אי רה שש יי של
כות לש מנ ת הנ ש אל יורי ה. וש ינה ן יה"ה, בי ל בל ד של צנ ן מי א, בי בה ם הנ עולה ן הה ים, הוא בל יי חנ ץ הנ עי הוא מי י של "ל. מי אי מה - סה
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ך, לל מל ת הנ ונ צש כות מי לש יא מנ הי שום של א, מי מה אי א וש בה ל אנ ווי של צי ת הנ ה אל ם עושל ה? אי ש אותה יורי יך  אי יא ה'. וש הי של
םא ל ה וש ל עמשי ענ ך  לל מל ל הנ של וויו  צי וש ה,  וה צש יא מי ך. הי לל מל ת הנ ונ צש ת מי ר אי ה עובי תה אנ דוענ  ר (אסתר ג) מנ מנ אל יו נל לה עה וש

ה. עמשל תנ

ת, מל ת אל תו תורנ ת, תורה מל רוך הוא אל דוש בה קה רוד, הנ ם פי ין שה אן אי כה ת. וש רל אל פש יא תי הי ה, של תורה ן הנ ה מי וה צש מי
ה, יאה רי ל בש ה של מה כש חה ה, וש יאה רי ל בש ה של ייש תורה ה. של מה כש ל חה תו של וה צש תו ומי ה, תורה ינה בי מו של תו. כש וה צש תו ומי הוא תורה
רוד. פי ה בש י תורה לי ה בש וה צש ה, ומי וה צש י מי לי יות בש הש זו לי ה הנ תורה ן בנ ה יהכול בי זל דות. בה מי ל הנ כה ך בש כה ה, וש יאה רי ל בש ה של ינה ובי
ש נל ין בו עם אי ל יהדו, וש א ענ א בה טש ין חי ם אי שה ן מי כי ם, וש ל שה די בש ין הל ילות אי צי ל אמ ד של צנ ל מי בה ה. אמ ר ומורל ן סורי אן בי כה ומי

ה. יתה םא מי ל ר וש כה םא שה ל וש

ם עולה א הה רה קש ני ים, וש יי חנ ץ הנ א עי רה קש ה ני זל ן הנ ילה אי הה א, וש בה ם הנ עולה ר הה כנ ים, שש יי חנ ץ הנ ה עי ה זל תורה ך, הנ שום כה ומי
בור די םא בש ל ה וש עמשל מנ םא בש ר, ל כה ל שה בי קנ ה לש תורה ל בנ די תנ שש םא מי ם ל שה ן. מי הוא בי שום של ר, מי כה א בו שה רה קש םא ני ל א, וש בה הנ

ה. בה שה חמ מנ םא בש ל וש

ת רל אל פש כורו, תי נו בש ל בש ן של יוקה דש ם, בנ שה ן מי ה הוא בי תה אי אנ דנ ר, ונ מנ ת יהדו. אה ק אל שי ננ ה לש דושה קש ה הנ נורה מש א הנ בה
םא ל ה, וש בה שה חמ מנ םא בש ר, ל חי ן אנ בי ך  ם אותש דנ םא קה ה, ל קה סה פש י הנ לי בש לו  ילות של צי אמ ים, הה יוני לש על א הה מה אי א וש בה ל אנ ן של בי
י מי אן עי כה ים לש ני זגמה מש יבות, של שי יש י הנ י מורי אשי רה ים, וש רי בי חמ הנ ה וש תה אנ ן, וש מה אל נל ה הנ רועל ר הה מנ ה. אה עמשל מנ םא בש ל בור, וש די בש

כו. ה ובה וה חמ אנ ירו בה כי הי ה, וש זל ה לה ם זל קו כגלה שש ת. נה עמרםבל י תנ לי ל ובש לה ה כש קה סה פש י הנ לי בש

ת ד אל בי תוב (שמות כ) כנ י כה רי המ בודו, של כש יו בי חה ל אל ים כה יהבי כור חנ ן בש ה, בי ל זל ם כה ר, עי מנ אה עון וש מש י שי בי ח רנ תנ פה
ה "ם - זל גנ שנ ה, בש תורה יך בנ לל ש עה פםרה ד הוא מש ל צנ כה לו מי פי אמ דול. ונ גה יך הנ חי בות אה רנ ת - לש ינו, אל בותי שוהה רנ רש יך, ופי בי אה
ל כה בש ך  לל מל ן הנ בל ה. של ה מםשל "ם - זל גנ שנ ינו, בש בותי רנ שוהה  רש נו, ופי מל מון מי דש ן קנ אשון בי רי ם הה דה אה יהה לש םא הה ל ל. וש בל הל
א ינרש תוב (בראשית א) ונ כה של הו  ה הוא טוב. זל תה ע, אנ רה ל טוב וה ים של יי חנ ץ הנ ל עי ד של צנ כור מי בש ה הנ תה קום, אנ מה

י טוב הוא. א אםתו כי רל תי י טוב, (שמות ב) ונ אור כי ת הה ים אל להי אל

תוב (דברים לג) כה הו של ך. זל לל יות מל הש יתה לי לי ך עה ר כה חנ ן. אנ מה אל ד נל בל רוך הוא על דוש בה קה ך הנ א אותש רה ם קה שה ומי
ל ה של ינה ל בי ד של צנ ת מי יי ן בנ ה, בל יאה רי ל בש כות של לש ל מנ ד של צנ ך מי לל ה. מל לה עש מנ ת לש יי ן בנ ך בל ר כה חנ ך. אנ לל רון מל ישג י בי הי יש ונ
ילות, צי ל אמ ת של רל אל פש "ן יה"ה. תי ל בל ד של צנ ת מי יי ן בנ ילות. בל צי ל אמ כות של לש מנ ץ הנ ל עי ד של צנ ך מי לל ה מל תה ת אנ עי ה. כה יאה רי בש
הוא רוך  בה דוש  קה ת הנ ד אל ינחי ה, לש וה צש מי ה ובנ תורה בנ ך  לותש דש תנ שש שום הי ה? מי ת זל אל ך  ם לש רנ גה י  ך. ומי קש לש י חל רי שש אנ

ה. טה מנ ל לש אי רה שש ל יי ענ ה וש לה עש מנ יו לש נותה חמ ל מנ ענ קומו וש ל מש ך ענ לל מל ת הנ עמלות אל הנ תו, לש ינה כי ושש

ל ה של " הוה שום יש לו, מי ים של ני ים בה אי רה קש ני נו, וש מל ילות מי צי ל אמ מות של שה ים נש שי ם יורש ך) כגלה לש לה גש ך (ובי שום כה ומי
ה " הוה ד יש צנ תו, מי ינה כי הוא ושש רוך  בה דוש  קה ים לנ ני ם בה הל ר בה מנ אל ה נל אשונה רי בה צוץ. של קי רוד וש ם פי ין שה אי ילות של צי אמ

ילות. צי ל אמ ה של " יהוה ים לנ ני גון בה יו, כש יתי ף עמשי יו אנ תי רש צנ יו יש אתי רה ר בו בש מנ אל נל ה, של יאה רי ל בש של

ים שי תוב, (שם י) שום תה כה הו של ך. זל לל ם מל הל יד לה עממי הנ ל לש אי רה שש ל יי ה ענ וה צש יא מי הי ה, של וה צש מי ה הנ מה יש קנ תש ך הי ובש
ים רי יבה אי מו  יך, כש רל חמ ים אנ גי המ ננ תש ם מי כגלה ה. וש אשונה רי בה ך, כש לל רון מל ישג י בי הי יש (שם לג) ונ ך  יים בש קנ תש הי ך. וש לל מל יך  לל עה
ר בו, עגטה ילה מש הש ה תי תה יון אנ לש ר על תל כל שום של ר. מי יבה ל אי ל כה ת ענ טל של פנ תש מי ה של מה שה נש ת הנ נוענ תש ים בי גי המ ננ תש ם מי כגלה של
ר די סנ ירות, ומש פי סש ל הנ ל כה ט ענ שי פנ תש נו מי מל נו. ומי מל ים מי ני פש בי נוז מי גה יר וש מי כםל, טה ל הנ ר ענ תל לות הוא כל עי ת הה לנ בו עי של
ד ינחי ם ומש ר אותה שי קנ ם, ומש הל יר בה אי ומי צונו  רש ם לי יג אותה הי נש י, ומנ ינוני ה בי זל ן, וש טה ה קה זל דול, וש ה גה יות זל הש ם לי אותה

ם. אותה

כור בש - הנ אוי לו  רה ד כה חה ל אל ר כה די סנ לו, ותש טובות של דות הנ מי ל הנ כה ל בש אי רה שש יי יג לש הי נש ילה מנ הש ה תי תה ה אנ כה כה
יות הש ם, לי יי מנ שה בנ ם של יהל בי אמ ד לנ חה ר אל של ם קל ר אותה שי קנ תו. ותש גה רש י דנ פי י כש ינוני בי הנ ירותו, וש עי צש יר כי עי צה הנ תו, וש כורה בש כי
ילות צי אמ ך, בה לש ה של בה שה חמ מנ ך, בנ לש ה של גה רש דנ דו בנ ינחמ שו ולש דש קנ רוך הוא, ולש דוש בה קה ת הנ ך אל רי בה ה, לש רורה ה בש פה שה ם בש כגלה
ה, וה צש מי ר בנ עורי תש ם. קום הי יהל לי עמ י  תי מש שנ וש יך  לל עה ר  של אמ רוחנ  ן הה י מי תי לש צנ אה וש יא)  (במדבר  ך  יים בש קנ תש הי ך, של לש של

ק. לי ל עממה עו של רש ית זנ רי כש הנ לש

ד בי כנ מו ולש אי יו ומי בי אה א מי ירה ם לי דה ן אה בל יך  רי צה ם, של אי ב וה ד אה בי כנ לש ה זו  וה צש גו'. מי וש או  ירה יו תי בי אה וש מו  יש אי אי
יך רי ך צה נו, כה מל א מי ירה לי תוכו וש ן בש תנ נה רוחנ של ד הה צנ רוך הוא מי דוש בה קה ת הנ ד אל בי כנ ם לש דה ן אה יך בל רי צה מו של ם. כש אותה
רוך הוא דוש בה קה ם הנ ים עי פי תש תנ שש ם מי י הי רי המ ם, של הל א מי ירה לי וש לו  גוף של ל הנ ד של צנ מו מי ת אי אל יו וש בי ת אה ד אל בי כנ לש

בוד. כה ה וש אה רש יי ים בש פי תה יו שג הש ה, יי עמשל מנ ים בנ פי תה ם שג הי יל וש הואי ים לו גוף. וש עושי וש

יהה הה גופו  ב של גנ ל  ף ענ אשון, אנ רי ם הה דה ם. אה דה ל אה סוד של ה בש לה עש מנ לש לו  או  צש מש ים ני פי תה ה שג לשה ן, שש כי מו  כש
יון לש על ך הה לל מל הנ או, וש צש מש ם ני אי הה ב וש אה ה. הה לה עש ל מנ ש של דה קש מי ית הנ ל בי ר של פה עה א מי לה יהה, אל אן הה ל כה ר של פה עה םא מי ר, ל פה עה מי
ם דה אה יך  רי ן צה ל כי ענ ה. וש טה מנ ה ולש לה עש מנ כםל לש א הנ צה מש ה ני זל מו  א. וכש רה בש ני ים וש יי ל חנ של רוחנ  ח בו  לנ שה ם, וש מה ף עי תי תנ שש הי

מו. אי יו וש בי אה א מי ירה לי רוך הוא וש דוש בה קה הנ א מי ירה לי

תו, בה קי ם נש מוש עי ה שי שה ד עה חה יק אל די לום. צנ ה כש זל ם הנ עולה הה מי יהה לו  םא הה אשון ל רי ם הה דה ה, אה י תורה רי תש סי בש
א אותו רה בש ני של ה. וכש לה עש מנ ים לש לוחי שש ים הנ כי אה לש מנ ם הנ ל אותה כה ר מי אורו יותי ד, של חה מוש גוף אל שי אותו הנ ה מי עמשה ננ וש

ם. עולה א לה יהצה ם וש מה ף עי תי תנ שש הי יות, וש ם אותי יי תנ ים ושש רי שש יק על די צנ אותו הנ ח בש לנ יון שה לש על ך הה לל מל גוף, הנ הנ
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ם. הל לה אור של ת הה יך אל שי חש לו הל גש פוחנ רנ תנ ם, של ת אורה ירו אל תי סש הי ה וש נה בה לש הנ ש וש מל של או אותו הנ א, רה יהצה ן של יוה כי
ר חי גוף אנ ך לש רי טה צש הי מו, וש צש ין ענ טי קש הי ך, וש שנ חש א, נל טה חה ן של יוה א. כי ה יהצה נה בה לש הנ ש וש מל של ה הנ עמשי מנ מי שום של ם? מי ענ טנ ה הנ מה
אותו מו  כש ם.  שי בי לש ינ ונ עור  נות  תש כה תו  שש אי ולש ם  דה אה לש ים  להי אל ה'  ש  ינענ ונ ב)  (בראשית  תוב  כה של ר,  שה בה ובש עור  בש

ן. מה ף אג צורי א לש ם יהצה רל י טל רי המ ן, של כי ר מי חנ אנ ן ולש כי ם לה קםדל א מי צה מש םא ני תו, ל בה קי ם נש יק עי די ה אותו צנ שה עה מוש של שי הנ

ל כה ן בש כי ף, וש סל כל ן הנ ה מי מה זגהמ הנ ת וש סםלל פש ה הנ רה רש בש ני ץ, וש רל אה ן הה רוך הוא מי דוש בה קה ל אותו הנ טנ נה נוך, וש א חמ בה ד של ענ
גוף הנ וש ם  יהל מושי שי בש מות  שה ונש רוחות  עמשו  ננ וש קום,  מה הנ ן אותו  קי תנ תש הי ך  כה ר  חנ אנ ץ.  רל אה בה של ים  יקי די צנ הנ ם  אותה
ים פי תה שג ם הנ אותה א מי ירה לי יך  רי צה וש ם,  עולה לה ם  דה אה א הה ה בה טה מנ ה ולש לה עש מנ לש פות של תה שג ן, בש ל כי ענ וש ץ.  רל אה ה בה טה מנ לש מי

ר. (עד כאן רעיא מהימנא). אי בה תש ני מו של ם, כש ד אותה בי כנ ולש

זהר

י שי ל קש ן אל פל ל תי ח, (דברים ט) אנ תנ יהיא פה י חי בי ם. רנ כל עמשו לה םא תנ ה ל כה סי י מנ אלהי ים וי ילי לי אל ל הה נו אל פש ל תי אנ
יש. י אי כי רש ל דנ יו ענ ינה י עי תוב (איוב לד) כי י כה רי המ ן? ונ פל ל תי אנ ך  לל מל ר לנ םאמנ י י של י מי כי ן, וש פל ל תי גו'. אנ ה וש זל ם הנ עה הה
רוך בה דוש  קה יחנ הנ גי שש כםל מנ י בנ רי המ ם ה', ונ אג נש נו  אל רש םא אל י ל ני אמ ים ונ רי תה סש מי בש יש  ר אי תי סה ם יי תוב (ירמיה כד) אי כה וש
ים להי אל ר (קהלת יב) הה מנ אל נל מו של ע, כש ם רה אי ם טוב וש ם, אי ל כגלה ין ענ די יס בש ני כש ים, ומנ עמשי מנ ל הנ ל כה ל ענ כי תנ סש הוא ומי

ן?! פל ל תי ר אנ ה אומי ע, ומםשל ם רה אי ם טוב וש ם אי לה עש ל נל ל כה ט ענ פה שש מי א בש יהבי

ם דה ן אה ה, בל אי םא רש דוש. ב קה הנ ך  לל מל י הנ ני פש א לי טה ילחל םא  ל י של די כש או  טש חל ר מי מי שה הי ם לש דה אה יך  רי צה ה  מה א כנ לה אל
י. ה אותי שה עה י של לוני פש י מי ני ת: אמ רל אומל הוא וש רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש ת לי דל עומל ה וש ה עולה וה צש מי ה  ה, אותה וה צש ה מי עושל של
ה - י תורה רי בש ל די ר ענ בנ ה. עה ילה בי שש יב לו בי יטי הי ל יום, לש כה ה  בה יחנ  גי שש הנ יו, לש נה פה ה לש ה אותה רוך הוא מונל דוש בה קה הנ וש
ם ת שה דל עומל ה, וש ה אותה רוך הוא מונל דוש בה קה הנ י. וש ה אותי שה עה י של לוני פש י מי ני ת: אמ רל אומל יו וש נה פה ה לש ה עולה רה ה עמבי אותה
א? אותו ינרש ה ונ ה זל יו. מנ נםתה יו ובש נה ס בה ענ כנ ץ מי אה נש יי א ה' ונ ינרש תוב (דברים לב) ונ כה הו של לות אותו. זל כנ ה, לש יחנ בה גי שש הנ לש

יו. נה פה ד לש עומי של

א טש חי הנ יר אותו  עלבי הל מות. של םא תה ל ך  אתש טה יר חנ עלבי ם ה' הל תוב? (שמואל-ב יב) גנ ה כה ה - מנ שובה תש ב בי שה
ר מנ אתו. אה טה ל חנ אל עו וש שש ל רי אל ה וש זל ם הנ עה י הה שי ל קש ן אל פל ל תי ן, אנ ל כי ענ יב לו. וש יטי הי ל בו, לש כי תנ סש םא יי ל י של די יו כש נה פה לש מי

י. ננ פה ך לש וני ם עמ תה כש תוב (ירמיה ב) ני כה ע, של מה שש אן מנ כה ן מי כי י, וש י יוסי בי רנ

תוב (בראשית ב) א, כה קורי ב וש יהה יושי הה א אותו של צה ד, מה חה עון יום אל מש י שי בי י רנ ני פש ס לי ננ כש ן ני טה קה י הנ י יוסי בי רנ
ד חה אל כש או  רש בש ה ני וה חנ ם וש דה אה ע של מה שש ל. מנ אםכי ץ וה עי ן הה י מי ה לי נה תש יא נה י הי די מה ה עי תה תנ ר נה של ה אמ שה אי ם הה דה אה ר הה םאמל י ונ
תוב (שמואל-א י כה רי המ ך, ונ ם כה ר לו, אי מנ י. אה תה לי תנ ר נה של תוב אמ םא כה ל י, וש די מה ה עי תה תנ ר נה של תוב אמ כה ד, של חה גוף אל ובש
ר י אומי יתי יי ך - הה מש ת עי נל תל ני תוב הנ ם כה ר לו, אי מנ יך. אה נל פה ת לש בל צל ני תוב הנ םא כה ל ה, וש זל ה בה כה מש ת עי בל צל ני ה הנ שה אי י הה ני א) אמ

תוב. ת כה בל צל ני ל הנ בה י, אמ די מה ה עי תה תנ ר נה של תוב אמ כה מו של ך, כש כה

דו. גש נל ר כש זל ה לו עי עלשל דו אל בנ ם לש דה אה יות הה םא טוב הל ים ל להי ר ה' אל םאמל י תוב (בראשית ב) ונ י כה רי המ ר לו, ונ מנ אה
ה תה יש הה שום של תו, מי בה קי נש ך מי מל יהה לו סל םא הה ל דו, של בנ יהה לש ם הה דה אה אי, של דנ ך הוא ונ ר לו, כה מנ ו. אה שה כש ענ ה לו  עלשל אל
תוב (שם ה) כה שום של ר, מי זל א לו עי רה בש תוב אל םא כה ל ך הוא, של ר - כה זל ה לו עי עלשל ר אל מנ אה ה של נו. ומנ רש אנ בי י של פי דו כש צי בש
ה ל אותה טנ רוך הוא נה בה דוש  קה הנ ע של מה שש ן. מנ קי תנ ה? אמ עלשל ה הוא אל ה. ומנ עלשל תוב אל ל כה בה ם. אמ אה רה ה בש בה קי ר ונש כה זה

ך. מל יהה לו סל הה תו, וש שש אי ם בש דה ש אה מי תנ שש ז הי אה יו. וש נה פה ה לש יא אותה בי הי קון, וש תי ה בש ן אותה קי תי דו, וש צי מי

ל ים כה כולי יו יש םא הה ל ה, של וה ל חנ יהה של פש יר. יה אי מי ר הנ זםהנ הנ יון, מי לש על ר הה של קל ל הנ א של סי ם כי דה ל אה יו של פש ינו, יה ני שה וש
ן) טנ קש הג ר (וש הוסנ או, וש טש חה ן של מנ זש ד אותו הנ ה, ענ ל בה כי תנ סש יהה מי םא הה אשון ל רי ם הה דה לו אה פי אמ ה. ונ ל בה כי תנ סש הי יות לש רי בש הנ
תו. שש ת אי ם עוד אל דה ע אה יידנ תוב (שם ד) ונ כה הו של ה. זל מה ש עי מי שנ ה לש יר בה כי הי ם וש דה ה אה ל בה כי תנ סש ז הי ם. אה הל לה י של יםפי הנ

ה. ל בה כי תנ סש הי ה וש יר בה כי הי ע - של יידנ יש. ונ מי שש תנ ע - בש יידנ כםל. ונ ע - בנ יידנ ונ

ך כה ר. וש חי ר אנ בה דה ר לש קי עה יי ע, וש הור רנ רש הי םא לש םא יהב ל י של די ה, כש שה ל אי יהה של פש יה ל בש כי תנ סש הי ם לש דה אה סור לו לה ינו, אה ני שה וש
ת יל אל פי שש ים יהפות, הי שי ה נה אה רה יו וש רה חמ ים אנ כי ים הולש רי בי חמ יו הנ הה יר וש עי ך בה יהה הולי הה של ה - כש עון עושל מש י שי בי יהה רנ הה

נו. פש ל תי ים: אנ רי בי חמ ר לנ יהה אומי הה יו, וש ינה עי

ר יו, עובי לה ע עה הור רנ רש ה אותו הי ם עולל אי ה. וש לה יש לנ הור בנ רש הי א לש יום, בה ה בנ שה ל אי י של יםפי ל בש כי תנ סש מי י של ל מי כה וש
ע, רה הור הה רש הי הנ אותו  ה בו  עולל ן של מנ זש בי תו  שש ם אי עי ש  מי ם שי עוד, אי ם. וש כל לה עמשו  םא תנ ה ל כה סי י מנ אלהי שום וי מי
םא ה ל כה סי י מנ אלהי ים וי ילי לי אל ל הה אל נו  פש ל תי תוב אנ ה כה ל זל ענ ה. וש כה סי י מנ להי ים אל אי רה קש ים ני ידי מולי ים של ני ם בה אותה
נות הה םא לי ל ים, וש מי ענ שות הה נש ה, ובי רה ה זה י עמבודה ילי לי אל ל בל כי תנ סש הי ם לש דה אה סור לו לה ר, אה מנ א אה בה י אנ בי ם. רנ כל עמשו לה תנ

יך. רי םא צה ל קום של מה ל בש כי תנ סש הי ם לש דה אה סור לו לה אה ן. של הל א בה פי רנ תש הי םא לש ל ן, וש הל מי

דוש קה יהה לו לנ םא הה י ל כי י, וש ני ני חה י וש לנ ה אי ני ך. פש דל בש ענ ך לש זש ה עג נה י תש ני ני חה י וש לנ ה אי ני ח, (תהלים פו) פש תנ א פה בה י אנ בי רנ
רוך הוא, דוש בה קה ר ייש לנ חי ד אנ וי ינו, דה ני ך שה א כה לה י? אל ני ני חה י וש לנ ה אי ני ר פש הוא אומי ד, של וי דה ה כש פל ם יה עולה רוך הוא בה בה
ל כי תנ סש ם, מי עולה ל הה ם ענ חי רנ רוך הוא לש דוש בה קה ה הנ רוצל של נות. וכש חמ ים ומנ יוני לש ים על לוסי ה אוכש מה ל כנ ה ענ נל מג הוא מש וש

ם. עולה ל הה ס ענ חה מות וש עולה יר לה אי הוא מי ים, וש ני יר לו פה אי ה, ומי זל ד הנ וי דה בנ
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ל ים של יני י מי יטי שי כש ה תנ עה בש שי ה בש מה קש רש ני ב של הה ת זה גםלל גגלש םאשו  מות, ר עולה ל הה כה יר לש אי ה מי זל ד הנ וי דה ל הנ יו של פש יה וש
רוך הוא בה דוש  קה ר לנ מנ יו אה לה אי תו  בה המ רםב אנ דו, ומי גש נל הוא כש רוך  בה דוש  קה ל הנ יבותו של בי חמ . ונ שוהה רש י פי רי המ ב, ונ הה זה
י בי סי גו'. הה י וש די גש נל ך מי יי יננ י עי בי סי ר (שיר ו) הה מנ אל נל מו של כםל, כש ים בנ פי ם יה הי שום של ל בו, מי כי תנ סש יי דו וש גש נל יו כש ינה יר עי זי ינחמ של
י צי חי בו  לי בש ים  רי עורש תש מי ז  אה הוא,  רוך  בה דוש  קה בנ בו  לות  כש תנ סש מי לו  לה הנ ם  יי יננ עי הה של ה  עה שה בש של י,  די גש נל מי ך  יי יננ עי
י, די גש נל מי ך  יי יננ עי י  בי סי ר הה מנ אה יו,  לה אי ה  יונה לש על הה ה  בה המ אנ הה ל  ת של בל הל לש שנ ל הנ גםדל ומי ה,  יונה לש על ה  בה המ אנ בש אות  רה טש יסש לי בנ
ד, (שמואל-א טז) וי דה תוב בש ן כה ל כי ענ ה. וש בה המ בות אנ המ לש שנ י בש ים אותי פי ם שורש הי י, של ני מל ר מי חי ד אנ צנ ך לש יי יננ י עי בי סובש
רוך דוש בה קה ל הנ תו של שוקה תו ותש בה המ ה, אנ אל נה יון הנ לש ד על וי יל אותו דה בי שש י. ובי טוב רםאי ם וש יי ינה ה עי פי ם יש י עי ני מם דש הוא אנ וש

י. ני ני חה י וש לנ ה אי ני ד פש וי ר דה מנ מו, אה ק עי בי דה הי הוא לש

ן עמקםב גנ ם ינ ס עי ננ כש ני ע של מה שש כו ה'. מנ רמ ר בי של ה אמ דל יחנ שה רי י כש ני בש יחנ  ה רי אי ר רש םאמל י ה, (בראשית כז) ונ זל מו  כש
דול ה הוא גה מה ן כנ דל ן עי י גנ רי המ מו, של ס עי ני כה הי ן לש דל ן עי יהכול גנ יך  י אי כי ים. וש דושי קש ים הנ פוחי תנ ה הנ די הוא שש ן, של דל עי

ם? ים ייש שה דורי ל מש ים ענ דורי גות, מש רה ל דש גות ענ רה ים, דש דושי ים קש יוני לש ים על תי ל בה ים של יני ה מי מה ך, כנ אםרל ב ובה רםחנ בה

א לה מור אל ינו שה אי ק בו, וש בה דש ני תו, וש בה המ ן הוא אנ גה אותו הנ רוך הוא, וש דוש בה קה דוש ייש לנ יון קה לש ר על חי ן אנ א גנ לה אל
ל כה ים, וש יקי די צנ ם הנ יד עי מי א תה צי מה הי רוך הוא לש דוש בה קה יש הנ ה הורי זל ס בו. וש נה כש הוא ני דו, של בנ רוך הוא לש דוש בה קה לנ

ענ לו. יי סנ מו לש ס עי ני כה הי רוך הוא לש דוש בה קה ן לו הנ מי זי ה של ה מנ זל עמקםב, וש ם ינ א בו עי צי מה הי ן לש כי של

ה לו לה פש קנ תש ני ד של מי לנ ינו, מש ני גו'. שה ץ וש רל אה ק הה חה צש י יי אלהי יך וי בי ם אה הה רה בש י אנ להי י ה' אל ני ן, (שם כח) אמ מו כי כש
ה קומה מש ה מי רה קש על נל יך  ה, אי סה רש אות פנ ע מי בנ רש ל אנ ה ענ סה רש אות פנ ע מי בנ רש יא אנ הי ל, של אי רה שש ץ יי רל י אל כי ל. וש אי רה שש ץ יי רל אל
ת חנ יא תנ הי ל. וש אי רה שש ץ יי רל את אל רי קש ני רוך הוא, וש דוש בה קה ה ייש לנ דושה ה קש יונה לש ת על רל חל ץ אנ רל א אל לה יו? אל תה חש ה תנ בה יהשש וש
יג הי נש הנ ם ולש מה דור עי ם, לה תה בה המ יל אנ בי שש ל בי אי רה שש יי רוך הוא לש דוש בה קה ה הנ יש אותה הורי , וש יהה לל ד עה עומי עמקםב של ת ינ גנ רש דנ

ים. יי ץ חנ רל את אל רי קש ני כםל, וש הנ ם מי יהל לי ן עמ גי הה ם ולש אותה

ה נו. ומנ מל ה מי חוקה שו רש פש ננ ס בו וש רוך הוא מואי דוש בה קה הנ קום של מה ל בש כי תנ סש הי ם לש דה אה סור לו לה ה, אה אי םא רש ב
סור ה, אה אי םא רש ב ה. של מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ חוק ענ רה ה של מנ ל בו - בש כי תנ סש הי סור לש רוך הוא אה דוש בה קה ב הנ אוהי ה של מנ בש
ית רי בש אות הנ ל בש כי תנ סש הי ם לש דה אה סור לו לה יון. אה לש ן על יוקה ל דש ה של אל רש יא מנ הי שום של ת, מי של קל ל בנ כי תנ סש הי ם לש דה אה לו לה
ים שי פורש ה של עה שה ים בש ני כםהמ עות הנ בש צש אל ל בש כי תנ סש הי ם לש דה אה סור לו לה ם. אה ל עולה יק של די צנ ז לש הוא רומי שום של לו, מי של
א מי קום טה מה ל - בש כי תנ סש הי סור לש יון אה לש דוש על קום קה מה ה בש יון. ומנ לש על ך הה לל מל בוד הנ רוי כש ם שה שה שום של ם, מי יהל די יש
עמבםד סור - לנ ם אה הל ל בה כי תנ סש הי ה לש ר, ומנ מנ ק אה חה צש י יי בי ים. רנ ילי לי אל ל הה נו אל פש ל תי ך, אנ שום כה ן. מי כי ל של םא כה חוק ל רה

ה. מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ ם ענ עמשות אותה ם או לנ אותה

םא ד (שמות כ) ל גל נל ה, כש אשונה רי בה ל כש אי רה שש ת יי יר אל הי זש הנ א לש אן בה ים. כה ילי לי אל ל הה אל נו  פש ל תי ך, אנ שום כה ומי
ם. יכל להי י ה' אל ני ל אמ סל ך פל ה לש עמשל םא תנ ד ל גל נל ם, כש כל עמשו לה םא תנ ה ל כה סי י מנ אלהי י. וי נה ל פה ים ענ רי חי ים אמ להי ך אל ילה לש הש יי
מםרו, שש י תי תםתנ בש ת שנ אל - וש ך  מל ת אי אל וש יך  בי ת אה ד אל בי ד כנ גל נל או. כש ירה יו תי בי אה וש מו  אי יש  - אי יך  להל י ה' אל נםכי ד אה גל נל כש
םא נםבו - ל גש םא תי א. ל וש שה יך לנ להל ם ה' אל ת שי א אל שה םא תי ר - ל קל שה י לנ מי שש עו בי בש שה םא תי שו. ל דש קנ ת לש בה שנ ת יום הנ כור אל זה
םא ת - ל פל נםאה הנ ף וש נםאי ת הנ ר. מות יומנ קל ד שה עמך עי רי ה בש נל עמ םא תנ יתו, ל עממי יש בנ רו אי קש שנ םא תש ל שו - וש חמ כנ םא תש ל נםב. וש גש תי

זו. ה הנ שה רה פה ה בנ תורה ל הנ לנ ן כש ל כי ענ , וש שוהה רש י פי רי המ ח. ונ צנ רש םא תי ך - ל על ם רי ל דנ עממםד ענ םא תנ ף. ל אה נש תי

ף. אה נש םא תי ח. ל צנ רש םא תי א. ל שה םא תי ת. ל בה שנ ת יום הנ כור אל יך. זה להל י ה' אל נםכי ה - אה אשונה רי יהיא, בה י חי בי ר רנ מנ אה
נו פש ל תי מםרו. אנ שש י תי תםתנ בש ת שנ אל או, וש ירה יו תי בי אה מו וש יש אי ם. אי יכל להי י ה' אל ני אן - אמ כה יד. וש שון יהחי לש נםב. בי גש םא תי ל
דוש קה י הנ ני פש או לי צש מש םא ני ם, ל עולה ים בה צויי ל מש אי רה שש יו יי הה יום של ה, מי אי םא רש א ב לה ים. אל בי שון רנ לש ים. בי ילי לי אל ל הה אל
ר חנ יד. אנ שון יהחי לש ר בי מנ אל כםל נל ן הנ ל כי ענ י, וש יננ ר סי הנ דו בש מש עה אותו יום של מו בש ד כש חה צון אל רה ד ובש חה ב אל לי רוך הוא בש בה

צון. רה אותו הה ך בש ל כה או כה צש מש םא ני י ל רי המ ים, של בי שון רנ לש בי

י בי רנ יהיא וש י חי בי מו רנ יו עי הה יו, וש מי יהא חה קונש ן לה עון בל מש י שי בי ן רנ י בל י יוסי בי ת רנ אות אל רש ך לי יהה הולי ר הה זה עה לש י אל בי רנ
י בי ח רנ תנ ה. פה ר תורה בנ ר דש םאמנ ד י חה ל אל ר, כה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ד. אה חה ן אל ילה ת אי חנ בו תנ ת, יהשש חנ ה אנ דל שה יעו לש גי הי של י. כש יוסי
ר של אמ תוב  כה םא  ל ע.  דה תי םא  ל י  תי זולה ים  אלהי וי ם  יי רה צש מי ץ  רל אל מי יך  להל אל ה'  י  נםכי אה וש יג)  (הושע  ר,  מנ אה וש ר  זה עה לש אל
םא ל ך, וש לל מל ם לש הל יהה לה ם הה יי רנ צש ץ מי רל אל י מי כי ם. וש יי רה צש ץ מי רל אל יך מי להל י ה' אל נםכי א אה לה ם, אל יי רנ צש ץ מי רל אל יך מי אתי הוצי
תוב כה ם, וש תםכמכל ר בש של ר אמ כה ני י הנ להי ת אל רו אל סי יו הה נה ל בה עמקםב אל ר ינ םאמל י תוב (בראשית לה) ונ י כה רי המ ן? ונ כי ם לה קםדל מי

ם?! יי רנ צש ץ מי רל אל תה מי רש מנ ה אה תה אנ ל, וש ית אי ה בי לל עמ ננ ה וש קומה נה וש

יו הה ם, של יי רנ צש ץ מי רל אל ק בש רוך הוא, רנ דוש בה קה בוד הנ ת כש ירו אל כי םא הי ם, ל עולה ל בה אי רה שש יו יי הה יום של א, מי לה אל
תוך ב מי הה זה כש בות,  אה הה נו  חמ בש ני ם  שה וש ים.  מי עולה לש ם  יהל ימוסי ני מי נו  שי םא  ל וש דו,  גש נל כש חו  וש צה וש ה  שה קה ה  עמבודה ה  אותה בש
ים, עי ים רה יני ה מי מה ים, כנ פי שה ה כש מה ל יום כנ כה ים בש רואי יו  הה עוד, של ת). וש בל הל לש שנ הנ תוך  ב מי הה זה הנ תוך  הי ת (כש סםלל פש הנ
בודו כש ך בי ל כה ים כה ירי כי יו מנ םא הה ל ב של ל גנ ף ענ אנ םאל. וש מ שש לי ין וש יהמי ך לש רל דל ן הנ טו מי םא סה ל ם, וש דה אה י הה ני ת בש עות אל טש הנ לש

ם. יהל בותי י אמ גי המ נש ר מי חנ ים אנ כי יו הולש א הה לה רוך הוא, אל דוש בה קה ל הנ של

ם כגלה שום של תו. ומי עמבודה רוך הוא לנ בה דוש  קה ם הנ ח אותה קנ לה בורות, וש ה גש מה כנ ים וש סי ה ני מה כנ או  רה ך  ר כה חנ אנ וש
ם שה ם. של יי רה צש ץ מי רל אל יך מי להל י ה' אל נםכי אה ר וש מנ בורות, אה ים וגש סי ם ני ל אותה כה ם, וש יהל יני עי אותות בש ים וש סי ה ני מה או כנ רה
רו םאמש םא ת ל ים. של ני פה ים בש ני יון פה לש על בוד הה כה יו הנ ת זי או אל רה יהם, וש ל הנ ם ענ יהל לי ה עמ לה גנ תש הי לות. וש גנ תש הי בש בודו  יהה כש הה
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ם יכל אי ת שונש י אל תי גש רנ הה י הוא של ני ם, אמ יי רנ צש ץ מי רל אל ם בש יתל אי רש י הוא של ני א אמ לה נו, אל מה ר עי בי די ר הוא של חי לוהנ אנ אל של
ע, דה םא תי י ל תי ים זולה אלהי ך, וי שום כה ם. ומי יי רנ צש ץ מי רל אל כות בש ר מנ של ן על ל אותה י כה יתי שי עה י הוא של ני ם, אמ יי רנ צש ץ מי רל אל בש

כםל. י הוא הנ ני א אמ לה יהה, אל ר הה חי אנ ר של םאמנ םא ת ל של

יר? כי ת שה עגלנ ין פש לי םא תה ה ל מה ר. לה ד בםקל יר ענ כי ת שה עגלנ ין פש לי םא תה ל ל וש זם גש םא תי ל עמך וש ת רי עמשםק אל םא תנ ח, ל תנ עוד פה
יו לה אי י הוא וש ני י עה ש כי מל של יו הנ לה בוא עה םא תה ל רו וש כה ן שש תי יומו תי תוב (דברים כד) בש כה ע, של מה שש ר ני חי תוב אנ כה א מי לה אל
ך נש מנ זש יענ  גי ינ ם  רל טל ם  עולה הה ן  מי לו  לה גש בי ס  ני כנ תש תי םא  ל של ר  הי זה הי ש,  מל של הנ יו  לה עה בוא  תה םא  ל שו.  פש ננ ת  אל א  נםשי הוא 
ים לי שש מנ י של ר - מי חי ר אנ בה נו דה דש מנ אן לה כה גו'. מי ש וש מל של ך הנ שנ חש םא תל ר ל של ד אמ ר (קהלת יב) ענ מנ אל נל מו של ס, כש ני כנ תש הי לש
ר יותי ן לו  נותי וש שו  פש ננ ים לש לי שש הוא מנ רוך  בה דוש  קה ם, הנ עולה ן הה ק מי לי תנ סש הי יו לש יהמה יעו  גי הי של לו  פי י, אמ ני עה הל ש  פל נל לש

ים. חניי

יתו. י בי שי נש ל אנ ת של אל שו וש פש ת ננ ל אל טנ לו נה אי י, כש ני עה ר הל כנ ת שש ל אל נוטי י של ה, מי אי םא רש יר. ב כי ת שה עגלנ ין פש לי םא תה ל
ל י כה רי המ ם. של עולה אותו הה שו מי פש ת ננ ין אל טי קש יו ומנ ת יהמה ין אל טי קש רוך הוא מנ דוש בה קה ם - הנ שה פש ת ננ ין אל טי קש הוא הי
ר חנ יו, אנ נה פה ים לש די עומש רוך הוא וש דוש בה קה י הנ ני פש ים לי ם עולי יום, כגלה ל אותו הנ יו כה פי ים מי אי יוצש ים של לי בה המ ם הנ אותה
יש אי ל אותו הה ר ענ זנ גש ני לו  פי ז, אמ אה יו. וש ל פי ים של לי בה המ ם הנ ם אותה ים עי די עומש יתו, וש י בי ני שות בש פש ננ וש שו  פש ה ננ עולה ך  כה

נו. מל ים מי קי לש תנ סש נו ומי מל ים מי רי עלקה ם נל ה טובות, כגלה מה כנ ים וש ה יהמי מה כנ

ם הל מי נו  ילי צי ינ ן  מה חמ רנ הה א:  בה אנ י  בי רנ ר  מנ אה של ה  מנ נו  יש הנ וש ה,  לה עש מנ לש ה  עולה ה  ינה אי שו  פש ננ של א  לה אל עוד,  םא  ל וש
ן כי ל של כה ן, וש ם כי ם גנ דה ל אה כה לו מי פי א, אמ קה וש שו דנ פש ת ננ א אל יו הוא נםשי לה אי יר, וש שי הוא עה לו של פי , אמ שוהה רש ם. ופי בונה לש על ומי
ר אומי רו וש כה ן לו שש יהה נותי תו, הה עמבודה ק מי לי תנ סש יר מי כי יהה אותו שה הה של א, כש נונה מש ב הנ ה רנ יהה עושל הה ה של נו מנ יש הנ י. וש ני עה

ך. דונש קש ת פי י, טםל אל יהדי תה בש דש קנ פש הי ך של שש פש ת ננ לו: טםל אל

םא ך ל ל גופש דון של קה ר: פי מנ ה. אה יהה רוצל םא הה י - ל רי כה ל שש ר ענ תי ונ ה לש םא) רוצל י (ל ני אמ ך, של יהדש י בש הי ר יש מנ לו אה פי אמ ונ
הוא, רוך  בה דוש  קה לנ א  לה ן אל תה ני םא  ל ש  פל נל דון הנ קש פי י  רי המ ש, של פל נל דון הנ קש פי ן  כי ל של י, כה די יה ד בש קה פש יות מג הש לי אוי  רה
ן. תנ נה ר של חנ יהדו, אנ לו בש פי ר לו, אמ מנ ר. אה תה ר מג חי ינד אנ יהיא, ובש י חי בי ר רנ מנ י. אה יד רוחי קי פש ך אנ יהדש תוב (תהלים לא) בש כה של

ך ין לש ה, אי אי םא רש ל ב בה , אמ שוהה רש י פי רי א המ לה ש. אל מל של יו הנ לה בוא עה םא תה ל תוב וש כה יר, וש כי ת שה עגלנ ין פש לי םא תה תוב ל כה
ת ם אל פוגי י של מי יום, כש אותו  שו בש פש ת ננ אל ן לו  נותי ינו  ם הוא אי אי יון. וש לש ר על חי יום אנ ט בו  םא שולי ל יום של יום וה
שו פש ננ שום של ין, מי לי םא תה ר ל מנ אל נל ה של זל ש. וש מל של יו הנ לה בוא עה םא תה ל רו וש כה ן שש תי יומו תי ך בש שום כה יון. ומי לש אותו יום על

ר. אי בה תש ני מו של יתו, כש י בי שי נש ל אנ של י וש ני עה ש הל פל ה נל ה אותה עולה ה, וש םא עולה ל

ה שה רה פה ל מי בה עו, אמ מה שש מנ ה כש סוק זל גו'. פה ר וש וי י עי ני פש לי ש וש רי ל חי לי קנ םא תש יו, ל רה חמ סוק אנ ר פה מנ אה ח וש תנ יהיא פה י חי בי רנ
יו, נה פה הוא לש רו, וש בי ת חמ ל אל לי קנ מש י של ה, מי אי םא רש ה. ב זל ה בה ים זל לויי ם תש כגלה ים, וש רי חי ים אמ רי בה ה דש נה מל נו מי דש מנ ה לה זו כגלה
ל אותו, אותו לי הוא קי מו, וש עי רו  בי ין חמ אי של ה כש סוק זל נו. ופה רש אנ י בי רי המ ונ מו,  ת דה אל ך  פנ שה לו  אי אותו, כש ייש  בנ ומש

ה. בור עולל די הנ

ה לה בה י חנ כי אמ לש ה מנ מה כנ וש ה,  לה עש מנ ה לש קול עולל קול. אותו  ין לו  אי יו של פי א מי יוצי בור של די וש בור  די ך  לש ין  אי של
ל ים ענ רי עורש תש מי ם של ה הי מה כנ , וש רוהה אמ בי מו של דול, כש גה הום הנ תש ת הנ יר אל עי ה ומי עולל ד של קול, ענ אותו הנ ים לש רי בש חנ תש מי

. שוהה רש י פי רי המ יו, ונ פי ע מי ר רנ בה יא דה מוצי י של מי ם. אוי לש דה אה הה

נו ת בש ה אל כל מנ י של ן מי כי וש םא.  ט חמ ר לנ חי אנ ם לש גורי י של מי , בש שוהה רש עו. ופי מה שש מנ שול, כש כש ן מי תי םא תי ר ל וי י עי ני פש לי וש
ים בי י רנ תוב (משלי ז) כי כה ר) של מנ אל נל מו של ה, (כש ה ומורל אה הורה יענ לש גי םא הי ל י של מי גו', בש ן וש תי םא תי ר ל וי י עי ני פש לי דול. וש גה הנ
רו בי ת חמ יל אל שי כש הי שום של שול, מי כש ן מי תי םא תי ר ל וי י עי ני פש לי שום וש ר, מי בנ ה עה זל . וש יהה גל רג ל המ ים כה מי עמצג ה ונ ילה פי ים הי לי לה חמ

להעולהם הנבהא.

ם עולה ק טוב לה לל יד חי מי אוי, ייש לו תה רה ה כה תורה ל בנ די תנ שש מי י של ה ומי תורה ה בנ רה שה ך יש רל דל ך בש הולי י של ינו, מי ני שה של
ים דושי ים קש יוני לש ה על מה כנ ה. וש לה עש מנ ה לש עולל ם, וש עולה ט בה שוטי ך ומש יו, הולי פי יא מי הוצי ה של תורה ר הנ בנ אותו דש א. של בה הנ
א, בה ם הנ עולה ל הה ר של הה נה ץ הנ רוחי ה, וש דושה ה קש רה עמטה ר בנ טי ענ תש ה, ומי רה שה ך יש רל דל ה בש עולל ר, וש בה דה ם אותו הנ ים עי רי בש חנ תש מי
ענ ז שופי אה יון. וש לש על ץ הה עי ר, הה הה נה יב אותו הנ בי ע) סש טה ני ג (וש ני ענ תש תוכו, ומי ב לש אה שש ני ל בו וש בי קנ תש ן, ומי דל עי א מי יוצי ענ וש שופי

ר. אי בה תש ני מו של ל יום, כש ם כה דה ם אותו אה ר עי טי ענ תש יון ומי לש א אור על יוצי וש

ה סוטל ה וש ר עולל בה דה ה, אותו הנ רה שה יש ך  רל דל ת ובש מל אל ך  רל דל בש ה  ל בה די תנ שש םא מי ל ה וש תורה ד) בנ לומי ק (של עוסי י של ומי
י קום. מי א מה צה מש םא יי ל ם וש עולה ט בה שוטי ך ומש הולי ה, וש חוצה ים אותו הנ כםל דוחי הנ מו, וש ר עי בי חנ תש יי י של ין מי אי ים, וש כי רה דש בנ
ך שום כה שול. ומי כש ן מי תי םא תי ר ל וי י עי ני פש לי תוב וש כה של הו  ר. זל יהשה הנ ך  רל דל מי ה אותו  טה סש הי של ה? אותו  ת זל אל ם לו  רנ גה

י ה'. ני יך אמ להל אל אתה מי יהרי תוב, וש כה

ה, ד אותה לומי ה  תורה הנ ת  בנ המ אנ בש הוא  וש ד אותו,  מי לנ יש של י  מי א  םא מוצי ל וש ה  תורה בנ עמסםק  לנ תו  שוקה תש של י  ומי
ל בי קנ בור ומש אותו די חנ בש מי רוך הוא שה דוש בה קה הנ ה, וש בור עולל די בור וש ל די - כה ענ  יודי ינו  אי גום של מש גי בש ה  ם בה גי מש גנ ומש
הו ל. זל חנ י ננ בי רש ים ענ אי רה קש ני ים, וש דולי ים גש צי ים עי בורי ם די אותה ים מי עמשי ננ ל, וש חנ ננ הנ יב אותו  בי סש ענ אותו  נוטי אותו, וש

יד. מי ה תה גל שש ה תי תה בה המ אנ תוב (משלי ה) בש כה של
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ישור ח מי אםרנ י בש ני חי תוב (שם כז) ונש כה ך. וש תל מי אמ ך בנ לי הנ אמ ך  כל רש י ה' דנ ני ר, (תהלים פו) הורי מנ ך אה לל מל ד הנ וי דה וש
י צי ים עמ עי ם נוטש הי ה, של רה שה יש ך  רל דל בש ה  ים בה לי דש תנ שש ה ומי תורה י הנ כי רש ת דנ ים אל עי יודש ם של י אותה רי שש י. אנ רה ן שורש ענ מנ לש
ה ינה אי ה של י ייש תורה כי יהו. וש פי ה בש תה יש ת הה מל ת אל תוב, (מלאכי כ) תורנ ך כה שום כה ה. ומי פואה ם רש כגלה ה, של לה עש מנ ים לש יי חנ
ת. מל ינו אל אי ר של בה ד דה נו, לומי מל ד מי לומי אותו של ת, וש מל ינו אל אי , וש ענ םא יודי ל י של ה מי מורל נו, של רש מנ אה מו של ן, כש ת? כי מל אל

יהו. פי ה בש תה יש ת הה מל ת אל תוב, תורנ ך כה שום כה ומי

ר עורי תש ן יי ל כי ענ שום של . מי ענ ינו יודי אי י של מי לו מי פי ם, אמ דה ל אה כה ה מי י תורה רי בש מםד די לש ם לי דה יך אה רי ה, צה ל זל ם כה עי וש
ם דה ל אה די תנ שש ה, יי אי םא רש ת. ב מל אל ך  רל דל ה בש תורה בנ ך  הולי א של צה מש ני ך  ר כה חנ אנ , וש ענ יודי י של מי מםד מי לש םא לי יהב וש ה,  תורה בנ

ה. מה שש א לי ה בה מה שש םא לי ל תוך של מי ה, של מה שש ה לי ין עושל אי לו של פי יהה אמ וותל צש מי ה ובש תורה ם בנ עולה בה

עו. מה שש מנ ט, כש פה שש מי ל בנ ול עמשו עה םא תנ גו'. ל ט וש פה שש מי ל בנ ול עמשו עה םא תנ ר, ל מנ אה יו וש רה חמ סוק אנ פה ח בנ תנ י פה י יוסי בי רנ
ה זל סוק הנ פה סוף הנ ה. מי תורה וות הנ צש מי ים בש די בה כש ני וש ים  יוני לש על ים  רי בה דש ה  בה ייש  זו  ה הנ שה רה פה בנ ר, של מנ אל נל י  רי ל המ בה אמ
א לה ה? אל זל ה לה ין זל ה בי ק. מנ דל צל ט וה פה שש אן - מי ן כה גות הי רה י דש תי ה, שש אי םא רש ך. ב יתל פםט עממי שש ק תי דל צל תוב בש כה ע, של מה שש מנ

ה. ם זל ם עי שי בנ תש ה מי זל ין, וש ד די חה אל ים וש מי חמ ד רנ חה אל

ט, ייש פה שש ר מי עורי תש מי של נות. כש רה תש םא ונ ל ים וש מי חמ ין בו רנ אי ד, של חה אל כםל כש ת הנ ין אל ן די ק, הוא דה דל ר צל עורי תש מי של כש
ק דל צל שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ך. מה יתל פםט עממי שש ק תי דל צל ר, בש אומי תוב וש כה א הנ ט? בה פה שש מי כםל בש ילה הנ הש ים. יהכול יי מי חמ בו רנ
דול, י גה ני ר פש דנ הש םא תל ל ל וש י דה ני א פש שה םא תי ן, ל מו כי ד. כש חה ל אל קה שש מי ד בש חה אל ם כש א כגלה לה ה, אל ת זל ב אל עוזי ה וש ת זל ן אל םא דה ל
ר בי חנ לש יך  רי צה פםט, של שש ר תי מנ אה תוב וש כה א הנ דו? בה בנ לש ק בי דל צל כםל בש ילה הנ הש ק. יהכול יי דל צל ד, בש חה ל אל קה שש מי ם בש א כגלה לה אל

ין. די מות הנ לי י שש זוהי ה, וש י זל לי ה בש א זל צי מה םא יי ל ד של חה אל ם כש אותה

הוא מו של ין. כש די ת הנ ים אל לי שש הנ יך לש רי ך צה שום כה ם. ומי צוי שה רוך הוא מה דוש בה קה הנ שום של ה? מי מה ך לה ל כה כה וש
ה עה שה בש ין  די ל  א של סי כי ם  הוא שה רוך  בה דוש  קה ה, הנ אי רש םא  וב ה.  לה עש מנ לש ה  עושל ש  מה מנ לו  של מו  כש ה,  טה מנ לש ה  עושל
רוך הוא. דוש בה קה ל הנ או של סש ן כי קה תש ם ני שה או. ומי סש ט כי פה שש מי ן לנ תוב (תהלים ט) כוני כה הו של ים, זל ני יה דנ ים הנ בי יושש של
ין, ן די דה י של ך. ומי אל סש כון כי ט מש פה שש ק ומי דל תוב (שם פט) צל כה של הו  ט. זל פה שש ק ומי דל ם צל הי לו  א? אי סי כי י הוא הנ ומי
רוך בה דוש  קה ז הנ אה ך. וש לל מל א הנ סי ת כי ם אל גנ פה לו  אי ם, כש הל ד מי חה ם אל ם פוגי אי ך. וש לל מל א הנ סי כי ת) בש בל של דון (לה לה יך  רי צה
רוחנ גו'. וש ר ה' וש םאמנ קום י ה אה תה ר? (שם יב) ענ ה אומי ם. ומה יהל יני די ד בש םא עומי ל ים, וש ני יה דנ ין הנ בי ק מי לי תנ סש הוא מי

ים. להי ם אל יי מנ שה ל הנ ה ענ ת, (שם נז) רומה רל ש אומל קםדל הנ

א נה ימש הי יהא מש עש רנ

א טה חה של ת אותו  אל יחנ  הוכי לש זו  ה  וה צש מי גו'.  וש ך  יתל עממי ת  אל יחנ  תוכי חנ  הוכי ך  בל בה לש בי יך  חי אה ת  א אל נה שש תי םא  ל
ר של ת אמ י אל רוך הוא, כי דוש בה קה תוב בנ י כה רי המ ש. של ני עה םא יי הוא ל י של די ב אותו, כש אוהי ה, של בה ה רנ בה המ אות לו אנ רש הנ לש
ה אותה ם מי דה ד אה מנ לש יי ך  ב אותו, כה אוהי י של ת מי אל יחנ  רוך הוא ומוכי בה דוש  קה ה הנ עושל מו של . וכש יחנ ב ה' יוכי הנ ילאל
ם ר. אי תל סי ה בנ בה המ אנ בש יחו  ם? הוא מוכי דה אה ת הה הוא אל רוך  בה דוש  קה הנ יחנ  ה מוכי מל רו. בנ בי ת חמ אל יחנ  יוכי וש ך  רל דל הנ
ם ין כםל. אי עי לוי לש גה יחו בש םא - מוכי ם ל אי ה, וש פל ל - יה בי קנ ם יש יו, אי בה ין אוהמ יחו בי םא מוכי ם ל אי ה. וש פל ל אותו - יה בי קנ יש

צונו. ת רש ה אל עמשל ינ ך וש לי יי ב אותו של עוזי יחנ אותו, וש םא מוכי ל יחנ אותו וש ני םא - מי ם ל אי ה. וש פל ל - יה בי קנ יש

ינו ה הוא בי זל ם. וש דה ן אה יר בו בל םא ינכי ל ר אותו, של עורי יחנ אותו ולש הוכי י לש די ר, כש תל סי ה לו בנ יעה ה מודי אשונה רי בה
ה לה חמ ן לו מנ תנ ם, נה עולה יהה בה דול הה גה ן הנ כםהי הנ ן של מנ זש יו. בי בה ין אוהמ יענ לו בי םא - מודי ם ל אי ל - טוב, וש בי קנ ם מש ינו. אי בי לש
יו. רה בה דש ן בי יי יענ ה וי נה מל יהשוב מי ה של ם ייש בו חובה אי ים לו, של יעי רוך הוא, ומודי דוש בה קה ל הנ יו של בה או אוהמ תו, ובה טה מי בש
ם יו. אי לה יהבואו אי יו וש לה ים עה רי בש דנ ם מש כגלה יו, של נה בה מונו, בש מה לוי, בש גה יחנ אותו בש םא - מוכי ם ל אי ב, וש ל - מוטה בי קנ ם מש אי
יחנ הוכי יך לו לש רי ה צה גון זל ים. כש מי עולה יק בו לש זי חמ םא מנ ל צונו, וש עמשות רש יר לו קונו לנ תי םא - מנ ם ל אי ב, וש ל - מוטה בי קנ מש

צונו. רש ה כי עמשל ינ זםב לו וש עמ ה ינ אה לש הה אן ולש כה לוי. מי גה סוף בש בנ יו, ולש בה ין אוהמ ך בי ר כה חנ אנ ר, וש תל סי ה בנ אשונה רי רו בה בי חמ לנ

ת יו. אל בה אוהמ יו וש רה בי ין חמ יחנ - בי ם. תוכי דה ן אה ע בו בל םא יידנ ל ר, של תל סי חנ - בנ . הוכי יחנ חנ תוכי תוב הוכי ה כה ל זל ענ וש
םא ייש, ל בנ תש יי ם של דה ם הוא אה חנ - אי עוד הוכי . וש חנ א הוכי לה , אל יחנ ה תוכי אשונה רי תוב בה םא כה ן ל ל כי ענ לוי. וש גה ך - בש יתל עממי
ם אותה תוך  ים. ובש רי חי ים אמ רי בה דש ר בי פי סנ מש י של מי יו כש נה פה ר לש םאמנ א י לה ר, אל תל סי בנ לו  פי אמ אותו  יחנ  םא יוכי ל וש ר לו  םאמנ י
ן ל כי ענ א. וש טש חי ת אותו הנ זםב אל עמ ינ מו וש צש ענ ע בש הוא יידנ י של די ך, כש כה ך וש א הוא כה טש חי ה אותו הנ עושל י של יר מי כי זש ים ינ רי בה דש

א. טש יו חי לה א עה שה םא תי ל ה - וש אה לש הה אן וה כה לוי. מי גה ך - בש יתל ת עממי ך אל ר כה חנ אנ . וש יחנ םא - תוכי ם ל אי . וש חנ הוכי

םא לוי, ל גה בש יחו  הוכי ן לש מי דנ זש ומי רו  בי ת חמ יחנ אל ם מוכי דה אה ן של יוה י כי רי המ א - של טש יו חי לה א עה שה םא תי ל ר וש חי ר אנ בה דה
םא ל לוי, וש גה א בש טש יו אותו חי לה ה עה לל עמ םא ינ ל ם, וש תה ר סש םאמנ א י לה אי, אל דנ סור לו ונ אה ה, של שה עה א של טש יו אותו חי נה פה ה לש לל עמ ינ

ים. (עד כאן רעיא מהימנא). עי שה רש לו בה פי ם אמ דה ל אה בודו של ל כש ס ענ רוך הוא חה דוש בה קה הנ א. של טש יו חי לה שםם עה רש יי

או בה ד של כו', ענ ים וש מוני דש קנ י הנ רי פש קו סי לש חש אן נל ר, כה שםפה י קול הנ הי יש גו'. ונ ך וש ר הולי שםפה י קול הנ הי יש ר, ונ מנ אה ח וש תנ פה
א. חה י אה בי רנ הודו לש ה, וש הודה י יש בי רנ א וש בה י אנ בי רנ

םא ל קםם וש םא תי יך, ל חי ת אה א אל נה שש םא תי יך, ל מל ענ יל בש כי ך רה לי םא תי ר, ל זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ים, אה כי יו הולש הה ד של מו. ענ קה
י קםתנ ת חג תוב אל זו. כה ה הנ שה רה פה ר בנ בה ר דה מנ אל ל נל בה ים. אמ רי בי חמ ם הנ יהל לי רו עמ עורש תש ם הי כגלה ם, וש נו אותה רש אנ י בי רי טםר. המ תי

יך. לל ה עה לל עמ םא ינ ז ל ני טש ענ ם שנ יי אנ לש ד כי גל ם, ובל יי אה לש ע כי רנ זש םא תי ך ל דש ם, שה יי אנ לש יענ כי בי רש םא תנ ך ל תש מש הל מםרו, בש שש תי
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י, דנ ם עי תל גו'. אנ ינו וש מי אמ תנ עו וש דש ן תי ענ מנ י לש תי רש חנ ר בה של י אמ די בש ענ ם ה' וש אג י נש דנ ם עי תל ר, אנ מנ אה ר וש זה עה לש י אל בי ח רנ תנ פה
ת אל ם וש יי מנ שה ת הנ יום אל ם הנ כל י בה ידםתי עי תוב (דברים ד) הנ כה ץ, של רל אה ם וה יי מנ ם שה לו הי ינו, אי ני שה ל. וש אי רה שש ם יי לו הי אי
ה י - זל תי רש חנ ר בה של י אמ די בש ענ ם. וש יהל לי ים עמ די כםל עי הנ ץ וש רל אל ם וש יי מנ שה לו, וש ל אי ענ לו  ים אי די ם עי ל הי אי רה שש ל יי בה ץ. אמ רל אה הה
עמקםב. י ינ די בש א ענ ירה ל תי תוב אנ כה ר, וש אה פה תש ך אל ר בש של ל אמ אי רה שש ה יי תה י אה די בש י ענ ר לי םאמל י תוב (ישעיה מט) ונ כה עמקםב, של ינ
ד וי ה דה י, זל תי רש חנ ר בה של י אמ די בש ד ענ וי ן דה ענ מנ י ולש ני עמ מנ תוב (שם לז) לש כה י, של די בש ד ענ וי א דה רה קש ני ד. וש וי ה דה ים, זל רי ייש אומש וש

יון. לש על הה

ד וי אותו דה י בש יתי צי רנ תש הי י הוא? של ני י אמ ה כי ה זל י הוא (ישעיה מג). מנ ני י אמ ינו כי בי תה י וש ינו לי מי אמ תנ עו וש דש ן תי ענ מנ לש
תוב כה ל, של עמקםב אי ינ רוך הוא לש דוש בה קה א הנ רה ינו, קה ני שה ל, של ר אי םא נוצנ י ל ננ פה ש. לש מה ם מנ י הוא הי ני עמקםב, אמ אותו ינ ובש
ל ר אי םא נוצנ י ל ננ פה תוב לש כה הו של ל. זל עמקםב אי ינ א לש רה רוך הוא קה דוש בה קה ל. הנ אי רה שש י יי להי ל אל א אי רה קש יי (בראשית לו) ונ
ין אי ך, וש א כה רה קש ד ני וי י דה רי המ ילה, של הש םא יי י ל רנ חמ אנ ר. וש מנ אל נל של מו  כםל, כש י הוא, הנ ני אמ ך  שום כה ילה. ומי הש םא יי י ל רנ חמ אנ וש

ר. חי יו אנ רה חמ אנ

ה נה דו, ומי צי ד בש חה אל ד וש חה ל אל ר, כה בה דה ר וש בה ל דה ן כה קי ם, תי עולה ת הה הוא אל רוך  בה דוש  קה א הנ רה בה של ה, כש אי םא רש ב
ל ם כה ים עי עושי ה של ל מנ כה ה. וש לה עש מנ יון לש לש ין לו כםחנ על אי ץ של רל אה ן בה טה ב קה של לו עי פי ך אמ ין לש אי ים. וש יוני לש ם כםחות על יהל לי עמ
יון לש על הה כםחנ  הנ ל אותו  ק של חםזל כםל הוא בש ה, הנ ד עושל חה אל וש ד  חה ל אל כה ה של ל מנ כה וש ד,(שתי נוסחאות)  חה אל וש ד  חה אל
י ין מי ים. אי די ם עומש ין הי די ל הנ ענ ים, וש עי ם נוסש ין הי ל די ין, ענ די ן הנ זורות מי גות גש הה נש הנ ל הנ כה ה. וש לה עש מנ לש יו מי לה ה עה נל מג מש של

ה. חוצה קומו הנ מש א מי יוצי של

ה גה הה נש ל הנ ים ענ גי המ ננ תש ם מי כגלה ר, וש בה דה ר וש בה ל דה ל כה ים ענ יטי לי נו שנ מנ תש ם, ני עולה א הה רה בש ני יום של ים, מי ני מג מש ל הנ כה וש
חםק ה וש יתה בי ף לש רל ן טל תי תי ה ונ לה יש עוד לנ ם בש קה תה תוב (משלי לא) ונ כה מו של ד, כש חה אל ד וש חה ל אל ים כה לי נוטש ה של יונה לש ת על רל חל אנ
ז אה וש ם,  יי מנ שה מי א  בה ם  הל לה ן  תה ני של חםק  הנ אותו  וש קות,  חג ים  אי רה קש ני ם  כגלה חםק,  ים אותו  לי נוטש של ן  יוה כי  . יהה עמרםתל ננ לש

ל הוא. אי רה שש יי י חםק לש תוב (תהלים פא) כי כה ם? של יי מנ שה ים מי אי בה ן של יי ננ ם. ומי יי מנ קות שה ים חג אי רה קש ני

חםק. אותו הנ ם, בש עולה ר יהדוענ בה בה ל דה ה ענ נל מג ד מש חה אל ד וש חה ל אל כה שום של מםרו, מי שש י תי קםתנ ת חג תוב אל ן כה ל כי ענ וש
קומו, מש מי כםחנ  וש כםחנ  ל  כה ת  אל ר  עוקי שום של ר, מי חי אנ ין  מי בש ין  מי יס  ני כש הנ ולש ים  יני מי יף  לי חמ הנ לש סור  אה ך  כה שום  מי

ך. לל מל סום הנ רש ת פי יש אל חי כש ה) ומנ לה עש ל מנ יהא של לש מנ יש פה חי כש (ומנ

ית ל בי ר (ירמיה לז) אל מנ אל נל של מו  ים, כש סורי אמ ית הה בי ר בש חי אנ הו  ישל ן מי נותי י של מי ם? כש יי אנ לש כי הו  ם, מנ יי אנ לש כי
ם - יי אנ לש ם. כי הל לה ה של עמשל מנ ן הנ כםחות מי ם הנ ל אותה ת כה ענ אל מוני ה, של יעה ני ם - מש יי אנ לש ר. כי בה עמשות דה םא לנ י ל די א, כש לל כל הנ
ז ני טש ענ ם שנ יי אנ לש ד כי גל ר ובל מנ אל נל מו של ך, כש לל מל סום הנ רש ת פי יש אל חי כש ה ומנ לה עש מנ לש כםחנ של יהה בנ בובש רש ה עי עושל יהה, של בובש רש עי

יך. לל ה עה לל עמ םא ינ ל

מות. נו מות תה מל ך מי לש כה יום אמ י בש נו כי מל ל מי םאכנ םא ת ע ל רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ עי תוב (בראשית ב) ומי ה, כה אי םא רש ב
ק בנ דש ני וש ה,  מונה אל לויהה הה תש ובו  כםל  הנ ם  לי תנ שש הי בו  ים, של יי ץ חנ עי יף  לי חל הל וש ך,  לל מל ת הנ ונ צש מי ה  נה שי ר, של אי בה תש ני י  רי המ ונ
יך. רי צה של מו  ה כש עמשל עמשות מנ לנ ה וש לה עש מנ לש של מו  ה כש עמשל אות מנ רש הנ ם לש דה אה יך  רי כםל צה ינו, בנ ני י שה רי המ ר. ונ חי קום אנ מה בש

יך. רי םא צה ל ר של חי ר אנ בה רות בו דה שש הנ יענ לש פי שש ר, הוא מנ חי ר אנ בה דה ה בש נה ם שי אי וש

יו רוחנ לה ה עה שורה את וש יוצי ת וש ענ יך, שופנ רי צה מו של ה כש רה שה יש ך  רל דל ה בש טה מנ ה לש אל רש ם מנ דה אה ה של עה שה ה, בש אי םא רש וב
את יוצי ת וש ענ ז שופנ ה, אה רה שה ך יש רל ה דל ינה אי ה, של מה ך עמקג רל דל ה בש טה מנ ה לש עמשל ה מנ אל רש הוא מנ ה של עה שה ה. ובש יונה לש ה על דושה קש
ה וי ? הל רוחנ הה ה  יו אותה לה עה ך  י מושי ע. מי ד רנ צנ ם לש דה אה ת הה ה אל טה סש מנ ה, של יכה רי םא צש ל ת, של רל חל אנ יו רוחנ  לה ה עה שורה וש

ר. חי ד אנ צנ ה בש אה רש הל ה של עמשל ר, אותו מנ אומי

י ים, מי תי שש ר ופי מל ל צל ת ענ של דורל ת וש של קל בנ מש ה? של שה רש הו דה ה, מנ שה רש ים. דה תי שש ר ופי מל ה צל שה רש תוב (משלי לא) דה כה
קונו, תי בוש בש ם הוא אותו לש ל שה בה . אמ שוהה רש י פי רי ר? המ תה ית מג יצי צי ה בש מה ר לה םאמנ ם ת אי ד. וש חה אל ם כש ר אותה בי חנ מש של

אוי. רה ה כה עמשל מנ ת הנ מנ לה שש הנ בש

ה עה שה ה? בש י שורה תנ ל מה בה ד. אמ ם ינחנ ר אותה בי חנ מש י של מי ה בש מה קה עמשות נש ים - לנ תי שש ר ופי מל ה צל שה רש ה) עוד, דה זל (וש
א, צה מש מות ני לי שש ל הנ ל של לה כש אותו הנ ם בש שה נו של רש אנ י בי רי ית, המ יצי צי . וש יהה פל ץ כנ פל חי ש בש ענ תנ תוב ונ כה מות, של לי שש הוא בי של

ה. יכה רי ה צש ינה אי יו רוחנ של לה ר עה עורי ד, מש ם ינחנ רה בש חנ א לש בה י של מות, מי לי שש א בי צה מש םא ני ל ה של עה שה ל בש בה ר. אמ בה ה דה םא עושל ל וש

נו ינל אי ך  שום כה ר, ומי חי ד אנ צנ א מי ה בה זל ד, וש חה ד אל צנ א מי ה בה זל ים, של יחי ל מוכי בל הל ן וש יי ה? קנ ר זל בה יחנ דה י מוכי מי
ל נו של בה רש י קה ני פש לי ק מי חי רנ תש ן הי יי ל קנ נו של בה רש קה ים) וש יחי ל מוכי בל הל ן וש יי ה? קנ ר זל בה יחנ דה י מוכי ד. (מי ם ינחנ רה בש חנ ים לש יכי רי צש

ל. בל הל

לט שש ת לי רל חל יך רוחנ אנ לל ה עה לל עמ םא ינ ם, ל תה יך סש לל ה עה לל עמ םא ינ יך. ל לל ה עה לל עמ םא ינ ז ל ני טש ענ ם שנ יי אנ לש ד כי גל ן, ובל ל כי ענ וש
ה, רוחנ דושה קש יו רוחנ  לה ה עה ה שורה עמשל מנ אותו  ובש אוי,  רה של מו  ר כש שי ה כה עמשל אות מנ רש הנ לש ם  דה אה לה לו  יך  רי צה וש ך.  בש

י ני דוש אמ י קה ים כי דםשי ם קש יתל יי הש ם וי תל שש די קנ תש הי תוב וש כה ים אותו, של שי דש קנ ש - מש די קנ תש הי א לש ש בו. בה די קנ תש הי ה, לש יונה לש על
ה'.

םא ל ר של חי ה אנ עמשל ה מנ אל רש מנ י של ם - מי עולה ה בה יתה ם מי דה ם אה רנ ה גה ל זל ה ענ ע. ומה רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ עי תוב ומי כה
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ן ל כי ענ מור. וש א חמ רה קש ה ני ד זל צנ א שור, ומי רה קש ה ני ד זל צנ ים. מי יחי מור מוכי חמ ה. שור ונ מה כנ וש ה  מה ת כנ חנ ל אנ ענ יך  רי צה
ר בי חנ תש הי ר לש עורי תש מי שום של ד, מי יהה ינחנ בובש רש ה עי עמשל ל תנ ו. אנ דה מםר ינחש חמ שור ובנ בש רםש  חמ םא תנ תוב, (דברים כב) ל כה
אותו ם בש יד אותה רי פש מנ י של אן מי ף כה ם. אנ עולה לום בה ה שה בל רש ם, מנ ידה רי פש מנ י של ם. ומי עולה ע לה רנ הה ד לש חה אל ר כש חי אנ ד הה צנ הנ

ם. עולה ל הה ל כה ענ יו וש לה לום עה ה שה בל רש מנ ם של דה ה אה ד, זל חה אל נוז כש ווי וש א שוענ טה צה מש םא ני ל רו, של מש אה מו של ן כש ול גה

ן יי ר - קנ בה דה ה. סוד הנ זל ה כש םא זל ל ה, וש זל ה כש םא זל ר, ל מל יו צל ל הה בל ל הל נו של בה רש קה ים, וש תי שש יהה פי ן הה יי ל קנ נו של בה רש קה
ד הוא צנ אותו הנ נו מי בה רש קה ה, וש וה חנ ם וש דה ל אה ם של ינה ינו מי אי ר, של חי אנ ד הה צנ ת, הנ כל רל צש ה ני ינה אי יהה של בובש רש ם, עי יי אנ לש יהה כי הה
רו בש חנ תש הי שום של לו. ומי לה ים הנ די דה צש י הנ ני שש רו  בש חנ תש ה הי וה ל חנ של יהה  על מי ה. ובש וה חנ וש ם  דה ל אה ד של חה ד אל צנ ל מי בל א. הל בה

דו. בש אל נל ם וש עולה ת לה לל ם תועל הל ה מי אה םא בה ד, ל חה אל כש

ת יו אל לה ר עה עורי ה, מש זל בור הנ חי ל הנ ה של עמשל מנ מו בנ צש ת ענ ה אל אל רש מנ י של יהם. ומי ם קנ הל לה ד של צנ ה הנ זל יום הנ ד הנ ענ וש
ר עורי ים לש יכי רי ל צש אי רה שש יי וש ה.  יכה רי צש ה  ינה אי ת של רל חל אנ יו רוחנ  לה ה עה שורה ק, וש זי נה הי יהכול לש וש ד,  חה אל ים כש די דה צש ם הנ אותה

א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה לום בה שה א בש צי מה הי ים, לש דושי יות קש הש ה לי שה דג ם רוחנ קש יהל לי עמ

ה מה גםר. לה ד ינחש ט בנ ני בש אנ רו, (שם טז) ובש שה ל בש ענ יו  הש ד יי י בנ סי נש כש ד ומי בנ דו  ן מי כםהי הנ ש  בנ לה תוב (ויקרא ו) וש כה
ים, תי שש פי דו  תוב מי םא כה ן ל ל כי ענ ר, וש חי ם אנ ה עי זל ים הנ תי שש פי ת הנ ר אל בי חנ לש יך  רי םא צה ל שום של י? מי ידי חי ד, יש א בנ רה קש ני

י. ידי חי ד, יש א בנ לה אל

ה, עולה ח הה בנ זש ל מי ם ענ הל אות בה רה הי לש יך  רי צה לו  לה ד הנ בנ י הנ בושי א לש לה ה? אל זל אות בה רה הי לש יך  רי ן צה כםהי ה הנ מה לה וש
ע. הור רנ רש הי ה וש רה ה זה ל עמבודה ד של צנ הנ ה מי אה ה בה עולה י הה רי המ ה, של עולה ן הה של ל דל ר) של פל אי ן (הה של דל ת הנ ה אל נל פנ יהה מש הה של כש
ם ל אותה ם כה דה אה לה רו  פש כנ תש יי י של די נו, כש רש מנ אה י של פי יהה כש בובש רש עי םא בש ל וש ם,  דה בנ לש ם בי הל אות בה רה הי לש יך  רי צה ך  שום כה ומי

ד. צנ אותו הנ ים מי אי בה ים של אי טה חמ

ב גנ ל  ענ ף  אנ מות,  לי שש הנ עמבודות  ן  אותה ל  כה וש מות  לי שש הנ את  צי מש ני ם  שה של קום  מה הנ ש,  דה קש מי לנ ס  ננ כש ני של וכש
ים יני מי ם הנ ל אותה כה רו  בש חנ תש הי וש או  צש מש ם ני שה שום של ית, מי יצי צי בש נו  רש מנ אה של מו  ן, כש יה נש ה עי זל בה נו  ין לה רו, אי בש חנ תש הי של
מו כש ם  שה לו  לש כש ני ם  כגלה וש ה,  זל מי ה  זל ים  שוני ים  יני מי ה  מה כנ בו  ים  אי צה מש ני ש,  דה קש מי הנ י  לי כש ם  ל אותה כה וש ה,  לה עש מנ לש של
ם ב אותה הנ אה ה, וש מונה ל אל ה של ת, תורה מל ת אל ם תורנ הל ן לה תנ רוך הוא נה בה דוש  קה הנ ל, של אי רה שש ם יי יהל רי שש ה. אנ לה עש מנ לש של

ר ה'. מנ ם אה כל תש י אל תי בש הנ תוב (מלאכי א) אה כה ה, של רה ה זה י עמבודה די ים עובש מי ענ ר הה אה ל שש כה מי

ילה הש ת יי יעי בי רש ה הה נה שה גו', ובנ ל וש כה אמ ץ מנ ל עי ם כה תל עש טנ ץ ונש רל אה ל הה בםאו אל י תה ר, כי מנ אה יו וש רה חמ יהיא אנ י חי בי ח רנ תנ פה
ינו ן אי ילה אי י הה רי המ ה, של אי םא רש ל ב בה ים. אמ רי בי חמ שוהה הנ רש י פי רי ץ, המ רל אה ל הה בםאו אל י תה ה'. כי ים לנ לולי ש הי יו קםדל רש ל פי כה
רות ה פי ץ עושל רל אה ין הה אי ם. וש עולה י לה רי פש ת אותו הנ ה אל אה רש ם ומנ ה אותה יאה ץ מוצי רל אה הה ץ, וש רל אה א בה לה רות, אל ה פי עושל

ר. כה זה תוך כםחנ הנ א מי לה רות אל ה פי ה עושה ינה ה אי בה קי נש הנ מו של , כש יהה לל עה מי ר של חי תוך אותו כםחנ אנ א מי לה אל

ר חנ ם. אנ לי תנ שש ני ד של ה ענ לה עש מנ יו לש לה ד עה קה פש םא ני ל כםחנ  הנ ים, וש ני שה לש  ד שה מות ענ לי שש ם בי לה שש םא ני י ל רי פש הנ אותו  וש
םא ל וש ת בו  נל קל תנ תש ץ מי רל אה ין הה ים אי ני שה לש  ד שה ענ י  רי המ ת בו. של נל קל תנ תש ץ מי רל אה הה וש  , כםחנ יו הנ לה ד עה קה פש ני ם,  לי תנ שש הי של

מות. לי י זו שש זנ ד, אמ חה אל נו כש קש תנ תש הי מו וש לש תנ שש הי ר של חנ מו. אנ ה) עי ימה כי סש ת) (מנ מל של בנ תש ת (מי מל לל תנ שש את) מי צי מש (ני

ה בה קי נש יונות הנ רש ה הל לשה ר שש חנ ם. אנ לה שש םא ני יהה ל על י מי רי ים, פש מי עה לש פש ת שה רל בל ענ תש מי ד של ה, ענ בה קי נש ה, הנ אי םא רש ב
א, יהצה ר של חנ כםל. אנ ל הנ י של יםפי הנ כםל וש מות הנ לי י הוא שש רי פש י אותו הנ זנ ד. אמ חה אל ים כש ימי כי סש י, ומנ רי פש אותו הנ ת בש נל קל תנ תש מי
ה בו נה קש תנ תש הי מו, של אי י לש ישי לי כםל, שש הנ ה מי צה רש י ני וי תו. לי לה שה בש יא הנ ז הי י אה רי המ ה, של לה עש מנ ין לו כםחנ לש ים אי ני לש שה ד שה ענ

מו. ה) עי מה שש בנ תש הי ה (וש ימה כי סש הי וש

ש יו קםדל רש ל פי ילה כה הש ית יי יעי בי רש ה הה נה שה ה, ובנ לה עש מנ יון לש לש ) כםחנ על יהה לל ה עה נה מנ תש יו (הי לה ה עה נה מנ תש ים הי ני לש שה ר שה חנ אנ
ר, בה דה ך סוד הנ ילה אי אן וש כה אן. מי ד כה רוך הוא. ענ דוש בה קה ת הנ חנ אל בי שנ חות לש בה שש ים? תי לולי ש הי הו קםדל ים. מנ לולי הי
ש תוב קםדל כה את, של צי מש ני ת  חנ ה אנ לולה הי וש הוא,  רוך  בה דוש  קה ם הנ ל עי אי רה שש יי ת  סל נל כש ת  גל ול דנ זש ית מי יעי בי רש ה הה נה שה בנ של

ת. חנ ווג) אנ זי ם (בש ענ פנ ה בש חה מש שי ה וש לולה ים, הי לולי הי

יא הי ל, של אי רה שש יי ת  סל נל כש ית זו  יעי בי רש ה הה נה ינו, שה ני שה וש הוא.  רוך  בה דוש  קה ה הנ ית)? זל יעי בי רש ה (הה נה שה ה הנ ה זל מנ
ש, יא קםדל ז הי אה ל, וש אי רה שש ת יי סל נל ם כש הוא עי רוך  בה דוש  קה ג הנ וי דנ זש ז מי י אה רי המ ד, של חה כםל אל הנ א, וש סי כי י לנ יעי בי מוד רש ענ
ר בה ל דה ל כה ם, ענ עולה ל הה ים ענ ני מנ תש יהלות מי חמ ז הנ אה ה) וש מה ג עי וי דנ זש רוך הוא מי דוש בה קה הנ ה, (וש דושה ה קש לולה את הי צי מש ני וש
ל מות של לי שש כםל, בנ מות הנ לי שש ם בי י כגלה רי המ ל, של כה אמ מנ ים לש רי תה ים ומג כי רש בה תש ם מי ה כגלה אה לש הה אן וה כה אוי לו. מי רה ר כה בה דה וש

ה. טה ה ומנ לה עש מנ

ק לל חי ין לו  אי י של מי נו, כש מל ל מי אוכי י של נו. ומי מל כםל מי אל סור לל ה, אה לה עש מנ ה ומי טה מנ כםל מי ם בנ לה שש ני םא  ל ד של ענ וש
יו לה ה עה ה שורה ינה אי ה, של דושה ה קש יונה לש שות על י רש לי ד בש י עומי רי פש י אותו הנ רי המ ל, של אי רה שש ת יי סל נל כש רוך הוא ובי דוש בה קה בנ
נו, מל ל מי כנ אה של אותו  ץ בו. וש רל אה הה ה) כםחנ  מה שש בנ תש ה (הי ימה כי סש םא הי י ל רי המ ה, של תונה חש שות תנ י רש לי ם. ובש לי תנ שש יי ד של ענ
רוך הוא דוש בה קה י הנ רי המ ה, של לה טה בנ ה לש כה רה יו, זו בש לה ך עה רנ ם בי אי ה, וש טה מנ ה ולש לה עש מנ ק לש לל ין לו חי אי מו של צש ת ענ ה אל אל רש מנ

ם. בונה בוד רי כש ים לי יחי גי שש ם מנ ינה אי ם של אותה נו מי ילי צי ן ינ מה חמ רנ ק. הה לל ין בו חי אי יו, וש לה ה עה םא שורל ו ל שה כש ד ענ ענ

שום ה. מי גנ אור נם ים כש יקי די ח צנ אםרנ תוב (משלי ד) וש ם כה יהל לי א, עמ בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ים בה יקי די צנ י הנ רי שש אנ
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כםל הנ ה, וש אשונה רי בה קומו כש מש רות בי שש ר לי כה זה םא הנ יהב ה, וש אשונה רי ה בה בה קי נש ם הנ ה עי רה שה ש, של חה נה ק הנ לי תנ סש ן יי מנ אותו זש בש של
ח. רה פש ר יי מה תה יק כנ די ד צנ כו', ענ ם וש עולה ה בה יק שורל די צנ ן של מנ זש נו, בי דש מנ ם. לה לי ילה שה הש יי

ל כה וש ים,  רי בי חמ הנ שוהה  רש פי קומות  מש ה  מה כנ בש י  רי המ ם.  דה הנ ל  ענ לו  םאכש ת םא  ל ר,  מנ אה וש סוק  פה בש ח  תנ פה י  יוסי י  בי רנ
קום ה תה יבה י שי ני פש תוב מי כה ה, של זל סוק הנ פה ר בנ עורי תש הי ל ייש לש בה לוי. אמ גה ד בש חה אל ד וש חה ל אל כה יו, וש רה חמ לו אנ לה ים הנ סוקי פש הנ
ם דה יך אה רי צה אן של כה (מי דו  מש עה עממםד בש ם לנ דה יך אה רי צה אן של כה קום, מי ם. תה תה ה סש תורה ל הנ ה של יבה ה, שי יבה י שי ני פש גו'. מי וש
יו נה פה לש מי ם  יהה קה הה ה,  ר תורה פל ה סי יהה רואל הה של א, כש בה סה א)  יסה (יי א  נונה מש ב הנ רנ ך  כה וש ה,  ר תורה פל סי י  ני פש לי עממםד) מי לנ
יהה הה דור) (וש ה לו הי יו) (עושל נה פה לש ד מי יהה עומי ה, הה תורה ל הנ ש של מה ה חג יהה רואל הה של קום. (כש ה תה יבה י שי ני פש ר: מי אומי וש
קום מה ד בש הוא עומי שום של ם, מי כה יד חה מי לש י תנ ני פש לי קומו מי מש עממםד בי ם לנ דה יך אה רי ן צה מו כי ן) כש קי י זה ני תה פש רש דנ הה ר: וש אומי
ן, קי י זה ני פש תה  רש דנ הה תוב וש כה יון, של לש על הה דוש  קה יק) הנ תי ענ ז לה מנ אן רה כה יון (וש לש על ן הה כםהי ז לנ מנ רה יון. וש לש על דוש  ן) קה יוקה דש (בי

ה. ל פל ענ בש ה של תורה ז לנ מל רל ב, וש תה כש בי ה של תורה ז לנ מל אן רל כה עון, מי מש י שי בי ר רנ מנ ם. אה עולה הוא בה של

ה יבה י שי ני פש ים, מי רי בי חמ הנ בו  ירו  עי הי של מו  קום, כש ה תה יבה י שי ני פש ה. מי שה רה דש לי א  ה בה זל סוק הנ פה ינו, הנ ני עוד שה וש
ל בה לו. אמ דור של הי הו הנ זל שום של ם, מי עולה יום טוב בה קי עממםד בש ינ ה של יבה שי ה לש לל עמ ינ ם של רל ם טל דה אה ת הה יר אל הי זש קום, הי תה
כםחו, הוא בש של לו כש ח של בנ של א הנ לה ע. אל עמשות רנ ינו יהכול לנ אי ן, וש קי הוא זה של ך, כש ל כה ח כה בנ ם של דה אה ין לה יו אי סוף יהמה לש
תוב, (קהלת יב) ן כה כי מו  גו'. כש ר וש ענ ר נה כל ננ תש יו יי לה לה עמ מנ ם בש ר, (שם ב) גנ אומי וש חנ  צווי ך  לל מל למםה הנ הוא טוב. ושש וש
י זוהי ינו, וש ני פה ת לש נל קל תג מש זו  הנ ך  רל דל הנ הוא) של ך  אי (כה דנ ר, ונ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ יך. אה חורםתל י בש ימי בי יך  אל ת בורש כםר אל וזש

רוך הוא. דוש בה קה ל הנ כו של רש דנ

א לה ה'? אל ענ  י יודי ה כי ה זל ד. מנ םאבי ים ת עי שה רש ך  רל דל ים וש יקי די צנ ך  רל ה' דל ענ  י יודי ר, (תהלים א) כי מנ אה ח וש תנ פה
ם יהל ני פש לי ך  הוא הולי ם, וש יהל לי ן עמ גי הה ם ולש הל יב לה יטי הי ים לש יקי די צנ י הנ כי רש ל דנ ענ יחנ  גי שש ומנ ענ  הוא יודי רוך  בה דוש  קה הנ
הוא, רוך  בה דוש  קה ל הנ של כו  רש ילה דנ הש תי ך  רל דל הנ ה  אותה של יך  רי ך, צה רל דל א לנ יוצי י של ך, מי שום כה ם. ומי מםר אותה שש לי
שום ה, מי מה צש ענ יא מי ד. הי םאבי ים ת עי שה ך רש רל דל ים וש יקי די צנ ך  רל ענ ה' דל י יודי תוב, כי ך כה שום כה מו. ומי ף אותו עי תי ישנ וי

ם. מה ך עי ינו הולי אי ם, וש הל לה ך של רל ה דל אותה יר בש כי רוך הוא מנ דוש בה קה ין הנ אי של

ח - ה. אםרנ בה כו  לש ם הה דה י אה ני י בש לי סג רש ר קנ אה שש - של ך  רל א, דל לה ה? אל זל ה לה ין זל ה בי ח. מנ תוב אםרנ כה ך, וש רל תוב דל כה
ה זל ח הנ אםרנ ל הה ענ ן), וש ול י אה לי ם פםעמ ה עי רה בש חל ח לש רנ אה ר (איוב לד) וש מנ אל נל מו של ח, כש ה אםרנ ט (זל ן מועה מנ זש ח מי תה פש הוא ני של
ם עולה ' לש יה יש רוך  צון. בה י רה הי ן יש ן כי מי יום. אה כון הנ ד נש אור ענ וה ך  ה הולי גנ אור נם ים כש יקי די ח צנ אםרנ תוב, (משלי ד) וש כה

ן. מי אה ן וש מי ם אה עולה ' לש יה לוך יש מש ן. יי מי אה ן וש מי אה

מםר ת אל שנ רה פה

י בי ר רנ מנ יו. אה מה ענ א בש מה טנ םא יי ל ש  פל נל ם לש הל לי אמ תה  רש מנ אה ן וש רם המ י אנ ני ים בש ני כםהמ ל הנ מםר אל ה אל ל מםשל ר ה' אל םאמל י ונ
תו, י מות יומה ני עם דש יי ם אוב או  הל ילה בה הש י יי ה כי שה או אי יש  אי ה, וש לה עש מנ תוב לש כה ה, של ד זל גל נל ה כש ם זל ענ טנ ה הנ י, מה יוסי
ת יר אל הי זש כםל, הי ם בנ אותה ש  די קנ ל לש אי רה שש יי ת  יר אל הי זש הי ן של יוה כי ע)  מה שש א (מנ לה ים? אל ני כםהמ ל הנ מםר אל אל לו  מוך  סה וש
תוב כה ם? של יי וי לש ן לנ יי ננ ים. ומי ני כםהמ ל הנ מםר אל תוב אל כה ן? של יי ננ ים מי ני כםהמ ם. לנ יי וי לש ת הנ ן אל כי ם, וש אותה ש  די קנ ים לש ני כםהמ הנ

ים. הורי ים טש דושי ים קש יקי די ם צנ או כגלה צש מה יי י של די ם. כש הל לי תה אמ רש מנ אה ר וש בי דנ ם תש יי וי לש ל הנ אל (במדבר יא) וש

י ני א בש לה רםן? אל המ י אנ ני ם בש הי של נו  עש םא יהדנ י ל כי ן? וש רם המ י אנ ני אן בש ם כה ענ טנ ה הנ ן. מה רם המ י אנ ני ים בש ני כםהמ ל הנ מםר אל אל
רוך הוא בה דוש  קה ה הנ צה רנ תש הי בו  ם, של עולה ל הה ים של ני כםהמ ל הנ ל כה ם של יתה אשי רםן הוא רי המ אנ י, של וי י לי ני םא בש ל ן וש רם המ אנ
יהה הה ן  רם המ אנ ל  יו של יהמה ל  כה של ה,  זל לה אותו  עללו  הל יו  כה רה דש ן,  רם המ אנ של שום  ומי ם.  עולה בה לום  עמשות שה לנ י  די כש כםל  הנ מי
לום יס שה ני כש הנ ה, לש זל רוך הוא לה דוש בה קה ה אותו הנ עללה ך, הל יו כה כה רה דש שום של ם. ומי עולה לום בה בות שה רש הנ ל לש די תנ שש מי

רםן. המ י אנ ני ים בש ני כםהמ ל הנ מםר אל ך - אל שום כה ה, ומי לה עש ל מנ יהא של לש מנ פה בש

תה נש פנ ר צה של ך אמ ב טובש ה רנ ח, (תהלים לא) מה תנ ה פה הודה י יש בי ם. רנ הל לי תה אמ רש מנ אה ן וש רם המ י אנ ני ים בש ני כםהמ ל הנ מםר אל אל
ת ים אל להי א אל ינרש תוב ונ כה א טוב, של רה קש ני יון של לש על אור הה ד אותו הה בה כש ני יון וש לש ה על מה ך, כנ ב טובש ה רנ גו'. מה יך וש אל ירי לי
ל יום, כה ענ אותו בש םא מוני ל ם, וש עולה רוך הוא טוב בה דוש בה קה ה הנ בו עושל נוז, של גה אור הנ ה הוא הה זל י טוב, וש אור כי הה
רוך הוא דוש בה קה ה הנ שה יון עה לש ינו, אור על ני שה יך, של אל ירי תה לי נש פנ ר צה של יו. אמ לה ד עה עומי ם וש עולה יים הה קנ תש בו מי ן של יוה כי מי

יך. אל ירי תה לי נש פנ ר צה של תוב אמ כה הו של םא. זל ב יד לה תי עה ים לל יקי די צנ ז אותו לנ ננ גה ם, וש עולה ת הה א אל רה בה של כש

י סופי ם לש עולה םאש הה ר יר מי אי ד ומי יהה עומי אור הה ם אותו הה עולה א הה רה בש ני ן של מנ זש , בי תה לש ענ ך. פה ים בה חוסי תה לנ לש ענ פה
תוב כה אור, של הה ת אותו  ז אל ננ עממםד, גה ים לנ ידי עמתי ים של עי שה רש ם הה אותה הוא בש רוך  בה דוש  קה ל הנ כי תנ סש הי של ם. כש עולה הה
יך, אל ירי לי תה  נש פנ ר צה של ה הוא אמ זל א, וש בה ם הנ עולה ים לה יקי די צנ יר לנ אי הה יד לש תי עה ם. וש ים אורה עי שה רש ע מי ננ מה יי וש (איוב לח) 

. יהה פל נה כש א בי פי רש ה ומנ קה דה ש צש מל י של מי י שש אי רש ם יי כל ה לה חה רש זה תוב (מלאכי ג) וש כה וש

ים, לוחי ה שש לשה יו שש לה ים עה אי יו, בה לש ית חה בי הוא בש ם וש עולה אותו הה ת לש כל לל ד לה ם עומי דה ן אה בל ה של עה שה ה, בש אי םא רש ב
ש קי בנ מש יון, של לש על ין הה די יום הוא יום הנ אותו הנ ה. וש זל ם הנ עולה הוא בה של ם כש דה אות אה רש םא יהכול לי ל ה של ם מנ ה שה רואל וש
דון קה פי הנ ם אותו  תוכו. אי בש ן לו  תנ ני של מו  דונו, כש קש פי ת  אל ך  לל מל לנ יב  שי מי של יש  אי י הה רי שש אנ דונו.  קש פי ת  אל ך  לל מל הנ

דון? קה פי ל הנ ענ בנ ר לש םאמנ ה י גוף, מנ י הנ נופי טי ף בש ני טנ תש הי

ל ר של סה אמ מנ ים בנ רי שה קש ר בי יהדו, קושי ה בש לופה בו שש רש חנ יו, וש נה פה ד לש ת עומי ול מה ך הנ אנ לש ת מנ ה אל רואל יו, וש ינה ים עי רי מי
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ל תוך גםדל ה, ומי ינה כי שש ת הנ ה אל רואל ד של ת ענ םא מי ם ל דה אה גוף. וש ן הנ ה מי תה דה רי פש כםל כי י בנ ש קםשי פל נל ין לנ אי יש. וש אי אותו הה
ה. ינה כי שש ת הנ ל אל בי קנ את לש ש יוצי פל נל ה, הנ ינה כי שש ה לנ שוקה תש הנ

ים רי בה דש ת הנ אל נו  רש אנ י בי רי המ ונ ה)?  תוכה גוף (לש ל בנ בי יקנ וי ל)  בי קנ תש תי (וש ה  ת בה קל בל דש ני של ש  פל נל י הנ ה, מי אה יהצש ר של חנ אנ
תוב (דברים כה ה, של בורה י קש לי ירו בש אי שש הנ סור לש , אה י רוחנ לי גוף בש ר הנ אה שש ני גוף וש ן הנ ש מי פל נל ה הנ אה יהצש ר של חנ ה. אנ לל אי הה
ם ם יומה הי עות, של ה כ"ד שה הל תנ שש יי ת של מי שום של הוא. מי יום הנ נו בנ רל בש קש בור תי י קה ץ כי עי ל הה תו ענ לה בש ין ני לי םא תה כא) ל
שות, עה הי לש הוא מי רוך  בה דוש  קה ה הנ עמשי מנ ת  ב אל כי ענ ומש ה,  בה כה רש מל י הנ רי יבש אי ה בש שה לש ן חג נותי ה,  בורה י קש לי בש ה,  לה יש לנ וה
ן מנ ל זש כה יב לו, וש יטי הי ר לש טה פש ני אותו יום של יהד בש ר מי חי גול אנ לש גי םא בש ב י לה די יו כש לה ר עה רוך הוא גוזי דוש בה קה הנ ר של שה פש אל של
ר בי קה יי ד של ר ענ חי גוף אנ יות בש הש ה לי כולה םא יש ל רוך הוא, וש בה דוש  קה י הנ ני פש ת לי סל נל כש םא ני ה ל מה שה נש גוף, הנ ר הנ בה קש םא ני ל של
ה, אשונה רי ת הה ר אל קובי ד של ענ ת  רל חל ה אנ שה א אי שה לי אוי לו  םא רה תו, ל שש ה אי תה מי ם של דה אה לש ה  ה דומל זל וש אשון.  רי הה

ץ. עי ל הה תו ענ לה בש ין ני לי םא תה ה, ל ה תורה רה מש ך אה שום כה ומי

ד ם ענ עולה הה אותו  ס לש ני כה םא תי ם, ל עולה הה אותו  ת לש כל לל ה לה רוצה גוף וש ן הנ ה מי מה שה נש ת הנ דל רל פש ני של ר - כש חי ר אנ בה דה
ה אל רש בו ני ד של חה ים, אל י גופי ני יו לו שש הה ע, של דנ יההו תי לי אי ס. ומי ני כה הי ה לש כולה ך יש ר כה חנ אנ אור, וש ר מי חי ה גוף אנ ים לה ני נותש של
הו ר, זל בה קש םא ני גוף ל הנ ל עוד של כה ים. וש דושי ים קש יוני לש ים על כי אה לש ין מנ ה בי לה עש מנ ה לש אל רש בו ני ד של חה אל ם, וש דה י אה ני בש ה לי טה מנ לש

גוף. ת אותו הנ א אל מי טנ יו ולש לה רות עה שש ת לי נל מל דנ זש ה מי אה מש רוחנ טג ה, וש מה שה נש ר לנ ענ צנ

י רוחנ ד, כי חה ה אל לה יש גוף לנ הנ ת אותו  ין אל לי הה לש יש  אי לש יך  רי םא צה ת, ל נל מל דנ זש ה מי אה מש טג ה רוחנ הנ אותה שום של ומי
ן ל כי ענ ר, וש א יותי מה טש ני וש ה,  א אותה מי טנ לש ש  פל נל י  לי םא גוף בש צ מש ץ לי רל אה ל הה כה ת בש חנ טנ תנ שש ה ומי לה יש לנ את בנ צי מש ה ני אה מש טג
ה, אה מש ם רוחנ טג יהל לי ה עמ רל שש םא תי ים, ל דושי ם קש הי שום של יו. מי מה ענ א בש מה טנ םא יי ש ל פל נל ר, לש מנ אה ים וש ני כםהמ ת הנ יר אל הי זש הי

או. מש טנ םא יי ל וש

ך ש, כה חנ לנ ים בש ני כםהמ י הנ עמשי ל מנ כה מו של ש. כש חנ לנ ים, בש ני כםהמ ל הנ מםר אל ר, אל מנ ק אה חה צש י יי בי ים. רנ ני כםהמ ל הנ מםר אל אל
י מי או. של מש טנ םא יי ל י של די ם כש תה שה דג ל קש ם ענ יר אותה הי זש הנ ם, לש יי עממנ ת ופנ חנ ם אנ ענ תה - פנ רש מנ אה מםר וש ש. אל חנ לנ ם בש תה ירה מי אמ
א הוא, מי י רוחנ טה לי גוף בש נו, של רש אנ בי מו של א, כש מה טנ םא יי ש ל פל נל כםל. לש דוש בנ א קה צי מה יי יך של רי דוש, צה ר קה תנ אמ ש בנ מי שנ מש של
נהה רוקש תש הי ן של יוה כי ל, מי אי רה שש ל גופות יי יא אל אות הי מי טש רוחות הנ ל הה ם של תה שוקה י תש רי המ ה, של אה מש ו רוחנ טג לה ה עה שורה וש
ה, שה דג ל קש ה ענ שה דג ים קש דושי ם קש הי ים, של ני כםהמ הנ ר. וש בי חנ תש הי ים לש אי ם בה ש הי ל קםדל י של לי ם כש עי ה, וש דושה קש רוחנ הנ ם הה הל מי

י ה'. ני יו אמ לה יו עה להה ת אל חנ שש ן מי מל י של תוב כי כה םאשו. וש ל ר יו ענ להה ר אל זל י ני תוב כי י כה א, כי מי טה הי ל לש לה ים כש יכי רי םא צש ל

ן קנ ן זש קה זה ל הנ ד ענ יםרי םאש  ר ל הה טוב ענ ן הנ מל של תוב (תהלים קלג) כנ כה ה, של טה מנ ד לש ה עומי לה עש מנ לש של מו  הוא כש וש
ש ת קםדל חנ שש ן מי מל של הו  םאש, זל ר ל הה טוב ענ ן הנ מל של ל כנ בה נו. אמ רש אנ ה בי זל סוק הנ פה יו. הנ דותה י מי ל פי ד ענ יםרי ן של רם המ אנ
ים, אשי רה ל הה ל כה םאש של ר א מי יוצי ענ וש שופי ר, של חי ר אנ בה כםל. דה ל הנ מםק של עה ר הל הה נה קום הנ מש א מי יוצי ענ וש שופי יון, של לש על הה

אשון. רי ם הה דה ל אה םאשו של םאש, ר ר ל הה אי ענ דנ םאש, ונ ר ל הה ים. ענ רי תה סש ני ל הנ ל כה ר של תה סש ני הנ

. שוהה רש י פי רי המ ה, ונ לה עש מנ לש דול של גה ן הנ כםהי ה הנ ן - זל רם המ ן אנ קנ . זש רוהה אמ בי מו של ד, כש בה כש ני ן הנ קה זה ה הנ ן - זל קה זה ל הנ ד ענ יםרי
ר טי ענ תש ענ ומי ה שופי מו זל ים. וכש תוני חש תנ ד לנ יורי א וש יוצי וש ענ  דות שופי מי ן הנ אותה מי יו, של דותה י מי ל פי ד ענ ן יםרי מל אותו של וש

ה. טה מנ ה לש חה שש ן מי מל של תון בש חש תנ ן הנ כםהי הנ

ם הל לי אמ תה  רש מנ אה ן וש רם המ י אנ ני ים בש ני כםהמ ל הנ מםר אל תוב אל םאשו. כה ר ין סופו  אי םאשו סופו, וש ין ר ה אי זל סוק הנ פה הנ
ם הוא כגלה יון מי לש על ן הה כםהי ל אותו הנ א ענ לה א? אל מה טנ םא יי ה ל ה זל יות! מנ הש יך לי רי יהה צה או הה מש טנ םא יי א. ל מה טנ םא יי ש ל פל נל לש
י בי ר רנ מנ אה ר. וש מנ אל נל של מו  הוא, כש ך  אי כה דנ א ונ לה יו? אל חה אל דול מי גה ן הנ כםהי הנ תוב וש י כה רי המ ה, ונ הודה י יש בי ר רנ מנ ר. אה מנ אה

ר. אי בה תש ני מו של כםל, כש הנ ר מי א יותי צי מה הי יך לש רי ה הוא צה שה דג קש ה, בי לה עש מנ לש מו של ה, כש טה מנ ד לש עומי ן של כםהי ק, הנ חה צש יי

א נה ימש הי יהא מש עש רנ

מו הוא סוד כש ה. וש נורה מש סוד הנ בש נו  רש אנ י בי רי המ ש, ונ דה קש מי ית הנ בי רות בש ל יום ני כה ן בש כםהי ר הנ די סנ יש ה זו, של וה צש מי
יק לי דש הוא מנ ך  ר כה חנ אנ וש ה,  אשונה רי ן בה כםהי הנ םאש  ל ר ד ענ ה יורי חה שש ן מי מל של יון בש לש על אור הה הה שום של ה, מי לה עש מנ לש של
ן ל כי ענ גו'. וש יו וש לה יו עה להה ת אל חנ שש ן מי מל י של תוב כי כה גו', וש םאש וש ר ל הה טוב ענ ן הנ מל של תוב כנ כה רות, של ני ל הנ ת כה יר אל אי ומי
ם, יי עממנ חוד פנ יי ד אור הנ גל נל ם, כש יי עממנ ל יום פנ כה ם בש יק אותה לי דש הנ רות ולש ני ת הנ ר אל די סנ לש דו  בנ ן לש כםהי שות לנ ה רש נה תש ני

יך. רי כםל צה הנ ם, וש יי עממנ ל יום פנ כה ן בש בה רש קה

ים די דה צש ל הנ כה ה בש חה מש א שי צי מה הי ה ולש חה מש שי מםחנ בש שש ה, לי טה מנ ה ולש לה עש מנ כםל, לש רות בנ ני ים הנ ירי אי ן מש כםהי י הנ די ל יש ענ וש
רות ני ת הנ קנ לה דש ם הנ לו הי אי ים, וש די דה צש ל הנ כה ה בש חה מש יא שי צי מש הנ ן, לש כםהי י הנ די ל יש ה ענ לל י אי ני י שש רי המ רות, של ני ת הנ קנ לה דש הנ בש

ב. (עד כאן רעיא מהימנא). ח לי מנ שנ ת יש טםרל ן וקש מל נו של רש אנ י בי רי המ ת, ונ טםרל קש הנ וש

א בה י אנ בי גו'. רנ יו וש לה רםב אי קה רו הנ אי שש ם לי י אי ה? כי לה עש מנ תוב לש ה כה גו'. מנ יו וש לה ה אי רובה קש ה הנ תולה בש חםתו הנ אמ לנ וש
רוך דוש בה קה יד הנ תי דום? עה אל א מי ה בה י זל גו'. מי ה וש רה צש בה ים מי די גה מוץ בש דום חמ אל א מי ה בה י זל ח, (ישעיה סג) מי תנ פה
ין ל בי אי רה שש ת יי סל נל ת כש אל לו  גש הי וש לו,  יכה ת הי אל פו  רש שה וש יתו  ת בי אל יבו  רי חל הל דום, של ל אל ה ענ מה קה י נש די גש בי בםש  לש הוא לי
ים, מי ענ י הה רוגי המ ים מי אי לי ם מש עולה י הה רי הה ים מי רי הה ל הל כה או  צש מה יי ד של ים, ענ מי ת עולה מנ קש ם ני הל עמשות לה לנ וש ים,  מי ענ הה
ים, ני ע שה בנ ם של יי מנ שה עוף הנ ים, וש שי דה ר חר שה ים עה ני ם שש הל זונו מי ר יי בה יות הנ ל חנ כה ם, וש יהל לי ם עמ יי מנ שה ל עוף הנ כה םא לש ר קש לי וש
דום, ץ אל רל אל דול בש ח גה בנ טל ה וש רה צש בה ה' בש ח לנ בנ י זל תוב (שם לד) כי כה הו של ם. זל הל לה וול של ני ת הנ ץ אל רל אה בםל הה סש םא תי ל ד של ענ
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י. תי לש אה גש י אל בושנ לש ל מנ כה תוב (שם סג) וש כה הו של או. זל מש טנ ים יי בושי ם לש אותה ד של ענ

רםף שש ילו לי חי תש ם הי הי ם, וש יי לנ רושה ל יש םא ענ ב צש ם לי עולה י הה לוסי או אוכש ה יהצש נה מל מי שום של ה, מי רה צש בה ים מי די גה מוץ בש חמ
כםר ה' תוב (תהלים קלז) זש כה הו של סוד. זל יש י הנ ני בש ת אנ רו אל קש עה חומות, וש ת הנ ים אל סי רש הה דום מש י אל ני ל, ובש יכה הי ת הנ אל

ה. סוד בה יש ד הנ רו ענ רו עה ים עה רי אםמש גו', הה דום וש י אל ני בש לי

מו ר, כש בי שנ ה? מש ה צםעל ה זל רםב כםחו, מנ ה בש בםש. צםעל לש יד לי תי עה ה של מה קה נש י הנ בושי ם לש אותה בושו, בש לש דור בי ה הה זל
ח תנ ך? פה ל כה ה כה עמשל ינ ה של י הוא זל יהה, מי עש ישנ ל לי אי רה שש יי רו  מש גו'. אה וש לו  פש יי יך  תל חש ים תנ מי תוב (תהלים מה) ענ כה של
ה קה דה ב צש תוב בו (תהלים לג) אםהי כה , אותו של יענ הושי ב לש הוא רנ ה, אותו של קה דה צש ר בי בי דנ י מש ני ר, (ישעיה סג) אמ מנ אה וש

. יענ הושי ב לש הוא רנ ש, וש מה ה מנ קה דה הוא צש ט. וש פה שש ומי

תוב כה מו של ץ, כש רל אה פםל לה נש לי לות וש גה ר בנ פה עה ת לל בל יות שוכל הש ל לי אי רה שש ת יי סל נל כש לי מו  רש גה שום של ה? מי מה לה ך  ל כה כה וש
ם יהל לי ה עמ מה קה י נש בושי ש לש בנ לש רוך הוא יי דוש בה קה ך הנ שום כה ל. ומי אי רה שש ת יי תולנ יף קום בש םא תוסי ה ל לה פש (עמוס ה) נה

י. תי לש אה גש י אל בושנ לש ל מנ כה תוב וש כה ים, של רוגי המ רםב הנ ם בש א אותה מי טנ לש

ו, שה ל עי קו של לש ה חל ינה אי יש. של אי ה לש תה יש םא הה ר ל של יו אמ לה ה אי רובה קש ה הנ תולה בש חםתו הנ אמ לנ תוב וש כה ה? של מה ך לה ל כה כה וש
י בושי ם לש אותה א, בש מה טנ ה יי ה. לה דל יש שה ד אי יי ענ צנ יש יםדי תוב בו (בראשית כה) אי כה ל אותו של לו של גורה ה בש תה יש םא הה ל וש
ר, פה עה ת לל בל יא שוכל הי שום של ה, מי ילה בי שש א, בי מה טנ ה יי תוב בו לה כה ים, של מוני המ ם הנ ין אותה א בי מי טה הי יד לש תי עה ה, של מה קה נש
ים קי הוא אה יום הנ ך. ((עמוס ט) בנ א אורי י בה י כי י אורי תוב (ישעיה ס) קומי כה הו של ה. זל ים אותה קי הה ה לש הוא רוצל וש

ת). לל נםפל יד הנ וי ת דה כנ ת סג אל

יון, לש ן על מל א, אותו של לה ם? אל ענ טנ ה הנ "א, מה הי ה בש חג רש קש םא יי ר, ל מנ י אה י יוסי בי ם. רנ םאשה ר ה בש חה רש ה קה חג רש קש םא יי ל
ים ת יהמי ענ בש י שי תוב (ויקרא ח) כי כה ר, של מנ אל נל מו של ים כש יהמי ת הנ ענ בש ל שי ת כה ים אל לי שש מנ ש, של ת קםדל חנ שש ן מי מל הוא של של
ן כםהי ל הנ םאשו של ר שום של םאשו. מי ת ר ם אל גנ ם הוא פה ח, אי רנ קש ני נו וש מל ר מי יון הוסנ לש ן על מל ם, אותו של כל ת ילדש א אל לי מנ יש
ר. מנ אל ה נל י זל רי המ ל, ונ לה ם כש גה מו פש צש ענ אות בש רש הנ ה לש טה מנ לש ן של כםהי יך לנ רי םא צה ן ל ל כי ענ יון, וש לש ן על מל נו אותו של יון הי לש על הה

"א. הי תוב בש ך כה שום כה ומי

ר מנ אל ה נל ת, זל יבנ ת שי שוב ה' אל ים. בש מי חםלש כש ינו  יי יון הה ת צי יבנ ת שי שוב ה' אל ר, (תהלים קכו) בש מנ אה ח וש תנ פה
ים עי בש ל שי בל בה םאת לש ל י מש פי י לש תוב (ירמיה כט) כי כה ים, של ני ים שה עי בש א שי לה לות אל גה ר בנ או יותי צש מש םא ני ל ל, של בל לות בה גה בש
ים עי בש ייש שי ים, של רי בי חמ רו הנ עורש תש י הי רי א המ לה ים? אל מי חםלש ה כש ה זל ים, מנ מי חםלש ינו כש יי תוב הה כה ם. וש כל תש קםד אל פש ה אל נה שה

לום. חמ ים בנ ני שה

יון לש קום על ר, אותו מה אי בה תש י ני רי ים? המ יהמי ת הנ ענ בש י שי ם. מי כל ת ילדש א אל לי מנ ים יש ת יהמי ענ בש י שי תוב כי ה, כה אי םא רש וב
ת, בה שנ ית בש ני עמ תנ ב בש יושי י של ינו, מי ני ה. שה שובה א תש רה קש ני ים, וש ת יהמי ענ בש א שי רה קש ים ני רי חי אמ ת הה של ל שי ל כה ל של לה הוא כש של
כםל) יו (הנ לה ם עה ימו כגלה כי סש לו הי פי אמ ך, של לל מל י הנ ני ע פש בנ ם של ה הי נה ים שה עי בש שי ה, וש נה ים שה עי בש ל שי ינו של ר די זנ ים לו גש עי קורש
א רה קש ני ה, וש עה בש א שי רה קש ני ם, של ל כגלה ל של לה כש יום בנ אותו הנ ז בש חנ אה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ין. מה די ר הנ זנ ע אותו גש רה קש ע, ני רנ לש
ה ייש נה ים שה עי בש ן שי ל כי ענ וש ם.  כגלה ין בש די ר הנ זנ ע גש רנ קש ני וש ה,  שובה תש ר בי זנ חה וש ז,  חנ ם הוא אה כגלה בש ך  שום כה ה, ומי שובה תש

לום. חמ בנ

ל ל של לה הוא כש ה של עה בש םאשו, אותו שי ת ר ם אל גנ ם פה ים. אי ת יהמי ענ בש א שי רה קש ני ה, של עה בש שי ר בש טי ענ תש ן מי כםהי ן הנ מו כי כש
ם, םאשה ר ה בש חה רש ה קה חג רש קש לא יי רו של המ זש ן הג ל כי ענ יו. וש לה ה עה שורה ם של ל כגלה ה של שה דג ה קש ל אותה נו כה מל יחנ מי רי קש ם, מנ כגלה
יון לש הוא על ן אותו של כי ל של כםל, כה הנ ר מי מות יותי לי שש א בי צי מה הי יך לש רי ן צה כםהי ך הנ שום כה כםל. ומי הנ ים מי גומי או פש צש מה יי וש

ם. כגלה מי

"א הי ם, בש כגלה יון מי לש על הוא  דול, של גה ן  ה. כםהי יונה לש על "א  הי אן בש כה ה,  תונה חש "א תנ הי אן בש א, כה בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ים ת יהמי ענ בש תוב שי כה ת יהדו, של א אל לי גו'. ומי ת יהדו וש א אל לי ה ומי חה שש מי ן הנ מל םאשו של ל ר ק ענ ר יוצנ של תוב אמ כה ה, של יונה לש על
לו לש חנ םא יש ל יו, וש רה חמ תוב אנ כה ם, וש םאשה ר ה בש חה רש ה קה חג רש קש םא יי תוב ל כה ה, של תונה חש ה' תנ ר בש חי ן אנ ם. כםהי כל ת ילדש א אל לי מנ יש
ן מל של םאשו  ל ר ק ענ ר יוצנ של יו אמ חה אל דול מי גה ן הנ כםהי הנ תוב, וש כה ך  שום כה . ומי יהדוענ נו  ה הי זל ם הנ שי הנ ם. וש יהל להי ם אל שי
םא ל ש  דה קש מי ן הנ תוב ומי ה, כה לה עש מנ לש של מו  כש דוש  הוא קה שום של נו. ומי רש מנ אה של מו  ים, כש די גה בש ת הנ אל בםש  לש ה לי חה שש מי הנ

א. ייצי

י בי יםשש ה ולש הודה יש יש אי ה לש זל יום הנ הנ ים כש ני פה ת הנ נו בםשל לה ה וש קה דה צש ך ה' הנ ר, (דניאל ט) לש מנ אה ח וש תנ א פה בה י אנ בי רנ
תוך ה, ומי רה זה ה  י עמבודה די ים עובש מי ענ ל הה כה ם מי הל ה בה צה רנ תש הוא הי רוך  בה דוש  קה הנ ל של אי רה שש ם יי יהל רי שש ים. אנ לנ רושה יש
ל די תנ שש לו הי אי ה, כש תורה ל בנ די תנ שש מי י של ל מי כה דוש. של קה ך הנ לל מל ך הנ רל ת דל ת אל ענ דנ ת, לה מל ת אל ם תורנ הל ן לה תנ ם נה תה בה המ אנ
ה, תורה ק בנ סי ענ תש מי י של ך, מי שום כה יא. ומי הוא הי רוך  בה דוש  קה ל הנ של מו  שש ה  ה כגלה תורה הנ הוא, של רוך  בה דוש  קה בנ

רוך הוא. דוש בה קה הנ חוק מי ה, הוא רה תורה ן הנ ק מי חי רנ תש מי י של מו, ומי שש ק בי סי ענ תש מי

ה? קה דה צש י הנ ה. מי בורה גש הנ ה וש לה דג גש ה' הנ ך  ר (דברי הימים-א כט) לש מנ אל נל של מו  ה, כש קה דה צש ה' הנ ך  ה, לש אי םא רש ב
קום מה ים, הנ ני פה ת הנ בםשל נו  לה ים. וש אי צה מש ני ם ובו  כגלה ז בש הוא אוחי ים בו, וש חוזי ירות אמ אי מש ים הנ ני פה ל הנ כה קום של מה הנ
כםל. ת הנ חנ מש ים שי ני ל פה אור של כםל, וש אור הנ שוט, וש ת קש מל ה, אל קה דה נו. צש מל ים מי קי חמ רנ תש ירות מי אי מש ים הנ ני פה ל הנ כה של
ל חוק של נו רי מל ה מי קה חמ רנ תש ה, הי קה דה יא צש הי ת, של מל אל הה שום של ייש, מי בנ תש מי י של ת מי מל אל ל הה חוק של רי הה ה וש ת, בושה בםשל
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ירות. אי ים מש ני פה

יך רי םא צה ל כםל, וש הנ ר מי ה יותי חה מש שי ים, בש ני פה ת הנ רנ אה הל ים, בש ני פה י הנ יפי אות בי רה הי יך לש רי יון צה לש על ן הה כםהי ה, הנ אי םא רש ב
תוב כה ך. וש תש לה חמ ננ ך וש קש לש י חל ני תוב אמ יו כה לה עה קו, של לש י חל רי שש ה. אנ לה עש מנ לש מו של כםל כש א הנ לה ז, אל גל רם בות וש צש אות בו ענ רה הי לש
מו ל, כש לה מו כש צש גםם ענ פש םא יי ל בושו, של לש מו, בי צש ענ כםל, בש ם בנ לי אות שה רה הי יך לש רי ן צה ל כי ענ תו. וש לה חמ (דברים יח) ה' הוא ננ

שלניתשבהאיר.

תוב כה וש גו'.  וש ים  רי בה ילת דש לי ם עמ ה הוא שה ני הי וש ח, (שם כב)  תנ עון פה מש י שי בי ח. רנ קה יי יהה  תולל בש ה בי שה הוא אי וש
יהה או בי ת אה תולנ יא? בש ל הי אי רה שש ת יי תולנ י בש כי ל. וש אי רה שש ת יי תולנ ל בש ע ענ ם רה יא שי י הוצי גו', כי ף וש סל ה כל אה שו אםתו מי נש עה וש
רו םאמש י יך וש נל קי ך זש דש גי ינ יך וש בי ל אה אנ תוב (דברים לב) שש כה הו של אן? זל ל כה אי רה שש ת יי תולנ ה בש ה זל יא. מנ ה הי לה עש ת בנ תולנ בש
א צי םא תי ל , של יהה תולל בש ם בי גנ ך  ח, כה קה יי יהה  תולל בש ה בי שה הוא אי תוב וש ה, כה לה עש מנ לש מו של ד כש עומי ן של כםהי אן הנ ף כה ך. אנ לה

ר. אי בה תש י ני רי המ ה, ונ חוצה ם הנ ענ ה פנ רה צי ר חמ ענ שנ מי

א נה ימש הי יהא מש עש רנ

הו ה, זל תולה דול בש ן גה א כםהי שה יי ה זו של וה צש ר, מי מנ אה ן וש מה אל נל ה הנ רועל ח הה תנ ה. פה שה ח אי קנ יו יי מה ענ ה מי תולה ם בש י אי כי
ים יכי רי ה צש מה לה ה. וש שה ח אי קנ יו יי מה ענ ה מי תולה ם בש י אי ח כי קה םא יי ה ל לל ת אי ה אל נה ה זם לה לה חמ ה ונ רושה ה וגש נה מה לש תוב אנ כה של
י ני פש ן לי בה רש יב קה רי קש מנ ן של כםהי מו. וש גה עממו - פש ה. טה כה רה ל בש יא כוס של ה הי שה א אי לה ם? אל גה י פש לי ה בש תולה א בש לה א אל שה םא יי ל של
גופו, ם בש לי ים. שה ני כםהמ ים בש לי ים פוסש מומי ם, של גה י פש לי יו בש רה יבה אי ם בש לי ם, שה גה י פש לי ם בש לי ילה שה הש הוא יי של יך  רי ה', צה

ך. ין בה י ומום אי יהתי עש ה רנ פה ך יה ה (שיר ד) כגלה יים בה קנ תו, לש בה קי נש ם בי לי שה

ל ך של פל הי ם בנ הי ם, של לי גוף) שה יש (בש ם אי ך עי לל מל ם לנ תה חה נש ת מי לחנ אל שש ל לי אי רה שש ים יי יכי רי ה, וצש חה נש ן הוא מי בה רש קה של
ל גורה ה' וש ד לנ חה ל אל תוב (ויקרא טז) גורה כה ים לו דורון, של חי יו שולש גום הה י פה תי עי יש  ינד אי י בש רי המ ר, של חי אנ ד הה צנ הנ
ה בה קי נש ים בנ גומי ם פש ה הי רה ה זה עמבודה י הה תי ן רםב בה כי פון, וש צה ד הנ צנ ים מי גומי ם פש ים כגלה רי חי ים אמ להי אל ל. של אזי זה עמ ד לנ חה אל

כו'. ה וש גומה ית, פש ילי ה, לי בה רש ם, חה הל לה של

ין יהמי ד הנ צנ ת ה', מי כנ רש א בי לי ה, כוס מה רונה חמ ה הי"ו. ה' אנ דור זל סי הוא בש א, וש לי ן) הוא ו' מה מה אל נל ה הנ רועל (וש
ך נש קש מי ה הויהה בש " הוה ה ינ"ד יש ני תוב (שמות ט) הי כה הו של את הוי"ה, זל רי קש ה ני ינה כי שש ין, הנ הוא די ה של בורה גש ד הנ צנ ומי
י. רי זש על ם בש ה) הי ירה בי גש הנ ה (וש ירה בי גש י הנ לי עמ בנ י של קי לש י חל רי שש ר: אנ מנ אה יו, וש נה פה ח לש טנ תנ שש הי ן וש מה אל נל ה הנ ם רועל ה. קה דל שה ר בנ של אמ

(עד כאן רעיא מהימנא).

ר, מנ אה עון וש מש י שי בי ח רנ תנ יהה. פה קי זש י חי בי רנ י וש י יוסי בי רנ ה וש הודה י יש בי מו רנ יו עי הה ך, וש רל דל ך בנ יהה הולי עון הה מש י שי בי רנ
י אי רש ם יי ים, אותה יקי די צנ ם הנ לו הי יו - אי אה ירי ן לי תנ ף נה רל יתו. טל רי ם בש עולה כםר לש זש יו יי אה ירי ן לי תנ ף נה רל (תהלים קיא) טל
א יש יהרי י אי רי שש תוב (שם קיב) אנ יו כה לה עה ך, וש לל מל ית הנ י בי שי נש אנ א מי רה קש נו ני מל א מי יהרי י של ל מי כה רוך הוא. של דוש בה קה הנ

ת ה'. אל

אן כה ה. מי יתה בי ף לש רל ן טל תי תי ה ונ לה יש עוד לנ ם בש קה תה תוב, (משלי לא) ונ כה מו של א כש לה יו? אל אה ירי ן לי תנ ף נה רל טל הו  מנ
ין קי תש הנ ת לש רל עורל תש ל מי אי רה שש ת יי סל נל כש ה של עה שה ה, בש לה יש לנ צות הנ חמ ם בנ קה ה, וש לה יש לנ ה בנ תורה ק בנ עוסי ם של דה ל אה כה נו, של דש מנ לה
הו ת. זל יי בנ י הנ קוני ם תי אותה ל יום מי כה ים לו  ני נותש ך, וש לל מל ית הנ בי א מי רה קש ה ני זל ה, וש מה ף עי תי תנ שש ה מי - זל ך  לל מל ת לנ יי בנ
ים אי רה קש ני ה  לה יש לנ ה בנ מה ים עי פי תש תנ שש מי ם של ל אותה ה? כה יתה ה בי י זל . מי יהה עמרםתל ננ חםק לש וש ה  יתה בי ף לש רל ן טל תי תי תוב ונ כה של

יו. אה ירי ן לי תנ ף נה רל ך, טל שום כה ה. ומי יתה י בי ני ה, בש יתה בי

יא בי ק תה חה רש מל תוב (משלי לא) מי כה יון, של לש חוק על קום רה מה ת מי לל יא נוטל הי ש, של מה ף מנ רל ף? טל רל ה טל ה זל מנ
ן בוני תש מי י של יתו. מי רי ם בש עולה כםר לש זש תוב (תהלים קיא) יי כה , של יחנ תוב מוכי כה ה? סוף הנ זל ף הנ רל טל ה לנ י זוכל ה. ומי מה חש לנ
רוך הוא, בה דוש  קה לנ לו  יון ייש  לש ד על חה יק אל די צנ א של לה םא עוד, אל ל ה. וש לה יש לנ בנ ה  מה ף עי תי תנ שש הי ה לש תורה ל) בנ די תנ שש מי (של

ץ. רל שו אה ירש ם יי עולה ים לש יקי די תוב (ישעיה ס) צנ כה ל, של אי רה שש ת יי סל נל ת כש ם אל יהל ני ים שש שי יורש מו, וש ף עי תי תנ שש הוא מי וש

םא ה, ל לה טה בנ ע לש רנ יא זל מוצי י של ל מי ה, כה אי םא רש שו. ב דש קנ י ה' מש ני י אמ יו כי מה ענ עו בש רש ל זנ לי חנ םא יש ל ר, וש מנ אה ח וש תנ עוד פה
י ה מי ע. זל רה ך  גגרש םא יש ה ל תה ע אה שנ ץ רל פי ל חה םא אי י ל תוב (תהלים ה) כי כה ע, של א רה רה קש ני ה, וש ינה כי י שש ני אות פש רש ה לי זוכל
ת, רל בל ענ תש ה מי ינה אי ה של שה אי יא אותו בש מוצי ר של םאמנ ם ת אי ה. וש רה שי ה כש ינה אי ת של רל חל ה אנ שה אי יהדו, או בש יא אותו בש מוצי של

נו. רש מנ אה מו של א כש לה םא. אל ם? ל ך גנ כה

י לי כש ע בי רנ יא זל מוצי י של עו. מי רש גםם זנ פש םא יי ל ר, של שי י כה לי ין לו כש מי זש ינ רוך הוא של דוש בה קה הנ ם מי דה ש אה קי בנ ן יש ל כי ענ וש
מו ה כש טה מנ ד לש עומי ן של כםהי ך - בש ם כה דה י אה ני ר בש אה שש ה בי עו. ומנ רש ת זנ ם אל פוגי י של מי עו. אוי לש רש ת זנ ם אל ר, פוגי שי םא כה ל של

ה. מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ ה ענ יונה לש ה על שה דג קש ה בי לה עש מנ לש של

תוב כה ח, וש קה םא יי ה ל לל ת אי ה אל נה ה זם לה לה חמ ה ונ רושה ה וגש נה מה לש ה, אנ לה עש מנ תוב לש י כה רי המ יו? של מה ענ ה בש ה זל יו, מנ מה ענ בש
ל ענ יו, וש מה ענ ם בש גה יו, פש מה ענ לון בש ה קה ר זל בה א דה לה יו? אל מה ענ ה בש ה זל יות, מנ הש יך לי רי יהה צה ם הה הל יו. בה מה ענ עו בש רש ל זנ לי חנ םא יש ל וש
ה ה זל שו, מנ דש קנ י ה' מש ני י אמ ה. כי לה עש מנ לש מו של כםל כש אי, הנ דנ יו ונ מה ענ ה, מי שה ח אי קנ יו יי מה ענ ה מי תולה ם בש י אי תוב, כי ן כה כי
ם. גה פש א בו  צי מה םא יי ל וש עו  רש גםם זנ פש יי םא  ל ך  שום כה ל יום, ומי כה בש אותו  ש  די קנ מש של י הוא אותו  ני א אמ לה שו? אל דש קנ מש
י די ל יש ש ענ מי תנ שש דוש יי קה כםל, של דוש בנ א קה צי מה יי ש אותו, וש די קנ ה לש י רוצל ני אמ שו, של דש קנ י ה' מש ני י אמ רי המ ה) של שום זל (ומי
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קהדוש.

דוש קה הנ שום של ש, ומי מי שנ א לש בה של כש דוש  א קה צי מה יי ן, וש כםהי י הנ די ל יש ענ ש  מי תנ שש רוך הוא יי בה דוש  קה ה, הנ אי םא רש ב
י הוא? תו, ומי רה הר טה ש בש די קנ תש הי הור, של י טה די ל יש ש ענ מי תנ שש ן יי כםהי דוש, הנ הוא קה ן של כםהי י הנ די ל יש ש ענ מי תנ שש רוך הוא יי בה
רוך דוש בה קה ת הנ ש אל מי שנ ה לש שה דג קש או בי צש מה ם יי כגלה י של די ר, כש חי דוש אנ י קה די ל יש ש ענ מי תנ שש ר יי חי ן) אנ ם (כםהי דה י. אה וי ה לי זל
ים מי ענ ן הה ם מי כל תש ל אל די בש אנ תוב (ויקרא כ) וה ם כה יהל לי עמ א, של בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ל בה אי רה שש ם יי יהל רי שש הוא. אנ
(שם) תוב  כה של הו  זל הוא,  רוך  בה דוש  קה הנ ת  אל ש  מי שנ לש ה  שה דג קש בי ל  אי רה שש יי ם  הי ים  רושי פש ה  מה כנ י.  לי יות  הש לי

ם. יכל להי י ה' אל ני י אמ ים כי דםשי ם קש יתל יי הש ם וי תל שש די קנ תש הי וש

ם יהל רי שש ינו, אנ ני ך שה ה - כה שועה יש ה' הנ ה. לנ לה ך סל תל כה רש ך בי מל ל ענ ה ענ שועה יש ה' הנ ר, (תהלים ג) לנ מנ אה ח וש תנ עוד פה
ל או אי רה שש יי ה - לש לה אג גש י הנ מי לות, לש גה הנ ל מי אי רה שש יי או  ייצש של ם. כש הל מה ה עי תה לש ה גה ינה כי לו, שש גה קום של ל מה כה לש ל, של אי רה שש יי
ך תל כה רש בי ך  מש ל ענ י? ענ תנ אי. מה דנ ה ונ שועה יש ה' הנ אן - לנ כה ים, וש תובי ה כש מה כנ בש שוהה  רש י פי רי א המ לה רוך הוא? אל בה דוש  קה לנ
י זנ ם, אמ הל יב לה יטי הי לות ולש גה ן הנ ם מי יא אותה הוצי ל לש אי רה שש ל יי כות ענ רה בש יחנ בי גי רוך הוא ינשש דוש בה קה הנ ה של עה שה ה. בש לה סל
תוב, (דברים ד) כה הו של לות. זל גה ן הנ ל מי אי רה שש ם יי רוך הוא יהשוב עי דוש בה קה הנ ינו של ני ן שה ל כי ענ אי. וש דנ ה ונ שועה יש ה' הנ - לנ

ך. מל חמ רי ך וש בותש ת שש יך אל להל ב ה' אל שה וש

םא גום ל הוא פה י של גום, ומי הוא פה שום של ר, מי מנ ק אה חה צש י יי בי ילה בו מום. רנ הש ר יי של ם אמ דםרםתה לש עמך  רש זנ יש מי אי
ן כי ל של יו, כה לה יד עה עי ם מי גה פש אותו הנ ה, וש מונה ין בו אל גום אי א פה צה מש ני ם של דה אה , של שוהה רש י פי רי המ ש. ונ קםדל ש בנ מי שנ אוי לש רה

. שוהה רש י פי רי המ כםל, ונ הנ ר מי ה, יותי מונה אל ל הה ענ ם, בנ לי א שה צי מה הי יך לש רי צה ן, של כםהי

ה צה עי ל ייש  יכה הי בנ עות של מה דש ת הנ יגנ לי זש ר, לי יהה אומי הוא הה יו, וש מי ית חה ל בי ל של יכה הי ב בנ יהה יושי ר הה זה עה לש י אל בי רנ
ן. מה אל םא נל ל גום וש ר, הוא פה מנ ה. אה ת זל ל אל אנ שש יו, ני מי ר חה מנ ת. אה חנ ן אנ יי ענ גום בש ד פה חה אל יש  ר אי בנ עה ך  ין כה םא. בי צ מש לי
מו ק, עי תי נה ם יי ל אי בה יר, אמ שי עה ר, הל מנ ם? אה עולה בה ר של שה אג מש יהו הנ ר לו, מי מנ לו אותו. אה אמ שה או וש ל אותו. בה אנ שש ר, ני מנ אה
ין בו אי ע של מה שש יו ני רה בה דש ר, מי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ם) אה כגלה י מי ני מו אמ ה, עי ל זל ק, אוי ענ תי נה ם יי ל אי בה יר, אמ שי עה ם. (הל כגלה י מי ני אמ
י רי המ ב, של רה קש םא יי ר בו מום ל של יש אמ ל אי ר, כה מנ רוך הוא אה דוש בה קה ה, הנ אי םא רש ה הוא. ב מונה ן אל םא בל ל ה, וש מונה אל

גום. קום פה מה ה בש ה שורה ינה ה אי לה עש מנ לש ה של שה דג קש הנ

ה, יא תורה י הי ה, מי עודה תש לי ה וש תורה ה. לש זל ר הנ בה דה רו כנ םאמש םא י ם ל ה אי עודה תש לי ה וש תורה ר, (ישעיה ח) לש מנ אה ח וש תנ פה
ה ה שורה ינה ה אי ל פל ענ בש ה של ה. תורה ל פל ענ בש ה של ה - זו תורה עודה ב. תש תה כש בי ה של ה - זו תורה א תורה לה ה? אל עודה יא תש י הי ומי
ה ה - זו תורה עודה י. צור תש דה מג לי ה בש תום תורה ה חמ עודה תוב צור תש ית. כה ני בש ב ני תה כש בי ה של תורה י מי רי המ גום, של קום פה מה בש
יות הש ה, לי לה עש מנ לש ה) של מונה אל ר הה של ים (קל יי חנ ר הנ של ר קל שה קש ה ני עודה תש ים, ובי יי חנ רור הנ ר צש רה צש ם ני שה שום של ה, מי ל פל ענ בש של

ד. חה כםל אל הנ

תוב, כה של הו  זל מות.  עולה ל הה כה ים בש כי רה דש דות הנ רה פש ני ם  שה ומי ים,  ילי בי שש הנ וש ים  כי רה דש דות הנ רה פש ני ה  טה מנ לש ם  שה ומי
ים. אשי ה רה עה בה רש אנ יהה לש הה ד וש רי פה ם יי שה (בראשית ב) ומי

מו ים, כש יאי בי נש לו הנ י, אי דה מג לי קום? בש ה מה יזל אי ב, בש תה כש בי ה של יא תורה הי ה, של תורה ל הנ ה של ימה תי ה, חמ תום תורה חמ
ת א אל רה קש יי י ונ אלי מה שש מוד הנ ענ ת הה ם אל יהקל ין ונ כי מו יה ת שש א אל רה קש יי י ונ ני מה יש מוד הנ ענ ת הה ם אל יהקל ר (מלכים-א ז) ונ מנ אל נל של
הו אורות, זל ת הה של שי גוף, לש יום לנ קי ים בש די ה עומש לל אי ים. וש ני מה אל נל ים הנ יאי בי נש ים לנ כי רה דש דות הנ רה פש ם ני שה ז. ומי מו בםענ שש
א לה אל כםל  הנ ל  ה של שה דג קש ה  םא שורה ל וש מות,  לי שש א בי לה ד אל םא עומי ל כםל  הנ וש ש.  י שי מודי יו ענ (שיר ח) שוקה תוב  כה של
ת סל נל את כש רי קש ן ני כי לה קום. וש מה ם הנ גה פש םא ני ד, ל חה כםל הוא אל ם, הנ לי כםל הוא שה ה, הנ ם זל ה עי ים זל רי בש חנ תש מי של מות, כש לי שש בי

ם סוכו. לי שה י בש הי יש ם, (תהלים עו) ונ לי ך שה לל ק מל דל י צל כי לש ר (בראשית יד) ומנ מנ אל נל מו של ם, כש לי ל שה אי רה שש יי

ן בה רש קה ן הנ מו כי ב. כש רה קש םא יי ר בו מום ל של יש אמ ל אי ן כה ל כי ענ ם. וש לי קום שה מה א בש לה כםל אל ה הנ םא שורל ך ל שום כה ומי
םא רוך הוא ל דוש בה קה י הנ רי ר, המ םאמנ ם ת אי ם. וש כל ילה לה הש צון יי רה םא לש י ל תוב כי כה ם? של ענ טנ ה הנ ב. מה רי קה תש םא יי בו מום ל של
ם לי ה הוא שה זל קום הנ מה . הנ ל רוחנ פנ א ושש כה ת דנ אל תוב (ישעיה נז) וש כה בור, של י שה לי כש בור, בי קום שה מה א בש לה ה אל שורל
כםל, אות הנ ת גי יו אל לה רות עה שש הנ מו לש צש יך ענ מי נש מנ שום של ) מי ל רוחנ פנ א ושש כה ת דנ אל תוב (ישעיה נז) וש כה כםל, (של הנ ר מי יותי
י . מי ל רוחנ פנ א ושש כה ת דנ אל א וש לה , אל רוענ שה רום וש חה בור וש שה ר וש וי ת עי אל תוב, וש םא כה ל ל בה ם. אמ לי הו שה זל ה, וש לה עש מנ לש אות של גי הנ

ף אותו. רוך הוא זוקי דוש בה קה מו, הנ צש יך ענ מי נש מנ של

ל ענ גום, וש ה פה אל םא יירה ל כםל, וש הנ ר מי ם יותי לי יות שה הש יך לי רי ה צה לה עש מנ לש מו של ה כש טה מנ ד לש עומי ן של כםהי ך, הנ שום כה ומי
ילה בו מום. הש ר יי של ם אמ דםרםתה עמך לש רש זנ יש מי תוב אי כה ים, של ני כםהמ ת הנ יר אל הי זש ן הי כי

דוש קה י הנ כי ע. וש ין רה ה אי חםלל חנ וש סי ישו פי גי י תנ כי ע וש ין רה בםחנ אי זש ר לי וי שון עי גי י תנ כי ר, (מלאכי א) וש מנ אה ח וש תנ עוד פה
ים ני מנ יו מש ים הה יהמי ם הנ אותה ל בש אי רה שש יי , של יחנ תוב מוכי כה א סוף הנ לה ך טוב הוא! אל ם כה ע? אי ין רה ר אי רוך הוא אומי בה
ה או רוך הוא זל דוש בה קה ת לנ פנ כש ה אי ים: מה רי אומש ש, וש דה קש מי ל הנ ש ענ מי שנ חנ ולש בי זש מי י הנ בי ל גנ ים ענ י מומי לי עמ ים בנ ני כםהמ
ר: מנ אה ים.  רי אומש יו  הה ר של בה דה ם אותו  הל לה יב  שי הוא הי רוך  בה דוש  קה הנ וש ע.  רה ין  אי ים  רי אומש של יו  הה ם  הי וש ר.  חי אנ

רוך הוא. דוש בה קה ת לו לנ פנ כש ה אי ע, מה ין רה י אי תי עמבודה ים לנ י מומי לי עמ ים בנ יבי רי קש מנ של ים כש רי ם אומש תל ל, אנ אי רה שש יי

ם לי שנ צו לש רש ם תי ם, אי כל ם מי דה יך. אה נל א פה שה יי ך או המ צש רש יי ך המ תל חה פל א לש הו נה יבי רי קש תוב? הנ ה כה סוק מנ פה סוף הנ בש
דורון?! אותו הנ יך בש נל א פה שה יי ך או המ צש רש יי םא?! המ ם או ל גה ם פש ים לו עי חי ם שולש תל יו דורון, אנ נה פה יב לש רי קש הנ ך ולש לל מל לנ
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ב, לל כל ר לנ סה מש ם ני כל לה דורון של י הנ רי יב דורון, המ רי קש הנ גום לש ם פה דה י אה ננ פה ים לש יבי רי קש ם מנ תל אנ של ן כש כי ל של כה וש ן  כי ל של כה
ב. רה קש םא יי ר בו מום ל של יש אמ ל אי ן כה ל כי ענ ה. וש מונה אל גום הוא בה כםל, פה הנ גום הוא מי גום, פה הוא פה ם של דה אי אה דנ ונ של

יו הש םא יי י ל רי המ כםל, של ים בנ מי לי או שש צש מה יי של ל וש אי רה שש ם יי ים עי לי שש הנ רוך הוא לש דוש בה קה יד הנ תי י, עה י יוסי בי ר רנ מנ אה
קון ם תי הי ם של דה ל אה בושו של ולש לו  לה ים הנ לי כי הנ מו  ם, כש ל עולה קונו של יו תי הש יי שום של ים, מי י מומי לי עמ ל בנ לה ם כש הל בה

בוש. מו לש בו כש ינצש תש יי תוב (איוב לח) ונ כה הו של גוף. זל הנ

ים רי גש סו, חי נש כש ים ני ים או סומי רי גש ך יהקומו, חי סו כה נש כש ני מו של ר, כש פה עה הל רו מי עורש תש יי של ה, כש אי םא רש ר) ב חי ר אנ בה (דה
א פי רנ רוך הוא יש בה דוש  קה הנ ך  ר כה חנ אנ ר. וש עורי תש הי ר הוא של חי אנ רו של םאמש םא י ל בוש. של אותו לש ים - יהקומו, בש סומי וש
ד חה ילה ה' אל הש הוא יי יום הנ ז - (זכריה יד) בנ כםל, אה ם בנ לי ם שה עולה ילה הה הש ז יי אה יו, וש נה פה ים לש מי לי שש או  צש מה יי ם וש אותה

ד. חה מו אל ושש

ך תש קה דש ח, (תהלים לו) צי תנ י פה י יוסי בי גו'. רנ וש מו  ת אי חנ ים תנ ת יהמי ענ בש יהה שי הה ד וש לי וה י יי ז כי ב או עי של שור או כל
ק דל ה, צל אי םא רש ל ב בה ן בו, אמ בוני תש הי ה ייש לש זל סוק הנ פה יענ ה'. בנ ה תושי מה הי ם ובש דה ה אה בה הום רנ יך תש טל פה שש ל מי י אי רי רש הנ כש
שום ך. ומי מון זנ סש רש פנ י אמ רי ים הה אי רה קש ני ים של דושי ים קש יוני לש ים על רי ם הה מו אותה ל - כש י אי רי רש הנ יון. כש לש דוש על ר קה תל - כל
יך טל פה שש ים. מי מי חמ ין רנ די אותו הנ ין בש אי כםל, של ד לנ חה ל אל קה שש מי בש יהה  ינל ל די ה, כה לה עש מנ ם לש הל ר בה שי קנ תש הי ה לש יא עולה הי של
ין ה די עושל ם, וש עולה ל הה ס ענ חה מות, וש ן עולה קי תנ ה לש גה רש דנ ה הנ אותה ה לש טה מנ ד לש ים יורי מי חמ הוא רנ ט של פה שש ה - מי בה הום רנ תש

ם. עולה ת הה ם אל שי בנ ים לש מי חמ רנ בש

י , מי שוהה רש י פי רי ה, המ מה הי ם ובש דה ד. אה חה ל אל קה שש מי כםל בש יענ ה'. לנ ה תושי מה הי ם ובש דה ים - אה מי חמ הוא רנ שום של ומי
ם - (בראשית יז) דה ד הוא. אה חה ה אל מה הי ין בש די ם וש דה ין אה ה - די מה הי ם ובש דה ה. אה מה הי בש מו כנ צש ת ענ ם אל שה ם וש דה הוא אה של
ה צל ה יירה אה לש הה י וה יני מי שש יום הנ מו ומי ת אי חנ ים תנ ת יהמי ענ בש יהה שי הה ה - וש מה הי ר. בש כה ל זה ם כה כל מול לה ים יי ת יהמי ננ מם ן שש ובל

. שוהה רש י פי רי המ ת, ונ חנ ת אנ בה ם שנ יהל לי עמבםר עמ תנ י של די ה', כש ה לנ של ן אי בנ רש קה לש

םא פו. ב טה ם נה יי מנ ם שה ה גנ שה עה ץ רה רל דום אל ה אל די שש ך מי דש עש צנ יר בש עי שי ך מי אתש צי ח, (שופטים ה) ה' בש תנ יהיא פה י חי בי רנ
ים בו קי בה דש ם ני הי ם, וש הל ה בה צה רנ תש הוא הי רוך  בה דוש  קה הנ א, של בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ל בה אי רה שש ם יי יהל רי שש ה, אנ אי רש
תוב (ירמיה ב) כה ש, של את קםדל רי קש ני ה של יונה לש ה על גה רש דנ ם לש ה אותה עללה הל ד של ן ענ כי דוש. וש ם קה ים, ענ דושי ים קש אי רה קש ני וש
ים שומי מו ורש שש ים בי קי בה דש ים ני ה יהמי מונה שש ל מי אי רה שש י יי רי המ נו, של רש אנ בי מו של תםה. כש בואה ית תש אשי ה' רי ל לנ אי רה שש ש יי קםדל
ים כי םא הולש ל ים בו וש קי בה דש םא ני ים ל מי עממה הה ץ. וש רל אה ד בה חה ל גוי אל אי רה שש יי ך כש מש ענ י כש ר ומי מנ אל נל מו של לו, כש ם של הי מו וש שש בי

דוש. ינו קה אי ר של חי אנ ד הה צנ ים לנ קי בה דש ם ני הי ד של ם, ענ הל ר מי דה עש דוש נל קה ם הנ רםשל הה יו, וש גותה הה נש הנ בש

ם: הל ר לה מנ ו. אה שה י עי ני בש ה לי ין אותה מי זש ל, הי אי רה שש יי ה לש ת תורה תי רוך הוא לה דוש בה קה ה הנ צה רה ה של עה שה ה, בש אי םא רש וב
ה רה מש ה. אה בה הום רנ ב תש קל נל ס לש ני כה הי ה לש תה צש רה ה, וש דושה קש ץ הנ רל אה ה הה זה גש ה רה עה ה שה אותה ה? בש ל תורה בי קנ ם לש תל ים אנ רוצי
יו נה פה לש נו  מש דנ זש יי ם,  עולה א הה רה בש ני ם של רל ים טל ני ם שה יי פנ לש ם) אנ עולה ל הה (של ה  חה מש שי י הנ עמשועי ם, שנ עולה בון הה יו: רי נה פה לש

ך?! יתש רי בש ים בי שומי ם רש ינה אי ים של לי י) עמרי ני פש ן לי מי דנ זש נו תוך) (יי מש דנ זש (יי

ן מי דנ זש תי םא  ל ה  תורה ית הנ רי ובש ם,  מותה מות כש ף אג לל אל דו  םאבש י א,  סי א כי סי הוא: כי רוך  בה דוש  קה הנ ה  ר לה מנ אה
ה נה תש םא ני ה ל תורה הנ שום של אי מי דנ ה. ונ שה עה ץ רה רל דום אל ה אל די שש ך מי דש עש צנ יר בש עי שי ך מי אתש צי תוב ה' בש כה הו של ם. זל יהל ני פש לי
ר קי שנ מול, מש םא ני ל י של מי ה לש ד תורה מי לנ מש י של ש. ומי ית קםדל רי בש ייש בו  י של מי א לש לה ה) אל דושה ית קש רי יא בש הי שום של (מי
קום מה ה לנ נה תש ה ני תורה הנ ל, של אי רה שש ת יי סל נל יק וכש די ל צנ ית של רי בש ר בנ קי שנ ה, ומש תורה ית הנ רי בש ר בי קי שנ יתות - מש רי י בש תי שש בי

ר. חי אנ םא לש ל ה, וש זל הנ

ר קי שנ מש ים,  יאי בי נש בנ ר  קי שנ מש ה,  תורה בנ ר  קי שנ מש  - ים  יוני לש על קומות  מש ה  לשה שש בי ר  קי שנ מש ר,  מנ אה א  בה אנ י  בי רנ
ל כה תוב (ישעיה נד) וש כה ים, של יאי בי נש ר בנ קי שנ גו'. מש ה וש תורה םאת הנ ז תוב (דברים ד) וש כה ה, של תורה ר בנ קי שנ ים. מש תובי כש בנ
ר קי שנ ר. מש חי םא אנ ל וש ם  י, הי דה מג לי ה בש תום תורה תוב (שם ח) חמ כה וש ר,  חי םא אנ ל וש י ה'  מודי ם לי י ה'. הי מודי לי ך  יי ננ בה
ים יודו יקי די ך צנ תוב (שם קמ) אנ כה ל, וש אי רה שש יי ם בש ה שה תורה עמקםב וש ינ דות בש ם עי יהקל תוב (תהלים עח) ונ כה ים, של תובי כש בנ
מו שש םא יודו לי ם, ל הל לה ית של רי בש ס לנ ננ כש םא ני ל מול וש םא ני ל י של מי ל. של אי רה שש ת יי סל נל יק וכש די ה צנ ים? זל יקי די צנ י הנ ך. מי מל שש לי
ה ת תורה תי לה י  יננ סי ר  הנ ל  ענ הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ה  לה גנ תש הי של ן  יוה כי יהיא,  חי י  בי רנ ר  מנ אה ה.  תורה הנ יא  הי של דוש,  קה הנ

ה. טה קה שה ה וש אה ץ יהרש רל תוב (שם עו) אל כה הו של ה. זל נוחה מש ה לי בה שה ץ וש רל אה ה הה כה כש ל, שה אי רה שש יי לש

( יו (רוחנ לה ת עה רל עורל תש מול, מי ני ן של יוה מול. כי ני ד של ה ענ לה עש מנ לש כםחנ של יו הנ לה ה עה נה מנ תש םא הי ד ל נולנ ם של דה ה, אה אי םא רש ב
ה עושל ה וש ה. זוכל רה תי רות יש עורש תש יו הי לה ת עה רל עורל תש ה - מי תורה ק בנ סי ענ תש הי ה לש ה. זוכל לה עש ל מנ ל רוחנ של רות של עורש תש הי
ת ם אל ד אותה מי לנ ים ומש ני יד בה ה ומולי א - זוכל נושי ה וש ה. זוכל רה תי רות יש עורש תש יו הי לה ת עה רל עורל תש ה, מי תורה וות הנ צש מי

כםל. ם בנ לי ם, שה לי ם שה דה ז הוא אה י אה רי דוש, המ קה ך הנ לל מל י הנ כי רש דנ

ה, דה נולש ה של עה ה שה אותה ה בש ה ייש לה סופה ה בש ייש לה ה, אותו כםחנ של דה נולש ה של עה ה שה אותה ה, בש דה נולש ה של מה הי ל בש בה אמ
ר, מנ אל םא נל י ל די גש יר או  עי ה או שה לל ל או טה גל ד. עי לי וה י יי ז כי ב או עי של תוב, שור או כל ך כה שום כה . ומי יהה לל ה עה נה מנ תש הי וש

ד. נולנ ה של עה שה סוף - ייש לו בש ייש לו לנ ז. אותו של ב או עי של א שור או כל לה אל

יו לה ה עה רל שש תי של יים בו? כש קנ תש ה יי מל יים בו. ובנ קנ תש ב בו אותו כםחנ ומי ינשי י לש די מו, כש ת אי חנ ים תנ ת יהמי ענ בש יהה שי הה וש
תוב , כה כםחנ הנ אותו  יים בו  קנ תש יי ר של חנ אנ מו) וש ת אי מנ זגהמ מי ש  ינבי תש יי עוד, של יים. (וש קנ תש םא יי םא - ל ם ל אי ת, וש חנ ת אנ בה שנ
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יו. לה ה עה רה בש עה ת של חנ ת אנ בה ל שנ יום של קי ה', בש ה לנ של ן אי בנ רש קה ה לש צל יירה

מול, ני ר של חנ לו. אנ כםחנ של הנ ה וש זל ם הנ עולה ל הה רות של עורש תש ת בו הי ילמל קנ תש ת מי חנ ת אנ בה ל שנ יום של קי ם, בש דה ן אה ובל
דוש, קה ם  רםשל בש ה אותו  רואה וש יו  לה עה ת  רל עובל ל  אי רה שש יי ת  סל נל וכש ה,  יונה לש על רוחנ  ל  של רות  עורש תש הי יו  לה עה ת  רל עורל תש מי
ך אי רש אל ך וה יי לנ עלבםר עה אל ר (יחזקאל טז) וה מנ אל נל מו של דוש, כש ם קה ל אותו עולה רוחנ של יו הה לה ה עה שורה יו וש לה ת עה רל עורל תש ומי

ם. יי ננ שש ך - בי יי מה דה גו'. בש ך וש יי מה דה ת בש סל בוסל תש מי

תוב י כה זנ ה, אמ ילה ם מי דנ וש ח  סנ ם פל ם דנ יהל יני צוי בי מה יו  הה ם, של יי רנ צש מי ל מי אי רה שש יי או  יהצש של ם כש ר, שה םאמנ ם ת אי וש
ת סל נל ל כש ה של ילה ל מי ד של חה ה. אל יעה רי ל פש ד של חה אל ה וש ילה ל מי ד של חה ם - אל יי ננ א שש לה ך? אל יי מנ דה ה בש ה זל אן מנ י, כה יי ך חמ יי מנ דה בש
ם עולה ל הה יום של קי ם בנ ילה בי שש ד בי ם עומי דה אה ים של מי י דה ני לו שש אי ם. וש סוד עולה יק יש די צנ ה בש יעה רי ל פש ד של חה אל ל, וש אי רה שש יי

י. יי ך חמ יי מנ דה תוב בש כה הו של א. זל בה הנ

ל. אי רה שש ת יי סל נל יו - זו כש אה ירי ם. סוד ה' לי יעה הודי יתו לש רי יו ובש אה ירי ר, (תהלים כה) סוד ה' לי מנ עון אה מש י שי בי רנ
ד. חה ר אל של קל ם, בש סוד עולה יק יש די ה צנ ם - זל יעה הודי יתו לש רי ובש

ם מותה לי ע, שש צנ מש א"ו אל כםל, וה ל הנ ה של יונה לש כםל. י' על ית הנ אשי כםל. י' רי ל הנ מות של לי שש יות, הנ לש אותי יו"ד, שה
ה, נה טנ זו קש אות הנ ים. הה יי חנ רור הנ ן, צש גה "ת, הנ לל ה. דה מונה אל לויהה הה רוחות, בו תש ל הה ת כה יר אל עמבי ים, מנ די דה צש ל הנ ל כה של

כםל. ל הנ מות של לי שש

ך ר כה חנ ת) אנ בל ה (יושל בה יו. שה ילותה ם חי ך עי לל מו מל את כש את, יוצי יוצי של ים. כש די דה צש ל הנ ל כה ה של תומה זו סש אות הנ הה
.( חנ א ופותי יוצי ענ וש . (שופי חנ ר ופותי א, סוגי ה יוצי ר, בה בה דה ר הנ תה סש ה ני ה, בה דה בנ י' לש

יו"ד, יא  ה. א' הי דועה יש י  רי "א ה', המ ר, הי אי בה תש ני י  רי המ ונ ה.  טה מנ ולש ה  לה עש מנ לש כםל,  ל הנ מות של לי שש (זו) הנ "א  הי
י רי המ א), ונ א' הי י א' (של בי ל גנ ) בו ו' ענ שוהה רש י פי רי המ יו"ד, ונ תומות (בש סש םאש, של ר ן בה הי יות של לש אותי ל שה מות של לי שש
ה). טה ה (ומנ לה עש ל מנ מות של לי דוש, הוא שש קה ם הנ שי מות הנ לי ד, שש חה ר אל בה כםל הוא דה הנ ), וש שוהה רש י פי רי המ י', ונ שוהה (בש רש פי

יו. רותה טש ענ ת בש רל טל ענ תש יא מי הי ן של מנ זש ת א', בי לל "א נוטל ים הי מי עה פש ך לי שום כה מי

מות לי ר שש אי בה תש י ני רי ם. יו"ד המ שי ל הנ ל כה מות של לי שש ית הנ אי רש דוש ני קה ם הנ שי ל הנ אות של ל אות וה כה ה, בש אי םא רש ב
כו') ה"י יא וש ן (זו א' הי יוקנ דש ר בי אי בה תש י ני רי ה, המ דה בנ לש ף, ה' בי לל אה ה בש ינה אי ב של ל גנ ף ענ אנ כםל, וש ל הנ מות של לי כםל. ה' שש הנ
מות לי יא שש כםל. ו"ה הי ל הנ מות הוא של לי ר, שש חי ד אנ צנ ין בש ה בי ד זל צנ ין בש כםל. ו' בי מות הנ לי יא) (זו ה'). הוא שש (הי

ים. רי בי חמ רו בו הנ עורש תש י הי רי המ ד, ונ חה כםל אל הנ ה של כםל זל ת הנ ר אל טי ענ ה, לש רה תי יש

יות אותי קו  קש חש "א) - נל "א יו"ד הי א"ו הי "א (וה א"ו הי "א וה גו'. יו"ד הי וש ים  יהמי ת  ענ בש יהה שי הה וש ה,  אי םא רש ב
יא ה, הי לשה כםל. ה' שש ל הנ ל של לה כש ד, הנ חה ים. י' אל ת יהמי ענ בש ד. י' ה', שי חה אל לו כש לש כש ים ני ת יהמי ענ בש י שי רי יהה). ו' ה', המ הה (וש
ה). שה ה (שי עה בש י שי רי ת - המ חנ ה אנ בה קי ת נש ה). בנ שה מי ה (חמ שה י שי רי - המ ים בו  לולי בות כש י אה ני ד, שש חה ן אל ים. ובי ני י בה ני ושש
ים ת יהמי ענ בש שי ים וש ת יהמי ענ בש תוב (מלכים-א ח) שי כה נו של יש ה. הנ עה בש י שי רי ה. י"ה המ שה ל שי ל של לה ה כש יונה לש ה' על ע של מה שש ני

ר יום. שה ה עה עה בה רש אנ

ך ה' תוב (דברי הימים-א כט) לש כה ים, של ת יהמי ענ בש רו שי טש ענ תש מו, הי ת אי חנ מו. תנ ת אי חנ ים תנ ת יהמי ענ בש יהה שי הה וש
תוב כה של ה,  טה מנ לש מו  אי ת  חנ תנ ה.  יונה לש על הה ם  אי הה בוד  כש לי ה  טה מנ לש ים  יהמי ת  ענ בש שי ן  כי ל  ענ וש גו'.  וש ה  בורה גש הנ וש ה  לה דג גש הנ
ת ענ בש לו שי ה, אי עה בש ה שי דה לש ת, יה יי בנ ל הנ ל כה ר של קה עי ה. הה לה לה מש ים אג ני ת בה בנ רנ ה וש עה בש ה שי דה לש ה יה רה ד עמקה (שמואל-א ב) ענ

ן. יה נש מי ן הנ ל יום מי כה ים בש די יורש ג של חה נות הל בש רש לו קה ה - אי לה לה מש ים אג ני ת בה בנ רנ כות. וש סג ג הנ ל חנ ים של יהמי הנ

ם ר (עובדיה א) אי מנ אל נל של מו  ה, כש טה מנ ה לש טה מנ ים לש די יורש לו  אי ה, וש לה עש מנ ה לש לה עש מנ ים לש עולי לו  ה, אי אי םא רש וב
תוב כה ה, של לה עש מנ ה לש טה מנ ים מי ל עולי אי רה שש יי ם ה'. וש אג נש ך  ידש ם אורי שה ך מי נל ים קי ים שי בי ין כוכה ם בי אי ר וש של נל כנ יהנ  בי גש תנ
ך ר כה חנ אנ ם. וש יי מנ שה י הנ בי כוכש כש עמך  רש ת זנ י אל יתי בי רש הי תוב (שם כו) וש כה ץ, וש רל אה ר הה פנ עמ כנ עמך  רש יהה זנ הה (בראשית כח) וש
גו'. ם וש יכל להי ה' אל ים בנ קי בי דש ם הנ תל אנ תוב (דברים ד) וש כה הו של כםל. זל ל הנ יון ענ לש קום על מה ים בש קי בה דש ני כםל וש ל הנ ים ענ עולי

ה, נה ת בש ת אל ענ דנ ם לה אי ר הה קנ עי ה. של נה ת בש אל ה וש גומו: אותה רש תנ י, כש י יוסי בי ר רנ מנ נו. אה ת בש אל ה אםתו וש שור או של וש
ד. חה יום אל טו בש חמ שש םא תי י הוא? ל ים מי עי םא יודש נו ל אה יו, וש בי ר אה חנ ך אנ םא הולי ל , וש יהה רל חמ ך אנ הוא הולי וש

ד חה ת אל יי בנ ה בש ת זל ט אל חנ שש ז ני ה, אה מה הי בש ל הנ ש של פל ת נל מנ גש שום עה ר מי םאמנ ם ת ם? אי ענ טנ ה הנ ה, מה הודה י יש בי ר רנ מנ אה
יום א בש לה ך, אל םא כה ל יר, וש תי מנ י של ר לו, ייש מי מנ ך. אה ר כה חנ ה אנ ת זל אל ו וש שה כש ה ענ ת זל ר, או אל חי ת אנ יי בנ הוא בש ת הנ אל וש

ש. מה ד מנ חה אל

ה ר. מה חי יום אנ םא בש ל ש, וש מה אותו יום מנ יא בש ית הי ני עמ תנ ר הנ קנ עי ת. וש עםרל נש ש לנ אי לום כש חמ ית לנ ני עמ ה תנ פה ה, יה אי םא רש ב
נו דש מנ לום, לה ית חמ ני עמ תנ רוי בש הוא שה של יון. וכש לש ר על חי ט בו יום אנ םא שולי ל ה של טה מנ ך יום לש ין לש אי שום של ם? מי ענ טנ הנ
יום ל הנ טונו של לש י שי רי ר, המ חי יום אנ ה לש ה אותה ם דוחל אי ה. וש רה זי ה גש ת אותה לל טל בנ תש מי ד של ר, ענ םא מוסה אותו יום ל של
ה. לה עש מנ יון לש לש יו יום על לה ה עה נה מנ תש םא הי ל ך יום של ין לש ה, אי מו זל רו. כש בי ל חמ ר של חי יום אנ ס יום בש נה כש םא ני ל ר הוא, וש חי אנ הה

ים. רי חי אמ ים הה יהמי ר הנ אה י שש ני פש ם לי גי פה םא יי ל יום, וש אותו הנ ם בש גה ה פש עמשל םא ינ ל ר של מי שה הי ם לש דה יך אה רי צה וש

ר עורי תש ך מי אוי, כה רה ה כה טה מנ ה לש עמשל ה מנ ם עושל דה ם אה ה. אי לה עש מנ ה לש עמשל ר מנ עורי תש ה מי טה מנ לש ה של עמשל מנ ינו, בנ ני שה וש
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ר בו טי ענ תש יום, ומי הנ אותו  ה בש שורל ה, וש לה עש מנ ד לש סל ר חל עורי תש ם - מי עולה ד בה סל ם חל דה ה אה ה. עושל לה עש מנ אוי לש רה כה כםחנ 
ז אה ילו. וש בי שש ים בי מי חמ רנ ר בש טי ענ תש ל אותו יום, ומי ים ענ מי חמ ר רנ עורי ה - מש טה מנ ים לש מי חמ רנ ם בש דה ג אה ם נוהי אי ילו. וש בי שש בי

ך אותו. רי טה צש יי ה של עה שה יו בש לה רופוס עה פוטש יות אנ הש יו לי לה ד עה יום עומי אותו הנ

ם אותו, אותו יום ופוגי ר בש עורי ך מש י, כה רי זה כש ה אנ עמשל ם מנ דה ה אה ם עושל כםל) אי ל הנ ענ ה. (וש ל זל ך של פל הי ה בנ מו זל כש
ין לו. די ה מודש ד - בה ם מודי דה אה ה של דה ה מי אותה ם. בש עולה ן הה לותו מי כנ י לש רי זה כש מו אנ יו כש לה ד עה ך עומי ר כה חנ אנ וש

י רי המ ם. של עולה ה בה עמשל ם מנ הל מי או  ירש םא יי ל ים, וש מי ענ ר הה אה ל שש כה יות מי רי זה כש ם אנ הל ה מי עה נש מש ל ני אי רה שש יי ינו, של ני שה
ה עמשל מנ י בש רי המ ה, של טה מנ ר לש שי ה כה עמשל ה מנ אל רש מנ י של י מי רי שש ה. אנ עמשל מנ אותו הנ ם בש דה אה ל הה ים ענ די ם עומש יי יננ י עי לי עמ ה בנ מה כנ

ר. חי ר אנ בה ר דה עורי כםל, לש ר בנ בה דה לוי הנ תה

ייש ה, וש מה כש ל חה ה ייש סוד של סוק זל פה ם. בש יי רה צש מי ר בש בל י ייש של עמקםב כי א ינ ינרש ח, (בראשית מב) ונ תנ עון פה מש י שי בי רנ
םאשו סופו. ין ר אי םאשו וש ין סופו ר אי ן בו, של בוני תש הי נו לש לה

י ידי ה לי ר זל בה ן דה נותי ינו  ב, אי עה רה ם בש עולה ת הה דון אל ה לה הוא רוצל רוך  בה דוש  קה הנ ה של עה שה ה, בש אי םא רש א ב לה אל
םא ה ל זל ין הנ די הנ ם, וש עולה יהבםאו לה ם של רל ם טל יהל לי יז עמ רי כש רוז מנ כה ם, הנ עולה ל הה ים של רי חי אמ ים הה יני די ל הנ י כה רי המ רוז, של כה הנ
ב. עה רה א ה' לה רה י קה תוב (מלכים-ב ח) כי כה של הו  א. זל קורי יו וש לה יז עה רי כש הוא מנ רוך  בה דוש  קה א הנ לה רוז, אל כה ן לנ תה ני

ים). רי עה שש ל הנ ב (של עה רה ת הה ידנ קי פש ים בי רי חי ים אמ ני מג ם מש עולה ל הה ים ענ די קה פש ה ני עה ה שה אותה מי

ך, לל מל ר הנ בנ ת דש יש אל חי כש ה ומנ לה עש מנ ם לש גה ה פש אל רש י מנ רי המ ע, של בנ מו שם צש ענ אות בש רש הנ ע לש בנ ייש לו שם ם של דה אה סור לש אה וש
ם גה עמשו פש ה תנ מה או, לה רה תש ה תי מה יו לה נה בה עמקםב לש ר ינ מנ ן אה ל כי ענ ם. וש קומה מש ך מי לל מל ל הנ ים של ני מג מש ת הנ יר אל עלבי יהכול הל בש כי וש

לו. ה של יזה רי כש ים בנ ני מג מש ם הנ ל אותה כה ך וש לל מל ר הנ בנ ת דש יש אל חי כש הנ ה ולש טה מנ ה ולש לה עש מנ לש

ישו חי כש ל תנ אנ וש ע,  בנ שם ם בש כל מש צש ת ענ אל או  רש ם הנ שה וש ה,  מה שה דו  ם רש יי רה צש מי ר בש בל של ילש  י  י כי תי עש מנ ה שה ני ל הי בה אמ
י די ים, כש אי בה תוך הנ א בש לה בםר אל שש ה לי צה םא רה ל עמקםב, וש ינ ה לש תה יש ה הה בואה ה תש מה ה, כנ אי םא רש אן. וב ה כה לה עש ל מנ יהא של לש מנ פה

הו. עמשי מנ ם בש גה א פש צי מה םא יי ל של

השלמה מההשמטות סימן ג

א לה ד? אל ר יהרנ בה י כש רי המ ד, ונ יירל ם ונ כי רמ בה יש ם ונ עה ל הה ו אל ת יהדה רםן אל המ א אנ שה יי תוב ונ כה של הו  אי, מנ חומנ י רש בי ר רנ מנ אה
ן בה רש יב קה רי קש הי י של פי ה? לש מה יאות זו לה שי ם! נש עה ל הה ו אל ת יהדה רםן אל המ א אנ שה יי ך ונ ר כה חנ אנ ה, וש עםלה הה את וש טה חנ עמשםת הנ ד מי יירל ונ
לו. ם אי לה לה כש ד בי ינחי ם, לש דה ינחמ ים ומש יוני לש על ם לה בה רש קה מש יך אותו של רי ר, צה מנ אה מו של ם. כש יי מנ שה בנ ם של יהל בי י אמ ני פש ה לי צה רנ תש ני וש
ר של ם על דה אה בה ייש  שום של א מי לה ה? אל כה רה בש ם בי אותה ך  רי בה יאות לש שי נש ם בי ענ טנ ה הנ ם. ומה עה עמבור הה ם? בנ עה ל הה אל הו  ומנ

ץ: (ע"כ מההשמטות). רל אה ם וה יי מנ ן שה הל מו בה תש חש נל ירות של פי ר סש של על ז לש מל עות, רל בה צש אל

קםף זש ה לי צה רה תוב, של ינו, יהדו כה ני שה ם. וש כי רמ בה יש ם ונ עה ל הה ו אל ת יהדה רםן אל המ א אנ שה יי ר, (ויקרא ט) ונ מנ אה ח וש תנ עוד פה
ה. לה עש מנ ה לש עמשל ר מנ עורי תש יי י של די ה, כש טה מנ ה לש עמשל אות מנ רש הנ ה? לש מה לה םאל. וש מ ל שש ין ענ יהמי

ר בי שנ מש ר של א שופה לה ה? אל רועה ר תש ה שופנ מה גו'. לה י וש עי בי שש הנ ש  חםדל ה בנ רועה ר תש תה שופנ רש עמבנ הנ תוב (שם כה) וש כה
אות רש הנ פוף, לש םא כה ל שוט, וש הוא פה ר של אות שופה רש הנ יך לש רי צה ים. וש די עמבה ל הה כה טון מי לש שי ת הנ ר אל בי שנ מש אות, של לה שש לש שנ
יהו אות מי רש הנ י לש די ן, כש רל םא קל ל ר וש ן שופה ל כי ענ ה, וש עמשל אות מנ רש הנ לש יך  רי כםל צה ם. ובנ יום גורי י הנ רי המ כםל, של רות לנ חי

ר. א שופה רה קש ני קום של מה הנ

כםחנ ר  עורי ולש דוש,  קה הנ ך  לל מל בנ ק  בי דה הי לש ים  עי יודש ם  הי של א,  בה הנ ם  עולה ובה ה  זל הנ ם  עולה בה ל  אי רה שש יי ם  יהל רי שש אנ
גו'. מוך וש י כה ל מי אי רה שש יך יי רל שש תוב, (דברים לג) אנ ך כה שום כה ם. מי יהל לי ם עמ בונה ת רי שנ דג ת קש יך אל שי מש הנ ה, ולש לה עש מנ לש של

יום. ם הנ כל ים כגלש יי ם חנ יכל להי ה' אל ים בנ קי בי דש ם הנ תל אנ (שם ד) וש

א נה ימש הי יהא מש עש ת רנ מנ דה קש הנ

י ותנ צש ם מי תל רש מנ תוב ושש כה ינו, של ני י שה רי ם, המ עולה בון הה ל רי יו של וותה צש גו'. מי ם וש ם אםתה יתל עמשי י ונ ותנ צש ם מי תל רש מנ ושש
ד, חה ם אל הי ים של ני וה י גש ני שש ם בי ה הי תורה וות הנ צש ל מי עוד, כה ה? וש עמשל ה מנ מה ים, לה יכי רי ם צש ה הי ירה מי י שש ם. אי ם אםתה יתל עמשי ונ
ת ם (אל תל רש מנ תוב ושש ה כה מה ה, לה בה קי נש מור לי ם שה ד. אי חה ל אל לה ם כש כגלה ה, וש בה קי נש מור לי שה ר, וש כה זה כור לש מור. זה שה כור וש זה

י? ותנ צש ל) מי כה

י ה זוהי ירה כי ד. זש חה כםל סוד אל הנ כור, של ה זה ם - זל יתל עמשי מור. ונ ה שה ם - זל תל רש מנ ה. ושש זל סוק הנ פה כםל בנ א הנ לה אל
ר בה ה דה עושל י של ל מי כה ה, וש לה עש מנ לש אותו סוד של ם לש שה ים מי ין (עושי קי תש ה, מנ טה מנ ר לש בה דה יר הנ כי זש מנ י של י מי רי המ יהה. של עמשי
ל ל של לה ן כש הי וות, של צש ה מי רי שש לש על אות ושש ש מי ן שי לו הי ה אי תורה וות הנ צש ה. מי לה עש מנ לש סוד של ה אותו הנ עמשל ננ ה) וש טה מנ לש

ד. חה כםל סוד אל הנ ה, וש בה קי ר ונש כה זה

א נה ימש הי יהא מש עש רנ

עמלות הנ ל יום לש כה ש אותו בש די קנ ה זו לש וה צש גו'. מי ל וש אי רה שש י יי ני תוך בש י בש תי שש דנ קש ני י וש שי דש ם קה ת שי לו אל לש חנ םא תש ל וש
י תי שש דנ קש ני ה, וש סוד זל ים. וש ני בות ובה אה תו לש שה דג ה קש עולה ד של ה, ענ לה עש מנ דוש לש הוא קה מו של ה, כש לה עש מנ ה לש טה מנ תו מי שה דג קש

גות. רה לש דש שה ה בש טה מנ גות, לש רה לש דש שה ה בש לה עש ה. מנ טה ה ומנ לה עש ל, מנ אי רה שש י יי ני תוך בש בש
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ע, צנ מש אל ה בה שה דג ך ייש קש כםל, כה ל הנ ה ענ לה עש מנ ה לש שה דג ייש קש מו של ל כש בה קומות, אמ ה מש מה כנ נו בש רש אנ י בי רי ה זו המ שה דג קש
ע צנ מש אל בה ה  שה דג קש ד.  חה אל סוד  בש ה,  לה עש מנ לש ה  לה עש מנ לש של ה  שה דג קש ה),  לשה שש (בי ה  טה מנ לש של סוד  בנ כםל  הנ וש ה.  טה מנ לש ה  שה דג קש

ת. חנ ן אנ הי גות של רה לש דש ה, שה טה מנ ולש

ם שה ש, מי א קםדל רה קש ני יר וש מי ד טה הוא צנ ב של ל גנ ף ענ אנ גות. וש רה דש ל הנ כה ית לש אשי א רי צה מש ני יון, של לש ד על דוש הוא צנ קה
ז אה ית,  עי צה מש אל הה ה  ירה אי מש של ן  יוה כי ע.  צנ מש אל הה ר תוך  תה סש ני וש ק  דנ ד  חה אל יל  בי שש בי ה  ירה אי מש טות, של שש פנ תש הי ה  טה שש פנ תש הי
ה, טה מנ טות לש שש פנ תש ת הי טל של פנ תש ה מי זל אור הנ הה דוש. מי את קה רי קש ני ה, וש זל ש הנ קםדל תוך הנ ה בש ירה אי מש ת של חנ ת ו' אנ מל של רש ני

. נוהה רש אנ י בי רי המ ה, ונ שה דג את קש רי קש ני ת, וש חנ אור ה' אנ ת בה מל של רש ז ני סוף, אה ה בנ ירה אי מש ן של יוה גות. כי רה דש ל הנ ל כה סוף של הנ

כםל, ית) הנ אשי הוא רי ית (של אשי ל רי סוד של לו, הנ יך  רי צה ש  י קםדל רי המ דוש, של קה דוש  קה דוש  א קה רה קש ני ה של ומנ
את ו' ? צי מש םא ני ם ל י שה רי המ דוש, של ה קה לה עש מנ א לש רה קש ה ני מה ך, לה ם כה אי א, וש צה מש ם ני שה יל ומי הואי

תוב כה ה, של לה עש מנ ים לש יוני לש על ים הה כי אה לש מנ הנ של מו  ה כש טה מנ ים לש שי דש קנ ל מש אי רה שש יי וש אי,  דנ ונ הוא  ך  סוד כה א הנ לה אל
ת ה אל לה עש מנ ה לש טה מנ ים מי לי עמ ם מנ ים, הי שי דש קנ ל מש אי רה שש יי ן של יוה כי דוש. וש ר קה מנ אה ה וש ל זל ה אל א זל רה קה ם (ישעיה ו) וש הל בה
לו ענ תש ם הי יי מנ שה ם הנ אותה ן של יוה ה. כי לה עש מנ ים לש יוני לש על ם הה יי מנ שה ל הנ יא סוד של הי ית ו', של לי ענ תש מי ד של יון, ענ לש על בוד הה כה הנ
א, סי כי ל הנ יון ענ לש יר אותו אור על אי ך מי ר כה חנ אנ דוש. וש ה קה לה עש מנ א לש רה קש ז ני אה ש, וש קםדל ם אותו הנ הל יר בה אי ה, מי לה עש מנ לש
ד ך יורי ר כה חנ דוש. אנ א קה רה קש ז ני אה אור, וש אותו הה בו בו בש ינשש תש הי ם, וש קומה מש ים לי בי ם שה יי מנ ם שה אותה ם. וש יי מנ הוא שה של
ת ל אל הוא נוטי ן של יוה ה. כי טה מנ כםל לש ש הנ די קנ ה לש דה בה כש ני ה הנ גה רש דנ ד, הנ חה יון אל לש יק על די כםל צנ ל הנ נוטי ד של אור, ענ אותו הה

כםל. ל הנ סוד של הו הנ זל דוש, וש א קה רה קש ז ני כםל, אה הנ

ד ינחי ד, לש חה ל אל לה כש בות בי אה ל הה גות של רה דש הנ לש  שש בי צונו  ם רש שה י של ה. ומי פל יה ה  ה, עושל זל בה צונו  ם רש שה י של ומי
ה שה דג קש תוך הנ יד מי הורי כםל לש הנ ה, וש פל ה יה ר, הוא עושל צונו יותי ים רש שי ינו יהכול לה ם אי זו, אי ה הנ שה דג קש תוך הנ ם בש אותה
יו. לה ה עה שה דג קש ת הנ ישנ רי ת פש רםש אל פש ה, לי מםר אותה שש לי זו וש ה הנ שה דג קש מו בנ צש ת ענ ש אל די קנ ד יש חה ל אל כה ה. של טה מנ ה לש לה עש מנ לש של

ם. כל שש די קנ י ה' מש ני ך - אמ ר כה חנ אנ ה, וש אשונה רי ל - בה אי רה שש י יי ני תוך בש י בש תי שש דנ קש ני ה, וש סוד זל וש

ם שי ם לנ דה יענ אה גי מנ של ה? כש מו בה צש ת ענ יל אל לי כש הנ זו לש ה הנ שה דג קש תוך הנ מו בש צש ת ענ ם אל דה ש אה די קנ קום יש ה מה יזל אי בש
ים םא עושי נו ל אה ים, וש מוני דש קנ י הנ רי פש ל סי סוד של אנו בנ צה ה מה ם. זל כל שש די קנ י ה' מש ני ה - אמ סוד זל אות, וש בה דוש ה' צש קה הנ
מו צש ת ענ לל אל כש יי ז  בודו, אה ץ כש רל אה ל הה םא כה ל מש ם לי דה אה יענ  גי מנ של כש ך  ר כה חנ אנ דו. וש בנ אות לש בה ר ה' צש חנ א אנ לה ך, אל כה
י. בודי כש בי ש  דה קש ני וש ה - (שמות כט)  סוד זל וש ה,  טה מנ לש בוד של כה הנ אותו  תוך  ה בש טה מנ לש ש  די קנ תש הי ה, לש שה דג קש ה  אותה בש
ים, יוני לש על הה ים  כי אה לש מנ הנ ל  של ם  תה עגמה לש ים  עושי נו  אה של מו  כש כםל.  הנ ש  די קנ תש יי של ט,  רה פש ך  רל דל בש ה  עמשל ינ ך  כה ר  חנ אנ וש
ם עולה לך ה' לש מש ך, (תהלים קמו) יי ר כה חנ אנ יון. וש לש בוד על ה כה קומו, זל מש בוד ה' מי רוך כש ים (יחזקאל ג) בה רי אומש של

ה. טה מנ לש בוד של כה ה הנ כו', זל וש

ל לה כש ב בי תה כש בי ה של ש תורה די קנ תש תי ה של שה דג קש י הנ כו' - זוהי וש דוש  דוש קה דוש קה א, קה בה א סה יבה ב יי ל רנ רו של פש סי ובש
ים יכי רי צש נו  ה אה ם. סוד זל עולה ה' לש לך  מש יי ך  ר כה חנ אנ ים. וש יאי בי נש לו  בוד ה' - אי כש רוך  ם בה תה עגמה לש ך  ר כה חנ אנ ד. וש חה אל
ה, כה רה דוש. בש ר קה מנ אל נל מו של ה, כש שה דג ד. קש חה אל כםל כש א הנ צי מה יי כות של לש ה ומנ כה רה ה ובש שה דג ם קש א שה צי מה תי ה זו, של שה דג קש בי
ם דה ן אה וי כנ ן יש ל כי ענ כםל, וש ת הנ ים אל לי שש הנ ים לש יכי רי נו צש ן אה ל כי ענ ם. וש עולה לך ה' לש מש כות, יי לש קומו. מנ מש בוד ה' מי רוך כש בה

ל יום. (ע"כ רעיא מהימנא). כה צונו בש ת רש ים אל יהשי וש

זהר

י בי י. רנ דה ם מועמ ה הי לל ש אי י קםדל אי רה קש ם מי או אםתה רש קש ר תי של י ה' אמ ם מועמדי הל לי תה אמ רש מנ אה ל וש אי רה שש י יי ני ל בש ר אל בי דנ
סוף יר מי אי יהה מי ה הה אשונה רי יהה בה הה אור של ינו, הה ני גו'. שה אור יום וש ים לה להי א אל רה קש יי ח, (בראשית א) ונ תנ ק פה חה צש יי
אותו ז  ננ גה ם,  עולה בה עממםד  לנ ים  ידי עמתי של ים  עי שה רש בה הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ל  כי תנ סש הי של כש ם,  עולה הה סוף  ד  ענ ם  עולה הה
יק. די צנ ענ לנ רג תוב (תהלים צז) אור זה כה ם. וש ים אורה עי שה רש ע מי ננ מה יי תוב (איוב לח) וש כה הו של א. זל בה ם הנ עולה ים לה יקי די צנ לנ

אן, כה יהה. וש ר הה בה כש י אור, אור של הי ינו, יש ני י שה רי ה. המ לה יש א לה רה ך קה חםשל לנ אור יום וש ים לה להי א אל רה קש יי ה, ונ אי םא רש ב
ר, מנ אה ר וש זנ דו - חה בנ ד לש חה ל אל ר כה םאמנ ם ת ה. אי לה יש א לה רה ך קה חםשל לנ ר, וש מנ אה ר וש זנ דו, חה בנ לש הוא יום בי ר אור של םאמנ ם ת אי
ד, חה ווג אל זי א בש לה ד אל חה א אל רה קש םא ני ל ה. וש לה יש י לנ לי ין יום בש אי י יום, וש לי ה בש לה יש ין לנ אי ד. של חה ר יום אל י בםקל הי יש ב ונ רל י על הי יש ונ

ד. חה א אל רה קש םא ני ה ל י זל לי ה בש זל ד, וש חה א אל רה קש ל ני אי רה שש ת יי סל נל רוך הוא וכש דוש בה קה הנ וש

ה עה שה ד? בש חה א אל רה קש י ני תנ ד. ומה חה א אל רה קש םא ני יהכול ל בש לות, כי גה ו בנ שה כש ל ענ אי רה שש ת יי סל נל כש שום של ה, מי אי םא רש ב
תוב כה של הו  הוא. זל רוך  בה דוש  קה ם הנ ג עי וי דנ זש הי לש ה  קומה מש זםר לי חמ ל תנ אי רה שש ת יי סל נל לות, וכש גה ן הנ ל מי אי רה שש יי או  ייצש של
םא ה ל י זל לי ה בש זל ד) וש חה ר יום אל י בםקל הי יש ב ונ רל י על הי יש ך ונ שום כה ד. (מי חה מו אל ד ושש חה ילה ה' אל הש הוא יי יום הנ (זכריה יד) בנ

ד. חה א אל רה קש ני

מות לי שש כםל בי א הנ צי מה יי של וש ד  חה קום אל מה כםל לש ת הנ ן אל מי זנ גו'. לש וש ם  אםתה או  רש קש ר תי של י ה' אמ ה, מועמדי אי םא רש ב
ת סל נל ם כש רוך הוא עי דוש בה קה הנ יחנ של ני ץ. ננ רל אה ד בה חה ה גוי אל טה מנ ד) לש חה ווג אל זי ל (בש אי רה שש יות יי הש לי ד, וש חה ל אל סוד של בש

ד? חה ים אל אי רה קש יו ני הש ה יי מל ה, בנ לה עש מנ לש מו של ים כש ני זגמה ם מש הי ה של טה מנ ל לש אי רה שש ד - יי חה א אל רה קש ני ל של אי רה שש יי

אי, דנ ץ. ונ רל אה ד בה חה תוב (שמואל-ב ז) גוי אל כה נו? של ן לה יי ננ ד. מי חה ל אל אי רה שש או יי רש קה ה יי טה ל מנ ם של יי לנ ירושה א בי לה אל
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יק לו, פי סש ד מנ חה ל גוי אל אי רה שש ך יי מש ענ י כש י ומי רי המ ם. של דה בנ ם לש ינה אי ד, וש חה ים אל אי רה קש ם ני ה הי מה ד, עי חה ם גוי אל ץ הי רל אה בה
ה ם זל ה עי שור זל כםל קה ך הנ שום כה ה. ומי לה עש מנ לש מו של זו כש ץ הנ רל אה ל הה ווג של זי ץ, בנ רל אה א בה לה ד אל חה או אל רש קש םא ני ל ל בה אמ

. שוהה רש י פי רי המ ר, ונ מנ אל ה נל אכה לה ה מש של עה ים תי ת יהמי של ל. שי אי רה שש ל יי ם של קה לש י חל רי שש ד. אנ חה ווג אל זי בש

י בי ר לי מנ ך אה ח, (תהלים כז) לש תנ ק פה חה צש י יי בי ם. רנ מועמדה ם בש או אםתה רש קש ר תי של ש אמ י קםדל אי רה קש י ה' מי ה מועמדי לל אי
ך ה כה זל סוק הנ פה ל הנ בה קומות, אמ ה מש מה כנ ים בש רי בי חמ הנ רו  אמ ה בי זל סוק הנ פה ת הנ ש. אל קי בנ ה' אמ יך  נל ת פה י אל נה פה שו  קש בנ
ך ר? לש מנ ה אה דוש. ומה קה הנ ך  לל מל ד הנ גל נל ל כש אי רה שש ת יי סל נל יל כש בי שש ה בי ת זל ר אל מנ אה ך  לל מל ד הנ וי י, דה בי ר לי מנ אה ך  ר, לש מנ אל נל
ך לל מל יל הנ בי שש ה בי ת זל אל חוז בו, של הוא אה י, של בי ם לי יר אותה הי זש הי ם, וש עולה י הה ני בש י לי בי ר לי מנ אה ך  ילש בי שש י, בי בי ר לי מנ אה
ר בה דה מו  הוא ושש מו, וש ם שש ם בו. הי הי ן, וש הל חוז בה הוא אה של ך  לל מל רות הנ טש ענ לו  י, אי נה פה שו  קש ר. בנ מנ יון הוא אה לש על הה
יד. מי יו תה נה שו פה קש עגזו בנ שו ה' וש רש ר (שם קה) די מנ אל נל מו של ש, כש קי בנ יך ה' אמ נל ת פה ד, אל וי ר דה מנ ך אה שום כה ד הוא. מי חה אל

ר לומנ וש ם,  עולה י הה ני ל בש כה ר מי ל יותי אי רה שש יי ת  סל נל יל כש בי שש ה בי ירה ר שי לומנ ך  לל מל ד הנ וי אוי הוא דה ה, רה אי םא רש ב
ה. חוז בה הוא אה שום של ך, מי לל מל ל לנ אי רה שש ת יי סל נל ל כש ים של רי בה דש

ש) קי בנ יך ה' אמ נל ת פה י, (אל נה שו פה קש ם בנ עולה י הה ני בש י לי בי ר לי מנ ך אה ילש בי שש י - בי נה שו פה קש י בנ בי ר לי מנ ך אה ר לש חי ר אנ בה דה
ל יומו, כה ד בש חה אל ד וש חה ל אל ם כה ר אותה טי ענ י לש די ש, כש א קםדל רה קש ני קום של מה ם לש הל ין לה מי זש ם הי כגלה ים של גי חנ ים וש ני מנ לו זש אי
ך שום כה ם. מי שה ים מי אי נות יוצש יה עש מנ הנ וש ים  לי חה נש הנ ים של קי ערמה ק הה עםמל אותו  ם מי כגלה בו  אמ שש יי וש נו,  מנ זש ד בי חה אל ד וש חה אל
שו דש קנ תש יי י של די ב בו, כש אי שה הי ולש ר בו  טי ענ תש הי ש, לש א קםדל רה קש ני קום של אותו מה ם לש ים הי ני זגמה ש, מש י קםדל אי רה קש תוב מי כה

ה. חה מש ם שי הל א בה צי מה תי ד, וש חה אל ם כש כגלה

ענ שופי ל של חנ ננ ן הנ ים מי ני זגמה ם מש ים, הי ני זגמה ם מש ה הי זל מי של ש. וכש ל קםדל ים של ני מנ ש - זש י קםדל אי רה קש ר, מי מנ א אה בה י אנ בי רנ
ן, יי ית ינ בי ם חה הל ח לה תנ ם, פה עולה בה ים של לי כה אמ י מנ יני ל מי כה ם בש יהל ני פש ר לי טי תו, עי עודה סש ם לי דה י אה ני ין בש מי זש הי ך של לל מל א. לש יוצי וש
ן יוה ש - כי י קםדל אי רה קש ך מי ין. כה מי זש ה הוא מנ תל שש מי ל ולש כה אמ מנ ין - לש מי זש מנ י של אוי, מי ך רה כה ה. של תל שש מי ה לש פל יה יחנ וש רי ה בש פל יה
י ר (שיר השירים א) כי מנ אל נל של מו  ר. (כש מה שג מש ה של יהפל ן טוב וש יי ינ ם לש ים הי ני זגמה ך, מש לל מל ת הנ עודנ סש ים לי ני זגמה ם מש הי של

ש. י קםדל אי רה קש תוב מי ן כה ל כי ענ ן) וש יי יה יך מי ים דםדל טובי

י שי נש ים אנ אי רה קש ה ני טה מנ ל לש אי רה שש י. יי יון לי הש ש תי י קםדל שי נש אנ תוב (שמות כב) וש ם, כה מועמדה ם בש או אםתה רש קש ר תי של אמ
ה עודה סש ינו  קי תש ז הנ ם, אה ינו אותה מי זש ה הנ טה מנ לש ש  י קםדל שי נש ם אנ תל ה, אנ לה עש מנ לש של ש  קםדל ים מי ני זגמה ם מש הי ן של יוה ש. כי קםדל
ל ים של די דה צש ל הנ כה ים בש ני זגמה ם מש יו כגלה הש יי ש, וש י קםדל שי נש ים אנ אי רה קש ם ני תל אנ שום של ה, מי אוי זל ם רה כל י לה רי המ חו, של מש שי וש

ה. טה מנ ה ולש לה עש מנ ש לש קםדל

ה לה עש מנ ה לש טה מנ רו מי שש קש בו ני ה', של ם מי ר, הי מנ עון אה מש י שי בי י ה'? רנ ה מועמדי ה זל י ה', מנ ה מועמדי לל ר אי חי ר אנ בה דה
ר של קל ד בנ חה ר אל של ר קל שי קה הי ים) לש די חמ אנ תש ים) (ומי ני זגמה ים (ומש רי טש ענ תש ם מי כגלה ים בו, וש שורי ם קש ה. כגלה טה מנ ה לש לה עש מנ ומי
ך יל) כה בי שש ם. (בי הל ר בה טי ענ תש ש ומי אותו קםדל חוז בש אה ם, וש אי הה ב וש אה ת הה ש אל ך יורי לל מל מו של ם? כש ענ טנ ה הנ ך. מה לל מל ל הנ של
ד חה אל דו כש חמ אנ תש ם יי כגלה י של די ש, כש א קםדל רה קש ני יון של לש קום על אותו מה ן לש מי דנ זש הי ים לש יכי רי ך צש לל מל ים בנ חוזי אמ ם של ל אותה כה

ך. לל מל ר בנ טי ענ תש ם מי הל י בה רי המ ש, של י קםדל אי רה קש ך מי ר כה חנ אנ י ה', וש א מועמדי רה קש ן ני ל כי ענ ך). וש לל מל (לנ

ק לל ל חי אי רה שש יי לש - ייש  ך  לל מל ד הנ צנ ם מי ם. אי הל ל בה אי רה שש יי לש ים ייש  קי לה י חמ ני ם, שש מועמדה ם בש אםתה או  רש קש ר תי של אמ
יון לש על ד הה צנ ם מי אי מו. וש ק ה' ענ לל י חי גו', (שם לב) כי ם וש יכל להי ה' אל ים בנ קי בי דש ם הנ תל אנ תוב (דברים ד) וש כה יון בו, של לש על
ה'. ל לנ אי רה שש ש יי תוב (ירמיה ב) קםדל כה י, וש יון לי הש ש תי י קםדל שי נש אנ תוב וש כה יון בו, של לש ק על לל ל חי אי רה שש יי ש - ייש לש ל קםדל של

ם. הל מםחנ בה שש לי ה וש עודה ה וסש חה מש ים שי ני כםהמ ן לנ קי תנ ם ולש ן אותה מי זנ ם לש כל אוי לה ן רה ל כי ענ וש

ל חו של ת אורש ר) אל מי שנ ר (לש טי ענ ירות לש אי ים מש ני ה ופה חה מש אות לו שי רש הנ יך לש רי ), צה חנ אורי ר (לש חי אנ ן לש מי זנ מש י של ומי
ה יתו, זל בי ד בש חה ל אל ם כה יתל יי ים הל יהמי ר הנ אה ל שש לו: כה יכה י הי ני בש ר לי מנ ר, אה חנ יהקה ין אורי מי זש הי ך של לל מל . לש חנ אורי אותו הה
ים רי עורש תש מי ם  כגלה של י,  לי של יום  אותו  לש ט  רה פש הו.  די שה בש ך  הולי ה  זל וש תו,  חורה סש ם  עי ך  ה הולי זל וש תו,  עמבודה ה  עושל
םא ל ה, וש חורה סש םא בי ל ה, וש עמבודה לו בנ דש תנ שש תי ה של י רוצל יני ר, אי יהקה יון וש לש חנ על י אורי תי נש מנ זש ו הי שה כש י. ענ תי חה מש שי ים) לש ני זגמה (מש
ים ני פה בש חנ  אורי ת אותו  ל אל בי קנ ם לש כל מש צש ענ ינו  קי תש הנ וש י,  לי יום של אותו  של מו  נו, כש מש דנ זש ם הי א כגלה לה יות, אל רי בה דש מי בש

ים. די דה צש ל הנ כה י בש לנ ן אי מי דנ זש ילה מי הש יי י של די ה כש דה בה כש ה ני עודה ינו לו סש קי תש ת. הנ חנ בנ שש תי ה ובש חה מש שי ירות, בש אי מש

ט רה ה, פש חורה סש ה ובי עמבודה ים בנ לי דש תנ שש ם מי תל ים אנ יהמי ר הנ אה ל שש י, כה ננ ל: בה אי רה שש יי רוך הוא לש דוש בה קה ר הנ מנ ך אה כה
נו קש ינו אותו, תנ מי זש ירות, הנ אי ים מש ני פה לו אותו בש בש ם קנ תל י, אנ תי נש מנ זש ר הי יהקה יון וש לש חנ על ו אורי שה כש י. ענ לי אותו יום של לש

ם. מועמדה ם בש או אםתה רש קש ך, תי שום כה י. מי לי יום של אותו הנ מו של ים, כש נות עמרוכי חה לש יונות, שג לש עודות על לו סש

ים כי רוך הוא, עורש דוש בה קה ח לנ בנ ים של חי בש שנ לו ומש לה ים הנ מועמדי ים בנ חי מי ה שש טה מנ ל לש אי רה שש יי ה של עה שה ה, בש אי םא רש ב
ר ך? אומי כה ל בש אי רה שש ל יי ם של יבה ה טי ים: מנ רי ים אומש יוני לש על ים הה כי אה לש מנ ים, הנ די בה כש י ני לי כש ם בי מה צש ים ענ ני קש תנ נות, מש חה לש שג
ש? א קםדל רה קש ני קום של אותו מה ך הוא, מי לש םא של ל ים: וש רי ה. אומש זל יום הנ ם בנ הל יון ייש לה לש חנ על רוך הוא, אורי דוש בה קה הנ
ד צנ הנ ד מי חה י, אל לי של חנ  אורי ת הה ין אל מי זש הנ אוי לש ם רה הל ש?! לה ים קםדל אי רה קש ני ש, וש ם קםדל ינה ל אי אי רה שש י יי כי ם: וש הל ר לה אומי
ל אי רה שש יי יל וש ה'. הואי ל לנ אי רה שש יי ש  תוב (ירמיה ב) קםדל כה ש, של ל קםדל ד של צנ ד מי חה אל י, וש ים בי קי בי ם דש י הי רי המ י, של לי של
ש. י קםדל אי רה קש תוב מי כה ש, של קםדל יא מי ה הי זל חנ הנ אורי ת הה ננ מה זש הנ שום של ם, מי הל לה חנ של הוא אורי אי של דנ ש, ונ ים קםדל אי רה קש ני

ה לו. כה כה ם של עה י הה רי שש רו: (תהלים קמד) אנ מש אה ם וש חו כגלה תש פה
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א, בה י אנ בי ר לו רנ מנ כות. אה סג ג הנ חנ בועות, וש שה ג הנ חנ צות, וש מנ ג הנ ר: חנ םא יותי ל ש, וש קםדל ים מי ני זגמה ם מש ה הי לשה שש
תוב (שמות כה ש, של א קםדל רה קש אי ני דנ הוא ונ ד - של חה ים, אל די דה י צש ני שש םא, בי ר לו, ל מנ ת? אה נל זגמל ש מש קםדל ה מי ינה ת אי בה י שנ כי וש
ה שה רג אי. יש דנ יא ונ תו הי שה רג י יש רי המ ה, של ינה מי ה זש ינה ת אי בה שנ ד - של חה אל ם. וש כל יא לה ש הי י קםדל ת כי בה שנ ת הנ ם אל תל רש מנ לא) ושש
ה זל ים בו. בו. בה רי טש ענ תש ת ומי בה שנ ים בש רי שש קנ תש ש, ומי קםדל ים בנ ני זגמה ם מש ן כגלה ל כי ענ ן, וש זגמה ינו מש אי ש וש ש הוא יורי ל קםדל של

ת. נל זגמל ה מש ינה ת אי בה ן שנ ל כי ענ ר בו, וש טי ענ תש י מי יעי בי שש יום הנ הנ

שו, פש יב ננ בי יד, חמ ן יהחי יהה לו בי הה ך של לל מל ה. לש הוא רוצל ה של עה שה ה בש תה שה ל וש כנ אה מו וש אי יו וש בי ית אה בי ס לש ננ כש ני ן של בי לש
י ני ל בש לו של לה ים הנ יני בי שושש ת הנ ין אל מי זש הנ ה הוא לש אל ך, נה לל מל ר הנ מנ מו. אה ר עי בי חנ תש הי מםר אותו ולש שש ין לי בי ן לו שושש תנ נה
א לה ן, אל מי זנ לש אוי  םא רה ל ן  בי הנ לו.  לה ים הנ יני בי שושש ת הנ ין אל מי זש הי ם.  מה עי י  לי של יבות  בי חמ הנ וש בוד  כה ת הנ אות אל רש הנ ולש
ה מםכה י כה ם ה' מי לי אי ה בה מםכה י כה תוב (שם טו) מי כה הו של ה. זל הוא רוצל ה של עה שה יו בש בי ית אה בי תות בש שש לי כםל וש אל לל ס וש ני כה הי לש

ש. קםדל הנ ן מי זגמה םא מש ל ש, וש קםדל ר בנ דה אש יו נל בי אה ק) בש זי חנ תש הי ן (של קי תנ תש הי ן של בי אי, כש דנ ש ונ קםדל ר בנ דה אש ש. נל קםדל ר בנ דה אש נל

ה ה' שה ים עה ת יהמי של י שי תוב כי י, כה י יוסי בי ר רנ מנ ם? אה יהל עמשי ה מנ ים מנ ת יהמי של ה. שי אכה לה ה מש של עה ים תי ת יהמי של שי
י מי יש ים  אי רה קש ני וש הו,  עמשי ה מנ יום עושל וה ל יום  כה וש  , שוהה רש י פי רי המ ונ ת,  של שי תוב בש םא כה ל וש ץ,  רל אה ת הה אל וש ם  יי מנ שה ת הנ אל

ה. אכה לה מש

ם עולה ג הה הי ננ תש ו מי שה כש י, ענ י יוסי בי ר רנ מנ ה חםל? אה מה י חםל? לה מי ת יש של או שי רש קש ה ני מה ך, לה ם כה ק, אי חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
י חםל. מי ים יש אי רה קש ך ני שום כה ם, מי הל לה ים של לוחי שש י הנ די ל יש ענ

ים אי רה קש םא ני ל י של ש, ומי ים קםדל אי רה קש םא ני ך ל שום כה ה, ומי ם עמבודה הל עמשות בה ר לנ תה מג שום של ר, מי מנ יהיא אה י חי בי רנ
ש הוא א קםדל לה אן? אל ה כה לה דה בש הנ ה הנ חםל. מה ש לש ין קםדל ה, בי לה דה בש הנ ים בנ רי בי חמ ינו הנ קי תש ן הי ל כי ענ ים חםל, וש אי רה קש ש, ני קםדל
ה? ירה מי ם שש הל את בה צי מש י ני תנ מםר. ומה שש לו לי אי ה, וש עמשל מנ לו לש ן אי ל כי ענ יות. וש אותי נו הה מל ילות מי חי תש מו, ומנ צש ענ ר בש בה דה

ש. קםדל ים מי ני זגמה מש של כש

א בה אנ ר בש טי ענ תש ה מי זל יום הנ הנ שום של כםל, ומי ל הנ ם ענ ת הי בה שנ ל יום הנ ה של ירה מי שש הנ ה וש חה מש שי ה, הנ הודה י יש בי ר רנ מנ אה
יף ש, ומוסי קםדל ר בש טי ענ תש ש ומי י הוא קםדל רי המ ים, של יהמי ר הנ אה שש ן בי ין כי אי ה של תו, מנ שה דג ל קש ה ענ שה דג ת קש פל נוסל א, וש מה אי ובש
א לי מנ ים בו, מש חי מי ם שש ים, כגלה תוני חש תנ הנ וש ים  יוני לש על ת הה חנ מש ה הוא שי זל יום הנ הנ ך  שום כה תו, מי שה דג ל קש ה ענ שה דג קש
ת נוחנ ה מש זל יום הנ ים. בנ תוני חש תנ ים וש יוני לש ת על נוחנ ה מש זל יום הנ נו. בנ מל זונו) מי נו (ני קש תש ם ני מות. כגלה עולה ל הה כה כות בש רה בש

נםם. יהי גי ים בנ עי שה רש הה

ה זל יום הנ כםל. בנ ל הנ ך ענ לל מל ה אותו הנ נה ה, מי יונה לש ה על רה עמטה ר אותו בנ טי יד, עי יהחי נו הנ בש א לי לולה ה הי שה עה ך של לל מל  לש
ים רי בה ה, וגש יגה רי ים המ יכי רי צש ים של רי בה יהדו גש יו בש ם, הה דה י אה ני ל בש ם של ינה ל די ד ענ קה פש יהה מג הה ד של חה ר אל כםל. שוטי ת הנ חנ מש שי
ת חנ מש ת שי ר אל שומי יו, וש ינה ת די ב אל עוזי ך  לל מל ת הנ חנ מש ל שי ה של זל יום הנ בוד הנ יל כש בי שש ה. בי אה קה לש הנ ים לש יכי רי צש יו  הה של

ך. לל מל הנ

ים. תוני חש תנ הנ ים וש יוני לש על ת הה חנ מש יו, שי לה ם עה אי הה ב וש אה ת הה חנ מש ה, שי ירה בי גש ם הנ ך עי לל מל ת הנ לולנ יום, הי ך אותו הנ כה
ג נל ג? עם נל ה עם ה זל ג. מנ נל ת עם בה שנ אתה לנ רה קה תוב (ישעיה נח) וש ה כה ל זל עמרו בו. ענ טנ צש םא יי ל ים, וש חי מי ם שש ך כגלה לל מל ת הנ חנ מש שי בש
יום הנ ל ה'. וש ג הוא ענ נל י עם רי המ ל ה'. של ג ענ ננ ענ תש ז תי ר אה מנ אל נל מו של יון, כש לש על ש הה קםדל ה הנ שורל קום של מה א בש לה א אל צה מש םא ני ל
א צה מש ין ני אי ה של ג, מנ נל ת עם בה שנ אתה לנ רה קה תוב וש כה הו של ג. זל נל ל עם ה של רה ה עמטה אותה ר בש טי ענ תש ך, מי לל מל ת הנ לולנ הוא הי ה של זל הנ

ים. יהמי ר הנ אה שש ן בי כי

נו. רש אנ בי מו של ך, כש לל מל בוד הנ יל כש בי שש נות בי חה לש עמרםך שג לנ ן וש מי זנ ך לש לל מל י הנ ני ים בש יכי רי עודות צש לש סש ה שה זל יום הנ בנ
שום , מי חנ אורי ד לה חה אל ת וש בה שנ ד לש חה ה, אל עודה ל סש כה נות בש חה לש י שג ני ם שש דה ר אה די סנ םא יש ן, ל מנ זש ג או  חנ ן בו  מי דנ זש מי של וכש
א בה חנ של אורי אותו הה ך לש לל מל ן הנ חנ לש שג יא בש ה הי אה נה המ ל, הנ יד הוא אםכי מי ך תה לל מל ן הנ חנ לש ל שג תוב (שמואל-ב ט) ענ כה של

. חנ אורי נו לה מל ן מי הוא נותי ך, וש לל מל ם לנ לי ן שה חה לש עמרםך שג ם לנ דה יך אה רי ן צה ל כי ענ יו. וש לה אי

םא ל או  ה  ים אותה בי ם עוזש אי , הנ חנ אורי ה  ה בה רה קש ני של ת, כש בה ל שנ ית של ישי לי שש ה הנ עודה סש ר, הנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
גהם א פש צה מש ה, ני ים אותה בי ם עוזש אי ך. וש לל מל ן הנ חנ לש שג חוי מי חנ דה אורי א הה צה מש ה, ני ים אותה בי םא עוזש ם ל ה? אי ים אותה בי עוזש

ך. לל מל ן הנ חנ לש שג בש

ף א, אנ צה מש . ני חנ אורי הו לה לה על הל יו וש נה פה לש ל מי כה אמ ח מנ קנ לה , וש חנ ה לו אורי רה קש ני ך של לל מל יו, לש בי עון אה מש י שי בי ר לו רנ מנ אה
חנ הוא אורי שום של ה מי ל זל כה כםל. וש אל ן לו לל תנ ך נה לל מל הנ ל, וש ך הוא אוכי לל מל ל הנ כנ אמ מנ מו - מי ל עי כנ םא אה ך ל לל מל הנ ב של ל גנ ענ

. חנ אורי ן לה חה לש ים שג כי ך עורש ר כה חנ אנ ה זו, וש עה שה חנ בש אורי ים לש שי םא חושש א ל בה א סה נונה מש ב הנ ית רנ בי ך. ובש לל מל הנ

שום תוב, מי ך כה צש פש ינו, חל ני שה ר. וש בה ר דה בי דנ ך וש צש פש םא חל צ מש תוב (ישעיה נח) מי כה הו של בור, זל סור די ה אה זל יום הנ בנ
ה. מונה אל ל הה ת בו כה רל של קש ה ני יום זל בש של

ר שה ה עה עה בה רש י אנ רי המ , של חנ אורי ך לה לל מל ת הנ עודנ ק) סש לי סנ עמרםך (לש םא לנ ל ים של נו עושי יך אה אי ר, וש זה עה לש י אל בי ר לו רנ מנ אה
לו. חנ של אורי ינו הה אי ב של ל גנ ף ענ ח, אנ סנ פל ך לש לל מל ת הנ עודנ ה סש ת, עולה בה שנ יות בש הש ל לי חה של

ינו םא - אי ם ל אי עמלות אותו, וש הנ ל אותו יום) יהכול לש לו - (כה חנ של אורי ם הוא הה אי ר, של י אומי ני ך אמ ר לו, כה מנ אה
ה ח - שונל סנ פל ת הנ עודנ י סש ני פש לי מי ך  לל מל ת הנ עודנ ית סש חי דש ת, ני בה שנ יות בש הש ל לי חה י"ד של ר של םאמנ ם נ אי ה אותו. וש עמלל מנ
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ב. אי ילה תה הש יי ם  דה אה של יך  רי צה ים, של רורי צות ומש יל מנ בי שש ד בי חה ים: אל ני וה גש ה  מה כנ ית מי חי דש ני ת  בה ת שנ עודנ סש ח, של סנ פל הנ
ה. יכה ה עמרי ינה ם אי חל י לל לי ן בש חה לש שג ת הנ יכנ עמרי ה, של לה עש מנ עות וה ש שה שי א מי צה מש ינו ני ם אי חל י לל רי המ ח. ונ סנ שום פל ד מי חה אל וש

םא ל י של תי לש דנ תנ שש י הי יהמנ ל מי בה ר). אמ גובי ר. ס"א של גורי ב (של אי ב תה לי הנ שום של ר, מי תה ן מג יי ינ ן - בש יי ינ ר בש םאמנ ם ת אי וש
ך, רי בה תש מי ים  דושי קש הנ ים  פוחי תנ הנ ה  די שש ה  זל הנ יום  בנ בו.  א  צה מש ני של ים  יהמי ם  אותה לו  פי אמ ת,  בה שנ ת  עודנ סש י  תי לש טנ בי

ה. תורה ל הנ שור של קי ה הוא הנ זל יום הנ הנ ים, וש תוני חש תנ ים וש יוני לש ים על כי רש בה תש ומי

ה עמשי מנ ל בש די תנ שש נו ומי חה לש ך שג ת, עורי בה ת שנ עודנ ה סש תה לש עה ן של מנ זש עון בי מש י שי בי ה רנ יהה עושל ך הה א, כה בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ל כה כםל מי ה בנ יפה ת עמדי בה את שנ צי מש ני ך  שום כה י. מי לי צש כםל אל אל םא לל יהב של ך  לל מל ת הנ עודנ י סש רי ר: המ יהה אומי הה ה, וש בה כה רש מל

ש. א קםדל רה קש םא מי ל ש וש את קםדל רי קש ני ים, וש גי חנ הנ ים וש ני מנ זש הנ

פור יום כי וש ה  נה שה הנ םאש  ים ר אי ל יוצש בה ש. אמ י קםדל אי רה קש ם מי הל ים בה אי ים קורש מועמדי ל הנ ה, כה הודה י יש בי ר רנ מנ אה
כםל, הנ ת  חנ מש שי לש ש  קםדל הנ מי ים  ני זגמה מש ה  לשה שש הנ לו  אי ל  בה אמ ם,  הי ין  די ם  הי י  רי המ של ה,  חה מש שי ם  הל בה את  צי מש ני םא  ל של
תוב (שם כז) כה ם, וש יכל להי י ה' אל ני פש ם לי תל חש מנ תוב (דברים יב) ושש כה הו של רוך הוא. זל דוש בה קה ם בנ הל ענ בה עמשי תנ שש הי לש
שום ם, מי עולה ל הה כה ק מי דםחנ ל הנ כה וש ז  גל רם ל הה כה וש ר  ענ צנ ל הנ ח כה כה שש ני ה  זל ת הנ בה שנ יום הנ יך. בש להל י ה' אל ני פש לי תה  חש מנ שה וש

א. בה ם הנ עולה הה מו של פות, כש תוסש מות מי שה נש ך, של לל מל ת הנ לולנ הוא יום הי של

ן. יי ינ ל הנ הו ענ רי כש ינו, זה ני שה שו, וש דש קנ ת לש בה שנ ת יום הנ כור אל תוב (שמות כ) זה ה, כה הודה י יש בי רנ ק לש חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ה זל ן הנ יי ינ הנ כםל. וש ת הנ חנ מש ה הוא שי ל תורה של ה  ינה יי ה, וש תורה ת הנ חנ מש ן הוא שי יי ינ שום של ר לו, מי מנ ן? אה יי ינ ל הנ ה ענ מה לה
ה רה טש עי ה של רה עמטה למםה בה ך שש לל מל יון בנ נות צי ה בש ינה אל ה ורש ינה אל תוב (שיר ג) צש כה הו של יו. זל רותה טש ענ ך בש לל מל ת הנ ר אל טי ענ מש
י ר (שיר א) כי מנ אל נל מו של ן, כש יי ינ א בש לה ה אל שה דג את קש צי מש םא ני ל ה. של עמשל ם מנ דה אות אה רש הנ יך לש רי כםל צה ינו, בנ ני שה מו. וש לו אי
י רי המ , ונ שוהה רש י פי רי המ ן, ונ יי ינ ת בש בה ל שנ ה של שה דג ן קש ל כי ענ ן. וש יי ינ יך מי ה דםדל ירה כי זש ים, ננ ם טובי ן הי יי ינ ן, מי יי יה יך מי ים דםדל טובי

ניתשבהאיר.

י ר קול דודי י עי בי לי ה וש נה שי י יש ני ח, (שם ה) אמ תנ יהיא פה י חי בי גו'. רנ ש וש חםדל ר יום לנ שה ה עה עה בה רש אנ אשון בש רי ש הה חםדל ובנ
מםר שש ר - לי י עי בי לי י. וש ל קםשי בוד של עש שי י בש ננ יו בה הה ם, של יי רנ צש לות מי גה ה - בש נה שי י יש ני ל, אמ אי רה שש ת יי סל נל ה כש רה מש גו'. אה ק וש דופי

י. יתי רי ת בש כםר אל זש אל ר (שמות ג) וה מנ אה רוך הוא, של דוש בה קה ה הנ ק - זל י דופי לות. קול דודי גה לו בנ כש םא יי ל ם של אותה

ח תנ פל י הנ רי המ י, של חםתי י אמ י לי חי תש ים. פי יוני לש ים על רי עה ם שש כל ח לה תנ פש י אל ני אמ ט, ונ חנ ל מנ של חו  תש פי ח כש תנ י פל י לי חי תש פי
םא תש ל ם אנ ך). אי י (בה יס אותי ני כש הנ ח לש תנ פל תש הוא הנ ך, אנ א בה לה י אל ננ י בה לי צש סו אל נש כה םא יי ל ך, של י הוא בה יס אותי ני כש הנ לש
ד, וי ר דה מנ ן אה ל כי ענ אי. וש דנ י ונ י לי חי תש י. פי י לי חי תש ך פי שום כה י. מי או אותי צש מש םא יי ל גור, של י סה ני י אמ רי ך, המ חי תש י פי חי תש פש תי
הו ה', זל ר לנ ענ שנ ה הנ ה יהה. זל ם אודל םא בה ב ק אה דל י צל עמרי י שנ לי חו  תש ר (תהלים קיח) פי מנ ך, אה לל מל ס לנ ני כה הי ה לש צה רה של כש
י םאשי ר י של יהתי עש י רנ חםתי י אמ י לי חי תש ן פי ל כי ענ ק בו, וש בי דה הי םא אותו ולש צ מש ה', לי ר לנ ענ שנ ה הנ ך. זל לל מל ס לנ ני כה הי ח לש תנ פל אי הנ דנ ונ

ים. מי עולה לום לש שה ך בש מש יות עי הש לי ך, וש מש ג עי וי דנ זש הי י לש די גו'. כש וש

ה לה יש לנ צות הנ חמ ג בנ רנ הה ם של ל אותה ם, כה יי רנ צש י מי כורי ת בש ג אל יהה הורי רוך הוא הה דוש בה קה הנ ה של עה שה ה, בש אי םא רש ב
ם פו עי תש תנ שש הי מולו וש דוש, ני קה אות הנ ל הה יום של קי ל בנ אי רה שש סו יי נש כש ה ני עה ה שה אותה ה, בש טה מנ ה לש לה עש מנ גות מי רה יד דש הורי וש
ד חה אל ח, וש סנ פל ל הנ ד של חה יו - אל ים הה מי י דה ני ח. ושש תנ פל ל הנ או אותו ענ רש ם הל דה ז אותו הנ ה. אה זו בה חש אל נל ל, וש אי רה שש ת יי סל נל כש
ר מנ אל נל י  רי המ ונ ם,  יהל יני ד בי חה אל אן וש ד כה חה אל וש אן  ד כה חה ה, אל מונה אל ם הה ח רםשל תנ פל ל הנ שום ענ יהה רה הה וש מולו.  ני ם של דה הנ

ה. מונה אות אל רש הנ י לש די קוף, כש שש מנ ל הנ ענ זוזות וש מש י הנ תי ל שש נו ענ תש נה (שמות יב), וש

שות רה ל מי אי רה שש יי לו  ענ תש הי וש אור,  ץ ושש מי ים חה לי טש בנ ז מש י אה רי המ ר, של מנ אל נל י  רי ר, המ שה ה) עה שה מי חמ ה (ובנ עה בה רש אנ ובש
ה לה גנ תש הי וש עו  רש פש ני ד של ענ ה,  בה סו  נש כש ני מולו  ני ר של חנ דוש. אנ קה ר הנ של קל ה, הנ צה מנ בש זו  חש אל נל וש ה  נה מל מי רו  קש על נל וש ת,  רל חל אנ הה
י ני נש תוב (שמות טז) הי כה קום של מה ה, בש מונה אל ל הה ר של של קל יון, בנ לש קום על מה ר בש של ם קל הל ן לה תנ ז נה אה ם, וש הל לה ם של רםשל הה

. שוהה רש י פי רי המ א, ונ קה וש ם דנ יי מה שה ן הנ ם, מי יי מה שה ן הנ ם מי חל ם לל כל יר לה טי מש מנ

ים רי תה כש הנ וש ש,  מל של ם הנ עי מות  לי שש בי א  צה מש ני ה  נה בה לש הנ ווג  זי של ה  עה שה בש ר,  שה עה ה)  שה מי חמ (בנ ה  עה בה רש אנ בש ה,  אי רש םא  ב
ט שי פנ תש הי ים לש רי עורש תש ים, ומי עי ים רה יני ים מי אי צה מש ה ני נה בה לש דוש הנ חי י בש רי המ ם, של עולה ך בה ל כה ים כה אי צה מש םא ני ים ל תוני חש תנ הנ
שות דג קש הנ ד, וש חה קום אל מה ים לש סי נש כנ תש ם מי מות, כגלה לי שש ש בי מל של אור הנ א בש צה מש ה ני נה בה לש ל הנ ווג של זי הנ ה של עה שה ם. ובש עולה בה
ים מורי הוא שי א, וש צה מש דוש ני קה ווג הנ זי י הנ רי המ ה', של ים הוא לנ רי מג יל שי תוב, (שם יב) לי ז כה רות. אה עורש תש ך מי לל מל ל הנ של

כםל. בנ

ל שוב של יי א הנ צה מש ה ני לה יש לנ יום, ובנ אותו  ה) הוא בש לה כנ ל הנ כםל (של ל הנ קון של תי ך  שום כה ר, מי מנ א אה חה י אה בי רנ
ים עי םא נודה ל ם של אותה ד. אוי לש יות) ינחנ רה אמ ה (הה תורה ג הנ וי דנ זש הי ים לש אי בה של ת, כש יי בנ י הנ ני בש ם מי ינה אי ם של אותה ת. אוי לש יי בנ הנ
ים, סי נה כש ני י של ים מי סי נה כש ם ני ל יהדה ענ יום, וש ל אותו הנ ת כה יי בנ ם הנ הל ים לה ני קש תנ ים מש דושי קש ל הנ אי רה שש ך יי שום כה ם. מי לה צש אל

א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ל בה אי רה שש ם יי יהל רי שש ם. אנ יהל ני ים שש רי מש זנ ים ומש חי מי ם שש הי וש

דוש קה יון הנ לש על ווג הה זי ה הנ זל ה הנ לה יש לנ י בנ רי המ ם הוא, של לי א שה רה קש ה, מי ל זל יחנ כה רי טש הנ נו לש ה לה מה י, לה י יוסי בי ר רנ מנ אה
ם ה עי נה בה לש ל הנ ווג של זי ם, הנ יי ננ ים? שש רי מג ה שי ה זל ים. מנ רי מג ה' שי ה לנ זל ה הנ לה יש לנ תוב הוא הנ כה הו של א. זל צה מש ני ר וש עורי תש מי
או יהצש וש דוש  קה ם הנ שי ל הנ ר של של קל בנ רו  שש קש ני וש דו  חמ אנ תש ה ני אה לש הה אן וה כה י מי רי המ ם, של דםרםתה ל לש אי רה שש י יי ני ל בש כה ש. לש מל של הנ
שות רה ים לה סי נה כש ני ם וש יהל יני בי ץ מי מי ים חה עמרי בנ ם, ומש מה צש ת ענ ים אל ני קש תנ ר מש שה ה עה עה בה רש אנ ך בש שום כה ת. מי רל חל שות אנ רה מי
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ין. ן חורי מו בל צש ת ענ אות אל רש הנ ם לש דה יך אה רי צה ה, וש יונה לש על ם הה אי רות הה טש ענ ה בש לה כנ ן וש תה ים חה רי טש ענ תש ז מי אה ה, וש דושה קש הנ

ים, רי בי חמ שוהה הנ רש י פי רי א, המ בה י אנ בי ר רנ מנ ה? אה מה ה לה לה יש לנ ל אותו הנ לו של לה כוסות הנ ע הנ בנ רש י, אנ י יוסי בי ר רנ מנ אה
ה לה יש לנ א בנ צה מש דוש ני קה ווג הנ זי הנ יל וש ר, הואי מנ אה א, של בה א סה יסה ב יי ל רנ רו של פש סי ה הוא בש ל יהפל בה לות. אמ אג ע גש בנ רש ד אנ גל נל כש
ה זל ווג הנ זי הנ של ה, כש זל ה מי ים זל די רה פש םא ני ל גות, וש רה ע דש בנ רש ם אנ הי ים, של רי שה ה קש עה בה רש אנ ווג הוא בש זי הנ ים, וש די דה צש ל הנ כה ה בש זל הנ
ה נה תנ שש ן הי ל כי ענ כםל. וש ה בנ ה - זוכל זל ז בה אוחי י של מי ם, של הל ינו בה כי י זה רי המ שום של ים, מי רי עורש תש ם מי תה חה מש שי נו בש אה א, וש צה מש ני
יא ה הי חה מש שי שום של ה, מי זל ה הנ לה יש לנ בנ מםחנ  שש לי וש כםל  ם בנ עמשות שי לנ ים  יכי רי ילות, וצש לי ר הנ אה ל שש כה ה מי זל ה הנ לה יש לנ הנ

ה. טה מנ ה ולש לה עש מנ לש

זו ה הנ רונה חמ אנ ה הה גה רש דנ הנ שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ם. מה הל ים לה אי לות קורש אג ע גש בנ רש אנ לו  ע אי בנ רש אנ ר, של מנ עוד אה וש
ה ירה אי יהה ומש לל ת עה דל עומל ה של יונה לש ת על רל חל ה אנ גה רש י דנ די ל יש א ענ לה ל אל את גואי רי קש םא ני ל ל. וש גואי ך הנ אה לש מנ ל, הנ את גואי רי קש ני
ן הי לו  ע אי בנ רש אנ א של צה מש יו. ני לה עה של לו  לה גות הנ רה דש גות) הנ רה ן דש אותה י (בש תי שש א בי לה אור, אל ה  ה לה יאה םא מוצי ל זו  ה, וש לה

לות. אג ע גש בנ רש אנ

ם, יכל תי בה א בש צי מה םא יי אור ל ים שש ת יהמי ענ בש תוב) שי כה של הו  (זל תוב  י כה רי א, המ בה י אנ בי ת רנ ל אל אנ ה שה הודה יש י  בי רנ
ל, לי ים הנ ה יהמי מונה א שש צה מש ני כות, של סג מו בש ים כש יהמי ת הנ ענ בש ל שי ל כה לי ם הנ לה שש םא ני ה ל מה ה, לה עה בש ל שי יא כה ה הי חה מש שי וש

יום? ל יום וה ה כה חה מש ל שי מות של לי שש בי

ר חנ רו אנ שש קש ני מו של כםל כש ך בנ ל כה ל כה אי רה שש רו יי שש קש םא ני אן ל י כה רי המ ל יהדוענ הוא, של בה , אמ תה רש מנ ה אה ר לו, יהפל מנ אה
רו שש קש ל ני אי רה שש יי את, וש צי מש כםל ני ת הנ חנ מש שי יונות) וש לש גות על רה ן דש ל אותה כה א (בש צה מש ווג ני זי ה, של זל ה הנ לה יש לנ ך בנ שום כה ך. מי כה
ם כגלה ב של ל גנ ף ענ ך, אנ ר כה חנ יונות) אנ לש גות על רה ן דש אותה ל בש בה ם. (אמ לה שש ל ני לי הנ הנ מות, וש לי ים שש ה, עושי חה מש ה שי אותה בש
םא ל ה, וש לו תורה בש םא קי ל דוש, וש קה ם הנ רםשל ת הה לות אל גנ עו לש רש פש םא ני ל ם, וש הל רו בה שש קש םא ני ל ל אי רה שש ת יי עי ד כה ים, ענ אי צה מש ני

ך. ר כה חנ סו אנ נש כש ני ה של מנ סו בש נש כש ני

םא ל כו, וש םא זה ו ל שה כש ד ענ אן ענ ל כה בה ר, אמ כםל יותי ל הנ ה של חה מש שי את בו וש צי מש כםל ני מות הנ לי כות שש סג ך בנ שום כה מי
ם הל בה רו  שש קש ם ני רל ל טל אי רה שש יי לות, וש גנ תש הי ינו בש ה אי עה בש שי ל הנ ים כה אי צה מש ני ב של ל גנ ף ענ ך, אנ ל כה מות כה לי את בו שש צי מש ני

כהרהאוי.

ן יוה כי ם? של ענ טנ ה הנ רו בו. מה שש קש ני ק של לל חי שום אותו הנ ה, מי זל ה הנ לה יש לנ ל בנ לי הנ מות הנ לי כםל ושש ת הנ חנ מש ן שי ל כי ענ וש
ווג ר זי של אמ כנ ל. של אי רה שש ל יי ד של צנ םא בנ ל ווג, וש זי ל הנ ד של צנ א בנ צה מש כםל ני ל הנ ר של של קל ל הנ ווג, כה ה זי לה יש לנ אותו הנ א בש צה מש ני של
א צה מש גוף ני ל הנ י כה רי אות, המ צה מש ה ני לל אי של . וכש יהה לל דות עה עומש של לו  לה גות הנ רה דש לש) הנ י (שש תי אות שש צה מש ה, ני א בה צה מש ני
ר חנ םא אנ ל ל בה כםל, אמ ה בנ נה בה לש ת הנ רל טל ענ תש ז מי י אה רי המ ם, של לה שש ל ני לי הנ הנ כםל, וש ן הנ ה מי חה מש שי כםל, וש מות הנ לי ז שש אה ם, וש הל בה

ים. רי חי ים אמ ני מנ זש מו בי ם כש לי ל שה לי הנ ין הנ י אי רי ם, המ הל כו בה ם זה רל ל טל אי רה שש יי ים, וש אי צה מש יום ני ל יום וה כה ך, של כה

ת י אל תי חש כנ שה ה, וש זל ן הנ ול גה י אותו בנ תי עש מנ ת שה רל חל ם אנ ענ י פנ רי המ אי, ונ דנ ך הוא ונ כה ה הוא, וש ה, יהפל הודה י יש בי ר לו רנ מנ אה
ר. חי יום אנ ה בש חה מש שי מות הנ לי כות ז', ושש סג ח ז' ובש סנ פל ינו בש אי י רה רי ת, המ ענ דנ ה לה י רוצל ני ר אמ חי ר אנ בה ו דה שה כש ים. ענ רי בה דש הנ

כםל? הנ ר מי ים יותי אויי אן רש י כה רי המ ים, ונ או בו ז' יהמי צש מש ה ני מה בועות לה שה בש

או רש קש ל ני אי רה שש יי אן של ה כה ה שונל י מנ כי ץ. וש רל אה ד בה חה ל גוי אל אי רה שש יי כש ך  מש ענ י כש ר, (שמואל-ב ז) ומי מנ אה ח וש תנ פה
קום ל מה כה י בש רי המ ד, של חה ם אל הל א לה רה ש, קה רי פה א לש ל בה אי רה שש ל יי ח של בנ של הנ ן של יוה א כי לה ר? אל חי קום אנ מה ר מי ד יותי חה אל
ה זל קום הנ מה א בנ צה מש ים ני תוני חש תנ ים וש יוני לש ל על ר של של קל ל הנ כה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ד. מה חה ל הוא אל אי רה שש ל יי ח של בנ של הנ
א רה קש כםל ני ן הנ ל כי ענ ל. וש אי רה שש ת יי סל נל כש ר בי שה קש ני ה, וש טה מנ לש ה של מנ ר בש שה קש ני ה, וש לה עש מנ לש ה של מנ ר בש שה קש ני ל. של אי רה שש א יי רה קש ני של

דוש. קה יון הנ לש על חוד הה יי הנ ם, וש לי שה ר הנ של קל הנ ה, וש מונה אל ת הה ענ ה נודנ זל קום הנ מה ד. ובנ חה אל

ה, ים בה יקי זי חמ מנ יא לנ ים הי יי ץ חנ תוב (משלי ג) עי כה כםל. וש ל הנ ר של של קל ה, הנ מונה אל ר הה של ה הוא קל זל יום הנ ן הנ ל כי ענ וש
ד חה אי אל דנ ים הוא ונ יי ץ חנ עי ך. וש א כה רה קש ה, ני זל קום הנ מה ים בנ רי שה קש ם ני הי שום של ן, מי ל כי ענ ד. וש חה א אל רה קש ני ץ הוא של עי

כםל. ל הנ ע של צנ מש אל כםל וש ל הנ ר של של ד, קל חה אי אל דנ לו ונ ם) של שי הנ יום (וש הנ ר בו, וש שה קש כםל ני הנ שום של א, מי רה קש ני

ר בו. שה קש ני ים וש די דה צש ל הנ כה חוז בש אה ע, וש צנ מש אל ש, בה מה תוך מנ ן, בש גה תוך הנ ים בש יי חנ ץ הנ עי תוב (בראשית ב) וש כה הו של זל
םא ל ה, וש זל יום הנ ה בנ תורה ל הנ ח של בנ של הו הנ זל כםל, וש ל הנ ע של צנ מש אל הוא הה שום של ע. מי צנ מש אל הוא בה כות, וש סג ח וש סנ ן פל ל כי ענ וש

לו. לה ים הנ רי בה דש י לנ יתי כי זה י וש תי לש אנ שה ן של מה חמ רנ רוך הה ה, בה הודה י יש בי ר רנ מנ כםל. אה ל הנ ר של של קל ה וש מונה אל ח הה בנ ר. של יותי

ים חי בש שנ מש ח של בנ של מו הנ רוך הוא כש דוש בה קה ת הנ חנ אל בי שנ ל לש אי רה שש ים יי ידי ה עמתי ירה שי ה וש חה מש ק, שי חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ם כל ילה לה הש יר יי שי תוב (ישעיה ל) הנ כה הו של ך. זל לל מל ת הנ שנ דג קש ת בי של דל קנ תש ל מי אי רה שש ת יי סל נל כש ח, של סנ פל יל הנ לי ל בש אי רה שש יי

ן. מי אה ן וש מי ם אה עולה רוך ה' לש א. בה קה וש ג דנ ש חה דל קנ תש יל הי לי ג. כש ש חה דל קנ תש יל הי לי כש

גו' (במדבר כח). ם וש כל ילה לה הש ש יי א קםדל רה קש ם מי יכל עםתי בג שה ה' בש ה לנ שה דה ה חמ חה נש ם מי כל יבש רי קש הנ ים בש כורי בי יום הנ ובש
י רי שש ץ. אנ רל אה ת הה פוט אל שש א לי י בה י ה' כי ני פש לי ר מי ענ יה י הנ צי עמ נו  נש רנ יש ז  ח, (דברי הימים-א טז) אה תנ עון פה מש י שי בי רנ
מו שש ים בי זי חה אל נל רוך הוא וש דוש בה קה י הנ כי רש ת דנ ים אל עי יודש ה, של לה יש לנ ם וה ה יומה תורה ים בנ לי דש תנ שש מי ם הנ ל אותה ם של קה לש חל
םא ים בו, ל זי חה אל םא נל ל דוש, וש קה ם הנ שי ק בנ לל ם חי הל ין לה י אי רי המ ה, של תורה ים בנ לי דש תנ שש םא מי ל ם של אותה ל יום). אוי לש (כה
י תי פש ב שי ינו, (שיר ז) דובי ני ך שה כה א. של בה ם הנ עולה ה בה ה, זוכל זל ם הנ עולה ה בה זוכל י של א. מי בה ם הנ עולה םא בה ל ה וש זל ם הנ עולה בה
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ה. ם תורה שות שה חמ רנ ם מש יהל תותי פש ם, שי אותו עולה ם בש הי ב של ל גנ ף ענ ים, אנ ני שי יש

רו שש קש ני וש ה  בה קו  סש ענ תש הי וש אי,  דנ ונ ץ  רל אה ת הה בואנ ץ, תש רל אה ת הה בואנ ל תש אי רה שש יי יבו  רי קש ו הי שה כש ענ ד  ענ ה,  אי רש םא  ב
ים, עורי שש יבו  רי קש הי וש ג בו).  הי ננ תש ם הי עולה הה לום (של שה ין בש די א בו  צה מש א, ני צה מש ין ני די הנ ב של ל גנ ף ענ אנ ר. וש של קל אותו  בש
ה יזה חי אמ י הה רי המ ר, של חי אנ תש מי של אותו  םא מי ל אשון וש רי הה ים מי יבי רי קש ה, ומנ בואה תש ר הנ אה ל שש כה אשון מי הוא רי שום של מי
ן ם מה כל לה י  תי תנ נה י  ני אמ הוא,  רוך  בה דוש  קה ר הנ מנ אן. אה יא כה הוא הי רוך  בה דוש  קה בנ זו  חש אל נל ל  אי רה שש יי ה של אשונה רי הה
ם תל אנ וש ם,  יי מה שה ן הנ ם מי חל לל ם  כל יר לה טי מש י מנ ני נש תוב (שמות טז) הי כה ם, של יי מנ א שה רה קש ני קום של מה אותו  ר מי בה דש מי בנ

ים. עורי י שש ננ פה ים לש יבי רי קש מנ

םא, ם ל אי ן. וש יהל לי עש ת בנ חנ טו תנ סש םא יי ל ם של עולה שות הה נש ה לי רה הה זש ר. אנ סי אםת, חה נה קש ת הנ םאת תורנ ר - ז בה דה סוד הנ וש
ת סל נל י כש רי המ ל, של אי רה שש יי ל  ם של קה לש י חל רי שש ר. אנ חי ר אנ בה ע דה ה נודה זל ר הנ בה דה הנ ב. ומי רי קה הי יד לש תי ים עה עםרי ח שש מנ ז קל אה
ת חנ ה תנ שה ה אי טל שש ר תי של ה, (במדבר ה) אמ הה מי ל תש אי רה שש ת יי סל נל ים. כש מי עולה דוש לש קה ך הנ לל מל ת בנ רל קל שנ םא מש ל ל אי רה שש יי
ה (משלי לא) תוב בה כה ה של ה? אותה קומה י הוא מש ה. ומי אה יא בה ה הי קומה מש זו מי ה הנ שה אי ין הה ך די שום כה ה?! מי ישה אי

ה. לה עש ת בנ רל ל עמטל יי ת חנ של ה. (שם יב) אי רה כש ים מי יני ני פש חוק מי רה א וש צה מש י יי ל מי יי ת חנ של אי

ל ענ ל. וש אי רה שש ת יי סל נל את כש רי קש ך ני ר. כה סי אםת, חה נה ת קש חנ נש א מי רה קש ה, ני שה ה אי ה אותה יאה בי מש ים של עורי ח שש מנ אותו קל וש
יו לה ת עה רל עורל תש זו, מי ית הנ רי בש ר בנ קי שנ מש י של מי ת. של זל חל אל אן נל ה כה אה נש קי יו, של אלהה א לי ני ר קי של ת אמ חנ ס, תנ חה נש פי תוב בש ן כה כי
ל ם של יי חנ רי לש יענ  גי מנ יהה  הה ן של יוה כי של ה,  זל הנ ר  עםמל הה ים,  עםרי שש ח  מנ קל ה,  אי רש םא  ב ים בו.  עי פוגש ים  אי נה קנ ן  כי לה וש ה,  אה נש קי

ה. פה ה נה רי שש לש על שש ה בי נגפל רון מש שה נו עי מל ים מי יקי פי רוסות, מש גש

ת סל נל ם כש ג עי וי דנ זש הי דוש לש קה ך הנ לל מל א הנ לו, בה לה תות הנ בה שנ ע הנ בנ עולות של ר של חנ ימות. אנ מי תות תש בה ע שנ בנ ה של זל וש
ך לל מל ר הנ עורי תש מי של ה. וכש טה מנ ה ולש לה עש מנ ד לש חה א אל צה מש ני ם, וש לי חוד שה יי ך בש לל מל ר הנ טי ענ תש ז הי אה ה. וש תורה ה הנ נה תש ני ל, וש אי רה שש יי
ם ה הי ה. ומנ ירה ים שי לי עמ ם, מנ הל לה רות של פי ת הנ ים אל רי כש בנ מש נות של ילה אי ם הה ל אותה ה, כה תורה ן הנ מנ זש יענ  גי ומנ דוש  קה הנ
כםל כותו בנ לש או ומנ סש ין כי כי ם הי יי מנ שה ים, (תהלים קג) ה' בנ רי אומש ים וש חי ם? פותש ים אותה טי לוקש ה של עה שה ים בש רי אומש

ף. או כה חמ מש ה יי דל שה י הנ צי ל עמ כה תוב (ישעיה נה) וש כה ך. וש דל סש ם חנ יי מנ שה הנ ה. (שם לו) ה' בש לה שה מה

א. רה קש ש הוא ני דה יר חה ה. שי שה אות עה לה פש י ני כי ש  דה יר חה ה' שי לנ ירו  מור שי זש ר, (תהלים צח) מי מנ אה ח וש תנ עוד פה
ה) ייש לה כנ כםל (הנ דוש הנ חי ה, של שה דה ה. חמ שה דה ה חמ חה נש אן מי אםת, כה נה ת קש חנ נש ם מי ה. שה שה דה ה חמ חה נש ם מי כל יבש רי קש הנ ך בש שום כה מי
ה. תורה ה הנ נה תש ני יו, וש רותה טש ענ ר בש טי ענ תש ם הי לי שה עמקםב הנ ן ינ כי לה ה, וש מונה אל ר הה של ה, קל טה ה ומנ לה עש ל מנ כםל של ל הנ ר של של אן. קל כה

ם לה שש ני ץ, של רל אה בה ץ של עי הה ל אותו  ים ענ רי בה דש ש  רי פה ר ולש ם לומנ דה אה יך  רי יהה צה ן, הה כםהי ים לנ כורי בי ים הנ יעי גי מנ של וכש
ם. עולה ם הה גנ פש לו ני לה גש בי י, של מי רנ אמ ן הה בה ת לה ד אל בי אנ יך לש רי צה ים, וש פי נה ים עמ עי בש שי ים, בש חומי ר תש שה ים עה ני שש ה בי לה עש מנ לש מו של כש
ר של ל קל כה ץ, של עי הה אותו  שום של נו. מי רש אנ בי של מו  יו), כש נה בה יו (בש ינה די ר בש טי ענ תש הי וש יל אותו  צי הוא הי רוך  בה דוש  קה הנ וש
ים תוני חש תנ הנ ים וש יוני לש על ת הה חנ מש יא שי הי שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ה. מה שה דה ה חמ חה נש א מי רה קש ן ני ל כי ענ לוי בו, וש ה תה מונה אל הה

ה). נה בה לש ל הנ ה (של תה חה מש שי ה וש מונה אל ר הה של ה, הוא קל נה בה לש ל הנ ן של מנ ל זש כה ה. ובש נה בה לש ת הנ חנ מש שי וש

ן. חה לש שג ל הנ ת ענ בנ הנ ה  ה אותה אה צש מש םא ני ים, ל ני בה ל הנ כה ה לש עודה ין סש קי תש ת, הי חנ ת אנ ים ובנ ני בה לו  יו  הה של ך  לל מל לש
ק לל חי תה  תנ נה םא  י ל לי וש ים,  דועי יש ים  לי ד כי חה ל אל כה לש תה  תנ נה וש תה  נש מנ זש י הי חנ ל אנ ת כה י, אל דוני ך: אמ לל מל ה לנ רה מש ה, אה אה בה של כש
ר חנ אנ א לש צה מש ם. ני קה לש חל ך מי נו לה תש ם יי י כגלה רי ם, המ יי ננ י שש ד פי חה ל אל א ענ צי מה ך יי לה י של לי כש י, הנ תי ך בי יי ינ ה: חנ ר לה מנ ם. אה יהל יני בי
ה לה את כנ רי קש ן ני ל כי ענ ים, וש קי לה ה חמ לה טש כםל נה הנ ל, מי אי רה שש ת יי סל נל ך כש כםל. כה הנ ם מי יי ננ י שש ד פי חה ל אל ל כה ים, ענ קי לה יהה חמ יהדל בש
ה לה של דוש  חי הנ ל,  אי רה שש יי ת  סל נל כש יא  הי ך  כה ים.  יטי שי כש תנ וש ים  קי לה חמ ונ ים  לי כי ה  לה ים  יני מי זש מנ ם  כגלה של ה  לה כנ כש ה,  לולה כש

ים. לי כי ים וש קי לה ה חמ ים לה ני ם נותש כגלה כםל, וש ה) בנ תה חה מש (שי

ה, נה תש ה ני תורה של ל. וכש אי רה שש ת יי סל נל ל כש ה של תה חה מש יו, זו שי רותה טש ענ א בש צה מש ני דוש  קה ך הנ לל מל הנ ה של עה שה ה, בש אי םא רש ב
ד, חה א יום אל רה קש ה, ני זל ץ הנ עי ר בה שה קש ה ני מונה אל ר הה של ל קל כה שום של יונות, ומי לש רות על עמטה ל בנ אי רה שש ת יי סל נל ה כש רה טש ענ תש הי
ר של קל ד בנ חה אל יום  ל  אי רה שש יי ת  סל נל כש של אי,  דנ ונ ד  חה אל יום  ה'.  לנ ע  דנ וה יי ד הוא  חה אל יום  יהה  הה וש יד)  (זכריה  תוב  כה של

ה. לה עש מנ לש של

כםחנ הנ מי ים  חוזי אמ של גוף,  וש רועות  זש י  תי שש  - ר  חי אנ ר  של קל ין.  מםחי הנ וש ת  גםלל גגלש הנ וש םאש  ר הה  - ה  לה עש מנ לש של ר  של קל הנ
ה) טה מנ לש יות של לה ים (כש מודי י ענ ני ר). שש חי ר אנ של בות (קל אה י הה רי שש ת קי לשל שש י) בי ני שש א, (בי נונה מש ב הנ רנ ה  רה אמ םאש. ובי ר בה של
י פי ת, בש רל חל ה אנ גה רש דנ יא לש הוצי ע, לש רנ זל ת הנ ס אל ני כנ ים לש לי חה י נש ני גות, שש רה י דש תי שש יום) בי קי ה (בש חה שש ן מי מל של בש כו  שש מש ני של
כםל ן הנ ל כי ענ ם, וש הל הוא בה ים בו, וש רי שה קג ם מש כגלה ה, וש לל ל אי ת כה ז אל אוחי ע, של צנ מש אל ה הוא גוף הה זל ץ הנ עי ה. הה מה אנ הה

ים. רי בה דש ת הנ נו אל רש אנ י בי רי המ ד, ונ חה י הוא אל זנ ה, אמ ירה בי גש מו הנ ת עי גל ול דנ זש מי של ד. וכש חה אל

א רה קש ד ני חה אל ים כש רי שה קש כםל ני הנ קום של אותו מה א בש לה ת? אל רל צל עמ י הה ת. מי רל צל י עמ יני מי שש יום הנ תוב בנ ה, כה אי םא רש ב
ם ל אותה כה א בש לה ם? אל ענ טנ ה הנ ת מה רל צל א עמ רה קש ני אן של ר, כה םאמנ ם ת אי סות. וש נש כנ תש יהה) הי נופש ת? (כש רל צל ה עמ ה זל ת. מנ רל צל עמ
ש מה ן מנ ילה אי גוף) הה ת (הנ חנ מש ך שי ר כה חנ ם. אנ ים הי רי ים פה עי בש ן שי ל כי ענ יו. וש ן הה ילה אי י הה פי נש ל ענ עודות של סש י הנ מי ים, יש יהמי

גוף. הוא הנ ן, של ילה אי ת הה חנ מש ה, שי תורה ת הנ חנ מש ת. שי רל צל ד עמ חה לו הוא יום אל לה גש ה. ובי תורה ת הנ חנ מש שי וש

ם, כל ילה לה הש ת תי רל צל ך עמ שום כה ל. מי אי רה שש ת יי סל נל ם כש רוך הוא עי דוש בה קה א לנ לה ה אל זל יום הנ ק בנ לל ין חי ן אי ל כי ענ וש
דוש קה א לנ לה ה אל זל יום הנ ק בנ לל ין חי אי ד, וש חה לו הוא יום אל לה גש ש, ובי מה ן מנ ילה אי ת הה חנ מש ך שי ר כה חנ ר. (אנ חי אנ םא לש ל ם וש כל לה
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ת חנ מש ה, שי תורה ת הנ חנ מש ה שי זל יום הנ אן בנ ף כה ם. אנ כל לה ילה  הש ת תי רל צל עמ תוב  ן כה כי לה וש ל,  אי רה שש יי ת  סל נל וכש הוא  רוך  בה
ל ת ענ רל צל עמ ינו, בנ ני ן שה ל כי ענ א בו. וש צה מש כםל ני א, הנ צה מש ך ני לל מל הנ ה של עה שה י בש רי המ א בו) של צה מש כםל ני הנ הוא גוף, וש ן, של ילה אי הה

נו. רש מנ אה מו של אי, כש דנ ד ונ חה ד, אל חה א אל רה קש ך ני שום כה , מי שוהה רש י פי רי המ ן, ונ ילה אי רות הה פי

ה ה שונל ה. מנ ינה פל אה ץ תי מי ה חה ינה יל הש ת תי גו', סםלל ה וש נופה ם תש חל יאו לל בי ם תה יכל בםתי מושש תוב? מי ה כה ה, מנ אי םא רש ב
ים, פי נה ים עמ חוזי ן אמ ילה אי י בה רי המ ן, של ילה אי ן) בה כי (וש ים בו  חוזי כםל אמ הנ שום של א מי לה ל)? אל אי רה שש ת יי סל נל כש ץ (בי מי אן חה כה
ל ר ענ פי כנ ה מש זל ן הנ ילה אי הה שום של א בו. ומי צה מש כםל ני ים, הנ די דה צש ל הנ כה ים בש בי ים רנ יני פות, די לי ים, קש לי ים עה חוזי ן אמ ילה אי בה

ם. דה אה ב הה ית מושנ בי הוא בש ע, של רה ר הה ייצל

מםק ד עה חה ר אל הה ל נה ש ענ רי תה שש הוא הי ה, וש טה מנ נות לש ילה אי ר הה אה ל שש ים כה זוני ה ני זל ן הנ ילה אי הה ר, מי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ל ל יובנ ענ ם וש יי ל מנ תול ענ ץ שה עי יהה כש הה תוב (ירמיה יז) וש יו כה לה ים. עה מי עולה יו לש ימה ים מי קי ין פוסש אי א, וש יוצי וש ענ  שופי של
, שוהה רש י פי רי ר? המ שה אג יהה מש כל תםמש ה וש ה זל גו'. ומנ יא וש ים הי יי ץ חנ ה (משלי ג) עי את תורה רי קש ן ני ל כי ענ יו, וש שה רה ח שה לנ שנ יש

נות. י בה רוני שש י אי י כי רי שש אה ר (בראשית ל) בש מנ אל נל מו של ר, כש שה אג יהה מש כל תםמש ל וש בה אמ

א נה ימש הי יהא מש עש רנ

ה, טה ה ומנ לה עש קות מנ בי דש ה הוא כגלו בי זל ן הנ בה רש קה ר. הנ עםמל ן הה בנ רש יב קה רי קש הנ ה זו לש וה צש גו'. מי ר וש עםמל ת הה יף אל ני הי וש
ה זל ים, וש עורי שש ן הוא מי בה רש קה אותו הנ ם, וש תה רה הר טה ל בש אי רה שש ים יי יבי רי קש ה מנ זל ר הנ עםמל ד. הה חה אל ים כש כי יהה הולש נל ה ובה ירה בי גש הנ

ה. לה עש ה ובנ שה ין אי ה בי בה המ יס אנ ני כש הנ יבו, לש רי קש הי

ה מה צש ענ ה  יבה רי קש הי ל  יי חנ ת  של אי ה.  בה גנ ל  ענ עממםד  לנ ה  כולה יש םא  ל של ם,  יהל יני בי מי ה  מה צש ענ ה  יקה חי רש הי ים  נוני זש ת  של אי
ה. לה עש בנ ה לש בה המ אנ ה כםחנ וש יפה ע, ומוסי רנ ה זה עה רש זש ני ה וש תה קש ני ה, (במדבר ה) וש הורה יא טש אי הי דנ דול, ונ גה ן הנ כםהי ב לנ רי קה תש הי לש
ה, מה צש ת ענ קל ל בודל יי ת חנ של אי ן של מנ זש אותו  א בש לי מה לש אי יו, של לה ב אי רי קה תש הי םא לש ל ש, של דה קש מי הנ ת מי חנ ים בורנ נוני ת זש של אי
נו, מל מי ת  חנ ובורנ ש,  דה קש מי לנ ב  רי קה תש הי לש ה  םא רוצה ל ן  כי ל  ענ וש ם.  עולה ן הה מי ת  דל ה אובל תה יש הה  , יהה לל אי ת  בל רל קה תש מי יא  הי

ה. מונה אל ל סוד הה ר, אל חי בוב אנ רש י עי לי ים, בש אי כה ל זנ אי רה שש ים יי רי אה שש ני וש

י רי המ ה. של כה רי ה יש לה פש נה וש ה  נה טש ה בי תה בש ה, צה לה ה של יקה די בש ת זו בנ זו אל יחנ  רי הי של יות. וכש חה י אמ תי ה שש זל ר הנ תל סי סוד הנ
יב רי קש הנ יו לש נה בה הוא לש רוך  בה דוש  קה ן הנ תנ נה ה של צה עי י הה זוהי ים. וש נוני ת זש של אי ת לש ול מה ם הנ ל הוא סנ יי ת חנ של ת אי יקנ די בש
ם יהל רי שש ת. אנ רל חל יהא אנ בובש רש י עי לי ל בש אי רה שש ים יי רי אה שש ני ים, וש נוני ת זש של ה אי נה מל ח מי רנ בש תי ל, של יי ת חנ של יל אי בי שש ה בי ן זל בה רש קה

א. (ע"כ רעיא מהימנא). בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה בה

יום ת מי בה שנ ת הנ רנ חר מה ם מי כל ם לה תל רש פנ תוב וסש יהיא, כה י חי בי ר רנ מנ ך. אה רל דל ים בנ כי יו הולש יהיא הה י חי בי רנ א וש בה י אנ בי רנ
ים. רי בי חמ שוהה הנ רש י פי רי ר לו, המ מנ ר? אה ה אומי ה זל ה. מנ נופה תש ר הנ ת עםמל ם אל כל יאמ בי המ

זו הנ ה  שה אי כש ה  אה מש טג בנ ים  זי אוחמ יו  הה וש ת,  רל חל אנ שות  רה בש יו  הה ם,  יי רנ צש מי בש ל  אי רה שש יי יו  הה של כש ה,  אי רש םא  ב ל  בה אמ
ה קה סש זו בו, פה חש אל נל ן של יוה ית. כי רי א בש רה קש ני דוש, של קה ק הנ לל חי סו בנ נש כש מולו, ני ני ר של חנ ה. אנ תה אה מש י טג ימי ת בי בל יא יושל הי של כש
תוב? (ויקרא טו) ה כה ה, מנ נה מל קו מי סש פה ר של חנ ה. אנ תה אה מש י טג מי ה דש נה מל ים מי קי פוסש של זו  ה הנ שה אי ה, כש אה מש טג ם הנ הל מי
רוך דוש בה קה ר הנ מנ אה ה, וש אה מש ם טג הל ה מי קה סש דוש, פה קה ק הנ לל חי סו בנ נש כש ני ן של יוה אן, כי ף כה ים. אנ ת יהמי ענ בש ה שי ה לה רה פש סה וש

ה. רה הר טה בון לש שש ה חל אה לש הה אן וה כה הוא: מי

ם - כל אן לה ף כה ה. אנ מה צש ענ - לש ה  ים. לה ת יהמי ענ בש שי ה  ה לה רה פש סה וש ר  מנ אל נל של מו  א, כש קה וש ם דנ כל ם, לה כל ם לה תל רש פנ וסש
ה. ל תורה בי קנ ך ולש לל מל ם הנ ר עי בי חנ תש הי ך לש ר כה חנ אנ ים, וש יוני לש ים על דושי ם קש יי מנ ר בש הי טה הי י לש די ה? כש מה לה ם. וש כל מש צש ענ לש

ל ם של יי מנ ר בנ הי טה הי כות לש זש י לי די תות? כש בה ע שנ בנ ה של מה תות. לה בה ע שנ בנ אן של ים, כה ת יהמי ענ בש שי ה  ה לה רה פש סה ם וש שה
תות בה ע שנ בנ ן של ל כי ענ נו. וש מל או מי תות יהצש בה ע שנ בנ ר, של הה נה אותו הנ ים. וש יי ם חנ יי א מנ רה קש ני א, וש יוצי ענ וש שופי ר של הה אותו נה

ה. לה עש ם בנ ש עי מי שנ ה לש לה יש לנ ה בנ תה רה הר ה טה שה אי מו של כות בו, כש זש י לי די אי, כש דנ ונ

ל א ענ לה ה, אל לה יש ל לה טנ ת הנ דל רל תוב ובש םא כה ל תוב, וש ה כה נל חמ מנ ל הנ ה. ענ לה יש ה לה נל חמ מנ ל הנ ל ענ טנ ת הנ דל רל תוב, ובש ך כה כה
דוש. קה הנ ך  לל מל ם הנ ת עי רל בל חנ תש ה, ומי נל חמ מנ או  רש קש ני ים של יהמי ם הנ ל אותה ה ענ דה קג נש ה  אותה ד מי יורי שום של ה, מי נל חמ מנ הנ
ם תה מש ה זגהנ קה סש רו ופה המ טש ני מות, וש לי שש ל בי טנ ד אותו הנ ז יהרנ י, אה יננ ר סי הנ ל לש אי רה שש בו יי רש קה של ה? כש זל ל הנ טנ ד הנ י יורי תנ ומה
ים לי חה נש ל הנ אי כה דנ ן, ונ מנ אותו זש נו. ובש רש אנ י בי רי המ ה, ונ לו תורה בש קי ל וש אי רה שש ת יי סל נל ם כש עי וש ך  לל מל ם הנ רו עי בש חנ תש הי ם, וש הל מי

דוש. קה ך הנ לל מל ם הנ רו עי בש חנ תש הי שו) וש דש קנ תש רו (הי שש קש כםל ני הנ חםץ, וש רש לי ר וש הי טה הי יהם, לש ל הנ ים אל כי הםלש

םא זו, ל ה הנ רה הר טה כות לנ זש ימות, לי מי תות תש בה ע שנ בנ ן של ה, אותה בון זל שש ה חל מונל ינו  אי ם של דה ל אה ה, כה אי םא רש ב
ה זל יום הנ הור לנ טה יענ  גי מנ י של ה. ומי תורה ק בנ לל חי יות לו  הש אי לי דנ כש ינו  אי וש הור,  ל טה ל של לנ כש בי ינו  אי וש הור,  א טה רה קש ני
ה רה הר מםר טה שש לי ה, וש מה ר עי בי חנ תש הי ה, ולש תורה עמסםק בנ לנ לו  יך  רי ה צה זל ה הנ לה יש לנ לנ יענ  גי מנ של נו, כש מל ד מי בה אל םא נל בון ל שש חל הנ וש

ר. הה טש ני ה, וש לה יש לנ אותו הנ יו בש לה ה עה יעה גי מנ ה של יונה לש על

ד חה אל ק) כש בי דנ תש יי (של רו  המ טה יי י של די ה, כש ל פל ענ בש ה של ה - תורה זל ה הנ לה יש לנ עמסםק בנ לנ לו  יך  רי צה ה של תורה הנ נו, של דש מנ לה וש
ווג זי ד בש חה אל או כש צש מה יי ה, וש מה ם) עי הל ר (בה בי חנ תש יי ב, וש תה כש בי ה של םא תורה ב ה תה זל יום הנ ך בנ ר כה חנ מםק. אנ עה ל הל חנ ננ ן הנ ינ עש מנ מי
יך לל ר עה של י אמ ר ה' רוחי מנ ם אה י אותה יתי רי םאת בש י ז ני אמ ים: (ישעיה נט) ונ רי אומש יו וש לה ים עה יזי רי כש ז מנ ה. אה לה עש מנ ד לש חה אל

גו'. יך וש פי י בש תי מש ר שנ של י אמ רנ בה ודש
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ת יא אל בי ים: נה רי אומש ה וש תורה ים בנ קי יו עוסש הה ה, וש זל ה הנ לה יש לנ ים בנ ני שי יש יו  םא הה ים ל אשוני רי ים הה ידי סי ן חמ ל כי ענ וש
ג וי דנ זש הי ה לש אה ם, ובה יהל לי ל עמ אי רה שש ת יי סל נל ת כש רל טל ענ תש ה מי לה יש לנ אותו הנ מות. וש י עולה ני שש ינו בי ני בה נו ולש ה לה דושה קש ה הנ שה רג יש הנ

ה. זל ים לה זוכי ם של ל אותה ם של םאשה ל ר ים ענ רי טש ענ תש ם מי יהל ני ך, ושש לל מל ם הנ עי

ה, לה כנ י הנ יטי שי כש ת תנ ן אל קי תנ םא לש ב יו, נה לה ה אי זל ה הנ לה יש לנ ים בנ רי בי חמ ים הנ סי נש כנ תש מי ה של עה שה ר, בש מנ ך אה עון כה מש י שי בי רנ
ך לל מל ש הנ קי בנ יש של ים כש רי בי חמ ל הנ ם של קה לש י חל רי שש אוי. אנ רה ך כה לל מל ל הנ יהה אל קונל תי יהה ובש יטל שי כש תנ ר בש חה מה א לש צי מה תי י של די כש
ענ יודי י של ם מי עולה בה ך  ין לש אי . וש יהה קונל ת תי ם אל שה וש ה  לה ת של רל עמטל ת הה יר אל אי הי וש יהה  יטל שי כש ן תנ קי י תי ה, מי ירה בי גש ת הנ אל

א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ם בה קה לש י חל רי שש ים. אנ רי בי חמ א הנ לה ה, אל לה כנ י הנ יטי שי כש ת תנ ן אל קי תנ לש

ל ה אל לה ה של רה עמטה ה בה ים אותה רי טש ענ ה, ומש לה כנ ים לנ יטי שי כש תנ ת הנ ה אל זל ה הנ לה יש לנ ים בנ ני קש תנ ים מש רי בי חמ ה, הנ אי םא רש ב
ל מםק של עה דוש הל קה ר הנ הה נה ה? הנ ירה בי גש ם הנ ג עי וי דנ זש הי ה, לש לה כנ ם הנ א עי צי מה הי ה לש זל ה הנ לה יש לנ ך בנ לל מל ין לנ קי תש י מנ ך. ומי לל מל הנ
ר חנ אנ גו'.  וש למםה  שש ך  לל מל בנ יון  צי נות  בש ה  ינה אל ורש ה  ינה אל צש ג)  (שיר  תוב  כה של הו  זל ה.  יונה לש על הה ם  אי הה רות,  הה נש הנ ל  כה

ה. מה ים עי אי צה מש ני ם של ת אותה אל ה וש ירה בי גש ת הנ ר אל הי טנ ה לש אה יא בה ה אותו, הי רה טש עי ך וש לל מל ת הנ ה אל ינה קי תש הי של

ה? לה יש לנ הנ ל אותו  כה מו  ה אי תה שש ה עה ה. מל יונה לש על ה הה ירה בי גש ם הנ עי ג אותו  וי זנ א לש יד, בה ן יהחי בי יהה לו  הה של ך  לל מל לש  
י לי ה כש יאה ה אותו. הוצי רה טש עי ה וש יבה בי רות סש קה ים יש ני בה ים אמ עי בש ם שי ה עי יונה לש ה על רה ה עמטה יאה , הוצי יהה זל נה ית גש בי ה לש סה נש כש ני

ים. כי לה י מש קוני תי ה אותו בש נה קש תי ה אותו, וש ישה בי לש הי ת וש ילנ מי

ת אל וש יהה  בושל ת לש אל וש ה  לה ה של רה עמטה ת הה נות אל קש תנ מש יהה של מותל לש ת ענ ה אל תה אמ ה, רה לה כנ ית הנ בי ה לש סה נש כש ני ך  ר כה חנ אנ
יחות רי הה ל  כה וש ים,  עי נובש ם  יי מנ של קום  ה, מה ילה בי טש ית  בי י  תי נש קנ תש הי י  רי המ ן:  הל לה ה  רה מש אה ה.  ן אותה קי תנ לש יהה  יטל שי כש תנ
אותו רו בש המ טש יי , וש יהה מותל לש ענ י, וש ני ל בש ה של ירה בי גש י, הנ תי לה םא כנ ב תה י, של תי לה ת כנ ר אל הי טנ ם לש יי מנ ם הנ יב אותה בי ים סש מי שה בש הנ וש
, יהה יטל שי כש תנ בש ה  אותה נו  קש תנ ך  ר כה חנ י. אנ מי עי ים של עי נובש ם הנ יי מנ ל הנ ה של ילה בי טש ית הנ בי אותו  י בש תי נש קנ תש הי קום של מה
ל יכה ן הי קי תנ ה, יש ירה בי גש ם הנ ג עי וי דנ זש הי י לש ני םא בש יהב של ר כש חה מה ה. לש לה ה של רה עמטה ה בה רו אותה טש , ענ יהה בושל ת לש ה אל ישו אותה בי לש הנ

ד. חה אל ם כש כל מה דורו עי ת מש א אל צה מש יי ם, וש כגלה לש

ך לל מל הנ א של צה מש כםל. ני ת הנ ת אל נל קל תנ מש ה של יונה לש על ם הה אי הה ה, וש זל מו  ים כש רי בי חמ הנ ה וש ירה בי גש הנ וש דוש  קה הנ ך  לל מל הנ ך  כה
גו', וש ך  לל הר אה י יהגור בש תוב, ה' מי כה הו של ים. זל מי עולה ים לש די רה פש ין ני אי ד, וש חה אל ם כש דורה ים, מש רי בי חמ הנ ה וש ירה בי גש הנ יון וש לש על הה
, יהה בושל לש , בי יהה יטל שי כש ם תנ ה עי ירה בי גש ת הנ ים אל ני קש תנ מש לו של א אי לה ק? אל דל ל צל י הוא פםעי ק. מי דל ל צל ים ופםעי מי תה ך  הולי

ק. דל ל צל א פועי רה קש ד ני חה ל אל כה ה. וש לה ה של רה עמטה ובה

ל ם של קה לש י חל רי שש י. אנ י לי לו - דנ לה ים הנ רי בה דש ת הנ מםענ אל שש א לי לה ם אל עולה י בה יתי כי םא זה א ל לי מה לש יהיא, אי י חי בי ר רנ מנ אה
תוב (תהלים צא) ם כה יהל לי ה, עמ תורה ם בנ צונה רש דוש, של קה ך הנ לל מל י הנ כי רש ת דנ ים אל עי יודש ה וש תורה ים בנ לי דש תנ שש מי ם של אותה

הו. די בש כנ אמ הו ונ צי לש חנ תוב אמ כה הו. וש טי לש פנ אמ ק ונ שנ י חה י בי כי

א נה ימש הי יהא מש עש רנ

ף ל, אנ אי רה שש ה - יי סוד זל נו. וש רש אנ י בי רי ר המ עםמל ת הה ירנ פי פםר סש סש ה זו לי וה צש גו'. מי ת וש בה שנ ת הנ רנ חר מה ם מי כל ם לה תל רש פנ וסש
מור ל גה לי ין הנ ן אי ל כי ענ אוי. וש רה ים כה הורי ים וטש מי לי יו שש םא הה ה, ל אה מש טג ן הנ או מי יהצש ח וש סנ עמשות פל רו לנ המ טש ני ב של ל גנ ענ

אוי. רה מו כה לש תנ שש םא הי ו ל שה כש ד ענ ענ ח, של סנ פל י הנ ימי בי

או יהצש של ל כש אי רה שש יי אן  ף כה ה. אנ ה לה רה פש סה וש ה,  אה לש הה וה ם  שה ה, מי אה יהצש ן של יוה כי וש ה,  אה מש טג את מי יוצי ה של שה אי מו  כש
ה שה אי ב  רנ קש לי בון  שש חל ינעמשו  ה  אה לש הה וה ם  שה ומי ם,  יהל בי אמ ן  חנ לש שג בש כםל  אל לל ח  סנ פל שו  עה וש ה,  אה מש טג מי או  יהצש ם,  יי רנ צש מי מי
ב רנ קש לי ה, וש ל תורה בי קנ א, ולש בה ם הנ עולה סוד הה ס לש ני כה הי ה לש רה הר ל טה ים של ים יהמי שי מי ם חמ אותה מו, וש ר עי בי חנ תש הי ה, לש לה עש בנ לש
ן כי לה ם. וש דה בנ ים לש רי בה גש א לנ לה ה אל בון זל שש ר חל סה מש םא ני ר, ל כה זה ם הנ ל עולנ ים של לו יהמי לה ים הנ יהמי הנ שום של ה. ומי לה עש בנ ה לש שה אי
ה לה פי ה ותש ידה עממי ת הה לנ פי ה, תש סוד זל ה. וש ידה עממי םא בנ ל ה, וש יבה ישי תון בי חש תנ ם הנ עולה י הה רי בש די ה, וש ידה עממי ה הוא בנ בון זל שש חל

ב. יגשה ל מש של

ה ים הוא סוד תורה שי מי חמ יום הנ י בש רי המ ה, של תורה ל הנ ים של ני פה ל הנ לנ ע, כש שנ תי ים וה עי בה רש ם אנ לו הי לה ים הנ שי מי חמ הנ וש
ד חה ע! אל שנ תי ים וה עי בה רש ם אנ י הי רי ים? המ שי מי ר, חמ םאמנ ם ת אי ל. וש יובי ה וש טה מי בו שש ים של ים יהמי שי מי ם חמ לו הי אי ש. וש מה מנ
ך לל מו מל א) בו, כש צה מש ני ה (וש סה כנ תש הי יר וש מי טה ה הנ לה גנ תש ים הי שי מי חמ יום הנ אותו  יו. ובש לה עה ך  מה סש ם ני עולה הה יר, וש מי הוא טה

ה. זל סוד הנ ת הנ נו אל רש אנ י בי רי המ ים, ונ שי מי חמ אן יום הנ ף כה ם, אנ א שה צה מש ני ינו וש בי ית שושש בי א לש בה של

יך. להל ה' אל בגעות לנ ג שה חנ יתה  שי עה וש תוב (דברים טז)  כה בועות, של ג שה עמשות חנ ר זו, לנ חנ אנ ה (ל"ג) של וה צש מי הנ
ר ל ייצל טי בנ תש ר הי עםמל ן הה בנ רש קה בועות, ובש ה שה עה בש ם שי הי ים, של יהמי ים הנ שי מי סוד חמ ל לש אי רה שש יי סו  נש כש ני ל של בועות - ענ שה
ה לה עש מנ ל מי טי בנ תש רוך הוא, ומי דוש בה קה ם הנ ל עי אי רה שש ים יי קי בש דנ תש ב, מי רנ קש םא ני ם ל שה של ל. וכש יי ת חנ של אי חנ מי בורי ע, של רה הה

ה. טה מנ ומי

ר אה שש מו  את כש טה חנ תוב בו  םא כה ן ל ל כי ענ ע, וש רה ר הה טול ייצל בי בו  ייש  ת, של רל צל ה עמ ן זל ול גה א בש רה קש ני ך  שום כה ומי
ת. רל צל ך עמ שום כה ל, ומי יי ת חנ של אי ים לש סי נש כנ תש אורות מי ל הה ז כה אה ה'). וש את (לנ טה ם חנ הל תוב בה כה ים של ני מנ זש הנ

תוב (שם) כה ע. וש בנ ן של ם מי הי ם של ם גורי שי ם, הנ תה ר סש מנ אל נל קום של ל מה כה א בש לה ם. אל ה הי מה תוב כנ םא כה ל בגעות, וש שה
ה, טה ה ומנ לה עש יל מנ לי כש הנ ם, לש תה בועות סש שה יך  רי צה ך  א כה לה דו? אל בנ עםת לש בג תוב שה ה כה מה ך, לה ר לה פה סש עםת תי בג ה שה עה בש שי
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ן יוה ים. כי לי גנ תש יו מי םא הה למםה, ל יהה שש הה ם של רל ם. טל מה ים עי רי עורש תש ה מי לל ף אי ים, אנ רי עורש תש לו מי אי קום של ל מה כה י בש רי המ של
ט. רה הו פש ים. זל ת יהמי ענ בש שי ים וש ת יהמי ענ בש תוב שי כה ט, של רה ם פש הל ה מי שה למםה, עה א שש בה של

שום למםה, מי שש ט, חוץ מי רה ם פש הל עמשות מי ר לנ חי ם אנ דה אה לש יך  רי םא צה ל וש ם.  תה בועות סש ל, שה לה כש ר בי חי ן אנ מנ זש בי
ם אותה ה בש תה מה לה שש הנ ה בש נה בה לש ה הנ דה מש ז עה אה למםה, וש א שש בה ד של מות, ענ לי שש ים בי ירי אי םא מש ה, ל טה מנ לש ים של ת יהמי ענ בש ם שי הי של
ל יום של הנ מו  כש ירו  אי םא הי ל וש ים,  יוני לש על ים בה תוני חש תנ לו  לש כש ני שום של ם, מי תה בועות סש ג שה אן חנ כה וש ים.  יהמי ת הנ ענ בש שי

למםה. שש

יונהה לש על ינות,  כי שש י  תי שש  - ם  חל לל הנ י  תי שש נו,  רש אנ בי י  רי המ ם.  חל לל הנ י  תי שש יב  רי קש הנ לש  - זו  ר  חנ אנ (ל"ד)  ה  וה צש מי
ל ענ ה. וש טה ה ומנ לה עש ל מנ ם של יי ננ ד שש חה ל אל זון של הוא מה ת, של בה שנ ם בש חל לל י הנ תי ם, שש יהל בי גנ ד. לש חה אל רו כש בש חנ תש הי ה, וש תונה חש תנ וש
קםל י הוא? הנ ד. ומי חה א אל רה קש ני ל אותו של ד אל חה קום אל מה ד בש ינחי תש הי אי, לש דנ ד ונ חה אל ד. לה חה אל ר לה עםמל י הה ני תוב, שש ה כה זל
כםל הנ ה, וש טה ה ומנ לה עש ל מנ ת הוא סוד של בה שנ שום של ד. ומי חה אל ים כש מי חה י לש ני ה שש טה ה ומנ לה עש ש מנ הוא יורי עמקםב, של קול ינ

ים. (עד כאן) מי חה י לש ני או) שש רש קש ת, (ני בה הוא שנ

ש בל ר כל עםמל ת הה ם אל כל יפש ני יום המ ם בש יתל עמשי תוב ונ כה ר, של יב עםמל רי קש הנ ה, לש בונה ם ולש חל יר לל די סש הנ ר זו - לש חנ ה אנ וה צש מי
ים. פי ל מוסה ן של בה רש יב קה רי קש הנ ים לש טובי ים הנ יהמי ל הנ כה ך בש כה ם, וש חל לל י הנ תי יב שש רי קש הנ בועות לש שה ן בש כי ה. וש עםלה ים לש מי תה
מו ייש לו, כש ת של פל יו תוסל לה יב עה רי קש הנ יך לש רי לו. צה ן של בה רש קה ת הנ יב אל רי קש הנ יך לש רי ים צה ל מועמדי ל יום של כה אי בש דנ א ונ לה אל
ים, ים טובי יהמי ל  כה ובש תות  בה שנ ה, בש לה יא כנ הי ה, של כה לש מנ ת הנ בה שנ וש ה.  לה כנ לש ן  תה יף חה מוסי ה של נה תה ה ומנ בה תג ת כש פל תוסל

ה. נה הג נות כש תש ן מנ הי נות, של תה נות, ומנ בה רש ל קה ים של פי ם מוסה הי ת, של פל ה תוסל יכה רי צש

ם הל יב לה רי קש הנ לש יך  רי ים, צה יי חנ ץ הנ ל עי ד של צנ הנ ה מי תורה י לוחות הנ ני נו שש תש ני ה, של ן תורה תנ הוא מנ בועות של שה ובש
ן ה"ה, אותה ם מי חל לל י הנ תי ם שש הל יב לה רי קש הנ לש יך  רי ם י"ו צה בועות הי ל שה ים של י יהמי ני שש ן ה"ה. של הי ם, של חל לל י הנ תי שש

ץ. רל אה ן הה ם מי חל יא לל מוצי ן הנ י, ה"ה, מי מי חש לנ מו בש חמ כו לנ ר בו לש מנ אל נל ה, של תורה ל הנ ם של חל הו לל זל של

י ם כי דה ם. (ויקרא א) אה דה ה אה תורה םאת הנ "א. (במדבר יט) ז א"ו הי "א וה הוא יו"ד הי ם, של דה ל אה כנ אמ הו מנ זל וש
הו זל יב,  רי קש הנ לש יך  רי צה ם  הל מי ש, של קםדל יות הנ ן חנ הי מות, של הי ל בש כנ אמ ים, מנ עורי ר שש עםמל ה'.  לנ ן  בה רש ם קה כל יב מי רי ינקש
ק חםזל ה, בש נה שש מי ים בנ חי גש ננ ים מש רי ר - פה קה בה ן הנ ים. מי טי שה פש לו הנ אי ה, בש נה שש מי ים בנ חי גש ננ ם - מש ילי ה. אי מה הי בש ן הנ תוב מי כה של
י יתי עי רש םאן מנ י צ םאני ן צ תי אנ ר (יחזקאל לד) וש מנ אל ם נל יהל לי עמ לות, ונ פי ם תש הל לה ן של בה רש קה ם, הנ עה ר הה אה םאן - שש צ ן הנ ר. ומי יהתי

ם. תל ם אנ דה אה

ר. תי הל סור וש ע, אי רה ץ טוב וה ל עי ד של צנ הנ ם מי עה ר הה אה ים. שש יי חנ ץ הנ ל עי ד של צנ ם מי דות הי י מי לי עמ ה ובנ לה בה י קנ לי עמ בנ של
ה ל פל ענ בש ה של יהה - תורה לל ת עה יהשל ים ונ עםרי ש שש ד שי יהמה ים. ונ עורי ם שש חל ר, לל ם עםמל הל לה ל של כה אמ ה, מנ מה הי בש ן הנ ך מי שום כה ומי
רוך דוש בה קה ל הנ מו של חש יא לנ ם הי הל לה ה של תורה ם, הנ דה ם אה הי ים, של יי חנ ץ הנ ל עי לו של ל אי בה ה. אמ נה שש י מי רי דש ה סי שה ל שי של
רו: מש אה ים וש אי מורה אה הה ים וש אי נה תנ ל הנ חו כה מש ם. שה חל לל י הנ תי נו שש יש הנ י, וש מי חש לנ מו בש חמ כו לנ תוב (משלי ט) לש כה הו של הוא. זל

י? (ע"כ רעיא מהימנא). יננ י סי ני פש ד לי י עומי מי

נו. גי חנ יום  לש ה  סל כל בנ ר  שופה ש  חםדל בנ עו  קש תי (שם פא)  ח,  תנ פה ק  חה צש יי י  בי רנ ש.  חםדל לנ ד  חה אל בש י  יעי בי שש הנ ש  חםדל בנ
ם, הל ה בה צה רנ תש הי ה וש רה ה זה י עמבודה די מות עובש אג ל הה כה יו מי לה ם אי ב אותה רנ רוך הוא קי דוש בה קה הנ ל של אי רה שש ם יי יהל רי שש אנ
י להי ר ה' אל מנ ם כםה אה עה ל הה ל כה ענ אל הושג ר יש םאמל י תוב (יהושע כד) ונ כה הו של יו. זל לה ם אי ב אותה רנ חוק קי קום רה מה ומי
ם ב אותה רנ קי ם וש הל ה בה צה רנ תש חוק הי קום רה מה י מי רי המ אות של רש הנ ם. לש עולה ם מי יכל בותי אמ בו  ר יהשש הה נה ר הנ בל עי ל בש אי רה שש יי
ל י כה כי וש ל,  כי תנ סש הי לש ייש  לו  לה ים הנ סוקי פש גו'. בנ וש ר  הה נה ר הנ בל עי ם מי הה רה בש ת אנ ם אל יכל בי ת אמ ח אל קנ אל וה תוב,  כה וש יו,  לה אי

? ענ הושג ן יש כי ל של כה ה, וש ת זל ים אל עי יו יודש םא הה ל ל אי רה שש יי

ם יא שי ה הי תורה ל הנ כה שום של ה, מי לל גש ני וש ר  תה סש ני דוש  קה ם הנ שי הנ של מו  ית, כש לי גש ני וש ת  רל תל סש ה ני תורה ל הנ א כה לה אל
אי דנ א ונ לה ר ה'? אל מנ תוב כםה אה ה כה מה ים, לה עי יו יודש ל הה אי רה שש יי וש ענ  הושג ם יש ית. אי לי גש ני ת וש רל תל סש יא ני ן הי ל כי ענ דוש, וש קה
ה בה כה רש ם מל ה אותה שה עה בות, וש אה ה בה צה רנ תש הי ל, של אי רה שש ם יי רוך הוא עי דוש בה קה ה הנ שה עה ב של רנ טוב הה ר - הנ בה דה ר הנ תל סי
ר טי ענ תש יי י של די אורות, כש מש ל הנ אור כה דוש, מש ד קה בה כש יון ני לש ר על הה תוך נה ם מי יא אותה הוצי בודו, וש כש ה לי יונה לש ה על דושה קש

ע. נודה ר וש כה מג ר של הה נה ר - אותו הנ הה נה ם. הנ עולה ם מי יכל בותי בו אמ ר יהשש הה נה ר הנ בל עי ר ה' בש מנ תוב, כםה אה כה הו של ם. זל הל בנ

א רה קש ר ני הה נה א אותו  לה ם, אל עולה ר מי הה נה ר הנ בל עי ה. מי מה כש אות חה רש הנ א לש לה אן? אל ה כה ה הוא רוצל ם - מנ עולה מי
ם רוך הוא עי דוש בה קה ה הנ שה עה ת של מל אל הה טוב וש אות הנ רש הנ ם, לש עולה ם מי יכל בותי בו אמ ר יהשש הה נה ר הנ בל עי ן בש ל כי ענ ם, וש עולה
ר הה אותו נה ק בש בנ דש םא ני ם ל הה רה בש א אנ לה ר? אל ה אומי ה זל ר. מנ הה נה ר הנ בל עי ם מי הה רה בש ת אנ ם אל יכל בי ת אמ ח אל קנ אל ל. וה אי רה שש יי

ק. זי חנ תש הי דו לש צי ק בו בש בנ דש ני ק של חה צש מו יי כש

ק זי חנ תש ק מי חה צש יי של ים בו. וכש קי זש חנ תש דו ומי צי ים מי יני ים די אי ין, יוצש ינו די אי ב של ל גנ ף ענ ה, אנ זל ר הנ הה נה ה, הנ אי םא רש ב
ל ב ענ דוש יושי קה ך הנ לל מל הנ ן, וש קי תנ תש ין מי די א הנ סי כי ין, וש די ים לש סי נש כנ תש ים מי תוני חש תנ הנ ים וש יוני לש על י הה זנ יו, אמ נה בה יו) בש ינה די (בש
א סי ק כי לי סנ ים לש עי יודש ל של אי רה שש ם יי יהל רי שש נו. אנ גי יום חנ ה לש סל כל ר בנ ש שופה חםדל עו בנ קש ז, תי ם. אה עולה ת הה ן אל דה ין וש א די סי כי

ר. שופה ה? בנ מל ים, ובנ מי חמ ל רנ א של סי ן כי קי תנ ין ולש די הנ

ה ה זל ה מנ זל ר הנ שופה ל הנ י ענ תי לש אנ בות שה ים רנ מי עה י פש רי ר לו, המ מנ עון. אה מש י שי בי י רנ ני פש ב לי יהה יושי א הה בה י אנ בי רנ
ה) זל ין (הנ די יום הנ ים בש יכי רי ל צש אי רה שש יי ר, של בה דה רור הנ הו בי אי זל דנ י ונ רי ר לו, המ מנ י בו. אה תי בש ינשנ תש םא הי אן ל ד כה ענ ר, וש אומי
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ינו, ני י שה רי ל המ בה ים. אמ נו רוצי ינל ין אי די ק בש בי דה הי יא, ולש קום הי ה מה יזל אי ע בש י נודה רי ן המ רל קל שום של ן, מי רל םא קל ל ר וש שופה
ים. רי תה סש ים ני רי בה יר דש עי הה אות ולש רה הי ים לש יכי רי ים צש עמשי מנ ים ובש רי בה דש בי

ין, די ר הנ עורי תש י מי זנ ים, אמ ני בה יר לנ אי םא מי ל ק וש לי תנ סש כםל, מי ל הנ אור של בו הה יון, של לש ר על אותו שופה של ה, כש אי םא רש ב
בות, אה ת הה חנ בנ שש ק, תי חה צש ל יי פו של קש ק, תה חה צש ל יי של ילו  א אי רה קש ר, ני שופה ה הנ זל ין, וש די ית הנ בי ים לש ני קה תג אות מש סש כי הנ וש

ם. עולה ת הה דון אל ן לה קי תנ תש ק, ומי זי חנ תש ק מי חה צש י יי זנ ים, אמ ני בה ת הנ יק אל יני ין מי אי דול של ר גה ה אותו שופה לל ענ תש מי של כש

אותו ה, וש טה מנ ר מי יענ קול שופה פי שש הנ ים לש יכי רי ם, צש יהל אי טה חמ ים מי בי ם שה דה י אה ני בש של ה וכש זל ר הנ שופה ר הנ עורי תש מי של וכש
אות רש הנ ים לש יכי רי ין. וצש די ק הנ לי תנ סש ים ומי מי חמ ר רנ עורי יון, ומש לש ר על חי ר אנ ר שופה עורי תש י מי זנ ה, אמ לה עש מנ ה לש קול עולל
ם קולות ל אותה כה אות של רש הנ ם קולות, לש ה אותה טה מנ ה לש זל ר הנ שופה יא בנ הוצי ר, ולש חי ר אנ ר שופה עורי ר, לש שופה ה בנ עמשל מנ

את. צי רו לה עורש תש יון, יי לש ר על אותו שופה ים בש לולי ם כש כגלה ה, של לה עש מנ לש של

ל ענ ה, וש לה עש מנ דול) לש גה ר הנ שופה ר הנ עורי תש ה, ומי טה מנ לש ים מי מי חמ רנ ל כםחנ (לש אי רה שש ים יי ני ה נותש טה מנ לש לו של לה קולות הנ ובנ
קולות ים הנ לולי כש בו  ר, של חי ר אנ ר שופה עורי י לש די כש ן בו  וי כנ עמרםך קולות, לש לנ ה וש זל יום הנ ר בנ ן שופה מי זנ ים לש יכי רי ן צש כי

ר). שופה ר קולות בנ די סנ ה (ולש לה עש מנ לש

ם הה רה בש אנ יענ לש גי ים, ומנ מי ים רה רי ין הה ע בי קה בש ני ים, וש יעי קי ה רש ה, עולל לה עש מנ ר לש טי ענ תש א קול ומי ה - יוצי אשונה ה רי רה דש סי
קול אותו  ה של עה שה ינו, בש ני ה שה דה גה אנ ר הה פל סי א. ובש סי כי ת הנ ין אל קי תש ר ומנ עורי תש הוא מי ר, וש טי ענ תש ומי םאשו  ר ה בש שורל וש

א. בה א) אנ מה אי א וש בה יו (אנ לה ד עה א, ופוקי סי כי ת הנ ין אל קי תש ם, ומנ הה רה בש ר אנ טי ענ תש ר ומי עורי תש ה, מי אשון עולל רי

ר קול שובי י, אותו הנ ני שי ר הנ דל סי ה הנ זל ים. וש שי קה ים הנ יני די ת הנ בםר אל שש ר) לי בי חנ יף (לש קי תנ י, הנ ני שי ה הנ ם עולל יי תנ ינש בי
ן יוה ק. כי חה צש ל יי קומו של מש ה לי עולל ד של ים, ענ רי בה שש יו ני נה פה ים) לש רי קש ני ים (של רי עורש תש מי ים של יני די ל הנ כה ה, וש ז עולל אה כםחו. וש בש
ה. של קה ף הנ תםקל ת הנ ר אל ע, שובי נה כש ז ני יו. אה נה פה עממםד לש א לנ סי כי ת הנ ן אל קי תנ ם, מש הה רה בש ת אנ ה אל רואל ק וש חה צש ר יי עורי תש מי של
תוב (תהלים כה הו של ה. זל של קה ין הנ די ל הנ ף של תםקל הנ וש כםחנ  בםר הנ שש י לי די צון, כש רה הה ב וש לי ן הנ וי כנ ענ לש תוקי י של יך מי רי ה צה זל ובה

אי. דנ ה ונ רועה י תש עי ה, יודש רועה י תש עי ם יודש עה י הה רי שש פט) אנ

יענ אותו קול גי ים, ומנ מי חמ ים רנ רי עורש תש ים, ומי יעי קי ם רש ל אותה ענ כה ה, ובוקי עולל א קול וש ית - יוצי ישי לי ה שש רה דש סי
ק, חה צש יי ם בש יהל ני ים שש זי י אוחמ זנ ר. אמ חי אנ ד הה צנ ן בנ קי תנ תש ם מי הה רה בש ת אנ ה אל רואל ר וש עורי תש עמקםב מי ינ עמקםב, וש ל ינ םאשו של ר לש

ת. חנ ה אנ רה דש ן סי לו הי לה רות הנ דה סש לש הנ ה, ושש חוצה את הנ צי לו לה ף של תםקל ים הנ כולי םא יש ל ה, וש ד זל צנ ה מי זל ה וש ד זל צנ ה מי זל

קום מה לש ה,  טה מנ לש אותו  יענ  פי שש ומנ קומו,  מש מי ם  הה רה בש אנ ת  אל ל  נוטי וש ה,  עולל וש א  יוצי קול   - ת  רל חל אנ ה  רה דש סי
ם. תוכה ם בש הה רה בש ת אנ ים אל מי יש קנ ם, ומש ים שה ק שורי חה צש ל יי בורות של גש הנ של

אותו קול א של לה ע, אל קנ תה ש אותו קול של לה חנ םא של אשון. ל רי מו הה ק כש זה םא חה בור, ל א קול שה יהה - יוצי ני ה שש רה דש סי
ר ם יותי הי ה של לה עש ל מנ ין של ית די ם בי אותה ק לש א רנ לה יף, אל קי תנ ף הנ תםקל ה הנ ם שורל שה ה, של אשונה רי בה ק כש חה צש ל יי צל ינו אי אי

יו. נה פה ים לש עי נה כש ני ם, וש לה צש ם אל הה רה בש ת אנ ים אל ם רואי כגלה ים, וש פי רה

קום אותו מה יענ אותו לש פי שש עמקםב, ומנ ל ינ םאשו של ר ר בש טי ענ תש ה, ומי עולל א קול וש ית - יוצי ישי לי ה שש רה דש ם סי יי תנ ינש בי
ים עי נה כש ם ני ז כגלה אה ע, וש צנ מש אל ם בה הי ה, וש ד זל צנ עמקםב מי ינ ה וש ד זל צנ ם מי הה רה בש ן, אנ דה גש נל ד כש עומי בורות שורות, וש גש ן הנ אותה של

י. ני ר שי חי ר אנ דל ם סי לו כגלה אי ם. וש קומה מש ים) בי כי שוכש ים (וש אי צה מש ני וש

ת אל שום של ם, מי קםדל מי ק כש חה צש ת יי ם אל יהל יני ר) בי ינשי ב (ולש ינשי ם ולש קומה מש ם לי עמלותה הנ יך לש רי צה ה - של רונה חמ ה אנ רה דש סי
ים. מי חמ ים רנ רי עורש תש ים, ומי עי נה כש ים ני יני די ל הנ ז כה ה, אה חוצה יו הנ בורותה גש א בי םא ייצי ל קומו, וש מש ר בי ינשי יך לש רי ה צה זל

ל אי רה שש יי של כש י  זנ אמ ם.  בונה רי י  ני פש לי ה  שובה תש בי זםר  חמ לנ וש לו,  לה הנ קולות  בנ צון  רה הה וש ב  לי הנ ת  אל ן  וי כנ לש יך  רי צה ן  כי ל  ענ
ת ר אל טי ענ ר, מש חוזי של יון. וכש לש ר על ר אותו שופה ה, חוזי זל ר הנ שופה אוי בנ רה ב כה לי צון הנ רש ים קולות בי רי דש סנ ים ומש ני קש תנ מש
ם. עולה ל הה ם ענ חי רנ הוא מש רוך  בה דוש  קה הנ כםל, וש ה בנ חה מש את שי צי מש ז ני אה ה, וש ר עולל חי א אנ סי כי ן. וש קה תש כםל ני הנ עמקםב, וש ינ
ל מות ענ עולה ל הה ת כה ן אל קי תנ ים, ולש מי חמ רנ ין לש די ם מי בונה ת רי שםך אל מש לי יג וש הי נש הנ ים לש עי יודש ל של אי רה שש ל יי ם של קה לש י חל רי שש אנ

ישדייהלם.

ים שי קה ים הנ יני די הנ ים וש רי עורש תש ים מי מי חמ רנ של מו  ה, וכש יום זל ים בש רי פה ה סש לשה ים שש חי תה פש ה ני ד זל גל נל ה, כש אי םא רש ב
ם. עולה ן הה ים מי רי ערבה ים ומה עי נה כש ים ני שי קה ים הנ יני די ה, הנ לה עש מנ לש מו של ה כש טה מנ ך הוא לש ם - כה קומה מש ים לי סי נה כש ני ים וש עי נה כש ני
ים בי תה כש ני ן  ל כי ענ וש ם.  עולה ן הה מי רו  בש עה הה וש עו  נש כש ני ים של שי ים קה יני ם די הי ים, של מורי גש ים  עי שה ם רש אותה לו  ם? אי י הי ומי
ים רי בה דש ת הנ י אל תי חש ונ רש הי וש י  תי לש אנ שה ן של מה חמ רנ הה רוך  ר. בה בה דה רור הנ בי הו  אי זל דנ ונ א,  בה י אנ בי ר רנ מנ כו'. אה וש ים  מי תה חש נל וש

הנלהלו.

רון כה ים זי ל עושי אי רה שש צון. יי רה הה ב וש לי ת הנ ן אל וי כנ רון, לש כה ים זי ה, עושי רועה רון תש כש תוב זי ה, כה הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ה. לה עש מנ לש ן של ול אותו גה ר בש בה ר דה עורי תש יי י של די ה, כש עמשל מנ ה? בש מל ה, בנ טה מנ לש

א לה ה? אל סה כנ תש יך מי אי ה. וש נה בה לש ה בו הנ סה כנ תש מי נו, של גי יום חנ ה לש סל כל תוב (תהלים פא) בנ ר, כה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ה ינה אי ש  מל של ן הנ נה עה י  ני פש לי מי ן  כי ל  ענ וש ה.  ירה אי מש םא  ל וש ה  סה כנ תש מי ה  נה בה לש הנ י  זנ אמ יר,  אי מי ינו  אי ש  מל של הנ וש ן  נה עה ד  עומי של כש
ה. נה בה לש ה הנ סה כנ תש מי "א, של הי נו, בש גי יום חנ ה לש סל כל ן בנ ל כי ענ ה. וש ירה אי מש ה  ינה אי ה וש סה כנ תש מי ה של נה בה לש ן הנ כי ל של ה, כה ירה אי מש
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כון. לי הנ יך יש נל אור פה ז - ה' בש ה. אה רועה י תש עי ם יודש עה י הה רי שש תוב אנ כה ר, של קול שופה ה, ובש שובה תש כםל בי ה? הנ ירה אי ה מש מל ובנ

א נה ימש הי יהא מש עש רנ

מו ם, כש עולה ין לה די הוא יום הנ ה, של נה שה םאש הנ ר ר בש קםענ שופה תש ה זו לי וה צש גו'. מי וש ש  חםדל ד לנ חה אל י בש יעי בי שש ש הנ חםדל בנ
ה סה כנ תש בו מי הו יום של זל ר. של אי בה תש י ני רי המ נו. ונ גי יום חנ ה לש סל כל ר בנ ש שופה חםדל עו בנ קש תוב תי כה , של שוהה רש י פי רי המ נו. ונ רש אנ בי של
קום מה ך, הנ לל מל ל הנ ח ענ תנ פל ת הנ ל אל נועי ה וש סל כנ ה ומש ג חופל רי טש קנ מש אותו הנ שום של ין. מי די ד בש ם עומי עולה הה ה, וש נה בה לש הנ

ם. עולה ל הה ין ענ בםענ די תש ה לי ין שורל די הנ של

ם ה שה זל ג הנ רי טש קנ מש ינד הנ אי בש דנ א ונ לה ין? אל בםענ די תש לי סות וש כנ ג לש רי טש קנ מש אותו הנ שות לש ת רש נל תל יך ני ר, אי םאמנ ם ת אי וש
י רי המ ם, של עולה י הה יני ל די ת כה יו אל נה פה לש בםענ  תש לי יום יהדוענ  ם לו  שה ם, וש עולה ל הה ל כה ין ענ די בםענ  תש הוא לי רוך  בה דוש  קה הנ
כםל. ל הנ ה ענ שורה ה וש רוך הוא עולה דוש בה קה ת הנ אנ רש ילה יי הש תי יו, של נה פה ם אותו לש שה ה אותו וש שה רוך הוא עה דוש בה קה הנ
ין אותו קי תש הי ה וש זל ג הנ רי טש קנ מש ת הנ ה אל שה ה? עה שה ה עה יו. מל נה פה לש מי או  רש יי ה של שה ים עה להי אל הה ה - (קהלת ג) וש סוד זל וש
ר שוטי הו הנ זל רוך הוא. וש דוש בה קה י הנ ני פש לי ם מי או כגלה ירש יי י של די ה כש ל זל כה ם, וש עולה ל הה ל כה ה ענ נונה ב שש רל יות חל הש יו לי נה פה לש
א יוצי י של פי כםל כש ם, הנ ה אותה קל לש ם, ומנ ג אותה הורי ם וש דה י אה ני ס בש תופי ין, וש ענ די תובי ם, וש דה אה י הה ני י בש אי טה ת חמ ענ אל תובי של

ין. די ן הנ מי

ך, ה כה שה י עה לוני ין: פש די ית הנ י בי ני פש יר לי כי זש הנ שות לש ה לו רש נה תש ני ה, של טה מנ לש ין של די ית הנ ל בי ה של נל מג מש מו אותו הנ כש
ת ין אל די ית הנ ל בי עםל ענ נש ין לי ית די ה בי נל מג אותו מש שות לש ה רש נה תש ינו, ני ני שה ין. וש ם די יהל לי בםענ עמ תש לי ך. וש ל כה ר ענ בנ י עה לוני ופש
י שום (ישעיה סא) כי חות אותו, מי דש ין לי די ית הנ בי שות לש ין רש אי , וש ענ הוא תובי ה של ל מנ ל כה ין ענ רו די זש גש יי ד של ח ענ תנ פל הנ

ן. יה ייש דנ ין וש ייש די יענ של הודי ין, ולש די עממםד בש ם ינ עולה הה ה של הוא רוצל ט. וש פה שש ב מי י ה' אוהי ני אמ

יום ם, ובנ עולה י הה ני ל בש ל כה ך ענ לל מל י הנ ני פש ין לי ענ די הוא תובי יו, של נה פה ה לש ת זל רוך הוא אל דוש בה קה ם הנ ה שה מו זל כש
ם. עולה י הה ני ל בש ל כה ין ענ די ר הנ זי גה יי ד של ים, ענ ני פה ה לש סה כנ תש ה מי נה בה לש הנ ך, וש לל מל ח הנ תנ ת פל סות אל כנ שות לש ת לו רש נל תל ה ני זל הנ

ין. די א בש לה יך אל רי םא צה רוך הוא, ל דוש בה קה י הנ ני פש לוי לי כםל גה הנ ב של ל גנ ף ענ אנ וש

י עמשי ל מנ ל כה ין ענ די ענ  תובי וש א  ר בה שוטי הנ וש ה,  זל יום הנ ין בנ א די סי ין כי קי תש ה, הי טה ומנ ה  לה עש ד מנ חה ן אל ול גה כםל כש הנ
לו אי ם. וש עולה י הה ני י בש עמשי ל מנ ל כה ים ענ ידי עי ים ומש אי ים בה די עי הה ה, וש שה עה ה של י מנ פי כו וכש רש י דנ פי ד כש חה אל ד וש חה ל אל ם, כה עולה הה
ים טי שוטש ים ומש כי הולש בון, של שש ם חל הל ין לה אי י ה', של יני ם עי ה הי מה כנ ם. וש עולה ל הה כה ים בש טי שוטש ם מש הי י ה', של יני ם עי הי

ם. עולה י הה ני י בש עמשי ל מנ ים כה רואי ם, וש עולה ל הה כה בש

ך לל מל ל הנ ים של די עי ים הה די ם עומש יהל בי גנ י לש רי המ ם, של יהל עמשי מנ ים בש לי כש תנ סש םא מי ל ים וש יחי גי שש ם מנ ינה אי ם של אותה אוי לש
ך, לל מל י הנ ני פש ים לי ידי עי ים ומש ם עולי י הי רי המ ים, של רי אומש ים, וש ם עושי הי ה של ל מנ ת כה ים אל רואי ים וש יחי גי שש לו, ומנ לה הנ
ד ענ וש ים.  די אן עי י כה רי המ ונ ך.  ה כה שה י עה לוני ין, ופש ל די ר ענ בנ י עה לוני ין: פש די ענ  תובי וש ך  לל מל י הנ ני פש ד לי ה עומי זל ר הנ שוטי הנ וש

דות. עי ל הה ים של די ם עי ז הי יד, אה עי הה שות לש ם רש הל ין לה ם, אי ל אותה םא שואי רוך הוא ל דוש בה קה הנ של

זו ש הנ אי הה ה, וש נה בה ש לש אי א בש לי ה מה זל ל הנ יכה הי ד. הנ חה ל אל יכה ך ייש הי לל מל ית הנ בי ק. בש תל פל ך בש לל מל י הנ ני פש ב לי תה כש כםל ני הנ וש
ש א אי לי ר מה חי ל אנ יכה ה ייש הי זל ל הנ יכה הי תוך הנ ים. בש מי עולה ק לש םא פוסי ה ל זל ים, וש טי ים לוהמ יבי בי שש הנ גול, וש עי ת בש לל גל לש גנ תש מי
ים די עי ל הה ים כה ידי עי ין מש די ת הנ ענ שש ך. בי לל מל י הנ ני פש יד לי מי ים תה די ים עומש רי י סופש ני ים. שש מי עולה ת לש קל םא פוסל ל ה, של חורה שש
ש אי ה הה אותה יו בש לה ים עה בי כותש ה, וש נה בה ש לש ל אי גול של אותו עי ים מי לי ים) נוטש רי ים נ"א סופש די ם עי ך. אותה לל מל י הנ ני פש לי

ה. חםרה שש הנ

ים עי רה קש רו - ני זש ם ינחש ה. אי שובה תש רו בי זש ך ינחש ין כה ך ובי ין כה י בי , אולנ ן יהדוענ מנ ד זש ין ענ די ת הנ ב אל כי ענ ך מש לל מל ז הנ אה וש
י לוני יז: פש רי כש ם ומנ רוז קה כה יו, הנ נה פה ים לש די כות עומש זש ית הנ ל בי ם של ל אותה כה ב, וש יושי ך  לל מל םא - הנ ם ל אי ים. וש קי תה פש הנ

ר. שוטי ר לנ סה מש םא - הוא ני ם ל אי ה. וש פל כות - יה יו זש לה ד עה מי לנ יש י של ם ייש מי כות? אי יו זש לה ד עה מי לנ י יש ך, מי ה כה שה עה

ם, עולה י הה ני בש ה לי חון פל תש ילה פי הש םא יי ל י של די םא כש ל ה? של ל זל ת כה יך אל רי ה צה מה רוך הוא לה דוש בה קה ענ הנ כםל יודי הנ וש
ר סנ מש ה ני נו? זל ן לה יי ננ ר, מי םאמנ ם ת אי ין. וש די ן הנ ל מי צה ני י של יו מי נה פה נוחנ לש ת, וש מל ך אל רל דל ה בש כםל עושל הנ אות של רש הנ א לש לה אל
הוא ה של ע מנ יידנ וש ה,  לל גש ני בש הוא  ה של מנ בש יחנ  גי ינשש ל,  כי תנ סש הי ה לש רוצל י של ים, מי עי ין יודש אי י של מי לש לו  פי אמ ונ ים.  מי כה חמ לנ

ה. לה עש מנ לש מו של כםל הוא כש ץ, הנ רל אה רוך הוא בה דוש בה קה ה הנ נה מי ה של ל מנ ד. כה חה ן אל ול גה כםל בש י הנ רי המ ר, של תה סש ני בש

ך לל מל ח הנ תנ ת פל ה אל סל כנ א ומש ר בה שוטי ין, הנ די א הנ סי כי ב בש ך יושי לל מל הנ ין, וש די ה הוא יום הנ נה שה םאש הנ ל ר יום של הנ
ב י ה' אוהי ני י אמ ר (ישעיה סא) כי מנ אל נל של מו  ין, כש די ת הנ ב אל הוא אוהי רוך  בה דוש  קה הנ ב של ל גנ ף ענ אנ ין. וש די ענ  תובי וש
קםענ תש ה לי ול צנ ם, הוא מש יהל לי ים עמ רי בה ן דש עם טש ם לי ר קה שוטי הנ ה של עה שה ין. ובש די ת הנ בנ המ ת אנ יו אל נה ת בה בנ המ ת אנ חנ צנ ננ ט, מש פה שש מי

ר. אותו שופה ה בש לה עש מנ ה לש טה מנ לש ים מי מי חמ ר רנ עורי י לש די ר, כש שופה בנ

ה. לה עש מנ לש ר  חי אנ ר קול  עורי תש ומי ד,  חה אל ם קול  הל מי ה  עמשל ננ וש ם,  יי ומנ רוחנ  ש  אי בש לול  כה ה,  עולל קול  הנ אותו 
בות. בש רש ענ תש ג מי רי טש קנ ן אותו מש טועי נות של עה טש ל הנ י כה זנ ה, אמ טה מנ ה ומי לה עש מנ ר מי עורי תש קול מי אותו הנ של כש

ל ם, כה עולה ל הה ל כה ים של ילי שי בש ים אותו תנ עי טש הנ ו, לש שה עי א לש קורי דו, וש בנ ק לש חה צש א יי ה יוצי נה שה םאש הנ ל ר יום של בנ
י ני ת פש יך אל שי חש הל י של נו מי מל א מי יהצה אםת, של רש יו מי ינה ה עי ין הל כש תי ה (בראשית כז) ונ עה שה ה הנ אותה י בש רי המ כו, של רש י דנ פי ד כש חה אל
ה יאה בי הה ים, וש מי ענ טש י מנ ה לי עמשי דה ונ יי י צה ה לי צודה ר, וש אומי ו וש שה עי א לש קורי ין, וש די ת הנ טנ ל מי ב ענ שוכי ד, וש רנ פש ני יות, וש רי בש הנ
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ליי.

ה וה צנ ם, ומש עולה א הה רה בש ני יום של מי ה  ר לה סנ מש ני הוב של אה ן הה בי ה, הנ שה פש הוב ננ ה, אמ נה עמקםב בש ל ינ ה אל רה מש ה אה קה בש רי וש
קםל הנ שות, וש קה בנ לות ובש פי תש בי ש  לגבה ה, מש טה מנ לש ר מי עורי תש עמקםב מי ינ לו. וש ים של מי ענ טש ם מנ אותה ר בש עורי תש הוא יי של אותו 
ה. ם זל ה עי ים זל לי לה כש ני ל, וש םאכנ י ונ ש לו  גל ינ מו, ונ ב עי רה קש ני יו, וש לה עמקםב אי ר ינ עורי תש ה, ומי עולל ר של אותו שופה עמקםב בש קול ינ
ח יהרנ ז - ונ א. אה בה ם הנ עולה ל הה סוד של ב, הנ לי ת הנ חנ מש הוא שי ן של יי ינ ר, הנ מה שג מש ן הנ יי ה ינ ן, זל יי א לו ינ יהבי מו, ונ ל עי לה כש ני ן של יוה כי

ים. מי חמ כםל הוא רנ הנ ב, וש לי חנ הנ מי שה ז וש גל רם ח הה הו, נה כי רמ בה יש שות. ונ קה בנ הנ עולות וש לות של פי תש יו, הנ דה גה יחנ בש ת רי אל

ל אי רה שש יי וש ם.  שה או  צש מש ני םא  ל וש רו,  זש פנ תש ים הי ני זגמה מש יו  הה בורות של יהלות וגש ם חמ ל אותה עמקםב, כה ינ ל בש לנ כש ני ן של יוה כי
ה חה מש שי ה, בש זל יום הנ יו, בנ בי ק אה חה צש י יי ני ת פש אי עמקםב מי א ינ םא יהצה יהצ ך  י אנ הי יש כות. ונ רה בש ה ובי חה מש שי ין בש די ן הנ ים מי אי יוצש
שונו ים, לש מי ענ טש ם הוא מנ גנ ש  ינענ ם, ונ עולה י הה עמשי מנ נות מי עה ן טש ידו, טועי צי א מי יו בה חי ו אה שה עי יונות, וש לש כות על רה בש ובי
ים עמשי ה מנ מה ל כנ םאכנ י יו, וש ינה ם די ר עי עורי תש י, יי בי ם אה ר יהקג םאמל י יו ונ בי אה א לש יהבי ים, ונ די ר עי די סנ נות. מש עה ן טש עם טש ה לי דה חנ

י. אתי צה מה ם של עולה ל הה ל כה ים של עי רה

ר םאמל י ה. ונ חה מש שי הוא בש עמקםב, של ל ינ ל של לה כש ד מי רי פה הי ינו יהכול לש י אי רי המ אםד, של ד מש ה ענ דםלה ה גש דה רה ק חמ חה צש ד יי רנ ילחל ונ
מםענ שש ילה. כי הש רוך יי ם בה הו גנ כי רמ בה אמ בוא ונ ם תה רל טל כםל בש ל מי אםכנ שות, וה קה לות ובנ פי ה תש מה כנ ד, בש יי ד צנ צה פוא הוא הנ י אי מי
ר מנ אה ר של חנ אנ ד לש לום. ענ יהה כש םא הה ידו ל י צי רי המ ה של אה רה גו', של ה וש דםלה ה גש קה עה ק צש ענ צש יי יו ונ בי ק) אה חה צש י (יי רי בש ת די ו אל שה עי
ו שה טםם עי שש יי כםל. ונ הנ ה לו מי של ה קה זל ים, וש מי ענ ר הה אה ל שש ים של מוני המ הנ ים וש קי זה חמ לו הנ גו', אי ץ וש רל אה י הה ני מנ שש ה מי ני לו, הי

יד. מי רות בו תה גה תש הי יו ולש רה חמ ת אנ כל לל עמקםב, לה ת ינ אל

ם שה ה, וש שובה תש ב בי נו. שה מל ל מי צי נה הי ח לש רנ ים, בה פורי כי יום הנ ה לש נה שה םאש הנ ין ר בי ים של ם יהמי אותה ך בש לנ עמקםב הה ינ וש
יש, אות אי ע מי בנ רש מו אנ עי א, וש ו בה שה עי ל של אי רה שש ים יי עי ז יודש ים, אה פורי כי יום הנ ה וש נה שה םאש הנ א ר בה ד של ית, ענ ני עמ תנ מו בש צש ענ
שות. קה ובנ לות  פי תש בי ה  בה רש הי וש לו,  ר  ייצל ונ אםד  מש עמקםב  ינ א  ירה יי ונ  - יהד  מי ם.  הל לה ג  רי טש קנ לש ים  ני זגמה מש ים  גי רש טש קנ מש ם  כגלה
יו נה ה פה רה פש כנ ר אמ מנ י אה ר, כי מנ אה ה וש צה ל עי טנ נה ד של גו'. ענ י וש בי י אה אלהי ם וי הה רה בש י אנ בי י אה להי עמקםב אל ר ינ םאמל י (בראשית לב) ונ

גו'. ם וש יי אתנ ים מה לי חי ים רש רי שש ים על יהשי ם ותש יי אתנ ים מה זי גו', עי ה וש חה נש יהדו מי א בש בה ן הנ ח מי קנ יי י. ונ נה פה ת לש כל הםלל ה הנ חה נש מי בנ

ל ב ענ כנ ם, רה דה ת אה "ל אל אי מה ה סה תה פי ה של עה שה ל. בש מה ין גה מי ש, כש חה ים הוא נה לי מנ לו. גש ד של צנ ך הוא הנ גו', כה ים וש לי מנ גש
ד. חה כםל אל הנ ה. וש נה מל צול מי ני ה וש לה עש מנ לש יו מי לה ה עה סה נש קש ה ני יתה לומו, מי חמ ל בנ מה ה גה רואל י של ינו, מי ני ל. שה מה ין גה מי ש כש חה נה

ז - דו. אה בש י ענ ני פש י לי ני דם א אמ ר נה עמבה צו. ינ עגקש שו וש בש ה דג צה םא רה עמקםב ל ינ עמקםב, וש ל ינ רופוס של פוטש אנ ו לש שה ר עי זנ ז חה אה וש
ב רוך הוא עוזי דוש בה קה הנ דוש. וש קה ם הנ עה ן הה ד מי רה פש י ני רי המ ה, של ילה עי ת נש ענ שש י? בי תנ כו. מה רש דנ ו לש שה הוא עי יום הנ ב בנ יהשה ונ
רוך דוש בה קה ה הנ ם, רוצל הל ד מי רה פש ני ם אותו דורון וש ך עי ג הולי רי טש קנ מש אותו הנ ן של יוה ם. כי יהל לי ר עמ פי כנ ם ומש יהל אי טה ת חמ אל
ן יוה כות. כי קום סג מה ם הנ א שי רה ן קה ל כי גו'. ענ ת וש יי ן לו בה בל יי ה ונ כםתה ע סג סנ עמקםב נה ינ תוב? וש ה כה יו. מנ נה ם בה מםחנ עי שש הוא לי
ה זל ם הנ עולה ם בה קה לש י חל רי שש יו. אנ נה ם בה חנ עי מי רוך הוא שה דוש בה קה הנ ג, וש רי טש קנ מש ן הנ צולו מי י ני רי כות, המ סג ים בנ בי יושש של

א. (ע"כ רעיא מהימנא). בה ם הנ עולה ובה

ה, שובה תש ים בי בי ל שה אי רה שש ל יי כה של ש, כש חםדל שור לנ עה ד בל ה ענ ירה אי םא מש ל ה, וש נה בה לש ה הנ סה כנ תש ה מי זל יום הנ ה, בנ אי םא רש ב
תוב, ן כה ל כי ענ כםל. וש ה בנ חה מש את שי צי מש ני ל, וש ם נוטי אי ת אור הה ה אל זל יום הנ הנ ה. וש ה לה ירה אי ה ומש בה ה שה יונה לש על ם הה אי הה וש
ים ירי אי אורות מש י מש ני שש שום של א מי לה ים? אל פגרי כי ה יום הנ ה זל יות! מנ הש יך לי רי יהה צה פור הה ים הוא. יום כי פגרי כי יום הנ
ש, מל של אור הנ םא מי ל וש יון,  לש על אור הה הה יר מי אי ה מי זל יום הנ ובנ תון,  חש תנ אור הנ מה לנ יר  אי יון מי לש על אור הה מה ד. הנ חה אל כש

נו. גי יום חנ ה לש סל כל תוב בנ ך כה שום כה ומי

לו, ח  לנ שה דוש?  קה הנ ך  לל מל הנ ם  עי ל  אי רה שש יי ת  סל נל כש ל  של ווג  זי הנ י  תנ מה ר,  מנ אה עון.  מש שי י  בי רנ לש ח  לנ שה א  בה אנ י  בי רנ
ים רי א, הי בה י אנ בי רנ ש  גי רנ תש ה. הי שה אי י לש י לי הי תש י ונ מי ת אי םא בנ ל ך  יא אנ י הי בי ת אה י בנ חםתי ה אמ נה מש ם אה גנ (בראשית כ) וש
ם עולה יו בה הש יי דור של נו! אוי לנ מל א מי צי תי של ם כש עולה בוי לה אמ ה, אוי ונ דושה קש ה הנ נורה י מש בי י רנ בי ר, רנ מנ אה ה וש כה קולו, בה

ר? מנ ה אה ך, מה תש עגמה ח לש לנ שה ה של א, זל בה י אנ בי רנ יהיא לש י חי בי ר לו רנ מנ ך! אה מש ים מי תומי רו יש אמ שה יי ם וש הל ק מי לי תנ סש תי של כש

ים אי נו, קורש מל אור מי נה של יון, וכש לש על ב הה אה הה יר מי אי מי ן של מנ זש א בי לה ה אל ירה בי גש ם הנ ך עי לל מל ווג הנ ין זי אי אי של דנ ר, ונ מנ אה
תוב (ירמיה כ) כה ש, של א קםדל רה קש ך ני לל מל הנ שום של ד, מי חה אל ים כש גי וש דנ זש ז מי אה ל, וש ה נוטי א זל בה ית אנ בי י מי רי המ ש, של לו קםדל
ית בי י מי רי המ י, של מי ת אי םא בנ ל ך  וא אנ י הי בי ת אה י בנ חםתי י אמ זנ ש. אמ א קםדל רה קש ני קום של מה ל מי נוטי ה', של ל לנ אי רה שש יי ש  קםדל
ן מנ זש ר, בי חי ן אנ מנ זש םא בי ל ה וש זל ן הנ מנ זש ד, בנ חה אל ג כש וי דנ זש הי ה, לש שה אי י לש י לי הי תש ן ונ ל כי ענ א. וש מה ית אי בי םא מי ל ה, וש זל ם הנ שי א הנ בה אנ
סור, ה אה טה מי יש הנ מי שש תנ , של יחנ ים מוכי פורי כי יום הנ א. וש מה ית אי בי ים מי לי נוטש ן של מנ זש םא בי ל א, וש בה ית אנ בי ים מי לי נוטש של
י בי רנ דור של י הנ רי שש אי אנ דנ יהיא, ונ י חי בי ר רנ מנ א. אה בה ית אנ בי םא מי ל ל, וש א נוטי מה ית אי בי י מי רי המ ווג, של א זי צה מש ין ני אי שום של מי

ל יום. יו כה נה פה ים לש די עומש ם של י אותה רי שש תוכו. אנ רוי בש עון שה מש שי

דוש קה ל אותו הנ בי קי ה, וש שובה תש ב בי שה דונו וש י אמ ני פש ין לי די ד בש מנ עה ם, וש דה א אה רה בש ה ני נה שה םאש הנ ר א, בש בה י אנ בי ר רנ מנ אה
י ני ם יהשובו, אמ ין. אי די דו בש מש ענ ה ינ זל יום הנ י דורות, בנ דורי יך לש נל בה ן לש ימה ילה סי הש ה תי תה ם, אנ דה ר לו, אה מנ רוך הוא. אה בה
ר, (תהלים קד) מנ ד אה וי דה וש ם.  יהל לי ם עמ חי רנ אמ ונ ים  מי חמ א רנ סי ל כי ב ענ ינשי תש אל וש ין,  א די סי כי עלמםד מי אל וש ם,  ל אותה בי קנ אמ
תוב, (שם כה א. וש רי וה ן תי ענ מנ ה לש יחה לי סש ך הנ מש י עי תוב, (שם קל) כי ה כה ל זל ענ י. וש נונה חמ י תנ ת קולי ע ה' אל מנ שש י יי י כי תי בש הנ אה

ה אור. אל רש ך ני אורש ים בש יי קור חנ ך מש מש י עי לו) כי
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ח, (שם לב) תנ יהיא פה י חי בי ם. רנ כל ילה לה הש ש יי א קםדל רה קש ים הוא מי פגרי כי ה יום הנ זל י הנ יעי בי שש ש הנ חםדל שור לנ עה ך בל אנ
ר פל ן) סי קנ תש א (ני רה קש ר ני מל י זל יני ה מי רה עמשה ינו, בנ ני י שה רי יל, המ כי שש ד מנ וי דה ה. לש אה טה סוי חמ ע כש שנ שוי פל י נש רי שש יל אנ כי שש ד מנ וי דה לש
יון לש על הה לויהה. וש לש הנ ה, בש אה הודה ה, בש לה פי תש י, בי רי שש אנ יר, בש שי מור, בש זש מי ם, בש תה כש מי יל, בש כי שש מנ גון, בש ני , בש צוחנ ני ים: בש לי הי תש

. שוהה רש י פי רי המ לויהה, ונ לש ם - הנ כגלה מי

א נה ימש הי יהא מש עש רנ

ש מי ל חה ים של נויי ה עי שה מי ל חמ סוד של ש, בש פל נל ת הנ אל גוף וש ת הנ יענ אל ני כש הנ ים, לש פורי כי יום הנ נות בש ענ תש הי ה זו, לש וה צש מי
ה מה לי ה שש שובה תש ם בי כגלה ר, וש אי בה תש ני מו של ם, כש יהל אי טה ת חמ יר אל כי זש הנ א לש ג בה רי טש קנ מש י הנ רי המ ים. של פורי כי ל יום הנ גות של רה דש

קומות. (ע"כ רעיא מהימנא). ה מש מה כנ ר בש מנ אל נל מו של כםל כש ם. הנ יהל בי י אמ ני פש לי

קום מה ם, אותו הנ ים אותה שותי ם של ת אותה ים אל ימי כי חש מנ ם של יי יל? מנ כי שש הו מנ . מנ קומו יהדוענ יל, מש כי שש אן מנ כה
שום א טוב. ומי צה מש ר יי בה ל דה יל ענ כי שש ר (משלי יז) מנ מנ אל נל מו של יל, כש כי שש א מנ רה קש ני קום) של אותו מה ים בש לי דש תנ שש מי (של

ה. אה טה סוי חמ ע כש שנ שוי פל י נש רי שש תוב אנ כה הו של יות. זל רג חי רות הנ ה, חי יחה לי לויהה בו סש ך, תש א כה רה קש ני של

הוא רוך  בה דוש  קה א לנ טה חה א של טש חי ם אותו  דה י אה ני בש סוי מי הוא כי , של שוהה רש י פי רי ה? המ אה טה סוי חמ ה כש ה זל מנ
ם יי עממנ ת ופנ חנ ם אנ ענ ייב פנ חנ תש א, ומי ם חוטי דה אה של ה, כש אי םא רש ה) ב אה טה סוי חמ ל (כש בה רוך הוא. אמ דוש בה קה י הנ ני פש ה לי הודה וש
ה. טה מנ לש ם  אותה ים  מי סש רש פנ ומש ה,  לה עש מנ לש ם  אותה ים  מי סש רש פנ ומש לוי,  גה בש ם  הי יו  אה טה חמ י  רי המ בו,  ר  חוזי םא  ל וש לש  שה וש
זוף ה, נה לה עש מנ זוף הוא לש דונו, נה אמ זוף הוא מי י, נה לוני פש יב לי בי סה קו מי לש תנ סש ים: הי יזי רי כש יו ומנ נה פה ים לש כי ים הולש רוזי כה הנ וש
ה לל גנ רוך הוא מש דוש בה קה בונו! הנ בוד רי ל כש ש ענ ינו חושי אי בונו! אוי לו של ן רי יוקנ ת דש ם אל גנ פה ה, אוי לו של טה מנ הוא לש
בונו רי ך  רל דל בש ך  ם הולי דה אה של ה לו. וכש מה קומה תש ץ מי רל אל וש ונו  ם עמ יי מנ לו שה גנ תוב, (איוב כ) יש כה של הו  ה. זל לה עש מנ לש או  טש חל
ה. אה טה סוי חמ א כש רה קש ה ני ים, זל תוני חש תנ ים וש יוני לש יו, על לה ים עה סי כנ כםל מש ד - הנ חה א אל טש ן לו חי מי דנ זש הי תו, וש עמבודה ל בנ די תנ שש ומי

ל בה ה. אמ פל ים - יה רי בי חמ רו הנ מש אה הו של זל . וש תה רש מנ ה אה יהפל ר, וש בה דה ר הנ קנ עי תה לש עש גנ םא הי ו ל שה כש ד ענ א, ענ בה י אנ בי ר לו רנ מנ אה
ה? אה טה סוי חמ הו כש יות! מנ הש יך לי רי יהה צה ה הה אה טה ה חמ כגסל ך, מש ם כה אי

ם עולה ה בה ם עושל דה אה ים של ים טובי עמשי מנ ינו, של ני שה מו של ד, כש חה ך. אל ם כה יהל ני ה ייש בו, ושש מה כש י חה רי בש י די ני א שש לה אל
ים רי גובש ים, וש ים טובי עמשי ן מנ קי תנ ם מש דה אה של ם. וכש הל ש בה בי לנ תש הי יון לש לש ד על בה כש בוש ני ם לש עולה אותו הה ים לו בש ה, עושי זל הנ
י ני פש א לי א חוטי צה מש ני ע, של שה הוא רה ים, וש בי ים רנ עי רה יו הה עמשה יחנ בו, ומנ גי שש רוך הוא מנ דוש בה קה הנ ים, וש עי ים רה עמשי יו מנ לה עה
א. בה ם הנ עולה הה ה ומי זל ם הנ עולה הה כםל, מי ן הנ ד הוא מי בה אל י נל רי ה, המ אשונה רי ה בה שה עה ן טובות של ל אותה ה ענ תוהל דונו, וש אמ

ה? אשונה רי ה בה זל א הנ חוטי ה הנ שה עה ן טובות של אותה רוך הוא מי דוש בה קה ה הנ ה עושל מה

דות. ייש בה אל םא נל כגיות ל ן טובות וזש ד, אותה בה אל א נל ע חוטי שה אותו רה ב של ל גנ ף ענ רוך הוא, אנ דוש בה קה א הנ לה אל
- ק  לי תנ סש יו הי בושה לש ת  אל ים  לי שש הי ם של רל טל וש יו,  עמשה מנ מי יו  בושה לש ין  קי תש ומנ יון  לש על הה ך  לל מל י הנ כי רש דנ בש ך  הולי יק של די צנ
יו בושה ת לש ים אל לי שש ה, ומנ זל א הנ חוטי ע הנ שה רה ד) הה בי אי ה (של שה עה ים של עמשי מנ ם הנ אותה ים לו מי לי שש רוך הוא מנ דוש בה קה הנ
ה סל כנ תש יק מי די צנ הנ ין, וש קי תש א הי ש. אותו חוטי בה לש יק יי די צנ ין וש כי תוב (שם כז) יה כה הו של ם. זל אותו עולה ם בש הל ן בה קי תנ תש יי של
םא ן ל ל כי ענ ה) וש אה טה חמ הנ ה מי סל כנ תש ה, מי אה טה חמ ה הנ זל סוי הוא מי כש ה, (הנ אה טה סוי חמ תוב כש כה הו של ין. זל קי תש הוא הי ה של מנ מי

סוי. א כש לה ה, אל כגסל תוב מש כה

ל נופי י של י מי רי המ יהם, של צולות  ים מש אי רה קש ני ם של אותה ה בש זל יק הנ די צנ ל הנ א של טש חי הנ ה אותו  סה כנ תש הי ד, של חה אל וש
ר מנ אל נל של מו  יהם?) כש צולות  מש הנ הו  ם, (מנ יהל לי עמ ים  סי כנ ם מש יי מנ הנ שום של ים, מי מי עולה לש א  צה מש ני םא  ל יהם,  צולות  מש בי
י בי רנ ה  רה אמ י (בי רי המ ד הוא, ונ בה כש א סוד ני לה לות יהם? אל צג ם מש י הי ם. מי םאתה ט ל חנ לות יהם כה צג מש בי יך  לי שש תנ (מיכה ז) וש
ים רי תה כש ים, בנ עי ים רה יני מי זו בש חש אל נל ה, וש של קה ד הנ צנ או מי בה ם של ל אותה ר, כה מנ אה עון וש מש י שי בי ר אותו רנ אי ר) בי מנ עון אה מש שי
ש. אי ים אותו בה ני בוחמ של ף כש סל כל ת הנ סםלל מו פש צולות יהם, כש א מש רה קש ה ני ים, זל פורי כי יום הנ ל בש אזי זה מו עמ ים, כש תוני חש תנ הנ

ף. סל כה ים מי יגי גו סי תוב הה כה הו של זל

ת מנ צולות - זגהמ דוש, מש יהם קה אותו  צולות מי צולות יהם, מש א מש רה קש ני צולות יהם, וש ם מש אותה ה, הוא מי זל ך  כה
תוכו. ים לש בי אה שש ני ם, וש ל אותה בי קנ הוא מש לו), וש צש תוכו (אל ים לש ל שורי אי רה שש ל יי ים של אי טה חמ ם הנ ל אותה ן כה ל כי ענ ף. וש סל כל הנ
ת ל אל טנ נה כםל, וש ל הנ רון של סה ן הוא חי ל כי ענ רון. וש סה א? חי ה חוטי ה זל א. מנ א חוטי רה קש הוא ני שום של ם? מי ענ טנ ה הנ מה
י הוא גוף. מי ת הנ מנ ל זגהמ נוטי ש, וש פל נל ף) הנ סל כל ת (הנ מנ ה, זגהמ זל יהם הנ צולות הנ ד מש ה יורי זל יום הנ ש. בנ פל נל הנ גוף וש רון הנ סש חל

ל. נגוה ם מש זםהה א מש רה קש ני ע של רה ר הה י ייצל די ל יש עמשו ענ ננ ים של אי טה חמ לו הנ ה אי גוף? זל ת הנ מנ זגהמ

ם יתל אי ל, רש אזי זה עמ ל הה בוד הוא של ך, כה ם כה לות, אי ם גםרה ירי עי שש י הנ ני ל שש ן ענ רם המ ן אנ תנ נה ינו, וש ני י, שה י יוסי בי ר רנ מנ אה
שום ל מי בה בונו. אמ רי ן לו  נותי ה של א מנ לה ל אל נוטי ינו  ד אי בל על ם של עולה הה ך  רל בונו?! דל ם רי לות עי ק גורה זורי ד של בל על
ים ני ה בו) נותש ה הוא עולל זל ל הנ גורה ה, (בנ חון פל תש ילה לו פי הש םא יי ל י של די ינות, וכש שי לש ל מנ ה ענ זל יום הנ ן בנ זגמה "ל מש אי מה סה של

ה. זל ק בה לל לו חי

ל. גורה אנו בנ צה יון מה לש ר על בה ק, דה חה צש י יי בי ר רנ מנ ה אה הודה י יש בי ר רנ מנ אה ה בו. של עולל מו הוא של צש ענ ה מי זל ל הנ גורה הנ וש
ל של קו  לש ה חל ר: זל מנ הוא אה אי, של דנ ונ ל  גורה י הנ ל פי ל, ענ גורה י הנ ל פי תוב בו, (במדבר כז) ענ כה ענ  הושג ל יש ל של גורה בנ
ינד ים בש עולי ים וש גי לש דנ לות מש גורה ם הנ יו, אותה ם יהדה ן שה כםהי הנ ן של יוה אן, כי ף כה ם. אנ ן כגלה כי כו', וש ין וש יהמי נש ל בי ה של ה, זל הודה יש
ה לה ר עה של יר אמ עי שה הנ תוב, וש כה הו של ם. זל קומה מש ים בי שורי יו) וש יהדה ים מי גי לש דנ ם מש ן, הי כםהי ינד הנ לות בש גורה ים הנ עולי ן (וש כםהי הנ
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אי. דנ יו ונ לה ה עה לה ל, עה גורה יו הנ לה עה

ק סי ענ תש יי ה של מנ דו בש גש נל ים כש שי ים לה יכי רי שות, צש ת לו רש נל תל ני ין וש שי לש מנ ן הנ זגמה מש ם של ענ ל פנ כה א בש לה דו, אל בנ לש ה בי םא זל ל וש
ן טה שה ל הנ ר ה' אל םאמל י תוב (איוב א) ונ כה הו של ץ. זל רל אה ת הה ל אל גי רנ ין לש שי לש מנ ן הנ זגמה ה מש זל יום הנ ל. בנ אי רה שש ת יי זםב אל עמ ינ וש

ל. אי רה שש ל יי ם של גה רש טש קנ דול מש גה ין הנ שי לש מנ הו הנ א זל לה ה? אל ה זל ץ, מנ רל אה שוט בה ינו, מי ני י שה רי המ םא. ונ ב ן תה יי אנ מי

ן מי ע  רנ פה הי ולש יהם  בנ עמבםר  לנ ים  ני זגמה מש ל  אי רה שש יי יו  הה של ה  עה שה ה  אותה בש אי)  דנ ונ (של ים,  רי בי חמ הנ רו  עורש תש הי י  רי המ ונ
ין - ן די ה דה תה ם אנ ה. אי תוכה ס לש ני כה הי ים לש אויי םא רש ה ל לל אי י של יתי אי רה ה, וש דושה קש ץ הנ רל אה י בה תי רש בנ י עה ני ר: אמ מנ ים, אה רי צש מי הנ
ם כגלה רו  זש ינחש של ד, או  חה אל ם כש כגלה יהמותו  של לו? או  אי מי לו  אי ים  ה שוני ים. מנ רי צש מי הנ מו  אן כש ם כה הל לה ים של יני די הנ
לו םא עה י ל רי המ ונ ה?  נה אות שה ע מי בנ רש ם אנ אםתה נו  עי וש דום  עמבה ונ , (בראשית טו)  תה רש מנ אה ה הוא של תה םא אנ ל וש ם.  יי רנ צש מי לש

ר. םא יותי ל ר, וש של על ם וש יי אתנ א מה לה בונו אל שש חל מי

ה מנ בש ן לו  תי דו. אל גש נל כש ב  רה יא קש בי הה לש לות,  דש תנ שש ה הי יכה רי צש אן  כה ה?  עלשל ה אל הוא: מה רוך  בה דוש  קה ר הנ מנ אה
ין י אי יוב כי י אי די בש ל ענ אל ך  בש לי תה  מש שה ר לו: המ מנ יהד אה ק. מי סי ענ תש יי ה של מנ א בש צה מש י ני רי המ י, ונ ננ ת בה זםב אל עמ ינ ק, וש סי ענ תש יי של

ים. להי יוב אל א אי ם יהרי נה חי ר הנ םאמנ י ת ה' ונ ן אל טה שה ן הנ ענ ינ ים, ונ רי בה דש ין בי שי לש מנ ק לו הנ לנ יהד חה ץ. מי רל אה מםהו בה כה

ה ר: מה מנ ם, אה כה יהה חה ה הה רועל םאנו. הה צ רות בש גה תש הי ב לש אי ר זש בנ ד. עה חה ר אל הה נה בש םאנו  יר צ עמבי הנ ה לש צה רה ה של רועל לש
ד חה אל ש  יי םאן תנ צ ין הנ ה בי אה רה וש יו  ינה ים עי רי םאן? הי צ ה בנ רל גה תש ים, הוא יי אי לה טש ת הנ יר אל עמבי י מנ ני אמ עוד של בש ה, של עלשל אל
ל ת כה יר אל עמבי ה, אנ זל ה בה ים זל רי גה תש מי עוד של דו, ובש גש נל ה כש רםק זל זש ר: אל מנ ק. אה זה חה דול וש יהה גה הה ר, של בה י הנ ישי ם תי אותה מי

נו. מל לו מי צש נה יי םאן וש צ הנ

הוא עוד של דו, ובש גש נל רםק כש זש ים, אל לי אנ ק וש זה חה ד וש חה דול אל ה גה זל ש הנ יי תנ אי הנ דנ ר: ונ מנ רוך הוא. אה דוש בה קה ך הנ כה
דוש קה הנ ד של ך. ענ בש תה לי מש שנ ן המ טה שה ל הנ ר ה' אל םאמל י יהד - ונ ם. מי יהל לי גור עמ טי א קה צי מה םא יי ל י, וש ננ רו בה בש ענ מו, ינ ק עי סי ענ תש מי
א צה מש ני םא  ל וש ל,  אי רה שש ת יי ב אל זנ ק בו, עה סי ענ תש הוא מי עוד של ך. בש יהדל בש נו  תוב הי כה ד, של חה אל ם כש ג אותה וי זי הוא  רוך  בה

ם. יהל לי ג אמ רי טש קנ מש

ה מה גש דג ק (בנ סי ענ תש יי ה של מנ בש דו  גש נל כש לחנ  שש ים לי יכי רי ץ, וצש רל אה ת הה ל אל גי רנ ן לש זגמה ין מש שי לש מנ ה הנ זל יום הנ אן בנ ף כה אנ
ן, יי ט ינ ענ ן לו מש ך: תי לל מל ית הנ ל בי ל של זה זגלש מש ים לנ רי ל אומש שה ל. ומה אי רה שש ת יי ב אל ק בו, עוזי סי ענ תש הוא מי עוד של לו), ובש של
ך, לל מל ית הנ י בי יוני לש בור על ת אותו די ים אל לי ים נוטש מי עה פש ע. לי בור רה ך די לל מל ר לנ םאמנ םא, י ם ל אי ך. וש לל מל י הנ ני פש ך לי חמ בנ ישנ וי

ין. לו די לה גש ה בי ך עושל לל מל הנ וש

יות עג ן טה ל אותה ה לו כה אי רש הנ מםר לו וש ך אל ר כה חנ אנ ן, וש יי ן לו ינ ך, תי לל מל י הנ ני פש ד לי עומי ה של שוטל ר, לש מנ ק אה חה צש י יי בי רנ
ד י עומי רי אן, המ ף כה ך. אנ מותש ם כש עולה א בה צה מש םא ני ל ר של םאמנ י ך, וש ח אותש בנ ישנ םא וי הוא יהב עות, וש ן רה ל אותה כה יתה וש שי עה של
ל כה עות ולש רה ל הה כה ק לש תל ה פל זל דורון הנ ה, ובנ זל דורון הנ ת הנ אל ים לו  ני ל נותש אי רה שש ך, יי לל מל י הנ ני פש יד לי מי ין תה שי לש מנ הנ
רוך דוש בה קה הנ גור, וש ני ם סה יהל לי ה עמ עמשל ננ ל, וש אי רה שש ת יי חנ אל בי שנ א ומש הוא בה ל, וש אי רה שש שו יי עה ים של אי טה חמ ל הנ כה יות ולש עג טה הנ

םאשו. ל ר ה ענ ה חםתל תה ים אנ לי חה י גל תוב (משלי כה) כי כה שום של מו, מי ל ענ ים של עי רה םאש הה ר כםל לש ת הנ יר אל זי חמ הוא מנ

נלה מג מש ין של שי לש מנ הנ אותו  ה לש זל יר הנ עי שה ת הנ ים אל חי שולש ה של עה שה ו בש שה ל עי ם של עה לה י, אוי לו  י יוסי בי ר רנ מנ אה
שום מו, מי םאש ענ ל ר ים ענ אי טה חמ ל הנ ת כה יר אל זי חמ רוך הוא מנ דוש בה קה הנ ל, וש אי רה שש ת יי חנ אל בי שנ א לש לו בה לה גש בי ם, של יהל לי עמ
ם עולה מות הה ים אג עי יו יודש א הה לי מה לש ה, אי הודה י יש בי ר רנ מנ י. אה ינה ד עי גל נל כון לש םא יי ים ל רי קה ר שש תוב (תהלים קא) דםבי כה של

ם. עולה ד בה חה ל יום אל אי רה שש ת יי ים אל ירי אי שש םא מנ ה, ל זל יר הנ עי שה הנ מי

ל אי רה שש יי ר לש פי כנ רוך הוא מש דוש בה קה ך הנ שום כה יר, ומי עי ם אותו שה ק עי סי ענ תש ל אותו יום הוא מי ה, כה אי םא רש ב
ל ז שואי אה וש ל,  אי רה שש יי ת  אל חנ  בי שנ א ומש הוא בה ך  ר כה חנ יו. אנ נה פה יהה לש גורש טי את קה צי מש ני םא  ל וש כםל,  הנ ם מי ר אותה הי טנ ומש
גור ני ה סה עמשל גור ננ טי קה הנ ל, וש אי רה שש ל יי ם של תה חש בנ שש תי יב בש שי םא. מי ב ן תה יי אנ ן מי טה שה ל הנ ר ה' אל םאמל י ר, ונ מנ אל נל מו של אותו, כש

ך לו. הולי וש

ד יך עומי ה, אי זל ין הנ שי לש מנ ת הנ ם אל יתל אי א: רש סי כי יב הנ בי סש ים של רי שה ים הנ עי בש שי ר לש רוך הוא אומי דוש בה קה ז הנ אה
ל כה וש ם  יהל אי טה חמ ל  כה ם  עי ק  תל פל בש לו  צש אל ח)  לנ שש ני (של א  צה מש ני של ד  חה אל יר  עי שה י  רי המ ים)  ימי כי סש (מנ יד?  מי תה י  ננ בה ל  ענ
ים אי טה חמ ם הנ רו אותה זש ינחש ים של ימי כי סש ם מנ י כגלה זנ ם. אמ ל אותה בי הוא קי י, וש ננ פה בו לש חה וש או  טש חה ה של ל מנ כה ם, וש יהל יותי עג טה

מו. ל ענ ענ

לות יהם צג מש יך בי לי שש תנ תוב (מיכה ז) וש כה מו של ים בו, כש קי בה דש ים ני אי טה חמ וונות ונ ם עמ ל אותה ר, כה מנ א אה בה י אנ בי רנ
ל ת כה יו אל לה יר עה עי שה א הנ שה נה תוב (ויקרא טז) וש כה של הו  מו, זל י ענ אשי ל רה ים ענ רי ם חוזש כגלה ך  ר כה חנ אנ ם. וש םאתה ט ל חנ כה
ים, תוני חש תנ ים וש יוני לש ין על ד בי הוא עומי יונות, וש לש רות על עמטה ן בנ כםהי ר הנ טי ענ תש ה מי זל יום הנ ה. בנ רה זי ץ גש רל ל אל ם אל ונםתה עמ

ל. אי רה שש ל יי ל כה ענ ש, וש דה קש מי ל הנ ענ ים, וש ני כםהמ ל הנ ענ יתו, וש ל בי ענ יו וש לה ר עה פי כנ ומש

ל ענ ה אםתו  זה הי וש תוב  כה עו, כנ בה צש אל ה בש זל ומנ ה,  מונה אל הה םאש  ר ן בש וי כנ ר, מש פנ ם הנ ם דנ ס עי נה כש ני ה של עה שה נו, בש דש מנ לה
י די צי ע לש בנ צש אל פות הה טי יף בש לי צש מנ ה כש זל עות, ומנ בה צש אל בוק) הה די י (בש אשי רה ל בש ה? טובי יך עושל אי ת. וש פםרל כנ י הנ ני פש לי ת וש פםרל כנ הנ
ת לל כולל ת של חנ אנ ה, וש דה בנ ת לש חנ ת. אנ חנ אנ ת וש חנ ת, אנ חנ נות: אנ מש יל לי חי תש ן, ומנ וי כנ תש ה ומי זל ת), מנ פםרל כנ ) (הנ פוענ שי בור (הנ טנ הנ
ת, חנ אנ ת וש חנ אנ ך  ר כה חנ כםל. אנ ל הנ של םאש  ר ת הה חנ ה, אנ דה גש נל ים כש רי כםל חוזש הנ ת של חנ אנ כםל, הה ל הנ ח של בנ של ת הנ חנ כםל. אנ הנ
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ים. מי עולה ים לש די רה פש םא ני ל ה, וש וה חמ אנ צון ובש רה ד, בש חה אל ים כש ם שורי הי של

ם, יי תנ ת ושש חנ ר: אנ אומי ה וש ווג, ומונל זי נות בש מש יל לי חי תש אן מנ כה כםל, מי ם הנ יא אי הי זו, של ת הנ חנ אנ וש יענ לנ גי מנ ר של חנ אנ
יא הי זו, של ת הנ חנ אנ יענ לה פי שש הנ שםך ולש מש י לי די ע. כש בנ של ת וה חנ ש, אנ שי ת וה חנ ש, אנ מי חה ת וש חנ ע, אנ בנ רש אנ ת וש חנ לש, אנ שה ת וש חנ אנ
ים קי רות עממג הה יך נש שי מש הנ ה, ולש תונה חש תנ א הנ מה ל אי א) של מה אי ר לה הה נה ר (לנ תל כל דועות, לנ גות יש רה דש ה, בי יונה לש על יהם) הה ם (הנ אי הה
ם אי ה לה ירה אי ה מש יונה לש על ם הה אי ד, הה חה אל ים כש ירי אי י אורות מש ני י שש ני שי יום הנ ן בנ ל כי ענ ל. וש אי רה שש ת יי סל נל כש ם לי קומה מש מי

ר. אי בה תש ני מו של ים, כש פורי כי תוב יום הנ ן כה ל כי ענ ה, וש תונה חש תנ הנ

יאוהו ם, יוצי ם יהמות שה אי ס, של נה כש יהה ני הה ה של עה שה ן בש כםהי י הנ לי גש רנ ה לש שורה ת קש חנ ת אנ רל של רש ק, שנ חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
א צה מש ן ני כםהי הנ ע של ה נודנ עה ה שה אותה עו. בש בש ך צי פנ הש םא נל ל של ר, כש כנ הג ע וש ית נודנ הורי ה זש אותה ים? בש עי ה יודש מל חוץ. ובנ בנ מי
ים יוני לש על יא בה ה הי חה מש י שי זנ ן, אמ בה לה לש עו  בש צי ך  פי ייהה ר, של יגכנ וש ע  דנ וה יי ית  הורי זש לום, בנ שה א בש ייצי ם  אי וש א.  טש חי ים בש ני פש בי

ם. יהל לותי פי לו תש בש קנ תש םא הי ל ים של עי ם יודש יו כגלה הה ר, וש ענ צנ או בש צש מש ם ני םא, כגלה ם ל אי ים. וש תוני חש תנ ובנ

ענ יהה שומי הה יך, וש רי םא צה ל ה של מנ ל בש כי תנ סש הי םא לש ל יו של ינה ת עי ם אל טי מש טי ס, וש נה כש יהה ני הה ן של יוה ה, כי הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ה, ל זל ם כה עי לום. וש שה א בש ייצי ה, וש חה מש שי יהה בש כםל הה הנ ן של כםהי ענ הנ יהה יודי ים, הה חי בש שנ ים ומש רי מש זנ ים מש רובי כש י הנ פי נש קול כנ
ים יוני לש על ה בה חה מש יא שי ז הי אה אוי, וש רה ים כה כי רש בה תש ים ומי לי בש קנ תש ה ומי חה מש שי ים בש אי ים יוצש לי מי הנ , של ענ יהה יודי תו הה לה פי תש בי

ים. תוני חש תנ ובנ

ה גה רש דנ םא בש ל וש לוי  ה תה זל יום הנ ה הנ זל קום הנ מה ה בנ מה ר לו, לה מנ יו. אה בי עון אה מש י שי בי ת רנ ל אל אנ ר שה זה עה לש י אל בי רנ
ך י, כה ני ר בש זה עה לש עון, אל מש י שי בי ר לו רנ מנ כםל? אה הנ ר מי ך יותי לל מל ה הנ ם שורל שה ה של גה רש דנ יות בש הש אוי הוא לי רה ת, של רל חל אנ

. תה לש אנ ה שה יהפל אי, וש דנ הוא ונ

יגהם הי נש הנ י לש די ה כש מה יו עי נה ת בה יר אל אי שש הי ה, וש ירה בי גש ינד הנ יתו בש לו ובי יכה ת הי יר אל אי שש דוש הי קה ך הנ לל מל ה, הנ אי םא רש ב
ים, םא זוכי ם ל אי ך. וש לל מל ל הנ בוד אל כה ה ובש חה מש שי ת בש סל נל כש ה ני ירה בי גש ים, הנ ם זוכי אי ם. של תוכה רות בש שש לי ם וש קותה לש הנ ולש
תוב (ישעיה נ) כה ם. וש אי יחנ  רי ב ינבש ד אה דל שנ תוב (משלי יט) מש כה מו של נו, כש רש אנ י בי רי המ לות. ונ גה ים לנ רי ם חוזש הי יא וש הי

ם. כל מש ה אי חה לש ם שג יכל עי שש פי ובש

ל כה ה, של יונה לש על ם הה אי ה, הה זל יום הנ ן הנ מי דנ זש מי של ם. וכש הל ן בה יי ענ ם ולש הל בה יחנ  גי שש הנ ה לש נה שה ד בש חה יום אל ן ייש  ל כי ענ וש
ה מה כנ ה עמבודות, בש מה כנ ה בש זל יום הנ ים בנ זי רש דה זש ל מי אי רה שש יי ל. וש אי רה שש יי ל בש כי תנ סש הי לש דו  גש נל ת כש נל מל דנ זש , מי יהה יהדל רות בש חי הנ
ה. ירה בי גש ל הנ יהה של יהדל רות בש חי ל הנ כה קום של מה הנ רות, מי ם חי הל ת לה נל מל דנ זש ז מי אה כות. וש זש ם בי ים, כגלה נויי ה עי מה כנ לות, בש פי תש
ן מי דנ זש ר מי של אמ כנ ת (וש גל ול דנ זש ז מי וונות. אה י עמ לי ים, בש אי טה י חמ לי ם בש ים, כגלה אי כה ם זנ , כגלה יהה יהדל דו בש קש פש ני , של יהה נל ך בה לל מל י הנ ני בש
ז כות. אה זש כםל בי ים - הנ נויי ה עי מה כנ לות, בש פי ה תש מה כנ ה עמבודות, בש מה כנ ה בש זל יום הנ בנ נו  מש דנ זש ל הי אי רה שש יי ה וש זל יום הנ הנ
ה) נה (בש יהה  נל בה ך  לל מל י הנ ני ת בש ה אל רואה ל, וש אי רה שש יי ל בש כי תנ סש הי לש דו  גש נל ת כש נל מל דנ זש יהה מי יהדל רות בש חי ל הנ כה ה של יונה לש על ם הה אי הה
ל כה קום של מה רות מי ם חי הל ת לה נל מל זנ ז מש אה י חובות, וש לי ים, בש אי טה י חמ לי ים בש אי כה ם זנ ה, כגלה ירה בי גש ל הנ יהה של יהדל דו בש קש פש ני של
ה לה דש י גי רי המ צון. של רה מות, בש לי שש ה, בי חה מש שי אור, בש בש ך  לל מל ה) לנ יונה לש על ה הה ירה בי גש ז הנ אה ה, וש ירה בי גש ל הנ יהה של יהדל רות בש חי הנ

אוי. רה יון כה לש על ך הה לל מל ים לנ ני בה

ן ה מי קה חמ רנ תש ה הי ירה בי גש י הנ רי המ ם! אוי של יהל לוחי שש ם! אוי לי הל אוי - אוי לה רה ים כה אי צה מש ם ני ינה ה אי זל יום הנ בנ של וכש
רוך בה דוש  קה הנ ל של אי רה שש ם יי יהל רי שש ים. אנ מי עולה רות לש חי נו  מל את מי םא יוצי ל וש ת,  קל לל תנ סש ה מי יונה לש על ם הה אי הה ך, וש לל מל הנ
יום י בנ תוב (ויקרא טז) כי כה הו של יו. זל נה פה ים לש יקי די או צנ צש מה יי ין, וש די ן הנ ל מי צי נה הי י לש די יו כש כה רה ת דש ם אל ד אותה מי הוא לי
כםל מי ם  תל רש הנ וטש ים  הורי טש ם  יי מנ ם  יכל לי עמ י  תי קש רנ זה וש לז)  (יחזקאל  תוב  כה וש ם.  כל תש אל ר  הי טנ לש ם  יכל לי עמ ר  פי כנ יש ה  זל הנ

גו'. ם וש יכל אותי מש טג

ר יום שה ה עה שה מי חמ ר לו, הנ מנ א. אה בה י אנ בי ת רנ ל אל אנ י שה י יוסי בי גו'. רנ י וש יעי בי שש הנ ש  חםדל ר יום לנ שה ה עה שה מי חמ ובנ
ד חה אל ד וש חה ל אל ה, כה טה מנ ין לש ה בי לה עש מנ ין לש ה, בי אי םא רש ד. ב בה כש הו סוד ני אי זל דנ ר לו, ונ מנ ים? אה רי ם אומש ה הי לו, מנ לה הנ
יום הנ ל. וש אי רה שש ת יי סל נל כש ם מי ה הי זל שור הנ עה ה. הל עושל ה של ה מנ עושל ר וש עורי תש כו מי רש דנ ב, ובש כו יושי רש דנ , ובש ענ כו נוסי רש דנ בש
ה זל יום הנ הנ גו'. וש ית וש בי ה לש יש של ם אי הל חו לה קש יי ה וש זל ש הנ חםדל שור לנ עה ן, (שמות יב) בל ל כי ענ י. וש ירי עמשי ד בה י עומי ירי עמשי הה
א. סי כי ך בש לל מל ב הנ י, בו יושי ישי מי חמ י הנ רי המ . של יהה לל א עה בה יום של ך, הנ לל מל ל הנ ים הוא של רי חי ים אמ ה יהמי שה מי חמ ה. ונ לה הוא של
גהה רש דנ הנ שום של יהה מי לל עה יום של ך הוא (אותו הנ לל מל ל הנ ם, של יהל לי ה עמ שה מי ה. חמ ירה בי גש ל הנ שור, הוא של עה קום בל ל מה כה ובש
ב יושי י, בו  ישי מי חמ י הנ רי המ , של יהה לל א עה בה יום של הנ כו'). אותו  קום וש ל מה כה א, ובש סי כי בש ך  לל מל ב הנ יושי ה  ית בה ישי מי חמ הנ

ר. ענ שנ ך בנ לל מל הנ

שום . מי יהה לל א עה בה ך הוא, אותו יום של לל מל ל הנ ם, של יהל לי ה עמ שה מי ה. חמ ירה בי גש ל הנ שור, הוא של עה קום בל ל מה כה ובש
ם, הל ך בה לל מל י הנ רי המ ים בו, של אי צה מש בות ני י אה ני שש ן של מנ זש י, בי יעי בי ר שש םאמנ ם ת אי ה. וש תורה ש לנ חםדל הנ ים מי ה יהמי שה מי ך חמ כה

י. ישי מי חמ י ונ יעי בי ד שש חה ר אל בה דה כםל. וש ר בנ טי ענ תש ז מי אה וש

ים שי מי ה חמ נה מל ים מי ירי אי ם, ומש אי ב לה אה יר הה אי ז מי אה ר, וש אי בה תש ני של מו  אי, כש דנ ונ לו  י הוא של ישי מי חמ ה, הנ אי םא רש ב
ש יורי ה  רה עמטה ונ בות,  אה הה ל  של מות  לי שש בנ ך  לל מל הנ של שום  מי י,  יעי בי שש הנ ר  םאמנ ת ם  אי וש י.  ישי מי חמ לנ יר  אי הה לש ים  רי עה שש
ך לל מל ר הנ עגטה מש יום של י הוא הנ יעי בי שש ה בנ זל ל  ענ וש יון.  נות צי ה בש ינה אל ורש ה  ינה אל תוב (שיר ג) צש כה של מו  י, כש יעי בי שש הנ מי

ד. חה אל לוי בש כםל תה ן הנ ל כי ענ ד. וש חה אל ים כש גי וש דנ זש מי ם, של אי ת הה אל ב וש אה ת הה ך אל לל מל ש הנ ז יורי אה תו, וש רש עמטנ בנ
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נות תה מנ לש  ינו, שה ני ד. שה עמרה ך  לל י מל ני עמ ננ כש ע הנ מנ שש יי ונ ח, (במדבר כא)  תנ ה פה הודה י יש בי ר יום. רנ שה ה עה שה מי חמ ובנ
כות זש בוד - בי י כה ני נש ה. ענ כות מםשל זש ן - בי יהם. מה רש ן ומי רם המ ה, אנ ים: מםשל חי ה אנ לשה י שש די ל יש ל ענ אי רה שש יי נו לש מש דנ זש יונות הי לש על
ם כל יר לה טי מש י מנ ני נש תוב (שמות טז) הי כה ה, של כות מםשל זש ן בי ה. מה לה עש מנ ים לש חוזי ם אמ כגלה יהם. וש רש כות מי זש ר - בי אי ן. בש רם המ אנ

ה. ה מםשל א) - זל קה וש ם (דנ יי מה שה ן הנ ם. מי יי מה שה ן הנ ם מי חל לל

תוב כה וש גו',  וש ה ה'  תה ה אנ אה רש ני ן)  רם המ (אנ ן  יי ענ בש ן  יי ענ ר  של אמ יד)  (במדבר  תוב  כה ן, של רם המ כות אנ זש בי בוד  כה י  ני נש ענ
ים ני נה עמ ה  עה בש ת שי טםרל קש בנ י  רי המ ה, של עה בש ם שי גנ אן  ף כה אנ ה,  עה בש ה שי לה עש מנ לש ה  ת. מנ טםרל קש ן הנ ננ עמ ה  סה כי וש (ויקרא טז) 
ל כה מו בש ים עי רי חי אמ ת הה של ת שי ר אל הוא קושי ים, וש ני נה עמ ת הה ענ בש ל שי כה לש םאש  רםן הוא ר המ אנ עוד). וש ד (וש חה אל ים כש רי שה קש ני

יום.

חםק רה חםתו מי ב אמ צנ תנ תי ה, (שמות ב) ונ דה גה אנ ר הה פל סי ר. ובש אי את בש רי קש אי ני דנ יא ונ י הי רי המ יהם, של רש כות מי זש ר בי אי בש
תוב (במדבר ב) כה ר, של אי בש ה הנ קה לש תנ סש יהם - הי רש ה מי תה ד. מי חה ר אל של כםל קל הנ ים, וש יי ם חנ יי ר מנ אי י בש גו' - זוהי ה וש עה די לש
ה תה אמ רה של ל. כש אי רה שש ם יי צויהה עי ה מש תה יש הה ק, של לי תנ סש הי ת לש רל חל ר אנ אי ה בש תה צש ה רה עה ה שה אותה ה. ובש דה עי ם לה יי יהה מנ םא הה ל וש

ם. הל יא בה ה הי רה שש קש , ני יהה לל ים עה שורי יו קש הה ים של ני נה ה עמ שה שי

תוב כה הו של ם. זל יר אותה זי חל ה, הל א מםשל ם. בה הל מה ר עי אי בש ן הנ ננ ק עמ לי תנ סש הי ים וש ני נה ם עמ קו אותה לש תנ סש ן, הי רם המ ת אנ מי
יו הה נות של תה ן מנ אי, אותה דנ ונ נות  תה מנ תה  חש קנ ם. לה דה אה נות בה תה מנ תה  חש קנ י לה בי של יתה  בי רום שה מה לנ יתה  לי (תהלים סח) עה

ים. ני נה עמ ר ונ אי ה - בש אשונה רי בה

ה? זל ן לה רם המ ה אנ כה ה זה י מה ני פש ק, מי חה צש י יי בי ר רנ מנ ן. אה רם המ ל אנ ים של ני נה עמ לו הה ים - אי ני נה ק. עמ חה צש ל יי רו של אי ר - זו בש אי בש
ל ים ענ כי רש בה תש ם מי כגלה ד, של חה אל ם כש כגלה יום לש ל יום וה ר כה שה קש הוא ני ים), וש ני נה עמ םאש לה ים (ר ני נה עמ שור בה הוא קה שום של מי

יהדו.

ר שנ קה ים, וש די בה כש ים ני ני נה ה עמ עה בש ם שי מה ר עי שנ ל, קה אי רה שש ם יי רוך הוא עי דוש בה קה ה הנ שה עה ד של סל ל חל ל כה ה, ענ אי םא רש ב
ר. בה דש מי ל בנ אי רה שש כו יי לש ה הה עה בש שי ל הנ ם כה עי ים. וש רי חי ה אמ שה ם שי ר עי שה קש ה ני לה ן של נה עה י הל רי המ ל, של אי רה שש ת יי סל נל ם כש ם עי אותה
ר? ה אומי ה זל ים. מנ ת יהמי ענ בש שי בו  שש כםת תי סג ה בנ ל זל ענ וש ה,  מונה אל ל הה ר של של קל ם הנ ם הי כגלה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ מה
ב יושי מו של צש ת ענ אות אל רש הנ ם לש דה יך אה רי צה י. וש כי חי תוק לש יו מה רש י ופי תי בש יהשנ י וש תי דש מנ לו חי צי תוב (שיר ב) בש כה שום של מי

ה. מונה אל ל הה ת צי חנ תנ

ת מי ר של חנ לו. אנ לה ים הנ ני נה עמ ת הה חנ ה תנ מונה אל ל הה צי ל בש אי רה שש יו יי ן, הה רם המ ד אנ מנ עה ים של ני שה ן הנ ל אותה ה, כה אי םא רש ב
או רש ני ים) וש ני נה מו (עמ ר עי אה שש ל הנ קו כה לש תנ סש ק, הי לי תנ סש ה הי זל של כםל. וכש ל הנ ין של יהמי הוא הנ ד, של חה ן אל נה ק עה לי תנ סש ן, הי רם המ אנ
א לה אל או  רש יי י ונ רי קש ל תי ן. אנ רם המ ע אנ ונ י גה ה כי דה עי ל הה כה או  רש יי תוב (במדבר כא) ונ כה , של שוהה רש י פי רי המ רון. ונ סה חי ם בש כגלה
ם קו אותה לש תנ סש הי ע של מנ ים. שה רי תה אמ ך הה רל ל דל אי רה שש א יי י בה ב כי גל נל ב הנ ד יםשי עמרה ך  לל י מל ני עמ ננ כש ע הנ מנ שש יי יהד - ונ או. מי ירש יי ונ

מו. רו עי שש קש ים ני ני נה עמ ם הה ל אותה כה דול של גה יהר הנ תנ ת הנ ים, ומי ני נה עמ הה

רו (שם מש ה, אה ח מםשל לנ שה ים של לי גש רנ ם מש או אותה בה של אי. וכש דנ ב ונ גל נל ב הנ ד יםשי ך עמרה לל י מל ני עמ ננ כש ק, הנ חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ה. אשונה רי ם בה ר כםחה בנ שש ק ני לי עממה י בה רי המ ם, של בה ת לי בםר אל שש י לי די ב, כש גל נל ץ הנ רל אל ב בש ק יושי לי יג) עממה

תוב, ן כה ענ ננ כש א בי לה ים? אל ני נה עמ ם הה קו אותה לש תנ סש הי ר של חנ אן אנ ר כה ה אומי ה זל י, מנ ני עמ ננ כש ע הנ מנ שש יי א, ונ בה י אנ בי ר רנ מנ אה
יות הש אוי לי ה, רה מונה אל ל הה צי מו מי צש ת ענ יא אל מוצי י של נו, מי דש מנ אן לה יו. כה חה אל ילה לש הש ים יי די ד עמבה בל ן על ענ נה רור כש ר אה םאמל י ונ

מו. צש ענ ל לש אי רה שש יי ים מי די ל עמבה טנ י. הוא נה בי נו של מל בש מי שש יי ל ונ אי רה שש יי ם בש חל לה יי תוב ונ כה הו של ים. זל די י עמבה די בש ענ ד לש בל על

בו ל, יישש אי רה שש ל יי דוש של ע קה זנ גל וש ש  שםרל הוא מי י של ל מי כםת. כה סג בו בנ ל יישש אי רה שש יי ח בש רה זש אל ל הה תוב, כה ן כה ל כי ענ וש
מו צש ת ענ יא אל ם, ומוצי הל ב בה םא יושי ל, ל אי רה שש ל יי דוש של ש קה שםרל ע וש זנ גל ינו מי אי י של ה. ומי מונה אל ל הה ת צי חנ כםת, תנ סג בנ

ה. מונה אל ל הה ת צי חנ תנ מי

ן, ענ נה רור כש תוב אה ה, כה אי םא רש ם. וב הה רה בש ד אנ בל ר על זל יעל לי ה אל ה, זל מה רש י מי ני םאזש מ יהדו  ן בש ענ ננ תוב (הושע יב) כש כה
את צי ה לה כה ה, זה מונה אל ל הה ת צי חנ ב תנ ם, יהשנ הה רה בש ת אנ ש אל מי שי ן של יוה ם, כי הה רה בש ת אנ ש אל מי שנ ה לש ן זל ענ ננ ה כש כה זה שום של ומי
ה רוך ה'. מנ םא בש רו ב םאמש י תוב (בראשית כד) ונ כה ה, של כה רה תוב בו בש כה א של לה םא עוד, אל ל ל, וש לי קנ תש הי ה של לה לה ה קש אותה מי
י ה. ומי יונה לש ה על כה רה ך בש רי בה תש ים ומי מי עולה יו לש נה בה רות לו ולש ש חי ה, יורי מונה אל ל הה ת צי חנ ב תנ יושי י של ל מי כה ר? של ה אומי זל

י. בי נו של מל בש מי שש יי ל ונ אי רה שש יי ם בש חל לה יי תוב ונ כה יו, של נה בה לות לו ולש ש גה ה, יורי מונה אל ל הה צי מו מי צש ת ענ יא אל מוצי של

ד מג ענ תוב ובש כה ם. וש ם יומה יהל לי ן ה' עמ ננ י עמ תוב כי כה ים בו, של שורי ם קש כגלה ד של חה ן אל נה ה עה זל ר, וש סי בו חה שש כםת תי סג בנ
דו. סש ה ה' חנ ול צנ ם יש תוב (תהלים מב) יומה כה ם, של א יומה רה קש ני ן, של רם המ ל אנ נו של נה הו עמ ם. זל ם יומה יהל ני פש ך לי ה הםלי תה ן אנ נה עה
ל אי רה שש יי יר לש אי ה הי ה, זל לה יש ש לה מוד אי ענ תוב ובש כה ר, של חי ן אנ נה עה ה. וש שה ם שי הי ים, וש רי חי ה אמ שה מי מו חמ ל עי ד נוטי חה ן אל נה עה

ה. שה שי ם הנ ל אותה אור של הה מי

א נה ימש הי יהא מש עש רנ

ל אי רה שש יי אות של רש הנ י לש די נו, כש רש אנ י בי רי המ ה. ונ כה סג ב בש ישי לי ה (מ"ה) זו  וה צש גו'. מי ים וש ת יהמי ענ בש שי בו  שש כםת תי סג בנ
ב ה, יושי מונה אל סוד הה הוא בש י של ל מי כה ם, וש הל ד מי רה פש ג ני רי טש קנ מש י הנ רי המ ל, של לה ד כש חנ י פנ לי ה בש מונה אל סוד הה ים בש בי יושש
ש שםרל הנ ע וש רנ זל הנ ה ומי מונה אל סוד הה הוא בש י של כםת. מי סג בו בנ ל יישש אי רה שש יי ח בש רה זש אל ל הה תוב כה כה נו, של רש אנ בי מו של ה, כש כה סג בנ
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קומות. ה מש מה כנ ר בש מנ אל ה נל זל סוד הנ הנ כםת. וש סג בו בנ ל, יישש אי רה שש ל יי של

ן יוה כי יו, מי נה ת בה חנ מש שי כםל, בש ק בנ לל יות חי הש ה לי זל ן הנ בה רש קה הנ ל יום, וש כה ן בש בה רש יב קה רי קש הנ ר זו, לש חנ ה (מ"ו) אנ וה צש מי
ב ל גנ ף ענ ן. אנ ילה אי שום הה ים מי כי רש בה תש כםל מי ן, הנ ילה אי הה ש  י שםרל בי גנ לש ה של טה מנ לש ים של פי נה עמ ן. הה ילה אי ים בה חוזי ם אמ כגלה של
ל כה כות לש רה ל בש ק של לל ים חי ני ה, נותש לה עש מנ לש ם של יהל בי אמ ל בנ אי רה שש ת יי חנ מש שי ים. וש כי רש בה תש ם מי ת, כגלה לל ם תועל הל ין בה אי של

ל. אי רה שש יי ם בש הל זו בה חש אל נל ה וש יזה חי ם אמ הל ייש לה ים של מי ענ ר הה אה ם שש אותה

ב אוהי ה של בה המ אנ הה תוך  י מי רי המ ים, של מי ענ ר הה אה ל שש ים של ני מג מש ם הנ אותה זון לש ת מה תי לו, לה לה נות הנ בה רש קה ל הנ כה וש
יש י אי כי רש צות ה' דנ רש ה - (משלי יז) בי סוד זל ם. וש הל לה ים של בי יו אוהמ הש ם יי כגלה ה של יו, רוצל נה ת בה רוך הוא אל דוש בה קה הנ
ל, אי רה שש ת יי ים אל בי יות אוהמ הש ים לי רי ם חוזש ים, כגלה יוני לש על ים הה גי רש טש קנ מש ם הנ ל אותה לו כה פי תו. אמ ם אי לי יו ינשש בה ם אויש גנ

ה. מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ ה ענ טה מנ לש ם של ל אותה ל - כה אי רה שש י יי בי אוהמ ים לש כי ה הופש לה עש ל מנ יהלות של חמ הנ של וכש

הוא ב. וש רה קש ני רוך הוא וש בה דוש  קה ה לנ כםל עולל א הנ לה ך. אל םא כה ן? ל בה רש קה ים הנ יבי רי קש יו מנ ם הה הל ר, לה םאמנ ם ת אי וש
ים בי אוהמ לה כו  פש ייהה וש יו,  נה בה ל  דורון של הנ אותו  בש נו  ייהה ים של רי חי אמ ים הה די דה צש ל הנ ים של מוני המ ל הנ כה זון לש מה יד הנ רי פש מנ
ה לל ענ תש רוך הוא, ומי דוש בה קה ל הנ לו של גורה קו וש לש ם חל הי ל, של אי רה שש ם יי ענ ם כש ין ענ אי ה של טה מנ ה ולש לה עש מנ עו לש יידש ם, של הל לה של
ים: רי אומש וש ים  חי פותש ים  יוני לש על הה ים  לוסי אוכש הה ל  כה וש אוי.  רה כה ה  טה ומנ ה  לה עש מנ הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ל  של בודו  כש

ץ. (עד כאן רעיא מהימנא). רל אה ד בה חה ל גוי אל אי רה שש יי ך כש מש ענ י כש (שמואל-ב ז) ומי

ה עה שה ל בש אי רה שש ת יי סל נל ל כש ר ענ מנ אל ה נל זל סוק הנ פה גו'. הנ ך וש יי עורנ ד נש סל ך חל י לה תי רש כנ ר ה' זה מנ ח, כםה אה תנ ר פה זה עה לש י אל בי רנ
ים רי חי ה אמ שה מי ם חמ עי ענ  נוסי רםן של המ ל אנ של נו  נה עמ הו  ד - זל סל חל ך  לה י  תי רש כנ זה ל.  אי רה שש יי ם  ר עי בה דש מי ת בנ כל ה הולל תה יש הה של
ינו קי תש הי ך, וש אותה רו  טש עי ך) וש בש נו  קש תש ם ני כגלה (וש ך  לש נו  קש תש ני - של ך  יי לולתה ת כש בנ המ יך. אנ לל ים עה ירי אי ומש יך  לל עה רו  שש קש ני של

ה. רועה םא זש ץ ל רל אל ר בש בה דש מי י בנ רנ חמ ך אנ תי כש יל לל בי שש ה? בי מה ך לה ל כה כה . וש יהה יטל שי כש ת תנ ת אל דל עונל ה של לה מו כנ ך כש אותש

ה, לה עש מנ לש יו מי לה יהה עה פל נה ת כש ת אל סל ה פורל ינה כי שש ה, הנ מונה אל ל הה ה, צי זל דור הנ מה ב בנ ם יושי דה אה ה של עה שה ה, בש אי םא רש ב
ד וי דה ים וש יקי די ה צנ שה מי חמ ם ונ הה רה בש א, אנ בה י אנ בי ר רנ מנ מו. אה ם עי דורה ת מש ים אל מי ים שה רי חי ים אמ יקי די ה צנ שה מי חמ ם ונ הה רה בש אנ וש
ת ענ בש שי םא בש ל תוב, וש ים כה ת יהמי ענ בש ים. שי ת יהמי ענ בש שי בו  שש כםת תי סג תוב, בנ כה של הו  מו. זל ם עי יהל דורי ים מש מי שה ך  לל מל הנ
יום ל יום וה כה מםחנ בש שש ם לי דה יך אה רי צה גו'. וש ם וש יי מנ שה ת הנ ה ה' אל שה ים עה ת יהמי של י שי תוב (שמות לא) כי ה כה מו זל ים. כש יהמי

מו. ים עי שורי לו של לה ים הנ חי אורש ירות בה אי ים מש ני פה בש

ך ר כה חנ אנ בו, וש שש ה תי אשונה רי כםת. בה סג בו בנ ך יישש ר כה חנ אנ ים, וש ת יהמי ענ בש בו שי שש כםת תי סג תוב בנ א, כה בה י אנ בי ר רנ מנ אה וש
יהה הה של א, כש בה א סה נונה מש ב הנ רנ מו של ים, כש חי אורש אשון לה רי ם. הה עולה י הה ני בש י לי ני שי ים, הנ חי אורש אשון לה רי א הה לה בו. אל יישש
ן, חה לש שג ת הנ ר) אל די סנ ר (נש די סנ ים. מש חי אורש ן לה מי זנ ר: נש אומי חוץ וש בנ ה מי כה סג ח הנ תנ ל פל ד ענ עומי , וש חנ מי יהה שה ה הה כה סג ס לנ נה כש ני
י חי אורש בו  בו. שש ים, שש יוני לש ים על חי אורש בו  ים. שש ת יהמי ענ בש שי בו  שש כות תי סג ר: בנ אומי וש ך  רי בה יו, ומש לה גש ל רנ ד ענ עומי וש
תוב (דברים כה ל, של אי רה שש ל יי ם של קה לש י חל רי שש נו, אנ קי לש י חל רי שש ר: אנ מנ אה ח, וש מנ שה יו וש ץ) יהדה חנ ים (רה רי בו. הי ה, שש מונה אל הה

ב. יהה יושי הה גו'. וש מו וש ק ה' ענ לל י חי לב) כי

ת ל אל בי קנ לש ה,  מונה אל ל הה צי בש ב  יושי ה,  דושה קש ץ הנ רל אה ובה ם  עה בה ק  לל חי לו  ייש  של י  מי ם, של עולה י הה ני בש לי  - י  ני שי הנ
ל ק של לל חי הנ שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ים. מה יי ני עמ ת הה חנ אל מי שנ לש יך  רי צה א, וש בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה מםחנ בה שש ים, לי חי אורש הה
ים יוני לש על ים הה חי אורש ת הה ין אל מי זש ה, ומנ מונה אל ל הה ה של זל ל הנ צי ב בנ יושי אותו של ים. וש יי ני עמ ן, הוא לה מי זי ים של חי ם אורש אותה
ם חל ת לל ם אל חנ לש ל תי ים: (משלי כג) אנ רי אומש נו וש מל ים מי מי ם קה ם, כגלה קה לש ם חל הל ן לה םא נותי ל ה, וש מונה אל י הה חי לו, אורש לה הנ
תוב (מלאכי ב) יו כה לה הוא. עה רוך  בה דוש  קה ל הנ םא של ל הוא, וש לו  ן - של קי תי ן של חה לש שג אותו  א של צה מש גו'. ני ן וש יי ע ענ רנ
לו לה ה הנ מונה אל י הה חי אורש ה של עה שה ם בש דה אה אותו  לש י. אוי לו  גנ םא חנ ל ם, וש יכל גי חנ ש  רל גו', פל ם וש יכל ני ל פש ענ ש  רל י פל יתי רי זי וש

נו. חה לש שג ים מי מי קה

נות. חה לש ם שג הל ר לה די סנ ים ולש חי ן אורש מי זנ ים לש כי רה ת דש שנ רה פה ד בש יהה עומי יו הה ל יהמה ם, כה הה רה בש א, אנ בה י אנ בי ר רנ מנ אה וש
ד ם עומי הה רה בש ם, אנ קה לש ת חל ם אל הל ים לה ני ין נותש אי וש ך  לל מל ד הנ וי ת דה אל ים וש יקי די צנ ל הנ ת כה אל וש ים אותו  יני מי זש מנ ו של שה כש ענ
ק חה צש יו. יי רה חמ ים אנ ם עולי כגלה ה. וש לל אי ים הה עי שה רש ים הה שי נה אמ י הה לי הר ל אה ענ א מי א: (במדבר טז) סורו נה קורי ן וש חה לש שג הנ מי
ים יקי די צנ ל הנ ר כה אה ה. ושש נה יאל קי תש תה  לש כנ אה ך  תש ר, (שם כג) פי מנ עמקםב אה ינ ר.  סה חש ים תל עי שה ן רש טל ר, (משלי יג) ובל מנ אה

קום. י מה לי ה בש יא צםאה או קי לש נות מה חה לש ל שג י כה ים, (ישעיה כח) כי רי אומש

יהמםת. ל ונ בה ת נה גםף ה' אל יי ים ונ יהמי ת הנ רל עמשל י כנ הי יש תוב (שמואל-א כה) ונ כה ינו, של ים די לי שש הי ר, וש מנ ך אה לל מל ד הנ וי דה

ק. לל ן לו חי תנ םא נה ל ין אותו, וש מי זש ה הי זל ה. וש צה םא רה ל , וש חנ ה לו אורי עמשה ננ ל וש בה נה ל מי אנ ד שה וי דה שום של ר? מי ה אומי ה זל מנ
ל. בה נה ר מי ע יותי ים לו רנ לי שש הי ם של דה יו אותו אה לה דון עה ם, ני עולה ת הה ן אל ך דה לל מל ד הנ וי דה ים של ה יהמי רה ם עמשה אותה ובש

תוב כה הוא יהכול, של מו של א כש לה ר, אל ם יותי דה ל אה ה ענ יחה רי טש ה מנ תורה ין הנ ך) אי שום כה ר, (מי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ן תי ר אל אי שה יי ה של ה, ומנ אשונה רי ה בה תל שש אל ע וש בנ שש אל ל וש ם אםכנ דה ר אה םאמנ םא י ל וש גו'.  וש יהדו  ת  ננ תש מנ כש יש  (דברים טז) אי
רוך בה דוש  קה ם, הנ ה אותה קה שש הי ים וש חי אורש ת הה ח אל מנ ם שי אי ים. וש חי אורש ל הה כםל הוא של ית הנ אשי א רי לה ים. אל יי ני עמ לה
ל יו, (שם נד) כה לה א עה ק קורי חה צש יי גו'. וש ל ה' וש ג ענ ננ ענ תש ז תי יו, (ישעיה נח) אה לה א עה ם קורי הה רה בש אנ מו, וש חנ עי מי הוא שה
ך לל מל ל הנ ן של יי זנ י הנ לי ל כש כה שום של ר אותו, מי מנ ך אה לל מל ד הנ וי ה דה ת זל עון, אל מש י שי בי ר רנ מנ ח. אה לה צש םא יי ך ל יי לנ ר עה י יוצנ לי כש
ר עםשל גו', הון וה עו וש רש ילה זנ הש ץ יי רל אה בור בה ר, (תהלים קב) גי מנ ק אה חה צש ל יי בה ד. אמ וי ינד דה דו בש קש פש ך ני לל מל ל הנ בות של רה קש הנ וש
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גו'. וש

יד מי ך ה' תה חמ נה ים, (שם) וש רי ים אומש יקי די צנ ר הנ אה גו'. שש וש ך  ר אורל חנ שנ ע כנ קנ בה ז יי ר, (ישעיה נח) אה מנ עמקםב אה ינ
ל ן של יי זנ י הנ לי ל כש ל כה ד ענ קה פש י הוא ני רי המ ח, של לה צש םא יי ך ל יי לנ ר עה י יוצנ לי ל כש ר, (שם נד) כה מנ ך אה לל מל ד הנ וי גו'. דה יענ וש בי שש הי וש
א, בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ים בה יקי די צנ ל הנ ם של קה לש י חל רי שש ה. אנ ל זל כה ה לש זוכל ם של דה אה ל הה קו של לש י חל רי שש ם. אנ עולה הה

גו'. ים וש יקי די ם צנ ך כגלה מי ענ תוב (שם ס) וש ם כה יהל לי עמ

יו אתי רה י בש בודי כש לי י וש מי שש א בי רה קש ני ח, (שם מג) כםל הנ תנ עון פה מש י שי בי גו'. רנ אשון וש רי יום הה ם בנ כל ם לה תל חש קנ ולש
תוב כה מותו), של דש מו (בי שש א אותו בי רה רוך הוא בה דוש בה קה הנ ם, של דה ה אה י - זל מי שש א בי רה קש ני יו. כםל הנ יתי ף עמשי יו אנ תי רש צנ יש
א רה קש ני ם, וש עולה ין בה די ת וש מל יא אל הוצי ה של עה שה מו, בש שש א לו בי רה קה מו. וש לש צנ ם בש דה אה ת הה ים אל להי א אל רה בש יי (בראשית ב) ונ

ל. לי קנ םא תש ים ל להי תוב (שמות כב) אל כה ים, של להי אל

א נה ימש הי יהא מש עש רנ

ים, רי בי חמ שוהה הנ רש נו, ופי רש אנ ה בי זל סוד הנ הנ לו, וש ים של יני מי ם הנ ם אותה אותו יום עי ב בש טםל לולה ה (מ"ז) זו לי וה צש מי
דוש קה ת הנ ים אל לי ל נוטש אי רה שש ך יי ף כה ם, אנ הל חנ בה מי שה לו וש לה ים הנ יהמי ל בנ אי רה שש ת יי ל אל רוך הוא נוטי דוש בה קה הנ מו של כש
י רי המ ם, ונ דה ל אה מות של דש הוא סוד הנ בו, של ים של יני מי הנ ב וש לולה ל הנ סוד של הו הנ זל מו. וש ים עי חי מי ם ושש קה לש חל רוך הוא לש בה

ר. (ע"כ רעיא מהימנא). אי בה תש ני

ם דה ה אה עמשל ננ תוב  כה נו, של רש אנ י בי רי ה. המ פל יה וש מו,  לש צנ ם בש דה אה ת הה ים אל להי א אל רה בש יי ונ תוב  כה מו, של שש בי א לו  רה קה
ר כה זה א מי יהצה ם  דה אה וש מות.  ודש ם  לל צל ם, בש יהל ני ל שש ווג של זי בנ הוא  ך  כה וש ר.  מנ אל נל ווג  זי הנ ה של עה שה נו, בש מותי דש כי נו  מי לש צנ בש

ה. בה קי ונש

ה, טה מנ א לש צה מש ווג ני זי הנ ה של עה שה בש אנו, של צה מה ך  לל מל למםה הנ ל שש רו של פש סי מו. בש לש צנ ם בש דה אה ת הה ים אל להי א אל רה בש יי ונ
א לי מה לש אי ווג. וש ל אותו זי ד ענ עומי ם, וש לל צל קוק בש שום חה ם, רה דה צוף אה רש מו פנ ד כש חה ן אל יוקה רוך הוא דש דוש בה קה חנ הנ שולי
א רה בש ם ני לל צל אותו  ם, ובש דה ל אה צוף של רש פנ שום בש ד רה חה ם אל לל צל םאשו  ל ר ם ענ דה ה אה אות, רואל רש ן לי יי ענ שות לה ה רש נה תש ני
הו ם. זל דה אה א הה רה בש םא ני ם, ל א שה צי מה יי םאשו וש ל ר בונו ענ ח לו רי לנ שה ם של לל ד) אותו צל עומי ם של רל טל ד (וש עומי ד של ענ ם. וש דה אה הה

מו. לש צנ ם בש דה אה ת הה ים אל להי א אל רה בש יי תוב ונ כה של

ם לל צל אותו  ם, בש לל צל ם אותו  ל עי די גנ תש א, הוא מי יוצי של ם. כש עולה א לה יוצי ד של ענ דו  גש נל ן כש מי דנ זש ם מי לל צל הנ אותו 
ה. לה עש מנ לש ה הוא מי זל ם הנ לל צל הנ יש. וש ך אי לל הנ תש ם יי לל צל ך בש תוב (תהלים לט) אנ כה הו של ך. זל הולי

בוד, י כה קוני תי בש דוש  קה הנ ך  לל מל י הנ ני פש ת לי נל קל תנ תש מי רוחנ  וש ל רוחנ  ן, כה קומה מש אות מי ן רוחות יוצש אותה ה של עה שה בש
ה ימה די קש , ומנ רוחנ י לה ישי לי ה שש זל ה. וש זל ם הנ לל צל א הנ בוד יוצי קון כה ן תי יוקה אותו דש ה, ומי זל ם הנ עולה ד בה עומי צוף של רש פנ בש
ים, דושי ל קש אי רה שש ל יי בה ם. אמ לל ם צל תוכה א בש צה מש םא ני ל ם של עולה ווג בה זי ך  ין לש אי ווג. וש זי א הנ צה מש ני ן של מנ זש ה בי זל ם הנ עולה בה
ים יני מי ם הנ אותה ם מי לל לות צל זה ים ומנ בי י כוכה די עובש ם. ולש תוכה א בש צה מש הוא ני דוש  קום קה מה דוש, ומי ה קה זל ם הנ לל צל הנ
ה, רה ה זה י עמבודה די ל עובש ם של לל צל לו בש ם של לל ב צל רי עה ם לש דה אה יך לש רי םא צה ן ל ל כי ענ ם. וש תוכה א בש צה מש ה ני אה מש טג ד הנ צנ ים, מי עי רה הה

כו'. לות וש זה ים ומנ בי י כוכה די עובש ל לש אי רה שש ין יי ה בי ה מנ אי םא רש א. ב מי ה טה זל דוש - וש ה קה זל שום של מי

תו חה מש דו, שי בנ לש ך הוא בי לל מל הנ ה מי זל יום הנ י הנ רי המ ם, של כל ילה לה הש ת תי רל צל י עמ יני מי שש יום הנ תוב (במדבר כט) בנ כה של
אן ד כה ך: ענ לל מל ר הנ מנ ך אה ר כה חנ לו. אנ יכה י הי ני ל בש ם כה הל מה לו עי דש תנ שש הי ים, וש חי ין אורש מי זש הי ך של לל מל ל לש שה ל. מה אי רה שש ם יי עי
י ני ה אמ אה לש הה אן וה כה ל יום, מי כה ים בש מי ענ ר הה אה ל שש נות ענ בה רש ם קה תל בש רנ קש הי ים, וש חי אורש ם בה כגלה נו  קש סנ ענ תש ם הי תל אנ י וש ני אמ
ל בה ם. אמ יכל לי נות עמ בה רש יב קה רי קש הנ ם, לש כל ם. לה כל ילה לה הש ת תי רל צל י עמ יני מי שש יום הנ תוב בנ כה הו של ד. זל חה ח יום אל מנ שש ם ני תל אנ וש
ה ל זל ענ ים. וש אי צה מש ני וש מו  ים עי סי נש כנ תש ם מי ך, כגלה לל מל ת הנ חנ מש ל שי יום של יר, ובנ די תה ך  לל מל ים בנ אי צה מש ה ני מונה אל י הה חי אורש

נוס. גומו: כי רש ת, תנ רל צל תוב עמ כה

תוב (דברים לג) ן כה ל כי ענ מו. וש ים עי חי מי ים שש חי ם אורש ל אותה כה ה, וש חה מש שי לנ םאש  עמקםב הוא ר ה ינ זל יום הנ הנ וש
ר. אה פה תש ך אל ר בש של ל אמ אי רה שש ה יי תה י אה די בש י ענ ר לי םאמל י תוב (ישעיה מט) ונ כה מוך. וש י כה ל מי אי רה שש יך יי רל שש אנ

דוש קה יך הנ מי סש ה הי מה ל לה בה . אמ שוהה רש י פי רי ר, המ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ גו'. אה אור וש מה ית לנ תי ך כה ת זנ יי ן זנ מל יך של לל חו אי קש יי וש
ה חה שש ן מי מל יק של לי דש הנ אורות לש ם מש ים, כגלה יוני לש על אורות הה מש ל הנ א כה לה ים? אל ת מועמדי שנ רה פה ה זו לש שה רה רוך הוא פה בה
, רוהה אמ בי מו של אורות, כש מש ים הנ קי לה דש ני ים, וש תוני חש תנ ים וש יוני לש ים על כי רש בה תש ל מי אי רה שש י יי די ל יש ענ ר. וש אי בה תש י ני רי המ יון, ונ לש על

ים. תוני חש תנ הנ ים וש יוני לש על ת הה חנ מש ב, שי ח לי מנ שנ ת יש טםרל ן וקש מל תוב (משלי כז) של כה של

תוב (שם קיח) כה ר) וש מנ אל נל מו של ה', כש חו בנ מש ים, (שי יקי די ילו צנ גי ה' וש חו בנ מש ח, (תהלים לב) שי תנ א פה בה י אנ בי רנ
יר אי הה מםחנ ולש שש יך לי רי ים) צה מועמדי רוך הוא (בנ דוש בה קה י בנ רי המ , של שוהה רש ה בו. ופי חה מש שש ני ה וש ילה גי ה ה' נה שה יום עה ה הנ זל
ה בו חה מש שש ני ה וש ילה גי תוב נה כה רוך הוא, של דוש בה קה ל הנ יא של ה הי חה מש ה שי אותה שום של ה, מי חה מש שי ם בש דה א אה צי מה יי ים, וש ני פה

ד. חה ר אל בה כםל דה הנ רוך הוא, וש דוש בה קה יום. בו - בנ - בנ

ילו גי וש י  זנ אמ ים,  מי חמ רנ הה ים  רי עורש תש מי ר  של אמ כנ וש ים,  מי חמ רנ ים  רי עורש תש ומי ים  עי נה כש ני ים  יני די הנ של כש ה',  בנ חו  מש שי
ים כי רש בה תש מי לו  י אי רי המ ר, של אי בה תש ני של מו  ים, כש יקי די ים צנ אי רה קש ני ד, של ים ינחנ כי רש בה תש ק מי דל צל יק וש די תוב) צנ ים, (כה יקי די צנ

ם. הל ר לה שי קה הי ה, לש מונה אל י הה ני לו בש ב - אי י לי רי שש ל יי ינו כה ני רש הנ ם. וש ים כגלה מי עולה ים לש חי מי ים, ושש מי עולה ים) לש כי רש בה (מש
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ים רי בה כםל, או דש ה בנ עמשל מנ יך  רי םא צה ל ר של אומי י של ה, מי אי םא רש ה. ב לה עש מנ ר לש עורי ה לש טה מנ ה לש עמשל מנ יך  רי כםל צה ובנ
ת טםרל רות וקש ני ת הנ קנ לה דש , הנ יחנ תוכי זו  ה הנ שה רה פה אן הנ י כה רי המ ונ ח רוחו.  פנ ם קול, תי הל עמשות בה לנ וש ם  יא אותה הוצי לש
ה לה עש מנ ה לש קה לה דש את הנ צי מש ה ני זל ה הנ עמשל מנ ה) ובנ זל ב. (ובה ח לי מנ שנ ת יש טםרל ן וקש מל תוב של כה שום) של ד, מי חה אל ים, (כש מי שה בש הנ
ר עורי תש ה מי טה מנ לש ה של עמשל מנ אוי. (ובנ רה ד כה ינחנ רות  שש קנ תש הי וש ה)  טה מנ ה ולש לה עש מנ ה לש חה מש שי ה וש קה לה דש ה (הנ טה מנ ה לש חה מש שי וש
ר. חי ן אנ ר כםהי עורי ה מש טה מנ לש ן של כםהי ר. הנ חי חנ אנ בי זש ר מי עורי ה מש טה מנ לש חנ של בי זש מי ה, הנ הודה י יש בי ר רנ מנ ה) אה לה עש מנ לש ה של עמשל מנ

ה. לה עש מנ לש ה של עמשל ר מנ עורי תש ה מי טה מנ לש ה של עמשל מנ בנ

ת בה שנ אתה לנ רה קה תוב (ישעיה נח) וש ק, כה חה צש י יי בי רנ י לש י יוסי בי ר רנ מנ ך. אה רל דל ים בנ כי יו הולש ק הה חה צש י יי בי רנ י וש י יוסי בי רנ
ה ה? ומנ ה זל ר מנ בה ר דה בי דנ וש ך  צש פש צוא חל מש ל מי בה ה. אמ פל יה  - יך  כל רה עמשות דש מי תו  דש בנ כי וש גו',  וש ד  כגבה ה' מש דוש  קש ג לי נל עם

ת? בה שנ רון הוא לש סה חי

ה לה עש מנ ה לש עולל ין לו קול, וש אי ם של דה ל אה יו של פי א מי יוצי בור של די בור וש ך די ין לש אי רון, של סה הו חי זל אי של דנ ר לו, ונ מנ אה
יום ר חםל בש עורי תש מי של ל חםל וכש ים של ם יהמי אותה ה) מי לה עש מנ א חםל, (לש רה קש ני ה הוא? אותו של ר. ומנ חי בור אנ ר די עורי ומש
ה רוצל י הוא של מי יו:  לה עה ים  לי ל שואמ אי רה שש יי ת  סל נל וכש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ וש ה,  לה עש מנ לש רון  סה חי הו  זל אי  דנ ונ דוש,  קה

ל חםל. ה ענ םא שורל ל ה, וש אל רש םא ני דוש ל קה יק הנ תי ענ אן? הה ה חםל כה רוצל י הוא של נו? מי לה ווג של זי יד הנ רי פש הנ לש

ה. םא עולל ל נו קול, וש מל ה מי עמשל םא ננ ל ר וש בה ה דה םא עושל הור ל רש הי שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ר. מה תה הור מג רש ך הי שום כה מי
ר עורי ה ומש לה עש מנ ה לש עולל ים, וש יעי קי ים ורש ירי וי אמ ענ  ה קול, ובוקי עמשל בור ננ די יו, אותו  פי בור מי יא די הוצי ר של חנ ל אנ בה אמ
נו מל ה מי עמשל ה, ננ ר תורה בנ יו, דש פי דוש מי בור קה יא די מוצי י של ר. ומי בה ר דה בי דנ ך וש צש פש צוא חל מש תוב מי ן כה ל כי ענ ר, וש חי ר אנ בה דה
ה לה עש מנ ה לש חה מש את שי צי מש ז ני אה םאשו, וש ר רות בש טש ענ תש יון ומי לש על הה ך  לל מל שות הנ דג רות קש עורש תש ה, ומי לה עש מנ ה לש עולל קול וש

ה. טה מנ ולש

ת בה שנ רון לש סה ה חי ת, עושל בה שנ ית בש ני עמ תנ רוי בש שה י של ל מי בה ר. אמ בה דה ת הנ נו אל עש מנ י שה רי המ ך הוא, ונ אי כה דנ ר לו, ונ מנ אה
ל טי ת בי בה שנ ת הנ חנ מש י שי רי ב, המ שו רנ נש עה נו וש מל ל מי טי ה בי מונה אל ת הה עודנ י סש רי רון, המ סה ה חי םא עושל ל ר של םאמנ ם ת םא? אי או ל

נו. מל מי

ה הוא זל יום הנ הנ שום של ם, מי עולה י הה ני ל בש כה ה מי לה עש מנ לש יו מי לה ים עה יחי גי שש מנ הו של זל י, של תי עש מנ ה שה ר זל בה ר לו, דה מנ אה
ל ים של עי שה רש הה לו  פי אמ ונ ה,  בה את  צי מש ני ה  מונה אל ל הה כה ה של חה מש חות, שי מה שש ל הנ ת כה חנ מש ה, שי טה מנ ולש ה  לה עש מנ לש ה  חה מש שי
ים יוני לש על הה ל  כה מי ה  שונל ה  זל וש ה,  נוחה מש לו  ין  אי וש ה  חה מש שי לו  ין  אי ה  זל הנ יש  אי הה וש ה.  זל הנ יום  בנ ים  חי נה נםם  יהי גי הנ

ר? ענ צנ י הוא בש לוני פש ה של ה שונל יו: מנ לה ים עה לי ם שואמ ים. כגלה תוני חש תנ הנ וש

ז אה יו,  נה פה לש ת  דל עומל וש ה  עולה תו  לה פי תש ר,  ענ צנ בש א  צה מש ני ה  זל וש ה  זל הנ יום  בנ ה  לל גנ תש מי דוש  קה הנ יק  תי ענ הה ה של עה שה ובש
שום ע, מי רה קש כםל ני ע - הנ רנ יו לש לה ך עה לל מל ל הנ ין של די ית הנ בי ימו בש כי סש לו הי פי אמ יו, ונ לה רו עה זש גש ני ים של יני די י הנ רי זש ל גי ים כה עי רה קש ני

ך.  לל מל ת הנ לולנ הי ה בש לל גנ תש מי שום של ה, מי חה מש שי ל הנ כה רות וש חי ל הנ ים כה אי צה מש יק, ני תי ענ ה הה לל גנ תש מי ה של עה שה בש של

ימו כי סש הי ב של ל גנ ף ענ א, אנ לה ה? אל נה ים שה עי בש שי י הנ ה. מי נה ים שה עי בש ל שי ינו של ר די זנ גש ים לו  עי ינו, קורש ני ה שה ל זל ענ וש
ל טי בנ ל (מש דוש נוטי קה יק הנ תי ענ הה שום של ע, מי רה קש כםל ני ם, הנ הל ה בה אל רש הוא ני ך, של לל מל י הנ רי תש ים כי עי בש ם שי ל אותה יו כה לה עה

ת. בה יל שנ לי לום בש חמ יו בנ לה ים עה רי עורש תש מי של לו, כש לה ים הנ רי בה דש הנ ם, וש דה אה ת הה ה) אל נל הנ אותו ומש

ים, חי מי שש יו  ם הה עולה ל הה א כה לולה הי ל הנ ה של זל יום הנ כםל. בנ ל הנ ה ענ חה מש ר שי זנ גה נו, וש בש א לי לולה ה הי שה עה של ך  לל מל לש
ים רי ר. הי זנ הוא גה מו של ים כש חי מי ם שש עה ל הה ת כה ה אל אה ה, רה חה מש שי ך לנ לל מל א הנ ר. בה קולה פוס בש צוב, תה יהה עה ד הה חה יש אל אי וש
ה זל י, וש ני ל בש א של לולה הי ים בנ חי מי ם שש עולה י הה ני ל בש ה כה ר, ומנ מנ צוב. אה ר עה קולה פוס בנ תה יש הנ אי ת אותו הה ה אל אה יו, רה ינה עי

יו). רה שה קש רו (מי קולה ירו אותו מי תי הי יאו אותו וש הוצי ה וש וה יהד צי ר? מי קולה פוס בש תה

יק תי ענ הה ה של עה שה ר. בש קולה ס בש פה תש ה ני זל צוב, וש הוא עה ים - וש חי מי ם שש עולה ל הה ת, כה בה שנ ית בש ני עמ תנ רוי בש שה ה של ך זל כה
ים עי בש ם שי ל אותה יו כה לה ימו עה כי סש הי ב של ל גנ ף ענ ר - אנ קולה פוס בש ה תה זל יש הנ אי א הה צה מש ני ה וש זל יום הנ ה בנ לל גנ תש דוש מי קה הנ
ן כי ל של אותו יום, כה רםענ אותו. בש קש שות לי ר ייש בו רש חי יום אנ ין. בש די יו הנ לה ה עה םא שורל ל ע, וש רה קש כםל ני נו, הנ רש מנ אה ים של ני שה

ת. בה שנ בש

ד יום ענ ה אותו הנ םא עולל יום, ל אותו הנ לום בש ית חמ ני עמ תנ רוי בש שה י של , ומי א בו כםחנ צה מש םא ני ל ך יום של ין לש אי של
ין אי ר, של חי יום אנ םא בש ל ש, וש מה יום מנ אותו  ך, בש שום כה ת. מי בה שנ יום הנ ה כש נה ים שה עי בש שי םא של ל ל בה ינו. אמ די ענ  קורי של
םא ן ל ל כי ענ ה. וש ינו עושל - אי יומו  ע בש רנ םא אי ל ה. של - עושל יומו  ע בש רנ אי ה של ל יום, מנ ר. כה חי ל יום אנ יום ענ שות לש רש
יום ר יום לש בנ םא דש ל יומו, וש ר יום בש בנ ינו, דש ני שה ך  שום כה ר. ומי חי יום אנ ה לש יום זל מי עמלות אותו  הנ ם לש דה אה לה יך  רי צה

ר. חי אנ

םא ל של ם  דה אה אותו  לש אוי  ים.  מי חמ רנ יו  לה עה ש  קי בנ לש י  די כש לום,  חמ בנ יו  לה עה ים  רי עורש תש מי ם  נה חי לש םא  ל ה,  אי רש םא  וב
ע. רה ך  גגרש םא יש תוב, (תהלים ה) ל כה ך  שום כה ע. ומי א רה רה קש ה ני זל לום, של חמ בנ ים לו  יעי םא מודי ל יו וש לה ים עה רי עורש תש מי

ע. הוא רה שום של ד, מי קל פה ל יי ע. בנ ד רה קל פה ל יי תוב (משלי יט) בנ כה וש

ר בי דנ וש הו  ך, מנ צש פש צוא חל מש תוב מי כה ן של יוה ר. כי בה ר דה בי דנ וש ך  צש פש צוא חל מש תוב (ישעיה נח) מי י, כה י יוסי בי ר רנ מנ אה
ר. בה ר דה בי דנ תוב וש כה ע של מה שש ר, מנ בה דה רור הנ הוא בי ך  אי כה דנ תו. ונ ר אי בי ידנ אוי וי רה ר כה בה דה ר הנ זי גה יי ד של א, ענ לה ר? אל בה דה
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ם הל י לה הי יש רו ונ קי שנ םא יש ים ל ני ה בה מה י הי מי ך ענ ר אנ םאמל י תוב ונ ם כה יהל לי א, עמ בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ל בה אי רה שש ם יי יהל רי שש אנ
. יענ מושי לש

ל ק של לל חי ל הנ ל של לה כש א מי ר, יהצה מנ ה אה הודה י יש בי א, רנ ייצי גו'. ונ י וש רי צש יש מי ן אי הוא בל ית וש לי אי רש שש ה יי שה ן אי א בל ייצי ונ
ע, רנ זל ת הנ מנ זגהמ א מי בה י של ל מי נו, כה דש מנ אן לה כה ה, מי נל חמ מנ צו בנ נה יי ה. ונ מונה אל ל הה לנ כש א מי כםל, יהצה ל הנ לנ כש א מי יהצה ל, של אי רה שש יי

ל. אי רה שש ל יי לנ כש ק בי לל ין לו חי אי ייש בו, של ע של רה ק הה לל חי ת הנ מנ ם לו? זגהמ רנ י גה כםל. מי י הנ ני פש ים אותו לי לי גנ סוף מש בנ

ר תי סש ים הנ להי בםד אל ר. כש בה קםר דה ים חמ כי לה בםד מש ר וכש בה ר דה תי סש ים הנ להי בםד אל ח, (משלי כה) כש תנ יהיא פה י חי בי רנ
יק תי ם ענ ם אותה ה אותה סה כי ים של רי בה לוי, דש גי לש רו  סש מש םא ני ל ים של תומי ים סש רי בה לות דש גנ לש יש  אי שות לש ין רש אי ר, של בה דה
ייש לו קום של ד אותו מה ה, ענ עה בש שה כםל לש אל יק. לל תי ה עה סל כנ מש לי ה וש עה בש שה כםל לש אל ר (ישעיה כג) לל מנ אל נל מו של ים, כש יהמי הנ

אי. דנ יק ונ תי ה עה סל כנ מש יק, לי תי ה עה סל כנ מש לי ה, וש ל זל ם כה עי ר. וש םא יותי ל שות וש רש

אוי, רה ה כה מונה אל ך הה רל דל ת בש כל לל ים לה ילי בי ים ושש כי רה ים דש עי יודש ים של רי בי חמ ם הנ ה - אותה עה בש שה כםל לש אל ר לל חי ר אנ בה דה
כםל אל ים לל אויי םא רש ם ל י כגלה רי המ ים, של רי חי דורות אמ יק - מי תי ה עה סל כנ מש לי תוכו. וש רוי בש עון שה מש י שי בי רנ דור של הנ מו  כש
יא טי חמ יך לנ ת פי ן אל תי ל תי ר (קהלת ה) אנ מנ אל נל מו של יק, כש תי ה עה סל כנ מש א לי לה ם, אל תוכה ים בש רי בה לו דש גנ תש יי של ה וש עה בש שה ולש

ך. רל שה ת בש אל

ל ים: אנ רי יו אומש ר, הה טנ פש ני ר של חנ יך. אנ רל בה ירו דש יהאי יך וש ח פי תנ רו: פש בי חמ ר לנ ם אומי דה יהה אה עון הה מש י שי בי י רנ ימי בי
םא ל וש ים  מי גש מש גנ ים מש רי בי חמ הנ יק. של תי עה ה  סל כנ מש לי וש  - ר  טנ פש ני ר של חנ אנ ה.  עה בש שה לש כםל  אל לל  - יו  יהמה בש גו'.  וש יך  פי ת  אל ן  תי תי
ים רי בה ם דש אותה יק - בש תי ה עה סל כנ מש לי לו. וש גנ תש הי ים של רי בה ם דש אותה ה - בש עה בש שה כםל לש אל ר לל חי ר אנ בה ים. דה רי בה דש ים בנ די עומש

שלהיתשכנסו.

ר מנ אל נל של מו  כש אי,  דנ ונ קםב  יי ונ ר,  מנ אה א  בה אנ י  בי רנ קםב?  יי ונ ה  זל ה  מנ ם.  שי הנ ת  ית אל לי אי רש שש יי הנ ה  שה אי הה ן  בל קםב  יי ונ
ר תנ סש אן ני ד כה י, ענ רי בש ת די ית בנ למי מו שש ם אי שי תום. וש יהה סה הה ה של ת מנ ב אל קנ תו, נה לש דנ קםב חםר בש יי (מלכים-א יב) ונ

מו. ם אי ת שי ב אל קנ קםב, נה יי תוב ונ כה ן של יוה מו. כי ל אי ם של שי הנ

י רי המ ה) של אה לש הה אן וה כה לות, (מי גנ ינו לש שי רש םא הג ם, ל עולה ד בה ה עומי דושה קש ה הנ נורה מש הנ םא של ם ל א, אי בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ים אי בה לו של ל אי ם של ח רוחה פנ או) תי ם לה אי ה. (של דל שה י הנ רי ין קוצש ם בי הי ים, של רי בי חמ א לנ לה לוי אל גי ה לש ר זל בה ן דה תה םא ני ל

ים. עי םא יודש ל ם של אותה לות לש גנ לש

ן ה בל ל זל בה נו, אמ רש אנ י בי רי ה המ זל סוק הנ פה י. הנ לי אי רש שש יי יש הנ אי ית וש לי אי רש שש יי ן הנ ה בל נל חמ מנ צו בנ נה יי תוב ונ ה, כה אי םא רש ב
יתו בי ב לש ה, שה לה יש לנ צות הנ חמ י, בנ רי צש מי יהה אותו הנ לל א עה בה ן של יוה כי יהה. וש ית הה לומי ל שש ה של לה עש יו, בנ בי ל אה ת של רל חל ה אנ שה אי
י, לי אי רש שש יי הנ יש  א אי רה קש ני ה, וש ת זל יד אל הולי ת וש רל חל ה אנ שה א אי שה נה . וש יהה לל א עה םא בה ל ה וש נה מל ד מי רנ פש ר, ני בה דה ת הנ ע אל יהדנ וש
דוש? קה ם הנ שי ת הנ ל אל לי ה קי מה לה דוש? וש קה ם הנ שי אן הנ ה כה ה רוצל ד, מה אן ינחנ בו כה ם רה ם הי ית. אי לי אי רש שש יי ן הנ ר בל חי אנ הה וש

מו ית, כש לי אי רש שש יי ה הנ שה אי ן הה קםב בל יי ונ  - יהד  ה. מי טה טה קש תוך  מי מו  אי מי ר  בה דה ר הנ מנ י אה לי אי רש שש יי הנ יש  א, אי לה אל
הוא ה, של יבה קי י נש זוהי מו. וש ל אי ן ענ גי הה ל, לש לי קי דוש וש קה ם הנ שי ל הנ ל ה' של טנ ר - נה בה דה תו. סוד הנ לש דנ קםב חםר בש יי ר ונ מנ אל נל של
גו'. ת וש פל אה נה ה מש שה ך אי רל ן דל ר - (משלי ל) כי בה דה סוד הנ ה. וש דל שה י הנ רי קוצש ר לש מנ אל נל דוש, וש קה ם הנ שי ת הנ ש אל רנ ב ופי קנ נה
סוד ך וש על ת רי יב אל ך רי יבש ר (שם כה) רי מנ אל ה נל ל זל ענ ים אותו, וש סי כנ ר ומש בה ים דה עי יודש ים של יקי די צנ ל הנ ם של קה לש י חל רי שש אנ

ל. גה ל תש ר אנ חי אנ

ת מל נוקל וש ך  לל מל ל הנ של ינו  י זי לי ת כש ה אל לה טש נה ך  שום כה ים, מי די דה י צש ני שש ת בי קל יונל ה של בה קי ה נש תה יש ה הה רונה חמ ה' אנ
ב. אה ים לה די קש ם הי אי ת הה אנ רש או, יי ירה יו תי בי אה וש מו  אי יש  תוב, אי ה כה ל זל ל. ענ לי קנ מש ת הנ א אל תוב הוצי כה , של יהה מותל קש ני

א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ל בה אי רה שש י יי רי שש אנ

, שוהה רש י פי רי ר, המ מנ ה אה הודה י יש בי או. רנ טש א חל שה נה יו וש להה ל אל לי קנ י יש יש כי יש אי אמםר אי ר לי בי דנ ל תש אי רה שש י יי ני ל בש אל וש
י הוא ים מי עי ין יודש י אי רי המ או. של טש א חל שה נה וש ך  כה ם, לש תה יו סש להה ר אל מנ אה שום של תום. ומי יו סה להה ל אל לי קנ י יש ל כי בה אמ

ם. עולה י הה יגי הי נש מנ ד מי חה ים, או אל בי כוכה ן הנ ד מי חה ים, או אל רי שה ן הנ ד מי חה ם אל לו, אי ה של אה רש יי י הנ יו, מי להה אל

ה, זל ר הנ בה דה ר הנ עורי ן של יוה כי ם, וש הל לה של כםחנ  ת הנ ר) אל בה ר (דה עורי םא יש מור, ל יק גה די ם הוא צנ י, אי י יוסי בי ר רנ מנ אה
הוא שום של ה, מי ל זל םא יהמות) ענ מור ל יק גה די לו צנ פי י, אמ י יוסי בי ר רנ מנ םא יהמות (אה ל ינות, וש ה בו מי קה רש זש ני ים של שי חושש

תום. ר סה בה דה

ו, שה כש ד ענ יהה ענ הה י של להנ עםן: אל טש לי יהכול  י,  להנ ר אל מנ ם אה אי ה, של זל טוב בה לש ים אותו  ני ר, דה מנ ה אה הודה יש י  בי רנ
ב קנ נה וש  , יה יש ים, או  להי אל יה  ר יש מנ ם אה ל אי בה ה. אמ יונה לש על ה הה מונה אל ד הה גל נל י כש תי רש זנ ו חה שה כש ענ וש י,  בי לי יו בש רה חמ י אנ תי כש שנ מש ני של
ה ה עולל זל דוש הנ קה ם הנ שי ל הנ אות של ל אות וש כה כםל, וש ת הנ מוננ י אל זוהי שום של ה, מי זל ן בה עם טש ין לי ה אי זל מו - לה שש אותו בי

.( חנ בי שנ ם (לש לי שה ם הנ שי לנ

ה? מה ה, לה שה אי ן הה קםב בל יי ר, ונ מנ ק אה חה צש י יי בי ל - רנ לי קנ יש ם ונ שי ת הנ ית אל לי אי רש שש יי ה הנ שה אי ן הה קםב בל יי ר ונ חי ר אנ בה דה
ל ה של לה עש ל בנ נו של ר, בש מנ ה אה הודה י יש בי יהה. רנ ית הה לומי ל שש ה של לה עש י, בנ לי אי רש שש יי יש הנ אי ל הה בה . אמ רוהה אמ בי מו של א כש לה אל
ג רנ הל נל יהה של יו הה בי י אה כי מו, וש ל אי ר ענ בה ר לו דה מנ אה ד, וש חה אל בו כש ק, רה חה צש י יי בי ר רנ מנ יהה. אה ת הה רל חל ה אנ שה אי ית מי לומי שש
ה, ג אותו מםשל רנ דוש הה קה ם הנ שי ה בנ זל ר, של ה אםמי תה י אנ ני גי רש הה לש תוב (שמות ב) הנ כה רוהה של אמ בי מו של דוש, כש קה ם הנ שי בנ
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דו. גש נל בור כש יט די ן הושי ל כי ענ וש

ה? ל מםשל ה? (אל מה ה. לה ל מםשל יאו אםתו אל יהבי ל ונ לי קנ יש ם ונ שי ת הנ ית אל לי אי רש שש יי ה הנ שה אי ן הה קםב בל יי תוב, ונ כה הו של זל וש
יאו יהבי ונ ך  שום כה דוש. מי קה ם הנ שי יו בנ בי ת אה ג אל רנ הה ל של ה ענ ל מםשל יענ אל גי הי שום של כו') מי יו וש בי ת אה ג אל רנ הה שום של מי

ה. י מםשל ידי לו בי פש ן נה בי הנ ב וש אה הה ר, וש מה שש מי הו בנ יחג ני ינ יהד ונ ה, מי ה מםשל אה רה ן של יוה ה. כי ל מםשל אםתו אל

ל אי רה שש ך יי ה בה ידה עי אה י וש מי ע ענ מנ ח, (תהלים פא) שש תנ ק פה חה צש י יי בי או. רנ טש א חל שה נה יו וש להה ל אל לי קנ י יש יש כי יש אי אי
םא ל ה וש ה זל ר, מנ ל זה ך אי ילה בש הש םא יי תוב ל כה ן של יוה ר. כי כה ל ני אי ה לש ול חמ תנ שש םא תי ל ר וש ל זה ך אי ילה בש הש םא יי י ל ע לי מנ שש ם תי אי
א בה י של ל מי כה תוכו. של ע לש רה ר הה ייצל ת הנ ם אל דה יס אה ני כש םא ינ ל ר, של ל זה אי ך  ילה בש הש םא יי א ל לה ר? אל כה ל ני אי ה לש ול חמ תנ שש תי
ל עמבםר ענ א לנ ה, ובה י תורה רי בש ל די עמבםר ענ א לנ יהד בה ם, מי דה ר בו אה בי חנ תש מי של י כש רי המ תוכו, של רוי בש ר שה ל זה מו, אי ר עי בי חנ תש הי לש
ן יוה ר. כי ל זה ך אי ילה בש הש םא יי תוב ל ה כה ל זל ענ ים, וש רי חי ים אמ ילי לי אל וות לל חמ תנ שש הי ך לש ר כה חנ א אנ דוש, ובה קה ם הנ שי ת הנ מוננ אל
תוב כה הו של דוש. זל קה ם הנ שי ת הנ מוננ ל אל עמבםר ענ לנ ים וש רי חי ים אמ ילי לי אל וות לל חמ תנ שש הי םא לש ב םא תה ר, ל ל זה ך אי ילה בש הש םא יי ל של

ם. דה אה ל הה ה של עה ה רה מונה י אל זוהי ר, וש כה ל ני אי ה לש ול חמ תנ שש םא תי ל וש

יו, לה ה עה ים שורל מי עה פש לי ע של רה ר הה ר, ייצל ל זה ת אותו אי ל אל לי הוא קי עםן של טש יהכול לי יו, של להה ל אל לי קנ י יש ה, כי ל זל ענ וש
ת. ם ה' מות יומה ב שי נםקי ל וש בה או. אמ טש א חל שה נה ה, וש ל זל ענ םא. וש ת או ל מל יו אל רה בה ם דש ים אי עי נו יודש ינל נו אי אה וש

מו ר לו, כש מנ א) אה לה יות! (אל הש יך לי רי יהה צה או הה טש ח חל לנ סש ני או? וש טש א חל שה נה ה וש מה ך, לה ם כה ה, אי הודה י יש בי ר רנ מנ אה
אי דנ ה ונ זל ש, וש רנ םא פי ל ם, וש תה יו סש להה ל אל לי קנ י יש ר, כי מנ יהיא אה י חי בי ש. רנ רנ םא פי ל ם, וש תה נו סש רש אנ בי מו של י, כש להנ ר אל מנ אה של

ל. לה יו כש לה ן עה עם טש שות לי ין לו רש אי כםל, וש ת הנ מוננ לויהה אל אן תש י כה רי המ ת, של ם ה' מות יומה ב שי נםקי ל וש בה או. אמ טש א חל שה נה וש

ל ים כה די ה עומש ל זל ענ ים, וש תוני חש תנ הנ ים וש יוני לש על ת הה מוננ נו אל ה הי זל ם הנ שי י הנ רי המ אי, של דנ ה ונ ך זל י, כה י יוסי בי ר רנ מנ אה
ינו, ני ה שה ל זל ענ שוקות, וש ל תש מות של בות עולה בש בוא רי רי וש ים  פי לה ף אמ לל ים אל לויי ת תש חנ ה אנ ירה עי אות זש מות, בש עולה הה
עולות אות, וש ל אות וה כה ים בש לויי מות) תש ים (עולה יוני לש בות על בה ף רש לל ה אל מה כנ לו, וש אי לו בש שורות אי לו קש לה יות הנ אותי הה
ם, הל לויהה בה ה תש תורה ים, הנ תוני חש תנ הנ וש ים  יוני לש על הה יגו  שי םא הי ל ה של ם מנ הל ר בה תה סש ני וש לוי),  גה (בש ה  מונה אל רות בה שה קש ני וש
טוא חמ י מי כנ רה ה דש רה מש שש י אל תי רש מנ תוב, (תהלים לט) אה ן כה ל כי ענ ד. וש חה אל מו  א, הוא ושש בה ם הנ עולה הה ה וש זל ם הנ עולה הה

ך. רל שה ת בש יא אל טי חמ יך לנ ת פי ן אל תי ל תי תוב, (קהלת ה) אנ כה י. וש שוני לש בי

םא יש ל ם אי ה אי מה הי ם בש ה אי יהרל יהרםה יי ל או  קי סה קול יי י סה יהד כי ע בו  גנ םא תי ח, (שמות יט) ל תנ יהה פה קי זש י חי בי רנ
דוש קה ך הנ לל מל בוד הנ יו כש לה ה עה אה רש ני שום של ם, מי עולה י הה רי ר הה אה שש ר כי הוא הנ י, של יננ ר סי ה הנ ל. ומנ יםבי שםך הנ מש ילה בי חש יי
ם דה יהכול אה י, של יננ ר סי ה הנ ן. ומנ כי ל של םא כה ך ל לל מל ב לנ רי קה י של ה - מי יהרל ל או יהרםה יי קי סה קול יי י סה ע בו יהד כי גנ םא תי תוב ל כה
ך רל דל יט יהדו בש מושי י של בוד - מי ך כה רל דל לו בש פי אמ ם, ונ תה ע בו יהד סש גנ םא תי תוב בו ל ה, כה אה רש יי בוד בש ך כה רל יט בו יהד דל הושי לש

ן. כי ל של םא כה ך ל לל מל ד הנ גל נל לון כש קה

יו לה ד עה ה עומי תה ר אנ של קום אמ מה י הנ יך כי לל גש ל רנ ענ יך מי לל עה ל נש לם שנ ב המ רנ קש ל תי ר, (שם ג) אנ מנ אה ח וש תנ א פה יסה י יי בי רנ
לם. ב המ רנ קש ל תי תוב בו אנ יון, כה לש על דוש הה קה ר הנ זםהנ נו הנ מל ר מי םא סה ד, ל נולנ יום של ה, מי ה מםשל ש הוא. ומנ ת קםדל מנ דש אנ
ה אה רש יי ב בש רי קה תש יהה מי הה ך, של ה כה ה מםשל יך. ומנ לל עה ל נש י שנ בודי כש ש בי מי תנ שש הי אי לש דנ כש ך  ינש אן אי ד כה ה, ענ ר לו, מםשל מנ אה

ה. מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ ך ענ לל מל ל הנ לון אל ל קה ח של אםרנ ב בש רי קה י של ך - מי תוב בו כה ה כה שה דג קש בי

יו ם, הה יי רנ צש מי ל בש אי רה שש יי יו  הה של ה, כש אי םא רש או. ב טש א חל שה נה וש יו  להה ל אל לי קנ יש י  כי יש  אי יש  ר, אי מנ א אה בה י אנ בי רנ
דו בנ ד לש חנ יהה לו פנ ד הה חה אל ד וש חה ל אל כה ים, ולש מי ענ ר הה אה ל שש ים ענ ני מג מש ם של עולה ל הה ים של דולי גש ם הנ ת אותה ים אל ירי כי מנ
בו רש קה וש ם  הל מי דו  רש פש ני תו,  עמבודה לנ הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ם  אותה ב  רנ קי וש ה,  מונה אל הה ר  של קל בש רו  שש קש ני של ן  יוה כי ם.  הל מי
ה, רה ה זה י עמבודה זוהי ב של ל גנ ף ענ אנ יו, וש להה ל אל לי קנ י יש יש כי יש אי תוב אי ך כה שום כה ה. ומי דושה קש ה הנ יונה לש על ה הה מונה אל לה
י רי המ או, של טש א חל שה נה אי וש דנ ם, ונ ה אותה זל בנ ל ומש לי קנ מש י של ם, מי עולה ת הה יג אל הי נש הנ ה לש נל מג ם מש הל י לה תי דש קנ פש י הי ני אמ ן של יוה כי
מו או כש טש א חל שה נה םא וש ת, ל ם ה' מות יומה ב שי נםקי ל וש בה ם. אמ עולה י הה ני ת בש ים אל יגי הי נש ים ומנ כי הולש ים וש די י עומש שותי רש בי
י עמשי ה מנ זל בנ מש שום של או, מי טש א חל שה נה ה וש לל אי א. לש ם הבה עולה ת בה ה, יומה זל ם הנ עולה ת. מות בה א מות יומה לה לו, אל אי לש

ם. הל ה בה בה יש חנ תש םא הי ה ל יתה ל מי בה סור הוא, אמ אה י, וש תי דש קנ פש י הי ני אמ י של לי ים של שי מה שנ ת הנ ה אל זל בנ יו, מש יהדה

ה. הודה י יש בי רנ י וש י יוסי בי רנ יהיא וש י חי בי רנ וש א  בה י אנ בי רנ ר וש זה עה לש י אל בי רנ מו  עי יו  הה ך, וש רל דל בנ ך  יהה הולי עון הה מש י שי בי רנ
יו םא הה ם ל יי מנ י הנ יצי רי חמ אי של ונ לש ר, הנ מנ ם, אה יי מנ הנ תוך  יו לש דה גה בש י בי י יוסי בי יק רנ לי חל ד. הל חה ם אל יי יץ מנ רי חה לש יעו  גי הי
דוש קה ל הנ שו של מה שנ לון בש הםג קה נש סור לי אה ם הוא, וש עולה ל הה ש של מה ך! שנ סור לש עון, אה מש י שי בי ר לו רנ מנ ים. אה אי צה מש ני

ה. יונה לש על ה הה חה גה שש הנ גות הנ הה נש הנ ים בש אי צה מש ני ת של מל ל אל ים של עמשי ם מנ הי של ן כש כי ל של כה רוך הוא, וש בה

ר של ל אמ ת כה ים אל להי א אל ינרש אםד. ונ ה טוב מש ני הי ה וש שה ר עה של ל אמ ת כה ים אל להי א אל ינרש ר, (בראשית א) ונ מנ אה ח וש תנ פה
ה ני הי תוב וש ם כה כגלה ם, בש עולה י הה לי בש חנ ים מש אי רש ני ם של לו אותה פי אמ ים, ונ ינתושי ים וש בי רנ קש ענ ים וש שי חה לו נש פי ם, אמ תה ה - סש שה עה

ים. עי ין יודש ם אי דה י אה ני ם, ובש עולה י הה יגי הי נש ם, מנ עולה י הה שי מה ם שנ אםד, כגלה טוב מש

ס. נו ני יש לה חי רש הנ ך לש ה הולי אי זל דנ עון, ונ מש י שי בי ר רנ מנ ם. אה יהל ני פש ך לי ד הולי חה ש אל חה או נה ים, רה כי יו הולש הה ד של ענ
או יעו, רה גי הי של תו. כש ה ומי ת זל ה אל מו) זל חמ לש יטו (ני סי ך, הי רל דל ר הנ של קל ד בש חה ה אל על פש אל ר בש שנ קש ני ם וש יהל ני פש ש לי חה ץ אותו נה רה
ה זל ל בה כי תנ סש מי י של ל מי י כה רי המ ס, של נו ני יש לה חי רש הי ן של מה חמ רנ רוך הה עון, בה מש י שי בי ר רנ מנ ך. אה רל דל ים בנ בי ם שוכש יהל ני ת שש אל
יו, (תהלים לה א עה רה יו. קה לה ב אי רנ קש ם יי ן אי כי ל של אי. כה דנ ונ ל בש צי נה םא יי ם, ל דה אה ל בה כי תנ סש הוא מי יומו, או של קי הוא בש של כש
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נו ין לה אי יחותו, וש לי ת שש רוך הוא אל דוש בה קה ה הנ כםל עושל ך. ובנ לל הר אה ב בש רנ קש םא יי ע ל גנ נל ה וש עה יך רה לל ה אי נל אג םא תש צא) ל
תוב, כה יו, וש עמשה ל מנ ל כה יו ענ מה חמ רנ כםל וש תוב, (שם קמה) טוב ה' לנ ה כה ל זל ענ ה. וש הוא עושל ה של ל מנ כה יון בש זה הםג בי נש לי

יך. עמשל ל מנ יודוך ה' כה

י ני פש ל לי אי רה שש ת יי סל נל ה כש יבה בי ה חמ מה ים. כנ קי עממה ת הה ננ רון שושנ שה ת הנ לל צל בנ י חמ ני ח, (שיר ב) אמ תנ עון פה מש י שי בי רנ
ירות מי ים וזש חי בה ה שש מה כנ יד. וש מי ת אותו תה חנ בנ שנ יא מש הי ה, וש חנ אותה בי שנ רוך הוא מש דוש בה קה הנ רוך הוא, של דוש בה קה הנ
י תוב (דברים לב) כי כה דוש, כנ קה ק הנ לל חי ל הנ גורנ ים בש חוזי אמ ל של אי רה שש ל יי ם של קה לש י חל רי שש יד. אנ מי ך תה לל מל ה לנ ינה קי תש מנ

תו. לה חמ ל ננ בל עמקםב חל מו ינ ק ה' ענ לל חי

. ענ טי נה הי ן לש דל ן עי גנ ל נוי בש י של יםפי ת בש דל עומל ת, של לל צל בנ את חמ רי קש ני ל של אי רה שש יי ת  סל נל כש רון - זו  שה ת הנ לל צל בנ י חמ ני אמ
ה יכה רי צש רון - של שה ת הנ לל צל בנ י חמ ני ר אמ חי ר אנ בה יון. דה לש על ך הה לל מל ת הנ ת אל חנ בנ שנ ה) ומש רה ת נ"א שה רל יא (שומל הי רון, של שה הנ
ם) יי ם מנ גנ אמ ה). [לנ בה עמרה רון (כה שה יהה הנ ר הה מנ אל נל של מו  ים, כש לי חה נש ן הנ ינ עש מםק, מנ עה ל הל חנ ננ ת הנ אנ קה שש הנ ה מי קה שש יות מג הש לי

כםל. ל הנ ק של עםמל ד בה עומי ים, של קי עממה ת הה ננ שושנ

ת לל צל בנ ה'. חמ יך  אתי רה קש ים  קי עממנ מנ מי ר (תהלים קל)  מנ אל נל של מו  כש ים?  קי עממה הה ם  י הי מי ים,  קי עממה ת הה ננ שושנ
ים, קי עממה ת הה ננ ים. שושנ מי עולה ים לש קי םא פוסש ל וש ים  אי ים יוצש קי עממג ים הה לי חה נש ת הנ אנ קה שש הנ קום של מה אותו  רון, מי שה הנ

ים. די דה צש ל הנ כה ר מי תה סש כםל, ני ק הנ א עםמל רה קש ני קום של ל אותו מה ה של נה שושנ הנ

ן. בה לה וש דםם  - אה ים  ני וה גש י  ני שש ה בי נה שושנ ך  ר כה חנ ים, אנ קי רג יש ים  לי עה ם  עי ה  קה רג יש ת  לל צל בנ ה חמ אשונה רי ה, בה אי םא רש ב
ן מנ זש ת. בי לל צל בנ ה חמ אשונה רי ת, בה ננ ן. שושנ ול גה ן לש ול גה ה מי נה תנ שש , ומי יהה נל וה ת גש ה אל תה נש שי ת - של ננ ים. שושנ לי ה עה שה שי ת - בש ננ שושנ
ה, נה את שושנ רי קש יקות, ני שי ן נש ם אותה ך עי לל מל ם הנ ה עי קה בש דש ני ר של חנ ת. אנ לל צל בנ את חמ רי קש ך, ני לל מל ם הנ ג עי וי דנ זש הי ה לש רוצה של
ים מי עה פש , לי יהה נל וה ת גש ה אל נה שנ ה ומש נה תנ שש יא מי הי ים. של קי עממה ת הה ננ ים. שושנ ני יו שושנ תותה פש תוב (שיר ה) שי כה שום של מי

ים. מי חמ רנ ים לש מי עה פש לי ין, וש די ים לש מי עה פש ע. לי רה ים לש מי עה פש לי טוב, וש לש

ם דה י אה ני י בש רי המ ה, של אי םא רש גו' (בראשית ב). ב ם וש יי יננ עי ה הוא לה וה אמ י תנ כי ל וש כה אמ מנ ץ לש עי י טוב הה ה כי שה אי א הה רל תי ונ
בוד כה ד אותו בש בי כי ם וש דה אה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה בה ה של עה שה ים, בש יחי גי שש םא מנ ל ים וש לי כש תנ סש םא מי ל ים וש עי םא יודש ל
ה נל תנ שש םא יי ל ה, של ידה חי קות יש בי ל דש קום של מה י, ובש ידי חי ב יש לי י, ובנ ידי חי א יש צי מה יי י של די ק בו, כש בי דה הי נו לש מל ה מי צה יון, רה לש על

ן. גה תוך הנ ים בש יי חנ ץ הנ עי תוב וש כה הו של ר בו. זל שה קש כםל ני הנ ה, של ידה חי יש ה הנ מונה אל ר הה של אותו קל ים בש מי עולה ך לש פי הנ תש םא יי ל וש

קום מה ק בש בי דה הי לש או  ים, ובה צי עי ל הה כה יון מי לש על יד הה יהחי ץ הנ עי ת הה אל בו  זש עה ה, וש מונה אל הה ך  רל דל מי טו  סה ך  ר כה חנ אנ וש
ים נויי שי ה בש טה מנ לש קו  בש דש ני וש ה,  טה מנ ה לש לה עש מנ מי דו  יהרש טוב, וש ע לש רה ע, ומי רה טוב לש ן, ומי ול גה ן לש ול גה מי ך  פי הנ תש ה ומי נל תנ שש מי של
ה שה ר עה של תוב (קהלת ז) אמ כה הו של ים. זל מי עולה ה לש נל תנ שש םא מי ל ד, וש חה הוא אל כםל, של ל הנ יון של לש על ת הה בו אל זש עה ים, וש בי רנ
ם בה ך לי פי הנ תש ז הי אי, אה דנ ים ונ בי בםנות רנ שש שו חי קש ה בי מה הי ים. וש בי בםנות רנ שש שו חי קש ה בי מה הי ר וש ם יהשה דה אה ת הה ים אל להי אל הה
ר בה דה הנ אותו  מו  כש ין.  די לש ים  מי עה פש לי ים,  מי חמ רנ לש ים  מי עה פש לי ע,  רה לש ים  מי עה פש לי טוב,  לש ים  מי עה פש לי ש,  מה מנ ד  צנ אותו  לש

ם. הל קו בה בש דש ני ים, וש בי בםנות רנ שש שו חי קש ה בי מה הי אי. וש דנ קו בו ונ בש דש ני של

תוך ים בש יי חנ ץ הנ עי תוב וש כה ים, של יי ת. חנ ול מה תה בנ קש בנ דה ים וש יי חנ ת הנ תה אל בש זנ ם, עה דה רוך הוא: אה דוש בה קה ר לו הנ מנ אה
אי דנ י ונ רי ר - המ חי ץ אנ עי תה בש קש בנ דש ני ים, וש מי עולה ת לש ול מה ם הנ ענ ם טנ םא טועי ז בו ל אוחי י של מי ים, של יי א חנ רה קש ני ץ של עי ן, הה גה הנ
ת ת אל ול מה ר מי י מנ ני א אמ תוב (קהלת ז) ומוצל כה גו'. וש ת וש ול דות מה יהה יםרש לל גש תוב (משלי ה) רנ כה הו של ך. זל דש גש נל ת הוא כש ול מה
ם עולה ל הה ל כה ענ יו וש לה ר עה זנ גש ני ך  שום כה ים, מי יי ל חנ קום של מה ת הנ ב אל זנ עה ת, וש ול ל מה קום של מה ק לש בנ דש ני אי של דנ ה. ונ שה אי הה

ת. ול מה

ם כגלה ח מי קנ לש ני ה וש זל ץ הנ עי הה לו מי כש אה או וש יות בה רי בש ל הנ כה םאמר של ם ת ם? אי עולה ל הה או כה טש ה חה א, מל טה ם הוא חה אי
מו יו כש רה חמ ים אנ עי יו נוסש הה יו, וש נה פה דו מי חמ יות ופה רי בש ל הנ או אותו כה יו, רה לה גש ל רנ ד ענ מנ ם עה דה אה ה של עה שה א בש לה ך. אל םא כה - ל
י ה' ני פש ה לי כה רש בש ה ני עה רה כש ני ה וש ול חמ תנ שש ני ם, (תהלים צה) בואו  תל אנ י וש ני ם: אמ הל ר לה הוא אומי ך, וש לל מל י הנ ני פש ים לי די עמבה
ם רנ גה יו, וש רה חמ כו אנ שש מש ם ני ק בו, כגלה בה דש ני ה וש זל קום הנ מה ה לנ ול חמ תנ שש ם מי דה אה או של רה ן של יוה יו. כי רה חמ או אנ ם בה כגלה נו. וש עושי

ם. עולה ל הה כה ת לו ולש ול מה

ים מי עה פש ת. לי חנ ים ננ מי עה פש ז, לי גל ים רם מי עה פש ע. לי רה ים לש מי עה פש טוב לי ים לש מי עה פש ים, לי ני וה ה גש מה כנ ם לש דה אה ה הה נה תנ שש ז הי אה
אותו שום של ם, מי הל ד מי חה אל י בש ידי מי יום תש קי ד בש םא עומי ל ת. וש ול ים מה מי עה פש ים, לי יי ים חנ מי עה פש ים. לי מי חמ ים רנ מי עה פש לי ין, וש די
לום שה ין, מי די ים לש מי חמ רנ ע, מי רנ טוב לש ה, מי ד זל צנ ה לש ד זל צנ ת, מי כל פל הנ תש מי ב הנ רל חל ט הנ הנ א לנ רה קש ן ני כי לה ם לו. וש רנ קום גה מה

נו. מל ל מי םאכנ םא ת ע ל רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ עי תוב ומי כה ע, של רה א טוב וה רה קש ני כםל. וש ת לנ כל פל הנ תש יא מי ב, הי רה קש לי

נו, מל ל מי םאכנ םא ת ע ל רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ עי ר לו, ומי מנ אה יחנ אותו וש יו, הוכי י יהדה עמשי ל מנ ם ענ חי רנ מש יון, הנ לש על ך הה לל מל הנ וש
ר. םא יותי ל ה, וש זל קום הנ מה ה לנ ה עולה שה אי י הה רי המ ים. של מי עולה ש לש רי גה תש ני תו וש שש ר אי חנ ך אנ שנ מש ני נו, וש מל ל מי בי םא קי הוא ל וש

כםל. ת לנ ול ה מה מה רש ה גה שה אי הה וש

אותו ע. בש נודה ץ של ץ - אותו עי עי י הה ימי י. כי מי י ענ מי ץ יש עי י הה ימי י כי תוב, (ישעיה סה) כי א כה בה ם הנ עולה ה, לה אי םא רש ב
ים. ני ל פה ל כה ענ ה מי עה מש ים די להי ה ה' אל חה ח ומה צנ נל ת לה ול מה ע הנ לנ תוב, (שם כה) בי ן כה מנ זש

ן. מי אה ן וש מי ם אה עולה לך ה' לש מש ן יי מי אה ן וש מי ם אה עולה רוך ה' לש בה
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ר הנ ת בש שנ רה פה

י בי גו'. רנ ץ וש רל אה ל הה בםאו אל י תה ם כי הל לי תה אמ רש מנ אה ל וש אי רה שש י יי ני ל בש ר אל בי אמםר. דנ י לי יננ ר סי הנ ה בש ל מםשל ר ה' אל בי דנ יש ונ
ה יא עולה הי נו, של רש אנ ל בי אי רה שש ת יי סל נל כש ה בי סוק זל גו'. פה ה וש עםלה יא הה ה הי עםלה ת הה םאת תורנ ח, (ויקרא ו) ז תנ ר פה זה עה לש אל

ם. לי ווג שה זי דוש בש קה ך הנ לל מל ם הנ ת עי רל בל חנ תש ומי

ים, תומי ים סש רי עה שש הנ ה וש לה יש לנ ס הנ נה כש ני ן של יוה ה, כי אי םא רש גו'. ב ה וש לה יש לנ ל הנ חנ כה בי זש מי ל הנ ה ענ דה ל מוקש ה ענ עםלה יא הה הי
י רי ים המ מורי ים. חמ בי לה תונות וכש אמ ונ ים  מורי ים חמ טי שוטש ים ומש כי הולש וש ם,  עולה ים בה רי עורש תש ים מי תוני חש תנ ים הנ יני די הנ
ם, עה לש מו בי ם, כש דה י אה ני בש ים לי פי שה ים כש ם עושי הל א בה לה ים, אל כי םא הולש ל ים וש טי שוטש םא מש תונות ל אמ ים ונ בי לה נו, וכש רש אנ בי

ף. יצון שורי חי תון הנ חש תנ חנ הנ בי זש מי הנ ים, וש ני שי ם יש עולה י הה ני ל בש ז כה . אה שוהה רש ופי

ים רי עה שש הנ וש ש,  אי ת  בל הל לש שנ את  יוצי תון  חש תנ הנ חנ  בי זש מי הנ אותו  ומי פון,  צה רוחנ  ת  רל עורל תש מי ה  לה יש לנ הנ צות  חמ בנ
ן י גנ רי עמ שנ ת, וש טל שוטל ת ומש כל ת הולל בל הל לש שנ ה  אותה ם, וש הל לה ים של בי קה נש ים לנ סי נש כנ תש ים מי תוני חש תנ ים הנ יני די הנ ים, וש חי תה פש ני
ת חנ ת תנ סל נל כש ני ם, וש עולה ל הה ים של די דה ה צש מה כנ ת לש קל לל חנ תש ת, ומי בל הל לש שנ ה הנ ר) אותה בםקל ה (הנ יעה גי מנ ד של ים, ענ חי תה פש ן ני דל עי

א. הוא קורי גול, וש נש רש תנ י הנ פי נש כנ

ד ענ הוא,  רוך  בה דוש  קה ת הנ ת אל חנ בנ שנ ל מש אי רה שש יי ת  סל נל וכש ים,  יקי די צנ ין הנ א בי צה מש ני הוא  רוך  בה דוש  קה ז הנ אה
ל תוב ענ כה הו של ה. זל לה עש ם בנ ת עי חנ ננ ה  ייש לה ד, וש חה סוד אל ים בש רי פש סנ ים מש אי צה מש ר ני בםקל יענ הנ גי מנ ן של יוה ר. כי בםקל יענ הנ גי מנ של
ר עורי תש ז מי אה ים, וש כי בות שוכש הה לש שנ הנ ים וש יני די ר הנ בםקל י בנ רי המ ר, של בםקל ד הנ גו'. ענ ה וש לה יש לנ ל הנ כה חנ  בי זש מי ל הנ ה ענ דה מוקש

כםל. ל הנ יא של ה הי נוחה ם, ומש עולה ם בה הה רה בש אנ

ה ה בה תה יש ל הה אי רה שש ת יי סל נל ים, וכש תוני חש תנ ים הנ יני די ה הנ או בה צש מש םא ני ץ, ל רל אה ל לה אי רה שש סו יי נש כש ני ן של יוה ה, כי אי םא רש ב
י רי המ כםל, של הנ ת מי חנ ה ננ יהה לה ז הה ה. אה ין בה לי ק יה דל תוב (ישעיה א) צל כה ר, של מנ אל נל מו של ים, כש רובי כש י הנ ני ל פש ה ענ נוחה מש בי
ת רל ה בועל תה יש ה הה עולה הה ים. וש יני די ים הנ קי לש תנ סש ם, ומי יי בנ רש ענ ין הה ל בי ן של בה רש קה ת הנ ים אל יבי רי קש מנ ד של ים ענ ני שי םא יש ל ל אי רה שש יי
ה תה בש שה גו' וש בםאו וש י תה תוב כי כה הו של ה. זל לה עש ם בנ ה עי שה א אי לה א אל צה מש םא ני ל כםל, וש הנ ת מי חנ ה ננ יהה לה ז הה אה , וש חנ בי זש מי ל הנ ענ

ש. מה ה' מנ ת לנ בה ה', שנ ת לנ בה ץ שנ רל אה ה הה תה בש שה אי. וש דנ ונ ה בש נוחה ץ, מש רל אה הה

ל אי רה שש ן יי ל בל כה שום של גו'. מי עמבםד וש ים ינ ני ש שה י שי רי בש ד עי בל ה על נל קש י תי ר, (שמות כא) כי זה עה לש י אל בי ח רנ תנ עוד פה
את רי קש זו ני ה. וש נוחנ בה ה, לה טה מי ה שש יא אותה לו הי י של רי המ ה, של טה מי שש ה בנ נוחה דוש, ייש לו מש ם קה ייש בו רםשל מול, של ני של
ת נוחנ יא מש ה הי טה מי שש ם הנ גנ ך  כםל, כה ת הנ נוחנ יא מש ת הי בה שנ מו של ה. כש ה בה נוחה ה. מש רות ייש בה אי חי דנ ץ, ונ רל אה ת הה בנ שנ

גוף. ל רוחנ וש יא של ה הי נוחה כםל, מש הנ

ת נוחנ מש ה.  תונה חש תנ ה'  ה,  יונה לש על ה'  ך,  כה שום  מי ים.  תוני חש תנ הנ וש ים  יוני לש על הה ת  נוחנ מש יא  הי ה'  ה,  אי רש םא  ב
ן. זו דה בנ לש ים בי ני ע שה בנ ה של תונה חש ים. ה' תנ מי עה ע פש בנ ים של ני ע שה בנ ה, של יונה לש ים. ה' על תוני חש תנ ת הנ נוחנ ים, מש יוני לש על הה

ל. ה יובי זל ה, וש טה מי שש

ים די עמבה ים הה יכי רי ץ צש רל אה ת הה נוחנ ה מש אותה ץ, בש רל אה ה הה תה בש שה ך וש שום כה ד. מי חה כםל אל ים הנ רי בה דש ים בי לי כש תנ סש מי של וכש
לום. דונו כש אמ ן לנ םא נותי ל ם? של נה ה חי ה זל ם, מנ נה ם. חי נה י חי שי פש חה א לנ ית ייצי יעי בי שש ך, ובנ שום כה ה. ומי נוחה מש

ה. כה רה י בש לי ם, בש נה ם חי יי רנ צש מי ל בש םאכנ ר נ של ה אמ גה דה ת הנ נו אל רש כנ תוב (במדבר יא) זה נו, כה דש מנ אן לה ה כה א סוד זל לה אל
ים טורי ן פש כי לה ה, וש לה עש מנ לש כות של לש מנ עםל הנ ים מי טורי ים פש די ה, עמבה אי םא ורש ה. ב לה עש מנ לש עםל של ם הה יי רנ צש מי ינו בש לי יהה עה םא הה ל של
נו מל יא מי הוצי י לש די ה כש לה חה תש הנ יו עםל בנ לה ים עה ני נותש אותו שור של א כש לה ם? אל יי מנ כות שה לש ה עםל מנ ה זל וות. מנ צש מי ן הנ מי
ה, לה חה תש הנ יו עםל בנ לה ל עה בי קנ ם לש דה אה יך לש רי ם צה ך גנ ר. כה בה ה דה םא עושל יו אותו עםל, ל לה ל עה בי קנ םא מש ם ל אי ם. וש עולה טוב לש

עמבםד. ל לנ םא יוכנ ה, ל לה חה תש הנ ה בנ ת זל יו אל לה ל עה בי קנ םא יש ם ל אי יך. וש רי צה ה של ל מנ כה עמבםד בו בש ינ ך של ר כה חנ אנ וש

ה מה כש ית חה אשי ר (שם קיא) רי מנ אל נל מו של ה? כש אה רש יי ה בש ה זל ה. מנ אה רש יי ת ה' בש דו אל בש תוב, (תהלים ב) עי כה הו של זל
? יחנ י מוכי כםל. מי ל הנ ית של אשי רי יא הה ך זו הי ל כה ענ ם. וש יי מנ כות שה לש ך, עםל מנ שום כה ם. ומי יי מנ כות שה לש זו מנ ת ה', וש אנ רש יי
יו לה ה עה םא שורה לו, ל צש א אל צה מש םא ני ה ל ם זל אי ה. וש שה דג קש ר הנ אה שש ס לי נה כש ה הוא ני זל בה שום של ל יהד, מי ה של לה חה תש הנ ה, בנ לה פי תש

גו'. ש וש קםדל ל הנ רםן אל המ םא אנ םאת יהב ז תוב, (ויקרא טז) בש ה כה שום זל ה, מי לה עש מנ ה לש שה דג קש

ה זל עםל הנ הה ם מי אי ם. וש יי מנ כות שה לש עםל מנ ים מי טורי ים פש די ן עמבה ל כי ענ ר, וש חי אנ פות לש כה י של מי ה בש םא שורל ה ל זל עםל הנ הה וש
ה, זל עםל הנ הה מו  א עי צה מש ני ד של ם, ענ דה אה ל הה ה ענ םא שורל ר ל אה שש י הנ רי המ ים, של טורי ם פש ר הי אה שש ל הנ כה ים, מי טורי ם פש הי
ה - שה עה ה של ל מנ כה יהה, וש ד הה בל י על רי המ ם, של נה י חי שי פש חה א לנ אן ייצי ף כה ם. אנ נה ם חי יי רנ צש מי ל בש אי רה שש ים יי לי יו אוכש ה הה שום זל ומי

ה. נוחה ילה לו מש הש תי י, וש שי פש חה א לנ יו - ייצי עמשה יו מנ ם הה נה חי ב של ל גנ ף ענ אנ ם. וש יי מנ כות שה לש י עםל מנ לי ם הוא, בש נה חי

ם אי רות. וש חי יא אותו לנ הוצי קום של אותו מה יו עםל, מי לה ים עה ני ה, נותש נוחה את בו מש צי מש ני רות וש חי הוא בש ר של חנ אנ לש
ם גנ אי פה דנ ונ י בש רי גו', המ י וש ני דם ת אמ י אל תי בש הנ ד אה בל על ר הה םאמנ מםר י ם אה אי ר וש מנ אל נל מו של רות, כש חי את לנ צי ב לה רי סה ם יש דה ן אה בל
ל יו אל נה דם אמ ישו  גי הי תוב? וש ה כה ה מנ ל זל ענ דונו. וש ת עםל אמ ח אל קנ לה ה וש לה עש מנ לש כות של לש ב עםל מנ זנ עה קום, של ת אותו מה אל
גנם פה קום של מה ל אותו הנ ם, אל תה ים סש להי אל ל הה ים, אל להי אל ל הה יו אל נה דם ישו אמ גי הי גו'. וש ת וש לל דל ל הנ ישו אל גי הי ים וש להי אל הה

ים. להי א אל רה קש ן ני ם כי גנ אותו של

ה, לה עש מנ לש ח של תנ פל ה הוא הנ זל קום הנ מה הנ שום של ה. מי זוזה מש ל הנ ת או אל לל דל ל הנ יו? אל לה ב אי רנ קש קום יי ה מה יזל אי ולש
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גופו. מו בו בש ר עי אה שש ם ני גה ה, אותו פש זל קום הנ מה ת הנ גםם אל פש ן לי וי כנ תש הוא הי ן של יוה כי ר. וש אי בה תש י ני רי המ ה, ונ זוזה א מש רה קש ני וש
ל. יובי ת הנ ננ ד שש דונו ענ י אמ לי גש ת רנ חנ ד תנ בל ילה על הש ם. יי עםלה דו לש עמבה ענ ונ צי רש מנ נו בנ זש ת אה יו אל נה דם ע אמ צנ רה תוב וש כה הו של זל

ל, אי רה שש יי שום של ה. ומי לה עש מנ יהה לש ה, עמשי זל קום הנ מה לויהה בנ ה תש יעה מי ל שש בה . אמ שוהה רש י פי רי נו? המ זש ת אה ה אל מה לה
י רי המ של ה,  יעה מי שש לי יהה  עמשי ימו  די קש הי הוא,  רוך  בה דוש  קה לנ ב  רי קה תש הי לש ם  בה לי ת  בנ המ אנ בש יו  הה וש י  יננ סי ר  הנ לש בו  רש קה של כש
זו, ה הנ יעה מי שש ת הנ ם אל גנ הוא פה ה של ל זל ענ זו. וש ה הנ טה מי שש לויהה בנ ה תש יעה מי שש יהה. הנ ך עמשי ר כה חנ אנ ה, וש יעה מי שש ה הנ אשונה רי בה
ם הוא גי פה יי ם, וש גנ פה קום של אותו מה ב לש רי קה תש יי ד של דונו, ענ אמ ד לנ בל ר על אי שה םא יי הוא ל ם, וש גה ר בו פש אי שה יי תו וש יעה מי ם שש גי פה תי
ה תה בש שה ה, וש ל זל ענ נו. וש רש אנ בי מו של ם, כש תה ים סש להי אל ל הה יו אל נה דם ישו אמ גי הי ה, וש שום זל ם. ומי גה ר בו אותו פש אי שה יי יו, וש נה פה לש

ה'. ת לנ בה ץ שנ רל אה הה

תוב כה , של שוהה רש י פי רי המ ה'. ונ ת לנ בה ץ שנ רל אה ילה לה הש תון יי בה ת שנ בה ת שנ יעי בי שש ה הנ נה שה גו', ובנ ך וש דל ע שה רנ זש ים תי ני ש שה שי
ים לויי ים תש יי ני עמ הה שום של ך? מי מל י ענ ני ים בש אל לו  כש אה וש ם  ענ טנ ה הנ גו'. מה וש ה  תה שש טנ ונש ה  נה טל מש שש ת תי יעי בי שש הנ וש (שמות כג) 
ל, אי רה שש ת יי סל נל כש לום בי ן שה י, נותי ני עה ל הל ם ענ חי רנ מש י של ה, מי ל זל ענ כםל. וש אל ם לל יר אותה אי שש ה תנ שום זל ה, ומי זל קום הנ מה בנ

נו. רש אנ ל, ובי אי רה שש ת יי סל נל כש ה לי כה רה יק בש הורי ה, לש קה דה א צש רה קש ני קום של מה כםחנ לנ ה וש חה מש ן שי נותי ם, וש עולה ה לה כה רה יף בש ומוסי

רעיא מהימנא

י, יעי בי שש בנ בםת  שש לי יהה  רל חמ אנ ולש ית,  יעי בי שש הנ ה  נה שה בנ בםת  שש לי זו  ה  וה צש מי גו'.  וש תון  בה שנ ת  בה שנ ת  יעי בי שש הנ ה  נה שה ובנ
תםת בש ע שנ בנ י של מי יש ך  לש יו  הה ים וש מי עה ע פש בנ ים של ני ע שה בנ נות של מש לי יהה  רל חמ אנ ית, וש יעי בי שש ים בנ פי סה יט כש מי שש הנ לש יהה  רל חמ אנ וש
יק די צנ ד הנ צנ ע, מי בנ את של צי מש ני ה של ינה כי שש ד הנ צנ יות, מי יעי בי שש ל הנ ל כה סוד של אן הנ ה. כה נה ים שה עי בה רש אנ ע וש שנ ים תי ני שה הנ

יך. תי לש לנ יום הי ע בנ בנ ה (תהלים קיט) של ר בה מנ אל נל ה, של יונה לש על ם הה אי ד הה צנ ע, מי בנ ת של יא בנ הי ה, וש ינה בי י לנ יעי בי הוא שש של

ע שנ תי ם  הי בות  תי הנ וש יות  אותי הה ל  לנ כש יות,  אותי ם  יי תנ ושש ים  עי בה רש אנ ם  הל ובה אבגית"ץ,  ם  הי מות  שי ע  בנ של
רור ה, דש תונה חש ה תנ ינה כי ילה שש הש תי ה  רור. בה ם דש אתל רה וקש ה  בה ה, של נה ים שה שי מי חמ ת הנ ננ ה שש יונה לש על ם הה אי ים, הה עי בה רש אנ וש

ץ. רל אה ר הה פנ עמ עמך כנ רש יהה זנ הה ם וש הל ר בה מנ אל נל ל, של אי רה שש יי ה לש יתה בי דות ושש פש

הוא רוך  בה דוש  קה הנ ן  הל ובה ת.  חנ אנ ל  כה לש יות  אותי ש  שי ן  הי של ם,  יי פנ נה כש ש  שי לו  לה הנ ע  בנ של הנ מי ה  ירה פי סש ל  כה לש
ף, עופי ם יש יי תנ שש יו ובי לה גש ה רנ סל כנ ם יש יי תנ שש יו ובי נה ה פה סל כנ ם יש יי תנ שש לו, (ישעיה ו) בי לה ע הנ בנ של הנ ה מי ירה פי ל סש כה תו) בש ינה כי (ושש
ם, יי תנ ירות. שש פי ר סש של י על רי ת - המ חנ אנ ת וש חנ ה אנ ינה בי ה מי לה עש מנ ע, ולש בנ יא של ה הי תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש הנ ת, וש חנ יא אנ ה הי ינה ובי

ז'. ו', וש ה', וש ד', וש ג', וש

ה ה שורה תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש הנ קום של מה י? בש תנ סור, מה חה לוך וש יו הה ם הה יי מנ הנ ר - וש ד זה צנ ל. מי די גה לוך וש ך הה לל יי אן ונ כה
יום ר  שה עה ה  עה בש שי בש ה.  תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש הנ זו  י,  יעי בי שש הנ ש  חםדל בנ ה  בה תי ח הנ ננ תה ונ (בראשית ח)  תוב  כה של הו  זל ז'.  בש

ית. ירי עמשי הה ית וש יעי בי שש יא הנ ש, הי חםדל לנ

בון מ"ב, שש ילה חל הש ם אל יי עממנ ילה, פנ הש ר אל של ילה אמ הש יא אל ל, הי יובי ת הנ ננ ה, שש ינה יא בי הי ילה, של הש ם אל הל ה בה עולל של
ת ננ שש ל, בי יובי תו בנ זה חג אמ זםר לנ חמ ה לנ וה צש ל. ובו מי יובי ת הנ ננ ב שש שי חנ ה לש וה צש ם מי הל בה ים, של שי מי ם חמ הל יות בה ה אותי מונל ושש
רוהה (קהלת יב) אמ בי מו של ם, כש שה ה מי חוזה תו אמ מה שש ני לו, של ה של גה רש דנ זםר בו לנ ד ינחמ חה ל אל גו'. כה בו וש שג םאת תה ז ל הנ יובי הנ

גו'. ים וש להי אל ל הה שוב אל רוחנ תה הה וש

ה ים, ובה ני ים שה שי מי חמ יא לנ ה, הי ינה ה, בי יונה לש על ם הה אי ל - הה ים. יובי ני ע שה בנ של יא מי הי ה, של תונה חש ה תנ ינה כי ה - שש טה מי שש
ם יי רנ צש מי ת  יאנ צי יש של גון  כש בו.  שג תה תו  חש פנ שש מי ל  אל יש  אי וש תוב  כה של הו  זל לות.  גה הנ מי ם  תה יאה יצי בי ל  אי רה שש יי ים  סי ינחמ תש מי

ים. שי מי חמ ד מי חה שוהה אל רש ל, ופי אי רה שש י יי ני לו בש ים עה שי מג חמ ם (שמות יג) ונ הל ר בה מנ אל ה, נל ה בה י תורה לי עמ ם בנ אותה של

ם ב: אי לי ים ייש בנ תי י בה ני שש ים. של רי צי חמ י הנ רי י עה תי ה, ובה ר בה מנ אל ה נל י חומה רי י עה תי ת בה לנ אג יא גש ה הי תונה חש ה תנ ינה כי ושש
ה ם חומה הל ם לה יי מנ הנ ם, (שם יד) וש יי רנ צש ת מי יאנ יצי ר בי מנ אל נל מו של ה, כש י חומה רי י עה תי ים בה אי רה קש ם ני ה, הי י תורה לי עמ בנ ם מי הי

ים. רי צי חמ י הנ תי או בה רש קש ה, ני י תורה לי עמ ם בנ ינה אי ים של רי חי אמ ם. לנ םאלה מ שש ם ומי ינה ימי מי

ח ית נםכנ ימי ני פש ך הנ לל מל ית הנ ר בי צנ חמ עממםד בנ תנ ר בו (אסתר ה) ונ מנ אל נל ים של רי צי אנו חמ צה י מה רי המ עון, ונ מש י שי בי ר רנ מנ אה
ית ח בי ה. נםכנ לה פי א תש לה ה אל ידה ין עממי עממםד, אי תנ רוך הוא. ונ דוש בה קה ה הנ ם, זל תה ך סש לל מל קום הנ ל מה כה ך. ובש לל מל ית הנ בי
י זו ש. מי דה קש מי ית הנ ח בי יות נםכנ הש לי ם וש שה ם לש תה לה פי ל תש לי פנ תש הי ים לש יכי רי ל צש אי רה שש ל יי כה ש, של דה קש מי ית הנ ח בי ך, נםכנ לל מל הנ

ית ה'. רות בי צש ם חנ ם הי יי ננ אי שש דנ ית? ונ ימי ני פש ר הנ צי אן חה כה

י ני ב. ושש לי ל הנ ם של יי ננ זש י אה ני ם שש הי ב, וש לי ל הנ ים של יי יצוני חי ם הנ ים, הי רי צי י חמ ני ה, שש דושה קש ה הנ נורה מש הנ ר לו  מנ אה
ילה הש יי ן של מנ זש ים. ובי יי יצוני ים חי תי ם בה ם הי יי ננ ים, ושש יי ימי ני פש ים הנ תי בה ם הנ ם הי יי ננ ב. ושש לי י הנ תי י בה ני ים, שש יי ימי ני ים פש תי בה
הו בו. זל רש קה תש הי ים של חוקי רש ה הה לל אי ה, ולש ינה כי שש יא הנ הי ב, של לי ים לנ רובי קש ם הנ אותה ם, לש כגלה ה לש לה אג גש ילה  הש ן, תי קה פגרש

ה. וה צש מי רוב מי קה לנ ה, וש רה עמבי חוק מי רה , לה שוהה רש רוב. ופי קה לנ חוק וש רה לום לה לום שה תוב (ישעיה נז) שה כה של

ר קםענ שופה תש כי וש או  רש ים תי רי ס הה םא ני ש נש תוב (שם יח) כי כה של הו  ל. זל יובי ר בנ שופה בנ קםענ  תש ה לי וה צש ן מי מנ זש אותו  בש
ר ת שופה יענ קי תש ה בי רונה חמ אנ ה הה לה אג גש בנ ך  רות, כה חי ים לש אי ים יוצש די עמבה ל הה ל כה יובי ר הנ ת שופנ יענ קי תש בי מו של עו. כש מה שש תי
ת נה ל מש ים ענ די ם עמבה הל ה, ייש בה י תורה לי עמ בנ בש ל. של יובי י הנ די בש ם ענ הי ם, של עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ ל מי אי רה שש ל יי ים כה סי נש כנ תש מי
י פי נש ל כנ ם ענ כל תש א אל שה אל דוש - (שמות יט) וה קה ך הנ לל מל י הנ ני ל בש בה ה. אמ ירה בי גש הנ וש ך  לל מל י הנ די בש ים ענ אי רה קש ני ס, וש רה ל פש בי קנ לש
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ה. בה כה רש מל יות הנ י חנ פי נש ם כנ הי י, של לה ם אי כל תש א אל בי אה ים וה רי שה נש

ק לנ רוך הוא חה דוש בה קה ל, הנ גל עי פו בה תש תנ שש םא הי ם ל הי שום של ת. ומי בל של ים לה רי ם עה יי וי לש ת לנ תי ר זו - לה חנ ה אנ וה צש מי
ל אי רה שש יי וש ם,  רה מש זי ולש ם  ירה שי לש ם  יי וי ולש ם,  תה עמבודה ים בנ ני כםהמ גון. של ני י  יני מי ה  מה כנ בש ים לו  ני גש ננ מש יו  הש יי יו, של לה ם אי אותה

וות. צש ה מי מה ם כנ ייש שה ם, של תה עמבודה ים בנ ני ם. כםהמ יהל וי נש לי

ש. ד' - דה קש מי ן הנ א מי ירה ל לי אי רה שש ש. ג' - יי דה קש מי ים בנ רי ם שומש יי וי ה. ב' - לש חה שש מי ן הנ מל עמשות של ת - לנ חנ ה אנ וה צש מי
ש. ז' - דה קש מי רות בנ צוצש חמ ים בנ עי ים תוקש ני ם. ו' - כםהמ יי עממנ ת פנ טםרל יר קש טי קש הנ ש. ה' - לש דה קש מי ית הנ בי ם בש יי וי לש ת הנ עמבודנ

ש. דה קש מי עמבםד בנ ם לנ יי לנ גש רנ ם וש יי דנ ת יה יצנ חי ש. ט' - רש דה קש מי ה בנ נה הג י כש די גש בםש בי לש ש. ח' - לי דה קש מי ן בנ רם המ ע אנ רנ ש זל די קנ לש

ת דל יולל ן הנ בנ רש ים. י"ב - קה שי דה קש מג י הנ סולי דות פש פש ש. י"א - לי דה קש מי נות בנ בה רש ים קה ים עושי ני כםהמ יות הנ הש י' - לי
את טה חנ עמשות הנ ה. ט"ו - לנ טה פה שש מי ה כש עולה עמשות הה ש. י"ד - לנ דה קש מי נות בנ בה רש קה לחנ  מש י. י"ג - לי יני מי שש יום הנ בנ
חות נה מש עמשות  לנ  - חות. ח"י  נה מש י  יהרי ת שש ילנ כי אמ  - י"ז  ים.  ני כםהמ לנ ט  פה שש מי כנ ים  שי דה קה ת  ילנ כי אמ  - טו. ט"ז  פה שש מי כש
יא בי הה ש. כ"א - לש דה קש מי ית הנ בי ה לש בה דה נש ר או  דל יא נל בי הה ש. כ' - לש דה קש מי ית הנ בי נות לש בה רש יא קה בי הה ן. י"ט - לש תה וה צש מי כש
ל יד ענ מי תה ש  יק אי לי דש הנ ן. כ"ג - לש תה כה לש הי ין כש ידי מי י תש ני יב שש רי קש הנ דות. כ"ב - לש לה מורות ווש ים, תש שי דה נות קה בש רש קה

. חנ בי זש מי הנ

ל יום. כ"ז - כה ה בש חה נש יב מי רי קש הנ ה. כ"ו - לש נורה מש רות הנ יק ני לי דש הנ ן. כ"ה - לש של דל ת הנ רומנ עמשות תש כ"ד - לנ
- ל'  ש.  חםדל םאש  ר בש ף  ן מוסה בנ רש קה יב  רי קש הנ לש  - ה. כ"ט  בונה ולש ם  חל לל יר  די סש הנ לש  - ת. כ"ח  בה שנ בש ף  יב מוסה רי קש הנ לש
נו יש ר (הנ עםמל ן) הה בנ רש יב (קה רי קש הנ ה. ל"ב - לש עולה ש לש בל ר כל עםמל יום הה יב בש רי קש הנ ח. ל"א - לש סנ פל י הנ מי ת יש ענ בש שי יב בש רי קש הנ לש
- בועות. ל"ה  שה בש ם  חל לל הנ י  תי שש יב  רי קש הנ לש  - בועות. ל"ד  שה בש ף  ן מוסה בנ רש קה יב  רי קש הנ לש  - ר). ל"ג  עםמל הה ת  ירנ פי סש
ג. חה י הל מי ת יש ענ בש שי ף בש יב מוסה רי קש הנ ים. ל"ז - לש פורי כי יום הנ ף בש יב מוסה רי קש הנ ה. ל"ו - לש נה שה םאש הנ ר ף בש יב מוסה רי קש הנ לש
או. מ"א - מש טש ני ים של שי דה רםף קה שש ש. מ' - לי אי ר בה נותה ת הנ רםף אל שש ת. ט"ל - לי רל צל י עמ יני מי שש ף בי יב מוסה רי קש הנ ל"ח - לש

ים. פורי כי יום הנ דול בש ן גה עמבםד כםהי לנ

את. טה ן חנ בנ רש או) קה טש ל חל את ענ טה ן חנ בנ רש א קה חוטי יא הנ בי הה ש. מ"ג - (לש חםמל ן וש רל ש, קל די קש הל ל בנ מועי מ"ב - הנ
ן בנ רש ד. מ"ז - קה יורי ה וש ן עולל בה רש . מ"ו - קה יהדוענ ל הנ אי, ענ דנ ם ונ שה ן אה בנ רש קו. מ"ה - קה פי ל סש לוי ענ ם תה שה מ"ד - אה
ן בנ רש ר. נ' - קה הי טה תי ר של חנ ה אנ בה ן זה בנ רש ר. מ"ט - קה הי טה יי ר של חנ ב אנ זה יב הנ רי קש הנ עו. מ"ח - לש טה ה של דולה ין גש רי דש הל נש סנ

וות. צש מי ר הנ אה ך שש ילה אי ם וש שה ים. מי עי צםרה ן מש בנ רש דות. נ"א - קה יולש

ה ינה כי שש הנ רוך הוא, של דוש בה קה נות לנ בה רש ין קה קי תש אנ ד של י ענ ני מל זוזו מי ל תה ם, אנ יכל לי ה עמ בועה שש יבות, בי שי יש י הנ לי עמ בנ
ם הל ם: מי הי ים, של רי יבה אי ל הה כה ה. בש בה קי ונש ר  כה זה ם, בש לי בור שה חי ך, בש לל מל ל הנ ר של יבה אי וש ר  יבה ל אי כה ה' בש ן לנ בה רש יא קה הי
ם יהשל גון (מלכים-ב ד) ונ ה, כש פל ה בש ים, פל ני פה ים בש ני ם, פה חםטל ם בש ם, חםטל יי ננ זש י אה בי גנ ם לש יי ננ זש ם, אה יי יננ עי ם בה יי יננ םאש, עי ר בה
ל כה גוף, בש ה, גוף בש ירה בי גש י הנ די ם יש עי ך  לל מל י הנ די יש ך  כה ד. וש לל יל ת הנ ילה אל חנ יהה מש ה הה זל יו. ובה ינה ל עי יו ענ ינה עי יו וש ל פי יו ענ פי

ם. לי ן שה בה רש יו. קה רה יבה אי

רוך הוא, הוא בה דוש  קה ר) הנ של אמ (כנ ך  יו. כה לה ה עה ה שורה ינה כי שש ין הנ אי י גוף, וש צי ה הוא חמ שה י אי לי ם בש דה ן אה בל של
ה םא שורל לות ל עי ת הה לנ ה. עי לה ים של רי יבה אי ם הה הי דות, של י מי שי נש ם אנ הי ל, של אי רה שש ל יי כה ה, בש ינה כי שש ם הנ ן עי בה רש קה נו בש ינל אי
ה ינה כי שש הנ ץ, של רל אה ה לה חוצה תו. ובש ינה כי ם שש ינו עי הוא אי ר של חנ אנ ד, מי חה רוך הוא אל דוש בה קה יהה הנ םא הה לו ל אי ם, וכש שה
ה חוצה נות בש בה רש ם קה ין שה אי שום של . מי לוהנ ין לו אל אי י של מי ה כש ץ דומל רל אה חוץ לה ר בש דה ל הנ ר, כה מנ אל ה, נל לה עש בנ ת מי קל חל רג מש
הוא יום הנ ה, (זכריה יד) בנ זל סוק הנ פה הנ יים בו  קנ תש תו, יי ינה כי ם שש ב עי רי קה תש רוך הוא יי בה דוש  קה הנ ן של מנ זש ץ. ובי רל אה לה

ם. יהל לי ה עמ לות שורל עי ת הה לנ עי ד. וש חה מו אל ד ושש חה ילה ה' אל הש יי

ם הי מות, של שה רוחות ונש שות וש פה ב נש רי קה ה הוא לש נות, זל בה רש קום קה מש לות בי פי בות תש אה הה נו  קש תי ב של ל גנ ף ענ אנ
ים ם גופי הי ים, של כי אה לש מנ הנ אות וש סש כי ד הנ צנ ל מי בה גוף. אמ י הנ בי גנ ים לש רי יבה אי כש תו  ינה כי רוך הוא ושש בה דוש  קה ים לנ יי לי כש שי
ס יהה. ל כי י יהד ענ ר כי םאמל י א, (שמות יז) ונ סי כי ר בנ מנ אל ן נל כי לה ן. וש בה רש ם קה ין שה ה, אי ירה בי גש הנ ך ומי לל מל חוץ לנ מי ים של רי יבה אי וש
ים רי יבה אי הה נו. וש שי דה קש קום מי אשון מש רי רום מי בוד מה א כה סי (כס, חסר מכס א') (ה"ו חסר משם) (ירמיה יז) כי

אי. דנ ה ונ צה ה, חג צה עמקו חג ם צה לה אל רש ן אל תוב הל כה הו של חוץ. זל ם בנ הי ים, וש ני פש גוף. הוא בי הנ רוד מי פי בש

יך ה' נל פה לש צון מי י רה הי ים: יש מוני דש קנ רוהה הנ אמ בי ה של לה פי תש יים הנ קנ ש, לש דה קש מי ית הנ בי נו לש ירי זי חמ הנ ך, לש לש צון של י רה הי יש
נות בש רש קה ת  אל יך  נל פה לש ה  עמשל ננ ם  שה וש נו,  בולי גש בי נו  עי טה תי וש נו,  צי רש אנ לש ה  חה מש שי בש נו  לי עמ תנ של ינו,  בותי אמ י  אלקי וי ינו  לקי אל
מו נות, כש בה רש ם קה ין שה ץ אי רל אה חוץ לה ת מי עי כה ם. של תה כה לש הי ים כש פי דורו, ומוסה סי ד בש חה ל אל ן, כה רה דש סי ין כש ידי מי ינו תש חובותי
ה. דה רה פש הנ וש רוד  פי ם  שה ין  אי לו,  של ילות  צי אמ הה ד  צנ מי תו,  ינה כי ושש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ של ה,  יאה רי בש הנ ל  של ים  גופי הנ
ה יאה רי בש י הנ כי אמ לש אות. ומנ סש כי בנ מו  שש גנ תש הי של א כש לה את גוף אל רי קש םא ני ל תו, וש שה דג וקש תו  כה רש ובי חודו  יא יי ה הי ינה כי שש הנ של
, יהה אותל סש כי חוץ לש ש ומי דה קש מי ית הנ ל בי יכנ הי חוץ לש יא מי ה הי ינה כי שש הנ של ן, כש כי לה ל. וש פה גוף שה ת בש של בל לנ תש מי ה של מה שה מו נש כש

מו. ד עי חה ה אל תה יש םא הה לו ל אי יהכול כש בש כי

ים רי יבה אי מו  כש נו,  מל מי ים  לויי תש של ים  כי אה לש מנ הנ וש הוא,  רוך  בה דוש  קה לנ גוף  הוא  של יון  לש על הה א  סי כי הנ ד  צנ מי
מות שה נש ל הנ כה ה, וש ינה כי שש י גוף הנ ני שי א הנ סי כי ים. הנ רי כה נו זש מל רו מי זש גש ני מות של שה נש הנ ים. וש רי כה ם זש הי גוף, של ן הנ ים מי לויי תש של

תו. ינה כי רוך הוא ושש דוש בה קה ם לנ תה בה רש קי בות, וש קי א נש סי אותו כי ים מי לויי תש ים של כי אה לש מנ הנ בות, וש קי נו נש מל ים מי לויי תש של
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ם הי ך  ים, כה כי אה לש מנ הנ וש א  סי כי י הנ בי גנ מות לש שה נש ם כי הי ב של גנ ל  ף ענ תו, אנ ינה כי הוא ושש רוך  בה דוש  קה חוד הנ יי ך  כה
ה מה שה ין נש ה אי תה אנ ם, וש הל ך בה תש מונה ן אל כי לה ם, וש ב אותה רי קה ם ומש ד אותה ינחי מש ה הוא של תה אנ גוף, של לות, כש עי ת הה לנ יך עי בל גנ לש
ה תה יך. אנ לל עה לוהנ  םא אל ל יך, וש לל ה עה מה שה ין נש אי מות, וש שה נש ה לנ מה שה ה הוא נש תה אנ , של יהה לל גוף אי ה כש תה ילה אנ הש תי יך, של לל עה
ל כה ה ומי טה מנ ה ולש לה עש מנ ר לש חי לוהנ אנ ין אל אי כםל. וש הנ ה מי טה מנ כםל, ולש הנ ה מי לה עש מנ ד, ולש ל צנ כה כםל, ולש תוך הנ כםל, ובש חוץ לנ מי
ה לה עש מנ ה, לש בה חש רה וש ה  כה רש אה ה, בש ירה פי ל סש כה ה בש תה אנ לוי, וש כםל תה ם הנ הל כםל, ובה ם הנ הל מי ירות, של פי סש ר הנ של על תוך  ד, ומי צנ

ה. ירה פי ה וסש ירה פי ל סש י כה ערבי ה, ובה ירה פי ה וסש ירה פי ל סש ין כה ה, ובי טה מנ ולש

ל של ים  פי נה עמ הה ל  כה ובש ה,  ירה פי וסש ה  ירה פי סש ל  כה בש תו  ינה כי שש לי הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ת  אל ב  רי קה מש של הוא  ה  תה אנ וש
םא ל וש גוף,  ך  ין לש ה אי תה אנ וש גוף.  ן הנ ים מי לויי תש ר, הנ שה עור, ובה וש ים,  ידי גי וש מות,  עמצה ם, כנ הל ים מי לויי תש אורות של מש הנ
רוך הוא דוש בה קה ה לנ ינה כי שש ת הנ ה אל תה ב אנ רי קה תש ך, של לש צון של י רה הי י. יש ני י שי לי ד בש חה א אל לה ה. אל בה קי ך נש ין לש אי ים, וש רי יבה אי
ים. ידי סי ים. חמ בוני ים. נש מי כה ל. חמ אי רה שש י יי יאי שי דות. נש י מי לי עמ ל בנ מות של שה ן נש הי ה, של לה ילות של צי ן אמ הי גות של רה דש ל הנ כה בש

ה. יאה רי ל בש ים של רי חי ייש אמ ילות, של צי אמ ם מי ים. כגלה כי לה ים. מש יקי די ים. צנ יאי בי ת. נש מל י אל שי נש ים. אנ בורי גי

ן מל דםל. של גה אור הנ מה ת הנ גון (בראשית א) אל אור, כש מה ן לנ מל ין של יהמי ה. מי חה שש מי ן הנ מל ן, של בה רש יא קה ה הי ינה כי שש הנ של
הוא יק, של די ל צנ ד של צנ ית הוא מי תי ן כה מל ם. של יי וי לש ת הנ תה אל שש דנ קי וש ר בו  מנ אל נל םאל, של מ שש ד הנ צנ ש הוא מי ת קםדל חנ שש מי
יא ם הי שה ה מי בורה גש הנ וש ת.  לל כי יל תש תי ה, פש ילה תי י פש בי גנ ן לש מל יד של הורי ים, לש יתי זי ם  הי ים, של רי יבה אי ישות מי תי כש ש  כותי

ש. דה קש מי ים הנ רי ם שומש יי וי ה, ולש אה רש יי

ם יי וי רות לש מש שש ע מי בנ רש אנ ים וש רי שש על ש בש דה קש מי ם בנ יי וי לש ת הנ ת עמבודנ ונ צש יא מי הי ש, וש דה קש מי ן הנ א מי ירה ה לי וה צש ם מי שה ומי
ם ה'. כ"ד עי ם לנ הל ה, בה רה מש זי ה וש ירה יא שי הי ה, של ינה כי עמלות שש הנ יך לש נל פה ה לש רה מש זי ה ובש ירה שי ים בש יי וי ים לש רי מש זנ יו מש ן הה הל בה של

הוא, רוך  בה דוש  קה לנ יד  מי תה ת  טםרל קש ת  ונ צש מי יא  הי ה,  וה צש מי יהה  רל חמ אנ ולש ה.  " הוה יש בון  שש חל כש כ"ו,   - ה  רה מש זי וש ה  ירה שי
ן. בה רש קה ת כש טםרל קש הנ וש

ת רנ פה ם כנ ה, הי לה יש לנ ל הנ ים כה לי כש ענ תש ם מי הי ים של די רה ים ופש מורי אי . וש יהה חל תה נש לי ה  ח אםתה תנ ני ה וש עםלה ת הה יט אל שי פש הי וש
ר צל יי א בנ טה ם חה דה ן אה בל שום של ת. ומי ול מה ך הנ אנ לש ינד מנ רו בש סש מה םא יי ל נםם, וש יהי גי פו בנ רש שה םא יי ל שו של פש ננ לו וש גוף של י הנ רי יבש אי

י. פוני אותו צש ילו מי צי הנ פון, לש צה תו בנ יטה חי ך שש י, כה פוני הוא צש ע, של רה הה

ר מנ אל נל ה של בואה נש הנ ה, וש " הוה ם יש יא שי ה הי תורה הנ ב של ל גנ ף ענ אנ ים. של יאי בי נש ר מי חםמל ל וה ם קנ הל ח בה נות, קנ בה רש קה ובנ
ייש ים, של קולי ים שש יאי בי נש ל הנ םא כה ל ים, וש קולי ה שש י תורה לי עמ ל בנ םא כה ה, ל ל זל ם כה נו - עי יחל ני ה (ישעיה סג) רוחנ ה' תש בה

ך. לל מל בוש הנ לש ים בי רוקי קות ופי פי י סש לי עמ ה בנ מה ה, כנ ל פל ענ בש ה של יא תורה ך הי כה ך, וש לל מל י הנ בושי לש ם בי תה בואה נש ים של יאי בי נש

ם. יי יננ עי ה - בה אל רש מנ י, בנ יתי אי רה וש ה,  אל רש אל וה ם  הל ר בה מנ אל נל ך, של לל מל י גוף הנ רי יבש אי ר בש ים יותי עולי ים של רי חי אמ ייש  וש
קוק בנ חמ ם.  יי יננ עי הה מי תו  בואה ונש לותו  כש תנ סש הי אל,  קי זש חל יש ה.  יעה מי שש בי  - י  אתי יהרי עמך  מש שי י  תי עש מנ שה ה'  ג)  (חבקוק 
קוק בנ חמ ל.  כל שי הנ ין  עי בש יהה,  אי רש בי ה  לל אי הה ה  בה כה רש מל הנ אות  רש מנ ל  כה אל  קי זש חל יש ה  אה רה ן  כי לה וש ה.  יעה מי שש בי ם,  יי ננ זש אה הה מי
תוב כה של הו  ם, זל חםטל הנ יחנ  רי ת מי רל חל ה אנ בואה י. נש ל פי ע ענ גנ יי ונ תוב  כה של הו  ה, זל פל בנ תו  בואה נש יא של בי נה ייש  וש ה.  יעה מי שש בי
ים רי חי אמ ה. ונ מל דנ ים אמ יאי בי נש ינד הנ תוב (הושע יב) ובש כה הו של יהד, זל בנ תו  בואה נש ייש של . וש רוחנ י הה םא בי ב תה (יחזקאל ב) ונ

ים. ני פש לי י וש ננ פש ים לי רי חי אמ ך, ונ לל מל י הנ יי חנ ים בש ני פש לי

ך ה'. כה ים לנ רי תה י סש רי תש ה סי לה עש מנ ה, ולש י תורה רי תש ל סי שו"ת, סודו"ת של רה יו"ת, דש אה י"ם, רש טי שה ה, פש תורה ך בנ כה וש
ם הל יו. מי נותה חמ מנ נות לש בה רש קה ת הנ ק אל לי חנ כםל ומש הנ חנ  ה, הוא לוקי " יהוה ם לנ נות כגלה בה רש קה ב של ל גנ ף ענ נות, אנ בה רש קה בש
ת דל ה יורל תה יש ן הה כי לה וש יו,  נותה חמ מנ ב ולש לל כל "ל הנ אי מה סה ם לש ן אותה נותי ים, של סולי נות פש בה רש ם קה ים, אותה בי לה כש ק לנ לי חנ מש
ם אותה לש ם.  דה אה י  ני בש כי ם  הל ומי ת,  רי שה הנ י  כי אמ לש מנ כש ם  הל ומי מות,  הי בש כנ ם  הל בה ייש  של ים,  די שי לנ ם  הל ומי ב.  לל כל מות  דש

ים. די שי ם לנ יהל נותי בש רש ק קה לי חנ ים, מש די שי ם כש יהל עמשי מנ של

י ני בה רש ת קה תוב, (במדבר כח) אל כה הו של ים. זל כי אה לש מנ ם לנ יהל נותי בש רש ת קה ק אל לי חנ ים, מש כי אה לש מנ ם כש יהל עמשי מנ ה של לל אי
ם ץ. אותה רל אה י הה מי ל ענ ם של מות הי הי ל בש נות של בה רש קה מות. של הי בש ים בנ לויי םא תש ם ל יהל נותי בש רש ם קה אותה י. של שנ אי י לש מי חש לנ
י לי עמ ים, בנ מי כה י חמ ידי מי לש ל תנ נות של בה רש קה ים. הנ ים טובי עמשי לות ומנ פי - תש ם  דה י אה ני בש ל  ים) של כי אה לש ל מנ נות (של בה רש קה
ת ל אל בי קנ לש מו  צש ענ ד בש הוא יורי רוך  בה דוש  קה ם, הנ הל בה ים של נוזי גש ים הנ רי תה סש הנ וש ה  י סודות תורה לי עמ ה בנ לל דות, אי מי

דות. ר מי של על ה, מי דושה ה קש ינה כי ה, שש ימה מי ת ה' תש יא תורנ הי ם, של יהל נותי בש רש קה

ם, יהל לי ים עמ רי בש גנ תש מי ים של רי חי ייש אמ חות. וש נה י מש יהרי ת שש ילנ כי מו אמ ם כש הל לה ים של רי בה דש ם הנ ינו, אותה בותי י רנ ידי מי לש תנ וש
ים לי כה אמ מנ ים,  שי דה קה ת  ילנ כי אמ ם  תה תורה ים של רי חי אמ ייש  וש חות.  נה מש י  יהרי שש םא  ל וש ן,  מה צש ענ חות  נה מש ת  ילנ כי אמ כנ ם  תה תורה של
ם יב לו כגלה רי קש הנ רוך הוא לש דוש בה קה ה הנ וה נות צי בה רש ל קה ים של לי כה אמ ל מנ חות של נה מש ל הנ ת כה אל ך. וש לל מל ים לנ יני ה מי מה כנ מי
םאת ז ם בש י אי יים (ירמיה ט) כי קנ ה, לש ירה חי בש ית הנ בי נות בש בה רש יב קה רי קש הנ ה לש וה צש מי י הנ זוהי ה. וש ינה כי שש יא הנ הי יתו, של בי בש

גו'. ל וש לי הנ תש מי ל הנ לי הנ תש יי

י דורון, לחנ לי שש ה לי רוצל י של ר: מי מנ ה דורונות. אה מה ים לו כנ חי כותו שולש לש י מנ יטי לי שנ יו וש רה שה יו וש דה עמבה ך של לל מל לש
ה ינה כי שש את הנ רי קש ה ני שום זל ה. ומי לה שה כםל מה בנ כותו  לש (תהלים קג) ומנ ה  יים בה קנ ה, לש ירה בי גש י הנ ידי ק בי ח, רנ לנ שש םא יי ל
יב רי קש הנ לש יך  רי כםל צה בות, הנ זה ים וש בי זה ים וש עי צםרה דות ומש יולש דות וש ן ני בנ רש לו קה פי אמ ה', ונ ם לנ שה ה', אה ה לנ ה', עםלה ן לנ בה רש קה
. יהה עמרםתל ננ חםק לש וש ה  יתה בי ף לש רל ן טל תי תי תוב (משלי לא) ונ כה של הו  כםל. זל ת לנ קל לל חנ יא מש הי ך  ר כה חנ אנ תו, וש ינה כי ה' ושש לנ
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לו פי אמ ך, ונ לל מל ית הנ ל בי חות של פה ים ושש די ל עמבה כנ אמ מות, ומנ הי בש ל הנ כנ אמ ים מנ עורי ן שש בנ רש גון קה יות, כש חנ זון הנ לו מש פי אמ ונ
כםל? ק הנ לי חנ תש מי יהה  ל יהדל ענ של נו  ן לה יי ננ ה. ומי לה שה כםל מה בנ כותו  לש ומנ ה  יים בה קנ ים, לש לי מנ ים וגש מורי ל חמ של ים וש בי לה ל כש של

. יהה עמרםתל ננ חםק לש ה וש יתה בי ף לש רל ן טל תי תי תוב ונ כה של

ן בה רש ה. קה " יהוה ה לנ יא עולה מותו ה', הי לי ל יה"ו. ושש ן י"ה, כולי ן י"ה, ו' בל רוך הוא בל בה דוש  קה הנ שום של מי
ה. " הוה יות יש הש ים יה"ו, לי לי שש בו הי מותו, של לי בותו, שש רי ה'. קש ים לנ מי לה ה. שש " יהוה לנ

ר חי אנ ד הה צנ טון לנ לש ן שי םא נותי ל דו, של בנ ה' לש י לנ תי לש ם בי רה ים יהחר להי אל חנ לה בי ן (שמות כב) זם כי לה ר בו, וש כםל חוזי הנ וש
ם ידה רי פש הוא הי רוך  בה דוש  קה הנ וש חוד,  יי וש ה  בה רש ם קי הל ין לה אי וש רוד,  פי ם הנ ם עולנ ים הי חרי ים אמ להי ל אל כה ן, של בה רש קה בנ
י ך. ומי חםשל ין הנ ובי אור  ין הה ים בי להי ל אל די ינבש ונ תוב (בראשית א)  כה של הו  אור. זל מי ך  יד חםשל רי פש הי של מו  כש מו  שש מי
ה שה ל אי אל הו סוד (ויקרא יח) וש זל ה, וש לה עש בנ ה לש דה ני ת הנ אנ מש ב טג רנ קי י של מי יד, כש רי פש הי ה של רוך הוא מנ דוש בה קה ב לנ רי קה מש של

ה. תה וה רש לות על גנ ב לש רנ קש םא תי ה ל תה אה מש ת טג דנ ני בש

ים, רי חי אמ ים הה די דה צש ל הנ ל כה ה של רה זה ה  עמבודה לנ ים  קולי יות שש עמרה ל הה כה רוב, של ה - קי זל הנ ה  תה וה רש על ה  לל גנ םא תש ל וש
ם י שה ם. כי גוייהל ם בש צםתה רש אנ ם בש נםתה שם לש תוב, לי כה ם. וש צםתה רש אנ ם בש גויי י הנ יי דו אי רש פש ה ני לל אי ר (בראשית י) מי מנ אל ם נל יהל לי עמ
רוך דוש בה קה ים, הנ רי חי אמ ים הה די דה צש ן לנ בה רש יב שום קה רי קש מנ י של ל מי כה ם ה'. וש יצה פי ם הל שה ץ ומי רל אה ל הה ת כה פנ ל ה' שש לנ בה
תוב כה הו של מות, זל ר אג אה ל שש כה ל מי אי רה שש יי ר בש חנ רוך הוא בה דוש בה קה הנ מו, של שש ק בי לל ין לו חי אי מו, וש שש ישו מי רי פש הוא מנ

מו. ק ה' ענ לל י חי תוב (דברים לב) כי כה הו של קו, זל לש חל ם לש הל ם מי קה לש חי ר ה'. וש חנ ך בה ובש

י - מי ם שש , י"ה עי שוהה רש י פי רי המ דםר דםר, ונ י לש רי כש ה זי זל ם וש עםלה י לש מי ה שש מו. (שמות ג) זל שש ה מי ם תורה הל ן לה תנ ן נה כי לה וש
ם הל לה ר של יבה אי ר וש יבה ל אי יות כה הש מו, לי שש ל בי אי רה שש ת יי ר אל ה קושי וה צש ה ומי וה צש ל מי כה י - רמ"ח. בש רי כש ם זי שס"ה. ו"ה עי

כו'. ם וש רה ים יהחר להי אל חנ לה בי ן זם כי לה תו, וש שה ירג לו וי ק גורה לל חי

ך ה אםתה חל נש תנ ך  כש לל הנ תש הי תוב (משלי ו) בש כה של הו  ם. זל תה יצה יקי ם, בי תה יכה לי המ ת ה' בנ ף אל תי שנ ל לש אי רה שש ים יי יכי רי צש
קו לש י הוא חל רי שש ר: אנ מנ אה יו וש נה פה ח לש טנ תנ שש הי יד וש מי לש ם אותו תנ ך. קה יחל שי יא תש יצותה הי קי המ ונ יך  לל מםר עה שש תי ך  בש כש שה בש
ו. (ע"כ רעיא דה דה ל צש כה ה בש חוצה נו הנ מל א מי םא יוצי ל ד, וש ל צנ כה ם ה' בש ם שי ה, כגלה לל ים אי רי בה מםענ דש שש ה לי זוכל י של ל מי של

מהימנא).

זהר

ה. מונה ה אל עי ץ ורש רל ן אל כה ה טוב שש עמשי ה' ונ ח בנ טנ ח, (תהלים לז) בש תנ ה פה הודה י יש בי גו'. רנ ל וש םאכנ ה נ רו מנ םאמש י ת כי וש
ילה הש יי של כש בונו. של ם רי ם עי לי ילה שה הש יי י של די ה כש יונה לש על ה הה מונה אל בו בה ק לי בי ידנ בונו, וי רי יר בש הי ם זה דה ן אה ילה בל הש ם יי עולה לש

ם. עולה י הה ני ל בש יקו כה זי הנ לו לש םא יוכש מו, ל ם עי לי שה

ה עמשל ר מנ עורי תש ה מי טה מנ לש ה של עמשל מנ ינו, בנ ני ך שה א כה לה ה טוב? אל עמשי ה ונ ה זל ה טוב, מנ עמשי ה' ונ ח בנ טנ ה, בש אי םא רש ב
ם כל לה רות של עורש תש ה הי אותה בש שום של ם, מי עמשו אותה ם תנ תל יהכול אנ בש ם - כי ם אםתה יתל עמשי , ונ שוהה רש י פי רי המ ה. ונ לה עש מנ לש של
תוב (ישעיה ג) כה יק, של די א צנ לה ין טוב אל אי ה טוב, וש עמשי תוב ונ ה כה ל זל ענ ה, וש לה עש מנ ר לש עורי תש ה, מי טה מנ ים לש ם עושי תל אנ של
ה, מונה ה אל עי ץ ורש רל ן אל כה ז שש אה ר, וש עורי תש ה יי זל טוב הנ הנ אי של דנ ה, ונ ת זל ים אל ם עושי תל אנ ן של יוה י טוב. כי יק כי די רו צנ מש אי

ד. חה כםל אל הנ וש

. יהה לל ה אי זל טוב הנ ר הנ עורי תש יי ד של ה ענ מה רות עי שש יהכול לי ם של עולה ך בה ין לש י אי רי המ ה, של יונה לש על ץ הה רל ץ, אל רל ן אל כה שש

ה. מה עי ענ  עמשי תנ שש יהה, הי רש כםל פי אל ול ה  תוכה ה בש רי ץ, שש רל ן אל כה ז שש אה ה אותו, וש יהכול הוא עושל בש ר אותו, כי עורי מש ן של יוה כי
ל כה ה בש יגה הי נש ה, הנ מונה ה אל עי ילות. ורש לי ך בנ תש מונה אל ר (תהלים צב) ול מנ אל נל מו של ד, כש חה כםל אל הנ ץ, וש רל ה, זו אל מונה ה אל עי ורש

ך. צונש רש

ש ן אי שנ בש תוך כי ב לש רי קה תש ל תי , אנ יהה לל ב אי רי קה תש ל תי אנ ה, וש נה מל ק מי חי רנ תש ה מי זל טוב הנ ה, הנ דה גש נל ר כש עורי תש םא תי ם ל אי וש
ם עולה ת הה ת אל פל שורל ת וש קל דולל ש  אי ז הה י אה רי המ ת, של ול מה ן הנ ד מי פוחי י של מי ד, כש חנ פנ - בש יהה  לל ב אי רנ קש ם תי אי ת. וש דל יוקל
ז - ה. אה נה מל ד מי חנ פש ל תי ה אנ תה אנ ה, וש תוכה ה בש ז הוא שורל ה, אה זל טוב הנ הנ ה  דה גש נל ר כש עורי תש מי ן של יוה כי . וש יהה בותל המ לש שנ בש

ה אור. גנ יך נה כל רה ל דש ענ ך וש ם לה יהקה ר וש ר אםמל זנ גש תי (איוב כב) וש

ים רי עורש מש ם של ה? אותה מונה אל י הה ני ם בש י הי ל יום. מי כה ם בש צונה רש םאת לי ת ז ים אל יגי הי נש ה מנ מונה אל י הה ני ה, בש אי םא רש ב
ר (משלי יא) מנ אל נל מו של ר, כש ן לו יותי תי רוך הוא יי דוש בה קה י הנ רי המ ים של עי יודש לו, וש ל של ס ענ םא חה ל דו, וש גש נל ה כש זל טוב הנ הנ
ה ו, מה שה כש ה ענ ת זל ן אל תי ם אל ר: אי םאמנ םא י ל דו, וש גש נל כות כש רה ר בש עורי ה מש זל שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ף עוד. מה נוסה ר וש זי פנ ייש מש

. רוהה אמ בי מו של י, כש י דנ לי ד בש כות ענ רה ן לו בש רוך הוא נותי דוש בה קה א הנ לה ר? אל חה מה ה לש עלשל אל

ה נה שה ם בנ כל י לה תי כה רש ת בי י אל יתי וי צי תוב? וש ה כה גו', מנ ת וש יעי בי שש ה הנ נה שה ל בנ םאכנ ה נ מנ רו  םאמש י ת כי ך, וש שום כה ומי
א לה אל ת?  שה עה וש ה  זל ה  מנ יות!  הש לי יך  רי צה יהה  הה ה  תה שש עה וש ת?!  שה עה וש ים.  ני שה הנ לש  שש לי ה  בואה תש ת הנ ת אל שה עה וש ית  שי שי הנ
יום ם בנ כל ן לה גו', נםתי י ה' וש או כי תוב (שמות טז) רש ה. כה עמשל ה מנ םא עושה ל ה וש נוחה ה ומש טה מי ה שש ייש לה יא ה', של הוצי לש

גו'. ית וש שי שי ה הנ נה שה ם בנ כל י לה תי כה רש ת בי י אל יתי וי צי ה, וש גון זל גו'. כש ם וש יי ם יומה חל י לל שי שי הנ

ך ין כה ים. בי כי יו הולש הה ים של רי בה י גש ני או שש צש ר, מה אותו הנ עו בש גש ך, פה רל דל ים בנ כי יו הולש י הה י יוסי בי רנ יהיא וש י חי בי רנ
י יתי עי תה ה של לל ים אי י יהמי ני שש ם, של חל ת לל זון פנ י מש לי נו  ם, תש כל ה מי שה קה בנ ם: בש הל ר לה מנ אה א, וש יהה בה הה ד של חה יש אל או אי רה
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ן לו תנ נה וש ך,  רל דל יא לנ בי הוא הי של זונו  יא מש הוצי ים, וש רי בה י גש ני ם שש אותה ד מי חה ט אל מנ שש ר. ני בה י דה תי לש כנ םא אה ל וש ר  בה דש מי בנ
ה ר לו: ומה מנ ל? אה י אוכי ני י אמ לי ת של י אל ני י אמ רי המ זון, של מה ם הנ ה עי עמשל ה תנ רו: מנ בי ר לו חמ מנ ה אותו. אה קה שש הי יל וש כי אל הל וש
ך, רל דל ן לו לנ תנ ר נה אנ שש ני ם של חל אותו לל לו, וש צש יהה אל הה ה של ל מנ ל כה כנ אה ד של י, ענ ני לו אותו עה צש ב אל ך? יהשנ י הולי ני ך אמ לש ל של ענ

ך לו. לנ הה וש

ין ר די זנ גש י ני י, אולנ י יוסי בי ר רנ מנ ינו. אה ל יהדי ה ענ של עה ה יי ר זל בה דה רוך הוא של דוש בה קה ה הנ צה םא רה יהיא, ל י חי בי ר רנ מנ אה
ייף אותו ענ תש כו, הי לש הה עוד של ילו. בש צי הנ י לש די ה כש ת זל יו אל נה פה ין לש מי זש הנ רוך הוא לש בה דוש  קה ה הנ צה רה יש, וש אי ל אותו  ענ
זון י מה רי י, המ י יוסי בי רנ יהיא לש י חי בי ר רנ מנ ר? אה חי אנ ם לה חל ן לל תי םא תי ל ך של י לש תי רש מנ םא אה ל רו: וש בי ר לו חמ מנ ך. אה רל דל יש בנ אי
ת צורנ אי בש דנ ונ י בש רי המ ה, של אל רש ני ך וש לי כות? ני זש ת הנ נו אל מל יא מי הוצי ה לש צל רש תי י, המ י יוסי בי ר רנ מנ כםל. אה אל ן לו לל תי נו, ני מה עי

ילו. צי הנ י לש די כותו כש ן זש מי זנ רוך הוא לש דוש בה קה ה הנ צה רה ז, וש חה אל ת נל ול מה ל הנ פוס של דש ה, הנ ל זל יו של נה פה

י בי ר רנ מנ ת. אה רל חל אנ ך  רל דל ב בש יהשנ נו וש מל ק מי חי רנ תש רו הי בי חמ ד, ונ חה ן אל ילה ת אי חנ ן תנ יהשנ וש יש  אי ב אותו הה יהשנ ך  ין כה בי
או ך רה ין כה כו. בי חי מו וש ס. קה יש לו ני חי רש הנ ה לש רוך הוא רוצל דוש בה קה אי הנ דנ ונ ה, של אל רש ני ב וש שי ת ני עי יהיא, כה י חי בי רנ י לש יוסי
י, י יוסי בי ר רנ מנ ו יהמות. אה שה כש ענ יש, של אי ל אותו הה יהיא, אוי ענ י חי בי ר רנ מנ יו. אה נה פה ת לש דל בות עומל הה לש ל שנ ת של חנ ה אנ צורה
גו. רש הה ה לש צה רה ד וש חה ש אל חה ד נה חה ן אל ילה אי ד מי יהרנ ך  ין כה ס. בי ני יש לו  חי רוך הוא ינרש דוש בה קה הנ יש, של אי י אותו הה רי שש אנ

ה. ה לה כה לש הה ה, וש םאשה ר ה בש צורה ה הנ בה תו. סובש גנ רה המ יו ונ לה ה עה ה צורה ה אותה מה קה

נו? מל כותו מי יא זש םא תוצי ל ס, וש יש לו ני חי רש הנ ה לש רוך הוא רוצל דוש בה קה הנ ך של י לש תי רש מנ םא אה ל י, וש י יוסי בי ר רנ מנ אה
ל, כנ אה ר של חנ כםל. אנ אל נו לו לל תש נה י, וש י יוסי בי רנ יהיא וש י חי בי זו בו רנ חמ ך לו. אה לנ הה ם וש קה יש, וש אי ר אותו הה עורי תש ך הי ין כה בי

רוך הוא. דוש בה קה יש לו הנ חי רש הי ס של ני או לו הנ רש הל

ל של קו  לש י חל רי שש ה. אנ מונה ה אל עי ץ ורש רל ן אל כה ה טוב שש עמשי ה' ונ ח בנ טנ ר, (תהלים לז) בש מנ אה י וש י יוסי בי ח רנ תנ פה
ת, רל עורל תש ה מי קה דה צש של כש ה. של קה דה צש ה? בי מל ל, ובנ אי רה שש ת יי סל נל ם כש ר טוב עי עורי י מש רי המ לו, של של ה טוב מי עושל יש של אי הה
שום ם? מי ענ טנ ה הנ ת. מה ול מה יל מי צי ה תנ קה דה תוב (משלי י) וצש ה כה ל זל ענ ל, וש אי רה שש ת יי סל נל ל כש ר אל עורי תש ז מי הוא טוב, אה
י ת. מי ול מה הנ ם מי ילה צי ים בו ומנ חוזי אמ ם של חנ אותה לוקי ת, וש ול מה ץ הנ ל אותו עי ת ענ רל עורל תש ים, ומי יי חנ ץ הנ יא עי ה הי קה דה צש של
ה אותו שה יהכול הוא עה בש ה, כי הוא עושל ה של קה דה צש ה  ר, אותה ה אומי וי ה? הל זל ר לה עורי תש יי ים של יי ץ חנ עי אותו  ם לש רנ גה

ר. אי בה תש י ני רי המ ת. ונ ל עי כה ה בש קה דה ה צש קה דה ה צש ר (תהלים קו) עםשי מנ אל נל מו של ה, כש לה עש מנ לש

השלמה מההשמטות סימן ז'

נו, דש מנ ך לה א כה לה י יהכול?! אל יום מי עות בש ה שה רי שש ים על תי ן, שש ם כי ה? אי קה דה עמשות צש ם לנ דה ת יהכול אה ל עי כה י בש כי וש
. רוהה אמ ש, ובי קםדל ל הנ ת אל ל עי כה םא בש ל יהב אנ ר (ויקרא טז) וש מנ אל נל מו של ת? כש ל עי כה הו בש ת. מנ ל עי כה ה בש קה דה ה צש עושל י של מי
ה בל רש ה מנ טה מנ לש ת של ל עי כה בש לו  פי א אמ לה יק, אל די צנ בש דוש  צון קה ת רה יא עי הי ה, של דה בנ ל לש אי רה שש יי ת  סל נל כש ר בי םאמנ םא ת ל וש
ק בו בנ דש יי צונו וש בו ורש ם לי דה ים אה ן יהשי י כי ני פש ים. מי תוני חש תנ ים וש יוני לש על ם, בש כגלה ה בש קה דה ת צש רל עורל תש ם, ומי יהל לי ה עמ קה דה צש

רוך הוא. דוש בה קה בנ

ן ילנ אי יק לש זי חמ מנ י של ל מי לו כה פי מו, אמ צש ענ ה בש ה זל ר, ומנ מנ ה. אה עמשל מנ רו לו הנ פש עון, סי מש י שי בי י רנ ני פש יעו לי גי הי ן של יוה כי
ר. חי אנ ן מי כי ל של ם, כה דה י אה ני ר בש אה שש ם מי עולה ת הה יתנ ן מי לו מי פי אמ ה, ונ זל ם הנ עולה צול בה ים ני יי חנ ן) הנ ילנ אי (בש

י ידי מי לש תנ כםל, ולש זון לנ מה ה הוא הנ קום זל ים, ומה יי חנ ן הנ ילנ ת אי ה אל קה דה צש ת הנ רל עורל ם מש כגלה עון, בש מש י שי בי ר רנ מנ אה
ים חוזי אמ ם  י הי רי המ ם, של יהל לי עמ ה  קה דה צש ר  עורי לש ים  כולי יש םא  ל ם  עולה י הה ני בש ל  כה י  רי המ של ם?  יהל עמשי מנ ה  מנ ים  מי כה חמ הנ
ל כה י של ני פש ש, מי מה ם מנ הל ס מי ני רש פנ תש הי ים לש כולי םא יש ם ל הי ש. וש מה ם מנ הל ם, בה כותה זש ים בי זוני ם ני עולה י הה ני ל בש כה ה, וש קה דה צש בי

נו. מל ים מי סי נש רש פנ תש ם מי עולה י הה ני ל בש כה ים של יי חנ ן הנ ילנ אי ל בש די תנ שש ה, מי תורה ל בנ די תנ שש מי י של מי

דוענ זון, מנ ר מה עורי תש ם מי עולה י הה ני ל בש כה ם לש לום. אי שה ם וש עולה זון לה ים מה רי עורש ים מש מי כה י חמ ידי מי לש תנ הנ א של צה מש ני
א, בה ם הנ עולה ן הה א מי לה זון אל םא ני ים ל יי חנ ן הנ ילנ אי ש, וש מה ים מנ יי חנ ן הנ ילנ ם הוא אי כה יד חה מי לש א תנ לה ר? אל עורי תש םא מי ם ל הל לה
יו. לה יו עה שה רה ש שה רה שש ני נו וש מל זון מי ז ני הוא, אה ם הנ עולה ה לה עולל ר של חנ אנ א לש לה ה, אל זל ם הנ עולה א בה צה מש םא ני א ל בה ם הנ עולה הה וש
א (בראשית ג) רה קש הוא ני ים, וש יי ני עמ ל הה צל א אי צה מש ני קום של ה הוא? אותו מה ים. ומנ יי חנ ץ הנ י עי רי פש ים מי לי ו אוכש שה כש ענ

ה. זל ם הנ עולה י הוא בה רי פש הנ ים מי לי ה אוכש ל זל ענ ן. וש גה תוך הנ ר בש של ץ אמ עי י הה רי פש

ם עולה זון הה מש א. של בה ם הנ עולה ים לה ני זגמה ם מש הי ה. וש בורה ? זו גש רוענ זש י הנ הי . מנ רוענ זש ים בי זוני ם ני נו, הי דש מנ ה לה ל זל ענ וש
י רי פש ל הנ עממו ענ ה טנ זל ה. וש תורה יקות הנ תי מש א בי צה מש ני לו של כםחנ של ל הנ ן של טה צום קה מש א צי לה ה, אל זל ם הנ עולה ינו בה א אי בה הנ
ם עולה הה מי רו  בש ענ ינ ן של יוה ם. כי הל לה יון של לש על זון הה ים ומה מי כה י חמ ידי מי לש תנ ל הנ ה של חה מש שי זו  תון, וש חש תנ ץ הנ עי ל הה הוא של הנ
מו ה, כש לה עש מנ ה לש לה עש מנ לש עמלו  ינ וש בו  שו  רש תה שש יי ם, וש קומה מש ים לי יפי קי א מנ בה ם הנ ל עולה ים של יוני לש ים על לי חה ה נש מה ה, כנ זל הנ

ה לו. כי חנ מש ה לי עמשל ך ינ תש ים זולה להי ה אל תה אה םא רה ן ל יי ר (ישעיה סד) ענ מנ אל נל של

ד ה ענ זל ם הנ עולה זון לה ים מה םא רוצי ל אי. של דנ ה לו, ונ כי חנ מש א. לי בה ם הנ א עולה רה קש ני ה של ל, זל יובי ה הנ ה? זל עמשל ינ הו  מנ
ן יי תוב ענ ם כה יהל לי עמ כםל, של ים בנ אי כה ה זנ ל זל ענ א. וש בה ם הנ עולה ם? הה הל לה זון של מה הו הנ ם. ומנ הל לה זון של מה ן) לנ קנ תג יש יעו (של גי ינ של

גו': (עד כאן מההשמטות). ים וש להי ה אל תה אה םא רה ל

א נה ימש הי יהא מש עש רנ



1441

ם עםלה תוב לש כה י, של ני עמ ננ ד כש בל על עמבםד בש לנ ה זו  וה צש גו'. מי וש עמבםדו  ם תנ הל ם בה עםלה גו', לש ם וש יכל ני בש ם לי ם אםתה תל לש חנ ננ תש הי וש
ילה הש ים יי די ד עמבה בל ן על ענ נה רור כש יו (בראשית ט) אה לה ר עה מנ אל נל יות, של ה עמרה לה גי ם של ל חה ד של צנ הנ ם מי הי עמבםדו, וש ם תנ הל בה
ם יהל חי י אמ הי ר של םאמנ ם ת אי ל. וש ל יובי מו של הוא עולה ם, של ד עולה בל אותו על ד לש בל א על לה ים? אל די ד עמבה בל ה על מה יו. לה חה אל לש
יהה םא הה ה ל מה ם, לה הה רה בש ד אנ בל ר על זל יעל לי יהה אל ם הה ל חה ע של רנ זל הנ ן, מי כי ם? וש מותה ך כש יהה כה םא הה ה ל מה יהה, לה ת הה ילפל ם וש ל שי של

ן? בה ך אותו לה רנ בי של תו כש כה רש בי ה בש רוך הוא הודה דוש בה קה הנ יק, וש די א צנ יהצה מותו, של כש

ם, ל חה ע של רנ זל ה הנ זל ך, וש חםשל הנ א מי יהצה ם של הה רה בש ד אנ בל ך - על י חםשל ני פש ל אור מי גול, גולי לש גי סוד הנ אן בש אי כה דנ א ונ לה אל
אל עי מה שש ה יי י אור - זל ני פש מי ך  חםשל ה, וש רה ה זה ד עמבודה ח עובי רנ תל א מי יהצה ם, של הה רה בש הוא אנ בו, של רנ יות כש הש ד לי בל על לש יו  דנ

ק. חה צש יי ו מי שה עי ם, וש הה רה בש אנ א מי יהצה של

ת בנ ת  לנ חמ מנ ה  חה פש שי בש לו  ה של פה טי ב  רי עה מש י של ה. מי זל ת  ם אל רנ גה לו  של ינו  אי קום של מה בש פות  ת טי עמרםבל תנ סוד  וש
י טוב, אור כי ת הה ים אל להי א אל ינרש לו טוב אור, (שם א) ונ ה של פה טי הנ ך, וש ע חםשל ם רה הי ר, של כה ל ני ת אי בנ אל, או בש עי מה שש יי

נו. מל ל מי םאכנ םא ת ע ל רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ עי ר, (שם ב) ומי מנ אה בונו של ר רי מנ אמ ל מנ ר ענ ע, עובי ם רה ב טוב עי רי עה מש

ה, שובה תש ר בי זנ ם חה שו. אי נש ל עה בי קנ גול לש לש גי יאו בש בי ב), ומש ב (רנ רנ עי אותו של יב אותו בש כי רש רוך הוא מנ דוש בה קה הנ
ע רה ד הה רנ פש ני ה  זל - בה סול  ר ופה שי ה, כה רה הר טה וש ה  אה מש ר, טג תי הל וש סור  ם אי הי ע, של רה יד טוב מי רי פש הי וש ה  תורה ק בנ סי ענ תש הי
יש לו רוך הוא מורי דוש בה קה ם. הנ יד אותה רי פש ה הי תורה ע. בנ רה ה לש ירה יצי טוב וי ה לש ירה צי ר, יש יצל יי ר בו ונ מנ אל נל טוב, של הנ מי
ם עולה - הה ך  הוא חםשל ד של חה אל א, ובש בה ם הנ עולה הוא אור - הה ד של חה אל ם, בש יהל ני ל שש ט ענ ילה שולי הש יי נו, של מל ה מי מה שה נש

ים. יי ת חנ מנ שש יו ני פה אנ ח בש פנ יי תוב ונ כה הו של ה. זל זל הנ

ים, קולי חובות שש כגיות וש י - זש ינוני ין לו. בי יבי יטי ת מי חנ ה אנ וה צש ה מי עושל , הה רוהה אמ בי מו של חובות, כש כגיות וש י זש פי וכש
ה ומנ ך  ן לה תל נה יי וש ך  תי לה אי ה שש ה סוד (אסתר ה) מנ זל וש ה,  טה מנ יו לש אה טה י חמ צי חמ ה) ונ טה מנ י לש צי חמ ה (ונ לה עש מנ כגיות לש י זש צי חמ
יו מור - חובותה ע גה שה ה. רה טה מנ יו לש חובותה ה, וש לה עש מנ יו לש כגיותה ל זש מור - כה יק גה די ש. צנ עה תי כות וש לש מנ י הנ צי ד חמ ך ענ תי שה קה בנ

ה. טה מנ יו לש כגיותה ה, וזש לה עש מנ לש

ים עי יודש שום של ים, מי יקי די ין צנ לוי - בי גה ה בש שובה תש ר בי זנ ם חה גות: אי רה י דש ני שש לוי, הוא בי גה א בש טה חה ם של דה ן אה ובל
י יני עי וש ם (איוב יא)  הל יים בה קנ ים, לש עי שה ין רש ה - בי כגסל מש םא. ובי ט חמ לנ ם מי מה צש ים ענ רי שומש הוא וש רוך  בה דוש  קה י הנ יני די

ה. ינה לל כש ים תי עי שה רש

ה, רה ה זה א עמבודה לה ו אל ין צנ אי שוהה  רש ים, ופי להי ו ה' אל צנ יש ל (בראשית ב) ונ ר ענ בנ ם עה דה אה א של טש חי ה הנ שום זל ומי
ר זנ ה. חה רה ה זה עמבודה ו מי ל צנ ר ענ בנ עה רוך הוא, של דוש בה קה ת הנ יז אל גי רש בו הי ח, של רנ ת תל פנ טי יב אותו בש כי רש יו, הי לה ר עה בנ עה
ע רה ן הה יה נש בי ת הנ אל א וש טש חי ת הנ ר אל בנ שה א, וש טה חה ה של מנ ן בש קי זונו. הוא תי ל מש כה ה וש רה ה זה י עמבודה מי לש ר צנ בנ שה ה, וש שובה תש בי

ם. עולה ל הה תו ענ ינה כי רוך הוא ושש דוש בה קה ת הנ יך אל לי מש הי ה, וש נה בה של

י ילי סי (דברים ז) פש יים בו  קנ מו, לש צש ת ענ רםף אל שש לי ש  אי ס לה ננ כש ני ים וש בי רנ בה ך  רנ בה תש יי מו  שש ש  די קי שום של ה? מי מל בנ
ל ת כה אל מו וש ת אי אל יס אותו וש ני כש הי ה, וש שובה תש יר בי זי חל ח הל רנ יו תל בי ת אה אל א של לה םא עוד, אל ל ש. וש אי פון בה רש שש ם תי יהל להי אל
ה יס אותה ני כש ת, הי רל עםפל ה בש ייף אותה זי ך, וש לל מל ענ הנ בי טש יא מנ הי ף, של סל כל ש כנ אי ן בה בי לנ תש ך הי כה ן, וש דל ן עי גנ י אותו דור לש סי נש רש פנ
נוי הו שי זל ן, וש לגבה ם מש דה ר אה אנ שש ני ה. וש רה ה זה עמבודה ק בנ חי צנ א מש יהצה ך  יכה פי אל. ולש עי מה שש ה, יי חוצה ת הנ רל עםפל ה הה אה יהצש ש, וש אי לה

ה. עמשל נוי מנ שי קום, וש נוי מה ם, שי שי נוי הנ עמשות לו שי יך לנ רי ם, צה דה ל אה גי לש גנ תש מי של כש ם. של שי הנ

ם רנ ה גה זל ים, וש מי יכות דה פי ה שש זל ם, של דה אה ל הה ר בו ענ מנ אל נל י של ני שי א הנ טש חי הנ ק בו מי זי חנ תש הי ק, וש חה צש א יי ך בה ר כה חנ אנ
ו שה ה, עי חוצה ת הנ סםלל פש ה הנ אה יהצש ת, וש סםלל פש תוך  ל מי ר אםכל בורי י של מי ר בו, כש רי בה תש הי ין, וש כי סנ ק בש חה צש ל יי יון של סה ני ת הנ אל

שופיך דהמיים.

ע בנ של ך  דש עלבה תוב (בראשית כט) אל כה הו של יו, זל לה ד אי בל ה על עמשה ננ ן, וש בה לה בש יב אותו  כי רש הי עמקםב וש א ינ בה ך  ר כה חנ אנ
ם דה ק אה רנ זה פות של י טי תי יא שש הוצי רות, לש חי ים אמ ני ע שה בנ ה של שה ה, עה חותה אמ ה בנ יפה לי חל הל ה של בה ה סי אותה ל. ובש חי רה ים בש ני שה

ש. חה י, נה מי רנ אמ ן הה בה לה ם מי יאה הוצי אמםר. וש הו לי זל יות, וש לוי עמרה ה גי זל י, וש רי כש קום נה מה בש

נוי שי וש ם.  הה רה בש אנ ם - בש שי נוי הנ ה. שי עמשל נוי מנ שי וש קום,  נוי מה שי וש ם,  שי נוי הנ ם שי דה אה יהה לש ה הה לל ת אי לשל שש ובי
ה, שובה תש ל בי בי ה קי רה פש סנ יש ה ונ אה ז רה ר בו (איוב כח) אה מנ אל נל ה של זל ם לש אי עמקםב. וש ינ ה - בש עמשל נוי מנ שי ק. וש חה צש יי קום - בש מה

ים. רי חי אמ ן לנ כי ל של כה

י לי עמ מו בנ עמבםדו. קה ם תנ הל ם בה עםלה ים, לש די ר עמבה אה ל שש בה ן. אמ ם כי ע גנ ד רה בל על ם, וש קום גורי מה ד טוב הנ בל ה, על שום זל ומי
ר, מנ אה ן וש מה אל נל ה הנ רועל ם הה ה. קה יהא מםשל רי טש ימנ גי "ה בש כה כה ה לו, של כה כה ם של עה י הה רי שש רו, (תהלים קמד) אנ מש אה ה וש יבה שי יש הנ

יו. (ע"כ רעיא מהימנא). להה ה' אל ם של עה י הה רי שש אנ

זהר

ן ל אותה כה בש ש  דה קש מי חוץ לנ ש, ומי דה קש מי ה בנ י עמבודה יני ל מי כה עמבםד בש ה לנ וה צש גו'. מי וש ים  די ל עמבה אי רה שש יי י  ני י בש י לי כי
ל די תנ שש מי ד של בל על ה, כש א עמבודה רה קש כםל ני הנ ה, של תורה וות הנ צש ר מי חנ ל אנ די תנ שש הי ה, לש לה פי תש ה, בי אות עמבודה רה קש ני עמבודות של

יך. רי צה ה של ל מנ כה בו בש ר רנ חנ אנ
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ה ם. מה י הי דנ ים עמבה די ל עמבה אי רה שש י יי ני י בש י לי תוב (ויקרא כה) כי כה ים, של די ם עמבה הל א לה רה ל קה אי רה שש יי שום של מי
רות בש די ת הנ רל עמשל תוב בנ ך כה שום כה ם. ומי יי רה צש ץ מי רל אל ם מי י אותה אתי ר הוצי של תוב אמ כה שום של ים? מי די ם עמבה ם הי ענ טנ הנ
ה דה פה בו של ת רנ ד אל עובי ד של בל על עמבםד אותו כש ם, לנ יי רנ צש ץ מי רל אל יך מי אתי ר הוצי של יך אמ להל י ה' אל נםכי תוב אה כה ך, של ר כה חנ אנ

ם. עולה ל הה עות של רה ל הה כה ה אותו מי דה פה של ת, וש ול מה אותו מי

(שם), ם  הי י  דנ עמבה תוב  כה של ים,  די עמבה הוא  רוך  בה דוש  קה לנ ל  אי רה שש יי ים  אי רה קש ני לו)  אי מות  (שי ים  סוגי י  ני שש בי
רוך הוא דוש בה קה ת הנ ם אל דה אה יר הה כי מנ ן של מנ זש ם. בי יכל להי ה' אל ם לנ תל ים אנ ני תוב (דברים יד) בה כה ים, של ני ים בה אי רה קש ני וש
ן מנ זש יתו. בי סודות בי יו ובש זה נה גש בי ש  פי חנ שות לש רש ין לו  אי וש בו,  ת רנ ונ צש ה מי עושל ד של בל א על רה קש ני ז הוא  ל, אה לה כש ך  רל דל בש

יתו. ל סודות בי כה יו, בש זה נה גש ש בי פי חנ מש ן של מו בי לו, כש הוב של ן, אה א בי רה קש ז ני ט, אה רה ך פש רל דל ם בש דה אה יר אותו הה כי מנ של

ל ל, אנ אי רה שש י יי כםרי י בש ני ר (שמות ד) בש מנ אל נל של מו  הוא, כש רוך  בה דוש  קה כור לנ ן בש ן, בי א בי רה קש ני ב של ל גנ ף ענ אנ וש
ם דה ן אה ל בל כה יך לש רי ך צה כה יו. וש בי בוד אה ן כש הי עמבודות של ל הה כה יו בש בי ת אה עמבםד אל ד, לנ בל ל על ל של לה כש מו מי צש ת ענ יא אל יוצי

יו. בי י אה בי גנ ד לש בל יות על הש לי ם, וש יהל רי חמ ל אנ די תנ שש הי יתו ולש ת סודות בי ענ דנ לה יו וש זה נה גש ש בי פי חנ יו, לש בי י אה בי גנ ן לש יות בי הש לי

ת. חנ ן אנ הי ה, וש מונה אל ן סוד הה הי ן, וש הל ר בה טי ענ תש הי ם לש דה ן אה בל יך  רי צה ה של לה עש מנ ן לש גות הי רה י דש תי ר - שש בה דה סוד הנ וש
י כםרי י בש ני נו, בש רש אנ בי של מו  ן, כש ץ. בי רל אה ל הה דון כה א אמ רה קש ה ני זל ד הנ בל על הה ן. וש ל בי ת סוד של חנ אנ ד, וש בל ל על ת סוד של חנ אנ

ה. מונה אל סוד הה ל בש לי כה הי לו, לש לה גות הנ רה דש ר בנ טי ענ תש הי ם לש דה ן אה יך בל רי צה ה. וש מונה אל ל הה ד של חה כםל סוד אל הנ ל, וש אי רה שש יי

ך םא שוכי ל יון, של לש הוא סוד על ד של בל מו אותו על ה, כש את עמבודה רי קש ני ה של לה פי תש ה, בי י עמבודה יני ל מי כה עמבםד בש ד, לנ בל על
מות, עולה י הה רי בש די וש עמבודות  ל הה כה רות, של חי עמבודות אמ ר בנ אי בה תש ני י  רי המ ונ יד.  מי ן תה גי ננ ומש חנ  בי שנ יד, ומש מי ים תה מי עולה לש
ם דה ן אה ץ. בל רל אה ל הה דון כה א אמ רה קש עמבםד, ני ד לנ בל הוא על שום של דון, מי א אה רה קש ה ני שום זל ד. ומי עובי ה וש ם הוא עושל כגלה
ף א אנ רה קש ני זו, וש ה הנ גה רש דנ יות בנ הש ר לי טי ענ תש ה ומי בו, הוא עולל ת רנ עמבםד עמבודנ ד לנ בל יות על הש ה, לי זל סוד הנ ר בנ טי ענ תש מי של
י דוני דון. (אמ א אה רה קש ה ני ל זל ענ ידו, וש עממי ה ומנ זל ם הנ עולה ת הה ה אל לל אי עמבודות הה ל הה כה ך בש רי בה י הוא מש רי המ דון, של אן אה כה

ץ). רל אה הה

י ידי חי יש ן  בי מו  יתו, כש ל סודות בי כה יו ובש בי י אה זי נש גי ת בש ענ דנ ל לה די תנ שש הי ה לש זוכל ה, של זל ן הנ בי ל הנ של קו  לש י חל רי שש אנ
רוך בה דוש  קה ת הנ ת אל ענ דנ ה לה תורה ל בנ די תנ שש מי י של כםל מי ל הנ ט ענ שולי בוד, של כה הנ הו  זל יו, וש זה נה ל גש כה יו בש בי אה יטו  לי שש הי של
ל כה יהדו, בש ה בש חל מש יי י של ין מי ם אי יי מנ שה ל כםחות הנ כה הוא, בש רוך  בה דוש  קה ן לנ א בי רה קש ני לו  ים של זי נה גש ם הנ אותה הוא. ובש
ט, רה ך פש רל דל ירו בש כי הנ ל לש די תנ שש מי של ה, כש שום זל מות. ומי עולה ל הה כה קו בש לש י חל רי שש יו. אנ בי ל אה ס אל ני כה הי ך לש רי טה צש מי ה של עה שה

ן. א בי רה קש ז ני ה, אה מה כש חה סוד הנ בש

ן, ד ובי בל יות על הש ם, לי יהל ני שש ל בי לי כה הי ם לש דה יך אה רי צה ה של רוך הוא ייש עמבודה דוש בה קה ד לנ ם עובי דה ן אה בל ה של עמבודה בה
גות רה דש בנ ל  לי כה הי לש ן,  ובי ד  בל על ה  בה יות  הש לי יך  רי צה של ה,  לה פי תש הנ ת  עמבודנ זו  הו?  ומנ הוא.  רוך  בה דוש  קה בנ ר  טי ענ תש הי לש
יק בי דש הנ מות, ולש עולה קון הה ל תי ה של עמבודה ת הה עמבםד אל ד, לנ בל ל על סוד של ה בש לה פי ין תש קי תש הנ עמבםד ולש לו. לנ לה יונות הנ לש על הה

אוי. רה ים כה יוני לש ים על זי נה גש בו בי רנ ק בש בי דנ תש הי ה, לש מה כש חה סודות הנ צונו בש רש

י קוני ין תי קי תש בו ומנ ת רנ ה עמבודנ ד עושל בל על יהדו. הה ה בש חל מש יי י של ין מי ל, אי לה רוד כש םא פי ל יו לש בי אה יד בש מי ק תה בה דש ן ני בי
ד, חה ל אל לה כש ה בי מונה אל ל הה ת סוד כה ין אל קי תש מנ ם של דה הו אה ד, זל חה בור אל חי ד, בש חה ל אל לה כש ם בי יהל ני ילה שש הש יי י של ם. מי עולה הה
יהלות ם חמ ל אותה כה יו בש לה יז עה רי כש רוך הוא מנ דוש בה קה הנ ם של דה ן אה הו בל ד. זל חה אל כםל כש ת הנ ר אל בי חנ ל, ומש לה רוד כש םא פי ל לש
יהדו. בש בו  י רנ זי נש ל גי כה ך, של לל מל ית הנ ן בי מנ אל י נל לוני פש בי רו  המ זה ים: הי יעי קי רש ם הה ל אותה כה מות ובש עולה ל הה ל כה נות של חמ ומנ

א. בה ם הנ עולה יו בה רה שש אנ ה, וש זל ם הנ עולה יו בה רה שש אנ

ם נות, כגלה חמ מנ הנ יהלות וש חמ ל הנ יך, כה רי צה ה של עה שה מות. בש עולה ל הה כה ם בש שה רש ני ם וש דה אה ע הה ה נודה אה לש הה יום וה אותו  מי
יד יהחי אוי הוא לש ר: רה עורי תש קול מי דו. וש בנ לש א אותו בי לה ה אל םא רוצל רוך הוא ל דוש בה קה הנ לו, וש צש יות אל הש ים לי רי הה זש מג

יד. יהחי יד בש ק יהחי סי ענ תש הי יד ולש יהחי ל הנ צל יות אי הש לי

ה תה י אה די בש ענ י  לי ר  םאמל י ונ (ישעיה מט)  תוב  כה ד, של חה אל סוק  פה בש אנו  צה מה לו  אי גות הה רה דש הנ י  תי ל שש סוד של הנ וש
ז ד, אה חה ל אל לה ם כש ר הי של אמ כנ ן. של י בי רי ל - המ אי רה שש ד. יי בל י על רי ה - המ תה י אה די בש י ענ ר לי םאמל י ר. ונ אה פה תש ך אל ר בש של ל אמ אי רה שש יי

ר. אה פה תש ך אל ר בש של תוב אמ כה

ן. מי אה ן וש מי ם אה עולה לך ה' לש מש ן. יי מי אה ן וש מי ם אה עולה רוך ה' לש בה

י קםתנ חג ת בש שנ רה פה

ה אםתו נה ה עה ב ומל ך מואה לל ק מל לה ץ בה ענ ה יה א מנ ר נה כה י זש מי ח, (מיכה ו) ענ תנ יהיא פה י חי בי גו'. רנ כו וש לי י תי קםתנ חג ם בש אי
ל ף ענ א, אנ ר נה כה י זש מי ך. ענ ם כה יחנ אותה ם מוכי בונה רי ה של זל ם הנ עה ל הה קו של לש י חל רי שש א, אנ ר נה כה י זש מי גו'. ענ עור וש ן בש ם בל עה לש בי

ם. יכל עמשי מנ ם כש כל עמשות לה ה לנ י רוצל יני אי ם, של תל י אנ מי י - ענ כי רש דנ ים מי ם סוטי תל אנ ב של גנ

ה ני יך עמ תי אי לש ה הל ך ומה י לה יתי שי ה עה י מל מי ם: ענ הל ר לה ם אומי בונה רי ם של עה ל הה קו של לש י חל רי שש ר, אנ מנ ק אה חה צש י יי בי רנ
ר ים עורי פי שה ה כש מה כנ ם, וש עולה הה ם מי כל תש יד אל מי שש הנ ר לש מנ ים אה עמשי ים ומנ רי בה ה דש מה כנ ב. בש ך מואה לל ק מל לה ץ בה ענ ה יה י. מנ בי

ם. כל דש גש נל כש



1443

ים גועי ל יום, וש כה ים בש חי נו צווש אה א. אוי של ר נה כה ל: זש אי רה שש יי רוך הוא לש דוש בה קה ם הנ הל ר לה מנ י, אה י יוסי בי ר רנ מנ אה
ינו, הוא לי יחנ עה גי שש הנ ה לש םא רוצל ל דום, וש י אל ני בש כםר ה' לי נו, (תהלים קלז) זש יהה לה ה הה כםר ה' מל ים, (איכה ה) זש ובוכי
כםר ה' ים: זש חי נו צווש ן אה מו כי נו בו. כש חש גנ שש םא הי נו ל אה ה, וש שה קה שון בנ א לש לה א אל ין נה א. אי ר נה כה ה זש שה קה בנ נו: בש ר לה מנ אה
ה םא רוצל ל ך, וש מל צון ענ רש י ה' בי ני רי כש ם, (שם קו) זה דל יתה קל ני ך קה תש כםר עמדה דםם, (שם עד) זש י אל ני בש כםר ה' לי נו, זש יהה לה ה הה מל

ינו. לי יחנ עה גי שש הנ לש

יחנ גי םא ינשש ם הוא ל אי נו, של ר אותה זוכי יד וש מי ינו תה לי יחנ עה גי שש רוך הוא מנ דוש בה קה הנ אי של דנ ר, ונ מנ ה אה הודה י יש בי רנ
ץ רל אל ם בש יותה הש םאת בי ם ז ף גנ אנ תוב (ויקרא כו) וש כה הו של לות. זל גה ד בנ חה דו יום אל מש ענ םא ינ ם, ל ר אותה זוכי ל וש אי רה שש ל יי ענ

ינו. עמשי מנ נו כש ה לה ינו עושל רוך הוא אי דוש בה קה גו'. הנ ם וש יהל בי אויש

ן ה בל רוצל ה של ל מנ נו, כה דש מנ ך לה כה ם. וש עה לש בי ר מי יו יותי י יהדה עמשי מנ ים בש פי שש כנ מש דול הנ יהה, וגש ם הה כה ק חה לה ה, בה אי םא רש ב
ר עורי תש ה מי טה מנ לש ה של עמשל מנ בנ ה. של טה מנ ה לש עמשל מנ ר בנ עורי לש יך  רי רוך הוא, צה בה דוש  קה ת הנ עמבודנ ה בנ זל ם הנ עולה ם בה דה אה
ה פל בור הנ די בור. ובש ה, ייש די עמשל ין מנ אי קום של מה . ובש שוהה רש י פי רי המ ה, ונ שה דג קש יך בי רי ה צה זל ה הנ עמשל מנ הנ ה, וש לה עש מנ ה לש עמשל מנ
ים אי בה ם של ם אותה ך גנ בור, כה די ה ובש עמשל מנ ה בש יונה לש ה על שה דג ר קש עורי ים לש יכי רי צש מו של ה. כש לה עש מנ ר לש עורי ה, לש עמשל מנ לוי הנ תה

ה. פל בור הנ די ה ובש עמשל מנ ם בש הל לה ד של צנ ת הנ ר אל עורי ים לש יכי רי ה צש אה מש טג ד הנ צנ מי

ק לה יהה בה ם הה סל קל ק. בש לה יהה בה נו הה מל יון מי לש ף על שי כנ ם - מש עולה י הה פי שש כנ ל מש כה דול מי גה יהה הנ ם הה עה לש בי ב של ל גנ ף ענ אנ וש
םא ש ל חנ ה, ננ עמשל מנ לוי בש ם תה סל ן. קל גות הי רה י דש תי ש שש חנ ננ ם וש סל ). קל שוהה רש י פי רי המ ש (ונ חנ ננ ם בש עה לש ים, ובי מי כה חמ ל הנ כה דול מי גה
ה ה מנ עושל ם, וש הל ש בה בי לנ תש הי ה לש אה מש יו רוחנ טג לה ים עה רי עורש ז מש אה ה, וש פל בור הנ די לות ובש כש תנ סש הי א בש לה ה, אל עמשל מנ לוי בש תה

שלעושלה.

מו כש ה,  דושה קש ם רוחנ  יהל לי עמ ר  עורי לש ם  יהל עמשי מנ ל  כה וש ים,  דושי קש ם  כגלה א  לה אל ך,  כה םא  ל ים  דושי קש ל הנ אי רה שש יי וש
ם סל םא קל ל עמקםב וש ינ ש בש חנ םא ננ י ל תוב, (במדבר כג) כי ה כה ל זל ענ רום. וש מה ינו רוחנ מי לי ה עה רל עה ד יי ר (ישעיה לב) ענ מנ אל נל של
ם יהל לי ת עמ רל עורל תש ה מי שה דג ים, וקש אי ה בה שה דג קש ם בי יהל עמשי ה. ומנ יונה לש על ה הה שה דג קש ד הנ צנ ים בש חוזי ם אמ י הי רי המ ל, של אי רה שש יי בש

ה. ים בה שי בש לנ תש ומי

ר בי חנ תש הי ק לש לה ה בה צה רה ה של עה שה ה, בש ל זל ענ ש. וש חנ ננ ם בש עה לש ים, ובי מי כה חמ ל הנ כה דול מי ק גה לה יהה בה ם הה סל קל ה, בש אי םא רש וב
ה, אי םא רש ש) ב חנ ננ יו בש עמשה ם מנ עה לש ם. (ובי יהדה ים בש מי סה ן וקש יה דש י מי ני קש זי ב וש י מואה ני קש כו זי לש יי תוב? (שם כב) ונ ה כה מו, מנ עי
ת ן אל וי כנ לש ענ  יהה יודי הה ש  חה נה לות אותו  כש תנ סש הי ם, ובש עולה ל הה ים של פי שש כנ מש ל הנ כה דול מי ם גה עה לש יהה בי ה הה פל בור הנ די בש

ש. חנ ננ ם וש סל כםל) קל ר (הנ בה ים דה לי שש הנ ק לש לה ה בה צה ה רה ל זל ענ ה, וש עה שה הנ

ים יני מי הנ ים וש עי רה ים הה די דה צש ל הנ כה ם של תוכה ה ייש בש עמשל י. מנ ננ מוך בה דש י קי רי ע, המ שה רוך הוא: רה דוש בה קה ר לו הנ מנ אה
י די גש ד, ובי ל מועי הו? אםהל יו. ומנ נה פה לש ים מי חי ם בורש כגלה ם, של יהל לי ב אמ רי קה תש הי ים לש כולי םא יש ם ל עולה י הה פי שש כי וש ים  עי רה הה
עולות ה, וש טה מנ ה ולש לה עש מנ לש ם של עולה ל הה ז של גל רם ה וש חה תש ל רי ת כה לל טל בנ מש ים, של מי שה בש ת הנ טםרל ש, וקש דה קש מי י הנ מושי שי ש, וש קםדל
נו, ת כנ אל יור וש כי ת הנ אל ים, וש ני פה ם הנ חל לל וש ן  חה לש שג חות, וש בש זש ה מי עמשי עמשות מנ חות, לנ בש זש י מי ני ל יום, ושש כה נות בש בה רש קה וש
ל יום. כה ה בש לה פי תש ם בי עה ל הה ר ענ פי כנ ן לש רם המ אנ ה, וש תורה י לוחות הנ ני רון ושש אה ה, הה פל בור הנ די ה, לש עמשל מנ ים לנ מושי ה שי מה כנ וש
מו יו עי להה ם? ה' אל ענ טנ ה הנ ל. מה אי רה שש יי ם בש סל םא קל ל עמקםב וש ינ בש ש  חנ םא ננ י ל ר כי מנ ה, אה זל ע בה שה יחנ אותו רה גי שש הי ן של יוה כי

ך בו. לל ת מל רוענ ותש

לו, םא יהכש ל ם וש כל ידש מי שש הנ ם לש עה לש ק ובי לה בה רו  בש חנ תש הי ן של מנ רו אותו זש כש ם, זי כל ה מי שה קה בנ א, בש ר נה כה י זש מי ה ענ ל זל ענ וש
ה ה זל ל, מנ גה לש גי ד הנ ים ענ טי שי ן הנ ר. מי חי ינד אנ בש יר אותו  אי שש םא מנ ל וש נו  ת בש ז אל אוחי ב של מו אה ם כש כל י בה תי זש חנ י אה ני אמ של
ים חוזי ם אמ יתל יי הל ן של מנ ל זש ים כה רי יו זוכש הש ם, תי כל ה מי שה קה בנ ל, בש אי רה שש רוך הוא: יי דוש בה קה ר הנ מנ א אה לה ה? אל ת זל עגמנ לש
ם יתל יי הש וי י  חםז בי אל לל ם מי יכל די יש ת  ם אל תל בש זנ עמ ן של יוה ם. כי יכל לי לט עמ שש יו לי מה סה יו וקש פה שה כש ע בי שה רה יהכםל אותו  םא  ל וש י,  בי
חו, בי ים זי רי וה ל שש גה לש גי ר (הושע יב) בנ מנ אל נל מו של ל, כש גה לש גי ן. בנ יהל אלהי וו לי חמ תנ שש יי ם ונ עה ל הה םאכנ י תוב? ונ ה כה ים, מנ טי שי בנ

ם. יכל אי ם שונש כל טו בה לש ז שה אה וש

םא ל י, וש ים בי חוזי ם אמ תל אנ ן של מנ זש ם בי כל י לה יתי שי עה קות של דה ן צש ל אותה קות ה'. כה דש ת צי ענ ן דנ ענ מנ ה? לש מה ה לה ל זל כה וש
ם. כל ב לה רנ קש ים לי כולי םא יש ים ל עי רה ים הה יני מי הנ ה וש טה מנ ה ולש לה עש מנ לש ז של גל רם הה ם, וש כל לט בה שש ם לי עולה ר בה בה י דה תי רש אנ שש הי

ס נה כש ני ה של עה שה ה, בש אי םא רש י. ב לה ר ה' אי בי דנ ר יש של אמ ר כנ בה ם דה כל תש י אל בםתי שי המ ה ונ לה יש לנ פםה הנ ינו  ם לי יהל לי ר אמ םאמל י ונ
ים כי הולש ם, וש יהל לותי שש לש שנ ים מי רי תה בוצות מג ה קש מה יך, כנ שי חמ ה ומנ לה יש לנ ס הנ נה כש ני ים, וש מי תה סש ים ני רי עה שש ל הנ כה ש, וש מל של הנ
ד צנ מי כםל  הנ ל  ענ דול  גה ה  נל מג מש ייש  וש ם.  אותה ים  יגי הי נש מנ של ם  יהל לי עמ ים  דולי גש ים  ני מג מש ה  מה כנ וש ם,  עולה בה ים  טי שוטש ומש
יו פה שה כש ר בי יהה אומי הוא הה וש יו.  פה שה כש כםל בי הנ יון מי לש על ה הה נל מג מש הנ ל אותו  צל צוי אי יהה מה ע הה שה רה אותו  וש םאל,  מ שש הנ

ה. הוא רוצל ה של יענ לו מנ לו, ומודי צש א אל צי מה הי א לש יהה בה הוא הה תו, וש יעה ל סי כה ט בש הוא שולי ן של מנ זש ה, בי לה יש לנ בנ

ל ים אל להי םא אל יהב לו. (שם כ) ונ צש צוי אל מה י, אותו של מי רנ אמ ן הה בה ל לה ים אל להי םא אל יהב ה, (בראשית לא) ונ גון זל כש
ר של אמ ר מי ה יותי לה יש לנ צוי בנ יהה מה ה הה ל זל ענ ים, וש פי שה ם כש אותה בש ים לו  אי קום קורש ל מה כה ה. בש גון זל ם כש ך, כגלה לל ימל בי אמ
ך לל ך מל לל ימל בי ף אמ קי ינשש תוב (שם כו) ונ כה ך, של לל ימל בי אמ יו לנ לו הה אי ים הה מי כה חמ הנ ים וש פי שש כנ מש ל הנ כה . וש שוהה רש י פי רי המ יום, ונ בנ
ם ב אי ינבי תש ונ ה  פה קש שש לון ני חנ ד הנ ענ ם, (שופטים ה) בש תוב שה כה וש לון,  חנ ד הנ ענ אן בש תוב כה לון. כה חנ ד הנ ענ ים בש תי שש לי פש

ה. מו זל ם כש עה לש , בי שוהה רש י פי רי ן המ בה א. לה רה יסש סי
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ל ים אל להי אל םא  יהב ונ ן,  בה לה ל  אל ים  להי אל םא  יהב ונ ם,  עה לש בי ל  אל ים  להי אל םא  יהב ונ ים;  להי אל ם  כגלה בש תוב  כה ה  זל ל  ענ וש
ים! להי תוב אל י כה רי ר, המ םאמנ ם ת אי ין. וש מי קום זה ם מה הל ין לה י אי רי המ יו, של לה ם אי םא הי ל ם, וש יהל לי א אמ ך. הוא בה לל ימל בי אמ
ל ל של לנ כש ובי ים,  רי חי אמ ים  להי אל ים,  להי אל את  רי קש ני ם  גנ ה  רה זה ה  עמבודה לו  פי אמ ונ כםל,  בנ ף  תי תנ שש מי ה  זל הנ ם  שי הנ א של לה אל
א לו, קורי יו וש פה שה כש ר בי יהה אומי ע הה שה אותו רה ך. וש א כה רה קש ן ני כי לה יו, וש ה הה ל זל לנ כש ים, ובי ני מג ה מש לל ים אי רי חי ים אמ להי אל
חנ בי שנ ע מש שה י. אותו רה לה ר ה' אי בי דנ ר יש של אמ ר כנ בה ם דה כל תש י אל בםתי שי המ ה ונ לה יש לנ ינו פםה הנ תוב, לי ך כה שום כה יו. ומי לה א אי ובה

ים. להי םא אל יהב א ונ לה תוב בו, אל םא כה י ל רי המ מו, של צש ת ענ אל

א צה מש יום ני י בנ רי ר, המ םאמנ ם ת אי ר. וש חי אנ ד הה צנ ל הנ יחנ של לי י אותו שה די ל יש י - ענ לה ר ה' אי בי דנ ר יש של אמ ר כנ חי ר אנ בה דה
ן וי כנ ל לש כי תנ סש יהה מי ן הה מנ אותו זש ה בו, ובש תה יש נות הה בונש תש הי ש הנ חנ ננ אי בש דנ א ונ לה א) - אל לה ק. אל לה ל בה צל יהה אי הה של לו (כש צש אל
ת אל ך  רי בה י ה' לש יני עי י טוב בש ם כי עה לש א בי ינרש ים. ונ שי חה את נש רנ קש ם לי ענ פנ ם בש ענ פנ כש ך  לנ םא הה ל תוב וש כה הו של ה. זל עה שה ת הנ אל
דול ז גה גל ין רם אי ה של אה ז רה אה ים, וש יהמי ר הנ אה שש א כי צה מש םא ני ל ה, וש עה שה ת הנ ן אל וי כנ ל לש כי תנ סש יום הי אותו  א של לה ל. אל אי רה שש יי
ל ים של שי חה נש ל הנ כה מו מי צש ת ענ יב אל זי על ן הל מנ אותו זש ל. בש אי רה שש ת יי ך אל רי בה י ה' לש יני עי י טוב בש ע כי ז יהדנ ם, אה עולה א בה צה מש ני

ים. שי חה את נש רנ קש ם לי ענ פנ ם בש ענ פנ ך כש לנ םא הה ל תוב וש כה הו של ם. זל הל ל בה כי תנ סש םא הי ל ם, וש עולה הה

קום מה ת הנ ע אל שה רה הה אותו  ענ  יהה יודי הה ר, וש עורי תש םאל מי מ שש ז הנ א, אה צה מש ז ני גל רם הה ה של עה שה ה  אותה ה, בש אי םא רש ב
םא קםב ל ה אל תוב? (במדבר כג) מה ה כה ז מנ אה א. וש צה םא מה ל ן, וש מנ זש הנ אותו  ן בש בוני תש הי ל. וש לי קנ םאל לש מ שש ד הנ צנ חםז בש אל לל
ם עה לש ה אםתו בי נה ה עה גו' ומל ק וש לה ץ בה ענ ה יה א מנ ר נה כה י זש מי ך, (מיכה ו) ענ שום כה ם ה'. ומי ענ םא זה עםם ל זש ה אל ל ומה בםה אי קנ

ך). ם כה הל יחנ לה ם הוכי בונה רי א. (של בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ם בה קה לש י חל רי שש ל, אנ אי רה שש ם יי יהל רי שש עור. אנ ן בש בל

ר מנ אל נל של מו  קום, כש מה אותו  לויות בש ה תש תורה רות הנ זי גש קום של ה מה י - זל קםתנ חג ם בש כו. אי לי י תי קםתנ חג ם בש אי
י טנ פה שש ת מי אל לות. (שם כה) וש לה כש ני ה בו  תורה רות הנ זי ך, וגש א כה רה קש ני מםרו. חםק הוא של שש י תי קםתנ ת חג (ויקרא יט) אל
ים יוני לש ל על ה, של זל ה בה ים זל רי בש חנ תש ה בו, ומי חוזה ה אמ קה חג ה  אותה יון של לש על ר  חי קום אנ מה הו  זל י -  טנ פה שש רו. מי מש שש תי
ה זו תורה שום של ים, מי חוזי ה אמ זל ה בה תורה שות הנ דג ל קש כה ה, וש תורה רות הנ זי ל גש כה ה, וש תורה וות הנ צש ל מי כה ים, וש תוני חש תנ וש

ה. ל פל ענ בש ה של זו תורה ב, וש תה כש בי של

ה א תורה רה קש ני קום של מה אותו  ם בש הי וות, של צש ים ומי שי נה ער ים וה יני די רות וש זי ם גש ל אותה י. כה קםתנ חג ם בש ה אי ל זל ענ וש
י אלהי ט לי פה שש ר מי מנ אל נל מו של ב, כש תה כש בי ה של א תורה רה קש ני קום של אותו מה רו, בש מש שש י תי טנ פה שש ת מי אל ה. וש קה ה - חג ל פל ענ בש של
לו אי ה, כש תורה י הנ רי בש ל די ר ענ עובי י של דוש. ומי קה ם הנ שי ל הנ לנ הו כש זל ד. וש חה כםל אל הנ ה, וש זל ה בה זל ה וש זל חוז בה ה אה זל עמקםב. וש ינ
כו - לי י תי קםתנ חג ם בש ה, אי ל זל ענ רוך הוא. וש דוש בה קה ל הנ ם של שי הו הנ ט זל פה שש חםק ומי שום של דוש, מי קה ם הנ שי ת הנ ם אל גנ פה

דוש. קה ם הנ שי ל הנ לנ הו כש זל ב, וש תה כש בי ה של רו - זו תורה מש שש י תי טנ פה שש ת מי אל ה. וש ל פל ענ בש ה של זו תורה

ה עושל י של א מי לה ם? אל יתל עמשי ה ונ מה רו, לה מש שש תי כו וש לש ר תי מנ אה ן של יוה ם? כי ם אםתה יתל עמשי ה ונ ה זל ם. מנ ם אםתה יתל עמשי ונ
י, ני אנ לו עמשה אי רוך הוא, כש דוש בה קה ר הנ מנ ה. אה לה עש מנ ה אותו לש שה לו עה אי יהכול כש בש , כי יהה כל רה דש ך בי הולי ה וש תורה וות הנ צש מי
ה, זל ה בה ר זל בי חנ תש הי ם לש יכל לי ים עמ רי עורש תש יל ומי הואי אי, וש דנ תוב ונ ם כה תל ם אנ יתל עמשי ם. ונ ם אםתה יתל עמשי ה ונ ל זל ענ . וש שוהה רש ופי

אי. דנ ם ונ תל ם אנ יתל עמשי אוי, ונ רה דוש כה קה ם הנ שי א הנ צי מה יי של

י כי רש דנ ך בש לנ הה שום של א מי לה ה אותו? אל שה ד עה וי י דה כי ם, וש ד שי וי ש דה ינענ עון, (שמואל-ב ח) ונ מש י שי בי ר רנ מנ ה אה מו זל כש
ם עולה ך בה לל יהה מל םא הה ל ה, וש לה עש מנ ם לש ה שי שה יהכול עה בש אוי, כי רה כות כה לש מנ ת הנ יג אל הי נש הי ה וש תורה וות הה צש ה מי שה עה ה וש תורה הנ
ם שי ה הנ עולל ד של הוא, ענ רוך  בה דוש  קה ת הנ אל חנ  בי שנ יהה מש הה וש ה  לה יש לנ צות הנ חמ ם בנ יהה קה הה ד, של וי דה מו  ה כש זל ה לה כה זה של
ה שה אי ן הה קםב בל יי ר (ויקרא כד) ונ מנ אל נל מו של ש, כש מה ם מנ ה שי שה יהכול הוא עה בש יום. כי ה הנ עולל ה של עה שה א, בש סי כי דוש בנ קה הנ
לו דש תנ שש ם תי תל ם אנ אי ם, וש ם אםתה יתל עמשי תוב ונ ה כה ל זל ענ ם. וש ד שי וי ש דה ינענ ך, ונ שום כה ל. ומי לי קנ יש ם ונ שי ת הנ ית אל לי אי רש שש יי הנ
ן יהל קוני תי ם בש כל לש צש אל או  צש מה ה יי לה עש מנ לש כות של רה ן בש ל אותה אוי, כה רה כה דוש  קה ם הנ שי ת הנ ין אל קי תש הנ ם, לש עמשות אותה לנ

כהרהאוי.

ל אותו ם של יתל עמשי קון של ם? אותו תי י הי ם. מי יכל לי ן כםחו עמ תי ד יי חה אל ד וש חה ל אל גו'. כה ם וש תה עי ם בש יכל מי שש י גי תי תנ נה וש
רו מש שה תוב וש כה ן של יוה י כי כי ט. וש פה שש ה ומי קה דה עמשות צש ך ה' לנ רל רו דל מש שה תוב (בראשית יח) וש ה כה מו זל דוש, כש קה ם הנ שי הנ
ט. פה שש ה ומי קה דה ה צש יהכול הוא עושל בש ה, כי תורה י הנ כי רש ר דנ שומי י של א מי לה ט? אל פה שש ה ומי קה דה עמשות צש ה לנ מה ך ה', לה רל דל
ים עי םא יודש ל ם של דה י אה ני בש ם לי הל ר, אוי לה מנ אה עון וש מש י שי בי ה רנ כה רוך הוא. בה דוש בה קה ה הנ ט? זל פה שש ה ומי קה דה ה צש ה זל ומנ

ים. יי ני עמ ה לה קה דה ן צש נותי י של ר, מי ה אומי וי ל יום? הל כה דוש בש קה ם הנ שי ה הנ י עושל ם. מי בונה בוד רי כש ים בי יחי גי שש םא מנ ל וש

מו ק, כש דל א צל רה קש ני קום של מה ין, הנ די לו הוא בש כה אמ ל מנ כה ין, וש די חוז בנ י אה ני עה הל ך הוא, של שוהה כה רש י פי רי ה, המ אי םא רש ב
י, הוא ני עה ה לל קה דה ן צש נותי י של נו. ומי רש אנ ל יהד, ובי ה של לה פי ה, זו תש לה פי עמטםף. תש י ינ י כי ני עה ה לש לה פי ר (תהלים קב) תש מנ אל נל של
ז ק, אה דל צל ן לש נותי של ק. וכש דל צל ן לש ה נותי קה דה ים, וצש יי חנ ץ הנ ה עי ה זל קה דה י צש אוי. כי רה ם כה לי דוש שה ם קה ה שי לה עש מנ ה לש עושל

ם. לי א שה צה מש דוש ני קה ם הנ שי הנ ה, וש ם זל ה עי ר זל בי חנ תש מי

דוש קה ם הנ שי ת הנ ה אל שה עה לו  אי אי כש דנ ונ ה, בש טה מנ לש רות זו) של עורש תש ה הי עושל רות (של עורש תש הי הנ ה זו  עושל י של מי
ה ט עםשי פה שש י מי רי י שםמש רי שש תוב, (שם קו) אנ ה כה ל זל ענ ה. וש לה עש מנ ר לש עורי תש ך מי ה, כה טה מנ ה לש הוא עושל מו של מות. כש לי שש בי

ה אותו. יהכול הוא עושל בש רוך הוא, כי דוש בה קה ה הנ ה - זל קה דה ה צש ת. עםשי ל עי כה ה בש קה דה צש

ים ני נותש ה של א מנ לה לום אל לו כש של ין לו מי י אי ני עה י הל ם? כי ענ טנ ה הנ קומו. מה יהו מש ר מי אי בה תש י ני רי י המ ני עה ה, הל אי םא רש ב
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ה. ן לה ש נותי מל של הנ ה של א מנ לה ה אל לה של ה אור מי ין לה ה אי נה בה לש הנ לו, וש

צוי, ת הוא מה ול מה קום הנ מש י בי רי המ ם לו, של קום גורי י אותו מה ם? כי ענ טנ ה הנ ת? מה מי שוב כש י חה ני ה עה מה ה, לה אי םא רש ב
ה קה דה ר (משלי י) וצש מנ אל נל מו של יו, כש לה ה עה ים שורל יי חנ ץ הנ ה, עי קה דה ן לו צש יו הוא נותי לה ס עה חה ת. אותו של א מי רה קש ן ני כי לה וש
עמשות ה לנ זוכל ל הנ קו של לש י חל רי שש ש. אנ מה ה מנ לה עש מנ ה לש ם הוא עושל ך גנ ה, כה טה מנ ם לש דה ה אה עושל מו של ת. וכש ול מה יל מי צי תנ

כםל. ל הנ ה ענ ה עולה קה דה צש ך הנ שום כה ה, מי לה עש מנ דוש לש ם קה שי

ם כםל שי ילה הנ הש יי של ד, וש חה אל ם כש רה בש חנ ק לש דל צל ה לש קה דה ר צש עורי י מש רי המ ה, של מה שש ה לי קה דה צש הנ של ה, כש לל אי ים הה רי בה דש הנ וש
י. ני כונה תי ה  קה דה צש בי נד)  (ישעיה  תוב  כה ה, של קה דה צש בי א  לה אל ם  לה שש ני םא  ל וש ן  קי תנ תש מי םא  ל ק  דל צל י  רי המ אוי. של רה כה דוש  קה

גו'. ם וש ם אםתה יתל עמשי ך ונ שום כה ר, ומי מנ אל ל נל אי רה שש ת יי סל נל כש לי וש

זו גש גו'. רי או וש טה חל ל תל אנ זו וש גש ח, (תהלים ד) רי תנ י פה י יוסי בי גו'. רנ יד וש רי חמ ין מנ אי ם וש תל בש כנ ץ ושש רל אה לום בה י שה תי תנ נה וש
ד יורי ה של עה שה ל בש בה ה. אמ פל יה ע, וש רה ר הה ל ייצל ר טוב ענ יז ייצל גי רש הנ ם לש דה ן אה יך בל רי צה שוהו, של רש ה פי סוק זל או, פה טה חל ל תל אנ וש
י ני ים, ובש טי שוטש ים ומש כי הולש ם, וש עולה ים בה רי עורש תש ים מי קי חג ל הנ ים ענ ני מג ה מש מה תו, כנ טה ל מי ב ענ ם שוכי דה ן אה ה ובל לה יש לנ הנ
ל צי נה יי וש ם  תוכה בש שו  פש ננ א  צי מה םא תי ל יל של בי שש נו, בי מל חםד מי פש לי וש הוא  רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש לי ד מי רי חה הי ים לש יכי רי ם צש דה אה
הו מו. זל או עי צש מה םא יי ל יו וש לה ם אי ר אותה עורי םא יש ל י של די ם, כש הל יו מי פי ה בש לה יא מי םא יוצי ל ם של דה ן אה בל ך לו לש רי טה צש יי ם, וש הל מי

יו. פי בור בש ם די הל יא מי םא יוצי ל ה. של לה דםמו סל ם וש כל בש כנ שש ל מי ם ענ כל בש בנ לש רו בי מש תוב אי כה של

ץ. רל אה לום בה י שה תי תנ נה תוב? וש ה כה רוך הוא, מנ דוש בה קה י הנ ני פש ים לי יקי די ל צנ אי רה שש ים יי אי צה מש ני ה של עה שה ה, בש אי םא רש ב
ם? ענ טנ ה הנ יד. מה רי חמ ין מנ אי ם וש תל בש כנ ז, ושש ל. אה אי רה שש ת יי סל נל ם כש ר עי בי חנ תש הי רוך הוא לש דוש בה קה א הנ בה ה. של לה עש מנ ה לש זל
ה. תה יעה ל סי כה יא וש ת, הי לנ חמ ת מנ ת בנ רנ גש י? אנ הי ה. ומנ טה מנ ע לש ין רנ ל מי יהה של ץ. זו חנ רל אה ן הה ה מי עה יהה רה י חנ תי בנ שש הי שום וש מי

ם. כל צש רש אנ עמבםר בש םא תנ ב ל רל חל תוב (ויקרא כו) וש כה הו של ה, זל דה צי ים מי אי בה ם של דה י אה ני יום, בש ה. בנ לה ליש ה בנ זל

ה יעה סי עמבםר, זו הנ םא תנ ב ל רל חל ל וש בה כםה. אמ עםה נש רש מו פנ לום, כש ל שה ב של רל לו חל פי אמ שוהה של רש י פי רי ר, המ מנ א אה בה י אנ בי רנ
ל ב של רל חל לו  פי אמ ם, ונ יכל לי עמבםר עמ םא תנ א ל מה לש עה ה בש רה עמבה הנ לו  פי אמ ץ, ונ רל אה לט בה שש םא תי ל ה, של עה יהה רה י חנ תי בנ שש הי ה. וש לה של

ם. יכל לי עמבםר עמ םא ינ ן ל זגיה ם מש דה ן אה לו בל פי אמ ים, ונ מי ענ ר הה אה שש

ינו פי תוב (איכה ד) רוחנ אנ כה מו של ל, כש אי רה שש י יי אי טה חמ ס בנ פנ תש הוא ני שוהה של רש ך, ופי לל מל יההו הנ םאשי ש י רנ ה דה ת זל אל וש
ים צולי ם ני עה ל הה ם הוא טוב, כה עה םאש הה ם ר ינו, אי ני י שה רי המ ל, של כי תנ סש הי אן ייש לש גו'. כה ם וש יתותה חי שש ד בי כנ לש יחנ ה' ני שי מש
ים, רי שי יו כש עמשה יהה ומנ ר הה שי םאש כה יההו ר םאשי י י רי המ או. ונ טש חל ים בש סי פה תש ם ני עה ל הה ר, כה שי םא כה ם ל עה םאש הה ם ר אי לו. וש לה גש בי

ל? אי רה שש י יי אי טה חמ ס בנ פנ תש ה ני מה לה

יהה יהה הה מש רש יי מותו. וש ים כש יקי די ם צנ כגלה ב של שנ חה ל, של אי רה שש ת יי ר אל סי םא יי ל וש יההו  מש רש יי ין בש מי אל םא הל ל ל של א ענ לה אל
ם. תי סה הי ה לש תה צש רה ה, וש ת אורה ה אל יכה מי נש ה הי נה בה לש הנ עוד, של ם. וש יהל אי טה חמ ס בנ פנ תש ן ני כי לה ין בו, וש מי אל םא הל ל ר לו, וש אומי

י אי טה חמ ה בנ נה כש שש מנ תש הי י, של כוני שש - מנ י  ני כה שש ה. מי ינה כי שש הנ י - זו  ני כה שש י מי תי תנ נה וש גו'.  וש ם  תוכמכל י בש ני כה שש י מי תי תנ נה וש
ה בה המ אנ אי בש דנ ר לו: ונ מנ ר, אה חי ד אנ חה ב אל יהה אוהי הה ם של דה ן אה בל ל לש שה אי. מה דנ ונ י בש כוני שש י, מנ ני כה שש י מי תי תנ נה ל. וש אי רה שש יי
יא בי הי וש יתו  ת בי דנ מש ל חל ח כה קנ י? לה לי צש דור אל תה ע של דנ יך אי ר, אי מנ ך. אה מש דור עי ה לה י רוצל ני יך אמ לל י אי ייש לי ה של יונה לש על

ים. מי עולה ך לש מש ד מי רי פה םא אל ל ך של לש צש כון אל שש מנ ה הנ ני ר, הי מנ יו. אה לה אי

ר מנ ל. אה אי רה שש יי ם לש הל יד לה הורי תו וש דה מש ת חל ח אל קנ ה? לה שה ה עה ל, מל אי רה שש ם יי דור עי ה לה צה רוך הוא רה דוש בה קה ך הנ כה
הוא רוך  בה דוש  קה הנ ב של ף גנ ף אנ אנ ים. וש מי עולה ם לש כל ד מי רי פה םא אל ל י של די ם כש כל לש צש י אל כוני שש ה מנ ני ל, הי אי רה שש יי ם:  הל לה
כונו, שש ת מנ ה אל צל רש יי י של תו. מי דה מש ה חל ת אותה ים אל רי נו שומש אה ינו, וש יהדי יר בש אי שש כון הי שש מנ ת הנ נו, אל תה אי ק מי חי רנ תש הי
ל אי רה שש יי ב של ל גנ ף ענ אנ ם. וש כל מה דור עי אה י של די ם כש כל ילדש ן בש תי כון אל שש ם, מנ תוכמכל י בש ני כה שש י מי תי תנ נה ן וש כי נו. לה לי צש דור אל םא לה יהב

ים. מי עולה בו אותו לש זש םא עה ל ם, וש לה צש רוך הוא אל דוש בה קה ל הנ כונו של שש לות, מנ גה ת בנ עי כה

ה יאה בי הל ול תו  טה ח מי קנ ה? לה שה ה עה מו, מל דור עי ה לה רוצל וש רו  בי ת חמ ב אל אוהי ם של דה אה ם. לש כל תש י אל שי פש ל ננ ענ גש םא תי ל וש
ר, מנ הוא אה רוך  בה דוש  קה הנ ך  יך. כה לל כי ומי ך  תש טה מי ך, מי מש ק מי חי רנ תש םא אל ל י של די כש ך  יתש בי י בש תי טה מי ר, זו  מנ יתו. אה בי לש
םא ל של עו  דש ם, תי כל מה י עי תי טה מי ן של יוה ם. כי כל יתש בי י בש תי טה ה מי ני ם. הי כל תש י אל שי פש ננ ל  ענ גש םא תי ל וש ם  תוכמכל י בש ני כה שש י מי תי תנ נה וש

ם. כל תש י אל שי פש ל ננ ענ גש םא תי ל ן וש כי לה ם, וש כל ד מי רי פה אל

ם, כל מה ך עי י הולי ני אמ עו של דש אי תי דנ ונ ם, בש כל לש צש י אל ני כה שש מי ן של יוה ים. כי אלהי ם לי כל י לה יתי יי הה ם וש תוכמכל י בש תי כש לנ הנ תש הי וש
יך נל חמ יהה מנ הה וש יך  נל פה לש יך  בל יש ת אם תי לה וש ך  ילש צי הנ לש ך  נל חמ ב מנ רל קל בש ך  לי הנ תש מי יך  להל י ה' אל ר (דברים כג) כי מנ אל נל של מו  כש

קהדוש.

ר מנ ה. אה לה יש לנ צות הנ חמ מו בנ יהה, קה רש בל יהם טש רוב לש ר קה פה כש ד בי חה ה אל לה יש ים לנ צויי יו מש ה הה הודה י יש בי רנ ק וש חה צש י יי בי רנ
ץ עי ד מי רי פה הי ים לש יכי רי םא צש ה, ל קום זל מה בש נו  אה ב של גנ ל  ף ענ אנ ה, של י תורה רי בש די ר בש םאמנ נ ה,  הודה יש י  בי רנ ק לש חה צש יי י  בי רנ

ים. הנחניי

ת ח אל קנ ה יי גו'. ומםשל ה וש נל חמ מנ חוץ לנ ה לו מי טה נה ל וש אםהל ת הה ח אל קנ ה יי ר, (שמות לג) ומםשל מנ אה ה וש הודה י יש בי ח רנ תנ פה
י רי בודו, המ ת כש אל יפו  לי חל הל וש הוא  רוך  בה דוש  קה ים בנ רי קש שנ ל מש אי רה שש יי וש יל  ה, הואי ר מםשל מנ א אה לה ה? אל מה ל לה אםהל הה

ר. אי שה י יי ל מי צל ה אי אל רש ני ד של ן, ענ מה אל ל נל יהד של ילה בש הש כונו יי שש מנ
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יך יהדל כון בש שש מנ ר הנ אי שה יי ל, וש אי רה שש ין יי הוא ובי רוך  בה דוש  קה ין הנ ן בי מה אל נל ילה הנ הש ה תי תה , אנ ענ יהושג לי ר לו  מנ אה
תוך יש מי םא יהמי ר ל ענ ן נון ננ ענ בי הושג תו יש רמ שה ה ומש נל חמ מנ ל הנ ב אל שה תוב? וש ה כה ר. מנ אי שה י יי ל מי צל ה אי אל רש ני נות, וש מה אל נל בש
םא ה ל ל זל ענ כון, וש שש מנ ת הנ מםר אל שש אוי לי הוא רה ש, וש מל של י הנ בי גנ ה לש נה בה לש הוא כנ שום של ? מי ענ יהושג ם לי ענ טנ ה הנ ל. מה אםהל הה

ל. אםהל תוך הה יש מי יהמי

ם הי י של ל פי ף ענ ם. אנ יהל ידי י בי תי תנ י נה כוני שש י מנ רי המ ך, של אוי כה םא רה ה, ל ה: מםשל מםשל רוך הוא לש דוש בה קה ר לו הנ מנ אה
םא ל ל, וש אי רה שש יי ד מי רי פה אל ה של צל רש תי ם). המ הל ד מי רי פה םא יי ל נו (של מל מי דו  רש פה םא יי ל ם, של לה צש ילה אל הש כון יי שש מנ י, הנ לנ אי או  טש חה

קום. ל מה כה ם בש זםב אותה על םא אל לו ל לה גש ם, ובי יהל לי י אמ כוני שש ת מנ ב אל שי א הה לה ים?! אל מי עולה ם לש יהל לי שוב אמ אה

רוך הוא דוש בה קה הנ בו, וש זש םא עה ם ל לו הי ה של זל כון הנ שש מנ ת הנ רוך הוא, אל דוש בה קה או לנ טש ל חה אי רה שש יי ב של ל גנ ף ענ אנ
י ני כה שש י מי תי תנ נה תוב וש ה כה ל זל ענ ם. וש הל מה ה עי ינה כי ל, שש אי רה שש לו יי גה קום של ל מה כה ה, בש ל זל ענ ם. וש יהל יני בי חנ אותו מי םא לוקי ל

. שוהה רש י פי רי המ ם, ונ תוכמכל בש

ם יהל רי שש גו'. אנ ה וש ה זל ני ים הי לי יה אנ ר הה עםפל י או לש בי צש י לי ה דודי ר, (שיר השירים ב) דומל מנ אה ק וש חה צש י יי בי ח רנ תנ פה
א רוך הוא בה דוש בה קה לות, הנ גה ם בנ הי ב של ל גנ ף ענ אנ יון. של לש על ך הה לל מל הנ ם מי לה צש ילה אל הש ה יי כון זל שש מנ כו של זה ל של אי רה שש יי
תו. דה מש הוא חל ם, של לה צש ייש לו אל כון של שש אותו מנ ל בש כי תנ סש הי ם, ולש יהל לי יחנ עמ גי שש הנ ים לש ני מנ תות וזש בה שנ ש וש םאש חםדל ל ר כה בש

הובו. ך, אמ לל מל ת הנ דנ מש לו, חל ן של בי ת הנ ה אל חה קש ה? לה תה שש ה עה לו. מל יכה הי ה מי יאה הוצי ה, וש ירה בי גש ה הנ חה רש סה ך של לל מל לש
ה יהה עולל נו, הה ל בש ענ ה וש ירה בי גש ל הנ ענ ך  לל מל צון הנ ה רש עולל ה של עה שה . בש יהה יהדל בש ירו  אי שש , הי יהה לל עה ך  לל מל ת הנ ענ דנ שום של ומי
ה רואל ן של יוה כי ם.  יהל לי עמ ל  כםתל י הנ בי קש ני ין  בי יחנ  גי שש הנ ולש ל  כי תנ סש הי ים, לש לי תה כש ל הנ ענ ה  עולל וש גות,  רי דש ד מנ יורי וש יות  לי עמ לנ

ך לו. ך הולי ר כה חנ אנ ל, וש כםתל י הנ כי רנ י חמ חורי אמ כות מי בש יל לי חי תש ם, הוא מנ אותה

ך לל מל צון הנ רש שום של בו, ומי זש םא עה ם ל כון הי שש מנ הנ ך, אותו  לל מל ל הנ יכנ הי מי או  יהצש ב של גנ ל  ף ענ ל, אנ אי רה שש יי ך  כה
יות לי ה עמ ל, הוא עולל אי רה שש ל יי ענ ה וש ירה בי גש ל הנ דוש ענ קה ך הנ לל מל צון הנ ה רש עולל ה של עה שה ם. בש הל מה יר אותו עי אי שש ם, הי יהל לי עמ
ן יוה ם. כי יהל לי ל עמ כםתל י הנ כי רנ ין חמ יחנ בי גי שש הנ ל ולש כי תנ סש הי ים, לש לי תה כש ל הנ ה ענ עולל גות, וש רי דש ד מנ עות), יורי בה גש ל הנ ץ ענ פי קנ (מש
יהה, לי עמ לנ ל  כםתל ג מי לי דנ לש ים,  לי יה אנ ר הה עםפל לש י או  בי צש לי י  ה דודי תוב דומל כה של הו  זל כות.  בש יל לי חי תש ם, מנ ה אותה רואל של

ל. כםתל יהה לש לי עמ ומי

ת סל נל כש ית הנ אי בי דנ ונ בש לנות, (של חנ ן הנ יחנ מי גי שש שות. מנ רה דש י מי תי בה יות ובש סי ני י כש תי בה נו, בש לי תש ר כה חנ ד אנ ה עומי ה זל ני הי
יום, אותו  בש מםחנ  שש ים לי יכי רי ל צש אי רה שש ן יי כי לה ם. וש יהל לי עמ יחנ  גי שש הנ ל ולש כי תנ סש הי ים, לש כי רנ חמ ן הנ יץ מי צי לונות). מי יך חנ רי צה

ה בו. חה מש שש ני ה וש ילה גי ה ה' נה שה יום עה ה הנ ים, (תהלים קיח) זל רי אומש ה וש ים זל עי ם יודש הי של

תו. חש תוכנ קםץ בש ל תה אנ ס וש אה מש ל תי י אנ ני ר ה' בש ח, (משלי ג) מוסנ תנ י פה י יוסי בי גו'. רנ וש סו  אה מש י תי קםתנ חג ם בש אי וש
ך רל דל ם בש יגה הי נש הנ ם ולש יחנ אותה הוכי ה לש רוך הוא רוצל דוש בה קה הנ רוך הוא, של דוש בה קה י הנ ני פש ל לי אי רה שש ים יי יבי בי ה חמ מה כנ
םא ל ה, של רה שה יש ך  רל דל יגו בש הי נש הנ יד לש מי יט תה בי רש יהדו שנ יו ייש בש לה תו אי בה המ תוך אנ נו, ומי ת בש ב אל אוהי ב של מו אה ה, כש רה שה יש
ב םא אוהי ל י של ה. ומי צל רש ן יי ת בי ב אל אה יחנ וכש ב ה' יוכי הנ ר ילאל של ת אמ י אל תוב (שם) כי כה הו של םאל. זל מ שש לי ין וש יהמי ה לש טל סש יי

יט. בי רש שנ ת הנ נו אל מל ק מי לי סנ ה, ומש חה נו תוכה מל ק מי לי סנ א אותו, הוא מש שוני רוך הוא, וש דוש בה קה ת הנ אל

ת אל יגו. וש הי נש הנ יט לש בי רש יד שנ מי יהדו תה ייש בש תו  בה המ תוך אנ גו'. מי ר ה' וש מנ ם אה כל תש י אל תי בש הנ תוב (מלאכי א) אה כה
י. הוא ק בי לל ן לו חי תי םא אל ל י של די ה, כש חה נו תוכה מל י מי תי קש לנ יט, סי בי רש שנ ת הנ נו אל מל י מי תי קש לנ ך סי שום כה י, מי אתי ני ו שה שה עי
תו. חש תוכנ קםץ בש ל תה אנ ס וש אה מש ל תי י אנ ני ר ה' בש ך, מוסנ שום כה אי. ומי דנ ם ונ כל תש י אל תי בש הנ ם - אה תל ל אנ בה י, אמ שי פש חוק ננ רי

מו. צש ענ יו בש לה ים אי מו קוצי ים כש בורי ם די אותה ים, של תוך קוצי חנ מי בורי י של מו מי קםץ? כש ל תה אנ ה וש ה זל מנ

ה מה כנ םאל,  מ שש ומי ין  יהמי מי ים  רי עורש תש מי רוחות  י  די דש צי ה  מה כנ יו,  ינה די בש ק  דל צל ר  עורי תש מי של ה  עה שה בש ה,  אי רש םא  ב
ים רי עורש תש ומי ים  אי יוצש ם  כגלה ת,  בל הל לש שנ י  יטי בי רש שנ ים,  לי חה גל י  יטי בי רש שנ ש,  אי י  יטי בי רש שנ ם  הל מי ים,  אי יוצש ים  יטי בי רש שנ
ת. חנ אנ ר  סי חה ים  עי בה רש אנ ל  של ים  ני מג מש ה,  לה בה חנ י  לי עמ בנ ים,  רי חי אמ ים  ני מג מש ם  יהל תי חש תנ ם.  דה אה י  ני בש ים  קי לש ומנ ם  עולה בה
ש אי ים צורות, וש עי בש צנ ה, מש בה הום רנ ב תש קל נל ים לש סי נה כש ני שות,  ים רש לי נוטש וש ים  עולי וש ים  קי לש ים, מנ די יורש וש ים  טי שוטש מש
ה מנ נו  יש הנ וש ם.  דה י אה ני ד בש גל נל ים כש אי צה מש ני וש ים,  די יורש וש ים  טי שוטש ים ומש לי חה גל ים הנ אי ם, יוצש הל מה ת עי רל בל חנ תש ת מי קל דולל של

ם. הל לה ין של די ל הנ ת ענ פל ין תוסל די י הנ לי עמ בנ ן לש תי ם. אל כל תש ה אל רה ינסש י לש תי פש יהסנ תוב, וש כה של

ן תי םא אל ף? ל םא אםסי ה ל ה זל ם. מנ דה אה עמבור הה ה בנ מה דה אמ ת הה ל עוד אל לי קנ ף לש םא אםסי ר, (בראשית ח) ל מנ אל נל מו של כש
ן תי י, אל תי פש יהסנ ה וש ל זל ענ בםל. וש סש ם יהכול לי עולה הה של מו  ת כש פל א תוסל לה ם, אל עולה ת הה יד אל מי שש הנ ין לש י די לי עמ בנ ת לש פל תוסל

אי. דנ ת ונ פל תוסל

ת ה אל ם גובל הוא אי רוך  בה דוש  קה י הנ רי המ ע? ונ בנ ם. של יכל םאתי ט ל חנ ע ענ בנ ם של כל תש ר אל ינסי י לש די ת? כש פל ה תוסל מה לה
עממםד, י ינ י מי נה דם ר יהה אמ מה שש ונות תי ם עמ תוב (תהלים קל) אי כה הו של ד, זל חה ע אל גנ לו רל פי בםל אמ סש ם יהכול לי עולה ין הה לו, אי של

ם?! יכל םאתי ט ל חנ ע ענ בנ תה של רש מנ ה אה תה אנ וש

את רי קש ני ע, של בנ יא של הי ה, של טה מי יא? זו שש י הי ם, ומי כל דש גש נל ע כש בנ י של רי א המ לה ע? אל בנ ר של מוד לומנ לש ה תנ א מנ לה אל
ע, בנ את של רי קש ני ם, וש יכל םאתי ט ל חנ ע ענ בנ ה של ל זל ענ ה. וש טה מי ה שש עמשל ים תנ ני ע שה בנ ץ של קי ר (דברים טז) מי מנ אל נל מו של ע, כש בנ של
כםל הנ רות, של יא חי הוצי ים, לש יני עמשות די לנ ה וש טה מי עמשות שש ה, לנ דה בנ ע לש בנ א של לה ה? אל זל ה לה ין זל ה בי ע. מנ בנ ת של את בנ רי קש ני וש
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כםל, ץ ובנ רל אה כות בה לש מנ יענ הנ הודי כות, לש לש מנ לט בנ שש יר, לי אי הה ד, לש חה אל ר כש חי ם אנ ה עי רה בש חנ תש הי ע, של בנ ת של את בנ רי קש ה. ני בה
כםל הנ יא, וש ק הי חה צש ל יי רו של אי ע, בש בנ ר של אי ה. בש זל יום הנ ד הנ ע ענ בנ ר של אי יר בש עי ם הה ן שי ל כי תוב, ענ את. כה רי קש ע ני בנ ת של בנ

ד. חה ר אל בה הוא דה

ים, רי חי ים אמ ני מג י מש די ל יש ם, ענ כל תש י אל תי רש סנ יי ם. וש יכל םאתי ט ל חנ ע ענ בנ י של ני ף אמ ם אנ כל תש י אל תי רש סנ יי ר, וש מנ א אה בה י אנ בי רנ
ם. יכל לי ר עמ עורי תש הי ע לש בנ י של רי המ ם, ונ כל דש גש נל ר כש עורי תש י מי יני רי י, המ ני ף אמ . אנ רוהה אמ בי מו של כש

יהה הה וש י,  ידי חי יש ן  בי יהה לו  הה של ך  לל מל ל. לש אי רה שש יי הוא לש רוך  בה דוש  קה ל הנ ה של יונה לש על ה הה בה המ אנ ת הה ה אל אי םא רש ב
. תה לש בנ םא קי ל ך וש י אותש יתי קי לש לו הי לה ים הנ יהמי ל הנ ך: כה לל מל ר הנ מנ ך, אה לל מל י הנ ני פש ח לי רנ ד סה חה ך. יום אל לל מל י הנ ני פש א לי חוטי
י יהקומו כות, אולנ לש מנ ן הנ מי ך  יא אותש אוצי ץ וש רל אה ן הה מי ך  אותש ש  רי גה ם אמ ך; אי ה לש עלשל ה אל ה מה אי רש ך  ילה אי אן וש כה מי
א צי ה ני תה אנ י וש ני א אמ לה ה? אל עלשל ה אל ם. מה עולה ן הה ך מי ירו אותש עמבי ינ ים, וש טי סש ה, או לי דל שה י הנ בי אי ה, או זש דל שה י הנ בי יך דג לל עה

ץ. רל אה ן הה מי

רוך דוש בה קה ר הנ מנ ך אה ד]. כה א ינחנ צי ני לות וש גה ך בנ לי ה ני תה אנ י וש ני ף אמ ץ [אנ רל אה ן הה א מי צי ה ני תה אנ י וש ני י, אמ ני ף אמ ך אנ כה
י לי עמ ם בנ יהל לי י עמ אתי בי י הי רי ם. המ יכל ני זש ם אה תל נש כנ רש םא הי ל וש ם  כל תש י אל יתי קי לש י הי רי ם? המ כל ה לה עלשל ה אל ל, מה אי רה שש הוא: יי
ד י פוחי ני ם, אמ כל דש בנ לש ץ  רל אה ן הה ם מי כל תש יא אל ם אוצי ם. אי תל עש מנ םא שש ל וש ם,  כל תש אל קות  לש הנ לש ה,  לה בה י חנ לי עמ ים, בנ ני גי מה
א לה ם? אל כל ה לה עלשל ה אל ל מה בה ם. אמ עולה ן הה ם מי כל תש ירו אל עמבי ינ ם וש יכל לי יהקומו עמ ים של בי אי ה זש מה כנ ים, מי בי ה דג מה כנ ם מי יכל לי עמ

לות. גה ך לנ לי ני ץ וש רל אה ן הה א מי צי ם ני תל אנ י וש ני אמ

ל ע ענ בנ ם. של כל מה י עי ני ף אמ ם - אנ כל תש זםב אל על אל של רו  םאמש ם ת אי לות. וש גה ת בנ כל לל ם, לה כל תש י אל תי רש סנ יי תוב וש כה של הו  זל
ה חה לש ם שג יכל עי שש פי תוב (ישעיה נ) ובש כה של הו  ם. זל יכל םאתי ט ל חנ ה? ענ מה לה ם. וש כל מה עי ש  רי גה תש תי ע של בנ של ם - זו  יכל םאתי ט חנ
ץ) רל אה הה (מי ש  גםרנ (נש ם  עולה ץ) בה רל אה דור (בה םא נה ם ל תל אנ י וש ני אמ ם של תל מש רנ ם גש תל הוא: אנ רוך  בה דוש  קה ר הנ מנ ם. אה כל מש אי
םא ך ל לל מל י לש רי המ ב. של רנ חל ם נל כל לה של י וש לי ל של יכה הי ב, הנ רנ חל כםל נל י הנ רי ם. המ כל מה ה עי לה יכה הי ה מי אה ה יהצש ירה בי גש י הנ רי ם), המ עולה הה מי

את. צי מש ה ני ינה ך אי לל מל ת הנ חנ מש שי ה. וש ירה בי גש ם הנ ס עי נה כש הוא ני של א כש לה ל אל יכה אוי הי רה

ין אי ו של שה כש ענ ד.  חה אל כש ים  חי מי ם שש כגלה ל,  יכה הי בנ ה  מה עי ה  נה בש א  צה מש ני וש ה,  ירה בי גש ל הנ יכנ הי לש ס  נה כש ני ה של עה שה בש א  לה אל
ב ל גנ ף ענ ו, אנ שה כש ענ ם. וש כל מה י עי ני ף אמ ה? אנ עלשל ה אל י מה ני א אמ לה כםל. אל הנ ב מי רי ל חה יכה הי י הנ רי ה, המ ירה בי גש ם הנ ן עי בי ים הנ אי צה מש ני
לות, גה ן הנ ל מי אי רה שש או יי ר ייצש של אמ כנ ם. של ב אותה םא עוזי ל ם וש הל מה א עי צה מש רוך הוא ני דוש בה קה לות, הנ גה ם בנ ל הי אי רה שש יי של

ר. אי בה תש י ני רי המ אי, ונ דנ יך ונ להל ב ה' אל שה יך, וש להל ב ה' אל שה תוב (דברים ל) וש כה ם, של מה רוך הוא יהשוב עי דוש בה קה הנ

ה י, זל י יוסי בי רנ יהיא לש י חי בי ר רנ מנ ה. אה דל שה ה בנ רה עה ה מש אותה שו בש גש פש ך, ני רל דל ים בנ כי יו הולש י הה י יוסי בי רנ יהיא וש י חי בי רנ
יהה ה) הה לל אי ה (הה בורה י גש רי בש ית? די רי בש י הנ רי בש ה די ה זל ית. מנ רי בש ד הנ בנ לש גו', מי ית וש רי בש י הנ רי בש ה די לל תוב (שם כח) אי כה של

ר. אי בה תש י ני רי המ ה, ונ ל מםשל מו של צש י ענ פי לו מי לה הנ ה, וש בורה גש י הנ פי לו מי לה , הנ שוהה רש י פי רי ר לו, המ מנ יות! אה הש יך לי רי צה

יו, ית הה רי י בש רי בש ה - די בורה גש י הנ פי יו מי ים הה רי בה דש הנ ב של ל גנ ף ענ אנ ית. של רי בש י הנ רי בש יו די ה הה לל אי ה וש לל ה, אי אי םא רש ב
ק. דל צל נו  יש הנ ין, וש די קום הנ מש ין מי די ין. הנ די ן הנ א מי בה ע של רה הה וש יק,  די צנ א מי בה טוב של ים בו. הנ לויי ע תש רה וה י טוב  רי המ של
ך שום כה ד. ומי חה אל ית כש רי בש ר הנ של קל ן, וש ית הי רי י בש רי בש לו די ים אי לי ן מי כי לה ית. וש רי ים בש אי רה קש ני ית, וש רי ם בש ק הי דל צל יק וש די צנ וש
י רי בש אי, די דנ ית ונ רי בש ך  שום כה ד, ומי חה אל ית כש רי י בש רי ה. המ לה יש לנ מור בנ יום, שה כור בנ ד. זה חה אל ים כש שורי מור קש שה כור וש זה

ה. זל קום הנ מה יא בנ ית הי רי בש קום הנ ל מה כה ם. ובש ית הי רי בש הנ

תוב (שמות כה ית, של רי את בש רי קש מור, ני שה כור וש יא זה הי ת, של בה שנ ך  שום כה ה, ומי זל ך  אי כה דנ יהיא, ונ י חי בי ר רנ מנ אה
ה זל קום הנ מה הנ ד, וש חה ר אל בה כםל דה הנ ם. וש ית עולה רי ם בש דםרםתה ת לש בה שנ ת הנ עמשות אל ת לנ בה שנ ת הנ ל אל אי רה שש י יי ני רו בש מש שה לח) וש

קום. ל מה כה ית בש רי א בש רה קש ני

ם. עולה לום הה ת, שש יי בנ לום הנ ץ, שש רל אה לום הה הוא שש סוד, של ץ, הוא יש רל אה לום בה י שה תי תנ נה תוב וש ה, כה אי םא רש ב
ם. ית הי רי בש י הנ רי בש ך די שום כה ית, ומי רי בש אי הנ דנ י ונ רי ק. המ דל ה צל ע? זל בנ ה של ה זל ע. מנ בנ י של ני ף אמ ם אנ כל תש י אל תי רש סנ יי וש

ף ר אנ מנ אל נל מו של ף - כש אנ םאת, וש ם ז ף גנ אנ גו'. וש ם וש יהל בי יש ץ אם רל אל ם בש יותה הש םאת בי ם ז ף גנ אנ תוב וש י, כה י יוסי בי ר רנ מנ אה
ם - יהל בי יש ץ אם רל אל ם בש יותה הש ים. בי מי עולה ם לש ת אותה בל םא עוזל ל םאת, של את ז רי קש ני ל של אי רה שש ת יי סל נל בות כש רנ ם - לש י. גנ ני אה
םא ם ל אי ם - של תה י אי יתי רי ר בש פי הה ם. לש מה ר עי בי חנ תש םא אל ל י של די ים - כש תי לש ענ םא גש ל ים וש תי סש אנ םא מש ד. ל חה אל כםל כש ם הנ יותה הש בי

ם. תה י אי יתי רי ר בש פי הה ך, לש שום כה ת. ומי קל לל חנ תש י מי יתי רי י בש רי ם, המ ה אותה דל פש אל

םא ם, ל לתה כנ ים לש תי לש ענ םא גש ל ים וש תי סש אנ םא מש ר, ל זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה ש, של דה ר חה בה י דה תי עש מנ י שה ני יהיא, אמ י חי בי ר רנ מנ אה
הו ישל א מי שוני י של ים - מי תי לש ענ םא גש ל ים וש תי סש אנ םא מש א ל לה יות! אל הש לי יך  רי יהה צה ם הה לתה כנ ים לש תי גש רנ םא המ ל ים וש יתי כי הי
שום ם? מי ענ טנ ה הנ ים. מה תי לש ענ םא גש ל ים וש תי סש אנ םא מש אן, ל ל כה בה יו. אמ נה פה ל לש גםענ יל בש עי גש דו, ומנ גש נל אוס כש ר, הוא מה חי אנ
י"ו, וה ר  סי תוב, חה ם כה לתה כנ ם. לש לתה כנ תוב לש כה של הו  י. זל ים עמבורי יבי בי ם חמ כגלה ה  לה לה גש ם, ובי יהל יני י בי שי פש ננ יבות  בי חמ של

ה. לה צש י אל תי בה המ י, אנ שי פש ת ננ בנ המ יא אנ הי שום של ים, מי תי לש ענ םא גש ל ים וש תי סש אנ םא מש ה ל לה לה גש בי

ם שה ס לש ננ כש יהה ני םא הה ם, ל ה שה תה יש םא הה יא ל ם הי ים, אי קי סש ל בורש שוק של ה בש רה ה גה תה יש הה ה, וש שה ב אי אוהי ם של דה אה לש
ים אי צה מש ים ני מות טובי ל עולה יחות של רי ל הה כה ים, של לי ל רוכש מו שוק של יו כש ינה עי ה בש ם, דומל יא שה הי ן של יוה ים. כי מי עולה לש

שהם.



1448

םא ל וש ים  תי סש אנ מש םא  ל ים,  קי סש בורש ל  הוא שוק של ם, של יהל בי ץ אויש רל אל בש ם  יותה הש בי םאת  ז ם  גנ ף  אנ וש אן,  כה ף  אנ
י לנ ה עה דומל ם, וש ה שה שורה י, של שי פש ת ננ הובנ יא אמ הי ה, של ב אותה י אוהי ני אמ ם, של תה לה יל כנ בי שש ם. בי לתה כנ ה? לש מה לה ים, וש תי לש ענ גש
אן כה אנו לש םא בה לו ל י, אי י יוסי בי ר רנ מנ ם. אה תוכה בש ה של לה כנ ה הנ שום אותה ם מי עולה ל הה ים של טובי יחות הנ רי ל הה מו כה כש

י. י לי ה - דנ ת זל מםענ אל שש א לי לה אל

יך בי ת אה ד אל בי ר (שמות כ) כנ מנ אל נל מו של ב, כש ד אה בי כנ ן יש יו. בי נה דם ד אמ בל על ב וש ד אה בי כנ ן יש ר, (מלאכי א) בי מנ אה ח וש תנ פה
טור י הוא פה רי ר המ םאמנ ם ת ת, אי מי ר של חנ ייב בו. אנ חנ תש הי יו של יה חנ ה בש כםל. זל ה ובנ תל שש מי ל ובש כה אמ מנ , בש שוהה רש ך, ופי מל ת אי אל וש
ך ן הולי בי ם אותו הנ אי יך. של בי ת אה ד אל בי תוב כנ כה ר, של יותי בודו  כש ייב בי חנ תש ת, הי מי ב של ל גנ ף ענ אנ ך. של םא כה נו - ל מל מי

לון. ה לו קה עושל אי של דנ יו, ונ בי ת אה ה אל זל בנ הוא מש אי של דנ ת, ונ של קל ך עי רל דל בש

ד אותו בי כנ יו, מש בי ת אה ד אל בי כנ ה מש זל אי של דנ ונ יו,  עמשה ת מנ ן אל קי תנ ה, ומש רה שה יש ך  רל דל בש ך  ן הולי בי הנ ם אותו  אי וש
ס רוך הוא חה דוש בה קה הנ רוך הוא. וש דוש בה קה ל הנ צל ם אי עולה אותו הה ד אותו בש בי כנ ם, מש דה י אה ני ל בש צל ם אי עולה אותו הה בש

ב. ד אה בי כנ ן יש אי בי דנ בודו. ונ א כש סי כי יב אותו בש יו ומושי לה עה

עון מש י שי בי ל רנ בודו של ה כש בל רנ תש ו מי שה כש ם, ענ עולה אותו הה ה ובש זל ם הנ עולה יו בה בי ת אה ד אל בי כנ מש ר של זה עה לש י אל בי מו רנ כש
ים. דושי ים קש עי זה גש לי ים וש דושי ים קש ני בה ה לש כה זה יו. של יה חנ ר בש של ר אמ ם יותי עולה אותו הה ה, ובש זל ם הנ עולה מות - בה י עולה ני שש בי
ע רנ ם זל י הי ירום כי ם ינכי יהל ל רםאי א, כה רה קש ם ני יהל לי ים. עמ דושי ים קש עי זה גש ים, לי דושי ים קש ני בה ים לש זוכי ים של יקי די צנ י הנ רי שש אנ

ן. מי אה ן וש מי ם אה עולה לך ה' לש מש ן. יי מי אה ן וש מי ם אה עולה רוך ה' לש ן. בה מי ך ה'. אה רנ בי

במדבר

ת ים אל להי א אל רה בש יי ח, (בראשית א) ונ תנ א פה בה י אנ בי גו'. רנ ד וש ל מועי אםהל י בש יננ ר סי בנ דש מי ה בש ל מםשל ר ה' אל בי דנ יש ונ
ה שה ם, עה דה אה ת הה רוך-הוא אל דוש-בה קה א הנ רה בה ה של עה שה ה, בש אי םא רש ר. ב אי בה תש ני ה  זל סוק הנ פה גו'. הנ וש מו  לש צנ ם בש דה אה הה
יו הה ד סופו, וש ענ ם וש עולה סוף הה יר מי אי יהה אורו מי הה כםל, וש הנ לול מי יהה כה הה ים, וש תוני חש תנ ים וש יוני לש ל על מות של דש אותו בי

כםל. נו הנ מל ים מי די פוחמ

ים להי ם אל לל צל מו בש לש צנ ם בש דה אה ת הה ים אל להי א אל רה בש יי ה. ונ זל סוק הנ פה ל בנ כי תנ סש הי , ייש לש שוהה רש י פי רי המ ב של ל גנ ף ענ אנ וש
ר כה לולות זה כש גות של רה י דש תי אי שש דנ א ונ לה א אםתו? אל רה ים בה להי ם אל לל צל ה בש ה זל מו, מנ לש צנ ר בש מנ אה ן של יוה א אםתו, כי רה בה

ה. בה קי נש ת לי חנ אנ ר וש כה זה ת לש חנ ה, אנ בה קי ונש

ל כה יהה מי לול הה כה ם. וש א אםתה רה ה בה בה קי ר ונש כה תוב זה כה , של יחנ סוק מוכי פה סוף הנ אי, וש דנ ונ יו בש ים הה צופי רש י פנ ני ן שש כי לה וש
ם לי יות שה הש ים, לי די דה י צש ני שש ה מי לולה ם כש יא גנ י הי רי דו, המ צי ה בש חוזה ה אמ בה קי נש הנ ב של ל גנ ף ענ אנ ים). וש די דה י צש ני שש ים (מי די דה צש הנ

כםל. בנ

נו, מל ה מי קה לש תנ סש ה הי מה כש חה הנ ים, וש צופי רש פנ עמטו הנ מנ תש ח, הי רנ סה ן של יוה ה. כי טה מנ ה ולש לה עש מנ ה לש מה כש חה ל בנ כי תנ סש יהה מי הה וש
ה זל וה ה  זל בו  ינשש תש םא הי ל וש ים,  תוני חש תנ וש ים  יוני לש על ים מי ני יד בה הולי ך  ר כה חנ י גופו. אנ רי בש די א בש לה ל אל כי תנ סש יהה מי םא הה ל וש

. שוהה רש ך פי כה ת, וש א שי רה קש ני ם, של עולה ל) הה תנ שש ם (ני לנ שש נו ני מל ן, ומי יד בי הולי ד של ם ענ עולה בה

ד מנ עה ם וש הה רה בש א אנ בה ד של יומו, ענ קי א בש צה מש םא ני ל ם וש לי יהה שה םא הה ל ם וש לנ שש םא הג תון ל חש תנ ם הנ עולה ה, הה ל זל ם כה עי וש
ל. נופי י של ת מי ינו אל ימי ז בי אוחי י של מי ין כש יהמי ז בו בש חנ אה ם, וש עולה א בו בה צה מש ם ני הה רה בש אנ ד של ם ענ לנ שש םא הג ל ל בה ם. אמ עולה הה
י ני שש ל בי לה כש ני גוף, וש ע הנ צנ מש אל ז בש חנ עמקםב, אה א ינ בה ן של יוה ר. כי יים יותי קנ תש הי םאל וש מ שש ם בי עולה י הה ידי ז בי חנ אה ק וש חה צש א יי בה

ט. מוטי תש יהה מי םא הה ל ם וש עולה ד הה מנ ים, עה די דה צש

ם) לנ שש ני ל (וש תנ שש ני ש, וש פל ים נל עי בש שי ים וש טי בה ר שש שה ים עה ני יד שש הולי ד של יו ענ שה רה שה ם) בש לנ שש ל (ני תנ שש םא ני ה ל ל זל ם כה עי וש
מות עולה דו הה מש ז עה אה ן, וש כה שש מי ם הנ הוקנ י וש יננ ר סי הנ ה בש ל תורה אי רה שש לו יי בש קי ד של ם ענ לי תנ שש םא הי ה ל ל זל ם כה עי ם. וש עולה הה

ים. תוני חש תנ ים וש יוני לש מו על שש בנ תש הי מו, וש לש שש ני וש

ם אות הי בה ה צש מה ה, כנ תורה ל הנ יהלות של חמ קםד הנ פש רוך-הוא לי דוש-בה קה ה הנ צה מו, רה ן הוקש כה שש מי הנ ה וש תורה הנ ן של יוה כי
ד ב ענ ינשי תש םא מי קומו, ל מש ב בי ינשי תש הי לש יך  רי צה ר של בה ל דה ה, כה אי םא רש ן. ב כה שש מי ל הנ ם של אות הי בה ה צש מה ה, כנ תורה ל הנ של
ם כגלה ן, וש כה שש מי ילות הנ חי ה וש תורה ילות הנ קםד חי פש רוך-הוא לי דוש-בה קה ה הנ צה אן - רה ף כה יו. אנ לה ה עה נל מנ תש ה, ומי פל ר בנ כה זש ני של
ים כי הולש ה, וש זל ה מי ים זל די רה פש םא ני ן ל כה שש מי הנ ה וש תורה י הנ רי המ ה, של לה עש מנ מו לש כםל כש ה, הנ זל ה מי ים זל די רה פש םא ני ל ד וש חה אל יו כש הה

ד. חה אל כש

ן כי לה בון. וש שש ם חל הל ין לה אי ים של רי חי ם אמ אותה ט לש רה ם, פש יהל לי ע אמ דנ וה הי בון לש שש חל ים בש ם עולי יהל ילותי ה חי שום זל ומי
ד חה א אל לה י? אל יננ ר סי בנ דש מי ה בש מה ד, לה ל מועי אםהל ם בש ד. אי ל מועי אםהל י בש יננ ר סי בנ דש מי ה בש ל מםשל ר ה' אל בי דנ יש ונ תוב,  כה
ז מל יו, רל ש זי א חםדל רה קש ה ני זל ד, וש חה כםל אל הנ ית, וש ני שי ה הנ נה שה י בנ ני שי ש הנ חםדל ד לנ חה אל ה - בש זל ה וה זל ן. וש כה שש מי ד לנ חה אל ה וש תורה לנ
ם, יי רנ צש ץ מי רל אל ם מי אתה צי מות. לש לי שש ים בי אי צה מש מות ני עולה ל הה ז כה י אה רי המ ה, של נה בה לש יר לנ אי מי ה של נה שה וש ש  חםדל אותו  לש

אשון. רי ש הה חםדל יהה בנ ה הה ם, זל יי רנ צש ץ מי רל אל או מי יהצש של כש יענ של הודי לש
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ים, רי בה גש ה הנ לל - אי ך  רי בה יש נו  רה כה גו'. ה' זש ית וש ת בי אל ך  רי בה יש ך  רי בה יש נו  רה כה ח, (תהלים קטו) ה' זש תנ ק פה חה צש י יי בי רנ
ן. מנ ל זש כה ם בש יהל לי יף עמ ם ומוסי ך אותה רי בה רוך-הוא מש דוש-בה קה הנ ר, וש בה דש מי בון בנ שש חל ים בנ יו עולי הה של

ן יי ננ כות. מי רה בש יו בי לה הודות עה כו ולש רש בה יך לש רי מונו - צה ל מה יו, או של נה ל בה רו, של בי ח חמ בנ ר של אומי י של ה, מי אי םא רש ב
ם כל בותי י אמ להי תוב? ה' אל ה כה ך מנ ר כה חנ רםב. אנ ם לה יי מנ שה י הנ בי כוכש יום כש ם הנ כל נש הי תוב (דברים א) וש כה ה, של מםשל נו? מי לה
- ך  ר כה חנ ת. אנ חנ י אנ רי ם, המ כל בותי י אמ להי ת - ה' אל חנ יו: אנ כות הה רה י בש תי גו'. שש ים וש מי עה ף פש לל ם אל כל ם כה יכל לי ף עמ יםסי

כות. רה ל בש כות ענ רה ם, בש יהל לי הודות עמ ם. לש כל ר לה בל ר די של אמ ם כנ כל תש ך אל רי יבה וי

ם הוא אי ה. וש לה עש מנ לש ה מי לה חי תש ס בנ פה תש כות - הוא ני רה יו בש לה ה עה םא מודל ל וש רו  בי ח חמ בנ ת של ה אל ם הוא מונל אי וש
ה כםל רוצל ה. ובנ עה ן רה יי ענ םא בש ל ה, וש ן טובה יי ענ ה בש ך אותה רי בה יך לש רי ה צה כה רה בש הנ ה. וש לה עש מנ לש ך מי רי בה תש ך אותו - הוא מי רי בה מש
ן יי ענ בש ך אותו  רי בה יש רוך-הוא של דוש-בה קה ה הנ רו, רוצל בי ת חמ אל ך  רי בה מש י של ה מי ב. ומנ לי ת הנ בנ המ רוך-הוא אנ דוש-בה קה הנ
ב טוב לי וש ה  ן טובה יי ענ יך  רי צה ה של מה כנ וש ה  מה ת כנ חנ ל אנ רוך-הוא ענ דוש-בה קה ת הנ אל ך  רי בה מש י של ב טוב - מי לי ה, בש טובה

גו'. ך וש בש בה ל לש כה יך בש להל ת ה' אל תה אי בש הנ אה ה, (שם ו) וש ל זל לנ גש ב. בי לי ת הנ בנ המ אנ וש

נו? מש יך ני ל אי אי רה שש ר, יי םאמנ ם ת אי ה. וש נל מש ני ר של בה ל דה ה ענ ה שורה לה עש מנ לש ה של כה רה בש ין הנ , אי שוהה רש י פי רי ה, המ אי םא רש ב
ה לה חי תש בון. ובנ שש חל ה לנ לה עה ר וש כםפל ל אותו הנ ף כה סנ אל נל ד של יהה ענ םא הה בון ל שש חל הנ , וש שוהה רש י פי רי המ ם, ונ הל ח מי קנ ר לה א כםפל לה אל
ל אי רה שש יי א של צה מש ל. ני אי רה שש ת יי ים אל כי רש בה ים ומש רי ך חוזש ר כה חנ ר, אנ ים אותו כםפל ך מוני ר כה חנ ל, אנ אי רה שש ת יי ים אל כי רש בה מש

ה. פה גי ם מנ הל ה בה םא עולה ל סוף, וש ה ובנ לה חי תש ים בנ כי רש בה תש מי

ד צנ ה, הנ כה רה בש ת הנ קל לל תנ סש מי ן של יוה כי ן.  יה נש מי ה בש םא שורה ה ל כה רה בש שום של א מי לה ן? אל יה נש מי ה בש ה עולה פה גי מנ ה הנ מה לה
ם. הל ק אותו מי לי סנ יון, לש דש ר ופי ים כםפל חי ן לוקש יה נש מי ה בש ל זל לנ גש ק. בי זי נה הי יהכול לש יו, וש לה ה עה ר שורל חי אנ הה

ת ים אל כי רש בה ם מש הי ן - של רם המ ית אנ ת בי ך אל רי בה ן. יש יה נש מי םא עולות בנ ל ים, של שי נה לו הנ ל - אי אי רה שש ית יי ת בי ך אל רי בה יש
ה כה רה בש כות בנ רש בה תש מי ם), של הל לה ים (של שי נה ם הנ גנ ך  ן - כה רם המ ית אנ ת בי ב. אל לי ת הנ בנ המ אנ ב טוב ובש לי ה ובש ן טובה יי ענ ם בש עה הה

ם). הל לה (של

ם ים עי ני טנ קש רוך הוא. הנ דוש בה קה הנ ים מי אי רי ם יש י הי ים, כי כי רש בה תש ם מי כגלה ם, וש יי וי לש ם הנ ה הי לל י ה' - אי אי רש ך יי רי בה יש
ן. יה נש מי ים בנ םא עולי ל ב של ל גנ ף ענ ים - אנ דםלי גש הנ

ים לי שש הנ ולש יהה,  הה ך  רי בה תש הי לש ה  זל ן  יה נש מי ה, של זל ן  יה נש מי כש בו  כו  רש בה תש הי ל של אי רה שש יי בש ן  יה נש מי א  צה מש ני םא  ל ה,  אי רש םא  ב
כות רש יו בי הוא זי י, של ני שי ש הנ חםדל ד לנ חה אל תוב בש כה נו, של מש אות ני כות יוצש רה בש הנ קום של מה יהה, ובש ים הה מי עולה מות הה לי שש
תוב ה כה ל זל ענ וש נו,  מל א מי כםל יוצי ל הנ יו של זי הנ י"ו, של זי ש  א חםדל רה קש ני ה  ל זל ענ וש ם.  עולה יו לה זי א  יוצי נו  מל מי ם, של עולה הה

גו'. ה וש כה רה בש ת הנ ה ה' אל וה ם צי י שה תוב (שם קלג) כי כה ד, וש חה ר אל בה כםל דה הנ יון, וש צי ך ה' מי כש רל בה (תהלים קלד) יש

ר לו, אוי מנ ים? אה כי רש בה תש ם מי קום הי ה מה יזל אי ל, מי אי רה שש ר לו, יי מנ עון. אה מש י שי בי י רנ ני פש צוי לי יהה מה ה הה הודה י יש בי רנ
ל אי רה שש או יי צש מש ני ה של עה שה ה, בש אי םא רש יון. ב לש על ך הה לל מל בוד הנ כש ם בי דה י אה ני ים בש לי כש תנ סש םא מי ל ים וש יחי גי שש םא מנ ל ם של עולה לה
כםל ל הנ זון של מה הנ דוש, של יון קה לש ד על חה ץ אל עי ים בש צויי מו) מש יו (עי מות הה עולה הה רוך-הוא, וש דוש-בה קה י הנ ני פש ים לי יקי די צנ

יו. שה רה לו שה תש שש ני ע וש טנ נש נוסות בו, ובו ני כות כש רה בש ל הנ כה קום של מה ך מי רי בה תש יהה מי בו, הה

בות כש ענ תש םא מי ל אות בו וש כות יוצש רה ן בש ל אותה כה קום של מה יו) מי שה רה לו שה תש שש ני ים (וש כי רש בה תש יו מי ה הה טה מנ ל לש אי רה שש יי וש
ה כה רה בש ת הנ ה ה' אל וה ם צי י שה יון כי י צי רי רש ל הנ ד ענ יםרי מון של רש ל חל טנ תוב כש כה יון, וש צי ך ה' מי כש רל בה תוב יש כה הו של את. זל צי לה
מו יר, כש אי יענ - הי . הופי יענ ים הופי להי י אל ל יםפי לנ כש יון מי צי תוב (תהלים נ) מי כה ם, של עולה הו אור הה זל ם. וש עולה ד הה ים ענ יי חנ

מות. עולה ל הה כה יר לש אי יר, מי אי מי של ה אור) וכש זל ן. (וש ארה ר פה הנ יענ מי ר (דברים לג) הופי מנ אל נל של

הוא כםל  הנ ה,  בה המ אנ בש הוא  כםל  הנ יבות),  בי חמ בנ הוא  כםל  (הנ רות  בי חמ בנ הוא  כםל  הנ ר,  עורי תש מי ה  זל אור  של וכש
ך ילי חי לום בש י שה הי תוב (תהלים קכב) יש כה הו של ה. זל טה מנ לש של ה וש לה עש מנ לש לום של כםל, שה לום הנ ז הוא שש אה מות, וש לי שש בי

ך. יי נותה מש רש אנ ה בש וה לש שנ

ח, (ישעיה תנ ר פה זה עה לש י אל בי גו' (במדבר א). רנ ל וש אי רה שש י יי ני נו בש ם ינחמ בםתה ית אמ בי אםתםת לש נו בש ינחמ לו  גש ל די יש ענ אי
ל כה י בש רי המ רוך-הוא, של דוש-בה קה י הנ ני פש ה לי תורה ה הנ יבה בי ה חמ מה גו'. כנ יהה וש בל ל אםהמ ה כה ילו בה גי ים וש לנ רושה ת יש חו אל מש סו) שי
רוך- דוש-בה קה הנ יו, וש רה בה דש ים לי יבי שי קש ם מנ יו, כגלה ילותה ל חי כה רוך-הוא וש דוש-בה קה ים, הנ עי מה שש ה ני י תורה רי בש די קום של מה
יו אה שונש א של לה םא עוד, אל ל גו'. וש י וש מי ת שש יר אל כי זש ר אנ של קום אמ מה ל הנ כה תוב (שמות כ) בש כה הו של מו. זל דור עי א לה הוא בה

. שוהה רש י פי רי המ יו, ונ נה פה ים לש לי נופש

ת דל ה עומל וה צש מי ה הנ ת - אותה חנ ה אנ וה צש ה מי שה עה ם וש דה א אה ה. בה לה עש מנ יונות לש לש ן על ה הי תורה וות הנ צש ה, מי אי םא רש ב
ר הוא עורי שום של י. מי ני י אמ לוני פש י, ומי ה אותי שה י עה לוני ת: פש רל אומל יו וש נה פה ת לש רל טל ענ תש רוך-הוא, ומי דוש-בה קה י הנ ני פש לי
ה, טה מנ ה ולש לה עש מנ לום לש ה שה שה עה ה, וש לה עש מנ ה לש ר אותה ם עורי ך גנ ה, כה טה מנ ה לש ר אותה הוא עורי מו של ה. כש לה עש מנ ה לש אותה
לום ה. שה לה עש מנ י - לש לום לי ה שה עמשל י. ינ ה לי עמשל לום ינ י שה לום לי ה שה עמשל י ינ זי עג מה ק בש זי ר (ישעיה כז) או ינחמ מנ אל נל מו של כש

ה. תורה וות הנ צש ה מי עושל ם של דה ל אותו אה קו של לש י חל רי שש ה. אנ טה מנ י - לש ה לי עמשל ינ

ה, דושה קש ץ הנ רל אה ים בה די ל עומש אי רה שש יי ן של מנ זש א בי לה את אל צי מש םא ני ה ל וה דש חל שום של גו', מי ים וש לנ רושה ת יש אל חו  מש שי
םא ל ל אי רה שש יי ן של מנ זש ה. בי טה מנ לש של ה וש לה עש מנ לש ה של חה מש שי כםל, הנ ת הנ חנ מש י שי ז זוהי אה וש ה,  לה עש בנ ה בש שה ת אי רל בל חנ תש ם מי שה של
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גו', ה וש ילו בה גי ים וש לנ רושה ת יש חו אל מש תוב שי כה ה, של חה מש אות שי רש הנ מםחנ ולש שש ם לי דה אה סור לה ה, אה דושה קש ץ הנ רל אה ים בה אי צה מש ני
א. קה וש ה דנ ילו בה גי וש

תוב ים כה לנ רושה ת יש אל חו  מש ר, שי מנ אה וש ה בו  כה ל. הי בל בה בש יהא של רונש ית טש בי בש חנ  מי יהה שה הה של יש  ה אי אה א רה בה י אנ בי רנ
ת אל חו  מש ר שי מנ אה מו, של עש טנ ר לש זה עה לש י אל בי . רנ מםחנ שש ם לי דה אה יך  רי ה צה חה מש שי ם בש יי לנ רושה יש ן של מנ זש א), בי בה י אנ בי ר רנ מנ (אה

ה. חה מש שי ת ה' בש דו אל בש תוב (תהלים ק) עי כה נו של יש ים, הנ לנ רושה יש

ילו גי וש ה  אה רש יי ת ה' בש אל דו  בש ר, (שם ב) עי ד אומי חה תוב אל כה וש ה.  חה מש שי ת ה' בש אל דו  בש עי ר,  ד אומי חה תוב אל כה
ים רויי ל שש אי רה שש יי ן של מנ זש אן בי ה - כה דושה קש ץ הנ רל אה ים בה רויי ל שש אי רה שש יי ן של מנ זש אן בי א, כה לה ה? אל זל ה לה ין זל ה בי ה. מנ דה עה רש בי

ים. מי ענ ין הה לות בי גה יא בנ הי ן של מנ זש ל בי אי רה שש ת יי סל נל ה - זו כש אה רש יי ת ה' בש דו אל בש ת. (ד"א) עי רל חל ץ אנ רל אל בש

ר מנ אה ן של יוה ל. כי אי רה שש יי ת  סל נל יא כש הי זו  וש או,  צי ה תי חה מש שי י בש תוב (ישעיה נה) כי י כה רי המ ונ ה,  הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ר, פה עה ת לל בל שוכל לות וש גה יא בנ הי ן של מנ ל זש כה ה, של ך הוא זל אי כה דנ ר לו, ונ מנ ה. אה חה מש את שי רי קש ני לות הוא, וש גה הנ או, מי צי תי
ר פה עה י מי עמרי ננ תש ר, (שם נב) הי םאמנ י ר וש פה עה הל ה מי ימה יקי , וי יהה לל םא אי רוך-הוא יהב דוש-בה קה הנ ד של ה, ענ חה מש את שי רי קש םא ני ל
ז אה כםל, וש ת הנ ונ דש את, חל רי קש ה ני וה דש ז חל אה ה) וש רה פה עמ ה מי ימה יקי ד, (וי חה אל רו כש בש חנ תש יי גו', וש י וש י אורי גו', (שם ס) קומי י וש קומי
ר (שם נה) מנ אל נל של מו  ך, כש לל מל ת הנ לולנ ת הי ונ דש חל ה לש ירה בי גש מול הנ או  ייצש יהלות  ה חמ מה ז כנ אי. אה דנ ונ או  צי ה תי חה מש שי בש

גו'. ם וש כל פש סי אנ ם ה' ומש יכל ני פש ך לי י הםלי תוב (שם נב) כי כה גו', וש חו וש צש פש עות יי בה גש הנ ים וש רי הה הל

ר שה ים עה ני ים, שש טי בה ר שש שה ים עה ני ם שש הי ל, של אי רה שש ת יי סל נל ל כש נות של חמ ע מנ בנ רש אנ לו  אםתםת - אי בש לו  גש ל די ענ יש  אי
ם שה גו'. של י יהה וש טי בש ים שי טי בה לו שש ם עה שה תוב (תהלים קכב) של ה, כה לה עש מנ לש מו של כםל כש ה. הנ יב לה בי יב סה בי ים סה חומי תש

ה. טה מנ לש ים של חומי ר תש שה ים עה ני ים, שש טי בה ר שש שה ים עה ני לו שש ים - אי טי בה לו שש עה

י, יה"ה עוני מש שי י, הנ ני ראובי ן (במדבר כו) הה כי לה אי. וש דנ ל ונ אי רה שש יי דות לש יה"ה עי שום של , מי שוהה רש י פי רי י יהה - המ טי בש שי
תוב, כה של שוהה  רש מו. ופי חותה ם בש חותי דוש, בו  קה יון הנ לש על ץ הה עי י הה רי המ הוא, של ך  אי כה דנ ונ ל  בה ד. אמ חה אל ד וש חה ל אל כה בש
יו ים הה ני פה הנ ם, וש כגלה ת בש לל לל כש ם ני דה מות אה גו'. דש ין וש יהמי ל הנ ייה אל רש י אנ ני ם ופש דה י אה ני ם פש יהל ני מות פש (יחזקאל א) ודש

ם. דה אה ים בו בה לולי ם כש כגלה ם, וש יהל יותי מג דש ים בי די רה פש ני ם, וש עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ לש

ם יי ננ שש ם.  יהל לי עמ מי ה  ינה כי שש הנ ם,  יהל חורי אמ לנ ל  אי פה רש ם,  יהל ני פש לי ל  יאי אורי םאל,  מ שש מי ל  יאי רי בש גנ ין,  יהמי מי ל  אי יכה מי
ם. יהל יני יה"ה בי אן, וש כה ם מי יי ננ אן, ושש כה ם מי יי ננ ה - שש טה מנ לש ץ של רל אה ה בה מו זל ע. כש צנ מש אל יא בה הי אן, וש כה ם מי יי ננ אן, ושש כה מי

ם יי ננ ם שש אותה ך  ר כה חנ אנ גו'. וש ם וש יי וי לש ה הנ ני חמ ד מנ ל מועי ע אםהל סנ נה תוב? וש ה כה ים, מנ לי גה י דש ני ים שש חי לוקש ן של יוה כי
ע סנ נה ה. וש לה עש מנ לש מו של ה כש טה מנ ך לש ף כה ר. אנ שה ים עה ני ים שש אי צה מש ני ם, וש עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ ן לש נות הי חמ ע מנ בנ רש ים אנ רי חי אמ
ה זל וש רום,  דה לנ ה  זל ל.  אי יכה מי ה  ני חמ מנ מול  ן  אובי רש ה  ני חמ ומנ ל.  יאי אורי ה  ני חמ מנ ה מול  הודה יש ה  ני חמ מנ ל  גל דל ה  אשונה רי בה
ה ני חמ ן מול מנ ה דה ני חמ ה. מנ יהמה ם  יי רנ פש ה אל ני חמ פון. מנ צה ן לנ ה דה ני חמ ית. ומנ חי רה זש ית מי רומי דש חנ  בי זש מי ם הנ גנ ך  ח. כה רה זש מי לנ
ד ה, ענ זל ה בה חוז זל כםל אה ית. הנ בי עמרה ית מנ פוני חנ צש בי זש מי ם הנ ך גנ ל. כה אי פה ה רש ני חמ ב מול מנ עמרה מנ ם לנ יי רנ פש ה אל ני חמ ל. מנ יאי רי בש גנ
לול כםל כה כםל, הנ ל הנ דוש של קה כםל, הנ ל הנ יון של לש על כםל, הה ל הנ ית של אשי רי הוא הה דוש, של קה ם הנ שי ז בנ חה אל נל ה וש כםל עולל הנ של

בו.

ח. ה' רה זש מי ית הנ אשי רי לוי בש תה א וש רום יוצי דה רום, וש דה יא לנ ט ומוצי שוטי ך ומש אור, הולי ית הה אשי ח הוא רי רה זש י' מי
יא אותו. ח, ומוצי רה זש מי ית הנ אשי רי ס י' בש נה כש ני ם. וש עולה רום בה א דה נו יוצי מל רום, מי דה

ה זל ע, וש צנ מש אל ים בו. ו' בה לויי פון תש צה רום וש ח, יה"ה - דה רה זש ם, י' מי יהל יני בי אותו של פון, וש צה רום וש ים דה לויי ה' תש ומי
ים ני יו לו בה הש רום, יי דה פון לש ין צה תו בי טה ן מי נותי י של ינו, מי ני ה שה ל זל ענ רום. וש דה פון לש ין צה ה הוא בי ל זל לנ גש ר. בי כה ן זה הוא בי
ל סוד של ם, בש יהל יני ר בי כה ן זה רום, ובי דה פון וש לוי צה ה תה ה, בה יונה לש רום. ה' על דה פון לש ין צה ר הוא בי כה ן זה י בי רי המ ים. של רי כה זש

ב. עמרה ה - מנ רונה חמ אנ יו"ה. ה' הה

לוי תה חוז וש א אה בה ד אנ צנ נו, מי דש מנ ה לה ל זל ענ לוי בו. וש תה ש וש מל של ית הנ אשי הוא רי ח, של רה זש מי חוז בנ רום אה דה ה הנ ל זל ענ וש
ה. זל ה בה כםל זל חוז הנ ה אה מו זל ה. כש בורה לויהה גש א תש מה אי ד הה צנ יון, מי לש על ד הה סל חל הנ

ית אשי הוא רי ח, של רה זש מי רום כםחו בנ דה הנ ית. של חי רה זש ית מי רומי ן דש רל קל א לו לש ים, ובה בי סובש ן מש ם כי חנ גנ בי זש מי יות הנ וי זה
ח, רה זש מי ל הנ פו של קש ל תה רום נוטי דה ן של יוה ית - כי פוני ית צש חי רה זש ית. מי אשי רי א בה לה ה אל ן שורל ש אי מל של ק הנ חםזל ש, וש מל של הנ

ין. יהמי ל בנ לה כש םאל ני מ י שש רי המ רום, של דה ל בנ לה כש פון ני צה הנ פון, וש צה יר לנ אי הוא מי

ב. עמרה מנ לנ ענ  פון נוסי צה ה הנ ל זל ענ פון. וש צה הנ מי ענ  ה, נוסי רונה חמ ה' אנ הוא בש ב, של עמרה מנ י הנ רי המ ית - של בי עמרה ית מנ פוני צש
ך הולי קו  זש חה וש ח,  רה זש מי בנ לוי  תה רום  דה של מו  רום כש דה ר בנ בי חנ תש הי לש ק)  בי חנ תש הי (לש ת  כל יא הולל - הי ית  רומי ית דש בי עמרה מנ
ה הוא זל ין הנ יהמי י. הנ ני קי בש חנ ינו תש ימי תוב וי כה הו של רום. זל דה ז בנ חי אה הי ק) לש בי חנ תש הי ך (לש ב הולי עמרה מנ ם הנ ך גנ ית. כה אשי רי בה
י. ני קי בש חנ ינו תש ימי י וי םאשי ר ת לש חנ םאלו תנ מ תוב שש כה הו של רום. זל דה פון ומי צה ים - מי די דה י צש ני שש ק מי ה יוני ל זל לנ גש רום, בי דה הנ

רום. הו דה ינו - זל ימי פון, וי הו צה םאלו - זל מ שש

ה ל זל ענ אי, וש דנ ונ ה בש זל ן הנ בי ת הנ זל אוחל רום, וש דה פון לש ין צה תו בי טה ן מי רוך-הוא נותי דוש-בה קה הנ נו, של דש מנ ה לה סוד זל וש
י הוא רי המ ים. של רי כה ים זש ני ים לו בה ני נותש א, של בה י אנ ד אותי מי ה לי זל רום. וש דה פון לש ין צה ם בי תה טה ת מי תי ם לה דה י אה ני בש ייש לי
רום, דה פון לש ין צה הוא בי רוך הוא של דוש בה קה י הנ בי גנ כםל, לש מות הנ לי שש ה, בי יונה לש על ה הה מה לי שש ה הנ מונה אל י הה פי לנ ן כש וי כנ תש הי
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ים. רי כה ים זש ני יו לו בה הש אי יי דנ רום - ונ דה פון לש ין צה יא בי הי יא) של הי ים (של ירי אי מש ל של אי רה שש ת יי סל נל י כש בי גנ ולש

. שוהה רש ה, ופי לה עש מנ ר לש עורי ך מש ה, כה טה מנ ה לש עמשל ה מנ אל רש מנ מו של ה. וכש לה עש מנ לש מו של ה כש עמשל אות מנ רש הנ יך לש רי כםל צה ובנ
א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה י בה קי לש י חל רי שש ר, אנ מנ אה ק וש חנ צה ה וש כה ר, ובה זה עה לש י אל בי רנ ק לש שנ נה ס וש חה נש י פי בי ע רנ מנ שה

ז) חנ אל ל (נל כי תנ סש ם הי דה אה ן של יוה י, כי עי שש יי י וש גו'. ה' אורי א וש ירה י אי מי י מי עי שש יי י וש ר, (תהלים כז) ה' אורי מנ אה ח וש תנ פה
ר (ישעיה ס) מנ אל נל מו של ים, כש תוני חש תנ ים וש יוני לש על ד מי םא פוחי יו, ל לה יר עה אי רוך הוא מי דוש בה קה הנ ה, וש לה עש מנ לש אור של בה
אותו ד בש חנ פש םא יי ם, ל דה אה ז בה רוך הוא אוחי דוש בה קה הנ ן של יוה י, כי ינ עוז חנ ה. ה' מה אל ך יירה יי לנ בודו עה ח ה' וכש רנ זש ך יי יי לנ עה וש
ם עולה ה ובה זל ם הנ עולה ד בה חנ פש םא אל ך, ל ובש יך  בי אה י בש תי זש חנ אה ן של יוה ה, כי זל מו  י כש ני ם אמ גנ ים.  יני די י הנ לי עמ ל בנ כה ם מי עולה

ר. חי אנ הה

ך? תל דש ל יולנ גי תה ה וש ה זל ך, מנ מל אי וש יך  בי ח אה מנ שש תוב יי כה ן של יוה גו'. כי וש יך  בי ח אה מנ שש תוב, (משלי כג) יי כה יך  לל עה וש
ך - תל דש ל יולנ גי תה ל. וש אי רה שש ת יי סל נל ך - זו כש מל אי רוך הוא. וש דוש בה קה ה הנ יך - זל בי ח אה מנ שש א יי לה יק. אל פי סש ך מנ מל אי י בש רי המ של
י בי יל אמ גי יל יה תוב (שם) גי כה דו, של בנ סוק הוא לש א פה לה יך? אל בי עון אה מש י שי בי ל רנ תו של חה מש יפםה שי ה. אי טה מנ לש ך של תש דש יולנ
יק - די י צנ בי יל אמ גי יל יה ר, גי חי ר אנ בה ה. דה טה מנ לש יך של בי ה אה ח בו - זל מנ שש ם יי כה ד חה יולי רוך הוא. וש דוש בה קה ה הנ יק - זל די צנ

ה. לה עש מנ רוך הוא לש דוש בה קה ה הנ א"ו - זל ת וה פל תוסל תוב בש ח בו, כה מנ שש ם יי כה ד חה יולי ה. וש טה מנ לש יך של בי ה אה זל

ל כי תנ סש הי לש ת. ייש  מל ל אל י ה' אי ה אותי יתה די י פה יד רוחי קי פש אנ ך  יהדש תוב (תהלים לא) בש ר, כה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
דוש קה ך הנ לל מל י הנ כי רש דנ ך בש הולי יש של אי י הה רי שש אי אנ דנ א, ונ לה ך? אל לל מל י הנ ידי ר בי בה יד דה קי פש מנ י של ם מי יתל אי ה. רש זל סוק הנ פה בנ
ה לה עש מנ ק לש לי תנ סש ים מי יי חנ ץ הנ עי וש ם,  עולה ט בה ת שולי ול מה ץ הנ ה, עי לה יש לנ ס הנ נה כש ני ן של יוה ה, כי אי םא רש יו. ב נה פה א לש םא חוטי ל וש
שום ם? מי ענ טנ ה הנ ת. מה ול ם מה ענ ים טנ ם טועממי עולה י הה ני ל בש דו, כה בנ ם לש עולה ט בה ת שולי ול מה ץ הנ עי ן של יוה כי וש ה.  לה עש מנ לש

ם. ץ גורי אותו עי של

ף אנ ר. של חי אנ דון לש קה ן פי נותי ם של דה ל אה דון של קה פי דון, כש קה פי שו בש פש ת ננ יהדו אל יד בש קי פש הנ ים ולש די קש הנ יך לש רי ם צה דה אה הה וש
ם אי ר לו, וש סנ מש דון ני קה פי הנ יל וש ז בו, הואי חי אה הי אי לש דנ םא כש דון - ל קה פי אותו  ר מי יו יותי לה ייב אי חנ תש הוא הי ב של ל גנ ענ

ה. מונה אל י הה ני בש םא מי ל ש וש ע קםדל רנ זל ין הוא מי אי יו, של רה חמ דםק אנ בש אי ני דנ ב בו - ונ רי סה יש

ם כגלה וש ם.  עולה י הה ני מות בש שש ל ני כה חנ  לוקי ם, וש שה פש ננ דון  קש פי ים לו  ני נותש וש ים  ימי די קש ם מנ דה י אה ני ץ, בש עי אותו  ך  כה
בו לו, יש חנ תש ם הי כגלה ב של ל גנ ף ענ לו, אנ שות אי פה ל נש כה שום של ת הוא. ומי ול מה ץ הנ ה עי זל שום של ת, מי ול ם מה ענ ים טנ טועממי
דונות קש פי הנ ל  כה יר  זי חמ מנ דון,  קה פי בש לו  רו  סש מש ני ם  כגלה של ן  יוה כי א  לה אל ם.  דה אה לה דון  קה פי הנ יב  שי הה לש הוא  אי  דנ כש םא  ל וש

ם. יהל לי עש בנ לש

ם. עולה ר בה עורי תש ים מי יי חנ ץ הנ עי ה של עה שה א בש לה ם אל דה אה דונו לה קש יר פי זי חמ הנ ה לש זל ת הנ ול מה ץ הנ עי אי לש דנ םא כש ה, ל אי םא רש ב
ים, יי ם חנ עולה י הה ני ל בש ם, כה עולה ר בה עורי תש ה מי זל ן של יוה ז, כי אה ר. וש בםקל ה הנ עולל ה של עה שה ים? בש יי ץ חנ ר אותו עי עורי תש י מי תנ ומה
שום ים? מי יי ם חנ ם הי ענ טנ ה הנ ך לו. מה הולי לו, וש צש דו אל קש פש הג דונות של קש פי ל הנ ת כה ול מה ץ הנ יר אותו עי זי חמ יר ומנ אי שש ומנ

ם. רנ ים גה יי חנ ץ הנ אותו עי של

ץ אי אותו עי דנ א ונ לה ט? אל ת שולי ול מה ץ הנ עי עוד של ה בש לה יש לנ ים בנ רי עורש תש ם מי ים הי בי ם רנ דה י אה ני י בש רי ר, המ םאמנ ם ת אי וש
םא ל ים. וש להי ת אל ש אל יל דםרי כי שש ייש מנ אות המ רש תוב (תהלים יד) לי כה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ה. מה ת זל ה אל ים עושל יי חנ הנ
ה, הודה י יש בי ר רנ מנ ה. אה תורה ל בנ די תנ שש י מי יתי יי ה, הה לה יש לנ י בנ שי פש ננ י בש תי טש לנ א שה לי מה לש ר: אי םאמנ י ם של דה אה ה לש חון פל תש ילה פי הש יי

. תה רש מנ אה ה של ה מנ ר לו: יהפל מנ ם? אה ענ טנ ה הנ ה, מה זל ינו כה אי רה ם של עולה מות הה אג ל בש בה ך הוא! אמ כה אי, וש דנ ונ ל בש אי רה שש יי ה בש זל

ה לה עש מנ ייש לש מו של ה, כש אי םא רש ם ה'. ב ענ םא זה עםם ל זש ה אל ל ומה בםה אי םא קנ קםב ל ה אל ר, (במדבר כג) מה מנ אה ח וש תנ פה
ך לל מל ת הנ שנ דג קש ין בי יהמי ים לש חוזי ל אמ אי רה שש ים. יי מי ענ הה ל וש אי רה שש ה יי טה מנ םאל - לש מ ייש שש ין וש יהמי ה ייש  לה עש מנ ה. לש טה מנ ייש לש
םאל. מ שש גות הנ רש ל דנ כה ה מי טה מנ ם לש כגלה ה. וש אה מש טג הנ ד רוחנ  צנ םאל, לש מ שש לות לי זה ים ומנ בי י כוכה די ים עובש מי ענ דוש. הה קה הנ
הוא ב, של נה זה הנ ענ  ן נוסי ול גה אותו הנ , בש ענ נוסי םאש  ר הה מו של םאש. וכש ר הה לויות מי תש ד של ענ זו  בה חוזות זו  גות אמ רה דש ל הנ כה וש
ה אה מש טג ד הנ צנ אותו  לות, בש זה ים ומנ בי י כוכה די ים עובש מי ענ ה הה שום זל חוז בו. ומי אה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ תון. מה חש תנ

ים. גי הה נש ך מג ם כה הל לה של

םא יהכול ל ב, של נה זה הוא הנ ה, של זל תון הנ חש תנ ה בנ יהה רואל הוא הה תונות, וש חש תנ גות הנ רה דש ל הנ כה בש ש  מי תנ שש ם הי עה לש בי
יון לש על םאש הה ר אותו הה שום) של םאש מי ר הוא הה ל, (של בםה אי םא קנ קםב ל ה אל ר מה מנ ך אה שום כה םאש. מי ר א בה לה ג אל הי ננ תש הי לש

ים. יהמי ם הנ אותה ין בש די א בש צה מש ינו ני אי

ל ד של סל חל הנ וש טוב  הנ וש כםל,  הנ מו  ם כש ת שי חנ לוקנ זו  ה הנ דושה קש כות הנ לש מנ נו, הנ רש אנ ה בי זל ל הנ אי הה ב של ל גנ ף ענ אנ וש
ם ת שי חנ זו לוקנ ה הנ דושה קש כות הנ לש מנ ם, הנ עולה ל הה ד של סל חל הוא טוב וש יון, וש לש ר על חי קום אנ מה נו בש רש אנ ה, (בי זל ם הנ עולה הה

ין. א בו די צה מש ני ל יום, של כה ם בש הוא זועי א של לה ל, אל את אי רי קש ה ני שום זל ה) ומי לה עש מנ לש מו של כש

ג וי דנ זש מי ה הוא של ל זל אי י הה רי המ י. של ם דנ עולה ר לה מנ הוא אה ם, וש עולה ת הה אנ נה המ בו  של נו  רש אנ י בי דנ ל שנ ה, אי אי םא רש וב
ר עורי תש מי מו של ך, כש שום כה ל. מי בםה אי םא קנ קםב ל ה אל ה מה ל זל ענ י. וש דנ ל שנ ל של י, אי דנ ל שנ א אי רה קש ני ך  שום כה מו, ומי עי

תון. חש תנ ר הנ עורי תש ך מי םאש - כה ר הה

יא לות, הי גה ל בנ אי רה שש יי ה) של מו זל ת (כש עי גו'. כה ך וש לי ש יי חה נה ה כנ ר, (ירמיה מו) קולה מנ אה ח וש תנ ר, פה זה עה לש י אל בי ה רנ כה בה
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ם ל אותה כה ת  אל ה  כל ומנ ט  ב, שולי נה זה הנ ה  עולל ר,  פה עה לל םאשו  ף ר ין) כופי די (בש הוא  של כש ש,  חה נה ש.  חה נה כנ ת  כל אי הולל דנ ונ
ה לל עמ ב ינ נה זה הנ ה של שה י עה ט. מי ב שולי נה זה הנ ר, וש פה עה פוף לל כה םאש  ר ה הה גון זל לות - כש גה ת בנ עי כה ך  ף כה יו. אנ נה פה ים לש אי צה מש ני של
ה יו? זל עה סה מנ יעו לש סי י מנ ב ומי נה זה ת הנ יג אל הי נש י מנ ה, מי ל זל ם כה עי ה. וש טה מנ ף לש כופי תש מי םאש של ר ה? הה ינכל לט וש שש ה, יי לה עש מנ לש

ך. לי ש יי חה נה ה כנ ה, קולה ל זל לנ גש יו. בי עה סה ת מנ יג אל הי נש ר, הוא מנ פה עה פוף לל הוא כה ב של ל גנ ף ענ םאש. אנ ר הה

מו ר, כש פה עה פוף לל םאש כה ר הה ים, וש כי ים ומנ טי שולש ה, וש לה עש מנ ים לש ב, עולי נה זה ים בנ חוזי ם אמ הי ים של מי ענ ר הה אה ו, שש שה כש ענ וש
( יענ סי ר (ומנ שומי ב וש נה זה ת הנ יג אל הי נש ה מנ זל הנ םאש  ר ה, הה ל זל ם כה עי גו'. וש יף קום וש םא תוסי ה ל לה פש ר (עמוס ה) נה מנ אל נל של
ם הי לות, של זה ים ומנ בי י כוכה די ים עובש מי ה ענ לל ים. אי מי רה כש ת הנ ה אל רה י נםטי ני מג ר (שיר השירים א) שה מנ אל נל מו של אותו, כש
י תי חש ונ רש הי וש ה  י זל תי לש אנ שה א של לה ם, אל עולה ר בה בה י דה תי לש אנ םא שה א ל לי מה לש ר, אי מנ אה יו וש ק יהדה שנ נה ה, וש הודה י יש בי א רנ ב. בה נה זה הנ
ל, אי רה שש ל יי ם של קה לש י חל רי שש ג. אנ הה נש יך מג ם אי טונה לש שי לות וש זה ים ומנ בי י כוכה די ים עובש מי י ענ תי עש ו יהדנ שה כש ענ י, של י לי אותו - דנ

גו'. ר לו יהה וש חנ עמקםב בה י ינ תוב (תהלים קלה) כי ם כה יהל לי עמ של

ין ה בי לה עש מנ ין לש ה, בי גגלה או סש רש קש ני לו  לה בות הנ אה ת הה לשל ר לו, שש מנ תו? אה גגלה סש ה לי ה זל ר, מנ זה עה לש י אל בי ר לו רנ מנ אה
תו גגלה ה וסש לה עש מנ רוך הוא לש דוש בה קה ל הנ תו של גגלה ה סש לל אי ד. וש חה כםל אל הנ ים, וש לי אי רש שש יי ם וש יי וי ים לש ני ה כםהמ מו זל ה, כש טה מנ לש

ים. מי ענ ל הה כה ה מי גגלה י סש ם לי יתל יי הש תוב (שמות יט) וי כה הו של זל ה, וש טה מנ לש

נו יש ה. הנ ם יהמה אםתה בש צי ם לש יי רנ פש ה אל ני חמ ל מנ גל ע] דל סנ נה תוב? [וש ה כה ך מנ ר כה חנ גו'. אנ ם וש יי וי לש ה הנ ני חמ ד מנ ל מועי ע אםהל סנ נה וש
אמםר ל לי אי רה שש ך יי רי בה ך יש אמור בש הוא לי יום הנ ם בנ כי רמ בה יש תוב (בראשית מח) ונ . כה שוהה רש ב, ופי עמרה מנ רויהה בנ ה שש ינה כי שש

נו? יעי מי שש ה מנ א. מנ בה ל סה אי רה שש ל, יי אי רה שש ך יי רי בה ך יש גו'. בש ם וש יי רנ פש ת אל ם אל יהשל גו', ונ וש

דוש קה ל הנ אי רה שש א יי לה ל? אל אי רה שש ך יי רי בה ה יש ה זל ל. מנ אי רה שש ך יי בםרנ יש ך  תוב, או בש םא כה ל ל אי רה שש ך יי רי בה תש יי ך  א בש לה אל
מו ה עי אה רה נו של דש מנ ה. לה בי ה ורש רי י פש דנ ל שנ י אי ני תוב (שם לה) אמ כה ב, וש עמרה מנ ה בנ תה אנ ך, של א בש לה ם אל עולה ת הה ך אל רי בה םא יש ל

ם. עולה ת הה ך אל רי בה ך יש אמםר. בש ל לי אי רה שש ך יי רי בה ך יש ר בש מנ ז אה אה ה, וש ינה כי שש

ל? כי ה שי ה זל יו. מנ ת יהדה ל אל כי תוב, שי א כה לה גו'? אל ן וש קל זם דו מי בש ל כה אי רה שש י יי יני עי תוב (שם) וש י כה רי המ ה? ונ אה יך רה אי וש
ך רי בה ך יש ר בש מנ ז אה אה םאשו, וש ל ר ה ענ ינה כי יחנ שש יחנ רי רי הי ם, וש יי רנ פש י אל פי לנ ה כש יטה סי ה הי ינה כי שש הנ קוף, וש יהה זה ין הה יהמי א הנ לה אל

ב. עמרה מנ הוא בנ ה של אה רה ל, וש אי רה שש יי

ד. חה ווג אל זי יות בש הש לי גוף וש ר בש בי חנ תש הי רום, ולש דה פון לש ין צה ילה בי הש יי י של די נו, כש רש אנ י בי רי המ ב, ונ עמרה מנ ה בנ ינה כי אי שש דנ ונ
ת חנ תנ םאלו  מ (שיר השירים ב) שש תוב  כה של הו  זל ה.  ק אותה בי חנ מש רום  דה הנ וש םאש,  ר ת הה חנ תנ ה  ל אותה בי קנ מש פון  צה וש
ז אה גוף, וש ר בש בי חנ תש הי רום, ולש דה פון לש ין צה למםה, בי שש לי תו של טה אי, (שם ג) מי דנ נו ונ רש אנ י בי רי המ י. ונ ני קי בש חנ ינו תש ימי י וי םאשי ר לש
ן הוא בל של ח לו  טה בש ל יום, מג כה ים בש מי עה פש לש  ד שה וי דה ה לש לה הי ר תש אומי ל הה נו, כה דש מנ ם. לה עולה הה ך  רי בה תש הי ד לש חה ל אל לה כש

רום. דה פון לש ין צה ל יום בי כה א בש צי מה תי של זו, וש ה הנ לה הי תש ת הנ ג אל וי זנ י לש די נו, כש רש אנ י בי רי המ א. ונ בה ם הנ עולה הה

ר אומי חות של בה שש ן תי אותה ח) בש בנ ר של די סנ ר, מש אי בה תש ני מו של ם (כש יי מנ כות שה לש יו עםל מנ לה ל עה בי קנ ר - מש בםקל ם בנ דה א אה בה
דוש, קה ם הנ שי ל הנ ים של דושי ים קש רי תה ה כש רה ל עמשה חות של בה שש ר תי של ל על דור של ם סי הי לויהה, של לש הנ ל הנ כה ד, וש וי דה ה לש לה הי תש
שו דש קה ל בש לו אי לש לויהה הנ לש ן: (תהלים קנ) הנ הי חות, של בה שש ר תי של על יים בש ך סי ר כה חנ לויהה. אנ לש ם הנ ה הי רה ה עמשה שום זל ומי
יים סנ ומש לויהה,  לש הנ בש ח  בנ של יל  חי תש מנ א  לה אל ם?  הי ה  שה מי חמ י  רי המ ונ לויהה,  לש הנ ה  רה עמשה ה  לל אי י  מי גו'.  וש לוהו  לש הנ גו',  וש

לויהה. לש הנ בש

ה. דושה קש כות הנ לש יו עםל מנ לה ל עה בי קנ ה מש זל כםל, ובה ייש בו הנ ה, של יר מםשל ז יהשי אה ח בש בנ של דור הנ ל סי לוי של עי ר הה חנ אנ לש
ין די הנ לויהה וש ה תש בורה גש הנ ה, של חה נש ת מי לנ פי תש ך בי ר כה חנ ש בו. אנ די קנ תש הי ה, לש לה פי תש סוף הנ ד בש סל חל ה בש ה אותה רל שש ך מנ ר כה חנ אנ
י אוי. ומי רה גוף כה ה בנ ווג זל זי ר בש בי חנ תש הי רום, לש דה פון לש ין צה ה בי תונה נש זו של ה הנ טה מי יום) הנ רום (הנ דה ל הנ כה א בש צה מש ה. ני שורל

א. בה ם הנ עולה ן הה אי הוא בל דנ ך, ונ ל יום כה כה ה בש ר אותה בי חנ ר ומש די סנ מש של

ל גל תוב דל כה ד, של חה ד אל צנ ן מי אובי רום רש רום. דה דה פון לש ין צה הוא בי ה, וש ם יהמה יי רנ פש ה אל ני חמ ל מנ ל של גל דל ך  שום כה מי
ב, עמרה א מנ צה מש ה. ני זל ה לה ין זל ם בי יי רנ פש ה. אל נה פם ן צה ה דה ני חמ ל מנ גל תוב דל כה ר, של חי ד אנ צנ ן מי פון דה ה. צה נה ימה ן תי אובי ה רש ני חמ מנ

ה. לה עש מנ מו לש כםל כש רום, הנ דה פון לש ין צה ם, בי יי רנ פש הוא אל של

סודות בש נורות)  מש ים  רי דש סנ (מש נורות  מש הנ ד  צנ מי ינו,  חי אנ ם:  הל לה ח  לנ שה ך  כה וש ינו.  חי אנ רום  דה הנ י  בי יושש לש סוד 
יום ל  כה בש ה  דושה קש הנ כות  לש מנ עםל  ם  יכל לי עמ לו  בש קנ יון,  לש על ר  של קל ל  של ס  טםפל בנ חוד  יי ד  ינחי לש ם  יתל צי רש של ים,  שורי קש
רו שש קנ תש יי ד של ם ענ עולה י הה די דש צי בו  סובש רום, וש דה ל הנ של דוש  ל) קה יכה הי ם (בש לי עש הל ר) בש של קל (בש עמלו  ה תנ זל ה, ובה לה חה תש הנ בנ

יו. הש ם תי שה קום, וש עו) מה בש קש קו) (תי זש חנ תש רום (הי דה ד, ובנ חה ר אל של קל בש

ב ל גנ ף ענ י, אנ ני ר לו, בש מנ ן? אה יי ננ חוד מי יי ווג הנ זי ן לש ימה ר לו, סי מנ יו. אה בי עון אה מש י שי בי ת רנ ל אל אנ ר שה זה עה לש י אל בי רנ
יב בי סש מו  ה, כש זל ך  כה ך, וש יהדש קםט בש ה נש ן זל ימה ר - סי בה אן דה כה ר וש בה אן דה כה רו  זש פנ תש הי ד, וש צנ ד וש ל צנ כה ים לש רי בה דש נו  רש אנ בי של
ית. רומי ית דש בי עמרה ית, מנ בי עמרה ית מנ פוני ית, צש פוני ית צש חי רה זש ית, מי חי רה זש ית מי רומי ן דש רל קל א לו לש נו, ובה דש מנ לה . של חנ בי זש מי הנ
ה תה אנ ה, וש יו עםל זל לה ן עה נותי וש ה  לה חי תש ה בנ דושה קש כות הנ לש ם עםל מנ דה יו אה לה ל עה בי קנ מש ד של םא יהכול ענ י ל רי המ ונ ר לו,  מנ אה

ה?! לה חי תש רום בנ דה םא לנ יהב תה של רש מנ אה

עםל הו  זל ן, וש רל קל תה סוד הנ עש י יהדנ רי המ ה, ונ לה חה תש הנ י בנ תי רש מנ ן, אה רל קל לש א לו  י ובה רי המ ך, של י לש תי רש מנ כםל אה ר לו, הנ מנ אה
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ב אה הוא הה ח, של רה זש מי ג אותו בנ וי זנ ה לש זל ים, וש יי חנ ץ הנ ם הוא עי שה ית, של חי רה זש ית מי רומי ך דש ר כה חנ ה. אנ דושה קש כות הנ לש מנ
ר שי קנ תש הי יך לש רי צה ח, וש רה זש מי רום הוא בנ דה כםחנ הנ , של חנ בי זש מי רום לנ דה ן מי כי לה א. וש א הוא בה בה ד אנ צנ ן מי בי י הנ רי המ יון, של לש על הה

ח. רה זש מי רום בש ד, דה חה אל כש

ים לי שש מנ ה  זל של שום  ם) מי נה טש בי א  לי מנ תש ך  פונש וצש יז)  (תהלים  ר  מנ אל נל של מו  (כש פון,  צה בנ ר  שי קנ תש מי של ח  רה זש מי הנ וש
ה נו. ומנ רש אנ י בי רי המ ם, ונ עולה ים לש די רה פש םא ני ל א של מה אי א וש בה לו אנ ית, אי פוני ית צש חי רה זש ה מי ל זל ענ נות, וש יה עש ים ומנ לי חה א נש לי מנ ומש
יא הי ב של גנ ל  ף ענ ים, אנ יני די ים הנ רי עורש תש מי ה  דה צי פון, ומי א צה יוצי ה  דה צי ומי יון,  לש על ר  תל הוא סי ית, של פוני צש ר  מנ אל נל של

רום. דה ר בנ שה קש ני ל וש לה כש הוא ני ה, של מה א עי פון יוצי את - צה יא יוצי הי של נו. וכש רש אנ י בי רי המ ה. ונ חה מש שי ים וש מי חמ רנ

ית פוני ך צש שום כה ת, ומי את בנ א יוצי מה אי ד הה צנ ן, ומי א בי א יוצי בה אנ ד הה צנ י מי רי המ ית, של בי עמרה ית מנ פוני ך צש ר כה חנ אנ
ם הוא שה רום, של דה ה בנ רה שש קה יך לש רי ך צה ר כה חנ ם. אנ תה פון סש צה ת בנ רל של קש ת ני עי כה ה, של לה חה תש ל הנ ן של רל י קל זוהי ית, וש בי עמרה מנ

ית. רומי ית דש בי עמרה ך מנ ל כה ענ א, וש צה מש ה ני גוף בה הנ כםל, וש ר הנ של קל

רועות, י זש תי שש בי ה  רה שש קה לש ך  ר כה חנ ה, אנ לה חי תש ם בנ דה אה ה  ל אותה בי קנ ת לש חנ ים: אנ מי עה פש לש  שה ן זו  רל את קל צי מש ני
םא ל אוי לו, וש רה ר של של אותו קל ד בש צנ ד וש ל צנ כה ם. וש לי שה חוד הנ יי ל הנ דור של הו סי זל ד. וש חה כםל אל יות הנ הש לי גוף וש ר בנ בי חנ תש הי לש
קו לש י חל רי שש נו, אנ רש מנ אה י של פי אוי כש רה ה כה חוד זל ה יי עושל י של ש. מי ני עה םא יי ל י של די אוי לו, כש םא רה ל ר של חי ד אנ צנ ד בש יף צנ לי ינחמ
רוך הוא דוש בה קה הנ א של לה םא עוד, אל ל בונו, וש חוד רי יי בונו וש ח רי בנ ר של די סנ ענ לש י יודי רי המ א, של בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה בה

ר. אה פה תש ך אל ר בש של ל אמ אי רה שש ה יי תה י אה די בש י ענ ר לי םאמל י תוב, (ישעיה מט) ונ יו כה לה חנ בו. עה בי תנ שש מי

ר די סנ ד לש וי ה דה אה ה רה גו'. מה י וש תי חש טנ ך בה י בש להנ א אל שה י אל שי פש יך ה' ננ לל ד אי וי דה ח, (תהלים כה) לש תנ עון פה מש י שי בי רנ
ל פםל ענ ה לי דור זל ה סי מה לה ו'? וש ין בו  אי ר, של סי ה חה זל ים, וש מי לי ם שש א"ב, כגלה ם בש הי ים של חי בה שש ל הנ כה ה? וש כה ה כה ח זל בנ של

אנפניים?

לוי ת תה ול מה הנ תון של חש תנ ץ הנ עי ט) הה שולי ה, (וש לה יש לנ ס הנ נה כש ני ה של עה שה ים. בש רי בי חמ ין הנ נוז בי יון הוא גה לש א סוד על לה אל
ן נותי ם וש דה ים אה די קש ת, ומנ ול מה ם הנ ענ ים טנ ם טועממי עולה י הה ני ל בש כה יך, וש שי חש ך מנ ל כה ענ כםל. וש ה הנ סל כנ יו ומש פה נה ש עמ בו, פורי
יענ גי מנ ה של עה שה יו בש לה עה בש דון לי קה פי ר הנ דון, חוזי קה פי ם בש חנ אותה לוקי שום של דון. ומי קה פי יהדו בש יד בש קי פש שו, ומנ פש דון ננ קש פי

יון. לש על ן הה מה אל נל הוא הנ רוך הוא, של דוש בה קה ת הנ ך אל רי בה יך לש רי דונו, צה קש יו פי לה ר אי חוזי ר וש בםקל יענ הנ גי מנ של ר. כש בםקל הנ

מו צש ענ ר  הי טנ ומש ס  נה כש ני ית,  יצי צי סוי  כי בש ה  סל כנ תש מי ין,  לי פי תש בי ר  טי ענ תש מי ת,  סל נל כש הנ ית  בי לש ס  נה כש ני ם,  קה של י  רי חמ אנ
כות. לש ל עםל מנ דור של ם סי הי ד, של וי י דה חי בש ל שי דור של סי כות בנ לש יו עםל מנ לה ל עה בי קנ מש ך  ר כה חנ ה, אנ לה חי תש נות בנ בה רש קה בנ

ד. חה אל ם כש רה שש קה ד, לש עםמל ה מי לה פי ב, ותש יםשל ת מי לנ פי דור תש ך סי ר כה חנ יו אותו עםל. אנ לה ה עה רל שש ה מנ ח זל בנ דור של סי ובש

ה, לה חי תש ה בנ עמשל מנ ר הנ קנ עי לוי בש כםל תה ה - הנ פל בור הנ די ל וש לל מל לויהה בש ה תש לה פי תש ב של ל גנ ף ענ ר, אנ בה דה ה סוד הנ אי םא רש ב
םא ל ה זו. וש לה פי מו תש ה כש לה חי תש ם בנ דה אה ה הה עושל ה של עמשל א אותו מנ לה ה? אל עמשל ה מנ יזל ה. אי פל ל הנ לל מל בור ובש די ך בש ר כה חנ אנ

ה. לה פי תש מו הנ ה כש לה חי תש ה בנ עמשל ה מנ אל רש יי ד של ה, ענ לה פי ם תש דה ל אה לי פנ תש יי

ל בי קנ יש ך  ר כה חנ אנ ה, וש לה חי תש בנ מו  צש ר ענ הי טנ לש יך  רי ם - צה ם קה דה אה ה של עה שה ה) בש עמשל ה מנ אשונה רי אשון (בה ה רי עמשל מנ
ה לה פי ין?) תש לי פי הו תש ין, (מנ לי פי ם תש הי חוד, של יי ר הנ של ר קל שי קה ך יי ר כה חנ ה. אנ וה צש ת מי יסנ רי םאשו פש ל ר רםש ענ פש ה, יי יו עםל זל לה עה
ת חנ תנ םאלו  מ (שיר השירים ב) שש נו  רש אנ בי י של פי ב, כש לי ל הנ ענ םאל וש מ שש ד בי חה ר אל של קל ם בש נה קש תנ ל יהד, ולש של וש םאש  ל ר של
ה עמשל מנ הנ הו  זל וש נו.  רש אנ בי י  רי המ ונ ך.  רועל זש ל  ענ ם  חותה כנ ך  בל לי ל  ענ ם  חותה כנ י  ני ימי שי ח)  (שם  תוב  כה וש גו'.  וש י  םאשי ר לש

ה. לה חי תש בנ של

ך ר כה חנ ה. אנ פל בור הנ די נות, בש בה רש קה ה בנ לה חי תש בנ מו  צש ר ענ הי טנ ת, יש סל נל כש ית הנ בי ס לש נה כש ם ני דה אה ה של עה שה ך, בש ר כה חנ אנ
ל ס ענ פורי ה של עמשל מנ הנ מו  ך, כש לל מל ד הנ וי י דה חי בש שי ה) בש וה צש ת מי ישנ רי (פש םאשו  ל ר ענ רםש  פש ה, לי כות זל לש יו עםל מנ לה ל עה בי קנ יש
ין לי פי ד תש גל נל יא כש הי ד של עםמל ת מי לנ פי ך תש ר כה חנ אנ ל יהד, וש ין של לי פי ד תש גל נל ב כש יםשל ת מי לנ פי ך תש ר כה חנ ה. אנ וה צש ת מי ישנ רי םאשו פש ר

ה. לה פי תש לויהה הנ בור תש די ה וש עמשל מנ אי בש דנ בור. ונ מו די ה כש עמשל ה. מנ מו זל ה כש זל םאש. וש ל ר של

הוא הנ יש  אי ם הה גה פש ני וש ה,  לה פי םא תש ל זו  וש ה בו,  שורל קום של א מה םא מוצי בור ל די ה, הנ עמשל מנ ת הנ ם אל ם פוגי אי וש
יש אי ה. אוי לה מה לי ה שש לה פי י תש זוהי יו, וש לה בור עה ל די לי מנ ה ולש עמשל אות מנ רש הנ יך לש רי צה א) של לה םא עוד, אל ל ה, (וש טה מנ ה ולש לה עש מנ לש
י ני ינל ה אי לה פי בו תש רש י תנ ם כי גו'. גנ י וש נה אות פה רה בםאו לי י תה תוב (ישעיה א) כי יו כה לה בונו, עה ת רי תו, עמבודנ לה פי תש ם בי פוגי של

לוי. ר תה בה דה בור הנ די ה וש עמשל מנ י בש רי המ . של ענ שםמי

יהדו ל  ענ של א  צה מש ני חוד,  יי הנ ר  של קל ר  קושי וש בור,  די ובש ה  עמשל מנ בש ך,  כה לות  פי תש ה  עושל ם  דה אה ן של יוה כי ה,  אי רש םא  ב
ר טה פש לו ני אי ה, כש ידה ת עממי לנ פי יים תש סי י של רי חמ מו, אנ צש אות ענ רש הנ ם לש דה אה יך הה רי ז צה אה ים. וש תוני חש תנ ים וש יוני לש ים על כי רש בה תש מי
ר מנ אל נל של מו  דונו, כש קש פי לו  יר  זי חל הל ת, של ול מה ץ הנ עי אותו  לש יו  לה גש רנ ס  ני כי וש ים  יי חנ ץ הנ עי מי ד  רה פש ני י  רי המ ם, של עולה ן הה מי

ם. יהל לי ל עמ לי פנ תש הי יו וש אה טה ל חמ ה ענ י הודה רי המ ה, של טה מי ל הנ יו אל לה גש סםף רנ ילאל (בראשית מט) ונ

ך י לש תי תנ ה נה לה חה תש הנ א. בנ שה י אל שי פש יך ה' ננ לל יו, אי לה ר אי לומנ פםל וש נש לי ת, וש ול מה ץ הנ אותו עי ס לש ני כנ תש הי יך לש רי ו צה שה כש ענ
ך י לש תי רש סנ י מה שי פש י ננ רי י, המ אנ טה ל חמ י ענ יתי הודי אוי וש רה בור כה די ה וש עמשל י מנ יתי שי עה חוד וש יי ת הנ י אל תי רש שנ קה ת של עי דון. כה קה פי בש

בשונדנאי.

א"ו, וה ין בו  אי ך  שום כה ה, מי זל ת הנ ול מה קום הנ מש ר לי סנ שו מה פש ננ ם, של עולה הה ר מי טנ פש ני לו  אי מו כש צש ם ענ דה ה אה אל רש יי וש
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סוד נו  יעי מי שש הנ א לש ה בה ר (מנ בה דה סוד הנ נו, של יעי מי שש הנ א לש ה בה זל ת הוא. וש ול מה ץ הנ ה עי זל ים הוא, וש יי חנ ץ הנ א"ו עי וה של
ון עה ר הל כגפנ ם יש תוב (ישעיה כב) אי כה הו של ם, זל עולה הה ם מי דה אה ר הה טה פש ני ד של ים ענ רי פש כנ תש םא מי ל ים של אי טה ייש חמ ר) - של בה דה הנ
י מי א כש לה ה, אל לה יש לנ מו בנ דון כש קה פי םא בש ה, ל קום זל מה שו לש פש ר ננ סנ מות ומה אי לה דנ מו ונ צש ן ענ תנ ה נה זל תון. וש מג ד תש ם ענ כל ה לה זל הנ

אי. דנ ם ונ עולה הה ר מי טה פש ני של

יש אי י הה רי שש יו. אנ אה טה ל חמ ר לו ענ פי כנ יו ומש לה ם עה חי רנ רוך הוא מש דוש בה קה ז הנ אה ב, וש לי ת הנ ננ וה כנ יך בש רי ה צה קון זל תי וש
צון, רה םא בש ל חוק, וש ב רה לי בונו בש רי תות לש פנ א לש בה י של מי ב. אוי לש לי ת הנ ננ וה כנ צון ובש רה בונו בש רי עמבםד לש לנ וש תותו  פנ לש ענ  יודי של
ר (שם כה) מו. הוא אומי כון עי םא נה ם ל בה לי וש לו  בו  זש כנ ם יש שונה לש ם ובי יהל פי בש תוהו  פנ יש ר (תהלים עח) ונ מנ אל נל של מו  כש
יעו גי םא הי ל ם של רל ם טל עולה הה ק מי לי תנ סש הי יו לש לה ם עה ה גורי חוק, זל ב רה לי א בש לה יו, אל רה בה ל דש םא כה ל א, וש שה י אל שי פש יך ה' ננ לל אי

ין. עמשות די ם לנ עולה ר בה עורי תש ה מי ן זל ילה אי ן של מנ זש יו, בי יהמה

תוב (שם קא) כה שום של ב, מי צון כוזי רה יו בש לה םא אי םא יהב ל בונו, וש רי צונו בש שו ורש פש יק ננ בי דש הנ ם לש דה יך אה רי ן צה כי לה וש
דוש קה ן הנ ק מי חנ בו רה לי ה וש זל מו לה צש ין ענ קי תש הוא מנ ה של עה שה כון? בש םא יי ה ל ה זל י. מנ ינה ד עי גל נל כון לש םא יי ים ל רי קה ר שש דםבי
ה ינו רוצל כון, אי םא יי מו, ל צש ת ענ ן אל קי תנ לש יך  רי ה צה ה) זל מה י. (לה ינה ד עי גל נל כון לש םא יי ר: ל אומי א וש רוך הוא, קול יוצי בה

אוי. רה דו כה ינחמ םא מש ל דוש וש קה ם הנ ד שי ינחי א לש ם הוא בה ן אי כי ל של ן. כה קי תנ תש יי של

ת אל או  רה וש או  תוב (ישעיה סו) ובה ם כה יהל לי א, עמ בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ים בה יקי די צנ ל הנ ם של קה לש י חל רי שש אנ
םא א ל לי מה לש ר, אי מנ אה ק יהדו וש שנ נה ר וש זה עה לש י אל בי א רנ גו'. בה ך וש מל שש ים יודו לי יקי די ך צנ תוב (תהלים קמ) אנ כה גו'. וש י וש בודי כש
ים קי בה דש ני ל, של אי רה שש ק יי לל י חי רי שש אנ י וש קי לש י חל רי שש ה, אנ הודה י יש בי ר רנ מנ י. אה י לי לו - דנ ים אי רי בה מםענ דש שש ק לי ם רנ עולה י לה אתי בה

גו'. ים וש יקי די ם צנ ך כגלה מי ענ גו'. (ישעיה ס) וש ים וש קי בי דש ם הנ תל אנ תוב (דברים ד) וש כה רוך-הוא, של דוש-בה קה בנ

ן מי אה ן וש מי ם אה עולה לך ה' לש מש ן. יי מי אה ן וש מי ם אה עולה רוך ה' לש בה

םא ש ת נה שנ רה פה

םא ם ל דה י אה רי שש ח, (תהלים לב) אנ תנ א פה בה י אנ בי גו'. רנ שון וש רש י גי ני םאש בש ת ר םא אל ש אמםר נה ה לי ל מםשל ר ה' אל בי דנ יש ונ
ך כה ל בו, וש כי תנ סש הי ייש לש םאשו. וש ין סופו ר אי םאשו סופו, וש ין ר ה אי זל סוק הנ פה יהה. הנ מי רוחו רש ין בש אי ון וש שםב ה' לו עה ינחש

פירששוהו.

ת טל ה שולל יונה לש ה על בורה ה, וגש חה נש ת מי לנ פי ן תש קי ק תי חה צש יי ם, וש עולה ה בה ין שורל די ה הנ חה נש ת מי לנ פי ת תש ענ שש ה, בי אי םא רש ב
םאל מ שש ד הנ רה פש ה, ני חה נש ת מי לנ פי ה תש שורה ן של מנ זש ה). ומי לה יש לנ ל אותו (לנ בי קנ יל לש בי שש ה, בי לה יש לנ ס הנ נה כש ני א וש בה ד של ם, ענ עולה בה
ים רי עורש תש ם מי חוץ, כגלה בנ ים של חי תה פש י הנ רי ם שומש ל אותה ים כה רי עורש תש מי ר של חנ ה. אנ לה יש לנ ר הנ עורי תש ל (אותו) ומי בי קנ לש

ת. ול ם מה ענ ים טנ ם טועממי עולה י הה ני ל בש כה ים, וש טי שש פנ תש ם ומי עולה בה

יחות רי ה  לה עמ מנ ה  דושה קש הנ ה  נה שושנ וש ם,  קםדל מי כש םאל  מ שש הנ ר  עורי תש מי ש  מה מנ ה  לה יש לנ הנ צות  חמ בנ ר.  אי בה תש ני י  רי המ ונ
ה. לה בש קנ ז מש םאל אה מ שש הנ םאל, וש מ שש ה בנ לה עש מנ םאש לש ר ה הה שורל ה וש ז עולל אה ה קול, וש ימה רי ת ומש חנ בנ שנ ומש

את צי מש ני רות, וש עורש תש חות מי בה שש ז תי אה ך. וש לל מל חנ לנ בי שנ ר לש עורי תש הי ן הוא לש מנ י זש רי המ ם, של עולה א בה רוז קורי כה ז הנ אה
ז אה ה, וש קה בש חנ ר ומש עורי תש ין מי יהמי הנ ר, וש בםקל א הנ בה של ה כש ווג זל ג זי וי זנ ר לש עורי תש מי י של ל מי קו של לש י חל רי שש כםל. אנ מות הנ שש בנ תש הי
ד, חה אל כםל כש ווג הנ א זי צה מש ז ני ה, אה ק אותה בי חנ ר ומש עורי תש ין מי יהמי הנ ר וש בםקל א הנ בה של ך, כש לל מל ד. (לנ חה אל א כש צה מש כםל ני ווג הנ זי

ה). ווג זל ג זי וי זנ ר לש עורי מש י של ל מי קו של לש י חל רי שש כםל. אנ מות הנ שש בנ תש את הי צי מש ני רות וש עורש תש חות מי בה שש תי ז הנ אה וש

קום מה ת בש דל ה - עומל לה עש מנ ה לש ה עולה מה שה נש הנ וש ת  ול ם מה ענ ים טנ טועממי וש ים  ני שי יש ם  דה י אה ני בש ה של עה שה ה, בש אי םא רש ב
ה ה עולה מה שה נש הנ שום של ? מי דוענ ק. מנ תל ל פל ם ענ ים אותה בי כותש יום, וש ל הנ ה כה תה שש עה יהה של עמשל ל מנ ת ענ נל חל בש ני ת, וש דל עומל של

יו. פי א מי יוצי בור של די בור וש ל די ל כה ענ ם וש דה אה י הה עמשי ל מנ ה ענ ידה עי ה ומש לה עש מנ לש

ה בור עולל ה - אותו די תורה ה וש לה פי ל תש דוש של בור קה אוי, די רה יו הוא כה פי יש מי אי יא הה הוצי בור של אותו די של וכש
תו יסה ני כש בור ומנ די ת אותו הנ זל אוחל ה וש ה עולה מה שה נש הנ ה, וש לה יש לנ ס הנ נה כש ני ד של ד, ענ עומי קום של מה ד בש עומי ים, וש יעי קי ענ רש ובוקי

ך. לל מל י הנ ני פש לי

קום מה ה לש בור עולל די ע - אותו הנ רה שון הה לה ים, מי עי ים רה בורי די בור מי הוא די אוי, וש רה ינו כה בור אי אותו די של וכש
יך. י פי חי תש מםר פי ך שש יקל ת חי בל שםכל תוב (מיכה ז) מי כה הו של ם. זל דה אה ל הה א ענ טש אותו חי בור וש ם אותו די שה רש ני ה, וש עולל של

יהה. מי רוחו רש ין בש אי של י? כש תנ ימה ון, אי שםב ה' לו עה םא ינחש ם ל דה י אה רי שש ן אנ כי לה וש

ן) מה אל נל ה הנ א (רועל נה ימש הי יהא מש עש רנ

ד. ל מועי אםהל א בש שה ת מנ עמבםדנ ה ונ ת עמבםדה עמבםד עמבםדנ א לנ בה ל הנ ה כה נה ים שה שי מי ן חמ ד בל ענ ה וש לה עש מנ ה וה נה ים שה לשי ן שש בל מי
י רי המ ים, של רי בה ש דש די חנ לש יך  רי אן צה ה, כה לה עש מנ נו לש רש אנ בי ב של ל גנ ף ענ אנ ש. וש דה קש מי ים בנ רי שורש ם מש יי וי לש יות הנ הש ה זו לי וה צש מי

ן. גי ננ יך לש רי ל, הוא צה יאי רי בש י הוא גנ וי ל. לי אי יכה הוא מי ן, וש בה רש יב קה רי קש ן מנ כםהי הנ

י בי גנ יוט לש דש ן הל ל הוא כםהי אי יכה מי דול, של ן גה ד כםהי סל ה חל דו, זל סש ה ה' חנ ול צנ ם יש ר - (תהלים מב) יומה בה דה סוד הנ וש
יך, ינל עי ה בש לה י קנ הי ל תש יוט אנ דש ת הל כנ רש ש. ובי קםדל יות הנ ך חנ לל בונו - הוא מל ל רי צל יוט הוא אי דש הל ה של ל זל ם כה עי בונו, וש רי

דו. סש ה ה' חנ ול צנ ם יש הו יומה זל וש
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י שור ני ופש ר לו. (יחזקאל א)  דה הה כור שורו  - (דברים לג) בש ירםה  ה. שי בורה גש - זו  י  מי עי ירםה  ה שי לה יש לנ ובנ
ך לל מל י הנ ני פש בות לי רה לחנ קש שש ק לי סי ענ תש הי ה, (לש תורה ין הנ יי ה בש וה דש חל ן בש גי ננ ר ולש שורי יך לש רי צה לוחו, וש ל שש יאי רי בש גנ םאל. וש מ שש הנ מי

רות. מג שש םאש אנ ר לה לש יש לנ י בנ ני י רם יים (איכה ב) קומי קנ ה, יש תורה ק בנ סי ענ תש הי שות) לש ין לו רש אי י של ה. ומי חה מש שי בש

יא בו הוצי נור לש הוא כי רונו, של גש ה בי נה י רי יני ל מי כה שות בש קה ים ובנ נוני חמ תנ יחות וש לי ה סש מה מורות כנ שש אנ ר בש םאמנ י וש
שוהה רש פי מו של ה, כש ינה ם בי שה ב, של לי הנ יאו מי יוצי ו'. וש זו  ה, וש נל קה נורות הנ ת צי של שי ים בש די רה ם וש ה עי אה י רי פי נש כנ ש  שי קול בש

ת של שי ה בש לל עמ ינ ם, וש יי פנ נה כש ש  שי רוחנ בש פש הוא אל הוא ו', של ן יהה, של בל ה, מי ינה בי ן מי יא בי ין. יוצי בי ב מי לי ה, הנ נה שש מי י הנ לי עמ בנ
ה. סי כי עמלות לנ ש מנ ם (מלכים-א י) שי הי ה, של נל קה נורות הנ צי

י ר כי םאמל י "ב, (שמות יז) ונ ה. לי פל הנ ב וש לי ם הנ הי אשון, וש רי רום מי בוד מה א כה סי ם, (ירמיה יז) כי אות הי סש י כי ני ושש
עו קש תוב (תהלים פא) תי כה של הו  ס ה', זל "ה, כי סי כי ה הנ "ל, פל אי מה ד, סה בי ק. כה לי עממה ה' בנ ה לנ מה חה לש מי ס יהה  ל כי יהד ענ

גו'. ר וש ש שופה חםדל בנ

ם: הי בור, של י די קוני י תי יני ה מי שה מי חמ ם ה', בנ שה ה, של פל ל הנ ה אל נל קה ן הנ ה מי עולל ה, ו', קול של נל ר? קה שופה הו  מנ
הוא ר, של הה נה ים כש ני טוחמ ה. של שה מי י חמ רי ך - המ חי ים. וש יני י מי ני נות שש טוחמ ם וש יי ננ ם. שי יי ננ ם שש יי תנ פה ך. שש חי ם וש יי ננ שי ם וש יי תנ פה שש הנ

ה. בה שה חמ מנ ב בש לי ל הנ ה של ינה בי הנ א מי יוצי בור של די יא קול וש הוצי ם. לש יי חנ רי ים הה ני טוחמ מו של קול, כש

ה, לה קול של ה - הנ תורה הנ רות. וש ה שופה רה עמשה ין מי תי ין פוחמ ר, אי שופה ים. ובש לי י תי יני ה מי רה עמשה ש בנ פםרה ם מש הוא שי של
י ני פש ה לי שובה חמ לו  ה של בה שה חמ ר. מנ בה דה תוך  ר מי בה ין דה בי מי ם? הנ כה חה הו  יזל , אי שוהה רש פי ה, של לה ה של ינה בי ה, הנ לה בור של די הנ
ה. (עד כאן חה נש מי ]לנ ה [וש עםלה ה לה תורה םאת הנ תוב (ויקרא ז) ז כה הו של עולות. זל נות וש בה רש ל קה כה רוך הוא מי בה דוש  קה הנ

רעיא מהימנא)

י יני קי ר הנ בל חל תוב (שופטים ד) וש ה, כה אי םא רש גו' (במדבר ה). ב ם וש דה אה םאת הה ט ל חנ כה י ינעמשו מי ה כי שה יש או אי אי
ר (שמואל-א טו) מנ אל נל מו של יהה, כש רו הה תש ל יי יו של נה י בה ני בש י מי יני קי ר הנ בל חל גו'. וש ה וש ן מםשל ב חםתי י חםבה ני בש ן מי יי קנ ד מי רה פש ני
י. זי ני קש ת הנ אל י וש יני קי ת הנ תוב (בראשית טו) אל כה . וש שוהה רש י פי רי המ י? ונ יני א קי רה קש ה ני מה גו'. לה י וש יני קי ל הנ אול אל ר שה םאמל י ונ
ם ענ אותו  ד מי רה פש ן, ני יי קנ ד מי רה פש יר. ני עי ן הה ד מי רנ פש ני ה, וש תורה עמסםק בנ י לנ די ה, כש עוף זל ר כש בה דש מי ן בנ ה קי שה עה ר של אי בה תש ני וש

ן. יי קנ ד מי רה פש רוך-הוא, ני דוש-בה קה ק בנ בה דש ני ם וש ם קםדל יהה שה הה של

יו לה עה ך  ה, מושי תורה י הנ כי רש דנ בש ך  ם הולי דה אה של כש יו. של כה רה דש ק בי בי דנ תש הי ת ולש כל לל ה לה תורה ה בנ זוכל של יש  אי י הה רי שש אנ
ך יו, מושי כה רה דש ה בי ם סוטל דה אה של רום. וכש מה ינו רוחנ מי לי ה עה רל עה ד יי ר (ישעיה לב) ענ מנ אל נל מו של ה, כש יונה לש ה על דושה רוחנ קש
י דורי ם מש שה ה, של בה הום רנ ב תש קל ד נל צנ ר מי עורי תש ה מי אה מש טג ד הנ צנ ה, וש אה מש ד טג הוא צנ ר, של חי ד אנ צנ ת מי רל חל יו רוחנ אנ לה עה

או. צש מש אשון ני רי ן הה יי ד קנ צנ י מי רי המ ם, של עולה י הה יקי זי ים מנ אי רה קש ני ים של שי נה אמ ים לה יקי זי מנ עות של רוחות רה

א רה קש ן ני כי לה קום, וש אותו מה יו רוחנ מי לה ך עה שנ ד, ומה בנ ד עה אותו צנ ה, ולש רה ה זה עמבודה ר לנ יהה כםמל ה הה לה חה תש הנ רו בנ תש יי וש
ק בה דש ני י של ל מי כה נו?) של יעי מי שש ה מנ רוך-הוא. (מנ דוש-בה קה ר) בנ בי חנ תש הי ק (נ"א וש בנ דש ני אי) וש דנ ן (ונ יי קנ ד מי רנ פש ני ר של חנ י, אנ יני קי
תון. חש תנ ם הנ עולה יון וש לש על ם הה מות, עולה יד עולה עממי יהכול הוא מנ בש ה, כי תורה וות הנ צש ה מי עושל רוך-הוא וש דוש-בה קה בנ

ם. ם אםתה יתל עמשי תוב ונ כה , של שוהה רש י פי רי המ ונ

ל כה ם בש מו, פוגי צש ת ענ ם אל ה, פוגי טה מנ ם לש ה, פוגי לה עש מנ ם לש יהכול פוגי בש ה, כי תורה וות הנ צש ל מי ר ענ עובי י של ל מי כה וש
ה ינה פי סש עמשות חור בנ ה לנ צה רה ם וש יהל יני ד בי חה ה אל ם שוטל יהה, קה ני אר ים בה טי שה יהם של בנ ים של ני פה ם סנ אותה ל לש שה מות. מה עולה הה

וכו'.

ר בנ ם עה דה ית. אה רי רו בש בש ם עה דה אה ה כש מה הי ה) (הושע ו) וש אי םא רש גו'. (ב ם וש דה אה גו', הה י ינעמשו וש ה כי שה יש או אי ן, אי כי לה וש
א טש אותו חי ה. וש טה מנ ם לש גנ ה, פה לה עש מנ ם לש גנ ם, פה עולה ל הה כה ם לש רנ גה ה, וש יתה מי מו  צש ענ ם לש רנ ה - גה תורה ל הנ ת של חנ ה אנ וה צש מי
תוב (ישעיה כה) כה הו של ם. זל עולה הה ם מי גה עמבםר אותו פש ינ ם וש קםדל מי ם כש עולה רוך הוא הה דוש בה קה יד הנ עממי ינ ד של לוי ענ תה
תוב) ם. (כה דה אה םאת הה ט ל חנ כה מי י ינעמשו  ן כי כי לה גו'. וש ים וש ני ל פה ל כה ענ ה מי עה מש ים די להי ה ה' אל חה ח ומה צנ נל ת לה ול מה ע הנ לנ בי

אשון. רי ם הה דה ם - אה דה אה הה

ם עולה י הה עי שש רי מי נו  ילי צי ן ינ מה חמ רנ ן הה כי לה ם. וש גה ם פש ין, גורי די ק מי יוני ים וש מי חמ רנ א מי יוצי י של מי ה', של ל בנ ענ עםל מנ מש לי
ה. טה מנ ה ולש לה עש מנ ים לש מי גורש ה של ל מנ כה ד לש בנ לש ם, מי לה לה גש ים בי קי לש תנ סש ים מי יקי די ה צנ מה ם. כנ יהל מי גה פש ה ומי זל הנ

ך. לי ני ה וש י תורה רי בש ר די םאמנ ק), נ חה צש ה (יי הודה י יש בי ר רנ מנ לוד. אה א לש אושה ים מי כי יו הולש ה הה הודה י יש בי רנ ק וש חה צש י יי בי רנ
יו? רה חמ תוב אנ ה כה גו'. מנ יש בםר וש ה אי רל כש י יי יש בור או כי ח אי תנ פש י יי ר, (שמות כא) כי מנ אה ק) וש חה צש ה (יי הודה י יש בי ח רנ תנ פה
א לה ה. אל מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ יו ענ אה טה חמ ם בנ עולה הה יחנ  רי סש הנ ם לש גורי י של - מי ך  ה כה ל זל ה ענ גו'. ומה ם וש לי שנ בור יש ל הנ ענ בנ
דו ונ תש הי גו' וש י ינעמשו וש ה כי שה יש או אי תוב אי כה מו של ה, כש שובה ה ייש לו תש מה ם, לה עולה יחנ הה רי סש מנ ב של ל גנ ף ענ אנ נו, של הש מנ תה

יב? שי הי ם וש אתה טה ת חנ אל

גנם פה ה של י מנ רי המ ש. של מה ה אותו מנ יהכול הוא עושל בש ה, כי שובה ה תש שה עה שום של ם מי הל יל לה ה מועי אי זל דנ א ונ לה אל
ה שובה יב, ותש שי הי ם וש אתה טה ת חנ דו אל ונ תש הי גו', וש י ינעמשו וש ה כי שה יש או אי תוב אי כה ה, של שובה תש ה? בי מל ן, ובנ קי ה - תי לה עש מנ לש

ם. עולה ל הה כה ת לש נל קל תנ מו - מש צש ת ענ נל קל תנ ה, מש טה מנ ת לש נל קל תנ ה - מש לה עש מנ ת לש נל קל תנ כםל, מש ת הנ נל קל תנ מש

ך - ר לש צנ גו'. בנ ה וש לל אי ים הה רי בה דש אוך כםל הנ צה ך ומש ר לש צנ ר, (דברים ד) בנ מנ אה יו וש רה חמ ה) אנ הודה ק (יש חה צש י יי בי ח רנ תנ פה
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ירו עמבי י ינ ק כםחו, מי זי חנ תש ין מי די ה הנ שורל ר של חנ אנ ם. של עולה ין בה די ה הנ רל שש םא יי ל ד של כםל ענ הנ ה מי עגלה ה מש שובה תש אן של כה מי
ן קי תנ ה, מש שובה ה תש שה עה ם וש לנ שש ני ר של חנ ם. אנ לה שש ני ד של ק ענ לי תנ סש םא מי ין, ל די ה הנ שורל ן של יוה י כי רי המ קו? של לש יסנ ם וי עולה הה מי
יך להל ד ה' אל ענ תה  בש שנ תוב וש כה ים, וש יהמי ית הנ רי חמ אנ ה בש לל אי ים הה רי בה דש כםל הנ אוך  צה תוב ומש כה ע של מה שש מות. מנ עולה ל הה כה

גו'. יך וש להל חום ה' אל ל רנ י אי גו'. כי וש

םא ל וש ם,  תה רה צה את בש צי מש ני וש לות  גה יא בנ הי ל, של אי רה שש יי ת  סל נל יל כש לי כש הנ א לש לה אן? אל כה ה ייש  ים, מנ יהמי ית הנ רי חמ אנ בש
ל אי רה שש יי רו  זש ינחש ה של ם, רוצל עולה ין בה ה די רל שש מנ ב של ל גנ ף ענ הוא, אנ רוך  בה דוש  קה ן הנ כי לה ים. וש מי עולה ם לש ת אותה בל עוזל

ה. שובה תש י הנ ני פש עממםד בי ינ י של ך מי ין לש אי א, וש בה ם הנ עולה ה ובה זל עולם הנ ם בה הל יב לה יטי הי ה לש שובה תש בי

ה) יונה לש אות על ה) (וש לה עג ה (מש יונה לש ה) על שובה ר, (תש םאמנ ם ת אי ה. וש שובה את תש רי קש ל ני אי רה שש ת יי סל נל לו כש פי ה, אמ אי םא רש ב
ם ל אותה ל כה ת ענ רל יא חוזל הי ה, וש מולה ים לש מי חמ ר רנ חוזי של ה, כש שובה את תש רי קש ני א זו  לה את - אל צי מש םא ני קום ל ל מה כה מי
ז ה, אה שובה תש יא בי הי ן של מנ זש ה בי ת אותה חנ לוקנ יהה וש לל ש אי פל נל ת הנ רל סל מש ני של ה - כש לה עג ה מש שובה ם. ותש תה יקה יני ים ומי לוסי אוכש

ם. עולה ל הה כה ן הוא וש קי תנ תש ה, ומי טה מנ ה ולש לה עש מנ ן לש קי תנ תש כםל מי הנ

שום ה, מי ה, יונה אי םא רש נו! ב כי שש ע, אוי לי שה רה ים. אוי לה רי חי ה אמ מה כנ קול לש לש לו ייש קי לה גש ם - בי עולה ד בה חה ע אל שה רה
נו אותו דה יו וש לה רו עה זש ם חה כגלה ד של יהם, ענ לו בנ לה גש ים בי די יו אובש ים הה שי נה ה אמ מה בונו, כנ יחות רי לי שש ת בי כל לל ה לה צה םא רה ל של
י? תנ ם. מה עולה ים בה לוסי ה אוכש מה יל כנ צי הי יו, וש לה ם עה חי רוך הוא רי דוש בה קה ך הנ ר כה חנ אנ ם, וש לו כגלה צש ז ני אה יהם, וש ין בנ די בש
ן תוב (תהלים קיח) מי כה י. וש ני ני עמ ינ ל ה' ונ י אל ה לי רה צה י מי אתי רה תוב (יונה ב) קה כה הו של תו. זל רה תוך צה בונו מי רי ר לש זנ חה של כש

גו'. ב יהה וש חה רש מל י בנ ני נה י יהה עה אתי רה ר קה צנ מי הנ

א נה ימש הי יהא מש עש רנ

דוי א וי לה נו אל ר לה אה שש םא ני ש, ל דה קש מי ית הנ ב בי רנ חה של ינו, מי ונותי עמ ה. ובנ ינה י בי זוהי ה, וש שובה ת תש ונ צש יא מי ה זו הי וה צש מי
לו אי ה, כש שובה תש ר בי חוזי י של ל מי כה אי. וש דנ ונ ה הוא ו' בש ן זל ן יה"ה. ובי ה? בל ינה ה בי ה זל כות. ומנ לש מנ זו  ד, וש בנ ים לש רי בה דש

ו'. אי לש דנ שוב ה' ונ ה - תה שובה י תש זוהי ה. וש " הוה ם בו יש לה שש ני ן יה"ה, וש יא בל הי אות ו', של יר ה' לה זי חל הל

רו מש ל ה' אי אל שובו  ים וש רי בה ם דש כל מה עי חו  ר - (הושע יד) קש בה דה סוד הנ ים, וש רי בה דוי דש יא וי אי הי דנ אות ה' ונ של
ה ן יה"ה, זל ק בל לי תנ סש מי אות ו'. של יק ה' מי חי רש הנ ם לש א, גורי ם חוטי דה אה של אי כש דנ ונ ינו. של תי פה ים שש רי ה פה מה לש שנ גו' ונש יו וש לה אי
י ל מי ה, כה שום זל ים. ומי מי ענ ין הה בי לש לו  גה ם וש שה ל מי אי רה שש יי קו  חמ רנ תש הי ש, וש דה קש מי ית הנ ב בי רנ ן חה כי לה אות ה'. וש יה"ו, מי
ך כה ה. של שובה תש לוי בי כםל תה ה הנ שום זל ה. ומי זל לויהה בה ה תש לה אג גש הנ אות ו', וש יר ה' לה זי חמ הנ ם לש ה, גורי שובה ה תש עושל של

מו. מות שש לי הוא שש ה, של שובה תש א בי לה לוי אל ר תה בה דה ין הנ אי לו, וש ים כה צי קי ל הנ ים, כה אשוני רי רו הה מש אה

ים, רי םא חוזש ם ל אי ה. וש עלשל י אל ני עמ מנ י לש ני עמ מנ עוד, (ישעיה מח) לש י. וש מי ן שש ענ מנ ה לש עלשל אל ך, (יחזקאל כ) וה ל כה ענ וש
ד תה ענ בש שנ תוב (דברים ד) וש כה הו של ם. זל חה רש ל כה ענ רו בש זש ינחש עםה, וש רש ל פנ של יו מי רותה זי ים גש שי קה ך של לל ם מל הל יד לה עממי י אנ ני אמ

אי. דנ ה ונ " הוה ד יש יך, ענ להל ה' אל

א יוצי ל של בל הוא הל ל. וש אי רה שש מות יי שש ם ני הי ים, של יי אות חנ נו תוצש מל י מי ים, (משלי ד) כי יי את חנ רי קש ה זו ני שובה ותש
י ה' א פי ל מוצה ל כה י ענ ר (דברים ח) כי מנ אל יו נל לה עה ם, וש אה רש בה ל הי ה, ה' של יעה גי םא יש ל ל ובש מה םא עה ל ם בש דה אה י הה פי ס בש נה כש ני וש
ם לל צל בש ך  יט. (תהלים לט) אנ ת ה' ינבי מוננ ר (במדבר יב) ותש מנ אל נל יהה  לל יש, עה אי הה םאש  ל ר יא ענ הי ם. וש דה אה ילה הה חש יי

יש. ך אי לל הנ תש יי

ת קל לל תנ סש יא מי ם הי אי םאש, של לוי ר גי מות בש ע אנ בנ רש ת אנ כל לל ם לה דה אה סור לו לה יש, אה אי םאש הה ל ר יא ענ הי שום של ומי
ים. יי חנ נו הנ מל ים מי קי לש תנ סש יהד מי ם, מי דה אה ל הה םאשו של ל ר ענ מי

ל כה וש ץ  רל אה וה ם  יי מנ ם שה הל בה או  רש בש ני םא  ל של ב  גנ ל  ענ ף  אנ ם,  עולה הה מות  אג םאש  ל ר ענ ה  שורל ך  כה ר של םאמנ ם ת אי וש
ם, עולה מות הה ל אג ה ענ ינה כי ה שש רל שש םא תי ל רוך הוא של בה דוש  קה הנ מי ש  קי ה בי מםשל אי. של דנ ה ונ םא שורל ם - ל יהל דותי תולש
ם ים עי בי עםרה ב, מש ב רנ רל עי ם  הי ים של עי שה רש ל הה ענ א? או  יוצי יפםה  אי ם מי עולה מות הה ל אג ענ ד  עומי ל הה בל הל ן לו. הנ תנ נה וש

ים. רי חי ן אמ כי ל של ים, כה וי ם שה ינה ל אי אי רה שש לו יי פי ים. אמ וי ים שה ני פה ל הנ םא כה אי ל דנ א ונ לה ל? אל אי רה שש יי

ה יא שורה הי של ה. וכש מה ת שש בה שנ י וש זנ נה ית גש בי י בש ה ייש לי ה טובה נה תה , מנ שוהה רש ל אות ה' פי מות זו של ל דש אי ענ דנ א ונ לה אל
ש. פנ נה יי ת ונ בנ ה (שמות לב) שה עה יגי ה וי לה ש עממי פל ה נל בוד, ובה עש םא שי ל ה וש יעה גי ם יש הל ין לה ל, אי אי רה שש ל יי ענ

ת ענ ננ עש ננ מש ך, של לל מל ד הנ בל הוא על יש, וש אי ל הה מות ענ יא דש הי ד, וש בל את על רי קש ני ם, של דה אה םאש הה ל ר ת ייש ענ רל חל ש אנ פל נל של
ם, אה רש בה הי ל בש ם ה' של יהל לי רות עמ שש הנ וות, לש צש ם רמ"ח מי הל יים בה קנ ים טובות ולש כי רה דש ת בי כל לל ם לה דה אה י הה רי יבש ל אי כה

רמ"ח. ם לש אה רש בה ה הי ך עולל כה של

ם לל צל מו בש לש צנ ם בש דה אה ת הה ים אל להי א אל רה בש יי ר, ונ מנ אל ם נל יהל לי עמ ה י'. ונ זל ה, וש אה רש א יי רה קש ני םאשו, של ל ר ר ענ חי ן אנ יוקה ודש
אות ה'. ד הה צנ ה מי בה קי אות י', נש ד הה צנ ר מי כה ה. זה בה קי ר ונש כה ם זה הי יות טובות, של מג י דש תי ים. שש להי אל

ס ני כה ה תי נה מל ם, ומי דה אה םאש הה ל ר י ענ זוהי ה, וש אה רש ה. י' יי וה צש מי לנ ה וש תורה ם לנ דה אה ת הה רות אל עורש יות מש י אותי תי ושש
ה בה המ ה. ה' אנ עמשל םא תנ וות ל צש ל מי עמבםר ענ םא ינ ל מו של צש ת ענ מםר אל שש לי רוך הוא וש דוש בה קה הנ א מי ירה ם לי דה אה ב הה לי ה לש אה רש יי
ה. וות עמשי צש ם מי הל יים בה קנ יו לש רה יבה ל רמ"ח אי רוך הוא ענ דוש בה קה ת הנ בנ המ ת אנ סל נל כש ה ני נה מל ם, ומי דה אה ל הה םאשו של ל ר ענ
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ה. תורה מםד בנ לש ים לי בורי ם די דה אה ה הה ל פל ס ענ ני כה ה יי נה מל ם, ומי דה אה םאש הה ל ר יא ענ ו' הי

ה " הוה ר יש זם ה, ינחמ תורה הנ ה וש בה המ אנ הה ה וש אה רש יי ם הנ כל ילה בה הש תי ה של זל ל ה'. ובש אל שובו  ים וש רי בה ם דש כל מה עי חו  ה קש זל ובה
ילה הש ה תי , ובה ה הוה ם יש לי תנ שש יי ים. וש להי יא ל"ב אל הי ית, וש אשי רי ה בש עמשי יא מנ הי ה', של שוב לש ה, ו' תה שובה ה, תש ינה הוא בי של

ש. פנ נה יי ת ונ בנ ה שה כםל, ובה הנ ת מי חנ ננ ה וש נוחה ם מש כל לה

ץ רל אה ם וה יי מנ ים שה די יהה עומש לל עה ם, וש עולה ל הה א כה רה בש ני ה  כםל. בה מות הנ לי כגלו - שש יש ה ונ שום זל ל יה"ו, ומי לי כה יי ה  ובה
ם אי ם. וש אה רה ה' בש ם, בש אה רש בה הי ץ בש רל אה הה ם וש יי מנ שה דות הנ ה תולש לל תוב (בראשית ב) אי כה או, של רש בש ני יות של רי בש ל הנ כה יהם וש הנ וש

ם. עולה ה לה ידה ילה עממי הש םא תי ל ל, וש טי בנ תש יי ב וש רנ כםל ילחל ע, הנ גנ לו רל פי ם אמ עולה הה ק מי חי רנ תש יא תי הי

יו, לה ה עה רל שש יי וש םא  יהב ת  ול מה ם הנ נו, הוא סנ מל מי ך  לי יא תי הי של ד. וכש הוא עומי גוף, ובו  הנ מי ך  לי םא תי םאת ל ה' ז
א רה קש ני ן  מנ זש אותו  יש. ובש אי ל גוף הה ה ענ שורה וש ה,  לה פי ך, אמ ת, חםשל ול מה הנ ך  אנ לש ה, מנ סולה ה, פש לה בי נש ה,  אה מש א טג רי קה תי של

יו. חש יבו וי שי הה ים וש להי ם ה' אל אג ת נש מי מות הנ פםץ בש חש םא אל י ל ר - (יחזקאל יח) כי בה דה סוד הנ ת, וש ם מי דה אה הה

ר - (ישעיה נז) בה דה סוד הנ יו, וש לה לות עה בש אנ תש ן מי יו, כגלה רה יבה רמ"ח אי רות בש שש ידות לי יו עמתי הה ה של וות עמשי צש ל מי כה
ם הי יו, של לה ים עה לי בש אנ תש מי ים של רי יבה רמ"ח אי לו  יו? אי לה בי אמ לנ וש ה  ה זל יו. מנ לה בי אמ לנ וש גו',  וש הו  אי פה רש אל וש י  יתי אי יו רה כה רה דש
ל כה ה אותו לש יגה הי נש יק ומנ די ל צנ ה ענ מות טובה ייש דש מו של כש יה"ה. של וה ה המ ה שורל בה םאשו, של ל ר ה ענ שורה ה של יונה לש מות על דש
שו יהרש ים, של עי ים רה עמשי מנ ם בש יגה הי נש הנ ים לש עי שה רש םאש הה ל ר ה ענ עה מות רה ך ייש דש א, כה בה ם הנ עולה כותו לה זנ ים לש ים טובי עמשי מנ
ל בל ייש הל ם. וש דה אה ילה הה חש י ה' יי א פי ל מוצה ל כה י ענ ר בו כי מנ אל נל ל טוב, של בל ל. ייש הל בל ייש הל ל וש בל ה ייש הל שום זל נםם. ומי יהי גי

. עות רוחנ ל ורש בל ה הל ם זל ר בו גנ מנ אל נל ע, של רה

ה תה נש ם עה יהל ני ת פש רנ כה תוב (שם ג) הנ כה הו של יו. זל נה צוף פה רש יו ופנ לה עה צוף של רש פנ ע הנ ם נודה דה אה י הה עמשי מנ ה, בש אי םא ורש וב
דוש קה ת הנ בל כל רש מל ם. מי דה ר, או אה של ייה, או שור, או נל רש ם הוא אנ יו, אי לה ה עה שורה יהה של חנ צוף הנ רש ע פנ מות נודה דש ם. בנ בה
ה עה בה רש ת אנ בל כל רש מל "ל, או מי אי מה ל סה ה של עה ה רה בה כה רש מל ים, או מי ני פש ר הנ ך שנ אה לש ת מנ בל כל רש מל תו, או מי ינה כי רוך הוא ושש בה

ם. עולה מות הה המ בנ א כש לה ע, אל רה ר הה ייצל םא הנ ל טוב, וש ר הנ ייצל םא הנ ם ל הל ין בה אי ם. וש עולה ל הה סודות של יש

ש פל ץ נל רל אה א הה ר - (בראשית א) תוצי בה דה סוד הנ ינו. וש מי ד לש חה ל אל ם, כה דה י אה ני בש ים ייש בי לי בה ה המ מה ה כנ שום זל ומי
יו. לה ה עה נל מג צוף ייש מש רש ל פנ כה ים לו. ולש די ה מודש ד - בה ם מודי דה אה ה של דה מי ה, בש שום זל ה. ומי ינה מי יהה לש חנ

םא ל וש ה אותו,  יגה הי נש מנ ה של גה רש דנ ה  ל אותה של צופו  רש ת פנ אל ייש  ד  חה ל אל כה ית, לש אשי רי י בש מי יש ת  של שי ה, לש אי םא רש ב
ר מנ אל ה נל שום זל י. ומי ישי לי שש יום הנ נו בנ אל צה מש ין בו טוב, תי י אי ני שי יום הנ בנ ב של ל גנ ף ענ אנ ין בו טוב. וש אי א יום של צה מש תי

י טוב. ם כי יי עממנ בו פנ

א צה מש תי אור. של ת הה ה אל סל כנ מש של ך  מו חםשל אותו טוב, כש ם לש דה ל אה ס כה ני כה םא יי ל חוץ של בנ ר מי די גה ל יום ייש  כה ולש
ייש ם. וש רל כל ים לנ מו קוצי ם כש ים הי רי ם שומש אותה ה, וש ירה מי א שש צה מש ל יום תי כה ך. בש א בו חםשל צה מש תי אשון אור, וש יום רי בש
אוי רה ינו  אי י של ם מי שה ס לש ני כה םא יי ל ים אותו טוב של רי שומש ים, וש פי רה ים ושש בי רנ קש ענ ים וש שי חה נש מו  ים, כש רי חי ים אמ רי שומש

ה. תורה סודות הנ ים בש סי נה כש יו ני ים הה עי שה רש ל הה ם ֽלא - כה אי ס. וש ני כה הי לש

ה, לה פי אמ ך ונ ים חםשל אי רה קש ני ה של לה בה י חנ כי אמ לש ה מנ מה ה, כנ תורה ת סודות הנ ענ דנ ס לה ני כה יי ע וש שה הוא רה י של ה, מי שום זל ומי
לו. ינו של אי קום של מה ס לש ני כה םא יי ל תו של בש שנ חמ ים מנ לי בש לש בנ ים, ומש אי רה קש ר ני יות בה ים, חנ בי רנ קש ענ ים וש שי חה נש

נוז, גה טוב הנ יסו (אותו) לנ ני כש ינ גור, וש ני ה סה עמשל גור ננ טי קה רותו, וש מה ם לש ים הי רי שומש ל הנ הוא טוב, כה י של ל מי בה אמ
(תהלים קיח) נו  ר לה מנ יך, אה נל פה ס לש ני כה הי ה לש ם, רוצל יי מנ א שה רי יק, יש די צנ ה הוא טוב וש זל יש  נו, אי לו: מורי רו  םאמש י וש
ה, בה המ א אנ רה קש ני ה של ר זל ענ שנ חו לו בש תש ם: פי הל ר לה םאמנ נוז י גה ה יהה. אותו טוב הנ ם אודל םא בה ב ק אה דל י צל עמרי י שנ חו לי תש פי
םא גוי יהב ים וש רי עה חו שש תש ר - (ישעיה כו) פי בה דה סוד הנ תו, וש גה רש י דנ פי ס כש ני כה יק יי די ל צנ ה. כה שובה א תש רה קש ני ה של ר זל ענ שנ או בש

גו'. יק וש די צנ

ים, ם טובי ם? כגלה דה י אה ני ים בש עושי ה של שובה תש יא הנ ים הי יני ה מי מה כנ י מי כי ה. וש שובה תש ח הנ תנ ל פל זםר ענ חמ יך לנ רי ת צה עי כה
ה, עמשל םא תנ וות ל צש ה מי מה ל כנ ר ענ הוא עובי יו, וש ל יהמה מור כה ע גה שה הוא רה ם של דה אה ים. ייש  וי ים שה ני פה ל הנ םא כה ל ל בה אמ
ל בה רוך הוא, אמ דוש בה קה חםל הנ מש אי יי דנ ונ ה בש זל ע - לה םא רנ ל םא טוב וש ה ל םא עושל ך ל ר כה חנ אנ ם, וש יהל לי ה עמ ט ומודל רי חה תש ומי
ק סי ענ תש ה ומי וה צש ך מי רל דל ך בש ר לו, הוא הולי פי כנ תש יו ומי אה טה חמ יהשוב מי ר של חנ אנ לש ם של דה ה. ייש אה יונה לש ה על שובה תש ה לי כל זש םא יי ל
ה שובה יא תש זו הי את ה', וש רי קש ני ה של תונה חש ה תנ שובה תש ה לי ה זוכל רוך הוא - זל דוש בה קה ת הנ בנ המ אנ ה וש אה רש יי בש ל כםחו  כה בש

ה. תונה חש תנ

רוך דוש בה קה ת הנ בנ המ אנ ה וש אה רש יי ה בש תורה ק בנ סי ענ תש יי ה, וש שובה ה תש שה עה יו וש אה טה ל חמ ט ענ רי חה תש הי ר של חנ אנ לש ם של דה ייש אה וש
שוב תה ם של ה גורי זל ה, וש ינה את בי רי קש מו ני ל שש ענ ן יה"ה, וש הוא בל אות ו', וש ה לה ה זוכל ס - זל רה ל פש בי קנ ת לש נה ל מש םא ענ ל הוא, וש

ה'. שוב ו' לש יא, תה ך הי ה כה שובה ת תש לנ ה'. ומי ו' לש

ים אי רה קש ני ה  בה המ אנ ה וש אה רש יי יה"ה,  ם  הי ה, של בה המ םא אנ ל ה ולש אה רש יי םא  ל םא ו', לש ל וש יש,  אי ה ה' בש םא שורה ם ל עולה ולש
או רש קש ה, ני וה צש מי הנ ה וש תורה ים הנ מי יש קנ ל מש אי רה שש יי שום של ת. ומי ן ובנ ם בי הי ה, של וה צש מי הנ ה וש תורה הנ נו  תש ם ני שה אי. ומי דנ ונ בש

ם. יכל להי ה' אל ם לנ תל ים אנ ני תוב (דברים יב) בה כה הו של רוך-הוא. זל דוש-בה קה ים לנ ני בה
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ה תורה לת - הנ גש ני הנ וש םאש.  ר ובה גוף  ל הנ לנ חמ ב, בנ לי ובנ מםחנ  ם בנ הי ה, של בה המ אנ וש ה  אה רש יי  - רםת (דברים כט)  תה סש ני הנ
רוך הוא או דוש בה קה הנ ד מי ם פוחי דה אה ם הה אי אי, של דנ ך הוא ונ ר כה בה דה סוד הנ חוץ. וש בנ םאש מי ר גוף ובה ם בנ הי ה, של וה צש מי הנ וש

ין קונו. בי ינו לש א בי לה ה אל לה גנ תש םא הי ל ר של בה הו דה זל שום של ר, מי חי ם אנ דה ענ אה םא יודי ה ל ת זל ב אותו - אל אוהי

ה שה רוך הוא עה דוש בה קה י הנ ם, כי דה ל אה כה לוי לש ה גה ה - זל ות עמשי צש מי ק בש סי ענ תש ה ומי תורה ק בנ סי ענ תש מי ם של דה ל אה בה  אמ
ם יי דנ רוך הוא יה דוש בה קה ה הנ שה עה ה, וש מםענ אותה שש ם לי יי ננ זש אה ה, וש ל בה כי תנ סש הי ם לש יי יננ עי ה, וש תורה ק בנ סי ענ תש הי לוי לש גי ה בש לו פל

ה. וות עמשי צש ה מי עמשות בה גוף לנ ם וש יי לנ גש רנ וש

ה ר בה מנ אל נל ם, של דה אה ל הה ענ מות של י דש ים, זוהי יי ת חנ מנ שש יו ני פה אנ ח בש פנ יי יך? (בראשית ב) ונ רי ה צה מה ם לה ך, חםטל ם כה אי
ה, בה המ אנ הה ה וש אה רש יי הוא הנ ה, של " הוה ם יש שי א לש סי ים, כי יי ת חנ מנ שש יא ני אי הי דנ ם ונ לה ם. סג לה ה סג ני הי לם וש ינחמ (שם כח) ונ

ם. דה אה םאש הה ל ר מות ענ יא דש הי ל, וש אי רה שש מות יי שש ל ני זורות כה נו גש מל ה, מי א זל סי כי ה. וש ה, ובו שורל וה צש מי הנ ה וש תורה הנ

ד, חה ה. הוא אל ם זל לה סג גוף בש ים בנ אי יוצש ים וש עולי ים של לי בה המ לו  - אי ים בו  די יםרש ים וש ים עםלי להי י אל כי אמ לש ה מנ ני הי וש
ים - ים עםלי להי י אל כי אמ לש ה מנ ני הי ה. וש לשה ה - שש מה יש מנ שה יענ הנ גי םאשו מנ ר ם. וש יי ננ ה - שש צה רש ב אנ צה הוא מג כםל. וש ל הנ י של יעי בי שש
ים לי בה ל המ בי ר - (קהלת א) המ בה דה סוד הנ ץ. וש רל אה הה ם וש יי מנ שה הנ ע רוחות וש בנ רש ד אנ גל נל ה כש לל ם. אי יי ננ ים - שש די יםרש ם. וש יי ננ שש
ה עה בה רש אנ וש ץ,  רל אה הה וש ם  יי מנ שה הנ ם, וש לה סג הוא הנ א, של סי כי ד הנ גל נל ה כש עה בש ם שי ל. הי בל כםל הה ים הנ לי בה ל המ בי ת המ לל ר קםהל מנ אה
יות, חנ מו  ץ, כש רל אה הה יהם וש הנ ם וש יי מנ שה יות הנ רי ל בש כה ית. ייש  אשי רי י בש מי ת יש ענ בש ד שי גל נל ה כש עה בש ם שי הי ם, וש עולה סודות הה יש

נו. מל לויות מי תש דות של ה תולה מה כנ ים, וש גי דה מות וש הי עופות, בש

ם כל אמ ם (בראשית ט) ומורנ הל ר בה מנ אל יק, נל די הוא צנ ל, של אי רה שש ל יי ל כה ענ ה של זל ם הנ לל צל א בנ רה בש כםל ני הנ שום של ומי
ה, דל שה יות הנ חנ ים לש שולי מש ם של דה י אה ני ל בש ר ענ בי דנ ה מש זל גו'. וש ם וש יי מה שה ל עוף הנ ל כה ענ ץ וש רל אה ינת הה ל חנ ל כה ילה ענ הש ם יי כל תש חי וש

ם. דה לו אה זה ר, ומנ של לו נל זה ייה, ומנ רש לו אנ זה לו שור, ומנ זה מנ ם של דה ייש אה יהם. של י הנ גי דש לי עופות וש מות ולש הי בש לי

ר בה דה יו. סוד הנ לה ה עה ם ה' שורל שי שום של א מי לה ם? אל שה או מי רש בש ם ני הי מות זו של דש ים מי די חמ פנ תש ה מי מה ה לה לל ל אי כה וש
קום מה ה בש םא שורל ם ה' ל שי מותו, וש ת דש מל גל פש יו, ני עמשה ם מנ פוגי י של ל מי כה גו'. וש ץ וש רל אה י הה מי ל ענ או כה רה - (דברים כח) וש
מותו ם דש גנ הוא פה מו של ה, כש ם זל דה אה ה. וש ה בה ך שורל חםשל הנ ה של נה בה לש ת הנ ימנ גי ל פש לנ גש ך, בי ה חםשל ם שורל גה אותו פש גום. ובש פה
ה לה עש מנ שום לש ילה רה הש יי יל של בי שש ר, בי גי חי א, או  סומה ש, או  רי חי ם, או  לי ה אי עמשל ננ של ה, או  טה מנ לש ם הוא  גה פש ני ך  - כה

ה. טה מנ ולש

הוא, רוך  בה דוש  קה ם כםחות הנ הי דושות, של קש גות הנ רה דש ים בו  עי יהד יודש לו, ומי ם של גה פש ה בנ שורל ך  חםשל אותו  וש
נו, מל קות מי חמ רנ תש ך מי לל מל יות הנ ה חנ שום זל ך. ומי לל מל ה הנ םא שורל ם ל גה אותו פש בש ים של עי ר יודש בה כש נו, של מל ים מי קי חמ רנ תש ומי
יו, רה חמ אנ ים  גי המ ננ תש מי ם  הי ך  כה ה. של שורל ך  לל מל הנ קום של מה א בש לה ים, אל בי רש קה תש מי םא  ל וש ים  םא שורי ל ך  לל מל ילות הנ חי של

גוף. ר הנ חנ ים אנ רי יבה אי כש

ים בי רש קה תש ים, מי בי רנ קש ענ וש ים  שי חה נש ים  אי רה קש ני ה, של לה בה י חנ כי אמ לש ה מנ מה ך, כנ חםשל ה אותו  שורל קום של מה אותו  ובש
ה - שה עה ים של ים טובי עמשי ל מנ מון של מה לו  ייש  ם  אי וש ים.  סורי יי ם  ה אותה לל אי וש יכות,  שי נש ה  מה כנ ים לו  ני נותש וש יו,  לה אי
י כי אמ לש ם מנ אותה ה לש ים אותה ני ה, נותש לה עש מנ לש ת לו מי דל יורל כות של ל זש א כה לה נו? אל מל עמטו מי מנ תש יי יך  אי נו. וש מל עמטו מי מנ תש יי
כות ל זש כה ה - בש טה מנ לש כםל  א הנ לה ה, אל לה עש מנ לש ה  םא חובה ל וש כות  זש ין לו  ם אי אי וש ים.  סורי יי נו  מל ים מי לי טש בנ ה, ומש לה בה חנ
ל צה ני מון וש ם מה הל ן לה נותי ה, וש לה בה חנ י הנ כי אמ לש ד מנ גל נל יו כש לה ים אי בי רש קה תש ם מי עולה מות הה אג מונות, וש מה ד לו  ה, יורי עושל של

מיהלם.

מות, ים אג עי בש ד שי גל נל ים כש רי ים פה עי בש שי ך. וש חםשל הנ ל אותו  צל ל אי אזי זה עמ ים לנ יבי רי קש ל מנ אי רה שש יי יו  ה הה שום זל ומי
ים רי חוזש של יהד  ומי ם.  יי מה הו  קי שש הנ א  מי צה ם  אי וש ם  חל לה הו  ילי כי אמ הנ ך  אמ ננ שם ב  עי רה ם  אי כה)  (משלי  סוק  פה הנ יים  קנ לש
םא ל ך  אתש טה יר חנ עלבי ם ה' הל ר - (שמואל-ב יב) גנ בה דה סוד הנ ם. וש לה שש ני ם וש גה פש אותו  מי ך  ר אותו חםשל ה, עובי שובה תש בי
תוב (ישעיה ו) כה הו של ים, זל סורי יי ל הנ יכות של שי ן נש אותה א) בו מי פי רנ תש ה (ומי צל רנ תש ם ה' ומי ר בו שי יהד חוזי מות. ומי תה
תוב כה של הו  ם? זל גה פש הנ ם אותו  לה שש ני ה וש שובה תש ר בי זנ חה של יהד כש הוא מי רוך  בה דוש  קה ר הנ חוזי ן של יי ננ א לו. ומי פה רה ב וש שה וש

ם. יכל לי ה אמ שובה אה י וש לנ (מלאכי ג) שובו אי

ת דל נודל ת וש כל הולל כות. של לש יא מנ הי י ה' של בי גנ יא יה"ו, לש הי ה, של ינה יר בי זי חמ הנ ת לש מל גורל ה של מורה ה גש שובה י תש זוהי וש
ה וה צש ה מי ם עושל דה אה של ירות. כש פי ר סש של רות על שה קש ה ני וות, ובה צש מי ל הנ ה כה רות בה שה קש ני מות של ה דש יא אותה הי ה, של נה קי מי
ל כה ירות. וש פי ר סש של יו על לה ה שורות עה לה לה גש רוך הוא, בי דוש בה קה ת הנ בנ המ אנ ה וש אה רש יי ה בש ה אותה עושל ר, וש םא יותי ל ת וש חנ אנ
רמ"ח. ל הה כה ה מי לולה ה כש ינה אי ה של וה צש ין מי אי ה, של וות עמשי צש יים רמ"ח מי קנ לו מש אי אוי, כש רה ת כה חנ ה אנ וה צש יים מי קי י של מי

(עד כאן רעיא מהימנא).

ר זה עה לש י אל בי ה'. רנ ל בנ ענ עםל מנ מש תוב, לי כה של מו  א כש לה ה. אל י זל בי גנ ה לש ה זל גו'. מנ וש תו  שש ה אי טל שש י תי כי יש  אי יש  אי
יש ע אי מה שש יש, מנ יש אי ל אי בה , אמ שוהה רש י פי רי א המ לה יק? אל פי סש ד מנ חה אל י בש רי המ יש, של יש אי ה אי ה זל יש, מנ יש אי ר, אי מנ אה
תו. שש י אי בי גנ יש לש ם, אי עולה יש בה ז הוא אי גו', אה ך וש בורל ם מי יי ה מנ תי תוב (משלי ה) שש כה סוק של יים פה קי יש, וש הוא אי של
ל אי רה שש ת יי סל נל כש ד לי חה ה, אל טה מנ ד לש חה אל ה וש לה עש מנ ד לש חה א אל לה ם? אל יי ננ ה שש מה יק, לה פי סש ד מנ חה אל י בש רי ל, המ ענ מה ה בו  עמלה ומה

תו. שש ת אי יש אל אי יא הה בי הי ה, וש ל זל לנ גש ה. בי לה עש בנ ד לש חה אל לש

תוב י כה רי ל, המ כי תנ סש הי לש אן ייש  ה. כה כה לש מנ ין הנ בי ן הוא שושש כםהי הנ שום של ר - מי בה דה ן? סוד הנ כםהי ל הנ ה אל מה לה
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גםם אותו פש םא יי ל יל של בי שש ין בי די סור לו בש ן אה כםהי הנ ן, של כםהי םא הנ ל ר וש חי ט אנ חנ שה ר, וש קה בה ן הנ ת בל ט אל חנ שה (ויקרא א) וש
ה זל ן לה אי כםהי דנ א ונ לה ה? אל ינה דון די ן, לה כםהי ל הנ תו אל שש ת אי יש אל אי יא הה בי הי תה וש רש מנ ה אה תה אנ חוז בו, וש הוא אה קום של מה
ה שה אי ה הה ל זל ענ ל, וש אי רה שש ת יי סל נל כש ת) בי זל חל אל כות (נל רש בה תש ם מי עולה שות הה ל נש כה ה, וש כה לש מנ ין הנ בי הוא שושש שום של אוי, מי רה
ן יי ענ ה ולש כה לש מנ י הנ רי בש ן די קי תנ ד לש ן עומי כםהי הנ ל, וש אי רה שש ת יי סל נל כש בי ה  ה בה חוזה אמ כות, של רה ע בש בנ של ת בש כל רל בה תש ה מי טה מנ לש של

ר. חי םא אנ ל ה, וש זל ן לה כםהי ה הנ שום זל יך, ומי רי צה ה של ל מנ כה בש

יל די גש הנ ה, ולש זל ל בה די תנ שש ם הוא מי עולה לום בה בות שה רש הנ י לש די א כש לה ך, אל םא כה ין - ל ה די הוא עושל ר של םאמנ ם ת אי וש
ר, כה ן זה בי ת בש רל בל ענ תש מי א של לה םא עוד, אל ל ם, וש לומה יל שש די גש ן מנ כםהי ית, הנ אי כה זנ ת וש קל דל א צנ צי מה ה תי שה ה אי ם אותה אי ד. של סל חל
ת בו, רל קל שנ יא מש הי דוש של ם קה א אותו שי לה ין, אל ה די םא עושל ת, הוא ל קל דל א צנ צי מה םא תי ם ל אי ל יהדו. וש לום ענ ה שה עמשל ננ וש

ה. ק אותה הוא בודי ין וש די ת הנ ה אל הוא עושל

כות), דנ זש הי סות (לש כנ יו לש נה פה ה לש מה צש ת ענ ת אל נל יא נותל הי של ק כש ה, רנ זל מו לה צש ת ענ יס אל ני כש םא מנ ן ל כםהי ה, הנ אי םא רש ב
לום. בות שה רש הנ י לש די ה כש עמשל ה מנ ן עושל כםהי ז הנ ית, אה אי כה א זנ צי מה הי ה לש יא רוצה הי ן של יוה ה. כי ל אותה ם שואי יי עממנ ם ופנ ענ פנ

כות פה הג שומות) מש יות (רש ענ אותי רי פש מנ בו לש ך כותש ר כה חנ ר, אנ יהשה ך  רל דל ם בש ענ דוש פנ קה ם הנ שי ת הנ ב אל ן כותי כםהי הנ
ים מי חמ רנ יות הה ית - אותי אי כה ה זנ אה צש מש ים. ני מי חמ רנ ין בש די ין, וש די ים בש מי חמ ים, רנ מי חמ רנ ים בש מי חמ ין, רנ די ין בש ן, די יהל אורותי בש
ה עמשל ז ננ אה ים, וש יני די ים הנ רי אה שש ני ים, וש קי לש תנ סש ים מי מי חמ רנ אוי - הה רה את כה צי מש םא ני ים. ל קי לש תנ סש ים מי יני די הנ ים, וש אי צה מש ני

הנדיין.

י רי ם, המ ים הי רי י מה ה כי רה מה ם מי יי תות מנ שש לו לי םא יהכש ל ה וש תה רה יהבםאו מה ר, (שמות טו) ונ מנ אה ח וש תנ ר פה זה עה לש י אל בי רנ
ל, כי תנ סש הי לש אן ייש  ה. כה י תורה רי בש די ים בש לי דש תנ שש םא מי ל ים וש לי כש תנ סש םא מי ם ל דה י אה ני בש יך  י אי ני ה אמ ר, תוהל מנ . אה שוהה רש פי

הו? סה ם ני שה ט וש פה שש ם לו חםק ומי ם שה אן, שה תוב כה ה כה מה לה

יו ל הה אי רה שש ל יי ים של ני בה ים, של רי יו אומש ים הה רי צש מי הנ שום של יהה, מי ה הה ם זל יי ל מנ אן ענ כה ר, של בה דה אי סוד הנ דנ ל ונ בה אמ
ה צה רה וש ה  קום זל מה ם לש יאה בי הוא הל רוך  בה דוש  קה הנ ד של ם, ענ יהל שותי נש ה בי זל בה דו  שש חה ל של אי רה שש יי ה בש מה כנ יו  הה וש ם,  הל מי

גו'. ל ה' וש ק אל ענ צש יי גו'. ונ ה וש תה רה יהבםאו מה תוב? ונ ה כה ם. מנ קה דש בה לש

י ני אמ אן, ונ ם כה יכל לי דות עמ ילות עומש בי ה חמ מה י כנ רי ה? המ ה רוצל תה ה אנ ה, מה ה, מםשל מםשל רוך הוא לש דוש בה קה ר הנ מנ אה
םא ל ים, וש רי בה ים וגש שי ם, נה קו כגלה דש בה יי ם, וש יי מנ רםק אותו לנ וזש דוש  ם קה תםב שי ל. כש אי רה שש שות יי ת נש אן אל דםק כה בש ה לי רוצל
ת ך אל לי ינשש ץ ונ ה' עי הו  יורי יהד - ונ ם. מי יהל לי י עמ מי ת שש ה אל רל שש םא אנ אן, ל ם כה כגלה קו  דש בה יי ד של ענ י. וש ננ ל בה ז ענ ענ ר לנ אי שה יי
ט פה שש ם לו חםק ומי ם שה ז - שה אה ל, וש אי רה שש שות יי ת נש דםק אל בש ב לי יהה כותי ן הה כםהי הנ דוש, אותו של קה ם הנ שי ה הנ ם, זל יי מנ הנ

הו. סה ם ני שה וש

שות ם. ונש יי רנ צש שות מי נש או בי מש טש םא ני ל ים, של יכי רי ם צש ם הי א גנ לה ה? אל מה ם לה אוי, הי ל רה אי רה שש שות יי ר, נש םאמנ ם ת אי וש
ע רנ או זל צש מש ני ים, וש אי כה ים, זנ שי נה ים וש רי בה או, גש ם יהצש כגלה ם, וש יהל יני יו בי הה ים של ני ן שה ל אותה ים כה רי צש מי או בנ מש טש םא ני ל ל אי רה שש יי
ם לו חםק ם שה אי, שה דנ ם ונ יי ל מנ ה ענ ל זל ענ ם, וש יהל יני מו בי ה שש רה שש רוך הוא הי דוש בה קה ז הנ ים. אה אי כה זנ ים וש דושי ל קש אי רה שש יי

דוש. קה ם הנ שי ה, ובנ שה אי ת הה ן אל כםהי ק הנ ים בודי מנ אן בש ם כה הו. גנ סה ם ני שה ט וש פה שש ומי

ר פה עה ן הל יהה מי כםל הה תוב (קהלת ג) הנ נו, כה דש מנ י לה רי ר? המ פה ה עה יזל ן. אי כה שש מי ע הנ קנ רש קנ ילה בש הש ר יי של ר אמ פה עה ן הל ומי
נו. מל א מי צה מש ני ם של דה ן אה ן בל כי ל של ה, כה מה ל חנ גנ לש לו גנ פי ר - אמ פה עה ן הל יהה מי כםל הה ר. הנ פה עה ל הל ב אל כםל שה הנ וש

ר של ר אמ פה עה ן הל תוב ומי כה ן של יוה ל כי בה ך. אמ ר כה י אומי יתי יי ר - הה םא יותי ל ר וש פה עה ן הל תוב ומי לו כה י, אי י יוסי בי ר רנ מנ אה
ן יי י זנ לי י כש לי עמ ה בנ לל בו, אי רש ר חנ פה עה ן כל תי תוב (ישעיה מא) יי א כה לה ר הוא. אל חי אנ ע של מה שש ן, מנ כה שש מי ע הנ קנ רש קנ ילה בש הש יי
ן כםהי ח הנ קנ ה, יי ל זל ענ ה. וש טה מנ ים לש חוזי אמ ן, של כה שש מי ע הנ קנ רש קנ תוב בש כה ע של מה שש ה. מנ של קה ין הנ י די לי עמ אות, בנ רה טש יסש לי ובנ

ם. יי מה ל הנ ן אל תנ נה וש

ז ין, אה די א בש צה מש ני ה של עה שה דוש בש קה ם הנ ה שי הו? זל ים. מנ ירי רי ם מש הי י יהם של ה מי לל ים - אי רי רמ אה מש ים הנ רי מה י הנ מי
ים. ירי רי ם מש ה כגלה טה מנ לש יהם של י הנ ה מי שום זל ים. ומי רי רמ אה מש ים הנ רי מה י הנ ים מי אי רה קש ני

יו ימה ם, מי עולה ין הה הוא די שום של תוכו, ומי ים בש סי נה כש ני ים  תוקי רות מש הה נש ה  מה ה, כנ זל דוש  יהם קה ה,  אי םא רש ב
ם הי ים  טי שש פנ תש מי של כש ים,  ירי רי מש ם  הי של ב  גנ ל  ענ ף  אנ וש ם.  עולה הה י  ני בש ל  כה לש ת  ול מה הנ ם  הל בה חוז  אה של שום  מי ים,  ירי רי מש
ל ענ כה פוא, ובולי א יהם קה רה קש ני ם, וש יי מנ ר הנ אה ל שש כה ענ לש בולי יהם של ים הנ מי עה פש ים. לי ירי רי יהם מש י הנ ים מי מי עה פש ים. לי תוקי מש
ל יהם כה אותו הנ ים מי יעי פי שש ם ומנ יי מנ ים הנ ים שורי מי עה פש ה. לי חוצה ים הנ רי גה םא ני ל תוכו, וש ם לש ב אותה שואי ים וש רי חי ם אמ אותה
ז ה, אה מה יל זגהמ טי הי ש וש חה נה א הנ בה ה של עה שה ים, בש רי רמ אה מש ם הנ יי מנ ה. הנ ד יהם זל מנ ים עה ני וה ה גש מה כנ ים. ובש תוני חש תנ ענ לנ שופי ה של מנ

ין. ה די עמשל ננ ה, וש בועה ע שש בה שש ני ה, וש טה מנ ה לש עמשל ה מנ ן עושל כםהי ך הנ ל כה ענ ים, וש רי רמ אה מש ם הנ יי מנ הנ

ה, מה צש ים ענ קי ננ ים, ומש תוקי מש ים לי כי פה הש נל ה וש תוכה ים בש סי נה כש ה ני לל ם אי יי ית, מנ אי כה את זנ צי מש ה ני שה אי ם הה ה, אי אי םא רש ב
י לי י בש קי ה, נה פל ן יה א בי יוצי , וש יהה על מי בש ר של עגבה י לה יםפי ים בש פי ינ יו מש ת, הה רל בל ענ תש מי ן של יוה ת. כי רל בל ענ תש מי ד של ה ענ תוכה ים בש די עומש וש
ים כי פש הנ תש ם מי יי ם מנ אותה ה, וש מה זגהמ יחנ  ה רי יחה רי ה, ומש תוכה ים בש סי נה כש ה ני לל אי ם הה יי מנ םא - הנ ם ל אי ם. וש עולה ל הה מום של

ים. רי בי חמ שוהה הנ רש ך פי כה כםל, וש לון לנ ה קה אל רש ני ת, וש סל פל תש ה ני לה קש לש קי ה של מנ . בש יהה על מי ש בש חה נה לש

ם דות, שה ן עומש הי ש של מה קום מנ ך, אותו מה ל כה ענ דונות, וש ני ן וש קומה מש דות בי ם עומש עולה שות הה ל נש ה, כה אי םא רש ב
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ם. כותה זנ ה לש רוצל ם וש הל ה בה צל רנ תש רוך הוא מי דוש בה קה הנ ל של אי רה שש ל יי ם של קה לש י חל רי שש דונות. אנ ני

ך ה - כה לה של א מי לה יהה אל לל ת עה לל בל קנ םא מש ן ל פל ה גל גו'. מנ יהה וש ן פםרי פל גל ך כש תש שש ח, (תהלים קכח) אל תנ יהה פה קי זש י חי בי רנ
םא ל של זו  ה) הנ יונה ה (כש יונה הנ מו  ה, כש ן זוגה בל א אותו  לה אל יהה  לל ת עה לל בל קנ םא מש ל ה, של גון זל כש ת בי דל ל עומל אי רה שש ת יי של אי
ר (דברים מנ אל נל מו של יהה? כש ה פםרי ה זל ך. מנ יתל י בי תי כש ינרש יהה בש ן פםרי פל גל ן, כש ל כי ענ ה. וש ן זוגה א אותו בל לה יהה אל לל ת עה לל בל קנ מש
שום שוק, מי חוץ בנ םא לנ ל ך, וש יתל י בי תי כש ינרש יפםה? בש אי ד. וש ל צנ כה ים לש פי נה ה עמ יאה מוצי ת, של חנ יהה - פורנ םאש. פםרי ה ר כט) פםרל

ה. יונה לש ית על רי בש ר בי קי שנ םא לש ב םא תה ל של

? אותו יהה להל ית אל רי ה בש ה זל ה. מנ חה כי יהה שה להל ית אל רי ת בש אל יהה וש עורל לוף נש ת אנ בל זל עם ר, (משלי ב) הנ מנ למםה אה ושש
ך. יתל י בי תי כש ינרש ך בש ל כה לנ גש ה בו, בי רה שש קנ תש יא הי הי ית וש רי א בש רה קש ני קום של מה

חוץ, ה בנ םאשה עמרות ר ם שנ אות עי רה הי תו לש שש ת אי יר אל אי שש מנ יש של ל אותו אי םא ענ ב ה תה לה לה יהה, קש קי זש י חי בי ר רנ מנ אה
י ני ת עם מל ן בו, גורל קי תנ תש הי ה לש חוצה ה הנ םאשה עמרות ר שנ ה מי יאה מוצי ה של שה אי ת. וש יי בנ ל הנ יות של יעג ני ם צש אותה ד מי חה ה אל זל וש
ה אל רש ני ר של עה ה? אותו שי ם זל רנ י גה ת. מי יי בנ ה בנ שורל ר של חי ר אנ בה ת דה מל גורל דור, וש בו בנ שש םא ייחה ל יהה של נל בה ת לש מל גורל ת, וש יי בנ לנ
יהה ן פםרי פל גל ך כש תש שש ה, אל שום זל ת. ומי רל חל יפות אנ צי ן חמ כי ל של כה שוק, וש ן בנ כי ל של ך - כה ת כה יי בנ ה בנ ה. ומנ חוצה ה הנ םאשה ר מי

בשינרשכשתיי בייתלך.

ך שום כה ה. מי גםם אותה פש לי לות וש גנ תש הי ר לש חי ר אנ עה שי ם לש ה, גורי לל גנ תש מי ה של שה אי םאש הה ר ר ענ ה, שש הודה י יש בי ר רנ מנ אה
חוץ. ן בנ כי ל של כה ה, וש םאשה ר ת מי חנ ה אנ עמרה או שנ ירש םא יי ה ל יתה לו קורות בי פי אמ ה של שה ה אי יכה רי צש

ר ענ ם אותו שש ם גורי גה ה פש מה ה כנ אי א ורש ה. צי בה קי נש ם לנ ך גנ כםל - כה ת הנ רנ מש ר הוא חג עה שי ר הנ כה זה בנ מו של ה, כש אי םא רש ב
ם גורי ת,  יי בנ ר בנ חי ר אנ בה ם דה גורי וש י,  ני עם ם  גורי ל,  לי קנ תש הי לש ה  לה עש בנ לש ם  גורי ה,  טה מנ לש ם  גורי וש ה  לה עש מנ לש ם  גורי ה:  שה אי הה

ן. יפותה צי חמ נו מי ילי צי ן ינ מה חמ רנ . הה יהה נל בה יבות מי שי ק חמ לי תנ סש תי של

י לי תי שש יך כי נל תוב? (תהלים קכח) בה ה כה ך, מנ ה כה ם עושה אי ה. וש יתה יות בי וי זה סות בש כנ תש הי ה לש שה ה אי יכה רי ך צש ל כה ענ וש
את בו צי מש יד ני מי תה יו, וש לה ים עה די םא אובש ץ ל יי קנ ין בנ ו בי תה סש ין בנ ה, בי ת זל יי ה זנ ים? מנ יתי י זי לי תי שש ה כי ה זל ים. מנ יתי זי
ה לה עש בנ א של לה םא עוד, אל ל ם. וש עולה י הה ני ר בש אה ל שש יבות ענ שי חמ עמלו בנ יהה ינ נל ך בה נות - כה ילה אי ר הה אה ל שש ה ענ רה תי יבות יש שי חמ
י ה כי ני תוב (שם) הי כה הו של ים. זל ני י בה ני בש ים ובי ני בה ר, בש עםשל ה, בש טה מנ לש כות של רה בש ה, בנ לה עש מנ לש כות של רה בש כםל: בנ ך בנ רי בה תש מי
לום יך שה נל בה ים לש ני ה בה אי יך ורש יל י חנ מי ים כםל יש לה רושה טוב יש ה בש אי יון ורש צי ך ה' מי כש רל בה תוב, יש כה א ה'. וש רי ר יש בל ך גה בםרנ ן יש כי

דוש) קה ן הנ קי זה ל הנ אי רה שש ל. (יי אי רה שש ל יי ענ

א נה ימש הי יהא מש עש רנ

ה, (במדבר לה חי תש ר בנ מנ אל נל יך  לל י עה רי המ ד, של ל צנ כה י בש ר לי ה הוא עוזי תה אנ וות, של צש מי י בש תי ח אי תנ יההו, קום פש לי אי
ד. לי וה ה יי רה צה ח לש י, אה לי ח של אי אה דנ רםן הוא ונ המ ן אנ ן. ובל כםהי ן הנ רם המ ן אנ ר בל זה עה לש ן אל ס בל חה ינש כה) פי

ה אה נש אי רוחנ קי דנ גו'. ונ א וש ני קי ה וש אה נש יו רוחנ קי לה ר עה בנ עה תוב וש כה הו של ה, זל י סוטה יני די דון בש ה לה וה צש ר, מי מנ אה ח וש תנ פה
םא יא ל הי וש תו,  שש ת אי א אל ני קי וש  - ר  קל של רוחנ  ה, בש זל ל  לנ גש בי ת,  מל אל ד בל חה אל וש ר  קל של ד בש חה ים, אל די דה צש י  ני שש את בי צי מש ני

ה. אה מה טש יא ני הי תו וש שש ת אי א אל ני קי גו', וש יו וש לה ר עה בנ עה נו, וש דש מנ לה ה. וש אה מה טש ני

ה שה ם אי דה אה ייש לה ן של מנ זש ש. בי חה ע, נה רה ר הה ם ייצל ע, שה רה ץ טוב וה ד עי צנ ם מי דה אה א בה לה ה? אל אה מש רוחנ טג ת בש מל י ייש אל כי וש
מו כש ה,  אה נש קי ייש  ע  רה ר הה ייצל לנ ה,  לה עש ת בנ רל עמטל ל  יי חנ ת  של יב) אי (משלי  ה  בה ר  מנ אל נל ים, של ים טובי עמשי מנ ל  כה ה בש פה יה
א מי טנ רות ומש עמבי יהה בנ לל ט עה ים שולי מי עה פש לי ה. וש יתה ה מי ם לה רנ גה ה וש ה אותה תה פי ד של תו, ענ שש ל אי ם ענ דה א אה ני קי נו של דש מנ לה של

ה. לה בי ית נש עמשי ננ ה וש אותה

ב, לל א כל רה קש "ל, ני אי מה ו, סה שה ת עי גנ רש םאלו דנ מ ד שש צנ ש. ומי חה א נה רה קש אל, ני עי מה שש ת יי גנ רש לו, דנ ין של ד יהמי צנ ע מי רה ר הה ייצל וש
ה מה שה כםל נש אל צונו לל רש ב. ובי ב הנ נות הנ י בה תי ה שש עמלוקה תוב (משלי ל) לנ כה הו של ב. זל ב הנ חנ הנ צווי נםם של יהי ל גי ה של נל מג מש

ה. אה מה טש יא ני הי ת, וש מל אל תו בל שש ת אי א אל ני קי ה וש אה מש יו רוחנ טג לה ר עה בנ עה נםם. וש יהי לו, גי ש של אי ה בה אה מי טש

ש אי ת בה לל לל חנ יא מש יהה הי בי ת אה נות אל זש ל לי חי י תי ל - כי אי יכה ה מי ן - זל יש כםהי ת אי ר, (ויקרא כא) ובנ מנ אל ה נל לה לה גש ובי
א מה ל זגהמ ת של רל עםפל ה  אותה ש, וש אי ן בה בי לנ תש מי ף של סל כל כש נו  מל יא מי ת הי נל בל לנ תש א, ומי מה זגהמ ה  ת אותה פל רל שש ם ני שה ף. וש רי שה תי

ת. דל בל אל נל ר וש פה ית עה עמשי ננ ת, וש פל רל שש ני

י ני ו ובש שה י עי ני לות בש גה ם לש יס אותה ני כש רוך הוא מנ דוש בה קה ה, הנ תורה ת הנ ים אל לי לש חנ ם מש הי של ל, כש אי רה שש ה יי מו זל כש
רםף צש כי פו  יצםרש וי נו  בש לנ תש יי וש רו  רש בה תש יי ם  הל ם, ובה ים שה דוני ני וש "ש,  חה נה וש "ב  לל ם כל תה גה רש דנ ם, של בודה עש ת שי חנ תנ אל של עי מה שש יי
ד ב, ענ הה זה ת הנ חםן אל בש ים כי תי נש חנ ף ובש סל כל ת הנ רםף אל צש ים כי תי פש רנ תוב (זכריה יג) וצש כה של הו  ב. זל הה זה ן הנ חם בש כי ף וש סל כל הנ

ינו. בי לש ג ינ לל של ים כנ ני שה ם כנ יכל אי טה יו חמ הש ם יי ם, (ישעיה א) אי הל יים בה קנ תש יי של

שום גו'. מי ם וש יי מה הנ קו  תש מש יי ם ונ יי מנ ל הנ אל ך  לי ינשש ץ ונ ה' עי הו  יורי ר (שמות טו) ונ מנ אל נל לו  לה גש ע, בי רה ץ טוב וה עי וש
םאל. מ ד שש צנ ר מי יו מנ צש חל ין, וש ד יהמי צנ תוק מי יו מה צש ה חל ל זל ענ ע, וש רה ל טוב וה ץ של יו עי ם הה ב, כגלה ב רנ רל ם עי ל עי אי רה שש יו יי הה של
ים ירי רי יות מש הש רו לי זש ם חה יי מנ הנ ע, וש רה ד הה צנ ם מי יו כגלה לו הה אי יהה כש ל, הה אי רה שש ת יי ים אל יאי טי חמ יו מנ ב הה ב רנ רל עי ן של מנ זש ובי

ם. ים הי רי י מה ה כי רה מה ם מי יי תות מנ שש לו לי םא יהכש ל ה וש תה רה יהבםאו מה תוב ונ כה הו של ם. זל יי מנ ר בנ ץ מנ מו אותו עי כש
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ים רי ם חוזש ים אותה קי שש מנ ם של יי ם מנ ה, אותה לה עש ת בנ חנ ה תנ תה טש ם סה ה. אי סוטה יון הנ סש ני מו  ה הוא כש ר זל ץ מנ עי וש
ע, רנ זה ה  עה רש זש ני וש ה  תה קש ני וש תוב?  כה ה  מנ ה,  תה טש סה םא  ל ם  אי וש ה.  כה רי יש ה  לה פש נה וש ה  נה טש בי ה  תה בש צה ם  הל ובה ים,  ירי רי מש יות  הש לי

ם. יי מה קו הנ תש מש יי אן ונ ף כה ן. אנ ה בי ידה ומולי

פו רש צה יי נו וש בש לנ תש יי רו וש רש בה תש תוב (דניאל יב) יי כה הו של ה, זל רונה חמ אנ ה הה לה אג גש ל בנ אי רה שש ת יי סות אל ננ ה לש עמשל ה ינ מו זל כש
ם (יחזקאל יג) הל יים בה קנ תש יי ע, וש רה ד הה צנ ם מי ים - הי עי שה יעו רש שי רש הי יון. וש סה ני ים בנ די עומש טוב, וש ד הנ צנ ם מי הי ים - של בי רנ

ם. ג אותה הורי םא יהבםאו, וש ל ל אי רה שש ת יי מנ דש ל אנ אל וש

ר זםהנ רו כש הי זש ים ינ לי כי שש מנ הנ ר (דניאל יב) וש מנ אל ם נל לה לה גש ים, בי יי חנ ץ הנ הוא עי ה, של ינה בי ד הנ צנ ינו - מי ים יהבי ילי כי שש מנ הנ וש
שום יון, ומי סה יך ני רי םא צה ה ל לל אי ה. בש שובה ה תש יונה לש על ם הה אי ר הה זםהנ ר, מי זםהנ ר הנ פל הוא סי ך, של לש ה של בור זל חי , בש יענ קי רה הה
ם (דברים לב) הל יים בה קנ תש יי לות, וש גה הנ או בו מי ה, ייצש זל ר הנ זםהנ ר הנ פל הוא סי ים, של יי חנ ץ הנ עי עםם מי טש ל לי אי רה שש ים יי ידי עמתי של

ר. כה ל ני מו אי ין עי אי נו וש חל נש ד ינ דה ה' בה

םא ל נו  תי סה נה רש י פנ רי המ ל, של אי רה שש ל יי ר ענ ט יותי םא שולי ה, ל רה הר טה ה וש אה מש ר, טג תי הל סור וש הוא אי ע, של רה ץ טוב וה עי וש
תוב (זכריה יג) כה ה, של אה מש טג רוחנ הנ ת מי לקל חמ םא מנ ל ע, וש רה ד הה צנ י מי םא קםשי ם ל ין שה אי ים, של יי חנ ץ הנ ד עי צנ א מי לה ילה אל הש תי

ץ. רל אה ן הה יר מי עמבי ה אנ אה מש טג ת רוחנ הנ אל וש

םא ל ר, וש תי ר, הל שי ה, כה רה הר ים טה לי אוכש טוב, של ד הנ צנ א מי לה ץ אל רל אה י הה מי ענ ים מי מי כה י חמ ידי מי לש תנ סו  נש רש פנ תש םא יי ל של
ה, זונה גויהה  ה  חה פש ה שי דה ני בש ם  מה צש ענ ים  אי מש טנ מש ים, של אי מי ם טש הי סור. של סול, אי ה, פה אה מש ים טג לי אוכש ב של ב רנ רל עי מי
י ר (ישעיה יד) כי מנ אל ם נל יהל לי עמ ונ ם,  שה רש שה ים לש רי ה, חוזש ה גויהה זונה חה פש ה שי דה ני יא  הי ית, של ילי י לי ני ם בש הי שום של מי

ע. פנ א צל ש ייצי חה ש נה שםרל מי

תות בה שנ ים לש דומי ים של מי כה ם חמ ה, הי אה מש ל טג ין של לי חג ה וש רה הר ל טה ין של לי הוא חג ט, של ע שולי רה ץ טוב וה עי ן של מנ זש ובי
ה מנ א  לה אל לו  ין  אי של ת  בה שנ הנ יום  מו  כש ין,  לי חג ם  אותה ם  הל לה ים  ני נותש של ה  מנ א  לה אל ם  הל לה ין  אי ים,  טובי ים  יהמי וש

חםל. ימות הנ ים לו בי ני קש תנ מש של

י ידי מי לש ם תנ הל ים לה ני נותש ה של ק מנ ץ, רנ רל אה י הה מי ענ ילה לש הש םא יי ל ע, וש רה ץ טוב וה ה עי פל כש ים, ני יי חנ ץ הנ ט עי שולי ן של מנ זש ובי
ם. עולה יו בה םא הה לו ל אי ם, וכש יהל תי חש ים תנ פי כש ני ים, וש מי כה חמ

יחנ שי מה ימות הנ לי לות  גה ין  ין בי ם אי דה צי מי ץ, של רל אה י הה מי ענ ר מי םא עובי ה, ל רה הר טה וש ה  אה מש ר, טג תי הל וש סור  ן אי כי וש
ר, תי הל סור וש אי ה בש נה שש ם מי הל לה יך  רי צה ים, וש יי חנ ץ הנ עי ים מי םא טועממי ם ל הי ד, של בנ לש כגיות בי לש בוד מנ עש א שי לה ם) אל יהל לי (אמ
ץ, רל אה י הה מי ם ענ ב הי ב רנ רל עי אור, של י הה ני פש ך לי מו חםשל ים כש מי כה י חמ ידי מי לש י תנ ני פש ים לי זי בג יו מש הש א יי לה ה. אל רה הר טה ה וש אה מש טג

. שוהה רש ך פי כה מות, וש הי בש ם כי הי שום של ל, מי אי רה שש יי ים לש כורי ים מש די א עמבה לה ל, אל אי רה שש או יי רש קש םא ני ל ים. וש שוכי ם חמ הי

םאן י צ םאני ן צ תי אנ תוב (יחזקאל לד) וש כה של הו  ם? זל דה אה וש ה  מה הי ם בש הל בה ייש  ן של יי ננ ם. ומי דה אה או  רש קש ני ל  אי רה שש יי וש
י ידי מי לש ם - תנ תל ם אנ דה טוב. אה ד הנ צנ ים מי צות טובי רה י אמ מי ם ענ י - הי יתי עי רש םאן מנ י צ םאני ן צ תי אנ ם. וש תל ם אנ דה י אה יתי עי רש מנ

חמכהמיים.

ר מנ ה אה מה י, לה מי ר ענ מנ אה ר של חנ גו'. אנ ל וש אי רה שש י יי לי ענ  י שומי מי ענ מוז לו, (תהלים פא) לו  ם רה ה גנ סוק זל פה ובש
ים אי ל יםצש אי רה שש י יי ני ר (שמות יד) ובש מנ אל לו נל לה גש ים ובי מי כה י חמ ידי מי לש ל - תנ אי רה שש צות. יי רה אמ י הה מי י - ענ מי א ענ לה ל? אל אי רה שש יי

ה. מה יהד רה בש

ם (שם הל ר בה מנ אל נל ל של אי רה שש יי ה, של רונה חמ אנ ה הה לה אג גש ם בנ קה לש ך חי י, כה יננ ר סי הנ רוך הוא בש דוש בה קה ם הנ קה לש חי מו של כש
ם (שם הל ר בה מנ אל ל, נל נות יובי ים שש שי מי ם חמ הי ים, של יי חנ ץ הנ ד עי צנ ם, מי יי רה צש ץ מי רל אל ל מי אי רה שש י יי ני לו בש ים עה שי מג חמ יג) ונ
ר (שם יט) מנ אל ם נל הל לה ל. וש אי רה שש ה יי ני חמ י מנ ני פש ך לי הםלי ים הנ להי אל ך הה אנ לש ע מנ סנ יי ם (שם יד) ונ הל ר. ובה הה עמלו בה ה ינ מה יט) הי
ך ה, כה מה יהד רה ים בש אי יםצש ל  אי רה שש י יי ני י. ובש לה ם אי כל תש א אל בי אה בוד, וה י כה ני נש ם ענ הי ים, של רי שה י נש פי נש ל כנ ם ענ כל תש א אל שה אל וה

ה. זל בוד הנ כה ל הנ כה ים בש מי כה י חמ ידי מי לש תנ ת הנ יא אל יוצי

ה רונה חמ אנ ה הה יאה צי יש ילה בנ הש יי ך  ר - כה הה ית הה תי חש תנ בו בש ינצש תש יי טוב, (שם) ונ ד הנ צנ ץ מי רל אה י הה מי ענ ר בש מנ אל נל מו של וכש
לו בש קנ ם תש ר: אי הה ית הה תי חש תנ ם בש הל ר לה מנ אה של מו  יו, וכש לה עה י סוס בש לי גש רנ לש ך  הולי ד של בל על ים, כש מי כה י חמ ידי מי לש ת תנ חנ תנ
ם יכל לי עמ לו  בש קנ ם תש ה: אי רונה חמ ה אנ לה אג ת גש יאנ יצי ילה בי הש יי ך  ם. כה כל תש בורנ א קש הי ם תש או - שה ם לה אי ב, וש י - מוטה תי תורה
א הי ם תש םא - שה ם ל אי ב. וש - מוטה שו  מש שנ מש ד של בל על ל סוס וש ב ענ רוכי ם של דה אה לות, כש גה ת הנ יאנ יצי ים בי מי כה י חמ ידי מי לש תנ

לות. גה ם בנ כל תש בורנ קש

ה, לה אג גש ן הנ ים מי חוקי יו רש הש ך יי חםק. כה רה דו מי מש ענ ינ נגעו ונ יה ם ונ עה א הה ינרש ם, (שמות כ) ונ הל ר בה מנ אל נל מו של ב, כש ב רנ רל עי וש
ה ם, מנ תה ר אי בי חנ תש הי דו לש ם יירש אי ם. וש הל ים מי חוקי ם רש הי ה, וש זל בוד הנ כה ל הנ כה דוש בש קה ם הנ עה הה ים וש מי כה י חמ ידי מי לש או תנ רש יי וש
ל, (דברים לב) אי רה שש יי יים בש קנ תש ן יי מנ אותו זש ה. בש יהרל ל או יהרםה יי קי סה קול יי י סה ע בו יהד כי גנ םא תי ם? (שם יט) ל הל תוב בה כה
ים עי שה . (שמואל-א ב) ורש יחנ שי מה ימות הנ ים לי רי ים גי לי בש קנ ין מש , אי שוהה רש י פי רי המ ר, ונ כה ל ני מו אי ין עי אי נו וש חל נש ד ינ דה ה' בה

םא יהבםאו. ל ל אי רה שש ת יי מנ דש ל אנ אל יא, (יחזקאל יג) וש בי נה ם הנ יהל לי ר עמ מנ ה אה שום זל ב. ומי ב רנ רל ם עי מו - הי דה ך יי חםשל בנ

י ני אמ ך  לש לה גש י בי רי המ ה, של תה מםר אנ ה אל בועה שש ה, בי לה עש מנ עמלות לש יא לנ ה הי עה י שה רי ן, המ מה אל נל ה הנ יההו, רועל לי ר אי מנ אה
עמשות לנ ך, וש תש בורה קש ך, בי לש ים של סורי אמ ית הה בי ך בש לות לש גנ תש הי שות לש רוך הוא רש דוש בה קה י הנ ן לי תנ נה עמלות. של ה לנ רוצל
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ינו. עי שה פש ל מי חולה הוא מש תוב (ישעיה נג) וש כה הו של ם. זל עה י הה אי טה חמ ל בנ חולה ה מש תה אנ ך טוב, של מש עי

ב. (שמות ב) ר רנ ענ צנ י בש ני י אמ רי המ ך, של תש לש כה ל יש כה ר בש חנ אנ ל תש ם ה', אנ שי יך בש לל ה עה בועה שש ן, בי מה אל נל ה הנ ר לו רועל מנ אה
ת ן אל תי יי י, (ישעיה נג) ונ לנ ר עה מנ אל נל ה זו של בורה קש ה, בי ר זל ענ צנ י מי ני יאי הוצי י, לש ר לי יש, עוזי ין אי י אי א כי ינרש כםה ונ ן כםה וה פל יי ונ
ם, יהל יני בי ח  רנ סה ת של ב מי לל כל ים, כש עי שה רש הה ב  רנ ב  רל עי ין  ם, בי יהל יני עי בש שוב  חה ני  אמ ונ י,  בי ע  נודה םא  ל וש רו,  בש קי ים  עי שה רש הה
רו זש חה ים. וש כי לה מש ין הנ ם בי יהל יני ים בי רי פגזה ל מש אי רה שש יי קום של ל מה כה יר ובש עי יר וה ל עי כה ם בש יהל יני ח בי רנ סש ים תי רי ת סופש מנ כש חה של
םאן י צ םאני ן צ תי אנ ם (יחזקאל לד) וש הל ר בה מנ אל נל הוא, של רוך  בה דוש  קה םאן הנ ל, צ אי רה שש ל יי ים ענ ב רועי ב רנ רל ם עי אותה

ים. מי כה י חמ ידי מי לש ם תנ עמשות טוב עי ת לנ כםלל ם יש הל ין לה אי ם, וש תל ם אנ דה י אה יתי עי רש מנ

ים ני םא נותש ל ם. וש יהל יני ב בי ב רנ רל ים עי ימי רי חמ נו, ומנ חונה םא יש ל יר וש עי יר לש עי ים מי בי סובש א מש טש י חי אי רש יי ל וש יי י חנ שי נש אנ וש
ים מי כה חמ ל הנ כה ה. וש עה י שה יי חנ לו  פי אמ ם, ונ תה ילה פי נש ה לי קומה ילה תש הש םא תי ל צוב, של ר קה בה א דה לה ים, אל בי קומות רנ מש ם בי הל לה
ש רל י חל לי בש ני לש בו  שש חש ה נל יכה ז אי פה ים בנ אי לה סג מש ים הנ ני ים, בה בי לה כש ים כי שובי גון, חמ יה ק וש דםחנ א בש טש י חי אי רש יי ל וש יי י חנ שי נש אנ וש

ם. יהל יני יהה בי נש סנ כש או אנ צש םא מה ל ל חוצות. של םאש כה ר בש

ם הי ד, של י שםחנ לי עמ ים, בנ ני לה זש ל, גנ לה גון כש םא יה ל ר, בש ענ י צנ לי ה, בש חה מש שי ה, בש וה לש שנ ים בש ירי ם עמשי ב הי ב רנ רל ם עי אותה וש
םאש. ר יהה לש רל יו צה ר (איכה א) הה מנ אל ם נל יהל לי ם. עמ יהל ני פש ס מי מה ץ חה רל אה ה הה אה לש י מה ם. (בראשית ז) כי עה י הה אשי ים רה ני יה דנ
לו פש םא יי ה ל לל אי ים הה רי בה דש ל הנ כה ים, של רובי כש ב הנ ל יושי אי רה שש י יי להי אות אל בה י ה' צש חנ יהה, בש ני ם שש ענ פנ יך  לל ה עה בועה שש בי
ם. (עד כאן רעיא הל לה ק של דםחנ ת הנ אות אל רש הנ ולש הוא  רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש לי ם  ר אותה בי דנ לש ך  תש לש כה יש ל  כה יך, בש פי מי

מהימנא).

ה מה י. כנ אתי דוענ בה גו'. מנ יש וש ין אי אי י וש אתי דוענ בה ח, (ישעיה נ) מנ תנ ר פה זה עה לש י אל בי גו'. רנ דםר וש נש א לי לי פש י ינ יש כי אי
ם, יהל יני א בי צה מש רוך הוא ני דוש בה קה ים, הנ ם שורי קום בו הי ל מה כה בש רוך הוא, של דוש בה קה י הנ ני פש ל לי אי רה שש ים יי יבי בי חמ
ש דה קש י מי שו לי עה ם. וש תוכה י בש תי נש כנ שה ש וש דה קש י מי שו לי עה תוב? (שמות כה) וש ה כה ם. מנ הל תו מי בה המ יר אנ עמבי םא מנ ל שום של מי

ת. סל נל כש ית הנ בי ה לש ימה די קש ה מנ ינה כי שש הנ . וש שוהה רש י פי רי המ ש, ונ דה קש א מי רה קש ם ני עולה ת בה סל נל ית כש ל בי כה ם. של תה סש

ם הי וש ם,  לה שש ני של ה  מנ ם  לה שש ני בו  של שום  מי ת,  סל נל כש הנ ית  בי בש ים  אשוני רי הה ה  רה עמשה מי א  צה מש ני של יש  אי הה י  רי שש אנ
םא ל ת, וש סל נל כש ית הנ בי ד בש חה ן אל מנ זש ה בי רה עמשה או  צש מה יי של יך  רי י צה רי המ ר. ונ אי בה תש י ני רי המ ה, ונ ינה כי שש ה בנ לה חה תש הנ ים בנ שי דש קנ תש מי
רוך בה דוש  קה הנ או  ד עמשה חה ן אל מנ זש ם בי דה אה י הה רי המ ים, של רי יבה אי מות הה לי ב שש כי ענ תש םא תי ל בוצות, של בוצות קש קש יהבםאו 

ך. נמנל כם יש ך ונ שש תוב (דברים לב) הוא עה כה הו של ים. זל רי יבה אי ל הה ד כה חה אל ינו כש קי תש הי הוא, וש

ן יוה ה, כי זל מו  אוי. כש רה ר כה יבה אי ר וש יבה ל אי כה ן לש קי תנ תש ן הי מנ זש אותו  ם, בש דה אה י הה רי יבש מו אי לש שש ני ן של יוה ה, כי אי םא רש ב
ר חנ אנ וש ם.  לי תנ שש יי של ה  מנ ם  לי תנ שש יי וש ד,  חה אל כש ם  שה או  צש מה יי של ה  רה עמשה יך  רי צה ת,  סל נל כש הנ ית  בי לש ה  ימה די קש מנ ה  ינה כי שש של
א בה ם של עה ה הה ל זל ענ ך. וש לל ת מל רנ דש ם הנ ב עה רה ר (משלי יד) בש מנ אל נל מו של כםל? כש קון הנ ה הוא תי מה כםל. ובנ ן הנ קי תנ תש מי של

גוף. קון הנ ם תי ך, כגלה ר כה חנ אנ

ין אי י וש אתי דוענ בה א, מנ רוך הוא קורי דוש בה קה אוי - הנ רה ים כה אי םא בה ם ל דה י אה ני ה, ובש ינה כי ה שש ימה די קש ה ומנ אה בה של וכש
שום יש. ומי ין אי ם, אי לה שש םא מג גוף ל של כש גוף. של ם הנ לנ שש םא הג ל ים וש רי יבה אי ים הה ני קה תג םא מש ל יש? של ין אי אי ה וש ה זל יש. מנ אי
ה, גוף זל ת בש סל נל כש ני וש ה  אה ה בה יונה לש על ה  שה דג ה, קש טה מנ ם לש לנ שש גוף הג הנ ה של עה שה ה, בש אי םא ורש א. וב קה וש דנ יש  ין אי אי וש ה,  זל
ים די י עומש רי המ שום של ם. מי עולה י הה רי בש די ה בש חו פל תש פש םא יי ל ים של יכי רי כםל צש ז הנ אה ש, וש מה ה מנ לה עש מנ מו לש ה כש טה מנ ה לש עמשל ננ וש

ם. קה לש י חל רי שש ה, אנ יונה לש ה על שה דג קש ים בי שי דש קנ תש ה ומי יונה לש מות על לי שש ל בי אי רה שש יי

א צי מה הי ה ולש לה עש מנ לש של מו  כש ש  די קנ תש הי ם לש עולה י הה ני ר בש אה שש ד מי רה פש ני א? של לי פש י ינ ה כי ה זל גו'. מנ א וש לי פש י ינ כי יש  אי
יו לה ים עה סי ים אותו, ופורש שי דש קנ ש - מש די קנ תש הי ה לש רוצל ם של דה ים אותו. אה רי המ טנ ר - מש הי טה ם לי דה א אה בה ה של עה שה ם. בש לי שה

רוך הוא. דוש בה קה ה הנ ש בה די קנ תש הי ה של שה דג ה, קש יונה לש ה על שה דג קש

ם דה אה לה ה ייש לו  מה שו. כנ דש ם קה ת שי י אל בנ רה ל קש כה ת ה' וש י אל שי פש י ננ כי רש ד בה וי דה ח, (תהלים קג) לש תנ א פה בה י אנ בי רנ
ם יי תה י פש תנ ד מה ר: (משלי א) ענ אומי וש א  רוז קורי כה יום הנ וה ל יום  כה י בש רי המ בונו, של ת רי עמבודנ ת בנ ענ דנ לה וש ל  כי תנ סש הי לש
ה תורה הנ יו.  נה זש אה ין  כי ינרש של י  מי ין  אי וש ם.  יכל שובםתי ה מש פה רש אל ים  בי ים שובה ני בה ג) שובו  (ירמיה  גו'.  וש י  תי פל בו  המ אי תש

. יחנ גי ינשש י של ין מי אי ם, וש יהל ני פש ה לי יזה רי כש מנ

הוא ד של י דורות. ענ דורי תוכו לש ר בש אי שה יי יד וש מי לו הוא תה של ב של חושי ה וש זל ם הנ עולה ך בה ם הולי דה ן אה ה, בל אי םא רש ב
ם ין. אי די י הנ ני ר בש אה ם שש ים עי ני יה דנ ב הנ מושנ ים אותו בש ני ב, דה הוא יושי ד של ר. ענ קולה ים אותו בש ני ם, נותש עולה ך בה הולי
יד גי הנ ף לש לל י אה ני ד מי חה יץ אל לי ך מי אה לש יו מנ לה ם ייש עה תוב (איוב לג) אי כה הו של ין. זל די הנ צול מי י ני רי גור - המ ני א לו סה צה מש ני
ה עה שה בש ם  דה אה הה ל  ענ ים  די עומש של ים  רי שי כש ים  עמשי מנ ה  לל אי גור?  ני סה הנ י הוא  מי גו'.  וש ר  םאמל י ונ נו  נל חג יש ונ רו  יהשש ם  דה אה לש

ם. הל ך לה רי טה צש מי של

ר קולנ ב בש שוכי של ה כש עה ה שה אותה ם. בש עולה הה ק מי לי תנ סש הי ין לש די הנ ייב מי חנ תש י הי רי גור - המ ני יו סה לה א עה צי מה םא יי ם ל אי וש
ה ל מנ כה ה, וש זל ם הנ עולה ה בה שה עה ה של ל מנ יו כה נה פה ים לש בי כותש ם של יי ננ יו שש לה ים אי אי בה ה של יו, רואל ינה ים עי רי מי ד של ך, ענ לל מל הנ
א ים ובםרי רי ר הה ה יוצי ני י הי תוב (עמוס ד) כי כה הו של יו. זל נה פה ים לש בי כותש כםל וש ל הנ בון) ענ שש ין (חל ן די נותי יו, וש פי יא מי הוצי של

ם. יהל לי ה עמ הוא מודל גו'. וש חו וש ה שי ם מנ דה אה יד לש גי רוחנ ומנ



1463

ם כגלה יו, וש לה יד עה עי הה ים לש די עומש יד בו, וש עי הה יו לש לה ד עה עומי ה וש ה, עולל שה עה ה של עמשל אותו מנ שום של ם? מי ענ טנ ה הנ מה
ה, אי םא רש ם. ב אותו עולה ם בש הל דון בה ני ה של עה ד שה נו ענ מל ים מי רי םא עובש ל יו, וש נה פה ים לש די עומש יו וש נה פה ים לש מי שה רש ני ים וש די יורש

נו. מל דו מי בש אל םא נל ל יד בו, וש עי הה ים לש די עומש ים וש יני מי ם זש ה, כגלה זל ם הנ עולה ם בה דה ן אה ה בל שה עה ים של רי בה ם דש ל אותה כה

ד חה ים; אל יזי רי כש ים מנ רוזי ה כה לשה יו. ושש נה פה ים לש כי הולש וש ים  ני מש דנ זש ם מי ר, כגלה בל קל לנ ים אותו  יאי מוצי ה של עה שה ובש
ד רנ ה, מה טה מנ ד לש רנ ה, מה לה עש מנ ד לש רנ בונו; מה רי ד בש רנ מה י של לוני ה פש ים: זל רי אומש םאלו, וש מ שש ד מי חה אל ינו, וש ימי ד מי חה אל יו, וש נה פה לש

א! רה בש םא ני ל יו! טוב לו של רה בה או דש יו! רש עמשה או מנ יו. רש וותה צש מי ד בש רנ ה, מה תורה בנ

יו עמשה נו! מנ תוכי ר בש בה קש ה ני זל ים: אוי אוי של רי אומש ם וש קומה מש יו מי לה ים עה זי ים רוגש תי מי ל הנ ר, כה בל קל יענ לנ גי מנ ד של ענ
ן יוה גוף. כי ל הנ ת ענ לל בל אנ תש ה ומי טה שה ת וש כל רוחו הולל ל אותו גוף, וש ים ענ די עומש ר, וש בל קל ים לנ סי נה כש ני ים וש ימי די קש יו מנ רה בה ודש
ר, בל קל ין הנ ל די ים ענ ני מג מש ים של יני י די תי ה בה לשה יו שש ת יהדה חנ א תנ יוצי ים וש די קש "ה מנ רות, דומה בה קש ית הנ בי ן בש מה טש ם ני דה אה הה של

יו! עמשה ל מנ ין! אוי ענ די ל אותו הנ ד. אוי ענ חה אל ש כש פל נל ים רוחנ וה ני דה ם, וש יהל ידי ש בי י אי יטי בי רש ה שנ לשה ושש

ת, נוחי ך  לל מל ר הנ שוטי גור, וש ני יו סה לה א עה צה מש םא ני ל ם, של לה שש ני וש ינו  דון די ני וש ך  לל מל ר הנ קולנ פוס בש הוא תה ה של עה שה בש
יהדו. ת בש חנ ה אנ נונה ב שש רל חל יו, וש לה גש רנ יו לש נה פה ד לש עומי וש

יו כגלו נה פה ה אותו לש ך רואל ין כה נו. ובי מל יו) מי זי ש (הנ אי ים בש טי ת לוהמ יי בנ י הנ לי תש ה כה רואל יו, וש ינה ת עי יש אל אי ים הה רי מי
דו מש עה שוק וש ך בנ אה לש או מנ ם רה דה י אה ני ה בש מה י כנ רי המ אי, של דנ ך הוא ונ ם. כה דה אה י הה ני פש ט לי ש לוהי בושו אי ם, לש יי יננ א עי לי מה

או אותו. םא רה ם ל דה י אה ני ר בש אה יו, ושש נה פה לש

ר בה א דה לה ץ? אל רל אה אות בה רה הי יך יהכול לש גו', אי יו רוחות וש כה אה לש ה מנ תוב (תהלים קד) עםשל י כה רי ר, המ םאמנ ם ת אי וש
בוש הוא לה בוש של אותו לש ה בש אל רש ני י של מי ה לש אל רש ני גוף, וש ש בש בי לנ תש ץ, מי רל אה ך לה אה לש ד מנ יורי ן של יוה כי רוהו: של אמ ך בי ה כה זל

ים אותו. יכי רי ם צש עולה י הה ני ל בש כה ה של ן זל כי ל של כה ן וש כי ל של אות בו. כה רה הי לו ולש בש סה ם לש עולה םא יהכול הה םא, ל ם ל אי בו. וש

ך, םא שוכי בו ל לי רוחו, וש וש ל גופו  כה ענ  זי עמ דנ זש הו, מי רואי ן של יוה ים. כי רי בי חמ רוהו הנ אמ י בי רי המ בו, ונ רש חנ פות בש טי לש  שה
ד רה פש ני ם של דה ן אה בל מו  ם, כש הל ת מי דל רל פש ני גוף, וש י הנ רי יבש ל אי כה ת בש כל הולל רוחו  גוף. וש ל הנ ל כה של ך  לל מל הוא הנ שום של מי
ת פואנ ים רש די קש ם הי א אי לה ר לו, אל םא עוזי ל ה - וש שה עה ה של ל מנ ר אוי ענ ז הוא אומי ר. אה חי קום אנ מה ת לש כל לל לה רו  בי חמ מי

ה. עה ה שה ה אותה יעה גי םא הי ל ד של ה ענ שובה תש הנ

לו ייש  יו, וש ינה עי חנ  יהכול, הוא פותי ינו  אי ה של רואל ן של יוה םא יהכול. כי ל ר וש תי תנ סש הי ה לש רוצל וש יש  אי הה ד אותו  פוחי
דול גה ין הנ ן די מנ ה הוא זש עה ה שה אותה שו. וש פש ננ מו וש צש ר ענ ז הוא מוסי אה קוחות. וש ם פש יי יננ עי ל בו בש כי תנ סש ל בו, ומי כי תנ סש הי לש
ל כה ת בש טל שוטל ם, ומש הל ת מי דל רל פש ני גוף וש ל הנ ים של רי יבה אי ל הה כה ת בש כל רוחנ הולל ז הה אה ה, וש זל ם הנ עולה דון בו בה ם ני דה אה הה של

ים. עי זש עש דנ זש ם מי גוף כגלה י הנ רי יבש ל אי כה ים, וש די דה צש ל הנ כה ת לש ענ זנ עמ דנ זש ים ומי רי יבה אי הה

ת קל לל תנ סש מי רוחנ  הה וש ר,  יבה אי ל אותו  ענ ה  יעה זי ת  לל נופל נו,  מל ת מי דל רל פש ני וש ר  יבה אי וש ר  יבה ל אי כה לש רוחנ  ה הה יעה גי מנ של כש
ם. כגלה ן בש כי ר, וש יבה ת אותו אי יהד מי נו, ומי מל מי

גוף. הנ ת מי חנ יהד פורנ יו, ומי לה ת עה דל ה עומל ינה כי שש ז הנ גוף, אה ל הנ כה ה מי דה רש פש י ני רי המ את, של צי רוחנ לה ה הה יעה גי מנ ן של יוה כי
ה! ים בה קי בש דנ תש םא מי ל ה וש נה מל ים מי חוקי רש ים של עי שה ם רש אותה ה! אוי לש ק בה בה דש ני י של ל מי קו של לש י חל רי שש אנ

את יוצי של כש נו  רש מנ אה יון של לש ין על די ד - אותו  חה ה? אל זל ם הנ עולה הה א מי יוצי של כש יש  אי ר הה ים עובי יני י די תי ה בה מה כנ וש
ס נה כש ני של ין כש ד די חה אל יו. וש לה ים עה יזי רי כש ים מנ רוזי כה הנ יו וש נה פה ים לש כי יו הולש רה בה יו ודש עמשה מנ של ין, כש ד די חה אל גוף. וש הנ מי רוחנ  הה
ת טל שוטל ת ומש כל הולל של רוחנ  ין הה ד די חה אל וש נםם.  יהי גי ין הנ ד די חה אל ת. וש ענ תולנ ין הנ ד די חה אל ר. וש בל קל ין הנ ד די חה אל ר. וש בל קל לנ
ם דה אה יך הה רי ה צה ל זל לנ גש יו. בי לה עה פו  לש ים ינחש ני דה ה עי עה בש אי שי דנ יו. ונ עמשה מנ מו  לש תנ שש יי ד של קום ענ את מה םא מוצי ל ם וש עולה בה

בונו. י רי ני פש ם לי הל יהשוב מי יו, וש עמשה מנ יום בש ל יום וה כה ל בש כי תנ סש הי בונו ולש רי א מי ירה ה לי זל ם הנ עולה א בה צה מש הוא ני של כש

ר, (תהלים קג) מנ אה ים וש די קש ה, הי זל ם הנ עולה הה ק מי לי תנ סש מי של ם כש דה אה י הה יני ם די אותה בש ך  לל מל ד הנ וי ל דה כי תנ סש הי של כש
ם תל שו, אנ דש ם קה ת שי י אל בנ רה ל קש כה גוף. וש ם הנ את עי צי מש תש ני אנ ת של עי ם, כה עולה הה א מי צי םא תי ל ד של ת ה', ענ י אל שי פש י ננ כי רש בה
יענ גי םא ינ ל ד של דוש ענ קה ם הנ שי ת הנ ך אל רי בה ימו לש די קש ם, הנ כל תש את אי צי מש יא ני הי ת של עי , כה רוחנ ים בה פי תש תנ שש מי ים של רי יבה אי הה

ם. יכל לי הודות עמ כו ולש רש בה לו לש םא תוכש ל ן של מנ זש

ר כה שי ן וש יי ינ בונו, מי ת רי שנ דג קש ש בי די קנ תש הי ה לש זל ם הנ עולה ים בה די קש הי יר של זי ר. נה דל דםר נל נש א לי לי פש י ינ יש כי ה, אי אי םא רש ב
ן יי תוב (ויקרא י) ינ ים כה ני כםהמ י בנ רי המ ה? של מה ים לה בי נה ן - עמ יי סור לו ינ אה ן של יוה ל, כי כי תנ סש הי אן ייש לש גו'. כה ן וש יי ץ ינ יר חםמל זי ינ

ים? בי נה סור לו עמ ם אה ענ טנ ה הנ יר, מה זי נה אן לנ ר. כה תה ים מג בי נה עמ םא. בנ ים? ל בי נה ם עמ גו'. יהכול גנ תש וש שש ל תי ר אנ כה שי וש

ם דה אה א בו  טה חה ץ של עי י יהדוענ אותו  רי המ כםל. ונ ין בנ די הנ ד מי רי פה הי יון הוא לש לש ה סוד על ר זל בה דה ה וש ה זל עמשל א מנ לה אל
ר כה . שי שוהה רש ה, ופי לה עש מנ ן לש יי זו. ינ חש אל ד נל חה ד אל צנ ים בש בי נה עמ ר ונ כה שי ן וש יי י ינ רי המ ר, של בה דה הו סוד הנ זל יו. וש ים הה בי נה אשון, עמ רי הה
ל לנ גש אשון. בי רי ם הה דה א בו אה טה חה ץ של הו עי זל ם, וש יהל לי ם אמ ים כגלה סי כונש ים, של בי נה ן. עמ יי ינ א מי ר יוצי כה י שי רי המ םאל, של מ שש לי
ה בו אה רש םא ני א ל לה ך, אל םא כה לום) ל ה - (כש יונה לש ה על מונה ב אל זנ ה עה יר זל זי נה ר של םאמנ ם ת אי ד. וש חה ד אל צנ ז בש חה אל כםל נל ה הנ זל

לום. םאל כש מ ד שש צנ ה מי עמשל מנ

יך רי םאשו, צה ר ר ענ ע שש רנ ל פל די תוב גנ הוא: כה ך  כה א, וש בה א סה נונה מש ב הנ ל רנ של רו  פש סי מי נו  דש מנ י לה רי המ ה, של אי םא רש ב
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ן יי לויות. ינ םא תש רות ל עה שש הנ םאל, וש מ ד שש ם צנ כגלה שום של ים, מי בי נה עמ ר ונ כה שי ן וש יי ינ רםש מי פש יי נו, וש קה םאשו וזש ר ר ענ ה שש בל רנ תש יי של
ך שום כה ר. ומי עה שי לוי הנ םא תה ל יון, וש לש ן על יי ינ א מי יוצי ם, וש יי וי לש ים בו  חוזי אמ ד של ר - צנ כה ה). שי ינה ה (בי יונה לש על ם הה אי - הה
ל ל כה ענ ר  ענ תנ ירו  עלבי הל וש ר (במדבר ח)  מנ אל נל של מו  ם, כש רה עה ל שש יר כה עמבי הנ לש יך  רי קום, צה מה אותו  ם לש יי וי לש ים הנ עולי

ם. רה שה בש

אות רש הנ םא לש ל םאל, של מ ד שש ל צנ כה ד מי רה פש ני ך  ל כה ענ ה, וש תוכה ר לש כה שי ן וש יי ת ינ סל כונל ה, של תונה חש תנ ם הנ אי ים - הה בי נה עמ
ג וי דנ זש הי ה לש אה בה של כש ה  רה עה ר שש פי סנ ה לש יכה רי ה צש בה קי נש י הנ רי המ ן, של קה זה ר וש עה ה שי םא תולל ה ל ים זל בי נה יו. עמ לה ם אי הל לה ה של עמשל מנ
ים להי אל יר  זי נש  - ר  בה דה הנ סוד  וש ן,  קה זה הנ וש םאש  ר ר הה ענ שש ה  ה הוא תולל זל ל  לנ גש בי ה.  א בה צה מש ני םא  ל ן  קה זה י  רי המ ונ ר,  כה זה בש

ין כגלו. די הנ רוש מי יר ה', פה זי םא נש ל א, וש רה קש (שופטים יג) ני

ש פל נה ל הנ א ענ לה תוב, אל םא כה ל שו  פש ל ננ גו'. ענ וש ש  פל נה ל הנ א ענ טה ר חה של אמ יו מי לה ר עה פל כי תוב, וש ה כה ל זל ה, ענ אי םא רש ב
קום נו מש מל ע מי רנ גה ר הוא, וש כה שי ן וש יי לו ינ ד של צנ שום של א, מי טה תוב חה ן כה כי לה ש. וש פל א נל רה קש ני ים, של בי נה ה עמ הו? זל ם. ומנ תה סש

ש. פל נל ין הנ ע די רנ א גה לה א? אל טה ה חה ה זל א, מנ טה ין. חה די

ד ה, ענ לל קומות אי ים אותו מש לי בש קנ םא מש ל ם, וש תה ר אי בי חנ תש הי א לש ו בה שה כש ענ שום של יו? מי לה ר עה פל כי ה וש מה ך, לה ם כה אי
יך רי צה ם,  יהל לי א אמ ת בה עי כה ן של יוה כי ה,  לה חה תש הנ ה בנ חוצה ם הנ ק אותה רנ זה הוא  שום של יו. מי לה עה ר  פי יכנ וי ן  כםהי בנ ך  לי מה יי של

כםל). אי בנ דנ ר. (ונ בה דה הו סוד הנ זל לוהו, וש בש יקנ ה וי רה פה ל כנ קון של ר תי בי חנ תש הי לש

יהה לו הה ר, וש כה ל ני ת אי ל בנ ענ בה ר, של בה דה ה הוא הנ אל א נה לה ש? אל ננ על ה נל מה יהה, לה ים הה להי יר אל זי שון נש מש ר, שי םאמנ ם ת אי וש
אוי רה קומו של ב מש זנ עה ר, וש כה ל ני ת אי בנ ה בש שה דג ה קש ב אותה רנ דוש, עי יהה קה הה הוא, של אוי לו. וש רה ה של מנ לו, בש של ר בש בי חנ תש הי לש

ש. ננ על ן נל כי לה ה, וש שה דג ה קש אותה לש

ם י עי שי פש מםת ננ ר (שופטים טז) תה מנ אה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ם. מה אותו עולה ק בש לל ין לו חי אי ר, של אומי י של ייש מי וש
ך יר: לי זי נה ל הנ ים ענ יזי רי כש יו מנ ך הה הוא. כה ם הנ עולה ם בה תה שו אי פש מות ננ תה ים, של תי שש לי ק פש לל חי קו בש לש ר חל סנ ים, ומה תי שש לי פש

ים. רי בי חמ שוהה הנ רש י פי רי המ ב. ונ רנ קש ל תי ם אנ רל כל לנ יב, וש בי יב סה בי יר, סה זי נה ים לש רי ך, אומש לי

ל ר ענ ענ ירו תנ עלבי הל את וש טה י חנ ם מי יהל לי ה עמ זי ם הנ רה המ טנ ם לש הל ה לה עמשל כםה תנ ם? (במדבר ח) וש הל תוב בה ה כה ם, מנ יי וי לש
שום ה, מי זל יר הנ זי ל נה בה דוש. אמ םא קה ל הור, וש ם טה יי וי לש ים הנ אי רה קש ז ני ה, אה ל זל שו כה עה ר וש עה ירו שי עלבי הל ן של יוה ם. כי רה שה ל בש כה
ילה הש דםש יי ה' קה יר לנ זי ר ינ של גו' אמ רו וש זש ר ני דל י נל מי ל יש תוב, כה ך כה ל כה לנ גש הור. בי םא טה ל דוש, וש א קה רה קש ה, ני ד זל צנ ד מי רה פש ני של

גו'. וש

יון. לש על ן הה ול גה ה לנ ה דומל זל בה י, של קי ר נה מל צל םאשו כש ר ר ענ תוב (דניאל ז) ושש כה ה של שום זל םאשו, מי ר ר ענ ע שש רנ ל פל די גנ
ים. לי תנ לש יו תנ וגצותה תוב (שיר השירים ה) קש כה דוש, של הוא קה ע של ש נודה מה רות מנ עה שש ב, בנ ר רנ ה בנ הודה י יש בי ר רנ מנ אה

לו אי רות ובש עה שש הנ לו  אי (בש סודו  ה ובש זל ר הנ עה שי ים בנ רי ה אומש ם מה דה י אה ני בש עו  יהדש א  לי מה לש עון, אי מש י שי בי ה רנ נה שה
ה אה לש הה אן וה כה ה. מי תורה אן סודות הנ ד כה ה. ענ יונה לש ה על מה כש חה ם בש בונה רי עו לש דש וה סודות, יי סוד הנ הוא בש מו של ים) כש רי בה דש הנ

ה'. ש לנ ה קםדל נה ננ תש אל ה וש רה חש ה, (ישעיה כג) סנ י) תורה רי תש י (סי רי תש כי

א ישה די א קנ בה א רנ רה דש אי הה

עמשות ת לנ תוב (תהלים קיט) עי ד? כה חה מוד אל יום ענ קי ב בש שי י ני תנ ד מה ים, ענ רי בי חמ עון לנ מש י שי בי ר רנ מנ נו, אה דש מנ לה
ם, ים הי ני טנ ה קש דל שה י הנ רי קוצש ל יום, וש א כה רוז קורי כה ק. הנ חוב דוחי י הנ לי עמ ים, ובנ ני טנ ים קש יהמי ך. הנ תל רו תורה פי ה' הי לנ
ית בי ים לש רי בי חמ הנ סו  נש כנ תש אוי. הי רה ים כה כי קום הולש ה מה יזל אי ים לש עי םא יודש ל וש ים  יחי גי שש םא מנ ם, ל רל כל י הנ שולי ם בש הי וש
ת, ענ דנ בש ל,  כל שי בש ה,  מה כש חה בש ה,  צה עי בש ם,  יכל קוני תי בש זו  רש דה זש הי ם!  יכל ידי בי ים  חי מה ורש ף,  יי סנ יון  רש שי ים  בושי לש א,  רה דש אי הה
ים דושי קש ים של רי בה ת, דש מל י אל רי בש זםר די גש ת, לי ול ים ומה יי שותו חנ רש בי י של מי ם לש יהל לי יכו עמ לי מש ם. הנ יי לנ גש רנ ם, בה יי דנ יה ה, בנ אל רש מנ בש

ם. ת אותה ענ דנ לה ם וש עה מש שה ים לש חי מי ם ושש הל ים לה יבי שי קש ים מנ יוני לש על

י בי ד רנ מנ קו. עה תש ם שה יו שה הה ים של רי בי חמ ה! הנ לל גנ םא אמ ם ל ה! אוי אי לל גנ ם אמ ר, אוי אי מנ אה ה וש כה עון ובה מש י שי בי ב רנ יהשנ
י אי רש ם יי לו הי ים אי רי בי י חמ רי המ יו, ונ אה ירי תוב (שם כה) סוד ה' לי י כה רי לות, המ גנ ר לש י מנ ני פש ם נוחנ לי ר לו, אי מנ אה ר וש מנ אה

או. ם יהצש הל סו, מי נש כש ם ני הל ן, מי כה שש מי ית הנ ת בי רנ דש אי סו בש נש כש ר ני בה רוך הוא, וכש דוש בה קה הנ

ר י בנ י יוסי בי רנ ה, וש הודה י יש בי רנ א, וש בה י אנ בי רנ נו, וש ר בש זה עה לש י אל בי או רנ צש מש ני עון, וש מש י שי בי י רנ ני פש ים לי רי בי חמ נו הנ מש ינו, ני ני שה
עון, מש י שי בי רנ לש נו  תש נה ם  יי דנ יה א.  יסה יי י  בי רנ וש י,  יוסי י  בי רנ וש יהיא,  י חי בי רנ וש ב,  רנ ר  בנ יהה  קי זש י חי בי רנ וש ק,  חה צש יי י  בי רנ וש עמקםב,  ינ
ם תוכה ב בש תו, יהשנ לה פי ל תש לי פנ תש הי עון וש מש י שי בי ם רנ בו. קה יהשש ים וש צי עי ין הה ה בי דל שה בש סו  נש כש ני ה, וש לה עש מנ לש פו  קש עות זה בה צש אל וש
ר של יש אמ אי רור הה ר, (דברים כז) אה מנ אה ח וש תנ ם. פה ח אותה קנ לה ם, וש יהל די מו יש קו. שה זש חה ים יהדו בש ד יהשי חה ל אל ר, כה מנ אה וש

ן. מי רו אה מש אה ם וש עה ל הה נו כה עה ר וש תל סה ם בנ שה ש וש רה י חה די ה יש עמשי גו'] מנ ה [וש כה סי ל ומנ סל ה פל עמשל ינ

רו פי ה הי ה זל ך. מנ תל רו תורה פי שום הי ה'? מי עמשות לנ ת לנ דוענ עי ה', מנ עמשות לנ ת לנ ר, עי מנ אה עון וש מש י שי בי ח רנ תנ פה
תוב (דברים ר. כה מנ אל ים נל יהמי יק הנ תי ענ ה. ולש י זל קוני תי ה בש עמשל םא ינ ם ל ת אי לל טל בנ תש יא מי הי ה של לה עש מנ לש ה של ך? תורה תל תורה

ים ה'. לי אי מוך בה י כה תוב (שמות טו) מי כה מוך, וש י כה ל מי אי רה שש יך יי רל שש לג) אנ
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ו שה כש ענ ד  ענ כםל.  הנ ל  לנ כש נו  אה ר,  מנ אה וש ר,  חי אנ ד  צנ מי א  בה אנ י  בי רנ ולש יו,  נה פה לש יבו  נו, הושי בש ר  זה עה לש אל י  בי רנ לש א  רה קה
ה יונה לש על יהה הה נגפש ל כש ה קול? קול של יזל ה. אי זל ה לה שו זל קש ם נה יהל כגבותי רש אנ עו קול, וש מש קו. שה תש ים. שה די עומש נו הה קש תנ תש הי

ים. סי נש כנ תש מי של

יבות בי חמ נו בנ א. אה יות יהרי הש אוי לי ם רה י. שה אתי יהרי עמך  מש י שי תי עש מנ ר, (חבקוק ג) ה' שה מנ אה עון וש מש י שי בי ח רנ מנ שה
תוב (מלאכי כה ם, וש כל תש ת ה' אל בנ המ אנ תוב (שם ז) מי כה יך, וש להל ת ה' אל תה אי בש הנ אה תוב (דברים ו) וש כה ר, של בה דה לוי הנ תה

גו'. ם וש כל תש י אל תי בש הנ א) אה

סוק יל, פה כי ך רה ר. הולי בה ה דה סל כנ ן רוחנ מש מנ אל נל ה סוד וש לל גנ יל מש כי ך רה ר, (משלי יא) הולי מנ אה ח וש תנ עון פה מש י שי בי רנ
ר בה דה ן, אותו  מה אל נל ינו  אי וש רוחו  ב בש ינשי תש םא הי ל י של א מי לה ך? אל ה הולי ה זל ר, מנ יהה לו לומנ יל הה כי רה יש  ה, אי של ה קה זל
ה. ידה ל עממי של רוחנ  ין רוחו  אי שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ה. מה חוצה הנ יאו  מוצי ד של ם ענ יי מנ ה בש נל קה כש תוכו  בש ך  ע הולי מנ שה של
ד יו יהתי תי עש קנ מו ותש . (כש רוחנ יום הה , קי ן רוחנ מנ אל נל ר. וש בה ה דה סל כנ ן רוחנ מש מנ אל נל תוב בו וש ה, כה ידה רוחו רוחנ עממי י של ל מי בה אמ

ך. רל שה ת בש יא אל טי חמ יך לנ ת פי ן אל תי ל תי תוב (קהלת ה) אנ כה לוי. וש ר תה בה דה סוד) הנ רוחנ (בש ן) בה מה אל קום נל מה בש

ל סודות ים של יי ים סודי רי בה דש סוד - בי יך  רי ם צה עולה י הה רי בש די ם בש י אי כי סוד. וש א בש לה יים אל קנ תש ם מי עולה ין הה אי וש
םא ם ל יי מנ שה עון, לנ מש י שי בי ר רנ מנ ה. אה מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ ים ענ יוני לש ים על כי אה לש מנ לש לו  פי רו אמ סש מש םא ני ל ים של יהמי יק הנ תי ענ
י בי ח רנ תנ פה של סודות. כש י הנ נו סודי דש מנ מות. לה עולה י הה יומי נו קי י אה רי המ ע, של מנ שש תי ר של םא אםמנ ץ ל רל אה יבו, לה שי ינקש ר של אםמנ

לו. חמ לש חנ תש ים הי רי בי חמ הנ קום, וש מה ע הנ זנ עמ דנ זש סודות, הי י הנ סודי עון בש מש שי

ם עולה ד ה' מי סל חל ר, (תהלים קג) וש מנ אה ח וש תנ ק פה חה צש י יי בי גו'. רנ כו וש רמ בה אמםר כםה תש יו לי נה ל בה אל ן וש רם המ ל אנ ר אל בי דנ
ה, וה נה ה עמ אה רש יי ל הנ לנ כש בי רוך הוא, של דוש בה קה י הנ ני פש ה לי אה רש יי ה הנ דולה ה גש מה ים. כנ ני י בה ני בש תו לי קה דש צי יו וש אה רי ל יש ם ענ ד עולה ענ וש
םא ין בו ל ם, אי יי מנ א שה רי ינו יש אי י של ן. ומי כגלה נו בש א, ילשש טש ת חי אנ רש ייש בו יי י של ל מי כה א של צה מש ידות. ני סי ה חמ וה נה עמ ל הה לנ כש ובי

ידות. סי םא חמ ל ה וש וה נה עמ

רעיא מהימנא

א צי מה הי ל יום, לש כה ה בש כה רה ך בש רי בה עות, ולש בה צש אל יפות הה קי זש ל יום בי כה ם בש עה ת הה ן אל כםהי ך הנ רי בה ה (כ"ב) זו לש וה צש מי
ל ש של מי חה ין וש יהמי ל הנ ש של מי ש. חה מי ש תוך חה מי יון, חה לש סוד על דות בש עות עומש בה צש אל י הה רי המ ה. של טה ה ומנ לה עש כות מנ רה בש
םאל. מ ל שש ר ענ ח יהתי בנ ה של ין זו ייש לה יהמי שום של םאל, מי מ ל שש ן של ל אותה ר ענ ח יותי בנ ן של ין הי יהמי ל הנ ש של מי םאל. חה מ שש

ה. ן טובה יי ענ ן בש יי ענ םאל ולש מ ל שש ין ענ קםף יהמי זש יך לי רי ם, צה עה ת הה ן אל כםהי ך הנ רי בה מש ה של כה רה בש ה בנ ל זל ענ וש

ם ים עי כי סש רוך הוא הי דוש בה קה י הנ רי המ עות, של בה צש אל ן הה ל אותה ה ענ ה שורה ינה כי שש יו, הנ ת יהדה ן אל כםהי ש הנ פורי של וכש
ה שורה ה של ינה כי שש ה - הנ לה עש מנ לש ה. מי טה מנ לש ה ומי לה עש מנ לש ים - מי די דה י צש ני שש ים מי כי רש בה תש ל מי אי רה שש יי כות. וש רה ן בש אותה ן בש כםהי הנ

ך. רי בה מש ן של כםהי הנ עות, וש בה צש ן אל ל אותה ענ

ה, טה מנ לש ן  כםהי הנ עות  בש צש אל ת  ישנ רי פש בי ה  זל מו  כש ה.  לה עש מנ לש ים  רי בה דש ים  רי עורש מש ים,  עושי של ים  רי בה דש ה,  אי רש םא  ב
י רי המ ה, של לה עש מנ ים לש רי בה ים דש רי עורש מש ם של עולה ם בה ים הי רי בה ה דש מה ן כנ כי ינו. וש לי רות עה שש לי םא וש ב ה לה ינה כי שש ת הנ רל עורל תש מי
ם ענ נו טנ יש הנ ב וש לולה ם הנ ענ נו טנ יש הנ קומות. וש ה מש מה כנ נו בש רש אנ ה בי זל ה, וש לה עש מנ ר לש חי ר כםחנ אנ עורי תש ה מי טה מנ לש רות של עורש תש הי בנ
עמלות מנ ר  של על רות  עורש תש מי ן.  יהל לי עמ רות  שש לי ה  ינה כי שש הנ רות  עורש מש עות  בה צש אל ר  של על ה  זל ן  ול גה בש ם  הי מו  וכש ר.  שופה הנ

ת. חנ ה אנ עה שה כםל בש הנ יר, וש אי הה רות לש חי אמ

דוש קה ל הנ ם של שי כות ובנ רה בש ה ובי לה פי תש א בנ לה ם, אל נה חי יפות לש קי זש עות בי בה צש קםף אל זש ם לי דה ן אה בל סור לש אה ך  ל כה ענ וש
ים ני מג עות, מש בה צש אל יפות הה קי ה. זש מונה אל סוד הה וש דוש  קה ם הנ שי ת הנ ים אל רי עורש מש ם הנ הי נו, של רש אנ י בי רי המ הוא. ונ רוך  בה
ה, ינה כי שש ת הנ מנ כה סש הנ ה בש ן טובה יי ענ בש ך  רי בה לש יך  רי ן צה כםהי הנ נו. וש רש אנ בי מו של ים, כש יטי לי ה שנ רה ן עמשה הל לה יפות של קי זש ה  אותה בש

ר. אי בה תש ני מו של כש

ים ני מג , ומש יענ קי רה סות בה טה אות וש יות יוצש ים אותי שי ן שי ן, אותה כםהי י הנ פי את מי יוצי ה זו  כה רה בש ה של עה שה ה  אותה בש
כות רה בש יות בנ ים אותי שי ם שי ענ טנ ה הנ לו. מה לה כות הנ רה בש ל הנ ל כה ים ענ ם מודי כגלה אות, וש ל אות וש ל כה ים ענ דולי ים גש שי שי
בוא) ד הוא (רי חה אל ד וש חה ל אל כה ם, וש עולה ים בה די בוא עומש ים רי שי סוד שי בוא, וש ים רי שי ם שי ל הי אי רה שש יי שום של לו? מי לה הנ

ד. חה אל

ה ינה כי ה ושש יונה לש ה על ינה כי כםל, שש הנ וש ה.  לה עש מנ לש א של סי כי הנ ד אותו  ה ענ לה עש מנ ה לש ה עולל זל א מי יוצי של דוש  קה ם הנ שי הנ
י ני ל בש י ענ מי ת שש מו אל שה תוב, וש ה כה ל זל ענ ים. וש ני מג ים מש שי ם שי ל אותה ענ כות וש רה בש ן הנ אותה ן בש כםהי ים לנ ה, מודי תונה חש תנ

ל. (ע"כ רעיא מהימנא).. אי רה שש ת יי ך אל רי בה רוך הוא מש דוש בה קה ז הנ אה ם. וש כי רמ בה י אמ ני אמ ל ונ אי רה שש יי

ב קל תוב (משלי כח) עי כה הו של ם. זל כגלה ל בש לה כש ני יף, וש די ה עה וה נה ה - עמ וה נה עמ ש בנ בי לנ תש ני ה וש אה רש יי ן הנ א מי יהצה י של נו, מי דש מנ לה
י ל מי כה ידות. וש סי חמ ה לנ ה, זוכל וה נה עמ ייש בו  י של ל מי ה. כה וה נה עמ ה לנ ם, זוכל יי מנ ת שה אנ רש יי ייש בו  י של ל מי ת ה'. כה אנ רש ה יי וה נה עמ
תוב (תהלים קג) כה ידות - של סי חמ ת ה'. לנ אנ רש ה יי וה נה ב עמ קל תוב עי כה ה - של וה נה עמ ם. לנ כגלה ה לש ם, זוכל יי מנ ת שה אנ רש ייש בו יי של

יו. אה רי ל יש ם ענ ד עולה ענ ם וש עולה ד ה' מי סל חל וש

ן י כםהי תי פש י שי תוב (מלאכי ב) כי כה של הו  אות. זל בה ה' צש ך  אנ לש א מנ רה קש ידות, ני סי חמ בו  ייש  ם של דה ל אה נו, כה דש מנ לה
אות? בה ך ה' צש אנ לש א מנ רי קה הי ן לש ה כםהי כה ה זה י מה ני פש אות הוא. מי בה ך ה' צש אנ לש י מנ יהו כי פי שו מי קש בנ ה יש תורה ת וש ענ רו דנ מש שש יי
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ה. טה מנ אות לש בה ך ה' צש אנ לש ן מנ ף כםהי ה, אנ לה עש מנ ן לש אות כםהי בה ך ה' צש אנ לש ה מנ ה, מנ הודה י יש בי ר רנ מנ אה

ה, לה עש ל מנ ד של סל חל א מי בה דול, של גה ר הנ שנ "ל הנ אי יכה ה מי ה? (דניאל יב) זל לה עש מנ אות לש בה ה' צש ך  אנ לש י הוא מנ ומי
ד. סל חל ד הנ צנ א מי בה שום של אות, מי בה ך ה' צש אנ לש א מנ רה קש ה ני טה מנ לש דול של ן גה יהכול כםהי בש ה. כי לה עש ל מנ דול של ן גה הוא כםהי וש
ל לנ גש ד? בי סל חל ן לש ה כםהי כה ם זה ענ טנ ה הנ ין. מה די ד הנ צנ א מי צה מש םא ני ן ל ך כםהי שום כה ים. ומי מי חמ ים תוך רנ מי חמ ד? רנ סל הו חל מנ

יו. אה רי ל יש ם ענ ד עולה ענ ם וש עולה ד ה' מי סל חל תוב (תהלים קג) וש כה הו של ה. זל אה רש יי הנ

י בי ר רנ מנ ם. אה יי ננ ם שש עולה ד, וש חה ם אל דוש, עולה קה ר הנ דל חל ן בנ קנ תש הג מו של ק, כש חה צש י יי בי ר רנ מנ ם? אה עולה ם וש הו עולה מנ
ר מנ ד. אה חה יות אל הש רו לי זש חה ם, וש מות הי י עולה ני ר לו, שש מנ יות! אה הש יך לו לי רי ם צה עולה ד הה ענ ם וש עולה ן הה ך, מי ם כה יהיא, אי חי
ה לה עש מנ לש ם של דה יון, אה לש ל סוד על ל של לה ם כש עולה ד הה ענ ם וש עולה ן הה יך? מי רל בה תםם דש סש י תי תנ ד מה ק, ענ חה צש י יי בי רנ ר לש זה עה לש י אל בי רנ
דוש קה ר הנ דל חל בנ שוהה  רש י פי רי המ ונ ם,  נות עולה תוב שש כה וש ם,  י עולה מי יש תוב  כה וש ם.  עולה וש ם  עולה נו  יש הנ וש ה,  טה מנ לש ם של דה אה וש

יון. לש על הה

ה, וה נה ה, עמ אה רש יי בו  ייש  ר, של זה עה לש י אל בי ר רנ מנ י? אה תנ ם. מה דה א אה רה קש א, ני טש א חי רי הוא יש י של ל מי כה יו - של אה רי ל יש ענ
כםל. ל הנ ל של לה ידות, כש סי חמ

י מי ם, של דה ל אה ל של לה כש ה בי זל ך  אי כה דנ ר לו, ונ מנ ה. אה בה קי ר ונש כה ל זה לנ ם כש דה ינו, אה ני י שה רי המ ונ ה,  הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ה שורל א של לה םא עוד, אל ל ה. וש וה נה ה בו עמ שורה א של לה םא עוד, אל ל א. וש טש א חי רי ז יש אה ם, וש דה א אה רה קש ה, ני בה קי ר ונש כה ר זה בי חנ תש מי של
ל לנ ם כש דה א אה רה קש ך ני שום כה ידות. ומי סי םא חמ ל ה וש וה נה םא עמ ל ה וש אה רש םא יי ין בו ל ה, אי בה קי ר ונש כה א זה צה מש םא ני ל י של ד. ומי סל בו חל
נות בה הי םא יהכול לש ל גו'. וש ה וש נל בה ד יי סל ם חל י עולה תי רש מנ תוב (שם פט) אה כה ד, של סל ה בו חל ם, שורל דה א אה רה קש ני ן של יוה כי כםל. וש הנ

ה. בה קי ר ונש כה א זה צה מש םא ני ם ל אי

ד ה' סל חל ר וש חי ר אנ בה ם. דה דה ל אה ל של לה יו - כש אה רי יו. יש אה רי ל יש ם ענ ד עולה ענ ם וש עולה ד ה' מי סל חל תוב (תהלים קג) וש כה וש
ם עולה ה לה לה עש מנ לש ם של עולה ה מי דה יהרש ה זו של שה רג שו יש יהרש ד, וש סל חל ד הנ צנ או מי בה ים של ני ם כםהמ ה אותה לל ם - אי ד עולה ענ ם וש עולה מי
ם. דה ל אה ל של לה כש ל בי לי כנ תש הי יתו, לש ד בי ענ עמדו ובש ר בנ פל כי תוב (ויקרא טז) וש כה ה, של טה מנ לש ים של ני יו - כםהמ אה רי ל יש ה. ענ טה מנ לש של
יהה דו הה סש חנ תו? וש קה דש צי וש הו  ך, מנ ם כה ה, אי הודה י יש בי ר רנ מנ ים. אה ני י בה ני בש ה לי כה זה שום של ים, מי ני י בה ני בש תו לי קה דש צי (שם) וש

יות! הש יך לו לי רי צה

א רי קה םאת יי ז תוב לש כה םאת. וש ה ז חה יש לגקר אי י מי םאת, (בראשית ב) כי ז ינו בש ני שה נו סוד של יש ר, הנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ה, זל ן הנ בה לה ד הנ צנ א מי בה ר של כה זה ך  שום כה ר. ומי כה ד זה סל ה. חל בה קי םאת נש ז ד, וש סל חל נו  יש הנ יש, של אי ה בה לה לש כש םאת ני ז ה. וש שה אי
תו. קה דש צי תוב וש כה ה של נו מנ יש הנ ה. וש שה את אי רי קש ך ני שום כה דםם, ומי ד אה צנ ה מי אה בה ק, של דל את צל רי קש םאת ני ז ד. וש סל א חל רה קש ני
ת זוג, ין לו בנ אי ן של ל כםהי נו, כה דש מנ ך לה שום כה ה. ומי זל ה בה ם זל שי בנ תש הי ת זוגו, לש ד, בנ סל ל חל תו של קה דש תו? צי קה דש צי ה וש ה זל מנ

יתו. ד בי ענ עמדו ובש ר בנ פל כי תוב וש כה ה, של עמבודה סור בה אה

ר אה ל שש כה ר מי ים יותי יכי רי ים צש ני כםהמ ה, וש שה א אי שה םא נה ל י של מי ה בש ה שורה ינה כי ין שש אי שום של ק, מי חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ים יכי רי ים, וצש ידי סי ים חמ אי רה קש ני ד, וש סל ם חל הל ה בה ה, שורל ינה כי ם שש הל ה בה שורה ן של יוה כי ה. וש ינה כי ם שש הל רות בה שש הנ ם לש עה הה
יש אי לש יך  אורל וש יך  מל תוב (דברים לג) תג כה ה. וש כוכה רש בה יש יך  ידל סי חמ תוב (תהלים קמה) ונ כה הו של ם. זל עה ת הה אל ך  רי בה לש
אמםר כםה יו לי נה ל בה אל ן וש רם המ ל אנ ר אל בי תוב, דנ כה ך  שום כה ך. ומי רי בה לש יך  רי יד, צה סי א חה רה קש ן ני כםהי שום של ך. ומי ידל סי חמ

ה. כוכה רש בה יך יש ידל סי חמ תוב ונ כה ים, וש ידי סי ים חמ אי רה קש ני שום של ם? מי ענ טנ ה הנ כו. מה רמ בה תש

כו - רמ בה ה. כםה תש אה רש יי כו - בש רמ בה ש. כםה תש קםדל שון הנ לש כו - בי רמ בה ם. כםה תש הל מור לה ל אה אי רה שש י יי ני ת בש כו אל רמ בה כםה תש
כם"ה ים מי רי עורש תש ים מי יני די ל הנ כה א כם"ה, של רה קש ני ה  זל ק הנ דל צל נו, הנ דש מנ לה  - כו  רמ בה א, כםה תש בה י אנ בי ר רנ מנ ה. אה וה נה עמ בנ
ה ני הי תוב (שמות ז) וש כה כםה. וש ה מי כה ר, מנ לומנ ה? כש בה כםה) רנ ה (של כה ה מנ ה זל ר, מנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה ה של נו מנ יש הנ נו), וש מל (מי
ם בו גנ ת לי םא שה ל תוב וש כה ד. וש חה כםל אל הנ י ה', וש ני י אמ ע כי דנ םאת תי ז תוב בש כה ה. וש יד מםשל חי פש הי מו של ד כם"ה, כש תה ענ עש מנ םא שה ל

צו. רש ת אנ יב אל רי חמ הנ ה לש ינה מי זש הי םאת, של ז לה

ן כםהי ה לנ ר זל סה מש ני ך  שום כה ת. ומי מל של בנ תש ד, מי סל ה חל מה ר עי בי חנ תש הי של ים, ומי יני די ים הנ רי עורש תש םאת מי ז כם"ה הנ הנ מי
םאת ז כםה הנ הנ ב של גנ ל  ף ענ ר, אנ לומנ כו. כש רמ בה תוב כםה תש כה של הו  זל ם כם"ה.  שי בנ תש תי וש ך  רי בה תש תי י של די ד, כש סל חל א מי בה של
ת ה אל ד זל סל חל כו בש רש בה ל. תש אי רה שש י יי ני ת בש כו אל רמ בה תוב כםה תש כה ה, של כו אותה רש בה ה ותש מו אותה שש בנ ים, תש יני די את בש צי מש ני

ים. יני ה די או בה צש מה םא יי ל י של די ל, כש אי רה שש ה מול יי מו אותה שש בנ כם"ה, ותש

בו רנ של יא מי הוצי מור, לש א אה לה רו, אל מש תוב אי םא כה ם. ל הל מור לה ל אה אי רה שש י יי ני ת בש אל כו  רמ בה תוב כםה תש כה של הו  זל
ם. תה מור סש ם. אה הל מור לה תוב אה כה ע של מה שש ם, מנ שי ם הנ סי רש פנ וו לש טנ צש םא הי י ל רי המ ר, של בה ים דה מי סש רש פנ םא מש ל ים של יצי רי פה הנ
כו ם, זה הל מור לה ה, אה הודה י יש בי ה רנ נה א שה לה רו? אל םאמש תוב ת םא כה ה ל מה כו, לה רמ בה תוב כםה תש כה ן של יוה מור - כי ר אה חי ר אנ בה דה

ם. תה מור סש כו - אה םא זה ם. ל הל - לה

ת או אל םא רה י ל מי יו עי ר הה של ים אמ שי נה אמ הה ה וש אה רש מנ ת הנ י אל די בנ ייאל לש ני י דה ני י אמ יתי אי רה ח, (דניאל י) וש תנ ק פה חה צש י יי בי רנ
יהה רש כנ י זש גנ ם? חנ י הי יא, ומי בי םא נה הוא ל ים, וש יאי בי ם נש ינו, הי ני י שה רי המ י?! ונ די בנ ייאל לש ני י דה ני י אמ יתי אי רה גו'. וש ה וש אה רש מנ הנ
ד, חנ םא פה ל י, וש ני י אמ יתי אי רה תוב וש ייאל כה ני דה דו? ובש חמ ה פה מה או, לה םא רה תוב ל י כה רי המ ש חםל, ונ ה קםדל עמשה ך, ננ ם כה י. אי כי אה לש ומנ

ש? י חםל קםדל רי יא, המ בי םא נה הוא ל וש
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םאת ז ה בש מה חה לש י מי לנ קום עה ם תה י אי בי א לי ירה םא יי ה ל נל חמ י מנ לנ ה עה נל חמ ם תנ תוב (תהלים כז) אי נו, כה דש מנ ך לה א כה לה אל
רוך הוא דוש בה קה ה הנ שה ינו, עה ני שה מות. וש קה עמשות לו נש לנ ש וש ירנ קו לי לש ל חל בל םאת חל נו. ז רש מנ אה ה של םאת, זל ז . בש חנ י בוטי ני אמ
ד וי דה של נו  דש מנ לה בות. וש אה הה שו  יהרש כםל, של ל הנ ים של דושי ים קש יוני לש ים על רי תה בות, כש אה ם הה ה עי דושה ה קש בה כה רש ד מל וי ת דה אל
טונהם לש שי עמבםר מי םא תנ ל כות זו של לש יו מנ נה ש הוא ובה יהרנ ק וש זי חנ תש ה הי יונה לש על כות הה לש קום מנ מש יו, ובי נה בה כות לש לש יש מנ הורי

י דורות. דורי לש

ייאל ני י דה ני י אמ יתי אי רה יו. וש נה פה עממםד לש ינ י של ין מי ד, אי וי י דה ני בש ר לי עורי תש ה הי זל כות הנ לש מנ ר הנ תל כל ה של עה שה נו, בש דש מנ לה וש
גו'. יהה וש נש ננ ייאל חמ ני ה דה הודה י יש ני בש ם מי הל י בה הי יש תוב (דניאל א) ונ כה יהה, של ד הה וי י דה ני בש מי שום של ה, מי אה רש מנ ת הנ י אל די בנ לש
לו. בש םא סה ים ל רי חי אמ ל, ונ בנ לו הוא סה יהה של הה שום של יו, ומי בי ל אה בל ק חל לל ת חי שנ רג ד יש צנ הוא מי ה של זל ח בה מנ שה ה וש אה הוא רה וש

. יהה נל פה עממםד לש ם לנ עולה י הה ני ים בש כולי םא יש , ל יהה ינל די ת בש רל עורל תש םאת מי ז כם"ה הנ הנ ה של עה שה עון, בש מש י שי בי ר רנ מנ אה של

םאת, ז כם"ה הנ ר בנ בי חנ תש ה ומי לה עש מנ לש ד של סל ר חל עורי תש ד, מי סל חל ים מי אי בה ם, של יהל די ים יש שי ים פורש ני כםהמ הנ ה של עה שה ובש
ת אל כו  רמ בה תוב כםה תש כה הו של ים. זל יני ם די הל ים מי ירי עמבי ל, ומנ אי רה שש י יי ני בש ירות לי אי ים מש ני פה ת בש כל רל בה תש ת ומי מל של בנ תש ומי

ים. מי ענ ר הה אה ת שש םא אל ל ל, וש אי רה שש י יי ני בש

תוב כה יד, של סי א חה רה קש ני ל יהדו, של ד, ענ סל לו, חל ה של זל ר הנ תל כל ר הנ עורי תש יי י של די ן, כש ר. כםהי חי םא אנ ל ן וש ך כםהי ל כה לנ גש בי
י רי קש ל תי ה. אנ כוכה רש בה יש יך  ידל סי חמ ונ תוב (תהלים קמה)  כה וש ד.  סל חל ד הנ צנ א מי הוא בה ך. וש ידל סי חמ יש  אי (דברים לג) לש

ש. קםדל שון הנ לש כו - בי רמ בה ש. כםה תש פםרה מש ם הנ שי כו - בנ רמ בה כו כם"ה. כםה תש רש בה א יש לה ה, אל כוכה רש בה יש

ים דושי קש ירות) הנ פי ים (סש רי תה כש ל הנ יו, כה ש יהדה ם ופורי ה קה טה מנ לש ן של כםהי הנ ה של עה שה ה, בש הודה י יש בי ר רנ מנ נו, אה דש מנ לה
א יוצי של ק  עםמל אותו  מי ם  הל לה ך  שה מש ני של ר  אי בש הנ ק  עםמל מי ים  ירי אי ומש ך,  רי בה תש הי לש ים  ני קה תג ומש ים  רי עורש תש מי ה  לה עש מנ לש של

ם. כגלה ים מי קי שש ים ומג כי רש בה תש מות, ומי עולה ל הה כה ים לש בועי עות מנ נובש כות הנ רה בש ים הנ קי םא פוסש ל יד, וש מי תה

ס ני כה הי ה לש רוצל ה וש כה לש מנ ג בנ וי דנ זש הי ה לש רוצל ך של לל מל מות. לש עולה ל הה כה ה ייש בש יקה תי ש ושש חנ ן לנ מנ אותו זש נו, בש דש מנ לה וש
י ה. מי כה לש מנ בנ ג  וי דנ זש הי לש א  בה ך  לל מל י הנ רי ים: המ שי חמ לנ תש ומי ן  מנ זש אותו  ים בש רי עורש תש ים מי שי מה שנ ל הנ כה וש ש,  חנ לנ בש יהה  לל אי

ם. תה ל סש אי רה שש ת יי סל נל ל? כש אי רה שש ת יי סל נל י כש ל. מי אי רה שש ת יי סל נל ה? זו כש כה לש מנ הנ

ל ו אל ת יהדה רםן אל המ א אנ שה יי תוב (ויקרא ט) ונ כה םאל, של מ ל שש ין ענ קםף יהמי זש יך לי רי ן צה ק, כםהי חה צש י יי בי ר רנ מנ נו, אה דש מנ לה
שום ר, סוד הוא, מי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ םאל. אה מ שש ל הנ ין ענ יהמי ח הנ בנ של שום של יו, מי םא יהדה ל תוב, וש ם. יהדו כה כי רמ בה יש ם ונ עה הה

ך. ל בה שה מש הוא יי תוב (בראשית ג) וש כה של

דוש. קה ל ינד הנ יו ענ ש יהדה די קנ יך לש רי צה תו, של שה דג ל קש ה ענ שה דג ף קש תוסי יי יך של רי יו, צה רםש יהדה פש ה לי רוצל ן של נו, כםהי דש מנ לה
ם י הי רי ם. המ יי וי לש ת הנ תה אל שש דנ קי תוב וש כה יו, של יהדה ם מי יי ל מנ ה של שה דג טםל קש ן לי יך כםהי רי צה י, של וי ה לי דוש? זל קה ל הנ י יהד של מי
ן ל כםהי כה אן של כה ל. מי לה - כש יך  בי ט אה בל גו'. שי י וש וי ה לי טי מנ יך  חל ת אנ ם אל גנ ם, (במדבר יח) וש יי וי לש תוב בנ כה ים. וש דושי קש
ן בל ם מי יי ל מנ ה של שה דג טםל קש םא יי ן ל כי לה תו. וש שה דג ל קש ה ענ שה דג יף קש הוסי דוש, לש י קה די ל יש ש ענ די קנ תש הי יך לש רי יו, צה ש יהדה פורי של

דוש. נו קה ינל אי ר של חי ם אנ דה אה

י? וי ה לי מה לה וש ה.  לה חי תש בנ ש  די קנ תש הי הוא לש יך  רי יהדו, צה ל  ן ענ כםהי ש  די קנ תש הי י של וי נו, לי דש מנ א לה יעותה ני צש א די רה פש סי ובש
ם לי שה ן הנ כםהי ה הנ יך זל רי םא צה ם, ל לי ינו שה אי ן של י כםהי רי המ יך, של רי םא צה ר ל חי ן אנ נו, כםהי דש מנ ר. לה חי ן אנ י כםהי די ל יש ש ענ די קנ תש יי של
י הוא רי ד, המ ל מועי אםהל עמבםד בש לנ ן וש דוכה עמלות לנ אוי לנ רה ם וש לי הוא שה י של וי ל לי בה ם. אמ לי םא שה ל גום של י פה די ל יש ם ענ גי פה הי לש
תה רש הנ טי תוב וש כה הור, של א טה רה קש ף ני חום, אנ נש י תנ בי ר רנ מנ ם. אה יי וי לש ת הנ תה אל שש דנ קי תוב וש כה דוש, של א קה רה קש י ני רי המ ם, ונ לי שה

תו. שה דג ל קש ה ענ שה דג ן קש יף כםהי הוסי יך לש רי ך צה שום כה ם. ומי אםתה

ל ים כה דושי ים קש רי תה כו כש רש בה תש יי י של די זו, כש רו זו בה בש חנ תש םא יי עות ל בה צש אל הה יך של רי יו, צה יהדה ש  פורי ן של נו, כםהי דש מנ לה
ה ב זל רי עה םא לש ל שומות של יות רש אותי ש בש רי פה תש הי לש יך  רי צה דוש  קה ם הנ שי שום של אוי לו, מי רה מו של דו כש בנ ד לש חה אל ד וש חה אל

ים. רי בה ם דש אותה ן) בש וי כנ תש הי ן (ולש וי כנ תש םא יי ל ה, וש זל בה

כו רש בה תש יי וש ים,  תוני חש תנ כו  רש בה תש יי י של די ים כש יוני לש על כו  רש בה תש יי של הוא  רוך  בה דוש  קה ה הנ ק, רוצל חה צש יי י  בי רנ ר  מנ אה
ים דושי ם קש הי ה, של יונה לש ה על שה דג קש ים בי דושי ם קש הי ים, של תוני חש תנ י הנ די ל יש ה ענ יונה לש ה על שה דג קש ים בי דושי ם קש הי ים של יוני לש על

ה. כוכה רש בה יך יש ידל סי חמ תוב (תהלים קמה) ונ כה ה, של טה מנ לש ים של דושי ל קש כה מי

ה, כה רה תו בש כה רש ין בי ך - אי רי בה מש ה של כה רה בש י הנ הי ך, ומנ רי בה י מש מי ה, ולש ענ סוד זל םא יודי ל ן של ל כםהי ה, כה הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ם. תה ת סש ענ ת? דנ ענ ה דנ ה זל יהו. מנ פי שו מי קש בנ ה יש תורה ת וש ענ רו דנ מש שש ן יי י כםהי תי פש י שי תוב (מלאכי ב) כי כה ה של נו מנ יש הנ וש
ה ה תורה חוזה יך אמ ם. אי תה ה סש ה. תורה יהו? תורה פי שו מי קש בנ ה יש יהו. ומנ פי שו מי קש בנ ים יש יוני לש יהו, על פי שו מי קש בנ ה יש תורה וש
ים יוני לש על ים  רי תה כש ם  אותה בש ה  פל ל  ענ בש של ה  תורה וש ב  תה כש בי של ה  תורה נו,  דש מנ לה של ם?  תה סש ה  תורה את  רי קש ני של ה  לה עש מנ לש של
ה לה עש מנ לש ים של רי בה ם דש אותה ן בש וי כנ ן לש כםהי יך הנ רי צה נו של דש מנ לה אות הוא. וש בה ך ה' צש אנ לש י מנ ם? כי ענ טנ ה הנ ך. מה או כה רש קש ני של

יך. רי צה י של פי דוש כש קה ם הנ שי ת הנ ד אל ינחי לש

א נה ימש הי יהא מש עש רנ

א"ו "א וה לו: יוד הי מות אי ה שי לשה שש קור מי א ה'. מה שה ר ה', יי ך ה', יהאי כש רל בה ים. יש ני ת כםהמ כנ רש ר זו - בי חנ ה אנ וה צש מי
ל שור של קי "א. הנ א"ו הי "א וה יו"ד הי קורו  מש יל"ה, של הש יל"ה אל הש יל"ה אל הש ה, אל שה דג "י). קש א"ו הי "י וה "א (יו"ד הי הי
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י, עי צה מש אל מוד הה ענ ה הה זל ים איהדונה"י (יאהדונה"י, וש מוזי רש בו א"י, של "י, של נה דם ם - אמ יהל ני ל שש חוד של יי ם, הנ יהל ני שש
מוד ענ ה הה זל ים יאהדונה"י, וש מוזי רש "י של י"ו הי "י וה לו יו"ד הי מות אי ג' שי קור מי יא יאהדונה"י) (מה ה הי ינה כי שש הנ וש
ים שומי רש ים של שי פםרה מש מות  י שי ני שש מי י  יעי בי רש ים א"י  מוזי ורש (אידהונה"י),  ה איההדונה"י)  ינה כי שש הנ י,  עי צה מש אל הה

ם. (עד כאן רעיא מהימנא). הל בה

"א יו"ד הי תוב בש י כה רי לוי המ גה ה, של כגסל לוי ומש דוש גה קה ם הנ א, שי יעותה ני צש א די רה פש סי נו בש דש מנ עון, לה מש י שי בי ר רנ מנ אה
ה הוא כגסל מש אותו של ים, וש רי חי ר (אמ תה סש ני ה הוא הנ כגסל מש אותו של רות, וש חי יות אמ אותי תוב בש ה כה כגסל מש "א. של א"ו הי וה
יר מי טש ל אותו  לנ גש בי רות,  חי אמ יות  אותי בש ה  כגסל מש ה  גגלל מש של אותו  לו  פי אמ ונ ה,  הודה יש י  בי רנ ר  מנ אה כםל.  הנ ל  ר) של תה סש ני

ים. ני פש ים בי ירי מי טש הנ

ים רי שש ל על בור של די ים בש לולי ם כש כגלה ם) של ים, (כגלה מי חמ יד רנ הורי דוש ולש קה ם הנ ף שי רי צה ן לש כםהי יך הנ רי אן צה י כה רי המ של
ים תומי ה סש זל ם הנ שי ל הנ שי לו  יות אי אותי ים. ובש מי חמ רנ י הה רי תש ים) כי רי תה י כש ני שש דות) (בי ן מי כגלה יות (של ם אותי יי תנ ושש
ין פי נש יר אנ עי זש לו מי גנ תש הי ע של שנ תי כםל. וש הנ נוז מי גה ר וש תה סש יק ני תי ענ ל הה ה של רי שש לש על ים, ושש מי חמ רנ דות הה ם מי יי תנ ים ושש רי שש על
יות ם אותי יי תנ ים ושש רי שש על יו בש ס יהדה רנ פה של ן כש וי כנ ן מש כםהי יהה הנ הה ד של חה ם אל רוף שי צי ם בש ים כגלה רי בש חנ תש ין), ומי פי נש יר אנ עי זש (בי

קוקות. חמ

ר תנ סש ני ם,  עולה בה ה  פה צש חג הנ ה  תה בש רה של מי כםל.  לנ ה  זל ם  שי ה  לל גנ תש מי יהה  הה ם,  עולה בה יעות  ני צש ה  תה יש הה של כש נו,  דש מנ לה וש
נוז, גה יר וש מי טה ר של תה סש ני ן בנ וי כנ ן? מש וי כנ ה מש מל ש. בנ רי פה תש ם מי שי הנ ן, וש וי כנ יהה מש ן הה כםהי ה, הנ לל גנ תש יהה מי הה של כש יו. של יותה אותי בש

שומות. יות רש אותי כםל בש ר הנ תנ סש ם, ני עולה ה בה פה צש חג ה הנ תה בש רנ תש הי של ש. מי רי פה תש ה ומי לל גנ תש ומי

ים), מי חמ רנ דות הה ם מי יי תנ ים ושש רי שש על לו  ל אי כה ים) (של מי חמ יות (רנ ם אותי יי תנ ים ושש רי שש על לו  ל אי כה ה של אי םא רש וב
כםל, ר הנ תנ סש ים, ני יקי תי ענ יק הה תי ל ענ דות של ה מי רי שש לש על ר שש מנ ה אה אשונה ם רי ענ ים. פנ מי עה י פש תי שש ן בי ר אותה מנ ה אה מםשל
ין, פי נש יר אנ עי זש ים בנ לולי כש ים של מי חמ דות רנ ע מי שנ ר תי מנ יהה אה ני ם שש ענ ם. פנ פותה כש ין, לי די א הנ צה מש ני קום של מה ה לש לל יד אי הורי לש
ל ים כה כי רש בה תש מי ים של אי צה מש ני ם, וש עה ת הה ך אל רי בה יו לש ש יהדה פורי של ן כש כםהי ל הנ ם כולי כגלה כםל. וש ר הנ תנ סש יק ני תי ענ הה ים מי ירי אי ומש
ם יי תנ ושש ים  רי שש על הה ל  כה וש כםל.  הנ ר  תנ סש ני יר,  מי טה הנ יק  תי ענ הה מי ים  כי שה מש ני של ים  מי חמ רנ הה ד  צנ בש מות  עולה הה ים)  יוני לש על (הה

רות. תה סש דות ני לו מי לה יות הנ אותי

ם, דה גש נל לולות כש כש יות הנ ה אותי רי שש ים על תי ל שש מות של ה שי לשה ים ושש סוקי ה פש לשה לו שש ך, אי רל מש שש יי ך ה' וש כש רל בה יש
ת לשל שש בי רות  תה סש ני של יות  ם אותי יי תנ ושש ים  רי שש על בש ים  מי שש בנ תש מי ים  תוני חש תנ וש ים  יוני לש על ל  כה וש ן.  כםהי הנ ן  וי כנ תש כםל הי ובנ
םא ל וש מור,  תוב אה ן כה כי לה וש כםל.  לות הנ כולש ים של מי חמ דות רנ יות) מי ם (אותי יי תנ ים ושש רי שש ד על גל נל לו, כש לה ים הנ סוקי פש הנ
ים רי בה דש מור - בי לו. אה לה עמלות הנ מנ ל הנ כה בש לו  לה ים הנ רי תה סש ני ל הנ כה ן בש וי כנ לש יך  רי צה מור - של נו. אה רש אנ בי של מו  רו, כש מש אי
ים. לויי ם תש ד כגלה חה אל בש ם? של ענ טנ ה הנ ד. מה חה ר אל סי ם חה דה אה בה ים של רי יבה בון רמ"ח אי שש מור - חל ה. אה לה עש ל מנ ים של רי תה סש ני
ים יוני לש על זו  ה  כה רה בש בי לל  כש לי  - ם  הל לה נו.  רש אנ בי של מו  כש לו  לה הנ ים  סוקי פש הנ ת  לשל שש בי זו  ה  כה רה בש בי ים  כי רש בה תש מי ם  כגלה וש

ים. תוני חש תנ וש

י, בי י, רנ תי רש מנ י אותו, אה תי לש אנ שה עון וש מש י שי בי ן רנ ר בל זה עה לש י אל בי י רנ ני פש י לי תי בש ד יהשנ חה י, יום אל י יוסי בי ר רנ מנ נו, אה דש מנ לה
, תה לש אנ ה שה ר לו, יהפל מנ ה? אה מה ה לה מה הי א, בש ילה ם מי דה יענ ה'? אה ה תושי מה הי ם ובש דה ר (תהלים לו) אה מנ אה ד של וי ה דה אה ה רה מה

ה. מה הי כו - בש םא זה ם. ל דה כו - אה ן. זה יה נש מי כםל הוא בש הנ

ל אי רה שש יי א לש רה רוך הוא קה דוש בה קה ה, הנ אי םא רש ר, וב מנ אל כםל נל ר לו, הנ מנ ה. אה י רוצל ני ר אמ בה דה י, סוד הנ בי י, רנ תי רש מנ אה
גו'. וש י  יתי עי רש םאן מנ י צ םאני ן צ תי אנ וש תוב  כה ד, של חה סוק אל פה כםל בש הנ וש ה,  מה הי ם בש הל א לה רה קה ה, וש לה עש מנ לש ה של מה גש דג ם, כש דה אה
ה, מה הי ם ובש דה או אה רש קש ל ני אי רה שש יי ם. וש דה י אה רי ם - המ תל ם אנ דה ה. אה מה הי י בש רי י - המ יתי עי רש םאן מנ י צ םאני ן צ תי אנ (יחזקאל לד) וש
ה, מה הי או בש רש קש כו - ני םא זה ה, ל לה עש מנ לש ה של מה גש דג ם כש דה כו - אה ר, זה בה דה עוד סוד הנ יענ ה'. וש ה תושי מה הי ם ובש דה ה אה שום זל ומי
הו ל. זל אי רה שש יי ם בש הל בה כםל ייש  הנ ן של כי ל של כה ה. וש טה מנ לש ה של מה הי ה ובש לה עש מנ לש ם של דה ד - אה חה ן אל מנ זש ים בי כי רש בה תש ם מי כגלה וש

יענ ה'. ה תושי מה הי ם ובש דה תוב אה כה של

את, צי מש ה ני טה מנ ם לש ה - גנ לה עש מנ ה לש אה צש מש ני של ה, ומי לה עש מנ א לש צי מה תי ד של ה ענ טה מנ את לש צי מש םא ני ה ל כה רה בש ה, הנ אי םא רש וב
תוב כה ע, של רנ ץ. לש רל אה ת הה נו אל עמ ם ינ הי ם וש יי מה שה ת הנ ה אל נל על תוב (הושע ב) אל כה טוב, של ע. לש רנ טוב ולש ך לש לוי כה כםל תה הנ וש

ה. מה דה אמ ל הה ה ענ מה דה אמ י הה כי לש ל מנ ענ רום וש מה רום בנ מה א הנ בה ל צש קםד ה' ענ פש (ישעיה כד) יי

ים יוני לש על ך  רי בה תש הי לש ם,  תה ם, סש הל לה מור  תוב אה כה ח בו)  תנ פה זו  הנ ת  רל אל פש תי (הנ ה  זל ל  לנ גש בי ה,  הודה יש י  בי רנ ר  מנ אה
ך רי בה תש הי ם, לש תה ם סש הל מור לה ל אה אי רה שש י יי ני ת בש ך אל ר כה חנ אנ ה, וש לה חי תש כו בנ רמ בה תוב כםה תש כה ד, של חה אל ם כש ים כגלה תוני חש תנ וש
יו - נה א ה' פה שה ה. יי טה מנ ךה - לש נל יחג ה. וי לה עש מנ יו - לש נה ר ה' פה ה. יהאי טה מנ ך - לש רל מש שש יי ה. וש לה עש מנ ך ה' - לש כש רל בה ד. יש חה אל ם כש כגלה

ה. טה מנ לום - לש ך שה ם לש יהשי ה. וש לה עש מנ לש

ל לה כש ני דוש של קה ם הנ שי ל הנ קוקות של יות חמ ם אותי יי תנ ים ושש רי שש על ד בש חה אל ים כש כי רש בה תש ם מי ר, כגלה מנ א אה בה י אנ בי רנ
ין. ם די הל א בה צה מש םא ני ל ים, של מי חמ ים תוך רנ מי חמ ם רנ הי ים. וש כי רש בה תש ם מי יות כגלה ם אותי יי תנ ים ושש רי שש על אן, בש ר כה תה סש ני וש

ל. לה ין כש א די צי מה םא יי ל י של די יר כש עמבי ינ ק וש לי סנ א - יש שה א, יי בה י אנ בי ר רנ מנ יך! אה לל יו אי נה א ה' פה שה תוב יי י כה רי המ םא? ונ ל וה

ה ה שורה ינה כי שש שום של ל בו, מי כי תנ סש הי ם לש עה סור לה יו, אה יהדה ש  ן פורי כםהי הנ ה של עה שה י, בש י יוסי בי ר רנ מנ נו, אה דש מנ לה
םא י ל תוב (שמות לג) כי י כה רי המ ם, של הל ת לה פנ כש ה אי ז מה ים, אה םא רואי ל ן של יוה ך, כי ם כה ק, אי חה צש י יי בי ר רנ מנ יו. אה יהדה בש
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מוז רה דוש  קה ם הנ שי הנ שום של ר לו, מי מנ ים? אה ם רואי תה יתה מי ל בש בה ים, אמ םא רואי ם ל יהל יי חנ י, בש חנ וה ם  דה אה י הה ני אנ רש יי
ל ם של יי דנ יה ל הנ ל ענ כי תנ סש הי לש יך  רי םא צה ה, ל ינה כי ה שש םא רואל ל ב של ל גנ ף ענ חםד. אנ פש ם לי דה אה הה יך  רי צה וש יו,  יהדה עות  בש צש אל בש

ה. ינה כי שש ל הנ ה אל פה צש חג א בש צי מה םא יי ם ל עה הה י של די ים, כש ני כםהמ הנ

צון ת רה ה עי עה ה שה אותה ת של ענ דנ לה ה, וש ימה אי ה, בש אה רש יי שוב בש ם לה עה יך הה רי יו, צה יהדה ש  ן פורי כםהי הנ ה של עה שה נו, בש דש מנ לה
יק תי ר ענ תה סש ני ה הנ לל גנ תש מי ה של עה שה יא הנ הי ם, וש כגלה ין בש ין די אי ים וש תוני חש תנ ים וש יוני לש ים על כי רש בה תש מות, ומי עולה ל הה כה א בש צה מש ני

כםל. לום בנ א שה צה מש ני ין, וש פי נש יר אנ עי זש ים בי יקי תי ענ הה

ם כגלה א.  "שה יי ר  יה"אי ך  כש רל "בה יש יו"ד:  יו"ד  יו"ד  לו  לה הנ ים  סוקי פש הנ ת  לשל שש י  אשי רה בש עון,  מש שי י  בי רנ ר  מנ אה
יק תי ענ ין מי פי נש יר אנ עי זש ך  רי בה תש הי יך. יו"ד יו"ד יו"ד, לש רי צה י של יק מי תי ענ הה מי ך  רי בה תש הי ה, ולש מה לי שש ה הנ מונה אות אל רש הנ לש

ם. ן כגלה כי ה, וש טה מנ ך הוא לש רל מש שש יי ה, וש לה עש מנ ך ה' לש כש רל בה ך, יש שום כה כםל. ומי הנ

ר: םאמנ י ם, וש יהל די ים יש שי ים פורש ני כםהמ הנ ה של עה שה םא בש יהב לומו, של חמ ר בנ עי טנ צש מי י של עון, מי מש י שי בי י רנ ני פש א לי נה תנ ה הנ נה שה וש
מות, עולה ל הה כה ים בש מי חמ ים רנ אי צה מש ה ני עה ה שה אותה שום של ה? מי מה כו'. לה ך וש לש י של לומותנ חמ ך ונ לש י של ני ם, אמ ל עולה בונו של רי

ים. מי חמ רנ ין לש ך לו די פי הנ תש עמרו, מי צנ תו בש לה פי ש תש קי בנ יש י של ומי

ם מו אותה שה תוב (במדבר ד) וש כה מו של נו, כש קש תנ ה, יש הודה י יש בי ר רנ מנ י? אה מי ת שש מו אל שה ה וש ה זל י. מנ מי ת שש מו אל שה וש
םאל מ שש םאל לי מ ל שש ים של רי תה ין, וכש יהמי ין לש ל יהמי ים של רי תה ם כש תה כה רש בי ין בש קי תש הנ או. לש שה ל מנ אל וש תו  ל עמבםדה יש ענ יש אי אי

ים. תוני חש תנ ים וש יוני לש כו על רש בה תש יי י של די כםל כש ין הנ קי תש הנ ם לש הל עו בה טש םא יי ל יך של רי צה אוי, של רה כה

רוך. יך בה כל רמ בה תוב (בראשית כז) ומש כה ים, של ני ם כםהמ אותה י? לש מי ם. לש כי רמ בה י אמ ני אמ תוב? ונ ה כה ך, מנ ם ינעמשו כה אי וש
םא ל מו, וש שה תוב וש כה ך  יכה פי ם, ולש אותה ך  רי בה י אמ ני אמ ם, ונ עה ת הה ים אל כי רש בה ם מש יך. הי כל רמ בה ה מש כה רש בה אמ תוב (שם יב) ונ כה וש

רו. כש זש רו או יי םאמש תוב י כה

יו, ש יהדה רנ ם ופה קה ד של חה ן אל כםהי יהה בש ה הה עמשל יו. ומנ רםש יהדה פש םא יי ם, ל עה ים אותו הה בי םא אוהמ ל ן של ל כםהי נו, כה דש מנ לה
ך, רנ יו ובי יהדה ש  רנ ר ופה חי ם אה קה יבות. וש בי חמ ך בנ רנ םא בי ל שום של ם? מי ענ טנ ה הנ מות. מה ל עמצה ה גנ עמשה ים ננ לי שש םא הי ל ד של ענ וש
ת ך אל רי בה יו לש רםש יהדה פש םא יי ים אותו, ל בי םא אוהמ ם ל עה ם או הה עה ת הה ב אל ינו אוהי אי ן של ל כםהי יום. כה ן אותו הנ קי תנ תש הי וש

ך. רי בה א יש לה ך, אל בםרה י יש רי קש ל תי ך, אנ בםרה ן הוא יש יי תוב (משלי כב) טוב ענ כה ם, של עה הה

ת אל ך  רי בה לש לו  ר  סנ מש ני ה של עה שה ע. בש שה רה ם הה עה לש בי אותו  תוב בש ה כה ה מנ אי ורש םא  ק, ב חה צש יי י  בי ר רנ מנ נו, אה דש מנ לה
תוב כה ה, של עה ן רה יי ענ ה  אותה יו בש רה בה ה דש יהה תולל הה ה, וש כה רה בש יים הנ קנ תש םא תי ל י של די ה כש עה ן רה יי ענ בש יחנ  גי שש יהה מנ ל, הה אי רה שש יי
ם אג ם. ונש עולה י הה ני ל בש כה ר מי א אותו יותי יהה שוני הה אותו של עםר? מי נו בש ה בש ה זל עםר. מנ נו בש ם בש עה לש ם בי אג (במדבר כד) נש

ה. כה רה בש יים הנ קנ תש םא תי ל כו וש רש בה תש םא יי ל י של די ם, כש הל ן טוב מי יי ענ תום הה סש ן, של יי עה ם הה תג ר שש בל גל הנ

תוב (דניאל ט) כה ך, של רי בה ן לש יי ת) ענ יחנ קי את פש צי מש ני ת (של יחנ תי את פש צי מש ני אי, של דנ ונ ך הוא בש ה, כה הודה י יש בי ר רנ מנ אה
יך. לל עה ינו  ח עי קנ פש יי הוא  רוך  בה דוש  קה ר: הנ יהה אומי הה ך  א כה בה א סה נונה מש ב הנ ת רנ כנ רש ך. ובי רי בה י לש די יך, כש ינל ח עי קנ פש
ן יי ענ בש ך  רי בה ן לש כםהי יך הנ רי ן צה כי ק, לה חה צש י יי בי ר רנ מנ אה ל יהדו. וש ענ כו  רש בה תש םא יי ל י של די ן, כש יי עה ם הה תג תוב שש ע כה שה אותו רה ובש
ו אה תש ל תי אנ ן וש יי ע עה ם רנ חל ת לל ם אל חנ לש ל תי תוב (משלי כג) אנ ה, כה ן טובה יי ענ ך בש רי בה םא מש ל של יים. וש קנ תש תו תי כה רש ה, בי טובה

ל. לה ה כש כה רה נו בש מל ש מי קי בנ ל תש ר, אנ לומנ יו. כש מםתה ענ טש מנ לש

ל אל מםענ  שש גו'. לי ם וש עה לש ל בי אל מםענ  שש לי יך  להל ה ה' אל בה םא אה ל תוב (דברים כג) וש ה, כה אי םא רש י, ב י יוסי בי ר רנ מנ אה
ם יהה סותי הה שום של א מי לה ם? אל עה לש ל בי ה אל ה זל כםל! מנ ה הנ שה ק עה לה י בה רי המ יות, של הש יך לו לי רי יהה צה ק הה לה ל בה ם?! אל עה לש בי
ה תה ע, אנ שה ם: רה עה לש בי רוך הוא לש דוש בה קה ר לו הנ מנ י, אה י יוסי בי ר רנ מנ נו, אה דש מנ ל. לה אי רה שש יי כו  רש בה תש םא יי ל י של די יו כש ינה עי
הו ה. זל כה רה בש ם לי פםך אותה הש ר, אל םאמנ ת ים של רי בה דש ל הנ כה י, וש יננ ח עי קנ פש י אל ני י - אמ ננ בה כו  רש בה תש םא יי ל י של די כש יך  ינל ם עי סותי

גו'. ך וש בש הי י אמ ה כי כה רה בש ה לי לה לה קש ת הנ ך אל יך לש להל פםך ה' אל ינהמ תוב (שם) ונ כה של

נו, רש אנ בי של מו  מו? כש חש לנ ה מי ה זל ל. מנ דה לנ מו  חש לנ ן מי תנ י נה כי ך  בםרה ן הוא יש יי תוב, (משלי כב) טוב ענ ן כה ל כי ענ וש
נו, מל א מי יו יהצה להה ם אל חל ים, לל שי דה קר י הנ שי דש קה ע של מה שש גו'. מנ ים וש שי דה קר י הנ שי דש קה יו מי להה ם אל חל תוב (ויקרא כא) לל כה של
ים תוני חש תנ וש ים  יוני לש על הוא, של רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש ל לי אי רה שש יי ים  יבי בי ה חמ מה כנ נו  דש מנ ל. לה דה לנ מו  חש לנ ן מי תנ נה י  ן כי כי לה וש

ל. אי רה שש ל יי לנ גש ק בי ים רנ כי רש בה תש מי

ס ני כה יי םא  ל של הוא  רוך  בה דוש  קה ע הנ בנ שש ני י,  יוסי י  בי רנ ר  מנ אה יהיא  חי י  בי רנ ר  מנ אה ה  הודה יש י  בי רנ ר  מנ אה נו,  דש מנ לש של
בוא םא אה ל דוש וש ך קה בש רש קי ר (הושע יא) בש מנ אל נל ה, של טה ל מנ ם של יי לנ ירושה ל בי אי רה שש סו יי נש כה יי ד של ה ענ לה עש ל מנ ם של יי לנ ירושה בי
נו, קש תש ני םא  ל ים  קוני תי ל הנ כה וש ם,  לי תנ שש ני םא  ל ה  לה עש מנ לש של ם  שי לות, הנ גה בנ אן  כה ה  ינה כי שש הנ ן של מנ זש ל  כה ר,  לומנ כש יר.  עי בש

ר. סי דוש חה קה ם הנ שי ר הנ אה שש יהכול ני בש כי

ה רואל י של ה, ומי ינה כי שש י הנ ני י פש יתי אי י רה רי ר לו, המ מנ ב. אה ר רנ א בנ ירה י זי בי ע בו רנ גנ לוד, פה ך לש יהה הולי א הה בה י אנ בי רנ
תוב (ישעיה כה ת ה'. וש ת אל ענ דנ ה לה פה דש רש ה ני עה דש ני תוב (הושע ו) וש כה הו של . זל יהה רל חמ רוץ אנ לה ת וש כל לל יך לה רי ה, צה ינה כי שש י הנ ני פש
יך רל חמ ת אנ כל לל ה לה י רוצל ני אמ גו'. ונ ה וש א תורה צי יון תי צי י מי גו'. כי ר ה' וש ל הנ ה אל עמלל ננ כו וש רו לש מש אה ים וש בי ים רנ מי כו ענ לש הה ב) וש

דוש. קה ר הנ דל חל הנ ל יום מי ים כה ם טועממי תל אנ ים של לי עג ים מש רי בה ם דש אותה מםד מי לש לי וש

ה ב אותה שנ הוא חה רוך  בה דוש  קה ם הנ ה? אי קה דה צש לו  הה  בל שש ינחש ה' ונ ן בנ מי אל הל תוב, (בראשית טו) וש כה ה של ה זל מנ
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םא ל ם, וש הה רה בש אנ לש ה  ב אותה שנ הוא חה רוך  בה דוש  קה הנ י של תי עש מנ י שה ני אמ רוך-הוא? ונ דוש-בה קה ם לנ הה רה בש אנ ם או  הה רה בש אנ לש
, הה בל שש ינחש א ונ לה שםב לו, אל ינחש תוב ונ םא כה , ל הה בל שש ינחש ה, ונ אי םא רש ך. ב יהה כה םא הה ל נו, וש רש אנ ך בי ר לו, כה מנ י. אה בי לי ב בש ינשי תש הי
רוך דוש בה קה ר לו הנ מנ ה. אה חוצה א אםתו הנ יוצי תוב ונ נו, כה דש מנ לה רוך-הוא. של דוש-בה קה ה לנ ב אותה שנ ם חה הה רה בש אנ אי של דנ ונ
יד, מולי ינו  ם אי רה בש ה, אנ י רואל ני אמ ה ונ ה רואל תה י, אנ מי ת שש ענ דנ לה ך  רל דל הנ ה  םא אותה ך, ל לש ינות של ני גש טנ צש אי א מי הוא, צי
י ירי ר עמשי תל יא כל ה כם"ה? הי ה זל ך. מנ על רש ילה זנ הש ת, כם"ה יי רל חל אנ ך  רל דל בש לו  דש תנ שש ה הי אה לש הה אן וה כה יד. מי ם מולי הה רה בש אנ

ה. נה מל ים מי רי עורש תש ים מי יני די הנ ר של תל כל יא הנ הי מו, וש ת שש ת אל ענ דנ ך לה לל מל ל הנ דוש של קה הנ

ק בו, בי דה הי ולש מו  ת שש ת אל ענ דנ לה ל וש כי תנ סש הי ם לש הה רה בש ח אנ מנ ה שה עה שה ה  אותה ש. בש מה מנ ך  על רש ילה זנ הש נו, כםה יי דש מנ לה וש
ב ל גנ ף ענ ר, אנ תל כל אותו הנ ם לש הה רה בש ב אנ שנ ים, חה יני די ה הנ נה מל ים מי רי עורש תש מי ב של ל גנ ף ענ אנ כם"ה, וש ר בש שי בנ תש הי שום של מי
ים. מי חמ רנ ה וש קה דה ר, צש תל כל ת אותו הנ ? אל הה בל שש ינחש ה ונ ה זל . מנ הה בל שש ינחש תוב ונ כה הו של ים. זל מי חמ יא רנ לו הי אי ין, כש יא די הי של
ב ל גנ ף ענ ם, אנ הה רה בש אנ ים. וש יני די ים הנ רי עורש תש ה מי נה מל ק, ומי דל את צל רי קש ני י, וש ירי ר עמשי תל יא כל ק, כם"ה הי חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ל לנ גש ים, בי יני די ה הנ נה מל ים מי רי עורש תש םא מי ל ה של קה דה ה צש ב אותה שנ ים, הוא חה יני די ים הנ רי עורש תש ה מי זל ק הנ דל צל הנ מי ע של יהדנ של

שלהייא רנחממיים.

ר (דברי הימים-א מנ אל נל מו של כםל, כש ם בנ הה רה בש ת אנ ך אל רנ ה' בי תוב (שם כד) ונ כה ה של א, מנ בה י אנ בי ר רנ מנ עוד אה
יל בי שש ן, בי כםהי י הנ די יש ל  ענ כם"ה  ת הנ כל רל בה תש ל מי אי רה שש יי ל  לנ גש בי כו. של רמ בה תוב כםה תש כה וש ץ.  רל אה ובה ם  יי מנ שה י כםל בנ כט) כי
ך ה' כש רל בה ר, (תהלים קלד) יש מנ אל נל מו של תוב) כש םא (כה ב יד לה תי עה לל כםל. וש ה בנ כה רה א בש צי מה תי ה, וש טה מנ ל לש אי רה שש כו יי רש בה תש יי של

ים. לה רושה ן יש יון שםכי צי רוך ה' מי גו'. (שם קלה) בה יון וש צי מי

ה? לות מםשל יום כנ נו בש רש אנ ה בי מה ה. בנ פה חג ה לנ לה ה כנ סה נש כש ני יום של י, בנ י יוסי בי ה רנ נה גו'. שה ה וש לות מםשל יום כנ י בש הי יש ונ
י רי המ ה, ונ קומה מש ה לי סה נש כש םא ני ל ה של בה כש ענ תש ו הי שה כש ד ענ י ענ כי ה, וש הודה י יש בי ר רנ מנ ה. אה סה נש כש ה ני י מםשל די ל יש ענ ד של מי לנ א מש לה אל

ה. תורה ר בנ חה אג ם ומש דה קש ין מג ק, אי חה צש י יי בי ר רנ מנ גו'? אה ד וש ל מועי ל אםהל בוא אל ה לה םא יהכםל מםשל ל תוב (שמות מ) וש כה

תוב (תהלים סח) כה הו של עון, מנ מש י שי בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה ה. של ל מםשל תו של לה אי כנ דנ ה, ונ לות מםשל יום כנ י בש הי יש ונ
יך, לל גש ל רנ ענ יך מי לל עה ל נש רוך הוא (שמות ג) שנ דוש בה קה ר לו הנ מנ אה ה של עה שה א בש לה גו'? אל י וש בי יתה של בי רום שה מה יתה לנ לי עה
תוב י כה רי המ ם? ונ דה תםר אה סש ה לי צל רש תי ם, המ ל עולה בונו של רוך הוא: רי בה דוש  קה י הנ ני פש ל לי אי יכה ר מי מנ ר. אה הה ע הה זנ עמ דנ זש הי
ה תה אנ ה, וש בה קי ר ונש כה הוא זה י של מי א בש לה ה אל כה רה בש את הנ צי מש ין ני אי ם, וש אםתה ך  רל בה יש ם ונ אה רה ה בש בה קי ר ונש כה (בראשית ה) זה

תו? שש אי ד מי רי פה הי ר לש אומי

ינהה כי שש ד הנ רי תי ילו  בי שש ה, ובי ינה כי שש ת הנ א אל שה יי ה של י רוצל ני ת אמ עי יהה, כה בי יהה ורש רי ה פש יים מםשל י קי רי ר לו: המ מנ אה
ם. דה אה נות בה תה תה מנ חש קנ ך. לה ה לש אה שש ני ה של ינה כי י? שש בי של הו הנ י. ומנ בי יתה של בי רום שה מה יתה לנ לי תוב עה כה הו של מו. זל דור עי לה
ה, דה יא יהרש ה הי מםשל ה לש אה שש ני ה, אותו יום של ינה כי שש ה הנ דה יהרש יום של ה. ובנ לה עש מנ יהדוענ לש ם הנ דה אה א בה לה תוב, אל םא כה ם ל דה אה בש

ש. מה ה מנ ת מםשל לנ ה, כנ לות מםשל תוב כנ כה הו של זל

י רי המ ים, של דועי ים יש ני מנ זש א בי לה ד אל רנ פש םא ני ל ך, של לש ענ ננ ל  תוב (יהושע ה) שנ ה, כה נה בה לש י הנ ני פש יו כי נה פה של ענ  יהושג ובי
ת לנ אן כנ ל כה בה ה. אמ צה רש יו אנ נה ל] פה ל [ענ ענ אל הושג פםל יש יי תוב (שם) ונ כה ה לו, של תה אמ רש םא ני ל ך וש ל כה ה לו כה אה שש םא ני ה ל ינה כי שש הנ
י ני בש ר  אה ל שש כה ל  ענ רו  יקה ץ בי פי חה בונו  רי ה של ל מםשל של קו  לש חל י  רי שש תוב. אנ ת כה ננ תש ם, מנ דה אה נות בה תה אי. מנ דנ ונ ה  מםשל

ם. עולה הה

כו נש חנ תש הי של ה  לה עש מנ לש של ים  יהמי ה,  הודה יש י  בי רנ ר  מנ אה יום?  לנ הו  מנ יום.  לנ ד  חה אל יא  שי נה ה  מםשל ל  אל ה'  ר  םאמל י ונ
ם אותה י  די יש ל  ענ ה  כה רה בש בי ך  ני חנ תש הי וש ן  קי תנ תש הי ד  חה אל ל  כה וש ים,  די רה פש ני של ים  חומי תש ר  שה עה ים  ני שש ם  אותה בש ך  רי בה תש הי לש
לות זה ים ומנ בי י כוכה די עובש לו  פי אמ תון, ונ חש תנ הנ לו  פי אמ ה, ונ לה עש מנ לש של חנ  בי זש ל מי לנ גש ים בי כי רש בה תש ם מי נו, כגלה דש מנ ה. לה טה מנ לש של

ים. כי רש בה תש מי

י ני פש עממםד לי ם לנ עולה םא יהכםל הה לו, ל ים אי יאי שי ר נש שה ים עה ני יבו שש רי קש םא הי א ל לי מה לש עון, אי מש י שי בי ר רנ מנ נו, אה דש מנ לה של
ל של לו  אי יבו  רי קש הי של ם. מי מםתה אג ים לש יאי שי נש ר  שה ים עה ני תוב, (בראשית כה) שש כה אל, של עי מה שש י יי יאי שי ר נש שה ים עה ני שש

יום. ד לנ חה יא אל שי ך נה שום כה כםל, מי ל הנ טון של לש חו שי קש ל, לה אי רה שש יי

מו ים, כש שי ים שי תודי ים, ענ שי ם שי ילי ם. אי כו כגלה רש בה תש יי י של די יבו, כש רי קש ה הי לה עש מנ לש ה של מה גש דג יבו, כש רי קש הי ה של ל מנ כה וש
ר. אי בה תש י ני רי המ גו', ונ ב וש הה ה זה רה ת עמשה חנ ף אנ ה. כנ בורה גש ד הנ צנ בש ה, של יב לה בי ים סה בםרי ים גי שי תוב (שיר השירים ג) שי כה של
ם יהל לי עמ ונ ם,  יהל לותי פי תש יב לי שי קש כות ומנ רה ם בש יהל לי יק עמ הוא מורי רוך  בה דוש  קה הנ ים של יקי די צנ ל הנ ם של קה לש י חל רי שש אנ

גו'. ם וש תה לה פי ת תש ה אל זה םא בה ל ר וש עה רש ענ ת הה לנ פי ל תש ה אל נה תוב (תהלים קב) פה כה

ן. מי אה ן וש מי ם אה עולה לך ה' לש מש ן. יי מי אה ן וש מי ם אה עולה רוך ה' לש בה

ך עמלתש הנ ת בש שנ רה פה

ח, תנ ה פה הודה י יש בי גו'. רנ רםת וש ני ת הנ אל ך  עמלתש הנ יו בש לה תה אי רש מנ אה ן וש רם המ ל אנ ר אל בי אמםר. דנ ה לי ל מםשל ר ה' אל בי דנ יש ונ
ן תנ נה ם, וש הל ה בה צה רוך הוא רה דוש בה קה הנ ל של אי רה שש ל יי ם של קה לש י חל רי שש גו'. אנ תו וש פה חג א מי ן יםצי תה חה הוא כש (תהלים יט) וש
י ל מי כה א. של בה ם הנ עולה ים לה יי חנ וש ה  זל ם הנ עולה ים לה יי ש) חנ ז (יורי ם אוחי דה אה הה בו  ים, של יי ץ חנ ת, עי מל ת אל ם תורנ הל לה
ה, תורה הנ ד מי רה פש ני ה וש תורה י הנ רי בש ב די עוזי י של ל מי כה ים). וש יי חנ ז בנ ים (אוחי יי חנ לו  ה, ייש  ז בה אוחי ה וש תורה ל בנ די תנ שש מי של
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תוב כה גו'. וש ם וש ים הי יי י חנ תוב (משלי ד) כי כה הו של ים. זל יי יהה חנ רל בה ל דש כה ים, וש יי יא חנ הי שום של ים, מי יי חנ הנ ד מי רה פש לו ני אי כש
גו'. ך וש רל שה י לש הי אות תש פש (שם ג) רי

ט שי פנ תש םאש, ומי ר הה יל מי חי תש ה מנ כםל, אורה ה לנ ירה אי מש ש זו של מל של ה. וש טה מנ ה לש לה עש מנ חוז מי ים אה יי חנ ץ הנ ה, עי אי םא רש ב
ם) הי םאל, (וש מ ד שש חה אל ין וש ד יהמי חה רום, אל דה ד לנ חה אל פון וש צה ד לנ חה ים בו, אל חוזי ים אמ די דה י צש ני ר. שש ך יהשה רל דל ן בש ילה אי גוף הה בש
פו קש תה פו, ומי קש תה יר בש אי ין ומי רוענ יהמי זש ק לי זי חנ ן, מש ילה אי אותו גוף (נוף) הה ר, מי אי בה תש ני מו של ש כש מל של ה הנ ירה אי מש ה של עה שה בש

אורו. ל בש לה כש ני םאל וש מ שש יר הנ אי מי

א תו. יםצי נה תג יום חמ מו בש ה לו אי רה טש עי ה של רה הו (שיר השירים א) עמטה תו? זל פה י חג הי תו. מנ פה חג א מי ן יםצי תה חה הוא כש וש
כםל ית הנ אשי או. זו רי ם מוצה יי מנ שה ה הנ צי קש יו, מי רה חמ אנ לש סוק של פה ר בנ מנ אל נל מו של ל אור, כש ל כה םאש של הו ר תו - זל פה חג מי
יו רועותה ש זש שו, ופורי פש ת ננ הובנ תו אמ לה ת כנ גםש אל פש א לי יוצי של ש, כש מה ן מנ תה חה א כש ז יםצי אה ם. וש יי מנ שה ה הנ צי קש את מי רי קש ני של

ה. לה בש קנ ומש

פון ד צה ב, צנ רי קה תש ב מי עמרה מנ ן של יוה ב. כי עמרה מנ ת לנ טל של פנ תש ש ומי מל של ת הנ כל תו, הולל פה חג א מי ן יםצי תה חה הוא כש ה וש מו זל כש
ת חנ םאלו תנ מ תוב (שם ב) שש כה ר של מנ אל נל מו של קומו, כש מש ג אותו בי וי זנ ב, ומש עמרה מנ ב לנ רי קה תש ה, ומי לה חי תש ר מולו בנ עורי תש מי
יר אי הה ח, לש רוץ אםרנ בור לה גי כש יש  ז יהשי י. אה ני קי בש חנ תש ינו  ימי תוב וי כה ין, של יהמי הוא  רום, של ד דה צנ ך  ר כה חנ אנ י. וש םאשי ר לש

ש. מל של הנ ת מי חנ אנ ירות כש אי ן מש כגלה יונות של לש נורות על לו מש רםת - אי ני ת הנ ך אל עמלתש הנ ה, בש אי םא רש . ב שוהה רש ה, ופי נה בה לש הנ

שוהו, רש ה פי זל סוק הנ פה כון. הנ לי הנ יך יש נל אור פה ה ה' בש רועה י תש עי ם יודש עה י הה רי שש ח, (תהלים פט) אנ תנ א פה בה י אנ בי רנ
ק בי דנ תש הי יו לש כה רה ם דש דה מש לי ה, וש דושה קש ה הנ ם תורה הל ן לה תנ רוך הוא נה דוש בה קה הנ ל של אי רה שש ם יי יהל רי שש ה, אנ אי םא רש ל ב בה אמ
ם יאה ז הוצי י אה רי המ ם, של יי רנ צש מי או מי יהצש ה של עה שה ם בש בה רש קי א, וש בה ם הנ עולה ן לה הל כות בה זש ה לי תורש וות הנ צש מםר מי שש לי בו, וש
שות ת רה חנ בו תנ םא יהשש ל כםל, של הנ ין מי י חורי ני ל בש אי רה שש י יי ני בש או  רש קש ז ני אה מו, וש שש ז בי חי אה הי ם לש עללה הל ת, וש רל חל שות אנ רש מי

ים. תוני חש תנ ים וש יוני לש ל על ט ענ שולי כםל, של ל הנ ה ענ עולל מו, של שש ז בי חי אה הי ם לש עללה הל ת, וש רל חל אנ

ג רנ ה) הה ל זל ענ ה. (וש יונה לש ה) על שה דג קש ל הנ ה (של מה גש דג ל, כש אי רה שש י יי כםרי י בש ני ם (שמות ז) בש הל א לה רה ם קה תה בה המ תוך אנ ומי
ם אה עמשה ם, ונ יאה הוצי י לש די ים כש תוני חש תנ ים וש יוני לש ל על ים של סורי אמ ים ונ רי שה יר קש תי הי ה, וש טה ה ומנ לה עש מנ לש כור של ל בש ג) כה רנ הה (וש
י הוא רי המ עוד, של ק הוא. וש א רנ לה ף, אל רה םא שה ל ך וש אה לש םא מנ רוך הוא ל דוש בה קה ה הנ צה םא רה ה ל ל זל ענ כםל. וש הנ ין מי י חורי ני בש

יהדו. א בש לה ר, אל חי יחנ אנ לי שות שה רש ם בי ינה אי ים, וש סורי יר אמ תי הנ כםל ולש ת הנ ענ דנ לה ין וש חי בש הנ ע לש יהדנ

ד יהרנ ה של עה שה ר, בש מנ אל נל מו של כורות כש ם בש ל אותה רםג כה המ רוך הוא לנ דוש בה קה ה הנ צה רה ה של לה יש אותו לנ ה, בש אי םא רש ב
ץ. רל אה י בה ננ ים בה רי מש זנ ת מש רל חל ה אנ ירה י שי רי המ ן הוא, של מנ םא זש ם, ל הל ר לה מנ יו. אה נה פה ר לש מי זנ ים לש רי מש זנ או מש ה, בה לה יש לנ הנ

ים ל עושי אי רה שש יי וש מות,  קה הוא נש רוך  בה דוש  קה ה הנ שה ז עה אה וש פון,  צה ה רוחנ  רה עורש תש ה הי לה יש לנ ק הנ לנ חל נל ה של עה שה בש
ים כי אה לש ומנ כםל,  הנ ין מי י חורי ני ם בש אה ז עמשה אה וש ם)  קול רה ל בש לי ים הנ רי אומש וש ים  רי מש זנ ל מש אי רה שש יי (וש ם,  קול רה ה בש ירה שי
אותו ם מי יהל תי ת בה מו אל שש מולו, רה ני ר של חנ ל. אנ אי רה שש קולות יי ם לש הל ים לה יבי שי קש יו מנ ם הה יהל בותי כש רש ל מנ כה ים וש יוני לש על

זוזםת. מש י הנ תי ל שש ענ קוף וש שש מנ ל הנ ים: (שם יב) ענ שומי ה רי לשה שש ח בי סנ פל ם הנ דנ ם ומי דה

יהה הה ם של ה אותו דה רואל א וש הוא יוצי של ית כש חי שש מנ הנ דוש, וש ם קה הוא רםשל שום של , מי שוהה רש י פי רי ם? המ ענ טנ ה הנ מה
דוש קה ם הנ ל, אי כי תנ סש הי אן ייש לש גו'. כה ח וש תנ פל ל הנ ח ה' ענ סנ תוב ופה כה הו של ל. זל אי רה שש ל יי ס ענ ח, חה תנ ל אותו פל שום ענ רה
יו? נה פה לוי לש כםל גה י הנ רי המ ה, ונ ם מה שי ח לש תנ פל ל הנ ענ ה של ם זל ר, רםשל חי יחנ אנ לי םא שה ל ם וש יי רנ צש ץ מי רל אל ג בש רנ הה א וש רוך הוא בה בה

יות! הש יך לו לי רי ית צה חי םא ינשש ל ית? וש חי שש מנ ן הנ תי םא יי ל ה וש ה זל עוד, מנ וש

א. צה מש אן ני ין כה ית די אותו בי ינו. וש ית די ה' - הוא ובי כור. ונ ל בש ה כה כה ה' הי תוב (שם) ונ כה ה, של ך זל אי כה דנ א ונ לה אל
א צי מה יי םא  ל של י  די כש  , חנ בי זש מי הנ ל  ענ ה  זל גון  כש י  רי המ של ל,  צי נה הי לש י  די כש ה  עמשל מנ אות  רש הנ לש יך  רי צה כםל  ובנ כםל)  בנ של אן  כה (מי

הנמנששחיית.

ים די ע עומש רה שון הה י לה לי עמ ין, ובנ די הוא יום הנ ה, של נה שה םאש הנ מו ר ה, כש ת זל יך אל רי םא צה ל ן של מנ זש ה, ובי עמשל מנ ה בש זל
י רי המ נו, ונ רש אנ בי מו של ש) כש פל נל וה רוחנ  ה (בש עמשל אות מנ רש הנ ים לש יכי רי שות, וצש קה לות ובנ פי ים, תש רי בה ים דש יכי רי ל, צש אי רה שש ל יי ענ
ין די וש ים  מי חמ רנ קול  אותו  בש ים  יאי מוצי נו  אה וש ר.  חי אנ ר  ר שופה עורי לש ר)  אות שופה רש הנ (לש ר,  שופה בנ ה?  מל ובנ ר.  אי בה תש ני
נו ים אה מי חמ ר רנ עורי ולש ד.  חה אל ל  ל של לה הוא כש יא קול של יון מוצי לש על ר  שופה אותו  לש של מו  אוי. כש רה כםל כה ד, הנ חה אל כש
יונות לש על נורות הה מש ל הנ ים, כה מי חמ רנ ים הה רי עורש תש מי של ה. וכש זל יום הנ טו בנ לש שש םא יי ל ין של די י הנ לי עמ ת בנ בםר אל שש לי ים, וש כי הולש

ים. יי ך חנ לל י מל ני אור פש ז (משלי טז) בש אה ה, וש ד זל צנ ה ומי ד זל צנ ירות מי אי מש

ה אותה ים, בש מי שה ת בש טםרל יב קש רי קש יהה מנ הה ה וש טה מנ רות לש יק ני לי דש הנ ן לש וי כנ תש דול) מי גה ן (הנ כםהי הנ ה של עה שה ה, בש אי םא רש ב
תוב כה הו של מות. זל עולה ל הה כה את בש צי מש ה ני וה דש חל ה וש חה מש שי ד, וש חה אל כםל כש ר הנ שה קש ני ירות, וש אי יונות מש לש נורות על ז מש ה אה עה שה

רםת. ני ת הנ ך אל עמלתש הנ ה בש ל זל ענ ב, וש ח לי מנ שנ ת יש טםרל ן וקש מל (שם כז) של

ים, כי הולש יו  הה ד של דו. ענ רש י קנ רי ם הה אותה בש עו  גש ך. פה רל דל ים בנ כי הולש יו  ק הה חה צש י יי בי רנ י וש י יוסי בי רנ ר וש זה עה לש י אל בי רנ
ם אותה ר לש זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ד. אה חנ פנ דו בש חמ ים, ופה שוכי יו חמ הה ים, וש מי ים רה רי ם הה ה אותה אה רה יו, וש ינה ר עי זה עה לש י אל בי ים רנ רי הי
םא אן ל ין כה די ינו, הנ יני ה בי י תורה רי בש די וש ה  לשה שש נו  אה ן של יוה ל כי בה ים. אמ די פוחמ ינו  יי םא הה אן, ל א כה בה אנ לו  ים, אי רי בי חמ

א. צה מש ני
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ה מה גו'. כנ ט וש רה רה י אמ רי ל הה גו', ענ י וש יעי בי שש ש הנ חםדל ה בנ בה תי ח הנ ננ תה תוב (בראשית ח) ונ ר, כה מנ אה ר וש זה עה לש י אל בי ח רנ תנ פה
לש שש ינו בי ני שה ה. וש יונה לש את על רי קש ה ני ה כגלה תורה הנ ים, וש יוני לש ר ייש סודות על בה דה ר וש בה ל דה כה בש ה, של תורה י הנ רי בש ים די יבי בי חמ
ד מי לנ א לש לה א, אל מו יהצה צש ל ענ ד ענ מי לנ םא לש ד, ל מי לנ ל לש לה כש ן הנ א מי יהצה ל וש לה כש יהה בי הה ר של בה ל דה ה: כה תורה ל הנ דות של ה מי רי שש על

א. ל כגלו יהצה לה כש ל הנ ענ

אות רש הנ ה לש אה םא בה אי ל דנ ם, ונ עולה ד בה חה פור אל ה סי נה מל א מי יוצי ב של ל גנ ף ענ יון, אנ לש ל על לה יא כש הי ה, של תורה י הנ רי המ של
ל ד ענ מי לנ א לש לה א, אל מו יהצה צש ל ענ ד ענ מי לנ םא לש ל ים. וש יוני לש סודות על ים וש יוני לש ים על רי בה אות דש רש הנ א לש לה פור, אל ת אותו סי אל
םא ה, ל תורה ל הנ לנ כש א מי הוא יוצי ב של ל גנ ף ענ ה, אנ עמשל ה או אותו מנ תורה ל הנ פור של אותו סי שום של א. מי ל כגלו יהצה לה כש הנ

א. ה יהצה ה כגלה תורה ל הנ יון של לש ל על לה ל אותו כש אות ענ רש הנ א לש לה ד, אל בנ לש א בי מו יהצה צש ל ענ אות ענ רש הנ לש

ט. רה רה י אמ רי ל הה ענ ש  חםדל ר יום לנ שה ה עה עה בש שי י בש יעי בי שש ש הנ חםדל ה בנ בה תי ח הנ ננ תה תוב (בראשית ח) ונ כה ה, של גון זל כש
י רי המ ה, של זל בה ה או  זל ה בה ם שורל אי נו  ת לה פנ כש ה אי ם. מה עולה פור הה סי א בש ה, ובה תורה ל הנ לנ כש א מי יהצה ה  סוק זל אי פה דנ ונ
ת ה תורנ יונה לש ה על ם תורה הל ה לה נה תש ני ל של אי רה שש ם יי יהל רי שש אנ א. וש ל כגלו יהצה לה כש ל הנ ד ענ מי לנ א לש לה ה? אל רל שש יי ד של חה קום אל מה בש
ם אי ח רוחו. של פנ א - תי ד הוא בה בנ לש פור בי ל אותו סי אות ענ רש הנ ה, לש תורה ל הנ פור של אותו סי ר של אומי י של ת. ומי מל אל

ת. מל ת אל יא תורנ ה הי יונה לש ה על דושה ה קש אי תורה דנ א ונ לה ת, אל מל ת אל ה, תורנ יונה לש ה על ה תורה ינה יא אי ך, הי כה

ך לל מל ך של תש עש דנ ה בש ם עולל אי ם. וש בה תש כה ן לש כי ל של יוט, כה דש י הל רי בש ר די בי דנ בודו לש כש םא מי ם ל דה ר וה שה ך בה לל ה, מל אי םא רש ב
י רי בש ס די ני הוא כי א של לה ה, אל ם תורה הל עמשות מי לנ תםב וש כש ים לי דושי ים קש רי בה לו דש יו  םא הה רוך הוא ל בה דוש  קה יון הנ לש על
י, רי מש י זי רי בש ק, די לה י בה רי בש ם, די עה לש י בי רי בש תון, די אה י הה רי בש עמקםב, די ינ ן בש בה י לה רי בש ר, די גה י הה רי בש ו, די שה י עי רי בש מו די יוטות, כש דש הל

ה. ם תורה הל ה מי שה עה ים, וש תובי כש ים של פורי סי ר הנ אה ל שש כה ם, וש סה נש כי וש

ים, רי שה י ה' יש קודי ה, פי נה מה אל דות ה' נל ה, עי ימה מי ת ה' תש ת, (תהלים יט) תורנ מל ת אל את תורנ רי קש ה ני מה ך, לה ם כה אי
י רי בש ם די ה אותה לל ב, אי ז רה פה ב ומי הה זה ים מי די מה חל נל תוב הנ כה ת, וש מל י ה' אל טי פש שש ה, מי הורה ת ה' טש אנ רש ה, יי רה ת ה' בה ונ צש מי
אות רש הנ א לש ר בה בה דה ר וש בה ל דה כה ה, וש ימה מי ת ה' תש ת, תורנ מל ת אל יא תורנ ה הי יונה לש ה על דושה ה קש אי תורה דנ א ונ לה ה? אל תורה
א לה אל א,  בה ד  בנ לש בי א  יהצה מו  צש ענ ל  ענ אות  רש הנ לש םא  ל פור  סי ל אותו  של ר  בה דה אותו  של ים.  יוני לש על ים)  רי חי (אמ ים  רי בה דש

נו. רש אנ בי מו של א, כש ל הוא בה לה ל אותו כש אות ענ רש הנ לש

ר) אי בה תש ני י  רי המ ונ הוא,  ך  ה כה זל סוק הנ פה ים, (הנ רי חי ן אמ כי ל של ך, כה ה כה סוק זל גו'. פה וש ה  בה תי ח הנ ננ תה ונ ה,  אי םא רש ב
אותו ם בש עולה דון הה ין לה א די סי ל כי ב ענ רוך הוא יושי דוש בה קה הנ ים, וש רויי ים שש יני די הנ ם וש עולה ל הה לוי ענ ין תה די ה של עה שה בש
ם ים שה תוחי פש ים של רי פה סש ל הנ ך. כה לל מל יק הנ תוך תי תוכו בש ים בש נוזי ים גש קי תה ה פש מה מו בו, כנ שש רש ים ני שומי ה רי מה א, כנ סי כי
הוא יום י, של יעי בי שש ש הנ חםדל א בנ לה ה אל םא שורל ל ן וש קה תש םא ני ה ל א זל סי כי ך, וש לל מל הנ ר מי בה ח דה כנ שש םא ני ך ל שום כה זו, ומי נש גש ני
ש חםדל ה בנ בה תי ח הנ ננ תה ה ונ ל זל ענ וש א.  סי כי י אותו  ני פש ים לי רי ם עובש ים בו, כגלה די קה פש ני ם  עולה י הה ני ל בש כה בו  ין, יום של די הנ

ם. עולה ין הה הוא די אי, של דנ י ונ יעי בי שש ש הנ חםדל י, בנ יעי בי שש הנ

ים) טי קי ם שש כגלה ים (של לוחי ם שש כגלה ה, וש לה ילה ה וי בה בה י יש לי עמ ין, בנ די י הנ לי עמ א) בנ סי כי י הנ מודי לו (ענ ט - אי רה רה י אמ רי ל הה ענ
ת אותו חנ ים תנ די ם עומש כגלה ה, וש יום זל ים בש רי עורש תש ים מי ני גי י מה לי עמ ה בנ מה כנ רוך הוא, וש בה דוש  קה י הנ ני פש יום לי אותו  בש

ם. עולה ין הה די א בש סי כי

רוך דוש בה קה הנ ר, וש שופה ים בנ עי תוקש יו, וש נה פה ים לש ני נש חנ תש ים ומי שי קש בנ אותו יום, ומש ה בש לה פי ים תש לי לש פנ תש ל מי אי רה שש יי וש
ם עה י הה רי שש ים: (שם פט) אנ רי אומש ים וש חי ים פותש תוני חש תנ ים וש יוני לש ל על כה ים, וש מי חמ רנ ין לש די ך  הופי ם וש יהל לי ס עמ הוא חה
ה ינעמשל ה, וש רועה תש בי ה  ן בה וי יכנ ר, וי בה דה ר הנ קנ ע עי יידנ של ענ  תוקי של אותו  יום, של הנ אותו  בש יך  רי ה צה ל זל ענ ה. וש רועה י תש עי יודש

ר. אי בה תש י ני רי המ ה, ונ רועה י תש עי תוב תוקש םא כה ל ה, וש רועה י תש עי ם יודש עה י הה רי שש תוב אנ ה כה ל זל ענ ה, וש מה כש חה ר בש בה דה הנ

ס ני כה ר, יי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ת. אה חנ ה אנ רה עה או מש צש ד, ומה חה קום אל מה לש לו  ה עה לה יש לנ ד הנ יהרנ של יום. כש ל אותו  כה כו  לש הה
ה, אור תוכה ת בש רל חל ה אנ רה עה ה מש אה רה י, וש י יוסי בי ס רנ ננ כש ן. ני קה תג ר מש הוא יותי קום של א מה צה מש ם ני ה, אי רה עה מש תוך הנ ד לש חה אל
אן רות. כה ני ת הנ ענ בש ירו שי ה יהאי נורה מש י הנ ני ל מול פש רםת אל ני ת הנ ך אל עמלתש הנ ר: בש יהה אומי הה ד של חה ע קול אל מנ ה. שה ר בה ני הנ
בות הה לש שנ י  תי שש ה  בה ים.  ירי אי מש ה  נה מל מי רות  ני הנ ל  כה וש ת,  רל טל ענ תש מי ה  יונה לש על הה ם  אי הה וש ל אור,  אי רה שש יי ת  סל נל כש ה  חה קש לה

ה. טה מנ ם לש שה ה, ומי יונה לש על ים לה שורי ים) קש גי סםרה ים (מש יני בי ם שושש חות, כגלה יקות פורש קי דנ

נו ימה די קש רוך הוא הי דוש בה קה הנ ס, של ני כה ר, ני זה עה לש י אל בי ר לו רנ מנ ר. אה זה עה לש י אל בי ל רנ א אל ח. בה מנ שה י וש י יוסי בי ע רנ מנ שה
י בי ר רנ מנ ה. אה תורה ים בנ קי יו עוסש הה ם של דה י אה ני י בש ני או שש סו, רה נש כש ני ן של יוה סו. כי נש כש ים. ני סי ני נו בש יש לה חי רש הנ ה לש זל יום הנ הנ
חו מש שה ם, וש בו כגלה יהשש ה, וש לל מו אי יון. קה סה יך ילחל פל נה ל כש צי ם בש דה י אה ני ים ובש להי ך אל דש סש ר חנ ה יהקה ר, (תהלים לו) מנ זה עה לש אל
קום מה רוך הוא בש דוש בה קה נו הנ ה לה שה ד עה סל ם. חל כל תש אנו אל צה מה ים, של להי ך אל דש סש ר חנ ה יהקה ר, מנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ם. אה כגלה

רות. יקו ני לי דש ו הנ שה כש ה. ענ זל

י די ל יש עמשות ענ ת ננ חנ אנ י כש רי המ ך. של תש קה לה דש הנ ש, בש מה מנ ך  עמלתש הנ רםת, בש ני ת הנ אל ך  עמלתש הנ ר, בש מנ אה י וש י יוסי בי ח רנ תנ פה
ב, ח לי מנ שנ ת יש טםרל ן וקש מל תוב (משלי כז) של כה מו של ת, כש טםרל ן וקש מל ן? של הי ד, ומה חה ר אל של ן קל הי י עמבודות, של תי ן שש כםהי הנ
ה ה. מנ נה ירל טי ם ינקש יי בנ רש ענ ין הה רםת בי ני ת הנ רםן אל המ עמלת אנ הנ תוב ובש כה גו'. וש ן וש רם המ יו אנ לה יר עה טי קש הי תוב (שמות ל) וש כה של

ד. חה ר אל בה כםל דה ה, הנ הודה י יש בי ר רנ מנ עמלת? אה הנ ם ובש ה שה ה שונל יבו, ומנ יטי הי אן בש ה כה שונל

מו ן, כש יי י ינ וויי ים - רש ן. טובי יי יה יך מי ים דםדל י טובי ר (שיר השירים א) כי מנ אל נל מו של יבו, כש יטי הי ר, בש מנ י אה י יוסי בי רנ
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ר (משלי טו) מנ אל נל מו של ש, כש מה ה מנ בה טה ר, המ מנ ה אה הודה י יש בי ים. רנ ילה טובי הש ני ם ונ חל ע לל בנ שש ני ר (ירמיה מד) ונ מנ אל נל של
ים, לי ענ תש ים מי יוני לש ז על ל, אה חנ ננ ת הנ אנ קה שש הנ ים מי וי רש ים ומג קי שש מג ן של מנ זש י בי רי המ עמלת, של הנ יד. ובש מי ה תה תל שש ב מי טוב לי וש

עמלת. הנ ה ובש ל זל ענ כםל. וש ים בנ חי מי ם, ושש כגלה אות בש צה מש תונות) ני חש תנ יונות וש לש כות (על רה ובש

יר) אי (מי ענ  ל שופי חנ ננ הנ ל, וש חנ ננ יר בנ אי יר) מי אי כםל מי תום הנ סש יר, (של אי כםל מי ק הנ עםמל ה של עה שה ר, בש מנ א אה חה י אה בי רנ
ד צנ א מי בה עמלת, של הנ כםל. בש ק הנ עםמל א מי ה יוצי זל שום של יבו), מי יטי הי עמלת (בש הנ תוב בש ז כה אה כםל, וש קות הנ שש הנ ר לש ך יהשה רל דל בש
כות רה ת, ובש כל רל בה תש ל מי אי רה שש ת יי סל נל ז כש אה ד. וש חה ר אל בה כםל דה הנ ה. וש בה שה חמ א מנ רה קש ני כםל של תום) הנ ל סש ק (של ל עםמל יון של לש על

מות. עולה ל הה כה אות בש צה מש ני

ית ל, בי בג ית זש ים. בי מי ך עולה תש בש שי כון לש ך מה ל לה בג ית זש י בי יתי ני נםה בה תוב (מלכים-א ח) בה ח, כה תנ ק פה חה צש י יי בי רנ
א רה קש ני של ד ייש  חה יענ אל קי רה בול. וש ית זש א בי רה קש ז ני ם, אה הל ת בה טל שולל וש ך  לל מל י הנ זי נש ל גי כה יהה  יהדל בש דו  קש פש ני של אי. כש דנ בול ונ זש

בול. ית זש א בי רה קש ה ני זל כםל, וש ר הנ די סנ כות ולש רה ל בש בי קנ א לש צה מש ה ני י זל רי המ בול, של זש

פו תש תנ שש הי ד של מי לנ ך. מש לל הר אה ר בש שכה שה יי וש ך  אתל צי בולגן בש ח זש מנ ר שש מנ בולגן אה זש לי תוב (דברים לג) וש ה, כה אי םא רש ב
ק לל חי ה. בש זל ק לה לל ן חי ה נותי זל ה, וש זל ק לה לל ן חי ה נותי זל ה, וש תורה ק בנ עוסי ב וש ה יושי זל ב, וש רה קש ך  עורי א וש ה יוצי ד. זל חה אל כש
י רי המ , של שוהה רש ם, ופי שה את מי ת זו יוצי לל כי תש שום של אוי, מי ך רה כה ת. וש רל נל את יהם כי רי קש ל ני אי רה שש ת יי סל נל יהם, וכש בולון הנ זש
קום מה כםל בש הנ ה, וש טה מנ ת לש לל כי ה - תש לה עש מנ ת לש לל כי ה, תש טה מנ ת לש רל נל ה - יהם כי לה עש מנ ת לש רל נל ה. יהם כי לה עש מנ לש מו של ה כש טה מנ לש

ד. חה אל

חו בש זש ם יי או שה רה קש ר יי ים הנ מי תוב (שם) ענ כה ה? של ך זל כה נו של ן לה יי ננ ב. ומי רה עמרםך קש את לנ צי בולון, לה ש זש ה יהרנ ל זל ענ וש
ק לל בולון חי זש ן לי נותי ה, וש תורה קו בנ לש ר חל שכה שה יי קו. וש ינה ים יי ע ינמי פנ י של ם? כי ענ טנ ה הנ אי. מה דנ ונ ק בש דל י צל חי בש ק. זי דל י צל חי בש זי

כםל. ת הנ כנ רש יא בי ה הי תורה ת הנ כנ רש בי ר, של שכה שה יי בולון מי ך זש רי בה תש הי ד, לש חה אל פו כש תש תנ שש ה הי ל זל ענ אי. וש דנ ונ ה בש תורה ל הנ של

ר) כנ ת שש נל ת נותל חנ ית אנ שי ר (שי כנ ת שש נל ית זו נותל שי ה שי גה רש דנ יא, וש ך הי אי כה דנ ונ ה בש תורה ת הנ שנ רג ר, יש מנ א אה בה י אנ בי רנ
ת לל כי ין תש יר בי ינכי של ינו, (ברכות א) מי ני ה שה ל זל ענ ת. וש לל כי תש ן לנ בה לה יש הנ ל, מורי אי רה שש ת יי סל נל כש ה לי ה לה ישה ה, ומורי תורה
ך לל מל בות הנ רה ל קש ה כה ל זל ענ ר. וש עלבנ ת נל לל כי תש הנ ם, וש עולה א לה ן בה לבל הנ "ר, וש א בםקל רה קש ז ני י אה רי המ ים, של ני וה גש עו הנ דש וה יי ן, של בה לה לש

נו. רש אנ י בי רי המ , ונ יהה יהדל נו בש מש ך ני לל מל ין הנ י זי לי ל כש כה וש

א מה אי וש א  בה אנ ה  זל  - ים  רי שה רוהה  פה ל. חמ אי רה שש יי ת  סל נל כש זו   - ר  אי בש ם.  עה הה י  יבי די נש רוהה  כה ים  רי שה רוהה  פה ר חמ אי בש
י להי ם אל ענ פו  סה אל נל ים  מי י ענ יבי די נש תוב (תהלים מז)  כה בות, של אה הה לו  ם - אי עה י הה יבי די נש רוהה  ה. כה אותה ידו  הולי של
נו, רש מנ ה אה ל זל ענ . וש יהה לל ד עה עומי יק של די ה? צנ גה רש דנ י הנ ת. ומי רל חל ה אנ גה רש י דנ די ל יש ם ענ הל ך מי רי בה תש הי יל לש בי שש גו'. בי ם וש הה רה בש אנ

ת. לל בות נוטל אה יוענ הה סי ת - בש לל ר זו נוטל אי בש של כש

י רי חמ יך אנ שי מש הנ א לש א ובה מה ד אי צנ ן מי זגיה א מש ק יוצי חה צש יי ה של עה שה ר בש אי את בש רי קש את יהם. ני רי קש ני ר, וש אי את בש רי קש ני וש
א, בה ל אנ יון של לש אור על ה מי ירה אי מש של נו. יהם, כש רש אנ י בי רי המ יהם, ונ רש ר מי אי ק, בש חה צש ר יי אי את בש רי קש ז ני ה, אה א אותה לי מנ ה ומש זל
נו ינל יהם אי הנ יהם וש ל הנ ים אל כי ים הםלש לי חה נש ל הנ ר (קהלת א) כה מנ אל נל מו של ה, כש תוכה ים לש כי ים הולש לי חה נש את יהם, של רי קש ז ני אה

מהליא.

ב רנ ר ילחל הה נה ל. וש אי רה שש ת יי סל נל י יהם - זו כש ני ם מי יי לו מנ זש תוב (איוב יד) אה לות, כה גה ל בנ אי רה שש ת יי סל נל ה כש תה לש גה יום של ומי
ה, תוכה ס לש נה כש ני ד של כגבה יון ומש לש ר על הה יהה נה הוא הה גו'. של ד וש בה יק אה די צנ תוב (ישעיה נז) הנ ה כה ל זל ענ יק. וש די ה צנ ש - זל יהבי וש
ים, מי עולה יו לש ימה ים מי קי םא פוסש ל של דוש  ר קה הה נה ע אותו  פנ של ים מי עי שופש ים של לי חה רות ונש הה ם נש ל אותה ס כה הוא כוני וש
זונו (ני מות  עולה הה ל  כה ים  שי יורש ם  שה ומי  , יהה מל גנ אמ א  לי מנ ומש ה  תוכה לש ס  נה כש ני הוא  וש יון,  לש על הה ן  דל עי מי א  יוצי וש ענ  שופי של

כםל. כות בנ רה ים) בש שי יורש וש

ים קי יונש ה  טה מנ לש ל  אי רה שש יי וש ים,  כי רש בה תש מי מות  עולה הה ל  כה ל,  אי רה שש יי ת  סל נל כש ת  כל רל בה תש מי של ה  עה שה בש ה,  אי רש םא  ב
ר. אי בה תש ני מו של ל, כש אי רה שש ל יי ה ענ נה גי יא מש הי נו של רש אנ י בי רי המ ה. ונ לה לה גש ים בי כי רש בה תש ומי

נו רש אנ י בי רי המ ל. ונ אי רה שש ת יי סל נל ים - זו כש להי אל ך הה אנ לש גו'. מנ וש ך  הםלי ים הנ להי אל ך הה אנ לש ע מנ סנ יי תוב (שמות יד) ונ כה
ים סוקי פש ר בי סה מש ך ני שום כה ים. ומי אי צה מש כםל ני ה, הנ לה צש ים אל אי צה מש ם ני הי של ת. וכש חנ בות לוקנ אה יוענ הה סי ה בש עה ה שה אותה של

ר. דל סי ד כנ חה אל , וש ענ רי פש מנ ד לש חה אל ר, וש דל סי ד כנ חה סוק אל נו. פה רש אנ בי מו של בות, כש אה ם הה הל ל בה כולי דוש, של קה ם הנ לו שי אי

דו, צי ים מי אי בה ם של ל אותה כה אן וש א כה צה מש ם ני הה רה בש אנ שום של ר, מי דל סי ה כנ גו' - זל ך וש הםלי ים הנ להי אל ך הה אנ לש ע מנ סנ יי ונ
ה. מו זל ר כש דל סי ך הוא כנ ל כה ענ וש

יום, ת בנ כל לל ר לה ך יהשה רל דל ן בש לו כגלה יות אי אותי ל, וש אי רה שש ת יי סל נל ת כש ר אל טי עי יו וש רותה טש ענ ם בש הה רה בש ר אנ טי ענ תש אן הי כה
ים חי לוקש י  תנ ימה אי ע.  סנ יי ונ תוב  כה ה  זל ל  ענ וש י.  מי עי ירםה  שי ה  לה יש לנ ובנ דו  סש חנ ה'  ה  ול צנ יש ם  יומה (תהלים מב)  תוב  כה של

יות. ם אותי יי תנ ים ושש עי בש שי הוא בש ד של חה סוק אל הו פה זל ש, וש מל של יר הנ אי מי של יום, כש ר בנ ה אומי וי ם? הל יהל אותי שש מנ בש

ל אי רה שש י יי בי גנ ים ולש רי צש מי י הנ בי גנ ין לש די א בש צי מה הי יות, לש ם אותי יי תנ ים ושש עי בש שי א בש צה מש ני ם של ך גנ ק, כה חה צש ל יי י של ני שי
ן נה עה י הל הי יש ה. ונ לל מול אי ה ולש לל מול אי ל, לש אי רה שש ה יי ני חמ ין מנ ם ובי יי רנ צש ה מי ני חמ ין מנ םא בי יהב תוב ונ ה כה ל זל ענ ים. וש מי חמ רנ בש
, ענ רי פש מנ יות לש אותי דור הה ך סי שום כה נו הוא. ומי מל ך מי חםשל ן וש נה יהה, עה ן הה נה עג מש ק, של חה צש ל יי ך הוא יום של כה ך, של חםשל הנ וש

ה. מו זל ר כש ך יהשה רל דל םא בש ל קםם) וש ך עה רל דל (בש
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ל ה אל ב זל רנ םא קה יו, ל ינה די ק בש חה צש ס יי ננ כש ני ן של יוה כי ך. של חםשל הנ ן וש נה עה י הל הי יש תוב ונ כה , של ענ רי פש מנ יות לש אותי ל הה ה כה ל זל ענ וש
ה קה בש דש ר זו ני אי בש שום של לו, מי םא יהכש י ל רי המ ה, של זל ה לה בו זל רש םא קה ם ל הה רה בש ד אנ צנ או מי בה ם של ה. אותה ל זל ה אל תוב זל ה. כה זל
ה ל זל ה אל ב זל רנ םא קה ק, ל חה צש יי ק) בש זי חנ תש הי ר (לש בי חנ תש הי ה לש אה לש מנ תש הי של כש ה. של לה יש לה ת הנ ר אל יהאל ר ונ מנ אל נל מו של ק, כש חה צש יי בש
ה רה שש קנ תש ז הי אה ע, וש צנ מש אל ם אותו בה שה ק וש חה צש ת יי ח אל קנ לה ם, וש הה רה בש אנ ר בש בי חנ תש הי עמקםב וש א ינ בה ד של ב, ענ רי קה תש הי םא יהכםל לש ל וש

ל. אי רה שש לו יי צש ני ה, וש זל ה בה זל ה וש זל ה בה ה זל מונה אל הה

ים די דה צש ה לי ה עולל ם זל ה שי ל זל ענ ם, וש תה ים אי אי צה מש ים ני יקי די צנ ר הנ אה בות, שש אה ים הה אי צה מש ני קום של מה ינו, בש ני שה וש
ד. חה ך אל רל דל ים לש אי ם יוצש כגלה ב של ל גנ ף ענ ים, אנ די רה פש ים מג רי חי אמ

ים די יורש ים וש ים עולי קי זה ים חמ לי גנ יף, וש קי דול תנ גה ה יהם הנ עמשל ת בו, ננ רל של קש ני ק וש חה צש ד יי צנ "ר זו מי אי ה בש ירה אי מש של כש
ה מה חי ף וש ענ זנ ז וש גל תוך רם דו), ומי גש נל א מולו (כש ם בה הה רה בש ה. אנ טה מנ ד לש יורי ה, וש ה, עולל לה עש מנ ל לש יפות, נוטי קי תנ ז בש גל רם ף וש ענ זנ בש
תוב כה הו של יהם. זל י הנ לי ר גנ שובי יך וש מי ז, ומי גל רם ך הה שוכי עמקםב וש א ינ בה ד של ים, ענ בי רש קה תש יו מי םא הה ה ל ל זל ה אל יפות זל קי תנ וש
ה? זו זה ים ענ די רוחנ קה ה בש ה זל גו'. מנ ה וש זה ים ענ די רוחנ קה יהם בש ת הנ ך ה' אל יולל יהם ונ ל הנ ת יהדו ענ ה אל ייט מםשל (שמות יד) ונ
יהם ן הנ ם, (הוא) רוקי יי מה עו הנ קש בה יי ה ונ בה רה חה יהם לל ת הנ ם אל יהשל ה. ונ ז יהם זל גל בםר רם שש מולו לי ה לש יפה קי ה, תנ זה עמקםב, ענ רוחנ ינ
ל ך כה ל כה ענ ה, וש ד זל צנ ה ולש ד זל צנ ם, לש יי מה עו הנ קש בה יי תוב ונ כה הו של עמקםב. זל ד ינ צנ ם ולש הה רה בש ד אנ צנ ם לש יי מנ קו הנ לש חש נל ז, וש גל י רם מי מי

אוי. רה ר כה ך יהשה רל דל יות בש אותי הה

ח קנ לה ם וש הה רה בש אנ ר בש בי חנ תש עמקםב, הי א ינ בה של דו. וכש צי או מי בה ם של ל אותה כה עמקםב, וש ד ינ צנ ר בש ך יהשה רל דל יות בש ה אותי לל אי
דוש קה ם הנ שי קון בנ תי ה בש עמשל ה מנ ל זל ענ ה. וש זל ה בה זל ה וש זל ה בה ה זל מונה אל ה הה רה שש קנ תש ז הי ע. אה צנ מש אל הו בה רה שש הי ק, וש חה צש ת יי אל
ה עמשל ד ננ חה אל בות כש אה ווג הה זי ה, ובש מה לי ה שש בה כה רש יות מל הש ן, לי מה אל ר נל של ד, קל חה ר אל של הוא קל ע, של בות נודה אה ווג הה זי בש

כםל. הנ

ים כי רה או דש צש מש בות, ני אה ר הה של ה קל ם זל שי אוי, ובש רה ה כה עמשל ין מנ קי תש הנ ר, לש יהשה ך  רל דל ת בש כל לל ים לה רי בי חמ ים הנ עי יודש וש
ים עי יודש ים של יקי די צנ ם הנ יהל רי שש ע. אנ רנ טוב, לש ת, לש ול מה ים, לש יי חנ ה, לש תורה ה, לש אה רש יי ד, לש סל חל , לש יוענ סי ים, לש מי חמ רנ ין ולש די לש

א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ם בה יהל רי שש דוש. אנ קה ך הנ לל מל י הנ כי רש דנ ת בש כל לל ים לה עי יודש ה וש תורה י הנ כי רש דנ

י מי ין  אי ד,  חה אל כש ים  רי בש חנ תש מי של וכש ה.  זל בה ה  זל ים  רי שש קנ תש מי ים של רי שה קש בי ים,  עמשי מנ בש עות,  סה מנ בש בות  אה הה י  רי המ
ה ם זל ה שי ל זל ענ וש ם.  יהל לי ים עמ אי צה מש ים ני יקי די צנ ר הנ אה ים, שש אי צה מש ני בות  אה הה קום של מה ינו, בש ני שה וש ם.  יהל ני פש יהקום לי של

ה. ך זל רל דל ים לש אי ם יוצש כגלה ב של ל גנ ף ענ ים, אנ די רה פש ים ני רי חי ים אמ די דה צש ה לי עולל

השלמה מההשמטות סימן ח

י תוב כי כה של הו  מות. זל ה עולה נה ל ובה תנ ם שה יהל לי עמ ם, ונ עולה הוא בה רוך  בה דוש  קה א הנ רה ים בה יוני לש ים על ה יהמי עה בש שי
ת. של שי תוב בש םא כה ל ה ה', וש שה ים עה ת יהמי של שי

ם ידה עממי הנ ת, לש מל י אל יקי די ה צנ עה בש ץ שי רל אה הוא בה רוך  בה דוש  קה א הנ רה ים בה יוני לש ים על יהמי ה  עה בש ם שי ד אותה גל נל וכש
ם, עולה בות הה ם אמ הי אוי, וש רה דור של ד בש חה אל ד וש חה ל אל ם כה ל אותה תנ שה ד יומו, וש גל נל ד כש חה אל ד וש חה ל אל ם כה הל יר לה אי הה ולש

ד. וי ן דה רם המ ה אנ ף מםשל עמקםב יוסי ינ ק וש חה צש ם יי הה רה בש אנ

ד עומי י של יעי בי שש הנ וש ים,  יוני לש על ים  יהמי ה  עה בש ם שי אותה ים מי לויי ם תש הי ם, של דל י קל רי רש ים, הנ רי ים הה אי רה קש ני ם  הי וש
ם. יהל ני פש ך ה' לי אנ לש מנ ים כש אלהי יד כי וי ית דה תוב (זכריה יב) ובי כה הו של ם, זל יהל ני פש לי

י. יעי בי ם הוא שש א גנ רה קש ך, ני לל מל ית הנ בי נוק מי פש ן לו תנ נותי ף וש יוסי ל בו בש לה כש ני של י כש יעי בי הוא שש ב של ל גנ ף ענ אנ וש

ה, יונה לש על ם הה אי ת מי ע, בנ בנ ת של את בנ רי קש ני ה  ינה כי שש הנ שום של ה, מי עה בש ל שי סוד של ה בש ינה כי שש ים בנ חוזי ם אמ כגלה וש
רוך הוא. דוש בה קה ן הנ הל א בה רה קש ני ירות של פי ן סש הי י, של ירי עמשי ק הה דל ל צל ה של גה רש יא דנ הי מו, וש עי גות של רה ע דש בנ ל של לנ יא כש הי של

"ח צנ ני הנ "ת וש רל אל פש תי הנ "ה וש בורה גש הנ "ה וש לה דג גש ך ה' הנ תוב (דברי הימים-א כט) לש כה תוב, של כה י בנ יעי בי א שש רה קש ני וש
ה רונה חמ ה אנ יעה טי נש ל  לנ גש א בי לה ים! אל יהמי ית לנ יעי בי יא רש י הי רי המ ם? ונ ענ טנ ה הנ ה. ומה כה לה מש מנ ד הנ כו', ענ וש י כםל  הו"ד כי הנ וש

ד. חה כםל אל הנ מו, וש ה שש חה קש ך לה שום כה ית, מי יעי בי שש ת בנ לל לל כש ני וש

ם הה רה בש ה. אנ גה רש ה דנ אותה ז בו בש חנ אה תו וש גה רש תוך דנ רוך הוא מי דוש בה קה ת הנ ע אל בות יהדנ אה הה ד מי חה אל ד וש חה ל אל כה וש
ך, לל מל ין הנ מי יא יש הי ד, של סל חל ת הנ דנ ה, מי לה דג גש ת הנ דנ יא מי הי לו, של יהה של רש לנ קש פנ סש תוך אנ רוך הוא מי דוש בה קה ת הנ ע אל יהדנ
יו עמשה י מנ רי המ של שוהה  רש ם, ופי עולה י הה ני ל בש ם כה ה טוב עי שה עה וש ים,  מי עולה לש ה  ב אותה זנ םא עה ל וש ה  ז בה חנ הוא אה ך  ל כה ענ וש

םאת. ז ה הנ גה רש דנ עללוהו לנ הל

תוך ע אותו מי עמקםב יהדנ ים. ינ מי עולה נו לש מל ד מי חנ ק, ופה חה צש ד יי חנ את פנ רי קש ני ה, של בורה גש ת הנ גנ רש דנ ע אותו בש ק יהדנ חה צש יי
עמקםב. ינ ת לש מל ן אל תי תוב תי כה הו של ה, זל ז אותה חנ אה ת, וש מל א אל רה קש ני ד, וש חנ פנ ד ומי סל חל לול מי הוא כה ת, של רל אל פש תי ת הנ גנ רש דנ

א רה קש ה ני ל זל ענ סוד, וש א יש רה קש ני את כםל, וש רי קש ני יהה של רש לנ קש פנ סש ה אנ תוך אותה רוך הוא מי דוש בה קה ת הנ ע אל ף יהדנ יוסי
ם. סוד עולה א יש רה קש ני תוב וש כה ף, וש ל יוסי כי לש כנ יש תוב ונ כה כם"ל, של לש ף כנ יוסי

הו ם, זל ל יהדה ה ענ ה תורה נה תש ה ני ל זל ענ ם, וש יהל יני בי ה מי לה עש ל מנ ע קול של מנ שש ני ים של רובי י כש ני ם שש רםן הי המ אנ ה וש מםשל
ים מודי ענ י הה ני ם שש הי הו"ד, וש "ח וש צנ ם ני הי ה, וש לה עש מנ לש ים של רובי י כש ני ם שש הי ך, וש תש י אי תי רש בנ די ם וש ך שה י לש תי דש נוענ תוב וש כה של
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ת, דג עי רון הה ל אמ ים, ענ יוני לש אי על דנ ם ונ הי ה, וש נה מל ים מי קי יונש יהה של תל חש ים תנ רובי י כש ני ה שש טה מנ ה לש כה לש מנ ה ייש לנ מו זל כש
ב, תה כש בי ה של א תורה רה קש ני מו, וש ף שה יהוסי דות בי תוב עי כה הו של ף, זל ה יוסי דות? זל י עי דות. ומי עי רון הה ק, אמ דל א צל רה קש ני של

ה. ל פל ענ בש ה של ה תורה רון זל אה וש

חוז אה ד של וי דה ב. וש תה כש בי ה של תורה ים בנ מוזי ם רש ה, כגלה לה עש מנ ים לש חוזי אמ ים של יוני לש בות על ם אה ל אותה ה, כה אי םא רש ב
ה תורה ת אור מי לל בל קנ מש ה, של לה בה את קנ רי קש ך ני שום כה ה, ומי לה בה י קנ רי בש די ה בש מוזה ה, רש ל פל ענ בש ה של יא תורה הי ה, של רונה חמ אנ בה

ב. תה כש בי של

ם יי מנ שה י כםל בנ הוד כי הנ ח וש צנ ני הנ תוב וש כה הו של רון, זל אה דות וש ל אותו עי ים ענ די ים עומש יוני לש ים על רובי י כש ני ם שש אותה וש
זו. ץ הנ רל אה ת הה ג אל וי זנ ם, ומש יי מנ שה יום הנ הו סי זל ץ. וש רל אה ובה

הו דות, זל א עי רה קש ף ני יוסי ה. וש טה מנ לש דו  גש נל א כש רה ה - בה לה עש מנ רוך הוא לש דוש בה קה א הנ רה בה ה של ל מנ כה ך הוא, של כה וש
ה. טה מנ ה ולש לה עש מנ כםל, לש ם בנ לי ף שה ל יוסי מו של ה שש ל זל ענ מו, וש ף שה יהוסי דות בי תוב עי כה של

ה ים: מנ רי אומש יו  ם הה עולה ל הה כה ד, וש ינחנ ר בש בה דש מי ים בנ כי הולש יו  ה הה ינה כי שש הנ וש רון  אה הה ף וש יוסי של ינו  ני ה שה ל זל ענ וש
יק די צנ תוב וש כה הו של אי. זל דנ ונ יים בש ה. קי זל תוב בה כה ה של ה מנ יים זל ם: קי הל ים לה יבי שי לו? ומש לה רונות הנ י אמ ני ל שש ן של יבה טי

ם. עולה יום הה ם, הוא קי סוד עולה יש

ים. מי עולה ה לש בה זה םא עמ ל ה, וש כה לה מש יא מנ הי םאת, של ז ע הנ בנ ת של בנ ה בש ז בה חנ בות, אה אה ל הה י של יעי בי הוא שש ד, של וי א דה בה
ה ל זל כה י. וש די גש נל ש  מל של או כנ סש תוב (תהלים פט) כי כה ם, וש עולה ם לש הל יא לה שי י נה די בש ד ענ וי דה תוב (יחזקאל לז) וש כה הו של זל

ע. בנ ל של סוד של ה בש ינה כי שש ים בנ חוזי ם אמ כגלה ה, של תורה נו הנ תש דנ מש לי

ע נודנ ה וש לה עה ד של םא יהכםל, ענ תו, ל גה רש דנ ב לש רי קה תש הי ה לש צה רה של ם, כש עולה ל הה דוש של אשון קה ר רי ם ני הה רה בש ה, אנ אי םא ורש ב
לו. ק של לל הוא חי יו, של לה עה יונות של לש גות על רה לש דש ן שה אותה בש

גות, רה לש דש שה ע, וש בנ ן של ם אותה עי גות, של רה לש דש ן שה תוך אותה רוך- הוא מי דוש-בה קה ע לו לנ דנ ונ תש הי ה וש לה עה ן של יוה כי
ך ר כה חנ ה אנ לה עה ן של יוה כי רוך הוא. וש דוש בה קה ן הנ הל א בה רה קש ני ירות של פי ר סש של מות על לי ן שש הי ה, וש ינה ה בי מה כש יון חה לש ר על תל ן כל הי
ן ת אותה חנ תנ ה של גה רש ה דנ קו אותה לש חל ז לש חנ ז אה ה, אה טה מנ ן אור לש הל ענ מי שופי א, של מה אי א וש בה אנ יק וש תי ן ענ הי לש, של ן שה אותה בש

ד. סל א חל רה קש ני לש, של שה

ע יהדנ ם של דה יהה אה םא הה אי ל דנ ן ונ הל בה ה, של לה יש לנ ת בנ טל שולל יהה של רש לנ קש פנ סש ה אנ תוך אותה יק מי בי דש ן הוא הי ת כגלה אל של
לש. ן שה א בל קה וש או, דנ ת בורש ם אל הה רה בש יר אנ כי ים הי ני לש שה ן שה ינו בל ני ה שה ל זל ענ לום. וש כש

ב רי קה תש הי םא יהכםל לש ל ע, וש בנ ת של את בנ רי קש ה ני ינה כי שש שום של ר, מי סי םא חה ל וש לו  ים אי ני לש שה ל שה ה סוד של אי םא רש וב
ם יונות עי לש גות על רה ן דש אותה ה בש טה מנ הוא לש ה של כםל, מנ יר לנ אי הה ר ולש יות מואה הש לי ה וש תוכה ע מי דנ וה הי ה לש לה עה ד של יהה ענ לל אי

רוך הוא. דוש בה קה ם הנ ל שי יונות סוד של לש גות על רה ר דש של י על רי לש, המ שה ע וש בנ ן של אותה

ם הה רה בש ב אנ ינצי תוב (בראשית כא) ונ כה סוד הנ ע בש בנ ן של אותה עמלות בש הנ ה לש צה לש, רה ן שה אותה אור בש יהה נה הה ן של יוה כי וש
ת מל י אל יקי די ה צנ עה בש ם שי מו אותה לש תנ שש יי ד של ם, ענ הל עו מי רש פה םא יי ל ך של לל ימל בי אמ ז לנ מל ה רל סוד זל םאן. וש צ שםת הנ בש ע כי בנ ת של אל

ה. לה עש מנ לש גות של רה ע דש בנ ן של ד אותה גל נל ל. כש אי רה שש יי בש

י, יעי בי הוא שש ד, של וי םא דה יהב ם, וש לי יום שה קי יון בש לש על ם הה עולה מו הה תון כש חש תנ ם הנ עולה ילה הה הש מו, יי לש תנ שש הי ן של יוה כי
ם. הל ע מי רנ פש תי ל, וש אי רה שש מות יי קש ת ני מל יא נוקל הי ה, של לה עש מנ לש ע של בנ ת של ה בנ ת אותה ר אל יעורי וי

ה מה אנ ג הה תל ת מל ד אל וי ח דה קנ יי ם ונ יעי ני כש ינ ים ונ תי שש לי ת פש ד אל וי ינך דה ן ונ י כי רי חמ י אנ הי יש תוב (שמואל-ב ח) ונ כה הו של זל
ים תי שש לי ת פש ד אל וי ינך דה ז ונ ה, אה לה עש מנ מו לש יו כש הה ל וש אי רה שש מו יי לש תנ שש ני ר של חנ ן? אנ י כי רי חמ י אנ הי יש ה ונ ה זל ים. מנ תי שש לי ינד פש מי
ה, מה אנ ג הה תל אותו מל ים בש רי בי חמ רו הנ עורש תש י הי רי המ ם, של ת כםחה בםר אל שש ל לי אי רה שש לו יי םא יהכש ו ל שה כש ד ענ י ענ רי המ ם. של יעי ני כש ינ ונ

ופירששוהה.

ד צנ ם מי הי שום של ר, מי חי ר אנ בה דה םא בש ל וש ים  זי עי םא בש ל וש םאן  צ שות הנ בש כי ם בש הה רה בש אנ ז לו  מנ רה ה של ה, זל אי םא ורש וב
ם הה רה בש אנ ם, וש טונה לש ת שי חנ תנ ים של שי בה ם כש ה אותה טה מנ ים לש קי ד יונש סל חל ד הנ צנ ים מי קי יונש ים של ני מג ם מש אותה מי ד, של סל חל הנ

ה. מה כש חה סוד הנ כםל בש הנ ד, וש סל חל ת הנ דנ קו מי לש חל ז לש חנ אה

ם, ה אותה רועל ים וש זי תוך עי רוי בש ם הוא שה אי ים. וש מי עולה ן לש כי תנ סש םא מי םאן ל תוך צ רוי בש שה י של ינו, מי ני ה שה ל זל ענ וש
ה. של קה ין הנ די ל הנ ד של צנ ם מי הי ל של לנ גש טותו, בי סש הנ דו לש גש נל ים כש בי ים יושש קי חג י הנ רי ה שומש מה כנ

תוב (בראשית כה ר, של אי תוך אותו בש ה מי לה גש ני ה של עה בש שי תו בש ת אי רנ ית, כה רי תו בש רםת אי כש ק לי חה צש א יי בה של ל כש בה אמ
ה. עה בש ה שי א אםתה רה קש יי כו) ונ

ה ין זל ה בי ה. מנ עה בש שי ה  א לה רה ק קה חה צש יי ע, וש בנ ר של אי ים בש עי ם נובש יי ר מנ אי בש ה  אותה א לש רה ם קה הה רה בש ה, אנ אי םא ורש ב
קום ל מה כה ה' בש ה ה'. וש יף בה ה הוסי ל זל ענ ין, וש הוא די ד, של חנ ל פנ ה של גה רש קו דנ לש חל ז לש חנ ק אה חה צש יי שום של א מי לה ה? אל זל לה
םא ל ה. של עה בש שי ה  א אםתה רה קש יי תוב ונ כה הו של י. זל תי תנ נה םאש  ר בש ך  כי רש א דנ - (יחזקאל טז) הי ך  נש ימה סי ין. וש די ת הנ דנ יא מי הי
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קו. לש יא חל הי אות של רש הנ ה ה', לש יף בה הוסי ה, וש מה כש חה סוד הנ כםל בש הנ יו, וש בי ה אה שה עה מו של ים כש שי בה כש ה בנ שה עה

ף תי יים, שי קנ תש םא מי ל ה של אה רה ן של יוה ין. כי די א אותו בש רה ם, בה עולה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה בה של ה, כש אי םא ורש ב
ר אי בש ך הנ ל כה לנ גש ם. בי עולה יים הה קנ תש ם הי הה רה בש אנ שוהה בש רש ים, ופי להי יום עמשות ה' אל תוב (שם ב) בש כה הו של ד, זל סל בו חל
זו ר הנ אי בש הנ ב של ל גנ ף ענ ע. אנ בנ ר שה אי יר בש עי ם הה א שי רה ן קה ל כי תוב ענ כה הו של א, זל רה קש ה ני מה ל שש ם ענ עולה ית הה םאת בי ז הנ
הו ה, זל עה בש ר שי אי םא בש ל וש ם,  הה רה בש ל אנ ד של ע צנ בנ ר של אי בש ה  מה ה - שש עה בש שי ה  א אםתה רה קש יי ונ תוב  כה ק, של חה צש יי ה בש קה בש דש ני

י. ני קי בש חנ ינו תש ימי תוב (שיר השירים ב) וי כה של

ם ע, כגלה בנ ל של סוד של ה בש ינה כי שש ב לנ רי קה תש הי לש צו  רה של ת, כש מל אל י הה יקי די ה צנ עה בש ם שי אותה ה מי עה בה רש ה, אנ אי םא ורש וב
ים. מי עולה יהה לש ימל ים מי קי םא פוסש ל זו של ר הנ אי בש שו בנ גש פה

רוך הוא, דוש בה קה ת הנ עמבםד אל ם לנ עולה י הה ני ל בש ת כה ד אל מי הוא לי שום של םאת מי ז ר הנ אי בש ת הנ ה אל רה ם כה הה רה בש אנ
ים. מי עולה ים לש קי םא פוסש ל ים של עי ם נובש יי יא מנ ה, הוצי ה אותה רה כה ן של יוה כי וש

תוב ם. כה הה רה בש י אנ ימי יו בי בי י אה די בש רו ענ פש ר חה של רםת אמ אי בש ל הנ כה תוב? (בראשית כו) וש ה כה ם מנ הה רה בש ת אנ מי ן של יוה כי וש
םאת ז ר הנ אי בש הנ שום של יו, מי ים הה בי רנ ע של מה שש רות, מנ אי ים בש אי קורש ע, וש בנ ר שה אי תוב בש כה ה, של תה יש ת הה חנ ק אנ רנ רםת, וש אי בש

ים. ירי בי כנ ים וש דולי ם גש הל ית לה אי רש ה ני תה יש ים, הה כי יו הולש הה קום של ל מה כה בות בש אה ית לה אי רש ני

י ין מי אי ם, של מי יהה שה ם הה עולה הה ה, וש רה ה זה עמבודה ם לה עולה י הה ני בש רו  זש חה ר, סוד של פה ים עה תי שש לי פש אוהה הנ לש מי ן של יוה כי
ר של ם אמ יי מנ רםת הנ אי ת בש פםר אל ינחש ק ונ חה צש ב יי יהשה תוב? (שם) ונ ה כה ק מנ חה צש א יי בה ן של יוה רוך הוא. כי דוש בה קה ת הנ ענ אל יודי של
ת עו אל יידש ם של עולה י הה ני ת בש ד אל מי לי קונו וש תי ם לש עולה ת הה יב אל שי הי א של לה ב? אל יהשה ה ונ ה זל יו. מנ בי ם אה הה רה בש י אנ ימי רו בי פש חה

נו. ק בש חה צש ת יי ים אל להי ך אל רל בה יש ם ונ הה רה בש י מות אנ רי חמ י אנ הי יש תוב (שם כה) ונ כה הו של רוך הוא, זל דוש בה קה הנ

תוב (דניאל כה הו של כםל, זל ה הנ רואל ים בו וש לויי ים תש תוני חש תנ הנ ים וש יוני לש על י הה יי ל חנ כה י של מי ה? מי תה יש י הה מי ר זו מי אי בש
מו. רוי עי אור שה ך וש חםשל בנ ה של ענ מנ ב) יודי

ה, נה טש תוב? שי ה כה מנ ה  אותה רו  פש חה של ה, כש של קה ין הנ די ד הנ צנ ם מי הי שום של ק, מי חה צש י יי די בש ם ענ ה, אותה אי םא ורש וב
ם כגלה שום של יו, מי בי י אה די בש ל ענ בה אי. אמ דנ חובות ונ ה רש מה א שש רה קש יי ת ונ רל חל ר אנ אי פםר בש ינחש א ונ הוא בה ד של , ענ שוהה רש י פי רי המ ונ
םא ם ל יהל עמשי מנ של ם כש יהל לי ין עמ טי סש הנ םאת לש ז ר הנ אי בש הנ ין מי א די םא יהצה ל ם, וש עולה ה בה נה טש ה שי תה יש םא הה ל ין, וש יהמי ד הנ צנ ים מי אי בה

ים. רי שי יו כש הה

י עמרי י שנ חו לי תש תוב (תהלים קיח) פי כה הו של רוך הוא, זל דוש בה קה ת הנ ת אל ענ דנ ח לה תנ פל םאת הוא הנ ז ר הנ אי בש הנ ומי
ן רה חה ך לש לנ הה של ג. וכש וי דנ זש הי ן לש רה חה חו לש לה עמקםב ושש ת ינ ך אל רנ ם, בי עולה הה ק מי לי תנ סש םא הי ל ד של ענ ה יהה. וש ם אודל םא בה ב ק אה דל צל
תוך רוך הוא מי דוש בה קה בוד הנ ת כש עמקםב אל ה ינ אה רה ן של יוה ה. כי דל שה ר בנ אי ה בש ני הי א וש ינרש תוב? (בראשית כט) ונ ה כה מנ
א קה וש ה, דנ נה טנ קש הנ ך  תש ל בי חי רה ים בש ני ע שה בנ של ך  דש עלבה ן, (שם) אל בה לה לש ר  מנ ז אה ע, אה בנ ר של אי את בש רי קש ני ר של אי בש ה  אותה

הנקשטננהה.

ע בנ ף של ן מוסה בנ רש יב קה רי קש הנ ה לש תורה הוא בנ רוך  בה דוש  קה ה הנ וה ים צי יקי די ה צנ עה בש ם שי ד אותה גל נל ה, כש אי םא ורש ב
ך כה ר  חנ אנ וש ה,  לה חי תש בנ עו  בש שש יי בות  אה ך. הה לל מל הנ ית  בי מי ים  דוני עי וש ים  נוקי פש תנ ם  הל לה יף  הוסי לש י  די כש ה,  נה שה בנ ים  מי עה פש

ר. םא יותי ל ים וש מי עה ע פש בנ ם של הי ים, וש ני בה הנ

ר. תה סש ני מםחנ הנ הנ ים מי דוני יף לו עי הוסי ת, לש בה ף שנ א מוסה רה קש ני א כם"ל, וש רה קש ני ם של סוד עולה יק יש די ד צנ גל נל ת כש בה שנ בש
ה. נה בה את לש רי קש ני ל של אי רה שש ת יי סל נל ד כש גל נל ש כש םאש חםדל ר ובש

ש חםדל אשון. ובנ א רי רה קש ני ד וש סל חל ת הנ דנ מי חוז בש אה ם של יהל בי ם אמ הה רה בש ד אנ גל נל אשון כש ש רי חםדל ר יום לש שה ה עה שה מי חמ ומש
קול, קול חוז בש אה וש בות  אה י לה ישי לי הוא שש עמקםב של ינ ד  גל נל ה קולות, כש עה בש שי ה בש תורה ה בו  נה תש ני ת של רל צל עמ י בנ ישי לי שש הנ
ין די ת הנ דנ ד מי גל נל ין כש די הוא יום הנ ק, וש חה צש ת יי דנ ים בו עמקי ירי כי זש נו מנ אה ד בו, וש נולנ ק של חה צש ד יי גל נל ה כש נה שה םאש הנ ר עמקםב. ובש ינ

ה בו. חוזה אמ הה

ת יר לו אל זי חל הל ל וש אי רה שש ל יי ס ענ חה תו וש לה פי ת תש רוך הוא אל דוש בה קה ל הנ בי בו קי ה, של ד מםשל גל נל ים כש פורי כי יום הנ בש
שום ה, ומי כה מו סג ל כש אי רה שש ל יי סו ענ כי ים של ני נה ה עמ עה בש ם שי כו אותה לש כותו הה זש בי ן, של רם המ ד אנ גל נל כות כש סג ג הנ חנ ה. בש תורה הנ
כות, רה בש ים בנ פי תוסש ה מי לל ת אי ענ בש שי של ה. וכש ים בה רי תה סש ים ני יוני לש ה סודות על מה ה ייש כנ תורה ל הנ כה ה, ובש כה ים סג ה עושי זל

ה. ע"כ מההשמטות. בה מות רנ לי שש ם בי עולה ל הה כה

ד. חה ר אל של קל ע בש צנ מש אל וה םאש  ים. ר רי חי ה אמ עה בה רש אנ בות וש אה ת הה לשל ם שש הל ים בה רי שש קנ תש מי ם של ים הי שורי ה קי עה בש שי
י"ן. לש יודי שה ד בש חה ר אל של ם קל הי ה, וש ל זל ה אל י זל ני ם. שי יי ר מנ אי רו בש פש חה ם של ה אותה לל אי וש

ר הה נה ע,  רה וה טוב  י  ישי מי חמ הנ ם.  יהל לי עמ ד  עומי גוף  הנ של ים  מודי ענ י  ני שש י  יעי בי רש ה.  מונה אל הה ל  כה מות  לי שש י  ישי לי שש
םאש ר אותו  בש ר  מנ אל נל ה  לה חי תש בנ י  יעי בי שש ים.  מי חמ רנ בש ין  די י  שי שי כםל.  הנ ל  של ק  עםמל הה ת,  ול מה הנ וש ים  יי חנ הנ ץ  עי יא  מוצי של
ים זי חה אל ים נל פי נה עמ ל הה כה מוד של י, ענ ני א אמ רה קש כםל, ני ע הנ צנ מש הוא אל שום של כםל. ומי ע הנ צנ מש הוא אל שום של נו, מי רש מנ אה של

מיסשבייבו.

ה. ים בה זי חה אל נל לו של ל אי כה ת בש חנ ה אנ בה כה רש ת מל ענ ת), נודנ רל חל ת (אנ חנ ה אנ גה רש דנ ת לש חנ ה אנ גה רש דנ לו, מי גות אי רה ע דש בנ של
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ים. רי בה דש ת הנ נו אל רש אנ י בי רי המ ם, ונ יהל לי ה עמ דה קש פש ני ה של גה רש ה דנ ל אותה יהה של רל חמ ים אנ גי המ ננ תש ם מי כגלה ה, וש גה רש דנ ה לש גה רש דנ ן מי כי וש

ת אל בו  בש סה של ים  ני נה עמ הה ת  ענ בש שי לו  אי וש את.  צי מש ני ה  מונה אל הה ל  כה אות,  צה מש ני לו  אי גות  רה דש של ה  עה שה בש ה,  אי רש םא  ב
רות חי אמ הה גות  רה דש הנ ל  כה ים,  לי נוטש ה  לל אי של וכש ת.  לל נוטל יא  הי בות  אה בה  - ה  ינה כי שש הנ ת  לל נוטל של כש ה  זל ל  לנ גש בי ל.  אי רה שש יי

אוי. רה ל כה אי רה שש ת יי סל נל ת כש רל טל ענ תש ז מי אה ם, וש הל לות בה נוטש

ק ייש בו? לל ה חי ה מנ הודה ך, יש ם כה אוי. אי ך רה כה ם, וש תה ת סש רל נל ת. יהם כי רל נל ש יהם כי נו יורי רש מנ אה בולון של ה, זש אי םא רש ב
ים. די דה צש ל הנ כה ה בש ז בה חנ אל נל כםל וש כות הנ לש ל מנ טנ ה נה הודה א יש לה אל

ם ענ פנ ך בש דוענ כה ה, מנ בה ה של ל מנ כה יהה וש קונל תי ה וש נורה מש ל הנ ה של עמשל מנ ר הנ מנ אל י נל רי ה זו המ שה רה פה ר, בש מנ ר אה זה עה לש י אל בי רנ
ר שוב בי די תוב וש כה א הנ אוי לו, בה רה קון של ל תי כה חנ וש בי זש מי ן הנ בנ רש ה) קה לה עש מנ יבו (לש רי קש ים הי יאי שי נש הנ ן של יוה א כי לה ת? אל רל חל אנ
ל ה, ענ לה ים) של קוני תי רות (הנ ני ל הנ כה ה, וש נורה ה מש לה עש מנ י לש רי המ ן, של רם המ ל אנ ל יהדו של קון ענ הוא תי ה של נורה מש ה הנ עמשי ל מנ ענ

ים. ירי אי כםל מש ן הנ רם המ י אנ די יש

ים טי בה שש ם הנ ר הי שה ים עה ני , שש שוהה רש י פי רי המ ינו. ונ קי תש הנ כו ולש נש חנ יו לש ים הה יאי שי ר נש שה ים עה ני ח, שש בי זש מי ה, הנ אי םא רש ב
רות ה ני עה בש שי ית בש ני מש ה ני נורה מש ה. הנ יונה לש ה על מה גש דג כםל כש הנ ר, וש שה ים עה ני ם שש כגלה ים, וש לי גה ה דש עה בה רש ים, אנ די דה ה צש עה בה רש אנ לש
ה עמשי מנ שוהה בש רש י פי רי המ ה, ונ תה שש על ס נל ני ת ובש דל ל אות עומל ה ענ נורה מש הנ ה. וש יונה לש ה על מה גש דג כםל כש הנ ן, וש כםהי י הנ די ל יש ק ענ לי דה הי לש

ה. נורה מש הנ

ב. לי ח  מנ שנ יש ת  טםרל וקש ן  מל תוב (משלי כז) של כה כםל, של ת הנ חנ מש שי לש ד  חה אל כש ים  די ה עומש נורה ומש י  ימי ני פש חנ  בי זש ומי

נות. בה רש קה יב  רי קש הנ לש חוץ  בנ ד  חה אל וש ה,  וה דש חל לש ד  עומי ה  זל וש כםל,  הנ ל  של י  ימי ני פש ד  חה אל יו:  הה חות  בש זש מי י  ני שש של נו  רש אנ ובי
ל ענ , וש ה הוה י יש נה דם ר אמ בה דה ה, סוד הנ יונה לש ה על מה כש ע חה ל, יידנ כי תנ סש יי ה וש רואל י של חוץ. ומי בנ ה של זל א לה ה יוצי זל י הנ ימי ני פש הנ ומי

א. צה מש ן ני מל של ה של עה שה א בש לה ת אל טםרל קש ה הנ בה רש קש םא ני ך ל כה

ין די הנ שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ת. מה ול מה ק הנ לי סנ ה ולש וה דש חל יא לש ת הי טםרל קש הנ ך, של לל מל למםה הנ ל שש של רו  פש סי בש אנו  צה מה
ר, עורי תש ה מי זל של ת. וכש ילמל ה בו קנ חה מש ל שי כה י של ימי ני אותו פש יר מי אי מי ר של של קל ה וש וה דש חל ה וש חה מש שי חוץ, וש בנ ה של זל א מי צה מש ני
יא ת הי טםרל ה קש ל זל ענ ת, וש ול מה ל הנ טי בנ ת לש דל ת עומל טםרל ה קש שום זל ין, ומי עמשות די םא יהכול לנ ל ה וש זל ק מי לי תנ סש ין מי די ל הנ כה
תוב (ישעיה מט) ם כה יהל לי א, עמ בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ל בה אי רה שש ם יי יהל רי שש י. אנ ימי ני פש ת בנ בל רל קש ני זו  כםל, וש ר הנ של קל

גו'. ל וש אי רה שש ה יי תה י אה די בש י ענ ר לי םאמל י ונ

שום ם, מי קומה מש ר בי שי קנ תש הי ם לש יכה שי מש הנ ם) ולש יגה הי נש הנ ם (לש רה המ טנ יך לש רי צה שוהה של רש י פי רי גו'. המ ם וש יי וי לש ת הנ ח אל קנ
ם. עולה ין בה ה די בל רש מנ שום של ר, מי עה ה שי בל םא ינרש ל יך של רי ין, צה די ד הנ צנ א מי בה י של ל מי כה ין. וש די ד הנ צנ םאל וש מ רוענ שש ם זש הי של
י רי המ נו ונ רש אנ ה, ובי רה עה סות שש כנ ה ולש םאשה סות ר כנ ה לש יכה רי ה, וצש חוצה ה הנ עמרה ה שנ אל רה תש םא תי ל ה, של מו זל ה כש שה ך אי ל כה ענ וש
גו', ם וש רה המ טנ ם לש הל ה לה עמשל כםה תנ ם, וש יי וי לש תוב בנ ך כה ל כה ענ ין. וש די ד הנ צנ ים מי אי בה לו של ל אי ים כה כי רש בה תש ז מי אה ר. וש אי בה תש ני
יג הי נש ין מנ יהמי הנ שום של ן, מי כםהי ם הנ ים אותה יהרי ד של ם ענ קומה מש ים לי םא עולי ם ל יי וי לש י הנ ר כי מנ אל נל גו'. וש ר וש ענ ירו תנ עלבי הל וש

םאל. מ שש יד לנ מי תה

ים רי פה ם כש א הי לה ים? אל רי ם פה ענ טנ ה הנ ים. מה רי י פה ני שש ם, בי קומה מש ם לי יי וי לש ים הנ עולי יום של ר, בנ מנ עון אה מש י שי בי רנ
ל כםחנ כה שום של לוי בו, מי קון תה ל תי כה וש כםחנ  ל הנ ן, כה כםהי ה. הנ מה דג ה אמ רה את פה רי קש ני זו של ה הנ רה פה ת הנ םאל אל מ שש ל בי בי קנ לש
ם, ין עולה קי תש הנ כםל ולש ין הנ קי תש הנ ד לש ל, ובו עומי אי רה שש ל יי ל כה רוענ של ן הוא זש כםהי ך הנ ל כה ענ ין, וש יהמי רוענ  זש ד בי גוף עומי הנ
ל אי רה שש ל יי ל כה ין של רוענ יהמי ן זש כםהי ה, הנ אי םא רש םאל. ב מ שש ל בי בי קנ ים לש רי פה מו הנ םאל כש מ ם שש א הי לה ים? אל רי ם פה ענ טנ ה הנ (מה
קון בו תי ל הנ כה ד, וש ין עומי יהמי רוענ הנ זש גוף בי ל כםחנ הנ כה שום של כםל, מי ין הנ קי תש הנ ם ולש עולה ין הה קי תש הנ ד לש יהה, ובו עומי הה

כםל. ר הנ קנ גוף הוא עי הנ םאל, וש מ גוף ושש א בש לה דו, אל בנ א לש צה מש םא ני ה ל ל זל ם כה עי לוי) וש תה

השלמה מההשמטות סימן ט

ת יף אל ני ן מי כםהי יהה הנ ה הה מה א, לה בה י אנ בי ת רנ ל אל אנ ה שה הודה י יש בי י ה'. רנ ני פש ה לי נופה ם תש יי וי לש ת הנ רםן אל המ יף אנ ני הי וש
ר לו מנ סו? אה יש פנ י לש די ין כש ה עושי ס, מה כועי ה וש הוא בוכל של ינוק כש תי ה? לש ר דומל בה דה ה הנ מה ל לש שה ר לו, מה מנ ם? אה יי וי לש הנ

קו. תש שנ י לש די ים אותו כש עי נש עש ננ ין אותו ומש יפי ני ה, מש הודה י יש בי רנ

ה מנ יך  נל זש אה עו  מש שש םא יי ל המ ה?! ונ בה תה  רש קנ םא חה ל וש ך  יהדש ה לש אה םאת בה ה ז לה ה, מי הודה ה יש הודה א, יש בה י אנ בי רנ ר לו  מנ אה
ס מה י חה לי ים כש חי י אנ וי לי עון וש מש תוב (בראשית מט) שי כה ת, של זל רוגל ת וש סל ה, כועל בורה גש ת הנ דנ יא מי ך הי ר! כה בי דנ יך מש פי של
ם תה רה בש על ם וש פה אנ ים בש שי קנ תש ים ומי רי בש גנ תש ם מי הי י של פי ה, לש תה שה י קה ם כי תה רה בש על ז וש י עה ם כי פה רור אנ תוב אה כה ם, וש יהל רםתי כי מש
ל ד של צנ הנ יף אותו  ני יון, מי לש על ד הה סל חל הוא הנ ן, של כםהי י הנ זנ ם, אמ עולה י הה ני ית בש רי כש הנ לות ולש כנ ין לש עמשות די את לנ צי לה
םא ל ן וש יהל ל שולי כה רות מי עה שש רו הנ בש תנ שש יי י של די ה, כש עמסה כנ וש ה  זה גש ט רה קי שנ ך ולש כי שנ י לש די ה, כש בורה גש ת הנ דנ הוא מי ם, של יי וי לש הנ
ן, הל לה ה של בורה גש ל הנ ד של צנ קםט הנ שש יי י של די ה כש נופה ם תש יי וי לש ת הנ יף אל ני מי ן של כםהי א זו הנ מה גש ין דג עי קו, כש זש חנ תש םא יי ל רו וש בש גנ תש יי

ם. עולה ין בה די ר הנ עורי תש םא יי ל י של די כש

יום, וה ל יום  כה ים בש אי צה מש ני ים הנ יני די ל הנ ם, כה עולה ין בה יני די הנ רו  עורש תש יי של יו. וכש ת יהדה ק אל שנ נה ה וש הודה י יש בי א רנ בה
ל יום: כה ם בש עי ל זם אי תוב וש כה הו של יו, זל נה פה ים לש די ם עומש ינה אי חוץ וש ם לנ ה אותה לום הוא דוחל שה יו הנ לה ינו עה בי ם אה הה רה בש אנ

ע"כ מההשמטות.
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קומו מש ה לי ים עולל ני ים שה שי מי ן חמ עמבםד, בל ים ינ ני ש שה מי חה ים וש רי שש ן על י בל וי ה, לי אי םא רש גו'. ב ם וש יי וי לש ר לנ של םאת אמ ז
ר, טי ענ תש קומו ומי מש ה לי ים עולל ני ש שה מי חה ים וש רי שש ן על י בל וי ה, לי אי םא רש ם (ב דה י אה רי המ עמבםד, של ש ינ מי חה ים וש רי שש על ר, וש טי ענ תש ומי
ה, אה לש הה ים וה ני ים שה שי מי ל חמ של ה זו  גה רש דנ ה לש עולל של ים), כש שי מי ת חמ גנ רש דנ ה לש עולל ד של עמבםד, ענ ים ינ ני שה ש  מי חה ים וש רי שש על וש

ר בו. שה קש ני קום של אותו מה ם לש י הוא פוגי רי ת, המ רל רל קה תש ימות מי מי חמ הנ ש וש אי הה ן של יוה כי בו. וש ש של אי ף הה תםקל ד מי יורי

קום מש י בי רי המ ק, של זי חנ תש הי יך לש רי א צה לה ם, אל גי פה םא יי ל יך של רי קול צה ר בו, וש שה קש ך ני ל כה םא כה ה ל רה מש קול זי עוד, של וש
ין הוא די שור בו, של הוא קה קום של מה גםם אותו  פש םא יי ל של יך  רי ה צה שום זל ה. ומי שה לש חג םא בש ל ד, וש ה עומי של קה ין הנ די הנ
ה תורה ל בנ די תנ שש מי יש של אי י הה רי שש ים. אנ די דה צש ל הנ כה ל בש לה ה כש שה לש אות חג רש הנ יך לש רי םא צה ה ל ל זל ענ ש, וש לה חנ םא הנ ל ה, וש של קה הנ

י ה'. כי רש ים דנ רי שה י יש תוב (הושע יד) כי כה םאל, של מ שש לי ין וש יהמי ה לש םא סוטל ל רוך הוא וש דוש בה קה י הנ כי רש ע דנ יידנ וש

ר אי בה תש י ני רי המ ח, ונ סנ ל פל אן ענ ם כה ירה הי זש ם הי ענ טנ ה הנ א, מה בה י אנ בי ר רנ מנ גו'. אה י וש יננ ר סי בנ דש מי ה בש ל מםשל ר ה' אל בי דנ יש ונ
שו עה ן של יוה כי ם, וש יי רנ צש מי ק בש ה הוא רנ ח זל סנ פל ל של אי רה שש יי בו  שש חה יהה, של ה הה ית זל ני שי ה הנ נה שה א בנ לה ם? אל יי רנ צש מי ם בש הל לה
בו שש םא ינחש ל יו, של לה ם עה ירה הי זש הי הוא וש רוך  בה דוש  קה א הנ ר. בה יותי יך  רי םא צה ל של בו  שש ם, חה יי רנ צש מי ת בש חנ ם אנ ענ פנ אותו 

י דורות. דורי ם לש הל ין לה קי תש הנ ית, לש ני שי ה הנ נה שה י בנ יננ ר סי בנ דש מי ה בש ל זל לנ גש ך. בי רי טה צש םא יי ל ם וש יי רנ צש מי נו בש מנ ר זש בנ עה של

וות צש ל מי כה נו  תש ני בו  קום של מה אותו  ת בש רל חל ם אנ ענ ם פנ הל ה לה וה ו צי שה כש ם, ענ יי רנ צש מי ם בש ירה הי זש הי ב של גנ ל  ף ענ אנ וש
ת חנ ה אנ נה יון הוא שה לש א סוד על לה אשון? אל רי הה ש  חםדל ית בנ ני שי ה הנ נה שה ה בנ ה זל ית. מנ ני שי ה הנ נה שה בנ ך  ל כה ענ וש ה.  תורה הנ
ל כה ן של מנ זש בי יהה  ז הה אה וש ה.  נה בה לש לנ יר  אי מי ש, של מל של ה הנ זל ה  נה ה. שה נה בה לש הנ זו  ש  ה? חםדל זל ה לה ין זל ה בי ד. מנ חה אל ש  חםדל וש

רו בו. סש מש וות ני צש מי הנ

יוטות. דש י הל רי בש די א וש מה לש עה ים בש פורי אות סי רש הנ ה לש אה ה זו בה תורה ר של מנ אה יש של אותו אי ר, אוי לש מנ עון אה מש י שי בי רנ
אות רש הנ ם לש ם. אי כגלה ר מי ח יותי בנ של יוטות, ובש דש י הל רי בש די ה בש עמשות תורה ים לנ כולי יש נו  ה אה ן זל מנ זש לו בי פי ך, אמ ם כה אי של
ה עמשל ננ ם וש יהל רי חמ ך אנ לי ך, ני ם כה ים. אי יוני לש ר על ים יותי רי בה ם דש יהל יני ם ייש בי עולה ים בה רי ם סופש לו אותה פי ם, אמ עולה ר הה בנ דש

ים. יוני לש סודות על ם וש ים הי יוני לש ים על רי בה ה דש תורה י הנ רי בש ל די א כה לה ה. אל מו זל ה כש ם תורה הל מי

ה. לה עש מנ ים לש יוני לש ים על כי אה לש ה - מנ טה מנ ל לש אי רה שש לו. יי קש שש ד ני חה ל אל קה שש מי תון בש חש ם תנ עולה יון וש לש ם על ה, עולה אי םא רש ב
ה טה מנ ים לש די יורש ה של עה שה יון) בש לש קום על מה ה בש יו רוחות. (זל כה אה לש ה מנ תוב, (תהלים קד) עםשל ים כה יוני לש על ים הה כי אה לש מנ בנ
םא ה, ל זל ם הנ עולה ל הה מו של בוש כש לש שו בי בש לנ תש םא יי ם ל אי ה. וש זל ם הנ עולה בוש הה לש ים בי שי בש לנ תש ים), מי די יורש ב של ל גנ ף ענ (אנ
ת ה אל אה רש ם ובה ה אותה אה רש בה ה של תורה ך, הנ ים כה כי אה לש מנ ם בש אי ם. וש בםל אותה סש םא יי ם ל עולה הה ה, וש זל ם הנ עולה עממםד בה לו לנ יוכש
י בושי לש בי ש  בי לנ תש םא תי ם ל ה, אי זל ם הנ עולה ה לה דה יהרש ן של יוה ה, כי מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ ענ ה  לה לה גש ים בי די עומש מות וש עולה ל הה כה

בםל. סש ם לי עולה ל הה םא יוכנ ה, ל זל ם הנ עולה הה

םא ל וש ש  מה ה מנ תורה יא הנ בוש הי אותו לש ב של חושי י של ה הוא. מי תורה בוש הנ ה, לש תורה ל הנ ה של פור זל ה סי ל זל ענ וש
ה יטה בי אנ י וש יננ ל עי ד, (שם קיט) גנ וי ר דה מנ ה אה ל זל לנ גש א. בי בה ם הנ עולה ק לה לל ילה לו חי הש םא יי ל ח רוחו, וש פנ ר - תי חי ר אנ בה דה

ה. תורה בוש הנ ת לש חנ תנ ה של ך. מנ תל תורה אות מי לה פש ני

םא ה, ל פל יה ה  אל רש ני ם של דה ן אה ל בל ענ בוש  ים לש רואי של ים כש שי פש טי ם הנ אותה כםל, וש ה לנ אל רש ני של בוש  לש ה, ייש  אי םא רש ב
ה. מה שה נש יא הנ גוף הי הנ ים של בי חושש גוף, וש בוש הוא הנ אותו לש ים של בי ר. חושש ים יותי לי כש תנ סש מי

ים, בושי לש בי ש  בי לנ תש ה מי ה. גוף זל י תורה ים גופי אי רה קש ני ה של תורה וות הנ צש ם מי הי גוף, וש ה  לה ה ייש  תורה ה הנ זל מו  כש
םא ל וש ה,  תורה פור הנ הוא סי בוש, של לש אותו  בש ק  ים, רנ לי כש תנ סש םא מי ל ם  עולה י הה שי פש טי ה.  זל ם הנ עולה י הה פורי ם סי הי של
א לה בוש, אל לש ים בנ לי כש תנ סש םא מי ר ל ים יותי עי יודש ם של בוש. אותה ת אותו לש חנ תנ ה של מנ ים בש לי כש תנ סש םא מי ל ר, וש ים יותי עי יודש
א לה ים אל לי כש תנ סש םא מי י, ל יננ ר סי הנ דו בש מש ם עה הי יון, של לש על ך הה לל מל י הנ די בש ים ענ מי כה חמ בוש. הנ ת אותו לש חנ הוא תנ גוף של בנ
ת מנ שש ל ני ה של מה שה נש ל בנ כי תנ סש הי ים לש ידי םא עמתי ב יד לה תי עה לל ם) וש עולה ש. (ולש מה ה מנ כםל, תורה ר הנ קנ יא עי הי ה, של מה שה נש ק בנ רנ

ה. תורה הנ

ם ה אותה לל ם אי יהל ילותי חי ם וש יי מנ שה ה. הנ מה שה נש ה לי מה שה ה, ונש מה שה גוף, ונש בוש, וש ה ייש לש לה עש מנ ם לש גנ ך  ה, כה אי םא רש ב
ה. מה שה נש יא גוף לנ ך הי ל כה ענ ל, וש אי רה שש ת יי רל אל פש יא תי הי ה של מה שה נש ת הנ ל אל בי קנ מש גוף של ה הנ ל זל אי רה שש ת יי סל נל ים, וכש בושי לש
ה חוז זל כםל אה הנ דוש, וש קה יק הנ תי ענ הו הה ה זל מה שה נש ה לי מה שה ש. ונש מה ה מנ יא תורה הי ל, של אי רה שש ת יי רל אל פש נו זו תי רש מנ אה ה של מה שה נש

ה. זל בה

םא ל וש ה  זל בוש  לש ים בי לי כש תנ סש ם מי הי וש א,  מה לש עה פור בש ק סי יא רנ ה הי תורה הנ ים של רי אומש ים של עי שה ם רש אותה אוי לש
ת בל יושל ה  ינה ה אי תורה הנ ך  ן. כה קנ נש קנ ק בש ב, רנ יושי ינו  ן אי יי אוי. ינ רה ה כה תורה ים בנ לי כש תנ סש מי ים של יקי די צנ י הנ רי שש ר. אנ יותי
ל כה לו וש לה ים הנ רי בה דש ל הנ ך כה ל כה ענ בוש. וש לש ת הנ חנ ייש תנ ה של מנ א בש לה ל אל כי תנ סש הי יך לש רי םא צה ך ל ל כה ענ ה, וש בוש זל לש א בי לה אל

ים. בושי ם לש לו הי לה ים הנ פורי סי הנ

ה אל רש מנ י של ל מי ר, כה אי בה תש י ני רי י, המ י יוסי בי ר רנ מנ ינעמשו? אה ה וש ה זל מועמדו. מנ ח בש סנ פה ת הנ ל אל אי רה שש י יי ני בש ינעמשו  וש
י רי המ או, ונ לו הוא עמשה אי יהכול, כש בש ה, כי ר זל בה ר דה עורי תש לו הי לה גש י בי רי המ ה, של לה עש מנ או לש לו עמשה אי אוי, כש רה ה כה טה מנ ה לש עמשל מנ

ניתשבהאיר.

ל בי קנ אוי לש רה וש יש  הוא אי של יש  א אי לה ה? אל מה ים, לה מי עה י פש תי - שש יש  אי יש  גו'. אי א וש מי ילה טה הש י יי כי יש  אי יש  אי
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הוא שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ה. מה יונה לש ה) על מה שה ה) (נש לה חי ה (תש ינה כי יו שש לה ה עה םא שורה ל מו של צש ם ענ גנ הוא פה ה, וש יונה לש ה על מה שה נש
םא ל של מו  צש ת ענ א אל מי טנ הוא מש יש, וש יות אי הש אוי לי רה של יש  יש. אי אי יש  ה אי ל זל ענ וש מו.  צש ת ענ א אל מי הוא טי ם וש רנ גה

ה. לה עש ל מנ ה של שה דג יו קש לה ה עה רל שש תי

ך רל דל ה בש ה זל ר. מנ בה אות דה רש הנ ים לש אי ם בה כגלה ה, וש תורה ים בנ קודי ם נש הי ה של רה עמשה ד מי חה הו אל ה - זל חוקה ך רש רל דל או בש
אותו ים  אי מש טנ מש של ן  יוה כי ה.  לה עש מנ לש מי אותו  ים  אי מש טנ מש מו,  צש ענ ת  אל א  מי טנ מש הוא  של ם  דה אה של שום  מי ה?  חוקה רש
חוז, ה אה חוקה ך רש רל דל י בש רי ים בו, המ חוזי ל אמ אי רה שש ע יי רנ זל ך של רל דל קום וש אותו מה ה. מי חוקה ך רש רל דל יהו בש רי ה, המ לה עש מנ לש מי

ים. רי שש קנ תש ם מי תל אנ מו של ם כש כל ר בה שי קנ תש הי ם ולש יכל לי ב אמ רנ קש ב) לי רי קה תש הי לש ק (מי חי רנ תש הי של

ע מה שש מנ ים מי רי בה י דש ני ה שש אל רש ני ה, של חוקה רש ך  רל דל בש או  ש  פל נל א לה מי ילה טה הש י יי תוב כי י כה רי המ ק, ונ חה צש יי י  בי ר רנ מנ אה
ה ה או זל לו זל פי ע אמ מה שש או אותו. ומנ מש טי ר של חנ אן אנ ים אותו, כה אי מש טנ םא מש ל ד של אן ענ י, כה י יוסי בי ר רנ מנ תוב או. אה כה של

ים אותו. ל עושי אי רה שש יי ן של מנ זש ח בי סנ םא ינעמשו פל ל ה, וש לה עש מנ לש ה של שה דג יו קש לה ה עה רל שש םא תי ל

י רי מו, המ צש ן ענ קי תי ר וש הנ טש ני ן של יוה א כי לה םא! אל מו - ל צש ן ענ קי םא תי ם ל ה אי י עושל ני שי ש הנ חםדל י בנ רי ר, המ םאמנ ם ת אי וש
ים אותו. רי המ טנ מו, מש צש ר ענ הי טנ מש יש של ל אי אן, כה כה ח. מי סנ עמשות פל י לנ ני שי ש הנ חםדל הנ

ח סנ שו פל עה ש של ע קםדל רנ ל זל אי רה שש י יי רי המ ך! של םא כה י - ל ני שי ש הנ חםדל ד בנ ר עומי ה יותי יונה לש ה על גה רש דנ בש ר של םאמנ ם ת אי של
ל סוד? אנ יש ה הנ ן. מה יה נש בי הנ חנ  ה - לוקי לה חי תש סוד בנ יש חנ  לוקי י של ד, ומי חה אל כש ש  מל של ת הנ אל ה וש נה בה לש ת הנ אל חו  קש נו, לה מנ זש בי
סו אמ ן מה בל ר (תהלים קיח) אל מנ אל נל של מו  ה, כש ן טובה בל ל אל סוד של א יש לה ם, אל עולה יק הה די ל צנ יון של לש סוד על ר יש םאמנ ת

ה. שורל י של יהה מי לל ה עה שורל ן של בל אל י הה זוהי ה. וש נה םאש פי ר ה לש תה יש ים הה בוני הנ

ל נוטי ה של ם? זל ענ טנ ה הנ נו. מה מנ זש ל בי נוטי י של מי ינו כש ל אי בה י, אמ ני שי ש הנ חםדל לו בנ פי כםל אמ אי הנ דנ ה, ונ הודה י יש בי ר רנ מנ אה
נו, מנ ר זש חנ ל אנ נוטי ה של זל ים. וש ידי םא מורי ל ש וש קםדל ים בנ לי עמ מנ שום של ד, מי םא יורי ל ה וש לה עש מנ ה לש טה מנ ל מי נו, נוטי מנ זש ח בי סנ פל
ך ל כה לנ גש ה. בי םא עולל ל ד וש ה יורי זל ד, וש םא יורי ל ה וש ה עולל זל ים. של וי םא שה ל כםל, וש ים בנ וי ה שה ל זל לנ גש ה. בי טה מנ ה לש לה עש מנ ד מי יורי
י ל מי כה וש ה,  תורה ים בנ אי כה זנ כםל, של ים בנ אי כה זנ ל של אי רה שש ם יי יהל רי שש ר. אנ ח יותי בנ של לו  נו, ייש  מנ זש ח בי סנ יב פל רי קש מנ י של מי

א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ל בה אי רה שש ם יי יהל רי שש דוש. אנ קה ם הנ שי ה לו בנ ה, זוכל תורה ה בנ זוכל של

א נה ימש הי יהא מש עש רנ

ה מונה אל ח סוד הה סנ פל ם סוד הנ ת. אי רל חל ה אנ אה מש טג או בש מש טש ני לו או של םא יהכש ל לו של ל אי י ענ ני ח שי סנ עמשות פל ה לנ וה צש מי
עמשות או לנ מש טש ני לו או של םא יהכש ל ה של לל לו אי יך יהכש ה, אי חה מש שי ן לש מנ ז הוא זש אה ן, וש יסה ני ט בש ה, שולי ים בה סי נה כש ל ני אי רה שש יי של

ן? מנ זש ר הנ בנ י עה רי המ י, של ני שי ש הנ חםדל בנ

ים לשי ה שש נה מל יהה מי רותל טש ענ יהה וש רל תה ה כש ירה עמבי םא מנ ן, ל יסה ני יהה בש רותל טש ענ ת בש רל טל ענ תש ל מי אי רה שש ת יי סל נל כש ן של יוה א כי לה אל
יהה ילותל חי ל  כה וש  , יהה רותל טש ענ בש ה  כה לש מנ הנ ת  בל יושל ח,  סנ פל מי ל  אי רה שש יי או  יהצש של יום  מי יום  ים  לשי שש ם  ל אותה כה וש יום. 
ה, כה לש מנ ת הנ אות אל רש םא יהכול לי ל י של ל מי יז: כה רי כש רוז מנ כה אות. הנ רש ל לי ה יוכנ כה לש מנ ת הנ אות אל רש ה לי רוצל י של ה. מי וה דש חל בש
ד ענ ם וש שה י מי רי המ י, של ני שי ש הנ חםדל ר לנ שה ה עה עה בה רש אנ יז? בש רי כש רוז מנ כה י הנ תנ ימה ים. אי רי עה שש עמלו הנ נה םא יי ל ד של ה ענ אל רש יי םא וש יהב

י. ני ח שי סנ ה פל ל זל ענ ים. וש רי עה שש עמלו הנ נה ה יי אה לש הה אן וה כה ים. מי תוחי ים פש רי עה שש ים הנ ה יהמי עה בש שי

ים אי מי ן. וטש טה פה שש מי ם כש כםל אותה אל י לל ני ח שי סנ אשון ופל ח רי סנ יו פל רה חמ אנ נו. וש מנ זש ח בי סנ פל ת הנ יטנ חי - שש ה זו  וה צש מי
ה רה הר ל טה ין של לי חג מו  ם כש דה י אה ני בש ים, ייש  אי מורה אה ים וש אי נה ית. תנ ישי לי ה שש וה צש יא מי הי י, של ני ח שי סנ פל ים לש חי דש יות ני הש לי
מו ם כש הי ם של דה י אה ני ייש בש י. וש וי לי ן וש ל. כםהי יאי רי בש ד גנ צנ ם מי הי ש, וש ר קםדל שנ גון בש ש, כש די קש ל הל ין של לי מו חג ל, וכש אי יכה ד מי צנ מי

ים. שי דה ש קה ם קםדל הי ים, וש ים טובי יהמי

י ני ח שי סנ "ה. פל מה כש ם חה שה ין, של יהמי אשון מי ח רי סנ םאל. פל מ שש י מי ני ח שי סנ ין, ופל יהמי אשון מי ח רי סנ יא פל ה הי ינה כי שש
ל של ש  י אי בי גנ ן לש בל תל וש ש  קנ ם כש הי ים, של יי רי כש נה ים הנ שי אי ל הה ים כה רי ה עובש בורה גש בי שום של ה. ומי ינה ם בי שה םאל, של מ שש מי

י. ני ח שי סנ פל ים לש חי דש ים ני אי מי טש ה, הנ בורה גש

דוש קה ל הנ י של לי יא כש ה הי מה שה נש הנ ף. של ה הוא שורי בורה גש ש הנ אי ת, בש דל יולל ה וש בה זה ב וש זה ע, וש צםרה ה, ומש דה ה ני אה מש ל טג כה וש
ם אג ש נש אי י כה רי בה םא כםה דש ל תוב (ירמיה כג) המ כה ה, של בורה גש ש הנ אי ת בש נל בל לנ תש מי ד של ה ענ ה בה םא שורל הוא ל רוך הוא, וש בה

. מוחנ ן הוא - ני בל ם אל אי ץ, וש פוצי תש ל הוא - מי זל רש ם בנ ש זו, אי אי ה'. ובש

ע, צםרה מש ה  ר בה הה טש ני וש  , יהה מל קור דה מש ה מי רה הר טה וש ם - (ויקרא יב)  יי יא מנ הי ב, של תה כש בי ה של ם תורה שה ין, של יהמי ובש
ם תל רש הנ ים וטש הורי ם טש יי ם מנ יכל לי י עמ תי קש רנ זה תוב (יחזקאל לו) וש כה הו של ץ. זל רל י של יני ל מי כה א בש מי טה ב, וש זה ת, וש א מי מי וטש

גו'. וש

ה ול קש י מי מי ת בש רל הל טש ני םאל וש מ שש ת בי של דל קנ תש מי ר של חנ ה, אנ שה יא אי הי ה, של לה עש בנ ת בש דל ינחל תש י מי לי י כש עי צה מש אל מוד הה ענ בה
מות שה ן נש ים. אותה הורי ם טש הי ן וש צוני ם בש ילה בי טש ן, מנ צוני ם בש הל שו בה מש תנ שש ני ים של לי ח: כי סנ י פל לי ל כש ים ענ רי אומש ין, וש יהמי בש
ן כי ל של ים. כה יי ינוני בי ים כש רי ם פושש יי מנ ר בש הי טה הי ים לש יכי רי םא צש ד, ל סל חל ן וה י חי לי עמ ים, בנ ני מה חמ ן רנ הי ים, וש מי חמ רנ ד הה צנ ן מי הי של
ר (במדבר מנ אל ם נל יהל לי עמ ע, ונ רה ר הה ייצל ש  אי ם בש מה צש ים ענ מי מש חנ מש ים של מורי ים גש עי שה ים רש רי הה טש ם ני הל בה ים, של מי י חנ מי חנ בש
ל ר, כה מנ אל נל ם  יהל לי עמ ן, של צוני ים בש מורי גש ים  יקי די ל צנ בה ה. אמ בה ם רנ תה מש זגהנ ל של לנ גש בי ש,  אי םא בה יהב ר  של ר אמ בה ל דה לא) כה

נםם. יהי ין לו גי ני נש צנ ים מש קי בי דש ין הנ ח בי ונ ים רל שי מי הנ
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סוד רו. וש הה טש רו, ני בה שש ר ני מנ אל נל של מו  ן, כש תה רה הר י טה ן זוהי תה ירה בי ס - שש רל י חל לי כש ם כי הי יות, של רי מש מות חה שה ם נש אי וש
ה תורה ב ובנ תה כש בי ה של תורה ים בנ לי דש תנ שש מי ם של ל אותה בה גו'. אמ וש ה  רה בה שש ני ים רוחנ  להי י אל חי בש ר - (תהלים נא) זי בה דה הנ
ה תורה ה (משלי ו) וש תוב בה כה יא אור, של הי ה, של תורה סודות הנ ים בש לי דש תנ שש מי ם של אותה ם, וש יי ש ומנ ם אי הי ה, של ל פל ענ בש של

ה. ים בה רי הה טש ם ני אור, הי

יון. ת צי ך בנ וני ם עמ תוב (איכה ד) תנ כה הו של יו. זל וונותה מו עמ לום, תנ חמ ים בנ רי מה ה תש רואל ה: הה רואל ק הה רל פל עוד בש וש
ך ל כה ענ רות, וש רות מה ם. עמבי יש תה עמקםב אי ינ ר בו (בראשית כה) וש מנ אל נל עמקםב, של ת ינ גנ רש ם, דנ ים, בו תה רי מה תש שום של מי

"ר. ם מה שה "ם, וש ם תה ים - שה רי מה תש

ל די תנ שש מי י של אן, מי כה ם. מי יי מה קו הנ תש מש יי ץ, ונ הו ה' עי יורי תוב (שמות טו) ונ כה הו של ם. זל יי מה קו הנ תש מש יי מוז, ונ אן רה כה
הוא רוך  בה דוש  קה ה, הנ שה ה קה עמבםדה ם בנ יהל יי ת חנ אל רו  רמ מה יש ן (שם א) ונ הל ר בה מנ אל נל יו, של וונותה ץ, עמ יא עי הי ה של תורה בנ

ים. תוקי רו מש זש ינחש ל לו, וש מוחי

דור כםל הנ וש יו  חה ל אל כה וש ף  ת יוסי יהמה ונ (שם)  ה  ר בה מנ אל נל ם, של יי רנ צש ת מי יאנ יצי ם כי הל יים בה קנ תש יי ים של יהמי יהבםאו  של
ך בי רש קי י בש תי רש אנ שש הי ם (צפניה ג) וש הל יים בה קנ ת, לש מי שוב כש י חה ני עה י, של ני א עם לה ה, אל יתה ין מי ה אי רונה חמ אנ לות הה גה הוא. ובנ הנ
רו אמ שה יי לו של ים אי ירי עמשי . ונ יענ י תושי ני ם עה ת ענ אל ם (שמואל-ב כב) וש הל יים בה קנ תש הי ם ה'. לש שי סו בש חה ל וש דה י וה ני ם עה ך] ענ [בה
י לי עמ ם בנ עמשות טובות עי ם לנ ים הי פי רש ה, ני תורה ם בנ ים הי פי רש ים. ני פי רש ם ני תל ים אנ פי רש ם (שמות ה) ני הל יים בה קנ תש ם, יי הל בה

נו. חונה םא יש ל יר וש עי יר לש עי ים מי בי סובש מש ל הנ יי י חנ שי נש אנ ה וש תורה

ה (שם) ל זל לנ גש ים טובות - בי םא עושי ל ס וש מנ ד הנ כםבל ם בש ים הי די בי ר, כש םאמנ ם ת אי ס. של מנ ד הנ כםבל ם בש ים הי פי רש ני וש
ים רי קש שנ מש ם  הי של ר,  קל שה י  רי בש די בש עו  שש יי ל  אנ וש ם,  יהל לי עמ ס  מנ הנ ד  כםבל של ה,  בה ינעמשו  וש ים  שי נה אמ הה ל  ענ ה  עמבםדה הה ד  בנ כש תי
ד כםבל הנ מי ים של רי אומש ם, וש יהל רי בש די ים בש רי קש שנ ם מש םא ינעמשו טובות. הי ה ל שום זל ם, ומי יהל לי ס עמ מנ ד הנ כםבל ים של רי אומש וש
םא ל של שום  ומי רוך-הוא.  דוש-בה קה לנ ים)  רי בש דנ (מש ים  טועי בו  של ר  קל של הנ מון  מה ן,  תה ני ין  אי ן  בל תל ם,  יהל לי עמ ד  בנ כש תי של

יך. דל עמבה ן לנ תה ין ני ם ה', אי שי סו בש םא חה ל ים בו וש רי בש דנ מש

ן תםכל ם וש הל יים בה קנ תש ה, מי בה תי ר וש אוצה מו תוך הה ן, כש הוא תםכל ים, של ני פש בי מון מי מה נוז הנ גה ר וש תה סש ם ני הל ייש לה ה של לל אי וש
אותו דור. יו בש הש יי ים של ני בה ים לש פי סה ה כש זל נו. וש תי ים תי ני בי לש

ם הל ת לה רל ה, חוזל תה רה יהבםאו מה אן ונ ם כה ה. גנ נה שש י מי לי עמ ם בנ הי ט, וש פה שש ם לו חםק ומי ם שה ן, (שמות טו) שה מנ אותו זש בש
ה - זו שה ה קה עמבםדה ם בנ יהל יי ת חנ רו אל רמ מה יש ם (שם א) ונ הל יים בה קנ תש יי יות, של ני עמ ים, בנ בי ים רנ קי חה דש ה בי רה ה מה ל פל ענ בש ה של תורה
ם תה ל עמבםדה ת כה א. אי תה יש רנ ה - זו בה דל שה ה בנ ל עמבםדה כה ה. ובש כה לה בון המ ה לי ים - זל ני בי לש ר. ובי חםמל ל וה ה קנ ר - זל חםמל יהא. בש שש קג

יק"ו. ה תי ך - זל רל פה ם בש הל דו בה בש ר עה של אמ

הוא ע, של רה ה טוב וה זל ת הנ ענ דנ ץ הנ עי הו. ובש סה ם ני שה ט וש פה שש ם לו חםק ומי ם שה ך, שה יים בש קנ תש ם הי ן, שה מה אל נל ה הנ רועל וש
ך כה ר,  שה בה הנ ת  אל יק  תי מש מנ של ח  לנ מל מו  כש ם.  יי מה הנ קו  תש מש יי ונ ך,  יהדש ל  ענ לו  גנ תש הי של ם סודות  אותה ובש ר,  תי הל וש סור  אי
ה, ל פל ענ בש ה של ל תורה ים של ירי רי ם מש יי ל מנ לוקות של חמ יות ומנ שש ן קג ל אותה ך כה ל יהדש ים ענ לי גנ תש מי סודות של קו בש תש מנ תש יי
ל כה ך  לש רו  זש ינחש וש ים,  תוקי מש ך  לש יו  הש יי ך,  יהדש ל  ענ לו  גנ תש הי של לו  סודות אי יך, בש סורל יי וש ה.  תורה י הנ ים מי תוקי מש רו  זש ינחש
ים סורי יי ם  גנ ר.  שה בה הנ ת  יק אל תי מש מנ של "ח,  לנ מל  - יות  אותי פוך  הי בש ם"ם  ל חמ ונ רו.  בש עה של לומות  חמ כנ ך  לש של ים  קי חה דש הנ

. שוהה רש פי מו של ים, כש קי תש מנ מש

ים עי שה י רש יני עי ם (איוב יא) וש הל יים בה קנ ם, לש יי יננ עי ת הה ר אל וי ענ מש ית, של דומי ח סש לנ ים מל סורי יי ים הנ רי ים חוזש עי שה רש לה וש
ים בי רנ פו  רש צה יי וש נו  בש לנ תש יי וש רו  רש בה תש יי יב)  (דניאל  ן,  מנ זש אותו  ם בש הל יים בה קנ תש יי ים, של עי שה ב רש ב רנ רל ם עי הי וש ה.  ינה לל כש תי
תוב (זכריה כה הו של ם. זל עה ר הה אה ל שש ש של ע קםדל רנ ם זל פו - הי רש צה יי ה. וש נה שש י מי לי עמ ה בנ לל נו - אי בש לנ תש ים. יי עי שה יעו רש שי רש הי וש

ב. ב רנ רל ה עי לל ים - אי עי שה יעו רש שי רש הי ף. וש סל כל ת הנ רםף אל צש ים כי תי פש רנ יג) וצש

ר זםהנ כש רו  הי זש ינ ים  לי כי שש מנ הנ וש (שם)  ם  הל בה ר  מנ אל נל של ה,  לה בה קנ י  לי עמ בנ לו  אי  - (דניאל שם)  ינו  יהבי ים  לי כי שש מנ הנ וש
ם יי ננ ה שש ים בה סי נש כנ תש מי ת נםחנ של בנ מו תי הוא כש ר, של זםהנ ר הנ פל א סי רה קש ני ה של ר זל זםהנ ים בש לי דש תנ שש מי ם של לו אותה . אי יענ קי רה הה
לוד יי ן הנ בי ל הנ יים (שמות א) כה קנ תש ם יי הל בה ה, של חה פה שש מי ם מי יי ננ יר ושש עי ד מי חה ים אל מי עה פש לי כות, וש לש מנ ע מי בנ של יר וש עי מי

ך. לש ה של בה סי ל הנ כםל ענ הנ ה, וש ר זל פל ל סי ה של ה אורה זל יכגהו. וש לי שש ה תנ אםרה יש הנ

ח לנ שש ני ב של עורי ך, כה מש שי א בש רה קש ני ר של חי אנ יחנ  לי שה ה, של יונה ן כש מנ זש אותו  ילה בש הש ה תי תה אנ ב, של ה? עורי ם זל רנ י גה ומי
םא ל וש ם,  מונה מה ל  לנ גש בי ץ,  קל ץ של רל אה י הה מי ענ ם  הל בה ר  מנ אל נל של ים,  צי קה שש בנ ל  די תנ שש הי של יחות,  לי שש בנ ר  זנ חה םא  ל וש ה  לה חי תש בנ

בונו. יחות רי לי ה שש שה םא עה לו ל אי ה, כש שובה תש ים בי יקי די יר צנ זי חמ הנ יחותו לש לי שש ל בי די תנ שש הי

הו זל ה.  תורה י הנ הומי י תש קי מש עה ה בש תה ס אנ ני כה תי ך  ה, כה בה הום רנ י תש קי מש עי ס בש ננ כש ני של ה  יונה יים סוד הנ קנ תש יי ך  ובש
ד (תהלים וי ר דה מנ ם אה לה לה גש בי ין, של יהמי ח לש צנ ד ני סל ה חל מה כש יו חה הש יי ים. וש ב ינמי בנ לש ה בי צולה י מש ני יכי לי שש תנ תוב (יונה ב) ונ כה של
לש שה ה הוד, וש בורה ה גש ינה ם בי הי ד, של חה אל כש רו  שש קנ תש םאל יי מ שש לש מי שה ל. וש יי ה חה ין ה' עםשה מי ה יש מה ין ה' רומי מי קיח) יש

םאל. מ ין ושש יהמי חוזות בש אמ סוד - של ת יש רל אל פש ר תי תל ע - כל צנ מש אל בה גות של רה דש

ה ני ה, (ישעיה נב) הי סוק זל פה יך  לל ח עה תנ ע, פה צנ מש אל גות הה רש דנ לש  שש ר בי שי קנ תש יא מי בי נה ך  ה אותש אה רה שום של ומי
ה לשה ל שש ענ ד  וי ר דה מנ ים, אה יחי שי י מש ני שש חוז בי ילה אה הש ה תי תה אנ שום של אםד. ומי מש ה  בנ גה וש א  שה ני וש יהרום  י  די בש ענ יל  כי ינשש
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ם, יי רנ פש ן אל בל יחנ  שי ם מה הל חוז בה אה ים של אלי מה ה שש לשה ד שש גל נל ים. כש מי עה פש לש  ין ה' שה מי ד, יש וי ן דה בל יחנ  שי ל מה ים של יני מי יש
הוד ן הנ תנ ני ר בו וש מנ אל נל ך, של לש ל הו"ד של םאל של מ ד שש צנ ילה - מי חש י אל מות. כי םא אה ה, ל בורה םאל, גש מ ד שש חה ד אל צנ ר מי מנ אה

ה. ינה ד בי צנ ך מי ן בש תנ ה, ני מםשל לש

תה לש בנ סה ך של גופש יו, בש לה ך עה יאותש בי נש ך, בי תש תורה ם, בש יי רנ פש ן אל יחנ בל שי ל מה לנ גש כםל, בי ש בנ יהבי ב וש רי יתה חה יי בו הה שום של מי
ה שום זל ה. ומי ינה בי ד הנ צנ ילה, מי חש י אל ר בו כי מנ אל ים, נל מי חמ יו רנ לה תה עה שש קנ םא יהמות, ובי הוא ל י של די ים כש סורי י יי יני ה מי מה כנ
ית, רי חמ ל שנ ע של מנ ת שש יאנ רי יו קש לה ה עה רה בש גנ תש הי ים, של יי חנ ץ הנ ה, עי ינה בי ד הנ צנ ילה - מי חש י אל ה. כי בורה גש ד הנ צנ מות - מי םא אה ל

ית. רי חמ הוא שנ ם, של הה רה בש ין אנ ימי ין בי לי פי ל תש ר של של קל ר אותו בש קושי וש

ים ני מה יש ה  לשה שש םאל, בי מ שש ומי ין  יהמי ה, מי ינה ובי ה  מה כש - חה יהה  י  ני רנ סש יי ינסםר  הוד.  ד הנ צנ - מי יהה  י  עמשי ר מנ פי סנ אמ ונ
יהד יהקום ן יה"ה. ומי הוא בל יק, וש די צנ ר וש תל ל כל כולי ג' של י בש עי צה מש אל מוד הה ענ י - הה ני נה תה םא נש ת ל ול מה לנ ים. וש אלי מה ה שש לשה שש ובי
יום תוב (עמוס ט) בנ כה הו של . זל יהה נל בה ה ולש ים לה יוסי ה פי מה כנ ים, בש נוני חמ תנ ים וש מי חמ רנ םאל, בש מ ין ושש יהמי יה"ה, בש ה' בש ו' לש

ם. ילי ים אובי נוני חמ תנ י יהבםאו ובש כי בש יא (ירמיה לא) בי בי נה ר הנ מנ ה אה שום זל ת. ומי לל נםפל יד הנ וי ת דה כנ ת סג ים אל קי הוא אה הנ

ים אי נה תנ חו  תש פה ינו.  לי אי ה  תה אנ ך  בונש רי יחנ  לי שש אי  דנ ונ ר,  מנ אה וש אותו,  ך  רנ ובי לו  ק  שנ נה וש ן  מה אל נל הנ ה  רועל ם  קה
ך ר בש מנ אל נל ך, של לש ה של וה נה עמ ל בה בה ה, אמ תה לש גנ תש ך הי ל יהדש ענ ה, וש ל זל ענ כה יתה יודי יי ה הה תה ן, אנ מה אל נל ה הנ רו, רועל מש אה ים וש אי מורה אה וש
דוש קה ה הנ נה יך, מי לל ה אי יק טובה זי חמ הנ לש ייש  בנ תש ה מי תה אנ של לו  קומות אי מש אםד, בי ו מש נה ה עה מםשל יש  אי הה וש (במדבר יב) 

לו. (עד כאן רעיא מהימנא). קומות אי מש יך בי פי ך ובש יהדש יות בש הש ה לי דושה קש ה הנ נורה מש לנ נו וש רוך הוא אותה בה

נו רש ד קנ ענ ת לה דל תו עםמל קה דש ים צי יוני בש אל ן לה תנ ר נה זנ ח, (תהלים קיב) פי תנ יהיא פה י חי בי ן. רנ כה שש מי ת הנ ים אל קי יום הה ובש
זור פי יהכול  עוד.  ף  נוסה וש ר  זי פנ מש ייש  יא)  (משלי  ר  מנ אל נל של מו  כש ר?  זנ פי ה  זל ה  מנ ים,  יוני בש אל לה ר  זנ פי בוד.  כה בש רום  תה
כםל. ף עוד? בנ נוסה ה וש ה זל ה. מנ אל ה נה זור זל ים, פי יי ני עמ ן לנ תנ נה ן של יוה ים. כי יוני בש אל ן לה תנ ר נה זנ פי נו  יעי מי שש הנ א לש א? בה מה לש עה בש

ים. יי חנ ף עוד - בש נוסה ר. וש עםשל ף עוד - בש נוסה וש

ה בו שורה קום של מה א אותו  לה ף? אל נוסה וש ה  ה זל ף עוד. מנ יוסי ר וש זי פנ מש יות: ייש  הש לי לו  יך  רי צה ך  ה כה סוק זל פה
יד עי סוק מי פה יהיא, הנ י חי בי ר רנ מנ ה אה הודה י יש בי ר רנ מנ יף לו. אה הוסי ה לש לה עש מנ לש ים של יי חנ ף מי תוסי יי ם לו של ה, הוא גורי יתה מי
ה. לה עש מנ ה לש חה מש שי ים וש יי א חנ צה מש ז ני אה ת, וש ול מה ץ הנ עי אותו  יף לש הוסי ים לש יי חנ ץ הנ ר עי עורי ים, מש יי ני עמ ן לנ נותי י של ל מי כה של
שום יו, ומי לה ן עה גי ת מי ול מה ץ הנ אותו עי יו, וש לה ד עה ים עומי יי חנ ץ הנ יך לו, אותו עי רי צה ה של עה שה ה, בש ת זל ם אל גורי ם של דה אה הה וש

ר). מנ אל נל מו של ף עוד (כש נוסה ך וש כה

מו ים. כש יי חנ יום וש ן לו קי מי זנ ם לש דה אה ל הה ת ענ דל ד? עומל ענ ת לה דל ה עםמל ה זל ד (תהלים קיא). מנ ענ ת לה דל תו עםמל קה דש צי
יו לה ים עה די ים לו) עומש ני נות (נותש ילה י אי ני שש לו  אי ים לו, וש ני ם נותש גנ ך  ים, כה יי חנ י הנ בי גנ ר לש עורי ים וש יי חנ ן לו  תנ הוא נה של

ים. יי יף לו חנ הוסי ילו ולש צי הנ לש

ה יש זל אי ה, של לה עש מנ לש בוד של כה ה? בנ מל רום, ובנ ן תה רל ה קל נו, אותה רש מנ אה ם של עולה ה, הה אי םא רש בוד. ב כה רום בש נו תה רש קנ
ה. טה ה ומנ לה עש מנ כות לש רה ן בש רוקי ד, ולש חה אל ם כש רה בש חנ ם לש רנ גה

ן מל של כםל, וש ת הנ חנ מש ל שי ז אותו יום, יום של ם, אה דה י אה ני י בש עמשי מנ ם בש ן מוקה כה שש מי הנ ן של מנ ל זש כה ר, בש מנ א אה בה י אנ בי רנ
א) בה ם הנ עולה אותו  (בש ם לו  ה, גורי ת זל ם אל גורי י של ם. מי ים כגלה ירי אי רות, ומש ני ם  אותה ן בש רוקי תש מי ש  ת קםדל חנ שש מי
תוב (שם כה ת, וש ול מה יל מי צי ה תנ קה דה תוב (משלי יא) וצש כה הו של א. זל בה ם הנ עולה ים בה יי יו לו חנ הש יי ה, וש זל ם הנ עולה ל בה צי נה יי של

יום. כון הנ ד נש אור ענ ך וה ה הולי גנ אור נם ים כש יקי די ח צנ אםרנ ד) וש

ם לה צש ים אל ני אופנ כו הה לש יות יי חנ ת הנ כל לל ח, (יחזקאל א) ובש תנ עון פה מש י שי בי גו'. רנ ף וש סל רםת כל צוצש י חמ תי ך שש ה לש עמשי
ר םאמנ ם ת אי ים. של כי יו הולש ה הה לה עש מנ לש שות של רש יות, בה חנ ת הנ כל לל ים. ובש ני אופנ או הה שש נה ץ יי רל אה ל הה ענ יות מי חנ א הנ שי נה הי ובש

ים. ני פה ר הנ חנ אנ ה לש זל ים, וש ני פה י הנ ני פש לי ה מי מו זל א כש לה ה. אל טה מנ םא. לש ה - ל לה עש מנ ה לש לה עש מנ ה לש זל של

ירות. אי מש ים הנ ני פה דור הנ הי בש או  רש בש ני ם של יוה זי ים, בש די דה ה צש עה בה רש אנ ים ובש דורי ה מה עה בה רש אנ ע רוחות בש בנ רש אנ מי רוחנ 
"ם, דה "ר שו"ר אה של יי"ה נל רש ים, אנ רושי ים פש לי גה יות, דש וי ע זה בנ רש ם אנ הי יות, של חנ ה הנ אי רש מנ ין (נאש"ר) כש עי ה כש ל זל לנ גש בי

כםל. ים הנ לי כולש ים וש טי שולש ים של כי אה לש ה מנ עה בה רש ם אנ ל כגלה כולי של

ית אשי ח רי רה זש ין. מי יהמי לש רוש  פה ל הנ גל דל ת הנ ישנ רי פש שום בי "ל, רה אי יכה יי"ה, מי רש ת, אנ נל זגיל ה מש בה כה רש אשון, מל ל רי גל דל
ת כל לל ד לה חה אל ה), וש תורה ד (לנ מי לנ ד לש חה "ל. אל יאי קי דש "ל צנ יאי יו, יופי ת יהדה חנ ים תנ ני מג י מש ני אור. שש או בש שה מנ ך בש ש הולי מל של הנ

בנשוק שלהוליך.

ך ש הולי מל של םאל הנ מ ד שש צנ ד. לש חה כםל אל הנ ין, וש ד יהמי צנ נות מי זגיה בות מש כה רש ה מל מה ים כנ חי ים, לוקש חי ה לוקש לל אי של כש
ם כגלה וש יו,  תה חש ים תנ ני מג בות מש בה ורש ף  לל ם. אל ר אותה טי ענ ומש יר  אי ומי ך)  הולי ש  מל של םאל, הנ מ שש ד הנ צנ לש ד  חה אל כש חנ  (לוקי

ת. תל רל יענ ובש זי ה, בש ימה אי ה ובש אה רש יי בש

יב אותו בי סש יות  רה אמ ף  לל ים אל עי בש שי וש אות  מי לש  יו. שש לה יו אי ילותה חי ל  כה לש ס  ינו, כוני מי יש ינד  יט  ייה מושי רש אנ
ע. צנ מש אל ם בה יהל יני הוא בי יי"ה, וש רש אנ

אותו תו. מי אה רש יי ים מי עי זש עש דנ זש בות מי כה רש מל הנ וש יהלות  חמ ל הנ כה וש ים,  עי זש עש דנ זש ים מי יעי קי רש ה, הה זל ייה הנ רש אנ ה הה גועל של כש
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י עי שש ל רי ים כה עי זש עש דנ זש ז מי ה. אה טה ל מנ נםם של יהי גי גות הנ רש אות דנ מי ש  מי חמ ף ונ לל אל ד בש יורי וש י נור,  ר די הנ ט נש הי לנ תש קול מי
א. ירה םא יי י ל ג מי אה ייה שה רש תוב (עמוס ג) אנ ה כה ל זל ענ ת, וש טל ש לוהל אי הה נםם, וש יהי גי הנ

ין די י הנ לי עמ ל בנ םאלו - כה מ יט ינד שש ים. מושי ם גועי יות, כגלה רה ף אמ לל ים אל עי בש שי אות וש לש מי יהה - שש ני ם שש ענ ה פנ גועל
ר (בראשית מנ אל נל מו של , כש יהה תל חש ם תנ כגלה ם, וש יהל לי ת עמ טל ה יהד פושל אותה ה יהד, וש ת אותה חנ ים תנ פי כש ני ים וש די ה פוחמ טה מנ לש

יך. בל יש ף אם עםרל ך בש מט) יהדש

ה ל אותה ן של לבל ח בש רנ פל תור וה פש ל כנ ים של ני ל פה ים. כה טי ם לוהמ ה. כגלה נה בה ש לש אי ד מי חה אל ד וש חה ל אל כה ם לש יי פנ נה ע כש בנ רש אנ
ים. קועי ש שש אי

יר אי ח מי רה זש ד מי צנ ד לש חה ש. אל מל של ן הנ לבל ים בש ירי אי ם מש ים, כגלה די דה ה צש עה בה רש אנ ד לש חה אל ד וש חה ל אל כה ים לש ני ע פה בנ רש אנ
י בי גנ ש לש מל של ל הנ צי י אור, כש לי שוך בש פון, חה ד צה צנ ד לש חה אל אורו. וש יס מש ני כש הי ס) של ה כוני ב, (זל עמרה ד מנ צנ ד לש חה אל ה, וש חה מש שי בש
ים שוכי חמ ד.  חה אל כש ים  כי הולש וש םאל,  מ ושש ין  יהמי  - ל  צי הנ וש ש  מל של הנ של שום  מי יר.  אי מי ש  מל של הנ שוך,  חה ל  צי הנ ש.  מל של הנ

ן. יי י זנ לי ים כש חי לוקש לו של ל אי מו, כה ים עי כי הולש בון) של שש (חל

ה לל אות. אי מי ש  שי ף וש לל ה אל עה בה רש אנ וש ים  עי בש לו, שי ד של חה אל םאש  ים. ר אשי ה רה לשה שש םאל בי מ שש ין ומי יהמי ם מי כגלה וש
ה. לל ת אי חנ ה, תנ טה מנ לש ים של ני מג ם מש ל אותה כה ט לש רה ם, פש יהל לי ים עמ רי הוא הי ין של יהמי ים כםחנ בש אי ד. יוצש חה םאש אל ם ר אותה

בון. שש ם חל הל ין לה אי יונות, של לש ם על תונות עי חש גות תנ רה ה, דש לל ל אי ה ענ לל ים אי טוני לש שי

ים ני מג מש ל הנ כה ט לש רה אות, פש ע מי בנ רש אנ ף וש לל ה אל עה בה רש אנ ים וש שי מי בונו חמ שש אשון, חל רי םאש הה ר ך בה הולי י, של ני םאש שי ר
ף לל ה אל עה בש שי ים וש שי מי ם, חמ יהל רי חמ אנ ך  הולי י, של ישי לי שש םאש  בון. ר שש ם חל הל ין לה אי ים של די דה ה צש עה בה רש אנ ת לש חנ תנ של לו  לה הנ

ם. יהל רי חמ אנ ם מי ך גנ ם, כה יהל ני פש לי ם מי ך גנ םאל. כה מ שש ל הנ ם נוטי ך גנ ין, כה יהמי ל הנ נוטי מו של אות. כש ע מי בנ רש אנ וש

ז אה דו. וש צי ם מי חות כגלה בה שש תי י הנ לי עמ ה. בנ ירה ים שי רי ם אומש יי וי לש ל הנ כה ן. וש כה שש מי ד הנ הורנ אשון - וש ענ רי נוסי ן של יוה כי
ים. ני אופנ יהה בה חנ י רוחנ הנ תוב, (יחזקאל א) כי כה

ה ר זל של "ל. נל יאי די סש "ל, חנ יאי שי מש מו - שנ ים עי ני מג י מש ני רו"ם. ושש "ל, דה יאי "ר, אורי של ת, נל נל זגיל ה מש בה כה רש י, מל ני ל שי גל דל
ש. מל של ק הנ חםזל ת בש חנ אנ ת וש חנ ל אנ ים, כה די דה צש ל הנ כה בות עולות בש כה רש ה מל מה יו. כנ נה פה לש ם מי יי פנ נה כש י הנ לי עמ ל בנ כה ה, וש עולל

מו גוף, כש ת הנ ים אל סי כנ יו ומש רה יבה ים אי עולי ה, וש זל ר הנ של נל ה לנ יעה גי רוחנ מנ ה הה אותה את, וש ית יוצי ימי ני ל רוחנ פש רוחנ של
נו, יר קי עי ר יה של נל ין (דברים לב) כש עי ת כש מנ גש דג מו  ן. כש ימה תי יו לש פה נה רםש כש פש ץ יי ר ני בל ינאמ ך  תש ינה בי מי ר (איוב לט) המ מנ אל נל של
יו נה פה ד) לש חה מוד אל ד (ענ צנ ד מי חה ים. אל חי מי ים ושש פי צש פש צנ ם מש ם כגלה יי פנ נה כש י הנ לי עמ ל בנ כה ץ, וש ם ני ה, עי ם יונה ה עי ץ זל ר ני של נל

טות. שוטש כות ומש חות, הולש מי פות ושש צש פש צנ עולות, מש דות וש ים יורש פררי ה צי מה ה. כנ לה עש מנ ה לש טה מנ ה מי עולל

ים, י גופי ני שש ם בי יי פנ נה י כש לי עמ ף בנ לל ים אל שי מי חמ אות ונ מי לש  יו, שש ילה ל חי כה ס לש ין, כוני ף יהמי נה יט כה , מושי ענ נוסי של כש
גות. רה ה דש מה כנ ם מי דה צי ים מי פי צש פש צנ ים, מש די יורש ים וש ים עולי רי חי אמ ל הה ים קול, כה רי ד. מי חה אל יי"ה כש רש אנ "ר וש של נל

ד, חה םאש אל לו - ר לה ים הנ אשי רה בון הה שש חל ד. וש חה בון אל שש חל ם בש כגלה לו, וש נות אי חמ מנ ד בש חה אל ם כש ים הי אשי ה רה לשה שש
ים עי בה רש י, אנ ישי לי םאש שש אות. ר לש מי ף ושש לל ה אל עה שש תי ים וש שי מי י, חמ ני םאש שי אות. ר ש מי מי חמ ף ונ לל ה אל שה שי ים וש עי בה רש אנ

ים. שי מי חמ אות ונ שש מי ף וש לל ה אל שה מי חמ ונ

ל ים: כה יזי רי כש ה מנ לל י אי ני שש של נות, כש חמ מנ ל הנ י כה ני פש לי ים  כי הולש ים של רוזי כה י  ני ים שש אי יוצש לו  ים אי די דה צש י  ני שש מי
ם ים, כגלה יעי קי רש ל הה ת כה יענ סי נש ה  אה י רה ים. מי סי נש כנ תש ם מי דולות, כגלה גש ם  נות עי טנ יות קש נות, חנ חמ מנ ל הנ כה וש יהלות  חמ הנ

ן. כה שש י אותו מי ני פש נות לי חמ מנ א בנ שה מנ ים בש עי נוסש

ז ם קולות, אה ל אותה כה עו  זש עש דנ זש יי םא  ל י של די ט קול כש ייה, פושי רש ד אנ צנ א מי בה של ם, אותו  הל ד מי חה אל ה של עה שה בש
ר של נל ל הנ נות של חמ מנ ן הנ ל אותה ט, כה םא פושי ל קול וש ר הנ בה שש א, ני ר קורי חי אנ ה של עה שה נות. בש חמ ן מנ ל אותה סות כה נש כנ תש מי
ה לל אי של ה, כש אי םא רש ה. ב טה מנ כםל לש ה הנ גון זל ף, כש סל רות כל צוצש י חמ תי לו שש ד אי גל נל ם. כש עה סה מנ סםע בש נש סות לי נש כנ תש ן מי ה, כגלה זל הנ
מו ם, כש יהל לי ים אמ סי נש כנ תש מי ם של ם, אותה לה צש ים אל ני אופנ הה כו  לש יות יי חנ ת הנ כל לל תוב? (יחזקאל א) ובש ה כה ים, מנ עי נוסש

ם. ם כגלה ך גנ ל, כה כי תנ סש םאש מי ר הה של

םאל. מ ד שש צנ ה מי זל שור הנ "ל. הנ יאי קי זש "ל חי יאי צי פש מו, קנ ים עי ני מג י מש ני פון. שש ל, צה יאי רי בש י, שור, גנ ישי לי ל שש גל דל
םא ל יו וש לה גש רנ ס בש רופי חנ וש ק. נוגי ל נור דולי ש של אי טות כש ם לוהמ יי יננ לות, עי כש תנ סש הי ז בש יו. רוגי ינה י עי תי ין שש יו עולות בי נה רש קנ

חהס.

ים גועי ם  כגלה ים),  לי בש חנ (מש ים  כי מנ בורות  חמ ה  מה כנ ה  בה רנ הום  תש ב  קל נל מי ים  אי יוצש ה,  זל הנ שור  הנ ה  גועל של כש
ים תובי ם כש עולה רות הה ל עמבי י כה רי המ יו, של נה פה ים לש לויי וונות תש ל עמ ל כה של בו  יק של תי הנ ת וש מל חי הנ יו, וש נה פה ים לש טי שוטש ומש

ים. עולי ר וש פל סי בש

ת. חנ ה אנ יעה מי גש בי ב אותו  שואי וש ינור,  ר די הנ נש אותו  לש ך  א הולי מי צה של יו. כש נה פה לש ים  עי שופש ש  רות אי המ ננ ה  עה בש שי
ד צנ מי א של לי מה לש אי ש. וש ת אי לל ש אוכל ים אי בי יהלות שואמ ם חמ ל אותה ב. כה זה כש ילה אנ הש םא ני ל ה וש לה חי תש בנ א כש לי מנ תש ר מי הה אותו נה וש

בםל. סש ם לי עולה ל הה םא יוכנ ם, ל הל לה ים של לי חה גל ת הנ ים אל בי כנ מש ם של יי ל מנ ד של חה ר אל הה א נה ייה יוצי רש אנ

ך, חםשל ים בנ טי שוטש ים ומש כי י חםק הולש רי ל שומש יהלות של ה חמ מה א אור. כנ צה מש םא ני א, ל צה מש ם ני שה ש  מל של הנ ך  חםשל
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ה, מה דג ש אמ ה, אי חםרה ש שש ה, אי נה בה לש ש  ין אי אי ר של םאמנ ם ת אי ה. וש שוכה ה חמ חםרה ש שש ה, אי זל ד הנ צנ ק בנ דולי ר של הה נה אותו  וש
ענ ם שופי שה א, ומי צה מש ני ך  ה כה לה עש מנ ה לש לה עש מנ ה לש ל זל ם כה עי ה! וש זל ך  אי כה דנ י ונ רי המ ר, של םאמנ ל ת ים - אנ ני וה י גש ני ל שש ש של אי

לו. לה ים הנ תוני חש תנ לנ

ה. תורה את הנ צי מש ני ש  י אי י סוגי ני שש ה. בי נה בה י לש בי ל גנ ה ענ חםרה ש שש אי ה, וש נה בה לש ש  את? אי צי מש ה ני מל ה בנ תורה ינו, הנ ני שה
יא, ת הי חנ רוחנ אנ ה. הה עה בה רש אנ ים לש קי לש חנ תש ם, ומי ד הי חה ם אל יי מנ ה. הנ עה בה רש אנ ת לש קל לל חנ תש יא, ומי ת הי חנ ש אנ אי ה, הה אי םא רש ב

ה. עה בה רש אנ ת לש קל לל חנ תש ומי

ע בנ ף ושש לל ם אל יי ננ ים ושש שי ד, שי חה םאש אל ם - ר בונה שש לו. חל בות אי כה רש מל ים) בש רי בש חנ תש ים (מי אי צה מש ים ני אשי ה רה לשה שש
אות. ע מי בנ רש אנ ף וש לל ה אל לשה ים ושש שי מי י, חמ ישי לי שש םאש  אות. ר מי ש  מי חמ ף ונ לל ד אל חה אל ים וש עי בה רש י, אנ ני שי םאש  אות. ר מי
ה מה כנ ט לש רה גות, פש רה ל דש גות ענ רה ן דש בון. כגלה שש ן חל הל ין לה אי ן, וש יהל די צי דות בש רה פש ני רות של חי אמ גות הה רה דש לו הנ ל אי כה ט לש רה פש
ם הל לה ין של די ם, וש יהל ני פש א לי צה מש ני י של מי מור. אוי לש חמ ים כנ כי ב, נושש לל כל ים כנ צופי ה, חמ טה מנ ם לש הי י חםק של רי ל שומש יהלות של חמ

י. יעי בי ד רש צנ בש

ה א. זל פי רנ תש יו מי לה יון עה לש ין על ל, די לה כש ם ני דה אה ד של צנ ה. בנ פואה תו רש ד אי ב. ינחנ עמרה "ל, מנ אי פה "ם, רש דה י, אה יעי בי ל רש גל דל
ה ר זל חנ אנ ם. לש עולה ף הה רי שה םא יי ל ם של ת אותה כופי ה, וש בה הום רנ תש ם לי יסה ני כש הנ ה לש רוצל של שור, כש י הנ ני רש קנ ז בש ד) אוחי חה (אל

ל. לה ה כש רה בה ר המ בנ ע דש מה שש םא ני אי, ל שנ חמ ר בנ בה אן) דה ין. (כה ה, די קה ה דנ מה מה ה קול דש שורל

ם תל עש קנ ה ותש ל זל לנ גש ה. בי קום זל מה יר לש אי הה ס לש ני כנ תש ש מי מל של ה, הנ עולל י של ה מי ה, עולל שורל י של ה מי ה שורל ד זל צנ בש
חור. אה פון לש ד צה ן צנ כי לה פון, וש ד צה פות צנ כש ה? לי רועה דוענ תש ה. מנ םא זל ל ה וש םא זל אן ל ל כה בה רום. אמ ד דה צנ ה בש רועה תש

ים יני בםר די שש ידות לי ן עמתי רום. הי דה ח ומי רה זש מי נו, מי רש מנ אה ם של יי ננ ד שש צנ ם מי הי שום של רםת, מי צוצש י חמ תי ה, שש אי םא רש ב
ין ם, בי תה רםת. סש צםצש חמ ם בנ תל עש קנ גו', ותש ם וש יכל מועמדי ם ובש כל תש חנ מש יום שי ה, ובש שום זל ף. ומי סל כל ן מי ה הי ל זל ענ ם. וש פותה כש לי וש
ר אה ל שש ל כה יון ענ לש ק על לל ם חי הל ן לה תנ נה ם וש בודה כש ה בי רוך הוא רוצל דוש בה קה הנ ל של אי רה שש ם יי יהל רי שש ה. אנ טה מנ ין לש ה בי לה עש מנ לש
ה תה אה י  די בש ענ י  לי ר  םאמל י ונ (ישעיה מט)  תוב  כה של הו  זל ם.  יהל חותי בש שש תי בש חנ  בי תנ שש מי הוא  רוך  בה דוש  קה הנ וש ים,  מי ענ הה

גו'. ל וש אי רה שש יי

ת רל זל חנ ת) מש רל נגזל יא (מש הי ל, נ' של כי תנ סש הי לש אן ייש  ר, כה מנ ר אה זה עה לש י אל בי גו'. רנ ה וש ר מםשל םאמל י ן ונ רם אה סםענ הה נש י בי הי יש ונ
ל ל של לה ה, כש שוטה ה. נ' פש בה קי ה נש פופה נ' כש י יהדוענ  רי ה, המ פופה ר נ' כש םאמנ ם ת אי ה? וש מה קומות, לה י מש ני שש אן בי חור, כה אה לש

ה? מו זל ך כש ר כה חנ אנ ר לש זנ ה חה מה ן. לה רם אה סםענ הה נש י בי הי יש ה, ונ קום זל מה נו בש רש אנ י בי רי המ ה. ונ בה קי ר ונש כה זה

תוב כה ים, של רי בי חמ הנ שוהה  רש י פי רי המ לות, ונ גה יא בנ הי שום של ה, מי רה מש אל םא נל ל ך  יתל י בי בי י יושש רי שש אנ ה, נ' בש אי םא רש ב
ם יהל ני פש ענ לי ית ה' נםסי רי רון בש אמ ה? ונ לה עש מנ תוב לש ה כה א מנ לה גו'. אל ל וש אי רה שש ת יי תולנ יף קום בש םא תוסי ה ל לה פש (עמוס ה) נה
ה ינה כי שש י הנ רי המ ונ מו),  יו (עי לה ת עה ענ רון, נו"ן נוסנ אה הה ענ  יהה נוסי הה ן של יוה ה. כי נוחה ם מש הל תור לה ים לה יהמי ת  לשל שש ך  רל דל

רון. אה י הה בי ל גנ ת ענ בל יושל

ר, יהשה הנ ך  רל דל ים מי ם סוטי הי ב של גנ ל  ענ ף  י אנ רי המ ל, של אי רה שש יי י  בי גנ לש הוא  רוך  בה דוש  קה יבות הנ בי ה חמ אי םא רש ב
ם. עולה דו בה מש ענ םא ינ ך, ל םא כה ם ל אי ם, של מולה יו לש נה יר פה זי חמ ן מנ מנ ל זש כה ם, ובש בה זש עה ה לש םא רוצל רוך הוא ל דוש בה קה הנ

מו. ת עי ענ נוסנ וש נו,  מל ת מי דל רל פש ני ה  תה יש םא הה נ' ל ים,  יהמי ה  לשה שש ך  רל ם דל יהל ני פש לי ענ  יהה נוסי רון הה אה ה, הה אי םא רש ב
יו נה יר פה זי חמ ך, מנ הוא הולי של ים, כש לי יה אנ ר הה מו עםפל רון, כש אה י הה בי גנ לש ב מי תובי סש יו ומי נה יר פה זי חמ ל מנ אי רה שש ת יי בנ המ תוך אנ ומי

רון. אה י הה בי גנ גוף לש י הנ פי תש כי ל, וש אי רה שש מול יי ים לש ני ת פה בל סובל ן, נו"ן מש רם אה סםענ הה נש ן בי ל כי ענ א. וש ם יהצה שה מי קום של מה לנ

ז נו"ן אה ינו, וש לי ים אי ני ר פה זי חמ ם, הנ זםב אותה עמ םא תנ ה ה', ל ר קומה מנ ה אה , מםשל ענ יהה נוסי רון הה אה הה של ך, כש ל כה ענ וש
ז רות, אה שש ל) לי אי רה שש יי רון (וש אה יל הה חי תש יהה מנ הה של ב. וכש אוהי י של מי יו לש נה יר פה זי חמ מנ י של מי ה זו, כש צורה ם כש יהל בי גנ ת לש רל חוזל

ר. זנ חר כםל הה רון, ובנ אה י הה בי גנ ה לש רה זש חש הה ל, וש אי רה שש יי יהה מי נל ה נו"ן פה ירה זי חל הל

ה נו"ן יכה רי ך, צש ם כה אי ל, של אי רה שש יי יו מי נה יר פה זי חל םא הל אן ל ל כה בה ך הוא, אמ אי כה דנ ונ ר, בש זה עה לש עון, אל מש י שי בי ר רנ מנ אה
רון. אה י הה בי גנ ר לש ך יהשה רל דל ה בש זל חור, וש אה ר לש נגזה ה מש ה), זל לה עש מנ לש יון (של לש ר על חי ל אנ ן של ול גה ך מי פי הנ תש הי לש

ה ה', ה שובה ר מםשל מנ רות? אה שש הנ יל לש חי תש רון הי אה הה ה של עה שה ה בש שה ה עה ם. ומל הל יו מי נה יר פה זי חל םא הל אי ל דנ א ונ לה אל
כםל ז הנ אה ך) וש שום כה רון. (ומי אה ל ומול הה אי רה שש ים מול יי ני פה הנ ר, וש חי ד אנ צנ ת בש דל ה עומל ינה כי שש הנ רון, וש אה ה הה ז שורל אה וש

ים. נמני אם תש מי ם כש עה י הה הי יש תוב ונ כה ך, של ר כה חנ מו אנ רש ל גה אי רה שש יי א של לה ל. אל אי רה שש יי רון ולש אה וון, לה כי ה) לנ תוכה ל (לש לה כש ני

ר. זנ ה חה ד זל צנ ין מי ה ובי ד זל צנ ין מי בי ר של מנ אה א, של בה א סה יבה ב יי ל רנ רו של פש סי י מי תי רש מנ אה י של ני ר, אמ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
אי. דנ ונ ה בש ך זל כה א, וש בה א סה נונה מש ב הנ ל רנ רו של פש סי א בש צה מש ך תי נו, כה רש מנ אה ה של ל זל בה ר, אמ מנ ה אה אל ר לו, נה מנ אה

דוד ד גש ר (בראשית מט) גה מנ אל נל מו של ץ, כש רל אה יהלות בה חמ ע ונ רנ יד זל עממי הנ י, לש י יוסי בי ר רנ מנ ד הוא. אה ע גנ רנ זש ן כי מה הנ וש
ה. דושה קש ץ הנ רל אה חוץ לה ל מי אי רה שש ל יי ה ענ רה ן שה מה ך הנ ת, כה רל חל ץ אנ רל אל ם בש קה לש לו חל טש ד נה ע גה רנ ה זל נו. מנ גודל יש

י רי המ גוף, ונ ע) בנ לנ בש ני ם) (וש שי גנ תש הי ן (וש חנ טש ני יר, וש וי אמ ד לה יורי של ה כש פל קש ני ן, וש בה ד לה ע גה רנ זש ד הוא - כי ע גנ רנ זש ר כי חי ר אנ בה דה
ע רנ זש ה. (כי לה עש מנ לש ן) של יי ענ ן הה ין (לבל יהמי גון הנ ן, כש בה הוא לה ח של דולנ מו אותו בש ח, כש דםלנ בש ין הנ עי ינו כש עי ים. וש רי בי חמ שוהה הנ רש פי
ד ר יורי של אמ כםחו כנ ן, וש בה ד לה ע גה רנ זש ד הוא, כי ע גה רנ זש ע כי רנ ים זל פי שש כנ ך מש כה ל לש בה ם, אמ יי רנ צש ץ מי רל אל או בש רש קש םא ני ך ל ד, כה גה
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ה). טה מנ ה לש לה עש מנ לש מי

ה תש עםשל ך אנ ם כה תוב אי כה ה, של בה קי נש ה כי לה עש מנ ש) לש לנ ה (חה ר זל בה דה ה בש ר) מםשל מנ אה ה (של ה שונל ק, מנ חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ה הוא. בה קי נש ל הנ קום של אותו מה ר, וש מנ ה בו הוא אה ת שורל ול מה הנ קום של מה א לש לה יות! אל הש יך לו לי רי ה צה תה ?! אנ תש י? אנ לי
י בי גנ ר לש זנ ך חה ל כה ענ ת. וש ול מה ה הנ םא שורל ים ל יי חנ ץ הנ עי בש נו של רש אנ י בי רי המ ת. ונ ול מה ץ הנ ה עי זל רוג, וש א הה י נה ני גי רש ר הה מנ ה אה ל זל לנ גש בי

יך לו. רי ך צה כה ה, וש תה ר אנ מנ םא אה ל , וש תש ר אנ מנ אה ת וש ול מה ן הנ ילנ אי

ת ול ה מה ה רוצל תה רוך הוא, אנ דוש בה קה ר לו הנ מנ גו'. אה יש וש ים אי עי בש י שי ה לי פה סש ה אל ל מםשל ר ה' אל םאמל י יהד - ונ מי
י רי המ ץ, של רל אה ס לה ני כה םא יי ל הוא יהמות וש ה של ע מםשל אן יהדנ כה ה של אי םא רש גו'. ב רוחנ וש ן הה י מי תי לש צנ אה ך, וש י לש רי ן - המ מנ ל זש כה בש

ה. ר זל בה ים דה רי יו אומש ד הה ידה ד ומי דה לש אל

ים לי בש קנ מש יו של לה ים עה די ה עומש מה י כנ רי המ מו, של צש ל ענ לי קנ ה בו לש ז שורל גל רם הה ה של עה שה ם בש דה אה יך לו לה רי םא צה ך ל ל כה ענ
א לה ינו, אל ת אי עי ל. כה אי רה שש ת יי לל תועל יהה לש כםל הה הנ שום של נו, מי מל לו מי בש םא קי ה, ל יתה ה מי צה רה ר של חי ן אנ מנ זש ר. בי בה אותו דה
ה מםשל ה, של ת זל רו אל מש אה ד וש ידה ד ומי דה לש ך אל ר כה חנ אנ לש רו  אמ שש ני ך  ל כה ענ נו. וש מל לו מי בש ה קי שום זל ק, ומי דםחנ ז וש גל תוך רם מי

ץ. רל אה ל לה אי רה שש יי ם לש יסה ני כש ענ ינ יהושג ף, וי סי אנ תש יי

ה י מםשל ני ר, אמ מנ אה ך  ל כה ענ וש בודו,  כש בי יחנ  גי שש םא הי ה ל ה, ומםשל ל מםשל א ענ ני קי ה וש מםשל לש ענ  הושג א יש ה בה שום זל ומי
יא. (בראשית ח) בי הה ם מי עה א הה לי כה יי ר (שמות לו) ונ מנ אל נל מו של ים, כש רי בה ם דש ם אותה הל ע מי ננ ם? מה אי לה ה כש ה זל ם. מנ אי לה כש
תוב? כה ה  מנ ה,  מםשל ל  של נותו  תה נש וש ענ ה  אי ורש א  צי ה.  צה רה םא  ל ה  ומםשל ש.  מה מנ יעות  ני מש ם.  יי מה שה הנ ן  מי ם  של גל הנ א  לי כה יי ונ
י בי ר רנ מנ ם). אה עולה ל הה ים (של יוני לש על ים הה יאי בי נש ל הנ ל כה ה ענ לה הוא עה ה, של ל מםשל קו של לש י חל רי שש גו'. אנ י וש ה לי תה א אנ ני קנ מש הנ

ש. מל של י הנ בי גנ ה לש נה בה לש ה כי י מםשל בי גנ ים לש יאי בי נש ר הנ אה ל שש ה, כה הודה יש

ה מה י, כנ י יוסי בי ר רנ מנ יהה. אה קי זש י חי בי רנ י וש י יוסי בי מו רנ יו עי הה ה, וש תורה ק בנ עוסי ד וש חה ה אל לה יש ב לנ יהה יושי א הה בה י אנ בי רנ
חוז אה ב של לי ר הנ שנ א, בש בה י אנ בי ר רנ מנ לום. אה ם כש י אותו עולה רי בש די ים בש יחי גי שש םא מנ ל ב, של י לי קי זש ם חנ דה אה י הה ני ם בש אותה
ל יא ענ ה הי בה רנ וש ש  מל שה ת הנ חנ י תנ יתי אי ר רה של ה אמ עה רה ר, (קהלת ו) ייש  מנ אה ח וש תנ ם. פה הל ה לה גוף עושל י הנ רי יבש ל אי כה בש
ם עולה י הה רי בש די יחנ בש גי שש םא מנ ל ה וש זל ם הנ עולה י הה רי בש די לט בש שש ה לי רוצל ב, של לי ל הנ ע של ק רנ ה הוא חםזל ה - זל עה ם. ייש רה דה אה הה

ר. בה הוא דה הנ

סוק גו'. פה ים וש סי כה ר ונש ים עםשל להי אל ן לו הה תל ר יי של יש אמ תוב אי כה , של יחנ ך מוכי ר כה חנ סוק אנ פה ה? הנ עה יא רה דוענ הי מנ
נו, מל כםל מי אל ים לל להי אל נו הה יטל לי םא ינשש ל ה וש מה ה, לה ול אנ תש ר יי של כםל אמ מי שו  פש ננ ר לש סי נו חה ינל אי תוב וש כה ן של יוה ה, כי של ה קה זל
ים, רי חי ים אמ רי בה דש ם בי ים הי שי בש לנ תש ך מי לל מל למםה הנ י שש רי בש ל די כה א סוד הוא, וש לה לום? אל שו כש פש ננ ר לש סי ינו חה י אי רי המ של

ם. עולה י הה פורי סי ים בש שי בש לנ תש מי ה של תורה י הנ רי בש די כש

ה זל ם הנ עולה ך בה ם הולי דה אה ר, של ך אומי ה כה סוק זל ת פה עי בוש, כה לש ל בנ כי תנ סש הי ים לש רוצי ב של ל גנ ף ענ ה, אנ אי םא רש ב
ה ן? אותה רל קל י הנ הי ן. מנ רל קל הנ לו  צש ר אל אי שה תי א וש בה ם הנ עולה לה ה בו  כל זש יי י של די ר כש הוא עםשל רוך  בה דוש  קה הנ ן לו  נותי וש
ה לה בש קנ יש ן זו  רל קל ן, וש רל קל ה  אותה יו לש רה חמ יר אנ אי שש הנ לש יך  רי ה צה ל זל לנ גש ה. בי מה שה נש הנ רםר בו  צש קום לי הוא מה ת, של דל עומל של

ה. זל ם הנ עולה הה א מי ייצי ר של חנ אנ לש

נו, מל א מי יוצי י של רי א אותו פש לה זה אל ם הנ עולה ד בה םא עומי ל ם, וש ל אותו עולה ים של יי חנ ץ הנ יא עי ן זו הי רל קל שום של מי
ים יוני לש על ים  יי חנ בש ה  בה כות  זש לי ם  עולה אותו  לש ת  ילמל קנ ן  רל קל הנ וש ה,  זל הנ ם  עולה בה ה  זוכל של יו,  רש פי ם  דה אה הה ל  אוכי ן  כי לה וש

ה. לה עש מנ לש של

ם םא שה ל ר וש אה שש ץ ני עי אותו  לום, וש מו כש צש ענ ולש שו  פש ננ ר לש סי חנ םא מש ל וש מו  צש ר ענ חנ ך אנ שה מש ני וש מו  צש א ענ מי טנ מש י של ומי
אי דנ ר. ונ אותו עםשל כות בש זש לי נו, וש מל כםל מי אל ים לל להי אל נו הה יטל לי םא ינשש ל ז - וש ה, אה לה עש מנ לו לש בש קנ ה ולש אה רש יי אותו מולו בש
ן לו תנ נה ה של מנ כות בש זש ם לי דה אה יך הה רי ה צה ל זל לנ גש ש. בי בה לש יק יי די צנ ין וש כי ר (איוב כז) יה מנ אל נל מו של נו, כש לל םאכש ר י חי ם אנ דה אה
יות הש ר, לי חי ם אנ עולה ן לש רל ה קל ר לו אותה אי שה תי ה, וש זל ם הנ עולה נו בה מל ל מי ז אוכי אה ם, וש אותו עולה רוך הוא לש דוש בה קה הנ

אי. דנ י, ונ י יוסי בי ר רנ מנ ים. אה יי חנ רור הנ צש רור בי צה

ם, עולה י הה ני ל בש כה ו מי נה הוא עה ה, של י מםשל כי גו'. וש א וש י נה ני גי רש י הה ה לי תש עםשל ה אנ כה ם כה תוב אי י, כה י יוסי בי ר רנ מנ עוד אה
יון לש סוד על נו וש דש מנ ה לה ר זל בה א, דה בה י אנ בי ר רנ מנ ה? אה מה ה? לה יתה מי מו לש צש ר ענ סנ כםל מה אל ל לל אי רה שש נו יי מל לו מי אמ שה שום של מי

ל. אי רה שש לו יי אמ שה ל של ה ענ יתה ל מי אנ םא שה ל יו וש נה פה ע לש רנ םא הי ה ל הוא. מםשל

ה עה שה ה) ובש קה דה צש חוז בי יהה אה י הה רי המ ר. (של חי יא אנ בי ז נה חנ אל םא נל ל ה של מנ ה בש יהה עולל הה ז, וש חנ אל ה נל ה, מםשל אי םא ורש ב
ר, מנ אה ה וש ח מםשל מנ ם, שה יי מה שה ן הנ ם מי חל ם לל כל יר לה טי מש י מנ ני נש ה (שמות טז) הי מםשל רוך הוא לש בה דוש  קה ר לו הנ מנ אה של
ת דל רל לה רו  זש חה ה של ה מםשל אה רה ן של יוה ל. כי אי רה שש יי ן לש א מה צה מש י ני לי לה גש י בי רי המ י, של את בי צי מש מות ני לי שש ה  ת אותה עי אי כה דנ ונ
י רי ה, המ זל ך  ם כה ר, אי מנ ל, אה לוקי קש ם הנ חל לל ה בנ צה קה נו  שי פש ננ וש (במדבר כא)  רו  מש אה וש ר,  שה בה לו  אמ שה וש ת  רל חל ה אנ גה רש דנ לש
ב דה ינה מי ן ענ שון בל חש ננ גום, וש ן פה רם המ אנ גום, וש י פה ני י אמ רי ר. המ בה דש מי ן בנ ל מה אי רה שש יי לו  םאכש י י לי לה גש י בי רי המ ה, של גומה י פש תי גה רש דנ

פהגום.

הוא ם, של יי מנ שה הנ ד מי י יורי ני אמ ה, (ונ לה כה אמ מנ ה בש בה קי י נש תי בש שנ חש נל רםג, של א הה י נה ני גי רש י הה ה לי תש עםשל ה אנ כה ם כה אי ר, וש מנ אה
י) חותי ה (אמ אל רש ל אל אנ ר, וש מנ ה אה ל זל ענ ם. וש עולה י הה יאי בי ר נש אה שש יף מי די י עה ני אמ ה, ונ בה קי ת נש גנ רש דנ ת לש דל רל ה, לה יונה לש ה על גה רש דנ
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תה לש אנ ה שה תה יש. אנ ים אי עי בש י שי ה לי פה סש ה אל ל מםשל ר ה' אל םאמל י ז, ונ ה. אה תונה חש ה תנ גה רש דנ ת לש דל רל אי לה דנ ת, ונ מי י, כנ תי עה רה בש
ר של אמ רוחנ  ן הה י מי תי לש צנ אה תוב וש ה כה ל זל ענ ך, וש לש ה של גה רש דנ גום בנ א פה הי םא תש ל קום של ך, מה רי טה צש םא תי ה ל יתה מי קום של מה
גםם פש לי ה וש בה קי נש קום הנ מש ת לי דל רל י, לה ה לי תש עםשל ץ. אנ רל אה ם לה יי מנ שה ן הנ י מי תי דש י יהרנ ני אמ ם). (ונ זו שה חש אל נל ם של ם הי כגלה יך, של לל עה
אי דנ יא ונ י הי תי עה י. רה תי עה רה ה בש אל רש ל אל אנ וש יך  ינל עי ן בש י חי אתי צה א מה ם נה רםג אי א הה י נה ני גי רש ך, הה ם כה י. אי תי גה רש דנ י וש קומי מש
ם הל ת לה תי ם לה י הי רי ל. המ אי רה שש י יי ני קש זי יש מי ים אי עי בש י שי ה לי פה סש ה אל ל מםשל ר ה' אל םאמל י ז, ונ ה. אה תונה חש ה תנ גה רש דנ חםז בש אל לל
ם? ענ טנ ה הנ ם. מה יהל לי י עמ תי מש שנ וש יך  לל ר עה של רוחנ אמ ן הה י מי תי לש צנ אה ה, וש ל זל ענ ך. וש תש גה רש דנ גום בש ילה פה הש םא תי ל ר, וש חי ל אנ אםכל
יר אי הה י לש די ם, כש יהל לי י עמ תי מש שנ וש ך  ל כה ענ ה. וש יר לה אי הה לש ש  מל של ה הנ צה רה וש ה,  נה בה לש כו') בנ וש ה  נה בה לש בנ זו  חש אל ם נל הי שום של מי

ם. גי פה םא יי ל י של די ה, כש י מםשל די ל יש א ענ םא) בה ה ל ל זל ה אםכל שום זל ה. (ומי נה בה לש אור הנ ש, כש מל של הנ מי

ך מל אי וש יך  בי ח אה מנ שש תוב (משלי כג) יי יו כה לה בודו, עה כש ה בי צה רוך הוא רה דוש בה קה הנ ה של ל מםשל קו של לש י חל רי שש אנ
ה. טה מנ לש ה של ם מםשל ך - זו אי תל דש ל יולנ גי תה ל. וש אי רה שש ת יי סל נל ך - זו כש מל אי רוך הוא. וש דוש בה קה ה הנ יך - זל בי ח אה מנ שש גו'. יי וש
י יאי בי ל נש ל כה ה ענ לה ענ תש ה ני י מםשל רי המ ל, (של לה י כש עי צה מש םא אל ל ם לש עולה י הה יאי בי ל נש כה ר מי יותי בו  רוך הוא אוהמ בה דוש  קה הנ

קומות. ה מש מה כנ נו בש רש אנ י בי רי המ ר בו, ונ בל דנ ה אמ ל פל ה אל תוב פל כה מו) של ל, כש לה י כש עי צה מש םא אל ל ם לש עולה הה

ה רי שש ת על חנ אנ דוש מי קה ם הנ שי הוא סוד הנ , וש שוהה רש י פי רי ה. המ א לה א נה פה א רש ל נה אמםר אי ל ה' לי ה אל ק מםשל ענ צש יי ונ
דוש קה ה הנ ל זל לנ גש ך. בי לל מל ר לנ יחנ יותי רי טש הנ ה לש צה םא רה לו ל ל של ענ שום של ר, מי ל יותי לי פנ תש הי ה לש ה מםשל צה םא רה ל יות, וש אותי
יד תי עה לל לו. וש ל של ר ענ ים יותי יקי די צנ בוד הנ כש ה בי רוך הוא רוצל דוש בה קה קום הנ ל מה כה ה. ובש בוד מםשל כש ה בי צה רוך הוא רה בה
יון, ת צי ונ דש חל ם בש חה מש שנ לות ולש זה ים ומנ בי י כוכה די ים עובש מי ענ ל מי אי רה שש בון יי לש בםענ על תש רוך הוא לי דוש בה קה יד הנ תי םא עה ב לה
ם עולה רוך ה' לש גו'. בה ל וש יון גואי צי א לש ז (ישעיה נט) ובה אה גו'. וש יון וש רום צי מש נו בי נש רי וש או  תוב (ירמיה לא) ובה כה של

ן. מי אה ן וש מי ם אה עולה לך ה' לש מש ן. יי מי אה ן וש מי אה

ך ח לש לנ ת שש שנ רה פה

ח, (איוב לח) תנ יהיא פה י חי בי גו'. רנ וש ן  ענ ננ ץ כש רל ת אל אל רו  יהתג וש ים  שי נה אמ ך  ח לש לנ אמםר שש ה לי ל מםשל ר ה' אל בי דנ יש ונ
י בי ר רנ מנ א אה לה ם? אל ענ טנ ה הנ ר. מה חנ שנ ה מי קה חמ רנ תש "א הי ר, הי חנ תוב שנ קםמו. כה ר מש חנ ה שנ תה עש דנ ר יי יתה בםקל וי צי יך  יהמל מי המ
ם עולה ין בה א די צה מש ני םאל וש מ שש ט, הנ ז שולי אה ש כםחו, וש לה חל ז נל ס, אה ני כה הי ה לש ש נוטל מל של הנ ב וש רל על ה הה נוטל ה של עה שה יהיא, בש חי

בונו. י רי ני פש צון) לי א רה צי מה יי ל של לי פנ תש הי צון (לש ן רה וי כנ ל ולש לי פנ תש הי ם לש דה אה יך הה רי ז צה אה ה). וש לה עש מנ ט (לש שי פנ תש ומי

ט, םאל שולי מ שש הנ ס כםחו, וש ני כנ תש ש ומי מל של ד בנ חה ח אל תנ ח פל תה פש ז ני ש, אה לה חל נל ש וש מל של ה הנ נוטל של א, כש יסה י יי בי ר רנ מנ אה של
יו. תה חש ר תנ אי ה בש ק כורל חה צש יי וש

ים) קי רה זש ים (ני יקי זי ים מנ לי בש חנ בוצות מש ה קש מה כנ רו, וש אוצה צוי בש ה מה יתה רי כש ל הנ ר של טה שש ה, הנ לה יש לנ ס הנ נה כש ני ן של יוה כי
ם) דה אה י  ני בש ל  (של ים  עי שה רש הה שות  פש ננ בש ים  קי צוחמ וש ים  כי הולש וש יהה,  בובש רש עי בש ים  טי שוטש ם מש כגלה וש ם,  עולה בה ים  טי שש פנ תש מי
י ני ל בש כה ל, וש בי חנ שות לש ה לו רש נה תש ם, ני יהל יני א בי צה מש ני י של ת, ומי מל ם אל הל ים ומי בי ם כוזש הל ים, מי רי בה ם דש הל ים לה יעי ומודי

נו. רש אנ י בי רי המ ת, ונ ול ם מה ענ ים טנ טועממי סו) וש נש כנ תש הי ים (וש ני שי ם יש עולה הה

ה שורל ד) וש חה אל ים כש רי בש חנ תש םאל, (ומי מ שש ל בי אי רה שש ת יי סל נל ת כש לל בל קנ תש ז מי פון, אה ת רוחנ צה רל עורל תש מי של ה, כש אי םא ורש ב
עמסםק ר לנ עורי תש מי י של ל מי ז כה אה ן, וש דל ן עי גנ בש ים של יקי די צנ ם הנ ענ עי עמשי תנ שש הי א לש רוך הוא בה דוש בה קה הנ ה. וש קומה מש רוענ בי זש בנ
יון, לש על ך הה לל מל ים לנ חי בש שנ יהה מש לוסל ל אוכש כה ת) וש בל יא (יושל הי שום של ה, מי תה ד אי ף ינחנ תי תנ שש ה מי עה ה שה אותה ה בש תורה בנ
ם, מותה שש ים בי אי רה קש ני ל וש יכה הי י הנ ני בש ים בי תובי ם כש ה, כגלה תורה חות הנ בש שש תי ה) בש תה פו אי תש תנ שש הי ים (של אי צה מש ני לו של ל אי כה וש

יום. ים בנ שומי ה רש לל אי וש

יות ן אותי הי ך, וש ילה אי ה וש לה יש לנ צות הנ חמ ט מי הוא שולי קוקות, של יות חמ אותי ד ייש בש חה דוש אל ם קה ה, שי אי םא ורש ב
ה תה יש ה. נ' הה רה שש מי ה הנ בי רש םנ (ישעיה ט) לש שוהה  רש ם. ם פי ל אותה ל מנצפ"ך כולי (כל"ך סעפ"ה יאעוצ"ה) ם' של
ר חנ . אנ יהה בועל מנ ם  תנ סה וש ינו,  קי תש הי דוש  קה ם הנ שי ל הנ (י') של ו'  ים הוא  לולי כש ים  רי תה ז כש אה וש ה,  זל לה וש ה  זל לה ה  תומה סש

ח. תנ פל ל הנ ד של חה םאש אל ר ה בש תה יש ה הה תוחה ה, פש דה לש יה של

יות אותי לו  לש כש ני וש יות)  ת אותי לל כולל ים, (אות זו  די דה צש ל הנ כה ים מי בועי מנ הנ מו  תש סש ני ש  דה קש מי ית הנ ב בי רנ חה של כש
י ומום יהתי עש ה רנ פה ך יה ן - (שיר השירים ד) כגלה ימה סי ה. כל"ך. וש ד זל צנ ע מי בנ רש אנ ה, וש ד זל צנ לש מי ע. שה בנ ן של הי רות, וש חי אמ
יות י אותי תי שש נו, בי רש אנ ש. ובי ם שי הי אן, וש כה לש מי שה אן וש כה לש מי ל שה ה כולי ד, זל חה אל ים כש לולי ה כש בה קי ר ונש כה ך. ן' זה ין בה אי

ד. חה קום אל מה ת לש חנ אנ ד, וש חה קום אל מה ת לש חנ ם, אנ יי תנ ן שש הל ר מי סי יות. הה ה אותי רי שש ים על תי לו שש לש כש ה, ם' ן', ני לל אי

תוב (דברים כה סוק של ה, פה מה חה לש מי א לנ צי י תי כי ה בש סוד זל יות, וש אותי קו הה קש חש נל ך  כל"ך סעפ"ה יאעוצ"ה, כה
אור ת בש לל לל כש ני ה וש ז ה' עולה יר, אה אי ר מי בםקל הנ ה וש לה יש לנ ק הנ לי תנ סש הי ר של חנ תוב. אנ כה רה  עמ ה. ננ תולה ה בש עמרה ילה ננ הש י יי כב) כי

תוכו. ל בש לה כש ני "א, וש ל הי קומו של ר מש חנ אי) שנ דנ ונ ע (של יהדנ קומו, של ר מש חנ ה שנ תה עש דנ ז - יי אה יון, וש לש על

א אור בה של ה, כש הוא, מםשל רוך  בה דוש  קה הנ ר לו  מנ ץ. אה רל אה ס לה ני כה הי ה לש צה רה ש, וש מל של יהה הנ ה הה ה, מםשל אי םא ורש ב
ה ירה אי ה מש ינה ה אי נה בה לש ה? הנ נה בה ש ולש מל ד של חה אל יהקומו כש יך  ש, אי מל ה של תה אנ ת של עי תוכו. כה ה בש נה בה לש ת הנ לל לל כש ש, ני מל של הנ
ך, מש צש ענ ים, לש שי נה ך אמ ח לש לנ ה, שש נה מל ת מי ענ דנ ה לה צל רש ם תי ך יהכול. אי ינש ת אי עי ל כה בה ש, אמ מל של ת הנ סל נל כנ תש מי ה של עה שה א בש לה אל

ת. ענ דנ י לה די כש
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ה צה רה ע, וש א יהדנ לה ך, אל םא כה ה - ל ן זל מנ זש ץ בי רל אה ס לה ני כה םא יי ל ע של םא יהדנ הוא ל ר של םאמנ ם ת ה, אי ה, מםשל אי םא ורש ב
ם ענ ח פנ לנ םא שה אוי, ל רה ר כה בה דה יבו  שי םא הי ל ן של יוה לו. כי לה ים הנ לי גש רנ מש ת הנ ח אל לנ שה ק, וש לי תנ סש םא יי ל ד של ה ענ נה מל ת מי ענ דנ לה
ץ. רל אה ת הה ה אל אי ה ורש זל ים הנ רי עמבה ר הה ל הנ ה אל תוב (דברים לב) עמלי כה ה לו, של אה רש רוך הוא הל דוש בה קה הנ ד של ת, ענ רל חל אנ
דור, ל דור וה כה עממםד בש ים לנ ידי עמתי לו של ל אי א כה לה דו, אל בנ לש ה בי םא זל ל ץ. וש רל אה ל הה ת כה הו ה' אל אי ינרש תוב (שם לד) ונ כה וש

ים. רי בי חמ שוהה הנ רש ר, ופי אי בה תש ני ה. וש מםשל ה לש אה רש ם הל כגלה

א לה ע? אל םא יהדנ ל ר של םאמנ ם ת אי ר? וש מנ אה הו של י מנ כי ץ. וש ה עי ילש בה ם? המ הל ר לה מנ ה אה , מה לחנ שש ה לי ר מםשל תנ הג ן של יוה כי
ה ץ? זל ה עי יזל ם. אי שה ס לש ני כה י אל ני אמ י של תי עש י יהדנ רי ץ, המ ה עי ם ייש בה ה: אי ר מםשל מנ ך אה אן) כה ל כה בה ר, אמ בה ר דה םאמנ ינו י ני פה (לש
םא םא, ל ם ל אי ם. וש שה ס לש ני כה י אל ני ה, אמ ץ זל ה עי ם ייש בה ר, אי מנ ץ. אה רל אה בה ן של דל ן עי גנ א בש לה יהה, אל םא הה ם ל שה ים. וש יי חנ ץ הנ עי

ס. ני כה הי י לש ני ל אמ אוכנ

ה אן? ומנ ים כה צי ה עי יזל ת. אי בה שנ יום הנ ים בש צי ש עי קושי יש מש או אי צש מש יי תוב (במדבר טו) ונ יהיא, כה י חי בי ר רנ מנ אה
בונו, בוד רי כש לי ש  שנ םא חה ל ר, וש חי אנ הה דול מי ה גה יזל לו אי לה ים הנ צי עי ל הה ק ענ די קש דנ יהה מש הה ד, וש חה פש לה ה צש א זל לה ה? אל הוא זל
ים) צי ש עי קושי אי מש דנ כםל ונ סוד הנ ת. (וש א ו' מי טש חי ת, בש או מי טש חל י בש תוב (שם כז) כי כה הו של ת. זל בה שנ ת לש בה יף שנ לי חל הל וש
םא ל ר וש תה סש ני אי וש שנ חמ יך בנ רי ה צה ר זל בה דה שום של ים, מי רי חי ים אמ יני די ינו כש ש די רי פה תש םא הי ל תום, וש ינו סה יהה די ה הה ל זל לנ גש בי

בודו. כש בוד לי ה כה שה רוך הוא עה דוש בה קה הנ לוי, וש גה ר בש מנ אל םא נל ה ל ל זל ענ לוי, וש גה

ה ל זל ענ או. וש טש ר חל פי כנ תש הי ה וש עה י שה פי ש לש נל ל עם בי קי ש, וש קושי יהה מש ת הה בה ם שנ ד עי ים ינחנ צי עי ר הה אה ר, שש מנ י אה י יוסי בי רנ
מו יר שש כי זש הי ן של יוה םא. כי ם ל ה אי לה חמ ננ ק וש לל יו חי נותה בש יות לי הש ר לי פי כנ תש ם הי ע אי םא יהדנ ל נות, של בה ין הנ די ה בש ה מםשל שה קנ תש הי

או. טש ר חל פי כנ תש הי ע של רםת, נודנ ד דםבש חה פש לה נות צש ן בש תוב (שם) כי כה רוך הוא, של דוש בה קה ד) הנ חה פש לה ל צש (של

ם לו ם, גורי יפה לי חמ מנ י של ת. מי ול ה מה זל ים ובה יי ה חנ זל ה, בה טה מנ ד לש חה אל ה וש לה עש מנ ד לש חה ם, אל ים הי צי י עי ני ה, שש אי םא ורש ב
גו'. ךה וש יל כםל דנ אתה אל צה ש מה בנ למםה, (משלי כה) דש ר שש מנ ה אה ל זל ענ א. וש בה ם הנ עולה ק לה לל ין לו חי אי ה, וש זל ם הנ עולה ת בה ול מה

רםן קום; אמ ל מה כה א"ו בש י וה לי ר בש סי רםן חה ה אה ל זל ענ ת. וש יי בנ רון הנ אה ר. הה קה עי ה הה ים. תורה די ד עומש חה אל ה בש תורה רון וש אה
ר של ם אמ יי וי לש י הנ קודי ל פש תוב (במדבר ג) כה כה ד, של חה אל ט לש רה ין, פש יהמי רוענ  ן זש רם המ קום אנ ל מה כה ת. בש דג עי ן הה רם ית, אמ רי בש הנ

ה. לה עש מנ קוד לש ן, נה רם המ אנ ה וש ד מםשל קנ פה

ה שום זל םא, ומי ם ל ץ אי רל אה צוי בה יהה מה ם הה ת אי ענ דנ ה לה צה ן רה כי לה ים, וש יי חנ ץ הנ ט עי קנ ה נה ק, מםשל חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
יאו בי םא הי ם ל הי כםל. וש ד לנ מה חש ים נל יי חנ ץ הנ י עי רי המ ץ. של רל אה י הה רי פש ם מי תל חש קנ ם ולש תל קש זנ חנ תש הי ן וש יי ם אנ ץ אי ה עי ילש בה ר המ מנ אה

ים. חוזי אמ ים ונ לויי ר תש חי ן אנ ילה אי ים, בש ני אי ים ותש מוני רי ים וש בי נה א עמ לה אל

ן מה אל יר נל יר צי צי יום קה ג בש לל ת של ננ צי ח, (משלי כה) כש תנ ה פה הודה י יש בי ך. רנ ילש בי שש ים, בי שי נה ך אמ ח לש לנ ה, שש אי םא ורש ב
לו יו, אי חה שםלש ן לש מה אל יר נל ש. צי פל נל ת הנ אל גוף וש ת הנ ה אל נל הנ מש יר, של צי יום קה ג בש לל ת של ננ צי יב. כש יו יהשי נה דם ש אמ פל נל יו וש חה שםלש לש
םא ל ל, וש אי רה שש יי ם בש הל דור בה ה לה ינה כי ירו שש זי חל הל יב, של יו יהשי נה דם ש אמ פל נל . וש ענ יהושג ים לי ני מה אל ים נל יחי לי יו שש הה ס של חה נש ב ופי לי כה

ם. הל ה מי קה לש תנ סש הי

בות, בה ים ורש פי לה ה אמ מה ל כנ אי רה שש יי ק מי לי תנ סש הי לש מו  רש גה ים, וש רוני חמ דורות אנ יהה לש כי בש מו  רש ה גה ח מםשל לנ שה לו של אי וש
יב. יו יהשי נה דם ש אמ פל נל , וש ענ הושג ח יש לנ שה ם של ל. אותה אי רה שש ין יי בי ץ מי רל אה הה ה מי ינה כי ק שש לי סנ מו לש רש גה וש

ך תוכש בש יך של נל פה ה בש י רואל ני יהה, אמ קי זש י חי בי רנ א לש יסה י יי בי ר רנ מנ ך. אה רל דל ים בנ כי יו הולש א הה יסה י יי בי רנ יהה וש קי זש י חי בי רנ
י ני ה בש רל קש י מי למםה, (קהלת ג) כי ר שש מנ אה ן של יוה י בו. כי תי לש כנ תנ סש ה הי סוק זל פה אי בש דנ י ונ רי ר לו, המ מנ הור. אה רש הי ייש 
גות רש דנ ים מי רי תה סש ם ני כגלה ך  לל מל למםה הנ י שש רי בש ל די כה ינו, של ני שה גו'. וש ם וש הל ד לה חה ה אל רל קש ה מי מה הי בש ה הנ רל קש ם ומי דה אה הה

ה. מונה אל י הה ני ם בש ינה אי ם של אותה ח לש תנ א בו פל צה מש י ני רי המ ל, של כי תנ סש הי ה ייש לש סוק זל פה ך, בש ם כה ה. אי מה כש חה הנ

יהה הה ם, של יי ם מנ הל ש מי קי א, ובי יהה בה הה ם של דה או אה ך רה ין כה ל. בי כי תנ סש הי ת ולש ענ דנ ייש בו לה ה, וש ך זל אי כה דנ ר לו, ונ מנ אה
תה קש סנ רו, עה מש א. אה מי צה וש ייף  י עה ני אמ ונ י,  ני י אמ הודי ם? יש הל ר לה מנ ה? אה תה י אנ לו, מי רו  מש ש. אה מל של ק הנ חםזל ייף מי עה וש א  מי צה

ה. תל שש אל ם וש יי ח מנ קנ ם אל שה ה, וש זל ר הנ הה ה לה לל על ים, אל רי בה דש ם בי כל תש י אי ני אמ ד של ם, ענ הל רלה מנ ה? אה תורה בנ

ר, הה ה לה לה ם. עה יי מנ לנ ך  תש ה אי עמלל ר, ננ מנ ה, אה תה שה ר של חנ ן לו. אנ תנ נה וש ם  יי א מנ לי ד מה חה י אל לי א כש יסה יי י  בי יא רנ הוצי
י ני אמ י  רי המ לו, של אמ שש תי ת  עי כה ם,  דה אה הה ם אותו  הל לה ר  מנ אה בו.  יהשש ד.  חה אל י  לי כש או  לש ומי יק,  קי דנ ם  יי מנ חוט  או  צש מש ני וש
יהה, קי זש י חי בי ר רנ מנ ה. אה תורה י בנ תי חש ונ רש לו הי לה גש ב ובי ית רנ בי יו לש תי סש ננ כש י הי ני אמ ד, של חה י אל ני י בש די ל יש ה ענ תורה י בנ תי לש דנ תנ שש הי
ר אותו מנ עמלות. אה ה לנ ר רוצל חי קום אנ מה לש ה של י רואל ני בו, אמ נו  אה ר של בה דה ל הנ בה - טוב הוא. אמ ך  נש י בי די יש ל  ם ענ אי

ית. לי גה רש א מנ צה מש י תי ני עה יל הל מי רש תנ ים בש מי עה פש לי ך, של רש בה מםר דש ם, אל דה אה הה

םא ל ם של דה י אה ני ר בש אה שש ים מי די רה פש ם ני תל ה אנ מה מו) בנ י (כש כי ר לו, וש מנ ח לו. אה למםה. סה ר שש מנ אה ה של סוק זל ר לו פה מנ אה
ם ר אותה אה שש מו כי צש ענ ה מי ר זל מנ םא אה ל ה, וש סוק זל למםה פה ר שש מנ ה אה ל זל ם, ענ הל ר לה מנ ה? אה מל רו לו, ובנ מש ים? אה עי יודש
ם דה אה י] הה ני ה [בש רל קש י מי ים? כי רי ה אומש ך. ומה ים כה רי אומש ם של עולה י הה שי פש ל טי ים של רי בה ם דש ל אותה ר ענ זנ א חה לה ים, אל רי בה דש
ה, רל קש מי ך בש ה הולי זל ם הנ עולה הה ים של רי ה, אומש מה כש חה ים בנ לי כש תנ סש םא מי ל ים וש עי םא יודש ל ים של שי פש גו'. טי ה וש מה הי בש ה הנ רל קש ומי

גו'. ד וש חה ה אל רל קש ה ומי מה הי בש ה הנ רל קש ם ומי דה אה י] הה ני ה [בש רל קש א מי לה ם, אל יהל לי יחנ עמ גי שש םא מנ רוך הוא ל דוש בה קה הנ וש

ה מה הי ם בש מה צש ים ענ ם עושי הי ה, של מה הי ם בש הל א לה רה ה, קה ת זל ים אל רי אומש לו של לה ים הנ שי פש טי ל בנ כי תנ סש למםה הי שש של וכש
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י בי לי י בש ני י אמ תי רש מנ תוב (קהלת ג) אה כה , של יחנ יו מוכי לה עה סוק של פה נו? הנ ן לה יי ננ לו. ומי ים אי רי בה ים דש רי אומש שום של ש מי מה מנ
ה זל י בה תי בש שנ חה י, וש בי לי י בש ני י אמ תי רש מנ ם. אה הל ה לה מה ה הי מה הי ם בש הל אות שש רש לי ים וש להי אל ם הה רה בה ם לש דה אה י הה ני ת בש רנ בש ל די ענ
םא ל ם, וש דה בנ ים לש להי אל ם הה רה בה ים לש רי ם אומש הי שות של פש ר טי בנ ל אותו דש ם, ענ דה אה י הה ני ת בש רנ בש ל די ה? ענ ל מה ל ענ כי תנ סש הי לש

ם. הל ה לה מה ה הי מה הי ם בש הל אות שש רש לי ה, וש מונה ם אל הל ייש לה ים של רי חי ם אמ דה י אה ני ם בש ד עי רו ינחנ בש חנ תש יי

םא ל וש ם,  דה בנ לש - בי ם  הל לה ה  מה ה. הי מה הי בש ם כנ תה עש דנ וש ש,  מה ה מנ מה הי ם בש הי ה של מונה י אל ני בש ם  ם אותה הל אות בה רש לי וש
י ני ה בש רל קש י מי ם? כי תה עש ה דנ ים. ומנ רי חי אמ םא לנ ל ם, וש הל ה לה מה ך הי ל כה ענ שות זו, וש פש טי ת וש ענ דנ ה בש מונה אל י הה ני ת בש יס אל ני כש הנ לש
י רי סש חג ים או מש שי פש ם טי מות, אותה הי ן בש ל אותה ם של ח רוחה פנ גו'. תי ם וש כגלה ד לש חה ה אל רל קש ה ומי מה הי בש ה הנ רל קש ם ומי דה אה הה

ם! עולה םא יהבואו לה ל ם של הל ם! טוב לה שה פש ננ ם! אוי לש הל ה. אוי לה מונה אל

רוחנ ה וש לה עש מה יא לש ה הי עםלה ם הה דה אה י הה ני ענ רוחנ בש י יודי ר, ומי מנ אה יו, וש רה חמ סוק אנ פה ה? הנ ל זל למםה ענ ם שש יבה שי ה הל ומנ
םא ל וש יון  לש על הה ך  לל מל בוד הנ כש ים בי עי יודש םא  ל של ים  שי פש ם טי אותה בש ענ  יודי י  מי ץ.  רל אה לה ה  טה מנ לש יא  ת הי דל יםרל הנ ה  מה הי בש הנ
זון הי דוש, לש קום קה מה ד, לש בה כש קום ני מה יון, לש לש קום על מה ה, לש לה עש מה יא לש ה הי עםלה ם הה דה אה י הה ני ה, רוחנ בש תורה ים בנ לי כש תנ סש מי
ה, ימה מי ה תש דוש עולה קה ך הנ לל מל י הנ ני פש א לי צה מש ני ים, וש יי חנ רור הנ צש רור בי יות צה הש דוש, לי קה ך הנ לל מל אור הנ יון, מי לש אור על מי

ה. לה עש מה יא לש ה הי עםלה י הה זוהי וש

תוב בו (בראשית ט) כה ם, של דה ל אה יהה כה הה קום של אותו מה םא לש ל ץ, וש רל אה ה לה טה מנ יא לש ת הי דל יםרל ה הנ מה הי בש רוחנ הנ וש
ם ינה אי ים של שי פש ם טי ים אותה רי יך אומש ם. אי דה ת אה מנ שש ר ה' ני תוב (משלי כ) ני כה ם, וש דה אה ת הה ה אל שה ים עה להי ם אל לל צל בש
י רוחנ ני פש מםץ לי כש יו  הש תוב (תהלים לה) יי ם כה יהל לי ם! עמ ח רוחה פנ כםל (קהלת ג)? תי ד לנ חה אל רוחנ  ה, וש מונה אל י הה ני בש מי
תוב (שם ם כה יהל לי י דורות. עמ דורי עמלו לש םא ינ ל תונות, וש חש גות תנ רה ן דש אותה נםם לש יהי גי רו בנ אמ שה ה יי לל ה. אי ך ה' דוחל אנ לש ומנ
א י יייסה בי רנ יהה וש קי זש י חי בי או רנ לויהה. בה לש ת ה' הנ י אל שי פש י ננ כי רש ם בה ינה ים עוד אי עי שה ץ ורש רל אה ן הה ים מי אי טה מו חנ תנ קד) יי

ך. נו אותש שש גנ פה זו של ה הנ עה שה י הנ רי שש נו? אנ עש םא יהדנ ל ך וש תש יהה אי ה הה ל זל ה כה רו, ומנ מש םאשו. אה קו ר שש נה וש

ה ר, (קהלת ט) זל מנ אה ח וש תנ ה? פה מו זל ר כש מנ ר אה חי קום אנ מה י בש רי המ למםה, ונ ה שש מנ ד תה בנ לש ה בי ל זל י ענ כי ר, וש מנ עוד אה
יו, כה רה ל דש בי חנ נות ומש יקה רי ע בש רנ ך זל שופי י של הו מי ע? זל ה רה הו זל אי. מנ דנ ע ונ ה רה ש. זל מל של ת הנ חנ ה תנ עמשה ר ננ של כםל אמ ע בש רה
םא י ל תוב (תהלים ה) כי כה הו של א. זל בה ם הנ עולה ק לה לל ילה לו חי הש םא יי ל רוך-הוא, וש דוש-בה קה דורו בנ ין מש ה אי זל שום של מי

ה. לה עש מנ דור לש ילה לו מה הש םא יי ל ע, של ה רה ר, זל מנ ה אה ל זל ע. ענ ך רה גגרש םא יש ה ל תה ע אה שנ ץ רל פי ל חה אי

ם (קהלת ט). יהל יי חנ ם בש בה בה לש לות בי הולי ה) וש שום זל ע (מי א רה לי ם מה דה אה י הה ני ב בש ם לי גנ כםל וש ד לנ חה ה אל רל קש י מי כי
םא ה, ל מונה י אל ני ם בש אותה רוך-הוא ובש דוש-בה קה ק בנ לל ם חי הל ין לה אי ה, וש מונה י אל רי סש חג ם מש הי ם, וש בה לי ה בש קועה טות תש שש

ים. תי מי ל הנ יו אל רה חמ אנ תוב (שם) וש כה הו של א. זל בה ם הנ עולה םא בה ל ה וש זל ם הנ עולה בה

ילה, חש ן תי ענ מנ ים לש יי חנ בנ תה  רש חנ ר, (דברים ל) ובה מנ אה ם וש עולה י הה ני בש יר לי הי זש הוא מנ רוך  בה דוש  קה ה, הנ אי םא ורש ב
י ים? כי רי ה אומש ה מה מונה י אל רי סש חג ים מש עי שה ם רש ם. אותה ם הי ל אותו עולה ים של יי חנ הנ א) וש בה ם הנ עולה ה, ובה זל ם הנ עולה (בה
י רי המ לום הוא, של םא כש ר - ל מנ אה מו של ם) כש אותו עולה ם (בש עולה ה הה זל ם בש דה ר אה חנ בש יי ב של ל גנ ף ענ גו'. אנ ר וש חנ בש ר יי של י אמ מי
ן י הוא טוב מי ב חנ לל כל י לש ינו, (שם) כי יהדי סור הוא בש חון, ומה טה ים ייש בי יי חנ ל הנ ל כה ינו, (קהלת שם) אל יהדי סור בש מה
ילה הש םא יי ל יון וש לש על ך הה לל מל םא יהדורו בנ ל אי, של דנ ע ונ ה רה ן זל ל כי ענ ם? וש אותו עולה ים בש יי נו חנ ילה לה הש יך יי ת. אי מי ייה הנ רש אנ הה

ק. לל ם בו חי הל לה

ל לות ענ גנ א לש למםה בה ל שש בה ים, אמ רי חי ים אמ רי בה דש ים בי רי בי חמ ין לנ מוכי א סי צה מש לו תי לה ים הנ סוקי פש ל הנ כה ב של ל גנ ף ענ אנ וש
א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה רוך-הוא בה דוש-בה קה ק בנ לל ם חי הל ין לה אי ה של מונה י אל רי סש חג ים מש עי שה ם רש אותה

יל! סי י כש לנ א עה רה קש ה תי תורה ך, הנ ה כה עלשל ם אל ם, אי הל ר לה מנ נו? אה תה ך אי לי תי וש ך  תש ר אי בי חנ תש ני ה של צל רש תי ר לו, המ מנ אה
למםה יחות, ושש לי שש י בי חוני לה , ושש יחנ לי י שה ני י אמ רי המ ם, של הל ר לה מנ ה? אה מה רו לו, לה מש י. אה שי פש ננ ייב בש חנ תש אל א של לה םא עוד, אל ל וש
םא ל ל של ים, ענ לי גש רנ מש ה, הנ אי םא ורש יל. ב סי ינד כש ים בש רי בה חנ דש ה שםלי ס שםתל מה ם חה יי לנ גש ה רנ צל קנ ר, (משלי כו) מש מנ ך אה לל מל הנ

ך לו. לנ הה ם וש קה שה א. נש בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ם בה שה פש ננ בו בש יש חנ תש ה, הי מונה י אל לוחי ה ושש מונה אל י הה ני או בש צש מש ני

י בי רנ יהה וש קי זש י חי בי ת רנ לו אל אמ ם. שה דה י אה ני ם בש אותה עו בש גש ים פה כי יו הולש הה ד של א. ענ יסה י יי בי רנ יהה וש קי זש י חי בי כו רנ לש הה
חוהו לה ים הוא, ושש רי בי חמ ין הנ ר בי בי חה וש י הוא,  גנ י חנ בי רו, רנ מש ם? אה דה אה ל אותו  של מו  ה שש רו, מנ מש יו. אה לה א עה יסה יי
י, גנ י חנ בי הו רנ אי זל דנ א, ונ יסה י יי בי ר רנ מנ ים. אה רי בי חמ ר הנ אה אי ושש ן יוחנ עון בל מש י שי בי רנ ים מי רי בה ת דש ענ דנ ל לה בל בה ים מי רי בי חמ הנ
ר מנ אה שום של ה, מי תורה ה לו בנ כה נו זה י בש רי המ נו של ר לה מנ ה אה ל זל ענ ע, וש יהדנ ה של מנ מו בש צש אות ענ רש הנ ה לש צה םא רה יו ל ל יהמה כה של
יחנ לי יו הוא שה רה שש אנ ן הוא, (וש מה אל נל יחנ  לי אי שה דנ נו. ונ מל יל מי סי כש ה לי וה קש יו תי ינה עי ם בש כה חה יש  אי יתה  אי סוק, (שם) רה פה הנ

ן. מה אל יחנ נל לי י שה ידי יו בי רה בה ח דש לנ שה י של יו מי רה שש אנ ן) וש מה אל נל

ל ענ ה. וש מה רש י מי ני םאזש יהדו מ ן בש ענ ננ ר (הושע יב) כש מנ אל נל מו של יהה, כש ן הה ענ ננ י כש ני בש ם מי הה רה בש ד אנ בל ר על זל יעל לי ה, אל אי םא ורש ב
תוב בו? ה כה ן, מנ מה אל יחנ נל לי יהה שה הה שום של יו. ומי חה אל ילה לש הש ים יי די ד עמבה בל ן על ענ נה רור כש תוב, (בראשית ט) אה ן כה ענ ננ כש
םא ל ך. וש רי בה תש הי ה וש לה לה ה קש אותה א מי יהצה שום של ה, מי תורה ך בנ ב כה תנ כש ה ני ל זל ענ ש. וש מה רוך ה' מנ רוך ה'. בש םא בש (שם כד) ב
ן. בה י לה פי ה בש ר זל בה יס דה ני כש הי ך, וש אה לש א מנ בה נו של דש מנ לה רוך הוא. וש דוש בה קה ם הנ שי ך בש רי בה תש הי א של לה ה, אל נה מל א מי יהצה י לו של דנ

ם מה צש ענ חו לש קש ם לה ל הי בה יו, אמ ל הה אי רה שש י יי אשי רה יו וש ים הה יקי די ם צנ ים. כגלה שי נה ם אמ גו', כגלה ה וש ם מםשל ח אםתה לנ שש יי ונ
ים, אשי יות רה הש לי מי נו  ירו אותה עמבי ץ - ינ רל אה ל לה אי רה שש יי סו  נש כה ם יי רו, אי מש א אה לה ה זו? אל צה עי לו  טש נה דוענ  ה. מנ עה ה רה צה עי
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חו קש לה ל של ענ ה. וש כל זש םא ני ץ ל רל אה ל בה בה ים, אמ אשי יות רה הש ר לי בה דש מי ינו בנ כי נו זה י אה רי המ ים, של רי חי ים אמ אשי ה רה ה מםשל נל ימנ וי
ם. יהל רי בש חו די קש לה ם של ל אותה כה ם וש תו הי ם, מי מה צש ענ ה לש עה ה רה צה עי

יחו לי צש ינ םא  ל של ע  יהדנ וש ל  כי תנ סש הי ה  מםשל ק,  חה צש יי י  בי רנ ר  מנ אה גו'.  וש ה  מםשל ח  לנ שה ר  של אמ ים  שי נה אמ הה מות  שש ה  לל אי
יון לש יוענ על סי ך בש ענ הולי הושג י יש רי ה? המ עלשל ה אל ר מה מנ אה ק, וש דםחנ יהה בש ב הה לי ז כה אה . וש ענ הושג ל יש ל ענ לי פנ תש ז הי אה ם, וש יהל כי רש דנ בש
ט מנ שש ב? ני לי ה כה שה ה עה ש. מל מל הוא של שום של מי תו  לה פי תש יו בי לה יר עה אי הוא הי ה, וש נה בה לש אור הנ ח בו  לנ שה ה, של ל מםשל של

תו. לה פי ם תש ל שה לי פנ תש הי בות, וש אה י הה רי בש קי ך לש לנ הה ם וש הל מי

י רי המ מו, של צש ענ ן בש כי תנ סש הי בות וש אה י הה רי בש ל קי ענ יענ  גי הי ים, וש ילי בי ם שש קי עי ח, וש קנ ר לה חי אנ ך  רל ה, דל הודה י יש בי ר רנ מנ אה
שום ב, מי לי ך כה ר. כה בה ל דה ל ענ כי תנ סש םא מי ק, ל דםחנ הוא בש י של ל מי בה ק. אמ נה עמ י הה ידי לי י יש מנ לש תנ י וש שנ שי ן וש ימה חי ם אמ שה תוב וש כה

ה זו. צה עי ל מי צי נה הי בות לש אה י הה רי בש ל קי ל ענ לי פנ תש הי א לש ר, ובה בה ל דה ל ענ כי תנ סש םא הי ק, ל דםחנ יהה בש הה של

תוב (שמות יז) י כה רי המ סוק? ונ פה או הנ רה ענ קש י הושי כי ר, וש מנ ק אה חה צש י יי בי . רנ ענ הושג ן נון יש ענ בי הושי ה לש א מםשל רה קש יי ונ
יעמך ה, יהה יושי ר לו מםשל מנ א אה לה . אל ענ הושג לש יש ינחמ ר. (שם יז) ונ ענ ן נון ננ ענ בי הושג . (שם לג) יש ענ הושג ל יש ה אל ר מםשל םאמל י ונ

מיהלם.

ה עה ה שה ד אותה ענ ה. של ינה כי שש ה? בנ מל ם, ובנ לי יות שה הש ך לי רי טה צש ם, הי שה ס לש ני כה הי חו לש לה שש ן של יוה ר, כי מנ א אה בה י אנ בי רנ
סוק פה ה, הנ לה חי תש ענ בנ הושג אנו יש צה מה ב של ל גנ ף ענ אנ . וש יהה לל ה אי רו מםשל שה ה קש עה ה שה אותה נו, ובש רש אנ בי מו של ר, כש ענ א ננ רה קש ני

אוי. ך רה כה ה, וש ינה כי שש א בנ לה ם, אל שה ס לש ני כה הי יך לש רי םא צה ה ל אי זל דנ ה, ונ ר מםשל מנ ך. אה א כה רי קה הי יד לש תי עה ל של ך ענ או כה רה קש

ה ים זל ני שג ים מש צי ה עי מה כנ ה  בה ייש  ה של מםשל ענ  יהה יודי םא הה י ל כי ר, וש מנ יהיא אה י חי בי גו'. רנ ן וש יי ם אנ ץ אי עי ה  בה ילש  המ
ר מנ רוך הוא אה בה דוש  קה י הנ רי המ ה?! ונ זל ק בה פי תנ סש הוא הי ים, וש מי עה ה פש מה ל כנ אי רה שש יי לש ה  ח אותה בנ י הוא שי רי המ ה? ונ זל מי
יש תוב (איוב א) אי כה ים, של רי בי חמ רו הנ עורש תש ה הי זל י, בה י יוסי בי ר רנ מנ ש. אה בנ ב ודש לה ת חה בנ ץ זה רל יא אל הי ה של לה חי תש ה בנ מםשל לש

מו. יוב שש ץ עוץ אי רל אל יהה בש הה

נו בי רש קי ייש ה' בש תוב (שמות יז) המ כה ה, של לה חי תש לו בנ אמ שה ה של ל מנ ה ענ מה כש ז חה מל ם רל הל ז לה מנ עון, רה מש י שי בי ר רנ מנ אה
צות רש ר אנ אה שש ץ כי רל אה י הה רי פש או של רש ם תי ם, אי הל ר לה מנ ה. אה זל ה או לה זל אויהה לה יא רש ם הי או אי רש ם תי ר, שה מנ ן. אה יי ם אה אי
קום ל מה כה ה מי נל שג ר ומש ץ יהתי רל אה י הה רי פש של או  רש ם תי אי יון. וש לש ר על קום יותי מה םא מי ל ים, וש יי חנ ץ הנ עי ה  בה ם - ייש  עולה הה
עו - דש ה תי זל ם. ובה עולה קומות הה ל מש כה יון מי לש נוי על ך אותו שי שה מש ני ענ וש דוש שופי קה יק הנ תי ענ הה י מי רי המ עו של דש ם, תי עולה בה
נו. בי רש קי ייש ה' בש תוב המ כה ה, של ת זל ענ דנ ם) לה יתל צי ם רש יכל עי מש בי ה (של לה חי תש ם בנ תל ים אנ יכי רי ה צש זל "ן, וש יי ם אנ "ץ אי ה עי יש בה המ

לו. נוי של ת שי ענ דנ ץ, לה רל אה י הה רי פש ם מי תל חש קנ ם ולש תל קש זנ חנ תש הי ה וש ל זל ענ ן. וש יי ם אנ א, או אי קה וש נו דנ בי רש קי בש

ים יהמי הנ א וש לה יק לו? אל פי סש ים מנ בי נה י עמ כורי ז בי אה י וש רי המ ר, של א לומנ ה בה ים, מנ יהמי הנ ים. וש בי נה י עמ כורי י בי מי ים יש יהמי הנ וש
ים בי נה ינו עמ ני שה מו של אשון, כש רי ם הה דה א בו אה טה חה ץ של אותו עי ן בש מנ אותו זש ים בש רי בה חג יו מש ם הה ים, כגלה עי נודה ם הנ - אותה

א. קה וש ים דנ בי נה י עמ כורי י בי מי ים - יש דועי יש ם הנ ים - אותה יהמי הנ ה וש ל זל ענ יו, וש הה

ל ל ענ לי פנ תש הי א לש בה ב הוא של לי י, כה י יוסי בי ר רנ מנ א אה לה יות! אל הש לי יך  רי צה יהבםאו  רון. ונ בש ד חל םא ענ יהב ב ונ גל נל בנ עמלו  ינ ונ
ה? עלשל ה אל י מה ני אמ ם, ונ הל ל מי צי נה הי יהכול לש דוש וש יון קה לש יוענ על סי ה בש כו מםשל רש י בי רי ענ המ הושג ב, יש לי ר כה מנ בות. אה אה י הה רי בש קי

ים. לי גש רנ ר מש אה ל שש ה) של עה ה רה צה עי ם (מי יהל סודותי ל מי צי נה יי י של די בות כש אה י הה רי בש ל קי ה ענ שה קה ש בנ קי בנ ך לש לנ מש ני

ר אה שש י הוא מי ה, מי אי םא ורש כםל. וב לוי הנ תה בו  ס בו, של ננ כש ה ני ם, זל כגלה שום מי יהה רה הה י של ר, מי מנ ק אה חה צש י יי בי רנ
ה? רה עה מש ס בנ ני כה הי י יהכול לש ם מי דה חש פנ י, ומי מנ לש תנ י וש שנ ן שי ימה חי ם אמ שה תוב וש י כה רי המ ם? של שה ס לש ני כה הי יהכול לש ים של רי חי אמ
ם הל ע לה בנ שש ני ץ של רל אה ם לה יהל ני יס בש ני כש הנ ן לש מנ זש יענ  גי י הי רי המ בות של אה ר לה שי בנ ב, לש לי ם כה ם עי ה שה סה נש כש ני ה  ינה כי שש א הנ לה אל

רון. בש ד חל םא ענ יהב הו ונ זל רוך הוא, וש דוש בה קה הנ

ץ רל אה רוך הוא בה דוש בה קה ם הנ ילה פי הי ים של ילי פי ם נש אותה יו מי ע הה רנ או? זל י יהצש מי י מי מנ לש תנ י וש שנ ן שי ימה חי נו, אמ דש מנ לה
ם עולה ר מי של ים אמ בםרי גי ה הנ מה תוב (בראשית ו) הי כה של מו  ם, כש י עולה בורי גי או  יהצש ם  הל ץ, ומי רל אה נות הה בש מי ידו  הולי וש

י. מנ לש תנ י וש שנ ן שי ימה חי ם, אמ שי י הנ שי נש או. אנ צש מש ם ני עולה א) הה רה בש ני של י (מי שי מה ם, שנ עולה ר מי של ם. אמ שי י הנ שי נש אנ

ם יהל נוטי ם וש יי מנ שה א הנ ל ה' בורי אי ר הה מנ ח, (ישעיה מב) כםה אה תנ ה פה הודה י יש בי גו'. רנ כםל וש שש ל אל חנ ד ננ ענ יהבםאו  ונ
ה. י תורה רי בש די ל בש כי תנ סש הי ם לש הל ה ייש לה מה רוך הוא. כנ דוש בה קה ת הנ עמבודנ ל בנ כי תנ סש הי ם לש דה י אה ני בש ם לי הל ה ייש לה מה גו'. כנ וש
א לה םא עוד, אל ל וש הוא.  רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש לי ם  עולה נות הה בש רש ל קה יב כה רי קש מנ לו  אי ה, כש תורה ל בנ די תנ שש מי י של ל מי כה של

א. בה ם הנ עולה אות לה סש ה כי מה ים לו כנ ני קש תנ יו, ומש אה טה ל חמ ל כה ר לו ענ פי כנ רוך הוא מש דוש בה קה הנ של

ן יוה אםל; כי שש ה לי י רוצל ני ד אמ חה ר אל בה ר, דה מנ ל אותו, אה אנ א. שה בה י אנ בי ם רנ ד עי ינחנ ך  רל דל ך בנ יהה הולי ה הה הודה י יש בי רנ
ה תה יש ה הה תורה י הנ רי המ או? של רה דוענ בש ה, מנ יתה יו מי לה זםר עה גש לי יו וש נה פה םא לש ט חמ ם לנ דה אה יד הה תי עה רוך הוא של דוש בה קה ע הנ יהדנ של
יש ל. (שם כז) אי אםהל י יהמות בש ם כי דה ה, (במדבר יט) אה תורה ה בנ תוב בה כה ם, וש עולה א הה רה בש םא ני ל ד של ים ענ ני ם שה יי פנ לש אנ
ל די תנ שש ם יי אי לו  פי אמ ה, של זל ם הנ עולה ם בה דה אה הוא לה רוך  בה דוש  קה ה הנ צה ה רה ת. מה יהמה י ונ לוני י פש חי יש ת. ונ יהמה י יהמות. ונ כי
ם, ישות אותו עולה רי פש ט לי רה ד, פש חה אל ך  רל דל כםל בש ה יהמות, הנ תורה ל בנ די תנ שש םא יי ם ל אי ה יהמות, וש לה יש לנ ם וה ה יומה תורה בנ

א. חוטל טוב כנ ר (קהלת ט) כנ מנ אל נל מו של כש

ל, אנ ל - שש כי תנ סש הי ת ולש ענ דנ שות לה ך רש ייש לש ה של ם? מנ הל רםחנ בה טש ך לי ה לש ך מנ בונש רות רי זי ך וגש בונש י רי כי רש ר לו, דנ מנ אה
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רוך הוא דוש בה קה י הנ כי רש דנ ך, של רל שה ת בש יא אל טי חמ יך לנ ת פי ן אל תי ל תי תוב (שם ה) אנ ת - כה ענ דנ שות לה ך רש ין לש אי ה של ומנ
ת רל תל סש ני ה  ה כגלה תורה י הנ רי ך, המ ם כה ר לו, אי מנ אםל. אה שש לי נו  ין לה נוז אי גה ר וש תה סש הוא ני ים, של יוני לש ים על נוזי יו גש רה תה וסש
נו ין לה ך אי ם כה אי דוש, וש קה מו הנ שש ק בי סי ענ תש לו הי אי ה כש תורה ק בנ סי ענ תש מי י של יון, ומי לש דוש על ם קה יא שי י הי רי המ ה, של נוזה וגש

ליששאםל ולשהיסשתנכיל.

ה' רםת לנ תה סש ני תוב (דברים כט) הנ כה לוי, וש גה ר וש תה סש ני דוש  קה הנ מו  לויהה, ושש ת וגש רל תל סש ה ני תורה ל הנ ר לו, כה מנ אה
ל בה ם. אמ הל ת בה ענ דנ לה ם וש הל ל בה כי תנ סש הי ן ולש יי ענ אםל ולש שש שות לי נו רש לה ייש  נו, של לת לה גש ני ינו. הנ ני בה ולש נו  לת לה גש ני הנ וש ינו  להי אל
אםל? שש ן לי כי ל של כה ת, וש רל תל סש ני תו הנ עש דנ ק בש בי דנ תש הי ת ולש ענ דנ י יהכול לה מי ים, של אי רש לו ני ם, וש לו הי ינו, של להי ה' אל רםת לנ תה סש ני הנ

י בי רנ ה  דושה קש ה הנ נורה מש לנ ט  רה פש ם,  שה רש פה ולש ים  רי תה סש ני ים  רי בה דש ר  ם לומנ עולה י הה ני בש לי שות  רש ין  אי ה,  אי ורש םא  ב
ים רי בה ה דש ל זל ענ ה, וש טה מנ ה ולש לה עש מנ שום לש רה דורו  שום של ל יהדו. ומי ים ענ כי סש הוא הי רוך  בה דוש  קה י הנ רי המ עון, של מש שי

. יחנ שי מה ך הנ לל םא מל יהב ד של תוכו, ענ רוי בש הוא שה דור של ילה דור כש הש םא יי ל ל יהדו, וש לוי ענ גה ים בש רי מה אל נל

כםל א אםתו. (בנ רה ים בה להי ם אל לל צל מו בש לש צנ ם בש דה אה ת הה ים אל להי א אל רה בש יי תוב (בראשית א) ונ ה, כה אי םא ורש ל ב בה אמ
ר תה סש ני הוא  רוך-הוא של דוש-בה קה לנ מות ייש  ה עולה לשה ר - שש בה דה ה) סוד הנ אי םא רש ה. ב לה עש מנ לש ה של מה גש ין דג עי הוא כש

תוכו. נוז בש הוא גה ט לו של רה ע בו, פש םא נודה ל ל בו וש כי תנ סש םא מי ל כםל, של ר הנ תנ סש יון ני לש אשון, אותו על ם רי ם. עולה תוכה בש

תוב (תהלים כה מו של נו, כש מל ע מי רוך הוא נודה דוש בה קה הנ הו של זל ה, וש לה עש מנ לש אותו של שור בש הוא קה י, של ני ם שי עולה
י. ני ם שי הו עולה זל ה'. וש ר לנ ענ שנ ה הנ ק, זל דל י צל עמרי י שנ חו לי תש קיח) פי

ים ים שורי יוני לש ים על כי אה לש מנ ם של עולה הו  זל וש רוד,  פי א בו  צה מש ני ם של הל תון מי חש ם תנ עולה י, אותו  ישי לי ם שש עולה
ק לי תנ סש ת אותו, מי ענ דנ לה ל וש כי תנ סש הי ים לש רוצי של ת. כש עי א בו כה צה מש א. ני צה מש םא ני ל א בו וש צה מש רוך הוא ני דוש בה קה הנ תוכו, וש בש
ם הו עולה זל קומו. וש מש בוד ה' מי רוך כש בודו. (יחזקאל ג) בה קום כש ייה מש ים אנ לי ם שואמ כגלה ד של ה, ענ אל רש םא ני ל ם, וש הל מי

יד. מי א בו תה צה מש םא ני ל של

אשון - ם רי מות. עולה ה עולה לשה שש לו  ז ייש  ם. אה דה אה ת הה ה אל שה ים עה להי ם אל לל צל ה, (בראשית ט) בש זל מו  כש
םא ל ם וש הל ק מי לי תנ סש ל בו, מי כי תנ סש הי ים לש רוצי של א. כש צה מש םא ני ל א בו וש צה מש ם ני דה אה הה רוד, וש פי ם הנ א עולנ רה קש ני ה של זל ם הנ עולה הה

נירשאלה.

יון לש ם על עולה שור בש הו קה זל ץ, של רל אה בה ן של דל ן עי גנ הו  זל יון, וש לש ם על אותו עולה שור בש הוא קה ם של י - עולה ני ם שי עולה
ר. חי ם אנ ענ עולה ינדי תש ע ומי ה נודה זל ר, ומי חי אנ

םא ן ל יי תוב (ישעיה סד) ענ כה מו של ע אותו, כש יידנ י של ין מי אי ר, של תה סש ני נוז וש יר, גה מי יון טה לש ם על י - עולה ישי לי ם שש עולה
תוב כה של ת)  מל אל ובל י  תי רש מנ אה של אשון  (רי ה,  יונה לש על ה  מה גש דג כש כםל  הנ וש לו.  ה  כי חנ מש לי ה  עמשל ינ ך  תש זולה ים  להי אל ה  תה אה רה

אי) דנ ה, ונ אי םא רש ם. (ב דה אה ת הה ה אל שה ים עה להי ם אל לל צל (בראשית ט) בש

לו אי ים, וש להי ם אל לל צל ם בש לו הי אי . וש שוהה רש פי מו של גו', כש ם וש יכל להי ה' אל ם לנ תל ים אנ ני תוב, (דברים יד) בה ה כה ל זל ענ
ה. חה רש קה ימו  שי םא תה ל וש דו  גםדש תש םא תי ה (דברים יד) ל תורה ים בנ רי הה זש ה מג ל זל ענ וש לו.  של מו  ה כש יונה לש ה על שה רג ים יש שי יורש
יק) די (צנ ק  לי תנ סש מי של כש ים  חי מי שש יות  הש לי ים,  די כגבה ומש ים  יוני לש על ים  טובי מות  עולה בש צוי  מה י  רי המ ונ ד,  בה אל נל םא  ל י  רי המ של

ה. זל ם הנ עולה הה מי

מות עולה לש ס  ני כה יי של ן  מנ זש בי ה  זל הנ ם  עולה בה ת  ול מה הנ ם  ענ טנ ם  ענ טש יי םא  ל ם,  דה אה א  טה חה םא  ל א  לי מה לש אי ה,  אי ורש םא  וב
ה, גוף זל רוחנ מי ת הה טל של פנ תש מות, ומי ם עולה אותה ס לש ני כה םא יי ל ד של ת ענ ול מה ם הנ ענ ם טנ א, טועי טה חה שום של ל מי בה ים. אמ רי חי אמ
ץ, רל אה בה ן של דל עי ן  גנ לש ת  סל נל כש ני ך  ר כה חנ אנ וש ה.  שה נש ל עה בי קנ ינור לש ר די הנ נש בי ת  צל חל רנ תש מי רוחנ  הה וש ה,  זל ם הנ עולה בה ירו  אי שש ומנ
ה דורה ם הוא מש שה ת בו, וש נל קל תש ני ת וש של בל לנ תש ש. ומי מה ה מנ זל ם הנ עולה ל הה גוף של צוף הנ רש פנ ר, כש חי י אור אנ לי ה כש ן לה מי דנ זש ומי
תוב (ישעיה כה הו של ה. זל לה עש מנ ה לש לה עש מנ ת לש רל טל ענ תש ה ומי עולה ה, וש מה שה נש תות בנ בה שנ ים וש שי דה י חר אשי רה ת בש רל של קש ני יד. וש מי תה

גו'. שו וש דש חה ש בש י חםדל די יהה מי הה סו) וש

יר אי הה לש רות)  (עמטה ת  רל טל ענ תש מי ה של נה בה לש הנ שות  דש חנ תש ל הי לנ גש בי ר,  בה דה הנ א סוד  לה אל שו?  דש חה בש ש  חםדל י  די מי ה  מה לה
ה א לה אור בה הה ש. של מל של ה הנ תו - זל בנ שנ ה. בש נה בה לש ת - זו הנ בה י שנ די תו. מי בנ שנ ת בש בה י שנ די ן מי כי ן. וש מנ אותו זש ש בש מל של הנ מי
ת רי מות, כה עולה ל הה כה ה לש יתה ם מי הל תוב בה כה ים של עי שה רש ט לה רה ר, פש בה דה רור הנ ה בי זל ד. וש חה ר אל בה כםל דה ה הנ ל זל ענ ם. וש שה מי
י תי לש אנ שה של ן  מה חמ רנ הה רוך  בה ה,  הודה יש י  בי רנ ר  מנ אה ה.  שובה תש בי ים  סי נה כש ני םא  ל של כש כםל  הנ מי ים  די מה שש ומג מות,  עולה הה ל  כה מי

ם. יהל לי י עמ תי דש מנ עה לו וש לה ים הנ רי בה י דש תי חש ונ רש הי וש

ה, אי םא ורש ים. ב די בה כש ני ים וש יוני לש ה סודות על נה מל ים מי עי מה שש ני ה, וש מה כש נו סוד חה דש מנ ה זו לה שה רה פה עון, מי מש י שי בי ר רנ מנ אה
מות עולה ם לש כל יסש ני כש י מנ יני רי המ ונ י,  תי עמבודה בנ לו  דש תנ שש י, הי כנ רה דש בי כו  ר: לש אומי וש ה  תורה בנ חנ  בי שנ הוא מש רוך  בה דוש  קה הנ
רוך בה דוש  קה ר הנ ים, אומי לי כש תנ סש םא מי ל וש ים  יני מי אמ םא מנ ים, ל עי םא יודש ל ם של דה י אה ני ים. בש יוני לש מות על עולה ים, לש טובי
ל אותו גי רנ ל לש נוכנ יך  ים: אי רי ם אומש ים. הי סופי ל כי יון של לש ם על עולה ם טוב, אותו  עולה אותו  לו  גש רנ תש כו  הוא: לש

ה? ל זל ת כה ענ דנ לה וש

עו אותו. דש ה תי נה מל ם, ומי יכל ני פש ת לי דל יא עומל י הי רי המ של או  רש תי ה וש תורה בנ לו  דש תנ שש ב. הי גל נל ה בנ זל תוב? עמלו  ה כה מנ
ת אל ה. וש ם בה כל יסש ני כש י מנ ני אמ ק של לל ל חי ה של שה רג י יש רי המ ם, של ה אותו עולה נה מל או מי רש גו'. תי יא וש ה הי ץ מנ רל אה ת הה ם אל יתל אי ורש
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יונות. לש גות על רה דש יון בי לש בוד על כה ים שורות שורות בש די עומש ן, של דל ן עי גנ בש ים של יקי די ם צנ יהה - אותה לל ב עה יםשי ם הנ עה הה

קו זש חנ תש הי של םא. או כש ם ל רוהו, אי בה ם ושש רה צש ל יי רו ענ בש גנ תש הי של ה כש ל זל כה כו לש ם זה או אי רש ה תי ה. בה פל רה ק הוא המ זה חה הל
ים בי ם רנ ב, אי ם רה ט הוא אי ענ מש ה. הנ ל זל כה כו לש זה ה, וש נה מל ם מי יהל די פו יש רה ם המ ה. או אי לה יש לנ ם וה ה יומה עמסםק בה ה לנ תורה בנ

םא. ם ל ה, אי ל זל כה כו לש זה שום של ה מי תורה קו בנ זש חנ תש הי י וש תי עמבודה לו בנ דש תנ שש הי לו של אי

ה ה טובה בל רש ם מנ ם, אי עולה ה אותו  ץ, מה רל אה ה הה מה עו  דש ה תי תורה הנ ה. מי זה ם רה יא אי ה הי נה מי שש ץ הנ רל אה ה הה ומה
י מי עולש ם ולש עולה ים לש יי חנ ץ הנ עי ה  ילש בה ן. המ יי ם אנ ץ אי עי ה  ילש בה לום. המ נו כש מל יט מי עי מש ם מנ , או אי יהה בל יושש ה לש יונה לש על

םא. ם ל ה, אי תוכה א בש צה מש ים ני יי חנ רור הנ צש ים, או של מי עולה

ל די תנ שש מי י של מי ל, כש צי ב עה לי ב, בש גל נל בנ ה  תוכה ים לש סי נה כש ם ני דה י אה ני ב, בש גל נל בנ עמלו  ינ רון. ונ בש ד חל םא ענ יהב ב ונ גל נל בנ עמלו  ינ ונ
מו ב, כש גל נל כםל. בנ הוא הנ ב של ה, חושי לה לה גש ד בי בנ ה אה זל ם הנ עולה ר הה עםשל ה של ר. רואל כה ה שה ין בה אי ב של חושי ש, של יםבל ם, בש נה חי בש

יבו. גי ים נש מי גש רש תנ ם, ומש יי מנ בו הנ רש ר (בראשית ח) חה מנ אל נל של

ם י, שה מנ לש תנ י וש שנ ן שי ימה חי ם אמ שה ה. וש ה בה שונל א וש ה, קורי ר בה בי חנ תש הי א לש בה ד של רון. ענ בש ד חל םא ענ יהב - ונ ך  ר כה חנ אנ
ה, תורה י הנ כי רש ם דנ ה אותה לל ים. אי רי כה ים ושש שי נה סול) ער ר ופה שי ר, (כה תה סור ומג הור, אה טה א וש מי ים, טה בי ים רנ לוגי ה פי רואל

ה. בורה גש ד הנ צנ דו מי נולש ק, של נה עמ י הה ידי לי ה. יש תורה י הנ דוקי קש די

ר. של ד על ל צנ כה ה, לש ים ייש לה ני ים פה עי בש ה. שי תורה ל הנ ים של ני ים פה עי בש ם שי ה אותה לל ה - אי תה נש בש ים ני ני ע שה בנ רון של בש חל וש
נו יש הנ וש ה,  ה מול תורה תורה ינו, ייש  ני ם. שה יי רה צש ן מי י צםענ ני פש ר. לי בי א חה רה קש ני ה  ל בה די תנ שש מי י של ה, מי תורה הנ רון, זו  בש חל וש
מםר ר (משלי ז) אל מנ אל נל מו של את, כש ב יוצי תה כש בי ה של תורה רון. מי בש כות) חל לש ה (מנ זל ה. וש ל פל ענ בש ה של תורה ב וש תה כש בי ה של תורה
ר מנ אל נל של מו  ם, כש יי רה צש ן מי י צםענ ני פש ע, לי בנ ת של את בנ רי קש ה ני ל זל לנ גש בי ים, של ני ע שה בנ ה של תה נש בש ני זו  . וש תש י אה חםתי ה אמ מה כש חה לנ

ם. יי רה צש ת מי מנ כש ל חה כה ם ומי דל י קל ני ל בש ת כה מנ כש חה למםה מי ת שש מנ כש ב חה רל תי (מלכים-א ה) ונ

ם שה מי תו  רש כש יי ונ ה.  מונה אל ד הה צנ ים מי לויי תש ה, של שה רה ה, דש דה גה י אנ רי בש ם די ה אותה לל כול - אי שש ל אל חנ ננ ד  ענ יהבםאו  ונ
ים, רי בה דש בי ים  חי מי שש ה  מונה אל הה י  ני בש של ם  אותה ים,  רי בה דש י  אשי רה ים,  קי רה פש י  אשי רה ם  שה מי ים  די לומש גו',  וש ה  מורה זש
םא ל של ם  אותה רוד.  פי ם  הל בה א  צה מש ני םא  ל וש ד,  חה אל ר  קה עי וש ד  חה אל ש  שםרל ים  לי כש תנ סש ומי ם,  תוכה בש ים  רי בה דש ים  כי רש בה תש ומי
מוט בנ הו  אג שה יי תוב ונ כה הו של רוד. זל פי ה בש מונה אל ת הה ים אל מי ה, שה מה שש ה לי ים תורה די םא לומש ל ה וש מונה י אל ני ים בש אי צה מש ני
ים, ני אי תש ן הנ ים ומי ני מם רי ן הה ך. ומי לל גש מוט רנ ן לנ תי ל יי ר (תהלים קכא) אנ מנ אל נל מו של מוט? כש הו בנ רוד. מנ פי ם, בש יי נה שש בי

רוד. פי ד הנ צנ ים, לש יני מי ד הנ צנ ר, לש חי ד אנ צנ ה לש לל ים אי רי בה דש ים לי וי כםל שה הנ

ת פנ כש ה אי ים, מה רי ת. אומש מל אל ך הה רל דל ים מי בי שה ע וש רה ד הה צנ ים לש בי בו, שה יהשג ץ. ונ רל אה תור הה בו מי יהשג תוב ונ כה הו של זל
י ה ומי כל זש י יי ם מי אותו עולה ם, ולש עה לון בה קה נו בש בש יק, יהשנ ת רי יי בנ ה, הנ נו בה לש מנ ם. עה עולה ינו טוב לה אי םא רה יום ל ד הנ נו? ענ לה
ק לל ת חי ענ דנ יל לה בי שש נו בי פש ינ עה וש נו  לש מנ י עה רי גו', המ וש רו  םאמש י ונ רו לו  פש סנ יש ה. ונ ל זל נו כה חש רנ םא טה ל נו של תוכו? טוב לה ס לש ני כה יי
י יהכול ל מי בה ה, אמ תורה בנ נו  עש יהדנ של מו  יון, כש לש ם על עולה יא, טוב הוא אותו  הי ש  בנ ב ודש לה ת חה בנ ם זה גנ ם. וש עולה אותו 

ליזשכות בו?

י ל בו, מי די תנ שש הי ב לש ר רנ ילה לו עםשל הש יי שום של ל, מי לה ם כש עולה ל הה יב כה שי םא ינחמ ל יף הוא, של קי ם, תנ עה ז הה י ענ ס כי פל אל
מו ר, כש עםשל ק בש זה יות חה הש יך לי רי ה, צה כות בה זש ה לי רוצל י של ץ. מי רל אה ב בה יםשי ם הנ עה ז הה י ענ ס כי פל אי אל דנ ה? ונ ה בה כל זש יי הוא של
כםל. הנ רו מי סש םא ילחל ל ל טוב של ים כה אי לי ים מש תי רות, בה צג דםלת בש ים גש רי עה הל זות. וש ה ענ נל עמ יר ינ שי עה ר (משלי יח) וש מנ אל נל של
יא הי שום של יד) מי מי ם תה א שה צי מה יי י. (של רי אמ בור כנ ק, גי זה גוף חה יך  רי ם, צה שה ינו  אי ק רה נה עמ י הה די לי ם יש גנ ה, וש ל זל ם כה עי וש

ה? כות בה זש י יהכול לי סול. מי ר ופה שי הור, כה טה א וש מי ר, טה תי הל סור וש אותו אי ל בש די תנ שש הי ם לש דה ל אה ת כםחו של של תל מנ

י רי ב, המ גל נל ץ הנ רל אל ב בש ק יושי לי ה, עממה ל זל כה ה לש כל זש יי לו של פי אמ ם של דה ר אה םאמנ ם י ב. אי גל נל ץ הנ רל אל ב בש ק יושי לי עוד, עממה וש
ים אי צה מש ים ני גי רש טש קנ ה מש מה גו', כנ י וש מםרי אל הה י וש תי חי הנ גוף. וש יד בנ מי א תה צה מש ני ם, של דה אה ל הה ג ענ רי טש קנ גור, מש טי קה ע, הנ רה ר הה ייצל
לו לה ים הנ רי בה דש תוכו? בנ ס לש ני כה יי י  ומי ה בו  כל זש יי י  ל, מי לה ם כש עולה אותו  ס לש ני כה הי לש ם  דה אה יהכול הה םא  ל י) של די (כש ם,  שה

ץ. רל אה ת הה בנ יאו די יםצי ר ונ מנ אל נל מו של , כש יהה לל ע עה ם רנ יאו שי הוצי שום של ל, מי אי רה שש י יי ני ב בש ת לי יאו אל ני יה (במדבר לב) ונ

ב לי צון הנ רש ם בי דה ל אה די תנ שש יי ן של יוה נו. כי ה לה נה תה גו'] ונש נו ה' [וש ץ בה פי ם חה ים? אי רי ה אומש ה מה מונה אל י הה ני ם בש אותה
ך מי ענ תוב (ישעיה ס) וש כה דוש, של שום קה רו אותו רי מש שש יי ב, וש לי א הנ לה נו אל מל יך מי רי םא צה רוך הוא, ל דוש בה קה י הנ ני פש לי

ץ. רל שו אה ירש ם יי עולה ים לש יקי די ם צנ כגלה

ב. הה זה ף וש סל י כל לי םא כש ל ר וש ה עםשל יכה רי םא צש ה ל תורה הנ ה, של תורה דו בנ רש מש םא תי ל יך של רי רםדו. צה מש ל תי ה' אנ ך בנ ל, אנ בה אמ
תוב כה של הו  כםל. זל ה בנ פואה א רש צה מש ה, יי תורה ל בנ די תנ שש ם יי בור, אי י גוף שה רי המ ץ, של רל אה ם הה ת ענ אל או  ירש ל תי ם אנ תל אנ וש
ים גי רש טש קנ ם מש ל אותה כה א. וש פי רש רו מנ שה ל בש כה תוב (שם ד) ולש כה יך. וש מותל צש ענ קוי לש שי וש ך  רל שה י לש הי אות תש פש (משלי ג) רי

ך! לל מל ד הנ בל י על לוני פש קום לי נו מה ים: פנ רי אומש ים וש יזי רי כש מנ

ים לי דש תנ שש מי ם של ל אותה כה ל יום לש כה זונות בש ים מש ני מש זנ ם מש מה צש ענ ם בש ם. הי נו הי מי חש י לנ או, כי ירש ל תי ה אנ ל זל לנ גש בי
ם חל ים לו לל יאי בי ים מש בי עורש הה תוב (שם) וש כה ך, וש לש כל לש כנ י לש יתי וי ים צי בי עםרש ת הה אל ר (מלכים-א יז) וש מנ אל נל מו של ה, כש תורה בנ
ם. אג ירה ל תי נו אנ תה ה' אי שום של ר? מי ם סה ענ טנ ה הנ ה. מה של קה ין הנ די ף הנ ה תםקל ם? זל לה הו צי ם. מנ יהל לי עמ ם מי לה ר צי ר. סה שה ובה
רוך-הוא דוש-בה קה ים בנ רי שש קנ תש י מי רי המ ה, של מה שש ה לי תורה ים בנ לי דש תנ שש מי ם של ק אותה לל י חי רי שש ה. אנ תורה ל הנ לנ גש ז בי כםל זה הנ
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ך. לום בה א שה ה נה רה בש דנ י אמ עה רי י וש חנ ן אנ ענ מנ תוב (תהלים קכב) לש כה הו של ים. זל עי רי ים וש חי ים אנ אי רה קש ני ש, וש מה מנ

תו, חש קנ או לש לו. בה םא יהכש ימו, ל רי המ או לנ כול, בה שש תו אותו אל רש ר, כה מנ א אה בה י אנ בי גו'. רנ כול וש שש ל אל חנ ד ננ יהבםאו ענ ונ
ם, יי נה שש ם. בי יי נה שש מוט בי הו בנ אג שה יי תוב ונ כה הו של ם. זל ל יהדה ה ענ לה עה עללוהו, וש הל חוהו וש קה ענ ולש יהושג ב וי לי או כה לו. בה םא יהכש ל
א רה קש קומו, ני מש ר בי בה חג יהה מש הה עוד של ה, ובש לוי בה יהה תה כול הה שש א אל לה צו? אל ה רה ה מה מורה ים. זש ידי חי ם יש יי ננ ם שש אותה בש

תו. רש כה ע, אותו של נודה מוט, אותו הנ הו בנ אג שה יי תוב ונ כה או מוט, של רה ך קש ר כה חנ ה. אנ מורה זש

כו לש מש או, ני בה ד של ה. ענ לה חמ ננ ק וש לל ה חי ם בה הל יות לה הש לי ץ וש רל אה ס לה ני כה הי ם לש אויי ם רש הי ב של לי כה ענ וש הושג עו יש אן יהדש כה מי
מו צש ה ענ שה יהד עה ך? מי קש לש חל נו בש ה אה ים, מה גי רה הל נל נו  ך אה לש לה גש ם בי י, אי רי י פש רי ר: פש מנ י, אה רי פש ב בי לי ד כה מנ ם. עה ם כגלה יהל לי עמ

ם. הל ן לה תנ ני ל וש קנ

ם יי ננ יו שש םא הה ם ל כגלה ם, ובש יי נה שש תוב בי כה מוט, וש הו בנ אג שה יי תוב ונ י כה רי המ ים, של רי חי אמ נו לה תש םא נה ר, ל מנ ר אה זה עה לש י אל בי רנ
ים שי נה ם אמ יי ננ ים שש טי שי ן הנ ן נון מי ענ בי הושג ח יש לנ שש יי תוב (יהושע ב) ונ כה ך, של ר כה חנ ענ אנ הושג ד יש מנ אן לה כה ם. ומי מותה כש
ם מה צש שו ענ עה רו וש אמ שש ם ני הי ם, וש הל נו לה תש ל, נה אי רה שש ל יי יעו אל גי הי של ים. וכש מוני דש קנ שוהה הנ רש י פי רי ה המ לל ם אי יי ננ ים. ושש לי גש רנ מש

כששיירניים.

לו. צש ני ם, וש יהל ני פש ה לי ל מםשל ה של טל מנ ים אותו  מי שה יו  ים, הה קי נה ם עמ אותה ים לש יעי גי מנ יו  הה של ר, כש מנ ק אה חה צש י יי בי רנ
ם תוב שה כה ה, וש אן עמלו זל תוב כה ב. כה גל נל ה בנ ם עמלו זל הל לי ר אמ םאמל י תוב ונ כה הו של ם? זל הל ן לה תנ ה נה טל אותו מנ נו של ן לה יי ננ ומי
או בה א  לה אל ם?  אותה בו  זש עה לו  לה ים הנ קי נה עמ הה ר של םאמנ ם ת אי לו. של צש ני לו  לה גש ובי גו',  וש ה  זל ה הנ טל מנ ת הנ אל וש ד)  (שמות 
ם ת שי סםרל ר, מה מנ ה אה הודה יש י  בי ם. רנ יהל ני פש לי מי ים)  חי (ובורש ים  צולי ני וש ה,  טל מנ ם אותו  ים מולה מי שה יו  הה וש ם,  תה חש קנ לש

ם. הל לו מי צש לו ני לה גש ה , ובי ם מםשל הל ר לה סנ דוש מה קה הנ

או רש קש ים ני ילי פי ים. נש יכו יהמי רי אל ם הל כגלה ים. וש אי פה ים, רש קי נה ים, עמ ילי פי או: נש רש קש מות ני ה שי לשה ר, שש מנ יהיא אה י חי בי רנ
ים כי הולש יו  הה של ך  ר כה חנ ים. אנ קי נה עמ או  רש קש ם, ני הל מי ידו  הולי ם וש דה אה י הה ני נות בש בש בי רו  בש חנ תש הי של כש ך  ר כה חנ ה. אנ לה חי תש בנ

ים. אי פה או רש רש קש ה, ני לה עש מנ לש אותו של ים מי פי רנ תש ה ומי זל ם הנ עולה ים בה טי שוטש ומש

ים. קי נה עמ ם כנ ף הי בו אנ שש ים ייחה אי פה לו, (דברים ב) רש חולה ים יש אי פה רש תוב (איוב כו) הה י כה רי המ ה, ונ הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ם הל ים, ומי אי פה ה רש מו זל ץ. כש רל אה ר בה קו יותי זש חנ תש הי ה וש ד זל צנ ה ומי ד זל צנ או מי ים בה קי נה עמ שום של ך הוא, מי ר לו, כה מנ אה
יו ת, הה יהה מי גוף הה י הנ צי חמ ן של יוה ד. כי י עומי צי חמ ונ י גוף,  צי חמ ש  לה חל נל ים,  שי לה חל נל של ים. וכש ים יהמי יכי רי אמ מנ יו  הה וש או,  יהצש
ים. אי פה רש או  רש קש ם, ני מה צש רםג ענ המ לנ צו  ם רה הי שום של ים. ומי תי ם ומי יהל פי ים לש קי זורש וש ה  דל שה י הנ בי שש עי ב מי של ים עי חי לוקש
ם יי ת מנ חנ תנ לו מי חולה ים יש אי פה רש תוב הה כה הו של ים. זל תי ים ומי עי טובש דול, וש גה יהם הנ ם לנ מה צש ים ענ קי ק, זורש חה צש י יי בי ר רנ מנ אה

ם. יהל ני שםכש וש

ם עולה יהה הה םא הה ע, ל רה שון הה נות) לה מה אג ן (בש ימנ סי ץ בש רל אה ל לה אי רה שש ים יי סי נה כש ני יו  א הה לי מה לש ר, אי מנ עון אה מש י שי בי רנ
ה. מה ה זגהמ יל בה טי ה הי וה ל חנ ש ענ חה נה א הנ בה של ר - מי בה דה סוד הנ ש. וש חה נה ע? הנ רה שון הה ל לה ן של מה י אג ד. מי חה ע אל גנ לו רל פי ד אמ עומי
ר של תוב (תהלים יב) אמ כה שום של ע, מי רה שון הה לה ט לש רה רוך הוא, פש דוש בה קה ל הנ כםל מוחי ל הנ ענ עון, וש מש י שי בי ר רנ מנ אה

נו. דון לה י אה נו מי תה ינו אי תי פה יר שש בי גש נו ננ ני שם לש רו לי מש אה

ה רה זש גש ני רו, וש מש אה ה של לל תו אי ץ, ומי רל אה סו לה נש כה םא יי ל ינו של בותי ל אמ ר ענ זנ ע; גה רה שון הה ה אותו לה שה ה עה מה ה כנ אי םא ורש ב
ה, דושה קש ץ הנ רל אה ל הה יאו ענ הוצי ן של יוה יהכול כי בש כםל) כי ל הנ ע ענ רה שון הה יא לה הוצי אן של ן כה כי ל של י דורות. (כה דורי יהה לש כי בש
ם ל כגלה אי רה שש יי דו  מש עה וש מו)  שש א לי ני ר קי לומנ ה, (כש ל זל הוא ענ רוך  בה דוש  קה א הנ ני ה קי ל זל לנ גש יו. בי לה עה יאו  הוצי לו  אי כש

ה. ת מםשל לנ פי א תש לי מה לש ם אי עולה הה ד מי מי שה הי לש

ל א כה לה רו? אל םאמש י ידו או ונ גי ינ תוב ונ םא כה ל רו, וש פש סנ יש אן ונ ה כה ה שונל יהיא, מנ י חי בי ר רנ מנ גו'. אה רו וש םאמש י רו לו ונ פש סנ יש ונ
ה ירה מי - אמ ר  םאמל י ונ ר.  אי בה תש ני י  רי המ ונ ה,  מה כש חה ז בש ז הוא רומי מל קום רל ל מה כה - בש ידו  גי ינ ונ דו.  בנ לש ר  בה ד דה מי לנ ד מש חה אל
ל כה ר בש בה דה רוש הנ רו - פי פש סנ יש קומות. ונ ה מש מה כנ נו בש רש אנ י בי רי המ ה. ונ דה קג רו - פש םאמש י ב. ונ לי הור הנ רש רו - הי םאמש י א. ונ מה לש עה בש

קום. מה

ה חה בש שנ יתה מש יי הה ץ של רל ה אל אותה ם לש שה נו לש סש ננ כש אנו, ני א בה לה יות! אל הש יך לו לי רי יהה צה נו הה כש לנ ץ. הה רל אה ל הה אנו אל בה
ב, זה ר כה ה לומנ רוצל י של ר, מי מנ ק אה חה צש י יי בי יא. רנ הי ש  בנ ב ודש לה ת חה בנ ם זה גנ ה, וש מותה ין כש אי ר של יתה אומי יי הה ל יום וש כה בש

יו. בה זה ינו לו כש מי ינאמ י של די ה, כש לה חה תש הנ ת בנ מל ר אל בנ ר דש אומי

, מוהה ין כה אי תה של רש מנ אה ל יום וש ה כה חה בש שנ יתה מש יי הה ץ של רל ה אל אותה נו לש סש ננ כש רו: ני מש ך אה א) כה לה ר, (אל מנ יהיא אה י חי בי רנ
ים ני טנ ם קש אותה ד מי חה כול אל שש יהה, אל רש ה פי י זל רי המ ך, של םא כה ל כםל - וש ל הנ ה ענ חה בש תה שי מש רנ הי יא), וש ש הי בנ ב ודש לה ת חה בנ ם זה גנ (וש
ץ רל אל י בש רי ייפות, המ עמ רות ונ ן צה ל אותה לו כה בש סה ל וש אי רה שש ת יי רוך הוא אל דוש בה קה יש הנ ה הורי זל ם לה רו: אי מש פו. אה טש קה

ם. יי ננ ד שש חה ל אל ר, ענ ץ יותי רל אה רות הה כולות ופי שש ם ייש אל יי רנ צש מי

אן כה ים, וש כי רה דש מםר הנ שש חוץ לי ים בנ בי ב יושש רה קש י הנ כי ים עורש בורי ם גי אותה ם של עולה הה ך  רל ם. דל עה ז הה י ענ ס כי פל אל
םא ם, ל יהל לי עמ סו  נש כנ תש יי ם  עולה י הה כי לש ל מנ כה לו  פי אמ רות, של צג ים בש רי עה הל ים. וש בורי ים גי יפי קי יר תנ עי י הה ני ם בש אותה לו  פי אמ
ב ק יושי לי תוב עממה כה כםל - של הנ ה מי של קה הנ רו, וש מש ע אה רה שון הה לה רו, בש מש אה ה של ל מנ י, כה י יוסי בי ר רנ מנ ם. אה גה ם פש הל ינעמשו בה

אן. ש כה חה ה נה ני ים: הי רי יד אותו, אומש חי פש הנ ים לש רוצי של ש, כש חה כו נה שה נש ם של דה ן אה בל ב. לש גל נל ץ הנ רל אל בש
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ין. מי אן זה י כה רי כםל המ ב בנ רה קש ך  עורי של ר, אותו  לומנ רו, כש מש אה ה של ל מנ כה ה מי של ה קה אי זל דנ ר, ונ מנ א אה בה י אנ בי רנ
עו בש ם. קה ת קולה נו אל תש יי ה ונ דה עי ל הה א כה שה תי יהד - ונ ס בו. מי ני כה הי קום לש מה י הוא הנ רי המ ב, של גל נל ץ הנ רל אל קום? בש ה מה יזל אי ובש

ה. לה יש אותו לנ ים, בש מי עולה דורות, לש יהה לש כי בש

רוך בה דוש  קה ל הנ ענ ץ וש רל אה ל הה כםל? ענ ל הנ ה ענ ה זל ע. מנ ם רנ יא שי הוצי כםל לש ל הנ ענ חו  קש ה לה צה י, עי י יוסי בי ר רנ מנ אה
ז י ענ ס כי פל תוב אל כה ע של מה שש מנ ר לו, מי מנ ן? אה יי ננ רוך הוא מי דוש בה קה ל הנ ר, ענ דל סי ץ בש רל אה ל הה ק, ענ חה צש י יי בי ר רנ מנ הוא. אה
ר. אי בה תש ני מו של ה, כש ל זל מו כה רש ז גה אה ב, וש גל נל ץ הנ רל אל ב בש ק יושי לי תוב עממה כה א. וש קה וש ם דנ עה ז הה י ענ ם? כי הל י יהכול לה ם. מי עה הה
ה י מםשל ם לולי ידה מי שש הנ לש ר  םאמל י ונ תוב (תהלים קו)  כה של הו  זל ם.  עולה הה ם מי ידה מי שש הנ לש הוא  רוך  בה דוש  קה ה הנ צה רה וש

גו'. יו וש נה פה ץ לש רל פל ד בנ מנ ירו עה חי בש

לות זה ים ומנ בי י כוכה די ים עובש מי ענ ל מי אי רה שש ם יי יהל רי שש רו, אנ מש י אה י יוסי בי רנ א וש חה י אה בי א כםחנ ה'. רנ ל נה דנ גש ה יי תה ענ וש
א לה א אל רה בש םא ני ם ל עולה י הה רי המ ם, של הל ר בה אי פה תש הי ם וש הל ה בה נה כנ תש הי ם וש הל ה בה רוך הוא רוצל דוש בה קה הנ ם, של עולה ל הה של
יומו, ם קי ה הי זל ם הנ עולה ה בה טה מנ ל לש אי רה שש יי רו, וש שש קנ תש ד הי חה אל ד בש חה אל שום של ה, מי תורה לו בנ דש תנ שש יי ל של אי רה שש יל יי בי שש בי

ם. בונה צון רי ים רש עושי ן של מנ זש י? בי תנ ימה ים. אי מי ענ ר הה אה ל שש ל כה יום של קי וש

ן לו כםחו תנ נה ת), וש דל כגבל ה (מש יונה לש ה על מה גש דג ינו כש קי תש ם, הי עולה ם בה דה רוך הוא אה דוש בה קה א הנ רה בה של ה, כש אי םא ורש ב
ם ל אותה כה גוף. (וש ל הנ זון כה ני ם  שה גוף ומי ל הנ זון) כה ק (ומש הוא חםזל ב, של לי ה הנ ם שורל שה גוף, של ע הנ צנ מש אל בש פו  קש תה וש
הוא מםחנ חוז בו), של אה (וש ה  לה עש מנ לש יון של לש קום על מה ק בש זי חנ תש חוז ומי ב אה לי י הנ רי המ ונ זונו)  ני ם  שה גוף מי בנ ים של רי יבה אי

ה. זל ר בה שה קש ה ני זל ה, וש לה עש מנ ה לש שורל םאש של ר הה

ב, לי יב הנ בי גוף סש י הנ רי יבש ין אי קי תש הי ד, וש חה ה (אותו) גוף אל שה עה ם וש עולה רוך הוא הה דוש בה קה ין הנ קי תש ה זו הי צורה ובש
ים. לויי כםל בו תש הנ כםל, וש ק הנ הוא חםזל ב, של אותו לי ים מי זוני ים ני רי יבה ם אי ל אותה כה גוף. וש ל הנ ע כה צנ מש אל ה בש ב שורל לי הנ וש

ה. לה עש מנ ה לש שורל יון של לש על מםחנ הה ז בנ חה אל נל ר וש שה קש ב ני אותו לי וש

ל כה שוב  יי יב  בי סש נוס  יה אוקש יהם הה ת  אל ר)  די (סי ה  רה שש הי ם,  עולה הה הוא  רוך  בה דוש  קה הנ א  רה בה של כש ה,  אי ורש םא  ב
יא הי וש שוב,  יי הנ ל  כה ע  צנ מש אל בש ה  ם שורה יי לנ ירושה וי ם,  יי לנ ירושה לי יב  בי סש ם  כגלה מות  אג ים הה עי בש שי ל  כה שוב  יי וש ם,  עולה הה
ים בי ם יושש שה ית, של זי גה ת הנ כנ שש לי בות לש רות סובש זה ן עמ אותה ל, וש אי רה שש רות יי זש יב על בי ת סש יי בנ ר הנ הנ ת, וש יי בנ ר הנ הנ ת לש בל סובל מש

ם. דה בנ ד לש וי ית דה י בי כי לש מנ א לש לה ה, אל רה זה עמ ה בה יבה שי ין יש אי ינו של ני שה ה. וש דולה ין גש רי דש הל נש סנ

ש קםדל ית  בי לש ל  יכה הי הנ וש ל,  יכה הי לנ ם  אולה הה וש ם,  אולה הה ית  בי יב  בי סש חנ  בי זש מי הנ וש  , חנ בי זש מי הנ יב  בי סש ית  זי גה הנ ת  כנ שש לי וש
זונו אן ני כה ם, ומי עולה הה ץ וש רל אה ל הה ל כה ב של לי אן הוא הנ כה רון. וש אה ים וש רובי ת וכש פםרל כנ ה וש ינה כי שש ה הנ ם שורה שה ים, של שי דה קר הנ
תוב (שמות כה הו של ה. זל זל ה בה ז זל חה אל נל םאש וש ר מםחנ הה זון מי ה ני ב זל לי גוף. וש י הנ רי יבש ם אי הי שוב, של יי קומות הנ ם מש ל אותה כה

ר. תה סש ד ני בה כש סוד ני יון, בש לש על ך הה לל מל סוד הנ הוא בש ה, וש לה עש מנ ה לש לה עש מנ ה לש מו זל תה ה'. כש לש ענ ך פה תש בש שי כון לש טו) מה

ה מה כנ לש ב  ינור סובי ר די הנ נש ה,  אי ורש םא  יהם. ב ן  יהם מי וש יהם,  ן הנ ה מי לה עש מנ לש יהם  ייש  ה. של ד זל גל נל כש יון  לש על יהם הה הנ
ה לל אי ם. וש תוכה לש ים של שי מה ם שנ אותה ים לש בי ם סובש הי קות, וש לי ע דש בנ של ים מי קוקי ים חמ די דה ים צש עי בש שי דו  גש נל בות. כש כה רש מל

ם. יהל לי ת עמ צל רובל ה של דושה יר קש ה עי אותה ים לש בי לו סובש אי בות, וש כה רש ע מל בנ רש אנ ים לש בי סובש

ם שה ם, וש דה בנ ד לש וי ית דה י בי כי לש מנ א לש לה ם, אל ל שה ה של רה זה עמ ה בה יבה שי ין יש אי רות. וש זה עמ ים מי ני פש רות לי זה ם עמ נו, שה דש מנ לה וש
קום מה ש לש מי שנ מש ם, של יהל לי ין עמ ית די אותו בי ית, וש זי גה ת הנ כנ שש לי ם בש ים שה אי צה מש ה ני דולה ין גש רי דש הל נש סנ ים. וש בי יושש ים וש אי צה מש ני
ם שה כםל, וש בו הנ ים של שי דה קר ש הנ א קםדל רה קש ני קום של מה יענ לנ גי מנ ד של ים, ענ יוני לש ים על דושי קש ם לי שה ן מי תה ין ני די הנ ש. וש מי שנ מש של

ה. זל ה בה ז זל חה אל נל יון, וש לש על מםחנ הה זון מי ה ני זל ה, וש ב שורל לי הנ

מםחנ זון מי כםל ני הנ א, של צה מש ני ד של תום, ענ ד סה בה כש סוד ני יון, בש לש על ך הה לל סוד מל הוא בש ה, וש לה עש מנ ה לש לה עש מנ ה לש מו זל כש
ה. זל ה בה זל ה וש זל ה בה ר זל שה קש כםל ני ים, הנ רי בה דש ל הנ לו ענ כש תנ סש יי של כםל. וכש ל הנ תום של יון סה לש על

הו כםחנ ה'. זל נו, וש רש אנ י בי רי המ ם ה'. ונ ך נםענ רל דל ב, בש לי יר לנ אי מםחנ מי הנ , וש מםחנ תום בנ סה יק הנ תי ענ יר הה אי מי של ה, כש אי םא ורש ב
ע פנ יגשש ה וש לה עש מנ ה לש לה עש מנ ל לש דנ גש יי ה וש בל רנ תש יי א, של ל נה דנ גש ים, יי תומי סש ל הנ תום כה דוש, סש קה יק הנ תי ענ הה א מי בה של אותו כםחנ 
י מי עולש ם ולש עולה ים לש רוני חמ אנ דורות הה ל הנ כה אן לש כה ד מי מי לנ אמםר, לש . לי שוהה רש פי מו של , כש תה רש בנ ר די של אמ ה. כנ טה מנ ך לש שי מה יי וש
נו רש אנ י בי רי המ גו', ונ ם וש יי פנ ך אנ רל ה הוא? ה' אל ה. ומנ חה וה ת רש ענ שש ה בי ר זל ה, לומנ רה ת צה ענ שש ה בי זל ר לה אמםר, לומנ ים. לי מי עולה

ים. רי בה דש הנ

רו בש ר די קל של י בש רי המ אן, של כה ה מי לה עה מו של רש ם גה יהיא, הי י חי בי ר רנ מנ אן? אה כה ה מי ה עולל מה ת לה מל ק, אל חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ם, רה מש אה ה לש םא יהכםל מםשל ל קו, של לש תנ סש ים הי רי חי אמ ר הה אה ן שש כי ים לו. וש די ה מודש ד, בה ם מודי דה אה ה של דה ה מי אותה ם. בש מה צש ענ

ר. אי בה תש י ני רי המ ים, ונ רי בי חמ רו הנ עורש תש י הי רי המ ש, ונ מה ך מנ רל בה דש ך, כי רל בה דש י כי תי חש לנ מו. סה רש ם גה הי שום של מי

ה רו זל מש נות. אה ילה ת אי חנ ה תנ נה גי בו בש יהשש ח, וש תנ אותו פל או מי ה. יהצש ם זל קםדל ר מי בי דנ לו לש םא יהכש ל ה של ה, מנ ם זל ה עי זל
ם יהל לי ה עמ לה פש ה נה נה בו. שי א. יהשש בה ם הנ עולה ס לה ני כה אי ני דנ אן, ונ מות כה ם נה ה, אי ל זל כה ינו  אי רה וש אן  כה נו  אה ן של יוה ה, כי זל לה
ם או אותה או. רה חוץ. יהצש בנ ס של די רש פנ תוך  לש או  ם, קומו צש הל ר לה מנ ם. אה ירה עי הל ה ול נל מג מש א אותו  בה ך  ין כה מו. בי דש רש ני וש
י רי - המ תו  ם יהמג שה םא. וש ר ל חי קום אנ מה י בש רי מו - המ תנ ה יי זל ר הנ בה דש מי סוק, בנ פה אותו  ים בש רי יו אומש הה א של רה קש י מי לי עמ בנ

ן. גה י הנ ני מו בש םא כש מות ל שה נש ל בנ בה ים, אמ גופי ה בנ זל םא. וש ר ל חי קום אנ מה בש
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נו, עש מנ רו, שה מש ה? אה גה רש ה דנ תוך אותה ר לש בה ם דה תל עש מנ ם, שש הל ר לה מנ מו. אה או עי או. יהצש ה, צש נל מג ם אותו מש הל ר לה מנ אה
ם, הל ר לה מנ ך. אה רי אה תש ר - יי צי קי י של ר. מי צי קנ תש ר - יי צי קי י של ק, ומי סי פה ק - יי סנ פה י של ר: מי יהה אומי ד הה חה י קול אל רי המ של
יהה ה הה ים? זל בי ט עמשה קי לנ מש ינוק של אותו תי דול וש ר גה של נל ם אותו  יתל אי ם, רש הל ר לה מנ םא. אה רו, ל מש ה? אה ה זל ם מנ תל עש דנ יש
ך, חםשל תוך הנ סו לש נש כש ני ן של יוה ה זו. כי רה עה ינוק מש תי נו הנ ה הוא ובש אה רה אן, וש כה יענ לש גי הי נו, וש ין, הוא ובש יבי צי נש י מי אי ילה י אי בי רנ

תו. בםל, ומי סש לו לי םא יהכש ל

ה לשה יו שש נה פה ר לש אומי ה, וש יונה לש על ה הה יבה שי יש הנ ד מי יורי ה של עה שה ל בש אי לש צנ י בש ני פש ל יום לי ד כה נו עומי ינוק בש אותו תי וש
ם, (ישעיה ים הי תומי יו סודות סש רה בה ל דש כה ה, של מה כש חה ל הנ ים של תומי סודות סש ל בש אי לש צנ ח בש תנ פש םא יי ל ד של ים, ענ רי בה דש
ים רי בה ל דש ה ענ י תורה רי בש ק די פוסי י של ק. מי סי פה ק יי סנ פה י של ר מי מנ אה ה של י) זל ך. (מי תש ים זולה להי ה אל תה אה םא רה ן ל יי ענ סד) של
םא ל וש ן  מי ר אה צי קי י של ר - מי צי קנ תש ר יי צי קי י של ם. מי עולה אותו  ד בש עומי ינו  די ה, וש זל ם הנ עולה הה יו מי יה חנ קו  סש פה ים, יי לי טי בש
"ף לל טםף אה חש יך לנ רי ד, צה חה ר אל אומי י של ך - מי רי אה תש ר יי צי קי י של ה. מי זל ם הנ עולה י הה יי חנ ר מי צי קנ תש ה, יי נוחה יך בו תוך מש רי אמ מנ

יו. יה כו חנ רש אה תש ן, יי ה כי שה עה י של ל. מי לה םאת כש ז אות הנ ב בה כי ענ םא יש ל ה, וש תה יאה רי ר קש צי קנ ולש

ר מנ ד. אה חה ם אל ה, הי לשה יו שש הה של ה. וכש לשה ם שש הי ם, וש הל ף בה תי תנ שש ד הי חה אל ם, וש ם הי יי ננ ר, שש מנ רו לו, עוד אה מש אה
ת. מל ת, אל ענ בנ טנ ם הנ הוא חותנ ם, וש הל ף בה תי תנ שש ינו הי להי ם ה' ה'. אל הי ל, של אי רה שש ע יי מנ ל שש מות של י שי ני ה שש לל ם, אי הל לה

ד. חה חוד אל יי ד בש חה ם אל ד, הי חה אל ים כש רי בש חנ תש מי של וכש

ר מנ ר. אה תה סש ני ף, וש לל ם אל יי אתנ מה ט בש שה וש רוחנ  י הה פי נש ל כנ ס ענ ט, טה שולי של ר. כש זנ ד חה חה אל ם, וש ם הי יי ננ ר, שש מנ עוד אה
ד), חה ז הוא (אל ננ גש יו, ני חה אל ף מי ז יוסי ננ גש ני יום של רוך הוא. ומי דוש בה קה ם הנ הל ב בה יהה רוכי הה ים של רובי י כש ני לו שש ם, אי הל לה
ם יי אתנ מה ז בש ננ גש ני . וש י רוחנ פי נש ל כנ א ענ יידל עםף ונ יה רוב ונ ל כש ב ענ כנ רש יי תוב (תהלים יח) ונ כה הו של ין. זל יהמי נש ל בי צל ד אי חה ר אל אנ שש ני וש

רוך הוא. לו בה ם של ים, הי זי נה ף גש לל ם אל יי אתנ ם מה הי יו, של לה ב עה רוכי ר אותו של תנ סש ני מות, וש ף עולה לל אל

י ם פי תנ סש או, ני יהצש של או. כש יהצש ת וש חנ ת) אנ רל חל ה (אנ נה ה שושנ נל מג ם אותו מש הל ן לה תנ או. נה ם. יהצש יכל רי שש אן, אנ כה או מי צש
ה אותה ם בש יחו הי רי ת. הי רל חל ה אנ רה עה מש ס לי ננ כש ני ץ וש אותו עי ד מי יהה יורי הה ר של של או אותו נל ל. רה לה ה כש אה רש םא ני ל ה וש רה עה מש הנ
םא י ל רי המ ים, של רי בי ת חמ מל י אל יקי די סו צנ נש כה ם, הי הל ר לה מנ ה. אה רה עה מש י הנ ל פי ר ענ של או אותו נל צש ם, מה שה סו לש נש כש ני ה וש נה שושנ

ם. כל א בה לה אן, אל י כה ני אמ יום של א מי רותה בש חנ ת הנ חנ מש י שי יתי אי רה

מות דש ר בי של ר אותו נל זנ ה, חה נה שש י מי לי עמ ם בנ אותה יעו לש גי הי של ם. כש הל מה ר עי של אותו נל ר, וש חי ס אנ די רש פנ יעו לש גי סו. הי נש כש ני
ה נה שש מי י הנ לי עמ בנ בוד לש כה נו  ים, תש בי יושש ם של אותה ר לש מנ ד. אה חה אל ם כש תה ב אי יהשנ ם, וש מותה יר כש אי ד מי בה כש ני בוש  לש ם בי דה אה
ן. רו, הי מש ן? אה ימה ם סי כל ם, ייש בה הל ד מי חה ר אל מנ אן. אה דולות כה אות גש לה פש ם ני הל ה לה אה רש ם הל בונה י רי רי המ אן, של כה או לש בה של
בו. יהשש וש ם  הל בה זו  חמ אה ת.  מל אל י  יקי די צנ בו  ה, שש יבה שי יש י הנ לי עמ בנ בו  רו, שש מש אה ם.  הל בה יחו  רי הי וש ים  ני י שושנ ני שש יאו  הוצי

ים. רי חי ה אמ סודות תורה ם, וש קםדל עו מי םא יהדש ל כות של לה ים המ לשי ם שש דו שה מש ה לה עה ה שה אותה בש

יון לש י על ני ם ובש תל ים אנ להי י אל תי רש מנ י אה ני ים, (שם פב) אמ רי יו אומש הה או של צש א, ומה רה קש י מי לי עמ ם בנ י אותה ני פש רו לי זש חה
ר חנ ם אנ תל כש שנ מש ני ן של יוה גו'. כי ם וש תל ים אנ להי י אל רי המ ה, של יעה מי שש יהה לנ ם עמשי תל מש דנ קש הי ה של עה שה י, בש תי רש מנ י אה ני ם. אמ כל כגלש
ע רה ר הה ייצל ה אותו  חל מה יי י של די ר כש פה עה לל תו  ידה ם מורי דה ל אה של תו  יתה ה מי גו'. מנ מותון וש ם תש דה אה ן כש כי ע - אה רה ר הה ייצל

תוכו. ל בש כי ענ תש ני ת וש מי ע הוא של רה ר הה אותו ייצל תוכו, וש בש של

ר ה ייצל ם? זל יכל רי גש ה פי ה זל ה. מנ זל ר הנ בה דש מי לו בנ פש ם יי תל ם אנ יכל רי גש תוב, ופי ך כה ם כה ם, גנ יהל לי עמ ן של קי ר אותו זה מנ אה
ים לי עמ מנ ש  קםדל ה. בנ םא עולל ל רון, וש סה חי יד לש מי ד תה ע יורי רה ר הה ייצל ם, של כל בה ייש  רונות של סש ה. חל בה קי ר ונש כה ל זה ע, כולי רה הה
ר מנ אל נל מו של ם, כש יכל רונותי סש ם, חל יכל רי גש או פי רש קש ה ני ל זל ענ ים. וש לי עמ םא מנ ל יד וש מי ים תה ידי ה מורי אה מש טג ים. בנ ידי םא מורי ל וש
ך, ל כה ענ לו. וש פש םא תי ל לו, וש פש תוב יי כה , של יחנ סוק מוכי פה גו'. סוף הנ ל וש חנ ]ננ ת [הנ עמבםר אל מי רו  גש ר פי של (שמואל-א ל) אמ
ים רי גה ם פש יד אותה מי שש הנ הוא לש רוך  בה דוש  קה צון הנ רש שום של ם יהמותו, מי שה ים וש רי גה ם פש אותה מו  תנ ה יי זל ר הנ בה דש מי בנ

מיההעולהם לשעולהם.

קום ד אותו מה ס ענ ני כה הי ם לש כל ה לה רה סש מש שות ני י רש רי המ או, של סו ורש נש כה ת, הי מל י אל יקי די י, צנ אי ילה י אי בי ם רנ הל ר לה מנ אה
ים ירי אי ם מש יהל ני ה, ופש דה גה י אנ לי עמ ם בנ יו שה הה ד, וש חה קום אל מה תוך  לש סו  נש כש ני וש מו  ם. קה כל קש לש י חל רי שש ה. אנ רוסה ת פש רםכל פה של
דו מש אוי. עה רה ה כה תורה ל יום אור הנ כה ים בש רואי ה, וש דה גה י אנ לי עמ ה בנ לל ם, אי הל ר לה מנ ה? אה לל י אי רו, מי מש ש. אה מל של אור הנ כש

ם. תוכה ס לש ני כה הי שות לש ם רש הל ה לה נה תש םא ני ל ה, וש תורה ים בנ שי דה ים חמ רי בה ה דש מה עו כנ מש שה וש

ים כורי ך  ם כה גנ או  רה וש ת,  רל חל ה אנ נה גי תוך  לש סו  נש כש ני או.  רש תי ר וש חי קום אנ מה לש סו  נש כה י, הי אי ילה י אי בי ם רנ הל ר לה מנ אה
ים ה עושי ם, זל הל ר לה מנ ה? אה ה זל רו לו, מנ מש ים. אה דושי ים קש ירי אי גופות מש ים בש יי ים חנ רי חוזש ים, וש תי יהד מי ים, ומי רי בה קש
ים שי דה ים חמ גופי יהד בש ים מי די עומש ה, וש לה חי תש בנ לו  בש קי ה של עה ה רה מה זגהמ ה  ת אותה לל כל ענ תש ים, מי בי שוכש יהד של ל יום, ומי כה בש
ים גופי י בש יננ ר סי ל הנ ם ענ דו כגלה מש ים, עה ם רואי תל אנ מו של י, כש יננ ר סי ל הנ דו ענ מש עה ים של דושי ים קש ם גופי אותה ים, בש ירי אי מש
ים גופי ים,  אשוני ים רי גופי ל  ים של רי חי ים אמ גופי בש רו  זש ע, חה רה ר הה ייצל ם  יהל לי עמ יכו  שי מש הי ן של יוה כי ל.  לה כש לוך  כש לי םא  ל לש

ב. ר חורי הנ יהם מי דש ת על ל אל אי רה שש י יי ני לו בש צש ננ תש יי תוב (שמות לג) ונ כה הו של ים, זל יי רי כש נה

חו רש ה פה עה שה מו. לש אות עי רה דש תל ן קה ל אותה כה דו, וש מש ל עה ד ענ ב עומי יאה לי הר י אה רי סו, המ נש כנ תש כו הי ר: לש עורי תש קול הי
סו נש כש ד, ני חה ל אל יכה או הי ם, רה שה סו לש נש כש ר, ני חי ח אנ תנ או פל ה. רה נה גי נות הנ ילה ת אי חנ ד תנ בנ רו לש אמ שש ר. ני בה או דה םא רה ל ם וש כגלה
ל ים של ני וה ים וגש יורי י צי יני ל מי כה ם בש קה רג ד מש חה ן אל כה שש מי או  רה וש ם,  יי יננ עי ימו  רי ם. הי שה יו  ים הה מי לה י עמ ני ם. שש שה בו  יהשש וש
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או תוך אותו ין רה ילי י מי ני י שש פי ל. (וכש כי תנ סש הי ם לש יי יננ עי כולות הה םא יש ל ת של צל ת אור נוצל יסנ רי ה פש רוסה יו פש לה עה ם, וש עולה הה
לום. או כש םא רה ה ל אה לש הה ם וה שה או) מי םא רה ל ת של רםכל פה ת הנ יסנ רי קום פש ד מש ן ענ כה שש מי הנ

י הוא יעי בי ף רש ים. יוסי יוני לש אורות על י הוא לש יעי בי ל רש אי לש צנ ר: בש יהה אומי הה ד של חה עו קול אל מש שה ם, וש יי ננ זש ינו אה כי רש הי
ין הי ית הנ יעי בי רש כו  סש ני תוב (במדבר כח) וש כה יהה  לל כםל, עה ת הנ יבנ בי ה חמ לה עש ל מנ יהה של לי אשון. עמ רי ם הה דה אורות אה תוך 
ה, רי שש ה על נל מם ל שש ץ של יו. עי ינה חו עי תש פה יי ה וש אל רש ל, יי כי תנ סש םא יי ל י של יו. מי ינה או עי מש סה ה, יי אל רש יי ל וש כי תנ סש יי י של גו'. מי ש וש קםדל בנ
צונו ים, רש ני פש ים לי רובי י כש ני יס שש ני כש מנ י של ל אותו. מי םאכנ ע י ש רנ חה ף, נה כופי תש םא מי ם ל עממםד. אי ינ קםף וש זש ף, יי כופי תש מי של כש

קול. ק אותו הנ סנ ל. פה בי קנ תש הי ם לש לי ינוק שה תי ן הנ בנ רש צונו, קה רש חוק מי ן רה יי ענ מש י של ה. מי של עה יי

בו רו, שש מש ם. אה הל יחו בה רי הי ים וש ני י שושנ ני יאו שש ן. הוצי רו, הי מש ם? אה כל ן ייש בה ימה ים, סי מי לה י עמ ני ם שש רו אותה מש אה
ן. רו, הי מש ם. אה תוכמכל סוד בש יד בש מי יו תה הש יי ה, וש יבה שי יש י הנ אשי תוך רה ים מי יקי תי סודות ענ ים בש רי בה י דש ני עו שש מש שש תי ד של ענ

תוב (תהלים לט) יהה כה אן, הה כה יעו לש גי הי של בו. וכש תש או, כה רה ה של ל מנ כה לו וש לה ים הנ רי בה דש ל הנ עון, כה מש י שי בי ר רנ מנ אה
י, ני יך בש יל י, חנ ר לי מנ אה ים? וש רי בה י דש ני ם שש יו אותה ה הה מה א, כנ בה י אנ בי אמ י לנ תי לש אנ י שה ני אמ י. ונ שוני לש טוא בי חמ י מי כנ רה ה דש רה מש שש אל

ם. הל ש בה מי תנ שש הי י של מות מי יבו עולה רי חל הל מות וש נו עולה ים בה רי בה י דש ני ם שש אותה

יא ! הוצי מםענ שש ר לי שות יותי ם רש כל ין לה או! אי או צש ינוקות, צש ם תי רו אותה מש לו, אה ים אי רי בה י דש ני עו שש מש שה ן של יוה כי
לום. חו כש כש םא שה או ל רה ה של ל מנ כה או, ומי יהצש יחו בו. וש רי ה, הה זל יחו בה רי ר, הה מנ אה ם וש הל ן לה תנ נה ד, וש חה פוחנ אל ם תנ הל ד מי חה אל

או. יהצש

ה, רה עה מש י הנ ל פי אן ענ י כה לי כו  ם, חנ יכל לי י אמ ני חנ לה י שש אי ילה י אי בי ים, רנ רי בי ם, חמ הל ר לה מנ אה א וש ר בה חי ה אנ נל מג י מש רי המ
לות גנ שות לש ילה לו רש הש יי ה של יבה שי יש תוך הנ ע מי בנ הוא תה ם. של תל עש דנ םא יש ל ים של יוני לש ים על רי בה ם דש כל יענ לה יודי םא וש הוא יהב וש

ם. דו שה מש לה או וש רה ה של ל מנ כה ה מי זל ה לה ים זל רי בה ים דש ירי זי חמ יו מנ הה ה, וש רה עה מש י הנ ל פי כו ענ חי תו וש או אי ים. יהצש רי בה ם דש כל לה

י נו לי תש נה אי! וש דנ ונ ם, בש הל ר לה מנ ? אה תה עש מנ ה שה שה דה ה חמ ר לו, תורה מנ ש. אה מל של יר כנ אי א מי י בה אי ילה י אי בי י רנ רי ך המ ין כה בי
ם כל בונש רי ם, של תל ים אנ יקי די ם, צנ הל ר לה מנ בו. אה יהשש וש ה  רה עה מש י הנ ל פי ד ענ חה אל כש רו  בש חנ תש ים. הי רי בה ם דש כל ר לה שות לומנ רש
ם, דה י אה ני ך בש רל נו דל תה אי ח מי כנ שש י ני רי אי המ דנ רו, ונ מש ה. אה ימה אי ד וש חנ ם פנ כל ין לה י אי רי המ א, ונ בה ם הנ עולה מו הה ם כש כל ה לה אה רש הל

ה. זל ר הנ הה ינו בה אי רה ה של ל מנ ל כה יא ענ ה הי יהה מי ותש

כו םא זה ל ה של ת מנ עי כה כו  זה ר. וש בה דש מי בנ ה של זל ם הנ עה יבות לה שי י יש אשי ם רה ה? כגלה לל ים אי רי ם הה יתל אי ם, רש הל ר לה מנ אה
ן כםהי ן הנ רם המ ר אנ הנ ים לש סי נש כנ תש ים מי תות ומועמדי בה שנ ים וש שי דה י חר אשי רה ם בש יבות, כגלה שי י יש אשי ה רה לל אי ים. וש יי חנ יו בנ הה של כש
ן מל של םאשו, וש ל ר ד ענ יורי של דוש  קה ל הנ טנ ר הנ טםהנ ם בש ים שה שי דש חנ תש ומי תו  יבה שי יש תוך  ים לש סי נה כש ני יו, וש לה ים אי רי עורש תש ומי
ת יבנ שי אן יש א כה רה קש ני ד של דוש, ענ קה ך הנ לל מל ל הנ ים של הובי ים אמ דושי חי ם בש ים כגלה שי דש חנ תש מו מי עי יו, וש לה ענ עה שופי ה של חה שש מי

ה. בה המ אנ הה

ה, ת מםשל יבנ שי יא יש הי אור, וש ת הה יבנ שי יש תוך  ים לש רי שה נש ים כנ פי עופש תש יק מי קי ר דנ תל סי ה, בש יבה שי ל יש כה חנ בש הוא לוקי וש
ם. שי ים בש אי רה קש ה ני עה י שה פי דו, ולש בנ ן לש רם המ אנ ט לש רה ה, פש ימה ני ים פש סי נה כש םא ני ל חוץ וש ים בנ די ם עומש כגלה וש

ן רם המ יבו. אנ בי בוד סש י כה ני נש ה ענ עה בש שי יו, וש נה פה רוש לש יו פה נה ל פה ענ ה של ול סש י אותו מנ רי המ ה, של ת מםשל ה אל אל רש יי י של ין מי אי וש
ת רםכל פה חוץ לש יבות מי שי יש י הנ אשי ל רה כה ם. וש תוכה ק בש םא פוסי ל ק, וש גוד פוסי רש ה. ופנ מםשל ה מי טה מנ לש גוד של רש פנ ד תוך הנ עומי
ם ים אותה ירי אי מש ך  ה, כה ירה אי מש ה של תורה י אור הנ דושי י חי פי ים. וכש ני נה ם עמ אותה חוץ לש ר מי אה שש ל הנ כה ה, וש זל גוד הנ רש פנ הנ

ים. ני נה עמ

יר אי מי ים אור של ה רואי ול סש תוך אותו מנ ה, ומי ול סש ה אותו מנ אל רש ני ד של אור, ענ יקות הה קי דנ ים בש לושי ים קש יי הש ני וש
אותו אור ט לש רה ם, פש ה אותה אל רש יי י של ין מי אי ל, וש לה ים כש אי רש םא ני יו ל נה ה. פה י מםשל ני ם פש הי ם, וש עולה ל אורות הה כה ר מי יותי

ים. ני נה עמ ם הה ל אותה ר כה חנ ה אנ ול סש תוך אותו מנ א מי יוצי של

ים בועי ם מנ ל אותה כה ש? בש רי פה ה מש מל יבות. בנ שי יש י הנ דולי גש לי ש  רי פה ן מש רם המ אנ וש ן,  רם המ אנ ם לש תה ר סש בה ר דה מנ ה אה מםשל
ים בועי ומנ קורות  ומש אות,  לה פש ה  מה כנ בש ם  הל לה יר  זי חמ מנ ת הוא  עי כה וש  . ענ הושג יש ל  של נו  מנ זש יענ  גי הי של כש נו  מל מי מו  תש סש ני של

ר. בה דה ר וש בה ל דה כה ים מי עי נובש ים של לי חה ונש

ן שה רות עה מש תי ן כש ז עולות כגלה אה לו, וש לה ים הנ ני מנ זש אן בנ ם כה יהם גנ רש מי אות לש ה בה זל דור הנ ל הנ יות של ני קה דש ים צי שי ל נה כה
אות ן בה ים, כגלה ים טובי י יהמי ילי לי תות ובש בה י שנ ילי לי ים בש שי א. נה לולה הי א יום הנ רה קש אותו יום ני ה, וש זל ר הנ בה דש מי תוך הנ לש
ת יבנ ישי ים מי אי ם. יוצש עולה ל דורות הה כה ה מי י דור זל רי שש ם. אנ עולה בון הה ל רי ה של יעה די יש לות בנ דש תנ שש עות הי יודש יהם, וש רש מי לש
תוב, (תהלים ל אותו דור כה ה. ענ יונה לש על ה הה יבה שי יש ים לנ חי ים פורש אי רש ני ה של לל אי , וש יענ קי רה ת הה יבנ ישי ים לי חי ה, ופורש מםשל

יו. להה ה' אל ם של עה י הה רי שש ה לו אנ כה כה ם של עה י הה רי שש קמד) אנ

ם הה רה בש אנ ים? בש מי תה ם לש ין תה ה בי יך. מנ להל ם ה' אל ילה עי הש ים תי מי ר, (דברים יח) תה מנ אה י וש אי ילה י אי בי ח רנ תנ פה
ם. יש תה עמקםב אי ינ תוב בו, (שם כה) וש ר, כה ם יותי לי תנ שש הי עמקםב של ים. ינ מי ייה תה הש י ול ננ פה ך לש לי הנ תש תוב, (בראשית יז) הי כה

ה בו. תה יש ה הה יעה רי י פש רי המ ל, של לה ת כש סםלל ר בו פש אנ שש םא ני ל שום של ם? מי יש תה א אי רה קש ה ני מה לה

ת, סםלל ק פש זי חנ מש קום של מה אותו  שום של ת? מי סםלל פש ה  אותה ר מי הנ טש ני ע) וש רנ פש ני של ה בו  תה יש ה הה יעה רי ע (פש רנ פש ה ני מל בנ
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י רי המ ם, של א שור תה רה קש אותו שור ני לו. וש א של סי ל כי םאל של מ שש מות הנ ה, הוא שור, דש ה שורל יעה רי פש קום הנ תוך מש לש של
ים ה עושי שור זל תוכו, ובש חוז בו בש עמקםב אה ינ ם, וש א תה רה קש ה ני ה שור זל ל זל ענ ית ייש בו. וש רי ל בש ם של א, רםשל סי כי ת הנ בל כל רש מל

ה. ת כגלה סםלל פש ת הנ מנ ים זגהמ ירי עמבי ה, ומנ יעה רי פש

ה. ירה כי תוב זש ל כה חי רה ה, ובש ידה קי תוב פש ה כה רה שה ל. בש חי ת רה ים אל להי כםר אל זש יי תוב, (שם ל) ונ ל כה אי לש צנ ת בש ננ שש מי בש
מו ל שור עי טנ נה של ה? כש מל ף, ובנ ד) יוסי נולנ של ה (כש עמשה ננ של ם כש לי ית שה רי הוא בש עמקםב, של ינ ם בש שנ רש כור ני זה שום של ה? מי מה לה
עמקםב (דברים לג) ח ינ קנ לה ל אותו שור של כור של כור שור, בש ף בש א יוסי רה קש ה ני שום זל ר, ומי חי אנ ד הה צנ ק לנ זי חנ תש םא יי ל של

כור שורו. בש

ם אותו שור תה ת, של יי בנ ל הנ ענ יט, בנ לי שנ בון וש ם. רי יש תה עמקםב אי ינ ם, (בראשית כה) וש אותו שור שור תה אי, וש דנ ונ
ה גה רש ד דנ נו ענ מל ים מי אי ים יוצש קי חג ל הנ ים ענ ני מג ה מש מה כנ ה. וש יעה רי ה פש לה רש ד עה צנ ד בש ייש שור מועה שום של תוכו. מי רוי בש שה
אותו שור ים מי אי ם יוצש כגלה ים. וש שי נה ם אמ הל ים בה רי םא דה ל ם של עולה י הה תי יל בה פי מנ יה"ה, אותו של אי את שש רי קש ני ה של רונה חמ אנ
ר עורי םא לש י ל די ו, כש דה מםר ינחש חמ שור ובנ בש רםש  חמ םא תנ ה (דברים כב) ל שום זל ע. ומי מור רנ ם חמ בור עי חי ה בש זל ד. וש מועה

ם. אותה

יהו א'? סוד ם. ומי ל אותו תה של ה  לה עש ם, בנ תה יש  עמקםב אי ינ יבות, וש שי י יש תי שש ן בי כי ל, וש אי לש צנ ת בש יבנ שי יש ה  אותה ובש
ת מל ן אל תי "ת. (מיכה ז) תי מל הוא אל ה את"ם, וש לל יות אי ל אותי ל כה ז נוטי ד, אה חה אל ה כש בה קי ר ונש כה ל זה לנ יו כש הה של "ו. וכש וה

כםל. מות הנ לי ד, שש חה אל ה כש בה קי ר ונש כה ל זה לנ עמקםב. כש ינ לש

נו יש הנ ד יהם, וש חה אל או כש רש קש ני יו, של גותה רש תוך דנ ה ולש ם זל תה ס לש ננ כש ס, ני ננ כש ני של ה, וכש יעה רי ל פש ה ענ וה טנ צש םא הי ם ל הה רה בש אנ
יון. לש על ין הה ם יהמי ר עי שנ קש ני ה, וש ימה ני ס פש ננ כש ני ם, וש הה רה בש ה אנ לה ענ תש ך הי ר כה חנ ים. אנ מי תה

מו ים, עי מי תה מו  ילה עי הש ה תי תה ם אנ ד, גנ חה ל אל לה ים, כש מי הוא תה של מו  אי, כש דנ ונ יך  להל ם ה' אל ילה עי הש ים תי מי תה
דושות גות קש רה ן דש ל אותה ר. יה"ם - כה אי בה תש ני מו של "ם - כש "ם יה"ם? תה ילה תה הש יי ים, של מי ם תה דה ן אה ה בל עמשל ה ננ מל אי. בנ דנ ונ
גות רה ך דש מש יר מי עמבי הנ ה, לש מו זל ה כש תה ם אנ אות) גנ חה י נגסש תי ים. (שש מי עולה נו לש מל ים מי די רה פש םא ני ל ים יה"ם, וש אי רה קש ני לו  של
ד א' סוד גל נל "ם, כש ה תה דושה ה קש גה רש דנ יה"ם, וש ל הנ דושות, סוד של גות קש רה ך דש יות בש הש ים, לי מי תה ר בש שי קנ תש הי יות, ולש רי כש נה

ש. מה ה מנ מו זל "ם יה"ם כש ל יום תה כה יות בש הש יך לי רי ם צה דה ן אה עמקםב. בל ל ינ של

ים, מי קה רג ה ומש ים בה צי ים נוצש ני וה גש ל הנ כה ן, וש לבל יא בש ה הי ה יהפה דושה קש ה הנ נה בה לש הנ ה, של יבה שי יש ש בנ רנ פי ה של ש מנ רנ ת פי עי כה
ן ול ה גה נה מל יא מי ד, ומוצי חה ג אל א דה ה יוצי נה ים שה עי בש תוך שי ה בש לה יהם של אותו הנ ש. ובש מה ש מנ מל של ן הנ לבל י וש אותו יםפי יא כש הי וש

ה. זל ן הנ ול גה חוץ בנ ה בנ פה חנ תש ה אותו, ומי ינה קי תש ה ומנ ן זל ול ת גה חנ יא לוקנ הי ת, וש לל כי תש

ה. זל ן הנ ול גה י הוא הנ יצוני פוי חי ל צי בה ה. אמ בושה ן לש מה גה רש אנ וש ש  י (משלי לא) שי רי המ ה, של בושה ה הוא לש ן זל ול גה םא של ל
ה ת. מה לל כי יל תש לי ד כש גל בל שו  רש - (במדבר ד) ופה ך  ר כה חנ אנ וש ים,  ני פש ם לי קה רג י מש יםפי בש כגלו  ן, של כה שש מי יהה הנ ה הה זל מו  כש
ל. כי תנ סש הי לש ע  רה הה ן  יי ענ ם  הל לה ייש  וש ה,  בה קי ונש ר  כה זה ל  של ל  לה כש יה"ם,  צולות  מש ייש  ה  זל יהם  ת  חנ תנ של שום  מי ם?  ענ טנ הנ
ים ני וה ל גש כה ים בש ני פש ת לי נל קל תנ תש יא מי הי לט, וש שש ם לי ינה ה עי כולה םא יש ל ת, וש לל כי ע תש בנ ם צל יהל יני עי ן לש מי דנ זש ים, מי לי כש תנ סש מי של וכש

ם. עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ ים לש מי חש תנ תש אוי, מי רה ים כה מי קה רג מש

אוי. יה"ם, רה נות כה קה תג ם מש יי פנ נה ע כש בנ רש אנ "ם, בש ים. תה מי ל יום תה כה ה בש עמשל ית, ננ יצי ש צי לובי ם של דה ן אה ה בל מו זל כש
ע, רה ן הה יי ענ יקו בש זי הנ םא יהכול לש ה ל ם זל דה אה ל בה כי תנ סש מי של ע כש רה ד הה יהם, צנ גות הנ רש ים דנ עי בש ל שי ג של דה ל הנ ת של לל כי אותו תש בש

ה. טה מנ הוא לש ה, וש לה עש מנ ד, הוא לש חה קון אל תי ש בש מה יו מנ להה ם ה' אל ם יה"ם עי ז הוא תה אה וש

תוך ין לש לי פי תש בנ ך  ר כה חנ ה הוא אנ ם עולל דה ן אה בל הנ ך  ם כה יונות. גנ לש גות על רה תוך דש יא לש ת הי קל לל תנ סש מי ך  ר כה חנ אנ
יא ד, הי חה ע אל גנ רל ת, בש חנ אנ ה  עה שה אי בש דנ ונ אי.  דנ ונ מו  יך, עי להל ם ה' אל ילה עי הש ים תי מי ה תה זל ל  ענ וש יונות.  לש על גות  רה דש

ה. טה מנ ן לש קה תג ם מש דה ן אה ה, ובל לה עש מנ ת לש נל קל תג מש

ה, ל סוד זל ענ ם ה'. וש ים עי מי ד תה חה ל אל יות כה הש ים לי ני קה תג ה מש זל מו  אן, כש ל כה של לו  ל אי י, כה אי ילה י אי בי ר רנ מנ אה
ים מי ד תה חה ל אל יות כה הש ם לי הל יהה לה הה אי, של דנ ונ ה בש ך זל ר - כה מנ אל ע נל רנ ר, לש מנ אל נל של כש רו של םאמש ם ת מו. אי תנ ה יי זל ר הנ בה דש מי בנ
ים מי יהה תה ד הה חה ל אל ת כה עי כה מו, וש ד עי חה אל ים כש ני פה ים בש ני יות פה הש ם, לי רוי שה ה' שה קום של ה, מה דושה קש ץ הנ רל אה ם ה' בה עי
ם יהמותו, שה אוי. וש רה ם ה' כה יות עי הש לי תו  ים אי ני פה ים בש ני ל פה כי תנ סש םא יי ל ם, של שה חוק מי קום רה חוץ, מה ה לנ ר זל בה דש מי בש

ל יום. כה ים בש עושי ם של יתל אי רש מו של כש

או צש מש םא תי ל ם, של כל לה רות של חי ה אמ לל רות אי עה י מש תי ה. שש ל זל כה ם לש יתל כי זש ים, של דושי ים קש רי בי ם, חמ כל קש לש י חל רי שש אנ
ל כה אםד מי ו מש נה ה, (במדבר יב) עה מםשל תוב בש ה כה ל זל ענ חוק. וש רה ים מי בי ה יושש ת מםשל יבנ שי יש ם תוך  הי ם, של ה שה ל זל כה
יו םא הה י ל רי המ ים. ונ ה יהמי עה בש ה שי עה ה שה ד אותה ה ענ ל זל אות כה רש ר לי תנ הג יום של תו מי יבה ישי ם לי לה בש יון קי לש יא על בי נה ם. וש דה אה הה

לום. ה כש זל ם הנ עולה ים בה לי כש תנ סש מי

ת ידנ די עו מש דש תי של אשון כש ר רי בה דה ם. וש תל עש מנ שש ים של רי בה ם דש כל ר לה ים, אםמנ דושי ים קש יקי די י, צנ אי ילה י אי בי ר לו רנ מנ אה
תוב (שמות כה ים, של יוני לש ל אורות על י של יעי בי ל הוא רש אי לש צנ בש ב) של ל גנ ף ענ אנ עו (של דש ש, תי פםרה קוק מש ם חה שי ה בש חה שש מי הנ

ח. קה פש ני ה וש ל, רואל כי תנ סש םא הי ל י של ת. מי ענ דנ ה ובש בונה תש ה ובי מה כש חה ים בש להי א אםתו רוחנ אל לי מנ אמ לא) וה

חנ קי פה הי יד הוא לש תי כו', עה ה וש טה מנ ה לש ה מנ לה עש מנ ה לש ים, מנ ירי מי ים טש רי בה ה דש לשה ם שש אותה ל בש כי תנ סש םא הי ל י של מי
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עממםד ינ וש קםף  זש יי בונו,  י רי ני פש ף לי כופי תש מי של ם, כש דה ן אה בל ת הנ רנ דש ר, שי שה ה עה מונה ל שש ץ של יו. עי ינה עי ה  בה קםחנ  פש לי וש ה  תורה בנ
ן. מנ זש אותו הנ ה לש קומה ין לו תש אי ש, וש חה ה נה עמשל ים, ננ מודי ף בש םא כופי ם ל ים. אי תי מי ינת הנ חי תש לי

בונו, רי ק בש בה דש ת, ני סל נל כש ית הנ תוך בי ים לש חי תה י פש ני עור שש ס שי נה כש ני י של ה, מי ימה ני ים פש רובי י כש ני ין שש בי ס לש נה כש ני י של מי
נו ם בש דה יב אה רי קש מנ של ינוק כש תי ן הנ בנ רש ל. קה שואי צונו של רש חוק מי ה, רה ל בה כי תנ סש תו ומי לה פי תש ן בי יי ענ מש י של ה. מי עמשל צונו ננ ורש

כו. ים, לש הובי ה, אמ אה לש הה אן ולש כה ל. מי בי קנ תש הי ם לש לי ן שה בה רש ה קה ה, זל ילה מי ר או לש פל ית סי בי לש

אותו ה בש רה ה עמקה תה יש ל הה חי רה ב של ל גנ ף ענ אנ לום, של שה ס וש ל חנ בה . אמ תה דש מנ לה ה של י מנ פי תה כש רש מנ ה אה י, יהפל ני ר בש זה עה לש אל
בור חי מו בש ר עי בי חנ תש הי ה לש רה עה מש ה בנ ר אותה בנ םא קה תו, ל שש ה אי אה לי עמקםב של ע ינ םא יהדנ א ל לי מה לש אי יהה. וש ם הה כה עמקםב חה ן, ינ מנ זש
ר בנ קש עמקםב, ני ת ינ חוץ. מי ם בנ ל שה חי רה ץ, וש רל אה הה תוך  יס לש ני כש ה הי אה ת לי ל אל בה ץ. אמ רל אה חוץ לה מי ה  בםר אותה קש יי ד, וש חה אל

ד. חה בור אל חי ה בש תוכה בש

קום ה מה זל ם של דה ע אה ם יהדנ שה ם, וש ה שה רה בה ה, וקש לה חי תש ה בנ וה ה חנ תה ם. מי דה ן אה ם כי בות, גנ אה ר הה אה ל שש שו כה עה מו של כש
ה אתה רה קש ה לי חה מש שה ה וש תה אמ ה רה וה חנ ם, וש ה שה רה בש קש ה, ני רה ה שה תה ד. מי חה בור אל חי בש ה  תוכה ר בש בנ קש ם, ני דה ת אה אוי לו. מי רה
ה רה ינד שה ר לש בנ קש ני ם,  הה רה בש ת אנ ר. מי םא יותי ל מות וש י אנ תי ל שש עור של ה, שי רה י שה בי גנ ה לש וה עור חנ ה. שי תה לש בנ קי ה וש מה קה וש
ד. חה בור אל חי ה בש תה ר אי בנ קש ק, ני חה צש ת יי ה. מי תה לש בנ קי ה וש מה קה ה וש תה אמ ה רה רה שה ם, וש ה שה רה בש קש ה, ני קה בש ה רי תה ד. מי חה בור אל חי בש
ר כה ם זה כגלה ד. וש חה בור אל חי ה בש תה ר אי בי חנ תש עמקםב, הי ת ינ ה. מי תה לש בנ קי ה וש מה קה ה וש תה אמ ה רה קה בש רי ם, וש ה שה רה בש קש ה, ני אה ה לי תה מי

ד. חה בור אל חי ד בש חה אל ה כש בה קי ונש

ינד ה לש רה ה לו. שה מוכה ה סש וה םאש, חנ ר ם בה דה ים. אה רי כה ינד זש ים לש רי כה ים, וזש שי ינד נה ים לש שי ים? נה ני יך שוכש ם אי דורה סי
עמקםב ה. ינ קה בש רי ה לש מוכה ה סש אה ק. לי חה צש יי ה לש מוכה ה סש קה בש ם. רי הה רה בש אנ לש מוך  ק סה חה צש ה. יי רה שה לש מוך  ם סה הה רה בש ה. אנ וה חנ

ה סוף. זל םאש וש ה ר ה, זל ד זל צנ עמקםב בש ינ ה וש ד זל צנ ם בש דה א אה צה מש ה. ני אה לי מוך לש סה

ק חה צש ם. יי הל ים לה מוכי ם סש הה רה בש אנ ה וש רה שה ה, וש לה חי תש ה בנ וה חנ ם וש דה ה: אה ך זל כה אוי, וש רה ך הוא כה לל מל למםה הנ ר שש פל סי בש
ינד ם לש רי כה ים, וזש שי ינד נה ים לש שי ם נה אותה ע. וש צנ מש אל ה בה אה לי עמקםב וש ת. ינ חנ ה אנ שורה ר בש ך יהשה רל דל ת, בש רל חל ית אנ וי זה ה לש קה בש רי וש
עמקםב ינ ה, וש ד זל צנ ק בש חה צש יי ה, וש ד זל צנ ם בש דה ק. אה חה צש יי ה וש קה בש ה, רי אה לי עמקםב וש ם, ינ הה רה בש אנ ה וש רה ה, שה וה חנ ם וש דה אה ים. וש רי כה זש

ע. צנ מש אל יך בה רי עמקםב צה ה ינ ל זל ם כה עי ם. וש עולה ך הה רל םא דל יו ל בי ינד אה ק לש חה צש ע. יי צנ מש אל בה

ה נה מל א מי ייצי ד של וי ן דה יחנ בל שי ם מה ח עי מנ שש ה תי אה או. לי צש מה ך יי כה ך יהקומו וש רו - כה בש קש ני מו של לו, כש לה זוגות הנ ל הנ כה ובש
ם. יהל קומותי מש כםל לי הנ ם, וש יי לנ ירושה חוץ לי ה מי נה מל א מי ייצי ף של ן יוסי יחנ בל שי מה ח בש מנ שש ל תי חי ים. רה ני פש לי

ד חה ל אל דה גש ים ייש מי לי דה גש מי ל הנ ין כה ם. בי ה כגלה ן טובה בל ל אל יות של לי גה רש ים) מנ לי דה גש ם (מי הי אן. של ה כה לל אי אן וש ה כה לל אי
ה יבה שי יש הנ םאש  ה. ר לל גנ תש יי ן של מנ זש ד אותו  ת, ענ עי ה כה אל רש םא ני ל , וש יענ קי רה רום הה ה לש ה עולל זל ע, וש צנ מש אל ה בה ן טובה בל ל אל של
ש רנ ב. ופי גה שש ני יק וש די יהרוץ צנ ם ה' בו  ל עםז שי דנ גש ה, (משלי יח) מי לה עש מנ ה לש סוק זל ם פה שום שה יהה רה הה ה אותו, וש אה רה
ב גה שש ני ה, וש ל זל ענ יד. וש מי יק תה די צנ צון הנ יק - בו רש די ל. בו יהרוץ צנ אי רה שש ת יי סל נל ל עםז - זו כש דנ גש ה, מי סוק זל ה פה יבה שי יש םאש הנ ר

יהה. הה מו של ים כש מי עולה פםל לש םא יי ל ל של דה גש אותו מי

ר פל סי ה. וש בה ל עםז - זו תי דנ גש ה. מי פל יה ש  רנ ק, ופי לי תנ סש םא הי ל ד של ה ענ סוק זל ש פה רנ ב פי לי מוד הנ אי חמ דנ פש רוסש י כש בי רנ וש
ל דה גש אותו מי ה, וש ה תורה אה נו יהצש מל מי י, של ימי ני פש ל הנ יכה מות הי ל, דש יכה הי תוך הנ יאו מי הוצי ים בו, ולש שי הוא עםז, לה ה של תורה

גות. רה ש דש שי יך בש רי צה מותו, וש ם ה' הוא ודש שי

ל, דה גש מי ים בש שי דורש של ה. כש זל ה ובה זל בה ש  רה דש סוק ני פה א הנ לה ה? אל ר תורה פל סי בש ל או  דה גש מי ה? בש מל יק, בנ די יהרוץ צנ בו 
י ה, מי ר תורה פל סי ים בש שי דורש של יון. כש לש יק על די ל צנ מות של ת, ודש מל יק אל די ת צנ סל נל כש ן הנ זנ ילה חנ הש יי ה של יק זל די צנ יך  רי צה
ה עולל י של שי שי ם? הנ כגלה יק מי די א צנ רה קש ני י  א. מי רה קש ני יק  די צנ וש יק,  די צנ יך  רי ה, צה תורה םא בנ ר קש ה לי ר תורה פל סי ה לנ עולל של
יהרוץ ים. בו  עולי ם של אותה י לש שי א שי לה יו, אל יהמה ל  ה כה םא עולל הוא ל אי של דנ ונ עון,  מש י שי בי ר רנ מנ ה. אה עה בש ם שי אותה מי
ב גה שש ני ים. וש יהמי יך  רי אמ י מנ רי המ ת, של ול מה הנ ך  אנ לש ד מנ חנ פנ ה? מי מה ב מי גה שש ני ה. וש יק זל די י צנ רי בש ה יהרוץ די ר תורה פל סי יק, בש די צנ

ם. עולה ק לש זי נה םא יי ל של

פור, צי ה  ה אותה אה בה של ה. כש ר תורה פל מות סי דש ד בי חה יהם אור אל ים קנ לי דה גש ם מי ין אותה ה בי עולל ל של דה גש מי אותו  בש
יהה), רומו הה ה של יהה. (ומנ ים הה רובי כש י הנ פי נש כנ ה תוך  רה זה עמ ע הה צנ מש אל ת תוך  דל עומל קומו, וש מש ל מי דה גש מי ת אותו  חנ לוקנ

ים. רובי כש י הנ אשי ין רה יו בי חומותה ים, וש רובי ם כש ת אותה חנ ס תנ נה כש ני ל וש פה שש ם ני יי מנ שה רום הנ לש

ל אי רה שש יי ך  לל יד מל תי ה, בו עה ר תורה פל מות סי ה, דש אור זל ד מה י עומי עי צה מש אל ח הה תנ פל ם, בנ ים שה חי תה אות פש לש מי שש
ר. חי םא אנ ל , וש יחנ שי מה ך הנ לל ילה מל הש ה יי זל ל, וש הי קש ת הנ שנ רה פה םא בש ר קש לי

יו רה בה ל דש ימות של עי עו קול נש מש שש יו יי פי מי י של י מי רי שש דוש, אנ יד קה סי י חה ל אותו אור, אי ה של ר תורה פל אותו סי ובש
י ני בש ל  כה ים  רוצי של ים, כש גי חנ וש ים  תות ומועמדי בה שנ וש ש  חםדל םאש  ל ר כה ה. בש תורה בנ ש  רנ פי של ים  תומי ים סש רי בה ם דש אותה מי
ים, רי בה דש ש  רי פה הוא מש וש  , יחנ שי מה הנ ך  לל ל מל ים אל סי נש כנ תש מי ם  , כגלה יענ קי רה הה ת  יבנ שי יש תוך  ה לש לה עש מנ לש עמלות  לנ ה  יבה שי יש הנ
ל יום של לנ ש  רנ פי ים של רי בה ם דש אותה מי ך  ים לש נוזי גש ים  רי בה דש ת הנ רל ל עמשל ים. כה ה עולי גה רש על יו בש רה בה יקות דש תי מש תוך  ומי

הנששאילות שללשך.

ים שי ופורש ם,  יהל פי ים  רובי כש ם  ים אותה חי פותש  , חנ פותי ה  זל ח  תנ ופל ה  רה זה עמ הה ע  צנ מש אל בש ל  דה גש מי ד אותו  עומי של כש



1497

ים: רי אומש ים וש חי ים פותש רובי ם כש אותה ח, וש תה פש ה ני ר תורה פל אותו סי ח. וש תנ ל אותו פל יון ענ לש יר אור על אי ם, ומי יהל פי נש כנ
ל. לה גש ה ני תורה ר הנ פל סי ים, וש חי תה פש ים הנ רי גה סש גו'. ני יך וש אל ירי תה לי נש פנ ר צה של ך אמ ב טובש ה רנ (תהלים לא) מה

ה עה בה רש אנ מי ש  בות אי המ לש לו, שנ יות של יר, אותי אי אור מי ה, כגלו  ר תורה פל סי ל אותו  יר של אי מי ה אור הנ אה י רה מי
ה, ח זל תנ ר פל גה סש . ני יחנ שי מה ט לנ רה ם פש הל עממםד בה יהכול לנ י של ין מי ים, אי צי נוצש ים וש טי ם בולש יון, כגלה לש ם על עולה ם מי הי ים של ני וה גש

ים. לי דה גש מי ר הנ אה ין שש קומו בי מש ד בי עומי חנ וש ל פורי דה גש אותו מי ים, וש כי ים שוכש רובי וכש

י יני ל מי כה ה בש קוקה חמ ה ונ לופה ת, גש עי ית כה אי רש םא ני ל ה, של נוזה ה גש דה בה כש ני ה וש יונה לש ז על ת פה רל י ייש עמטל עי צה מש ח אל תנ אותו פל בש
ה זל ה וש ד זל צנ ה מי ים, זל רי שה י נש ני ל, ושש דה גש אותו מי ה בש עולל של יחנ כש שי מה ך הנ לל םאש מל ל ר יות ענ הש ה לי ידה עמתי רות, ונ קה ים יש ני בה אמ

ם. יהל ידי ים אותו בי חי ה, לוקש ד זל צנ מי

ח תנ ח פל תנ פה םא, יי ר קש יל לי חי ינתש ה של עה שה בש ה זו  רה ים עמטה חי לוקש ים, וש רי שה נש ים הנ ני קש תנ תש , מי יחנ שי מה הנ ך  לל ה מל עולל של כש
ה, יונה ה. הנ יונה ת הנ ח אל לנ שנ יש תוב (בראשית ח) ונ כה בול, של מנ י הנ ימי בי ח נםחנ  לנ שה ה של יונה ה  א אותה צי ם תי שה ר, ומי חי אנ

ה. יחותה לי ה שש תה שש עה ה וש אה אן יהצש כה א מי לה יא, אל ה הי עו מנ םא יהדש ל ים וש מוני דש קנ ה הנ רו בה בש םא די ל ת, וש ענ נודנ ה הנ אותה

ח תנ פל ה בש זה נש גש ני ה וש קומה מש ה לי בה יא שה הי ה, וש כה לש ן הה אה ם לש דה ע אה םא יהדנ יו עוד, ל לה ה שוב אי פה םא יהסש ל תוב וש כה ה של עה שה ובש
ית שי תוב, (תהלים כא) תה ז כה אה , וש יענ גי םא הי ל יענ וש גי , הי יחנ שי מה ך הנ לל םאש מל ל ר ים ענ שי תה יהה וש פי ה בש רה ח עמטה קנ יא תי הי ה, וש זל

ז. ת פה רל םאשו עמטל ר לש

ת, פל כופל תש ה מי יונה אן, וש כה ה מי זל אן וש כה ה מי ים, זל רי שה י נש ני ה, יהקומו שש ר תורה פל סי יחנ בש שי מה ך הנ לל א מל רה קש יי ן של יוה כי וש
ה יונה םאשו, וש ל ר ה ענ לה עש מנ ים לש חי ים פורש רי שה י נש ני ה. ושש רונה חמ ה אנ גה רי דש ד מנ םאשו, ענ ל ר ה ענ רה עמטה ד, ונ יחנ יורי שי מה ך הנ לל ומל

לו. ים אי רי שה י נש ני ה שש לו אותה בש יקנ , וי יהה פי ה בש רה עמטה ה ונ בה שה

גו'. ית וש בי ן בש נה עמ ת רנ יי זנ י כש ני אמ תוב (תהלים נב) ונ כה רוך הוא, של דוש בה קה י הנ ני פש ן לי נה עמ ת רנ יי א זנ רה קש ני ך  לל מל ד הנ וי דה
ת יי ה זנ לי ה עמ ני הי תוב (בראשית ח) וש כה , של י נםחנ ימי ה זו בי ה יונה זה מש רה הו של זל ד. וש וי ן דה בל יחנ  שי מה ך הנ לל ה מל ת - זל יי ה זנ לי עמ
ה זו. יונה בוד מי ל כה בי קנ םאשו, ומש ל ר ת ענ דל עומל . של יהה פי ה? בש מל בודו, בנ כש ף לי טנ חש נל ף וש רנ ת טה יי ה זנ לי . אותו עמ יהה פי ף בש רה טה
תוך ר הוא. מי כה ה זה יענ יונה קי רה ת הה יבנ ישי . בי חנ צי ננ ל ומש יי ה חנ עושל ה של זל ר הנ כה זה א) כנ לה ה, (אל פה רש םא טה ל ף וש רה תוב טה כה ה של ומנ

ה. בוד זל ל כה בי קנ מש ן של מנ זש ר בי כה זה תוב כש כה ה, וש בה קי נש תוב כי ה כה א יונה רה קש ני של

ף אנ י, וש די גש נל ש  מל של כנ או  סש תוב (תהלים פט) כי כה ש, של מל של ין הנ אור עי יר כש אי קומו, מי מש ב לי שה של ה כש ל זל דה גש מי
ה עולל של ים, כש פי צש פש צנ מש רור) של ש (דש ה ייש עופות אי ל זל דה גש םאש מי ר ים. בש דולי אותות גש ים וש סי ני ילה לו בש הש ר יי חי א אנ סי כי של

ימות. עי ה נש אותה גון כש ני ם וש ין נםענ אי ימות, של עי ל נש צוף של פש ר, צי בםקל הנ

םא ים, ל עולי ים וש די ים, יורש די יורש ים וש יר, עולי וי אמ ים בה חי פורש ים של רי חי ים אמ יוני ים וש רי חי ים אמ יני ם מי כגלה ה מי לה עש מנ לש
ם. יהל יני חות בי נות פורש טנ יות קש אותי דולות וש יות גש ים. אותי מי עולה ים לש כי שוכש

ה, עה י שה פי יר לש וי אמ תוב בה דולות. כה יות גש אותי ם בש דה אה ה הה חות, רואל יות פורש אותי הה ה של עה שה דוש, בש יד קה סי י חה אי
יות אותי רות הה אן חוזש כה גו', מי וש בםהו  וה ה תםהו  תה יש ץ הה רל אה הה ץ. (וש רל אה ת הה אי ם וש יי מנ שה ת הנ ים אי להי א אל רה ית בה אשי רי בש
גו', י אור וש הי ים יש להי ר אל םאמל י תוב, ונ ן כה הל ה מי אל רש ני חות, וש ם ופורש הל נות בה טנ יות קש כות אותי ה) מנ לה חי תש בנ דולות כש גש הנ
ן הל ה מי אל רש ני וש דולות,  גש יות  אותי כות בש ומנ נות  טנ יות קש רות אותי חוזש ך  ר כה חנ גו'. אנ וש אור  ת הה ים אל להי אל א  ינרש ונ
ים עמשי ם מנ יי יננ עי ה לה חה מש שי דולות, וש אות גש לה ית, פש אשי רי ה בש עמשי ל מנ ן כה כי גו'. וש וש יענ  קי י רה הי ים יש להי ר אל םאמל י תוב, ונ כה של

ים. פי צנ ה מש ל זל כה לש ם של עה י הה רי שש לו. אנ יות אי ל אותי של

חור? אה ר לש י שומי ר, מי םאמנ ם ת אי ה. וש לה חה תש הנ הוא לנ יו, וש רה חמ ם אותו אנ ית, שה רי ר בש שומי י של דוש, מי יד קה סי י חה אי
ק, דל צל יק וש די ין צנ ס בי נה כש ה. ני בה ה רנ בה המ אנ יון בש לש יק על די י הוא? צנ רו. ומי שומש כםל של הנ ה מי יונה לש על ה וש דולה ה גש ירה מי י שש רי המ
ים אות רי שומש ים של רי כה זש ל הנ ים כה אי רש ל ני אי רה שש ן יי ל כי ענ ית זו. וש רי ר בש שומי י של י מי רי שש ים. אנ די דה צש ל הנ כה מור מי א שה צה מש ני וש
הוא וש אן,  כה מי מו  אי וש אן,  כה יו מי בי ע אה צנ מש אל הוא בש ן של בי יק לש זי הנ יהכול לש של יהו  דוש. מי קה הנ ך  לל מל י הנ ני פש לי ית זו  רי בש

י ה'. רי חמ הוא אנ של ה כש זל ם? וש יהל יני בי

גון. םא יהדוענ אותו ני ים ל עי נובש ם הנ יי מנ ת הנ מנ המ קול ננ גון, ומי ני ן בש גי ננ גול, מש לש גי ב בש סובי של יענ כש קי ה, אותו רה אי םא ורש ב
ים די דה י צש ני שש ים, בי ני פש הוא בי י של ים. מי עי נובש ם של יי מנ ת הנ יענ בי נש ים מי אי לש מנ תש ים מי די דה ה צש עה בה רש אנ בש ים של ני גה אנ ם הה ל אותה כה
ד חה אל ה. וש חה מש שי ת ה' בש דו אל בש יים (שם ק) עי קנ ם, לש עולה ה בה חה מש ה שי אותה ה כש חה מש ין שי אי ה, של חה מש שי ד בש חה ם. אל ד שה עומי

ה. אה רש יי ת ה' בש דו אל בש יים (שם ב) עי קנ ם, לש עולה ה בה אה רש ה יי אותה ה כש אה רש ין יי אי ה, של אה רש יי בש

ל ח כה בנ יים של סנ ים לש כולי םא יש ה ל ן זל יה עש מנ יא. מי בי נה אל הנ קי זש חל ר יש מנ אה הו של ח, זל רה זש ד מי צנ ענ מי נובי ד של חה ם אל יי ן מנ ינ עש מנ
ר. םא יותי ל ת, וש רל א זל לה לו אל רום של ק וש ין עםמל ח, אי רה זש ד מי צנ ם לש ד שה נולנ קום של מה ם. בש עולה י הה ני בש

ן ול גה ים בש אי רש ת ני עי חוץ. כה ים בנ לי םא נופש ל ם, וש עולה בה יות של לי גה רש י מנ יני ל מי ים כה ים, עולי עולי ם וש יי מנ ים הנ עי נובש של כש
ן לות אותה ם. נופש עולה בה ים של ני וה גש י  יני ל מי כה ר בש חי ן אנ ול גה בש ים  רי חי ים אמ ה עולי ני הי וש ה,  לל ים אי לי ה נופש עה י שה פי ד, לש חה אל

חוץ. לות בנ םא נופש ל יות, וש לי גה רש מנ

ם ים, כגלה ני וה ם גש ל אותה עממםד ענ ם לנ עולה י הה ני ל בש ים כה כולי םא יש ל ח, וש רנ פל תור וה פש ים כנ בי ה סובש יעה בי נש ה  יב אותה בי סש
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ה מה כנ ים בש צי ם נוצש הל לה ים של לי עה ה. הל עמשל מנ יבות הנ שי םא יהדוענ חמ ם. ל הל ל בה כי תנ סש הי ים לש כולי םא יש ל טות, וש בות לוהמ הה לש שנ
ים. ני וה גש

ר חנ ם, אנ יהל תי חש תנ ים של רובי ה כש שה מי חמ ים ונ עי בש שי אות וש לש מי ל שש ים ענ סי כנ ם, מש עולה בון הה נות רי מה יור, אג ה צי עמשי מנ
ים. ני פש ה לי רה זה עמ יב הה בי ים סש כי בה ם שש אותה ים. וש ני פש ים לי רי חי ים אמ כי בה שש

בות לה שג רושות מש ם פש יי פנ נה כש ם בי ים, כגלה רובי ם כש ים אותה ני פה גש ת הנ חנ רושות, תנ ים פש ני פה ן גש ם אותה הל ה מי לה עש מנ ולש
ש. מל של אור הנ יו כש נה ים פה ירי אי ים, מש ני פה ן גש אותה ל בש די תנ שש מי י של ל מי כה ה, של יבה שי יש םאש הנ ר ר מנ אן אה לו. כה אי לו בש אי

ים, דולי ים גש ני וה גש ים בי ירי אי מש ים של חוטי ים בש מי קה רג ם מש ה, כגלה רה זה עמ יב לה בי יב סה בי ים סה מי תוחמ ים של כי בה ם שש אותה
כות, בות שוכש הה לש שנ הנ ים  מי עה פש לי וש ים,  צי נוצש ים  ני וה וגש בות עולות,  הה לש שנ ש.  ל אי של ר  זםהנ י  יני מי ה  עה בה רש אנ בש ים  טי לוהמ

ה. לל אי ה בש לל ים אי כי ים ומנ ים עולי ני וה אורות וגש וש

ם ה הי לל אי ה.  רה זה עמ הה ל  של ים  די דה צש ה  עה בה רש אנ לש ים  ני וה גש ה  עה בה רש אנ ים,  כי בה שש ם  י אותה בי גנ לש ים  ני גה אנ ים  פי לה אמ ת  של שי
ה לל ם אי יי ם, ומנ קומה מש ים בי עי לה בש ני ים, וש ני גה ם אנ אותה ים בש לי ם נופש הי ים. וש די דה צש ל הנ כה ים בש יי חנ ם הנ יי מנ ת הנ יענ בי ים, ונש דולי גש

ים. כי ן הולש אה ים לש עי םא יודש ל

ם יי ן מנ יה עש ד מנ ה זו נולנ רה זה עמ רום בנ ד דה צנ דוש. בש קה ך הנ לל מל י הנ ני פש או לי יירה ל וש אי רה שש ל יי ה יהקומו כה רה זה עמ ע הה צנ מש אל בש
ם הל ס בה ני כה ם. יי יי כנ רש בי ד הנ ענ יו  הש ם, יי הל ס בה ני כה יי י של ם. מי עולה ל הה ת כה ם אל יי מנ הנ פו  טש שש יי ה) של בה רנ תש הי ה (וש מה דש ני ד, וש חה אל
ח קנ פנ תש יי ם, וש כי חנ תש ם יי הל ה מי שותל י של ם. מי יי כנ רש בי ד הנ ן יום, ענ ינוק בל ם תי ם. אי יי כנ רש בי ד הנ ם ענ הל ס בה ני כה דול, יי בור גה גי

ה. מה כש חה בש

קום (תוך מה הנ ים תוך  עי לה בש ני ם  יי מנ ם הנ רום. אותה ל דה כםתל ת בש חנ ה אנ נה טנ ית קש לי גה רש מנ תוך  א מי ה יוצי ן זל יה עש מנ
ם יי מנ דו הנ לש יה ה של מה ה זי פו אותה טש שש ים, יי טי ל שי חנ ננ עמלו לש ינ ד של ענ ש, של דה קש מי הנ ה מי חוצה או הנ ם ייצש שה ה), ומי זל קום הנ מה הנ
רו עורש תש םא ני ם, ל יי מנ הנ ים מי שותי יו  ים, הה רי כה ם זש שה או  רש ני של לו  ל אי לנ גש ה, בי רה זה עמ ה בה לל ם אי יי מנ ך  ל כה ענ וש ים.  טי שי בנ של
ך לל מל ל הנ ים של תומי ים סש רי בה ת דש ענ דנ לה חו  קש פנ תש י יי רי המ עוד, של דוש. וש קה הנ ך  לל מל י הנ ני פש אות לי רה תש הי ם לש בואה בות בש קי נש לנ

דוש. קה ך הנ לל מל ת הנ ונ דש ל חל הור של רש הי ט לנ רה חו, פש כש שש ים ני הורי רש הי ל הנ ה כה זל ש הנ דה קש מי יון, תוך הנ לש על הה

תוך בש ף של נה עה אותו  לש י  תי בש רנ קה תש הי של כש ה,  יבה שי יש הנ םאש  ר ר מנ ן. אה יה עש מנ ע אותו  צנ מש אל תוך  א בש יוצי ד  חה אל ף  נה עה
ם. יי מנ ק בנ ינו רנ ף אי נה ש אותו עה שםרל סוד וש ה. יש לה עה ך  י - כה תי בש רנ קה תש הי ה של ל מנ ה. כה לה עש מנ ה לש לה עש מנ ף לש נה ה עה לה ן, עה יה עש מנ הנ
ת. ענ דנ ים לה כולי םא יש ל הו, וש םא יהדוענ מנ יו ל רש לו. פי ים של פי נה עמ ם הה אותה ם בש עולה י הה ל גוני מות. כה ה עולה סל כנ ף מש נה אותו עה
י ים. מי רםב יהמי יהדו מי תו בש נש ענ שש יש מי אי נוז (זכריה ח) לש ה גה י זל רי ר, פש מנ אה י, וש רי ל אותו פש יחנ ענ שי מה ת הנ ל אל אנ שה ר של מנ אה וש

ע. יידנ ה - של ת זל ענ דנ ה לה זוכל של

ר. םא יותי ל ן, וש יה עש מנ י אותו  בי ל גנ ל ענ טנ ך  הולי יענ  קי רה אותו  ה. מי לה עש מנ לש רוש  ף פה נה עה ל אותו  ענ ד ייש  חה אל יענ  קי רה
ב רי ה יהרםק. קה ר, דומל ב יותי רי דםם. קה ה אה ב, דומל רי ר קה ת יותי לל כי ה תש חוק, דומל רה יענ מי קי ל אותו רה ם ענ דה ל אה כי תנ סש מי של כש
ל. די גנ תש ה ומי י זל רי ה פש עושל ף, וש נה אותו עה ב בש אה שש נו ני מל ך מי הולי ל של מותו. טנ ן כש בה ם לה עולה ין בה אי ן, של בה ה לה ר, דומל יותי

ל. כי תנ סש הי כולות לש ם יש יי יננ עי ה של מנ ר מי גול יותי לש גי ך בש יענ הוא הוא הולי קי אותו רה

יל בי שש א בי לה או אל רש םא ני י ל רי המ ך, של לל מל י הנ ני פש אות לי רה הי ים לש רוצי ים) של ש (רוצי קםדל ית הנ רי י בש רי ם שומש ל אותה כה
םאש ייק ר ש. די ית קםדל רי י בש ני ם בש ך, אותה כורש ל זש ה כה אל ה, (שמות כג) יירה ל זל ענ ה. וש דושה ה קש ילה י מי ני ם בש הי אות של רש הנ לש
ש ית קםדל רי רו בש מש שה ם של ל אותה א כה לה ך? אל כורש ה זש ה זל כור. מנ םא זה ל תוב, וש ר כה כה י זה רי המ ך, של רש כה םא זש ל ך וש כורש ה, זש יבה שי יש הנ
ייש הוא של ך, הנ כורש ן זש ל כי ענ יד. וש מי ם תה ר אותה זוכי ם וש הל חנ בה בי תנ שש ל יום מי כה בש ך של לל מל י הנ ני יו בש ם הה או בו, הי טש םא חה ל וש
ית רי ר בש שומי י של מי א) כש לה יון (אל לש על ך הה לל מל י הנ ני פש ח לי בנ ין של אי ל יום, של כה ך בש לל מל ם הנ ר אותה זוכי ה, של דושה ית קש רי בו בש

זו.

ים אשוני רי בות הה ל אה לנ גש א בי לה ה? אל מה ים לה מי עה פש לש  יו. שה נה פה ה לש נה שה ים בש מי עה פש לש  אות שה רה הי לש יך  רי ן צה ל כי ענ וש
ית, רי ל בש בי ם קי הה רה בש ה. אנ נה שה ם בש ים הי מי עה פש לש  שה ך  שום כה ה, ומי תורה וות הנ צש ל מי כה ה לש אשונה רי ית זו  רי בש לו  בש קי של

כםל. הנ ם מי לי ם, שה יש תה עמקםב אי ינ תוב בו (בראשית כה) וש ן כה ל כי ענ ם, וש כגלה ם מי לי יהה שה עמקםב הה ית, ינ רי ל בש בי ק קי חה צש יי

יש ? (שם ו) אי נםחנ תוב בש ה כה כםל. מנ הנ ם מי לי ם - שה ל תה בה ם, אמ לי ך שה ל כה יהה כה םא הה ל ים, וש מי א תה רה קש ם ני הה רה בש אנ
תוב כה קום של ל מה כה ה, בש יבה שי יש הנ םאש  ר ר מנ אה ם. וש יהל יני בי דוש  ם קה רםשל שום בש יהה רה יו. הה דםרםתה יהה בש ים הה מי יק תה די צנ
םא ל ה של יו, מנ דםרםתה ים בש מי א תה רה קש ית ני רי בש ר הנ מנ שה שום של ית, ומי רי בש יום הנ אות קי דוש בש ם קה רםשל שום בש רה ים, של מי תה

ם. יהל כי רש ים דנ לי בש חנ ם מש הי ך, של ם כה יו כגלה הה

ש, ית קםדל רי ר בש שומי י של ל מי א כה לה מו? אל ת עי כל לל י יהכול לה י מי כי . וש נםחנ ך  לל הנ תש ים הי להי אל ת הה תוב אל ה כה ל זל ענ וש
ר חנ אנ ילה, וש הש ים תי מי יך. תה להל ם ה' אל ילה עי הש ים תי מי ך, (דברים יח) תה שום כה יו. ומי לה ה עה שורה ה וש ינה כי ת בו שש גל ול דנ זש מי

נו. מל ד מי רה פש םא ני ל יות, וש הש ם ה' לי ית זו, עי רי ר בש שומי ן של יוה כי ד. של חה ווג אל זי יך. בש להל ם ה' אל ך עי כה

אן כה י - מי ננ פה לש ך  לי הנ תש ית. הי רי בש ת אותו  ילנ ים, מי מי ייה תה הש י ול ננ פה לש ך  לי הנ תש תוב, (בראשית יז) הי ם כה הה רה בש אנ בש
יך. נל פה ך לש אה לש חנ מנ י שםלי נםכי ה אה ני תוב (שמות כג) הי י כה רי המ ר הוא. ונ שי ך כה רל יהה דל נל פה א לש לה ה, אל שה ר אי חנ ר אנ בל ך גל לי םא יי ל של
ים מי ייה תה תוב הל םא כה ן ל ל כי ענ . וש יהה נל פה ה אותו לש חה הול, דה יהה מה םא הה ל ם של הה רה בש אנ ך. לש אה לש יך מנ נל פה י לש תי חש לנ שה (שם לג) וש
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ים מי ם תה דה ן אה בל ן של יוה ם, כי כגלה ן בש כי ים. וש מי ילה תה הש תי ד של ה ענ תה אוי אנ םא רה ל י, של ננ פה ך לש לי הנ תש א הי לה י, אל ננ פה ך לש לי הנ תש הי וש
ב י שה תוב? (שמואל-א טו) כי ה כה רון מנ סה חי ה. לש זל ר הוא לה שי , כה יהה רל חמ הוא אנ יו, וש נה פה יא לש יהד הי ר אותו, מי שומי וש

מיאנחמרני.

ים, להי אל ת הה תוב? אל ה כה ה, מנ יעה רי ה בו פש תה יש םא הה ל שום של ה בו, ומי תה יש םא הה ה ל יעה רי ים, פש מי תה יהה וש הול הה נםחנ מה
יהה? יך הה ז אי ע. אה רנ פש םא ני ל שום של יהה, מי םא הה חור ל אה הול. לש יהה מה הה שום של יהה, מי םא הה ים ל ני פה ים. לש להי אל ר הה חנ םא אנ ל וש

ר. שי ך כה ל כה םא כה ל ל בו, של כי תנ סש הי םא יהכול לש ל מוך לו, וש ים, סה להי אל ת הה אל

ן יוה גו'. כי וש ש  מוד אי ענ ה בש לה יש לנ וש גו']  [וש ן  נה עה מוד  ענ ם בש ם יומה יהל ני פש לי ך  ה' הםלי ונ יג)  תוב, (שמות  ל כה אי רה שש יי בש
ש לנ חל יהכול נל בש ם - כי יי רנ צש ת מי עמבםד אל נו  י טוב לה גו', כי ם וש יי רנ צש מי ים בש רי בה ין קש י אי לי בש מי ל (שם יד) המ אי רה שש יי רו  מש אה של
מות. קה ם נש הל עמשות בה ע, לנ סנ יי ם. ונ יהל רי חמ אנ ך מי לל יי ל ונ אי רה שש ה יי ני חמ י מנ ני פש ך לי הםלי ים הנ להי אל ך הה אנ לש ע מנ סנ יי תוב ונ תו. כה עש דנ

יחנ שי מה ייק לנ י די רי המ ה, של יבה שי יש םאש הנ ר ר מנ אה ה. וש זל ר בה שי בנ תש הי ה, של יבה שי יש םאש הנ ח ר מנ שה יחנ וש שי מה ח הנ מנ ה שה ל זל ענ וש
ל יות של ן אותי אותה ס? מי רנ י ופה דנ מה ה לש נה תש ני ם וש יי ננ שש ך לי כותש לש ר מנ בנ ר, (דניאל ה) שה מנ אה ייאל של ני דה יהה לש ן הה יי ננ ר, מי מנ אה וש
י די ל יש ה ענ עה שה רש ך) הה כותש לש ר מנ בנ ך (שה כותה לש ת מנ יסנ רי ס פש רי אי, פש דנ ה ונ ך זל ר לו, כה מנ הו? אה אן מנ כה ע לו. וש מנ שש ין ני סי רש ופנ
ים, שי דה ר חר שה ים עה ני ש שש קםדל ץ הנ רל ל אל לט ענ שש יי בות, וש כות רנ לה מש טםל מנ יי ס וש רנ ך פה לל לט מל שש יי ך  ר כה חנ אנ ר, וש חי יחנ אנ שי מה
ין, סי רש ה ופנ ל זל ענ ים. וש יוני לש ים על דושי כות קש לש מנ ת הנ לו אל בש יקנ פםל, וי ך יי ר כה חנ אנ , וש יחנ שי אותו מה ים וש בי רםג רנ ינהמ לט וש שש יי וש

אן. ע כה מה שש ס ני רנ ך פה לל מל

יב צי הי נות של ילה י אי יני ל מי ים כה לי דש גנ ן מש יה עש מנ אותו  ן. בש יה עש מנ אותו  ה בש וה דש ל חל ה ענ וה דש ה חל מה דוש, כנ יד קה סי י חה אי
ין אי וש יד.  מי תה ב  לי הנ ת  חנ מש שי ולש ים,  פי נה עמ ונ רות  ופי ים  לי עה ה,  פואה רש לי ים  יהמי קנ ם  כגלה וש ן,  דל עי ן  גנ בש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ

ם. הל נוז לה ה גה ל זל כה ים וש פי צנ ה מש ל זל כה לש ם של עה י הה רי שש ים. אנ מי עולה ה לש חה נה אמ ה ונ גה אה ב ודש עה ם רה יהל יני בי

ך קש לש י חל רי שש י, אנ בי י רנ י, אי בי י רנ ר לו, אי מנ אות. אה לה פש ן הנ אותה ה ייש מי זל ש הנ דה קש מי ע הנ קנ רש קנ עון, בש מש י שי בי ר רנ מנ אה
ים מי עה פש ים אורו אור, לי מי עה פש ל בו. לי כי תנ סש הי יהכול לש י של ין מי ל אי בה קום, אמ ן רה יה עש י אותו מנ בי ל גנ אותו ענ ה בש ל זל כה של
יד סי , חה תה לש אנ שה יא של יא) הי הי ה. (הנ לה עש מנ ל לש כי תנ סש הי כולות לש םא יש ם ל יי יננ עי הה ים של צי ן, נוצש מה גה רש ים גון אנ מי עה פש ך, לי חםשל
י תי רש מנ י אה רי המ ן, ונ די ינרש תוך הנ נוז הוא בש י גה רי המ נו, של מל ד מי רה פש םא ני ה ל יבה שי יש םאש הנ ש, ר דה קש מי ע הנ קנ רש אותו קנ דוש, מי קה

ע. דנ תי ה של ע מנ דנ תי ה, וש ר זל בה ל דה אנ שש ל ני בה י, אמ תי רש מנ אה ה של ך מנ לש

רות הה ה נש עה בה רש ם אנ אותה םא מי ל ן, וש דל עי א מי יוצי ר של הה נה אותו  תוך  ה לש נה שה ד בנ חה ן אל מנ זש ך  שה מש ני ס וש נה כש ה ני ן זל די ינרש
יענ גי מנ ן של יוה כי ן. וש די ינרש תוך הנ ס לש נה כש ני ט וש שי פנ תש ך ומי שה מש יו, הוא ני לה יענ אי גי הי ן של יוה ש. כי מה א בו מנ לה נו, אל מל ים מי כי שה מש ני של
םאש ר ר  מנ אה וש ר.  חי אנ קום  מה לש ך  שה מש ני םא  ל וש ט  שי פנ תש מי םא  ל וש ים,  יהמי ה  לשה שש ם  שה א  צה מש ני ש,  דה קש מי הנ ע  קנ רש קנ תוך  לש
ן, דל ן עי גנ רוך הוא בש דוש בה קה ה הנ עושל ים של יורי י צי יני ל מי ם כה יר שה אי שש קומו, מנ מש ר לי הה ר אותו נה חוזי של כש ה, של יבה שי יש הנ

ם. קומה ת מש חנ ים תנ נוזי ים גש יורי ם צי אותה של

ים מודי ים ענ שי מי חמ אות ונ לש מי רום ייש שש ד דה אותו צנ ם. בש קםדל מי ים כש די יורש ים וש עולי אן, וש ה כה לל אי אן וש ה כה לל אי
ם. עולה מי לו  גנ תש הי םא  ל של ים  רי תה סש ני ים  מי שה בש ים  פי נוטש וש יד,  מי תה ים  ירי אי מש של ם  אותה ה  לל אי וש יות.  לי גה רש מנ י  יני מי ל  כה מי
ם, הל ים בה לי נופש ים,  מודי ענ ם  אותה ים מי פי נוטש ים  מי שה בש ם  אותה של וכש ים.  עוצי נש מוד  ענ וש מוד  ענ ל  כה ים בש ני גה אנ ה  עה בה רש אנ

ה. חוצה ים הנ מי שה בש ים הנ אי םא יוצש ל נות, וש גה אנ ל הה ים כה אי לש מנ תש ומי

יו הש יי םא  ל של דוש,  קה הנ ך  לל מל י הנ ני פש לי ת  טםרל קש יום  ל  כה בש יר  טי קש הנ לש םא  ב לה יד  תי עה לל ים  ידי עמתי ים  מי שה בש ם  אותה מי
ם. ים שה לי נופש ים של מודי ם ענ אותה א מי לה יו, אל ה הה מל ם, ומי רה קה םא יהדוענ עי ים ל מי שה ם בש ם. אותה דה אה י הה ני ת בש ישנ תי כש מי

ה לל ים אי חי ם, פורש ים הי רי שה אות נש ע מי בנ ים. שש ני וה גש ל הנ כה ים בש טי לוהמ ים וש צי מוד נוצש ענ מוד וש ל ענ כה ים בש רי שה י נש ני שש
ם. הל בה קום של מה ל הנ כי תנ סש הי ם לש יי יננ עי כולות הה םא יש ים, ל בי תובש סש מי של ים. כש מודי ענ גול הה לש גי אן בש ה כה לל אי אן וש כה

יות ן אותי ל אותה כה ים.  רי שה ונש ים  מודי ענ הה גול  לש גי בש ה.  זל ה  פל לש ה  זל ה  פל מי חות  ופורש טות  בולש יות  אותי לש  שה
רות ה ני אה ם ומי יי פנ לש אנ ים, וש מודי ם ענ ין אותה לויות בי נורות תש ה מש אה ם ומי יי פנ לש ב יהרםק. אנ הה זה ה וש נה בה לש ש  אי מות בש קה רג מש
ם כגלה ים  קי דולש ר  בםקל הנ יענ  גי מנ של כש ל.  אי רה שש יי ר  ענ צנ ל  ענ ים  דועמכי ה  לה יש לנ ובנ יום,  בנ ים  קי דולש ה.  נורה ומש ה  נורה מש ל  כה בש

מיענצשמהם.

ח ם, קנ עולה דוש, אור הה יד קה סי י חה עון, אי מש י שי בי רנ ר לו לש מנ ה. אה לה יש לנ ד הנ י יהרנ רי רו, המ מש ים, אה בי יו יושש הה ד של ענ
ד ענ רו  בש קי תוך  ד לש חה אל ד וש חה ל אל קםד כה פש לי נו  ני מנ זש יענ  גי י הי רי המ לו, של ים אי רי בה תםב דש ר וכש ח ני קנ ה, וש יק זל ל תי ס של קה נש פי
ד חה אל ד וש חה ל אל ז כה אה ים, וש יקי די צנ ם הנ ד עי ינחנ ענ  עמשי תנ שש הי ן לש גה הנ תוך  ס לש ננ כש הוא ני רוך  בה דוש  קה הנ ה, של לה יש לנ צות הנ חמ
י בי ה רנ כה חו, ובה רש ך. פה ים לש חי לש שנ מש ים דורון של לי שש הנ שות לש נו רש נו לה תש נה יל וש ך, הואי לש צש ילה אל הש ר ני חה מה ם. ולש שה חנ לש פורי

ה. עה גה עון וש מש שי

ה יד. תורה מי ה תה גל שש תי ה  תה בה המ אנ ת בש ל עי כה בש וגך  רנ יש יהה  דל ן דנ ת חי עמלנ ינ ים וש בי הה ת אמ יללל ר, (משלי ה) אנ מנ אה ח וש תנ פה
ך מי ים. מי די דה צש ל הנ כה לש ך  מי ים מי טי שש פנ תש ים מי בועי קורות ומנ ים ומש לי חה ים ונש ה ינמי מה מות, כנ עולה ל הה ה, אור כה תורה
ך? יי ננ פה ר לש ה אםמנ ה, מה ה תורה א. תורה יוצי ך  מי ה) מי זל יון (בה לש על ים, אור הה תוני חש תנ ים וש יוני לש ים על די עומש ך  יי לנ כםל, עה הנ
ה, ה תורה אוי? תורה רה ך כה מי ינםק מי ה לי כל זש י יי ך. מי לה ים של הובי ה אמ טה ה ומנ לה עש ל) מנ צל ן, (אי ת חי עמלנ ינ , וש תש ים אנ בי הה ת אמ יללל אנ
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ק שנ נה יו וש כה רש ין בי בי םאשו  יס ר ני כש הי ה, וש כה ך? בה לה יזות של ני ים וגש רי תה ר סש לומנ לות וש גנ י יהכול לש ך, מי בוני ל רי ים של עמשועי שנ
ר. פה עה ת הל אל

ה, דושה ה קש נורה ד מש חנ פש ל תי אי, אנ ר יוחנ א בנ ירה ל תי ר לו, אנ מנ יבו. אה בי ים סש רי בי ל חמ יות של מג ה דש מה ה כנ אה ך רה ין כה בי
םא ל ם, וש הל ק בה סנ עה ם וש הל ד בה מנ לה ה, וש לה יש אותו לנ ע בש מנ שה לו של לה ים הנ רי בה דש ל הנ ב כה תנ ך. כה בונש ת רי חנ מש ח תוך שי מנ תםב ושש כש
ה אה רה יו, וש ינה ים עי רי ר, הי בםקל יענ הנ גי הי של ר. כש בםקל יענ הנ גי הי ד של ה ענ לה יש לנ ל אותו הנ יו כה נה פה יר לש אי ר הי ני אותו  ר. וש בה ח דה כנ שה
ה עולל יר וש אי מי יענ של קי רה ל הה כה ה אור בש אה רה ם וש קםדל מי ר כש זנ ה. חה טה מנ יו לש ינה יד עי . הורי יענ קי רה יר בה אי יהה מי הה ד של חה אור אל

אור. ל אותו הה ז כה ננ גש ע ני גנ י רל פי עון, ולש מש י שי בי ח רנ מנ ים. שה יורי ה צי מה כנ ת בש יי בנ מות הנ אותו אור דש בש

לום יך מםר! שה לל לום עה רו לו, שה מש יו. אה כה רש ין בי םאשו בי אוהו ר צה ים. מש אי ים בה יחי לי י שש ני ם שש י אותה רי ך המ ין כה בי
םא ל לו, וש רו  מש ם. אה הל ח בה מנ שה עון וש מש י שי בי ם רנ לום. קום! קה שה ים לו  די קש הנ ים לש ים רוצי תוני חש תנ ים וש יוני לש על י של מי לש
ה עה ה שה אותה רו לו, בש מש י. אה יתי אי ם, רה הל ר לה מנ ? אה יענ קי רה ת בה יי בנ יתה אור הנ אי ך? רה בונש ך רי ה לש שה עה ת רוחנ של חנ ננ יתה  אי רה

. יענ קי רה ר בה יהה מואה אורו הה דול, ומי גה יהם הנ רוך הוא בנ דוש בה קה ירו הנ עלבי הל ש, וש דה קש מי ית הנ הום בי תש יא הנ הוצי

ים שי דה ים חמ רי בה ה דש מה כנ וש יך,  לל ים אי יחי לי שש נו  אה של ענ  יודי י  רי המ ונ ך,  לומש שש בי ש  ה דורי יבה שי יש הנ םאש  לו, ר רו  מש אה
ה נה תש םא ני רו, ל מש ם. אה הל ד מי חה ר אל בה רו דה מש ם, אי כל ה מי שה קה בנ ם, בש הל ר לה מנ ה. אה זל ה הנ לה יש לנ ה בנ תורה שו בנ דש חנ תש ים הי יקי תי ענ

ת. עי יך כה לל יהה אי ש הה דה ר חה בה ל דה בה יך, אמ לל אנו אי בה ה של מנ שות לש נו רש לה

ה אל רש ני יל של בי שש ה בי גו'. זל ך וש צש רש אנ ך מי ך לש ם לל רה בש ל אנ ר ה' אל םאמל י ר, (בראשית יב) ונ מנ אה ה וש יבה שי יש םאש הנ ח ר תנ פה
םא אור ל הה ק, וש דולי ץ של ה בו. עי כל זש יי ר וש חי קום אנ מה מו לש צש ח ענ קנ יי ך וש לי ה, יי קום זל מה ה בש םא זוכל ל י של ה. מי מו זל בו אור כש
םא יך ל לל םא אי ב יל לה בי שש ל בי בה , אמ מםענ שש ים לי ידי ינו עמתי יי הה יר. וש יהאי אור וש ה בו הה עמלל ינ וש עו אותו  נש עש ננ יר בו, יש אי ה ומי עולל

עון. מש י שי בי ח רנ מנ ב. שה כי ענ תש הי ינו לש צי רה

ם אותה ר. וש בה דה ר וש בה ל דה כה ם בש ים הי ני טנ ים קש רי בה ה, דש תורה נו בנ תוכי בש ים של רי בה דש ל הנ דוש, כה יד קה סי י חה רו לו, אי מש אה
רור א בי לה ק, אל פי נו סה ין בה י אי רי המ עור? של ם שי הל ין לה אי ד של ים ענ יוני לש על ים וש דולי ים גש רי בה ם דש ה הי מה ים, כנ ני טנ ים קש רי בה דש
םא ה ל מה ה לה מה שה נש ר הנ קנ עי ה של ל מנ לנ גש ה בי ל זל ים ענ תומי ים סש רי בה דש ש  רנ ה פי יבה שי יש הנ םאש  ת ר עי כה וש יהה.  רש ל בג ה ענ תורה הנ

יך. לל םא אי ב יל לה בי שש ה בי זל ינו בה כי םא זה ה ל תה ד ענ ענ ר? וש חי קום אנ מה ר בש יות מואה הש ה לי זוכל ה וש קום זל מה יר בש אי מי

י לי כש ה  של עה תי תו  שש אי ים,  ני בה י  לי בש ם  עולה אותו  בש ה  מה עמרג ת  כל הולל של נו: רוחנ  מל מי מםענ  שש לי ינו  כי זה ר  חי אנ ר  בה דה וש
ה, ך זל ענ ה. דה אור זל א מי ה יוצי יו, אור זל ד הה חה ר אל ם ני יהל ני נו, ושש מל ת מי קל לל דש ני ר של יא ני תו הי שש ם? אי ענ טנ ה הנ נותו. מה בש לי

ד. חה יו אור אל הה שום של ש, מי מה תוך אורו מנ ק מי לה דש ני

ים רי בה ם דש אותה ה בש יבה שי יש םאש הנ ר שות מי טםל רש נו ני קומי מש זםר לי חמ ננ של ים, וכש אשוני רי ים הה רי בה דש זםר לנ חמ י, ננ בי ת, רנ עי כה
ה טה מנ לש ה ומי לה עש מנ לש ים מי די דה צש ל הנ כה ים מי רי תה סש אורות ני ה לש ה זוכל תה אנ ך של קש לש י חל רי שש יך. אנ נל פה ר לש םאמנ נ נו, וש מל ל מי בי קנ נש של
אותו ים בש שי י. נה יענ לי הודי ל לש ם תוכנ ת, אי ענ דנ י לה יתי צי ד רה חה ר אל בה עון, דה מש י שי בי ר רנ מנ ר. אה חי ם אנ עולה ה ומי זל ם הנ עולה הה מי
ד) בה כש ר (ני נו סוד יהתי ה ייש לה זל י, בה בי י רנ י אי בי י רנ ר לו, אי מנ ם? אה ן שה יך הי ה, או אי לה עש מנ עמלות לש יות לנ אי כה ם זנ ם אי עולה
ך לנ הה ם וש הל ה מי סה כנ תש הי ד וש חה ח אל רנ ך פה ין כה ך. בי ר לש םאמנ נ שות, וש טםל רש יי ך וש לי ה יי ל זל בה ם, אמ ל שה לות סודות של גנ םא לש י ל די כש

לו.

ם דה ן אה ין בל נו די דה ד, של חה טור אל עי ם בש כגלה יו  הה ס, וש ני כה הי י לש יתי יי יד הה תי ם, עה הל ר לה מנ ם. אה יהל לי ב אמ ה שה עה י שה פי ולש
ם, יהל יני ר בי ענ צנ יהה בש הה ם, וש ס שה ני כה הי נו אותו לש תש םא נה ל זו בו, וש חמ ים אה רובי ם כש אותה ן, וש דל ן עי גנ ח הנ תנ ל פל ד ענ מנ עה ד של חה אל
ל ס אל ני כה הי ה לש יבה שי יש י הנ ני ל בש ים כה סי נש כנ תש יו מי ת הה עי כה ם, וש שה ים של יקי די צנ ל הנ עו כה מש שה ח, וש תנ פל י הנ בי ל גנ חות ענ וה ח צש ונ צה וש
י ני ם בש ל אותה כה ר בש ערבנ רוז הה כה ם, של שה ת לש כל לל ך לה רי טה צש י הי רי בי ה חמ זל ם, וש כל יענ לה הודי י לש אתי ינו. ובה די ן בש יי ענ יחנ לש שי מה ך הנ לל מל
ן יי ענ ה וש ת זל ח אל ר, קנ מנ עון. אה מש י שי בי רנ ן לש תנ נה ת וש חנ ה אנ קה תש ח פי קנ . לה יחנ שי מה י הנ ני פש ת לי עי ים כה סי נש כנ תש יו מי הש יי יבות של שי יש הנ

ם. יהל ני חו שש רש יך. ופה לל םא אי ב נה ד של ם ענ שה ה של מנ בש

יו לה ה עה לה פש נה ר, וש ה ני אה ה רה לה יש לנ ל אותו יום. בנ ם כה שה סודות של ה בנ אה רה ה של ה מנ אה רה ה וש קה תש פי ח הנ קנ עון לה מש י שי בי רנ וש
ר לו, עממםד מנ ים. אה אי ם בה יהל ני ה שש ני הי נו, וש מל ה מי קה תש ה פי ה אותה חה רש ם, ופה יום קה יר הנ אי הי של ר. כש בםקל ד הנ ם ענ דנ רש ני ה, וש נה שי
שות נו רש תש נה של נו כש או לה רש ה הל וה דש ה חל מה ים, כנ יוני לש ים על רי תה ה סש מה כנ ינו לש כי זה ינו וש אי ך רה לש לה גש ך. עממםד. בי קש לש י חל רי שש י, אנ בי רנ
קומו אי, מש ר יוחנ לום בנ שש לו בי אמ ר: שנ מנ אה ינו וש לי א אי ה יהצה יונה לש על ה הה יבה שי יש םאש הנ ה. ר ה רוצל תה אנ ה של ל מנ ך כה לות לש גנ לש

יו! רה שש יו, אנ לה ב אי רנ קש יי י של ין מי ים, אי ה יהמי מה כנ נוי לו מי י פה רי אי המ ר יוחנ ל בנ של

ל יכה הי תוך  ים לש סי נש כנ תש י מי רי המ יבות של שי יש י הנ ני ל בש כה ינו  אי רה וש נו  סש ננ כש ך), ני ילש בי שש (בי ך  מש מי נו  חש רנ פה של י, כש בי י רנ בי רנ
י בי ר רנ עי טנ צש לות. הי גנ שות לש נו רש ין לה מו אי שש ח, של תנ פל ל הנ ד ענ מנ עה ם של דה ל אותו אה ין של נו די דה , וש יחנ שי מה ם הנ שה ד של חה אל
ר זנ גה יו, של לה נו עה ין דה ל די בה ך. אמ לומש חמ ה בנ זל ה הנ לה יש לנ ע בנ דנ ה תי תה ה, אנ ל זל י ענ בי ר רנ עי טנ צש ל תי ר לו, אנ מנ ה. אה ל זל עון ענ מש שי
ר ענ צנ ין בש די בש אותו  עמרו  צנ ים יום יש עי בה רש סוף אנ ים יום, ולש עי בה רש ר אנ ענ צנ אותו  חוץ בש ם בנ דה אה ילה אותו  הש יי של יחנ  שי מה

י. צי חי ה וה עה נםם שה יהי גי הנ

ע יהדנ ד,  חה ר אל בה דה לש יענ  גי הי של וכש ה,  י תורה רי בש די ש  רי פה יהה מש ים הה רי בי חמ ן הנ ד מי חה ד אל חה יום אל שום של ה מי ל זל כה וש
אותו ל בש שנ כש ים, ני רי בי חמ קו הנ תש שה שום של ר. ומי בה רו דה םאמש ל ת קו, אנ תש ים: שי רי בי חמ ר לנ מנ אה ל בו, וש שי כה יי ה של זל ם הנ דה אה הה
דוש קה ה הנ םא רוצל ל שום של ה, מי של קה ה הנ זל ין הנ די נו אותו בנ ה, דנ ם זל דה ם אה רנ גה ה של ה בושה ל אותה ענ ייש. וש בנ תש הי ר וש בה דה
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ה. ימה םא ני ל מש לו כי פי ה אמ תורה וון הנ יר עמ אי שש הנ רוך הוא לש בה

או רש ה הל ל זל ענ ה זו. וש לה אי ל שש אנ אי שה ר יוחנ י בנ רי המ שות, של י רש תי לש אנ י שה ני אמ ה, ונ יבה שי יש י הנ ני ל בש או כה יהצש ינו, וש נו די דה
ת רםכל פה קום של מה ים, בש דוני עי ים וש נוגי ה עי מה כנ י, בש לי או  רש לות הל יכה ה הי שה י, שי בי י רנ ן. אי י כי ני פש לי י מי תי עש םא יהדנ ל ה של י מנ לי

ל. לה ים כש רי כה ים זש סי נה כש םא ני ה ל אה לש הה ת ולש רםכל ה פה אותה י מי רי המ ה. של נה גי ה בנ רושה פש

ן ייש הל ת מי חנ אנ ת וש חנ ל אנ כה ה, ולש תה ים זוכות אי שי י נה פי לש אנ בוא וש ה רי מה כנ עםה, וש רש ת פנ יהה בנ תש ד ייש בנ חה ל אל יכה הי בש
ה מות מםשל י דש רי ים: המ יזי רי כש רוזות מנ כה ל יום הנ כה ים בש מי עה לש פש ל. שה לה ק כש םא דםחנ ל ים לש דוני עי ל אורות וש קומות של מש
יו, לה ה אי וה חמ תנ שש ה ומי מות מםשל ה דש רואה וש ה,  לה ייש  ד של חה גוד אל רש פנ קום  מש את לי יהה יוצי תש ה! ובנ אה ן בה מה אל נל יא הנ בי נה

ם. כגלה ר מי ה יותי לה ים של נוגי ה עי זל ה. וש י אור זל תי לש דנ גי י של קי לש י חל רי שש ת: אנ רל אומל וש

אור, בוש  לש בי ה  זל הנ ם  עולה בה יו  הה של יות  מג דש ן  אותה בש ן  כגלה ה.  תורה הנ וות  צש מי בש ת  לל דל תנ שש ומי ים  שי נה לנ ת  רל חוזל
לות דש תנ שש ה, מי זל ם הנ עולה ן בה מה יש קנ כו לש םא זה ל ה של תורה וות הנ צש ך, מי ים כה ירי אי םא מש ל ט של רה ים, פש רי כה זש בוש הנ לש בוש) בי לש (כי
ים שי אות (ישעיה לב) נה רה קש עםה ני רש ת פנ ם בנ ד עי בות ינחנ יושש לו של לה ים הנ שי נה ל הנ כה ם. וש אותו עולה ן בש יהל עממי טנ ן ובש הל בה

נםם. יהי גי ר הנ ענ צנ ל בש לה עמרו כש טנ צש םא הי ל נות, של ננ אמ שנ

ים יזי רי כש יום מנ ים בש מי עה לש פש ה. שה תה ד אי ים ינחנ פי לה אמ בוא ונ ים רי שי ה נה מה כנ ר, וש שי ת אה ח בנ רנ ר ייש סל חי ל אנ יכה הי בש
מות ה אור דש רואה ה, וש ייש לה ד של חה גוד אל רש י פנ בי גנ את לש יוצי ה וש חה מי יא שש הי ה! וש אה יק בה די צנ ף הנ מות יוסי י דש רי : המ יהה נל פה לש
ר אה שש ת לי רל חוזל ך  ר כה חנ י. אנ בי סה לש ך  תש שורה י בש תי רש עורנ יום של י הנ רי שש ת: אנ רל אומל יו וש לה ה אי וה חמ תנ שש ה, ומי חה מי ף, ושש יוסי
ת. חנ אנ ת וש חנ ל אנ כה ה ייש לש חה מש שי קומות וש ה מש מה כנ מו. וש שש הודות לי ם ולש עולה בון הה חות רי בש שש תי לות בש דש תנ שש ים, ומי שי נה הנ

ן. יהל עממי טנ ה ובש תורה וות הנ צש מי ל בש די תנ שש הי רות לש ך חוזש ר כה חנ אנ

ים יזי רי כש םא מנ ה ל ל זל יכה הי ה. בש מה בות עי בה ים ורש פי לה ה אמ מה כנ ן, וש מה אל נל יא הנ בי ה נה ם מםשל ד אי בל ר ייש יוכל חי ל אנ יכה הי בש
יהם ת הנ ירנ שי ה. וש תה אי ים של שי נה ל הנ כה יא וש ם הי עולה בון הה רי ת לש חנ בנ שנ ה ומש יום מודה ל יום וה כה ים בש מי עה לש פש א שה לה ל, אל לה כש
גו'. ה וש יהדה תםף בש ת הנ גו', אל ה וש יאה בי נש יהם הנ רש ח מי קנ תי אן, (שמות טו) ונ כה ת מי רל ה אומל דה בנ יא לש הי ל יום, וש כה רות בש מש זנ מש
ם שי ה לנ מה ים עי חי בש שנ ים ומש ים מודי דושי ים קש כי אה לש ה מנ מה כנ ה, וש ימות קולה עי נש ים לי יבי שי קש ן מנ דל ן עי י גנ יקי די ם צנ ל אותה כה וש

הנקהדוש.

ה רה מש יא אה הי ה של ירה ה שי אותה רות בש מש זנ ה מודות ומש תה ים אי שי נה ר הנ אה ל שש כה ך וש ם כה ה, גנ בורה ר ייש דש חי ל אנ יכה הי בש
רוך בה דוש  קה י הנ ני פש עושות לי יות של אי כה ים זנ שי ל נה של ים וש יקי די צנ ת הנ ונ דש ה חל אה י רה י, מי בי י רנ י, אי בי י רנ ה. אי זל ם הנ עולה בה

הוא.

ר סה מש םא ני ל דושות של קש הות הנ מה אי ל הה ים של ירי מי לות טש יכה ה הי עה בה רש אנ לות ייש  יכה ם הי ל אותה ים של ני פש לי י וש ננ פש לי
ן. ם כי ים גנ רי בה גש הנ ך, וש י לש תי רש מנ אה מו של ן, כש דה בנ ן לש יום הי ל הנ כה ן. בש ה אותה רואל י של ין מי אי לות, וש גה הי לש

ין ובי ה  זל ם הנ עולה ין בה ה, בי לה יש לנ צות הנ חמ יא בנ ווג הי זי ת הנ ענ שש שום של ד, מי חה אל ם כש ים כגלה לי לה כש ני ה  לה יש לנ ל  כה ובש
כםל הנ גוף. וש ה - גוף בש זל ם הנ עולה ווג הה אור. זי ה, אור בש מה שה נש ה בי מה שה קות נש בש דנ תש ם - הי ווג אותו עולה א. זי בה ם הנ עולה בה
ע בנ רש י אנ לי יכש ר אור. הי חנ ם אור אנ ווג אותו עולה ר גוף, זי חנ ווג, גוף אנ ר זי חנ ווג אנ ינו, זי ר מי חנ ין אנ אוי, מי רה מו של כש
ים, יקי די צנ ק הנ לל י חי רי שש אות. אנ רש ם לי הל ינו בה כי םא זה ל חות (ישעיה לב), וש נות בםטש ל בה לות של יכה ים הי אי רה קש הות ני מה אי הה

ם. ל אותו עולה ים של נוגי עי ל הה כה ים לש אי כה זנ ה, וש זל ם הנ עולה ר בה ך יהשה רל דל ים בש כי הולש בות של קי ים ונש רי בה גש

י רי פש ר מי י יותי רי ה פש עמשל ם ננ ווג אותו עולה לות. זי גנ ר לש סנ מש םא ני ה, ל תה אי אנ ר יוחנ א בנ לי מה לש י, אי בי י רנ י, אי בי י רנ אי
זו, קות זו בה בה דש מות ני שה נש הנ של ד, כש חה אל ם כש הל לה ה של גה רש על ם, בה ווג אותו עולה זי ם, בש הל לה ווג של זי ה. בנ זל ם הנ עולה ה בה עמשל ננ של
ים ה עולי לל ל אי כה וש ים,  רי יש גנ תש מי ים הנ רי גי מות לנ שה נש ם הנ הי וש רות.  ני ים  עמשי ננ וש ם  הל ים אורות מי אי יוצש וש רות,  עושות פי

ד. חה ל אל יכה הי לש

שום ה, מי ת אותה קל נושל ה, וש ינה כי שש י הנ פי נש ת כנ חנ ת תנ סל נל כש ני ה, וש מה שה ל נש יכה אותו הי ת מי חנ ד, פורנ חה ר אל ייר גי גנ תש מי של וכש
סוד הו  זל ק. וש דל ר צל א גי רה קש ן ני מנ זש אותו  ה בו, ומי שורה ר וש גי אותו  תוך  לש ה  ת אותה חנ שולנ ים, וש יקי די צנ י הנ רי יא פש הי של

מות. שה ה נש יו עושל רש יק פי די ם צנ מות, גנ שה יא נש ים מוצי יי חנ ץ הנ ה עי ים. מה יי ץ חנ יק עי די י צנ רי תוב, (משלי יא) פש כה הנ

י רנ י שה הי תש ונ ר  מנ אה ה של מנ ד. מי לה וה ה  ין לה ה אי רה י עמקה רנ י שה הי תש ונ יא)  תוב (בראשית  ר, כה מנ ה אה יבה שי יש הנ םאש  ר
ה, ידה ה מולי תה יש םא הה ד ל לה ה, וה יבה שי יש םאש הנ ר ר מנ ך אה א כה לה ד? אל לה ה וה ין לה ה אי ה זל ד? מנ לה ה וה ין לה אי ענ של י יודי יני ה, אי רה עמקה
ל אותו ים כה רי גי מות לנ שה ים נש ידי יו מולי ים הה יקי די י צנ ני ם שש אותה ה, של גה רש קות על בש דנ תש הי ה בש ידה ה מולי תה יש מות הה שה ל נש בה אמ
שו ש עה פל ן. נל רה חה שו בש ר עה של ש אמ פל נל ת הנ אל תוב (שם יב) וש כה מו של ן, כש דל ן עי גנ ים בש יקי די שו צנ עה מו של ן כש רה חה יו בש הה ן של מנ זש

בשונדנאי.

ים תות ומועמדי בה שנ וש ש  חםדל םאש  ל ר כה ך, בש ר לש ה אםמנ י, מה בי י רנ יש, אי אי הה אותו  ר לו  מנ עון. אה מש י שי בי ח רנ מנ שה
ר (שמות כג) מנ אל נל מו של בות, כש קי םא נש ל ים וש רי כה דוש, זש קה ך הנ לל מל י הנ ני פש אות לי רה הי ים לש ים עולי רי כה ם זש ים, אותה ני מנ וזש

ה. יבה שי יש םאש הנ י ר ני פש ים לי רי בה ים דש ירי זי חמ ים, ומנ שי דה ים חמ רי בה ה דש מה כנ ים בש רי ים, חוזש רי חוזש של ך. וכש כורש ל זש ה כה אל יירה

ע לו. רה יק וה די טוב לו, צנ יק וש די ים - צנ יקי תי ל סודות ענ ה ענ יבה שי יש םאש הנ י ר ני פש ים לי שי דה ים חמ רי בה ירו דש זי חל ה הל יום זל

ה. זל ם הנ עולה ם בה הל ייש לה ך  ל כה קה שש מי ת הנ קםלל שש י מי פי ם, וכש עולה םא יהבםאו לה ל ד של ן ענ ילה אי ל הה קנ שש ים תוך מי ם עולי כגלה של
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יר. יהאי ה אורו, ינכו בו וש םא עולל ל ץ של ר. עי םא יותי ל ה וש לה ד גי חה ר אל בה ה, דה לה עש מנ ע לש מנ שה ה של מנ ה מי לה גי ד וש ה יהרנ יבה שי יש םאש הנ ר
אות) חה י נגסש תי יר. (שש אי הה ה לש זל ה בה זו זל םאחמ י ה, וש מה שה נש ה אור הנ עמלל ינ ה, ינכו בו וש מה שה נש ה בו אור הנ םא עולל ל גוף של

גוף הנ גוף, וש ז בנ חה אל נל ה וש מה שה נש יר אור הנ אי ז מי ינכו בו, אה ד של יר בו ענ אי םא מי ה ל מה שה נש אור הנ ייש גוף של שום של מי
ך רי בה תו, מש שה קה ובנ תו  לה פי ל תש לי פנ תש , מי חנ בי שנ ם ומש רומי ר מש די הנ ה, מש מה שה נש הנ תוך  ה אור מי ז עולל גוף אה ז בו. הנ חה אל נל
ז חה אל נל יר וש אי ז מי אה ינכו בו, וש ד של יר בו ענ אי הה ה לש כולה ה יש מה שה נש ין הנ אי ייש גוף של שום של יר, מי אי כםל מי ז הנ י אה רי בונו. המ רי לש

יר. אי ז מי אה ינכו בו, וש ד של ה בו אור ענ םא עולל ל אור, וש ז בה חה אל םא נל ל ץ של ה. ייש עי זל ה בה זל

ף רי חה ך. מש עה דש ים יי עי שה ר רש ני ז (משלי יג) וש ה, אה כל מנ ה של ל מנ כה ים, וש עי שה רש ה בה כל ך, ומנ עמשות כה ה לנ ר רוצל חי אנ ד הה צנ
ה רוצל ך. וש לל מל י הנ רי חמ יהבוא אנ ם של דה אה ה הה י מל תוב (קהלת ב) כי ז כה אה ל, וש לה יר כש אי הה םא יהכול לש ל ים וש די דה צש ל הנ כה ף לש די גנ ומש
מו ן, כש חה בש אור. יי ק בה זי חנ תש יר ומי אי ז מי אה ה בו, וש כל ן, ומנ חה בש יק יי די ה (תהלים יא) ה' צנ ל זל ענ םא יהכול. וש ל מות לו וש דה הי לש
י, יתי יי הה יום של י מי תי פש דנ יך רה רל חמ ר אנ בה ר דה בה ר, דה מנ ר. אה פה עה ק לל שנ נה עון וש מש י שי בי ן רנ חנ ן. גה ן בםחנ בל ר (ישעיה כח) אל מנ אל נל של

כםל. ר הנ קנ עי ש וש תוך שםרל ר מי בה דה י הנ ע לי ת נודנ עי כה וש

ים עי ן שומש מנ אותו זש בות בש קי ים ונש רי כה ם רוחות זש ל אותה ה, כה לה עש מנ ים לש עולי של י, כש בי י רנ י, אי בי י רנ ר לו, אי מנ אה
ה, יבה שי יש םאש הנ י ר ני פש ים לי רי בה ים דש ירי זי חמ ה, ומנ יבה שי יש תוך הנ ים לש סי נה כש ני ים וש די ים, יורש יקי תי ענ ים וש שי דה ים חמ רי בה ה) דש מה (כנ
ים שי בש לנ תש מי ים,  די יורש של כש ים.  עולי וש ם  יהל בושי לש מי ים  טי שש פנ תש מי ים,  עולי של כש יומו.  קי ל  ענ ר  בה דה ם  דה מש לנ מש הוא  וש

ל אותו גוף. ם של יהל בושי לש בי

ה, זל ם הנ עולה מו בה צש ין ענ טי קש מנ י של יו מי רה שש ה. אנ יבה שי יש םאש הנ תוך ר ים מי שי דה ים חמ רי בה ה דש מה י, כנ בי י רנ י, אי בי י רנ אי
דול הוא גה י של דול, ומי ן - הוא גה טה הוא קה י של ה: מי יבה שי יש םאש הנ ח ר תנ ך פה כה הוא. וש ם הנ עולה יון בה לש על דול וש ה הוא גה מה כנ
הוא ה, של אה ים. מי ני ע שה בנ של ה וש נה ים שה רי שש על וש ה  נה ה שה אה ה מי רה י שה יי חנ יו  הש יי ונ תוב (בראשית כג)  כה ן, של טה - הוא קה
ה אותו, בה רי וש ילו  די גש ן, הי טה בון קה שש הוא חל ע, של בנ ינו. של טי קש ד הי חה אל ים, לש ני שה ן הנ טנ ה, קש נה תוב בו שה דול, כה בון גה שש חל

ים. ני ע שה בנ תוב של כה של

י י מי רי שש ל. אנ די גנ תש הי י של מי א לש לה ין אל טי קש םא הי ין. ל טי קש מנ א לנ לה רוך הוא אל בה דוש  קה יל הנ די גש םא הי ל ה של אי םא ורש ב
ם. עולה אותו הה לוי בש עי דול בש ה הוא גה מה ה, כנ זל ם הנ עולה מו בה צש ין ענ טי קש מנ של

ה ימה עי ה נש אותה ה כש ירה ל שי ים של עי או, קול נה רש בש ני יום של עו מי מש םא שה ל ים של עי קול נה יהם בש ת הנ ירנ עו שי מש ך שה ין כה בי
דול ם גה הל ד מי חה אל , וש יענ קי רה יות בה מג ע דש בנ רש אנ או  ד, רה על ם וה עםלה לש לך  מש (שמות טו) ה' יי מו  יש סי של ים. וכש רי אומש יו  הה של
ך יי עורנ ד נש סל ך חל י לה תי רש כנ ר ה' זה מנ ר, (ירמיה ב) כםה אה מנ אה ר קול וש ם עורי הל יון מי לש על דול וש גה אותו  ם. וש כגלה יון מי לש על וש
םא ל ך  רל דל ים בש רי וש י עי תי כש הולנ ר, (ישעיה מב) וש מנ אה יו וש רה חמ ר אנ חי ד אנ מנ ז, עה ננ גש ני וש יענ  קי רה ט בה גו'. שה וש ך  יי לולתה ת כש בנ המ אנ

ז. ננ גש ני יענ וש קי רה ט בה שה יים וש גו'. סי עו וש םא יהדש יבות ל תי נש עו בי יהדה

ז. ננ גש ני וש יענ  קי רה ט בה שה ת. וש לל צה בנ חמ ח כנ רנ פש תי ה וש בה ל עמרה גי תה יהה וש צי ר וש בה דש שום מי שג ר, (שם לה) יש מנ אה ר וש חי אנ ח הה תנ פה
ים זי ם ענ יי מנ ך ובש רל יהם דה ן בנ נותי ר ה' הנ מנ גו'. (שם) כםה אה עמקםב וש ך ינ אמ ר ה' בםרנ מנ ר, (שם מג) כםה אה מנ אה ר וש חי אנ ח הה תנ פה
ל פנ ה נה ימה אי דול וש ד גה חנ ז פנ ז. אה ננ גש ני יענ וש קי רה ט בה שה יים וש גו'. סי ה וש נה עמ נות ינ ים ובש ני ה תנ דל שה ינת הנ י חנ ני די בש כנ גו', תש ה וש יבה תי נש

ם. יהל לי עמ

בוד כה נו  תש ים,  רי מי נש כנ ים  בורי גי ייה,  רש אנ כש יף  קי תנ ם  ענ ר:  מנ אה וש ם  קםדל מי כש ר  עורי תש הי קול  יום,  הנ יר  אי הי של כש
ים, (דברי רי יו אומש הה בות של כה רש יהלות ומל עו קול, חמ מש גו'. שה ז וש ם עה דוך ענ בש כנ ן יש ל כי תוב (שם כה) ענ כה ם, של כל בונש רי לש
ה כה רה ל בש ל כה ם ענ רומנ ד (נחמיה ט) ומש גו', ענ הוד וש הנ ח וש צנ ני הנ ת וש רל אל פש תי הנ ה וש בורה גש הנ ה וש לה דג גש ך ה' הנ הימים-א כט) לש
ים, ירי אי בוד מש י כה ני נש ענ ה בש כגסל ר מש בה דש מי ל הנ או כה רה םאש, וש ירו ר זי חל יום, הל יר הנ אי ך הי ין כה כו. בי לש הה וש הו  מש ה. תה לה הי ותש

ים. בי ים רנ ני וה גש ים בי צי נוצש

ם עולה יהה בה םא הה ל ר, של בה דש מי ל דור הנ ת של חנ בנ שש תי חנ בנ בי תנ שש הי ה לש רוך הוא רוצל דוש בה קה אי הנ דנ ה, ונ זל ה לה רו זל מש אה
םא רוך הוא, ל דוש בה קה נו הנ ה לה אה רש הל ה של ל מנ אי כה דנ . ונ יחנ שי מה ך הנ לל םא מל יהב ד של ילה ענ הש םא יי ל ה, וש דור זל יון כש לש דור על
א. בה ם הנ י עולה ני ם בש הי ק טוב, וש לל ם חי הל לה ייש  של יענ  הודי ם, לש יהל לי ם עמ בונה יבות רי בי חמ נו  יעי הודי יל לש בי שש א בי לה יהה אל הה
ר מנ אל נל מו של ה, כש אשונה רי יהה בה חי תש עממםד לי לו לנ ים אי ידי ים, עמתי תי מי ת הנ רוך הוא אל דוש בה קה ים הנ יהקי של םא כש ב יד לה תי עה לל וש

ר. בה דש מי ם דור הנ ה הי לל אי יך, וש תל יו מי חש (ישעיה כו) יי

ת. ענ דנ י לה יתי צי ר רה חוזי ר, קול הנ מנ מםר. אה ר לו, אל מנ נו? אה מל ל מי טה עגרש י מש ני אמ תה של עש ש יהדנ דה ר חה בה ם דה אי ר לו, הנ מנ אה
ה ר זל בה ל דה דוש, ענ יד קה סי י חה ר לו, אי מנ . אה םא יהדוענ ל ר וש חי ר קול אנ חוזי ר, וש חי קום אנ מה ה או בש דל שה ן קול בנ ם נותי דה ן אה בל
שוהה רש ך פי ר, כה מנ ה, אה יבה שי יש םאש הנ ד ר יהרנ של ה. וכש יבה שי יש םאש הנ י ר ני פש יו לי ים הה דוקי קש ה די מה כנ רו, וש עורש תש ה קולות הי מה כנ

ד הוא. בה כש סוד ני , וש יענ קי רה ת הה יבנ ישי ר בי בה דה

ים ה עולי לל אי ה, של לה פי תש הנ ה וש תורה קול הנ ט לש רה ים, פש מי עולה ים לש די בה אל םא נל ל ם של ה קולות הי לשה ה, שש אי םא ורש ב
ים. די םא אובש ל ים וש םא עולי ל ם של ים הי רי חי ל קולות אמ בה ים. אמ יעי קי ים רש עי ה ובוקש לה עש מנ לש

ם עולה סוף הה יר מי וי אמ ך בה הולי ט וש שוטי ר, אותו קול מש בי שש מנ ל הנ יא ענ הי ה של עה שה יהה בש חנ ה: קול הנ לשה שש ם הנ הי וש
סוף יר מי וי אמ בה ך  הולי ט וש שוטי גופו, אותו קול מש מי תו  מה שש את ני יוצי ה של עה שה ם בש דה ן אה בל ם. קול הנ עולה ד סוף הה ענ וש
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ם עולה סוף הה ך מי הולי יר וש וי אמ ט בה שוטי ט עורו, אותו קול מש פושי ה של עה שה ש בש חה נה ם. קול הנ עולה ד סוף הה ענ ם וש עולה הה
ם. עולה ד סוף הה ענ וש

ים סי נה כש קום ני ה מה יזל אי ם, ולש הל ה מי עמשל ה ננ קולות מנ ה הנ לל ד. אי בה כש ני דול וש ה גה ר זל בה ה דה מה דוש, כנ יד קה סי י חה אי
ד סוף ענ וש ם  עולה סוף הה ים מי כי הולש וש יר,  וי אמ ם בה עולה ים בה טי שוטש ים ומש כי הולש וש ר,  ענ ם קולות צנ ה הי לל ים? אי שורי וש
אותו ים לש רי עורש תש ם מי ם קול, הי דה ן אה נותי של ם. וכש ים שה רי תה סש ני ר וש פה לות עה חי ים ומש יקי קי נש תוך  ים לש סי נה כש ני ם, וש עולה הה
ש חה נה ר קול הנ עורי תש ה, מי כה ם מנ דה ה אה כל מנ של ה. כש כה מנ ר? בש עורי תש יי יך  ם. אי דה קול אה ר לש עורי תש םא מי ל ש  חה קול. קול נה

ינו. ר מי חנ ין אנ ר קול, מי חנ ר אנ עורי תש ר. קול מי חי םא קול אנ ל יו אותו קול, וש לה ר אי תה סש ני של

ש הוא חה נה ך הנ רל ך. דל ינו הולי ר מי חנ ין אנ ר , מי חי ר אנ ר קול שופה עורי ר מש ה קול שופה נה שה םאש הנ יום ר ך בש ל כה ענ וש
ל קי מנ ה בש כל ם מנ דה אה של הו כש זל ינו. וש ר מי חנ א אנ לה ה אל ש זל חה ר קול נה עורי תש םא מי ש ל מה אותו קול מנ כות. בש הנ רםג ולש המ ע, לנ רנ לש

ר. תה סש ה הוא ני סוד זל ינו. וש מי יב לש שי הה ש לש חה נה ר אותו קול הנ עורי תש ז מי ינו, אה מי א לו לש קורי ץ וש רל אה בה

ר לו, מנ ה. אה ר זל בה ע דה םא יהדנ ך ל לל מל למםה הנ יך שש נו אי הש מנ תה ר, וש תה סש ר ני בה ה הוא דה ר זל בה אי דה דנ עון, ונ מש י שי בי ר רנ מנ אה
ב? יך יושי אי ת ייש בו, וש לל ה תועל ע, אותו קול מנ םא יהדנ ל ה של ל מנ בה ך. אמ ל כה םא כה ל ע, וש ך יהדוענ יהדנ לל מל למםה הנ שש

ל בל הל ש, וש פל נל וש לול רוחנ  י אותו קול כה רי המ ך, של לל מל למםה הנ ע שש םא יהדנ ה ל דוק זל קש ר, די מנ ך אה ה כה יבה שי יש םאש הנ ר וש
ב ס בו, יושי ננ כש ני קום של אותו מה יענ לש גי מנ של ה. וכש זל ה מי ד זל רה פש ד ני חה ל אל כה יר, וש וי אמ ט בה שוטי ר, ומש שה בון בה צש עי מות מי עמצה
ה ים קול זל עי שומש ץ, וש רל אה ים לה ני גוחמ ם, וש יהל פי שש כי לו בש קומות אי ים מש עי ים יודש מי קוסש ים וש פי שש כנ ם מש ל אותה כה ת. וש מי כש
ף דנ ה רה ל זל ענ ץ. וש רל אל (ישעיה כט) אוב מי הו  זל ר, וש בה ים דה יעי מות, ומודי ל עמצה בל הל וש ש  פל נל וש ם רוחנ  ים אותה רי בש חנ תש מי של

ת. מל ר אל בנ ך דש ר לש רנ בש הג י, של בי ך, רנ קש לש י חל רי שש ע. אנ םא יהדנ ל אותו קול, וש ה מי עמשה ה ננ ת מנ ענ דנ למםה לה שש

א לה ר, אל יותי יך  רי אמ הנ שות לש רש ין לו  אי קול, וש ר אותו  עורי תש ים) מי רי בש חנ תש יהד (מי ר קול, מי עורי ם מש דה ן אה בל של כש
א לה תו, אל אי ך  ל כה כה יך  רי אמ םא מנ יש קולו, הוא ל אי הה יך  רי אל ם הל אי ר. וש םא יותי ל ם, וש דה אה ר הה עורי ין אותו קול של עי כש
ם עולה סוף הה ך מי רי אה תש ה, מי לה חה תש הנ א בנ יוצי של כש שום של ם? מי ענ טנ ה הנ יך. מה רי אמ הנ םא יהכול לש ל שום של קול, מי סוף הנ לש

ה. לה חי תש בנ ם כש ט שה שי פנ תש הי קום לש ין לו מה י אי רי המ יך קול, של רי אמ הנ םא יהכול לש ם, ל שה ס לש נה כש ני ת של עי כה ם. וש עולה ד סוף הה ענ וש

מםענ שש י לי יתי כי זה חנ של מי יות שה הש י לי י לי ה - דנ ר זל בה א דה לה מםענ אל שש י לי יתי כי םא זה א ל לי מה לש ר, אי מנ אה עון וש מש י שי בי ח רנ מנ שה
םאש י ר ני פש ם לי עולה י אותו  רי בש ת די ונ דש חל תה  עש א יהדנ לי מה לש דוש, אי יד קה סי י חה ר לו, אי מנ ם. אה עולה ל אותו  ת של מל ר אל בנ דש

ר. ח יותי מנ שש ה, תי יבה שי יש הנ

ף יוסי ר, (בראשית מו) וש מנ אה ח וש תנ ה פה יבה שי יש הנ םאש  ר, ר מנ י? אה לנ אי אתה  בה של ת כש עי יהה כה הה דוש  ה חי ר לו, מנ מנ אה
ה, זל ם הנ עולה ל הה ים של ני וה ן גש ם הי יי יננ עי הה שום של ת? מי מי ם לש יי יננ עי ת הה ימנ תי דוענ סש יא. מנ ה הי וה דש יך. חל ינל ל עי ית יהדו ענ יהשי
ה אי רש ל מנ יו. כה ינה עי מו  תש סש ה, ני זל ם הנ עולה ה הה אי רש ה ומנ זל ם הנ נו עולה מל ם מי תה סש ן. הוא ני הל ם בה עולה מות הה ה ודש אי רש ומנ
י בי ר רנ מנ ה. אה אה לש הה ם וה שה ה מי זל ם הנ עולה ה בה אל רש ין לו מנ יו, אי ינה ה עי אי רש נו מנ מל כו מי שש חש נל נו, וש מל ך מי שה חש ה נל זל ם הנ עולה הה

ים. דושי ים קש כי אה לש מנ ה מי רה תי ם יש תה מה כש חה ים, וש מוני דש קנ קון הנ ה תי אל עון, נה מש שי

ה. אל רש י תי ף חנ יוסי ר וש יך לומנ רי לו, צה ה של שורה ל בש ר ענ םאמנ ם ת אי יו? וש נה ל בה כה ית יהדו מי ף יהשי ה יוסי מה ר לו, לה מנ אה
י ח אותו. מי קנ ה לה זל ה, וש זל ם הנ עולה נו אור הה מל ם מי תה סש ה ני ך זל שום כה יהה, ומי תו הה בה המ אנ שום של ית יהדו, מי ר לו יהשי מנ אה
אן כה ך. מי קומש מש ך בי לש ה של אל רש י מנ יני רי ד, המ בנ ה אה זל ם הנ עולה ל הה ך של לש ה של אל רש ך: מנ ה כה אל רש הובו מנ יו, אמ ינה ם עי סותי של

ם. ל אותו עולה ר של חי ה אנ אל רש ך מנ נו לש קש תנ ה יש אה לש הה וה

ך רי טה צש הי ה של אםל יום מנ שש ה לי צל רש יי י של ה? מי זל ת ייש לו בה לל ה תועל ת, ומנ מי ה זו לנ אה נה ה המ עון, מנ מש י שי בי ר רנ מנ אה
ם. קםדל מי ה כש זל ם הנ עולה ה הה אי רש מנ יב לש שי הה ן לש מי דנ זש ן הוא מי יי דנ עמ אות של רש הנ יל לש בי שש יו, בי ינה קםחנ עי פש לי

םא כםל, ל נו הנ מל ד מי בה אל םא נל ל ה וש זל ם הנ עולה ה הה אי רש ל מנ נו כה מל ם מי תה סש םא ני ם ל אי אי דנ דוש, ונ יד קה סי י חה ר לו, אי מנ אה
ינת חי ן תש מנ זש בי בו, של נו  אה ם של עולה אותו  מי פוך  הי ה הוא בש ם זל הוא. עולה ם הנ עולה ל הה ק של לל חי וש ה  אל רש מנ ילה לו  הש יי
ל אותו טי בנ יש ל  טנ ה (הנ לה חה תש הנ ד בנ בה אל נל כםל  הנ ה, של זל ם הנ עולה ה הה עמשי מנ ילה מי הש יי םא  ה ל עמרה שנ חוט הנ כש לו  פי ים אמ תי מי הנ
ה של עה יי נו  מל ה, ומי ץ זל חםמל ה כש עמשל ינ ך  ר כה חנ אנ ה, וש מה ל זגהמ כה נו  מל ר מי ערבנ יה ה), וש לה חה תש הנ ל (בנ טנ הנ אותו  ים אותו) בש יהשי וש

אן. ך כה ה, כה שה דה יהה חמ רי גוף בש הנ

מו יהה כש ם הה אי דוש. הנ ך קה ל גוף זנ ד של בה כש בוש ני לש ם בי ים שה שי לגבה ם מש תל אנ י של תי עש אי יהדנ דנ עון, ונ מש י שי בי ר לו רנ מנ אה
ם? אותו עולה ים בש די ם עומש תל אנ מו של אותו גוף כש ה בש אל רש ני ם של דה ה, אה זל ם הנ עולה ה בה זל

א טש ל חי ר ענ ענ לו צנ בש סה ר של חנ ינו אנ יני שו בי בש לנ תש הי ים של מי לה י עמ ני ה, שש יבה שי יש םאש הנ י ר ני פש לו לי אמ ה שה ר זל בה ר לו, דה מנ אה
תוב כה נו? של ן לה יי ננ ה. מי זל ם הנ עולה ך בה יהה כה ה הה זל ר של מנ הוא אה ה, וש יבה שי יש םאש הנ י ר ני פש ה לי לו זל אמ שה לות, וש גנ ן לש תה םא ני ל של
כות - לש הוא. מנ ם הנ עולה ל הה מות של ה דש אותה ה בש שה בש לנ תש כות, הי לש ר מנ תי סש ש אל בנ לש תי י ונ ישי לי שש יום הנ י בנ הי יש (אסתר ה) ונ
ה שה בש לנ תש הי ה  ם, ובה עולה ל אותו  יר של וי אמ הה רוחנ  ה  אותה מי ת רוחנ  בל ם נושל יי מנ שה כות הנ לש י מנ רי המ ש, של קםדל הנ רוחנ  זו 

אלסשתיר.

ה חה רש ים, ופה להי ך אל אנ לש מנ ה לש תה מש דש ה ני מותה ל אור, דש בוש של ה אותו לש אה רה רוש וש וי שש חנ ך אמ לל מל י הנ ני פש ה לי סה נש כש ני של וכש
בוש כות. לש לש בוש מנ לש ך בי לל מל י הנ ני פש לי א מי י יהצה כנ דר רש תוב (שם ה) ומה כה ך, של ם כה י גנ כנ דש רש ה. מה עה י שה פי תו לש מה שש נו ני מל מי
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םא ל י, וש כנ דר רש ד מה חנ ם. פנ יהל לי י עמ כנ דר רש ד מה חנ ל פנ פנ י נה תוב (שם ט) כי ה כה ל זל ענ ם. וש ל אותו עולה מות של אי, דש דנ כות ונ לש מנ
ה) זל ים (בש יקי די צנ י של תי עש י יהדנ רי המ י. ונ קי לש י חל רי שש לו. אנ ים אי רי בה ים דש תוקי ה מש מה עון, כנ מש י שי בי ר רנ מנ רוש. אה וי שש חנ ד אמ חנ פנ

אי. דנ ך הוא ונ כה כות, וש לש בוש מנ א לש רה קש ני בוש של לש ים בי שי בש לנ תש ם מי אותו עולה בש

ר חנ אנ ה. וש זל ם הנ עולה יו בה הה מו של ים כש יקי די צנ ים הנ שי בש לנ תש ם, ובו מי ש הי קםדל ת רוחנ הנ יבנ שי ן, נש דל ן עי יר גנ וי ר לו, אמ מנ אה
תוב (שם כה י, של כנ דש רש מה יהה לש ך הה כה ה. וש רה ית לו עמטה עמשי ננ ר וש טי ענ תש ד, ומי חה אל ד וש חה ל אל םאש כה ל ר ה ענ ש שורה קםדל ך רוחנ הנ כה
י אשי רה ל  ענ ה  שורה של ת  רל עמטל זו   - ה  דולה גש ב  הה זה ת  רל עמטל ונ ך  כה ר  חנ אנ ם.  עולה הה אותו  מות  דש כות,  לש מנ בוש  לש בי ח) 
ם (שמות לג) הל תוב בה כה או, של טש חה ד של ם ענ הל יהה לה ה הה מו זל ה, כש ל תורה אי רה שש יי לו  בש קי של ם. כש אותו עולה ים בש יקי די צנ הנ

בוש. אותו לש טו מי שש פנ תש ב. הי ר חורי הנ יהם מי דש ת על ל אל אי רה שש י יי ני לו בש צש ננ תש יי ונ

לו ים, אי די גה הו בש ישג בי לש ינ תוב ונ כה יו. וש לה עה ים מי צםאי ים הנ די גה בש ירו הנ סי דול, (זכריה ג) הה ן גה ענ כםהי יהושג תוב בי ן כה כי וש
םא יומו, ל קי ר בש בל קל יהם בנ ה קנ זל ם הנ עולה גוף הה ן של מנ ל זש כה אן, של כה ים. ומי אשוני ים רי רי בה אן דש כה הוא. מי ם הנ עולה י הה בושי לש
הו ישג בי לש ינ ך - ונ ר כה חנ אנ ה, וש לה חה תש הנ יו - בנ לה עה ים מי צםאי ים הנ די גה בש ירו הנ יהסי תוב ונ כה ם, של בוש אותו עולה לש ש רוחנ בי בי לנ תש מי
ים. יקי די צנ י הנ אשי ל רה ת ענ דל עומל ך ה', של אנ לש את מנ רי קש ני ה של רה י עמטה א זוהי לה ד? אל ה עםמי ה זל ד. מנ ך ה' עםמי אנ לש ים. ומנ די גה בש

ה. בוד זל בוש כה לש ים בי שי בש לנ תש מי ר של חנ אנ ה לש לה עש מנ םאש לש ר ל הה ד ענ ד, עומי הו עםמי זל וש

ר חי י אנ רי ה, המ ר זל ערבנ ר. הה חי ת אנ לל בל קנ םא מש רוחנ ל יהם, הה ה קנ זל ן של מנ ל זש עממםד. כה ים לנ כולי םא יש ד ל חה אל ים כש י גופי ני שש
הוא רוך  בה דוש  קה ה הנ םא רוצל ה ל זל ם הנ עולה ר בה ייצל וש ר טוב  ייצל של מו  כש ס.  נה כש ני ה  זל וש א  יוצי ה  זל אי.  דנ ונ יהד  ן מי זגמה מש

ד. חה אל דו כש מש ענ ם ינ יהל ני שש של

י ני ר בש אה ך, שש ק כה דה הוצה ן יש ענ בל הושג י יש כי נו. וש טש שי ינו לש מי ל יש ד ענ ן עםמי טה שה הנ תוב, וש כה ה של ל מנ ינו ענ הי ר לו, תה מנ אה
ף ר לו,) אנ מנ לו. (אה לה ים הנ רי בה דש ים הנ רי תה סש ים ני ירי מי ה טש מה דוש, כנ יד קה סי ר לו, חה מנ ה. אה מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ ם ענ עולה הה

לו. לה סודות הנ ת בנ ענ דנ ים לה כולי םא יש ם, ל י אותו עולה רי בש די ים בש עי ים יודש רי בי חמ הנ ב של ל גנ ענ

יא הוצי של י לו  םא דנ ל ינו? וש טי שש הנ ן לש טה שה אותו  לש ת ייש  לל ה תועל ם, מנ עולה אותו  ם בש דה ן אה בל ן של יוה ר לו, כי מנ אה
ה, תה יש םא הה ן ל טה שה ת הנ ונ אמ ה, תנ אי םא ורש ך. ב קש לש י חל רי שש דוש, אנ יד קה סי י חה ר לו, אי מנ ג אותו?! אה רנ הה וש נו  מל מי תו  מה שש ני
ב, שה חש םא נל ל ה וש חל דש בושו ני לש ן של טה ה אותו שה רואל ן של יוה כי דוש, של ך קה בוש זנ לש יק בי די ש אותו צנ בי לנ תש םא יי ל י של די א כש לה אל
ה אותו עמשי ה ומנ מה זגהמ בוש הנ יהד לש ד, מי בה כש בוש ני אותו לש ש בש בי לנ תש ם יי אי שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ה אותו. מה טל סש ך מנ ל כה ענ

ן. טה שה םא נוחנ לו לנ ל ם, וש עולה הה עמבםר מי ינ ל וש טי בנ תש ן יי טה שה

ן יוה כי וש ן.  טה שה לנ לו  נוחנ  וש לו,  ה של מה זגהמ הנ גוף של הנ אותו  לש רוחנ  ת הה דל ש, פוקל בי לנ תש םא הי ל ן של מנ זש ל  כה בש של עוד,  וש
ים. מי עולה מו לש רון עי כה ין לו זי אי לו, וש גוף של הנ ע וש רה ר הה י ייצל לו גוני טש בנ תש י הי רי ד, המ בה כש בוש ני אותו לש ש בש בי לנ תש הי של

ת כל הולל (של ש  פל נל ל הנ א ענ לה גוף, אל ל הנ םא ענ ה - ל לה יש ל לנ כה םאש  ר רות בש בה קש י הנ תי ים בה די נו פוקש אה ר של םאמנ ם ת אי וש
ו שה כש ענ ל  בה גוף. אמ ל הנ ת ענ דל פוקל ש  פל נל הנ וש ש,  פל נל ל הנ ת ענ דל פוקל רוחנ  יהם, הה ר קנ שה בה הנ ן של מנ זש ל  י כה רי המ ת). של לל טל עגרש מש
דון קש ה פי לה יש ל לנ כה םאש  ר ה בש שום זל מות. ומי עמצה הה ת תוך  כל ת שוכל רל אל שש ני וש ת,  כל יא שוכל הי ש, של פל נל הוא לנ נו  דוני קש פי

ר. שה בה ל הנ םא ענ ל ש, וש פל נל רוחנ לנ הה

ה מה שה נש ש, הנ קםדל ם רוחנ הנ עי רוחנ מי ך הוא: הה ם כה דה אה ן גוף הה ינ נש ר. בי תה סש ר ני בה ך דה ה לש לל גנ םא אמ דוש, ב יד קה סי י חה אי
ים. רי יבה אי מות וש ם הוא עמצה ם. כםחה ים כםחה ני יו נותש בותה כש רש יהד מנ , מי ה כםחנ נה תש ש נה קםדל רוחנ הנ ן של יוה ים. כי יי חנ ץ הנ תוך עי מי
ר. חי אנ ר  בה דה םא  ל וש ר,  שה בה הנ א  בה ה  דה צי ומי ר,  שה בה ת  נל נותל א  רה חמ אנ א  רה טש סי הנ ה.  זל ל  ענ ה  זל ם  קונה תי וש ם,  דה צי מי ם  כגלה
ם יי מנ שה ם, הנ ילה ים חי ני ה נותש לל אי י של רי חמ ר. אנ שה בה ם לנ דה יך  שי מש הנ ים לש קי עורש ים וש ידי ם גי ל אותה ים כה ני נותש יהה  בותל כש רש מנ

ם. מוהל כםל כש ל הנ ך ענ שה מש ני ם? עור של י הי ם, ומי ילה ים חי ני נותש

ן גי הה ר, לש פה עה יר וש וי אמ ם ונ יי ש ומנ לו: אי סודות אי ה יש עה בה רש ים אנ ני נותש ד, וש חה אל ץ כש רל אה ם וה יי מנ ים שה רי בש חנ תש ך מי ר כה חנ אנ
ם קה לש , חל יהה בותל כש רש ש ומנ קםדל ל. רוחנ הנ טי בנ תש הי ן, וש תנ נה קו של לש ל חל ד נוטי חה ל אל ך כה ר כה חנ כםל. אנ ל הנ סות ענ כנ ה ולש לל ל אי ענ
יבות שי ה חמ ל זל ענ ים, וש יהמי ם קנ יהל מותי צש ענ ש  קםדל הנ בות רוחנ  כש רש ה. מנ ה עולה מה שה נש הנ יהם וש קנ ש, רוחו  קםדל הנ יהם. רוחנ  קנ

ך. תוב בו כה םא כה ר ל שה יץ, ובה לי יך ינחמ מםתל צש ענ תוב (ישעיה נח) וש ה כה שום זל מות, ומי עמצה לו הה גוף אי הנ

שות ין לו רש ר, אי שה בה ד הנ בנ ין. אה טי שש הנ ד לש ן עומי טה יומו, אותו שה קי ד בש ר עומי חי אנ ד הה ל צנ ר של שה בה הנ ן של מנ ל זש כה וש
או. םא רג יו ל מםתה צש פו ענ שג י וש רואי רו מי שה ל בש כל תוב, (איוב לג) יי ה כה ל זל ענ מםך. וש סש יי ה של ל מנ ין לו ענ י אי רי המ ין, של טי שש הנ לש
ים אויי םא רש או, ל םא רג יו ל מםתה צש ענ פו  שג רו. וש שה ל בש כל יי ן של יוה םא יהכול, כי ל ין של טי שש הנ ד לש עומי ן של טה ה שה אי רש מנ אותו  מי
ין טי שש הנ ד לש םא עומי ל ם וש יהל לי ענ עמ םא תובי קומו, ל מש ד מי חה אל ד וש חה ל אל ז כה זה ן של יוה ם, כי הל ק בה לל ין לו חי אי יו, של לה ב אי רנ קש לי

ביגשלהלו.

םא ל מםך, וש סש יי ה של ל מנ ענ ין לו  י אי רי המ ין, של טי שש הנ ד לש םא עומי ל ין וש ע די בנ תש םא יי י ל רי ר המ שה בה ל הנ כי ענ תש מי ר של חנ אנ לש
ה הוא לו אל אי נה דנ ם, ונ קונה ל תי ים ענ רי בה י דש תי עש ת יהדנ עי עון, כה מש י שי בי ר רנ מנ ם. אה עולה ל הה ר של בה שום דה ם בש דה אה יר לה כי זש מנ

לשקנטשריג.

ל אנ שש ם תי , או אי תה לש חנ תש הי ים של רי בה ת דש ענ דנ ה לה צל רש ם תי ך. אי מש צש ן ענ קי תש הנ ך וש ינש י זי לי גםר כש עון), חמ מש י (שי בי ר לו רנ מנ אה
ים רי בי חמ הנ לום. וש ה כש נה מל י מי תי עש םא יהדנ ל ה, של תה י מי תי שש אי י של תי עש י יהדנ רי אי, המ דנ ר לו, ונ מנ י. אה מםר לי ה, אל לל אי ים הה רי בה דש בנ
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ה? לה ן קנ תה עש ם דנ ענ טנ ה הנ ים מה שי ים. נה עי יודש

ה זו, דה בה כש ל ני בה ל. אמ ר, הוא קנ אה שש ני ה של ה, מנ קה לש ת חל חנ ת לוקנ חנ ל אנ כה גות, וש רה ש דש שי ה בש אה ת בה ענ דנ ר לו, הנ מנ אה
ל א ענ לה , אל תה לש אנ ך שה תש שש ל אי םא ענ ל י של תי עש י יהדנ רי המ ל, של אנ שש ל תי ה אנ ר זל בה דה ה, בש ת בה פל תל תנ שש ילות מי סי ת כש של אי םא של ם ל אי
יא הי ת ה', וש אנ רש ה יי לה ה כנ אותה ת, מי ענ א דנ רה קש ל ני ב קנ אותו עה ל. וש ב קנ ל עה ב ענ ה ה' רםכי ני תוב, (ישעיה יט) הי כה ה של מנ

י. הי ך מנ תש לה אי י שש תי עש י יהדנ רי המ ל. ונ את קנ רי קש ה) ני ל זל ענ ל (וש בה ה, אמ יונה לש ת על ענ דנ מו של ע כש צנ מש אל ת בה דל עומל

י ני ל פש ענ ה. של עמשל מנ ת הנ תה אל לש חנ תש הי מו של לות כש גנ ן הוא לש מנ י זש רי המ ך, של רש שש שםר קי ך וקש ינש י זי לי גםר כש חמ ר ונ תי ל הנ בה אמ
ד חה ח אל תנ פל ל. בש אי רה שש י יי טי בש בון שי שש י חל פי ים לש חי תה ר פש שה ים עה ני ה זו ייש שש רה זה עמ ים. בנ ני פש ה לי רה זה עמ ם הה ת אולנ יי בנ ב הנ רםחנ
עמלו ינ ן של מנ זש ים בי חי תה ם פש ל אותה ים ענ שומי ל רש אי רה שש י יי טי בש ל שי ן כה כי וש עון,  מש תוב שי ר כה חי ח אנ תנ פל ן, בש אובי תוב רש כה
ים חי תה פש ן הוא, הנ אובי רש ט  בל שי ם מי - אי ן  אובי רש שום בו  רה ח של תנ פל בנ ס  ני כה יי של י  מי ם.  עולה בון הה רי י  ני פש לי אות  רה הי לש
אותו הוא מי י של מי א לש לה ים אל חי תה פש לו הנ בש קנ םא יש ל ם, של כגלה ן בש כי ה. וש חוצה ים אותו הנ טי םא, פולש ם ל אי ים אותו. וש לי בש קנ מש

ד. חה אל ד וש חה ל אל עו כה דש וה יי קו וש קש חנ תש ה יי זל ם, ובה הל שום בה רה ט של בל שי

ים מודי ענ ל הה ים. כה די דה ה צש עה בה רש ם אנ אותה ד מי ל צנ כה בש ט ייש  י אור לוהי מודי ה ענ שה מי חמ ים ונ שי שי אות וש מי לש  שש
לו אי וש ים  עולי לו  אי ם,  כגלה וש ד.  חה אל קום  מה בש ך  ם שוכי ד אורה םא עומי ל שום של ים, מי יי חנ ים  מודי ענ ים  אי רה קש ני לו  לה הנ

ך. ם כה ים גנ די יורש ה של לל אי גון, וש ים ני ני גש ננ ה ומש זל ה בה ים זל כי ים מנ עולי לו של ה. אי זל ה לה קום זל ים מה ני ים, נותש די יורש

ש דה יר חה ה' שי ירו לנ מור שי זש יר יהתום. (תהלים צח) מי ים? שי ני גש ננ גון מש ה ני יזל גון, אי ים ני ני גש ננ מש ים של עולי ה של לל אי
חו לו, בש םא שי ים ל דושי ים קש כי אה לש ת מנ עי ד כה ענ יר, של א שי לה יק? אל תי יר ענ י ייש שי כי ש, וש דה יר חה גו'. שי ה וש שה אות עה לה פש י ני כי
ר מנ ך אה כה ר לו. וש אומי חו וש בש שנ יו, מש ש עמלומה די חנ מש ד של חה ל אותו אל לנ גש ש? בי דה ם הוא חה ענ טנ ה הנ ש. מה דה הוא חה שום של מי
א רה חמ א אנ רה טש יא סי הוצי נו. לש מל ד מי רה פש םא ני ל וש ש  מל של ק בנ בי דה שום של ש, מי דה הוא חה וש ש  דה א חה רה קש ה ני ה, זל יבה שי יש םאש הנ ר
דות. ה תולה םא עושל ל ש. (וש די חנ תש םא הי ל ה, וש לל ן הוא ובה קי ש. זה דה ל חה ין כה אי ה (קהלת א) וש תוב בה כה דוש, של ה חי ין בה אי של

ם). עולה ש הה טי שש טנ יהה מש דות, הה ה תולה שה א עה לי מה לש אי וש

י לתי י בש רי חמ תוב (בראשית יח) אנ כה ה, של מה רש גה ה  תה גה רש דון, דנ עי ה בש שה דש חנ תש ה הי רה ה. שה יבה שי יש הנ םאש  ח ר תנ עוד פה
"א, הי ה בש נה דש תוב על ה, כה בה קי ד נש צנ יהה מי לל ך עה שנ מש ני שום של יון. ומי לש על ן הה דל ת עי יכנ שי ה? מש נה דש ה על ה זל ה. מנ נה דש י על ה לי תה יש הה

יהה. םא הה ל ה, וש תה יש תוב הה ה כה שום זל ומי

ם הה רה בש אנ יו, (של לה ה עה רה מש ן אה טה ר קה בה םא דה א ל לה יד? אל הולי אוי לש םא רה ן ל קי הוא זה ב של ל גנ ף ענ י אנ כי ן. וש קי י זה ני אדם ונ
ה םא עושל ל וש ש  די חנ תש מי םא  ל יל),  סי (וכש ה)  קה בש דש ני (של ן  קי זה ך)  לל (מל ה) אותו  קה בש דש ני של ה  מה צש ענ ין  טי קש הנ (לש ל  לנ גש בי א) של לה אל
הוא ל של לנ גש ם, בי הה רה בש ל אנ ה ענ רה מש א אה לה ם. (אל עולה ת הה ש אל טי שש טנ יהה מש דות, הה ה תולה יהה עושל א הה לי מה לש אי דות, של תולה
גו'. ה וש רה ה שה קה חמ ה צה ה זל מה ים, לה רי בה יר דש זי חל רוך הוא הל דוש בה קה ה הנ ל זל ענ דות) וש ה תולה עמשל םא ינ ל ש וש די חנ תש םא יי ן ל קי זה
ים יוני לש ים על יהמי ם  אותה ים, בש יהמי א בנ א בה לה ים? אל יהמי בנ א  ן בה קי ם זה הה רה בש אנ וש תוב (שם כד)  י כה רי המ ונ ר,  םאמנ ם ת אי וש
ש, דה חה אותו  לש י?  מי לש ה לו,  יעה הוא. הושי ש  דה חה ל אותו  גון של ני ה  זל גון  ני ה  זל ל  ענ וש ר.  של נל כנ ים  עמלומי ים  שי דש חנ מש של

רועו. יון וזש לש על ך הה לל מל ין הנ מי ה יש יעה הושי

ה, תודה מור לש זש י? (תהלים ק) מי הי ת. ומנ רל חל ה אנ תומה ה יש ירה ים שי רי אומש ים, וש ני גש ננ ן מש ם כי ים גנ די יורש ם של אותה
ך. ם כה הוא יהתום, גנ של

לו לה ים הנ מודי ענ מוד. הה ענ מוד וש ל ענ כה ל אורות בש ים של ני וה ה גש שה מי ים חמ אי רש ל, ני גי לש גנ תש מי של ה. וכש אל רש ד ני חה ם אל אורה
ל ל כה ענ ח. מי רנ פל תור וה פש צורות כנ ש, כש בות אי המ לש ם שנ הל ים מי אי ים, יוצש די יורש ים וש עולי של ים, וכש ני פש בי ים מי לולי ם חמ כגלה
יות טות אותי ן לוהמ ול גה ן וש ול ל גה כה ן. בש בה לה דםם יהרםק וש ים, אה ני וה ה גש לשה ם שש הל ים בה כי מנ ים של פוחי ה תנ לשה מוד ייש שש ענ מוד וש ענ

ם. יהל לי יהקום עמ י של ין מי אי ים, וש מי עולה ים לש כי םא שוכש ל ש, וש ל אי ה של קה רג ת יש בל הל לש שנ טות מי בולש

דולות. גש יאות  לי פש ייש  ים  לי גנ לש גנ ם  אותה בש מוד.  ענ וש מוד  ענ ל  כה בש יור  צי ה  עמשי מנ ים  מי תוחמ ים  לי גנ לש גנ ה  עה בה רש אנ

ץ. רל אה ים לה לי םא נופש ל ם וש תוכה ים בש סי נש כנ תש יהד מי רות. ומי קה ים יש ני בה אמ ב ונ הה ל זה ים של גי ם זנ הל ים מי יאי ים, מוצי בי תובש סש מי של כש
ים: (ישעיה נד) רי אומש ע קול של מה שש ים, ני לי גנ לש גנ בוב הנ רות תוך סי קה ים יש ני בה ם אמ אותה ב וש הה י זה גי ם זנ ים אותה אי יוצש של כש

ם ה'. אג י נש תי אי ם מי תה קה דש צי י ה' וש די בש ת ענ לנ חמ םאת ננ ז

ה, קה רג יש ש  אי ם מי כגלה וש ד,  חה ד אל צנ ד מי חה ייה אל רש אנ וש ד,  חה ד אל צנ ד מי חה ייה אל רש ל, אנ גנ לש גנ וש ל  גנ לש גנ ל  כה יות בש רה י אמ ני שש
ה. זל בה ה  זל ים  קי בש דנ תש מי גול,  לש גי בש ם  כגלה ים  כי הולש וש ה,  לל אי בש ה  לל אי ים  קי בש חנ תש מי ים  לי גנ לש גנ הנ ים  בי תובש סש מי של גול  לש גי ובנ
ה לל ים אי כי ה ומנ לה עש מנ ים לש עולי יר וש וי אמ ים בה חי ים פורש פוחי תנ הנ ה, וש לל אי ה בש לל יות אי רה אמ ים הה מי ים, נוהמ מודי ענ ים הה עולי של כש
ה לל ים אי עולי וש ם,  לה בש קנ לש ם  יהל די יש ים  טי יות פושש רה אמ הה וש ים.  לי נופש ם  שה ומי ם,  יהל קומותי מש לי ים  בי שה וש יר.  וי אמ בה ה  לל אי בש

לו? לה ים הנ מודי ענ רוך הוא בה דוש בה קה ייר הנ צי נות של מה אה ת הה מנ כש ה חה אה י רה דוש, מי יד קה סי י חה ם. אי מה צש ענ מי

םאש ל ר ים ענ שורי ים, וש אי ם יוצש שה מי קום של םא יהדוענ מה ל ל, וש גנ לש גנ ל וש גנ לש ל גנ כה ים בש רי שה י נש ני ים שש אי יום יוצש צות הנ חמ בנ
ל ם של יהל ל פי ים ענ לי ים נופש פוחי תנ הנ וש ם.  יומה קי ים בש די עומש ים, וש לי גנ לש גנ הנ וש ים  מודי ענ ים הה כי ז שוכש אה לו, וש לה יות הנ רה אמ הה
ם, יהל קומותי מש ים לי בי שה ם, וש יהל יני ים בי טי שוטש ים ומש כי הולש ה, וש פל ה לש פל ים מי חי יהד פורש ם. ומי ת אותה לל בל קנ ים, ומש רי שה נש הנ
םא יהדוענ ל וש ים,  רי תה סש ני וש תוק,  גון מה ני ים  ני גש ננ ים קול, ומש רי שה נש ים הנ ימי רי י מש צי חי וה ה  עה ר שה חנ אנ יא. לש י הי מי םא יהדוענ  ל וש

קום. ה מה יזל אי בש
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ים בי יב סובש בי יב סה בי ב סה הה י זה חוטי ן וש בה אור לה ה וש מה דג ש אמ יור. אי ה צי עמשי ים מנ כי בה ים ייש שש מודי ענ ם הה יב אותה בי סש
יהם ל הנ יהם אל צש ים חל לנ ירושה ים מי יי ם חנ יי או מנ הוא ייצש יום הנ יהה בנ הה ר (זכריה יד) וש מנ אל נל מו של ם, כש יי ן מנ ינ עש ד, ומנ ל צנ כה לש

רון. חמ אנ יהם הה ל הנ יהם אל צש חל י וש מוני דש קנ הנ

דוש, י קה ה, (אי סוק זל ש פה רי פה יהה מש הה של ה. מי חוצה ע הנ מנ שש קולו ני ים, וש ני פה ה לש סוק זל ה פה יבה שי יש םאש הנ ש ר רנ אן פי כה
ל ד של חה מוד אל י ענ ני פש ד לי מנ לה וש מודו,  לש תנ ש  רי פה יהה מש הה ינוק של תי חוץ, אותו  בנ ר מי עורי תש ינוק הי דוש) קול תי י קה אי
ם הי ם של יי ר, מנ מנ אה ה, וש סוק זל פה חוץ בש בנ ר מי עורי תש קולו הי ין, וש די זו בו לש חמ אה . וש תה לש דנ גי ה של הודה י יש בי ל רנ נו של ם, בש עולה הה
ם יי מנ ם  אותה לש יך  רי צה ה  ומנ עמלות?  מנ ה  מה כנ בש נו  מל מי ר  יותי יון  לש על קום  מה לש נו,  מל מי ה  לה עש מנ לש עמלו  ינ יך  אי ה,  טה מנ לש מי
ים, לי חה נש הנ וש ים  בועי מנ ק לנ סי פש ין הל אי וש נו,  מל ים מי אי ים יוצש לי חה נש הנ וש ים  בועי מנ י) הנ פוחי ל (תנ כה קום של ה מה ה? ומנ לה עש מנ לש

? ענ נובי בוענ של מנ ם לנ יי ן מנ ר נותי אי בש ת הנ ירנ פי ה חמ אה י רה ש? מי קום יהבי מה ה מי קה שש הג

י ם? אי שה ים מי עי נובש ם וש שה ים מי אי ם יוצש עולה י הה ימי ל מי כה קום של י, מה מוני דש קנ יהם הנ ל הנ ם אל יי ן מנ תי ם תי יי לנ רושה י יש כי וש
ב רנ קש ין לי די י הנ לי עמ לו בנ םא יהכש ה ל שום זל ם, ומי ל שה ה של יבה שי יש י הנ ני ל קולות בש עו כה מש שה כו וש כש ה שה קול זל דוש, לש יד קה סי חה

יו. לה אי

ים רי ך אומש מש ינוקות מי לו תי פי אמ ך של קש לש י חל רי שש ה, אנ דושה קש ה הנ נורה ה מש כל בש ל תי ר לו, אנ מנ עון, אה מש י שי בי ה רנ כה בה
ס קול אותו ננ כש ני של ינוק. כש ל קול אותו תי ה ענ יבה שי יש י הנ ני שו בש עה ה של ך מנ ר לש אםמנ םא וש ה. ב תורה ל הנ ים של רי תה סש סודות ני
י ר, מי מנ אה יו, וש נה פה יו לש הה לו של ל אי כה ה וש יבה שי יש םאש הנ ע ר זנ עמ דנ זש ה הי עה ה שה אותה יבו לו, בש שי קש ם הי כגלה ה וש ימה ני ץ פש חי ינוק כש תי
םאש י ר ני פש ים לי די עומש ים של מודי ה ענ לשה זו בו שש חמ אה מו וש ס? קה ני כה הי ים לש יי ים חנ להי ן אל ת אותו בל ירו אל אי שש םא הי ל לו של אי

דוש! ן קה ך בי סוקש סםק פש ה, פש יבה שי יש םאש הנ ר ר מנ יו. אה לה סו אי נש כש ה ני יבה שי יש י הנ ני ל בש כה ס, וש ננ כש ני ה, וש יבה שי יש הנ

ל ר לו, אנ מנ זו בו. אה חמ ין אה די י הנ לי עמ בנ של י כש רו לי מש ך אה כה ת, וש רל חל ה אנ יבה ישי י מי יני רי המ י, של תי דש חנ ת פה עי ד כה ר, ענ מנ אה
ך אותש עמלו  ינ ך  ר כה חנ אנ דוש, וש קה ל הנ טנ ל יום מי כה ץ בש חי רנ תש תי ים, וש ה יהמי עה בש שי ינו  יני ילה בי הש אן תי דוש, כה ן קה ד בי חנ פש תי

אן. כה ינוקות מי תי ר הנ אה שש ה כי יבה שי ה יש תוך אותה לש

הוא, יום יום הנ קום בנ ל מה כה א בש לה יהו. אל םא יהדוענ מי הוא - ל הוא, הנ יום הנ יהה בנ הה ר, וש מנ אה ינוק וש ח אותו תי תנ פה
ר מנ אל נל מו של א הוא, כש רה קש ית ני אשי םאש. רי ר ז סוף בה אוחי הו יום של א זל לה הוא? אל א יום הנ רה קש ה ני מה רון הוא. לה חמ אנ
הוא (ה' הוא), א הנ רה קש ני וש נוז.  גה יר וש מי את הוא, טה רי קש ני ה של גה רש דנ י לש וי לי ת הנ י הוא. עמבודנ וי לי ד הנ בנ עה וש (במדבר יח) 
יר מי י הוא טה וי לי ף בו ה'. (הנ תוסי הוא סוף, הי שום של ד. ומי חה כםל אל הנ ית, וש אשי יא רי הי עמלות, של מנ ל הנ אות סוף כה רש הנ לש

ד). חה כםל אל הנ ה, וש לה חי חוז תש אה גות, של רה דש ל הנ ל כה אות סוף של רש הנ הוא, לש א יום הנ רה קש ני נוז. וש גה וש

א לה ם, אל יי לנ רושה יש ה  ינה גות אי רה דש ל הנ כה ר, סוף לש אן ייש לומנ . כה בוענ בםענ מנ נש לי ם וש יי יא מנ הוצי ם לש יי לנ רושה ה יש ידה עמתי
ה, לה דושות של קש גות הנ רה דש ל הנ ם, כה יי לנ רושה יש א  לה ה? אל זל ה לה ין זל ה בי ד. מנ חה כםל אל הוא, הנ יום הנ וש ם  יי לנ רושה יש אי  דנ ונ
ה לל אי יות וש ימי ני ה פש לל רות. אי זה אות עמ רה קש ני בות, וש סובש גות של רה ייש דש ים. וש אי רש ני ך  כה ם, וש יי לנ רושה ים יש אי רה קש ים ני בי סובש של כש
או רש קש ני חוץ,  בנ לש לו  אי וש יות  ימי ני פש הנ לו  בות אי תובש סש מי של (כש כות.  שה לש בות  סובש של כש אות  רה קש ני גות של רה דש ייש  וש חוץ.  בנ
אות רה קש ני גות של רה דש ייש  כות) וש שה אות לש רה קש ני גות של רה דש ייש  רות. וש זה אות עמ רה קש ני בות, וש סובש גות של רה דש ייש  ם. וש יי לנ רושה יש
ה. ימה ני ך פש לל ת מל ה בנ בודה ת, (תהלים מה) כש חנ ה אנ דה קג גות ייש נש רה דש לו הנ ל אי כה ים מי ני פש יר. לי בי ל ודש יכה בות הי סובש של כש

ץ. רל א אל רי קה הוא יי ך - (דברים ג) הנ נש ימה סי הוא, וש את יום הנ רי קש ה זו ני דה קג נש

מו י, כש מוני דש קנ יהם הנ הנ ילה מי הש ה תי יעה בי ה נש אותה ם, וש יי ת מנ יענ בי קום נש ה, תה רה זה עמ י הה כי בש תוך שי ה מי עממםד יום זל ינ של וכש
ל יהם אל צש ך חל מו. כה י אי פי ב לש לה יק חה רי ל בו, מי די גנ תש ני יו וש א פי לי מנ תש ק, מי יוני ב של לה רםב חה , ומי יהה רועותל ין זש ה בי נה בש א של מה אי

י. מוני דש קנ יהם הנ הנ

ך כה , וש יענ קי רה ת הה יבנ ישי שוהו בי רש ך פי ך), כה ה כה ר זל בה דה ם של י עולה יי יך (חנ יל ר, חנ מנ קו. אה שה ה ונש יבה שי יש םאש הנ חו ר קה לש
אותו ה בש פה תוסש ה ני וה דש ל חל ה ענ וה דש ה חל מה דוש, כנ יד קה סי י חה ה. אי לה רונות של חמ עמלות אנ רון - מנ חמ אנ אי. יהם הה דנ ה ונ זל
יו בי אה לש רו  טש ים עי רי תה ים כש עי בש שי ינוק. וש תי ר אותו  מנ ה, אה תורה י הנ עממי ע טנ בנ של ים וש רי שש ה. על יבה שי יש י הנ ני בש ינוק תוך  תי
יו בי ר, אה מנ ד. אה מי לנ יו לש בי ה אה כה םא זה עון, ל מש י שי בי ר רנ מנ נו. אה ת בש ד אל מי לנ ה לש זוכל י של מי קו  לש י חל רי שש יום. אנ אותו  בש

היששאייר.

ה נו. זל מל ל מי צנ ני לוי) וש גה ינו (בש דון די צו לה רה ל של ענ ם וש עולה הה ק מי לי תנ סש הי ה של ל מנ ה ענ ינוק זל תי יהה בש ר הה תה סש סוד ני וש
מודו, לש ין תנ קי תש הנ ר לש חי אנ ת לש כל לל ש לה שנ םא חה ל לו, וש יות של שש קג לות וש אי שש כםל בי י הנ ני פש בו לי רנ ייש לש בנ יהה מש הה לוי, של גי יהה בש הה
אן. ל כה צנ םא ני ין, ל די י הנ לי עמ בנ ל מי צנ ני ב של ל גנ ף ענ ך, אנ שום כה ה. ומי של ין קה די דון אותו בש צו לה ן רה כי לה בו, וש ת רנ ענ יש דנ לי חל הל וש
ה עה בש ם שי ל אותה כםל כה י הנ ני פש ר לי ב יהתי אי כש ץ, בי חי רנ תש יהה מי הה של ינו). וכש (די נו  יוקש ם דש לי תנ שש םא הי ל של יו  ים הה ה יהמי עה בש שי

ך! קש לש י חל רי שש י, אנ בי י רנ י, אי בי י רנ ת. אי ענ דנ ה לה צל רש םא תי ם ל עולה הה ק מי לי תנ סש הי ל של ענ נו. וש יוקש ם דש לי תנ שש הי ד של ים ענ יהמי

בוענ ם מנ שה רש ן, ני יה עש מנ בוענ הנ ל אותו מנ ם של יי ם מנ אותה ם, בש שה ים של כי בה ם שש ל אותה גול של עי ת הה חנ ה, תנ אי םא ורש ב
ה נו שותל מל יהם, ומי ב הנ לי בש ך  רל דל ם בו  רושי ם) וש שה דול, (של גה יהם הנ תוך הנ ס לש נה כש ני ה, וש חוצה א הנ יוצי ט וש שי פנ תש ד, ומי חה אל
הום תש ת הנ חנ ר תנ תל סי ך בנ הולי ט וש שי פנ תש בוענ מי ר, אותו מנ חי בוענ אנ א מנ יוצי של בוי. וכש רי ה בש בל רנ תש , ומי חנ מי שה ה וש ול רה ן וש יהתה וש לי
ל בי חנ או לש םא ייצש ל ם של ף אותה כופי ם ומש יך אותה מי נש ים מנ יפי קי ם תנ יי ים ומנ ידוני ם זי יי ם מנ ל אותה כה רון. וש חמ אנ יהם הה תוך הנ לש

ה. יבה תי ים נש זי ם ענ יי מנ ך ובש רל יהם דה ן בנ נותי ן - (ישעיה מג) הנ ימה סי ם. וש עולה י הה ני בש בי
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ם הל עממםד בה ים לנ כולי םא יש ל דוש, וש קה הנ ך  לל מל ל הנ נות של מה ה אה עמשי ים, מנ רובי י כש ני שש ה ייש  רה זה עמ ה  ע אותה צנ מש אל ובש
יו הש ים יי אי כה ה, זנ חוצה ם הנ יהל פי נש ת כנ חנ תנ או מי םא ייצש ל עממםד, של ל לנ אי רה שש ל יי ים כה ידי ם עמתי יהל תי חש תנ ים. וש תוני חש תנ ים וש יוני לש על
עמצוענ צנ בש ית  לי גה רש מנ ל  של יצוץ  ני מי יר  אי מי של ש  מל של ל  של ים  לי דה גש מי ף  לל אל ר  שה עה ה  לשה שש ם.  יהל פי נש כנ ת  חנ תנ ס  נה כש ני הנ ל  כה

בוד. אותו כה ה לש כה ה זה ל זל לנ גש ה בי יבה שי יש םאש הנ אוי. ר רה יצוץ) כה ני (בש

רוחות ן של מנ ל זש כה י, בש בי י רנ ה. אי יבה שי יש םאש הנ י ר ני פש לי ל יום מי כה ים בש שי דש חנ תש מי ים של רי בה ם דש אותה ר מי י יהכול לומנ מי
ם חות שה מי יהה, ושש תש ם בנ שה ל של יכה הי תוך הנ סות לש נש כנ תש ן, ומי אות כגלה ן יוצש מנ אותו זש ים בש שי ה, נה לה עש מנ ים עולות לש רי כה זש
ה מה כנ חות בש מי ושש ח,  רנ ל סל יכנ הי תוך  ן, לש הל מה יא עי הי וש ן,  סות כגלה נה כש ני וש אות,  יוצש ם  שה ומי ים.  יקי תי ים ענ רי בה ה דש מה כנ בש
ם אותה ל  כה בש ן  כי וש ד.  בל יוכל ל  יכנ הי תוך  לש סות  נה כש ני וש ן,  הל מה עי יא  הי וש אות  יוצש ם  שה ומי ים,  יקי תי ענ וש ים  שי דה חמ ים  רי בה דש

הייכהלות.

ים שי נה ים וש רי בה סו גש נש כנ תש א: הי רוז יוצי כה ה הנ טה מי ה ושש טה מי ל שש כה ה, בש אי םא ורש ד. ב חה ך סוד אל ר לש י, אםמנ בי ת, רנ עי כה
ב לה חה ינוקות מי ם תי ל אותה כה וש ים.  עולי ים, וש שי נה וש ים  רי כה ים, זש טי שש פנ תש ם מי ז כגלה עמלו. אה ונ ה  מונה אל י הה ני ם בש ל אותה כה וש
ם כגלה ז  אה עמלו.  ונ ב,  לה חה י  קי יונש ם  אותה ל  כה וש ים,  שי נה וש ים  רי בה גש ה  מונה אל הה י  ני בש סו  נש כנ תש (הי ת  יבנ שי יש תוך  לש ים  סי נה כש ני
ם, הל לה לוי של עי ה וש וה דש חל ים בש חי מי , ושש יענ קי רה ת) הה יבנ שי יש תוך  ים לש סי נה כש ם ני כגלה ים. וש עולי ים, וש שי נה ים וש רי בה ים, גש טי שש פנ תש מי
ים שי דה חמ ים  רי בה דש ה  מה כנ ם  הל לה ר  אומי וש ד,  עומי יהדו  בש בונו  רי חות  תש פש מנ של ר  ענ ננ אותו  וש ה.  חה מש שי ל  ענ ה  חה מש שי ם  שה וש

ה. חה מש ה שי אותה ה כש חה מש ין שי אי ה של חה מש ים שי ם רואי כגלה ים, וש יקי תי ענ וש

תוך ם ה' בש נםענ ים בש ירי אי ם מש הי ם, של ים שה נוזי לות גש יכה ה הי מה כנ רוכות, וש ה פה מה תוך כנ ם לש ים כגלה סי נה כש ך ני ר כה חנ אנ
ך ר כה חנ לו. אנ יכה הי ר בש קי בנ ולש ם ה'  נםענ בש זות  חמ לנ תוב (תהלים כז)  כה של הו  זל וש הוא,  רוך  בה דוש  קה ת הנ בנ המ ל אנ יכנ הי
י רי שש ה. אנ לה חי תש בנ ים כש שי בש לנ תש ם ומי יהל קומותי מש ים לי רי חוזש ה, וש טה מנ ים לש חי ם פורש הי ה, וש לה עש מנ ינוקות לש תי ים הנ חי פורש

ים. פי צנ ם מש ל טוב אותו עולה כה לש ם של עה הה

ה. ל זל ת כה אל מםענ  שש ל לי כה י לש יתי כי זה י של קי לש י חל רי שש נו. אנ עש מנ שה ים של רי בה דש ים הנ תוקי ה מש מה עון, כנ מש י שי בי ר רנ מנ אה
ך, לי ד (ני חה ך יום אל ר כה חנ אנ יך, וש לל םא אי ב שות לה נו רש ים ייש לה ה יהמי לשה י, שש בי רו לו, רנ מש אן. אה כה י לש אתי יהצה יום של י הנ רי שש אנ

ך. לש ה של חה מש ת) שי פל אותו יום נוסל םא. בש ב שות לה נו רש ין לה אי וש

ה. לה יש לנ צות הנ ד חמ ענ ים  צי רה א הה א תה רה קש ני קום של ת מה חנ ה תנ סל כנ תש ומי ר  תה סש ני וש דו,  צי יכות מי שי מש ך  הוא מושי
יון לש ר על חי ר אנ בל מו גל ר, כש בל א גל רה קש ני ה של זל גול הנ נש רש תנ ה בנ כה ק, ומנ חה צש מוד יי ת ענ בל הל לש את שנ ה יוצי לה יש לנ צות הנ ר חמ חנ אנ מי

ל. כי שש הנ ם בש כגלה ה קולות, וש שה ן שי נותי א וש ה, קורי ר זל בל ה בו גל כל מנ ן של יוה נו. כי מל מי

ת חנ ה תנ יעה גי ת ומנ רל חל ת אנ בל הל לש נו שנ מל את מי יוצי ים, וש אי ה קורש זל ם הנ עולה י הה גולי נש רש ל תנ א, כה הוא קורי ה של עה שה בש
קול ה' כםחנ  ר: (תהלים כט) קול ה' בנ אומי וש א  ה קורי אשונה ה רי עה שה א? בש ה הוא קורי ים. מנ אי קורש וש ם,  יהל פי נש כנ
ה עה שה ים. בש זי רה ר אמ א, (תהלים כט) קול ה' שםבי רה קש יר יי עי ר: (מיכה ו) קול ה' לה אומי א וש יהה קורי ני ה שש עה שה ר. ובש דה הה בל
גו'. ר וש בה דש יל מי ר: קול ה' יהחי אומי א וש ית קורי יעי בי ה רש עה שה ש. בש בות אי המ ב לנ ר: קול ה' חםצי אומי א וש ית קורי ישי לי שש
יהלות ל אנ חולי ר: קול ה' יש אומי א וש ית קורי שי ה שי עה שה גו'. בש ם וש יי מה ל הנ ר: קול ה' ענ אומי א וש ית קורי ישי מי ה חמ עה שה בש
םא ל א וש קורי גול של נש רש תנ הו הנ זל גו'. וש א וש רה קש ה אל ר מה מנ אה א וש רה ר קש ר: (ישעיה מ) קול אםמי אומי א וש ך קורי ר כה חנ אנ גו'. וש וש

ם. קםדל מו מי א כש ך קורי ר כה חנ אנ ך, וש שוכי

ל כה יו, וש נה תש מה ר בש סופי ת הנ סל קל ה) וש מה כש חה ל הנ יק (של תי ל הנ ענ הוא בנ שום של ם, מי עולה י הה ני י בש עמשי ל מנ א? כה ה קורי ומנ
יום. ב בנ תנ כה ה של ל מנ א כה לו, קורי לה יאות הנ רי קש ל הנ א כה קורי ר של חנ אנ ה לש לה יש לנ ל יום. ובנ כה ב בש ם כותי עולה י הה ני י בש עמשי מנ

אותו דול, וש הוא גה ע של צנ מש אל ד בה עומי של ד אותו  חה גות - אל רה י דש תי ם שש הי לו, של עות של בה צש יו אל לה גש א רנ לי מה לש אי וש
ר בםקל ה הנ עולל ן של יוה ים? כי ה עושי יו. ומה בותה המ לש שנ ם בש עולה רםף הה שש ים אותו - יי בי כש ענ מש ן, של טה הוא קה חור של אה ד מי עומי של
תוב כה הנ יים  קנ לש ל,  גל עי י  פי לש טנ י  ני שש ם  יי לנ גש רנ י  תי שש ים  עמשי ננ וש ם  כגלה ים  רי בש חנ תש מי ז  אה רום,  דה ד  צנ מי א  יוצי אור  חוט  וש

ן. גםרל ף הנ ננ ת עמ לנ אי ה. שש תה סוד זל עש י יהדנ רי המ ל. ונ גל ל עי גל ף רל כנ ם כש יהל לי גש ף רנ כנ (יחזקאל א) וש

ח תנ ופל ח  תנ פל ל  כה ובש ה.  נה שה מות הנ יש בון  שש חל לות, כש יכה ה הי שה מי חמ ונ ים  שי שי וש אות  מי לש  שש ייש  ה זו  רה זה עמ תוך  לש
ם א כגלה לה ה, אל לל אי לות הה יכה הי בנ הו  מנ םא יהדוענ  (תהלים קכב). ל ך  יי נותה מש רש אנ ה בש וה לש שנ ך  ילי חי לום בש י שה הי יש תוב:  כה

ד. חה אל ד וש חה ל אל כה לו בש אי לו בש ים אי אי רש יות ני לי גה רש י מנ רי דש ה סי עה בש יור. שי ה צי עמשי ים מנ אי רש ני

שום זו, מי ה הנ רה זה עמ ח הה רנ זש ד מי םאש צנ ר הוא בש ד של חה ל אל יכה ה הי יבה שי יש םאש הנ חנ ר בי שנ ה מש מה דוש, כנ יד קה סי י חה אי
ם. כגלה ר מי יו יותי ה אורותה בל רש ח מנ רה זש ד מי ל צנ ל של יכה ל הי בה ם. אמ עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ ם בש ה הי עה בה רש אנ של

ן יהתה וש לי יענ הנ גי הי של אן. כש כה אן ולש כה כו לש לש ים הה גי דה ל הנ כה ע, וש זנ עמ דנ זש יהם הי ל הנ כה ן, וש יהתה וש א לי דול יהצה גה יהם הנ ד בנ חה יום אל
אורות, ים הה סי כנ תש ן, ומי יה עש מנ ה הנ אי רש מנ א אותו כש לה הום, אל תש ם הנ ך שה כנ שה , וש מםחנ שש יל לי חי תש הום, מנ תש ח הנ תנ ח פל תנ פל לש

ה. זל ח הנ רה זש מי ד הנ צנ בש ל של יכה הי אור הנ ט לש רה ם אורות, פש ל אותה או כה רש םא ני ל וש

ה א יום זל לה ה? אל תה שש על נל ה  מנ דו"ן, מי גש א סנ רה קש ני הום של תש אותו  תוך  ן מי יהתה וש לי יא הנ מוצי ית של לי גה רש מנ ה  אותה
ר זוכי של כש ית, של לי גה רש מנ ה  אותה וש ב.  אה ש, הוא ט' בש דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל נל יהם, יום של ע הנ זנ עמ דנ זש הי ן של יהתה וש לי יא הנ מוצי של
א רה קש ני ה של הום זל תש תוך  ת לש לל ת נופל חנ דול, אנ גה יהם הנ הנ תוך  עות לש מה י דש תי ק שש זורי יו וש נה ת בה רוך הוא אל בה דוש  קה הנ
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"א. בה ילש א גי רה קש ני ר של חי הום אנ תוך תש ת לש לל ת נופל חנ אנ דו"ן, וש גש סנ

לות נופש ן של יוה כי ים. וש רי חי אמ לו הה אי ים כש שובי םא חמ ל ל בה דול, אמ גה יהם הנ ם בנ ים הי רי חי הומות אמ ה תש שה מי חמ שום של מי
"א. בה ילש א גי רה קש ני הום של ע תוך תש בה טש ד ני חה אל ד. וש חה הום אל פות תוך תש עות, צה מה דש לו הנ אי

מות רוחנ דש הוא בש מון, וש דש יק קנ זי ג, מנ רי טש קנ ד מש חה עור אל רש א עי ים, יוצי עי ים רה רי מה ן, שש יי ינ י הנ רי מש ה תוך שי טה מנ לש של
ד ם, יורי עולה ת הה יק אל זי הנ בוש לש לש ש בי בי לנ תש הי ה לש טה מנ ת לש דל רל ה לה רוצל ם וש שה ר מי עלבה נל ן של יוה ש. כי קםדל ב לנ רי קה תש מי של ם כש דה אה
ה הוא עה בה רש ם אנ אותה ין מי יקי זי נש אשון לנ רי מות שור. וש ית שור, דש ני בש תנ ש  לובי מון של דש קנ בוש  יו, ולש בותה כש רש הוא ומנ

לו. ם של שור כגלה ט לנ רה ין פש יקי זי בות נש ה אמ לשה ם שש כגלה ם. וש עולה יק הה זי הנ בות לש ה אה עה בה רש ם אנ אותה שור, וש

נו שש רנ י דה רי ב? המ של ל עי הו אםכי ב. מנ של ל עי ית שור אםכי ני בש תנ ם בש בודה ת כש ירו אל יהמי תוב, (תהלים קו) ונ ה כה ל זל ענ וש
ם. יות שה הש אוי לו לי םא רה ל ק, וש לל ם חי הל ין לו בה ן, אי גה י דה יני ת מי ענ בש שי םא מי ל ם, וש חל לל ית הנ צי מש תנ ר מי בה דה ר הנ קנ ל עי בה בו, אמ

צות נוצש תש הי לו. אור וש ים אי ני זגמה לו, מש ים אי אי םא יוצש ל ד של ם. ענ יהל קומותי מש ים בי בי ה יושש לל אי ם, וש יהל קומותי מש מי
ים. מי עולה ים לש כי ם שוכש ין הי יב, אי בי סה ים מי כי בםל. הולש סש כולות לי ם יש יי יננ עי ין הה ם אי הל לה של

ה אל רש ר - ני ל יותי כי תנ סש ן, מי טה םא קה ל ן וש טה ה קה אל רש ה ני אשונה לות רי כש תנ סש הי יהד בש ה, מי ל זל יכה הי ם בש דה ן אה ל בל כי תנ סש מי של כש
ה מל דש ני ד של יון, ענ לש על דול וש טות גה שש פנ תש הי ה בש אל רש ני ך  ל, כה כי תנ סש מי ה של ל מנ דול. כה ר גה ה יותי אל רש ל - ני כי תנ סש דול. עוד מי גה

עור. ה שי ין לה אי ה של ימה םא ני ל מש לות כי כש תנ סש הי בנ

ים רובי כש ט לנ רה ה, פש ייש בה ה של ל מנ כה ה וש רה זה ה עמ ירה אי ם מש שה ם, מי נותה מה ה אג דועה םא יש ל ים של ני פש ים לי דולי ים גש עמשי מנ
ים ני פה ים גש עי בש שי ה וש שה מי חמ אות ונ ש מי מי חמ ף ונ לל ים. אל צי אורות נוצש ים, וש בי ים רנ ני וה גש בי יענ  קי רה ד רום הה ה ענ ם עולל אורה של

ה זו. רה זה עמ רות בנ ים פי עושי

ין אי חו, של רש ל כה ענ רו, בש שה ת בש ל אל ך - אםכי ר כה חנ אנ לו, וש ינות של ני אמ ירות ונ רי מש יו, בי ת יהדה ק אל ר - (קהלת ד) חםבי יותי
א לה שות אל ין לו רש ך אי ר כה חנ אנ לש ל של מי עה ה וש עושל ה וש טל סש מנ ה של ל מנ כה ר לו בש ה עוזי ר. מה חי ר אנ בה ל דה לט ענ שש שות לי לו רש
ין לו ר אי אה שש ר. ובנ שה בה ל הנ אוכי ת וש לל םא תועל ל לש ך  הולי ל, וש לה ת כש ענ י דנ לי יל בש סי כש חנ כי מי שה יד וש קי רש ך מנ ר כה חנ לו, אנ ל של ענ
כםחנ ים  ני נותש םא  ל וש ם,  יהל אי שונש ם  אותה ים  לי אוכש וש ה  רה צה בש ל  אי רה שש יי של כש ה,  טה מנ לש של וש ה  לה עש מנ לש של ירות  רי מש שות.  רש

נו. מל יא מי הוצי ים לש טובי ם הנ יהל עמשי מנ בש

ש קםדל לו, רוחנ הנ ל של ל ענ בה נון. אמ חנ חום וש הוא רנ דוש, של קה ך הנ לל מל י הנ ני פש ענ לי רי ה, מי ד זל צנ הוא מי רו של שה בש לו מי פי אמ ונ
ה טל סש מנ ה של ל מנ כה ילות וש לי עמ ל הה ך כה ל כה ענ ל. וש לה יו כש לה לט עה שש ים לי כולי ים יש תוני חש תנ ים וש יוני לש ין על ה, אי דושה ה קש מה שה ונש
יהה לו? ת הה לל ה תועל רו, מנ שה ת בש ל אל אוכי יהשוב וש םא יהכול, וש ך ל ר כה חנ אנ ש וש קםדל ל רוחנ הנ לט ענ שש ב לי חושי ע, של אותו רה

ים. תוני חש תנ ים וש יוני לש ים על כי ין שוכש אי ק, וש זה ל חה פה עגרש מו מש ם כש ים כגלה סי כנ ם מש הי עוד, של וש

שום ל מי בה םא. אמ ם - ל דה י אה ני ג בש הורי של ת כש ול מה הנ ך  אנ לש מנ יא לש ה הי חה מש שי ר של םאמנ ם ת ר. אי בה דה ך  ר לש אםמנ םא וש ב
תוב (תהלים קמח) כה רוך הוא, של דוש בה קה צון הנ עמשות רש ה לנ חה מש שי מו בש צש ה ענ אל רש ך, מנ כה בונו בש צון רי רש ה של רואל של
יד סי י חה ר לו, אי מנ ים. אה שי י נה ני פש ה לי וה דש חל ך בש הולי ד וש קי רנ י הוא מש רי המ עון, ונ מש י שי בי ר לו רנ מנ רו. אה בה ה דש ה עםשה רה עה רוחנ סש
ים. הוא שי נה ד הנ פי סש הל בש לו  ת של חנ ננ ל הנ בה ך. אמ לל מל צון הנ רש בי לו  נוחנ  של ך  לל מל י הנ ני פש אות לי רה הי ה, לש זל ך  אי כה דנ דוש, ונ קה

ד. פי סש הל יו לנ נה זש אה ד, וש רוקי

הוא שום של ר לו, מי מנ יו? אה אה טה יר חמ כי זש ה ומנ לה עש מנ ם לש דה אה ל הה ה ענ טל סש ומנ ך  הולי דוענ  ך, מנ ם כה ר לו, אי מנ אה
לו, ל של א ענ לה ט אל םא שולי סוף ל ה. בנ ל זל לנ גש יא בי תו הי וה אמ ל תנ כה , וש רוחנ ל הה לט ענ שש ב לי חושי יל, וש סי ן וכש קי (קהלת ד) זה

םאשו. ר לו בש תוב (תהלים ז) יהשוב עממה ה כה ל זל ענ רו, וש שה בש

ן ם. אותה עולה סות הה כנ לש ים  רוצי וש הומות  ר תש אה שש תוך  ים מי ם עולי יי ומנ ם,  עולה ת הה אל ש  גי רנ לש ה  רוצל וש ך  הולי
פוא, קה יהם הנ ם תוך הנ יי מנ ים הנ אי ן, קופש הל לה ה של יחה תי רש ף הה תוך תםקל ם. ומי עולה בה ש של ל אי כה ר מי חות יותי עות רותש מה דש
םא יהכול ם, ל עולה ל הה ה כה אל רש ני וש לו  מוד של ענ ם מי הה רה בש ד אנ צנ ת מי חנ ה אנ יבה שי הוא נש רוך  בה דוש  קה ז הנ מנ רה א של לי מה לש אי וש

ד. חה ע אל גנ לו רל פי עממםד אמ לנ

ע מה שש ני ם של תה מה המ קול ננ ה. מי לה פי כש מנ ת הנ רנ עה ד מש יהם ענ ין הנ ע קול בי מה שש יהם, ני תוך הנ לות לש נופש של עות כש מה ן דש אותה
פםך המ ה לנ רוך הוא רוצל דוש בה קה הנ בו של שש חה מו, וש קה ים, וש אשוני רי בות הה ים אה רי עורש תש יהם, מי תוך הנ ים לש סי נה כש ני של ם כש שה
רוך הוא דוש בה קה ר הנ ם זוכי כל לש לנ גש ים, בי דושי ים קש הובי דו אמ חמ פנ ל תש ם: אנ הל ר לה אומי א וש קול יוצי ד של ם, ענ עולה ת הה אל

או. רש ם תי תל אנ ם, וש אםל אותה גש ה לי הוא רוצל ם, וש יכל ני ת בש אל

או רש ני ן של יוה דוש. כי קה ם הנ שי רוף הנ צי רות בש בש חנ תש ה, ומי לל אי ה בש לל פות אי רש טה צש בות ומי לה שג יתות מש א בי פה לש אנ ל הה כה
ים ני פש ם לי ים, כגלה אי ה יוצש לל אי ים, וש זי נה גש ה ני לל ם. אי ן כגלה כי ים, וש רי חי ים אמ אי יוצש ים, וש זי נה גש ה ני לל ה, אי רוף זל צי יות בש אותי הה

ים. תורי פש ם כנ ל אותה לנ חמ בנ

ים לויי יות, תש ע אותי בנ רש אנ ם בש שי ד הנ עומי וש ה,  חוצה ים הנ אי יוצש וש יר  וי אמ בה יום  בנ ים  מי עה פש לש  ים שה חי שוב פורש
לוי תה חנ וש יות, פורי ה אותי רי שש ים על תי ל שש ם של יר שי וי אמ ל הה לנ תוך חמ א מי יהד יוצי ה מי ז זל ננ גש ני ר של חנ אנ י. לש צי חי ה וה עה יר שה וי אמ בה
ל כ"ב] ל כ' (של ם של רות, שי חי יות אמ רוף אותי יהד צי א מי יוצי ז, וש נה גש ה ני זל ך  ר כה חנ ר. אנ םא יותי ל ת, וש חנ ה אנ עה יר שה וי אמ בה
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מונלה ים ושש רי שש על ל  ם של ר, שי חי ל אנ לה חה יות מי אות אותי יהד יוצש ז. ומי נה גש ני וש ת  רל חל ה אנ עה יר שה וי אמ לוי בה תה וש יות,  אותי
ל ם של יר שי וי אמ ים בה לויי ים תש אי יהד יוצש ה. ומי ז זל נה גש ני י, וש צי חי ה וה עה ים שה די עומש ם, וש יהל רי תש כי ם בש ים כגלה רי טש ענ תש יות, מי אותי
ם יי תנ ושש ים  עי בה רש אנ ל  יות של אות אותי יוצש ים.  עי גה רש ה  לשה ושש ה  עה שה ד  עומי וש ן,  יהל רופי צי בש יות  אותי ש  מי חה וש ים  רי שש על

ם. עולה דות לש עומש יות, וש אותי

ין ים. אי די יורש ים וש עולי ה, וש חוצה ים הנ צי נוצש ים וש טי ים, בולש מי עולה ים לש כי םא שוכש יות, ל ם אותי א כגלה לה מות. אל שי הנ
ים, עי גה ם רש יי ננ ים ושש רי שש על ם וש יי תנ עה ד שש עומי ר של חנ אנ נוז, לש ה גה דול. זל ח גה טםרנ יחנ בש שי מה ט לנ רה ם, פש הל עממםד בה יהכול לנ י של מי
םא ל ים וש אי םא יוצש ה ל לל אי מות הה שי ל הנ י. כה צי חי ה וה עה יר שה וי אמ לוי בה תה ד וש עומי א וש יות יוצי ל ע"ב אותי קוק של חה ם הל שי הנ וש
ים מי עה לש פש ה שה לל אי ה בש לל פות אי רש צה יר, ומש וי אמ חות בה אות פורש רש ן א"ב ני ל אותה בה יום, אמ ת בנ חנ ם אנ ענ א פנ לה ים, אל אי רש ני

בשיום.

םאש ם ר ד שה יורי של ן. כש פות כגלה רש טה צש אן, ומי כה ה מי לל אי אן וש כה חות מי ה פורש לל ית, אי ף בי לל אה יות הה חות אותי פורש של כש
א ני ם: ממתוס ננקפי אאלרן (מש הי ייאל, של ני ה דה אה רה מו של יות כש רוף א"ב אותי צי ה בש יחנ רואל שי יל, מה חי תש ה, מנ יבה שי יש הנ

ין (דניאל ה, כה)). סי רש ל ופנ קי א תש ני מש

סו נש כנ תש ם: הי עולה י הה די דש ה צי עה בה רש אנ יז לש רי כש רוז מנ ה, כה טה מנ יום לש ת הנ ל אל אי רה שש ים יי שי דש קנ מש של ת, כש בה ב שנ רל ל על כה
ה מה כנ ים?  יעי קי רש ים  עי שש תי וש אות  מי לש  שש בי ה  וה דש חל ה  אה רה י  מי ים)  דושי (קש אות  סש כי ינו  קי תש הנ דושות!  קש בות  כה רש מל
ז רוך הוא), אה דוש בה קה הנ ים (לש שי דש קנ ה מש טה מנ ל לש אי רה שש יי ן של יוה ם. כי יהל קומותי מש ים לי סי נש כנ תש ים מי יטי לי ה שנ מה ים, כנ ני מג מש
ן ילה אי י הה פי נש ם ענ אותה א, וש בה ם הנ תוך עולה ת מי חנ יבות אנ שי לו רוחנ נש ים של לי עה ם הל אותה יש בש קי ים, ומנ יי חנ ץ הנ ר עי עורי תש מי

א. בה ם הנ עולה ל הה יחות של ים רי עולי ים, וש עי נש עש ננ תש מי

אות מות יוצש שה ה נש ל זל ם כה עי ם. וש עולה ל הה ענ ש  דושות, ופורי מות קש שה יא נש ר, ומוצי עורי תש ים מי יי חנ ץ הנ אותו עי
ה. וה דש חל ים בש יי חנ ץ הנ עי ים, וש סי נה כש ה ני לל אי ים וש אי ה יוצש לל ה, אי לל ים אי רי עורש ה מש לל סות. אי נה כש מות ני שה ונש

ת בה שנ ל הנ כה ה. וש נוחה מש ה בי וה דש חל ם בש דושות, כגלה מות קש שה ן נש ל אותה רות של עמטה ים בה רי טש ענ תש ם מי ל כגלה אי רה שש ז יי אה וש
ם עולה ל הה יון של לש ג על נל עם ים בש גי נש ענ תש ים ומי ם עולי ן, כגלה גה בנ ים של יקי די צנ ל הנ כה ה, וש נוחה ה מש אותה ה וש וה דש ה חל ם אותה הל ייש לה

עולות. חות וש מות פורש שה נש ל הנ ת, כה בה שנ את הנ יוצי ן של יוה א. כי בה הנ

עולות ים  יקי די צנ הנ מות  שש ני וש דוש,  קה הנ ם  עה הה ל  ענ רות  שש לי דות  יורש מות  שה נש ת,  בה שנ ת  סל נל כש ני של כש ה,  אי ורש םא  ב
מות שש ני ן  אותה דות,  יורש מות  שה ונש ל.  אי רה שש יי ל  ענ רו  שה של ן  אותה עולות,  מות  שה נש הנ ת,  בה שנ הנ את  יוצי של כש ה.  לה עש מנ לש

הנצנדייקיים.

דוש קה הנ דוש, וש קה הנ ך  לל מל י הנ ני פש מות לי דש דות בי עומש ל, עולות וש אי רה שש ל יי ענ רו  שה מות של שה נש ל הנ עולות כה ן של יוה כי
ל דוש ענ יו חי נה פה ר לש אומי י של י מי רי שש ה? אנ תורה ם בנ אותו עולה ם בש כל יהה לה דוש הה ה חי יזל ם: אי ת כגלה ל אל רוך הוא שואי בה
ת רל אומל ה של תורה דוש  חי עו  מש ר: שי אומי וש לו  יהה של לש מנ ס פה ני כנ הוא. מש רוך  בה דוש  קה ה הנ ה עושל וה דש ה חל מה ה. כנ תורה הנ
ם ה חותי לה עש מנ רוך הוא לש דוש בה קה הנ ה, וש טה מנ ם לש יבות. הי שי י יש תי שש ר בי בה ים אותו דה ידי עממי ם מנ כגלה ה. וש י זל לוני ת פש מנ שש ני

ר. בה אותו דה לש

ה עולה ים וש שי דה ים חמ רי בה ם דש אותה ה בש קה סש ענ תש ת הי בה שנ ת בש דל יורל ה של מה שה ה ונש תורה ש בנ די חנ תש ר מי בה דה של ה, כש אי םא ורש ב
ים שי בש לנ תש ומי ם  יי פנ נה כש בי ים  בי רנ תש מי ש  קםדל הנ יות  חנ וש ר,  בה דה אותו  לש ה  יבה שי קש מנ ה  לה עש מנ ל  של יהה  לש מנ פה הנ ל  כה ה,  לה עש מנ לש
תוב? (יחזקאל ה כה ש מנ קםדל יות הנ ז חנ ין, אה קי שותש ין, וש יבי שי םא מש ל רוך הוא וש דוש בה קה ם הנ ל אותה שואי של ם. וכש יי פנ נה כש בי
ל כה דו  מש עה חו  תש פי עוד. (נחמיה ח) וכש נו  םא עה ל דו  מש י עה ר (איוב לב) כי מנ אל נל של מו  ן, כש יהל פי נש ה כנ ינה פל רנ ם תש דה מש עה א) בש

ם. עה הה

תו: ד אי ים ינחנ עי נש עש ננ תש מי ים של רי יבה ה אי עה בש בור ייש שי די א בנ לה ה? אל ידה עממי או  רש ה קה יקה תי שש ה לנ מה ר, לה םאמנ ם ת אי וש
ים אי ה קורש זל ל  ענ וש  , נוענ עש ני םא  ל לש ם  דה מש עה בש ים  די ה עומש יקה תי שש ובנ ר.  שה ם, בה יי תנ פה ם, שש יי ננ שון, שי ה, לה נל ה, קה אה ב, רי לי

ה. ידה ה עממי יקה תי שש לנ

יון צי ם. ומי יי דנ יה דוש  ה קי ש - זל קםדל גו'. מי וש ש  קםדל ך מי רש זש ח על לנ שש ר, (תהלים כ) יי מנ א אה בה א סה נונה מש ב הנ י רנ רי המ של
ם יי דנ ת יה ילנ טי נש ר, זו  חי ר אנ בה בות דה רנ ל - לש יך, כה חםתל נש ל מי כםר כה זש ם. יי דה אה ב הה ד לי הוא סועי יא, של מוצי ה הנ ךה - זל דל עה סש יי
ך תש ל עמצה כה וש ך  בל בה לש כי ך  ן לש תל ן, יי ה כי ה עושל תה ם אנ מון. אי זי זון בש מה ת הנ כנ רש בי ה - זו  לה ה סל נל שש דנ יש ך  תש עולה ה. וש רונה חמ אנ

ת. רל חל ת אנ בה שנ ת לש בה שנ ן מי דל ן עי גנ ים בש יקי די צנ רו הנ טש ענ תש ה הי ר זל בה ל דה ענ דול. וש גה דוש הנ ה קי ש, זל די קנ ת מש בה שנ א. ובש לי מנ יש

ים, רי עמבה ר הה אי הנ דנ ה ונ בםהנ - זל ר גה ל הנ גו'. ענ יון וש ת צי רל של בנ ך מש י לה לי בםהנ עמ ר גה ל הנ ר, (ישעיה מ) ענ מנ אה ח וש תנ עוד פה
יון, ת צי רל של בנ כםל הוא מש ל הנ בה ם. אמ עולה ר לה שי בנ ם ותש שה ה לש לל עמ ה תנ ינה כי שש , של שוהה רש י פי רי המ ר בו. ונ בנ קש ה ני מםשל קום של מה
ל לנ כש יא בי הי וש ר,  שי בנ א ותש צי יא תי הי וש "ל,  יאי מי "ר ענ ם בנ חי ננ , מש יחנ שי מה ם הנ ד, אי וי ן דה ן בל תה נה ת  של ה, אי י בה צי פש י חל זוהי

יון. ת צי רל של בנ מש

ר שי בנ ה תש ם. מנ עולה ל הה דוש ענ קה ם הנ א שי ייצי ב, וש רה עמרםך קש ם לנ עולה רו בה עורש תש ים יי כי לה י מש ני ם, ושש עולה ע בה מנ שה קול יי
תו - רו אי כה ה שש ני יו. הי נה פה תו לש עגלה תו ופש רו אי כה ה שש ני ה לו הי לה רםעו מםשש םא וזש ק יהב זה חה ים בש להי ה ה' אל ני ר? (שם) הי םאמנ ת וש
ל תו ענ מה שש ר ני סנ מה י של ין, מי דונו די סו וש נש כנ תש ם: הי הל ר לה םאמנ י ה וש לה עש ל מנ יהה של לש מנ ל פה כה יז בש רי כש רוך הוא מנ דוש בה קה הנ של
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רו? כה ה שש י מנ לנ ל יום עה כה ים בש דופי גי ים וש רופי ה חי מה ל כנ בנ סה י של ך. מי כה וש ך  רו כה םאמש לו י אי רו? וש כה הו שש י מנ מי ת שש שנ דג קש
תו עגלה תו ופש רו אי כה ה שש ני תוב הי כה הו של ך. זל רו כה םאמש ם י רו? הי כה ה שש י מנ לנ ל יום יום עה כה ש בש נה על נל י של ך. מי רו כה םאמש ם י הי

יו. נה פה לש

ד גל תו. נל עגלה הו פש ך. זל ים בה חוסי תה לנ לש ענ גו', פה ך וש ב טובש ה רנ תוב, (תהלים לא) מה כה מו של א כש לה תו? אל עגלה הו ופש מנ
זםל גש י יי י מי כי ? וש תה נש פנ ר צה של ה אמ ה זל יך, מנ אל ירי תה לי נש פנ ר צה של לות. אמ זה ים ומנ בי י כוכה די ד עובש גל א נל לה ה? אל ה זל ם מנ דה י אה ני בש

? תה נש פנ תוב צה כה ת, של תי ה לה הוא רוצל ה של יהדו מנ טםל מי יי וש

ה מל ה. בנ פואה ן רש ה - בו נותי כל הוא מנ ה של מנ רוך הוא. בש דוש בה קה ה הנ עושל נות של מה חמ רנ י הה עמשי ה מנ אי א ורש א צי לה אל
פון צה תוב (ירמיה א) מי ם. כה עולה ה לה פואה ן רש ה - בו נותי כל מנ ה של מנ ה. בש כל םאל מנ מ שש ב ובי רי קה ין מש יהמי םאל. בש מ שש ה? בי כל מנ
ל כה ר טוב וש כה ל שה ה כה שות - ובו שורל קה רות הנ זי גש ל הנ כה ים וש יני די ל הנ ים כה אי ם יוצש שה מי ה, של כל פון מנ צה ה, ובש עה רה ח הה תנ פה תי
ך ר לו: בש םאמנ י פון וש צה רוך הוא לנ דוש בה קה א הנ םא קורי ב יד לה תי עה ל. לל אי רה שש יי ת לש תי רוך הוא לה דוש בה קה יד הנ תי עה טוב של
ים ים טובי רי כה ן שש י, תי מי ת שש שנ דג ל קש ה ענ זל ם הנ עולה עות בה ה רה מה כנ לו  בש סה י של ננ בה ר טוב לש כה ל שה כה וש ל טוב  י כה תי תנ נה

ך. י בש תי תנ נה של

נםענ מש הוא, לי ך  רום כה דה הנ ך  רל י דל כי גו'. וש י וש אי לה כש ל תי ן אנ ימה תי י ולש ני פון תי צה ר לנ תוב, (ישעיה מג) אםמנ כה של הו  זל
ל אנ ן  ימה תי לש ר  אומי הוא  וש אות,  יוצש רום  דה מי ם  עולה הה טובות  ל  כה וש רום,  דה ד  צנ מי כות  רה בש הנ ל  כה י  רי המ ונ כות?  רה בש

תיכשלהאיי?!

ל י גואי ני אמ ן של מנ יענ זש גי י הי רי המ ר לו: קום, של םאמנ י ם וש הה רה בש ת אנ רוך הוא אל דוש בה קה ר הנ עורי ה יש עה ה שה אותה א בש לה אל
תוב (דברים כה ם, של תה ירה כי מש יהה בי ם הה הה רה בש אנ תוך של לות. ומי גה לו בנ בש סה ה של ל מנ ל כה ר טוב ענ כה ם שה הל ת לה תי יך לה נל ת בה אל
קו לש יי ה של רוצל י של מי מו כש צש ה ענ אל רש יו, ומנ ינה עי םא טוב בש ל י של מי יהה לו כש ם, הה הה רה בש ה אנ ם - זל רה כה ם מש י צורה םא כי ם ל לב) אי
י תי עש ם: יהדנ הה רה בש אנ רוך הוא לש דוש בה קה ר לו הנ מנ ם! אה יהל אי טה חמ בו מי ם! גש יהל ונותי עמ בו מי ר: גש םאמנ י ר וש ם יותי יהל אי טה ל חמ ענ
ם טובות, הל ע מי ננ מש ל תי יך, אנ נל ל בה ך ענ ילסש פנ ה לש י רוצל ני י. אמ אי לה כש ל תי ים. אנ ני פה ן לש ם כי י גנ ני ים. אמ ני פה תה לש רש מנ אה ה של ל מנ כה
, תה נש פנ ר צה של נו אמ יש הנ י. וש ני פון תי צה ר לנ ך - אםמנ שום כה ם. ומי יהל אי טה ל חמ לו ענ בש ה סה מה כנ ה וש מה ר טוב, כנ כה ם שה הל ע מי ננ מש ל תי אנ

ת. רל של בנ ה מש ל אותה א) של הי תש ר (של בה דה הו הנ זל וש

ך לי יהד תי בות. מי אה ר לה שי בנ ך ותש לי תי יון, וש לש ר על ל אותו הנ ה ענ לל עמ ה תנ ינה כי שש הנ ה של עה שה יהה, בש ני ם שש ענ ר פנ שי בנ עוד תש וש
ל ענ וש ה  בה ית מושה קום בי ל מש ם ענ קםדל מי יר כש ר קי קי רש קנ ם תש שה יון, וש צי ס לש ני כה ה. תי נה בה רש חג בש ה  ה אותה אל רש תי ם וש יי לנ ירושה לי
, יהה נל ת בה ל אל אנ גש הוא יי רוך  בה דוש  קה הנ ד של א ענ צי םא תי ל ם וש שה ח מי קנ םא תי ל של תה  עש בנ שש ם ני שה קום. וש מה אותו  בש ה  בודה כש
דול ה גה ה זל גו'. מנ ך וש בי רש קי דול בש י גה יון כי ת צי בל י יושל ני רם י וה לי המ ת: (ישעיה יב) צנ רל אומל ם וש קםדל מי ר כש שי בנ ה זו תש י בה צי פש חל וש
י ר קומי פה עה י מי עמרי ננ תש ה: (שם נב) הי ר לה םאמנ י ר, וש פה עה ן הל ה מי ימה קי המ יהה לנ לל א אי בה רוך הוא של דוש בה קה ה הנ ך? זל בי רש קי בש

אי. דנ ונ ה בש מה ם שש יי לנ ירושה יא, וי ם הי יי לנ רושה ים. יש לה רושה י יש בי שש

ת בה שנ תו בש מה שש ני י של יו מי רה שש ה אנ שום זל ן. ומי דל ן עי גנ ים בש יקי די צנ ילה לנ הש ה תי חה מש ל שי ה ענ חה מש ה שי מה ך כנ ם כה ה גנ זל ובה
יו הה ים של יקי די צנ מות הנ שש ן ני ל אותה כה יהתו וש לש מנ ל פה כה רוך הוא וש דוש בה קה הנ ה, של תורה דוש הנ ל חי ך ענ לל מל י הנ ני פש ה לי ידה עי מש

ר. בה אותו דה ים בש רי טש ענ תש ם מי ן, כגלה דל ן עי גנ בש

ם ם שה דה י אותו אה בי אמ ים לנ רי טש ענ ה מש רה ל עמטה ה ענ רה עמטה בוד ונ ל כה בוד ענ ה כה מה כנ ה, של דושה קש ה הנ נורה י מש תי עש מנ עוד שה
י. לוני ן פש י בל לוני ם פש שי ה מי תורה ים בנ שי דה ים חמ רי בה ודש דוש  חי מםענ  שש לי סו  נש כנ תש הוא: הי רוך  בה דוש  קה ר הנ מנ אה ה של עה שה בש
לו אי ל  כה ל  של ם  קה לש חל י  רי שש אנ ים.  די יורש של כש ים אותו  רי טש ענ מש ים  יקי די צנ ה  מה כנ םאשו.  ר ת  ים אל קי שש ננ מש של ם  הי ה  מה כנ

ים. (עד כאן) ר יהמי אה שש ת מי בה שנ יום הנ ה בש תורה ים בנ לי דש תנ שש מי של

א נה ימש הי יהא מש עש רנ

ים יצי ה: מ"ג בי בונה שש חל ך  "ה כה לה ן. חנ כםהי ה לנ לה חנ יש  רי פש הנ לש ה לו  וה צש גו'. מי וש ימו  רי ה תה לה ם חנ כל סםתי ית עמרי אשי רי
"ל יאי רי בש "ל גנ אי יכה הוא מי "ן, של גי ן מה ימנ ה סי זל הוא ן'. וש ים, של שי מי חמ ד מי חה ש אל ייש חםמל ש. וש מי חה ד מי חה ה, אל יצה ש בי חםמל וש
ה ינה כי ם - שש בות שה אה הה קום של מה ם. ובש בות שה אה ם - הה ה שה לל ים אי כי אה לש מנ קום של מה בש ה. של ינה כי ה - שש לה "ל. חנ יאי נורי
י נה דם יו. (דברים ג) אמ להה י ה' אל ני ת פש ה אל ל מםשל חנ יש תוב (שמות לב) ונ כה הו של ים. זל לי לש פנ תש נו מי ה אה ל, בה חנ יש ה ונ ם. ובה שה
יו הה ים, של עי שה רש בות לה כות אה ה זש מה תנ ה  בות, ובה כות אה ה זש לה ה חה ך. ובה דש בש ת ענ אות אל רש הנ לש לותה  חי ה הנ תה ים אנ להי אל

ה. זל ם הנ עולה ם בה רה כה ים שש לי בש קנ מש

ם רמ"ח שה ין, של יהמי יהה מי נל ל בה כות ענ ה זש אה רש יא מנ הי ם ה', של ית שי אשי ה, רי מה כש יא חה הי ם י', של שה ין של ד יהמי צנ מי של
ים דוני ם ני שה ם שס"ה, של הי ה, של עמשל םא תנ ם ל שה ה, של בורה ל גש םאל של מ יא שש הי ה, של רונה חמ ד אות ה' אנ צנ ה מי וות עמשי צש מי

ע, שה רה הה ן  מה הה מי נו  דש מנ לה וש - הוה"י.  ה  " הוה יש ם  שי ם  הל לה ך  פי הנ תש ומי בות,  אה כות  זש ם  הל לה ה  מה תנ ים,  מורי גש ים  עי שה רש
י. (עד כאן רעיא מהימנא). ה לי נו שול ינל ה אי ל זל כה (אסתר ה) וש

גו'. ם וש דםרםתה ם לש יהל די גש י בי פי נש ל כנ ת ענ יצי ם צי הל שו לה עה גו' וש ל וש אי רה שש י יי ני ל בש ר אל בי אמםר. דנ ה לי ל מםשל ר ה' אל םאמל י ונ
רוך דוש בה קה הנ ל של אי רה שש ם יי ים הי יקי די ה צנ מה גו'. כנ דול וש גה ן הנ כםהי ענ הנ הושג ת יש י אל ני אי ינרש ח, (זכריה ג) ונ תנ יהה פה קי זש י חי בי רנ
ם ים אותה יגי הי נש מנ ת של מל י אל יאי בי ם נש הל ן לה תנ נה ה, וש דושה ה קש ם תורה הל ן לה תנ נה ם, וש עולה י הה ני ל בש ל כה ם ענ בודה כש ה בי הוא רוצל

ת. מל ך אל רל דל ה בש תורה בנ
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רוך דוש בה קה ה הנ לה גנ תש ם הי ל כגלה ל, ענ אי רה שש יי רוך הוא לש דוש בה קה יד הנ עלמי הל ים של יאי בי ים ונש יאי בי ל נש ה, כה אי םא ורש ב
ה, מםשל רוב כש םא קה ל ל בה יון, אמ לש קום על מה מי ך  לל מל ל הנ של דוש  בוד קה יו כה זי או  רה דושות, וש יונות קש לש גות על רה דש הוא בי
ל ה אל תוב (במדבר יב) פל יו כה לה עה ם, של עולה י הה ני ל בש כה ר מי קו יותי לש י חל רי שש י אנ רי המ כםל, של הנ ר מי ך יותי לל מל רוב לנ יהה קה הה של
ר (ירמיה לא) מנ אל נל של מו  חוק, כש קום רה מה ים מי רואי יו  ים הה יאי בי ר נש אה ידםת. ושש חי םא בש ל וש ה  אל רש ומנ ר בו  בל דנ ה אמ פל

י. ה לי אה רש חוק ה' ני רה מי

ה יש - זל ך אי לל יי י. ונ וי ת לי ת בנ ח אל קנ יי י ונ וי ית לי בי יש מי ך אי לל יי תוב (שמות ב) ונ נו, כה דש מנ ך לה יהה, כה קי זש י חי בי ר רנ מנ אה
קום רוך הוא, מה דוש בה קה ה הנ י - זל וי ית לי בי ה. מי מה חה לש יש מי ר (שמות טו) ה' אי מנ אל נל מו של רוך הוא, כש בה דוש  קה הנ
ן יהתה וש ה לי רה שש הי י - של וי ית לי בי ים. מי מי עולה ים לש די רה פש םא ני ל ד, של חה אל ים כש רי בש חנ תש ר) מי הה ר (נה אותו זםהנ ה וש יונה לש ה על מה כש חה של
ה י - זל וי ת לי ת בנ ח אל קנ יי ק בו. ונ חל שנ לש תה  רש צנ ה יה ן זל יהתה וש תוב (תהלים קד) לי כה הו של ם, זל עולה בה דו  בנ לש ה) בי חה מש ל שי (כה

יר. אי ה מי נה בה לש אור הנ קום של רוך הוא, מה דוש בה קה הנ

י, וי ת לי ה בנ לה חה תש הנ ה. בנ שה א אי רי קה םאת יי ז ר (בראשית ב) לש מנ אל נל מו של אי, כש דנ ה ונ שה אי ן. הה ד בי לל תי ה ונ שה אי ר הה הנ תנ ונ
ת את בנ רי קש ת ני גל ול דנ זש םא מי ל ד של ה ענ שה נו, אי דש מנ לה ך  א כה לה ה? אל שה ת אי עי כה ה וש לה חה תש הנ י בנ וי ת לי י בנ כי אי. וש דנ ונ הוא בש ך  כה

יא. ת הי חנ ה אנ גה רש דנ כםל בש ה, הנ שה אי ת וש אן בנ כה ה. וש שה את אי רי קש ה ני גה וש דנ זש הי ר של חנ י. אנ לוני פש

"ב אה מו"ז וש ם? תנ הי ם. ומה עולה רוי בה ה שה של קה ין הנ די הנ ים של שי דה חר ת הל לשל שש לו  ים - אי חי רה ה יש לשה שש הו  ני פש צש תי ונ
ה ינה כי שש ה בו  גה וש דנ זש ה הי ל זל ענ ה, וש לה עש מנ יהה לש צוי הה ם, מה עולה ה לה ד מםשל םא יהרנ ל ד של ענ נו? של יעי מי שש הנ א לש ה בה "ת. מנ בי טי וש

ם. עולה דו לה םא יהרש ל ד של ה ענ לה עש מנ ן לש צויות הי ים מש יקי די צנ עון, רוחות הנ מש י שי בי ר רנ מנ אן אה כה ד. מי נולנ יום של מי

יות הש לי יהה  נל ימה סי בש ה אותו  תה סש כי א? של ת גםמל בנ תי ח לו  קנ תי ה ונ ה זל גו'. מנ וש ח לו  קנ תי ונ ינו  פי צש ה עוד הנ לה םא יהכש ל וש
ה תה סש יא כי הי ר. וש פה סש ין מי אי ש וש מל ם רל תוב (תהלים קד) שה כה מו של דול, כש גה יהם הנ ים בנ טי שה יהם של י הנ גי ם דש אותה מור מי שה
חםר, שה ן וש בה ים, לה עי בה י צש ני שש בוד בי םא כה ל יהם בש י הנ ני בש ד) של כגבה מש ל הנ יובי ד הנ ל צנ סוי (של כי ם בש הל מור מי יות שה הש לי אותו 
ת רל חל ם אנ ענ פנ ם בש יהל יני עמלות בי יד הוא לנ תי עה שום של ם, מי יהל יני ע בי יות נודה הש ם, לי יהל יני שוט בי ה לה ת מםשל ה אל יחה ני הי וש

ה. ל תורה בי קנ לש

אור יש ל הנ אםר. ענ יש ל הנ חםץ ענ רש ר לי מנ אל נל מו של ה, כש של קה ין הנ ל די םאל של מ ד שש צנ ה מי אה בה י של עםה - זוהי רש ת פנ ד בנ רל תי ונ
ה כה םא הי ה ל אםר, ומםשל יש ת הנ יתה בו אל כי ר הי של ך אמ טש תוב (שמות יז) ומנ י כה רי ר, המ םאמנ ם ת אי יהם. וש ל הנ םא ענ ל א, וש קה וש דנ

ה. שה הוא עה תוב של כה מו הנ שה ה, וש י מםשל די ל יש ן ענ רם המ ה אנ כה הי יהה של אור הה א יש לה אור! אל תוב יש כה או הנ רה יהם, וקש א בנ לה אל

א בה ד של ה) ענ ל זל ענ א (של לה ה. אל כה ן הי רם המ אנ אםר. וש יש ת הנ כות ה' אל י הנ רי חמ ים אנ ת יהמי ענ בש א שי לי מה יי ה, (שם ז) ונ מו זל כש
ן כםת - אותה יהה הםלש עמרםתל ננ ה. וש ל מםשל ם של שי או בנ רה ך קש ר כה חנ כות ה'. אנ תוב הנ כה או הנ רה רוך הוא קש דוש בה קה ד הנ צנ מי

ה. ד זל צנ אות מי בה בות של כה רש ר מל אה שש

י בי ר רנ מנ י אה רי המ הו? ונ אי רש תי ה ונ ה זל תםב! מנ כש יך לו לי רי יהה צה א הה רל תי הו?! ונ אי רש תי ד. ונ לל יל ת הנ הו אל אי רש תי ח ונ תנ פש תי ונ
נו, דש מנ לה ך  א כה לה ים. אל יוני לש על ים וש די בה כש סודות ני ה  ין בה אי ה של תורה ת בנ חנ ה או אות אנ תורה ר בנ בה דה ך  ין לש עון, אי מש שי
אן כה ה. מי לה עש מנ אן לש ד כה גו'. ענ יו וש לה מםל עה חש תנ יהד - ונ "א. מי א"ו הי ל וה ם של ם רםשל הי א בו, וש צה מש ה ני כה לש מנ הנ ך וש לל מל ם הנ רםשל
א רה קה של ל אותו  חות של י? אה ל מי חות של חםק. אה רה מי חםתו  ב אמ צנ תנ תי ונ תוב  כה ה של זל סוק  פה ט לש רה ה, פש טה מנ ה לש אה לש הה וה
חוק ה' רה ר (ירמיה לא) מי מנ אל נל מו של חםק, כש רה י. מי חותי י אמ י לי חי תש ר (שיר ה) פי מנ אל נל מו של י, כש חותי ל אמ אי רה שש ת יי סל נל כש לי

נירשאהה ליי.

ן כי ל של כה כםל, וש י הנ בי גנ ה לש לה עש מנ ם לש ים הי עי ם, נודה עולה דו לה םא יהרש ל ד של ים, ענ יקי די ם צנ אותה ע של מה שש ע? מנ מה שש ה מנ מנ
ע מה שש מנ נו, של דש מנ ר לה בה דה סוד הנ וש נו.  רש אנ בי של מו  יון, כש לש קום על מה כות מי שה מש ים ני יקי די צנ מות הנ שש ני ע של מה שש ה. ומנ מםשל
כםל ה, הנ טה מנ ין לש ה בי לה עש מנ ין לש ים, בי די דה צש ל הנ כה בש ע של מה שש ץ. ומנ רל אה גוף בה ם לנ אי ב וה ייש אה מו של ה, כש מה שה נש ם ייש לנ אי ב וה אה של
ת סל נל ץ - זו כש רל אה יהה. הה ש חנ פל ץ נל רל אה א הה תוב (בראשית א) תוצי כה סוד, של רו הנ אמ י בי רי המ ה. ונ בה קי ר ונש כה זה א מי צה מש ני א וש בה
ה אל אי נה דנ ונ ר,  מנ קו. אה שה ונש א  בה י אנ בי א רנ ר. בה אי בה תש ני של מו  יון, כש לש על אשון הה רי ם הה דה אה ש  פל נל יהה -  חנ ש  פל נל ל.  אי רה שש יי

כםל. אן הוא הנ כה , וש תה רש מנ אה

ק לי תנ סש הי של ל בו כש די תנ שש םא הי ה ל ל זל לנ גש ם. בי עולה י הה יאי בי ר נש אה ל שש ל כה ן ענ מה אל נל יא הנ בי ה נה ל מםשל קו של לש י חל רי שש אנ
דות בה כש גות ני רה דש ה ובי יונה לש ה על בואה נש ה בי ה מםשל לה עה ך  ל כה ענ גודו. וש רש פנ לש הו  לה על הל רוך הוא של דוש בה קה ק הנ ם, רנ עולה הה מי

ים. דולי ים גש לי תה ר כש חנ או אנ ים רה יאי בי נש ר הנ אה ם, ושש עולה י הה יאי בי ל נש כה מי

ים בושי לש בי ש  בי לנ תש ומי ך  אה לש י מנ ני פש ד לי יהה עומי הה ה? של אה ה רה דול (זכריה ג). מה גה ן הנ כםהי הנ ענ  הושג ת יש י אל ני אי ינרש ונ
י ני פש ד לי עםמי אן וש תוב כה ק, כה חה צש י יי בי ר רנ מנ יו. אה לה עה ים מי צםאי ים הנ די גה בש ירו הנ סי ר: הה מנ אה רוז וש כה א הנ יהצה ד של ים, ענ כי לה לגכש מש
י כי ך  אה לש מנ י הנ ני פש ר לי םאמנ ל ת אנ (קהלת ה) וש תוב בו  כה של ינו, אותו  ן די יהה דה הה ך? של אה לש מנ י הנ ני פש ה לי ה זל ך. מנ אה לש מנ הנ
ש בי לנ תש הי ה ולש וה צש טוף מי עי ף בש טי ענ תש הי ה לש זל ם הנ עולה ה בה םא זוכל ל ם של דה ן אה ל בל כה נו? של יעי מי שש הנ א לש ה בה יא. מנ ה הי גה גה שש

יו. לה ין עה די ד בנ עומי יך, וש רי םא צה ל ת של נםפל בוש טי לש ד בי הוא עומי ם הנ עולה ס בה נה כש ני של ה, כש וה צש בוש מי לש בי

ה, וה צש י מי בושי לש ה בי זל ם הנ עולה ה בה םא זוכל ל יש של אי אותו הה ם, וש אותו עולה ים בש ני מש דנ זש ים מי בושי ה לש מה ה, כנ אי םא ורש ב
י מי לש אוי  בוש  לש אותו  וש נםם,  יהי גי הנ י  לי עמ בנ י  ני פש לי ד  חה אל ע  נודה בוש  לש בי ים אותו  ישי בי לש מנ הוא  הנ ם  עולה לה ס  נה כש ני של כש
חנ ך צווי לל מל למםה הנ נםם. ושש יהי גי ים אותו לנ יסי ני כש חםז בו, ומנ אל ים לל ידי ים עמתי קי חג י הנ רי ה שומש מה י כנ רי המ ש בו. של בי לנ תש מי של
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ים. ני בה יך לש דל גה יו בש הש ת יי ל עי כה ר: (קהלת ט) בש אומי וש

ים בי נה עמ כנ ם  הל בה ים  לויי תש ה.  עה בה רש אנ מול  לש ים  אי יוצש ים  כי לה מש ה  עה בה רש אנ א,  יעותה ני צש די א  רה פש סי סוד  בש נו  דש מנ לה
ם. קומה מש ים בי די םא עומש ל דות, וש ים עי ידי עי ים, מש צי ה רה עה בש ם שי הל ים בה רורי כול, צש שש אל בש

א נה ימש הי יהא מש עש רנ

ת ם אל תל רש כנ וזש ם אםתו  יתל אי ר ורש מנ אל נל מו של ה, כש ילה בי שש ה בי תורה וות הנ צש ל מי יר כה כי זש הנ יא לש ה זו הי וה צש ית. מי יצי צי
עמשות. לנ יר וש כי זש הנ ך לש לל מל ן הנ ימנ הו סי ם (במדבר טו). זל ם אםתה יתל עמשי ות ה' ונ צש ל מי כה

יץ צי הו  זל וש דול.  גה ן  כםהי ר בו  טי ענ תש הי לש יץ  צי הנ - סוד  נו  רש אנ בי י  רי המ ונ ב,  הה זה יץ  צי יתה  שי עה וש תוב (שמות כח)  כה
דול. ן גה ר בו כםהי טי ענ תש הי יון של לש על ם הה ל עולה ן של ימה הוא סי ם, של יי יננ עי ל בו בה כי תנ סש הי לש

לו ל אי ל כה ת, סוד של מל י אל ני א פש לה יו אל נה פה ת לש דל םא עומל ל ים, של ני זות פה ל ענ ת ענ רל פל כנ לותו מש כש תנ סש ה הי שום זל ומי
עמקםב. ל ינ ת של מל אל ים בה לולי כש ת, של מל ל אל ים של ני ת, פה מל י אל ני ם פש הי ים, של יוני לש על ים הה ני פה הנ

ם. דה ל אה כה ה לש זל ה, וש בה קי ית נש יצי ר. צי כה יץ זה יר. צי כי זש הנ לות לש כש תנ סש תון, הי חש תנ ם הנ ה, סוד עולנ בה קי יא נש ית הי יצי צי
ן. כםהי יץ לנ צי

קונו. תי ד וש וי ית דה בי א לש סי יא כי ת הי לל כי תש שום של ת, מי לל כי ה ייש תש ל זל לנ גש ה, בי ינה כי שש ל בנ כי תנ סש הי סור לש ינו, אה ני שה וש
א סי כי ה הנ זל ות ה'. וש צש ל מי ת כה ם אל תל רש כנ וזש ם אםתו  יתל אי ה ורש ל זל ענ קום. וש מה אותו  חםד מי פש י ה' לי ני פש לי ד מי חנ פנ הו  זל וש
ין די ה בש עולל א של סי הוא כי ת, של לל כי תש ט לי רה לום, פש חמ ים לנ ים טובי ני וה גש ל הנ כה , וש שוהה רש פי מו של שות, כש פה י נש יני ים בו די ני דה של

הננשפהשות.

הו זל ת. של יצי ל צי ענ נו  תש נה וש א  לה תוב, אל םא כה ף ל נה כה ל הנ ענ נו  תש נה וש ת.  לל כי יל תש תי ף פש נה כה ת הנ יצי ל צי ענ נו  תש נה וש תוב  כה
ה ק. מה לי ך עממה ה לש שה ר עה של ת אמ כור אי תוב (דברים כה) זה כה ם. וש תל רש כנ ם אםתו וזש יתל אי ים. ורש חוטי ר הנ אה ל שש ה ענ סל כנ מש של
כור ר: זה יהה אומי נו, הה ת בש יחנ אל הוכי ה לש יו רוצל בי אה ן של מנ ל זש ב - כה לל כו כל שה ר ונש די ץ גה רנ פה ן של בי ל לש שה א מה לה ה? אל ם זל ענ טנ הנ

דון. הי מות לש שה נש עולות הנ קום של הו מה זל ם, של תל רש כנ ם אםתו וזש יתל אי אן - ורש ם כה ב! גנ לל כל ך הנ ך אותש שנ נה של כש

מות ה דש רואל יו וש ינה ת עי ה אל עמלל מנ של א כש לה ה? אל מה י. לה חה ה אםתו וה אה רה שוך וש נה ל הנ יהה כה הה ה - (במדבר כא) וש מו זל כש
ת צוענ ה רש ן רואל בי הנ ן של מנ ל זש ים. כה עי שה רש ש הה נל הוא עם ענ של יהה יודי הה י ה', וש ני פש ל לי לי פנ תש ד ומי יהה פוחי כו, הה שה נש אותו של
ה - צועה ה רש יו אותה ינה עי ה בש אה רה ה של ל? זל צי נה הי ם לו לש רנ י גה כםל. מי הנ צול מי ה - ני צועה רש הה צול מי יו. ני בי אה ד מי יו, פוחי בי אה
ל. צי נה הי ה לו לש תה שש יא עה הי ה אותו, וש קה לש מנ ה של צועה ה רש אה י. רה חה ה אםתו וה אה רה ן, וש כי לה ל. וש צי נה הי ה לו לש מה רש ה גה צועה ה רש אותה
י תי עמבודה שוב לנ ם לה כל רםם לה גש זו תי ה, של צועה רש י הה רי םא - המ ם ל אי אי. וש דנ ם ונ יתל עמשי ם - ונ תל רש כנ ם אםתו וזש יתל אי ך ורש ם כה גנ

ם. יתל עמשי ז ונ אה יד, וש מי תה

ל ענ עות. וש עמשו רה םא תנ ל תורו וש םא תה אי ל דנ ים, ונ רי חי ים אמ עי ים רה כי רה ם דש כל ע מי ננ מש ם, יי כל בש בנ י לש רי חמ תורו אנ םא תה ל וש
ר יהשה ך  רל דל ת בש כל לל ם לה דה אה ת הה ה אל בוד עושל כה א הנ סי ה כי בוד. מנ כה א הנ סי כי ה לש ת דומה לל כי ת. זו תש לל כי ן תש ול ה גה ה עולל זל

ר. ת יהשה כל לל ה לה קום זל מה חםד מי פש כםל ייש לי הנ אי של דנ ר. ונ ך יהשה רל דל ת בש כל לל ם לה דה אה ת הה ה אל ת זו עושה לל כי ם תש כותו, גנ זנ לש

ף ננ ה כש ץ - זל רל אה ף הה ננ כש גו'. מי י וש י לי זי ר רה אםמנ יק וה די צנ י לנ רי פש נו  עש מנ רםת שה מי ץ זש רל אה ף הה ננ כש תוב (ישעיה כד) מי כה
יון תוך לש קום על מה ים מי לויי ים ותש אי יוצש ים של חוטי ר הנ אה שש לו  - אי נו  עש מנ רםת שה מי ץ. זש רל אה ף הה ננ הוא כש ית, של יצי צי הנ
ים ם חוטי אותה ים, של מי עולה י הה יק חנ די ה צנ יק - זל די צנ י לנ בי ה. צש יונה לש ה על מה כש חה ים מי אי יוצש ים של יוני לש ים על ילי בי ם שש אותה
י רי המ י. של י לי זי י רה י לי זי י: רה תי רש מנ י, אה תי לש כנ תנ סש הי של ים. וכש די דה י צש ני שש לול בי ל חוט כה כה ים, וש אי נו יוצש מל י מי רי המ יו, של פש לו יה אי
ה אה רש קום יי קות, מה לש הנ ה לש צועה י רש יתי אי רה ת וש לל כי תש י בנ תי לש כנ תנ סש הי של ים. וכש אי ה יוצש מונה אל ל הה ל כה יון של לש תוך סוד על מי
דו, גה ים בה די גש ה בם זל ר. בה קל של ים לנ שי נה על ה נל ל מנ ל ענ כי תנ סש הי יחנ ולש גי שש הנ ים לש עי םא יודש ם ל דה י אה ני בש י של י: אוי לי תי רש מנ חםד, אה פש לי
ים רי קש שנ מש דו,  גה בה של ים  די בוגש ם  הי לו  אי וש ר,  קל של דות  עי ים  ידי עי ומש ית  יצי צי םא  ל לש ע  מנ שש ת  יאנ רי קש ים  אי קורש י  רי המ של

בשענצשמהם.

דו, גה בה של ים  די בוגש ם  אותה ל  של בוש  לש ים.  די בוגש ד  גל בל א  רה קש ני ית,  יצי צי י  לי בש ם  בושה לש  - דו  גה בה ים  די בוגש ד  גל ובל
דון, הי ת לש לל כי א תש סי כי אותו  ים בש עולי ם! של שה פש ננ ם! אוי לש הל ל יום. אוי לה כה ר בש קל דות של ים עי ידי עי ים ומש רי קש שנ מש של
ים. אוי יני די י הנ לי עמ ל בנ כה ע לש ם נודה הל לה ד של גל י. אותו בל ינה ד עי גל נל כון לש םא יי ים ל רי קה ר שש תוב (תהלים קא) דםבי ם כה יהל לי עמ ונ
יב יטי הי ה לש לה עש מנ ים לש עי ם נודה יהל קוני תי ם וש יהל בושי לש ים של יקי די צנ ם הנ יהל רי שש א. אנ בה ם הנ עולה ק בה לל ם חי הל ין לה אי ם! של הל לה

א. (עד כאן רעיא מהימנא). בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ם בה הל לה

ת לל ת אוכל לל כי ת, תש לל םא אוכל ה ל נה בה ש לש ש. אי אי ים בש מי חמ רנ ין וש ן, די בה לה ת וש לל כי ת תש לל ית, כולל יצי ת צי ונ צש ה זו מי וה צש מי
ין ד בי ינחי י מש עי צה מש אל מוד הה ענ םאל. הה מ שש ת מי לל כי ין, תש יהמי ן מי בה לה ה.  עםלה ל הה םאכנ ת ונ ז)  ה. (דברי הימים-ב  ידה מי שש ומנ
ת לל כי ין תש יר בי ינכי של ית? מי רי חמ שנ ע בש מנ ת שש ין אל י קורי תנ ימה אי ה, מי נה שש מי י הנ לי עמ שוהה בנ רש ה פי שום זל ם - יהרםק. ומי יהל ני שש

חוד. יי ה בש אה רש קה ינו לש קי תש ה הי שום זל ן. ומי בה לה לש

השלמה מההשמטות סימן ד

ם, דםרםתה ת לש בה י שנ בי גנ ם, וש דםרםתה תוב לש אן כה גו'. כה ת וש יצי ם צי הל שו לה עה ש, וש רנ דה ית וש יצי ת צי שנ רה פה אי בש הורנ י נש בי ח רנ תנ פה
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ר). סי ם, (חה דםרםתה ת לש בה שנ ת הנ עמשות אל תוב לנ כה של

ית יצי ת צי שנ רה פה ע, חוץ מי מנ ינת שש רי א קש צה מש ם ני דה ל אה תו של ירה די ע, ובש מנ ינת שש רי קש ית בי יצי ת צי שנ רה נו פה קש ינו, תי ני שה של
ם. לל תו שה ירה ח די תנ פל א בו לש יוצי ית וש יצי צי ף בש טי ענ תש ם מי דה אה הה של א כש לה ם? אל לה שש ה ני מל ם. בנ שה ה מי רה סי חמ של

נו יש הנ וש ית.  חי שש מנ ל  כה ומי ק  זל ני ל  כה מי ם  דה אה צול הה ני וש ם,  שה מי ז  זה ת  ול מנ הנ ך  אה לש ומנ  , חנ מי הוא שה רוך  בה דוש  קה הנ וש
צול ני וש ם,  שה ז מי ית זה חי שש מנ הנ ך  אה לש ות, מנ צש מי בש יתו  ח בי תנ פל א מי יהצה וש ם  לי ם שה יהה שה הה ם. של תה ירה יל די בי שש ם, בי דםרםתה לש
ן תה םא ני ל "ת, של ול "ז מה ע - זה מה שש יות מנ אותי הה זגזות. מי תוב מש כה ה של מנ נו? מי ן לה יי ננ ית. מי חי שש ל מנ כה ק ומי זל ל ני כה ם מי דה אה הה

חו. תש פי ז מי זה ל וש בי חנ ית לש חי שש מנ שות לנ רש

ק ר דולי ני יות בש הש ה לי יכה רי ל צש אי רה שש ל יי ם של תה ירה יום, די ש הנ דנ קה ן של יוה ם? כי ענ טנ ה הנ ם, מה דםרםתה תוב לש כה ת של בה שנ בש
ה, לה יא כנ ת הי בה שנ יא? הנ י הי ה. ומי לה כנ הנ ל בו  בי קנ ן לש תה ת חה ירנ די ת כש נל קל תג מש תו  ירה די וש ת,  ענ צנ ה מג טה ומי רוך  ן עה חה לש שג וש
ת. בה שנ ת הנ עמשות אל תוב לנ ה כה ל זל ענ ה, וש אוי לה רה י הה פי ה כש בודה כש ת לי נל קל תג ה מש ירה די א בש לה ה אל ין אותה יסי ני כש ין מנ ם אי עולה ולש

ה. תוכה יות בש הש לי ה וש תה ירה די ה לש דושה ה קש לה ה כנ יס בה ני כש הנ ם? לש דםרםתה תוב לש כה וש

ה זו לה ק - כנ ר דולי ני רוך וש ן עה חה לש שג ת וש נל קל תג ה מש ירה ה די אה ה מוצש ינה אי ה וש אה ה זו בה לה ם כנ אי יום, וש ש הנ דנ קה ה של עה שה בש
ן ל כי ענ ה. וש שה דג קש תו לי ירה ין די ל, אי אי רה שש יי ה מי ין זל ל. אי אי רה שש י יי ני ין בש י ובי יני תוב בי ל. כה אי רה שש יי ה זו מי ירה ין די ת: אי רל אומל

ית. יצי צי ת ובש בה שנ ם - בש דםרםתה תוב לש ה כה ל זל ענ ל, וש אי רה שש ת יי ירנ די ה לש שה דג אן קש יך כה רי צה

ה עה שה םאשו, בש ר ין בש לי פי ה ותש וה צש ל מי טוף של עי יתו בש ר בי ענ שנ א מי יוצי י של י, מי לנ י עה ני יד אמ עי אי, מי הורנ י נש בי ר רנ מנ אה
ד חה אל וש ינו  ימי מי ד  חה אל יו,  לה עה ים  די עומש של ים  כי אה לש מנ י  ני ושש ה,  ינה כי שש הנ יו  לה עה ת  נל מל דנ זש מי ים  רי עה שש י  ני שש ין  בי מי א  יוצי של
ם דה אה ל הה ח של תנ פל י הנ ני פש ד לי עומי ד של חה ג אל רי טש קנ ים אותו. מש כי רש בה ת ומש סל נל כש ית הנ ד בי ים אותו ענ וי לנ ם מש םאלו, כגלה מ שש מי

ן: ע"כ מההשמטות. מי ר אה אומי יב וש שי חו מי רש ל כה ענ ם, וש יהל רי חמ ך אנ הולי

יר הי בה ר הנ פל השלמה מההשמטות סימן ה סי

ך לל מל ה? לש ר דומל בה דה ה הנ מה ל לש שה ם? מה יי ננ ים ושש לשי ם שש ענ טנ ה הנ ית, ומה יצי צי ת בנ לל כי ים תש ילי טי נו מנ ם אה ענ טנ ה הנ מה
ר לו: מנ יבות. אה תי נש ן הנ דו אותה בנ יעו לש הודי ן, וש יהל לי ר עמ ם שומי שה יבות, וש תי ם נש יי תנ ים ושש לשי לו שש ה וש אל ן נה יהה לו גנ הה של

ך. לום לה ם שה יכי רי דש תנ ן של מנ ל זש כה ל יום, ובש כה ם בש הל ך בה לי ם וש רי מש שה

לו יים אי קנ ד לש חה ר אל שומי ר לש שה פש י אל יבות, אי תי נש ה הנ לל אי י בש די בנ ילה לש הש י אל ני ם אמ ר: אי מנ ר? אה שומי ה הנ שה ה עה מל
ל ים ענ רי חי ים אמ רי ה שומש ר זל ם שומי ך שה כה ה. לש ר זל שומי ה וש ך זל לל י הוא מל ילנ ם, כי עולה רו הה םאמש י י עוד, כי יבות, וש תי נש הנ

יבות. תי ם נש יי תנ ים ושש לשי ן שש ה הי לל יבות, אי תי נש הנ

ר: מנ אה ן וש ימה ם סי הל ן לה תנ י הוא. נה לי ן של גה ים הנ רי שומש רו הנ םאמש א י מה ר: של שומי ר הנ מנ ת? אה לל כי תש ל הנ ם של ענ טנ ה הנ ומה
מו. ה חותה ני הי י, וש לי ם של ינה אי ם, וש נה קש יבות הוא תי תי נש ה הנ לל אי ה וש זל ן הנ גה הנ לו, של הוא של ך של לל מל ן לנ ימה סי או הנ רש

ך, לל מל ת הנ ימנ ן אי דו מי חמ חוק - פה רה ך מי ילי שו לי קש ים, בי די ם עמבה הל יו לה הה תו של ך ובי לל מל ה? לש ר דומל בה דה ה הנ מה ל לש שה מה
- (תהלים לו  ים אי ני ימה י סי ני שש ה בי תה ענ רו: מי מש ן. אה ימה ם סי הל ה לה נה תש נה ת, וש בנ ן הנ מי דו  חמ נו. פה ימה סי ך  לל מל ם הנ הל ן לה תנ נה
ל של או  סש יא כי הי וש ם,  יי מנ ה שה נה מל ה מי בה צש חש נל ץ של רל יא? אל ה הי ך. ומנ של פש ננ ת  מםר אל שש יי ע,  ל רה כה מי ך  רש מה שש יי קכא) ה' 

ית. יצי ית צי לי טנ ת בש לל כי ה תש דה גש נל ה, וכש מה כש חה יא יהם הנ הי ה, וש רה קה ן יש בל יא אל הי רוך הוא, וש דוש בה קה הנ

יהם הנ יהם, וש ה לנ ת דומל לל כי תש י של ני פש ין? מי עוני בש י צי יני ל מי כה ת מי לל כי ר) תש מנ אה ה (של נה תנ שש ה ני יר, מנ אי י מי בי ר רנ מנ אה של
יו לה גש ת רנ חנ תנ ל וש אי רה שש יי י  להי ת אל אי או  רש יי ונ ר (שמות כד)  מנ אל נל בוד, של כה א הנ סי כי ה לש דומל יענ  קי רה הה וש  , יענ קי רה ה לה דומל
א: ע"כ סי מות כי יר דש פי ן סנ בל ה אל אי רש מנ תוב (יחזקאל א) כש כה ר. וש טםהנ ם לה יי מנ שה ם הנ צל על יר וכש פי סנ ת הנ ננ בש ה לי עמשי מנ כש

מההשמטות.

דות עי ה ובש צה עי ם בש כגלה ם, וש דה י אה ני ם בש הל יד בה עי הה הוא לש רוך  בה דוש  קה ה הנ שה ים עה די ה עי מה ה, כנ הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ים: (שמואל-א ב) רי אומש ים וש יזי רי כש ים מולו, מנ די ים עומש די ת - עי כל לל יו לה לה גש יט רנ ר, מושי בםקל ם בנ ים מולו. קה די עומש
יו ינה עי חנ  ך. פותי לל גש רנ ל  גנ עש ס מנ לי פנ (משלי ד)  ך.  לי תי ר  של אמ כנ ך  לש גש רנ מםר  גו'. (קהלת ד) שש וש מםר  שש יי יו  ידה סי י חמ לי גש רנ
ים: (תהלים לד) רי ים אומש די עי ר - הה בי דנ ם לש יטו. קה ח ינבי נםכנ יך לש ינל ים: (שם) עי רי ים אומש די עי ם - הה עולה ל בה כי תנ סש הי לש

ה טוב. עמשי ע ונ רה ים: (שם) סור מי רי ים אומש די עי ם - הה עולה י הה רי בש די יו בש יט יהדה גו'. מושי ע וש רה ך מי שונש צםר לש נש

יו לה ים עה ידי עי ם מש נו. כגלה טש שי ינו לש מי ל יש ד ענ ן עםמי טה שה הנ תוב (זכריה ג) וש םא - כה ם ל אי ה, וש פל ם - יה הל יית לה צנ ם מש אי
יו, נה פה יהא לש גורש ני ים סה ידי עי ם מש רוך הוא - כגלה דוש בה קה ת הנ עמבודנ ל בנ די תנ שש הי לש יש  אי ה הה ם רוצל ה. אי לה עש מנ יו לש אה טה חמ בנ

יך לו. רי צה ה של עה שה יו טובות בש לה יד עה עי הה ים לש די עומש וש

ם ה שי םאשו, רואל ים ר רי הה לש ה  - רוצל יו  ינה עי ין  בי םאשו  ר ין בש לי פי תש יחנ  ני כות. מי רה ה בש מה כנ ך  רי בה ר, מש בםקל ם בנ קה
בוד כש ל בי כי תנ סש י מי רי בו. המ ל לי ה ענ ד זל צנ ה ומי ד זל צנ לויות לו מי צועות תש םאשו. ורש ל ר שום ענ רה חוז וש יון אה לש על דוש הה קה הנ
בונו. בוד רי כש ל בי כי תנ סש ומי יר יהדו  זי חמ דוש, מנ קה ם הנ שי ר הנ של קל ת בש רל של קנ תש ת מי רל חל ה יהד אנ יו, רואל יט יהדה בונו. מושי רי
ת מל י אל די ה עי עה בה רש ה. אנ עה בה רש ד אנ גל נל כש ים לי אי ים יוצש כי לה ה מש עה בה רש סותו, אנ יות כש וי ע זה בנ רש אנ ה בש וה צש ל מי טוף של עי ף בש טי ענ תש מי

כול. שש אל ים בה בי נה עמ ם כנ הל ים בה לויי יות, ותש וי ע זה בנ רש אנ ים מי לויי ך, תש לל מל ל הנ של
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ה ים בה לויי ת, ותש חנ ה אנ וה צש ה מי ך זל ה, כה ד זל צנ ה ומי ד זל צנ ים, מי בי נה ה עמ מה ים בו כנ לויי ד ותש חה הוא אל כול של שש ה אל מה
ה רםך בה כש יך לי רי צה ת של לל כי ל תש רורות של ה צש עה בש ם שי לו הי ים אי צי ה רה עה בש ם. שי הל ים בה רורי מורות צש ים וזש גי ים זנ בי נה ה עמ מה כנ
ט עי מנ םא יש ט, ל עי מנ יש י של ר. מי שה ה עה לשה ל שש יף ענ םא יוסי יף, ל יוסי י של ר. מי שה ה עה לשה ד שש יל ענ די גש הנ ד, או לש חה אל ד וש חה ל אל כה בש

ה. עה בש שי מי

ת? לל כי ה תש ה זל יו. מנ רה חמ יו אנ נה בה לש ה בו  כה זה ם של הה רה בש ה חוט אנ זל ך, וש לל מל ד הנ וי יא סוד דה הי ת זו  לל כי נו, תש דש מנ לה וש
א. רה קש בוד ני כה א הנ סי ר, כי ה אומי הודה י יש בי אי) רנ דנ כםל. (ונ ית הנ לי כש תנ

ה שה שי ת מי כל רל בה תש יא מי י הי רי המ אי. של דנ ונ בש כםל  ית הנ יעי בי ה שש ינה כי שש יא  הי יכות של רי כש ע  בנ של ר,  מנ ק אה חה צש יי י  בי רנ
ח תנ הו פל זל דות, וש ה מי רי שש לש על שש רוהה בי אמ בי מו של ם, כש ר הי שה ה עה לשה ר, שש שה ה עה לשה ם שש אי יק. וש די צנ י הנ די ל יש ים ענ רי חי אמ

כםל. הנ

ה. מה ל שש את ענ רי קש ת ני רל נל כי ת. וש רל נל יהם כי ך בש הולי ד של חה ג אל דה א מי ה יוצי עה בש צי , וש יהה נל וה גש ה בי שומה ד, ורש חה יא חוט אל הי וש
דוש קה הנ ך  לל מל יו לנ לה אי ן מי גי ננ ד מש וי נור דה אי הוא כי דנ ד) ונ וי ל דה י (של רי המ ד, של וי ת דה טנ ל מי ענ לוי מי יהה תה נור הה ה כי ל זל ענ וש

א. סי כי ד הנ יענ ענ קי רה הה , ומי יענ קי רה ד הה ים ענ יו עולי נה וה ן גש כי לה יון, וש לש על הה

ת ר אי ה עובי תה אנ דוענ  יא. (אסתר ג) מנ הי ך  לל מל ת הנ ונ צש ר (מלכים-ב יח) מי מנ אל נל של מו  ה, כש וה צש תוב מי אן כה כה וש
ר אה ל שש כה ח לש תנ רון ופל כה י זי זוהי ד, וש חה אל ים כש רי טש ענ תש ך מי לל מל ש בנ שםרל סוד וש נו, יש דש מנ לה ך. וש לל מל ת הנ ונ צש י מי ך. כי לל מל ת הנ ונ צש מי
ם אםתו יתל אי תוב ורש ה כה ל זל ענ ה'. וש ר לנ ענ שנ ה הנ תוב זל כה ק. וש דל י צל עמרי י שנ חו לי תש תוב (תהלים קיח) פי כה ים, של רי תה כש הנ
ם, קומה מש ים בי די םא עומש ל דות וש ים עי ידי עי ם מש ן הי כי לה ים. וש רי תה כש ר הנ אה ל שש ה כה זל יל בה לי כש הנ ות ה', לש צש ת מי ם אל תל רש כנ וזש

ת. ונ צש יא מי הי שום של מי

ים? קי רה זש ה ני מה ם, לה ה הי שה דג י קש ישי מי שש ה תנ בה עמרה ב ונ י לולה רי ר, המ םאמנ ם ת אי ין. וש קי רה זש ה ני וה צש י מי ישי מי שש ינו, תנ ני שה וש
דוש. קה ם הנ שי ת הנ יבנ תי כש ים בי שומי רש שום של ה, מי שה דג י קש ישי מי שש א תנ לה אל

קום מה ם מי עולה י הה די דש ה צי עה בה רש אנ אן לש כה אן ומי כה ים מי לויי יך תש אות אי רש הנ ים, לש ם חוטי ק, אותה חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
כםל הנ יון, וש לש על ב הה לי לויהה בנ ים, ותש יוני לש על ב הה לי ה וש זל ם הנ עולה ל הה ב כה יא לי הי ב, של לי סוד הנ כםל בש ל הנ ת ענ טל יא שולל הי ה, וש זל
קוקות יות חמ אותי ר בש אי בה תש ה ני ל זל ך) של אםרל ה (וש ל זל עור של ק, שי חה צש י יי בי ר רנ מנ ה. אה יונה לש ה על מה כש חה א מי יוצי ב של לי הוא בנ

ר. זה עה לש י אל בי ל רנ של

י רי חמ אנ ה וש זל ב הנ לי ר הנ חנ ך אנ לי י, יי תי אה רש ר יי חנ ת אנ כל לל ה לה רוצל י של רוך הוא: מי דוש בה קה ר הנ מנ ה, אה הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ם, תל ל אנ בה ים. אמ יקי די ל צנ י ה' אל יני ר (תהלים לד) עי מנ אל נל מו של ה? כש לל ם אי יי יננ ם עי י הי . מי יהה לל ים עה די עומש ם של יי יננ עי הה

ם. יהל רי חמ ים אנ ני ם זם תל אנ שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ם. מה יכל יני י עי רי חמ אנ ם וש כל בש בנ י לש רי חמ תורו אנ םא תה ל

א לה ם? אל יי רנ צש ץ מי רל אל ם מי כל תש י אל אתי ר הוצי של תוב אמ כה ם, של יי רנ צש ת מי יאנ צי אן יש ם כה ענ טנ ה הנ יהיא, מה י חי בי ר רנ מנ אה
קומו מש ן בי כי לה ם. וש יי רנ צש מי ג בש רל רוך הוא הל בה דוש  קה ג הנ רנ ה הה זל ה, ובה ק זל לל חי בש סו  נש כש ם, ני יי רנ צש מי מי או  יהצש של כש שום של מי

ה. קומה יא מש ה זו הי וה צש מי שום של קומו? מי מש ה בי ה זל ה. מנ זל ם בה ירה הי זש קומו הי מש ר, ובי כנ זש ני

יך רי יהה צה יום הה י?! כנ ימי אות. כי לה פש נו ני אל רש ם אנ יי רה צש ץ מי רל אל ך מי אתש י צי ימי תוב (מיכה ז) כי א, כה יסה י יי בי ה רנ נה שה
ת סל נל ם כש הל ה בה כה רש בה תש הי ים של יוני לש ים על ם יהמי מו אותה א כש לה בו! אל כש ענ תש םא הי ל או, וש ד יהצש חה ן אל מנ זש י בי רי המ תםב, של כש לו לי
יום ם בנ תל רש מנ אמ תוב (ישעיה יב) ונ ז כה אה לות, וש גה הנ ל מי אי רה שש ת יי יא אל הוצי רוך הוא לש דוש בה קה יד הנ תי ך עה ל , כה אי רה שש יי
שום םאת? מי ת ז ענ ה מודנ ה זל ץ. מנ רל אה ל הה כה םאת בש ת ז ענ ה מודנ שה אות עה י גי רו ה' כי מש גו', זנ או וש רש ה' קי הוא הודו לנ הנ
רוך הוא דוש בה קה ה הנ עמשל ינ ה של לה ים של גי הה נש ה מי מה כנ םאת בש ע ז דנ וה ן תי מנ אותו זש ה. בש וה צש טוף מי עי םאת בש ה ז עה ו נודש שה כש ענ של
ן מי ם אה עולה רוך ה' לש ד. בה חה מו אל ד ושש חה ילה ה' אל הש הוא יי יום הנ תוב (זכריה יד) בנ ז כה ם, אה עולה ים בה סי ני אותות וש

ן. מי אה ן וש מי ם אה עולה לך ה' לש מש ן. יי מי אה וש

ח ת קםרנ שנ רה פה

ב ז רנ פה ב ומי הה זה ים מי די מה חל נל ח, (תהלים יט) הנ תנ א פה בה י אנ בי גו'. רנ וש י  וי ן לי ת בל הה ן קש ר בל הה צש ן יי ח בל ח קםרנ קנ יי ונ
ה, לה עש מנ ם לש ים הי הובי ם, אמ ים הי די כגבה ה מש מה ה, כנ תורה י הנ רי בש ם די ים הי יוני לש ה על מה ים. כנ ת צופי נםפל וש ש  בנ דש ים מי תוקי ומש
כםל. הנ ל מי צה ני דוש וש קה ם הנ שי ל בנ די תנ שש ה, מי תורה ל בנ די תנ שש מי י של ל מי כה דוש. וש ם קה ם שי הי ל של לנ גש ם, בי כגלה ם לש ים הי הובי אמ
חוז בו אה ן של יוה ים. כי יי חנ ץ הנ עי חוז בש ה, אה תורה ל בנ די תנ שש מי י של ל מי ה, כה אי םא ורש א. ב בה ם הנ עולה ל בה צה ני ה, וש זל ם הנ עולה ל בה צה ני

גו'. ה וש ים בה יקי זי חמ מנ יא לנ ים הי יי ץ חנ תוב (משלי ג) עי כה חוז, של כםל אה - בנ

שום נו, מי רש מנ אה מו של ה כש יתה מי רות מי כםל, חי הנ רות מי ה, ייש לו חי תורה ל בנ די תנ שש יי י של ל מי ר, כה מנ ק אה חה צש י יי בי רנ
הו זל לות. וש גה בנ או  צש מה םא יי ל כםל, וש הנ מי לו  צש נה ה, יי תורה ים בנ רי טש ענ תש ל מי אי רה שש יי לו  ה בו. אי חוזה אמ יו ונ לה ה עה רות שורה חי של
ל רות ענ תוב) (שמות לב) חה לות. כה גה או בנ צש מה םא יי ל כםל, וש הנ לו מי צש נה ה, יי תורה ת הנ ים אל רי מש שנ ל מש אי רה שש לו יי תוב (אי כה של
מו ין, כש יהמי הנ יא כםחנ  ה הי תורה ה. הנ תורה את בנ צי מש ) ני רוהה אמ (בי רות זו  חי וש רות.  א חי לה רות אל י חה רי קש ל תי לגחםת, אנ הנ
י רי ין, המ םאל יהמי מ םאל ושש מ ין שש ה יהמי עושל י של ין. מי יהמי ל בנ לה כש םאל ני מ שש הנ מו. וש ת לה ש דה ינו אי ימי ר (דברים לג) מי מנ אל נל של

ם. יב עולה רי חמ לו מנ אי הוא כש

םא ל ש. וש ננ על ה נל שום זל םאל, ומי מ שש ין לנ יהמי לוף הנ עמשות חי ה לנ צה ח רה םאל. קםרנ מ ם שש יי וי ין, לש ן יהמי רם המ ה, אנ אי םא ורש ב
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ה צה ח רה ין. קםרנ יהמי יד בנ מי לל תה כש םאל ני מ שש ר, הנ מנ ה אה הודה י יש בי כםל. רנ בנ ש  ננ על נל ע, וש רה שון הה לה א בו  צה מש ני א של לה עוד, אל
ה. טה מנ ה ולש לה עש מנ לש ד מי בנ אל ה נל ל זל לנ גש ה, בי טה מנ ה ולש לה עש מנ לש קון של יף תי לי חמ הנ לש

חנ ה בורי - זל לו  של ינו  אי ה של ר מנ חנ ף אנ רודי י של ל מי מו. כה צש ענ ה לש עה ה רה צה ח עי קנ ח? לה קנ יי ה ונ ה זל ח. מנ ח קםרנ קנ יי ונ
םא ר ל חי אנ ד, וש בי לו אי ת של לו - אל ינו של אי ה של ר מנ חנ ף אנ דנ ח רה נו. קםרנ מל ד מי בה אל ייש לו - נל ה של א מנ לה םא עוד, אל ל נו, וש מל מי

הירשוייחנ.

קון ק תי לי חנ ה לש רוצל י של ה. ומי טה מנ ה ולש לה עש מנ לש ת של לקל חמ א. מנ תה לוגש ת? פש לקל חמ ה מנ ה זל ת. מנ לקל חמ מנ ך בש לנ ח הה קםרנ
ם שי ל הנ ק ענ לום חולי שה ל הנ ק ענ חולי י של לום, ומי שה ל הנ ת של לקל חמ יא מנ ת הי לקל חמ מות. מנ עולה ל הה כה ד מי בה אל ם, נל עולה הה

לום. א שה רה קש דוש ני קה ם הנ שי שום של דוש, מי קה הנ

יים קנ תש הי םא יהכםל לש ם, ל עולה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה בה של לום. כש ל שה א ענ לה ד אל ם עומי עולה ין הה ה, אי אי םא ורש ב
יים קנ תש הי ד וש מנ ז עה אה ים, וש תוני חש תנ הנ ים וש יוני לש על לום הה יא שש הי ת, של בה הו? שנ לום, ומנ יו שה לה ה עה רה שש הי א וש בה ד של עממםד, ענ לנ וש

ם. עולה הה ד מי םאבנ יו, י לה ק עה חולי י של ם. ומי עולה הה

מו ים, כש רי חי ים אמ צי ם עי ים? אותה צי ם עי י אותה ים. מי צי ש עי קושי יהה (במדבר טו) מש הה ת, של בה ל שנ ק ענ לנ ד חה חה פש לה צש
אי) דנ סור ונ ת אה בה שנ י חםל בש רי בש ה די אה לש הה וה אן  כה ה, (מי םא שורל ל ש  קםדל חםל בנ נות) חםל, וש ילה י (אי רי בש די לו  אי נו. וש רש מנ אה של

ה. לה עש מנ לש לום של ל שה ק ענ לנ חה של

תוב (משלי כה לום, של יא שה ה הי תורה גו'. הנ ך וש תל י תורה בי אםהמ ב לש לום רה תוב (תהלים קיט) שה ר, כה מנ י אה י יוסי בי רנ
ה. טה ה ומנ לה עש מנ לש ש מי ננ על ה נל שום זל ה, ומי טה ה ומנ לה עש מנ לש לום של גםם שה פש א לי ח בה קםרנ לום. וש יהה שה יבםתל תי ל נש כה ג) וש

ר סי תוב, חה י כה אי רי ד, קש י מועי אי רי ר, קש מנ עון אה מש י שי בי ים. רנ רי בי חמ שוהו הנ רש ה פי סוק זל גו'. פה ה וש י מםשל ני פש מו לי יהקג ונ
ים יוני לש ים על רי תה ם כש ל אותה ה - כה סוד זל . וש יענ קי רה כות הה לש ין מנ עי ץ כש רל אה כות הה לש ך הוא - מנ א כה לה י? אל אי רי ה קש מה יו"ד. לה
ש. י קםדל אי רה קש תוב (ויקרא כג) מי כה הו של ש, זל א קםדל רה קש ני קום של מה ים מי ני זגמה ם מש ם, כגלה הל ז בה חה אל נל דוש  קה ם הנ שי הנ של
ש ם קםדל ך גנ יון, כה לש על ש הה קםדל ים מי ני זגמה מש ים של יוני לש ים על רי תה ם כש אותה מו של ם. כש עולה ין בה מי ד זה מועי ה של עה שה י? בש תנ ימה אי וש

ם. עמלותה הנ ם ולש רה טש ענ יו לש ילה חי ין לש מי תון זה חש תנ

ם יהלות כגלה ם חמ אותה , וש יהה ילל ל חי כה ת לש נל זגמל יא מש ם הי גנ ך  למםה, כה ת שש מנ כש תון חה חש תנ ש  , קםדל יון יהדוענ לש על ש  קםדל
ם גנ ך  ה, כה לה עש מנ ים לש די עומש יהה  ילל חי של מו  ם. וכש עולה רוי בה ד שה מועי ן של מנ זש ה בי תון זל חש תנ ש  קםדל ר בש טי ענ תש הי ים לש ידי עמתי
ד י מועי אי רי ה, קש טה מנ ם לש הי שום של ד. ומי י מועי אי רי קש או  רש קש ה ני ל זל ענ וש ה,  טה מנ לש ה  תה מה גש דג ים כש מי ענ י הה ני מג ים מש די עומש

ה. רה תי מות יש לי שש ם בי ל הי בה ה) אמ לה עש מנ לש מו של ר, (כש סי חה

אן א כה רה קש ה ני ל זל ענ נו, וש רש אנ ת, ובי ם יומה בו שי קש נה הו סוד (ויקרא כד) בש זל י ה'. וש שי נש םא אנ ל אי, וש דנ ם ונ י שי שי נש אנ
ם מה צש ענ לש חו  קש ם לה ל הי בה ר, אמ יהתי ם  חה בש י שי רי ם, המ ם הי י שי שי נש ים, אנ אי ה בה בורה גש ד הנ צנ מי ן של יוה אי. כי דנ ונ ם  י שי שי נש אנ

ת. לקל חמ מנ זו בש חש אל נל וש

דוש קה הור, וש ל טה ד של צנ או מי ם בה א הי לה הור? אל םא טה ל דוש וש ה קה מה לה ר? וש ה בםקל מה ר לו. לה של ת אמ ע ה' אל יםדנ ר וש בםקל
ר, בםקל ת הנ דו עמבודנ בש ר, עי י בםקל רי ים, המ ני ם כםהמ תל ם אנ ם - אי עולה ר בה עורי תש ן מי כםהי ר הנ תל כל של ר, כש ה, בםקל ר מםשל מנ ן. אה כםהי הנ
ז ן. אה כםהי ה הנ - זל דוש  קה ת הנ אל ם. וש יי וי לש ה הנ ם, זל תה - סש ר לו  של ת אמ דוש. אל קה ת הנ אל וש ר לו  של ת אמ ע ה' אל יםדנ וש ז  אה וש
בםל סש םא יי ר ל ין, בםקל די ד הנ צנ ר בש אי שה הי ים לש אויי רש יו  הש ם תי ר. אי א בםקל לה ר אל בה דה ין בנ חי ינבש י של ין מי אי יו. וש לה יב אי רי קש הי וש

ם. כל תש ל אל בי יקנ לו וי צש רו אל אמ שה תי נו הוא, וש מנ י זש רי ד, המ סל חל ר בש אי שה הי או לש רה תש ם תי אי נו הוא. וש מנ םא זש י ל רי המ ם, של כל תש אל

ה ין? זל בי שושש י הנ ר. מי שי קנ תש הי כםל ולש בנ ל יהדו  ר ענ טי קנ תש הי ין לש בי ה שושש יכה רי ת צש טםרל י קש רי המ ת. של טםרל קש ה? בנ מל בנ
הור. טה וש דוש  ן: קה גות הי רה י דש תי הור. שש טה םא הנ ל דוש, וש קה ר ה' הוא הנ חנ בש ר יי של יש אמ אי יהה הה הה ך, וש שום כה ן. ומי כםהי הנ

תוב. דוש כה קה ה הנ ל זל ענ הור. וש י טה וי דוש, לי ן קה כםהי

ה, יתה מי ם לש מה צש רו ענ סש רםן מה המ אנ ה וש ה, מםשל אי םא ורש ר. ב שה ל בה כה רוחםת לש י הה להי ל אל רו אי םאמש י ם ונ יהל ני ל פש לו ענ פש יי ונ
ץ ה עי שום זל א"ו. ומי ר וה סי תוב חה רוחםת. רוחםת כה י הה להי ל אל אי רו  םאמש י ם ונ יהל ני ל פש ענ לו  פש יי תוב ונ כה שום של ה? מי מל בנ
ל אי תוב (תהלים ז) וש כה הו של ל - זל י, אי להי ל אל ה אי ל זל ענ קום. וש אותו מה ם לש יי פנ ת אנ ילנ פי קום נש ל מה כה ת הוא, ובש ול מה הנ
אות. ם בה שה ם עולות, ומי שה מות לש שה נש ל הנ כה ם, וש עולה מות הה שש רור ני קום צש הוא מש רוחםת - של י הה להי ל יום. אל כה ם בש עי זם

אות). רש ם ני (שה

םא רו. ב מה יהוא אמ לי ה אל סוק זל י. פה לי ינו  זי אמ ים הנ עי יםדש וש י  לה ים מי מי כה חמ עו  מש ח, (איוב לד) שי תנ ה פה הודה י יש בי רנ
ים רי יו אומש ם הה י הי רי המ גו'. של ה וש נל עמ או מנ צש םא מה ר ל של ל אמ פו ענ ה אנ רה יו חה עה ת רי לשל שש תוב, (שם לב) ובי ה כה ה מנ אי ורש
ים רי בה ד דש ינסי לש יך  רי ל, צה בי אה ת הה ם אל חי ננ ס לש נה כש ני י של נו, מי דש מנ אן לה כה ם. מי יהל לי ם עמ חי ננ תש יהה מי םא הה יוב ל אי ים, וש רי בה דש
הוא ים של רי בה דש יך  רי צה שום של םא, מי ל מו  חמ ננ ל לש בה ת, אמ מל י אל רי בש ים די רי יו אומש יוב הה ל אי יו של רה בי י חמ רי המ ה, של לה חי תש בנ
ה כה יהוא חי לי אל תוב? ול ה כה יו. מנ לה דוש עה קה ך הנ לל מל ה לנ יודל ין וש די ת הנ יו אל לה ל עה בי קנ ז יש אה ת), וש מל ך אל רל דל ם (בש יהל לי ה עמ יודל

ם. יי מנ ין שה יו די לה ל עה בי קי רוך-הוא וש דוש-בה קה ך לנ ר כה חנ ה אנ הודה גו'. של ים וש רי בה דש יוב בי ת אי אל

ב בה י לי שי נש ן אנ כי ל. לה ול עה י מי דנ שנ ע וש שנ רל ל מי אי ה לה לה לי י חה לי עו  מש ב שי בה י לי שי נש ן אנ כי תוב (איוב לד) לה ה, כה אי םא ורש ב
י דנ שנ ל יום. וש כה ם בש עי ל זם אי תוב (תהלים ז) וש כה הו של ע, זל שנ רל ל מי אי ה לה לה לי ים. חה רי בה ין דש חי בש הנ כםל לש ים בנ מי לי י, שש עו לי מש שי
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ה זל ם הנ עולה ך בה ם הולי דה י אה רי ם לו, המ לל שנ ם יש דה ל אה י פםענ י. (שם) כי דנ ל שנ ) אי שוהה רש י פי רי המ ה, (ונ ד זל גל נל מוך כש ה סה ל, זל ול עה מי
ם לל שנ ם יש דה ל אה י פםענ תוב כי כה הו של ין. זל ם לו די לי שנ יו לש לה לוי עה ה תה עמשל בונו, אותו מנ י רי ני פש א לי חוטי יו וש עמשה ה מנ עושל וש

ם לו. לל שנ ה יש עמשל לו, אותו מנ

י להי ל אל ז אי בונו, אה י רי ני פש שוב לי לה צונו  ורש בו  ם לי ם שה דה אה הה ן של יוה בו. כי יו לי לה ים אי ם יהשי ה - אי ל זל ם כה עי וש
ר. חי ין אנ די דון בש הי חוץ לש שו בנ פש יר ננ אי שש םא מנ ל ים, וש יי חנ רור הנ צש ר בי רי צה הי סםף לש יו ילאל לה תו אי מה שש ני רוחםת רוחו וש הה

ם לל שנ ם יש דה ל אה י פםענ רוך הוא. כי דוש בה קה ל הנ ים של רי תה סש ני ים הנ יני די ר) הוא בנ חי ה סוד (אנ ר זל בה ר, דה מנ י אה י יוסי בי רנ
ה ם. מנ עולה הה ד מי םאבנ י יו, וש עמשה מנ דון כש הי הו לש לי עמ ה ומנ זל ם הנ עולה ה בה ם עושל דה אה ים של עמשי ם מנ אותה ינו, ובש די דון בש הי לו, לש
י ל אותו. ומי גואי יו של חי הו אה ה - זל צה רש יו אה לה ד עה קנ י פה ה. מי ל כגלה בי ם תי י שה ה ומי צה רש יו אה לה ד עה קנ י פה יו? מי רה חמ תוב אנ כה
ה ם זל דה בו. אה יו לי לה ים אי ם יהשי יו? אי רה חמ תוב אנ ה כה שוב. מנ יי קון וש תי ם וש ן עולה ינ נש ה בי ת ובונל יי ה בנ בונל ה - של ל כגלה בי ם תי שה
י יל יםפי בי שש ה בי שה ה אי ל אותה א ענ בה ם של דה אן, אה כה ת. מי מי ל אותו הנ צון אל רה ב וש ן לי וי כנ יך לש רי ן, צה יה נש נות בי בש יו לי לה ה עה וה צי של

ת. מי ל הנ ן אל וי כנ תש םא הי ב ל לי צון וש י רה רי המ ה, של נל בש םא ני ם ל ן עולה ינ נש י בי רי לו, המ ה של וה אמ תנ וש

ך שה מש ני סםף, וש יו ילאל לה תו אי מה שש ני ז רוחו וש יו, אה לה ן אי וי כנ יש ב של לי צון הנ רש בו, בי יו לי לה ים אי ם יהשי תוב אי ך כה שום כה ומי
ד - ר יהחנ שה ל בה ע כה ונ גש ר יהשוב. יי פה ל עה ם ענ דה אה ד וש ר יהחנ שה ל בה ע כה ונ גש יו? יי רה חמ תוב אנ ה כה ה. מנ זל ם הנ עולה נות בה בה הי יו לש לה אי
ל יהשוב ענ ם, וש קםדל מי ן כש יה נש בי שות הנ דש חנ תש י הי רי ר יהשוב. המ פה ל עה ם ענ דה ו אה שה כש ענ ר. וש שה ל אותו בה כה ר וש פה עה ה בל לל בש אותו גוף יי
י ני ל בש ס ענ חה רוך הוא, וש דוש בה קה י הנ ידי ה בי מה שה ה רוחנ ונש ל זל ענ ה. וש לה חה תש הנ יהה בנ הה מו של ר כש חי ל גוף אנ ן של יה נש ל בי ר של פה עה

ר. שה ל בה כה רוחםת לש י הה להי ל אל ה אי ל זל לנ גש ר, בי חי ם אנ עולה ה ומי זל ם הנ עולה הה דו מי םאבש םא י ל ם של דה אה

ת ול י מה כי אמ לש מנ ך  לל ת מל מנ ח, (משלי טז) חמ תנ יהיא פה י חי בי גו'. רנ ה וש תה חש מנ ת הנ ח אל רםן קנ המ ל אנ ה אל ר מםשל םאמל י ונ
ים ני מנ ה זש מה כנ י בש רי המ ם, של יהל עמשי מםר מנ שש לי ם וש יהל אי טה חמ ד מי חי פנ ם לש דה י אה ני בש ם לי הל לה ה ייש  מה ה. כנ נה רל פש כנ ם יש כה חה יש  אי וש
יו. נה פה לש ים  בי תה כש ני וש ה  לה עש מנ לש ם  יהל לי עמ ים  יחי גי שש ומנ ל,  קה שש מי בש ים  עולי ים  עמשי מנ הנ יום  וה יום  ל  כה ובש דון,  ני ם  עולה הה
י כי אמ לש מנ ך  לל ת מל מנ תוב חמ כה של הו  ין. זל די ר הנ עורי תש ז ומי גל רם ה הה ך, עולל לל מל י הנ ני פש ים לי רי שי םא כש ם ל דה י אה ני י בש עמשי מנ של וכש

יו. אה טה חמ ר מי הי זה הי ם לש דה יך אה רי יום צה ל יום וה כה ה בש ל זל ענ ת, וש ול מה

יק די דור צנ בנ ם ייש  לוי - אי ז תה גל רם הה וש ם  עולה ל הה ים ענ די ים עומש יני די י הנ לי עמ בנ ה של עה שה ה. בש נה רל פש כנ יש ם  כה חה יש  אי וש
ת אל ענ  יהה תובי הה וש יו,  דה ל עמבה ז ענ גנ רה של ך  לל מל ז. לש גל רם הה ך  שוכי יו וש לה עה יחנ  גי שש הוא מנ רוך  בה דוש  קה ה, הנ לה עש מנ שום לש רה של
ך, אורו לל מל ה אותו הנ אה רה ן של יוה יו. כי נה פה ד לש מנ עה ך וש לל מל הוב הנ ס אמ ננ כש ך ני ין כה ין. בי עמשות די ל לנ פםענ יא לנ מוצי ר הנ שוטי הנ
ך לל מל ל הנ יו של נה ה פה אה רה ר וש שוטי יענ הנ גי הי של ך כש ר כה חנ ח. אנ מנ ך שה לל מל הנ תו, וש ר אי בי דנ ך לש לל מל הוב הנ ר אותו אמ אנ שש יו. ני נה פה
ם. הל ר לה פי כנ יו, ומש דה ל עמבה ענ ך  לל מל הנ ש מי קי בי ך  לל מל הוב הנ ז אותו אמ אה ין. וש ה די שה םא עה ל וש לו  ך  לנ הה ק וש לי תנ סש ים, הי חי מי שש

ה. נה רל פש כנ ם יש כה יש חה אי ה, וש שום זל ומי

ה, כה לש מנ ין הנ בי הוא שושש שום של ן, מי רם המ ל אנ ה אל ר מםשל םאמל י ונ  - יהד  לוי, מי ז תה גל ה רם אה ה רה מםשל של אן, כש ם כה גנ
ה חה מש , שי שוהה רש י פי רי ת, המ טםרל ה. קש מונה אל ר הה של ר קל קושי ם וש עולה לום בה ה שה בל רש הוא מנ יהדו, של ק בש ה רנ ת עולה טםרל וקש
ז - אה ב. וש ח לי מנ שנ ת יש טםרל ן וקש מל תוב (משלי כז) של כה של הו  ז. זל גל רם לוק הה ה, סי מונה אל ר הה של ה, קל טה מנ לש של ה וש לה עש מנ לש של

ים. רי עורש תש ים מי מי חמ רנ ז, וש גל ר אותו רם הי יטנ ה וי קל ננ ה, יש נה רל פש כנ ם יש כה יש חה אי וש

ע זנ ם גל הי שום של ם, מי יי וי לש תוך הנ י מי תי הה קש חםת הנ פש שש ט מי בל ת שי יתו אל רי כש ל תנ ר, (במדבר ד) אנ מנ ר אה זה עה לש י אל בי רנ
ש, קםדל ים לנ רובי ם קש הי ב של ל גנ ף ענ אנ ם. של נה קש תנ ן לש כםהי יך הנ רי צה תו, של םא יהמג ל וש יו  חה ם וש הל םאת עמשו לה ז ם. וש יי וי לש ש הנ שםרל וש
ז ש, אה קםדל י הנ לי כש ים לי סי כנ מש של ר. וכש םא יותי ל יו, וש לה יעו אי גי ינ ן של ימה ע סי הוא יודי ן, של כםהי קון הנ תי ק בש א רנ לה סו אל נש כה םא יי ל
ה) ל זל ענ ן, (וש כםהי א לנ לה ם, אל הל ין לה אי אי שנ חמ ר בנ בה י דה רי המ אות, של רש לי וש ב  רי קה תש הי ם לש הל סור לה אה וש ר,  חי סוי אנ ה כי שורל

ים קול. רי הה ם לש יי וי לש לנ אי, וש שנ חמ סוד ובנ ם בש יהל עמשי ם ומנ יהל רי בש די של

ה ל זל לנ גש לוי סוד הוא. בי גי ת קול ולש מנ רה המ ן לנ יי ינ ן, של יי ם ינ הל סור לה ה אה ל זל ענ סוד, וש אי ובש שנ חמ ים בנ ני ה כםהמ ל זל לנ גש בי
ל ן, כה ל כםהי בה כםל. אמ י הנ ני פש ר לי בה ם דה סי רש פנ לוי הוא ולש גה ין בש ים, די זי חה אל ין נל די י בש רי המ ת קול, של מנ רה המ לנ רו  סש מש ם ני יי וי לש
ין יהמי הוא  שום של ת) מי בל רל קה ין מש יהמי וש ה,  א דוחה הי םאל תש מ - שש כםל  ן הנ ימנ לוי. (סי גה בש םא  ל וש אי,  שנ חמ ונ סוד  יו בש רה בה דש
סוד אי, בש שנ חמ יא בנ הי ת, של טםרל קש ה? בי מל ת, ובנ בל רל קה א מש הי ין תש םאל, יהמי מ ד שש צנ ם מי עולה ים בה רויי ים שש יני די של ב), כש רי קה (מש

כםל. הנ י מי ימי ני יק ופש קי דנ

ר עורי תש י מי ימי ני חנ פש בי זש ים, מי יקי די ים צנ אי צה מש םא ני ל של רות, כש עורש תש ר הי עורי יל לש חי תש ר מנ חי חנ אנ בי זש מי של ה, כש אי םא ורש ב
ק. לי תנ סש ין מי די ז הנ אה ה, וש ד מול זל ה עומי ל זל ענ ים. וש כי ים שוכש יני די הנ ד מולו, וש עומי יו וש לה אי

ת הה י קש ני בש ה של עה שה ים. בש שי דה קר ש הנ ד קםדל ל מועי אםהל ת בש הה י קש ני ת בש םאת עמבםדנ ר, (במדבר ד) ז ר אומי זה עה לש י אל בי רנ
ם הי ה של ם מנ עולה מי או  םא רה ל וש חו,  קש לה לש בו  רש קש יי םא  ל ד של ענ כםל,  ה הנ חופל וש ן  א כםהי ז בה ים, אה שי דה קה ש  ים קםדל חי לוקש
ת רםכל ת פה אי דו  הורי ה וש נל חמ מנ הנ סםענ  נש יו בי נה ן ובה רם המ א אנ תוב (שם) ובה כה של מו  ם, כש הל ה מי כגסל כםל מש א הנ לה ים, אל חי לוקש
כםל, ה הנ סה כנ תש הי י של רי חמ ר. אנ אי בה תש ני וש רוהה  אמ י בי רי ת המ לל כי תש שום של ת, מי לל כי ם תש ש הי דה קש מי י הנ לי י כש סויי רםב כי ך. וש סה מה הנ
תוב (שם) כה הו של ה. זל חוצה ים הנ אי יוצש ים של די ם בנ אותה א בש לה ים אל בי רש קה תש םא מי ל ים, וש חי לוקש ת של הה י קש ני ים בש בי רש קה תש מי

גו'. את וש שי ת לה הה י קש ני ן יהבםאו בש י כי רי חמ אנ ה וש נל חמ מנ סםענ הנ נש גו', בי ש וש קםדל ת הנ סםת אל כנ יו לש נה ן ובה רם המ ה אנ לה כי וש

ה ר מםשל בל ר די של אמ ן כנ רם המ ח אנ קנ יי ה, ונ ל זל ענ ר. וש סנ מש ן ני כםהי סוד - לנ בש ה של ל מנ כה ית, וש ימי ני יא פש הי ת, של טםרל ך קש ל כה לנ גש בי
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ין עממםד בי ינ ם ונ עה ל הה ר ענ פי כנ יש ז - ונ ן. אה כםהי ית, סוד הנ ימי ני יא פש הי ת, של טםרל קש ת הנ ן אל תי יי גו'] ונ ל [וש הה קה ל תוך הנ ץ אל יהרה ונ
ק לל י חי רי שש ה. אנ פה גי מנ ר הנ צנ עה תי ה, ונ זל ה לה יב זל רי קש ין מנ יהמי ז הנ ת. אה ול מה ץ הנ ין עי ים ובי יי חנ ץ הנ ין עי ים, בי יי חנ ין הנ ים ובי תי מי הנ
םאל מ שש ן הנ מנ ל זש כה ה, ובש טה מנ ה ולש לה עש מנ לום לש ם שה הוא גורי ה, וש טה מנ לש כםחנ  לו  ייש  ה וש לה עש מנ לש כםחנ  ן ייש  כםהי לנ ן, של כםהי הנ

ש. דה קש מי ים בנ אי צה מש םאל ני מ שש ין בי יהמי תוך, וש רמ ישה יך וי לל וו עה לה יי תוב (שם יח) וש כה הו של ין. זל יהמי ד לנ עובי

ר של ה אמ שה ם אי ים עי יי ה חנ אי תוב (קהלת ט) רש ר לו, כה מנ יו. אה בי עון אה מש י שי בי י רנ ני פש ד לי יהה עומי ר הה זה עה לש י אל בי רנ
עון, מש י שי בי ר רנ יהה אומי הה תה - (וש בש הנ ר אה של ה אמ שה ם אי ים עי יי ה חנ אי ה, רש אי םא ורש ר לו, ב מנ ך. אה לל בש י הל יי י חנ מי ל יש תה כה בש הנ אה
ה ה. זל קום זל מה ים בש יי יל חנ לי כש הנ ם לש דה יך אה רי צה הו סוד של ) זל תה בש הנ ר אה של ה אמ שה ם אי ים עי יי ה חנ אי תוב (קהלת ט) רש כה
ה שה ם אי ים עי יי ה חנ אי הו רש זל יום. וש ה בנ לה יש ת לנ דנ ה, ומי לה יש ת לנ דנ מי ת יום בש דנ יל מי לי כש הנ ם לש דה יך אה רי צה ך. וש םא הולי ה ל י זל לי בש
ל מי ה עה תה ר אנ של ך אמ לש עממה ה. ובנ ל זל א ענ לה ים אל םא שורי ים ל יי חנ ים, של יי חנ ך בנ קש לש י הוא חל ם? כי ענ טנ ה הנ . מה תה בש הנ ר אה של אמ

יך. חםתל ר אםרש ינשי הוא יש הו וש עי יך דה כל רה ל דש כה ר (משלי ג) בש מנ אה מו של ש, כש מל שה ת הנ חנ תנ

ה רה תש הג ים של אי רש ני לו  ים אי סוקי ה. ופש מה כש חה הנ תוך  ים לש רי תה סש ני ם  ך, כגלה לל מל למםה הנ י שש רי בש ל די ה, כה אי ורש םא  וב
ך כםחמ עמשות בש ך לנ א יהדש צה מש ר תי של יו, (קהלת ט) כםל אמ רה חמ תוב) אנ ר, כה זה עה לש י אל בי ר לו רנ מנ תוב (אה כה מו של ה, כש צועה רש הה
י כי ה, וש ך עמשי כםחמ עמשות בש ך לנ א יהדש צה מש ר תי של ן בו, כםל אמ בוני תש הי ה ייש לש זל סוק הנ פה גו'. הנ בון וש שש חל ה וש עמשל ין מנ י אי ה כי עמשי

ך?! ר כה מנ ם אה עולה י הה ני ל בש ל כה ר ענ ה בו יותי יונה לש ה על מה כש חה למםה של שש

עמשות ך לנ א יהדש צה מש ר תי של ה, כםל אמ אי םא ורש רו. ב מש אל ה נל מה כש ל סוד חה ך ענ לל מל למםה הנ י שש רי בש ל די ר לו) כה מנ א (אה לה אל
א לה יו, אל הש יי םא  ל של לו  יך  רי ה צה הוא עושל ה של ל מנ כה וש ין,  יהמי םאל בנ מ יל שש לי כש הנ ם לש דה אה יך  רי צה של הו  ה, זל עמשי ך  כםחמ בש
ר (שמות טו) מנ אל נל של מו  ין, כש יהמי הנ הו  - זל ך  כםחמ עמשות בש םאל. לנ מ שש הנ - זו  ך  א יהדש צה מש ר תי של ין. כםל אמ יהמי ים בנ לולי כש
דוש קה ז הנ ין, אה יהמי םאל בנ מ יל שש לי ינכש ין וש ד יהמי צנ יו לש הש יו יי עמשה ל מנ כה ר של הי זה ם יי דה אה הה ן של יוה כי . וש כםחנ י בנ רי דה אש ך ה' נל ינש מי יש

א. בה ם הנ עולה אותו הה יו לש לה נםס אותו אי כש יי ה, וש זל ם הנ עולה ה בו בה רוך הוא שורל בה

ין י אי א - כי לה יו, אל נה פה שוב לש אה ים וש מי חמ ך רנ לל מל הנ ע מי בנ תש ז אל ם, אה אותו עולה םא לש ב אה ה של עה שה ם, בש דה ר אה םאמנ םא י ל וש
דוש קה ך הנ לל מל הנ ם של דה ה אה ם רוצל א אי לה ה. אל זל ם הנ עולה הה ם מי דה ק אה לי תנ סש יי ר של חנ ה, אנ מה כש חה ת וש ענ דנ בון וש שש חל ה וש עמשל מנ
יו עמשה ל מנ כה ין, וש יהמי יו בנ עמשה יל מנ לי כש הנ ה לש זל ם הנ עולה ל בה די תנ שש א, יי בה ם הנ עולה ק בה לל ן לו חי תי יי ם וש אותו עולה יר לו לש יהאי
ין נםם, אי יהי גי ין הנ די ה בש של קה ין הנ די דון בש הי ה לש זל ם הנ עולה הה ס מי ני כנ תש יי של ר כש חנ אנ י לש רי המ רוך הוא. של דוש בה קה ם הנ שי יו לש הש יי

ין. די ן הנ ל מי צי נה הי ל לש כל שי ה וש מה כש חה ה וש צה ם עי שה

דור ים; מה דורי ל מה ים ענ דורי נםם ייש בו מה יהי גי אול - בנ שש ה בי מה כש חה ת וש ענ דנ בון וש שש חל ה וש עמשל ין מנ י אי ר כי חי ר אנ בה דה
ף צי פש צנ ם יש שה אול, יהדונו אותו, ומי שש ד לנ יורי י של ה. מי זל לה מוך  ה סה זל דון, וש בנ נו אמ מל תון מי חש דור תנ אול, מה תון שש חש תנ

ים. מי עולה ה לש םא עולל דון, שוב ל בנ אמ ד לה יורי י של ל. ומי ענ יה אול ונ יד שש תוב (שמואל-א ב) מורי כה הו של ה. זל עולל וש

ם רל ה טל לה יש לנ ה וש לה יש ל לנ כה בש , של רוהה אמ י בי רי בון, המ שש ל חל ענ ם טוב הוא) בנ הוא (אי ה טוב או של עמשל ייש בו מנ י של מי
ם יהל לי עמ ש  קי יבנ ם וי הל יהשוב מי יום, וש ל אותו  ה כה שה עה יו של עמשה מנ בון מי שש עמשות חל ם לנ דה אה יך  רי ן, צה ישנ ם יי רל טל ב וש כנ שש יי
ם עולה הה י  ני בש ל  כה וש ם,  עולה בה ה  שורל ת  ול מה הנ ץ  עי ה  עה שה ה  אותה בש של שום  מי ה?  עה שה הנ ה  אותה בש ם  ענ טנ הנ ה  מה ים.  מי חמ רנ
ל ה של עה ה שה אותה שום של ם, מי יהל לי ה עמ יודל יו וש עמשה בון מנ שש עמשות חל ה לנ עה ה שה אותה יך בש רי צה ת, וש ול מה ם הנ ענ ים טנ טועממי

בון. שש י חל לי עמ ים בנ אי רה קש ה ני לל אי ת, וש ול מה הנ

ים עי שה ם רש אותה ל בש כי תנ סש הי זות ולש חמ ירו אותו לנ עמבי ינ של בונו, כש ת רי ת אל ענ דנ ה לה מה כש חה ת ובש ענ דנ ל בש די תנ שש מי י של ן מי כי וש
ם, יהל יני א בי צי מה םא יי ל ם וש ר שה אי שה םא יי גות - הוא ל רה ן דש אותה ים מי חי ם צווש כגלה אול, וש שש ת הנ גנ רש דנ נםם ובש יהי גי דו בנ רש טש ני של
נורות ה אורות ומש מה כנ קום של מה ה, בש לה עש מנ ה לש לה עש מנ א לש לה א אל צי מה םא יי ל אול, וש שש ת בי ענ דנ בון וש שש חל ה וש עמשל ין מנ ה אי ל זל ענ וש
ים יקי די צנ ר הנ אה ם שש עי ענ  עמשי תנ שש הי ק לו) לש תוקי שש א (בו) (ומי הוא בה רוך  בה דוש  קה הנ ם, וש ים שה ים שורי סופי ה כי מה כנ וש
ים יודו יקי די ך צנ תוב (תהלים קמ) אנ ם כה יהל לי א, עמ בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ים בה יקי די צנ ק הנ לל י חי רי שש ן. אנ דל ן עי גנ בש של

יך. נל ת פה ים אל עי שה בו רש ך יישש מל שש לי

םא גו'. ב ץ וש רל אה ל חוג הה ב ענ יושי ח, (ישעיה מ) הנ תנ א פה בה י אנ בי גו'. רנ ד וש ל מועי ת אםהל ת עמבםדנ י הוא אל וי לי ד הנ בנ עה וש
צון רה ה בש לה עה של ה, (כש תורה בנ א אותו  רה יו ובה נה פה צון לש רה ה בש לה ם, עה עולה םא הה ר בש הוא לי רוך  בה דוש  קה ה הנ צה רה של ה, כש אי ורש
תוב (משלי ח) כה של הו  ן. זל קנ תש ני ה  א אותו) ובה רה ה ובה תורה ל בנ כי תנ סש ם, הי עולה םא הה ר בש הוא לי רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש לי

ן. מה א אג לה מון אל י אה רי קש ל תי ימו, אנ קי י הי רי המ מון. ונ לו אה צש ילה אל הש אל תוב (שם) וה כה י. וש ני ם אה ם שה יי מנ ינו שה כי המ בנ

ה אותה ד? בש סל ב חל רנ ם וש יי פנ אנ ך  רל אל אתה  רי קש ם ני נה חי י לש כי ה: וש ה תורה רה מש ר, אה אי בה תש י ני רי המ ם, ונ דה םא אה ר בש א לי בה של כש
. שוהה רש יות, ופי רי בש ל הנ נו כה מל ים מי די יו פוחמ הה ה, וש טה מנ לש ה ומי לה עש מנ לש צופו מי רש יו פנ יהה זי ם, הה עולה ם לה דה א אה יהצה ה של עה שה
יום הנ ש  די קנ תש הי וש כםל,  מות הנ לי שש ם בי דה א אה יהצה ה של עה שה ה  ד אותה ם ענ לנ שש םא הג ל וש ם  עולה יים הה קנ תש םא הי ה, ל אי םא ורש ב

מות. עולה ל הה כה חות בש מה או שש צש מש ני ים, וש תוני חש תנ ים וש יוני לש מו על לש תנ שש ז הי ך, אה לל מל דוש לנ א קה סי ן כי קנ תש ני וש

ש די קנ תש הי ם, וש הל לה אות גוף של רש בה הי ים לש די שי ל הנ ים רוחות של אי יו יוצש ש, הה די קנ תש הי יום לש ה הנ צה רה ה של עה ה שה אותה בש
ל אי רה שש יי שו  דש קנ תש הי ן של יוה כי ר).  סה חש נל (וש ב  תובי סש ומי תו  אכש לנ מש מי ם  גה פש ני של מו  כש ם  עולה ר הה אנ שש ני וש או,  רש בש ני םא  ל וש יום  הנ

םאל. מ ד שש צנ מי ם של עולה ל הה ם של גה ם אותו פש לנ שש ז) ני ר (אה של אמ םאל, כנ מ שש ד הנ צנ ם מי יי וי או לש צש מש ני ם וש יהל גותי רש דנ מו בש לש שש ני וש

י וי לי ד הנ בנ עה תוב, וש ך כה שום כה ם, ומי גה פש םא ני ם ל עולה הה ין וש יהמי ל בנ לה כש כםל ני ז הנ אה ר, וש הי טנ הי ם לש יי וי לש ים הנ יכי רי ה צש ל זל ענ וש
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ם, עולה ר בה סי ר חה אה שש ני פון של ד צה צנ לו אותו  פי אמ ם. ונ עולה ם הה גנ פש ים לי לי שש םאל, הוא הי מ ד שש צנ ים לש לי שש הוא. הוא הי
ים אי יו נושש הה א של שה אותו מנ רון? בש אה ה בה ה זל כםל. מנ רון לנ אה ים בה לי שש י הי וי לי ם, הנ עולה רוך הוא הה דוש בה קה א הנ רה בה של כש

ל יהדו. ם ענ גה ל אותו פש ם כה לנ שש ן, ני כה שש מי בנ

םא ם, ל עולה א בה צה מש םא ני ין ל די א הנ לי מה לש יק. אי תי ענ ה הה ין. עוד הוא - זל יהמי ל בנ לה כש םאל. הוא - ני מ שש ה לי לה עש מנ הוא - לש
ה ה. עמבודה וות התורה צש מי מו  יש קנ תש םא יי ל ה, וש תורה ם בנ דה י אה ני בש לו  דש תנ שש םא יי ל ה, וש יונה לש ה על מונה ים אל שי נה ים אמ עי יודש יו  הה

י. וי לי ה הנ ר זל ה אומי וי ה? הל ה אותה עמשל י ינ דוש מי קה ך הנ לל מל ל הנ ם אל עולה א בה צי מה תי מות של לי שש בי

כםל יות הנ הש מות לי לי ים שש לי שש ים. הוא הי להי אל י ה' הוא הה ר (דברים ד) כי מנ אל נל מו של י הוא - כש וי לי ד הנ בנ עה עוד וש וש
יל בי שש י, בי םאשי ר ת לש חנ םאלו תנ מ ר (שיר השירים ב) שש מנ אל נל מו של ל, כש אי רה שש ת יי סל נל ת כש ל אל בי קנ שוט לש ד. הוא - פה חה אל
יק, תי ה ענ ר (עוד הוא - זל מנ אל נל מו של ר הוא. עוד הוא - כש י אומי וי ה? הל בה המ אנ ת הה ר אל י עורי ד. מי חה אל ווג כש ר זי בי חנ לש
ה, הוא טה מנ הוא לש ך  ל כה לנ גש מו. בי ענ נו  חש ננ םא אמ ל וש נו  שה ים) (תהלים ק) הוא עה להי אל י ה' הוא הה ר כי מנ אל נל של מו  כש

ים. להי ר, הוא אל תה סש ה, הוא ני לל גש ה, הוא ני לה עש מנ לש

ד חה ל אל ילה ענ הש יי ש  מל של אור הנ ש, וש מל של אור הנ ה כש נה בה לש יר לנ אי הה רוך הוא לש דוש בה קה יד הנ תי ר, עה מנ ק אה חה צש י יי בי רנ
םא יהבוא עוד תוב (שם ס) ל כה גו'. וש ה וש מה חנ אור הנ ה כש נה בה לש יהה אור הנ הה תוב (ישעיה ל) וש כה של הו  ים. זל מי עה ע פש בנ של

גו'. ש וש מל של ך עוד הנ ילה לה הש םא יי תוב (שם) ל כה ף. וש סי םא ייאה ך ל חי ירי ך וי שי מש שי

א נה ימש הי יהא מש עש רנ

דות פש מור, לי ר חמ טל דות פל פש ה זו לי וה צש ה. מי דל פש ה תי אה מי טש ה הנ מה הי בש כור הנ ת בש אי גו', וש ר וש שה ל בה כה ם לש חל ר רל טל ל פל כה
ה זל ם הנ עולה זםר לה חמ יד לנ תי ה, עה תורה תו בנ מה שש ני רוחו וש שו וש פש ה ננ דל פש םא יי ם ל אותו עולה ך לש לנ הה ם של ם קםדל אי א. וש בה ם הנ עולה לה

ה. מה שה רוחנ ונש ש וש פל ל נל בי קנ יו, ולש י עמלומה ימי ה, (איוב לג) יהשוב לי לה חי תש בנ כש

ה, י תורה לי יהה בש ם הה יונה דש פי ל של לנ גש ל, בי אי רה שש יי ר. וש בל ם גה עי לוש  ם שה יי עממנ ל פנ ל אי ענ פש ה יי לל ל אי ן כה תוב (שם) הל כה
ילה הש ם תי תה לה אג גש ה, של רונה חמ אנ ה הה לה אג גש לות. ובנ גה רות בנ חי ים אמ מי עה פש לש  רו שה זש א, חה בה ם הנ עולה סוף הה ף, כי סל יא כל הי של
ה דל פש רוך הוא יי דוש בה קה ן, הנ מה אל נל ה הנ רו: רועל מש אה כו אותו וש רש ינו ובי בותי או רנ לות. בה גה ם בנ עולה רו לש זש םא ינחש ה, ל תורה בנ

ך. מש ם עי הי ם, וש הל מה ש עי די חנ תש תי ך, וש ל יהדש דו ענ פה ל יי אי רה שש ל יי כה ך, וש אותש

ע רה ל טוב וה ה של שה יא אי ם הי תו. אי שש יש זו אי אי ית הה ה - בי מה כש חה סוד הנ ת. ובש יי י בנ כי רש על דון בש ר זו - לה חנ ה אנ וה צש מי
ה ר בה מנ אל ים, נל יי חנ ץ הנ ל עי ה של שה ל אי בה ה. אמ לה ך של רל ן לו עי תי יי ע וש אותו רה ה מי ה אותה דל פש ה, יי טובה ה בש עה יר רה מי הה ה לש רוצל וש
ל יי ת חנ של ר (משלי יב) אי מנ אל נל של מו  ך, כש רל עי ה  ין לה אי ז, וש י פה לי כש ה  תה מורה ית ותש כוכי ב וזש הה ה זה נה כל רש ענ םא ינ (שם כח) ל
ך רל ין עי ה, אי מה ד עי סל ל חל גומי י של ה. מי ינה כי שש הנ זו  וש גו',  וש א  צה מש יי י  ל מי יי ת חנ של ר (שם לא) אי מנ אל נל וש ה,  לה עש ת בנ רל עמטל

שו. נש עה ך לש רל ין עי , אי יהה לל יענ אי שי רש מנ י של רו. ומי כה שש לי

ה יכה רי ת צש חנ אנ ת וש חנ ל אנ כה ך, וש רל ה עי ן ייש לה הל ת מי חנ אנ ת וש חנ ל אנ כה ה, ולש ים אותה שי מש שנ מש ה של חות ייש לה פה ה שש מה כנ
ר (ישעיה מב) מנ אל ה נל ינה כי שש ל הנ ענ יון, של דש יך פי רי םא צה ה, ל ינה כי שש הנ ש מי פל ה או רוחנ או נל מה שה ש נש יורי י של ל מי בה יון. אמ דש פי
ל) ה (אל ים אותה כי מושש רוך-הוא. של דוש-בה קה לוי בנ ה תה לה יון של דש פי הנ ן. של תי םא אל ר ל חי אנ י לש בודי י וכש מי י ה' הוא שש ני אמ
ה יונה דש פי וות, של צש ה מי מה כנ ה ובש תורה ית וש רי בש אות הנ ים, בש ים טובי אות יהמי ת, בש בה אות שנ ין, בש לי פי ר תש של קל ל בש אי רה שש יי
ך םאת. כה ם ז ף גנ אנ ה (ויקרא כו) וש לה לה גש י, ובי מי ן שש ענ מנ ש לש ענ אנ תוב (יחזקאל כ) וה כה הו של רוך-הוא. זל דוש-בה קה לוי בנ תה
ם. אותו עולה ך בש רל ה ייש עי וה צש ל מי כה רות, ולש ה עמבי מה כנ ס, וש רה ל פש בי קנ ת לש נה ל מש ם ענ דה י אה ני ים בש עושי ן של וות הי צש ה מי מה כנ

עור. שי ך וש רל ין לו עי ן, אי יהל לי ר עמ עובי י של מי ש לש נל ל עם כה ש) ולש נל ל עם בה (אמ

ם דה אה ה (בה סוד זל ילה. וש הש ך יי ל לש אי רה שש יי ם בש רל ל חי תוב כה כה הו של ן. זל כםהי יו לנ סה כה ים נש רי חמ מנ דון בנ ר זו - לה חנ ה אנ וה צש מי
בון שש חל יות כש אותי פוך  הי ם בש חל ה. רל מה הי בש ובנ ם  דה אה ה' בה לנ יבו  רי ינקש ר  של ר אמ שה ל בה כה ם לש חל ר רל טל ל פל ה) - כה מה הי בש ובנ
ס כועי ר של חנ כור. אנ זש ם תי חי ז רנ גל רם ר (חבקוק ג) בש מנ אל ם נל יהל לי ם, עמ דה אה בה ים של רי יבה ה אי מונה ים ושש עי בה רש ם אנ יי אתנ מה
ל כה ה מי תה רור אנ (בראשית ג) אה ר בו  מנ אל נל ש, של חה ר, נה חי ל אנ ה אי י שורל רי יו, המ לה ה אי מה הי בש ה  ים אותה רי חמ ם ומנ דה אה
פות כש ה, לי כה רה ים, בש מי חמ הוא רנ ן, של כםהי ת לנ תי רוך הוא לה דוש בה קה ד הנ קנ ה פה ל זל לנ גש ם. בי דה אה םאל הה מ שש הוא לי ה, וש מה הי בש הנ
הו זל םאל, וש מ שש ז הנ גל ה רם פל כש ני ים וש מי חמ רנ יו בש לה ין אי יהמי ר הנ עורי ת, ומש ול מה ך הנ אנ לש ב מנ רל ה, חל רה יש מה אי ר אותו הה עורי ז, של גל רם

כור. זש ם תי חי ז רנ גל רם בש

ה. רה ה זה ד עמבודה לו עובי אי ס כש כועי ל הנ ה, כה נה שש מי י הנ לי עמ רו בנ אמ יו בי לה עה ת, של ול מה ם הנ ס סנ ענ כנ ייש לו בנ ס, של כועי י של מי
ם, רל ר חי חי ל אנ "ל אי אי מה סה ם, וש רל חי נו הנ מל ד מי רה פש ן, ני כםהי ן לנ נותי ה של מה הי ה בש אותה ם, ובש דה אה ר בה ר בועי חי אנ ד הה צנ שום של מי
ל כה וש ה,  ה כגלה תורה ל הנ כה בש ך  רנ בי הוא  רוך  בה דוש  קה הנ וש ה.  ה תורה ני שש מי בש לות של לה ל קש כה מי ה  לולה ה, כש לה לה קש תו  בה קי ונש
יד מי שש ש ומנ אי ה בה ל אותה הוא אוכי ן, של כםהי ת לנ תי יך לה רי ם צה רל ל חי ה כה שום זל ן. ומי כםהי חוז הנ ה אה בה ין, של יהמי כות מי רה בש הנ

ה. כה כה ך שה לל מל ת הנ מנ חמ ם, ובו (אסתר ג) ונ יי הוא מנ ין, של יהמי םאל בנ מ שש ש מי אי ת הה כל שוכל ם, וש עולה הה ה מי אותה

ה, יבה שי יש י הנ מי כש ה? חנ רומה ה תש ה זל ה. מנ אה מי ם מי יי ננ שש שוהה  רש ה, ופי דולה ה גש רומה תש יש  רי פש הנ - לש ר זו  חנ ה אנ וה צש מי
ר, ם הוא זה עםם - אי טש ה לי רוצל י של ם? מי י הי ה מי י תורה רי תש סי ה, בש אה מי ם מי יי ננ שש יש  רי פש הנ ים לש יכי רי צש זו של ה הנ רומה תש הנ
ם) יי ננ (שש י  רי ה, תש רומה י תש לי חו  קש יי וש ר (שמות שכה)  מנ הוא אה רוך  בה דוש  קה הנ "ל. של אי מה ר, סה זה ל  אי נו  יש הנ וש ת.  יומה
בוד ם כש רוך שי ע" ו"בה מנ ל "שש יות של ע אותי שנ תי ים וה עי בה רש אנ ה, בש אה מי ם מי יי ננ נו שש יש הנ יום, של ם בנ יי עממנ דו פנ ינחמ ה, לש אה מי מי
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ינהה כי ם שש ה, הי אה מי ם מי יי ננ ים שש רי סי ית. חמ רי חמ ל שנ יות של ע אותי שנ תי ים וש עי בה רש אנ ית, ובש בי רש ל ענ ד" של על ם וה עולה כותו לש לש מנ
ה אה ם, מי יהל ני ל שש ה של דה ם, מי יהל ני ל שש ה של מה רוך הוא אנ דוש בה קה ת הנ ד אל ינחי לש יך  רי ם צה יהל ני שש ה, בי תונה חש תנ ה וש יונה לש על

"ם. אי יות הה פוך אותי הי הוא בש "ה הוא, וש אה יות מי אותי "ה בש מה ה. אנ מה אנ בה

(חבקוק ג) רום מו  ימו, כש רי ה'. תה ה לנ רומה תש ימו  רי ץ תה רל אה ם הה חל לל ם מי כל לש כה אמ יהה בנ הה וש עוד, (במדבר טו)  וש
ים מ"ה. עולי "א, של א"ו הי וה "א  ן יו"ד הי הי ירות, של פי ר סש של על ם לש יהתה לי עמ עות של בה צש ר אל של ן על אותה וש א.  שה נה יהו  יהדי
ה, (דברים י) נה שש מי י הנ לי עמ בנ ינו  בותי רנ שוהה  רש פי של הו  זל וש "ה, י"ם ה"צ.  אה ה מי ה עולל א, מה יתה א בי פה לש יות אנ אותי ובש
יהב חג מש כות של רה ה בש אה ד מי גל נל ה, כש אה א מי לה ה אל י מה רי קש ל תי רו, אנ מש אה ך. וש מה עי ל מי יך שםאי להל "ה ה' אל ל מה אי רה שש ה יי תה ענ וש
ה. רומה י תש חו לי קש יי ה וש שום זל בונו, ומי רי ל יום לש כה ים בש עי טש הנ ם לש דה יך אה רי צה הו של זל ל יום, וש כה בונו בש ת רי ך אל רי בה ם לש דה אה

ם אי ים יום. וש עי בה רש אנ ה בש נה תש ני ה של ה, תורה רומה י תש זוהי ה מ'. וש ה, תורה תורה הנ ה מי רומה ן? ייש תש רומות הי ה תש מה כנ וש
ה. (שמות לד) לה יש ים לנ עי בה רש אנ ים יום וש עי בה רש ר אנ הה ה בה י מםשל הי יש תוב (שמות כד) ונ י כה רי ה, המ נה מל י מי תי לש כנ אה רו של םאמש ת
םא ל ך  לל מל הנ ן של יוה כי רוך-הוא. וש דוש-בה קה ת לנ עי ד כה ענ ה זו  רומה ה תש תה יש ה הה מורה ה. שש תה םא שה ם ל יי ל ומנ כנ םא אה ם ל חל לל
לו כש ך - אי ר כה חנ י, אנ מי שה ם בש י עי י מורי יתי רי ר (שיר השירים ה) אה מנ אה ר של חנ אנ י לש רי המ ים? של די עמבה לו הה כש יך אה ל, אי כנ אה

יו. דה לו עמבה םאכש ים, י עי רי

ין, ד יהמי צנ ה מי ינה כי יא שש הי י, וש וי לי ר לנ עמשי רומות) מנ יא) (תש הי ר וש עמשי ת מנ רומנ י תש וי (לי יש  רי פש הנ ר זו - לש חנ ה אנ וה צש מי
ה. ינה כי יא שש הי י, של וי לי ר לנ עמשי ת מנ רומנ ה. תש בורה הוא גש םאל, של מ ד שש צנ ן, מי כםהי ה לנ דולה ה גש רומה ד. תש סל הוא חל של

י שור ני ר בו, (יחזקאל א) ופש מנ אל נל ד אותו של צנ ר, מי פה ים לנ ני רם שש ה על לשה "י. (במדבר כח) שש א"ו הי "א וה יו"ד הי
ר של על ה לש עולל "י), של א"ו הי וה "י  (יו"ד הי "א  א"ו הי וה "א  יו"ד הי הו  זל וש ש,  בל כל רון לנ שה עי וש ה.  בורה גש זו  וש םאל,  מ שש הנ מי

ה. אה מי מ"ה, ומ"ה לש ר לש של על ה. וש רון זל שה ירות, עי פי סש

ם הל ירות בה פי ר סש של על ים, וש לשי שש ים (ל'ל' ו' י') לי עולי "י) וש א"י הי "י וה ה יו"ד הי ים י' י' י', (זל ני רם שש ה על לשה ל שש בה אמ
יש רי פש הנ ה לש וה צש יא מי הי ר, של עמשי ך מנ כה ד ה', וש צנ ת מי פל תוסל ה, וש יצה ש בי כםל יו"ד, חםמל הנ ים, וש יצי לש בי שה ים וש עי בה רש ים אנ עולי
יא הי ל אות י', וש ים של שורי עי ל הה ד אות ה'. כה צנ ש מי מי חה ד מי חה ר, אל עמשי מנ ן הנ ר מי עמשי אות י', מנ ד הה צנ ר מי עמשי ל מנ אי רה שש יי
כות לש מנ שםב מי חש תנ של ר. וכש תל כל ש מי מי הוא חה ת, של רל אל פש תי ד הנ צנ ש הוא מי מי חה ירות. א' מי פי ר סש של על ת מי חנ ה, אנ ינה כי שש הנ

יו. לה ית אי ישי מי ה חמ ינה כי ה, ושש לה עש מנ ה לש טה מנ ש מי מי ת חה רל אל פש א תי צה מש ת, תי רל אל פש ד תי ענ

ה ל - זל יי אנ ה י' ה"ה. לה רה ה עמשה רה ש, עמשה קםדל ל הנ קל של ף בש כנ ת י' י' הנ לל כולל ל, וש יי אנ ים לה ני רם שש י על ני יא שש ר הי חי ד אנ צנ ומי
ן ים - י' י' מי ני רם שש י על ני עוד שש ש. וש קםדל ל הנ קל של ף בש כנ ה הנ רה ה עמשה רה (במדבר ז) עמשה הו  זל ש, וש קםדל ל הנ קל הוא של ו', של
ים - ני רם שש ה על לשה עוד שש ע. וש צנ מש אל ה, ו' בה טה מנ ה, י' לש לה עש מנ כםל א'. י' לש הנ ר. וש יצל יי ן ונ ל - ו' מי יי אנ ר. לה יצל יי (בראשית ב) ונ

ם י' י' י'. הי

ים, רוני שש על ים  רי שש על ה  תודה של שוהה  רש פי ה  נה שש מי הנ י  לי עמ בנ ינו  בותי רנ וש ה.  תודה יש  רי פש הנ לש  - זו  ר  חנ אנ ה  וה צש מי
ל ה של רה עמשה צות. ומי ים מנ לשי ים שש ה עושי צה ל מנ ה של רה עמשה ה. ומי צה מנ ה לש רה עמשה ץ, ונ מי חה ים לש רוני שש ה על רה ים עמשה קי לש חנ תש ומי
ם יו"ד הי ים, של רוני שש ה על רה עמשה ן. מי מל שה לולת בנ צות בש לות מנ ת, (ויקרא ז) חנ הו סםלל זל לות. וש ר חנ של ים על ץ עושי מי חה
םאל מ שש ים הוא לי מי עה פש לי ין וש יהמי ים הוא לש מי עה פש ה לי ם זל ם י' י' י'. שי הי צות, של ים מנ לשי ים שש יו עושי "י, הה א"ו הי "י וה הי

םאלו. מ שש לי ינו וש ימי ד, לי ל צנ כה ים מי מי חמ ע. רנ צנ מש אל ים בה מי עה פש לי וש

ין בו תי ין פוחמ אי וש םאל,  מ שש ים יו"ד לי מי עה פש לי וש כגיות.  לש ר מנ של על מי ין בו  תי ין פוחמ אי וש ין,  יהמי ה לש רה ים עמשה מי עה פש לי וש
רונות. כש ה זי רה עמשה ין בו מי תי ין פוחמ אי ע, וש צנ מש אל ים יו"ד בה מי עה פש לי רות. וש ה שופה רה עמשה מי

לש ים, שה ני ה פה עה בה רש ל י' ייש אנ כה לש (במדבר ט). של רו  מה ת ה' שה רל מל שש ת מי עו אל סה י ה' יי ל פי ענ וש נו  י ה' ינחמ ל פי ענ
נו י ה' ינחמ ל פי ה, ענ " הוה ל יש יות) של ים (אותי ני ה פה עה בה רש ד אנ גל נל יהה כש ל חנ כה ים לש ני ה פה עה בה רש אנ ין, וש לש יודי ד שה גל נל ן כש יות הי חנ

עו. סה יי וש

ה ינה כי ה שש זה םא זה ה ל ל זל לנ גש בי ים, של ים טובי יהמי תות וש בה ים שנ רי שומש ם של אותה ת לש רל שומל ה של ינה כי שש - זו הנ רו  מה שה
ם. הל ת בה רל גל סג ת ומש רל יא סוגל הי א של לה חםל, אל י) הנ ימי תות (בי בש שנ לו בש פי אמ ים, ונ ים טובי יהמי תות וש בה ל שנ כה ל בש אי רה שש יי מי

ם: הי ים, של יוני לש על בות הה אה ל הה יות) של חנ ל הנ ה (של בה כה רש מל ה לנ יעה גי מנ ד של , ענ ה הוה ם יש שי ה לש יא עולה ה הי לה פי ל תש כה ובש
ל כות ענ ת זש דל מל לנ יא מש הי י של פי ים. וכש טי בה ר שש שה ים עה ני ד שש גל נל ים כש ני ר פה שה ים עה ני ם שש הל ייש לה ת. של רל אל פש ה, תי בורה ה, גש לה דג גש
ם, בה גנ עו לש סה ן יי כי ם וש הל לה כגיות של ל זש נו ענ ינחמ ך  ה - כה תורה הנ ה מי וה צש ה ומי וה צש ל מי כה כגיות בש י זש לי עמ ה ובנ לה פי תש י הנ לי עמ לו בנ אי

ם. יהל לי ה אמ ירה מי ת שש דל ך יורל כה וש

ה עה בה רש אנ ה, ובש שה עה יו של בותה כש רש מנ הוא בש רוך  בה דוש  קה ד הנ ס, יורי רה פש ל  בי קנ ת לש נה ל מש ענ כגיות  זש ים  עושי של לו  אי
ד ים יורי עי שה רש ל הה ענ תו, וש בש כנ רש מל ם בש יהל לי ד עמ ס, יורי רה ל פש בי קנ ת לש נה ל מש םא ענ ל כגיות של ה זש עושל י של לו, ומי ים של רי שומש
נהת ל מש םא ענ ל כגיות של ם. (זש הל ע מי רנ פה הי ם לש תה בש כנ רש מל ה בש לה בה י חנ כי אמ לש ים ומנ יקי זי ים ומנ די ם שי אותה ם בש יהל עמשי מנ ם בש יהל לי עמ
ת נה ל מש כגיות ענ ה זש עושל י של לו. ומי יות של חנ ע הנ בנ רש אנ ובש תו  בש כנ רש מל ם בש יהל לי ד עמ רוך הוא יורי דוש בה קה ס, הנ רה ל פש בי קנ לש
ם יהל לי ד עמ ים יורי עי שה רש לה לו. וש ים של רי שומש ה הנ עה בה רש אנ רו"ן ובש טש טנ ד מש בל על ל הה ה של בה כה רש מל ם בנ יהל לי ד עמ ס, יורי רה ל פש בי קנ לש
ם) הל ע מי רנ פה הי ם לש הל לה ה של בה כה רש מל ה בנ מה חי ף וש ית אנ חי שש ון ומנ ה עה לה בה י חנ כי אמ לש ים ומנ יקי זי ים ומנ די ם שי אותה ם, בש יהל עמשי מנ בש



1520

רוך ה' ן. (עד כאן רעיא מהימנא). בה מה אל נל ה הנ רועל ך  קש לש י חל רי שש ה. אנ זל ך  אי כה דנ רו, ונ מש אה ה וש נה שש מי י הנ לי עמ בנ חו  תש פה
ן. מי אה ן וש מי ם אה עולה לך ה' לש מש ן. יי מי אה ן וש מי ם אה עולה לש

ת קנ ת חג שנ רה פה

ח, תנ י פה י יוסי בי גו'. רנ אמםר וש ה ה' לי וה ר צי של ה אמ תורה ת הנ קנ םאת חג אמםר ז ן לי רם המ ל אנ אל ה וש ל מםשל ר ה' אל בי דנ יש ונ
ם ים, הי דושי ם קש ה הי תורה י הנ רי בש ה, די אי םא ורש ל. ב אי רה שש י יי ני י בש ני פש ה לי ם מםשל ר שה של ה אמ תורה םאת הנ ז וש (דברים ד) 
י גו'. מי וש ש  בנ דש ים מי תוקי ב ומש ז רה פה ב ומי הה זה ים מי די מה חל נל תוב (תהלים יט) הנ כה של מו  ים, כש תוקי ם מש ים, הי יוני לש על
ה זל יום הנ תוב (דברים כז) הנ כה של הו  ה. זל תורה ל הנ בי קנ י ומש יננ ר סי ל הנ ל יום ענ ד כה עומי לו  אי ה כש תורה ל בנ די תנ שש מי של

ים. רי בי חמ שוהו הנ רש ך פי כה ם. וש עה יתה לש יי הש ני

ך כה וש יון הוא,  לש א סוד על לה ה? אל זל ה לה ין זל ה בי ה. מנ תורה םאת הנ ז וש תוב  כה וש ה,  תורה ת הנ קנ םאת חג אן ז תוב כה כה
כםל א הנ צי מה הי רוך-הוא, לש דוש-בה קה ל בנ אי רה שש ת יי סל נל יל כש לי כש הנ ד ולש חה חוד אל יי כםל בש אות הנ רש הנ ה, לש תורה םאת הנ ז נו: וש דש מנ לה
םאת - ז רוד. וש םא פי ל ד, לש חה כםל אל הנ אות של רש הנ ר לש מנ אל ה נל א זל לה א"ו? אל ת וה פל ה תוסל מה ה. לה תורה םאת הנ ז ה וש ל זל לנ גש ד. בי חה אל
ה תורה ת הנ קנ א"ו, חג ת וה פל םא תוסל ל םאת בש ל ז בה אי. אמ דנ ה ונ תורה םאת הנ ז ה וש שום זל ה. ומי בה קי ר ונש כה ד, זה חה אל ט כש רה ל ופש לה כש

ה. תורה ת הנ רנ זי ה, גש תורה ין הנ ה, די תורה םא הנ ל אי, וש דנ ונ

ד צנ םא מי ל ים, וש אי ם בה ה) הי של קה ין (הנ די ד הנ צנ י מי רי המ םאת. של ז םא וש ל ם, וש יי וי לש ר לנ של םאת אמ ה, (במדבר ח) ז אי םא ורש ב
תה רש מנ ה אה תה אנ ר, וש מנ אל ם נל יי וי לש ה בנ זל יו. וש חה ם וש הל םאת עמשו לה ז תוב (במדבר ד) וש י כה רי המ ה, ונ הודה י יש בי ר רנ מנ ים. אה מי חמ רנ הה
ם סנ ב בו  רי עה יש םא  ם ל ת, אי ול מה ם הנ ז סנ אוחי י של . מי יחנ סוק מוכי פה הנ וש ה,  זל ך  אי כה דנ ונ ר לו,  מנ םאת. אה ז וש םא  ל וש םאת,  ז
םאת ז תו. וש ב אי עםרה ים מש יי חנ ם הנ סנ שום של תו, מי םא יהמג ל יו וש חה ם וש הל םאת עמשו לה ז ה, וש ל זל ענ אי יהמות. וש דנ י ונ רי ים, המ יי חנ הנ
חוד יי ד, בש חה חוד אל יי ש, בש מה ה מנ תורה םאת הנ ז ך וש שום כה םאת. מי םא ז ל ם, וש הל יך לה רי םאת צה ז אי וש דנ תו, ונ םא יהמג ל יו וש חה עמשו וש

ה. תורה ת הנ קנ םאת חג ה ז ל זל ענ ה, וש דה בנ לש םאת - ה' בי ה. ו"ה. ז בה קי ר ונש כה ל זה ל של לנ ם, כש לי שה

ס חה נש י פי בי ר רנ מנ יר. אה ן יהאי ס בל חה נש י פי בי ית רנ בי ים בש צויי יו מש ק הה חה צש י יי בי רנ ר וש זה עה לש י אל בי רנ א וש בה י אנ בי רנ עון וש מש י שי בי רנ
ם דה אה שות לש ה רש נה תש םא ני ל ה של לוי, מנ גה בש יך  רל בה ה ודש לה עש מנ לש יך  לל ים עה די עומש ה של תה ך, אנ מש ה מי שה קה בנ עון, בש מש י שי בי רנ לש
ים רי בי חמ ר הנ אה ה שש ני ר לו, הי מנ ה. אה תורה ת הנ קנ םאת חג ר לו, ז מנ הו? אה ר לו, ומנ מנ ש. אה דה ר חה בה מםר דה ה זו אל שה רה פה ר, בש חי אנ
יך. רל חמ רו אנ םאמש ים י רי בי חמ הנ ה זו, וש שה רה פה ד בש חה ר אל בה מםר דה אל ך, ול דש מש עה ר עממםד בש זה עה לש נו, אל ר בש זה עה לש י אל בי רנ ר לש מנ רו. אה םאמש י

ה סוק זל פה גו'. בש יים וש קנ ה לש מורה תש ל הנ ענ ה וש אולה גש ל הנ ל ענ אי רה שש יי ים בש ני פה םאת לש ז ר, (רות ד) וש מנ אה ר וש זה עה לש י אל בי ם רנ קה
י רי המ ? ונ לוהה טש ה בי מה , לה לוהה טש ים ובי רוני חמ או אנ ה ובה ין תורה די ה זו בש מה כה סש שו הנ לו עה ים אי אשוני ם רי אי ל, וש כי תנ סש הי ייש לש
ה מה א, לה מה לש עה ה בש מה כה סש א הנ לה ה, אל ין תורה די ינו בש ה אי ם זל אי ם? וש לי ם שה יב עולה רי חל לו הל אי ה כש ר תורה בנ ל דש טי בנ מש י של מי

אן? ל כה ענ ננ הנ

ים, יקי די ים צנ ידי סי ים חמ אשוני רי יו הה הה שום של ר. ומי בה דה ה הנ עמשה יון ננ לש סוד על יהה, ובש ה הה תורה ין הנ די אי בש דנ א ונ לה אל
י די כש ת  רל חל אנ ה  צורה בש ה  זל ר  בה דה ירו)  עלבי (הל ה  עמשה ננ ם,  עולה בה ים  עי שה רש בו  רנ תש הי של ומי ם,  יהל יני בי ה  לה גנ תש הי ה  זל הנ ר  בה דה הנ

( שוהה רש י פי רי המ יון. (ונ לש סוד על ם בש הי ים של רי בה סות דש כנ לש

א לה אן? אל ל כה ענ ננ ה הנ מה י לה כי גו'. וש וש יך  לל גש ל רנ ענ מי יך  לל עה ל נש לם שנ ב המ רנ קש ל תי ר אנ םאמל י ה, (שמות ג) ונ אי םא ורש ב
יא הי יון, וש לש על דוש  ל אור קה ת של רל חל ה אנ שה אי קום) בש מה ג (בש וי דנ זש הי ה, ולש נה מל ד מי רי פה הי ה לש שה אי ל הה ענ ה לו  וה צי ר של אי בה תש ני

ה. ינה כי שש הנ

ל ענ ר. וש חי ם אנ עולה רוהה בש אמ ה, ובי זל ם הנ עולה ירוהה מי עלבי ה) הל ינה כי שש יא הנ הי ר, (וש חי קום אנ מה רוהה בש אמ ל בי ענ ה ננ אותה וש
יר עלבי י הל ? כי דוענ לו. מנ דה נש מו סנ ע, כש ה רה ת - זל יי בנ הנ יו מי לה ח כי קנ ה טוב. לה לום - זל חמ ם בנ דה אה ת לה מי ן הנ נותי ה של ל מנ ך, כה כה
תוב כה ה בו, של ת שורל ול מה הנ קום של ר, מה חי ם אנ עולה ם לש ס אותה ננ כה ה, וש זל ם הנ עולה הה ם, מי דה אה ת הה ידנ ם עממי הי יו, של לה גש רנ
ים מי י ענ יבי די תוב (תהלים מז) נש כה ם, של הה רה בש ת אנ יב? זו בנ די ת נה י בנ הי יב. (מנ די ת נה ים בנ לי עה נש ך בנ יי מנ עה ה יהפו פש (שיר ז) מנ

ים. רי בי חמ ין הנ ר הוא בי בה דה סוד הנ ק) וש חה צש י יי להי םא אל ל ם, וש הה רה בש י אנ להי ם אל פו ענ סה אל נל

ה ית, עושל רי יים בש קנ י לש די ר כש חי אנ יש  אי ן לש נותי וש עמלו  ף ננ י שולי חנ הנ ן של מנ זש ל בי בה ם. אמ חנ אותה ת לוקי מי הנ של ה כש זל וש
ד). חה ד) (סוד אל ינחי תש כםל מי ד (הנ חה קום אל כםל מה הנ ת, וש רל חל ל אנ ענ ה ננ לה עש מנ לש מו של ה, כש יצה לי ל חמ ל של ענ ה. ננ יונה לש ה על רה זי גש בי

יות הש ך לי הולי , וש יהה לל ת אותו אי סל םא כונל יב זו ל די ת נה ים, בנ ני םא בה ל ם בש עולה הה ק מי לי תנ סש הי ת של ה, אותו מי אי םא ורש ב
יות הש לי שוב וש אםל אותו, לה גש יו לי חי אה ה לש ול צנ יו, ומש לה ס עה רוך הוא חה דוש בה קה הנ קום, וש א מה םא מוצי ל ם, של עולה ד בה רה טש מג

. שוהה רש ר יהשוב, ופי פה ל עה ם ענ דה אה תוב (איוב לד) וש כה מו של ר, כש חי ר אנ פה עה ן בש קה תג מש

ה שה ה אי אותה לו, וש גש רנ ת בש חנ ל אנ ענ שםר ננ קש יך לי רי ה, צה זל ם הנ עולה יו בה חי ת אה יד אל עממי הנ ה לש םא רוצל ל ל ם אותו גואי אי וש
שום ת (מי מי ל הנ לנ גש יא בי ל הי ענ ננ ה  אותה שום של א מי לה ל? אל ענ ה ננ מה לה ל. וש ענ ננ ה  אותה יהה  לל ת אי לל בל קנ תו, מש ה אי רל שש תי של
ל, ענ ננ ה  אותה יהה  לל ת אי לל בל קנ ה מש שה אי הה י, וש חנ יו הנ חי י אה לי גש רנ ה בש נה תש ני ה), וש זל ם הנ עולה ת בה מי יום הנ יא קי ל הי ענ ננ ה  אותה של

ה. זל ה הנ עמשל מנ ים בנ יי חנ ין הנ בי ר לש זנ ת חה אותו מי אות של רש הנ לש

ל אותו ענ ננ ה  אותה ת, ובש מי ן הנ י מי חנ חנ הנ ל זו לוקי ענ ת ננ עי כה י, וש חנ הנ ת מי מי חנ הנ לוקי ל של ענ ה ננ אותה ך מי פל הי הוא בש וש
אות רש הנ , לש יהה לל ה אי ת אותה חנ ה לוקנ שה אי הה יו) וש יה חנ ך בו בש ה הולי זל ת הנ מי ל הנ ל של ענ יך ננ רי צה ים, (וש יי חנ ין הנ ך בי ת הולי מי הנ
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. יהה לל ה אי ת אותה לל בל קנ ה ומש ה אותה חה קש ה, לה לה עש ת בנ רל ה (משלי יב) עמטל שה ה אי אותה של

ה או ן זל מנ זש רוך הוא בי דוש בה קה הנ ת. וש מי ך גוף אותו הנ כנ שה אות של רש הנ ץ, לש רל אה ל בה ענ ננ ה  אותה כות בש הנ יך לש רי צה וש
ץ, רל אה ה לה שה אי ל הה יהד) של הנ יהד (מי ל בנ ענ ננ ה הנ ל אותה ה של אה כה ר. עוד הנ חי ם אנ עולה ל אותו לש בי יקנ יו וי לה ן יהחוס עה מנ ר זש חנ אנ לש
ז יהשוב אה ה, (וש לה חה תש הנ ם בנ שה יהה מי הה רו של פה עמ ת יהשוב לנ עי כה ה, וש זל ם הנ עולה ר בה חי ר אנ פה עה ת בש מי ה אותו הנ נל בה יי אות של רש הנ לש

. שוהה רש ך פי כה ר, וש חי ע אנ רנ עמשות זל ר לנ תנ ה תג שה ה אי ז אותה אה רו) וש פה עמ לנ

יב) די ת נה בנ ית. (של רי יו בש לה יד עה עממי הנ רו לש בי חמ ן לנ נותי עמלו וש ל ננ ית, נוטי רי יד בש עממי הנ ה לש רוצל י של ך מי ל כה ה, ענ אי םא ורש ב
יו הה של ל, כש אי רה שש יי ים בש ני פה כםל. לש ה בנ מה לי ית שש רי םאת? בש ז ה וש ה זל ה. מנ אולה גש ל הנ ל ענ אי רה שש יי ים בש ני פה םאת לש ז תוב וש כה הו של זל
אי. דנ ל, ונ אי רה שש יי ה בש עודה תש םאת הנ ז ז - וש אה ה. וש דה עממה הו הנ י זל רי המ ש, של מה ר מנ בה ל דה ר, כה בה ל דה יים כה קנ ים. לש דושי ים קש נועי צש
ם יהל עמשי יות מנ הש ה, לי תה יש ה הה יונה לש ה על דה עממה א הנ לה ה, אל שו אותה ם עה תה עש דנ יא, ומי א הי מה לש עה ה בש מה כה סש הנ ר של םאמנ םא ת ל של

בשסוד שלל מנעשלהה.

יון. לש קון על ה הוא תי זל בוש הנ לש מנ הנ בוש, וש לש מנ ף הנ ננ כש ר, בי חי ן אנ ול גה ר בש בה דה סו הנ ם, כי עולה ים בה עי שה בו רש רנ תש הי ן של יוה כי
יו. בי ף אה ננ ה כש לל גנ םא יש ל תוב (דברים כג) וש ר - כה בה דה סוד הנ וש

ה , א זל רה קש ני כםל) של ה הנ ע זל רה פש ר ני של אמ כנ ה (וש זל ה מי דו זל רש פה םא יי ל ית, של רי בש םאת - זו אות הנ ה. ז תורה ת הנ קנ םאת חג ז
יות! הש יך לי רי ה צה תורה ה?! חםק הנ תורה ת הנ קנ ד. חג חה אל ים כש רי בש חנ תש כו"ר מי זה מו"ר וש ה שה ל זל ענ ר. וש כה זה ה לנ ה עולה בה קי נש הנ ומי

ת? קנ ה חג ה זל מנ

נו"ן ד. וש חה אל ים כש רי בה חג נ' מש ל ת' הוא ד' וש בה ר. אמ אי בה תש י ני רי המ ה ד' (חםק), ונ תה יש נו, ה' הה רש אנ אי, ובי דנ ונ ת בש קנ א חג לה אל
ת עי כה יתו. של ת עממי יש אל םא תונו אי ל ר (ויקרא כה) וש מנ אל נל מו של א כש לה נו"ן? אל ך בש את כה רי קש ה ני מה ר, נו"ן לה אי בה תש י ני רי המ
ת, (משלי ל) גל הורל ה וש ידה מי שש ש, ומנ חה נה מו  ה כש כה מנ ך  ר כה חנ אנ ם, וש דה י אה ני בש ה לי אה ה אונה עושה ירות וש אי ים מש ני פה יא בש הי
"ת לל "ת נו"ן. ד' נו"ן דה לל ד - דה חה אל כםל כש . ת' הנ יהה לל ר עה מנ אל נל נו"ן של את בש רי קש ך ני ה כה ל זל ענ ן. וש ול י אה תי לש ענ םא פה ה ל רה מש אה וש
ר בה כםל דה הנ ת', וש ם חםק וש קוקות הי יות חמ אותי ד הוא. ובש חה ר אל בה "ת דה לל דה וש י"ש  י"ש), רי "א) (נו"ן רי "א הי י"ש (הי רי

ד. חה אל

ת לל בל קנ מש של ה  רה פה ים.  אי מי טש לנ ר  הי טנ לש ר.  הי טנ לש ה  אה בה זו  ה  רה פה ה.  רה פה יך  לל אי חו  קש יי וש ל  אי רה שש יי י  ני בש ל  אל ר  בי דנ
ה מוקה סש  - ה  מה דג אמ םאל.  מ שש הנ מי י שור  ני ופש א)  (יחזקאל  ר  מנ אל נל של מו  כש םאל? שור,  מ שש לנ י הוא  ומי םאל.  מ שש הנ מי

ין. די ת הנ רנ זי ה - גש מה דג ים. אמ חוחי ין הנ ה בי נה שושנ תוב (שיר ב) כש כה ה, של נה שושנ כנ

א נה ימש הי יהא מש עש רנ

ר (תהלים מנ אל נל ל שור, של ה של ישה רי ת חמ בה שנ בש רםש  חמ סור לנ גו'. אה ה מום וש ין בה ר אי של ה אמ ימה מי ה תש מה דג ה אמ רה פה
ד, סל חל ד הנ צנ ה - מי ימה מי ה. תש בורה גש ד הנ צנ ה - מי מה דג ה אמ רה יא פה ה הי תונה חש ה תנ ינה כי ים. ושש שי חםרש שו  רש י חה בי ל גנ קכט) ענ
מוד ענ ד הה צנ ה מום - מי ין בה ר אי של ים. אמ מי ייה תה הש י ול ננ פה ך לש לי הנ תש ר בו (בראשית יז) הי מנ אל נל ם, של הה רה בש ת אנ גנ רש הוא דנ של
ב רי קה ר הנ זה הנ ת, וש טל יא שולל הי קום של מה רות. בש יא חי הי ה של יונה לש ה על ינה כי ד שש צנ יהה עםל - מי לל ה עה לה םא עה ר ל של י. אמ עי צה מש אל הה
נםם. (עד כאן יהי גי ד הנ צנ ם מי הי ת, של ול מה הנ ך  אנ לש םא מנ ל ית וש חי שש םא מנ ל ן וש טה םא שה לט, ל שש ר לי חי אנ ד הה צנ שות לנ ין לו רש אי

רעיא מהימנא).

ה. של ין קה ד די ה. שור מועה פל ין רה ם די ד. שור תה שור מועה ם וש ינו, שור תה ני שה מו של ה? כש ימה מי ה תש ה זל ה, מנ ימה מי תש
ה קה זה חמ יא יהד הנ הי ה, וש של ין קה הו די ה, זל יונה לש ה על בורה ה. גש ימה מי י תש ה, זוהי תונה חש ה תנ בורה ה, גש פל ין רה ה די ימה מי תש ך  ם כה גנ

ה. יפה קי תנ

יהה לל ה עה לה םא עה ר ל של ך. אמ ין בה י ומום אי יהתי עש ה רנ פה ך יה ר (שיר השירים ד) כגלה מנ אל נל מו של ה מום, כש ין בה ר אי של אמ
י לגמי יא (שם כ) שש הי שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ל. מה ם עה ר הוקנ בל גל ם הנ אג ר (שמואל-ב כג) ונש מנ אל נל מו של תוב, כש ל כה עםל, ענ
ל, אי רה שש ת יי תולנ תוב (עמוס ה) בש כה נו של יש יהה עםל, הנ לל ה עה לה םא עה ר ל של ה. אמ מה א עי לה יא, אל םא הי יהה ל לל עה ל, וש אי רה שש י יי מוני אל

ה. עה דה םא יש יש ל אי ה וש תולה (בראשית כד) בש

ין בי רםן שושש המ א אנ לה רםן? אל המ אנ םא לש ל וש ם לו  ענ טנ ה הנ . מה שוהה רש ן, ופי גה סש בנ ה  תה וה צש ר, מי זה עה לש ל אל אל ה  ם אםתה תל תנ ונש
ן לו. תנ םא ני ה, ל רה הר טה א לש ה בה זל שום של דוש, ומי ל קה ד של צנ א מי לה הור, אל ל טה ד של צנ א מי םא בה ן ל רם המ אנ עוד, של ה. וש כה לש מנ הנ

י ני ע שש בנ יא של הי שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ר. מה אי בה תש י ני רי המ כו', ונ ים וש בוסי ה כי עה בש ע, שי בנ של יא בש ה זו הי רה פה ר בש בה ל דה כה
ר, הי טנ יל לש בי שש ה זו - בי רה פה ה מי עמשה ננ ה של ל מנ ה, כה אי םא ורש ע. ב בנ של יהה בש עמשל ל מנ ך כה ל כה ענ את, וש רי קש ע ני בנ ת של ה, ובנ טה מי שש
ן כי ל של כה דו, וש צי ין בש א די צי מה םא יי ל יל של בי שש ף, בי םא שורי ל ט וש םא שוחי ן, הוא ל גה סש ה לנ נה תש ני ב של ל גנ ף ענ אנ ש. וש די קנ םא לש ל וש

ם. שה ן לש מי דנ זש הי ם ולש א שה צי מה הי יך לש רי םא צה ל ת, וש מל לל שש ר מג ה יותי גה רש דנ הוא בש ן, של רם המ אנ

ף סנ אה רו. וש מש אל ה נל לל י אי רי המ ת, ונ ענ י תולנ ני זוב ושש אי ז וש רל ץ אל עי ה  רםק בה זש לי יך  רי ר, צה פל ה אי תה שש על נל ן של יוה ה זו, כי רה פה
א מי טנ מש ד של צנ א מי לה א אל רה קש םא ני הור ל י טה רי המ הור, של קום טה מה ה בש נל חמ מנ חוץ לנ מי יחנ  ני הי דוש. וש םא קה ל הור, וש יש טה אי

ה. לה חה תש הנ בנ

ד צנ ים מי אי בה של לו  ל אי כה ים וש תוני חש תנ ים הנ יני ל די כה שום של יא. מי את הי טה ה חנ דה י ני מי תוב לש כה ה של כםל, זל סוד הנ
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ם ז כגלה ב, אה לל חי ה מי נה שש דנ ם הג ה דה אה לש ר (ישעיה לד) מה מנ אל נל מו של ין, כש די ים בש בי יושש ר וש חי ד אנ צנ ים מי קי יונש של ה, כש אה מש טג הנ
ל ה של קום זל מה ה בש זל ין הנ די ל הנ כה ה, וש טה מנ לש ה של ה זל עמשל ים מנ עושי ן של יוה ם. כי עולה ים בה שורי ים וש קי לש תנ סש ים ומי רי עורש תש מי
ים חי ים ובורש שי לה חל נל ים וש רי בה שש ים ני שורי קום של ל מה כה ם, ובש כםחה ש  לה חל ז נל גו', אה ז וש רל ץ אל עי יהה  לל ים עה קי זורש ה זו, וש רה פה

ר. הה טש הוא ני ם, וש דה אה ים בה םא שורי ז ל אה ם, וש יהל בי גנ ה לש מו זל ה כש אל רש ם ני י כםחה רי המ ם, של שה מי

אן ם, כה עולה ט בה שי פנ תש ה מי אה מש טג ד הנ צנ וש ין  די רוי בש ם שה עולה הה של ר. כש הי טנ לש ם  יי ה, מנ דה ני י  ים מי אי רה קש ני ה  זל ל  ענ וש
רוהה אמ ה, ובי תורה יון בנ לש ל על לה ה כש רה הר טה ה וש אה מש ה טג שום זל ה, ומי רה הר י טה יני ל מי כה וש ה  אה מש ל טג ים של יני ל מי ים כה לי לה כש ני

יך. רל חמ ר אנ בה ים דה רי בי חמ רו הנ םאמש םא י ל יתה של שי ר, עה זה עה לש עון, אל מש י שי בי ר רנ מנ ים. אה רי בי חמ הנ

ים סוקי גו'. פש י וש דה תו שה יש ל חנ קו כה גו'. ינשש ים וש לי חה נש ים בנ ני יה עש חנ מנ לי שנ מש ר, (תהלים קד) הנ מנ אה עון וש מש י שי בי ח רנ תנ פה
ה כה מנ ה  יונה לש על ה  מה כש חה של ה  עה שה בש ה,  אי ורש םא  ב ם.  הל בה ל  כי תנ סש הי לש ייש  וש ש,  קםדל הנ רוחנ  בש ך  לל מל הנ ד  וי דה ם  רה מה אמ לו  אי
ים) רי עה שש א לנ לי מנ א (ומש לי ד מה חה ר אל הה ה נה נה מל ענ מי שופי ח וש תה פש ים, ני די דה צש ל הנ כה ת בש רל תל סש יא ני הי ב של ל גנ ף ענ יקות, אנ קי חמ בנ

ים. יוני לש ים על רי עה שש בי

ד ל צנ כה רות בש הה ים ונש לי חה ל נש ים של בועי ים מנ כי שה מש ם ני שה נו, ומי מל דול מי י גה לי א כש לי מנ מש ם של יי ל מנ קור של בוענ ומה מנ כש
מםק, ל עה חנ אותו ננ א לש לי מנ א ומש יוצי ענ וש שופי ר של הה ענ אותו נה שופי ך וש ע, מושי םא נודה ל ד של חה יק אל קי יל דנ בי שש ה, בי ך זל - כה
רות הה ה נש לל גו'. אי ים וש לי חה נש ים בנ ני יה עש חנ מנ לי שנ מש תוב הנ כה הו של נו. זל מל ים מי אי לש מנ תש ים ומי לי חה ים ונש בועי ים מנ כי שה מש ם ני שה ומי

. ענ שופי א וש יוצי דוש של קה יון הנ לש על ל הה חנ ננ ת הנ יענ בי ה נש אותה ד מי חה אל ים כש קי שש ם מג כגלה ך, וש מון זנ סש רש פנ ל אמ ש של י קםדל יוני לש על

ה עה בה רש ים. אנ אשי ה רה עה בה רש אנ יהה לש הה ד וש רי פה ם יי שה תוב (בראשית ב) ומי כה נו של יש י, הנ דה תו שה יש ל חנ קו כה ך, ינשש ר כה חנ אנ
י דנ י שה רי קש ל תי ם. אנ הל ה בה חוזה י אמ דנ שה יהלות של ם חמ ל אותה כה בות וש כה רש ן מל ל אותה ל כה לנ י, כש דה תו שה יש ם חנ ה הי לל ים אי אשי רה

ם. עולה יסוד הה ם מי שי ת הנ ים אל לי שש ל ומנ הוא נוטי י, של דנ א שנ לה אל

י רוחנ ם כי תה עגמה לש או  שש נה יי ים  ני אופנ הה וש ם (יחזקאל א)  הל תוב בה כה ם של ה אותה לל ם - אי אה מה ים צש אי רה פש רו  בש שש יי
אותו ם. וש עולה ל הה ד של חה ד אל צנ ת לש חנ אנ ת וש חנ ל אנ כה ן, וש ע הי בנ רש י, אנ דה תו שה יש לו חנ א אי לה יהה? אל חנ י הנ ים. מי ני אופנ יהה בה חנ הנ
ר של אמ כנ ם, וש יהל לי ת עמ כל הולל יהה של ה חנ רוחנ אותה א מי לה ים אל כי םא הולש ל ד. וש חה אל ד וש חה ל אל ים מול כה ני אופנ יהה, וש א חנ רה קש ני של
ים שי רש תה שש ומי ים  וי רש ומג ים  קי שש מג ים  רי חי אמ הה יהלות  חמ הנ ר  אה שש ל  כה ה,  יונה לש על ה  אה קה שש הנ ה  אותה מי ים  קי שש מג ה  לל אי
ה קל שש גו'. מנ וש כון  שש ם יי יי מנ שה ם עוף הנ יהל לי תוב עמ כה של הו  דועות. זל גות יש רה דש ה בי לל אי ה בש לל ים אי זי חה אל נל ם, וש יהל שי רש שה בש

יונות. לש גות על רה ר דש אה לו שש גו' - אי יו וש יותה לי עמ ים מי רי הה

יא הי של ה. וכש דושה ה קש יונה לש ץ על רל כו') אל מות וש עולה ל הה כה ה, וש טה מנ ץ, (לש רל אה ע הה בנ שש יך תי עמשל י מנ רי פש ה - מי ל זל ר כה חנ אנ
ל מםק של עה ל הל חנ ננ ת הנ אנ קה שש הנ כות מי רה אות בש צה מש ני ה של עה שה ה בש זל ים. וש כי רש בה תש ה, ומי חה מש שי מות בש עולה ל הה ת, כה כל רל בה תש מי

כםל. הנ

ין אי ה של עה שה ש. (ובש דה קש מי א הנ מה טש ז ני ם, אה עולה ת בה דל רל אות לה צה מש םא ני כות ל רה בש ין, של די ב בש ם יושי עולה הה ה של עה שה ובש
ם) עולה ת בה טל של פנ תש ומי ת רוחנ  רל עורל תש םאל מי מ ד שש צנ ין. ומי די ב בש ם יושי עולה ז הה ה, אה טה מנ ת לש דל רל כות לה רה אות בש צה מש ני
ה ם אותה את אותה מי טנ ם, ומש דה י אה ני ל בש קומות) ענ ה מש מה כנ ים (בש שורי ם וש עולה ים בה אי צה מש ים ני יקי זי ל מנ ילות של בי ה חמ מה כנ וש

יו. לה ב אי רנ קש יי י של מי ה, לש ם שורה ך גנ יו. כה לה ה עה ה שורה אה מש טג רוחנ הנ זו) וש רוחנ הנ ר הה בה ע (כש ונ גה ם של דה ן אה מו בל , כש רוחנ הה

םא י ל רי המ לון, של הי בה יי יך  נל יר פה תי סש א תנ לה ר? אל הו אומי ה מנ סוק זל גו'. פה לון וש הי בה יי יך  נל יר פה תי סש תוב תנ כה של הו  זל
רוחנ וש םאל,  מ ד שש צנ ר מי חי אנ ר רוחנ  עורי תש ומי ר)  עורי (לש עון,  וה גש יי ם  ף רוחה מות. תוסי עולה לה כות  רה א בש צי מה הי לש קו  שש הג
ה ם? זל תה פואה ה רש ם, מה דה י אה ני ר בש אה ל שש ענ ם וש יהל לי ד עמ עומי י של ומי תו  מי ם של ל אותה ם, ענ דה י אה ני ל בש ה ענ ה שורה אה מש טג
נו יש הנ ר בו, וש הי טנ יל לי בי שש ה) בי לה עש מנ לש של ש  דה קש מי ר הנ פנ ה עמ את (זל טה חנ ת הנ פנ רי ר שש פנ ה עמ שובון. זל ם יש רה פה ל עמ אל תוב וש כה של

ה. מה ל חנ גנ לש לו גנ פי אמ ר, ונ פה עה ן הל יהה מי כםל הה סוד (קהלת ג) הנ

ה דושה ת קש רל חל אנ ת רוחנ  רל עורל תש ה, ומי אה מש טג הנ ת רוחנ  רל עלבל ר בו, נל הי טנ יל לי בי שש ה בי ר זל פה עה ים לל רי חוזש ר של חנ אנ לש
ש די חנ ת. ותש רל חל ל רוחנ אנ ה של יונה לש ה על פואה רש או בי פש יירה און וש רי בה און, יי רי בה ך יי ח רוחמ לנ שנ תוב תש כה הו של ם. זל עולה ה בה שורה וש
ק לל י חי רי שש ים. אנ כי רש בה תש מות מי עולה ל הה כה וש א,  צה מש ה ני נה בה לש הנ דוש  חי ה), וש לה עש בנ ה לש שה ה (אי רה המ טש י ני רי המ ה, של מה דה י אמ ני פש
ים הורי או טש צש מה יי א, וש בה ם הנ עולה י הה יי חנ כו לש זש יי י של די ה כש פואה ה רש כגלה ה של צה ם עי הל ן לה תנ רוך הוא נה דוש בה קה הנ ל של אי רה שש יי

ם. תל רש הנ ים וטש הורי ם טש יי ם מנ יכל לי י עמ תי קש רנ זה תוב (יחזקאל לו) וש ם כה יהל לי א, עמ בה ם הנ עולה ים לה דושי ה, קש זל ם הנ עולה בה

יהם, רש ת מי יתנ מי ה לש מוכה ה סש רה ת פה שנ רה ה פה מה ר, לה מנ ה אה הודה י יש בי גו'. רנ ין וש ר צי בנ דש ה מי דה עי ל הה ל כה אי רה שש י יי ני יהבםאו בש ונ
ם, עולה ר הה הי טנ יהם לש רש מי ין בש ה די עמשה ים, ננ אי מי טש ר הנ הי טנ לש ה זו  רה פה ין בש די ה הנ עמשה ננ מו) של ן (כש יוה א כי לה . אל שוהה רש י פי רי המ
ר, בה דש מי ל בנ אי רה שש ם יי ת עי כל ה הולל תה יש הה ר של אי ה בש ה אותה קה לש תנ סש יהם, הי רש ה מי קה לש תנ סש הי ן של יוה ם. כי עולה הה ה מי קה לש תנ סש הי וש

כםל. ר בנ אי בש ה הנ קה לש תנ סש הי וש

שום א מי לה םא. אל ה? ל דה בנ יהה לש לל י עה כי ל. וש אי רה שש ת יי תולנ ל בש ה ענ ינה א קי ם שה דה ן אה ה בל תה אנ תוב וש א, כה בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ה, לה לה גש ך בי שנ חש ש, נל מל הוא של גוף, של הנ גוף. וש ה לנ בה רש קה יהה מש הה , של יהה רל חמ ין אנ יהמי ר הנ בנ שש ה ני לה לה גש ה. בי לה לה גש ר בי בנ שש כםל ני הנ של
אתו, צי בש ש  מל של הנ ך  שנ יג) חה תוב (ישעיה  כה ה, של לה לה גש (בי י. גוף,  ני ני עמ ונ ך  ינש מי יש ה  יעה תוב (תהלים ס) הושי כה של הו  זל וש
יהם רש ם מי ת שה מה תה ה, ונ מו זל ה. כש לה לה גש ך בי שנ חש נל ש  מל של י הנ רי המ רות, של דש ם קנ יי מנ יש שה בי לש תוב (ישעיה נ) אנ כה תוב) של כה וש

גו'. וש
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תוב כה ין, של יהמי ר הנ בנ שש ני ך  ר כה חנ ה, אנ טה מנ לש של וש ה  לה עש מנ לש ר של אי בש ה הנ קה לש תנ סש י הי רי המ ה, של דה עי ם לה יי יהה מנ םא הה ל וש
גו'. יך וש מל ל ענ ף אל סי אה הי גו', וש ר וש הה ת בה תוב (דברים לב) ומג כה ש, של מל של ך הנ שנ חש ך נל ר כה חנ אנ יו. וש מה ל ענ רםן אל המ ף אנ סי ייאה

ך. שנ חש ש, נל מל הוא של גוף, של הנ ה, וש רה בש שש ין ני רוענ יהמי י זש רי המ

י ימי ר בי םאמנ ם ת אי יהם. וש רש ן ומי רם המ אנ ם, וש עולה ה בה ד מםשל מנ עה דור של מו הנ ם כש עולה א דור בה צה מש םא ני ה, ל אי םא ורש וב
ה נה בה לש ה הנ סה נש כנ תש ה הי י מםשל ימי ה. ובי סה נש כנ תש ש הי מל של הנ ה, וש נה בה לש ה הנ טה לש למםה שה י שש ימי י בי רי המ םא! של - ל ך  ם כה למםה גנ שש

ש . מל של ט הנ לנ שה וש

יהם. רש ן ומי רם המ ה אנ ת מםשל יך אל נל פה ח לש לנ שש אל ר (מיכה ו) וה מנ אל נל מו של יהם, כש רש ן ומי רם המ ה, אנ יו: מםשל ים הה חי ה אנ לשה שש

ב. דה ינה מי ן ענ שון בל חש ים ננ רי אומש ייש  םאל. וש מ שש רוענ  ין . חור - זש יהמי רוענ  ן - זש רם המ ש. אנ מל ה - של ה. מםשל נה בה יהם - לש רש מי
יד מי ת תה בל רל קה מש ין של יהמי רוענ  ה זש רה בש שש ך ני ר כה חנ ר. אנ אי בש ה הנ קה לש תנ סש הי ה וש נה בה לש ה הנ קה לש תנ סש יהם - הי רש ה מי תה ה מי לה חה תש הנ בנ
רםן המ חות אנ ן. אמ רם המ חות אנ ה אמ יאה בי נש יהם הנ רש ח מי קנ תי תוב (שמות טו) ונ ה כה ל זל ענ ה, וש חה מש שי ה ובש וה חמ אנ ה בש נה בה לש ת הנ אל

גוף. ם הנ ה עי וה חמ אנ דות ובש חש אנ ה בש בה רש קה מש רוענ של יא זש הי אי, של דנ ונ בש

ם גנ יך  מל ל ענ ף] אל סי אה הי [וש תה  פש סנ אל נל תוב (במדבר כז) וש כה נו של רש מנ אה מו של ך, כש שנ חש נל וש ש  מל של ס הנ ני כנ תש ך הי ר כה חנ אנ
יהה קונל תי ה בש נה בה לש ה הנ טה לש למםה שה י שש ימי ם. בי עולה בה או  צש מש ני יהם של רש ן ומי רם המ ה, אנ ל מםשל ם של קה לש י חל רי שש גו'. אנ ה וש תה אה
גנם פש יו, ני ונותה עמ ה בנ דה ה יהרש נה בה לש הנ ן של יוה ם. כי עולה ט בה לנ שה וש ה  לה אור של ת הה מנ כש חה למםה בש יים שש קנ תש הי ם, וש עולה ה בה תה אמ רש ני וש
יא בי ה נה ל מםשל של קו  לש י חל רי שש נו. אנ בש ד לי חה ט אל בל ן שי תנ ני ר, וש םא יותי ל ית וש בי עמרה ן מנ רל קל א בש צה מש ני ד של ר יום, ענ חנ יום אנ

ן. מה אל נל הנ

ל אי רה שש או יי יהצש של ש, כש מל של ח הנ רנ זה ל וש בה נו. אמ רש אנ ה בי סוק זל גו'. פה ש וש מל שה א הנ ש ובה מל של ח הנ רנ זה תוב (קהלת א) וש כה
ר אה ם שש ר, עי בה דש מי ש, בנ מל שה א הנ תוב ובה י כה רי גו'. המ ף וש קומו שואי ל מש אל ה. וש נה בה לש םא הנ ל וש ש  מל של יר הנ אי הי ם, של יי רנ צש מי מי
תוב כה הו של ה. זל נה בה לש יר לנ אי הה יל לש בי שש קומו, בי ל מש ס? אל ני כנ תש קום הי ה מה יזל אי ש, לש מל של ס הנ ננ כש ני ן של יוה ר. כי בה דש י מי תי מי
אור א מי לה ה אל נה בה לש ת הנ רל םא מואל י ל רי המ אי. של דנ ם ונ חנ הוא שה ס, זורי ני כנ תש הי ב של ל גנ ף ענ אנ ם. של חנ הוא שה ף זורי שואי
יר אי הה יהם לש ך קנ נש ס, הי ני כנ תש תי ב של ל גנ ף ענ ם. אנ קה יך וש בםתל ם אמ ב עי ך שםכי נש תוב (דברים לא) הי כה הו סוד הנ זל ש. וש מל של הנ

.( ענ הושג ה הוא יש יהה זל לל עה ה (וש נה בה לש לנ

לו - ל עממה כה ם בש דה אה רון לה תש ה יי גו'. מנ לו וש ל עממה כה ם בש דה אה רון לה תש ה יי ה, מנ סוק זל תוב פה יו כה לה עה ה, וש ך הוא מםשל כה
ל אי רה שש יי ל בש מנ י הוא עה רי המ אוי, של רה ה כה נה בה לש ים לנ לי שש הנ ה לש כה םא זה ל ל, וש אי רה שש ץ יי רל אל יש  הורי ל לש די תנ שש הי של ענ  הושג ה יש זל
קומו ח מש קנ םא לה ל ד וש בנ עה שום של ה, מי מה לי ה כש אותה ה, אוי לש ה בושה אותה ה, אוי לש אי םא ורש ה. ב ת מםשל חנ ש, תנ מל שה ת הנ חנ תנ
םא ל יל וש חו, הואי בש הו שי ך מנ ם כה אי יר לו. וש אי הי א אור של לה לו, אל של יהה לו אור מי םא הה ל ש, וש מל של ת הנ חנ א תנ לה ש, אל מה מנ

אן? כה אן ולש כה ים לש לי שש הי

ש. (שם ג) מל שה ת הנ חנ י תנ יתי אי ר. (קהלת ה) רה מנ אה תו  גה רש ל דנ ש, ענ מל שה ת הנ חנ למםה תנ ר שש מנ אה קום של ל מה כה ובש
הו סוד זל ר, וש מנ אה תו  גה רש שום דנ ם. ומי ן כגלה כי ש. וש מל של ת הנ חנ אםה תנ רה י וש תי בש ש. (שם ט) שנ מל שה ת הנ חנ י תנ יתי אי עוד רה וש

אי. דנ ונ ר בש בה דה הנ

ת חנ עממםל תנ ינ של לו  ל עממה כה תוב (שם א) בש יו כה לה דו, עה בנ ת לש ול מה ם הנ ל סנ נוטי י של אי מי דנ ונ ר,  מנ עון אה מש י שי בי רנ
ת חנ תנ לו  ש, עממה מל של י הנ לי ה בש נה בה לש ז הנ אוחי י של ה. ומי נה בה לש הנ ר זו  י אומי וי ש? הל מל שה ת הנ חנ י הוא תנ אי. ומי דנ ונ ש  מל שה הנ
ן כי אשון, וש רי ם הה דה אה לו, לש ל עממה כה ם בש דה אה רון לה תש ה יי ה מנ ל זל ענ ם. וש עולה ל הה מון של דש קנ א הנ טש חי הו הנ זל אי. וש דנ ש ונ מל שה הנ

ה. קום זל מה או בש טש חה יו של רה חמ א אנ בה י של ל מי כה לש

ש רום. אי ה דה ינו - זל מי מו. יש ת לה ש דה ינו אי ימי תוב (דברים לג) מי כה נו של יש פון, הנ ל צה ב אל סובי רום וש ל דה ך אל הולי
ה. זל לול בה ה כה זל פון. וש ה צה ת - זל דה

י ? מי רוחנ ך הה ה הולי ה זל תםב, מנ כש יהה לו לי ש הה מל של ב הנ ב סובי ה. סובי של ה קה סוק זל . פה רוחנ ך הה ב הולי ב סםבי סובי
ר בי חנ תש הי ים לש די דה י צש ני ם שש אותה ב לש סובי ך וש הולי ה (הוא) רוחנ של זל ש. וש קםדל א רוחנ הנ רה קש ני ש, של מל של ת הנ חנ הו תנ רוחנ זו? זל
ע) נודה ש, אותו של מל של הוא הנ גוף של ר בש בי חנ תש הי ע (לש נודה ם, של תה ש סש מל של ע הנ נודה , אותו של רוחנ תוב הה ה כה ל זל ענ גוף, וש בש

ל. אי רה שש ק יי לל חי

ד וי דה וש ה,  לשה ם שש הי ה, וש דושה ה קש בה כה רש ם מל הי בות, של אה הה לו  יו? אי יבםתה בי ה סש י זל . מי רוחנ ב הה יו שה יבםתה בי ל סש ענ וש
ם), הל ר בה בי חנ תש הי י של יעי בי ד הוא רוחנ רש וי דה ם) (וש הל ר בה בי חנ תש הי הו רוחנ של זל ם (ס"י וש הל רו בה בש חנ תש הי ה רוחות של עה בה רש אנ וש

ה. נה םאש פי ר ה לש תה יש ים הה בוני סו הנ אמ ן מה בל תוב (תהלים קיח) אל ה כה ל זל ענ ה. וש מה לי ה שש דושה ה קש בה כה רש ם מל י הי רי המ

י ני דוש, ובש קה ל הנ יכנ ל הי ה של ימה ני ים פש ני ם פש כגלה ה, וש מה כש חה ם בש ים כגלה רי תה סש ני ך  לל מל למםה הנ י שש רי בש ל די כה שום של מי
תו מה כש חה ך בש לל מל למםה הנ שש ח לי בנ של הו הנ ך, מנ ם כה ר. אי חי ם אנ דה י אה רי בש די יו כש רה בה ים דש רואי ם, וש הל ים בה לי כש תנ סש םא מי ם ל דה אה

ה. מה כש חה ר בש תה סש ך ני לל מל למםה הנ ל שש ר של בה דה ר וש בה ל דה אי כה דנ א ונ לה ם? אל דה י אה ני ר בש אה שש מי

םא ה, ל ר זל בה ה דה לה גנ תש םא הי ם ל ש. אי מל שה י הנ רםאי ר לש יםתי וש ה  לה חמ ננ ם  ה עי מה כש ה חה ר, (קהלת ז) טובה מנ אה וש ח  תנ פה
ת לו. נל קל תג א מש סי א) כי סי כי ש, (לנ מל של ת הנ חנ יא תנ הי ה של מה כש י חה ה - זוהי מה כש ה חה ר. טובה מנ ה אה נו מה עש םא) יהדנ ל וש נו  עש מנ (שה

ה. ר בה שי קנ תש הי ה לש קה לש חל ה וש תה לה חמ ם ננ הי ל, של אי רה שש ם יי ה עי יא שורה הי של ה כש אה נה ה וש פה ה, יה לה חמ ם ננ ה עי מה כש ה חה טובה
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ים, יי חנ ץ הנ עי חוז בש י אה רי המ ר בו, של שי קנ תש הי ש ולש מל של ר בנ בי חנ תש הי כו לש זה ם של אותה ש, לש מל שה י הנ רםאי ר לש ח יותי בנ ל של בה אמ
ה מה כש חה ת הנ ענ רון דנ תש יי תוב (שם) וש כה הו של זל א. וש בה ם הנ עולה י הה יי חנ ה ובש זל ם הנ עולה י הה יי חנ כםל, בש ז בנ ז בו, אוחי אוחי י של ומי
את יוצי ה  י תורה רי המ אי, של דנ ונ ה  מה כש חה הנ הו?  מנ רונו  תש יי ים.  יי חנ הנ ץ  עי ה  זל ת?  ענ דנ רון  תש יי וש ה  זל ה  מנ  . יהה לל עה בש ילה  חנ תש

ה. יונה לש ה על מה כש חה מי

ש, מל של הוא אור הנ ם של עולה יק הה די ה צנ ה, זל לה חמ ם ננ אי עי דנ ונ ה  מה כש ה חה ה - טובה לה חמ ננ ם  ה עי מה כש ה חה עוד טובה
ק ש, חםזל מל של ים בנ זי חה אל נל ם של אותה ש, לש מל שה י הנ רםאי ר לש יםתי ל וש בה ן, אמ יה פש הו יה זל ד, וש חה אל בות כש לו יושש גות אי רה י דש תי י שש רי המ של

כםל. ח הנ בנ כםל, של הנ

ל ה של ש טובה פל ש? זו נל פל יזו נל םא טוב. אי ש ל פל ת נל ענ םא דנ ל שוהו, (משלי יט) בש רש י פי רי המ ים, ונ יי חנ ץ הנ ת, עי ענ הו דנ זל וש
ים, די דה צש ל הנ כה ע לש טנ נש ני ץ וש ש עי רנ שש ם ני שה מי ה, של מה כש חה ת הנ ענ רון דנ תש ה יי שום זל נו. ומי רש מנ אה ה של מה כש חה זו הנ ך, וש לל מל ד הנ וי דה
ע ם יהדנ שה לו, ומי ה של גה רש דנ ה  אותה א בש לה א אל צה מש םא ני ל ך  לל מל למםה הנ ה שש ל זל ענ ה. וש זל ץ הנ עי ים בה חוזי אמ של לו  ל אי כה ן לש כי וש
ים יקי די צנ ם  אותה י  רי שש אנ ם.  כגלה ן  כי וש גו'.  וש י  יתי אי רה וש י  תי בש שנ וש ש,  מל שה הנ ת  חנ תנ י  יתי אי רה עוד  ר:  אומי יהה  הה וש כםל,  הנ
תוב (הושע יד) כה ה, של תורה ים בנ נוזי גש ים של יוני לש רות על תה סש ני דוש וש קה ך הנ לל מל י הנ כי רש ים דנ עי יודש ה וש תורה ים בנ לי דש תנ שש מי של

גו'. י ה' וש כי רש ים דנ רי שה י יש כי

סוק גו'. פה תו וש ר מי בה כש ים של תי מי ת הנ י אל ני חנ אמ בי שנ ח, (קהלת ד) וש תנ יהיא פה י חי בי גו'. רנ יו וש מה ל ענ רםן אל המ ף אנ סי ייאה
ה חל מש יי וש דו  גש נל ה כש של ינקש י של ין מי אי ת, וש מל אל ין ול די רוך הוא בש בה דוש  קה י הנ עמשי ל מנ ה, כה אי םא ורש שוהו. ב רש ר ופי מנ אל ה נל זל

כםל. ה הנ צונו עושל רש כי ה, וש ה עושל תה ה אנ ר לו מה םאמנ י יהדו וש בש

א לה י אל א חנ רה קש םא ני י ל רי המ ים? ונ יי חנ הנ ר מי ים יותי תי מי ת הנ חנ אל בי שנ ך מש לל מל למםה הנ י שש כי ים. וש תי מי ת הנ י אל ני חנ אמ בי שנ וש
שוהו רש י פי רי המ י, ונ יש חנ ן אי ע בל הויהדה ן יש יההו בל נה ר (שמואל-ב כג) ובש מנ אל נל מו של ה, כש זל ם הנ עולה ת בה מל ך אל רל דל הוא בש י של מי

ים? יי חנ הנ ים מי תי מי ת הנ חנ אל בי שנ הוא מש ת, וש א מי רה קש ת ני מל ך אל רל דל ך בש םא הולי ל ע של שה רה ים, וש רי בי חמ הנ

םא ל לו  ים, אי תי מי ת הנ י אל ני אמ חנ  בי שנ ר. וש אי בה תש י ני רי המ ונ רו,  מש אל ה נל מה כש חה בש ך  לל מל למםה הנ י שש רי בש ל די אי כה דנ א ונ לה אל
ן מנ תו - זש ר מי בה כש ה. של מה כש חה ר בש חי ר אנ בה א דה צה מש תו, ני ר מי בה כש תוב של כה ן של יוה ל כי בה ך. אמ ר כה י אומי יתי יי ר, הה תוב יותי כה
ן מי דנ זש הי ן (של קי תנ תש יי י של די ם כש י עולה יי חנ ת בש יו ומי לה ה עה נל מג מש ן הנ מי דנ זש הי ר, (של פה עה נו בל קש תנ תש הי ם, וש עולה הה קו מי לש תנ סש ר הי חי אנ
קום מה ן בש קי תנ תש יי י של די ר כש פה עה ן בל קנ תש ני ה וש זל ם הנ עולה ת בה יו ומי לה ה עה נל מג מש ן) (הנ קי תנ תש יי י של די ה כש זל ם הנ עולה ב בה שה יו וש לה עה
ם, אותו עולה ת בש רל חל ם אנ ענ דון פנ םא יי ר ל םאמנ ם ת ם. אי עולה י הה תי ר מי אה שש ח מי בנ הו של אי, זל דנ ת הוא ונ נו - מי מנ ם זש לנ יגשש של
םא ר ל םאמנ ם ת ם. אי עולה י הה תי ר מי אה שש ח מי בנ אי הוא של דנ ת, ונ נו - מי מנ ם זש לנ שש ני ר של חנ אנ גו') לש קום וש םא תה תוב ל י כה רי המ
ה זל ם, וש יי עממנ ם ופנ ענ ש פנ נל ל עם בי ה קי זל ן של כי ל של ה) כה רה ם צה יי עממנ קום פנ םא תה תוב ל כה ם, של אותו עולה ת בש רל חל ם אנ ענ דון פנ יי

ם. שה נש לו עה בש םא קי ן ל יי דנ עמ ים של יי ם חנ אותה ר מי ח יותי בנ של ן בש קה תש קומו ני אי מש דנ ונ

ה ים. מה תי ים מי אי רה קש ני ים, וש יי ם חנ ה אותה לל א. אי קה וש תו, דנ ר מי בה כש ים של תי מי ת הנ י אל ני אמ חנ  בי שנ תוב וש ה כה ל זל ענ וש
ים, תי ם מי ה, הי זל ם הנ עולה ים בה די עומש ב של ל גנ ף ענ אנ ת. וש ול מה ם הנ ענ טנ עממו  י טה רי המ שום של ים? מי תי ים מי אי רה קש ם ני ענ טנ הנ
ה מה ר הי של ים אמ יי חנ ן הנ ים. מי תי ים מי אי רה קש ני קון, וש תי ים לש די ים עומש אשוני ים רי עמשי ל מנ עוד ענ רו, וש זש ים חה תי מי ין הנ בי ומי

םא. ם ל אי ם וש עולה אותו הה ים בש אי כה ם זנ ים אי עי םא יודש ל ם, וש שה נש לו עה בש םא קי ל ת וש ול ם מה ענ עממו טנ םא טה עוד ל ים - של יי חנ

יון לש על הה ך  לל מל הנ בוד  כש בי אות  רש לי ים  אי כה זנ ם  ים, הי יי חנ הנ רור  צש בי ר  שי קנ תש הי לש ים  זוכי ים של יקי די צנ ה,  אי ורש םא  ב
ל כה יון מי לש על ר וש ם יותי יהל דורי ם מש אותה לו. וש יכה הי ר בש קי בנ ם ה' ולש נםענ זות בש חמ ר (תהלים כז) לנ מנ אל נל של מו  דוש, כש קה הנ
ים תוני חש תנ ים וש יוני לש ים על םא זוכי יון ל לש ה) על וה דש קום (חל י אותו מה רי המ ם. של יהל גותי רש ל דנ כה ים וש דושי ים קש כי אה לש ם מנ אותה

גו'. ך וש תש ים זולה להי ה אל תה אה םא רה ן ל יי תוב (ישעיה סד) ענ כה הו של אותו. זל רש לי

י פי כש ה  טה מנ לש ם  הל לה ייש  קומות  כו') מש וש ייש  קום  (מה ה,  לל ם אי אותה כש ך  כה ל  כה עמלות  לנ ים  זוכי םא  ל ם של אותה וש
ל יום של קי ים בש די ה עומש לל אי ה, וש לה עש מנ לש לו של ים אי רואי י של פי אות כש רש לי קום וש אותו מה ים לש םא זוכי ה ל לל אי ם, וש יהל כי רש דנ
ד ה עומי זל ה, וש תונה חש ה תנ מה כש א חה רה קש ני ן של דל ה עי א זל לה תון? אל חש ן תנ דל ה עי ה זל ר, מנ םאמנ ם ת אי ר. וש םא יותי ל תון וש חש תנ ן הנ דל עי

ה. ן זל דל עי ים מי ני הל נל ה וש ן זל גנ ים בש די ה עומש לל אי ר), וש םא יותי ל יו (וש לה ה עה ן זל דל ת עי חנ גה שש הנ ץ, וש רל אה בה ן של ל גנ ענ

ן דל ה, עי בה קי ן נש דל א עי רה קש תון ני חש ן תנ דל ך. עי חםשל ן הנ אור מי רון הה יתש יון? (קהלת ב) כי לש על תון לה חש ן תנ דל ין עי ה בי מנ
ן גנ ה, וש לה עש מנ לש ן של דל עי ן לש א גנ רה קש ה ני תון זל חש ן תנ דל ך. עי תש ים זולה להי ה אל תה אה םא רה ן ל יי תוב ענ יו כה לה ר, עה כה ן זה דל א עי רה קש יון ני לש על
ת בה שנ ת וש בה ל שנ כה ם בש יהל לי עמ ה של זל ן הנ דל עי הה ים מי ני הל תון נל חש תנ ן הנ גה ים בנ אי צה מש ני ה של לל אי ה. וש טה מנ לש ן של גה ן לנ דל א עי רה קש ה ני זל

תו. בנ שנ ת בש בה י שנ די שו ומי דש חה ש בש י חםדל די יהה מי הה תוב (ישעיה סו) וש כה הו של ש. זל חםדל ש וש ל חםדל כה ובש

י ם. מי הל ר מי ה יותי יונה לש ה על גה רש דנ ה בש לל י אי רי המ ה. של נה דל ים עמ יי ה חנ מה ר הי של ים אמ יי חנ ן הנ למםה, מי ר שש מנ ה אה לל ל אי ענ וש
א יוצי ם, וש יי ננ ם ושש יי עממנ ש פנ אי ס לה נה כש ני ק, של זגקה ף מש סל ים כל אי רה קש ה ני לל אי ם, וש יי עממנ ש פנ נל לו עם בש קי תו וש ר מי בה כש לו של לו? אי אי
ה לה עש מנ לש ת  דל עומל של רוחנ  ה  יהה - אותה םא הה ן ל ר עמדל של ת אמ ם אי יהל ני שש טוב מי וש ה.  קה ננ תש הי וש ר  רי בה תש הי וש א,  מה זגהמ נו  מל מי
ה לה עש מנ לש יון של לש זון על אותו מה זון מי ייש לו מה ש, וש נל ל עם בי קנ ין לו לש אי דו וש מש עה ד בש י עומי רי המ ה, של טה מנ ת לש דל רל ה לה בה כש ענ תש הי וש

ה. לה עש מנ לש

וות צש ר מי מנ שה יד של סי אי חה כנ זנ הו  ם, זל ר הי תה סש ני יו בש רה בה ל דש כה וש ה  לה גנ תש םא הי ל וש ש  רי פה תש םא הי ל י של ם מי כגלה טוב מי
ם כגלה ם, וש דה י אה ני ר בש אה ל שש ל כה ה ענ יונה לש ה על גה רש דנ ה בש נל הל נל ז וש חה אל ה נל ה. זל לה יש לנ ם וה ה יומה תורה ל בנ די תנ שש הי ן, וש מה יש קי ה וש תורה הנ
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תו. פה חג ים) מי וי כש ים (ני זי חה אל נל

ה רה בש שש ני ע של יהדנ ש כםחו, וש לנ חל יו, נל מה ל ענ רםן אל המ ף אנ סי ה ייאה מםשל רוך הוא לש דוש בה קה ר הנ מנ אה ה של עה שה ה, בש אי םא ורש ב
רוך הוא: דוש בה קה ר לו הנ מנ נו, אה ר בש זה עה לש ת אל אל ן וש רם המ ת אנ ח אל ר קנ מנ אה ן של יוה ל גופו. כי ע כה זנ עמ דנ זש הי ית, וש ני מה יש רועו הנ זש
ילה הש ר יי זה עה לש י אל רי ף, המ סי ן ייאה רם המ אנ גו', וש ן וש רם המ ת אנ ט אל שי פש הנ ך), וש י לש תי נש מנ (זי ך  י לש יתי וי לש ת הי רל חל אנ רוענ  י זש רי ה, המ מםשל
בוד כה י הנ ני נש י ענ רי המ יו, של בי אה ן כש מנ זש אותו  קום בש ים מה לי שש םא הי ה ל ל זל ם כה עי יו. וש בי ת אה חנ ה תנ ין) זל ן (יהמי מנ זש בי ך  לש צש אל

ר. זה עה לש כות אל זש םא בי ל ה, וש כות מםשל זש א בי לה רו אל זש םא חה ל קו, וש לש תנ סש הי

כםל, הנ ר מי ם יותי עה הוב הה יהה אמ ן הה רם המ אנ שום של א מי לה ה? אל דה עי ל הה י כה יני עי ה לש מה גו'. לה ה וש וה ר צי של אמ ה כנ ש מםשל ינענ ונ
ים יו רואי ל הה אי רה שש ל יי כה ר, וש הה לו לה עה ד של ים ענ רי בה דש ן בי רם המ אנ ך לש שנ ה מה ה. ומםשל י מםשל די ל יש ך ענ שה מש ה ני זל רו של םאמש םא י ל וש

ר. זה עה לש אל ם לש ישה בי לש הי ן וש רם המ י אנ בושי ה לש יט מםשל שי פש הי ה של עה שה בש

ה ש מםשל בי לש ינ תוב ונ כה הו של ה, זל נה הג כש ה לנ לה עה של ן כש רם המ ת אנ ם אל ישה בי לש ה הי א מםשל לה ן)? אל רם המ אנ ה (ולש ם מםשל ענ טנ ה הנ מה
ן לו, תנ נה ה של מנ נו  מל יד מי ה הורי ת מםשל עי יל. כה עי מש ת הנ אל אםתו  ש  בי לש ינ תוב (ויקרא ח) ונ כה יו, וש דה גה ת בש רםן אל המ ת אנ אל
חוץ, בנ יד מי ה הורי כםל, ומםשל הנ רםן מי המ ת אנ יטו אל שי פש ם הי יהל ני ן לו, ושש תנ נה ה של נו מנ מל יד מי רוך הוא הורי דוש בה קה הנ וש

ה. ל מםשל קו של לש י חל רי שש יד. אנ םא הורי רוך הוא ל דוש בה קה יד, הנ ה הורי מםשל ד של ענ ים. וש ני פש בי רוך הוא מי דוש בה קה הנ וש

ן רם המ אנ רוך הוא לש בה דוש  קה ין הנ קי תש ם. הי בודה כש ה בי הוא רוצל רוך  בה דוש  קה הנ ים של יקי די צנ ל הנ ם של קה לש י חל רי שש אנ
ה רה עה מש י הנ ם פי תנ סש ני ם, וש יי עממנ ל יום פנ כה יק בש לי דש הי ה של נורה ה מש אותה ח, מי קנ לו לה של ה. ומי ירה אי מש ב של הה ת זה נורנ ה ומש טה מי

דו. יהרש וש

יו, נה פה ק לש ה דולי נורה מש ר הנ ני ב וש רםן שוכי המ ת אנ או אל ל רה אי רה שש ל יי כה , של תוחנ יהה פה ה הה רה עה מש י הנ ר, פי מנ ה אה הודה י יש בי רנ
י ני נש קו ענ לש תנ סש י הי רי המ או של רה ן, וש רם המ ת אנ י מי רי המ ל של אי רה שש עו יי ז יהדש אה יו. וש לה ד עה ד עומי חה ן אל נה עה ת, וש סל נל כש ני את וש תו יוצי טה ומי
ל, אי רה שש ית יי ל בי ן כה רם המ אנ כו לש ה בה ל זל ענ . וש שוהה רש י פי רי המ גו', ונ ן וש רם המ ע אנ ונ י גה ה כי דה עי ל הה או כה רש יי תוב ונ כה הו של בוד. זל כה הנ

יהה. ם הה כגלה הוב מי י אה רי המ ף, של טנ ים וה שי נה ים וש רי בה גש

ים רי יבה אי הה וש ד,  חה קום אל מה בש רו  בש קש ני םא  ל ה  מה לה לו  ים אי דושי ים קש יוני לש ים על חי ת אנ לשל ר, שש מנ עון אה מש י שי בי רנ
ן כי תנ סש הי ל לש אי רה שש ים יי יכי רי צש קום של מה ים, בש רי א ייש אומש לה ר? אל חי קום אנ מה ד בש חה אל אן וש ד כה חה אל אן וש ד כה חה רו, אל זש פנ תש הי
ש, די קה יהם בש רש ם. מי יהל לי אוי עמ רה ת כה ד מי חה אל ד וש חה ל אל ל כה בה לו. אמ צש ני ם, וש יהל לי ן עמ גי הה יל לש בי שש ד, בי חה אל ד וש חה ל אל ת כה בו, מי
י בי גנ יהם לש רש ת מי בורנ קש ס לי ננ כה ן, וש רם המ ר אנ הנ ר לש ז אותו הנ חנ אוי לו. אה רה ה כה ין. מםשל ד יהמי צנ ן לש רם המ רום. אנ דה פון לש ין צה בי
ז חנ אה ים, וש רי עובש ר של הה י הה די י צי ני שש ים, של רי עמבה ר הה א (דברים לב) הנ רה קש ה ני ל זל ענ ים. וש די דה י צש ני שש ז לי חנ ר, אה הה אותו הה

ה. ד זל צנ ה ולש ד זל צנ לש

יון, לש ר על חי ם אנ עולה ר, בש חי קום אנ מה ם בש הי ב של ל גנ ף ענ אנ א. וש בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ים בה יקי די צנ ק הנ לל י חי רי שש אנ
הוא רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש לי ה  שובה תש ים בי רי ל חוזש אי רה שש יי ה של עה שה י דורות. ובש דורי ה לש זל ם הנ עולה ת בה דל ם עומל כותה זש
ם הי ם, וש הל לה יענ  ה ומודי לה עש מנ יו לש נה פה ים לש די עומש ים של יקי די צנ רוך הוא לנ דוש בה קה א הנ ז קורי ם, אה יהל לי ת עמ רל זל גש ה ני רה זי וגש
תוב (ישעיה נח) ם כה יהל לי עמ ים, של יקי די צנ י הנ רי שש ל. אנ אי רה שש ל יי רוך הוא ענ בה דוש  קה ס הנ חה ה, וש רה זי גש ה  ים אותה לי טש בנ מש

גו'. יד וש מי ך ה' תה חמ נה וש

ה ל מםשל ה של יבה רי י מש ם מי ם אותה ה עי תה לש ר עה חי קום אנ מה בש ה זו  שה רה גו'. פה וש ה  מםשל ים ובש אלהי ם בי עה ר הה בי דנ יש ונ
ושאנהמרםן.

ש קםדל רוחנ הנ ר בש תי סש ת אל לנ גי גו'. מש כות וש לש ר מנ תי סש ש אל בנ לש תי י ונ ישי לי שש יום הנ י בנ הי יש ח, (אסתר ה) ונ תנ ק פה חה צש י יי בי רנ
םא ל בש רוחנ  יהם בה י קנ רי המ גוף, ונ הנ כםחנ  ש  לה חל נל י, של ישי לי שש יום הנ י בנ הי יש ים. ונ תובי כש ין הנ ה בי תובה ה כש שום זל ה, ומי רה מש אל נל
א לה א. אל רה קש ך ני םא כה י ל רי ן, המ מה גה רש אנ בוד וש בוש כה לש ר בי םאמנ ם ת כות? אי לש יזו מנ כות. אי לש ר מנ תי סש ש אל בנ לש תי ז - ונ גוף, אה

ש. קםדל ה רוחנ הנ שה בש אי לה דנ ה, ונ דושה ה קש יונה לש כות על לש מנ ה בש שה בש לנ תש הי כות, של לש ר מנ תי סש ש אל בנ לש תי ונ

ין תוב (אסתר ב) אי כה הו של ר. זל בה אות דה רש הנ םא לש ל יהה של ה פי רה מש שה שום של ה? מי קום זל מה ה לש תה כש ם זה ענ טנ ה הנ מה
ה סוטל י של ל מי כה ש. וש קםדל רוחנ הנ ש בש בי לנ תש הי ה לש שונו, זוכל יו ולש ר פי שומי י של ל מי נו, כה דש מנ לה ה. וש תה דש ת מולנ דל גל ר מנ תי סש אל
י רי המ יו, ונ לה ש עה חה נה ים כש פי שורש ת של ענ רנ ים או צה עי גה י נש רי םא,) המ ם ל אי יו. (וש לה ע עה ר רה בה אי אתו דה דנ י ונ רי ע, המ ר רה בה דה יו לש פי

פירששוהו.

ה מה צו. לה ה נש ם מםשל עי גומו - וש רש תנ רוך-הוא, וכש דוש-בה קה ע בנ ר רה בה רו דה מש אה ה, של מםשל ים ובש אלהי ם בי עה ר הה בי דנ יש ונ
ש ים אי יסי ני כש ומנ ש  אי ם כה ים אותה פי שורש ים, של שי חה ם נש הל לה נו  מש דנ זש ה הי ל זל לנ גש וות, בי ים שה ני פה ל הנ כה מו  נו, שה יתג לי על הל

ים. פי רה שש ים הנ שי חה נש ת הנ ם אי עה ח ה' בה לנ שנ יש ר ונ מנ אל נל מו של ים, כש תי ים מי לי נופש ם וש יהל עי מש לי

ר מנ אל נל מו של ים? כש שי חמ לנ ה מש ים. מנ תי ים ומי כי נושש ם, וש יהל פי ים בש שי חמ לנ ים, מש אי יו בה ים הה שי חה ר, נש מנ יהיא אה י חי בי רנ
ם יהל עי ש, ומש ם אי הל ים בה קי זורש ים וש כי נושש ם, וש יהל פי ים בש טי המ לנ מש יו  הה ש  ש. אי חנ לוא לה בש ש  חה נה הנ שםך  ם יי (קהלת י) אי

ר. חי קום אנ מה לו לש לו עה ים אי רי בה י דש רי המ ים. ונ תי ים ומי די יוקש

ים סי נש כנ תש מי ר של חנ אנ ה, לש רה אי א בש לה ר? אל אי בש ך  ר כה חנ אנ ה וש רה אי אן בש כה ה של ה שונל ר. מנ אי בש וא הנ ה הי רה אי ם בש שה ומי
ה סוד זל תוב, וש ר, הוא כה אי בש וא הנ ם. הי א אותה לי מנ ק מש חה צש יי ה של עה שה ר, בש אי ה. בש טה מנ ים לש די יורש יהם וש הנ תוך  ם לש יי מנ הנ
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י הוא. וי לי ד הנ בנ עה תוב (במדבר יח) וש כה מו של כש

ר, כה ה, ו' זה בה קי יון - ה' נש לש ל על לה ד. וכש חה אל ה כש בה קי ר ונש כה יא - זה ים הי אי קורש קום הוא, וש ל מה כה ר, בש מנ א אה בה י אנ בי רנ
ל לה כש ים בנ חוזי ם אמ ה, הי טה מנ ם לש הי ב של ל גנ ף ענ ל. אנ אי רה שש ם יי יהל רי שש ה. אנ מות שורה לי שש י א' בי רי המ כםל, של ל הנ לנ א' כש
ל כולי א' של ל ו"ה, וש ל של לנ תוב. כש ף כה לל אה נו, בש חש ננ םא אמ ל נו וש שה תוב (תהלים ק) הוא עה ה כה שום זל כםל, ומי ל הנ יון של לש על הה

כםל. הנ

ר (שיר השירים ד) מנ אל נל של מו  ה, כש לה חה תש הנ ה בנ בה שש נה של ש  קםדל הנ י רוחנ  ם זוהי יי מנ הנ ר, רוחנ  מנ עון אה מש י שי בי רנ
ב ם. ינשי יי לו מה זש ב רוחו יי תוב (תהלים קמז) ינשי כה הו של ה), זל ה (כגלה א אותה לי מנ ם לש יי ים מנ לי ך נוזש ר כה חנ י. אנ ני י גנ יחי פי הה
יענ מי שש נו? מנ יעי מי שש הנ א לש ה בה ם. מנ יי ים מנ לי םא נוזש ת רוחנ זו, ל בל םא נושל ל ד של ענ ם. וש יי לו מה זש ך יי ר כה חנ אנ ה, וש לה חה תש הנ רוחו בנ
ת, בל םא נושל רוחנ ל ד של אן, ענ כה ה. וש עמשל מנ ה הנ אי רש מנ אות כש רש הנ ר, או לש בה דה ה או בש עמשל מנ ר, בש בה דה ר הנ עורי כםל לש יך בנ רי צה של

. רוחנ ה הה י אותה בי גנ ם לש יי יהה מנ לל ים אי לי םא נוזש ל

ה בה קי נש ה  לה חה תש הנ א בנ לה ר? אל אי אן בש כה וש ה  רה אי ה בש לה חה תש הנ בנ ה של ה שונל ר. מנ אי בש יא הנ ים הי אי ר, קורש אי בש הוא הנ
ה לה ה) מי אה (מי לו  פי ר, אמ כה א זה צה מש ני קום של מה ר. ובש אי א בש רה קש ה - ני בה קי ר ונש כה ל זה ל של לה ר הוא - כש מנ אה ת של עי כה ה, וש דה בנ לש

כםל. ר לנ כה א זה רה קש ה, ני בה קי נש

לו יהכש יך  ר, אי םאמנ ם ת אי ם. וש הל ר) מי אי ה (בש זה םא זה ר זו ל אי בש שום של ם, מי עה ת הה סםף אל ה אל מםשל ר ה' לש מנ ר אה של אמ
יו ז הה אה ים, וש די דה צש ל הנ כה א לש יוצי א וש לי מנ תש ן מי יה עש מנ הנ ים, וש לי חה ר נש שה ה עה לשה שש יא לי א הוא מוצי לה ם? אל ה כגלה נה מל אםב מי שש לי
ך יי ימנ י מי לי עמ ר. הנ אי י בש לי ים? עמ רי ה אומש ה. ומה ירה ים שי רי אומש יהה וש לל ים עה די ם, עומש יי ים מנ רוצי ים וש חוני ה של עה שה ל בש אי רה שש יי
ר בנ גו'. דש ים וש רי רוהה שה פה ר חמ אי םאת, בש ר ז אי ל בש ח של בנ ים של רי ן אומש כי ך. וש מי ים מי קי שש יות מג הש לי כםל וש ם לנ יי יא מנ הוצי לש

ך הוא. כה ים, וש רי יו אומש ת הה מל אל

ם אותו בור - אי די ין בש ה בי עמשל מנ ין בש ה, בי לה עש ל מנ ים של רי בה ר דש עורי ה לש רוצל י של ל מי ה), כה אי םא רש נו (ב דש מנ אן לה כה מי
ר בה ת דה סל נל כש ית הנ בי ר בש עורי ים לש כי ם הולש עולה י הה ני ל בש ר. כה בה ר דה עורי םא מש אוי, ל רה ה כה עמשל םא ננ בור ל ה או אותו די עמשל מנ
ר עורי ולש םא לו  ר קש ים לי עי יודש ל הנ כה רוב לש רוך הוא קה בה דוש  קה הנ ר, וש עורי ים לש עי יודש של לו  ים אי טי ענ ל מש בה ה, אמ לה עש מנ לש של
יו אה ל קםרש כה רוב ה' לש תוב (שם קמה) קה כה רוב, של ינו קה םא לו, הוא אי ר קש ים לי עי םא יודש ם ל ל אי בה אוי. אמ רה ר כה בה דה הנ

כםל. ן בנ כי אוי, וש רה ת כה מל ר אל בנ ר דש עורי ים לש עי יודש ת? של מל אל ה בל ה זל גו'. מנ וש

ל, אי רה שש יי ם לש קותה שש הנ םאת ולש ז ר הנ אי ר בש עורי י לש די ת, כש מל י אל רי בש ה, די לל ים אי בורי ים די רי ל אומש אי רה שש יו יי אן הה ם כה גנ
ים, עי ים רה יני מי ים בש שי מש תנ שש מי ם של עולה י הה פי שש כנ ם מש אותה לו בש פי ן אמ כי ת. וש רל עורל תש םא מי לו, ל ים אי לי ים מי רי אומש ד של ענ וש
לו ים אי ני וה גש ם בי יך אותה שי מש הנ יל לש בי שש ת בי מל י אל רי בש ים די רי םא אומש ם ל ם - אי יהל לי ת אמ מל ל אל ם של יהל עמשי ים מנ עושי ד של ענ
םא ל ר,  חי אנ ה  עמשל מנ בש או  ים  רי חי אמ ים  רי בה דש בי יום  הנ ל  כה ים  חי צווש של לו  פי אמ ונ ם.  יהל בי גנ לש ים  רי עורש תש מי םא  ל ים,  רוצי של

ם. יהל לי ים אמ רי עורש תש םא מי ל ים וש מי עולה ם לש יהל לי ם אמ ים אותה כי מושש

ל ענ אותו בנ שות בש ין רש אי ד, של חה ם? אל ענ טנ ה הנ גו'. מה ל וש ענ בנ ם הנ שי או בש רש קש יי תוב (מלכים-א יח) ונ ה, כה אי םא ורש ב
ה תה אנ תוב (שם) וש כה הו של ם. זל הל רוך הוא מי דוש בה קה ם הנ יחה כי שש הי ם, וש יהל יני ים בי רי שה כש םא מג ים ל רי בה דש הנ עוד, של ה. וש זל בה

אוי. רה ם כה בונה רי םא לש ר קש ים לי עי יודש ים של יקי די צנ ם הנ יהל רי שש ית. אנ ני חםרנ ם אמ בה ת לי בםתה אל סי המ

ים רי בה ר דש די סנ אוי ולש רה ה כה עמשל ר מנ די סנ ענ לש יודי י של ל מי ה, כה אי םא ורש ר. ב בה לות דה גנ יך לש רי אן צה עון, כה מש י שי בי ר רנ מנ אה
ר שנ םא יגכש םא, ל ם ל אי ים. (וש רי שה כש מג ים של יוני לש ים על רי בה יך דש שי מש הנ רוך הוא לש דוש בה קה ת הנ ר אל עורי אי מש דנ ונ ה בש אוי, זל רה כה
ים יקי די צנ יבות הנ שי ה חמ ים, מנ רי בה ר דש די סנ ה ולש עמשל ר מנ די סנ ים לש עי ם יודש עולה ל הה ך, כה ם כה ם. אי הל ר לה שנ כש םא הג ל ם). וש הל לה

ך? ל כה ים כה עי םא יודש ל ים של רי חי אמ לו הה אי ר מי צון יותי רה ב וש ן לי וי כנ ים לש עי יודש ה, וש עמשל מנ הנ ר וש בה דה ר הנ קנ ים עי עי יודש של

יכות שי ם מש יהל לי ים עמ כי ר, מושש םא יותי ל א וש מה לש עה דור בש א סי לה ה, אל ל זל ה כה עמשל מנ ר הנ קנ ים עי עי םא יודש ל ה של לל א אי לה אל
א. רה קש ה ני חה גה שש הנ יר, של וי אמ ס בה םא טה ל רוך הוא של דוש בה קה י הנ פי תש ר כי חנ אנ של

ים עי זה גש הנ ל  כה בש ים  אי יוצש וש ה,  בה שה חמ מנ הנ קום  מש מי כות  רה בש ים  יאי מוצי צון,  רה וש ב  לי ים  ני וש כנ ומש ים  עי יודש של ה  לל אי וש
י רי שש ם. אנ ל יהדה ענ ך  רי בה תש מי דוש  קה ם הנ שי ים, וש תוני חש תנ ים וש יוני לש ים על כי רש בה תש מי ד של אוי, ענ רה ר כה יהשה ך  רל דל ים בש שי רה שה הנ וש
ם. יהל לי ן אמ זגמה הוא מש ים לו  אי קורש ה של עה שה ם. בש דה גש נל ן כש זגמה ם ומש יהל לי רוב אמ הוא קה רוך  בה דוש  קה י הנ רי המ ם, של קה לש חל
י תוב (תהלים צא) כי כה הו של א. זל בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ם בה ד אותה בי כנ ם. הוא מש לה צש ה הוא אל רה צה ם בש הי ה של עה שה בש

י. מי ע שש י יהדנ הו כי בי גש שנ הו אמ טי לש פנ אמ ק ונ שנ י חה בי

ל י כה ג כי לל שה ה מי יתה בי א לש ירה םא תי ח, (משלי לא) ל תנ ה פה הודה י יש בי גו'. רנ א אםתו וש ירה ל תי ה אנ ל מםשל ר ה' אל םאמל י ונ
ינםק ה לי רוצה של ין. כש די ת בש עי ים, כה מי חמ רנ ת בש עי ים, כה די דה י צש ני שש ת מי קל ל יונל אי רה שש ת יי סל נל ה, כש אי םא ורש ים. ב ני בגש שה ה לה יתה בי
ך כה יו, של לה רות עה שש לי וש ב בו  ינשי תש הי א לש צה מש קום ני ין, מה די ינםק בש ה לי רוצל של ב בו. כש ינשי תש הי קום לש א מה צה מש ים, ני מי חמ רנ בש
א ירה םא תי ל ל אי רה שש ת יי סל נל ך כש ל כה ענ יו. וש לה רות עה שש קום לי א מה צה מש ני ד של ה ענ לה עש מנ לש ר של בה ה דה םא שורל קום - ל ל מה כה הוא בש
ן, בה לה דםם בש אה דםם וש אה ן בש בה ה, לה זל א בה לה ה אל ה זל םא שורל ים, ל ני בגש שה ה לה יתה ל בי כה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ג, מה לל שה ה מי יתה בי לש

תוב) ה, כה אי םא רש . (ב שוהה רש י פי רי המ ונ

ד חה אל ה, וש ד זל חה י"ם, אל וי י וה ני שש ה בי תורה ים בנ מי לי ם שש י אותו הי ני א אםתו (אותו). שש ירה ל תי ה אנ ל מםשל ר ה' אל םאמל י ונ
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יך חי (אה יך  חי אה רםש  ד דש ש. ענ מה ם אות מנ הי שום של ם? מי ענ טנ ה הנ (אותו). מה אםתו  יך  חי אה רםש  ד דש - (דברים כב) ענ
ה. דה בי ה אמ ל אותה אות של ת אותו הה ש אל רי פה יך לש רי צה ש) אםתו (אותו), של מה מנ

תוב? כה ה  מנ ם  הה רה בש אנ מול  ני של וכש יהה,  הה יתו  בי י  שי נש אנ ומי ם,  הה רה בש אנ בש ק  בנ דש ני של עוג  ה  זל ה,  זל הנ אותו  ך  כה ם  גנ
ל אי רה שש יי ה עוג של אה רה ן של יוה ה. כי זל דוש הנ קה ל אות הנ בי קי מו וש מול עי ני ה עוג של גו'. זל יתו וש י בי שי נש ל אנ כה (בראשית יז) וש

מולו. ם לש ה שה זל ם, וש הל ת לה דל עומל כות של י זש תי מש דנ קש י הי ני אי אמ דנ י ונ רי ר: המ מנ יו, אה לה ים אי בי רש קה תש מי

י רי המ ת, של י מי לי ין של יהמי אי הנ דנ ונ ר, בש מנ ם? אה הה רה בש ם אנ שנ רה ם של עמקםר רםשל יך יהכול לנ ה, אי ד מםשל חנ ה פה עה ה שה אותה בש
ם הה רה בש אנ ין הוא, של יהמי ה לש זל אות הנ הה י. וש יני מי םא יש ל ה הוא וש נה בה לש ין הנ מי ר - יש זה עה לש י אל רי ר המ םאמנ ם נ ה. אי זל יך לה רי ין צה יהמי הנ

ין. יהמי הוא לש

יך. רי םא צה ין ל יהמי לו לנ פי אמ לו, ונ אות של ת אותו הה א אל ירה ל תי א אםתו. אנ ירה ל תי רוך הוא, אנ דוש בה קה ר הנ מנ יהד אה מי
אוי רה ם אות זו  פוגי י של לו, ומי ם של רםשל ם הה גנ י הוא פה רי המ ם, של עולה הה מי עמקםר אותו  תנ ך  םאלש מ י. שש תי תנ נה ך  יהדש י בש כי
לו פי אמ ם. ונ עולה הה ר מי עלקנ ה נל ל זל לנ גש ם, בי עולה הה עמקםר אותו מי ך, ינ יא יהדש הי ך, של לש םאל של מ ן שש כי ל של ם, כה עולה הה ר מי קי עה הי לש

ד. מנ שש הג ה וש י מםשל ידי ל בי פנ ל, נה אי רה שש ת יי יד אל מי שש הנ ה לש צה רה ים וש בורי גי י הנ ני בש יף מי קי הוא תנ של

ל ת כה אל יו וש נה ת בה אל ינכו אםתו וש תוב ונ כה מו של ר לו, כש של ל אמ כה מו וש ל ענ כה יו וש נה ל, בה אי רה שש ידו יי מי שש כםל הי ה הנ ל זל לנ גש בי
ים. רי בי חמ שוהו הנ רש י פי רי המ יו, ונ נה ים בה אי קורש ר יו"ד, וש סי תוב, חה נו כה ו. בש נה ת בה אל ך אםתו וש ננ תוב (דברים ב) ונ כה מו, וש ענ

לו, לה אותו הנ ל הה רוך הוא כה דוש בה קה ם הנ הל ה לה שה לו עה לה גש בי ם, של יהל יני יהה בי יא הה בי נה ה הנ מםשל ל של אי רה שש ם יי יהל רי שש אנ
י ני ם בש הי ל, של אי רה שש ם יי א עי לה ר בו, אל שי קנ תש הי ים לש מי ענ ר הה אה ם שש עי יתו  רי ר בש זנ םא גה רוך הוא ל בה דוש  קה הנ . וש שוהה רש ופי
םאת י ז ני אמ תוב (ישעיה נט) ונ כה ם. וש ית עולה רי בש ם לי דםרםתה לש יך  רל חמ עמך אנ רש ין זנ תוב בו (בראשית יז) ובי כה ם, של הה רה בש אנ

ן מי אה ן וש מי ם אה עולה רוך ה' לש גו'. בה יך וש פי םא יהמושו מי גו', ל יך וש לל ר עה של י אמ ר ה' רוחי מנ ם אה י אותה יתי רי בש

ק לה ת בה שנ רה פה

קוף שש מנ ה בש אה ש רה מה יהה מנ אי אי רש דנ ה? ונ אה יהה רה אי יזו רש א, אי ינרש ר, ונ מנ עון אה מש י שי בי גו'. רנ פור וש ן צי ק בל לה א בה ינרש ונ
ים תי שש לי ך פש לל ך מל לל ימל בי ף אמ קי ינשש תוב (בראשית כו) ונ כה מו של ה, כש מה כש חה קוף הנ שש מנ ה בש אה יו. רה ינה עי ה בש אה רה ה, וש מה כש חה הנ
א) לה א. (אל רה יסש ם סי ב אי ינבי תש ה ונ פה קש שש לון ני חנ ד הנ ענ ר (שופטים ה) בש מנ אל נל מו של לון? כש חנ ד הנ ענ ה בש ה זל לון. מנ חנ ד הנ ענ בש
ה ה שורה מה כש חה ל הנ כה ד של חה לון אל ייש חנ ה. וש מה כש חה י הנ לוני ם חנ הי ים, וש בי כוכה י הנ בות שולי נש ל זנ ה של מה כש חה לון הנ אי) חנ דנ (ונ

תו. מה כש חה ק, בש לה א בה ינרש אן ונ ף כה ה. אנ מה כש חה ר הנ קנ עי ה בש רואל י של ה מי בו, ובו רואל

חנ פור. לוקי ה צי ל אותה ים של יני ה מי מה כנ יו בש יו הה פה שה י כש רי המ ש, של מה פור מנ ן צי ל בל בה רו. אמ מש אה מו של פור, כש ן צי בל
ב של אותו עי ה וש אה ה בה תה יש פור הה ה צי אותה ים, וש שי חה ש לש לוחי ים וש עמשי ה מנ יר, עושל וי אמ יחנ בה רי פש ב, מנ של עי ש בש כי שש כנ פור, מש צי
ה מה כנ ה לו  יעה , ומודי יהה נל פה ת לש טםרל ר קש טי קנ ד. מש חה לוב אל כש בי ה  יסה ני כש יו. ומנ נה פה ת לש פל צל פש צנ יר) מש וי אמ ת בה חנ , (פורנ יהה פי בש
ה אותה יו בש רה בה ל דש כה א. וש הוא בה יענ לו, וש ם ומודי יי יננ לוי עי ל גש צל ס אי טה חנ וש ף, פורי צי פש צנ עוף מש הה יו, וש פה שה ה כש ים. עושל רי בה דש

יו. פור הה צי

שו. פש ננ ר בש עי טנ צש יהה מי ה. הה אה םא בה ל ה וש בה כש ענ תש הי ה וש כה לש הה ה וש חה רש פור, ופה ה צי ח אותה קנ לה יו, וש עמשה ה מנ שה ד עה חה יום אל
י ני פש לי ד מי חנ ופה ה,  אה רה ה של ה מנ אה ז רה . אה יהה פל נה ת כש פל שורל וש יהה  רל חמ ה אנ סה ת טה חנ אנ ש  ת אי בל הל לש ה שנ אה ה, רה יעה גי הי ד של ענ
ים עי םא יודש זו, ל פור הנ צי ש בנ מי תנ שש הי ים לש עי יודש ים וש שי מש שנ מש לו של ל אי כה . וש פור? יהדו"ענ ה צי ל אותה ה של מה ה שש ל. מנ אי רה שש יי

ע. ק יהדנ לה בה מו של יהה כש פל שה כש

ה סל כנ ת, מש טםרל ר קש טי קנ ומש יהה  נל פה ן לש ה: גוחי יהה עושל הה ך  כה וש  . ענ יהה יודי פור הה צי ה  אותה ע, בש יהדנ ה של מה כש חה ל הנ כה וש
ל ב, ענ ה רנ יבה שי פור מש צי הנ אםד, וש ר מש ל. הוא אומי אי רה שש ה יי יבה שי פור מש צי הנ ם, וש עה ר הה ר. הוא אומי אומי ן וש גוחי וש םאשו  ר
ז אה דול. וש ת גה רל פור אומל צי הנ ל, וש ר דנ מנ ה. הוא אה זל ה וה פו זל צש פש ים צי מי עה ים פש עי בש ם. שי תה ך אי הולי יון של לש על דול הה גה שום הנ

אי. דנ ונ ב הוא בש ב הוא. רנ י רנ אםד כי ם מש עה י הה ני פש ב מי ר מואה גה יה תוב ונ כה ד, של חנ פה

יו הה פור זו  צי אנו, של צה אשון מה רי "ל) הה יאי די שש כנ (נ"א  "ל  יאי די סש קנ ל  "ל) של יאי רי סש קנ ל  (של ים  פי שה כש הנ י  יני מי ובש
ף, סל כל ת בש בל עםרל ל מש לה ת קה חםשל נש ם מי יי פנ נה ף, כש סל כל ה מי ב, פל הה זה םאש מי ב. ר הה זה ב בש עםרה ף מש סל כל ים מי דועי ים יש ני מנ זש ים לו בי עושי

. פור יהדו"ענ ה צי ל אותה שון של ה לה פל ים בנ מי שה ב. וש הה זה ם מי יי לנ גש ף, רנ סל כל נוצות בש ל הנ דות של קג ב, נש הה זה גוף מי

ה, נה בה לש לונות לנ ים חנ חי ה פותש לה יש לנ ש, ובנ מל של לונות מול הנ ים חנ חי ד, ופותש חה לון אל חנ פור בש צי ה  ים אותה מי שה וש
ים ה עושי ת זל אל ה, וש נה בה לש ת הנ ים אל יעי בי שש ה מנ לה יש לנ ש, ובנ מל של ת הנ ים אל יעי בי שש ים, ומנ פי שה ים כש עושי ת וש טםרל ים קש רי טש קנ מש
ב הה ט זה חנ מנ שון בש ה לה ים אותה די פור, נוקש ה צי ל אותה ה של פל ת בנ של כל שש כנ שון מש ה לה ה אותה אה לש הה אן וה כה ים. מי ה יהמי עה בש שי
ה ה מנ אה ה רה שום זל פור, ומי ן צי ן בל כי אי). לה דנ פור זו (ונ צי ק מי לה ענ בה יהה יודי כםל הה הנ ה, וש מה צש ענ דולות מי ת גש רל בל דנ יא מש הי וש

אות. רש םא יהכול לי ל ת וש ענ דנ םא יהכול לה ר ל חי יש אנ אי של

רוך דוש בה קה ת הנ מוננ אל ב לל ים לי שי נו לה לות יהם. ייש לה צג מש יב מי שי יב אה שי ן אה שה בה ר ה' מי מנ תוב (תהלים סח) אה כה
ר: אומי ב, וש לי ק הנ יש דוחי אי ה הה זל ה. וש עמשל כםל ננ ר, הנ בה ר דה אומי ן של יוה כי ה. של בה ה רנ מונה אל ת ול מל י אל רי בש יו די רה בה ל דש כה הוא, של
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ה. זל ך  בודו, כה ים כש אי לי מות מש עולה ל הה כה תו, של לה דג י גש פי ך. כש הוא כה ה, של ם זל לי תנ שש ים יי ני מנ ה זש מה כנ ים ולש ני ה שה מה כנ לש
ים ים טובי עמשי ה ומנ שה קה בנ ה ובש שובה תש ל בי בה ה. אמ עה י שה פי ך הוא לש ה, כה עה י שה פי ם לש יו הי רה בה ל דש כה ן, וש טה ם קה דה יו אה רה בה דש
צונו. עמשות רש ם לנ דה אה תו לה שה דג ט קש מי קנ יר אורו, ומש הי זש ם, מנ עולה ל הה ל כה יון ענ לש על דול וש דוש גה בות, הוא קה עות רנ מה דש ובי

יות גום חנ רה המ ם של ל אותה ן כה שה בה יב מי שי הה ר ולש עורי תש הי הוא לש רוך  בה דוש  קה יד הנ תי םא עה ב יד לה תי עה ר ה'. לל מנ אה
ים רי הה דולות וש יות גש ל חנ ל כה ב של קום מושה ן) מש שה בה ך הנ לל אן מל ף כה ם (אנ עולה ייש בה שום של ם. מי לו אותה כש אה ה וש דל שה הנ
צוי יהה, ומה ר הה בה דש מי י הנ ין) עמרודי ם, הוא עוג, (בי יף שה קי תנ ר הנ בה דש מי עמרםד הנ לו, ונ אי לו בש ים אי רי תה סש ני ים וש דולי ים וגש מי רה
א ן, ובה שה בה ק הנ ל חםזל לנ גש ב בי רה קש דו  גש נל עמרםך  לנ לו  םא יהכש ם ל עולה י הה כי לש ל מנ כה ן, של שה בה הנ ך  לל יהה מל הה שום של ם כםחו, מי שה

ב. רה דו קש גש ך נל רנ עה ה וש מםשל

ין ב בי בול מואה נון גש רש י אנ יו, (במדבר כא) כי לה יהה עה ב הה חון מואה טש יחון, ובי יהה סי ר הה בה דש מי יהח בנ יחון - סש סי
סו נש כנ תש ם: הי יי מנ שה כות הנ לש מנ רוז בש ר כש ערבנ יחון, הה יר סי ל עי אי רה שש יבו יי רי חל הל ה של עה שה ה, בש אי םא ורש י. ב מםרי אל ין הה ב ובי מואה

כות. לש מנ ב בנ רי חה י תי מםרי אל כות הה לש יך מנ או אי רש תי ים, וש מי ר ענ אה ל שש ים ענ טי שולש ים של רי בה גש

כות לש יר מנ זי חמ הנ לש צו  רה וש סו,  נש כנ תש ים הי מי ה עממה עה בש ל שי ים ענ ני מג מש יו  הה ים של יטי לי ם שנ ל אותה ה כה עה שה ה  אותה בש
בון. שש חל ים בםאו  לי מםשש הנ רו  םאמש ן י ל כי תוב (שם) ענ כה של הו  חור. זל אה לש רו  זש ה, חה ת מםשל מנ צש עה או  רה ן של יוה ה. כי נה יהשש לש
ן כוני תי וש ה  נל בה ה? תי יבה רי חל הל ה של י הוא זל בון, מי שש חל בםאו  רו  מש אה וש סו  נש כנ תש הי ם של יהל לי עמ ים  ני מג מש ים הנ יטי לי ם שנ אותה

ה. נה יהשש כות לש לש זםר מנ חמ תנ ה, וש לה חי תש בנ כש

ן יוה ן. כי יחם ינת סי רש קי ה מי בה הה בון לל שש חל ה מי אה יהצש ש  י אי רו, כי מש כות, אה לש מנ ת הנ בל הל לש שנ וש ה  ת מםשל בורנ גש או  רה של כש
ך לל ן מל יחם יר סי בון עי שש י חל תוב כי כה בון, של שש ה חל תה יש ן הה יחם ינת סי רש י קי רי המ ן, של יחם ינת סי רש קי ה מי מה בון, לה שש חל תוב מי כה של

ההאלמםריי?

יחון יר סי ן עי כוני תי ה וש נל בה תי רו  מש אה ה של עה שה כםל. בש ה הנ יבה רי חל הל וש ה  אה יהצש ם  יי מנ שה כות הנ לש ל מנ ת של בל הל לש א, שנ לה אל
ה ים. מה כולי םא יש רו ל מש אה וש יבו  שי ז הי י, אה מםרי אל ת הה בל מושל ה לש נל בה ה תי ל זל לנ גש בי בו של שש חה בון, של שש רו חל מש םא אה ל ם, וש תה סש
כםר זש ני וש ר  םאמנ נ וש ר  זם חמ ם ננ ם. אי הל לה יון של לש על דול הה גה ת הנ מנ צש עה בש מו  תש סש ים ני ילי בי שש הנ וש ים  כי רה דש ל הנ כה שום של ם? מי ענ טנ הנ
ינת רש קי ה מי אה ה יהצש בה הה י לל רי ן, המ יחם ינת סי רש ם) קי תה ר (סש םאמנ נ ר וש זם חמ ם ננ בון. אי שש חל ה מי אה יהצש ש  י אי רי ה, המ נל בה תי בון של שש חל
ל כה י מי רי המ ה, של נה יהשש ה מי ירה זי חמ הנ ה לש יהכול לה י של ין מי , אי יהה לל ם עה ה שה תה רש ש שה ת אי בל הל לש ה שנ אותה ן של יוה אי. כי דנ ן ונ יחם סי

שות. נו רש ין לה ים אי די דה צש הנ

נו גי מש ב של ה מואה אה רה ן של יוה ה, כי שום זל ר. ומי בנ שש יך ני לל ן עה גי הי י אותו של רי המ ב, של ך מואה ה - אוי לש אה לש הה אן וה כה מי
ת. ול מה הנ ר מי אםד? יותי ה מש ה זל אםד. מנ ם מש עה י הה ני פש ב מי ר מואה גה יה ז ונ ר, אה בנ שש ני

ם. גויי יך בנ תי תנ ן נש טם ה קה ני תוב (עובדיה א) הי כה ן, של טה יהה קה דול הה גה דול, וש יהה גה ז הוא הה י אה רי המ ב הוא. של י רנ כי
ה לה עש מנ ל לש אי רה שש יי טו  לש שה של או  רה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ב. מה רנ וש תוב בו  כה ו, של שה ל עי קום של מה דול בנ יהה גה ל הה אי רה שש יי וש
ל? ת כה ה אי ה זל תםב, מנ כש יך לו לי רי יהה צה ל הה אי רה שש ה יי שה ר עה של י. אמ מםרי אל ל לה אי רה שש ה יי שה ר עה של ל אמ ת כה תוב אי כה ה, של טה מנ ולש
ם יהל יטי לי שנ מי לו  פי אמ ונ ה,  לה עש מנ לש של ים  יטי לי שנ הנ וש ים  דולי גש הנ ם  יהל יטי לי שנ מי לו  פי אמ של ה,  לה עש מנ ה.  טה ומנ ה  לה עש מנ בות  רנ לש
דוש, כור קה דול בש גה קום של מה ב הוא, בש י רנ ן כי כי לה וש ה.  שה ר עה של ל אמ ת כה ן אי כי לה וש ה.  טה מנ לש ים של יטי לי שנ הנ וש ים  דולי גש הנ

ל. אי רה שש י יי כםרי י בש ני תוב (שמות ד) בש כה של

יהה. ר הה חי ד אנ צנ יהה וש ה הה פה לי ו קש שה ה. עי אי םא ורש ין - ב די ן הנ םא מי ל ך וש ה כה צה רוך הוא רה דוש בה קה הנ ר של םאמנ ם ת אי וש
ה דולה יא (גש ית הי רי חוץ. בש ת בנ דל ה עומל אשונה ה רי לה רש ה), עה חה פש צוי (שי מה מםחנ  י הנ רי ה, המ רה בש עה הה ה וש פה לי ה קש אה יהצש ן של יוה כי

ך. ר כה חנ ה אנ לה גנ תש יא מי הי כםל, וש הנ ה מי דה בה כש ני ה) וש יונה לש על וש

ן כםהי הנ ענ  הושג ת יש י אל ני אי ינרש ח, (זכריה ג) ונ תנ יהיא פה י חי בי גו'. רנ וש כו  חמ לנ ה יש תה ן ענ יה דש י מי ני קש ל זי ב אל ר מואה םאמל י ונ
שום ת, מי מל אל ך  רל דל ת בש כל לל לה ה וש זל ם הנ עולה יו בה כה רה מםר דש שש ם לי דה אה ה ייש לו לה מה גו'. כנ ך ה' וש אנ לש י מנ ני פש ד לי דול עםמי גה הנ
ים, ידי עי ים ומש די ים עומש רי עה שש י הנ רי ן. שומש יה נש מי ם בש כגלה יו, וש נה פה ים לש שומי ך ורש לל מל י הנ ני פש ים לי תובי ם כש דה אה י הה עמשי ל מנ כה של
םא ל וש ים,  שי חמ רנ מש נות  עה טש ים  ני טועמ של ם  אותה וש דות,  עי ל  בי קנ לש ד  עומי ן  יה דנ הנ וש ים.  קי ים צודש יני די ים  עי תובש וש ים  די עומש

םאל. מ שש ילו מי אי מש ם ינשש ין, אי יהמי כו מי לש ם יי ים אי עי יודש

ים רוזי כש הנ ם, וש יהל ני פש ים לי די עומש ים של גי רש טש קנ ם מש ה הי מה ה, כנ זל ם הנ עולה הה אות מי ם יוצש דה י אה ני רוחות בש של י כש רי המ של
יו יה חנ ין בש ה, בי זל ם הנ עולה ם בה דה אה דון הה ים ני יני ה די מה כנ ינו, בש ני שה ין. של די הנ א מי יוצי ה של י מנ פי ע, כש רה ן לש טוב הי ן לש ים הי אי יוצש
ה םא רוצל ל כםל, וש ל הנ יו ענ מה חמ רנ נות וש מה חמ רנ יד בש מי רוך הוא תה דוש בה קה הנ ין, וש די ם בש יו הי רה בה ל דש י כה רי המ ך, של ר כה חנ ין אנ בי
אן ייש עממםד. כה י ינ י מי נה דם ר יהה אמ מה שש ונות תי ם עמ ד, (תהלים קל) אי וי ר דה מנ ך אה כה ם. של יהל עמשי י מנ פי ם כש דה י אה ני דון בש לה

י)? נה דם ה ה' (אמ מה ר יהה, לה מה שש ונות תי ם עמ ר אי מנ אה ן של יוה ל, כי כי תנ סש הי לש

ים עולי ד של ונות ענ עמ ים הה בי ם רנ ר יהה, אי מה שש ונות תי ם עמ ד. אי וי אן דה יר כה כי זש ים הי מי חמ גות רנ רש דנ לש  א, שה לה אל
ין די ר בש עורי תש ים, יי מי חמ הוא רנ ב של ל גנ ף ענ ה, אנ ם זל ם שי אי ים. וש מי חמ הוא רנ י), של נה דם י ה' (אמ רי א, המ מה אי א וש בה אנ ה לש לה עש מנ לש
ינו. לי חוס עה יא תה ה, הי נה מל אות מי פואות יוצש רש ל הה כה , של יהה לל זםר אי חמ ת ייש לנ חנ ה אנ גה רש ין - דנ די מו בש תש סש גות ני רה דש ל הנ כה וש
ך) א לה פה רש י יי ך מי רי בש יהם שי דול כנ י גה ר (איכה ב) כי מנ אל נל מו של ך. (כש א לה פה רש "י יי אי. מי דנ ונ עממםד בש "י תנ י. מי יא? מי י הי ומי

ה. נה מל ים מי תוחי ה פש שובה תש י הנ כי רש ל דנ כה עממםד, של "י ינ נו, מי תה אי מו מי תש תנ סש לו יי לה מות הנ שי ם הנ י). אי נה דם ן יהה ה' (אמ כי לה וש
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ת יבנ ישי יסוהו לי ני כש הי ים, של ני פש לי י וש ננ פש ס לי נה כש יהה ני הה ר של בל מור, גל יק גה די יהה צנ ק הה דה הוצה ן יש בל ענ  הושג ה, יש אי םא ורש ב
ים אותו יסי ני כש מנ של : כש יענ קי רה ת הה יבנ שי יש ה  י אותה כי רש דנ ך  כה וש ינו.  די ן בש יי ענ ם לש ה שה יבה שי יש י הנ ני ל בש כה סו  נש כנ תש . הי יענ קי רה הה

ס. ני כנ תש ין מי די ית הנ ם. ובי לה עש נל ן הנ גםרל סו לנ נש כה ה הי יבה שי יש י הנ ני ל בש יז: כה רי כש א ומנ רוז יוצי כה ין, הנ די לש

ת טל ת לוהל בל הל לש ל שנ ד של חה מוד אל ל ענ ב אל רי ס, קה נה כש ני ן של יוה ים. כי ני מג י מש ני י שש די ל יש ה ענ יש עולה אי ה רוחנ הה אותה וש
ל כה שום של ם, מי שה ם לש ים אותה לי עמ מנ ם של ה הי מה כנ מוד. וש אותו ענ ב בש נושי יר של וי אמ הה רוחנ  ם בש לי גנ תש ם, ומי ת שה דל עומל של
י ני ל בש ז כה אה ה, וש יבה שי יש י הנ ני ל בש ים אל רי בה דש ים הנ בי תה כש יהד ני ים, מי דושי ה חי ים בה שי דש חנ ה ומש תורה ים בנ לי דש תנ שש מי ם של אותה
ב רי קה תש יהד מי . מי יענ קי רה ת הה יבנ שי יש ה  אותה ים אותו לש לי עמ ים, ומנ אי ים יוצש ני מג י מש ני ם שש אותו. אותה רש ים לי אי ה בה יבה שי יש הנ

ם. ם שה לי גנ תש מי מוד של ל אותו ענ אל

ל ים אותו כה רי טש ענ צות מש רות נוצש ה עמטה מה אי הוא, כנ כנ אוי - זנ רה ר כה בה דה ם הנ ים אותו. אי רואי ה וש יבה שי יש ס לנ נה כש ני
ד ענ מוד  ענ הה ד תוך  עומי וש ה,  חוצה הנ ים אותו  ה! דוחי בושה ה  אותה - אוי לש יהה  הה ר  חי ר אנ בה דה ם  אי וש ה.  יבה שי יש י הנ ני בש

נו. ילי צי ן ינ מה חמ רנ ין. הה די ים אותו לש לי עמ מנ של

י ים מי רי אומש ה, וש יבה שי יש י הנ ני ם בש ת עי לקל חמ מנ הוא בש רוך  בה דוש  קה הנ של ם כש שה ם לש ים אותה לי עמ מנ ים של רי חי אמ ייש  וש
ין רוך הוא ובי דוש בה קה ין הנ ר בי בה דה יחנ אותו הנ ם, ומוכי שה ים אותו לש לי עמ ז מנ ר. אה בה דה יחנ הנ י הוכי לוני י פש רי ? המ יחנ מוכי

ם. נה בש לנ ם ולש רה רש בה ם לש ים אותו שה ני דה ין, וש די ם לש ם שה ים אותה לי עמ מנ ים של רי חי ייש אמ ה. וש יבה שי יש י הנ ני בש

דוענ ק, מנ לי תנ סש ין הי די ם בש אי ה? וש זל ם הנ עולה הה ק מי לי תנ סש ם ומי דה ר אה טה פש ין ני י די לי ך, בש ם כה י, אי י יוסי בי ר לו רנ מנ אה
ד ל ענ בה ה. אמ זל ם הנ עולה הה ם מי דה אה ק הה לי תנ סש ין הי די אי בש דנ י ונ רי המ נו, של עש מנ ך שה כה נו וש דש מנ ך לה ר לו, כה מנ ת? אה רל חל ם אנ ענ דון פנ ני

. יענ קי רה ת הה יבנ שי ה יש אותה דון בש ם ני שה ין, וש די ים אותו לש לי עמ ים, מנ יקי די צנ ת הנ צנ חי מש ס לי ני כה םא יי ל של

חנ נםם לוקי יהי גי ה הנ ני מג םא, אותו מש ם ל אי ין. וש די ה בנ זוכל י של י מי רי שש ין. אנ טי שש הנ נםם לש יהי גי ה הנ ני מג ד אותו מש ם עומי שה וש
ע), לנ קל ף הנ כנ (בש ע  לנ קל בש ן  בל אל ענ  קולי של מו  ה כש טה מנ לש ם  שה מי אותו  ענ  לי קנ ומש יו,  יהדה בש ים אותו  רי מוסש ה של עה שה בש אותו 
י פי שו כש נש ל עה בי קנ נםם, ומש יהי גי קו לנ זורש גו'. וש ע וש לנ קה ף הנ תוך כנ ה בש נה על לש קנ יש יך  בל יש ש אם פל ת נל אי תוב (שמואל-א כה) וש כה של

דון. ני ה של מנ

תוך ין לש די לש עללוהו  הל גו'. של וש ך  אנ לש י מנ ני פש ד לי דול עםמי גה ן הנ כםהי הנ ענ  הושג ת יש י אל ני אי ינרש ה, (זכריה ג) ונ אי םא ורש ב
ה, יבה שי יש הנ םאש  ר ר ענ ננ הו אותו  ה' - זל ך  אנ לש י מנ ני פש ד לי ה. עםמי זל ם הנ עולה הה ר מי טנ פש ני ה של עה שה בש יענ  קי רה ת הה יבנ שי יש ה  אותה

כםל. ל הנ ין ענ ך די הוא חותי של

ב ר הנ אומי ד וש יד עומי מי תה תו, וש חש קנ תו לש וה אמ תנ נםם, של יהי גי שות בנ פה נש ל הנ ה ענ נל מג ן? אותו מש טה שה הנ ה וש י זל ן, מי טה שה הנ וש
ר ה' ענ גש יי ן וש טה שה ך הנ ר ה' בש ענ גש ן יי טה שה ל הנ ר ה' אל םאמל י ז - ונ אה יו. וש אה טה יר חמ כי זש הנ נו - לש טש שי נםם. לש יהי גי ים לנ עי שה נו רש ב, תש הנ

ין. טי שש הנ יד לש מי ד תה עומי נםם של יהי גי א מי יוצי אותו של ד לש חה אל ה, וש דומה ד לש חה א אל לה ה? אל מה רות לה עה י גש תי ך. שש בש

עות ן רוחות רה ל אותה כה וש מות שור,  דש ם בי לי גנ תש הי שוהו, של רש פי של מו  ד כש יון יורי לש ן על טה שה ה, אותו  אי םא ורש ב
תוב כה הו של זל ם. וש עה בולש ר של חנ אנ ה לש דומה ן לש נה נותש ד וש יורי ן, וש פה חוטש ד וש חה ע אל גנ רל ן בש ך אותה נםם, לוחי יהי גי ס לנ ני כה הי דונו לש ני של
ע רנ ד לש עומי שור של ע, הנ נודה שור, הנ חםך הנ לש ינו כי יבםתי בי ל סש ת כה ל אל הה קה כו הנ חמ לנ ה יש תה ן ענ יה דש י מי ני קש ל זי ב אל ר מואה םאמל י ונ
ה דל שה הנ ה - אותו  דל שה ה. הנ דל שה ק הנ ילרל ם  הי ם, של דה י אה ני ן רוחות בש ה - אותה דל שה ק הנ ילרל ת  ם. אל עולה י הה ני ל בש ל כה ענ

הניהדוענ.

שור, י אותו הנ כי רש ל דנ ת כה ענ דנ ך לה רי טה צש ך הי כה אי, וש דנ ונ ר לו, בש מנ ם. אה כה יהה חה ק הה לה ך, בה ם כה י, אי י יוסי בי ר רנ מנ אה
כםחנ . וש תה רש מנ ה אה אל נה ך הוא, וש אי כה דנ י, ונ י יוסי בי ר רנ מנ יו. אה מה סה יו וקש פה שה עמשות כש םא יהכול לנ ם, ל ענ אותה םא יודי ם ל אי וש

י ני ל רוחות בש ים ענ יזי רי כש מנ ים של יהמי ל הנ כה ים וש יזי רי כש מנ ים של ם יהמי ל אותה ה. כה בואה תש ל הנ ים ענ יזי רי כש מנ של כש שור מי אותו הנ
ר. אי בה תש י ני רי המ י, ונ רי שש י תי ימי ן, וי יסה י ני מי ם יש הי ם, וש דה אה

א נונה מש ב הנ ם רנ יהה שה הה ין, של ני כש ר סי פנ ל כש קום של אותו מה יעו לש גי ך. הי רל דל ים בנ כי יו הולש ה הה הודה י יש בי רנ ק וש חה צש י יי בי רנ
ית בי ה מי לה ר. אותו יום עה פל סי ית הנ בי יהה בש יום הה ל הנ כה ן, וש טה ד קה חה ן אל בי ה  יהה לה הה תו, של שש ל אי צל חו אי רש אה תש א. הי בה סה
יחנ וי רש תנ וש לו  לה ים הנ יוני לש על ים הה רי בה גש ב לנ רי קה תש מו, הי ה לו אי רה מש ים. אה מי כה חמ ם הנ ת אותה ה אל אה ה, רה תה יש בנ א הנ ר ובה פל סי הנ

י יום רי המ ם, של יהל לי ב אמ רנ קש ה לי י רוצל יני מו, אי אי ר לש מנ חור. אה אה ר לש זנ ב, חה רנ םא קה ל ד של ענ ם, וש יהל לי ב אמ רנ כות. קה רה ם בש הל מי
ל אותו דוי כה ני ה, הוא בש תה עונה ע בש מנ ת שש יאנ רי א קש רה םא קה ל י של ל מי י, כה דוני מש לי ך  כה ע, וש מנ ת שש יאנ רי קש או  רש םא קה ה ל זל

הניום.

ה לה כנ ן וש תה ם חה ד עי נו ינחנ לש דנ תנ שש ה הי יום זל ה, וש ך זל אי כה דנ רו, ונ מש כוהו. אה רש ם ובי יהל די ימו יש רי הו, הי מש תה ם וש עו הי מש שה
ם הל נו בה לש דנ תנ שש נו הי אה ם, וש יהל לי ל עמ די תנ שש יי ם של דה יהה אה םא הה ל ג, וש וי דנ זש הי ים לש רי חמ אנ תש יו מי הה ם וש יהל כי רש ם צה הל לה יו  םא הה ל של
ר מנ ? אה תה עש יך יהדנ י, אי ני רו לו, בש מש ה. אה וה צש מי הנ טור מי ה - פה וה צש מי ק בנ עוסי י של ה, ומי תה עונה ע בש מנ ת שש יאנ רי אנו קש רה םא קה ל וש

ת. כו פנ רש כה ם וש יהל די לו יש טש בו, נה הו. יהשש מש ם. תה יכל לי י אמ תי בש רנ קה של י כש תי עש ם יהדנ כל בושש יחנ לש רי ם, בש הל לה

יד סי חה יהה הל עש מנ ב שש י רנ ידי מי לש ם תנ ר לו, אי מנ ל. אה טנ נה ם של רל ך טל רנ יו ובי ל יהדה טנ נה כות, וש לה לגכש יו מש יו יהדה ה הה הודה י יש בי רנ
ה. יתה יהב מי מות חנ זםהה ם מש יי דנ יה ך בש רי בה מש י של מות, ומי זםהה ם מש יי דנ יה ך בש רי בה ם לש כל יהה לה םא הה ם, ל תל אנ

סוק פה נו מי דש מנ גו'. לה תו וש םא יהמג ל ם וש יי צו מנ חמ רש ד יי ל מועי ל אםהל ם אל בםאה ר, (שמות ל) בש מנ אה ינוק וש ח אותו תי תנ פה
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י די יש שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ה. מה יתה יהב מי מות, חנ זםהה ם מש יי דנ יה בש ך  לל מל י הנ ני פש ה לי אל רה תש יי וש ה  זל לה ש  םא חושי ל י של מי ה, של זל
ה. ים מםשל רי הי ע של בנ צש אל יא הה הי ם, וש דה אה ינד הה ת ייש בש חנ ע אנ בנ צש ם. אל ל עולה רומו של ים בש בי ם יושש דה אה הה

י שי רש קנ ם לש יחי רי ה בש שה מי חמ ד ונ חה אל ן הה כה שש מי ע הנ לנ י צל שי רש קנ ה לש שה מי ים חמ טי י שי צי ם עמ יחי רי יתה בש שי עה תוב (שם כו) וש כה
ר םאמנ ם ת אי ה. וש צל קה ל הנ ה אל צל קה ן הנ מי חנ  רי בש ים מנ שי רה קש הנ תוך  ן בש יכם תי הנ יחנ  רי בש הנ וש תוב  כה וש ית.  ני שי ן הנ כה שש מי ע הנ לנ צל
יהה יכון הה תי יחנ הנ רי א אותו בש לה ך. אל םא כה ה - ל שה מי ם חמ ל אותה לנ כש יהה בי םא הה ל ר, של חי יכון הוא אנ תי יחנ הנ רי אותו בש של
ה. עמקםב, סוד מםשל מוד ינ יכון ענ תי יחנ הנ רי יהה בש י הה רי ע. המ צנ מש אל ד בה חה אל אן וש כה ם מי יי ננ אן ושש כה ם מי יי ננ ה, שש שה מי ם חמ אותה מי
ר אה שש ים  די עומש בו  כםל,  הנ מי יון  לש על וש דול  גה ע,  צנ מש אל בה יכון  תי הנ יחנ  רי בש הנ וש ם.  דה אה הה ינד  בש עות  בה צש אל ש  מי חה ה  זל ד  גל נל כש

ים. רי חי אמ הה

ר עורי תש ש מי ית קםדל רי ים. ובש יי חנ ץ הנ ם עי הל בה ך  הולי ים, של ני אות שה ש מי מי ים חמ אי רה קש ני ים, של יחי רי ה בש שה מי ם חמ הי וש
לויות ן תש כםהי כות הנ רש ל בי ן כה כי לה . וש תה רש מנ אה ה של ל מנ ה הוא ענ מנ ר) תי תה סש ר (ני בה דה ם, וש יי דנ יה עות הנ בש צש אל ש  מי חמ מול) בנ (ני

ה. תה יש ה הה ל זל ה ענ י מםשל די ת יש ישנ רי עות. פש בה צש אל בה

ם הל בה שום של הוא, מי רוך  בה דוש  קה ת הנ ים אל כי רש בה מש של כש יון  קה ני בש יות  הש לי ין  די ין  אי ם,  הל בה ייש  ה  זל ל  כה ם  אי
ם תל שש מנ םא שי ל ה? וש זל ם לה תל חש גנ שש םא הי יך ל ה, אי בי רש ם הנ תל ים אנ מי כה חמ ם של תל ן אנ כי לה דוש. וש קה ם הנ שי ך הנ רי בה תש ם מי תה מה גה דג ובש
זון ר ני חי אנ ד הה צנ י הנ רי המ ר, של חי אנ ד הה צנ לנ עללוהו  הל לוך  כש ל לי כה נוף וש ל טי כה ר של מנ הוא אה יד, וש סי חה יהה הל עש מנ י שש בי ת רנ אל

ם?! ה הי חובה ה, וש ים חובה רוני חמ ם אנ יי ה מנ ל זל ענ ה, וש זל לוך הנ כש לי הנ נוף וש טי הנ מי

מו י אי ני פש ד לי מנ ד, עה חה ע אל גנ ינוק רל תי ק הנ תנ יך? שה בי ם אה הו שי י, מנ ני ה, בש הודה י יש בי ר רנ מנ ר. אה בי דנ לו לש םא יהכש ל הו וש מש תה
תה קש דנ י, בה ני מו, בש אי ה לו  רה מש ם? אה הל ר לה ם אםמנ אי לו, הנ לה ים הנ מי כה חמ לו הנ אמ א שה בה ל אנ י, ענ מי ה, אי ר לה מנ ה. אה ק לה שנ נה וש

ם תל לש אנ ם שש תל ם, אנ הל ר לה מנ ם. אה יהל לי ר אמ זנ חה מו וש ה לו אי שה חמ אוי. לה רה ים כה אתי צה םא מש ל י וש תי קש דנ י בה רי ר, המ מנ ם? אה אותה
ם אי ם. וש יהל רי חמ ר אנ ך, הוא סוחי רל דל ים בנ כי ים הולש דושי ים קש ידי סי חמ ל יום של כה ם, ובש עולה הה ק מי לי תנ סש י הי רי המ א, ונ בה ל אנ ענ

ם? יכל רי חמ ר אנ סוחי ך הנ לנ ם אותו, הה אתל צה םא מש יך ל ים, אי יוני לש ים על דושי ם קש תל אנ

יו רה חמ ן אנ ענ ילה) טה הש יי םא (של ל מור של ה חמ אה םא רה א ל בה אנ ם, של כל י בה יתי אי ת רה עי כה ם, וש כל י בה יתי אי ה רה לה חה תש הנ ל בנ בה אמ
י בי ר רנ מנ א. אה בה אנ יהו  ם מי כל ר לה םא אםמנ ם, ל יכל רי חמ ן אנ ענ טש א יי בה אנ ם של יתל כי םא זש ל ן של יוה ה. כי תורה בםל עםל הנ סש מור לי חמ
ה י תורה רי בש ר די יהה אומי ינוק הה תי אותו  וש לו,  כש ם. אה דה ן אה בל ינו  ה אי ינוק זל נו, תי ה לה מל דש ני ק, כש חה צש יי י  בי רנ ה לש הודה יש
ה זו כה רה בש ך בי רי בה תש םא מי דוש ל קה ם הנ שי הנ שום של ם, מי תל רש מנ ה אמ אל ם, נה הל ר לה מנ ך. אה רי בה ה נש בה רו, הה מש ה. אה י תורה דושי חי וש

אללהא בשהנזשמהנהה.

א לה ת ה'? אל ה אל כה רש בה ר אמ ד לומנ וי ה דה אה ה רה י מה כי גו'. וש ת וש ל עי כה ת ה' בש ה אל כה רש בה ר, (תהלים לד) אמ מנ אה ח וש תנ פה
ם, ת שה דל ה עומל ינה כי שש נו, הנ חה לש ל שג ב ענ ם יושי דה אה ה של עה שה בש ל של לנ גש ה. בי כה רש בה ר אמ מנ אה וש ה,  נה מה זש הנ יך  רי צה ד של וי ה דה אה רה
ה זו) נה מה זש הנ ת (בש נל קל תנ תש ה מי ינה כי שש הוא, הנ רוך  בה דוש  קה ת הנ אל ך  רי בה ם לש דה אה ן הה מי זנ מש של ם. כש ד שה ר עומי חי אנ ד הה צנ הנ וש
ינו ר אי חי אנ ד הה צנ הנ ה וש לה עש י מנ בי גנ כות לש רה בש ת בי נל קל תש ם ני אי ף. (וש כופי תש ר מי חי אנ ד הה צנ הנ וש כות,  רה ל בש בי קנ ה לש לה עש י מנ בי גנ לש
ק לל יות לו חי הש לי ש  כי שש כנ ומש ענ  ר שומי חי אנ ד הה צנ רוך הוא, הנ בה דוש  קה ת הנ אל ך  רי בה ם לש דה אה ין הה מי זש םא מנ ם ל אי ל) וש לה כש בנ

ה. כה רה ה בש אותה בש

ה. נה מה זש יו, הוא הנ לה ים עה כי רש בה מש ה של כה רה בש ר הנ בנ א אותו דש לה כות? אל רה בש ר הנ אה שש ה בי נה מה זש ין הנ ה אי מה ר, לה םאמנ ם ת אי וש
ד צנ ק לנ לל חי ין לו  אי וש יו,  לה ים עה כי רש בה ה ומש נה מה זש י הוא הנ רי פש י, אותו  רי פש ל הנ ענ ך  רי בה מש ה של זל ה, של זל ך  כה ה של אי םא ורש וב
ל, כי םא ייאה תוב (ויקרא יט) ל כה יו, וש לה ים עה כי רש בה םא מש ר, ל חי אנ ד הה צנ שות הנ רש י בי רי יהה אותו פש הה ה של ם זל קםדל ר. וש חי אנ הה
יו. לה ים עה כי רש בה ל, ומש כי שותו, ייאה רש א מי יהצה ן של יוה ר. כי חי אנ ד הה צנ ך הנ רי בה תש םא יי ל י וש רי פש ל אותו הנ ענ כו  רש בה םא יש ל יל של בי שש בי
ד צנ ק לנ לל ם חי הל ין בה אי ה, וש כה רה בש ה לי נה מה זש ם הנ ם, כגלה יהל לי ים עמ כי רש בה מש ם של עולה י הה רי בש ל די ן כה כי ה. וש כה רה בש ה לי נה מה זש יא הנ הי וש

ר. חי אנ הה

ה לה חי תש יל ובנ א הואי לה ך? אל רי בה ה ונש בה דוענ הה ה, מנ נה מה זש ה הנ תה יש ה הה כה רה מון כוס בש ת זי כנ רש בי ך לש ף כה ר, אנ םאמנ ם ת אי וש
ה נה מה זש הנ נוי לש ים שי יכי רי זון צש מה ת הנ כנ רש בי ת לש עי כה ה. וש נה מה זש יהה הנ ה הה י זל רי ן", המ פל גל י הנ רי א פש ר "בורי מנ ה אה יהה שותל הה של כש

ה. פל ת הנ ננ מה זש יך הנ רי ה צה שום זל זון, ומי מה םא לנ ל רוך-הוא, וש דוש-בה קה י כוס זו הוא לנ רי המ ת, של רל חל אנ

ל בה אי. אמ דנ ונ ה בש ך זל ה - כה כה רה י בש לו זוהי של נו מי לש כנ אה רוך של ה, בה נה מה זש י הנ לו זוהי של נו מי לש כנ אה ך של רי בה ר, נש םאמנ ם ת אי וש
ה כה רה ל בש כוס של ה לש נה מה זש הנ יא הנ ת הי מל קודל הנ ה) של פל ל הנ ן. (של פל גל י הנ רי א פש ל בורי ה של נה מה זש ת, הנ רל חל ה אנ נה מה זש י הנ ך זוהי רי בה נש
כות רה זונות ובש ל מש כה יון, של לש על ם הה י עולה בי גנ לש ך  רי בה נש ת  לנ מי ת בש רל חל ה אנ נה מה זש יא הנ ל, הי טנ נה ן של יוה כוס זו, כי וש ם.  תה סש
ה זו גה רש דנ א בש לה ה, אל נה מה זש יו הנ לה ין אי אי ר וש תה סש יון הוא ני לש על ם הה עולה ר, של תה סש ך ני רל דל ה הוא בש שום זל ם. ומי שה אות מי יוצש
לו, ים אי רי בה נו דש עש מנ םא שה ת ל עי ד כה ם ענ עולה יום הה מי נו של קי לש י חל רי שש ה, אנ הודה י יש בי ר רנ מנ ך) אה רי בה ת נש לנ מי בש ה. (של כה רה כוס בש

ם. דה ן אה ינו בל ה אי זל נו של רש מנ י אה רי אי המ דנ ונ

ן כה שש מי ע הנ לנ י צל שי רש קנ ה לש שה מי ים חמ טי י שי צי ם עמ יחי רי יתה בש שי עה וש תה  רש מנ אה ה של הובו, מנ ך ה', אמ אנ לש ן, מנ ר לו, בי מנ אה
ם. יי תנ ם שש ם הי יי דנ יה אן, וש ים ייש כה יחי רי ה בש בי רש י הנ רי ה - המ ם יהמה יי תנ כה ינרש ם לנ יחי רי ה בש שה מי חמ גו', ונ ם וש יחי רי ה בש שה מי חמ גו', ונ וש

ר. י אםמנ ני ם - אמ תל חש גנ שש םא הי ל יל וש ל הואי בה יהו. אמ ע מי מה שש ם ני דה אה י הה פי נו, מי רש מנ אה הו של ר לו, זל מנ אה

א מה םאשו! של ר א בש לה ם? אל דה אה ל הה יו של ינה יפםה עי י אי כי וש גו'.  וש םאשו  ר יו בש ינה ם עי כה חה ר, (קהלת ב) הל מנ אה ח וש תנ פה
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םא נו, ל דש מנ לה אי. של דנ ונ ך הוא בש סוק כה פה א הנ לה ם?! אל עולה י הה ני ל בש כה ר מי ם יותי כה חה ת הל יא אל הוצי רועו, של זש גופו או בי בש
םאשו ר יו בש רה בה יו ודש ינה ם עי כה ל חה כה םאשו, וש ל ר ה ענ ה שורה ינה כי שש ם? של ענ טנ ה הנ מות. מה ע אנ בנ רש םאש אנ לוי ר גי ם בש דה ך אה לי יי

םאשו. ל ר ד ענ עומי ה וש שורל אותו של ם, בש הי

אור ה, וש ילה תי יא פש ם הי דה אה גוף הה שום של ן, מי מל יך של רי םאשו צה ל ר ק ענ דולי אותו אור של ע של ם, יידנ יו שה ינה עי של וכש
יך רי םאשו צה ר בש אור של י הה רי המ ר, של סה ל ילחש ך אנ םאשש ל ר ן ענ מל של ר: (שם ט) וש מנ אה ח וש ונ ך צה לל מל למםה הנ ה, ושש לה עש מנ ק לש דולי

ר. חי קום אנ מה םא בש ל םאשו, וש ר יו בש ינה ם עי כה חה ן הל כי לה ים. וש ים טובי עמשי ם מנ אותה ן וש מל של

גו', ם וש יחי רי יתה בש שי עה תוב וש כה ה? של זל ם לה תל חש גנ שש םא הי יך ל ם, אי יכל אשי ל רה ה ענ ה שורה ינה כי שש אי הנ דנ ים, ונ מי כה ם חמ תל אנ
סוק, פה ר הנ מנ ית אה ני שי הנ ד וש חה אל ית. הה ני שי ן הנ כה שש מי ע הנ לנ י צל שי רש קנ ם לש יחי רי ה בש שה מי חמ ד. ונ חה אל ן הה כה שש מי ע הנ לנ י צל שי רש קנ לש
י ני שש בון בי שש חל ה הנ שום זל ים, ומי די דה י צש ני שש ים לי בי שה חש ית נל ני שי ד וש חה י אל רי המ סוק. של פה ר הנ מנ םא אה ית ל יעי בי ית ורש ישי לי שש

ה. לל אי

י רי המ דור! של י הנ רי שש ך! אנ קש לש י חל רי שש עון, אנ מש י שי בי ר, רנ מנ אה ה וש הודה י יש בי ה רנ כה ה) בה לה חי תש בנ קוהו. (כש שה ם ונש או הי בה
ה שה קה בנ י, בש בותנ ם, רנ הל ה לה רה מש מו. אה ה אי אה ים. בה יפי קי ים תנ מי ים רה עי לה ם סש ן הי בה ית רנ ל בי ינוקות של לו תי פי ך אמ כותש זש בי
ל כה ה מי רורה ה בש שה ה, אי רה שי ה כש שה אי ך  קי לש י חל רי שש ה, אנ לה רו  מש ה. אה ן טובה יי ענ ק בש א רנ לה י, אל ני ל בש ענ יחו  גי שש ל תנ ם אנ כל מי

ם! עולה שות הה ר נש אה ל שש ל כה ך ענ לי גש ים די רי הי ך וש קי לש ר חל רנ רוך הוא בי דוש בה קה י הנ רי המ ים, של שי נה ר הנ אה שש

תוב כה ה, של עה ן רה יי ענ ד מי םא פוחי ג ל דה י, וש ני ד אמ בה כש ני דול וש ג גה ן דה בל ה, של עה ן רה יי ענ ד מי םא פוחי י ל ני ינוק, אמ תי ר הנ מנ אה
ים סי כנ ם מש יי מנ יהם הנ י הנ גי ה דש ינו, מנ ני שה ן. וש יי ענ ל הה בות ענ רש רםב? לי ה לה ה זל ץ. מנ רל אה ב הה רל קל רםב בש גו לה דש יי (בראשית מח) וש
ין ך ה', אי אנ לש ן, מנ רו, בי מש ץ. אה רל אה ל הה ם ענ דה אה י הה ני תוך בש ץ, בש רל אה ב הה רל קל אי, בש דנ רםב ונ כו'. לה ה וש עה ן רה יי ין ענ אי ם וש יהל לי עמ

יו. פה נה כש יך בי לל ה עה סל כנ רוך הוא מש דוש בה קה הנ אנו, וש ה בה עה ן רה יי ד ענ צנ םא מי ל ה, וש עה ן רה יי נו ענ בה

ם ש. אי קםדל הנ רוחנ  עמקםב בש ר ינ מנ ה אה סוק זל גו'. פה וש ך  רי בה ע יש ל רה כה י מי ל אםתי גםאי הנ ך  אה לש מנ ר, (שם) הנ מנ אה ח וש תנ פה
דוענ ים. מנ רי חי מות אמ שי א לו  קורי ך, וש אה לש מנ א לו  ך, קורי אה לש מנ בו. הנ ה ייש  מה כש ר אותו, סוד חה מנ אה ש  קםדל הנ רוחנ  בש
ז) אה (של ה,  לה עש מנ לש של יהה  רש לנ קש פנ סש אנ תוך  מי ר  זםהנ ל  בי קנ ומש ה  לה עש מנ לש מי יחנ  לי שה הוא  של כש א  לה אל ך?  אה לש מנ אן  כה א  רה קש ני
י כי ך! לש יתי בי י לש ך עמשי ך! כה יתי ת בי י אל די קש ך! פי יתי י בי רי מש י שי כי י, לש תי ה: בי ים לה רי ה, אומש זל א לה מה אי א וש בה ים אנ כי רש בה מש של כש של
ה מנ ל  כה ך  לה י  רי המ ך!  מי מי זון  מה לש ים  כי חנ מש ך  יתי בי י  ני בש ך,  לה ה  כל חנ מש ה  טה מנ לש של ם  עולה אותו  של י,  כי לש ם.  י אותה זוני וש

ך. אה לש יא מנ ז הי אה ם. וש הל ת לה תי י לה כי רש טה צש תי של

ת ן אל םא זה ה ל ם זל שי בש עוד, של מות, וש זון עולה א לה םא בה ל ך, וש אה לש א מנ רה קש קומות ני ה מש מה כנ י בש רי המ ר, ונ םאמנ ם ת אי וש
ה שורל ן של יוה כי ך. וש אה לש א מנ רה קש א, ני מה אי א וש בה תוך אנ יחנ מי לי שה של אי. כש דנ ונ ה בש ך זל ם - כה שי ל הנ ם של שי א בנ לה מות, אל עולה הה

מו ה'. ים, שש רובי י כש ני ל שש קומות, ענ ל מש ענ

ל חי רה תוב (שם כט) וש כה א, של מה גש דג א בש לה ך, אל ה כה אה רש םא ני עמקםב ל ינ ך. לש אה לש א מנ רה קש ה ני לה חי תש ה בנ מםשל ה לש אה רש ני של כש
ל ה ענ כה בנ ל מש חי גו', רה ע וש מה שש ה ני מה רה ר ה' קול בש מנ תוב (ירמיה לא) כםה אה כה ת, של רל חל ל אנ חי ל רה מות של דש ה. זו  אה בה
י . כי יהה יהדל בש דו  קש פנ תש הי וש נו  מש ם ני כגלה אי. וש דנ , ונ יהה בי אה ר לש של ה. אמ לה גות של רה דש םאן, הנ צ ם הנ ם. עי תה ה, סש אה ל בה חי רה . וש יהה נל בה

ם. יהל לי ת עמ דל קל פש ם ומג ה אותה יגה הי נש יא מנ יא, הי ה הי רםעה

םא ל ר, של ם יותי הה רה בש ח אנ בנ של ר של םאמנ ם ת אי ש. וש ת אי בנ לנ יו בש לה ך ה' אי אנ לש א מנ יירה ה, (שמות ג) ונ מםשל תוב בש ך כה כה וש
י, נה דם אמ ה לו  אה רש ני ם  הה רה בש אנ ם בש גו'. שה וש א  רי מש י מנ לני אי יו ה' בש לה א אי יירה ונ א (בראשית יח)  לה - אל ך  אה לש מנ תוב בו  כה
ך כה יט, וש לי שנ בון וש ה לו רי אה רש נו, ני מל ה מי סה כנ תש ו הי שה כש ד ענ ענ ה של ית. ומנ רי ל בש בי ן קי מנ אותו זש בש ל של לנ גש "ת, בי לל "ף דה לל אה בש

יו. לה בון עה דון רי ל אה ם של שי ה בש שום זל ר. ומי םא יותי ל ה וש גה רש ה דנ אותה ר בש שי קנ תש ז הי י אה רי המ ה, של אה רש ני

תוב כה של מו  כש יק,  סי פש מנ ם  ענ טנ ין  אי ה, של מםשל ה  מםשל ג)  תוב (שמות  כה רוד, של פי בו  יהה  הה םא  ל ה של מםשל ל  בה אמ
ין ש בי רי פש ן. ייש הל י כי ני פש יהה לי םא הה ל ה של ם מנ לי ת שה עי כה ל של לנ גש ם, בי ענ טנ יק הנ סי פש מנ ם, של הה רה בש ם אנ הה רה בש (בראשית כב) אנ
תוב כה מו, של ה עי תה יש ה הה ירה אי מש יהה הנ רש לנ קש פנ סש ד, אנ נולנ יהד של ה, מי ל מםשל בה ה. אמ לה חי תש בנ ם של הה רה בש ין אנ בי י לש חי נוכש ם הנ הה רה בש אנ
ה ר מםשל שנ קש יהד ני י טוב. מי אור כי ת הה ים אל להי א אל ינרש תוב (בראשית א) ונ כה י טוב הוא. וש א אםתו כי רל תי (שמות ב) ונ

ם. ענ טנ יק הנ סי פש םא מנ ל ה, וש ה מםשל ה מםשל שום זל תו, ומי גה רש דנ בש

ם. עולה ן הה ק מי לי תנ סש יהה מי הה ה של עה שה בש א לו  רה עמקםב קה ה'. ינ ך  אנ לש תוב מנ כה מו, של צש ין ענ טי קש ה הי י מםשל בי גנ ן לש כי לה וש
ק לי תנ סש הי ר של חנ אנ עמקםב לש יו. ינ יה חנ ה בש לט. מםשל שש לי ה  אותה ש  יהה יורי ה הה עה שה ה  אותה בש שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ך, מה אה לש מנ

ה. ל מםשל קו של לש י חל רי שש . אנ רוחנ עמקםב בש גוף. ינ ה בש ם. מםשל עולה הה מי

ים, רי עה נש ת הנ ך אל רי בה לט בו. יש שש ע לי רה םא יהכםל הה ל ע, וש רה ד הה צנ ים לש מי עולה ב לש רי קה תש םא הי ל ע, של ל רה כה י מי ל אםתי גםאי הנ
ת ך אל רי בה יו. יש שוטה קי טו בש שש קנ יו ומש קונה תי נו בש קש תנ ש ומש דה ת חה יי בנ ך לש הולי ם של דה אה יתו כש ת בי ן אל קי תנ יהה מש עמקםב הה ז ינ אה
ם הל א בה רי קה יי ים. וש רובי כש י הנ ני ם שש כות, הי רה ם בש הל שםך מי מש ם לי עולה ל הה דו ענ קש פש ני ם של ים, אותה עי נודה ם הנ ים - אותה רי עה נש הנ
ך, רי טה צש הי קום של מה ק בש בנ דש גוף ני עמקםב. הנ ינ יהה בש בור הה חי שום של תו, מי גה רש דנ ה בש לה ענ תש הוא הי יתו, וש ין בי קי תש ת הי עי י, כה מי שש

תו. רועות אי י זש תי ושש

תוך בות בש רנ תש הי ים לש גי דה הנ ך  רל ץ. דל רל אה ב הה רל קל רםב בש לה גו  דש יי ז וש אוי, אה רה ים כה כי רש בה תש ים מי רי עה ם נש אותה ר של חנ אנ לש
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ם תה לה דג וגש דול,  גה יהם הנ הנ ם מי א הי לה ך, אל םא כה ל לו  ים. אי תי יהד מי ה, מי שה ינבה ם לנ יי מנ הנ תוך  ים מי אי ם יוצש אי וש ם,  יי מנ הנ
ם. עולה בה ים של גי דה ל הנ כה ך בש ין כה אי ה של יא, מנ ץ הי רל אה ב הה רל קל ל בש די גנ תש הי בות ולש רנ תש הי לש

תוב כה כו, של רש ך בי ר כה חנ י אנ רי המ כות, של רה אן בש אנו לו כה צה םא מה ל ר. וש םאמנ י ף ונ ת יוסי ך אל רל בה יש ה? ונ לה עש מנ תוב לש ה כה מנ
א לה ך אל רי בה תש הי לו לש םא יהכש י ל רי המ ף. של ת יוסי ך אל רנ לו, בי לה ים הנ רי עה נש ת הנ ך אל רנ בי ן של יוה א, כי לה ף. אל ת יוסי ן פםרה (שם מט) בי
סות כנ י. (לש בםתנ ם אמ שי י וש מי ם שש הל א בה רי קה יי ר - וש תה סש ני תוב בש לוי, כה גי ה בש אל רש םא ני ל ר וש תה סש הוא ני תוך של ף, ומי תוך יוסי מי

יך. רי צה ה של סות מנ כנ סוי לש הו כי ץ, זל רל אה ב הה רל קל ר. בש חי קום אנ מה םא מי ל ים, וש כי רש בה תש בות מי אה ן הה יו) מי לה עה

אן ד כה ם ענ תל עש מנ שש ה של ל מנ כה ך, של רי בה י אמ ני ר הוא, אמ מנ ך. אה רי בה ה ונש בה רו, הה מש ם. אה קםדל מי כש קו אותו  שש נה וש או  בה
מו חש לנ ן מי תנ נה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ך. מה רי בה ים בו יש אי ך. קורש בםרה ן הוא יש יי י (משלי כב) טוב ענ יים בי קנ אמ יהה, ונ י הה ני מל מי
ינו ני י שה רי רוך הוא, המ דוש בה קה ל הנ הוב של ן אה ה, בי הודה י יש בי ר רנ מנ ם. אה תל לש כנ י אמ לי ה של תורה ל הנ ל של אםכל ם וש חל לל ל. מי דה לנ
מו, יש קנ אמ סוק ונ י פה אתי צה ל מה בה ים. אמ חי ם אורש כל ינש אי ת וש יי בנ ל הנ ענ י בנ יני ר לו, אי מנ ך. אה רי בה מש חנ  אורי וש ענ  ת בוצי יי בנ ל הנ ענ בנ

ם. תל לש כנ י אמ לי ל של אםכל ם וש חל לל ה, וש תה ד ענ י ענ תי רש מנ ם אה יכל לותי אי י שש לי ן, בש יי אי טוב ענ דנ ונ י בש ני י אמ רי המ של

ר, מנ זון, אה מה ל הנ ענ ץ וש רל אה ל הה ענ יענ לש גי הי של עמדו. כש רה כוס וש ת הנ בםל אל סש לו לי םא יהכש יו ל יהדה ך, וש רנ ה ובי כה רה ח כוס בש קנ לה
סוף ך. בנ רנ ובי ינו  ימי ב בי ינשי תש הי קונו, וש ל תי כוס ענ ד הנ מנ א. עה רה קש ם ה' אל שי א ובש שה שועות אל (תהלים קטז) כוס יש
ים בו. לויי תש ים  יי חנ הנ ל  כה של ים,  יי חנ הנ ץ  עי ך)  לל מל (הנ תוך  ים מי יי חנ לו  כו  שש מה יי ה  לל אי מי ד  חה אל לש של צון  רה י  הי יש ר:  מנ אה

דוש. קה ך הנ לל מל ל הנ צל בותו אי רש ענ ים בש כי ינסש ה של טה מנ ב לש רי א עה צה מש יי ב לו, וש עלרנ רוך הוא יל דוש בה קה הנ וש

ל כה טוב של בון הנ רי ם מי כל לום לה ים, שה רי בי ר, חמ מנ ם. אה ח אותה תנ ך פה ר כה חנ אנ ד, וש חה ע אל גנ יו רל ינה ם עי תנ ך, סה רנ בי ן של יוה כי
עון מש י שי בי רנ לש יעו  גי הי של כו. כש לש הה וש ימו  כי שש ר הי בםקל ה. בנ לה יש לנ אותו  נו  כוהו. לה רש כו, ובי ובה הו  מש הוא. תה לו  ם של עולה הה
םא ל ה של מנ ר מי יותי ך, וש כה אוי הוא לש רה יף הוא וש קי ע תנ לנ ן סל ר, בל מנ עון, אה מש י שי בי רנ ה  מנ ה. תה עמשל מנ רו לו אותו הנ פש סי
ר ני אות אותו  רש ת לי כל לל י לה לנ ר, עה מנ אה ר וש זה עה לש י אל בי ע רנ זנ עמ דנ זש א הוא. הי בה א סה נונה מש ב הנ ל רנ של נו  ם, בש דה ן אה שוב בל חה
ן מל של י אור הנ רי המ סוד הוא, של יון ייש בו. וש לש ר על בה י דה רי המ ם, של עולה ם בה שי ה בנ םא עולל ה ל עון, זל מש י שי בי ר רנ מנ ק. אה דולי

ים. רי בי חמ ין הנ ט בי שי פנ תש םא מי ה ל סוד זל יו, וש לה יר עה אי יו מי בי ל אה ה) של כה שה מש הנ (הנ

יהיא י חי בי רנ א וש בה י אנ בי רנ ר וש זה עה לש י אל בי ם רנ יו שה הה ה, וש לל אי ה בש לל ים אי חי גש ננ תש ים ומי בי ים יושש רי בי חמ יו הנ ד הה חה יום אל
גו'. ה וש מה חה לש ם מי ר בה גה תש ל תי אנ ב וש ת מואה ר אל צנ ל תה תוב (דברים ב) אנ י כה רי רו, המ מש ים. אה רי בי חמ ר הנ אה י ושש י יוסי בי רנ וש
או יהצש יו של נה ובה רו  תש יי וש ן,  יה דש מי ה מי תה יש הה ה של ת מםשל של ה אי פורה ם. צי הל את מי צי ים לה ידי עמתי יו  הה ה של עממה ננ וש ל רות  לנ גש בי
רוך דוש בה קה ר לו הנ מנ אה ן, וש יה דש מי לוהו בש דש גי ה של עוד מםשל ה. וש מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ ת, ענ מל י אל יקי די ם צנ יו כגלה הה ן, של יה דש מי מי
ם אויי ר רש יותי ר, של בה דה ים ייש בנ ני שוא פה ך, מנ ם כה ים. אי ני יה דש מי ת הנ אי ל מי אי רה שש י יי ני ת בש מנ קש קםם ני הוא, (במדבר לא) נש

ב. מואה ל מי צי נה הי ן לש יה דש י מי ני בש

ף ר, אנ זה עה לש י אל בי ר לו רנ מנ ן. אה ט אותה קי ר לי בה כש י של מי ים לש ני אי קםט תש לש יד לי תי עה י של ה מי םא דומל עון, ל מש י שי בי ר רנ מנ אה
ילה הש םא יי ל יד של מי ה תה נה אי תש ת הנ ר אל ים, שומי ני אי ט תש קי םא לי ל י של ר לו, מי מנ ח הוא. אה בנ ם, של הל ט לה קי ר לי בה כש ב של ל גנ ענ
ה. ר אותה םא שומי ר ל יותי ה, וש נה אי תש ת הנ ב אל ים, עוזי ני אי ט תש קי לי ן של יוה יא. כי בי הה ה לש ידה עמתי ים של ני אי תש יל הנ בי שש ם בי גה ה פש בה

ב. ת מואה ר אל צנ ל תה תוב אנ כה רוך הוא, של דוש בה קה ר אותו הנ מנ ים, שה ני אי ן תש יא אותה בי הה ה לש ידה עמתי ב, של ך מואה כה
ה נה אי ה תש אה לש הה אן וה כה י מי רי המ ים. של ני יה דש מי ת הנ רור אל תוב (במדבר כה) צה ן, כה טו אותה קש לי ים וש ני אי ר תש בה ן כש תנ נה ן של יה דש מי
גו'. ן וש יה דש י מי ני קש ל זי ב אל ר מואה םאמל י ר, ונ מנ אה ח וש תנ ש. פה ת אי פנ רי שש אויהה לי ה רש שום זל רות, ומי יא פי בי הה ה לש ידה םא עמתי זו ל

ש. נל עם לו מי צש ם ני עולה יא לה הוצי ב לש יד מואה תי עה ים של ני אי ן תש שום אותה ים, ומי רי תה ם מג ב הי מואה

י בי רנ א וש בה י אנ בי ים רנ כי יו הולש הה יו, וש מי יהא חה קונש ן לה עון בל מש י שי בי רנ י בש י יוסי בי ת רנ אות אל רש ה לי צה ר רה זה עה לש י אל בי רנ
ך. רל דל ל אותו הנ ה כה י תורה רי בש ים די רי יו אומש הה ך, וש רל דל כו בנ לש תו. הה י אי יוסי

גו', ה וש מה חה לש ם מי ר בה גה תש ל תי אנ ב וש ת מואה ר אל צנ ל תה י אנ לנ ר ה' אי םאמל י תוב (דברים ב) ונ כה ה של א, מנ בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ים קולי שש ה של אל רש א ני לה ה? אל זל ה לה ין זל ל בי די בש ה הל ה. מנ ר זל בה דה ה כש ר זל בה גו' - דה מון וש י ענ ני תה מול בש בש רנ קה תוב (שם) וש כה וש
רות גה תש הי לש צו  רה של ב כש רה י קש לי ל כש כה ם בש יהל ני פש ים לי אי רש ל ני אי רה שש יי יו  ב, הה י מואה ני בש ים לי בי רש קה תש מי יו  הה של ינו, כש ני שה יו. וש הה
ים יחי ים מוכי סוקי פש הנ וש ב.  רה י קש לי ל כש לה כש או  רש ני םא  ל ם, וש יהל טופי עי ים בש פי עגטה ל מש אי רה שש יי יו  מון הה י ענ ני י בש בי גנ ם. ולש הל בה

ה. זל ה כה קול זל שי בש

תוב (בראשית יט) כה ב, של ה מואה רה מש אה ה וש צופה ה חמ תה יש הה זו של ינו, של ני שה ך הוא. וש אי כה דנ ר, ונ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
יהה ב הה אה ב, מי ה מואה רה מש אה ה, של צופה ה חמ תה יש יא הה הי מו של ם כש יהל לי ים אמ צופי ל חמ אי רה שש או יי רש ב, ני מו מואה ת שש א אל רה קש תי ונ
טוף ים עי פי עגטה ם, מש יהל לי ם אמ יהל כי רש ים דנ סי כנ יו מש ל הה אי רה שש , יי יהה כל רה ה דש תה סש כי י וש מי ן ענ ה בל רה מש אה ה של נה טנ קש ל הנ בה ה. אמ ן זל בי

. שוהה רש ך פי כה ש, וש מה ים מנ חי אנ ם כש יהל ני פש ים לי אי רש ני ית, וש לי טנ הנ

חו רש אה תש ם. הי שה יעו לש גי הי אות וש סה רש לש פנ ך שה רל דל הנ טו מי ה. סה ינוק זל תי ר בש זה עה לש י אל בי ר רנ כנ זש ים, ני כי יו הולש הה ד של ענ
ם, ה אותה אה רה ן של יוה כי ן.  חה לש שג יו  נה פה לש ים  ני קש תנ ומש ב,  יושי יהה  הה ינוק של תי ת אותו  אל או  צש ומה סו  נש כש ני ת,  יי בנ אותו  בש
ם ים אותה חי בש שנ מש ם של ם, אותה עולה י הה ילי תי שש סו  נש כה ים, הי דושי ים קש ידי סי חמ סו  נש כה ם, הי הל ר לה מנ ם. אה יהל לי ב אמ רי קה תש הי
קו שה ונש ר  זה עה לש אל י  בי רנ א  בה ה.  שה ינבה לנ ם  יהל לי אמ ים  אי יוצש דול  גה הנ יהם  בנ של ים  גי דה הנ לו  פי אמ של ם  ה, אותה טה מנ ולש ה  לה עש מנ לש
כו לש הה ם וש יי מנ ת הנ בו אל זש עה ים של גי דה ל הנ ה ענ אשונה ה רי יקה שי ר, נש זה עה לש י אל בי ר רנ מנ יו. אה פי קו בש שה ם ונש קםדל מי ר כש זנ םאשו. חה ר בש
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ם. עולה י טוב בה רי שו פש עה ים של גי דה י הנ יצי ל בי יהה ענ ני ה שש יקה שי ה, ונש שה ינבה לנ

ב רה י קש לי ם? כש הל ם מי תל לש צנ יך ני ם. אי כל ים בה רי גה תש ב מי מון ומואה ענ י של יתי אי ם רה כל בושש יחנ לש רי ינוק, בש ר אותו תי מנ אה
א, בה י אנ בי ר רנ מנ ים. אה רי בי חמ הנ א וש בה י אנ בי רנ ר וש זה עה לש י אל בי הו רנ מש ד. תה חנ י פנ לי כו בש לש ה תי חה טש בי םא, לש ם ל אי ם. וש יכל ידי יו בי םא הה ל

ם. קםדל מי ן כש חה לש ינו שג קי תש ה. הנ ת זל אות אל רש ינו לי כי זה נו של קי לש י חל רי שש אנ זו וש ך הנ רל דל י הנ רי שש אנ

ן חה לש שג ב) וש רה י קש לי ל כש ן של חה לש שג ב וש רה ם קש חל ב (או לל רה םא קש ל ים לש נוקי פש ם תנ חל צו לל רש ים, תי דושי ים קש מי כה ר, חמ מנ אה
ר מנ ב? אה רה י קש לי ה בש םא עולל ן ל חה לש שג י הנ רי המ ב, של רה קש י הנ לי ל כש כה ך בש לל מל ך לנ רי בה צו לש רש ב, או תי רה ם קש חל ב, או לל רה י קש לי ל כש של
ים עי יודש ם, וש הל נו בה לש דנ תנ שש ה הי לל אי ב הה רה קש ל הנ ים של יני מי ל הנ כה ים, בש נו רוצי ך אה דוש, כה יב קה בי הוב חה ן אה ר, בי זה עה לש י אל בי רנ
ב רה ים קש כי עורש יך  אי יתה  אי םא רה ינוק עוד ל ה תי תה אנ וש אות,  רה טש יסש לי י בש ני בש אנ ח ובש רםמנ ת ובש של קל ב ובש רל חל בש עמרםך  לנ נו  אה

ם. עולה ל הה ים של קי זה ים חמ רי בה גש

. חנ תי פנ מש ר כי ל חוגי לי הנ תש יי ל  תוב (מלכים-א כ) אנ ל כה בה י, אמ יתי אי םא רה ל אי של דנ ונ ר,  מנ ינוק, אה תי ח אותו  מנ שה
ים דושי ה חי מה כנ ה, וש ינוק זל תי י בש בי לי ה ייש בש חה מש ה שי מה ר, כנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ יך. אה רי צה ה של ל מנ כה ם ובש חל לל ן בש חה לש ינו שג קי תש הנ

ה. ים בה כי יו הולש ש הה קםדל י רוחנ הנ עממוני זוג פנ י של תי עש יהדנ י של תי רש מנ ן אה כי לה ה, וש ן זל חה לש ל שג שו ענ דש חנ תש יי

יו, לה ינוק אי תי ב הנ רנ קי ר וש זנ ר, חה זה עה לש י אל בי ח רנ מנ ל. שה םאכנ ב - י רל חל י הנ ל פי ם ענ חל ה לל רוצל י של ינוק, מי ר אותו תי מנ אה
י רי חמ ילה אנ הש ב יי רה קש הנ ה, של לה חי תש י בנ תי רש מנ י אה ני אמ ה, ונ לה חי תש ב בנ רה עמרםך קש יך לנ רי ה צה תה ך, אנ מש צש תה ענ חש בנ שי שום של ר לו, מי מנ אה
אות רש הנ אוי לש ך רה ר, לש זה עה לש י אל בי ר רנ מנ יו. אה יהדה ב בש רה קש י הנ לי יא) כש ה (יהבי ת, תולל ה סםלל רוצל י של ת, מי עי ל כה בה ה. אמ לה כי אמ הה

ך. לש ב של רה קש י הנ לי ם כש אותה מי

ה סוק זל ה'. פה ה לנ רומה תש ימו  רי ץ תה רל אה ם הה חל לל ם מי כל לש כה אמ יהה בנ הה ר, (במדבר טו) וש מנ אה ינוק וש תי ח אותו  תנ פה
ם נו אי ת לה פנ כש ה אי ה. מה נופה יא תש ה, הי לה עש מנ ן לש כםהי הנ ה  יפה ני הל ל של לנ גש ם בי ה? אי נופה יזו תש ה. אי נופה תש ר הנ ל עםמל ר ענ מנ אל נל

יך? מי נש יף או הי ני הי

ל בה ה, אמ זל ך  כה ה וש אה מי ם מי יי ננ שש נו  שש רנ דה ב של ל גנ ף ענ אנ ה. וש רומה תש נו  יש הנ ה, וש לה עש מנ לש ה  ימה רי המ לנ יך  רי אי צה דנ ונ א  לה אל
י בי ת רנ ם אל תל שש מנ םא שי ים, ל חי מה י רש לי עמ ים, בנ דושי ים קש ידי סי י חמ אן. אי ה כה מה כש סוד חה ה (זו)? וש מה רה י המ הי ה מנ נופה תש

ה. עורה י שש הי ה, מנ טה י חי הי ה, מנ נופה י תש הי עו מנ דש םא תי ם ל אי יד, של סי חה יהה הל עש מנ שש

בוד נו כה יש ה הנ י פל רי המ ם. של יכל להי ה' אל בוד לנ נו כה לו - (ירמיה יג) תש סוד של "ה. וש נ"ו פל נו תש יש נו, הנ רש מנ אה ה של נופה תש
ה) זל ה הנ פל א לנ לה ים אל ני ם נותש ינה אי אות (של רש הנ ה, לש לה עש מנ ים לש רי הה ים לש יכי רי ן צש כי לה רוך-הוא, וש דוש-בה קה ת לנ תי ים לה רוצי של
ים ני נותש ה וש זל בוד הנ כה ים לו לנ ני קש תנ ל מש אי רה שש יי של א כש לה יון אל לש על ך הה לל מל ח לנ בנ ין של אי ה. של זל ה הנ פל לו לנ ים של ני נו נותש אה של

אי. דנ ונ יא בש ה הי מה רה המ בוד, ונ נו כה ה, תש נו פל הו תש זל ך. וש לל מל בוד לנ כה

נו אה וש ך.  כה םא  ל ה?  עורה שש יא  הי ץ  רל אה הה ם  חל לל י  כי וש ץ.  רל אה הה ם  חל לל מי ם  כל לש כה אמ בנ יהה  הה וש  - נו  לש חנ תש הי של סוק  פה הנ
קום) י מה רי המ "א, של עור הי ה הוא (שי עורה ם. שש עולה בה ם של חל לל ר הנ אה שש ה לי מה דש ה קה עורה שש שום של ה מי עורה ים שש יבי רי קש מנ
ק לל ין חי אי ע, של צנ מש אל ה בה קודה ה נש טה כו') חי ה וש קודה "א נש הי ה בש טה "א. (חי ל הי עור של שי "א יהדוענ הוא בנ ל הי ה של עורה שש
ים רי שש ל על לנ ה? כש טה ה חי ה. ומנ צונה ה רש עושל וש יהה  בי י אה ני פש את לי טי חנ תש מי ת של ה בנ טה א) חי לה ם. (אל א שה טש חי ר של חי אנ ד הה צנ לנ

יות. ם אותי יי תנ ושש

י רי ינוק, המ ר אותו תי מנ ת. אה של רםך קל דש לי ר וש נו לומנ אן ייש לה , כה מםענ שש נו לי יהה לה הה ב של ל גנ ף ענ ר, אנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ה "ט, ובה ין חי ם אי ים כגלה טי בה שש בנ ינו של אי ל רה בה ה. אמ ים לה אי ך קורש ה כה טה אי חי דנ ר, ונ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ץ. אה חי ן מול הנ גי מה
ין ים אי טי בה שש ה. בנ לה מוך  ה סה "ט חונל י חי רי המ ה, של זל ך  אי כה דנ ונ ינוק,  תי ר אותו  מנ ה. אה טה ים חי אי קורש וש "ט,  חי ייש 

יהה ייש. לל ל אי בה ה, אמ יונה לש על ה הה שה דג ד קש צנ או מי י בה רי המ לו, של אי יות הה אותי הה

ם דה א אה טש ע חי דנ ם תי א אי לה זו, אל ת הנ בנ הנ לו  יות אי ה אותי טה קש ה נה מה ר לה םאמנ ת וש ב  רל יא חל הוצי ה לש צל רש ם תי אי וש
ף אותו. כופי ר, וש חי אנ ד הה צנ ל הנ כה ט לש קנ טוב נה ד הנ כםל צנ ח, הנ צנ נה של ה כש ץ זל עי ה. וש ע זל דנ יהה, תי ה הה טה רו חי מש אה אשון של רי הה

ה טה חי רו  מש אה ים וש רוני חמ אנ או  ם. בה תה ה סש טה חוק, חי רה מי ה  אותה מו  שה ה וש ר זל בה דה שו  רש ים פי אשוני רי ים הה רי בי חמ הנ
םא ל ע, של צנ מש אל ה בה קודה ן נש כי לה ך. וש יי לה ב אי רנ קש םא תי י ל ה כי תה חי מש תוב (ישעיה נד) ומי כה ה, של שה רש יהה ופי עש שנ א יש ש. בה מה מנ
רור ר, בי חי אנ ד הה צנ ת הנ אל רו  בש ת' שה ין ט' לש לוף בי חי וש ה.  אה טה ילה חנ הש ה, תי קודה ה נש תה יש םא הה ל לו  אי ה. של אה טה ילה חנ הש תי

ר. בה דה ל הנ ה) של לה (של

ד צנ ק לנ לל ין חי ן אי גה י דה יני ת מי של מי חמ בנ ים של רי יד, אומש סי חה יהה הל עש מנ י שש בי ת רנ ם אל תל שש מנ םא שי ל ים, של רי בי חמ ם הנ תל אנ
, רוחנ נו  פל דש תי קו? מוץ של לש חל הו  ר, ומנ חי אנ ד הה צנ ק לנ לל חי בו  ץ ייש  רל אה ה בה לל בש ני ה של ל מנ י כה רי המ ך, של םא כה ל וש ר.  חי אנ הה
תוב (שם קג) כה ה. וש שה דג ל קש י רוחנ של זוהי , וש נו רוחנ פל דש ר תי של מםץ אמ ם כנ י אי ים כי עי שה רש ן הה םא כי תוב (תהלים א) ל כה של
ר כה זה ה. הנ בה קי נש ה בנ א. זל צי מה םא יי ל ם של עולה י הה די דש ל צי כה תו בש רש זנ פנ ש מש קםדל רוחנ הנ שום של גו'. מי נו וש ינל אי ה בו וש רה בש י רוחנ עה כי

ן. בל הו? תל מנ

י לי ן) בש גה ל דה יון (של קה ני ן בש גה ה. ה' - דה שה דג קש ק בנ לל ין בו חי אי ר, של עמשי מנ טור מי ן פה כי לה ד, וש חה אל ים כש כי ן הולש בל תל ומוץ וש
א בו טה חה ץ של עי הה ה, וש טה ץ הוא חי עי מות הה לי ן שש כי לה ן. וש גה דה יון הנ קש ני ן. ה' בש בל תל ה, מוץ וש בה קי ר ונש כה ן ומוץ. ח"ט - זה בל תל
ה ל זל ענ ן ומוץ, וש בל י תל לי ן בש גה דה יון הנ קש ה ה' ני שה דג קש ה. (בי טה ר חי בנ דש סוד, ובי כםל הוא בש הנ ה, של טה יהה חי אשון הה רי ם הה דה אה
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ר, זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ים. אה רי בי חמ הו הנ מש תה ר וש זה עה לש י אל בי ה רנ מנ ה) תה טה חי סוד הנ כםל הוא בש הנ ה, וש טה ן הוא חי ילה אי מות הה לי שש
ה. ך זל אי כה דנ ונ

יא הי ם, וש עולה םא לה ב ה לה מה דש ה קה עורה י שש רי המ ים בו, של רויי ינו שש יי הה סוק של פה אי הנ דנ ונ ה בש ך זל ינוק, כה ר אותו תי מנ אה
ם חל את לל רי קש ני ם. וש ת אותה לל יא אוכל הי ל יום, וש כה ים בש לי דש גנ מש ים של רי ף הה לל יא סוד אל ם. הי תה ה סש מה הי ל בש כנ אמ מנ ת לש נל קל תג מש
ר הי טה וש ש  מל של א הנ תוב (ויקרא כב) ובה י כה רי המ ה, של לה יש לנ ת בנ בל רל קש ני ת) וש רל צל קש ני ה, (וש רומה ה תש ל אותה ל של ה, אםכל רומה תש
ש י קםדל רי המ ים, של שי דה םא קה ל ים וש שי דה קר ן הנ ה. מי רומה ים - זו תש שי דה קר ן הנ מו הוא. מי חש י לנ ים כי שי דה קר ן הנ ל מי םאכנ ר י חנ אנ וש

נו. דש מנ ה לה רומה תש בנ ש מי קםדל ר בנ חםמל ה, של רומה א תש רה קש םא ני ם ל תה סש

ץ רל אה ת הה קל דל בש יך ני ם. אי שה ה לש סה נש כש םא ני ת ל רל חל שות אנ רה ה, וש תה יש רוך הוא הה דוש בה קה שות הנ רש ה בי דושה קש ץ הנ רל אל
ה. סוטה מו סוד הנ ים, כש עורי ל שש ה זו של רומה ת תש בנ רה קש הנ ת? בש רל חל שות אנ רה ה בש רה בש חנ תש םא הי ל ה וש מונה אל ת בל דל ם עומל אי
נו. מל ן מי גוני תש הי ה לש נה צי ן וש גי מה י בש תי קש זנ חנ תש אי הי דנ ינוק, ונ ר אותו תי מנ יך. אה לל ב אי רל חל ינות הנ ני אי שש דנ א, ונ בה י אנ בי ר רנ מנ אה

יו? ה הה מה ן מי בל תל ם. מוץ וש שה ת לש סל נל כש םא ני ל ת וש רל חל שות אנ ין רה ה אי דושה קש ץ הנ רל אה א, בה בה י אנ בי ר רנ מנ אה

ם הל ר לה םאמל י תוב ונ כה וש גו'.  וש מו  לש צנ ם בש דה אה ת הה ים אל להי א אל רה בש יי ר, (בראשית א) ונ מנ אה ינוק וש תי ח אותו  תנ פה
ל אי רה שש יי או  טש םא חה ם ל ם?! או אי עולה דות לה ה תולה עמשל םא ינ ה, ל וה ל חנ ש ענ חה א נה בה םא של ם ל י אי כי בו. וש רו ורש ים פש להי אל
אי, דנ יהד ונ דות מי ם תולה דה ה אה עמשל ה, ינ וה ל חנ ענ ש  חה םא נה םא יהב ם ל אי אי דנ א ונ לה דות?! אל םא ינעמשו תולה ל, ל גל עי א הה טש חי בש
םא ל יון לש קה ני ם בש יו כגלה דות הה ם תולה אותה ץ. וש רל אה ת הה או אל לש בו ומי רו ורש תוב פש כה א, של רה בש ני יהד של ה מי רה זי ה גש רה זש גש י ני רי המ של
אותו םא מי ל ן של בל תל מוץ וש ה  בה ת, ייש  רל חל שות אנ רה ה  ה בה סה נש כש םא ני י ל רי המ ה, של דושה קש ץ הנ רל אה הה ך  ם כה ל. גנ לה ה כש מה זגהמ

ם. דה י אה ני י בש רי חמ קוף אנ ה כש שה דג ר קש חנ ים אנ כי הולש ר הוא, של חי ד אנ צנ ן מי בל תל ץ אותו מוץ וש רל אה חוץ לה ד. ומי צנ הנ

י בי ר רנ מנ ן. אה חה לש שג ם הנ חל ב לל רה קש י הנ לי כש נו בי חש ונ רש הי י של ה לי מל דש ר לו, ני מנ קוהו. אה שה ים ונש רי בי חמ הנ ר וש זה עה לש י אל בי או רנ בה
ם. קםדל מי קוהו כש שה או ונש ך. בה יהדש ים בש יחי לי צש ך ומנ יהדש ם בש ב הי רה י קש יני ל מי י כה רי המ ה, של ך זל אי כה דנ ר, ונ זה עה לש אל

יונו זש ה חל לה הה אן וה כה י מי רי המ ר, של בה דה יון הנ זש אן חל ד כה גו'. ענ ם וש יגי רי ה שה לשה ן שש פל גל ר, (שם מ) ובנ מנ אה ח הוא וש תנ פה
ע. יידנ ף וש ע יוסי מנ שש יי רו, של שש בנ ף ולש ל יוסי לנ גש יהה בי ר הה בה דה יון הנ זש ל חל בה י. אמ יהדי עםה בש רש כוס פנ תוב וש כה יהה, של הה

ן יי ינ תוך  ים מי אי ם יוצש כגלה ם, וש ה הי שה מי חמ ם, ונ ה הי שה שי לות. וש יכה ה) הי עה בש ם (שי הי ם, וש ים הי יעי קי ה רש עה בש ינו, שי ני שה
ה אה רש ני ן של יי יך אותו ינ שי מש עמקםב הי ז ינ ן. אה פל גל ה הנ י אותה בי נש עי טו מי חה חוק, וסש רה עמקםב מי כו ינ שה ן מש יי יון. אותו ינ לש יק על תי ענ
ר בה דה יק הנ חי רש ן הי כי לה ה. וש טה מנ ה ולש לה עש מנ ל לש לה כש אן ני . כה תש יישש ן ונ יי א לו ינ יהבי תוב (שם כז) ונ כה הו של ה. זל תה שה ח וש מנ שה לו, וש

ז). חנ ים אה די דה י צש ני שש ה. (בי לה עש מנ ה, לו לש טה מנ נו לו. לו לש יש הנ נועות, וש י תש תי יכות שש שי מש כו בי שה ומש

ה אל נה בםל, וש סש םא יהכול לי ם, ל יי ים בו מנ םא יהשי ם ל ן. אי יי אותו ינ ם בש יי ם מנ שה ן - של יי א לו ינ יהבי ר, ונ מנ רון אה טש טנ נוך מש חמ
ה גה רש דנ ך מי לנ ן הה יי אותו ינ חוז, וש ים אה די דה י צש ני שש י בי רי המ ים, של מי עה י טש ני שש יכו בי שי מש ה הי שום זל רון. ומי טש טנ נוך מש ר חמ מנ אה
תוב (שיר השירים ז) כה הו של ן. זל מה אל הוא דוד נל ם אותו, של ענ יק טה די צנ ף הנ יוסי ד של ים בו, ענ מי עה טש ל הנ כה ה, וש גה רש דנ לש
מו ה, כש ך זל כה טוב וש ין הנ הו יי ם. זל יי ם בו מנ שה עמקםב וש א ינ בה טוב? של ין הנ יי הו כש ים. מנ רי ישה מי י לש דודי ך לש טוב הולי ין הנ יי כש
ח צנ הוא ני ך  לש ך) של אה לש ן (ס"י מנ יי ינ י הנ רי רו, המ מש א. אה בה י אנ בי רנ ה  מנ תה ר וש זה עה לש י אל בי רנ ה  מנ רון. תה טש טנ מש נוך  ר חמ מנ אה של

ש. קםדל ה) רוחנ הנ י (פל ל פי דוש ענ ך קה אה לש מנ

ן פל ייש גל שום של ש. מי קםדל ת בנ ענ נודנ ן הנ פל י גל ן - זוהי פל גל רות. ובנ עמשות פי ה לנ כה חנ ן מש פל ה גל ה אותה תה ד ענ ר לו, ענ מנ אה
ים בי נה ם עמ ב. אותה לל כל ים כנ כי ב, נושש לי ים הנ זי ים, אוחמ שי א קה לה ים, אל בי נה ם עמ ינה יהה אי בל נה עמ יהה, ונ רי כש ן נה פל את גל רי קש ני ת של רל חל אנ
ל כה של ה  אותה ה,  דועה יש הנ ה  אותה ן,  פל גל ובנ תוב  כה יהה  לל עה זו,  ן  פל גל ל  בה אמ יהה.  רי כש נה ן  פל גל הנ י  סורי ב)  (ירמיה  ים  אי רה קש ני
עממו אותו, עםם טה טש ים לי עי יודש לו של ל אי כה ד של ם, ענ יי ן בו מנ תנ עמקםב נה ינ ן של יי ן טוב, ינ יי יק, ינ תי ן ענ יי ינ עממו  ים טה דושי קש הנ

ך. חי יהה טוב לנ הה וש

ם, הל ה בה שה דש קנ תש הי בות של אה יות הה מג דש לש  ם שש הי ים, וש יגי רי ה שה לשה ה שש יטה , מושי יהה לל אי יענ  גי מנ של ן, כש פל גל ה  אותה וש
ת טל של קנ תש מי ה של לה מו כנ ת, כש חנ פםרנ יא כש הי ה. וש וה דש ייש חל קום של מה ן, בש יי ינ א בש לה ה אל כה רה ין בש אי ן, וש יי ינ א בש לה ה אל שה דג ין קש אי וש
ן גי ננ ה לש שורה וש ה  דודה לש ה  תה בה המ ה אנ ה, עולה צה ה ני תה לש ז עה אה וש ם,  יי מנ ב בש רי עה תש הי ן של יי ינ ת אותו  ונ דש חל ה, בש בה המ אנ ת בש סל נל כש ני וש
ן יי ינ יק,  תי ן טוב ענ יי ינ אותו  אות מי לי כות ומש ים, רנ בי נה ם עמ ים אותה לי שש בנ תש ים ומי אי לש מנ תש ז מי אה וש ה,  בה המ אנ ס בש ני כה הי ולש

ם. יי ם בו מנ עמקםב שה ינ של

ל ם ה' ענ חי ך רנ רי בה ין לו לש אי ל של לנ גש ם, בי יי ים בו מנ שי יך לה רי ץ, צה רל אה ל הה ים ענ יעי גי ן ומנ יי ינ ל הנ ך ענ רי בה מש י של ה מי ל זל ענ וש
ר בה דה יהה הנ בו הה שום של ף, מי יוסי ר לש שי בנ יהה לש ה הה בםל? זל סש י יהכול לי םא, מי ם ל אי ן. וש יי ינ ם תוך הנ יי מנ ט לש רה ך, פש מה ל ענ אי רה שש יי

לוי. תה

הו א זל לה ה? אל לה ם של ה הי עה בה רש י אנ רי המ בות. ונ אה ת הה לשל ד שש גל נל אי, כש דנ ונ ם בש יגי רי ה שה לשה ר, שש מנ רון אה טש טנ נוך מש חמ
ר, אה שש ני י של יעי בי הו אותו רש ה. זל צה ה ני תה לש ז עה עמלות, אה יהה לנ פל נה כש ת בי חנ ה ופורנ יא עולה הי ן של מנ זש ת. בי חנ פםרנ יא כש הי תוב וש כה של
ן מנ זש ת, בי חנ פםרנ יהעוף כש של עםף. כש יה רוב ונ ל כש ב ענ כנ רש יי תוב (שמואל-ב כב) ונ כה הו של ה. זל נה מל ד מי רה פש םא ני ל וש ה  תה ה אי עולל של

ה. ך זל כה רון, וש טש טנ נוך מש ר חמ מנ ה אה אל נה ת. וש חנ פורנ של

סוד תה בש חש צנ ך הוא ני ינש י יי רי ה, המ לה עש מנ לש יחנ מי לי דוש, שה ך קה אה לש רו, מנ מש א. אה בה י אנ בי ה רנ מנ תה ר וש זה עה לש י אל בי ה רנ מנ תה
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אן. כה י לש ני חנ לה שש ן של מה חמ רנ רוך הה ר, בה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ קוהו. אה שה ים ונש רי בי חמ ל הנ או כה ש. בה קםדל רוחנ הנ

ם. יהל רי חמ ים אנ כי שה מש ני ים  לי כה אמ מנ ר הנ אה ל שש כה ם.  ן הי חה לש שג ר הנ קנ עי ן  יי ינ וש ם  חל לל ים,  רי בי ינוק, חמ תי ר אותו  מנ אה
מו חמ כו לנ ת, (משלי ט) לש רל אומל ה, וש בה המ אנ ה, בש שה קה בנ ם בש כל ה מי ה רוצה תורה ם. הנ ה הי לה של ם, וש ה אותה יחה וי רש ה הי תורה הנ וש
ת עמשות אל ם לנ כל ה, ייש לה ר זל בה ם דה כל ה מי יא רוצל הי ם וש כל ת לה נל זגמל ה מש תורה הנ יל וש הואי י. וש תי כש סה ן מה יי ינ תו בש י ושש מי חש לנ בש
לו כש אה בו וש אי. יהשש דנ ונ ה בש ך זל רו, כה מש ה. אה צונה עמשו רש תנ ם, של כל ת לה נל זגמל יא מש הי יל וש ם, הואי כל ה מי שה קה בנ ה. (הוא) בש צונה רש

ן. חה לש שג ל הנ בו ענ כש ענ תש לו, הי כש אה ן של יוה תו. כי חו אי מש שה וש

א לה תוב, אל םא כה ן ל יה דש י מי ני קש ל זי אל ב וש י מואה ני קש רו זי םאמש י גו'. ונ ן וש יה דש י מי ני קש ל זי ב אל ר מואה םאמל י ר, ונ מנ אה ח הוא וש תנ פה
נו תש ה נה צה יזו עי ה. אי צה ם עי הל נו לה תש ם נה הי ם, וש יהל רי חמ כו אנ שש מש ים ני בי סה הנ ים, וש בי סה ה מי צה חו עי קש ים לה מי לה ב. עמ ר מואה םאמל י ונ
ר ל כםמל ם. ענ בה ה רנ יהו? מםשל ינו. ומי יני בי נו  לש דנ ע גי דול רה ב: גי מואה ם לש הל לה רו  מש ם. אה מה צש ענ לש חו  קש ה לה עה ה רה צה ם? עי הל לה
חו לש שי וש מון  מה לו  ן  תנ נה א  לה אל עוד,  םא  ל וש ה.  שה אי לש תו  בי לו  ן  תנ נה וש יתו  בי בש ילו  די גש הי וש לו  דש גי של ינו,  יני בי יהה  הה ד של חה אל
ל ם, כה עולה הה ם מי בה עמקםר אותו רנ ל לנ ם נוכנ יו. אי רה חמ כו אנ שש מש יתו ני ל בי כה הוא וש ץ. וש רל אה ל הה ת כה יד אל מי שש הנ ם, לש יי רנ צש מי לש

ן. יה דש מי יהה מי עור הה ר פש בנ אותו דש ה מי עה רה ה הה צה עי ל הה כה ם. וש עולה ן הה יהד מי רו מי קש עה מו יי ענ

או רה ן של יוה ם כי עה לש ת בי אל רו  כש ם שה תה עמצה ה. ובנ ל מםשל ה ענ תה יש ם הה תה ל עמצה כה וש ן,  יה דש מי יהה מי כםל הה הנ ה של אי םא ורש וב
שות ל נש י ענ רי המ ב, של מואה ר מי ם יותי יהל נותי ם ובש יהל שי נש ירו  קי פש הי ם, וש מה צש ענ ת לש רל חל ה אנ צה עי חו  קש םא יהכול, לה ם ל עה לש בי של
ם יאה שי ם נש ד עי ה ינחנ צה עי חו  קש ן. לה יה דש מי יהה מי כםל הה הנ גו'. וש ל וש אי רה שש י יי ני בש לי יו  ה הה נה ן הי תוב, (במדבר לא) הי ן כה יה דש מי
ם, הל לה םאש של ר ס הה פי תה יי ה של רו אותה טש ים עי פי שה י כש יני ה מי מה כנ ם, בש תה שש רי ה בש ת מםשל פםס אל תש לי בו  שש חה תו, של יר בי קי פש ינ של

חור. ים אה מי כה יב חמ שי רוך הוא (ישעיה מד) מי דוש בה קה הנ וש

ים פי לה ה אמ מה כנ ה וש תה ל אי נופי ם של עה םאש הה או ר או. רה םא רה ל או וש עו, רה םא יהדש ל ם, וש תה שש רי ס בש פי תה םאש יי ר הה או של ם רה הי
ם, הל ה לה רה מש א בו. אה לה ר אל חי אנ י לש גי וש דנ זש םא תי ל ה, של ל מםשל ה ענ וו אותה צי ה וש ירו אותה קי פש ה. הי ה מםשל זל בו של שש חה ים, וש רי חי אמ
לוא, ן סה י בל רי מש א זי בה ן של יוה ר. כי חי אנ םא בש ל י וש גי וש דנ זש יו, בו תי נה פה ים לש די ם עומש כגלה י של אי רש תי רו, אותו של מש ע? אה דנ ה אי מה בנ
ה בה שש יא חה הי ם, וש יאה שי יהה נש הה שום של עון, מי מש ט שי בל שי ף מי לל ה) אל עה שש תי ים וש שי מי ה (חמ עה בה רש אנ ים וש רי שש יו על נה פה לש דו  מש עה

יהה. הה ה של יהה מנ הה שו, וש עה ה של שו מנ ה, עה ת זל ר אל ילתל ם הנ ל אותה או כה רה ן של יוה תו. כי ה אי גה וש דנ זש הי ה, וש הוא מםשל של

ה, (במדבר מםשל ר לש מנ רוך הוא אה דוש בה קה הנ ן, וש יה דש שו מי נש על נל ך  שום כה ים, ומי יני ה מי מה כנ ן בש יה דש מי יהה מי כםל הה הנ וש
או ייצש ר של חנ אנ ם לש יר אותה אי שש י מנ ני ב אמ מואה ה. לש אל ך נה אוי ולש ך רה ים. לש ני יה דש מי ת הנ אי ל מי אי רה שש י יי ני ת בש מנ קש קםם ני לא) נש
הו עור. זל ת פש נםפל ה טי אה לי מש ה הנ רה די ץ קש חנ רש יי ב וש מות מואה קש קםם ני נש הוא יי י, של שנ ן יי ד בל וי י דה רי יות - המ לי גה רש י מנ תי ם שש הל מי
או, יהצש ן של יוה שו. כי נש על םא נל או, ל םא יהצש יות ל לי גה רש י מנ תי ן שש אותה ד של ענ אי. וש דנ ונ י, בש צי חש יר רנ ב סי תוב (תהלים ס) מואה כה של

ד. וי י דה ימי ב בי ה, ומואה י מםשל ימי ן בי יה דש שו - מי נש על ם נל כגלה ם. וש הל לה ת של נםפל טי הנ ה מי רה די קש ץ הנ חנ רה ד וש וי א דה בה

ל כה וש ענ  הושג ת יש מי של או  רה ר דורות של חנ ם. אנ יהל עותי ל רה כה מי כו  כש םא שה ה ל ל זל ם כה ן עי יה דש י מי עי שש ה, רי אי םא ורש ב
ק לי עממה או לנ שו? בה ה עה נו. מל ת לה דל ה עומל עה שה ת הנ עי רו: כה מש ם, אה יהל די ל יש ס ענ שות ני עה הי יו לש ים הה אויי רש ים של ני קי ם זש אותה
ם. עולה הה ם מי כל תש ידו אל מי שש הי ידו, של מי לש ענ תנ יהושג ם וי בה ה רנ ל ומםשל אי רה שש י יי ני ם בש כל שו לה ה עה כםר מל זש ם לי כל רו: ייש לה מש אה וש
גו', ם וש דל י קל ני ק ובש לי עממה ן ונ יה דש תוב (שופטים ו) מי כה ם, של כל תש ד אי נו ינחנ אה ם, וש יהל לי ן עמ גי מי י של ין מי אי ן של מנ ת הוא זש עי כה
ן. יה דש מו מי כםל כש ע בנ ה רה עמשל ינ י של ם מי עולה יהה בה םא הה גו'. ל רות וש הה נש מי ת הנ ל אל אי רה שש י יי ני ם בש הל שו לה ן עה יה דש י מי ני פש (שם) מי
ים מי ת עולה אנ נש רוך הוא קי דוש בה קה א הנ ני קנ ה מש ל זל ענ ית, וש רי בש בו לנ רש קה תש הי ית של רי ת בש אנ נש ל קי לנ גש ק - בי לי ר עממה םאמנ ם ת אי וש

ם. עולה ק בה פי אן סה ין כה אי ה, וש ך זל אי כה דנ רו, ונ מש ת. אה חנ כנ שש םא ני ל של

נו עש םא יהדנ ו ל שה כש ד ענ י ענ כי י, וש לנ ר ה' אי םאמל י גו'. ונ ב וש ת מואה ר אל צנ ל תה י אנ לנ ר ה' אי םאמל י ר, (דברים ב) ונ מנ אה ח וש תנ פה
ה ת מםשל א אל לה ה? אל מה י לה לנ י?! אי לנ ר ה' אי םאמל י תוב ונ כה ר של חי ם אנ םא עי ל רוך הוא וש דוש בה קה ר הנ בי דנ יהה מש ה הה ם מםשל עי של
ל י אנ לנ ה, אי שום זל ה, ומי ת זל ה אל וה םא צי ד ל וי דה םא. לש ר ל חי אנ ל לש בה ב, אמ ת מואה יק אל זי הנ םא לש ל רוך הוא של דוש בה קה ה הנ וה צי
ם, יהל מותי קש קםם ני נש יי ל וש אי רה שש יי מות לש קה ן נש תי יי י של א מי ם ייצי כל י מי רי המ ם, של הל לה ן של טה חום קה תש לו לי פי ב, אמ ת מואה ר אל צנ תה

יהה. בי מואמ רות הנ א מי בה ד של וי הוא דה וש

יו הה ים של ני קי זש לנ ענ וש יהושג ר לי םאמנ ם ת אי ר. וש תה ר מג חי אנ ל לש בה ה, אמ ת מםשל ה אל וה ה צי ל זל ה. כה מה חה לש ם מי ר בה גה תש ל תי אנ וש
ר סנ אל ה נל מםשל ר לש סנ אל נל ה של יו, ומנ ה הה ל מםשל ין של ית די בי ם מי כגלה שום של ך, מי םא כה ר - ל תה יו מג רה חמ ים אנ יכו יהמי רי אל הל של
ך לל לון מל גש ת על ה רות, ובנ אה ים יהצש טי שופש י הנ ימי י בי רי המ יות טובות, של לי גה רש ן מנ ן אותה יי דנ עמ או  םא יהצש ל עוד, של ם. וש הל לה
י די שש ן, ובי ית אומי בי ה בש תה יש הה ה, וש רה אמ שש ני תו של זו בי ר, וש חי ך אנ לל נו מל הוד, ומי ג אותו אי רנ הה לון, של גש ת על ה. מי תה יש ב הה מואה

נו. בש ה לי חה קה ך, לש לל ימל לי ם אל א שה בה ן של יוה ב. כי מואה

ה? רה יש גנ תש י הי תנ ה. מה דה מש ה לה תל שש ל ומי אםכל ת וש יי בנ י הנ כי רש ל דנ א כה לה םא. אל ם - ל ה שה רה יש גי ך  לל ימל לי אל ר של םאמנ ם ת אי וש
ד. וי י דה ימי מון בי י ענ ני בש ה בי אה ה יהצש עממה י. ננ להנ ך אל יי אלהנ י וי מי ך ענ מי ה (רות א) ענ רה מש ז אה י, אה ערמי ם נה ה עי כה לש הה י של רי חמ אנ

ל בל ל חל אי רה שש לות, יי י גורה תי לש פנ הי ם וש עולה ל הה ת כה י אל תי דש דנ מה של ד, כש וי ר לו, דה מנ ד, אה וי ל דה ש ענ קםדל ה רוחנ הנ תה רש שה של כש
ל בל אותו חל ל. בש בל חל ם בנ די דש מנ יש תוב? (שמואל-ב ח) ונ ה כה תו. מנ לה חמ ל ננ בל חל ב בש שו מואה עה ה של י מנ תי רש כנ יו, זה תו הה לה חמ ננ

ם. הל ז בה חנ ל אה בל ע, אותו חל רנ אותו זל יו מי הה ם של ל אותה ת ה'. כה לנ חמ ננ

יהה הה בודו. וש ץ כש רל אה ל הה םא כה ל תוב (ישעיה ו) מש כה א אותו של לה ל? אל בל חל םא הנ ל ה מש ה זל ל. מנ בל חל םא הנ ל תוב מש כה
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ט שנ ל, ופה בל חל ז בש חנ ה אה ל זל לנ גש ה. בי תה מה המ או לנ רש ני ם של אותה ז בש חנ ל אה בל אותו חל ית. וש מי הה הו לש זל יות וש חמ הנ לש הו  ר, זל אומי
ת ה'. לנ חמ ל ננ בל אותו חל שו בש עה ה של ל מנ ל ענ בל חל

ר בה דה ה או בש צה עי ל בש אי רה שש יי יקו לש זי הי לו של ל אי כה ם מי הל יר מי אי שש םא הי ל ע, של רנ זל ל אותו הנ יד כה מי שש עון הי דש ן, גי יה דש ומי
ם ל אי בה מות. אמ קה ם נש הל מי חנ  לוקי ה וש אה נש ם שי הל ר לה רוך הוא שומי בה דוש  קה ל, הנ אי רה שש יי לש יקו  זי הי לו של ל אי כה ר. ולש חי אנ
חנ לוקי ך  ר כה חנ אנ ם, וש עולה טוב לה א אותו  ייצי ד של ם ענ תה אי פו  אנ וש זו  גש רה יך  רי אמ ם, מנ עולה ם טוב לה הל םא מי ב ים לה ידי עמתי
ה אה לש הה אן וה כה ינוק, מי תי ר אותו  מנ ר. אה בה דה רור הנ בי הו  זל אי, וש דנ ונ ה בש זל ך  ר, כה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ם. אה הל ין מי די ה וש מה קה נש

ב. רה כו קש רש עי ם וש יכל ידי ב בי רה י קש לי ינו כש קי תש ים, הנ רי בי חמ

ת אל ך  רי בה ין לש מי זש הי ך  לל מל ד הנ וי גו'. דה וש י כםחנ  בםרי יו גי כה אה לש ה' מנ כו  רש ר, (תהלים קג) בה מנ אה ר וש זה עה לש י אל בי ח רנ תנ פה
תו מה שש ת ני ף אל תי שי יהלות, וש ר חמ אה לות ושש זה ים ומנ בי ם כוכה הי ם, של יי מנ שה ת כםחות הנ ין אל מי זש הי הוא, וש רוך  בה דוש  קה הנ
ת י אל שי פש י ננ כי רש תו בה לש שנ מש קםמות מל ל מש כה יו בש עמשה ל מנ כו ה' כה רש תוב בה כה הו של רוך הוא. זל דוש בה קה ת הנ ך אל רי בה ם לש תה אי

כות. רה בש ל הנ שו כה פש ננ ם בש תנ ה'. חה

יו רום הה י מה כי אמ לש ל מנ אי רה שש או יי םא בה ל ד של ענ גו', וש יו וש כה אה לש כו ה' מנ רש תוב בה כה כו, של רש בה רום לש י מה כי אמ לש ין מנ מי זש הי
י כי אמ לש מנ יהה מי חו עמשי קש ע, לה מה שש ני ה וש עמשל רו ננ מש אה י וש יננ ר סי ל הנ דו ענ מש עה ל וש אי רה שש או יי בה ן של יוה יהה. כי ים עמשי מי לש שנ ים ומש עושי
ים רי ל גומש אי רה שש ם. יי דה בנ ים לש דושי ים קש כי אה לש ם, ומנ דה בנ ל לש אי רה שש ץ יי רל אל ה בש תה יש יהה הה ז עמשי אה רו. ומי בה דש לו בי לש כש ת, ני רי שה הנ
ם הל מי חו  קש לה ל של אי רה שש ם יי יהל רי שש . אנ מםענ שש לי ך  ר כה חנ אנ וש ה,  לה חי תש בנ רו  בה י דש עםשי י כםחנ  בםרי ן גי כי לה וש יהה,  ים עמשי ימי לי שש ומנ

ם. הל ה בה מה יש קנ תש הי יהה וש עמשי

ר, מנ ר? אה חי םא אנ ל ל, וש אי רה שש יי חו  קש ד לה בנ לש ה בי ח זל בנ י של כי יך. וש לל כי ח בש לנ צש הנ וש ך  מש צש מםר ענ ינוק, שש תי ר אותו  מנ אה
אוי, רה כה ה  עה נש עש ננ מש ך  ינש אי של ה, או  יחה לי צש םא הי ל ך  בש רש חנ ן של יוה ינוק, כי תי ר אותו  מנ ר. אה חי םא אנ ל וש אנו,  צה ה מה ח זל בנ של

ב. רה ך קש עורי י של מי ב לש רל חל ר הנ אי שש הנ

ה רה סש מש ה ני כה רה דוש. בש יהו? קה ל, מי אי רה שש ם יי ד עי א ינחנ לה ם, אל דה בנ ים לש יוני לש ים על כי אה לש מנ ר לש סנ מש םא ני ל יון של לש ח על בנ של
ים שי דש קנ םא מש ל ל. של אי רה שש ם יי א עי לה ם, אל דה בנ ם לש הל ר לה סנ מש םא ני דוש ל ל קה בה ל, אמ אי רה שש יי ה לש רה סש מש ני מו של ם כש דה בנ ם לש הל לה
ל אי רה שש יי ן של מנ זש י? בי תנ ר, מה מנ אה ה וש ל זל ה אל א זל רה קה תוב (ישעיה ו) וש י כה רי המ ר, ונ םאמנ ם ת אי ל. וש אי רה שש ם יי א עי לה ה אל שה דג קש

ה. שה דג ים קש רי ם אומש ינה ם אי ה, הי טה מנ ים לש שי דש קנ םא מש ל ל אי רה שש יי ד של ענ ה. וש טה מנ ים לש שי דש קנ מש

ם. יי ננ י שש רי ה - המ ל זל ד. אל חה י אל רי ה - המ א זל רה קה נו, וש יש הנ ם, וש יי ננ שש םא מי ל מות, וש ה עולה לשה שש ה מי ה עולה שה דג קש שום של מי
ה שה דג ים קש חי לוקש ל של אי רה שש ל יי ח של בנ ך של שום כה שות. ומי דג לש קש ד שה גל נל ם כש מות הי ה עולה לשה ה. שש לשה י שש רי ר - המ מנ אה וש

ם. דה בנ ה לש טה מנ לש

רו סש מש ני שות  דג קש לש  י שה רי המ נו, של רש אנ בי עוד  וש נום.  רש אנ בי לו  אי ים  רי בה ודש אי,  דנ ונ ה  זל ך  כה ר,  זה עה לש אל י  בי רנ ר  מנ אה
ם תל שש די קנ תש הי י ה'. וש ני דוש אמ י קה ים, (שם) כי דםשי ם קש יתל יי הש ם וי תל שש די קנ תש הי ה, (ויקרא כ) וש סוק זל פה ה מי טה מנ ל לש אי רה שש יי לש
ה, אל ר לו, נה מנ ה. אה שה דג ם קש הל ה לה רה סש מש אן ני ה. כה לשה י שש רי י ה' - המ ני דוש אמ י קה ם. כי יי ננ ים - שש דםשי ם קש יתל יי הש ד. וי חה - אל
הוא ח, של רםמנ ר בה כי זה ה תי אה לש הה אן וה כה ך. מי יהדש יהו בש תי מש שנ ך וש פש תי י כש חורי אמ יהו מי תי חש קנ לש ד של ח ענ רםמנ תה בה רש כנ זש םא ני י ל רי המ ונ

. תה רש אנ שש הי קום של מה ך. שוב לנ יהדש בש

קום מה כות מי רה בש ת הנ יכנ שי כו? מש רש ה בה ה זל כו, מנ רש ם. בה ה הי כה רה בש ם, בי הל נו בה אה ים של רי בה דש ר, הנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
יהד ה מי כה רי ה בש אותה ם בש יי מנ תוך רםב הנ ת, ומי כל של מש ני יכות של שי רםב מש ה, מי כה רי עמשות בש ננ ד של אות, ענ כות יוצש רה בש ל הנ כה של
תוך יר מי אי מי יכות אור הנ שי יא? ה' מש ה הי ם מנ יי ת מנ יכנ שי מש ה  אותה וש ים,  יני ה מי מה כנ ים לש גי ה דה בי רש ם הנ יי מנ הנ בו  רש יי

ה. טה מנ ה לש לה עש מנ לש ך מי שה מש ני ה של ירה אי מש יהה של רש לנ קש פנ סש ה אנ אותה

ה, טה מנ ים לש בי יושש של נו  ה'. אה כו  רש ר בה מנ אל יון, נל לש על ן הה גםרל ל הנ רום של ית מה בי ם בש הי ים, של יוני לש ים על כי אה לש מנ ה לש זל
ן כי לה יו. וש נה אות פה רש ך לי לל מל ס לנ ני כה ה ני םאת, ובה ז ת הנ אל ת הה ינו אל לי שםך עה מש ים לי יכי רי נו צש אה שום של ת ה'? מי כו אל רש דוענ בה מנ
ת ה', אל כו  רש ה - בה לה פי תש ית הנ אשי ן רי כי לה אי. וש דנ ונ ק בש דל צל י בש ני יך. אמ נל ה פה זל חל ק אל דל צל י בש ני ד, (תהלים יז) אמ וי ר דה מנ אה
. חנ בי שנ ה ולש לה פי ר תש נו לומנ םאת, ייש לה ז ת" הנ "אל ת הה ינו אל לי ים עה כי נו מושש אה ן של יוה כי םאת. וש ז ת הנ אל ינו הה אשי ל רה שםך ענ מש לי

ם אי םאשו. וש ל ר םאת ענ ז ת" הנ "אל ת הה אל שםך  מש יי וש תו  לה פי ם תש דה אה ל הה לי פנ תש םא יי ל ד של ם ענ דה אה ך  רי בה סור לש ן אה כי לה וש
םאת. ז ת" הנ "אל קום הה מש םאשו בי ל ר ה ענ מה ם בה דה אותו אה יך לש שי מש י הי רי ה, המ לה חי תש ם בנ דה אה ך לש רי יבה ים וי די ינקש

י תי עש י יהדנ רי אי המ דנ ינוק, ונ ר אותו תי מנ ת. אה פל תוסל ת ה', לש נו אל אה כו ה', וש רש תוב בה ים כה יוני לש על ים הה כי אה לש מנ ן לנ כי לה וש
ב רה קש ך  עורי ם של דה אה ת הה בורנ גש אי  דנ ונ ם,  חי כה שש ל תי אנ וש ם  הל ר בה כי זה כםר) הי זש ם תי ים, (אי ם טובי הי ך  לש ב של רה קש י הנ לי כש של
י. תי רש מנ י אה רי ר, המ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ רו? אה בה קול דש בש מםענ  שש לי רו  בה י דש עםשי י כםחנ  בםרי ה גי ה זל ל מנ בה יא. אמ ב הי רל חל ח, וש רםמנ בה
קות לש הנ לש א  לה אל ין,  תי מש הנ לש םא  ל של ן  מנ זש הוא  ת  עי כה ש,  לנ חל נל רועמך  זש כםחנ  של י  תי עש יהדנ י  רי המ ינוק,  תי אותו  ר  מנ אה
י בי ח רנ מנ ה. שה ר זל חנ ה אנ ילות זל הי בש ן. בי בל אל ע ובה לנ קל ר (שמואל-א יז) בנ מנ אל נל מו של ן, כש בל ר אל חנ ן אנ בל אות אל רה טש יסש לי בנ בש

ים. רי בי חמ הנ א וש בה י אנ בי חו רנ מש שה ר, וש זה עה לש אל

י ני אמ י של ני אג רש ל תי גו'. אנ ם וש יי לה רושה נות יש ה בש אוה נה י וש ני ה אמ חורה ר, (שיר השירים א) שש מנ אה ינוק וש ח אותו תי תנ פה
ק דםחנ תוך  ה, מי הובה אמ לנ ה  בה ה רנ בה המ אנ תוך  יא בש הי ה של עה שה ל בש בה אמ  . שוהה רש פי י  רי המ לו  לה ים הנ רי בה גו'. דש וש ת  חםרל רש חנ שש
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ה דה קג ל נש נות של טש ק קנ ה, רנ נה מל ת) מי ה (אל אל רש םא ני ל ד של ב ענ ן רנ קםטל ה בש מה צש ה ענ ינה טי קש בםל מנ סש ה לי כולה םא יש ל ה של בה המ אנ הה
מו ן כש זו לבל אות הנ ין בה אי י, של ני ה אמ חורה ת שש רל אומל וש יהה  נותל חמ יהלות ומנ חמ ל הנ כה ה מי סה כנ תש ז מי אה י? י'). וש הי ת, (ומנ חנ אנ
ין אי ינו, זו י', של ני ר - שה דה י קי לי הר אה י. כש פנ נה ת כש חנ ם תנ כל יסש ני כש הנ קום לש י מה ין לי אי י. וש ני ה אמ חורה ה שש זל יות. וש אותי ר הה אה שש בי

למםה - זו ו'. יעות שש ירי ים. כי ני פש ן בי ה לבל בה

? יהה ילותל ים, חי קי זה ים חמ רי בה ים גש ה עושי ה. מה נה טנ ה קש דה קג י נש ני אמ ל, של לה י כש לו בי כש תנ סש ל תי י, אנ ני אג רש ל תי ה אנ שום זל ומי
גות אה קולות ושש תוך  ף. ומי רל טה ים לנ גי ים שםאמ ירי פי כש ר (תהלים קד) הנ מנ אל נל של מו  ים, כש יפי קי יות תנ רה אמ ים כנ גי שואמ
מותו ה כש בה המ אנ תו בש הובה אמ ענ של יודי ה, וש לה עש מנ הוב לש אה ענ הה , שומי י כםחנ יפי קי ים תנ בורי יות גי רה מו אמ ים כש גי שואמ קות של זה חמ

ל. לה יהה כש פש יה ה וש מותה דש ית מי אי רש םא ני ל ד של תו, ענ בה המ תוך אנ מי

ה מה כנ בש לו  יכה הי תוך  מי ה  הובה אמ ה  א דודה יוצי ה,  לה של ל  יי חנ י  בורי גי ם  ל אותה גות של אה ושש קולות  תוך  ז, מי אה וש
ל. לה י כש יםפי מות וש םא דש ל ה לש נה טנ ה קש חורה ה שש א אותה , ומוצי יהה לל א אי ים, ובה מי שה יחות ובש רי רות, בש ה אוצה מה כנ נות, בש תה מנ
ה הובה אמ ה של וה דש חל ים ובש מי שה יחות ובש רי תוך  ט מי אנ ט לש אנ ת לש רל עורל תש מי ד של ענ ה  קה שש ננ ומש ה  ק אותה בי חנ , מש יהה לל ב אי רי קה

ם. קםדל מי יהה, ה' כש פש יה ה, בש מותה דש , בי יהה קונל תי ית בש עמשי ננ ית וש ני בש ני ה, וש מה עי

י בםרי תוב גי ה כה ל זל ענ ה, וש ת זל מו אל רש ם גה תה בורה ם וגש פה קש תה יהה, של פש יה ה וש מותה דש ירוהה לי זי חל הל ה וש שו לה . עה י כםחנ בםרי ה גי זל וש
אן כה ה. (ומי אשונה מות רי דש ים אותו לי ירי זי חמ ה ומנ זל ר" הנ בה "דה ת הנ ים אל ני קש תנ מש אי, של דנ ונ רו בש בה י דש רו. עםשי בה י דש כםחנ עםשי
ה מםענ מנ שש ים לי די יהלות עומש חמ ר הנ אה ל שש כה ם וש י הי זנ ם, אמ קםדל מי ה כש פה ה יה מותה דש ה בי תה שש על נל ה וש נה קש תנ תש הי ן של יוה ה) כי אה לש הה ולש

אי. דנ ונ רו בש בה י דש הו עםשי זל יו, וש ילותה תוך חי ך בש לל מו מל ת כש דל יא עומל הי ת, וש רל יא אומל הי של

ל כה מי ית  אי רש ני םא  ל של ד  ענ ה  מה צש ענ ה  ינה טי קש ומנ ה  סה כנ תש מי יא  הי דור,  בנ ים  עי שה רש הה של ן  מנ זש בי  - ה  טה מנ לש ה  זל מו  כש
ת רל ה, ומואל זל ר הנ בה דה ת הנ ים אל יהכול עושי בש ת, כי מל י אל יקי די צנ וש י כםחנ  בםרי ים גי אי בה של ת. וכש חנ ה אנ דה קג נש ט לי רה , פש יהה יותל מג דש

ם. קםדל מי יהה, ה' כש פש יה ה, בש מותה דש ית בי עמשי ננ ט, וש אנ ט לש אנ לש

ה תה יש ה הה יהה מי ה, תש זל ת  ר אל מנ יא אה בי נה אל הנ קי זש חל יש א  לי מה לש ר, אי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ קוהו. אה שה ונש ים  רי בי חמ הנ או  בה
ה אל ך נה רוך, ולש ה בה תה רו לו, אנ מש ך. אה רי בש י אנ ני ינוק, אמ ר אותו תי מנ ם. אה קםדל מי קו כש שה ר ונש זה עה לש י אל בי חו רנ קה ם. לש עולה בה

ך. רי בה י לש תוני עש ננ םא מש ל שום של ה, מי דושה קש ם הנ אי ם מי כל נות לה זגמה כות מש רה ה בש מה ם, כנ תל ים אנ דושי ה קש מה ר, כנ מנ ך. אה רי בה לש

ינו, ני ל שה בה עו, אמ מה שש מנ ה כש סוק זל יר. פה בי שש םאש מנ ר ה לש כה רה אום ובש בגהו לש קש ר יי ענ בה ני ר, (משלי יא) מם מנ אה ח וש תנ פה
םא ל יש של אי אותו הה ה לש רה אי םא מש ב תה ין לו. וש כי רש בה יו מש נה תו או בה שש ע - אי םא יהדנ ם ל אי זון, וש מה ת הנ כנ רש בי יהב בש ם חנ דה ל אה כה

כו לו. רש בה יש יו של נה בה תו ולש שש אי ך לש רי טה צש יי ד של ך ענ רי בה ענ לש יודי

אום. לש בגהו  קש ך, יי ני חנ תש םא יי ל של עו  מונש י של מי ך. של רי בה ת לו כוס לש תי לה וש נו  ת בש אל ך  ני חנ לש יך  רי , צה ענ ם הוא יודי אי וש
לו יך  רי יהה צה הה הו  בי קש אום. יי לש בגהו  קש ות - יי צש מי בש ך  ני חנ תש םא יי ל הוא וש רוך  בה דוש  קה ת הנ אל ך  רי בה םא לש ל ר - של בה ענ  ני מם
ה ה זל ץ. מנ מה אםם ילאל לש אםם מי ר (בראשית כה) ולש מנ אל נל מו של ד, כש חה ה אל אםם זל י לש רי המ ים, של מי אג בוהו לש קש תםב, או יי כש לי
דוש קה ת הנ ך אל רי בה לש ר מי ענ אותו בה מוני ה של זל ם הנ דה אה בגהו לה קש ה. יי דושה קש ם הנ אי תוב, לה ם כה אי א לש לה אום? אל בגהו לש קש יי

רוך הוא. בה

ל כםחנ ים של רי בה י גש מי ית אי בי ן בש תנ נה של דוש  קה הנ ך  לל מל ת הנ אל ך  רי בה אמ י כוס ונ לי נו  י, תש מי אי י לש יתי יי יד הה ן יהחי י בי ני אמ
ל סוק ענ פה ב הנ ינשי תש ה הי ם זל קםדל וש ך.  רי בה י אמ ני ה אמ שום זל ם, ומי י אותה תי חש צה ני וש ים  קי זה ים חמ רי בה ם דש יהל ני פש י לי תי רש בנ די של

נו בו. לש חנ תש הי ה של קונו זל תי

ן קםב בל יי ר (ויקרא כד) ונ מנ אל נל מו של אום, כש בגהו לש קש ר, יי מנ אל נל מו של ר כש ענ בה מוני י של אום. מי בגהו לש קש ר יי ענ בה ני מם
ה. דושה קש ם הנ אי יו לה אה טה ת חמ אל שו  רש פה יש ם,  אי לש אותו  שו  רש יפה וי בגהו,  קש יי אן  ף כה ם. אנ שי ת הנ ית אל לי אי רש שש יי ה הנ שה אי הה

ה. תורה וות הנ צש מי כו בש נש חנ רוך הוא ולש דוש בה קה ת הנ ך אל רי בה נו לש ת בש ך אל ני חנ יש ם של דה אותו אה יר, לש בי שש םאש מנ ר ה לש כה רה ובש

, (ירמיה ם יהדוענ ע. אותו שי דה י תי נו כי ם בש ה של מו ומנ ה שש ה, (משלי ל) מנ לה עש מנ לש סוד של תוב בש ר כה בה דה סוד הנ וש
ל ים בו כה לויי ל תש אי רה שש י יי רי המ ל. ונ אי רה שש י יי כםרי י בש ני תוב (שמות ד) בש כה מו, של ל כש אי רה שש נו, יי ם בש מו. של אות שש בה לא) ה' צש
א בה י אנ רי המ אי, של דנ ונ ה בש ך זל כה ה. וש תה י אנ ני י בש לנ ר אי מנ ר, (תהלים ב) ה' אה אומי חנ וש בי תנ שש הוא מי ה, וש מונה אל חות הה תש פש מנ
יהכול בש ה כי זל ן הנ בי ת ינד הנ קו אל שש ר, ננ קו בנ שש כםל. ננ ת הנ וו אל צי רו וש מש אה כות וש רה ה בש מה כנ כוהו בש רש רו אותו ובי טש א עי מה אי וש
ין - די ה לש זוכל י של ים. מי מי חמ רנ ין ובש די רו אותו בש טש עי שום של ף, מי ננ ן ילאל דו אותו. פל בש ענ כםל ינ הנ כםל, של ל הנ טון ענ לש ן לו שי תנ נה

ים. מי חמ רנ ים - לש מי חמ רנ ה לש זוכל י של ין. מי די לש

ת שו אל רש פה ה, יש זל ן הנ בי הנ כות מי רה ענ בש מוני י של רות. ומי טש ענ תש ה ומי זל ן הנ בי ה עולות לנ טה מנ ה ולש לה עש מנ לש כות של רה בש ל הנ כה
י מי ה לש כה רה ין כוס בש מי זש ך ומנ רי בה מש י של יר, מי בי שש םאש מנ ר ה לש כה רה ש. ובש מה ם מנ אי דוש, לה קה א) הנ מה ך (אי לל מל י הנ ני פש יו לי אה טה חמ
םאש ר ה לש כה רה ובש תוב  כה של הו  זל וש ה.  שה דג קש ד הנ ה צנ עולל וש ה,  ירה בי שש ע בי נה כש ני וש ר  חי אנ ד הה צנ ר הנ בה שש ני ה  זל בה אותו,  יך  רי צה של
רוך הוא דוש בה קה ך הנ ר, כה חי אנ ד הה ר צנ בי שה יי ה של עושל רוך הוא וש דוש בה קה ת הנ ך אל רי בה ה ומש לל עמ הוא מנ מו של יר. כש בי שש מנ

םאשו. ל ר ה ענ ה שורל כה רה א בש רה קש ני אותו של ה, וש לה עש מנ לש כות מי רה יו בש לה ך עה מושי

י רי המ ה, של וה דש חל יו בש ם הה ים כגלה רי בי חמ הנ ך. וש רנ ה ובי כה רה ל בש נו לו כוס של תש ך. נה רי בה ה ונש בה ים, הה רי בי ה, חמ אה לש הה אן וה כה מי
צון רש ה בי וה דש חל כוהו בש רש ימו ובי די קש ם. הי בו שה יהשש אותו יום של ים כש רי בי חמ חו הנ מש םא שה ר ל זה עה לש י אל בי ל רנ א של לולה הי יום הנ מי



1538

נו. דש מנ ך לה כה ה, וש י תורה רי בש תוך די א מי לה ד אל רי פה הי ם לש כל ין לה ינוק, אי ר אותו תי מנ ב. אה לי הנ

ה? ה זל מה ה, לה לה עש מנ ם לש ענ ף טנ קי ה' - זה גו'. ונ ן וש נה מוד עה ענ ם בש ם יומה יהל ני פש לי ך  ה' הםלי ר, (שמות יג) ונ מנ אה ח וש תנ פה
ת כל ת הולל עי כה וש לות,  גה בנ ה  תה ענ ד  ענ ה  פופה כש ה  תה יש הה של םאת  ז הנ ה  לה כנ לנ יהה  הה ה  פל יה וש ה  אל נה ה  מה כנ ה  עה שה ה  אותה בש א  לה אל

ה. חה מש שי יהנ בש לוסי אוכש םאש בש יפות ר קי זש בי

םא, ם ל ם אי יהל ני פש ה לי כה לש הה ה זו  לה ם כנ ע אי םא יהדנ אן ל ד כה ם. ענ ם יומה יהל ני פש לי ך  ה. הםלי לה עש מנ ם לש ענ ף טנ קי ה' זה ונ בש
ת, אותו יי בנ ל הנ ענ יון, בנ לש ן על קי ם, זה יהל ני פש לי ך  לנ הה י של ל מי בה ם, אמ ה שה תה יש יא הה א הי לה ה'. אל ונ יק בש סי פש ם מנ ענ י טנ רי המ של
תוב כה דו. וש סש ה ה' חנ ול צנ ם יש תוב (תהלים מב) יומה כה ם, של הה רה בש יהו? אנ ין) לו, ומי מי זש הי ע (של בנ שש רוך הוא ני דוש בה קה הנ של
ל ר כה אה ים, הוא שש יהמי ר הנ אה ל שש ים בו, יום של לולי ים כש יהמי ל הנ כה ה. יום של לה יש לה ם וה י יומה יתי רי םא בש ם ל (ירמיה לא) אי
ה לה כנ הנ יום, וש בנ ך  ם. הוא הולי ם יומה יהל ני פש לי ך  ה הםלי שום זל םא יום, ומי ל ם וש א יומה רה קש ה ני ל זל ענ אי. וש דנ ונ ים בש יהמי הנ
ם ים, יומה רי בי ם חמ תל אנ אוי לו. וש רה ד כה חה ל אל ה, כה לה ם, זו כנ הל יר לה אי הה ש לש מוד אי ענ ה בש לה יש לנ תוב וש כה ה, של לה יש לנ ת בנ כל הולל

כו. לש הה ם וש קםדל מי כוהו כש רש קוהו ובי שה ה. נש עה ל שה כה ם בש יכל ני פש ילה לי הש ה יי לה יש לנ וה

ק, ץ דנ ם. עי שי ה בש םא עולל ל ל בה ה הוא, אמ אל ה נה מה ר, כנ מנ ה. אה מנ ה. תה עמשל מנ רו לו הנ פש סי עון וש מש י שי בי י רנ ני פש או לי בה
יהה. הש ה ני מנ ה מי נו אור זל רש מנ י אה רי עוד המ . וש ענ שוקי ה וש בל יהד כה ה, ומי עה י שה פי ה לש ה אורו, עולל עולל של כש

בור ץ, גי רל אה בור בה ם גי דה ן אה בל של ך. כש בםרה ים יש רי שה דור יש עו  רש ילה זנ הש ץ יי רל אה בור בה ר, (תהלים קיב) גי מנ אה ח וש תנ פה
ך רי בה ך, יש בםרה ים יש רי שה ז דור יש ר, אה יכות ילתל שי ך בו מש שה מש ני ה אורו וש אי. עולל דנ ץ ונ רל אה בור בה רו - גי צש יי בור בש ה, גי תורה בנ

כהתוב.

ם. עולה י הה אשי ים רה די עומש ך  ר כה חנ אנ ים וש יוני לש ים על רי בה ים דש רי אומש ינוקות של תי ינו  אי י רה רי המ א, ונ בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ה ד תורה מי לנ ה לש כל זש יי ה, של זל ם בה דה ח אה טה בש ם, מג תה נה וה י כנ לי ה, בש עה י שה פי ם לש יי ננ ד או שש חה ר אל בה ר דה מנ אה ינוק של ר לו, תי מנ אה
תו גה רש על הוא וש רוך  בה דוש  קה י הנ רי המ עוד, של ך. וש םא כה ה, ל מה לי ת שש ענ דנ בש דו  מש ל עה ד ענ עומי אורו  ה של ל זל בה ל. אמ אי רה שש יי בש

קו. לש י חל רי שש ה. אנ פוחנ זל יחנ תנ רי הה לש

ה טה מה לש ש  ה שםרל רה אה שש ני ה הנ הודה ית יש ת בי יטנ לי ה פש פה יהסש ם (מלכים-ב יט) וש כל תוב בה כה ים, של יקי די צנ ם הנ יכל רי שש אנ
ה שה עה . וש יענ קי רה ת הה יבנ ישי ה בי טה מה ש לש הוא שםרל ם, וש עולה הה ק מי לי תנ סש הי יו של בי מו אה ה, כש טה מה ש לש ה. שםרל לה עש מה י לש רי ה פש שה עה וש
רוך-הוא, דוש-בה קה ג לנ רי טש קנ ילה מש הש םא אל ל םא של ם ל אי י. וש רי פש הנ ש וש שםרל ה טוב הנ מה ה. כנ יונה לש על ה הה יבה שי יש ה, בנ לה עש מה י לש רי פש
ן כי יו. וש לה ר עה ענ ה צנ אל רש םא תי מו ל אי צון של י רה הי ל יש בה לט בו. אמ שש יהכול לי י של יהה מי םא הה בו, ל יחנ  רי הה לש תו  גה רש על יל וש הואי

יהה. הה

בות ה תי מונל ים ושש רי שש אן ייש על גו'. כה ם וש יי רנ צש מי א מי ם יהצה ה ענ ני גו'. הי עור וש ן בש ם בל עה לש ל בי ים אל כי אה לש ח מנ לנ שש יי ונ
ם עה לש בי ם  עי ר  בי דנ לש ה  צה רה של י  מי ל,  כי תנ סש הי לש ייש  וש פור.  צי הנ י  מי קוסש ים  פי שש כנ מש הנ גות  רש דנ ה  מונל ושש ים  רי שש על ד  גל נל כש
ה תה ענ ם וש יי רנ צש מי א מי ם יהצה ה ענ ני ר הי מנ אה רוש, של פי ים בש רי בה יו דש לה םא אי םא יהב ל ד של יהד ענ ח לו מי לנ ה שה מה תו, לה ר אי בי חנ תש הי ולש

יו! רה בה יעו דש הודי ך לש ר כה חנ אנ ד אותו, וש חי שנ סו ולש יש פנ ה ולש לה חי תש תו בנ ר אי בי חנ תש הי יהה לו לש י? הה ה לי רה ה אה כה לש

ים רי בה דש יד בי מי ד תה בי כנ תש הי ה לש צה רה ע, של שה רה צון אותו  ק רש לנ ע בה י יהדנ רי המ ע של אן נודה כה י, מי י יוסי בי ר רנ מנ א אה לה אל
עות. ה רה עושל של א כש לה תו אל וה אמ ין תנ אי ים, וש דולי גש

יו פה שה כש ף בי שי כי דות, וש בה כש ני יונות וש לש ה על עמלות מםשל מנ ע של יהדנ פור, וש ן צי קי תי ים וש פי שה ה כש שה עה ים וש מי סה ם קש סי ק קי לה בה
עור. ן בש ם בל עה לש ל בי ים אל כי אה לש ח מנ לנ שש יי יהד - ונ תו, מי עגמה יו לש ם הה עה לש גות בי רש דנ ע של יהדנ יו, וש מה סה קש ם בי סי קי וש

ך? א כה רה קש ה ני מה ךה. לה למלל קנ ם לש יי רנ המ ם ננ רנ תור אמ פש ר (דברים כג) מי מנ אל נל מו של יהה, כש קום הה מה ם הנ ה - שי תורה פש
ים די דה ל צש קון של ך הוא תי כה ל יום. של ם כה ר שה די סנ יהה מש ן הה חה לש שג ן. וש חה לש ד שג גנ ים לנ כי עםרש תוב (ישעיה סה) הה כה שום של מי
ם ים שה סי נש כנ תש ן, ומי חה לש שג י הנ ני פש ים לי רי טש קנ ים ומש פי שה ים כש עושי ה, וש תל שש ל ומי כה אמ מנ ן בש חה לש ם שג יהל ני פש ים לי רי דש סנ ים - מש עי רה
ל אותו ענ יו  ם הה עולה ל הה ים של מי קוסש ים וש פי שש כנ ל מש כה ים. וש ם רוצי הי ה של ם מנ הל ים לה יעי ה ומודי אה מש טג ל רוחות הנ כה

א. תורה ן פש חה לש שג ם לש יי רנ המ ם ננ רנ אמ ים בנ אי ך קורש כה א, של תורה הוא פש קום הנ מה ם הנ א שי רה קש ה ני שום זל ן, ומי חה לש שג הנ

ל גו'. כה ים וש ני ם פה חל ן לל חה לש שג ל הנ ענ תה  תנ נה תוב וש כה גו'. וש ים וש טי י שי צי ן עמ חה לש שג יתה  שי עה ר, (שמות כה) וש מנ אה ח וש תנ פה
ע שה רה ה. אותו  טה מנ ה לש לה עש מנ לש מי ש  קםדל רוחנ  יך  שי מש הנ יו לש נה פה עמשות לש הוא לנ רוך  בה דוש  קה ה הנ צה רה ש  י קםדל לי ם כש אותה
מו ל, כש גםאה ם מש חל א (מלאכי א) לל רה קש יהה ני הה ם של חל לל ן, וש חה לש ר שג די סנ יהה מש הה ר, וש חי אנ ד הה צנ לנ ך  ר כה די סנ יהה מש ם הה עה לש בי
ר, (קהלת ב) אומי חנ וש ך צווי לל מל למםה הנ ם. ושש דה י אה ני ר בש חנ קוף אנ ה כש שה דג קש ר הנ חנ ר אנ חי אנ ד הה צנ ך הנ ך הולי כה ר. של מנ אל נל של

ה. סוק זל ר פה אי בה תש י ני רי המ שוהו. ונ ר עה בה ר כש של ת אמ ך אי לל מל י הנ רי חמ יהבוא אנ ם של דה אה ה הה י מל כי

ה צה רה ה של עה שה גו'. בש ה וש שה עה ץ רה רל דום אל ה אל די שש ך מי דש עש צנ יר בש עי שי ך מי אתש צי תוב (שופטים ה) ה' בש ה, כה אי םא ורש ב
ר (דברים לג) ה' מנ אל נל מו של , כש לוהה בש םא קי ל ו וש שה י עי ני ת בש ן אל מי זי וש ך  לנ ל, הה אי רה שש יי ה לש ת תורה תי רוך הוא לה דוש בה קה הנ
ר הנ יענ מי תוב הופי כה ה, של לה בש קנ צו לש םא רה ל אל, וש עי מה שש י יי ני בש ך לי לנ ה. הה לה בש קנ צו לש םא רה ל מו, וש יר לה עי שי ח מי רנ זה א וש י בה יננ סי מי

ינו. ני ך שה ל. כה אי רה שש יי ם לש הל ר לה זנ צו, חה םא רה ל ן של יוה ן. כי ארה פה

יר אי הה יו לש לותה אי ל שש אנ שש יי ה וש תורה ים בנ יוקי ק די די קש דנ ם מש דה אה של ה כש אה טה ין חנ אי ינו של ני י שה רי המ אםל, ונ שש ו ייש לי שה כש ענ
ה? לה גנ תש ם הי הל לה יא של בי ה נה יזל אי יר, לש עי שי ך לש לנ הה של רוך הוא כש דוש בה קה אםל, הנ שש ייש לי ב, וש ינשי תש םא מי ה ל סוק זל יו. פה רה בה דש
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ט רה ים, פש מי עולה ה לש אנו זל צה םא מה ם, ל כגלה ה לש לה גנ תש הי ר של םאמנ ם ת ה? אי לה גנ תש ם הי הל לה יא של בי ה נה יזל אי ן, לש ארה פה ך לש לנ הה של וכש
מו יר לה עי שי ח לש רנ זה א וש י בה יננ סי ר: ה' לש סוק לומנ פה הנ יך  רי צה ך  כה ר של אי בה תש י ני רי המ ה. ונ י מםשל די ל יש ענ וש ם,  דה בנ ל לש אי רה שש יי לש
םא ל נו, וש לש אנ י שה רי המ ל, ונ כי תנ סש הי ת ולש ענ דנ כםל ייש לה ן? הנ ארה ר פה הנ ה מי ה זל מו? ומנ יר לה עי שי ה מי ה זל ן. מנ ארה ר פה הנ יענ לש הופי

נו. עש םא יהדנ ל נו וש עש מנ שה

מו א, כש י בה יננ סי ה. ה' מי רה מש אל נל ה זו  לה אי י שש רי ר לו, המ מנ ם. אה קםדל מי ר כש בה ל דה אנ שה וש א  עון, בה מש י שי בי א רנ בה של כש
ה מנ מו, מי יר לה עי שי ח מי רנ זה ם. וש יהל לי ה עמ לה גנ תש הי א וש י בה יננ סי ן, ומי נה עה ב הל ענ יך בש לל א אי י בה נםכי ה אה ני ר (שמות יט) הי מנ אל נל של
ם ה. גנ דולה יבות גש בי ם אור חמ יהל לי יף עמ הוסי ל וש אי רה שש יי ם לש הל יר לה אי ה הי זל ל, מי בי קנ ים לש םא רוצי ל יר של עי י שי ני רו בש מש אה של
ל אי רה שש יי יפו  ה הוסי זל ל, מי בי קנ ים לש םא רוצי ל ן של ארה י פה ני בש רו  מש אה ה של מנ ן, מי ארה ר פה הנ ל מי אי רה שש יי יר לש אי הי וש יענ  ך הופי כה

אוי. רה ר כה אור יותי יבות וש בי חמ

ה תורה ך. הנ ל יהדש ר ענ בה דה ה הנ לה גנ תש הי יון הוא, וש לש ה) סוד על אי םא רש ם - (ב יהל לי ה אמ לה גנ תש י הי י מי די ל יש תה ענ לש אנ שה ה של ומנ
רוך בה דוש  קה ה הנ אה ין), רה םאל (יהמי מ שש רוענ  זש ה לי יעה גי הי של ר. כש תה סש ני הנ ך  לל מל דוש) הנ (קה םאש  ל ר יון, של לש סוד על ה מי אה יהצש
ע, ם רנ מםך אותו דה םא יי ם ל אי רוענ זו, וש ן זש בי לנ ר ולש רי בה יך לש רי ר, צה מנ ם. אה שה ה מי בל רנ תש מי ע של ם רנ רוענ דה ה זש אותה הוא בש

ם. גה ל פש אן כה כה ר מי רי בה יך לש רי ל צה בה כםל. אמ גםם הנ פש יי

םא ר לו: ל מנ ה? אה תוב בה ה כה ר: מנ מנ י. אה תי ה תורה צל רש תי ר לו: המ מנ אה יו, וש נה פה א לש "ל, ובה אי מה סה א לש רה ה? קה שה ה עה מל
םא ילה. ל הש תי ך  לש של יא, וש הי ך  לש ה זו של לום, תורה שה ס וש ר: חנ מנ יך. אה רי צה קום של מה רוך הוא לנ בה דוש  קה ג הנ לי ח. די צנ רש תי
י רי המ ר, של י עובי טוני לש ל שי ה, כה י אותה ן לי ה נותי תה ם אנ ם, אי עולה בון הה ר: רי מנ יו. אה נה פה ן לש ני חנ תש הי ב וש ה זו. שה ה תורה רוצל

ם. עולה ן הה ל מי טי בנ תש כםל יי ך הנ ם כה ים. אי די אש ב מנ ל כוכה י ענ טוני לש שי יו, וש הש םא יי בות ל רה ג הוא, וקש רל ל הל י ענ טוני לש שי

ם הל עמקםב לה י ינ ני ם בש י ענ רי יך, המ נל פה ם נוחנ לש ל אי בה ה. אמ ה בה לה חמ ננ ק וש לל י חי ילה לי הש םא יי ל ך, וש תש ח תורה ם, קנ עולה בון הה רי
ל אור. אי רה שש יי א לש יהצה ש  מה יר מנ עי שי מו, מי יר לה עי שי ח מי רנ זה וש הו  זל ם. וש יהל לי ר עמ מנ ע אה רה שון הה לה ב של שנ הוא חה אויהה. וש רש
ה מה יו כנ לה ב אי ים. שה מי עולה טו לש לש שש םא יי ל ם וש עולה ן הה רו מי בש ענ ה, ינ ת זל לו אל בש קנ עמקםב יש י ינ ני ם בש אי אי דנ "ל: ונ אי מה ר סה מנ אה
י ני אמ לו, ונ יהה  תי רש כנ י מש רי המ י, ונ תי כורה י לו בש רי ר לו: המ מנ אויהה. אה ך רש כור, ולש ה בש תה ר לו: אנ מנ אה ה, וש ר זל מנ אה ים וש מי עה פש

י. יתי הודי

ך, כה יל וש ר לו: הואי מנ ה. אה פל ר: יה מנ כםל. אה ה בנ נה מל עמבםר מי ק, תנ לל ה חי ך בה ילה לש הש יי יתה של צי םא רה ל יל וש ר לו: הואי מנ אה
ח ם. קנ ד אותה חי שנ יך לש רי ם, צה עולה בון הה ר לו: רי מנ ר. אה ה אומי תה אנ עמקםב של י ינ ני לוהה בש בש קנ יש ה של עלשל יך אל ה אי צה י עי ן לי תי
ה סה כי נו אור של מל יט מי שי פש ה. הי לה חי תש א בנ הי י יש לי י של רי המ , ונ לוהה בש קנ ה יש זל ם, ובה יהל לי ן עמ תי ם וש יי מנ שה ילות הנ אור חי אור מי
תוב כה "ל, של אי מה ה סה ש. זל מה יר מנ עי שי מו. מי יר לה עי שי ח מי רנ זה וש תוב  כה של הו  ל, זל אי רה שש יי ם לש הל ת לה תי לה ן לו  תנ נה וש אותו, 

ל. אי רה שש יי מו - לש יו. לה לה יר עה עי שה א הנ שה נה (ויקרא טז) וש

ם ך גנ ר: כה מנ ך. אה ם כה ה בו גנ אה םאל). רה מ ין (שש רוענ יהמי זש ר לי זנ םאל, חה מ רוענ שש זש ע מי ם רנ יר דה עלבי הל ה וש ר זל עי בי ן של יוה כי
ג לו לי ה? די תוב בה ה כה ר לו: מנ מנ י? אה תי ה תורה צל רש תי ר לו: המ מנ "ב, אה הנ רנ א לש רה זו. קה רוענ  ע זש ם רה דה קות מי ננ לש יך  רי צה
ל י כה ני מל עמבםר מי ינ ה של עה ה רה שה רג יש הוא,  רוך  בה דוש  קה י הנ לי יש  יורי ה זו  שה רג יש ם  ר: אוי אי מנ ף. אה אה נש םא תי ר: ל מנ אה וש
תוב (שם כה גו', וש וש בו  רו ורש תוב (בראשית א) פש כה יהם, של י הנ גי ת דש כנ רש י, בי תי לש טנ ם נה יי מנ ת הנ כנ רש י בי רי המ ה, של י בה טוני לש שי

ם. דה א אה רל ילה פל הש הוא יי תוב (שם טז) וש כה גו', וש י אםתו וש יתי בי רש הי י אםתו וש יתי רי פש הי יז) וש

ן ק, תי חה צש י יי ני י בש רי ם - המ הה רה בש אנ או מי ים יהצש ני י בה ני ם, שש עולה בון הה ר לו: רי מנ אה בונו וש י רי ני פש ן לי ני חנ תש הי יל לש חי תש הי
בון ר: רי מנ אה יו, וש נה פה ן לש ני חנ תש הי יל לש חי תש אויהה. הי ך רש כור ולש בש ה הנ תה אנ י יהכול, של יני ר לו: אי מנ אויהה. אה ם רש הל לה ם, וש הל לה
ר הנ מי יענ  תוב הופי כה הו של ה. זל שה עה ך  כה ם. וש הל ן לה תי ח וש ה, קנ ל זל י ענ תי שש יהרנ ה של אור זל לו, וש א של הי י תש תי כורה ם, בש עולה הה

פהארהן.

נו מל מי יט  שי פש הי של אור  אותו  בש ל  טנ נה א  לה אל  ? יענ תוב הופי כה "ב  הנ רנ ובש ח,  רנ זה וש תוב  כה "ל  אי מה סה בש ה של ה שונל מנ
ה תה יש םא הה ל ב של ל גנ ף ענ ך. אנ תל וה אמ ב גנ רל ר חל של אמ תוב (שם) ונ כה הו של אוי. זל רה רםג כה המ לנ ין וש די רםג בש המ ג, לנ רל הל ב וש רל "ל חל אי מה סה
יהה. בי יהה ורש רי עמשות פש ם לנ תה כה רש בי ת מי צה קש יענ  הופי מו של ת, כש צה "ב קש הנ נו רנ מל יט מי שי פש הי ה של כה רה בש ה  ל אותה טנ נה ך. וש לש של

ח. רנ זה תוב וש םא כה ל ן, וש ארה ר פה הנ יענ מי ך הופי ל כה לנ גש בי

ש קםדל בות  בש רי ם  אותה ל  כה לש א  רה קה וש א  בה ים,  דולי גש ים  יטי לי שנ ם  אותה מי ל  אי רה שש יי לש לו  אי נות  תה מנ ל  טנ נה של ן  יוה כי
יהה הה א של רופי ל. לש אי רה שש יי ם לש הל ת לה תי נות לה תה ל מנ טנ נה ל וש בי ם קי כגלה ך, ומי ם כה יבו לו גנ שי הי ים, וש מי ענ ר הה אה ל שש ים ענ ני מג מש של
ים. יי ם חנ ל סנ מון של סש רש פנ ן אמ מל י של לי כש ת אותו  אל נו  בש ת לי תי ה לה צה נו. רה בש לי רו  מה ים ושש יי ם חנ א סנ לי ד מה חה י אל לי כש לו 
צו רש יי ם וש יהל יני עי ע בש ה, יירנ ר זל י אוצה ני בש ן לי י נותי ני אמ עו של ם יידש י, אי יתי בי ים ייש בש עי ים רה די ר: עמבה מנ ם, אה כה יהה חה א הה רופי הה

גו. רש הה לש

י, ננ פה ים לש ני מה אל ם נל תל ם: אנ הל ר לה מנ אה יו וש דה עמבה א לנ רה י, קה לי כש ח הנ תנ ל פל ן ענ תנ נה ת וש ול מה ם הנ ת סנ צה ח קש קנ ה? לה שה ה עה מל
נו, בש ן לי תי ה יי ם זל ם סנ ם: אי בה לי רו בש מש מות. אה צו לה יחו רה רי ם הי רל ה. טל ה זל ה מנ אל רש רו: ני מש ם? אה סנ ת אותו הנ צו אל רש תי המ
נו תי ר עמבודה כנ י שש רי המ ך, ונ נש בי א לש לה אוי אל םא רה ה ל ם זל נו, סנ יו: מורי נה פה רו לש מש נו. אה דוני ת אמ ש אל ירנ נו ני אה אי יהמות, וש דנ ונ

ה. ם זל ל סנ בי קנ יש ד של שםחנ ן לו לש תי ך וש ך, לי לש צש נו אל רש אנ שש הי

ל יום כה ם, בש הל יענ לה יודי ם של רל ל טל אי רה שש יי ה לש ן תורה תי ם יי אי ע של ם, יהדנ כה א חה רוך הוא, הוא רופי דוש בה קה ך הנ כה
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י די רות כש אוצה וש נות  תה מנ לו  נו  תש נה ם  הי ה, וש ת זל ה אל שה ל עה בה ם. אמ ים אותה גי הורש וש יהה  לל ל עה אי רה שש יי ת  ים אל פי רודש יו  הה
גו'. י וש בי של יתה  בי רום שה מה לנ יתה  לי תוב (תהלים סח) עה כה של הו  ל. זל אי רה שש יי ם לש תה תי ה לש ם מםשל לה בש ם קי כגלה , וש לוהה בש קנ יש של
י מי עולש ם ולש עולה מו לש רוך שש רוך הוא, בה ל. בה לה רוג כש טש י קי לי עור ובש רש י עי לי ה בש תורה ת הנ ל אל אי רה שש שו יי ה יהרש שום זל ומי

ים. מי עולה

ם יהל לי ט עמ יהה שולי םא הה ה ל שום זל לו, ומי בש קי רות של אוצה נות וש תה מנ לו  ל אי אי רה שש י יי ני ל בש יהם של דש ה, על אי םא ורש ב
ם. כגלה נות מי תה רות ומנ לו אוצה בש קי א של לה ל, אל לה עור כש רש י עי לי ה בש תורה חו הנ קש לה ם של הל י לה םא דנ ל ר. וש חי אנ ד הה םא צנ ל ת וש ול מה הנ
ם? הל ר מי אנ שש ה ני ם. מנ דה אה נות בה תה ם מנ יהם. הי דש ת על ל אל אי רה שש י יי ני לו בש צש ננ תש יי תוב? (שמות לג) ונ ה כה או מנ טש חה ן של יוה כי

גו'. י וש בי יתה של בי רום שה מה יתה לנ לי תוב עה כה י, של בי אותו שש

נו מל בש מי שש יי ל ונ אי רה שש יי ם בש חל לה יי תוב ונ כה ד. וש ך עמרה לל י מל ני עמ ננ כש ע הנ מנ שש יי תוב? (במדבר כא) ונ ה כה או, מנ טש חה יפו וש הוסי
ם יהל לי ים אמ רי כםל) חוזש הנ רות (וש ם אוצה ם, אותה יי מנ שה בנ ם של יהל בי אמ ים לנ בי ל שה אי רה שש יי ן של מנ ל זש כה ה) וש ל זל ם כה עי י. (וש בי של
ה אה לש הה אן וה כה גו'. מי ך וש בותש ת שש יך אל להל ב ה' אל שה תוב (דברים ל) וש כה זםר, של כםל ינחמ םא הנ ב יד לה תי עה לל ם, וש הל ים בה סי כנ תש ומי

ך. רש בה מםר דש אל

דוש קה הנ ה של עה שה ה. בש שה עה ץ רה רל דום אל ה אל די שש מי ך  דש ענ צנ יר בש עי שי מי ך  אתש צי י, (שופטים ה) ה' בש י יוסי בי ר רנ מנ אה
זםר חמ ה לנ תה צש רה שום של ה? מי שה עה ם רה ענ טנ ה הנ גו'. מה ה וש שה עה ץ רה רל ה, אל תורה ת הנ לו אל בש םא קי ל יר, של עי שי ב מי רוך הוא שה בה
םא - ם ל אי ב, וש ה - מוטה תורה ת הנ ל אל אי רה שש י יי ני לו בש בש קנ ם יש ם: אי עולה רוך הוא בה דוש בה קה ה הנ נה תש ך הי כה בםהו, של תםהו וה לש
ה תורה ל הנ בי קנ ים לש מי ענ ל הה כה רוך הוא לש דוש בה קה ין הנ מי זש י הי רי המ ץ של רל אה ה הה תה אמ רה ן של יוה בםהו. כי תםהו וה ם לש עולה זםר הה ינחמ
ם, מותה כש לו  בש קנ יש םא  ל ל  אי רה שש יי של ץ  רל אה ה הה בה שש ם, חה דה בנ לש ל  אי רה שש יי א  לה אל רו  אמ שש ני םא  ל ים  מי ענ הה ל  כה ומי לו,  בש קי םא  ל וש
ה אה יהרש ץ  רל תוב (תהלים עו) אל כה של הו  זל ה,  טה קה יהד שה ע, מי מה שש ני וש ה  עמשל ננ רו  מש אה ן של יוה ה. כי שה עה ץ רה רל ה אל שום זל ומי

ה. טה קה שה סוף וש בנ ה, ולש לה חה תש הנ ה בנ אה ה. יהרש טה קה שה וש

עמשות, ם לנ עולה י הה פי שש כנ ל מש לו כה יוכש יהה של ל עמשי כה ים מי די םא פוחמ ה, ל עמשל רו ננ מש ל אה אי רה שש יי שום של ה, מי אי םא ורש וב
רוך דוש בה קה יא הנ הוצי של כש שום של ד מי חה אל ה, וש ל זל לנ גש ד בי חה ם? אל ענ טנ ה הנ ם. מה עולה ל הה ים של פי שה ים וכש מי סה ל קש כה םא מי ל וש
א בה ה של עה ה שה אותה ם, וש הל לט בה שש לו לי םא יוכש ל ים של מי סה ים וקש פי שה י כש יני ל מי ם כה יהל ני פש ר לי בנ ם, שה יי רנ צש מי ם מי הוא אותה
ה? תורה ה פש ה זל גו'. מנ ר וש הה נה ל הנ ר ענ של ה אמ תורה עור פש ן בש ם בל עה לש ל בי ים אל כי אה לש ח מנ לנ שש יי יהד - ונ םאת. מי ע ז ק הוא יהדנ לה בה
ל ה ענ ה זל תםב! מנ כש יהה לו לי ים הה רי הה נש ל הנ ר?! ענ הה נה ל הנ ר ענ של עמשות. אמ ה לנ ה מנ צה ם עי שה ה מי צל רש יי ן וש חה לש ין שג קי ינתש א של לה אל

יד. מי ד תה ד עומי חה ר אל הה ל נה ענ ה, של ך זל אי כה דנ ר? ונ הה נה הנ

י בי ל רנ יו של מי יהא, חה קונש ן לה עון בל מש י שי בי ן רנ י בל י יוסי בי ת רנ אות אל רש ים לי כי יו הולש א הה בה י אנ בי רנ ר וש זה עה לש י אל בי רנ
רוך הוא דוש בה קה הנ ן של מנ זש ת הוא הנ עי ר, כה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ בו. אה ה. יהשש תורה עמסםק בנ ה לנ לה יש לנ צות הנ חמ מו בנ ר. קה זה עה לש אל
ר מנ ם? אה הל ענ בה עמשי תנ שש יך מי אי הו? וש ה מנ עמשוענ זל א, שנ בה י אנ בי ר רנ מנ ם. אה ל שה ים של יקי די צנ ענ בנ עמשי תנ שש הי ן לש דל ן עי גנ ס לש נה כש ני
ים דולי ים גש מודי יו ענ נות הה יקה רי י בש כי ר לו, וש מנ . אה םא יהדוענ ל י, של לנ יר אי מי ר הוא, טה תה סש ה סוד ני ר זל בה ר, דה זה עה לש י אל בי רנ
יו ה הה מה ה, ולש זל ם הנ עולה ים בה די ה עומש ל מה ת ענ ענ דנ לה יהה  רל חמ אנ פו  דש םא רה ל וש ים  עי םא יודש ל ה של זל ם הנ עולה ים בה ני פה לש מי של

ם? אותו עולה ים בש פי צנ מש

ה הוא סוק זל גו'. פה יתה וש שי י עה ך כי מש ה שי ך אודל מש רומי ה אמ תה י אנ להנ ר, (ישעיה כה) ה' אל מנ אה ר וש זה עה לש י אל בי ח רנ תנ פה
י - סוד (מלכים-א יט) קול להנ ה. אל דועה םא יש ל ת של רל תל סש ה ני יונה לש ה על דה קג ית נש אשי יון, רי לש ה. ה' - סוד על מונה אל סוד הה
יא הי שום של , מי יהה לל יב עה שי מי י של ין מי אי ה, וש דועה םא יש ל ה וש רה תש סש ני ה, וש לה אי שש ת לי דל עומל ית של אשי רי יא הה הי ה, וש קה ה דנ מה מה דש

ה. נוזה ה וגש ירה מי ת וטש רל תל סש ני

ר (תהלים קי) מנ אל נל מו של יון, כש לש ן על הוא כםהי ה, וש יב בה שי הה ה ולש לה אי שש ת לי דל עומל ית של אשי ין, רי יהמי ה - זו הנ תה אנ
ל ד ענ הוא עומי ה, של יון זל לש ן על א כםהי לה ק? אל דל י צל כי לש י מנ תי רה בש ל די ה ענ ה זל ק. מנ דל י צל כי לש י מנ תי רה בש ל די ם ענ עולה ן לש ה כםהי תה אנ
י, תי רה בש ר די מנ אה ה של מו. ומנ ך שש ק, כה דל י צל כי לש הו? מנ ר מנ בה אותו דה ין. וש יהמי א בש לה ד אל םא עומי ר ל בה אותו דה שום של ר, מי בה דה
ן. ה כםהי ה - זל תה ה, אנ שום זל י. ומי תי רה בש ה די ל זל ענ ר. וש בה אותו דה או בש לו בה ח של בנ של י הנ רי בש ל די כה ד. וש וי דה ר בש שה קש ני שום של מי

ה. תה א אנ רה קש ד ני חה ל אל כה ם של קומות הי ה מש לשה שש נו של רש אנ י בי רי המ ונ

ש אור בי לנ תש הי בוש לש סוי ולש א, כי לל יתה פל שי י עה . כי ה יהדוענ ם זל שי אוי, וש רה ך כה מש ה שי ד. אודל חה אל כםל כש ך, הנ מש רומי אמ
ר. חי ל אור אנ סוי של כי יר בש מי אשון, טה רי ם הה דה ה, אה יונה לש על ה הה גה רש דנ ית הנ אשי יק, רי תי ר ענ תה סש ני

ל בה ה. אמ ינה ף בי לי י"ת, אנ "ף בי לל ינו, אה ני י שה רי "ף? המ לל אה הו  "ף. ומנ לל אה יתה  שי י עה א - כי לל פל יתה  שי י עה ר כי חי ר אנ בה דה
י תי מות א' ייש שש דש בי שום של אשון, מי רי ם הה דה ל אה יון של לש על סוד הה ית הנ אשי ים, רי די דה ה צש לשה יא שש ל א' הי מות של דש
ף לל ך אה שום כה חוד - א'. ומי יי הוא סוד הנ ד, וש חה כםל סוד אל הנ ע, וש צנ מש אל גוף בה הנ אן, וש כה ת מי חנ אנ אן וש כה ת מי חנ רועות, אנ זש
ת חנ ה אנ גה רש י דנ א זוהי לל א, פל לל פל יתה  שי י עה ך, כי ר כה מנ א אה בה א סה נונה מש ב הנ רנ א. וש לל פל יתה  שי י עה כי נו  יש הנ וש ד,  חה בון אל שש חל לש

א. לל הוא פל ט. וש יי עו עה דה םא יש יב ל תי ה (איוב כח) נה יהו? זל ה, ומי מה כש אות חה לש ם פי אותה מי

ה שה נות שי מש לי יך  רי ם צה א שה לה חםק. אל רה צות מי א עי לל ר פל מנ אן אה כה א, וש לל ה פל לה חי תש ה בנ זל א לה רה חםק. קה רה צות מי עי
בון. שש נות חל מש א לי םא בה אן ל כה לום. וש ר שה ד שנ י ענ בי בור אמ ל גי ץ אי א יועי לל יונות, (ישעיה ט) פל לש גות על רה דש ים לי די דה צש
חםק. רה צות מי ים עי אי רה קש ם ני ם. הי שה א מי ים בה יאי בי נש ל הנ ה של צה ל עי כה בות, של י עמרה די י בנ ני ם? שש י הי חםק מי רה צות מי ל עי בה אמ
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ל ר של תה סש ני סוד הנ ל הנ אן כה י כה רי נו. המ מל ה מי קל שש ה מג זל ן, וש דל עי א מי ה יוצי ן. זל גנ ר וש הה ד, נה חה ם אל הי ם של יי ננ ן, שש ה אםמל מונה אל
ה. מונה אל הה

השלמה מההשמטות סימן י

מונהה. אל ל הה תום של סה סוד הנ ל הנ אן כה נו. כה מל ה מי קה שש הג ן של גנ וש ן  דל עי א מי יוצי ר של הה נה ן.  גנ וש ר  הה נה ד,  חה ם אל הי של
ר יך לומנ רי ן, צה גה ים בנ יקי די צנ ם הנ ד עי רוך הוא ינחנ דוש בה קה ס הנ נה כש ני ה של עה ה שה אותה ה בש לה יש לנ ר בנ עורי תש מי י של מי נו של דש מנ לה וש
ת ענ י יםדנ שי פש ננ יך וש עמשל ים מנ אי לה פש י ני אתי לי פש אות ני י נורה ל כי ך ענ ך אודש ר כה חנ אנ תו בו, וש עש ן דנ וי כנ ב ולש לי צון הנ רש ה בי סוק זל פה
ר חנ אנ ה, וש לה יש לנ צות הנ חמ רו בנ עורש תש הי של ים כש אשוני רי ים הה ידי סי חמ ח הנ בנ הו של זל גו'). וש ן וש דל עי א מי ר יםצי הה נה ך וש ר כה חנ אנ אםד. (וש מש

ה. תורה ים בנ קי עוסש ם וש הל לה ח של בנ של ים הנ רי דש סנ ך מש כה

ל כה ן בש גה ים בנ שי בש לנ תש ם ומי יהל יותי מג דש ים בי די עומש ים של יקי די צנ ל הנ א כה לה רוך הוא? אל דוש בה קה ל הנ עמשועו של הו שנ מנ
יחנ שי מה לנ ם  כגלה ים  סי נה כש ני ים,  תי מי בו  יות  חמ הנ לש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ יד  תי עה של ל  טנ בנ ים  צי רוחמ של ן  יוה כי יום,  וה יום 

ים. רי בי חמ רו הנ עורש תש י הי רי המ ים, ונ לי שואמ ה של ים מנ לי שואמ וש

ים, ני מג מש ה  מה כנ ם  יהל לי עמ ונ ם,  שה יבות של שי יש הנ ל  כה בש ה  יונה לש על ת  ענ דנ בש ם  כגלה ים  לי דש תנ שש ומי ים  סי נש כנ תש מי ך  כה ר  חנ אנ
א בות, הוא יוצי אה לה יההו  לי א אי בה של ים כש רואי ם וש ים כגלה אי יוצש ך  ר כה חנ ה. אנ תורה ים בנ דושי ה חי מה ם כנ ים שה שי דש חנ תש ומי

ם. ים כגלה חי מי ם ושש יבה בי סש ים של דושי ים קש ני ה בה מה כנ ם ובש הל ים בה חי מי בות, ושש אה י הה ני פש ים לי די עומש ים, וש סי נה כש ם ני הי וש

לות דש תנ שש הי הנ ל  כה וש אוי,  רה כה ים  ני קה תג מש ים  די עומש ם  כגלה ה,  לה יש לנ הנ צות  חמ בנ הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ס  נה כש ני של כש
ים, רי בה ה דש שו בה דש חי ים של יקי די ם צנ אותה רוך הוא בש דוש בה קה ת הנ ונ אמ ה, תנ י תורה דושי חי יום בש ל אותו הנ לו כה דש תנ שש הי של

ים. רי בה דש ם הנ אותה ם ובש הל ענ בה עמשי תנ שש ומי

ם ל אותה כה ם בש הל ע בה עמשנ תנ שש הי וש יחנ  רי הוא הי רוך  בה דוש  קה הנ ר של חנ אנ ה, וש בה קי ר ונש כה ים זה ני קה תג ם מש כגלה ך  ר כה חנ אנ
ד ה ענ בה ה רנ וה דש חל ים בש חי מי ם שש ז כגלה ם ה', אה נםענ אותו  ים בש ם רואי הי ם, וש יהל לי ה עמ לל גנ תש ם, מי תה מה כש ים סודות חה רי בה דש
ה, זל ם הנ עולה דות לה תולה רות וש ים פי ם עושי הל לה ה של וה דש ל חל אור של יו וש זי ך  שי מש הל אותו  ם, ומי אורה ם וש יוה ט זי שי פנ תש מי של

יך. רי צה ן של מנ ד זש ה ענ ינה כי שש י הנ פי נש ת כנ חנ ס תנ נה כש ה ני דה תולה י וש רי אותו פש וש

לו! גורה קו וש לש חל רו לש רש בש לו ני לה ים הנ ני בה ך של לל מל י הנ רי שש ים: אנ רי אומש ר) וש מנ אה יק, (וש די צנ יק וש די ל צנ כה ענ בש עמשי תנ שש ך מי כה וש

ים לה רושה יש יום  ת  אי דום  אל י  ני בש לי ה'  כםר  זש ר:  אומי וש ק  זה חה קול  בש א  קורי וש יענ  קי רה הה ע  צנ מש אל מי ר  עורי תש מי קול 
ים עי מה שש ם ני שה ים של יקי די צנ ל הנ כה ומי לו  קור של רש קי הנ וש לו  ה של חה מש שי ש הנ ענ ז רנ אה ה. וש סוד בה יש ד הנ ענ רו  עה רו  ים עה רי אםמש הה
ים די עומש ה של עה שה א בש לה רוך-הוא אל דוש-בה קה לנ עמשוענ  שנ וש ה  וה דש ין חל אי שום של ים, מי יעי קי ים רש עי שש תי וש אות  מי לש  שש בי
ק בנ דש י תי יני מי ח יש כנ שש ים תי לה רושה ך יש חי כה שש ם אל ר: אי מנ אה ע וש בנ שש ה ני שום זל ם, ומי שה ים של יקי די צנ ם) הנ ד עי ד ינחנ עומי ם (של הל בה
דוש- קה ה לנ וה דש ייש חל קום של ל מה כה י. בש תי חה מש םאש שי ל ר ים ענ לנ רושה ת יש ה אל עמלל םא אנ ם ל י אי כי רי כש זש םא אל ם ל י אי כי חי י לש שוני לש

א. קורי א וש ה יוצי רוך-הוא, קול זל בה

ה, חה מש שי הנ ש  ענ רנ ם בש ם כגלה יי מנ שה ילות הנ ל חי כה ד של גות, ענ אה ג שש שואי ים וש יעי קי ה רש כל ה ומנ עולל ם וש שה א מי ז יוצי אה
תוך ר מי עורי תש קול מי ה, וש זל ה בה ים זל כי לו מנ ים של פי נה עמ ל הה כה דול, וש ן גה ילה ל אותו אי ים של לי עה ה בל כה ת רוחנ ומנ בל ז נושל אה וש
תו בועה ושש ם  הה רה בש ת אנ ת אל רנ ר כה של ף דור אמ לל אל לש ה  וה צי ר  בה דה יתו  רי ם בש עולה לש ר  כנ זה ר:  אומי וש א  קורי וש ן,  ילה אי נוף הה
ם חי ננ תש ך, ומי לל מל צון לנ ר הוא רה של אמ ז) כנ ר, (אה עורי תש א ומי בה ם סה הה רה בש אנ ענ  ר, שומי עורי תש ה מי קול זל ן של יוה ק. כי חה צש יי לש

תו. אי

ז אה ם. וש עולה ל הה ים ענ רי עורש תש ה מי פואה ה ורש וה דש חל צון וש ל רה כה רום, וש ד דה צנ ת מי חנ ת רוחנ אנ רל עורל תש ה מי עה ה שה אותה בש
ת ענ דנ ים לה כולי יש ם של עה י הה רי שש ים. אנ ית חולי בי ם בש הי של ך  לל מל י הנ ירי סי ל אמ כה ה לש נוחה צון ומש א רה צה מש ני וש ר,  בםקל ה הנ עולל

דוש. קה ך הנ לל מל ל הנ ים של רי תה סש ני הנ ים וש ירי מי טש סודות הנ הנ מי

ת, חנ ה אנ רה עה מש נו בי סש ננ כש ני ר, וש בה דש מי ים) בנ כי כו (הולש ן ענ מי ה של הודה י יש בי רנ י וש ני י אמ יתי יי ד הה חה א, יום אל בה י אנ בי ר רנ מנ אה
יו: רה בה דש םאש  ר בש תוב בו  יהה כה הה של אנו  צה ומה אותו,  נו  חש תנ פה ים.  אשוני ים רי יהמי ד מי חה יק אל תי ר ענ פל ם סי שה אנו  צה ומה
ה לה עה יום של מי ים.  יקי די צנ הנ מות  שש ני בש סוק  פה הנ ר  אי ובי יד,  גי י מנ ני אמ שות  דה חמ ונ או  בה ה  ני הי אשונות  רי (ישעיה מב) הה

ם. םא עולה ר בש ה לי בה שה חמ מנ בש

מותו. דש ד בי חה אל ד וש חה ל אל כה יו, וש נה פה ה לש בה שה חמ מנ נוזות בש יו גש ים הה יקי די צנ ל רוחות הנ ם, כה עולה א הה רה בש םא ני ל ד של ענ וש
ר אוצה ם בש ן אותה תנ נה ך  ר כה חנ ים, אנ רומי י מש רומי יו בש נה פה ם לש מותה דש בי דו  מש עה ם וש כגלה לו  גנ תש ם, הי עולה ת הה ייר אל צי ן של יוה כי
י ני שות אמ דה חמ או ונ ה בה ני אשםנות הי רי א: הה יד קורי מי תה ים, וש מי עולה א לש לי םא מה ר ל אותו אוצה ה, וש לה עש מנ לש ן של דל ן עי גנ ד בש חה אל

יד. מי מות תה שה יק בו נש הורי ק לש א רנ לה ה, אל זל ר הנ אוצה סוף לה כי ה וש וה אמ ין תנ אי מות. וש שי ם בש יד כגלה גי י מנ ני ם אמ ה הי יד. מנ גי מנ

ה ה זל ב. מנ ב הנ א: הנ ל יום קורי כה ם. וש ר שה הי טנ מות לש שה ל נש בי קנ ק לש א רנ לה סוף אל כי ה וש וה אמ ין תנ ם אי נה יהי גי לנ מו של כש
ם ידה ם ומורי ישה בי לש מנ ן של מנ ד זש לו, ענ לה מות הנ שה נש ן) הנ ל (אותה כה חנ  ר לוקי אוצה אותו  רםף. וש רםף שש א) שש לה ב? (אל ב הנ הנ
בוש לש מות בי שה ן נש יש אותה בי לש הנ כו לש רש טה צש ם, הי עולה ע לה רה ד הה יך צנ שי מש הי אשון של רי ם הה דה א אה טש תוך חי ה, ומי זל ם הנ עולה לה
יהה) הה הוא (וש הנ ר) וש פל אותו סי ר בש מנ אה מות. (וש שה נש ן הנ אותה יש לש בי לש הנ רוך הוא לש דוש בה קה ה הנ צה ר רה חי בוש אנ י לש רי המ ה, של זל

דועות. םא יש ל חוקות של יות מש ה אותי אה לש הה אן וה כה י מי יתי אי עוד רה תםקו). וש קו (שש תש אן שי ד כה ר: ענ ר אותו סופי מנ אה
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י. יתי שי עה ך  כה וש יף.  קי תנ הנ ע  לנ סל לנ א  לה אל ה,  לל גנ תש ל  אנ וש תםק  שש י:  לי רו  מש אה וש לום,  חמ בנ ן  י אותה יתי אי רה ך  כה ר  חנ אנ וש
יד) תי עה ים (לל ידי עמתי מות לנ שה ן נש ת אותה יש אל בי לש הנ רוך הוא לש דוש בה קה יד הנ תי ר עה חי בוש אנ ל לש ים של לי כי י בו של אתי צה ומה

בוש?  לש ת אותו הנ ם אל הל ה לה שה םא עה ם ל ענ טנ ה הנ אל, מה קי זש חל י יש די ל יש יו ענ חה ים של תי ן,) מי ם כי םא. (אי ב לה

םא ל ה  זל שום  ומי ים,  בושי לש ה  עושל הור של יר טה וי אמ ם אותו  עולה בה יר  עמבי הנ לש ן  מנ זש יענ  גי הי םא  ל של שום  מי א  לה אל
את צי מש םא ני ה ל לה חה תש הנ ל הנ א של מה ה זגהמ אותה ט של רה ים, פש תי מי ינת הנ חי תש ילה לי הש יי ך  כה יו, וש ם הה הי מו של א כש לה ם אל ישה בי לש הי

שהם.

ם כגלה ים,  יהבי חנ וש ים  עי שה ורש ים  ימי מי ותש ים  ידי סי חמ ין  בי ים  יקי די צנ ין  בי ם,  כגלה ה,  זל הנ ם  עולה הה מי ם  דה אה א  יוצי של כש
ם. נה יהי גי ן לש ן הי דל ן עי גנ ן לש ך, הי רל ים דל חי ם לוקש שה ם, ומי עולה י הה ני בש אשון לי רי ם הה דה ת אה אות אל רש ך זו לי רל דל ים בש רי עובש

ה נל מג א מש ז יוצי אה ם, וש שה לש חומות של ן שה אותה ית מי יצוני חי ה הנ חומה ים לנ בי רש קה תש ן, מי דל ן עי גנ ם לש כה רש דנ ם של ל אותה כה
מו ה, שש נל מג אותו מש ם! וש עולה מות) בה עולה ל הה כה ים (בש יקי די צנ ם הנ יכל רי שש ר: אנ אומי א וש קורי ם וש יהל ני פש ר לי עורי תש ד, ומי חה אל
ל יי חנ א בש ה קורי נל מג אותו מש ם, וש נה יהי גי ל הנ ד של חה ר אל ענ ד שנ יו ענ נה פה ים לש כי הולש ך, וש רל דל ת הנ ם אל ד אותה מי לנ "ל, מש אי רי זש עש ינ
ים לי טובש וש ם  כגלה ים  סי נה כש ני וש ילות,  הי בש בי ה  אותה ים  ני נש צנ מש ה  עה שה ה  אותה בש ה!  פה רי שש הנ נו  נש צנ ן!  שה עה הל נו  נש צנ ר:  אומי וש
ים רי סה מש ני םא  ל ים  יקי די צנ ם  ל אותה כה וש ם,  נה יהי גי בנ ים  סי נה כש ני וש "ה  ינד דומה בש ים  רי סה מש ני ים  עי שה ם רש ל אותה כה וש ים,  רי עובש וש

ה. זל ה הנ נל מג מש י) הנ ידי א (בי לה יו, אל יהדה בש

ה נל מג מש אותו  ן, וש דל ן עי ת גנ חומנ ים לש יעי גי מנ ד של ם ענ יהל ני פש לי ך  ה הולי זל ה הנ נל מג מש ים, הנ רי עובש ים וש לי טובש ר של חנ אנ וש
ים יסי ני כש ח ומנ תנ ים פל חי ז פותש ים (ישעיה כו). אה ני מג ר אל יק שםמי די םא גוי צנ יהב ים וש רי עה חו שש תש ר: פי אומי ח וש תנ פל א לנ קורי

ח. תנ ל פל כה ך בש כה ם, וש אותה

י ני ל בש כה ים, וש יקי די צנ ל הנ ה ענ וה דש ל חל ה ענ וה דש ה חל מה ים, כנ די ים עומש רי חי ים אמ יקי די צנ קום של מה תוך  לש סו  נש כש ני ן של יוה כי
ים, בי נושש ים  ירי וי אמ ונ ים  אי יוצש ים,  דועי יש לות  יכה הי בש ים  אי בש חנ תש מי של ים  יהמי ה  לשה שש סוף  לש ים.  חי מי שש ה  יבה שי יש הנ

ד. חה אל ד וש חה ל אל כה אוי לש רה ה כה שה רג ים יש שי ה יורש אה לש הה אן וה כה ם. מי יהל יותי מג דש ם בי ים כגלה רי יש טנ צש ומי

םא ל דוש  קה הנ ך  לל מל ים. של ני וה גש ל הנ ל כה ן של ול גה יות, וש מג דש ל הנ מות כה ד, דש בה כש ה ני אל רש מנ ן מי דל ן עי גנ ה בש אל רש ני ה של אל רש מנ
יו זי א מי לי מנ תש ים, ומי די דה ה צש עה בה רש אנ ן לש גה ב הנ ל גנ ם ענ קה רג מש יענ  קי ח רה תה פש א ני לה ד, אל חה קום אל מה םא בש ל ל וש יכה הי ה בנ לל גנ תש מי

ם ה'. ל אותו נםענ דוש של סוף קה כי ה וש וה דש ה חל אה י רה ים. מי יקי די צנ ל הנ ים כה ני הל נל ם, וש ה שה אל רש ני דוש וש קה בוד הנ כה

י אותו. יתי אי םא רה ל י וש די יה ח מי רנ ר, פה אות בו יותי רש נו לי פש קנ הי של ר. כש פל אותו סי אות בש רש שות לי י רש יהה לי אן הה ד כה ענ
י, ר לי מנ ים. אה די בוש מנ יהה לה הה ת אותו) של י אותו (אל יתי אי רה ה וש רה עה ה מש אותה ם בש י שה תי נש י, יהשנ יתי כי צוב ובה י עה תי רש אנ שש ני
א יהצה םא  ל ד של ענ וש חו,  קה יו ולש לה ח אי רנ ר. פה פל סי אותו  יהה בש הה ה של מנ י) מי מי ב (מי צי ענ תש ל תי אנ וש כות?  בש לי ך  ה לש מה י, לה בי רנ
יר וי אמ ח בה רנ פה אן,  ים כה יי חנ לנ ה  לל גנ תש יהה מי הה ת של עי כה וש ה,  זל ר הנ בה דש מי בנ ה של רה עה מש ה  אותה בש ז אותו  ננ גה ה,  זל ם הנ עולה הה מי

ולשקהחו.

ל כה יהה, ובש י הה מי מי מםענ  שש י לי יתי כי םא זה ל י וש ה לי לה גנ תש םא הי ו ל שה כש ד ענ ענ אותו יום וש ך. ומי כש רש דנ לש ך  ה לי אה לש הה אן וה כה מי
ה םא רוצל ל של בודו  כש ה בי הוא רוצל רוך  בה דוש  קה י הנ ר, אולנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ צוב. אה ר עה אה שש י ני ני ר, אמ כה זש י ני ני אמ ן של מנ זש

ם. עולה ה בה לל גנ תש יי של

ר, זה עה לש י אל בי ר רנ מנ כו. אה לש הה וש מו  יום. קה יר הנ אי ים, הי די בה כש ני ים וש יוני לש ים על רי חי ים אמ רי בה דש בי קו  סש עה וש בו  יהשש ד של ענ
ר ר, ה' בםקל מנ אה ח וש תנ ה. פה ינה כי שש ף בנ תי תנ שש ני ה וש ק בה סי ענ תש ני ה וש י תורה רי בש ר די םאמנ דוש, נ קה ך הנ לל מל י הנ ני פש לי צון מי ת רה ת עי עי כה
י בי ר רנ מנ ג? אה רנ הל נל יך  אי ג אותו, וש רנ י הה ע מי שה רה ם הה עה לש ר, בי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ה. אה פל צנ אמ ך ונ ך לש עלרה ר אל י בםקל ע קולי מנ שש תי

י: ע"כ מההשמטות. כגלי ק וש חה צש יי

השלמה מההשמטות נ"א סימן י

א לה יך, אל רי םא צה ם - ל הל לה ין של סי יוחמ מות וש ת שי חנ קנ יך לה רי י צה רי המ ר של םאמנ ם ת ם. אי יי רנ צש מי א מי ם יהצה ה ענ ני אמםר הי לי
ה ל זל ענ ים. וש מי עה ה פש מה ם כנ הל לה רון של טש פנ ם הנ הל א לה רה ך קה כה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ א. מה ם יהצה ה ענ ני תוב הי כה ל, של לה ך כש רל דל

ן. מנ ל זש כה י, בש מי ת ענ ח אל לנ תוב שנ כה ה של על טש ל תי אנ

צום עה ב וש ל רנ אי רה שש י יי ני ם בש ה ענ ני תוב הי כה ם, של הל תה לה ה יהכםלש שון זל לה עםה, בש רש ם פנ ם עי יהל לי ה עמ צה תה עי חש קנ לה של עוד, כש וש
ך שום כה א, ומי מו יהצה צש ענ א הוא מי לה ר, אל חי ם אנ יא אותה םא הוצי ל ם. וש יי רנ צש מי א מי ם יהצה ה ענ ני תוב הי כה אן, של ם כה נו. גנ מל מי

ם. הל ע לה רנ הה ל לש תוכנ

א לה ץ. אל רל אה ין הה עי יו  הה ם, של אותה גו  רש ל הה אי רה שש יי עוג של יחון וש ים, סי רי אומש ץ. ייש  רל אה ין הה ת עי ה אל סה ה כי ני הי
ה? מה ץ, לה רל אה ך הה שנ חש תל ץ ונ רל אה ל הה ין כה ת עי ס אל כנ יש תוב ונ ם, כה יי רנ צש ץ מי רל ל אל ה ענ בל רש רוך הוא אנ דוש בה קה יא הנ בי הי של כש
ד, חה ן אל מנ זש ת בי חנ ה אנ גה רש דנ ד בש חה ר אל בה ק דה א רנ לה ים, אל פי שה עמשות כש לו לנ םא יהכש ם ל עולה י הה מי קוסש י וש פי שש כנ ל מש כה שום של מי
עממםד, ים לנ מי קוסש ים וש פי שש כנ ל מש לו כה םא יהכש ל ד של לו, ענ אי לו בש ים אי לי בה לש בג ים מש יני ה מי מה כנ ל מי בה לש בג רםב מש יא עה בי ה הי ם זל ענ וש

אי. דנ ך הוא ונ כה ץ, וש רל אה ין הה ת עי ס אל כנ יש תוב ונ אן כה כה ץ, וש רל אה ל הה ין כה ת עי ס אל כנ יש הו ונ זל וש

יו פי יהה בש כםחו הה ילו וש ם), חי עה לש ם. (בי מותה ים כש מי קודש ים וש פי שש כנ ם מש עולה יו בה םא הה ם ל עה לש ק ובי לה א, בה בה י אנ בי ר רנ מנ אה
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ה פל ם, בנ עולה ל הה ים של פי שה כש י הנ ל סוגי י כה רי המ ה, של ת זל אל יך  רי ה צה זל ם. וש יי דנ ה יה עמשי מנ יהה בש הה כםחו  וש ילו  ק, חי לה ינו. בה עי וש
שון. םא לה ל ם וש יי דנ יו יה ק הה לה בה ם, לש יי דנ םא יה ל שון וש יהה לה ם הה עה לש בי ים. לש לויי ם תש הל ה הוא, ובה עמשל מנ ובש

י יפי ה בי דל שה ית הנ ת אותו בי או אל אםד. רה ה מש קה זה ה חמ תה יש ש הה מל של הנ ת, וש חנ ה אנ דל שה יעו לש גי הי ד של ים ענ רי בי חמ כו הנ לש הה
נוחנ ה לה קום זל ה מה אל ה נה מה ר, כנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ם. אה בו שה ים. יהשש בי ה רנ דל שה י הנ צי עמ ד ונ ל צנ כה ים לש אי ם יוצש יי ים, ומנ בי עמשה הה

בו.

ך ה לש טי ש, סש חה ש נה חה ר, נה זה עה לש י אל בי ר לו רנ מנ ם. אה יהל ני פש ר לי בנ עה ש וש מל של ק הנ חםזל א בש דול בה ש גה חה י נה רי בו המ יהשש ד של ענ
ים. רי בי חמ הו הנ מש ר. תה בה דה עמשות אותו הנ יף לנ םא יוסי ל ה וש שה עה ה של ל מנ ם ענ חי ננ תש הי וש יש  אי ב אותו הה י שה רי המ ך, של כש רש דנ מי

קו. תש ם, שי הל ר לה מנ הו? אה א, מנ בה י אנ בי ר רנ מנ אה

םא ל של צונו  רש ם בי שה וש יש  אי הה ם אותו  חי ננ תש ם, הי יי מנ שה הנ מי ך  לש שו  חמ לה ר של חנ אנ ש, לש חה נה ש  חה ר, נה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ר מנ ם. אה קםדל מו מי ב כש אן. שה כה אן ולש כה ח לש קנ םא לה ל דו, וש מש ל עה ש ענ חה נה ד הנ מנ ך. עה כש רש דנ ך מי ה לש טי ים, סש מי עולה יהשוב בו לש
י הוא רי המ ד, ונ חה י אל יהודי ע לי ה רנ שה עה א של ע בה שה י גוי רה רי המ ך, של כש רש דנ ה, שוב מי ה רוצל תה אנ ה של י מנ תי עש ש, יהדנ חה ש נה חה לו, נה

ם. יהל ני פש ים לי לוגי ג די לי די ש וש חה נה ר אותו הנ זנ יהד חה הו. מי גי רש הה ך וש ך, לי לש ה של רה עה מש ב בנ ן שוכי יהשי

ה שה ד עה חה י אל הודי ם יש דה י אה רי המ ה, של זל ש הנ חה נה ה הנ יהה עושל עות הה ה רה מה י פםה, כנ יתי יי םא הה ם ל ר, אי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ך, ין כה ך ובי ין כה יש בי אי ך אותו הה לנ מש ני רםג אותו, וש המ ה לנ זל ש הנ חה נה שו לנ חמ ה לה שובה תש ב בי םא שה ל ד של ענ א, וש טש ל חי ה של עמשל מנ

ין. די ן הנ צול מי ך ני ל כה ענ א, וש טש חי אותו הנ ים לש מי עולה םא יהשוב לש ל ר של מנ אה או, וש טש חל ם מי חי ננ תש הי וש

ר לו, מנ ענ אותו. אה י יודי ני אמ א, ונ בה י אנ ן לי תנ ן נה ימה ם, סי הל ר לה מנ ? אה תה עש ה יהדנ מל ר, בנ זה עה לש י אל בי רנ ים לש רי בי חמ רו הנ מש אה
ש, חה נה ך אותו הנ יהה הולי הה של ם, כש הל ר לה מנ ? אה תה עש ה יהדנ מל או בנ טש חל ב מי שה ם וש חי ננ תש הי תה בו, אותו של עש יהדנ ש של חה נה א הנ ילה מי
דו גש נל ת כש כל ה הולל תה יש ת הה חנ אנ ילות, רוחנ  הי בש ך) בי (הולי ך  הולי הוא של קוף, וש זה בו  נה ים וזש עולי יו  הה לו  ים של שי קנ שש קנ הנ

יש. אי ם אותו הה חי ננ תש הי או וש טש חל ב מי י שה רי המ ך, של כש רש דנ יו: שוב מי נה פה את לש קורי וש

ב. שה ה וש יתה ייב מי חנ תש הי ם של דה קום אותו אה מש תו בי ר אי נו לו כםפל תש יי ד של יית ענ צנ יהה מש םא הה ע ל רנ ש הה חה נה אותו הנ וש
ה לו נה תש ני ע של רנ ין הה די ים אותו הנ לי שש הי ד של ב ענ םא שה שות, ל ה לו רש נה תש ני ן של יוה ה - כי טה מנ ה ולש לה עש מנ ש לש חה נה ך הנ רל ך דל כה של
שות. ה לו רש נה תש ני ן של יוה א, כי םא ייצי נות הוא ל יקה רי י בש רי המ ר, של כםפל ר בש חי ע אנ שה קומו רה מש נו לו בי תש יי עמשות, או של שות לנ רש

ש, חה נה י לנ תי רש בנ די ן של יוה ם, כי הל ר לה מנ ? אה תה עש ה יהדנ מל ר בנ תה לו כםפל תנ נה תה של רש מנ אה ה, אותו גוי של ל זל א כה ילה רו לו, מי מש אה
נו זש ל אה ה רוחנ ענ ה אותה גה לש ם, די חי ננ תש ם הי דה י אותו אה רי המ כו, של רש דנ יהשוב לש ת לו של של לוחל דו וש גש נל ה כש תה יש הה אותו רוחנ של

י). ה לי רה מש אה י וש ננ זש (אה

ד חה ע אל לנ סל בו לש רש קה מו וש ה. קה שה עה ה של ה מנ שה ש עה חה נה י הנ רי המ ה, של אל רש ני ך וש לי ר, ני זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ים. אה רי בי חמ הו הנ מש תה
ד רנ פש ך ני ר כה חנ אנ נו. וש מל ל מי דה בש יהה ני םא הה ל בו, וש ל עמקי רוך ענ ש כה חה אותו נה ת וש גוי מי או אותו הנ צש ה, ומה דל ית שה אותו בי בש

נו. מל ד מי רה פש יהה ני םא הה ל בו, של ל עמקי ד ענ יהה יורי ם הה שה ם, ומי ך שה רנ כש ני רונו וש ל גש ה ענ לה עה בו וש עמקי מי

ת ר אל זה עה לש י אל בי ח רנ קנ לה ה אותו.  כה הי וש ך  רל דל ד בנ חה י אל יהודי ל מי זנ גה ים של רי ינה די א  לי ד מה חה ק אל נה רש אנ לו  או  צש מה
ים). כי יו (הולש הה קום של אותו מה בו לש יחות. שה לי ה שש כםל הוא עושל בנ ן של מה חמ רנ רוך הה ר, בה מנ ק. אה נה רש אנ הה

ת חנ ים תנ מי אג יך ולש תל חש ם תנ דה ן אה תי אל יך וש תי בש הנ י אמ ני אמ תה ונ דש בנ כש י ני יננ עי תה בש רש ר יהקנ של אמ ר, מי מנ אה ר וש זה עה לש י אל בי ח רנ תנ פה
? תה רש יהקנ הו  י. מנ יננ עי ר בש ה יהקה תה ר אנ של אמ יך: מי רי ך צה כה תםב! וש כש יך לו לי רי ר צה ?! יהקה תה רש ר יהקנ של אמ (ישעיה מג). מי ך  של פש ננ
רוך הוא, דוש בה קה י הנ ני פש יוב לי חי הוא בש ם של דה ן אה ל בל כה אי. של דנ ונ ך הוא בש א כה לה ד, אל בי כנ תש מו הי צש ענ הוא מי ל של לה כש מי
ו הוא שה כש או, ענ טש חל ב מי שה וש ך  לנ מש ני ר של חנ אנ הוא, וש רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש ה) לי בה ב (תועי תםעה ל ומש זה זגלש ה הוא מש לה חה תש הנ בנ
. תה דש בנ כש ך ני מש צש ענ ה מי תה . אנ תה דש בנ כש י ני יננ עי תה בש רש ר יהקנ של אמ ר, מי אומי יו וש לה א עה רוך הוא קורי דוש בה קה הנ מו, וש צש ענ ד מי בי כנ תש הי

י מי א בש לה ה אל זל ם הנ עולה ם בה דה ן אה בל ם הנ רוך-הוא עי דוש-בה קה ה לנ בה המ ין אנ י אי רי המ יך. של תי בש הנ י אמ ני אמ תה ונ דש בנ כש י ני יננ עי בש
ן תי אל ה - וש צה עי י הה יק? זוהי זי הנ ש לש חה נה שות לנ י רש תי תנ י נה רי המ ה של עלשל ה אל ל מה בה יך, אמ תי בש הנ י אמ ני ה אמ ל זל ענ או, וש טש חל ב מי שה של
ל םאכנ ש י חה אותו נה ר, של חי ם אנ ענ א מי בה ם של דה יו? אותו אה תה חש רוך הוא תנ דוש בה קה ן הנ תנ נה ם של דה הו אה יך. מנ תל חש ם תנ דה אה
ץ, מה אםם ילאל לש אםם מי הו (בראשית כה) לש ים, זל מי אג דום. ולש א אל לה ם אל דה י אה רי קש ל תי ם, אנ דה ן אה תי אל תוב וש כה לו, של של מי

שו. פש ת ננ חנ ן תנ תנ נה ו של שה ע עי רנ ה זל זל וש

ש מל של ק הנ תוך חםזל ייף, ומי עה ה וש אל ך לי רל דל א בנ גו, בה רה ש המ חה נה הנ ל וש זנ גוי גה אותו הנ ה של זל י הנ הודי יש י הנ רי בו המ יהשש ד של ענ
ר: אומי ין וש די ת הנ יו אל לה יק עה די צש רוך-הוא ומנ דוש-בה קה ם לנ עי רנ תש יהה מי הה ד, וש חה ץ אל ת עי חנ ב תנ יהשנ ה וש דל אותו שה ס בש ננ כש ני
ה) ל (מנ ה כה עמשה ין ננ די י בש רי המ לום, של י כש מוני ל מה ענ י וש ל גופי ענ י וש לנ עה ש  י חושי יני אי של יך  נל פה לש יהדוענ  לוי וש ם, גה עולה בון הה רי

י. תי שש שנ ה חה ל זל ענ ם, וש ס אותה ני רש פנ ה אמ מה י בנ ין לי אי י, של ים ייש לי ני קי ם זש אי ב וה ל אה בה ה, אמ עמשה ננ של

תו בי ה לש פה עמשות חג ד לנ חה י אל ני ל עה ק, של נה רש אנ הה אותו  יהה בש הה ים של רי ינה ל די ד של חה רור אל ה - צש ל זל ל כה עוד ענ וש
ר. י יותי בי לי י בש ני בנ ה כואמ ל זל ם, ענ עולה בון הה ה? רי עלשל ה אל יהה, מה ני עמ הה

ם ה הי מה ת. לה מל ם אל ם הי עולה בון הה ל רי יו של ינה ו. די דה ינחש קו  דש ת צה מל י ה' אל טי פש שש ר, (תהלים יט) מי מנ אה ה וש כה בה
ים ני גי י מה לי עמ ה בנ מה ין), כנ עמשות (די ה לנ רוך הוא רוצל דוש בה קה הנ של ין, כש די ת הנ ענ שש י בי רי המ ו. של דה קו ינחש דש צה שום של ת? מי מל אל
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ימו כי סש הי לו וש אי לו בש קו אי דש צה ן של יוה לו. כי אי לו בש ים אי מי חה לש ני לו, וש אי לו בש ים אי יקי די צש ה, ומנ ד זל צנ ה ומי ד זל צנ ים מי די עומש
בון ה, רי ל זל ענ וש ה.  לה עש מנ לש ין של די י הנ ני ל בש ים כה יקי די צש מנ של ו? כש דה ינחש קו  דש י צה תנ ימה ת. אי מל י ה' אל טי פש שש י מי זנ ד, אמ חה אל כש

י! לי ל של םא ענ ל ה, וש י בוכל ני ם, אמ עולה הה

לו טש נה יקו בו, וש זי חל הל ץ, וש עי ת אותו הה חנ ב תנ יהה יושי הה או אותו של יו. רה לה מו אי קה ים, וש רי בי חמ הנ ר וש זה עה לש י אל בי ע רנ מנ שה
רוך דוש בה קה ך הנ יש לש חי םא ינרש יק, ל די ך צנ ינש ם אי אי ת, של מל יק אל די ד) צנ חי פנ ל תש ר, (אנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ם. אה יהל לי אותו אמ

ך. לש לה גש רוך הוא בי דוש בה קה ה הנ שה עה ה של ה מנ אל רש תי ך וש לי תי ך, וש קש נה רש ה טםל אנ אשונה רי ה. בה שה עה מו של דול כש ס גה הוא ני

ח אותו טנ תנ שש ארו. הי וה ל צנ רוך ענ יהה כה הה מות, וש קה ה בו נש יהה עושל ש הה חה נה הנ ת, וש גוי מי ה אותו הנ אה רה ם, וש מה ך עי לנ הה
ת עי ם: כה הל ר לה מנ ים. אה רי בי חמ הנ וש ר  זה עה לש י אל בי י רנ די יש ק  שנ נה וש ם  קה ם, וש עולה בון הה ת רי ח אל בנ שי ה וש הודה ר, וש פה עה י בל הודי יש הנ

ם. כל לש לנ גש ה בי ס זל יש ני חי רש רוך הוא הי דוש בה קה הנ י של תי עש יהדנ

ק נה רש אנ ח הה תנ רור. פה צש ת הנ י אל ן לי תנ נה י של ני עה ל הל ענ ה, וש י בוכל ני י אמ ייש לי ים של ני קי זש ם הנ אי הה ב וש אה ל הה ים, ענ מי כה ל חמ בה אמ
א. פה רש ני ר, וש זה עה לש י אל בי יו רנ לה ל עה לי פנ תש גוי. הי ה לו אותו הנ שה עה ה של כה מנ ם הנ הל ה לה אה רש ן הל כי רור, וש צש ת הנ ם אל הל ה לה אה רש הל וש

ש חה ר, נה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ה. אה אשונה רי בה כש ה בו  יהה עושל הה של ש  חה נה הנ אותו  או  רה ם, וש קםדל מי גוי כש הנ אותו  לש בו  רש קה
ינו אי י רה רי המ בות, ונ מות רנ קה יתה בו נש שי עה ך בו וש תש בורה ך וגש יתה כםחמ אי רש הל עוד של , וש יתה שי ה עה אל יתה - נה שי עה ה של ל מנ ש, כה חה נה
יק זי םא תנ ל יך, של לל י עה ני רנ גוזש ך, וש תש רה עה מש א בי בי חנ תש הי וש ך  ה לי אה לש הה אן וה כה . מי יתה שי עה ה של ל מנ כה יתה  אי רש הל ים, וש מי עה פש לש  שה

ך לו. לנ הה םאשו וש ף ר פנ כה ש, וש חה נה ד אותו הנ רנ פש ם. ני עולה יהה בה רי בש לי

יר אי שש הי לו של צש ב ייש לו אל הה ל זה יס של י כי רי המ ך, של אמ יט שוננ שי כש ת תנ י: טםל אל הודי יש אותו הנ ר לש זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ך תו. לי שש ה אי תה מי א של צה מש תי י, וש לוני קום פש מה בש יש של אי ך לה לי לום, וש לו כש של טםל מי ל תי אנ יו, וש בי אה ל אותו גוי לש נו של לו בש
ה חורה ם סש ך עי יהה הולי הה עון, וש מש מו שי ד, ושש חה ן אל יש ייש בי אי אותו הה לש שום של ה, מי זל ים הנ רי ינה די יס הנ ן לו כי תי יו, וש לה אי
י הודי יש אותו הנ מםר לש אל ע. ול שה אותו רה ן אותו לש תנ נה יס וש כי ב לו אותו הנ ננ ה גה זל גוי הנ ל הנ נו של ה, ובש ינה פי סש ם בנ הי יהם, וש ל הנ ענ
ה. שה ך עה כה יו. וש לה עה בש ה לי דה בי יר אמ זי חל הל רוך-הוא של דוש-בה קה ה לנ יודל יו, וש לה ך אי לי ירות יי הי מש בי נו, של בש ה לי יס זל ה כי לל עמ ינ של

ים. רי בי חמ הו הנ מש ק יהדו. תה שנ נה ר וש זה עה לש י אל בי י רנ ני פש ה לי וה חמ תנ שש הי יס, וש כי ל הנ טנ נה

ה ה, מנ יהה מי ל תש ה ענ יהה מי יא תש ת הי עי כה ך, וש ינו בש אי רה ה של ל מנ כה ה בש יהה מי זו ייש תש ך הנ רל דל ל הנ כה א, בש בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ן יי ענ בה לו  אי י כש יתי אי י רה ני אמ ל, ונ כי תנ סש י מי רוחי א של לה ה, אל מה כש חה םא בש ל ן הוא וש ימה סי בש ינו  ה אי ר זל בה ם: דה הל ר לה מנ ה? אה זל
יעו גי הי ן של יוה יו. כי מי חה לש יעו  גי הי ד של ם, ענ הל מה י עי הודי יש הנ אותו  ים וש רי בי חמ ל הנ כה כו  לש ים. הה רי בי חמ ל הנ כה הו  מש י. תה יתי אי רה
ים, רי בי חמ כו הנ רש ר, ובי זה עה לש י אל בי ה רנ כה רה ך בש רנ ה. בי תורה ק בנ עוסי תו וש טה י מי בי ל גנ ב ענ יהה יושי הה יו של מי ת חה או אל צש ם, מה שה לש

ם. מה ח עי מנ הוא שה וש

הו י ה', מנ ני אי פה ר רש מנ אה ן של יוה ה. כי עה שי וה אי י וש ני יעי א הושי פי רה אי י ה' וש ני אי פה ר, (ירמיה יז) רש מנ אה ר וש זה עה לש י אל בי ח רנ תנ פה
ה? ינכל י הוא של א, מי פי רנ א מש רופי הה ן של יוה ה? כי עה שי וה אי הו וש י, מנ ני יעי ר הושי מנ אה ן של יוה א? כי פי רה אי וש

, יחנ לי י שה די ל יש ם ענ הל ל ייש מי בה רוך הוא, אמ דוש בה קה ינד הנ ם בש עולה בה ה של פואה ל רש יו), כה מי י חה י יוסי בי ר רנ מנ א (אה לה אל
ל בה ים. אמ רי ים חוזש מי עה פש ל לי בה ה, אמ פואה ם רש הי יחנ  לי ינד שה בש רו  סש מש ני ם של אותה . וש יחנ לי ינד שה בש רו  סש מש םא ני ל ם של הל מי ייש  וש
ל. לה י כש ה חםלי ין בה אי ה, של פואה יא רש תו הי פואה ה רש ל זל ענ ים, וש מי עולה ים לש רי םא חוזש א ל פי רנ רוך הוא מש דוש בה קה הנ ם של אותה
ק שנ עה ה, וש פואה י רש ן לי תנ רוך הוא נה דוש בה קה ים, הנ רי בי ת, חמ עי כה ל. וש לה רוג כש טש י קי לי ה בש זל א, וש פי רה אי י ה' וש ני אי פה ך רש שום כה ומי

י. ב לי רנ עה י וש לי

מו, ר עי בי חנ תש אל וש יו  לה אי ך  לי אי י של תי רש דנ נה ים,  רי בי ר, חמ מנ ח. אה מנ שה ה וש כה ובה ה  מנ ה. תה עמשל מנ הנ ל אותו  כה לו  רו  פש סי
ם. מה ח עי מנ ם. שה עולה בון הה רי ח לש בנ שנ ה ונש נודל וש

ה תה יש הה תו  מה כש חה י של יתי אי רה ק, וש לה ת בה שנ רה פה ק בש סי ענ תש י מי יתי יי ם, הה הל ר לה מנ ק? אה סי ענ תש מי יתה  יי ה הה מה לו: בנ רו  מש אה
יו חות הה תש פש מנ ל הנ ל כה בה ן. אמ מנ ל זש כה ק בש לה ת בה מנ כש חה ת - וש חנ ם אנ ענ ם פנ עה לש ת בי מנ כש ם. חה עה לש ל בי תו של מה כש חה ר מי יותי ה וש קה זה חמ

ה. פל ים בנ לי שש הנ ע לש םא יהדנ ל יו, וש פה שה עמשות כש ענ לנ יהה יודי ק הה לה ה. בה פל ם בנ לי יהה שה הוא הה שום של ם, מי עה לש י בי ידי בי

ל בה שוהו. אמ רש ל בו) פי כי תנ סש הי ה (ייש לש זל סוק הנ פה עמקםב כו'. הנ י ינ די בש א ענ ירה ל תי ה אנ תה אנ ר, (שם מו) וש מנ אה ח וש תנ פה
ק. לה ל בה ים של מי סה קש הנ ת - מי חנ ל תי אנ ם. וש עה לש ל בי ים של פי שה כש הנ עמקםב - מי י ינ די בש א ענ ירה ל תי אנ

ן בה ית לה בי יהה בש עמקםב הה ם: ינ עה לש ר בי מנ ל. אה אי רה שש ד יי גל נל ה כש עה ה רה צה עי ה בש ם זל ה עי ם זל יהל ני שש יו  הה יך  ה אי אי םא ורש ב
א רה קש ני ם של שי ים לנ מי סה ר קש די סנ י אמ ני אמ ק: ונ לה ר בה מנ דו. אה גש נל ים כש שי חה ר נש די סנ י אמ ני יהכםל לו, אמ דו וש גש נל ים כש שי חה ש נש חי ני א, וש בה אנ

ייששרהאיל.

ם, תה לה טש ים ובי שי חה ם נש אותה ה בש בה שש נה ן, וש ילה אי י הה פי נש תוך ענ ף מי ל יוסי דו של צי ת מי חנ ה רוחנ אנ אה ה יהצש עה ה שה אותה בש
יש י ייש אי ילי בי שש י? בי ני מם ר כה של יש אמ ה אי ה זל י. מנ ני מם ר כה של יש אמ ש אי חי ננ ש יש חי י ננ ף (בראשית מד) כי ר יוסי מנ אה נו של יש הנ וש
יא מוצי ה של לה עש מנ לש יש  אי י ייש  מוני י. כה ני מם ר כה של אמ יש  אי נו  יש הנ ה, וש לה עש מנ י הוא לש ילי בי שש ם. בי יכל ני בש ים לי שי חה נש ל הנ טי בנ יש של

ל אותו. טי ם ובי סל קל אותו הנ ב בש שנ נה ה, וש טה מנ לש ץ של עי תוך הה ת מי רל חל רוחנ אנ

ר, (במדבר מנ אה ם וש עה לש יב בי שי י הי זנ ה. אמ טה מנ לש ץ של עי ה הה ך? זל לל מל י הנ ך. מי לל י מל תי פש ל שי ם ענ סל נו (משלי טז) קל יש הנ וש
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לו. לה ים הנ די דה צש י הנ ני שש יו מי ם הה יהל ני ל. ושש אי רה שש יי ם בש סל םא קל ל עמקםב וש ינ ש בש חנ םא ננ י ל כג) כי

ל אי רה שש ם יי רוך הוא עי דוש בה קה ך הנ יות כה הש ך לי רי טה צש הי ם של עולה א הה רה בש ני יום של ים מי יו יהמי םא הה י. ל ני ך אה תש י אי כי
ם עה לש רוך הוא: בי דוש בה קה ר הנ מנ ה אה ל זל ענ ם. וש עולה ן הה ל מי אי רה שש י יי אי ת שונש לות אל כנ ם לש עה לש ה בי צה רה ן של מנ זש אותו הנ כש
ר של אמ ם  גויי הנ ל  כה בש ה  לה כה ה  עלשל אל י  כי מו)  (ירמיה  ך,  כה ה  עלשל אל םא  ל י  ני אמ ל  בה אמ ם,  עולה ן הה מי ם  כל ידש מי שש הנ לש ה  צה רה

ה. לה ה כה עלשל םא אל ך ל אםתש ה וש מה יך שה תי חש דנ הי

ת עמקםר אל ה לנ צה רה ה וש אשונה רי ן בה בה א לה ם. בה עולה ן הה ם מי כל ידש מי שש הנ ים לש כולי םא יש ם, ל עולה י הה מי ל ענ לו יהבםאו כה אי של
ם ר עי בי דנ ן תש ך פל ר לש מל שה תוב (בראשית לא) הי כה יו, של לה ן עה גי הי רוך הוא וש דוש בה קה א הנ ם - בה עולה ן הה דו מי בנ עמקםב לש ינ
תוב כה ם, של יהל לי ן עמ גי הי רוך הוא וש דוש בה קה א הנ ם - בה עולה ן הה ם מי ידה מי שש הנ ה לש צה רה עםה וש רש א פנ ע. בה ד רה טוב ענ עמקםב מי ינ
ן גי הי רוך הוא וש דוש בה קה א הנ ם - בה ידה מי שש הנ ה לש צה רה ן וש מה א הה רםץ. בה פש ן יי כי ה וש בל רש ן יי נו אםתו כי ענ ר יש של אמ כנ (שמות א) וש

יד. מי ל תה אי רה שש ל יי ן ענ גי רוך הוא הי דוש בה קה דור הנ ל דור וה כה ן בש כי םאשו. וש ל ר כםל ענ יב הנ שי הי ם וש יהל לי עמ

א לה תםב! אל כש יך לי רי יהה צה מו הה םא תנ י ל יו. כי מה חמ לו רנ םא כה י ל נו כי מש י תה י ה' כי די סש ים, (איכה ג) חנ רי ל אומש אי רה שש יי וש
יו מה חמ רנ עו  נש מש ני םא  ל שום של ם? מי ענ טנ ה הנ נו. מה דש מנ שש םא הג ל וש נו  מש םא תנ י ל כי נו  רי זש על בש יו  דור הה ל דור וה כה י ה' בש די סש חנ

יו. מה חמ לו רנ םא כה י ל תוב (שם) כי כה נו, של מה עי מי

י ני קש כו זי לש יי ך ונ ר כה חנ אנ עור, וש ן בש ם בל עה לש ל בי ים אל כי אה לש ח מנ לנ שש יי ה, (במדבר כב) ונ אשונה רי תוב בה ה כה ה מנ אי םא ורש ב
ה? אשונה רי ר בה מנ אה ה של מנ ר מי בה דה ה הנ נה ם שי ענ טנ ה הנ ים, מה כי אה לש מנ יהבםאו הנ ר ונ יהה לו לומנ ן. הה יה דש י מי ני קש זי ב וש מואה

ם הל עמשות בה ים לנ רי שה ים קש רי קושש ם של ה, אותה לה עש מנ לש גות של רה דש ל הנ כה ם בש כה יהה חה ע הה שה רה ק הה לה בה א, אותו  לה אל
תונות. חש תנ גות הנ רה דש ת הנ ים אל ן כופי הל בה ם, של יהל רי בש ן) די הל יונות (מי לש ר על גות יותי רה ן דש ל אותה כה ים, וש מי סה ים וקש פי שה כש

ים עי נודה ים, של דועי ים יש כי אה לש גות ומנ רה נו דש ים, ייש לה שי חמ ננ ים ומש מי קוסש ים וש פי שש כנ נו מש אה ם של ענ ל פנ כה ר לו, בש מנ אה
יון. לש ר על חי קום אנ מה ן בש יי ענ ך לש ה ייש לש אה לש הה אן וה כה ל מי בה ים, אמ מי קוסש לנ ים וש פי שש כנ מש לנ

ן ים אותה עי יודש ים, של פי שש כנ מש הנ וש ים  מי קוסש י הנ כי רש דנ ך  כה וש דושות.  גות קש רה ן דש אותה ים בש רי חי מות אמ שי ב לו  תנ כה
ם, הל יונות מי לש רות על חי גות אמ רה דש ם בי ים אותה יעי בי שש ם, ומנ יהל פי שש ים כי עושי וש ם,  הל ה בה ם שורל סל קל אותו  גות של רה דש

ים. עושי ה של ים מנ עושי וש

יון לש ר על חי קום אנ מה ם בש הל לה ר של של קל ל הנ בה ם, אמ עולה י הה מי ר ענ אה שש ם כי הל לה ר של של קל ין הנ ה, אי זל ם הנ עה ך: הה ח לו כה לנ שה
גות. רה דש ל הנ כה ל לש ענ ים מי רי שה קש ני

י לי גנ לש ים גנ בי סובש ים) של יאי שי יצוצות (נש ני ר  שה ים עה ני ל שש הות של בה אמ הה וש לות  שש לש תנ שש הי מות הנ שש ח לו  לנ שה ב וש תנ כה
ים רי שה קש ני לו של לה ר הנ שה ים עה ני שש הנ שום של ל, מי כי תנ סש לו תי אי ל, בש כי תנ סש ם תי ר לו: אי מנ דוש. אה קה א הנ סי כי ל הנ ה של בה כה רש מל הנ
ים ני ים ושש טי בה ר שש שה ים עה ני ם שש הי ה, של טה מנ ם לש הל לה ן של יוקה דש ים, בנ פי שה ה כש עמשל ה תנ לל אי ם בש אי ים. וש טי בה ר שש שה ים עה ני שש בי

ם. עולה ן הה ם מי עמקםר אותה ננ ב, וש רה קש ם בי הל ם בה חי לה ני ם, וש הל ל לה ים, נוכנ רושי ים פש לי גה ר דש שה עה

ים דושי ים קש כי אה לש ל מנ לות של שש לש תנ שש הי מות הנ ם, שש יהדה ים בש מי סה תוב וקש כה הו של אי. זל דנ ים ונ כי אה לש ח מנ לנ שש יי נו ונ יש הנ וש
ק? לה ב בה שנ ה חה רוך הוא. מל דוש בה קה י הנ ידי ם בי יונות הי לש על גות הה רה דש ל הנ כה ע של םא יהדנ הוא ל ם. וש יהל ידי ים בי יאי בי יו מש הה
ר שה עה ים  ני שש ל  של מות  שי ב  תנ כה ן  כי ל  ענ וש ם,  עולה הה ל  של ים  מי ענ הה ר  אה שש כי ים  כי אה לש מנ לנ רו  סש מש ני ל  אי רה שש יי ם  ענ של ב  שנ חה

ים. כי אה לש ח מנ לנ שש יי נו ונ יש הנ ח לו, וש לנ שה לו וש לה ים הנ כי אה לש מנ הנ

ד צנ פון, ומי צה ד הנ צנ ן מי ה, הי זל ם הנ עה ת הה בםר אל שש ים לי רי שה רות קש קושש גות של רה דש ל הנ ה, כה אי םא ורש ר לו: ב מנ אה
י רי המ ב, של רה קש ם בנ הל ם בה חי לה הי ל לש ו נוכנ שה כש פון. ענ צה ד הנ צנ ם מי הי נו  לה ים של פי שש כנ מש טון הנ לש שי פםל, וש ים לי ידי פון עמתי צה הנ

נות. מה הי ים לש ילי חי תש פון מנ צה ד הנ צנ ם, ומי הל ים בה שורי ם) קש הי לו (של לה ר הנ שה ים עה ני שש

הו ד. מנ צנ הנ אותו  ם הוא לש פה קש ל תה כה שום של ר, מי בה שש ני וש ש  לה חל ם נל הל לה ף של תםקל יל, הנ חי תש םאל מנ מ שש יל ומי הואי וש
ה ני ר, הי מנ נות? אה מש יל לי חי תש פון מנ צה ה, מי פונה ים צה ני ה פם לשה ר שש קה ר בה שה י עה ני ל שש ד ענ תוב (מלכים-א ז) עםמי כה ר של מנ אה של
ן הל ין לה ן אי יהל תי חש תנ של ת, וש חםשל ל ונש זל רש בנ קות מי זה גות חמ רה ת, דש חנ ר אנ סי ים חה עי בה רש ן אנ אותה פון, וש צה נו הוא מי לה ף של תםקל הנ

ם. הל רות בה גה תש הי ב ולש רה ם קש הל עמרםך בה ל לנ ן נוכנ ל כי ענ בון, וש שש חל

דוש- קה א לנ לה ם, אל יי מנ שה אות הנ בש צי םא לש ל ים וש כי אה לש מנ ם לנ יר אותה אי שש םא הי ל ך, של ה כה שה םא עה רוך הוא ל דוש בה קה הנ וש
ל, אי רה שש או יי בה של ים. וכש מי ענ ר הה אה ל שש ל כה ם ענ ק אותה לי ים חי יטי לי שנ הנ ים וש דולי גש ים הנ כי אה לש מנ ל הנ כה דו. וש בנ רוך-הוא לש בה
ים ני מג ינד מש םא בש ל ים, וש כי אה לש מנ ינד הנ ם בש ב אותה זנ םא עה ל ן, וש ילה אי גוף הה ף בש תםקל ם בש יל אותה חי נש הי דו, וש בנ ם הוא לש ל אותה טנ נה
ת ענ בנ רש אנ ים בש מי חה תג ים מש חומי ר תש שה ים עה ני לו שש אי ם. וש יון גויי לש ל על חי נש הנ תוב (דברים לב) בש כה ם, של עולה ל הה ים של דולי וגש
י תוב (שם) כי כה ן, של ילה אי ף גוף הה תםקל ם בש יל אותה חי נש הי ל וש אי רה שש ת יי ל אל טנ ים, נה לי עה ים וש פי נה ר עמ זי פי ר של חנ ם, אנ עולה י הה די דש צי

תו. לה חמ ל ננ בל עמקםב חל מו ינ ק ה' ענ לל חי

ם נו אותה חש ונ רש ים הי דושי ים קש יוני לש ים על רי בה ה דש מה כנ נו, וש כי רש י דנ רי שש . אנ הה ה זל אל נה ה וש פל ה יה מה ר, כנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ים רי בה ים, ודש ה טובי מה כנ לו  לה ים הנ רי בה דש ל הנ ים, כה מי כה ם, חמ הל ר לה מנ ם. אה יהל ני פש ם לי יהה שה י הה הודי יש אותו  י. וש יתי אי רה וש

גו'? ן וש מם שי ל יש לי תםהו יש ר ובש בה דש ץ מי רל אל הו בש אי צה מש יו (שם) יי רה חמ תוב אנ כה ה של ה זל ם. מנ ים הי דושי ים קש יוני לש על
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רוך דוש בה קה א אותו הנ צה מה ם, של הה רה בש אנ שוהו בש רש ה פי זל ר הנ בה דה י הנ רי המ מםר, של ר - אל בה תה בו דה עש ם יהדנ ר לו, אי מנ אה
ר חנ ים אנ יו טועי ם הה א כגלה לה רוך הוא, אל דוש בה קה ת הנ מוננ ת אל ים אל ירי כי ין מנ אי ה, וש רה ה זה ים עמבודה די עובש ץ של רל אל הוא בש

ם. א אותו שה צה ם, ומה עולה בון הה י רי ני פש ם לי לי ד שה חה ף אל נה ם עה יהל יני יחנ בי רי פש הי ם, וש הה רה בש ם אנ קה ה, וש רה ה זה עמבודה

ל תנ שה ל וש די תנ שש הי וש ה אותו  רה שש הי ם, וש שה ר אותו מי קנ עה ף וש נה עה ת אותו הל ל אל טנ רוך הוא? נה דוש בה קה ה הנ שה ה עה מל
ה יאה צי מש הנ זו  וש דוש,  ם קה ענ נו  מל ה מי שה עה וש ר,  גומי וש ך  צש רש אנ מי ך  לש ך  תוב (בראשית יב) לל כה ת, של רל חל ץ אנ רל אל בש אותו 

י הוא. ים מי עי םא יודש ל רוך-הוא וש דוש-בה קה ים בנ יני מי אמ םא מנ ל ץ של רל אל ם, בש עולה רוך הוא בה דוש בה קה א הנ צה מה של

עוד, ך? וש רנ צש הג ן של יוקה יהה דש ם הה הה רה בש ם אנ אםל אי שש לי ל ייש  בה ה, אמ ר זל בה ה דה אל נה ה, וש ה זל פל י, יה הודי יש ר אותו  מנ אה
עמקםב ת ינ א אל לה ק, אל חה צש ת יי םא אל ל ל, וש לה ם כש הה רה בש ת אנ יר אל כי זש םא הי ל ל, וש לה ם כש הה רה בש ל אנ יחנ ענ םא מוכי תוב ל כה י הנ רי המ של

ר. גומי הו וש אי צה מש תוב יי ך כה ר כה חנ אנ תו, וש לה חמ ל ננ בל עמקםב חל מו ינ ק ה' ענ לל י חי תוב (דברים לב) כי כה דו, של בנ לש

ה, רה ה זה י עמבודה די תוך עובש א מי ם יהצה הה רה בש אנ אנו של צה י מה רי המ אן, של ה כה של םא קה ה ל ל זל ם כה ר, עי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ר או בה תה דה עש ם יהדנ ל אי בה ה. אמ ר זל בה דה יהה בש שש ל קג לה ין כש אי ם, וש הה רה בש ל אנ ר ענ בי דנ ר, הוא מש כה זש עמקםב ני ינ ב של ל גנ ף ענ אן - אנ כה וש

מםר. ע"כ מההשמטות. דוש - אל חי

השלמה מההשמטות סימן יא

ת ענ נודנ הנ ה  ץ? אותה רל אה י הה ר. מי גומי וש בםהו  וה ה תםהו  תה יש ץ הה רל אה הה וש ר, (בראשית א)  מנ אה י וש הודי יש ח אותו  תנ פה
תוב כה ו תםהו, של א קנ רה קש ני וש ם,  עולה ל הה ת כה יף אל קי מנ יהרםק של ו  ה קנ ה תםהו? זל ה זל ה תםהו, מנ תה יש ה. הה טה ה ומנ לה עש מנ לש
תוך בש עות  קה שג מש של מות  פגלה מש ים  ני בה אמ ינו,  ני שה של מו  כש בםהו,  בםהו.  י  ני בש אנ וש תםהו  ו  קנ יהה  לל עה ה  טה נה וש לד)  (ישעיה 

ם. יי ים מנ אי ן יוצש הל הומות, ומי תש הנ

ל ן של יודה ה, וש אה ינה טי רש קנ א מי רופי ר הה פל סי אנו בש צה א מה לה ו יהרםק? אל הו קנ ו יהרםק, מנ הוא קנ ת, תםהו, של ענ דנ ו ייש לה שה כש ענ
ה. מה כש חה ד בש בה כש ני ים וש אי רופש ל הה ל כה דול ענ הוא גה שום של י, מי אי ינה טי רש קנ א הנ רופי הה מו  ת שש ים אל אי קורש מו, וש י שש רי סה קי
ו יהרםק ה תםהו? הוא קנ ה זל ה תםהו, מנ תה יש ץ הה רל אה הה ר, וש יהה אומי הוא הה ד. וש בה כש ם ני דה אה י לש סי רש שון פנ לה ים בש רי ך אומש כה וש

ה. קה רג יא יש הי ה, של יצונה חי ה הנ פה לי קש י הנ זוהי גוז, וש אל ת הה פנ לי י הוא? קש ם, ומי עולה ל הה יף כה קי מנ של

בםהו ן  מי ר.  שה ובה עור  ך  שה מש ני תםהו  מי ם.  יי מנ ים  אי יוצש ן  הל מי מות של פגלה מש ים  ני בה אמ ן  הי וש בםהו,   - נו  מל מי ים  ני פש לי
ה ה זל ר מנ םאמנ ם ת אי ו. וש שה ל עי ם של עה ה הה נה מל ך מי שה מש ני ה של כה שה מש הנ ך. זו הנ חםשל נו - וש מל ים מי ני פש מות. לי עמצה כות הה שה מש ני
נו מל מי ע, של צנ מש אל בה סו  נש כש ני מות  פגלה מש ים  ני בה אמ ן  א אותה לה אל נו,  מל מי לוי  תה ך  חםשל י הנ רי המ אי של דנ ונ בש יא  י הי רי המ תםהו? 

ו. שה ך עי שה מש ה ני נה מל מי ה, של קה ה דנ יכה שי ך - מש חםשל ר. וש מנ אל נל מו של מות, כש עמצה כות הה שה מש ני

תוב (יחזקאל א) כה ה, סוד הנ זל גוז הנ אל מו הה ם, כש לי שה עמקםב הנ ך ינ שה מש ם ני שה מי גוז, של אל ה מםחנ הה ים - זל להי רוחנ אל וש
ש אי - וש נו  מל ים מי ני פש בםהו. לי ד הנ גל נל דול, כש ן גה נה - עה נו  מל ים מי ני פש תםהו. לי ד הנ גל נל פון, כש צה ן הנ ה מי אה ה בה רה עה סש ה רוחנ  ני הי וש

ים. להי רוחנ אל ל וש ד של גל נל יב, כש בי ה לו סה גנ נם נו - וש מל ים מי ני פש ך. לי חםשל ד הנ גל נל ת, כש חנ קנ לנ תש מי

ת פל חל רנ מש ה של יונה לש על ם הה אי ם, זו רוחנ הה יי מה י הנ ני ל פש ת ענ פל חל רנ דו מש גש נל כםל, כש הנ ים מי ני פש ל - לי מנ שש חנ ין הנ עי ה כש תוכה ומי
ה שה ך עה ר כה חנ אי. אנ דנ ר ונ בה דש ץ מי רל אל הו בש אי צה מש רוך הוא יי דוש בה קה הנ גוז, וש אל ה מםחנ הה זל ם הוא, וש לי שה עמקםב הנ ינ כםל. וש ל הנ ענ

דות לו. בה עש שג יו מש הש ן יי כגלה פות, של לי קש ן הנ ל אותה ת כה רוך הוא אל דוש בה קה הנ

ה ירה מי ל שש ה: כה זל תוב הנ כה שום בנ יהה רה ך הה ר כה חנ י. אנ אי ינה טי רש קנ א הנ רופי ל הה ר של פל אותו סי תוב בש יהה כה אן הה ד כה ענ
א ך רופי הולי של כש ם, של עולה בון הה רי עמבםד לש ך, לנ לל מל י הנ ירי סי יו אמ לש ית חה בי ב בש שוכי ה של חולל עמשות לש ם לנ כה א חה יך רופי רי צה של

ך. לל מל י הנ ירי סי אמ א אותו בנ יו, מוצי לה שורות עה לות של חמ ן, מנ מם שי ל יש לי תםהו יש ר ובש בה דש ץ מי רל אל הו בש אי צה מש יו, יי לה ם אי כה חה

ך! םא כה יו - ל רה חמ ם אנ דה ל שום אה די תנ שש םא יי ל פםס אותו, של תש ה לי ול צנ רוך הוא יש דוש בה קה הנ יל וש ר, הואי םאמנ ם ת אי
רוך דוש בה קה ם, הנ כה א חה רופי ם הה אי יו, וש לש ית חה בי ב בש שוכי ל הוא של ר. דנ גומי ל וש ל דה יל אל כי שש י מנ רי שש ר אנ מנ ד אה וי י דה רי המ של

יו. לש ית חה בי ב בש ר, שוכי בה דש ץ מי רל אל הו בש אי צה מש א יי אותו רופי ל בו, וש די תנ שש מי אותו של כות לש רה ן בש תי הוא יי

בות ב סי סובי יש הו,  נש בל סםבמ יש עמשות?  לנ לו  יך  רי ה צה ים אותו. מנ קי ים דוחמ אי לה ם חר אותה ן, של מם שי יש ל  לי יש תםהו  ובש
ע. ם רנ נו דה מל יא מי יוצי יז לו וש ים לו, ינקי יקי זי מנ ים של רי בה ם דש נו אותה מל ע מי ננ מש יי י של די לות כש יא עי יהבי וש

ך ר כה חנ יך אותו. אנ מי נש ינ יו וש לה ה עה בל רנ תש םא יי ל י של די ל כש כי תנ סש יי יהה, וש ה הה מה י מי חםלי ין אותו הנ יהבי ל וש כי תנ סש הו, יי בונמני יש
ה על טש יי םא  ל וש לו  יך  רי צה פואות של ן רש אותה ים ובש קי שש ם מנ אותה אוי בש רה מור כה ילה שה הש יי י של די ינו, כש ישון עי אי כש הו  נש רל צש יי

גו. רה המ ם ונ ך דה פנ לו שה אי א כש רופי ל הה יב ענ שי חמ רוך הוא מנ דוש בה קה ד, הנ חה ר אל בה דה לו בש פי ה אמ על טש א יי לי מה לש אי ם, של הל מי

ם דה ן אה יו בל לה ל עה די תנ שש יי ך, של לל מל י הנ ירי סי ית אמ בי ם הוא בש דה אותו אה ב של ל גנ ף ענ אנ ה של רוך הוא רוצל דוש בה קה י הנ כי
ים. סורי אמ ית הה בי יאו מי הוצי ינע לו לש יסנ וי

ן עמקםר, הי ן לנ ש, הי רי שה ן לש מות, הי ן לה ה הי לה עש מנ ם לש עולה י הה ני י בש יני ן די רוך הוא דה דוש בה קה ך: הנ ר כה יהה אומי הה וש
יו. לה ר עה זנ גש ני ה של ל מנ ה כה עושל ד של א ענ פי רנ תש םא יי ל יו, וש לש ית חה בי ל בש ים נופי סי כה נש ש  נל עם אוי לש רה י של ים. מי סי כה נש ש  נל ת עם תי לה
יו לה ל עה די תנ שש הי יך לש רי ה צה ל זל ענ ים, וש סורי אמ ית הה בי א מי יוצי א וש פי רנ תש יו, מי לה ר עה זנ גש ני ה של ל מנ ן כה תנ נה מונו וש מה ש בש נה על נל ן של יוה כי

א. ייצי ש וש נל ן עם תי יי של
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ש רי תה שש יי ים של מי עה פש לי כםל, וש הנ ש מי רי תה שש יי ד של ים ענ סורי אמ ית הה בי נו אותו בש תש יי סו אותו וש פש תש ש, יי רי שה אוי לש רה י של מי
ים. סורי אמ ית הה בי יאוהו מי ך יוצי ר כה חנ אנ ם, וש הל ד מי חה אל ים או מי רי יבה אי מי

ם כה א חה יך רופי רי ה צה ל זל ענ ל, וש צי נה םא יי ם ל עולה בה מון של ל מה כה ר וש ל כםפל ן כה תי יי לו  אי ה, של זל ך  מות כה אוי לה רה י של מי
ל ל ענ די תנ שש יי וש תו  מה שש ני ה לש פואה ן לו רש תי םא - יי ם ל אי ה, וש פל גוף - יה ן הנ ה מי פואה ת לו רש תי ם יהכול לה יו. אי לה ל עה די תנ שש הי לש

א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה יו בה לה ל עה די תנ שש רוך הוא יי דוש בה קה הנ א של הו רופי זל ה, וש מה שה נש ת הנ פואנ רש

י ר לי מנ אה ת של חנ ם אנ ענ פנ ה, חוץ מי זל ר הנ פל סי הנ ה ומי זל א הנ רופי הה י מי תי עש מנ םא שה ו ל שה כש ד ענ ר, ענ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
יהה יו, הה לש ית חה בי הוא בש של ם כש דה אה ל בש כי תנ סש יהה מי הה של כש יו, של יהמה יהה בש ד הה חה א אל רופי יו, של בי אה ע מי מנ שה ד של חה ר אל סוחי
יהה םא יהכול הה ל י של ל מי כה א, וש טש א חי רי יק) יש די יהה צנ הוא הה יו (של לה ים עה רי אומש יו  הה ה יהמות. וש זל ילה, וש חש ה יי ר: זל אומי
מותו, ם כש עולה ם בה כה ין חה אי ים של רי אומש יו  הה וש לו,  של ן מי נותי וש ה לו  יהה קונל יך, הוא הה רי צה ה של נות) מנ קש יג (לי שי הנ לש
ר, ר אותו סוחי מנ א. אה יהה אותו רופי ה הה נו, זל ה לה דומל יו, וכש יהדה ה בש יהה עושל הה ה של מנ ר מי ה יותי יהה עושל תו הה לה פי תש ובי
סודות ה, וש תורה ל סודות הנ ם ענ דו כגלה ינסש תש ר הי פל סי י אותו הנ רי בש ל די כה י, וש בי סה יו מי תי שש רנ יש י הוא, של יהדי רו בש פש אי סי דנ ונ

י בו. אתי צה ים מה רי תה סש ני

ה יהה עושל הה ה של מנ ם מי הי א, וש טש א חי רי הוא יש י של מי ט לש רה ם, פש עמשותה אוי לנ םא רה ל ר של מנ הוא אה ה של פואה י רש רי בש די וש
ר. פל סי אותו הנ ים בש רי בםרה ם מש כגלה א, וש פי רנ תש יהד מי יו ומי פי ר בש יהה אומי הה ה, וש ל חולל ים ענ שי חה ש לש יהה לוחי הה ם, של עה לש בי

ש חנ לנ לויהה בש ם תש תה פואה רש ר של מנ ים אה בי ים רנ אי טה חמ שום של א, מי טש א חי רי יש י של מי ר לש תה ה מג זל סור וש ה אה ר זל מנ אה וש
יהה ה הה עמשל מנ עמשות בש סור לנ אה ה וש פל ר בנ סור לומנ אה ם של ל אותה כה ם. וש סל קל ד הנ צנ ם מי הל ש, ומי חנ ננ ד הנ צנ ם מי הי ה, וש פל הנ
ה יהה מי זו תש י, וש ל אותו חםלי א ענ תה מה דוי ושש ני דות בש ננ ולש ך  ר כה יך לומנ רי צה דועות של לות יש חמ מנ י בש אתי צה מה ד של ר. ענ אומי

ים. רי בי חמ חו הנ מש שה ר וש זה עה לש י אל בי חו רנ מש נו. שה ה לה דולה גש

אות רש הנ ת לש נה ל מש ה ענ ירה סי מש סםר בי מש י אל ני ר, אמ מנ הו. אה ה מנ אל רש ה, ני ר זל פל סי נו  יהה לה ם הה ר, אי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
י אורות אתי צה ים, ומה שי דה ר חר שה ים עה ני י שש יהדי יהה בש ר הה פל סי ר, אותו  זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה ה. וש דושה קש ה הנ נורה מש לנ

י. תי הש מנ ם, תה עה לש בי יו מי הה ם סודות של אותה י לש תי עש גנ הי של ים. כש יוני לש על

ך ה לש י, מנ ר לי מנ אה לום וש חמ י בנ יתי אי רה ד של דות, ענ יורש יות עולות וש אותי יו הה הה ד, וש חה קום אל מה י בש תי שש חנ ד לה חה יום אל
אותו י לש תי חש לנ ם. שה שה יו  הה ים של רי תה סש ני ל סודות  י ענ ננ פה ע לש יהה רנ הה וש י,  תי רש עורנ תש ך? הי לש של ינו  אי חום של תש ס בי ני כה הי לש
יו םא הה ל ק וש לה בה ח לו  לנ שה ים של כי אה לש מנ מות הנ ם שש אותה י מי אתי צה ם מה עה לש ל בי סודות של ר, ובנ פל סי הנ י לו  תי תנ נה י וש הודי יש

ם. יהל קוני ל תי ים ענ רי דש תנ סש מי

י יתי אי רה וש ה,  לה ים של רי תה סש ני סודות  וש ה  תורה י הנ קוני תי ל  ענ ים  ני קה תג מש של י בו  אתי צה ה מה פואה י רש יני ה מי מה ל כנ בה אמ
רוך-הוא. דוש-בה קה לות לנ פי ידות ותש סי חמ בנ

ל ענ ה, וש תורה ר סודות הנ יהה אומי א הה לה לום! אל שה ס וש ה - חנ תורה י הנ סוקי פש ה בי פואה ה רש יהה עושל הה ר של םאמנ ם ת אי וש
ם דה י אה ני ים בש כי חש הל ן של מה חמ רנ רוך הה י, בה תי רש מנ ים. אה מי עולה ה לש לל אי י כה יתי אי םא רה ל ה של פואה יא סודות רש אותו סוד מוצי
מוהו. ים כה פי שה כש ם בי כה ם חה עולה יהה בה םא הה ל ם של הל י בה יתי אי רה י, וש תי חש קנ ם לה עה לש ל בי ים של רי בה ם דש אותה ה. ומי יונה לש ה על מה כש חה בש
ע"כ ה':  ת  אנ רש יי ר  חנ אנ מי ם  דה אה י  ני בש עו  טש יי םא  ל של י  די כש ים,  פי שה כש ם  עולה הה מי ל  טי בי של ן  מה חמ רנ הה רוך  בה י,  תי רש מנ אה

מההשמטות.

תוב כה גוהו, של רה תו המ יעה סי ס וש חה נש ק, פי חה צש י יי בי ר רנ מנ ג? אה רנ הל יך נל אי גו, וש רה י המ ע מי שה רה ם הה עה לש ר, בי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
י כי לש יר הוא ומנ וי אמ ים בה סי טה יו של פה שה ת כש מנ כש חה ה בש יהה עושל ן הה יה דש יר מי עי ינו, בש ני שה ם. וש יהל לי לש ל חנ גו ענ רש (במדבר לא) הה
תוב כה וש ם,  יהל לי לש חנ ל  ענ תוב  כה של הו  זל ים.  רוגי המ הנ ל  ענ ילום  פי הי של ס  חה נש פי ת  לנ פי ותש ה  שה דג קש הנ יץ  צי א  לי מה לש אי וש ן.  יה דש מי

י. תי עש ה יהדנ ל זל ר, כה זה עה לש י אל בי ר לו רנ מנ ב. אה רל חל ל בנ אי רה שש י יי ני גו בש רש ם הה קוסי עור הנ ן בש ם בל עה לש ת בי אל (יהושע יג) וש

תוב (דברים כה ים, של רי בי חמ שוהה הנ רש י פי רי המ ם, ונ ים הי יפי קי ע תנ שה רה ם הה עה לש י בי רי בש ל די ר, כה זה עה לש עון, אל מש י שי בי ר רנ מנ אה
ם, עה לש יהו? בי ם, ומי ם קה עולה מות הה אג ל בש בה ם, אמ םא קה ל ל אי רה שש יי רו, בש מש אה ה. וש מםשל ל כש אי רה שש יי יא עוד בש בי ם נה םא קה ל לד) וש
ד צנ ה בש ים. זל תוני חש תנ ים הנ רי תה כש מותו בנ ין כש ם אי עה לש ים, בי יוני לש על ים הה רי תה כש מותו בנ ין כש ה אי ר, מםשל בה דה נו הנ רש אנ י בי רי המ ונ
כםחנ בש מו  צש ת ענ ח אל בנ שנ יש ם של דה ה, אה מה כש חה יף בש קי תנ ך  ל כה כה וש יהדו  יהה בש ה הה ל זל ם כה אי םאל. וש מ ד שש צנ ה בש זל ה, וש שה דג קש הנ

גו? רש הה לו לש יך יהכש ה, אי זל ת כםה מי עלקםר אל ה כםה - אל רל קה י אי נםכי אה תוב (במדבר כג) וש כה יף, של קי תנ

טות שש ן לי ימה קון. סי ה - יירה רה עמבי ן לנ ימה ם; סי ים הי ני ימה ה סי לשה ר: שש מנ ך אה ך כה לל מל למםה הנ ת שש מנ כש ר חה פל סי א בש לה אל
כםל ייש בו. רות, הנ ל עמבי כה ה בש ר, שוטל אה שש יענ לנ רי כש ה הי זל ים. וש חי בה לום - שש ענ כש םא יודי ל ן של ימה ים. סי רי בה - דש

יר כי מנ י של ין מי ם אי א אי לה ך. אל םא כה יך! - ל ר - פי םא זה ם ל אי יך. וש םא פי ל ר וש זה ך  לש לל הנ תוב (משלי כז) יש י כה רי המ ונ
י עו מי יידש יך וש רל בה חו דש בש שנ ה יש תורה יך בנ חון פי תש ז פי אה ה, וש תורה ת בנ מל י אל רי בש יענ די הודי ה ולש תורה ר בנ בי דנ יך לש ח פי תנ ך, פש אותש

י הוא. ם מי דה י אה ני בש יענ לי יו מודי יו. פי חנ פי פותי ן של מנ זש א בי לה יש אל אי ל הה יענ ענ מודי ם של עולה ר בה בה ין דה אי ה, של תה אנ

יו. רה בה דש ה בי לה ענ תש הי ב, וש יהה גוני ת הה ענ ת דנ בנ ני ה גש ל זל ם כה עי כםל. וש מו בנ צש חנ ענ בי שנ חות מש בה שש ע, תי שה רה ם הה עה לש אותו בי

ר. מנ ת אה מל אל ר, ול יהה אומי ה הה אה מש י טג רי בש עמלות, די ן מנ ל אותה ר ענ מנ אה ה של ים. מנ דולי ה גש יהה עושל ים הה ני טנ ים קש רי בה דש בי
ב שנ , חה ענ יהה שומי הה י של ל מי כה יו. של רה בה דש ה בי לה ענ תש הי וש ר,  תה סש ני ך  רל דל בש מו  צש ענ חנ  בי שנ ר ומש יהה אומי ע הה שה רה ל אותו  בה אמ
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ם עולה בה יש  אי י הה יון. מי לש ת על ענ דנ ענ  יםדי ל וש י אי רי מש אי ענ  תוב (במדבר טו) שםמי כה ם, של עולה י הה יאי בי ל נש ל כה ה ענ לה ענ תש הי של
מותו?! ן כש מה אל יא נל בי ם נה עולה ין בה אי ב של שנ םא חה ל לו של ים אי רי בה יו דש פי ענ מי יהה שומי הה של

ר יהה אומי ע הה שה אותו רה יהה. וש ך הה יון, כה לש ת על ענ ענ דנ יםדי יהה. וש ך הה ל, כה י אי רי מש ענ אי ם שםמי אג יהה. נש ך הה כה יהה, וש ת הה מל אל ול
ה. יונה לש ה על לה עמ מנ הוא בש ר של בה ל. דה י אי רי מש ענ אי ם, שםמי הל ק בה בנ דש ני עמלות של ל מנ ענ

ל ל, אי ם אי תה ל סש בה כו. אמ רש ים דנ מי ל תה אי י (תהלים יח) הה רי המ ל, של אי תוב הה םא כה ל. ל י אי רי מש ענ אי ר, שםמי מנ ך אה כה וש
ענ םא יודי ל י של מי ה לש דומל ן הוא, וש טה ר קה בה ל - דה י אי רי מש ענ אי ר. שםמי חי ל אנ אי ה לש ול חמ תנ שש םא תי י ל ר הוא. (שמות לד) כי חי אנ

ר. חי ל אנ אי ה לש ול חמ תנ שש םא תי י ל תוב כי כה ר, של חי ל אנ א אי רה קש ני ל - אותו של י אי רי מש ענ אי יון. שםמי לש על דול וש הוא גה של

ם. ד הי חה ר אל סי ים חה עי בה רש ה. אנ רה עה יהם וסש ינת הנ ני ים אר גי המ ננ מש ם של ה, אותה אה מש טג גות הנ רש ל דנ ל כה יון, ענ לש ת על ענ ענ דנ יםדי וש
ענ יהה יודי הה ר של מנ אה ע, וש שה ק אותו רה בנ דש יהה ני ה הה זל ם. בה ל כגלה יון ענ לש יו, הוא על ל יהדה ים ענ גי הה נש ם מג כגלה ל של ב חובי אותו רנ וש
מוהו ין כה אי ר של םאמנ י תו וש עש דנ ל בש הי בה םא יי ל ה של ענ זל י שומי ה. מי ינה פי סש י הנ יגי הי נש ל מנ ל כה יון ענ לש הוא על ה של גה רש יון, דנ לש ת על ענ דנ

ם. עולה י הה ני ת בש ענ ב דנ ננ גה ת, וש מל י אל רי בש ר די מנ אה ר וש תה סש ך ני רל דל מו בש צש ת ענ חנ אל בי שנ ע מש שה א אותו רה לה ם? אל עולה בה

י דנ ה שנ זי חמ ם. מנ עולה ר בה חי ה אנ אה םא רה ל ה של ה מנ יהה רואל הה ב של שנ ה חה ת זל ענ אל שומי י של ה. מי זל י ילחל דנ ה שנ זי חמ ר מנ של אמ
י, דנ ל שנ ד ש' של גל נל ה כש לשה ים שש אי רש ה זו ני מה כש חה בש ה? של מה לה י, וש דנ שנ ים מי אי יו יוצש הה ים של פי נה ם עמ אותה ד מי חה ף אל נה ה עה - זל
ן יי י ענ פי נש ם ענ יי ננ ים ושש עי בש ד שי גל נל ים בו, כש כי תומש בות, של י עמרה די ים, בנ יאי בי י נש ני ה שש אי רש בו, ומנ ים של פי נה ה עמ לשה ד שש גל נל כש

ם. הל יהכםל לה ם וש יהל לי א אמ ה זו בה מה כש ם חה ד עי ינחנ ק בש לי ם. עממה הל ל לה י אוכנ ני ר, אמ מנ ק, אה לה א בה בה של ם. כש תםם אותה סש ע לי רה הה

י ייש "ק. לי לי יום עממה ם סי הי ם ל"ק, של הי ק, של לי ל עממה יות של י אותי תי י שש י ייש בי ני ר לו, אמ מנ אה ם וש עה לש בי ח לש לנ שה וש
ק ב"ל, לה ית בה אשי מםר, רי אל ך  עון, כה מש י שי בי רנ ר לו  מנ ית - ב"ל. אה אשי רי הה ך  יום, ובש סי י הנ ק ל"ק. לי לי עממה ל"ק, ונ
ית אשי יהה רי ם הה עה לש יום בי סי ק, וש לה בה יהה בש ק הה לי יום עממה סי ם, וש עה לש בי ה בו בש תה יש ק הה לה ית בה אשי ם ב"ל. רי עה לש ית בי אשי רי וש

עממהליק.

ם אותה בש ייש  זו  יהד  י  רי יו, המ יהדה ט  יהה פושי הה ם של בה ה רנ י מםשל פי שש כי שום של ם מי הל ל לה םא נוכנ ל ר של םאמנ ם ת אי וש
ם. יהדה א בש לה תוב, אל םא כה ם ל יהל ידי ם. בי יהדה ים בש מי סה תוב וקש כה נו של יש הנ ר. וש ק יותי זי חנ תש הי ים לש פי שה כש ים בי כולי יש ים של דולי גש

ם. עה לש בי ק לש לה ח לו בה לנ ך שה יהד מול יהד. כה

ר (מלכים-א מנ אל נל מו של ה, כש זל חמ ים מנ אי רה קש ני ה, וש לה עש מנ שו לש נש על נל שו, וש נש על ן נל כי לה נו. וש רש מנ אה מו של י, כש דנ ה שנ זי חמ ן מנ כי לה וש
הוא ם, וש יי ינה לוי עי ל וגש ם נםפי הי ל, של אי זה עמ א ונ זה ה? עמ זל חמ יהו אותו מנ ם. ומי שה א מי יוצי ף של נה ה. עה זה חל ל מל ה אל זה חל ז) ומול מל

ם. יי יננ לוי עי ל וגש ה נופי יהה רואל הה י, של דנ ה שנ זי חמ מנ

י ך לו, מי לנ ם הה י. אי מי ענ ך לש י הולי ני נש ה הי תה ענ תוב וש י כה רי ן, המ יה דש מי ר בש םאמנ ם ת ה? אי עה ה שה אותה ם בש עה לש יהה בי יפםה הה אי
יהה הה ם, וש ב שה כי ענ תש יו, הי ל עמצותה ף ענ לל ל כ"ד אל אי רה שש יי לו מי פש נה ה של אה רה ן של יוה ע, כי שה א אותו רה לה ן? אל יה דש מי ן אותו בש תנ נה

ם. שה ל לש יי חנ י הנ דולי ס וגש חה נש א פי ם, בה ב שה כי ענ תש הי עוד של רו. ובש כה ם שש הל ה מי רוצל

ה עמשי מנ תו בש י מי רי ר, המ םאמנ ם ת אי רוס. וש בש יומש מו, יונוס וש יו עי נה י בה ני יר, ושש וי אמ ח בה רנ ס, פה חה נש ת פי ה אל אה רה ן של יוה כי
הוא יום הנ ם בנ עה ן הה פםל מי יי תוב (שמות לב) ונ כה של הו  זל אי, וש דנ ונ יהה בש הה ך  א כה לה אותו? אל שו  ם עה י הי רי המ ל, של גל עי הה
ע ים יהדנ דולי ים וגש יוני לש ים על מי בונות רה שש ה חל מה י כנ רי המ ה? ונ ן זל טה בון קה שש ים חל עי יו יודש םא הה י ל כי יש. וש י אי פי לש ת אנ לשל שש כי
ת לשל שש ים כי קולי יו שש הה רו"ס, של בש יומש ם, יונו"ס וש עה לש י בי ני לו בש א אי לה יש? אל י אי פי לש ת אנ לשל שש אן כי כה נות, וש מש תוב לי כה הנ

יש. י אי פי לש אנ

ס ם טה הל ם, ובה הל ים בה ילי גי יו רש הה יו של נה י בה פי שש ך כי ם כה ח גנ קנ לה , וש ענ יהה יודי ם הה עולה י הה פי שש ל כי ע, כה שה א אותו רה לה אל
ל יי י חנ ני בש ים קול לי רי ן, הי יי ענ הה יר מי וי אמ ה בה לל ענ תש יהה מי הה יר וש וי אמ ס בה ד טה חה ם אל דה יהה אה הה ה אותו, של אה ס רה חה נש ה. פי לה עה וש

ס. יהה טה הה או אותו של ם הוא? רה עה לש י בי רי המ ע, של שה י אותו רה רי חמ רםחנ אנ פש ענ לי יודי י של ר: ייש מי מנ אה וש

ע, שה ה אותו אותו רה אה רה ן של יוה יו. כי רה חמ ח אנ רנ ים ופה פי שה ל כש ט ענ שולי טון של לש ח שי קנ לה ם, וש ן קה ט דה בל ן שי יהה בל לש צנ
יהה לש ן צנ כי תנ סש ז הי אה ן, וש יי ענ הה ה מי סה כנ תש הי ה וש לה ענ תש הי ך, וש רל דל אותו  ים בש ירי וי ה אמ שה מי ע חמ קנ יר, ובה וי אמ ר בה חי אנ ך  רל ה דל שה עה
ל ל כה ים ענ צי רובש ים של יני ני תנ ל הנ ר: צי מנ אה ס קול וש חה נש יו פי לה ים אי רי ה. הי עמשל ה ינ ע מנ םא יהדנ ל ר, של ענ צנ יהה בש הה ה וש עה ה שה אותה בש
ס. חה נש י פי ני פש ם לי יהל ני דו שש יהרש ה, וש לה גנ תש יהד הי יו. מי לה ס אי ננ כש ני קום, וש ה אותו מה לה גי ע וש יהד יהדנ יך. מי עמרותל שנ פםך בש ים, המ שי חה נש הנ

ר כה ם, זה יי ננ ח שש קנ יהה לה לש ר. צנ כה זה ש  חה יו נה גותה רש דנ יון של לש על הו  י, זל פי של ך  לל יי ונ תוב בו  ע כה שה רה ה, אותו  אי םא ורש ב
יהה (בראשית מט) ה הה זל יו. וש נה פה לש פו  כופש תש הי ח וש קנ ם לה יהל לי ט עמ שולי טון של לש שי הנ שום של יו, מי לה ט עה לנ ה, ובו שה בה קי ונש
ן יפם פי שון. שש מש ה שי ך - זל רל י דל לי ש עמ חה ן נה י דה הי תוב (שם) יש כה ע, של שה ה אותו רה שה עה ח של ל אותו אםרנ ח. ענ י אםרנ לי ן עמ יפם פי שש

יהה. לש ה צנ ח - זל י אםרנ לי עמ

תוב כה ד, של וי דה בש תו  בורה לויהה גש תש לו  לה גש ן, ובי דה א מי יהה בה הה ד, של וי ם דה יהה עי הה ה, של ירה ה עי י סוס - זל בי קש עי ך  נםשי הנ
ן בל יחנ  שי ם מה ד עי ינחנ םא  ב יד לה תי עה יהה, של רה ה שש חור - זל אה בו  פםל רםכש יי ונ ב.  כל רל ל הה ת כה ד אל וי ר דה קי ענ יש (שמואל-ב ח) ונ
ה כל חנ ז מש ה יהקום, אה זל של ים. וכש מי ענ ר הה אה שש בות בי רה מות וקש קה עמשות נש יד הוא לנ תי עה וש ן,  ט דה בל שי הוא מי ם, וש יי רנ פש אל
רור ל בי בה ה, אמ סוק זל פה שוהו לש רש פי ב של ל גנ ף ענ אנ י ה'. וש יתי וי ך קי תש ישועה תוב (בראשית מט) לי כה ל, של אי רה שש ת יי לנ אג גש לי

. יחנ סוק ומוכי פה א הנ ה בה ל זל ענ שוהו, וש רש פי מו של ר וכש מנ אל נל מו של ר כש בה דה הנ
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ר לו מנ דוש. אה קה ם הנ עה ל הה יתה ענ שי ים עה עי ים רה גולי לש ה גי מה ע! כנ שה ר לו: רה מנ ס, אה חה נש ל פי ע אל שה ד אותו רה יהרנ ן של יוה כי
תו מה שש א ני צי םא תי ל יל של בי שש ה, בי יונה לש ה על שה דג יו קש לה יר עה כי זש הנ ה לש אוי זל םא רה ל ם, של שי םא בנ ל רםג אותו, וש המ םא ונ יהה: ב לש צנ לש

ים. רי שה י מות יש שי פש מות ננ ר תה מנ אה ה של יים בו מנ קנ תש תי דושות, וש גות קש רה ל דש ים של רי בה דש ל בי לי כה תי וש

ד צנ ש מי חה יהה נה לל קוק) עה ן (חה קה תג יהה מש הה ב של רל ח חל קנ לה ד של ת, ענ םא מי ל ת וש ול י מה יני ה מי מה ה בו כנ שה ה עה עה ה שה אותה בש
ך רל ך דל כה יהכםל לו. של ג אותו וש רנ ז הה לו יהמות. אה של רםג אותו), ובש ח (המ לו קנ של ס: בש חה נש ר לו פי מנ י. אה ני ד שי צנ ש מי חה נה ד וש חה אל
י יני די בש ים אותו  ני דה ם, וש עה לש ת בי מי ך  כה ל. וש לי כה יי תו, ובו  מה שש א ני צי תי יהמות, ובו  יו, בו  רה חמ אנ ך  הולי י של ד - מי צנ אותו 
ר אה ים שש יקי זי מנ ים  מי זםהה מש ים  שי חה נש ה  מה כנ עמשו  ננ וש בו,  קש רש ני יו  מותה צש ענ ל  כה וש ים.  מי עולה לש ר  בה קש ני םא  ל וש ם  עולה הה אותו 

ים. שי חה נש כו לי פש רו הה שה ים בש לי יו אוכש הה ים של עי תולה לו הנ פי אמ יות, ונ רי בש

ים קי זה ים חמ פי שה עמשות כש לנ ה  יהה רוצל הה י של מי ל  כה ך, של לל מל למםה הנ שש לי ן  תנ נה של אי  דנ מש שש אנ ל  של רו  פש סי בש אנו  צה מה
ם ע, אי שה רה מות אותו הה צש ענ יו מי הה ים של שי חה ם נש אותה א מי צה מש ם, יי עה לש ל בי פנ ם נה שה ע של לנ סל ע הנ ם יידנ ן, אי יי ענ הה ים מי רי תה סש ני
ה לשה ים. שש רי חי ים אמ פי שה כש בו  נה זש ים, בי רי חי ים אמ פי שה כש גופו  ים, בש יוני לש ים על פי שה ה כש עמשל ינ םאשו  ר ם - בש הל ד מי חה רםג אל ינהמ

ד. חה אל ד וש חה ל אל כה ים בש פי שה י כש יני מי

ה לשה ל שש ש של חה נה ם הנ צל ה: על רה מש למםה, אה ת שש ה אל לה אמ שה ים של רי בה ם דש אותה למםה, מי שש א לי בה ת שש כנ לש ה מנ אה בה של כש
ל ה ענ לה אמ יא שה ה. הי יד לה גי םא הי ר ל של ך אמ לל מל ן הנ ם מי לה עש ר נל בה יהה דה םא הה יהד - (מלכים-א י) ל ס? מי פה תש ה ני מל ים בנ אשי רה
ך ה. כה בה לי יו בש הה ים של רי בה ה? דש יב לה שי ה הי ם. מנ הל ד מי חה ת אל חנ קנ ה לה לה םא יהכש ל ים, וש שי חה ם נש ה אותה יכה רי ה צש תה יש הה ה, וש זל
ט רה ם, פש עולה י הה ני ל בש ם כה הל ים לה כולי םא יש ים ל שי חה ם נש . אותה יהה רל בה ל דש ת כה למםה אל ה שש ד לה גל ינ תוב ונ כה ה, של לה יענ  הודי

ת. חנ ע רותנ רנ ת זל בנ כש הו? שי ד. ומנ חה ל סוד אל ר של בה דה לש

ה יא אותה ה, מוצי וה אמ תנ הוא בש של ע כש רנ ת זל בנ כש ה שי יא אותה יש מוצי אי הה ה של עה שה א בש לה י יהכול? אל ר, מי םאמנ ם ת אי וש
ים קי בוש זורש אותו לש ד, וש חה בוש אל לש יהד בי ה מי ים אותה חי ת, לוקש חנ את רותנ יוצי של ה. כש וה אמ תנ צון הנ רש ש בי חה ם אותו נה שי לש
ם עולה ל הה ב של רה קש י הנ לי ל כש כה ם בש אי ת. וש יי בנ גול הנ נש רש ים תנ סי תופש מו של ים אותו כש סי תופש םאשו, וש ף ר יהד כופי ש, מי חה נה לנ
יך רי םא צה ל וש ר,  חי ר אנ בה םא דה ל ב וש רה י קש לי ם כש עולה ם בה דה אה יך  רי םא צה ה ל זל םא. ובה ים ל כולי םא יש ם - ל הל ד מי חה אל בש כו  רש ענ ינ

ה. זל ה לה תה וש אנ תש הי ה, וש בה לי לו בש לה ים הנ רי בה דש קו הנ בש ז דה יו. אה לה ים אי פי כש ם ני י כגלה רי המ ם, של הל ר מי מי שה הי לש

לו ים אי רי תה סש סודות ני ע, וש שה אותו רה ה בש עושל ה של ה מנ רוך הוא עושל דוש בה קה י, הנ ני ר בש זה עה לש ה, אל אה לש הה אן וה כה מי
י רי המ ם. של כל י לה יתי לי ם, גי עולה ל הה ים של רי תה סש ים ני כי רה עו דש אן יהדש כה ים של רי בי חמ הנ שום של ל מי בה לות. אמ גנ תש הי כו לש רש טה צש םא הי ל
יו לה ים. עה יוני לש על ים וש דולי ים, גש רי תה סש אות ני לה ם פש אותה ים, וש עי םא יודש ם ל דה י אה ני ם ובש עולה ם בה ים הי רי תה סש ים ני גי הה נש ה מי מה כנ
תוב (תהלים קמ) ם כה יהל לי ת, עמ מל אל י הה יקי די ם צנ יהל רי שש ב. אנ קה רש ים יי עי שה ם רש שי אנו, (משלי י) וש רה ה לו קה דומל ל של ענ וש

גו'. ך וש מל שש ים יודו לי יקי די ך צנ אנ

ה לשה גו'. שש עמטםף וש י ינ י כי ני עה ה לש לה פי ח, (שם קב) תש תנ א פה בה י אנ בי גו'. רנ ה וש זל ם הנ עה ת הה י אל ה לי רה א אה ה נה כה ה לש תה ענ וש
י, ני ד עה חה אל ד, וש וי יהה דה ד הה חה אל ה, וש יהה מםשל ד הה חה ה) - אל ר זל בה ל דה בה ה (אמ ר זל בה דה רו  אמ ה. ובי לה פי ם תש הל תוב בה כה ם של הי
ם? ה הי עה בה רש י אנ רי יא - המ בי נה קוק הנ בנ חמ ה לנ לה פי תוב (חבקוק ג) תש י כה רי ר, המ םאמנ ם ת אי ם. וש הל ר בה בי חנ תש הי ם וש הל ל בה לה כש ני של
רוך-הוא דוש-בה קה יא לנ ה הי אה הודה ת וש חנ בנ שש ה, תי לה פי תוב בו תש כה ב של ל גנ ף ענ אנ יהה, וש ה הה לה פי ל תש לנ גש םא בי קוק ל בנ א חמ לה אל

יהה. ית הה מי שוננ ן הנ י בל רי המ בורות, של ים וגש סי תו ני ה אי שה עה יההו וש חל הל ל של ענ

ה מותה ין כש אי של ה זו  לה פי ים, תש להי אל הה יש  ה אי מםשל ה לש לה פי ה: (תהלים צ) תש לה פי אות תש רה קש ני ן של הי לש  ל שה בה אמ
ן אותה יא מי ה הי לה פי י, תש ני עה ה לש לה פי ר. תש חי ך אנ לל מל ה בש מותה ין כש אי ה של לה פי יא תש ה זו הי לה פי ד, תש וי דה ה לש לה פי ר. תש חי יש אנ אי בש
ד, וי ת דה לנ פי תש ת לי מל קודל ה, וש ת מםשל לנ פי תש ת לי מל קודל ה זו  לה פי י. תש ני עה ת הל לנ פי ר תש י אומי וי ן? הל כגלה ה מי שובה י חמ לש. מי שה

ם. עולה לות הה פי ר תש אה ל שש כה ת לש מל קודל וש

ה י עושל ני עה הל גו'. וש וש ב  י לי רי בש שש ני רוב ה' לש תוב (שם לד) קה כה ב, וש בור לי י הוא שש ני עה הל שום של ם? מי ענ טנ ה הנ מה
חנ תו, פותי לה פי ל תש לי פנ תש מי ן של יוה יו. כי רה בה ענ דש שומי יב וש שי קש רוך הוא מנ דוש בה קה הנ רוך-הוא, וש דוש-בה קה ה בנ טה טה יד קש מי תה
ה לה פי תוב תש כה ב, של בור לי י שש ני ן אותו עה ה אותה ה, דוחל לה עש מנ ה לש עולל לות של פי תש ר הנ אה ל שש כה ים, וש יעי קי רש לונות הה ל חנ כה
םא ל ם, וש עולה לות הה פי ל תש כה טוף לש ה עי א הוא עושל לה עמטםף? אל י ינ ה כי ה זל תםב! מנ כש יך לו לי רי ף צה טי ענ תש י יי עמטםף. כי י ינ י כי ני עה לש

תו. לה פי ת תש סל נל כש ני ד של סות ענ נה כש ני

דון יי ין של ית די אן בי ה כה י רוצל יני י. אי לנ ס אי ני כה ה זו תי לה פי לות, ותש פי תש ל הנ פו כה טש ענ תש ר: יי רוך הוא אומי דוש בה קה הנ וש
עומות, רש תנ ן הנ אותה דו בש בנ ד לש ינחי תש רוך הוא מי דוש בה קה הנ נו. וש די בנ הוא לש י וש ני אמ לו, ונ עומות של רש יו תנ הש י יי ננ פה ינו. לש יני בי

אי. דנ ונ י ה' בש ני פש יחו. לי פםך שי שש י ה' יי ני פש לי תוב וש כה ה, של לה פי ה תש אותה בש

ים: רי ל? אומש די תנ שש ה מי מל רוך הוא? בנ דוש בה קה ק הנ סי ענ תש ה מי מל ה: בנ לל אי ה לש לל ים אי לי ם שואמ יי מנ שה ילות הנ ל חי כה
ין אי יו. של עומותה רש ן תנ ל אותה כה י ומי ני ת אותו עה לנ פי תש ה מי עמשל ה ננ ים מנ עי םא יודש ם ל לו. כגלה ים של לי כי ה בנ גה רש על ד בש ינחי תש מי
א לה רוך-הוא אל דוש-בה קה ה לנ וה אמ ין תנ אי דוש, וש קה הנ ך  לל מל י הנ ני פש ת לי עםמל רש תנ יו בש עותה מש די ך  שופי של א כש לה י אל ני עה ה לל וה אמ תנ

ם. עולה לות הה פי ל תש ת כה פל עוטל טוף וש ה עי עושה ה של לה פי י תש זוהי יו. וש נה פה ים לש כי פה שש ני ם וש ל אותה בי קנ מש של כש

ם, יי מנ שה י הנ עמרי ל שנ כה לונות וש חנ ל הנ כה ה של אה ד רה וי ה זו. דה לה פי תש ים בי ה יהמי מה ב כנ כי ענ תש הי תו, וש לה פי ל תש לי פנ תש ה הי מםשל
י. ני עה ת הל לנ פי תש מו לי יהד כש יב מי שי קש רוך הוא מנ דוש בה קה הנ ם של עולה לות הה פי ל תש כה ין בש אי י, וש ני עה חנ לש תי פה הי ים לש ני זגמה ם מש כגלה
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ה, לה פי ר תש מנ אה י וש ני עה מו  ץ כש רל אה ל הה ב ענ יהשנ כות וש לש מנ הנ בוש  ט לש שנ ן. פה כי סש י ומי ני עה מו  צש ה ענ שה ה, עה ת זל ה אל אה רה ן של יוה כי
ר לו מנ י. אה ני יון אה בש אל י וש ני י עה ל כי לנ גש ה? בי מה ר לה םאמנ ם ת אי י. וש ני ני ך עמ נש זש ה ה' אה טי ד הנ וי דה ה לש לה פי תוב (תהלים פו) תש כה של
יהד יון?! מי בש אל י וש ני ך עה מש צש ה ענ ה עושל תה אנ ים, וש קי זה ים חמ כי לה ל מש ט ענ שולי ה, וש תה ך אנ לל םא מל ל ד, וש וי רוך הוא, דה דוש בה קה הנ
יהה כםל הה ה, הנ ל זל ם כה עי י. וש ני יד אה סי י חה י כי שי פש ה ננ רה מש ר שה מנ אה י, וש ני עה יון וש בש ר אל בנ ב דש זנ עה ר וש חי ן אנ ול גה לש תו  לה פי יר תש זי חל הל

ד. וי דה בש

י ני ם עה יות שה הש תו (לי לה פי ל תש לי פנ תש מי ם של דה אה יך לש רי ה) צה ל זל ענ ה (וש ל זל ם כה עי , וש תה רש מנ ה אה ר, יהפל זה עה לש י אל בי ר לו רנ מנ אה
ים ירי אי שש םא מנ ים ל רי עה שש י הנ רי ל שומש י כה רי המ ים. של יי ני עמ ל הה ל כה לנ כש תו בי לה פי ס תש ני כה תי י של די י, כש ני מו עה צש עמשות ענ יון) לנ בש אל וש
צונו ם רש שה וש מו  צש ם ענ דה ה אה ם עושל אי ים. וש סי נה כש שות ני י רש לי י בש רי המ ים, של יי ני עמ ת הה ים אל ירי אי שש מנ של מו  ס כש ני כה הי לש ך  כה
ת סל נל כש ני וש ן  תה ד אי ינחנ ה  עולה וש ן,  תה ת אי רל בל חנ תש ים ומי יי ני עמ לות הה פי ן תש ם אותה ת עי של גל פש ני וש ה  עולה תו  לה פי י, תש ני עה יד כש מי תה

ם). הל דוש (בה קה ך הנ לל מל י הנ ני פש צון לי רה ת בש לל בל קנ תש ן, ומי לה לה כש בי

ים, ידי סי ם חמ ד עי ינחנ מו  צש ם ענ ים, שה יי ני ם עמ ד עי ינחנ מו  צש ם ענ ים: שה כי רה ה דש עה בה רש אנ מו בש צש ת ענ ם אל ך שה לל מל ד הנ וי דה
מו צש ם ענ מו. שה ת שש שנ דג ל קש ם ענ שה פש ננ ם וש מה צש ים ענ רי מוסש ם של ם אותה ד עי מו ינחנ צש ם ענ שה ים, וש די ם עמבה ד עי מו ינחנ צש ם ענ שה
שום י, מי ני יד אה סי י חה י כי שי פש ה ננ רה מש תוב שה כה ים, של ידי סי ם חמ ד עי מו ינחנ צש ם ענ י. שה ני יון אה בש אל י וש ני י עה תוב כי כה י, של ני ם עה עי
א לה ך! אל םא כה ים? ל מי עולה יו לש אה טה ט חמ רי פה םא יש ך, ל ם כה ר, אי םאמנ ם ת אי ע. וש שה רה מו  צש ים ענ שי םא לה ל ם של דה אה הה יך  רי צה של
ו, שה כש ד ענ לו ענ ת של נםפל טי יהה בנ הה ע של רה ד הה צנ מו מי צש יא ענ ה. מוצי שובה ל תש בי קנ א לש בה יד, של סי ז הוא חה יו, אה אה טה ט חמ רי פה יש של כש

לו. בש קנ ה לש שוטה יא פש הי יון, של לש על ין הה יהמי ק בנ בה דש ת ני עי כה וש

יפםה ך) אי ם כה ם, (אי עולה יהה בה הה יום של יו מי אה טה ט חמ רי פה יש ד של רוך הוא ענ בה דוש  קה לו הנ בש קנ םא יש ל ר של םאמנ םא ת ל וש
ם ם שה אי ם. וש הי כםר מה זש יי ם של אותה ט לש רה ש, פש רי פה יך לש רי םא צה א ל לה . אל יענ גי הנ םא יהכול לש ל נו, של מל סו מי כנ תש הי ם של (או) אותה
ה, לה עש מנ ים לש יוני לש על ת הה יי בנ י הנ ים חורי קי ין בודש נו, אי דש מנ י לה רי המ ם. של יהל רי חמ ים אנ כי שה מש ים ני רי חי אמ ל הה ם, כה הל בה צונו  רש
ך שה מש כםל ני , הנ יענ גי הנ יהכול לש ה של יו מנ ינה ה עי אי רש י מנ פי ק כש דנ בה ן של יוה ין כי ץ. אי מי עור חה בי ה בש טה מנ ים לש תוני חש ם תנ םא אותה ל וש

תו. ד אי ל ינחנ טי בנ תש הי ה וש י זל רי חמ אנ

םא ן ל כםהי הנ יהה. וש חש שום מי ים מי אי מש טנ םא מש ל ם של ים הי רי יבה י אי אשי ה רה עה בה רש אנ ים וש רי שש ים: על עי גה נש בי נו  סש רנ גה ך  כה וש
ש תי כש מנ אות  רש לי יהכול  של קום  ן. מה כםהי הנ י  יני עי ה  אי רש מנ ל  כה לש יג)  (ויקרא  תוב,  כה של ה  מנ נו  יש הנ וש ם,  יהל רי חמ אנ חנ  טורי
יו אה טה ט חמ רי פה יך לש רי םא צה ך ל ם כה אן. גנ כה אן וש יו כה ינה ים עי רי הה מו ולש צש ת ענ יך אל מי נש הנ יך לש רי םא צה ל ת, וש חנ לות אנ כש תנ סש הי בש
י ם חורי הי , של יענ גי הנ יהכול לש םא  ל של סו  כנ תש הי של לו  םא אי ל וש ים,  תוני חש תנ ת הנ יי בנ י הנ י חורי רי המ יהה, של הה יום של ש) מי קי בנ (לש
ם ה שה ל זל ענ ם. וש יהל רי חמ ים אנ כי שה מש ם ני כגלה ן. וש כםהי י הנ יני ה עי אי רש ל מנ כה ה, לש אי םא רש א) ב לה ה, (אל לה עש מנ ים לש יוני לש על ת הה יי בנ הנ

ים. ידי סי חמ תוך הנ מו בש צש ד ענ וי דה

תוב (שם כה ם. וש יהל דוני ל ינד אמ ים אל די י עמבה יני עי ה כש ני תוב (תהלים קכג) הי כה ים, של די ם עמבה ד עי מו ינחנ צש ם ענ הוא שה
ש פל חנ נל מי תוב (שם) שנ כה מו, של ת שש שנ דג ל קש ם ענ שה פש רו ננ סש מה ם של ם אותה מו עי צש ם ענ י. שה להנ ה אל תה ך אנ דש בש ע ענ פו) הושנ

דונו. י אמ ני פש ך לי לל מל ד הנ וי מו דה צש ם ענ לו שה לה ה הנ עה בה רש אנ ל הה כה א. בש שה י אל שי פש יך ה' ננ לל י אי ך כי דל בש ענ

יו ים יהדה רי הה ם לש דה אה סור לו לה ינו, אה ני י שה רי המ דוש. של קה ך הנ לל מל י הנ ני פש ה לי לה פי תש י בי י יהדי תי מש רנ ר, הי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
יון, לש ל על ל ה' אי י אל י יהדי מםתי רי תוב (בראשית יד) המ כה דונו, של אמ ים לנ נוני חמ תנ כות ובש רה בש ה, ובי לה פי תש ט לי רה ה פש לה עש מנ לש
ר אומי ה, וש י עושל ני ך אמ ת כה עי כה ים. וש יוני לש ים על רי בה ם ייש דש יי דנ יה עות הנ בש צש אל י בש רי המ ה. של לה פי תש י בי י יהדי תי מש רנ ים: הי מי גש רש תנ ומש
זםר חמ םא תנ ה ל קון זל תי אוי, בש רה ה כה קון זל תי צון בש רה בש מו  צש ה ענ עושל וש דונו  י אמ ני פש ר לי די סנ יש לו  ה אי עה בה רש אנ י של ל מי כה של

ם. יקה תו רי לה פי תש

ד בל על ך  ר כה חנ ה. אנ לה פי תש י הנ ני פש לי חות של בה שש תי ה בנ זל יו, וש נה פה ר לש מי זנ ולש דונו  י אמ ני פש ח לי בנ ר של די סנ ד - לש בל ה על לה חי תש בנ
תו לה פי ל תש ל כה לי פנ תש הי ר של חנ ד אנ בל על ך  ר כה חנ דונו. אנ ת אמ לנ פי ר תש די סי ד של בל ה, הוא על ידה ת עממי לנ פי ל תש לי פנ תש הי ר של חנ אנ לש
ש פל חנ נל מי י. שנ להנ ה אל תה ך אנ דש בש ע ענ תוב הושנ כה ד, של בל ה זו על לה פי תש ים בי מי עה לש פה ד שה וי מו דה צש ה ענ שה ה עה ל זל ענ ך לו. וש לנ הה וש

ד. בל מו על צש ים ענ שי יך לה רי ים צה מי עה לש פש י שה רי ך. המ דל בש ענ ך לש זש ה עג נה תוב (תהלים פו) תש כה ך. וש דל בש ענ

ל כה ל. של אי רה שש ע יי מנ ל שש חוד של יי ר בנ לומנ מו, כש ת שש שנ דג ל קש ם ענ שה פש רו ננ סש מה לו של מו תוך אי צש ים ענ שי ך לה ר כה חנ אנ
ם. שי ת הנ שנ דג ל קש מו ענ צש ר ענ סנ לו מה אי ב לו כש שה חש סוק, נל פה ה הנ זל צונו בש ך רש ם כה שה י של מי

יב צי ינ וש ת  מל ר אל אומי של ים, כש רומי י מש ל רומי ים של חי תה ל פש ענ ק  דופי וש ס  נה כש ני ן של מנ זש י, בי ני עה מו  צש ם ענ שה ר של חנ אנ לש
ים יי ני עמ תוך הה ל בש לי כה הי לש צונו  ים רש שי לה ן. וש כי סש י ומי ני ב עה בור לי ה שש ידה ת עממי לנ פי תש יות בי הש ה, לי לה פי תש ה לי לה אג ך) גש סומי (וש

ש. פל יכות נל מי נש ב בי רון לי בש שי בש

יל בי שש ה בי לה פי ענ תש שומי יד בש יך יהחי רי ך צה כה יו, של אה טה ש חמ רי פה ה לש לה פי ענ תש שומי ים בש ידי סי תוך חמ מו בש צש ם ענ שה ר של חנ אנ לש
אוי. רה ה כה לל ה אי עה בה רש י אנ רי יד. המ סי א חה רה קש ז ני ים, אה בי ל שה בי קנ ה לש שוטה פש ין של יהמי ק בנ בי דנ תש הי לש

ם ים הי די ה עמבה לשה ר. שש אה שש ל הנ ת כה ל אל כולי ד של בל על הו  זל ם, וש לל אותה כש לי יך  רי צה ה? אותו של לל ל אי ל כה י כולי מי
ד בל ין על גו'. בי ם וש יהל דוני ל ינד אמ ים אל די י עמבה יני עי ה כש ני תוב (שם קכג) הי ם כה יהל לי עמ ד. ונ חה ם אל כגלה קומות, וש ה מש לשה שש בי
מו צש ים ענ שי לה מו, וש ת שש שנ דג חוד קש ל יי שו ענ פש סםר ננ מש י ייש לו לי ני ד שי בל על אשון לש ד רי בל ין על ים. בי רי חי ם אמ ם אותה ד הי בל על לש
ר די סי יים וש סי ר של חנ אנ י לש ישי לי ד שש בל ה. על לה פי תש ענ  שומי ים בש ידי סי תוך חמ בש מו  צש ים ענ שי לה ה, וש ידה ת עממי לנ פי תש ן בי כי סש י ומי ני עה
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כםל. הנ

רוך דוש בה קה י הנ ני פש ב, נוחנ לי לי צון הנ רש לו בי לה ים הנ דורי סי ה הנ עה בה רש ל אנ ם כה דה ן אה ר בל די סנ מש ה של עה ה שה אותה נו, בש דש מנ לה
ר םאמל י תוב (ישעיה מט) ונ כה ה, של תה י אנ די בש ר לו ענ אומי יו וש לה א עה קורי י, וש ישי לי ד שש בל אותו על יו, בש לה ינו עה מי ש יש הוא ופורי
א בה י אנ בי א רנ ים. בה מי עולה ם לש יקה זםר רי חמ םא תנ ה ל ם זל דה ל אה ה של לה פי אי תש דנ ר. ונ אה פה תש ך אל ר בש של ל אמ אי רה שש ה יי תה י אה די בש י ענ לי

קו. שה ונש

ד י עומי ישי לי שש י הנ רי המ ה, של לל ל אי ים כה לי כולש ם של ה הי לשה שש ם הנ אותה ד מי בל י על ני ה, שש אי םא ורש ר, ב זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ל לנ ם כש י, הי ני שי אשון וש ה, רי לל י אי ני ל שש בה חנ בו. אמ בי תנ שש הי ולש ך  לל מל ין הנ ימי יהד מי ים בו  שי ה לה לה עש מנ ם לש תםם בו חותנ חש לנ
ים לי לו כולש אי גו', של וש ך  דש בש י ענ ני ך אמ דל בש י ענ ני י אמ ה ה' כי נה תוב (תהלים קטז) אה כה ם, של הל מו בה צש חנ ענ בי שנ ד מש וי דה כםל. וש הנ
ילה יהדוענ הש יי ה, של ת זל ר אל די סנ מש י של י. מי להנ ה אל תה ך אנ דש בש ע ענ תוב הושנ כה י, של אםל אותי גש ד לי ך עומי י בש ישי לי ר. שש אה שש ל הנ כה
קו. שה א ונש בה י אנ בי א רנ ר. בה אה פה תש ך אל ר בש של ל אמ אי רה שש ה יי תה י אה די בש יו ענ לה א עה קורי חנ בו, וש בי תנ שש רוך הוא מי דוש בה קה הנ לו של

ים רי בה דש ים  תוקי מש ה  מה כנ גו'.  וש ב  רה ז  פה ומי ב  הה זה מי ים  די מה חל נל הנ יט)  (שם  אנו,  רה קה ה  זל ל  ענ א,  בה אנ י  בי רנ ר  מנ אה
ל יחנ ענ סוק מוכי פה הנ ך, וש ה כה אי זל דנ כםל. ונ אל ים לל כולי םא יש ם, ל ים אותה טועממי של נו, כש אה ים. וש אשוני רי רו הה דש סי ים של יקי תי ענ
רוך הוא, דוש בה קה ר בו הנ טי ענ תש הי ד הוא לש חה אל , וש תה רש מנ אה י של פי ם כש יי ננ ד. ושש חה קום אל מה ד ובש חה ם אל הי ים, וש די ה עמבה לשה שש
רוך דוש בה קה הנ שום של ד. מי בל ת עה רל כל מש רו מי כש מה םא יי גו'. ל ם וש י הי דנ ים עמבה די ל עמבה אי רה שש י יי ני י בש י לי תוב (ויקרא כה) כי כה של

יהה. רוך הוא הה דוש בה קה י הנ רי המ ד, של בל ם על שי רו לש כש מה םא יי ה ל ל זל ענ ה. וש לל ת אי לשל שש ר בי טי ענ תש הי יך לש רי הוא צה

רוהו אמ ה בי סוק זל דו? פה בש קול ענ ענ בש ה שםמי ה זל גו'. מנ א ה' וש רי ם יש כל י בה ר, (ישעיה נ) מי מנ אה ר וש זה עה לש י אל בי ח רנ תנ פה
רוך הוא דוש בה קה א, הנ םא בה ד ל חה יום אל ל וש לי פנ תש הי ת לש סל נל כש ית הנ בי םא לש ב יל לה גי רה י של ך הוא. מי כה ה, וש לה פי תש ים בי רי בי חמ הנ
קול ענ בש ה שםמי ה זל ה לו. מנ גנ ין נם אי ים וש כי שי ך חמ לנ ר הה של דו אמ בש קול ענ ענ בש א ה' שםמי רי ם יש כל י בה ר: מי אומי יו וש לה ל עה שואי
ל לי פנ תש הי שום של מי ה, של לה פי תש ר לי חי ם אנ דה אה יא או  בי ן נה תנ י נה ר - מי חי אנ יש  אי בש יא או  בי נה ר בש םאמנ ם ת י? אי מי דו? בש בש ענ

ם?! עולה ם בה דה יא או אה בי קול נה ענ בש תו שומי לה פי תש

חנ בי תנ שש רוך הוא ומי דוש בה קה א לו הנ קורי אותו קול של ענ בש ל יום, הוא שומי כה לות בש פי ל תש לי פנ תש מי א אותו של לה אל
יו לה א עה יוצי יון הוא של לש ח על בנ דו. של בש א ענ רה קש ני אותו של ה קול? בש יזל אי קול, בש ענ בש אי. שםמי דנ ונ דו  בש הוא ענ ר של מנ אה בו וש
קול בש ענ  שומי הו  זל וש דוש,  קה הנ ך  לל מל ד הנ בל הוא על ים של יעי קי ם רש ל אותה כה ע בש מה שש קול ני עוד, של דו. וש בש הוא ענ קול של

דו. בש ענ

ד ל ענ בה . אמ שוהה רש א פי לה ים? אל כי שי ך חמ לנ ל הה לי פנ תש הי א לש םא בה ל שום של י מי כי ה לו. וש גנ ין נם אי ים וש כי שי חמ ך  לנ ר הה של אמ
םא ל של ים  יוני לש על הה אורות  הה ל  כה ר  סוגי וש ד  עומי ר  חי אנ הה ד  צנ הנ ל,  לי פנ תש הי לש יות  סי ני כש י  תי בה לש ל  אי רה שש יי סו  נש כנ תש יי םא  ל של
אותו ם. וש עולה ים בה טי שוטש ה, ומש בה קי ר ונש כה ר, זה חי אנ ד הה ים צנ כי יום הולש ים בש מי עה לש פש שה ם. וש עולה ל הה או ענ ייצש טו וש שש פנ תש יי

ל. לה רוג כש טש ם קי ין שה אי שום של ה, מי לה פי תש ן לי קה תש ן ני מנ זש

לונות ים חנ חי תה פש ז ני ה, אה פל שש ר ני הנ ך, וש חםשל י הנ רי הה ט בש שוטי ים לש כי ם הולש הי שום של ה, מי לה פי תש ן לי מנ ז הוא זש אה וש
ל ים אורות ענ קי לש חנ תש לות, ומי פי ים תש לי לש פנ תש מי לו של םאש אי ר יות בש סי ני י כש תי ל בה ים ענ שורי ים וש אי יוצש ים, וש יוני לש אורות על
אן, יל כה גי יהה רה הה י של לוני ל פש ל ענ בה ר: חמ אומי ם וש א שה צה מש םא ני ל של ל אותו  ל ענ הוא שואי רוך  בה דוש  קה הנ ם. וש יהל אשי רה
ין אי יר וש אי מי ה אור של גנ אותו נם א מי יהצה ם, וש עולה י הה רי הה ט בש שוטי ך לש לנ הה אורות וש י הה ני פש לי ר מי בנ עה ים וש כי שי ך חמ לנ הה ת של עי כה וש
ה לו גנ ין נם נו. (אי מל דו מי בש ה טובות אה מה ם, כנ שה ים של רי חי אמ ל הה ה ענ שורל ק וש לי חנ תש מי מו של ה לו, כש גנ ין נם ק, אי לל (לו) בו חי
ד בל על סוד הה יו - בש אלהה ן בי עי שה יי אשון, וש רי ד הה בל על ל הה לנ כש ם ה' - בי שי ח בש טנ בש ם, יי יהה שה לו הה אי ים) וש כי שי ך חמ לנ הה ת של עי כה

הנשיניי.

י יהקום ייה, מי רש ן אנ ייה בל רש א, אנ בה י אנ בי ר רנ מנ יך. אה לל ה עה ה שורה בואה אי רוחנ נש דנ י, ונ ני ר בש זה עה לש עון, אל מש י שי בי ר רנ מנ אה
ם עולה בה יות של רה אמ ל הה ם. כה כגלה ר מי ה יותי לל אי ים, וש יפי קי ם תנ ם הי עולה יות הה רש ל אנ ף? כה רל רםף טל טש ים לי גי שואמ של ם כש יהל ני פש לי

ם. כגלה ים לש ני נותש ף וש רל ים טל פי ם טורש ף. הי רל ם טל יהל פי יא מי הוצי ים לש לו נוחי אי ם, וש יהל פי ף מי רל טל ת הנ אנ הוצה ים לש שי קה

יהד בור ומי חי ים בש רויי ם שש הי שום של ר, מי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ תםב! אה כש יך לו לי רי כו צה לש ר הה של ים, אמ כי שי ך חמ לנ ר הה של אמ
ה, אה ה בה רה עה ה (יחזקאל א) רוחנ סש מו זל יהד. כש ים מי די רה פש ני בור וש חי ים בש דו. שורי רש פש ים ני כי שי בור - חמ חי ך הנ לנ ים. הה די רה פש ני

ים. די רה פש יהד ני ת אותו, מי בל יא עוזל הי ה וש אה ה. בה בה קי ר ונש כה ל זה ל של לנ כש

תוב, (תהלים ל כה בה יהה. אמ ר הה תה סש ר ני בה יהיא, דה י חי בי ר רנ מנ אה ה של אי מנ דנ ר, ונ מנ ר אה זה עה לש י אל בי גו'. רנ ק וש לה א בה ינרש ונ
ה? ר זל בה ר דה יהה אומי ם הה עולה פור בה ל צי ך ענ לל מל ד הנ וי י דה כי גו'. וש ה וש ן לה רור קי ת ודש יי ה בנ אה צש פור מה ם צי פד) גנ

םא ם - ל עולה מות הה שש ל ני ר כה םאמנ ם ת רוך הוא. אי דוש בה קה י הנ ני פש מות לי שה נש יבות הנ בי ה חמ מה ינו כנ ני שה מו של א כש לה אל
ם ר. גנ מנ אל נל ך  כה ה, וש טה מנ ן לש יהל דורי ה ומש לה עש מנ ן לש יהל דורי תו, מש ן אי דורה ם מש שה ים של יקי די צנ מות הנ שש ן ני א אותה לה ך! אל כה

ים. יקי די צנ לו רוחות הנ ת - אי יי ה בנ אה צש פור מה צי

יחנ רי נות מי הל נל ם וש לות שה יש טנ מות מש שה ה רוחות ונש מה ת כנ חנ אנ ת וש חנ ל אנ ין כה ן, ובי דל ן עי גנ ן לש לש חומות הי ינו, שה ני שה
ים - (ישעיה ני פש בי ים של יקי די צנ נוג רוחות הנ ל עי בה ס. אמ ני כה הי כו לש םא זה ל ב של ל גנ ף ענ ים, אנ ני פש בי ים של יקי די צנ י הנ נוגי ל עי של

גו'. ים וש להי ה אל תה אה םא רה ן ל יי סד) ענ
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קום דות מה ופוקש טות  שוטש ן רוחות מש אותה י, של רי שש י תי ימי וי ן  יסה ני י  מי יש ם  הי וש ה,  נה שה בש ייש  ים  שומי ים רש יהמי וש
ה, נה גי י חומות הנ בי ל גנ ים ענ אי רש ני ם וש ים הי שומי לו רש ים אי ל יהמי בה טות, אמ שוטש בות מש ים רנ מי עה פש ב של ל גנ ף ענ אנ יך. וש רי צה של

ר. ר ובםקל ל בםקל כה פות בש צש פש צנ ים מש פררי ה צי אי רש מנ ת כש חנ אנ ת וש חנ ל אנ כה

ל ים כה ם יהמי אותה שום של ם. מי עולה ל הה ם של דה י אה ני י בש יי ל חנ ה ענ לה פי רוך הוא, ותש דוש בה קה ח הנ בנ צוף של פש אותו צי וש
י בי גנ ל  ענ וש פות,  צש פש צנ מש ים  פררי צי אות  רש ני ה  חה מש שי בש ז  אה וש ם.  עולה הה בון  רי וות  צש מי ובש וות,  צש מי בש ים  קי סש ענ תש מי ל  אי רה שש יי

ה. זל ם הנ עולה י הה יי ל חנ לות ענ לש פנ תש חות ומודות ומי בש שנ פות מש צש פש צנ ן מש דל ן עי ל גנ חומות של הנ

ן רור קי ל ודש ר ענ םאמנ ה ת ל מנ בה ם. אמ ן רוחות שה אי אותה דנ ונ תה של רש מנ ה אה אי יהפל דנ ר, ונ זה עה לש עון, אל מש י שי בי ר רנ מנ אה
ה תה אה םא רה ן ל יי ענ נוז של גה יר וש מי קום טה מה ה לש עולה ה, וש לה עש מנ ה לש עולה ה של דושה ה קש מה שה י נש י, זוהי תי דש מנ לה ך  ר, כה מנ ה? אה לה

גו'. ך וש תש ים זולה להי אל

מו וכש ה הוא,  טה מנ לש ן של דל ן עי גנ ה בש ל זל ל כה בה ה הוא, אמ יהפל וש תה  רש מנ ה אה יהפל אי  דנ ונ ר,  זה עה לש עון, אל מש י שי בי ר רנ מנ אה
ך, ר כה חנ את אנ צי לה ס וש ני כה הי לש כו  זה דושות של לו רוחות קש ת - אי יי ה בנ אה צש פור מה ם צי אי. גנ דנ ה ונ זל ך  כה תה הוא וש רש מנ אה של
ן הל לה ת ייש  חנ אנ ת וש חנ ל אנ כה לש אי של דנ ת. ונ יי ה בנ אה צש לו רוחות מה אי ים, וש פררי ה צי אי רש מנ אות כש רש ני טות וש שוטש מש שום של מי

ים. ני פש ים בי דועי ים יש דורי מש

הוא רוך  בה דוש  קה הנ כםל. וש הנ רות מי חי רור וש ם דש הל לה ייש  של לו  ם. אי יהל רי בש ת חנ פנ חג ים מי וי כש ם ני ה, כגלה ל זל ם כה עי וש
ם שה פור, ומי ן צי א קנ רה קש ל ני יכה אותו הי ך, וש תש ים זולה להי ה אל תה אה םא רה ן ל יי ענ ד של חה נוז אל יר גה מי ל טה יכה ם הי הל ה לה אל רש מנ
ה רוך הוא רוצל בה דוש  קה ה, הנ נה שה ים בש מי עה פש לש  ים, שה שומי ים רש יהמי םא. ובש ב יד לה תי עה לל יחנ  שי מה רות לנ ים עמטה רי טש ענ תש מי
ל כה אותו  ים  ירי כי מנ םא  ל וש ים  עי יודש םא  ל של נוז  גה יר  מי טה ל  יכה הי ם  הל לה ה  אל רש ומנ ים,  יקי די צנ הנ ם  אותה בש ענ  עמשי תנ שש הי לש

ם. שה ים של יקי די צנ הנ

ה תורה לנ כו  זה ים, של דושי ים קש ני בה בש נו  קש תש ני ים של יקי די ם צנ אותה לו  - אי יך  חותל בש זש ת מי אל יהה  רםחל פש ה אל תה ר שה של אמ
י רי המ דוש, של קה ך הנ לל מל י הנ ני פש ים לי רי טש ענ תש חות. מי בש זש י מי ני ים שש אי רה קש לו ני אי ה. וש זל ם הנ עולה ה בה ל פל ענ בש ה של תורה לנ ב וש תה כש בי של
ה תה שה של זו  ה?  זל ל  כה לש ה  זוכה של רוחנ  הה י  מי ם.  שה ם  ים אותה רי טש ענ ומש ם,  יהל לי עמ ה  נה גי מש ה  זל הנ ם  עולה בה ם  יהל ני בש כות  זש

ם. ה שה אל רש י ני ני ה אמ י בושה לי י בש רי המ ך, של רש בה מםר דש ה אל אה לש הה אן וה כה גו'. מי יך וש חותל בש זש מי ד לש מי לנ , לש יהה רםחל פש אל

יו הה יו של נה ה בה - זל ה  ן לה רור קי רו. ודש תש ה יי ת - זל יי ה בנ אה צש פור מה ם צי ר, גנ מנ אה ר וש זה עה לש י אל בי ם רנ קםדל מי ח כש תנ פה
חו קש ה לה לה חה תש הנ א בנ לה ת? אל יי ה בנ אה צש ה מה ה זל ם. מנ יהל פי ה בש י תורה רי בש ים די כי חותש ה וש ים תורה די מש לנ ית מש זי גה ת הנ כנ שש לי בש
ם סופה כי רוך הוא של דוש בה קה ה הנ אה רה ן של יוה ר. כי בה דש מי נו בנ חה ם וש שה יקות של תי מש הנ ן ומי יה דש ג מי נל עם חו מי קש ר, לה בה דש מי נו בנ חה וש
כםל רור הנ פור דש ד. צי חה כםל אל ה - הנ ן לה רור קי ית. ודש זי גה ת הנ כנ שש לי ם לש יסה ני כש הי ם וש שה ם מי ך אותה שנ ה, מה תורה ל הנ יהה ענ הה

גו'. י וש יני קי ל הנ אול אל ר שה םאמל י י. (שמואל-א טו) ונ יני קי ר הנ בל ד. (שופטים ד) חל חה הוא אל

רו תש א יי לה ים? אל כי לה ר מש אה שש יו מי בי ם אה יר שי כי זש הי ה של ה שונל י מנ כי פור. וש ן צי ק בל לה א בה ינרש תוב, ונ ה כה ה מנ אי םא ורש ב
יו. רה חמ פו אנ דש רה דו אותו וש ם ני עולה ל הה כה יו, וש נה ל הוא ובה אי רה שש יי בםק בש דש א לי ה, ובה רה ה זה עמבודה ר מי עלבנ נל ך וש שנ מש ני

ם הל לה ה של וה חמ אנ ד בש יו ינחנ הה ן, של יה דש י מי ני קש זי ב וש י מואה ני קש או זי רה ן של יוה יו. כי בי ך אה רל דל ר מי בנ עה יהה, וש יו הה נה י בה ני בש ק מי לה בה
ה עה שה ם בש יהל לי יכוהו עמ לי מש הי או וש ם, בה הל ך מי שנ מש ה ני זל ה וש ינה כי שש קו בנ בש דש יו ני נה רו ובה תש יי ם, של הל לה ק של לל חי ה בנ רה ה זה עמבודה בנ
ה ל זל ענ ם. וש קםדל יהה מי םא הה ל ה של ך, מנ לל יהה מל ת הה ה עי אותה יא. בש הי ת הנ עי ב בה מואה ך לש לל פור מל ן צי ק בל לה תוב ובה כה זו, של
יהה אי א? רש ינרש ה ונ ה זל תםב! מנ כש לי לו  יך  רי יהה צה ע הה מנ שש יי ק, ונ לה א בה ינרש ך. ונ עמשות כה אוי לנ םא רה ל ה של פור, מנ ן צי תוב בל כה
א ינרש ל. ונ אי רה שש י יי ידי ך הוא בי ר כה חנ אנ ה, וש לה חה תש הנ יהדו בנ לו בש פש ל יי אי רה שש יי ל, וש אי רה שש י יי ידי פםל בי יד הוא לי תי עה ע של יהדנ ה, וש אה רה

פור. ן צי ק בל לה בה

ל אי רה שש ת יי סל נל םאן. כש צ י הנ בי קש עי ך בש י לה אי ים צש שי נה ה בנ פה יה ך הנ י לה עי דש םא תי ם ל ח, (שיר השירים א) אי תנ א פה בה י אנ בי רנ
ר (במדבר י) מנ אל נל מו של סות, כש נש כנ תש ת הי רל צל י עמ ת? זוהי סל נל ה כש ה זל ל, מנ אי רה שש ת יי סל נל יון. כש לש על ך הה לל מל י הנ ני פש ת לי רל אומל

יו. לה ים אי יוני לש על נות הה חמ מנ ל הנ ס כה ני כנ מש י של נות. מי חמ מנ ל הנ כה ף לש סי אנ מש

ר ה', צנ צור עה י עה ר (בראשית כ) כי מנ אל נל מו של ת, כש רל צל ר עמ מנ אל נל ה, וש בה קי את נש רי קש ה ני ינה כי שש ים הנ מי עה פש לי תוך של ומי
ה ים לה ני ), נותש ה מום (מםחנ א בה צה מש םא ני ל ה של לה ה של בה ה רנ מונה תוך אל י מי רי המ אי, של דנ ה ונ ך זל ן - כה םא נותי ל יק וש זי חמ מנ של
י פי א כש לה יר אל אי ד ומי םא יורי ל ת, של בל כל ענ ר ומש צי ענ ר ומש צנ ת עה סל כונל ה של ל מנ , כה יהה לל ה אי אה בה של יא, כש הי ל. וש לה כוב כש םא עי ל לש
ר (ישעיה מנ אל נל מו של א כש לה ה, אל מונה ה אל טה מנ את לש צי מש םא ני ל שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ט. מה ענ ט מש ענ ין, מש פי ין טי פי ל, טי טנ הנ

ה. דה ד מי גל נל ה כש דה ה, מי נה טנ ל קש ת טנ רנ אה הל ה וש נה טנ כות קש ם. זש יר שה עי ם זש יר שה עי כח) זש

ה. חה מי יא שש הי ל, וש לה כוב כש םא עי ל ד לש צנ ד וש ל צנ כה ת בש נל קל רג יא מש ה, הי או בה צש מש ני מו של ה כש מונה א אל צי מה א תי לי מה לש אי של
ם ים אותה בי כש ענ ים מש תוני חש תנ ל הנ בה ל. אמ לה ה כש בו אותה כש ענ םא יש ל ה, וש ל זל ה ענ ים זל בי רות רנ אוצה נות וש תה ה מנ ים לה ני ז נותש אה וש

ר. םא יותי ל ית, וש צי מש ן תנ יהכול נותי בש אי. כי דנ ר ה' ונ צנ צור עה ת. עה רל צל יא עמ ז הי אה ה, וש ים אותה בי כש ענ ומש

נו דש מנ לה ל. וש אי רה שש יהה יי נל בה ה לש יא עושה ך הי , כה יהה לל ים עה עי םא יודש ל ר של תל סי ים בנ ני בה ת לש נל א נותל מה מו אי ה, כש ל זל ם כה עי וש
ז ה, אה טה מנ ל לש אי רה שש יי א מום בש צה מש ני ים וש סופי כי ים וש נוגי ת עי חנ קנ ה לה יא עולה הי ה של עה שה בש ה, של דושה קש ה הנ נורה מש תוך  מי

ל. אי רה שש יי מום בש הנ ה של לה עש מנ ים לש עי ז יודש אה ן, וש יה נש מי ים בש יהה יהמי לל ת עה בל יושל ת, וש דל רל פש יהד ני ל ומי דה רש ת חנ פנ יהה טי לל ה אי יעה גי מנ
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ל כי תנ סש יהה מי הה ה של אםת, מנ רש יו מי ינה ה עי ין הל כש תי ה. (בראשית כז) ונ טה מנ ך חוט לש יהד, ומושי םאל מי מ שש ר הנ עורי תש ומי
ל ל של לה כש ל בי כי תנ סש הי לש אי מי דנ ונ אםת בש רש םאת, מי ר רש יו מי ינה עי ה  ין הל כש תי ונ ז  ל, אה לה ין כש י די לי ם בש הה רה בש ל אנ לנ כש ה בי פה יה ן  יי ענ בש
דםל גה נו הנ ו בש שה ת עי א אל רה קש יי ר ונ מנ אל נל מו של ם, כש עולה ל הה ר ענ עורי תש הי יף לש קי קול תנ "ל בש אי מה רות סה עורש תש ז הי נות. אה מה חמ רנ
ה, עה רה רוחנ  ים בש רי עה עגרש מש יהם של ינות הנ פי ל סש כה יג לש הי נש דול, ומנ ר, הוא גה חי אנ ד הה צנ נות הנ חמ י מנ בי גנ דול הוא לש גו'. גה וש

לו. צולות יהם של ן מש אותה יהם בש ק הנ עםמל ם בש יעה בי טש הנ לש

ם יל אותה טי מנ הוא  וש לו,  ן  נותי ל  אי רה שש יי ונות  עמ ל  כה וש י  אי טה חמ ל  כה ז  אה נות,  מה חמ רנ בש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ של וכש
ים. מי ענ ר הה אה ל שש כה ם בש הל ים בה טי שוטש ם ומש ים אותה חי ם לוקש הי צולות יהם, וש ים מש אי רה קש יו ני נותה חמ ל מנ צולות יהם. כה מש לי
נות תה מנ לנ ים  כי חנ ומש ים  פי צנ מש ם  הי א  לה אל ם?  הל לה של ם  עה לה ים  קי לש חנ ומש ים  קי זורש ם  ונותיהל עמ ונ ל  אי רה שש יי י  אי טה חמ י  כי וש
ם ם, כגלה יהל לי ק עמ זורי ל וש אי רה שש י יי אי טה ל חמ כה חנ  הוא לוקי רוך  בה דוש  קה הנ של ן. וכש חה לש שג ינד הנ ים לש בי לה כש מו  ה כש לה עש מנ לש של
ד חה אל ם כש יהד כגלה ם, ומי הל ן לה תנ נה ם וש הל ם מי יר אותה עלבי ל הל אי רה שש יי ת לש תי ה לה הוא רוצל רות של אוצה נות וש תה מנ ים של בי חושש

ים. מי ענ ר הה אה ל שש ם ענ ים) אותה קי זורש ה וש אל רש ים (ומנ קי זורש

ה. אוה נה וש י  ני אמ ה  חורה שש א)  (שיר השירים  לות),  גה (בנ ה  לה חי תש בנ ת  רל אומל יא  הי ל  אי רה שש יי ת  סל נל כש ה,  אי ורש םא  ב
ה על רש ה תי יכה י אי שי פש ה ננ בה המ אה י של ה לי ידה גי ת, (שם) הנ רל אומל נו וש מל ת מי לל ז שואל אה יון. וש לש על ך הה לל מל ינד הנ ה לש מה צש ה ענ ינה טי קש מנ
י תי י בה ני ל שש נות של בה רש י חג ני ל שש ת ענ זל יא רומל א הי לה ה? אל יכה ה אי יכה ים אי מי עה י פש תי ה שש מה ם. לה יי רה הר צה יץ בנ בי רש ה תנ יכה אי
י. ני ת שי יי ן בנ בנ רש חג יץ - בש בי רש ה תנ יכה אשון. אי ת רי יי ן בנ בנ רש חג ה - בש על רש ה תי יכה ה. אי יכה ה אי יכה כםל אי ים הנ אי קורש ש, של דה קש מי הנ

ה. יכה ה אי יכה ם אי יי עממנ ה פנ ל זל ענ וש

יא הי דום של לות אל ל גה ענ ה. וש על רש תי ה  א בה ט, קורי ן מועה מנ יא זש הי ל של בל לות בה ה. גה זל ה כה םא זל יץ, ל בי רש ה, תנ על רש תי
תםב! כש לי יהה לו  ה הה על רש יץ - יי בי רש ה, תנ על רש עוד תי ה. וש יכה ה אי יכה ם אי יי עממנ ה פנ ל זל ענ יץ. וש בי רש תנ ה  א בה ה, קורי בל רג ן מש מנ זש לי
ה על רש ה תי יכה ה: אי מה צש ל ענ ה ענ רה מש יא אה א הי לה ה. אל רה מש יא אה ל הי אי רה שש ל יי י ענ רי המ ך, של ם כה תםב! גנ כש לי יהה לו  יץ הה בי ינרש
ם תוך יי ל ומנ ם טנ יהל לי יף עמ טי יך תנ ם, אי יי רנ הר צה יץ בנ בי רש ה תנ יכה ים? אי מי ענ ר הה אה ין שש יו בי הש יי של לות כש גה יהה בנ נל בה לש ך  תש לה כנ

ם? יי רנ הר צה ימות הנ מי חמ

ים פי רש חה ים מש מי ענ ר הה אה ם, ושש הל לה ק של דםחנ וש ה  רה צה תוך  ים מי אי ל קורש אי רה שש יי ה של עה שה יהה. בש עםטש ילה כש הש ה אל מה לה שנ
ם מה צש ענ ים  יאי צי מש ם מנ הי (וש ים?  סי ני ם  כל לה ה  עושל ינו  אי ם  יכל להי אל יך  לות? אי גה הנ מי או  צש י תי תנ ם: מה ים אותה פי דש גנ ומש
ים פי שה ל רש ימות של מי חמ ן הנ ני צנ ים לש דושי קש ם הנ יי מנ יץ בנ בי רש ים, כםה תנ אשוני רי ים הה יהמי בנ נו  ה אותה על רש ים, כםה תי רי אומש וש
ר ענ צנ ל הנ כה ם  עי לו  ים  ומודי רוך-הוא  דוש-בה קה לנ ים  חי בש שנ ם מש הי (וש ה)  זל ל  ים כה חי בש שנ מש ם  הי וש ם.  הל לה של בות  הה לש שנ וש
נו ל אותה אנ גש תי לות וש גה בנ נו  מה יץ עי בי רש ים, כםה תנ אשוני רי ים הה יהמי בנ נו  ה אותה על רש ים, כםה תי רי אומש לות, וש גה יכות הנ רי אמ ונ
ם הל עמשות לה םא יהכול לנ ל יהה וש עםטש ב כש י יושי ני אמ ל) ונ אי רה שש יי ם לש הל ים לה אי תש מנ ה של מונה אל ח ול בנ ה של ל זל רון. כה חמ אנ ן הה מנ זש לנ
ם בו: אי תש כה יך לש רי ך צה ה כה סוק זל ים. פה שי נה ה בנ פה יה ך הנ י לה עי דש םא תי ם ל ה: אי יב לה שי מות. הוא מי קה ם נש הל ת לה תי לה ים וש סי ני
ך - יי ננ ל בה ן ענ גי הה יר כםחנ לש בי גש הנ לות ולש גה ך בנ מי צש ק ענ זי חנ ך - לש י לה עי דש םא תי ם ל א, אי לה ך? אל ה לה מה ים. לה שי נה ה בנ פה יה י הנ עי דש םא תי ל

ה. ים תורה די לומש ן של בה ית רנ ל בי ינוקות של ם תי םאן. אותה צ י הנ בי קש עי ק בש זי חנ תש הי ך לש י לה אי ך, צש י לה אי צש

ה יבה שי יש ית הנ בי ים לש כי שה מש ני ם וש עולה הה ים מי קי לש תנ סש מי ם של יי דה שה י מי יקי תי לו (ישעיה כח) ענ ך - אי יי יםתנ די ת גש י אל עי ורש
ה ים, זל רםעי נות הה כש שש ל מי א ענ לה תוב, אל םא כה ים ל רועי נות הה כש שש מי א. בש קה וש ל דנ ים. ענ רםעי נות הה כש שש ל מי יא ענ הי ה, של יונה לש על הה
ה ל מנ כה ר, בש תי הל סור וש אי ה בש זל ם הנ עולה ה בה תורה י הנ יגי הי נש ם ומנ עולה ינוקות הה תי ים וש קי זה חמ ל הנ ם כה שה רו"ן של טש טנ ת מש יבנ שי יש

נו. רש מנ אה ינוקות של ם תי םאן אותה צ י הנ בי קש י עי רי המ ם, של עולה י הה ני ים בש יכי רי צש של

ך רל דל ה בש ים תורה אי ם ומוצש עולה ים בה אי ך בה ר כה חנ אנ ב של ית רנ י בי ידי מי לש לו תנ םאן - אי צ י הנ בי קש ר, עי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ה יבה שי קש ה ומנ ינה כי שש ם הנ יהל לי ה עמ שורה ל יום, וש כה ים בש יקי תי ים ענ רי בה ים דש שי דש חנ ם מש ה הי ל זל ענ ה, וש תוחה פש ך  רל דל ה וש רה שה יש

ד. חה ר אל בה כםל דה הנ אי, וש דנ ונ ה בש ך זל א, כה בה י אנ בי ר רנ מנ ע. אה מה שש יי ב ה' ונ שי ינקש ר (מלאכי ג) ונ מנ אל נל מו של ם, כש יהל רי בש די לש

ה ל זל ענ לות, וש גה ם בנ מה יא עי לות, הי גה ל בנ אי רה שש יי קום של ל מה כה א בש לה ה? אל מה ך לה ך - לה י לה עי דש םא תי ם ל ר אי חי ר אנ בה דה
ה, חורה יא שש הי ה של רה מש יא אה ה - הי פה יה ים, הנ שי נה ה בנ פה יה ך. הנ הו לה זל ר, וש ם לו צה תה רה ל צה כה תוב (ישעיה סג) בש כה ך. וש תוב לה כה
ל ל כה ה ענ אה ים, נה שי נה ה בנ פה יה ה, הנ אה , נה תש ה אנ : יהפה יהה לל ר אי מנ הוא אה י. וש ני ה אמ חורה ר (שיר השירים א) שש מנ אל נל מו של כש

י. יהתי עש תש רנ ה אנ תוב (שם ו) יהפה כה גות, וש רה דש הנ

דוש קה הנ ה. וש נוזה ה גש צורה ירות בש מי טש בי יהה  נל בה ה טובות לש עושה טובות. של ה בש ים - טובה שי נה ה בנ פה יה ר הנ חי ר אנ בה דה
םא ים ל עמשי מנ הנ ב של ל גנ ף ענ ה, אנ נוזה ה וגש ירה מי ה טש צורה יהה בש נל בה ה לש יא עושה הי ה של ל מנ יו, כה לה ה טוב עה בה רש רוך הוא הי בה
ר, תה סש ני ים בש מי חמ יהה רנ נל בה ה לש עושה ה של ל מנ טוב לו כה ים וש ני בה ל הנ ת ענ מל חל רנ א מש מה אי של א כש בה אנ אוי לש רה אן של כה ים. מי רי שי כש

ים. רי שי םא כש יו ל עמשה מנ ב של ל גנ ף ענ אנ

שו בו פש תה גו', וש ה וש ר ומורל ן סורי יש בי אי ילה לש הש י יי תוב (דברים כא) כי כה ה של ל מנ י ענ ני הנ מי א, תש בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ם, עולה בון הה ה, רי ר לו מםשל מנ תםב. אה ה כש מםשל רוך הוא לש דוש בה קה ר הנ מנ ה אה עה ה שה אותה בש ינו של ני שה גו'. וש מו וש אי יו וש בי אה
רוך דוש בה קה יד הנ תי עה ה של ל מנ ה כה מה כש חה אות בש רש יהה לי יק הה חי רש ה מנ נו? ומםשל בש ך לי ה כה עמשל ינ ב של ה, ייש אה ת זל זםב אל עמ תנ
ה ה מנ י רואל ני ה, אמ מםשל רוך הוא לש דוש בה קה ר לו הנ מנ ה. אה ר זל בה זםב דה עמ ם, תנ עולה בון הה ר, רי מנ ל. אה אי רה שש יי י לש ני בש הוא לי
רםש ה. דש עמשל מנ י אותו  לנ ה, עה ה רואל תה אנ ה של ר. מנ יותי ענ  י יודי ני אמ , ונ ענ ה יודי תה ר. אנ כה ל שה בי קנ תםב וש ר. כש ה אומי תה אנ של

א. צה מש תי א וש רה קש מי הנ
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יש - אי ילה לש הש י יי תוב כי ה. כה סוק זל י פה תי שש רנ י דה ני ה: אמ מםשל ר לש מנ ה, אה תורה ן הנ בנ "ל, רנ יאי יופי ז לש מנ ה רה עה ה שה אותה בש
תוב (הושע כה ה - של ר ומורל ל. סורי אי רה שש ה יי ן - זל ה. בי מה חה לש יש מי תוב (שמות טו) ה' אי כה רוך הוא, של דוש בה קה ה הנ זל
ל. אי רה שש ת יי סל נל רוך הוא וכש דוש בה קה ה הנ מו - זל קול אי יו ובש בי קול אה ענ בש נו שםמי ינל ל. אי אי רה שש ר יי רנ ה סה רה ה סםרי רה פה י כש ד) כי
ע מנ םא שה ל וש גו'.  וש ה  חםזל ל  י כה יאי בי נש ל  כה ינד  בש ה  יהודה ובי ל  אי רה שש יי בש ד ה'  ענ יה ונ יז)  (מלכים-ב  תוב  כה אםתו, של רו  סש יי וש

ת. חנ ה אנ מה כה סש הנ ת, בש חנ ת אנ ענ דנ מו - בש אי יו וש בי שו בו אה פש תה גו'. וש ל ה' וש עו אל מש שש םא יי ל תוב וש כה ם, של יהל לי אמ

יהה ם הה קומה ר מש ענ ל שנ אל ם וש ירה י עי ני קש ל זי ירו?! אל י עי ני קש ל זי קםמו. אל ר מש ענ ל שנ אל ירו וש י עי ני קש ל זי יאו אםתו אל הוצי וש
ל אל רוך הוא. וש דוש בה קה ה הנ ירו - זל י עי ני קש ל זי א, אל לה קםמו? אל ר מש ענ ל שנ אל ירו, וש י עי ני קש ל זי ה אל ה זל תםב! מנ כש יך לו לי רי צה
ה קםמו - זל ר מש ענ כםל. שנ י) הנ בי י (סה יקי תי ים ענ ים, יהמי אשוני ים רי לו יהמי ירו - אי י עי ני קש ל. זי אי רה שש ת יי סל נל קםמו - זו כש ר מש ענ שנ

ת. בה ף שנ מוסנ

ם ים הי רובי א קש מה ל אי ין של ית די בי שום של ה הוא, מי לה עש מנ ין לש ים, די עי ם יודש כגלה ב של ל גנ ף ענ ה, אנ ל זל ם כה עי וש
תוב? ה כה ה מנ לה חי תש ין. בנ די סול הוא לש יו), ופה רובה קש ים (לי רובי קש ין לי ן די םא דה רוב ל ל קה כה ם, וש הל ים בה זי אוחמ ל וש אי רה שש יי לש
ר ענ שנ ין מי די ק הנ לי יהד סי ים, מי רובי ם קש הי הוא של רוך  בה דוש  קה ה הנ אה רה ן של יוה קםמו. כי ר מש ענ ל שנ אל וש ירו  י עי ני קש ל זי אל

ירו. י עי ני קש ל זי א אל לה תוב, אל םא כה קומו ל ר מש ענ ל שנ אל חוד. וש ירו, לש י עי ני קש ל זי רו אל מש אה יו? וש רה חמ תוב אנ ה כה קומו. מנ מש

םא ה ל לה חה תש הנ י בנ רי המ ה של ה שונל נו. מנ קםלי ענ בש נו שםמי ינל ה אי ה ומםרל ים. סורל מי ענ ר הה אה ל שש םא של ל אי, וש דנ ה, ונ נו זל ני בש
ם יהל בי אמ ה לנ ר ומםרל יות סורי הש ל לי אי רה שש יי ם לש הל ם לה רנ י גה א מי לה א? אל סםבי ל וש תוב זולי ך כה ר כה חנ אנ א, וש סםבי ל וש תוב זולי כה
ם, יהל עמשי דו מנ מש לש יי ם ונ גויי בו בנ רש עה תש יי תוב (תהלים קו) ונ כה ים, של מי ענ ר הה אה שש א בי סםבי ל וש הוא זולי ל של לנ גש ם? בי יי מנ שה בנ של
ם ה גורי ים. זל מי ענ ר הה אה שש ים בי עושי של יהה כש תי ה ושש ילה כי יסוד אמ ר וי קנ עי וו, של חמ תנ שש יי ם ונ עה ל הה םאכנ י תוב (במדבר כה) ונ כה וש

ם. יי מנ שה בנ ם של יהל בי אמ ה לנ ר ומםרל ן סורי יות בי הש ם לי הל לה

ים, ני בה אמ בנ ם  ים אותה עי לש קנ מש יו  הה ים של מי ענ הה ר  אה ל שש כה ה  לל ים. אי ני בה אמ בה ירו  עי י  שי נש אנ ל  כה הו  מג גה ורש ה,  זל ל  ענ וש
ה שה רה ב פה תנ ז כה ה, אה ע מםשל מנ שה ן של יוה לום. כי ם כש הל יל לה םא מועי ל ים, וש לי דה גש מי ת הנ ים אל צי תש ננ חומות ומש ת הנ ים אל רי סותש וש

זו.

לו נו - אי רש אנ י בי רי םאן, המ צ י הנ בי קש עי ך בש י לה אי ם. צש עולה שות הה נש ה בי דה בה כש ני ה וש ים, טובה שי נה ה בנ פה יה ה - הנ ל זל ם כה עי וש
ם. עולה א בה טש ם חי ענ עממו טנ םא טה ל ן של בה ית רנ ל בי ינוקות של לו תי ך - אי יי יםתנ די ת גש י אל עי שות. ורש רה דש י מי תי יות ובה סי ני י כש תי בה

יבות. שי י יש אשי רה ינוקות וש י תי די מש לנ לו מש ים - אי רםעי נות הה כש שש ל מי ענ

ם צה רש ת אנ ל אל אי רה שש חו יי קש לה י של מורי אל י הה כי לש לו מנ ים אי עי ם רה ר ו' - אותה סי ים, חה רםעי נות הה כש שש ל מי ר ענ חי ר אנ בה דה
שו ך, עה ל כה ה כה שובה ה חמ תה יש הה ץ של רל אה הה ק של לה ע בה מנ ז שה ץ זו. אה רל ל אל אי רה שש ן יי תנ ה נה על רש ית מי בי ם, ולש יהל ני קש עות מי רש לי
ת תו אל ף אי תי שי ל, וש די תנ שש הי ה של ל מנ כה ל בש די תנ שש ז הי ה. אה על רש ית מי בי מוהה  שה ד של ה, ענ רו אותה תש סה ה וש ב זל רה ל קש אי רה שש יי

ם. עה לש בי

י תי שועה ה יש רובה י קש ה כי קה דה צש עמשו  ט ונ פה שש רו מי מש ר ה' שי מנ ח, (ישעיה נו) כםה אה תנ יהה פה קי זש י חי בי ק. רנ לה א בה ינרש ונ
ם ענ ל פנ כה יו בש נה פה ים לש אי חוטש יו וש נה פה או לש טש חה ב של ל גנ ף ענ אנ רוך הוא, של דוש בה קה י הנ ני פש ל לי אי רה שש ים יי יבי בי ה חמ מה גו'. כנ וש

גות. גה שש דונות כי ל זש אי רה שש יי ה לש ם, הוא עושל ענ ופנ

ה עה בה רש אנ אשון בש ד - רי חה ה: אל נה שש מי י הנ רי דש סי ים) בש מי כה נו (חמ קש ין תי י די רי עמ ה שנ לשה א, שש בה א סה נונה מש ב הנ ר רנ מנ ך אה כה וש
דוש קה א הנ לה ם? אל ענ טנ ה הנ ה. מה דה בי סוד אמ ים וש פי תה י - שג ישי לי ה. שש אה צש מש ני ית של לי י - טנ ני כו'. שי שור וש ין, הנ יקי זי בות נש אמ
תוב כה הנ ך  רל בות - דל לש בה ל שה יות של נה שש רו מי דש סי לו של אי גות, וש גה שש דונות כי ל זש אי רה שש יי ה לש ן עושל מנ ל זש כה רוך הוא בש בה
ה ה - זל ל של מור, ענ ל חמ ל שור, ענ הו? ענ דון, ומנ זה םא בש ל ע של שנ הו פל זל ע, וש שנ ר פל בנ ל דש ל כה תוב (שמות כב) ענ כה טו, של קש נה

ית. ישי לי א שש בה ה - זו בה דה בי ל אמ ל כה א. ענ יעה צי א מש בה ה - זו בה מה לש ל שנ ים. ענ רי בה ם דש אותה אן הוא בש כה א, של מה א קנ בה בה

ן יוה ה? כי מה לה ית זו  לי טנ בש חו  קש לה ית של אשי ר: רי יהה אומי א, הה יעה צי א מש בה בה לש יענ  גי מנ של כש ח. של קנ תוב לה כה הנ ך  רל דל של
ים. מי כה י חמ רי בש ל די רו כה אמ י, ובי יננ סי ה מי מםשל ה לש כה לה אי זו המ דנ ר: ונ מנ סוק, אה א פה צה מש ני של

ה א מםשל לה ך? אל תוב כה םא כה ה ל מםשל ר ה', ובש מנ תוב כםה אה כה ים של יאי בי ל נש קום של ל מה כה ה בש ה שונל ר ה'. מנ מנ כםה אה
יו הה של ים  יאי בי נש הנ ר  אה שש ל  בה אמ כםה.  בו  תוב  כה םא  ל ה,  לה עש מנ לש של ה  ירה אי מש הנ יהה  רש לנ קש פנ סש אנ תוך  מי ה  תה יש הה תו  בואה נש של
רוד, םא פי ל ד לש חה כםל הוא אל הנ אות של רש הנ כםה. (לש תוך  מי או  בש ננ תש ה, הי ירה אי םא מש ל יהה של רש לנ קש פנ סש אנ תוך  ים מי אי בש ננ תש מי

תוך כםה). א מי לה רו אל מש םא אה כו', ל רו וש מש אה ב של ל גנ ף ענ אנ של

ה עה שה אי הנ דנ ע, ונ שה ר אותו רה מנ ר, אה מנ ר אה זה עה לש י אל בי ה, רנ תה ענ גו'. וש ה וש זל ם הנ עה ת הה י אל ה לי רה א אה ה נה כה ה לש תה ענ וש
ן מנ זש ל יהדו לי ל ענ אי רה שש יי ים מי לי ים נופש פי לה ה אמ מה ה כנ אה ה. רה פל ה יה אה םא רה ל ה, וש אה ה. רה י רוצל ני אמ ה של עמשות מנ י לנ ת לי דל עומל

ר. חי ן אנ מנ זש םא בי ל ה, וש תה ענ ן וש כי לה י, וש ת לי דל ה עומל עה שה אי הנ דנ ר, ונ מנ ט, אה מועה

אותו ם לש יהל לי יו עמ פה נה כש ף בי חי רנ מש של אותו  לש נו  מי צש ז ענ רי זה נש ר,  מנ ה? אה כה ה לש ה זל תםב! מנ כש לי יהה לו  הה ך  ה?! לי כה לש
ל לה שה לנ ה  תה ענ וש ר (מלכים-ב ג)  מנ אל נל של מו  ה, כש כה לש ה  תה ענ (וש כם"ה.  אותו  ב בש רה קש עמרםך  ננ ה,  כה לש ה  תה ענ וש כם"ה.  מו  שש של

ב). מואה

ה עה שה הנ ת של עי ם. כה יהל לי ד עמ עומי רון של טש פנ הנ ל אותו  לנ גש ם, בי הל יהכול לה י של ם מי עולה יהה בה םא הה ה ל תה ד ענ ר, ענ מנ אה
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ה ת אותה עלקםר אל ה כםה. אל רל קה י אי נםכי אה תוב וש כה ה, של תה יש כם"ה הה ע לש שה ת אותו רה ל עמצנ כה ב. וש רה ה קש עמשל כםה ננ נו, לש ת לה דל עומל
י רי המ עו של םא יהדש יחו. ל שי ל מש ענ ל ה' וש ר (תהלים ב) ענ מנ אל נל מו של זו, כש כםה הנ יו לנ ה הה עה ה רה צה עי ם בש יהל ני ה. ושש קומה מש כםה מי

ם. עולה ן הה ם מי עמקםר אותה זו תנ כםה הנ ך הנ ר כה חנ אנ

שו גש פש ני קום  ה מה יזל אי אותו? בש חו  צש ני וש ב בו  רה קש כו  רש יפםה עה ה אי עה שה ה  ד אותה ענ י  כי וש י.  ני מל צום הוא מי י עה כי
ם כה יהה חה ע הה שה א אותו רה לה י? אל ני מל צום הוא מי י עה ה כי ה זל ם? מנ תה בורה אות גש רש הנ ים לש בורי גי ים כש רי בה יו גש הה ם וש בה רש חנ בש
ים יפי קי בות תנ רה ה קש שה עה ייה, וש רש אנ יף כש קי בור תנ יהה גי בי מואמ רות הנ א מי בה של ך  לל מל ד הנ וי ת דה ה אל אה חוק. רה רה מי ה לש אה רה וש
ם הל ד מי חה אל ך  לל ה, מל בורה גש ה  ש אותה יהרנ של צום הוא. אותו  ר, עה מנ יו. אה לה גש ת רנ חנ ם תנ ם אותה שה ב, וש ת מואה ח אל צנ ני וש

ב. ת מואה יד אל מי שש הנ נו לש תה אי א מי ייצי

א אותו לה ה בו. אל כל ל ננ י נוכנ ה בו, או אולנ כל ל אנ י אוכנ ר: אולנ יהה לו לומנ ך הה ה כה סוק זל ה בו. פה כל ל ננ י אוכנ אולנ
ר בי חנ תש ני של ך  מש ל עי ם אוכנ ל (יהד), אי גל רל רוש  ד, פש חה יף אל קי ייה תנ רש ל אנ ת של חנ י יהד אנ יתי אי ר, רה מנ ם. אה כה יהה חה ע הה שה רה
ב ת מואה ש אל רי גה םא יש ל ם וש עולה ך לה לל םא אתו מל םא יהב ל ד של ייה יהד זו, ענ רש אותו אנ ע מי רנ גש ני ר) וש בי חנ תש ני ם (וש יהל ני ינו) שש ני (שש

קומו. מש מי

י, ה לי רה ר אה מנ ד אה חה ם. אל עה לש בי ר לש מנ שונות אה י לש תי שש ע בי שה א, אותו רה בה י אנ בי ר רנ מנ י? אה ה לי רה ה אה ה זל י. מנ ה לי רה אה
ם ים אותה שי ים, וש שי חה י נש אשי י רה פי שש כי ים וש בי י עמשה ה לי רה ר לו, אה מנ א אה לה ה? אל זל ה לה ין זל ה בי י. מנ ה לי בה ר קה מנ ד אה חה אל וש

י. ה לי בה א קה ה נה כה ר ולש מנ אה ב וש יו, שה פי ר בש כםחו יותי ה של אה רה ן של יוה ים. כי פי שש כנ מש ת הנ רנ די קש בי

ים, שי חה י נש אשי ל רה שוף של ים, כי בי י עמשה יני ל מי ט כה קי א לי לה יו, אל פה שה ת כש ב אל זנ םא עה ע ל שה רה ק הה לה ך, אותו בה לו כה פי אמ ונ
ז ננ גה ה), וש מה אות אנ ש מי מי חמ ף ונ לל ל אל ה (ענ מה אות אנ ש מי מי חמ ף ונ לל ע אל קנ רש קנ ת הנ חנ ה תנ ץ אותה ענ נה ים וש פי שש כנ ת מש רנ די ח קש קנ לה וש
ל ך ענ סי ני הום וש תש הנ ם מי יי יא מנ הוצי ה, וש מה אות אנ ש מי מי חמ ף ונ לל הום אל תש ה בנ רה ד, כה וי א דה בה ן של יוה ים. כי יהמי סוף הנ ה לש אותה

אי. דנ ונ י בש צי חש יר רנ י. סי צי חש יר רנ ב סי ה. (תהלים קח) מואה רה די קש ה הנ ץ אותה חנ רש י אל ני ר, אמ מנ ה אה עה ה שה אותה . בש חנ בי זש מי הנ

תוב (בראשית כה) כה חוק, של רה מי יהה לש הה ך  ה כה ם זל א גנ לה י? אל לי עמ ננ יך  לי שש ה אנ ה זל י. מנ לי עמ ננ יך  לי שש דום אנ ל אל ענ
ת יחנ תי ש, פש מה ה מנ טה עה לש י, הנ ני יטי עי לש י. הנ נםכי ייף אה י עה ה כי זל דםם הנ אה דםם הה אה ן הה א מי י נה ני יטי עי לש עמקםב הנ ל ינ ו אל שה ר עי םאמל י ונ

רונו. ת גש תםם אל סש י לי לי עמ יו ננ לה רםק עה זש י אל ני ים: אמ טי עה לש יט הנ עי לש ן מנ עה לש בנ אותו הנ ד לש וי ר דה מנ . אה לענ בש רון לי גה הנ ה וש פל הנ

הוא, ר הנ חי אנ ד הה צנ ל הנ ע של ד רנ ן הוא צנ ענ ננ ר: כש מנ אה ד, וש וי ל דה כי תנ סש חוק הי רה מי ה לש ך זל ם כה ע. גנ רועה תש ת אל של לל י פש לי עמ
גו'] ם [וש כל צש רש אנ ה בש מה חה לש בםאו מי י תה כי תוב (במדבר י) וש כה ה, של רועה יך? תש רי ה צה ר מנ חי ד אנ צנ ם, לש שה ם מי ים הי תי שש לי ופש

ם. הל אוי לה ך רה כה ע. וש רועה תש ת אל של לל י פש לי ך עמ שום כה פו, ומי קש תה בםר כםחו וש שש גו', לי ם וש עםתל רי המ ונ

ק דל יהה צל הה ח, (ישעיה יא) וש תנ יהה פה קי זש י חי בי י. רנ ני מל צום הוא מי י עה ה כי זל ם הנ עה ת הה י אל ה לי רה א אה ה נה כה ה לש תה ענ וש
נו יש ק הנ דל י צל רי המ נו? של יעי מי שש הנ א לש דוש בה ה חי ד. מנ חה כםל הוא אל ה הנ סוק זל יו. פה צה לה זור חמ ה אי מונה אל הה יו וש נה תש זור מה אי

ה. מו זל סוק כש אנו פה צה םא מה ל יו. וש צה לה זור חמ נו אי יש יו הנ נה תש זור מה ק. אי דל נו צל יש ה הנ מונה אל ה, ול מונה אל

ין די ים בש די עומש ן של מנ זש ל בי בה יא. אמ ת הי חנ ה אנ גה רש דנ ד, וש חה כםל אל הנ ב של ל גנ ף ענ אנ ה, וש מונה אל מו  ק כש דל םא צל א ל לה אל
דו מש ק לה דל ץ צל רל אה יך לה טל פה שש ר מי של אמ י כנ נו (שם כו) כי יש הנ ש, וש מה ין מנ ק די דל א צל רה קש ז ני םאל, אה מ ד שש צנ ים מי לי בש קנ ה ומש של קה
י ני ים בש יכולי כםל), וי ם (הנ שי בנ תש ז מי ק, אה דל צל ט בש פה שש ב מי רי קה תש מי של ים. וכש מי חמ יא רנ ט הי פה שש ל מי ה זו של גה רש דנ ל. של בי י תי בי יםשש

ק. דל צל ין בש בםל די סש ם לי עולה הה

ים ני פה ל הנ כה וש ה.  חה מש שי ת, לש מל ז הוא) אל (אה ה  ת בה רל בל חנ תש מי ה של עה שה ה, בש מונה ה) אל מונה אל כל ינו  ק אי דל ה צל ל זל ענ (וש
ים עי שה ל רש ים של יובי ה חי מה כנ בות בש יש חנ תש מות עולות, מי שה נש ל הנ כה כםל, וש נות לנ רה תש ייש ונ ה. וש מונה את אל רי קש ז ני ירות, אה אי מש
ין אי ה, וש מונה את אל רי קש ז ני אה ן, וש יהל לי ס עמ חה ים וש מי חמ רנ ן בש ירה זי חמ ים), הוא מנ די קש דון (מנ קה פי ן עולות בש הי ן של יוה כי ים, וש עי רה

ת. מל םא אל ל ה לש מונה אל

י תי ת, שש חנ ן אנ הי ב של ל גנ ף ענ ם, אנ יי צנ לה חמ ם ונ יי ננ תש ים? ומה זורי י אי ני אן שש ה כה יו. מנ צה לה זור חמ אי יו וש נה תש זור מה ת אי עי כה
מו ם, כש יי צנ לה א חמ רה קש סוף ני ה בנ טה מנ ם, ולש יי ננ תש א מה רה קש ית ני אשי רי ה בש לה עש מנ ה. לש טה מנ ת לש חנ אנ ה וש לה עש מנ ת לש חנ ן, אנ גות הי רה דש
ם יי צנ לה ם חמ ים אותה קי תש ננ ר, מש ענ צנ ה בש שה אי של ם. כש יי כנ רי יש םאש הנ ל ר סוף, ענ ם. בנ יי צה לה ל חמ ה ענ גורה חמ ר (ישעיה לב) ונ מנ אל נל של

ם. יהל לי ב עמ אי כש יהה בי ה יהדל מה שה ם, וש יי כנ רי יש םאש הנ ר מי

ה גה רש דנ יו. בש צה לה זור חמ ה אי מונה טוב - אל נות ולש מה חמ רנ יך. לש רי ך צה כה יו, וש נה תש זור מה ק אי דל ב - צל רה קש לי ה וש בורה גש ן לי כי לה וש
ים. מי ענ ר הה אה שש ין לי ד די חה אל ל, וש אי רה שש יי ים לש מי חמ רנ ד לש חה ים, אל די דה י צש ני שש ט לי שולי ם וש עולה ת הה ת יהדון אל חנ אנ

ק דל ך, (דברים טז) צל יתל פםט עממי שש ק תי דל צל תוב (ויקרא יט) בש י כה רי המ ה? ונ של קה ין הנ ק הוא די דל ר, צל םאמנ ם ת אי וש
יך רי םא צה רו, ל בי ת חמ ן אל דה י של ך מי ם כה נות. גנ רה תש ל ונ לה ין כש ק אי דל צל י בש רי המ ה, של ך זל אי כה דנ ם - ונ ה הי מה כנ דםף, וש רש ק תי דל צל
נות רה תש י ונ לי ק, בש דל י צל ני םאזש ה, (ויקרא יט) מ בה המ אנ ל הה יחנ ענ גי םא ינשש ל ק, של דל צל א בש לה ל, אל לה ין כש די הנ נות מי רה תש עמשות לו ונ לנ
י ני ים. ושש די דה י צש ני שש ת לי קל לל חנ תש יא, ומי ת הי חנ ה אנ גה רש ה דנ שום זל ל. ומי בי קנ מש י של מי ן ולש נותי י של מי ה לש ד זל צנ ה ולש ד זל צנ לש
ם, יי רנ צש מי ל מי אי רה שש או יי יהצש ה של עה שה ל. ובש אי רה שש יי ד לש חה אל ים וש מי ענ ר הה אה שש ד לי חה ים, אל די ים, עומש זורי י אי ני ה, שש לל ים אי די דה צש

לום. ל שה יהה של ד הה חה אל ב, וש רה ל קש ד של חה לו - אל לה ים הנ זורי אי רו בה זש אנ תש הי

ץ, רל אה ה בו הה זה חש אל נל ה (של גה רש ה דנ ר, אותה מנ ץ. אה רל אה ן הה נו מי של רמ גה אמ ר ונ מנ ק, אה לה ץ בה עי יה תש יי של ק) כש דל צל יהה בש כםל הה הנ (וש
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עממםד לנ ם וש חי לה הי י יהכול לש אי. מי דנ ונ י, בש ני מל צום הוא מי י עה כי הו  זל אי. וש דנ ץ ונ רל אה ן הה ה, מי ים בה זי חה אל ם נל הי כו') של ה וש זל וש
םאת ז ץ הנ רל אה ן הה נו מי של רמ גה ם אמ אי ץ. וש רל אה ן הה נו מי של רמ גה אמ ה - ונ שום זל י! ומי לי של יא מי ה הי קה זה ם חמ תה גה רש ל?! דנ אי רה שש יי ם בש הל בה
ה עמשל מנ הנ ך, וש לש ה של פל י הנ רי ה. המ עמשל מנ ה ובש פל ה? בנ מל ם הוא בנ י. כםחה צוני ל רש עמשות כה ל לנ ה, אוכנ נה מל ם מי ש אותה רי גה אמ ונ

שלליי.

תוב, ה כה לה חה תש הנ י בנ רי המ , של שוהה רש פי י  רי ? המ ענ יודי יהה  ן הה יי אנ י מי כי וש גו'.  וש ך  בםרה מש ך  רי בה ר תש של ת אמ י אי תי עש יהדנ י  כי
י ל כי בה כו'. אמ ם וש עה לש ת בי ר אל כנ שה יהדו. של צו מי רש ל אנ ת כה ח אל קנ יי אשון ונ רי ב הה ך מואה לל מל ם בש חנ לש הוא ני (במדבר כא) וש
ה לה לה יל קש בי שש י בי רי המ ה, של כה רה אן בש יך כה רי ה צה גו', מנ וש ך  בםרה ך מש רי בה ר תש של ת אמ תו. אי מה כש חה ע בש אי יהדנ דנ ה ונ יעה די י, יש תי עש יהדנ

ך? בםרה ך מש רי בה ר תש של ת אמ ה אי ה זל ה, מנ לה לה יהה קש ה הה לה חה תש הנ ם בנ עה לש בי ענ מי יהה יודי הה ר של בה ם אותו דה אי ך? וש לנ הה

ל כה ת ה' בש ה אל כה רש בה ש, (תהלים לד) אמ רנ דה ר וש זה עה לש י אל בי א רנ בה ד של י בו ענ יתי כי םא זה ל יו וש תי עש דנ םא יש ה ל ר זל בה א דה לה אל
ים. תוני חש תנ ן הנ ה מי כה רה יך בש רי צה יך) של רי י (צה י. מי ני צנ עה ר יש של ת ה' אמ ך אל רי בה תוב (שם טז) אמ כה י. וש פי תו בש לה הי יד תש מי ת תה עי
ה ע, אותה שה ר אותו רה מנ ת. אה ה אל כה רש בה ר אמ מנ ה, אה ת זל ע אל יהדנ ד של וי דה ה. וש ילה תי פש ת בי בל הל לש שנ ם כש הל ז בה חה אל י נל רי המ ת, של אל
ה, גה רש ה דנ ת אותה ך אל רי בה ך לש ל יום. כםחנ ייש לש כה ה בש ים אותה כי רש בה מש ם, של יהל כותי רש ל בי לנ גש ם בי הל ה בה חוזה ם, אמ הל לה ה של גה רש דנ
ה, גה רש ה דנ ת אותה ך אל רי בה ם. תש הל ל לה ה נוכנ זל גו'. ובה ך וש בםרה ך מש רי בה ר תש של ת אמ י אי תי עש י יהדנ הו כי זל ם. וש הל ה מי עמקםר אותה תנ וש

ם. הל ז בה םאחנ םא ת ל ם של הל ה מי עלקםר אותה ה כםה, אל רל קה י אי נםכי אה ר וש מנ ה אה ל זל ענ ה. וש ילה תי פש ת הנ ל אל לי קנ ותש

, יהה נל שו בה עה ה של אה מש טג י ובש רי קל ה ובש אה מש טג ים וש אי טה חמ ה בנ גה רש ה דנ ת אותה יך אל שי מש אנ יענ וש פי שש ה כםה - אנ רל קה עוד אי וש
ין אי ע של שה ר אותו רה םאמנ םא י ל ם. של יהדה ים בש מי סה ן וקש יה דש י מי ני קש זי ב וש י מואה ני קש כו זי לש יי יהד - ונ ר. מי מה ם גש תה ה אי עמשל יא תנ הי וש

ם). יהל לי ב עמ כי ענ תש יי ם (וש יהל לי ב עמ כי ענ תש הי יהדו לש יך בש רי צה ים של פי שה י כש יני ם מי מו אותה עי

סוק גו'. פה י וש ני ך אה תש י אי גו'], כי ל [וש אי רה שש ת יי חנ ל תי אנ עמקםב וש י ינ די בש א ענ ירה ל תי ה אנ תה אנ ר, (ירמיה מו) וש מנ אה ח וש תנ פה
ה גה רש י דנ זוהי ית, של רי בש רון הנ הו? סוד אמ ה מנ תה ר. אנ ר יותי עורי תש הי לש ת ייש  עי ד כה ל ענ בה בו, אמ רו  עורש תש הי ר וש מנ אל ה נל זל
תוב? (במדבר יא) ה כה ל, מנ אי רה שש ל יי ים ענ מי חמ ה רנ ש מםשל קי בי ה של עה שה דוש. בש קה ם הנ עה , הה יהה נל ם בה לות עי גה ת בנ כל הולל של

. שוהה רש רםג, ופי א הה י נה ני גי רש י הה ה לי תש עםשל ה אנ כה ם כה אי וש

ה זה חש אל ה נל לה ך. ה' של מש ה מי דה רי ה פש ין לה אי שום של ה, מי תה את אנ רי קש י ני תה לי תנ נה ת של חנ ה אנ גה רש ה, דנ ר מםשל מנ ך אה ל כה בה אמ
ת רל ערבל ם מה הל ה בה חוזה אמ ה של זל ם הנ שי ל הנ י ה' של רי ם, המ עולה בה דו  מש שה ם) יי עולה הה ם מי ידי מי שש ה (תנ תה ם אנ ל. אי אי רה שש יי בש

ר. קי עה ה, תי זל ם הנ שי ר הנ קנ ה', עי י - של ה לי תש עםשל ך אנ ם כה נו, אי מל מי

יסוד ר וי קנ ה עי ם זל אי שי דנ י ונ רי המ דול. של גה ך הנ מש שי ה לש עמשי ה תנ ך, (יהושע ז) ומנ ר כה חנ ענ אנ הושג ר יש מנ ה אה ל זל ענ וש
א טש חי הנ לוי וש ה תה זל ה בה זל ע של ך, יהדנ ר לו כה מנ םא אה רוך הוא ל דוש בה קה הנ ב של ל גנ ף ענ ה, אנ ה הוא ה'. ומםשל תה כםל, אנ הנ
א לה תוב, אל םא כה ה ל תה י אנ תי י אי נו כי רש אנ י בי רי י, המ ני ך אמ תש י אי ד. כי חה כםל אל גו', הנ עמקםב וש י ינ די בש א ענ ירה ל תי ה אנ תה אנ ם. וש גורי

ה. לה ה כה עלשל ם אל גויי ל הנ כה ם, בש גויי ל הנ כה ה בש לה ה כה עלשל י אל י. כי ני ך אה תש י אי כי

ר אה ל שש יון של פש ם. רי הל מו לה רש ת גה לל ה תועל מה כנ ה טוב וש מה ל כנ אי רה שש רות יי צה ק וש ר, דםחנ מנ אשון אה רי א הה נונה מש ב הנ רנ
כםל ה. הנ לה ם? כה הי ת, ומה לל תועל ילה וש הש טוב יי ם של הל ם לה ל גורי אי רה שש רות יי צה ק וש ם. דםחנ הל לה מו  רש עות גה ה רה מה ים כנ מי ענ הה
ק םא דםחנ ל יון בש פש ל רי י כה רי המ ם, של הל אוי לה ך רה כה ה. וש לה הו כה זל ע, וש רנ יון וש פש ם רי הל ם לה ים גורי מי ענ ר הה אה ל שש יון של פש חוק. רי דה
י. תי עש מנ ה שה צה רה חל נל ה וש לה י כה ה. (ישעיה כח) כי לה ק. כה י דםחנ לי ך בש ר כה חנ יון אנ פש ם רי הל ם לה ה, גורי זל ם הנ עולה ם בה הל יהה לה הה של

. יהה לל ה כי דל עש ה תנ לה כנ כנ ה, (שם סא) וש לה רות - כנ צה ק וש ם דםחנ הל יהה לה הה ל של אי רה שש יי יון. לש פש רי ה בש לה ה. כה לה ה כה עלשל י אל כי

ים קי רות - (עמוס ט) אה צה ק וש ם דםחנ הל יהה לה הה ל של אי רה שש זו. יי ה הנ לה כנ י הנ לי ם כש הי ל של אי רה שש לו יי ? אי יהה לל ה כי ה זל מנ
מו יון, כש פש רי ה בש לה ה - כה צוקה ה וש רה יון צה פש ם רי הל יהה לה הה ים של מי ענ ר הה אה שש לום. לי ת שה כנ ת, סג לל נםפל יד הנ וי ת דה כנ ת סג אל
ין י אי רי המ ה. של לה ה כה עלשל םא אל ך ל אםתש גו', וש ם וש גויי ל הנ כה ה בש לה ה כה עלשל י אל ה (ירמיה מו) כי ל זל ענ ה. וש לה חי תש ם בנ הל יהה לה הה של
יש ה. (תורי לה ילה כנ הש חוק תי דה יד, וש מי לות תה ל גה ק של דםחנ בות בש ים רנ מי עה ה פש לה חי תש ם בנ יתל יי ים הל חוקי י דש רי המ ך, של אוי לש רה

.( יהה לל כי

ת ענ שש ים? בי סורי יי י  תנ י מה רי המ ט, של פה שש מי בנ יך  תי רש סנ יי וש בו:  תש כה לש לו  יך  רי צה ך  ה כה סוק זל ט. פה פה שש מי לנ יך  תי רש סנ יי וש
מו. י ענ ני קש ם זי םא עי ט יהב פה שש מי תוב (ישעיה ג) ה' בש א כה לה ט? אל פה שש מי יך לנ תי רש סנ יי ה וש ה זל א) מנ לה ך, אל םא כה אן ל כה ין. (וש די הנ
ה עממםד בו. ומה לנ לו  יוכש י של די ין כש די לנ עמלו  םא ינ ל ד של ל ענ אי רה שש יי ה לש פואה רוך הוא רש בה דוש  קה ים הנ די קש יום הי אותו הנ וש
ם ענ ם ופנ ענ ל פנ כה ט בש ענ ט מש ענ ל מש אי רה שש יי ים לש סורי ן יי הוא נותי רוך  בה דוש  קה ה הנ עה שה ה וש עה ל שה כה בש יא של ם? הי תה פואה רש

ין. די ם הנ יהל לי לט עמ שש םא יי ים, ל תי מי יו הנ חש יי דול של גה ין הנ די יום הנ סו לש נש כה יי של כש י של די דור, כש ל דור וה כה ובש

ר אה ם שש ין עי די ים בש סי נה כש ני םא  ל וש ם  דה בנ לות לש זה ים ומנ בי י כוכה די ל עובש אי רה שש יי של א כש לה הו? אל ךה, מנ קל ננ םא אמ ה ל קי ננ וש
ם ין עי די ים בש סי נה כש ני ן של מנ זש ם. ובי יהל לי ר עמ פי כנ הוא מש ין, וש די ת הנ שורנ ים מי ני פש ם לי הל ה לה רוך הוא עושל דוש בה קה ים, הנ מי ענ הה
ו שה ל עי רופוס של פוטש "ל אנ אי מה סה רוך הוא של דוש בה קה ענ הנ ה? יודי ה עושל לות, מה זה ים ומנ בי י כוכה די ים עובש מי ענ ר הה אה שש
ל ענ ה, וש פואה ם רש הל ים לה די קש רוך הוא הי דוש בה קה י הנ רי המ ין, ונ די יום הנ יו לש לה ם אי ס כגלה כוני ל וש אי רה שש י יי אי טה יר חמ כי זש הנ םא לש יהב
םא ת ל מל ין אל די ה בש שום זל ין. ומי סורי יי ה, בש קי ננ וש הו  זל ט. וש ענ ט מש ענ ים מש סורי יי ם בש ה אותה קה ני ה וש קה לש א הי טש חי א וש טש ל חי כה

ט. ענ ט מש ענ ים מש סורי תה יי לש בנ סה י של רי חמ ין אנ די ם בש עולה ךה מי קל ננ אמ

י די ט, כש ענ ט מש ענ ם מש כל ע מי רנ פה א אל לה ם, אל יכל אי טה ת חמ זםב אל על םא אל י, ל ננ ם בה תל אנ ב של ל גנ ף ענ - אנ ךה  קל ננ םא אמ עוד ל וש
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רוך הוא דוש בה קה הנ ם, וש יהל לי ים עמ קי תה ה פש מה כנ "ל בש אי מה א סה ין, בה די ים לנ אי בה של דול. כש גה ין הנ די יום הנ ים לש יקי די יו צנ הש תי של
נות רה תש ם ונ הל ה לה שה םא עה ל ים, וש אי טה חמ ל הנ חו כה מש ני א, וש טש חי א וש טש ל חי ל כה ל ענ אי רה שש יי לו  בש סה ים של סורי יי י הנ קי תש יא פי מוצי
הו ים. זל מי ענ ל הה כה יו וש דה דה ל צש כה ם הוא וש עולה הה ר מי ערבנ יה ם, וש הל םא יהכול לה ל "ל וש אי מה ל סה ילו של חי וש ש כםחו  שנ ז תה ל. אה לה כש

ךה. קל ננ םא אמ ה ל קי ננ ט וש פה שש מי יך לנ תי רש סנ יי ה וש ל זל לנ גש גו', בי עמקםב וש י ינ די בש א ענ ירה ל תי ה אנ תה אנ תוב וש כה של

י רי ה המ סוק זל פה ב של ל גנ ף ענ אנ גו'. וש נו וש ת כונש של כון קל רש דש ים יי עי שה רש ה הה ני י הי ר, (תהלים יא) כי מנ ך אה לל מל ד הנ וי דה וש
ר, מנ אל נל ך  ם כה גנ תו  יעה סי "ל וש אי מה ל סה ה ענ סוק זל ל פה בה ר. אמ מנ אל יהה נל קי זש ל חי ים של ני מג מש ח הנ יואה א וש נה בש ל של שוהו, ענ רש פי
שו. ע עה בור רה חי ר של אי בה תש י ני רי המ טו, ונ קש נה ש  מה מנ ך  רל ם אותו דל עה לש ק ובי לה ל. בה אי רה שש ל יי ם ענ יו הי עמצותה יו ונ עמשה ל מנ כה של
א "ק, בה "א לה "ק - בה לה ר. בה נו יותי י אה רי בו. המ נה זש ה בי כל מנ ש של חה נה ם כש ה אותה קה לש הי ם של "ק, ענ "ם לה "ק - ענ לי רו, עממה מש אה
עמקםר לנ ם וש ידה מי שש הנ ם לש גורי נו  לה ם של ה. שי ין רועל אי וש ם  ין ענ "ם, אי "ל ענ "ם - בנ עה לש צונו. בי רש ם בי ה אותה קל לש מנ י של מי

ם. עולה ן הה ם מי אותה

ה יזל "ל. אי בי לש י בי רי "ל - המ ם בנ עה לש בי "ל, בש ק בנ לה בה ם. בש מותיהל ת שש ר אל חי ן אנ ול גה ב בש שנ הוא חה רוך  בה דוש  קה הנ וש
ם. עולה רו בה אמ שה םא יי ל ם וש עולה טו בה לש שש םא יי ל ם של תה בש שנ חמ ק מנ ל עםמל בי לש "ק. בי מל רו? עי אמ שש יות ני אותי

יו מותה צש ם ענ קו שה חמ תנ שש ם יי עה לש נםם, ובי יהי גי ח רוחו בנ פנ ק תי לה ל בה בה , אמ תה רש מנ ה אה ר, יהפל זה עה לש עון, אל מש י שי בי ר רנ מנ אה
ה קה לש סנ בו לש שש חה זו, וש כםה הנ ת הנ עמקםר אל בו לנ שש חה זו, של כםה הנ ל הנ רון, ענ טש פנ ל הנ חו ענ קש ה לה עה ה רה צה ך הוא עי כה רוחו. וש וש

ה. עמשל מנ ה ובש פל ע בנ ד רה צנ לש

ה ה, ופל עמשל מנ שו  לו. עה םא יהכש ל וש לו  דש תנ שש ה הי גה לנ פש לו, דור הנ םא יהכש ל וש לו  דש תנ שש ים הי אשוני רי ע, הה שה רה ר אותו  מנ אה
לו - ים אי די דה י צש ני שש ת בי נל קל תג ך מש שונש נון ולש יך שה י פי רי ה, המ תה ל אנ בה לו. אמ םא יהכש ל ה וש לה בש לש בנ תש ם הי שונה לש ם, של הל ר מי סי חה
ק. לי תנ סש ך, הי שונש יך ולש פי ה בש לה עש מנ ק לש לי סנ ה לש ה רוצל תה אנ ד של צנ ר. אותו הנ אםר יואה ר תה של אמ ך, ונ בםרה ך מש רי בה ר תש של ת אמ אי
ל בה ן. אמ קי תנ תש ה ני עמשל מנ י הנ רי המ ך, של לוי בש כםל תה הנ יך) וש נל פה ד לש צנ ל (וש לי קנ יך תש כםחנ פי ל, בש לי קנ ה לש ה רוצל תה אנ ד של צנ אותו הנ וש
ך רי בה תש ד של יך. אותו צנ פי כםל בש ים הנ לי שש ה תנ תה אנ ין, וש קי תש י אנ ני ש אמ חנ ה ננ עמשי מנ ה) כש עמשל מנ ה (בש ל זל ענ לוי, וש כםל תה בור הנ די בש

ר. אםר - יואה תה ד של אותו צנ ך, וש בםרה - מש

ד כםל עומי הנ ח, וש קה ים יי ני קי ם זש ענ טנ ים וש ני מה אל נל ה לש פה יר שה סי הוא (איוב יב) מי רוך  בה דוש  קה הנ ע של םא יהדנ הוא ל וש
תוב כה של ל,  לה כש ר  בה דה בנ טו  לש שש יי םא  ל של ם  שונה לש ל  בי לש בי של ה,  גה לנ פש הנ דור  לו  אי  - ים  ני מה אל נל לש ה  פה שה יר  סי מי שותו.  רש בי
ה צה עי יו בש ם הה יהל ני שש ק של לה ם ובה עה לש לו בי ח - אי קה ים יי ני קי ם זש ענ טנ הו. וש עי ת רי פנ יש שש עו אי מש שש םא יי ר ל של (בראשית יא) אמ

. חנ בי זש מי ל בנ יי אנ ר וה ם פה עה לש ק ובי לה ל בה ענ ינ תוב ונ כה ת, של חנ אנ

ק לה ל בה ענ ינ תוב ונ כה ן, של בה רש ין קה לי עמ יו מנ ם הה יהל ני ב. שש רום לי ע, בש רה יו לש עמשה ל מנ ע כה שה רה ם הה עה לש ה, אותו בי אי םא ורש ב
ת ענ בש ת שי ר (במדבר כג), אל אומי וש מו  צש ענ חנ  בי שנ יהה מש ע הה שה רה הוא הה ר, וש די סנ ק מש לה יהה בה חות הה בש זש מי ל הנ כה ם. וש עה לש ובי
רוך הוא: דוש בה קה ר הנ מנ תו. אה ד אי ף ינחנ תי םא שי ק ל לה ת בה לו אל אי . וש חנ בי זש מי ל בנ יי אנ ר וה ל פה ענ אנ י וה תי כש רנ חםת עה בש זש מי ע] הנ בנ [של
ים ני קי ם זש ענ טנ תוב וש כה הו של ר. זל בי דנ כםה תש א - וש לה ר, אל בי דנ יך לש רי םא צה ה ל תה אנ ק, וש לה ל בה א שוב אל לה י, אל תי עש כםל יהדנ ע! הנ שה רה

ייקהח.

ם ם אותה ענ ם. טנ יהדה ים בש מי סה ן וקש יה דש י מי ני קש זי וש ב  י מואה ני קש זי כו  לש יי ונ תוב  כה ח - של קה ים יי ני קי ם זש ענ טנ ר וש חי ר אנ בה דה
גום ש. פש חנ לנ םא בש ל לוי וש גי ים בש רי בה ק, דש לה י בה רי בש יו די לה רו אי בש דנ יש ם. ונ יהל פי שש כי ל בש לה לט כש שש לו לי םא יהכש ל ם, וש הל ל מי טנ ים נה ני קי זש
ד יך אותו צנ רי ך צה כה ר, וש חי אנ ד הה צנ יהה לנ ן הה קה תג גום. מש יהה פה קומות הה ה מש לשה שש ל. מי גל גום רל ן, ופש יי גום ענ יהה, ופש ן הה זל אם

ינו. מי ין לש ל מי רוי, כה ם שה גה פש הנ קום של ר - מה חי אנ

ינו ם. לי יהל לי ר אמ םאמל י תוב, ונ הוא כה יו. וש לה רו אי בש דנ יש תוב, ונ ם כה י. הי בםתי שי המ ה ונ לה יש לנ ינו פםה הנ ם לי יהל לי ר אמ םאמל י ונ
ים עי ים רה די דה ים צש טי שולש ים וש אי צה מש ני ה של עה שה ים, בש פי שה כש ר לי חי אנ ד הה צנ ת הנ ענ ה הוא שש לה יש לנ הנ שום של ה, מי לה יש לנ פםה הנ

ם ה'. שי מו בש צש ת ענ חנ אל בי שנ יהה מש ח הה בנ י, של לה ר ה' אי בי דנ ר יש של אמ ם. כנ עולה ים בה טי שש פנ תש ומי

בו יישש תוב ונ כה רו, של אמ שש ב ני י מואה ני קש זי ם. וש ת שה בל של צו לה םא רה ל ם וש הל מי דו  רש פש ן ני יה דש י מי רי שה ב. וש י מואה רי בו שה יישש ונ
ת עמצנ בנ יו  הה סוף של ים בנ כי מנ יו  םא הה א ל לי מה לש אי וש ם.  הל כםל מי וה כםל  מי דו  רש פש ני ן של יה דש מי שו  ה עה אל ם. נה דה בנ ב, לש י מואה רי שה
תוב כה של ם,  אה טש חל ת  אל יחנ  מוכי תוב  כה הנ וש ם.  עותה טש הנ לש ל  אי רה שש יי לש ים  טי שי בנ ל  אי רה שש יי לש ם  יהל שותי נש לחנ  שש לי ם,  עה לש בי
ן יה דש יא מי שי ת נש י בנ בי זש ר כה בנ ל דש ענ עור וש ר פש בנ ל דש ם ענ כל לה לו  כש ר ני של ם אמ יהל לי כש ני ם בש כל ם לה ים הי רי י צםרמ (במדבר כה) כי
כו לש לו הה אי תו, וש רו אי אמ שש לו ני ן אי כי לה ב. וש נה זה ך בנ ר כה חנ כו אנ דול. הי ם גה אה טש יהה חל הה או, וש טש ה חה לל י אי ני שש גו'. בי ם וש חםתה אמ

ם. דה בנ לש

ל בה ך. אמ ם כה צונה ם רש כו, אי לש הה ן של יה דש י מי ני בש ם לי הל יהה לה ה הה אל ה נה מה ם - כנ עה לש ם בי ב עי י מואה רי בו שה יישש ר ונ חי ר אנ בה דה
ם הל מו לה רש ן, גה יה דש ל מי ם של כו אותה לש הה ה של ם. ומנ רו שה אמ שש ני שום של ם טוב מי הל ה לה מה רש ב גה מואה ם בש בו הי יהשש ה של יבה שי יש
כו לש הה וש לום,  ה כש זל לה שו  שש םא חה ל לו  אי וש בו.  יהשש וש הוא,  רוך  בה דוש  קה ר הנ בנ בוד דש כש לי שו  שש חה לו  ם? אי ענ טנ ה הנ ע. מה רה

ם. כה רש דנ לש

ר בה דה ב לנ ל מואה ם של עו אותה זש עש דנ זש יהד הי ר ה', מי בי דנ ר יש של אמ ר כנ בה ם דה כל תש י אל בםתי שי המ ע ונ שה ר אותו רה מנ אה ה של עה שה בש
י רי בו שה יישש ה, ונ ל זל ענ ך. וש ר כה חנ שו אנ נש על נל ם, וש הל כו לה לש הה לום וש ה כש זל שו לה שש םא חה ן ל יה דש ל מי ם של אותה ם. וש בו שה יהשש ה וש זל הנ
ה. לה עש מה לש ם רוחנ מי יהל לי יך עמ שי מש הי ים, וש מי סה קש ה בי שה עה ים וש שי חה ש לש חנ ע לה שה ה אותו רה לה יש לנ אותו הנ ם. בש עה לש ם בי ב עי מואה
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םאל. מ שש ל הנ ר של חי ד אנ צנ תו מי גה רש ם, דנ תה ים סש להי ם, אל עה לש ל בי ים אל להי םא אל יהב יהד - ונ מי

ים רי בי חמ הנ ב של ל גנ ף ענ אנ אםל. וש שש ך לי רי טה צש הי ה, של תה יש םאל הה מ שש ד הנ צנ תו מי גה רש ך. דנ מה ה עי לל אי ים הה שי נה אמ י הה ר מי םאמל י ונ
ד חה יו; אל ה הה לשה יו. שש רה בה דש ה אותו בי סה ה בו) ני שה רוך הוא (עה דוש בה קה הנ רו של מש ם אה הי ר, וש חי ן אנ ול גה ה בש זל רו בה עורש תש הי
תוב כה של אל,  קי זש חל יש יהו?  ומי ד,  מנ עה ד  חה אל וש אוי,  רה כה דו  מש עה םא  ל ם  יי ננ שש ם.  עה לש בי ד  חה אל וש אל,  קי זש חל יש ד  חה אל וש יהה,  קי זש חי
ר, מנ יהה אה קי זש . חי תה עש ה יהדה תה ים אנ להי ר ה' אל םאמל י ר, ונ מנ אה ב וש הוא שה ה. וש לל אי מות הה עמצה ה הה ינה יל חש תי (יחזקאל לז) המ
י ני שוב אמ י. חה לנ ח אי לנ ב שה ך מואה לל פור מל ן צי ק בל לה ר, בה מנ ם אה עה לש ל. בי בל בה י] מי לנ או [אי ה בה חוקה ץ רש רל אל (מלכים-ב כ) מי
ם גויי לנ יא  גי שש מנ יב)  (איוב  תוב  כה של עותו,  טש הנ לש אותו  ל  אנ שה הוא  רוך  בה דוש  קה הנ וש ים.  יטי לי שנ וש ים  כי לה מש י  יני עי בש

. שוהה רש ם, ופי די בש אנ יש ונ

תוב ה כה מםשל לו בש אי ה. של מםשל ר מי ם יותי עה לש בי י בש יתי אי ק רה זה ר לו, כםחנ חה מנ ר, אה זה עה לש י אל בי ת רנ ל אל אנ ד שה חה י אל כותי
ם. עה לש ל בי ים אל להי םא אל יהב תוב ונ כה ם, וש עה לש ל בי ים אל להי ר אל קה יי תוב ונ ם כה עה לש בי ה, ובש ל מםשל א אל רה קש יי ונ

ר. ענ שנ ה לנ כל מנ י הוא של ר: מי מנ ח. אה תנ פל א לנ רה ד קה חה ע אל צםרה א, ומש סי ל כי ענ לו  יכה הי ב בש יושי של ך  לל מל ר לו, לש מנ אה
םא ר לו, ל אםמנ יחנ  לי ם שה ם עי אי י של תי עש ל, יהדנ יכה הי ת הנ ף אל ני טנ םא יש ל אן וש כה ס לש ני כה ל יי ר: אנ מנ י. אה לוני ע פש צםרה רו: מש מש אה
א מי טנ םא יש ל י וש ני ב בש מושנ מי כו  רש יק דנ חי ינרש של ה בו  רל תש אנ וש ך  לי י אי ני ל אמ בה יו. אמ לה ב אי רנ קש יי וש א  מי טה יי וש י  ני בש ך  לי יי וש שםש,  ינחש
ם אי ם, וש א שה צה מש י ני ני בש ך של רל דל הנ ך מי לש גש ע רנ ננ ע, מש צםרה ע מש צםרה ר לו: מש מנ אה ה, וש רה תש הי יו וש לה ך אי לנ הה ך וש לל מל ים הנ די קש אותו. הי

יכות. תי ך חמ גופש י מי חותנ פש י שי ני ינעמשו בש ע של בנ שש י ני ני םא - אמ ל

יב בי י חמ הובי ך: אמ לל מל ר הנ מנ ך. אה בש י אוהנ לוני רו: פש מש י הוא? אה ך: מי לל מל ר הנ מנ ח, אה תנ פל א לנ ך קורי לל מל הוב הנ אמ של כש
ינו קי תש י, הנ הובי י, אמ שי פש יב ננ בי ס, חמ ני כה י הי לוני י פש לוני ר: פש מנ אה ך וש לל מל ח הנ ונ י. צה ני א אמ לה ר, אל חי א לו קול אנ רה קש םא יי י, ל שי פש ננ

תו. ר אי בי דנ לות לש יכה הי

םא א ל מי ע טה צםרה ר: מש מנ אה וש ך  לל מל ע הנ מנ ך. שה לל מל ח הנ תנ פל א לש רה ם, קה דה י אה ני בש חוק מי ע, רה צםרה מש ם אותו  עה לש בי ך  כה
ה, ל זל ענ א אותו. וש מי טנ םא יש ל י וש ני ר בש ענ שנ ב לש רנ קש םא יי ל רות בו של תש הנ ת לש כל לל יך לה רי י צה ני י. אמ לי יכה ת הי ף אל ני טנ םא יש ל ס וש ני כה יי
ל הוא. אנ רוך  י בה ם כי עה ת הה אםר אל םא תה ם, ל הל מה עי ך  לי םא תי ע, ל צםרה ע מש צםרה ר לו: מש מנ ם. אה עה לש ל בי ים אל להי םא אל יהב ונ
י די ל יש םא ענ ל ך, וש לל מל ה, קול הנ ל מםשל א אל רה קש יי תוב ונ ה כה מםשל ל בש בה כםל. אמ ה בנ תה א אנ מי ע, טה רה ן לש טוב הי ן לש י הי ני בש ב לי רנ קש תי
ים בי אי ים תש תוני חש תנ ים וש יוני לש על ד של בה כש ני ל הנ יכה הי ן, מי קה תג מש ל הנ יכה הי ך, מי לל מל ל הנ יכנ הי ד, מי ל מועי אםהל ר. מי חי אנ יחנ  לי שה

יו. לה ב אי רי קה תש הי ים לש כולי םא יש ל יו וש לה אי

ב. ך מואה לל י. מל לה ח אי לנ שוב, שה ך חה לל ב, מל ך מואה לל ר מל מנ הוא אה פםר. וש ן צי ק בל לה ים בה להי אל ל הה ם אל עה לש ר בי םאמל י ונ
ל לה כש ב, מי מואה ר לש מנ םא אה ל ב וש ך מואה לל תוב מל כה לום) של יב כש שי חש םא הל ק ל לה בה לו לש פי אמ ע, (של שה רה ל אותו הה ה של וה אמ או גנ רש
ך לל מל ם בש חנ לש הוא ני תוב בו? (במדבר כא) וש ה כה אשון מנ ב. רי מואה לש ך  לל ה מל עמשה י ננ רי המ ך, ונ לל מל אוי לש םא רה ל ם של דה אה
ב. מואה לש ך  לל יד מל עי סוק מי פה ב, הנ מואה לש ך  לל תוב מל ה כה ל זל בה שוב. אמ ן חה שוב בל ך. חה לל ן מל בל ך  לל אשון. מל רי ב הה מואה
ם עה לש ר בי םאמל י ם. (ונ יהל יחי לי י שש לנ ים אי חי ם שולש עולה י הה כי לש ל מנ ה: כה דולה ב גש אות לי גי ן הוא לש וי כנ תש הי נו של רש עורנ תש י הי רי המ ונ
ר מנ םא אה ל ב וש ך מואה לל ר מל מנ אה ע, של שה ל אותו רה תו של וה אמ או גנ י. רש לה ח אי לנ ב שה ך מואה לל פםר מל ן צי ק בל לה ים בה להי אל ל הה אל
ן ך בל לל אשון. מל רי ב הה ך מואה לל מל ם בש חנ לש הוא ני תוב בו? (במדבר כא) וש ה כה אשון מנ רי ב הה ך מואה לל מל ב. בש מואה ך לש לל מל
םא ל ר של בל יא גל הי ת הנ עי ב בה מואה ך לש לל יו, מל לה יד עה עי סוק מי פה הנ תוב. וש ב כה מואה ך לש לל ה מל ל זל בה שוב. אמ ן חה שוב בל ך. חה לל מל
י לנ ים אי חי ם שולש עולה י הה כי לש ל מנ כה ה, של דולה ב גש ת לי ונ אמ גנ ן לש וי כנ תש מי נו של רש עורנ תש י הי רי המ ך. ונ לל ה מל עמשה ה ננ ני הי ך וש לל מל אוי לש רה

ם). יהל לי י אמ ני שוב אמ חה ים) (וש יחי לי שש

תו ים אי כי הולש יו  הה וש ה,  ה חולה תה יש הה עון, של מש י שי בי ל רנ של תו  שש תו, אי ת בי אות אל רש לי ך  יהה הולי ס הה חה נש י פי בי רנ
ר עורי תש ה הי ה זל דל שה ם, בש הל ר לה מנ ים. אה בי רש י ענ ני שש ע בי גנ ך, פה רל דל ך בנ יהה הולי הה ד של מורו. ענ ל חמ ב ענ כנ הוא רה ים, וש רי בי חמ הנ
ם יו אותה ד הה חה י יום אל רי המ ים. של עי נו יודש ינו אה יהמי ים, מי עי נו יודש ין אה ם אי עולה י הה ימי רו לו, מי מש ם. אה עולה י הה ימי קול מי
חוק רה ע מי מנ שש ני ם, וש חה פש קנ לש צו  רה ים וש הודי ם יש אותה בש עו  גש ה, ופה דל שה אותו  ים בש שי נה ל אמ ים של כי רה ים דש חי פש קנ ים מש טי סש לי
ם, ף אותה רנ שה ה) וש דל אותו שה אותו קול (בש בש ש  ת אי בל הל לש ה שנ אה ם, ובה יי עממנ ר פנ ענ נה ה של זל מור הנ חמ ה קול הנ זל ה הנ דל שה בנ
ים רי חי אמ ים  טי סש לי מי ה  זל יום  לו  צש נה תי י,  לי ם  תל רש מנ אמ של ה  זל ר  בה דה בש ים,  בי רש ענ ם,  הל לה ר  מנ אה ים.  הודי יש ם  אותה לו  צש ני וש

ך. רל דל ם בנ כל ים לה כי חנ מש של

י. תי עש םא יהדנ ל ים וש הודי ם יש לו אותה צש ני י, וש לי לה גש יתה בי שי ה עה ס זל שות ני חה רנ תש ם הי עולה בון הה ר, רי מנ אה ס וש חה נש י פי בי ה רנ כה בה
רוך דוש בה קה ה הנ שה ה טובות עה מה דו. כנ סש ם חנ עולה י לש דו כי בנ דםלות לש אות גש לה פש ה ני עםשי ר, (תהלים קלו) לש מנ אה ח וש תנ פה
ש חה נה ר וש בםקל ם בנ ם קה דה דו. אה בנ לש ק הוא בי , רנ ענ םא יודי ל ל יום, וש כה ם בש הל יש לה חי רש ים מנ סי ה ני מה כנ ם, וש דה אה י הה ני ם בש הוא עי
י וי דו - הה בנ לש רוך-הוא בי דוש-בה קה ט לנ רה יש, פש אי ה הה זל ע בה םא יהדנ ל גו, וש הורש םאשו וש ל ר לו ענ גש ם רנ ם שה דה אה הה גו, וש רש הה א לש בה
הוא יו וש תה חש ר תנ ן כםפל תה ני ר וש חי א אנ גו, בה רש הה ים לש כי חנ ים מש טי סש לי וש ך  רל דל ך בנ ם הולי דה דו. אה בנ דםלות לש אות גש לה פש ה ני עםשי לש
אות לה פש ה ני עםשי י לש וי דו - הה בנ לש ק הוא בי יש לו, רנ חי רש הי ס של ני הנ רוך הוא וש דוש בה קה ה לו הנ שה עה טוב של ע הנ םא יהדנ ל, ל צה ני

. ענ םא יודי ר ל חי אנ , וש ענ יודי ה וש שה דו עה בנ דו. לש בנ דםלות לש גש

ים רי בי חמ ם קול הנ דות אי שה יד בנ מי ים תה אי צה מש ני ה של לל אי ים הה בי רש ענ י לה תי לש אנ שה ה של ים, מנ רי בי ים, חמ רי בי חמ ר לנ מנ אה
עו םא יהדש ל ינו וש ני פה כו לש לש ים הה רי בי חמ ר הנ אה נו ושש ר בש זה עה לש י אל בי רנ עון וש מש י שי בי י רנ רי המ עו, של מש ה שה תורה ים בנ לי דש תנ שש ם מי הי של
י לו לי ם גי הי ים, וש רי הה דות וש יז שה גי רש עון ינ מש י שי בי ל רנ קולו של י של תי עש יהדנ ם, של יהל לי לו עמ לה ים הנ בי רש ענ י לה תי לש אנ שה נו, וש תה אי מי
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י. תי עש םא יהדנ ל ה של מנ

םא ל ם, וש עולה י הה ימי נו מי תה לש אנ ה שש תה ן, אנ קי ן זה קי רו לו, זה מש יו. אה לה אי רו  זש ים חה בי רש ם ענ ים, אותה כי יו הולש הה ד של ענ
ם, תה ד אי ד ינחנ חה ן אל קי זה ים, וש בי ם יושש דה י אה ני ה בש שה מי חמ ינו  אי ה. רה יהה מי ל תש ה ענ יהה מי תש ינו  אי רה ה, של ל יום זל ענ תה  לש אנ שה
ל ענ ר מי בנ םא עה ל ל צי הנ וש ים,  בי שה לו  אי ים וש כי הולש לו  ם, אי יהל אשי ל רה ם ענ יי פנ נה ים כש שי ים ופורש סי נש כנ תש עופות מי ינו  אי רה וש

ים. עי ם שומש הי ם, וש יהל לי ים קולו עמ רי ן הי קי אותו זה ם, וש יהל אשי רה

י ני צו. שש רש תי ה של ל מנ כה ם בש יכל ני פש ה לי ינה קי א תש הי תש זו  ך  רל דל וש כו,  לש ים, תי בי רש ים ענ בי רש י. ענ תי לש אנ ה שה ל זל ר, ענ מנ אה
נו יך אה רוי בו, אי עון שה מש י שי בי רנ קום של ים, אותו מה רי בי חמ רו לו הנ מש כו. אה לש ם. הה הל י בה תי חש מנ שה י של ם לי תל רש מנ ים אמ רי בה דש
מורו, ן חמ יהה טועי םא הה ם. ל שה יו לש יעותה סי יך פש רי הוא ינדש מות של הי בש יעות הנ סי ל פש ענ בנ ירו לש אי שש ם, תנ הל ר לה מנ ים? אה עי יודש

ם. שה ך לש לנ הה ין, וש ילי י מי ני ך שש רל דל הנ ה מי טה מורו סה חמ ונ

ו שה כש ענ ים, של יהמי י הנ ני ר פש בל ל סי בי קנ קום לש ים, נה רי בי חמ ר לנ מנ אה ס וש חה נש י פי בי ד רנ ים, יהרנ מי עה פש לש  הםר שה נש יל לי חי תש הי
י קול רי המ קום של ים, נה רי בי חמ ר לנ מנ מור, אה חמ ת הנ רנ המ עון ננ מש י שי בי ע רנ מנ נות. שה טנ ים קש ני דולות ופה ים גש ני ינו פה לי או אי ייצש

ים. רי בי חמ מו הנ קה עון וש מש י שי בי ם רנ ינו. קה לי ר אי עורי תש יד הי סי חה ן הל קי זה ל הנ מור של חמ ת) הנ חנ מש (שי

קוף מור, זה זש גו'. מי ה וש שה אות עה לה פש י ני ש כי דה יר חה ה' שי ירו לנ מור שי זש ר, (תהלים צח) מי מנ אה עון וש מש י שי בי ח רנ תנ פה
ר טי ענ תש מור מי זש מי א אותו  י בה רי המ דול, של גה ם  ענ שום טנ א רה לה ה? אל מה ה) לה זל לה אנו  רה יהתום קה יר  ה, (שי לה עש מנ ם לש ענ טנ
גועות. יו  הה יות של עי ן גש אותה רות בש ן פה ה זו? אותה ירה ר שי מנ י אה קוף. מי א זה ובה םאשו  ל ר ה ענ לה עש מנ ה לש יונה לש ת על רל עמטל בנ
ים אי יו בה הה גות, של רה ה דש מה כנ ים, לש ני מג ה מש מה כנ בות, לש כה רש ה מל מה כנ ירו? לש רות שי יו אומש י הה מי ש, לש דה יר חה ה' שי ירו לנ שי

רות. יו אומש ם הה הל לה ם), וש תה רון (סש אה ת הה ל אל בי קנ או לש יהצש ם וש שה

רון ה אה מםשל ם בש א שה לה ה? אל בה קי ה, נש ירה ר שי מנ ה אה יר, ומםשל אן שי ם כה ענ טנ ה הנ ר. מה כה - זה ש  דה יר חה ה' שי לנ ירו  שי
ל בה ה. אמ בה קי םאת, נש ז ה הנ ירה שי ת הנ ה אל שום זל ר, ומי םא יותי ל , וש יהה לוסל אוכש יא וש לות הי גה הנ ה מי אה םאת, יהצש חוד). ז ד (לש חה אל

ר. כה ש, זה דה יר חה ר שי מנ אל תוכו נל נוז בש יהה גה הה שום אותו של א, ומי תוכו יהצה יהה בש הה ה של רון ומנ אן אה כה

י? מי ינו, לש מי יש ה לו  יעה ם. הושי הל לה ה של רה ה זה עמבודה ה לה שה עה ה של ים ומנ תי שש לי פש ה לי שה עה ה של ה - מנ שה אות עה לה פש י ני כי
זו ן, וש קי זה ש הנ יהרנ ינו - אותו של מי ה בו. יש נוזה ה גש דושה ה קש יונה לש רוחנ על מו, וש צש מור ענ זש מו? אותו מי צש ה ענ י זל מו. מי צש ענ לש

ר. חי ינד אנ ירו בש אי שש םא הי ל מור וש זש אותו מי יק בש זי חל הל ינו, של מי יש

ם אותו שה ה וש מור זל זש מי יק בש זי חמ יהה מנ ס, הה יש ני חי רש הנ יהה לש ין הה אותו יהמי ם של ענ ל פנ ד: כה חה ר אל בה לות דה גנ אן ייש לש כה
י בי גנ ח לש רנ סה ן של יוה י? כי ני בש ב לי רנ קש יי י הוא של ר: מי אומי יו וש נה פה נו לש ה בש זי חה ינו בש מי ק יש זי חנ מש א של בה אנ יק בו, כש זי חמ הנ יו לש נה פה לש

יו. אה י שונש ידי קו בי רה חור, וזש אה יו לש פה תי ל כש יו ענ יו יהדה בי ם אה יו, שה בי אה

ים אי ית קורש בי רש ענ ע. בש נודה י? אותו הנ כםחנ מי . בש כםחנ י בנ רי דה אש ך ה' נל ינש מי תוב, (שמות טו) יש ה כה לה חה תש הנ יהכול בנ בש כי
יב שי תוב? (איכה ב) הי ה כה מנ ך  ר כה חנ י. אנ ני בש ב לי רנ קש יי י הוא של . מי כםחנ ק בש זי חנ תש ני י וש רי דה אש ין נל יהמי . אותו  ה כםחנ זי חה לש
הו זי חמ בש יו  נה פה לש ינו  מי יש ה  לה חה תש הנ בנ יו.  אה י שונש ידי לי ה אותו  חה דה וש פו  תי כש ל  ענ ינו  מי יש ם  י אוייב. שה ני פש מי ינו  מי יש חור  אה
י תי שו, שש דש קה רוענ  וזש ינו  מי יש ה לו  יעה אן - הושי כה וש חות אותו.  דש יו לי פה תי ל כש יו ענ חורה אמ לנ ך  ר כה חנ אנ ק בו, וש זי חנ תש הי לש

ק בו. זי חנ תש הי רועות לש זש

מור ת חמ ירנ עי ה זו, נש ירה רו שי מש ן אה הל לה יהה של עי גש ה בנ עה ה שה א אותה לה ים, אל סי ני לו בש גש רנ תש םא הי ל רות של ן פה ם אותה אי של
ל של כו  רש ין דנ אי של רו  םאמש ם ת ים, אי רי בי ה. חמ ירה ר שי מנ אה ה של מה כנ וש ה  מה ת כנ חנ ל אנ ים ענ סי ני יל בש גי רה יד של סי חה ן הל קי זה הנ
י בי ל רנ מורו של כםל. חמ יהה בנ לל עה ת בש ה אל חה צש ני ע של שה רה ם הה עה לש תון בי או אמ או ורש ם, צש עולה א הה רה בש ני יום של ך מי כה מור בש חמ הנ

ה. לה עש מנ לש יהה מי לל יהה עה יון הה לש ך על אה לש ה, מנ רה בש די של ם כש עה לש תון בי עוד, אמ ה. וש מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ יר ענ ן יהאי ס בל חה נש פי

ה פל הנ ם של כל תש עש דנ ה בש עולל שות, המ מה שש ין הנ ת בי בה ב שנ רל על א בש רה בש ני תון של אה י הה עו. פי מש ים שי רי בי לות. חמ גנ ת ייש לש עי כה
ר סנ מש ני אן של סוד כה וש ך.  םא כה ן? ל מנ זש אותו  הוא מי רוך  בה דוש  קה ה הנ נה תש אי הי ננ תש של ן, או  מנ זש אותו  מי תוחנ  יהה פה הה
בות, אותו קי ד נש ל צנ יון של לש תונות, אותו על אמ ת הה גנ רש תון - דנ אה י הה ב. פי לי שות הנ פש ל טי ים ענ יחי גי שש םא מנ ל ים של מי כה חמ לנ
ם תנ תון, סה אה י הה את פי רי קש ני ה זו של גה רש דנ רוך הוא לש דוש בה קה א הנ רה בה של . וכש יהה לל עה ר מי בי די תון וש ה אה ל אותה רוי ענ יהה שה הה של
ב, קל נל ח אותו  תנ ן, פה מנ זש יענ אותו  גי הי של ן. כש מנ זש ד אותו  ענ יהה  לל ם עה תנ סה ה, וש בה הום רנ ב תש קל תון) נל אה (הה תוך  בש ה  אותה

ה. רה בש די יהה וש לל ה עה רה שה א וש יהצה וש

תון - אה י הה ת פי ץ. אל רל אה י הה הוא פי "ה, של בות דומה רנ ת - לש . אל יהה ת פי ץ אל רל אה ח הה תנ פש תי ה, (במדבר טז) ונ מו זל כש
ה נה מג ה מש תה יש הה ה של גה רש דנ ה  ר? אותה אי בש י הנ ה פי ה זל ה. מנ זל מו  ר כש אי בש י הנ תון. פי אה י הה א פי רה קש ני "ל, של יאי רי מש בות קנ רנ לש
ין בי ת  בה שנ ב  רל על או  רש בש ני לו  לה הנ יות  פי הנ ת  לשל שש מו.  שש "ל  יאי רי דש הנ יש יהו?  ומי ה',  י  פי ת  חנ תנ יא  הי וש ה,  טה מנ לש יהה  לל עה
ש די קנ תש הי ה וש לה ענ תש הי יהו? אותו יום של יות, ומי פי ר הנ ל ילתל ל כה ה ענ נל מג מש י הנ ה פי יום, עולל ש הנ דנ קה ה של עה שה שות. בש מה שש הנ
ה לה יום, עה ש הנ די קנ תש יות. הי פי ר הנ אה או שש רש בש שות ני מה שש ין הנ ת בי בה ב שנ רל י ה'. על א (ישעיה נח) פי רה קש ני כםל, אותו של בנ

י ה'. כםל, פי ל הנ ט ענ שולי ה של פל הנ

י תי קש שנ ר, נה מנ עון. אה מש י שי בי ת רנ ק אל שנ נה ס וש חה נש י פי בי א רנ יו, בה לה יעו אי גי א. הי יהה בה הה ס של חה נש י פי בי ת רנ או אל ך רה ין כה בי
יו הה ם עופות של ל אותה כה חו  רש בו, פה יהשש ן של יוה בו. כי יהשש ד וש חה אל כש חו  מש תו. שה נה ל גי ים של מי שה בש ם בנ שי בנ תש י ה', הי ת פי אל
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ים יחי גי שש ם מנ כל ינש ם! אי יי מנ שה ר, עופות הנ מנ אה ם קול וש הל ים לה רי הי עון וש מש י שי בי םאשו רנ יר ר זי חל רו. הל זש פנ תש הי ל וש ים צי עושי
ם הל ר לה ס, אםמנ חה נש י פי בי ר רנ מנ יו. אה לה אי בו  רש םא קה ל ם, וש קומה מש חו מי קש םא לה ל דו, וש מש אן?! עה ד כה עומי ם של כל בונש בוד רי כש בי

זםר? חמ שות לנ ם רש הל נו לה תש םא נה י ל רי המ ם, של כה רש דנ כו לש לש יי של

ם, כל כש רש דנ לש כו  ס. עופות עופות! לש ני נו  לה יש  חי רש הנ ה לש הוא רוצל רוך  בה דוש  קה הנ י של תי עש עון, יהדנ מש י שי בי ר רנ מנ אה
ינו אותו לי על ל הל בה שותו. אמ רש יהם בי םא קנ ה ל ת זל עי כה שותו, וש רש יהה בי ה הה לה חה תש הנ י בנ רי המ ם של יכל לי ה עמ נל מג מש אותו הנ רו לש מש אי וש

כו. לש הה ם עופות וש רו אותה זש פנ תש ים. הי רי בש חנ תש םא מי ל ים, וש קי זה י חמ ני ין שש ן בי נה ה עה עולל של ע, כש לנ סל יום הנ לש

ם. יהל ני פש ים לי עי ם נובש יי ן מנ ינ עש ם, ומנ יהל לי ים עמ די דה ה צש לשה שש ים לי פי נה עמ ים בנ טי שש פנ תש נות מי ילה ה אי לשה י שש רי ך המ ין כה בי
ם עופות אותה לש יהה  הה דול  גה ח  טםרנ ס,  חה נש פי י  בי רנ ר  מנ אה עון.  מש י שי בי רנ וש ס  חה נש פי י  בי רנ חו  מש שה וש ים,  רי בי חמ הנ ל  כה חו  מש שה
י בי ר רנ מנ יו. אה עמשה ל מנ ל כה יו ענ מה חמ רנ וש תוב (תהלים קמה)  י כה רי המ ים, של יכי רי םא צש ים ל יי י חנ לי עמ ח בנ טםרנ וש ה,  לה חי תש בנ
נות תה מנ ת הנ חות אל דש ים לי כולי נו יש ינל ינו, אי לי ס עה רוך הוא חה דוש בה קה ם הנ ל אי בה ם. אמ י אותה תי חש רנ טש םא הי י ל ני עון, אמ מש שי

ם. נו שה הל נל ם וש יי מנ הנ תו מי שה ן, וש ילה אי ת אותו הה חנ בו תנ לו. יהשש של

י כי ים, וש ני ן גנ ינ עש נון. מנ בה ן לש ים מי לי זש נם ים וש יי ם חנ יי ר מנ אי ים בש ני ן גנ ינ עש ר, (שיר השירים ד) מנ מנ אה ס וש חה נש י פי בי ח רנ תנ פה
וות. אות שה נה המ ל הנ ין כה א אי לה ם! אל עולה ים ייש בה די בה כש ני ים וש נות טובי יה עש ה מנ מה י כנ רי המ ים? ונ ני ן גנ א אותו מי לה ן אל יה עש ין מנ אי
ה טוב הוא מה ים, כנ ני ן גנ ינ עש ל מנ בה ה. אמ שותל ב וש יושי י של מי לש ה ייש  אה נה - המ ש  יהבי קום  מה ר בש בה דש מי א בנ יוצי ן של יה עש מנ ייש 
ה נל הל נל ם,  יי מנ בנ ה  נל הל נל כםל;  בנ ה  נל הל נל יו  לה אי ב  רי קה תש מי של י  מי רות,  פי לנ וש ים  בי עמשה לה טוב  ה  עושל ן  יה עש מנ אותו  ד.  בה כש ני וש
ה אותו אל ה נה מה יבו, כנ בי יחנ סש י רי בי שש ה עי מה ים, כנ ני ה שושנ מה כםל. כנ ר בנ טי ענ תש ן מי יה עש רות. אותו מנ פי ה בנ נל הל ים, נל בי עמשה בה

ים. יי ם חנ יי ר מנ אי נות, בש יה עש מנ ר הנ אה שש ן מי יה עש מנ

רוך- דוש-בה קה לנ ים ייש  ני ה גנ שה מי ים? חמ ני גנ י הנ ים. מי ני ן גנ ינ עש יא מנ ר, הי ל אומי אי רה שש ת יי סל נל כש כםל בי נו, הנ רש אנ בי ך  כה וש
ים ם עושי כגלה וש נוז,  גה וש יר  מי ם, טה ה אותה ול רש ם ומנ ה אותה קל שש מנ ם של יהל לי עמ ד מי חה ן אל יה עש ם, ומנ הל בה ענ  עמשי תנ שש מי הוא של
ה זו ייש נה ת גי חנ ם. תנ עולה י הה די דש ל צי כה יב מי בי ה סה מורה ה שש נה גי ה הנ אותה ם, וש הל ת מי חנ ת ייש תנ חנ ה אנ נה ה. גי בואה רות ותש פי

ם. יהל יני מי רות לש ים פי ים עושי רי חי ים אמ ני גנ

ה זל יך  רי צה של ן, וכש יה עש ה מנ זל יך  רי צה של ים. כש יי ם חנ יי ר מנ אי ם, בש ה אותה קל שש מנ ן של יה עש מנ ה לש תה יש הה ה וש כה פש הנ תש ה זו הי נה גי וש
ן ים מי לי זש נם קות. וש שש הנ ם לש יי ים מנ בי שואמ של כש ם לי יהל לי אמ ם מי יי מנ ים הנ כי שה מש ני של ה. כש םא דומל ה? ל זל ה לה ין זל ה בי ר. מנ אי בש
ה לה עש מנ לש פות  טי לות  נוזש וש ם  יי מנ ים  עי נובש של כש ם)  כגלה ל  (של ן,  יה עש מנ לש ים  רי חוזש לו  אי ים  לי נוזש ים?  לי זש נם ה  יזל אי נון,  בה לש
ן מי או  יהצש קורות של ה מש שה מי ם חמ הי ך  ם. כה יהל רי חמ ת אנ כל הולל ש  פל נל הנ ים של תוקי ם מש יי לו, מנ ר אי חנ אנ לו  ה) אי לה עש מנ לש (מי
סוק ה פה ן זל יה עש ל מנ אנו ענ רה ה, קה קום זל מה ס בש נו ני יש לה חי רש רוך הוא הי דוש בה קה ך הנ ה. כה ן זל יה עש מנ ים בש לי עמשו נוזש נון, ננ בה לש
ים עי ן, נובש יה עש מנ רו לש זש ר חה של אמ ים כנ לי עמשו נוזש ה, ננ לה עש מנ נון לש בה לש או מי יהצש קורות של ה מש שה מי לו חמ ים? אי לי נוזש ה הנ ה. (מה זל
יש חי רש רוך הוא הי דוש בה קה ך הנ ם. כה יהל רי חמ ת אנ כל ש הולל פל נל הנ ים, של תוקי ם מש יי לו מנ ר אי חנ לו אנ פות אי לות טי נוזש ם וש יי מנ

ה). סוק זל אנו פה רה ה קה ן זל יה עש ל מנ ענ ה, וש ן זל יה עש מנ ה בש קום זל מה ס בש ם ני הל לה

ם ים הי ה טובי מה גו'. כנ ה וש שה פש תה יהה לש לל ם עה חי לה הי ים לש בי ים רנ יר יהמי ל עי צור אל י תה ר, (דברים כ) כי מנ אה ח וש תנ עוד פה
יות לי גה רש מנ ה  מה כנ ם,  דה אה י  ני בש לי ה טובות  מה כנ צות,  עי ה  מה כנ ייש  ר  בה דה וש ר  בה דה ל  כה בש י  רי המ ה, של תורה י הנ ילי בי ושש י  כי רש דנ
ייש שוטו, וש פש ה הוא כי סוק זל ד. פה ל צנ כה ים לש ירי אי רות מש ה ני מה ין בו כנ אי ה של תורה ר בנ בה ך דה ין לש אי ד, וש ל צנ כה ירות לש אי מש של

יד. מי ה תה תורה ל בנ די תנ שש מי י של קו מי לש י חל רי שש יך. אנ רי צה י של מי יר לש הי זש הנ ה לש יונה לש ה על מה כש ייש בו חה שו, וש רה דש י מי פי בו כש

ה, לה יש לה ם וה ה יומה גל ילהש תו  תורה ובש צו  פש ת ה' חל תורנ ם בש י אי תוב בו? (תהלים א) כי ה כה ה, מנ ל בה די תנ שש מי י של מי
ץ עי א כש לה ש, אל ץ יהבי עי ילה כש הש םא יי ה, ל לה יש לנ ם וה ה יומה תורה ל בנ די תנ שש מי י של א מי לה ה? אל זל לה מוך  ה סה ה זל מה ץ. לה עי יהה כש הה וש
ייש ים, וש לי ייש בו עה ים, וש פי נה ייש בו עמ , וש ייש בו מםחנ פות, וש לי ייש בו קש ים, וש שי רה ן ייש בו שה ילה ה אי ם. מה יי י מה גי לש ל פנ תול ענ שה
ט שנ ם פש הל ה ייש בה י תורה רי בש ם די ים, גנ עי בש שי ר, לש שה ה עה עה בש שי ים לש לו עולי ים אי ה סוגי עה בש י - שי רי ייש בו פש ים, וש חי רה בו פש
סול לו, פה ל אי ענ לו  ים אי רי תה סש ים, סודות ני ירי מי יהאות, סודות טש רי טש ימנ ה, גי מה כש ז חה רומי ז של מל ש, רל רה א, דש רה קש מי הנ
םא - ם ל אי אי. וש דנ ץ ונ עי יהה כש הה ד, וש ל צנ כה ים לש פי נה עמ ים הה טי שש פנ תש ה מי אה לש הה אן וה כה ר. מי תי הל סור וש הור, אי טה א וש מי ר, טה שי כה וש

ה. מה כש חה ם בש כה ינו חה אי

ין די הנ ן של מנ זש בי לו  פי אמ הוא, של רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש ה לי תורה ים בנ לי דש תנ שש מי ם של ים אותה יבי בי ה חמ מה ה כנ אי םא ורש ב
ים לי דש תנ שש מי ם הנ ל אותה ם, ענ יהל לי עמ הו  וי צנ רוך הוא מש בה דוש  קה ית, הנ חי שש הנ ית לש חי שש מנ שות לנ ה רש נה תש ני ם וש עולה לוי בה תה
י ננ פה לש או  טש חה ים של בי רנ הה ים  אי טה חמ ל הנ לנ גש בי יר,  עי ל  צור אל תה י  כי הוא:  רוך  בה דוש  קה ם הנ הל לה ר  אומי ך  כה וש ה,  תורה בנ

ין. די בו בש יש חנ תש הי וש

יר ל עי צור אל י תה אן כי ף כה ים. אנ בי ים רנ או יהמי רש קש ה ני ר זל חנ ה אנ ים זל ה יהמי לשה ים? (שש בי ה רנ ה זל ים, מנ בי ים רנ יהמי
תוב כה ה? של לשה ם שש ים הי בי ים רנ יהמי של נו  ן לה יי ננ מי יר.  עי ר בה בל ע דל נודה ה של זל ר  חנ ה אנ ים זל יהמי ה  לשה ים) שש בי ים רנ יהמי
ה ר זל חנ ה אנ ים זל ה יהמי לשה א שש לה ם? אל ים הי בי ים רנ י יהמי כי ים. וש בי ים רנ יהמי ה  מה י יהזוב זוב דה ה כי שה אי (ויקרא טו) וש
יר. עי ר בה בל ע דל נודה ה של ר זל חנ ה אנ ים זל ה יהמי לשה ים - שש בי ים רנ יר יהמי ל עי צור אל י תה ך, כי ם כה ים. גנ בי ים רנ ים יהמי אי רה קש ני
ן ילה ים, אי יי חנ ץ הנ הוא עי יר, של עי הוא בה ם של כה יד חה מי לש ה תנ ה - זל צה ת עי ית אל חי שש םא תנ י: ל יתי י בי ני ל) בש ל (כה ך ענ וש צנ אמ םא ונ ב

רות. ן פי נותי של
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ה ל זל ענ ה, וש כו בה לש יי ך של רל ם דל ד אותה מי לנ ין ומש די ן הנ ל מי צי נה הי יר לש עי ה לה צה ן עי נותי ה - אותו של צה ת עי ר אל חי ר אנ בה דה
ה ה, אותה נונה ב שש רל ת, חל טל ב לוהל רל יו חל לה יט עה הושי םא לש ל ין, וש יו די לה דםחנ עה נש ן. לי זל רש יו גנ לה דםחנ עה נש ה לי צה ת עי ית אל חי שש םא תנ ל
ל, אותו םאכי נו ת מל י מי א כי לה םא. אל נו? ל מל ל מי ל אוכי בי חנ י אותו מש כי ל. וש םאכי נו ת מל י מי ם. כי עולה י הה שי נש ר אנ אה ת שש גל הורל של
ם עולה ש בה קםדל רוחנ הנ ה לש וה אמ תנ ה וש אה נה ין המ אי ה, של נה מל אות מי דושות יוצש קות וקש זה ל רוחות חמ כה ה של ה, אותה שה ע קה לנ סל
ל כה ר מי ה יותי זל ם הנ עולה זון בה מה ה  ן לה נותי וש ה  ס אותה ני רש פנ יהכול הוא מש בש יק. כי די צנ ל אותו  של תו  א תורה לה ה אל זל הנ

ם. עולה נות הה בש רש קה

ש דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל נל יום של ים. ומי עי לו רי כש י אי שי בש ם די י עי רי עש י ינ תי לש כנ תוב? (שיר השירים ה) אה ה כה ן מנ בה רש קה בש
ך יל כה בי שש יו. בי פי ת בש של דל חנ תש מי ה של תורה הנ ה, וש י תורה רי בש ם די א אותה לה רוך-הוא אל דוש-בה קה ין לו לנ נות, אי בה רש קה לו הנ טש ובה
ן הוא זה ל וש םאכי נו ת מל מי ן של יוה כי מותו. וש כש ם של אותה ומי נו  מל א מי לה ה אל זל ם הנ עולה זון בה מה ה  ין לה אי ל, וש םאכי ת נו  מל י מי כי

יו. לה ב אי רי קה תש םא תי ל יר בו של הי יר) זה מי ילה (טה הש רםת. תי כש םא תי ה - אםתו ל אותה

ה דל אותו שה יף של קי תנ דול וש ץ גה ה - עי דל שה ץ הנ ה. עי טה ה ומנ לה עש ע מנ נודה ם של דה א אה רה קש ה ני ה - זל דל שה ץ הנ ם עי דה אה י הה כי
םאש ר ר לש ה חוזי ר זל בה צור - דה מה יך בנ נל פה םא מי ב יד. לה מי ה תה דל אותו שה ע לש נודנ ן של ילה יו, אי לה מוך עה ה) סה כו ה', (זל רמ ר בי של אמ
צור, הוא מה יך בנ נל פה םא מי ב יר. לה עי ת הה ין אל קי תש ה ומנ צה ם עי הל ן לה נותי ה, אותו של צה ת עי ית אל חי שש םא תנ תוב ל כה סוק של פה הנ
ה ה זל יך, מנ נל פה םא מי ב רות. לה שופה רות וש צוצש ן, חמ יי י זנ לי כש ין לו  קי תש ה, ומנ שובה תש זםר בי חמ לנ ן וש קי תנ תש הי ה לש צה ם עי הל ן לה נותי
ים כולי םא יש ים ל תוני חש תנ ים וש יוני לש על קום של מה צור, בש מה ך. בנ לש ד של חנ פנ י הנ ני פש יך, מי נל פה עמלות מי לנ י וש ננ פה םא לש ב יך? לה נל פה םא מי ב לה
ע לנ סל ק וש זה קום חה צור, מה הו מה ה. זל שובה יא? תש י הי ם. ומי שה ים לש סי נה כש ה ני שובה י תש לי עמ בנ ה של גה רש יהו? דנ ם. ומי שה עמלות לש לנ

ק. זה חה

רוך דוש בה קה ד הנ ה פוקי ל זל כה י. וש ננ פה צון לש רה ים בש לי בש קנ תש ם ומי יכל אי טה חמ ר לנ פי כנ י מש ני ים, אמ חי ה זו לוקש צה עי ן של יוה כי וש
ים לי דש תנ שש מי ם של ה, אותה תורה ים בנ לי דש תנ שש מי של ם כש ים הי יקי די צנ ך  שום כה ה. מי תורה ים בנ לי דש תנ שש מי ם הנ ל אותה הוא ענ

ה. זל ם הנ עולה ים בה דולי ים גש צי ם עי ה הי תורה בנ

א לה ד, אל חה ן אל ילה י אי םא דנ ל ה. וש זל הנ ך  רל דל י הנ רי שש לו, אנ נות אי ילה ע אי טנ נה הוא של רוך  בה דוש  קה ה הנ שה ה עה מל או  רש
םא ל ם של יי מנ שה י הנ ני פש צון לי י רה הי הוא. יש רוך  בה דוש  קה הנ נו  ה לה שה ד עה ל צנ כה ים לש פי נה עמ שו  רש ים פה דולי נות גש ילה ה אי לשה שש
ים שי נה אמ הה ם. וש יי ן מנ ינ עש מנ אותו  ם, וש ים שה די יום עומש ד הנ ענ וש ה,  קום זל מה ה מי ן זל יה עש ומנ לו  נות אי ילה ם אי עולה לש רו  בש עה יה

יר. ן יהאי ס בל חה נש י פי בי ל רנ יבות של צי ם נש הל ים לה אי קורש

ה לל י אי ר מי םאמל י ים ונ די לה יש ת הנ אל ים וש שי נה ת הנ א אל ינרש יו ונ ינה ת עי א אל שה יי ר, (בראשית לג) ונ מנ אה עון וש מש י שי בי ח רנ תנ פה
לו לה גש ים, ובי שי נה ן בנ יי ענ ינו לש ן עי תנ ע נה שה רה ו הה שה ה, אותו עי אי םא ורש ך. ב דל בש ת ענ ים אל להי ן אל ננ ר חה של ים אמ די לה יש ר הנ םאמנ י ך ונ לה
יהה נל ובה ם,  יהל רי חמ אנ ה  אה לי ר.  יותי ים  שובי חמ חור, של אה לש ם  יהל ני ובש ה,  ימה די קה חות מי פה ם שש יו. שה קונה עמקםב תי ינ ין  קי תש הי

ם. יהל ני פש ר לי בנ הוא עה ל, וש חי יהה רה רל חמ אנ ף, וש ך יוסי ר כה חנ חור. אנ אה מי

גנם ש  גנ תי תוב, ונ כה ך  ר כה חנ אנ ה. וש ין ול חמ תנ שש תי ן ונ יהל די לש ינ ה וש נה חות הי פה שש הנ ה  ן שש גנ תי תוב? ונ ה כה וו, מנ חמ תנ שש ם הי כגלה של כש
ן ן טוב, בי א בי לה יו! אל נה פה ל לש חי רה יהה, וש חור הה אה ף לש י יוסי רי המ גו'. ונ ל וש חי רה ף וש ש יוסי גנ ר ני חנ אנ וש וו  חמ תנ שש יי ונ יהה  דל ילה ה וי אה לי
יהה רל חמ אנ א מי מו. יהצה ל אי ד ענ חנ ים, פה שי נה ל בנ כי תנ סש ע מי שה ל אותו רה ינו של ה עי אה רה ן של יוה ף. כי ם, יוסי עולה יק הה די הוב, צנ אה
ד, ל צנ כה מות לש ש אנ ל? שי די גנ תש ה הי מה מו. כנ אי ינו בש ע עי שה ן אותו רה תי םא יי ל י של די יהה כש לל ה עה סה כי גופו וש יו וש רועותה ש זש רנ ופה

. יהה לל לט עה שש ע לי שה ל אותו רה ינו של ה עי לה םא יהכש ל , וש יהה לל ה עה סה כי וש

ה) עה שה א בש לה ף. אל יהה זוקי ם הה יי יננ י עי תי ה (שש עה ן רה יי ענ ה  תוב, אותה כה ינו  יו. עי ינה ת עי ם אל עה לש א בי שה יי ונ ה,  זל מו  כש
ם יהה שה ף הה ט יוסי בל א שי לה יו? אל טה בה שש ן לי ה שםכי ה זל יו. מנ טה בה שש ן לי ל שםכי אי רה שש ת יי א אל ינרש ם. ונ יהל לי ל עמ כי תנ סש הי ה לש צה רה של
ת ן פםרה ה בי ה זל ף. מנ ת יוסי ן פםרה תוב (שם מט) בי כה ע, של רה ן הה יי ם ענ הל ת בה טל םא שולל ל ף של ט יוסי בל ין. שי יהמי נש ט בי בל שי וש
תוב בו כה ין, של יהמי נש ט בי בל ע. שי רה ן הה יי ענ ה בו  טה לש םא שה ל ן, של יי י עה לי ת עמ פםרה ן  מו. בי ל אי סות ענ כנ ל לש די גנ תש הי ף? של יוסי
ים עי גה פש ד מי םא פוחי ל ע וש רה ן הה יי ענ ד מי םא פוחי ל ח? של טנ בל ה לה ה זל ח. מנ טנ בל ן לה כם שש תוב יי כה ן. וש כי יו שה פה תי ין כש (דברים לג) ובי

רהעיים.

ה תה אמ ם, רה ה שה תה יש ל הה חי יך. רה רי צה מו של ל כש כי תנ סש י אל ני אמ עממםד, ונ םא תנ ל ה זו של יר חומה עמבי י אנ ני ע, אמ שה ר אותו רה מנ אה
תוב כה של הו  . זל יהה נל ל בה ה ענ תה סש כי ם וש יהל לי עמ יהה  פל נה ה כש שה רש ה ופה אה ה? יהצש תה שש ה עה יק. מל זי הנ ה לש נונה ע שש שה רה ן אותו  יי ענ של
יו רוחנ לה י עה הי תש ונ יהד -  ה, מי נונה ן שש יי ש, ענ קםדל הנ ה רוחנ  תה אמ רה ן של יוה ל. כי אי רה שש יי ת  א אל ינרש ונ יו  ינה ת עי ם אל עה לש א בי שה יי ונ

חור. אה ע לש שה ב אותו רה יהד שה ם, ומי יהל לי ה עמ תה סש כי יהה וש פל נה ה כש שה רש פה ל. של אי רה שש ל יי י? ענ ל מי ים. ענ להי אל

הוא ה של עה ה שה אותה רוך הוא, בש דוש בה קה ר הנ מנ ה. אה נה ל בש ה ענ סה כנ ם מש אי ת הה עי כה מו. וש ל אי ה ענ סה ן כי בי ה הנ לה חה תש הנ בנ
ל ל ענ כי תנ סש הי ת לש רל חל ה אנ עה ן רה יי םא ענ ב תה ה של עה שה יך בש יל , חנ יהה לל ע עה שה ל אותו רה ן של יי ענ לט הה שש םא תי ל מו של ל אי חי ל רה ה ענ סה כי

יך. לל ה עה סל כנ ך תש מש ך - אי מש ל אי יתה ענ סי ה כי תה ם. אנ יהל לי ה עמ סל כנ ך תש מש י - אי ננ ל בה ענ יך וש נל בה

ם עולה י הה ני בש ים, של פורי כי יום הנ ה, בש מה כש חה סוד הנ ר בש מנ אל נל ה  סוק זל ים. פה שי נה ת הנ א אל ינרש ונ יו  ינה עי ת  א אל שה יי ונ
ד ג עומי רי טש קנ אותו מש ם. וש יהל וונותי ל עמ ר ענ פי כנ רוך הוא לש דוש בה קה י הנ ני פש ה לי שובה תש ים בי בי ל שה אי רה שש יי ין, וש די ים בש די עומש
ר מנ י אה תוב (בראשית לב) כי ז כה אה דורון, וש אותו  ים לו  חי ם, שולש יהל אי טה ל חמ ם ענ ד אותה בי אנ ב לש חושי ם, של יהל לי עמ

גור. ני סה ם לש הל ך לה פי הנ תש דורון, מי ג הנ רי טש קנ ל אותו מש בי קנ מש ר של חנ י. אנ נה פה ת לש כל הםלל ה הנ חה נש מי יו בנ נה ה פה רה פש כנ אמ
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ית, ני עמ תנ ם בש ינוקות, כגלה ה תי ים, רואל שי ה נה ם. רואל יי לנ גש י רנ פי חי ים, יש ני ענ תש ם מי ל כגלה אי רה שש ת יי ה אל רואל ף וש קי דנ זש מי
ים די לה יש ר, הנ אומי ינוקות, וש תי ל הנ ל ענ ך. שואי ה לה לל י אי ך. מי דוש לה ם קה ך. שי ה לה לל י אי ר מי םאמל י יון. ונ קה ני ים בש יי קי ם נש כגלה
ם הל ך לה פי הנ תש ד, מי ל אותו שםחנ בי קנ מש ן של יוה א כי לה לום? אל יבו כש שי המ יך לנ רי ה צה מה י לה כי ך. וש דל בש ת ענ ים אל להי ן אל ננ ר חה של אמ

ך. ים כה די ם עומש דו הי חש ל פנ לנ גש בי ב של ה, חושי מו זל ל כש אי רה שש ת יי ה אל רואל יו וש ינה ים עי רי גור. מי ני סה לש

א לה ך? אל ה לה לל י אי ה מי ה זל ים) מנ די לה יש ר הנ תה סש ני ך  רל דל ר בש מנ אה ך. (וש ה לה לל י אי ר מי אומי ינוקות, וש תי ל הנ ל ענ שואי
ר םאמנ י ונ ך?  ה לה לל י אי ך? מי ים כה די עומש דוענ  מנ לו  ינוקות אי ל תי בה ך, אמ לל מל י הנ ני פש ם לי אתל טה חמ ם של תל א אנ ילה ר, מי מנ אה
ת ים אל להי ן אל ננ ר חה של ר, אמ תה סש ני ך  רל דל ים, בש די לה יש ר הנ םאמנ י קוף. ונ ם זה ענ ה טנ ל זל ענ וש ת,  רל אומל ש  קםדל הנ ים. רוחנ  די לה יש הנ
םא ל או וש טש םא חה ל ינוקות של ם תי ה אותה לל ת: אי רל ש אומל קםדל א רוחנ הנ לה ך? אל דל בש ת ענ ה אל רה מש ש אה קםדל י רוחנ הנ כי ך. וש דל בש ענ
ר (קהלת מנ אל נל מו של א, כש טש י חי לי ם בש ג אותה רנ הה ך וש לש ה של נל מג מש ינד הנ רוך הוא בש דוש בה קה ם הנ רה סה א, ומש טש ם חי ענ עממו טנ טה

ך. דל בש ת ענ הו אל זל . וש ם כםחנ יהל קי ינד עםשש ד) ומי

ין די בש יך  כל רה ל דש ם, כה עולה בון הה ר: רי אומי רוך-הוא וש דוש-בה קה ה לנ יהד עולל ינוקות, מי ם תי אותה ע מי מנ שה ן של יוה כי
תה רש סנ ה מה מה יך, לה נל פה או לש טש םא חה ל ם של הל לה ינוקות של ם, תי ם הי יהל אי טה ל חמ לנ גש ל בי אי רה שש ל יי ה ענ ין שורל די ם הנ אי ת, וש מל אל
ה רה כה סש ין אנ ה אי עה שה ה  אותה ם. וש יהל לי ס עמ חה וש ך  כה יו בש רה בה דש חנ  הוא לוקי רוך  בה דוש  קה הנ א? וש טש י חי לי ם בש גה רש הה ם לש אותה

ינוקות. תי בנ

ם רוך הוא אותה דוש בה קה ן הנ תנ י נה י לי כי ר: וש אומי יו, וש ת יהדה חנ תנ ה של נל מג אותו מש ה מי אה נש חנ קי ג לוקי רי טש קנ אותו מש וש
יהד א?! מי טש ם חי ענ עממו טנ םא טה ל א של טש י חי לי ינוקות בש ר תי סנ י מה לי ה של נל מג אותו מש וונות, ולש עמ ים ונ אי טה חמ ים בנ שי בש לנ תש מי של
ת ים אל להי ן אל ננ ר חה של ים אמ די לה יש ר לו, הנ אומי ים לו וש די קש ה מנ ל זל ענ ם. וש הל לט בה שש םא יי ל ת יהדו וש חנ תנ ם מי יאה הוצי ך לש הולי
ה רוצל נו,  מל מי ר  יותי לו  של ה  נל מג מש לנ ח  בנ של ילה  הש יי םא  ל של י  די וכש ה.  אה טה חנ י  לי ובש א  טש חי י  לי בש ך,  דל בש ענ אותו  לש ך.  דל בש ענ

יהדו. ם מי יאה הוצי לש

י רוחנ רי ם. המ יהל ני פש ר לי בנ הוא עה תוב? וש ה כה רוך הוא, מנ דוש בה קה י הנ ני פש ה לי יום זל ל בש אי רה שש לות יי פי עולות תש של כש
חו תנ שש יי ם. ונ יהל ני פש ר לי בנ אי עה דנ הוא ונ ם) וש יהל ני פש ם לי כה לש עמבםר מנ ינ ר (מיכה ב) ונ מנ אל נל מו של ם, (כש יהל ני פש ת לי רל ש עובל קםדל הנ
יונות לש על גות  רה דש ע  בנ של י  בי גנ לש ים  מי עה פש ע  בנ של ה  לה עש מנ י  בי גנ לש ה  מה צש ענ ה  ינה טי קש הי ש  קםדל הנ ים, רוחנ  מי עה פש ע  בנ של ה  צה רש אנ
ים, מי חמ רנ ת הה גנ רש ה דנ אותה יו, לש חי ד אה ענ תו  שש ד גי ד. ענ חה אל ד וש חה ל אל מו כה ם עי לל אותה כש לי ה  מה צש ה ענ ינה טי קש הי יו, וש לה עה מי של
ה, מה צש ת ענ ננ טה קש ה הנ תה שש ש עה קםדל ל. רוחנ הנ אי רה שש ת יי סל נל ת - כש ל. בנ אי רה שש י יי כםרי י בש ני ן - (שמות ד) בש ת. בי ן ובנ ם בי י הי רי המ של

תו. שש ד גי ענ

ל נוז של יר גה מי ל טה יכה הי ים לש סי נה כש ם ני יהל ני ה, ושש טה מנ ם לש יהל ני ר בש ענ יענ לו צנ הודי נו וש מל ע מי בנ יו, תה לה יענ אי גי הי ן של יוה כי
ר פי כנ ה יש זל יום הנ י בנ תוב (ויקרא טז) כי ז כה אה ם, וש הל ר לה פי כנ ל לש אי רה שש ל יי ים ענ עי תובש ם, וש הל לה ם של ים, אי פורי כי יום הנ

ם. יכל לי ר עמ פי כנ א יש לה תוב, אל םא כה ם ל יכל לי ר עמ פי כנ גו'. אמ ם וש כל תש ר אל הי טנ ם לש יכל לי עמ

ם הל ר בה טי ענ תש הי ה לש תורה ם סודות הנ הל ן לה תנ נה הוא  רוך  בה דוש  קה אן, הנ ל כה של לו  ים אי מי כה ים, חמ די לה יש ת הנ עי כה וש
ס חה נש פי י  בי ל רנ של ש  קםדל הנ ה, רוחנ  ן טובה יי ענ ל  לנ גש בי ם  יהל לי עמ ת  טל םא שולל ה ל עה ן רה יי ענ ם,  הל ל) בה די תנ שש הי (ולש ן  קי תנ תש הי ולש
י. י לי לו - דנ ים אי רי בה מםע דש שש א לי לה ך זו אל רל דל י בש אתי םא בה א ל לי מה לש ר, אי מנ קו. אה שה ס ונש חה נש י פי בי א רנ ם. בה יהל לי ה עמ שורה של

יך. לל י אי אתי בה ך זו של רל י דל רי שש אנ

מות ה דש ן זל יה עש ל מנ בה ה. אמ לשה א שש לה ד, אל חה ן אל ילה י אי םא דנ ל וש נו.  תה ים אי כי סש הי אן, של הוא כה רוך  בה דוש  קה הנ וש
נון, בה לש י הה זי רש ים אנ אי רה קש ני ם של ים הי זי רה ה אמ לשה לו, שש נות אי ילה ה אי לשה נוז. שש גה יר וש מי ן טה יה עש ל אותו מנ יא אל ה הי יונה לש על
יר מי טה יון של לש ן על יה עש ת אותו מנ מנ גש ה דג ן זל יה עש נו. מנ מה ים עי כי סש הי בות. (של אה ים, סוד הה דולי נות גש ילה ה אי לשה מות שש ם דש הי וש

ה. עה ה שה אותה נו בש קי לש י חל רי שש בות) אנ אה ים, סוד הה דולי נות גש ילה ה אי לשה ל שש מות של ם דש נות הי ילה ה אי לשה נוז. שש גה וש

ר. זה עה לש י אל בי םאש רנ ל ר ד ענ חה אל ס, וש חה נש י פי בי םאש רנ ל ר ד ענ חה אל עון, וש מש י שי בי םאש רנ ל ר ד ענ חה נות אל ילה אי ינו הה כי רש הי
י יננ י עי רי שש אנ י וש קי לש י חל רי שש ר, אנ מנ אה ס וש חה נש י פי בי ח) רנ מנ ה (שה כה ים. בה רי בי חמ י הנ אשי ל רה ד ענ ל צנ כה ים לש פי נה עמ הה טו  שש פנ תש הי
י ני פש שוב הוא לי חה , של חנ מי י שה ני נו אמ ני ר בש זה עה לש י אל בי ל רנ א ענ לה ם, אל דה בנ לש י בי תי חש מנ י שה לי ל של ענ וש ך  לש ל של םא ענ ל ך. וש או כה רה של
ים רי בה ך דש בונש י רי ני פש מםר לי אל ך ול דש מש עה ר, קום בש זה עה לש עון, אל מש י שי בי ר רנ מנ קו. אה שה ם ונש נו. קה תה אי ד מי חה אל דוש כש קה ך הנ לל מל הנ

ר. זה עה לש י אל בי ם רנ לו. קה של

רוך הוא דוש בה קה ן הנ מה חמ ה רנ מה י, כנ מי גו'. ענ ב וש ך מואה לל ק מל לה ץ בה ענ ה יה א מנ ר נה כה י זש מי ר, (מיכה ו) ענ מנ אה ח וש תנ פה
ל הו. כה קי לש יו - מנ בי אה ן לש בי א הנ טה נו. חה ל בש ב אל אה ם כש יהל לי ה אמ בה המ אנ יו בש רה בה ל דש יו, כה נה פה או לש טש חה ב של ל גנ ף ענ יו. אנ נה ל בה ענ
מו י כש ני בש עמשות לי ה לנ י רוצל יני יו: אי בי ר אה מנ ל. אה בי קנ םא מש ל ים וש רי בה דש בי ף בו  כו, נוזי רש דנ ב מי םא שה ל וש הו  קי לש מנ של עוד כש
ה ית. מה ני תנ שש מותו מי זםף בו - דש נש ם אל י. אי לי צש לו אל ב של אי כש י הנ רי םאשו, המ ר שםש בש נו - ינחמ קל לש ם אנ יום. אי ד הנ י ענ יתי שי עה של

ב. צי ענ תש םא יי ל י של די ים כש כי ים רנ רי בה ר לו דש אםמנ יו וש לה ן אי ני חנ תש אל ך וש לי א אי לה ה? אל עלשל אל

םא ל ם, וש הל ף בה זנ לו. נה בש םא קי ל ה, וש אה קה לש ם הנ תה ה אי ל. שורל אי רה שש יי רוך הוא בש דוש בה קה ך הנ ים הולי יני מי ל הנ כה ך בש כה
ם. םאשה ר ים בש שי ם חושש ם, הי י אותה יתי קי לש הי קות של לש מנ ל הנ לנ גש בי י של ני בש ה בי י רואל ני רוך הוא: אמ דוש בה קה ר הנ מנ לו. אה בש קי
ם, מותה ה דש תה נש תנ שש ם, הי הל י בה תי פש זנ ר. נה ם לו צה תה רה ל צה כה תוב (ישעיה סג) בש כה ש, של י חושי ני ם אמ בה אי תוך כש י מי רי המ אוי, של
ן ני חנ תש ת אל עי עו. כה םא נודש ל ם וש הל י בה תי לש כנ תנ סש הי של חוצות. אוי כש רו בנ כש םא ני ם ל רה אר חור תה שש ך מי שנ תוב (איכה ד) חה כה של
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ך, י לה יתי שי ה עה ה מל אי י, רש שי פש יב ננ בי י, חמ לי יד של י יהחי ני יך. בש יתי אי לש ה הל ך ומה י לה יתי שי ה עה י מל מי ים. ענ נוני חמ ם תוך תנ יהל ני פש לי
ים, רי חי ים אמ עמשי ך מנ י לש יתי שי ם עה אי ם. וש עולה י הה כי לש ל מנ ל כה ך ענ י אותש תי טש לנ שש י, הי לי יכה י הי ני ל בש ל כה ך ענ י אותש תי טש לנ שש הי

י. יד בי עי ה תה תה י, אנ ה בי ני עמ

ר ייה זוכי א, הל ר נה כה עור (מיכה ו). זש ן בש ם בל עה לש בי ה אםתו  נה ה עה ב ומל מואה ך  לל ק מל לה ץ בה ענ ה יה א מנ ר נה כה י זש מי ענ
ת ה אל יבה שי חש םא הל ה ל תורה הנ דוש, וש קה ם הנ עה ל הה ק ענ לה ת בה ה עמצנ תה יש ה הה ל מל כי תנ סש הי ת ייש לש עי ץ. כה ענ ה יה ך, מנ מש ה מי שה קה בנ בש

י. בי ד אה י אםבי מי רנ תוב (דברים כו) אמ כה ן, של בה לה יהה לש הה מו של לום, כש ק כש לה בה

ח תנ מנ תש ה הי לה ד של צנ מו, מי י אי עי מש יהה בי הה ן של מנ אותו זש ש. ומי מה ם בו מנ שה רש יו ני בי מות אה יור ודש גו', צי וש נו  שורל אמ
מו, י אי עי מש יהה בי הה ן של יוה ש). כי מה יו (מנ בי יור אה צי מות וש נו, זו דש אל רש ים אל רי םאש צג ר י מי ר. כי חוץ יותי ה לנ יעה סי יט פש הושי וש

ה ת' (ו'). מו זל חוץ, כש ה לנ יעה סי יט פש נו, הושי שורל אמ

ת יבנ ישי כםל). בי ת הנ יוננ לש על ה  כםל אותה ת הנ בוהנ ר ו' (גש סי עםת חה בה ה גש יונה לש על ה הה יבה שי יש נו. בנ שורל עות אמ בה גש ומי הו  זל וש
ים מי עולה לש ה  נה בש ת מי דל רל פש םא ני ל זו  ת הנ ענ בש גי י הנ רי המ ד, של חה ים. אל די דה י צש ני שש ים לי לי שש אות ו'. ומנ עות, בש בה גש ומי יענ  קי רה הה
יך רי צה ה  מה ל עי לה כש ני של ה  נה ה, בש טה מנ לש ה של עה בש י גי רי המ ד, של חה אל ם. וש עולה לש ה  תה ל ו' אי לה כש ן ני ל כי ענ ת אותו, וש בל עוזל ה  ינה אי וש
ידו עממי הנ ק אותו ולש זי חנ י לש די יהה כש פל נה יסו תוך כש ני כש הנ ה, ולש יונה לש ת על ענ בש ת לו גי חנ קנ יחנ לה שי מה ך הנ לל םא מל יהב של םא כש ב יד לה תי עה לל

. יחנ שי מה ך הנ לל אותו יום מל א בש ה ייצי נה מל ים, ומי יוני לש ים על יי חנ בש

ר י לומנ ני יד אמ תי יך. עה תי דש לי יום יש י הנ ני ה אמ תה י אנ ני י בש לנ ר אי מנ ל חםק ה' אה ה אל רה פש סנ ה - (תהלים ב) אמ סוד זל וש
יא יוצי ש  מה יום מנ אותו  יך). בש תי דש לי יום יש י הנ ני ה אמ תה י אנ ני י בש לנ ר אי מנ רו, (ה' אה שש בנ א חםק ולש רה קש ני קום של מה אותו  לש

אוי. רה כות כה רה ה בש מה כנ רות, בש ה עמטה מה כנ ים, בש יי ה חנ מה כנ יהה בש פל נה ת כש חנ תנ הוא מי חםק הנ אותו הנ

שום ר. ומי חי קום אנ מה םא בש ל ק, וש זי חנ תש ם יי שה ף, וש ן יוסי ר, בל חי יחנ אנ שי ל בו מה לי כה דו. יי בנ ר לש אי שה םא יי אותו חםק ל וש
ה אותה ים מי יי ה זו חנ עה בש קםט גי לש תי ד של יהמות ענ ג, וש רי ייהה ה וש יחנ זל שי ים, יהמות מה יי ה חנ ין בה אי ה של תונה חש ה תנ עה בש הוא גי של

יהקום. ה, וש יונה לש ה על עה בש גי

ה יבה שי יש בנ ל  בה תוב). אמ (כה לו  אי ים  די דה צש י  ני ל שש ענ ו',  אות  ם, בש לי עות שה בה גש ומי יענ  קי רה ת הה יבנ ישי בי ך  שום כה ומי
יהה בובש רש י עי לי חוד, בש יי ן, בש כם שש יי ד  דה בה ם לש ן עה ק. הל פי סה וש יהה  שש קג ין בו  אי ר של בה אות דה רש הנ י ו', לש לי ר, בש סי ה חה יונה לש על הה

ת. רל חל אנ

יל. בי ע ושש זנ גל םאש, בנ ר ד בה ינחי תש הי ים הוא, וש רי םאש צג ר י סודו מי רי המ ינו ה'. של להי אן הוא. ה' אל ם כה לי חוד שה ל יי כה
יל בי שש ה הנ י. ה' - זל שנ ע יי זנ ר (ישעיה יא) גל מנ אל נל ע, של זנ גל ה הנ - זל ינו  להי ה. אל עולל יר של וי יון, אמ לש על הה םאש  ר ה הה ה' - זל

יבות. שי י יש תי שש ר בי זה גש ני יך סוד של רי יל, צה בי ח בו שש תה מש ני שום של אוי. ומי רה ד בו כה ינחי תש ה הי ל סוד זל ענ ה. וש טה מנ לש של

ל עור של ה שי מה ך. כנ ה בש צה רנ תש ך הי בונש רי ך, וש בונש ל רי ים של יוני לש ים על רי בה דש לי יתה  כי זה עון, של מש י שי בי ך, רנ קש לש י חל רי שש אנ
טות שש פנ תש ה הי ל זל ענ טות זו. (וש שש פנ תש הי שו בש בש לנ תש הי יל, וש בי ע ושש זנ גל םאש וש ל ר יון של לש עור על שי ה בש יל זל בי ל שש טות של שש פנ תש הי
עור ל א' (ה') שי טות של שש פנ תש ה הי ל זל ענ זו, אח ד') וש אות ד' הנ ד בה ינחי תש כםל הי הנ ים, וש די דה ה צש שה ל שי עור של ד, שי חה ל אל של

אוי. רה ן כה כם שש ד יי דה בה ך לש שום כה זו. ומי אות (אח) הנ ד בה ינחי תש כםל הי הנ ים. וש די דה ה צש שה ל שי של

ל בה אוי, אמ רה יור כה צי מות וש דש ל בי כי תנ סש הי ים לש כולי ל אות יש כה שון, ובש לה ב וש תה ל ייש כש אי רה שש יי ב. לש שה חנ תש םא יי ם ל גויי ובנ
ם הל ין לה אי וש שון,  לה וש ב  תה ם כש הל לה ין  אי שום של נו, מי לה סוד של ב. הנ שה חנ תש יי םא  ל  - לות  זה ים ומנ בי י כוכה די - עובש ם  גויי בנ
ה בה שה חמ מנ בש נו  לה ב סוד של שה חנ תש םא יי ל וש ים,  עי תג עש ה תנ עמשי ה מנ מה ל הי בל י (ירמיה י) הל רי המ לום, של ת כש ענ דנ לה וש ל  כי תנ סש הי לש

ל. אי רה שש ם יי יהל רי שש ב. אנ תה ם כש הל ין לה אי יל וש ם, הואי הל לה לות של כש תנ סש הי ובש

יא, ר הי תה סש ני יל, בש בי ע ושש זנ גל םאש וש ה, ר יונה לש ה על דה קג ה נש י) אותה ל. (מי אי רה שש ע יי ת רםבנ ר אל פה סש עמקםב ומי ר ינ פנ ה עמ נה י מה מי
ה ילה חי תש "י, מנ את מי רי קש ני צונו, וש רש ל בי יכה עמשות הי לנ נות וש בה הי ה לש ילה חי תש מנ ה של עה שה ל מי בה חוץ. אמ ה לנ לה אי שש ת לי דל םא עומל ל וש

מו. מות אי דש לו בי ה של בה קי יא נש ש. מוצי מה לו מנ מות, של דש נות. הנ בה הי לש

ף אנ ה. וש ים בונל די דה י צש ני שש ד, לי חה ל אל יכה יטות הי שי פש נות בי בה הי ט לש שי פנ תש הי יל. (י') וש בי ע ושש זנ גל םאש וש ה ר י? זל ה מי ה זל מנ
ר מנ אל נל מו של ה, כש נה יו. מה לה ה אי ינה מי זש הי ד וש חה אל תו כש בה קי ת נש יא אל ך הוצי ם כה הוא ו' - גנ ל, של אי רה שש ת יי יא אל הוצי ב של ל גנ ענ
ד חה אל כש ה  יא אותה הוצי ר, וש יהקה דול וש ר גה אוצה ן לו  תנ נות. נה מה לוחנ  שש ך, (אסתר ט) ומי לל מל ם הנ הל ן לה מנ יש (דניאל א) ונ
ת ן ובנ יא בי אן, הוצי כה אן ולש כה שוט לש ה זו פה מה גש דג ד, (כש חה אל ם כש יהל ני יא שש ט, הוצי שי פנ תש הי יטות של שי פש ה  אותה נו. בש מל מי

ת. חנ ה אנ עה שה ד) בש חה אל או כש רש בש ד ני חה ע אל גנ רל ץ בש רל אה ם וה יי מנ ה שה ל זל ענ ד, וש חה ע אל גנ רל בש

ל, אי רה שש יי ע  רםבנ ך!  קש לש חל י  רי שש אנ ר.  סנ מש ני י,  בי רנ ך,  לש לה גש בי ה  זל ל, סוד  אי רה שש יי ע  רםבנ ל.  אי רה שש יי ע  רםבנ ת  אל ר  פה סש ומי
לו. עור של שי יו בנ יתות הה רי ע בש בנ רש גוף, אנ עור הנ א שי לה ע? אל א רםבנ רה קש ה ני מה ית. לה רי יא בש ל, הי אי רה שש ידות יי די מש ית מי יעי בי רש

י. יא מי כםל הוצי גוף. הנ ידות הנ די ל מש עור של שי ע הוא בנ ית רםבנ רי ובש

ר זה עה לש י אל בי ח רנ תנ מו. פה עי כו  לש יו הה רה בי חמ א ונ בה י אנ בי יו, רנ מי י חה י יוסי בי ת רנ אות אל רש לי ך  יהה הולי ר הה זה עה לש י אל בי רנ
ר עורי תש הי ם של הה רה בש ל אנ ר של ה בםקל א זל לה ר? אל ה בםקל יזל ר, אי גו'. ה' בםקל י וש ע קולי מנ שש ר תי ר, (תהלים ה) ה' בםקל מנ אה וש
ם, עולה ר בה עורי תש ר מי ר, אותו בםקל בםקל יענ הנ גי מנ של י כש רי המ ר. של בםקל ם בנ הה רה בש ם אנ כי ינשש תוב (בראשית כב) ונ כה ם, של עולה בה
י ני פש ל לי לי פנ תש הי ה הוא לש לה פי ן תש מנ ז זש אה ים. וש עי שה רש לה ים וש יקי די צנ ם, לנ עולה ל הה כה עמשות טוב לש לנ כםל, וש צון לנ ת רה הוא עי וש
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ל כה ם, וש יהל לי ה הוא עמ לה פי ן תש מנ ה, זש נוחה ים מש אי ך מוצש לל מל י הנ ירי סי ם אמ ל אותה ר, כה בםקל א הנ בה ה של עה שה ה, בש ל זל ענ וש
ה נל מג א מש ה זו יוצי עה שה בש שום של דוש, מי קה ך הנ לל מל י הנ ני פש ם לי יהל שותי קה ים בנ שי קש בנ ה ומש שובה תש ים בי רי חוזש ם של ן אותה כי של
ה נל מג מש אותו הנ ה לש יעה גי ת ומנ חנ את רוחנ אנ רום יוצי ד דה צנ יהדו. ומי ה בש פואה י רש יני ל מי כה מו, וש ל שש אי פה רום, ורש ד דה צנ ד לש חה אל
ין, די חו בש תש פש םא יי ל ינו של ית די בי ד לש רוך הוא, הוא פוקי דוש בה קה י הנ ני פש ה לי פואה רש ה הה יעה גי מנ של ה. וכש פואה רש ל הה ה ענ נל מג מש של

ם. יהל ידי םא בי ל רוך הוא, וש דוש בה קה ינד הנ ים בש יי חנ הנ שום של מי

םא - ם ל אי ה. וש פל ה (יה לה פי תש א בי צי מה ם יי יש. אי אי כות אותו הה רוך הוא זש דוש בה קה ה הנ צה צון, רה ת רה הוא עי תוך של ומי
תוב כה נות, של נש קנ מש ים הנ פררי ע קול צי מה שש ה ני עה שה ה  אותה יו. בש לה ס עה ה - חה שובה ל תש ענ הוא בנ של ג) או  שוגי בש ב לו  שה חש נל
ת לל יל אנ ה  אותה רוך-הוא. וש דוש-בה קה חות לנ בש שנ ים מודות ומש פררי ן צי אותה נו. וש ני קנ ים יש פררי ם צי ר שה של (תהלים קד) אמ
א, ה יוצי נל מג ז אותו מש גו'. אה יך וש אל ירי תה לי נש פנ ר צה של ך אמ ב טובש ה רנ ת, (שם לא) מה רל אומל ם וש עולה ת בה רל עורל תש ר מי חנ שנ הנ

ה. וה טנ צש ני ה של ל מנ ה כה עושל וש

ך לל מל י הנ ידי ק בי ה, רנ תה יש םא הה ה ל פואה י רש רי המ ך! של םא כה - ל נו  רש מנ אה של מו  כש יהדו  ה בש פואה י רש יני מי ר של םאמנ ם ת אי וש
ים גי רש טש קנ מש הנ ל  כה וש א,  יוצי הוא  ם,  דה אה הה אותו  לש ה  פואה רש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ד  פוקי של ה  עה שה בש ל  בה אמ דוש.  קה הנ
ם, דה אותו אה ה לו לש יטה רום מושי ד דה צנ ה מי עה סש נה רוחנ של ה הה ז אותה נו. אה מל ים מי די עות פוחמ לות רה חמ ל מנ ים ענ ני מג מש הנ

רוך הוא. דוש בה קה י הנ ידי כםל בי הנ את, וש צי מש ה ני פואה רש י הה רי המ ונ

ל ר של בםקל י הנ בי גנ א לש לה י. אל ע קולי מנ שש ר תי בםקל תוב ה' בנ םא כה ל י, וש ע קולי מנ שש ר תי תוב (שם ה) ה' בםקל ה כה ל זל ענ וש
ל ר של ד בםקל חה אל ם, וש הה רה בש ל אנ ר של ד בםקל חה א אל לה ה? אל מה ר לה י בםקל ני ה. שש פל צנ אמ ונ ך  ך לש עלרה ר אל ר. בםקל מנ ם הוא אה הה רה בש אנ
ה ה זל ה, מנ פל צנ אמ ך ונ ך לש עלרה אי. אל דנ יר ונ אי יר, מי אי ר מי ים: בםקל מי גש רש תנ ר אור, ומש בםקל תוב (בראשית מד) הנ כה ף, של יוסי
ר בםקל י הנ בי גנ י. ולש יחי שי מש ר לי י ני תי כש רנ ר (תהלים קלב) עה מנ אל נל מו של יק, כש לי דש הנ ך לש לש ר של ך ני ר לש די סנ א אמ לה ך? אל ך לש עלרה אל

לו הוא. ר של ל ני דור של אותו סי ר, של מנ ף הוא אה ל יוסי של

מות המ לו בנ פי אמ רוך הוא, ונ דוש בה קה טוב הנ ים לש כי חנ ים ומש פי צנ ם מש עולה י הה ני ל בש י כה רי ה? המ פל צנ אמ ה ונ ה זל ה, מנ פל צנ אמ ונ
ת מל ר אל בנ הוא דש י, וש רו לי מש ך אה כה י, וש תי לש אנ ה שה ר זל בה א דה לה ם? אל עולה י הה ני ל בש כה ר מי ד יותי וי ל דה ח של בנ ה של ה, ומנ דל שה הנ
ה בםל אותו. מל סש מות לי עולה לו הה םא יהכש ל ד של יר ענ אי יהה מי רוך הוא הה דוש בה קה א הנ רה בה אשון של חוק. אור רי רה א מי בה של
מות עולה ל הה כה ד של אורות, ענ ר הה אה ל שש ן כה כי ה. וש זל ה בה זל ש  בי לנ תש הי לש אורו  ה אור לש שה הוא? עה רוך  בה דוש  קה ה הנ שה עה

בםל. סש לו לי יהכש ם וש יומה קי מו בש יש קנ תש הי

ה ר זל בםקל ים לש יעי גי מנ ד של ים, ענ יוני לש ם על יי פנ נה ים כש אי רה קש ם ני הי שו אורות, וש בש לנ תש הי גות וש רה טו דש שש פנ תש ך הי שום כה ומי
סוף ה מי יוו עולל ים, זי לויי ים בו תש יוני לש על אורות הה ל הה כה תוך של ים. ומי יוני לש על אורות הה ל הה חנ כה הוא לוקי ף, וש ל יוסי של
סוי ה, כי ר זל ין ני קי תש הי ד וש וי א דה בםל. בה סש ים לי כולי םא יש ה ל טה מנ לש מות של עולה הה ד של ה, ענ לה עש מנ לש ם של עולה ד סוף הה ם ענ עולה הה
ך ך לש עלרה ר אל תוב בםקל ה כה ל זל ענ ה, וש זל ר הנ ני דור הנ סי ה בש טה מנ לש מות של יד עולה עממי הנ סות בו ולש כנ תש הי ף לש ל יוסי ה של ר זל בםקל לש
אותו שום של כו') ומי לוי בו וש ד תה וי ר, דה אותו ני שום של הור. (ומי ב טה הה הו זה פי צנ יש ר (שמות לז) ונ מנ אל נל מו של ה, כש פל צנ אמ ונ
םא א ל לי מה לש ר, אי מנ אה קו, וש שה א ונש בה י אנ בי א רנ ה. בה זל ר הנ בםקל סוי לנ ילה כי הש הוא יי ר של מנ לוי, אה ד ובו תה וי ל דה ר הוא של ני הנ

י! י לי ה - דנ ר זל בה מםענ דה שש ק לי ך רנ רל דל י לנ אתי יהצה

ה יונה ר,  זה עה לש אל י  בי רנ ר  מנ יו. אה נה פה לש ה  פה צש פש צי וש ה  תה רש ר, שה זה עה לש י אל בי רנ לש ת  חנ אנ ה  יונה ה  אה ים, בה כי הולש יו  הה ד של ענ
ש חי רנ תש ר יי ני ם, וש הל מה י עי ני אמ יך, ונ לל ים אי אי ים בה רי בי חמ י הנ רי י לו, המ רי מש אי י וש כי ך. לש יחותי לי שש ה בי נה מה אל ית נל יי יד הה מי ה, תה רה שי כש
םא ר, ל מנ אה ת וש רל חל ם אנ ענ יב פנ שי יו. הי לה ים אי כי הולש נו  ה אה וה דש חל י בש רי המ ד, של חנ יו פנ לה פםל עה יי םא  ל ים, וש ה יהמי לשה שש לי נו  לה
ה יונה הנ ה  ה אותה כה לש מו. הה י שש יוסי וש יו,  תה חש תנ ן  תה ני א של לי מה ד  חה אל מון  רי ל  ענ ה  בי רש הנ י  יננ עי ע בש רנ וש יק,  פי סש מנ נו  חש מנ שה

כו. לש ים הה רי בי חמ ם הנ אותה יו, וש נה פה לש מי

י לנ ה אי אה זו בה ה הנ יונה ר לו, הנ מנ י. אה יתי אי רה ה של מנ ה מי בי רש י הנ תי הש מנ ה? תה ה זל ר, מנ זה עה לש י אל בי רנ א לש בה י אנ בי ר רנ מנ אה
א. פי רנ תש ני יו וש לה ן עה תנ לוף ני חי ל, וש צנ הוא ני זו של ה הנ יונה הנ י מי תי עש יהדנ יו, וש לש ית חה בי הוא בש י, של מי י חה י יוסי בי יחות רנ לי שש בי

ר, זה עה לש י אל בי ר רנ מנ דול. אה צוף גה פש ף צי צי פש צנ כםחנ ומש א בש ם, קורי יהל ני פש ד לי מנ ד עה חה ב אל י עורי רי ים, המ כי יו הולש הה ד של ענ
ד סל מםל חל גש ני וש ך  לי ים, ני רי בי ר, חמ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ י. אה תי עש י יהדנ רי המ ך, של כש רש דנ לש ך  ן. לי קה תג ה מש תה אנ ך  כה יהם ולש ה קנ תה אנ ך  כה לש
אוי רה י של ין מי אי ה וש זל ם הנ עולה הה ק מי לי תנ סש י הי רי המ מו, של ין הוא שש יעי קי פש י מי י יוסי בי רנ כםל, וש הנ א מי לי יהה מה הה מון של רי לש

ינו. לי רוב אי הוא קה ל בו, וש די תנ שש הי לש

י י יוסי בי ית רנ בי ם לש סו שה נש כש ני ם, וש יהל לי או אמ יר, יהצש עי י הה ני ל בש ם כה או אותה רה ן של יוה ם. כי שה כו לש לש הה ך וש רל דל הנ טו מי סה
ר חנ יו אנ בי ת אה טנ מי יענ לש גי ינ ם של דה שום אה ן לש תנ םא נה ל י, וש י יוסי בי רנ יהה לו לש ן הה טה ן קה לו. בי לה ים הנ רי בי חמ ם הנ ין אותה יעי קי פש מי

ק. בי דנ תש יו מי פי יו בש יו, פי לה ה עה כה מוך לו, ובה דו סה בנ יהה לש א הה לה ת, אל מי של

חנ לי גו', שנ יך וש נל פה פור לש ן צי א קנ רי קה י יי ה (דברים כב) כי תורה תוב בנ ם, כה עולה בון הה ר: רי מנ אה ינוק וש ח אותו תי תנ פה
י ני ה! שש תורה ל הנ ה של ר זל בה יים דה ם, קנ עולה בון הה ר: רי מנ אה ה, וש ינוק ובוכל ק אותו תי יהה צועי גו'. הה ם וש אי ת הה ח אל לנ שנ תש
ם אי ה. וש תורה ר הנ בנ יים דש קנ ולש נו  ת אותה חנ קנ לה ך  יהה לש י, הה ני מל ה מי נה טנ קש י הנ חותי אמ י ונ ני י, אמ מי אי א וש בה אנ מי ינו  יי ים הה ני בה
ה תה אותה חש קנ לה ה, וש תה א מי מה א. אי מה אי א וש בה כםל הוא, אנ אן הנ י כה רי ב - המ םא אה ל תוב, וש ם כה ם, אי עולה בון הה ר, רי םאמנ ת
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ר זה עה לש אל י  בי רנ כו  בה ה?  תורה הנ ין  די יפםה  אי ים.  ני בה הנ ל  ענ מי ח  קנ לש ני ינו  לי עה ה  סל כנ מש יהה  הה של א  בה אנ ת  עי כה ים.  ני בה הנ ל  ענ מי
ינוק. ל אותו תי ה של קה עה צש הנ י וש כי בש ים מול הנ רי בי חמ הנ וש

סוק ר פה זה עה לש י אל בי ר רנ יהה אומי הה ד של גו'. ענ ק וש עםמל ץ לה רל אה רום וה ם לה יי מנ ר, (משלי כה) שה מנ אה ר וש זה עה לש י אל בי ח רנ תנ פה
ר, זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ים. אה די רה פש יו ני םא הה ל יו וש בי י אה פי ק בש בי יהה דה ינוק הה אותו תי ם, וש יהל יני יק בי סי פש ש מנ מוד אי יהה ענ ה, הה זל
י אותו רי בש ל די ל ענ בה יו, אמ לה ר עה חי ם אנ דה ל אה די תנ שש םא יי ל ה של רוצל ס, או של יש ני חי רש הנ רוך הוא לש דוש בה קה ה הנ רוצל או של

בםל. סש י יהכול לי יני יו אי עותה מש די ינוק וש תי הנ

יו עותה מש די ה וש זל ן הנ טה קה י הנ די גש י הנ רי בש די י של י יוסי בי יך רנ רל שש ר: אנ יהה אומי הה ד של חה עו קול אל מש ים, שה בי יו יושש הה ד של ענ
ת ול מה הנ ך  אנ לש מנ הוא לש רוך  בה דוש  קה ין הנ מי זש ם הי דה י אה ני ר בש שה ה עה לשה ין, ושש די נו  דה דוש, וש קה הנ ך  לל מל א הנ סי ל כי אל לו  עה
י ני פש לי יב  בי חה ה הל זל ם הנ לי שה י הנ די גש הנ ת  ה אל ד תורה מי לנ תש ד של ענ ך  לש יפו  ים הוסי ני שה ם  יי תנ ושש ים  רי שש על י  רי המ ונ ך,  לש לה גש בי

רוך הוא. דוש בה קה הנ

י בי רנ ה, וש עולל ש של מוד אי או אותו ענ יהד רה ת. מי יי בנ עממםד בנ ם לנ דה ירו אה אי שש םא הי ל ים, וש רי בי חמ הנ ר וש זה עה לש י אל בי מו רנ קה
ן יי ים ענ תי מי ינת הנ חי ינו תש אי רה נו של קי לש י חל רי שש ר, אנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ יו. אה פי יו בש בוק פי ינוק דה אותו תי יו, וש ינה ח עי תנ י פה יוסי
רוך י, ובה י יוסי בי ך רנ קש לש י חל רי שש רו, אנ מש ה. אה זל ם הנ עולה הה ע מי ונ גה לו של אי ן כש ינוק יהשי יהה אותו תי הה יו, וש לה בו אי רש ן. קה יי ענ בש
ם, יי מנ שה ר הנ ענ שנ ים לש פי ים יה רי בה דש ק בי חנ דה ך  כה יו, של רה בה דש ובי ך  נש ל בי י של כי בש הנ ה וש קה עה צש ל הנ ס ענ ני ך  לש יש  חי רש הי ן של מה חמ רנ הה

ים. יי ך חנ יפו לש יו הוסי עותה מש די יו ובש רה בה דש בי

םא ל יו, וש לה רו עה עורש תש הי ר, וש חי ת אנ יי בנ יאוהו לש הוצי ה, וש וה דש רםב חל מו מי כו עי קוהו, ובה שה ינוק ונש ת אותו תי חו אל קש לה
ה. י תורה דושי ה חי מה י כנ י יוסי בי ם אותו רנ ד עי שו ינחנ דש חי ים, וש ה יהמי לשה ם שש חו שה מש ך. שה ר כה חנ א אנ לה יהד, אל יענ לו מי הודי

ים תי ר שש חנ אנ א לש לה ם, אל אותו עולה י בש יתי אי רה ה של מנ לות מי גנ שות לש י רש ה לי נה תש םא ני ים, ל רי בי י, חמ י יוסי בי ר לו רנ מנ אה
י ני אמ דוש, ונ קה ך הנ לל מל י הנ ני פש בון לי שש חל סו בש נש כש י, ני ני ך בש פנ שה עות של מה ש דש מי חה ים וש שי שי אות וש לש מי ל שש בה ים. אמ ני ה שה רי שש על
ף לל אל אות  מי לש  שש עו  זש עש דנ זש הי ם,  הי הה ים  רי בה דש בנ ק  ענ צה וש סוק  פה הנ אותו  בש ח  תנ פה של ה  עה שה בש של ים,  רי בי חמ ם,  כל לה ע  בה שש ני
רוך דוש בה קה הנ י, וש לי בו  רש עה ים וש מי חמ י רנ לנ עה שו  קש דוש, ובי קה הנ ך  לל מל י הנ ני פש ים לי די ם עומש כגלה , וש יענ קי רה ת הה יבנ שי י יש לי סש פש סנ

י. לנ ים עה מי חמ א רנ לי מנ תש הוא הי

ם, עולה בון הה ר: רי מנ אה יו, וש נה פה יהה לש ד הה חה רופוס אל פוטש אנ י. וש לנ שו עה פש ר ננ סנ יך מה אי ים וש רי בה ם דש יו אותה נה פה ה לש פל יה וש
צון י רה הי יש ם.  קי ננ תש ית אוייב ומי בי שש הנ לש יך  רל ן צורש ענ מנ עםז לש תה  דש סנ יי ים  קי נש ים וש ים  לי י עולש פי תוב (תהלים ח) מי י כה רי המ

ל. צי נה יי יו וש לה חוס עה תה יו, של בי ל אה שו ענ פש ר ננ סנ מה ינוק של תי כות אותו הנ ה וזש תורה כות הנ זש יך של נל פה לש מי

רוך הוא דוש בה קה א הנ רה ז קה ה. אה ה זל של ין קה די ן לו מי תנ בון נה רה עי י, וש תנ חש ין לו תנ מי זש ם הי דה י אה ני ר בש שה ה עה לשה ושש
יב שי הה א לש לה יו, אל נה פה בון לש רה עי ין הה י אי רי המ ים, של ני ם שה יי תנ ים ושש רי שש ר על חנ אנ זםר לש ינחמ י של לנ ה אותו עה וה צי ת, וש ול מה ך הנ אנ לש מנ לש
ש חי רנ תש ת, הי מל י אל יקי די ם צנ תל אנ רוך הוא של דוש בה קה ה הנ אה רה שום של ים, מי רי בי ת חמ עי יהדו. כה יו בש הה כונות של שש יהדו מנ לש

ם. יהל יני עי ס לש ני הנ

י כי ל, וש כי תנ סש הי ה ייש לש סוק זל פה ל. בש ענ יה אול ונ יד שש ילה מורי חנ ית ומש מי ר, (שמואל-א ב) ה' מי מנ אה י וש י יוסי בי ח רנ תנ פה
ים יי ן חנ ה נותי ם זל קום שי ל מה כה ה בו, ובש םא שורל ת ל ול ל מה ה של ר זל בה דה כםל, וש ים הוא לנ יי ם חנ ה סנ ם זל י שי רי המ ית? ונ מי ה' מי
אי. דנ ונ ית בש מי א ה' מי לה ם?! אל דה אה י הה ני ל בש כה ג לש הוא הורי ם של דה י אה ני ים בש בי ית? חושש מי ה ה' מי ה זל ז מנ ם, אה עולה ל הה כה לש
ל ים כה כולי םא יש יו, ל לה הוא עה עוד של י בש רי המ ם, של דה י אה ני ל בש ענ ק מי לי תנ סש הי שום של ר מי םאמנ ם ת ית? אי מי הוא מי יך  אי
םא ם. ל דה ן אה בל ת הנ ומי ים לו  כולי ים יש גי רש טש קנ מש ל הנ יהד כה נו, מי מל ק מי לי תנ סש מי ה של עה שה יק לו. בש זי הנ ם לש עולה י הה גי רש טש קנ מש

ך?! כה

ע רה ד הה צנ יכות הנ שי מש ן של יוה ע. כי רה ר הה חי אנ ד הה צנ טות הנ שש פנ תש ה הי אותה ית? לש מי י הוא מי ת מי ית, אל מי א ה' מי לה אל
ה אותה ן של יוה ד. כי חה ע אל גנ רל לו  פי יום אמ קי ה  ין לה אי וש ה,  תה יהד מי הוא, מי רוך  בה דוש  קה ל הנ של בודו  יו כש זי ת  ה אל רואה
טות רוחנ שש פנ תש הי ה  ילה? אותה חנ י הוא מש ת מי ילה. אל חנ יהד מש ם, מי עולה ן הה ה מי רה בש עה ה וש תה ר מי חי אנ ד הה טות צנ שש פנ תש הי
ן מנ זש הוא בי רוך  בה דוש  קה ה הנ כםל עושל ם. הנ לי יום שה קי בש ה  ידה עממי ומנ ה  ילה אותה חנ ה, מש שה דג קש ד הנ צנ ה מי אה בה של ש  קםדל הנ
ר, הי טנ הי ה לש ילה בי ם טש ה שה ה לה עושל אול, וש שש ה לנ דושה ה רוחנ קש יד אותה ל - מורי ענ יה אול ונ יד שש ר מורי מנ אה ה של ד. ומנ חה אל
ן גנ יך בש רי צה קום של מה ס לנ נה כש ני ה) וש ילה בי ה טש ה לה עושל ה וש ה אותה עמלל יהד מנ ם, ומי דון שה הי אםל, לש שש ה, (לי ה אותה עמלל יהד מנ ומי

עידלן.

י ני יה חל הל ה של לה ה קנ עה ד שה יהד, ענ ה מי מה דש רש ני ה וש תה לש י עה ם, רוחי עולה הה י מי תי קש לנ תנ סש הי ה של עה ה שה אותה ים, בש רי בי י, חמ ני אמ ונ
ה שה גש י), ופה תי מה שש תו (ני מה שש ה ני חה רש ז פה ים, אה רי בה ם דש אותה י בש ני ח בש תנ פה ה של עה שה ת. בש יהה מי גוף הה הנ רוך הוא וש דוש בה קה הנ
י נו לי תש ני ה, וש ינה ת די נו אל ם דה שה ה, וש סה נש כש ני קום של מה ה בש סה נש כש ני ה, וש ילה בי תוך טש ה ומי רה הר תוך טה ה מי ה עולה תה יש הה י של תי מה שש ני בש
י רי המ י, של יתי אי רה ה של מנ ל בש די תנ שש הי י לש ה ייש לי אה לש הה אן וה כה י. מי ני י בש רי בש די עות וש מש ל די לנ גש ים בי יי נות חנ ם שש יי תנ ים ושש רי שש על
ד םאבנ םא י ל הוא של רוך  בה דוש  קה ה הנ רוצל י, וש יתי אי רה ה של י מנ יתי אי רה ן של יוה ה. כי זל ם הנ עולה י הה רי בש די ל בש די תנ שש הי י לש ין לי אי

לום. י כש ני מל ח מי כנ שה יי וש

ה זל ה בש שה עה ר) של בנ עה ה (של ל מנ ל כה ה ענ ת זל ר אל מנ ך אה לל מל ד הנ וי גו'. דה י יהה וש ני רנ סש ר, (תהלים קיח) ינסםר יי מנ אה ח וש תנ פה
יהה הה פו אותו, וש דש רה ה, של זל ם הנ עולה ר בה בנ עה ה של ל מנ ל כה ם. ענ אותו עולה ה לו בש תה יש הה ה של חה טה בש הנ ל הנ ר ענ מנ אה ם, וש עולה הה
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ירו אי שש םא הי ל הוא וש רוך  בה דוש  קה הנ ילו  צי ם הי כגלה ים, ומי תי שש לי ץ פש רל אל ב ובש ץ מואה רל אל יהה, בש רי כש ץ נה רל אל בש חנ  (לו) בורי
ם. עולה ל אותו הה ה של חה טה בש הנ ל הנ ר ענ מנ אה מות, וש לה

ה ל מנ כה י מי ר אותי הי טי י, וש שי נש י עה תי לש בנ קי וש י  יתי קי אן לה רוך-הוא, כה דוש- בה קה י לנ אתי טה אן חה ם כה ד, אי וי ר דה מנ אה
י די ה כש זל ם הנ עולה - בה יהה  י  ני רנ סש יי ינסםר  אי  דנ ונ ה,  יתה ר מי חנ אנ לש הוא  ם הנ עולה לה י  לי של ש  נל עם יר  אי שש םא הי ל וש י,  אתי טה חה של
י ה אותי קה רוך הוא ני דוש בה קה י הנ רי י, המ ני אמ ה. ונ מה קה י נש ני מל ת מי חנ קנ ם לה עולה אותו הה י - בש ני נה תה םא נש ת ל ול מה לנ י, וש ני קותי ננ לש

א. בה ם הנ עולה ה בה בושה יות בש הש םא לי ל יך של רי י צה ני ה אמ אה לש הה אן וה כה ה, מי זל ם הנ עולה ת בה חנ ם אנ ענ פנ

ינו, בי גו'. אה ה וש דה עי תוך הה יהה בש םא הה הוא ל ר וש בה דש מי ת בנ ינו מי בי ר, (במדבר כז) אה מנ אה נו וש ינוק בש ח אותו תי תנ פה
ינו. בי ת אה יאנ רי קש ר בי ענ יכות צנ שי ה מש מה ים, כנ דושי ים קש ידי סי י חמ ה. אי ך אותה שנ ה ומה לה מי יך בנ רי אל ה, הל לה עש מנ ם לש ענ טנ י הנ רי המ
תו םא מי ים ל רי חי י אמ כי ר, וש בה דש מי ת בנ ב. מי לי ב מי אי כש ינו, בי בי ך, אה אנו כה רה קה של א כש לה ש אל פל נל ל רוחנ וה ב של אי ין כש אי ר וש ענ ין צנ אי

ר! בה דש מי תו בנ בות מי בה ים ורש פי לה י אמ רי המ ר? ונ בה דש מי ת בנ הוא מי ר של מנ אה ם אותו וש שנ אן רה כה ר של בה דש מי בנ

או טש חל י בש תוב כי כה ים, של צי עי ש הה קושי יהה מש הוא הה ים של רי ם אומש הל ה, מי ל זל ים ענ לי טה עגרש ם מש דה י אה ני ה בש מה א כנ לה אל
י ני אמ ה, ונ ת זל י אל ני דנ מש יו, לי לש ית חה בי ל בש פנ א נה בה אנ י: יום של תי דש מנ ך לה י כה ני אמ ך, ונ רו כה מש ם אה הל ך, ומי רו כה מש ם אה הל ת. ומי מי
א טש ל חי םא ענ ל ר, וש בה דש מי בנ תו  מי של יו  ה הה מה כנ ה וש מה א כנ לה לות. אל גנ םא לש ל א של בה י אנ ה אותי וה צי י, של יתי אי רה ה של י מנ יתי אי רה
ל ענ תו  מי ם (של א קםדל לה כו') אל וש שו  עה ל של גל עי א הה טש ל חי םא ענ ל ה. (וש רה זי גש ה הנ רה זש גש ני ך  ים. כה לי גש רנ מש א הנ טש ל חי םא ענ ל ח וש קםרנ
י עי טש ם מנ שו אותה עה ל של גל עי ר הה חנ אנ ה, וש ן תורה תנ ם) מנ קםדל ה, וש רה זי גש ה הנ רה זש גש ר ני של אמ ים, כנ לי גש רנ מש א הנ טש ל חי ח, ענ א קםרנ טש חי

ם. יהל רי חמ כו אנ שש מש ני לו של אי ם וש עולה הה

ע םא יהדנ ל תוך של ף, ומי ית יוסי בי דול לש ד גה חה פש לה יהה צש הה ר הוא, וש בה דש מי ת בנ מי נות, של ן בה נו אותה עמ טה ה של נה עמ ל טנ בה אמ
תוב (שם כא) יו כה לה עה ה, וש יו מול מםשל רה בה יו ודש ר פי מנ םא שה ל יהה של הוא הה יא, וש שי יהה נה םא הה אוי, ל רה ה כה תורה י הנ כי רש דנ
ע רנ ל זל דול של ה. גה חה פה שש מי דול הנ הוא גש ה) וש תורה דול בנ םא גה ה, (ל תורה ת הנ ע אל םא יהדנ ל ר של בל ל. גל אי רה שש יי ב מי ם רה ת ענ יהמה ונ
בו רש ך קה שום כה ה, ומי אה נש ר לו שי מנ ה שה מםשל בו של שש ה, חה מםשל בור לש די ר בש בה דש מי א בנ טה חה שום של ה. ומי של ננ י מש ני בש ף, מי יוסי
או נש קי שום של ם, מי יהל ני פש א לי לה ה אל ם מםשל עי רו  בש םא די ל בות, וש אה י הה אשי ל רה כה ים וש יאי שי נש ל הנ כה ר וש זה עה לש אל ה וש י מםשל ני פש לי

ה. אה נש נו קי מל מי

נו מל ין מי די עו  מש שש יי י של די ן, כש יה דנ ל אותו  צל ים אי שי נה ה אמ בל ינרש וש ים  רי חי ב אמ רי קה ין, יש די ן הנ מי ש  חושי י של אן, מי כה מי
ה י (שם יב) מםשל רי המ עו של םא יהדש ם ל הי ין. וש די ן הנ ה אותו מי חל דש םא - יי ם ל אי אוי, וש רה א כה לה ן אל א דה הי םא יש ל ם, וש הל ד מי חנ פש יי וש

ך. םא כה ה ל מםשל עו של םא יהדש ל ה, וש מה דה אמ י הה ני ל פש ר ענ של ם אמ דה אה כםל הה אםד מי ו מש נה עה

בות אה י הה אשי ל רה כה ל וש אי רה שש יי ים מי דולי ים גש שי נה ל אמ סות של נש כנ תש ל הי כה י של יתי אי ר, רה מנ ך, אה ה כה ה מםשל אה רה ן של יוה כי
י ני פש ן לי טה פה שש ת מי ה אל ב מםשל רי ינקש תוב (שם כז) ונ כה הו של ין, זל די ן הנ ה מי ש מםשל רנ יהד פי י. מי לנ בו אי רש ת קה סל נל כש י הנ יאי שי ל נש כה וש
םא ים ל רי חי ים אמ ני יה י ה'. דנ ני פש ן לי טה פה שש ת מי יב אל רי קש ה, הי ל מםשל נותו של תה וש נש ה) ענ ין זל די י לש אוי לי םא רה ה, ל ר מםשל מנ ה'. (אה
ם הל בה ין  אי ים,  ני פה י  זי ענ ים  ני יה דנ ים  אי רה קש ני ם  הי ם.  יהל לי עמ ה  דולה גש סות  נש כנ תש הי של ב  גנ ל  ענ ף  אנ של זו,  ך  רל דל ים  חי לוקש

ים. רי בי חמ הנ ר וש זה עה לש י אל בי חו רנ מש ה. שה ל מםשל קו של לש י חל רי שש ל. אנ לה ה כש ל מםשל נותו של תה וש נש ענ מי

לוי תה ש של חה נה ה לש ם דומל ענ טנ ינו, הנ בי ר. אה בה דש מי ת בנ ינו מי בי ים. אה אשוני רי ים הה רי בה דש נו לנ רש זנ ינוק, חה ר אותו תי מנ אה
ל אותו הי בנ תש יו. הי בור פי די ר, בש בה דש מי ת בנ ה. מי לה עש מנ יו לש לה עה ך  שה מש ני של אתו  ם של ענ טנ יו בש פי בש בו  נה זש ך  פו, ומושי רש ל עה ענ
ם עולה לה תה  רש זנ בור חה די א, בש בה ה אנ תה אנ בור, וש די ת בש ה מי ד זל חה פש לה ר, צש מנ אה ה וש כה יו, ובה בי ף אה עםרל ס בש פנ תה ה וש לה הה בל ינוק בש תי
קוהו שה ם ונש כגלה חוהו  קה ם. לש תה ה אי כה יו בה בי אה ים, וש רי בי חמ ל הנ כה ר וש זה עה לש י אל בי רנ כו  קו. בה בש חי וש קו  שה יו ונש בי ר אה זנ ה. חה זל הנ

מו. ה עי יהה בוכל יו הה בי אה יו, וש ינה ל עי ענ םאשו, וש ל ר יו, ענ פי בש

א בה ינוק, אנ ר אותו תי מנ ת? אה או מי טש חל י בש ה כי ה זל ה, מנ ר זל בה תה דה רש מנ אה יל וש י, הואי ני ר, בש זה עה לש י אל בי ר לו רנ מנ אה
ם ענ טנ ך  שנ ה, מה לה עש מנ לש בו  נה זש בי רוך  כה הנ ש  חה אותו) נה ן של יוה (כי ל אותו  של או  טש חל ם, בש הל יק לה פי סש ד מנ חה ר אל בה דה א, בש בה אנ
ם ענ ת, טנ מי או  טש חל י בש יו, כי בור פי הו? די ר). ומנ חי א אנ טש חי םא בש ל (וש ש  חה נה א אותו הנ טש חי או? בש טש חל ה בש ה זל או. מנ טש חל בש

אי. דנ או ונ טש חל בו, בש נה זש רוך בי כה ש הנ חה ל אותו נה יכות של שי ה מש אותה

א, בה ל אנ צל י אי ירוני אי שש ינו, הנ בותי ם, רנ הל ר לה מנ ים. אה רי בי חמ ל הנ כו כה יו, ובה רועותה ין זש כםחו בי ר בש זה עה לש י אל בי חו רנ קה לש
ה? זל ינוק הנ תי ים לנ ני שה ים וש ה יהמי מה מםר כנ י, אל י יוסי בי רנ ר לש זה עה לש י אל בי ר רנ מנ י (רוחו). אה ה רוחי בה ינשש תש םא הי ו ל שה כש ד ענ ענ של

ים. ני ש שה מי יו חה לה יעו עה גי םא הי י עוד ל רי המ ה, של שו זל קש בנ ל תש ם, אנ כל ה מי שה קה בנ ים, בש רי בי ם, חמ הל ר לה מנ אה

ים, ני שה ש  מי חה תה  רש מנ אה ה של ים בו. ומנ יחי גי שש מנ נו  ה אה ן טובה יי ענ י בש רי המ לום, של שה ס וש ר, חנ זה עה לש י אל בי רנ ר לו  מנ אה
ר זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ים. אה מי עולה צםר אותו לש קש םא תי ל יר, של צי קה וש יש  רי ין חה ר אי של ים (בראשית מה) אמ ני ש שה מי ם חה אותה
את ה יוצי מה שה נש הנ ים של יהמי ת הנ ענ בש ל שי י כה רי המ ת. של יי בנ ב הנ ינשי תש הי י של די ים כש ה יהמי עה בש ד שי אן ענ ב כה שי ני א,  בה י אנ בי רנ לש

ים. ה יהמי עה בש ד שי ה ענ קומה מש ה בי בה ינשש תש םא הי ו ל שה כש ד ענ ה, ענ רה זש חה ת של עי כה ה. וש מה ת עמרג כל גוף, הולל הנ מי

נו דש מנ י לה רי ה המ סוק זל ך. פה נש ים בש אל ילך ולש ני עמ יך לנ חי אה ך לש ת יהדש ח אל תנ פש תםחנ תי תוב (דברים טו) פה א, כה בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ד, סל תו חל מםל אי גש ני ך וש לי יו, ני לש ית חה בי יך בש מי י חה י יוסי בי י רנ רי ר. המ חי אנ ן לש תי יי לו וש י של ני עה ת הל ם אל דה יר אה אי םא ינשש ל אותו, של
אי דנ ר, ונ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ים. אה תי מי ינת הנ חי ה תש אל רש ך זו, ני רל דל זםר בש חמ ננ ך וש לי ני ן של מנ ל זש י כה רי המ ה. ונ זל ס בה ני כה ר, ני זם חמ ננ ר של חנ אנ וש

כו. לש הה כוהו וש רש ינוק, בי ת אותו תי קו אל שש ך הוא. נה כה
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ר מנ ים. אה מי ים רה דולי ים גש עי לה ם סש הי ם, וש ק כםחה זה ה חה מה ה, כנ ל דור זל ים של קי דנ רש דנ ל הנ י ענ ני הנ מי א, תש בה י אנ בי ר רנ מנ אה
י תי ין שש קי תש הנ הוא לש רוך  בה דוש  קה ה הנ צה יו רה יהמה י בש רי המ ה, של זל דור הנ ל הנ ענ א בנ בה ל אנ של קו  לש י חל רי שש ר, אנ זה עה לש י אל בי רנ
. יחנ שי מה ך הנ לל םא מל יהב ד של ה ענ זל דור הנ ילה כנ הש םא יי י ל רי המ אוי, של רה יון כה לש על דול וש שוב גה ם יי הל עמשות לה לנ וש לו  יבות של שי יש

כו. לש הה

לו אי ם, וש דה י אה ני ל בש ים ענ עי גה ים נש אי ים בה רי בה ר דש שה ד עה חנ ל אנ ינו, ענ ני י שה רי א, המ בה י אנ בי ר רנ מנ ים, אה כי יו הולש הה ד של ענ
ן יה ל דנ ענ ר, וש קל דות של ל עי ענ ע, וש רה שון הה ל לה ענ ה, וש בה ני ל גש ענ יות, וש לוי עמרה ל גי ענ ם, וש שי ת הנ לנ לש ל קי ענ ה, וש רה ה זה ל עמבודה ם: ענ הי
חנ לי שנ מש ל הנ ענ עות, וש בות רה שה חמ ב מנ חושי ל הנ ענ רו, וש בי חום חמ תש ס בי נה כש ני ל של ענ א, וש וש ת שה בוענ ל שש ענ ין, וש די ת הנ ל אל קי לש קנ מש של

ה. נה שש מי ינו בנ ני ם שה כגלה ע. וש רה ן הה יי ל ענ ף ענ ים אנ רי ייש אומש ים. וש חי ין אנ ים בי ני דה מש

י ה כי ה זל ן. מנ רם המ עםה אנ רה י פש ענ הוא כי רג י פה ם כי עה ת הה ה אל א מםשל ינרש תוב (שמות לב) ונ כה ן? של יי ננ ה מי רה ה זה עמבודה
יו הש יו יי דה גה ע בש גנ נל ר בו הנ של רוענ אמ צה הנ ם, (ויקרא יג) וש תוב שה כה ענ הוא, וש רג י פה אן כי תוב כה ת. כה ענ רנ צה קו בש לה ענ הוא? של רג פה
תוב כה וש י,  די יה ה' בש ך  רש גל סנ יש ה  זל יום הנ תוב (שמואל-א יז) הנ כה ם, של שי ת הנ לנ לש ל קי ענ וש  . רוענ ילה פה הש יי םאשו  ר ים וש מי רג פש

ן. כםהי ירו הנ גי סש הי (ויקרא יג) וש

ה י זל תי שש לי אי, פש דנ ונ ך הוא בש ר, כה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ן בו. אה יי ענ לש יך  רי צה ב, וש ינשי תש םא הי ה ל ר זל בה א, דה בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ל ים. אנ תי שש לי כות פש רש ענ מנ תוב (שמואל-א יז) מי כה ה של מנ נו  יש הנ וש יהה,  ה הה פה רש ן עה יהה, ובל ד הה וי ל דה של חוסו  יי רוב לש קה
ת י אל תי שש לי פש ל הנ לי קנ יש תוב ונ כה ן של יוה כי זו. וש ה הנ רה עה מש מו כנ ת אי מו אל שה ים, של תי שש לי רות פש עה מש א מי לה כות, אל רש ענ מנ י מי רי קש תי
כו שש מש ת ני ענ רנ י צה יני ל מי ה, כה עה ן רה יי ענ ל בש כי תנ סש יהה מי הה קום של ל מה כה ה. ובש עה ן רה יי ענ ד בש וי דה ל בו  כי תנ סש יו, הי אלהה ד בי וי דה
ב ית יואה בי ת מי רי כה םא יי ל תוב? (שם-ב ג) וש ה כה ה, מנ עה ן רה יי ענ ד בש וי דה ל בו בש כי תנ סש הי ן של יוה ב, כי יואה יהה בש ך הה כה ד. וש וי י דה יני עי מי

גו'. ע וש צםרה ב ומש זה

יהד - חו. מי צש מי ע בש רנ טה צש הי ה של אה רה ה, וש עה ן רה יי ענ בש ל בו  כי תנ סש ם, הי שי ת הנ ל אל לי קי ן של יוה ה, כי זל י הנ תי שש לי פש אן בנ כה וש
חו, צש מי בש ת  ענ רנ צה ל  של ה  עה רה ן  יי ענ ה  עה קש תנ שש הי יהה;  הה כםל  הנ וש חו.  צש מי בש ת  ענ רנ צה הנ ה  קה בש דה וש חו,  צש מי בש ן  בל אל הה ע  בנ טש תי ונ

יהה. ע הה צםרה אי מש דנ חו, ונ צש מי ש בש מה ן מנ בל ה אל עה קש תנ שש הי וש

ן יי ה ענ תה יש םא הה ים. ל ני וה י גש יני ל מי כה ת מי מל קל רג ה מש תה יש ד הה וי ין דה ד. עי וי ין דה עי מי פוך  הי ה בש תה יש הה ינו  ע עי שה רה ם הה עה לש בי
תוב (תהלים כה א, של טש א חי רי יש י של מי ה לש בה המ אנ כםל בש הנ ה, וש ים בה צי ם נוצש עולה י הה ל גוני ד. כה וי ין דה עי ה כש אל רש מנ ה לש פה ם יה עולה בה

יו. נה פה ים מי די ים פוחמ עי שה ם רש ל אותה כה י. וש ים אותי רואי של ים כש חי מי חו, שש מה שש יי י וש אוני רש יך יי אל רי קיט) יש

י רי המ ף אותו. של ת שורי בל הל לש שנ ל, כש כי תנ סש יהה מי הה קום של ל מה כה כםל. בש ה בנ עה ן רה יי ע, ענ שה רה ם הה עה לש ל בי ינו של ל עי בה אמ
ד. וי ל דה ינו של עי פוך מי הי יא בש הי ע, של שה ין אותו רה עי ם כש עולה ה בה עה ן רה יי ין ענ אי

ת. חנ פנ סנ לנ ת וש אי שש לנ תוב (ויקרא יד) וש כה יון, וש נות צי קםד בש דש ח ה' קה פנ שי תוב (ישעיה ג) וש כה יות - של לוי עמרה ל גי ענ
ת אל יו וש צה ת עי אל תו וש לנ כי גו' וש ב וש נה גנ ית הנ ל בי ה אל אה אות ובה בה ם ה' צש אג יהה נש אתי תוב (זכריה ה) הוצי כה ה - של בה ני גש ל הנ ענ
ת אל יו וש נה בה ת אמ ת אל יי בנ ת הנ ץ אל תנ נה תוב (ויקרא יד) וש כה ת, של ענ רנ ים? זו צה ני בה אמ ים ונ צי ה עי לל כנ מש ר של בה דה הו הנ יו. מנ נה בה אמ

יו. צה עי

ל רםן אל המ ן אנ פל יי תוב (שם) ונ כה גו', וש ה וש מםשל ן בש רם המ אנ יהם וש רש ר מי בי דנ תש תוב (במדבר יב) ונ כה ע - של רה שון הה ל לה ענ
ל, אי רה שש יך יי להל ה אל לל רו (שמות לב) אי מש אה ר וש קל דות של ידו עי עי הי שום של ר - מי קל דות של ל עי ת. ענ ענ צםרה ה מש ני הי יהם וש רש מי
ב ל זה כה רוענ וש ל צה ה כה נל חמ מנ ן הנ חו מי לש ישנ ה, (במדבר ה) וי ל זל לנ גש ה. בי נל חמ מנ ה בנ מה חה לש תוב (שם) קול מי כה ק, של זה קול חה בש

גו'. וש

גו'. ה וש לל עמ ק ינ בה אה ם כה חה רש גו', ופי ש וש שנ חמ ש ונ שון אי ש לש כםל קנ אל תוב (ישעיה ה) כל כה ין - של ל די קי לש קנ מש ן של יה ל דנ ענ
ח רנ פש רוחנ תי ם פה אי תוב (ויקרא יג) וש כה ת, של ענ רנ א צה לה ם אל חה רש ין פי אי אות. וש בה ת ה' צש ת תורנ סו אי אמ י מה ם? כי ענ טנ ה הנ מה
חו. צש מי ה בש חה רש ת זה ענ רנ צה הנ תוב וש כה ה, של נה הג כש חום הנ תש ס בי ננ כש ני יההו, של זי עג ן? מי יי ננ רו מי בי חום חמ תש ס בי נה כש ני ל של ת. ענ ענ רנ צה הנ
ם הה רה בש ין אנ ים בי ני דה ח מש לנ הוא שה עםה, של רש ת פנ ע ה' אל גנ ננ יש תוב (בראשית יב) ונ כה ים - של חי ין אנ ים בי ני דה חנ מש לי שנ מש ל הנ ענ וש

ע. שה רה ם הה עה לש אותו בי יו בש ם הה כגלה ר. וש מנ אל נל מו של ע, כש רה ן הה יי ל ענ ענ ה. וש רה שה וש

ל ד ענ עומי ר של הה ל אותו נה ע ענ רה ן הה יי ן ענ תנ נה ר? של הה נה ל הנ ה ענ ה זל ר. מנ הה נה ל הנ ר ענ של ה אמ תורה תוב, פש ה כה ה מנ אי םא ורש ב
ם. הל ה בה רה גה תש הי ן וש חה לש אותו שג א בש הוא בה לום. וש ר שה הה נה יהה כש לל ה אי י נםטל ני נש תוב (ישעיה סו) הי כה ל, של אי רה שש יי

ן תוב (במדבר לא) הי כה ן? של יי ננ יות מי לוי עמרה ל גי בה ם. אמ עה לש בי אי בש דנ ונ יו בש לו הה לה ים הנ רי בה דש ל הנ א, כה בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ר - קל דות של יות. עי לוי עמרה גי ה וש רה ה זה אן עמבודה י כה רי גו'. המ ה' וש ל בנ ענ ר מנ סה מש ם לי עה לש ר בי בנ דש ל בי אי רה שש י יי ני בש יו לי ה הה נה הי
ין די י בש רי המ ך. של צש יעה אי ך  תוב לש כה ין - של די ת הנ ל אל קי לש . קי ענ יהה יודי םא הה ל תו  מש הל ת בש ענ דנ יון. וש לש ת על ענ ענ דנ יםדי תוב וש כה של

ם. יהל לי עות עמ ץ רה ענ יה ין, וש די הנ ה מי טה סה יק, וש זי הנ ה לש עה ה רה צה ן עי תנ נה ד, וש עומי

חנ לי שנ י. מש תי כש רנ חםת עה בש זש מי ת הנ ענ בש ת שי תוב אל כה , וש חנ בי זש מי ל בנ יי אנ ר וה ל פה ענ אנ תוב וה כה לו, של םא של ל חום של תש ס בי ננ כש ני
תוב כה ם, של שי ל הנ לנ לש מותו. קי ם כש עולה יהה בה םא הה ע ל רה שון הה ם. לה יי מנ שה בנ ם של יהל בי אמ ל לנ אי רה שש ין יי ים, בי חי ין אנ ים בי ני דה מש
רות גה תש הי ינו לש ן עי תנ ל נה אי רה שש ל יי ר של הה ל אותו נה כםל ענ הנ ר. וש מנ אל נל מו של ה, כש עה ן רה יי יו בו. ענ ם הה כגלה ה כםה. וש רל קה י אי נםכי אה וש
י רי המ ים בו, ונ קי בש דנ תש מי מו  י ענ ני ל בש כה ה של א סוד זל לה מו? אל י ענ ני ץ בש רל יא אל הי של נו  עש םא יהדנ י ל כי וש מו,  י ענ ני ץ בש רל בו. אל
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ניתשבהאיר.

ך רנ בי ם של עה לש ה בי גו' - זל ן וש יי ע עה ם רנ חל ת לל ם אל חנ לש ל תי ח, (משלי כג) אנ תנ י פה י יוסי בי גו'. רנ פור וש ן צי ק בל לה א בה ינרש ונ
ין קי תש הי ן עולות של אותה ה לש צה רנ תש םא הי רוך הוא ל בה דוש  קה הנ ק, של לה ה בה יו - זל מםתה ענ טש מנ ו לש אה תש ל תי אנ ל. וש אי רה שש ת יי אל

יו. נה פה לש

ר מנ הוא אה ה, של אה רה ה של ה מנ אה ה, רה חה קש לש ני ם  צה רש אנ וש גו  רש הל נל עוג  וש יחון  סי ק של לה ה בה אה רה ה של עה שה ה, בש אי םא ורש ב
ה ל זל ענ ע. וש םא יהדנ ל ה וש אה ל. רה אי רה שש י יי ידי ים בי לי מו נופש ענ ן וש יה דש י מי יוני לש ה על שה מי חמ הוא, ונ תו של מה כש חה ה בש אה א רה לה א. אל ינרש ונ

ם. יהל פי ם בש ל כםחה אי רה שש יי מו של יו, כש פי כםחו בש ם, של עה לש בי ים לש די קש הי

ם אותה שום של ה, מי לה יש לנ בנ ענ  יהה יודי ע הה יהדנ הוא  ה של יעה די יש ה  אותה וש ק,  לה בה ר מי ב יותי אי יהה תה ם הה עה לש בי לו  פי אמ ונ
ד ל צנ תון של ה לו אה תה יש ן הה כי לה ה, וש לה יש לנ ל הנ ה של אשונה רי ה הה רה מה שש מי א בנ לה ים אל אי צה מש םא ני ים ל מורי חמ ים ונ תוני חש ים תנ רי תה כש

ה. לה יש לנ ית הנ אשי רי ה בש תה ים אי מורי ר חמ בי חנ תש הי ה, לש זל

ה נל מג מש ה של נל מג נו, אותו מש רש אנ אי. ובי דנ ונ ה בש זל ך  ה? כה לה יש ם לנ עה לש ל בי ים אל להי םא אל יהב תוב ונ י כה רי ר, המ םאמנ ם ת אי וש
ל לנ גש ד. בי חה ר אל בה כםל דה הנ גו'. וש י וש מי רנ אמ ן הה בה ל לה ים אל להי םא אל יהב ה, (בראשית לא) ונ גון זל מולו. כש א לש הוא בה ם, וש יהל לי עמ

ה. לה יש לנ ינו פםה הנ ק לי לה י בה דולי גש ר לי מנ ה הוא אה זל

ה תה יש תון הה אה ז הה אה ים, וש רי בה ר דש מנ אה הו וש עמשי ה מנ שה עה תונו, וש ל אמ א ענ יהה בה ם הה עה לש ה, בי נל מג א אותו מש יהה בה הה ן של יוה כי
ים מורי חמ של ענ  יודי יהה  הה הוא  ה?  אה רש הל ה  ומנ  . רוחנ ה  אותה יו  לה עה רות  שש הנ לש ה  עמשל מנ ה  אל רש מנ הוא  וש לו,  ה  יעה מודי
הו עמשי ה מנ שה עה ן, וש קה תג קום מש מה תונו בש ת אמ יד אל עלמי הל ה וש עמשל ה מנ אה רש ז הל אה ה, וש לה יש לנ ת הנ לנ חי תש ים בי שורי ים וש טי שוטש מש

תון. אה ה הה י אותה די ל יש יענ לו ענ הודי א, וש בה י של א מי יהה בה ז הה אה יו. וש רה בה ר דש די סי וש

ה יונה לש שות על רה ם בש א הי לה ה? אל זל ית לה ני ם שי ענ ב פנ שה דוענ  ם, מנ הל מה עי ך  לי םא תי ל ר לו  מנ ד אה חה ה אל לה יש לנ ן של יוה כי
ן יוה ם. כי הל מה עי ך  לי םא תי תוב ל ה כה לה חה תש הנ כו'. בנ ין וש יכי ה מולי ת, בה כל לל ה לה ם רוצל דה אה ך של רל דל ינו, בש ני י שה רי המ ים, ונ די עומש
ל ם כה עה לש ה בי שה ה עה גו'. מל ר וש בה דה ת הנ ך אל אנ ם וש תה ך אי ר לו, קום לי מנ ת, אה כל לל צונו לה רש רוך הוא של דוש בה קה ה הנ אה רה של
ל כה יחנ  גי שש י? הי תי רש שנ קנ תש ר הי חי ר אנ של קל ם בש אי י? הנ לי בוד של כה יפםה הוא הנ אי ר: וש אומי ר וש הי רש הנ יהה מש ה? הה לה יש לנ הנ אותו 

תונו. ד אמ צנ א מי לה שותו, אל רש ילה הוא בי הש יי ד של א צנ צה םא מה ל יו וש פה שה כש ה בי לה יש לנ אותו הנ

ד צנ םאל. מי מ ייש שש ין וש יהמי ייש  לו  לה ים הנ תוני חש תנ ים הנ רי תה כש ה, בנ הודה י יש בי ר רנ מנ ק אה חה צש י יי בי ר רנ מנ אה ה של נו מנ יש הנ וש
ר מנ אה הו של זל םאל. וש מ שש ה לי רה עמשה ין, ונ יהמי ם לש ה הי רה ינו, עמשה ני שה תונות. וש םאל אמ מ ד שש צנ נו, ומי רש אנ בי י של פי ים, כש מורי ין חמ יהמי
יהה הה של ן  יוה כי ים.  יוני לש על ים  דושי קש ים  רי תה כש סוד  בש ה  יונה לש על הה ה  מה כש חה בנ ע  יהדנ יו  בי אה מי ד  רנ פש ני של כש ף  יוסי י,  יוסי י  בי רנ
ל ה של לל אי ין וש ל יהמי ה של לל ים אי חוזי אמ יך  ים, אי תוני חש ים תנ רי תה ם כש אותה ם בש הל לה ה של מה כש חה ה  אותה ד בש מנ ם, לה יי רנ צש מי בש
ם, ד שה מנ לה ה של מנ יו מי בי אה ז לש מנ ה רה שום זל תונות. ומי אמ ים ונ מורי םאל חמ מ ל שש ה של רה עמשה ין ונ ל יהמי ה של רה םאל. עמשה מ שש

גו'. ים וש מורי ה חמ רה םאת עמשה ז ח כש לנ יו שה בי אה תוב (שם מח) ולש כה של

תוב (דברים כה מור של הו אותו חמ זל מו"ר. וש א חמ רה קש ני ד של חה אל ם בש ים כגלה לולי ין כש ל יהמי לו של י, אי י יוסי בי ר רנ מנ אה
ם אותה נו. וש רש אנ בי מו של יו, כש לה לט עה שש יחנ לי שי מה ך הנ לל יד מל תי עה מור של הו חמ זל ו. וש דה מם"ר ינחש חמ שור ובנ רםש בש חמ םא תנ כב) ל
נו. רש אנ בי מו של ינוקות, כש תי ג הנ רי טש קנ ירםה, מש א עי רה קש ה ני דה צי י מי רי המ תון, של א אה רה קש ני ד של חה אל ם בש ים כגלה לולי םאל כש מ ל שש של

ד. חה אל ים בש לולי כש ה של רה ר. עמשה סי ת חה ננ תה תםנות. אמ ן אמ ר בל יי ל ענ ענ מור וש ל חמ ב ענ רםכי י וש ני תוב (זכריה ט) עה כה נו של יש הנ וש

דוש קה יד הנ תי ן, עה פל גל י לנ רי ירםה? אםסש ן עי פל גל י לנ רי ר (בראשית מט) אםסש מנ אה של הו  עון, מנ מש י שי בי ר רנ מנ אה של הו  זל וש
ק, ים שורי אי רה קש ני שום של ומי ם,  הל לה גור של טי הוא קה ירםה, של עי ן.  פל גל או  רש קש ני ל  אי רה שש יי שום של ר מי שי קנ לש הוא  רוך  בה

ה. זל תון הנ אה ד הה צנ א מי יוצי תםנו, אותו של י אמ ני ק. בש יך שורי תי עש טנ י נש נםכי אה תוב (ירמיה ב) וש כה של

ה רה עמשה ייש  וש "ם.  סל קל בש ים  אי צה מש ני ם  כגלה ה,  לל אי ם הה יי ננ שש ים בנ לי לה כש ני וש םאל,  מ שש ה מי רה עמשה ונ ין  יהמי ה מי רה עמשה לו  אי וש
ל. אי רה שש יי ם בש סל םא קל ל עמקםב וש ינ ש בש חנ םא ננ י ל תוב כי ן כה כי לה "ש. וש חנ ננ ים בש אי צה מש ני םאל של מ ל שש ה של רה עמשה ין ונ ל יהמי ים של רי חי אמ
מםר. חמ הו שור ונ זל מו"ר, וש א חמ "ם יהצה סל קל ד הנ צנ א שו"ר, מי "ש יהצה חנ ננ ד הנ צנ מו. מי יו עי להה י ה' אל ל כי לנ גש ם? בי ענ טנ ה הנ מה
יפםה אי ר, וש מנ אה יק לו, וש זי גו' - הי ר וש בה דה ת הנ ך אל ר לו אנ מנ אה ת, וש רל חל שות אנ רה ר בש שה קש ני ע של יהדנ ן של יוה ם, כי עה לש ה בי ל זל ענ וש

תון זו. ק אה שותו, רנ רש ילה בי הש יי א של צה םא מה ל יו וש פה שה כש ל בי כי תנ סש יהד הי י? מי בודי כש

ף ר אנ חנ יי ונ ה,  ל זל ענ וש ק.  לה צון בה ורש ה  בה צונו  ת רש עמשות אל נו, לנ תם ת אמ אל בםש  ינחמ ונ ר  בםקל ם בנ עה לש ם בי יהקה ונ  - יהד  מי
ה אל רש םא תי גו'. ב ר וש בה דה ת הנ ך אל אנ ר לו וש מנ אה ה של מנ שותו, מי רש מו מי צש יא ענ הוצי א, של קה וש ך הוא. הוא דנ י הולי ים כי להי אל
ים? להי ף אל ר אנ חנ יי ה ונ מה ך, לה יהה הולי הה ו של שה כש ם. ענ תה ך אי ר קום לי מנ אה שות, וש ן לו רש תנ ה נה לה חה תש הנ י בנ רי המ ך הוא, של כה של

ר. בה דה ת הנ ך אל אנ ר לו וש מנ אה אותו של יא מי הוצי שותו, לש רש ך הוא, הוא בי הולי שום של א מי לה אל

ך תונש אמ ה ונ תה יך, אנ יל י - חנ שותי רש את מי צי ך לה ינש י זי לי ז כש רי זה ן ומש קי תנ ה מש תה ע, אנ שה רוך הוא, רה דוש בה קה ר לו הנ מנ אה
ת רל חל נות אנ מה אג ד בש מנ עה וש א  יהצה א,  בה י אנ בי ר רנ מנ ב? אה ינצי תש יי ונ ה  זל ה  ה'. מנ ך  אנ לש ב מנ ינצי תש יי ונ  - יהד  י. מי שותי רש בי יו  הש תי
ין. די ים לש מי חמ ים רנ כי פש הנ ים מש עי שה עון, רש מש י שי בי ר רנ מנ אה ה של מנ נו  יש הנ וש ים.  מי חמ ל רנ יהה של ה הה זל ך  אה לש מנ נותו, של מה אג מי

נותו. מה ה אג תה יש םא הה י ל רי המ ן לו, של טה שה לש

ים מי חמ ד רנ צנ יהה מי ה הה זל ך  אה לש מנ שום של א מי לה נותו, אל מה אג א מי םא יהצה ל וש ך  אה לש מנ ה הנ נה םא שי ר, ל זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
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ל בה ן, אמ טה א שה צה מש ני ן, וש טה שה יהה לש הה ן לו. לו  טה שה תוב לש כה של הו  צונו. זל ל רש קי לש קי וש תו  מה כש ת חה ר אל תנ מולו, סה ד מי מנ עה וש
ן. טה יהה שה םא הה ר ל חי אנ לש

יחנ גי שש הי ה של עה שה י בש רי המ ם, של עולה י הה ני ל בש ל כה יו ענ פה שה כש ם בי עה לש יהה בי ם הה כה ה חה מה עון, כנ מש י שי בי ר רנ מנ נו, אה דש מנ לה
םא ל יו וש פה שה כש ל בי כי תנ סש ר, הי בה דה ת הנ ך אל אנ תוב וש כה ר, של בה אותו דה רוך הוא מי דוש בה קה שות הנ רש את מי צי ה לה צה םא עי צ מש לי
ע, יהדנ ים של מי סה קש ל הנ כה ים ובש פי שה כש ל הנ כה ה בש ין אותה עי טש נו. הי תם ת אמ בםש אל ינחמ תוב? ונ ה כה תון, מנ ה אה אותה ט לש רה א, פש צה מה
מו א הוא, כש קה וש ך הוא. דנ י הולי ים כי להי ף אל ר אנ חנ יי יהד - ונ ל. מי אי רה שש ת יי ל אל לי קנ י לש די ם כש כגלה ה מי ילה לי כש הי ה וש יס בה ני כש הי וש

יו. מה סה יו וקש פה שה תםר כש סש יי מולו, וש עממםד מי ים לנ מי חמ ל רנ ך של אה לש ים מנ די קש רוך הוא? הי דוש בה קה ה הנ שה ה עה ר. מל אי בה תש ני של

ן יוה כי ו,  שה כש ענ וש  . שוהה רש פי י  רי המ ונ יו,  פה שה כש ובי יו  מה סה קש בי ה  אה רש ני םא  ל וש ה',  תוב  כה םא  ל ו  שה כש ענ ד  ענ של ה,  אי ורש םא  וב
ת הוא אל רוך  בה דוש  קה ים הנ די קש ל, הי אי רה שש ת יי ל אל לי קנ ין לש די ד הנ צנ יו בש פה שה י כש קוני תי בש ה  זה רש זי וש תונו  ת אמ ין אל קי תש הי של
מו כש ך,  רל דל הנ אותו  מי תונו  ת אמ טות אל הנ ולש תו  מה כש חה תםר  סש לי י  די כש ים,  מי חמ רנ הה ם  שי ובש מולו,  לש ים  מי חמ רנ הה ך  אה לש מנ
ך אנ לש עממםד מנ ינ ים, ונ להי אל ך הה אנ לש ב מנ ינצי תש יי תוב ונ םא כה ה ל ל זל ענ ך. וש רל דל ן הנ א מי קה וש ך. דנ רל דל ן הנ תון מי אה ט הה תי תוב ונ כה של

ים. מי חמ ל רנ ך ה', של אנ לש א מנ לה ים, אל להי אל הה

י ני י - אמ ננ ין מול בה י די די דש ה צי מה כנ בש יך  פל שה כש בי ך  תונש ת אמ אל תה  נש ענ טש ה הי תה ע, אנ שה הוא, רה רוך  בה דוש  קה ר הנ מנ אה
ר. אי בה תש ני מו של א לו, כש קה וש ן לו. דנ טה שה ים לש מי חמ ך רנ אה לש ים מנ די קש יהד הי ה. מי ך זל רל דל ך מי פי ייהה ך וש לה ן של עה טש מי ת הנ יר אל עמבי אנ

םא ך ל ל כה ם כה כה יהה חה הה ם של עה לש יא, ובי ה הי תה אמ ה רה מה י לה כי ק, וש חה צש י יי בי ר רנ מנ גו'. אה ך ה' וש אנ לש ת מנ תון אל אה א הה רל תי ונ
לוי ל וגש תוב נםפי י כה רי ך, המ ם כה ר לו, אי מנ ש. אה ה קםדל אי רש מנ ל בש כי תנ סש ע יי שה אותו רה לום של שה ס וש י, חנ י יוסי בי ר רנ מנ ה? אה אה רה
ל יהה נופי ל, הה כי תנ סש הי יך לש רי יהה צה הה של י. כש תי עש מנ י שה ני ר לו, אמ מנ ר. אה םא אםמנ ל ר, וש בה ה דה זל י בה תי עש מנ םא שה ר לו, ל מנ ם! אה יי ינה עי

ל. כי תנ סש הי ך לש רי טה צש םא הי ת ל עי כה ה, וש רואל וש

ל כי תנ סש ה ומי ם, רואל יי ינה לוי עי הוא גש ה, של מונה אל י הה יאי בי ל נש ל כה יהה ענ ר הה ה יותי יונה לש ה על גה רש דנ ך, בש ם כה ר לו, אי מנ אה
ים תוני חש ים תנ רי תה ם כש אותה יו בש פה שה כש בי ענ  יהה יודי ם הה עה לש ר, בי מנ עון אה מש י שי בי י רנ רי המ ונ הוא.  רוך  בה דוש  קה בוד הנ כש בי
נופות, טי ת הנ נםפל ל טי ם, של תוב קוסי כה או הנ רה ם. קש קוסי עור הנ ן בש ם בל עה לש ת בי אל תוב (יהושע יג) וש כה מו של ה, כש טה מנ לש של
ת ל ה' אל גנ יש תוב ונ כה ה, של עה י שה פי ה לש אה רה ד של חה ה אל אל רש מנ עון, בש מש י שי בי ר רנ מנ י אה רי עוד, המ בונו? וש בוד רי כש ל בי כי תנ סש יך יי אי

רוך הוא? דוש בה קה בוד הנ כש ל בי כי תנ סש ם ומי יי יננ לוי עי גי ה בש י רואל רי המ ר של ה אומי תה אנ יו, וש ינה מו עי קש ענ תש ם, הי עה לש י בי יני עי

י ני ים בש כולי םא יש ל ים, וש יוני לש ה על אי סודות תורה דנ חות. ונ צנ יך  רי צה ך  לש של י וש לי ך, של מולש זםר לש חל י אל ני ר לו, אמ מנ אה
י בי י רנ ני פש או לי יו. בה רש ל בג ע אותו ענ יידנ ר וש בה ע דה מנ שש יי ד של ה ענ ר תורה בנ דש ים בי די קש הנ סור לש ן אה כי ם. לה יהל לי עממםד עמ ם לנ דה אה

יו. נה פה ר לש בה רו דה מש אה עון וש מש שי

אותו רו  מש ם אה עולה י הה ני מג מש של שוהו  רש ה פי סוק זל גו'. פה וש נו  רל כש זש י תי כי נוש  ה אל ר, (תהלים ח) מה מנ אה ח וש תנ פה
יו. נה פה ם לש יבה הושי יון וש לש י על כי אמ לש ל מנ תות של תות כי כי א לש רה ם. קה דה םא אה ר בש רוך הוא לי דוש בה קה צון הנ רש ה בי לה עה ה של עה שה בש
רוך דוש בה קה יט הנ גו'. הושי ין וש לי ל יה ר בנ יקה ם בי דה אה יו, (שם מט) וש נה פה רו לש מש ם. אה דה םא אה ר בש ה לי י רוצל ני ם, אמ הל ר לה מנ אה
ה יו, מה נה פה רו לש מש ם. אה דה םא אה ר בש ה לי י רוצל ני ם, אמ הל ר לה מנ יו. אה נה פה רות לש חי תות אמ יב כי ם. הושי ף אותה רנ שה עו וש בה צש הוא אל
יונהה לש תו על מה כש ילה חה הש תי נו, של לה ם של לל צל ילה בנ הש יי ם של דה ן אה ם, בל הל ר לה מנ ה? אה ם זל דה ל אה יבו של ה טי נו? מנ רל כש זש י תי נוש כי אל

ם. כל תש מנ כש חה מי

יך, לל נו אי ה ייש לה חון פל תש יו: פי נה פה רו לש מש "ל, אה אי זה עמ "א ונ זה או עמ יו, בה נה פה אי לש כנ א זנ יהצה א, וש טה חה ם, וש דה א אה רה בה ן של יוה כי
רוך דוש בה קה ה הנ שה ה עה כו'. מל ם וש לה צש ים אל צויי יו מש הש א תי לי מה לש ם: אי הל ר לה מנ יך! אה נל פה א לש טה יתה חה שי עה ם של דה ן אה י בל רי המ

ם. יי מנ שה הנ ה מי דושה קש ם הנ תה גה רש דנ ם מי ילה פי הוא? הי

ך, יהה כה םא הה ל ר של םאמנ ם נ ם. אי יי ינה לוי עי ל וגש ר נםפי מנ ם אה עה לש בי ם, של כל תש לנ אי שש י לי תי בש שנ ת הי עי עון, כה מש י שי בי ר רנ מנ אה
ת הוא, מל ר אל בנ ם דש אי ה?! וש תורה ב בנ ר כוזי בה רוך הוא דה דוש בה קה תםב הנ כש יי יך  מו - אי צש ת ענ חנ אל בי שנ יהה מש ים הה חי בה ושש
ק ה, רנ יונה לש על ה הה שה דג ה קש ין שורה י אי רי המ עוד, של ת?! וש מל אל י הה יאי בי ל נש ל כה ה ענ יונה לש ה על גה רש דנ ע בש שה ח אותו רה בנ תנ שש יך יי אי

ה. אוי לה רה קום הה מה בש

שות ר נש חנ אנ עו  דוש, טה קה ם הנ קומה מש הוא מי רוך  בה דוש  קה ם הנ ילה פי הי י של רי חמ אשון. אנ רי ר הה בה דה לנ נו  רש זנ ת חה עי כה
י רי המ גו'. ונ יו רוחות וש כה אה לש ה מנ תוב (תהלים קד) עםשל י כה רי המ ל, ונ כי תנ סש הי לש אן ייש  ם. כה עולה ת הה אל עו  טש הי ם וש עולה הה
ים די םא עומש ה ל לה עש מנ לש ים) של כי לה ם (מש ל אותה ה, כה אי םא ורש א ב לה ץ? אל רל אה יים בה קנ תש הי לו לש יהכש יך  יו, אי לו הה ים אי כי אה לש מנ
ים כולי םא יש אור, ל ם אותו הה הל ק מי ם פוסי אי ם. וש יים אותה קנ ם ומש הל יר לה אי מי יון של לש אור על ק בש עממםד, רנ ים לנ כולי םא יש ל וש
ם. יוה ה זי נה תנ שש הי ה של לה עש מנ לש אור של ם אותו הה הל יק מי סי פש הי הוא וש רוך  בה דוש  קה ם הנ ילה פי הי ם של ן אותה כי ל של עממםד. כה לנ

ת. רל חל ה אנ גה רש דנ נו בש תנ שש ם, הי עולה יר הה וי ם אמ הל ט בה לנ שה דו וש יהרש של וכש

יק תי ענ הה ד מי יהה יורי הה ה, של לה עש מנ לש ל של טנ יהה מי ן הה מה ר, אותו  בה דש מי ל בנ אי רה שש יי ד לש יהה יורי הה ן של מה ה, הנ אי םא ורש ב
ים פוחי תנ ה הנ די זון שש ני נו  מל מות, ומי עולה ל הה כה יר בש אי מי יהה אורו  ת, הה יהה נוחי הה של ים. וכש רי תה סש ני ל הנ ל כה ר של תה סש ני הנ
םא ל יוו, וש ה זי נל תנ שש א, ומי פה קש יד ני לי גש יהה מנ ם, הה עולה יר הה וי אמ ט בו  שולי ה וש טה מנ ד לש יהה יורי הה של ים. וכש יוני לש ים על כי אה לש ומנ
ן יוה ים, כי כי אה לש מנ ן הנ כי ל של כה וש ר.  םא יותי ל גו', וש ד הוא וש ע גנ רנ זש ן כי מה הנ תוב (במדבר יא) וש כה של מו  א כש לה אל יוו  יהה זי הה

ה. יו בה הה ה של אשונה ה רי גה רש ה דנ אותה נו מי תנ שש יר, הי וי ם אמ הל ט בה לנ שה דו וש יהרש של
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ה יזל אי ך. בש חםשל ר הנ הנ ל בש זל רש אות בנ לה שש לש שנ ם בש רה שה ם, קש עולה ת הה עו אל טש הי ה של אה רוך הוא? רה דוש בה קה ה הנ שה ה עה מל
דוש קה ם הנ רה שה קש ה של עה ה שה אותה בש שום של ים. מי ני פה ך הנ ק חםשל רנ זה "א, וש זה ת עמ יב אל ר. הושי הה ק הה עםמל ים? בש בי קום יושש מה
יו. נה פה בש ך  ק חםשל רנ זה ארו, וש וה ד צנ ק ענ עםמל בש ילו  פי הוא הי רוך  בה דוש  קה הנ ה, וש לה עש י מנ פי לנ יז כש גי רש הי ק וש זי חנ תש הוא, הי רוך  בה

ך. חםשל יר לו הנ אי הי יו, וש נה פה יבו לש ק, הושי זי חנ תש םא הי ל "ל של אי זה עמ

ים. מי סה ים וקש שי חה ים ונש פי שה ם כש דה אה י הה ני ת בש ים אל די מש לנ ם ומש יהל לי ים אמ אי ם, בה קומה ים מש עי יודש ם של עולה י הה ני ובש
ך חםשל י הנ רי ה הה שום זל אור, ומי ים לה די קש ך מנ חםשל הנ שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ם. מה דל י קל רי רמ ים הנ אי רה קש ך ני חםשל י הנ רי ם הה אותה וש
ך לל ק מל לה י בה ני חי נש ם ינ רה ן אמ ם, מי עה לש ר בי מנ אה ה של מנ נו  יש הנ ים, וש פי שה ם כש הל מי דו  מש ם לה עה לש ן ובי בה ם. לה דל י קל רי רמ ים הנ אי רה קש ני

גו'. ם וש דל י קל רי רמ הנ ב מי מואה

"א זה עמ שום של גו'. מי ל וש י אי רי מש ענ אי ם שםמי אג ר, נש מנ אה ה, וש קום זל מה מו מי צש ת ענ חנ אל בי שנ יהה מש ם הה עה לש ה, בי אי םא ורש ב
ם עולה ים מי רי בש דנ ה, ומש לה עש מנ ה לש לה חי תש בנ עו  יהדש ים של יוני לש ים על רי בה ם דש אותה ם מי עולה י הה ני ם בש אותה ים לש רי "ל אומש אי זה עמ ונ
ירות מי ן אמ ל, אותה י אי רי מש א אי לה ל, אל ענ קול אי תוב שומי םא כה ל. ל י אי רי מש אי ענ  תוב שםמי כה הו של יו בו. זל הה של דוש  קה הנ
ך לל מל י הנ רי בש די מםענ  שש לי מי ר:  - אומי א  בה ה  תה אנ יפםה  אי מי ים אותו  לי שואמ וש עור  שי הנ מי א  בה י של מי נו.  מל מי ים  רי אומש של
ה עה שה ן הנ וי כנ ם, ומש עולה לוי בה ין תה די הנ ה של עה שה ענ בש יהה יודי הה יון, של לש ת על ענ ענ דנ יםדי ל. וש י אי רי מש ענ אי ם שםמי אג נש ך  דוש. כה קה הנ

ביכששהפהיו.

ל - "ל. נםפי אי זה עמ "א ונ זה ם עמ לו הי אי ם. וש יי ינה לוי עי ל וגש ם נםפי א הי לה י? אל דנ ה שנ זי חמ ה מנ ה זל ה. מנ זל י ילחל דנ ה שנ זי חמ ר מנ של אמ
ק רנ זש ך ני חםשל נו, וש רש מנ אה מו של ארו כש וה ד צנ ק ענ עםמל ב בש יושי ך, וש חםשל ק הנ עםמל רוך הוא בש דוש בה קה יקו הנ עלמי הל "א, של זה ה עמ זל
"ל - הוא אי זה ך. עמ חםשל ק הנ עםמל ך בש ר כה חנ ת אנ רל חל ם אנ ענ ל פנ פנ נה ם, וש יי מנ שה הנ ת מי חנ ם אנ ענ ל פנ פנ ל. נה א נםפי רה קש ן ני כי לה יו, וש נה פה בש
א רה ם קה עה לש ה. ובי לה עש מנ לש מו אותו של ה כש לה עש מנ יז לש גי רש םא הי ל ק וש זי חנ תש םא הי ל יו, של לה ך עה ק חםשל רנ זש םא ני י ל רי המ ם, של יי ינה לוי עי גש

ם. יי ינה לוי עי ל וגש ם נםפי הי י, של דנ ה שנ זי חמ ם מנ הל לה

ים רי ם הה אותה ר בש תה סש ני יהה  ל יום הה כה ט לו. ובש רה ם, פש יהל ני פש א לי צי מה יי י של ם מי עולה ר בה אנ שש םא ני ן ל מנ זש אותו  ובש
ם. דל י קל ני ץ בש רל אל םא מי ל אי, וש דנ ונ ם בש דל י קל רי רמ הנ ם. מי דל י קל רי רמ הנ ב מי ך מואה לל ק מל לה י בה ני חי נש תוב ינ כה הו של ם. זל הל מה עי

רוך בה דוש  קה י הנ רי המ ים, של רי בי חמ ים הנ לי כש תנ סש םא מי ל ה, וש ר זל בה דה ך  י לש תי רש מנ ים אה מי עה ה פש מה עון, כנ מש י שי בי ר רנ מנ אה
יז רי כש רוך הוא מנ דוש בה קה ן הנ כי יו. וש לה רות עה שש הנ אוי לש רה קום של מה דוש, בש קום קה מה ק בש תו, רנ ינה כי ה שש רל שש םא מנ הוא ל

ם. תה ב אי רי עה תש הי א) לש א (בה בה הוא של גו', וש נו וש יר בש עמבי ך מנ א בש צי מה םא יי ר, (דברים יח) ל אומי וש

תוב, (שם כה ה של נו מנ יש הנ ם. וש יהל יני רות בי שש ם לי שה דש רוך הוא קי דוש בה קה הנ ל של אי רה שש ל יי ם של קה לש י חל רי שש א אנ לה אל
דוש יך קה נל חמ יהה מנ הה תוב וש ך, כה נל חמ ב מנ רל קל ך בש לי הנ תש הוא מי שום של גו'. ומי ך וש נל חמ ב מנ רל קל ך בש לי הנ תש יך מי להל י ה' אל כג) כי
תוב (שם כ) כה גו'. וש ה וש לל ל אי כה בש או  מש טנ ל תי תוב (שם יח) אנ כה גו'. וש ים וש דםשי ם קש יתל יי הש תוב (ויקרא כ) וי כה גו'. וש וש
ק לל י חי רי שש אנ ל, וש אי רה שש יי ל  ם של קה לש י חל רי שש חוץ. אנ י בנ אותי רו  שש הי ם, וש יהל לי ב אמ רנ קש י לי תי יהכםלש םא  ל גו'. של וש ם  ץ בה קג אה וה

ה. יונה לש על ה הה שה דג קש ש בנ מי תנ שש הי ק לש לל ם חי הל ייש לה ים, וש דושי ם קש הי ים, של דושי קש ים הנ ני מה אל נל ים הנ יאי בי נש הנ

א) צה מש ענ (ני יהה שוקי הה ך של רל אותו דל ך,) בש רל דל יהדו. (בנ ה בש לופה בו שש רש חנ ך וש רל דל ב בנ צה ך ה' ני אנ לש ת מנ תון אל אה א הה רל תי ונ
א מול ם הוא יוצי אי ב? וש רל יך חל רי ה צה ם מה שי זו, לש תון הנ אה א מול הה ם הוא יהצה י אי כי יהדו, וש ה בש לופה בו שש רש חנ ה. וש תוכה בש
תון אה ן מול הה מי דנ זש מי ך  אה לש מנ ן. אותו  מי דנ זש כםל הי א הנ לה ה? אל אה םא רה הוא ל וש לו,  תון של אה ה הה תה אמ רה ה  מה לה ם,  עה לש בי
ת כל לל לה ה  צה רה של ל  ענ ישו  ני עמ הנ לש ם,  עה לש בי ן מול  מי דנ זש הי וש ים.  מי חמ רנ בש ה?  מל ובנ ה.  בה ן  עה טש ני של ך  רל דל הנ אותו  מי ה  יאה הוצי לש

ה). לה עש מנ לש ת (של רל חל שות אנ רה םא בש ל שותו וש רש בי

ר, חי קום אנ מה םא מי ל ים וש תוני חש תנ ים הנ רי תה ד כש צנ ים מי אי בה יו  יו הה רה בה ם דש אםל: אי שש לי ת ייש  עי י, כה י יוסי בי ר רנ מנ אה
ר זנ ל חה אי רה שש יי יל  בי שש ק, (בי חה צש יי י  בי ר רנ מנ גו'? אה וש ר  בה דה ת הנ אל ך  אנ וש גו',  וש ם  עה לש ל בי ים אל להי אל םא הה יהב ונ תוב  ה כה מה לה
ס גו' - חנ וש ר  בה דה ת הנ אל ך  ר אנ מנ הוא אה תו, וש ר אי בי הוא די רוך  בה דוש  קה הנ ר של םאמנ ם ת אי תו. של ר אי בי דנ לש ך  אה לש מנ הנ
ך גו') כה ם וש עה לש ל בי ים אל להי ר אל םאמל י ר, ונ םאמנ ם ת אי גו'. של ר וש בה דה ת הנ ס אל פל אל ר לו, וש מנ ך אה אה לש י אותו מנ רי המ לום! של שה וש
ים חוזי בו אמ ה של של קה ין הנ ד די צנ א מי בה קום של אותו הוא מה יהה. וש ך הה אה לש ם מנ אן, כגלה ל כה ים של להי י אל רי המ י, של תי דש מנ לה
ם. עה לש ל בי ים אל להי םא אל יהב ונ ך,  שום כה ומי ם.  הל בה ש  מי תנ שש יהה מי ם הה עה לש בי ים של תוני חש ים תנ רי תה ם כש ף אותה תםקל וש כםחנ 

יון. לש ם על שי ך בש אה לש א מנ רה קש ים ני מי עה פש לי ם. של עה לש ל בי ים אל להי ר אל םאמל י ונ

ה מה ל. ובנ אי רה שש ד יי גל נל ה כש של קה ין הנ ד די צנ ה מי עונה ה טש תה יש הה ך, של רל דל הנ אותו  ה מי תה טש ך, סה רל דל ן הנ תון מי אה ט הה תי ונ
ל אי רה שש יי יק לש זי הנ ה לש צה רה ך  רל דל לו בנ פי אמ עון, של מש י שי בי ר רנ מנ ך אה א כה לה ך? אל רל דל אותו הנ ה מי תה טש יא סה הי ם של עה לש ה בי אה רה
י רוזי זי ה בש יש אותה בי לש הי ה וש ין אותה עי טש ל. הי קי מנ תון בנ אה ת הה ינך אל תוב? ונ ה כה יהדו, מנ ה בש תה לש םא עה ל ן של יוה כי תונו. וש כםחנ אמ בש

ל. קי מנ א בנ לה תוב, אל םא כה לו ל קש מנ יף. בש קי ה תנ של ין קה הוא די א, של קה וש ל דנ קי מנ ל, בנ קי מנ תוב בנ כה הו של ק. זל זה חה ה וש של ין קה די

את צי לה יחנ  גי שש הי הוא  של ל,  אי רה שש יי לש ם  הל לה יק  זי הנ לש תו  וה אמ תנ וש ע  שה רה ת אותו  מנ כש חה ה  יפה קי תנ ה  מה כנ ה  אי ורש א  צי
ל. אי רה שש יי ם לש הל יק לה זי הנ ד ולש בי כנ תש הי תו לש וה אמ ל תנ לנ גש ה בי לה עש מנ לש שות של רה מי

ך רל דל ן הנ תון מי אה ט הה תי תוב ונ ה כה לה חה תש הנ ה? בנ לה עש מנ תוב לש ה כה גו'. מנ ים וש מי רה כש עול הנ שש מי ה' בש ך  אנ לש עממםד מנ ינ ונ
תון אה ת הה ם אל עה לש ינך בי ה. ונ יהה בה הה ה של מנ ה מי תה טש נה ה) וש רה עורש תש ה, (הי דל שה ד הנ צנ ר, מי יהשה ך  רל דל ך בש לל תי ה. ונ דל שה בנ ך  לי תי ונ
תון אה ה הה תה יש ם הה עה לש ין בי ך ובי אה לש מנ ין הנ י, בי י יוסי בי ר רנ מנ ה. אה דל שה ל הנ ך של רל אותו דל ה מי טותה סש הנ ך, לש רל דה ה הנ טםתה הנ לש
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ר. אי בה תש ני מו של ל, כש קי מנ תון בנ אה ת הה ינך אל ז ונ יהה יהכול, אה םא הה ל ם של עה לש ה בי אה ך רה ר כה חנ ה. אנ צוקה מש בי

ים מוזי לו רש ים אי סוקי ה. פש תורה י הנ רי בש די ל בש כי תנ סש הי לש נו  לה ה ייש  מה א, כנ בה י אנ בי ר רנ מנ גו'. אה ך ה' וש אנ לש עממםד מנ ינ ונ
אן ם כה ענ ים פנ מי רה כש ין הנ ה בי עממםד מולה ת, או לנ חנ תון אנ אה אות לש רה הי ה לש ך זל אה לש א מנ ם יהצה נה חי י לש כי ה. וש יונה לש ה על מה כש חה בש
ם הל טו בה לש שש םא יי ל ל וש אי רה שש ל יי ן ענ גי הה י לש די רוך הוא כש דוש בה קה ה הנ צה כםל רה הנ יון הוא, וש לש כםל סוד על א הנ לה אן? אל ם כה ענ ופנ

רוך הוא. דוש בה קה ל הנ קו של לש ם חל הי שום של ים, מי עי ים רה יני מי

אות ש מי מי חמ ף ונ לל יהה אל רותל טש ענ ים בש אי ת, יוצש רל טל ענ תש יא מי הי של א, כש מה אי ד הה צנ נו, מי דש מנ גו'. לה ך ה' וש אנ לש עממםד מנ ינ ונ
ם ים. אותה ני וה ה גש עה בה רש ל אנ ת של חנ ה אנ רה עמטה ת בנ רל טל ענ תש ך, מי לל מל ג בנ וי דנ זש הי ה לש רוצה של . וכש יהה יטל שי כש תנ ים בש קוקי ים חמ די דה צש
ר שה עה ים  ני שש ם  הי של ד,  צנ אותו  בש ים  מי עה פש לש  שה ט  לוהי ן  ול גה וש ן  ול גה ל  כה ם,  עולה הה י  די דש צי ת  ענ בנ רש אנ בש ים  טי לוהמ ים  ני וה גש

ים. רי חי ר אמ שה ים עה ני שש ים בי לי לה כש ני ים וש סי נה כש ני ים, וש קוקי ים חמ חומי תש

ר (שיר השירים ה) מנ אל נל של מו  לות, כש דה גש ם מי הי וש ים,  די דה ה צש עה בה רש אנ ע חומות לש בנ רש אנ ייש  ה  רה עמטה הה םאש  ר בש
ה לשה ל שש דה גש ל ומי דה גש ל מי ל כה ענ ל. וש ת רוכי קנ בש כםל אנ ר (שם ג) מי מנ אל נל מו של ים? כש חי קה רש ה מל ה זל ים. מנ חי קה רש לות מל דש גש מי
יר ל אופי ים של לוגי די ה) בש ירה מי ה) (טש הורה ה (טש ירה אי מש ה זו  רה ד. עמטה צנ ד וש ל צנ כה ים טובות מי ני בה אמ ים בנ בועי ים קש חי תה פש

גו'. ז וש פה נוש מי יר אל תוב (ישעיה יג) אוקי כה מו של ך, כש לל מל בוד הנ יל כש בי שש בי

תוך) ד. (בש חה מון אל רי ה, וש ד זל צנ ב מי הה ג זה זנ ה, וש ד זל צנ ב מי הה ג זה , זנ יהה יבותל בי ב סש הה י זה גי ים זנ לויי ה תש רה עמטה ת הה חנ תנ
ייש ים, וש קי לה ה חמ עה בה רש אנ ק לש לה חל מון נל ן. אותו רי בה לה דםם וש אה ט בש ם לוהי הל ג מי ל זנ כה ים, וש גי ף זנ לל מון ייש אל גון אותו רי כש
ה עה בה רש ים אנ טי לוהמ ד של ד, ענ צנ ד וש ל צנ כה ן לש כי ה, וש ד זל צנ ים לש גי ה זנ שה מי חמ ים ונ רי שש על אות וש מי לש  יו. שש גה אות זנ רש ח לי תנ פל
ח לנ פל תוב (שיר השירים ד) כש כה של מו  מון, כש רי ח הה לנ ים פל אי רה קש ני ם  הי וש ח,  לנ ופל ח  לנ ל פל ה כה אי רש מנ ם מי עולה י הה די דש צי

ך. תי מה צנ ד לש ענ בנ ך מי תי קה מון רנ רי הה

ה, אותה ים  חי לוקש של וכש ה,  רה עמטה ה  אותה ת  אל גול  לש גי בש ים  חי לוקש יות  וי זה הנ ע  בנ רש אנ י  חי לש פי בש ים  לי גנ לש גנ ה  עה בה רש אנ
ים, חי לה ם פש ל אותה ים כה רי בש חנ תש ה, מי לה יש לנ ם וה ם יומה נוהי יון, של לש על ח הה לנ גול פל לש גי ים לש יעי גי מנ ד של ה. ענ לה עש מנ ים לש פי קש דנ זש מי
ל ים כה ם רועמשי ימותה עי קול נש ים. לש יעי קי רש ל הה כה ע בש מה שש ים ני לי גנ לש גנ ם הנ קול אותה ה. וש ים אותה פי זוקש ה וש רה עמטה ים הה חי לוקש וש

קומו. מש בוד ה' מי רוך כש ים: (יחזקאל ג) בה רי ם אומש כגלה ד של ה, ענ זל ה לה ים זל לי ם שואמ כגלה ם, וש יי מנ שה כםחות הנ

ה יונה לש ת על חנ ה אנ רה ת עמטה דל ז יורל אה ה, וש כה לש מנ םאש הנ ר ת בש בל ינשל תש ה זו ומי רה ה עמטה ה, עולה כה לש מנ ך בנ לל מל ג הנ וי דנ זש מי של כש
ר של י נל פי נש ש כנ ם, שי עולה י הה די דש ה צי שה שי ה לש אה ים בה לי גנ לש ה גנ שה שי ה. בש יבה בי ח סש רנ פל תור וה פש כנ ה, וש ן טובה בל ל אל ל כה ה של בועה קש
ה, ן טובה בל אל ים בש בועי ה, קש יונה לש על ם הה אי ה הה ה בה קה קש חה ה של יבה בי ים סש בי נה י) עמ חי לש ים (פי שי מי יהה חמ חל לה פש ה. בי ים אותה חי לוקש

ד. צנ ד וש ל צנ כה יות לש וי ה זה רי שש לש על אות ושש ש מי ן. שי מה גה רש אנ ת וש לל כי חםר, תש שה דםם, יהרםק וש אה ן וש בה לה

ים בי אה שש ה, ני לה עש מנ ים לש חי ים. פורש בועי ים קש רי ל הה דה גש ל ומי דה גש ל מי כה ד, וש צנ ד וש ל צנ כה ים לש לי דה גש אות מי ש מי שי ף וש לל אל
ת חנ שולנ יונות, וש לש נות על תה ה מנ יעה פי שש ש מנ חנ לנ א בש מה אי ז הה ה. אה לה ה של חה שש ן מי מל של ה בש יונה לש על ם הה אי ן) הה חנ לש שג ת (בש נל תם כש בי
ד םאש יורי ר הה ך, ומי לל מל םאש הנ ל ר ש ענ ת קםדל חנ שש ן מי מל י של לי חמ ה ננ יעה פי שש ך מנ ר כה חנ ה. אנ רה עמטה ה הה אותה ם בש ת אותה ענ קובנ וש
תוב (תהלים קלג) כה הו של ך. זל לל מל י הנ בושי ם לש ל אותה ענ ענ  ם שופי שה ד, ומי כגבה מש נו הנ קה ל זש יון ענ לש ן טוב על מל אותו של

גו'. ן וש קה זה ל הנ ד ענ םאש יםרי ר ל הה טוב ענ ן הנ מל של כנ

ל ענ וש יו  לה עה ה  ת אותה של ה, ופורל רה עמטה ה  אותה ה בש יונה לש על ם הה אי הה ה  ת אותה רל טל ענ ה, ומש רה עמטה ת הה רל חוזל ך  ר כה חנ אנ
גו'. ה וש ינה אל ה ורש ינה אל מות, (שיר השירים ג) צש עולה ל הה כה ע קול בש מה שש ז ני אה ה. וש רה ה עמטה אותה בוד בש י כה בושי ה, לש כה לש מנ הנ
םא ל וש ם  הל ים בה גי וש דנ זש םא מי י ל רי המ ל, של אי רה שש ד יי צנ מי או  בה ם של ל אותה ם? כה י הי ך. ומי לל מל י הנ ני ל בש כה יא בש ה הי וה דש ז חל אה
ל ם, של הל אות מי יוצש כות של רה ז בש אה ם. וש ים אותה שי מש שנ ת ומש יי בנ י הנ ני ם בש הי ל של אי רה שש ם יי אותה ט לש רה ם, פש הל מה ים עי די עומש

ייששרהאיל הין.

ים. מי ענ ם הה ל אותה ים כה זוני ק ני לל אותו חי ים, ומי מי ענ ר הה אה שש נו לי מל ק מי לל ים חי חי שולש כםל, וש ים הנ חי ל לוקש אי רה שש יי וש
ק לל ע חי פה שש ני ם  שה מי ד של חה אל יק  קי יל דנ בי א שש יוצי ים  מי ענ ר הה אה ל שש ענ ים  ני מג מש ל הנ ם של קה לש חל י  די דש צי ין  בי נו, מי דש מנ לה וש

ה . דושה קש ץ הנ רל אה ד הה צנ את מי יוצי ית, של צי מש ים תנ אי ה קורש זל לה ים. וש די דה ה צש מה כנ ד לש רה פש ם ני שה ים, ומי תוני חש ם תנ אותה לש

ין ה ובי לה עש מנ ין לש נו. ובי רש אנ י בי רי ל? המ אי רה שש ץ יי רל י זו אל ל. מי אי רה שש ץ יי רל ית אל צי מש תנ ה מי ם שותל עולה ל הה ה כה ל זל ענ וש
ם הי ר של םאמנ ל ת אנ ית. וש צי מש ה תנ אותה א מי לה ים אל זוני םא ני לות ל זה ים ומנ בי י כוכה די ים עובש מי ר ענ אה ם שש ל אותה ה, כה טה מנ לש
יל בי שש ים,  מי רה כש הנ עול  שש מי בש הו  זל וש ית.  צי מש תנ ה  אותה ים מי ים שותי תוני חש תנ ים  רי תה כש ם  אותה לו  פי אמ א  לה אל ם,  דה בנ לש בי

נו. מל ים מי כי רש בה תש מי ים של מי ענ ר הה אה י שש דולי גש מי

עממםד ינ יהד - ונ ך, מי רל דה ה הנ טםתה הנ תוב לש כה יל, של בי אותו שש תון לש אה ת הה ה אל טל סש ם מנ עה לש בי ך של אה לש ה אותו מנ אה רה של כש
ם אותה לות וש זה ים ומנ בי י כוכה די ים עובש מי ר ענ אה עו בו שש יש תנ סש םא יי ל יל, של בי שש יר הנ תי סש הנ ים, לש מי רה כש עול הנ שש מי ך ה' בש אנ לש מנ
מםר שש גו', לי וש ה  רה נםטי י  ני מג תוב (שיר השירים א) שה ק. כה חה צש יי י  בי ר רנ מנ אה של זו  ה זו, כש כה לש הה וש ים.  תוני חש ים תנ רי תה כש
ים כי רש בה תש םא מי ל לות וש גה ם בנ הי שום של י, מי תי רש טה םא נה י - ל לי י של מי רש ם כנ הי ל של אי רה שש יי לות. וש גה ים בנ מי ענ ר הה אה ת שש ך אל רי בה ולש

כהרהאוי.

שום א מי לה יל? אל בי שש הנ יר אותו  תי סש הנ לש ך  אה לש מנ יהכול אותו  יך  א, אי בה י אנ בי ר רנ מנ ה. אה זל ר מי די גה וש ה  זל ר מי די גה
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תוב (שמות כה ה לו, של עה יש ה סי תורה ר, הנ מנ ה אה הודה י יש בי ל. רנ אי רה שש ת יי סל נל רוך הוא וכש דוש בה קה יהה לו, הנ ר הה חי יוענ אנ סי של
ים. בי תג ם כש ה הי זל ה ומי זל לב) מי

ר מנ אל נל מו של יר? כש קי ל הנ ץ אל חי לה תי ה ונ ה זל יר. מנ קי ל הנ ץ אל חי לה תי גו', ונ תון וש אה א הה רל תי תוב? ונ ה כה ה מנ עה ה שה אותה בש
יא יר, הי קי ל הנ ם אל עה לש ל בי גל ת רל ץ אל חנ לש תי ם. ונ יהל לי ט עמ שולי רון, אותו של טש יר - פנ גו'. קי ר וש ר קי קנ רש קנ (ישעיה כב) מש
ף יםסל ונ ז  אה ה.  זל לו  ה  זה מש רה וש יר  קי אותו  לש ה) אותו  חה לש (שה ה  יחה ני הי ה)  קה רש (זה ה  צוקה מש ובנ  . יוענ ל סי לה כש לו  ה  נה תש נה םא  ל

ה. זל ד הנ צנ ה, בנ כםתה הנ לש

ים, יועי סי ל הנ כה ים וש כי רה דש ל הנ כה ה  יר לה תי סש ה הי עה ה שה אותה גו'. בש ר וש קום צה מה עממםד בש ינ ך ה' עמבור ונ אנ לש ף מנ יוסל ונ
תוב? ה כה יהה יהכול, מנ םא הה ל ם של עה לש ה בי אה רה של ם. כש עה לש ת בי חנ ץ תנ בנ רש תי ז ונ ם. אה עולה בה ד של ל צנ כה יוענ מי ה סי א בה צה מש םא ני ל של

יף. קי תנ ה וש של ין קה י די רוזי זי ה בש ישה בי לש הי ה וש ינה קי תש הי ר, של אי בה תש ני מו של ל, כש קי מנ תון בנ אה ת הה ינך אל ם ונ עה לש ף בי ר אנ חנ יי ונ

י בי ר רנ מנ שות. אה מה שש ין הנ ת בי בה ב שנ רל או על רש בש ני ים של רי בה ם דש אותה ד מי חה ה אל גו'. זל תון וש אה י הה ת פי ח ה' אל תנ פש יי ונ
ם יו אותה לה קו עה חמ צה י, של י יוסי בי ר רנ מנ לו? אה לה ים הנ רי בה דש ל בנ אי רה שש יי תון או לש אה ם או לה עה לש בי זו לש ה הנ לה דג גש ה הנ ק, מה חה צש יי
םא ל וש ש  מה א בו מנ צה מש םא תי ד?! ל בי כנ תה לש חש לנ ה שה זל ה הנ שוטל י לנ כי רו לו: וש מש ק, אה לה בה יעו לש גי הי של מו, וכש יו עי הה ים של דולי גש
םא ה, ל ת זל תון אל אה ה הה רה מש םא אה א ל לי מה לש ר, אי מנ יהיא אה י חי בי בודו. רנ כש ה מי זה בנ תש תון הי אה ל הה בור של אותו די יו. ובש רה בה דש בי

ר כםחו. בה שש ני ע של תון יהדנ אה י הה רי בש די לו, ובש ם אותו של עה לש יר בי אי שש הי

ץ רל ה אל ה שונל גו'. מנ י וש ת פי ח ה' אל תנ פש יי תוב ונ כה גו', וש ץ וש רל אה ח הה תנ פש תי תוב (במדבר טז) ונ ל, כה אנ א שה בה י אנ בי רנ
ת ץ אל רל אה ה הה תה שש עה ה וש חה תש ה, ופה פל ל הנ ר ענ זנ ה גה ם מםשל א שה לה ץ? אל רל אה י הה ת פי ח ה' אל תנ פש יי ונ ה  תוב בה םא כה ל תון של אה מי
. יהה ת פי ה אל מה דה אמ ה הה תה צש ה, ופה וה צי ר וש זנ ה גה י מםשל רי המ תו, של וה צש עמבםר מי רוך הוא ינ דוש בה קה הנ ה של אל םא נה ל ה, וש ת מםשל ונ צש מי
דוש קה צון הנ א רש לה ר, אל זנ גה י של א מי צה מש םא ני אן ל ל כה בה . אמ יהה ת פי ץ אל רל אה ח הה תנ פש תי תוב ונ כה תו, של וה צש ה מי תה שש יא עה ן הי כי לה וש

א. צה מש נו ני מל ר, ומי בה דה א הנ נו בה מל תון. מי אה י הה ת פי ח ה' אל תנ פש יי תוב ונ ך, כה כה יהה בש צונו הה יל ורש הואי יהה, וש רוך הוא הה בה

י כי וש ים.  יכי רי םא צש ל ים של רי בה דש לו  אי ה של אל רש ני וש לו,  לה ים הנ רי בה דש ובנ ה זו  שה רה פה י בש תי לש כנ תנ סש ר, הי מנ ה אה הודה יש י  בי רנ
מו ם כש אי ה?! וש מה כש י חה רי בש ים, די לי עג ים מש רי בה לו דש לה ים הנ רי בה יות דש הש יך לי רי תון, צה אה י הה ת פי ח ה' אל תנ פש יי תוב ונ כה ר של חנ אנ מי
אן כה ך - מי נש תם י אמ נםכי לוא אה ת: המ רל אומל ה וש בה יא שה הי חו, וש אה ה בה תו רועה סוסה חנ של בי תנ שש הוא מי ינו, של רי בי רו חמ עורש תש הי של
ת תםחנ אל פש רוך הוא לי דוש בה קה ח הנ רנ ה טה מה ך, לה ם כה אי ך. וש י לש יתי שי ה עה א - מל לה ה, אל חה תש םא פה יא ל הי ! וש תםחנ פש ה לי יהה לה הה

לו? לה ים הנ רי בה דש יהה בנ פי

ש. קםדל הנ יו רוחנ  לה רות עה שש אי לי דנ כש ינו  אי ם של עה לש ת בי ענ ל דנ ענ נו  דש מנ לה לו  לה ים הנ רי בה דש אי בנ דנ א, ונ בה י אנ בי ר רנ מנ אה
רות שש הנ מות לש הי בש ין כםחנ בנ י אי רי המ תון זו של אה נו מי דש מנ לה יב. וש יטי הי יק או לש זי הנ ת לש כםלל יש תונו  אמ ין בנ י אי רי המ נו של דש מנ לה וש
ת ענ דנ עממםד. בש םא יהכול לנ ה ל שה פש ת טי ענ ה דנ אותה תונו ובש ל אמ בור של אותו די ם, בש עה לש ה, בי אל רש םא תי ה. ב מה לי ת שש ענ ן דנ יהל לי עמ

ה. מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ ה ענ יונה לש על

גות המ ננ תש םא מי מות ל הי י בש רי המ םא. של ע? ל רה עמשות טוב וה יהה לנ י הה שותי רש י בי כי ך. וש י לש יתי שי ה עה ם מל עה לש בי ר לש םאמל ת ונ
י הוא רי המ ה, של שותה רש םא בי ה ל ר, זל ה) יותי צוקה מש ק (בי עםמל תון בש ה אה אותה ב של ל גנ ף ענ אנ ן. וש ים אותה יגי הי נש מנ ה של מנ א בש לה אל

שותו. רש ת בי דל עומל יו, וש פה שה כש ה בי ינה עי טש הי

ז ה. אה תה עגמה יהה לש רל בה שות דש פש טי יב כש שי הוא הי ה, וש נה מל חםק מי צש יהה לו לי י. הה תש בי לש לנ ענ תש י הי תון כי אה ם לה עה לש ר בי םאמל י ונ
רו: מש י. אה יהדי ב בש רל י לו ילש חל תש בי לש לנ ענ תש י הי ר? כי מנ ה אה ה. ומה הוא שוטל עו של יהדש ם, וש יהל יני עי ל בש יהה קנ הש ני נו, וש מל קו מי חמ צה
ין כםחנ אי נו של דש מנ לה ב?! וש רל יך חל רי הוא צה תונו וש ת אמ יד אל מי שש הנ םא יהכול לש יך ל יו, אי פי ים בש מי יד ענ מי שש הנ ה יהכול לש ה זל שוטל
יאו ם יוצי לי ת שה ענ ה דנ מה מות כנ הי בש רו הנ בש דנ ם יש ם, אי דה י אה ני רו בש םאמש ם י אי ת. של רל חל ן רוחנ אנ יהל לי רות עמ שש הנ מות לש הי בש בנ

. יהה רל בה ה דש אי , רש יהה ח פי תנ רוך הוא פה דוש בה קה י הנ רי המ תון זו, של אה ד מי מנ א ולש ם - צי עולה לה

ט רה ם, פש עה לש בי ר מי ים יותי פי שה כש ם בי כה יהה חה ק הה לה ר, בה מנ ק אה חה צש י יי בי גו'. רנ ם וש עה לש ת בי ק אל לה ח בה קנ יי ר ונ בםקל י בנ הי יש ונ
ין אותו קי תש יהה מנ גו'. הוא הה ם וש עה לש ת בי ק אל לה ח בה קנ יי ך, ונ שום כה כו'. מי ל וש שה ל. מה לי קנ ה לש עה שה ן הנ וי כנ יהה מש םא הה ל של

כםל. זו לנ אוחמ וש

א צה ם, ומה הל חםז בה ד ילאל ה צנ יזל אי יו בש פה שה כש בי יחנ  גי שש א הי לה ל? אל ענ מות בה בה הו  עמלי ינ ה ונ ה זל ל. מנ ענ מות בה בה הו  עמלי ינ ונ
ם, עה ה הה צי ם קש שה א מי ינרש ל. ונ ענ בנ י הנ רי חמ אנ כו  לש יי תוב, ונ כה של מו  ל, כש ענ בנ עמבםד לנ לנ מות וש עמשות בה ל לנ אי רה שש ים יי ידי עמתי של
תוב (שם) כה ל, וש ענ בנ ם הנ שי או בש רש קש יי תוב (מלכים-א יח) ונ כה מו של ים לו, כש די עובש ם של כה לש ם ומנ עה י הה דולי ת גש ה אל אה רה
ה זל י בה ה לי ני ק בש לה ל בה ם אל עה לש ר בי םאמל י יהד - ונ ה, מי זל ל לה אי רה שש ים יי ידי עמתי ם של עה לש ה בי אה רה ן של יוה גו'. כי ים וש להי אל ם ה' הה אי

חםת. בש זש ה מי עה בש שי

ד חה אל חות. וש בש זש ה מי עה בש ם שי יב אותה רי קש ים הי אשוני רי ל הה חות של בש זש ד מי גל נל ר, כש מנ ד אה חה ה. אל הודה י יש בי רנ י וש י יוסי בי רנ
חות. בש זש ה מי עה בש ר שי די ה סי שום זל רו. ומי שש קש גות ני רה ע דש בנ של ל בש אי רה שש ק יי לל חי א של צה כםל, ומה ה הנ שה ה עה מה כש חה ר, בש מנ אה

ב. ל אותו אוהי לנ גש מו בי ט עי קוטי תש הי דו לש חמ ם פה דה י אה ני יו, ובש בי יר לו אה אי שש הי ד של חה הוב אל יהה לו אה הה ם של דה אה  לש
ב י אותו אוהי רי מו, המ ה עי טה טה יר קש עי ם אה ה? אי עלשל ה אל ר: מה מנ מו. אה ה עי טה טה ר קש עורי ה לש צה רה ד וש חה ם אל דה א אה ים בה יהמי לש
ה ייש י מנ כי ב: וש ר אותו אוהי מנ ב. אה אותו אוהי ח דורון לש לנ ה? שה עלשל ה אל ר: מה מנ ל. אה םא אוכנ י ל ני אמ תו, ונ שור אי קה של
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ים בי לה כש קו אותו לנ רש י. זי ננ פה ס לש ני כה םא יי ה ל ר: דורון זל מנ י. אה הובי ן אמ ל אותו בל לנ גש ה בי זל י של תי עש י?! יהדנ תי ה אי זל יש הנ אי לה
שליםאכשלוהו.

ר מנ אל נל מו של ם. (כש הל לה יון של לש ב על ל אותו אוהי לנ גש םא יהכול, בי ל ה של אה רה ל, וש אי רה שש יי ה בש טה טה ר קש עורי א לש ם בה עה לש ך בי כה
ך ה ייש לש ע! ומנ שה רוך הוא: רה דוש בה קה ר הנ מנ יו דורון. אה נה פה ן לש קי תנ יל לש חי תש זםב) הי עמ ל תנ יך אנ בי ענ אה רי עמך וש (משלי כז) רי
ם. עה לש ל בי ים אל להי ר אל קה יי תוב, ונ ה כה ה מנ אי םא ורש ים. ב בי לה כש ן לנ זגמה ך מש י דורונש רי י? המ תי ג אי וי דנ זש הי ה לש ה רוצל תה י?! אנ לנ אי

י. ננ פה ס לש ני כה םא יי ל ה וש לל אי ר לש סי מה ך יי ה. דורונש אה מש טג י וש רי שון קל עון, לש מש י שי בי ר רנ מנ אה וש

אותו בש יד של תי יהה עה עממםד. הוא הה י ינ מי תו  רה י קה ני פש ר (תהלים קמז) לי מנ אל נל של מו  ר - כש קה יי ר, ונ מנ א אה בה י אנ בי רנ
ר, אי בה תש ני מו של ים, כש להי ר אל קה יי ב, ונ יהה חושי הה ה של מנ מו מי צש ר ענ רי ים. קי להי ר אל קה יי תוב? ונ ה כה ל. מנ אי רה שש יי ל לש דורון יוכנ

ה. אה מש טג ד הנ צנ יו מי לה ר עה עורי תש הי של

רוך הוא בה דוש  קה הנ ל, וש אי רה שש ת יי יק אל זי הנ ס לש ני כה אותו דורון יי בש ב של שנ ם חה עה לש ר - בי קה יי ר, ונ מנ ר אה זה עה לש י אל בי רנ
ה. גה רש ה דנ ת אותה ה) אל גה רש ה דנ אותה ר (אותו מי קנ עה ב, וש שנ חה ה של מנ ם מי עה לש ת בי ר אל קנ עה י אותו דורון. וש ני פש לי ר אותו מי קנ עה
י לנ ר אי שי קנ תש הי אי לש דנ כש ך  ינש ע! אי שה ר לו: רה מנ ל. אה חנ י ננ בי עםרש רוהה  קש ר (משלי ל) יי מנ אל נל של מו  ר, כש קה יי תוב ונ כה של הו  זל

ים. בי לה כש ר לנ סה מש ך ני י. דורונש ננ פה ס לש ני כה הי ולש

ל ר ה' אל םאמל י ונ זו  ה הנ שה רה פה ל הנ כה א בש צה מש םא תי ל כםל, של ל הנ יהה גםענ ה הה ע זל שה ה, רה אי םא רש עון, ב מש י שי בי ר רנ מנ אה
מור חמ י הנ פי סום בש חש ם מנ שה י של מי גו', כש ם וש עה לש י בי פי ר בש בה ם ה' דה יהשל תוב? ונ ה כה לום. מנ שה ס וש ר ה', חנ בי דנ יש ם, או ונ עה לש בי

גו'. י וש פי ר בש בה ם ה' דה יהשל ך - ונ אן. כה אן או כה ה כה טל סש םא יי ל של

םא ך - ל פל הי י או הנ ננ בה ה בש כה רה יים בש קנ תש תי ילה וש הש ך תי ל יהדש ענ ב של ה חושי תה ע! אנ שה רוך הוא: רה דוש בה קה ר לו הנ מנ אה
ך. שותש רש ילה בי הש םא יי יך, ל ח פי תנ פש תי של ק, וכש לה ל בה ה שוב אל תה א אנ לה כו'. אל ה וש עה רש צי ים לנ רי אומש מו של ך, כש ם לש ים הי יכי רי צש
יך ח פי תנ פש תי של כש י, של ננ ת בה כנ רש ר בי בי דנ ם כםה, תש כה רש בה יד לש תי עה י כםה, של רי ר. המ בי דנ כםה תש א וש לה בור, אל די לוי הנ יך תה פי םא בש ל וש

ך. ים לש רי בה יר דש אי שש םא אנ ל י, של ננ ל בה יים ענ קנ תש הי ים לש לי ר מי בי דנ יא תש הי

או, ם יהצש עה לש י בי פי מי ב של יהה חושי ים, הה רי בה ם דש ל אותה ע כה מנ ק שה לה ק, ובה לה א בה בה ן של יוה ך הוא. כי כה ה של אי םא ורש ב
ם אי םאת. וש ז כםה הנ ת הנ אן אל ב כה כי ענ י לש די ך, כש יהדש בש לו  ים אי פי שה ח כש ם: קנ עה לש ר בי מנ יך. אה תי חש קנ י לש בנ יש קםב אם ר: לה מנ אה וש

ה. רה מש יא אה הי ים של רי בה ם דש אותה ה מי עלקםר אותה י אל ני לו, אמ לה ים הנ פי שה כש ה) בנ רה קש עה ה (לש בה כש ענ ל לש תוכנ

עלקםר ר, אל לומנ ה כםה. כש רל קה י אי נםכי אה ה, וש ב אותה כי ענ לו תש לה ים הנ פי שה כש ה ובנ זל ך. בה תל ל עםלה ב כםה ענ ינצי תש תוב? הי ה כה מנ
ר קה יי ונ יו?  רה חמ תוב אנ ה כה ך! מנ עלקםר אותש י אל ני ע! אמ שה הוא: רה רוך  בה דוש  קה הנ ר לו  מנ לו. אה לה ים הנ רי בה דש הנ מי ה  אותה
ר בי דנ ר. כםה תש בי דנ כםה תש ק וש לה ל בה ר שוב אל םאמל י ל כםה. ונ ים של בורי די ים קול בש רי ר הי בה אותו דה ם. וש עה לש ל בי ים אל להי אל

בשונדנאי.

ה ה' רל קה י יי ה אולנ כה לש אי וש ך  תל ל עםלה ב ענ ינצי תש א הי לה ך, אל תש ל עםלה ב כםה ענ ינצי תש תוב הי םא כה ה ל לה חי תש ה, בנ אי םא ורש ב
ה כםה. רל קה י אי נםכי אה ך וש תש ל עםלה ב כםה ענ ינצי תש ר, הי מנ ז אה כות, אה רה ן בש ה אותה רה מש כםה אה ה של אה רה ן של יוה י. כי אתי רה קש לי

מו ה, כש ים בה די ם עומש הי ה של גה רש ה דנ אותה ם מי רםק אותה ר, זש מנ י אה י יוסי בי קםט. רנ ר לש לומנ עמקםב, כש י ינ ה לי רה ה אה כה לש
ם, הל לה ה של גה רש ה דנ ת אותה ה) אל גה רש ה דנ אותה ם מי רםק (אותה זש ל לי ם תוכנ ר, אי מנ ה. אה ה אורל דה ר (שמואל-א כ) צי מנ אל נל של
ר מנ אל נל של מו  כש יו,  נה פה לש ז  גל רם א  צי מה יי של ה,  לה עש מנ לש של ל  אי רה שש יי  - ל  אי רה שש יי ה  עממה זם ה  כה ולש ם.  עולה הה מי רו  קש עה יי ם  כגלה י  רי המ

ל יום. כה ם בש עי ל זם אי (תהלים ז) וש

ל יטו אל בי תוב (ישעיה נא) הנ כה בות, של אה ם הה לו הי ים - אי רי םאש צג ר ק, מי חה צש י יי בי ר רנ מנ גו'. אה ים וש רי םאש צג ר י מי כי
ל. לי קנ תש הי ים לש כולי םא יש ה ל ד זל צנ ין מי ה בי ד זל צנ ין מי הות. בי מה אי לו הה נו - אי שורל עות אמ בה גש ם. ומי תל בש צנ צור חג

ים. אי ים יוצש צורי ל הנ כה םאש של ר חוז מי י הוא אה רי המ ל, של אי רה שש יי י יהכול לש ים - מי רי םאש צג ר י מי ר, כי מנ א אה בה י אנ בי רנ
עות בה גש ומי ן.  הל ים בה זי חה אל נל ם  הי וש בורות,  גש ן  אותה ים מי אי יוצש ם  עולה י הה יני די ל  כה י  רי המ בורות, של גש ים?  רי צג לו  י אי ומי
ד דה ר (דברים לב) ה' בה מנ אל נל מו של גו', כש ד וש דה בה ם לש ן עה ם. הל הל ים בה חוזי אמ ים) של רי תה נות (כש חמ מנ ר הנ אה לו שש נו - אי שורל אמ

נו. חל נש ינ

ה לה חי תש ל. בנ אי רה שש יי עמקםב וש ן - ינ גות הי רה י דש תי י, שש י יוסי בי ר רנ מנ א אה לה שוהו. אל רש י פי רי גו', המ עמקםב וש ר ינ פנ ה עמ נה י מה מי
ל. אי רה שש יא יי ה הי יונה לש ה על גה רש י דנ רי המ ן, של גות הי רה י דש תי ד - שש חה כםל אל הנ ב של ל גנ ף ענ אנ ל. וש אי רה שש ך יי ר כה חנ אנ עמקםב, וש ינ

ר פה עה ן כל תי תוב בו (ישעיה מא) יי כה ה של ר, זל מנ עון אה מש י שי בי ר? רנ פה ה עה ה זל ה, מנ טה מנ גו'. לש עמקםב וש ר ינ פנ ה עמ נה י מה מי
ם דה א אה רה בש נו ני מל מי קום של ר, אותו מה פה ם. עה ה דה אה לש ה' מה ב לנ רל תוב (שם לד) חל כה , של י יהדוענ רי בו? המ רש י חנ גו'. מי בו וש רש חנ
ה מה כנ וש יהלות  ה חמ מה ר כנ פה עה אותו  גו'. ומי וש ר  פה ם עה דה אה ת הה ים אל להי ר ה' אל יצל יי ונ תוב (בראשית ב)  כה אשון, של רי הה
ים חי מה ה רש מה אות, כנ רה טש יסש לי ה בנ מה ים, כנ צי ה חי מה ים, כנ גי הה נש י חםק ומי רי ה שומש מה בות, כנ הה לש ה שנ מה או, כנ נות יהצש חמ מנ

יו. דודה גש ר לי פה סש ייש מי ר (איוב כה) המ מנ אל נל מו של ה, כש נה י מה ר. מי פה אותו עה או מי צש מש ן ני יי י זנ לי בות וכש רה חמ ונ

ר (שמות מנ אל נל מו של ל, כש אי רה שש ע יי יא. רםבנ ד הי חה ר אל בה דה "א, וש יא הי ל הי אי רה שש ע יי ל. רםבנ אי רה שש ע יי ת רםבנ ר אל פה סש ומי
ית יעי בי מו רש ע - כש ר רםבנ חי ר אנ בה למםה. דה שש לי תו של טה תוב (שיר השירם ג) מי כה הו של . זל יענ בי או, רש שה ת מנ חנ ץ תנ כג) רםבי
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א. סי כי ל הנ ית של יעי בי ל רש גל הוא רל ד, של וי ע דה מה שש ים מנ רי תה כש י הנ פי א לש רה קש ע ני ה, רםבנ טה מנ ל לש אי רה שש יי מי

ל, אי רה שש ע יי ת רםבנ ר אל פה סש נו. ומי רש אנ בי מו של ר, כש פה ים עה שובי חמ לו של ל אי גו' - כה עמקםב וש ר ינ פנ ה עמ נה י מה ר מי חי ר אנ בה דה
ר, פה עה ם בל הי וות של צש לו מי ר - אי פנ ה עמ נה י מה ר מי חי ר אנ בה נו. דה רש אנ בי מו של ל כש אי רה שש ע יי יו. רםבנ דודה גש ר לי פה סש ייש מי תוב המ כה של
םא ך ל תש מש הל ר (ויקרא יא) בש מנ אל נל מו של ע, כש ת רםבנ ר אל פה סש ים. ומי רי בי חמ שוהה הנ רש י פי רי המ ה, ונ ירה צי קש ה, בי יעה טי נש ה, בי יעה רי זש בי

ל). לי קנ ה לש עה שה ן הנ וי כנ ע לש םא יהדנ ל ט של רה ם, פש עה לש בי יו כש פה שה כש יהה בי ם הה כה ק חה לה א, בה בה י אנ בי ר רנ מנ . (אה יענ בי רש תנ

ים קול רי יהה מי ר, הוא הה מנ יהיא אה י חי בי לו? רנ שה א מש שה יי ונ ה  ה זל תוב. מנ םא כה ר ל בי דנ יש ר. ונ םאמנ י ונ לו  שה א מש שה יי ונ
ה. נה מל יא מי ה הי ירה מי אמ ר, ונ בי דנ כםה תש תוב וש כה מו של םאת, כש ז כםה הנ ר הנ םאמנ י ם. ונ עה לש לו בי שה א מש שה יי ר, ונ בי דנ אותו מש לש

מו כםה, כש ה  ת אותה עמקםר אל יהכםל לנ םא  דורון ל ל אותו  כה יו ובש פה שה ל כש כה בש ם של עה לש ה בי אה רה ן של יוה ה, כי אי םא ורש ב
עמקםר בור לנ ה סה תה ע! אנ שה רוך הוא: רה דוש בה קה ר לו הנ מנ םאת - אה ז כםה הנ ת הנ עלקםר אל ה כםה, אל רל קה י אי נםכי אה ר וש מנ אל נל של
ן יוה ך, כי ר כה חנ ר. אנ מנ אל נל מו של ם, כש עה לש ל בי ים אל להי ר אל קה יי תוב? ונ ה כה יך. מנ לותל שש לש שנ ך מי עלקםר אותש י אל ני ה?! אמ אותה
םא ל וש אי  דנ ונ א  לה אל ר!  לומנ לו  יך  רי צה יהה  הה נו  יבל שי אמ םא  ל וש ה.  נה יבל שי אמ םא  ל וש ך  רי ובי ר,  מנ אה וש ר  זנ חה יהכםל,  םא  ל של ה  אה רה של

ה. ירה זי חמ הנ י יהכול לש יני ר. אי בי דנ כםה תש יהה כם"ה, וש לל תוב עה כה ה של אותה ה לש נה יבל שי אמ

י יתי צי י. רה תי םא יהכםלש ל עמקםב וש ת ינ גנ רש דנ ם מי הל ס בה ני כה הי י לש יתי צי ם; רה הל ס בה ני כה הי י לש יתי צי גות רה רה י דש תי שש ם: בי עה לש ר בי מנ אה
ים יני מי ר בש שה קש םא ני ה ל זל ה או  ם זל שי שום של ם? מי ענ טנ ה הנ י. מה תי םא יהכםלש ל ל וש אי רה שש ל יי ר של חי ד אנ צנ ם מי הל ס בה ני כה הי לש

גו'. עמקםב וש ינ ן בש ול יט אה בי םא הי תוב ל כה הו של ים. זל עי רה

ה - לל ד אי גל נל י כש אתי צי מש אי ני דנ י ונ רי ם: המ עה לש ר בי מנ ן. אה ול אה ל וה מה ן - עה דה גש נל ם. כש סל קל ש וש חנ ן: ננ גות הי רה י דש תי נו, שש דש מנ לה
םא ל ה של אה רה ן של יוה ם. כי סל קל שור בש קה ל, של אי רה שש ד יי גל נל ל כש מה ש. עה חנ ננ שור בש הוא קה עמקםב, של ד ינ גל נל ן כש ול ל. אה אי רה שש יי עמקםב וש ינ

גו'. מו וש יו עי להה ה' אל שום של ם? מי ענ טנ ה הנ גו'. מה עמקםב וש ינ ן בש ול יט אה בי םא הי אי ל דנ ר, ונ מנ יהכםל, אה

א לה םא עוד, אל ל גו'. וש עמקםב וש ינ ש בש חנ םא ננ י ל תוב כי י - כה תי יהכםלש ש  חנ ננ ם וש סל קל י, בש תי םא יהכםלש ה ל לל אי ר, בש םאמנ ם ת אי וש
ד ענ יון  לש על הה ך  לל מל הנ י  ימוסי ני בש ים  לי כש תנ סש מי םא  ל וש ים  עי יודש םא  ל ם,  כגלה ם  יהל נותי חמ מנ ל  כה וש ה  לה עש מנ לש של כםחות  הנ ל  כה של
לו, לה ים הנ רי בה דש ל הנ ר, כה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ל. אה ל אי ענ ה פה ים? מנ רי ה אומש ל. ומה אי רה שש יי עמקםב וש לו - ינ לה ם הנ יי ננ שש ים לנ לי שואמ של

קולו. ט לש רה ע פש מנ שש םא ני ל הו, וש ע מנ םא יהדנ ל ה וש דה גש נל ים קול כש רי הוא הי ר. וש מנ כםה אה

י רי אמ כנ ר  בי גנ תש ומי ם  ר, קה בםקל הנ יר  אי מי ה של עה שה בש ל.  אי רה שש יי מו  כש יף  קי תנ ם  ענ י  מי גו'.  וש יהקום  יא  בי לה כש ם  עה ן  הל
גו'. וש ב  כנ שש יי םא  ל ה  לה יש לנ ובנ יום,  הנ ל  כה ה  תורה בנ ים  לי דש תנ שש מי חות.  בה שש תי ה  מה כנ בש ים,  ירי שי ה  מה כנ בש ם  בונה רי ת  עמבודנ לנ
ים קי חג י הנ רי ה שומש מה ה. כנ טה מנ ה ולש לה עש מנ יכו לש לי מש יון, מנ לש על ם הה שי ת הנ ש אל די קנ תו, מש טה ל מי ב ענ כנ שש ם לי דה אה ה הה רוצל של כש
ך לל מל י הנ ני פש לי ים  מי חמ ים רנ שי קש בנ ל, ומש אי רה שש יי ע  מנ שש ם בי תה טה ל מי ם ענ יהל ים פי חי פותש ה של עה שה ם בש יהל ני פש ים לי רי שש קנ תש מי

ים. מי חמ י רנ סוקי ה פש מה כנ דוש בש קה הנ

לות זה ים ומנ בי י כוכה די ים עובש מי ל ענ ל כה קום ענ ה לה זל ם הנ עה ים הה ידי יא יהקום - עמתי בי לה ם כש ן עה ר, הל מנ א אה בה י אנ בי רנ
ל םאכנ ד י ב ענ כנ שש םא יי ה ל ם זל ל ענ בה ם, אמ פה רש ל טנ ב ענ כנ שש יות לי רה אמ ל הה ך כה רל ם. דל יהל לי לו עמ פש ננ תש יי יף, וש קי תנ בור וש ייה גי רש אנ כש

ף. רל טל

ה עה שה נו, בש דש מנ לה . וש חנ בי זש מי י הנ בי ל גנ ם ענ כה לש י מנ ני פש עולות לי נות וש בה רש יב קה רי קש הנ יא יהקום - לש בי לה ם כש ן עה ר הל חי ר אנ בה דה
ל אותו. אוכי ן וש בה רש ל אותו קה בוץ ענ ד רה חה ייה אל רש מות אנ ים דש יו רואי , הה חנ בי זש מי י הנ בי ל גנ ף ענ רה שש יהה ני ן הה בה רש קה הנ של

ל אוכי חנ וש בי זש מי ל הנ ץ ענ יף רובי קי ייה תנ רש מות אנ דש או אותו בי רה יהה, וש יון הה לש ך על אה לש "ל מנ יאי א, אורי בה י אנ בי ר רנ מנ אה וש
יו ז הה יו, אה לה ץ עה צוף רובי ד חה חה ב אל לל מות כל ים דש יו רואי ך, הה ל כה ים כה אי כה זנ יו  םא הה ל ל אי רה שש יי של נות. וכש בה רש קה ת הנ אל
ם דנ וש עולות.  מו  ה, כש לה יש לנ נות הנ בש רש קה לו  גו' - אי וש ב  כנ שש יי םא  ים. ל בי ז שה אה וש ה,  שובה ים תש יכי רי צש ים של עי ל יודש אי רה שש יי

ם. יהל אי ל שונש ם ענ הל לה ב של רה ך קש רוך הוא עורי דוש בה קה הנ ה, של תל שש ים יי לי לה חמ

בונו, וות רי צש מי ך בש ם הולי דה ן אה בל של ה כש לה יש לנ ה וש לה יש ל לנ כה א בש לה ב? אל כנ שש םא יי הו ל ב, מנ כנ שש םא יי ר, ל מנ ר אה זה עה לש י אל בי רנ
א בה י אנ בי מו. רנ ים עי שורי ים של עי ים רה יני ם מי אותה ש מי מי חה ים וש רי שש על ה וש אה ף ומי לל ג אל הורי ד של תו ענ טה ל מי ב ענ םא שוכי ל
ים ידי סי זו חמ לש עש תוב (שם קמט) ינ כה מו של ף, כש לל ך אל דש צי פםל מי תוב (תהלים צא) יי כה םאל, של מ ד שש צנ ם מי ף הי לל ר, אל מנ אה
ם הל עמשות בה לנ הו  זל גו', וש ב וש כנ שש םא יי תוב ל כה של הו  גו'. זל ה וש מה קה עמשות נש גו', לנ ם וש רונה גש ל בי מות אי גו', רומש בוד וש כה בש

גו'. ט וש פה שש מי

לש ל שה אי רה שש יי כו  רש בה תש יו, הי פה שה כש בי ה  ינה עי טש הי וש תונו  ת אמ ה אל כה הי ים של מי עה פש הנ לש  ד שש גל נל יהה, כש קי זש י חי בי ר רנ מנ אה
ך לל מל הנ י  ני פש לי אות  רה הי לש ל  אי רה שש יי ים  עולי של ים,  מי עה פש לש  שה ל  אי רה שש יי כו  רש בה תש הי דו  גש נל כש ר,  מנ אה יהיא  חי י  בי רנ ים.  מי עה פש

הנקהדוש.

ים? שי חה את נש רנ קש ה לי ה זל גו'. מנ ים וש שי חה את נש רנ קש ם לי ענ פנ ם בש ענ פנ ך כש לנ םא הה ל גו', וש י ה' וש יני עי י טוב בש ם כי עה לש א בי ינרש ונ
ה אה רה ן של יוה ל. כי אי רה שש ת יי ל אל לי קנ ה לש צה רה יו וש פה שה ל כש כה ך בש יהה הולי לו הה לה אשונות הנ רי ם הה יי עממנ פנ הנ י, של י יוסי בי ר רנ מנ אה
כםה הנ ן מי זגמה ר מש חי בור אנ י - די ננ ים בה םא רוצי ל יך  בורל י די רי המ ק, של לה ל בה ר שוב אל מנ אה הוא של רוך  בה דוש  קה צון הנ רש
ים פי שש כנ ים, מש יטי לי שנ ל הנ ל כה ת ענ טל שולל ר - של בי דנ ה. כםה תש תה םא אנ ל ר - וש בי דנ ר. כםה תש בי דנ כםה תש תוב וש כה מו של םאת, כש ז הנ

ה. עה ן רה יי ענ ם בש הל ל בה כי תנ סש הי ה לש צה ז רה אה י. וש ננ בה ע לש רנ הה ים לש כולי םא יש ל ים של עי ים רה יני ים ומי מי קוסש וש
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ע רנ הה ל - לש אי רה שש יי עמקםב וש - ינ לו  גות אי רה י דש תי שש ל בי כי תנ סש יהה מי ל, הה אי רה שש יי ל בש כי תנ סש הי של ה כש ע זל שה ה, רה אי םא ורש ב
י טוב ם כי עה לש א בי ינרש כו. ונ רש בה תש ל הי אי רה שש יי עמקםב וש כות, ינ רה כות ובש רה ל בש ך כה ל כה לנ גש יו. בי פה שה כש ה בי זל ה או בה זל ם, או בה הל לה
ל כה ים וש פי שה כש ל הנ כה ם, וש יומה קי ים בש די םא עומש ים ל עי ים רה יני ירות, מי אי ך מש לל מל י הנ ני פש ה של עה שה בש ה של אה ה? רה אה ה רה מה גו'. בנ וש

ם. יהל פי שש כי ים בש םא עולי ים ל מי סה קש הנ

כםה וש תוב  כה וש גו'.  וש ם  עה לש ל בי ר ה' אל קה יי ונ ים.  להי ר אל קה יי ונ ר;  קה יי ונ תוב  ה כה לל אי ים הה מי עה פש י הנ תי שש ה, בי אי םא ורש ב
ן יוה גו'. כי ם וש ענ פנ ם בש ענ פנ כש ך  לנ םא הה ל ז - וש לו, אה םא עה יו ל פה שה ז וכש גל א רם צה מש םא ני י ל רי המ ה של אה רה ן של יוה ו, כי שה כש ענ ר. וש בי דנ תש
י בי ר רנ מנ ל. אה אי רה שש ת יי חנ אל בי שנ ת - לש רל חל רות אנ עורש תש הי ת) בש רל חל רוחנ אנ יל (בש חי תש יו, הי פה שה כש מו מי צש ה ענ לה על הל יד וש רי פש הי של
ד צנ ת מי חנ אנ ל רוחנ  רות של עורש תש א) הי לה םא רוחנ ה', אל ל ים וש להי אל ר לו, (רוחנ  מנ אן? אה רות כה עורש תש יזו הי ה, אי הודה יש

לו. ים של שופי כי ים וש יני ם מי יו אותה תה חש רו תנ שש קנ תש הי םאל, אותו של מ שש

ך, ם כה י, אי י יוסי בי ר לו רנ מנ ש. אה קםדל ה בו רוחנ הנ תה רש םא שה ה ל זל ן הנ מנ זש לו בנ פי אמ נו, של דש מנ ך לה ר, כה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
םא ה. ב זל ך  ר לו, כה מנ ך. אה ן כה הל תוב בה םא כה רות ל חי ים אמ מי עה ן פש ל אותה כה ים, ובש להי אל יו רוחנ  לה י עה הי תש תוב ונ י כה רי המ
ן, יי ע ענ יהה רנ ם הה עה לש ך. ובי רי בה א יש לה ך אל בםרה י יש רי קש ל תי , אנ שוהה רש י פי רי המ ך, ונ בםרה ן הוא יש יי תוב (משלי כב) טוב ענ ה, כה אי ורש

ל. לי קנ תש יהה מי יו, הה ינה עי ל בש כי תנ סש יהה מי הה קום של ל מה כה בש מותו, של ם כש עולה ן בה יי ע ענ א רנ צה מש םא ני ל של

םא ה ל עה ן רה יי ענ י של די כש םאשו  ל ר ר ענ ים סודה ה, יהשי עה ן רה יי ענ ד מי שוק ופוחי בנ נו  יר בש עמבי מנ י של רו, מי מש ה אה ל זל ענ וש
ל כי תנ סש הי ה לש צה ל, רה אי רה שש יי יק לש זי הנ יו לש מה סה קש יו ובי פה שה כש םא יהכול בי ל ם של עה לש ה בי אה רה ן של יוה אן, כי ם כה לט בו. גנ שש ל לי תוכנ

ל. לי קנ תש יהה מי עות, הה רה יו הה ינה עי ל בש כי תנ סש יהה מי הה קום של ל מה כה בש ל של לנ גש ה, בי עה ן רה יי ענ ם בש הל בה

ל) גל עי ד הה גל נל יו (כש נה ם פה שה גומו: (וש רש תנ יו, כש נה ר פה בה דש מי ל הנ ת אל יהשל תוב ונ ל. כה אי רה שש ד יי גל נל כש צונו  ה רש ה מה אי םא ורש ב
ם. הל ע לה רנ הה יוענ לש ד סי ילה לו צנ הש יי י של די ר), כש בה דש מי ל בנ אי רה שש שו יי עה ל של גל עי לה

ה עה שה ה. בש עה ן רה יי ענ ם בש הל ל בה כי תנ סש הי ה לש צה ל. רה אי רה שש ת יי א אל ינרש יו ונ ינה ת עי ם אל עה לש א בי שה יי תוב, ונ ה כה ה מנ אי ת רש עי כה
ן תנ נה ה  פואה רש יזו  אי וש יו.  ינה לות עי כש תנ סש הי ם בש ד אותה בי אנ יהה מש ה, הה פואה הוא רש רוך  בה דוש  קה ים הנ די קש א הי לי מה לש אי זו 
ל הוא אי רה שש ל יי יו, ענ לה י עה הי תש ים. ונ להי יו רוחנ אל לה י עה הי תש תוב ונ כה הו של ה? זל עה ה שה אותה ל בש אי רה שש יי רוך הוא לש דוש בה קה הנ

ינו. לט בו עי שש םא תי ל י של די ינוק כש תי םאש הנ ל ר ר ענ ש סודה פורי י של מי ר. כש אומי

םא יהכול, ה, ל עה ן רה יי ענ ל בש כי תנ סש הי ה לש רוצל י של ל מי ה, כה אי םא ורש עמקםב. ב ינ יך  לל אםהה ה טםבו  ר, מנ מנ אה יל וש חי תש ז הי אה
ה מה ה, כנ ה טוב זל מה או כנ ר, רש מנ כו? אה רש ה דנ ה. ומנ עה ן רה יי ענ ל בש לי קנ ה לש רוצל ר של בה דה ת אותו הנ ד אל בי כנ חנ ומש בי שנ מש של א כש לה אל
ם, ים הי אי ה נה מה ם, כנ ים הי פי ה יה מה עמקםב, כנ יך ינ לל ה טםבו אםהה ר, מנ מנ אן אה ם כה ה. גנ עה ן רה יי לט בו ענ שש תי י של די ה! כש ה זל אל נה
ן תי י יי אות. מי ן נה דל ן עי גנ רוך הוא בש דוש בה קה ע הנ טנ נה יעות של טי ן נש אותה ים לש ם, דומי הל עו מי טש נש ני יעות יהפות של טי ה נש מה כנ

ם. הל בה ים של יי ני ם עמ אותה או מי צש מש יעות ני טי נש לו) הנ אי לו (של אי וש

ל כי תנ סש ע, הי רה ן הה יי ל ענ ענ ד בנ חה ם אל דה ר אה בנ ה. עה אל רש מנ אות לש ם יהפות נה יי דנ יו לו יה הה ם של דה אה גו'. לש ו וש יה לש דה ם מי יי ל מנ זנ יי
ר חנ יון! אנ לש י על יםפי רו מי זש גש ני עות של בה צש או אל ן, רש אות הי ה נה מה ן, כנ ה יהפות הי מה ר: כנ מנ . אה חנ בי שנ יל לש חי תש הי ם, וש יי דנ ן יה אותה בש
לו) ה של בה תי כו' בנ נו וש יתי בי ן (בש מה גה רש ל אנ בוד של י כה בושי לש רות ובי קה ים יש ני בה ין אמ שורות בי לו של ם אי יי דנ ן יה תי י יי ר: מי מנ ך אה כה

לו. ה של בה תי נוזות בנ יו גש הש יי ן, וש הל ש בה מי תנ שש הי יתו לש בי בש

ם יי ל מנ זנ ר, יי מנ ך אה ר כה חנ כו'. אנ ים וש אי ה נה מה ים, כנ פי ה יה מה או כנ יך, רש לל ה טםבו אםהה : מנ חנ בי שנ יל לש חי תש ם, הי עה לש ך בי כה
נות). כש שש ים) (מי ני כי סש ר מי לומנ יו, כש לש ים (דה יי ני ם עמ אותה חוץ לש ה, מי תורה ת הנ יענ טי ה זו, נש פה ה יה יעה טי א נש צה מש םא תי ו, ל יה לש דה מי

ש. קםדל ה רוחנ הנ בל רש םא יי ל ל וש דנ גש םא יי ל ים, של בי ם רנ יי מנ עו בש רש זנ וש

ל ר: אי מנ ז אה אה ם. וש יהל לי ש עמ קםדל ת הנ ישנ רי י פש רי יק, המ זי הנ יך לש ינל לו עי םא יוכש ע! ל שה רוך הוא: רה דוש בה קה ר לו הנ מנ אה
ם, הל חוז בה יון אה לש יף על קי תנ י כםחנ  רי המ ם, של הל יק לה זי הנ ם לש עולה י הה ני ל בש ים כה כולי םא יש י ל רי גו', המ ם וש יי רנ צש מי מי יאו  מוצי
יו לה יו עה יהדה יט  הושי ם לש דה ן אה םא יהכול בל ל ם לו, של אי תועמפםת רש א כש לה םא עוד, אל ל ם. וש יי רנ צש מי מי יאו  ל מוצי יהו? אי ומי

ם. הל יק לה זי הנ יהכול לש י של ין מי אי גו', וש יו וש רה ם צה ל גויי םאכנ ך, י ה כה יונה לש יפות על קי זש א בי צה מש ני של הו. ומי בש תוך גה מי

י רי אמ בור כנ גי א  צה מש ני ל של לנ גש ד, בי םא פוחי ב. ל כנ ע שה רנ תוב כה כה של הו  ים. זל כולי םא יש קוף, ל םא זה ל ן של מנ זש בי לו  פי אמ ונ
ה. תורה י הנ כי רש דנ ה, בש תורה י הנ ימוסי ני א בש צי מה י הוא יי רי אמ ם, כנ יהל יני ב בי כנ שה ע וש רנ כה ים, וש מי ענ ין הה ם בי הי של לו כש פי יא, אמ בי לה וכש
ל ב ענ שוכי של ה כש ייה זל רש אנ רו אותו, כש קש ענ םא ינ ם ל עולה י הה כי לש ל מנ לו כה פי אמ ם של בונה רי טון בש לש ם שי הל ן) ייש לה י כי ל פי ף ענ אנ (וש

גו'. י וש רי אמ ב כנ כנ ע שה רנ תוב כה כה הו של נו. זל מל ימו מי קי המ ים לנ כולי םא יש פו ל רש טנ

א צה מש ני יהה  הה ה  לה חי תש בנ י  רי המ של ע,  שה רה הה ם  עה לש בי מו  כש יק  זי הנ לש ם  כה חה ם  עולה בה א  צה מש ני םא  ל ר,  זה עה לש אל י  בי רנ ר  מנ אה
ל ה אוכנ ר, מה מנ אה הו של זל ים. וש מי עולה ם לש תה עמבודה או מי םא ייצש ל ל של אי רה שש ל יי ר ענ של ים קל רי צש מי רו הנ שש ל יהדו קה ענ ם, וש יי רנ צש מי בש
ם דה גש נל ם, וש יי רנ צש מי יאו מי ל מוצי ל אי בה ים, אמ מי עולה ים לש רי צש מי דות הנ בש ענ או מי םא ייצש ל י של יתי שי י עה ני י אמ רי המ ם? של הל יק לה זי הנ לש

ם. עולה ל הה ים של פי שש כנ ים ומש מי כה ים חמ כולי םא יש דו) ל גש נל (וש

ב יישי ך  מש גו' עי יו וש נה דם ל אמ ד אל בל יר על גי סש םא תנ ח, (דברים כג) ל תנ ה פה הודה י יש בי גו'. רנ י וש מי ענ לש ך  י הולי ני נש ה הי תה ענ וש
ה תורה ה הנ יבה בי ה חמ מה רוך הוא. כנ דוש בה קה י הנ ני פש ה לי תורה ה הנ יבה בי ה חמ מה ה. כנ תורה י הנ רי בש ים די יבי בי ה חמ מה ך. כנ בש רש קי בש
י רי המ ם של עה לש ע בי מנ ם, שה יי רנ צש מי או מי יהצש ה של עה שה ה, בש אי םא ורש ל. ב אי רה שש ת יי סל נל כש רוך הוא לי דוש בה קה ה הנ יש אותה הורי של
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י רי ם הה אותה ך לש לנ םאשו. הה רםט ר מש לי מו וש צש ד ענ רי גה יל לש חי תש ל, הי אי רה שש יי לו בש םא עה ים ל רי שה ם קש ל אותה כה יו וש מה סה יו וקש פה שה כש
ל. זל רש אות בנ לה שש לש ם שנ י אותה ני פש יענ לי גי הי ך, וש חםשל הנ

"ל, אותו אי זה עמ ה אותו  ים, רואל רי הה הל םאש  ר בש ם  דה אה ס הה נה כש ני ן של יוה כי ם.  יהל לי אמ יענ  גי מנ י של מי ך  רל הוא דל ך  כה וש
ים בועמרי ים של דולי גש ים  שי חה נש ם  יהל לי ים אמ סי נש כנ תש ים קול, ומי ני ז נותש "א. אה זה עמ ר לנ יהד אומי ם, מי יי יננ לוי עי א גש רה קש ני של
י ני ש, ושש חה נה םאש הנ ר ה כש םאשה ר יא, וש תול הי ין חה מי נו, כש דש מנ לה ם, וש דה אה ה מול הה נה טנ יהה קש ים חנ חי ם. שולש ים אותה בי סובש וש
ת פנ רי שש ת מי חנ ת אנ טםרל יא קש בי הוא מי יו, וש נה ה פה סל כנ ה, מש ה אותה רואל ם של דה ן אה נות. בל טנ יהה קש לל גש רנ וש יהה  יהדל ה, וש בות לה נה זש

מו. ה עי אה יא בה הי , וש יהה נל פה ק בש ן, זורי בה גול לה נש רש תנ

ם שה וש הום.  תש הנ ד  ענ יענ  גי ומנ ע  קנ רש קנ בנ עוץ  נה אות  לה שש לש שנ הנ םאש  ר אותו  וש אות,  לה שש לש שנ הנ םאש  ר לש יענ  גי מנ של ד  ענ
ם דה אה הה יענ  גי מנ של אות. כש לה שש לש שנ הנ םאש  שור ר מוד קה ענ אותו  ה, ובש תונה חש תנ הום הנ תש עוץ בנ נה ד של חה מוד אל הום ענ תש בנ
ך הולי וש יו,  כה רש ל בי ענ ה  ול חמ תנ שש ומי ענ  ז כורי אה וש לו,  ים  אי ם קורש הי וש ים,  מי עה פש לש  שה ה  ה בה כל מנ אות,  לה שש לש שנ הנ םאש  ר לש
ה. ד זל צנ ה ומי ד זל צנ ים אותו מי בי ים סובש שי חה ם נש ל אותה כה ם, וש יהל ני פש ב לי ז יושי ם. אה יהל לי יענ אמ גי מנ ד של יו ענ ינה ם עי אוטי וש

ם. דה גש נל ה כש ול חמ תנ שש יו ומי נה ל פה ל ענ נופי ענ וש זי עמ דנ זש ם, מי ה אותה רואל יו וש ינה חנ עי פותי

כו, רש דנ ת לש כל לל ן לה מנ זש יענ הנ גי מנ של ים יום. כש שי מי ם חמ יהל ני פש ב לי יושי ים, וש מי סה ים וקש פי שה ים אותו כש די מש לנ ך מש ר כה חנ אנ
יף. קי ך תנ ין אותו חםשל ים בי רי הה הל א מי יוצי ד של יו ענ נה פה ים לש כי ים הולש שי חה ם נש ל אותה כה יהה וש חנ ה הנ אותה

יב שי הה ם לש יהל לי ג עמ רי טש קנ ה לש צה רה ם. וש מה ים עי רי הה מו בל צש יר ענ גי סש הי ר, וש בה ם דה הל יענ לה ם, הודי יהל ני פש יענ לי גי הי של ם, כש עה לש ובי
ב רנ קש לו לי םא יוכש ל ם של עולה י הה שופי ל כי כה ם וש עולה ת הה מנ כש ל חה ל כה קי לש קי ל וש בי לש רוך הוא בי דוש בה קה הנ ם, וש יי רנ צש מי ם לש אותה

אמלייהלם.

ה ק, מנ לה ת בה יך אל לי מש הי מו, וש צש יר ענ זי חל ל, הל אי רה שש יי יק לש זי הנ ינו יהכול לש אי ם של עה לש ה בי אה רה ן של יוה ת, כי עי ה, כה אי םא ורש ב
ה, ר לו מםשל מנ אה א של לי מה לש אי ן יהפות, וש הי ן של יה דש בות מי קי ן נש אותה ה בש תה יש תו הה עמצה ם. ונ הל יק לה זי הנ י לש די נו כש מל ה מי צה םא רה ל של

ם. עה לש ר בי בנ דש ל בי אי רה שש י יי ני בש יו לי ה הה נה ן הי תוב הי כה , של ענ י יודי יתי יי םא הה ל

ל ט ענ שולי ה? אותו כםחנ של שה ה עה ך. מל תש עמצה פםל בנ אי יי דנ י ונ רי ר: המ מנ תו, אה רוך הוא עמצה דוש בה קה ה הנ אה רה ן של יוה כי
ים רי בה ה, ודש אה ן רה יי ק, ענ חה צש י יי בי ר רנ מנ חוק. אה ן רה מנ זש שות לי ם רש הל לה י ייש  כי כםל, וש סוף הנ ה לו  אה רש ים, הל פי שה כש ל הנ כה
םא ל יל של בי שש ם? בי ענ טנ ה הנ ר. מה ייש לו לומנ י של ר. מי םאמנ י לו ונ שה א מש שה יי . ונ שוהה רש י פי רי המ יו, ונ לה ד עה עומי אותו של רו מי מש אל נל

ה. תורה ה בנ יונה לש ת על ענ דנ ה) בש לה עש מנ לש ים של רי בה מו דש יש קנ תש יי יל של בי שש יון, (ובי לש צון על רה ל בש י גםענ רי בש מו די יש קנ תש יי

ך לל ן מל מנ זש ם בי הל ן, ומי מנ ר זש חנ אנ ם לש הל ן, ומי מנ אותו זש מו בש יש קנ תש ם הי הל לו - מי ים אי רי בה י דש רי המ ה, של תה םא ענ ל נו וש אל רש אל
ים עי בש שי ץ בש נוצי בוענ  ד קה חה ב אל אות כוכה רש הנ ם ולש יי לנ רושה ת יש נות אל בש רוך הוא לי בה דוש  קה יד הנ תי ינו, עה ני . שה יחנ שי מה הנ
יר אי א מי יהי ים, וי רי חי ים אמ בי ים כוכה עי בש שי בו  עו  לש בה יי , וש יענ קי רה ע הה צנ מש אל נו בש מל ירות מי אי ים רוחות מש עי בש שי ים, ובש צי רה

ים יום. עי בש ט שי לוהי וש

ה אל אשון יירה ים יום. יום רי עי בש סוף שי י לש יעי בי שש יום הנ ס בנ ני כנ תש יי י, וש שי שי ש הנ חםדל כ"ה לנ ה בש אל י יירה שי שי יום הנ ובנ
פםל, דול יי ל גה יכה הי י, וש ל רומי יר של עי ה  אותה יונות מי לש חומות על לש  שה לו  פש יום יי אותו  א, וש ל רומה ת) של חנ יר (אנ עי בש
ים קי זה בות חמ רה רו קש עורש תש ן יי מנ אותו זש ם, ובש עולה אות בה רה הי ב לש ט אותו כוכה שי פנ תש ז יי יר יהמות. אה עי ה הה יט אותה לי שנ וש

ם. יהל יני א בי צי מה םא תי ה ל מונה אל ים, ול די דה ה צש עה בה רש ל אנ כה ם לש עולה בה

ה אל גה תש תי ם, וש עולה ט בה שולי דול וש ד גה חה ך אל לל , יהקום מל יענ קי רה ע הה צנ מש אל ב בש יר אותו כוכה יהאי של ם, כש עולה ע הה צנ מש אל ובש
ם. יהל לי ר עמ בי גנ תש יי ים וש די דה י צש ני שש בות בי רה ר קש יעורי ים, וי כי לה מש ר הנ אה ל שש ל כה רוחו ענ

קום מה יב הנ בי ים סש ילי ה מי שה מי חמ ים ונ עי בה רש ה אנ דושה קש ץ הנ רל אה ע הה זנ עמ דנ זש ב, תי כוכה ה) הנ סל כנ תש יי א (של רי בה יי יום של ובנ
ת רםף אל שש ה לי קה זה ש חמ א אי צי ה תי רה עה ה מש אותה ע. ומי קנ רש קנ ת הנ חנ תנ ת מי חנ ה אנ רה עה ה מש לל גנ תש תי ש, וש דה קש מי ית הנ יהה בי בו הה של
כות. לש מנ הנ ן  תי נה תי לו  וש ם,  עולה הה ל  כה בש לט  שש יי של יון  לש על דול  גה ד  חה אל ף)  נה (עה עוף  ל  דנ גש יי ה  רה עה מש ה  אותה ומי ם.  עולה הה

כות. לש מנ ן הנ תי נה לו תי ם, וש עולה ל הה כה יחנ בש שי מה ך הנ לל ה מל לל גנ תש ז יי אה יו, וש לה סו אי נש כנ תש ים יי יוני לש ים על דושי וקש

ז רו, אה בש גנ תש יי ל  אי רה שש ל יי ם של יהל אי שונש ה, וש רה ר צה חנ ה אנ רה צה ים בש אי צה מש ני יו  הש יי ה,  לל גנ תש יי ה של עה שה ם, בש עולה י הה ני ובש
ה ל עםשל אי רה שש יי תוב, וש ז כה ש. אה אי רםף בה שש יר יי עי ץ שי רל ל אל כה ה, וש עה שה רש דום הה אל ית לל רי ינכש ם וש יהל לי יחנ עמ שי מה ר רוחנ הנ עורי תש יי
ל. יי ה חה ל עםשל אי רה שש יי ז - וש אה ל. וש אי רה שש ל יי יו של בה יו. אויש בה יש יר אם עי ה שי שה רי יהה יש הה ה וש שה רי דום יש יהה אל הה תוב, וש כה הו של ל. זל יי חה
תוב (תהלים קיח) כה ה של ת. זל ול מה ם הנ הל ח מי כנ תנ שש יי וש מו  ל ענ ים של תי מי הוא לנ רוך  בה דוש  קה ים הנ הוא יהקי ן הנ מנ זש ובנ
יהה ה' הה ז (זכריה יד) וש אה גו'. וש ים וש עי לו מושי עה תוב (עובדיה א) וש כה ילה. וש חש י אל מות כי םא אה ל. ל יי ה חה ין ה' עםשה מי יש

ך. לל מל לש

לות, גה ן הנ ל מי אי רה שש או יי ר ייצש של אמ א כנ לה גו'? אל או וש צי ה תי חה מש שי י בש תוב (ישעיה נה) כי כה הו של א, מנ בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ק חה צש י יי בי רוך הוא. רנ דוש בה קה ה הנ שון - זל או. שה צי ה תי חה מש שי י בש תוב כי כה הו של או. זל ה ייצש מה עי ם וש הל מה את עי ה יוצי ינה כי שש

ה. א בה צי מה ה יי חה מש שי שון וש תוב (שם נא) שה כה הו של יק. זל די ה צנ ר - זל מנ אה

ת דל רל לה כות מי רה בש עו  נש מש ני לות,  גה ה בנ לה פש נה ל  אי רה שש יי ת  סל נל כש יום של ומי שון,  א שה רה קש ני יק  די צנ עון,  מש י שי בי ר רנ מנ אה
ה שועה יש י הנ ני יש ענ מנ יק. מי די ה צנ שון, זל שה ם בש יי ם מנ תל בש אנ תוב? (ישעיה יב) ושש ה כה הוא מנ ן הנ מנ זש יק. בנ די צנ ה הנ זל ם מי עולה לה
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תה רש מנ אה ז, (שם) וש אה ים. וש עי נובש ים הנ קי קורות עממג מש כםל מי הנ הו"ד, וש "ח וש צנ ני לו  ר, אי חי ר אנ בה א. דה מה אי א וש בה אנ לו  - אי
ן מי ם אה עולה לך ה' לש מש ן. יי מי אה ן וש מי ם אה עולה רוך ה' לש גו'. בה יון וש ת צי בל י יושל ני רם י וה לי המ גו', צנ ך ה' וש הוא אודש יום הנ בנ

ן. מי אה וש

ס חה ינש ת פי שנ רה פה

ר י מוסנ ני ע בש מנ ר, (משלי א) שש מנ אה ח וש תנ ר פה זה עה לש י אל בי גו'. רנ ר וש זה עה לש ן אל ס בל חה ינש אמםר. פי ה לי ל מםשל ר ה' אל בי דנ יש ונ
- זו ך  מל ת אי טםש תורנ ל תי אנ רוך הוא. וש בה דוש  קה ה הנ - זל יך  בי ר אה י מוסנ ני ע בש מנ ך. שש מל ת אי טםש תורנ ל תי אנ וש יך  בי אה
ר מנ אל נל מו של ים, כש שי נה ה ער מה חות, כנ ה תוכי מה ה כנ ייש בה ה, של תורה ר זו הנ יך? מוסה בי ר אה ה מוסנ ה זל ל. מנ אי רה שש ת יי סל נל כש

תו. חש תוכנ קםץ בש ל תה אנ ס וש אה מש ל תי י אנ ני ר ה' בש (שם ג) מוסנ

ה מה הוא, כנ ם הנ עולה ים לה רי עה ה שש מה כנ לו  חו  תש פה יי ה של ה זוכל זל ם הנ עולה ה בה תורה ל בנ די תנ שש מי י של ל מי כה שום של ומי
ה יזה רי כש מנ ים,  רי עה שש הנ י  רי שומש ל  כה לש ת  כל הולל וש יו,  נה פה לש ה  ימה די קש מנ יא  הי ה  זל הנ ם  עולה הה מי א  ייצי של ה  עה שה בש  - אורות 
ה חה מש ין שי אי ך! של לל מל ד הנ בל י על לוני פש אות לי סש כי ינו  קי תש יק! הנ די םא גוי צנ יהב וש ים  רי עה שש חו  תש ת: (ישעיה כו) פי רל אומל וש
י רי המ ה, של תורה ל בנ די תנ שש הי ה לש לה יש לנ ר בנ עורי תש מי ם של דה ן אה כי ל של ה, כה תורה ל בנ די תנ שש מי י של מי א בש לה רוך-הוא אל דוש-בה קה לנ
שוהה (שיר השירים רש פי מו של ם, כש יהל יני א בי צה מש רוך הוא ני דוש בה קה הנ קולו, וש ים לש יבי שי קש ן מנ דל ן עי גנ בש ים של יקי די צנ ל הנ כה

י. ני יעי מי שש ך הנ קולי ים לש יבי שי קש ים מנ רי בי ים חמ ני גנ ת בנ בל יושל ח) הנ

ם לות עי גה יא בנ הי ל של אי רה שש ת יי סל נל ים - זו כש ני גנ ת בנ בל יושל ה. הנ מה כש ה ייש בו סוד חה סוק זל ר, פה מנ עון אה מש י שי בי רנ
קול ך, לש קולי ים לש יבי שי קש ם מנ ים כגלה יוני לש נות על חמ ך - מנ קולי ים לש יבי שי קש ים מנ רי בי ם. חמ תה רה צה ם בש מה ת עי כל הולל ל וש אי רה שש יי
ך. ת קולי י אל ני יעי מי שש הנ ך  יי אנ רש מנ ת  י אל יני אי רש הנ ב)  (שיר השירים  ר  מנ אל נל של מו  כש י,  ני יעי מי שש הנ לות.  גה בנ ך  תי חש בנ שש תי
ים לי דש תנ שש מי של ם  אותה כש י  ננ פה לש ת  חנ בנ שש תי ין  אי י  רי המ של ה,  תורה בנ ים  לי דש תנ שש מי של ים  רי בי חמ הנ ם  אותה קול  י  יני יעי מי שש הנ

ה. תורה בנ

ם עי ים  אי ובה ה  לה יש לנ הנ ה  צה חל נל של כש ומי ה,  תורה בנ ל  די תנ שש הי לש ים  אי כה זנ של ם  אותה ל  כה יהכול  בש כי עון,  מש שי י  בי רנ ר  מנ אה
ד, סל ל חל ה בו חוט של שורל א של לה םא עוד, אל ל ה. וש ינה כי שש ש בנ יורי ק וש זי חנ תש ך, מי לל מל י הנ ני ל פש בי קנ יום לש יר הנ אי מי של ה כש כה לש מנ הנ

נו. רש אנ בי מו של כש

י? מו מי ה, כש ים מולה חוזי אמ ים של רי בה ם דש אותה מו מי צש מםר ענ שש ה, יי ינה כי שש ק בנ זי חנ תש הי ה לש זוכל י של ל מי ה, כה אי םא ורש ב
ל אי רה שש יי ת  סל נל כש יהכול  בש מו, כי צש ענ ר  שומי י של ל מי כה וש ר.  כה ני ל  ת אי גון בנ דוש, כש קה אות הנ ים בה רי קש שנ מש םא  ל ם של אותה

ה. ת זל ה אל קונל ה וש ם זוכל ן אי כי ל של כה לום, וש ה לו שה ימה די קש יא מנ הי ת אותו וש רל שומל ה בו וש חוזה אמ

ס חה נש ים פי די קש הי ה של זל ט לה רה ה, פש עה שה ה  אותה ים בש די מה שש יות מג הש ל לי אי רה שש יי יו  ים הה אויי עון, רש מש י שי בי ר רנ מנ אה וש
ן ס בל חה ינש ר פי חי ר אנ בה גו'. דה יב וש שי ן הי כםהי ן הנ רם המ ן אנ ר בל זה עה לש ן אל ס בל חה ינש תוב פי כה הו של ז. זל גל רם ת הה ך אל כי שי ה וש זל ה הנ עמשל מנ לנ

ה). עמשל מנ ה (הנ דה בי אמ ים הה לי שש הנ א לש ם, בה יי עממנ ן פנ ן בל עון, בל מש י שי בי ר רנ מנ גו' - אה ר וש זה עה לש אל

ך, לל מל ת הנ מל אל ר בל קי שנ לו מש אי ן בו, כש קי תנ תש הי ה לש כה םא זה ל ה וש מה שה נש גול הנ לש ל גי נוטי ה של ם זל דה עון, אה מש י שי בי ר רנ מנ אה
םא ל ה, טוב לו של ש בה חל כי ר. וש קל ל שה ע ענ בנ שש ני ה וש ש בה חל כי ה וש דה בי א אמ צה ה, (ויקרא ה) או מה סוק זל יו פה לה א עה י קורי ני אמ ונ

ניבשרהא.

מור? ינו גה אי יק של די יהו צנ מור ומי יק גה די יהו צנ ה. מי חל דש מור ני ינו גה אי יק של די צנ ה, וש חל דש ינו ני מור אי יק גה די ינו, צנ ני שה
תו שה ירג ים, ובי מי ים עמקג גולי לש חנ גי םא לוקי י ל רי המ מור, יהדוענ של יק גה די א צנ לה יק? אל די א צנ רה קש יו ני רה בה דש ם בי לי םא שה ל י של י מי כי וש

נות. ילה ענ אי נוטי ב בורות וש חוצי ין חומות, וש קי תש ן, ומנ יה נש ה בי בונל

מו סוד כש י יש ני בש ין אנ קי תש י הי רי ר, המ עודי בורות וש ה  ר בה ת, חופי רל חל ה אנ שה ירג ן בי יה נש ה בי מור בונל גה ינו  אי יק של די צנ
ך. םא כה ה ל שה רג ה יש ד אותה צנ יק, ומי די צנ א טוב וש רה קש דו הוא ני צי לו. מי ר של אה שש ם ני ענ אי לא יודי ה, וש ל בה מי עה ם וש קםדל מי

י רי ים. המ די דה צש ל הנ כה קםם מי עה ענ  ה אותו שוקי אה רה סוד וש יש ל בנ כי תנ סש ה, הי אל רש מנ ה לש אל ה, נה פל ן יה יה נש ה בי בונל ם של דה אה לש
ד צנ ה - מי פל יה א טוב וש צה מש ני לו  ן של יה נש בי ד אותו  צנ ם. מי קםדל מי כש ין אותו  קי תש ומנ ר אותו  סותי ד של ם ענ לי םא שה ן ל יה נש בי הנ
מור, גה ינו  אי יק של די א צנ רה קש ני ך  ל כה לנ גש ם. בי לי ן שה יה נש א בי רה קש םא ני ם, ל לי ה שה עמשל א מנ רה קש םא ני ן ל כי לה קםם, וש עה ע וש סוד רנ יש הנ

נו. מל יק מי די ע צנ שה ע רה לנ בנ ה (חבקוק א) כש ל זל ענ ה. וש חל דש ני וש

אוי ילה רה הש םא יי ל ה וש לה דג גש ה לי כל זש םא יי לו ל פי אמ רוך הוא, של דוש בה קה ל הנ דוש של קה ם הנ שי א לנ ני קנ מש י של ה, מי אי םא ורש ב
ם שי א לש ני קי שום של ן, ומי מנ זש אותו  בש ה  אוי לה יהה רה םא הה ס ל חה נש ה. פי ח אותה קנ יי וש ה  יחנ אותה וי רש ה) ינ ש אותה יורי ה, (של לה
ס חה ינש ה - פי עה ה שה אותה ה. מי יונה לש ה על נה הג כש ש בי מי תנ שש הי ה לש כה זה כםל, וש ן בו הנ קי תנ תש הי כםל וש ה לנ לה עה כםל, וש ת הנ יחנ אל וי רש בונו הי רי

ם. קי ענ תש הי ה של ן מנ קי תי בונו, של ם רי שי א לש ני קי שום של גות מי רה י דש תי שש ים לי לי שש הי ן, של כםהי ן הנ רם המ ן אנ ר בל זה עה לש ן אל בל

סוף ל בש כי תנ סש הי גו'. ייש לש וש ך  דש בש ע ענ י הושנ ני יד אה סי י חה י כי שי פש ה נה רה מש ר, (תהלים פו) שה מנ אה ח וש תנ ה פה הודה י יש בי רנ
ה ה זל ך! מנ חנ בה בוטי יות הנ הש יך לו לי רי יך, צה לל חנ אי בוטי תוב הנ סוק כה פה סוף הנ סוק. בש פה ל הנ ל כה ך ענ ר כה חנ אנ סוק, וש פה הנ
תוב (שם קיט) כה מו של ה, כש נה שי ה בש לה יש לנ צות הנ יו חמ לה עמבםר עה םא ינ ל יחנ לו של טי בש ד מנ וי יהכול דה בש א כי לה יך? אל לל חנ אי בוטי הנ

ים. מי עולה ך לש ר בש שי קנ תש אל קום, וש א אה לה יות! אל הש יהה לו לי י הה תי מש ך. קנ הודות לה קום לש ה אה לה יש צות לנ חמ
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ים יוני לש סודות על ה  ין בה אי ה של תורה ין אות בנ אי נו של דש מנ י לה רי המ יות! ונ הש לי לו  יך  רי יהה צה מםר הה י, שש שי פש ה ננ רה מש שה
את יוצי של כש ש. של פל נל ת בו  זל חל אל נל ק של לל חי ת אותו  ה אל רה מש ר, שה מנ רוך-הוא הוא אה דוש-בה קה ה - לנ רה מש ים. שה די בה כש ני וש
מםר שש לי וש ה  לה בש קנ ים לש אי ים יוצש יוני לש יהלות על ה חמ מה ה, כנ ם זוכל א). אי בה ם (הנ ת עולה של רל ה לה אה ה, בה זל ם הנ עולה הה מי ש  פל נל הנ

תות. בה שנ ים וש שי דה י חר אשי רה ה בש מה ד עי חי אנ תש הי ה לש תה חש קנ זו לש ה' הנ הנ ה. וש קומה דור מש מש ה לי יסה ני כש הנ ה ולש אותה

ש פל ה נל אותה ה. אוי לש חוצה ה הנ ים אותה דוחי ה וש ים מולה ני מש דנ זש ים מי יני י די לי עמ י חםק בנ רי ה שומש מה ה, כנ םא זוכל ם ל אי וש
ף תוך כנ ה בש נה על לש קנ יך יש בל יש ש אם פל ת נל אי תוב (שמואל-א כה) וש כה הו של ע. זל לנ קל ף הנ כנ ן בש בל מו אל נות, כש יקה רי ת בש לל גל לש גנ תש מי של
יענ גי ינ של ה. וכש חוצה ה הנ חו אותה דש םא יי ל י, של שי פש ה ננ רה מש ר שה מנ אה רוך הוא וש דוש בה קה י הנ ני פש תו לי שה קה ש בנ קי ד בי וי דה ע. וש לנ קה הנ
ר מנ א? אה רה קש יד ני סי י חה כי י, וש ני יד אה סי י חה יך. כי נל פה ה לש ל אותה בי קנ ים, ותש חי תה ה פש חו לה תש פש ה, יי ך) מולה חו לש תש פש ך, יי מולש (לש
ת כל לל ה לה זםב אותה עמ םא תנ ל י, של שי פש ה ננ רה מש ך שה ל כה לנ גש ים. בי ני מה אל נל ד הנ וי י דה די סש תוב (ישעיה נה) חנ כה ן, של ה, כי הודה י יש בי רנ

ה. חוצה הנ

ם כגלה ך  מי ענ וש תוב (שם ס)  כה של מו  ץ זו, כש רל אל ש  יק, יורי די צנ ק בש לל חי לו  ייש  ם של דה ל אה ר, כה מנ ק אה חה צש יי י  בי רנ
י שי פש ה ננ רה מש ן שה כי לה י, וש ני יד אה סי י, חה תי זש חנ אל ה נל קום זל מה בש ר של חנ ד, אנ וי ר דה מנ יד. אה סי א חה רה קש ה ני יק זל די צנ גו'. וש ים וש יקי די צנ

ך. ר בש שי קנ תש הי לש

ש קםדל שון הנ שון, ולש ים לה עי בש ד שי מנ לה שוהה של רש י פי רי גו'. המ מו וש ף שה יהוסי דות בי ח, (תהלים פא) עי תנ יהיא פה י חי בי רנ
ה זה חמ ר אה יפנ ת פוטי של אי ה של עה שה ה, בש אי םא ורש דות? ב ה זו עי ל מנ בה ע. אמ מה שש י אל תי עש םא יהדנ ת ל פנ תוב (שם) שש כה הו של ר. זל יותי
תוב כה ה, של רונה חמ ה אנ עה ה שה ד אותה ל יום ענ כה ן בש כי ה, וש שונה ענ לש םא יודי ל י של מי מו כש צש ף ענ ה יוסי שה ר, עה בה דה אותו הנ בו לש
רוחנ ה, וש שונה ענ לש םא יודי ל י של מי מו כש צש ה ענ שה עה שום של א מי לה הו? אל שי פש תש תי ה ונ ה זל דו. מנ גש בי הו בש שי פש תש תי (בראשית לט) ונ
א לה נו? אל יעי מי שש הנ א לש ה בה ה. מנ יקה לי חל יהה הל רל מה יהה אמ רי כש נה ה מי רה ה זה שה אי ך מי רש מה שש דו: (משלי ז) לי גש נל ת כש חנ ש צוונ קםדל הנ
דות תוב עי כה ה בו, של פה תוסש ני י? ה' של הי דות. ומנ ה עי אותה חוז בש אה ה וש ינה כי שש ר לנ שי קנ תש ה, מי זל מו מי צש ר ענ שומי י של ל מי כה

ה. זל א בה ני קי ל של ס ענ חה ינש פי ה י' בש פה תוסש אן הי ם כה מו. גנ ף שה יהוסי בי

ם יי לנ רושה ת יש יון. אל ת צי אל נו  רי כש זה בש ינו  כי ם בה גנ נו  בש ם יהשנ ל שה בל רות בה המ ל ננ ח, (תהלים קלז) ענ תנ א פה יסה י יי בי רנ
ם דה אה יון? לש ת צי אל נו  רי כש זה ה בש ה זל י! מנ יני מי ח יש כנ שש ים תי לה רושה יש ך  חי כה שש ם אל תוב אי כה של מו  יות, כש הש לי לו  יך  רי יהה צה הה
ם ל?! גנ יכה הי ל הנ ענ ל בנ םא של י הוא? ל ל מי עמרו של פו אותו. צנ רש שה ים וש טי סש או לי ה, בה פל יה ה וש אל ד, נה בה כש ל ני יכה יהה לו הי הה של
תוב (ישעיה כה , של רוהה אמ בי י של פי ך כש ה הולי זל יק?! וש די צנ ל הנ םא של י הוא? ל ל מי ר של ענ לות, צנ גה רויהה בנ ה שש ינה כי שש אן הנ כה
לו הוא. ר של ענ תו, צנ ל זוגה לו ענ ר של ענ ת אותו צנ נו אל רי כש זה יון, בש ת צי נו אל רי כש זה אן בש ם כה ש. גנ מה ד מנ בה ד, אה בה יק אה די צנ נז) הנ

נו? ן לה יי ננ כםל. מי ל הנ בונו ענ יר אותו רי יוקי ה של ה, זוכל ר זל שומי ה וש זל בונו בה ם רי יר שי מוקי י של א, מי יסה י יי בי ר רנ מנ אה
ץ רל ל אל ל כה ענ תון אםתו  נה וש תוב  כה וש ר לו,  של ה אמ נל שש מי ת הנ בל כל רש מי בש ב אםתו  כי ינרש ונ תוב (בראשית מא)  כה ף, של יוסי מי
ם יי מנ יו הנ םא הה ל ה, וש לה חה תש הנ ים בנ ני פש ס בי ננ כש ף ני ל יוסי רונו של יהם, אמ ת הנ ל אל אי רה שש רו יי בש עה של א כש לה םא עוד, אל ל ם. וש יי רה צש מי
תוב כה ה אותו של אה א רה לה נםס? אל יה ה ונ ה זל נםס. מנ יה ה ונ אה יהם רה תוב (תהלים קיד) הנ כה הו של יו. זל נה פה ם לש דה מש ל עה ים ענ די עומש

ה. חוצה א הנ ייצי ס ונ נה יה בו (בראשית לט) ונ

ה צה רה םא  ל של ן  מנ זש ל אותו  לנ גש בי  ? דוענ מנ יו  יה חנ בש תו.  יתה מי בש בוד  כה לש ה  זוכל וש יו  יה חנ בש בוד  כה לש ה  זוכל ה,  אי ורש םא  ב
יות הש לי ה  לה צש ב אל כנ שש לי יהה  לל ע אי מנ םא שה ל תוב, וש כה יו. וש נה דם ת אמ של ל אי ר אל םאמל י ן ונ אי מה יש תוב (שם) ונ כה ה, של ק בה בי דנ תש הי לש
סוף בנ ה לש כה ה, זה חוצה א הנ ייצי ס ונ נה יה תוב ונ כה דו, וש גש בי בש הו  שי פש תש תי תוב ונ כה ן של יוה ם. כי עולה ה הה זל ה בש כה ה זה ל זל לנ גש ה. בי מה עי

ר. חי אנ ם הה עולה ח בה קנ לו לה ת של אל ם, וש עולה ה הה זל ח בש קנ לו לה ת של אוי לו - אל ך רה כה ה, וש יונה לש ה על צה חי תוך מש ס לש ננ כש ני של

ה כה זה ם, וש יי רנ צש מי מי או  יהצש של לו  ל אי כה ר מי יים יותי קנ תש הי ה לש כה זה א, וש בה ם הנ עולה ה בה כה זה ם, וש עולה ה הה זל ה בש כה ס זה חה נש פי
כון ה - נה ה זל עמשל ה מנ שה םא עה ל ד של ה ענ נה הג כש ה לי כה י) זה רי המ םא (של ל ר של םאמנ ם ת אי יו. וש רה חמ יו אנ נה ל בה כה ה, הוא וש דולה ה גש נה הג כש לי
יו, אלהה א לי ני ר קי של ת אמ חנ - תנ נו  רש אנ בי מו של א כש לה ך. אל םא כה ם - ל ה קםדל כה םא) זה ל ים (של רי אומש ם של י אותה רי המ םא). של (ל

ם. קםדל יהה מי םא הה ל ה של ה, מנ נה הג כש יחנ הנ וי רש ה הי ה זל עמשל ל מנ לנ גש בי ע של מה שש מנ של

יו. לה אי לו  ה של גה רש ה דנ ל אותה סנ אי פה דנ י ונ רי המ ים, של מי עולה לש תו  נה הג ה כש לה סש פש ש, ני פל ג נל הורי ן של ל כםהי ה, כה אי םא ורש ב
ים, לו מי ת עולה ננ הג כש ס לו  ינחי לש ך  רי טה צש רוך-הוא, הי דוש-בה קה א לנ ני קי של לנ  גש ה, ובי נה הג כש סול לי יהה פה ין הה די הנ ס מי חה נש ופי
ד ה, ענ טה מנ שום הוא לש רה ה, וש לה עש מנ שום הוא לש ס רה חה נש ה, פי אי םא ורש ק, ב חה צש י יי בי ר רנ מנ י דורות. אה דורי יו לש רה חמ יו אנ נה בה ולש

ה. נה מש ם ני יי רנ צש מי או מי יהצש ם של ם אותה י עי רי המ ם, של עולה א לה םא ייצי ל של

ן לו י נםתי ני נש ס הי חה נש פי תוב בש כה ה של י, זל י יוסי בי ר רנ מנ ר. אה בה דש מי ים בנ כי יו הולש יהיא הה י חי בי רנ י וש י יוסי בי רנ ר וש זה עה לש י אל בי רנ
ת - םא מי ל ר של םאמנ ם ת אי יו. וש ינה די דון בש םא ני ל ים וש מי עולה ט בו לש םא שולי ל ת של ול מה ך הנ אנ לש מנ לום מי לום. שה י שה יתי רי ת בש אל
זו. ה הנ יונה לש על ית הה רי בש ז בנ חי אנ תש הי שום של י דורו, מי ני ל בש ל כה ים ענ יהמי יך  רי אל הל ם, וש עולה י הה ני ר בש אה שש ת כי םא מי אי ל דנ ונ

ם. עולה י הה ני ר בש אה שש ק מי לי תנ סש ה הי אה קות נה בי דש ה ובי יונה לש ה על וה אמ תנ ם, בש עולה הה ק מי לי תנ סש הי של וכש

ה, אי םא ורש גו'. ב ך ה' וש אנ לש י מנ ני פש ד לי דול עםמי גה ן הנ כםהי ענ הנ הושג ת יש י אל ני אי ינרש ר, (זכריה ג) ונ מנ אה ח וש תנ ר פה זה עה לש י אל בי רנ
ים. יחי גי שש םא מנ ל ם, וש יהל לי א עמ רוז קורי כה יום הנ ל יום וה כה ם, וש בונה בוד רי כש ים בי לי כש תנ סש םא מי ל ם של דה י אנ ני ם בש אותה אוי לש
וות צש ל מי ר ענ עובי ם וש דה א אה טוב. בה ירו לש כי זש הנ ים לש די ים עומש גורי ני ה סה מה ה - כנ תורה וות הנ צש מי ל בש כי תנ סש הי ם לש דה א אה בה
ה , מנ שוהה רש יהה, ופי דול הה ן גה ענ כםהי הושג רוך הוא. יש דוש בה קה י הנ ני פש ע לי רנ יו לש לה ים עה גי רש טש קנ ים מש עמשי ם מנ ה - אותה תורה הנ
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ל ם ענ בונה בוד רי כש ים בי לי כש תנ סש םא מי ל ם של דה י אה ני ר בש אה שש ך, בי ה כה זל ה בה נו. ומנ טש שי ינו לש מי ל יש ד ענ ן עםמי טה שה הנ תוב בו? וש כה
ה. מה כנ ה וש מה ת כנ חנ אנ

ים בושי ם לש אי אותה דנ ים, ונ ים צואי די גה ל בש בה . אמ שוהה רש ים, ופי ים צואי די גה בגש בש יהה לה ענ הה יהושג תוב, וי ה כה ה מנ אי רש
י רי המ ם. ונ אותו עולה ים בש מי לי ים ושש ני קה תג יו מש בושה לש י של ל מי קו של לש י חל רי שש ם. אנ אותו עולה ם בש הל ה בה שה בש לנ תש רוחנ הי הה של
אן? תוב כה ה כה ם? מנ הי יך  אי ים אותו  ישי בי לש מנ ים של בושי ם לש נםם, אותה יהי גי לנ יסו  ני כש הנ ים לש יכי רי צש י של ל מי ר, כה אי בה תש ני
ה נל מג נםם ומש יהי ל גי ה ענ נל מג מש ך הנ אה לש מנ ה הנ ך? זל אה לש ה מנ יזל ך. אי אה לש מנ י הנ ני פש ד לי עםמי ים וש ים צואי די גה בגש בש יהה לה ענ הה יהושג וי

יו. לה עה ים מי צםאי ים הנ די גה בש ירו הנ סי ר: הה מנ אה א קול וש בה ד של ים. ענ בושי ם לש אותה ה בש אה רה י של ל מי ענ

י תי רש עלבנ ה הל אי יו רש לה ר אי םאמל י ים. ונ ים צואי די גה ים לו בש ם עושי דה ל אה ים של עי ים רה עמשי מנ ל, של כי תנ סש הי אן ייש לש כה מי
בוד יו כש זי ם בש דה ל אה כי תנ סש ם מי הל בה ים של ני קה תג ים מש רי חי ים אמ בושי ישוהו לש בי לש צות. הי לה חמ ך מנ ש אםתש בי לש הנ ך וש ונל יך עמ לל עה מי

ריבונו.

ית ני הל רוחנ נל הה ים של רי חי ים אמ בושי יו לש נה פה ינו לש קי תש הי ד של ם ענ עולה הה ק מי לי תנ סש םא הי ל ס, של חה נש ה פי מו זל ה, כש אי םא ורש ב
י יתי רי ת בש ן לו אל י נםתי ני נש תוב הי כה ת הנ יים אל קנ ה, לש לל אי ש בש בי לנ תש הי ה וש לל אי ט מי שי פנ תש ת הי חנ ה אנ עה שה א. בש בה ם הנ עולה ם לה הל בה
י בי ר רנ מנ ר. אה בה דש מי ל הנ ד של חה ע אל לנ ל סל ל של ת צי חנ תנ בו  יהשש וש ה,  קה זה ה חמ תה יש הה ש  מל של ים, הנ כי הולש יו  הה ד של לום. ענ שה

ש הוא. פל נל ת הנ ונ דש ל חל אי צי דנ ר, ונ זה עה לש אל

ם. יהל לי עממםד עמ י לנ צוני רש ג בי ל חנ רון של חמ אנ ד יום הה ה ענ נה שה םאש הנ ר לו מי ים אי ר, יהמי זה עה לש י אל בי רנ יהיא לש י חי בי ר רנ מנ אה
י תי עש מנ י שה ני ל אמ בה ך הוא, אמ אי כה דנ יהיא, ונ י חי בי ר רנ מנ ה. אה זל בה רו  עורש תש ים הי רי בי חמ הנ ר, וש מנ אל ה נל ר, זל זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
י בי ר רנ מנ י בו. אה תי דש מנ םא עה ן ל יי דנ ר לו, עמ מנ ר. אה בה מםר אותו דה ר לו, אל מנ ם. אה הל ר בה בה ה דה יונה לש ה על דושה קש ה הנ נורה מש הנ מי
י רי ין קוצש ה בי מה כש לו הוא סוד חה לה ים הנ יהמי דור הנ ל סי בה ה הוא, אמ יהפל ר וש בה רו דה אמ ים בי רי בי חמ הנ ב של ל גנ ף ענ ר, אנ זה עה לש אל

ה. דל שה הנ

ר, (ישעיה נב) מנ אה ח וש תנ ר. פה אי בה תש י ני רי המ יהה, ונ הה יך  ד אי חה אל כםל בש חוד הנ ל יי דור של ר סי מנ אל י נל רי ה, המ אי םא ורש ב
ה. לה אג גש לויהה הנ ה תש בה ה, של מה קה נש לויהה הנ ה תש בה ה, של שועה יש לויהה הנ ה תש בה ת של חנ רוענ אנ שו - זו זש דש רוע קה ת זש ף ה' אל שנ חה
ד חנ ה פנ מה ה, כנ לה בש קנ ר לש עורי תש ה מי זל של ד. וכש חה ג כל וי דנ זש הי יו לש לה ה אי לה בש קנ ר ולש פה עה הל ל מי אי רה שש ת יי סל נל ת כש ים אל קי הה ה? לש מה לה וש
ת חנ םאלו תנ מ ר (שיר השירים ב) שש מנ אל נל מו של ר, כש בי חנ תש הי לש ה  םאשה ת ר חנ רוענ תנ ה זש יחנ אותה ני יה ד של ם, ענ עולה רוי בה שה

ים. אי טה ל חמ ר ענ פי כנ ין ומש די ח הנ ז נה אה גו'. וש י וש םאשי ר לש

גוף, ת בש גל ול דנ זש ך מי ר כה חנ ירות. אנ אי ים מש ני פה ל הנ כה ם וש עולה רויהה בה ה שש וה דש ז חל אה ק, וש בי חנ ין לש יהמי ה הנ אה ך בה ר כה חנ אנ
ר ילתל ך בש א כה צה מש םא ני ל ה של אי מנ דנ ונ ים בש חוזי אמ כםל, ונ ת הנ ונ דש חל מות וש לי ז הוא שש אה רוד, וש י פי לי ד, בש חה א אל רה קש כםל ני ז הנ אה וש

הנזשמנניים.

רוענ ת זש רל עורל תש ה מי נה שה םאש הנ ר ג. בש ל חנ רון של חמ אנ ד יום הה ה ענ נה שה םאש הנ ר לו מי לה ים הנ יהמי דור הנ ה, סי ל זל מו של כש
ם עולה א הה צי מה יי ה של מה לי ה שש שובה תש ן בי מנ זש יך אותו הנ רי צה ין, וש די ד בנ חנ פנ ם בש עולה ל הה ז כה אה ה, וש כה לש מנ ת הנ ל אל בי קנ םאל לש מ שש
ה וה דש עמשות חל לנ ש  חםדל י לנ יעי שי תש ל בנ יכה הי י הנ ני ים בש שי קש בנ תש ה, ומי כה לש מנ ה הנ אה בה ך  ר כה חנ הוא. אנ רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש לי
םאש (ר ה  םאשה ת ר חנ םאל תנ מ ים שש שי לה ה  לה ווג של ר, הוא זי חי אנ יום הה ה בנ כה לש מנ ווג הנ זי ם בש מה צש ר ענ הי טנ ר, לש הה נה בםל בש טש לי וש

י. םאשי ר ת לש חנ םאלו תנ מ ר שש מנ אל נל מו של ך), כש לל מל הנ

ה, ווגה זי ה בש כה לש מנ יהה לנ נל ה פה ירה אי ה מש יונה לש על ם הה אי י הה רי המ ם. של הל ת לה רל פל כנ ם, ומש יהל אי טה ל חמ ית ענ ני עמ תנ ל בש אי רה שש ז יי אה וש
םאל. מ שש ל הנ ה ענ כה לש מנ םאש הנ ר ה, של זל יום הנ ה בנ ל אותה בי קנ םאל מש מ שש הנ ן של יוה ל, כי יכה הי י הנ ני ל בש ים כה רי פש כנ תש ומי

ירות, אי ים מש ני פה ל הנ כה ה וש וה דש חל ל הנ ז כה אה ה, וש קה בש חנ יל לש בי שש ה בי לה בש קנ ין לש יהמי ר הנ עורי תש ג יי חה ל הל אשון של רי יום הה בנ
ם. ין גורי יהמי י הנ רי המ ה, של וה דש י חל יני ל מי כה מםחנ בש שש ם לי דה י אה ני ים בש יכי רי , וצש חנ בי זש מי ל הנ ך ענ סי ננ ים לש לולי צש ם הנ יי מנ ת הנ ונ דש חל וש

. ענ עמשי תנ שש הי יא לש ה הי וה דש ז חל אה כםל, וש ה בנ יכה רי ה צש וה דש ין, חל רוי יהמי שה קום של ל מה כה בש

ד, חה כםל אל יות הנ הש כםל, לי ווג הנ גוף הוא, זי ווג הנ ז זי י אה רי המ יא, של ה הי תורה ת הנ ונ דש י חל יני מי שש יום הנ בנ ך  ר כה חנ אנ
ל אי רה שש ם יי יהל רי שש ר. אנ חי אנ ק לש לל ין בו חי אי ם, של דה בנ ם לש הל לה ק של לל חי אי וש דנ ל ונ אי רה שש ל יי הו יום של זל כםל, וש מות הנ לי הו שש זל וש

גו'. יך וש להל ה' אל ה לנ תה דוש אנ ם קה י ענ תוב (דברים יד) כי ם כה יהל לי א, עמ בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה בה

ח, (איוב ד) תנ ה פה הודה י יש בי גו'. רנ ל וש אי רה שש י יי ני ל בש ענ י מי תי מה ת חמ יב אל שי ן הי כםהי ן הנ רם המ ן אנ ר בל זה עה לש ן אל ס בל חה ינש פי
ך רי בה יך לש רי ים), צה ירי אי יהה (מש נל וה גש ת בי של ה קל רואל י של ינו, מי ני ם שה דו. שה חה כש ים ני רי שה יפםה יש אי ד וש בה י אה קי י הוא נה א מי ר נה כה זש
יהה לל םא עה םא יהב ל י של די ץ כש רל אה רוך הוא בה דוש בה קה ם הנ שה דוש של קה יהם הנ קנ ית הנ רי הו בש זל שום של ית, מי רי בש ר הנ רוך זוכי בה
ם הל ר לה ז זוכי אה ם, וש יד אותה בי אמ הנ רוך הוא לש דוש בה קה ה הנ ם, רוצל עולה ים בה עי שה ים רש בי רנ תש מי של כש שום של בול. מי מנ י הנ מי
י כות. זוהי הנ ף עוד לש םא אםסי ל ל, וש לי קנ ף לש םא אםסי םא: (בראשית ח) ל םא ל ם ל יי עממנ תוב פנ כה ץ, של רל אה ע לה בנ שש ני ה זו של בועה שש

. י נםחנ עמבםר מי י מי תי עש בנ שש ר ני של תוב (ישעיה נד) אמ כה מו של ה, כש בועה שש הנ

ך לל מל א הנ דו, בה גש נל א כש טה חה נו  בש ים של מי עה פש ל הנ כה של ך  לל מל ם. לש עולה ל הה ן ענ גי הה ה לש אה ת בה של קל ר, הנ מנ י אה י יוסי בי רנ
ל ז של גל רם ק הה לי תנ סש ה, מי ה אותה רואל ך  לל מל הנ של כות. כש לש ל מנ בוד של י כה בושי לש ה בי כה לש מנ יו הנ לה ה עה תה לש גנ תש - הי קותו  לש הנ לש
א לה ם אל עולה ת בה של קל ית הנ אי רש םא ני ך ל ל כה ענ ם. וש ית עולה רי כםר בש זש יהה לי יתי אי תוב (בראשית ט) ורש כה ה, של חנ בה מי שה נו, וש בש
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ין ם אי ם. אי עולה ל הה ן ענ גי ית ומה רי יד בש עממי הנ ית לש רי ם, הוא בש עולה יק בה די ייש צנ ה של עה שה כות. ובש לש ל מנ בוד של י כה בושי לש בי
ת זו. של ל קל לנ גש א בי לה ד, אל בי אה הי ד לש ם עומי עולה הה אות של רה הי ת, לש של קל י הנ רי יק, המ די צנ

ן. בה לה דםם וש ים, יהרםק אה אשוני רי בות הה אה בוש הה לש א בי לה ת זו, אל של ת קל של בל לנ תש םא מי ם ל עולה ר, לש מנ ר אה זה עה לש י אל בי רנ
דםם א אה בה ק, של חה צש ל יי ן של ול גה ה הנ דםם זל אל. אה עי מה שש נו יי מל א מי יהצה של ה כש ן ) זל ול בוש (גה ע לש בנ צש ם, ני הה רה בש בוש אנ ה לש יהרםק, זל
בוש טוב הו לש ן זל בה ו. לה שה ז בו עי חה אל נל ים, של די אש ב מנ ד כוכה ה ענ טה מנ דםם לש אה ך אותו הה שנ מש ני ו, וש שה נו עי מל א מי יהצה של ע כש בנ צש ני וש

ים. מי עולה יו לש נה נו פה תנ שש םא הי י ל רי המ עמקםב, של ל ינ של

ש. אי ן הה לבל ן בש בי לנ תש הי ם, של הה רה בש ה אנ ן זל בה ה, לה דושה קש ה הנ נורה מש ר הנ מנ ך אה ל כה בה ה הוא, אמ ר, יהפל מנ א אה בה י אנ בי רנ
ה ייבוש תה םא ענ עמקםב, (ישעיה כט) ל ינ תוב בו בש כה ים, וש ני וה י גש ני ין שש ד בי עומי עמקםב, של הו ינ ק. יהרםק זל חה צש אי יי דנ ה ונ דםם זל אה
ן ול גה אות בש רה הי עמקםב - לש ה ייבוש ינ תה םא ענ ך הוא ל כה ה. וש מה לי ה שש תה יש תו הה טה ל מי י כה רי המ רו, של וה יו ילחל נה ה פה תה םא ענ ל עמקםב וש ינ
נו מל א מי יהצה ן, של בה ן לה ול גה בש אות  רה הי לש ם,  הה רה בש אנ מו  - כש רו  וה ילחל יו  נה פה ה  תה ענ םא  ל וש ו,  שה עי נו  מל א מי יהצה ק של חה צש יי כש דםם  אה
ה עה שה ת בש של קל ת הנ של בל לנ תש מי לו  לה ים הנ בושי לש ובנ לו.  בות של אה ל הה ענ ם  הל ר בה טי ענ תש הי לש ים  ני וה גש ח  קנ לה א  לה אל. אל עי מה שש יי

ך. לל מל י הנ ני פש ית לי אי רש ני של

ם שה רש ני ה) הוא של זל י (וש רי המ יון, ונ לש ם על רםשל ת בש רל טל ענ תש מי יא אות יו"ד של ה הי דושה קש ית הנ רי בש ה, סוד הנ אי םא ורש ב
ס, יו"ד חה ינש אן, פי כה זו  אות הנ הה מו  שש ה בי מה שש רש ני ית,  רי בש ל הנ ס ענ חה נש א פי ני קי שום של ים, ומי מי עולה יד לש מי ית תה רי בש בנ
ם לי יום שה קי ד בש ן הוא עומי כי לה ה. וש דושה ה קש יונה לש יו"ד על תוך  את מי יוצי אי, של דנ ית ונ רי יא בש הי יא יו"ד של ה, הי נה טנ קש
תוך יד בש מי ד תה בה אל םא נל ל עור, וש ל פש א של טש אותו חי י מי קי ך הוא נה כה ם. וש עולה תוך הה ד מי בה אל םא נל ל דוש, של קה ך הנ לל מל י הנ ני פש לי
דו מש שש םא ני ל יהוא של בי אמ ב ונ דה נה לו  דו - אי חה כש ים ני רי שה יפםה יש אי ם). (איוב ד) וש עולה תוך הה ד מי בה אל םא נל ל ם (וש עולה ש הה קםדל

לו. לה גש ם בי עולה אותו הה מי

א נה ימש הי יהא מש עש רנ

ש די חנ יך לש רי ית, צה רי בש ל הנ א ענ ני ס, קי חה נש הוא פי יההו, של לי אי שום של ל מי בה , אמ תה רש מנ ה אה ן, יהפל מה אל נל ה הנ רועל ר לו הה מנ אה
י תי י, שש אתי ני םא קי נ ר (מלכים-א יט) קנ מנ אל יו נל לה עה מו, של ל שש ה ענ תורה ה בנ תובה ה כש שה רה פה י הנ רי המ ה, של ים בה בי ים רנ רי בה דש
ם) יי עממנ פנ םא) (בש םא ל י ל ני שש בועות (בי י שש תי ה שש שה ן עה כי לה ה. וש טה מנ לש "י של דנ שנ ית בש ני שי הנ ה, וש לה עש מנ לש "י של דנ שנ ת בש חנ אות. אנ נה קש

םא. םא ל ם ל יי עממנ ן, ופנ יהל תי שש בי

לות, גה ית. ובנ רי בש ר הנ זוכי רוך  בה ך  רי בה לש יך  רי ים, צה ירי אי ים מש ני וה גש ת בי של ה קל רואל י של ר, מי מנ ה אה הודה י יש בי ל רנ בה אמ
ל, לה כש בי ה  ירה אי מש םא  ל ים  מי עה פש לי וש ט  ענ מש ה  ירה אי מש ים  מי עה פש לי של א  לה אל עוד,  םא  ל וש אוי,  רה כה יהה  נל וה גש בי ה  ירה אי מש ה  ינה אי של
ם הי של ים כש לי אי רש שש יי ם וש יי וי ים לש ני כםהמ כגיות הנ זש לי יהה  נל וה ת גש זל ת רומל של קל םא. של ים ל מי עה פש לי מות וש לי שש ית בי אי רש ני ים  מי עה פש לי

ה. לשה ם שש הי יהה של נל וה גש ה בי ירה אי ת מש של קל הנ ים, של פי יה

א לה ה אל אה םא בה ת ל של קל אשון, של רי בור הה חי תה בנ רש מנ ים אה פי ים יה רי בה י דש רי המ מםר, של אל י ול ילי לי גש י הנ י יוסי בי ה רנ תה קום אנ
תוב כה נו, של ז בש גל רם ק  לי תנ סש ה, מי כה לש מנ ת הנ ה אל רואל ך  לל מל הנ וש א  חוטי נו  בש ן של מנ זש ל  כה בש ך, של לל מל לש ם.  עולה ל הה ן ענ גי הה לש
א לה ית אל לי גש םא ני ל ם. וש עולה ל הה ן ענ גי הה א לש לה ת אל של ית קל אי רש םא ני ן ל כי לה ם. וש ית עולה רי כםר בש זש יהה לי יתי אי (בראשית יט) ורש

ית. רי יד בש עממי הנ ית, לש רי בש ץ, הוא הנ רל אה יק בה די ייש צנ ה של עה שה כות, ובש לש ל מנ ד של בה כש בוש ני לש בי

םא. לות? ל גה כות בנ לש י מנ בושי ה לש שה בש לנ תש ה הי כה לש מנ יך הנ אי ה? וש כה לש מנ הנ רוך הוא מי דוש בה קה ק הנ חי רנ תש לות הי גה י בנ כי וש
אי דנ א ונ לה ת. אל חםרל רש חנ י שש ני אמ י של ני אג רש ל תי ת, (שיר השירים א) אנ רל יא אומל הי רות, וש דש ל קנ ה של בושה לות לש גה ל בנ בה אמ
ר של ל אמ כה ט בש שולי יתו של ן בי קנ דו זש בש הוא ענ "י, וש דנ א שנ רה קש ני רו"ן, של טש טנ א מש לה ה אל ינה לות אי גה ית בנ לי גש ני ת של של ה קל אותה
ם אי ים  ני בה כש ם  אי ה  זל שום  ומי ים,  ני בה ה  כה לש מנ הנ י  ני ובש הוא.  רוך  בה דוש  קה הנ י  די בש ענ ים  אי רה קש ני יו  נה ובה לות),  גה (בנ לו 

ים. די עמבה כנ

או רש קש ה ני עמשל י מנ שי נש אי אנ דנ ה. ונ עמשל י מנ שי נש לו אנ דש לש דנ ני ם וש םאשה פו ר ים חה די עמבה שוהה של רש ש, פי דה קש מי ית הנ ב בי רנ חה של וכש
יק די צנ ם ייש  ל אי בה ה. אמ נה ל כגלה ית ענ לי תש עה אנ ל וש יי שו חה נות עה בות בה יהה (משלי לא) רנ לל ר עה מנ אל נל ה, של כה לש מנ ם הנ ל שי ענ
ה אותה ט  שי קנ ולש ים  שוטי פש הנ רות  דש קנ י  בושי לש ה  נה מל מי שםט  פש לי וש ה,  כה לש מנ הנ ת  אל ם  הל בה יר  אי הה לש יו  עמשה ומנ יו  כגיותה זש של
, יהה יתי אי ם. ורש ית עולה רי כםר בש זש לי יהה  יתי אי תוב בו? ורש ה כה ה, מנ תורה ל סודות הנ ים של ירי אי ים מש ני וה ל גש ים של בושי לש בי
סודות ה אור. ובנ תורה ה וש וה צש ר מי י ני תוב (משלי ו) כי כה הו של "ז. זל א רה רה קש או"ר ני ה, של תורה ל הנ ים של ירי אי סודות מש בש

. יהה יתי אי ר ורש מנ אל לו נל לה הנ

ה ידה עממי ת הה לנ פי תש ך בי לל מל ה הנ ר לה םאמנ י ה, וש כה כה ך שה לל מל ת הנ מנ חמ נו, (אסתר ז) ונ ז בש גל נו רם מל ה מי ן עולל מנ אותו זש ובש
תוב כה הו של ה, זל מה יהה עי נל ה ובה תה לה אג ל גש ת ענ לל ן שואל מנ אותו זש ך. בש תי שה קה ה בנ ך ומנ ן לה תל נה יי ך וש תי לה אי ה שש יו, (שם ה) מנ נה פה לש
ים מי עה פש ד הוא, לי בל על לות, של גה ם בנ עולה ית בה אי רש ני ת של של ל קל בה י. אמ תי שה קה בנ י בש מי ענ י וש תי לה אי שש י בי שי פש י ננ ן לי תל נה (שם ז) תי
ים ירי שי כש מנ םא  ל יו  נה בה של כש מות,  לי שש בי א  צה מש ני םא  ל ים  מי עה פש לי וש ם,  יהל עמשי מנ ים  ירי שי כש מנ יו  נה בה של כש מות,  לי שש בי א  יוצי

מנעמשייהלם.

ים גי יו הורש עון, הה מש ל שי טו של בש שי יו מי לה ה עה נה גי הי ס של חה נש יהה פי לל א עה ני קי "י של דנ ל שנ ל אות יו"ד של לנ גש םא בי ם ל אי וש
ים עי שה יפםה רש אי ס. וש חה נש ה פי ד - זל בה י אה קי י הוא נה א מי ר נה כה ה, (איוב ד) זש שום זל ם. ומי עולה ן הה ים אותו מי די בש אנ אותו ומש
ים שי דש קנ מש ך  ים, כה בי רנ בה ים אותו  שי דש קנ ומש מו  ל שש ים ענ אי נש קנ ומש ך  לל מל י הנ ני פש ים לי רי שי ם כש יהל עמשי מנ של לו  - אי דו  חה כש ני
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ם שי כםל בש ה הנ לה עש מנ ים לש עי ל נודה אי רה שש ל יי בה נויו. אמ כי ה בש נל מג ל מש ים לו כה עי נודה ים, וש מי ענ ר הה אה י שש ני מג ין מש ה בי לה עש מנ אותו לש
ים. נויי כי ל הנ ילה כה חנ הוא מש ה, של " הוה יש

ל. ל אי רםש אל דש י אל ני תוב אמ כה הו של ל, זל ל אי ל כה ת ענ כםלל ייש לו יש יו של לה יד עה עי "ל מי יו. אי לה יד עה עי נוי מי כי ם וש ל שי כה וש
ך ם כה ים. גנ דוני אמ י הה דוני הוא אמ יו של לה יד עה עי "י מי נה דם ים. אמ להי אל י הה להי הוא אל יו של לה יד עה עי ים מי להי ל. אל אי ל הה ענ ל - בנ אי
ל אי רה שש ל יי בה כו. אמ לש ל מנ ם של אותו שי ת בש ל כנ כה יענ לש הודי , לש ם יהדוענ ייש שי ך  אה לש ך) מנ אה לש ה ומנ ירה פי ל (סש כה לש ם. של ל שי כה

יהו"ה. ים לו בש עי נודה

ל כה ם, וש דה ל אה יו של נה ם בה ל הי אי רה שש ל יי ך כה ם כה ים, גנ ה סוסי מה יות כנ הש ים לי כולי ד יש חה ם אל דה ן אה בל ר - לש בה דה סוד הנ וש
ה מה הי ם ובש דה הו סוד (תהלים לו) אה זל יו, וש תה חש פוף תנ יות כה הש לי א וש שה מנ מור לש חמ כנ סוס וש יו כש בי אה יות לו לש הש יך לי רי ן צה בי

יו. תה חש ה תנ מה הי בש מו כי צש ה ענ עושל ם, וש דה ל אה ן של הוא בי יענ ה'. של תושי

י די יו, כש חי אה ן לש עמשות בי יו לנ חי ת אה של ת אי ם אל ינבי ח מש יות אה הש ה לי תורה רוך הוא בנ דוש בה קה ת הנ ונ צש י מי ן זוהי כי לה וש
אן. ך כה י לש תי רש תנ אן - הי ך כה י לש תי רש סנ אה ה של רו, מנ מש אה ית. של יצי צי ם בש יי אנ לש מו סוד כי הו כש זל ם. וש אותו עולה ד מי םאבנ םא י ל של
ה. מה בה ך יש י לש תי רש תנ ח - הי ת אה של ך אי י לש תי רש סנ ית. אה יצי ל צי ם של יי אנ לש ך כי י לש תי רש תנ ם - הי עולה ל הה ם של יי אנ לש ך כי י לש תי רש סנ אה
י ר בו (דברים כ) כי מנ אל נל ינו. וש ינו מי אי של ין בש יב מי כי רש הנ סור לש אה ינו, וש מי ין בש ים מי לי קה ים או דש פוחי ים תנ יבי כי רש גון מנ כש
ת, (שם כה) מי ש הנ פל יד) נל בי אמ הנ ד (לש םאבנ םא ת ל י של די ינו, כש ינו מי אי של ין בש ים מי יבי כי רש ה מנ מה יבה ה. ובי דל שה ץ הנ ם עי דה אה הה

ל. אי רה שש יי מו מי ה שש חל מה םא יי ל וש

ה עמשל ה ננ ל אות ו', בה ם סוד של יי מנ ת הנ מנ ך אנ ם כה ם, גנ יי מנ ת הנ מנ י אנ לי ה בש נועה ין תש ל אי גנ לש גנ גול. לנ לש גי הו סוד הנ זל וש
ה נועה ין לו תש אי ל הוא י' וש גנ לש ך גנ ם כה ם - גנ יי מנ ת הנ מנ םא אנ ל ה בש נועה ין לו תש ל אי גנ לש ה גנ ר - מנ בה דה סוד הנ גול. וש לש ל גי גנ לש גנ הנ
רםך, ם אה א, עולה בה ם הנ עולה ת הה א אל רה אות י' בה "ן יה"ה. בש "ה בל ינה ה הוא בי זל ה ה'. לה מה בה יא ו'. יש הי ם, של יי ת מנ מנ י אנ לי בש

הוא ו'. של

נו מל ם ו', ומי יהל יני בי א, מי יהצה נו  מל מולו, ומי יהם לש הנ א, של בה ם הנ עולה י הה ני בש מי ינו  ן אי בי ין לו  אי י של ה מי ל זל לנ גש בי
סוק פה ר הנ מנ ה אה שום זל ם, ומי שה או מי יהצש יהם של ים לנ רי חוזש ד של ם, ענ עולה ת הה ים אל בי סובש מש ים של לי חה ה נש מה ים כנ קי לה חל נל
מו ים כש רי חוזש ד של גו'. ענ ים וש לי חה נש הנ קום של ל מש א אל לי מה נו  ינל יהם אי הנ וש יהם  ל הנ ים אל כי ים הםלש לי חה נש ל הנ (קהלת א) כה

או. יהצש של

ה, שובה תש שוב בי ם תה ה אי מה לי ה שש ן אותה תנ נה מו של ה. כש נה תה ר נש של ים אמ להי אל ל הה שוב אל רוחנ תה הה ך - (שם יב) וש ם כה גנ
יא יה"ם, יה"ה. י הי רי ש. המ מי ים חה מי עה ר פש של ים, על שי מי חמ אות י' לנ ה בה יון. אות ה' עולה לש "ן יה"ה, על "ה, בל ינה יא בי הי של

ים. פי נה ה עמ מה כנ ט לש שי פנ תש מי ן של ילה מו אי ים, כש לי חה ה נש מה כנ ק לש לה חל נל יהם וש הנ א מי יוצי ל של חנ "ן, ננ בי

ל כה וש יא  ת, הי כל לה ים לה בי ם שה ם הי (שם א) שה ה  ר בה מנ אל ה, נל מה לש תנ שש הי של מו  ה כש מה לי ה שש מה שה ה נש רה זש םא חה ם ל אי וש
ה זל ם הנ עולה ם בה לי יות שה הש ה, לי זל ם הנ עולה יא הה הי ת, של ין לו בנ ם אי ן אי בי ם בש לי נו שה ינל ך אי ם כה רות. גנ חי אמ מות הה שה נש הנ

א) לה ם. (אל אה רש בה הי ץ בש רל אה הה ם וש יי מנ שה דות הנ ה תולש לל תוב (בראשית ב) אי כה הו של ה'. זל א בש רה בש ני של

ן כי ם (קהלת ח) ובש הל ר בה מנ אל נל ים של עי שה רש הה ר. וש בל ם גה לוש עי ם שה יי עממנ ל פנ ל אי ענ פש ה יי לל ל אי ן כה ה"ו, (איוב לג) הל יש
ה לשה ל שש ם (עמוס ב) ענ יהל לי ר עמ מנ אל נל ל, של אי רה שש יי יך  להל ה אל לל מו (שמות לב) אי רש או, גה בה ים וה רי בג ים קש עי שה י רש יתי אי רה
פול יי קום של ר בו (קהלת יא) מש מנ אל נל יה"ו, של בש כו  םא זה ל ים וש מי עה פש לש  ם שה מה צש ענ לו  קש לש קי י של רי חמ ל. אנ אי רה שש י יי עי שש פי

ה. מה חי ף וש ית אנ חי שש מנ נםם בש יהי גי דונו בנ ני נו ה'. וש יש הנ נו, דש יבל שי םא אמ ה ל עה בה רש ל אנ ]ענ הוא. [וש ם יש ץ שה עי הה

ד הוא חה ן אל מנ זש םא בי יהב י של יהרםק. מי דםם וש ן, אה בה ם לה הי ת, של של קל ים בנ עי נודה לו  לה יות הנ לש אותי ל שה ים של בושי ולש
י רי ה פש עמשה ננ ל וש די גנ תש הי ע וש טנ נש ני ן וש ילה אי ש הה רנ שש ני יות, וש אותי לו הה לש כש עמקםב ני ינ בש שום של י יהרםק. ומי ישי לי שש דםם, בנ י אה ני שי ן, בנ בה לה
ל כה ש וש חה הוא נה ע, של רה ר הה ייצל תו בנ בש כנ רש יות מל הש רו, לי וה יו ילחל נה ה פה תה םא ענ ל עמקםב וש ה ייבוש ינ תה םא ענ טוב - (ישעיה כט) ל
ה ן, הוא סוד זל ילה א אי רה קש ם ני דה אה שום של ל. ומי יוכה ונ ך  אה לש ל מנ ר אל יהשנ ה - (הושע יב) ונ שום זל ה, ומי עה יהה רה י חנ יני מי
י לי עמ שוהה בנ רש ה פי שום זל ר. ומי חי קום אנ מה עו בש טה ר אותו ונש קנ ה? עה שה ה עה י, מל רי ה פש םא עושל ל קום של מה ע בש טנ נש ני ן של ילה אי לש

ה. שה אי ם בש ע שה טנ נש ני ל וש אי רה שש ץ יי רל אל ך לש לנ הה ד של ר, ענ קה יות עה הש ק לי זה חש יהה מג םא הה ל ה, של נה שש מי הנ

נו יש הנ בות, וש ים רנ מי עה גול פש לש גי םא בש יהב לו  אי ת, כש יי בנ ת לש יי בנ קום, מי מה קום לש מה ל מי טי לש טנ הוא מי יק, של די צנ ך  ם כה גנ
ר ים יותי יאי בי םא מש ים ל עי שה רש ל לה בה ם. אמ לי א) שה בה ם (הנ עולה ה לש כל זש יי ד של י[ו], ענ בנ אםהמ ים לש פי לה אמ ד לנ סל ה חל עםשל (שמות כ) וש
ים יקי די ה, צנ נה שש מי י הנ לי עמ שוהה בנ רש ה פי שום זל ון. ומי ת עה רל פל כנ לות מש ר בו גה מנ אל ה, נל שובה תש ר בי זנ ם חה אי ים. וש מי עה לש פש שה מי

ם. רה פה עמ ים לנ רי ן חוזש ינה שוב אי

ר יהשוב. (קהלת יב) פה ל עה ם ענ דה אה ת. (איוב לד) וש יי בה ת הנ ח אל טה ח וש קנ ר יי חי ר אנ פה עה ז, (ויקרא יד) וש א רומי לה אל
ה שה ה אי ר בה מנ אל נל ע, של רה ר הה ה, ייצל עה ה רה שה א אי לה ין בו אל אי ע, וש נגגה הוא מש שום של יהה. מי הה של ץ כש רל אה ל הה ר ענ פה עה יהשוב הל וש
ם - דה אה ם. הה דה אה ת הה ש אל רל גה יש ת (בראשית כג) ונ מל יא גורל הי א, של פי רנ תש יי ה וש נה של רש גה תו? יש נה קה ה תנ ה. מנ לה עש בנ ת לש ענ רנ ה צה עה רה

קומו. מש ד מי יש נודי ן אי ה כי נה ן קי ת מי דל פור נודל צי ם. (משלי כז) כש דה אה ת זוג הה "ת - בנ ה. אל מה שה נש זו הנ

ה תה ר שה של ל. אמ גואי נו  יש ה, הנ ן לה רור קי ה. ודש מה בה יש נו  יש ת, הנ יי ה בנ אה צש פור מה ם צי ה, (תהלים פד) גנ שום זל ומי
ה עמבור מנ כור בנ הוא מה יו, של חי ר אה כנ מש ת מי ל אל אנ גה ן, (ויקרא כה) וש ם) קי הל ה (לה עושל י של י מי רי שש ת. אנ ן ובנ , בי יהה רםחל פש אל
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שללםא שללו.

יר אי שש ן הי מה אל ה נל בור. רועל עי אן הוא סוד הה ם. כה כל נש ענ מנ י לש ר ה' בי בי ענ תש יי ה, (דברים ג) ונ ר מםשל מנ ה אה שום זל ומי
ה שום זל הוא. ומי רוך  בה דוש  קה הנ ה בו  לה ם תה כות כגלה ה זש שום זל גול, ומי לש גי א בש בה ים של מי עה ה פש מה בוא, כנ ים רי שי שי
ים רי בה דש שוהה בי רש ים פי מי כה חמ ב של ל גנ ף ענ אנ ד. וש חה ס אל רל כל בוא בש ים רי שי ם שי יי רנ צש מי ה בש דה לש ת יה חנ ה אנ שה ים, אי מי כה שוהה חמ רש פי

ה. תורה ים לנ ני ים פה עי בש ים - שי רי חי אמ

ם אותו הל ר לה ה, חוזי יזה מי רש בי בו  עו  םא נודש ל ם, וש יהל ידי מי לש תנ ית לש לי גה רש ים מנ רי סודות: אומש י הנ לי עמ בנ ך  רל ן דל כי של
יהה הה עוף של ה מי לה פש נה ה וש יצה ה בי אה ים. ובה כי רנ ים כש שי ה שי ילה פי ת הי חנ ה אנ יצה ר, בי מנ אה מו אותו של חוק, כש ר שש בנ דש ר בי בה דה
ים שי ב שי תנ ם כה דה ן אה בל ק של ר הוא, רנ מנ םא אה ל רו של מש נות אה יצה י לי לי עמ לו. ובנ ים אי כי רנ ים כש שי ה שי תה כש הי יר וש וי אמ חנ בה פורי
ים רי ה אומש תורה י הנ לי עמ בנ לום של שה ס וש חנ ה. וש יבה תי ל כש ים של כי רנ ים כש שי ה שי קה חמ עוף ומה ה מי אה יהצש ה של יצה ה בי אה ים, ובה כי רנ כש

ה. תורה ים בנ לי טי ים בש רי בה חוק ודש י שש רי בש די

ל פנ נה מו של א. וכש רה קש י מי לי עמ לו בנ ים - אי יצי ה. או בי נה שש י מי לי עמ לו בנ ים - אי רםחי פש , (דברים כב) אל שוהה רש ך פי א כה לה אל
יום ר (עמוס ט) בנ מנ אל ה נל לה לה גש ה, ובי יצה בי כנ עור של רוג שי תש הוא אל ה של יצה ת בי ילנ פי י, נש לי פש ר ננ הוא בנ , של רוחנ פש אותו אל מי
ד יצנ גון כי ה, כש ים בה רוכי ם כש הי כות, של לה ה מש מה ים הי שי ה (שיר ו) שי מה לו עי פש נה ת. וש לל נםפל יד הנ וי ת דה כנ ת סג ים אל קי הוא אה הנ
יהה רל חמ תולות אנ (תהלים מה) בש לו  ר, אי פה סש ין מי מות אי עמלה ונ תות.  כש סל ים מנ שי ד שי גל נל ם כש הי ע. וש מנ ת שש ים אל כי כורש

בון. שש ן חל הל ין לה אי כות של לה ן המ הי , של יהה עותל רי

ר, ו' הוא של ים על מי עה פש ש  מי יה"ה חה נו  יש הנ "ה, דש ינה י בי רי עמ ים שנ שי מי תוך חמ ן יה"ה, הוא בש רוחנ הוא בל פש אותו אל וש
ל, פנ םא נה ל יפול, וש א ני רה קש ני ר. וש חנ ן שה ל בל ילי ם הי יי מנ שה תה מי לש פנ נה יך  ר, (ישעיה יד) אי מנ אל נל ה של ר אותה חנ ל אנ פנ נה יפול, של ני
הו ן. זל יהל תי ה שש נה כש לנ תי ן (רות א) ונ הל ר בה מנ אל נל י ה' ה', של בי גנ ם לש הל ד בה יורי י"ו, וש יפול ייש  ני בו  שום של ל. מי םא נופי ל וש
תוב (תהלים צו) כה הו של ם. זל ימה קי המ י, לנ ני ת שי יי בנ י מי ני שי הנ אשון, וש ת רי יי בנ ד מי חה ח. אל לנ שנ חנ תש לי תוב (דברים כב) שנ כה של

ץ. רל "אה ל הה גי "תה ם וש יי מנ "שה חו הנ מש "שש יי

ה ך רועל ם כה ים. גנ בי בוא כוכה ים רי שי שי יר בש אי ה, ומי לה יש לנ ה בנ סל כנ תש יום, ומי ה בנ לל גנ תש ה מי זל ש הנ מל של ה, הנ אי םא ורש ב
גול לש גי ה סוד הנ זל וש אוי.  רה דור כה ם הנ ל, אי אי רה שש יי מות  שש ני בוא  ים רי שי שי יר בש אי ם, מי עולה הה ס מי ני כנ תש הי של ן, כש מה אל נל הנ
ם עולה ץ לש רל אה הה בוא. וש ים רי שי שי חות מי ין דור פה אי שוהה של רש א. ופי דור בה ך וש ת (קהלת א) דור הםלי לל יו קםהל לה ר עה מנ אה של
עמך רש יהה זנ הה י, (בראשית כח) וש לה גש דםם רנ ץ המ רל אה הה (ישעיה סו) וש ה  ר בה מנ אל נל של ה  ל, אותה אי רה שש ת יי סל נל כש ת - זו  דל עםמה

ץ. רל אה ר הה פנ עמ כנ

א א בה סומה ך  לנ ר, הה גי א חי ר בה גי חי ך  לנ א. הה בה דור של ך הוא הנ הולי דור של ים, הנ מי כה חמ הנ רו  אמ ר בי חי עוד סוד אנ וש
הו ים, זל עי שה יו רש הה שום של א מי לה בול, אל מנ דור הנ ה בש ל תורה בי קנ ה לש יהה מםשל יד הה תי עה ים, של מי כה שוהה חמ רש עוד פי א. וש סומה
"ם גנ שנ בש ר ב' מי סי ת חי לל א קםהל לה "ם? אל גנ שנ א לו בש רה ה קה מה לה "ה. וש ה מםשל "ם זל גנ שנ ר. בש שה "ם הוא בה גנ שנ תוב (שם ו) בש כה של

ל. בל ה הה ם זל גנ י של תי רש מנ ר, (קהלת ח) אה מנ ר. אה בה דה סות הנ כנ לש

תוב ה כה ל זל ר, ענ מנ אה ה וש דושה קש ה הנ נורה ם מש ן. קה יי קנ ד מי רנ פש ני י? של יני קי מו  א שש רה קש ה ני מה רו, לה תש ל יי ענ שוהה  רש ופי
ית. זי גה ת הנ כנ שש לי ת בש בל של יו לה נה ים בה ידי עמתי ש של קםדל רוחנ הנ ה אותו בש תה אמ רה ה. של " הוה ת יש יש אל י אי יתי ני (בראשית ד) קה

ת בה ב שנ רל על ים מי רובי ב חה א קנ לה יהה לו אל םא הה ל ה, של עה שה ה לו הנ חוקה ה דש תה יש הה ת, של דה ן פש ר בל זה עה לש י אל בי ך רנ ם כה גנ וש
א לה זון אל ני ינו  ם כגלו אי עולה ל הה ת: כה רל אומל ת קול וש ה בנ אה יהצש ר של חנ אנ ה? לש ה זל מה א. לה ינה ני י חמ בי רנ מו לש ת, כש בה ב שנ רל על לש

י. ני א בש ינה ני יל חמ בי שש בי

אות י' ים, של רובי ב חה א קנ לה יהה לו אל םא הה ך ל ם כה הוא ינבם"ק. גנ ן י', של "ב מי יב קנ רי חל הל ם של ם קםדל רנ א הוא גה לה אל
י בי רנ ש. וש יא קםדל הי ש ק, של די קנ תש ה מי נה מל ש, ומי יא קםדל הי ה, וש כה רה יא בש הי אות ב', של ה לה יעה בי ה נש אה ה בה נה מל חוד, ומי יא יי הי
ים. רובי ב חה א קנ לה יהה לו אל םא הה ך ל ם כה ה. גנ כה "רה ה בש שה "דג ם קש הי "ב, של לו קנ ים של רובי יות חה הש ם לי רנ ת גה דה ן פש ר בל זה עה לש אל

ע לו. רנ ר אי בה כש ה של ל מנ ש ענ ננ על ה נל שום זל יהה, ומי ה הה מה בה ן יש יוב בל ך אי ם כה גנ

ר. בה דה לוי הנ ל תה זה מנ א בש לה ר, אל בה דה לוי הנ כות תה זש םא בי זונות ל ים ומש יי ים חנ ני רו, בה מש ה, אה עו סוד זל םא יהדש ל ם של הי וש
ה, חוצה יאו הנ רוך הוא הוצי דוש בה קה הנ ן, וש יות לו בי הש יד לי תי יהה עה םא הה ל לו של זה מנ ה בש אה רה ם של הה רה בש ת אנ ינו אל אי י רה רי המ
ך, לש ינות של ני גש טנ צש אי א מי ר לו: צי מנ אה של שוהה  רש גו'. ופי ט וש בל ר הנ םאמל י ה ונ חוצה הנ א אםתו  יוצי תוב (שם טו) ונ כה של מו  כש
יך רי צה ינו, וש בותי י רנ רי בש אן די ד כה ים. ענ בי כוכה פםר הנ ה וסש מה יש מנ שה א הנ ט נה בל ר לו: הנ מנ אה ים, וש בי כוכה הנ ה מי לה עש מנ הו לש לה על הל וש

ר. תה סש ך ני רל דל ם בש ש אותה רי פה לש

ים יי ים חנ ני בה לו  פי אמ ל, ונ זה מנ ים בש לויי תש יו  ל הה אי רה שש יי ה לש תורה ה הנ נה תש ני ם של ם, קםדל עולה יות הה רי ל בש ה, כה אי םא ורש ב
ם, הה רה בש אנ נו מי דש מנ ה לה זל לות, וש זה ים ומנ בי יוב כוכה חי ם מי יא אותה ל, הוצי אי רה שש יי ה לש ה תורה נה תש ני ר של חנ ל אנ בה זונות. אמ ומש
ה לל (שם ב) אי ה  ר בה מנ אל נל ה, של י תורה שי מש ה חג שה מי יא חמ הי ם, של הה רה בש אנ מי ל ה'  בי קנ לש ים  ידי עמתי יו  נה בה יו  הה שום של מי
ם יי מנ שה ך, הנ מש שי ה לש פה נוסש של זו  ה' הנ ל הנ לנ גש ם: בי הה רה בש אנ ר לש מנ ם. אה אה רה ה' בש ם, בש אה רש בה הי ץ בש רל אה הה ם וש יי מנ שה דות הנ תולש
ע. רנ זל ם  כל "א לה (שם מז) הי ה  ר בה מנ אל נל א של לה םא עוד, אל ל וש ה'.  ים בנ ירי אי מש לות של זה מנ הנ וש ים  בי כוכה ל הנ כה וש יך  תל חש תנ

ע. רנ ך זה א לש רי קה ק יי חה צש יי י בש "א. (שם כא) כי הי ם בש תל עש רנ וזש
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יים קנ לש י  די כש ה  ד אותה ם לומי לות, אי זה ומנ ים  בי יוב כוכה חי נו  מל ל מי טי ה בי תורה ל בנ די תנ שש מי ל הנ ה, כה זל שום  ומי
ץ רל אה י הה מי ן ענ כי ל של לות. כה זה ים ומנ בי יוב כוכה חי נו  מל ל מי טי םא בי ל ה, וש ל בה די תנ שש םא הי ל לו  אי םא - כש ם ל אי . וש יהה וותל צש מי
ל יוב של ם חי הל מי לו  טש בנ תש םא הי ל ה, של מה הי ל בש ם כה ב עי רור שםכי ם (דברים כז) אה יהל לי עמ רו  אמ בי מות, של הי בש לי לו  שש מש ני של

לות. זה ים ומנ בי כוכה

ר חנ י. אנ תי נש קנ ם זה י גנ יתי יי ר הה ענ ר בו (שם לז) ננ מנ אל נל יץ (תהלים קג). וש צי ן יה ה כי דל שה יץ הנ צי יו כש יר יהמה צי חה נוש כל אל
רו זש יו, חה שה רה שה ם בש קםדל מו מי חו כש מש צה לו וש ים של יקי תי ים ענ פי נה צו עמ צש קש ני ן של ילה אי יו. של י עמלומה ימי ך (איוב לג) יהשוב לי כה
ל יום כה רוך הוא בש דוש בה קה ש הנ די חנ מש הו סוד של זל ים. וש מי לה ה עמ זל ם הנ עולה לה רו  זש חה ים, וש ני קי תו זש ם. מי קםדל מי ם כש עולה בה

ל יום. כה ף בש לל ים אל שי דש חנ תש ל יום, ומי כה ף בש לל ים אל תי מי ית, של אשי רי ה בש עמשי יד מנ מי תה

יך רי "ן צה יי ה ינ בון סו"ד. ומנ שש חל ן, כש יי ה ינ ך עולל כה ה. של תורה ין הנ ה יי נוש (תהלים קד) - זל ב אל בנ ח לש מנ שנ ן יש יי ינ וש
ל כה וש ה,  תורה תום סוד הנ חה וש תום  יות סה הש לי יך  רי צה ך  ם כה גנ ה,  רה זה ה  עמבודה לנ ך  סי ננ תש יי םא  ל תום של חה וש תום  יות סה הש לי
דוש קה ת הנ ים בו אל כי רש בה ן ומש יי ינ וות בנ צש ה מי מה ים כנ ם עושי נה חי םא לש ל יו. וש אה ירי ק לי ם, רנ ים אותה קי שש םא מנ ל , וש יהה סודותל
ה. מה דג אמ ה ונ נה בה ה לש נה מו שושנ ן. כש יי ינ ת בנ פל נו ב' תוסל יש הנ ים, וש מי חמ רנ ין וש דםם, די אה ן וש בה ים - לה ני וה י גש ני ן ייש שש יי ינ לנ רוך הוא. וש בה

םאל. מ ד שש צנ דםם מי ין, אה ד יהמי צנ ן מי בה לה

ה עמשי מנ ל  ים של להי אל ם ל"ב  הי וש ב,  לי לש סור  ב מה לי ייש  של א  לה אל ר!  לומנ לו  יהה  הה ב  לי נוש?  אל ב  בנ לש ה  זל ה  ומנ
ה מונל ר שש סי ם - ס"ד, חה יי ננ ם) שש ה ל"ב ל"ב (הי י. זל ני הו ל"ב שי ל. זל אי רה שש ל יי י כה יני עי לש ית, ל' מי אשי רי בש ית, ב' מי אשי רי בש
ר פל ה סי ם (בראשית ה) זל ית עי אשי רי י בש מי ה יש עה בש הו? שי י מנ יני מי ית. שש אשי רי י בש מי ה יש עה בש ם שי כגלו. הי יש הוא ונ ע"ב, של לש

ן. יי ינ בון בש שש חל ה ע"ב בש ם. זל דה דםת אה תולש

ל ה של עה בה רש ל שור אנ ה של עה בה רש ייה, אנ רש ל אנ ה של עה בה רש ים - אנ ני ר פה שה ים עה ני לו שש ן? אי מל שה ים מי ני יל פה הי צש הנ ה לש ה זל מנ
ע בנ רש ה. אנ " ם ינהונ הי ל, וש יאי רי בש הוא גנ י שור, וש ני ע פש בנ רש ה. אנ " ילהול לו  ים של ני ע פה בנ רש ייה, אנ רש ל אנ אי יכה ם: מי הי ר, של של נל
בות. אה הה ת  לשל שש גות  רש דנ "ת,  מל אל "ד  חנ פנ "ד  סל ת חל חנ תנ ים  ני מג מש ם  הי וש ה.  " הוש יי ם  הי וש ל,  יאי נורי הוא  וש ר,  של נל י  ני פש
לך, מש ך יי לנ ך מנ לל ם מל הי בון ינבם"ק. וש שש חל אורות לש ים) הה קודי ים (נש עולי ה. וש בה כה רש מל ן הנ ן הי בות הי אה ינו, הה בותי שוהה רנ רש ופי

כםל - ינבם"ק. ך הנ "י. סנ נה דם יל"ה אמ הש ה אל " הוה יש

ים ה עושי יהוא מה בי אמ ב ונ דה ר לו, נה מנ נו. אה ר בש זה עה לש י אל בי יו רנ נה פה א לש ה זו, בה שה רה פה ק בש עוסי ב וש יהה יושי עון הה מש י שי בי רנ
ס חה נש ל פי בה ה. אמ פל ז יה ם - אה קומה ים מש לי שש הי ם וש עולה א לה ך בה ר כה חנ אנ תו, וש מי של ם כש עולה יהה בה םא הה ס ל חה נש ם פי ס? אי חה נש פי בש

ת. דל יום עומל קי תו בו בש מה שש ני יהה) וש ן הה גה ם, (וסש עולה יהה בה הה

י פי נש ת כנ חנ ים תנ רי תה סש יו ני םא הה ם, ל עולה ן הה קו מי לש תנ סש הי ה של עה שה בש ך הוא. של כה אן, וש יון כה לש י, סוד על ני ר לו, בש מנ אה
י רי המ ך, של לל מל מות הנ ינו דש טי קש הי ם. של הל יו לה םא הה ים ל ני תוב (במדבר ג) ובה כה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ דוש. מה קה ע הנ לנ סל הנ

ה. דולה ה גש נה הג כש ש בי מי שנ ים לש אויי םא רש ם ל הי

ל י כה יני עי ח לש רםמנ ל הה ם ענ ימה רי הל ול ין  לוסי ה אוכש מה כנ תוך  ס בש ננ כש ני וש דוש  קה ית הנ רי בש ל הנ ס ענ חה נש א פי ני קי ה של עה שה בש
יו הה של מות  שה נש י  תי ושש תו,  מה שש ני נו  מל מי ה  חה רש פה ין.  לוסי אוכש ה  מה כנ בש יו  לה אי או  בה עון,  מש שי ט  בל שי ה  אה רה של כש ל,  אי רה שש יי
י רוחות, תי שש ה בי לה לש כש ני , של ת רוחנ לולנ כש תו  מה שש ני ה  רה זש חה וש ת,  חנ אנ כש לו  לש כש ני וש  , יהה לל אי בו  רש קום קה י מה לי לות בש טה עגרש מש

ם. קםדל אוי) מי יהה רה םא (הה ל ה של דול), מנ ן (גה יות כםהי הש ם לי קומה יחנ מש וי רש ז הי אה ה, וש קו בה זש חנ תש הי וש

ה חה רש פה של ה רוחנ כש דה בש םא אה ל ה, וש עה ה שה אותה ד בש בנ םא אה ל ד, של בה י אה קי י הוא נה א מי ר-נה כה תוב, (איוב ד) זש ן כה כי לה וש
ן ס בל חה נש פי תוב בו בש ן כה כי לה ם. וש יהל יי חנ ד בש בנ אה ה של ם, מנ עולה רו לה זש חה רםן של המ י אנ ני לו בש דו - אי חה כש ים ני רי שה יפםה יש אי נו. וש מל מי

ן. ר בל זה עה לש ן אל ס בל חה נש ם, פי יי עממנ ן פנ בל

ם ע אותה הוקנ ם וש עה י הה אשי ל רה ת כה ח אל ה קנ ל מםשל ר ה' אל םאמל י ה זו? (במדבר כה) ונ שה רה פה ה מי לה עש מנ תוב לש ה כה מנ
י בי ר רנ מנ ש? אה מל שה ד הנ גל נל תוב  ן, כה נה עג יום מש יום, בש בנ גו  רש הה ל של ענ ה, או  לה יש לנ בנ גו  רש הה ל של י ענ כי וש ש.  מל שה ד הנ גל נל ה'  לנ

לוי. גה או בש טש חה מו של לוי כש גה ם בש תה יתה ילה מי הש תי ה, של הודה יש

רוך-הוא, דוש-בה קה ם לנ דה א אה טה חה ה של גה רש דנ נו, בש דש מנ אן לה כה א מי לה ר, אל מנ אל ה נל ל זל לנ גש םא בי עון, ל מש י שי בי ר רנ מנ אה
ם הל לה קון של תי ין וש ך די ל כה לנ גש ש, בי מל את של רי קש ני ש של ית קםדל רי בש או בי טש ם חה שו. הי פש ננ ה לש נה קה עמשות תנ קום ייש לנ אותו מה לש
יו, לה א אי טה חה קום של אותו מה א בש לה שו אל פש ן ננ קי תנ ם לש דה יך אה רי םא צה ל אן של כה ר. מי חי קום אנ מה םא בש ל ש, וש מל שה ד הנ גל נל הוא כש

אוי. רה ים כה מי עולה קון לש ין לו תי ך, אי ה כה עמשל םא ינ ל י של ומי

ב בנ ח לש מנ שנ ן יש יי ינ ה? וש לה עש מנ תוב לש ה כה ע. מנ טה ר נה של נון אמ בה י לש זי רש י ה' אנ צי עו עמ בש שש ח, (תהלים קד) יי תנ יהיא פה י חי בי רנ
ה ייש לה ה של מה הי בש ח לנ בנ י של כי גו' - וש ה וש מה הי בש יר לנ צי יחנ חה מי צש תוב מנ כה נו, של דש מנ ך לה א כה לה ה? אל זל ה לה ה זל י מנ כי גו'. וש נוש וש אל
ים, כי אה לש מנ ל  בוא של רי ף  לל אל ים  שי שי ם  ה הי לל אי  - יר  צי חה יחנ  מי צש מנ א  לה אל ש?  קםדל הנ רוחנ  בש ר  לומנ ד  וי דה א  בה יר,  צי חה
שום מי יר?  צי חה ה  מה לה יר.  צי חה ם  הי ה  לל אי ת.  טל לוהל ש  אי ם  כגלה וש ית,  אשי רי בש ל  של י  ני שי הנ יום  בנ או  רש בש ני של ים,  יחי לי שש

ם. קםדל מי ים כש רי חוזש ים וש חי ך צומש ר כה חנ אנ ת, וש עי רו כה צש קש יום ני ל יום וה כה ם, של עולה ה בה יר זל צי חה ים כש חי צומש של

ים רי ף הה לל ינו, אל ני שה תו. וש מש הל ש בש פל יק נל די ענ צנ תוב (משלי יב) יודי כה הו של ה, זל מה הי בש יר לנ צי יחנ חה מי צש תוב מנ ן כה כי לה וש
ת. לל יא אוכל הי בוא, וש ים רי שי ר ייש שי הנ ר וש ל הנ כה יום, ובש ל יום וה כה ה בש ים לה לי עמ מנ
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ל ה זו אוכי מה הי ל בש ט ענ שולי ב וש רוכי ם של דה אותו אה ים, של יקי די צנ מות הנ שש ם ני לו אותה ם - אי דה אה ת הה עמבםדנ ב לנ של עי וש
מות א דש סי כי מות הנ ל דש ענ תוב בו (יחזקאל א) וש כה ם, של דה אותו אה ם מי עולה ל הה זון כה ם ני כותה זש תוכו, ובי ם בש יסה ני כש ומנ
ם עולה זון לה יא מה הוצי ץ, לש רל אה ן הה ם מי חל יא לל הוצי י לש די ע, כש נודה ם, אותו של דה אה תוב הה ה כה ל זל ענ גו'. וש ם וש דה ה אה אי רש מנ כש

ה. דושה קש ץ הנ רל אה הה מי

ה יבה שי ה לש לה עה ר של ענ ל אותו ננ ה סוד של נוש זל נוש - אל ב אל בנ ח לש מנ שנ ה. יש לה עש מנ לש ענ מי שופי יק של תי ן ענ יי ה ינ ן - זל יי ינ וש
יו. יר יהמה צי חה נוש כל תוב (תהלים קג) אל ה כה ל זל ענ ם. וש קםדל מי ר כש זנ חה וש

א, בה ם הנ עולה ע הה פנ של ן, מי מל שה נות. מי טנ ים קש ני דולות ופה ים גש ני ים פה אי רה קש ני ים של ני ם פה לו אותה ים - אי ני יל פה הי צש הנ לש
ל כה אמ מנ ן לש ים מה ני טוחמ ים, וש קי חה שש ים הנ ילי זי מנ ם של חל ד - אותו לל עה סש נוש יי ב אל בנ ם לש חל לל יון. וש לש דוש על ה קה חה שש ן ומי מל של

יון. לש ע על פנ של א מי כםל בה הנ נוש, וש ב אל בנ ים לש אי רה קש ני יהלות של ה חמ מה כנ ענ לש ם שופי שה ם, ומי תה ים סש יקי די ל צנ של

ם עה טה ונש רו  קש על נל י  רי המ ע, של טה נה ר  של נון אמ בה י לש זי רש ים. אנ יי ימי ני ים פש יוני לש ים על צי ם עי אותה לו  י ה' - אי צי עמ עו  בש שש יי
נון - בה י לש זי רש ע. אנ רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ עי ים וש יי חנ ץ הנ לו עי י ה' - אי צי נון? עמ בה י לש זי רש אנ י ה' לש צי ין עמ ה בי רוך הוא. מנ דוש בה קה הנ

ה. נה אות שה ש מי מי ים חמ אי רה קש ני ים של רי עה ים שש שי מי לו חמ אי

ם. שה ים מי זוני ש ני קםדל ילות הנ ל חי כה ים, וש יקי די צנ מות הנ שש נות ני נש קנ ם מש לה צי נו, בש ני קנ ים יש פררי ם צי ר שה של ע. אמ טה ר נה של אמ

ה. ידה סי את חמ רי קש ה ני ל זל לנ גש ם, בי עולה י הה ני ל בש ם כה ד עי סל ה חל שה עה יד, וש סי א חה רה קש ני ינו, של בי ם אה הה רה בש ל אנ תו של ה - בי ידה סי חמ
ת. (עד כאן רעיא מהימנא). בל ם יושל רועות עולה ין זש ה, בי יתה ים בי רושי בש

ה י, זל י יוסי בי ר רנ מנ ה אה תורה קו בנ סש עה בו וש יהשש ד של ה. ענ לה יש לנ צות הנ חמ ה בנ תורה עמסםק בנ מו לנ י קה י יוסי בי רנ א וש בה י אנ בי רנ
ה רה בש י רוחנ עה סוק - כי פה נו סוף הנ רש אנ ה בי מל ל בנ בה ר. אמ מנ ה אה יו - יהפל יר יהמה צי חה נוש כל יהיא (תהלים קג) אל י חי בי ר רנ מנ אה של
ה - דל שה יץ הנ צי ר. כש מנ אה מו של יו כש יר יהמה צי חה נוש כל אי, אל דנ ונ ך הוא בש ר לו, כה מנ קומו. אה נו עוד מש ירל םא ינכי ל נו וש ינל אי בו וש

שום) ם? מי ענ טנ ה הנ ה. מה עולל יץ וש צי ך יה ם. (כה קםדל מי ר כש זנ חה ש וש די חנ תש הי יץ, של צי ן יה ע - כי נודה ה הנ דל יץ אותו שה צי כש

הו זל נו. וש ינל ז אי אה תוכו, וש ל אותו בש כולי כםל, של הנ נוז מי דוש גה יר קה מי יון טה לש ה רוחנ על נו - זל ינל אי ה בו וש רה בש י רוחנ עה כי
ה, רוחנ יונה לש יון. רוחנ על לש ים על להי ה אל ים, זל להי ח אםתו אל קנ י לה נו כי ינל אי תוב בו (בראשית ה) וש כה נוך, של ל חמ סוד של
ד ה' סל חל יו? וש רה חמ תוב אנ ה כה ה. מנ יונה לש רוחנ על ה בש נה טנ ת רוחנ קש לל לל כש י ני רי המ קומו, של נו עוד מש ירל םא ינכי ל ה. וש ירה מי ה וטש נוזה גש
ר של נל כנ ש  די חנ תש ם, ומי קםדל מי כש ידו  ומולי חו  לוקש ים, וש שי דה קר הנ ש  קםדל תוך  דול לש ן גה כםהי ס לו  נה כש ני ם. וש ד עולה ענ ם וש עולה מי

ר. ענ ר הוא ננ חוזי יו, וש עמלומה

י א, יוסי בה י אנ בי ר רנ מנ הו. אה מש ת. תה יי בנ תוך הנ א בש ך ובה א, הולי ך ובה ם, הולי יהל לי ד עמ עומי ל של או צי בו, רה יהשש ד של ענ
ים קי ינו עוסש יי הה ת אונו, וש ענ קש בי ים בש כי ינו הולש יי ד הה חה ה. יום אל דושה קש ה הנ נורה מש ם הנ י עי יהה לי ה הה מל ך  ר לש י, אםמנ ני בש

ד. חה ב אל קל תוך נל ד בש חה ע אל לנ ינד סל נו לש בש ש יהשנ מל של ק הנ תוך חםזל ל אותו יום, ומי ה כה תורה בנ

ם הל בה ים של יקי די צנ ם,  עולה רוי בה ין שה די הנ וש ם  עולה ים בה עי שה רש ים הה בי רנ תש מי ה של עה ל שה כה בש ה של ה זל י לו, מנ תי רש מנ אה
ים יחי םא מוכי ם ל הי שום של ם מי ה? אי מה סו. לה פש תה ים יי יקי די צנ ים וש דושי דור, קש א הנ טש חי ינו, בש ני ך שה כה ם?! של יהל לי ים עמ לוקי
ם אי ם. וש יהל ני פש ים לי פופי ים כש יקי די צנ הנ ם, וש הל ים מי לי בש קנ םא מש ל ים וש יחי מוכי ם של ה הי מה ם - כנ יהל עמשי ל מנ ם ענ עולה ת הה אל
ם. בודה אי ים בש יקי די צנ יא לנ ה הי וה דש י חל רי המ ם, של יהל אי טה חמ סו בנ פש תה םא יי ל םא יהמותו וש ם - ל עולה ל הה ן ענ גי יה י של ין מי אי שום של מי

ים סי פה תש ני ה של עה שה ל בש בה לו. אמ ים אי רי בה דש נו  רש אנ י בי רי המ ים, ונ יקי די צנ ים הנ סי פה תש דור ני א הנ טש חי אי בש דנ ונ ר לו, בש מנ אה
ל כה נו? מי ן לה יי ננ דור. מי י הנ אי טה ל חמ רו כה פש כנ תש ז יי אה ם, וש עולה ל הה ר ענ פי כנ יל לש בי שש ה בי כות, זל מנ ים או בש אי לה חר ים בל יקי די צנ הנ
י די כש קות  לש לי יך  רי צה ד  חה אל ר  יבה ם, אי יהל לי עמ ה  דול שורל גה י  חםלי וש ה  צוקה מש ים בי רי יבה אי ל הה כה ה של עה שה גוף. בש הנ י  רי יבש אי

גוף. י הנ רי יבש ל אי כה ה לש פואה י רש רי ז המ אה ם, וש ה דה נה מל ים מי יאי ה ומוצי רוענ לוקה זש . הנ רוענ זש יהו? הנ ם. ומי או כגלה פש רנ תש יי של

ם, עולה ה לה פואה ת רש תי הוא לה רוך  בה דוש  קה ה הנ רוצל ה של עה שה ה. בש ם זל ה עי ים זל רי יבה ם אי ם הי עולה י הה ני בש ך  ם כה גנ
הוא תוב (ישעיה נג) וש כה נו? של ן לה יי ננ כםל. מי ה לנ פואה ן רש לו נותי לה גש כות, ובי לות ומנ חמ מנ ם בש יהל יני ד בי חה יק אל די ה צנ קל לש מנ
, רוענ יז זש קי מנ י של מי מו  ם, כש ת דה זנ קה - הנ תו  רה בג חמ נו. ובנ א לה פה רש ני תו  רה בג חמ גו', ובנ וש ינו  ונםתי עמ א מי כה דג ינו מש עי שה פש ל מי חםלה מש

גוף. י הנ רי יבש ל אי כה נו לש ה הוא לה פואה נו, רש א לה פה רש ה ני בורה ה חמ אותה ובש

ה זל ע לו) של רנ יק וש די ה צנ סוד זל ם, (וש יהל לי ר עמ פי כנ דור ולש ה לנ פואה ת רש תי י לה די א כש לה יק, אל די ה צנ קל לש םא מנ ם ל עולה ולש
יחנ גי שש םא מנ ל ם וש עולה ל הה כה ז לש אה ש  םא חושי ל כםל, של הנ ר מי יק יותי די צנ ל הנ לט) ענ שש ט (לי ין שולי די הנ ר של חי אנ ד הה צנ לנ נוחנ 
טוב יק וש די א. צנ בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה יון בה לש טון על לש שי ה לש יק זוכל די אותו צנ יו. וש לה ט עה הוא שולי ה של חה מש שי הנ ם מי הל בה

ם. עולה ל הה ר ענ פי כנ רוך הוא לש דוש בה קה ש הנ םא חושי ל לו, של

ה זל לה לות, וש חמ ה ייש מנ זל יק. לה די אן ייש צנ כה יק, וש די אן ייש צנ ל כה בה ה. אמ פל ד - יה חה ן אל מנ זש יו בי םא הה לו ל י לו, אי תי רש מנ אה
קות לש הנ ה לש םא רוצל רוך הוא ל דוש בה קה הנ יק, של פי סש ם מנ יי ננ שש ם או בי הל ד מי חה אל י, בש ר לי מנ ם. אה עולה ל טוב הה ת כה ייש אל
ם ים. גנ רי יבה אי ל הה כה ה לש פואה ת רש תי יז לה קי הנ קות ולש לש הנ ת לש חנ אנ רוענ  א זש לה אל יך  רי םא צה ל מו של ל עוד) כש כםל, (ס"א כה הנ

יק. פי סש ד מנ חה יק אל די צנ אן, בש כה

ם ך, אי ם כה גנ רועות.  י זש תי שש יז מי קי הנ לש יך  רי ז צה ים, אה רי יבה אי ל הה ל כה ה ענ לה חמ מנ ה) הנ ידה בי כש ת (מנ קל זל חנ תש ם מי אי וש
םא ל ן של מנ זש ל בי בה דור. אמ ל הנ ל כה ה ענ פואה ת רש תי ים, לה ים לוקי יקי די צנ ל הנ ז כה ם, אה עולה ל הה ים ענ די בי ים וכש אי טה חמ בו הנ רנ תש הי
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קו. לש ם יי כגלה ם של עולה יך הה רי םא צה י ל רי המ לום, של שה ים בש יקי די צנ ר הנ אה ה, ושש ד לוקל חה יק אל די ק צנ ז רנ ך, אה ל כה בו כה רנ תש הי
י רי - המ תו  ם מי דור. אי ל הנ ן ענ גי הה לות לש חמ מנ ים בש די ם עומש יהל מי ל יש כה ים של מי עה פש לי ים. וש יקי די צנ או הנ פש רש ם - ני עה א הה פה רש ני

ר. ים יותי די בה כש ם ני ים הי אי טה חמ הנ של ים כש מי עה פש ר, לי פי כנ תש ני כםל וש א הנ פה רש ני

ם יי ומנ ר  בה דש מי בנ נות  ילה אי ינו  אי רה נו.  לה ה  חוקה דש ה  תה יש הה ך  רל דל הנ וש ר,  יותי יהה  הה ש  מל של הנ ק  חםזל וש נו,  כש לנ הה וש נו  מש קנ
, נוענ עש ים ני םא עושי ם ל י עולה מי ל ענ כה ה של ה זל נוהו, מנ לש אנ ר. שש בה דש מי ל הנ ד של חה ן אל ילה ל אי ל של ת צי חנ נו תנ בש ם. יהשנ יהל תי חש תנ
ים כולי םא יש ל ם, וש עולה ם בה דה ל אה מוד של י לי לי אן בש כה אן ולש כה ים לש עי נש עש ננ תש ה מי תורה ים בנ קי עוסש של כש ם? של דה בנ ל לש אי רה שש ק יי רנ

ם? מה צש ענ עממםד בש לנ

י ני בש ר, אוי לי מנ ה. אה כה ה ובה עה ב שה ים. יהשנ יחי גי שש םא מנ ל ים וש עי םא יודש ם ל דה י אה ני יון, ובש לש ר על בה י דה ני תנ רש כנ זש י, הי ר לי מנ אה
ין ל בי אי רה שש ל יי דושות של מות קש שה עות נש נודה דו  בנ ה לש זל ר הנ בה דה ל. בנ כל י שי לי ה בש דל שה מות הנ המ בנ ים כש כי הולש ם של דה אה הה
ר תוב (משלי כ) ני כה ק, של דולי דוש של ר קה תוך ני רו מי זש גש ל ני אי רה שש מות יי שש לות. ני זה ים ומנ בי י כוכה די ים עובש מי מות ענ שש ני
ע. גנ רל לו  פי יו אמ לה אור עה ך הה םא שוכי ה, ל יונה לש על ה הה תוך תורה ק) מי לה דש ני ז (של חה אל נל ה של עה שה ה, בש ר זל ני ם. וש דה ת אה מנ שש ה' ני
ם. כל י לה מי ל דר ת ה' אנ ים אל ירי כי זש מנ תוב - (ישעיה סב) הנ ה כה מו זל ך. כש י לה מי ל דר ים אנ להי ה - (תהלים פז) אל סוד זל וש
אור ענ הה ני עש ננ תש א מי לה ים, אל מי עולה ך לש םא שוכי אור ל ה, אותו הה ילה תי פש ז תוך הנ חה אל נל ן של יוה ר, כי ני ם. אור הנ כל כוך לה ין שי אי

ים. מי עולה ך לש םא שוכי ל אן וש כה אן ולש כה לש

אור י הה רי ה, המ תורה ל הנ ד של חה ר אל בה ר דה מנ אה ן של יוה ר - כי ני תוך אותו אור הנ ם מי יהל מותי שש ני ל, של אי רה שש ה יי מו זל כש
ר תוב (משלי כ) ני י כה רי המ ר, של ני אור הנ ים כש די דה צש ל הנ כה אן ולש כה אן ולש כה ים לש עי נש עש ננ תש כםך, ומי שש ם לי ים הי כולי םא יש ל ק, וש דולי

ם. דה ת אה מנ שש ה' ני

מות שש ני לות.  זה ים ומנ בי י כוכה די מות עובש םא אג ל וש ם  דה ים אה רויי ם קש תל ם. אנ תל ם אנ דה תוב (יחזקאל לד) אה כה וש
ים, עי נש עש ננ תש םא מי ל ים וש כי ן שוכש כי לה וש ם,  יהל לי ה עמ שורל םא אור של ל ש, בש קנ ת הנ יכנ עי דש לות מי זה ים ומנ בי י כוכה די ים עובש מי ענ
ק דולי ש של תוך אי ים בש צי מו עי ים כש די ם עומש ם. הי הל ה בה ין אור שורל אי ה, וש ים בה קי םא דולש ל ה וש ם תורה הל ין לה י אי רי המ של
י קי לש י חל רי שש ר! אנ בה דה רור הנ בי הו  י, זל י יוסי בי ר רנ מנ ל. אה לה י אור כש לי ים בש כי ה שוכש ל זל ענ ם, וש יהל לי ה עמ שורל י אור של לי בש

ה. ת זל מםענ אל שש ה לי זל י לה יתי כי זה של

ן) מה אל נל ה הנ א (רועל נה ימש הי יהא מש עש רנ

י, י יוסי בי רנ יהיא וש י חי בי רנ א וש בה י אנ בי רנ רו  מש ה אה ה, יהפל דושה קש ה הנ נורה ן, מש מה אל נל ה הנ רועל ר הה מנ אשון אה בור רי חי ובש
ם ענ זנ ה וש רה בש ה בו? זו על רה בש ה עה ה זל ים, מנ רי בה דש תםחנ בי פש יך לי רי אן צה נו - כה ינל אי וש ה בו  רה בש עה י רוחנ  ל (תהלים קג) כי בה אמ

ים. עי ים רה כי אה לש ם מנ אותה ד מי חה ה, אל רה צה וש

ה, עמשל נוי מנ שי ם וש שי נוי הנ שי קום וש נוי מה עמשות לו שי לנ יך  רי ים, צה אי טה י חמ לי עמ ם בנ עו בו אותה םא יהדש ל שום של מי של
א רי קה םא יי ל קום. (שם יז) וש נוי מה י שי רי ך - המ תש דש מולנ ך ומי צש רש אנ ך מי ך לש ר בו (בראשית יב) לל מנ אל נל ם, של הה רה בש מו אנ כש
ה שה עה ים של עי ים רה עמשי מנ ה מי נה תנ שש הי ה - של עמשל נוי מנ ם. שי שי נוי הנ י שי רי ם - המ הה רה בש ך אנ מש יהה שי הה ם וש רה בש ך אנ מש ת שי עוד אל
רוך הוא בה דוש  קה ה הנ ה עושל זל מו  ים. כש ני םא בה ל ת בש מי ל אותו של של רוחנ  ל לש שה ים. הוא מה ים טובי עמשי מנ ה לש לה חי תש בנ

ה. לה עש מנ ר לש אי בה תש י ני רי המ ה, ונ זל ם הנ עולה יאו לה בי הל ם, ול אותו עולה ש אותו מי רנ גי של ם כש דה אה לה

ה רואל של ים, כש עי ים רה כי אה לש ם מנ אותה ד מי חה ה בו. אל רה בש י רוחנ עה ה כי שום זל הו (איוב יד). ומי חי לש שנ תש יו ונ נה ה פה נל שנ מש
ם הל ה לה ך? הוא עונל ל חובש ענ הו בנ יו: זל לה ים עה יתי חי שש מנ ר הנ אה ים אותו שש לי מו, שואמ ש (בו) עי גה פש ני ן של מנ זש ה בי נל שג אותו מש

נו. ינל ר: אי אומי וש

ר פה עה ל (ויקרא יד) של לנ גש קומו, בי נו עוד מש ירל םא ינכי ל וש ר בו  מנ אל ר, נל חי קום אנ מה ע בש טה נש ני וש קומו  מש ש מי רי גה תש מי של כש
ר שה ים ובה ידי גי מות וש ם עמצה יו - אותה צה ת עי אל יו וש נה בה ת אמ ת אל יי בנ ת הנ ץ אל תנ נה הו סוד וש זל ת. וש יי בה ת הנ ח אל טה ח וש קנ ר יי חי אנ
ר חי ר אנ פה עה ך, וש ר כה חנ אנ ע. וש נגגה יהה מש הה שום של מו, מי חש ר לנ פה ש עה חה נה תוב בו? (ישעיה סה) וש ה כה ר. מנ פה עה ר לש זנ יהה, חה הה של
הוא אי של דנ ש, ונ דה ים אותו חה עושי ן של ת יהשה יי מו בנ ש, כש די חנ תש ים ומי ידי גי מות וש ה לו עמצה ת, ובונל יי בה ת הנ ח אל טה ח וש קנ יי

ש. די חנ תש מי

ן ילה אי ל לש שה מה הו  ה. זל יונה לש על רוחנ  ה בש נה טנ קש ה רוחנ  לה לש כש ני , של ל רוחנ - ענ קומו  נו עוד מש ירל םא ינכי ל ר וש מנ אה ה של ומנ
רות, ה פי עושל ה) של זל ה בה יון (זל לש ר על חי ץ אנ ל עי ף של נה עה ים אותו בש יבי כי רש לו ומנ ים של פי נה ים עמ חי רות, לוקש ה פי םא עושל ל של

קומו. נו עוד מש ירל םא ינכי ל ר בו, וש מנ אל ן נל מנ אותו זש רות. בש ה פי עושל ה וש זל ה בה ל זל לה כש ני וש

יחנ לי צש םא מנ ל ה וש תורה וות הנ צש יים מי קנ םא יהכול לש ל ים, וש עי ים רה שי נה ה אמ ים בה בי יושש יר של עי ב בש יושי ם של דה ן אה ך בל ם כה גנ
י לי עמ ה, בנ י תורה לי עמ ים, בנ ים טובי שי נה אמ ים בו  רי גה קום של מה בש ש  רה שש ני ם, וש שה ר מי עלקה נל וש קום  נוי מה ה שי ה - עושל תורה בנ
תוב כה ץ, של ם הוא עי דה אה הה ה. וש ים בה יקי זי חמ מנ יא לנ ים הי יי ץ חנ תוב (משלי ג) עי כה הו של ץ, זל את עי רי קש ה ני תורה הנ וות. של צש מי
ץ םא עי י ל ע כי דנ ר תי של ץ אמ ק עי תוב בו? רנ ה כה י. ומנ רי פש ה דומות לי בה וות של צש מי הנ ה. וש דל שה ץ הנ ם עי דה אה י הה (דברים כ) כי
עמקםר לנ יך  רי ן צה כי לה א. וש בה ם הנ עולה הה - מי תה  רה כה ה. וש זל ם הנ עולה הה ית - מי חי שש תנ . אםתו  תה רה כה ית וש חי שש ל הוא אםתו תנ כה אמ מנ

ים. יקי די ין צנ ר בי חי קום אנ מה ע בש טנ נה יי קום, וש אותו מה אותו) מי (אותו מי

, שוהה רש ן פי כי לה ה. וש רה את עמקה רי קש וות ני צש י מי לי ה בש ך תורה ם כה ה, גנ רה תו עמקה שש אי ר וש קה א עה רה קש ים ני ני י בה לי ם בש דה ה אה מה
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ת לל לל כש יך ני דוש אי נו חי דש מנ ת לה עי רו, כה מש אה יו וש נה פה חו לש טש תנ שש הי ים וש רי בי חמ או הנ ה. בה עמשל מנ א הנ לה ר אל קה ש הוא עי רה דש מי םא הנ ל
ר. בה דה רור הנ ת בי עי כה נו, וש ה לה לה בה יהה קנ ה הה ם זל קםדל ר לו. מי רנ בש הג ן וש יי ענ ר בה בה ה דה אה רה י של מי , כש רוחנ רוחנ בש

ז ש אה םא חושי ל כםל, וש הנ ר מי יק יותי די צנ ל הנ לט ענ שש א לי רה חמ א אנ רה טש סי י נוחנ לו לנ רי המ אשון, של בור רי חי ר בש מנ אל עוד נל וש
דור הנ רוך הוא של בה דוש  קה ה הנ אה רה יוב. של אי ן? מי יי ננ ר לו, מי מנ אה ם, וש יהל ני פש ן לי מי דנ זש ל הי י צי רי המ ך  ין כה ם. בי עולה ל הה כה לש
ין י אי יוב כי י אי די בש ל ענ ך אל בש תה לי מש שנ רוך הוא: (איוב ב) המ דוש בה קה ר לו הנ מנ ג, אה רי טש קנ ן לש טה א שה יהה, ובה לה ים כש יהבי חג מש
ה ידו. מל בי אמ הנ ולש םאנו  ת צ רםף אל טש ב לי אי זש א הנ בה ה של רועל ל לש שה הוא מה דור. וש ת הנ יל אל צי הנ ץ, לש רל ]אה ל הה כה [בש בה מםהו  כה
צון רה יו, ובש רה חמ ים אנ גי ם נוהמ כגלה ם, אותו של כגלה דול מי גה ן וש מי שה ק וש זה ש חה יי ן לו תנ תנ ם? נה כה יהה חה הה ה של ה אותו רועל שה עה
ם ק עי סי ענ תש יהה מי ב הה אי זש הנ ה של עה שה ה? בש ה אותו רועל שה ה עה ם. מל ת כגלה יר) אל אי שש ח (הי כנ ש טוב, שה יי ל אותו תנ לט ענ שש לי

ב. אי זש הנ ילו מי צי הי ש וש יי תנ ב לנ ך שה ר כה חנ אנ ם, וש קומה מש ם בי ם אותה שה םאן וש צ ם הנ ה עי רועל ח הה רנ ש, בה יי אותו תנ

יל צי הנ ג לש רי טש קנ מש שות הנ רש יק בי די צנ ת הנ רוך הוא אל דוש בה קה ן הנ תנ דור. נה ם הנ רוך הוא עי דוש בה קה ה הנ שה עה ך  כה
ח צנ ני ן של כי ל של כה ן וש כי ל של מו. כה יש עי ק אי בי ייאה ר בו (בראשית לב) ונ מנ אל עמקםב, נל ינ ק כש זה ם הוא חה אי לו. וש לה גש דור בי ת הנ אל
ים. סורי בםל יי סש ק לי זה הוא חה יק של די ל אותו צנ קו של לש י חל רי שש ך הוא. אנ ל, כה ל צי ר, צי מנ י. אה ני חי לש ר שנ מנ אה ד של אותו, ענ
ם, יל אותה צי לו הוא הי אי ב לו כש שה חש נל ל דור, וש ל כה ט ענ הוא שולי לו, של ג של רי טש קנ מש ת הנ ם אל הל חנ בה צי ננ מש י של ן מי כי ל של כה
ל. אי רה שש ל יי ה ענ יות רועל הש ן לי מה אל נל ה הנ ה רועל כה ן זה כי לה קומו, וש מש ם בי יהל לי ה עמ ה אותו רועל רוך הוא עושל דוש בה קה הנ וש
ם יגה הי נש הי ם, של שה מי דו  בש אל נל םא  ל ם של יל אותה צי הי שום של א, מי בה ם הנ עולה ם בה יהל לי עמ יטו  לי שש מנ ך  כה א של לה םא עוד, אל ל וש

ים. ים טובי עמשי מנ ה ובש תורה בש

ים יזי קי מנ ה של פואה רש י הה לי עמ ל בנ כה ך  רל דל ין? של יהמי רוענ  ה זש ה לוקה מה לה ם, וש הל ר לה מנ ן, אה מה אל נל ה הנ א רועל בה ך  ין כה בי
דוש קה הנ שום של ר לו, מי מנ ה? אה ים אותה יזי קי םא מנ דוענ ל ב, ומנ לי ה לנ רובה םאל קש מ רוענ שש י זש רי המ ין, ונ רוענ יהמי ה זש לה חה תש הנ בנ
רוענ זש יז מי קי גוף, מנ י הנ רי יבש ל אי ה ענ לה חמ מנ ה הנ דה בי ם כש אי יק, וש פי סש ה מנ זל י בה רי המ ר, של קות יותי לש הנ ה לש םא רוצל רוך הוא ל בה

ששמםאל.

ים אי לה ה ייש חר זל יק. לה די אן ייש צנ כה יק, וש די אן ייש צנ ל כה בה ה, אמ פל ד - יה חה ן אל מנ זש ם בי יהל ני יו שש םא הה ם ל ר לו, אי מנ אה
ל כה לש ה  פואה ת רש תי לה רועות,  זש י  תי ם שש הי ם, של יהל ני שש לי יז  ינקי  - י  חםלי ד הנ בנ כש יי ם  ה? אי מה לה טוב.  ייש  ה  זל לה וש כות,  ומנ
ר מנ א (אה לה םאל? אל מ שש הנ ר מי ין יותי רוענ יהמי זש יז לי קי ה מנ מה ים, לה רי יבה אי ל הה ל כה י ענ חםלי ד בו הנ בנ כש םא יי ם ל אי ים. וש רי יבה אי הה

ה. תה מםר אנ לו), אל

ד גל נל כש ין  יהמי רוענ  זש אשון,  רי הה ם  דה אה ד  גל נל כש םאש  ר בות.  אה הה ד  גל נל כש ם  הי רועות  זש י  תי ושש גוף  אי  דנ ונ לו,  ר  מנ אה
ו שה עי  - םאל  מ שש לי חול  טש ין,  יהמי לש ד  בי כה  - גוף  לנ תוך  ומי עמקםב.  ינ ד  גל נל כש גוף  ק,  חה צש יי ד  גל נל כש םאל  מ שש רוענ  זש ם,  הה רה בש אנ
ה אה רי י  פי נש (כנ ם  הי ם, של יי מנ ה  אה רי ק.  חה צש יי וש ם  הה רה בש אנ ד  גל נל כש יות  לה וכש ה  אה רי י  פי נש כנ ע.  צנ מש אל בה עמקםב,  ינ ב  לי אל.  עי מה שש יי וש

. מםחנ הנ ד מי יורי ע של רנ לות זל שש בנ מש ש, של יות אי לה ים. כש קי שש י מנ יני ל מי ים כה בי ים) שואמ בי שואמ

ד בי כה הנ ה, של רה ם. ומה הה רה בש ין אנ ימי ד לי בי ה כה שום זל דום, ומי לות אל גה עו בש רש ם זנ ם, שה יי ם הוא מנ הה רה בש אנ שום של ומי
י ני בש ים בי אי טה חמ ים הנ בי רנ תש ם מי אי ה. וש נה עמ לנ ה כנ רה מה ה  יתה רי חמ אנ (משלי ה) וש ה  ר בה מנ אל ה, נל רה יא מה ה, הי לה ב של רל הוא חל
נו מל יז מי קי הנ קות, לש לש הנ לש יך  רי ין צה יהמי רוענ  ד. זש בי כה ד הנ צנ ם מי יהל לי י עמ חםלי ד בו הנ בה כש דום, ני לות אל גה ם בש הי ם, של הה רה בש אנ

ת. מי שוב כנ י חה ני עה י, של ני ר עה אנ שש ני מו, וש כו דה פש לו שה אי מונו כש נו מה מל חו מי קש לה י של מי ם. של דה

חול ד טש צנ ד מי בנ כש יי יו  לש ית חה אל, בי עי מה שש ין יי לות) בי גה ם (בנ הי ק, של חה צש י יי ני ד בש צנ ים מי בי רנ תש ים מי אי טה חמ ם הנ אי וש
ר. םא יותי ל םאל, וש מ רוענ שש יז זש קי הנ יך לש רי צה םאל, וש מ שש בי של

אל, עי מה שש יי ו וש שה י עי ני בש ים בי רי פגזה ם מש הי ים, של די דה י צש ני שש ים לי חוזי ם אמ הי עמקםב, של י ינ ני בש ים בי אי טה חמ ים הנ בי רנ תש ם מי אי וש
ה לה י עה חםלי י הנ רי ד, המ חה אל לות כש חמ מנ ה בש לשה שש ל הנ ם כה אי רועות. וש י זש תי שש יז מי קי הנ יך לש רי צה גוף, וש ל הנ ד ענ בה כש י ני חםלי י הנ רי המ
קו זש חנ תש ם הי הל בות, ובה אה לה אשון וש רי ם הה דה אה ה לש בה כה רש עמשו מל ה ננ לל ת אי לשל םאש, ושש ר י הה ידי רי יז וש קי הנ לש יך  רי צה םאש, וש ר לה

ם. עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ דור לש ל הנ ן ענ גי הה ים, לש סורי בםל יי סש לי

ין ה בי דה רה פש ין הנ אי ם, של יהל יני בי ים של יקי די צנ ה הנ לל אי אשון וש רי ם הה דה אה בות וש אה קו הה לש יי ים של מי גורש דור של ם לנ הל אוי לה
ם. דה אה בות ולש אה ים לה יעי גי ם מנ הל לה גון של יה הנ ר וש ענ צנ הנ ק וש דםחנ הנ ם, וש הל לה מות של שה ם נש הי ם, של דה אה בות וש אה לה לו  ים אי יקי די צנ
ירות עמכי ל מי יהם נוטי י הה רי יהם, המ ים לנ כי לה לגכש ים ומש ים עמכורי רי ם חוזש ם, אי שה ים מי אי יוצש לו של ים אי לי חה יהם, נש הנ מו של כש
ים לי חה נש הנ רו  אמ שש ני ה, וש חוצה הנ ק אותו  זורי ם וש הל לה של לוך  כש ל לי םא סובי יף, ל קי הוא תנ יהם של הנ כםחנ  ם. ובש הל לה של לוך  כש לי וש

לוך. כש אותו לי ים מי כי זנ ים וש לולי צש

ל, אי רה שש י יי ני ל בש ים של לוכי כש לי ים וש אי טה ים חמ רי המ טנ בות מש אה ך הה ים, כה ני טנ קש יהה הנ נל י בה לוכי כש ה לי קה ננ א מש מה אי מו של כש
או ם. בה הל ה בה דה רה פש ין הנ ן אי מנ אותו זש ם. בש ל דורה ים ענ סורי בםל יי סש ים לי קי זה ם, חמ יהל עמשי מנ ים בש יקי די ם צנ הל ים בה אי צה מש ני של כש
יו נה פה עממםד לש י יהכול לנ יו, מי פי ת בש רל בל דנ מש תו  ינה כי הוא ושש רוך  בה דוש  קה הנ י, של יננ י סי יננ לו, סי רו  מש אה כוהו, וש רש ם ובי כגלה

לות. גה ה בנ ינה כי יר שש אי הה ך לש ה בש אשון זל בור רי ש חי די חנ ינו לש כי זה נו של קי לש י חל רי שש כםל? אנ בנ

ל כה בש ה  ירה אי מש תו  מה כש חה ה, של דושה קש ה הנ נורה ן מש כי ל של כה ם,  נה מנ זש בי ם  יתל יי ל דור הל ל כה ים של ני בה רנ ם,  הל לה ר  מנ אה
תו), ינה כי ל שש (אל ש  קםדל יו רוחנ הנ לה ה עה עמרל ד ינ ה ענ תורה רוך-הוא בנ דוש-בה קה י לנ מי נו דר תש ל תי יו, אנ רה חמ יו אנ הה דורות של הנ

ך. מש שי ים בש מוזי לו רש יות של אותי ך, של ק לש ים רנ ני פה ר הנ רו"ן שנ טש טנ מש ש בי מי תנ שש הי שות לש ין רש י אי רי המ של
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ת חולנ יו של לה ר עה מנ אל נל דום, של לות אל גה ה בש חולל ק אותו הנ ה דםפל לה עמלות עה ה מנ מה כנ ת בש ענ דנ א לה רופי יך  רי ת צה עי כה וש
ם הל ד מי חה יהה אל םא הה ל לו, וש לה יקות הנ פי דש לו בנ י של חםלי ת סוף הנ ענ דנ יו לה לה סו עה נש כנ תש ים הי אי ה רופש מה י כנ רי המ י. של ני ה אה בה המ אנ
ל קשר"ק קש"ק קר"ק, יקות של פי דש ייש  ת בו, של ענ דנ י לה קי א בה ל רופי םא כה ה ל חולל ק אותו  דםפל ם של הל בה ענ  יודי של

. יהה לל בה חמ ק בנ ענ זש יל תי חי ת תה דל לל יב לה רי קש ה תנ רה מו הה ם (ישעיה כו) כש יהל לי ר עמ מנ יא אה בי נה הנ של

ה יעה קי ה. ותש רועה ים תש רי בה ה שש יעה קי הוא תש ן קש"ר, של ימנ ם סי הי ה, של לשה שש ים בי לולי רות, כש ה שופה רה ם עמשה כגלה וש
ח ונ ין רל אי ק, וש ר דםחנ חנ ק אנ ה דםחנ אל רש ני ה, של לה אג גש םא הנ ב ה תה רועה תש לות. בי גה בות הנ רש קה תש ים הי רי בה לות, שש גה ך הנ ית אםרל אי רש ני
ך ם כה ה. גנ לה אג גש ם הנ הל ב לה רי קה ם מש קה חר לות, דה גה ל בנ אי רה שש ת יי ים אל בי כש ענ ים מש מי ר ענ אה שש ן של יוה אי כי דנ ונ ה, של זל ה לה ין זל בי

ה. זל ה לה ין זל ח בי ונ ין רל אי ר של חנ ם, אנ דה אה ש הה פל את נל ה, בו יוצי ר זל חנ ה אנ ק זל דםפל ירות הנ הי מש

בו ם, של עולה ן הה ר מי קל עמבםר בו של ינ ה, של רועה ים תש רי בה ה שש יעה קי ם קש"ר, תש שה קשר"ק קש"ק קר"ק, הוא של
ה הוא עולל ע, של בה רג ש, ומש לה שג פול, ומש כה שוט, וש יר פה ם שי עולה ר בה עורי תש ק. יי לי עממה ה' בנ ה לנ מה חה לש ה - (שמות יז) מי בועה שש
עמלוזו ינ ים  רי ישה וי חו  מה שש יי וש או  רש יי ים  יקי די ן צנ כי ן - ובש מנ זש אותו  י', י"ה, יה"ו, יהו"ה - ע"ב. בש לו:  יות של אותי
לום שש ד תנ יו ענ רה חמ אנ ש, ולש דה קש מי ית הנ ב בי רי "ב, חה קי לו עה ם של י. קםדל שי שי ף הנ לל ת - אל פל ילו. ו' תוסל גי ה יה נה רי ים בש ידי סי חמ ונ
ך דש בש י ענ גו'. (בראשית מד) כי ם וש כל תש יא אל י ה' הוצי ם כי תל עש ידנ ב וי רל תוב (שם טז) על כה הו של "ב. זל רל ילה על הש "ב יי עה רה

גו'. (עד כאן רעיא מהימנא). ר וש ענ ננ ת הנ ב אל רנ עה

ירו ר, (ישעיה מב) שי מנ אה א וש בה י אנ בי ח רנ תנ אשון. פה בור רי חי תה בש רש מנ אה ה של י תורה רי בש ש די די חנ א לש בה י אנ בי קום רנ
ם הל לה ה של וה דש חל רוך הוא, של בה דוש  קה י הנ ני פש ל לי אי רה שש ים יי יבי בי ה חמ מה גו'. כנ ץ וש רל אה ה הה צי קש מי תו  לה הי תש ש  דה יר חה ה' שי לנ
ל ינו, כה ני ך שה כה כו') בו. של ך וש כה אותו של תו בש ינה כי רוך הוא ושש דוש בה קה ת הנ ף אל תי שנ א (לש לה ה אל ינה ם אי הל לה ת של חנ בנ שש תי וש
ל כה ל וש אי מה יד הוא סה תי עה ה. וש וה דש ה חל ינה תו), אי ינה כי רוך הוא (ושש דוש בה קה ת הנ ה אל ים בה פי תש שנ םא מש ל ל של אי רה שש ל יי ה של וה דש חל

ר. ענ צנ אותו הנ ף בש תי תנ שש םא מי רוך הוא ל דוש בה קה הנ י, וש כי ר ובל ענ צנ ר בש אי שה יי ר) וש זם ינחמ ה, (וש וה דש ה חל אותה ג לש רי טש קנ תו לש יעה סי

ה, וה דש ה חל אותה ג בש רי טש קנ ג לש רי טש קנ םא מש ם יהב תו, אי וה דש חל תו בש ינה כי רוך הוא ושש דוש בה קה ת הנ ף אל תי שנ מש י של ל מי בה אמ
שום ה? מי מל ר. ובנ ם לו צה תה רה ל צה כה תוב בו? (שם סג) בש ה כה ר. מנ ענ אותו צנ ף בש תי תנ שש תו מי ינה כי רוך הוא ושש דוש בה קה הנ

ה. רה צה י בש נםכי מו אה עי של

ה ינה אי של שום  (מי ם?  תה וה דש חל בש תו  ינה כי ושש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ת  אל ף  תי שנ לש ל  אי רה שש יי לש ם  הל לה ייש  של נו  לה ן  יי ננ ומי
ל אי רה שש ל יי ה של וה דש ה חל יו. אותה עםשה ל בש אי רה שש ח יי מנ שש תוב (תהלים קמט) יי כה לו) של אי לו מי פות של תה שג א בנ לה ה, אל חה מש שי
מו. אי יו וש בי אה תו, וש ינה כי רוך הוא ושש דוש בה קה לו הנ א אי לה תםב! אל כש יך לו לי רי צה עושו  יו?! בש עםשה יו. בש עםשה א בש לה ה, אל ינה אי
ה וה דש ל חל ק של לל ת חי חנ קנ ה, לה וה דש ה חל אותה מו לש ם עי יאה בי ן ומש דל ן עי גנ ם מי רה רוך הוא עוקש דוש בה קה תו, הנ מי ב של ל גנ ף ענ אנ של

בו. רש ש חנ גי עםשו ינ ר (איוב מ) הה מנ אל נל מו של תו, כש ינה כי רוך הוא ושש דוש בה קה ם הנ עי

ה ל סוד זל ענ הוא, וש רוך  בה דוש  קה הנ ה וש שה אי וש יש  פות אי תה שג ה בש עמשה ם ננ דה ן אה בל שום של יו - מי עםשה ר בש חי ר אנ בה דה
ם הל יא מי הוצי רוך הוא לש דוש בה קה ה הנ שה ים עה ני מה ה אג לשה ינו, שש ני שה פות. של תה שג ם, בש דה ה אה עמשל תוב (בראשית א) ננ כה

ם. קםדל מי רו כש זש חה ד, וש חה ש יום אל מי ד שי חה ל אל כה ם. וש יי מנ הנ ץ, וש רל אה הה ם, וש יי מנ שה ם: הנ לו הי אי ם, וש עולה

י ני י אור. יום שי הי יש י אור ונ הי ים יש להי ר אל םאמל י תוב (שם) ונ כה ם, של הל לה נות של מה ם אג יי מנ שה יאו הנ אשון הוצי יום רי
ם יי י מנ צי חמ לו  גו'. עה ם וש יי מה הנ תוך  בש יענ  קי י רה הי ים יש להי ר אל םאמל י תוב (שם) ונ כה ה, של עמשל מנ נות לש מה ם אג יי מנ הנ יאו  הוצי
ה תה שש י עה ישי לי ד. יום שש יהה עומי םא הה ם ל עולה דו, הה רש פש ם ני יי מנ הנ ך של א כה לי מה לש אי ה. וש טה מנ רו לש אמ שש ם ני יי י מנ צי חמ ה, ונ לה עש מנ לש
א של ץ דל רל אה א הה תוצי תוב ונ כה ב, וש של א עי של ץ דל רל אה א הה שי דש ים תנ להי ר אל םאמל י תוב ונ כה ה, של תה וש צג מו של ה כש יאה הוצי ץ וש רל אה הה

גו'. וש

ים. רוני חמ ים אנ ה יהמי לשה רו שש אמ שש וו. ני טנ צש הי ה של שו מנ עה נותו, וש מה יא אג ה הוצי לל ה אי לשה שש נות מי מה ל אג אן כה ד כה ענ
יום ם. בנ יי מנ נו שה יש הנ גו', וש אםרםת וש י מש הי ים יש להי ר אל םאמל י תוב ונ כה נותו, של מה עמשות אג אשון לנ ן רי מה ה אג וה טנ צש י הי יעי בי יום רש
י שי שי יום הנ גו'. בנ וש ם  יי מנ הנ צו  רש שש יי ים  להי ר אל םאמל י ונ תוב  כה ת, של רל חל נות אנ מה הוא אג ם, של יי מנ הנ יאו  י הוצי ישי מי חמ הנ

גו'. יהה וש ש חנ פל ץ נל רל אה א הה ים תוצי להי ר אל םאמל י תוב ונ כה ה, של נותה מה ץ אג רל אה ה הה תה שש עה

י ת ייש לי חנ נות אנ מה רוך הוא: אג דוש בה קה ם הנ הל ר לה מנ ם, אה יהל עמשי ימו מנ לי שש ה הי לל אי ים הה ני מה אג ת הה לשל שש ן של יוה כי
ה עמשל ננ ם וש כל מה ף עי תה ילה שג הש י אל ני אמ ם, ונ כל לה ם. גוף של דה ה אה עמשל ם, ננ כל מה י עי ני אמ ד, ונ חה אל רו כש בש חנ תש ם. הי דה הוא אה עמשות, וש לנ
ם, יי מנ ה הנ עמשי ם ומנ יי מנ שה ה הנ עמשי ה מנ עושל בו  א - של בה ן. אנ כי ך  ר כה חנ ם אנ פות, גנ תה שג יהה בש ה הה לה חי תש בנ של מו  ם. כש דה אה
תוב ה כה ל סוד זל ענ ם. וש תה ד אי ף ינחנ תי תנ שש הי הוא של רוך  בה דוש  קה הנ ץ, וש רל אה הה מו  י כש ישי לי ן שש מה יא אג הי ה - של שה אי הה וש

בשעםשהיו.

ף תי שנ ם מש דה אה הה ה של עה שה ינו, בש ני שה פות. של תה ל שג כה ה בש וה דש ה, ייש חל זל ם הנ עולה הה דו מי רש פש א ני מה אי א וש בה אנ ב של ל גנ ף ענ אנ וש
ם הי מו, של אי יו וש בי ת אה ם אל שה ר מי עוקי ן וש דל ן עי גנ הוא לש רוך  בה דוש  קה א הנ לו, בה ה של וה דש חל הוא בנ רוך  בה דוש  קה ת הנ אל
ת רנ צה ל בש בה ים. אמ עי םא יודש ם ל דה י אה ני ם, ובש ים שה ני זגמה ם מש כגלה וש ה,  וה דש חל ה  אותה לש מו  ם עי יא אותה בי תו, ומי ים אי פי תה שג
י ר לי צנ תוב (תהלים יח) בנ כה הו של מו. זל אי יו ולש בי אה יענ לש םא מודי ל דו, וש בנ יו לש לה ן אי זגמה רוך הוא מש דוש בה קה ם, הנ דה אה הה

גו'. ענ וש וי שנ י אמ להנ ל אל אל א ה' וש רה קש אל

א נה ימש הי יהא מש עש רנ



1588

ן יענ לבל רי זש יו מנ בי אה גוף. של פות הנ תה מו שג אי יו וש בי אה ה, וש מה שה נש פות הנ תה י שג תי ינה כי י ושש ני רוך הוא, אמ דוש בה קה ר הנ מנ אה
ם יי מנ שה ך  ם כה גנ עור. וש ר וש שה ר ובה עה שי ם וש יי יננ עי בה חםר של ה שה שה אי הה , וש מםחנ הנ ים וש ידי גי ל הנ של מות וש עמצה ל הה של ם וש יי יננ עי ל הה של
ש מל ם. של יהל ני שש יהר מי צג יות מש הש ע לי רה ר הה ייצל טוב וש ר הנ ם ייצל הל ים, מי כי אה לש תו: מנ ירה יצי פו בי תש תנ שש ם הי יהל ילי ל חי כה ץ וש רל אה וה
ץ רל אה י הה עי רש זנ וש ים  צי ל עי כה וש ם,  הל ס מי ני רש פנ תש הי ים לש גי דה וש עופות  מות וש הי יות ובש ה. חנ לה יש לנ יום ובנ בנ יר לו  אי הה ה לש נה בה ולש

לשהיתשפנרשניס מיהלם.

ין אי נו, וש ת בש ונ דש חל מו בש יות עי הש מו, לי ם עי יאה בי הל ן ול דל ן עי גנ מו מי אי יו וש בי ת אה ר אל קנ רוך הוא? עה דוש בה קה ה הנ שה ה עה מל
ך. לה ם ה' מה גויי רו בנ םאמש י ץ וש רל אה ל הה גי תה ם וש יי מנ שה חו הנ מש שש ה (דברי הימים-א טז) יי תוב בה כה ה, של לה אג גש ת הנ ונ דש חל ה כש וה דש חל

ץ. (עד כאן רעיא מהימנא). רל אה ת הה פוט אל שש א לי י בה י ה' כי ני פש לי ר מי ענ יה י הנ צי נו עמ נש רנ ז יש אה

י, י יוסי בי ר רנ מנ א. אה בה י אנ בי יו רנ נה ל פה ל ענ פנ ם. נה דה מות אה מו דש ת כש יי בנ תוך הנ ך לש לנ הה ם וש ל קםדל ל של ר אותו צי זנ חה
ך: ר כה יהה אומי הה ה וש קום זל מה ד בש יהה עומי ד הה חה יר, יום אל ן יהאי ס בל חה נש י פי בי ת רנ י אל יתי אי ה רה קום זל מה בש י של תי רש כנ זש ני

ה. נה טנ אות י' קש ן, בש כםהי ן הנ רם המ ן אנ ר בל זה עה לש ן אל ס בל חה ינש פי

נות. טנ יות קש ל אותי א של יתה א בי פה לש אנ דולות, וש יות גש ל אותי א של יתה א בי פה לש ים - אנ שומי י א"ב רש ני שש שום של מי
ן יוה דוש. כי קה ית הנ רי ה, אות בש נה טנ תון. י' קש חש תנ ם הנ עולה ן בה נות הי טנ יות קש אותי א, וש בה ם הנ עולה ן בה דולות הי יות גש אותי

ית זו. רי ה, סוד בש נה טנ ה לו י' קש פה תוסש ית זו, ני רי ל בש א ענ ני ס קי חה נש פי של

ה, תה יש תו הה לה כנ ה, וש תה יש ה הה מםשל ית זו מי רי ה? בש ם מםשל ה עי עלשל ה אל רוך הוא: מה דוש בה קה ר הנ מנ ה אה עה ה שה אותה בש
ה: מםשל ר לש מנ אה רוך הוא וש דוש בה קה יל הנ חי תש ה. הי ה זל אל םא נה ה. ל צון מםשל ת ורש ענ י דנ לי ר בש חי אנ ה לש ת אותה תי אי הוא לה ננ גש
תה רש סנ מה ה הוא של תה ר לו, אנ מנ הו? אה ם, מנ ל עולה בונו של ה: רי ר לו מםשל מנ ן. אה כםהי ן הנ רם המ ן אנ ר בל זה עה לש ן אל ס בל חה נש ה, פי מםשל
ר מנ גו'. אה ל וש אי רה שש י יי ני ל בש ענ י מי תי מה ת חמ יב אל שי הוא הי ים, וש מי עה ה פש מה כנ ם בש עולה ן הה דו מי םאבש םא י ל ל של אי רה שש ל יי ך ענ שש פש ננ

ך! לש כםל של י הנ רי י? המ ני מל ה מי ה רוצל תה ה אנ ה: מה מםשל

ר מנ יו. אה לה ילה אי הש ם תי לי ב שה לי י בש רי ה: המ ר מםשל מנ תוכו. אה ה בש רל שש תי מםר לו של יא, אל ך הי לש כםל של י הנ רי ר לו: המ מנ אה
ה תה מםר. אנ ן אל כי תוב לה כה של הו  ם. זל לי ב שה לי צון ובש רה בש ה  תה אותה רש סנ ה מה תה אנ ך, של ם קולש רי הה וש יך  פי ה בש תה מםר אנ לו: אל
ן י נםתי ני נש מםר לו הי ן אל כי ר: לה יהה לו לומנ רוך הוא, הה דוש בה קה לו הנ אי לום. של י שה יתי רי ת בש ן לו אל י נםתי ני נש צון: הי רה מםר בש אל
ה ר זל ני א כש לה םא. אל ה - ל מםשל ה מי רה בש עה הה ר של םאמנ ם ת אי מםר. וש ן אל כי א לה לה תוב אל םא כה ל ל בה לום. אמ י שה יתי רי ת בש אל לו 

נו. מל ע מי רה גש םא ני ה ל זל ה, וש נל הנ ן ומש ה נותי נו - זל מל ים מי יקי לי דש מנ של

ן ס בל חה נש י פי בי רנ קום לש מה נו  קום, פנ נו מה ר: פנ יהה אומי הה ד של חה עו קול אל מש קו. שה שה ב, ונש יהשנ ל, וש צי הנ א אותו  בה
ת ד אל ם פוקי עולה אותו הה הוא בש של ה, כש י תורה רי בש ש בו די די יק חי די צנ קום של ל מה כה ינו, של ני שה ם. של כל תש הוא אי יר, של יהאי
י רי בש ים די רי אומש קום של מה אותו  בש ש  די חנ ים לש רי חי ים אמ יקי די צנ ים בו  רויי שש של ן כש כי ל של כה וש יו,  לה א אי קום ובה מה אותו 
ה, י תורה רי בש ים די שי דש חנ לו מש ים אי יקי די א צנ צה קומו ומה ת מש קםד אל פש יר לי ן יהאי ס בל חה נש י פי בי א רנ יהה בה הה ה של מו זל ה, כש תורה

יו. נה פה יר לש ן יהאי ס בל חה נש י פי בי ל רנ ר של בה ם אותו דה קםדל מי ש כש די חנ תש הי וש

מםר ן אל כי א לה לה ן, אל י נותי ני נש ן הי כי תוב לה םא כה י ל רי המ יר, של ן יהאי ס בל חה נש י פי בי ל רנ ר של בה דה ה הנ אל א, נה בה י אנ בי ר רנ מנ אה
יות הש ינו לי כי זה נו של קי לש י חל רי שש ר?! אנ יתה אומי יי םא הה ל וש ך  ת יהדש חנ ה תנ יד זל סי חה נוז מי יהה גה ה הה ר זל בה י דה כי ן לו. וש י נםתי ני נש הי

אן. דוש כה קה ל הנ צי ל הנ יוענ של סי בנ

גו' - ה וש ך עמשי כםחמ עמשות בש ך לנ א יהדש צה מש ר תי של ס, (קהלת ט) כםל אמ חה נש י פי בי ל רנ מו של שש ר מי מנ אה ח וש תנ ם הוא פה גנ
ר ני אותו הנ שום של בונו, מי צון רי עמשות רש לנ ל וש די תנ שש הי םאשו לש ל ר רוי ענ שה ק וש ר דולי ני הנ עוד של ם בש דה אה ה לו לה אל ה נה מה כנ
ים יקי די צנ םאש הנ ל ר ה ענ שורל הו כםחנ של , זל יה . כםחנ יש יה א כםחנ יש ל נה דנ גש תוב (במדבר יד) יי ן כה כי לה יו, וש לה רוי עה שה הוא כם"חנ של
הו ל כםחו. (זל כה ך בש רנ בה א מש בה יה רנ מי א שש הי ן יש מי ה אה עונל ל הה ינו, כה ני ה שה ל זל ענ ם. וש בונה צון רי רש ים בי לי דש תנ שש מי ם של ל אותה כה וש

כםחו)

ר אותו כםחנ עורי תש ק, הי זי חנ תש הי ה של קה זה רות חמ עורש תש הי בש שום של ק, מי זה חה כםחנ  יו בש רה יבה ל אי ר כה עורי לש יך  רי אי צה דנ ונ
ך. בונש צון רי עמשות רש יך לנ רי צה ך, של כםחמ ן בש כי לה ר. וש חי אנ ד הה צנ ק הנ חםזל ר כםחנ וש בנ שש ני ש, וש קםדל תוך הנ ה לש לה עה יון וש לש דוש על קה

א רה קש ני ה של זל ם הנ עולה ל בה די תנ שש הי לות לש דש תנ שש ה הי עמשי ייש מנ אותו כםחנ  בש שום של גו', מי בון וש שש חל ה וש עמשל ין מנ י אי כי
בור די בון בנ שש חל י הנ רי המ בור, של די לוי בנ תה ם של הו עולה בון - זל שש חל ה. וש בה שה חמ מנ ים סוף הנ לי שש הנ ה, לש עמשל מנ ם הנ ה, עולנ עמשל מנ
ים די דה ה צש שה סוד שי הו  ת - זל ענ דנ ה. וש נה בה לש ם בנ ם הי עולה ל הה ים של בורי עי קופות הה יהאות ותש רי טש ימנ גי ל הנ ן כה כי לה לוי. וש תה

ה. נה מל לוי מי כםל תה הנ ה - של מה כש חה ה. וש בה שה חמ ה מנ ל אותה ם של ים עולה אי רה קש ני ה, וש בה שה חמ מנ ים בנ לויי תש של

ל די תנ שש םא מי ל ם של דה ל אה י כה רי המ נםם. של יהי גי ת הנ גנ רש אול, דנ שש ד הנ צנ ן בש ין כי אי ה של , מנ אותו כםחנ ים בש לולי לו כש ל אי כה וש
ה עמשל מנ ין בו  אי אול, של שש ס בנ ני כה הי לש ה, סופו  מה כש חה ת וש ענ דנ בון וש שש חל ה וש עמשל מנ בש ס בו  ני כה הי ה לש זל ם הנ עולה ה בה זל כם"חנ  בש
י מי ה.  יתה בי אול  י שש כי רש דנ ז)  (משלי  תוב  כה של אול,  שש ך  רל דל ר הוא  חי אנ הה ד  צנ הנ י  רי המ של ה.  מה כש חה וש ת  ענ דנ וש בון  שש חל וש

ה. יתה אול בי שש ר, של חי אנ ד הה ק בו צנ זי חנ תש ה, מי זל דוש הנ קה כם"חנ הנ ה מי פל רנ תש יי של

תוב (שמואל-א כה יהד, של ים מי ל עולי בה ן, אמ אול? כי שש ים לנ כי ם הולש עולה י הה ני ל בש י כה כי ה. וש מה ך שה ה הםלי תה ר אנ של אמ
לו פי אמ ים. ונ םא עולי ל ים וש די יורש ים, של מי עולה ה לש שובה רו תש המ רש םא הי ל ים של עי שה ם רש אותה ט לש רה ל. פש ענ יה אול ונ יד שש ב) מורי
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ם אותה ים  לי עמ ומנ ם,  שה מי ים  עי שה רש ה  מה כנ ים  חי לוקש של שום  מי ים?  די יורש ה  מה לה ם.  שה לש ים  די יורש ים  מורי גש ים  יקי די צנ
לו, םא יהכש ל ה וש זל ם הנ עולה ה בה שובה תש רו  המ רש הי ם של ם? אותה י הי ה) ומי שובה תש ר בי הי רש הנ ם לש הל ים לה מי ם גורש שה ה. (וש לה עש מנ לש
ם ים אותה לי עמ ומנ ם,  ים אותה חי לוקש וש אול,  שש הנ תוך  לש ים  עי שה רש הה ל  לנ גש בי ים  די יורש ים  יקי די צנ וש ם.  עולה הה מי קו  לש תנ סש הי וש

מישהם.

ה, נה בה לש ים בנ די עומש יהאות של רי טש ימנ ל גי בון של שש בון. חל שש םא חל צ מש ת לי חנ אנ ת לש חנ תוב (קהלת ז) אנ י, כה י יוסי בי ר רנ מנ אה
ל יו של ינה עי ה בש כה הי ל וש צי ם אותו הנ ר. קה בה דה י בנ תי רש כנ זש םא ני ל י וש תי עש מנ ר, שה מנ יב לו. אה שי םא הי ם? ל ה הי לה ה של גה רש יזו דנ אי בש
ך יי יננ תוב (שיר השירים ז) עי כה יו, של פי סוק בש ל פה פנ יו, נה נה ל פה ל ענ יהה נופי הה ד של ד. ענ חנ תוך פנ יו מי נה ל פה ל ענ פנ א. נה בה י אנ בי רנ
ה, לה עש מנ לש ה מי כה שש מש ני ה של יונה לש ה על מה כש תוך חה אות לש רה פש רש ה: פנ לה ם של יי יננ עי לו הה אי ים. וש בי ת רנ ר בנ ענ ל שנ בון ענ שש חל כות בש רי בש
ד ם) ענ יי יננ ן עי ים, (אותה די דה צש ל הנ כה יו לש ימה או מי יהצש כות, של רי עמשו בש ננ ים, וש אי לש מנ תש ים מי בורי עי קופות וש בון ותש שש תוך חל ומי
ים, בי ת רנ ר בנ ענ הו שנ זל בון, וש שש עמשות חל לות לנ זה ים ומנ בי כוכה חוץ) וש בנ ד (של בנ לש ה בי נה בה לש י הנ בורי עי בון וש שש ל חל כה דו לש קש פש ני של

חוץ. בנ ה של נה בה לש י הנ זוהי

דוש קה יד הנ סי חה ל הל יוענ של תוך סי ך, מי ת יהדש חנ ה תנ תה יש הה ה של דושה ית קש לי גה רש ה מנ י, אותה י יוסי בי רנ א לש בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ד ר, ענ חי קום אנ מה רות בש שש הנ ה לש שה יא אי הוצי יך לש רי םא צה אי ל דנ י ונ רי המ נו בו. של רש זנ חה ה הוא, וש ה יהפל מה נו, כנ לי צש הוא אל של
ה ן לה תי יי ה וש ה אותה ול צנ הוא יש ייס אותו של פנ ה, ומש לה חה תש הנ ה בנ לה עש בנ ים לש יעי ת, ומודי כל לל שות לה ה רש ן לה תי יי ה וש ול צנ ה יש לה עש בנ של
ה, תה מםר אנ ר לו: אל מנ אה שות וש ן לו רש תנ נה ד של ענ ה, וש ת מםשל ייס אל רוך הוא פי דוש בה קה ך הנ קום. כה אותו מה ת לש כל לל שות לה רש

ה. כה לש םא הה ם, ל שה ת לש כל לל שות לה ה רש ן לה תנ נה ד של ענ תוכו. וש רות בש שש לום, לי ית שה רי ת בש ן לו אל י נםתי ני נש הי

מו ם כש מה ה עי בה יהשש ה. וש זל ם הנ עולה י הה יקי די צנ תוך  רות בש שש שות לי רש ה  ן לה תנ נה ם, של ל עולה של יקו  די צנ נו? מי ן לה יי ננ מי
ת רל חוזל ת, וש בל שוכל ה  לה עש רועות בנ ין זש ל בי בה ה. אמ זל בה חנ  מי שה ה וש ם רואל עולה יק הה די צנ ה. וש לה ים של שוטי קי הנ תוך  ה בש לה כנ
ה אה יא בה ב הי רל על ה. בה בה יא שה ר הי בםקל ה ובנ אה יא בה ב הי רל על ר (אסתר ב) בה מנ אל נל מו של ה, כש לה עש בנ ה לש בה שה ם, וש תה יות אי הש לי
ן יק חוני די צנ וש תוב (תהלים לז)  כה של הו  ה. (זל לה עש שות בנ רש כםל בי הנ וש ם,  עולה י הה יקי די צנ ה לש בה יא שה ר הי בםקל ה, ובנ לה עש בנ לש

ן). נותי וש

ה נה תה ן, מנ נותי י  ני נש י הי ני ם אמ גנ ן,  נותי ה  לה עש מנ לש יק של די צנ של מו  י. כש יתי רי ת בש אל ן לו  נםתי י  ני נש ר, הי מנ אה ך  ה כה ומםשל
ת גנ רש דנ ס בש חה נש ר פי שי קנ תש םא יי תו, ל ילה אי הש םא תי ם ל אי ה. וש יונה לש ה על נה הג יחנ כש וי רש ית זו הי רי יל בש בי שש יא, ובי ה הי נה תה יר מנ זי חמ הנ לש
הוא ש, של דה קש ית מי נות בי בש יד לי תי ה עה יון זל לש ין על יהמי וש יון.  לש ין על יהמי יד בש מי ה תה קה בי ית דש רי י בש רי המ ה, של יונה לש ה על נה הג כש

בשריית.

ר. זל יעל לי י אל בי ל רנ של מו  שש ע מי מנ שה ה, של דושה קש ה הנ נורה מש הנ י מי תי עש מנ שה ד של חה ר אל בה דה י בש תי רש כנ זש א, ני בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ם ריי ם אומש תל אנ ת, של חנ ך. אנ מש בםענ מי תש ה לי י רוצל ני יות אמ עה לש בש ן, שה קי ן זה קי ר לו: זה מנ אה ד וש חה יו גוי אל נה פה א לש ד בה חה יום אל
י ישי לי ת שש יי י. בנ ני ת שי יי אשון ובנ ת רי יי ם - בנ יי עממנ ק פנ א רנ לה נות אל בה הי יו לש םא הה י ל רי המ ר, ונ חי ש אנ דה קש ית מי ם בי כל ה לה נל בה יי של
י ני י שש רי המ ר, של ין בו יותי ם אי עולה נו, ולש בש ר ני בה נות כש בה הי יהה לו לש הה ה של י מנ רי המ ה, ונ תורה א בנ צה מש םא תי י) ל יעי בי ת רש יי (ובנ

אשון. רי ן הה רון מי חמ אנ ה הה זל ת הנ יי בנ בוד הנ ילה כש הש דול יי תוב (חגי ב) גה כה סוק, וש פה ם הנ הל א לה רה ל קה אי רה שש י יי תי בה

ך הוא לל מל רוב לנ קה י של ים. מי מי ענ ר הה אה ל שש כה ר מי יון יותי לש על ך הה לל מל ים לנ רובי ם קש תל אנ ים של רי ם אומש תל אנ עוד, של וש
י ני ל בש כה ר מי יד יותי מי גון תה יה ק ובש דםחנ ר ובש ענ צנ ם בש תל י אנ רי המ ק, ונ י דםחנ לי ד, בש חנ י פנ לי ר, בש ענ י צנ לי יד, בש מי ר) תה (יותי חנ  מי שה
ן ייש כי לה נו, וש מל ים מי חוקי ם רש תל אנ יון, וש לש על ך הה לל מל ים לנ רובי נו קש ל. אה לה גון כש יה ק וש דםחנ ר וש ענ ב צנ רי קה תש םא הי נו ל לה ם, וש עולה הה

נו. ין לה אי ה של גון, מנ יה ל וש בל ק, אי דםחנ ר וש ענ ם צנ כל לה

ים לי נו אוכש יאות. אה רי בש ילה בי הש ם יי כל גופש ים וש יאי רי יו בש הש תי י של די פות כש רי לות וטש בי ים נש לי םא אוכש ם ל תל אנ עוד, של וש
ם כל ים כגלש שי לה ים, חנ לי םא אוכש ל ם של תל אנ ם. וש דה מש עה ינו בש רי יבה ל אי כה יאות, וש רי בש כםחנ בי ים בש קי זה נו חמ אה ים, וש רוצי ה של ל מנ כה
י ר לי םאמנ ל ת ן, אנ קי ן זה קי כםל. זה ם בנ יכל להי ם אל כל תש א אל שוני ם של ים. ענ מי ענ ר הה אה ל שש כה ר מי ר יותי בל של ים ובש עי ים רה אי לה חר בל

מות. ל עמצה ל של ה גנ עמשה ננ יחנ בו, וש גי שש הי יו וש ינה ר עי זה עה לש י אל בי ים רנ רי ך. הי מש ל מי בי קנ םא אמ ל ך וש ע אותש מנ שש םא אל ל ר, של בה דה

ה מה ץ. כנ רל אה ל הה כה ך בש מש יר שי די ה אנ ינו מה ני דם ר, (תהלים ח) ה' אמ מנ אה ה, וש כה םאשו ובה יר ר זי חל זו, הל גש ח רה נה ן של יוה כי
א צה מש םא תי ל ן של טה ר קה בה דה ך  ין לש אי ה, של תורה י הנ רי בש ים די יבי בי ה חמ מה כנ ץ, וש רל אה ל הה כה ק בש זה דוש, חה קה ם הנ שי הנ ק כםחנ  זה חה
ע, שה ל אותו רה אנ שה לו של ים אי רי בה רוך הוא. דש דוש בה קה י הנ פי א מי םא יהצה ל ה של תורה א בנ בה ן של טה ר קה בה ך דה ין לש אי ה, וש תורה בנ
ה: ך זל כה רוך הוא. וש דוש בה קה י הנ ני פש רו לי דש תנ סש יענ הי קי רה ת הה יבנ ישי י בי רי המ ר של מנ אה יההו, וש לי ת אי ד אל חה י יום אל תי לש אנ י שה ני אמ

ה, לה עש ל מנ ים של דושי ים קש כי אה לש מנ ץ כש רל אה ם בה עמשותה רוך הוא לנ דוש בה קה ה הנ צה ם רה יי רנ צש מי ל מי אי רה שש או יי יהצש של כש של
מות דש מו הנ דוש, כש יב קה צי ל, נש אי רה שש ת יי טםענ אל נש לי ים וש יעי קי רש י הה מי תוך שש ידו מי הורי דוש ולש ת קה יי ם בנ הל נות לה בש ה לי צה רה וש
תה ה'. לש ענ ך פה תש בש שי כון לש מה קום. בש ה מה יזל אי ך. בש תש לה חמ ר ננ הנ מו בש עי טה תי מו וש אי בי תוב (שמות טו) תש כה הו של ה. זל לה עש מנ לש של
ה - זל יך  יהדל ש ה' כונמנו  דה קש אשון. מי ת רי יי ה בנ תה ה' - זל לש ענ פה ך  תש בש שי כון לש ר. מה חי םא אנ ל ה ה', וש תה תה אנ לש ענ פה אותו של בש

ם. רוך הוא הי דוש בה קה נות הנ מה ם אג יהל ני י. ושש ני ת שי יי בנ

ם) יהל עמשי מנ דו  מש ץ, (לה רל אה ם לה יהל ני ת בש הוא אל רוך  בה דוש  קה יס הנ ני כש הי וש תו,  ר - מי בה דש מי יו בנ נה פה לש יזו  גי רש הי של ומי
ה ל זל ענ עממםד, וש םא ינ ם ל דה ל אה ה של ה זל עמשל מנ שום של מי ענ של יהה יודי למםה הה ד. ושש מנ םא עה ן ל כי לה ם, וש דה י אה די ל יש ה ענ נה בש ת ני יי בנ הנ וש
ם רנ א גה רה זש י על ימי ה. בי ידה ין לו בו עממי י אי רי המ יו בו, של לו בונה מש א עה וש ת שה יי ה בנ נל בש םא יי ם ה' ל ר, (תהלים קכז) אי מנ אה
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םא רוך הוא ל בה דוש  קה ל הנ אשון של רי ן הה ינ נש ו בי שה כש ד ענ ענ ה. וש ידה עממי ה בו  תה יש םא הה ל נות, וש בש ם לי כו הי רש טה צש הי א, וש טש חי הנ
םא ל ים, וש כי חנ נו מש ה אה ן זל יה נש בי ר. ולש חי םא אנ ל ים ה'. הוא וש לנ רושה ה יש תוב (שם קמז) בוני םא כה ב יד לה תי עה לל ם, וש עולה יהה בה הה

ל. לה ה כש ידה ין לו עממי אי ם, של דה ן אה ינ נש בי

י ני ת שי יי סוי, ובנ כי אשון בש ת רי יי ה. בנ לה עש מנ לש ד מי חה אל רוך הוא כש דוש בה קה ם הנ יד אותה י יורי ני ת שי יי אשון ובנ ת רי יי בנ
ה וה דש הוא, חל רוך  בה דוש  קה נות הנ מה ם אג עולה ל הה כה ה לש אל יירה י, של ני ת שי יי א בנ רה קש ני לוי, של גי ילה בש הש יי ת  יי בנ לוי. אותו  גי בש

ה. ידה ל עממי כה ב בש לי צון הנ ה ורש מה לי שש

ל ים ענ בי סובש בוד של י כה ני נש או ענ רש ם יי עולה ל הה כה לוי. וש גי בש ב אותו של ל גנ ה, ענ לה עש מנ ה לש לה סוי עה כי אשון בש ת רי יי אותו בנ
ם, יי מנ שה בוד הנ ד רום כש ה ענ עולל יר של מי ה טה עמשל מנ אשון בש ת רי יי ילה בנ הש ים יי ני נה ם עמ אותה תוך  לוי. ובש גי בש של ב אותו  גנ

ים. כי חנ נו מש ה אה ן זל יה נש בי ולש

תוב (זכריה ב) י כה רי המ ם, של דה נות אה מה ילה אג הש םא תי ם ל יי לנ רושה ל יש יר של לו עי פי אמ ם, של עולה יהה בה םא הה ו ל שה כש ד ענ ענ וש
ה עמשל לו. ומנ יור של הוא די ת, של יי בנ ן הנ כי ל של ך - כה תוב כה יר כה עי ם לש גו'. אי יב וש בי ש סה ת אי ם ה' חומנ אג ה נש ילה לה הש י אל ני אמ ונ

ה. רונה חמ אנ ה הה לה אג גש ים בנ יהמי סוף הנ ד לש ק ענ לי תנ סש הי ם, וש יי רנ צש מי ל מי אי רה שש או יי יהצש של םאש כש ר יות בה הש אוי לי י רה רי ה המ זל

ל אי רה שש יי ה, של זל ך  אי כה דנ ים - ונ מי ענ ר הה אה ל שש כה ר מי יון יותי לש על הה ך  לל מל ים לנ רובי נו קש אי אה דנ ונ ת, של רל חל ה אנ לה אי שש
ים. רי יבה אי ין הה ב בי מו לי ים, כש מי ענ ר הה אה ין שש ל בי אי רה שש ם יי ך הי כה ם. וש עולה ל הה ב כה רוך הוא לי דוש בה קה ם הנ ה אותה שה עה
עממםד ים לנ כולי םא יש ם ל ים כגלה מי ענ הה ך  ב, כה י לי לי ד בש חה ע אל גנ רל לו  פי ם אמ עולה עממםד בה ים לנ כולי םא יש ים ל רי יבה אי הה של מו  כש
ע צנ מש אל יא בש ך הי ל כה ענ ים, וש רי יבה אי תוך הה ב בש מו לי צות כש רה אמ ר הה אה תוך שש ם בש יי לנ רושה ם יש ך גנ כה ל. וש אי רה שש י יי לי ם בש עולה בה

ים. רי יבה אי תוך הה ב בש מו לי ם, כש עולה ל הה כה

ל יום כה הוא קי ש, וש לה חנ ך וש ב הוא רנ לי ים. הנ רי יבה אי תוך הה ב בש לי מו הנ ים כש מי ענ ר הה אה תוך שש ים בש גי המ ננ תש ל מי אי רה שש יי וש
ב רי קה תש םא הי ים ל רי יבה אי ר הה אה ל. שש כל שי בו הנ יום, של קי בו הנ ב, של לי ק הנ ל, רנ לה גון כש יה ה וש רה צה ר וש ענ צנ ענ מי םא יודי ים. ל רי יבה אי הה
ה מה כש הוא חה ך, של לל מל ים לנ רובי םא קש ים ל רי יבה אי ר הה אה ל שש ר. כה בה ים דה עי םא יודש ל יום וש ם קי הל ין בה י אי רי המ ל, של לה ם כש הל בה
ים רובי ל קש אי רה שש ך יי ל. כה לה ים כש עי םא יודש ל נו וש מל ים מי חוקי ים רש רי יבה אי ר הה אה ב. ושש לי ק הנ א רנ לה , אל מםחנ רוי בנ שה ל, של כל שי וש

נו. מל ים מי חוקי ים רש מי ענ ר הה אה דוש, ושש קה ך הנ לל מל לנ

ים - מי ענ ר הה אה שש ים כי שי מה ים ורש צי קה לוך ושש כש לי נוף וש טי פות וש רי לות וטש בי ים נש לי םא אוכש ל ל אי רה שש יי ת, של רל חל ה אנ לה אי שש
חות צנ רור וש ק בי זונו, רנ מש חנ לי םא לוקי ים. ל רי יבה אי ר הה אה ל שש ת כה ידנ עממי ך ונ לל ש, ומל לה חנ ך וש ב הוא רנ לי י הנ רי המ ך הוא, של כה
ר אה שש ל  כה וש ים,  רי יבה אי הה ל  כה לש יחנ  ני מנ ת  סםלל פש הנ ר  אה ושש כםל,  הנ מי ש  לה חנ וש ך  רנ הוא  וש רור,  ובה י  קי נה זונו  ומש ם,  דה הנ ל  כה

ם. הל אוי לה רה מו של ק כש חםזל ם בש הי ים, וש חי כםל לוקש ל הנ ע של רנ ת וש סםלל ל פש א כה לה ה, אל זל ים בה יחי גי שש םא מנ ים ל רי יבה אי הה

ל כה לום מי ין כש ב אי לי ת. לנ ענ רנ צה ירות הנ גי ת, סש חנ פנ ת או סנ אי בועות, שש עש בנ ים ייש אמ רי יבה אי ר הה אה ל שש כה ה בש ל זל ענ וש
י קי הוא נה ל, של אי רה שש ת יי ח אל קנ רוך הוא לה דוש בה קה ך הנ ל. כה לה ין בו מום כש כםל, אי הנ רור מי י ובה קי א הוא נה לה ה, אל לל אי
ק יהדו שנ י, נה י יוסי בי א רנ ך. בה ין בה י ומום אי יהתי עש ה רנ פה יה ך  תוב (שיר השירים ד) כגלה יו כה לה עה ין בו מום, וש אי רור של ובה

י. י לי ה - דנ ת זל מםענ אל שש י לי די ק כש ם רנ עולה י לה אתי םא בה לו ל ר, אי מנ אה וש

ר של ל אמ אי רה שש יש יי ם אי שי ב: וש תי כה הי יך לש רי יהה צה ה הה סוק זל ק, פה חה צש י יי בי ר רנ מנ גו'. אה ה וש כל מג ל הנ אי רה שש יש יי ם אי שי וש
ר. תה סש ך ני רל דל א בש לה ר אל מנ אל םא נל ה. ל כה ר הג של ה אמ כל מג םא הנ ל ס, וש חה נש ה פי כה הי

םא ה, ל דולה ה גש נה הג כש ס לי חה נש ת פי רוך הוא אל דוש בה קה ה הנ עללה הל ן של יוה עון), כי מש י שי בי ר (רנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ך אה א כה לה אל
יר לו, כי זש ה הי דולה ה גש נה הג כש לי הו  לה על ם הל רל דול. טל ן גה כםהי אוי לש םא רה י ל רי המ ם, של דה אה ג הה רל ת הל ס אל חה נש פי יר לש כי זש הנ ה לש צה רה
יר כי זש םא הי ה, ל דולה ה גש נה הג כש הו לי לה על הל ן של יוה גו'. כי ם וש יהל ני ת שש קםר אל דש יי גו', ונ ח וש ח רםמנ קנ יי גו'] ונ ס [וש חה ינש א פי ינרש ר, ונ מנ אה וש
ם שי ג. וש רל הל יר בש כי זש הנ אוי לש םא רה דול ל ן גה כםהי רוך הוא, של דוש בה קה בוד הנ יו כש לה ס עה חה אוי לו, וש םא רה ל ג, של רל הל מו בנ שש

ך. ם כה ה, גנ כה מג ה הנ שה אי הה

י בי ם רנ הל ע בה גנ ים, פה כי הולש יו  הה ד של מו. ענ עי ך  לנ ה הה הודה י יש בי רנ לוד, וש יהא לש קי פוטש קנ מי ך  יהה הולי עון הה מש י שי בי רנ
י בי ר רנ מנ ך. אה לנ םא הה ל נו אותו, וש עמ ס. טה חה נש י פי בי ל רנ מורו של ד חמ מנ יו. עה רה חמ ים אנ רי מש חנ ים מש שי נה י אמ ני יר, ושש ן יהאי ס בל חה נש פי
י בי א רנ ם, יהצה ם שה הי ד של אן. ענ נו כה ה לה של עה ס יי ני , או של יחנ רי שות הי דה ים חמ ני ל פה יחנ של י רי רי המ ירו אותו, של אי שש ס, הנ חה נש פי
שות דה ים חמ ני ל פה יחנ של י רי רי המ ם של כל י לה תי רש מנ םא אה ל ס, וש חה נש י פי בי ר רנ מנ ך. אה לנ הה מור וש ל חמ טנ ד, נה חה ע אל לנ י סל רי חמ אנ עון מי מש שי

!? יחנ רי הי

רות י אוצה ה לי נה תש נה וש י  לנ ה אי ינה כי ה שש אה בה י של לומי חמ י בנ יתי אי ר לו, רה מנ ה. אה כה ס ובה חה נש י פי בי רנ ף אותו  פי גי וש ד  יהרנ
ת עי ה. כה תה ה אנ זל י של תי עש ך יהדנ מורש סות חמ רש קול פנ עון, מי מש י שי בי ר רנ מנ י. אה יתי אי רה י של פי ו כש שה כש ענ ה. וש י בה תי חש מנ שה ים, וש דולי גש
ץ, עי ם וש יי ן מנ ינ עש או מנ צש חות. מה ים צנ יכי רי ה צש תורה י הנ רי בש די ד, של חה קום אל מה ב בש שי ס, ני חה נש י פי בי ר רנ מנ ה. אה מה לי ה שש וה דש חל

בו. יהשש וש

ה רוך הוא, ומנ דוש בה קה ם הנ הל ה לה עמשל ר ינ חי ך אנ רל דל ים בש תי מי ינת הנ חי תש ה לי זל י של יתי יי ל הה כי תנ סש ס, מי חה נש י פי בי ר רנ מנ אה
ל רוך הוא ענ דוש בה קה יהה הנ חל הל מות של ן עמצה מות, אותה ן עמצה אותה נו? מי ן לה יי ננ רון. מי חמ ז אנ ילה אה הש אשון, יי ת רי עי יהה בש הה של
י יתי אי רה תוב, וש ך כה ר כה חנ אנ ה, וש לה חה תש הנ מו - בנ צש ל ענ ם אל צל מות על עמצה בו הה רש קש תי תוב (יחזקאל לז) ונ כה אל, של קי זש חל י יש די יש



1591

יט שי פש הי ה של י מנ רי המ ם - של הל ין בה אי רוחנ  ה וש לה עש מה לש ם עור מי יהל לי ם עמ רנ קש יי גו'. ונ ה וש לה ר עה שה ים ובה ידי ם גי יהל לי ה עמ ני הי וש
, רוחנ יט מי שי פש ה הי לה חי תש ר. בנ שה בה ך  ר כה חנ אנ ך) עור, וש ר כה חנ אנ , וש רוחנ יט מי שי פש ה (הי לה חי תש רון. בנ חמ ילה אנ הש יי ה,  לה חי תש בנ

מות. ך עמצה ר כה חנ אנ ר, וש שה ך בה ר כה חנ אנ ך עור, וש ר כה חנ אנ וש

ים סי ני הוא,  רוך  בה דוש  קה יהה הנ חל הל ה של לל מות אי עמצה ל  בה ים, אמ רוני חמ אנ הה שו  קנ תש ה הי זל עון, בה מש י שי בי ר רנ מנ אה
ל אל י וש ני יתה ר עמשי חםמל י כנ א כי ר נה כה תוב, (איוב י) זש ה כה ה מנ אי םא ורש רוך הוא. ב דוש בה קה ם הנ הל ה בה שה ים עה ני שג אותות מש וש
מות עמצה י ובנ ני ישי בי לש ר תנ שה י. עור ובה ני יאי פי קש ה תנ ינה בי גש כנ וש י  ני יכי תי ב תנ לה חה םא כל ל יו? המ רה חמ תוב אנ ה כה י. מנ ני יבי שי ר תש פה עה
ים, תי מי ינת הנ חי ל תש ן של מנ זש יענ  גי ינ וש ר  פה עה בל ם  דה אה ה הה לל בש יי ר של חנ אנ לש הוא,  רוך  בה דוש  קה יד הנ תי עה י.  ני כי כש שם ים תש ידי גי וש
ה יעה בי נש ה  אותה ב, של לה חה ת הל יענ בי ב ונש לה ל חה ה של ינה בי גש מו  ה זו, וכש סה עי מו  כש ה  עמשות אותה ר, לנ אי שה תי ם של צל על ה  אותה של
ה, יא אותה פי ינקש ך  ר כה חנ אנ ב, וש לה חה מו  ה כש חל מה תי ם וש צל על הה ה  ב אותה רי עה תש ם. תי צל על ה  חות אותה צנ ת בש חנ צנ חש צג יהה ומש קי נש

ים. ידי גי מות וש עמצה ר ונ שה יהה עור ובה לל ך עה שי מה ך יי ר כה חנ אנ און, וש פה קי ה בש ינה בי מו גש יור כש צי ייר בש טנ צש תי וש

םא י ל ני יתנ פי קש י. הי ני יכי תי א תנ לה תוב, אל םא כה י ל ני תנ כש תנ י. הי ני יאי פי קש ה תנ ינה בי גש כנ י וש ני יכי תי ב תנ לה חה םא כל ל תוב המ כה הו של זל
ם י. כגלה ני כי סוכש א תש לה אל תוב,  כה םא  ל י  ני תנ כש י. סוכנ ני ישי בי לש תנ א  לה אל תוב,  כה םא  ל י  ני תנ שש בנ לש הי י.  ני יאי פי קש א תנ לה תוב, אל כה

ן. מנ ר זש חנ אנ לש ע של מה שש מנ

י, די מה יתה עי שי תוב עה י כה רי ר), המ םאמנ ם ת אי ים. (וש יי חנ י - זו רוחנ הנ די מה יתה עי שי ד עה סל חל ים וה יי תוב? חנ ה כה ך מנ ר כה חנ אנ וש
ל בה אמ ים,  יי חנ י רוחנ  בי תה  קש רנ זה ם  עולה אותו  בש י.  די מה עי יתה  שי עה ד  סל חל וה ים  יי חנ ר,  מנ אה ך  כה א  לה אל ה!  עמשל תנ תוב  כה םא  ל וש
ה תה אנ ך? של תש דה קג ה ופש ה זל ם. מנ עולה אותו  י בש ת רוחי ה אל רה מש יא שה י, הי ה רוחי רה מש - שה ך  לל מל ת הנ כנ לש מנ - של ך  תש דה קג ופש

ה. לה חי תש ה בנ קםד אותה פש יד לי תי עה

ת רל יא שומל הי ך, וש לל מל א הנ סי ת כי חנ ירות תנ מי נוזות וטש ים גש יקי די צנ שות הנ פש ל ננ ה - כה ר זל בה סוד דה י) וש ה רוחי רה מש (שה
ר (תהלים מנ אל נל מו של ך? כש תש דה קג ה ופש ה זל י. מנ ה רוחי רה מש ך שה תש דה קג תוב ופש כה הו של ן. זל יהל קומותי מש ן לי יבה שי המ ם לנ אותה
תוב (שם כה הו של . זל יהה יהדל דונות בש קש ם פי רוחות הי ל הה כה ך, של לל מל ת הנ כנ לש י מנ ך - זוהי תש דה קג ר. פש חי ח אנ קנ תו יי דה קג קט) פש

ה. ת אותה רל יא שומל הי י, וש ה רוחי רה מש ה שה ל זל לנ גש ם, בי ת אותה רל יא שומל הי גו', וש י וש יד רוחי קי פש ך אנ יהדש לא) בש

י, שי פש ה ננ רה מש יא שה הי ך, של לל מל ת הנ כנ לש ה - זו מנ רה מש י. שה ני יד אה סי י חה י כי שי פש ה ננ רה מש ד, (שם פו) שה וי ר דה מנ ה אה מו זל כש
ה, (שמות טו) ל מםשל א אל רה קש יי ר ונ מנ אל נל של מו  ה, כש כה לש מנ הנ ם - זו  תה תוב סש כה קום של ל מה כה י. ובש ני יד אה סי י חה ל כי לנ גש בי

יך. להל קול ה' אל ע בש מנ שש מםענ תי ם שה ר אי םאמל י ונ

י יתי כי זה י של קי לש י חל רי שש נות?! אנ תה רות ומנ י אוצה ה לי נה תש ה נה ינה כי שש הנ ך של י לש תי רש מנ םא אה ל ר, וש מנ אה ס וש חה נש י פי בי ה רנ כה בה
או? צש מה יי מות של עמצה ר הה אה שש ה מי עמשל ה ינ ם, מנ צל ה על א אותה ילה ן מי מנ זש אותו  ר לו, בש מנ ה. אה ת זל י אל תי עש מנ שה וש ך  אותש רש לי
ייר טנ צש ם יי שה ת, וש חנ ה אנ סה ה עי של עה כםל יי הנ ה, וש תה ד אי ינחנ לו  לש כה יי ם זו, וש צל ל על ה של יעה בי נש ה  אותה בש לו  לש כה ן יי ר לו, כגלה מנ אה
ץ לנ ר (הושע ה) חה מנ אל נל מו של יץ? כש לי ה ינחמ ה זל יץ. מנ לי ינחמ יך  מםתל צש ענ תוב (ישעיה נח) וש כה הו של ר. זל מנ אל נל מו של יור, כש צי
ה ול ן רה גנ כש יתה  יי הה וש (ישעיה שם)  ז  אה וש ת,  חנ ה אנ סה יות עי הש לי םאת  ז ם הנ צל על בה לו  לש כה יי וש ם  יומה קי מי רו  בש עה יה ם  ם. כגלה הל מי

ן) מה אל נל ה הנ רועל ר הה מנ גו'. (אה ם וש יי א מנ מוצה וכש

א נה ימש הי יהא מש עש רנ

א בה של כש ים של עי יודש םא  ל ם, של יי יננ עי י  תומי ב, סש לי י  טומי ם אמ הי ם של דה י אה ני בש לי ם  הל לה ן, אוי  מה אל נל ה הנ ר רועל מנ אה
ר ילות ייצל ה חי מה כנ . וש מםחנ ד לנ ים ענ ים עולי טי שש פנ תש מי ה של לה ים של ני עמשה ה. ונ רה יא מה הי ים, של חי תה פש נםם ני יהי גי י הנ עמרי ה שנ לה יש לנ הנ
ל אורות כה ים. של חי תה פש םא ני ל ים וש מי תה סש ב, ני לי י הנ יני הוא עי ן, של דל ן עי י גנ רי עמ שנ גוף, וש י הנ רי יבש ל אי כה ים בש טי שש פנ תש ע מי רה הה

ב. לי הנ ים מי אי ם יוצש יי יננ עי הה

םא ל וש ית,  ילי לי ם  הי של לו,  לה הנ ים  יקי זי מנ בנ לות  כש תנ סש מי םא  ל של שום  מי מות,  תה סש ני ם  יי יננ עי ם  אותה ב,  לי הנ י  עמרי שנ וש
ם ן הי מנ אותו זש ד. בש ל צנ כה ץ לש עי י הה פי נש ענ ים כש רי יבה אי ל הה כה ים בש טי שש פנ תש מי ים של כי אה לש ם מנ הי ב, של לי אורות הנ ים בש טי שולש
סו נש כש ני ין של ין ומי ל מי כה תו וש שש אי מו נםחנ וש ם, כש יהל בותי רג אמ ים לנ מו יוני יו כש לה ים אי סי נש כנ תש ב, ומי לי ים בנ רי תה סש ם אורות ני כגלה

ה. בה תי מו לנ עי

יה"ה, א בש טה חה שום של ה, מי מה יו ט"ו אנ לה רו עה בש גה בול של מנ י הנ מו מי גוף, כש י הנ רי יבש ל אי ל כה ים ענ רי בש גנ תש מי ים של יקי זי ומנ
י תי מש לנ אל ר - (תהלים לט) נל בה דה סוד הנ בור. וש די יחנ וש רי ה וש יעה מי יהה ושש אי י רש לי "ם, בש לי ר אי אנ שש ני גוף וש הנ ק יה"ה מי לי תנ סש הי וש
ים יקי זי מנ רו הנ בש ה גה מה ה אנ רי שש ש על מי ן, חמ מנ אותו זש יה"ה - דו"ם יה"ה. כש ר). דומי כה עש י נל בי אי טוב וכש י מי יתי שי חל יהה (הל דומי

ה. עמרוגה ם לנ לל מו תל ם כש הי גוף, וש ל הנ ענ

ם דה יך אה רי ן צה כי לה יחותו, וש לי שש ם, רוחו בי דה אה ה בה מה שה ח נש לנ ך שה ם כה יחותו, גנ לי שש ה בי יונה ת הנ ח אל לנ נםחנ שה מו של וכש
י ידי גוף ובי י הנ אי טה חמ ה בנ סורה יא אמ ם הי אי י. וש יד רוחי קי פש ך אנ יהדש תוב (תהלים לא) בש כה הו של ה. זל כה לש מנ ה בנ יד אותה קי פש הנ לש

ת. מל ל אל י ה' אי ה אותי יתה די י פה יד רוחי קי פש ך אנ יהדש תוב? בש ה כה ע, מנ רה ר הה ילות ייצל חי

נות חמ מנ יהד בש יהד לש ך מי הולי ע. של ה רה קל נה םא יי יהד ל רוחו? (משלי יא) יהד לש תוב בש ה כה ת, מנ ילבל יא חנ הי ן של מנ זש עוד, בי וש
ת או רל חל ה אנ ינה די מש מו בי צש ה ענ אל רש מנ הו של זל קום. וש מה קום לש מה ים אותו מי קי זורש יו, וש אה טה חמ יו בנ לה ים עה שורי ע של רה ר הה ייצל הנ
ם יהל ני ם, ופש טוב כגלה ר הנ ייצל נות הנ חמ ל מנ יק, כה די ם הוא צנ אי יו. וש ונותה י עמ פי ה, כש פה שש אנ ים בה מי עה פש לי ת, וש רל חל כות אנ לש מנ בש
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יונות, זש ה חל מה ה כנ ם רואל שה א, וש סי כי יות הנ קום חנ מש עמלות, לי מנ לש ים אותו  לי עמ , ומנ ל רוחנ בי קנ רודות לש ם פש יהל פי נש כנ וש
ה. בואה ל נש ים של שי שי ד מי חה לום אל חמ ינו של בותי שוהה רנ רש ה פי שום זל ה. ומי בואה אות נש רש יונות ומנ מש די

י כי לש ל מנ כה י, של ני יד אה סי םא חה ל א, וש רה מה גש שוהה בנ רש פי ב של ל גנ ף ענ י - אנ ני יד אה סי י חה י כי שי פש ה ננ רה מש עוד, (תהלים פו) שה וש
ל כה א של לה םא עוד, אל ל ך. וש הודות לה קום לש ה אה לה יש צות לנ י (שם קיט) חמ ני אמ עות, ונ ע שה בנ רש ד אנ ים ענ ני שי ב יש עמרה ח ומנ רה זש מי
ה לו נה מש דנ זש יהד ני ה. מי לה עש בנ ה לש שה ר אי הי טנ י לש די יהה כש לש שי יר וש פי ם שה דנ כות בש לה לגכש י מש י יהדנ ני אמ כו', ונ ב וש עמרה ח ומנ רה זש י מי כי לש מנ
םא ה ל לה יש ל לנ י כה ני אמ ך? ונ הודות לה קום לש ה אה לה יש צות לנ ר חמ ך לומנ מש צש חנ ענ בי שנ ה מש תה ה אנ מה ה לו, לה רה מש אה ת וש חנ ענ אנ די רש פנ צש
םא ל ר, של י אומי ני אמ ה של מנ ענ  םא יודי ל של ענ  די רש פנ צש ה  ל אותה ה של נל מג מש ד, אוי לנ וי ר דה מנ יו! אה נה פה ן לש גי ננ ולש לו  חנ  בי שנ ה לש נה שי יש

י. ני יד אה סי י חה י כי תי רש מנ אה

רוך הוא דוש בה קה ין הנ ימי ה מי נה תש ה ני תורה הנ יד, של סי ץ חה רל אה ץ הה רל אה ם הה םא ענ ל ים, וש מי כה שוהו חמ רש פי שום של א מי לה אל
ה רה מש רוך הוא שה דוש בה קה הנ י לש תי רש מנ ה אה ל זל לנ גש יד. בי סי א חה רה קש ה ני תורה ק בנ סי ענ תש מי י של ה מי שום זל ד. ומי סל הוא חל של
ה מה ר, כנ םאמנ ם ת אי יד. וש סי ץ חה רל אה ם הה םא ענ ל ם וש הל ר בה מנ אל נל צות של רה אמ י הה מי לו ענ ה אי עמשי מנ ה כש דון אותה םא תה ל י, וש שי פש ננ
יהה הה ד של וי מו דה ם קונו. כש ד עי סי חנ תש מי ה הנ יד? זל סי הו חה יזל שוהו: אי רש ך פי א כה לה ד - אל סל שו חל עה ם של צות הי רה אמ י הה מי ענ
י י כי שי פש ה ננ רה מש ה, שה שום זל רוך הוא. ומי דוש בה קה ם הנ ר עי בי חנ יהה מש ה הה לה עש מנ ל לש ה של ר? תורה בי חנ יהה מש ה הה ר. ומל בי חנ מש

י. ני יד אה סי חה

יצותה - קי המ יך, ונ לל מםר עה שש ך תי בש כש שה ך בש ה אםתה חל נש ך תנ כש לל הנ תש הי זו? (משלי ו) בש ש הנ פל נל תוב בנ ה כה ת, מנ ם מי דה אה של וכש
ם עולה ה בה מה שה נש ר הנ כנ שש ל לי בה ם, אמ דה אה ת הה יד אל עממי ינ ה, של פל ים יה תי מי ינת הנ חי תש ה לי ך. זל יחל שי יא תש ים - הי תי מי ינת הנ חי תש לי

ילה? הש ה יי א מנ בה הנ

הוא ה, של אה רש מנ ס בש ני כה ה תי לה חי תש מו בנ בוד. כש י כה ני נש ענ ה בש לה חי תש מו בנ ה כש יש אותה בי לש רוך הוא מנ דוש בה קה א הנ לה אל
וות, צש ה מי מונל ושש ים  עי בה רש ם אנ יי אתנ מה ה בש לולה ה כש אה רש מנ ס בנ ני כה תי ך  ם כה גנ ים.  רי יבה רמ"ח אי ה בש לולה גוף, כש הנ מו  כש
ילה הש ם יי ר אי םאמל י (במדבר יב) ונ ה  ר בה מנ אל נל ה, של אה רש ה מנ אותה ים מי די רה פש ני ה אורות של מונה ים ושש עי בה רש ם אנ יי אתנ מה ובש
ם, זו ית עולה רי כםר בש זש לי יהה  יתי אי - (בראשית ט) ורש בוד  י כה ני נש י ענ בושי לש ובי ע.  דה ונ תש יו אל לה ה אי אה רש מנ ם ה' בנ כל יאמ בי נש
אות לש מי שש ה מי לולה ה, כש ירה אי ה מש ינה אי יהה של רש לנ קש פנ סש ר בו - זו אנ בי דנ לום אמ חמ ה. (במדבר יב) בנ ירה אי מש יהה הנ רש לנ קש פנ סש אנ
ם עולה ד בה חה אל ה וש זל ם הנ עולה ד בה חה ה. אל נה שי י יש ני נו (שיר השירים ה) אמ יש הנ ה, וש נה שי בון יש שש חל ה אורות, כש שה מי חמ ים ונ שי שי

רוך הוא. דוש בה קה ל הנ יו של ה יהדה עמשי מנ ם בש הי א. וש בה הנ

י - רי כש ם זי ים. ו"ה עי שי שי ה וש שה מי חמ אות ונ לש מי י - שש מי ם שש ם. יה"ה עי עםלה י לש מי ה שש ם - (שמות ג) זל הל לה סוד של וש
ך. לל מל בוד הנ כש מות) לי דש בוד (לי נו כה יו: תש נה פה ים לש עולי ים וש די ים יורש רוזי כה ים. וש עי בה רש אנ ה וש מונה ם ושש יי אתנ מה

ה אותו שה עה הוא של א אםתו. וש רה ים בה להי ם אל לל צל בש מו  לש צנ ם בש דה אה ת הה ים אל להי א אל רה בש יי (בראשית א) ונ נו  יש הנ וש
כםל, ל הנ ת ענ לנ יא עי ים. הי ני גנ ת בנ בל יושל ם (שיר השירים ה) הנ יהל לי ר עמ מנ אל נל ים), של ני ים (פה ני י גנ ני שש יות, בי מג י דש תי שש בי
גו'. (במדבר יב) ל וש ת כה מוננ תוב, תש יות כה מג דש ר הנ אה ל שש ענ ה. וש מונה ל תש ם כה יתל אי םא רש י ל יהה (דברים ד) כי לל ר עה מנ אל נל של
יים קנ דות, לש רג ם פש יהל פי נש כנ ם וש יהל ני ם ופש לו, כגלה יות אי מג דש ה בי מה שה נש ת הנ ים אל לי עמ ים מנ כי אה לש תרי"ג מנ יט. וש ת ה' ינבי מוננ ותש

י. לה ם אי כל תש א אל בי אה ים וה רי שה י נש פי נש ל כנ ם ענ כל תש א אל שה אל ם (שמות יט) וה הל תוב בה כה סוק של פה ת הנ אל

ל גוף של ה מי מה שה נש ת הנ יאנ צי ילה יש הש ה תי מו זל בוד כש ל אותו כה כה בוד, ובש י כה ני נש ענ בש כו  לש הה ם וש יי רנ צש מי או מי יהצש מו של כש
חו מש שש ר (תהלים צו) יי מנ אל נל לו  לה גש ם ה', ובי שי ם בש הל לה ץ של רל אה ם וה יי מנ או שה רש בש ני ים, של ני י גנ ני שש ת לי כל לל ה לה רוחה ה סש פה טי
ם יי תנ שש יך, (שם ו) בי בל גנ יך, לש ף עוד מורל ני כה םא יי ל ם (ישעיה ל) וש דה אה יים בה קנ תש ן יי מנ אותו זש ץ. בש רל אה ל הה גי תה ם וש יי מנ שה הנ
ן בה לום, רנ שה יו הנ לה נו עה בי ה רנ ה מםשל כה לו זה לה אות הנ רש מנ ד הנ צנ יך. ומי ת מורל יך רםאות אל ינל יו עי הה א - וש לה יו, אל נה ה פה סל כנ יש
ם, יהל יי ר חנ חנ ים אנ יקי די כו צנ זש יי ה של מנ יך לש יל חנ יתה בש כי זה ה הוא של תה ה, אנ דושה קש ה הנ נורה מש ר הנ מנ ים. אה מי כה חמ ים ונ יאי בי ל נש של

אנששריי חללשקשך!

ה"ו. אוי לו "י וה ני ר בו אמ מנ אל נל "י, של ני ם אמ ד עי סי חנ תש אל י של די ה? כש מה י - לה ני יד אה סי י חה י כי שי פש ה ננ רה מש ר, שה חי ר אנ בה דה
תוב כה הו של רוד. זל י פי לי ד בש חה כםל אל הנ נו. של חש ננ םא אמ ל וש נו  שה ר (תהלים ק) הוא עה מנ אל נל הוא, של י מי ני יד אמ רי פש מנ י של מי לש
י ני יל. אמ צי י מנ יהדי ין מי אי א וש פה רש י אל ני אמ י ונ תי צש חנ ילה מה חנ אמ ית ונ מי י אה ני גו'], אמ י הוא [וש ני י אמ ני י אמ ה כי תה או ענ (דברים לב) רש

י. עי צה מש אל מוד הה "י. ה' - ענ נה דם ן אמ י מי ני ה אמ זל ר. וש חי םא אנ ל י הוא וש ני ה, אמ " הוה יש

"י נה דם הוא אמ "י, וש ני ם אה עי ך  ד בש סי חנ תש אל י של שי פש ה ננ רה מש ר, שה מנ ד, אה סל הוא חל ין, של יהמי ה הוא לש " הוה יש שום של ומי
ם יהל ני ה (יחזקאל א) ופש בורה גש ד ובי סל חל ר בש בה דה סוד הנ מות - יאהדונה"י. וש י שי ני ים שש רי בש חנ תש ת מי רל אל פש תי ה. ובש בורה גש לי
ם יי תנ תוב? (יחזקאל א) שש ה כה ה, מנ מה חה לש יש מי א (שמות טו) ה' אי רה קש ני ת של רל אל פש תי ה. ובש לה עש מה לש דות מי רג ם פש יהל פי נש כנ וש
א גוף, (דניאל י) רה קש ת ני רל אל פש ה. תי נה יהל יםתי וי ת גש סות אי כנ ם מש יי תנ ד. ושש חה אל ים בו כש רי בש חנ תש מות מי י שי ני יש, שש רות אי חםבש

יש, יאההויה"ה. שי רש תנ יהתו כש וי וגש

ד בל ד על וי ה דה עמשה ים ננ מי עה לש פש ך (תהלים פו). שה דל בש ענ ך לש זש ה עג נה ך. תש דל בש ש ענ פל חנ נל מי י. שנ להנ ה אל תה ך אנ דש בש ע ענ הושנ
כות רה בש בנ ה:  לה פי תש בנ ד  בל על יות  הש לי ם  דה אה יך  רי צה של ה  נה שש מי הנ י  לי עמ בנ ידו  עלמי הל של ים  מי עה פש לש  שה ד  גל נל כש זו,  הנ ה  לה הי תש בנ
רונות, חמ אנ בו. ובה רנ ס מי רה פש ש  קי בנ מש ד של בל על מו  יות, כש עי צה מש אל בו. בה י רנ ני פש לי חו  בש ר שי די סנ מש ד של בל על מו  אשונות, כש רי הה

ך לו. הולי נו וש מל ל מי בי קי ס של רה פש בו בנ י רנ ני פש ה לי מודל ד של בל מו על כש
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ה, לה פי א תש לה ה אל ין עמבודה אי ה של נה שש מי י הנ לי עמ שוהה בנ רש פי ה, של עמבודה ד הה צנ עמשות מי לנ יך  רי ד צה בל על ים של מי עה פש לש  שה וש
ן (ויקרא כי לה ד ה'. וש בל ה על ך מםשל ם כה גנ ת ה'. וש יא עמבודנ הי ה, של ינה כי שש ם הנ ל שי ה, ענ דה צי ים מי די או עמבה רש קש בות ני ה אה לשה ושש
ה מה יא לה הי כות. וש לש מנ ד הנ צנ ם, מי ים הי כי לה י מש ני ל בש אי רה שש ל יי ים - כה רי חי י אמ בי גנ ל לש בה ים. אמ די ל עמבה אי רה שש י יי ני י בש י לי כה) כי

ם. יהל בי ת אמ עמבםד אל ים לנ ני ך בה רל דל ה, וש לה עש בנ עמבםד לש ה לנ שה ך אי רל דל ה? כש את עמבודה רי קש ני

י ני י עה י כי ני ני עמ ך  נש זש י אה נה דם ה אמ טי ד הנ וי דה ה לש לה פי תוב, (תהלים פו) תש כה של הו  ד. זל בל על וש יד  סי י, חה ני ה עה עמשה ננ ד  וי דה וש
ך, לל מל ר הנ ענ שנ י לש ני ה עה עמשה יך. ננ לל אי חנ  בוטי י הנ להנ ה אל תה אנ ך  דש בש ע ענ י. הושנ ני יד אה סי י חה י כי שי פש ה ננ רה מש י. שה ני יון אה בש אל וש
י נה דם ה אמ טי תוב? הנ ה כה ך. ומנ לל מל ר הנ ענ שנ י לש ני ה עה עמשה "ל, ננ יכה "י הי נה דם ח. אמ תה פש י תי תנ פה י שש נה דם (שם נא) אמ ה  ר בה מנ אל נל של
ה זה םא בה י ל תוב (שם כב) כי כה מו של ן, כש מםענ אותה שש לי לות וש פי ל תש בי קנ ן לש זל יא אם הי ה, של תונה חש ה תנ ינה כי י שש זוהי י, וש ני ני ך עמ נש זש אה

. ענ מי יו שה לה עו אי וש שנ נו ובש מל יו מי נה יר פה תי סש םא הי ל י וש ני נות עה ץ על קנ םא שי ל וש

(שם יים בו  קנ י, לש עי צה מש אל מוד הה הוא ענ ן א"ח, של אםל מי שש ד, לי חה ן אל ד אות ד' מי צנ ל מי דנ י וה ני ה עה עמשה הוא ננ של
ים, יי ני עמ ל הה אי רה שש יל יי בי שש ר בי ענ שנ אותו הנ נו בש מל ל מי אנ שה ם. וש יי רנ פש ן אל יחנ בל שי םא יהמות מה ל , של יענ הושי י יש לי י וש לותי קטז) דנ

. יענ י תושי ני ם עה ת ענ אל ם (שמואל-ב כב) וש הל יים בה קנ לש

ד צנ ה מי ם תורה הל ן לה תנ נה ר של חנ אנ ד. לש בל ה על עמשה ננ ה, וש קומה מש ה לי זםר עמבודה חמ תנ ים, של ני כםהמ יל הנ בי שש ל בי אנ ך שה ר כה חנ אנ וש
ח תנ יונות. פה לש על ירות הה פי סש לש  שה לש יענ  גי הי ך  יד. כה סי ה חה עמשה ננ ן  כי לה וש ה,  תורה הנ "ת מי לל ם דה מול עי עמשות גש ד, לנ סל חל הנ

י. ני מל אות מי לה פש ני דםלות ובש גש י בי תי כש לנ םא הי ל י וש יננ מו עי םא רה ל י וש בי ה לי בנ םא גה ר, (שם קלא) ה' ל מנ אה וש

תוב? (קהלת ה כה תו. מנ גה רש ל דנ ענ יא מי הי ה, של יונה לש ה על מה כש חה ל בש אנ שש ה, אל ל מםשל יא של ה הי ינה י בי רי ר, המ מנ למםה אה שש
ה. נה טנ ה קש מה כש למםה! חה שש ה לי מה כש ן חה תנ ה' נה תוב (מלכים-א ה) ונ י כה רי המ י. ונ ני מל ה מי חוקה יא רש הי ה וש מה כה חש י אל תי רש מנ ז) אה
עמלות ם יהכול לנ עולה ם בה דה ין אה ה אי ינה בי לנ לו  פי אמ שום של נו, מי מל ה מי קה חמ רנ תש הי ה של לה עש מנ ה לש טה מנ לש מי ה  עמלותה הנ ה לש צה רה וש
שוהה רש פי ב של ל גנ ף ענ אנ יא. וש בי נה יף מי די ם עה כה ה חה דה צי מי ה, של יונה לש ה על מה כש יא חה הי ה, של נה מל ה מי לה עש מנ ן לש כי ל של ה, כה מםשל ט לש רה פש

ה. תורה ים לנ ני ים פה עי בש ה, שי מה דג ה אמ רה ל פה ש ענ רה ך דש רל דל בש

ל ל. אי ר אי זל ם - עי ם גורי שי הנ יך, של בי אה ר לש זל ילה עי הש תי ה, של ינה כי שש י הנ ני פש ים לי רי בה דש ש  די חנ ר, קום לש זה עה לש י אל בי רנ
ר. זל עי ך  פל הוא הי ה, של פל ע יה רנ זל ה? בש מל דו. בנ גש נל ר כש זל עי ה לו  עלשל תוב (בראשת ב) אל כה של הו  םאל. זל מ שש ר מי זל ין, עי יהמי מי

בון. שש חל ים בש להי "א, אל סי בון כי שש חל י לש ה יוסי ך עולל כה בונו, של רי ם לש לי א שה סי הוא כי ך, של מש י עי י יוסי בי יהקום רנ וש

דות, רג ם פש יהל פי נש כנ ם וש יהל ני יות. ופש ע חנ בנ רש ה ד', אנ " הוה יש יה"ה, ובו  בו הו"ד, ובו  ה, של הודה י יש בי רנ מו  יהקום עי וש
מו יהקום עי ד הוד. וש צנ הוא מי אות, של הודה ה בש גה רש רוך-הוא, דנ דוש-בה קה ה לנ הודה ד, של וי נו דה מל ל אותו. ומי בי קנ ם לש כגלה

ה. כה לה המ י בנ קי יהא ינבם"ק, בה רי טש ימנ גי אי, בש ענ לש י אל בי רנ

ל אי מו (שם לא) ייש לש ל, כש אי ים בש שומי ים רש כי אה לש ל, מנ אי יכה מו מי "ל. כש בונו אי שש חל אי, של י יודנ בי מו רנ יהקום עי וש
בון שש חל ה' בש ה) בש ים (בה מוזי רש ד, של חה ל אל כה ים לש ני ע פה בנ רש ם אנ הי יות, של לש חנ ם, ל' שה דה מות אה ל - א' דש ל אי סוד של י. וש די יה
יהקום ד. וש על ם וה עםלה לך לש מש ך, ה' יי לה ך, ה' מה לל ם ה' מל הי רות, של כה זש לש אנ י שה אשי רה ם בש הי י"ן (עולות ל'). וש לש יודי ל', שה

יות. ע חנ בנ רש בונו ד', אנ שש הוא חל א, של בה י אנ בי ם רנ מה עי

ן ילה אי ל הה ים של דולי ים גש פי נה עמ נו, כנ רש כנ זש הי ה של שה מי חמ ם הנ הי יו, של רה בי חמ נו ונ ר בש זה עה לש י אל בי רנ ן, וש ילה אי עון הוא כש מש י שי בי רנ
ם. יי שוקנ רועות וש זש ים לי דומי של

א רה קש ח. ובו ני גון צנ ח, ני צנ ם ני חנ - שה צי ננ מש ם. לנ קםדל מי ה של סוק זל פה יך בש פי ים מי רי בה שו דש דש חנ תש יי עון וש מש י שי בי קום רנ
ר - בה דה סוד הנ ל. וש אי רה שש יי ין לש די ים וש מי חמ רנ ם, וש עולה ל הה לות של זה ים ומנ בי י כוכה די מות עובש אג בות לש רה חון קש צש ל ני ענ ה' בנ
סוד "ד, וש סל בון חל שש חל הוד ע"ב, כש ח וש צנ ם ני עי לו, וש מות ייש  ים שי עי בש ה. מ"ל - שי נה ים רי עי שה בםד רש אמ (משלי יא) ובנ

ח. צנ ך נל ינש ימי מות בי עי ר - (תהלים טז) נש בה דה הנ

ה. חה מש עמקםב שי ינ נו לש (ירמיה לא) רה ה', ובו  ים בנ יקי די צנ נו  נש יק - בו (תהלים לג) רנ די ה'. צנ לנ הוד - בו הודו 
יר שי ה. בש בורה ד וגש סל ר - חל מל זל גון ובש ני ה. בש " הוה ם יש שה לו יהה, של לש לויהה, הנ לש ל. הנ לו אי לש ת - בו (תהלים קנ) הנ רל אל פש תי

כות. לש ה - מנ לה הי תש ר. בי תל י - כל רי שש אנ ה. בש ינה ה ובי מה כש ה - חה כה רה בש ובי

"ר. ר הוא מו"ם זה חי ד אנ צנ ר מי מל ה. זל לה פי ל תש ר של מל זל ה וש ל תורה ר של מל זל ד הנ צנ "ז ובו מו"ם. מי מור - בו רה זש מי
ם גו"ן - שה מו"ר. ני זש יות מי ה אותי זל ה. וש לות זונה זה ים ומנ בי י כוכה די ת עובש ה בנ חה פש ה שי דה ת. ני יי בנ ב בנ רל ת - חל יי בנ ר בנ מל זל
בו י של רי שש ם. אנ יי רה צש ץ מי רל אל ם מי יאה הוצי ה' לש ים הוא לנ רי מג יל שי (שמות יב) לי מו  ל, כש לי הנ גון, בו  ני י הנ פי יש ך  "ן. כה גנ
ת. ל עי כה ת ה' בש ה אל כה רש בה ה - (שם לד) אמ כה רה בש ה לו. בי כה כה ם של עה י הה רי שש ים. (תהלים קמד) אנ חי בש שנ ם מש עולה רוי הה שה

י. פי תו בש לה הי יד תש מי ה - תה לה הי תש בי

דםם. ל אה ן ענ בה ט הוא לה ח שולי צנ ני הנ ן, של בה ל לה ט ענ דםם שולי ן, אה הוא שושנ ה הוד, של דות (שם ס) - זל ן עי ל שושנ ענ
י ידםתי עי תוב (דברים ד) הנ כה הו של ץ. זל רל אה ת הה אל ם וש יי מנ שה ת הנ ז אל הוא אוחי ית, של רי יק. הוא בש די ה צנ דות? זל ה עי ה זל מנ
ת גנ רש י, דנ עי צה מש אל מוד הה ם ענ יק, תה די ך הוא צנ "ם. מה "ך תה ם? מה תה כש ה מי ה זל ץ. מנ רל אה ת הה אל ם וש יי מנ שה ת הנ יום אל ם הנ כל בה
ה ה תורה נה תש ני ם  שה מי ה, של בורה ד וגש סל ד - חל מי לנ ד. לש חה אל ים לש בי שה חש נל ית  רי ם. גוף ובש תה יש  עמקםב, (בראשית כה) אי ינ

ד. מי לנ מםד ולש לש לי
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ה ירה פי יא סש הי הוד, של ח מי צנ זוז ני םא תה ל ית, של יני מי שש ל הנ ענ חנ  צי ננ מש ל (תהלים יב) לנ בה , אמ תה רש מנ ה אה ר לו, יהפל מנ אה
ן תנ ני וש שוהה  רש ה פי מה לה ך, וש תש גה רש ה דנ ינה ך, בי ם כה ה, אי דושה קש ה הנ נורה מש ר הנ מנ ית. אה יני מי שש ל הנ ענ חנ  צי ננ מש ר לנ מנ ית, אה יני מי שש

יו? לה ך עה הודש ה מי תה תנ נה ר (במדבר כז) וש מנ אל נל ה, של מםשל הוד לש הנ

ם טותה שש פנ תש הי וש ה.  ינה י בי רי עמ ים שנ שי מי חמ ר, לנ של ים על מי עה פש ש  מי י', חה אות  ה בה . ה' עולה תה לש אנ ה שה יהפל ר לו,  מנ אה
טות שש פנ תש כםל הי ד הוד, הנ ה ענ ינה בי ה מי שום זל ים. ומי שי מי ם חמ ה, הי ירה פי ל סש כה ר בש של ש, על מי ן חה ד הוד הי ענ ד וש סל חל מי
ל נוטי א כםל, של רה קש ני ש, וש מי חה ל הל כה קול לש יות שה הש דו, לי בנ ים לש רי עה ים שש שי מי חמ ל הנ ח כה קנ לה יק, וש די א צנ ך בה ר כה חנ ת. אנ חנ אנ

יו. רש ל בג ה ענ ר זל בה ב דה ינשי תש ת הי עי ר, כה מנ ם. אה ת כגלה ה אל חה קש ה לה לה ך כנ ם כה גנ ים. וש רי עה ים שש שי מי ל חמ כה

ם. יי תנ פה שש י הנ תי ד שש גל נל ם כש ח, הי צנ ני ן ח"ש - הוד וש "ל. מי מנ שש חנ ה מ"ל מי זל ח. וש צנ ם ני ם מ"ל עי חנ - שה צי ננ מש עוד לנ וש

ל. מנ שש ד חנ א, ענ רל אי ן וה שוהה מי רש ה? ופי בה כה רש ה מל עמשי ן מנ יכה ד הי ה, ענ יגה גי חמ רות. ובנ בש דנ ש מש יות אי ם, חנ יי תנ פה או שש רש קש ן ני כי לה וש
ת, רל אל פש תי ה לש בה כה רש ה מל לל ת אי לשל ל שש סוד. כה ם - יש הל לה ה של עה זי הנ א מי יוצי ר של הה נה ש. וש יות אי או חנ רש קש ה ני בורה גש ד הנ צנ מי של

אהדהם.

ין אי ה של נה שש מי י הנ לי עמ שוהה בנ רש ן פי כי לה ת. וש ענ דנ ה וה ינה ה ובי מה כש לו, הוא חה ת אי לשל שש כות. ובי לש ה זו מנ בה כה רש ה מל עמשי מנ
תו. עש דנ ין מי בי ם ומי כה ן הוא חה ם כי א אי לה יד, אל יהחי ה בש בה כה רש ה מל עמשי מנ ים בש שי דורש

ים מי ס, זורש די רש יא פנ הי תו, של בש כנ רש מל בש ן. של טה קה ם הנ דה רו"ן, אה טש טנ הוא מש ין, של פי נש יר אנ עי זש ה מי טה מנ ה לש בה כה רש ייש מל וש
סו נש כש ני ה  עה בה רש ם אנ יהל לי ר עמ מנ אל נל ע, של בנ רש אנ מי לש  שה לש לו  ס של די רש פנ תוך  ים מי אי יוצש ה של תורה ל הנ ם של יי ירות מנ הי מש בי

ר. אי בה תש י ני רי המ ס, ונ די רש פנ לנ

ה צי ד קש יענ ענ גי םאשו הי ר יו, וש לה סג רש ד קנ יענ ענ גי יהם הי הנ ה, של תורה חוף יהם הנ ה לש נה ר חנ ר בנ ה בנ בה ה רנ אה רה פור של הוא צי של
. שוהה רש ם, ופי יי מנ ת הנ מנ רש שום זי א מי לה ים, אל בי לו רנ ם של יי מנ הנ שום של ה מי לשה לו בו שש שש כש םא ני ל ם, וש יי מנ שה הנ

ה, קה ה דנ מה מה י ד', (מלכים-א יט) קול דש יעי בי רו"ן. רש טש טנ יות מש ד אותי גל נל ש, כש שי ים לש עולי ם של ל אותה אבג כולי
א. סי כי ל הנ ת ענ בל של ם לה דה הוא אה ך, וש לל מל א הנ ם בה שה של

יענ קי רה ם בה יהל יני טוי בי הוא ו' נה ה, של ימה םא ני ל מש א כי לה ם אל יהל יני ין בי אי ים, של תוני חש ם תנ יי ים ומנ יוני לש ם על יי א י"י - מנ
ר בה דה סוד הנ יל. וש די בש י מנ יהי ן, (בראשית א) וי כי ר. לה כה זה ה לש בה קי ין נש ה בי לה דה בש א הנ הי תש ם, של יי מה ם לה יי ין מנ יל בי די בש הוא מנ של
ם, יהל יני יות בי ש אותי ה. שי תונה חש בות - י' תנ קי ים נש תוני חש ם תנ יי ה. מנ יונה לש ים - י' על רי כה ים זש יוני לש ם על יי - יאהדונה"י. מנ

ין א. הוא בי רון, של טש טנ ה מש בון ו', זל שש חל כש

ה אותה ה. וש דה קג נש ה  אותה א בש לה בון ו', אל שש חל ים כש די דה ה צש שה שי ל בש גנ לש גנ ה בנ נועה ין תש אי ל. וש גנ לש ה. ו' גנ דה קג עוד, יוד נש וש
י די ה כש ד אותה ינחי יך לש רי צה ינו של בותי יהה רנ לל שו עה רש פי י, של ני ין לו שי אי יד של ל אותו יהחי ה ענ ידה עי כםל, ומש חוד הנ יא יי ה הי דה קג נש
ם. ל אותה סובי מוד של ץ. ג' - ענ רל אה ם וה יי מנ ם. ב' - שה עולה ע רוחות הה בנ רש ל אנ ענ ץ, וש רל אה ל הה ענ ם וש יי מנ שה ל הנ הו ענ יכי לי מש תנ של
כות, לש לו, מנ חוד של ם. י' יי דה עוד, א ב ג ד ה ו ז ח ט - אה א. וש סי כי עמלות לנ ש מנ א. ו' - שי סי כי יות. ה'- הנ ע חנ בנ רש ד' - אנ

ם. בונה ים סוד רי עי יודש ל של אי רה שש ם יי יהל רי שש יות. אנ ע אותי שנ ד תי גל נל ע הוא כש שנ ם. תי דה ל אה י של ירי עמשי

ר, מנ ה אה הודה י יש בי י - רנ חוחי יחנ ני י רי שנ אי י לש מי חש י לנ ני בה רש ת קה ם אל הל לי תה אמ רש מנ אה ל וש אי רה שש י יי ני ת בש ו אל ר צנ חי ר אנ בה דה
ף ה'. ן אנ שנ עש ז יל י אה תוב (דברים כט) כי כה הו של ין, זל די ד הנ צנ ן הוא מי שה . עה יחםחנ יחנ ני ייש רי , וש יחנ ייש רי ן, וש שה ן ייש עה בה רש קה בנ

ים. פוחי תנ ך כנ פי יחנ אנ רי ים. (שיר השירים ז) וש מי חמ י, רנ יחםחי יחנ ני ל. רי םאכי יו ת פי ש מי אי פו וש אנ ן בש שה ה עה לה (תהלים יח) עה

פו. אנ ן בש שה ה עה לה ד, עה חה ים. אל ידי עי ים מש סוקי פש הנ ף, וש אנ ם בה יחנ - הי רי ן וש שה ם - עה יהל ני י שש רי המ ן, ונ מה אל נל ה הנ רועל ר הה מנ אה
לונות, י חנ ני שש ם ייש  חםטל א, בנ לה ים? אל מי חמ י רנ ני שי הנ ין, וש ן די שה ד עה חה א אל רה קש ה ני מה לה ים. וש פוחי תנ כנ ך  פי אנ יחנ  רי י, וש ני שי הנ וש
יו רוחנ לה ת אי דל ין יורל יהמי בור. מי ד גי גל נל םאל, כש מ שש הוא בי ב של לי הנ א מי לה ה? אל לה ה עה פו. מל אנ ן בש שה ה עה לה םאל, עה מ שש ר בנ מנ אל נל וש
י פי לנ ב, כש לי ה בנ ינה ים. בי רי ים ינדש כי חש הנ ה לש רוצל ין - הה יהמי ה לש מה כש . חה מםחנ ם הנ שה ד, של סל חל ד הנ צנ זו, מי גש רה ך  כי שנ ולש רו  רש קה לש
גון ני ה, בש וה דש חל לו בש בש קנ ין, ומש יהמי יא לש הי ה, של מה כש חה ה לש ינה בי פו, מי אנ ן בש שה ה עה לה ן עה כי לה ין. וש פי צש יר ינ עמשי הנ ה לש רוצל םאל - הה מ שש

ם. הנלשוייי

י לי עמ ה. בנ י עולה צי וות, עמ צש ים מי אי לי ים מש רי יבה ם אי הי ים, של צי עי ק בה דולי ש של י אי די ל יש א ענ לה ה, אל םא עולל ה ל ן זל שה עה וש
ה. כה עמרה מנ ן הנ ה עמשנ ינה בי ם. בנ הל ן בה שה ה עה לה עה ה, וש בורה גש ק הנ חםזל ש בש ם, אי הל ת בה קל לל דש יא ני הי ה של ה, תורה תורה

ת ול ל מה טי בנ מש ין הנ אי וש ך.  פל אנ ה בש טורה קש ימו  יהשי תוב (דברים לג)  כה של הו  זל ת,  טםרל א קש רה קש ני ף,  אנ לה ה  עולל של ומי
י בי ר רנ מנ ירו. אה טי ר - קש של ל קל גום של רש ף. תנ אנ יחוחנ בה יחנ ני ם רי ים עי מי חמ רנ ין בש די שור הנ יא קי הי ת, של טםרל מו קש ם כש עולה בה
יא הי ה, של לה פי תש ר הנ חנ אנ ה, של דושה קש ה הנ נורה ר מש מנ לוי. עוד אה גה ים בנ רי תה סש ים ני רי בה נו דש חש ונ רש הי נו של קי לש י חל רי שש ה, אנ הודה יש

ת. יי בנ ן הנ ת מי ול ל מה טי בנ ד, מש וי דה ה לש לה הי ר תש חנ ת אנ טםרל קש טום הנ ר פי םאמנ י י של ן, מי בה רש מו קה כש

ת ד אל גל נל לות, כש פי לש תש א שה לה נות. אל בה רש ד קה גל נל לות כש פי ינו תש קי תש יך הי ת אי ענ דנ יך לה רי ת צה עי ן, כה מה אל נל ה הנ ר רועל מנ אה
ל ר אל בםקל ם בנ הה רה בש ם אנ כי ינשש ונ יט)  (בראשית  ה  ר בה מנ אל נל ית, של רי חמ ת שנ לנ פי תש ר - זו  בםקל ה בנ עמשל ד תנ חה אל הה ש  בל כל הנ
ה עמשל י תנ ני שי ש הנ בל כל ת הנ אל ה. וש לה פי א תש לה ה אל ידה ין עממי אי ינו, של בותי שוהה רנ רש י ה'. ופי ני ת פש ם אל ד שה מנ ר עה של קום אמ מה הנ
נות פש ה לי דל שה שוחנ בנ ק לה חה צש א יי ייצי תוב (שם כד) ונ כה הו של ק. זל חה צש ה יי ן אותה קי תי ה של חה נש ת מי לנ פי ד תש גל נל ם - כש יי בה רש ענ ין הה בי
תוב כה הו של ה, זל לה יש לנ ל הנ ים כה לי כש אנ תש מי ים של רי דה ים ופש מורי ד אי גל נל ית כש בי רש ת ענ לנ פי ה. תש לה פי א תש לה ה אל יחה ין שי אי ב, וש רל עה
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ה. לה פי א תש לה ה אל יעה גי ין פש אי ש, וש מל של א הנ י בה ם כי ן שה לל יה קום ונ מה ע בנ גנ פש יי (שם כח) ונ

הוא? קום הנ מה ב בנ כנ שש יי יו ונ שםתה אמ רנ ם מש יהשל קום ונ מה י הנ ני בש אנ ח מי קנ יי תוב ונ ה כה מה ה, לה קום זל מה נו בש אה ך של ין כה בי
א לה ב אל כנ שש כו לי רש יהה דנ םא הה ל י של ל פי ף ענ ה, אנ לה כנ ן לנ תה א חה יל ובה א הואי לה ב? אל כנ שש תות לי סה ים וכש רי יו לו כה םא הה י ל כי וש
בור חי ר בנ מנ אל ך נל ם כה גנ ר. וש אי בה תש י ני רי המ ב, ונ לי צון הנ רש כםל בי ל הנ בי קנ ב - יש כנ שש ים לי ני בה ה לו אמ נה תש יא נה הי תות, וש סה ים וכש רי כה בש
סוק. (עד כאן פה מםר הנ אל ב ול עון, שי מש י שי בי ר רנ מנ ם? אה אה ר רה של אמ עמקםב כנ ר ינ םאמל י תוב (שם לב) ונ כה הו של אשון. מנ רי הה

רעיא מהימנא).

יון) לש על ב הה לי ת הנ מנ גש ב דג לי הנ ב) (וש לי ה בנ אה רה ב, (של לי אי בנ דנ יא ונ ה הי ירה מי שש ל, הנ כי תנ סש י מי יתי יי ס, הה חה נש י פי בי ר רנ מנ אה
ל ענ . וש מםחנ א בנ לה ה אל ירה כי ין זש אי ב. וש לי ל הנ ט ענ שולי ב וש רוכי , של מםחנ ר, בנ כה זה ה בש ירה כי ר. זש חי קום אנ מה םא בש ל ב וש לי מור בנ ן שה כי לה וש
ד, בי כה ד. הנ בי כה ל הנ ב ענ רוכי ט וש ב שולי לי ב. הנ לי ל הנ ט ענ שולי ב וש ר, רוכי כה הוא זה מםחנ של ה. הנ בה קי נש מור לי שה ר, וש כה זה כור לש ה זה זל
ה ד זל בי כה ת הנ רל ן, יותל בה רש קה ן בנ כי לה ד. וש בי כה ד וש בי כה ת הנ רל ה) יותל בה קי ר ונש כה ם זה הי ד. (וש חה הוא אל ה, וש זל ה בה זל ש  חה נה ל וש אי מה סה

"ל. אי מה ל סה ר, סוד של כה ל זה כנ אמ ד מנ בי ש. כה חה נה

חנ ד לוקי בי ך הוא. כה ן כה בה רש קה רות הנ תש סש ני סוד וש ר וש בה דה רור הנ ה הוא. ובי יהפל ה, וש ך זל אי כה דנ עון, ונ מש י שי בי ר רנ מנ אה
ם אותה כו' של וש ל  כה ך  ר כה חנ אנ (וש ת זוגו.  ל ובנ אי מה לו) סה ת של רל יותל הנ ך  ר כה חנ אנ (וש לו,  ת של רל יותל הנ וש ה, הוא  לה חה תש הנ בנ
י נוני מש שנ ים וש בי לה ים חמ לי אוכש ם, של הל לה ת של ים אל חי לוקש ם, וש הל לה נות של חמ יהלות ומנ ד חמ בי כה י הנ קי ם עורש ל אותה כה יהלות) וש חמ

ב. לי כםל לנ ב הנ רה קש ז ני אה ם. וש יהל לי ר עמ של ב אמ לל חי ת הנ אל תוב וש כה הו של ן. זל בה רש קה הנ

ב לי ן. הנ בה רש קה יו הנ לה ה עה עמשה ננ ה של לה פי ן ותש שה עה אותו  ה בש עולל וש ה בו  עמשה ננ דוי של א וי לה כםל, אל הנ מי חנ  םא לוקי ב ל לי הנ וש
יב רי קש מנ מםחנ  יון. הנ לש על מםחנ  א מי בה ה אור של זל מםחנ הנ ם. הנ יי וי לש ת הנ ונ דש חל וש ן בו  כםהי הנ חוד של יי ל הנ צון של , רה מםחנ יב לנ רי קש מנ
ת רוחנ חנ יב ננ רי קש מםחנ מנ הנ ה, וש זל ה בה ר זל שה קש כםל ני הנ ל) וש לה ע כש רה פש םא ני ל ל של לה כש יו, מי לה ל, (אי לה ע כש םא נודה ל כםל, של הנ יר מי מי טה לנ

כםל. ל הנ של

ה מה לו. לה ה של בה קי ה, נש בה קי ת נש רל ר. יותל מנ אל נל מו של ד, כש בי ם. כה יהל ילותי ם חי ל אותה כה ים וש שי לו אי ד, אי בי כה י הנ קי עורש
ה אותו. עוד בה זש עה וש יהה  אופל ה ני תה שש עה ר של חנ אנ ה לש עה שה ה  ת לה רל אל שש ני של ק כש א רנ לה ר, אל כה זה ת בש רל בל חנ תש םא מי ל ת? של רל יותל
ת בל רל קה תש ן מי כי ר מי חנ אנ ל. לש לה ת כש בל של חש םא נל ל ם, של יי ירנ יו שי לה ית אי עמשי ם, ננ דה אה ר בש בי חנ תש הי ה לש רוצה של כש ה - של בה קי ת נש רל יותל
ה מה כנ ים לש ני טנ ים קש רי חי ים אמ טי שש פנ תש מי לו  לה ד הנ בי כה י הנ קי עורש ד. ומי חה בור אל יו חי לה ית אי עמשי ננ ד של יו, ענ לה ט אי אנ ט לש אנ לש

ד. בי כה ים בנ לולי ם כש כגלה ים, וש רי דה ים ופש מורי ים אי חי כםל לוקש הנ ים, וש יני מי

י ני ם שש הי יות, וש לה י כש תי ל שש רוי ענ ב שה לי ר. הנ מנ אל נל של מו  , כש מםחנ יב לנ רי קש ומנ חנ  ה, לוקי שה דג קש ר בי קה הוא עי ב של לי הנ
ד אוי, ענ רה ד כה חה ל אל ים כה לי אוכש ים וש לי ם נוטש כגלה םאל, וש מ ין ושש ים, יהמי רובי ים קש חוקי ם רש הי ה, וש צה ים עי ני ים, נותש רובי כש

ד. חה אל ר כש שה קש כםל ני הנ של

רוחנ הה אי (קהלת יב) וש דנ י ונ רי המ ה. של לה פי דוי ותש ה, וי רה בה שש ני ב, רוחנ  לי ב לנ רה קש ה ני ה. זל רה בה שש ני ים רוחנ  להי י אל חי בש זי
ד חה שור אל כםל קי הנ וש יו,  לה גור עה ני הוא סה ב, של לי י הנ בי גנ לש יב אותו  רי קש ד מנ בי כה הנ וש ה.  נה תה נש ר  של ים אמ להי אל ל הה שוב אל תה

ן. בה רש קה בנ

נו מל כםל, ומי הנ ך מי ב הוא זנ לי ים. הנ רויי גוף, ובו שש י הנ רי יבש ל אי כה כות לש מנ ל הנ כה ים וש אי לה חר ל הל ים כה אי ד יוצש בי כה הנ מי
ים. רי יבה אי ל הה כה ים לש יכי רי צש מות של לי שש ל הנ כה ה, וש וה דש ל חל כה ק, וש ל חםזל כה ם, וש ים כגלה רי יבה אי יאות הה רי ל בש כה ל טוב, וש א כה יוצי

א נה ימש הי יהא מש עש רנ

ר מנ אל נל וש דושות.  קש גות  רש דנ ב  רי קה ולש ים  אי מי טש ים  די דה צש יק  חי רש הנ לש א  לה אל נות  בה רש קה ין  אי ן,  מה אל נל הנ ה  ר רועל מנ אה
ם הל מי ד, ייש  בי כה י הנ קי ר) עורש אי בה תש ני יהלות, וש ם חמ ל אותה כה ים וש שי אי לו  ד אי בי כה י הנ קי ם: (עורש הל לה אשון של רי בור הה חי בנ
ים מורי אי וש ים  רי יבה ים אי חי לוקש לו  אי וש ים.  די דה ה צש מה כנ ם לש הל ים מי טי שש פנ תש ים, ומי ני טנ ים וקש דולי גש ם  הל מי ייש  ים,  דולי גש

ה'. ן כגלו לנ בה רש י קה רי המ ה, של לה יש לנ ל הנ ים כה לי כש אנ תש מי ים של רי דה ופש

א לה ם אל ינה רוך הוא אי דוש בה קה ל הנ נות של בה רש קה יל של עי תה לש רש מנ םא אה ל ן, המ מה אל נל ה הנ ה, רועל דושה קש ה הנ נורה ר מש מנ אה
י לי כש אנ נות מנ חמ מנ ל הנ כה ק לש לי חנ יו, הוא מש נה פה יב לש רי קש הנ נות ייש לש בה רש קה ל הנ כה ב של ל גנ ף ענ אנ א של לה ה'. אל ה', ו' לש ב י' לש רי קה לש
ם הי ים, של יי עי בש טי ה. לנ תורה ל הנ ם של יי ן ומנ יי ינ ה הנ תי שש ה, ומי תורה זונות הנ ים מש יי לי כש שי אוי לו. לנ רה ד כה חה ל אל כה נות, לש בה רש קה הנ

ם. כםל אותה אל ם לל הל לה ש של ד אי יורי לו, של ים אי יי עי בש ים טי לי כה אמ ם מנ הל ן לה ם, נותי דה י אה ני בש ם כי הי ים, של די שי

ם ד שה יהה יורי םא - הה ם ל אי נות, וש בה רש קה כםל הנ אל ש לל ל אי ייה של רש אנ ד כש יהה יורי כו - הה ם זה ינו, אי בותי שוהה רנ רש פי מו של כש
מות דש םא - כי ם ל אי ש, וש פל נל ת הנ ל אל בי קנ ייה לש רש מות אנ דש ד בי ה - יורי ם זוכל ם, אי דה ת אה מי של ך כש ם כה גנ ש. וש ל אי ב של לל ין כל מי כש

י. תי ידה חי ב יש לל ינד כל י מי שי פש ב ננ רל חל ה מי ילה צי ד, (תהלים כב) הנ וי יו דה לה ר עה מנ אה ב, של לל כל

נות בה רש יב קה רי קש הנ ה לש נה ם, מי שותה פש ת ננ אל ם וש הל ל מי אי רה שש ל יי ם של יהל ת גופי רוך הוא אל דוש בה קה יל הנ צי הנ י לש די וכש
ם. יי הו מה קי שש א הנ מי ם צה אי ם וש חל הו לה ילי כי אמ ך הנ אמ ננ ב שם עי ם רה יים (משלי כה) אי קנ ם, לש קומה מש ים בי גופי מות וש הי ל בש של
תוב (תהלים נא) כה הו של ל). זל אי רה שש הוא יי רונו (של בש שי ב וש לי צון הנ ת רש ם אל י אי חנ כי םא לוקי רוך הוא ל דוש בה קה ל הנ בה אמ

רו. הה טש רו ני בה שש ם ני הל ר בה מנ אל נל ס של רל י חל לי מו כש ה. כש זל בש םא תי ים ל להי ה אל כל דש ני ר וש בה שש ב ני ה לי רה בה שש ים רוחנ ני להי י אל חי בש זי
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ם אי ם. וש דה עממה מנ ל בש אי רה שש יי ם וש נה דוכה ם בש יי וי ם ולש תה עמבודה ים בנ ני ם, כםהמ הל ר בה מנ אל נל ל גוף. וש אי רה שש ב. יי י לי וי . לי ן מםחנ כםהי
ייש מו של הור. כש ב טה לל ל חי נונו של מש א שנ לה . אל חנ םא לוקי ים, הוא ל אי מי ם טש ל אותה בו של לש ב, חל לי ד לנ בי יב כה רי קש הנ יך לש רי צה
י קי עורש ים, וש דושי יהלות קש ב חמ לי י הנ קי עורש ת. וש סםלל פש כור בי ם עה דה ת וש סםלל י פש לי לול בש ם צה א, דה מי ב טה לל חי הור וש ב טה לל גוף חי בנ
ב, לי י הנ קי ל עורש ים ענ ני מג מש לו  טוב. אי ר הנ ייצל נות הנ חמ ע ומנ רה ר הה ייצל נות הנ חמ ם מנ הי ך  ם כה ים. גנ אי מי יהלות טש ד חמ בי כה הנ

לות. זה ים ומנ בי י כוכה די ם עובש עולה מות הה אג ל וש אי רה שש מות, יי י אג תי ך שש ם כה ד. גנ בי כה י הנ קי ל עורש ים ענ ני מג לו מש אי וש

ד צנ כות מי לש י מנ ני ם בש הל ייש בה ים, של וי ם שה םא כגלה ל ל אי רה שש לו יי פי ל אמ בה כםל, אמ תה בנ רש מנ ה אה ן, יהפל מה אל נל ה הנ ר לו רועל מנ אה
הוא ד, של בל ל על ד של צנ ים מי די ם עמבה הל מי ייש  וש ים.  נויי כי וש יות  וה ל המ כה ירות ומי פי ר סש של על ה מי לולה ה, כש דושה קש כות הנ לש מנ
י יתי עי רש םאן מנ י צ םאני ן צ תי אנ ם (יחזקאל לד) וש הל ר בה מנ אל נל מות, וש הי בש ם כנ הל מי ייש  יתו. וש ן בי קנ זש דו  בש (בראשית כד) ענ
ם. יהל לי עמ ר  פי כנ לש ם  קומה מש מות בי הי יב בש רי קש הנ לש ה  וה הוא צי רוך  בה דוש  קה םאן, הנ צ ים לש דומי ם של אותה וש ם.  תל ם אנ דה אה
ים יבי רי קש מנ ים של כי אה לש ם מנ יהל לי ים עמ ני מג מש ים של ים טובי עמשי ם מנ ם הי הל לה נות של בה רש ים, קה כי אה לש מנ ים לש דומי ם של אותה וש

ם. קומה מש רוך-הוא בי דוש-בה קה לנ

דות רש פה תש ם מי יהל אי טה חמ ם, בנ יכל להי אל ה'  לנ ם  תל ים אנ ני בה י)  תוב (דברים  כה של הו  זל ה',  לנ ים  ני בה יו  הה ם של אותה וש
יות, י' אותי ת הה ב אל רי קה ה, לש " הוה ם יש הוא שי ה, של ילה תורה הש תי ה) הוא של תורה ם הוא הנ הל לה קון (של תי הנ יות, וש אותי הה

ם. יהל נותי בש רש קה ה', בש ה', ו' בש בש

מו - שש ין בי כות, בי לש מנ ין בש וות, בי צש ל מי ים ענ ני מג מש ים של כי אה לש ל מנ ין של מות, בי הי ל בש ין של נות - בי בה רש קה ל הנ כה י בש רי המ
ל של יות  חנ ע  בנ רש אנ בש ב  רוכי הוא  וש דושות,  קש יות  אותי בש תו)  תורה (של רוך-הוא  דוש-בה קה לנ יב  רי קש הנ לש יך  רי צה כםל  הנ
ם יי ב מנ רי קה מש הוא הוא של יות. וש עי בש יות טי ע חנ בנ רש אנ או  רש בש ם ני הל מי סודות, של ה יש עה בה רש אנ ב בש הוא רוכי ים, וש כי אה לש מנ הנ
הוא ל, של אי יכה ת מי ב אל רי קה ך הוא מש ם כה גנ יו. וש רומה מש לום בי ה שה תוב (איוב כח) עםשל כה הו של ר. זל פה עה לש רוחנ  ש, וש אי לש
ם י, עי לי כש נו רוחנ שי יש הנ יר, של וי הוא אמ ל, של יאי ת אורי ב אל רי קה הוא מש י. וש לי כש ש שי הוא אי ל, של יאי רי בש ם גנ ים, עי יי לי כש ם שי יי מנ

. ם כםחנ הל ין בה ם, אי יהל יני בי רוך הוא מי דוש בה קה ק הנ לי תנ סש מי יהד של מי ית. של לי כש ר שי פה נו עה יש הנ ר, של פל הוא אי ל, של אי פה רש

ר מנ אל ה נל א זל לה יות? אל אותי רוד בה פי ייש  של נו  רש מנ אה יך  אי ה, וש " יהוה נות לנ בה רש קה ל הנ כה תוב בש י כה רי ר, המ םאמנ ם ת אי וש
י בודי כש לי י וש מי שש א בי רה קש ני תוב (ישעיה מג) כםל הנ כה הו של ש. זל מה ם הוא מנ הי םא של ל מו, וש שש או בי רש קש ני או וש רש בש ני גות של רה דש בנ

מו ן כש הי ה, של קה סה פש הנ וש רוד  ן פי הל ין בה אי ילות, של צי אמ ה בה " הוה יש ל  יות של אותי ייש  יו. של יתי ף עמשי יו אנ תי רש צנ יש יו  אתי רה בש
ר של על גוף, ה' ה' לש םאש, ו' לנ ר ים י' לה מי דנ תש מי או  רש בש ני ה של לל שום אי נות. ומי ילה אי ת הה ים אל קי שש מנ ם של יהל לי ין אמ בועי מנ

אלצשבהעות.

דוש. ר קה םאמנ ה י ול שש אל י וש יוני מש דנ י תש ל מי אל ר בו (שם מ) וש מנ אל ה, נל " הוה א יש רה קש ני כםל, של ל הנ לות ענ עי ת הה לנ ל עי בה אמ
ים אי טה יו חמ לה אי יענ  גי א מנ י. לה יתי ני םא שה י ה' ל ני לו. (מלאכי ג) אמ כו  רש ענ מות תנ ה דש ל ומנ יון אי מש דנ י תש ל מי אל (שם) וש
ל ט ענ ע. הוא שולי ך רה גגרש םא יש ר (תהלים ה) ל מנ אל יו נל לה עה רוד. וש ם פי הל ין בה אי ה'. של ה', ו' מי יו - י' מי יותה יד אותי רי פש הנ לש

מות, שי ל הנ כה ה, ובש " הוה א יש רה קש םא ני הוא ל ס בו. וש תופי י של ין מי אי כםל, וש ת הנ ס אל ט בו. הוא תופי שולי י של ין מי אי כםל, וש הנ
נו. אל צה מש י יי מםק מי מםק עה ם. עה הל ל מי לה ם כש מו שי צש ענ ין לו מי ם, אי הל ק מי לי תנ סש מי של ם. וכש יהל לי טות אורו עמ שש פנ תש הי א בש לה אל

ילות ל חי ל כה ענ גות וש רה דש ל הנ ל כה ק ענ זה אורו חה יון, של לש ר על תל לו כל פי ך. אמ שה חש םא נל ל ל בו, של כי תנ סש הי ין אור יהכול לש אי
ל פל עמרה ן ונ נה ה - (שם צג) עה ינה ה ובי מה כש ל חה ענ רו. וש תש ך סי ת חםשל יו (שם יח) יהשל לה ר עה מנ אל ים, נל תוני חש תנ ים וש יוני לש ם, על יי מנ שה הנ
ל כה ל  ענ ב  סובי ים. הוא  תי מי ם  הי של סודות,  יש ן  כי של ל  כה יות,  חנ ן הנ כי של ל  כה ירות,  פי סש ר הנ אה שש ן  כי של ל  כה יו.  יבה בי סש
שותו רש א מי יוצי י של ין מי אי ט לו. וש רה ים, פש די דה ה צש עה בה רש אנ ה ולש טה מנ ה ולש לה עש מנ ד, לש ל צנ כה ם לש ב אותה ין סובי אי מות, וש עולה הה

ם. א אותה לי מנ מש ר של חי נו) אנ מל ם חוץ מי הל כו' לה לוהנ וש ין (אל אי מות, וש עולה ל הה א כה לי מנ ה. הוא מש חוצה הנ

ת ילה אל חנ ה מש תה אנ תוב (נחמיה ט) וש כה של הו  ים. זל יי חנ ת לו  תי יו לה לה ר עה חי אנ לוהנ  ין אל אי ם, וש ילה אותה חנ הוא מש
ם. הוא יי מנ שה יל הנ חי ה בש צונו עושל רש כי ים, וש שובי ם חמ ינה אי ץ כש רל אה י הה יהרי ל דנ כה ייאל, (דניאל ד) וש ני ר דה מנ לו אה לה גש ם. ובי כגלה
הוא רוך  בה דוש  קה ק הנ סודות, רנ יש ה  עה בה רש אנ ם בש הל ה לה בה רש ין קי אי וש ה,  טה מנ ולש ה  לה עש מנ ינו, לש מי ין לש ד מי ינחי ר ומש שי קנ מש

ם. יהל יני הוא בי של כש

ה רוד. ומנ פי בש רו  אמ שש ני יות, וש אותי ן הה ק מי לי תנ סש ם, הי יכל להי ה' אל ם לנ תל ים אנ ני בה או  רש קש ני של לו  או, אי טש חה יהד של מי
ם יהל אי טה חמ יות, בנ חנ ד הנ צנ לו מי ים של די ם עמבה ך הי ם כה ה'. גנ ה', ו' בש רוך-הוא - י' בש דוש-בה קה יות בנ ב אותי רי קה קונו? לש תי
לו אי ך  ם כה ם. גנ ב אותה רי קה ם לש יהל לי רוך הוא עמ בה דוש  קה ת הנ יד אל הורי ם? לש תה נה קה ה תנ ם. מנ הל ק מי לי תנ סש הי לש מו לו  רש גה
ה ם, מה הל רוך הוא מי דוש בה קה ת הנ ק אל לי סנ מו לש רש גה רוך הוא, של דוש בה קה ל הנ םאנו של ם צ הי סודות, של ה יש עה בה רש אנ יו מי הה של

רוך-הוא. דוש-בה קה ם לנ בה רש קה ה? לש נה קה תנ הנ

ש בל כל ת הנ אל ר וש בםקל ה בנ עמשל ד תנ חה ש אל בל כל ת הנ ם, אל י. גנ שנ אי י לש מי חש י לנ ני בה רש ת קה ה', אל ן לנ בה רש ה: קה וה ם צי כגלה ן בש כי לה וש
רוך דוש בה קה הנ ינו. וש מי ך לש ין הולי ל מי ה. כה י יונה ני י בש ני ים או שש י תםרי תי ) שש תה חש קנ לה תוב (וש כה ם. וש יי בה רש ענ ין הה ה בי עמשל י תנ ני שי הנ

ט לו. רה יהלות פש ב חמ רי קה יהכול לש י של ין מי אי ט לו, וש רה לוהנ פש ין אל אי כםל, של ת הנ לנ ה, הוא עי קום זל מה כםל בש ב הנ רי קה הוא מש

עמלות הנ יו לש אה טה חמ ם בנ גורי י של מי רוד. אוי לש פי ד הנ צנ ם מי לות, הי זה ים ומנ בי י כוכה די י עובש די מות עובש ילות אג ל חי בה אמ
ת י עמבודנ די מות עובש ם אג יהל יני סו בי נש כה יי ל, וש אי רה שש יי רוך הוא מי דוש בה קה ק הנ לי תנ סש יהד מי מי יסודות, של יות וי חנ יות וש אותי
ינו, בותי שוהה רנ רש ן פי כי לה ץ. וש רל אה חוץ לה נות בש בה רש ין קה אי רוך- הוא, של דוש-בה קה ה לנ בה רש ם קי הל ין לה אי לות, של זה ים ומנ בי כוכה
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יות אותי הה ל  כה דו  יהרש לו,  לה הנ ים  רי בה דש ר  מנ אה של ן  מנ זש אותו  בש  . לוהנ אל לו  ין  אי של י  מי כש ה  דומל ץ  רל אה לה ה  חוצה בש ר  דה הנ
ינו לי ד עה ן, יהרנ מה אל נל ה הנ ך, רועל ל יהדש רו: ענ מש אה וש כו אותו  רש יו, ובי לה סודות אי ה יש עה בה רש אנ דושות וש יות קש חנ דושות וש קש הנ
ר רי בה תש ת הי עי סודות. כה ה יש עה בה רש אנ רוך-הוא בש דוש-בה קה ה לנ תה רוך אנ ינו. בה מי ין לש ים מי בי רש קה תש רוך הוא, ומי דוש בה קה הנ

יו. (עד כאן רעיא מהימנא). רש ל בג כםל ענ הנ

ה טוב, עמשי אוי. ונ רה ה', כה ח בנ טנ ה. בש מונה ה אל עי ץ ורש רל ן אל כה ה טוב שש עמשי ה' ונ ח בנ טנ ר, (תהלים לז) בש מנ אה ח וש תנ פה
ץ, רל אה אן בה ילה כה הש ה תי תה ה, אנ ת זל ה אל עמשל ם תנ אי אוי. וש רה ה כה מםר אותה שש תי ה וש ן אותה קי תנ תש ש, של קםדל ית הנ רי ל בש קון של תי

ך. מש ס מי ני רש פנ תש תי ך וש מש זון מי ה תי לה עש מנ לש ה של מונה אל ה הה אותה וש

ה רל שש יא תי הי ץ הנ רל אה הה ים, של יי חנ ץ הנ רל ה, אל יונה לש ה על דושה ץ קש רל ץ - אל רל ן אל כה יו. שש לה ר עה שומי ן אותו וש קי תנ עוד, ((מש וש
ה עמשל ם תנ אי ך. וש ל יהדש נו ענ מל ת מי סל נל רש פנ תש ית ומי זוני ילה ני הש ה תי לה עש מנ לש ה של מונה אל ה הה ה - אותה מונה ה אל עי הוא. ורש טוב הנ בנ
ן קי תנ תש ית, הי רי בש ה הנ נה קש תנ הי ן של יוה ית. כי רי בש קון הנ תי ן בש קי תנ תש ה מי ל זל ך - כה בל לת לי אמ שש ך מי ן לש תל יי ל ה' וש ג ענ ננ ענ תש ה) תי זל
ג ננ ענ תש הי יים וש קנ תש ל, ובו הי אי רה שש ל יי ל כה ן ענ גי הי א של לה םא עוד, אל ל כםל. וש ה לנ כה ית זו, זה רי ל בש א ענ ני קי שום של ס, מי חה נש כםל. פי הנ
אותו ז אותו. בש ננ גה רוך הוא וש דוש בה קה א הנ רה בה אשון של רי אור הה יר) בה אי הי ה (וש לה עש מנ ר לש שי קנ תש הי ה וש לה י עה רי המ ל ה'. של ענ

ר בו. שנ קש ן ני כםהי ן הנ רם המ אנ ם, וש הה רה בש נו אנ מל ה מי נה הל נל אור של

ל יו של פה נה עמ ל בנ לה ז כש םאחנ םא י ל יל של בי שש אוי, בי םא רה ל י, וש רי מש ג זי רל יר לו הל כי זש םא הי ה, ל דולה ה גש נה הג כש ה לי לה עה ר של חנ אנ
ין, יהמי ז בנ חנ אל י נל רי ס המ חה נש ר ייש בו. ופי חי אנ ד הה ל צנ ים של פי נה ג, עמ הורי י של ל מי כה יו. של לה יר עה כי זש הנ אוי לש םא רה ל ר, וש חי אנ ד הה צנ הנ
ה לה עש מנ יתות מי חי אי הוא לו, ונש ננ ח - גש בנ ה של אל רש ני ה של אן. מנ ר כה כנ זש םא ני ן ל כי לה ל, וש לה ר כש חי אנ ד הה צנ ק בנ לל חי ין לו  אי וש

י. י מי די ל יש ר ענ כנ זש םא ני ל ה, וש כה מג ה הנ שה אי ם הה שי ם, וש תה ה סש כה ר הג של ה אמ כל מג תוב הנ ן כה כי לה ה. וש ז בה חנ אל נל ה של יונה לש על

י בי ר רנ מנ ך. אה כה י לש יתי כי זה י של קי לש י חל רי שש אנ ך, וש לש ה של תורה י הנ רי בש ים די עי שומש דור של י הנ רי שש ס, אנ חה נש י פי בי ר רנ מנ אה
י בי א רנ ה, בה ת זל ה אל ים זל סי יש פנ ים ומש בי יו יושש הה ד של תוכו. ענ א בש צה מש ך ני לש ידות של סי חמ ה ונ תה אנ דור של י הנ רי שש עון, אנ מש שי
ר של אמ עמקםב כנ ר ינ םאמל י תוב (בראשית לב) ונ כה אי של דנ ס, ונ חה נש י פי בי ר רנ מנ ם. אה ם שה א אותה צה עון ומה מש י שי בי ן רנ ר בל זה עה לש אל

ר. זה עה לש י אל בי ב רנ סוק. יהשנ פה מםר הנ אל י ול ני ב בש י, שי ני ר בש זה עה לש עון, אל מש י שי בי ר לו רנ מנ ה. אה ים זל להי ה אל ני חמ ם מנ אה רה

ה יעה גי פש א ייש  לה עו בו? אל גש פש יי ה ונ ה זל ים. מנ להי י אל כי אמ לש עו בו מנ גש פש יי ונ כו  רש דנ לש ך  לנ עמקםב הה ינ ר, (שם) וש מנ אה ח וש תנ פה
ע גנ פש יי ונ תוב? (שם כח)  ה כה מנ ן  רה חה לש ך  יהה הולי הה ה של עה שה א בש לה ה. אל לה פי תש לי ה  יעה גי פש ייש  וש ע  רנ לש ה  יעה גי פש ייש  וש טוב  לש
ית בי רש ת ענ לנ פי י. ותש תי קום אי ה מה ני ר (שמות לג) הי מנ אל נל מו של קום, כש אותו מה ל בש לי פנ תש יהה מי ית הה בי רש ת ענ לנ פי קום. תש מה בנ

ה. תה אמ רש קום ני אותו מה בש

םא ל אן של כה תו. מי שש ל אי ה אל לה עש ה, בנ נה בה לש ל הנ דוש אל קה ש הנ מל של א הנ בה ם. של ים הי יוסי י פי רי בש קום - די מה ע בנ גנ פש יי עוד ונ
ם. ן שה לל יה ונ ך  ר כה חנ אנ קום, וש מה ע בנ גנ פש יי תוב ונ כה ה, של סה יש פנ ים לש יוסי י פי רי בש די יהה בש םא הה ם ל ה אי שה אי םא לה ב ל לה ענ בנ אוי לנ רה

. יהה לל םא אי ב ייס אותו לה פנ יא לש ה הי חה לש עו בו. שה גש פש יי תוב? ונ ה כה ן, מנ רה חה עמקםב מי א ינ יהה בה הה של כש

נו, מל סו מי כנ תש ני יו, וש ה הה לה יש לנ י הנ כי אמ לש יום. ומנ י הנ כי אמ לש לו מנ ם? אי אה ר רה של אמ הו כנ ם. מנ אה ר רה של אמ עמקםב כנ ר ינ םאמל י ונ
ל של לו  אי וש יום,  ל הנ של לו  אי יו  הה אן של כה ה. מי ים זל להי ה אל ני חמ תוב מנ ם, כה אה ר רה של אמ ן כנ כי לה וש לו.  לו  גנ תש ני ך  ר כה חנ אנ וש
קום מה ם הנ א שי רה קש יי ן ונ כי לה ה. וש ם זל הל תוב בה יום כה ל הנ לו של אי ים, ובש להי ה אל ני חמ תוב מנ ה כה לה יש לנ ל הנ לו של אי ה. בש לה יש לנ הנ

אן. כה י לש אתי בה ך של רל דל י הנ רי שש אן. אנ י כה יתי אי ים רה דושי נות קש חמ ו מנ שה כש ענ נות. וש חמ י מנ תי ם, שש יי נה חמ הוא מנ הנ

ל כה ד בש וי דה ה לש לה הי ר תש אומי י של ל מי ינו, כה ני ר, שה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ר. אה םאמנ ח י תנ חנ פל פותי י של עון, מי מש י שי בי ר רנ מנ אה
מות - עולה ל הה ל כה זון של ה ומה סה נה רש ל פנ לנ גש ם בי ם. אי ענ טנ ר הנ אי בה תש י ני רי המ א. ונ בה ם הנ עולה ן הה ים, הוא בל מי עה לש פש יום שה
ים מי עה לש פש ה שה מה גו'. לה ר וש שה ב בה רל על ם בה כל ת ה' לה תי תוב (שמות טז) בש כה ב, של רל על ר ובה בםקל ל יום, בנ כה ם בש ם הי יי עממנ פנ

תוחות. יו פש יהדה קום של אותו מה ק לש ת חםזל תי ד לה חה אל ם, וש עולה ל הה ל כה של ם וש דה י אה ני זון בש מש ם לי יי ננ א שש לה ל יום? אל כה בש

ן ה נותי תה אנ אן: (תהלים קמה) וש ים כה תובי זונות כש ה מש לשה ם שש כגלה ה, וש זל ה מי ים זל ני שג מש לו  זונות אי י מש ני ושש
ל כה יענ לש בי שש תוב ומנ כה ם - של יי ננ ד. שש חה י אל רי תו. המ עי ב בש ל רנ ן אםכל נותי ים, של ירי עמשי זון הה ה מש תו - זל עי ם בש לה כש ת אה ם אל הל לה
הו ך, זל ת יהדל חנ אל תוב פותי כה ה - של לשה ב. שש ל רנ תוך אםכל םא מי ל צון וש רה ים מי עי בי ם שש הי ים, של יי ני עמ זון הה ה מש צון, זל י רה חנ

כםל. ע לנ בה שה צון וש א רה יו יוצי ת יהדה יחנ תי פש קום, ובי אותו מה ק לש חםזל

ר מנ ם אה אי ם. וש דה אה ל הה יוב ענ לו חי אי ל יום, של כה ה בש סה נה רש זון ופנ יל מה בי שש ם בי יי עממנ א פנ לה ינו אל אי נו, של דש מנ ך לה עוד כה
ל יו של יהדה א  יוצי ך. (של לל מל ד הנ וי ירות דה מי ל זש חות של בה שש תי ח תוך  בנ יל של בי שש א בי לה ה הוא, אל ל חובה לנ גש םא בי ר, ל יותי
דוש- קה ח הוא לנ בנ של יום, וש ם בש יי עממנ א פנ לה יוב הוא אל ין חי ה אי ל זל ענ צון, וש רה ים מי עי בי ך ושש רי בה רוך הוא ומש דוש בה קה הנ
ר חנ אנ לש ק  רנ אםל,  שש לי אוי  רה םא  ה ל סה נה רש פנ שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ך) מה לל מל ד הנ וי דה ל  ירות של מי זש ת לו  תי לה רוך-הוא  בה

יו. דה לו עמבה םאכש ך י ר כה חנ אנ ה, וש לה חי תש ל בנ םאכנ ך י לל מל בונו. הנ ת רי סנ נה רש ה ופנ לה פי תש הנ

ם י עי יני י יי יתי תי י שה שי בש ם די י עי רי עש י ינ תי לש כנ גו'] אה ה [וש לה י כנ חםתי י אמ ני גנ י לש אתי תוב, (שיר השירים ה) בה כה הו של זל
י - זו רי עש י ינ תי לש כנ ע. אה מנ ת שש יאנ רי י - זו קש שי בש ם די ב. עי יםשל ת מי לנ פי י - זו תש רי עש י ינ תי לש כנ ים. אה עי לו רי כש ך אי ר כה חנ י, אנ בי לה חמ
ה לל ל אי ים), כה דושי ם קש (כגלה ש  קםדל יות הנ חנ ים וש ני אופנ הה ים) וש תי רש שה ר אור (מש נון, יוצי בה ר לש ענ ינ ב, אותו  יםשל ת מי לנ פי תש
ים צופי ה  מה כנ בש כםל,  הנ יקות  תי מש יא  הי של ע,  מנ שש ת  יאנ רי קש זו   - י  שי בש די ם  עי בו.  של ים  בי צה ני וש ים  צי עי ר  ענ ינ ים  אי רה קש ני

ים. תוקי ומש
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אשונות. כות רי רה לש בש שה ה בש זל ר, וש מה שג מש יון הנ לש ן על יי ל ינ ה) של יכה שי טוב (מש הנ ד, מי עםמל ת מי לנ פי י - זו תש יני י יי יתי תי שה
ל כנ אה ר של חנ אנ ך. לש לל מל ל הנ כנ אמ אן מנ ד כה לו. ענ אי בש לו  ים אי לולי רונות, וכש חמ כות אנ רה בש לש  ן שה ה אותה לל י - אי בי לה ם חמ עי

ה. טה מנ ים לש רו דודי כש שי תו וש ה, שש לה עש מנ ים לש עי לו רי כש ך - אי לל מל הנ

שום ם? מי ענ טנ ה הנ ה. מה לה פי תש י הנ ני פש ב) לי רל על ה (בה חה נש ת מי לנ פי תש ה. בי לה פי תש ר הנ חנ אנ א לש לה זון אל ל מה יוב של ין חי ן אי כי לה וש
זון. מה ל הנ ה של דור זל סי ד בש וי דה ה לש לה הי ר תש םאמנ ירות, י אי ך מש לל מל י הנ ני פש עוד של ם, בש עולה ה בה של ין קה א די צה מש םא ני ל ד של ענ של

קו. שה ס ונש חה נש י פי בי א רנ ה. בה עה שה ה הנ ינה ם, זו אי עולה ל הה לוי ענ תה רוי וש ין שה די הנ ר של חנ אנ לש של

א נה ימש הי יהא מש עש רנ

ר חנ אנ יוס, וש פי א בש לה ה אל לה כנ ם הנ ד עי ינחי תש הי ן לש תה חה ך לל רל ין דל ה, אי לה כנ ן לנ תה חה םא הל יהב של כש יוס. של יא פי ה הי יעה גי א פש לה אל
ש. מל של א הנ י בה נו כי יש הנ ה. וש ינה ה לי מה ה עי עמשל ך ינ כה

א י בה כי נו  יש הנ בוי, וש שון כי לש שוהה  רש פי ש  רה דש ך  רל י דל רי המ ש, של מל של א הנ י בה כי הו  ך, מנ ם כה ן, אי מה אל נל ה הנ ר רועל מנ אה
ינו בותי ך רנ רל ין דל יום אי ר, ובנ ני ת הנ בות אל כנ ה לש לה יש לנ יך בנ רי תו צה שש ם אי ד עי ינחי תש מי י של נו, מי דש מנ אן לה כה א מי לה ש? אל מל של הנ

ם. עולה הה ש מי מל של ה הנ נה פנ תש הי ש, של מל של א הנ י בה ה? כי ינה ה לי עמשה י ננ תנ ן מה כי לה ה. וש עה נש ך צי רל ה, דל לה יש לנ ק בנ ם, רנ תה טה ש מי מי שנ לש

טוב ר הנ ייצל ם מי הי ים, של כי אה לש מנ הנ לו  אי סות מי כנ תש הי לש יך  רי צה ך  כה וש ש,  מל של הנ סות מי כנ תש הי לש יך  רי ן צה ם כי גנ ן  כי לה וש
ם. אה ר רה של אמ ר כנ מנ ר אה בםקל א הנ בה ר של חנ ן אנ כי לה נות. וש חמ ה מנ מה כנ םאל בש מ שש ך לי הולי ע של רה ר הה ייצל נות, ומי חמ ה מנ מה כנ ין בש יהמי מי
הוא קום הנ מה ם הנ א שי רה קש יי ן ונ כי לה ה, וש כה לש מנ הנ וש ך  לל מל ילות הנ ק חי מו, רנ יהה עי םא הה ם, ל תה יש  יהה אי הה עמקםב של ד ינ צנ ומי
תו סו אי נש כנ תש הי ה, של לה יש לנ י הנ כי אמ לש או מנ בה של ה. וכש ים זל להי ה אל ני חמ ם מנ אה ר רה של אמ תוב, כנ יום כה י הנ כי אמ לש ם מנ ם. אותה יי נה חמ מנ

ם. יי נה חמ הוא מנ קום הנ מה ם הנ א שי רה קש יי ר ונ מנ מםר אותו, אה שש לי

אן א כה רה קש גו'. ני וש י  תי ה אי לה נון כנ בה לש י מי תי תוב (שיר השירים ד) אי כה של הו  ה, זל לה יא כנ ה הי לה פי תש הנ שום של מי
ם עולה קום בה ה מה אה רש קש יא ני הי שום של י. ומי תי קום אי ה מה ני , (שמות לג) הי יהה לל ר עה מנ אל ב נל תה כש בי ה של תורה י", ובנ תי "אי

ם. ן שה לל יה קום ונ מה ע בנ גנ פש יי ה ונ ר בה מנ אל ה, נל זל הנ

ם םא עי ל ה, וש מה צש י ענ ני פש שות בי ה רש תה יש הה ים. של חי לון אורש ר מש בה דש מי י בנ ני ני תש י יי ה, (ירמיה ט) מי רה מש יא אה ן הי כי לה וש
הוא רוך  בה דוש  קה ל, הנ לי פנ תש מי ם  דה אה ה של עה ל שה כה ובש ה.  לה של ן  תה חה הל י  לי בש ם,  מה עי ה  חובה ה  ים אותה עי קובש ם של אותה
רוך הוא, דוש בה קה א הנ לה יש אל ין אי אי ה. וש ה לה אי תה שש יש מי אי הה ר - (בראשית כד) וש בה דה סוד הנ ר אותו. וש שומי ים וש די קש מנ
מו את, כש ה יםצי קה בש ה רי ני הי ר וש בי דנ ה לש לה ם כי רל י הוא טל הי יש ה. (בראשית כד) ונ מה חה לש יש מי תוב (שמות טו) ה' אי כה הו של זל

צו. ק חי רה בה א כנ יהצה (זכריה ט) וש

ה רה עמשה ב. לנ יושי ד של ד ענ חה אל ה, לש אה ה ובה ינה כי שש ה הנ ימה די קש ה מנ רה עמשה ינו, לנ בותי רנ שוהה  רש י פי רי המ של רו  םאמש ם ת אי וש
ם ין שה אי קום של מה בש ר - של בה דה סוד הנ ית. וש ני יו ה' שי לה ה אי אה םא בה ב ל יושי ד של הוא ו', ענ ד של חה אל ה ה'. לש מה דש יא י' קה הי של
ל ן אל ננ חנ תש אל ן (דברים ג) וה כי לה ים. וש נוני חמ תנ ה ובש נה חי תש יך בי רי יות, צה ד אותי ינחי ה לש רוצל י של ם ה'. ומי ה שה אה םא בה יה"ה, ל

אן. ד כה ים. ענ מי חמ רנ רוך-הוא בש דוש-בה קה לנ ים, וש נוני חמ תנ ה בש ינה כי שש "י לנ נה אדם ה', בנ

ן, מה חמ רנ י הה רי תש ל סי הוא סוד של ם. של יי בה רש ענ ין הה ה בי עמשל י תנ ני שי ש הנ בל כל ת הנ אי ר וש בםקל ה בנ עמשל ד תנ חה אל ש הה בל כל ת הנ אל
ים כגסי יו מש הש ם, יי עולה י הה רי תש ת סי חנ יו תנ הש יי ים של רי בה א דש לה ך? אל ה לה מה ן לה מה חמ רנ י הה רי תש י סי בי ינו, גנ בותי ם רנ יהל לי רו עמ אמ בי של
נות, בה רש קה ן סודות הנ כי ל של ה. כה תורה סות סודות הנ כנ יך לש רי צה ך  ם כה גוף, גנ ל הנ ה ענ סל כנ בוש מש ה לש ך. מנ בושש ת לש חנ תנ

ה. לה עש בנ ה לש שה ת אי בנ רש מו קי ם כש הי של

ין עי ים, של צופי ים חמ עי שה יות רש י עמרה ני בש ם מי סות אותה כנ ן לש בה רש יך קה רי ך צה ם כה ה, גנ כגסל מש ה בי יכה רי ם צש תה בה רש ה קי ומנ
את צי מש ני ה וש נה מל ד ה' מי נה ה, של דה י ני ני יות, בש י עמרה ני ם: בש ים הי רי זי מש י מנ יני ה מי מה כנ ה. וש וה נה םא עמ ל ים וש ני ת פה םא בםשל ם ל הל לה
לוך מש י יי ד כי בל ת על חנ גו', תנ ץ וש רל ה אל זה גש לוש רה ת שה חנ הו סוד (משלי ל) תנ זל ה. וש ר זונה כה ל ני ת אי ה בנ חה פש ה, שי קומה מש בי
ה סה נש כש ני וש טוב,  ר הנ ייצל ה,  כה לש מנ יא הנ הי ה, של קומה מש ה ה' מי דה נה ה. של תה רש בי גש ש  ירנ י תי ה כי חה פש שי ם וש חל ע לה בנ שש י יי ל כי בה נה וש

ע. רה ר הה ה, ייצל חה פש ה שי קומה מש בי

ירו גי סש הי ם (שם יג) וש ה שה ה. ומנ דה ל ני א של מי ם טה נו דה יש ת, הנ יי בה י בנ ה לי אה רש ע ני גנ נל ר - (ויקרא יד) כש בה דה סוד הנ וש
ים שי דש קנ תש מי ים של רי יבה ם אי י אותה רי שש ה. אנ תה דה ני ילה בש הש ים תי יהמי ת  ענ בש (שם טו) שי ך  ף כה - אנ ים  יהמי ת  ענ בש ן שי כםהי הנ

ם, הל לה ים של שי אי חוז בה אה ה של " הוה ם יש דושות, שי ים קש שי ם אי הל ים בה זי אוחמ ה של עולה י הה צי ם עמ הי יש, של מי שש ת תנ ענ שש בי
ש בל כל ת הנ אי ר וש בםקל ה בנ עמשל ד תנ חה אל ש הה בל כל ת הנ נו אל יש רות ה', הנ תש סש ה ני ל זל דו ה'. ענ בש ים כנ אורי ן (ישעיה כד) בה כי לה וש

ם. יי בה רש ענ ין הה ה בי עמשל י תנ ני שי הנ

יא הי ת. וש סםלל י פש לי יהה בש קי ת נש ה סםלל פה מםחו טי יענ מי פי שש מנ י של י מי רי שש ת. אנ ה סםלל יפה אי ית הה ירי עמשי תוב - ונ כה מות הנ לי שש
ה לולה יא בש הי ין. וש הי ית הנ יעי בי ית רש תי ן כה מל של ה בש לולה יא בש הי ירות, של פי ר סש של על ה בש לולה "י, כש נה דם ל אמ אות י' של ה בה מוזה רש

ה. לה בה קנ מוד, בנ לש תנ ה, בנ נה שש מי א, בנ רה קש מי בנ

ם ה הי לל אי ל, וש לה רוד כש י פי לי ירות בש פי ר סש של על ה  מה ה עי אה פות, רה לי קש הנ תוך  ה מי ינה כי שש ת הנ אל אל קי זש חל ה יש אה רה של כש
בוא ל רי ם. כה יי בםתנ ם רי יי להנ ב אל כל יא (תהלים סח) רל ה, הי טה מנ לש ר של בה ר כש הנ נש תוך  ה מי אה ם רה ת כגלה ים, אל ני פש בי , מי מםחנ
ר שה ה עה מונה בון שש שש חל ר, בש שה ה עה מונה שש רו  אמ שש ם, ני ינה אי ם של יי ננ יא שש ף. תוצי לל ים אל רי שש ם על יי בותנ ים, רי פי לה ה אמ רה עמשה
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יו הה וש ו)  (דברים  ר בו  מנ אל נל וש פםת,  טםטה "ט מי רון. טי טש טנ מש "ט מי טי ש  בי לנ תש הי ירות של פי ר סש של ים על לי כולש מות, של עולה
אות רש ה מנ אל רש אל ם וה יי מנ שה הנ חו  תש פש ן (יחזקאל א) ני הל ר בה מנ אל נל ה, של לה עש מנ לש לו  ם? אי יי יננ עי י הה יך. מי ינל ין עי פםת בי טםטה לש
ד חה אל לוי וש גה ה בש עה שש ית, תי שי עמשה ר בנ ני מו  ה כש אה רש ני רון של טש טנ ל מש אות של רש ה מנ רה עמשה לו  אות? אי רש מנ ילו  ים. אי להי אל

בשניסשתהר.

ם םאשה ל ר ר ענ של אמ יענ  קי רה ל לה ענ מנ ר בו, ומי מנ אל נל של הו  ה, זל רה עמשה הה לו  אי אשון מי ה רי אל רש הוא מנ ד, של חה ה אל אל רש מנ
ים. דושי יו חי לה ש עה די חנ יך לש רי ה, צה לה עש מנ ד לש רה פש ני ב של ל גנ ף ענ אנ א. וש סי מות כי יר דש פי ן סנ בל ה אל אי רש מנ כש

ין ם, בי כה ילה חה הש יי ין של בור, בי ילה גי הש יי ין של ל, בי לי פנ תש מי י של ה: מי לה עש מנ לש נות של חמ מנ הוא לנ רוך  בה דוש  קה ר הנ מנ אה
בו או  יירה ד של ה ענ ל זל יכה הי בש תו  לה פי ס תש ני כה םא תי וות - ל צש מי יר בש שי עה ה, וש תורה ם בנ כה בור, חה כגיות גי זש יר; בי שי ילה עה הש יי של
ך ה' אנ לש מנ ה לש ב דומל רנ ם הה ה, אי נה שש מי י הנ לי עמ שוהה בנ רש ה פי שום זל י. ומי לי ים של קוני מו בו תי צש ן ענ תנ נה לו, של ים אי ני ימה סי
ד חה ן אל ימה תו. סי לה פי תש לו  בש קנ בושו, תש לש בי לו  לה ים הנ ני ימה סי שום בנ ילה רה הש יי י של מי יהו. לש פי מי שו  קש בנ יש ה  אות, תורה בה צש
ת לל כי מותו תש רון. דש טש טנ הוא מש , של יענ קי רה ה לה הוא דומל ית, של יצי ה צי וה צש י מי פי נש כנ ת בש לל כי תש תו, בי לה פי תש שום בי ילה רה הש יי של

ית. יצי צי בנ של

ר בו מנ אל נל הו של זל בו. וש רג םאשו וש ה ר ה בה סל כנ תש ן מי טה קה הנ ית של לי ינו, טנ בותי שוהו רנ רש ית פי יצי צי עור הנ ה שי שום זל ומי
עמלות ש מנ ל (מלכים-א י) שי הוא כולי ע, וש בנ רש ם אנ הי יות, של ע חנ בנ רש אנ ג בש הו נוהי זל ם. וש ג בה ן נםהי טם ר קה ענ ננ (ישעיה יא) וש
רוך הוא בה דוש  קה ה הנ אל רש ני ירות, י'. ובו  פי ר סש של על ים בו  שי בש לנ תש ר, מי של לול על הוא כה שום של ם ו'. ומי הי א, של סי כי לנ
יא ית, הי יצי צי בנ ת של לל כי ית, תש ירי יא עמשי הי ה, של ינה כי שש ד הנ צנ ים. ומי יאי בי נש ירות - לנ פי ר סש של על ה מי לולה יא כש הי תו, של ינה כי שש בי

ים. ני וה גש ל הנ ל כה ת של לל כי תש

ה. לה שון כנ יא לש הי ד, וש ל מועי ן] אםהל כנ שש ת [מי ל עמבםדנ ל כה כל תי ירות, ובו (שמות לט) ונ פי ר סש של ל על ית של לי כש יא תנ הי של
ת לל כי יא תש הי תוב, וש ת כה לנ ן, כנ נה בה שוהה רנ רש ן. ופי כה שש מי ת הנ ים אל קי הה ה לש לת מםשל יום כנ י בש הי יש תוב (במדבר ז) ונ כה הו של זל

עולות. ים וש בי לה ת חמ לל אוכל ר, של ני הנ

םא ה ל ש אותה יורי י של מי זו, של ן הנ בל אל ת הה גגלנ א. סש סי מות כי יר דש פי ן סנ בל ה אל אי רש מנ מות כש אל, דש קי זש חל ר יש מנ יו אה לה עה וש
ים יקי זי םא מנ ם ל יי מנ הנ ן של כי ל של כות, כה תה י מנ יני ל מי םא כה ל וש ה  ת אותה לל קל לש קנ מש ש של ין אי נםם. אי יהי גי הנ ש  אי ת בו  טל שולל
ים תוני חש תנ ים וש יוני לש ל על כה גו'. וש י וש ני ך אה תש ם אי יי מנ עמבםר בנ י תנ יים בו (ישעיה מג) כי קנ תש ה, מי ש אותה יורי י של ה. מי אותה
ה זו (שמות גגלה סש בי י. של ני ך אה תש ם אי יי מנ עמבםר בנ י תנ ר כי מנ אל נל ה  ילה בי שש יהם, בי ת הנ לל כי נו. תש מל ים מי די ר פוחמ חי אנ ד הה ל צנ של

ם. יי רנ צש ל מי ה של נל מג ה מש יהם, זל ה בנ מה בו רה רםכש טו) סוס וש

ת, לל כי הוא תש , של יענ קי רה נות הה חמ נו. ומנ מל ים מי די יהם פוחמ נות הנ חמ ים. מנ תוני חש תנ ים וש יוני לש ים על די ה פוחמ ן זל ול גה מי
ה. נה מל ים מי די נםם פוחמ יהי גי י הנ שי אי נות) של חמ ים ומנ יעי קי רש נות הה חמ ת (ומנ לל כי תש נות הנ חמ ים. מנ די נו פוחמ מל מי

ן בה ד לה חה ית, אל לי טנ ים בנ שומי ים רש ני וה גש י  ני א, ושש ינה א די כותה לש מנ א דש ינה "י. די נה דם א - אמ ינה ין, די יא די הי ת זו  לל כי ותש
ן - לבל ת  ננ בש לי יר.  פי סנ ת הנ ננ בש לי ה  עמשי מנ יו כש לה גש ת רנ חנ תנ וש ר, (שמות כד)  מנ אל נל לו  ים אי ני וה גש י  ני ל שש ענ וש ת.  לל כי ד תש חה אל וש
ינו, בותי רנ זו  מש ים רה ני וה י גש ני ל שש ענ ת. וש לל כי תש חםר הנ חםר. שש שה ן וש בה ין, לה די ים וש מי חמ ים, רנ ני וה י גש ני שש לול בי הוא כה יר, של פי סנ הנ
חוד ע, יי מנ ת שש יאנ רי ך, קש לל מל ת הנ יות בנ הש ן. לי בה לה ת לש לל כי ין תש יר בי ינכי של ית? מי רי חמ שנ ע בש מנ ת שש ים אל אי י קורש תנ ימה אי מי

הוא רוך  בה דוש  קה הנ של מו  ין. כש די ים וש מי חמ "י, רנ נה דם ה אמ " הוה ם יש הי לו, של ים אי ני וה י גש ני שש לול מי הוא, כה רוך  בה דוש  קה הנ
רון). טש טנ ים. (מש מי חמ א רנ סי כי ין וש א די סי ין, כי די ים וש מי חמ יות רנ הש "י, לי נה דם ה אמ " הוה ים - יש ני וה י גש ני ל שש כולי

ים. רי שה ם גש יי ננ ים ושש עי בש ייש לו שי א, של סי כי ד הנ גל נל א כש לה א? אל סי מות כי ה דש ה זל א. מנ סי מות כי יר דש פי ן סנ בל ה אל אי רש מנ כש
א, סי כי ל הנ ים של רי שה גש ם  יי ננ ים ושש עי בש ד שי גל נל ית, כש יצי צי יות הנ לש חג וש ים,  רי שה ם קש יי ננ ים ושש עי בש שי שום בש ם רה דה ילה אה הש יי של

ם ד'. הי א, של סי כי יות הנ ע חנ בנ רש אנ ד בש ל צנ כה הוא ה', לש א של סי כי הנ ד. של ל צנ כה יות לש לש חג ים, וש רי שה ר קש שה ה עה מונה ם שש הי של

טםן ר קה ענ ננ תוב (ישעיה יא) וש כה הו של יות. זל ע חנ בנ רש ל אנ רון, הוא כולי טש טנ ה מש זל ם ו', וש הי א, של סי כי עמלות הנ ש מנ שי וש
ש ים שי עולי א, של סי כי עמלות לנ ש מנ רון, (מלכים-א י) שי טש טנ ל. מש אי פה ל, רש יאי ל, נורי יאי רי בש ל, גנ אי יכה ם: מי הי ם, וש ג בה נםהי
פות, נה ע כש בנ רש אנ ד בש ל צנ כה ה. בש עולל ך  ה, כה קומה מש ק בי ירי י חי רי ר יו"ד, המ סי ם חה אי וש י"ן.  י יודי תי שש ית בי יצי אות, צי מי

ם תרי"ג. ית - הי יצי צי יות הנ לש ה חג רי שש לש על ית ושש יצי צי

ע, סנ יי בות (שמות יד) ונ לש תי שה ז בש מה רש ני בון י"ג, של שש חל ה לש א"ו, עולל ה וה סוד זל א - בש סי כי עמלות לנ ש מנ עוד שי וש
ם ח"י, לה שש אות ה' ני ם. ובה כגלה ת לש חנ ית אנ לי ד. א' טנ ל צנ כה ים, ה' לש רי שה ה קש שה מי הו. חמ י וה ני הו אמ ם וה הי ייט. של םא, ונ יהב ונ
ים ני ם ל"ב פה ם, הי יי פנ נה ע כש בנ רש אנ ים וש ני ע פה בנ רש יהה אנ ל חנ כה יות. ולש ע חנ בנ רש ל אנ ד, כולי ל צנ כה יהה לש יות חנ הש "ט, לי ם טי הי של

ם. דה הוא אה יהה של חנ ים מי לויי ם תש הי ם, וש יי פנ נה וכש

ם. יי פנ נה כש ע הנ בנ רש ל אנ כה יות בש לש ה חג רי שש על לש  א"ו. שש ם וה הל לה מות של לי "א. שש "א הי בון יו"ד הי שש חל ם ל"ב, כש הי וש
רון, טש טנ י הוא מש עי צה מש אל מוד הה ענ ה.  טה מנ לש ים  לי שש מנ ה,  לה עש מנ לש ים  לי שש ומנ יות,  ע חנ בנ רש ל אנ כה ם  ד עי ינחי תש מי א"ו  וה הנ וש
ה לה עש מנ לש גות, מי רה דש ל הנ ל כה הוא כולי א. של רה בש מותו ני דש מו כי לש צנ בו. בש ם רנ שי מו כש ת. שש רל אל פש תי מו הנ ה, כש לה עש מנ ים לש לי שש הנ לש
ים שי רה קש הנ תוך  ן בש יכם תי הנ יחנ  רי בש הנ וש תוב (שמות כו)  כה של הו  ע. זל צנ מש אל חוז הוא בה אה ה, וש לה עש מנ ה לש טה מנ לש ה, ומי טה מנ לש

ה. צל קה ל הנ ה אל צל קה ן הנ חנ מי רי בש מנ
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ל כה ה. בש יר מםשל ז יהשי י. אה הי דונה הנ אמ ם יש הי ה, של לה עש מנ לש יהה של חנ יהה וש ל חנ כה ם לש יי פנ נה ע כש בנ רש אנ ים וש ני ע פה בנ רש ל אנ הוא כולי וש
ים ני ם ל"ב פה הי ם. של דה אה ר. א"ז בה של נל שור. א"ז בנ ייה. א"ז בנ רש אנ ה. א"ז בה מו זל ם כש יי פנ נה ע כש בנ רש אנ ים וש ני ע פה בנ רש יהה אנ חנ

ים. מי עה ע פש בנ רש בון א"ז אנ שש חל ם, בש יי פנ נה וכש

ש לובי ן של בה י לה די גש ה בי עה בה רש אנ ב וש הה י זה די גש ה בי עה בה רש ד אנ גל נל י. כש נה דם ם: אמ יי פנ נה ע כש בנ רש ה. אנ " הוה ים: יש ני ע פה בנ רש ם אנ הי וש
ה י"ח ימה תי חמ ה, בנ " הוה ה יש לה פי ל תש ה, של לה פי ח. ותש תה פש י תי תנ פה י שש נה דם ד (תהלים נא) אמ גל נל ל, כש אי רה שש ל יי ר ענ פי כנ ן לש כםהי הנ
כגלו, יש ונ ב)  (בראשית  בון  שש חל בש יות,  אותי ע"ב  ם  הל בה ייש  ה,  " הוה יש ים  מי עה פש ה  רי שש על ה  מונל ושש ה.  לה פי תש הנ כות  רש בי

ים. מי עולה "י הה יק חנ די צנ ים בש לולי כש של

י ני ה"ו אמ ן וה או מי צש מש ני יות של י"ג אותי יות, וש ם ל"ב אותי ד - הי ל צנ כה ה לש מונה י. שש נה דם ה אמ " הוה יות, יש ע חנ בנ רש אנ ובש
י. עי צה מש אל מוד הה הוא מ"ה, ענ ם, של דה ם אה לי תנ שש ם הי הל ה, בה טה מנ ה ולש לה עש מנ ים לש לולי כש ר של שה ה עה לשה י שש רי ה"ו. המ וה

פות לי ה ייש קש טה מנ ק. לש בוש שה לש ך בי לל מל ר הנ ענ ל שנ םא אל ב ין לה י אי פות, (אסתר ד) כי לי ין קש ים אי יי חנ ץ הנ עי ה בש לה עש מנ לש
י פי נש כנ ה בש סל כנ תש כותו, מי לש מנ חוץ לש רוך הוא מי בה דוש  קה הנ ן של מנ זש בי י. של עי צה מש אל מוד הה ענ מות הה דש הוא בי רון, של טש טנ מש בי

עםף. יה רוב ונ ל כש ב ענ כנ רש יי תוב (שמואל-ב כב) ונ כה הו של לו, זל ד של בל על י הה ני ופש

ק זה חה ה וש דולה גש ה רוחנ  ני הי - (מלכים-א יט) וש ן: תםהו  רון הי טש טנ יות מש ע חנ בנ רש אנ בות לש סובש פות של לי ן קש אותה וש
פות, יהרםק לי י קש תי י שש רי ש ה'. המ ענ רנ םא בה ש ל ענ רוחנ רנ ר הה חנ אנ רוחנ ה'. בםה"ו - וש םא בה ים ל עי לה ר סש בי שנ ים ומש רי ק הה רי פה מש
ד גל נל ת. כש מל פגלל ן מש בל אל ה כש קה זה ה חמ פה לי מות, קש פגלה ים מש ני בה י בםהו, אמ ני ו יהרםק. שי ד תםהו, קנ חה גוז - אל אל פות הה לי קש ן. של בה לה וש

ה. טה ל חי ן של בל תל לו, מוץ וש פות אי לי י קש תי שש

ד ם ענ שה ד מי רי פה הי םא יהכול לש ל ה וש טה חי ק בנ בה דש אן הוא ני כה ה, של טה ל חי ין של בי ד סג גל נל ה - כש יקה קי ית, דנ ישי לי ה שש פה לי קש
מו יו כש הש יי ד של ה ענ י תורה רי בש ן די הל ן בה חם טש יך לי רי צה יש, של אי ל הה ה של פל נות הנ ד טוחמ גל נל ן כש הי ם, של יי חנ רי ים אותו בה ני טוחמ של
ה כה לה א המ צי מה תי ד של ה), ענ תורה ל הנ ין (של בי הוא סג ת, של סםלל פש ת הנ רל רל בה תש ה, מי פה שה יא הנ הי ה, של פה נה יהה. ובש קי ת נש ח סםלל מנ קל
ה מה שה נש הנ וש ם,  הל ת בה טל של פנ תש ה מי מה שה נש הנ גוף של י הנ רי יבש ל אי כה וש  , מםחנ הנ וש ב  לי הנ ה  ל אותה ן נוטי מנ זש אותו  יהה. בש קי נש ת  סםלל
ם חל לל גוף, וש ם הנ חל ים - לל להי ה אל שה ה עה ת זל עגמנ ה לש זל ם. של עולה י הה רי בש די ס מי ני רש פנ תש גוף מי הנ מו של ה כש נה מל ת מי סל נל רש פנ תש מי

י. מי חש לנ מו בש חמ כו לנ תוב (משלי ט) לש כה הו של ה. זל תורה הנ

י לי גוז בש אל מםחנ הה ה מי פה לי ה קש ת אותה דל רל פש ך, ני גוז רנ אל הה של גוז, וכש אל מםחנ הה ת לש קל בל דש ני ה של פה לי מו קש יא כש ה זו הי פה לי וקש
דוש קה ה הנ וה ן צי כי לה ת. וש דל ה עומל קומה מש יהא בי שש קג ן הנ יי דנ י עמ ם, כי שה ה מי ירה עמבי הנ ם לש דה אה ה לה של ש, קה גוז יהבי אל הה של י. וכש קםשי
ה יבה י שי ני פש תוב (ויקרא יט) מי כה הו של ע. זל רה ר הה ין בו ייצל קי זש ינ י של ני פש רותו, לי חמ בנ ה בש שובה תש זםר בי חמ ם לנ דה אה רוך הוא לה בה
הום, ית - תש יעי בי ש ה'. רש אי םא בה ש ל ש אי ענ רנ ר הה חנ אנ ה, וש ר בה מנ אל נל ש, וש יא אי ה זו הי פה לי ך. וקש לש ה של יבה ם שי קום, קםדל תה

ש. אי תוך הה ל מי מנ שש חנ ין הנ עי ה כש תוכה ך, (יחזקאל א) ומי לל מל א הנ ם בה ה, שה קה ה דנ מה מה גוז, קול דש אל ל הה לנ חמ

חות רש סי אות  יוצש ה  נה מל מי של ה,  חה לי ם  שה ה,  אה רי בה גוף.  הנ ל  של ים  רי יבה אי ה  עה בה רש אנ בש שומות  רש פות  לי קש ן  אותה וש
ל ה של אה רי י הה פי נש כנ ק בש דופי ק, של רי פה ק מש זה ם רוחנ חה שה מםכו. וש תש יהה יי דל עה אול צש ת שש ול דות מה יהה יםרש לל גש ה, (משלי ה) רנ אה רי הה
תוב כה של הו  ה. זל לה עש מנ לש ה בו  עולל יו וש תה חש תנ יההו  לי אי ף לו  כופי ה של ם, מנ דה אה ת גוף הה יר אל עי סש מנ רוחנ של הו  זל ם, וש דה אה הה
ם הל ים, ובה קי שש ל מנ ה כה שותה ה, של אה רי ל הה ק ענ הו דופי זל ם]. וש יי מה שה ה [הנ מה יש מנ שה ה הנ רה עה סר יההו בנ לי ל אי ענ ינ (מלכים-ב ב) ונ
ם יהל לי ה, עמ רה עה םאל, רוחנ סש מ שש ש. לי קםדל רוחנ הנ ה לש פה לי י קש ם, זוהי יי מה י הנ ני ל פש ת ענ פל חל רנ ים מש להי רוחנ אל (בראשית א) וש

םאלו. מ שש יל לי סי ב כש לי ינו וש ימי ם לי כה ב חה ר (קהלת י) לי מנ אל נל

שוב רוחנ ני ה לש כה זה ן  כי לה וש י,  בי רש קי ל בש לה י חה בי לי וש תוב (תהלים קט)  כה של הו  ג אותו, זל רנ הה וש בו  לי יר מי עלבי ד הל וי דה
נור כי בנ ן בו  גי ננ מש יהה  הה וש  , רוחנ י הה ע רוחות בםאי בנ רש אנ ר ה' מי מנ (יחזקאל לז) כםה אה ר בו  מנ אל נל וש נורו,  כי ית בש פוני צש
יר שי הוא יה"ו. ובש ש, של לה שג יר מש שי הוא י"ד. ובש פול, של יר כה שי הוא י'. ובש שוט, של יר פה שי ים: בש גוני י ני יני ה מי עה בה רש אנ בש

ים, ני ע"ב פה ים לש עולי וש ים,  לי י תי יני ה מי רה ן עמשה דה גש נל ד כש וי ה דה שה עה יות של ר אותי של ן על י הי רי ה. המ " הוה יש הוא  ע, של בה רג מש
לו. יות אי ר אותי של בון על שש חל כש

ה עה בה רש אנ ה בש רה עה ת רוחנ סש קל ם דופל הל בה ה, של מה חי ף וש ית אנ חי שש ון מנ טון עה לש ר שי בנ עה של גון? כש י ני יני ע"ב מי לו בש י עה תנ ומה
ה. נה ים רי עי שה בםד רש אמ תוב (משלי יא) ובנ כה הו של מות. זל ע"ב אג ים לש רי תה ה כש רה עמשה ים לנ עולי ים של די דה צש

ם, דה אה ל הה ים של טובי סודות) הנ יש ים (הנ די דה צש ת הנ ענ בנ רש ל אנ ים ענ טי "ל שולש אי פה "ל רש יאי "ל נורי יאי רי בש "ל גנ אי יכה מי של
ל ים) ענ טי ים (שולש לויי ה, תש מה חי ף וש ית אנ חי שש ון מנ ים: עה ני ע פה בנ רש ד ייש לו אנ חה ל אל כה ר, ולש פה עה וש רוחנ  ש וש אי ם וש יי ם מנ הי של
ה חוזה אמ ה של קה רג ה יש רה מה ים. ובש די אש מנ ם בש די אנ תש הי ד של בי כה ל הנ דםם של אה ה הה רה מה ה. ובנ כה רש ה סי ה עושה אה רי ה, של נה בה ה לש רה מה
ה רה מה יות. ובש ב פי רל חל ה כש דה ה חנ נה עמ לנ ה כנ רה מה ה  יתה רי חמ אנ (שם ה) וש ה  ר בה מנ אל נל ת, של ול מה הנ ך  אנ לש ב מנ רל הוא חל ד, של בי כה בנ

בון. עה ד ורש פי סש הל יהה וש כי ך, בש חםשל יות וש ני ית, עמ תי חש אול תנ בות, שש צש הוא ענ חול, של טש טון בנ לש י, שי תנ בש ית, שנ ילי ה, לי חםרה שש

ה, " הוה ם י' י"ה יה"ו יש הי ים, של ני ע"ב פה ים בש יי חנ ץ הנ יו עי לה ט עה ם, שולי דה אה הה לו מי פות אי לי רות קש עובש של יהד כש מי
. רוחנ י הה ע רוחות בםאי בנ רש אנ ר ה' מי מנ ם, כםה אה הל מר בה אל נל , של ה הוה ם יש הי ע רוחות, של בנ רש אנ ים מי לויי ה תש רה או עמשה צש מש ני של
ם שה ב, של לי ל הנ ין של ן יהמי זל אם ב בש שי ננ הוא מש של יו רוחנ ה', כש לה ה עה חה נה ר בו (ישעיה יא) וש מנ אל נל , של יחנ שי ל מה הו רוחו של זל
ה ה', ינה בי ה י', בש מה כש חה בש ה. של ינה בי ב בש "ד נושי סל חל ה. וש מה כש חה ים בש רי ים ינדש כי חש הנ ה לש רוצל הה בו  ד, של סל חל ד הנ צנ ה מי מה כש חה

ב. לי ת הנ בל של חמ ע"ב מנ ה, ולש רה עמשה ים לנ עולי ה, של עה בה רש אנ ל הה כה ק בש ה דופי הוה כות ה'. יש לש מנ ת ו', בש רל אל פש תי בש



1601

מוד ענ ה. בה קה זה חמ יא יהד הנ הי ש, וש םאל אי מ שש ה. מי דולה גש הוא יהד הנ ם, וש יי ין הוא מנ "א. יהמי א"ו הי "א וה ה יו"ד הי זל
ן י"ד. כםל בל הנ ש. וש קםדל יא רוחנ הנ הי ה, של מה י יה"ד רה עי צה מש אל הה

ש. אי ם וש יי ים מנ גי המ ננ תש כו (יחזקאל א). בו מי לי ת יי כל לל רוחנ לה ה הה מה ילה שה הש ר יי של ל אמ ים. אל ני אופנ יהה בה חנ י רוחנ הנ כי
ה. אה י רי פי נש כנ רוחנ בש ש. וש הוא אי ב, של לי י הנ קי עורש ם. ובש יי הוא מנ , של מםחנ י הנ קי עורש ק בש דופי ם, וש יהל ני שש ז בי אוחי של

ים די יורש ים וש ם עולי ש. כגלה ם אי הי , של יענ קי רה י הה לי גנ לש גנ ה וש תורה י יהם הנ לי גנ לש ים גנ אי צה מש גוף ני ל הנ ר של יבה אי ר וש יבה ל אי כה בש
ה. ינה כי יא שש הי ץ, של רל לו אל י של לי יהם. כש יענ וש קי ין רה קומו בי הוא מש בו, וש

ה מה כנ ים בש תוחי גוף פש י הנ רי יבש ים אי רי יבה אי ל הה כה ך  - כה בו  רםחנ  פש לי ל רוחנ  בי קנ ם לש יהל פי נש ים כנ חי מו עופות, פותש וכש
י תי בה שםב בש נש םא יי ם ל אי ל אותו. של בי קנ , לש מםחנ י הנ רי דש ב, חנ לי י הנ רי דש ה חנ מה כנ ים, בש קי ה עורש מה כנ ים, בש קי רה ה פש מה כנ קורות, בש מש
ם כגלה ה,  אה רי הה ה  ני וקש ב  לי הנ ה  ני קש י  קי עורש ל  של ים  רי דה חמ ונ מות  לה סג ה  מה כנ וש גוף.  הנ ל  כה ף  ב שורי לי הנ ש  אי יהה  הה ב,  לי הנ

יו. לה ים אי ני קש תנ תש מי

קול. ת הנ יך אל ם יולי יי מנ שה י עוף הנ ן, (קהלת י) כי מנ אותו זש ה קול. בש עמשל ה, ננ אה רי י הה פי נש ל כנ בור ענ די ה הנ עולל של כש
ש בות אי המ ב לנ ה. קול ה' חםצי אה י רי פי נש כנ ה בש ם עולל שה , של הוא מםחנ ם, של יי מנ ד הנ צנ ם - מי יי מה ל הנ (תהלים כט) קול ה' ענ

בור. א די רה קש ה, ני פל הנ א מי יוצי של ב, כש לי ד הנ צנ - מי

דות רג ם פש יהל פי נש כנ ם וש יהל ני תוב (יחזקאל א) ופש כה של הו  לו, זל בש קנ ם לש יי פנ נה חות כש פותש ה של אה י רי פי נש י כנ תי ד שש גל נל וכש
ה. לה עש מנ יחות אותו לש רי פש בור ומנ די חות הנ ם לוקש יי תנ פה ך שש ה - כה לה עש מה לש מי

יות הש ים לי יכי רי ם צש ך גנ ה - כה ל קול זל בי קנ ה לש כה רש םא סי ל תוחות בש ן פש ה, כגלה אה י) רי פי נש י (ענ פי נש ש כנ מי ן חה אותה מו של וכש
ם. יי תנ פה שש רון. בומ"ף בנ גה ם: אחה"ע בנ הי ים, של קוני ה תי שה מי חמ ה בנ כה רש י סי לי ים בש תוחי ם פש ה, כגלה פל י הנ קוני ה תי שה מי חמ

ם. יי ננ שי שון. זסשר"ץ בנ לה ך. דטלנ"ת בנ חי גיכ"ק בנ

ה ני הי ר וש בי דנ ה לש לה ם כי רל י הוא טל הי יש תוב (בראשית כד) ונ כה הו של ל, זל לה כוב כש עי ה וש כה רש י סי לי ם בש הל ילה בה הש יי בור של די וש
ם ייש אי ל. וש בה קג מש י של ני ענ אמ י, יודי פי י בש תי לה פי ה תש גורה ם שש ר, אי מנ אל נל ה  לה לה גש בור, ובי הוא די ה, של לה פי את, זו תש ה יםצי קה בש רי

ה. פה רי יא טש הי ה של אה רי ה בה כה רש גון) סי ל (כש לנ גש ף, בי טםרה מש י של ני ענ אמ כוב, יודי עי א בש יוצי ה וש כה רש סי

א יוצי של הוא קול, כש ה של " הוה ה יש זל ם. וש יהל פי נש ת קול כנ ע אל מנ שש אל בו (יחזקאל א) וה ל, של אי רה שש ע יי מנ ה שש קול זל וש
ת ם אל ים כגלה חי ים פותש רי יבה אי ל הה ח, כה תה פש י תי תנ פה "י שש נה דם אמ בו  בור, של הוא די אי, של שנ חמ ה בנ לה פי תש ה בי ינה כי ל שש בי קנ לש

קול. ד הנ ן יורי הל בה ע, של מנ ת שש יאנ רי יות קש שי רה ע פה בנ רש אנ ם בש הי בות, של רמ"ח תי ם בש יהל פי נש כנ

ל כה ן. ובש ילה אי י הה פי נש ם ענ הי גוף, של י הנ רי יבש ל אי ם ענ גון, כגלה י ני יני ה מי מה כנ פות לו בש צש פש צנ ים מש פררי ה צי מה ד, כנ יורי של וכש
י תנ פה "י שש נה דם ה. אמ לה עש בנ ה לש תוחה ה פש אה צש מש ף ני נה עה וש ף  נה ל עה כה "י, בש נה דם יא אמ הי פור, של צי יור הנ ם די שה ר, של יבה ל אי י כה פי נש כנ
םא ל ה של ינה כי שש י הנ רי יבש ה אי מונה ים ושש עי בה רש ם אנ יי אתנ מה ר מי יבה ין אי ה - אי ידה עממי ת הה לנ פי תש יו בי לה ח אי תנ ח, הוא פה תה פש תי
ים. רי יבה אי שורות בה מות של שה ם נש הי צוף עופות, של פש ת. הוא צי רי שה י הנ כי אמ לש ת מנ יחנ את שי רי קש ן ני כי לה לו, וש בש קנ לש תוחנ  פה

ן. ילה אי י הה פי נש ם ענ הי ים, של לי קה ת דש יחנ יא שי הי

ה סוד זל ם. וש יהל פי נש ה כנ ינה פל רנ ם תש דה מש עה ם, בש הל ר בה מנ אל ר, נל יבה ל אי כה "י בש נה דם ל אמ ה אל " הוה ד יש יורי ן של מנ זש אותו הנ ובש
בור די הנ של נו, כש דש מנ א לה יתה ני תש מנ ה, בש נה שש מי י הנ לי עמ בנ רו  מש אה לות. וש לש מנ ים מש תי עי שות, וש ים חה תי ש, עי יות אי "ל, חנ מנ שש חנ הנ
לות. לש מנ ן מש הוא - הי רוך  בה דוש  קה י הנ פי א מי בור יוצי די ין הנ אי של שות. וכש ן חה הוא - הי רוך  בה דוש  קה י הנ פי א מי יוצי

ם יהל פי נש כנ וש ם  יהל ני פש של ן  מנ זש בי ל  בה אמ שות.  חה  - י  ה נה הדוה אמ יש ם  הי של ד,  חה אל כש בור  די וש קול  ים  די ינחמ תש מי של ן  מנ זש אותו  בש
אםל שש לות לי לש מנ ן מש תה עגמה ים, לש תוחי ם פש יות, כגלה חנ י הנ ני ע פש בנ רש אנ א בש צה מש רוד - הוא ני פי "י בש נה דם אמ ה מי " הוה רודות, יש פש

יות. חנ ים לנ תוחי ם פש יות, כגלה חנ י הנ פי נש כנ א בש צה מש "י ני נה דם כםל בו. אמ זון לנ מה שום של זון מי מה

םאל. מ שש בי "י,  נה דם אמ הוא  של בור,  די בש ים  פי צש פש צנ מש ים  ני אופנ ין.  יהמי בש ם  כגלה ה,  " הוה יש הוא  של קול,  בש ים  גי שואמ
תוב (ישעיה ו) כה הו של ף. זל עופי עוף יש ם (בראשית א) וש הל י. בה ה נה הדוה אמ ע. יש צנ מש אל בור בה די ים קול וש רי בש חנ תש ים מי פי רה שש בי
ר. בה יד דה גי ם ינ יי פנ נה ל כש ענ קול ובנ ת הנ יך אל ם יולי יי מנ שה עוף הנ ם, (קהלת י) וש הל ר בה מנ אל נל ים. וש פי רה שש ן הנ ד מי חה י אל לנ ף אי עה יה ונ
הוא םאל. וש מ ין ושש ל יהמי י, כולי עי צה מש אל מוד הה ענ הוא הה אות ו', של ד הה צנ ד (ישעיה ו), מי חה אל ם לש יי פנ נה ש כש ים - שי פי רה ושש

ן. ימה ף סי עופי ם יש יי תנ שש יו ובי לה גש ה רנ סל כנ ם יש יי תנ שש יו ובי נה ה פה סל כנ ם יש יי תנ שש בות - בי ש תי ל שי כולי

הוא (שם ה, וש ר תורה פל ל סי ם של ה. רםשל לה עש מה לש יו מי לה ם עה דה ה אה אי רש מנ מות כש א דש סי כי מות הנ ל דש ענ י - וש ני קון שי תי
ת. יי ת בה בל של ם לה דה ת אה רל אל פש תי מד) כש

ם יומה בו  יתה  גי הה וש יים (יהושע א)  קנ מש לו  אי ית כש רי חמ שנ וש ית  בי רש ע ענ מנ ת שש יאנ רי א קש קורי ל הנ ן, כה נה בה רנ שוהה  רש ופי
ידות. סי חמ ג בנ הי ננ תש ים ומי מי חמ א רנ סי ל כי ב ענ יושי ך  לל ל מל ר אי מנ אל נל ד, וש סל ד חל צנ ין, מי יהמי יא לש ה הי נה בה ית לש לי טנ ה. של לה יש לנ וה

ית. לי טנ י הנ רי שש קי יות וש לש ה ע"ב חג ד עולל סל א. חל סי ד כי סל חל ן בנ הוכנ (ישעיה טז) וש

ד גל נל ים כש רי שה ה קש שה מי ד. חמ ל צנ כה יות לש לש חג ים וש רי שה ין קש ל ח"י, בי "ט, כולי הוא טי רו"ן, של טש טנ ד מש צנ ית מי לי ייש טנ וש
ן, הל ר בה מנ אל נל ה, של תורה ל הנ ים של מי חמ רנ דות הה ה מי רי שש על לש  ד שש גל נל יות כש לש ה חג רי שש על לש  ה. ושש י תורה שי מש ה חג שה מי חמ

ת. של רל דש ה ני תורה דות הנ ה מי רי שש לש על שש בי



1602

ה. לה עש מה לש יו מי לה ם עה דה ת אה רל אל פש הוא תי ת, של רל אל פש תי ת הנ צורנ ה. בש לה עש מה לש יו מי לה ם עה דה ה אה אי רש מנ ר, כש מנ אל ה נל לה לה גש ובי

יו. יתי ף עמשי יו אנ תי רש צנ יו יש אתי רה י בש בודי כש לי י וש מי שש א בי רה קש ני "א. (ישעיה מג) כםל הנ א"ו הי "א וה מו, יו"ד הי שש א בי רה קש ני וש
ירות, פי ר סש של על ים ובש ני ה פה עה בה רש אנ י בש עי צה מש אל מוד הה ענ ל הה ה של אל רש מנ יא כש הי ה, של ינה כי ם - זו שש דה ה אה אי רש מנ ה כש לה עש מנ ולש
ים יאי בי נש ינד הנ ן (הושע יב) ובש הל יות, ובה ם י"ד אותי הי יות. וש ע אותי בנ רש ם - אנ דה ל אה ים של ני ה פה עה בה רש אנ ם. וש דה ם אה הי של

ה. מל דנ אמ

מוד ענ הוא הה ם, של דה אה ז  אה א  רה קש ני תו  ינה כי ושש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ובו  יק,  די צנ ל  ד של צנ "י מי א חנ רה קש ני עוד  וש
הו זל וש א"ו.  "א וה בון - יו"ד הי שש חל ה בש עולל ך  "ל כה טנ שום של ם, מי דה ה' הוא אה ה ה'. ובש ינה כי שש הנ וש "ל,  י, טנ עי צה מש אל הה
ל כה בש תו  ינה כי הוא ושש רוך  בה דוש  קה ר הנ קושי ים, של מי עולה "י הה ית - חנ לי טנ ר הנ של "א. קל י אות הי בי גנ "ל, לש טנ יד הנ מורי

ית. לי טנ פות הנ נש ע כנ בנ רש אנ ים בש די דה צש הנ

רוענ עגזו זש ה. ובי ינו - זו תורה ימי רוענ עגזו. בי זש ינו ובי ימי ע ה' בי בנ שש תוב (ישעיה סב) ני כה הו של םאלו, זל מ שש ין מי לי פי תש
ל ר של של ין. קל לי פי תש י הנ תי ה בה עה בה רש אנ יות בש ע אותי בנ רש אנ ל לש יכה "י - הי נה דם יות. אמ שי רה ע פה בנ רש אנ ה בש " הוה ין. יש לי פי תש לו  - אי
מוד ענ ה הה םאש זל ל ר ר של של םאל. קל מ רוענ שש זש ם, בי יהל ני ל שש ר של של הוא קל ים, של מי עולה "י הה יק חנ די ה צנ ל יהד זל ין של לי פי תש

"ה. ינה "ה ובי מה כש "ר) חה תל ם (כל הי ה, של לה עש מנ יל"ה לש הש ה אל " הוה חוז בו יש אה י של עי צה מש אל הה

ית יצי ל צי יות של שי רה פה ל הנ כה ין, של לי פי ותש ית  יצי ין צי ה בי חוזה יא אמ הי וש ע,  צנ מש אל חוד בה יי יא הנ הי ע של מנ ת שש יאנ רי קש
ן הל ר בה מנ אל נל ין, של לי פי ית ותש לי הוא טנ י, של עי צה מש אל מוד הה ל ענ ד של צנ ע. ומי מנ ת שש יאנ רי ל קש חוד של יי לולות בנ ן כש ין הי לי פי ותש

ת. יצי ם צי הל שו לה עה יך. (במדבר טו) וש ינל ין עי פםת בי טוטה ה ולש כה ל יהדש אות ענ יהה לש הה (שמות יג) וש

או יהרש וש יך  לל א עה רה קש ם ה' ני י שי ץ כי רל אה י הה מי ל ענ או כה רה י. (דברים כח) וש יננ סי ה מי מםשל ה לש כה לה ין, המ לי פי ל תש ש' של
גות רי דש ש מנ אות. שי ש מי ין - שי יני י שי תי ין. שש לי פי ל תש םאש. ש' של ר בה ין של לי פי לו תש ם ה'? אי הו שי רוהו - מנ אמ ךה. ובי מל מי

ה. תורה ל הנ כה ה לש קולה ה שש ינה אי ה של וה צש ין מי אי כםל תרי"ג. וש הנ ר, וש שה ה עה לשה י שש רי ים - המ יני י שי תי ל שש ים של פי נה ה עמ עה בש שי וש

ה וה צש ל מי ה כה שום זל י - רמ"ח. ומי רי כש ם זי "י - שס"ה. ו"ה עי מי ם שש ה. י"ה עי " הוה יא יש ה הי וה צש ל מי ה, כה גון זל כש
ין לי פי ל תש ד של צנ תרי"ג מי ית. וש יצי ל צי ד של צנ לול תרי"ג מי ל - כה אי רה שש ע יי מנ שוהו, שש רש י פי רי המ תרי"ג. ונ ה לש קולה יא שש הי

קום. ל מה כה הוא בש

רון סוס טש טנ ת. מש רל אל פש "ת, תי רון. פנ טש טנ ל מש דו של גש נל יק, כש די ים, צנ מי "י עולה פםת - ט"ט, חנ פםת. טםטה טוטה יו לש הה וש
ק לי תנ סש הוא מי רוך  בה דוש  קה ר הנ של אמ כנ וש ה.  מה שה נש גוף לנ הוא כש ך  כה שות. וש בש לנ תש ירות מי פי סש ל הנ כה בו  ת, של רל אל פש ל תי של
ל ל כה בור של די ם קול וש ה הי ינה כי שש הנ הוא וש רוך  בה דוש  קה הנ א של צה מש בור. ני םא די ל קול וש ין לו  ם, אי לי ר אי אה שש נו, ני מל מי
תו יטה לי קום שש ל מה כה ה. בש וה צש ה ומי וה צש ל מי כה ה ובש לה פי ל תש ל קול של כה ה, ובש ל תורה בור של די ל קול וש כה ך, ובש אה לש ך ומנ אה לש מנ

כםל. ל הנ הוא סובי כםל וש ל הנ ים של יי ים, הוא חנ תוני חש תנ ים ובנ יוני לש על בה

ילות. צי אמ ם הה עולנ ת בש מל הו אל זל בור. וש םא די ל ין קול בש אי םא קול. וש ל בור בש ין די אי מו של , כש ה הוה םא יש ל י בש נה דם ין אמ אי וש
י יק חנ די ה צנ זל תון. וש חש תנ הנ יון וש לש על הה חוז בו  י, אה דנ ין שנ לי פי ל תש ר של של בור. קל םא די ל רוד ייש קול בש פי ם הנ עולנ ל בש בה אמ

בור. די ין קול וש חוז (בו) בי ים, אה מי עולה הה

לש ן שה ה הי זוזה ת מש שנ רה ית ופה יצי צי ין וש לי פי ן, תש קי ן זה קי ר, זה מנ אה ן וש קי זה ל הנ צל ן אי מי דנ זש ן ני מה אל נל ה הנ רועל הה ך  כה תוך  בש
ין לי פי תש ים. ובנ מי עה לש פש ת שה רל כל זש ית מג יצי צי ית. וש יעי בי ה רש וה צש יא מי ע הי מנ ת שש יאנ רי ע, וקש מנ ת שש יאנ רי קש לולות בנ וות כש צש מי
חוץ, בנ "י מי דנ ה, שנ זוזה מש ה. ובנ יז בה תי הנ יך לש רי צה רו של כש זש ל תי אות ז' של ית, הה יצי צי ים אות. ובנ מי עה י פש תי ן שש הל ת בה רל כל זש ני

ים. ני פש בי ה מי הוה יש

ים תי ית שש יצי צי ל הנ ך כה נו אםרל קש תי ה, של בה חש רה ית וש יצי ל צי ה של כה רש עור אה שי ? וש דוענ תוחות מנ תומות ופש יות סש שי רה ופה
יהה לש ל חג כה ל. וש םא גודה ל מש ר כי של קל ר לש של ין קל ף, ובי נה י עה ישי לי י שש ני יל, ושש די יש גש לי ת שש לל כי ת תש ונ צש ל. מי גודה עות בש בה צש ה אל רי שש על
ד ענ םאל וש מ שש ב לי לי ד הנ ן ענ דוענ הי צועות, מנ רש עור הה שי ב, וש לי ד הנ גל נל ? וכש מםחנ דוענ בנ ין מנ לי פי ך תש כה ת. וש של לל שג ילה מש הש יהה תי לש חג וש

ה? כה רג אמ ע הה בנ צש אל ים בה מי עה לש פש ש שה לי ישנ רםך, וי כש יי ד של ל יהד ענ ה של צועה ין? ורש יהמי בור לש טנ הנ

ן בה י לה די גש ה בי עה בה רש ד אנ גל נל ר, כש שה ים עה ני ם שש הי ד. וש ל צנ כה לש לש ל שה לש ענ א שה לה ין הוא, אל שוב אי ד חה גל אי בל דנ א ונ לה אל
ת כנ רש י בי הי ל תש ז: אנ יוט הוא רומי דש ן הל ת כםהי כנ רש ל בי ד של צנ יוט. ומי דש ן הל י כםהי די גש ה בי עה בה רש אנ ב וש הה י זה די גש ה בי עה בה רש אנ וש

ת. לל כי הוא תש ף, של נה י עה ישי לי י שש ני יל ושש די יש גש לי יך. שש ינל עי ה בש לה יוט קנ דש הל

שום יהה, מי ישי לי ל שש אי רה שש יי שו. וש לי שנ ך יש ה לש שה דג תוב קש כה הו של ה. זל שה דג קש ד הנ צנ ש מי לה שג ל מש ת, כה של לל שג יהה מש לש ל חג כה וש
ש, וה"ו לה שג ר מש בה ל דה כה בות, וש אה י לה ישי לי הוא שש י, של עי צה מש אל מוד הה ענ ד הה צנ ית מי יצי צי ל כגלו. של ם ענ שי לי שה וש (שמות יד) של
יא הי שו. וש לי שנ ך יש ה לש שה דג ה. קש ינה כי שש שות, זו הנ לה שג יכות מש רי לש כש שה ה מי לולה יהה כש לש דו. חג צי ת מי של לל שג ה מש בה ל תי יל"י, כה
ה אה לי ה. (מש ידה חי ת יש ה בנ ינה כי ת, שש בה שנ ם אות ש' מי הי בות, של אה י הה פי נש ה ענ לשה שש לול מי י, כה עי צה מש אל מוד הה ענ ת בה של לל שג מש

ית. יצי צי בנ ת של לל כי יהה, תש לש ן) חג מי

יא הי ה של צועה רש שום בה ה. רה וה צש מי י הנ פי נש ל כנ הוא ענ רוך  בה דוש  קה הנ ה וש ינה כי שש שום בנ הוא רה ך  כה גוף של י הנ רי שש אנ
שום ע. רה בנ צש אל יכות בה רי לש כש שה ה בש רוכה יהה, כש לש חג ת הנ מנ גש דג יא כש הי ה, של כה רג אמ ע הה בנ צש אל יכות בה רי לש כש שה ל יהד בש ה של לה פי תש

ד. חה ר אל של קל ם בש יי ננ ים, שש שי לה שג ר מש שה ה עה שה מי ים חמ ים, עולי רי שה י קש ני שש לול בי ין, כה לי פי ל תש ר של של קל בש
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ד - חה בון אל שש חל יות כש לש ה חג רי שש לש על "ל, ושש בון טנ שש חל יכות כש רי ים כש לשי ע ושש שנ ן תי הל יות ייש בה לש ה חג רי שש לש על שש
י. עי צה מש אל מוד הה ענ ן יה"ה, הה הו בל זל "ן. וש ים בי עולי

יכות. רי לש כש ד שה גל נל ים כש קי רה ה פש לשה ה שש ייש בה ע, של בנ צש ל אל ה של צורה יהה בנ לש ל חג ין, כה ף יהמי ל כנ ה של צורה ר בנ של ל קל כה
יא ל. הי םא גודה ל מש ית כי יצי צי ל הנ ר של של קל ר לנ של ין קל עור בי הוא שי ל, של גודה ים, חוץ מי קי רה ה פש לשה ע שש בנ צש ל אל כה בש ך  כה וש
ל ה של דה םאל, ומי מ ין ושש ן יהמי זל ל אם ה של דה ן, ומי יי ענ ן לש יי ין ענ ה בי דה יא מי הי םאל, וש מ ין ושש ין יהמי ל עי ה של דה ם, ומי חםטל ת הנ דנ מי

יעםת. רי יש ל הנ כה ת לש חנ ה אנ דה שון. (שמות כו) מי לה ת הנ דנ ה, ומי פה שה ה וש פה ל שה כה

ה לשה ה שש מה אנ ה וש מה ל אנ כה מות. ובש ש אנ ם שי הי ה, של טה ה ומנ לה עש ים ומנ די דה ה צש עה בה רש אנ גוף, לש עור הנ יא שי ה הי מה אנ הה
ים נועי עש ה ני לשה ים, שש די דה ה צש שה שי ב לש לולה ל הנ ים של נועי עש ל ח"י ני ם סוד של הי מות. וש אנ ש  שי ים בש קי רה ים. ח"י פש קי רה פש
ל אי רה שש ה יי וי קש ה, מי עור קומה ה שי זל וש ר.  מה תה ה לש תה מש דה ך  תי םאת קומה ר (שיר השירים ז) ז מנ אל ם נל יהל לי עמ ונ ד,  ל צנ כה לש

ם. יי תנ ים ושש עי בש שי ים לש ע עולי בנ רש אנ לו הה אי ים, של מי עה ע פש בנ רש ה, הוא ח"י אנ ינה כי שש בנ

ן - יהל בי גנ גו'. וש ם וש בםתה גנ ם וש הל ה לה אה רש יי ם וש הל ה לה גםבנ ן וש יהל בי גנ ן - (יחזקאל א) וש הל לה ה של קומה יות, הנ חנ ל הנ סוד של וש
ע בנ רש ם - אנ בםתה גנ ית. וש עי צה מש אל ה הה בה כה רש מל ל הנ יות של ע חנ בנ רש ם - אנ הל לה ה  גםבנ ה. וש תונה חש תנ ה הנ בה כה רש מל ל הנ יות של ע חנ בנ רש אנ
יב בי א זו (ראה ציור למעלה) סה מה גש דג ם. כש יי יננ אות עי לי ן מש הי ה. וש רי שש ים על תי ן שש כגלה ית. וש ישי לי שש ה הנ בה כה רש מל ל הנ יות של חנ

. ה הוה ה יש הוה ה יש הוה ן - יש תה עש בנ רש אנ לש

ף - זוקי ל הנ כה רוך, וש בה בש ענ  - כורי ענ  כורי ל הנ א כה לה קום. אל ה מה יזל אי ה בש לה פי תש ם בנ הל ים בה שומי ה רש קומה י הנ לי עמ ובנ
י מי יא לש בי יך ומי יעות, מולי רי כש הנ יפות וש קי זש לו הנ אי ז בש אן רומי י כה רי ע. המ בנ רש יכות אנ רי ע וכש בנ רש יפות אנ קי ם. זש שי ף בנ זוקי
ם יי מנ ים - שה די דה ה צש שה ם שי לו הי אי לו. וש ץ של רל אה הה ם וש יי מנ שה הנ י של מי יד לש ה ומורי עמלל לו, מנ ם של עולה ע רוחות הה בנ רש אנ של
ה יעה רי ע, כש בנ רש יו - אנ רומה מש לום בי ה שה עםשל רונות. בש חמ לש אנ שה אשונות וש כות רי רה לש בש ד שה גל נל ע רוחות. כש בנ רש אנ ץ וש רל אה וה

בו. ין רנ ימי לי בו, וש םאל רנ מ שש ינו. לי ימי םאלו וי מ שש לום לי ן שה ה הוא נותי זל ין. וש יהמי ה לש יפה קי ה וזש יעה רי םאל, וכש מ שש ה לי יפה קי וזש

ן הל יעות בה רי ש כש ם. שי יי יננ ן ע"ב עי הל יפות, ובה קי יעות וזש רי יעות) וכש רי יכות) (כש רי ין (כש ה בי רי שש ים על תי ן שש י הי רי המ
עולות יות של לש חג ה  רי שש על ה  מונל שש בי רםענ  כש לי יך  רי צה ב, של נה זה וש גוף  וש םאש  ם, ר ענ פנ ל  כה בש לש  ים, שה נועי עש ני ר  שה עה ה  מונה שש
י פי נש כנ ם  יי תנ ושש ים  עי בש שי ים  ירי אי מש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ל  של ם  יי יננ עי ם  יי תנ ושש ים  עי בש שי הנ לו  אי בש ם.  יי תנ ושש ים  עי בש שי

"י חנ בש  , ה הוה יש ם  שי בש ה  פה קש זה לש יך  רי צה וש ה,  ילה פי נש ה  תה יש ה הה לה חי תש בנ ה. של ידה עממי את  רי קש ני וש ם,  יהל לי עמ ת  דל עומל וש ה,  ינה כי שש הנ
כות רה בש לש  שה וש אשונות  כות רי רה בש לש  שה בש לול  כה ת,  רל אל פש תי הוא  כות, של רה בש ש  שי בש יפות  קי זש ע  בנ רש אנ ובש מות,  עולה

רונות. חמ אנ

מוד ענ . הה ה הוה ם יש שי ף בש ף - זוקי זוקי ל הנ כה רוך, וש בה ע בש ענ - כורי כורי ל הנ הו ו' ו' ו'. כה זל מות, וש "י עולה חנ רםענ בש כש לי וש
חוז אה ן יה"ה  ה בל יונה לש 'ייט. ו' על םא ונ 'יהב ע ונ סנ 'יי ונ ים בש מוזי רש לו  אי ן יה"ה, וש ה, בל ינה ה בי יונה לש יק ו"ו. ו' על די צנ י וש עי צה מש אל הה

ה. לה פי תש ל הנ כות של רה ים ח"י בש ם עולי כגלה ה, וש יעה רי ה וכש יפה קי זש בי

ים, מי עולה "י הה ה - חנ ינה כי שש הנ י וש עי צה מש אל מוד הה ענ , הה ה הוה ם יש שי יפות בש קי ע זש בנ רש י, אנ נה דם ם אמ שי יעות בש רי ע כש בנ רש אנ
ם יי יננ עי ע"ב  ם  הי של ה  הוה יש ים  מי עה פש ח"י  כות,  רה בש ח"י  מי ה  כה רה בש ל  כה בש ן.  מי אה "י,  ה נה דוה הנ אמ יש ה  זל וש ם,  אותה ר  קושי

י. נה דם ים אמ מי עה ם ח"י פש הי ם, של יי פנ נה ע"ב כש ים בש ירי אי מש של

ם. יהל לי ם עמ הי ם - של בםתה גנ ים. וש ני ם - פה הל ה לה גםבנ ם. וש יי פנ נה ן - כש יהל בי גנ ם. וש בםתה גנ ם, וש הל ה לה גםבנ ן, וש יהל בי גנ ר - וש בה דה סוד הנ וש

י. נה דם ם - אמ יי פנ נה ה. כש תורה ים) לנ ני ים (פה פי נה ים עמ עי בש ת. שי מל כםל אל הנ עות. וש בה רג ם מש ן - כגלה תה עש בנ רש אנ יב לש בי ם סה יי יננ אםת עי לי מש
ה. בה שה חמ מנ ילה בש הש בור. אל די ה בש הוה ה. יש עמשל מנ י, בש נה דם בון, אמ שש חל ים יב"ק בש עולי ילה. וש הש ם - אל יי יננ . עי ה הוה ים - יש ני פה

ד גל נל ם אות ו'. כש חםטל ד הנ גל נל ם י' י'. כש ל הי גודה ים בנ קי רה י פש ני ית. ושש ינוני ה אות ו' בי זל ל. וש עור גודה ן שי יי ענ ן וש יי ל ענ כה בש
ל כה א, בש ה - יוד הי דה ה ומי דה ל מי ל כה עור של ר. שי יצל יי ה ונ זל א. וש עולות יוד הי י י' י', וש תי ם שש חםטל ל הנ ים של בי קה י נש ני שש

תו. רה בש ל אל הו ענ אי שה הו יי חי קה יו יי פה נה רםש כש פש גון (דברים לב) יי ר, כש בל ל אי ר. כה בל אי ר וש בל ל אי כה תו, בש יטה לי קום שש מה

ם יהל ני ופש א)  (יחזקאל  א.  צה מש ני קום  מה ל  כה ובש תו.  צורה בש ר  בל אי ל  כה הוא  ין  אי של תו  בש כנ רש מל ל  כה בש ר  בל אי ין  אי
ן ה הי טה מנ ן לש ר הי של אמ כנ וש ה.  תורה ד הנ גל נל ין. כש לי פי תש ל הנ תוחות של פש יות הנ שי רה פה ד הנ גל נל ה. כש לה עש מה לש דות מי רג ם פש יהל פי נש כנ וש

יו. פה נה כש יו ובי נה פה ם, בש יהל לי י עמ ה נה דוה הנ אמ ד יש גל נל יות, כש שי רה פה תומות הנ סש

מונלה שש ם, בי ל גופה כה בש רםענ  כש ם, לי הל מה ים עי רי בי יות חמ הש ה לי לה פי תש ם בנ דה גש נל ל כש אי רה שש יי ם בש שנ רוך הוא רה דוש בה קה הנ וש
דוש קה ר הנ מנ אה ם. וש הל לה ר של בל אי ר וש בל ל אי כה י, בש ה נה דוה הנ אמ הוא יש ן, וש מי ם אה יהל לי יך עמ לי מש הנ ה, לש לה פי תש ל הנ כות של רה ה בש רי שש על
ס ני כה תי םא  ל גוף,  הנ ת  קומנ ה בש יהוה ף בנ זוקי וש רוך  בה בש ענ  יות כורי הש לי ם  יכל ני פש לי שום  רה ילה  הש יי םא  ל של י  הוא: מי רוך  בה
י, נה אדם ל בנ לי פנ תש מי י של ל מי כה ם. של יכל ני ם ופש יכל פי נש ל כנ לו ענ ים של בורי לו די בש קנ םא תש י. ל נה דם הוא אמ י, של לי ל של יכה הי תו בנ לה פי תש

י רי בש די י, בש ה נה דוה הנ אמ טםל) יש ה, (לי לה עש מנ דות לש רג ם פש יהל פי נש כנ ם וש יהל ני ים, ופש כי אה לש מנ ל הנ ים) של פי נה ים (עמ ני ה פה יהוה ף לנ רי צה ומש
ם. דה אה ל הה יו של פי ים מי אי יוצש ה של לה פי תש הנ

ד גל נל דות. כש רג ם פש יהל פי נש כנ ם וש יהל ני ר ופש מנ אל ה נל לה פי תש ה בנ הוה י יש נה דם י אמ בי גנ לש ך. של רי בה מש ן הנ ר מי ן יותי מי ה אה עונל דול הה גה וש
ר ר חוזי של אמ ל כנ בה ה. אמ זל ה מי צה קה ד מי חה רוב אל ה וכש זל ה מי צה קה ד מי חה רוב אל ם, (שמות כה) כש יי פנ נה כש י בנ נה דם ים, אמ ני פה ה בנ הוה יש
ה - לה חי תש ית. בנ ני שי ת הנ רל בל חש מנ מות בנ י שי ני ים שש רי בש חנ תש ית, מי ני שי ת הנ רל בל חש מנ ן, הוא בנ מי ה אה עונל ה וש לה פי תש בור הנ יחנ צי לי שש
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ן - (שם כו) מי אה ל בש בה עות. אמ בה צש אל י הה רי שש ם קי הי ים, של סי רה קש גו' בנ ת וש חה ל אל ת אל חנ אםת אנ לגלה ילת הנ בי קש (שמות לו) מנ
ה. חםתה ל אמ ה אל שה רות אי בו חובש ד, של חה ן אל כה שש מי יהה הנ הה וש

הו (יחזקאל זל לות. וש לש מנ ש מש יות אי בו חנ ה, של לה פי תש ל הנ בור) של די ל הנ ר של דל בור (חל די ר הנ דל י סי ישי לי שש קון הנ תי הנ
ים תי קות עי ים שותש תי ש, עי יות אי ן חנ הי ל, של מנ שש חנ הו סוד הנ יב. זל בי ה סה ית לה ש בי ה אי אי רש מנ ל כש מנ שש ין חנ עי א כש רל אי א) וה
ים לי בש קנ מש לו  אי ן כש הל לה ב  שה חש נל א. הוא  קורי י הנ פי מי א  יוצי בור  די ן של מנ זש בי ה  ר תורה פל סי לנ קות  ן שותש הי וש רות.  בש דנ מש
א לה יות אל חנ ל הנ ר של חי בור אנ םא די ל ע קול וש מנ שש םא ני י - ל נםכי רוך הוא אה דוש בה קה ר הנ מנ אה ן של מנ זש י. ובי יננ ר סי הנ ה בש תורה הנ

שללו.

ק - שותי ן של מנ זש קות. ובי שותש ש  יות אי הוא, חנ רוך  בה דוש  קה ל הנ יו של פי א מי ה יוצי בור זל ר די של אמ ה, כנ גון זל כש
גות. יו שואמ הה יות של חנ ל הנ קולת, קולות של ת הנ ים אל ם רםאי עה ל הה כה תוב (שמות כ) וש כה הו של רות. זל בש דנ ש מש יות אי חנ
ר פל סי קות לנ ן שותש הי לו של אי ך. וש לל מל י הנ ני פש ים לי גוני י ני יני ה מי מה כנ יות בש חנ ל הנ בור של די ים בנ אי יו יוצש הה ם - של ידי פי לנ ת הנ אל וש

ה. ית לה ש בי ה אי אי רש ל מנ ר של דל חל ן בש עמלות אותה הנ רוך הוא לש דוש בה קה ן הנ הל ה לה נל מנ יות. ומש חנ ל הנ ה של צורה ן בנ ה, הי תורה

קות) ן שותש הי רות וש בש דנ ש מש יות אי בו חנ ה של לה פי תש בור בנ ם די הל א מי יוצי לו של עוד אי קות (וש שותש לו של אי עוד, של וש
ר כנ שש ה  בה ר  מנ אל נל של ה,  כה לה המ לנ ים  קי שותש של לו  אי עוד,  וש ה.  זל ה  אל רש מנ ל  של ר  דל חל בש סו  נש כה יי כות,  רה בש ח"י  בש ה  לה פי תש בנ
י רי בה םא כםה דש ל ר (ירמיה כג) המ מנ אל יהה נל לל ה, עה תורה הנ ה, של ה זל אל רש ל מנ ל של יכה הוא הי ר של דל חל סו בש נש כה ה, יי נה בה ה המ מועה שש הנ
ן תנ נה ם וש יהל יני עי ע לש לנ סל ל הנ ם אל תל רש בנ די וש (במדבר כ)  ר בו  מנ אל נל ע של לנ סל ה הנ זל ע. וש לנ ץ סה פםצי יש יש  טי פנ ם ה' וכש אג נש ש  אי כה
ה דה עי תש הה שש תי ם (שם) ונ הל ר בה מנ אל נל ים, וש תוקי ה מש תורה ל הנ ם של יי ם מנ הל א לה ה, יוצי מה שש ה לי ים בה לי דש תנ שש מי לו של יו. אי ימה מי
ת אל רו  רמ מה יש ם (שמות א) ונ הל ר בה מנ אל נל ים, של רי ם מה יי ם מנ הל א לה ה, יוצי מה שש לי ה  ים בה לי דש תנ שש םא מי ל לו של אי ם. וש ירה עי ובש

ה. כה לה בון המ לי ים - בש ני בי לש ר. ובי חםמל ל וה ה קנ ר - זל חםמל יהה. בש שש ה קג ה - זל שה ה קה עמבםדה ם בנ יהל יי חנ

י ם שוקי הל בה ה. של טה מנ יו ולש נה תש ה מה אי רש מנ ה ומי לה עש מה יו ולש נה תש ה מה אי רש מנ י - (יחזקאל א) מי ישי מי חמ י ונ יעי בי קון רש תי
יק הוא די צנ הנ יק. של די צנ ת הנ הוא צורנ לו, וש א של בה צה רון הוא אות בנ טש טנ הוד. מש ח וש צנ ירות ני פי סש ם, ובי ד כגלה גל נל יות כש חנ הנ
צוא יות רה חנ הנ ר, (שם) וש מנ אל נל י בו  דנ רון שנ טש טנ ה. מש טה ל מנ א של בה צה רון הוא אות בנ טש טנ ה, ומש לה עש ל מנ א של בה צה אות בנ

ק. זה בה ה הנ אי רש מנ שוב כש וה

ש, קםדל יות הנ ל חנ ם של יי לנ גש רנ הה ם - וש יהל לי גש רנ תון. וש לה ם עמקנ ים כגלה יקי זי מנ ל הנ ם של יהל לי גש רנ ה - של רה שה ל יש גל ם רל יהל לי גש רנ וש
בות אה ם, הה הל ר בה מנ אל נל יות, של לש חנ שה לול בש ל כה אי רה שש ל, יי אי רה שש יא יי הי יהה של ד חנ צנ ה, מי רה שה ל יש גל ם רל יהל לי גש רנ ן וש הל ר בה מנ אל נל

ה. בה כה רש מל ן הנ ן הי הי

ש חה נה ד הנ צנ ל - מי לה ת קה חםשל ין נש עי ים כש צי נםצש יא שור. וש הי יהה של חנ ד הנ צנ ל (שם) - מי גל ל עי גל ף רל כנ ם כש יהל לי גש ף רנ כנ וש
שוב - צו"א. וה יהא רה רי טש ימנ ה גי עולל ל של יאי ל נורי דו של צי צוא - מי ה. רה שה ינבה בנ ה של ל זל צל ה אי הוא עולל יהם, של ל הנ יחנ של רי בה

רון. טש טנ ה מש הוא עולל בון. וש שש חל ה בש ך עולל כה "י, של דנ ם שנ ד שי צנ מי

ר מנ פון. אה צה לנ וש רום  דה לנ ן  כי וש ך,  ב כה עמרה מנ לנ וש ם.  ים שה צי רה יו  ח, הה רה זש מי ים קול מי עי ל שומש אי רה שש יי יו  ר הה של אמ כנ וש
עמשות ים לנ צי רה ת, וש בה שנ ה בש שה רה דש ים לי צי רה ה, וש וה צש ל מי ה של לה פי תש ים לי צי רה לו של ת: אי רי שה י הנ כי אמ לש מנ רוך הוא לש דוש בה קה הנ
ם. כל תש ים אי רי בי ם חמ ים הי ני ימה סי לו הנ אי בש ה, של אל רש מנ ה הנ ל זל ל של יכה הי ם בנ לו אותה בש ה - קנ שובה תש ים בי בי שה י וש לי צון של רה

ה. זל ל הנ יכה הי ם בנ יסו אותה ני כש תנ ם, וש כל תש ים אי שומי ם רש ה, הי כה לה ל המ בור של די ה, בש תורה ים בנ בי שה ים וש צי רה לו של אי

ר של אמ כנ יפות. וש פי י עמ תי שש ף בי "ל עה יאי רי בש גנ ד. וש חה עוף אל מה ם בש עולה ף הה "ל עה אי יכה ל, מי אי רה שש ים יי לי לש פנ תש ר מי של אמ ך כנ כה
יחות לי שש ה בי ים בה בי שה ה וש לה צש ים אל צי ם רה ם - הי ה שה ינה כי שש הנ ה של וה צש ל מי כה ה ובש לה פי תש ה, בי כה לה המ ל בנ אי רה שש יי בור מי א די יוצי
ים בי שה הוא, וש קול הנ ל הנ צל ים אי צי ם רה רוך הוא, הי דוש בה קה ם הנ שה ה, של תורה ים קול הנ עי שומש קום של ל מה כה ם. ובש קונה

ם. ים שה בי שה ים וש צי םא רה י, ל נה דם ם אמ ין שה אי בור של די ם, ובש שה ינו  ה אי " הוה ם יש שי ל קול של כה בש ם. של יחות קונה לי שש בי ה  בה
ך רל יא דל ם, הי ה שה " הוה יש ם  שי קום של מה י ה'. בש כי רש ים דנ רי שה יש י  כי יד)  ה, (הושע  רה שה יש ל  גל רל ם  יהל לי גש רנ וש ה,  שום זל ומי

ה. רה שה ך יש רל יא דל ין הי ה, אי " הוה ם יש ין שה ם אי אי ה. וש רה שה יש

י כי אמ לש מנ תו כש לה פי תש יו בי לה גש ן רנ קי תנ יך לש רי ל צה לי פנ תש מי י של מי ה, של נה שש מי י הנ לי עמ רו בנ מש ה - אה רה שה ל יש גל ם רל יהל לי גש עוד רנ וש
יו, לה גש ת רנ ן אל וי כנ יך לש רי ל צה לי פנ תש מי ים, הנ מי כה שוהו חמ רש ה פי שום זל ם. ומי הל מה שום עי יות רה הש ל, לי גל ל עי גל ף רל כנ ת. כש רי שה הנ
יו לה גש ן רנ וי כנ ך, לש ה כה לה פי תש ים בנ שומי ם רש הי לו של רוך הוא: אי דוש בה קה ר הנ מנ אה ל. וש גל ל עי גל ף רל כנ ם כש יהל לי גש ף רנ כנ ר וש מנ אל נל של

ה זו. אה רש מנ ס בש ני כה הי ל לש יכה הי י הנ עמרי חו לו שנ תש ם - פי כל מותש כש

ס ני כה יי י של רוך הוא: מי דוש בה קה ר הנ מנ ש. אה מה יהה מנ אי אן רש ש. כה ה אי אי רש מנ י כש יתי אי י - (יחזקאל א) רה שי קון שי תי
ל יכה הי בנ יסוהו  ני כש "י, תנ נה דם ל אמ ם של שי ה בנ טה מנ יו לש ינה עי ה, וש " הוה ם יש שי ה לש לה עש מנ לש בו  לי תו  לה פי תש ילה בי הש יי ה, וש ה זל אל רש מנ בש

ה. " הוה ת יש אנ רש יא יי הי ה של ינה כי שש ד הנ גל נל ה, כש טה מנ ם - לש הל ה לה אה רש יי ה, וש לה עש מנ ן - לש יהל בי גנ ים, וש כי אה לש מנ מו הנ ה כש זל הנ

זו י. וש נה דם ם אמ ה שי לוך, שורל מוש, הי שוש, שי מי יהה, בש עמשי ה. בנ " הוה ם יש ה שי בור שורל די יחנ וש רי ה וש יעה מי יהה ושש אי רש ובי
בור - לות, די פי ם תש הי נות, של בה רש קה יחנ הנ ה אור. רי תורה ה (משלי ו) וש ר בה מנ אל נל ה), של תורה ל הנ ר (של ני ל אור וש יהה של אי רש
ין אי ה של יעה מי יהה ושש אי ה. ורש לה לוך של הי ה, וש לה שוש של ה, ומי לה מוש של שי ה, וש וה צש ל מי יהה של עמשי ה. ונ לה פי תש בור בי ה, די תורה בנ
ן כי יהה, וש אי רש ה בי רוך הוא שורל בה דוש  קה הנ ם. של ה שה ה שורה ינה אי תו  ינה כי רוך הוא ושש בה דוש  קה ה, הנ וה צש ה ומי ם תורה שה
דוש קה ע (הנ דה ונ תש יו אל לה ה אי אה רש מנ לו, (במדבר יב) ה' בנ יהה של אי יא רש ה הי ינה כי שש הנ ה אור, וש תורה ה - וש תורה הנ ה, של ינה כי שש הנ
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תו). ינה כי ע - שש דה ונ תש יו אל לה ה אי אה רש מנ רוך הוא - בנ בה

ה לה ה עה מה כש ז. חה מל רל ם בש כה חה ה, לל מה כש הור חה רש ה. הי בה שה חמ מנ ה בש לה ל עה אי רה שש ן יה"ה. יי ה - בל ינה ים בי ני פש בי ה מי בה שה חמ מנ בנ
שום ב. ומי לי ה בנ ינה בי הנ ה, וש ינה בי א בש לה ת אל ענ םא נודנ ה ל מה כש חה ד. הנ חה כםל אל הור הנ רש הי ה וש בה שה חמ ה. מנ ינה הוא בי ה, של בה שה חמ מנ בש

ב. לי הור בנ רש הי ב, הנ לי ה בנ בה שה חמ מנ ה הנ זל

ה לו, עולה ן של בה רש יא קה ה הי ינה כי שש ה'. הנ לנ יחםחנ  ני יחנ  ם, רי חםטל ן בנ כי . וש מםענ שש ה לי וה צש ה, מי ר תורה פל ה - סי תורה ן הנ כי וש
בור - (ירמיה כג) די ן בש כי ה. וש לה פי תש לו בי צש ת אל בל רל קה תש לו ומי צש יחםחנ אל יחנ ני רי ה כש עולה ן, וש בה רש מו קה יא כש ה הי לה פי תש הנ לו, וש של

לו. בור של ה, די ינה כי ם ה'. אות ה' - שש אג ש נש אי י כה רי בה םא כםה דש ל המ

ם יי דנ יה ך הוא בנ - כה םאש  ר לו, בה בור של לו, די של יחםחנ  ני יחנ  לו, רי ה של יעה מי לו, שש ה של אה רש יא מנ ה הי ינה כי שש הנ של מו  כש
יא הי לו), של ל של זה יא מנ הי (של לו  ה של ידה ה עממי לה פי תש לו, בנ ה של יפה קי ה זש לה פי תש לו. בנ ה של יעה רי גוף כש לו, בנ ה של וה צש ינת מי עמשי
יא . הי יהה נל ל בה ים ענ מי חמ נו רנ מל אםל מי שש ם לי יי פנ ת אנ ילנ פי נש יו בי לה גש רנ ת לש לל נופל יו וש בה גנ ת לש ענ כורנ קום וש ל מה כה יו בש נה פה ת לש דל עומל של

נו. מל ים מי ני ת פה ה בםשל ייש לה יו, וש בה גנ ה לש וה נה עמ

ה שום זל ב, ומי ב רנ רל עי ל הה ם של מה ים, אי ני ת פה ה בםשל ין לה ה, אי וה נה י עמ לי ה בש צופה ית, חמ ילי ה, לי עה ה רה חה פש מו שי םא כש ל וש
ה חה פש שי ה. הנ כה לש יא מנ ה הי ינה כי שש הנ ה. של ישה בי יו מש מותה צש ענ ב בש קה רה ה וכש לה עש ת בנ רל ל עמטל יי ת חנ של למםה, (משלי יב) אי ר שש מנ אה
הוא רוך  בה דוש  קה הנ ב. וש ב רנ רל עי יהה  נל בה ך  כה הוא. וש רוך  בה דוש  קה הנ ים מי ני ת פה םא בםשל ל ה וש וה נה עמ ה  ין לה ית, אי ילי לי ה  לה של
בות: י תי אשי דות - אסנ"ת משגח"ת (רה י ט' מי ני בש ם מי ים הי רי זי מש מנ ם, של עולה הה יהה מי נל ת בה אל ה וש יר אותה עמבי הנ יד לש תי עה

ן. נה בה רנ דש ים מי רי זי מש ת), מנ עמרםבל ה, תנ צופה ב, חמ לי ת הנ רושנ ה, גש כורה ת, שי דל ה, מורל מורה דוי, תש "ה, ני נואה "ה, שש נוסה אמ

יא הי וש ים.  מי עולה י הה חנ יק  די צנ הנ י  די יש ל  ענ לו  של חוד  יי הנ הוא,  רוך  בה דוש  קה הנ ל  של מוש  שי יא  הי ה  ינה כי שש ן  כי וש
ה ני הי ר וש בי דנ ה לש לה ם כי רל י הוא טל הי יש צונו. (בראשית כד) ונ עמשות רש ך, לנ לי הנ יו יש נה פה ק לש דל לו, (תהלים פה) צל ה של יכה לי המ הנ
מוש, שי בש גוף,  בש יהה,  עמשי בנ בור,  די בש  , יחנ רי בש ה,  יעה מי שש בי יהה,  אי רש בי צונו.  רש עמשות  לנ אתו  רה קש לי ה  צה רה את,  יםצי ה  קה בש רי

צונו. עמשות רש לנ ש אותו וש מי שנ ה לש וה צג יא מש ר הי בל ל אי כה לוך, בש הי בש

דוש קה ה הנ וה ה צי שום זל ה. ומי לה דות של מי מו הנ ם כש ים. כגלה ני ת פה י בםשל ני ה, בש וה נה י עמ ני ה; בש תה צורה ם בש ך הי , כה יהה נל ובה
ע. צנ י בה אי נש ת שם מל י אל שי נש ים אנ להי י אל אי רש ל יי יי י חנ שי נש ם אנ עה ל הה כה ה מי זל חל ה תל תה אנ ה, (שמות יח) וש מםשל הוא לש רוך  בה
ים להי י אל אי רש מו. יי ת לה ש דה ינו אי ימי ה, (דברים לג) מי תורה ל הנ יהה של אי ם רש שה ם, של הה רה בש ל אנ ין של ד יהמי צנ ל - מי יי י חנ שי נש אנ
ת - מל י אל שי נש י. אנ אתי עמך יהרי מש י שי תי עש מנ יא, (חבקוק ג) ה' שה בי נה קוק הנ בנ ר חמ מנ אה ה, של יעה מי ם שש שה ק, של חה צש ל יי ד של צנ - מי
אשון רי ם הה דה ל אה ית של יעי בי ל רש גל בור, רל די ל הנ ד של צנ ע - מי צנ י בה אי נש ם. שם חםטל ה', בנ יחםחנ לנ יחנ ני ם רי שה עמקםב, של ל ינ ד של צנ מי

בור. די ם - בש דה . אה יחנ ה רי יעה מי יהה שש אי רש ר, בי של ייה שור נל רש ן: אנ יות הי לש חנ בות. שה אה ר בה בי חנ תש הי של

נהה שה אות  מי ע  בנ רש אנ ד',  אות  הה ד  צנ מי  - אות  מי י  רי שה וש א'.  אות  הה ד  צנ מי  - ים  פי לה אמ י  רי שה ם  הל לי עמ תה  מש שנ וש
רםת - אות י'. י עמשה רי שה ים - אות נ'. וש שי מי י חמ רי ה). שה ל תורה יות של ני עמ ם (בנ יי רנ צש מי ל בש אי רה שש דו יי בש עש תנ שש ני של

ל, יי י חנ שי נש ם אנ הל יות בה הש תו לי ינה כי רוך הוא ושש דוש בה קה ל הנ ים של ני ם בה הי ים, של רי כה דות ני מי לו הנ אי ל - בש אי רה שש יי
י (צפניה ג) ני בש ר, של קל י של שי נש םא אנ ל וש ת,  מל י אל שי נש ים. אנ להי י אל אי רש יי ד.  סל י חל לי עמ ה, בנ לה עש ת בנ רל ל עמטל יי ת חנ של גון אי כש
חנ מי שה ם הנ דה אה ע - כש צנ י בה אי נש שם וש ית.  מי רש שון תנ ם לש יהל פי א בש צי מה יי םא  ל וש ב  זה כה רו  בש דנ יש םא  ל וש ה  לה וש ענ ינעמשו  םא  ל ל אי רה שש יי
ש חה נה תוב (ישעיה סה) וש כה הו של יו. זל נה פה ץ לש רל אה ל הה כה ש של חה נה ם כש הי ה, של עה רה ה הה חה פש שי י הנ ני ב בש ב רנ רל עי םא כש ל קו. וש לש חל בש

ם. עולה בה מון של ל מה כה ים מי עי בי םא שש ל ע, של צנ י בל לי עמ ך בנ כה ר לו. וש סנ ילחש ד של חי פנ מש ר, של פה עה הל בםענ מי שש ד לי חי פנ מו, ומש חש ר לנ פה עה

רוך הוא דוש בה קה הנ שום של ה. מי עמשל מנ א הנ לה ר אל קה עי ש הוא הה רה דש מי םא הנ ה, ל נה שש מי י הנ לי עמ שוהה בנ רש ה פי שום זל ומי
תו ינה כי ו - שש נה הוא עה מו של תו. כש יא צורה הי ה, של ינה כי יא שש הי וות, של צש מי ה? בנ לל גנ תש ה מי מל ה, בנ תורה י הנ רי תש סי תום בש הוא סה
יא הי ת - וש מל הוא אל ם. של עולה מות הה ל אג ל כה ת ענ רל בל גש יא  הי וש בור -  גי ה. הוא  ידה סי יא חמ הי וש יד -  סי ה. הוא חה וה נה עמ
יא הי ם - וש כה כות. הוא חה לש יא מנ הי ך - וש לל ת. הוא מל קל דל יא צנ הי יק - וש די ה. הוא צנ יאה בי יא נש הי יא - וש בי ה. הוא נה מונה אל
שוהו רש ה פי שום זל ת. ומי רל אל פש ת תי רל לו, עמטל ה של רה יא עמטה הי ר - וש תל לו. הוא כל ה של בונה תש יא הנ הי ין - וש בי ה. הוא מי מה כה חמ
הוא תוכו, של הוא,  רוך  בה דוש  קה הנ מות  דש כי ש.  רה דש מי הנ ית  בי לש ס  ני כה יי ל  אנ רו  בה כש ין תוכו  אי של י  מי ל  כה ים,  מי כה חמ
ים ני פש בי של אותו  חוץ מי בנ יא של ית הי ני תנ שש םא מי ל חוץ. וש בנ מי רו  יא בה הי ים - וש ני פש בי מי רו. הוא תוכו  יא בה ה הי ינה כי שש הנ וש

נו. פל צנ חוץ תש ת ומי יי בנ מי ל, (שמות כה) של לה ם כש רוד שה ין פי אי ילותו, וש צי יא אמ הי יות יהדוענ של הש לי

םא ים, ל מי כה רו חמ מש ה אה שום זל י. ומי נה דם תו, אמ ינה כי שש א בי לה א אל רה קש םא ני ל ים, וש ני פש בי תום מי , סה ה הוה הוא יש שום של ומי
ב תה כש ני א  בה ם הנ עולה ל בה בה "י. אמ נה אדם י בנ ני א אמ רה קש ני וש ה,  " יהוה י בנ ני ב אמ תה כש ני ה  זל ם הנ עולה א. בה רה קש י ני ני ב אמ תה כש ני י  ני אמ של כש

ת: רי שה י הנ כי אמ לש מנ הוא לש רוך  בה דוש  קה ה הנ וה ה צי שום זל ד. ומי ל צנ כה ים מי מי חמ יות רנ הש ה, לי " יהוה א בנ רה קש ני ה, וש " יהוה בנ
סוק, פה ר הנ מנ ה אה שום זל ה. ומי ל זל יכה הי ס בש ני כה םא יי ים - ל יי יצוני חי ים וש יי ימי ני ים פש רי יבה ל אי כה רו בש בה ילה תוכו כש הש םא יי ל י של מי

יך. להל ם ה' אל ילה עי הש ים תי מי ערלו. (דברים יח) תה ים פה מי צור תה (דברים לב) הנ

א רל אי ן וה ים, מי מי כה רו חמ מש ם. אה של גל יום הנ ן בש נה עה ילה בל הש ר יי של ת אמ של קל ה הנ אי רש מנ י - (יחזקאל א) כש יעי בי שש קון הנ תי הנ
ה, בה כה רש ה מל עמשי מנ ש בש א דורי יבה י עמקי בי יהה רנ הה של ים, כש מי כה רו חמ מש אה ה. וש בה כה רש מל ה הנ עמשי ן מנ ן הי ת, הי של קל ה הנ אי רש מנ ד כש ענ
ין אי ל של לנ גש ה, בי לה כנ ן וש תה ת חה חנ מש שי בש ת כי רי שה י הנ כי אמ לש ים מנ צי בש קנ תש יו מי הה נות, וש ילה אי ה הה בה בש סי ם וש יי מנ שה ן הנ ש מי ה אי דה יהרש

ה מה לי ה שש בה כה רש בו) מל יא (של הי ת, של של הוא קל יק. של די צנ י הנ די ל יש א ענ לה "י אל נה אדם ה בנ " הוה ם יש שי ה לש בה כה רש שור ומל קי חוד וש יי
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"י. ה נה דוה הנ אמ ה - יש לה עש מנ לש של

ן ילה אי י הה פי נש ענ שום של ם. מי יי ננ שש ית בי אשי רי ה בש עמשי מנ ין בש שי ין דורש רוהו, אי אמ ית, ובי אשי רי ה בש עמשי יא מנ ה הי ינה כי שש
ר של אמ םאל. כנ מ שש ה לי לה ין, כנ יהמי ן לש תה םאל. חה מ שש "י לי נה דם ין, אמ יהמי ה לש " הוה יות - יש חנ י הנ פי נש כנ ה בש לה עש מנ לש ים מי רודי ם פש הי
ל כה חות, בש בה שש תי ירות וש שי ה, בש טה מנ ם לש ר אותה עורי ל לש אי רה שש ים יי יכי רי ים צש גוני י ני יני ה מי מה כנ ה, בש פה חג ה לנ ים אותה יאי בי מש

ה. פה חג ים לנ אי ם בה ה הי ני ה הי לה פי תש גון, בי י ני יני מי

ר טי ענ ה לו, ולש שורה קש ה  יותה הש ל יהד, לי ה של לה פי ת תש ירנ שי קש ן בי תה חה הל ה מי לה כנ ין לנ דושי ת קי תי ל לה אי רה שש ים יי יכי רי וצש
ל יכות של רי כש לש  שה יך. וש לל עה בוש  חמ ך  רש אי תוב (יחזקאל כד) פש כה של הו  ר. זל אי יא פש הי םאש, של ל ר ין של לי פי תש ם בי אותה
ע בנ של ן בש ך אותה רי בה יך לש רי צה שו. וש לי שנ ך יש ה לש שה דג ה) קש צועה דוש, (רש דוש קה דוש קה ן קה הי שות, של דג לש קש ד שה גל נל ה כש צועה רש
יהה נל פה ם לש יי תנ ב שש רל על , ובה יהה רל חמ אנ ת לש חנ אנ וש יהה  נל פה ם לש יי תנ ר שש חנ שנ ע - בנ מנ ת שש יאנ רי ל קש כות של רה ע בש בנ ן של הי כות, של רה בש

. יהה רל חמ אנ ם לש יי תנ ושש

ים, מי חמ א רנ סי כי ין וש א די סי ן, כי בה לה ת וש לל כי בות, ותש הה זש יות מג יצי צי ה, בש וה צש י מי פי נש ת כנ צורנ יא בש הי ה, של פה חג ה בש לה כנ וש
ים בי גגלות, סובש אות סש לי רות מש קה ים יש ני בה אמ ונ יות  לי גה רש ה מנ מה כנ ה, בש יבה בי יות סש לש חג ים וש רי שה ה קש מה כנ ה. וש זל ה בה לול זל כה
ב, הה י זה די גש ה בי עה בה רש אנ ן וש בה י לה די גש ה בי עה בה רש ם אנ הי ה, של כה לש מנ הנ וש ך  לל מל י הנ בושי ל לש ים של מוני רי ים וש עממוני מות פנ דש לו כי צש אל

ה ר רוצל של אמ כםל כנ מו בנ שום שש בושו. רה ן לש תו, כי פה ן חג או, כי סש ן כי מו כי שש "י. כי נה דם ה אמ " הוה מות - יש י שי ני ל שש ד של צנ מי
ח"י ה בש לה פי תש ם בי ד שה ינחי תש הי ל לש יכה הי יא (בנ הי ה, של לה פי תש כות הנ רש ח"י בי בש תו  לה כנ ן בש תה ם חה יות שה הש ל לי יכה הי עמלות בנ לנ

ת. של קל ה הנ אי רש מנ הוא) כש יק של די צנ ל הנ כות של רה בש

יך רי צה םא  ל וש ה.  שה רה דש בנ ם  יי ננ שש ם  הי י  רי המ ונ מו,  עי יד  יהחי  - ש  דורי הנ של שום  מי יד,  יהחי בש ה  בה כה רש מל בנ ין  שי דורש ין  אי
ר זה הנ ה (במדבר ג) וש סוד זל . ובש ענ מי שה םא יי ה ל קולה עות וש יהה נה תל פה ק שש א (שמואל-א א) רנ לה תו, אל לה פי תש יענ קול בי מי שש הנ לש
י מו מי רו. כש בי י חמ בי גנ לש תו  לה פי ע תש מנ שה םא תי ל אי, של שנ חמ ל בנ לי פנ תש ד מי חה ל אל ה) כה לה פי תש ילות (בי צי אמ ך בנ כה ת. וש ב יומה רי קה הנ
רו. בי חמ ע  מנ שש יי םא  ל אי, של שנ חמ בנ ר  בי דנ לש א  לה אל ך  כה עמשות  לנ יך  רי צה םא  ל רו,  בי חמ לנ בור  די יק הנ תי ינשש וש רו,  בי חמ לנ ש  דורי של

ה. נה מה י אמ ני טנ קש ה מי י זל רי תו המ לה פי תש יענ קולו בי מי שש מנ ל הנ ים, כה מי כה שוהו חמ רש ה פי שום זל ומי

ה. לה כנ ן וש תה ת חה חנ מש שי מו בש ם כש צות שה בש קנ תש יו מי הה ן, של ילה אי י הה פי נש ענ רות כש בש דנ ה, מש לה עש מנ ש לש יות אי ה חנ שום זל ומי
ים מי עה ע פש בנ רש ם, אנ יי פנ נה ע כש בנ רש אנ ם ס"ד לש הי ם, של יהל פי נש ת קול כנ ע אל מנ שש אל ם וה שה ע, של מנ ת שש יאנ רי קש קום? בי ה מה יזל אי בש
רםף שש יי וש יו  אה שונש מי ה  מה קה נש ל  נוטי של ר  חנ אנ לש י?  תנ מה ה.  חה מש שי עמקםב  ינ לש נו  רה לא)  (ירמיה  הו  זל וש רנ"ו.  ים  עולי ס"ד 
ים ע"ב ע"ב לי שש הנ ים) לש ני ר (מ' שה ני הוא הנ ה. של נה ים רי עי שה בםד רש אמ תוב (משלי יא) ובנ כה הו של ם. זל הל לה ים של ילי לי אל הה

ים ס"ד. לויי ע"ב. ותש

ל"ב, לש יענ  גי ר מנ של אמ כנ ים - רנ"ו. וש די דה ה צש עה בה רש אנ ה א"ז לש מונל שש ס"ד מי ך  כה ה א"ז. וש מונל שש ים ס"ד מי לויי ותש
כות רה ח"י בש ה, בש " הוה יות ח"י יש הש ד, לי ל צנ כה ת אות י' לש רל בל חנ תש ם ח' ח' ח' ח', מי הי ם א"ז א"ז א"ז א"ז, של הי של

י די יש ל  "י ענ נה אדם ה בנ " הוה יש ר  בי חנ תש מי הוא של ן הנ מנ זש ים ע"ב. בנ עולי ה, של " הוה ים יש מי עה ן ח"י פש הל בה ייש  ה של לה פי תש ל הנ של
ינהה פל רנ ם תש דה מש עה (יחזקאל א) בש ן?  הל תוב בה ה כה קות. מנ שותש ש  ל אי יות של יהד חנ י, מי ה נה דוה הנ אמ יש ים  מי עולה "י הה חנ

יא. הי ה הנ עה שה ד הנ עו ענ דש וה םא יי ל י של די ן, כש יהל פי נש ה כנ ינה פל רנ ה), תש לה פי תש לות (בנ גה ל בנ אי רה שש ל יי ם של תה ידה עממי ן. בנ יהל פי נש כנ

ש אי יות  חנ ל,  מנ שש יהה חנ הה ה של ומנ  . ענ מי שה יי םא  ל ה  קולה וש יות,  חנ הנ י  פי נש כנ ן  הי של עות.  נה יהה  תל פה שש ק  רנ ה הוא  זל וש
ש חנ לנ ם בש ר שה בי דנ ש, לש חנ לנ ה בש בה כה רש ה מל עמשי ן מנ כי ש, וש חנ לנ ה בש לה פי נו תש קש ה תי שום זל קות. ומי ה שותש תה ן ענ רות, הי בש דנ מש

ה רי שש ה על מונל שש ה בי לה פי ל תש כה יות, בש ן ע"ב אותי הי ה, של " הוה ן ח"י יש כגלה נו, ובש קש לות תי פי תש לש  מו. שה צש ין ענ בי לש ינו  בי
מוד ענ לולות בה כש ם של יי תנ ר שש סי ן ר"נ חה י הי רי המ יבות, ונ תי ם ל"ב נש עי ע"ב, וש ד, בש סל חל לולות בש ן רי"ו, וכש הי כות, של רה בש

ההאלמשצהעיי.

ת קול ע אל מנ שש אל ם, (יחזקאל א) וה הל ר בה מנ אל נל מו של ן, כש בה רש קה ה - לנ לה פי תש הנ ה, ומי לה פי תש ל הנ ע ענ מה שש נות ני בה רש קה הנ ומי
נות בה רש ים בו קה די יורש ים וש עולי ש של בל כל מו הנ יו. כש לה ר אי בי דנ קול מי ת הנ ע אל מנ שש יי ים, (במדבר ז) ונ רובי כש ך בנ ם. כה יהל פי נש כנ
ים, די יורש ים וש רםן עולי המ אנ ה וש בו מםשל י, של יננ מו סי ם. וכש יי ננ ים שש די יורש ם וש יי ננ ים שש ים עולי כי אה לש ה, מנ לה פי תש ך בנ עולות - כה וש

ה. תורה וות הנ צש ל מי זו כה מש רש ה זו ני וה צש מי ם. ובש יי ננ ים שש די יורש ם וש יי ננ ים שש עולי

ים כי אה לש בו מנ ם, של לה יהה סג קולו הה י, וש יננ יהה סי יו הה ה, פי בה כה רש ה מל עמשי מנ א בש יבה י עמקי בי חנ רנ יהה פותי ר הה של אמ כנ ך  כה וש
ה בו לולה כש ה של ינה כי שש ב לנ כל רו"ן. הוא רל טש טנ מש ך  אה לש יו מנ לה ב עה יהה רוכי הה לו  בור של די בור וש ל די כה ים. בש די יורש ים וש עולי
ירות, פי ר סש של על ה מי לולה כש ה של ינה כי שש הנ וש ים.  ני פש בי "א מי א"ו הי "א וה ם יו"ד הי הוא שי י, של עי צה מש אל מוד הה ירות, ענ פי סש
ת לנ עי ב לש כל י הוא רל עי צה מש אל מוד הה ענ לות) הה עי לות הה ה. (עי בה כה רש ב ומל כל ם רל תו הי ינה כי רוך הוא ושש דוש בה קה הנ חוץ. וש בנ מי
כםל. יר בנ אי כםל, ומי ר לנ די סנ כםל, ומש ד לנ ינחי מש לות הוא הנ עי ת הה לנ עי י. וש עי צה מש אל מוד הה ענ ב לה כל יא רל ה הי ינה כי שש הנ לות. וש עי הה
ה אל רש בות ומנ כה רש מל ל הנ כה יון מי מש די ה וש מונה בון ותש שש חל פות וש תה שג נוי וש ין בו שי אי בוש, וש לש גוף ובנ ה ובנ מה שה נש ר בנ אורו עובי

ב. רוכי י של ין מי יו אי לה עה לו, וש צש ה אל בה כה רש ב ומל כל ן רל תונות הי חש תנ יונות וש לש גות על רי דש ל. מנ כל שי ין הנ עי ה בש אל רש ני יון של מש די וש

ים רי בה ם. שש הה רה בש ל אנ ה - של יעה קי בות. תש אה ל הה ה של בה כה רש מל ן הנ ימנ ם סי הי ה. וש רועה ים תש רי בה ה שש יעה קי ן תש ימנ ת - סי של קל
ן בה ים בו, לה אי רש ים ני עי בה ה צש לשה ך בו. ושש לל ת מל רוענ ר בו (במדבר כג) ותש מנ אל נל עמקםב, של ל ינ ה - של רועה ק. תש חה צש ל יי - של
ה אי רש מנ ין - (יחזקאל א) כש יהמי ד הנ צנ ים. ומי תי ים חנ בםרי ת גי של א (שמואל-א ב) קל רה קש ה ני בורה גש ד הנ צנ יהרםק. ומי דםם וש אה
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ר - טה י מה לי ה בש אל רש ר ני של אמ כנ ים. וש מי חמ ה רנ אי רש ם - מנ של גל יום הנ ה בש אל רש ר ני של אמ ם. כנ של גל יום הנ ן בש נה עה ילה בל הש ר יי של ת אמ של קל הנ
י פי נש ה ענ לשה י, שש דנ שנ י אות ש' מי זוהי ים. וש לולי ים כש מי חמ רנ ין וש ה די אי רש ש - מנ מל של ם וש של ין גל ב בי עםרה ר מש של אמ כנ ין. וש ה די אי רש מנ

יות, י"ד אותי ם  הל ובה בות,  אה הה י  פי נש ענ ה  לשה שש ד  גל נל כש מות  שי ה  לשה שש ה.  " הוה יש ינ"ו  להי אל ה  " הוה יש ם  הי של בות,  אה הה
רעיא (ע"כ  י.  דנ שנ בון  שש חל בש ה  עולל ך  כה של רון,  טש טנ מש הוא  י  דנ שנ ם  שי בוש  לש ומנ י.  דנ שנ מי ד"י  יות  אותי בון  שש חל בש

מהימנא).

ר, מנ אה עון וש מש י שי בי ח רנ תנ ה. פה נה שה םאש הנ ל ר ים של יוני לש ים על רי בה לו) דש אי ב, (מי רנ נו הה ר לה םאמנ ה, י הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ייש יום - יום של י הנ הי יש אי. ונ דנ ר ונ ענ י - צנ ימי י בי הי יש ר. ונ ענ י - הוא צנ הי יש תוב ונ כה קום של ל מה כה יום. בש י הנ הי יש (מלכים-ב ד) ונ
ל ם - יום של ל שוני ע אל ישה לי עמבםר אל ינ יום ונ י הנ הי יש ם. ונ עולה ל הה ה ענ של ין קה ייש בו די ה, יום של נה שה םאש הנ הו ר זל ר, וש ענ בו צנ
ים - יום להי אל י הה ני יהבםאו בש יום ונ י הנ הי יש ה. (איוב א) ונ נה שה םאש הנ ה ר יום - זל י הנ הי יש קום ונ ל מה כה יהה. ובש ה הה נה שה םאש הנ ר

יהה. ה הה נה שה םאש הנ ר

ד. חה םא אל ל ים וש י יהמי ני ים, שש מי חמ רנ ין וש די לול מי ק כה חה צש ילה יי הש יי י של די ם? כש ענ טנ ה הנ ם. מה ים הי י יהמי ני ם שש ענ ל פנ כה בש
יום. י הנ הי יש יום ונ י הנ הי יש ים ונ מי עה י פש תי תוב שש ה כה ל זל ענ ם. וש עולה יב הה רי י, ינחמ ידי חי א יש צי מה ם יי אי של

ם הי יו. וש לה ים אי בי רי קש ך  לל מל ל הנ יו של נה אי בה דנ ים - ונ להי אל י הה ני דול. בש גה ין הנ ית די לו בי ים - אי להי אל י הה ני בש יהבםאו  ונ
ל ה' ענ י מי כי וש ל ה',  ב ענ ינצי תש הי ם. לש עולה ל הה ין ענ ים די כי ם חותש הי ך, וש לל מל ת הנ יד אל מי ים תה בי סובש ים של ני מג ים מש עי בש שי
רוך דוש בה קה ם הנ שי ד לש בי כנ םא מש ל י של הו? מי כםל בו מנ הנ אשון של רי ין הה ין, די די ים בש די לו עומש אי ה של עה שה א בש לה ים? אל די עומש
ל לי חנ תש םא יי ל דוש של קה ם הנ שי ל הנ בודו של ל כש ש ענ םא חושי ל י הוא של ך - מי ף כה יו. אנ דה עמבה לנ ה וש תורה ד לנ בי כנ םא מש ל של הוא וש
יהבוא גנם ה. ונ ם זל שי בוד לש ן כה םא נותי ל י הוא של רוך הוא, מי דוש בה קה ל הנ בודו של כש ש לי םא חושי ל י הוא של ץ. מי רל אה בה
ם ל שי בודו של כש ם לי ש גנ הוא חושי ל ה', של ב ענ ינצי תש הי ך לש ף כה לו. אנ ה של בה קי נש ה הנ בות אותה רנ ם - לש ם, גנ תוכה ן בש טה שה הנ

ה. זל

ר, מנ ד אה חה אל וש יהה.  ם הה עולה מות הה י אג ידי סי חמ יוב מי ר, אי מנ ד אה חה ים. אל אשוני רי ם הה י עולה מודי ענ קו  לש חש נל אן  כה
אי דנ ר לו, ונ מנ יההו. אה לי אי א לש נונה מש ב הנ או רנ צה ד מש חה י יום אל רי המ ם. של עולה ל הה ר ענ פי כנ ה לש קה לה יהה. וש ל הה אי רה שש י יי ידי סי חמ מי
ה זל ם הנ עולה ים לו בה ני יו, נותש ין לו חובותה טי עה מג מש ל של יק - כה די ר, צנ מנ טוב לו. אה ע וש שה ע לו, רה רנ יק וש די ייש צנ נו של דש מנ לה
ע שה ה - רה זל ם הנ עולה רו בה כה ים לו שש ני יו, נותש כגיותה ים זש טי עה מג יו ומש וונותה ים עמ בי רג מש ל של כה ע לו. וש רנ יק וש די ן צנ ל כי ענ חובו, וש
ר פי כנ רוך הוא לש דוש בה קה ה הנ רוצל ה של עה שה ל בש בה ים), אמ קי ים (עממג יקי תי ם ענ עולה בון הה ל רי יו של ינה ר לו, די מנ טוב לו. אה וש
ים, רי יבה אי ל הה יל כה צי הנ רוענ לש זש ה לנ קה לש הי א של רופי ל לש שה ם. מה כגלה א לש פי רנ ם ומש הל לה רוענ של זש ה בנ קל לש ם, מנ עולה ל הה חובות של

גו'. נו וש עי שה פש ל מי חםלה הוא מש תוב (ישעיה נג) וש כה מו של כש

י לי עמ ם בנ ה הי מה ם, כנ עולה ין הה דון די אות לה סש ים כי עי בש ים שי די עומש ה, של נה שה םאש הנ ל ר אותו יום של ר בש מנ אל נל מו של כש
חובות יר  כי זש הנ לש ה  חובה לש ים  אלי מי שש מנ לו  אי וש כות,  זש לי ים  יני מי יש מנ לו  אי ה.  לה עש מנ לש ים  די עומש של ים,  גורי טי קה ים,  ני גי מה
שום הוא. מי מו של ד כש חה אל ד וש חה ל אל יו, כה ש חובותה רי פה ם לש דה אה יך הה רי ה צה ל זל ענ ד. וש חה אל ד וש חה ל אל ל כה ם, חובות של עולה הה
דוש קה ן אותו הנ דה י של דו. ומי בנ לש רוך הוא בי דוש בה קה ך, הנ לל מל י הנ ידי א בי לה ינו אל ר די סה מש םא ני או, ל טש ש חל רי פה מש י של מי של
ן כי ר. וש חי םא אנ ל ה, וש תה ים. אנ להי י אל ני טי פש ר), (תהלים מג) שה מנ אה ך (וש לל מל ד הנ וי ש דה קי ה בי ל זל ענ טוב. וש רוך הוא - הוא לש בה

נו. מל ים מי קי חמ רנ תש ין מי ית די ל בי כה ר. וש חי םא אנ ל דו. הוא, וש בש ט ענ פנ שש עמשות מי ר, (מלכים-א ח) לנ מנ למםה אה שש

תוב (תהלים כה הו של ט. זל רה פש ה בי עושל ה של ל מנ כה ר, וש יבה אי ר וש יבה ל אי ל כה רות של עמבי ט הה רי פה נו לש לה יך  רי ה צה ל זל ענ וש
תוב (שמות לב) כה ה, של מםשל נו? מי ן לה יי ננ ה. מי לה י סל אתי טה ון חנ אתה עמ שה ה נה תה אנ סוף - וש בנ גו'. ולש יעמך וש י אודי אתי טה לב) חנ
יד, יהחי ה בש ר זל םאמנ ם ת אי ת ה'. של נו אל בש זנ י עה אנו כי טה תוב, (שמואל-א יב) חה ל כה אי רה שש יי גו'. בש ה וש זל ם הנ עה א הה טה א חה נה אה
תוב (שמות י כה רי םא - המ ם ל הל לה יחנ של לי ל שה בה בור, אמ צי ה בש ר זל םאמנ ם ת אי ה. וש סוק זל תוב פה י כה רי םא - המ בור ל צי ל בש בה אמ
ין ית די יו, בי חובותה ש  רי פה מש י של ם? מי ענ טנ ה הנ גו'. מה וש ם  הל לה ינעמשו  ונ תוב (שם)  כה וש גו'.  וש ל ה'  ה אל ב מםשל יהשה ונ לב) 

יו. ל פי דון ענ םא ני ל מו וש צש ענ רוב לש ם קה דה ן אה בל שום של נו, מי מל ים מי קי חמ רנ תש מי

ר חי אנ קום לש ן מה תי יי םא  ל וש ר,  םאמנ י וש ים  די ינקש ם  דה ן אה בל יו חוב ומום. של לה ד עה מי לנ ג לש רי טש קנ מש ב לנ םא עוזי עוד, ל וש
ם. רוחה ב יש עוזי ה וש תוב (משלי כח) ומודל כה הו של ל לו. זל רוך הוא מוחי דוש בה קה ז הנ אה ר, וש לומנ

ין די ה בנ אשונה רי ים בה סי נה כש ל ני אי רה שש יי ם, וש עולה ל הה ת כה דון אל ך לה לל מל א לנ סי ין כי ית די ים בי ני קש תנ ה מש נה שה םאש הנ י ר ימי בי
ה יומו מנ יומו. יום בש ר יום בש בנ ל דש אי רה שש מו יי ט ענ פנ שש נו, ומי דש מנ ז). לה גל רם ה הה בל רש יי י של ני פש ים. (לי מי חמ רנ בו הה רש יי יו, של נה פה לש
ד. חה אל ים כש רי בש חנ תש מי ין של י די תי י בה ני ם שש הי שום של ים? מי י יהמי ני דוענ שש ה. מנ נה שה םאש הנ ל ר ים של י יהמי ני לו שש א אי לה הוא? אל

ים. אי צה מש ם ני יהל ני ה, ושש פל הוא רה תון, של חש ין תנ די ה, בש של הוא קה יון, של לש ין על די

הוא ה של לה לה ים, יש יכי רי ם צש יהל ני שש ים של עי םא יודש ל ה, וש לה לה יש הנ ה וש בה בה יש ל הנ ים סוד של לי בש בנ לו הנ ים אי עי םא יודש ה ל ל זל ענ וש
נו אה ם. וש יהל ני ים שש עושי ים, וש עי םא יודש ם ל יון. הי פש רי חנ בש גוני יחות של ני ה, גש פל ין רה הוא די ים של רי בה ה שש לשה יף. שש קי ין תנ די
ים, עי יודש ם  ינה ים אי לי בש בנ הנ לו  אי ים.  יכי רי צש ם  יהל ני ושש ה,  לה לה יש הנ וש ה  בה בה יש ה סוד הנ זל ל  ענ (וש ם.  יהל ני ים שש עושי וש ים  עי יודש

ת. מל ך אל רל דל א לש כםל יוצי הנ ם.) וש יהל ני ים שש עושי וש

ה ש? זל חםדל הו בנ ר, מנ ש שופה חםדל עו בנ קש נו. תי גי יום חנ ה לש סל כל ר בנ ש שופה חםדל עו בנ קש ר, (תהלים פא) תי מנ אה ח וש תנ פה
הוא ק של חה צש ד יי חנ ה פנ ל אות ה', זל א של סי יון, כי לש על ם הה עולה ל הה א של סי ה - (כי סל כל ש. בנ א חםדל רה קש ני ה, של פל ין רה ית די בי
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י לוי. כי גי ין בש ין הוא די אי יד, של מי ה תה סל כנ תש מי ין של ק. די חה צש ד יי חנ ה, פנ של ין קה ה די ה) זל סל כל יון. עוד בנ לש על ך הה לל מל א לנ סי כי
ד. חה סוד אל ם בש יהל ני ים, ושש י יהמי ני ה שש ל זל לנ גש ד. בי חה אל ם כש ם הי יהל ני ה). ושש של ין (קה ה די ט - זל פה שש ה. ומי פל ין רה ה די חםק - זל

ה. רועה י תש עי א יםדש לה ה, אל רועה י תש עי י, או תוקש עי תוב שומש םא כה גו' (תהלים פט). ל ה וש רועה י תש עי ם יםדש עה י הה רי שש אנ
תוב כה מו של ה, כש רועה תש ל הנ ה. סוד של רועה י תש עי לו יםדש ה, אי דושה קש ץ הנ רל אה ל הה יר של וי אמ ים בה רי דה ים של מי כה חמ גון) הנ ל (כש לנ גש בי
יו נה פה לש עמלות  לנ ם,  בונה רי ל  של ים  יוני לש על ים סודות  עי יודש של ל  אי רה שש יי כש ם  ענ י  מי ל.  זל רש בנ ט  בל שי בש ם  רםעי תש ב)  (תהלים 
ה זל וש הוא.  רוך  בה דוש  קה ל הנ יו של נה אור פה ת בש כל לל לה בו  רש קה תש ה, יי רועה תש ים סוד הנ עי יודש של לו  ל אי כה ר בו. וש שי קנ תש הי ולש

ה. ת אותה ענ דנ יך לה רי ה צה ל זל ענ ים. וש יקי די צנ רוך הוא לנ דוש בה קה ז הנ ננ גה אשון של רי אור הה הה

ה אוף, עולה ה ני תה שש עה ר של חנ ד. (אנ בי כה ל הנ ת ענ רל יםתל ת הנ אל תוב (שם ג) וש כה ד. וש בי כה ן הנ ת מי רל יםתל תוב (ויקרא ט) הנ כה
ם, יהל לי ג עמ רי טש קנ ם ולש עולה י הה ני יא בש טי חמ הנ ד לש בי כה ן הנ את מי יוצי ת וש כל הולל ים של נוני ת זש של ד - זו אי בי כה ן הנ ת מי רל יו.) יםתל לה עה
ה תה שש עה ר של חנ ד - אנ בי כה ל הנ ת ענ רל ד. יםתל בי כה ן הנ ת מי דל רל פש ני ת, של רל יםתל ה הנ שום זל ים, ומי נוני עמשות זש ר לנ כה זה ת הנ ת אל בל עוזל וש
ס, ענ כנ ים וה ני דה ת מש של ה. אי רה מה ל הנ ס של ענ כנ ד, בנ בי הוא כה ה, של לה עש ל בנ ת ענ רל בל גנ תש ה. מי ה זונה שה ח אי צנ יו. מי לה ה עה אוף, עולה ני

ס. ענ כנ ים וה ני דה ת מש של ד, אי בי כה ל הנ ת ענ טל ה שולל ה זונה שה ח אי צנ ה. מי לה ר של כה זה ל הנ ת ענ טל שולל של

ה יא עולה סוף הי בנ כםל. לש ם הנ ים עי אופי עמשות ני לנ ם וש עולה ל הה כה יש לש אי בש הנ את לש ד יוצי בי כה ן הנ ד - מי בי כה ן הנ ת מי רל יםתל
ד צנ הנ את מי רי קש ד ני בי כה ן הנ ת מי רל עוד, יםתל ד. וש בי כה ל הנ יא ענ ז הי אה ים, וש ני ל פה זות של ענ ה, בש ה זונה שה ח אי צנ ר, מי כה זה י הנ בי גנ לש

ד. בי כה ן הנ ת מי רל י יםתל זוהי ה, וש לה עש בנ ים לש יורי ת שי נל ם, נותל ם כגלה ף עי אי נה את לש יוצי ר של חנ ר. אנ חי אנ הה

רות פות מה ה טי נה מל אות מי יוצש ת, של ול מה ך הנ אנ לש ל מנ ב של רל יא חל הי ה, וש רה את מה ה יוצי לה ת של רל יותל הנ ד וש בי כה תוך הנ מי
ים אי לה חר הל ל  כה וש ד,  בי כה בנ לויהה  תש יא  הי וש ה.  נה עמ לנ כנ ה  רה מה ה  יתה רי חמ אנ וש ה)  (משלי  תוב  כה של הו  זל ם.  דה אה י  ני בש לי רםג  המ לנ
ם, עולה ל חובות הה ת כה סםף אל אל ם לל עולה ט בה שוטי ין) מש טי שש מנ ה (הנ נה שה םאש הנ ל ר אותו יום של לויות בו. וש יתות תש מי הנ וש
ת מנ שש ר ה' ני ר (משלי כ) ני מנ אל נל ה, של כה לש מנ ל הנ ים של רי יבה ם אי הי ה, של רה צה ם בש ל, הי אי רה שש ם יי הי ים, של רי יבה אי ל הה ז כה אה וש
ה. רועה ים ותש רי בה ה ושש יעה קי ה תש ר בו אותה עורי ר לש ים שופה חי לוקש ה, וש רה צה ל בש אי רה שש ל יי ז כה אה ה. וש דושה קש ה הנ ינה כי שש ם. הנ דה אה

א נה ימש הי יהא מש עש רנ

ה. רה צה ם בש ל, הי אי רה שש יי לש ים  דומי ב, של לי ל הנ ים של קי עורש הה וש ים  רי יבה אי הה ר של חנ אי אנ דנ ונ ן,  מה אל נל ה הנ רועל ר הה מנ אה
ה רה מה ז הנ גל יט רם קי שש הנ כולות לש םא יש ה ל אה י רי פי נש כנ ר של חנ ה. אנ אה ל רי ה של נל ה קה זל ר. וש הוא שופה ה, של נל קה ם בש רה עורש ים לש יכי רי צש
ה ם עולה הל ת בה בל נושל של רוחנ  ה הה גוף. אותה ל הנ ים של רי יבה אי ל הה ים של קי עורש ל הה ל כה ענ ב, וש לי י הנ קי ל עורש ת ענ רל בל גנ תש מי של
ה ה דומל נל יהה. קה תי ה ושש ילה כי בו אמ ה, של זל ם הנ עולה ה לה ט דומל של שוהו, וי רש פי ך  כה א. של בה ם הנ ר, עולה הוא שופה ה, של נל קה בש

יהה. תי ה ושש ילה כי ין בו אמ אי א, של בה ם הנ עולה לה

ר מנ אל נל ה? של ת זל ם אל רנ י גה ן. ומי טה ה שה עמשל ננ וש ך  רי אה תש ל, ני זי ל גה ה של ילה כי בוי אמ רי ט, בש של ן וי ט אות ו' מי שה ר של חנ אנ וש
ה ילה כי יא אמ ם הי הל לה ה של וה אמ תנ הנ ים, של שוטי ב הנ ב רנ רל עי בו בש רש עה תש ני ם של הל לה טות של שש טו. הנ קש לה ם וש עה טו הה (במדבר יא) שה
ים לי אוכש ים, של שוטי ה, הנ פופה אות נו"ן כש ים. בש יוני בש ת אל קנ נש אל ים וש יי ני ל (תהלים יב) שםד עמ ס של מה חה ל וש זי ל גה יהה של תי ושש
ה טה שש פנ תש ם. ני עה ה בה רה ף ה' חה אנ ת וש רי כה ם יי רל ם טל יהל ני ין שי נו בי ר עודל שה בה ם? (במדבר יא) הנ הל תוב בה ה כה ן. מנ חם טש י לי לי ובש
ל ר ענ בי גנ תש יהה, ומי תי ה ושש ילה כי אמ ן בנ טה שה ט הנ שי פנ תש הי ם של רנ ה גה זל הוא אות נ'. וש פוף, וש רוחו כה טו, אותו של ל שה אות ו' של
ה יום ד, זל חה ר אל סי "ן חה טה שה בון הנ שש חל ה. כש עמשל םא תנ וות ל צש ש מי מי חה ים וש שי אות שי לש מי שש ים בי קי עורש ים וש רי יבה ל אי כה

יהה. תי ה ושש ילה כי ין בו אמ אי ים, של פורי כי הנ

ה לום זוכל חמ ה בנ נל ה קה רואל ה, הה נה שש מי י הנ לי עמ רו בנ אמ ן בי כי לה ה. וש ינה בי ן יה"ה מי הוא אות ו' בל ה, וש נל קה ת הנ מנ גש דג הוא כש וש
ה, ה' מה כש ם י' חה הי ם, של יהל ני שש חות מי הוא פה ה של נל ין קה אי ה. של ינה ה בי ני ה קש מה כש ה חה ני תוב (משלי ד) קש כה הו של ה. זל מה כש חה לש
נו מל ים מי אי צה מש ני ם, של יי פנ ך אנ רל רםך, אל ם אה א, עולה בה ם הנ ה, עולה נל הוא קה ר, של שופה ר בנ עורי יך לש רי ה צה שום זל ה. ומי ינה בי

ם. יי פנ י"ם - אנ וי י וה תי ך, שש רל א"ו. אות א' - אל בון וה שש חל ים, כש מי חמ ל רנ דות של ה מי רי שש לש על שש

עמקםב. ינ ל  של דו  צי ה מי רועה ק. תש חה צש ל יי של דו  צי ים מי רי בה ם. שש הה רה בש ל אנ של דו  צי ה, מי יעה קי יא תש ה הי יונה לש א על מה אי וש
ם כגלה ה. וש רועה ים. אות ר' - תש רי בה ה. אות ש' - שש יעה קי ר, אות ק' - תש לומנ ם. כש ל כגלה ר של של ה קל תונה חש ה תנ ינה כי שש
ף ה. אנ פל ן הנ א מי לה ה אל חוצה את הנ צי ין קול יהכול לה אי שו. של לי שנ ך יש ה לש שה דג תוב קש כה הו של ה. זל ינה כי שש י הנ בי גנ ים לש שי לה שג מש
ב ר בו, (תהלים כט) קול ה' חםצי מנ אל רוך הוא נל דוש בה קה הנ רוך הוא. של בה דוש  קה הנ ה מי ינה כי שש יד הנ רי פש הנ ין לש אי ך  כה
מון. (עד כאן). דש קנ בור הנ חי ים: קשר"ק, קש"ק, קר"ק. ובנ ני ימה לו סי אי ה. וש ל פל ת כה לנ פי ה - תש ינה כי שש הנ ש. וש בות אי המ לנ

ר זםהנ

ין ים (די מי חמ י רנ לי ה בש של ין קה ים - די רי בה ים, ושש מי חמ רנ ה בש של ין קה ה, די יעה קי ה ותש רועה ר בו תש עורי ר לש ים שופה חי לוקש
ה. זל ה בה ב זל רי עה תש הי ה לש לה עש מנ רו לש עורש ך יש ז כה אה ים), וש מי חמ רנ ה בש פל רה

א נה ימש הי יהא מש עש רנ

ב ם, שה קםדל ן מי טה יהה שה הה ה של ט. מנ של ן וי ת אות נו"ן מי רל צל קנ תש ן ומי טה שה ק הנ תי מנ תש ה מי זל ן, בה מה אל נל ה הנ רועל ר הה מנ אה
יהה תי ה ושש ילה כי אמ ם בנ ין כםחה אי ל של אי רה שש עמקםב. יי ינ קםל קול  הנ שום של ה. מי אשונה רי בה ט כש של יות וי הש ר לי זנ חה וש יו,  חורה אמ לנ
א, בה ם הנ הוא עולה ה, של קול זל ם בש א כםחה לה יהה. אל תי ה ושש ילה כי אמ ם בנ כםחה ה, של זל ם הנ ים עולה שי יורש מות, של אג ר הה אה שש כי
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ה רה עמשה ין מי תי ין פוחמ ים, אי מי כה חמ רו  מש א, אה יוצי נו  מל ר מי קול שופה שום של אות יו"ד. ומי א בה רה בש ני רםך, של ם אה עולה
יא הי ה, של זל ם הנ א עולה רה אות ה' בה א. ובה בה ם הנ הוא אות ו', עולה רםך, של ם אה ה עולה עמשה אי ננ דנ אות י' ונ רות. ובש שופה

ה. תורה ל הנ יהה של תי ה ושש ילה כי ה אמ בה ה, של נה טנ אות ה' קש

ל טי בנ י יהכול לש ים - מי יני י די תי י בה ני י ה' ה', שש תי ם שש הי יות, של י אותי תי שש ה בי רה זי ה גש רה זש גש ני ר של חנ ר, אנ חי עוד סוד אנ וש
ת ענ בג ל שש כה ר וש דל ל ני תוב? (במדבר ל) כה ה כה ב. ומנ ה. י' - אה יונה לש א על מה יא אי "א הי אות הי ם? י' ו', של יהל ני ל שש ה של רה זי גש
הוא אות ו', קול, של ר הנ עורי יך לש רי ה צה שום זל נו. ומי רל פי ה יש ישה אי נו וש ימל קי ה יש ישה יא אות ה', אי הי ש, של פל נםת נה ענ ר לש סה אי
י' - יא אות  הי ה, של פל ן, בנ ימה סי וש ן  ימה ל סי ת, כה חנ ה אנ ימה שי נש ם בי הל לה ר של קה עי הה וש י'.  ם אות  הי רות, של ה שופה רה עמשה בנ

ה. רה עמשה מי

אותו לו מי ים אי רי בה מםענ דש שש ינו לי כי זה רוך ה' של רו, בה מש ים, אה רי בי חמ ל הנ כה עון וש מש י שי בי לו רנ ים אי רי בה עו דש מש שה יהד של מי
ר בי דנ תו מש ינה כי רוך הוא ושש דוש בה קה הנ ת, של רי שה י הנ כי אמ לש ל מנ ם של בה ים, רנ מי כה ל חמ ם של בה ים, רנ יאי בי ל נש ם של בה א רנ רה קש ני של

אן. ד כה ענ ה וש ן תורה תנ מנ ם מי מותה עו כש מש שש םא ני ל לו של יו סודות אי ל יהדה ב ענ תנ כה יו, וש ל פי ענ

י לי עמ ל בנ י כה רי המ ם, של אותה ש  רי פה מון לש דש קנ בור הנ חי ל הנ סודות של י הנ רי בש ם די לי שש ה, הנ דושה ה קש נורה ר לו, מש מנ אה
ך, לש ים של רושי ופי יך  פי מי לו  ים אי רי בה דש מםענ  שש ים לי ני זגמה ם מש ה, כגלה טה ל מנ יבות של שי יש י הנ לי עמ ה, ובנ לה עש ל מנ יבות של שי יש הנ
ר מנ אל ך. עוד נל לש ה של בורה חמ ל הנ כה ה וש תה י לו, אנ מי נו דר תש ל תי ה. אנ טה ה ומנ לה עש מנ ם לש הל ר בה עורי תש יון יי דש ה ופי חה מש י שי רי המ של

מון. (ע"כ רעיא מהימנא). דש קנ בור הנ חי בנ

ר זםהנ

הוא ב, של לי ל הנ יב אל רי קש חנ - מנ ד לוקי בי אותו כה ה של ל מנ כה ה. וש זל ה בה כםל זל ק הנ תה מש ים ני רי בה ה ושש יעה קי ה ותש רועה תש בי
ר בםרה מש ל הנ חנ כה א לוקי לה מו, אל ל ענ ים של עמכורי ים הה עמשי מנ קו בנ שש ין חי אי וש כו  רש ין דנ ב אי לי אותו הנ דון). וש זון (לה ך, לה לל מל
ים, עי ים רה עמשי ם מנ הי לוך, של כש לי הנ נוף וש טי הנ ירות וש עמכי ה הה ל אותה כה ים. וש ים טובי עמשי מנ ל הנ כה כגיות וש זש ל הנ כה ח וש צנ ל הנ כה וש
ר בו (בראשית מנ אל נל ד, של בי כה יר לנ אי שש ד) מנ בי לות אותו כה זה ים ומנ בי י כוכה די ים עובש מי ר ענ אה שש ם לי ק אותה ין) (זורי (אי
תוב, כה של הו  לות. זל זה ים ומנ בי י כוכה די מות עובש ר אג אה ם שש הי לו, של ים של קי עורש ל הה כה וש ר.  עי שה יש  י] אי חי ו [אה שה כז) עי
עמקםב ינ ר בו (בראשית כה) וש מנ אל נל ם, של וונות תה ם? עמ ונםתה הו עמ ם. מנ ונםתה ל עמ ת כה יו אל לה יר עה עי שה א הנ שה נה (ויקרא טז) וש

ב. לי ל הנ ים של קי פה ים ודש קי ם עורש הי מו) של ל ענ מוד (של ענ ל הה חובות של הנ ם. וש יש תה אי

רו אמ שש ני ים של לוכי כש ם לי אותה ד, מי בי כה הנ ם מי אה ים, מוצה רי יבה ם אי ל אותה כה בש ת של חנ פנ סנ ת וש ענ רנ צה ין וש חי ה, שש שום זל ומי
ד בי כה ח. הנ צנ הנ ר וש בםרה מש הנ ך וש זנ ל הנ ל כה ב נוטי לי הנ ן של יוה ך הוא, כי כה ים. של רי יבה אי ל הה כה יאות לש רי בש ל הנ ה כה אה ב בה לי הנ בו. ומי
י די מות עובש ר אג אה ם שש הי ים, של רי יבה אי ר הה אה ל שש כה ק לש זורי וש ת,  נםפל טי הנ וש לוך  כש לי הנ ר מי אה שש ני וש א  צה מש ני ה של ל מנ ל כה נוטי
י הי ר בו (בראשית א) יש מנ אל נל חול, של טש ל הנ ד נוטי בי כה ת הנ סםלל ל פש ת של סםלל פש ם. ומי חה רש ל כה ענ ים, בש רי חי לות אמ זה ים ומנ בי כוכה

ע. שה ית רה בי ת ה' בש רנ אי אםרםת. (משלי ג) מש מש

א נה ימש הי יהא מש עש רנ

שום יל. ומי סי כש חםק הנ הו (קהלת ז) שש זל ק. וש חול שוחי ה, טש ל זל ים ענ מי כה רו חמ אמ י בי רי המ ן, ונ מה אל נל ה הנ רועל ר הה מנ אה
חוק. טוב שש ס מי ענ ר, (שם) טוב כנ מנ ת אה לל קםהל ת לו. וש קל חל שנ ה מש עה שה הנ י של מי ה, אוי לו לש נה שש מי י הנ מי כש שוהו חנ רש ה פי זל
ה זל ם הנ עולה ים בה יקי די צנ הנ ה  קות בה לש הנ ה לש צועה רוך הוא, רש בה דוש  קה ל הנ ה של צועה ה, רש רה יא מה הי ד, של בי כה ל הנ ס של ענ כנ
ה עה שה ם הנ הל ת לה קל שוחל ה, של זל ם הנ עולה ל הה לוך של כש לי חול, בנ טש ם בנ הל ק לה שוחי חוק של שש ים, מי עי גה נש ים, בי עי ים רה אי לה חר בה

ה. רה מה ס הנ רל אל ר מי ק יותי זה הוא חה ר, וש פה עה ל בל זוחי הוא הנ חול של טש ס הנ רל עוד, אל ר. וש עםשל בש

ב רל עי לות הה גה ים בנ בי כש ענ ר מש מםץ, יותי ים לש ם דומי עולה מות הה לו אג אי ה, וש סה עי בה אור של ם שש ב הי ב רנ רל עי שום של ומי
ב. כי ענ ה מש סה עי בה אור של ב? שש כי ענ י מש ים, מי מי כה שוהו חמ רש פי מו של לות. כש זה ים ומנ בי י כוכה די מות עובש אג ל מי אי רה שש ת יי ב אל רנ
מםץ א (תהלים א) כנ לה ן, אל ם כי ינה לות אי זה ים ומנ בי י כוכה די מות עובש ל אג בה ה. אמ סה עי אור בה שש ל כי אי רה שש יי ים בש קי בי ם דש הי של

. נו רוחנ פל דש ר תי של אמ

ל, אי רה שש ם יי רוך הוא עי בה דוש  קה הנ רוג לש טש עמשות קי צונו לנ ר רש של אמ יו, כנ לה יר עה עי שה א הנ שה נה עוד, (ויקרא טז) וש וש
דו בש כש ד יי בי א כה שה מנ ר (תהלים לח) כש מנ אל נל ד, של בי ה כה עמשל ננ ד של ם ענ את אותה שי יהכול לה חובות של ל הנ א כה הוא נושי וש
א שה מנ , כש בוהנ ר גה הנ עמלות לש ה לנ ר הוא רוצל של אמ מור כנ חמ יון, כנ לש ר על הנ ה לש ה? עולל ה עושל יו. מה פה נה ל כש נו, חובות ענ מל מי
ל, נופי או, וש שה יו מנ לה ד עה בי ר לו, כה אה שש ני ט של ענ מש י הנ פי עמלות עוד לש ה לנ רוצל ה וש לה עש מנ ר הוא לש של אמ יו. כנ לה ד עה בנ כש ד יי בי כה
ר יבה ר אי אה שש ני םא  ל יכות, של תי חמ לו  ים של רי יבה אי ל הה כה עמשו  ננ יו,  לה ד עה בנ כש הג א של שה מנ ד הנ כםבל ה. ובש טה מנ לש מו  צש יל ענ פי ומנ
ר כה ל ני ת אי ל בנ ם כה שה ה. מי זונה ת זוגו  ע ובנ רה ר הה ד, ייצל בי כה ת הנ רל יותל ד וש בי כה ש, הנ חה נה ל וש אי מה סה ה לש עמשל ננ ך  ם כה ם. גנ לי שה

ה. (ע"כ רעיא מהימנא). זונה

ר זםהנ

ה תה אנ ם של עולה י הה רי שש ים, אנ יהמי יק הנ תי ענ לו מי ים אי רי בה מםענ דש שש י לי ת לי נל קל תג ה מש תה יש ך זו הה רל ס, דל חה נש י פי בי ר רנ מנ אה
ד בי כה הנ ך הוא, של אי כה דנ יך. ונ רי צה מו של ה כש י תורה רי בש ים די עי םא יודש ל ים וש תומי יש רו  אמ שה יי ם של עולה תוכו. אוי לה א בש צה מש ני
י די ף כש ם אוסי יהל כגיותי ם זש ך גנ ל - כה אי רה שש ל יי ם של ל חובותה ף כה אוסי ט וש שוטי מש ב של ל גנ ף ענ אנ ע. וש רה כםל - טוב וה ל הנ נוטי
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ל ח של צנ הנ ר וש בםאה מש הנ וש ך  זנ א הנ לה ל אל םא נוטי ל ב של לי הנ ך  רל דל ב. וש לי י הנ בי גנ יב לש רי קש ה מנ זל ה וה כםל, זל הנ רוגו. וש טש יד קי עממי הנ לש
יר עי שה א הנ שה נה ר וש מנ אל נל חו, של רש ל כה ענ כםל בש חנ הנ לוקי ד, וש בי כה יר לנ זי חמ מנ לוך  כש לי הנ ת וש נםפל טי ר הנ אה . ושש תה רש מנ אה מו של ב, כש לי הנ
י. יננ עי ה בש אות זל רש ה, לי זל י לה יתי כי זה י של קי לש י חל רי שש ש. אנ בנ דש יקות הנ תי מש י כי פי ק לש תי מנ תש יי י של די י כש תי רש זנ ה חה ר זל בה גו'. דה יו וש לה עה

ה עה שה ד בש וי ר דה מנ ה אה סוק זל גו'. פה י וש יננ עי מו  םא רה ל י וש בי לי ה  בנ םא גה ר, (תהלים קלא) ה' ל מנ אה ח וש תנ ף הוא פה אנ
דונו אמ ח לנ בנ שי וש ה  הודה ם של דה ן אה יהה בל לום הה ם, כש ל עולה של בונו  ר) רי יהה אומי הה ר, (וש הה נה ת הנ פנ ל שש ענ ך  יהה הולי הה של
ר בנ ל דש י ענ י גופי תי רש סנ מה ך, של מש ר מי י יותי יתי שי י עה ני אמ ה, של אל גה תש םא תי ד, ל וי ה לו: דה רה מש , אה ענ די רש פנ ה לו צש נה מש דנ זש י?! הי מוני כה
יום ה וה לה יש ת לנ רל מל זנ ת ומש חנ בנ שנ י מש ני אמ עוד, של שוהו. וש רש י פי רי המ ים, ונ עי דש רש פנ אםר צש יש ץ הנ רנ שה ר (שמות ז) וש מנ אל נל י, של קוני

י. בי ה לי בנ םא גה י. ה' ל יננ מו עי םא רה ל י וש בי ה לי בנ םא גה ד, ה' ל וי ר דה מנ ה אה עה ה שה אותה ה. בש קה סה פש י הנ לי בש

ר אה ל שש ין כה ל בו בי אי רה שש ת יי סל נל ת כש לל לל כש ני רוך הוא, של דוש בה קה ל הנ צל ן אי מנ ן וזש מנ ל זש כה ל יום ובש כה בש ן של בה רש הו קה זל
ן מנ ל זש ל, כה אי רה שש יי ך  מות. כה אג ר הה אה ין שש בי ים ומי קוצי ין הנ בי מי ה  ים אותה יאי עמבודות מוצי ן הה ל אותה כה , וש יהה ילותל חי
ר של אמ ל כנ בה ים. אמ קוצי ין הנ בי ם מי יא אותה םא מוצי ל וש יחנ  ים רי לי עמ םא מנ ה, ל שובה תש ים בי חי םא פותש ל ב וש י לי טומי ם אמ הי של
ר מנ אל נל ל, של אי רה שש ת יי סל נל ם כש הל ה בה נל הה תי ים, וש קוצי ין הנ בי ם מי יא אותה יוצי , וש יחנ ים רי לי עמ יהד מנ ה, מי שובה תש ים בי חי פותש
ין בי ה מי םא עולה ל וש יחנ  רי ה  לה ין  ה, אי טומה ה אמ נה שושנ הנ ן של מנ זש ל  כה י. של יהתי עש רנ י  חםתי י אמ לי י  חי תש פי (שיר השירים ה) 
מםד לש א לי לה אל זו  ך  רל ת דל כל לל לה נו  ח אותה לנ םא שה הוא ל רוך  בה דוש  קה הנ ר. וש מנ אל נל של מו  ם, כש יהל יני בי ה  תה ירה די ים, וש קוצי הנ

לו. ים אי רי בה דש

ך לי ני ה  אה לש הה וה אן  כה מי רו,  מש אה ך.  לנ הה וש ם  יהל יני בי מי ת  חנ אנ ה  נה ל שושנ טנ נה וש ד,  יהרנ וש ר  של נל א  בה ים,  בי יושש יו  הה ד של ענ
ים, רי בי חמ ר הנ אה ר ושש זה עה לש י אל בי רנ ך לו, הוא וש לנ עון הה מש י שי בי רנ ס, וש חה נש י פי בי ל רנ כו של רש אן דנ ד כה כו. ענ לש הה מו וש נו. קה כי רש דנ לש

ים. רי בי חמ ר הנ אה ס ושש חה נש י פי בי רנ וש

ד? מי לנ לש הו  ד. מנ מי לנ ד לש וי דה ם לש תה כש דות מי ן עי ל שושנ ענ חנ  צי ננ מש ה, (תהלים ס) לנ ל זל ס ענ חה נש י פי בי ר רנ מנ אה ח וש תנ פה
ה (שיר השירים ז) תוב בה כה ה, של דולה ין גש רי דש הל נש לו סנ דות - אי ן עי שוהו, שושנ רש י פי רי המ ה. ונ מה כש ם חה עולה י הה ני בש ד לי מי לנ לש
ה ם צובה רנ אמ לנ ם וש יי רנ המ ם ננ רנ אמ ב לנ יואה ח לש לנ ר שה של אמ ד, כנ וי דה לו, לש או  רש הל ן של ימה ד - סי וי דה ם לש תה כש ים. מי ני שושנ ה בנ סוגה
ינו, לי עה ה  ינה כי שש ם,  יי מנ שה בנ ים  בי כוכה הנ י  רי המ אן.  כה יהם  קנ של דות  עי ן  שושנ הו  זל ס,  חה נש פי י  בי רנ ר  מנ אה ם.  הל בה ם  חי לה הי לש
אן כה לש לו  אי כו  לש הה וש מו  יך. קה רי צה של מו  מות כש לי שש ן בי שושה הו  ח. זל בנ של ה לש דושה ה קש רה זש על ה, וש מה יונות עי לש גות על רי דש ומנ

מו. יהיא עי י חי בי רנ ק וש חה צש י יי בי רנ ין, וש ימי ר עמקי פה כש ן בי לה ס וש חה נש י פי בי ך לו רנ לנ אן. הה כה לו לש אי וש

יט בי רש ל שנ ים של בי לו כוכה ה אי אה רה יהיא וש י חי בי יו רנ ינה ף עי קנ ר. זה בםקל אור הנ לש כו  חי וש בו  ת, יהשש כל לל לה ימו  די קש הי ד של ענ
ים. בי כוכה לו הנ ל אי י ענ תי לש אנ ים שה מי עה ה פש מה כנ אי בש דנ ר, ונ מנ ים. אה כי הולש ים וש צי רה של

רוך הוא בה דוש  קה י הנ רי המ ים, של רי בי חמ ל הנ ה של נה בה המ ים בנ דועי יט יש בי רש ל שנ ים של בי כוכה לו הנ ס, אי חה נש י פי בי ר רנ מנ אה
תוב כה רוך הוא (של דוש בה קה הנ ים לש חי בש שנ ים ומש ם מודי כגלה ים, וש ני טנ ים וקש דולי , גש יענ קי רה י הה בי ם כוכש ל אותה ת כה א אל רה בה
ם, שי הוא בש רוך  בה דוש  קה ם הנ הל א לה , קורי חנ בי שנ ם לש נה מנ זש יענ  גי ר מנ של אמ כנ ים). וש בי כוכה ר לנ פה סש ה מי (תהלים קמז) מונל
אותו ם, בש קונה חנ לש בי שנ ת לש כל לל ל אור לה יט של בי רש ים שנ יטי ים ומושי צי ז רה אה א. וש רה קש ם יי שי ם בש כגלה ר (ישעיה מ) לש מנ אל נל של
מו אור. קה ה הה לה ך עה י כה די גו'. תוך כש ה וש לל א אי רה י בה או מי ם ורש יכל יני רום עי או מה תוב (שם) שש כה הו של וו. זל טנ צש ני קום של מה

ושההלשכו.

ן מנ אי זש דנ ס, ונ חה נש י פי בי ר רנ מנ ם. אה יהל לי ד עמ מנ עה ם וש יהל אשי ל רה יף ענ קי דול, הי גה ר הנ של נל א הנ ים, בה כי הולש יו  הה ד של ענ
ם. הל לה ה של פואה רש ן לה מנ הוא זש יהם, וש לש ית חה בי בש ם של ל אותה כה ים לש מי חמ י רנ עמרי חו שנ תש פש ה ני עה ה שה ה. אותה תה צון הוא ענ רה

ים הוא. מי חמ ל רנ ן של ימה ה סי ר זל של י נל רי המ ך, של לל מל י הנ סורי ם אמ הי ב של ל גנ ף ענ אנ וש

ל ים ענ מי חמ ל רנ ענ הוא בנ י של ם מי עולה ין בה גו'. אי ף וש חי רנ יו יש לה ל גוזה נו ענ יר קי עי ר יה של נל ר, (דברים לב) כש מנ אה ח וש תנ פה
ה תה ענ תוך של יו. ומי נה ל בה ם ענ חי רנ הוא מש ר, של של י נל ני לוהה בש םאכש י ר (משלי ל) וש מנ אל נל סוק של פה שו הנ רש י פי רי המ ר, ונ של נל יו כש נה בה
תוב כה הו של זל יהם. וש לש ית חה בי בש ם של ל אותה כה ים לש מי חמ יא רנ ה זו הי עה שה ינו. בש לי ב עה סובי ה וש ר זל של א נל ים, בה מי חמ ל רנ ן של מנ זש

לו. רות של עורש תש הי ם וש הה רה בש ל אנ ר של ה בםקל זל י. וש ע קולי מנ שש ר תי (תהלים ה) ה' בםקל

יחות לי שש ם בי נו? אי לי צש ה אל תה ה אנ ר, מה של ר נל של ס, נל חה נש י פי בי ר רנ מנ ם. אה יהל ני פש ר לי בנ עה ר וש של נל ב הנ בנ ך סה י כה די תוך כש
ם רומי תש . הי מםענ שש ים לי ני זגמה אן מש כה נו  י אה רי - המ אתה  ר בה חי ן) אנ ימה ר (סי בה ל דה לנ גש ם בי אן. אי כה נו  י אה רי - המ אתה  בה ך  קונש

בו. ם יהשש הי ם, וש הל ה מי סה כנ תש ני ה וש לה עש מנ ר לש של נל הנ

למםה ל שש צל א אי יהה בה דול הה גה ר הנ של נל נו, הנ דש מנ לה ) הוא, של מוהנ ן (תה טה ך קה לל מל למםה הנ ל שש ה של יהיא, זל י חי בי ר רנ מנ אה
ת. חנ ה אנ עה שה אות בש סה רש אות פנ ע מי בנ רש יל אותו אנ יו, ומובי פה נה ל כש ב ענ ך רוכי לל מל למםה הנ יהה שש הה יום, וש ל יום וה כה ך בש לל מל הנ
ין אי ר, וש בה דש מי מוד בנ רש א תנ רה קש ני ך של חםשל י הנ רי ל הה צל ד ייש אי חה קום אל ים. מה רי הה ר בל בה דש מי מוד בנ רש תנ יל אותו? לש ן הובי אה לש
ים די דה צש הנ רוחות וש ל הה ים כה פי סש אנ תש ם מי שה ים, וש רי הה ר בל בה דש מי הוא בנ מוד של רש א תנ לה מוד, אל רש י תנ שי נש ל אנ קום של הוא מה

ת. חנ ה אנ עה שה ם בש שה ס לש יהה טה ר הה של אותו נל ים. וש רי חי אמ הה

לו אי צול מי ני ם, וש שה לש יכו  לי שש הי ק וש תל ב פל תנ למםה כה ר, ושש של נל הנ יהנ  בי גש הוא, הי קום הנ מה ל הנ ד ענ יהה עומי הה ן של יוה כי
ם ם שה הי ל, של אי זה עמ ונ א  זה עמ ים  אי צה מש ני ם  שה קום של מה לנ ים  רי הה ל הל של ך  חםשל הנ ל תוך  כי תנ סש מי יהה  ר הה של נל הנ וש רוחות.  הה
ם, שה ס לש ני כה הי לש ם  עולה ם בה דה אה לש שות)  ת (רש כםלל יש ין  אי וש הום,  תש הנ בועות תוך  ל קש זל רש ל בנ אות של לה שש לש שנ ים בש סורי אמ
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ם. עה לש בי ם, חוץ מי יי מנ שה לו עופות הנ פי אמ ונ

י, אלי מה שש ף הנ נה ת כה חנ ך תנ לל מל למםה הנ ת שש חנ אל לוקי ה וש טה מנ ד לש דול, יורי גה ך הנ חםשל ל תוך הנ כי תנ סש ר מי של נל הנ ן של יוה כי וש
א) יגה טי ת (שורש ענ בנ יא טנ ז מוצי למםה אה ם, ושש יהל לי ב אמ רי קה תש ך ומי הולי אות, וש לה שש לש שנ לו הנ ל אי ד ענ עומי ה אותו, וש סל כנ ומש
יהה ם הה שה ך, ומי לל מל למםה הנ ה שש רוצל ה של ל מנ ים כה רי יו אומש ם הה יהד הי ר, ומי של נל י הנ פי ם בש שה דוש, וש ם קה יהה שי לל קוק עה חה של
יהה ים הה ני יה נש י בי כי ץ. וש רל אה מוד] בה רש מםר [תנ דש ת תנ גו' אל ן וש בל יי תוב (מלכים-א ט) ונ כה הו של ה. זל יונה לש ה על מה כש למםה חה ענ שש יודי
ר מנ אל נל מו של ה. כש יונה לש ה (על מה כש ת בו חה ענ דנ קום לה אותו מה ע לש יהדנ וש לו  כש שי ל בש כי תנ סש ן? הי בל יי ונ הו  א מנ לה ץ? אל רל אה ה בה עושל

א). רה קש מי ינו בנ יהבי (נחמיה ח) ונ

חו. מש שה או וש ך לו. רה לנ הה ם וש יהל ני פש יך לי לי שש הי יו, וש פי ת בש חנ ה אנ נה שושנ ם וש יהל לי ר אמ זנ ר חה של ים, אותו נל בי יו יושש הה ד של ענ
דות ן עי יא שושנ ה זו הי נה א? שושנ ובה ך  ל קונו הולי יחות של לי שש ה בי ר זל של נל ם של כל י לה תי רש מנ םא אה ל ס, וש חה נש י פי בי ר רנ מנ אה

נו. לי צש ה אל ח אותה לנ רוך הוא שה דוש בה קה הנ י, וש תי רש מנ אה של

יזו דות אי ן עי י שושנ כי ד. וש מי לנ ד לש וי דה ם לש תה כש דות מי ן עי ל שושנ ענ חנ  צי ננ מש ר, (תהלים ס) לנ מנ אה ם וש קםדל מי ח כש תנ פה
יון, לש על חוד הה יי דות לנ ל, עי אי רה שש ת יי סל נל כש דות לי יא עי הי ית, וש אשי רי ה בש עמשי מנ דות לש יא עי ה הי ן זל א שושה לה יד? אל עי דות מי עי
חוץ בנ ים מי לי ה עה שה מי ה חמ ייש בה ד, וש חה ש אל שםרל ים בש די ם עומש כגלה ים, וש לי ר עה שה ה עה לשה ה שש ה זו ייש בה נה שושנ ל של לנ גש הו בי זל וש

. יהה לל ים עה ני גי ה זו ומש נה שושנ ים לש פי חנ מש ים של קי זה חמ

ת סל נל ת כש של יורל ים של מי חמ רנ דות הה ה מי רי שש על לש  ם שש הי לו  ים אי לי ר עה שה ה עה לשה ה הוא. שש מה כש חה סוד הנ כםל בש הנ וש
ם הי ין, של פי נש יך אנ רי ל אמ תון של חש תנ ן הנ קה זה ל הנ ים של קוני ם י"ג תי הי ד. (של חה ש אל שםרל ים בש חוזי ם אמ כגלה ה, וש לה עש מנ לש ל מי אי רה שש יי
ה שה מי כםל. חמ ל הנ חוד) של יי סוד (הנ יש ית הנ רי ת בש מנ גש דג וש ת  חנ ית אנ רי הוא בש ין) וש פי נש יר אנ עי ל זש ים של יוני לש ים על קוני י"ג תי
ית רי ש) בש דה קש מי ית הנ בי סוד (בש סוד, יש יש ל הנ ה (של נה אות שה ש מי מי ים, חמ רי עה ים שש שי מי לו חמ יהה אי לל ים עה בי סובש ים של קי זה חמ

ם. הל ך בה ים הולי יי חנ ץ הנ עי ש) של קםדל

ם ש, כגלה ית קםדל רי סוד בש יש ל הנ ה של נה אות שה מי ש  מי ם (חמ ית, כגלה אשי רי ה בש עמשי ל מנ ית. כה אשי רי ה בש עמשי מנ דות לש עי
ה עמשי מנ ל  של ים  להי אל ם  שי וש בון,  שש חל בש ים  די עומש וש ה,  נה בה המ בנ דועות  יש בות  תי כו')  וש ים  בי יושש ית  אשי רי בש ל  של ה  עמשל מנ
ל סוד של ה בש טה מנ ה לש אל רש א, ומנ בה ם הנ עולה ל הה סוד של ה בש לה עש מנ ה לש אל רש ה. מנ טה מנ ה לש אל רש ה ומנ לה עש מנ ה לש אל רש ית, מנ אשי רי בש

ל. אי רה שש ת יי סל נל כש

ים. להי א אל רה ית בה אשי רי ה) בש תוב (זל כה ים, של ני ימה סי לו הנ ל אי כה ת בש דל עומל ית, של אשי רי ה בש עמשי מנ דות לש ה - עי נה שושנ
ת, ב - ם: א - אי הי לו  אי י. וש ני שי ים הנ להי ם אל ד שי בות ענ ה תי רי שש על לש  ם) שש ים (הי לי ר עה שה ה עה לשה ה. שש נה שושנ זו 
י, יב - ני ל, יא - פש ך, י - ענ חםשל בםהו, ט - וש ה, ז - תםהו, ח - וה תה יש ץ, ו - הה רל אה הה ץ, ה - וש רל אה ת, ד - הה אי ם, ג - וש יי מנ שה הנ
ת, ב פל חל רנ ם: א - מש לו הי אי ים לש בי סובש ים של קי זה ה חמ שה מי ה. חמ נה שושנ ל הנ ים של לי ר עה שה ה עה לשה י שש רי . המ רוחנ הום, יג - וש תש
ל ש של שםרל ר וש קה י עי רי י אור, המ הי ר יש מנ אל נל ך  ר כה חנ ים. אנ רי חי ה אמ שה מי י חמ רי ר. המ םאמל י ם, ה - ונ יי מה י, ד - הנ ני ל, ג - פש - ענ

ה. חוז בה כםל אה הנ ה של נה שושנ הנ

לו. (דברים ו) ים אי לי ר עה שה ה עה לשה ים בו שש חוזי אמ חוד של יי הנ וש ש  שםרל ים, הנ קי זה ים חמ לי ה עה שה מי חוד. חמ יי דות לנ עי
חוז בו. כםל אה הנ ש של שםרל הנ ר וש קה עי הו הה ד - זל חה ה. אל נה שושנ ל הנ ים של לי ה עה שה מי י חמ רי ינו ה' - המ להי ל ה' אל אי רה שש ע יי מנ שש
ה. נה שושנ ל הנ ים של קי זה ים חמ לי ה עה שה מי לו חמ ד, אי חה ינו ה' אל להי ל ה' אל אי רה שש ע יי מנ בות שש ש תי מי חוד. חה יי דות לנ סוד (עי
ל לו סוד) של ים אי לי ר עה שה ה עה לשה ים בו. שש חוזי כםל אמ הנ ש של שםרל ר וש קה הוא עי ד. וש חה הו אל ים בו. זל חוזי יסוד אמ וי ש  שםרל

ך. לל מל ם הנ בון, חותנ שש חל ה בש רי שש לש על שש

ים בי י כוכה די ים עובש מי ענ ין הה ל בי אי רה שש ם יי ך הי ים, (שיר השירים ב) כה חוחי ין הנ ה בי נה שושנ ת הנ מנ גש דג ה, כש אי םא ורש ב
ה ינה אי ה וש גורה ת סש דל ה עומל נה שושנ הנ ן של מנ ל זש ים. כה ני מג מש ים הנ רי שה י הנ מוני ר המ אה ין שש ל בי אי רה שש ת יי סל נל כש ך  כה לות, וש זה ומנ
ה נה שושנ הנ ה של עה שה ל בש בה ים. אמ קוצי הנ תוך  מי ה  ים אותה יאי םא מוצי ל וש ה  ים אותה לי עמ םא מנ ל וש  , יחנ רי ה  ין בה ה, אי תוחה פש
(שיר ר  מנ אל נל של ל,  אי רה שש יי ת  סל נל כש ם  הל מי ית  ני הל נל וש ים,  קוצי הנ תוך  מי ה  ים אותה יאי ז מוצי אה וש  , יחנ רי ה  לה עמ מנ ה,  תוחה פש

נו. כי רש דנ ת לש כל לל א לה לה נו אל ה לה ח אותה לנ םא שה רוך הוא ל דוש בה קה הנ י. וש יהתי עש י רנ חםתי י אמ י לי חי תש השירים ה) פי

נות. בה רש קה סוד הנ ים בש טומי אמ ים הה רי יבה אי לו הה ל אי י ענ תי עש מנ י שה רי יו, המ בי אה ר לש זה עה לש י אל בי ר רנ מנ מון, אה דש בור קנ חי ובש
ים רי יבה ר אי אה ל שש י, כה ני ר בש זה עה לש ר, אל זה עה לש י אל בי רנ עון לש מש י שי בי רנ ר לו  מנ הו? אה ם מנ הל לה סוד של ים, הנ רי חי ים אמ רי יבה אי

יון הוא. לש ים, סוד על ני פש בי מי של

ת יון אל לש על ך הה לל מל יו הנ לה ין אי מי זש הי םא של ם ל אי ף, וש שורי ש של ה הוא אי ב זל ל לי בה ר, אמ מנ אל י נל רי ב המ לי ה, הנ אי םא ורש ב
ע גנ רל ם בש עולה ת הה ף אל יהה שורי ים, הה יוני לש ים על מי שה תוך בש ת מי בל נושל רוחנ של רוחנ מי יו הה נה פה ים לש יאי בי מש ה, של אה רי י הה פי נש כנ

ד. חה אל

שום ם? מי ף אותה רנ שה דוענ  ש. מנ אי ית וה רי פש ה גה ל עממםרה ענ דםם וש ל סש יר ענ טי מש ה' הי ר, (בראשית יט) ונ מנ אה ח וש תנ פה
ה פה חש נל ה  י יונה פי נש ר (תהלים סח) כנ מנ אל נל ה של ה, זל אה רי י הה פי נש ל כנ סוד של הנ ה. וש עה שה ה  אותה בש בו  שש םא נה ה ל אה י רי פי נש כנ של
י ני פש יד לי מי ב תה שי ננ יו רוחות, לש כה אה לש ה מנ ר (תהלים קד) עםשל מנ אל ם נל יהל לי עמ ל. ונ יאי קי דש צנ ל וש אי פה ם רש הי לו  אי ף. וש סל כל בנ

ב). לי ך (הנ לל מל הנ
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נהא ימש הי יהא מש עש רנ

ש, ב הוא אי לי הנ ם, וש יי מםחנ הוא מנ ל הנ בה כון, אמ תה - נה רש מנ אה ה של ל מנ ה, כה דושה קש ה הנ נורה מש ן, הנ מה אל נל ה הנ רועל ר הה מנ אה
ין, א די סי כי ד מי ך, עומי לל הוא מל רוך  בה דוש  קה הנ ין. וש א די סי ה כי זל ים, וש מי חמ א רנ סי ה כי ין. זל די ים וש מי חמ ם רנ ם הי יהל ני ושש

. מםחנ הוא הנ ים, של מי חמ א רנ סי ל כי ב ענ יושי ב, וש לי הוא הנ של

ב, לי ר בנ מנ אל ין, נל ל די א של סי הוא כי ב, של לי ל הנ ים של קי עורש ל הה ענ ים וש רי יבה אי ל הה ים ענ בי רנ תש חובות מי ר הנ של אמ כנ וש
ב, לי ל הנ בות ענ ה נושש אה י רי פי נש כנ ן של מנ זש ה. ובי ל תורה ה של ינה הוא יי ן, של יי ינ ה הנ תי שש מי תו מי מה חמ ם בנ ך קה לל מל הנ (אסתר ז) וש
ם יי פנ נה י כש שי ים פםרש בי רג כש יו הנ הה ר, (שמות כה) וש מנ אל ה נל אה י רי פי נש י כנ תי ל שש ענ ה. של כה כה ך שה לל מל ת הנ מנ חמ ר (אסתר ז) ונ מנ אל נל

ב. לי ל הנ ת של פםרל כנ ת, זו הנ פםרל כנ ל הנ ם ענ יהל פי נש כנ ים בש ה סםכמכי לה עש מנ לש

ה קול קול - זל ת הנ ע אל מנ שש יי ם) (במדבר ז) ונ יהל פי נש ת קול כנ ע אל מנ שש אל וה ל (של לנ גש ה? בי כה כה ך שה לל מל ת הנ מנ ה חמ מה ובנ
ח תה פש י תי תנ פה י שש נה דם ר (תהלים נא) אמ מנ אל יו נל לה עה ה, של פל לות הנ פי תש יו - בי לה ר אי בי דנ יש ע. ונ מנ ת שש יאנ רי ל קש ה, קול של תורה הנ

ך. תל לה הי יד תש גי י ינ ופי

ר מנ אל נל ה. וש ינה ה בי ני ה קש מה כש ה חה ני הוא קש ה, של נל קה ה קול בש יאה יא מוצי ה, הי אה רי י הה פי נש כנ ת בש בל נושל רוחנ של ה הה אותה וש
ת קל דופל י רוחנ של זוהי ה, וש " הוה יות יש ע אותי בנ רש ן אנ הי . של רוחנ י הה ע רוחות בםאי בנ רש אנ ר ה' מי מנ ה, (יחזקאל לז) כםה אה בה

כו. לי ת יי כל לל רוחנ לה ה הה מה ילה שה הש ר יי של ל אמ ם (יחזקאל א) אל הל ר בה מנ אל נל ב, של לי י הנ קי ל עורש כה בש

ה. כה כה שה ך  לל מל הנ ת  מנ חמ ונ ר  מנ אל נל ה  בה של יא,  הי ך  לש של ה  גה רי דש מנ ן,  מה אל נל ה  אי רועל דנ ונ ה,  דושה קש ה הנ נורה מש ר הנ מנ אה
י ני פש ק לי דולי ר של דוש, ני קה אור הנ מה ה הנ תה רוך אנ ר לו, בה מנ ה. אה יהא מםשל רי טש ימנ גי "ה, בש כה כה ם של עה י הה רי שש (תהלים קמד) אנ

ך. לש ה של מה שה יא נש ר ה' - הי ה. ני כה לש מנ הנ ך וש לל מל הנ

י פי נש כנ נו בש רש אנ י בי רי ן, המ מה אל נל ה הנ רועל ר הה מנ ן? אה הי יות מה לה י כש תי ה, שש אה י רי פי נש כנ ב וש לי וש תה מםחנ  רש מנ י אה רי ר לו, המ מנ אה
יות, לה י כש תי ה ושש אה י רי פי נש י כנ תי ן שש הי ט. וש ש לוהי יו אי תה רש שה יות - מש לה כש הנ יו רוחות. וש כה אה לש ה מנ סוק עםשל פה ת הנ ה אל אה רי

ע. צנ מש אל ב בה לי א הוא הנ סי כי א. הנ סי כי ל הנ יות של ע חנ בנ רש ד אנ גל נל כש

ייה. רש יהה - אנ אי בור. רש יחנ די ה רי יעה מי יהה שש אי ן? רש הי ים. ומה מי חמ ל רנ א של סי הוא כי יות, של ע חנ בנ רש מםחנ ייש לו אנ ן הנ כי וש
ה, טה מנ ה ולש לה עש מנ חוז לש ם. אה דה בור - הוא אה ד. די חה ל אל כה ם לש יי פנ נה ע כש בנ רש אנ ים וש ני ע פה בנ רש אנ ר. וש של יחנ - נל ה - שור. רי יעה מי שש
ף כנ ר (יחזקאל א) וש מנ אל ן נל יהל לי ם, עמ יי שוקנ ייה, וש רש ם. גוף - אנ יי מנ י שה רי שש ני רושות כש ינו פש יהדי ר וש מנ אל ן נל הל בה רועות, של זש
בור חי ה. ובש נה שש מי שון הנ תוב, לש ה כה נה שש ה. מי נל שש מי ת הנ בל כל רש ר (בראשית א) מל מנ אל גוף נל ל הנ ענ ל. וש גל ל עי גל ף רל כנ ם כש יהל לי גש רנ

מון. (ע"כ רעיא מהימנא). דש קנ

ר זםהנ

ת חנ ים תנ עמשי ר ננ של עמשו] אמ ננ ים [של קי עמשג ל הה ת כה ה אל אל רש אל ר, (קהלת ד) וה מנ אה ה וש דושה קש ה הנ נורה מש ח הנ תנ חול, פה טש
ים קי לש תנ סש מי של ם,  מותה אי יק  חי בש ם  הי של ינוקות  תי לו  אי ים?  עמשוקי הה לו  אי י  מי ים.  קי עמשג הה ת  ענ מש די ה  ני הי וש ש  מל שה הנ
ם יהל קי ינד עםשש ר, ומי מנ אה ר וש זנ א חה לה ק? אל הוא עושי ם של ג אותה ת הורי ול מה ך הנ אנ לש י מנ כי ת. וש ול מה ך הנ אנ לש י מנ די ל יש ם ענ עולה הה מי
אםרםת הו מש זל ם. וש יי מנ שה יענ הנ קי רש אםרםת בי י מש הי ר (בראשית א) יש מנ אל נל הו של ? זל י הוא אותו כםחנ ם. מי חי ננ ם מש הל ין לה אי כםחנ וש

ק. עושי ל אותו הה ה ענ נה מג יא מש הי ית, של ילי זו לי א"ו, וש ר וה סי חה

כות בש עות, לי מה ז ודש גל ם רם הל ה בה עושה ך  ר כה חנ אנ ינוקות, וש תי ת בנ קל חל צנ ת ומש כל יא הולל הי חול, וש את טש רי קש יא ני הי וש
ה שום זל ית. ומי אשי רי ה בש עמשי מנ י בש יעי בי רש ה בה זל י, וש ני שי א בנ רה בש ה ני ינו. זל הוא מי ד, של בי כה ר הנ חנ ך אנ חול הולי טש ם. הנ יהל לי עמ

ים. ני טנ קש ל הנ ה של יתה חול - מי ים, טש דולי גש ל הנ ה של יתה ד - מי בי י. כה יעי בי רש י ובה ני שי ן טוב בנ ימה ין סי אי

א נה ימש הי יהא מש עש רנ

ל ת כה ס אל דום. הוא כוני ו הוא אל שה ו. עי שה ל עי ה של גה רי דש ד הוא מנ בי כה הנ ך הוא, של אי כה דנ ן, ונ מה אל נל ה הנ רועל ר הה מנ אה
ב הוא לי ם. הנ יהל יני בי ה  לה דה בש ה הנ םא עושל ע. ל רנ לש ין טוב  ין בי חי בש םא מנ ל וש ים.  עמכורי ין הה ים בי לולי צש ין הנ ים, בי מי דה הנ
ם, ל אותו דה י של קי נה הנ ר וש בםרה מש א הנ לה חנ אל םא לוקי ל הור, וש ם טה דה א לש מי ם טה ין דה ע, בי רנ ין טוב לש יל בי די בש מנ ל, של אי רה שש יי

ת. סםלל תוך פש ל מי ר אםכל בורי כש

ם ו, עי שה עי הוא  ד, של בי ר כה אה שש ני וש ה,  לה עש מנ לש הוא  ים, של מי דה בנ ר של בםרה מש עמקםב, הנ ינ הוא  ב, של לי ל הנ נוטי ר של חנ אנ וש
ה, עה רה ה הה בה קי יא נש הי ים, וש דולי גש ת הנ יתנ י, מי ני שי יום הנ ה בנ אה רש בש ני ם, של נה יהי יא גי הי ה, של רה מה יו בנ לה ס עה ת - הוא כועי סםלל פש הנ

ה. ים לה אי ה קורש רה ה זה ה, עמבודה שה ה קה ה, עמבודה רה ש זה אי

םא ל ה. וש רה ה זה ד עמבודה לו עובי אי ס כש כועי ל הנ ה, כה נה שש מי י הנ מי כש שוהה חנ רש ד, פי בי כה ס לנ ענ ר כנ עורי תש ה מי נה מל מי שום של ומי
ל בות ענ הה לש שנ ה בש יקה לי דש יא מנ הי ה. של רה מה א מי לה גוף אל י הנ רי בש ל אל לות של חמ מנ ל הנ כה ימות בש מי חמ ה ונ פה רי ין שש אי א של לה עוד, אל
ד ים ענ יהם עולי י הנ לי גנ ס, של ר הוא כועי של אמ יהם כנ ת הנ מנ גש דג יא כש הי גוף. וש ל הנ ת כה רםף אל שש ה לי רוצה ד וש בי כה ל הנ ים של קי עורש הה
ת יף אל קי מנ חול הנ ה כנ חולל יא לנ הי ה, של ינה כי שש םא הנ ם ל ם. אי עולה יב) הה רי חמ הנ ר (לש בי שנ ם לש בולה גש את מי צי ים לה רוצי יענ וש קי רה לה
ר (תהלים מא) ה' מנ אל נל של מו  ת אותו, כש כל סומל וש גוף  ת לנ בל ה סובל ינה כי שש הנ ך  ף כה - אנ תו  פה שש א מי םא יוצי ל יהם של הנ

י. וה ש דש רל ל על נו ענ דל עה סש יי
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ל ה ענ ינה כי שש שום של יו, מי שותה אמ רנ מש ב לי יישי םא  ה ל חולל ת הנ ר אל קי בנ מש ה, הנ נה שש מי י הנ לי עמ בנ רוהו  אמ ה בי שום זל ומי
יק די צנ ל לש בה י. אמ ינוני בי א לש לה ם, אל דה ן אה ל בל כה םא לש ה ל זל יו. וש לותה גש רש מנ ת לש ול מה ך הנ אנ לש מנ ן של יוה יו, כי לותה גש רש מנ םא לש ל םאשו. וש ר
עמקםב, ינ ר בש מנ אל ה נל שום זל יו. ומי לה גש ד רנ ת גופו ענ ה אל יפה קי ה מנ ינה כי שש הנ םאשו. וש ל ר י, ענ וה ש דש רל ל על נו ענ דל עה סש מור - ה' יי גה
ע שה רה י. ולש לה גש דםם רנ ץ המ רל אה הה ה, (ישעיה סו) וש ר בה מנ אל נל ה של ינה כי שש זו הנ ה, וש טה מי ל הנ יו אל לה גש סםף רנ ילאל (בראשית מט) ונ
ב רל יו, חל דה דה ל צש כה יף אותו בש קי ת מנ ול מה ך הנ אנ לש מנ ע, של רה ר הה ה ייצל זל יו. וש דה דה ל צש כה יף אותו בש קי ת מנ ול מה ך הנ אנ לש מור, מנ גה
ה רה ה מה יתה רי חמ אנ תוב (משלי ה) וש כה הו של ק בו. זל זורי פות של טי לש  ן שה אותה ת מי חנ ה אנ פה טי יקות בש יו מורי נה פה לו, של של

ה. (עד כאן). בה קי ד - נש בי כה ת הנ רל ר. יותל כה זה ה הנ ד זל בי כה ה. הנ נה עמ לנ כנ

ר זםהנ

ה גה רש א), דנ טה ירש ה (עמסי אה ירש טי סש ענ ך  אה לש ה. מנ מה די רש א תנ רה קש ה ני זל וש ה,  יתה מי ים מי שי שי ת מי חנ ה אנ גה רש יא דנ ה הי בה קי הנ
ים שי שי ד מי חה ז - אל מה רש ני ש. וש מה ת מנ ול םא מה ל ת, וש ול מה ד הנ צנ חוק, הוא מי רה א מי בה תוך של ת. ומי ול מה הנ ך  אנ לש ל מנ ית של שי שי

ה. יתה מי מי

א נה ימש הי יהא מש עש רנ

ר ייצל ע וש רה ר הה ייצל ין בו  אי גוף של ר בנ יבה ין אי ע, אי רה ל טוב וה ץ של עי גוף הוא מי הנ ר של חנ אנ ן, מי מה אל נל ה הנ רועה ר הה מנ אה
ה. לה כנ וש ן  תה ת חה מנ גש דג ים, כש ם טובי יהל ני ה, ושש בה קי ר ונש כה ל זה ירות, של צי יש י  תי ים שש מורי ים גש יקי די צנ ים. ולש ינוני בי טוב לנ הנ

ש. חה נה "ל וש אי מה ל סה ד של צנ ר, מי יבה אי ר וש יבה ל אי כה ה, בש בה קי ר ונש כה עות, זה ירות רה צי י יש תי ים שש מורי ים גש עי שה רש לי וש

ן. ה - יהשי בה ים, קי מי כה רוהו חמ אמ ך בי כה גות. של רה י דש תי ה שש ייש בה ה של בה קי יא הנ ע, הי רה ץ טוב וה ל עי ד של צנ ה מי שום זל ומי
ה, יבה שי יש י הנ לי עמ ים בנ מי כה שוהו חמ רש ה פי שום זל ה. ומי בואה נש ים בי שי שי ת מי חנ ה, אנ נה שי ה. וש יתה מי ים בש שי שי ת מי חנ ה אנ נה ייש שי וש
ד י שי די ל יש אן ענ ה. כה של םא קה ר בו? ל בל דנ לום אמ חמ תוב (במדבר יב) בנ י כה רי המ רו, ונ בי דנ א יש וש שה למות הנ חמ תוב (זכריה י) ונ כה
ל ד של צנ א, מי וש ד הוא שה י שי די ל יש לום ענ ה. חמ בואה נש ים בי שי שי ד מי חה ך - אל אה לש י מנ די ל יש לום ענ ך. חמ אה לש י מנ די ל יש אן ענ - כה
ים רי בה םא דש ל לום בש חמ ר לנ שה פש י אל אי ך  ן, כה בל םא תל ל ר בש בה ר לש שה פש י אל אי ם של שי רוהו, כש אמ בי ך  כה ן. של בל הוא תל וש ת.  ול מה הנ

בשטיליים.

ל כה חנ לש שולי ק, וש שוחי כםל וש חנ הנ הוא לוקי ן, של ן טוחי בה קש רש ים, קג מי כה רו חמ אמ ף. ובי לה קש ן ני בה קש רש ה קג ה זל כה טומש צש אי הה
םא ל ן, של בה רש קה ת הנ ים אל בי כש ענ מש ים הנ רי בה ייש דש ים, של מי כה רו חמ מש אה ה של גון מנ וונות, כש י עמ לי ים בש רי יבה אי ם הה ים. אי רי יבה אי הה
רוך דוש בה קה ל אותו הנ בי קנ מש ייש של לו. של ה של נה תה מנ ל הנ בי קנ רוך הוא לש דוש בה קה ח הנ לנ שה הוא של ל אותו הנ בי קנ ד לש יורי
יו, לה ב עה רוך הוא רוכי דוש בה קה הנ ן. וש תה עש בנ רש אנ ין לש יהמי ל הנ ייה אל רש י אנ ני ר בו (יחזקאל א) ופש מנ אל נל ייה, של רש י אנ די ל יש הוא ענ

ל אותו דורון. בי קנ ד בו לש יורי וש

דורון ייש  ן. וש תה עש בנ רש אנ םאול לש מ שש הנ י שור מי ני (שם) ופש ר בו  מנ אל נל י שור, של די ל יש ענ ל אותו  בי קנ מש דורון של ייש  וש
ייש דורון ה. וש י יונה ני י בש ני ים או שש י תורי תי ם שש הי ן. של תה עש בנ רש אנ ר לש של י נל ני ר בו (שם) ופש מנ אל נל ר, של של י נל די ל יש ל ענ בי קנ מש של
ר מנ אל נל ה של ל זל מות של דש ה'. בנ ן לנ בה רש ם קה כל יב מי רי י ינקש ם כי דה תוב בו (ויקרא א) אה כה ם של דה י אה די ל יש ל אותו ענ בי קנ מש של

ן. בה רש קה ל הנ בי קנ ם לש יהל לי ד עמ ה יורי " הוה ם יש ם. שי דה י אה ני ם פש יהל ני מות פש בו (יחזקאל א) ודש

יות ע חנ בנ רש ן ייש אנ תה עגמה הורות. ולש ן טש הי סודות, וש ה יש עה בה רש אנ ם מי הי ים, של גופי ל הנ נות ענ מג יות מש עי בש יות טי ייש חנ וש
ה רה ה, מה קה רג ה יש רה ה, מה מה דג ה אמ רה ה, מה נה בה ה לש רה ן: מה הי רות, של ע מה בנ רש ל אנ ים) ענ ני מג ים מש כי אה לש אות, (מנ מי סות, טש דורש
ד צנ יות, מי הי לה יות אל ן חנ הי ן, וש יהל לי בוהות עמ ן וגש הל ה מי לה עש מנ לש ייש  א. וש סי כי בות הנ סובש יות של לי כש יות שי ייש חנ ה. וש חםרה שש
אות רה קש ה ני שה דג קש ד הנ צנ יות מי הי לה אל יות הה חנ הנ ים. וש רי חי ים אמ להי אות אל רה קש ני ר, וש חי אנ ד הה צנ הנ יות מי חנ ייש  ה. וש שה דג קש הנ
ל ל כה דון ענ ל אה כםל, אי ל הנ ת ענ לנ עי וש יות,  הי לה אל י הה להי אות אל רה קש ני ה  שה דג קש ל הנ יות של הי לה אל הה לו  אי וש ים.  יי ים חנ להי אל
ים להי אל לה חנ  בי ם, (שמות כב) זם יהל לי ר עמ מנ ים, אה רי חי ים אמ להי אל ייש  שום של ינו. ומי מי לש ך  ין הולי ל מי כה וש ים.  עמשי מנ הנ

מון). (עד כאן). דש בור קנ חי ים. (ובש רי חי ים אמ להי ם אל ים עי יי ים חנ להי ב אל רי עה תש םא יי ל י של די דו. כש בנ ה' לש י לנ תי לש ם בי רה יהחר

ר זםהנ

לו אי ים. ומי תוני חש תנ ים הנ זוני ה ני נה מל ה, ומי טה ל מנ ים של די דה צש ל הנ כה ת לש חנ שולנ ת, וש קל שוחל ת וש חנ ה זו לוקנ כה טומש צש אי
ים. רי דה ופש ים  רי יבה אי ם  אותה ה מי לה יש לנ בנ ים  זוני ני של ים  רי חי אמ ים  די דה וצש ן רוחות  ל אותה כה ה  טה מנ לש ים  רי מה שש ים הנ שותי
תוב (יחזקאל כה הו של זל יל. וש עי ר לש מנ אל נל מו של ב, כש לי יב לנ רי קש ד, ומנ בי כה כםל הנ ל הנ נוטי ים, וש רי יבה אי ל הה ים כה לי ר נוטש אה שש הנ וש
ל ה כה אה לש הה אן ולש כה נות. מי בה רש ל קה אוכי ייה של רש ת אנ מנ גש דג חנ  בי זש מי ל הנ ה ענ אל רה תש ה מי ל זל ענ ין. וש יהמי ל הנ ייה אל רש י אנ ני א) ופש

ה. לה עש ל מנ א של מה גש דג גוף כש ל הנ סוד של ים בש רי יבה אי ר הה אה שש

א נה ימש הי יהא מש עש רנ

ה. אופה עות, וש ש שה ד שי כםל ענ ת הנ חנ ה לוקנ אשונה רי ה בה כה טומש צש אי אי דנ דוש, ונ קה אור הנ ן, מה מה אל נל ה הנ רועל ר הה מנ אה
ת תי ה לה קל שש ה ומנ אי אופל דנ ונ ם  ם הי יי ננ שש הנ לו  אי ך. וש לל מל ב הוא הנ לי ה. הנ קל שש יא מנ ה הי אה רי הה וש ה.  ן הוא אופל בה קש רש קג
(שיר תוב  כה של הו  זל וש ם,  כגלה ל  של ר  חה בש מי הנ מי ם,  כגלה ל  של םאש  ר הה מי ים,  קי שש ומנ ים  לי כה אמ מנ ל  כה ל  של טוב  הנ מי ך  לל מל לנ
לו כש ר אי מנ אל נל ך  ר כה חנ י. אנ בי לה ם חמ י עי יני י יי יתי תי י שה שי בש ם די י עי רי עש י ינ תי לש כנ י אה מי שה ם בש י עי י מורי יתי רי השירים ה) אה
תו ים. שש אופי ר הה י שנ די ל יש זון ענ ם מה הל ק לה לי חנ מש ך, של לל מל נות הנ חמ יהלות ומנ ם חמ הי ים, של רי יבה אי ר הה אה ם שש הי ים, של עי רי



1614

ים. קי שש מנ ר הנ י שנ די ל יש ים, ענ רו דודי כש שי וש

ב. לי הוא הנ ך, של לל מל ין הנ ימי ם, לי תה עש בנ רש אנ ין לש יהמי ל הנ ייה אל רש י אנ ני ה, ופש שום זל ם. ומי דה ן אה בל ין הנ ימי ד הוא לי בי כה הנ וש
ל, ייה אוכי רש אנ ך. וש לל מל ם לנ יי מנ זוג בש ן מה יי ה ינ קי שש םאול. מנ מ שש הנ י שור מי ני ר, ופש חי אנ ד הה צנ הנ ם מי לו הי םאל. אי מ שש חול לי טש הנ

ב. לי הוא הנ ך, של לל מל י הנ ני פש זון לי ף מה אוסי ד, של בי ה כה זל

ל תו של מה גש דג ב הוא כש לי אי הנ דנ א ונ לה ב? אל לי זון לנ ן מה קי תנ יך הוא מש ו, אי שה ד הוא עי בי ם כה ה: אי ל זל שות ענ קש הנ ייש לש וש
לות פי תש ן הנ לו הי נו. אי יד בש צי ל מי םאכנ י י וש בי ר לו, (בראשית יז) יהקום אה םאמנ י ד. וש יי ד צנ צה הוא הנ ו, של שה ד - עי בי ק. כה חה צש יי
ל םאכנ י ר וש מנ םא אה ה ל שום זל ה. ומי לה פי תש ן לנ וי כנ ים לש כולי םא יש ל גון, של יה ר ובש ענ צנ ק בש חה צש יי ים, וש יי ני עמ קות מי חמ רנ תש כות ומי הולש של
ל א ענ לה לות אל גה זון בנ ל מה אי רה שש יי ם לש הל ין לה ה אי מו זל ל. כש אי רה שש י יי כםרי י בש ני נו, (שמות ד) בש יד בש צי ל מי םאכנ י א וש לה י, אל ידי צי מי

ם. עולה מות הה י אג די יש

ר ה, שנ מה קות אג שש ה מנ אה רי י הה פי נש י כנ תי יו שש הש יי ה. וש ינה כי שש י הנ די ל יש ם ענ זונותה ל, מש אי רה שש ץ יי רל אל ם בש ר הי של אמ ל כנ בה אמ
י פי נש כנ לות מי בש קנ מש ם של יי לות מנ שש בנ , ומש מםחנ ן הנ ד מי יורי ע הנ רנ זל לות הנ שש בנ מש ים, של אופי יות - הה לה כש י הנ תי ים. ושש קי שש מנ הנ
ה - אה רי י הה פי נש י כנ תי שש לי ים. וש עי לו רי כש לו אי יות של לה כש י הנ תי שש ר בי מנ אל ב, נל לי הוא הנ ך, של לל מל ל הנ םאכנ י סוף של בנ ה. ולש אה רי הה

ים. רו דודי כש שי תו וש שש

ר מנ אל ה נל אה י רי פי נש ל כנ ענ יות. של לה י כש תי ה ושש אה י רי פי נש י כנ תי לו. שש ים של לוחי יות שש ע חנ בנ רש ין, אנ א די סי ב הוא כי לי הנ
ה רוחנ ינה ה ובי מה כש חה הוא (ישעיה יא) רוחנ  ך, של לל מל ת הנ ם אל יהל לי ל עמ בי קנ ה, לש לה עש מה לש דות מי רג ם פש יהל פי נש כנ ם וש יהל ני ופש
יו רה חמ ים אנ גי המ ננ תש ים מי קי פה ם דש ל אותה כה ב, של לי הוא הנ א, של סי ל כי ב ענ יושי ת ה'. של אנ רש יי וש ת  ענ דנ ה רוחנ  בורה וגש ה  צה עי

ם. כה לש ר מנ חנ ים אנ לי יה חנ כש

ה מה חנ םאל, וש מ שש הנ ת מי נל צונל ה וש ירה רי יא קש הי ם, וש חםטל י הנ בי קש י ני ני ל שש ת ענ בל ה, נושל אה רי י הה פי נש כנ ת מי בל נושל של רוחנ  הה וש
ם שה ה, של בורה גש םאל הנ מ שש ה מי מה חנ ד, וש סל חל ין הנ ימי ה לי רה יא רוחנ קה ים, הי מי חמ ל רנ א של סי הוא כי , של מםחנ ד הנ צנ ין. ומי יהמי מי

ה. זל ה מי ים זל לי בש קנ מש ך, של ם כה מםחנ גנ הנ חםם. וש קםר וה ג מי זה מג ב מש לי ך הנ ף כה ם. אנ יהל ני ל שש ע של צנ מש אל זוג בו, בה מםחנ מה הנ ב וש לי הנ

למםה, ם שש יהל לי ר עמ מנ אה חות, של פה ים ושש די ם עמבה הי לו, של נות של חמ מנ הנ חול וש טש ל הנ כםל נוטי ל הנ ים של רי מה שש ת הנ אל וש
ם הל ר בה מנ אל נל ה, של לה עש ל מנ ים של שי ם אי ל שי ים, ענ שי אות אי רה קש יות ני לה י כש תי חות. שש פה ים ושש די י עמבה י לי יתי ני (קהלת ב) קה

לון. םאכי תו י לה חמ ננ י ה' וש שי (דברים יח) אי

ק לה חל נל קול של ה הנ ן עולל הל בה ים. של לי י אי ני ה' בש לנ בו  ר (תהלים כט) הה מנ אל ן נל יהל לי עמ עות, של בה ש טנ ה ייש שי נל קה ובנ
ש ת שי מנ גש דג ם כש הי ה, של נל ל קה עות של בה טנ ש  שי א. וש סי הוא כי ה, של פל ה לנ י עולל יעי בי שש הנ ה. וש ינה כי שש ל הנ ה קולות של שה שי לש
ים בו, די יםרש ים וש ים עםלי להי י אל כי אמ לש ר (בראשית כח) מנ מנ אל נל בו  ם, של לה ה הוא סג נל קה ך. וש לל מל א הנ סי ל כי גות של רי דש מנ
ר רי קה לש ב  לי בנ דות בו  יורש ים)  אי יוצש ים  (חורי יר  וי אמ בה של רוחות  הה וש ב),  לי הנ (מי ך  לל מל הנ ים בו  עולי ים  לי בה המ ם  אותה של

גוף. רםף הנ שש םא יי ל ימותו, של מי חמ

הוא , של רוחנ לות לה בש קנ ה מש אה רי י הה פי נש כנ יו. וש ילותה ם חי ך עי לל מל ה רוחות, כש מה כנ ת בש דל ת, יורל דל רוחנ יורל ר הה של אמ כנ וש
ם יי פנ נה י כש שי ים פםרש בי רג כש יו הנ הה דות, (שמות כה) וש רג ם פש יהל פי נש כנ ם וש יהל ני ר (יחזקאל א) ופש מנ אל נל של מו  ן, כש יהל לי עמ ך  לל מל

ה. לה עש מנ לש

ם, לה סג ד בש ש, יורי קםדל הוא רוחנ הנ יון, של לש על הה ך  לל מל ל הנ ה של וות עמשי צש מי ם בש דה אה ל הה ים של רי יבה אי ים הה אי כה ם זנ אי
לו ת אי עגמנ ים לש עולי יו רוחות, וש כה אה לש ה מנ ן (תהלים קד) עםשל יהל לי ר עמ מנ אל נל דושות, של ה רוחות קש מה כנ רון, בש גה הוא הנ של

ב חםצי ה  " הוה יש קול  (תהלים כט)  ר  מנ אל נל ם  יהל לי עמ ונ ט.  להי ש  אי יו  תה רש שה מש ם  יהל לי עמ ר  מנ אל נל של ב,  לי הנ ל  ים של לי בה המ הנ
ה מה כנ מו  דות עי יורש ה, של " הוה הוא יש ה, של פל בנ ש  בות אי המ ים לנ עולי נו  מל מי י, של נה דם ב - אמ לי הנ שום של ש. מי בות אי המ לנ

ע רוחות בנ רש אנ ה מי " הוה ר יש מנ ן (יחזקאל לז) כםה אה יהל לי ר עמ מנ אל נל , של ה הוה יות יש ע אותי בנ רש אנ ה מי שה דג ל קש רוחות של
בםאיי ההרוחנ.

ע, צנ מש אל ם בה לה ת, סג רל אל פש ה. תי בורה גש םאל הנ מ שש לי ד, וש סל חל ין הנ ימי ם לי הי ה. של ינה ה בי ני ה קש מה כש ה חה ני "ה - הוא קש נל קה
ה. נל קה ל הנ עות של בה טנ ש הנ ד שי גל נל ם, כש יי ים) שוקנ די דה י (צש תי ית ושש רי גוף ובש רועות וש י זש תי שש לול מי גוף, כה בנ

ר של אמ כנ וש י.  ה נה הדוה אמ יש הוא  ב, של לי בנ ים  מי חמ רנ בש ין  די ים הנ רי בש חנ תש "י, מי נה דם י אמ בי גנ לש ב  לי לנ ה  " הוה יש ד  יורי ר  של אמ כנ וש
בור חי מות בש י שי ני ם שש ר שה בי חנ תש הי ה, ולש פל ה בנ הוה ם יש ל שי בי קנ ח, לש תה פש י תי תנ פה י שש נה דם ר אמ מנ אל נל ה, של פל י לנ נה דם ם אמ ה שי עולל
ס ני כה ל יי אנ רו  בה ין תוכו כש אי י של ה, מי נה שש מי י הנ לי עמ רו בנ אמ ה בי שום זל ב. ומי לי ים בנ רי בש חנ תש מי מו של י, כש ה נה הדוה אמ ד - יש חה אל

ים. (עד כאן). וי ב שה לי ה וש ם פל הל ין לה ם אי ש, אי רה דש מי ית הנ בי לש

ר זםהנ

ל ענ ב  שי ננ לש יאות רוחנ  ים. מוצי לי אי י  ני בש אות  רה קש ני ן  הי וש ת,  חנ אנ כש רות  בש חנ תש מי של ה  נל קה בנ עות  בה טנ ש  שי  - ה  נל קה
ר, ים שופה אי רה קש ני לו  אי וש ר.  שופה ת הנ מנ גש דג ן כש ת, הי חנ אנ רות כש בש חנ תש ן מי ר הי של אמ כנ וש ה.  בורה גש ד הנ צנ אות מי ם, ובה עולה הה
קול. וש יאות רוחנ  ק. ומוצי חה צש ל יי ים של לי ים. אי לי י אי ני ה' בש לנ בו  ן, הה שה י בה ני ים - בש לי ק. אי חה צש ל יי ל של יי ל אנ ר של שופה
י יו מי בורותה ם גש ענ רנ ר, (איוב כו) וש מנ אל ה נל ל זל ענ חוץ. וש בנ יות של רי בש ע לנ מה שש ני ם, וש של י גל ני נש ענ בש ענ  א ופוגי אותו קול יוצי וש
בוד כה ל הנ ם אי יי מנ ל הנ הוא? קול ה' ענ קול הנ ר הנ ה אומי ה (ומה שום זל ים. ומי אי ם בה ה הי בורה גש ד הנ צנ אי מי דנ ונ ן. של בונה תש יי
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ם יהל די ל יש ים, ענ עי רש בוד הי כה ל הנ א אי לה תוב, אל םא כה ם ל בוד רועי כה ל הנ ים. אי בי ם רנ יי ל מנ ים ה' ענ עי רש בוד הי כה ל הנ גו') אי וש
ן. בונה תש י יי תוב מי כה הו של ה. זל זל קול הנ ל הנ ח של בנ של יר בנ כי מנ י של ין מי אי ים. וש לי י אי ני ל בש של

א נה ימש הי יהא מש עש רנ

י רי בש ים אל עי םא יודש ל ם, של יי יננ י עי תומי ב, סש י לי טומי ם אמ הי ם, של דה י אה ני בש ם לי הל ר, אוי לה מנ אה ן וש מה אל נל ה הנ רועל ח הה תנ פה
ד - חה ים בו: אל לולי יהלות כש ה חמ לשה "ה), שש נל קה רוך הוא (הנ דוש בה קה י הנ רי המ ים, של ני קה תג ם מש ה הי ל מה ם ענ הל לה גוף של הנ
תוכו ס בש נה כש ני יר של וי י - אמ ני ת. שי לל ר קםהל מנ אה ים של לי בה ה המ עה בש שי ק לש לה חל נל ב וש לי ן הנ א מי יוצי ש, של ב אי הנ הוא לנ ל, של בה הה
ש. אי וש רוחנ  ם וש יי ה קול - מנ עמשל ננ לו  ת אי לשל שש ה. ומי נל קה ים בנ בוקי ם דש הי ה, של אה י רי פי נש ל כנ ם של יי י - מנ ישי לי חוץ. שש בנ מי

ים. לי חה ה נש עה בש ים, שי ירי וי ה אמ עה בש בות, שי הה ע לל בנ ם של הי ה, וש עה בש שי ד לש חה ל אל ק כה לי חנ תש ומי

ם ענ רנ וש ר  מנ אל נל של הו  זל ה -  אה רי ה הה ני קש ך  רל ה, דל אה י רי פי נש ם כנ הי ם, של של גל י  ני נש ענ בש ב  לי בות הנ המ לנ עות  ר פוגש של אמ כנ וש
י פי נש ל כנ ם של יי ין, מנ יהמי ד לש סל חל ה. וש בורה םאלו, גש מ שש ב לי לי יא בנ הי ה, של ינה בי ין בנ בי ב מי לי הנ ה  בה ן. של בונה תש י יי יו מי בורותה גש
ן הוא לבל נון, של בה ן לש ים מי לי זש נם ים וש יי ם חנ יי ר מנ אי ים בש ני ן גנ ינ עש נו (שיר השירים ד) מנ מל , ומי מםחנ ה, הנ מה כש ם חה שה ה. וש אה רי

. מםחנ י הנ בי גנ ה לש ינה בי י הנ ני נש לו ענ עה ר של חנ ה, אנ אה רי ל הה ה של נל קה ל הנ ים ענ לי , נוזש מםחנ הנ

ב לי ן הנ ה מי עולל ה של כה עמרה מנ ן הנ ה עמשנ זל ן. וש שה רות עה ימש תי ר כש בה דש מי ן הנ ה מי םאת עםלה י ז ר - (שם ג) מי בה דה סוד הנ וש
. מםחנ "ה - בנ ב. מה לי "ה. כם"חנ - בנ ה - כם"חנ מה מה כש קומו. חה מש יזות אותו מי זי םא מש ם ל עולה ל הה רוחות של ל הה כה , של מםחנ לנ
מםחנ ן הנ ה מי לה צש ה אל מה כש חה ד הנ רי תי א. של מה יא אי הי א, של סי כי ן לנ גות הי רי דש ש מנ ירות. שי פי ש סש לול שי ת, כה רל אל פש ה - תי נל קה
ם לה הו סג זל ה. וש א עולל בה ד, בו אנ א יורי בה ה. בו אנ ינה ה בי ני ה קש מה כש ה חה ני ה, (משלי ד) קש שום זל ין. ומי בי ב מי לי ה הנ בה ב, של לי לנ

מון. (ע"כ) דש קנ בור הנ חי ם. ובנ יי ננ ים - שש די יםרש ם, וש יי ננ ים - שש ים בו) עםלי די יםרש ים וש בו (עםלי של

ר זםהנ

ם ים הי שי ים. אי שי ל אי ה של גה רי דש מנ ה הוא סוד) בש יא (זל הי ים, של רי יבה אי ל הה כה ס לש נה כש ם ני שה ל, ומי כה אמ ע מנ לנ בה ט - של של וי
ה - (דברים יח) סוד זל ים. וש שי אי יל לה לי כה ה, של יונה לש על ש הה אי תוך הה כםל) מי יל (הנ לי ים כה לי נוטש ים וש עי יהד, ובולש ים מי בי רי קש

ך. ים כה לי םא אוכש ר ל אה שש הנ ים, וש עי ים ובולש לי לו אוכש לון. אי םאכי תו י לה חמ ננ י ה' וש שי אי

ם ים הי ני פש בי גות של רי דש א מנ לה ם, אל הל לה סוד של םא הנ ל ים וש לי יך אוכש ים אי עי םא יודש ד, ל בנ חוץ) לש בנ ם (של עולה י הה ני ל בש כה וש
ד ים ענ לי נוטש וש ים  עי ים יודש ני פש בי א מי לה ים, אל עי םא יודש ל חוץ, של בנ ה מי יקה די בש ין לו  ט אי של ם. וי הל ים מי חי לוקש ים, וש עי יודש
אות יוצש ים  שי אי הה לו  אי מי ר.  מנ אל נל של מו  כש ד,  בי כה הנ כםל  הנ חנ  לוקי וש ל.  שי בנ תש ומי ק  חה שש ני וש ה,  ינה חי טש הנ ית  בי לש ים  סי נה כש ני של
ים ני טוחמ וש נות  בה רש קה ים הנ לי אוכש נות, של טוחמ לו) הנ ן? אי הי ה (ומה אשונה רי ד בה בי כה הנ לות מי נוטש וש ימות  די קש מנ גות של רי דש מנ

ה. לה חי תש נות בנ טוחמ לו הנ טו. אי עי י מי נות כי טםחמ לו הנ טש תוב, (קהלת יב) ובה ש כה דה קש מי ית הנ ב בי רנ חה של ה מי ל זל ענ ם. וש אותה

ל ה של ט, צורה של א וי לה ? אל דוענ "ט. מנ של ים וי אי רה קש ני ים, וש לי נוטש ים וש עי ם, בולש יהל לי ים עמ טי ם שולש ן, הי חה טש ני ן של יוה כי
ם עה טו הה ר (במדבר יא) שה מנ אל נל ם, של יי ן ומנ יי תות ינ שש לי כםל וש אל ט לל שוטי ן מש כי ר מי חנ אנ פוף. ולש ט כה של א"ו, הוא וי אות וה

ם. יי מנ סוך הנ ני ן וש יי ינ סוך הנ ם, ני יי ן ומנ יי ל ינ יהה של תי כםל, ושש אל ל לל טו. אםכל קש לה וש

ה, קל שש מנ ים הנ חי ם לוקש הל לה ת של בל הל לש שנ ים), בנ רי יבה אי ים (הה פי רה שש לו הנ י אי די ל יש ה ענ אה רי ב בה אה שש ני ס, וש נה כש ט ני של וי ה הנ זל בה
ם. הל לה אוי  רה של מו  כש ד  חה אל וש ד  חה אל ל  כה ים  חי לוקש לו  אי ל  כה וש ם.  הל בה כםל  הנ ב  אה שש ני וש ד,  חה אל בור  חי בש ה  אה רי ים  אי רה קש ני וש
ין אי ם, וש זונה ם ומש מותה יטו דש עי מש הי ם. של טו, כגלה עי י מי נות כי טםחמ לו הנ טש ר, (קהלת יב) ובה מנ אל ש נל דה קש מי ית הנ ב בי רנ חה של ומי
לו ל טובות אי כה ם של עה ה! אוי לה דושה יר קש ם עי יי לנ רושה ר, אוי יש מנ אה עון וש מש י שי בי ים קולו רנ רי ה. הי לה לה ין בו קש אי יום של
ן ק מי לי תנ סש ר תי של אמ י! כנ בי רו, אוי רנ מש ים. אה רי בי חמ ים הנ ה בוכי ל זל ם. ענ מותה ינו דש טי קש ים הי ני מג ים מש בורי ים גי רי דו! שה בש אה
י רי שש ה? אנ תה ד ענ ענ וש ך  לל מל למםה הנ ל שש יו של יהמה מי עו  מש שש םא ני ל לו, של אי ים כה קי ים עממג תומי ה סודות סש לל גנ י יש ם, מי עולה הה

ך! מש ים מי תומי רו יש אמ שה יי דור של תוכו! אוי לנ ה בש תה אנ דור של י הנ רי שש אנ לו, וש ים אי לי ים מי עי שומש דור של הנ

א נה ימש הי יהא מש עש רנ

ילון, ם: וי ים הי יעי קי ה רש עה בש שי . וש יענ קי י רה בי חמ רש מל ח כש בנ ינו של תותי פש שי תוב וש י כה רי המ ר, ונ מנ אה ן וש מה אל נל ה הנ רועל ח הה תנ פה
םא. ב יד לה תי עה ים לל יקי די צנ ן לנ ים מה ני טוחמ ם של יי חנ ם רי הל בה ים. של קי חה בות. שש כון. עמרה עון. מה בול. מה ים, זש קי חה . שש יענ קי רה
ר (ישעיה מה) מנ אל ם נל יהל לי הוד, עמ ח וש צנ לו ני אי ק. וש די ה הה נה מל תה מי קש חנ שה ם (שמות ל) וש ל שי ים, ענ קי חה ים שש אי רה קש לו ני אי וש

ה. תונה חש ה תנ ינה כי יא שש הי ק, של דל לו צל זש ים יי קי חה ושש

הוא , של חנ יהרי הנ וש ש  מל של ים הנ ירי אי מש בו  סוד, של יש הוא  יענ  קי ית. רה רי חמ יא שנ ית ומוצי בי רש יס ענ ני כש מנ בו  ילון, של וי
ל יר ענ אי הה ם לש יי מה שה יענ הנ קי רש ים בי להי ם אל ן אםתה תי יי תוב (בראשית א) ונ כה הו של ה. זל תונה חש ה תנ ינה כי י ושש עי צה מש אל מוד הה ענ הה

כות. לש ת ומנ רל אל פש ין תי דות בי עי הוד, וש ח וש צנ ין ני יק הוא אות בי די צנ ץ. וש רל אה הה

ד חה אל ם כש יהל ני ים. שש קי חה ים שש אי רה קש ה ני שום זל ים. ומי אומי י תש ני ת שש מנ גש דג ם, כש י גוף הי אי צה י חמ ני הוד - שש ח וש צנ ני
ין. יהמי ד הנ צנ נות, מי טוחמ י הנ תי ם שש הי םאל. וש מ שש ד הנ צנ ט, מי של ן וי ם, מי "ו הי אות וה

ם יהל לי עמ ונ יק.  די צנ ף הנ יוסי ל  ה של גה רי דש ם, מנ סוד עולה יש יק  די צנ מות  צש ענ מו.  ף עי יוסי מות  צש ענ ת  ה אל מםשל ח  קנ יי ונ
כולות שש ם אל הי י. וש מי חש לנ י בש מי חמ כו לנ ר (משלי ט) לש מנ אל נל ה, של א תורה לה ם אל חל ין לל אי י. וש שנ אי י לש מי חש י לנ ני בה רש ת קה ר, אל מנ אל נל
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יהה םא הה ל ל של לנ גש מוט? בי דוענ בנ ם. ומנ יי נה שש מוט בי הו בנ אג שה יי ר (במדבר יג) ונ מנ אל לו נל לה גש י. ובי רי ץ פש יק עי די צנ יק. וש די צנ ל הנ של
יק. די ם צנ שה

ייש ר בו (במדבר יג) המ מנ אל נל ץ, של הוא עי יק, של די צנ ם מוט לנ עולה ן לש תי םא יי ר בו, (תהלים נה) ל מנ אל ם נל לה לה גש ובי
מוט הו בנ אג שה יי ר ונ מנ אל נל ה של מנ מו לש רש גה ץ, וש רל אה ל הה ע ענ ם רנ יאו שי הוצי לו של יק, אי די הוא צנ ץ של רו עי קש ן. עה יי ם אה ץ אי ה עי בה

ם, ו' ו'. יי נה שש בי

ת של שי יו מי בה נה עמ ר בנ מה שג מש ן הנ יי הוא ינ סוד, בו סוד, של הוא יש יק של די ים. צנ בי נה ה עמ טה חמ ר, סה מנ אל ים נל לי גש רנ מש ל הנ ענ וש
ם יי פנ נה ש כש ר (ישעיה ו) שי מנ אל נל יות ו' ו', של ים, אותי פי רה ם שש הי אות ו'. וש ל הה גות של רי דש ש מנ ם שי הי ית. של אשי רי י בש מי יש
ים בי שואמ ה וש בורה גש ד הנ צנ ם מי הל לה ת של בל הל לש שנ ים בנ אי מי ין. וצש יהמי הנ ם - מי יי ים מנ יאי מוצי הנ לו  אי םאל. וש מ שש הנ ד. מי חה אל לש

ד. סל חל ד הנ צנ מי

הוא ב, של לי ל הנ ים ענ בי נושש י, של עי צה מש אל מוד הה ענ ד הה צנ יו רוחות, מי כה אה לש ה מנ ר, (תהלים קד) עםשל מנ אל ם נל יהל לי עמ ונ
י תי ל שש ים של קי רה לול ו' פש לו, כה א של בה צה הוא אות ו', אות בנ ם. וש יהל יני הוא בי ש, של קםדל הנ רוחנ  ית בש ירי ה עמשי גה רי דש מנ

ית. רי יק אות בש די ה צנ זל ש, וש י שי מודי יו ענ ן (שיר השירים ה) שוקה הל תוב בה כה ם, של יי שוקנ

ד. חה אל ים כש בי שה חש נל ית של רי ה ו' ו', גוף ובש שום זל רועות. ומי י זש תי ל שש ים של קי רה ה פש שה ין שי ת. בי רל אל פש ה - תי יונה לש ו' על
ים ת. סםכמכי מל י אל יאי בי ים נש אי רה קש ני ה  דה צי ם. ומי יהל לי עמ ה של יונה לש ד ו' על גל נל ה, כש לה עש מנ ם לש יי פנ נה י כש שי ם (שמות כה) פםרש הי וש
ן ים מה ני הוד טוחמ ח וש צנ ה ני שום זל ם. ומי סוד עולה יק יש די צנ יהה, (משלי י) וש ני יא אות ו' שש הי ית, של רי בש ל הנ ם ענ יהל פי נש כנ בש

נות. ים טוחמ אי רה קש ה ני שום זל ם. ומי יהל יני הוא בי ם, של סוד עולה יק יש די ל צנ ד של צנ ם מי הי ים, של יקי די צנ לנ

נו חמ טה ה. וש נה שש מי ל הנ ים של קי סה ים פש טי קש לנ מש ם הנ טו, אותה קש לה ם וש עה טו הה ר, (במדבר יא) שה מנ אל ט נל של וי ל הנ ד של צנ ומי
לו אי ים, וש מי לי ים שש בורי יא די הוצי ם ולש יי ננ שי ם בנ נה חר טה לש יך  רי ה, צה ל תורה ים של בורי יא די מוצי י של אן, מי כה ם - מי יי חנ רי בה
ים ני םא טוחמ ל וש ה  טה עה לש הנ בש ים  בורי די ים  לי אוכש ים, של ם שוטי הי של ם  ים, אותה רי חי אמ ונ ים.  מי לה שש ים  אי רה קש ני ים  בורי די הנ
ם. עה ה בה רה ף ה' חה אנ גו'] וש ם [וש יהל ני ין שי נו בי ר עודל שה בה ם? (שם) הנ הל תוב בה ה כה ם, מנ יי ננ שי ם ובנ הל לה נות של טוחמ ם בנ אותה

ים. רובי ים כש אי רה קש הוד ני ח וש צנ ני א. וש י נה ני יטי עי לש יו (בראשית כה) הנ לה ר עה מנ אל נל י של ל מי ש של שםרל ם מי הי של

הוא םאשו, של ל ר ה ענ רה יק עמטה די ח, הוד. צנ צנ כות, ני לש ת, מנ רל אל פש ה, תי בורה ה, גש לה דג ה, גש ינה ה, בי מה כש ם: חה ה הי מונה ושש
ה ילה כי םא אמ ין בו ל א אי בה ם הנ עולה ה, הה נה שש מי י הנ לי עמ שוהו בנ רש לו פי לה גש יון. ובי לש ר על תל לו? כל ה של רה עמטה ה הה ין לו זוג. ומה אי
רוך דוש בה קה י הנ ני פש ת לי בה ה שנ רה מש רו, אה אמ בי הו של זל ם. וש יהל אשי רה ם בש יהל רותי טש ענ ים וש בי ים יושש יקי די א צנ לה יהה, אל תי םא שש ל וש

ן זוג. (ע"כ רעיא מהימנא). תה בל תנ םא נה י ל לי ן זוג וש תה בל תנ ים נה יהמי ל הנ כה הוא, לש

ר זםהנ

ן. ם כי אות ד' גנ ה, וש דולה ד. אות ע' גש חה ינו ה' אל להי ל ה' אל אי רה שש ע יי מנ ר, (דברים ו) שש מנ אה עון וש מש י שי בי ח רנ תנ פה
םא ם ל ענ טנ ה הנ ה. מה תוחה יות ש"מ. מ' פש רו אותי אמ שש ם. ני כל ד ה' בה תוב (שמואל-א יב) עי כה הו של זל ד. וש ה - עי ן זל ימה סי וש
רות חי יות אמ תון. אותי חש ם) תנ ך (עולה לל יא מל ה הי תוחה יון. מ' פש לש ם) על ך (עולה לל יא מל ה הי תומה ם' סש שום של ה? מי תומה סש

ר. בה ר דה תי סש ים הנ להי בםד אל תוב (משלי כה) כש ן כה יהל לי רו א' ח', עמ אמ שש ני

ה לה עש מנ לש ת לו מי נל זגמל ה מש חה מש ל יום, שי כה ה בש חוד זל ד יי ינחי מש י של ל מי א, כה בה א סה נונה מש ב הנ ל רנ רו של פש סי אנו בש צה מה
ים) יי ר (חנ יהשה יל, ובש חי תש י) מנ דנ ענ (שנ רי פש מנ יות - לש אותי ף הה רי צה ה. ומש ד זל צנ ה, א"ח מי ד זל צנ לו - ש"מ מי יות אי סוד אותי מי
ך כה ה הוא. וש יהפל דוש. וש קה חוד הנ ה יי ש. זל מה ה'. מנ ח בנ מנ שש י אל נםכי ר (תהלים קד) אה מנ אל נל "ח, של מנ שש ם: אל נה ימה סי יים. וש סנ מש

ה. לה עש מנ לש ת לו מי נל זגמל ה מש חה מש ל יום, שי כה ה בש חוד זל ד יי ינחי מש י של מי ה, של מו זל ר כש מנ אה נוך, של ל חמ רו של פש סי הוא בש

ע מנ הו שש זל ים, וש דושי קש בות הנ אה סוד הה מות בש ים שי עי בש לו שי ה. אי דולה ן ע' גש ל מי לה כש ני יות ש"מ, של עוד ייש בו אותי
ר (שיר מנ אה של ם א"ח. אותו  ד אותה חי אנ מש ין של לי פי תש י הנ תי ה בה עה בה רש אנ לו  ינו, ה' - אי להי ל, ה', אל אי רה שש ם ע'. יי - שי
ר, מנ אל ים נל מי כה חמ ם. סוד לנ הל ה בה חוזה יא אמ הי ין, של לי פי ל תש ר של של ה קל י. אות ד' - זל יהתי עש י רנ חםתי י אמ י לי חי תש השירים ה) פי
ד ה ענ דור זל ין כש אי א, וש צה מש צון ני ת רה אי עי דנ י ונ רי המ ר, של ר, אםמנ מנ ייך. אה חי ה וש כה עון. בה מש י שי בי ק רנ תנ לות. שה גנ םא לש ל של

לות. גנ שות לש ם רש הל ילה לה הש יי , של יחנ שי מה ך הנ לל יהבוא מל של

ת מל אל י הה יאי בי נש א"ח, של ה הה ל זל ה של טה מנ לש ם של יי כנ רי י יש תי ל שש ה, סוד של ד זל צנ ה ומי ד זל צנ אות מי צועות יוצש י רש תי שש
"ת לל אות דה םאל. וש מ שש ין ומי יהמי רועות, מי י זש תי ל שש צועות, סוד של י רש תי ים שש אי ה יוצש לה עש מנ לש י מי רי המ ים בו. של חוזי אמ
ת דל יך, יורל רי צה מו של ה כש לה עש מנ ה לש חוזה יא אמ הי ן של יוה ה. כי טה מנ ם לש יי כנ רי יש י הנ תי טו שש שש פנ תש ני ת, וש דל סוף יורל בנ ן. לש הל ה בה חוזה אמ
ש ית קםדל רי ל אות יו"ד בש ן של ימה סי ם, וש יי כנ רי יש סוף הנ ת בש זל חל אל ת, נל דל חל אנ תש יא מי ר הי של אמ כנ ה. וש מה ם ענ ד עי חי אנ תש הי ה לש טה מנ לש

ד. חה חוד אל יי ה בש חוזה יא אמ ז הי ה. אה לה עש מנ לש יהה מי לל עה

ן יי ננ ה. (מי טה מנ ר לש מה שש ני ה, וש לה עש מנ ר לש מה שש ית זו, הוא ני רי ר בש שומי י של ל מי ה) כה ל זל ענ ית, (וש רי בש הו סוד הנ יו"ד זל
ה מה שש רש ה ני שום זל ה, ומי טה מנ לש ין של די ן הנ יון ומי לש על ין הה די ן הנ צול מי ית זו, ני רי ל בש א ענ ני הוא קי שום של ס, מי חה נש פי נו?) מי לה

גו'. ן וש כםהי ן הנ רם המ ן אנ ר בל זה עה לש ן אל ס בל חה ינש תוב פי כה הו של תוכו. זל אות יו"ד זו בש

זו יא בש הי ה  לה ה של חה מש ל שי כה רוד. וש ה פי עמשל םא תנ ל ל יהד, של ה של לה פי תש תוך  ל מי לה ד כש רנ פש םא תג ל של יך  רי צה יו"ד זו 
י ה, ומי לה צש ת אל בל רל קה תש ה מי שום זל ק. ומי דל יא צל הי יק, וש די ה. הוא צנ בה קי נש םא בי ל ר, וש כה זה יא בש הי אות יו"ד. יו"ד זו  הה
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א. בה ם הנ עולה ל הה ג של נל עם הה חוק הוא מי ה, רה קום זל מה יק אותו מי חי רש מנ של

ה חה מש ה שי שום זל י יו"ד. ומי לי ה, בש שה יא אי הי יש, וש י אות יו"ד. הוא אי לי ק בש דל יא צל הי וש יק,  די ר הוא צנ כה זה בש
ה ל זל ענ ה. וש לה עש ל מנ ג של נל עם יקו אותו מי חי ה, ינרש ג זל נל ק עם חי רנ מש י של ה. מי מה ג עי ני ענ תש הי יהה ולש לל ב אי רי קה תש הי ה לש לה ה) של שובה (תש

גו'. ד וש בי כנ י אמ דנ בש כנ י מש תוב, (שמואל-א ב) כי כה

ל ס סוד של חה נש י פי בי גנ ים לש לי שש ה הי ל זל לנ גש ה, בי צה רש ם פי תנ סה ק, וש חה צש ל יי יף של קי ין תנ י די ני פש ד בי מנ ס עה חה נש ה, פי אי םא ורש ב
י די ק כש חה צש ל יי ין של י די ני פש ה לי צה רש פי ד בש מנ ל. עה לי פנ יש ס ונ חה ינש עממםד פי ינ תוב (תהלים קו) ונ כה ה, של צה רש י פי ני פש ד בי מנ ק. עה חה צש יי
תוב (תהלים קו) כה ל, של אי רה שש ל יי ם ענ יהל לי ן עמ גי הה ק לש חה צש ל יי יף של קי תנ ין הנ י די ני פש ד בי מנ ס עה חה נש ל. (פי אי רה שש ל יי ן ענ גי הה לש
ל ס סוד של חה נש פי ים לש לי שש ה הי ל זל לנ גש ק, בי חה צש יי ל  ין של י די ני פש ץ בי רל פל ד בנ מנ עה עממםד? של ינ ונ הו  ל. מנ לי פנ יש ונ ס  חה ינש עממםד פי ינ ונ

בון. שש חל ה בש זל ה בה לול זל ה כה ל זל ענ ק). וש חה צש יי

ך אי כה דנ א ונ לה ק - אל חה צש יי ה בש לה עש מנ בון לש שש חל אן הנ כה ה, וש לה ם של יי יננ עי א בה לה לוי אל םא תה ה ל בון זל שש ר, חל םאמנ ם ת אי וש
ם, עולה ל הה ל כה ים של יני ים די ני ם דה שה ם, של יי יננ ם עי הי קום של אותו מה ך) בש שה מש ני ש (וש מי תנ שש לוי ומי ק תה חה צש יי שום של הוא, מי
שום ד, מי חה כםל אל ן הנ ל כי ענ ין. וש רי דש הל נש ים סנ אי רה קש ני ם, וש עולה י הה יני קום די אות, מש סש ים כי עי בש ם שי ה הי לה ם של יי יננ עי י הה רי המ של

ה. כםל יהפל הנ ד, וש חה אל ים כש כי לו הולש אי ק וש חה צש יי של

ין. יהמי ה לש כה ה זה שום זל םאל. ומי מ הוא שש ה, של קה זה ה חמ בורה גש ש בי בי לנ תש ין, ומי ן די דה ס וש חה נש ד פי מנ עה ק, וש חה צש ה יי ס זל חה נש פי
ל ים של ני מג מש ה  לשה ם שש הי לו  אי א  לה י? אל תי מה ת חמ יב אל שי הי הו  מנ י,  תי מה ת חמ יב אל שי ין. הי יהמי בש םאל  מ ל שש לה כש ני אן  כה
שום ה). מי רה ה זה ל עמבודה ד ענ חה אל יות, וש לוי עמרה ל גי ד ענ חה ים, אל מי יכות דה פי ל שש ד ענ חה ה. (אל מה חי ף, וש ית, אנ חי שש ם: מנ נה יהי גי הנ
ה אותה ז בש חנ אה ק, וש חה צש יי ש הוא בש בי לנ תש ה? הי שה ה עה ק, מל חה צש ל יי דו של צי ך מי שה מש ני ט וש שי פנ תש יהה מי הה ה של מה ה אותו חי אה רה של

יו. חורה אמ יב אותו לנ שי הי רו וש בי חמ ז בנ אוחי י של מי ה כש מה חי

ת קםר אל דש יי תוב ונ כה ין - של ה די שה עה ים בו. וש עי ים פוגש אי נה ית קנ מי רנ ל אמ ל בועי כה ין - של ן די ין. דה ה די שה עה ין, וש ן די ז דה אה וש
ם ה שה י אוייב. מנ ני פש ינו מי מי חור יש יב אה שי ם (איכה ב) הי תוב שה כה י. וש תי מה ת חמ יב אל שי אן, הי תוב כה ה כה ל זל ענ ם. וש יהל ני שש
י ני ל בש ענ כםל הוא מי הנ ק. וש חה צש ל יי אן, יו"ד של ס כה חה ינש ל פי ה אות יו"ד של ל זל ענ יו. וש חורה אמ אן לנ ם כה גנ ך  יו, כה חורה אמ לנ

ל. אי רה שש ל יי ם של יהל אשי ל רה ד ענ יהה יורי הה ה אותו של אה ה, רה מה ה אותו חי אה ר רה של אמ כנ ל. של אי רה שש יי

נות בה הי ה לש רוצל ת של ול מה ך הנ אנ לש ל מנ ן של ימה הו סי זל , וש יענ קי רה ה בה סה ה טה תה יש הה ה אות מ', אות זו של אה ה? רה אה ה רה מה
ה ר אותה בי חי ף אותו, וש טנ חה יא, וש הי ל מ' הנ טנ ז נה ק, אה חה צש יי ש בש בי לנ תש יהה מי הה ס? של חה נש ה פי שה ה עה אות ת'. מל א"ו וש אות וה בה

יו. חורה אמ ב לנ יהד שה מו, מי יא עי הי ף לו אות מ' הנ טנ ס חה חה נש פי ת של ול מה ך הנ אנ לש ה מנ אה רה ן של יוה מו. כי עי

ם יי אתנ בון מה שש חל יות בש הש ה לי לה ענ תש הי וש ק,  חה צש יי בש ש  בי לנ תש בו, הי לי ס בש חה נש פי א  ני ר קי של אמ כנ שום של ם? מי ענ טנ ה הנ מה
ף טנ , חה יענ קי רה ה בה פה אות מ' עה ה לה אה רה ן של יוה ק. כי חה צש יי ה  עולל ך  כה וש ה,  מונל ם ושש יי אתנ מה בש מו  ה שש עולל ך  כה וש ה,  מונל ושש

יהדו. ח בש ח רםמנ קנ יי תוב ונ כה הו של ה. זל מונל ים ושש עי בה רש אנ ם וש יי אתנ יהד מה ה מי עמשה ננ מו, וש ה עי ר אותה בי חי ה וש אותה

ה תה יש אות זו הה שום של ם, מי עולה ל הה ת ענ ול נות מה בש אשון לי רי ם הה דה אה אשון לש ן רי ימה ה סי תה יש אות מ' הה שום של מי
יות ו"ת כות אותי חנ מש יו  הה יו. וש רש יו, מ' פי רש פי ח מי קנ תי תוב (בראשית ג) ונ כה ה של עה שה ם, בש דה ל אה של םאשו  ל ר ה ענ סה טה

ם. עולה ל הה ת ענ ול ה מה נה בש ז ני ה. אה נה חש קנ פה תי ן, ונ תי תי ל, ונ םאכנ ת תוב ונ כה ן של מנ זש בי

ת ה צורנ אה ה אותו? רה אה יך רה אי ל. וש אי רה שש ל יי ם של יהל אשי ל רה ף ענ ה אות מ', עה ו אותה שה כש ה לו ענ אל רש יהה ני ס הה חה נש פי
ה, ף אותה טנ יהד חה ת. מי ול מה ך הנ אנ לש ל מנ ן של ימה אי סי דנ ה ונ ר: זל מנ ה אותו, אה אה רה ן של יוה ם. כי ה דה אה לי ה, מש תוחה אות מ' פש
ף רי טה צש ה, הי מונל ם ושש יי אתנ יהא מה רי טש ימנ גי יהה בש הה ה של לו. ומנ צש אות אל ה הה אותה יד לש הורי ש, וש פםרה מש ם הנ יהה שי לל יר עה כי זש הי
ת או אל נש קנ ל בש אי רה שש י יי ני ל בש ענ תוב, מי ה כה ל זל ענ יהדו. וש ח בש ח רםמנ קנ יי ר ונ מנ אל ז נל אה ה. וש מונל ים ושש עי בה רש אנ ם וש יי אתנ יות מה הש לי
ך יהה הולי הה שום של ם? מי תוכה הו בש ם, מנ תוכה ת. בש רל חל שות אנ רה ים לו בש רי בש חנ יו מש הה דוש, של קה ם הנ שי א לנ ני קי י. של תי אה נש קי
תוך מ' מ', בש תוך  ם, בש תוכה ל בש בה ם. אמ יהל יני ה בי יתה מי לש מו  צש ר ענ סנ ים, ומה שובי ה חמ מה כנ ים וש מוני ה המ מה כנ תוך  א בש ובה

א. ני קי ה של אה נש ה קי יהה אותה הה

יתות ל ד' מי ן של ימה יא סי יות. הי קג לש ל מ' מנ ן של ימה יא סי ת, הי ול ל מה ן של ימה יא סי הי שום של ם אות מ'? מי ענ ה טנ מנ
ר כה תוך זה דות מי רה פש ני ם ד' רוחות של הי ד', של ד מי ד'. יהרנ ד לש יהרנ מ', וש ה לש לה ה. עה לה עה ד וש יהרנ ד, וש יהרנ ה וש לה ם עה שה ין. ומי ית די בי
ך אנ לש ל מנ ים של לי כי ים וש ני ימה ר, מ' סי לומנ מ'. כש ים לש ם עולי שה ין. ומי ית די יתות בי ן ד' מי לה לה גש ה, ובי אה מש טג הנ ה מי בה קי ונש

י. תי אה נש קי ל בש אי רה שש י יי ני ת בש י אל יתי לי םא כי ל ר וש מנ אל ה נל ל זל ענ תוך מ', וש ד בש מנ עה ס וש חה נש ח פי קנ ה לה זל ת. וש ול מה הנ

םא ם ל גו'? אי ה וש פה גי מנ ים בנ תי מי יו הנ הש יי תוב ונ י כה רי המ רוך הוא, ונ דוש בה קה ל הנ תו של מה ת חמ ס אל חה נש יב פי שי יך הי י אי כי וש
םא ל י וש תי מה ת חמ יב אל שי ם הי ענ טנ ה הנ תו, מה מי לו  ל אי כה ן של יוה ל כי בה י, אמ תי מה יב חמ שי ר הי י אומי יתי יי ם, הה הל ד מי חה ת אל מי

ל? אי רה שש י יי ני ת בש י אל יתי לי כי

ס יך! חנ רי צה מו של עו כש רש ר זנ םא שומי ל י של מי עו! אוי לו לש רש ם זנ פוגי ם של דה ן אה בל ר: אוי לו לש בה דה רור הנ אי בי דנ א ונ לה אל
ט בל ל שי ים של שי נה בו בנ רש עה תש ב, הי ב רנ רל ם עי או אותה ר בה של אמ עון, כנ מש ט שי בל א שי לה ת, אל ל מי אי רה שש יי ד מי חה לו אל פי אמ לום של שה וש
לו אן, אי כה תו  ים מי רי חי אמ ה, ונ פה גי מנ בנ תו  ם מי הל ל, ומי גל עי בה תו  ם מי הל ים - מי ני בה ידו  הולי רו, וש יש גנ תש הי ר של חנ אנ עון לש מש שי

יו. ר הה בה כש ים של תי ים, מי תי מי א הנ לה תוב, אל םא כה תו ל ר מי של ה. אמ פה גי מנ ים בנ תי מי יו הנ הש יי תוב ונ כה הו של רו. זל אמ שש ני של
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ה ל זל ענ ם. וש הל ד מי חה לו אל פי ר אמ סנ םא חה ל שום של ם, מי נו כגלה מש דוש, ני ע קה רנ ם זל ל אותה כה ל וש אי רה שש רו יי מש שש ני שום של ומי
ל - אי רה שש י יי ני ל בש ענ י מי תי מה ת חמ יב אל שי ר הי מנ אל נל ה של ן מנ כי לו. וש ים כה רי חי אמ ל של לה כש ל. מי אי רה שש י יי ני ת בש י אל יתי לי םא כי ל תוב וש כה
י ני ל בש ענ ר מי מנ אה סוק וש פה ב הנ תנ ה כה ל זל ענ יב. וש שי םא הי ב ל ב רנ רל יו עי הה ים של רי חי ל אמ ענ ל מי בה יב, אמ שי ל הי אי רה שש י יי ני ל בש ענ מי

מו. רוך הוא עי דוש בה קה ם הנ ר אותה בי חי ם, וש קםדל מי ל כש אי רה שש י יי ני נו בש מש ה ני שום זל ל. ומי אי רה שש יי

אות רש הנ יו. ולש ב הה ב רנ רל עי לו מי ל אי גו'. כה ם וש עה ן הה פםל מי יי תוב (שמות לב) ונ כה ל, של גל עי ה הה עמשי מנ ה בש ת זל מנ גש דג כש
ל. אי רה שש י יי ני ת בש ל עמדנ ת כה ה אל ל מםשל הי ינקש ך? (שמות לה) ונ ר כה חנ תוב אנ ה כה ל, מנ אי רה שש י יי ני בש יו מי םא הה ל של

נו בל דש ר יי של יש אמ ל אי ת כה אי תוב (שמות כה) מי ה כה אשונה רי ה, בה אי םא ורש ה (שמות לה). ב רומה ם תש כל תש אי חו מי קש
ייס פנ תש הי רוך הוא לש דוש בה קה ה הנ צה תו, רה מי ם של ם אותה הל תו מי םאת ומי שו ז ב עה ב רנ רל עי לו הה אי ן של יוה ל. כי לה כש כםל בי בו. הנ לי
ל ת כה ה אל ל מםשל הי ינקש תוב (שמות לה) ונ כה הו של ד. זל חה ד אל צנ ם לש כל כגלש רו  בש חנ תש ם: הי הל ר לה מנ ל. אה אי רה שש ם יי ם עי הל מה עי

י. לי ה של ירה די ילה הנ הש ם תי כל מה ן, עי כם שש ה לי י רוצל ני ם אמ כל י, בה ננ ם: בה הל ר לה מנ ם. אה דה בנ ל - לש אי רה שש י יי ני ת בש עמדנ

ים רי חי אמ פות לנ תה ילה שג הש תי ה של םא רוצל ים. ל רי חי אמ םא מי ל ם, וש כל תש אי ה. מי רומה ם תש כל תש אי חו מי ה, (שם כה) קש ל זל ענ וש
ים - תי מי ים. הנ תי מי יו הנ הש יי יו, ונ ע הה רה ש הה לו שםרל אי ם מי י הי רי אן המ ף כה תו. אנ רש כש ם ני ה כגלה שום זל ם, ומי כל מה םא עי ל י, וש מי עי

ם. יהל אשי ימו רה רי ל, הה אי רה שש י יי ני םאש בש ת ר או אל ר שש מנ אל נל ם, של ה אותה נה ה מה שום זל ל. ומי אי רה שש יי םא מי ל ים, וש תי אי מי דנ ונ

ר לו, מנ מםר. אה י אל ני ר לו, בש מנ ה. אה ל זל ים ענ קי י חולש אתי צה םא מה ם ל כון הוא, אי ה נה מה א, כנ בה ר, אנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ר בי חנ תש מי ה של יד זל מי צה מו. כש ל עי אי רה שש רו יי בש חנ תש הי נו של דש מנ לה עור, וש ל פש ענ בנ ל לש אי רה שש ד יי מל צה יי תוב (במדבר כה) ונ י כה רי המ ונ
עור. ל פש ענ בנ ל לש אי רה שש ד יי מל צה יי ך הוא - ונ ר, כה זה עה לש ר לו, אל מנ עור. אה ל פש ענ בנ ל בש אי רה שש רו יי בש חנ תש ך הי יו, כה שוטה קי ם בש דה אה בה

ת. ול ם מה יהל לי ה עמ רה םא שה ל ת, של ול מה רו מי הה טש ני א של לה אותו חוב, אל ל מי אי רה שש רו יי המ טש ני י של תי רש מנ םא אה י ל ני א אמ לה אל

אי, דנ ם ונ עה י הה אשי ר לו, רה מנ ם. אה ע אותה הוקנ ם וש עה י הה אשי ל רה ת כה ח אל תוב (במדבר כה) קנ י כה רי המ ר לו, ונ מנ אה
ם. (שם) עה א הה ינרש ם (שמות לב) ונ תוב שה כה ם, וש עה אן הה תוב כה מםד. כה לש נו לי ם ייש לה עה ן הה ל. ומי אי רה שש י יי ני י בש אשי םא רה ל וש
סוף ל מי בה לו. אמ דו  בש םא עה ל עור, וש ל פש ענ בנ ל לש אי רה שש ד יי מל צה יי ה, ונ אי םא ורש ל ב בה ם. אמ עה ן הה פםל מי יי ם. (שם) ונ עה ל הה הי קה יי ונ
תוב כה ן של יוה ם, כי עה א הה לה ל. אל אי רה שש יי חו  תנ שש יי ל ונ םאכנ י תוב ונ םא כה ל וו, וש חמ תנ שש יי ם ונ עה ל הה םאכנ י תוב ונ כה ח, של סוק מוכה פה הנ

ל. אי רה שש יי ה לש יו חובה ע הה ע רנ רנ א אותו זל לה ם? אל עה ל הה םאכנ י הו ונ ל, מנ אי רה שש ד יי מל צה יי ונ

תוב, םא כה עור ל ל פש ענ בנ ל בש אי רה שש ד יי מל צה יי ה, ונ אי םא ורש עור? ב ל פש ענ בנ ל לש אי רה שש ד יי מל צה יי תוב (במדבר כה) ונ כה הו של מנ
מו צש ענ רםענ  פש לי עור הוא  פש ת  עמבודנ של שום  ת, מי ענ דנ י  לי בש עור  פש ל  ענ בנ לש נו  תש נה ף  תםקל וש ים  שוטי עור. קי פש ל  ענ בנ לש א  לה אל
בו שש םאת, חה או ז רה ן של יוה ל, כי אי רה שש יי ה. וש נה מל ק מי זי חנ תש ה לו ומי ילה ה מועי ה עמבודה אותה ת. וש חנ ה רותנ יו צואה נה פה יא לש הוצי ולש
זול לש זי ל הנ לנ גש ם בי הי ר לו. וש םאמנ א ת תוב, (ישעיה ל) צי ה כה רה ה זה עמבודה י בנ רי המ ה, של לה קול של לש קי ה הוא וש לה זול של לש ה זי זל של

ל. אי רה שש י יי ני ל בש ר ענ פי כנ יש ר ונ מנ אל נל ה, של פה גי מנ ל הנ טי ס ובי חה נש ר פי פי ה כי ל זל ענ ה, וש יעה די י יש לי ם בש מה צש עו ענ רש ה פה רה ה זה עמבודה ל הה של

ו). מה אל נל ה הנ א (רועל נה ימש הי יהא מש עש רנ

ד חה ם: אל נה יהי גי ל הנ ים של ני מג ה מש לשה א שש לה י? אל תי מה ת חמ יב אל שי הו הי י. מנ תי מה ת חמ יב אל שי ן, הי מה אל נל ה הנ רועל ר הה מנ אה
ה אה ה. הוא (רה מה חי ף, וש ית, אנ חי שש ם: מנ הי ה. וש רה ה זה ל עמבודה ד ענ חה אל יות, וש לוי עמרה ל גי ד ענ חה אל ים, וש מי יכות דה פי ל שש ענ
ב רל ם עי הי ם, של עה ל הה ענ ר מי מנ םא אה ל ל, וש אי רה שש י יי ני ל בש ענ י מי תי מה ת חמ יב אל שי ר הי מנ ם. אה עולה ף בה יהה) עה הה ה של מה יהו"ה) (חי של
ה (עד כאן). דושה קש ה הנ נורה מש לו לנ אמ שה נו וש רש אנ ך בי כה יש, של י אי פי לש ת אנ לשל שש הוא כי יום הנ ם בנ עה ן הה פםל מי יי ר ונ מנ אל נל ב, של רנ

ם הל ר מי בנ עה ד של בור ענ חי ה וש לה הי ים קש אי רה קש םא ני ל ב. של ב רנ רל עי םא מי ל ה', וש ה לנ רומה ם תש כל תש אי חו מי תוב? קש ה כה ומנ
םא ל ה, וש רומה ם תש כל תש אי חו מי ה קש שום זל ד. ומי חה יו גוי אל םא הה לו ל אי ם, כש יהל יני ים בי בי רש עה תש מי ן של מנ זש יהכול בי בש ב. כי ב רנ רל עי

ם. יכל יני י ובי יני ים בי רי חי ף אמ תי שנ ה לש י רוצל יני אי ת, של רל חל פות אנ תה שג מי

ל, אי רה שש יי םאש. וש ר יהה לש רל יו צה תוב? (איכה א) הה ה כה ל, מנ אי רה שש יי ים בש בי עםרה ם מש ב הי ב רנ רל ר עי של אמ א כנ לה םא עוד, אל ל וש
דוש קה ר הנ מנ אה א של לה םא עוד, אל ל ל. וש אי רה שש י יי ני ת בש ל עמדנ םאש כה ת ר או אל תוב? שש ה כה לו, מנ ם אי הל ים מי רי עובש ר של חנ אנ

ם. תוכה י בש תי נש כנ שה ש וש דה קש י מי שו לי עה תוב (שמות כה) וש כה הו של ם. זל כל מה דור עי ה לה י רוצל ני רוך הוא, אמ בה

רוהו אמ י בי רי המ ה. ונ סה עי בה אור של ב? שש כי ענ י מש ר, מי מנ אל ם נל יהל לי לות, עמ גה ל בנ אי רה שש י יי ני ר בש של אמ א כנ לה םא עוד, אל ל וש
רוך דוש בה קה ל הנ טון של לש ים שי ירי עמבי לו (מנ אי יהכול כש בש ל, כי אי רה שש ל יי ים ענ אשי ם רה ב הי ב רנ רל עי ן של מנ זש ה, בי נה שש מי י הנ לי עמ בנ
ים צועמקי ה  זל שום  ומי לות.  זה ומנ ים  בי כוכה י  טי פש שש מי בש ים  סי נה כש ני וש הוא,  רוך  בה דוש  קה הנ בש טון  לש שי ים  עושי הוא) 

ך. תל ים זולה ני דם לונו אמ עה ינו בש להי ים, (ישעיה כו) ה' אל רי אומש וש

ה דושה קש ה הנ נורה מש ם הנ ה. קה ינה כי שש י הנ ני פש ים לי רי בה דש ח בי תנ ה ופש דושה קש ה הנ נורה מש כו'. קום הנ ס וש חה ינש ר, פי חי ר אנ בה דה
ה, צה רש י פי ני פש ד לי מנ עה ק, וש חה צש ל יי יף של קי תנ ין הנ די י הנ ני פש ד לי מנ ס עה חה ינש ה, פי אי םא ורש ך. ב ר כה מנ אל מון נל דש קנ בור הנ חי ר, בנ מנ אה וש
ים לולי ה כש שום זל ל, ומי אי רה שש ל יי ם של יהל לי ן עמ גי הה י לש די ה, כש פה גי מנ ר הנ צנ עה תי ל ונ לי פנ יש ס ונ חה ינש עממםד פי ינ תוב (תהלים קו) ונ כה של

ים. רי בה ש דש די חנ יך לש רי אן צה כה ק, וש חה צש בון יי שש חל ס כש חה ינש בון, פי שש חל ה בש זל ה וה זל

ה ף אותה תי שי ה וש ף אותה טנ יר, חה וי אמ ף בה ת, עה ול ן מה ה מ' מי אה יון רה לש על ך הה לל מל ל הנ הובו של יההו אמ לי ר, אי מנ אה ח וש תנ פה
ף "ת, עה ול ן מה ה אות ו' מי אה ך רה ר כה חנ רמ"ח. אנ ה לש ל יהדה ם ענ לנ שש ני ס, וש חה ינש בון פי שש חל הוא בש ק, וש חה צש הוא יי ם ר"ח, של עי

יהדו. ח בש ח רםמנ קנ יי תוב ונ כה הו של "ח. זל רםמנ ם לש לנ שש ני "ח, וש מנ רנ ה בש ם אותה שה ה, וש ף אותה טנ חה יענ וש קי רה בה
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פו תש תנ שש הי ה, של לה עש מנ רו) לש תש תנ סש הי רו (של מש שש ני י רוחות של תי שש לו? בי יות אי י אותי תי טםף שש חמ ה יהכול לנ מל הוא, בנ וש
ם, יהל ני ת שש קםר אל דש יי ם, ונ יהל ני ל שש של כםחנ  דו, בנ בש אל םא נל ל ל של אי רה שש ל יי ס ענ חה לו  ים אי ני י פה ני שש "ס. בי "י חה ני ס. פש חה ינש פי בש

ם. תוכה י בש תי אה נש ת קי או אל נש קנ ר בש מנ אל נל הו של זל יות - מ"ו. וש י אותי תי שש בי

יות לו הש ק לי חה צש ת יי ף אל תי ה שי שום זל ה, ומי יתה מי לש מו  צש ר ענ סנ ק מה חה צש יי שום של ק? מי חה צש יי ף בש תי תנ שש הי דוענ  ומנ
ח"ס ף בש תי תנ שש ד הי סל תו חל גה רש דנ ם של הה רה בש אנ עמקםב, של ינ ם וש הה רה בש פו בו אנ תש תנ שש ים הי לי יה אנ י הה רי פש י עה ני ל שש ד של צנ מי ר. של זל עי לש
ר בו (בראשית לב) מנ אל נל שום של ס, מי חה נש פי ס). של חה ינש ל פי "י של ני עמקםב הוא פש "ל (ינ "י אי ני הוא פש עמקםב של ינ "ס. וש חה נש ל פי של
ם עולה יק בה די ייש צנ ר וש ענ צנ ם הוא בש עולה ר הה של אמ כנ שום של "ל. ומי "י אי ני "י), פש ני קום פש מה ם הנ ל (שי נואי ת פש ר אל בנ ר עה של אמ כנ
כםר ל, (שמות לב) זש אי רה שש יי ל  ם של עמרה צנ ה בש ר מםשל מנ ם אה לה לה גש מו, ובי ים עי פי תש תנ שש בות מי אה ית, הה רי בש ל הנ א ענ ני קנ מש הנ
יההו, לי הו אי זל יא, וש בי נה ן הנ אות ה' מי ה לה כה יההו זה לי אי יות יה"ו מי לש אותי שש יך. ובי דל ל עמבה אי רה שש יי ק ולש חה צש יי ם לש הה רה בש אנ לש

ה. " הוה ם בו יש לה שש ני יא), וש בי ל יהוה נה ה סוד אי זל יא (וש בי ה' נה

ה, " הוה ן יש ה מי יונה לש ן, י' על י"ן הי י יודי תי ית. ושש רי בש ה לי כה ית - זה רי בש ל הנ א ענ ני קי שום של ס מי חה נש ה פי ה בה כה זה אות י' של
יו, לה גש עות רנ בש צש ר אל של ין על ה בי ת בה רנ כה י, של נה דם ן אמ יא מי ה הי נה טנ יו. יו"ד קש עות יהדה בש צש ר אל של ין על ם בי הה רה בש אנ ה לש ת בה רנ כה של

יון. לש על ם הה רםשל ת בה רל טל ענ תש מי ה של דושה יא אות קש הי וש

י דנ ם שנ ים, אות שי ים טובי ל יהמי ין, אות של לי פי תש ת, אות הנ בה שנ יא אות הנ הי ים, וש מי עולה יד לש מי שום תה ה רה זל וש
ם, הל לה ית של רי בש צועות, בנ רש ל בה אי רה שש ים יי שומי רש ה  יות בה הש יך, לי רל עה שש ובי ך  יתל זוזות בי ל מש שום (דברים יא) ענ רה של
ך לל מל י הנ ני ם בש הי ה של יונה לש אות י' על ים בש שומי ם רש ה הי תורה דוש. ובנ קה ך הנ לל מל ל הנ ל של יכה הי י הנ ני ה, בש כה לש מנ י הנ ני ם בש הי של

ם. יכל להי ייה אל ם לנ תל ים אנ ני ר (דברים יא) בה מנ אל ן נל כי רוהו. וש אמ בי מו של יון, כש לש על הה

יו לה עה ם. של דה ן אה בל יק לו לש זי םא ינ ל ע של רה ר הה ד ייצל ל שי ארו של וה ל צנ ת ענ לל של לש ל שנ יהה של לש יא חג י הי דנ ל שנ אות י' של וש
ר מנ יו אה לה עה ייה. של רש ב, הוא אנ לל ש, הוא כל חה י. הוא נה תי ידה חי ב יש לל ינד כל י מי שי פש ב ננ רל חל ה מי ילה צי ד, (תהלים כב) הנ וי ר דה מנ אה
י רי י אמ ב הוא לי תוב (איכה ג) דםב אםרי כה הו של א לו דםב. זל רה יא קה בי נה הנ כםה. וש סג ייה בש רש אנ ר כש תה סש מי רםב בנ ד, (שם י) ילאל וי דה
י פי ם כש דה ל אה כה ל לש שה מש סות. ני ן דורש הי אות, של מי יות טש ל חנ כה ל לש שה מש מות. ני הי בש ל כנ שנ מש ים. (תהלים מט) ני רי תה סש מי בש

ר. אי בה תש י ני רי המ יו, ונ חובותה

יו לה א, עה חוטי הוא הנ יו של לה ב עה רוכי ה של ע זל נודה יהד של ש. ומי פל יו נל לה ים עה יבי כי רש מנ ר, של מור נועי חמ ש ונ חה נה ב וש לל הו כל זל וש
ר מנ ה אה שום זל נו. ומי מל ל מי נםפי פםל הנ י יי ר - (דברים כב) כי בה דה סוד הנ חור. וש אה בו  פםל רםכש יי תוב (בראשית מט) ונ כה
ין. אות לי פי תש צועות הנ ל רש ה של ירה שי קש ר אותו בי יו, קושי לה ב עה רוכי יק של די צנ ם. וש כל י מי נםכי ל אה םא נםפי יוב, (אביו יב) ל אי

ארו. וה ל צנ ת ענ לל של לש יא שנ ין הי לי פי תש ל הנ ארו. ש' של וה ל צנ ת ענ ענ בנ י, טנ דנ ל שנ יא אות יו"ד של הי ין של לי פי תש

ם. ובו (איוב יי מה שה ה הנ רה עה סר יההו בנ לי ל אי ענ ינ תוב (מלכים-ב ב) ונ כה הו של ה. זל מה יש מנ שה ה הנ לה עה וש יההו  לי ב אי כנ ובו רה
ת ש אל כובי בור? הנ גי הו  יזל יו, אי לה ה עה נה שש מי י הנ מי כש רוהו חנ אמ ה בי שום זל ה. ומי רה עה סש ן הנ יוב מי ת אי ה אל " הוה ן יש ענ ינ לח) ונ
ה שום זל ר. ומי חםמל וה ל  קנ ים בש לי דש תנ שש מי ם הנ הי לו  אי בו. וש ר רוכש עי טנ צש מי ינו  אי מור, של חמ לנ לו  ך  פה הש נל י של מי ייש  וש רו.  צש יי
מור. ל חמ ב ענ רםכי י וש ני , (זכריה ט) עה יחנ שי מה ל הנ ר ענ מנ אל לו נל לה גש מםרו. ובי ת חמ בםש אל ינחמ ם, (בראשית כב) ונ הה רה בש אנ ר בש מנ אל נל

ים, יקי זי ים ומנ די ל שי ים כה רי פגזה ים) מש די חמ פנ ה (מש נה מל ת, מי לל של לש שנ ל הנ יהה של לש יא חג הי "י, של דנ ן שנ ה י' מי שום זל ומי
ים קי זי ם בש יהל כי לש סםר מנ אש ר (תהלים קמט) לל מנ אל נל ה  בה ים, של חי ים, בורש חי תה פש ל הנ זוזות של מש ים אותו בנ רואי יהד של ומי
אות בש ה  ים בה שומי , ורש רוענ זש ל הנ ענ ין של לי פי ל תש אות של ים אותו בש ר רואי של אמ ן כנ כי ל של ל. כה זל רש י בנ לי בש כנ ם בש יהל די בש כש ני וש

ים. סי עופות דורש יות וש ל חנ כה ה לש דומל ע, של רה ר הה א ייצל לה ר אל ין זה ת. אי ב יומה רי קה ר הנ זה הנ ם, (במדבר א) וש רה שה בש ית בי רי בש

הוא ם בו של שנ רש ני ית, וש רי בש ל הנ א ענ ני קי ס של חה נש ה פי ד - זל בה י אה קי י הוא נה א מי ר נה כה ר, (איוב ד) זש מנ אל ה נל שום זל ומי
י. נה דם ן אמ אות י' מי ה לה כה זה יו, וש עמשה מנ א בש ני קי ה. וש " הוה ן יש אות י' מי ה לה כה זה ה, וש בה שה חמ מנ א בש ני ה. קי כה לש מנ הנ ך וש לל מל ל הנ ם של נה בש
הוא ים של מי כה רוהו חמ אמ ם, בי יהל ני שש שום בי יהה רה אשון הה רי ם הה דה אה שום של סוף. ומי ה בנ מה כש חה םאש, וש ר ה בה מה כש י חה זוהי וש
יו), רה בי חמ ר (לנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ם. אה הל ה מי סה כש לו, ני ים אי רי בה ר דש מנ אה י של די ה. תוך כש עמשל מנ רון לש חמ אנ ה וש בה שה חמ מנ אשון לנ רי

יון. לש על ם הה עולה י הה ני בש ים מי רי בה מםענ דש שש ינו לי כי זה נו של קי לש י חל רי שש אנ

יר. ן יהאי ס בל חה נש י פי בי מםר רנ םא - אל ם ל אי וש ך  צונש רש ם הוא בי יך, אי לל ה עה בועה שש מםר. בי ן אל כי מון. לה דש קנ בור הנ חי ובנ
ר מנ או? אה ם לה צונו אי רש יהה בי ם הה רוך הוא אי דוש בה קה ענ הנ יהה יודי םא הה י ל כי א. וש בה י אנ בי ל רנ יו של ינה עי ה בש כה ל הי צי אותו הנ

מםר. ן אל כי ר לה מנ אל ה נל שום זל ים? ומי רי חי אמ לוי לנ ם גה אי לוי - הנ ם לו גה לו, אי

ב יואה ח לש לנ ר שה של אמ ד כנ וי דה לש לו  או  רש הל ן של ימה ד - סי וי דה ם לש תה כש מון, (תהלים ס) מי דש קנ בור הנ חי ר בנ מנ אל עוד נל וש
ה, ינה כי שש ל הנ דות של דות - זו עי ן עי ן, שושנ מה אל נל ה הנ רועל ר הה מנ ב. אה רה ם קש הל עמשות בה ה לנ ם צובה רנ אמ לנ ם וש יי רנ המ ם ננ רנ אמ לנ
דושות יונות קש לש גות על רי דש ך, ומנ לל מל י הנ ני פש לי ינו  לי ה עה ידה עי ומש ינו  לי ת עה דל עומל דות של יא עי הי דות. של ן עי יא שושנ הי של

ח. בנ של דוש לש יוענ קה סי ה, וש מה עי

ם, יהל לי ה עמ מה שה יא נש הי ים, וש רי יבה ם אי הי ל, של אי רה שש ל יי ים ענ ידי עי ם מש הי דות - של ן עי ן, שושנ מה אל נל ה הנ רועל ר הה מנ אה
לוי), ה תה נה מל (ומי דוש  קה יוענ  יא סי ם. הי יי מנ שה ע הנ מנ שש ה תי תה אנ (מלכים-א ח) וש ה  ר בה מנ אל נל ם, של יי מנ שה מי יוענ  יא סי הי וש

ך. ת לה ינענ סנ מש יהא הנ נש , תנ יהה לל ר עה מנ אל נל של
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יא הי וש יון,  לש על ר הה של נל ל הנ ן של קי ם הנ יה"א. שה נש "ן - תנ יתה (במדבר כד). אי ך  נל ע קי לנ סל ים בנ שי וש ך  בל ן מושה יתה אי
בור ל די כה יות. וש נה שש כות ומי לה י המ ם שוני הי ף, של חל רנ יו יש לה ל גוזה נו ענ יר קי עי ר יה של נל ר (דברים לב) כש מנ אל יהה נל לל עה ה, וש ינה כי שש הנ
ין ה, בי כה רה בש ין בי ה, בי לה פי תש ין בי ה, בי תורה ין בש ם - בי שי ם הנ שי יא אותו לש מוצי יה"א, של נש תנ ה הנ ל זל יו של פי א מי יוצי בור של די וש

ה. " הוה בו יש בור של הוא די ר, של של נל יו, אותו הנ פה נה רםש כש פש תוב בו? יי ה כה ה - מנ וה צש ה ומי וה צש ל מי כה בש

ה וה צש בו מי ר) של של ל אותו נל ם (של דה אה ן הה ל בל ר של יבה ל אותו אי תו? ענ רה בש ל אל הו ענ תו. מנ רה בש ל אל הו ענ אי שה הו יי חי קה יי
א שה ו) יי (במדבר  מו  הו, כש אי שה תו. יי רה בש ל אל ענ הו  אי שה יי ר  מנ אל ה נל שום זל ה. ומי ינה כי שש ל הנ ר של יבה א אי רה קש ני וש ה,  " הוה יש

יך. לל יו אי נה ה פה " הוה יש

ה שונל ם הנ ך גנ י. כה תי דה צג י ומש עי לש יו, (שמואל-ב כב) ה' סנ לה ד עה וי ר דה מנ א אה לה ך? אל נל ע קי לנ סל ים בנ שי תוב וש כה הו של ומנ
ן ני קנ ה הוא מש זל ם. בה עולה בה יות של שש ל קג כה בש ה  ץ אותה פוצי יהכול לש יש  טי ין פנ אי ע, של לנ סל ה כנ יפה קי ה תנ כה לה המ בו  ה של כה לה המ
ך רל דל יך, בש נל פה פור לש ן צי א קנ רי קה י יי ר, (דברים כב) כי מנ אל ה נל שום זל ה. ומי לה ים של ני ים קי אי רה קש ים ני אי נה תנ ל הנ כה ר, וש של נל הנ

לונו. ית מש בי ה לש עה י שה פי ן לש מי דנ זש מי אי של ננ סש כש אנ חנ וש אורי ת, כש חנ ם אנ ענ ה, פנ רל קש מי

ת בה שנ ת הנ ל אל אי רה שש י יי ני רו בש מש שה תוב (שמות לא) וש כה הו של ה. זל ינה כי שש ה לנ ירה ים די עמשי ם ננ הל לה מוד של לי ם בנ הי ייש של וש
ל ם כה הל ה מי ינה כי שש ה הנ זה םא זה ל ם, של נותה מה ם אג תה תורה ה של נה שש י מי לי עמ ייש בנ ה. וש ירה שון די ר, לש סי ם חה דםרםתה ם. לש דםרםתה גו', לש וש
ה שורה ים של מי עה ה. פש רל קש ך מי רל דל את בש צי מש ה ני ינה כי שש ם הנ הל יך. בה נל פה פור לש ן צי א קנ רי קה י יי ר, כי מנ אל לו נל ל אי ל ענ בה ם. אמ יהל מי יש

ם. הל מה את עי צי מש םא ני ים ל מי עה ם, ופש הל מה את עי צי מש ני ם וש יהל לי עמ

ם - הל מה את עי צי מש םא ני ל ים של מי עה ם. ופש אי ח הה קנ םא תי ם ל יהל לי ר עמ מנ אל ם, נל הל מה את עי צי מש ני ים של מי עה ר - פש בה דה סוד הנ וש
ת ים אל עי םא קובש ל לו של אי א. ובש רה קש י מי לי עמ לו בנ ים - אי יצי ה. או בי נה שש י מי לי עמ לו בנ ים - אי רםחי פש ם. אל אי ת הה ח אל לנ שנ חנ תש לי שנ
י לי עמ בנ ייש  וש ים.  ני בה ל הנ ם ענ אי ח הה קנ םא תי ם - ל מודה ים לי עי קובש של לו  אי ל בש בה ם. אמ אי ת הה ח אל לנ שנ תש חנ  לי ם - שנ מודה לי
ים בי כוכה םא כנ ד. ל על ם וה עולה ים לש בי כוכה ים כנ בי רנ י הה יקי די צש תוב (דניאל יב) ומנ כה הו של ים. זל בי כוכה ים לנ דומי כות של לה המ
ד על וה ם  עולה לש ם  הי א, של בה ם הנ עולה ל הה ים של בי ם כוכה אותה א כש לה בול, אל יי ם  אה בה ל צש כה וש (ישעיה לד)  ם  הל ר בה מנ אל נל של

יר. די ים תה יהמי קנ

ם הל ר לה מנ ן, אה מה אג ן וש מה ל אג ם כה תה ת עמבודה אל ימו  לי שש הי ר של חנ ם (בראשית א). אנ דה ה אה עמשל ים ננ להי ר אל םאמל י ונ
עמשות ד לנ חה אל ם כש כל רו כגלש בש חנ תש נו. הי כגלה ף לש תה ילה שג הש יי עמשות של י לנ ד ייש לי חה נות אל מה ה אג עמשי רוך הוא: מנ דוש בה קה הנ
נו מי לש צנ בש ם  דה אה ה  עמשל ננ ר  מנ אל נל של הו  זל וש י.  קי לש חל מי לו  ת  תי לה ם  הל מה עי ף  תי תנ שש אל י  ני אמ ונ קו,  לש חל מי ד  חה אל וש ד  חה אל ל  כה בו 
י יתי עי רש םאן מנ י צ םאני ן צ תי אנ תוב (יחזקאל לד) וש כה הו של ל. זל אי רה שש א יי לה ם אל דה ין אה אי ים, של מי כה רוהו חמ אמ נו. ובי מותי דש כי

יו. עםשה ל בש אי רה שש ח יי מנ שש ה (תהלים קמט) יי שום זל לות. ומי זה ים מנ בי י כוכה די םא עובש ל ם, וש דה ם אה תל ם. אנ תל ם אנ דה אה

ך בל ן מושה יתה תוב בו אי כה םאת, של ר ז מנ ש אה חה נה ל הנ ע של לנ סל ם בנ לנ עש נל א של נה אי אותו תנ דנ ה, ונ דושה קש ה הנ נורה מש ר הנ מנ אה
ר מנ אל נל ה, של כה לה המ ת הנ בל ינשל תש בו מי ך. של בל ן מושה יתה י - אי יעי בי רש הה ים, וש ני יתה או אי רש קש בות ני ה אה לשה שש ך. של נל ע קי לנ סל ים בנ שי וש
( חנ יהרי (לנ ש  מל של ה כנ תורה ם בנ הל יר לה אי ל ומי אי רה שש ל יי בוא של ים רי שי ל שי ט ענ שי פנ תש הוא מי י. של יננ סי ה מי מםשל ה לש כה לה ה המ בה
ה לה יש לנ ה מי ר מנ יא (ישעיה כא) שםמי הי לות, וש א גה לה ה אל לה יש ין לנ אי לות. וש זה ים ומנ בי ל כוכה כה יר לש אי ה ומי לה יש לנ ה בנ סל כנ תש מי של
ר בו (שמות מנ אל נל ם, של הה רה בש ל אנ ר של בםקל ר אור. הנ בםקל ר (בראשית מד) הנ מנ אל נל יום, של ה בנ לל גנ תש יל. ומי לי ה מי ר מנ שםמי

ר. בםקל ד הנ י ענ בי כש י ה' שי בוד ה'. (רות ג) חנ ת כש ם אל יתל אי ר ורש טז) ובםקל

ר תי תנ סש הי י לש יל לי ה מועי ה, מנ דושה קש ה הנ נורה מש ר, הנ מנ אה ע וש לנ אותו סל א מי ן יהצה מה אל נל ה הנ רועל ך אותו הה תוך כה בש
סות כנ תש הי י לש ין לי ן, אי ם כי י. אי אתי צה םא מה ל וש ך  מש ר מי תי תנ סש הי י לש תי סש ננ כש םא ני ל קום של י מה תי רש אנ שש םא הי י ל רי המ יך, של נל פה מי

מימלךה.

א רה בש יי סוף, ונ בנ ר לש מנ אה הו של נו, מנ מותי דש נו כי מי לש צנ ם בש דה ה אה עמשל ר ננ מנ אה ר של חנ אנ ה, לש דושה קש ה הנ נורה מש ר לו הנ מנ אה
רו מש ם אה הל א, ומי רי בה רו יי מש ם אה הל מי ה, של נה שש מי י הנ לי עמ ה בנ ל זל רו ענ אמ בי ה של ר לו, מנ מנ מו? אה לש צנ ם בש דה אה ת הה ים אל להי אל
ן הוא, ם כי ר לו, אי מנ מו. אה לש צנ ם בש דה אה ת הה ים אל להי א אל רה בש יי תוב ונ כה א אותו, של רה רוך הוא בה דוש בה קה א - הנ רי בה םא יי ל
הוא מותו, של דש כי מו  לש צנ ך, בש לל מל ת הנ צורנ א בש לה ם, אל הל לה ה של צורה ה בנ עמשה םא ננ ל ם, וש הל ד מי חה ף אל אנ ק בו  לל ן חי תנ םא נה ל

תוב. כה הנ ע מי מה שש ך מנ ר, כה מנ יתו. אה ני בש מות תנ ם דש לל צל

ד בו חה ל אל ן כה יהה נותי ם הה אי כםל. וש ל הנ יטו ענ לי שש הי כםל וש א בנ רה בש ני ך, של י לש תי רש מנ י אה ני א אמ לה לום! אל שה ס וש ר, חנ מנ אה
ב הוא. שה חש ה נל מל י בנ נו, (ישעיה ב) כי מל קו מי לש ל חל יהה נוטי ד הה חה ל אל יו, כה לה ס עה יהה כועי הה ן של מנ זש קו בי לש חל

ת כםל, מוננ יא תש הי ה של דושה קש כות הנ לש מנ תו, זו הנ צורה ד) בש חה אל ד וש חה ל אל א אותו (כה רה רוך הוא בה דוש בה קה א הנ לה אל
ים יוני לש על ה  בה ל  לנ כה וש ם,  עולה בה א  רה בה של יות  רי בש הנ ל  כה וש ם  עולה הה ת  אל א  רה ובה הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ל  כי תנ סש הי ה  בה של
דון הוא אה כםל, של ל הנ יון ענ לש על הה יות. וש וה המ ים ונ נויי כי מות וש ל שי כה ירות וש פי ר סש של ה על ל בה לנ כה ל, וש לה רוד כש י פי לי ים בש תוני חש תנ וש
ם, ל כגלה ר של של הוא קל שום של נו. מי מל חות מי ים פה תוני חש תנ ים וש יוני לש על א בש צה מש ין ני אי נו, וש מל לוהנ חוץ מי ין אל אי כםל, וש ל הנ ענ
ים יוני לש על כםל בה ל הנ יון ענ לש א על צה מש םא ני ל שום של ה. ומי לה שה כםל מה כותו בנ לש יים בו (תהלים קג) ומנ קנ ם, לש ל כגלה מות של לי שש
ה ר בה מנ אל כםל נל ל הנ יון ענ לש על ל הה דו של צי ל. ומי אי רה שש ת יי מוננ את אל רי קש ם, ני הל ד מי חה אל לו בש פי נו, אמ מל חות מי ים פה תוני חש תנ וש
יט. ת ה' ינבי מוננ ה (במדבר יב) ותש ר בה מנ אל יות נל רי בש ר הנ אה ל שש ד של צנ ל מי בה ה. אמ מונה ל תש ם כה יתל אי םא רש י ל (דברים ד) כי

ת חנ קנ יהכול לה י של ין מי ה אי תה אי ענ דנ ונ רו,  מש אה יו וש נה פה לש חו  טש תנ שש הי ים, וש רי בי חמ ר הנ אה ה ושש דושה קש ה הנ נורה מש א הנ בה
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רו, כה שו או שש נש לוי עה כםל, ובו תה ל הנ יון ענ לש ם, על עולה א הה א בורי לה ם אל עולה ד בה חה קו אל לש ן בו חל תנ םא נה ל קו, של לש נו חל מל מי
ר בה דה ם וש יי מנ ם שה ף שי תי שנ מש ה, הנ נה שש מי י הנ מי כש חנ רו  אמ ה בי שום זל ם. ומי עולה יהה בה רי שום בש םא בש ל ף וש רה שה וש ך  אה לש מנ םא בש ל וש
ה רועל ח הה מנ ה, שה דושה קש ה הנ נורה מש עון הנ מש י שי בי רנ ר  מנ אה של לו  אי ים  רי בה דש ע  מנ שה יהד של מי ם.  עולה ן הה מי ר  עלקה נל ר,  חי אנ
ן, מה אל ה נל רו, רועל מש אה וש כו אותו  רש ים בי רי בי חמ ל הנ כה ה) וש דושה קש ה הנ נורה מש ח הנ מנ ן, שה מה אל נל ה הנ רועל ר הה מנ אה ן. (של מה אל נל הנ

י. ה - דנ מםענ זל שש א לי לה ם אל עולה ם בה דה א אה יהה בה םא הה ם ל אי

ה מה ה כנ לה לה גש בםל בי סש לי וות וש צש מי ל הנ כה ה בש ד אותה בי כנ ה, לש ינה כי שש ת הנ ענ דנ ה לה רונה חמ אנ לות הה גה ל בנ די תנ שש מי י של יו מי רה שש אנ
ם הוא (בראשית כח) - אי קום הנ מה ב בנ כנ שש יי ק. ונ דםחנ ה הוא הנ לה כנ ן וש תה ת חה חנ מש ר עמבור שי כה שה ר, הנ מנ אל נל מו של רות, כש צה

מו. ת עי בל ה שוכל ינה כי שש ה, הנ תורה ל הנ יות של ייש כ"ב אותי

ר, (משלי ח) מנ אל נל ה  לה לה גש ם. ובי ה שה מה כש ם, חה ה שה יונה לש על ה הה ינה כי שש הנ קום של מה בש ן. של יי אנ ה מי מה כש יי"ש? חה הו  מנ
ה מה כש יא חה הי ייש - של ד. וש סל ת חל בנ המ ל אנ ד של צנ י - מי בנ אםהמ ים לש פי לה אמ ד לנ סל ה חל עםשל הו (שמות כ) וש זל י ייש. וש בנ יל אםהמ חי נש הנ לש

י ייש. בנ יל אםהמ חי נש הנ ר לש מנ אל ה נל שום זל ים. ומי רי ים - ינדש כי חש הנ ה לש רוצל רוהו, הה אמ ך בי כה ין. של יהמי - לש

ים רי זוכש ה וש ים בה לי דש תנ שש מי ה של דה ה מי רוך הוא, אותה דוש בה קה ל הנ דות של מי ים, בנ תומי סש סודות הנ ה, בנ אי םא ורש ב
ל כה ר (שם) בש מנ אל נל הו של זל ה, וש תורה ים לנ ני ים פה עי בש שי ים לו. וש די ה מודש ד, בה ם מודי דה אה ה של דה מי ר, בש מנ אל נל יהה  לל ה, עה אותה
ה אותה י, בש מי ת שש יר אל כי זש אנ ה של דה ה מי אותה א בש לה יות! אל הש יך לי רי י צה מי ת שש יר אל כי זש י. תנ מי ת שש יר אל כי זש ר אנ של קום אמ מה הנ

יך. (ע"כ רעיא מהימנא). תי כש רנ יך ובי לל בוא אי ה אה דה מי

ר זםהנ

ל י כה י כי תי עש ר (קהלת ג) יהדנ מנ אה ח וש תנ ה פה הודה י יש בי ט (במדבר כו). רנ עה מש ב לי ין רנ תו בי לה חמ ק ננ לי חה ל תי גורה י הנ ל פי ענ
תו מה כש חה ך, של לל מל למםה הנ גו'. שש וש רםענ  גש ין לי נו אי מל יף ומי הוסי ין לש יו אי לה ם עה עולה ילה לש הש ים הוא יי להי אל ה הה עמשל ר ינ של אמ
ה י, מנ תי עש ר יהדנ מנ הוא אה ם, וש עולה ילה לש הש ים הוא יי להי אל ה הה עמשל ר ינ של ל אמ י כה נו כי עש םא יהדנ ם, ל עולה י הה ני ל בש ל כה ה ענ רה תי יש

ר?! חי ם אנ דה ן אה ע בל םא יהדנ ל של

י ני ר בש אה ל שש ים כה עי םא יודש ע, ל הוא יהדנ ה של ם, ומנ עולה י הה ני ל בש ל כה ה ענ תו עולה מה כש ך חה לל מל למםה הנ אי שש דנ א ונ לה אל
י תי ם ושש ענ ל פנ כי תנ סש יחנ בו ומי גי שש ה, מנ עמשל ה מנ ר הוא עושל של אמ ם, כנ עולה בה נות של מה י אג לי עמ ר בנ אה ה, שש אי םא ורש ם. ב עולה הה
ה עמשל יא מנ - מוצי ך  םא כה הוא ל רוך  בה דוש  קה הנ נו. וש מל מי ענ  גורי יו או  לה יף עה סוף מוסי בנ ה אותו, ולש עושל וש ים  מי עה פש
ל לנ גש נו. בי מל רםענ מי גש לי יף וש הוסי יך לש רי םא צה ל יך, וש רי צה מו של ן כש קה תש ש ני מה הוא מנ ל, וש לה שות כש מה ין בו מנ אי תםהו, של תו מי מי אמ לנ

אםד. ה טוב מש ני הי ה וש שה ר עה של ל אמ ת כה ים אל להי א אל ינרש תוב, (בראשית א) ונ ה כה זל

הו ן, מנ ם כי ר, אי מנ ק אה חה צש י יי בי ם. רנ עולה ילה לש הש אי הוא יי דנ ם, ונ עולה קון הה תי ים, לש להי אל ה הה עמשל ר ינ של ל אמ עוד, כה וש
סוק ינו. פה רי בי ין חמ יון בי לש הוא סוד על נו, וש דש מנ ך לה סוק כה פה ה הנ א זל לה יו? אל נה פה לש או מי ירש יי ה של שה ים עה להי אל הה ר וש מנ אל נל של
ה תוב, מנ י כה רי המ ה? ונ עמשל ר ינ של ל אמ הו כה ם. מנ עולה ילה לש הש ים הוא יי להי אל ה הה שה ר עה של ל אמ י כה יות: כי הש יך לי רי ך צה ה כה זל

ה?! עמשל ר ינ של ל אמ תה כה רש מנ ה אה תה אנ יהה, וש ר הה בה יות כש הש ר לי של אמ ר הוא ונ בה יהה כש הה של

ה?! עמשל ה לו. ינ כי חנ מש ה לי עמשל ך ינ תש ים זולה להי ה אל תה אה םא רה ן ל יי תוב (ישעיה סד) ענ ע. כה מה שש ר ני חי סוק אנ פה א מי לה אל
רות יק ני לי דש א ומנ יוצי וש ך  שה מש ני יון הוא, של לש קום על א מה לה יות! אל הש לי יך  רי צה ך  ה לו?! לש כי חנ מש יות! לי הש לי יך  רי יתה צה שי עה
ד כגבה יון ומש לש ן על ילה אי ה הה זל נו. וש קש תנ ולש קותו  שש הנ ד לש חה ן אל ילה א אי יוצי נו  מל א. ומי בה ם הנ א עולה רה קש ני וון, וש ל כי כה ם לש כגלה
יד, מי ן תה ילה אי ה הה זל ן לו לש קי תנ א, מש יוצי ך וש שה מש ני א של בה ם הנ אותו עולה רוהו. וש אמ ר בי בה נות, וכש ילה אי ר הה אה ל שש ל כה הוא ענ

ים. מי י עולה מי עולש ם ולש עולה קורו לש יק מש סי פש םא מנ ל רות, וש עמטה ר אותו בנ טי ענ יו, מש עמשה מנ ן אותו בש קי תנ ה אותו ומש קל שש מנ

ר של ל אמ תוב, כה ה כה ל זל ענ כםל בו. וש יום הנ נות, קי ילה אי ר הה אה ל שש כה ה מי ה, בו שורל מונה אל לויהה הה ן תש ילה אותו אי בש
ין נו אי מל יף ומי הוסי ין לש יו אי לה ילה. עה הש הוא יי , וש ה יהה, הוא הול אי הוא הה דנ ם. ונ עולה ילה לש הש ים הוא יי להי אל ה הה עמשל ינ
ה קום זל ה הוא. ומה ה תורה ן זל ילה אי נו. של מל ע מי רנ גש םא תי ל יו וש לה ף עה םא תםסי תוב, (דברים יג) ל ה כה תורה ה בנ ל זל ענ . וש רםענ גש לי
ר קל ין חי ר (ישעיה מ) אי מנ אל נל מו של ר, כש קל ין חי אי ין סוף ומי אי ה מי בורה ם, זו גש תה ים סש להי אל יד. הה מי ים תה להי אל ן הה קי תנ מש

י דורות. דורי יהה לש ימל ים מי קי םא פוסש ל ה של יעה בי נש יד, כי מי ה תה עמשל ה, ינ שה ה עה ל זל ענ ים. וש להי םא אל ל ים, וש להי אל תו. הה בונה תש לי

ד, ל צנ כה חוז לש אה ם של לי קון שה תי ן בש ילה אי ה הה זל לש ן לו  קי יו. תי נה פה לש או מי ירש יי ה של שה ים עה להי אל הה תוב, וש ה כה ל זל לנ גש בי
י דורות. דורי ר לש חי לוף אנ חי יפו אותו בש לי םא ינחמ ל יו, וש נה פה לש או מי ירש יי י של די תון, כש חש תנ יון וש לש על

ים להי אל הה סוף - וש בנ ה, ולש עמשל ה ינ לה חי תש ל: בנ כי תנ סש הי ל שוב ייש לש בה ר, אמ ה אומי תה ה אנ אי יהפל דנ א, ונ בה י אנ בי ר רנ מנ אה
י דורות. דורי יו לש ימה מי קו  סש פה יי םא  ל ן של ילה אי ה הה זל ן לש קי יתנ וי ה  עמשל ינ אי  דנ ונ יד)  מי א (תה לה ה? אל זל ה לה ין זל ה בי ה. מנ שה עה
ן ילה אי ה הה זל ה. של זל מו  ה כש עמשל םא ינ ל נו. וש מל ה מי טה מנ ר לש חי ן אנ ילה ים אי להי אל ה הה שה א עה לה ה? אל שה עה הו  ה. מנ שה סוף עה בנ ולש
ן ילה אי לה א  צה מש יי וש שות,  רש בי ס  ני כה יי יון,  לש על הה ן  ילה אי לה ס  ני כה יי של י  מי של שום  מי אותו,  ין  קי תש הי וש אותו  ה  שה עה תון  חש תנ הנ

אוי. רה מו של א כש לה ס, אל ני כה הי א לש ירה יי תון, וש חש תנ הנ

תון חש תנ ן הנ ילה אי ה הה זל ל. וש אי רה שש ר יי א (תהלים קכא) שומי רה קש ה ני ל זל ענ ח הוא, וש תנ פל ר הנ ה, שומי זל ה של אי םא ורש ב
י ני יו בש נה פה לש או מי ירש יי ם? של ענ טנ ה הנ ה. מה שה א עה לה ה, אל עמשל תוב ינ םא כה ה ל ל זל ענ יון. וש לש על ן הה ילה אי הה זון מי ני ה וש קל שש ה, ומג שה עה
י כי רש ם דנ דה אה י הה ני בש רו  מש שש יי וש ים,  רי חי םא אמ ל וש ב,  רי קה תש הי ים לש אויי רש יו  הש יי של לו  א אי לה יו אל לה אי בו  רש קה תש יי םא  ל וש ם  עולה הה
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םאל. מ שש לי ין וש יהמי טו לש סש םא יי ל ה וש תורה הנ

הו י. מנ לי גורה יך  ה תומי תה ד, (תהלים טז) אנ וי ר דה מנ ים, אה אי צה מש ני יו בו  לה יה ל חמ כה ן של ילה אי ה הה ל זל ה, ענ אי םא ורש ב
י ה'. ל פי ם ענ ת שה יהמה י ה'. ונ ל פי ן הוא ענ כי ל. וש גורה י הנ ל פי תוב ענ ה כה ל זל ענ ך. וש לל מל ד הנ וי ז בו דה אוחי ל של גורה ה הנ י? זל לי גורה
ם הי יו, וש כה רה ים דש עי יודש ה וש לה יש לנ ם וה ה יומה תורה ים בנ לי דש תנ שש מי לו של ל אי ם של קה לש י חל רי שש י). אנ ל פי ן בו ענ ל (כי גורה תוב הנ כה
ה לה עש ל מנ ה של תורה י הנ רי המ . של יהה לל עה ילה בש חנ ה תש מה כש חה ר (קהלת ז) הנ מנ אל נל של מו  יון, כש לש זון על ל יום מה כה ים בש לי אוכש

לו. םאכי י י דנ ה עמבה ני ם, (ישעיה סה) הי יהל לי ר עמ אי בה תש י ני רי המ ית, ונ זוני ה ני קום זל מה מי

ף תי תנ שש ומי יענ  קי רה ה הה זל חוז לש אה קול של ה הנ . זל יענ קי רה ל הה ענ י קול מי הי יש ר, (יחזקאל א) ונ מנ אה ח וש תנ א פה בה י אנ בי רנ
ה הוא זל יות. וש ן חנ ל אותה ם, ענ יהל לי ד עמ יענ עומי קי אותו רה יו. וש אותה לש פש ני ה לש שה ר עה כל תוב (תהלים קיא) זי כה הו של זל מו. וש עי

ם. יי מה ם לה יי ין מנ יל (בראשית א) בי די בש הנ י, לש ני שי א בנ רה בש ני של

א לה לו, אל של ין לו מי י אי רי המ ש, של מי שנ ינו מש ילון אי אי וי דנ ה. ונ לה עש מנ ה לש לה עש מנ ים לש יעי קי ה רש עה בש שי , של רוהה אמ י בי רי המ ונ
ית בי י לש ינותי כי י המ יי נש עה (ו)בש תוב, (דברי הימים-א כב)  כה סוד הנ הו  ים. זל חוזי אמ ים בו  יי ני עמ הה וש ים לו.  ני נותש ה של מנ
ם ל אותה ט ענ שולי ים, וש די דה צש ל הנ כה יו לש ילותה יא חי ה מוצי לה יש לנ י בנ רי המ ית. של בי רש יא ענ ית ומוצי רי חמ יס שנ ני כש ה מנ זל י. וש להנ אל
מו ם, כש ת כגלה ל אל ר כולי בםקל י הנ רי המ ים. של טי םא שולש ל ם וש בה קש ני ם לש יסה ני כש ם, ומנ כגלה ס לש ני כנ ית מש רי חמ שנ ים. ובנ מוני המ יהלות ונ חמ

רוהו. אמ י בי רי המ ילות. ונ לי ך בנ תש מונה אל ך ול דל סש ר חנ בםקל יד בנ גי הנ ר (תהלים צב) לש מנ אל נל של

ים, עי םא נוסש ים ל מוני המ ל הנ ר, כה עורי תש ה מי קול זל ה של עה שה . בש יענ קי רה ה הה זון זל נו ני מל , מי יענ קי רה ה הה ל זל ייש קול ענ וש
אותו לש ך  שה מש ני טוב של אותו  ים לש כי חנ ם ומש יהל ילותי ת חי ים אל בי רש קה ם, ומש קומה מש עממםד בי א לנ לה שות אל ם רש הל ין לה אי וש

ם. םאשה ל ר ר ענ של יענ אמ קי רה ל לה ענ ה הוא מי ל זל ענ לו, וש לה גש כו בי רש בה תש יי יענ וש קי רה

ן בל אל יר - זו  פי ן סנ בל ה אל אי רש מנ ב כש תנ כה ה של א, מנ סי מות כי יר דש פי ן סנ בל ל אל ר ענ של אמ יענ  קי רה יענ  קי ה, רה אי ורש םא  ב
צו ר רה של אמ ה כנ לה עש מנ לש ה מי דה יהרש ת  חנ ן אנ בל גו'. אל וש ן  בל אל ת הה אל למלו  גה וש תוב, (בראשית כט)  כה סוד הנ הו  זל וש ל.  אי רה שש יי
ת חנ תנ יא מי ן הי בל אל זו הה י. וש לוני פש ה לי זל י, וש לוני פש ה לי ה: זל רה מש יא אה הי ל. וש גורה ה  תוב בה כה ץ, וש רל אה ת הה ת אל של רל ל לה אי רה שש יי
ק לי חה אי תי דנ ל ונ גורה י הנ ל פי ה ענ שום זל תוב. ומי ל כה אי רה שש ן יי בל ה אל ם רםעל שה אי (שם מט) מי דנ ת. ונ דל יורל ך  לל מל א הנ סי כי

ננחמלהתו.

אי דנ רו, ונ מש יו. אה רה חמ צו אנ ר. רה זה עה לש י אל בי ם רנ הל ע בה גנ לוד. פה א לש אושה ים מי כי יו הולש ה הה הודה י יש בי רנ ק וש חה צש י יי בי רנ
דוש. ר חי בנ ע דש מנ שש ני ך וש תש ף אי תי תנ שש אי ני דנ רו, ונ מש לו, אה צש יעו אל גי הי ד של ה. ענ ינה כי שש י הנ רי חמ רוץ אנ נה

ים כי הולש לו של ק - אי דל י צל פי י רםדש לנ עו אי מש גו'. שי י וש שי קש בנ ק מש דל י צל פי י רםדש לנ עו אי מש ר, (ישעיה נא) שי מנ אה ח וש תנ פה
םא ק, ל דל צל ה הנ זל חםז בש אל לל וש ה  מונה אל ת הה ענ דנ ם לה יתל צי ם רש י ה'. אי שי קש בנ מש לו  אי אי דנ ונ ק,  דל י צל פי ה, רםדש מונה אל ר הה חנ אנ
ל אל ם וש תל בש צנ ל צור חג יטו אל בי ל (שם) הנ בה ה. אמ ל זל ם ענ מה צש ענ ה לש יתה מו מי רש גה ם של עולה י הה ני ר בש אה שש ה כי דה בנ ה לש לו בה כש תנ סש תי

ם. תל רש ת בור נגקנ בל קל מנ

עםלות ה' בש ץ לנ פל חי תוב (שמואל-א טו) הנ גו'. כה י וש מי חש י לנ ני בה רש ת קה ם אל יהל לי אמ תה  רש מנ אה ל וש אי רה שש י יי ני ת בש ו אל צנ
א לה ן. אל בה רש יב קה רי ינקש ל חובו  ענ ם וש דה ן אה ייב בל חנ תש יי רוך הוא של דוש בה קה צון הנ ין רש גו'. אי קול ה' וש מםענ בש שש ים כי חי בה וזש
ל ר ענ פי כנ מש ב של ל גנ ף ענ אנ ך, וש ם כה יד גנ מי ן תה בנ רש קה וש ים.  מי לה א שש רה קש ני ם, וש לי ן שה בה רש קה הו  ה, זל י חובה לי הוא בש ן של בה רש קה

חובות.

רוך דוש בה קה צון הנ רש שוהו, של רש ה פי סוק זל גו'. פה ה וש רה בה שש ים רוחנ ני להי י אל חי בש ח, (תהלים נא) זי תנ א פה בה י אנ בי רנ
ך כה ים. וש רי ה אומש ים מה עי םא יודש ם ל דה י אה ני ה. ובש רה בה שש ני א רוחנ  לה יו, אל אה טה ל חמ ם ענ דה ל אה ן של בה רש קה צונו בש ין רש הוא, אי
ה אל גה תש ה, ומי אה מש טג ד הנ צנ יו רוחנ מי לה יך עה שי מש יו, מנ אה טה חמ א בנ מי טנ הי ם לש דה א אה ר בה של אמ כנ ה, של דושה קש ה הנ נורה מש הנ נו מי עש מנ שה
צונו. ה רש עמשל ינ יו של לה ט עה שולי ק, וש זי חנ תש כםחו ומי ר בש בי גנ תש ה מי אה מש טג ד הנ אותו צנ צונו. וש ל רש כה יו לש לה ט עה שולי ם וש דה אה ל הה ענ

ים אותו. רי המ טנ ר - מש הי טנ הי יו לש לה ט עה שולי ם וש דה א אה בה

ר בנ שה ט וש רי חה תש הי ד של יו, ענ לה לויהה עה תש לו  ה של רה פה ל כנ - כה נו  בה רש יב קה רי קש יהם, הי קנ ש  דה קש מי ית הנ יהה בי הה ן של מנ זש בי
ת רל בל שש ר ני של אמ כנ ה. וש אה מש ל טג ה של גה רש דנ ה  ל אותה ה של ירה בי שש י הנ זוהי ה. וש יל אותה פי שש הי וש תו  וה אמ גנ תוך  מי רוחנ  ה הה אותה לש

יך. רי צה מו של צון כש רה ל בש בי קנ תש מי הו של נו, זל בה רש יב קה רי קש ה ומנ אה מש טג ה רוחנ הנ אותה

רוך דוש בה קה ל הנ ינו של ה אי ן זל בה רש י קה רי המ ים, של בי לה כש ר לנ סה מש ני לום, וש נו כש בה רש ין קה , אי ה רוחנ ת אותה רל בל שש םא ני ם ל אי וש
ה אה מש ה רוחנ טג ר אותה בי שנ יש ה, של רה בה שש יך הוא רוחנ ני רי צה מו של ים כש להי י אל חי בש ה זי שום זל ים. ומי בי לה כש הנ א מי לה הוא, אל
ילה הש יי םא יהשוב. של ל ך וש תוב, (תהלים עח) רוחנ הולי יו כה לה יך, עה רי צה מו של ה כש בםר אותה שש יי י של ה מי ל זל ענ לט. וש שש םא תי ל וש
ם דה אה ה - אותו  כל דש ני ר וש בה שש ב ני םא יהשוב. לי ל תוב וש כה של הו  ים. זל מי עולה לש לו  צש םא יהשוב אל ל ה של חה טה בש הנ ם בש דה אה אותו 

לו. צש בוד הוא אל כה ה, בש זל בש םא תי ים ל להי ם - אל עולה י הה נוגי עמ תנ ג בש ני ענ תש םא הי ל ה וש אה גה תש םא הי ל של

רוחנ א בש מי טנ הי לש מו  צש יס ענ ני כש ינ םא  ל י של די ה, כש רה זה ה  ה עמבודה ו? זל צנ הו  ל (במדבר כח). מנ אי רה שש יי י  ני ת בש ו אל צנ
ש. מה ה מנ רה ה זה יא עמבודה הי ה, של אה מש טג

ים רי בה ל ייש דש בה רוהו, אמ אמ ה בי סוק זל גו'. פה ה וש לה י כנ חםתי י אמ ני גנ י לש אתי ח, (שיר השירים ה) בה תנ ר פה זה עה לש י אל בי רנ
ר, בה דה תה הנ לש חנ תש הי ה הוא של עון, יהפל מש י שי בי ר לו רנ מנ ר. אה אי בה תש כםל ני הנ אן, וש ן) כה בה רש קה ים בנ רי דה ה סש שה ן (שי בה רש קה ים בנ רי תה סש ני
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ר אותו םאמנ ר, ת מנ י. אה תי דש מנ לה ר וש בה נוך דה ל חמ רו של פש סי י בש יתי אי רה שום של ר, מי מנ ?) אה דוענ תה מנ מש תנ ר. (סה םאמנ , ת תה מש תנ סה וש
. תה עש מנ שה יתה וש אי רה ר של בה דה הנ

ר של אמ ם כנ עולה נות הה בש רש ל קה כה ל של לנ גש י, בי ני גנ י לש אתי ה, בה ת זל ר אל מנ רוך הוא אה דוש בה קה ד, הנ חה ר אל בה כםל דה ר, הנ מנ אה
ה עה שה ן, בש בה רש קה ת הנ לנ חה תש הנ ה ובש אשונה רי ד? בה יצנ כי ל. וש אי רה שש ת יי סל נל ה, סוד כש לה חי תש ן בנ דל ן עי תוך גנ ים לש ם עולי ים, כגלה עולי

. חנ בי זש מי ל הנ מו ענ ת דה יקנ רי תו וזש יטה חי יו, ושש אה טה ל חמ ה ענ ם מודל דה אה של

ר י יותי רי המ ה, ונ מה הי ן בש בנ רש ל קה ם של ענ ה טנ ה, ומנ זל נות מי הל דושות נל ן רוחות קש יך אותה ל, אי כי תנ סש הי לש ה ייש  תה ענ
ש אי בש ה  פה רש שה ה ולש מה הי בש ת הנ יטנ חי ל שש ם של ענ טנ ה הנ ה, ומה שובה תש שוב בי לה וש רוחנ  הה ה  בםר אותה שש ם לי דה אה אוי לה יהה רה הה

? חנ בי זש מי הנ

ם כגלה וש ל יום,  כה ת בש לל ים אוכל רי ף הה לל אל וש ים,  רי ף הה לל ל אל ת ענ צל רובל ה של מה הי בש ייש  שום של א סוד הוא, מי לה אל
ש. אי עמשו? מי ה ננ מה ה. ומי מה הי ת בש לל אוכל ה של מה הי ייש בש נו של דש מנ ה לה ל זל ענ ף. וש לל י אה רי רש הנ מות בש הי ים (תהלים נ) בש אי רה קש ני
ה הוא לה ש אםכש יך אי להל י ה' אל תוב (דברים ד) כי כה הו של ת. זל חנ ה אנ יכה חי לש ה בי מה הי ה בש ם אותה ת אותה כל ם לוחל ת כגלה אל וש
תוב (איוב מ) כה של הו  ת. זל חנ ה אנ יעה מי גש ם בי ה אותה יא שותה ים, הי ני שה ש  שי א בש לי מנ תש ני ן של די ינרש י הנ ל מי כה א. וש נה ל קנ אי

יהו. ל פי ן אל די יחנ ינרש גי י יה ח כי טנ בש יי

ן הל ת מי טל של פנ תש רוחנ מי הה שום של ה, מי טה מנ לש מות של הי בש לו הנ אי יסוד לש ר וי קה לו, עי ל אי ל כה ה של מורה חמ ר, הנ בה דה סוד הנ
ם, דה אה א הה טה ר חה של אמ כנ מות. וש הי בש ה בנ טה מנ רוחנ לש ה הה ת אותה ילרל טנ צש ה, ומי טה מנ ן) לש הל טות מי שש פנ תש מות מי הי בש רוחות הנ (של
ם. כגלה רוחנ בש ה הה ת אותה טל של פנ תש ה, ומי קומה מש ת לי רל חוזל ה וש ה זו עולה מה הי ל בש רוחנ של ה הה אותה ן, וש בה רש קה ה לש מה הי יא בש בי מי
ם הל לה ד של צנ י מי רי המ ל רוחנ זו, של בוש של יהה לש הה ם של דה ב וש לל אותו חי ים מי ני הל נל ים וש אי ים ובה בי רש קה תש ה מי סוג זל לו מי ל אי כה וש
ט, של וי ך הנ רל ס דל נה כש ני ם. וש דה אה ל אותו הה ים ענ גורי ני עמשו סה ננ זונו וש ני נו וש הל ם נל כגלה ם). וש הל לה רוחנ (של ה הה ל) אותה לנ גש ה (בי תה יש הה

ה. מה הי בש ן הנ ן מי בה רש קה ה הנ שום זל ר. ומי אי בה תש ני מו של כש

ל גי תה וש ך  מל אי וש יך  בי ח אה מנ שש ר (משלי כג) יי מנ אל נל יך  לל הוא, עה רוך  בה דוש  קה הנ י לש ני בש רוך  עון, בה מש י שי בי ר רנ מנ אה
יר ל יהאי ס של חה נש י פי בי ל רנ תו של ך - זו בי תל דש ל יולנ גי תה ל. וש אי רה שש ת יי סל נל ך - זו כש מל אי ה. וש לה עש מנ לש יך - של בי ח אה מנ שש ך. יי תל דש יולנ
ה עוף עםלה ן הה ם מי אי וש (ויקרא א)  תוב  כה של הו  עוף מנ ן הה בנ רש ה, קה מה הי ן בש בנ רש ה קה זל מםר,  י, אל ני בש ר  זה עה לש יד. אל סי חה הל
ר, םא אםמנ ל ר, וש חי םא אנ ל ל עופות. וש ר של בה ה, דה מה הי בש ל הנ ה של ר זל בה דה י מי תי לש כנ תנ סש ל הי בה י, אמ יתי אי םא רה ר לו, ל מנ נו? אה בה רש קה

י. תי עש מנ םא שה אן ל ד כה ענ י, וש יתי אי םא רה ל שום של מי

י יקי די צנ לות חוץ מי גנ רו לש סש מש םא ני ל ם, וש ים שה בי ים רנ רי תה נות סש בה רש קה ל סוד הנ בה . אמ תה רש מנ ה אה ר, יהפל זה עה לש ר לו, אל מנ אה
ע בנ רש ים. אנ דושי קש יות) הנ ים (חנ לי ם כי אותה הו סוד לש נות זל בה רש קה י הנ רי תש ם. סי הל ה מי סה כש םא ני ם ל דונה ל אמ סוד של ת, של מל אל
י ני ם. פש דה י אה ני ייה, פש רש י אנ ני ר, פש של י נל ני י שור, פש ני דוש: פש קה ך הנ לל מל ל הנ ס של נה רש א ופנ סי הו כי זל א, וש סי כי קוקות בנ יות חמ מג דש
ה מה כנ לש ים  טי שש פנ תש מי ם  הל ומי לו,  אי בש לו  אי ים  לי לה כש ני וש לו,  אי בש לו  אי ים  לי כש תנ סש מי ים  ני פה הנ ל  כה וש ם.  כגלה לש ל  כולי ם של דה אה

בון. שש חל ן וש יה נש עור ומי ם שי הל ין לה אי ה, של טה מנ ה ולש לה עש מנ בות לש בה ים ורש די דה צש

ים, רי פה ם:  הי לו  אי וש ד.  חה אל בש ים  לי לה כש ני וש ים,  יני מי ה  עה בה רש אנ לש נו  מל מי רוחנ  מות  הי בש לנ ת  טל של פנ תש מי שור  הנ י  ני פש מי
ים טי שש פנ תש מי ים של דושי יהלות קש חמ לו  יו, אי ם הה הל מי שום של ן. ומי בה רש קה ים לש די ם עומש הי ים. וש זי עי ים, וש תודי ענ ים, וש שי בה וכש
ם הל לה יו  הה םא של ם ל אי וש ם.  הל לה של בוש  לש סוד ומנ יש אותו  ים מי ני הל נל וש ם,  הל לה סוד של יש ים לנ בי רש קה תש י שור, מי ני פש אותו  מי

ם. ים שה בי רה קש יו ני םא הה ה, ל זל ם הנ ל עולה סודות של יש

יק די צנ ל אותו  של רוחנ  ל  בי קנ לש ת  בל רל קה תש ומי ים,  יקי די צנ הנ רוחות  מי ה  דושה קש הנ ה  ינה כי שש לנ ת  חנ ננ ייש  של ת  מנ גש דג כש
אותו ים מי ני הל נל וש ם,  הל לה סוד של יש ד הנ צנ ים מי ני הל נל לו  אי ך  - כה רוחנ  ה  ה אותה תה יש ה הה נה מל מי שום של נו, מי מל מי ית  ני הל נל וש
סוד יש ד הנ צנ מי ים של יבי רי קש מנ בוש של לש אותו הנ ים מי ני הל לו נל ך אי בוש (כה לש מנ י) רוחנ הנ רי המ יו, (של לה ים אי בי רש קה תש מי בוש של לש הנ

ם. הל ים מי ני הל ה נל שום זל ה, ומי תה יש ם הה הל לה ל רוחנ של בוש) של לש ם מנ דה ב וש לל י חי רי המ ם, של הל לה של

י תי ף, שש עופי עוף יש ה (בראשית א) וש סוד זל ים הוא. וש די דה י צש ני שש ר בי של נל נו. וש מל עופות רוחנ מי ט לה שי פנ תש ר מי של י נל ני פש
ף, עופי עוף יש ה (שם) וש סוד זל וש םאל.  מ ין ושש יהמי ים הוא,  די דה י צש ני שש ר בי של נל (וש ד  יורי וש ט  שי פנ תש ה מי שום זל רוחות. ומי

עוף. ן הה בנ רש םאל קה מ שש ין ומי יהמי דות) מי יורש נו וש מל טות מי שש פנ תש י רוחות מי תי ה שש שום זל ומי

ם הי עופות. וש ר הה אה ל שש כה ם מי י זוגה ני בש ים לי ני מה אל ם נל הי ים, של תורי ה וש א יונה לה ים אל יבי רי קש םא מנ הור ל טה ד הנ צנ ל הנ כה מי
לו בות אי רש קה תש דות ומי יורש ם. וש הל ן מי בה רש קה ה הנ ל זל ענ ה, וש ן זוגה בל ה לש בה קי נש ה, הנ זל ה לה ים זל ני מה אל נל ים, וש פי םא רודש ל ים וש פי דה רש ני

ם. הל לה ר של קה עי יסוד וש נות מי הל נל דושות, וש קש רוחות הנ הה

עור? ם שי הל ין לה אי יהלות של חמ ים ונ די דה ה צש מה כנ ה לש תור זל ה זו או מי ל יונה ט של ענ מש ט מי שי פנ תש יך מי ר, אי םאמנ ם ת אי וש
יק לי דש ן מנ טה ץ קה ם. עוד, עי עולה ל הה נו כה מל א מי לי מנ תש ק, ומי ק דולי ד דנ חה ר אל ה, ני אי םא רש ך? ב ף כה ת אנ חנ ה אנ מה הי ן בש או מי

לנגהדול.

א. סי כי קוקות בנ חמ ן של יות הי מג ע דש בנ רש אםל, אנ שש ה ייש לי תה ענ א. וש סי כי ים בנ קוקי חמ ים של די דה י צש ני שש ן מי בה רש אן קה ד כה ענ
ה עה שה א, ובש סי כי קוק בנ ייה חה רש ן. אנ בה רש קה ם ייש  כגלה אי מי דנ א ונ לה ים? אל רי חי ים אמ די דה י צש ני שש נות מי בה רש ין קה ם אי ענ ה טנ מנ
יב רי קש כםל, ומנ ר הנ קנ ם עי דה א, אה סי כי קוק בנ ם חה דה ם. אה שה ה מי נל הל נל ל וש אוכי ש, וש אי ה בה עולל ד וש ייה יורי רש ם, אנ לי ן שה בה רש קה של
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לו של מי נו  מל ה מי נל הל נל וש ינו  מי ב לש רי קה תש ין מי ל מי כה וש תון,  חש תנ ם הנ דה אה הה ה מי נל הל יון נל לש על ם הה דה אה הה וש תו.  מה שש ני וש ם רוחו  שה
לו. סוד של יש הנ ש ומי מה מנ

ין הוא, יהמי י לש רי המ ם, של כגלה לול בש ייה כה רש ן - אנ בה רש אותו קה ה בש טה מנ סוד לש ין לו יש אי ייה של רש י אנ רי המ ר, ונ םאמנ ם ת אי וש
יות מג דש ע הנ בנ רש ל אנ י כה רי ין הוא. המ יהמי שום של ינו, מי מי נו) מי מל ים (מי לי םא אוכש ר ל אה שש ל הנ כה ם, וש כגלה ל בש ה אוכי שום זל ומי
ז ם, אה הל לה יסוד של ר וי קה עי ים מי ני הל ר נל של אמ כנ ם. וש לי ן שה בה רש ה הוא קה שום זל ן, ומי בה רש קה בות לש רה קש א ני סי כי קוקות בנ חמ הנ

ים. יוני לש על רות הה יק ני לי דש הנ ת רוחנ לש חנ ננ

ה גה רי דש ל מנ כה וש ם.  הל לה יונות של לש על גות הה רי דש מנ הנ לו  אי לש ש  שםרל סוד וש ם) יש ים (הי ני ים נותש לי אי רש שש יי ם וש יי וי ים ולש ני כםהמ
לו אי ים  בי רש קה תש ומי ינו,  מי ד  גל נל כש ין  מי נו  רש מנ אה של מו  כש ה,  אשונה רי בה א  סי כי הנ ל  של יות  מג דש ע  בנ רש אנ ה  יסודה לי ת  נל נותל
ים בי רש קה תש ם מי נו, כגלה רש מנ אה של מו  ים כש יני ם מי אותה ים לש טי שש פנ תש מי ים של ני ם פה שור, כגלה י הנ ני ינו. פש מי ין לש ה מי אשונה רי בה
תו מה שש ני יב רוחו וש רי קש מנ ם, של דה י אה ני נו. פש רש מנ אה מו של ייה, כש רש י אנ ני נו. פש רש מנ אה מו של ר, כש של י נל ני ם. פש הל לה סוד של יש לנ ש וש שםרל לנ

יון. לש על ם הה דה אה ל הה צל ב אי רי קה תש מי

ה, ב זל רה קש ני ים. וש שי דה קר ש הנ ית קםדל בי ס לש נה כש ני יון. אותו של לש על ן הה כםהי י הנ בי גנ ב לש רה קש דוש, ני קה ם הנ ד שי ינחי מש ן של כםהי
ד ה, אותו צנ חה מש שי ים בש ני גש ננ מש ם של יי וי ה. לש טה מנ לש ן של כםהי את הנ רנ קש יות) לי אותי ל הה ים (של ני פה ת הנ רנ אה הל קונו בש תי יק בש לי דש ומנ
כםל ל הנ ענ ה  לה פי י תש רי המ ה, של לה פי תש נות בי בה רש קה ל הנ ענ ים)  די עומש (של יב,  רי קש מנ ל של אי רה שש יי ים.  ני פה יר  אי ומי חנ  מי ם שה הל לה של

ים. ני יר פה אי דוש, ומי קה ם) הנ תום (חםטל יון), סה לש על א (הה בה ל סה אי רה שש ם יי תה עגמה ר לש עורי תש ה. הי תה יש הה

ף אנ יונות, וש לש גות על רי דש מנ תונות לש חש גות תנ רי דש רות מנ עורש ך, ומש לו הולי סוד של ר יש חנ בור אנ ל די כה ינו, וש מי ין לש ל מי כה
ן הי ן. וש הל לה סוד של ץ, יש רל אה ל הה גות של רי דש י מנ בי גנ א לש סי כי קוקות בנ חמ גות של רי דש רות מנ עורש תש רות, ומי עורש תש ם מי כגלה ב של ל גנ ענ
ן הל ת מי חנ אנ שות לש ין רש ל אי בה נות. אמ דש ענ תש ה, ומי עודה סש בות לי רש קה תש רות ומי עורש תש ן מי רות, כגלה תה סש ני יונות של לש גות על רי דש מנ
ד ן, ענ בה רש קה ה לש יט יהדה הושי םא לש ל ה, וש אה נה נות שום המ הל לל תונות, וש חש גות תנ רי דש מנ םא לש ל יונות וש לש גות על רי דש מנ םא לש כםל, ל אל לל

שות. ן רש הל ן לה נותי ל וש יון אוכי לש על ך הה לל מל הנ של

תוב (שיר השירים ה) כה הו של זל יך). וש רי צה מו של ת (כש לל אוכל ית וש ני הל ת נל חנ אנ ת וש חנ ל אנ שות, כה ן רש הל ן לה נותי ר של חנ אנ וש
רוענ יך. (זו זש רי צה מו של ים כש ני הל נל ים וש לי י, אוכש מי שה ם בש י עי יונות. מורי לש גות על רי דש ן מנ לו הי י - אי מי שה ם בש י עי י מורי יתי רי אה
י - בי לה ם חמ י עי יני י יי יתי תי יך. שה רי צה מו של ה כש ילה כי ל, זו אמ חי רה עמקםב בש ה ינ י - זל שי בש ם די י עי רי עש י ינ תי לש כנ םאל). אה מ ך שש ילרל ין בש יהמי
זו ה, וש אשונה רי דוש בה קה ך הנ לל מל ן הנ הל ה מי נל הל נל יונות של לש נות) על בה רש גות (קה רי דש ן מנ י כגלה רי ין. המ ך יהמי ילרל םאל בש מ רוענ שש זו זש

ה. אשונה רי יון בה לש על ך הה לל מל ת הנ ילנ כי אן אמ ד כה לו. ענ ה של אה נה המ הנ לו וש ה של ילה כי אמ הה

נות הה נו, לי מל ים מי טי שש פנ תש מי ם של ל אותה כה א, ולש סי כי קוקות בנ חמ יות של מג ע דש בנ רש אנ שות לש ן רש תנ ה נה אה לש הה אן ולש כה מי
תו נו. שש רש מנ אה מו של יות כש מג ע דש בנ רש ן אנ לו הי ים - אי עי לו רי כש ים. אי רו דודי כש שי תו וש ים שש עי לו רי כש תוב אי כה הו של כםל. זל אל לל וש
ים ירי אי אוי, ומש רה של מו  ים כש ני הל נל ים וש טי שש פנ תש ים ומי לי ם אוכש כגלה ן, וש הל ים מי טי שש פנ תש מי ם של ל אותה ים - כה דודי רו  כש שי וש
ש שםרל תונות, בנ חש גות תנ רי דש ין מנ יונות ובי לש גות על רי דש ין מנ ד, בי חה אל ד וש חה ל אל כה ה. וש חה מש שי ם בש מות כגלה עולה הה ים, וש ני פה הנ

אוי. רה מו של ן כש בה רש קה ר הנ תל סי הו סוד וש ים. זל ני הל נל ים וש בי רש קה תש ם מי הל לה של

ה תורה ה הנ רה סש מש םא ני ם ל א, אי בה י אנ בי ר רנ מנ יו. אה נה פה חו לש טש תנ שש הי ים וש רי בי חמ ר הנ אה א ושש בה י אנ בי רנ ר וש זה עה לש י אל בי או רנ בה
ם. עולה י לה י - דנ לי ים של רי תה סש הנ ה וש תורה אי הוא הנ ן יוחנ י בל רי רוך הוא, המ דוש בה קה ר הנ יהה אומי הה א של לה י, אל יננ ר סי הנ בש
ך לל םא מל יהב ד של י ענ רי המ יום. של אותו  מי ך  שנ כםל ילחל ה. הנ תורה יר אורות הנ י יהאי ם. מי עולה ן הה ק מי לי תנ סש ר תי של אמ אוי כנ

תוכו. א בש צה מש עון ני מש י שי בי רנ ה של דור זל ילה דור כש הש םא יי יחנ ל שי מה הנ

ה הוא? יון. ומנ לש על ך הה לל מל ל הנ םאכנ י ד של לום ענ עםם כש טש ם לי דה ן אה בל סור לו לש ה אה ל סוד זל עון, ענ מש י שי בי ר רנ מנ אה
יות רי בש ן הנ ל אותה ענ א  סי כי בנ קוקות  חמ יות של מג דש לנ ים  ני מש זנ ה מש לה חי תש בנ ה  זל ת  מנ גש דג כש ם,  דה אה ן  בל ל  ה של לה פי תש ה.  לה פי תש
הו זל ן, וש הל ה מי זל ם הנ עולה סוד בה ן יש הל לה רוחנ של הה יות של רי ן, בש בה רש קה מות לש הי ל עופות ובש ן ענ הל לה טות רוחות של שש פנ תש מי של
ע בנ רש ן, אנ יהל לי ת עמ טל של פנ תש ן מי הל לה של יב, רוחנ  רי קש הנ אויות לש רש יות של רי י בש רי המ ה', של יך  עמשל מנ בו  ה רנ (תהלים קד) מה
ים רי חי יהלות אמ ם חמ ל אותה כה ש, וש קםדל יות הנ חנ ים וש ני אופנ הה ים, וש רי נו אומש אה הו של זל לו. וש נות אי בה רש ל קה נות ענ זגמה יות מש מג דש

ם. הל ים מי טי שש פנ תש מי של

כו'. וש נו  תה בש הנ ם אמ ת עולה בנ המ ים אנ רי אומש של הו  זל וש דוש,  קה ם הנ שי ת הנ ד אל ינחי הוא מש דול של גה ן הנ כםהי סוף הנ בנ ולש
הו גון, זל ני ים לש רי עורש תש מי ם של יי וי לש סוף הנ בנ ד. ולש חה ינו ה' אל להי ל ה' אל אי רה שש ע יי מנ הו (דברים ו) שש ד, זל ינחי מש חוד של יי הנ וש
ה ד) זל ר צנ עורי ר (לש תל יר סי תי סש הנ י לש די ם, כש יי וי לש גון הנ ה ני גו'. זל ה וש תל פש ן יי ם פל כל רו לה מש שה גו', הי מםענ וש ם שה יהה אי הה (שם יא) וש
לו יון אי לש ן על בה רש ן, (קה בה רש קה ל הנ ד ענ עומי א של בה ל סה אי רה שש כון, יי נה יב וש צי ינ ת וש מל ה אל ל, זל אי רה שש יי ך  ר כה חנ אנ ה. וש ן זל בה רש קה בש

ן. חה לש שג ל הנ דות ענ כםל, עומש ל הנ יות של ימי ני יונות פש לש גות על רי דש ר מנ של יא על הי גות) של רי דש מנ הנ

אשונות הו ג' רי זל ל. וש יון אוכי לש על ך הה לל מל הנ ד של ן ענ בה רש קה יט יהדו לנ הושי כםל ולש אל ם לל הל ד מי חה אל שות לש ין רש ל אי בה אמ
כםל. אל ן, לל הל ים מי די רה פש ני ים של די דה צש ם הנ ל אותה כה יות, ולש מג ע דש בנ רש אנ שות לש ן רש תנ ל, נה כנ הוא אה ן של יוה רונות. כי חמ ג' אנ וש

י בי גנ רוחו לש מו וש צש ר ענ יו, ומוסי נה ל פה ל ענ נופי ד וש יות, יורי מג דש ר הנ אה ל שש ת כה ת אל לל כולל מות של הוא דש ם, של דה ז אה אה וש
ר מנ אל נל הו של זל אוי, וש רה מו של יו כש לה ר אותו עה עורי יות, לש מג דש ל הנ ל כה כולי יות, של מג דש ן הנ ל אותה ד ענ עומי יון של לש על ם הה דה אה הה
ד) וי דה ה לש לה הי ן. (תש הל ים מי טי שש פנ תש מי לו של ל אי כה רות וש חי יות אמ מג לש) דש ר (שה עורי א, לש שה י אל שי פש יך ה' ננ לל (תהלים כה) אי
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אוי לו. רה מו של ד כש חה אל ד וש חה ל אל ים, כה ני הל נל ים וש לי ם אוכש כגלה רו. וש בי דנ רו. יש םאמי נו. י ני רנ יעו. יש תוב (שם קמה) ינבי כה הו של זל וש

ה) רה ה. (צה רה יום צה ך ה' בש נש ענ תוב (שם כ) ינ כה הו של בו), זל ל לי לו בו (של רות של ם צה דה ר אה םאמנ ה י אה לש הה אן ולש כה מי
י רי שש תוב (תהלים קמד) אנ ה כה ל זל ענ ם. וש דה אה ל הה ים ענ גורי ני יות סה הש ם לי ת כגלה ך אל פי הנ י לש די ה, כש רה צה ת בש בל יושל ה של רה עגבה כש

גו'. ה לו וש כה כה ם של עה הה

ה מה עון, בנ מש י שי בי ר לו רנ מנ י. אה יך מורי לל לום עה ר לו, שה מנ יההו, אה לי ע בו אי גנ יהה. פה רש בל טש ך לי יהה הולי עון הה מש י שי בי רנ
י אתי יך! ובה רל שש ך. אנ מש שי ים מי שי דה ים חמ רי בה ר דש אומי ק, וש נות עוסי בה רש קה ר לו, בש מנ ? אה יענ קי רה רוך הוא בה דוש בה קה ק הנ עוסי
לות: אי שש לו  אמ שה יענ  קי רה ל הה ה של יבה שי יש בנ ים;  כי סש הנ לש ך  מש אםל מי שש לי י  ני ה אמ ד רוצל חה ר אל בה דה וש לום,  שה ך  לש ים  די קש הנ לש
י רי עש י ינ תי לש כנ גו', אה ה וש לה י כנ חםתי י אמ ני גנ י לש אתי תוב (שיר השירים ה) בה י כה רי המ יהה, ונ תי ה ושש ילה כי ין בו אמ א אי בה ם הנ עולה הה

י?! בי לה ם חמ י עי יני י יי יתי תי י שה שי בש ם די י עי רי עש י ינ תי לש כנ ר אה יהה, הוא אומי תי ה ושש ילה כי ין בו אמ אי י של גו'. מי י וש שי בש ם די עי

ר י בנ רי הוא, המ רוך  בה דוש  קה ר הנ מנ ר לו, אה מנ ם? אה הל יב לה שי ה הי הוא מנ רוך  בה דוש  קה הנ עון, וש מש י שי בי ר רנ מנ אה
ל, אי רה שש ת יי סל נל כש רוך הוא לי דוש בה קה ב הנ בי יבות חי בי ה חמ מה עון, כנ מש י שי בי ר רנ מנ ך. אה מש אםל מי שש י לי אתי ר, ובה םאמנ אי י יוחנ
יהה - תי ה ושש ילה כי אמ יו בנ כה רה ין דש אי ב של ל גנ ף ענ אנ ה. של הוא עושל ה של מנ יו מי עמשה ה מנ נה ה, שי ב אותה אוהי ה של בה המ אנ בוי הה רי ומי
ין ה די ין זל כםל, אי אל ה לל רוצה ה וש פה חג ת לנ סל נל כש ה ני לה ה. כנ צונה ה רש שה ה, עה לה צש א אל יל ובה ה. הואי תה שה ל וש כנ ה אה בה המ אנ ל הה לנ גש בי
י אתי יל ובה ה. הואי לה י כנ חםתי י אמ ני גנ י לש אתי תוב בה כה הו של ך?! זל עמשות כה כו לנ רש ין דנ אי ב של ל גנ ף ענ ה אנ מה ה עי נה תה ל חמ םאכנ י של

גו'. י וש שי בש ם די י עי רי עש י ינ תי לש כנ ה, אה פה חג ה לנ מה עמלות עי לנ ה וש לה צש אל

הוא, רוך  בה דוש  קה הנ ל  של יו  כה רה דש של ה  מנ מי יו  עמשה מנ ה  נה שי וש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ לש ין  מי זש הי של ד,  וי דה מי נו  דש מנ לה וש
ה ה' תוב (תהלים קלב) קומה כה של הו  - זל מו  ה עי כה לש מנ הנ וש ך  לל מל ן לנ מי צונו. זי ה רש שה עה וש ל  בי הוא קי רוך  בה דוש  קה הנ וש
ל ים של עמשי ה מנ נה שי ים וש לי ה כי נה ם, שי יד אותה רי פש הנ םא לש ל י של די ד, כש חה אל ה כש כה לש ומנ ך  לל ך. מל זל רון עג אמ ה ונ תה אנ ך  תל נוחה מש לי

ך. לל מל הנ

יך רי יך צה יל וי ק?! לש דל שו צל בש לש יך יי נל גו'. כםהמ ד וש וי עמבור דה נו בנ ני רנ יך יש ידל סי חמ ק ונ דל שו צל בש לש יך יי נל תוב (שם) כםהמ כה הו של זל
יא ה הי רה מש זי ה וש נה י רי רי המ תםב! של כש לי יך  רי צה נו  ני רנ יש יך  יל וי נו?! לש ני רנ יש יך  ידל סי חמ ם הוא. ונ יי וי לש ד הנ צנ ק מי דל י צל רי המ תםב! של כש לי

ין. יהמי ד הנ צנ ם מי הי יך, של ידל סי חמ יך ונ נל ר כםהמ מנ אה ה וש נה הוא שי ים. וש וי לש בנ

ך. יחל שי י מש ני ב פש שי ל תה אנ ך  דל בש ד ענ וי עמבור דה ד, בנ וי ר דה מנ ך. אה י כה כי רש ין דנ ד, אי וי רוך הוא, דה בה דוש  קה ר לו הנ מנ אה

י. צוני םא רש ל ך, וש צונש עמשות רש י לנ י, ייש לי תה אותי נש מנ זי יל וש ד, הואי וי ר לו, דה מנ ה אותו. אה נל שנ ל תש י, אנ תי נש קנ י תי ני אמ קון של תי
ין אי ב של ל גנ ף ענ אנ צונו  עמשות רש לנ ייש לו  לו  צש א אל בה ר, אותו של חי אנ ן לש מי זנ מש י של מי ם, של עולה הה ך  רל אן דל כה ים מי די מי ולש

ך. כה כו בש רש דנ

כו רש ין דנ אי ב של ל גנ ף ענ ה, אנ לה כנ ל הנ צל ן אי תה א חה יל ובה גו'. הואי וש קום  מה י הנ ני בש אנ ח מי קנ יי (בראשית כח) ונ ך  כה
ב כנ שש יי תוב ונ כה של הו  ב. זל לי צון הנ רש ל בי בי קנ כםל יש ב - הנ כנ שש ים לי ני בה אמ ה לו  נה תש יא נה הי תות, וש סה ים וכש רי כה א בש לה ב אל כנ שש לי

ך. כה כו בש רש ין דנ אי ב של ל גנ ף ענ ים, אנ ני בה ם אמ ל אותה הוא, ענ קום הנ מה בנ

ה ל זל ם כה עי ה. וש לה כנ ל הנ ה של בה המ ל אנ לנ גש ך, בי כה כו בש רש ין דנ אי ב של ל גנ ף ענ י - אנ שי בש ם די י עי רי עש י ינ תי לש כנ אן, אה ם כה ף גנ אנ
הו ה. זל שותל ל וש אוכי ה  לה קום של מה ה - בנ םא שותל ל ל וש םא אוכי ל קומו  מש ר. בי חי קום אנ מה םא בש ל ה, וש לה כנ ל הנ של ה  יתה בי בש
יל בי שש ם - בי קומה מש תו בי םא שה ל וש לו  כש םא אה ם ל הה רה בש אנ רוך הוא לש דוש בה קה ח הנ לנ שה ים של כי אה לש י. מנ ני גנ י לש אתי תוב בה כה של
יק זי חמ הנ םא לש ל שום של ר, ומי הוא לומנ רוך  בה דוש  קה ה הנ צה ה רה ר זל בה דה יך  יל י, חנ בי ר לו, רנ מנ תו. אה שה וש לו  כש ם אה הה רה בש אנ
יך לל עה ה, וש לה עש מנ ך לש חנ בש בי תנ שש ך מי דונש אמ ם, של עולה יך בה רל שש יך. אנ נל פה ר לש בה דה יא הנ בי ל, הי אי רה שש ת יי סל נל י כש ני פש מו לי צש ענ ה לש טובה

ים. להי ת אל אנ רש ל יי יק מושי די תוב (שמואל-ב כג) צנ כה

ן שה . עה יחוחנ ייש ני , וש יחנ ייש רי ן, וש שה ן ייש עה בה רש קה ר, בנ מנ י אה אי י יודה בי גו' (במדבר כח). רנ י וש שנ אי י לש מי חש י לנ ני בה רש ת קה אל
יחנ ם הוא. רי חםטל ז בנ גל ן רם עמשנ ן, ונ שה עה הל ים מי ני הל לו נל ף ה'. אי ן אנ שנ עש ז יל י אה ר (דברים כט) כי מנ אל נל ז, של גל רם י הה לי עמ לו בנ - אי
ים. פוחי תנ ך כנ פי יחנ אנ רי תוב (שיר השירים ז) וש כה הו של ים - זל פוחי תנ א, כנ בה י אנ בי ר רנ מנ ים. אה פוחי ים תנ אי רה קש ני לו של - אי

ר (בראשית כב) מנ אל נל ם, של הה רה בש ל אנ ר של ה בםקל ר? זל בםקל הו בנ ר (במדבר כח). מנ בםקל ה בנ עמשל ד תנ חה ש אל בל כל ת הנ אל
ר (שם מד) מנ אל נל אן, של כה ר, מי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ם? אה הה רה בש ל אנ ר של בםקל ה הנ זל של נו  ן לה יי ננ ר. מי בםקל ם בנ הה רה בש ם אנ כי ינשש ונ
ה עמשי מנ הוא בש רוך  בה דוש  קה א הנ רה בה אשון של ה אור רי זל וש ר אור,  בםקל א הנ לה תוב, אל םא כה ר אור ל ר אור. בםקל בםקל הנ
ל ן של בה רש ה. קה ן זל בה רש ים קה יבי רי קש ם מנ הה רה בש ל אנ ר של ד בםקל גל נל . וכש יהדוענ ר הנ בםקל ר, בנ בםקל ה בנ עמשל ר תנ מנ אל ה נל ל זל ענ ית, וש אשי רי בש
שוחנ ק לה חה צש א יי ייצי ר (בראשית כד) ונ מנ אל נל נו? של ן לה יי ננ ב. מי רה קש ק ני חה צש ל יי ב של רל ד על גל נל ק, וכש חה צש ה יי ם זל יי בנ רש ענ ין הה בי

נו. רש אנ י בי רי המ ק, ונ חה צש ל יי ב הוא של רל על ב. וש רל נות עה פש ה לי דל שה בנ

א נה ימש הי יהא מש עש רנ

ה, בונה ים ולש ני פה ם הנ חל ר לל די סנ יו לש רה חמ אנ ת. וש בה ף שנ ן מוסנ בנ רש יב קה רי קש הנ ל יום ולש כה ה בש חה נש יב מי רי קש הנ לש ה זו  וה צש מי
יא ם הי ה. אי כה לש מנ י הנ ידי ך בי לל מל לחנ דורון לנ שש לי יך  רי ל יום צה כה ה, בש דושה קש ה הנ נורה מש ש. הנ חםדל םאש  ר ף בש ן מוסה בנ רש קה וש

ים. ים טובי ל יהמי ל כה ף של ש, ומוסה םאש חםדל ר ת ובש בה שנ ף בש מו מוסה ת, כש פל יך תוסל רי ה, צה לה עש שות בנ רש בי

ית, בי רש ת ענ לנ פי ן תש קי תי עמקםב של ינ שות זו. וש ל רש של ה  לה עש י הוא בנ עי צה מש אל מוד הה ענ הה לו, וש יד של יהחי שות הנ יא רש הי של
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ב ל גנ ף ענ אנ שות. של ית רש בי רש ת ענ לנ פי ה, תש נה שש מי י הנ לי עמ רוהו בנ אמ ה בי ל זל לנ גש י. בי עי צה מש אל מוד הה ענ ל הה לו של ה של גה רי דש הוא מנ
ת דל ה יורל ינה כי לו, ושש ים של מוני המ ל הנ ים של ני מג מש ל הנ כה וש ש  חה נה וש ל  אי מה ם סה ים שה טי שולש ה, של לה יש לנ ה לש דומה לות, הנ גה בנ של
ר חי אנ י לש בודי י וכש מי י ה' הוא שש ני תוב (ישעיה מב) אמ כה הו של ה. זל לה עש שות בנ רש את בי צי מש יא ני ל - הי אי רה שש ם יי לות עי גה בנ

ן. תי םא אל ל

י. י בי עי גש פש ל תי מו (רות א) אנ יוס, כש א פי לה ה אל יעה גי ין פש קום. אי מה ע בנ גנ פש יי ר (בראשית כח) ונ מנ אל ה נל שום זל ומי
ם? זו ה עולה יזל ם. אי ל עולה של קומו  הוא הוא מש רוך  בה דוש  קה הנ ה, של נה מל םא יהזוז מי ל של ת לו  ילסל פנ ל מש אי רה שש ת יי סל נל כש
תוב בו? (בראשית ה כה ה. ומנ מה לש ענ ר (שמות ב) הה מנ אל נל מו של ה, כש עמרה שון ננ א, לש מה לש ם הוא עה גום עולה רש ה. תנ ינה כי שש הנ
שום כון. ומי ה - נה ייס אותה עמקםב פי ינ ר של םאמנ ם ת אי ה. וש ינה כי שש ם הנ לות עי גה ם בנ לון שה ה לה מה ייס עי פנ תש ם. הי ן שה לל יה כח) ונ
כםל אל ן לל בל ר, הוא תל חי רוש אנ שות. ופי ית רש בי רש ת ענ לנ פי שו תש רש ה, פי לה עש שות בנ רש לות, בי גה הוא הנ ה, של לה יש ל לנ כה יא בש הי של
ה מה כנ ה בש רו אותה שש קה ה, וש ר זל בה דה ח בש מנ שה יו, וש נה פה חו לש טש תנ שש הי ה וש נה שש מי י הנ לי עמ דו בנ ר. יהרש חםמל ל וה קנ יות בש רי מש מות חה הי בש לנ

ם. רו שה אמ שש ני ים של רי בי חמ ל הנ צל ה אי עללו אותה הל ה, וש רו אותה טש עי ים וש תומי ל סודות סש ים של רי שה קש

יו, לה עה ר חוב של טנ שש ה, כי לות הוא חובה פי תש ר הנ אה שש ה בי ל זל לנ גש ה, בי דושה קש ה הנ נורה מש ן, הנ מה אל נל ה הנ רועל ר הה מנ אה
ת כל מל סש ה ני מל ל אותו יום. ובנ כה זוק בש ינו ני ה אי לה פי תש ה לי לה אג ך גש סומי ל הנ בו כה ים, של מי עולה י הה יק חנ די צנ ה בש מםך אותה סש לי

ר. בםקל ד הנ י ענ בי כש י ה' שי תוב (רות ג) חנ כה הו של ין. זל רוענ יהמי זש סוד? בי ל יש ענ

יו לה םא אי ב תה תוב (בראשית ח) ונ כה של הו  ה. זל אה יא בה ב הי רל על ה, (אסתר ב) בה חה נש ת מי לנ פי ן תש מנ זש יענ  גי ר מנ של אמ כנ
ה ני הי ו, (שם לב) וש שה ל עי לות של גה יות) בנ הש יך לי רי י צה נה דם י, (אמ אדוני יא לנ ה הי לוחה ה שש חה נש מי שום של ב. מי רל ת על עי ה לש יונה הנ
יק, (דברים די צנ ף הנ ם יוסי שה יק, מי די ה צנ זל ץ, וש רל אה ל הה דון כה הו אמ י), זל אדוני י לנ דוני י (אמ אדוני עוד לנ ינו. וש רי חמ ם הוא אנ גנ
ה מה ה קה ני הי ר (בראשית לז) וש מנ אל נל לו  לה גש ם. ובי יי רנ פש ן אל בל יחנ  שי מה נו  מל את מי צי יד לה תי עה ר לו, שה דה הה כור שורו  לג) בש
רוך. בה ענ בש ענ - כורי כורי ל הנ ר, כה מנ אל יק נל די צנ י. ובש תי לגמה אמ ה לנ ין ול חמ תנ שש תי ם ונ יכל לגמםתי ה אמ ינה בל סג ה תש ני הי ה וש בה צה ם ני גנ י וש תי לגמה אמ

גוף שום של ף. מי מות יוסי צש ת ענ ה אל ח מםשל קנ יי ר (שמות יג) ונ מנ אל ך נל ן, בש מה אל ה נל ה, רועל דושה קש ה הנ נורה מש ר הנ מנ אה
ל ן כה כי ה. וש ידה עממי ה בנ לה פי ך תש כה ה. של בה צה ם ני גנ י וש תי לגמה ה אמ מה ה קה ני הי ר, וש מנ אל יך נל לל ה עה שום זל ד. ומי חה אל ים כש בי שה חש ית נל רי ובש
ין יהמי חוז בש ה אה תה אנ י. של תי לגמה אמ לנ ה  ין ול חמ תנ שש תי ונ הו  זל רוך, וש בה בש ענ  - כורי ענ  כורי ל הנ יק, כה די צנ ם. ובש שי ף בנ ף - זוקי זוקי הנ
ל, אי רה שש יי רות לש ל חי ים של רי עה ים שש שי מי חמ ה  בה תםחנ  פש ה, לי ינה בי ם לש יהל לי ה עמ לל עמ תנ ך  ר כה חנ אנ ית. וש רי גוף ובש םאל, בש מ שש ובי
ת לנ פי ה, ותש ית חובה רי חמ ת שנ לנ פי ה תש זל שום  אות. ומי לה פש ני נו  אל רש ם אנ יי רה צש ץ מי רל אל מי ך  אתש י צי ימי ז) כי יים (מיכה  קנ לש

שות. ית רש בי רש ענ

חוז בו ח אה סנ ר, פל בםקל םא הנ ר יהב של אמ לות. כנ גה בנ ך  לל מל י הנ רועי ין זש ת בי בל שוכל נו, של יבי כי שש ת הנ כנ רש ית הוא בי בי רש ענ בש
ה קה בש ה רי ני הי ר וש בי דנ ה לש לה ם כי רל י הוא טל הי יש י. (בראשית כד) ונ רי שש ש תי ק - חםדל חה צש ל יי םאל של מ רוענ שש זש ל בי בה ין. אמ יהמי בש
םאל. מ שש ייה בי רש ין, אנ יהמי ם שור בש שה יו, וש ת יהדה ל אל כי עמקםב שי ין, ינ די ד הנ צנ את מי םא יוצי ל שום של לות. ומי גה ן הנ את, מי יםצי
י, יני ימי ב לי ר לו שי מנ אה ף. וש ן יוסי יחנ בל שי דו מה גש נל יק, כש די ה צנ י - זל יני ימי ב לי י שי אדוני ם ה' לנ אג ה (תהלים קי) נש שום זל ומי

יך. לל גש רנ דום לש יך המ בל יש ית אם שי ד אה אל, ענ עי מה שש ל יי לות של גה ם, בנ הה רה בש ל אנ רוענ של זש

ל ל כה י ענ ת רוחי אל פוך  שש תוב (יואל ג) אל כה של הו  ל. זל אי רה שש ל יי ת ענ פל ה תוסל רה תי יש ר רוחנ  עורי תש ן תי מנ זש אותו  בש
ם דה אה ת בה פל נוסל ת, של בה שנ ת הנ מנ גש דג ם. כש יהל בי יש אם נוחנ מי ם, (אסתר ט) וש עולה מות הה אג ל מי אי רה שש יי ה לש נוחה ילה מש הש יי ר. וש שה בה
הוא , של רוחנ ן בש כי ל של ה, כה בה קי יא נש הי ת, של חנ ם ננ הל ה ייש לה רה תי ש יש פל נל ם בש ת - אי חנ ה ננ ם בה הל ייש לה ת וש בה שנ ה בש רה תי ש יש פל נל

ר. כה זה

יו. עמשה י מנ פי ם הוא כש דה ל אה כה ל לש בה יא, אמ ת הי חנ ד - אנ חה אל ל כש אי רה שש ל יי כה ה לש רה תי יש ש  פל ים, נל אי מורה אה ים וש אי נה תנ וש
תוב כה הו של ים. זל לי בש קנ תש ם - מי ים כגלה רי חוזש ן של מנ ל זש כה ד, בש חה אל ל כש אי רה שש ל יי כה ה, של שובה תש ל הנ ר של חםמל ל וה קנ נו מי דש מנ לה וש
ה מה שה י נש זוהי יון. וש לש ר על תל הוא כל רו, של תש כי ם בש יהל לי ר עמ תה כש ם ה' מג שי יו. של לה נו אי אי רש ל קה כה ינו בש להי ה' אל (דברים ד) כנ

ל ל כה ם של הוא חותה , של ה הוה ם יש שי תםם בש חש ל יום לנ כה נו בש קש ה תי שום זל ים. ומי ים טובי יהמי ת וש בה שנ ל בש אי רה שש ל יי ה של רה תי יש
ינו. להי ך ה' אל נו לש תש ר יי תל ף, כל מוסה ר בש נו לומנ קש ת תי בה שנ ר. ובש תל י כל לי ף בש ים מוסה רי םא אומש ל לות, וש פי תש ל הנ כות של רה בש הנ

ש פל נל ים לו  ני יד - נותש סי ם הוא חה תו. אי גה רי דש י מנ פי ה כש רה תי יש ש  פל נל ת לו  דל יורל ך  ל, כה אי רה שש יי ד מי חה ל אל כה ל לש בה אמ
ם אי ה; וש בורה גש ת הנ דנ מי ה מי רה תי ש יש פל ים לו נל ני א - נותש טש א חי רי בור, יש ם הוא גי תו; אי גה רי דש י מנ פי ד כש סל ת חל דנ מי ה מי רה תי יש
ירות, פי ר סש של על ה מי לולה יא כש הי כות, של לש ה זו מנ רה תי ש יש פל נל ת. וש מל ת אל דנ מי ה מי רה תי ש יש פל ים לו נל ני ם - נותש יש תה הוא אי
ר בו (משלי א) מנ אל נל ה, של תורה ה, או בנ מה כש חה ין בש בי ם, או מי כה ל, או חה אי רה שש יא יי שי ם נש ם. אי דה ן אה ל בל ה של דה י מי פי וכש

כות. לש ר מנ תל את כל רי קש ני ה של רה תי ש יש פל ים לו נל ני ך נותש ים - כה תובי כש ים, או בנ יאי בי נש ה, או בנ יצה לי ל ומש שה ין מה בי הה לש

ים לו ני יתה - נותש שי ה עה מה כש חה ם בש ר (תהלים קד) כגלה מנ אל נל ם, של דה ל אה כה ים לש כי חש מנ נו, הנ רש אנ בי מו של ם, כש כה ם חה אי וש
ם כה ם הוא חה אי ה. וש ינה בי ה מי רה תי ש יש פל ים לו נל ני ה - נותש תורה ר בנ בה תוך דה ר מי בה ין דה בי ם הוא מי אי ם. וש שה ה מי רה תי ש יש פל נל
ית, אות רי ר אות בש שומי מור של יק גה די ם הוא צנ אי הוד. וש ח וש צנ ני ה מי רה תי יש ש  פל נל ים לו  ני ים - נותש תובי כש ים ובנ יאי בי נש בנ

כות. לש מנ ה מי רה תי ש יש פל קום, נל ל מה כה יק. ובש די צנ ה מי רה תי ש יש פל ים לו נל ני ין - נותש לי פי ים, אות תש ים טובי ת, אות יהמי בה שנ

ין יו. אי לה נו אי אי רש ל קה כה ינו בש להי ה אל יהוה , כנ ה הוה ם יש שי ר בש תל ים לו כל ני לו - נותש דות אי ל מי כה ם מי דה ם הוא אה אי וש
ש פל יא נל הי ה, של ינה כי שש בנ לך  מש יי ה  בה יון, של לש ר על תל כל ר בש תה כש מג ך  לל ת, מל רל אל פש הוא תי ר, של כה זה ם הנ עולנ . מי ה יהוה כנ דוש  קה
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ר של לול על הוא כה ר, וש שה ל בה ל כה י ענ ת רוחי פוך אל שש ר (יואל ג) אל מנ אל נל , של ה, רוחנ " הוה ה, יש רה תי ה יש מה שה ר נש תל כל ה. וש רה תי יש
כות. לש סוד. ה' מנ ד יש ד ענ סל חל ירות מי פי ש סש ל שי ה. ו' כולי ינה ה. ה' בי מה כש ה: י' חה ת זל מנ גש דג ה, כש טה מנ ה לש לה עש מנ ירות מי פי סש

ת. בה שנ יום הנ ת בש פל נוסל ה של מה שה י נש זוהי םאשו. וש ל ר ר ענ תל ינו, כל להי ה אל יהוה ן כנ כ' מי

ין ים, אי ים טובי יהמי תות וש בה שנ ה בש הוה ם יש שי ט בש שי פנ תש ה, ומי ר זל תל כל ה בש כגסל א ומש לה פש לות מג עי ת הה לנ עי שום של ומי
נות חמ מנ םא לנ ל ל, וש אי מה ל סה ה של עה ה רה בה קי ם, נש נה יהי גי טון לנ לש ין לו שי אי לו, וש ים של ני מג מש ל הנ כה ש ולש חה נה ל ולש אי מה סה טון לש לש שי
ר של אמ ם כנ עולה ל הה לות של זה ים ומנ בי י כוכה די מות עובש רו אג תש תנ סש יי מו של ך, כש לל מל ה הנ ני חמ י מנ ני פש לי ים מי רי תה סש ם ני לו. כגלה של

ים. עי לה סש י הנ יקי קי נש ים (שם ז) ובי רי רות צג עה מש או בי תוב (ישעיה ב) ובה כה הו של . זל יחנ שי מה ה הנ לל גנ תש יי

דות ל מי כה א מי לה מג ל, מש אי רה שש יי ל  כה לש קול  שה ה הוא של תה ן, אנ מה אל נל ה  רו, רועל מש אה וש ים  אי מורה אה וש ים  אי נה תנ מו  קה
ד חה ל אל ל כה ר ענ תל ה כל תה ינו. אנ להי ה אל יהוה כנ דוש  ין קה (שמואל-א ב) אי ר בו  מנ אל נל ה של ה זל שורל ך  אי בש דנ טובות, ונ
םא ל יד, וש סי םא חה ל ין, וש בי םא מי ל ם, וש כה םא חה ל יא, וש שי םא נה יך, ל לל ר עה תל ילה כל הש יי ם של דה ן אה ך בל תש לש ין בי י אי ל, כי אי רה שש יי ד מי חה אל וש
מות דש ן בי הוא, בי רוך  בה דוש  קה ל הנ של מותו  דש ה הוא בי תה ך. אנ לל םא מל ל יק, וש די םא צנ ל יא, וש בי םא נה ל ם, וש םא תה ל בור, וש גי
ין אי ך, של דונש ל אמ וות של צש ם מי לי שש ם. הנ יכל להי ה' אל ם לנ תל ים אנ ני ם (דברים יד) בה הל ר בה מנ אל נל ל של אי רה שש יי מו  יו, כש בי אה
ה. דה ה ומי דה ל מי כה יון בש לש ר על תל כל ה בש טה ה ומנ לה עש תו מנ ינה כי רוך הוא ושש דוש בה קה ר בו הנ טי ענ תש םא יי ל ך של לש לו של אי וות מי צש מי

מםר ן, אל מנ ל זש כה ם בש הל מה ל עי לנ כש עון בי מש י שי בי רנ ם, לש כגלה א לש יהה קורי ר הה של אמ כנ ים, של אי מורה אה ים וש אי נה ר, תנ מנ אה ח וש תנ פה
חנ בי שנ יהכול לש י של ין מי עמקםב. אי ינ ק וש חה צש ם יי הה רה בש ים אנ יבי די י נש ני ם בש תל אנ ם, של כל לה יבות של די י נש פי ם כש כל חנ לה בי שנ י מש ני ם, אמ הל לה
ה, (איוב תורה ר בנ מנ אל נל ה של מו מנ לויהה, כש יא תש ם הי כל ין סוף בה ד אי ה ענ ה כגלה תורה לו הנ פי אמ ם, של עולה דון הה א אמ לה ם אל כל לה
י תי חש מנ שה י, של יים בי קנ תש הי ה של ם מנ כל יים בה קנ תש ל יי בה ם. אמ כל לה ח של בנ של ך הנ י יהם. כה ני ה מי בה חה ה ורש דה ץ מי רל אל ה מי כה רג יא) אמ

ים. מי תג ים וש ש אורי בנ לש יו, יי חי ת אה לנ דג גש ח בי מנ שה ב של לי רוהו, הנ אמ בי מו של י, כש חי רםן אה המ ל אנ בודו של כש בי

אן כה ר - מי תל כל ים בו  רי אומש ף של ל מוסה ים, כה ים טובי יהמי תות וש בה ל שנ ים של פי ל מוסה ים, כה אי מורה אה ים וש אי נה תנ וש
ר אה שש ל, בי ת רוכי קנ בש כםל אנ ה וש בונה ל (שיר השירים ג) מור ולש של יחנ  רי ן כש יחה ל, רי אי רה שש ל יי לות של פי ל תש כה ים. וש עי נודה

ים. מי שה י בש יני יו מי לה שוב עה ים חה ים טובי יהמי תות וש בה שנ ל בש בה ים. אמ יהמי

ה לה פי תש מו. של יש עי ק אי בי ייאה ר בו (בראשית לב) ונ מנ אל נל ל, של ת רוכי קנ בש כםל אנ ים מי ים עולי ים טובי יהמי בש שום של מי
ד ה ענ ה עולל זל ה וה זל ק, של בה אותו אה בש ה של רה ל עמבי ם של גה אותו פש ה בש מה ם עי חי לה הי ל, לש אי מה ה סה מה ק עי בה אל ה, נל גומה יא פש הי של

הנשהמניים.

בוצות יהלות) קש ם (חמ הי כגיות) של ל חובות (זש נות של חמ ה מנ מה כנ ה בש לה פי תש ל הנ כות ענ ד זש מי לנ עמקםב, לש ינ ל  ק של בה אה
ל חובות נות של חמ ה מנ מה כנ ה בש ל עולל אי מה ל סה ה של גה רי דש מנ ק בש בה אה הה . וש יהה לל כות עה ד זש מי לנ מו לש ים עי פי סש אנ תש מי נות, של חמ ומנ
ים להי י אל כי אמ לש ה מנ ני הי (בראשית כח) וש ה  בה עמקםב, של ינ ם  לנ את סג רי קש ני ית של בי רש ת ענ לנ פי תש זו  , וש יהה לל ד חובות עה מי לנ לש
ים חובות די יורש כגיות, וש ים זש לי עמ לו מנ אי ם, וש יהל תי חש כגיות תנ ים זש ידי ים חובות ומורי לי עמ מנ לו של ים בו. אי די יםרש ים וש עםלי

בות. רה ה קש מה כנ ם בש הל ים לה ילי פי שש ן, ומנ יהל תי חש תנ

ם הה רה בש ם אנ הי ים, של בוהי גש ים הנ רי הה ה לל מה חה לש מי ת הנ ענ מנ שש ני ד של ה, ענ ל תורה של ה  תה מש חנ לש מי ים בש ני גי י מה לי עמ ם בנ הי של
ל ב של רה קש ה הנ זל ה. וש תורה יב הנ רי ה, וש לה פי תש יב הנ יב ה'. רי ת רי ים אל רי עו הה מש תוב (מיכה ו) שי כה הו של עמקםב. זל ינ ק וש חה צש יי
ית בי רש ת ענ לנ פי תש ר, של חנ שנ ד עמלות הנ ענ ה  יד אותה עלמי ל הל יאי לי מש ן גנ בה רנ ר. של חנ שנ ד עמלות הנ ענ ך  שה מש ני ית של בי רש ת ענ לנ פי תש

צות. ד חמ ר ענ די שו גה ים עה מי כה חמ א של לה ה, אל לה יש לנ ל הנ ה כה נה מנ זש

ל ר של ד בםקל ה ענ עורה שי ית, של בי רש ת ענ לנ פי ר? תש חנ שנ הו הנ ר. מנ חנ שה ד עמלות הנ מו ענ יש עי ק אי בי ייאה ר ונ מנ אל ה נל שום זל ומי
ר, חנ שנ סוף הנ ה בש אשונה ה רי עה ת שה לנ חי תש ר. בי בםקל ם בנ הה רה בש ם אנ כי ינשש עות. (בראשית כב) ונ ע שה בנ רש הוא אנ ם, של הה רה בש אנ
םאל מ ך שש ילרל ע בש גנ נה ל, של אי מה סה ה מי מה קה ת נש חנ קנ ר, לה חנ שנ ת הנ יללל ל אנ חנ ענ צי ננ מש ם (תהלים כב) לנ שה עמקםב, של ח ינ צנ הוא) ני (של
י, שי מי ף חמ לל הוד, אל ד הנ צנ ה, הוד, מי וה יום דה ל הנ ה כה מה י שםמי ני ננ תה ר (איכה א) נש מנ אל נל בו  הוא הוד, של עמקםב, של ל ינ של

ש. יהבי ב וש רי ש חה דה קש מי ית הנ ר בי אה שש ני

ה תה אנ שום של םאל, ומי מ שש מי ך  תש בואה נש ב מי רי ה חה תה אנ בו  ן, של מה אל נל ה  ך, רועל לש ה הוד של עון, זל מש י שי בי ר רנ מנ אה
ח תנ ן פה כי ים, לה בי הה ת אמ יללל ר (משלי ה) אנ מנ אל נל ר, וש חנ שנ ל הנ םאש של ח, ר צנ הוא ני ה, של ין מםשל ימי לי יך  (ישעיה סג) מולי
ר, חנ י שנ יני י מי ני ם שש הוד הי ח וש צנ ני שום של ב. ומי רה קש חנ הנ ל נוצי ענ םא בנ יהב בו  ר, של חנ שנ ת הנ יללל ל אנ ענ חנ  צי ננ מש ר לנ מנ אה ד וש וי דה

ם. יי ננ ים, שש בי שון רנ ין - לש רי חמ שנ א בש לה ר, אל חנ שנ ר בנ מנ םא אה ל ין, וש רי חמ שנ ע בש מנ ת שש ין אל י קורי תנ ימה אי ה מי נה שש מי רו בנ אמ בי

תוב כה הו של ם, זל הה רה בש ל אנ ר של בםקל ר בנ שה קש ני ח, וש צנ ני ד הנ גל נל ד כש וי ן דה יחנ בל שי ם - מה יהל בי גנ רו לש עורש תש ים יי יחי שי י מש ני ושש
ה גה רי דש מנ ע, של צנ מש אל ה בה תה חוז. אנ ם אה יי רנ פש ן אל יחנ בל שי בו מה ה, של בורה גש שור בי ח. הוד קה צנ ך נל ינש ימי מות בי עי (תהלים טז) נש
ר מנ אל נל ין, כנ יהמי ה בש מה כש חה וש ך.  לש ה של גה רי דש מנ ים בנ מי עולה י הה יסוד חנ י. וי עי צה מש אל מוד הה ענ הה ך  ר בש שה קש ני ת, של רל אל פש תי ך  לש של

ין. פי צש יר - ינ עמשי הנ ה לש רוצל םאל, הה מ שש ה לי ינה ים. ובי רי ים - ינדש כי חש הנ ה לש רוצל הה

אות ת, וש בה יא אות שנ הי ת. וש של קל ית הנ רי א בש רה קש ני יק, של די צנ בוש הנ ה, לש ינה כי שש בוש הנ הו לש זל ה, וש לה צש ת אל של קל יא הנ הי
ס ני כה םא יי אות זו, ל שום בש ינו רה אי י של רוך הוא, מי דוש בה קה ר הנ מנ אה ה. וש ילה ית מי רי אות בש ין, וש לי פי אות תש יום טוב, וש
ם הל ת לה תי ים לה מורי ים גש יקי די צנ ד לש סל י חל פי לנ כש ה בו  טל י מנ עי צה מש אל מוד הה ענ הה ה, של טל מנ הו  זל ה. וש ר זל דל חל בש ה זו  אה רש מנ בש
י פי כש ין  די לש ה  בורה גש בי ם  אותה דון  לה ים,  עי שה רש לה ה  חובה י  פי לנ כש ה  טל ומנ ה.  לה פי תש הנ כות  רש בי ה  רי שש על ה  מונל שש בי כגיות  זש
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י אות ש'. זוהי ים. וש יי ינוני בי ל הנ יך ענ רי אמ י מנ עי צה מש אל מוד הה ענ ם. ובה יהל עמשי מנ

ת חנ תנ גות  רי דש מנ ש  שי ה  לה ייש  וש ה.  כה לש מנ הנ ת  בנ שנ ה,  ידה חי יש ת  בנ ת,  של קל הנ ית  רי בש - אות  ת  של קל הנ י  גוני ה  לשה שש
ה עמשל ים תנ ת יהמי של ר, (שמות כג) שי מנ אל ם נל יהל לי עמ ונ רון,  טש טנ מש ים בי לולי כש ה של עמשל מנ י הנ מי יש ת  של ם שי הי ה, של טונה לש שי

ת. ה יומה אכה לה ה מש ה בה עושל ה', הה ת לנ בה יא שנ ה הי ידה חי ת יש ל בנ בה יך. אמ עמשל מנ

ד ל צנ כה לש ך  כה וש לו.  מות של לי יא ה' שש הי ין, של יהמי ה יה"ו לש ד זל צנ ה, ומי רונה חמ רוף אות ה' אנ צי א בש רה קש ה ני הוה יש
ים. מי עולה י הה יק חנ די צנ לולות בש כש יות של ה אותי רי שש ה על מונל ם שש הי ים: יהו, הוי, ויה, יוה, היו, והי. של די דה ה צש שה שי מי

ד. ל צנ כה ין בש הי ית הנ יעי בי יא רש הי וש

ת. רל אל פש תי א"ו בש ה, וה בורה גש "א בי ד, הי סל חל א"ו. יו"ד בש "א וה ש, יו"ד הי פםרה מש ם הנ ל שי ד של צנ "א, מי יא אות הי הי וש
ם הי ם של ל שי אכות, ענ לה בות מש אות אמ רה קש ני ת. וש חנ ר אנ סי אכות חה לה ים מש עי בה רש ים אנ מי כה רו חמ סש ה, אה זל ט"ל הנ ט הנ שולי של כש

ת. חנ ר אנ סי ים חה עי בה רש הוא אנ ם ט"ל, של יהל לי ט עמ שולי בות של ד אה גל נל כש

ע שנ תי ש, וש חה נה ר לנ של על וש ה,  וה חנ ר לש של על ם, וש דה אה יות לה קי לש ר מנ של ה על כה ת, הי חנ ר אנ סי אכות חה לה ים מש עי בה רש אנ לו  אי ובש
ל ט"ל של מו הנ ינו כש ט"ל אי ה הנ זל ת. וש בה שנ ין בש ין לוקי ן אי כי יא אות ה', לה הי ת, של בה שנ ט בש ט"ל שולי שום של ץ. ומי רל אה לה

כו'. ש וש חורי הנ ענ וש זורי ת: הנ חנ ר אנ סי אכות חה לה ים מש עי בה רש ן אנ הי רון, של טש טנ ד מש בל ל על ד של צנ יום חםל, מי

י. לה גש דםם רנ ץ המ רל אה הה תוב (ישעיה סו) וש כה הו של רוך הוא. זל דוש בה קה ל הנ ץ של רל את אל רי קש ה ני ינה כי שש ן, הנ קי ן זה קי זה
ע קנ רש ץ, קנ רל יא אל הי יר. וש וי י - אמ עי צה מש אל מוד הה ענ ד הה צנ ש, ומי את אי רי קש ה ני בורה גש ד הנ צנ ם, ומי יי את מנ רי קש ד ני סל חל ד הנ צנ מי

ם. כגלה לש

כותו לש (תהלים קג) ומנ ה  ר בה מנ אל נל ה, של כה לש מנ ת הנ בנ יא שנ הי ה, של ינה כי שש ת בנ טל של פנ תש ה מי רה תי ה יש מה שה נש שום של ומי
ים). ני בה אמ ונ ים  רי הה (וש ים  עי רה וזש נות  ילה ל אי ענ וש ץ  רל אה ל הה ענ ה  תה יטה לי שש כות, של לש מנ ית  עמשי ננ יא  הי ם  שה מי  - ה  לה שה כםל מה בנ
יא הי ץ, של רל אה לה ה  נוחה מש ה  בה ייש   - ה  לה של דות  תולה ה  בה ת,  בה שנ בש ה  רה תי יש ה  מה שה נש יא  הי ים, של יי חנ הנ ן  ילנ אי שום של ומי

ה. ינה כי שש הנ

ר של ה אמ ימה מי ה תש מה דג ה אמ רה (במדבר יט) פה יהה  לל ר עה מנ אל נל ץ, של רל אה ה בה טה שש פנ תש ה הי יונה לש על ה הה ינה כי שש הנ שום של ומי
ל ר (תהלים קכט) ענ מנ אל נל שור, של ה בש ישה רי חמ ת. ונ בה שנ רםש בש חמ סור לנ ן אה כי יהה עםל, לה לל ה עה לה םא עה ר ל של ה מום אמ ין בה אי
יא הי ד, של סל חל ד הנ צנ ה - מי ימה מי ה. תש בורה גש ד הנ צנ ה מי מה דג ה אמ רה יא פה ה הי תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש הנ וש ים.  שי חםרש שו  רש י חה בי גנ
מוד ענ ד הה צנ ה מום - מי ין בה ר אי של ים. אמ מי ייה תה הש י ול ננ פה ך לש לי הנ תש ר בו (בראשית יז) הי מנ אל נל ם, של הה רה בש ל אנ ה של גה רי דש מנ
ת, טל יא שולל הי קום של מה כםל, בנ רות הנ יא חי הי ה של יונה לש על ה הה ינה כי שש ד הנ צנ עםל - מי יהה  לל ה עה לה םא עה ר ל של י. אמ עי צה מש אל הה
ת, ול מה ך הנ אנ לש םא מנ ל ית, וש חי שש םא מנ ל ן, וש טה םא שה לט, ל שש ר לי חי אנ ד הה צנ שות לנ ין רש ת, אי ב יומה רי קה ר הנ זה הנ (במדבר א) וש

ם. נה יהי גי ד הנ צנ ם מי הי של

יב שי הה ה לש בה רש הי ית וש חי םא ינשש ל ון וש ר עה פי כנ חום יש הוא רנ ל, (תהלים עח) וש אי רה שש ים יי רי חםל אומש י הנ ימי ה בי שום זל ומי
ת בה שנ ובש ין.  די וש ה  יתה מי ל  של פות  לי קש הנ לו  אי בש ת  של בל לנ תש מי ה  תונה חש תנ הנ ה  ינה כי שש הנ חםל  הנ י  ימי בי של שום  מי גו'.  וש פו  אנ
את צי מש ה ני נוחה הוא מש ן הנ מנ זש "א. בנ אות הי ר בה בי חנ תש ן י"ה, יה"ו, מי הוא בל ים של יי חנ ץ הנ עי ל של לנ גש ם, בי הל ת מי טל של פנ תש מי
ת י' חנ )? תנ יהה תל חש תנ (של לו  י אי חום. ומי הוא רנ וש ה  ר בה לומנ יך  רי םא צה ל וש  , יהה תל חש תנ הוא מי ה של ל מנ כה וש "א,  אות הי לה

ה. נוחה את ומש צי מש ה ני ירה מי ים, שש אי צה מש ל ני אי רה שש יי קום של ל מה כה ל. וש אי רה שש יי

יא הי ה, של דושה קש ץ הנ רל אה ם בה גה ה פש שה עה לו  אי ה כש עמשה ננ גגמות, של ה  עמשות בה לנ ץ וש רל אה בה רםש  חמ סור לנ ה אה שום זל ומי
ילה הש יי ם, של תה י סש לי א כש לה ר, אל בה םא דה ל ן וש בל ל אל טי לש טנ לו לש פי אמ ת, ונ בה שנ ץ בש רל אה ל הה ים של לי כי ש בנ מי תנ שש הי סור לש אה ה. וש ינה כי שש
ה - בה צי י מנ תי מש ר שנ של םאת אמ ז ן הנ בל אל הה ה (בראשית כח) וש תוב בה כה ן, של בל את אל רי קש ני ה של ינה כי שש כות הנ זש ם בי הל ה לה נוחה מש
ן בל ה אל ם רםעל שה ר (שם מט) מי מנ אל נל יהה  לל עה ם, וש עולה יום בה ם קי הל לה ייש  ה  לה לה גש בי ל, של אי רה שש יי יא לש ה הי ידה ה, עממי לה פי תש בי

ים. בוני סו הנ אמ ן מה בל ם. (תהלים קיח) אל יי ינה ה עי עה בש ת שי חנ ן אנ בל ל אל ל. (זכריה ג) ענ אי רה שש יי

ם. ית עולה רי ם בש דםרםתה ת לש בה שנ ת הנ עמשות אל ת לנ בה שנ ת הנ ל אל אי רה שש י יי ני רו בש מש שה ר, (שמות לא) וש מנ אל ה נל שום זל ומי
ה, נה שש מי י הנ לי עמ בנ רוהו  אמ בי של הו  זל ים. וש בי רנ שות הה רש יד לי יהחי שות הנ רש מי או  םא ייצש ל ם, של תה ירה די בש ה  מםר אותה שש לי יך  רי צה
ם הי לו  אי ה. וש א לה ה קורי יאה צי ן יש ם כי ה גנ סה נה כש הנ שות, וש רש שות לי רש ה מי אה ע, הוצה בנ רש ן אנ הי ם של יי תנ ת שש בה שנ יאות הנ צי יש
י יד. מי יהחי שות הנ יא רש הי ה, של ינה כי שש ל הנ ה של ירה די לנ סו  נש כה יי םא  ל ם של יהל לי מםר עמ שש ל לי אי רה שש ים יי יכי רי ש, צש חה נה ל וש אי מה סה

ים. מי ענ ל הה ים של ני מג ים מש עי בש שי ש, וש חה נה ל וש אי מה ל סה שות של ה גויהה, רש דה ה ני ה זונה חה פש ה שי לה לה ים? חמ בי רנ שות הה רש

עמקםב י - ינ שי בש ם די י עי רי עש י ינ תי לש כנ םאל. אה מ שש ך  ילרל ין בש יהמי רוענ  י - זש מי שה ם בש י עי י מורי יתי רי מון, אה דש קנ בור הנ חי ובנ
עמקםב ם הוד. ינ ד עי סל ם חל םאל, הי מ ך שש ילרל ין בש יהמי רוענ  ין. זש יהמי ך  ילרל םאל בש מ רוענ שש י - זש בי לה ם חמ י עי יני י יי יתי תי ל. שה חי רה בש

ח. צנ ני ה בש בורה ין - גש ך יהמי ילרל םאל בש מ רוענ שש כות. זש לש מנ י בש עי צה מש אל מוד הה ענ ל - הה חי רה בש

ק דל שו צל בש לש יך יי נל אן, (תהלים קלב) כםהמ ר כה מנ ד אה וי אן, דה ר כה מנ אל נל סוד של א הנ לה ך? אל לו כה דות של י מי תי דוענ שש ומנ
י, דותנ נות מי שנ ך לש רל ין דל רוך הוא, אי דוש בה קה ר הנ מנ ר! אה יהה לו לומנ יך הה רי יך צה יל וי ם, ולש ר שה מנ אל נל נו. וש ני רנ יך יש ידל סי חמ ונ
ך, ייש לו לל מל לו לש פי ין אמ מי זש מנ ת של יי בנ ל הנ ענ בנ נו, של דש מנ אן לה כה ך. ומי צונש עמשות רש י לנ י, ייש לי י אותי תי נש מנ זש הי ר של חנ א אנ לה אל
ה סוד זל ה של ל זל ם כה עי א. וש צי ה, חוץ מי ת עמשי יי בנ ל הנ ענ ך בנ ר לש אומי ה של ל מנ רוהו, כה אמ ה בי שום זל צונו. ומי עמשות רש לנ
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יך יהכול אי , וש ה יהוה א לנ לה ם אל הל תוב בה םא כה נות ל בה רש קה ל הנ כה י, ובש יתי ני םא שה י ה' ל ני תוב (מלאכי ג) אמ י כה רי ה הוא, המ יהפל
נות? בה רש קה מו בנ ל שש גות של רי דש ה מנ נל שנ יש יות של הש לי

י - שי בש ם די ל. עי אי רה שש ע יי מנ י - שש רי עש י ינ תי לש כנ ם. אה ת עולה בנ המ י - אנ מי שה ם בש ר אור. עי י - יוצי י מורי יתי רי א, אה לה אל
ד ר ענ םאמל י ן ונ י - מי בי לה ם חמ ר. עי םאמל י ד ונ , ענ מםענ ם שה יהה אי הה י - וש יני י יי יתי תי ד. שה על ם וה עולה כותו לש לש בוד מנ ם כש רוך שי בה

ה. לה פי תש כות הנ רש ר בי אה ים - שש רו דודי כש שי תו וש רונות. שש חמ ג' אנ אשונות, וש ים - ג' רי עי לו רי כש ת. אי מל אל

ר של י נל ני י שור, פש ני ה, פש עה בה רש ם אנ ים, הי זי עי ים וש תודי ענ ים וש שי בה ים וכש רי נות - פה בה רש קה ר הנ תל מון, סי דש קנ בור הנ חי ובנ
ה. בורה גש ד בי סל שםר חל קש םאל, לי מ הוא שש י שור, של בי גנ ד לש ייה יורי רש ש. אנ רי פה יך לש רי צה ה. וש י יונה ני י בש ני ים או שש י תורי תי גו', שש וש
ר יהה תםאנ עמקםב הה ל ינ יו של נה ר פה ה, תםאנ נה שש מי י הנ לי עמ רוהו בנ אמ ה בי שום זל עמקםב. ומי ל ינ ה של גה רש ר, דנ של י נל בי גנ ד לש ם יורי דה אה
ך מש ר עוד שי מי עמקםב ייאה םא ינ תוב (בראשית לב) ל כה ל, של אי רה שש א יי רי קה יי ה וש לל עמ ינ ם של רנ י גה אשון. ומי רי ם הה דה ל אה יו של נה פה

ם. (ע"כ רעיא מהימנא). יהל יני יל בי די בש הנ ר לש קה ל עי אי רה שש ילה יי הש יי ך? של מל ילה שש הש ל יי אי רה שש ם יי י אי כי

ית ירי עמשי יא הה הי ל, של אי רה שש ת יי סל נל ד כש גל נל ה, כש יפה אי ית הה ירי א עמשי לה ? אל דוענ ה (במדבר כח), מנ יפה אי ית הה ירי עמשי ונ
םא ם, ל חל יא לל הי שום של ם. ומי חל יא לל הי וש ם,  חל לל ת הנ יא סםלל הי וש רועות,  י זש תי ין שש ן בי תי נה הי ה לש יכה רי גות, וצש רי דש מנ בנ של
ה נל מג ם מש םא שה ל ם. וש עולה ל הה ה של נל מג כו', מש יפון וש שי ה, וש עורה ה, ושש טה ם חי הי ים, של יני מי ת הנ של מי ל חמ ם של חל ל לל ד ענ קנ פש הג

דו. בנ רוך הוא לש דוש בה קה א הנ לה ם, אל יהל לי עמ

ה, ל זל ד ענ קנ פש ד הג חה ה אל נל מג יו. ומש רה חמ ת אנ פל יות רודל ני ץ, עמ רל אה ק אותו בה זורי ם וש חל לל ל בש זי לש זנ מש י של ה מי שום זל ומי
ד תוב, (איוב טו) נםדי יו כה לה עה יות. וש רי בש ך לנ רי טה צש יי ד של ם ענ עולה ן הה א מי םא יוצי ל יות, וש ני ת לו עמ תי יו לה רה חמ ף אנ הוא רודי וש
יו. לה יחנ עה גי ינשש י של ין מי אי ייה הוא. וש ם אנ חל לל קום, לנ מה קום לש מה ה מי גולל ל, וש טי לש טנ ך מי לי יי ד הוא, וש ייה. נםדי ם אנ חל לל הוא לנ

א. צי מה םא יי ל שום של יו, מי לה ם עה חי רנ יש י של ייה מי תוב אנ כה הו של זל

א נה ימש הי יהא מש עש רנ

קום מה ם בש ק אותה זורי ם וש חל לל ל הנ ים של רורי פי ל בנ זי לש זנ מש י של ה מי ן, ומנ מה אל נל ה הנ רועל ר הה מנ מון, אה דש קנ בור הנ חי ובנ
ר מנ אל נל ץ, של רל אה ם בה ק אותה זורי ע, של רנ זל פות הנ ם טי הי , של מםחנ ל הנ ים של רורי פי ל בנ זי לש זנ מש י של ן מי כי ל של ך - כה יך כה רי םא צה ל של
ר, או כה ל ני ת אי בנ ה, או בש דה ני ם בש ק אותה זורי ץ. או של רל אה ל הה כו ענ רש ת דנ ר אל שה ל בה ית כה חי שש י הי ם (בראשית ו) כי הל בה
יות אותי י הה ם קוצי הי ה, של תורה ל הנ ם של חל לל ל הנ ים של רורי פי ל בש זי לש זנ מש י של ן מי כי ל של כה ן וש כי ל של כה ה. וש זונה ה או בש חה פש שי בש

לף. ר - ינחמ תל כל ש בש מי תנ שש מי ל הנ ם, כה יהל לי ר עמ מנ אל נל יות, של אותי י הה גי תה וש

ל יות של אותי י הה רי תש ית, או סי אשי רי ה בש עמשי סודות מנ ה, וש לה בה י קנ רי תש סי ה, וש תורה ר סודות הנ מוסי י של ן מי כי ל של כה וש
י יהה (משלי ו) כי לל ר עה מנ אל נל ה, של ה זונה שה ע, אי רה ר הה ם ייצל יהל לי ט עמ שולי ים, של גוני ם המ ינה אי ים של שי נה אמ לנ ש  פםרה מש ם הנ שי הנ
ת. חנ ה אנ כה לה לו המ פי א אמ לה ר אל כה ין כי אי ה. וש תורה יות הנ א כ"ב אותי לה ם אל חל ין לל אי ם. וש חל ר לה כנ ד כי ה ענ ה זונה שה ד אי ענ בש

(ועוד רעיא מהימנא).

רוהו אמ ל בי בה עור. אמ ם שי הל ן בה תנ םא נה ל ט, וש שה ך פש רל דל א בש לה ים אל רורי ם פי אותה ה סוד בש לה םא גי מון ל דש קנ בור הנ חי ובנ
ם, יהל לי קו עמ דש קש ה די נה שש מי י הנ לי עמ בנ ה. של יצה בי ם כנ ם הי ן אי כי ל של חות, כה פה ת לש יי זנ ים כנ רורי ל פי עור של שי ה, של נה שש מי י הנ לי עמ בנ

ם. יהל לי ך עמ רי בה ה לש יצה בי ד כנ ת ענ יי זנ ד כנ ענ

יא ר. ד' הי שה ים עה ני ה - שש עה בה רש ן אנ ה מי לשה וון, שש ל כי כה ה לש לשה ים, שש רורי ה פי עה שש סוד, א"ח - הוא תי ך  רל דל וש
"א. א"ו הי "א וה יו"ד הי לו  ה? אי רה ם עמשה הל . מה ה הוה ם יש הי ה, של עה בה רש ים אנ לי שש הנ ה. ולש רה עמשה ה  ים בה לי שש הנ מות, לש לי שש הנ

ה. יצה בי ה כנ עורה יה"ה, שי וה המ ת. י' מי יי זנ כנ ה בש עורה ד, שי חה אל ל אות ד' מי קוץ של

א שה ה (במדבר ו) יי שום זל ם. ומי דה ל אה ים של ני ע פה בנ רש ל אנ מות של לי ם ושש דה ל אה ה של בה כה רש מל מות הנ לי יא ד', שש הי
דוש קה ר הנ מנ א אה לה ים. אל ני א פה שה םא יי ר ל של תוב (דברים י) אמ י כה רי המ ה, ונ נה שש מי י הנ לי עמ רוהו בנ אמ יך. ובי לל יו אי נה ה פה הוה יש
יך אי ה, וש יצה בי ד כנ ת או ענ יי זנ ד כנ ם, ענ יהל לי קו עמ דש קש ם די הי ? וש תה עש בה שה תה וש לש כנ אה ם (שם יא) וש הל י לה תי רש מנ םא אה ל רוך הוא, וש בה

רו אותו. דש ה סי תורה ל סודות הנ ם ענ הל לה מוד של לש תנ ל הנ ים, כה אי מורה אה הה ה וש נה שש מי י הנ מי כש חנ ים?! וש ני ם פה הל א לה שה םא אל ל

י הי יך הוא, יש רי א בש שה דש ר: קג מנ ך אה כה תו, וש ינה כי רוך הוא ושש דוש בה קה י הנ ני פש יו לי ים יהדה רי הי ן, וש מה אל נל ה הנ רועל ם הה קה
יו (תהלים כב) לה ר עה מנ אל נל א, של בה ם הנ ה, עולה יונה לש על ה הה כה לש מנ ל הנ צל אי ך וש לש צש ן אל קי תנ ם, לש לי זון שה נו מה ת לה תי ך לה לש צון של רה
ה' ה לנ תה יש הה וש יהה, (עובדיה א)  ני ם שש ענ פנ ה  ר בה מנ אל נל יהה של ני שש ה הנ כה לש מנ י הנ בי גנ ם. ולש גויי ל בנ ה ומושי לוכה מש ה' הנ י לנ כי

ים. לי כה אמ ל מנ כה ים ומי ני דנ עמ ל מנ כה ם מי לי ן שה חה לש ן שג קי תנ ה. לש לוכה מש הנ

י סודות לי עמ בנ לש ן  כי של ל  כה וש מוד,  לש תנ הנ י  לי עמ בנ ולש א,  רה קש מי הנ י  לי עמ בנ ולש ה,  נה שש מי הנ י  לי עמ בנ ל  כה לש ך  מש עי ן  מי זנ מש י  ני אמ ונ
דון ים, אמ יוני לש ל על יון כה לש ל על שות של רש כםל בי הנ ה, וש תונה חש תנ ה וש יונה לש ך, על לש ה של דושה ה קש כה לש ך, מנ לש ה של לה ך, כנ לש ה של תורה הנ
ת פל תל תנ שש מי ה של דה קג ין אות ונש אי י, וש ני י שי לי יד בש הוא יהחי ה, של טה ה ומנ לה עש ל מנ ים של כי לה מש ל הנ ל כה ך ענ לל ים, מל דוני אמ ל הה כה
ל כה וש ים,  נויי כי וש מות  שי יות, וש וה המ ל סודות הנ חות של תש פש מנ ל הנ ל כה ענ הוא בנ ים. של שי נה ל אמ ים של ני וה גש נוי  םא שי ל וש מו,  עי
יך נל פה לש ן  ני חנ תש מי י  ני אמ לות.  עי הה ל  כה ל  ענ יון  לש על ך,  בודש כש לי ם  כגלה ם  ח אותה תנ פש תי של ה,  מה כש חה הנ ל  של ים  נוזי גש הנ סודות 
ה ר בה מנ אל נל ם, של הל לה ם של אי ל וש אי רה שש ל יי ל כה ב של אה ם, וש יי מנ שה בנ י של מי אי י וש בי אה ך הוא מי בודש כש ך, של בודש כש ם לי ח אותה תנ פש תי של

ם. עולה ם בה ל אי ף של תה ין שג ך אי מש עי ך, וש מל ת אי טםש תורנ ל תי אנ (משלי א) וש
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ירו עמבי הנ וש ם  כל ת כגלש עי כה רו  עורש תש ם, הי כל לה שות של פה רוחות ונש מות וש שה ה, נש נה שש מי י הנ לי עמ ר, בנ מנ אה י וש ני ן שי מנ ם זש קה
ל ים של יוני לש סודות על א בש לה ם אל כל י בה תי רש םא עורנ י ל ני אמ ה. של זל ם הנ ל עולה ט של שה ך פש רל ה, דל נה שש אי מי דנ יא ונ הי ם, של כל ה מי נה שי

ן. ישה םא יי ל נום וש םא יה ה ל ני ם (תהלים קכא) הי הל ם בה תל אנ א, של בה ם הנ עולה הה

ק די קש דנ יך לש רי רוהו, צה אמ עוד בי ך. וש רי בה חנ מש אורי ענ וש ת בוצי יי בנ ל הנ ענ ה, בנ נה שש מי י הנ לי עמ רוהו בנ אמ י בי רי ר, המ מנ אה ח וש תנ פה
ד חה ל אל ל כה ה של יצה בי יא כנ ת. אות י' הי בה שנ ל הנ רות של כה י כי תי ם. שש חל לל י הנ תי ד שש גל נל ן כש י ה' הי תי יא. ושש מוצי ן הנ ה' מי בש

? זו אות ו'. ענ בוצי ת של יי בנ ל הנ ענ יהו בנ ד. ומי חה אל וש

י תי ם הוא אות ו', שש חל י לל רי המ ך, של זםר בש ן, חמ מה אל ה נל ר, רועל מנ אה לו וש צש ד אל יהה יורי ים הה ני קי זש ן הנ קנ ה זש ני ך הי ין כה בי
ל. י' חי רה ה וש אה ד לי גל נל עמקםב, ה' ה' כש ד ינ גל נל יא כש אי אות ו' הי דנ יות ה' ה'. ונ ן אותי הי תה  רש מנ אה של מו  לו, כש רות של כה כי

ד. חה ל אל כה ה לש יצה בי כנ

תו גה רי דש מנ , של חנ ף אורי יוסי ת, וש יי בנ ל הנ ענ עמקםב הוא בנ ינ רוהו, של אמ קומות בי ה מש מה כנ י בש רי המ ן, ונ קי ן זה קי ר לו, זה מנ אה
ר מנ יק. אה די םאש צנ ר כות לש רה יו, (משלי י) בש לה רו עה מש ה אה שום זל ה, ומי לה פי תש כות הנ רש ל ח"י בי ים, כולי מי עולה י הה סוד חנ יש
ת אל ענ  בוצי ה של ל זל בה . אמ תה רש מנ ה אה תה אנ ה של י ומנ תי רש מנ י אה ני אמ ה של קומו, מנ מש ל סוד בי ת. כה מל כםל אל הנ הוא, וש ך  לו, כה

יהו? ם מי חל לל הנ

ים ני פה הנ ה של יונה לש על ה הה בה כה רש מל ל הנ ם של דה ה אה זל "א, וש א"ו הי "א וה ם יו"ד הי ה שי זל מותו, וש דש ה בי תה ן, אנ קי ר לו, זה מנ אה
ם ה שי יזל אי ת בש יי זנ ר כנ אי בה תש י ני רי ה, המ יצה בי כנ ת וש יי זנ עו כנ בש קה עור של שי ן ה' ה'. וש הי ם, של חל ה ו' - לל שום זל . ומי ה הוה יש לו  של
אות י', ים בה עורי י שי ני ים שש ני םא נותש אן ל ף כה ילות, אנ בי וות חמ צש ים מי ין עושי אי ים של מי כה רו חמ אמ י בי רי המ ים, של עמרי שנ מש

ן ה. י' מי יונה לש ה - על הוה ן יש ה. י' מי נה טנ ייש י' קש ה, וש יונה לש ן, ייש י' על יתות הי א בי פה לש י אנ תי א שש לה ה. אל יצה בי כנ ת וש יי זנ יות כנ הש לי
ק לו. שנ נה ן וש קי זה א הנ י. בה ה נה הדוה אמ לוב יש שי ה הנ סוד זל ה, בש יצה בי כנ ת בש חנ אנ ת וש יי זנ כנ ת בש חנ ם, אנ יי תנ שש לו הנ אי ה. וש נה טנ י - קש נה דם אמ

נו. ם בש ה של ומנ מו  ה שש ים (משלי ל) מנ רי בש חנ תש ת מי עי אי כה דנ ר, ונ מנ אה ח וש תנ ה, פה דושה קש ה הנ נורה מש ם הנ ך קה ין כה בי
י, מי חש לנ בש מו  חמ לנ כו  ר בו (משלי ט) לש מנ אל נל ה של זל ם הנ חל לל הנ כםל מי אל ה לל זוכל י של יו מי רה שש רו, אנ מש אה ים וש רי בי חמ הנ חו  מש שה
רוך הוא דוש בה קה הנ ל בו. של םאכנ םא י ר ל ל זה כה ל. (שם) וש םאכי יהה ת בי ם אה חל לל ה (ויקרא כב) מי ר בה מנ אל נל ש של פל נל י הנ רי שש אנ וש

ל. םאכי יהה ת בי ם אה חל לל ה - מי תורה ת בנ קל עוסל ש של פל נל הנ נו. וש כגלה ד לש חה ב אל םא אה ל ר, (מלאכי ב) המ מנ אל בו נל

הו . זל יהה עורל נש ת) כי של דל חנ תש ת (ומי זל חל אל נל וש ה  שובה תש ה בי רה זש חה שום של ? מי יהה בי ם אה חל לל ת מי לל אוכל של ה  ם לה רנ י גה ומי
ן ילה אי הה מו  יו. כש עמלומה י  ימי לי ]יהשוב  [וש לג)  (איוב  מו  , כש יהה עורל נש כי יהה  בי אה ית  ל בי ה אל בה שה וש (ויקרא כב)  תוב  כה של

ע. רנ י זל לי ת בש מי י של ל מי הו סוד של זל יו. וש שה רה שה ש בש די חנ תש צו אותו ומי צש קה של

ה שה רש גה תש הי ה, של רושה ה וגש נה מה לש הו אנ זל מון. וש דש ן קנ מנ זש מי ש כש די חנ תש יי גול וש לש גי סוף יהבוא בש בנ לש ר, של חי עוד ייש סוד אנ וש
ין ע אי רנ זל שום של ה? מי ם לה רנ ה גה ם. ומנ דה אה ת הה ש אל רל גה יש מו (בראשית ג) ונ ה, כש רושה את גש רי קש ה ני שום זל ן, ומי דל ן עי גנ מי
ה בה שה הו וש זל ם, וש יהבה ן הנ ר בל ענ אותו ננ ה בש זל ם הנ עולה ה בה בה שה , של יהה עורל נש יהה כי בי ית אה ל בי ה אל בה שה ים. וש ני םא בה ל ת בש מי ה, של לה
גו'. (דברים כה) ל בו וש םאכנ םא י ר ל ל זה כה ל. וש םאכי יהה ת בי ם אה חל לל ע - מי רנ זל ה לש תה כש זה סוף של בנ . ולש יהה עורל נש יהה כי בי ית אה ל בי אל

ר. יש זה אי ה - לש חוצה ת הנ מי ת הנ של ילה אי הש םא תי ל

ה, בורה ד וגש סל ם חל הי ין, של די ד הנ צנ ד מי חה אל ים וש מי חמ רנ ד הה צנ ד מי חה ם אל תל אנ אי, של מנ שנ ל וש לי ן, הי מה אל נל ה הנ רועל ר הה מנ אה
ל, לי הי יו לו לש הה ים של ידי מי לש ים תנ מוני ם ושש תל אן אנ כה פו לש סש אה ם, הי הל לה ע של זנ גל הנ ם מי תל אנ ק. וש חה צש יי ם וש הה רה בש ל אנ גות של רי דש מנ

ך. לל מל ת הנ עודנ סש אי, לי מנ ית שנ י בי ידי מי לש ך תנ ף כה אנ וש

נו עמ ינ ד של כםל ענ אל אי לל שנ ענ רנ בוצי ין הנ ם אי תל רש אנ בי אות, של י הורה לי עמ ם, בנ כל מה עי ים של רי בי חמ הנ ם וש תל ם, אנ תל רש אנ י בי רי המ
ת, יי בנ ל הנ ענ ענ בנ ר בוצי של אמ אי כנ דנ . ונ ענ בוצי ל הנ םאכנ י ד של כםל ענ אל ים לל אי שה ה רנ עודה סש י הנ לי עמ ין בנ אי ה, וש עודה סש י הנ לי עמ ן בנ מי אה
ה, ול שה בש צםענ  בש לי ים  עי בוצש הנ לו  אי ך  רל דל ין  אי של ד,  חה אל עור  שי ר  עי שנ מש ם  כגלה לש םא  ל ה,  עודה סש הנ י  לי עמ בנ ם  אותה לש ענ  ובוצי

ת. יי זנ ה כנ זל לה ה, וש יצה בי ה כנ זל ן לה ים נותי מי עה פש לי של

ת יי זנ כנ ד בש חה אל ים כש עורי י שי ני ים שש רי בש חנ ת, מש יי בנ ל הנ ענ ל בנ םאכנ י ם של זו, קםדל ה  יעה צי ל בש ענ ן  מי ים אה ר עוני של אמ כנ וש
ים עורי שי הנ לו  אי של ר  חנ אנ לש ה.  יעה צי בש הנ ל  ענ א  לה אל ה,  ילה כי אמ הה ל  ענ ינו  אי ה  זל ן  מי אה  - י  ה נה הדוה אמ יש לוב  שי ה,  יצה בי כנ וש
י. שי בש ם די י עי רי עש י ינ תי לש כנ י אה מי שה ם בש י עי י מורי יתי רי הו (שיר השירים ה) אה זל ת. וש יי בנ ל הנ ענ ל בנ םאכנ ן, י מי אה ים בש פי רש טה צש מי

ם. בותה מות אמ דש ים בי ני בה יו הנ הש יי ה. של עודה סש י הנ לי עמ ים - בנ עי לו רי כש ים. אי רו דודי כש שי תו וש ים שש עי לו רי כש ך - אי ר כה חנ אנ וש

ה א זל לה ך? אל לל מל ן הנ חנ לש ל שג ים של ני פה ם הנ חל הו לל ה. מנ יצה בי כנ ת וש יי זנ - כנ עורו  שי רות, וש כה י כי תי שש ם בי חל אן לל י כה רי המ
ר. של י נל ני ע פש בנ רש י שור, אנ ני ע פש בנ רש ייה, אנ רש ל אנ ים של ני ע פה בנ רש ן אנ א הי לה ן? אל הל ים. ומה ני ה פה רי שש ים על תי ייש לו שש שוהו, של רש פי

. ה הוה א יש שה . יי ה הוה ר יש . יהאי ה הוה ך יש כש רל בה ם (במדבר ו) יש הי וש

י ני פש ר לי של ן אמ חה לש שג ה הנ י זל לנ ר אי בי דנ יש תוב (יחזקאל מא) ונ כה ך? של לל מל ן הנ חנ לש שג ים הוא מי ני פה ם הנ חל לל נו של ן לה יי ננ ומי
ע בנ רש ן אנ חה לש ל שג ר ענ די סנ ן ולש קי תנ לש יך  רי לו, צה ייש  י של ך, מי ף כה אנ וש ים.  ני ה פה רי שש ים על תי יהא שש רי טש ימנ גי "ה -  . זל ה הוה יש

ים. ני ה פה רי שש ים על תי עודות - שש לש סש שה ת, לש בה ל שנ ה של עודה ל סש כה רות בש כה כי

רו. ו' בי י חמ לי ש בש יר שי כי זש הנ ל לש םא נוכנ א ל לה ה - אל נל שש ם מי חל שום לל ה, מי תורה הנ ש מי א שי לה ם אל ינה אי ר של םאמנ ם ת אי וש
ל גות של רי דש מנ ש  שי יון וש לש על א הה סי כי ל הנ גות של רי דש מנ ש  ד שי גל נל ה, כש לה עש מנ ה לש טה מנ לש מי ש  שי ה, וש טה מנ ה לש לה עש מנ לש מי ש  ו', שי
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ד ינו ענ ני בה ולש נו  לת לה גש ני הנ וש ינו  להי ה אל יהוה רםת לנ תה סש ני לוי. (דברים כט) הנ גי בש ש  שי ר, וש תי סש הל בש ש  תון. שי חש תנ א הנ סי כי הנ
עולהם.

ה. צה ל מנ ה של רה ץ, עמשה מי ל חה ה של רה ין, עמשה בוכי ה רש רה ין, עמשה יקי קי ה רש רה לות. עמשה ים חנ עי בה רש ם אנ ה הי י תודה מי חש לנ וש
י ני ה, ד' פש " הוה ן יש ייה. י' מי רש י אנ ני ה, ד' פש " הוה ן יש ם. י' מי דה י אה ני ה, ד' פש " הוה ן יש ד אות י' מי גל נל ים. כש עי בה רש ם אנ י הי רי המ

ם דה אה יך  רי צה ים של רי בה ה דש רה ם עמשה הי ך, של לל מל ן הנ חנ לש ל שג אשון של קון רי תי הו  ר. זל של נל י  ני ה, ד' פש " הוה יש ן  י' מי שור. 
לשהננשהייג בששגלשחנן הנשנבהת.

ת ילנ טי י - נש ני ה. שי " הוה י יש ני פש ר לי של ן אמ חה לש שג ה הנ תוב זל כה הו של ך. זל לל מל י הנ ני פש ל לי אוכי י של מי ן כש חה לש ן שג קי תנ ד - לש חה אל
ר שה ה עה עה בה רש אנ ך  ף כה אנ ים. וש קי רה ר פש שה ה עה עה בה רש ם אנ הל בה ים של רי שה ה קש שה מי ם חמ הי ים, של מי כה חמ רו  זש גה עור של ד שי ם ענ יי דנ יה

ים רי שש על ה וש מונל ם שש הי ה, של " הוה ר כם"חנ יש מנ אל ם נל דה גש נל ים. כש קי רה ים פש רי שש על ה וש מונה ם שש הי םאל. וש מ ל ינד שש ם של ים הי קי רה פש
. ה הוה א כםחנ יש ל נה דנ גש ה יי תה ענ ם (במדבר יד) וש הל ר בה מנ אל נל ית, של אשי רי ה בש עמשי ל מנ אשון של סוק רי ל פה יות של אותי

י ה, מי נה שש מי י הנ לי עמ בנ רו  אמ ה בי שום זל ית. ומי אשי רי ה בש עמשי ל מנ רות של מה אמ ה מנ רה עמשה זות לנ עות רומש בה צש ר אל של על וש
ה מונל ושש רות  מה אמ מנ ה  רה עמשה ל  ם סוד של הל בה ייש  של שום  ? מי דוענ ם. מנ עולה ן הה ר מי עלקה נל ם,  יי דנ יה ת  ילנ טי נש בי ל  זי לש זנ מש של

ם. עולה א הה רה בש ם ני הל בה יות של ים אותי רי שש על וש

לו בש קנ א. מש לי י. מה טוף. חנ טור. עי ה. עי יפה טי ה ושש חה דה ים: המ רי בה ה דש רה עמשה נו בו  קש תי ה של כה רה ל בש י - כוס של ישי לי שש
יתו. י בי שי נש אנ ה לש נה תה מנ רו בש גש שנ ח. ומש פנ ע טל קנ רש קנ ן הנ יהו מי בי גש יו בו. ומנ ינה ן עי נותי ין. וש יהמי נו בנ נותש יו. וש י יהדה תי שש בי

ל יא ענ הי ה, של מה שה נש ם הנ שה י"ם, ומי להי יהא אל רי טש ימנ גי ת ה'. כוס בש כנ רש א בי לי סוד, כוס (דברים לג) מה ך  רל דל ובש
ד גל נל ן כש הי עות, של בה צש ש אל מי שועות? חה א יש רה קש י ני א. מי שה שועות אל תוב (תהלים קטז) כוס יש כה הו של מו - כוס. זל שש
ים מי עה ים. ה' פש רי עה ים שש שי מי חמ ם לנ הל ת בה טל של פנ תש ה מי ינה בי הנ ים של יי ים חנ להי ם אל הוא שי ל כוס, של ירות של פי סש ש  מי חה
בון ה'. שש חל יות בש ש אותי מי ים, חה יי ים חנ להי הוא אל כוס, של ים בש מי כה נו חמ קש תי ים של רי בה ה דש רה הוא עמשה אות י', של ר, בש של על

א תוכו הי יש ר - של בה דה סוד הנ ים. וש ני פש בי ה מי יפה טי חוץ, ושש בנ ה מי חה דה ה. המ יפה טי ה ושש חה דה המ יך  רי צה כוס של רו, בש אמ ובי
ר - (ויקרא טז) בה דה סוד הנ חוץ. וש בנ ים ומי ני פש בי ה מי הורה ה טש מה שה נש יות  הש ה, לי כוס זל ה מי מה שה נש ה לנ כה זה י של רו. מי בה כש
ם יי י מנ לי חוץ בש בנ ים ומי ני פש בי תו מי שה דג תו וקש רה הר ין טה ה כוס אי חוץ. ומנ בנ ה מי שה דג ים, וקש ני פש בי ה מי רה הר שו. טה דש קי רו וש המ טי וש
י ל, מי יאי לי מש ן גנ בה ר רנ מנ ה אה שום זל ה. ומי י תורה לי חוץ בש בנ ים ומי ני פש בי מי ה  תה שה דג וקש ה  תה רה הר ין טה ה אי מה שה נש הנ ך  ף כה - אנ

ע. רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ עי א מי לה ים, אל יי חנ ץ הנ ד עי צנ ין הוא מי אי ל של לנ גש ש. בי רה דש מי ית הנ בי ס לש ני כה םא יי רו ל בה ין תוכו כש אי של

יא הי אות י', של ים בש ידי מי לש תנ בש רו  טש ענ יא כוס, מש ך סוד - ה' הי רל דל ים. וש ידי מי לש תנ בש רו  טש ענ מש שוהו  רש טור - פי עי
סור ה, אה נה שש מי י הנ לי עמ בנ שוהו  רש פי ך  כה םאשו. של ל ר ה ענ ינה כי שש הנ ל של לנ גש בי םאשו  עמטםף ר לנ יך  רי טוף - צה ל ה'. עי ה ענ רה עמטה
ה כה רה בש ן בי כי ל של בודו. כה ץ כש רל אה ל הה םא כה ל ו) מש שום (ישעיה  םאש, מי ר לוי הה גי מות בש ד' אנ ך  לי הנ ם לש כה יד חה מי לש תנ לש

םאש. ר לוי הה גי יות בש הש סור לי אה דוש של קה ם הנ ת שי רנ כה זש הנ ובש

ים) כי חש ל מנ אי רה שש יי ץ  רל ל אל יר של וי אמ הו  זל (וש יר.  וי ה אמ תה שש על נל וש אור,  ה בה פה טש ענ תש הי יא של ה הי " הוה יש ן  י' מי אות  של
תוב (תהלים כה הו של ם. זל עולה ת הה א אל רה בה של ף בו כש טי ענ תש הי הו אור של זל יר, וש וי אמ ה, בה מה כש יא חה הי אות י', של שום של מי
ם רל טל ה, בש תורה י סודות הנ לי עמ בנ שוהו  רש יר. ופי וי י אמ הי י אור - יש הי (בראשית א) יש הו  זל ה. וש מה לש שנ ה אור כנ קד) עםטל

מון. דש ן קנ מנ זש יהה מי הה י אור, של הי יש י אור ונ הי ר יש מנ אל ה נל שום זל יות. ומי וה המ וו הנ הנ תש ר, ני בה ל דה ה כה וה הנ תש ני של

ה, לה עש מנ ה לש טה מנ ירות מי פי סש ית לנ יני מי יא שש ה הי יונה לש ה על ינה כי סוד - שש ך  רל דל וש ית.  בי חה ן הל י מי חנ שוהו  רש י - פי חנ
יא הי שום של "ת. ומי יי ית: ח' בנ בי הו חה זל ת. וש יי ה בה נל בה ה יי מה כש חה ה (משלי כד) בש ר בה מנ אל נל את אות ח', וש רי קש ה ני שום זל ומי
י ה. מי ל תורה של ה  ינה יי הו  זל וש י.  ם הוא חנ שה ן מי יי ינ ה, הנ בה ים  יקי זי חמ מנ לנ יא  ים הי יי ץ חנ עי ג)  תוב (משלי  כה ים, של יי חנ

ית. בי חה ן הל י מי הוא חנ י, של יק חנ די עוד, צנ י. וש א חנ רה קש ה ני ל בה די תנ שש מי של

ן, יי ינ ל הנ ים של ני וה י גש ני ד שש גל נל י ע"ב. וכש רי ים. המ ני ים פה עי בש יהא שי רי טש ימנ ן גי יי דםם. ינ אה ן וש בה ים - לה ני וה י גש ני נו שש מל ן ייש מי יי ינ
י ע"ב. רי כגל"ו - המ יש דוש ונ ל קי בות של ים תי עי בש שי ת, וש בה ל שנ מור של שה כור וש הוא זה

יך רי ך צה ם כה דה ה. אה ל תורה ה של ינה יי א מי לי הוא מה ף של אנ ת ה'. וש כנ רש א בי לי תוב כוס (דברים לג) מה כה הו של א - זל לי מה
יך רי צה ך  ם. כה לי עמקםב שה םא ינ יהב מו (שם לג) ונ ם, כש לי ר שה בל ם - גל יש תה ר (בראשית כה) אי מנ אל נל מו של ם, כש לי יות שה הש לי
ך ף כה ב. אנ רה קש םא יי ר בו מום ל של יש) אמ ל (אי כה ר (ויקרא כא) של מנ אל נל ם, של גה ה פש ילה בה הש םא יי ל ה, וש מה לי ה שש מה שה יות נש הש לי
א צה מש תי ם וש לי יות אי אותי פםך  המ ונ א,  לי ם י"ה) הוא מה בון כוס. (שי שש חל ים, כש להי - הוא אל ם יה"ה  ם עי לי יות אי אותי
מוד ענ בונו ו"ה. הה שש "י חל נה דם ס יה"ה. אמ ל כי י יהד ענ נו (שמות יז) כי יש הנ יות יה"ה. וש ם אותי ר ייש שה של אמ י? כנ תנ א. מה לי מה

ש. פםרה ם מש הוא שי ם, של דה יו אה לה ה עה ה שורל שום זל ם, ומי יהל ני שש א מי לי י מה עי צה מש אל הה

עות בה צש ש אל מי ד חה גל נל ד כש חה לוחנ אל רות בש בש ה די שה מי י לוחות, חמ ני שש ה בי תה יש הה ה של תורה מו הנ יו - כש י יהדה תי שש לו בי בש קנ מש
שום ין. ומי ינד יהמי ר בש לומנ ין, כש יהמי נו בש תש ני םאל. וש מ ל ינד שש עות של בה צש ש אל מי ד חה גל נל י כש ני לוחנ שי ה בש שה מי חמ ין, ונ ל ינד יהמי של

מו. ת לה ש דה ינו אי ימי סוק, (דברים לג) מי פה יד הנ עי מי הו של זל יו. וש יהדה םא בש ל יהדו, וש ים בש ני בה י לוחות אמ ני ה, שש זל

י ה' יני יד עי מי (דברים יא) תה ה  ר בה מנ אל נל ל, של אי רה שש ץ יי רל ד אל גל נל ה הוא כש כוס זל שום של - מי יו בו  ינה ן עי נותי וש
ין ת עי חנ יונות. אנ לש ם על יי יננ י עי תי ן. שש רם המ אנ ה וש ם מםשל יהל לי עמ ין, ונ רי דש הל נש ים סנ עי בש ם שי ה הי לה עש ל מנ ם של יי יננ עי ה. וש יך בה להל אל
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ינו. כוס עי ן בנ ל נותי הו סוד של זל ן". וש יי ינ ן "בנ ינ נש מי ם ע"ב, כש הי םאל. וש מ ין שש ת עי חנ אנ ין, וש יהמי

ח, פנ יא טל הי אות י', של ה בה עמלות אותה הנ לש יך  רי יא כוס, צה אות ה' הי שום של ח - מי פנ ע טל קנ רש קנ ן הנ יהו מי בי גש ומנ
ש, פל יא נל הי תו, של שש ך אי רי בה תש תי שום של ה - מי נה תה מנ יתו בש י בי שי נש אנ רו לש גש שנ עות. ומש בה צש ש אל מי חה ת אות ה' בש חנ תנ פש בו ני של
א שי דש תוב (בראשית א) תנ כה הו של רות. זל ה פי עושה ת וש כל רל בה תש ין כםל. ומי ה אי שה בי יש נו  שי פש (במדבר יא) ננ ה  ר בה מנ אל נל של

א. של ץ דל רל אה הה

ם (ישעיה יהל לי ר עמ מנ אל נל ץ של רל אה י הה מי ת ענ מנ גש דג יים בו כש קנ תש םא יי ל ה, של י תורה רי בש ן די חה לש שג ל הנ יות ענ הש י - לי יעי בי רש
ן חה לש ן שג תי ין, יי פי צש יר - ינ עמשי הנ ה לש רוצל שוהו, הה רש ה פי תורה סודות הנ ל בש בה ה. אמ יא צםאה או קי לש נות מה חה לש ל שג י כה כח) כי
הוא של ד,  סל חל מי ה  נה תש ני של ה,  תורה הוא הנ של ין,  יהמי הנ שםר בו  קש לי יך  רי צה ין,  די הוא  םאל, של מ שש לי ן  חה לש שג י  רי המ פון.  צה לנ

ין ה'. מי ים, יש מי חמ רנ

ה קה דה צש ל הנ לנ גש ר - בי בה דה סוד הנ ים. וש יי ני ל עמ לנ גש ן בי חה לש שג ל הנ יך ענ רי אמ הנ יך לש רי צה ה, של נה שש מי י הנ לי עמ שוהו בנ רש י - פי ישי מי חמ
א בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה מות, בה י עולה ני שש ים בי יכות יהמי רי יא אמ הי ה של תורה הנ מו  רו. כש צש קנ תש םא יי ל יו, של יהמה יך  רי ינאמ
יך יל י הוא חנ תוב (דברים ל) כי כה הו של מות. זל י עולה ני שש גוף בי ים לנ יכות יהמי רי יא אמ ה הי קה דה צש הנ ך  ף כה מות - אנ שה נש לנ
ים, תי מי ינת הנ חי תש גוף לי א לנ בה ם הנ עולה א. של בה ם הנ עולה - בה יך  יהמל ך  אםרל ה. וש זל ם הנ עולה - בה יך  יל י הוא חנ יך. כי יהמל ך  אםרל וש

ד. ילה עומי הש ה יי זל ם הנ עולה ך הה ד, כה ילה עומי הש א יי בה ם הנ עולה הה מו של םא יהמות. וכש יהקום ל ר של חנ אנ של

ך רל י, דל ני יטי עי לש ר (בראשית כה) הנ מנ אה ו של שה מו עי ך, כש לל מל ל הנ נו של חה לש ל שג ן ענ עה לש ן ובנ רה גש רש א גנ הי םא יש ל י - של שי שי
ם יא אותה הוצי לש יך  רי יו, צה פי ה מי ה או תורה לה פי ל תש ים של בורי יא די מוצי י של מי ך  ף כה ה. אנ ינה חי טש ך  רל א דל לה ה, אל טה עה לש הנ

ט. של וי ה לש נל ים קה די א ינקש מה ה של נה כה ל סנ לנ גש א בי לה םא עוד, אל ל ים. וש רי סי ה - חמ טה עה לש הנ םא בש ל ים, וש מי לי ה - שש ינה חי ך טש רל דל בש

ם יי שות. מנ ים רש יי עי צה מש אל ה, וש ים חובה רוני חמ אנ ה, וש וה צש ים מי אשוני ם רי יי שוהו, מנ רש ים. ופי רוני חמ ם אנ יי י - מנ יעי בי שש
רו, מש אה ים של מי כה חמ הנ ייש מי ם. וש יי דנ יה ת הנ או אל מש יטנ ים וי קי שש רו מנ זש םא ינחש ל י של די עות כש בה צש אל יהנ הה בי גש הנ יך לש רי ים צה אשוני רי
ים רי סותש וש ה.  חובה ם מי יא אותה הוצי ך  כה לו  פי ם. אמ יי יננ עי ת הה א אל מי סנ יש םא  ל ית, של דומי ח סש לנ שום מל ים מי רוני חמ אנ של
ם) יהל לי עמ רו  מש אה של לו  אי ים, (מי אוני גש י הנ רי בש תםר די סש ץ לי רל אל ך  רל ין דל אי ה, וש ם חובה יהל לי עמ רו  מש אה של לו  ת אי ים אל רי בה דש הנ

ר יורוך. של ה אמ תורה י הנ ל פי ם, (דברים יז) ענ יהל לי ר עמ מנ אל נל א של לה אל

ים. דםשי ם קש יתל יי הש ם וי תל שש די קנ תש הי תוב (ויקרא יא) וש כה הו של שות. זל דג לש קש ם שה יהל לי רו עמ מש אה א של לה םא עוד, אל ל וש
י ה' ני ב. אמ רי ן עה מל ה של דוש - זל י קה ים. כי רוני חמ ם אנ יי לו מנ ים - אי דםשי ם קש יתל יי הש ים. וי אשוני ם רי יי לו מנ ם - אי תל שש די קנ תש הי וש
י רי שש י ה'. אנ ני דוש אמ י קה ים כי דםשי ם קש יתל יי הש ם וי תל שש די קנ תש הי ה וש שום זל ר, ומי שה בה ה לש ינה בי ין גש ים, בי יי עי צה מש אל ה. וש כה רה - זו בש

לו. צש ם אל ים אותה ם יהשי דונה אמ ם של עה הה

ה - בה קי נש ל הנ ים, של רוני חמ ה. אנ וה צש ם - מי דה ענ אה זורי ים של אשוני ם רי יי יש. מנ מי שש ת תנ ענ שש ם - בי תל שש די קנ תש הי ך וש ף כה אנ
ה ינה בי גש כנ וש י  ני יכי תי תנ ב  לה חה םא כל ל המ י)  תוב (איוב  כה של הו  זל י.  ני יאי פי קש תנ ה  ינה בי גש כנ וש ז,  י רומי רי המ  - ים  יי עי צה מש אל וש ה.  חובה

י. ני ישי בי לש ר תנ שה ר בו (איוב י) עור ובה מנ אל נל ר, של שה בה ה לש ינה בי ין גש ז בי מל רל א הה בה הו של זל י. וש ני יאי פי קש תנ

ה שום זל ה. ומי טה מנ ה לש לה עש מנ ירות, מי פי ר סש של על ית מי ישי לי שש יא הנ ה הי ינה ? בי דוענ יך כוס. מנ רי ה צה לשה שש י - לי יני מי שש
א לה םא עוד, אל ל שו. וש לי שנ יש ך  ה לש שה דג ז - קש מל רל א בש יך כוס. ובה רי ה צה לשה שש יך כוס (ד"א). לי רי םא צה ה ל לשה שש חות מי פה
י, ישי לי שש ש הנ חםדל ים. בנ תובי ים, וכש יאי בי ה, נש ים. תורה לי אי רש שש ם, יי יי וי ים, לש ני ה - כםהמ לשה שש חות מי ת פה דל םא יורל ה ל תורה הנ של
יהה לל ית, עה יעי בי כות, אות ה' רש לש ה. מנ לה יש לנ "י הנ וי רות הה מה שש לש מי ר, שה מנ אל ה נל לה לה גש ה"ו. ובי ה, יש ינה זו בי י. וש ישי לי שש יום הנ בנ

ים ני ע פה בנ רש ל אנ אות  של רות. וש מה שש לש מי ד שה גל נל ים כש פי נה ה עמ לשה ל שש אות ש' של ה. וש לה יש לנ י הנ וי רות הה מה שש ע מי בנ רש ר, אנ מנ אל נל
רות. מה שש ע מי בנ רש ד אנ גל נל כש

י - ירי ה. עמשי " הוה ם יש ל שי ית של יעי בי ת אות ה', רש עגמנ לו לש עור של שי לג. וש ית הנ יעי בי ה, רש כה רה ל בש י - כוס של יעי שי תש
ית ירי עמשי  . ה הוה יש ם  שי לש ית  יעי בי רש ית.  ירי עמשי ונ ית  יעי בי רש יא  ה הי תונה חש תנ ה  ינה כי ושש ינו.  אלהי לי ך  רי בה נש ר  ה אומי רה עמשה בנ
קום מה לו בש ים אי רי בה רםק דש זש םא לי ל מו של צש מםר ענ שש ם לי דה יך אה רי ה צה מה כנ "א. וש א"ו הי "א וה ן יו"ד הי הי ירות, של פי ר סש של על לש
ה, ינה כי שש יא הנ הי נו, של חה לש שג ה מי חוצה ה הנ תורה ל הנ ם של חל ק לל זורי י של ן מי כי ל של ם. כה חל ק לל זורי י של מו מי כש יך  רי םא צה ל של

י ה'. (ע"כ רעיא מהימנא). ני פש ר לי של ן אמ חה לש שג ה הנ ה (יחזקאל מא) זל ר בה מנ אל נל של

ר זםהנ

לו אי ר. וש חי ם אנ עולה ד בש חה אל ה, וש זל ם הנ עולה ם בה יי ננ ם - שש מה צש ענ ה לש עה ים רה מי גורש ם של ה הי לשה מון, שש דש קנ בור הנ חי ובנ
ם, דה אה הה אותו  מו  צש ל ענ לי קנ מש ה של עה שה ם, ובש דה אה י הה ני פש ד לי קה פש ד מג חה ה אל נל מג נו, מש דש מנ לה מו, של צש ל ענ לי קנ מש י של ם: מי הי
ה לה עש מנ ה לש ים אותה לי עמ ן, ומנ מי ים אה רי אומש בור וש ים אותו די לי יו, נוטש תה חש ים תנ ני מג מש ים של רי חי ים אמ עי בש שי ה, וש ה זל נל מג מש

בור. ם לו אותו די לי שנ ה אותו ומש עושל ד של יו ענ רה חמ ף אנ הוא רודי ה, וש ים אותה ני דה וש

ל ף ענ אנ ך, וש צםרל ר לש מנ אה , וש תה בש תה ר כה של ך אמ רש פש סי א מי י נה ני חי ן מש יי ם אנ אי ר (שמות לב) וש מנ אה ה, של מםשל דול מי נו גה י לה מי
ה תה אנ ת וש שנ רה פה ר בש כנ זש םא ני ל ר של אי בה תש י ני רי המ ש, ונ נל עם צול מי םא ני ה ל ל זל ם כה צונו, עי ה רש שה הוא עה רוך  בה דוש  קה הנ ב של גנ
י כנ רה ה דש רה מש שש י אל תי רש מנ ר (תהלים לט) אה מנ אה ך של לל מל ד הנ וי דה דול מי נו גה י לה שוהו. מי רש י פי רי המ ם. ונ שה ה מי חה מש ני ה, וש ול צנ תש
ל ד ענ קה פש מג הוא הנ ה הנ נל מג מש י? הנ די גש נל ע לש שה עוד רה הו בש י. מנ די גש נל ע לש שה עוד רה סום בש חש י מנ פי ה לש רה מש שש י אל שוני לש טוא בי חמ מי
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ם. דה אה ל לו לה קי לש קנ הוא לש בור הנ די חנ הנ לוקי ה, וש זל

ם יי ננ שש הנ לו  ר. אי אי בה תש ני של מו  זול, כש לש זי ה בו  עושל ע וש קנ רש קנ ם בנ חל ל לל ים של רורי פי ם או  חל ק לל זורי י של ד מי חה אל וש
א, רה דש סי א דש שה דג קש ל לי אי רה שש ים יי יעי גי ם מנ רל ת טל בה י שנ אי מוצה ר בש יק ני לי דש מנ י של הוא - מי ם הנ עולה ד בה חה אל ה. וש זל ם הנ עולה בה

נו. מנ יענ זש גי ם הי רל לק טל דש ם לי נה יהי גי ל הנ ש של אי ם לה גורי ת, וש בה ל שנ לי חנ מש שום של מי

נלה מג נו, ייש מש מנ יענ זש גי ם הי רל ר טל יק ני לי דש הוא הי ן של יוה ת. כי בה ים שנ לי לש חנ מש ם של אותה ם לש נה יהי גי ד ייש בנ חה קום אל מה
י יהבי ל חנ כה וש י.  לוני ל פש קום של ה מה זל ר:  אומי וש קום  מה אותו  ה לש אשונה רי יר בה עי בש ומנ ת,  בה י שנ אי מוצה ם בש נה יהי גי ד בנ חה אל
ך לש טל לש טנ ה ה' מש ני ר: (ישעיה כב) הי אומי וש א  ה קורי נל מג מש קום. אותו  מה ת אותו  יר אל עי בש הנ ים לש עי יש סנ ם מש נה יהי גי הנ
שום גו'. מי מות וש ה תה מה ם שה יי דה ת יה בנ חמ ץ רנ רל ל אל דור אל ים: (שם) כנ רי ם אומש נה יהי גי י הנ יהבי טםה. חנ ך עה עםטש ר וש בל ה גה לה טי לש טנ

ר. אי בה תש ני מו של ם, כש מה צש ענ ע לש ים רנ מי גורש ה של לשה נו שש י לה רי ם. המ נה מנ יענ זש גי ם הי רל ף טל רי שה הי ם לש הל ם לה רנ הוא גה של

א נה ימש הי יהא מש עש רנ

יא הי ץ, של רל אה ה בה ם אותה דה י אה ני ים בש לי לש פנ תש מי ה, של צה רש ב אנ צה ה. מג לה פי תש ם (בראשית כח) - זו הנ לה ה סג ני הי לם וש ינחמ ונ
סוד ם. וש יי מנ שה ע הנ מנ שש ה תי תה אנ ר (מלכים-א ח) וש מנ אל נל רוך הוא, של דוש בה קה הוא הנ ם, של יי מנ שה ה לנ יעה גי ה, ומנ ינה כי שש הנ

ם. יי מה שה ל הנ ך ענ ה הודש נה ר תש של ץ אמ רל אה ל הה כה ך בש מש יר שי די ה אנ ינו מה ני דם ר - (תהלים ח) ה' אמ בה דה הנ

ה ני הי יהד - (בראשית כח) וש ה, מי לה פי ה תש אותה ה בש עולה ה של ינה כי שש רוך הוא, הנ דוש בה קה ם הנ הל יענ לה מודי ן של מנ זש ובי
הו ה. זל לה פי ה תש אותה ה בש ינה כי שש ת הנ עגמנ ם לש יהל פי נש ים כנ חי ם פותש ם. כגלה דה אותו אה ים בו, בש די יםרש ים וש ים עםלי להי י אל כי אמ לש מנ
הו ים בו, מנ די יםרש ם. וש יהל פי נש ל כנ ה ענ ינה כי ים - שש הו עםלי זל ה. וש לה עש מנ לש דות מי רג ם פש יהל פי נש כנ ם וש יהל ני תוב (יחזקאל א) ופש כה של

רוך הוא. דוש בה קה הנ בו? בש

ה. לה פי תש ה  אותה בש הוא בו  רוך  בה דוש  קה ד הנ ינחי תש ומי ה,  ינה כי שש ת הנ עגמנ לש ם  יהל לי עמ ד  יורי הוא  רוך  בה דוש  קה הנ וש
יהה. לי ה עמ ין לה ה אי בה שה חמ םא מנ ל ה בש וה צש לו, ומי יהה של יא חנ ה הי " הוה יה"ה, יש וה ם המ שי ה מי לולה ה כש וה צש יא מי ה הי ינה כי שש הנ של

יות ע חנ בנ רש אנ ה מי לולה כות כש לש יא מנ ה, הי וה צש ת, מי רל אל פש "א, תי א"ו הי "א וה ם יו"ד הי ם - שי דה יא אה ה הי בה שה חמ ומנ
ר, (שמות מנ אל ה נל לה לה גש ים. בי מי חמ ל רנ ים של ני לו, פה ים של ני לו, פה ה של בה קי יא נש יות, הי ע אותי בנ רש אנ ה מי לולה ה כש בה כה רש מל ל הנ של

ה. זל נו מי לי עמ ל תנ ים אנ כי יך הםלש נל ין פה ם אי לג) אי

ת עגמנ ם לש דה אה ל הה יו של חורה אמ ן מי הי יות, של לש ה חג רי שש ה על מונל ה שש לולה יהה כש יו, חנ חורה א אמ רה קש ני יק  די צנ ד הנ צנ ומי
ה עמשי מנ לש חור  אה הוא  של יות,  לש חג ה  רי שש על ה  מונל שש בו  של ה,  רה דש שי לנ ה  דומל של ב  לולה הנ ל  של ים  נועי עש ני ר  שה עה ה  מונה שש
ע רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ עי ם, של דה אה ן בה ין כי אי ה של ה. מנ בה שה חמ מנ ה בש לה ל עה אי רה שש ה, יי ר בה מנ אל נל ה, של בה שה חמ מנ ם לש דל קל ית, וה אשי רי בש

נות. עה פגרש ם לש דל קל ה, וה עמשל מנ חור לש הוא אה של

י לו. מי נו דר תש ל תי סוק, (ישעיה סב) אנ פה ה הנ ך זל יים בש קנ תש ן, יי מה אל ה נל רו, רועל מש אה ים וש אי מורה אה ים וש אי נה מו תנ קה
ה, לה עש ל מנ ה של יבה ישי ם מי הי רוך הוא של דוש בה קה ל הנ נות של חמ ך. מנ לש ם של לל צל ים בנ ני נש קנ ים מש תוני חש תנ ים וש יוני לש י על רי המ של
ך גו'. בש ים וש להי י אל כי אמ לש ה מנ ני הי ר (בראשית כח) וש מנ אל נל יך  לל ה, עה טה ל מנ ה של יבה ישי ם מי הי ה של כה לש מנ ל הנ נות של חמ ומנ
ל צל רוך הוא אי דוש בה קה הנ רוך הוא לש דוש בה קה ל הנ נות של חמ ים מנ די יורש ך, וש לש ה של לה פי תש ה בנ ינה כי שש ל הנ נות של חמ ים מנ עולי
יא הי ך, של לש ה של לה פי תש הוא בנ רוך  בה דוש  קה ל הנ רוב של קי ה הוא הנ תה אנ ה. וש לה פי תש ים בנ גוני ני ים וש ירי ה שי מה כנ ה בש ינה כי שש הנ

תו. ינה כי רוך הוא ושש דוש בה קה ל הנ ן של בה רש קה

ה לה פי תש נות בנ בה רש ה קה נה שש מי י הנ לי עמ בנ נו  קש תי י, של מי חש י לנ ני בה רש ת קה ל, אל אי רה שש י יי ני ת בש ו אל ת (במדבר כח) צנ שנ רה פה בש
ה. בורה גש ד הנ צנ ם - מי יהל רי חמ ם אנ יי וי לש יר הנ ם שי הי ירות של מי זש ת הנ ירנ מי נו אמ קש תי ן. וש ד - כםהי סל יש חל ם אי שה ין, של יהמי ד הנ צנ מי
תוב (תהלים טז) כה הו של ד. זל סל חל ר בש שה קש "ח, ני צנ תו ני גה רש דנ ן, של רם המ אנ םאל. וש מ שש ר בי שה קש ך, ני לל מל ד הנ וי ל דה ה של גה רש הוד, דנ וש

ח. צנ ך נל ינש ימי מות בי עי נש

ד צנ ה מי כה רה דוש, ובש קה דוש  קה דוש  הוא קה ה, של שה דג ה וקש כה רה ל בש כולי ל, וש אי רה שש ע יי מנ סוק שש פה חוד בש יי ך  ר כה חנ אנ
ל. אי רה שש י יי ני ת בש כו אל רמ בה אמםר כםה תש יו לי נה ל בה אל ן וש רם המ ל אנ ר אל בי תוב (במדבר ו) דנ כה הו של ין. זל יהמי הנ

יא הי של םאש  ל ר ין של לי פי ל תש ר של של הוא קל םאל, וש מ ין ושש שור יהמי י, קי עי צה מש אל מוד הה ענ ם, הה יי וי לש ד הנ צנ ה מי שה דג וקש
הוא ן. וש הל תוב בה ה כה ם מנ עולה דון הה ל אמ ין של לי פי תש ה בי נה שש מי י הנ לי עמ שוהה בנ רש פי מו של םאשו, כש ל ר ין ענ לי פי ה, תש יונה לש א על מה אי
ל ר של של ה קל מםשל לש הו  אה רש ה, הל נה שש מי י הנ לי עמ בנ שוהה  רש פי של הו  זל וש ה,  תונה חש ה תנ ינה כי יא שש הי ל יהד, של ין של לי פי ל תש ר של של קל
ן ימנ ן סי הי לות של פי תש לש  שה נו  קש תי ה, של לה עש מנ בות לש אה ל הה ים של פי נה ה עמ לשה שש לול מי ה, כה ין מםשל לי פי ל תש ין. ש של לי פי תש
ת גנ דש דו בי ה (בראשית א) ורש ר בה מנ אל נל ת, של בה שנ ת הנ לנ פי ך - תש לש י"ת, מ"ה של בי רש "ה ענ חה נש י"ת מי רי חמ יא שנ הי שמ"ע, של

גו'. ם וש יי מנ שה עוף הנ יהם ובש הנ

ל ם כה ה, אי טה מנ ת זוגו לש ה, ובנ לה עש מנ אשון לש רי ם הה דה אה למםה וש ד ושש וי ן דה רם המ ל אנ ה של תונה חש ה תנ בה כה רש ל מל ה כולי תה אנ וש
ן רם המ ים בו, אנ מי כה חמ שוהו  רש ין, פי יהמי הוא  ב של גנ ל  ף ענ ן, אנ רם המ ה אנ שום זל ים. ומי מי עולה י הה יק חנ די הוא צנ "י, של חנ

ה. כה לש מנ ל הנ ין של בי שושש

ל יו של פש ה, יה נה שש מי י הנ לי עמ שוהו בנ רש ם פי נה חי םא לש ל אשון, של רי ם הה דה ב אה בו רוכי בות, של ה אה לשה שש לול מי עמקםב הוא כה ינ
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אשון. רי ם הה דה ל אה יו של פש יה עמקםב כש ינ

ה, ה מםשל ר מםשל מנ אה ך וש מש ת שי רוך הוא אל דוש בה קה ל הנ פנ כה י של ני ה אמ ן, רואל מה אל ה נל ה, רועל דושה קש ה הנ נורה מש ר הנ מנ אה
ך לל בש כש לי בות, וש אה ד הה צנ אשון מי רי ם הה דה ת אה ך אל לל בש כש ה, לי תונה חש תנ ה הנ בה כה רש מל ה ובנ יונה לש על ה הה בה כה רש מל ך בנ לל אותש כש לי

ך? עמקםב כה ם ינ ל שי פנ םא כה ה ל מה למםה. לה ד ושש וי ן דה רם המ ד אנ צנ ה מי וה ת חנ אל

ר מנ אל נל ה, של בה קי ר נש לומנ ב, כש קי שון עה עמקםב לש ל. ינ אי רה שש יי עמקםב וש א לו ינ רה קה שום של ה, מי דושה קש ה הנ נורה מש ר לו הנ מנ אה
ר לומנ ה, כש בה קי נש לנ םאש  ר, ר כה זה םאש הנ ם ר שה ל, של אי רה שש א יי רה קש ני ה. וש מה ל חנ גנ לש ה גנ הל כש יהה מנ אשון הה רי ם הה דה ל אה בו של עמקי
ם רנ ה גה זל ב. וש קי נו עה שופל ה תש תה אנ םאש וש ך ר שופש ש, (בראשית ג) הוא יש חה נה רוך הוא לנ דוש בה קה ר הנ מנ אה הו של זל ב. וש קי עה הל

ת ה'. אנ רש ה יי וה נה ב עמ קל ה (משלי כב) עי ר בה מנ אל נל לות, של גה ה בנ ינה כי שש

יך, י) פי ני פש עממםד (לי י יהכול לנ י, מי יננ ה, סי ינה כי שש ל הנ ה של רו, פל מש אה ה וש נה שש מי י הנ לי עמ בנ חו  מש שה עון, וש מש י שי בי ח רנ מנ שה
ל ה של יבה שי ל יש בוא של ים רי שי שי ה וש לה עש ל מנ ה של יבה שי ל יש בוא של ים רי שי שי ים בו, וש רי בש דנ תו מש ינה כי רוך הוא ושש דוש בה קה הנ של

ים בו. די יםרש ים וש ים עםלי להי י אל כי אמ לש ה מנ ני הי ר וש מנ אל יך נל לל עה יך. וש ל פי ים בו ענ רי בש דנ ה מש טה מנ

ר - (ישעיה יט) בה דה סוד הנ ל, וש הוא קנ ם, וש לה ה סג י זל יננ ר, סי מנ אה עון וש מש י שי בי ח רנ תנ ם - פה לה ה סג ני הי ר וש חי ר אנ בה דה
"ל - יו"ד, יו"ד ה. קנ " הוה עוד ע"ב - י', י"ה, יה"ו, יש "ל. ע"ב - יו"ד ה"י וי"ו ה"י. וש "ב קנ ל עה ב ענ ה ה' רםכי ני הי
ן אותה יות, וש ם אותי יי תנ ים ושש עי בש שי אשונות עולות לש יות רי ה"א, יו"ד ה"א וא"ו, יו"ד ה"א וא"ו ה"א. אותי
יך לל ן, עה מה אל ה נל ה הוא רועל תה אנ בון ב"ר. וש שש חל ם, כש יי ננ ם ושש יי אתנ ים מה "ל עולי "ב קנ "ל. עה ן עולות קנ הל לה דות של תולה
ן ה, בי לה עש מנ ן לש ת, בי רי שה י הנ כי אמ לש ל מנ ן של בה ל, רנ אי רה שש ל יי ל כה ן של בה ה, רנ טה מנ ב לש ה רנ תה אנ ר. וש קו בנ שש ר (תהלים ב) ננ מנ אל נל

תו. ינה כי רוך הוא ושש דוש בה קה הנ לש

עור הו שי זל ד. וש וי ר דה פי כנ תש ם הי גנ ה הנ זל מות. בש םא תה ך ל אתש טה יר חנ עלבי ם ה' הל ד, (שמואל-ב יב) גנ וי ל דה צל ר אי מנ אל נל
יו. לה ף עה תו יוסי ישי מי חמ ר (ויקרא ה) ונ מנ אל נל מוז בנ ה, רה יצה ש בי ת חםמל פל תוסל ים וש יצי ים בי עי בה רש אנ לש וש ה, שה לה ל חנ של

י (דברים כט) כי ר בו  מנ אל נל י וש יננ ר סי ל הנ ד ענ רוך הוא יהרנ בה דוש  קה הנ מו של יך, כש פי ה מי אה יהצש ה של לה פי תש י הנ רי שש אנ
ים יוני לש על סםף  ילאל הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ה,  לה פי ותש ה  תורה בש ל  די תנ שש תי ה  תה אנ ר)  של אמ (כנ ן  בי ך  כה גו'.  וש פםה  נו  ילשש ר  של אמ
ל בי קנ לש ך  לש ם של לל צל ד בנ יהרנ ים וש כי אה לש מנ נות הנ חמ ל מנ כה יות וש הש ים לי ידי עמתי ל הה כה וש יו  הה מות של שה ן נש ל אותה כה ים וש תוני חש תנ וש
לו נות של חמ ל מנ כה בש תו  ינה כי רוך הוא ושש בה דוש  קה הנ ד לש ינחי לש ך  לש ה של בה שה חמ מנ שום של ך. מי לש ה של תורה הנ וש ך  לש ה של לה פי תש הנ

ך. תש לה פי תש ך ובי תש תורה ה בש טה ה ומנ לה עש מנ לש

רו (שמות כד) מש ם אה כגלה י, וש נםכי ר אה מנ הוא אה מו של ה. וכש עמשל מנ ה לש פה רש צה ה מש ה טובה בה שה חמ רוך הוא, מנ דוש בה קה הנ
ך צונש רש שום של ך, מי בורש די עו לש מש שה קו וש תש ם שה כגלה לו של נות של חמ מנ ל הנ כה ה לש שה רוך הוא עה דוש בה קה ך הנ ע - כה מה שש ני ה וש עמשל ננ

לו. נות של חמ מנ ל הנ כה תו בש ינה כי רוך הוא ושש דוש בה קה הנ ד לש ינחי ם לש הל בה

ה עמשל ננ רו  מש ם אה ן סוף, כגלה הל לה ין  אי ה טובות של מה כנ ך  לש עמשות  לנ יחנ  טי בש הוא הי רוך  בה דוש  קה הנ ה של ל מנ כה וש
ק זי חנ תש הי רו, וש בה קול דש מםענ בש שש רו לי בה י דש י כםחנ עםשי בםרי יו גי כה אה לש כו ה' מנ רש ר, (תהלים קג) בה מנ אל ה נל שום זל ע. ומי מה שש ני וש
הוא ה של ר, מנ יותי וש ך  צונש ל רש עמשות כה לנ ימו  כי סש הי לו  נות של חמ מנ ל הנ כה וש תו  ינה כי הוא ושש רוך  בה דוש  קה י הנ רי המ ך. של בש

יים. קנ תש םא הי ל ך של ת יהדש יבנ תי כש ן מי טה ר קה בה ל דה פנ םא נה ל ך, וש ל יהדש תוב ענ כה

ה תורה יו בש ל פי ים של רי בה חנ דש יות לוקי הש תו לי צורה בוד כש ה לו כה עושל גופו וש ב אותו כש דונו חושי אמ ם של דה אה י הה רי שש אנ
ת חנ ה אנ מה כה סש הנ ים, בש תוני חש תנ ים וש יוני לש ם, על א כגלה לה ג לו אל רי טש קנ יו לש ח פי תנ פה ד של חה ין אל אי י. וש יננ ר סי הנ יו בש רה בה דש ה כי לה פי ותש

ד. חה צון אל רה ובש

א נה ימש הי יהא מש עש רנ

יד תי ה עה תה ך אנ יות, כה אותי ל הה ל כה ה ענ ה ל' עולה ן, מה מה אל ה נל ם, רועל לה ה סג ני הי לם וש ינחמ ר (בראשית כח) ונ חי ר אנ בה דה
ים. לשי ן שש בונה שש חל לש י' י' י', של בו שה "י, של א"ו הי "י וה ל יו"ד הי ם של שי ה לנ לה עה שום של יות, מי רי בש ל הנ ל כה לות ענ ענ תש הי לש
ד. חה יהא אל רי טש ימנ ן גי הי ים של מי חמ ל רנ דות של י"ג מי הוא יאאא, בש "א, של א"ו הי "א וה ם יו"ד הי שי יתה בש יי ה הה לה חה תש הנ בנ של
תוב כה של הו  זל נו.  אה רה בש ד  חה אל ל  אי םא  ל המ ים  די עי ם  מות הי י שי ני שש ייא"י. של יות  הוא אותי ל, של אי בש ה  לל ענ תש תי ת  עי כה

נו. אה רה ד בש חה ל אל םא אי ל נו המ כגלה ד לש חה ב אל םא אה ל (מלאכי ב) המ

אם"ד מש ה  עולל ך  כה ם מ"ה. של שי אםד בש מש ה  בנ גה וש א  שה ני וש יהרום  נב)  (ישעיה  ך,  יים בש קנ תש יי לו  ין אי יודי לש  שה ובש
ך כש רל בה ם (במדבר ו) יש הי ייה, של רש ל אנ ים של ני ע פה בנ רש אנ ם. יהרום - בש דה אםד הוא אה יות - מש פוך אותי הי "ם. ובש דה בון אה שש חל לש

ה זל יתו. וש עי צה מש אל ה, בש " הוה ר יש אםד - יהאי מש ה  בנ גה םאל. וש מ שש ה, בי " הוה א יש שה ם יי הי י שור, של ני ע פש בנ רש אנ א - בש שה ני ה. וש " הוה יש
ל אי רה שש י יי ני ל בש י ענ מי ת שש מו אל שה ה, וש " הוה י - יש יעי בי לום. רש ך שה ם לש יהשי יך וש לל יו אי נה ה פה " הוה א יש שה י, יי או הי י וה ם יוד הי שי

ם. כי רמ בה י אמ ני אמ ונ

ים. אי ה יוצש תורה י הנ ה מי נה מל מי ה, של נה מל מי או  צש מש רות ני קה חות יש ים לנ ני בה ה אמ מה כנ וש ן.  בל את אל רי קש ני ין  יהמי ד הנ צנ מי
א מה ם, של יי ם מנ יי מנ רו  םאמש ל ת הור אנ טה ש  יי י שנ ני בש אנ לש יעו  גי תנ של יו: כש ידה מי לש תנ א לש יבה י עמקי בי ר רנ מנ ר, אה מנ אל ם נל לה לה גש ובי
י. ינה ד עי גל נל כון לש םא יי ים ל רי קה ר שש שום (תהלים קא) דםבי ש, מי מה ם מנ יי ם, מנ יי ם מנ הי רו של םאמש ל ת ם. אנ כל שש פש ננ נו בש כש תנ סש תי
ם (ישעיה יי מנ קור הנ מש ענ בי אור נובי ה הה זל שום של ה אור. ומי תורה ה (משלי ו) וש ר בה מנ אל נל ה, של תורה ם זו הנ יי מנ לו הנ אי של
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ם. יי א מנ רה קש יו, ני ימה בו מי זש כנ םא יש ר ל של נח) אמ

ה שורה ת קש בל הל לש שנ ירות, כש פי סש ר  של על ם  שה ומי ת.  לל חל גנ את  רי קש ני  - י'  יא אות  הי ן של בל אל הה םאל, זו  מ שש ד הנ צנ ומי
יהד ין,  יהמי בש ה  דולה גש הנ יהד  יא  הי וש ה.  " הוה יש א.  או הי וה א  יוד הי ם:  הי וש ה)  רה עמשה (ונ ים,  ני וה גש ה  עה בה רש אנ ה  לה ייש  וש ת.  לל חל גנ בש

ים. ני וה ם גש יי ננ ים ושש עי בה רש אנ ה מי לולה ה, כש מה יא יהד רה ם הי שה י, מי עי צה מש אל מוד הה ענ םאל, הה מ שש ה בי קה זה חמ הנ

ה מה קה נש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ חנ  לוקי ה  בה ת.  לל חל גנ  - םאל  מ שש הנ ד  צנ ומי ן.  בל אל  - ין  יהמי הנ ד  צנ מי יא  הי של שום  ומי
ש ל אי אי מה ש. סה חה נה וש ל  אי מה ם - סה הל לה ים של ני מג מש הנ וש ים.  ידוני זי ם הנ יי ים ומנ יי רי כש נה ים  שי ם אי הי דום, של אל ול אל  עי מה שש יי מי

ם. יי מנ ל הנ ה ענ נל מג מש ב הנ הנ הוא רנ אל, וש עי מה שש ל יי ה של מה אג ל הה ה ענ נל מג ש מש חה ו. נה שה ל עי ה של מה אג ל הה ה ענ נל מג ם, מש נה יהי גי הנ

ד, חנ תו פנ גה רש דנ ק, של חה צש םאל יי מ שש לו. ובי ה של נל מג מש הנ אל ומי עי מה שש יי ה מי מה קה ל נש ד, נוטי סל תו חל גה רש דנ ם, של הה רה בש ין אנ ימי בי
םאל - מ שש ד מי חה אל ד, וש וי ן דה בל יחנ  שי ין - מה יהמי ד מי חה ם אל הי ים, של יחי שי י מש ני שש לו. בי ה של נל מג מש הנ ו ומי שה עי ה מי מה קה ל נש נוטי
ה של ננ י מש (כי יו  יהדה ת  ל אל כי ל (בראשית מח) שי סוד של דו, בש גש נל כש יא  הי עמקםב, של ינ ל  של תו  גה רש דנ ובש ף.  יוסי ן  בל יחנ  שי מה
ם ה עי שה דג קש ין הנ מי יש א  צה מש ני ו,  שה עי ה בש לה גה ה  הודה יש ל של לנ גש בי אל.  עי מה שש יי ל  ין, של יהמי לש םאל. שור  מ שש לי ייה  רש כור). אנ בש הנ
ן, מה אל ה נל ילה, רועל םא שי י יהב ד כי אל, (שם מט) ענ עי מה שש ל יי ה של אה מי ין טש ם יהמי ה עי שה דג קש םאל הנ מ ו. ושש שה ל עי םאל של מ שש הנ

ב. ב רנ רל עי ה מי מה קה ל נש ל, נוטי אי רה שש ת יי רל אל פש ל תי ה של גה רש דנ בש

אל עי מה שש יי ו וש שה עי ה מי מה קה ח נש קנ ן יי הל לות, ובה גה ן הנ ים מי לי אי רש שש יי ם וש יי וי ים לש ני או) כםהמ קםד (ייצש פש לו יי גות אי רה לש דש שה בש
ל רוב של עי ק,  חה צש יי וש ם  הה רה בש אנ בש ב  עםרה מש עמקםב  ינ ך  כה אל,  עי מה שש יי וש ו  שה עי בש ים  בי עםרה ב מש ב רנ רל עי ל  א של מה גש דג כש ב.  רנ ב  רל עי וש
ן מנ זש אותו  ם כש יהל ני ל שש ת של לל של לש א שנ הי ף, ותש ן יוסי בל יחנ  שי ד ומה וי ן דה בל יחנ  שי ם מה ילה עי ב שי רי עה תש מי ך  כה וש ם.  יהל ני שש

ה. רונה חמ אנ לות הה גה בות בנ ה אה לשה שש ן בי מה אל נל ה הנ רועל ים בה יחי שי י מש ני ים שש רי שש קנ תש ך מי כה תו, של בואה נש ם בי עה לש ה בי אה רה של

ך לל ת מל רוענ מו ותש יו עי להה ל ה' אל אי רה שש יי ל בש מה ה עה אה םא רה ל עמקםב וש ינ ן בש ול יט אה בי םא הי ר, (במדבר כג) ל מנ אה ח וש תנ פה
יו הה של פות  לי קש הנ רות  בה שש ני ן  מנ זש אותו  בש ך.  צי בש קנ אמ ים  דםלי גש ים  מי חמ רנ ובש נד)  (ישעיה  סוק  פה הנ יים  קנ לש כםל  הנ וש בו. 
י הי יש ר (יחזקאל א) ונ מנ אל ן נל יהל לי עמ א, של תה גולש ן סל הי ים, של ני בה לש אמ שה ת מי חנ ן אנ בל ית אל לי גנ תש יהד מי ה. מי ינה כי שש בות לנ סובש מש
ד (שמואל-א וי ח דה קנ יי ן ונ דה גש נל ית. כש ישי מי ן חמ בל ש - אל חםדל ה לנ שה מי חמ ית. בנ יעי בי ן רש בל י - אל יעי בי רש ן ייי. בה הי ה, וש נה ים שה לשי שש בי

ה. " הוה ינו יש להי ה אל " הוה ל יש אי רה שש ע יי מנ ן: שש הי בות, של ש תי מי ם חה תה עגמה לו לש אי ל. וש חנ ננ ן הנ ים מי ני בה י אמ לגקי ה חנ שה מי יז) חמ

י - הוא ני אמ ת ונ פל תוסל ד. אות ו' בש חה רוך הוא אל דוש בה קה ה הנ ה, בה ינה כי ה (יחזקאל א) - זו שש גולה תוך הנ י בש ני אמ ונ
א יוצי ר של הה ה. נה ינה ן? זו בי דל הו עי ן. מנ גה ת הנ קות אל שש הנ ן לש דל עי א מי ר יםצי הה נה ים. (בראשית ב) וש מי עולה י הה יק חנ די ר, צנ הה נה
ש שי ט בש שי פנ תש ה, ומי יונה לש על א הה מה אי א מי ן יוצי מה אל נל ה הנ רועל הה וש ן,  מה אל נל ה הנ רועל ל הה ה של גה רש יה"ה, דנ ן  ו', בל ה זו  נה מל מי

ה. ינה כי שש יא הנ הי ן), של דל ל עי ן (של גה ה לנ קל שש נו מנ מל יק, ומי די ד צנ ירות ענ פי סש

ב כל ע. רל צנ מש אל ה בה ינה םאל, בי מ שש ה בי מה כש ין, חה יהמי ר בש תל ה. כל מה כש ית חה אשי ה. ר' - רי ינה ר. ב' - בי תל ר? כ' - כל בה הו כש מנ
כםל. ל הנ א כםל, כולי רה קש ני יק של די ד צנ ט ענ שי פנ תש הוא מי ר, של הה נה לו בש לש כש ן ני ירות כגלה פי סש ר הנ של לות. על עי ת הה לנ עי יון, לש לש על לה
תוך ה מי ינה כי שש ה הנ אה ר רה של אמ כםל. כנ לוי הנ נו תה מל ם בו. מי כגלה זון לש יף, ומה קי תנ דול וש ן גה ילה שוהו (דניאל ד) אי רש לו פי לה גש ובי

ירות. (ע"כ רעיא מהימנא). פי ר סש של ה על מה ה עי אה פות, רה לי קש הנ

ר זםהנ

רועות. י זש תי ין שש ה בי חה נש מי יון לש לש על ך הה לל מל י הנ ני פש ת לי סםלל םאת הנ ז עמלות לש הנ ה, לש חה נש מי ת לש סםלל

א נה ימש הי יהא מש עש רנ

י ני פש ם לי תםחנ אותה פש יך לי רי צה ם, וש ים הי תומי ים סש רי בה לו דש ע אי אן נודה כה ן, מי מה אל נל ה הנ רועל ר הה מנ מון, אה דש קנ בור הנ חי בנ
ץ - רל ה אל דה י יהסש די ף יה ם, (ישעיה מח) אנ יהל לי ר עמ מנ אל ה, נל חה נש ית ומי רי חמ ת שנ לנ פי נו תש קש תי ק של חה צש יי ם וש הה רה בש ים. אנ רי בי חמ הנ
ע בנ שש ם (שם סב) ני יהל לי ר עמ מנ אל נל ד, של חנ פנ ד וה סל ם חל הל לה גות של רה דש הנ ם. של הה רה בש ה אנ ם - זל יי מה ה שה חה פש י טי יני ימי ק. וי חה צש ה יי זל

ה ינה כי שש לו זו הנ ת של סםלל י. הנ עי צה מש אל מוד הה ענ ה, הה " הוה הוא יש ך, של לל מל רועות הנ י זש תי לו שש עגזו. אי רוענ  זש ובי ינו  ימי ה' בי
ם אור, ך עי ם חםשל ך הי כה ל. של לה ך כש ת חםשל עמרםבל י תנ לי ך ובש ל חםשל ם של גה י פש לי דו בש צי יהה מי קי ת נש לו, סםלל אור של ה, הה תונה חש תנ הנ

ן. בל תל י מוץ וש ני פש ן בי גה מו דה כש

ה ר אותה סוף הוא בורי בנ ה ולש בואה תש ש  ם דה דה אה של מו  אור, וכש וש ך  ים חםשל בי רש עה תש ל מי אי רה שש ל יי ם של יהל אי טה חמ ובנ
ר - בה דה סוד הנ ך. וש ם חםשל הל ב בה רי עה תש ר מי של אמ ם כנ רוחה עמשות בש לנ יך  רי ל צה אי רה שש יי ך  ת - כה סםלל פש תוך  ל מי ר אםכל בורי כש
מו רוחנ כש ל הה ה ענ סל כנ מש ע, של רה ר הה הוא ייצל ך, של חםשל ר הנ בה שש ך ני כה בש גו'. של ה וש רה בה שש ים רוחנ ני להי י אל חי בש (תהלים נא) זי

יר. אי הה יחנ לו לש ני םא מנ ל ש וש מל של ל הנ ה ענ סל כנ מש ן של נה מו עה ה, או כש טה חי ל הנ ה ענ סל כנ מש מוץ של

ים סורי אמ ית הה בי סור בש אה י של מי הוא אור, הוא כש טוב, של ר הנ ל ייצל ה ענ סל כנ ע, מש רה ר הה הוא ייצל ך, של חםשל ן של מנ זש ובי
ר ל ייצל ים של לי יה חנ ים הנ סורי ם אמ ך הי ע, כה רה ר הה שות ייצל רש סור בי טוב הוא אה ר הנ ר ייצל של אמ ך, כנ ף כה אנ ע. וש רה ר הה ל ייצל של

תוב? כה ה  מנ ה,  " הוה יש י  ני פש לי יו  רה יבה אי ל  כה בש רוחו  ם  דה בםראה שש יי של ן  מנ זש ובי ע.  רה הה ר  ייצל ל  של ים  לי יה חנ הנ שות  רש בי טוב  הנ
לו. גה ך הי חםשל ר בנ של אמ לנ או וש ים צי סורי אמ אמםר לנ (ישעיה מט) לי

ת לל בל קנ ה מש ינה אי ן של פל גל מו  יא כש ה. הי ב בה רי עה תש הי ה יהכול לש לה פי אמ ונ ך  ין חםשל אי יהה, של קי ת נש יא סםלל ה הי ינה כי שש ל הנ בה אמ
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ית. (ע"כ רעיא תי ן כה מל של ה בש לולה ת, בש בל יא יושל ך הי לל מל רועות הנ ין זש ת בי סםלל זו הנ ה. וש ינה ינו מי אי ר של חי ין אנ מי ה מי בה כה רש הנ
מהימנא).

ר זםהנ

עון, מש י שי בי ר רנ מנ ה. אה לה עש מנ לש א מי יוצי ך וש שה מש ני ן של מל אותו של ן - בש מל של ית, בש תי ן כה מל של ה בש לולה מון) בש דש בור קנ חי (ובש
הוא ז הוא של מל א רל לה ית? אל תי הו כה ן, מנ מל הוא של ן של יוה כי יון הוא. של לש א סוד על לה ית? אל תי הו כה ל מנ בה . אמ תה רש מנ ה אה יהפל
יון לש א סוד על לה ית (אל תי א כה לה ה אל תה יש םא הה ה, ל אוי לה רה מו של ית כש תי ן כה מל ה של לה צש יך אל שי מש הנ ה, לש בה קי נש ש בנ מי שנ ז לש רומי
גוף, הנ י  רי בש אל ם  הי ים, של יתי זי מי יא  הוצי לש ה),  לה אוי  רה של מו  כש ית  תי כה ן  מל של ה  לה צש אל יך  שי מש הנ לש ז  הוא רומי הוא, של

ית). תי א כה לה יהה אל םא הה ר. (ל יבה אי ר וש יבה ל אי כה ה בש לה עש מנ לש ה מי כה שה מש ה הנ יך אותה שי מש הנ ולש

ן מל ים, של דושי ים קש יתי ם זי הי ים, של יוני לש ים על רי יבה ם אי ל אותה כה יא מי ישות, ומוצי תי כש ש  כותי יק הוא של די צנ הנ וש
ת שוקנ תש י  לי בש א  לה אל ן,  מל של הנ אותו  א  ייצי םא  ל תםש,  כש יי םא  ל ם  אי וש ה.  בה קי נש הנ י  בי גנ לש ה  מה לי שש ה  שוקה תש בי ה,  חה שש מי הנ
ל כה מי נו  מל ה מי לולה ילה בש הש תי ד של אוי ענ רה של מו  ילה כש הש יי םא  ל וש ה,  בה קי נש הנ נו  מל ה מי נל הה םא תי ע ל פנ של אותו  וש ים.  רי יבה אי הה

נו. מל ה מי זונה יות ני הש לי נות וש הה ית, לי תי ן כה מל של ה בש לולה ה בש ל זל ענ ים. וש רי יבה אי הה

א נה ימש הי יהא מש עש רנ

ית, תי ן כה מל של ה בש לולה אן בש ר כה מנ אל אי נל דנ יך. ונ רל בה ים דש תוקי ה מש מה ה, כנ דושה קש ה הנ נורה ן, מש מה אל נל ה הנ רועל ר הה מנ אה
ית - תי ן כה מל של ה בש לולה י, בש ני עוד ייש סוד שי מוד. וש לש תנ ה, בנ נה שש מי א, בנ רה קש מי ה בנ לולה ה, בש ל פל ענ בש ה של תורה ם בנ ר שה מנ אל נל וש
ין אי ה, של נה שש מי י הנ לי עמ שוהה בנ רש פי מו של ה, כש ילה בי שש ים בי סורי ה יי מה ל כנ סובי י של מי א לש לה ה אל לולה יא בש ה הי תורה ין הנ אי אי דנ ונ
ה, ינה די מש ה לי ינה די מש יך מי לל גש ת רנ תי כנ ה מש תה אנ ן של מנ זש רו, בי מש עוד אה . וש יהה לל מו עה צש ית ענ מי מי י של מי א בש לה ת אל ילמל קנ תש ה מי תורה הנ

ה. ינה כי י שש ני אות פש רש ה לי כל זש תי

עוד ה. וש תל שש ה תי שורה מש ם בי יי ל (יחזקאל ד) ומנ םאכי ח ת לנ מל ת בנ יים פנ קנ מש הו של ית - זל תי ן כה מל של ה בש לולה עוד בש וש
ן מל של ה בש לולה עוד בש ינו. וש ונםתי עמ א מי כה דג מש נו  עי שה פש ל מי חםלה הוא מש תוב (ישעיה נג) וש כה של הו  ית - זל תי ן כה מל של ה בש לולה בש
רון שה ם עי הי יון, של לש על מםחנ הה הנ ים, מי יתי זי ים כנ רורי ן פי הי דושות, של פות קש ך טי מושי ים של מי עולה י הה יק חנ די ה צנ ית - זל תי כה
ים רוני שש י על ני ש, ושש בל כל רון לנ שה ם - עי הי ר - י' י' י'. וש פה ים לנ רוני שש ה על לשה ים - י' י'. ושש רוני שש י על ני ד י'. ושש גל נל ד כש חה אל

ר. פה ים לנ רוני שש ה על לשה ל, ושש יי אנ לה

ה:  סוד זל ם בש הי ם. וש יי פנ ה טי דה גש נל ין עולות כש אי ה של לה עש מנ לש ת מי דל ה יורל פה ין טי יות, אי ני עמ תנ רו בש מש ר אה בה דה סוד הנ ֒וש
יון מש די יון. הנ מש די י - מםחנ הנ ישי לי ה. שש בה שה חמ מנ י - מםחנ הנ ני רון. שי כה זי ד - מםחנ הנ חה ין. אל ה מםחי לשה ד שש גל נל ן כש הל לה ז של מל רל הה וש
ם, דה אה ה הה זל שום של ך, מי לל מל ם כש יהל לי עמ ה  ים אותה לי בש קנ ב, ומש לי ל הנ ת ענ דל ה יורל בה שה חמ מנ ב. הנ לי ן הנ ים מי רון עולי כה זי הנ וש
ל בי קנ ם לש יהל פי נש ים כנ חי יות, ופותש חנ י הנ תי ל שש צל יהה אי לל ת עה דל יורל ית, וש ישי לי יהה שש ל חנ ט ענ שולי ב וש רוכי ה, של בה שה חמ הוא מנ של

ה. ינה ה ובי מה כש ל חה יון ענ לש ר על תל ה כל זל א, וש תה גולש ה סל עמשל י - ננ ירי ל צי ם ענ קוד חולה מו ני ה כש אותה

ת. רל אל פש ה, תי בורה גש ה,  לה דג גש ן:  הי ה, של יונה לש על ה הה בה כה רש מל ל הנ יות של חנ לש  שה לש ים  זי ים רומש רוני שש י על ני רון ושש שה עי
ה, ה' דושה קש כות הנ לש מנ - זו  ין  הי ית הנ יעי בי ה. רש נל שש מי ת הנ בל כל רש סוד. מל יש ח, הוד,  צנ ני לש ים  זי ים רומש רוני שש ה על לשה שש

מון). דש בור קנ חי ם. (ע"כ רעיא מהימנא). (ובש דה י אה ני ע פש בנ רש הוא אנ ה, של " הוה ם יש שי ית מי יעי בי רש

ר זםהנ

ה יונה לש ה על בה שה חמ ד מנ יום ענ ל יום וה כה לו בש צש יד אל מי ה תה יא עולה הי יון, וש לש על א הה סי כי ית לנ יעי בי ל רש גל ין, רל הי ית הנ יעי בי רש
ב. לי הור הנ רש ל הי ה ענ אה ה בה עולה ה הה שום זל ה סוף, ומי ין לה אי של

א נה ימש הי יהא מש עש רנ

יהה חנ בנ ך  ף כה ית. אנ יעי בי יא אות יו"ד, רש א הי קה רש ל זנ ם של ענ טנ ן, אותו  מה אל ה נל ר, רועל מנ מון אה דש קנ בור הנ חי ובנ
ר שה ים עה ני ן שש הי יות של חנ לש  א. שה תה גולש סל ך  ר הולי ף שופה קנ ה, מנ " הוה ם יש הי של ה  לה ים של ני ע פה בנ רש אנ ם, של דה אה ה  מה שש של

ים. (ע"כ רעיא מהימנא). טי בה שש

ר זםהנ

ים יהמי לו הנ אי ל יום מי כה יד בש מי ה תה יון. זו עולה לש על א הה סי כי ית לנ יעי בי ל רש גל יא רל יד הי מי ת תה מון, עולנ דש בור קנ חי ובש
ר. אי בה תש י ני רי המ אוי, ונ רה מו של מות כש לי ה אור ושש ף בה תוסי יי י של די ם, כש יי ננ ד שש חה ל אל ת - ענ בה שנ ית. בש אשי רי י בש מי ת יש של שי

א נה ימש הי יהא מש עש רנ

נוז ן יה"ה, גה ן. בל הל ה בה חוזה אמ ל אות ו' של צל יד אי מי ה תה יא עולה ירות הי פי ש סש שי כות בש לש מנ ן, הנ מה אל נל ה הנ רועל ר הה מנ אה
ת פל ת נוסל בה שנ יום הנ בש ת. של רל אל פש א תי רה קש ני י, הנ ישי לי שש יום הנ לו? בנ צש ה אל עולה ש  שי לו הנ אי ירות מי פי ילו סש אי ה. ובש ינה בי בש
ה שום זל ר, ומי תל כל ר בש עגטה ך מש לל ה, מל יונה לש ה על מה כש ת, חה בה שנ ה. י' - אות בש יונה לש ה, ה' על ינה יא בי הי ה, של רה תי יש ש  פל נל מו  עי

ך. נו לש תש ר יי תל ף כל ת מוסה לנ פי תש בי

ה  ת זל מנ גש דג דות כש קג נש י  תי ם שש א הי לה ה? אל נה בה לש לנ ה  לה ייש  ים  אשי ה רה מה י כנ כי וש  - ם  יכל שי דש י חה אשי רה ה֒ובש דה קג נש  
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ים כי לה י מש ני ל שש ר ענ תל יהה כל ה הה אשונה רי גול. בה יהה סל לל ן עה הי דות של קג י נש תי לו שש ה אי לה ים של אשי י רה ני ה, שש נה בה לש ה - הנ תונה חש תנ
ה  ת זל מנ גש דג ה֒כש ר לה מנ ד, אה חה ר אל תל כל ש בש מי תנ שש הי ים לש כי לה י מש ני שש י לי שי פש י אל ה אי רה מש אה סוף של בנ א. ולש תה גולש ה סל תה יש הה , וש

גול. קוד סל הו ני זל ה ל , וש מו זל ים כש כי לה י מש ני ל שש ם של יהל לי גש רנ ה לש דה יהרש ך. וש מי צש ת ענ י אל עמטי י ומנ כי רוך הוא: לש דוש בה קה הנ
גול. יות סל הש ה לי רה זש א, חה תה גולש ה סל תה יש הה ה של מנ

ה דה קג ד נש גל נל ם. וכש יי ננ ר שש קה י בה ני ים בש רי סוק פה פה ז בש ים, רומי כי לה י מש ני ן שש הי דות של קג י נש תי ד שש גל נל ר - כש בה דה סוד הנ וש
ים כי לה מש י  ני שש לי ר  שה פש אל י  אי ה  רה מש אה ר של חנ אנ ד.  חה אל ר  תל כל מו  כש ד,  חה אל ל  יי אנ וש ר  מנ אה ם,  יהל אשי רה ל  ענ ה  רה עמטה יא  הי של
יות הש ר לי זנ ק חה חה צש ל יי ל של יי את. אנ טה חנ ד לש חה ים אל זי יר עי עי ך, ושש ף כה ה. אנ מה צש ה ענ ינה טי קש ד, הי חה ר אל תל כל שו בש מש תנ שש יי של

ן. טנ קש ני ין, וש די ים לש מי חמ רנ ך מי פי הנ תש יר. הי עי שה

ה ידה רי יש ייש  של נו  ן לה יי ננ ר. ומי תל יות כל הש ה, לי עולה ר לש מנ םא אה ל את, וש טה חנ ד לש חה ים אל זי יר עי עי ר שש מנ אל ה נל שום זל ומי
ד, מי לנ א לש לה ה? אל ידה רי יש את בנ טה ם חנ ה עי ף עולה תי דוענ שי את. ומנ טה חנ עמשםת הנ ד מי יירל ר (ויקרא ט) ונ מנ אל נל את? של טה חנ בש
כםל הנ את, וש טה את חנ רי קש ני ה, וש ידה רי יש ין בנ די ת הנ דנ מי ה לש כה פש הנ תש סוף הי בנ ים, ולש מי חמ רנ ת הה דנ ה מי לה חה תש הנ ה בנ תה יש ה הה עולה של

ד. חה אל

ה  ת זל מנ גש דג אי, כש דנ ר ונ תל ה כל נה בה לש ה הנ תה יש י - הה לנ ה. עה רה פה י כנ לנ יאו עה בי ר הה מנ אל ה נל שום זל ה֒ומי עמטה מנ תש סוף הי בנ , ולש
ה ה, עולה עםלה יא הה (שם ו) הי ה  ר בה מנ אל נל ה, של רה פה י כנ לנ עה יאו  בי ר הה מנ אל ה נל ן זל מנ זש , ובי ה ל ת זל מנ גש דג יו כש לה גש רנ ה לש דה יהרש וש
סוד (שמואל-ב כג) הו  זל י. וש אי סש ם כי יי מנ שה הנ ה  ר בה י, לומנ לה גש דםם רנ ץ המ רל אה הה (ישעיה סו) וש ה  ר בה מנ אל נל יו, של לה גש רנ מי
ה תה יש ים הה בוני סו הנ אמ ן מה בל ר - (תהלים קיח) אל בה דה סוד הנ ים. וש מי חמ רנ ין לש ך די פי הנ מש ים. של להי ת אל אנ רש ל יי יק מושי די צנ

. ה הוה ה הוה"י, יש ת זל מנ גש דג ה. כש נה םאש פי ר לש

ד גל נל ה - כש נה י שה ני ים בש שי בה ה כש עה בש ירות. שי פי לש סש ד שה גל נל ים - כש ימי מי ה תש נה י שה ני ים בש שי בה י כש ני ד ושש חה ש אל בל עוד, כל וש
יא הי ה, של נה את שה רי קש ני ה של נה בה לש י הנ ני ה - בש נה י שה ני ה. בש נה בה לש ל הנ ים של ה יהמי עה בש ם שי ים - הי שי בה ה כש עה בש ירות. שי פי ע סש בנ של

יות. (ע"כ רעיא מהימנא). מוני דש ים קנ ני ן שה אותה ת מי חנ אנ

ר זםהנ

םאש הוא ר ש, של מל של א הנ לה ה אל נה בה לש םאש לנ ין ר י אי רי המ ה? ונ נה בה לש ים ייש לנ אשי ה רה מה י כנ כי גו'. וש ם וש יכל שי דש י חה אשי רה ובש
צו ה רה ל זל ענ ה, וש נה בה לש ל הנ ים ענ שי דש חנ תש מי ף של יוסי עמקםב וש ם ינ הי ש, וש חםדל וש ש  ל חםדל כה ם, בש יי ננ י - שש אשי א רה לה ה. אל ילה בי שש בי

ה. ש אותה די חנ לש

ם. יהל תי חש ה תנ מה צש ה ענ יטה עי מש הי ד, וש חה אל ה כש שו בה מש תנ שש יך יי ה אי נה בה לש ה הנ רה מש אה ם של לו הי ם - אי יי ננ ר שש קה י בה ני ים בש רי פה
ם, הה רה בש ף אנ סנ אל ו, נל שה ם עי ר שה עורי תש הי שום של א מי לה ך? אל לנ ן הה יכה הי ם לש הה רה בש י אנ כי ק. וש חה צש ל יי ילו של ה אי ד - זל חה ל אל יי אנ וש
ו, שה ם עי ר שה עורי תש הי ן לש זגמה מש שום של אות) ומי חה י נגסש תי ש. (שש חםדל םאש  ל ר יר של עי י הוא? שה ה אותו. ומי אל רש םא יי ל של
עמקםב יו. ינ רה מה ל שש ן ענ יי ינ לו כש צש לו אל ה של בה המ אנ הה ם, של א שה צה מש ק ני חה צש ם. יי א שה צה מש םא ני ל ם וש הה רה בש ף אנ סנ אל יר - נל עי הוא שה של

ל. חי ל רה צל לו אי ן) של טה שור (שה ף הוא הנ יו. יוסי נה בםר פה שש ם לי א שה צה מש ני

א נה ימש הי יהא מש עש רנ

י ני ה פש ר בה מנ אל נל ה, של דושה קש ם הנ אי כות), הה לש ה (מנ מה חנ ם הנ ל שי ים ענ אי רה קש ה ני נה י שה ני אי בש דנ ן, ונ מה אל נל ה הנ רועל ר הה מנ אה
בון שש חל ים, כש ה שס"ה יהמי ה ייש בה נה בון) שה שש חל ים כש ה שנ"ה יהמי ייש בה ה, של נה את שה רי קש ני ה של נה בה לש ה. (הנ מה י חנ ני פש ה כי מםשל
הוא ב, של אה ת לה בנ ה הנ סורה ין. אמ יהמי ה בש נה בה לש ה - הנ יונה לש א על מה םאל. אי מ שש ן הוא לי כי לה וש ה,  עמשל םא תנ וות ל צש שס"ה מי
ד. סל חל ין הנ ימי ב לי אה ם הה ת עי בנ םאל. הנ מ שש א לי מה ם אי את ו' עי צי מש וות. ני צש רמ"ח מי ה מי לולה יא כש הי וש ד.  סל ין, חל יהמי לש
ה מה כש חה ר - (משלי ג) בש בה דה סוד הנ ין). וש יהמי ב לש אה ם הה ת עי בנ הנ א, וש מה ם אי את ו' עי צי מש וות. ני צש רמ"ח מי ה מי לולה יא כש הי (וש
רוף יהה"ו, הו צי זל ה. וש בונה יא תש הי א, של מה ם אי ן, עי הוא בי ם - של יי מנ ן שה ת. כוני ץ - בנ רל א. אה בה ה - אנ מה כש ץ. חה רל ד אל יהסנ

ע. צנ מש אל יות בה וה המ

גו' ים וש ירי עי שש י הנ ני ת שש ח אל קנ לה ם (ויקרא טז) וש יהל לי ר עמ מנ אל נל ם, של ים הי ירי עי י שש ני ד - שש חה ים אל זי יר עי עי עוד, ושש וש
את. טה חנ ה לש " יהוה ד לנ חה יר אל עי הוא שה ה, וש נה בה לש עוט הנ ל מי לנ גש ה', בי יר לנ עי ל. שה אזי זה עמ ד לנ חה ל אל גורה ה' וש ד לנ חה ל אל גורה
ח לנ שי א - וש לה ה. אל םא עולה ל ה, וש של םא אי ל ן, וש בה רש א קה ד, לה חה תוב בו אל םא כה ל ל אזי זה ל עמ יר של עי ל שה בה חוד. אמ יי ד הנ צנ ד - מי חה אל
ך ף כה ו. אנ שה עי י לש ני אדם ה לנ לוחה יא שש ה הי חה נש עמקםב, (בראשית לב) מי ר ינ מנ אה מו של ח, כש לנ שי ה. וש רה בה דש מי י הנ תי יש עי ינד אי בש

ג. רי טש קנ ש לש דה קש מי ב לנ רי קה תש םא יי ל "ל של אי מה ל סה ז של גל רם בםר הה שש ד, לי שםחנ

ה אותו קל ינשש ם, וש חל לל כםל או  אל ר לל שה בה ן לו  אותו, נותי שםך  נש םא יי ל ה של רוצל י של ב, ומי עי הוא רה ב של לל כל ל לש שה מה
י םא דנ ל ם. של דה אה ל הה תו של בה המ אנ זםר לש ה ינחמ זל גו'. ובה ם וש חל הו לה לי כי אמ ך הנ אמ ננ ב שם עי ם רה ר - (משלי כה) אי בה דה סוד הנ ם. וש יי מנ

בו. יות אוהמ הש זםר לי ינחמ גור, וש ני יו סה לה יות עה הש זםר לי א ינחמ לה ים, אל סורי ה יי מה כנ שםך אותו בש נש םא יי ל של

ים, י מומי לי עמ בנ ם  כגלה ים  רי חי אמ הה ים  די דה צש הנ של שום  מי גום?  פה י,  תי עי יש  אי ינד  בש ים אותו  חי שולש יו  הה דוענ  ומנ
ת עוד אל חו  בש זש םא יי ל ם, (ויקרא יז) וש הל ר בה מנ אל נל ם. וש דו שה קש רנ ים יש ירי עי תוב (ישעיה יג) ושש כה ים, של ירי עי שש או  רש קש ני וש
א נושי כםל, וש הנ ש מי רה פש ה ני יר זל עי שה . ובש להנ םא אל ים ל די שי לנ חו  בש זש ר (דברים לב) יי מנ אל ם נל יהל לי עמ ם. של ירי עי שש ם לנ יהל חי בש זי
ל נוטי ר של חנ עוד, אנ ם. וש ונםתה ל עמ ת כה יו אל לה יר עה עי שה א הנ שה נה ר (ויקרא טז) וש מנ אל נל מו של יו, כש לה ל עה אי רה שש ל חובות יי ת כה אל
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ת מנ רה א - המ שאוי. נםשי א - מנ שה א? נה שה נה א לש ין נושי ה בי ון. מנ א עה רוך הוא (שמות לד) נםשי דוש בה קה א. הנ שה נה הוא - וש
מון) (ע"כ רעיא מהימנא). דש בור קנ חי שאוי. (ובש מנ הנ

ר זםהנ

- ה  לה עש ל מנ א של מה גש דג ר, כש של על  - ת  חנ אנ וש ת  חנ אנ ל  כה ה, של לה אשונות של גות רי רי דש מנ לש  - שה ים  ני רם שש על ה  לשה ושש
את טה חנ ד הנ צנ את, ומי טה הוא חנ שום של את? מי טה א חנ רה קש ני דוענ  ד, מנ חה את אל טה יר חנ עי ה. ושש רה עמשה ד מי חה ים, אל ני רם שש על
כםל הנ ים, וש ני ר פה בי שנ ר. לש פי כנ תוב לש כה אי, של דנ ונ ב בש רה קש ם ה' מג שי א לש לה ה'. אל תוב לנ י כה רי המ ר, ונ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ הוא. אה
דו, בנ הו לש זל נות. וש בה רש קה ר הנ אה שש ז בי םא אוחי ל ל אותו, וש אוכי ל, וש אי מה סה ד לש חה ק אל לל ים חי ני א נותש לה ש, אל דה קש מי ב לנ רי קה תש יי

כםל בו. אל מו לל ר עי חי ף אנ תי תנ שש םא יי ל של

ם אי ם. וש יהל לי ג עמ רי טש קנ םא מש ל ל וש אי רה שש יי ד מי רה פש ני , וש חנ מי ה שה ל זל ענ ה, וש ק זל לל חי ך בש לל מל ת הנ עודנ תוך סש ה בש נה הל הוא נל
א לה ה? אל יהה עושל ה הה ה מל נה בה לש עוט הנ מי י בש כי לום. וש ך כש לל מל ת הנ עודנ סש ים לו בי ני יו נותש םא הה ה, ל נה בה לש עוט הנ יהה מי הה םא של ל
כםל הנ ד מי רה פש ני ה  יר זל עי שה ק בו. ובש זי חנ תש יי וש ה,  נה בה לש ל הנ םאל של מ ד שש צנ תוך  מי מו  ענ לש ח כםחנ  קנ יי וש ק  יננ יי וש ב  רי קה תש יי י של די כש
נו מל ד מי רי פה יי י של די יר, כש עי שה ה הנ זל ים לו לש יבי רי קש ה, מנ נה בה לש ה לנ יט לה עי מש רוך הוא הי דוש בה קה הנ שום של ה. ומי זל ה בה נל הל נל וש
י לי ה של בה ל סי לנ גש ה. בי י אותה תי טש ענ מש הי י, של לי לה גש י - בי לנ ה. עה רה פה י כנ לנ עה יאו  בי ינו, הה ני ה שה ל זל ענ ש. וש דה קש מי ב לנ רי קה תש םא יי ל וש

ה. ים זל יכי רי ם צש תל אנ

א נה ימש הי יהא מש עש רנ

ף, יוסי עמקםב  ינ דות  תםלש ה  לל אי לז)  (בראשית  ף.  יוסי וש עמקםב  ינ ם  הי  - כח)  (במדבר  ם  יכל שי דש חה י  אשי רה ובש
ב רי קה תש הי ה לש נה בה לש ת הנ רל הל טש ני ש, של חםדל םאש  ר בש של מו  ר, כש מנ אה של נוך  ל חמ של רו  פש סי בש ינו  צי ה. מה נה בה לש ל הנ ים ענ שי דש חנ תש מי של
ת רל הל טש ני ה של עה שה ה בש שה אי ה הה יכה רי ן צש ם כי ך גנ ף כה ה - אנ לה ין של אותו מי ד בש חה ק אל לל ר חי חי אנ ד הה צנ ת לנ תי יך לה רי ה, צה לה עש בנ בש

לו. ין של אותו מי ר בש חי אנ ד הה צנ ד לנ חה ק אל לל ת חי תי ה לה לה עש בנ ב בש רי קה תש הי לש

ה, םאשה ר רםק  סש לי יך  רי צה ן של יוה כי םאש,  ר עמרות הה שנ ט מי ענ ומש ם.  הל לה של לוך  כש לי בנ ם  יי ננ רש פה צי ק הנ לל חי הו? אותו  ומנ
ה עמשל ה תנ ים. ומנ די דה צש ל הנ כה ה בש נה מל ד מי רי פה יי ה, וש ע לה רנ הה ע לש רה ד הה יהה אותו צנ רל חמ ך אנ לי םא יי ל ה, וש זל ה בה ם זל רםך אותה כש לי וש
י ני ם בש ים שה רי םא עובש ל קום של מה ם בש אותה יחנ  ני הנ לש יך  רי ד, צה חה אל ם כש אותה רםך  כש תי ר של חנ אנ ם? לש יי ננ רש פה צי ר וש עה שי אותו  מי

ם. ם שה נםז אותה גש יי ר, וש צי חה ל הל ים של תוני חש ים תנ תוך חורי ם, או בש דה אה
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יו ין, הה ית די י בי ל פי ים ענ שי דה ים חר שי דש קנ מש יו  ר הה של אמ כנ ה, של נה שש מי י הנ מי כש חנ רו  מש ם - אה יכל שי דש י חה אשי רה עוד ובש וש
א זו מה גש דג ה כש נה בה לש ה הנ תה יש ים הה מי עה פש לי ש.  די קנ וש ה  אי ה רש זל ים: כה רי אומש יו  הה וש ים,  רי הה י הל אשי רה שואות בש ין מנ יאי שי מנ
ח רה זש מי לנ ת  לל כל תנ סש מי ים  מי עה פש לי זו   א  מה גש דג כש ה  טה מנ לש ת  לל כל תנ סש מי ים  מי עה פש לי וש  . יהה נל רש קנ בש ה  לה עש מנ לש ת  לל כל תנ סש מי ה  תה יש הה
לות כש תנ סש הי י אות כ, הנ זוהי פון, וש צה ים לנ מי עה פש לי רום, וש דה ים לנ מי עה פש א זו - כ. לי מה גש דג ב כש עמרה מנ ים לנ מי עה פש א זו  לי מה גש דג כש

סוד. ח הוד יש צנ ת ני רל אל פש ה תי בורה ה גש לה דג יא אות ו', גש הי ת, של רל אל פש תי ם הנ ת אותה לל כולל ים של די דה ה צש שה שי ה לש לה של

ה דה קג נש הנ ה  אותה ר. וש תל הוא כל יהה  לל ב עה סובי חוט הנ הנ אותו  ה. וש מה כש יא חה ים הי ני פש בי מי יהה  לל ת עה כל מושל ה של דה קג נש
יו. לה גש דום רנ המ ף לנ רנ פש רנ ים שש מי עה פש , לי יהה לל ת עה בל של א לה סי ים כי מי עה פש לי ה, וש רה ים עמטה מי עה פש יא לי הי הנ

ה. ימה ני ך פש לל ת מל ה בנ בודה ל כש ים, (תהלים מה) כה ני פש בי יא מי הי ה, של כה לה המ בון הנ ם לי ל שי ה? ענ נה בה את לש רי קש דוענ ני ומנ

ינו. בי לש ג ינ לל של ים כנ ני שה ם כנ יכל אי טה יו חמ הש ם יי ר - (ישעיה א) אי בה דה סוד הנ ת. וש נל בל לנ תש יא מי יהה הי לל ד עה יורי ה של ינה בי ש הנ אי ובש
ה רה זש חה ה, וש מה כש ם חה שה ד, של סל חל ד הנ צנ ה מי נה בש לנ תש ה - הי ינה בי ם הנ שה ה, של בורה גש ה בי מה דג ין, אמ י די נה דם יות אמ ה אותי תה יש הה ה של ומנ

. ה הוה יות יש אותי

ה פה לי קש ע, הנ רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ ל עי ד של צנ ה מי נה בה לש הנ ים, של מורי ים גש יקי די ים? צנ מי חמ רנ ין לש די ך מי פי הנ תש הי ם לש רנ ה גה ומנ
ה ין לה אי ה. וש הה יא כי הי ה, וש נה ינל ה אי לה פה ה. (ויקרא יג) ושש חה פש ע, שי רה ר הה יא ייצל ה, הי חורה ת שש רל הל ם בנ ך, אי יא חםשל ה הי לה של
ם הוא עולה יום, של ה בנ נה מל ר מי עובי לות. וש יא גה הי ה, של לה יש לנ ה בנ ה אותה וה הוא לי ה, של יר בה אי מי א אותו חוט של לה ה אל לה של מי

. יהה פל נה כש א בי פי רש ה ומנ קה דה ש צש מל י של מי י שש אי רש ם יי כל ה לה חה רש זה בו (מלאכי ג) וש א, של בה הנ

תוב כה ק, של סי פש ין לו הל אי ן של יה עש מנ קור הנ מש יא כי ה, הי נה מל ים מי ני פש בי ה של דה קג ה נש ים, אותה יי חנ ץ הנ ל עי ה של נה בה לש ל הנ בה אמ
ר (ירמיה לומנ ד, כש סל חל ד הנ צנ ים מי בי הה ת אמ יללל את אנ רי קש ני יו. וש ימה בו מי זש כנ םא יש ר ל של ם אמ יי א מנ מוצה ה (ישעיה נח) וכש בה
ת חנ אנ ים הה מי עה פש א זו  לי מה גש דג אור, כש ן הה ה מי ם ייש לה יי ננ רש י קנ תי ד. ושש סל יך חה תי כש שנ ן מש ל כי יך ענ תי בש הנ ם אמ ת עולה בנ המ לא) אנ

וות.  (ע"כ רעיא מהימנא). ן שה ם הי יי ננ רש קנ ים הנ מי עה פש א זו  לי מה גש דג יהה כש ני שש ן הנ ה מי בוהה גש

יך לל עמרםג אי י תנ שי פש ן ננ ם כי יי י מה יקי פי ל אמ עמרםג ענ יהל תנ אנ ח, (תהלים מב) כש תנ א פה בה י אנ בי גו'. רנ אשון וש רי ש הה חםדל ובנ
ייש ב של ל גנ ף ענ אנ ה (וש בה קי ייש נש ר וש כה ייש זה שום של ת. מי יללל ם אנ תוב שה כה יהל, וש אן אנ תוב כה שוהו, כה רש ה פי סוק זל ים. פה להי אל
תוב םא כה ל רםג, וש עמ יהל תנ אנ תוב כש כה הו של ה. זל בה קי א נש רה קש הוא ני ר, וש כה א זה רה קש ה, הוא ני זל יהל הנ אנ ד. הה חה כםל אל ה, הנ בה קי ר ונש כה זה

ר). חנ שנ ת הנ יללל ד. אנ חה כםל אל הנ רםג. וש עמ ינ

שום ה. מי מותה ית כש ני מה חמ ם רנ עולה יות הה ל חנ כה ין בש אי ית של ני מה חמ ת רנ חנ יהה אנ י חנ א זוהי לה ר? אל חנ שנ ת הנ יללל י אנ הי מנ
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ה יאה בי ה, ומש חוקה ך רש רל דל חוק לש רה מי ת לש כל יא הולל יות, הי חנ ל הנ כה ה ולש זון לה מה ה לש יכה רי ה וצש עה שה ה הנ ה לה חוקה דש ה של עה שה בש של
יות חנ ר הנ אה שש ה  לה צש אל פו  סש אנ תש יי י של די ? כש דוענ ה. מנ קומה מש זםר לי חמ תנ םא וש ב תה ד של כםל ענ אל ה לל םא רוצה ל זון, וש ה מה ילה ומובי
ע צנ מש אל בה ת  דל עומל יא  הי וש יות,  חנ הנ ר  אה שש ל  כה ה  לה צש אל פות  סש אנ תש מי ה,  יעה גי מנ ר  של אמ כנ וש זון.  מה אותו  מי ן  הל לה ק  לי חנ ותש
ה מנ גו'. ומי וש ה  יתה בי ף לש רל ן טל תי תי ה ונ לה יש עוד לנ ם בש קה תה ר - (משלי לא) ונ בה דה ן לנ ימה סי ת. וש חנ אנ ת וש חנ ל אנ כה ת לש קל לל חנ ומש

ן?). הל ת לה קל לל חנ י מש תנ ן. (מה כגלה ל מי ר אםכל ה יותי לה כש לו אה אי ה, כש עה בי יא שש ן הי הל ת לה קל לל חנ מש של

ם ל שי ר, ענ חנ שנ ת הנ יללל את אנ רי קש ה ני שום זל לות. ומי גה י  לי בש חל ה  לה יענ  גי ינ ר,  חנ א שנ רה קש ני ר של בםקל הנ יענ  גי ינ ר  של אמ כנ וש
ק ענ זש יל תי חי ת תה דל לל יב לה רי קש ה תנ רה מו הה תוב (ישעיה כו) כש כה הו של ת. זל דל יולל מו הנ ים כש בי אי ה כש ייש לה ר. של בםקל רות הנ חמ שנ
מו יר, כש אי הה ה לש רות עולה חמ שנ הנ ה וש לה יש הוא לנ עוד של םא, בש ב ה לה ר רוצל בםקל ר הנ של אמ ן? כנ הל ת לה קל לל חנ י מש תנ גו'. מה יהה וש לל בה חמ בנ

ה. לה זון של מה ים בנ עי בי ם שש ר, כגלה בםקל יר הנ אי הי ן של יוה גו'. כי ה וש יתה בי ף לש רל ן טל תי תי ה ונ לה יש עוד לנ ם בש קה תה ר ונ מנ אל נל של

או! ים צש חוקי ם! רש כל קומש מש סו לי נש כה ים הי רובי ר: קש אומי כםחנ וש א בש , קורי יענ קי רה ע הה צנ מש אל ר בש עורי תש ד מי חה ז קול אל אה
תוב כה הו של קומו. זל מש ף לי סה אל ד נל חה אל ד וש חה ל אל ש, כה מל של יר הנ אי הי ן של יוה אוי לו. כי רה קומו הה מש ף לי סי ד ייאה חה אל ד וש חה ל אל כה
ן כי לה וש ר.  בםקל בנ ת  קל לל חנ ומש ה,  לה יש לנ בנ ית  לי גנ תש ומי יום,  בנ ת  כל יא הולל הי וש גו'.  וש פון  סי ייאה ש  מל של ח הנ רנ זש (תהלים קד) תי

ר. חנ שנ ת הנ יללל את אנ רי קש ני

אותו אות מי סה רש ים פנ שי ת שי כל ת? הולל כל קום הולל ה מה יזל אי יהל. לש את אנ רי קש ני ת, וש כל הולל בור וש גי ת כש רל בל גנ תש סוף מי בנ לש
יחנ רי ך, ומי ל חםשל ר של תוך אותו הנ ת בש כל זון) הולל ה מה יחה רי ם מש שה ך. (ומי ל חםשל ר של תוך הנ ת לש סל נל כש ני ה, וש אה יהצש קום של מה
ם, ה שה יעה גי מנ ן של יוה ל אור. כי ר של ל הנ צל ם אי שה ה מי יא עולה הי . וש יהה לותל גש רש מנ ך לש הולי תון, וש לה ד עמקנ חה ש אל חה יהה נה לל גש ת רנ אל
ה בה שה זון וש ת מה לל ם נוטל שה ית. ומי צולי יא ני הי ה, וש זל ה בה ם זל חה לש ני א וש יוצי ד, וש חה אל ש  חה רוך הוא נה בה דוש  קה הנ ה  ן לה מי זנ מש
יום, יר הנ אי מי ן של יוה ר. כי בםקל רות הנ חמ ה שנ עולה ד של ק, ענ לי חנ ה לש ילה חי תש ה מנ לה יש צות לנ חמ ה. ומי לה יש לנ צות הנ חמ ה בנ קומה מש לי

ר. אי בה תש ני מו של ה, כש אה רה תש םא מי ל ת וש כל הולל

, בוהנ גה ר  הנ םאש  ר לש ה  עולה יא  הי וש יות,  חנ ר הנ אה שש ל  כה ה  לה צש אל פות  סש אנ תש מי ר,  טה מה לש יך  רי צה ם  עולה הה ה של עה שה ובש
ים מי חמ א רנ לי מנ תש ה ומי ענ קולה רוך הוא שומי דוש בה קה הנ יהה, וש כי ר בש חנ יהה אנ כי ה בש , ובוכה יהה כל רש ין בי ה בי םאשה ה ר יסה ני כש ומנ
םא ל יהה וש רל חמ פות אנ יות רודש חנ ר הנ אה ל שש כה ה, וש מה צש ה ענ ירה תי סש ה, ומנ צה רה ר, וש הה םאש הה ר ת מי דל יא יורל הי ם. וש עולה ל הה ס ענ חה וש
י יקי פי ל אמ ם? ענ יי י מה יקי פי ל אמ ענ הו  ם. מנ יי י מה יקי פי ל אמ עמרםג ענ יהל תנ אנ תוב (תהלים מב) כש כה של הו  ה. זל אות אותה מוצש

עמרםג. ז תנ אה ם, וש יי מנ א לש מי ם צה עולה הה שו, וש ינבש תש הי לו של אי ם - מי יי מנ

ד ענ ר קול,  חנ אנ ה קולות, קול  ימה רי ומש ה  בוכה ד,  ילי לי ה  נה מנ זש יענ  גי מנ ן של יוה כי ת.  מל תל סש ני ת,  רל בל ענ תש מי ה של עה שה בש
םאת. ז ת הנ רל עגבל מש ל הנ ה של ירה יא שי הי ה, של רה יום צה ך ה' בש נש ענ מור (תהלים כ) ינ זש ל מי בות של בון תי שש חל ים קולות כש עי בש שי
ין בי א  ובה ך,  חםשל י הנ רי הה תוך  דול מי גה ד  חה אל ש  חה נה יא  ז מוצי אה וש ה.  לה צש אל צוי  ומה ה  לה ענ  הוא שומי רוך  בה דוש  קה הנ וש

ם. יי עממנ קום פנ אותו מה ה בש ך לה נושי א וש ה, ובה יהל זל ד אנ יענ ענ גי ר, מנ פה עה ך בש חי לנ יו מש ים, פי רי הה הל

ים, רי הה בל של יות  חנ ן הנ ל אותה כה תו  שה וש ם,  יי מנ א  יוצי יהה  ני שש ם  ענ פנ ת.  כל יא לוחל הי וש ם,  דה א  יוצי ה  אשונה ם רי ענ פנ
ם. ירה עי ה ובש דה עי תש הה שש תי תוב ונ כה ם. וש יי עממה הו פנ טי מנ ע בש לנ סל ת הנ ינך אל ך - (במדבר כ) ונ נש ימה סי ת. וש דל יולל ת וש חנ תנ פש ני וש

תוב? ה כה ה, מנ זל יהה)  ל חנ (של ש  חה נה ל  בור של עי ה)  עמשל (מנ ל  ענ יהה  לל עה ס  הוא חה רוך  בה דוש  קה הנ ן של מנ זש אותו  בש
ר עורי ים, לש ירי צי ים וש לי בה לו חמ יהלות - אי ל אנ חולי גו'. קול ה' יש רות וש עה ף יש שם ילחל יהלות ונ ל אנ חולי (תהלים כט) קול ה' יש
ם יהל יני יהה בי חנ ה  לות אותה גנ תש הי ולש ש  חה נה ר) אותו  עורי יר (לש עמבי הנ רות, לש עה ף יש שם ילחל יהד - ונ ים קולות. מי עי בש שי הנ לו  אי
בוד. ים כה רי אומש ים וש חי ים פותש מוני המ לו הנ ל אי רוך הוא, כה דוש בה קה ל הנ לו של יכה הי לו? בש יכה הי הו ובש לו, מנ יכה הי ת. ובש כל לל לה

קומו. מש בוד ה' מי רוך כש בוד? (יחזקאל ג) בה הו כה מנ

א נה ימש הי יהא מש עש רנ

י רי בון רע"ב - המ שש חל ם, כש יי אתנ ף ומה לל ר אל חנ ת, אנ דל ים יולל ני י שה תי שש לי יל וש חי ה תה נה ים שה עי בש שי לש ר של םאמנ ם ת אי וש
הו גו'. ומנ ה עוד וש נל על י אל ני אמ או ונ רה קש ם יי רל יהה טל הה ר - (שם סה) וש בה דה סוד הנ ה. וש דה לה יל יה חי ם תה רל טל תוב (ישעיה סו) בש כה
לו גנ תש ת, יי דל יולל י הנ לי בש לו חל ם אי יי אתנ ף ומה לל ר אל חנ ים אנ ני ם שה יי תנ ים ושש עי בש מו שי לש שה יי ם של א קםדל לה ם? אל רל טל יום) בש (הנ
שוהו, (משלי ג) רש ר פי בה בוד, וכש ר כה לו כגלו אומי יכה הי ר, (תהלים כט) ובש מנ אל ן נל מנ זש אותו הנ ם. ובש עולה ים בה יחי שי י מש ני שש

לו. חה נש ים יי מי כה בוד חמ כה

יו הה ת, וש דל יולל מו הנ ים כש ירי צי ים וש לי בה ה חמ מה לו כנ בש סה לו של ים. אי די בה כש ני יו  הש ה יי תורה י הנ לי עמ לו בנ ה אי עה ה שה אותה בש
א לה בול, אל ין מנ ים. אי עי שה רש ב - לה בול יהשה מנ יהד - (תהלים כט) ה' לנ ים. ומי די בה כש ני יו  הש ץ - יי רל אה י הה מי ין ענ ים בי זי בג מש
ים יני רו די עורש תש אן יי ף כה בול, אנ מנ י הנ ימי חו בי תה פש ם ני יי מנ שה בםת הנ רג אמ הום ונ נות תש יש עש חו מנ תש פש ני מו של בול. כש ל מנ ים של יני די
לות זה ים ומנ בי י כוכה די מות עובש שו אג עה ה של בושה הנ ים וש זויי בי ל הנ כה ית. וש לי כש תנ ין סוף וש אי ד של ה, ענ טה מנ ה ולש לה עש מנ ם לש יהל לי עמ
רוך הוא דוש בה קה ח הנ קנ ם יי כגלה ם ה' - מי ל שי ם ענ הל ל מי אי רה שש לו יי בש סה פות של רה ה חמ מה כנ מו, וש ענ ם ה' ולש שי ם לש עולה ל הה של

ה. מה ל חי ענ ר ובנ נוטי ם ה' וש ם, (נחום א) נםקי לה צש א אל רה קש ה ני ל זל ענ ה, וש מה קה נש

ה, נה שש מי י הנ לי עמ שו בנ רש פי ה של יים מנ קנ יהה, לש ה חנ ה אותה ידה ם הולי ן. שה יסה ה ני אשון? זל י הוא רי אשון, מי רי ש הה חםדל ובנ
יר עמבי הנ ע לש בנ שש ם ני ס יהה. שה ל כי י יהד ענ ר כי םאמל י לו, (שמות יז) ונ י"ד של ל. ובש אי גה הי ים לש ידי ן עמתי יסה ני לו ובש אה גש ן ני יסה ני בש
טו חמ שנ ם וש יכל חםתי פש שש מי םאן לש ם צ כל חו לה כו וקש שש ר, (שם יב) מי מנ אל ן נל מנ אותו זש ים. בש יי קי לי ו עממה שה ל עי עו של רש ם זנ עולה הה מי
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ים. צי ת לצש ך יהדו אל שנ כו - (הושע ז) מה שש ח. מי סנ פה הנ

םא יהבםאו. ל ל אי רה שש ת יי מנ דש ל אנ אל ר, (יחזקאל יג) וש אומי י. וש ים בי עי פושש ים הנ רועי ר ה' לה מנ ן, כםה אה מנ זש אותו  בש
יהה תי כש הםלנ וש יהה  תל פנ י מש נםכי ה אה ני ם, (הושע ב) הי יהל לי עמ ר  מנ אל נל ה  זל שום  דור. ומי י הנ סי נש רש פנ םאן,  צ י הנ ם רועי הי לו  אי וש
ך. (ע"כ ת חםשל כנ מנ ם בש ג אותה רנ הה ם. של יכל בותי ת אמ י אל תי טש פנ שש ר ני של אמ גו', כנ ם וש כל תש י אי תי טש פנ שש ני ר. (יחזקאל כ) וש בה דש מי הנ

רעיא מהימנא).

ת בו, קל זל חנ תש ית בו ומי לי גנ תש יהה מי חנ זו הנ ש של הו חםדל אשון? זל רי ש הה חםדל יהו הנ אשון (במדבר כח), מי רי ש הה חםדל ובנ
י די דש ת צי ענ בנ רש אנ ד, בש ל צנ כה ן י' י' לש הי יות של חנ ר הנ אה לו שש ר - אי שה ה עה עה בה רש אנ ר יום. בש שה ה עה עה בה רש אנ ם בש עולה את לה יוצי וש
ע, בנ רש ן אנ הי ן של יוה ה. כי רי שש ע על בנ רש ן אנ הי ים, וש די דה ה צש עה בה רש אנ ד לש ל צנ כה ת לש חנ אנ ים, הוא י', וש אשוני רי י הה רי פש סי ם. ובש עולה הה
יהה זו) ה חנ נה בה לש ן הנ קי תנ (לש יהה זו  ן חנ קי תנ ה לש חה מש שי ז י"ד בש אה ין, וש ד יהמי צנ בש ר של של על הה לו  ם אי נות עי קה תש ני רות וש בש חנ תש מי

. יהה קונל תי בש

כו, שש גו'. מי וש םאן  ם צ כל לה חו  וקש כו  שש תוב (שמות יב) מי ה, כה אי םא רש הוא. וב ך  אי כה דנ ונ ר,  מנ ר אה זה עה לש י אל בי רנ
ים י יהמי בי גנ ים לש יוני לש ים על יהמי כו  שש ה. מי קום זל מה ר לש חי קום אנ מה מי ך  מושי י של מי כו? כש שש מי הו  מון) מנ דש קנ בור הנ חי (בנ
ה ירה אי מש ן של מנ זש ם שנ"ה. ובי הי ים של מי עה ים, פש תוני חש ים תנ כו. יהמי שש בון מי שש חל ם שס"ו, כש ים הי יוני לש ים על ים. יהמי תוני חש תנ

ד. חה ר אל סי כו" חה שש בון "מי שש חל ים שס"ה, כש יהמי לו הנ יות אי הש ים לי ה, עולי מותה לי שש ה בי נה בה לש הנ

ם? ך אותה מושי של יהו  ד. ומי חה בור אל חי ד בש חה אל ם כש יות כגלה הש ים לי תוני חש ים תנ ל יהמי צל ים אי יוני לש ים על יהמי כו  שש מי
ל כה ם לש ע הי שנ א תי לה שור? אל עה הו בל תםב! מנ כש יך לי רי יהה צה ה הה רה עמשה שור?! בנ עה שור. בל עה תוב בל כה ין, של ד יהמי צנ לש ר של של לו על אי
ה ל זל ענ וש ר,  של על ה לש ימה לי שש ה מנ דה קג נש ה  אותה וש ה: (ציור למעלה),  ת זל מנ גש דג ע כש צנ מש אל ת בה כל הולל ת של חנ ה אנ דה קג ד, ונש צנ
ה זל ש הנ חםדל ה. לנ דה קג ה נש אותה ים בש ה יהמי עה שש תי לו הנ ה אי רה עמשה ש בנ מי תנ שש הי מור, לש שה כור וש ר זה מנ אל נל מו של שור, כש עה ר בל מנ אל נל

ד. חה כםל אל יות הנ הש ה, לי זל םאת בש ר ז בי חנ תש הי י לש די ין כש ד יהמי צנ לש ים של - יהמי

יהה, חנ הנ ה  אותה ת  דל יולל ז  אה ם,  הל מה עי ים)  רי בש חנ תש (ומי ים  די דה צש ה  עה בה רש אנ לש ים  רי שה קש ני ה  עה בה רש אנ הה לו  אי של ן  מנ זש ובי
ה ד, מנ מועי ש הנ די קנ תש ז מי אה בוד. וש ה כה ים לה אי קורש יהה וש ה חנ אותה ה לש לה עש מנ ים לש שי דש קנ ן מש מנ אותו זש ך לו. ובש ש הולי חה נה הנ וש

בוד. ר כה לו כגלו אםמי יכה הי תוב (תהלים כט) ובש כה הו של בוד. זל ה כה ים לה אי ה קורש תה ענ ה, וש תה ד ענ יהה ענ םא הה ל של
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ם הל ם לה סותי י של מי ים. של רי בי חמ ל הנ צל ם אי תםחנ אותה פש לי יך  רי צה ים, וש תומי לו סש ים אי רי בה ן, דש מה אל נל ה הנ רועל ר הה מנ אה
ל שה הוא מה ך. וש ם חםשל הל יות לה הש ים לי רי סודות חוזש ל הנ ים, אורות של עי שה רש לה ם. של ר אותה עי צנ ה, הוא מש תורה י הנ רי תש סי
הוא י של מי ה. ולש לה פי אמ ך ונ חםשל לו לש כש שי ר בש לו, חוזי ינו של אי א אותו, וש מוצי ד של ר אותו ענ חופי י של נוז - מי הוא גה מון של מה לש

ה. תורה בנ ים של תומי לות סודות סש גנ ם לש דה ן אה בל ה ייש לנ שום זל יר לו. ומי אי לו, מי של

ת? אות ד' דל י יולל הי בון א"ח. מנ שש חל ת, כש דל יולל ל הנ ים של שי דה ה חר עה שש ד תי גל נל וון, כש ל כי כה ם לש ה הי עה שש שור - תי עה בל
ים עי בה רש י אנ רי מור. המ כור. ד' - שה ים. א"ח - זה עי בה רש ם אנ הי ל אות ד', וש ים של די דה ה צש עה בה רש אנ יא ט', לש ד. א"ח, הי חה אל מי

ם. יי ננ ושש

ד ל צנ כה ים לש מי עה ע פש בנ רש בוד ל"ב, אנ הוא כה ד. וש על ם וה עולה כותו לש לש בוד מנ ם כש רוך שי ר בו בה מנ אל נל בוד, של ר כה אה שש ני
ים די ינחמ ה מש שום זל ה. ומי טה מנ ה, ל"ב לש לה עש מנ בוד לש שוהו - כה רש ים - רנ"ו. ופי די דה ה צש עה בה רש אנ י ס"ד לש רי ל אות ד', המ של
ל י ד' של רי י ע"ב. המ רי ד - המ חה אל ם ד' ד' מי יי עממנ ם ס"ד. ופנ הי בוד, של ם כה יי עממנ ם פנ הל ים בה רי אומש ם, של יי עממנ ל יום פנ כה בש
ד, (תהלים וי דה מור לש זש מי ים בש רי ה אומש שום זל מות. ומי ל ע"ב שי מות של לי מות, ושש ל מ"ב שי מות של לי יא שש "ד הי חה אל
(ע"כ רעיא בוד.  כה הנ ך  לל מל ה  זל י הוא  מי ים,  רי יהה אומש ני שש ם  ענ פנ ובש בור.  גי וש זוז  עי בוד ה'  כה הנ ך  לל מל ה  זל י  מי כד) 

מהימנא).

זהר:

ש. די קנ תש הי אוי לש רה י של מי ים לש שי דש קנ ם מש כםל. שה ש הנ די קנ תש ם מי שה י של ימי ני פש יון הנ לש על ל הה יכה הי ה הנ לו? זל יכה יהו הי מי
ר ענ שנ חנ  ן ופותי קי תנ תום מש ד סה חה אל חנ  תי פש ים, ומנ רי עה ים שש חי תה פש ני ה  אשונה רי ל? בה יכה הי אותו  בש ים אותו  שי דש קנ מש יך  אי
ה רה עמטה ר בנ טי ענ תש יו, ומי בושה לש ומנ טו  ני בש גםר אנ חש ז לנ רי דה זש ח ומי תנ אותו פל דול בש גה ן הנ כםהי ס הנ נה כש ז ני אה רום, וש ד דה צנ ד, לש חה אל
מון. רי ב וש הה עממון זה ם (שמות כח) פנ הי ים, של מוני רי ים וש עממוני ים פנ עי בש ל שי יל של עי פוד, ומש אי ן וש ש חםשל לובי ה, וש שה דג ל קש של
ל ענ ן. וש בה י לה די גש ה בי עה בה רש אנ ב ובש הה י זה די גש ה בי עה בה רש אנ ט בש שי קנ תש ש, ומי קםדל ר הנ זל יץ ני א צי רה קש ני חו, וש צש ל מי ש ענ קםדל ר הנ זל יץ ני צי וש

ים. יוני לש אורות על ל בש יכה ל אותו הי יר כה אי יו, ומי לה צות עה נוצש טות בו וש לוהמ יות של יץ ייש מ"ב אותי אותו צי

דוש קה הנ יש לש רי פש הי עמקםב של ל ינ ר של עמשי י, מנ וי ס לי נה כש ז ני אה פון, וש ד צה צנ בש ר של חי ד אנ חנ צנ חנ ופותי תי פש ב אותו מנ תובי סש מי
ר ענ ל שנ יכה אותו הי חנ בש , ופותי חנ תי פש מנ ב הנ ז סובי אה יו, וש שוטה קי ט בש שי קנ תש מו, ומי ים עי ימי ה ני רה ל עמשה נור של כי רוך הוא. וש בה
ע בנ רש אנ ט בש שי קנ תש ים, ומי טורי ים עי עי בש שי ט בש שי קנ תש ה ומי ח עולל רה זש ד מי צנ לש מוד של ע. ענ צנ מש אל ד בה עומי ר של ענ ד, אותו שנ חה אל
ים שוטי קי ט בש שי קנ תש מות, ומי ף עולה לל ים אל עי בש שי ם וש יי אתנ ל מה יקות של קי חמ ט בנ שי קנ תש ה. ומי רי שש ים על תי ם שש הי יות, של אותי

ים. דושי ים קש שוטי ה קי מה כנ בוד, בש י כה בושי לש ה מנ מה כנ ם בש עולה ד סוף הה ם ענ עולה ל סוף הה של

ים, רי תה סש ני הנ ים  דושי קש הנ ים  רי עה שש הנ ל  כה וש ים,  נוזי גש הנ ים  רי עה שש הנ ל  כה לו  חנ  ופותי  , חנ תי פש מנ אותו  ב  תובי סש ומי
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ם ים כגלה אי ז יוצש ים. אה שוטי ה קי מה כנ ט בש שי קנ תש כות, ומי רה ה בש מה כנ בש ך  רי בה תש ך. ומי לל מל ם כש ד שה עומי ם, וש הל בה ש  די קנ תש ומי
יו. שוטה קי ר אותו בש עורי ים, מש אי יוצש ן של יוה אוי. כי רה מו של ים כש שוטי קי ים בש טי שש קנ תש ד, מי חה בור אל חי בש

ל ה של בה המ תוך אנ ה מי מה צש ת ענ טל על מנ יך מש ה. אי ירה שי ל הנ ה של בה המ תוך אנ ה מי מה צש ת ענ טל על מנ ת ומש רל עורל תש יהה זו מי חנ וש
ז ה), אה ירה שי (בש ה  מה צש ה ענ ינה טי קש יא הי הי ן של יוה ת. כי חנ ה אנ דה קג ית נש עמשי ננ ד של ט, ענ ענ ט מש ענ מש ה  מה צש ה ענ יטה עי מש ה? הי ירה שי הנ
ה? ז אותה יך אוחי םאל. אי מ שש ד הנ צנ אי, מי דנ י ונ וי ת לי י. בנ וי ת לי ת בנ ח אל קנ יי י ונ וי ית לי בי מי יש  אי ך  לל יי תוב (שמות ב) ונ כה

ה. בה תוך חי ה מי םאשה ת ר חנ םאלו תנ מ יט שש מושי

ה ל מנ יון, כה לש על ל הה צל א אי לה ה? אל נה טנ ה קש דה קג נש חםז בי אל יהכול לל יך  ת, אי חנ ה אנ דה קג יא נש הי ן של יוה ר, כי םאמנ ם ת אי וש
ה ז בה אוחי ה, וש ר אותה עורי דול מש גה ן הנ כםהי יהד הנ יון. מי לש על ל הה גםדל ה בנ לה דג ה וגש לה עמ מנ זו  וש ח  בנ ה של ן, זל טה ר קה בה הוא דה של
ה דה קג יא נש הי ה, וש מה צש ה ענ ינה טי קש מנ ן של יוה ל כי בה ל. אמ לה ד כש חי אנ תש הי ים לש כולי םא יש ה, ל דולה ה גש תה יש לו הה אי ה. של ק אותה בי חנ ומש
ז אותו לו, אה ים אי די דה י צש ני ין שש ת בי בל יושל ה וש ים אותה לי עמ מנ ן של יוה כי ה. וש לה עש מנ ה לש ים אותה לי עמ ה ומנ ים בה זי ז אוחמ ת, אה חנ אנ
ר (בראשית כט) מנ אל ז נל ד. אה חה בור אל ל חי ה של בה המ אנ יקות, בש שי ל נש ה של בה חי ה בש מה ר עי בי חנ תש ע מי צנ מש אל ד בה עומי מוד של ענ
ל של ש  פל נל ת הנ ת אל חנ לוקנ ד של רוד, ענ י פי לי ה בש זל ה בה ים זל רי בש חנ תש מי יקות של שי נש ל הנ ה של בה המ אנ ל, בה חי רה עמקםב לש ינ ק  שנ יי ונ

אוי. רה מו של ים כש נוגי עי הה

ם, כגלה ים  פי סש אנ תש מי  , יהה ילותל חי לש וות  צנ לש ה  רוצה וש אוי  רה של מו  כש ים  נוגי עי הה ל  של ש  פל נל הנ ת  אל ת  חנ לוקנ ה של עה שה בש
ים: רי אומש ים וש חי א פותש מה אי א וש בה אנ דוש  קה ל הנ יכה הי בוד. בנ בוד כה בוד כה דוש: כה קה ל הנ יכה הי הנ תוך  מי ה  ים לה אי קורש וש
ר מנ אל ה נל ל זל ענ אי. וש דנ אשון ונ אשון. רי רי ש הה חםדל תוב ובנ ז כה אה אוי. וש רה מו של ת כש של דל קנ תש ה מי נה בה לש ז הנ אה ש. וש דה קג ש מש דה קג מש
ת, חנ ה אנ דה קג ת נש חנ ה לוקנ תה יש הה ה של ש, ומנ מל של ה בנ נה בה לש ת הנ רל בל חנ תש מי ה. של זל ש הנ חםדל שור לנ עה ר בל מנ אל ה נל ל זל ענ גו'. וש כו וש שש מי
מו ת כש של דל קנ תש ים, מי די דה צש ל הנ כה ה מי אה לי ית אות ה' מש עמשי ננ וש את,  לי מנ תש ט ומי ענ ט מש ענ ת מש טל של פנ תש ת, מי דל ר יורל של אמ כנ

אוי. רה של
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חנ ך פותי ר כה חנ אנ רות. וש ם עמטה יי תנ ים ושש עי בש שי פון) בש רום (צה ד דה ל צנ ר של חי ר אנ ענ חנ שנ ל, ופותי יכה ב אותו הי תובי סש מי
ד ל צנ ר של חי ר אנ ענ חנ שנ סוף פותי בנ ה. לש ינה י בי רי עמ ים שנ שי מי ל חמ ם) אורות של יי ננ ים (ושש שי מי חמ ח בנ רה זש ד מי צנ י לש ישי לי ר שש ענ שנ
ה ומנ ע.  מנ שש ת  יאנ רי קש יות  שי רה פה ל  של בות  תי בון רמ"ח  שש חל בש ם  כגלה וש רות,  עמטה ם  יי תנ ושש ים  עי בש שי בש ב)  עמרה (מנ פון  צה
בודו, ץ כש רל אה ל הה םא כה ל תוב (ישעיה ו) מש כה של הו  ת. זל לל דל גש ן ני מנ זש אותו  ה, בש נה טנ יהה קש חנ ה  ה אותה תה יש ה הה לה חה תש הנ בנ של

תון. חש תנ יון וש לש בוד על הוא כה של

ח תה פש י תי תנ פה י שש נה דם סוק (תהלים נא) אמ ח בו פה תנ ה, ופה לה פי תש כות הנ רש בו ח"י בי מות, של "י עולה חנ יענ לש גי ר מנ של אמ כנ
הוד, ח וש צנ ני ם  הי ם, של יי תנ פה שש יקות הנ שי ל נש יבות של בי חמ בנ ה  מה ר עי בי חנ תש י מי עי צה מש אל מוד הה ענ ז הה ך. אה תל לה הי יד תש גי ינ י  ופי
ז אה וש ל.  חי רה לש עמקםב  ינ ק  שנ יי ונ ר, (בראשית כט)  מנ אל נל ן  מנ זש אותו  ים. בש מודי לי שון  ם. לש יהל יני בי יק  די צנ שון הוא  לה הנ וש
ר מנ אל ז נל אה אוי, וש רה מו של ש כש די קנ תש חנ מי יהרי ז הנ ש. אה דה קג ש מש דה קג א, מש מה אי א וש בה בוד, אנ בוד כה יהה כה ה חנ אותה ים לש אי קורש

אי. דנ אשון ונ אשון, רי רי ש הה חםדל ובנ

בו ר  מנ אל נל של ש,  מל של בנ ה  דושה קש הנ ה  נה בה לש הנ ת  רל בל חנ תש מי של ה,  זל הנ ש  חםדל לנ שור  עה בל ר  מנ אל נל ה  זל ל  ענ וש כו.  שש מי ז  אה וש
ה, נה בה לש את בנ לי מנ תש ה) מי זל מו  ה, (כש נה טנ ה קש דה קג ה נש תה יש הה ה של אות). ומנ בה ים (צש להי ן ה' אל גי ומה ש  מל י של (תהלים פד) כי
מות. לי שש ת בי עי כה ה, וש רה סי ה חמ לה חה תש הנ בודו. בנ ץ כש רל אה ל הה םא כה ל ה , מש מו זל את כש לי מנ תש ה מי נה בה לש הנ א. וש לי ש מה ז הוא חםדל אה וש

(ע"כ רעיא מהימנא).

ל של ם  תה אה רש יי א  לה אל  ? דוענ מנ ח,  סנ פל הוא  ה של גו'. של וש ח  סנ פל ש  חםדל לנ יום  ר  שה עה ה  עה בה רש אנ בש ח,  תנ פה יהיא  חי י  בי רנ
םא ה. ב של ים לנ די ה עובש שום זל ה, ומי לל ל טה זנ מנ ים לש די ים עובש רי צש מי הנ שום של ה. מי יהה של ם הה הל לה של אלוהנ  ים וי רי צש מי הנ
תוב ים אותו כה אי שונש ל של י ענ כי ם? וש יי רנ צש ת מי י תועמבנ הי ם. מנ יי רנ צש ת מי ת תועמבנ ח אל בנ זש ן ני תוב (שמות ח) הי ה, כה אי ורש
תוב (דברים יח) כה מו של ם, כש יי רנ צש ת מי א תועמבנ רה קש ם ני הל לה לוהנ של אל הה ים וש רי צש מי ל הנ ם של תה אה רש א יי לה ם? אל יי רנ צש ת מי תועמבנ

מות. אג ר הה אה ל שש ם של תה אה רש ם, יי גויי תועמבםת הנ כש

ם ד אותה מי לנ ים, ומש שי נה ה אמ שה מי ח חמ קנ יו לה חה ה אל צי קש תוב (בראשית מז) ומי כה ף, של ל יוסי תו של מה כש ה חה אי םא ורש ב
ך, ה כה שה כות, עה לש מנ ב לש אה ץ, וש רל אה ל הה ל כה ט ענ יהה שולי הה ך של לל יהה מל הה ף של י יוסי כי יך. וש דל יו עמבה ה הה נל קש י מי שי נש ר, אנ לומנ
ם, יי רנ צש ת מי אי תועמבנ דנ א ונ לה םאן)?! אל י צ ם רועי הל מי ינעמשו  ם (של אותה יבו  שי םא ינחמ ל ם וש אותה או  נש שש יי יו של חה אל ה לש שה עה וש

ם. יי רנ צש ת מי ת תועמבנ ח אל בנ זש ן ני תוב (שמות ח) הי ה כה ל זל ענ ך, וש א כה רה קש ם ני הל לה אלוהנ של ה וי אה רש יי

ל כה ת בש כל לל לה עות וש רש ם, לי תה אה רש יי ישו לש רי פש ץ הי רל ה אל אותה ס, וש סי מש עש ץ רנ רל יא אל ם הי יי רנ צש ב מי יטנ ל מי ף, כה ר יוסי מנ אה
ה שו אותה ירש יי י של חנ אנ ה לש עלשל ם. אל תה אה רש יי ם, כש תה אה רש יי ים לש רועי ה של לל אי יבו לש שי חש ים הל רי צש מי ל הנ כה ם. וש עולה נוגות הה עמ תנ
ם יי רנ צש ת מי י תועמבנ תוב (בראשית מו) כי כה הו של זל אוי. וש רה מו של ם כש יבו אותה שי ינחמ ים, וש רי צש מי ם הנ הל וו לה חמ תנ שש יי ץ, וש רל אל

ם. תה אה רש יי ם כש ים אותה יבי שי חמ םאן. מנ ה צ ל רםעי כה

ע רנ פש ך ני ה - כה רה ה זה עמבודה ים לנ די עובש לו של אי רוך הוא מי דוש בה קה ע הנ רנ פש ני מו של נו, כש דש מנ י לה רי המ י, ונ י יוסי בי ר רנ מנ אה
א לה ה, אל רה ה זה יו עמבודה חה אל ף לש ה יוסי שה םא עה ר לו, ל מנ ה?! אה רה ה זה יו עמבודה חה אל ה לש שה ף עה י יוסי כי ש. וש מה ה מנ רה ה זה עמבודה מי
ל. קי מנ ם בש דותה רש לי ם וש יהל די ת יש חנ ם תנ הל לה ה של רה ה זה עמבודה פות הה כש לי ם, וש הל לה ה של רה ה זה עמבודה ל הה טו ענ לש שש יי ם של הל ה לה שה עה
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ם יב אותה ה הושי שום זל ם, ומי מה צש ל ענ טו ענ לש שש יי ן של כי ל של ם, כה הל לה ה של רה ה זה עמבודה ל הה י ענ חנ טו אנ לש שש ם יי ף, אי ר יוסי מנ אה
ץ. רל אה ל הה ל כה ם ענ יט אותה לי שש הי ץ וש רל אה ב הה יטנ מי בש

דוש קה ר הנ מנ ה. אה של יהה הנ ם הה הל לה אלוהנ של ים וי רי צש מי ל הנ ם של תה אה רש א יי לה ? אל דוענ ח - מנ סנ הוא פל ה של ה של ל זל ענ וש
ה יסה פי תש פוס בי תה שור וש ילה קה הש יי שו אותו, וש פש תי ים, וש רי צש מי ל הנ ם של תה אה רש ת יי אל חו  קש ש  חםדל שור לנ עה בל הוא: מי רוך  בה

יו. לה פו עה סש אה הי ין וש די יאו אותו לש י הוצי יעי בי רש יום הה ה, ובנ לשה ם ושש יי ננ ד ושש חה ם יום אל כל לה של

יל צי הנ ים לש כולי יש ם  ינה אי וש ל  אי רה שש יי ל  ה של יסה פי תש פוס בי תה ם של תה אה רש יי ים קול  עי שומש יו  ים הה רי צש מי הנ ה של עה שה ובש
ילה הש רוך הוא: יי בה דוש  קה ר הנ מנ אה ה. וש יגה רי המ לנ רו  שש ם קה מה צש ת ענ אל לו  אי ם כש יהל לי ה עמ של יהה קה הה ים, וש יו בוכי אותו, הה
אותו יאו  י הוצי יעי בי רש יום הה פוס, ובנ תה אותו  או  רש יי י של די ים, כש ה יהמי עה בה רש ר יום - אנ חנ ם יום אנ כל שותש רש פוס בי תה
דוש קה ם הנ הל ה לה שה עה כות של מנ ל הנ כה ם מי הל ה לה של ה קה זל ין, וש ים בו די ם עושי תל יך אנ ים אי רי צש מי או אותו הנ רש יי ה, וש יגה רי המ לנ

ם. תה אה רש יי ינעמשו בש ים של יני די לו הנ רוך הוא, אי בה

רוך הוא: דוש בה קה ר הנ מנ ש. אה אי פון בה רש שש ם תי יהל להי י אל ילי סי תוב (דברים ז) פש כה ש, של אי ים אותו בש ני סוף דה בנ לש
םא ל י, וש לי נו אותו צה קש א תנ לה ך. אל לו אותו כה כש נו אה תי אה רש ל יי ה של וה אמ תנ צון ובנ רה בש רו של םאמש םא י ל א. של נו נה מל לו מי םאכש ל ת אנ
י די ש, כש אי רוף בה שה ך  כה או אותו  רש יי של קונו  א תי לה או אותו, אל רש םא יי ל ר וש תה סש ילה מג הש ל, יי בגשה ילה מש הש ם יי אי ל, של בגשה מש

ף. יחו נודי ילה רי הש יי של

הוא ירו אותו של ינכי א של לה ר הוא, אל חי ר אנ בה יהה או דה חנ רו של םאמש םא י ל יו, של לה סג רש ל קנ פוף ענ יו כה לה םאשו עה עוד, ר וש
בו, רו  בש שש םא תי ם ל צל עוד, על יון וש זה לון ובי קה ך  רל ע, דל בנ שם ל הנ א ענ לה בון, אל אה תי בש לו אותו  םאכש םא י ל עוד, של ם. וש תה אה רש יי
לג) (במדבר  תוב,  כה ה  זל ל  ענ וש אותו.  יל  צי הנ לש ים  כולי יש יו  הש יי םא  ל וש שוק,  בנ כות  לה שש מג יו  מותה צש ענ או  רש יי של א  לה אל
י לי כש ר  אה ושש ח  רםמנ וש ב  רל חל םא  ל וש ם,  כל ילדש בש ם  כל לש קל ומנ ר,  מנ אל נל עוד  וש ים.  בי רנ ים  יני די ים.  טי פה שש ה ה'  שה עה ם  יהל אלהי ובי

ה. מה חה לש מי

י בי ר רנ מנ ה. אה של ים לש די ך עובש שום כה ה, ומי לל ל טה זנ מנ ים לש די ים עובש רי צש מי הנ שוהו של רש ר פי בה ה, כש הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ה, של וש ה  לל טה ה בש עולל וש ד  ה יורי לל ל טה זנ מנ א של לה ים, אל די כםל עובש ר לו, הנ מנ ה. אה םא של ל וש ה  לל טה דו  בש ענ ינ ן,  ם כי י, אי יוסי
ה ל זל ענ ה, וש תה יש ם הה הל לה ה של אה רש םאן), יי ל צ ה (של דולה ה גש מה הי ל בש כה י, של תי עש מנ ך שה ר לו, כה מנ ם. אה כגלה ים לש די ה עובש שום זל ומי

ך. אות כה רה קש ני ה של לה עש מנ לש גות של רי דש ן מנ לו הי אי ר של אי בה תש י ני רי המ ה. ונ מה הי כור בש ל בש רוך הוא כה דוש בה קה ג הנ רנ הה

ה א זל לה ץ. אל מי ל חה כי םא ייאה תוב (שם יג) ל כה לו, וש םאכי םא ת ת ל צל מל חש ל מנ תוב (שמות יב) כה ר, כה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
תוב םא כה דוענ ל ל. מנ כי םא ייאה תוב ל ה כה זל לו, ובה םאכי םא ת תוב ל ה כה זל י, בה ני ר בש זה עה לש עון, אל מש י שי בי ר רנ מנ ה. אה בה קי זו נש ר, וש כה זה
ר - ה יותי רה הר ל טה חוט של חוז בש הוא אה ר של כה ה. זה רה הה זש אנ אי בש דנ ה - ונ כה רש דנ ה מי יא נוטה הי ה של בה קי א נש לה לו? אל םאכש םא ת ל

לו. םאכי םא ת ל, ל כי םא ייאה תוב ל ה כה ל זל ענ ה. וש שה קה בנ בש

בודו כש רות לי תי בות יש ה תי בי רש ר לו, הנ מנ ץ. אה מי יו חה לה ל עה םאכנ םא ת תוב (דברים טז) ל י כה רי המ א, ונ בה ר לו, אנ מנ אה
ם. יהל ני שש ה מי של הוא קה לו, של םאכי םא ת ה - ל רה הה זש אנ סוף בש בנ ל לש בה ל, אמ כי םא ייאה ה - ל שה קה ה בנ לה חי תש ל בנ בה ן. אמ בה רש קה ל הנ של
דות יהה יםרש לל גש ה. (משלי ה) רנ בה קי ת - נש צל מל חש ר, מנ כה ץ - זה מי ם. חה ת ייש שה ול ל מה יחנ של רי שום של ה? מי עממה ה טנ ת, מנ צל מל חש מנ
ת, ול מה מו הנ צש ענ ים לש די קש ח הוא מנ סנ פל ץ בש מי ל חה אוכי י של ה מי שום זל ה. ומי א אותה צה מש ה תי בה תי סוף הנ ובש םאש  ר ת, בש ול מה

יא. הי ש הנ פל נל ה הנ תה רש כש ני תוב (שמות יב) וש כה א, של בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ת בה הוא מי ע של יידנ של וש

י. ינו דנ רותי צה ר לש םאמנ י י, של מו דנ עולה ר לש מנ אה שום של י - מי דנ ינו, שנ ני ך שה א כה לה ה)? אל צה את מנ רי קש (ני דוענ  ה, מנ צה מנ
י דנ ם שנ ת שי מנ גש דג ם כש יהל יני ה בי טה טה ה קש עושה ים וש עי ים רה די דה ל צש כה ה לש יחה רי בש ת ומנ דל דל שנ יא מש הי שום של ה, מי צה ך מנ ף כה אנ
ה עושה ה, וש שה דג קש י הנ ני כש שש ל מי כה ם מי ה אותה יחה רי בש יא מנ ך הי ף כה ר - אנ ענ שנ בנ ים של יקי זי ים ומנ די שי יחנ לש רי בש מנ ה, של זוזה מש בנ של
ת בל תל כש ני ה  סה י מנ רי המ ונ ה,  צה תוב מנ ה כה ל זל ענ וש ה.  יבה רי ה ומש סה ר (שמות יז) מנ מנ אל נל של מו  ם, כש הל טות בה טה ה וקש יבה רי מש

א. צותה ה הוא מנ סה ל מנ גום של רש א תנ לה "ך? אל מל אות סה בה

א נה ימש הי יהא מש עש רנ

ה טל הוא מנ ת אות ו', וש שון צורנ הוא לה יתו, וש י בי שי נש ל אנ כה ל לש קי הוא מנ שון של מו לה ן, כש מה אל נל ה הנ רועה ר הה מנ אה
ל ה' ד של צנ יו מי כות הה מנ ל הנ כה שום של כות. ומי ר מנ של ל יהדו על רוך הוא ענ דוש בה קה ה הנ כה יות, ובו הי ר אותי של בו על של
ל ה של תה יש ם הה יי רנ צש מי ים בש רי צש מי ל הנ רוך הוא ענ דוש בה קה יא הנ בי הי ה של כה ה ומנ כה ל מנ כה ן של יי ננ א, מי יבה י עמקי בי ר רנ מנ ה', אה
ם ים הי שי מי ים חמ מי עה פש ש  מי כות. חה ים מנ שי מי חמ אות י' לנ ה בש אות ה' עולה כו'. וש ה וש תה ענ מםר מי כו', אל כות וש מנ ש  מי חה

כות. ים מנ שי מי חמ ם ונ יי אתנ קו מה יהם לה ל הנ ענ ר, וש מנ אל ה נל שום זל ים. ומי שי מי חמ ם ונ יי אתנ מה

ל כה בש ך  לי הנ עות ולש רש ם, לי תה אה רש יי לש ישו  רי פש ץ הי רל אל ה  אותה ס, וש סי מש עש יא רנ ם הי יי רנ צש ץ מי רל ל טוב אל ף, כה ר יוסי מנ אה
ף יוסי ל  אנ שה ה של מנ ה  זל וש ם.  תה אה רש יי כש  - ם  תה אה רש יי לש ים  רועי של ם  אותה לש יבו  שי חש הל ים  רי צש מי הנ ל  כה וש ם.  עולה נוגות הה עמ תנ
ם יות כגלה הש ם, לי יהל כי לש ר מנ חנ ים אנ די עמבה יו כנ ת יהדה חנ ים תנ פויי כש ים, של רי צש מי ל הנ ם של תה אה רש ל יי יו ענ חה טו אל לש שש יי עםה, של רש פנ מי

יו. ת יהדה חנ ים תנ ני מג ל מש עו כה נש כה יי , וש ה הוה ם יש א שי לה ם אל עולה לט בה שש םא יי ל ם, וש דה צי ה מי הוה ם יש ת שי חנ ים תנ פי כש ני

ים טי פה ה שש עלשל ם אל יי רנ צש י מי להי ל אל כה תוב (שמות יב) ובש כה הו של ם, זל הל ע מי רנ פה הי יד לש תי הוא עה ם של הל אות לה רש הנ ולש
ל כה ל  ענ דול  גה לו, הוא  של ה  נל מג מש ה,  לל טה של שום  ומי לוהות,  אל ם  מה צש ענ שו  עה וש יות  רי בש לנ עו  טש הי של ן  יוה כי  . ה הוה יש י  ני אמ
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ית בי ה לש של יש  ם אי הל לה חו  קש יי וש ל, (שמות יב)  אי רה שש יי הוא לש רוך  בה דוש  קה ה הנ וה ים, צי רי חי ים אמ להי ל אל ים של ני מג מש הנ
ה ר זל חנ אנ לש, ולש שה ם וש יי ננ ם יום ושש הל לה ה של יסה פי תש פוס בנ סו אותו תה פש תה יו, וש לה ם עה יט אותה לי שש הי ת, וש יי בה ה לנ בות של אה

ין. עמשות בו די ל לנ אי רה שש שות יי רש ם בי הל לה לוהנ של אל הה אות של רש הנ ם, לש יי רנ צש ל מי י כה יני עי ין לש די יאו לו לש הוצי

ל ענ יו וש עה רה ל כש םאשו ענ ש ר י אי לי ם צש י אי ם כי יי מה ל בנ בגשה ל מש שי א ובה נו נה מל לו מי םאכש ל ת ר, (שם) אנ מנ אל ה נל ל זל לנ גש בי
םא ם ל צל על וש ר, (שם)  מנ אל נל ה  שום זל יון. ומי זה בי שוק בש יו בנ מותה צש ענ רםק לש זש ה לי וה צי וש י,  לי צה ש  אי דון בש ני יות  הש בו, לי רש קי
ל כה ם מי הל ה לה של ה קה זל ין. וש עמשות בו די שור, לנ ים קה ה יהמי לשה פוס שש יהה תה הה ר של חנ י, אנ יעי בי רש יום הה ה לנ וה צי רו בו. וש בש שש תי
כםל אותו אל םא לל ל ה של וה צי א של לה םא עוד, אל ל וש ן.  מה אל נל ה הנ רועל י הה די יש ל  הוא ענ רוך  בה דוש  קה ם הנ הל ה לה כה הי ים של עי גה נש
ם הל ר בה מנ אל נל א של לה םא עוד, אל ל כםל. וש הנ ם מי הל ה לה של ה קה ילו, זל צי הנ לו לש םא יהכש ל שוק וש יו בנ מותה צש או ענ רה יהד של ה. ומי וה אמ תנ בש
תוב ים, כה ני מג כורות מש ם בש הי שום של ם. ומי יהל די ת יש חנ ים תנ רי צש מי ל הנ ם של תה אה רש ל יי פות כה כש ם, לי כל ילדש ם בש כל לש קל (שם) ומנ

כור. ל בש ה כה כה ה' הי (שם) ונ

י. ני ם עם חל צות לל יו מנ לה ל עה םאכנ ים ת ת יהמי ענ בש ץ, (דברים טז) שי מי ה חה אל םא יירה תוב (שם יג) ל ה, כה ל זל ר כה חנ אנ
ים ת יהמי ענ בש ץ שי מי כםל חה אל םא לל ל ה של וה דוענ צי ן, מנ מה אל נל ה הנ רועל ר הה מנ לו. אה םאכי םא ת ת ל צל מל חש ל מנ תוב (שמות יב) כה כה וש
ם: שצ"ם הי וש ת,  כל י לל בי ה כוכש עה בש א שי לה לו? אל םאכי םא ת ר ל מנ אל נל דוענ  ל, ומנ כי ייאה םא  ל דוענ  ה? ומנ צה ם מנ הל כםל בה אל לל וש
ת - צל מל חש ר. מנ כה ץ - זה מי ם, חה הי ץ. וש מי חוץ - חה בנ ה של פה לי ה. קש צה י, מנ ימי ני פש ע, אור הנ רה ל טוב וה ד של צנ ם מי הי חנכ"ל. וש

נשקיבהה.

ם יהל לי ר עמ מנ אל נל ך. וש לל מל ית הנ בי ה מי ת לה תל יות לה אג רש רות הה עה נש ע הנ בנ ם (אסתר ב) של הי ה. וש מורה ים - שש ני פש בי ה של צה מנ
ה. וה צש ית מי עמשי הוא אות ו', ובו ננ ה, של לה עש בנ ה לש מורה יא שש ה הי צה צות. מנ מנ ת הנ ם אל תל רש מנ (שמות יב) ושש

רוך הוא דוש בה קה ה הנ וה צי ם י"ם ה"ץ. וש הי ה, וש צה מנ יות מ"ץ מי אותי ים בש נוזי גש יל יה"ה הנ בי שש ה בי ר לה שומי י של ומי
ץ מי ן חה הל יר מי עמבי הנ ה לש וה צי ן שצ"ם חנכ"ל. וש הי ה, של לה רות של עה נש ע הנ בנ ן של הי ח, של סנ יל פל כות לי רש ע בי בנ של ה בש ך אותה רי בה לש
ם (בראשית מא) הל ר בה מנ אל נל ת, של כל י לל בי ה כוכש עה בש ל שי ל אורות של ים ענ סי כנ מש ים של שוכי ים חמ ני נה ם עמ הי ת, של צל מל חש ומנ
ל ך של חםשל ך הנ ל כה כה ה. של לה חי תש ר בנ של אמ שוך כנ ע. חה ן רנ יהל אי רש ה ומנ נה בל רש ל קי או אל י בה ע כי םא נודנ ל ה וש נה בל רש ל קי ה אל םאנה ב תה ונ
ה. (ע"כ נה בל רש ל קי אל או  י בה ע כי םא נודנ ל ר וש מנ אל ה נל שום זל ם, ומי הל יר לה אי הה ים אורות לש כולי םא יש ל ם, של הל לה ים של ני נה עמ הה

רעיא מהימנא).

יהה חנ ינת - זו הנ ר חנ ענ ים. גש מי י ענ לי גש על ים בש ירי בי ת אנ ה עמדנ נל ינת קה ר חנ ענ ר, (תהלים סח) גש מנ אה ח וש תנ עון פה מש י שי בי רנ
יהם ה בנ נל ץ קה ענ ל, נה יאי רי בש א גנ עםה, בה רש ת פנ ת בנ אל ך  לל מל למםה הנ א שש שה נה יום של בנ נו, של דש מנ ה - לה נל ו. קה שה עי ה  חוז בה אה של
תו יזה חי אמ ן בנ טה ד קה צנ לו  ייש  ה, של עה יהה רה חנ הנ ל זו  ר של כה זה ה הנ ה? זל נל קה הו  י. מנ ל רומי יר של ית עי ני בש ני יו  לה עה דול, וש גה הנ
תוב, (ישעיה ה כה טון זל לש ל שי ענ ם, וש עולה ל הה ת ענ טל יא שולל ה הי שום זל דול, ומי גה יהם הנ עוץ בנ נה ה של נל הו קה זל ה. וש שה דג קש בנ
בםר אותו שש רוך הוא לי דוש בה קה יד הנ תי עה ה, של נל עוד קה כות. וש לש מנ ל הנ כה םאש לש ר טון וה לש ה, שי נל לו. קה מי סוף קה ה וה נל יט) קה

כשקהנלה זלה.

ץ. מי ל חה סוד של כםל בש הנ ם, וש יהל יני מי ים לש טוני לש ה שי מה ים כנ אי ה יוצש נה מל ת, ומי טל יא שולל ם הי יי רנ צש מי ה, בש אי םא ורש ב
ל ר אות ח' של בנ כםל שה הנ ן מי טה חוט קה ה? בש מל ה. בנ צה יס מנ ני כש ץ ומנ מי יא חה רוך הוא, הוצי דוש בה קה ה הנ ר אותה בנ שה ן של יוה כי
נוחנ ה, של נל ינת קה א חנ רה קש ה ני ל זל ענ ץ. וש מי א חה רה קש ני יהה זו, של ל חנ ר ח' של בנ שה א של לה יות, אל לו אותי ה. אי צה ה מנ עמשה ננ ץ, וש מי חה
תוב ה כה ל זל ענ ה. וש צה יהה מנ הה ה, וש נה יתה אי ר מי בנ עה ר ח' וש בנ ה שה עמרה מו שנ ן כש טה חוט קה ר? בש בה שש ה ני מל ה. בנ ה זל נל מו קה רו כש בש שנ לש

ה). עמשל ננ ץ וש מי ל חה ר ח' של עובי ה ה'. (וש עמשה ננ ץ וש מי ל חה ר ח' של בנ שש ני רוך הוא, וש דוש בה קה ה הנ ר בה ענ ה. גה נל ינת קה ר חנ ענ גש

ה. (ישעיה מ) ני ר הי אי שה יי ה, וש נל קה ל ק' מי גל בםר רל שש ה, יי מו זל ה כש נל אותו קה בםר לו לש שש רוך הוא לי דוש בה קה יד הנ תי עה וש
ל ל של ה פםענ תו? זל עגלה ופש הו  יו. מנ נה פה לש תו  עגלה ופש תו  אי רו  כה ה שש ני הי ה לו  לה מםשש רםעו  ק יהבוא וזש זה חה ים בש להי ה ה' אל ני הי
ר מנ אל נל ה, של ני ילה הי הש יי לו וש גש יר רנ עמבי הוא ינ יו, וש נה פה לש ה של עגלה יא פש הי ה, וש בםר אותה שש יי ץ) של מי ל אותו חה ה של עגלה ה ק' (פש אותה

גו'. ם וש נה ה הי ני יון הי צי אשון לש (שם מא) רי

א נה ימש הי יהא מש עש רנ

חוז בו אה ה של נל ה קה ה - זל נל ינת קה ר חנ ענ ים. גש מי י ענ לי גש על ים בש ירי בי ת אנ ה עמדנ נל ינת קה ר חנ ענ ר, גש מנ אה ח וש תנ עון פה מש י שי בי רנ
ל ה של נל י. קה ל רומי דול של גה ך  רנ כש יהה  לל עה נו  דול, ובה גה יהם הנ ה בנ נל ל קה יאי רי בש ץ גנ ענ נה ה, של דולה גש י הנ יר רומי יא עי הי ו, של שה עי
ץ מי ר חה יהד עובי ת. ומי ה עמדנ נל ינת קה ר חנ ענ תוב גש כה של הו  אותו. זל רו  בש שש ל, יי אי רה שש ל יי ם של תה לה אג םא גש ב ר תה של אמ כנ ץ. וש מי חה

י. ני ת שי יי אשון ובנ ת רי יי ל בנ ש של דה קש מי ית הנ הוא בי ם, של עולה ה בה צה ה מנ לל גנ תש תי י. וש יא רומי לו הי ת של צל מל חש מנ ם. הנ עולה הה מי

ם חל ד (לל גל נל ם כש הי םאל. וש מ ן שש יי ת ענ ין, ובנ ן יהמי יי ת ענ ד בנ גל נל ם כש הי ן), של מה אל נל ה הנ רועל ה (הה דושה קש ה הנ נורה מש ר הנ מנ אה
אור ד שש גל נל ם כש הי םאל. וש מ ין ושש ן יהמי יי ת ענ ל בנ ים ענ סי כנ מש ים של ני נה י עמ ני ד שש גל נל ה, וכש נה טנ קש י הנ רומי ה וש דולה גש י הנ ה) רומי נל שש מי
לו גנ תש יי םא  י ל ני ת שי יי אשון ובנ ת רי יי ם, בנ הל ד מי חה א אל צי מה ל יי ה ובנ אל יירה ל  ם, בנ עולה הה מי עמרו  בנ תש יי לו  אי ד של ענ וש ץ.  מי חה וש

ם. עולה בה

ל. גל עי ל הה ירות של רי מש ם? הנ תה פואה ילה רש הש ה תי םאל, מנ מ ין ושש ן יהמי יי ת ענ בנ יכו לש שי חש הל ן של יי ענ י הה ני נש ל ענ ה של פואה רש הה וש
ר בו (דברים מנ אל נל ף של ן יוסי יחנ בל שי ה מה ל - זל גל ה עי על רש ם יי ץ. שה בה רש ם יי שה ל וש גל ה עי על רש ם יי תוב (ישעיה כז) שה כה הו של זל וש
ת יר אל עמבי הנ ד לש חה אל ה, וש דולה גש י הנ ת רומי יר אל עמבי הנ ד לש חה ד. אל וי ן דה יחנ בל שי ה מה ץ - זל בה רש ם יי שה ר לו. וש דה כור שורו הה לג) בש
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ם. ם הי דה גש נל ל כש יאי רי בש גנ ל וש אי יכה ה. ומי נה טנ קש י הנ רומי

סוף ה וה נל ר קה מנ אל ה נל לה חי תש בנ ה. של קומה מש ס אות ה' בי ני כה תי ה, וש בםר אותה שש ן, תי טה הוא חוט קה ה ח', של שום זל ומי
ינת ר חנ ענ בםר אותו. גש שש רוך הוא לי דוש בה קה יד הנ תי עה כגיות, של לש מנ ל הנ כה סוף - לש י. וה ל רומי טון של לש ה - שי נל לו. קה מי קה
יהה לל גש (משלי ה) רנ ה  ר בה מנ אל נל ת, של צל מל חש מנ ן הנ מי יהה  לל גש בםר רנ ץ, ושש מי חה יא אות ח' מי הי ה, של עה יהה רה ר חנ ענ ה - גש נל קה
ים להי ה ה' אל ני יהד - (ישעיה מ) הי ה. מי ני ר הי אי שה יי ה, וש נל קה קו"ף מי ל הנ גל בםר רל ה - שש נל ינת קה ר חנ ענ עוד גש ת. וש ול דות מה יםרש

ם. יי אתנ ף ומה לל ר אל חנ ה - ס', אנ ני ן. הי תי ר אל שי בנ ם מש יי לנ ירושה לי ם וש נה ה הי ני יון הי צי אשון לש םא, (שם מא) רי ק יהב זה חה בש

רות עורש תש הי ים, לש שי ש. שי שי ים וה שי עמקםב שי ית ינ בי ש לש פל נל ל הנ ר (בראשית מו) כה מנ אל ה, נל דושה קש ה הנ נורה מש ר הנ מנ אה וש
ם (ויקרא הל יים בה קנ ם, לש יי ננ ים ושש עי בש שי ים לש ני ש שה רו שי אמ שש י. ני ני יחנ שי שי רות מה עורש תש הי ש, לש שי אשון. וה יחנ רי שי ל מה של
ל אי רה שש ש יי ר (ירמיה ב) קםדל מנ אל נל ה, של תה בואה ת תש תה אל פש סנ אה ך וש מל רש מםר כנ זש ים תי ני ש שה שי ך וש דל ע שה רנ זש ים תי ני ש שה כה) שי

תםה. בואה ית תש אשי ה' רי לנ

ע בנ רש ד אנ גל נל יות כש הש ידות לי לות עמתי אג ע גש בנ רש א אנ לה ה? אל חה מש עמקםב שי ינ נו לש ה (שם לא) רה לה עש מנ תוב לש ה כה ן, מנ ם כי אי
ימו די מות, ינקש אג הה ים מי חוקי יו רש הש יי לו של אי ם, וש עולה נות הה ע פי בנ רש אנ ים בש רי פגזה ל מש אי רה שש יי שום של ח. מי סנ ל פל כוסות של

ם. יי ננ ים ושש עי בש שי ים - לש יי יעי בי רש הה ש. וש שי ים וה שי שי ים - לש יי ישי לי שש הנ ים. וש שי שי ים - לש יי ני שש הנ נו. וש רה לש

ל ב ענ כנ רש י תי תוב (חבקוק ג) כי כה של הו  ם. זל יהל לי ב עמ רוכי ה של " הוה ם יש שי יות, בש ע חנ בנ רש אנ בש יו  הש יי לו  לות אי אג וגש
ך, לל ה מל הוה ל יש סוד של ים, בש טי בה ר שש שה ים עה ני ים ושש לי גה ה דש עה בה רש ה אנ טה מנ ר לש עורי ם יש דה גש נל כש ה. של שועה יך יש בםתל כש רש יך מנ סוסל

ים ני ים, ושש טי בה ר שש שה ים עה ני ד שש גל נל ן, כש יות הי ה אותי רי שש ים על תי ד. שש על ם וה עםלה לך לש מש ה יי הוה ך, (שמות טו) יש לה ה מה הוה יש
ים. ני ף שה לל ים, אל טי בה ה שש רה ם עמשה הי ה. וש בה כה רש מל ן הנ ן הי בות הי אה ם, הה יהל לי ר עמ מנ אל נל בות, של אה ת הה לשל ל שש ים של ני ר פה שה עה

ם. יי אתנ ף ומה לל אל ר הה חנ ים אנ ני ם ע"ב שה הי מות, של ים ע"ב שי לויי יות תש י"ב אותי ה. ומי נה ם שה יי אתנ ים - מה טי בה י שש ני שש

תות לש כי ם שה הי ר. וש מנ אה ה וש ל זל ה אל א זל רה קה לו, (ישעיה ו) וש סוד של יות. כ"ד הנ לש חנ שה יהה מי ל חנ כה ם כ"ד, לש הי וש
יהד מי דוש.  קה ת  רל אומל ית  ישי לי שש ת  כנ וש דוש,  קה ת  רל יהה אומל ני שש ת  כנ וש דוש,  קה ת  רל ת אומל חנ אנ ת  כנ צורות.  כ"ד  מי

ק. לי עממה ין בנ ה די עושל יות, וש מ"ב אותי םאל בש מ שש ר הנ עורי תש מי

ים רוחי פש אל ם כש הי ה, של נה שש י מי לי עמ ץ - בנ ל עי כה א. בש רה קש י מי לי עמ ך - בנ רל דל יך בנ נל פה פור לש ן צי א קנ רי קה י יי (דברים כב) כי
י מי ץ יש עי י הה ימי י כי ם (ישעיה סה) כי הל ר בה מנ אל נל ל, של אי רה שש לו יי ץ - אי ל עי כה ים, בש רי אומש ן. ייש של ילה אי י הה פי נש ענ ים בש ני נש קנ מש הנ
ה תה ה אנ תורה ילה ובנ חש ר תי ענ י צנ יי חנ ן וש ישנ ץ תי רל אה ל הה ם, ענ הל ר בה מנ אל נל ה), של נה שש ה (מי י תורה לי עמ לו בנ ץ - אי רל אה ל הה י. או ענ מי ענ
י יצי ד בי ענ ים וש מי אי י רש ני רש קנ רוך הוא מי דוש בה קה ם הנ ן אותה זה לו של ים - אי יצי ה. או בי נה הג י כש חי רש לו פי ים - אי רםחי פש ל. אל מי עה

ים. ני בה ל הנ ם ענ אי ח הה קנ םא תי תוב? ל ה כה נות. מנ בה רש ים קה יבי רי קש יו מנ הה ן של מנ זש ים - בי רםחי פש אל ל הה ת ענ צל ם רםבל אי הה ים. וש ני כי

ר מנ אל נל של הו  זל ים. וש ני בה הנ לו  גה ם. וש אי ת הה ח אל לנ שנ תש חנ  לי תוב? שנ ה כה נות, מנ בה רש קה הנ לו  טש ובה ש  דה קש מי ית הנ ב בי רנ חה
ך ב לה יטנ יי ן  ענ מנ (דברים כב) לש ר בו  מנ אל נל של רםך  ם אה הוא עולה אות ו', של ל הה ה של ד זל צנ ך, מי ח לה קנ ים תי ני בה ת הנ אל וש

רםך. כגלו אה ם של עולה ים, לש תה יהמי כש רנ אמ הנ וש

את רנ קש ע, לי מנ ת שש יאנ רי ל קש קול של ים, בש ירי ל שי קולות של ים בש פי צש פש צנ לות, ומש פי תש נו  קש נות תי בה רש קה קום הנ מש בי
ה, הה יא יהד כי הי ת, של בנ ים אותו בנ רי ד, קושש יורי יהד של לות, ומי גה ת בנ א ובנ מה י אי רי המ ה. של לה עש מנ הוא לש י של עי צה מש אל מוד הה ענ הה
ד. על ם וה עולה כותו לש לש בוד מנ ם כש רוך שי ה: בה מה כש חה ת הנ עגמנ ים לש שי יהד לוחמ ירות. מי פי ש סש שי ם ה' בש ה ו' עי שורה יות קש הש לי

ה מה עי ים אותו  רי ד, קושש יורי יהד של א, ומי מה ל אי צל אי יד אותו  מורי ה. של מה כש חה יהא מ"ה מי רי טש ימנ בוד גי כה ד וש חה אל
י יהה כי הה ה. וש מה כש י - חה לי ש  דל ם: קנ הי ין, של לי פי תש ל הנ יות של שי רה ע פה בנ רש אנ ה בש שום זל םאש. ומי ל ר ין של לי פי ל תש ר של של קל בש
כות, יהד לש - מנ מםענ  ם שה יהה אי הה בות. וש תי ש  שי ירות בש פי סש ש  ת שי לל כולל ת של רל אל פש ל - תי אי רה שש ע יי מנ ה. שש ינה - בי ך  יאמ בי יש

ר. תל ן כל הל ה מי עושל לות וש פי תש ל הנ ר כה פון קושי לש דנ נש סנ , של ה יהוה דוש כנ ין קה םאשו, אי ל ר ר, כ' ענ תל ה כל לה פי ה. תש הה כי

י יני ל מי כה , וש חנ בי זש רון ומי אה ה וש נורה ן ומש כה שש ך, ומי לל מל ל הנ ה של עודה סש ן) לנ חה לש ה (שג נורה ר מש די סנ לש יך  רי ן צה מנ אותו זש בש
ים כי נו הולש ין אה אי רוך הוא, של דוש בה קה ת הנ ינו עמבודנ אי ים של כי נו הולש ן אה חה לש ר שג חנ םא אנ ל ך. וש לל מל ית הנ ל בי מוש של שי
ה נורה לו, מש ן של חה לש לו, שג ן של כה שש ה, מי ינה כי שש הוא הנ רוך הוא, של דוש בה קה ל הנ יו של ה יהדה עמשי הוא מנ ן של חה לש ר שג חנ א אנ לה אל

יון. לש על ך הה לל מל מוש לנ י שי לי ל כש כה ה מי לולה יא כש לו. הי חנ של בי זש לו, מי רון של לו, אה של

יב רי קש הנ ין לש אי י, של שנ אי י לש מי חש י לנ ני בה רש ת קה ם אל הל ר בה מנ אל נל יון, של לש על ך הה לל מל ל הנ ם של חל לל ן וש יי ים ינ ני קש תנ מש לו של ם אי הי
ר (משלי ט) מנ אל יו נל לה עה י. של שנ אי י לש מי חש י לנ ני בה רש ת קה ר אל מנ אל ה נל שום זל י ה'. ומי שי ים אי אי רה קש ני לו של א אי לה לו אל צש לו אל

א שה , יי ה הוה ר יש , יהאי ה הוה ך יש כש רל בה ר (במדבר ו) יש מנ אל נל ים, של ני ם י"ב פה הי ים, של ני פה ם הנ חל א לל רה קש ני י. וש מי חש לנ מו בש חמ כו לנ לש
יות. לש חנ ל שה ים של ני ר פה שה ים עה ני . שש ה הוה יש

ה עה בה רש אנ ם בש חל ייש לו לל "א. וש א"ו הי "א וה הוא יו"ד הי ם, של דה ל אה ם של חל ה לל ים? זל ני פה לו הנ ל אי ם של חל לל הו הנ מנ
יהה. קי ת נש ך, הוא סםלל לל מל ן הנ חנ לש ל שג ם של חל לל ה הנ ה. זל " הוה יות יש ע אותי בנ רש ם אנ הי ים, של ני פה

א לה ים אל עי ין בוצש ה אי שום זל ם. ומי לה שש ני וש ל  שי בנ תש ם מי שה ה, של ינה כי שש יא הנ ם הי חל לל ה בו  אופל של לו  ן של שה בש כי הנ
, ה הוה ם יש מות שי לי ר ושש מנ י, גש נה דם ם אמ הו שי זל שולו. וש ר בי מנ הוא גש י, של רי פש מות הנ לי ת שש מנ גש דג שולו. כש ר בי מה גש ני קום של מה מי
ר הנ ר, (שמות יט) וש מנ אל נל ה  לה לה גש ה. ובי לה עש ת בנ חנ ה תנ בושה יא כש הי לו. של ן של שה בש כי י הוא הנ נה דם ים. אמ ני פה ם הנ חל הוא לל של
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א לה יוט, אל דש ש הל ל אי ן של שה בש מו כי םא כש ל ן. וש שה בש כי ן הנ שה על נו כש ל עמשה ענ ינ ש ונ אי יו ה' בה לה ד עה ר יהרנ של י אמ ני פש ן כגלו מי שנ י עה יננ סי
ך. סש ענ ת כנ יך אל מל חמ שו רנ בש כש ן יי שות, כי קה ים בנ שי קש בנ ים ומש לי לש פנ תש ר מי של אמ מו כנ ל ענ יו ענ מה חמ ש רנ בו כובי ן של שה בש מו כי כש

קםר? חש ך לנ ה לה מה רוך הוא, לה דוש בה קה ל הנ ים של בושי כש ים הנ רי בה ובו, דש

ל כנ אמ ים. מנ כי לה י מש ני ל בש אי רה שש יי ל  ם, כה יהל לי עמ ר  מנ אל נל ם של אותה לש ך  לל מל הנ ן לו  תנ נה ת של סםלל ייש  ה  תורה ם הנ חל לל ובש
ה כה לש מנ ה בנ שום זל ך. ומי לל מל ית הנ ל בי חות של פה ים ושש די ם עמבה אותה ת לש סםלל הוא פש ה של תורה ל הנ ם של חל ייש לל ים. וש יקי די צנ הנ
ה שום זל ה. ומי נה שש י מי לי עמ ם בנ הי , של יהה עמרםתל ננ חםק לש וש ה  יתה בי ף לש רל ן טל תי תי ה ונ לה יש עוד לנ ם בש קה תה ר, (משלי לא) ונ מנ אל נל
ל ת של ה סםלל זל ית. וש ירי יא עמשי הי י, של נה דם אמ יו"ד מי זו  אי. וש דנ ת, ונ ה סםלל יפה אי ית הה ירי עמשי ך, ונ לל מל ל הנ ל של כה אמ מנ ר בנ מנ אל נל

את). צי מש ך ני לל מל ל הנ כנ אמ ל מנ ת (של חנ בנ תנ שש ך, ומי לל מל ל הנ יכנ הי

י בי רנ יהיא, וש י חי בי רנ י, וש י יוסי בי רנ ה, וש הודה י יש בי רנ א, וש בה י אנ בי רנ ך, וש נש ר בי זה עה לש י אל בי רנ ה וש תה ה, אנ דושה קש ה הנ נורה מש קום הנ
א רה קש ני ה של רוך הוא, זל דוש בה קה הנ נות לש בה רש ל, קה אי רה שש ם יי הי ים, של רי יבה ל אי יב כה רי קש הנ ך, ולש לל מל ה לנ נה תה ן מנ קי תנ י, לש אי יודה
ץ ם עי הי ה, של עולה י הה צי ים עמ אי רה קש ני ים של צי עי חוז בש אה . של בוהנ ל גה של ש  ה, אי דושה קש ה הנ ינה כי ים, שש רי יבה אי ל הה ה של מה שה נש
ה ר בה מנ אל נל ה, של תורה ם הנ הל ת בה דל חל אנ תש מי ה, של י תורה לי עמ לו בנ ים אי אי רה קש ני ש  קםדל י הנ צי ע. עמ רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ עי ים וש יי חנ הנ

ם ה'. אג ש נש אי י כה רי בה םא כםה דש ל (ירמיה כג) המ

יב רי קש הנ ין לש אי תוב של י כה רי המ י. ונ שנ אי י לש מי חש י לנ ני בה רש ת קה ר אל מנ אל נל ה'. וש ה לנ של ה', אי ן לנ בה רש ה', קה ה לנ ה עםלה ר בה מנ אל נל וש
ך לל מל יב אותו לנ רי קש הנ יב דורון לש רי קש מנ י של מי ך, של רל דל א הנ לה י? אל שנ אי י לש מי חש י לנ ני בה רש ת קה הו אל ם ה', מנ שי א לש לה ן אל בה רש קה
מו, חש הוא לנ רוך הוא, של דוש בה קה הנ ה לש ים תורה יבי רי קש ל מנ אי רה שש ך יי ף כה ה, אנ רוצל י של מי ק אותו לש לי חנ ך הוא מש ר כה חנ אנ וש
י לי עמ יהה בנ לל שו עה רש פי ש, של ר קםדל שנ י. בש רי שה בש ר מי שה י ובה מנ צה עמ ם מי צל ה (בראשית ב) על ר בה מנ אל נל רו, וש שה הוא בש ינו, וש הוא יי וש

ים. נו עמסוקי ם אה יי מנ שה ן הנ ד מי יורי ר הנ שה בה ה, בש נה שש מי הנ

ל כה נו מי חה לש ל שג ים ענ יבי רי קש ן, ומנ חה לש ל שג ל ענ כנ אה ך של לל מל ל לש שה אותו דורון? מה רוך הוא מי דוש בה קה ה הנ ה עושל מה
י די ל יש אוי, ענ רה מו של ד כש חה ל אל כה ה, לש עודה סש י הנ לי עמ ל בנ כה נו לש חה לש שג ק מי לי חנ הוא מש ת. וש סםלל י, ופש ינוני ת, ובי ין - סםלל מי ין וה מי
הו לו. זל צש ים אל הובי אמ של לו  אי ת לש תי ה לה ול צנ ל, הוא מש אוכי ך  לל מל הנ ת, של הוא סםלל ם של חל לל אותו  לו. ומי ים של ני מג מש הנ
אותו הו  זל (וש לון  םאכי י תו  לה חמ ננ וש י ה'  שי ר, (דברים יח) אי לומנ כש י.  יחםחי ני יחנ  י רי שנ אי לש י  מי חש לנ י  ני בה רש ת קה תוב אל כה של
ץ ל עי ד של צנ ל מי בה ים. אמ יי חנ ץ הנ ל עי ד של צנ מי הו  י) -זל תי כש סה ן מה יי ינ בש תו  י ושש מי חש לנ מו בש חמ לנ כו  ר בו (משלי ט) לש מנ אל נל של
ים סוסי לנ ים  שי מש שנ מש ם  הי של ים,  יקי זי ומנ ים  די שי לנ ת  סםלל ופש ים,  כי אה לש מנ לנ י  ינוני בי ת  תי לה ה  ול צנ מש ע,  רה וה טוב  ת  ענ דנ הנ

ושלנפהרהשיים שלל הנמלללך.

ם הי ים, של יי הודי ים יש די ם שי הל ים לה שי מש שנ ים - מש כי אה לש מנ ם כש הי ה, של נה שש י מי לי עמ בנ יו  הה ך  לל מל י הנ שי רה פה של ך  ף כה אנ וש
ים בי כוכה י  די עובש ים  די שי ים  אי רה קש ני של ה,  אה מש טג הנ ד  צנ מי ים  יקי זי ומנ ים  די שי ייש  וש י').  אות  (בש י  דנ שנ אות  בש ים  שומי רש

ים. להי אל ה הה שה ה עה ת זל עגמנ ה לש זל לות. (קהלת ז) וש זה ומנ

י ני ין שי ת, ומי רי שה י הנ כי אמ לש מנ ם כש הל לה ין של ד מי חה ם: אל הל ים מי יני ם ג' מי הי ה, של נה שש מי י הנ לי עמ בנ רו  מש ה אה שום זל ומי
ם ל שי ד, ענ שי ף הנ א יוסי רה קש ה. ני ל פל ענ בש של ב וש תה כש בי ה של תורה ים בנ מי כה ם חמ הל ייש בה מות. וש הי בש י כנ ישי לי ין שש ם, ומי דה י אה ני בש כי
שו קש בנ יש ה  אות, תורה בה ה' צש ך  אנ לש מנ לש ה  ב דומל רנ ם הה ה, אי נה שש מי י הנ לי עמ בנ רו  מש ם אה נה חי לש םא  ל וש ד.  שי יד אותו  הולי של
מות שש ה ובי תורה ים בנ עי נה כש ני ים, של יי הודי ים יש די ם שי הי נו של רש אנ ר בי בה תו, כש חש פנ שש ל מי כה ך, הוא וש לל מל אי הנ דנ מש שש אנ יהו. וש פי מי

ה. תורה הנ

יל בי שש ים בי בי רה קש ני ב של ל גנ ף ענ נות, אנ בה רש קה ל הנ כה שו. של נש על ה נל ל זל לנ גש ם, בי יהל נותי בש רש כו קה רש עה שום של ן, מי רם המ י אנ ני ובש
אוי לו. (ע"כ רעיא מהימנא). רה ה של קו מנ לש חל ל לש נוטי אוי, וש רה מו של ד כש חה ל אל כה ם לש הל ק לה לי חנ ך, הוא מש לל מל הנ

זהר:

א, בה י אנ בי ר רנ מנ גו'. אה ה וש שה דה ה חמ חה נש ם מי כל יבש רי קש הנ ים בש כורי בי יום הנ ר (במדבר כח) ובש מנ אל מון, נל דש קנ בור הנ חי ובנ
ה תורה הנ של הו  זל וש ים.  יוני לש ים על כורי ם בי אותה הוא יום מי ן, של דל עי א מי יםצי ר הנ הה נה ה  יום? זל הנ יהו  ים, מי כורי בי יום הנ

ן. ילה אי רות הה יא פי בי הה ים לש יכי רי ים, צש יי חנ ץ הנ הוא עי שום של ה. ומי תורה ל סודות הנ יא כה הוא מוצי לויהה בו, וש תש

א נה ימש הי יהא מש עש רנ

ם ים הי כורי בי יום הנ ר,  מנ א אה בה י אנ בי רנ (במדבר כח).  גו'  וש ה  שה דה חמ ה  חה נש מי ם  כל יבש רי קש הנ ים בש כורי בי יום הנ ובש
ה רועל ר הה מנ גו'. אה וש יא  בי תה ך  תש מה דש י אנ כורי ית בי אשי תוב (שמות כג) רי כה של הו  ה. זל תורה ל הנ ים של יוני לש ים על כורי בי
ה כורה בי נות. (הושע ט) כש ילה אי רות הה ל פי ים, של כורי רות בי פי או הנ רש קש ך ני ף כה ם, אנ יהל מותי אי כורות לש בש מו הנ ן, כש מה אל נל הנ
תוב (ירמיה ב) כה של הו  ם. זל עולה מות הה ל אג כה הוא מי רוך  בה דוש  קה הנ ים לש כורי ים ובי מוני דש ל קנ אי רה שש יי ך  ה, כה נה אי תש בי

מות ה אג שום זל יך. ומי להל ית ה' אל יא בי בי ם, (שמות כג) תה הל ר בה מנ אל ה נל שום זל גו'. ומי וש ה  יהוה ל לנ אי רה שש יי ש  קםדל
ם. יהל לי םא אמ ב ה תה עה מו רה שש ה - ילאש ל פל כה ל בש אי רה שש ת יי לו אל םאכש י ם (ישעיה ט) ונ הל ר בה מנ אל נל לות של זה ים ומנ בי י כוכה די עובש

ם הל בה נו של מל ים מי אי יוצש ים של פי נה ל עמ כה כם"ר. וש א בש רה קש ני ן יה"ה, של הוא בל ירות, וש פי סש ש  שי ה מי לולה כש ו' של ך  ף כה אנ
ר הה נה אותו  ים, וש יוני לש ים על כורי בי לו  אי ר מי הה יא נה ים. אות ו' הי כורי ים בי אי רה קש ה (ציור למעלה) ני זל מו  ים, כש אשי רה
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ים יי חנ ץ הנ הוא עי שום של ה, ומי תורה ל סודות הנ ים כה אי א, יוצש ר יוצי של אמ כנ לויהה בו. וש ה תש תורה הנ הו של זל ן, וש דל עי א מי יוצי
י רי פש ה דומות לנ לה וות של צש מי הנ ה. וש ים בה יקי זי חמ מנ יא לנ ים הי יי ץ חנ תוב (משלי ג) עי כה יא) של ת הי חנ הו (אנ ה, זל תורה ל הנ של

ן. יאה בי המ ים לנ יכי רי נות, צש ילה אי ל הה של

ים שי דה ה חר שה שי ה, מי שה דה ה חמ חה נש ים מי אי רה קש ם ני הל לה ים של כורי בי הנ דוענ  מנ רו  םאמש ם ת אי ן, וש מה אל נל ה הנ רועל ר הה מנ אה
מות הי ה. ובש עה בש שי ים או לש שי דה ה חר עה שש תי ה - לש דל שה ץ הנ ם עי דה אה י הה ר בו (דברים כ) כי מנ אל נל ם של דה אה ים, ומי שי דה ה חר שה שי לש
יב רי קש הנ ה', לש ה לנ של ן אי בנ רש קה ה לש צל ה יירה אה לש הה י וה יני מי שש יום הנ מו ומי ת אי חנ ילה (ויקרא כב) תנ הש ים יי ת יהמי ענ בש ך - שי ף כה אנ

יות? ם חנ שי אות בש רה קש דוענ ני לו, מנ ים של נויי כי ל הנ כה , וש ה הוה ם יש ן שי הל ירות, בה פי סש עוד, הנ י ה'. וש ני פש ן לי בה רש קה

ירות, פי סש ש  שי לו  אי ים  שי דה חר ה  שה שי לש ים  שי דה חר ה  שה שי מי ה.  ינה כי שש הנ זו  סוד  ך  רל דל בש ה  שה דה חמ ה  חה נש מי א  לה אל
ה. יונה לש א על מה ל אי ד של צנ ם, מי עולה יהם הה קנ ים של ני ף שה לל ש אל ן שי הי ם, של עולה ת הה יאנ רי בש יות לי מוני דש ים קנ ני אות שה רה קש ני של

ים. כורי ים בי אי רה קש יות, ני רי בש ל הנ כה ם ולש עולה מו לה דש קה שום של ים. ומי שי דה ים חר אי רה קש ה ני תונה חש א תנ מה ל אי ד של צנ ומי

ע שנ הוא תי ם. וש דה י אה ני ם פש יהל ני מות פש ה (יחזקאל א) ודש ר בה מנ אל נל יהה, של ל חנ ד של צנ ה, מי שה דה ה חמ חה נש ה, מי ינה כי שש הנ וש
ם, כגלה לול מי ה כה זל ית. ובה ירי יא עמשי הי ת, של רל עגבל מש ל הנ ים של שי דה ה חר עה שש תי ד לש נולה ם של דה נוך. הוא אה ל חמ ן של טה בון קה שש חל לש
יא הי יא ו', וש הי ץ, של חי ה כנ ע יורל רנ ה זל נה מל ך מי שה מש ני ה של אשונה ה רי פה יא י', טי הי ית, של רי ם אות בש ל שי כור, ענ ן בש א בי רה קש ני וש

ן. ילה אי ף הה ננ ל עמ ה ענ עולל י של רי פש ל ו' כי ה ענ עולה י' של

ים אי רה קש ני ה  אשונה רי בה ימו  די קש הי של לו  אי  - ם  יהל לי עמ ים  ני אי תש ה  מה כנ וש ן  ילה אי בה ייש  ים  פי נה עמ ה  מה כנ של ב  גנ ל  ענ ף  אנ וש
ם. (ישעיה מ) יכל אשי ים רה רי עה או שש ר (תהלים כד) שש מנ אל ם נל הל לה א של מה גש דג ם. כש ל כגלה ים של אשי ם רה לו הי ים. אי כורי בי

ל. אי רה שש י יי ני ת בש ל עמדנ םאש כה ת ר או אל ה. (במדבר א) שש לל א אי רה י בה או מי ם ורש יכל יני רום עי או מה שש

או ה. ושש לה עש ל מנ ה של יבה שי יא יש הי ה, של ינה ל בי ים של רי עה ים שש שי מי ם חמ הי לו  ים אי רי עה ם. שש יכל אשי ים רה רי עה שש או  שש
ם תוב (משלי ל) אי כה הו של א. זל שי ננ תש סוף מי בנ ה, לש תורה ל בנ די תנ שש מי י של ל מי כה ה. של טה ל מנ ה של יבה שי ל יש ם - של י עולה חי תש פי
ך לל מל םא  יהב וש א,  שי ננ תש מי סוף  לנ ה,  י תורה רי בש די ל  ענ מו  צש ענ ל  בי ננ מש הנ ל  ה, כה נה שש מי י הנ לי עמ בנ רוהו  אמ ובי א.  שי ננ תש הי בש תה  לש בנ נה

ה. א תורה לה בוד אל ין כה אי בוד, וש כה הנ

א לה ר - אל םא יותי ל א וש בה ם הנ אותו עולה ר בש םאמנ םא ת ל ך. וש לל א מל רה קש בוד, ני את כה רי קש ני ה של ד תורה לומי י של אן, מי כה מי
י ם - מי יי תנ בוד. שש כה ך הנ לל ה מל י זל ת - מי חנ ם. אנ יי עממנ סוק פנ פה פול הנ ה כה שום זל בונו. ומי מות רי דש מות, בי י עולה ני שש ך בי לל מל
יות חנ ה, וש יונה לש על ה הה בה כה רש מל יות הנ לו חנ ם. אי יי עממנ ם? פנ יכל אשי הו רה ם, מנ יכל אשי ים רה רי עה או שש בוד. שש כה ך הנ לל ה מל הוא זל

מון. (ע"כ רעיא מהימנא). דש קנ בור הנ חי ה. ובנ תונה חש תנ ה הנ בה כה רש מל הנ

או ל שש בה ר. אמ אי בה תש ני וש רוהו  אמ ה בי סוק זל גו'. פה וש ם  יכל אשי ים רה רי עה שש או  ר, שש מנ אה סוק וש ח פה תנ עון פה מש י שי בי רנ
לו ם - אי יכל אשי ים. רה רי עה ים שש שי מי לו חמ אי יון, וש לש ל על כל ל שי ים של רי עה ים, שש יוני לש ים על רי עה ם שש לו הי ם - אי יכל אשי ים רה רי עה שש

ה. זל ה בה ל זל לי כה הי ה ולש זל ה בה עמלות זל לנ ט וש שי פנ תש הי םאש לש ד ייש לו ר חה אל ד וש חה ל אל א כה לה ם? אל י הי ים מי אשי רה הה

ים. רוני חמ ה אנ לשה לו שש אי בות, וש אה הה ה מי טה מנ לש ים של רי עה ם שש לו הי ים - אי רי עה או שש נוך: שש ל חמ רו של פש סי אנו בש צה מה
שום ים. ומי רי עה ם שש ל אותה ים של אשי לו רה אי ים, וש יוני לש על בות הה אה לו הה אי ל, וש אי רה שש י יי פי לש י אנ אשי ם רה לו הי ם - אי יכל אשי רה
י? מי או, לש ם. שש יכל אשי ים רה רי עה שש או  ים שש רי ם, אומש יהל פי תש ל כי ם ענ ים אותה לי נוטש ים וש בי סובש ים, של ני ם אופנ הי של לו  אי
ן הי ע  בנ רש אנ וש הות,  מה אי הה לו  אי  - ם  י עולה חי תש פי או  שש נה הי וש ם.  יכל לי עמ ים  טי שולש וש ם  יכל לי עמ ים  אשי רה ם  הי של ם.  יכל אשי רה לש

שללשמנטהה.

י הוא? ה. ומי נה בה לש יר לנ אי מי בוד, של אותו כה ך מי לל הוא מל כםל, של ל הנ יון של לש על ך הה לל מל ה הנ בוד - זל כה ך הנ לל יהבוא מל וש
ס נה כש ני ה  זל ן של יוה כי וש אוי.  רה של מו  כש ד  חה בור אל חי רון, בש אה ה בה תורה יס הנ ני כש הנ לש קום?  ה מה יזל אי לש יהבוא,  וש אות.  בה צש ה' 
רות בש חנ תש ה, מי ל פל ענ בש ה של תורה ה בש יונה לש ה על ד, תורה חה בור אל ר חי בי חנ תש רון, ומי אה ת בה סל נל כש ני ה  תורה ז הנ קומו, אה מש לי

ים. תומי ים סש רי בה ש דש רי פה לש

ים, ני מנ וזש ים  שי דה חר לל בון  שש חל ים  עושי ל  אי רה שש יי של ה  עה ל שה כה בש של ים.  מוני ם  תל אנ ן של יה נש מי לנ ם,  יכל עםתי בג שה בש י?  תנ מה
שו דש ש, קנ חםדל שו הנ דש ה, קנ טה מנ י לש ננ ה בה ני רוז: הי יר כה עמבי ים, ומנ יעי קי ם רש ה תוך אותה בה ן תי קי תנ רוך הוא מש דוש בה קה הנ
ם כגלה וש דוש,  קה ם הנ עה ד בה חה אל ים כש שי דש קנ תש מי ם של יי מנ שה בנ יהלות של חמ ל הנ כה לש ה  עושל וש ה!  לה עש מנ לש ם  כל כגלש שו  דש קנ תש ן, הי מנ זש

תות. בה ע שנ בנ ם של ים אותה ם מוני תל אנ ן של יה נש מי ם, לנ יכל עםתי בג שה ר בש מנ אל ה נל ל זל ענ ת, וש חנ ה אנ ירה מי ד שש חה אל ים כש רי שומש

ן, הל ת בה דל חל אנ תש מי ה של גה רי דש מנ ה  אותה ה בש טה מנ גות לש רי דש ע מנ בנ ל של ה של כה שה מש הוא הנ רוך  בה דוש  קה הנ ך  ז מושי אה וש
גות רי דש מנ ע  בנ של ל  של ה  כה שה מש הנ הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ך  ז מושי אה וש תות.  בה שנ ע  בנ של ן  אותה (בש תות.  בה שנ ע  בנ של לו  אי בש
ר - םא יותי ל ן וש ש הי י שי רי המ ר, ונ םאמנ ם ת אי תות). וש בה ע שנ בנ לו של אי ת בש דל חל אנ תש מי ה של טה מנ לש ה של גה רי דש ה מנ אותה ה בש לה עש מנ לש של
לו ים אי חי לוקש וש ה  ים אותה חי לש שנ מש נו  אה וש ם,  יהל לי ת עמ צל את רובל צי מש ני וש ים  רוחי פש אל ל הה ת ענ בל א יושל מה ר אי של אמ א כנ לה אל

גו'. ים וש ני בה ת הנ אל ם וש אי ת הה ח אל לנ שנ חנ תש לי ר (דברים כב) שנ מנ אל נל יים של קנ ה, לש טה מנ לש ה של גה רי דש מנ זו הנ ים בש ני ה בה שה שי הנ

י שי מש ה חג שה מי ם חמ הי לו  אי ים, וש ני ה בה שה מי א חמ לה ל אל אי רה שש ים יי חי םא לוקש ה ל יום זל ר, בש מנ א אה בה א סה נונה מש ב הנ רנ
ל אי רה שש יי וש א.  מה ל אי של יהה  פל נה ין כש את בי צי מש ני ת של חנ פור אנ צי ם בש ה הי עה בש א שי לה ם - אל ה הי שה ר שי םאמנ ם ת אי וש ה.  תורה
פור, צי הנ ה  אותה א  מה אי ל  של יהה  פל נה כש ת  חנ תנ מי ים  יאי מוצי ים?  עושי ה  מה שוב.  חה וש דול  גה טוב,  ד  יי צנ צוד  לה ים  עי יודש
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ה. ישה חי ר לש חנ ה אנ ישה חי ה, לש ים לה שי חמ לנ ה מש פל ת הנ ישנ חי לש בי

ב גנ ל  ף ענ אנ וש ה,  לה ים  שי חמ לנ מש ם קולות של אותה ולש ישות  חי לש ן הנ אותה ת) לש בל אוהל ת (של של חושל פור של צי ה  אותה וש
את יוצי וש ם,  יהל לי ת אמ חנ קול, ופורנ ת הנ ישנ חי לש ה  ל אותה צל ת אי לל כל תנ סש ומי ה  םאשה ת ר פל ה, זוקל מה י אי פי נש ת כנ חנ יא תנ הי של
ה ים אותה רי קושש ה, וש לה צש ים אל שי לוחמ וש ה  ים בה יקי זי חמ ה, מנ ים אותה חי ל לוקש אי רה שש יי ן של יוה כי א. וש מה ל אי יהה של פל נה ת כש חנ תנ מי
ה אינה ת, וש כל לל לה עוף וש ת לה של קל בנ יא מש הי ר, וש של קל אותו  ל בש אי רה שש יי ה  ים אותה חי יהד לוקש ך. מי לי תי וש עוף  םא תה ל ר של של קל בש

ישכולהה להללכלת להה.

ה לה עש מנ לש ת  פל עופל ומש ם,  הל מה עי ת  פל צל פש צנ מש יא  הי וש ם,  קולה בש ים  שי לוחמ ם  הי ם,  יהל ידי בי ה  שורה קש יא  הי של עוד  ובש
ת ישנ חי ם ולש חותה ל אמ צוף של פש צי הנ ים אותו  עי שומש ן של יוה ם, כי יהל מותי י אי פי נש ת כנ חנ תנ ים של ני ם בה ל אותה כה וש ת.  דל יורל וש
ם ים אותה חי ל לוקש אי רה שש יי פור. וש צי הנ ה  ל אותה צל ים אי פי עופש ם ומש יהל מותי י אי פי נש ת כנ חנ ים תנ אי יהד יוצש קול, מי הנ אותו 
םא ל ים, וש מי עולה ם לש לה צש ים אל פי עופש לו מש יו אי םא הה ה, ל לה חי תש ה בנ ים בה זי אוחמ פור של ה צי םא אותה ם ל אי ם. וש הל ים בה זי אוחמ וש

ם. הל חםז בה אל ים לל כולי יש

ים סי נה כש ני ים, וש נוגי עמ ל תנ כה ה וש חה מש שי ד בש כגבה ל מש כה אמ יהה מנ נל פה ים לש ני קש תנ ה זו? מש דושה פור קש ל צי ה של ידה ים צי די יך צה אי
ל יהה של פל נה ת כש חנ ת תנ רל תל סש יא ני הי אוי. וש רה מו של ש כש חנ קול לנ בש יהה  לל ים אי פי צש פש צנ שות, ומש רה דש י מי תי בה יות ולש סי ני י כש תי בה לש
מו ם כש לה צש ת אל פל עופל את ומש אוי. יוצי רה מו של יהה כש לל ים אי צופי פש צי ים וש ני קה תג נות מש חה לש ה שג רואה ה, וש םאשה ת ר פל זוקל א, וש מה אי

ים. ני ם בה ל אותה ים כה חוזי ה אמ ר, ובה אי בה תש ני של

ך מש ה מי כגסל מש ה, בנ לה עש מנ י ולש יעי בי שש יענ הנ קי רה הה י מי רי המ שום של ת. מי כל הולל ם, וש יהל לי ת עמ צל רובל ה של אותה ים לש חי לש שנ ומש
גו'. ח וש לנ שנ חנ תש לי תוב (דברים כב) שנ ה כה ל זל ענ ה, וש יגה שי הנ ל לש םא תוכנ ל ה, של ח אותה לנ רםש. שה דש ל תי אנ

ה ים בה חוזי אמ ן של יוה כי ה. וש אשונה רי ה בה דושה פור קש ה צי אותה ים לש עושי צוף של פש צי הנ ה וש יאה רי קש י הנ ש - זוהי א קםדל רה קש מי
יא הי שום של ם. ומי כל יא לה הי ש  י קםדל תוב כי כה ש, של את קםדל רי קש ני פור זו  ש. צי י קםדל אי רה קש ים מי אי רה קש ים, ני יהמי ר הנ אה שש

ש. י קםדל אי רה קש ים מי אי רה קש ה ני שום זל ה, ומי לה צש ים אל אי ם ובה כגלה את לש יא קורי ש, הי קםדל

ם. הל ים בה זי אוחמ ם וש לה צש ים אל אי ם בה ה הי ל זל ענ ך. וש ם כה ים גנ אי קורש וש ה  מה ים עי פי צש פש צנ ל מש אי רה שש יי את, וש יא קורי הי
ם, הל לה ים של צופי פש צי ש - בנ י קםדל אי רה קש ם. מי או אםתה רש קש ר תי של ש אמ י קםדל אי רה קש י ה' מי ה מועמדי לל ה (ויקרא כג) אי שום זל ומי

ם. הל את לה קורי ש - של ה. קםדל דושה פור קש ה צי אותה ובש

א נה ימש הי יהא מש עש רנ

אי דנ ם. ונ הל ענ בה יודי י של מי ים לש לי גש ני , וש ענ םא יודי ל י של מי ם לש ים הי תומי ה סש מה לו כנ ים אי רי בה ן, דש מה אל נל ה הנ רועל ר הה מנ אה
ם. יהל לי ת עמ בל א יושל מה אי ים, של רוחי פש אל ם הה ל הי אי רה שש יי ש. וש דה קש מי ית הנ ה בי ה זל לה ן של קי ה. הנ ינה כי שש יא הנ פור הי ה צי אותה
ה. או לה וות של צש מי ים בנ פי עופש מש ה של נה שש י מי לי עמ ם בנ הי וש ים,  רםחי פש אל ל הה ענ ת  צל ם רםבל אי הה וש תוב (דברים לב)  כה של הו  זל

א. רה קש י מי לי עמ לו בנ ים - אי יצי בי

תוב (ישעיה נ) כה הו של ם. זל אי ת הה ח אל לנ שנ חנ תש לי תוב? שנ ה כה ש, מנ דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל נל ל וש אי רה שש או יי טש חה ן של מנ זש ובי
ה שה ם שי הי ך. של ח לה קנ ים תי ני בה ת הנ אל ם, וש הל תוב בה ה כה נה שש י מי רי דש ה סי שה י שי לי עמ בנ לו  אי ם. וש כל מש ה אי חה לש ם שג יכל עי שש פי ובש
ה, נה שש י מי רי דש ה סי שה שי ע, או בש מנ ת שש יאנ רי ל קש בות של ש תי שי ם בש הי ה, של יונה לש על א הה מה אי ת הה חנ תנ ים של ני ה בה שה ל שי ד של צנ מי
ל ענ םאש וש ר ל הה ין, ענ לי פי תש י הנ רי שש קי ם בש ים אותה רי קושש ם. וש יי מנ שה בו לנ ן לי וי כנ יש ד של בנ לש יט ובי עי מש מנ ד הנ חה אל ה וש בל רש מנ ד הנ חה אל

. רוענ זש הנ

ת ישנ חי לש בי ים  שי לוחמ סוף  ובנ ע.  מנ ת שש יאנ רי קש ל  של ל קולות  של ים  צופי פש צי ה  מה כנ בש ים?  ני בה הנ ים  חי לוקש ה  מל ובנ
ה ה' שורה וש יא יו"ד.  הי לו, של ר של של קל ו' בנ ל  צל ים אי די יורש וש ה' ה',  לו  אי וש ה,  תה א ובי מה ל אי צל אי אי שנ חמ בנ ה של לה פי תש הנ
יא ו', הי םאש ו', וש ל ר ה, ענ יונה לש ל ה' על ר של של יא קל הי ל י', של צל ת אי דל ה יורל נה טנ םאשו. ה' קש ל ר ין ענ לי פי ל ו', תש ה ענ יונה לש על

ה. הה ל יהד כי ה' של ה בש מה ר עי של קל

ר מנ אל נל א של רה קש י מי לי עמ לו בנ ים - אי יצי ה. או בי נה שש י מי רי דש ה סי שה ל שי ל אות ו', כולי ד של צנ ים, מי רםחי פש ה אל שום זל ומי
ר (דברים כב) מנ אל ם נל יהל לי ה. עמ לה בה י קנ לי עמ לו בנ ן יה"ה, אי ל בל ד של צנ ים מי ני זו ה'. בה א, וש רה קש מי ים לש ני ש שה מי ן חה ם בל יהל לי עמ

ים. ני בה ל הנ ם ענ אי ח הה קנ םא תי ל

י רי קש ל תי ה, אנ נה שש מי י הנ לי עמ בנ רוהו  אמ ם. ובי תה נש ננ שי ם (שם ו) וש יהל לי ר עמ מנ אל נל מוד, וש לש י תנ לי עמ בנ לו  ה אי לה בה י קנ לי עמ ובנ
י ר - (שם כב) כי בה דה סוד הנ מוד. וש לש תנ יש בנ לי ה, שש נה שש מי יש בנ לי א, שש רה קש מי יש בנ לי ם שש הי ם. של תה שש לנ שי א וש לה ם אל תה נש ננ שי וש
ת - נםרנ רוהו, מש אמ י בי רי הור. המ ב טה הה ת זה נםרנ יתה מש שי עה א. (שמות כה) וש רה קש י מי לי עמ בנ ך, בש רל דל יך בנ נל פה פור לש ן צי א קנ רי קה יי
ף ט. אנ עי ה ומי בה גון רי ים, כש עמטי מנ ים ומש בי רש לו מנ ה, אי נה שש מי י הנ לי עמ ים בנ סוקי ה פש מה כנ ל. וש לה ה - כש שה קש ט. מי רה ב - פש הה ל. זה לה כש

ה. אה א מי לה ה אל א מה רה קש ל תי ים, אנ בי רש ך מנ כה

יש לי ה, שש נה שש מי בנ יש  לי א, שש רה קש מי בנ יש  לי נו, שש מל ים מי שי דורש ם. וש תה שש לנ שי א וש לה ם אל תה נש ננ שי א וש רה קש ל תי אנ ך  ף כה אנ
ים שי דורש ר של םאמנ ם ת ת. אי לנ ים בו כנ שי דורש ה, וש לת מםשל יום כנ ך (במדבר ז) בש ף כה ין. אנ דושי קי ייש בש מו של מוד. כש לש תנ בנ
יא ו') הי נו, (של מל רםענ אות מי גש םא לי ל יף וש הוסי שות לש ם רש הל ין לה ם אי הי ם, של מה צש ענ םא מי ל ית וש ף בי לל אה ד מי יצנ ם - כי הל ם מי הל לה
ה, נה מל רםענ אות מי גש שות לי ם רש הל ן לה י נותי ה, ומי תורה א בנ לי לות מה תוב כנ י כה רי ת. המ רל חל אות אנ יף אות זו בש לי חמ הנ או לש
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ן הי אות של לי אות, ומש לי ן מש הי רות של סי בות חמ לו תי ל אי א ענ לה ית. אל ף בי לל אה ף בה לי חנ תש מי ר של בה אן דה ין כה י אי רי יא ו'? המ הי של
מו עמשות כש ה לנ ול צנ רוך הוא מש דוש בה קה , הנ יהה יטל שי כש תנ ה בש לה ט כנ שי קנ עמשות לש ים לנ כולי יש ים של רושי ל פי ל כה ענ רות, וש סי חמ

ר יורוך. של ה אמ תורה י הנ ל פי תוב (דברים יז) ענ כה הו של ם. זל הל ין לה מי אמ יות מנ הש לי רו, וש םאמש י של

קומות מש הנ ים  עי יודש של לו  אי  - בות  רנ יכות  תי חמ ם  הל מי ה  שה עה וש כות  לש מנ הנ ל  של ים  בושי לש י  לי כש ך  תנ חה של ן  מה אג לש
יכות תי חמ הנ לו  אי ים  מי שה וש ים,  בושי לש הנ ם  ים אותה ני קש תנ מש לו  אי ים,  רי אה שש ני של לו  אי או  יכות  תי חמ הנ לו  אי ים  רי סי חמ של
ר של ה אמ תורה י הנ ל פי ר ענ מנ אל נל של הו  זל ן, וש יהל לי ים עמ יפי טות, מוסי ן מועה הי יכות של תי חמ רות, ונ סי חמ קום הנ מש פות בי נוסה של

יורוך.

ינעמשו ד של ענ א  לה י? אל י בי ני רנ ר חוזש םאמנ י וש ם  הל ד מי חה ה אל ים טועל מי עה פש לי של הו  הוא, מנ ך  ם כה ר, אי םאמנ ם ת אי וש
ים קי רש פה מש לו של ל אי םא כה ל י. של י בי ני רנ ר חוזש יו לומנ לה ה עה שה קש הי יו, יהכול אותו של לה ים עה קי חולש בור של אותו די ה מי אה הורה

יהם. רש ל בג כות ענ לה המ י הנ רוצי יו, תי רש ל בג ק ענ סה פש א הנ הי יש ד של כות, ענ ן הולש אה יכות לש תי חמ ים בנ עי ה יודש לה כנ י הנ יטי שי כש תנ

ך. לל מל ית הנ בי ה מי ת לה תל יות לה אג רש רות הה עה נש ע הנ בנ ת של ר, (אסתר ב) אי מנ אל נל יהה הוא של רותל ת ני ענ בש ה, שי נורה מש הנ
ל כות של רה ע בש בנ ד של גל נל ם כש הי ין,  וש לי פי תש בנ ים של אשי ה רה עה בה רש ל אנ י"ן של אות שי ים ש, וש אשי ה רה לשה ל שש י"ן של ד שי גל נל כש
ת חנ אנ וש יהה  נל פה לש ם  יי תנ שש ך  רי בה מש ב  רל על ובה  , יהה רל חמ אנ לש ת  חנ אנ וש יהה  נל פה לש ם  יי תנ שש ך  רי בה מש ר  חנ שנ בנ ן:  הי של ע,  מנ שש ת  יאנ רי קש
ים רי שה קש הנ לו  אי  - ים  מוני רי וש ים  עממוני פנ ה.  וה צש מי י  פי נש כנ בש ש  מי שנ מש של ה,  עמבודה בה דול  גה ן  כםהי ך  כה ר  חנ אנ וש  . יהה רל חמ אנ לש

ת. טםרל ר קש טנ קש חנ מי בי זש יתה מי שי עה ך, (שמות ל) וש ילה אי ם וש שה ין. מי לי פי יץ - תש צי יות. וש לש חג הנ וש

, שוהה רש ופי ה'.  לנ ה  עםלה ה  של אי ם  תל בש רנ קש הי וש זו,  ה  שה רה פה בש תוב  כה ר,  מנ אה וש עון)  מש י שי בי (רנ ן  מה אל נל הנ ה  רועל ח הה תנ פה
ב. לי הור הנ רש ל הי א ענ לה ה אל אה ה בה ין עולה אי שוהו, של רש עוד פי ה. וש של אי ה לש ך עולה מנ ן סה כי לה ים. וש שי אי ה לה עולה של

א טש י אותו חי פי ם כש דה ל אה ים של רי יבה ל אי ל כה ן ענ בה רש קה ן וש בה רש ל קה ה. כה רה פה כנ א לש לה ים אל אי םא בה נות ל בה רש קה ל הנ אי, כה דנ ונ
ם אשונות קםדל פות רי ק טי ם זורי ץ. אי מי םא חה י ל צות כי גםת מנ ר, (שמות יב) עג מנ אל מםחנ נל פות הנ ל טי ר. ענ יבה ל אותו אי של
ם חל ן לל יהל לי יא עמ בי הה יך לש רי יך, צה רי םא צה ל קום של מה ן בש ק אותה רנ זה יצו וש מי חש הל לו של ל אי ענ לו. וש םא של ל קום של מה יצו בש מי חש הל של

ה. צה ם מנ הל ץ ומי מי ם חה הל ם - מי ך הי ה כה י תודה מי חש ם לנ אותה ץ, וש מי חה

פון, צה ם בנ תה יטה חי ם שש י שור, כגלה ני ם פש הי שום של ים. מי זי עי ים וש תודי ענ ים וש ילי אי ים וש שי בה ן כש כי ין, וש די ד הנ צנ ים - מי רי פה
ין ית די בי ה לש אה בה ין של די ת הנ דנ ם מי סי בנ פון, לש צה ם בנ ה כגלה יקה רי ה וזש לה בה קנ ה וש יטה חי פון. שש צה ת בנ רי י שה לי כש ם בי מה בול דה קי וש
י כי ם שופש ל אותה כה כות. וש לש מנ ד הנ צנ ן מי טה קה ין הנ ית די ה. בי ינה ם בי שה ה, של בורה גש ד הנ צנ דול מי גה ין הנ ית די ה. בי בורה גש ד הנ צנ מי

ה. בורה גש ד הנ צנ ם מי ה הי וה צש מי ים לש מי דה

ה ן דוחל בה רש קה נו. של בה רש ל קה טי ר יומו בה בנ עה שום של ת, מי רל חל ת אנ בה שנ םא בש ל תו - וש בנ שנ ת בש בנ ת שנ רוהה עםלנ אמ בי ה של ומנ
ש, ת קםדל בה שנ ש, וש נות הוא קםדל בה רש ל קה של ש  ל אי כה ה. של שה דג ל קש של ש  הוא אי שום של ת, מי בה שנ בש ש  יק אי לי דש ת, ומנ בה שנ

ה. זל ה בה ים זל חוזי אמ

עמרו בנ םא תש ל, (שמות לה) ל אי רה שש יי ם לש הל ה לה וה ה צי שום זל ש, ומי קםדל ה בנ יזה חי ת לו אמ תי סור לה ל חםל אה ש של ל אי בה אמ
ת, עמרםבל ין בו תנ אי ים, של יי חנ ץ הנ ט עי שולי ת של בה שנ ע. ובש רה ל טוב וה ם של יי אנ לש הו כי זל ת. של בה שנ יום הנ ם בש יכל בםתי כםל מםשש ש בש אי
סור ה אה רה הר ל טה ין של לי חג ה) וש רה הר ל טה ין של לי ל חג םא של ל ה, וש אה מש ל טג ין של לי ל חג ש של אי ה הה זל ין, של לי יר בו חג עי בש הנ סור לש (אה
ים אי רה קש נות ני בה רש ל קה ך כה ף כה ה. אנ שה דג קש ם בי ב אותה רי עה סור לש אה ה של אה מש ל טג ין של לי ן חג כי ל של ה. כה שה דג ל קש ש של אי ב בש רי עה לש

ים. שי דה קר ש הנ קםדל ש וש ם קםדל הל ייש בה ה, וש רה הר ל טה ין של לי ם חג הל ין ייש בה ל מי ל כה נות של בה רש ל קה כה ש, וש ר קםדל שנ בש

ין ש ובי קםדל ין הנ ם בי כל ת לה רםכל פה ה הנ ילה די בש הי תוב (שמות כו) וש כה הו של ש, זל קםדל ש לש ין קםדל ש בי רי פש ייש הל סוד של הנ וש
ה, טה מנ לש של ש  קםדל ל  של ש  אי מי ש  דה קג מש בוהנ  גה ל  של ש  אי ים. של וי שה ם  ינה נות אי בה רש קה י הנ שי אי ך  כה ף  אנ ים.  שי דה קר הנ ש  קםדל
ף יוט. אנ דש ל הל ש של ין אי בי ינו לש ה בי לה דה בש ה ייש בו הנ שה דג ל קש ש של אי ש. וש קםדל ר הנ שנ ש בש ש, או אי קםדל י הנ צי ש עמ א אי רה קש ני של
קומו. מש לי יך  רי ד צה חה ל אל כה ש, של ל קםדל ש של ייש אי ב של ל גנ ף ענ יוט אנ דש הל ן הנ יא מי בי הה ה לש וה צש מי יו של לה עה רו  אמ בי ב של ל גנ ענ

ל. אי רה שש ה יי סוד זל ים לש אשוני רי ל הה אי רה שש לו יי שש מש ל ני שה ומה

ים. כי לה י מש ני ל בש אי רה שש ל יי רוהו, כה אמ בי מו של ים, כש כי לה ים מש אי רה קש ל) ני לה כש ל בי אי רה שש י יי רי המ ה. של זל לו לה שש מש ל ני אי רה שש (יי
ם ינה נות אי בה רש קה ל הנ ך כה ף כה אוי לו. אנ רה מו של קומו כש מש ה בי ד שורל חה ל אל ש, כה דה קש מי ית הנ בי ים לש יו עולי ר הה של אמ ל כנ בה אמ
ע ה נודה סוד זל אוי. וש רה מו של ד כש חה אל ד וש חה ל אל כםל כה ק הנ לי חנ ה', הוא מש ן לנ בה רש תוב קה ם כה כגלה בש ב של ל גנ ף ענ אנ ים, של וי שה

י ה'. ני פש ל לי אי רה שש ם יי הל ים לה יבי רי קש יו מנ הה ג, של חה י הל רי פה בש

אן ד כה ענ ר, של פה י עה ני שי יש ים  אי רה קש ני בות  אה הה ה וש תה אנ ך, של תש נה שש ן מי מה אל ה נל ה, קום רועל דושה קש ה הנ נורה מש ר הנ מנ אה
ים כורי בי הנ יום  ובש ן.  ישה תי ץ  רל אה הה ל  ענ ם  הל בה ר  מנ אל נל של ה,  נה שש מי בנ ים  ני שי יש ם  אותה בש ה  תורה בנ ים  לי דש תנ שש מי ם  יתל יי הל
ת של דל חנ תש יא מי ם הי כל לה ים של עמשי מנ ה, ובנ ינה כי שש ל הנ ים של כורי י) בי ני (בש ם  ם הי תל ה'. אנ ה לנ שה דה ה חמ חה נש ם מי כל יבש רי קש הנ בש
ר מנ אה ע של מנ ת שש יאנ רי קש נום. ובי קש בות תי ד אה גל נל לות כש פי ה, תש נה שש מי י הנ לי עמ רו בנ אמ בי ל יום. של כה בות בש אה ל הה לות של פי תש בנ
יים (יהושע א) קנ הוא מש לו  אי ל יום כש כה ע בש מנ ת שש יאנ רי א קש קורי ל הנ כה שוהה  רש ל, ופי אי רה שש יי ע  מנ ן שש מה אל נל ה הנ רועל הה

ה. לה יש לנ ם וה יתה בו יומה גי הה וש

הוא. רוך  בה דוש  קה הנ י  ני פש לי ת  של דל חנ תש מי יא  הי ה  ינה כי שש הנ ם,  כל לה של ע  מנ שש ת  יאנ רי קש בנ ם,  הל לה של לות  פי תש בנ אי  דנ ונ
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ל נות של בה רש קה ילו  אי בש נות.  בה רש קה קום הנ מש בי ן  הי לות של פי תש בנ ה'.  לנ ה  שה דה חמ ה  חה נש מי ם  תל בש רנ קש הי וש ר  מנ אל נל ה  זל שום  ומי
ר. ובו עםמל ים יום לה שי מי א חמ רה קש ני ה, וש ן תורה תנ בו מנ בועות, של ר שה לומנ ם. כש יכל עםתי בג שה ת? בש של דל חנ תש יא מי לות הי פי תש הנ
ה לולה ה, כש לה כות, כנ לש יא מנ הי וש יך.  תי לש לנ יום הי ע בנ בנ (תהלים קיט) של ר בו  מנ אל נל של ד אותו  צנ בועות, מי ה שה עה בש שי

ים. שי מי חמ ירות לנ פי ש סש מי חה ת בש טל של פנ תש יא מי הי ה, של ינה בי ה בש לולה ירות, כש פי ע סש בנ של מי

ים, שי מי חמ תוך  ים בש עי לה בש ני ם  ים, כגלה שי מי חמ ה מי לולה "ה - כם"ל ה'. כש לה ים. כנ שי מי חמ הנ לו  אי לול מי סוד כםל, כה יש
ים ה', מי עה ר פש של ה. על מה כש ה. י' - חה ינה ר. ה' - בי של ים על מי עה ים. ה' פש שי מי תוך חמ ת בש ענ לנ בש ה מג יונה לש יא י' על הי ה של מה כש חה
ר אה סוף. שש ין לו  אי ר, של תל כל לו  קור של מה ה. הנ תורה הוא יהם הנ בון יה"ם, וש שש חל בון כם"ל, ובש שש חל ים בש שי מי ר חמ לומנ כש

ים. יהמי ל הנ יא סוף כה הי כות ינם סוף, של לש מנ הנ ים. וש ת יהמי ענ בש ה שי מה ל שש אות ענ רה קש ירות ני פי סש הנ

ש מי ם חה הי ש, של מי ים, חה רוני שש י על ני ים ושש רוני שש ה על לשה ם שש תה חה נש בועות, מי ה שה עה בש ים, שי שי מי ם חמ הי ה של שום זל ומי
י ני ד (ו)שש חה אל ר הה פה ים לנ ני רם שש ה על לשה ן שש מל שה ה בנ לולה ת בש ם סםלל תה חה נש תוב (במדבר כח) ומי כה של הו  ר. זל של ים על מי עה פש
ד (ויקרא כג) גל נל ים כש שי בה כש ת הנ ענ בש שי ים. וש שי בה כש ת הנ ענ בש שי ד לש חה אל הה ש  בל כל רון לנ שה רון עי שה ד, עי חה אל ל הה יי אנ ים לה ני רם שש על

לו. ים של יהמי ה הנ שה ם שי ד עי חה ל אל ה. כה ינה יל הש ימםת תי מי תות תש בה ע שנ בנ של

ים, פורי כי ה יום הנ ם - זל כל ילה לה הש יי ש  א קםדל רה קש י. מי רי שש הוא תי י (במדבר כט) - של יעי בי שש הנ ש  חםדל שור לנ עה ובל
ש א קםדל רה קש הו מי ם ה'. (מנ ר אותו עי בי חנ לות, לש פי ש תש מי נו בו חה קש תי ה. וש שובה י תש מי ת יש רל עמשל לול מי י, י', כה ירי הוא עמשי של
רו בש חנ לות, לש פי ש תש מי נו בו חה קש תי ה. וש שובה י תש מי ת יש רל עמשל לול מי י, י', כה ירי הוא עמשי ים של פורי כי ה יום הנ ם? זל כל ילה לה הש יי
ה ת עמבםדה אכל לל ל מש ה, כה שום זל ל חםל. ומי ה של ם עמבודה הל ייש בה ים של ר יהמי אה שש ילו מי די בש הנ ש? לש א קםדל רה קש הו מי ם ה') מנ עי

עמשו. םא תנ ל

ש חה נה ש, ומי חה נה ה לש טל מנ ך מי פי הנ תש הי ע. של רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ ל עי ד של צנ ם מי ל חםל, הי ה של אכה לה ם מש הל ייש בה ים של יהמי של
ים פורי כי יום הנ הוא  ה, של זל יום  ל בש בה ל. אמ אי מה ש, סה חה נה ה,  טל רון מנ טש טנ ה מש זל וש יו.  עמשה י מנ פי ד כש חה ל אל כה לש ה,  טל מנ לש
שום ע. ומי ך רה גגרש םא יש דו (תהלים ה) ל צי ע. ומי ע רה גנ ן ופל טה מו שה ף עי תי תנ שש םא מי ל ים, של יי חנ ץ הנ ט עי ש, שולי א קםדל רה קש ני של
ם. יהל לותי שש לש שנ ים מי אי רות, בו יוצש חי ים לנ אי לו) ובו יוצש צש ים אל פי תש תנ שש ים, (ומי יי חנ ץ הנ עי ים בש די עמבה ה לנ נוחה ה ייש בו מש זל

כו', ים וש סורי אי ים וש רי דה ל נש ר בו: כה לומנ ינו  קי תש ה הי שום זל ה, ומי בועה שש ר ובי דל נל ין בש ר די זנ ם גש יהל לי עמ ייש  של לו  אי
ת. רל אל פש יא תי הי ה, של " הוה יש ם  ל שי ר של דל נל ה  זל שום  ומי ים.  יהמי קנ םא  ל וש ף  י תםקל לי ים בש עמזובי ונ ים  תי בה שש מג יו  הש יי ם  כגלה
םא ל ים לש תי בה שש ים ומג בי זה על נל יו  הש ה יי ינה ה ובי מה כש חה ם, בש הל לה לות של ל גה ענ שו  עה כות. של לש יא מנ הי י, של נה דם ל אמ ה - של בועה ושש
יר. וי ת אמ רל אל פש תי ש, וש ה אי בורה ם, וגש יי ד הוא מנ סל חל ל. של אי רה שש י יי ני ת בש ל עמדנ כה ח לש לנ סש ני יום, (במדבר טו) וש י קי לי ף ובש תםקל

יר. וי אמ ים בה חי ים פורש רי דה ר נש תי ה, הל נה שש מי י הנ לי עמ רו בנ אמ ה בי שום זל ומי

שו, רש עוד פי ים. וש בועות עולי י שש בי ל גנ ים ענ רי דה שוהו, נש רש נו, פי מל ה מי טה מנ יא לש הי כות, של לש מנ ה מי בועה שש שום של ומי
ך - לל מל י הנ יי י. חנ נה דם מו - אמ צש ך ענ לל מל ך. הנ לל מל י הנ יי חנ ר בש לו נודי אי ר כש נודי ל הנ כה מו, וש צש ך ענ לל מל ע בנ בה שש לו ני אי ע כש בה שש ני ל הנ כה

ה. " יהוה ר לנ דל דםר נל י יי ר (במדבר ל) כי מנ אל ה נל שום זל ה. ומי " הוה יש

ר נודי ל הנ . כה יהה לל עה ילה בש חנ ה תש מה כש חה תוב (קהלת ז) הנ כה הו של ה. זל מה כש ך - חה לל מל י הנ יי ר, חנ חי ייש סוד אנ ך  ף כה אנ וש
ע בה שש ני ל הנ כה וש ך.  לל מל י הנ יי "א, חנ א"ו הי "א וה ם יו"ד הי הוא שי ה, של מה כש חה ר בנ נודי לו  אי ת, כש רל אל פש הוא תי , של ה יהוה בנ
ם יי מנ שה ם הנ צל יא (שמות כד) על הי ה, של ע בה בה שש לו ני אי ה, כש יונה לש א על מה מו, זו אי צש מו. ענ צש ך ענ לל מל ע בנ בה שש לו ני אי י, כש נה אדם בנ
יא הי ה, של מה כש חה כות. ובנ לש ה, זו מנ בורה גש ד הנ צנ י - מי רי שה בש ר מי שה י. ובה מנ צה עמ ם מי צל ד - (בראשית ב) על סל חל ד הנ צנ ר. מי טםהנ לה

ם. דה ת אה רל אל פש תי תוב (ישעיה מד) כש כה הו של ם. זל דה את אה רנ קש ה לי ת, הוא עולל רל אל פש י תי יי חנ

ת אל נו  ענ ה תש זל י הנ יעי בי שש הנ ש  חםדל שור לנ עה ם. ובל יכל שםתי פש ת ננ ם אל יתל ני עי ים, (ויקרא טז) וש פורי כי יום הנ ר בש מנ אל נל וש
יים קנ לש לות.  פי תש ש  מי חה יא  הי של ה,  יונה לש על ה'  בש ה  נה טנ קש ה'  ן  בי לנ תש תי של י  די כש ים,  נויי עי ה  שה מי חמ בו  נו  קש תי ם.  יכל שםתי פש ננ
ל כה שום של ית, מי הורי שון זש ל לש סוד של הו  זל וש ינו.  בי לש ג ינ לל של ים כנ ני שה ם כנ יכל אי טה חמ יו  הש יי ם  ל, (ישעיה א) אי אי רה שש יי בש
ה בה ר  מנ אל נל שום של ם, מי ת אותה נל בל לנ ה, מש ינה בי יא  הי ה, של שובה ותש כות,  לש מנ ל הנ צל ים אי יעי גי ל מנ אי רה שש יי ל  חובות של הנ

י. ה נה הדוה אמ יש - יש בי לש הנ ב לש הה י זה די גש ה בי עה בה רש אנ ן וש בה י לה די גש ה בי עה בה רש אנ ם. וש אםתה מש תוך טג ם בש תה ן אי שםכי (ויקרא טז) הנ

ל כה ה (ישעיה סג) בש ר בה מנ אל נל רות, של חי הוא אות ו', לש עמלות קול, של הנ ים, לש פורי כי יום הנ ר בש קםענ שופה תש נו לי קש תי וש
גות - רי דש לש מנ שה ה מי לולה יא כש הי יכות, וש רי אמ יא בנ ים הי פורי כי ת יום הנ עמבודנ יב. ונ תי י וכש רי ו', קש א' ובש ר - בש ם לו צה תה רה צה

ה. עמשל בור ומנ ה, די בה שה חמ מנ בש

ת אכל לל ל מש ם. כה כל ילה לה הש ש יי א קםדל רה קש י, מי רי שש הוא תי גו' (ויקרא כג), של י וש יעי בי שש ש הנ חםדל ר יום לנ שה ה עה שה מי חמ בנ
ם אםתו - זו אות גםתל חנ ל יה"ה. וש ד של צנ ר - מי שה ה עה שה מי חמ גו'. בנ ים וש ת יהמי ענ בש ה' שי ג לנ ם אםתו חנ גםתל חנ עמשו. וש םא תנ ה ל עמבםדה
ה רועל הה בות, וש אה כות. הה לש יא מנ הי ע, של בנ ת של ל בנ ד של צנ ים - מי ת יהמי ענ בש ה) שי בורה ד גש סל "ג - חל י. (חנ עי צה מש אל מוד הה ענ ו', הה
א מה יא אי הי ה, של כה ם סג כל ן לה קי תנ ה לש י רוצל ני ירות. אמ פי ע סש בנ ד של גל נל ה, כש עה בש ם שי י הי רי למםה - המ ד ושש וי ן, דה רם המ אנ ן, וש מה אל נל הנ

ים. ני ל בה א ענ מה אי ם כש יהל לי ך עמ כי סנ ה, לש יונה לש על

ץ רל אל ם מי אתה צי ל, בש אי רה שש י יי ני ת בש י אל תי בש כות הושנ סג י בנ סוק, (ויקרא כג) כי פה ר הנ מנ ירות אה פי ע סש בנ שום של ומי
ת ענ בש בו שי שש כםת תי סג ה בנ ר בה מנ אל נל ר ו', של סי כםת חה סג אות ו', בנ ה בש תובה כש ה (ייש של כה בוד. סג י כה ני נש ה ענ עה בש שי ם, בש יי רנ צש מי

"ה ה סוכה ך עולה כה י. וש נה דם ה אמ הוה ים - יש ני י בה ני ל שש בות) של תי סוד (הנ יא בש אות ו' הי ה) בש כה ל סג בה א. אמ מה יא אי ים. הי יהמי
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יו. חי ל אה יש אל ם אי יהל ני ת ופש פםרל כנ ל הנ ם ענ יהל פי נש כנ ים בש ם (שמות כה) סםכמכי הי ים, של רובי י כש ני י. שש ה נה הדוה אמ בון יש שש חל בש

ם, יהל לי גש רנ ד  ענ ם  יהל אשי רה ומי ם,  יהל אשי רה ד  ענ ם  יהל לי גש רנ מי ה,  לה עש מנ לש ה  טה מנ מי ים  רובי כש בנ ים  חי פה טש ה  רה עמשה ייש  וש
עור ה שי שום זל ר יו"ד. ומי לומנ ה, כש לה עש מנ ה לש טה מנ ה, ומי טה מנ ה לש לה עש מנ ה מי רה ה עמשה רה עמשה הוא י'. ונ ח של פנ ל טל ים ענ שורי וש
יהה לל א, עה מה ל אי ד של צנ ן מי שה בש כי עמשויהה כש ה הה כה ים. סג רי שש על ה מי לה עש מנ םא לש ל ה, וש רה עמשה חות מי םא פה ים, ל מי כה רו חמ מש ה אה כה סג
הו שוהו, מנ רש ן. (ופי שה בש כי ן הנ של על נו כש ל עמשה ענ ינ ש ונ אי יו ה' בה לה ד עה ר יהרנ של י אמ ני פש ן כגלו מי שנ י עה יננ ר סי הנ ר (שמות יט) וש מנ אל נל

ד. חה כםל אל הנ ן) וש שה בש כי י הנ פי א מי יוצי אור הנ שוב? כש צוא וה יות רה חנ הנ (יחזקאל א) וש

י דנ ל שנ צי ר בו (תהלים צא) בש מנ אל נל ל, של צי ה לש עמשל ך ננ כה ך. וסש כה יך סש רי צה ם (ישעיה ד), של ל יומה צי ילה לש הש ה תי כה סג וש
ר (שיר מנ אל נל של מו  ה, כש מה שה נש ל הנ ענ ן  גי הה לש ל  צי א  לה ש. אל מל של גוף מי ל הנ ענ ן  גי מי יוט, של דש ת הל כנ ל סג צי םא בש ל וש ן.  לונה תש יי
ר מנ אל נל ם, של לל ם ם' הוא צל ל עי ם. צי גויי ילה בנ חש לו ני צי נו בש רש מנ ר אה של י. (איכה ד) אמ תי בש יהשנ י וש תי דש מנ לו חי צי השירים ב) בש

נות. פה ע דש בנ רש ה אנ ה ייש לה תומה יש. ם' סש ך אי לל הנ תש ם יי לל צל ך בש בו (תהלים לט) אנ

לו פי ית אמ יעי בי ן ורש תה כה לש הי ה כש לשה ר שש מנ אה י של מי ח, ולש פנ טל לו  פי ית אמ ישי לי ן ושש תה כה לש הי ם כש יי תנ שש שוהו  רש פי ה של ומנ
ה שום זל רון. ומי סה ל חי ים כה לי שש הנ י, לש ירי ח הוא עמשי פנ טל ע. וש שנ י תי רי ע - המ בנ רש לש, אנ ם, שה יי תנ ה, שש ל זל לנ גש ם בי הי ח, וש פנ טל
יא אות הי ים, של רי שש על ה מי לה עש מנ םא לש ל גות. וש רה דש ל הנ ל כה ית של ירי כות, עמשי לש יא מנ הי ר, של של על חות מי םא פה ה ל כה עור סג שי
יב שי הי ך. וש בםדל ת כש א אל י נה ני אי רש ה, (שמות לג) הנ ר מםשל מנ יו אה לה יון, עה לש בוד על ן. כה יי ת בו ענ טל םא שולל ל יון, של לש ר על תל כ', כל

י אות כ'. לי בוד בש ין כה אי י. וש נה ת פה אםת אל רש ל לי םא תוכנ רוך הוא, ל דוש בה קה לו הנ

ד אות ג'. צנ ין גא"ם, מי מי ד אות ב', כש צנ בוי, מי מה עמשויהה כש ה הה כה ם, סג דה גש נל ה כש נה שש מי י הנ לי עמ עמרו בנ ה שי שום זל ומי
ם כגלה כות. וש ר סג אה ין. ושש ני גה ן. ב' - בורש שה בש ה כפר"ת: כ' - כי ל זל לנ גש ן, בי יות הי ע אותי בנ של ד אות ד'. וש צנ יף, מי רי ין צש מי כש

ם. הל יך בה רי אמ הנ ין לש אי ה, וש נה שש מי י הנ לי עמ ל בנ צל ים אי זי מה רש

ה עה בש שי מו  פולות, כש ע כש בנ ים של אי רה קש ני ה  שום זל ה. ומי בה קי ר ונש כה ם זה הי ת, וש כל י לל בי ה כוכש עה בש ם שי תה עגמה לש לו  אי וש
קות. ה מוצה עה בש שי ה וש עה בש ך (זכריה ד) שי יך. כה תי לש לנ יום הי ע בנ בנ ה (תהלים קיט) של ר בה מנ אל נל ה של נורה מש ל הנ ים של ני קה
ת חנ תנ ש  דה ל חה ין כה ה, (קהלת א) אי לה עש מנ ה לש עה בש ה, שי טה מנ ית לש אשי רי י בש מי יש ה  עה בש שי וש פולות.  ירות כש פי ע סש בנ של ך  כה

ש. מל שה הנ

ל ים של נועי עש ר ני שה ה עה מונה ד שש גל נל יות, כש לש ה חג רי שש ה על מונל שש בו  ה, של רה דש שי חוט הנ ה לש דומל יק, של די ה צנ ב זל לולה
י ני ה' בש בו לנ ל (תהלים כט) הה מות של ר שי שה ה עה מונה ד שש גל נל ה, כש לה פי תש כות הנ רש ה בי רי שש ה על מונל ד שש גל נל ם כש הי ב. וש לולה הנ
ל כה ים בש נועי עש ה ני לשה בון ו'. ושש שש חל ים, בש די דה ה צש שה שי נוענ לש עש ני ע. וש מנ ת שש יאנ רי ל קש מות של ר שי שה ה עה מונה ד שש גל נל ים, כש לי אי

ר. שה ה עה מונה ם שש ד, הי צנ

י ת גוני לשל שש ים לי דומי ת. וש רל אל פש ה תי בורה ה גש לה דג ים - גש סי דנ ה המ לשה ם) שש הי ים (של יני ה מי שה ל שי ין, כולי יהמי ב בש לולה
ל ל כה יום של בו קי ה, של רה דש שי ה לנ סוד, דומל ב - יש ם. לולה יי תנ פה י שש תי שש ים לי דומי הוד, וש ח וש צנ בות - ני י עמרה די י בנ ני ן. שש יי ענ הה
ב, לי ה לנ כות, דומל לש רוג - מנ תש מוך. אל י כה ה ה' מי נה רש םאמנ י ת מותנ צש ל ענ ד, (תהלים לה) כה וי ר דה מנ יו אה לה עה מות, וש עמצה הה

ים. הורי רש הי בו הנ של

ר שה ה עה מונה א". שש נה "אה ר בש שה ה עה מונה ם שש הי וש ב,  ת לולה ילנ טי נש ל  ים של נועי עש ני ים בנ פי תה שג ם מש ל הי לי הנ י הנ נועי עש ני וש
בון ח"ס, שש חל ב בש ה לולה י זל ני פש י ע"ב. ומי רי ב - המ ת לולה ילנ טי ל נש ר של שה ה עה מונה סוף, שש ה וה לה חי הודו תש ר בש שה ה עה מונה שש
ד צנ לש רוג  תש אל ד.  סל חל ד הנ צנ לש ין,  יהמי בש ב  לולה נו  קש תי ה  זל י  ני פש ומי ין.  יהמי רוענ  זש ד,  סל י חל רי המ  - ב  לולה י הנ יני מי ה  עה בה רש אנ וש
ב שוהו, לולה רש פי של מו  םאל. כש מ ינד שש יות בש הש לי נו  קש ב, תי לי ה לנ דומל רוג הנ תש ה אל י זל ני פש ב. ומי לי םאל הנ מ שש ה, לי בורה גש הנ
רוג תש אל ינו, וש ימי ב בי י. לולה עי צה מש אל מוד הה ענ ם? הה יהל ני ל שש טנ י נה מור. ומי שה כור וש ד זה גל נל ם כש הי םאלו. וש מ שש רוג בי תש אל ין, וש יהמי בש

ביששמםאלו.

ה, דושה קש ה הנ נורה מש ה הנ תה רו לו, אנ מש אה כו אותו וש רש למםה, ובי ד ושש וי דה ן וש רם המ אנ ן, וש מה אל נל ה הנ רועל הה בות, וש אה או הה בה
ל כה ע, של צנ מש אל י בה בי עמרה ר מנ ה, ני דושה קש ה הנ נורה מש ה הנ תה אנ ה. וש עה בש ם שי הי של לו  ד אי גל נל ה, כש שה ם שי הי של ך  לש ים של רי בי חמ הנ וש
ך, יר בש אי ן מי מה אל נל ה הנ רועל הה ם. וש דה ת אה מנ שש ר ה' ני ר בו, (משלי כ) ני מנ אל ד נל חה ל אל כה ך. בש מש ים מי ירי אי רות מש ה ני שה שי
ה, מה כש חה י הנ לי עמ ל בנ כה ים לש פי נה ים עמ טי שש פנ תש מי ך  ילה אי וש ם  שה ומי ל.  לה רוד כש י פי לי ד בש חה כםל אל הנ וש ך,  לש ים של רי בי חמ ה בנ תה אנ וש

ם. ר אותה טי ענ ך לש לש ה של אשונה רי ה הה בורה חמ י הנ רי בש ם די לי שש הנ

ת בות אל כנ לו לש םא יוכש ם ל יי ר, (שיר השירים ח) מנ מנ אל אשון נל רי בור הה חי ר, בנ מנ אה ה וש דושה קש ה הנ נורה מש ח הנ תנ פה
ן. יי ינ ם וש יי ים מנ כי סש ננ יו מש ם הה הל בה כות, של ל סג י של יעי בי יום שש י וש שי יום שי י וש ני הו בוז? יום שי גו'. מנ ה וש בה המ אנ הה

ר אי שה םא יי ל י של די ים כש ני מג ים מש עי בש ל שי ר ענ פי כנ ים לש רי ים פה עי בש ל שי אי רה שש ים יי יבי רי קש יו מנ ם הה הל כות בה י סג מי ה יש עה בש שי
ר קה י בה ני ים בש רי ה' פה יחםחנ לנ יחנ ני רי ה לש של ה אי ם עםלה תל בש רנ קש הי ר יום וש שה ה עה שה מי חמ תוב ובנ כה הו של ם. זל הל רוב מי ם חה עולה הה
ה. רה י עמשה יעי בי רש יום הה ר. ובנ שה ד עה חנ י אנ ישי לי שש יום הנ ר. ובנ שה ים עה ני ים שש רי י פה ני שי יום הנ ים. ובנ ימי מי ר תש שה ה עה לשה שש
ל יום כה ים. ובש עי בש ם שי כגלה ה. וש עה בש י שי יעי בי שש יום הנ ה. ובנ מונה ים שש רי י פה שי שי יום הנ ה. ובנ עה שש ים תי רי י פה ישי מי חמ יום הנ ובנ

ים? רי סי דוענ חמ ים. מנ רי סי יו חמ הה

ם יי מנ הנ בול (שם) וש מנ י הנ ימי ם בי ה שה י. ומנ יעי בי שש ש הנ חםדל ה בנ בה תי ח הנ ננ תה מוז, (בראשית ח) ונ אן הוא רה א כה לה אל
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ים, פורי כי יום הנ ה, וש נה שה םאש הנ וות: ר צש ה מי מה בו כנ י, של יעי בי שש ש הנ חםדל הוא הנ י, של רי שש תי ך בש ף כה סור - אנ חה לוך וש יו הה הה
ה, כה ה, סג שובה יא תש הי ל, של אי רה שש ל יי ה ענ ה שורה יונה לש על ה הה ינה כי שש ר - הנ ב, שופה לולה ל הנ ים של יני רוג, מי תש ב, אל לולה ה וש כה סג
ל. אי רה שש ל יי ים של אי טה חמ ים הנ עמטי מנ תש סור. מי חה לוך וש יו הה ם הה יי מנ הנ יהד - וש ב. מי הוא לולה רוך הוא של דוש בה קה הנ רוג, וש תש אל
שוהו, רש פי מו של בול. כש מנ י הנ מי ים לש דומי ם של יהל לי ים עמ ני מג מש ה של לה בה חנ י הנ כי אמ לש ם מנ הי ים, של ני מג מש ים הנ עמטי מנ תש ך מי ף כה אנ
ם, הל לה ים של רי פה ים הנ עמטי מנ תש ים, מי אי טה חמ ים הנ עמטי מנ תש מי ן של מנ זש אותו  ד. בש חה גור אל טי קה ה לו  נה ת, קה חנ ה אנ רה ה עמבי שה עה

ם. הל לה טוב של ט הנ עי מנ תש מות, מי ים אג עי בש ים שי עמטי מנ תש מות, מי ים אג עי בש ל שי ים של ני מג מש ים הנ עמטי מנ תש מי

ה, בה קי ר ונש כה ה זה עה בש ה שי עה בש ם (בראשית ז) שי יי ננ ם שש יי ננ שש מו  יס עי ני כש הנ הוא לש רוך  בה דוש  קה ה הנ וה , צי ת נםחנ בנ תי
ים ם יהמי הי ים, של ני מנ ים וזש גי ים חנ רי שומש לו של ך אי ף כה ה. אנ בה תי מו לנ ים עי סי נה כש ני לו של ל אי ל כה ענ וש ל נםחנ  ן ענ גי הה ן, לש בה רש קה לש
לו אי י של ני פש בועות. ומי ל שה ים של י יהמי ני ה ושש נה שה םאש הנ י ר מי י יש ני ם - שש יי ננ ם שש יי ננ ה. שש עה בש ה שי עה בש ם שי יי ננ ם שש יי ננ ים, שש טובי
כות. סג י הנ מי ת יש ענ בש ח, שי סנ פל י הנ מי ת יש ענ בש ה - שי עה בש ה שי עה בש ם. שי קומה מש ים בי פורי י הנ מי י יש ני י שש רי ק, המ פי סה ם בש הל ם מי יי ננ שש

י. חנ ל הה כה הו (שם ו) מי זל ת, וש בה שנ ד יום הנ גל נל נםחנ כש

ה ה. מנ נה גי יא מש ה הי כה סג ב. הנ חםרל ם מי ל יומה צי ילה לש הש ה תי כה סג תוב (ישעיה ד) וש כה הו של ל, זל אי רה שש ל יי ה ענ נה גי ה מש כה סג הנ
ה ים בה יני מי ת הנ כנ רש ע. בי שנ ע תי שנ ן תי הי ה, וש לה פי תש כות הנ רש י - ח"י בי חנ ל הה כה עוד מי ן. וש גי הה ה לש כה ך סג ף כה ן, אנ גי הה ת נםחנ לש בנ תי

. ד נםחנ גל נל יא כש הי ה, וש לה עש מנ ה לש טה מנ ה ומי טה מנ ה לש לה עש מנ ירות מי פי ר סש של מות על לה שש ני

ים, פי לה ת אמ מוננ הוא שש לו, של חום של תש ת בנ בה ים י', אות שנ רי שומש לו של ל אי ה ענ נה גי ה מש ינה כי שש י - הנ חנ ל הה כה עוד מי וש
ם, יהל לי ר עמ מנ אל נל ים, של ה יהמי מונה שש הוא בי ית, של רי ים י', אות בש רי שומש לו של י - אי חנ ל הה כה עוד מי ד. וש ל צנ כה ם לש יי פנ לש אנ
ה מונל שש ין בי לי פי ים אות י', תש רי שומש של לו  י - אי חנ ל הה כה עוד מי תו. וש לה רש ר עה שנ מול בש י יי יני מי שש יום הנ (ויקרא יב) ובנ

פהרהשייות.

ך רי בה לש נו  קש ה תי י זל ני פש ים, ומי ני ל בה א ענ מה אי ם כש יהל לי עמ ה  פה נה ת כש של ם, ופורל יהל לי ה עמ נה גי ה, מש כה יא סג הי ה, של ינה כי שש הנ
םא ים ל בי ם רנ יי לו, (שיר השירים ח) מנ וות אי צש ל מי בו כה י, של יעי בי שש ש הנ חםדל ה בנ י זל ני פש ינו. ומי לי לום עה ת שה כנ ס סג פורי הנ
ים ני מג מש הנ מות וש אג ל הה א כה לה ים אל בי ם רנ יי ין מנ אי ם. וש יי מנ שה בנ ם של יהל בי אמ ל בנ אי רה שש ם יי ה, ענ בה המ אנ ת הה בות אל כנ לש לו  יוכש
ל אי רה שש ם יי וות עי צש מי לו הנ אי ף בש תי תנ שש יי י של די ה, כש זל ם הנ עולה ייש לו בה ה של ל מנ ל, כה אי מה הוא סה יש, של ן אי תי ם יי ם. אי הל לה של

- בוז יהבוזו לו.

ר חנ אנ ים, לש חי ן אורש מי זי ך של לל מל ה, לש נה שש מי י הנ לי עמ שוהו בנ רש י פי רי ד. המ חה ל אל יי ד אנ חה ר אל ת, פה רל צל י עמ יני מי שש יום הנ ובנ
ר (שמואל-א מנ אל נל מו של ת? כש רל צל ה עמ ה. ומה נה טנ ה קש עודה ה סש עמשל ם ננ תל אנ י וש ני יתו: אמ י בי ני לו בש אי ר לש מנ ם, אה ח אותה לנ שה של
כות לש מנ ד הנ צנ ה, ומי דולה ה גש עודה ה סש ה עושל יונה לש על ה הה ינה כי שש ד הנ צנ כות. מי לש א מנ לה ר אל צל ין על אי י, וש מי ענ צםר בש עש ה ינ ט) זל
ר תל כל ה בנ ר תורה פל סי ים לנ רי טש ענ ה. ומש ת תורה חנ מש את שי רי קש ני ה, וש חה מש ה שי מה ל עי אי רה שש עמשות יי ין לנ גי נוהמ ה. וש נה טנ ה קש עודה סש

ת. רל אל פש ת תי רל ה - עמטל ינה כי שש ת, הנ רל אל פש תי ה לש ר תורה פל ז סי מל לו, רל של

ד צנ ומי מות,  אג הה ל  כה ל  של ים  ני מג מש הנ ל  כה ן  מי זנ מש ה  יונה לש על הה א  מה אי הה ד  צנ מי דוענ  מנ א,  בה אנ ר,  זה עה לש אל י  בי רנ ר  מנ אה
יד? ר יהחי ד פנ גל נל ה, כש ידה חי ה יש מה א אג לה ן אל מי זנ םא מש ה ל תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש הנ

יא הי ה. וש מה אי וש יהה  בי ית אה בי ה בש נועה יא צש הי ת, של בנ ת לש זל יא רומל כות הי לש מנ י של ני פש . מי תה לש אנ י, טוב שה ני ר לו, בש מנ אה
ם כםל עי אל ץ הוא (לל רל ך אל רל ה, דל שואה יא נש הי א של מה ל אי בה ים. אמ חי ם אורש כםל עי אל ץ לל רל ך אל רל ין דל ה. אי שואה םא נש ל ה וש רוסה אמ
םא ל ים,  רי כש נה ים  חי אורש ם  ם הי אי וש ה.  לה עש בנ ם  עי ן  חה לש שג הנ ל  ענ כםל  אל לל ים  חי אורש ה  לה עש בנ ין  מי זש מנ של ר  חנ אנ ים)  חי אורש הה
ף תי תנ שש םא מי ים ל ני מג מש ים הנ עי בש ל שי ה של עודה סש ך בנ שום כה ת. ומי בנ ן הנ כי ל של כה א, וש מה םא אי ל א וש בה םא אנ ם ל הל מה ים עי לי אוכש

יו. רש ל בג י ענ בי לי ר בש בה דה ב הנ ינשי תש ה יי תה אי ענ דנ ר לו, ונ מנ ים. אה רי כש ם נה הי י של ני פש ך, מי לל מל י הנ לי עמ בנ ד מי חה ם אל הל מה כםל עי אל לל

יד מי יום תה ל  כה בש ר  בםקל וה ב  רל על ה  בה ר  מנ אל נל ה, של גה רש דנ ה  אותה ה בש לה עש מנ לש ה  עולה ה, של ינה כי שש הנ זו   - יד  מי ת תה עםלנ
ל. לה רוד כש י פי לי ה בש מה יר עי די הוא תה י, של עי צה מש אל מוד הה ענ ה בה יא עולה הי ל. וש אי רה שש ע יי מנ ם שש יי עממנ ים פנ רי אומש

, שוהה רש ה פי י זל ני פש ירות. ומי פי סש ל הנ כה מי בוהנ  הוא גה ין סוף, וש הוא אי ם, של שה ה מי רה זש גש ני קום של מה ה? לש ן עולה אה ולש
ה? לה יהה של לי עמ ה הה ה. ומה מה ן עולות עי הי ירות, וש פי סש ל הנ ה כה זות בה ה, אוחמ א עולה ר הי של אמ כנ ה. וש בוהנ עולה גה ה לש ה - כגלה עולה
ה דה ה. יהרש עםלה הה את וש טה חנ עמשםת הנ ד מי יירל ה, (ויקרא ט) ונ ר בה מנ אל נל ך  ר כה חנ אנ י ה', וש ני פש יחנ טוב לי ת רי תי , לה יחםחנ ני יחנ  רי לש

ל. אי רה שש י יי אי טה ל חמ כה ה מי רה פה ה כנ אה לי מש

י ני פש ה. ומי לה אות של בה צש ל הנ כה יא בו, וש ה הי לה ה של ידה רי יש ך הנ י כה ני פש י. ומי עי צה מש אל מוד הה ענ יא בה ה הי לה יהה של לי עמ י הה רי המ ונ
נות בה רש קה ל הנ ה כה י זל ני פש . ומי ה הוה ן יש לויות מי ן תש הי דות, של יורש ים) עולות וש נויי כי יות (הנ וה המ ל הנ בו כה ם, של לה א סג רה קש ה ני זל

. ה יהוה ים לנ נויי כי ל הנ ה כה ים בה בי רש קה תש מי ם של ל שי ן ענ בה רש את קה רי קש ני . וש ה יהוה ם לנ עולות הי הה וש

ה חותה ה פש הוה י יש בי גנ ת לש בל רל קש ה ני גה רש ין דנ ת. אי חנ ף אנ סל ת כל עמרנ קנ נו  בה רש , (במדבר ז) קה יהה לל ר עה מנ אל ה נל י זל ני פש ומי
גות רש דנ ל  כה ה. בש נה מל מי חוץ  לש ם  הי עולות, של וש נות  בה רש קה ל  כה וש ה,  תורה וות הנ צש מי ל  כה מי ה  וה צש ומי ה  לה פי תש ין  אי וש ה.  נה מל מי

ל רםן אל המ םא אנ םאת יהב ז , (ויקרא טז) בש יהה לל ר עה מנ אל ה נל י זל ני פש ה. ומי נה מל ה חוץ מי הוה י יש ני פש לות לי בש קנ תש םא מי ירות ל פי סש הנ
ל. לי הנ תש מי ל הנ לי הנ תש םאת יי ז ם בש י אי יא, (ירמיה ט) כי בי נה ר הנ מנ ה אה י זל ני פש ש. ומי קםדל הנ

ה' יא  הי  . ה הוה יש ל  של י'  י.  נה דם אמ ה'.  יא  הי ה.  גה רש דנ וש ה  גה רש דנ ל  כה בש  , ה הוה יש ל  של ם  שי הנ מות  לי שש ים,  מי לה שש יא  הי
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כםל ר הנ בה ה, (קהלת יב) סוף דה ר בה מנ אל ה נל י זל ני פש נוי. ומי כי יהה וש וה ל המ י. סוף כה דנ שנ ילה. י' מי הש אל יא ה' מי ים. הי להי אל מי
ים יוני לש על מות  לי שש סוף.  ינם  ירות,  פי סש ר  של על מי סוף  יא  הי מור.  שש יו  ותה צש מי ת  אל וש א  רה יש ים  להי אל הה ת  אל ע  מה שש ני
כםל. ל הנ ה של יעה די ה, יש ירה פי ה וסש ירה פי ל סש כה ס בש ני כה הי יהה, ולש וה המ נוי ונ ל כי כה ה, לש מה כש ל חה כה ס לש ני כה הי ר לש ענ יא שנ ים. הי תוני חש תנ וש
ר ענ שנ ה הנ ר, (תהלים קיח) זל מנ אל יהה נל לל ם. עה עולה ה בה יעה די שום יש יחנ לש גי שש הנ יהה לש רי שום בש שות לש ין רש ה אי נה מל חות מי ופה

ים יהבםאו בו. יקי די ה' צנ לנ

יות אותי ים לש נויי יות כי ן אותי הי לו  אי ים. (וש תוני חש תנ ים וש יוני לש על או  רש בש ני ן  הל בה יות, של ל מ"ב אותי ם של יא שי הי
יו. אה רי יש ל  אל ה  הוה יש ין  עי ה  ני לג) הי ין, (תהלים  יהמי ד הנ צנ מי ן  יי ענ את  רי קש ני יא  הי ים).  יוני לש על או  רש בש ני ן  הל בה של יות  וה המ הנ
י. עי צה מש אל מוד הה ענ ד הה צנ מי יחנ  את רי רי קש ני וש ע.  מה ושמ ך  נש זש י אה להנ ה אל טי (דניאל ט) הנ םאל,  מ שש ד הנ צנ ן מי זל את אם רי קש ני וש

ר בו. בל דנ ה אמ ל פל ה אל תוב (במדבר יב) פל כה הו של ה. זל מה צש ענ ה מי את פל רי קש ני וש

ר תל כל ן. וש יי ר. ובו אנ תל י - בו כ', כל נםכי ינו. אה להי אל "ן מי יי הוא אנ ר, של תל כל ד הנ צנ י, מי נםכי ה אה אשונה ה רי וה צש את מי רי קש ני
"ת בנ יא  הי וש ה.  תורה בנ ם  יי רנ צש מי ת  יאנ צי יש ים  מי עה פש ים  שי מי חמ ה  לה צש אל יר  כי זש הי של ה,  יונה לש על הה א  מה אי הה ד  צנ מי א  רה קש ני
ת. בנ ד הנ א יהסנ בה אנ ץ. בש רל ד אל ה יהסנ מה כש חה ת י', (משלי ג) בש ה, בנ מה כש חה ד הנ צנ ירות מי מי ר אמ של ת על לל כולל ית, של אשי רי בש מי
ה, יונה לש על הה א  מה אי ד הה צנ מי ים  להי אל ם ל"ב  הי של יבות,  תי נש ל ל"ב  כולי ט, של יי עה עו  דה יש םא  ל יב  תי נה (איוב כח)  הוא  וש

ה. טה מנ ה, ל"ב לש לה עש מנ בוד לש ה כה י זל ני פש א ל"ב. ומי רה קש ת, ני בנ ים בנ לי לה כש ר ני של אמ כנ בוד. וש את כה רי קש ני של

ד ר ענ תל כל ה מי שה מי ת אותו, חמ לל יא כולל י. הי ני שי לוחנ  ה בש שה מי חמ ונ ד,  חה אל לוחנ  ה בש שה מי נו. חמ תש ני רות  בש ה די רה עמשה ונ
ל א כולי לה יות? אל ה פי רה עמשה ר בנ בי דנ י ייש לש כי ה. וש שה מי ה חמ שה מי ם חמ הי ת. וש בנ ד הנ י ענ עי צה מש אל מוד הה ענ הה ה מי שה מי חמ ה, ונ בורה גש
בור. ם) די ד (עי ף ענ תי תנ שש מי ד של ים בו ענ ירי כי םא מנ ל א קול, וש רה קש ך ו' ני ף כה ד. אנ חה ם אל עמשו כגלה ננ ה י', וש ידה חי ת יש בנ ם בש אותה

ים. עי ם שםמש תל ים אנ רי בה ה, (דברים ד) קול דש י זל ני פש ומי

י , מי שוהה רש ת. ופי א בםשל יהרי ית,  אשי רי ת בש לנ מי ה בש מוזה בון. ורש שש חל ה בש אה רש יי ה,  בורה גש ד הנ צנ יהה מי ני ה שש וה צש יא מי הי
י. יננ ר סי ל הנ יו ענ בותה דו אמ מש םא עה ל אי של דנ ים, ונ ני ת פה ין לו בםשל אי של

ן ל כי ענ יך  תי בש הנ ם אמ ת עולה בנ המ תוב (ירמיה לא) אנ כה של הו  ד. זל סל ת חל בנ המ את אנ רי קש ני ית, של ישי לי ה שש וה צש יא מי הי
ד סל ך חל י לה תי רש כנ ר - (שם ב) זה בה דה סוד הנ כםל כםל. וש כםל מי ם בנ הל א בה רה קש ני בות, של אה הה ה מי לולה ה כש בה המ ד. אנ סל יך חה תי כש שנ מש

ך. יי לולתה ת כש בנ המ ך אנ יי עורנ נש

ש שי מו בש יות עי יא כ"ה כ"ה אותי הי ל. וש אי רה שש ע יי מנ י, שש עי צה מש אל מוד הה ענ ד הה צנ חוד, מי ית, יי יעי בי ה רש וה צש יא מי הי וש
ה. (שמות יט) ול חמ תנ שש ני ד כם"ה וש ה ענ כה לש ם, (בראשית כב) ני הה רה בש ר אנ מנ ה אה לה לה גש כו'). ובי ל (וש אי רה שש ע יי מנ ן שש הי בות, של תי

עמקםב. ית ינ בי ר לש םאמנ כם"ה ת

ירות, פי ע סש שנ ל תי ד. א"ח כולי חה ים בו אל לי שש הנ לו לש חוד של יי מות הנ לי יא ד', שש הי י, וש עי צה מש אל מוד הה הוא א"ח, ענ
ר, של על מות לש לה שש ה ני ה, בה לה קוץ של כות, הנ לש סוד. ד' - מנ ד יש ה ענ מה כש חה ירות, מי פי ה סש מונל ין סוף, ח' - שש ן א' - אי הי של

. ה הוה יות יש ע אותי בנ רש אנ ה מי לולה "א. ד' כש א"ו הי "א וה ם יו"ד הי הי של

ה ל פל ענ בש ה של תורה ד, וש סל חל ד הנ צנ ב מי תה כש בי ה של יא תורה ה. הי לה יש לנ ם וה יתה בו יומה גי הה ית, (יהושע א) וש ישי מי ה חמ וה צש מי
יר - עמשי הנ ים. לש רי ינדש ים -  כי חש הנ ה לש רוצל ה, הה נה שש מי י הנ לי עמ בנ שוהה  רש פי של מו  ה. כש ינה ה ובי מה כש ן חה הל בה ה, של בורה גש ד הנ צנ מי
ם יי ה ומנ בורה ל גש ש של ם, אי יי ש ומנ ל אי ם, כולי יי מנ א שה רה קש ה ני י זל ני פש ם, ומי יהל ני ת שש ל אל י כולי עי צה מש אל מוד הה ענ הה ין. וש פי צש ינ

ד. סל ל חל של

יות, לש אותי ם יה"ה, שה הי ש. של קםדל ל הנ קל של ף בש כנ ה הנ רה ה עמשה רה ף, (במדבר ז) עמשה יא כנ הי ר, של תל ה כל י זל ני פש ומי
ש שי ים וה רי שש ה, על " הוה כםל יש הנ םאשו. וש ל ר ה ענ רה ף עמטה ה. כנ ר תורה פל ה סי ה. ו' זל ר תורה תל ד כל גל נל הו כש זל ל ו'. וש ף ענ עמשות כנ ננ

בון. שש חל בש

ש מי ה, חה בורה ד גש ענ ר וש תל כל ה, מי הה ל יהד כי ה ה' של בורה גש ד הנ צנ םאל. ומי מ רוענ שש זש ל יהד בי ה של לה פי יא תש ית הי שי ה שי וה צש מי
סוד. ח הוד יש צנ ן ני הי צועות, של לש רש ר שה של יא קל הי י. וש עי צה מש אל מוד הה ענ ל הה םאש של ל ר ין של לי פי ן תש הי ירות, וש פי סש

ת. לל םא אוכל ה ל נה בה לש ש  ש, אי אי ים. בה מי חמ רנ ין וש ן, די בה לה ת וש לל כי ת תש לל ית, כולל יצי ת צי ונ צש ית, מי יעי בי ה שש וה צש יא מי הי וש
י עי צה מש אל מוד הה ענ םאל. הה מ שש ת מי לל כי ין, תש יהמי ן מי בה ה. לה עםלה ת הה ל אל םאכנ ת ה, (מלכים-א יח) ונ לה כנ ת ומש לל ת אוכל לל כי תש
ין יר בי ינכי של ית? מי רי חמ שנ ע בש מנ ת שש ין אל י קורי תנ ימה אי ה, מי נה שש מי י הנ לי עמ שוהו בנ רש ך פי שום כה ם, יהרםק. מי יהל ני ין שש חוד בי יי

חוד. יי ה בש םא אותה ר קש ית לי יצי ת צי שנ רה נו פה קש ה תי י זל ני פש ן. ומי בה לה ת לש לל כי תש

ה. " הוה יש יות  ל אותי י של עי צה מש אל מוד הה ענ ד הה צנ ה מי זוזה את מש רי קש ני ה  ינה כי שש ה. הנ זוזה ית, מש יני מי ה שש וה צש מי יא  הי וש
. ה הוה הוא יש ך, של לל מל ת הנ מל י חותל דנ י. שנ דנ את שנ רי קש ית, ני רי בש יק, סוד הנ די ל צנ ד של צנ ומי

םאת אות ם. (בראשית ט) ז סוד עולה יש יק  די ל צנ ד של צנ ית מי רי את אות בש רי קש ני ה  ינה כי שש ית, הנ יעי שי ה תש וה צש מי
זו  - יא  יק. הי די צנ ה  זל  - הוד. אות  וש ח  צנ ני ל,  אי רה שש יי י  ני בש ין  ובי י,  עי צה מש אל מוד הה ענ הה י,  יני בי ית. (שמות לא)  רי בש הנ
א לה קום אל ל מה כה ה בש שה ין שי אי י. של עי צה מש אל מוד הה ענ ד הה ר ענ תל כל ם - מי יי מנ שה ת הנ ה ה' אל שה ים עה ת יהמי של י שי ה. כי ינה כי שש הנ
ה, תונה חש ה תנ מה כש ה, אות הוא. חה יונה לש ה על מה כש םאשו חה ל ר ה ענ רה אות י', עמטה ד הה צנ א מי לה י אל יעי בי ין שש אי אות ו'. וש ד הה צנ מי

יא. אות הי
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ר, תל ד כל ענ ה  עמלות אותה הנ ה, לש נה טנ ם י' קש הל ל בה בי קנ סוד. לש ד יש ה ענ מה כש חה ם ח', מי הי ה, של מונה שש מול לי לה נו  קש תי וש
מו. חש ר לנ פה ש עה חה נה יים (ישעיה סה) וש קנ ר, לש פה י עה לי כש ה בי לה רש עה ים הה שי נו לה קש תי ם. וש םאשה ל ר ה ענ רה יות עמטה הש לי

גות רה לש דש ד שה צנ ת מי בה את שנ רי קש ה ני ינה כי שש ת. הנ בה שנ ת הנ ל אל אי רה שש י יי ני רו בש מש שה ית, (שמות לא) וש ירי ה עמשי וה צש מי
ד ד ענ סל חל ים, מי ה יהמי שה ם. שי הל ית לה יעי בי ת, רש יא בנ הי ה. וש ינה ה, בי מה כש ר, חה תל ים: כל רי תה ה כש לשה ן ש', שש הי יונות של לש על
ל בה ה. אמ נל בה ד יי סל ם חל תוב (תהלים פט) עולה כה הו של ד. זל סל חל יל מי חי תש ן מנ יה נש בי הנ י של ני פש ה, מי אכה לה ה מש עמשל ם תנ הל סוד, בה יש

ה. עמשל ל מנ כה ה לש יתה בי ג ושש נל עם ה וש נוחה יא מש ה הי לה עש מנ ה ולש ינה בי מי

ת לנ פי יא תש הי בות, וש אה ת הה לשל ד שש צנ ית, מי בי רש ענ ה וש חה נש ית, מי רי חמ ל שנ ה של לה פי את תש רי קש יא ני ה הי רי שש ת על חנ ה אנ וה צש מי
ל, יאי זי ן עג ן בל תה ם יונה גי רש תי ץ, וש רל אה ם ובה יי מנ שה י כםל בנ תוב (דברי הימים-א כט) כי כה יק, של די א צנ לה ין כםל אל "ה. אי "ל פל כה
סוד יש ף בנ ה - אנ טה מנ לש ה של בה קי ר ונש כה ים זה די ינחמ תש מי ה  ית בה רי ה בש ה. ומנ ילה בון מי שש חל "ה כש ץ. פל רל אה ם ובה יי מנ שה ז בנ אוחי של
םאש ר כות לש רה תוב (משלי י) בש כה של הו  כות, זל רה "י בש ל חנ ים כולי מי עולה י הה ה, הוא חנ לה עש מנ לש ה של לה כנ ן וש תה ד חה ינחי תש מי

צנדייק.

יך רי צה ה, בו  " הוה ם יש שי ה. בש ינה כי שש הנ ם. זו  שי ף בנ ף - זוקי זוקי ל הנ כה רוך, וש בה בש ענ  ע - כורי כורי ל הנ ה, כה י זל ני פש ומי
ת. רל חל ה אנ גה רש י דנ די ל יש ל, ענ אי רה שש ת יי תולנ יף קום בש םא תוסי ה ל לה פש ה, (עמוס ה) נה ר בה מנ אל נל יא של הי ה, הנ ינה כי שש קםף הנ זש לי

ף ה זוקי " הוה ר בו, (תהלים קמו) יש מנ אל נל ת. אותו של לל נםפל יד הנ וי ת דה כנ ת סג ים אל קי הוא אה יום הנ ה, (שם ט) בנ י זל ני פש ומי
כשפופיים.

םאש ר בות. וש אה ת הה לשל ד שש צנ כות, מי סג ג הנ חנ בועות וש שה ג הנ חנ צות וש מנ ג הנ את חנ רי קש יא ני ה, הי רי שש ים על תי ה שש וה צש מי
ר, בה דש מי ה בנ נה תש ני ה, של ן תורה תנ בועות, מנ ין. שה רוענ יהמי ח זש סנ ר, פל םאמנ י ייש של ין. וש כות - די לש מנ ין הנ ה, די לה ד של צנ הנ ה מי נה שה הנ

ה. כםתה ע סג סנ עמקםב נה ינ כות, (בראשית לג) וש ה. סג בורה גש ד הנ צנ יו שור, מי לה ה עה נל מג הוא מש של

י יני ל מי כה ין בש בי מות, ומי כש י חה יני ל מי כה ם בש כה א חה רה קש הוא ני ת של ענ דנ ייש לה ע. וש מנ ת שש יאנ רי ה, קש רי שש על לש  ה שש וה צש מי
י יני מי ל  כה בש יק  די צנ וש צות,  עי י  יני מי ל  כה ץ בש יועי וש בורות,  גש י  יני ל מי כה בש בור  גי וש ים,  די סה י חמ יני מי ל  כה יד בש סי חה וש בונות,  תש
ן, מה חמ א רנ רה קש ת ני חנ אנ גות, בש רה דש לו הנ ל אי כה ר. ובש קל ין חי ר) אי תל ד (כל ין סוף. ענ ד אי כות, ענ לש י מנ יני ל מי כה ך בש לל קות, ומל דה צש
א רה בה ם של א קםדל לה ן. אל יה דנ ן לש מה חמ ין רנ בי נוי ייש  ך, שי ם כה ין סוף. אי ד אי גות ענ רה ה דש מה כנ בש ך  כה ן. וש יה א דנ רה קש ת ני חנ אנ ובש
ם, עולה יות הה רי םא בש ם ל אי אות. של רש בה הי ידות לש עמתי יו  הה יות של רי ם בש ל שי גות, ענ רה דש לו הנ ל אי כה א הוא בש רה קש ם ני עולה הה

ידות. עמתי יות הה רי בש ם הנ ל שי א ענ לה ן? אל יה חום, דנ א רנ רה קש דוענ ני מנ

לו, מות של דש ה בנ מה שה נש א הנ רה ן בה כי מו  לו. כש ים של עמשי מנ ם הנ ל שי לו, ענ ים של נויי ם כי מות הי שי ל הנ ה כה י זל ני פש ומי
ג ם נוהי עולה דון הה אמ מו של ן. כש טה ם קה א עולה רה קש ני גוף, של ל הנ ר של יבה אי ר וש יבה ל אי כה בש ה  לה עגלות של ם פש ל שי את ענ רי קש ני של
ה בו עושל ר של יבה ר. אותו אי יבה אי ר וש יבה ל אי ל כה יו של עמשה י מנ פי ה כש מה שה נש ך הנ יו, כה עמשה י מנ פי ל דור כש כה יות ובש רי בש ל הנ כה בש
ה מה שה נש את הנ רי קש ה, ני רה ה בו עמבי עושל ר של יבה אותו אי ים. ובש מי חמ רנ ן וש חי ד וש סל חל ה וה לה מש יו חל בה גנ ה לש מה שה נש את הנ רי קש ה, ני וה צש מי

יות? רי זה כש ה או אנ לה מש ילה חל הש י תי מי גוף, לש ן הנ חוץ מי ל לנ בה ס. אמ ענ כנ ה וה מה חי ין וש יו די בה גנ לש

ל א כה לה ן? אל יה נון או דנ חנ חום וש א רנ רה קש י ני מי יו, לש יותה רי א בש רה ם ובה עולה ת הה א אל רה בה ם של ם, קםדל עולה דון הה ך אמ ף כה אנ
ם דור הי י הנ לי עמ ר בנ של אמ ה, כנ י זל ני פש ם. ומי עולה יות הה רי ם בש ל שי א ענ לה ם אל הל א בה רה קש םא ני ל ים, וש נויי ם כי לו הי מות של שי הנ

ת דנ מי "י, בש נה דם א אמ רה קש ים, ני עי שה ם רש דור הי י הנ לי עמ ר בנ של אמ כנ ים. וש מי חמ רנ ת הה דנ מי ה, בש " הוה ם יש לה צש א אל רה קש ים, הוא ני טובי
. ם יהדוענ םא שי ל ה וש דה ייש לו מי םא של ל ל בה תו. אמ דה י מי פי ם כש דה ן אה ל בל כה ל דור ולש כה ין. לש די הנ

ם הוא עולה דון הה מות אמ שי לו הנ אי חום. ובש בול ותש ה וגש דה ם יהדוענ ומי ה שי ה ייש לה ירה פי ל סש כה ירות, של פי סש מו הנ כש
בון רי ה  ומה גוף.  הנ י  רי בש אל ל  צל אי ה  מה שה נש כנ ם,  הל בה ר  גה וש ם,  הל בה ה  סל כנ תש ני וש ם,  הל בה א  רה קש ני וש ם,  הל בה ך  ומולי ט,  שי פנ תש מי
םא ל , וש ם יהדוענ ה שי מה שה נש ה לנ ין לה ך אי ף כה טונו - אנ לש ד שי ל צנ כה א בש לה , אל קום יהדוענ םא מה ל , וש ם יהדוענ ין לו שי ים אי מי עולה הה

ה. נה מל נוי מי ר פה יבה ין אי אי ה, וש טונה לש ד שי ל צנ כה א בש לה גוף, אל ל הנ כה קום יהדוענ בש מה

םא ר קש םא לי ל ים. וש רי יבה אי ר הה אה שש טון בי לש שי ר הנ סי י חה רי םא המ ם ל אי ד, של חה קום אל מה ה בש ייר אותה צנ ין לש ה אי י זל ני פש ומי
ה ם עושל אי ר. של םא יותי ל ת, וש ענ ה דנ ייש לה ה וש ינה בי ה מי מה כה יא חמ הי ר של ה, לומנ לשה שש ם, או בי יי ננ שש ד, או בי חה ם אל שי ה בש לה

גות. רה ר דש אה שש ה מי ר לה סי י חה רי ך, המ כה

ם, או הל נות לו בה שש מות, או לי שי םא לו בש ר קש , או לי קום יהדוענ מה ייר אותו בש צנ ין לש אי ם של עולה דון הה אמ ן לנ כי ל של כה
לו בות של כה רש מל ל הנ גות של רה דש ל הנ כה שו. של לי שנ ך יש ה לש שה דג ה קש ר בה מנ אל נל ה של בה כה רש מל ת הנ גנ רש מו דנ יט לו כש לי שש הנ ש) לש לי שנ (לש
ר מנ אל נל ם, של דה אה ה לש בה כה רש ם מל הי ר, של של ייה שור נל רש מות אנ ם דש הי ה, של בה כה רש מל ן הנ ן הי בות הי אה הה מו  שות, כש לה שג ן מש הי
ה בה כה רש יא מל ה הי בה קי נש הנ וש ם,  דה ל אה ים ענ טי ם שולש ה הי בה קי נש ד הנ צנ ם. ומי דה י אה ני ם פש יהל ני מות פש יו (יחזקאל א) ודש לה עה

שו. לי שנ ך יש ה לש שה דג , קש יהה לל ר עה מנ אל ה נל י זל ני פש ם. ומי יהל בי גנ לש

ך ה לש שה דג ית - קש יעי בי ה: יה"ו. הו"י. וה"י. ה' רש זל מו  שות, כש לה שג יות, מש חנ י הנ ני ן פש הי יות, של אותי ך הה ף כה אנ וש
םא ל מות וש שי בש בו  ש  לי שנ ין לש כםל אי דון הנ אמ ל לנ בה ה. אמ " הוה ם יש ם שי כגלה ים בש לי שש הנ ם, לש ל כגלה ים של מי לה יא שש שו. הי לי שנ יש
ל דון כה הוא אמ יו של לה יד עה עי ם מי שי ם וש ל שי כה וש  , ם יהדוענ שי ין לו  אי וש מות,  שי ל הנ כה א בש רה קש ני א הוא  לה יות, אל אותי בש

י. נה דם יו אמ לה יד עה עי מות. מי עולה הה
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יל חי נש הנ תוב (משלי ח) לש כה של הו  מות, זל ה עולה רה עמשה ונ אות  מי לש  שש ש  יורי ם של דה ן אה בל ייש  ים של עי יודש ין של אי וש
ם א עולה לה אל ש  םא יורי ל ם של דה ן אה בל ייש  ה. וש יונה לש ה על מה כש חה זו  ן. וש יי אנ מי את ייש  רי קש ני לו, של ה של גה רש דנ י הנ פי י ייש. כש בנ אםהמ
ל מות כה עולה ש  יורי ך  כה מו. וש צש י ענ ני פש ם בי עולה לו  יק ייש  די צנ יק וש די ל צנ שוהו, כה רש פי של מו  לו, כש ה של גה רש דנ י הנ פי ד, כש חה אל
ל דון כה א אמ לה בון, אל שש חל מות בש ייר לו עולה צנ ין לש ם אי עולה דון הה אמ ל לנ בה ה. אמ לה עש מנ לו לש ה של גה רש דנ י הנ פי ל כש אי רה שש יי ם מי דה אה

יו. לה יד עה עי "י הוא מי נה אדם מות, ונ עולה הה

הוא ם, של עולה דון הה ל אמ ים ענ ידי עי מש לו  יות של וה המ ל הנ כה הוא וש יות, וש וה המ ל הנ לויות כה תש נו  מל ה, מי " הוה יש ך  ף כה אנ
יהה, יו - הה לה יות עה וה המ ידות הנ עי מש ה סוד של זל יהה. וש וה ל המ ר כה חנ אנ הוא לש יהה, וש וה ל המ תוך כה הוא בש יות, וש וה המ ל הנ ם כה יהה קםדל הה

ילה. הש יי , וש ה הול

"ל ם אי ין. שי כות - די לש מנ ין הנ ה, די כה רה בש ם לי רונה כש ינו זי בותי רו רנ מש ה אה י זל ני פש "י. ומי נה דם יות - אמ פוך אותי הי א בש ינה די
תוב כה הו של נו. זל מל חות מי יות פה רי ר בש אה שש ן לי כי ל של ה. כה גה רש דנ יהה וש וה המ ם ונ ל שי כה ת לש כםלל ין יש אי כםל, של דון הנ ל אמ יד ענ עי מי
הוא של לו,  של הות  לה אל ל  ענ יד  עי מי י"ם  להי אל גו'.  וש ם  יי מנ שה הנ א  בה צש בי ה  עושל צונו  רש כי וש ים  בי שה חש נל םא  ל כש ד)  (דניאל 
תוב (שם) כה מו של יו כש לה יד עה עי או"ת מי בה יו. צש לה לוהנ עה ין אל אי כםל, וש ל הנ לוהנ ענ הוא אל ים, וש להי אל י הה אלהי י"ם וי להי אל
ט שי פנ תש םא הי ל חומו וש תש ד בי מנ י, עה ם דנ עולה ר לה מנ ר הוא אה של אמ כנ יו, של לה יד עה עי "י מי דנ ם. שנ יי מנ שה א הנ בה צש ה בי צונו עושל רש כי וש

ש. אי רוחנ וש ם, וש יי מנ ם לנ גנ ר. וש יותי

יהה הוא דוענ הה ם, מנ עולה א הה רה בה ם של יד קםדל יהה הוא יהחי ר הה של אמ כנ יו. של לה ים עה ידי עי ם מש שי יהה וש וה ל המ ך, כה ף כה אנ וש
יץ, מי ן, אנ יה גו', דנ ם וש יי פנ ך אנ רל נון אל חנ חום וש גון (שמות לד) רנ ים, כש נויי ר כי אה שש לו, או בי מות אי שי א בש רי קה הי לש יך  רי צה
טונו לש אות שי רש הנ ם, לש הל לה יות של רי מות ובש ל עולה ם כה ל שי א ענ רה קש א ני לה ים. אל נויי כי מות וש לו שי ל אי כה ים בש בי רנ ק. וש זה חה

ם. יהל לי עמ

ה, מה צש ענ יא בש הי ה לו  יא דומה הי םא של לו. ל צש אל ה  יל אותה שי מש גוף הי י הנ רי בש ל אל טון כה לש ל שי ה, ענ מה שה נש הנ ך  ף כה אנ
בות סי ים וש רי קש ים ומי נויי ה שי מה כנ ה  ה ייש לה מה שה נש עוד, הנ א אותו. וש רה בה יו של לה עה לוהנ  ין לו אל אי ה, וש א אותה רה הוא בה של
םא ל ל בה גוף, אמ י הנ רי בש ל אל ל כה ענ ה  לה טון של לש שי ה בנ יא דומה ה הי י זל ני פש כםל. ומי דון הנ אמ לנ ך  ין כה אי ה של ה, מנ ים לה קורי של

ר. חי ר אנ בה דה בש

ן ע, א"ח מי מנ ן שש "ם מי ין שי "ד, בי הו עי י, זל תי בה "ד רנ חה ן אל י, ד' מי תי בה ם ע' רנ ל - שי אי רה שש ע יי מנ עוד, (דברים ו) שש וש
ד, (תהלים וי ר דה מנ ן אה ל כי ענ ם. וש עולה ד אותו בה ינחי מש ד של חה אל ד וש חה ל אל ל כה ענ ם. וש כל ד ה' בה "ד. (שמואל-א יב) עי חה אל

ח. מנ שש י אל רי "ד, המ חה ן אל ע, א"ח מי מנ ן שש . ש"מ מי ייה ח בנ מנ שש י אל נםכי קד) אה

ם הי םאשו. וש ל ר ר ענ אי ם פש הי ם, וש הל ר בה טי ענ תש ם א"ח ומי יחנ אותה ני מי ין, של לי פי י תש תי ה בה עה בה רש י - אנ תי בה עוד, ד' רנ וש
ת. ה', ד בנ א יהסנ בה ץ. אנ רל ד אה ה יהסנ מה כש חה ה בש " הוה (משלי ג) יש הו  זל ת, וש י בנ זוהי ל ה', וש ה ענ רה ה (יהה"ו), י' עמטה " הוה יש

א בה ם הנ עולה הו של זל ן. וש ן בי א כוני מה אי ה. בש בונה תש ם בי יי מנ ן שה הו (משלי ג) כוני זל ן, וש הוא בי ל ו', של ה ענ רה ה, עמטה יונה לש א על מה אי
ם. יהל אשי רה ם בש יהל רותי טש ענ ים וש בי ים יושש יקי די א צנ לה יהה, אל תי םא שש ל ה וש ילה כי םא אמ ין בו ל אי

ת. רל אל פש תי םאש  ל ר ענ םאש  ל ר ין של לי פי א, תש מה ה אי יונה לש ה. ה' על לה ר של של "ה. י' קל הה ל יהד כי ה של לה פי יא תש ת הי ובנ
א בה הנ ם  עולה בה ל  בה אמ  . מםענ ם שה יהה אי הה וש ע.  מנ ך. שש אמ בי יש י  כי יהה  הה וש י.  לי ש  דל קנ הוא:  ה, של " הוה יש ר  דל סי כש לו  ין של לי פי תש

"יהדםענ ל וש כי "שש ל הנ לי הנ תש "מי ל הנ לי הנ "תש םאת יי ז יא, (ירמיה ט) בש בי נה ר הנ מנ ה אה י זל ני פש ם ה' ה'. ומי הי ע, של צנ מש אל יו"ת בה וה המ
ה זל ין. וש לי פי י זוגות תש ני שש יחנ  ני הה קום לש מה םאש  ר בה ייש  ה, של נה שש מי י הנ לי עמ בנ שוהו  רש ה פי י זל ני פש ה. ומי " הוה י יש ני י אמ י כי אותי

נות. חה לש י שג ני שש ה לי ם זוכל דה ל אה םא כה ן, ל יהל לי שו עמ רש פי וות של צש י מי תי שש ה לי זוכל

ה יות זל ע אותי בנ רש אנ ר בש טי ענ תש מי םאש של ר ה. הה דושה כות קש לש י. ה' - מנ עי צה מש אל מוד הה ענ ה. ו' -הה ינה ה, ה' -בי מה כש י' -חה
ה נה תש ני ה של תורה ה לנ קולה שש ע, של מנ ת שש יאנ רי ד קש סל ה חל בה המ ם. אנ ה אותה סל כנ ם ומש ב אותה סובי מש של םאש  ר ף הה קי ר הל תל כל
ן. בה לה ת וש לל כי הוד, תש ח וש צנ ה, ני וה צש מי י הנ פי נש כםל, כנ ל הנ י כולי עי צה מש אל מוד הה ענ ה. הה בורה ל גש םאל של מ שש ין עםז, מי לי פי ין. תש יהמי מי

ה'. ר לנ ענ שנ ה הנ ה, זל זוזה מש ר הנ ענ ה שנ ינה כי שש הנ יק. וש די י, צנ דנ שום שנ ה רה זוזה מש בנ

"י דנ ה שנ י זל ני פש ל יהד. ומי ין של לי פי ל תש ר של של יו. י' - קל חורה אמ ין מי לי פי ל תש ר של של צועות. ד' - קל לש רש עוד, ש' - שה וש
"י, דנ ין. שנ לי פי תש י הנ תי ה בה עה בה רש אנ ז לש מל ים רל אשי ה רה עה בה רש ל אנ יות. של שי רה ע פה בנ רש יא אנ הי ים, של ני פש בי ה מי " הוה חוץ, יש בנ מי

רו"ן. טש טנ ה מש לו עולה אות של

ה שה ירות, שי פי ש סש שי ז לש בות, רומי ש תי ע, שי מנ ך. ו' - שש אמ בי י יש יהה כי הה ה - וש ינה י. ה' בי ש לי דל ה, קנ מה כש עוד, י' חה וש
ר, כ', תל הוא כל םאש, של ר ל הה ם של לו הי כות. אי לש , מנ מםענ ם שה יהה אי הה ת. ה' - וש רל אל פש ם תי ת אותה לל כולל ן, של ילה אי י הה פי נש ענ

ך. תל לש ין בי י אי ה' כי דוש כנ ין קה (שמואל-א ב) אי

חוץ, בנ "י מי דנ ים, שנ ני פש בי ה מי " הוה ה, יש זוזה מש בנ ך  ף כה חוץ. אנ בנ ין מי לי פי תש י הנ רי שש קי י וש תי צועות ובה מוז רש "י, רה דנ שנ
ה, י' פולה ך ש' כש ף כה ה, אנ פולה חור. ד' כש אה ין מי לי פי ר תש של קל ים ולש תי ה בה עה בה רש אנ ז לש מל ם ד', רל ים עי אשי ה רה עה בה רש ל אנ של
ינוק ל תי מםחו של קום של מה יו, בש לה שוהו עה רש פי , של "י הוא מםחנ דנ ל שנ י. ד' (י') של ישי מי ת חמ יי הוא בנ ה, של הה ל יהד כי ר של של קל

"י. דנ מו, שנ י אי די שש ק מי ינוק יוני הוא תי ס בו, וש רופי

ה. ה' - מה כש הוא: י' - חה ה, של " הוה ם יש ם? שי עולה דון הה ל אמ ר של תל כל הו הנ ר. ומנ תל ם - כל עולה דון הה ל אמ ין של לי פי תש
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ל. (דברים אי רה שש יי ך כש מש ענ י כש ה, (שמואל-ב ז) ומי י זל ני פש כות. ומי לש ירות. ה' - מנ פי ש סש ת שי לל ת, כולל רל אל פש ה. ו' - תי ינה בי
ם ים, כגלה סוקי ה פש עה בה רש יו. אנ לה אי נו  אי רש ל קה כה בש ינו  להי ה' אל יו כנ לה ים אי רםבי ים קש להי אל ר לו  של דול אמ י גוי גה י מי ד) כי

ש. קםדל ל הנ קל של ף בש כנ ה הנ רה ה עמשה רה י, (במדבר ז) עמשה ה נה הדוה אמ ן יש הוא י' י' מי אות כ' - י' י'. של כ'. סוד הה ים בש שומי רש
ה. לה עש מנ ה לש טה מנ ירות מי פי ר סש של על ה, ומי טה מנ ה לש לה עש מנ לולות מי ירות, כש פי ר סש של על ה מי לולה ר, כש תל ן כל כ' מי

בות. קי ים - נש תוני חש ם תנ יי ים, מנ רי כה ים - זש יוני לש ם על יי ם, מנ יי מה שה ל הנ ענ ר מי של ם אמ יי מנ הנ ם: (תהלים קמח) וש לו הי אי וש
נו כש תנ סש א תי מה ם, של יי ם מנ יי רו מנ םאמש ל ת הור, אנ ש טה יי י שנ ני בש אנ יעו לש גי תנ של יו: כש ידה מי לש תנ א לש יבה י עמקי בי ר רנ מנ ם אה יהל לי עמ ונ
ין לו אור אי ה הה זל ים, וש עי ם נובש יי מנ לש מו  דש ה ני י זל ני פש , ומי ענ א הוא אור נובי לה ם, אל עה מה שש מנ ם כש יי ם מנ ינה אי ם. של כל שש פש ננ בש
ין סוף. (ע"כ רעיא א אי רה קש ר ני תל כל ם סוף, של הל ין לה אי או של רש קש ר, ני תל כל ם מי הי י של ני פש רוד. ומי צוץ ופי םא קי ל ק, וש סי פש הל

מהימנא).

ה'. ה לנ ה עםלה של ם אי תל בש רנ קש הי תוב וש ח כה סנ פל ה, בש אי םא ורש ה' (במדבר כח). ב לנ יחםחנ  ני יחנ  רי ה לש ם עולה תל בש רנ קש הי וש
ה, יום ם? יום זל ענ טנ ה הנ ה. מה ם עולה תל בש רנ קש הי א וש לה תוב בו), אל םא כה ה ל של ה אי יום זל י בש רי המ ה (של של תוב אי םא כה אן ל כה וש
ה. רה הר טה י הנ ימי ים בי סי נה כש ני ים וש לי לה כש ני בועות, וש שה ים וש ה, יהמי רה הר י טה מי ים יש ל מוני אי רה שש יי ה הוא, וש פה חג ה לש לה ת כנ סל נל כש ני של
ך שום כה ם. מי ה טועי תולה ם בש ענ ך טנ לל מל ה, הנ סוד זל אוי. וש רה מו של ה כש רה הר י טה מי ת יש רל שומל ע, וש ד רנ ל צנ כה את מי יא יוצי הי וש
ים יכי רי םא צש ל אן, וש םא כה ים ל שי ן אי ל כי ענ ם. וש שה ק מי חי רנ תש י מי רי המ ן, ונ כה שש מי ב לנ רי םא קה ר ל חי י אנ רי המ ה, של של תוב בו אי םא כה ל
י ימי בי ים  סי נה כש ני וש ים  לי לה כש ני וש בועות,  שה וש ים  יהמי ה,  רה הר טה י  מי יש ים  (ומוני ע  רנ ד  צנ מי ם  הי ים  קי חה רג מש ל  אי רה שש יי וש אן,  כה לש

. תםחנ פש ה לי ח זל תנ פל נו לש חש ננ ים אמ יכי רי ן צש יי דנ א, עמ בה י אנ בי ר רנ מנ ה). אה רה הר טה הנ

ים שי ים. אי אשוני רי י הה רי פש סי אנו בש צה ה מה סוד זל ם, וש עולה א הה רה בה י של מי ה לש לה פי תש י בי י יהדנ תי מש רנ עון, הי מש י שי בי ר רנ מנ אה
שום טוב. ומי ים בנ קי בה דש ני ע וש רה ים בה קי בה דש ע. ני רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ עי ים בש קי בה דש ה, ני ד זל צנ ה ובש ד זל צנ ים בש אי ע, ובה צנ מש אל ם בה הי
נו חש ננ ין אמ ר, אי חי םא אנ ל וש יהם  ים קנ יי חנ ץ הנ עי ים של יהמי הנ לו  אי ל בש בה ה, אמ ה עולה של ם אי הל תוב בה ים כה יהמי ר הנ אה שש בי ך  כה
ה, י זל ני פש ע. ומי רה ת טוב וה ענ ל דנ םא של ל ים הוא, וש יי חנ ץ הנ ל עי ה יום של יום זל ם. וש יות שה הש יך לי רי םא צה ל ה, וש של אי ים לש יכי רי צש
נו רש ענ י הי רי המ ר, ונ מנ אל נל מו של ה, כש ם) עולל שי שון (לש ה לש עולה ה. וש ה' עולה ה לנ של םא אי ל ה', וש יחםחנ לנ יחנ ני רי ה לש ם עולה תל בש רנ קש הי וש

ן. בה רש ל אותו קה כה ר, וש קה י בה ני ים בש רי ל פה ים של רי בה דש

ין די ק וש זה ין חה ם, די עולה ל הה ל כה ין של ה די נה שה םאש הנ ל ר ר, יום של מנ אל נל של מו  י (במדבר כט), כש יעי בי שש הנ ש  חםדל ובנ
תוב ה כה יום זל א בש לה ם? אל יתל עמשי ונ הו  ים! מנ יהמי ל הנ ר כה אה שש לו, כי יך  רי יהה צה ם הה תל בש רנ קש הי ה?! וש ם עולה יתל עמשי ה. ונ פל רה
עוד בש ים,  יהמי הנ לו  אי בש ל  אי רה שש יי ים  עושי ים  ילי שי בש תנ וש ים  מי ענ טש מנ ה  מה כנ ים.  מי ענ טש מנ י  לי ה  עמשי ונ כז)  (בראשית 
ה של םא אי ל ה, וש ם עולה יתל עמשי א ונ לה ם, אל תל בש רנ קש הי תוב וש םא כה ן ל ל כי ענ ם. וש עולה י הה אי טה חמ בנ ש  פי שש פנ לש ך  ג הולי רי טש קנ מש הנ של
ה זל ן בש כי ל של ים. כה יהמי לו הנ ל אי כה ק בש לל ם חי הל ין לה אי ה, של של תוב אי םא כה נות) ל בה רש קה ים (בנ יהמי ר הנ אה ל שש כה ן בש כי ה. וש עםלה
ל ה של ידה צוד צי חנ אותו לה ק שולי חה צש י יי רי המ ר, של חי אנ ד הה צנ ת הנ ענ י דנ לי ים בש ילי שי בש תנ ים וש מי ענ טש ים מנ נו עושי חש ננ אמ יום, של הנ

לו. צש יא אל בי הה ם ולש עולה י הה ני י בש אי טה חמ

לות, פי תש הנ לו  ל אי עמבודות, כה הה לו  אי ל  ים כה עושי וש ה  קה בש רי ה מי צה עי ים  חי ל לוקש אי רה שש יי ך,  הוא הולי עוד של ובש
ל) כנ אה (של א  בה , של תש יישש ונ ן  יי ינ לו  א  יהבי ונ (שם)  נו,  רש אנ בי י  רי המ ונ ים.  מי חמ רנ ר  עורי לש י  די כש ים בו  עי תוקש וש ר  ים שופה ני מש זנ מש
כות, רה ה בש מה כנ בש אותו  ך  רי בה מש ך  ר כה חנ אנ . וש חנ מי שה ם אותו, וש טועי ה. וש שותל יק, וש תי ענ ן הה יי ינ קום הנ מש תוך  חוק, מי רה מי
אות שה ה מנ מה כנ עון מי ידו. טה צי א מי יו בה חי ו אה שה עי עמקםב, וש א ינ םא יהצה ך יהצ י אנ הי יש תוב? (שם) ונ ה כה יו. מנ אה טה ל חמ יר ענ עמבי ומנ

ר. בה דה נו הנ רש אנ י בי רי המ ר, ונ אי בה תש ני מו של כש

ק. חה צש ל יי ילו של י אי ני פש ר, מי מנ אל נל של מו  ד, כש חה ל אל יי ה. אנ ן הוא עולה בה רש קה הנ ה, וש בה בה ל יש ך הוא יום של שום כה ומי
ן יוה יום כי ה הנ זל ה בש הוא בוכל יהה של כי בש ה  אותה יו בש נה בםר) פה שש ר (לי פי כנ ל לש אי מה סה ד לש את, שםחנ טה חנ ד לש חה ים אל זי יר עי עי ושש
ת שנ רה פה תוב בש י כה רי המ ים, ונ פורי כי ן יום הנ מו כי ר. כש אי בה תש ני מו של ה, כש ידה ד צי ם צה נה חי י לש רי המ צונו ונ ה רש עמשה םא ננ ל ה של רואל של

אלמםר.

גו'. י וש יעי בי שש ש הנ חםדל ה בנ בה תי ח הנ ננ תה ח, (בראשית ח) ונ תנ א פה בה י אנ בי גו' (במדבר כט). רנ ר יום וש שה ה עה שה מי חמ ובנ
יל צי הנ י לש די כש ם ובי יהל לי ר עמ חי אנ ד הה צנ לט הנ שש םא יי ל י של די ים כש ני בה ל הנ א ענ מה ת אי כל ים הולל יהמי הנ לו  ל אי ה, כה אי םא ורש ב
ם הל לה ה  תה וש צי י  ני שי יום  וש אשון  יום רי ה,  ירה מי שש בי ים  מורי כות, שש סג בנ ים  בי יושש י  רי המ ונ יהה  נל בה לו  צש ני של ן  יוה כי ם.  אותה
ש, חםדל לנ י"ז  הוא  י, של ישי לי שש יום  בש ם.  שה ה  םא שורה ל יא  הי וש ים,  מי ענ הה ר  אה י שש ני מג מש לי ה  עודה סש עמשות  לנ ל  אי רה שש יי לש
ט. רה רה י אמ רי ל הה ש ענ חםדל ר יום לנ שה ה עה עה בש שי י בש יעי בי שש ש הנ חםדל ה בנ בה תי ח הנ ננ תה תוב ונ כה הו של ם. זל יהל לי רות עמ שש ה לי ילה חי תש מנ

ם. תוכה ים בש רויי ים שש סורי יי לות וש לה ל קש כה ים של רי הה

יף מוסי י, של ישי לי א יום שש לה י, אל ני םא יום שי ל ם, וש יהל לי ה עמ םא שורל ג ל ל חנ אשון של ר, יום רי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
יום י של ני פש ן, מי יי ע ענ רנ אוי לש ך רה כה גו'. וש ר וש שה י עה תי שש תוב ענ כה נות, של בה רש ענ קה גורי יות וש יף אותי ם. מוסי יהל לי ה עמ ענ שורל גורי וש
ה ם, מנ יהל לי ה עמ יא שורה הי ה, של אה לש הה י וה ישי לי יום שש ם. מי הל ם לה לה לה ים שש קי לש חנ ם מש הי , וש יהה נל ת בה חנ מש י שי ני יום שי אשון וש רי
ם יי מנ הנ ים. וש רי הה י הל אשי או רה רש ש ני חםדל ד לנ חה אל י בש ירי עמשי י בה ירי עמשי ש הה חםדל ד הנ סור ענ חה לוך וש יו הה ם הה יי מנ הנ תוב? (שם) וש כה
טוב ט הנ עי מנ תש ם מי גנ ך  ים, כה עמטי מנ תש ם מי הי מו של ים. וכש עמטי מנ תש ים ומי כי הולש נות של בה רש קה לו הנ סור - אי חה וש לוך  יו הה הה

ם. הל לה של

ם - יי מנ ילו הנ חי תש הי ן של יוה אות. כי רה הי ם לש יי מנ ים הנ ילי חי תש י מנ ני יום שי ה, מי אי םא ורש ר, ב זה עה לש עון, אל מש י שי בי ר רנ מנ אה
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י רי המ אן, של ים כה שומי דוענ רש כםל) מנ ים (בנ לי בש בנ ים הנ עי יודש יו  םא הה ם ל יי מנ לו הנ אי ם, וש יהל לי ה עמ יא שורה י הי ישי לי יום שש מי
אן כה ים  שומי רש של ם  יי מנ הנ לו  אי של י  ני פש ומי בוי.  רי הה קום  מש בי א  לה אל עוט,  מי הנ קום  מש בי ינו  אי ל  אי רה שש יי ל  של טוב  הנ
תוך ים  שומי רש של לו  אי ג,  חה הל י  ימי בי ים  דועי יש של לו  אי ם,  יי מנ הנ וש תוב  כה של נו,  יעי מי שש הנ לש סוק  פה הנ א  בה ים,  עמטי מנ תש מי
סור. חה לוך וש יו הה ם הה יהל לי ת עמ כל של מש ני ה של יכה שי ם. ומש הל לה טוב של סור הנ חה לוך וש יו הה לות, הה לה י קש רי ם הה הי נות, של בה רש קה הנ

ט. ענ ט מש ענ א מש לה ם אל הל לה טוב של ר הנ בי חנ תש םא יי ל יות, של רות אותי בש חנ תש םא מי ם הוא, ל הל לה ם של יי מנ לו הנ אי י של ני פש ומי

םאש ל טוב. ר רו כה סש םא ינחש י ה' ל שי דםרש תוב? (תהלים לד) וש ה כה רוך הוא, מנ דוש בה קה הנ ם מי הי ל, של אי רה שש יי ל לש בה אמ
ל רו כה סש םא ינחש ל - ל אי רה שש לו יי י ה' - אי שי דםרש ים. וש מי ענ ר הה אה ל שש ים של ני מג מש לו הנ בו - אי עי רה וש שו  ים רה ירי פי סוק - כש פה הנ
ד סור, ענ חה וש לוך  הה יו  ם, הה יי ם מנ הי ם, של הל לה טוב של הנ ך  שום כה ה. ומי לה עש מנ ה לש לה עש מנ ים לש עולי ים וש כי הולש לו  טוב. אי
ה דושה קש ה הנ לה כנ הנ ת, וש קל זל חנ תש ה ומי עה ה רה ת אותה רל עורל תש ם, ומי ה הי עה רה י הה מי ז יש י אה רי המ ת, של בי ה טי י, זל ירי עמשי ש הה חםדל הנ
ים קי זש חנ תש ים ומי אי רש לות ני לה קש י הנ רי ך, הה חםשל י הנ רי ם הה לו הי ים, אי רי הה י הל אשי או רה רש ז ני ש. אה מל של תוך הנ ה מי ירה אי םא מש ל

ם. עולה עות בה ים רה עושי וש

ד גל נל ם כש לו הי ים אי רי ים פה עי בש ם. שי קה לש ים חל לי ים אוכש שי אי לו הה ז אי י אה רי המ ה, של עולה הה זו  ה בש של אי לו  ים אי יהמי בש
ים רי ים פה אי רה קש ני יום, וש ל יום וה כה ים בש די יורש אשון, וש יום רי ים בש עולי ים, וש מי ים ענ עי בש ל שי ים ענ טי שולש ים של ני מג ים מש עי בש שי

יר, די ם תה יהל לי ת עמ טל שולל ה. יהד של " הוה ם ינ"ד יש ל יום הי כה ם בש יי ננ ר, שש שה ה עה עה בה רש ם אנ ילי ם. אי הל לה ים של יהמי ים בנ חי גש ננ מש
"ץ. ם חי הל לה ן של יה נש מי ה, הנ נה י שה ני ים בש שי בה יום. כש ל יום וה כה בש

םאשו. ל ר ה ענ ה חםתל תה ים אנ לי חה י גל תוב (משלי כה) כי י כה רי המ ן, של ם - כי לה צש נו אל ן אה יי ע ענ ך, רנ ם כה ר, אי םאמנ ם ת אי וש
טוב ים בש ני נו נותש חש ננ אמ י של ני פש ים. ומי יהמי לו הנ אי ה כש חה מש ה שי נה שה י הנ ימי ין בי אי ה, של חה מש שי א בש לה ים אל ני םא נותש נו ל חש ננ ל אמ בה אמ
נו עושות לה ה של חה מש שי ל הנ טות של ים לוהמ לי חה ם, גל יהל אשי ל רה ים ענ לי חה ם גל יהל לי עמ ך  פי הנ תש צון - מי ל רה ה של חה מש שי ב ובש לי

ם. הל לה בון של שש חל ים בנ ך עולי ע. י"ד (ה'), ע', וח"ץ, כה ם רה הל לה

ל כה ה לש חה מש ין שי א אי לה ה? אל ל זל ת כה ים אל םא רוצי ם ל י הי ם, אולנ יהל לי יב עמ רי קש הנ נו לש ן לה תנ י נה ר מי םאמנ ם ת ה אי ל זל כה וש
ם עי לו. וש עודות אי ם סש הל נו לה תש ל נה אי רה שש יי ה של עה שה לו, בש אי ים כש שי בה כש הנ ים, וש ילי אי ים, הה תורי לו הנ ל אי כה ים בש ני מג מש לו הנ אי
ה ל זל ענ ם. וש הל ק לה לי חנ הוא מש ם וש ים שה בי רש קה תש ם מי הי דו, וש בנ לש הוא בי רוך  בה דוש  קה הנ א לש לה כםל אל ב הנ רי םא קה ה ל ל זל כה
ם יי לו מנ ם - אי יי הו מה קי שש א הנ מי ם צה אי ג. וש חה נות הל בש רש ם קה לו הי ם - אי חל לה הו  לי כי אמ ך הנ אמ ננ ב שם עי ם רה תוב, (שם) אי כה

ן - (שיר השירים ח) בו"ז יהבוזו לו. ימה סי י, וש יעי בי י ושש שי יום שי י, ובש ני יום שי ג, ובש חה י הל ימי אן בי ים כה שומי רש של

ת בנ המ אנ ה ובש חה מש שי ל בש אי רה שש ים יי כי סש ננ ר מש של ם אמ יי ם מנ לו הי ה - אי בה המ אנ ת הה בות אל כנ לש לו  םא יוכש ים ל בי ם רנ יי מנ
רות המ ננ ם  הי לו  - אי פוהה  טש שש םא יי רות ל הה ונש שון.  שה ם בש יי ם מנ תל בש אנ תוב (ישעיה יב) ושש כה הוא, של רוך  בה דוש  קה הנ
ה בוז יהבוזו בה המ אנ יתו בה ל הון בי ת כה יש אל ן אי תי ם יי ה זו. אי בה המ אנ ים בש רי שש קנ תש ים ומי בוקי ם דש כגלה הור, של מון טה סש רש פנ אמ
ן תי ם יי תוב אי כה ה, של שה רה פה אן בנ ים כה שומי רש ם של יי מנ לו הנ אי ם בש תה ק אי לל יות לו חי הש ל, לי אי רה שש ת יי בנ המ אנ ל, בש אי מה ה סה - זל
ים בי שה חש ם נל י כגלה רי המ אי, של דנ ם בו"ז - יהבוזו לו ונ יי מנ לו הנ ל אי ן של ימה ה בוז יהבוזו, סי בה המ אנ יתו בה ל הון בי ת כה יש אל אי

ים. מי עולה ה לש נה קה ין לו תנ אי ר, של בה שש ש ני רל נו חל לי צש אל

י, ישי לי י שש יעי בי י רש ישי מי יקון) חמ רי ם ג' ד' ה' (נוטש הי ים, של ר יהמי אה רו שש אמ שש י בו"ז. ני ימי ים בי קי לה חל ם נל הל לה ם של יי מנ הנ
ר, בוז םאמנ ם ת אי ים. וש מי עולה םא לש ל נו וש תה קון אי ם תי הל ין לה אי ה, וש מה דה ]אמ י [הה שי רש ת חנ "ש אל רל ן - (ישעיה מה) חל ימה סי וש

נות. ץ על קנ םא שי ל ה וש זה םא בה י ל ם, (תהלים כב) כי תוב שה יהבוזו לו כה

שום י רי לי ם, בש תה ר סש שה ה עה שה מי א חמ לה ד, אל חה א אל רה קש םא ני ל אשון וש א רי רה קש םא ני א ל לה ה לו? אל ה עושל אשון מה יום רי
שום םא רה ך ל שום כה י, ומי ני שי ין טוב בנ אי י של ני פש אוי, מי ך רה כה י הוא. וש ני יום שי ם מי יי מנ שום הנ ת רי לנ חה תש ל הנ בה ל. אמ לה כש
י ימי רו בי אמ שש ני בו"ז, וש ם בש יי קו מנ לש חש נל י. וש ני יום שי ים בש יהמי שום הנ יל רי חי תש ם, ומנ תה סש הוא בי ל, וש לה ד כש חה םא אל ל אשון וש רי

יך. רי צה מו של כםל כש הנ ר, וש מנ אל נל מו של "ש, כש רל חל

ים רי בש שנ מש מםחנ  הנ תוך  לש ס  ני כה הי לש י  די וכש גוז,  אל הה מםחנ  תוך  לש ס  ני כה הי לש ים  עי יודש של ל  אי רה שש יי ל  של ם  קה לש חל י  רי שש אנ
לו ל אי כה רו  בש שה ר של חנ אנ ם. לש כל ילה לה הש ת תי רל צל י עמ יני מי שש יום הנ ה? בנ ל זל ר כה חנ אנ תוב לש ה כה ים. מנ סי נה כש ני וש לו  פות אי לי קש
ד ך, ענ חםשל י הנ רי הה לו  אי ם בש הל לה יו  הה ים של בי רנ קש ה ענ מה כנ וש גו,  רש ים הה שי חה נש ה  מה כנ וש יכות,  תי ה חמ מה כנ רו  בש שה וש פות,  לי קש הנ
ם ה שה נוחה עמשות מש ה, לנ לה צש ים אל סי נה כש ני ז  יב - אה בי יב סה בי ת חומות סה פל קל ה מג דושה יר קש עי וש שוב  קום יי מש או  צש מה של

ר. בה דה נו הנ רש אנ י בי רי המ ה. ונ מםחנ בה שש לי וש

ם, כל דונש אמ ם בנ תה אי מםחנ  שש ר, לי חי אנ םא לש ל ם, וש כל ילה לה הש ה. תי לה צש כםל אל ף הנ סה אל נל קום של ה, מה יפה סי ת, אמ רל צל עמ הו  זל וש
ב. י לי רי שש ל יי ינו כה ני רש הנ ים וש יקי די ילו צנ גי ה' וש חו בנ מש תוב, (תהלים לב) שי ן כה ל כי ענ ם. וש כל תש הוא אי וש

ראשי המטות

א לה ג אל הי ננ תש ם מי עולה ין הה ה, אי הודה י יש בי ר רנ מנ ינו, אה ני ם שה ר. שה כה ב זה כנ שש מי עו  םא יהדש ר ל של ים אמ שי נה ף בנ טנ כםל הנ וש
וו יהה טה יהדל ב בש ת לי מנ כש ה חנ שה ל אי כה תוב (שמות לה) וש כה הו של ב. זל ת לי מנ כש ה חנ אה צש מש ני ה של שה ד אי צנ או מי בה ים של ני וה י גש ני שש בי
תוך ים בש לולי כש ים של ני וה ן, גש מה גה רש אנ ת הה אל ת וש לל כי תש ת הנ יאו? אל בי ה הי ן. ומנ מה גה רש אנ ת הה אל ת וש לל כי תש ת הנ ה אל ול טש יאו מנ יהבי ונ

ים. ני וה גש
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ר מנ וו? אה ה טה ה זל וו, מנ יהה טה יהדל תוב בש כה . וש יהה פל ץ כנ פל חי ש בש ענ תנ ים ונ תי שש ר ופי מל ה צל שה רש תוב (משלי לא) דה כה הו של זל
ה לולה ין, וכש די ה בש לולה כש ר לו, של מנ ה? אה שה ה אי אה רש קש ה ני מה ק, לה חה צש י יי בי ר רנ מנ ים. אה מי חמ רנ וו בש ין, טה די וו בש ה, טה הודה י יש בי רנ

ים. מי חמ רנ בש

ד צנ נו, מי דש מנ לה ים. של מי חמ רנ ם הה ענ ת טנ מל טועל ד של ין ענ די את בש רי קש ה ני שה ל אי ר, כה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה ה, של אי םא ורש ב
יף. די ן עה לבל ן, וש לבל ה מי שה ם אי ענ ם. טנ אםדל א הה ה בה שה אי ד הה צנ ן, ומי לבל א הנ יש בה אי הה

שום מי סורות?  אמ ר  כה זה ב  כנ שש מי עו  יהדש של לות  זה ומנ ים  בי כוכה י  די עובש ים  מי ענ ר  אה שש שות  נש ה  מה לה ה,  אי ורש םא  וב
ה זל ם הנ נםם, עולה יהי גי ן וש דל ן עי גנ לות, וש זה ים ומנ בי י כוכה די ים עובש מי ענ ר הה אה ל ושש אי רה שש םאל, יי מ ייש שש ין וש יהמי ינו, ייש  ני שה של
ה שה אי ינו,  ני שה וש ין.  די הנ ד  גל נל כש לות  זה ומנ ים  בי י כוכה די עובש ים  מי ענ הה ר  אה ושש ים,  מי חמ רנ הה ד  גל נל כש ל  אי רה שש יי א.  בה הנ ם  עולה וש
או, רש ם קה יהל לי עמ ק, ונ בה דש ין ני די ין בש ין - די די ם הנ ענ ה טנ עממה טה ה של שה אי ים. וש חי צש ננ ים מש מי חמ רנ ים - הה מי חמ רנ ם הה ענ ה טנ עממה טה של

ה. עה בש עו שה םא יהדש ש ל פל י נל זי ים ענ בי לה כש הנ (ישעיה נו) וש

צוף - רוחו, חה יף בש קי ב תנ לל כל ה הנ ב. מה לל כל ה בו כש שורה לות קש זה ים ומנ בי י כוכה די עובש ת לש לל על בש ני נו, הנ דש מנ ה לה ל זל ענ וש
ם יכל להי ה' אל ים בנ קי בי דש ם הנ תל אנ תוב (דברים ד) וש ינו, כה ני ל, שה אי רה שש יי ת לש לל על בש ני כםל. הנ ה בנ צופה ין, חמ די ין בש אן די ם כה גנ
י תוב (ישעיה נז) כי כה ים, של יי ים חנ להי אל רוחנ  ה מי אה ל בה אי רה שש ת יי מנ שש ני שום של ם? מי ענ טנ ה הנ יום. מה ם הנ כל ים כגלש יי חנ
ל ה של של קה ין הנ די ה בנ קה בש דש םא ני ל ה, וש תולה יא בש הי ה של שה ה, אי שום זל י. ומי ננ פה לש תוב מי כה ע של מה שש י ינעמטוף. מנ ננ פה לש מי רוחנ 

ת. רל של כש ני ים, וש חי צש ננ ים מש מי חמ רנ ל - הה אי רה שש יי ת בש קל בל דש ני ים, וש מי ענ ר הה אה שש

ים יוני לש ים על רי תה כש ד מי חה ד? הוא אל סל ה חל ה זל ה. מנ נל בה ד יי סל ם חל י עולה תי רש מנ תוב (תהלים פט) אה ה, כה אי םא ורש ב
ם, עולה הה ד מי סל ד חל מנ םא יגשש ל ה, וש נל בה יי אי של ננ ל תש ד, ענ סל רוך הוא חל דוש בה קה ה הנ א לה רה ל קה אי רה שש ת יי מנ שש ני ך, של לל מל ל הנ של
ה ל זל ענ וש א.  בה ם הנ עולה ר הוא לה מנ יגשש ם,  עולה הה ד מי סל יד חל מי שש מנ י של ינו, מי ני שה ך  שום כה ה. ומי נל בה יי תוב  כה ע של מה שש מנ
תוב כה ן, של יה נש בי ה הנ של עה יי ת. וש מי ם הנ ד עי סל עמשות חל יל לנ בי שש ה, בי חוצה ת הנ מי ת הנ של ילה אי הש םא תי תוב, (דברים כה) ל כה

ה. נל בה ד יי סל ם חל עולה

אדרא רבא וזוטא

האדרא רבא קדישא
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ת יב (תהלים קיט) עי תי א. כש כה מש ד סנ חנ א דש ימה יש קנ יב בש יתי ת ני ימנ ד אי יהיא, ענ רנ בש חנ עון לש מש י שי בי ר רי מנ יהא, אה נש תנ
א לה קש י חנ די צש חנ א, ומש ל יומה י כה ארי א קה רוזה יק. כה חי א דה חובה י דש ארי ין, ומה ירי עי זש ין  ך. יומי תל תורה רו  פי הי ייה  עמשות לנ לנ
שו נה כה תש אי יהאות.  דש ה  מה כש ין  לי זש אה ר  תה אמ ן  אה לש ין,  עי ינדש א  לה וש ן,  חה גש שש אנ א  לה א.  מה רש כנ י  שולי בש הו  ינש אי וש ינון.  אי ין  ירי עי זש
א. תה מש כש חה בש א,  יטה עי בש יכון.  קוני תי בש זו  רה דש זש אי יכון,  ידי בי י  חי רומש וש י  יפי יש סנ ין  יה רש שנ ין  שי לובה מש א,  רה דה אי י  בי לש יהיא  רנ בש חנ
א) כה לש מנ אן (ס"א לש מנ יכון לש לי כו עמ לי מש ין). אנ לי גש רנ ין וש די ינ א דש ילה חי ין (נ"א בש לי גש רנ ין. בש ינדי יזו. בש חי א. בש תה עש דנ נו. בש תה לש סוכש בש
הו, ע לש מנ שש מי לש אן  דה חמ ונ הו,  לש י  יתי יש צנ ין  יוני לש על י  ישי די קנ דש ין  לי מי שוט.  קש ין די לי ר מי זנ גש מי לש א.  י ומותה יי חנ יה  שותי רש בי דש

הו. ע לש דנ נש מי ולש

י בי ם רי יקו. קה תי שש ן אי מה ה תנ וה המ יהיא דש רנ בש א. חנ ינה לי א גה י לה וי אי א, ונ ינה לי י גה וי אי ר ונ מנ אה ה, וש כה עון ובה מש י שי בי יב רי יהתי
ין לי יהיא אי רנ בש א חנ הה יו, וש אה ירי יה לי יב (תהלים כה) סוד יש תי א כש ה, הה אה לה גנ מםר לש יה דש מי א קנ יחה י ני יה, אי ר לי מנ אה א וש בה אנ

קו. פש הון ננ נש אלו, מי הון עה נש א, מי נה כש שש י מנ בי א דש רה דה אי אלו בש ר עה בנ ינון, וכש יך הוא אי רי א בש שה קודש ין דש לי חמ דנ

ה. הודה י יש בי רי א. וש בה י אנ בי רי יה. וש רי ר בש זה עה לש י אל בי חו, רי כה תש שש אי עון, וש מש י שי בי רנ יה דש מי יהיא קנ רנ בש נו חנ מה תש א, אי אנה תה
י בי רנ בו לש ין יההנ די א. יש יסה י יי בי רי י. וש י יוסי בי רי יהיא. וש י חי בי ב. ורי ר רנ יהה בנ קי זש י חי בי רי ק. וש חה צש י יי בי רי עמקםב. וש ר ינ י בנ י יוסי בי רי וש
יב יהתי יה,  לותי צש י  לי צנ וש עון  מש י שי בי רי ם  בו. קה יהתש וש י  ני ילה י אי יני בי א  לה קש חנ בש אלו  עה וש א.  ילה עי לש פו  קש זנ ן  עה בש צש אל וש עון,  מש שי
יש אי רור הה ר (דברים כז) אה מנ אה ח וש תנ יב לון פה סי נה יהו, וש יש דנ יש וו  פוי. שנ תוקש דוי בש י יש וי שנ ד יש ל חנ ר, כה מנ אה וש יהו  ויש ונ גנ בש
רו מש אה ם וש ם) כגלה עה ל הה נו (ס"א כה עה ר וש תל סה ם בנ שה (דף קכ"ח ע"א) וש ש  רה י חה די ה יש עמשי ה מנ כה סי ל ומנ סל ה פל עמשל ר ינ של אמ

ן. מי אה

ך. תל רו תורה פי הי שום דש . מי ייה עמשות לנ ת לנ אי עי מנ , אמ ייה עמשות לנ ת לנ ר, (תהלים קיט) עי מנ אה עון וש מש י שי בי ח רי תנ פה
יק תי ענ א. ולש א) דה מה קונוי (ס"א שש תי יד בש עמבי תש א יי י לה א אי לה טש בנ תש י מי יהי אי א. דש ילה עי לש ה די ך, תורה תל תורה רו  פי אי הי מה

. יה ים יש לי אי מוך בה י כה יב, (שמות טו) מי תי מוך. וכש י כה ל מי אי רה שש יך יי רל שש יב (דברים לג) אנ תי ר. כש מנ תש ין אי יומי

ד א. ענ כולה א דש לה לה ן כש נה ר אמ מנ אה א, וש רה חמ א אנ רה טש סי א מי בה י אנ בי רנ יה, ולש מי יה קנ בי יה, אותש רי ר בש זה עה לש י אל בי רי א לש רה קה
יהיא נופש כש א די לה א. קה לה אי קה ן. מה שה קש ננ א  דה א לש ן דה תה כובה רש אנ וש א,  לה י קה עי מש יקו, שנ תי שש ין. אי ימי יה קנ נו  קה תש תש א אי תה שש הנ

י. פי נש כנ תש מי ה דש אה לה עי

ן נה יל. אמ חי י דה וי הל מל ה לש וה ם ייאות הה תה ר) הה מנ י. (אה אתי עמך יהרי מש י שי תי עש מנ יה שה ר, (חבקוק ג) יש מנ אה עון וש מש י שי בי י רי די חנ
ם, כל תש יה אל ת יש בנ המ אנ יב (דברים ז) מי תי יך, וכש להל יה אל ת יש תה אל בש הנ אה יב, (דברים ו) וש תי כש א, די תה לש יהיא מי לש א תנ יבותה בי חמ בנ

גו'. ם וש כל תש י אל תי בש הנ יב (מלאכי א) אה תי וכש

אי יל, הנ כי ך רה ר. הולי בה ה דה סל כנ ן רוחנ מש מנ אל נל ה סוד וש לל גנ יל מש כי ך רה ר, (משלי יא) הולי מנ אה ח וש תנ עון פה מש י שי בי רי
א לה אן דש א מה לה ך. אל אן הולי ר, מה ימנ מי יה לש י לי עי יבש יל מי כי יש רה ך) אי אי הולי מנ יל אמ כי ר רה מנ תש אי ן דש יוה יהא, (כי שש א קנ רה קש
ר. בנ יה לש י לי מי רה ד דש יהא, ענ מנ א בש רה יזש חי ויה כש וי גנ יל בש זי ע, אה מנ שה ה דש לה הוא מי א, הנ נה ימה הי י מש וי א המ לה יה, וש רוחי ב בש ישה יש תש אי
ן רוחנ מנ אל נל יב, וש תי יה כש א, בי יומה קי א דש יה רוחה רוחי אן דש ל מה בה א. אמ יומה קי א דש יה רוחה ית רוחי לי שום דש א. מי מה עש אי טנ מה
א (נ"א רוחה ן) בש מה אל קום נל מה ד בש יו יהתי תי עש קנ (ישעיה כ"ב) ותש מו  א. (כש רוחה א דש יומה , קי ן רוחנ מנ אל נל ר. וש בה ה דה סל כנ מש

ך. רל שה ת בש יא אל טי חמ יך לנ ת פי ן אל תי ל תי יב, (קהלת ה) אנ תי א. וכש תה לש יהיא מי לש א) תנ זה רה בש

יק תי ענ יהיא דש זנ רה ין דש זי ין רה לי מי א. בש זה רה יך  רי טש צש א אי מה לש י עה לי מי י בש י אי כי א. וש זה רה א בש לה א אל ימה יש קנ תש א מי מה לש ית עה לי וש
א ימה א אי יהא לה מנ שש עון, לי מש י שי בי ר רי מנ ה. אה מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ ין ענ אי לה ין עי כי אה לש מנ ילו לש פי אן אמ רה סש מנ תש א אי לה ין, דש יומי
י בי ח רי תנ ד פה ין, כנ זי רה י דש זי א רה נה ין. תה מי לש י עה יומי ן קי נה א אמ הה ע, דש מנ שש תי א דש ימה א אי א לה עה רש אנ ן), לש יתה צי יי יתון (ס"א דש ייצי דש

לו. חה לש חנ תש ין אי רי בי חמ א, ונ רה תש ע אנ זה עש דנ זש ין, אי זי רה י דש זי רה עון בש מש שי

ך לל ך מל לה י מש ני פש דום לי ץ אל רל אל כו בש לש ר מה של ים אמ כי לה מש ה הנ לל אי יב (בראשית לו) וש תי ר, כש מנ אה ח וש תנ א ופה זה רה י בש לי גנ
ח גנ שש אן יי ין, מה יוני לש י על ישי די קנ ין לש יה לש גנ תש א אי לה א, דש יתה יש אורנ ין דש זי רה י דש זי כון רה י לש לי גש תש אי יהיא, דש יקנ די תון צנ ין אנ אי כה גו'. זנ וש
ין מי לש ין עה עי בש שי אן וש אתה מה יר לש הי נה א) (דש נותה ימש הי מש א (די נותה ימש הי ל מש א ענ דותה המ הוא סנ אי, דש הנ ה בש כל זש אן יי אי, ומנ הנ בש
אור ים כש יקי די ח צנ אםרנ י ד) וש לי שש יב (מי תי כש א הוא די דה י. הה תי אה א דש מה לש עה יהיא לש יקנ די יה צנ ין בי ירי הי נש א די חנ יר אורש הי יה נה ני ומי
ין פי נש יר אנ עי זש יג בי לי פנ יה דש חי ר אורש יסנ לי ה ותש אה ית מי שי ן לש שה רש פה תש א מי חה רש הוא אה ן הנ יום. מי כון הנ ד נה אור ענ ך וש ה הולי גנ נם
א לה א, דש הי יש א  וה עמ רנ א בש לותה א. צש כםלה וגו') דש יתו  רי י בש רי נוצש ת לש מל אל ול ד  סל חל יה  יש חות  רש ל אה יב (תהלים כ"ה) כה תי כש די

ייתשחמשהב לשחובהא לשגנלהאהה דהא.

ה מה ן כנ ינה זי א חמ הה י, דש כי ב הה תנ כש מי לש יה  ה לי וה א הה א לה הה יהא הוא, דש שש א קנ רה אי קש הנ יהיא, דש רנ בש רון חנ ימש יי ה  ומנ
עמרו תש א אנ דה א, ובש כה י הה זי חמ תש ה אי ל ומנ אי רה שש י יי ני בש א לי כה לש א מנ הי א יש ד לה ענ ל, וש אי רה שש י יי ני א יייתון בש לה ד דש וו, ענ ים המ כי לה מש

אי. הנ יהו בש יש עמתנ דנ ש בש חנ רש מי ע ולש מודנ תש שש אי ע ולש דנ נש מי א לש שה י נה ני ין בש לי א ינכש לה ין הוא, דש זי רה א דש זה א רה לה יהיא. אל רנ בש חנ

א ירותה ין, שי טורי י עי טורי עי א), וש כה לש מנ קונוי (דש ין תי מי א זנ ד לה ין, ענ ירי מי טש א די ירה מי ין, טש יקי תי ענ א דש יקה תי א, ענ אנה תה
ין. כי לש ר מנ יעי שי יף וש לי ה גש א, ובה סה רש ד פנ יה חנ מי יס קנ רי יה. ופה ר בי עי שנ יף ומש לי גש ה מנ וה המ ה. ונ וה א הה א לה יומה סי וש

י ני בש ך לי לל ך מל לה י מש ני פש דום לי ץ אל רל אל כו בש לש ר מה של ים אמ כי לה מש ה הנ לל אי יב וש תי כש א הוא די דה יהימו, הה קש תש א אי קונוי לה תי וש
א לה וש רון.  קש תש אי ן  הה מה שש בי יהימו)  קש תש אי א  לה (וש יפו  לי גש די הו  כגלש וש ה.  אה מה דש קנ ל  אי רה שש יי י  ני בש לי ה,  אה מה דש קנ א  כה לש מנ ל.  אי רה שש יי
א, סה רש הוא פנ הנ ל) בש כי תנ סש ה מי וה ק (נ"א הה לנ תש סש א הוא אי נה מש ר זי תנ בה ולש הו,  לש ע  ננ צש אנ וש הו,  ח לש ננ אה ד דש יהימו, ענ קש תש אי
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קונוי. תי ן בש קנ תש תש אי וש

יה, מי ה קנ רה מש ינד אה ה, מי קה פש אנ ין, וש ני י שש פי לש י אנ רי א תש ירה מי א טש יתה יש י אורנ רי בש מי א, לש עותה רש יק בי לי ד סה א, כנ אנה תה וש
קונוי. א תי יתה מי דש קנ ן בש קי תנ ד, יש בנ עש מל א ולש נה קש תש אנ י לש עי בה אן דש מה

ן (דף קכ"ח קנ תש תש ין, אי ירי מי טש יר די מי ין טה רי תש סי א דש רה תש ין, סי יקי תי ענ א דש יקה תי א, ענ רה פש סי א דש יעותה ני צש א בי אנה תה
יק תי הוא ענ שום דש מי יה  לי ע  יהדנ דש א  לה וש ן  קנ תש תש ל אי בה ש, אמ מה ח מנ כנ תש שש א אי לה וש ח,  כנ תש שש ר אי לומנ ן, (כש מנ דש זש אי וש ע"ב) 
א לה וש יענ  די יקונוי יש תי ין, ובש ירי מי טש יר מי מי ין, טה יקי תי ענ יק מי תי ין, ענ בי סה א דש בה ד סה חנ ) כש יענ די י יש יקוני תי ל בש בה ין) (אמ יקי תי ענ דש
ל ענ יב  יהתי פוי),  נש אנ פוי (נ"א בש נש אנ א) דש ינה א (ס"א בוצי יטה בוסי יזו  חי וש ק),  סומה (ס"א בש סו  ור כש וה חי י דש ארי . מה יענ די יש

יהיא לון. פש כש אנ ין, לש יבי בי שש יהיא די סש כורש

יהיא יקנ די י צנ תי א, ינרש ורה יוה אי חי הנ ירו דש הי נש ישוי. ומי רי א דש תה לש גנ גולש א דש ורה וה ט חי שה פש תש ין, אי מי לש י עה פי לש ה אנ אה ע מש בנ רש אנ
ר. סוחי ר לנ ף עובי סל ל כל קל אות של ע מי בנ רש יב, (בראשית כג) אנ תי כש א הוא די דה ין, הה מי לש ה עה אה ע מש בנ רש י, אנ תי אה א דש מה לש עה לש

ין כי מש סנ ין, וש לי גש ין עמלוי רנ לי טש ננ ין, דש מי לש בוא עה י רי פי לש ר) אנ יסנ רי ר (ס"א תש יסנ לי א) תש ל יומה כה ין (בש בי א, ינתש תה לש גנ גולש בש
יב, (שיר השירים ה) תי כש א, די ל יומה כה בש יה  ישי רי יהיא לש לש ר, ומנ בנ לש הוא די הנ א, לש לה יף טנ טי א נה תה לש גנ אי גולש הנ עמלוי. ומי

ל. א טה לה מש י ני םאשי ר של

י םאשי ר יב של תי כש י. (די תי אה א דש מה לש עה יהיא לש תנ עמרון מי תש ר, יי בנ לש יהו  אי הוא דש יה, הנ ישי רי ר מי ענ נש אנ א דש לה הוא טנ הנ ומי
א הורה נש ך, אורות  לל טנ ל אורות  טנ י  כי (ישעיה כו)  יב  תי כש א) די לה מש ני א  לה אל יב,  תי א כש ל לה י טה אתי לי ל, מי טה א  לה מש ני
יהיא יקנ די צנ לש י  ני חש טנ דש א  נה מה (רצ"ב)  הוא  וש ין.  יוני לש על י  ישי די קנ ין  ימי יש קנ תש מי א,  לה טנ הוא  הנ ומי א.  יקה תי ענ דש א  תה ורש ונ חי דש
ת בנ כש ל שי ענ תנ יב, (שמות טז) ונ תי כש א הוא די דה ין. הה ישי די ין קנ פוחי תנ א דש לה קש חנ א לש לה הוא טנ יף הנ טי נה י. וש תי אה א דש מה לש עה לש
א, חה דולש בש ין (מ"ט) די ני בש אנ א דש ונה וש אי גנ הנ ור. כש וה א חי לה הוא טנ יזו הנ חי ס. דש פה חוסש ק מש ר דנ בה דש מי י הנ ני ל פש ה ענ ני הי ל וש טה הנ

ח. דולנ בש ין הנ עי ינו כש עי יב, (במדבר יא) וש תי כש א הוא די דה וה. הה וה גנ ין בש וני וש ל גנ יהיא כה זש חנ תש אי דש

א רה טש סי ר בש יבה ע עי בנ רש אנ נוי. לש רה חמ סנ ין בש יפי לי ר גש יבה ר (רפ"ח) עי יסנ לי תש יר לי הי נש יה, אנ ילי א די ורה וה א. חי תה לש גנ אי גולש הנ
א ילה עי ד לש חנ א. וש חורה אמ א דש רה טש סי א, לש א דה רה טש סי ר בש יבה ע עי בנ רש אנ פוי. ולש נש אנ א דש רה טש סי א, בש א דה רה טש סי ר בש יבה ע עי בנ רש אנ ד, ולש חנ

א). ילה עי לש א די רה טש סי ר לש לומנ א. (כש תה לש גנ גולש דש

ם. יי פנ אנ ך  רל אל י  רי קש תש אי הוא  הנ וש ין.  מי לש עה בוא  רי ין  עי בש שי וש ה  אה מש ת  לנ תש לי פוי,  נש אנ דש א  כה אורש ט  שה פש תש אי אי  הנ ומי

ין. פי נש יר אנ עי י זש רי קש תש ר אי בנ לש הוא די הנ ין. וש פי נש אנ א דש יכה רי י אמ רי קש תש ין אי יקי תי ענ א דש יקה תי אי ענ הנ ין) וש פי נש אנ א דש כה ר אורש לומנ (כש
א תה תנ לש א) די לה א (ס"א טנ אי, כםלה הנ ל לש כנ תה סש ד אי ין כנ פי נש יר אנ עי יהא. וזש שנ דש קג ים דש שי דה ש קר א, קםדל בה א סה יקה תי ענ יה דש לי בש קר לה

א. יקה תי ענ ה דש מה א כש עמתה ל שנ א כה ל לה בה א, אמ נה מש הוא זי הנ ין בש יכי רי אמ ין ונ טי שש פנ תש פוי מי נש אנ ן, וש קנ תש תש אי

ר אנ שש לי אי  הנ ומי יה.  ישי רי א  נה קש תנ לש ין,  פי נש אנ יר  עי זש די א  תה לש גנ גולש לש ר  יוה חי ר  יבה עי ד  חנ יק  פי נה א,  תה לש גנ גולש אי  הנ ומי
ד ין. כנ יק יומי תי ענ א) לש אותה א (ס"א אודה תה רש יונ ר חי גה ין אמ בי א יההמ תה לש גנ ל גולש כה א. וש נה בה שש ית לון חג לי א, דש תה תנ לש ין די תי לש גנ גולש

א. נה בה חושש ין בש אלי ד עה א, כנ תה תנ ת לש גולל גולש ע לנ קנ א, (קל"ו) בל יל דה בי קר לה א. וש יטה בי רש חות שנ א תש נה בה חושש ין בש אלי עה

(קכ"ט), יחנ  כי א שש אי לה הנ ק. וש סנ א פה לה ה דש ימה תי ה סש אה לה א עי תה מש כש חה א דש ירה וי אמ א דנ רומה א, קש תה לש גנ גולש א דש לה לה חנ בש
ין גי יהא (ס"א ובש סש כנ תש ך אי י כנ יני גי ה. ובש אה ימה תי א סש תה מה כש יהו חה אי א דש ל מוחה יהיא ענ פש חנ תש א אי רומה אי קש הנ ח. וש תנ פש תש א אי לה וש

ה). אה ימה תי א סש תה מה כש י חה רי קש א אי ין דה גי א. (ס"א בש חה תש פנ תש א אי לה א, דש רומה הוא קש הנ א בש תה מה כש אי חה יהא) הנ סש כנ תש אי דש

יייה, דש ל דורש ב ענ ר טנ מה חמ יה, כנ רי תש אנ בש יך  כי תש שש אי וש יט  קי ה. שה אה ימה תי א סש תה מה כש אי חה הנ יהו  אי א, דש אי מוחה הנ וש
יך. כי שה ים וש תי יה סה ים, ומוחי תי תוי סה עש א דנ בה י סה רי מש אה ינו דש יש הנ וש

א דה ין, הה ילי בי ין שש רי ין ותש תי לה תש יק לי פי נה ט וש שנ פש תש אי יה  מוחי ך  י כנ יני גי ין, ובש פי יר אנ עי זש ק מי סה פש תש א אי רומה אי קה הנ וש
א. ל מוחה יהא ענ פש חנ א מש לה ק, דש סה פש תש א אי רומה קה שום דש א. מי מה עש אי טנ ן. מה דל עי א מי ר יוצי הה נה יב, (בראשית ב) וש תי כש הוא די
ין יק יומי תי ענ א לש ישומה ים רי שי י"ו רה ון, תה וה תש י אנ ישומי רי ן בש ינה ני תה דש ינו  יש הנ א) וש תה תנ יק לש סי א פה רומה ים קנ ני ל פה ל כה ענ (וש
ל ענ ב  טנ ר  מה חמ כנ יט  קי שה וש יך  כי שה וש ים  תי סה וש רוי  טש סי ל  כה מי ים  לי שש עות  די ים  מי תש יהא  לש תנ יה  בי (דש יה.  ותי וה כש די ית  לי דש

דורשדשיייה).

ור וה י, חי רי עש שנ י דש ה קוצי אה ש מש מי חמ ין, ונ פי לש ת אנ ענ בש שי בוא, וש ין רי פי לש ף אנ לל ין אל יה לש א, תנ ישה רי א דש תה לש גנ גולש א, בש אנה תה
ל א ענ א כםלה לה קונוי. אל תי יהה מש בובש רש ה עי אה זה חמ אנ א לש לה א. דש דה א בש ך דה בנ תש סש א אי לה י, דש קי יהו נה ד אי א כנ רה מש אי ענ הנ י, כש קי נה וש

א. עמרה שנ א מי עמרה שנ א, וש ימה ני א מי ימה יק ני פי א נה לה יייה, דש רש בג

א (דף ימה ני א וש ימה ל ני כה דו"ש. וש ן קה בנ חושש י, כש רי עש שנ י דש ימי ר ני של על ה וה אה ע מש בנ רש יה אנ ית בי א, אי קוצה א וש ל קוצה כה וש
יהו. ר אי ע לון, בנ יידה ית דש לי יז, וש ני גה ים וש תי א סה מה לש עה א וש מה לש ל עה כה ין. וש מי לש ר עה של על ה וה אה ע מש בנ רש אנ יט בש הי קכ"ט ע"א) לה

ר. יבה ין עי רי שש על ה וש אה ע) מש בנ רש אנ ע (ס"א לש בנ של יט לש הי לה וש

א, ימה הוא ני הנ יד בש גי נה יר וש הי נה א) וש לה ר כותה תנ בה ה, (דש אה ימה תי א סש מוחה ק מי פי נה דש בועה  ית מנ א, אי ימה ני א וש ימה ל ני כה ובש
ין. ילי בי ין שש רי ין ותש תי לה תש א, לי הוא מוחה יד הנ גי ין, נה די יה. וכש ן) מוחי זנ תש ן (ס"א מי קנ תש אי מי הנ ין. ומי פי נש יר אנ עי זש ין די ימי ני לש

א. תה לש גנ ל גולש ין ענ יה פש חנ א. מש ירה פי א שנ קונה תי ה, בש א יהאה קונה תי ן בש נה קש תנ תש ין. מי יה לש תנ ן, וש טה המ לנ תש א מי קוצה א וש ל קוצה כה וש



1660

י (ס"א רי קש א, אי ימה ני א וש ימה ל ני א, כה אנה תה א. וש תה לש גנ ל גולש א, ענ רה טש אי סי הנ א, ומי רה טש אי סי הנ ין, מי ימי ני י דש י קוצי ני קש תנ תש מי
ה. אה ימה תי א סש מוחה ין מי קי פש נה ין, דש ימי תי ין) סש בועי ינון מנ אי ין) (ס"א וש בועי מנ בוענ (ס"א מי מנ א דש יכה שי י) מש יהי אי

ין. ני ין שש עי בש רש ין עמלוי אנ רי בש ד ענ כנ י. מי מי חמ י רנ א אי ינה י די אי הוא, אי ע מה מודנ תש שש ש, אי ר נה בנ רוי דש עש שנ א, מי אנה תה וש
ינוי. י עי יני בי גש יה) ובי ני יקש די יה) (ס"א בש ני יוקש די יה (ס"א בש יקוני תי יה בש רי עש שנ ם, בש יהו עולל ד אי ילו כנ פי אמ ונ

י ישי ד רי א ענ לה ך. אל תה עש א דנ קה לש פוי סנ תש ד כי פוי. ענ תש ד כי א ענ קי ר נש עממנ י כנ יי קש ננ י  קוני תי ין בש יה לש י, תנ עמרי שנ ין דש קוצי
רוי תש בנ יק אמ לי א סה עמרה שנ ים. וש ני םא פה ל ף וש י עורל לנ נו אי י פה יב, (ירמיה ב) כי תי כש שום די א. מי לה י קודש זי חמ תש א אי לה פוי, דש תש כי דש

קוחות. יך פש נל זש יות אה הש יב לי תי כש יהיא עמלוי, די פש חנ א לש לה ין, דש ני אודש דש

ה. יהאה א  קונה ים. תי לי א שש קונה א, תי ן דה א מי דה יק  פי נה א  לה א.  קולה שי בש יה  נוי, כולי ר אודש תנ בה יק מי פי נה דש א  עמרה שנ
א קה בש דנ תש אי י ולש מי חל מי ין, לש פי יר אנ עי זש ינון בי אי יהיא, דש יקנ די צנ א דש ותה וה דש חל א וש תה יאובש י. תי מי חל מי יב לש אי א. תה ירה פי א שנ קונה תי

א. כםלה ה דש אה ימה תי א סש יקה תי ענ קונוי. דש תי בש

ינון אי פוי. ובש נש יל אנ בי קר א, לה תה לש גנ גולש א דש רה טש אי סי הנ א, ומי רה טש אי סי הנ י מי ימי יש ין, קנ רי עש שנ ין דש ימי ני ר  עמשנ ת  לנ תש
ים תי י. סה זי חמ תש א אי לה י וש זי חמ תש א. אי ינה מי א יש ה, כםלה אה ימה תי א סש יקה תי אי ענ הנ א בש אלה מה ית שש א. לי גה לש פנ תש אי י לש רי עש ין שנ יה רש שנ

יה. ן בי כי ל של יה, כה קוני תי אי בש הנ ים. וש תי א סה לה וש

יר עי ין זש ן. בי יי ם אה נו אי בי רש קי יה בש יש ייש  יב, (שמות יז) המ תי כש הון, די בש לי א בש פה רש צה ל לש אי רה שש י יי ני יבו בש אי אי, תה ל הנ ענ וש
א לה א, אל יבותה בי חמ בנ דו  בש א ענ לה שום דש שו. מי נה עמ תש אי אי מנ "ן. אמ יי י אנ רי קש אי ין דש פי נש אנ יך  רי ין אה , ובי יה יש י  רי קש אי ין דש פי נש אנ

ן. יי ם אה נו אי בי רש קי יה בש ייש יש אמםר המ יה לי ת יש ם אל סותה ל ננ ענ יב, (שמות יז) וש תי כש א. די יונה סש ני בש

ין, פי נש יר אנ עי זש א די חה רש יר אה הי נה יה  ני ין. ומי מי לש ין עה עי בש שי ן וש אתה מה יר לש הי נה א דש חה רש ד אה יל חנ זי י, אה רי עש שנ א דש גותה לש פנ בש
אור ך וה ה הולי אור נוגנ ים כש יקי די ח צנ אורנ יב, (משלי ד) וש תי כש א הוא די דה י. הה תי אה א דש מה לש עה יהיא לש יקנ די יה צנ ין בי ירי הי נש די
ין. פי יר אנ עי זש יג בי לי פה א, דש יתה יש אורנ ין דש חי ר אורש יסה לי ה ותש אה ית מי שי א לש שה רש פה תש א אי חה רש הוא אה ן הנ יום. ומי כון הנ ד נש ענ

גו'. ת וש מל אל ד ול סל יה חל חות יש רש ל אה יה (תהלים כה) כה יב בי תי כש די

א, תה לש גנ גולש א דש חה צש א (נ"א מי עותה הוא רש י הנ לי בש קה ין לה פי נש יר אנ עי זש א די עותה ין, רש וי עמ רנ א דש וה עמ א רנ תה לש גנ גגלש א דש חה צש מי
ל יהה ענ הה יב (שמות כח) וש תי כש יב) די תי א. כש תה תנ א לש ל דה בי קר א לה חה צש הוא מי הנ י בש לי גש תש ין אי וי עמ רנ א דש וה עמ א רנ הה י. דש רי קש צון אי רה
יהיא סש כנ תש מי דש א,  תה לש גנ גולש וש א  ישה רי ל  כה דש לויהיא  גי צון, הוא  רה י  רי קש אי דש א  חה צש מי הוא  הנ וש גו',  וש צון  רה לש יד  מי תה חו  צש מי

ין. מי לש ר) עה של על ין (נ"א וש רי שש על ה וש אה ע מש בנ רש אנ בש

ינות יה נש תי ל  אנ שה עון.  מש שי י  בי רי יק  תי שה יהא.  לש גנ תש אי י  תנ ימה אי ל.  אי רה שש יי דש הון  לותש צש א  לה בש קנ תש אי יהא,  לש גנ תש אי ד  כנ וש
ה חה נש מי א (רפ"ח) דש לותה צש א די עמתה שנ יה בש ר לי מנ יהא. אה לש גנ תש י אי תנ ימה יה, אי רי ר בש זה עה לש י אל בי רי עון לש מש י שי בי ר רי מנ י. אה תנ ימה אי
יר עי זש א בי תה תנ א לש ינה יהא די לש חול, תנ י דש יומי א בש עמתה יא שנ הי הנ שום דש יה, מי ר לי מנ א. אה מה עש אי טנ יה מה ר לי מנ א. אה תה בש שנ דש

ין. פי אנ

א לה בש קנ תש א, ומי וה עמ ח רנ כנ תש שש אי א. וש זה יך רוגש כי תש שש א אי עמתה יא שנ הי הנ צון. בש י רה רי קש תש אי א דש חה צש יהא מי לש גנ תש א אי תה בש שנ ובש
ה אה לה גנ ין, לש יק יומי תי ענ צון מי ת רה עי צון. וש ת רה עי יה  יש ך  י לש תי לה פי י תש ני אמ ונ יב, (תהלים סט)  תי כש א הוא די דה א. הה לותה צש
ר זה עה לש י אל בי רי עון לש מש י שי בי ר רי מנ א. אה תה בש שנ ה בש חה נש מי א דש לותה צש יה בי רי ימש מי א, לש רה אי קש ן הנ קנ תה תש ך אי ין כה גי א. ובש חה צש מי

יה. יך לי רי טש צש תי א דש עמתה שנ ח בש כנ שש א תי חה צש מי א דש וה עמ ין, רנ יק יומי תי ענ י לש רי יך בש רי יה, בש רי בש

א תה תנ לש ר די אה שש י בי זי א חה א, (תה פה ח חוצש כנ תש שש א אי חה צש י מי לי גש תש ד אי א, כנ תה תנ לש א) די עמתה שנ ר (ס"א בש אה שש י, בי זי א חה תה
י פי סש כנ תש א מי לה ינון דש אי א לש מה לש י ענ יבי יה חמ א לנ חותה גה שש אנ א דש חה צש יד מי עמבי תש אי ח וש כנ תש שש אי ר וש עה תש א אי ינה א די חה צש י מי לי גש תש ד אי כנ
ד א כנ כה הה ם. וש לי כה תש הי נש אנ ך מי יהה לה ה הה ה זונה שה ח אי צנ יב (ירמיה ג) ומי תי כש א הוא די דה ר) הה מי תש אה אנ ה דש מה יהו כש יש דה בעובנ

יה. מי ין קנ יה פש כנ תש כו ומי כה תש שש ין אי זי ל רוגש כה ח, וש כנ תש שש ים אי לי א שש וה עמ רנ א) וש יבותה בי א (ס"א חמ תה יובש א, תי חה צש י מי לי גש תש אי

הו כגלש צון,  רה ת  עי אי  יהיא הנ לש גנ תש אי ד  כנ ין.  יני די י  תי בה ה  אה מש ע  בנ רש אנ ין  רי המ ננ א),  תה תנ לש די (ס"א  א  חה צש מי אי  הנ מי
א ינה די יה (דף קכ"ט ע"ב) וש רי תש אנ יב בש ר יהתי לומנ יב. (כש תי א יש ינה יב, (דניאל ז) די תי כש א הוא די דה יה, הה מי ין קנ כי כש תנ שש מי
יהא, לש גנ תש אי יהיא.  סש כנ תש אי א  לה וש יהיא,  לש גנ תש מי דש שום  מי ר,  תה אמ אי  הנ בש ים  אי קה א  לה א  עמרה שנ א,  אנה תה וש יד)  בי עה תש אי א  לה

ידו. עמבי תש א אי לה כון וש כש תנ שש יי א, וש ינה די י דש ארי לון מה כש תנ סש יי דש

ה. אה לה ן עי דל עי ין) מי רי המ ננ דש ין (ס"א  יני בוצי ין דש ירי הי נש ין  פי לש ין אנ עי בש שי וש ן  אתה מה ט בש שה פש תש א אי חה צש אי מי א, הנ אנה תה
ין חי רש אה א לש שה רש פה תש א מי לה א וש ימה תי סש ים בי תי הוא סה יהיא, וש לש גנ תש א אי ה לה אה לה ן עי דל ן. עי דל עי יר לש הי נה ן דש דל ית עי יהא, אי נש תנ דש

ין. ילי בי ר) שש יבה ין (עי רי ין ותש תי לה תש ילוי, לי בי שש ש בי רנ פש תש א, מי תה תנ לש ן די דל אי עי הנ ן. וש רה מש אנ קה דש כי

ע יידנ ית דש א, לי ילה עי לש ן די דל עי ין. וש פי יר אנ עי אי זש ר הנ יה, בנ ע לי יידנ ית דש ילוי, לי בי שש ן בי דל אי עי ש הנ רנ פש תש מי ב דש ל גנ ף ענ אנ וש
ת ע אל הוא יהדנ ה וש כה רש ין דנ בי ים הי להי יב, (איוב כח) אל תי כש א הוא די דה ין. הה פי נש יך אנ רי הוא אמ ר הנ ילוי, בנ בי א שש לה יה, וש לי
א, ילה עי לש ן די דל א עי ה, דה קומה ת מש ע אל הוא יהדנ ין. וש פי יר אנ עי ע זש יהדנ א, דש תה תנ לש ן די דל א עי ה, דה כה רש ין דנ בי ים הי להי ה. אל קומה מש

א. כםלה ה דש אה ימה תי ין, סש יק יומי תי ע ענ יהדנ דש

אי א. מה ינה עי ל  ענ ין  יני בי גש ית  לי וש א.  ינה עי ל  ענ א  סותה כש ית  לי ין,  יני יש ענ ר  אנ שש מי ין  יה נש תנ שש מי א,  ורה וה חי א  ישה רי דש ינוי  עי
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יב (ירמיה לב) תי א. וכש ילה עי לש ל די אי רה שש ל. יי אי רה שש ר יי ן שומי ישה םא יי ל נום וש םא יה ה ל ני יב (תהלים קכא) הי תי כש א. די מה עש טנ
ן כי ל של א. כה ינה ל עי ין ענ יני בי ית גש לי א, וש ינה ל עי א ענ סותה ית כש י, לי מי חמ רנ י בש תי אה ה דש ל מנ א, כה אנה תה קוחות. וש יך פש ינל ר עי של אמ

ירו). טי י. (ס"א נש ידי א מי עה א בה לה א, דש ורה וה א חי ישה רי

ית לי א, וש ינה ל עי א ענ סותה ית כש לי א, דש י ינמה נוני יה לש ר לי מנ א. אה יזה מי יא רש אי הי מה א לש בה י אנ בי רי עון לש מש י שי בי ר רי מנ אה
ל כה א. וש טורה י נש עי א בה לה א, דש יקה תי ענ א דש יקה תי ן ענ כי ל של א. כה ינה ל עי א ענ טורה ין נש יה עש א בנ לה ין, וש ימי יש א ננ לה א, וש ינה ל עי ין ענ יני בי גש
םא ל נום וש םא יה ה ל ני יב, (תהלים קכא) הי תי כש א הוא די דה ים. הה אי א נה לה יה וש ן בי זה תש א מי כםלה א, וש כםלה ח לש גנ שש יהו מנ אי ן דש כי של

א. ילה עי לש ל די אי רה שש ל, יי אי רה שש ר יי ן שומי ישה יי

א ץ. לה רל אה ל הה כה ים בש טי שוטש ה מש מה יה הי י יש יני יב (זכריה ד) עי תי יו. וכש אה רי ל יש יה אל ין יש ה עי ני יב (תהלים לג) הי תי כש
ד, חה רו) לש זש חנ תש אי ורו (ס"א וש וה חנ תש אי ינון וש ין אי יני יש י ענ רי א תש ל דה ם כה עי ין. וש פי נש יך אנ רי אמ א בנ ין. הה פי יר אנ עי זש א בי יהא, הה שש קנ

ור. וה ל חי יל כה לי כה ור דש וה חי ור וש וה גו חי ור בש וה י חי יהי אי א דש ינה עי

ש טנ א, בה אנה א. תה רורה צש יר בי רי צה א), דש לה לה כש תש אי א (ס"א לש לה כש תנ סש אי ית לש חי נה וש יק,  לי סה וש יר  הי נה ה,  אה מה דש א קנ ורה וה חי
א. ימותה לי שש א בי ותה וה דש חל ין בש טי המ לנ ה. וש וה דש חל ר, וש דה הה רון: הוד, וש קש אי י, דש יני ת בוצי לנ יק תש לי דש אנ א, וש רה יוה אי חי הנ

ח צנ רון נל קש אי ין, דש ני רה חמ ין אנ יני ת בוצי לנ יק) תש לי דש אנ יק (ס"א וש פי אנ ש וש טנ ית, ובה חי נה יק וש לי סה יר, וש הי א, נה ינה יה נש א תי ורה וה חי
א. ותה וה דש חל א בש ימותה לי שש ין בי טי המ לנ ת, וש רל אל פש תי ד וש סל חל וה

א יתה עי צה מש א אל ינה בוצי ש בש טנ א, ובה מוחה א דש ימותה תי סש יק מי פי נה יק, וש לי סה ית וש חי נה יר, וש הי נה יט וש הי ה, לה אה יתה לי א תש ורה וה חי
ין יני בוצי הו  כגלש ן  טה המ לנ תש ומי ה)  אה תה תנ א  בה לי לש א  חה רש אה יק  פי אנ וש (נ"א  ה,  אה תה תנ א  מוחה לש א  חה רש אה יק  פי אנ וש ה.  אה יעה בי שש

יה. יך לי רי טש צש תי א דש עמתה שנ ך, בש לה א עמ א דה ינה ח עי קנ פש ין יי יק יומי תי ענ עון יהאות הוא, וש מש י שי בי ר רי מנ א. אה תה תנ לש די

א (ס"א תה תנ ית לש חי נה וש יק.  לי סה יר, וש הי ה, נה אה מה דש א קנ ורה וה ור. חי וה ל חי יל כה לי כה ור דש וה חי וש ור.  וה חי גו  ור בש וה א חי אנה תה
ין, בי טה ין  מי בוסש בש יה  גופי י  חי סש אנ דש אן  מנ כש א,  ורה וה חי אי  הנ בש ן  חנ סש אנ וש ין  טי המ לנ וש א,  אלה מה שש ר  טנ סש לי דש י  יני בוצי ת)  לנ תש לי

א. יתה מי דש קנ וו עמלוי בש הנ ה דנ ל מנ ין, ענ יחי רי ובש

א, ורה וה אי חי הנ ין בש חי סש אנ ין וש טי המ לנ א. וש ינה מי ר יש טנ סש לי י, דש יני ת בוצי לנ תש יר לי הי נה יק, וש לי סה ית, וש חי א, נה ינה יה נש א תי ורה וה חי
א. יתה מי דש קנ וו עמלוי בש הנ ה דנ ל מנ ין, ענ יחי רי ין ובש בי ין טה מי בוסש י בש חי סש אנ אן דש מנ כש

א רה עש שנ בש ש  טנ ובה א,  ן מוחה מי גו  לש ו  גנ לש די א,  ורה וה חי דש ירו  הי נש יק  פי נה וש ית,  חי נה וש יק  לי סה וש יר  הי נה ה,  אה יתה לי תש א  ורה וה חי
ה. אה לה גנ יך לש רי טש צש אי ה דש מה רו, כש אה תה שש אי ין דש רי תש ת כי לנ תש יר לי הי נה א. וש ישה רי א דש מוחה א, ובש ישה רי יך. ובש רי טש צש ד אי א, כנ מה אוכה

א. כםלה א דש ימה תי יק סש תי י ענ מי א קנ יחה י ני אי

י וי א המ א. לה ינה מי א הוא יש ד. כםלה חה רו) לש זה חמ תש אי ן (ס"א וש ורה וש חנ תש ין ומי רי ינון תש אי א. וש ינה אי עי ים הנ תי א סה א לה אנה תה וש
ל ין ענ גי יה. הוא אנ לי ין עה גי אה אן דש ית מה א. לי ירותה טי י נש עי א בה לה יך, וש מי דש א אנ לה ים וש אי א נה א. לה אלה מה יה) שש ית בי (ס"א לי

הו. ן כגלש נה זש תש א מי ינה אי עי הנ א דש חותה גה שש אנ א. ומי ל כםלה ח ענ גנ שש הוא אנ א, וש כםלה

א ינה א. עי יחה קי א פש ינה י עי רי קש ך אי ין כה גי הו, בש א כגלש ימה יש קנ ין לש לי א ינכש א, לה דה א חה עה גש ים רי תי סש א אנ א דה ינה י עי א, אי אנה תה
א טורה הוא נש א דש ינה ים. עי אי א נה לה וש יך  מי דש א (דף ק"ל ע"א) אנ לה א דש ינה א. עי חותה גה שש אנ א דש ינה א. עי ישה די א קנ ינה ה. עי אה לה עי
א לה ך אל בורה י יש רי קש ל תי ך, אנ בורה ן הוא יש יי יב (משלי כב) טוב ענ תי אי כש ל הנ ענ א. וש כםלה א דש יומה הוא קי א דש ינה א. עי כםלה דש

א. כםלה ך לש רי בה יה מש ני ן, ומי יי י טוב ענ רי קש תש אי אי הנ ך. דש רי בה יש

י) זי חמ תש י (ס"א אי זי ד חמ ר כנ א בנ מותה אוכה א מי ימותה מי דש אנ ה מי אה חמ תנ סש אי ה, לש אה תה א תנ ינה עי לש ירו  הי ית נש א, לי אנה תה וש
א ה דה אה לה א עי ינה יר עי הי ד נה ע כנ יהדנ ית דש לי ן. וש יי י טוב ענ רי קש אי ה דש אה לה א עי ינה עי א דש ורה וה א חי הורה אי נש הנ י) מי חי סה תש (ס"א אי

יהו. ר אי א בנ ה דה אה תה א תנ ינה עי י לש חי סש אנ א וש ישה די קנ

ן יי י ענ יב, (ישעיה נב) כי תי כש א הוא די דה א, הה תה מש כש חה א דש רוחה א בש י דה מי חל מי ין, לש יוני לש י על אי כה יהיא, זנ יקנ די ין צנ יני מי וזש
א בה א טה ינה א עי לי מה לש אי . וש יה ה יש תה ה אנ אה רש ן ני יי ענ ן בש יי ר ענ של יב (במדבר יד) אמ תי יון. וכש יה צי שוב יש י. בש תנ ימה או. אי רש ן יי יי ענ בש

א. דה א חה עה גש ם רי יקה מי א לש מה לש יל עה כי א יש ה, לה אה תה א תנ ינה עי י לש חי סש אנ ח וש גנ שש אנ ה, דש אה לה עי

ירו הי הוא נש יל הנ יי עה יה, וש ה בי אה לה ירו עי הי ח נש גנ שש ד אנ ה, כנ אה תה א תנ ינה עי א דש חותה גה שש א, אנ רה פש סי א דש יעותה ני צש א בי אנה תה
. יה ה יש תה ה אנ אה רש ן ני יי ענ ן בש יי ר ענ של יב אמ תי כש א הוא די דה א הה יר כםלה הי יה נה ני מי ה. דש אה תה תנ ה בש אה לה עי דש

כו, ץ. זה רל אה ל הה כה ים בש טי שוטש ה מש מה יה הי י יש יני יב (זכריה ד) עי תי יו. וכש אה רי ל יש יה אל ין יש ה עי ני יב (תהלים לג) הי תי כש
א. תה תנ לש א די ינה טות, עי שוטש ה מש מה יה הי י יש יני כו, עי א זה א. לה ילה עי לש א די ינה יו, עי אה רי ל יש יה אל י יש יני עי

ה, אה ילה א עי בה א טה ינה עי א בש חה גש תנ שש אי ה לש כה זה י של ני פש א, מי ישה א בי ינה יה עי א בי טה לש א שנ לה ף דש ה יוסי כה ה זה י מה ני פש יהא, מי נש תנ דש
ל ר ענ לומנ ן. כש יי י עה לי ת. עמ ן פםרה אי הוא בי מנ ן. אמ יי י עה לי ת עמ ן פםרה ף בי ת יוסי ן פםרה יב, (בראשית מט) בי תי כש א הוא די דה הה

יה. ח בי גנ תש שש אי ן דש יי ת ענ בנ סי

יה יני עי י, בש זי א חה ד. תה י חנ רי קש א אי מה עש אי טנ ל. מה דה מו לנ חש לנ ן מי תנ י נה א. כי מה עש אי טנ ך, מה בורה ן הוא יש יי יב טוב ענ תי וכש
א. אלה מה א שש ינה ית עי א, לי כה ל הה בה י. אמ וני וש י גנ רי תש י, בי רי ינון תש אי א. וש אלה מה שש א די ינה ית עי אי א, וש ינה מי א יש ינה ית עי ה אי אה תה תנ דש

ין. רי א תש לה ד, וש א חנ ינה ך, עי י כנ יני גי א. ובש ינה מי א יש כםלה י, וש קי לש ד סנ א חנ גה רש דנ יהו בש ויש ונ רש תנ וש
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יר, די אן) תה זה חנ אן (ס"א וש דה חנ יר. וש די אן תה יכה יש יר. חנ די א תה יחה קי א. פש חותה גה שש אנ א דש ינה הוא עי א, דש א דה ינה א, עי אנה תה וש
א (ס"א יחה קי יר פש די ה תה וה א הה לה י, וש וני וש ת גנ לנ תש א, בי ורה וה חי א ובש מה אוכה א ובש קה סומה ן בש ילה לי כש ה, די אה תה תנ י לש כי י הה וי א המ לה דש
א. ינה ל עי אן) ענ סה כנ מש י די יני בי גש יה בי יני יה עי לי א) (ס"א דש רה י סודה יני בי יה גש א (ס"א כגלל רה א סוטש נה הה בש ית גנ לי א) דש ינה בי יה גש לי דש

יך. ינל יה עי ח יש קנ . (מלכים ב יט) פש יה ן יש ישנ ה תי מה ה לה יב, (תהלים מד) עורה תי א כש ל דה ענ וש

ב עמרה תש א אי ינה עי ח וש קנ פש תש אי אן דש מנ וי לש ב. ונ טה ח לש קנ פש תש א אי לה אן דש מנ ב. ולש טה ח לש קנ פש תש אי אן דש מנ ית לש ח, אי קנ פש תש ד אי כנ
א. ינה עי א דש בה ין, טה יק יומי תי ל ענ בה יה. אמ ני יב מי זי תש שש אן יי א. מה ינה יהא עי סש כנ יה, ומש לי בש קר י לה זי חמ תש א אי קה סומה א, וש קה סומה בש
אי דה א ונ ל דה ענ יהו. וש יש ננ ור מי וה ד חי יה, חנ וי לה ח עי גנ שש יי אן דש מנ יה, לש קי ה חולה אה כה י. זנ ורי וה ל חי יל כה לי כה ור דש וה ור. חי וה גו חי ור בש וה חי

. יה אור יש ה בש כה לש ני כו וש עמקםב לש ית ינ יב (ישעיה ב) בי תי ך. וכש בורה ן הוא יש יי יב טוב ענ תי כש

י אומי ד, דש ר חנ תה ן אמ ר מי א, בנ יתה יש אורנ ש בש רנ פש תש א מי לה א, וש כםלה ים מי תי א סה יקה תי ענ יה דש מי א) שש ל דה ם כה א, (עי אנה תה
יב, (בראשית מח) תי ין. וכש פי יר אנ עי זש ם די אג . נש יה ם יש אג י נש תי עש בנ שש י ני יב, (בראשית כב) בי תי כש ם, די הה רה בש אנ ין לש פי יר אנ עי זש
א. ר דה מנ אה ל קה אי רה שש יי ר, לש אה פה תש אל ך  ר בש של ל אמ אי רה שש יב (ישעיה מט) יי תי א. וכש ילה עי לש ל די אי רה שש ל, יי אי רה שש יי ך  רי בה יש ך  בש

יר. פי אי שנ הנ אי וש הנ רו וש מה ין אמ יק יומי תי ן ענ ינה ני תה וש

אן הוא. יו, מה מי ון רש וה סה רש יב. כה תי ין יש יק יומי תי ענ יו וש מי ון רש וה סה רש י כה ד די ית ענ וי ה המ זי יב (דניאל ז) חה תי יהא, כש נש תנ
א. יהיא דה סש רש ין כה קי תש אנ ך וש יומה קי ה, קום בש הודה י יש בי רנ ר לש מנ אה

אי יהיא. מה סש אי כגרש ל הנ יב ענ תי ין יש יק יומי תי ענ ינור. וש ין די יבי בי יייה שש סש יב (דניאל ז) כורש תי ה, כש הודה י יש בי ר רי מנ אה
הוא י הנ מי קנ א, מי מה לש עה א  ימה יש קנ תש אי לש יל  כי יש א  לה יהיא,  סש רש כה אי  ל הנ ענ יב  יהתי א  לה ין  יומי יק  תי ענ י  יהא אי נש תנ א. דש מה עש טנ
יט. לי יב שנ כי רה אן דש יהיא, ומנ סש הוא כורש הנ יהיא) לש פש כנ תש יהיא (ס"א אי פש כנ לש יה  לי ין עה יומי יק  תי יב ענ תי יש ד  יהיא. כנ סש כורש
יהו א אי לה א אל טה לש א שנ לה יו, דש מי ה רש אה מה דש יהיא קנ סש א, כורש רה חמ יהיא אנ סש ל כורש יב ענ יהתי יהיא, וש סש אי כגרש הנ יל מי טי נה א דש נה ידה עי בש

ין. יק יומי תי ענ ך מי י בה יתי יי ך, וש חה רש ן אה קנ תש תש ה, יי הודה י יש בי רי עון לש מש י שי בי ר רי מנ ין. אה יק יומי תי יה ענ יב בי כי רה דש

ל כה ים מי תי הוא סה א הוא, וש י הוא. כםלה ני ים אמ רוני חמ ת אנ אל אשון וש רי יה  י יש ני יב (ישעיה מא) אמ תי י, כש זי א חה תה וש
א. צופה רש ע פנ מודנ תש שש א אי מה חוטה א, בש אנה א. תה מה אי) חוטה הנ רוי. (בש טש סי

ד חנ ין, ומי יי א חנ בה ד נוקש חנ א מי מה חוטה יה דש ארי א מה ין. דה פי יר אנ עי זש א, לי יקה תי ין ענ ה (דף ק"ל ע"ב) בי י, מנ זי א חה תה וש
ה. יחה לי יה סש ן לי ינה רי קה ין. וש פי יר אנ עי זש י, לי יי חנ א דש יב רוחה שי יה נה בי א, דש קה שש דנ רש א. הוא פנ מה אי חוטה ין. הנ יי חנ ין דש יי א חנ בה נוקש

א. רוחה א דש מותה סש בנ תש , אי ת רוחנ חנ הוא ננ וש

ין, רי טש ל סי כה ין מי יי א (ס"א חנ רה עה תש אנ ין. לש פי יר אנ עי זש יק לי פי א נה ד רוחה י, חנ בי ינון נוקש אי א) מי כה הה יק (מי פי נה א דש רוחה דש
ע דנ נש מי ד, לש וי דה יה דש רי בש א לי נה מה זנ ין לש מי יה זנ בי י, דש יי חנ א דש ד רוחה חנ ן. וש דל עי א דש תה נש גי יה בש ין) לי יי חנ ין דש יי י, חנ רי טש ל סי כה ירו מי חי
א, יחה שי א מש כה לש ל מנ ענ ה  אה רה שש אנ לש ין  מי זנ וש ה,  אה ימה תי א סש מוחה א מי יק רוחה פי נה וש ר  ענ תש א, אי בה נוקש הוא  הנ ומי א.  תה מה כש חה
א כה א הה . הה יה ת יש אנ רש יי ת וש ענ ה רוחנ דנ בורה ה וגש צה ה רוחנ עי ינה ה ובי מה כש יה רוחנ חה יש יו רוחנ  לה ה עה חה נה יב, (ישעיה יא) וש תי כש די

ך. יומה קי י בש י יוסי בי ת. קום רי לנ אי תש מנ ן. אמ ינה רי מש א אנ דה א חה א רוחה הה ין, וש ע רוחי בנ רש אנ

יב, (ירמיה תי כש א, די תה מה כש י חה יף לי לי ד, אמ חנ ד לש רון חנ ימש א יי א, לה יחה שי א מש כה לש מנ יומוי דש ר. בש מנ אה י וש י יוסי בי ם רי קה
ר ענ תש א, יי נה מש הוא זי הנ ם. ובש דולה ד גש ענ ם וש נה טנ קש מי י לש עו אותי ם יידש י כגלה גו', כי וש הו  עי ת רי יש אל דו עוד אי מש לנ םא יש ל לא) וש
אן יה. ומנ מי עמרון עי תש א יי תה תנ לש ין די ל רוחי א, כה לוף דה שש ד יי כנ א, וש כםלה ה דש אה ימה תי א סש מוחה יק מי פי נה א דש ין, רוחה יק יומי תי ענ
ינון י) אי כי הה י (ס"א דש בי ינהמ ין, דש ני רה חמ ין אנ א רוחי יתה ינון שי אי ין. וש פי יר אנ עי זש ין די ישי די ין קנ רי תש ין) כי רי ינון (תש ינון. אי אי
ה צה עי ה רוחנ  ינה ה ובי מה כש חה יב רוחנ  תי כש ין) די ני רנ חמ ת אנ לה ן תש ילה לי כש ינון די ין אי ת רוחי לה ין, תש א רוחי יתה ינון שי אי (ס"א וש

. יה ת יש אנ רש יי ת וש ענ ה רוחנ דנ בורה וגש

א. סי כי עמלות לנ ש מנ יב (מלכים א י) שי תי . וכש יה א יש סי ל כי למםה ענ ב שש יישל יב (דברי הימים א כט) ונ תי ן, כש ינה ני תה דש
ה מה כש ה.  עה בש שי א  הה יהו,  יש לנ עה דש ין  יומי יק  תי ענ דש א  רוחה וש ינון  אי א  יתה שי ה.  עה בש שי בש ב  יתנ מי לש ין  מי זנ א  יחה שי מש א  כה לש ומנ

י. תי אה א דש מה לש עה נוח לש ך יה עון, רוחמ מש י שי בי יה רי ר לי מנ ין) אה ני רנ חמ ת אנ לה ן תש ינה לי לש כנ ינון דש י אי ת רוחי לה ר. (תש מנ תש אי דש

אי א, מה מה לש י עה ע רוחי בנ רש י אנ כי גו'. וש רוחנ וש י הה ע רוחות בםאי בנ רש אנ יה מי ר יש מנ יב (יחזקאל לז) כםה אה תי י, כש זי א חה תה
פוק ד יי כנ וו. דש י המ כי הה ע, וש בנ רש א אנ ימה תי א סש יקה תי ענ א דש רוחה ינון. וש ת אי לה עמרון. תש תש י יי ע רוחי בנ רש א אנ לה א. אל כה י הה די בש ענ

ין. ני רה חמ א אנ תה לה גו תש ן בש ילה לי כש א, די תה לה יה תש מי ין עי קי פש א, נה דה

ע בנ רש . אנ רוחנ י הה ע רוחות בםאי בנ רש אנ יב מי תי כש הו. די כגלש יל מי לי כה א דש ד רוחה א חנ קה פה אנ יך הוא לש רי א בש שה דש ין קג מי זנ וש
ד ף חנ ילנ מי כון לש רש טה צש א יי א, לה יחה שי א מש כה לש מנ י דש יומי י. ובש ע רוחות בםאי בנ רש אנ א מי לה אן, אל יב כה תי א כש י לה רוחות בםאי
יה. ת יש אנ רש יי ת וש ענ ) דנ ה (רוחנ בורה ה וגש צה ה עי ינה ה ובי מה כש א. חה כםלה יענ  די ין. יש ל רוחי כה יל מי לי כה הון דש לש א די א רוחה הה ד, דש חנ לש
ין גי רש ה דנ עה בש שי ן בש ילה לי כש ע די בנ רש ינון אנ אי ע רוחות, דש בנ רש אנ יב, מי תי כש ך  ין כה גי בש י.  ל רוחי כה א מי ילה לי כש א די שום רוחה מי
א בה נוקש ה לש אה ימה תי א סש מוחה יק מי פי נה ין, דש יקי תי ענ א דש יקה תי ענ א דש אי רוחה הנ ן בש ילה לי כש הו  כגלש א, דש אנה תה ן. וש רה מה אנ ין דש אי לה עי

דשחוטהמהא.

ין, פי יר אנ עי זש א די מה רוי. חוטה טש ל סי כה ין מי יי ין חנ יק יומי תי ענ א דש מה א. חוטה מה חוטה א לש מה ין חוטה ה בי י, מנ זי א חה תה וש
ד יק נור, כנ לי ן דה שה הוא עה הנ פו, ומי אנ ן בש שה ה עה לה גו'. עה ל וש םאכי יו ת פי ש מי אי פו וש אנ ן בש שה ה עה לה יב, (שמואל ב כב) עה תי כש
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א. שה הוא אי הנ א, מי מה הוא חוטה הנ ן. מי שה אותו עה י). מי חי נו (ג' נוסש מל הו מי נו. מנ מל עמרו מי ים בה לי חה ר. גל תה בה א לש נה נה יק תש לי סה

ל ענ בנ לש ל,  לי פנ תש מי י  ני אמ ם  חוטל הנ ל  ענ בנ לש ר  מנ אה יה,  לותי צש ה  אה לה צנ לש י  עי בה א  בה סה א  נונה מש ב הנ רנ ה  וה הה ד  כנ א,  אנה תה
רו. מה ין אמ יק יומי תי ענ א לש רה אי קש ך, הנ ם לה טה חל י אל תי לה הי יב, (ישעיה מח) ותש תי כש ינו די יש הנ ן. וש ני חנ תש י מי ני ם אמ חוטל הנ

הו כגלש וש א.  מה הוא חוטה הנ ן  מי ין  יה לש מנ תש אי ין,  מי לש עה ין  עי בש שי וש ה  שה מי חמ וש ה  אה מש ת  לנ תש א,  מה חוטה דש א  כה אורש א,  נה תה
א לה זון וש חמ תש ין, אי יק יומי תי ענ י דש קוני ל תי כה א הוא. וש מה חוטה א דש קונה תי א דש תה חש בנ אי תושש ין. הנ פי יר אנ עי זש ין בי קי בש דנ תש מי

א. כםלה זון לש חמ תש א אי לה ין, וש די י מי ארי מה זון לש חמ תש זון, אי חמ תש אי

א ירה מי טש א,  ישה די קנ א  בה סה דש ה,  אה לה עי א  ירה ינקי א  נה יקש די בש דוי  יש יט  אושי דש אן  מה וי  ונ ר,  מנ אה וש עון  מש שי י  בי רי ח  תנ פה
א נה יקש קונוי. די ל תי כה יר מי ינקי ים וש תי סה א דש נה יקש א. די תה חש בנ יא תושש הי הנ א דש נה יקש א) די כםלה ים מי תי סה יר וש מי א (נ"א טה ימה תי סש
ה יאה בי נש ש  נה ר  בנ י  וי המ א  לה דש א  נה יקש די ין.  חי בה תושש ל  כה דש א  תה חש בנ תושש יא  הי דש א  נה יקש די ין.  אי תה תנ וש ין  אי לה עי ין  עי ינדש א  לה דש
א ירה ינקי א  גה לש תנ כש א  ורה וה חי א.  בה לי דש א  בורה טנ ד  ענ עמרוי  שנ בש יהיא  לש תנ יא  הי דש א  נה יקש די יה.  לי י  מי חל מי לש ב  רנ קש יי דש א  ישה די קנ וש

א. כםלה א דש נותה ימש הי מש א די נותה ימש הי ין. מש ירי מי טש א די ירה מי ין. טש ירי ינקי דש

ית חי נה נוי, וש אודש יק מי פי א, נה כםלה א דש נותה ימש הי א מש נה יקש אי די הנ א, דש רה פש סי א (דף קל"א ע"א) דש יעותה ני צש א, בי אנה תה
א (ס"א ירה ינקי א דש ורה וה א, חי בה א טה מה בוסש י) דש גי א (סנ תה רובש קש תנ י, בש פי חה וש יק  לי סה וש ית  חי נה וש א,  ישה די א קנ פומה דש יה  ני רה סוחמ
א, ירה א ינקי נה יקש א. הוא די בורה ד טנ י ענ פי חה א, וש קולה שי ית) בש חי נה יה  ני יקש די א דש ירה א ינקי ורה וה ית (ס"א חי חי נה יה). וש ני יקש די בש דש
א. נה קש תנ תש ין מי קוני ר תי ת עמשנ לנ תש א, בי בה בות טה ח רש שנ מש ין די בועי ין, מנ יעי בי ר נש ת עמשנ לנ יה תש ין בי די גש ננ א, דש ימה לי א שש נה ימש הי מש

קונוי תי יק בש לי סה יה, דש ישי ר רי ענ שש א די קונה הוא תי הנ י מי ארי שה וש א,  ילה עי לש א מי עמרה ן שנ קי תנ תש ה. מי אה מה דש א קנ קונה תי
א. פומה א דש ישה ד רי א, ענ בה א טה קולה שי א בש ד חוטה חנ ין, בש ני אודש א דש חה תש י פי מי קנ ית מי חי נה נוי, וש אודש א מי ילה עי לש

יל. קי א שה קונה תי א, בש פומה א דש רה חמ א אנ ישה ד רי יק) ענ לי סה א, (וש פומה א דש ישה רי א מי עמרה ן שנ קנ תה תש א. מי ינה יה נש א תי קונה תי

א, חה ד אורש יק חנ פי ין, נה בי ין נוקש רי חות תש תש א, מי מה אי) חוטה הנ חות (ס"א דש תש א די יתה עי צה מש אל ה. מי אה יתה לי א תש קונה תי
יה ני רה ים סוחמ לי שש א  קונה תי מש א,  עמרה שנ א  יסה גי אי  הנ ומי א,  יסה גי אי  הנ מי יהא  לש ומנ א,  חה רש אה הוא  הנ בש ק  סנ פש תש אי א  עמרה שנ וש

א. חה הוא אורש הנ דש

ים. לי א שש קונה תי א, בש דה א חה ישה רי א לש דה א חה ישה רי א, מי חות פומה ית) תש חי נה א (וש עמרה ן שנ קנ תה תש ה. מי אה יעה בי א רש קונה תי

ין חי רש ין אה רי ין תש לי אי א, וש ילה עי לש א די חה רש אה א דש קולה שי א, בש רה חמ א אנ חה רש יק אה פי א נה חות פומה ה. תש אה ישה מי א חמ קונה תי
אן. כה אן מי כה א, מי ל פומה ין ענ ימי שי רש

א תה רובש קש תנ י  פי חה וש א.  פומה דש א  ישה רי לש יל  עי לש ע  רנ לש מי יק  פי נה וש יק  לי סה וש א,  עמרה שנ ן  קי תנ תש מי ה.  אה יתה תי שש א  קונה תי
א. פומה ה דש אה תה א תנ חה אורש א דש חה תש פי א דש ישה רי א לש עמרה ית שנ חי נה א. וש ילה עי לש א די פומה א דש ישה ד רי א, ענ בה א טה מה בוסש דש

ן יהאה וש ן  ירה פי שנ א,  בה טה א  מה בוסש דש א  תה רובש קש תנ בש ין,  פוחי תנ ין  רי תש זגן  חה תש אי וש א,  עמרה שנ יק  סי פה ה.  אה יעה בי שש א  קונה תי
ים. יי ך חנ לל י מל ני אור פש יב, (משלי טז) בש תי כש א הוא די דה א, הה מה לש יהים עה קש תש יהון אי יני גי י. בש זי חל מי לש

א. בורה ד טנ א ענ קולה שי ין בש יה לש תנ א, וש נה יקש די י דש ני רה י סוחמ רי עש שנ א דש ד חוטה יק חנ פי ה. נה אה ינה מי א תש קונה תי

א לה ין) וש יה לש תנ א, (דש קולה שי ין בש יה לש תנ י דש רי עש ינון שנ ם אי א, עי נה יקש י די רי עש ין שנ בי רש עה תש י ומי עמרי תש ה. מי אה יעה שי א תש קונה תי
א. ן דה א מי י דה קי פש ננ

א. נה יקש חות די א תש רונה גש ין בי יה פש חנ א, וש נה יקש חות די י תש רי עש ין שנ תי חש ין) ננ בי רש עה תש ה. (מי אה ירה א עמשי קונה תי

ים. לי א שש יעורה שי ן בש רה עש שנ תש א, ומי ימה ן ני א מי ימה ין ני קי פש א נה לה ר. דש ד סה א חנ קונה תי

יה. חור לי חור סש י סש רי עש ן שנ יהאה רוי, וש טש ל סי כה י מי ני פש תש א אי א, ופומה ל פומה י ענ רי עש ין שנ יה לש א תנ לה ר. דש יסה רי א תש קונה תי

ד ין ענ יה פש חנ א. מש ירה פי א שנ רה יקה ה, בי א יהאה רה יקה אן, בי כה אן ומי כה א, מי נה יקש חות די תש ן בי רה ענ ין שנ יה לש תנ ר. דש יסנ לי א תש קונה תי
ין, ורי וה ין חי ירי פי ין שנ פוחי ינון תנ ר אי א, בנ מה בוסש א דש רובה קש י תנ פי נש ל אנ כה ה) מי אה זה חמ תש אי י (ס"א לש זי חמ תש א אי א. לה בורה טנ

ין. פי יר אנ עי זש דו לי ין חי יה זש חנ א, ומש מה לש עה ין לש יי ין חנ קי פי מנ דש

ין רי המ ננ א. וש תה תנ לש ינון די ל אי כה ין לש די גש ננ בות, וש ח רש שנ מש ין די בועי ר מנ יסנ לי ין תש קי פש נה ין וש די גש ין, נה לי ין אי קוני ר תי יסה לי תש בי
א נה יקש ים די שי רש תש ין אי לי ין אי קוני ר תי יסה לי תש ין. בי לי ין אי קוני ר תי יסה לי תש בי א, דש חה שש הוא מי הנ ין מי יחי שי א. ומש חה שש הוא מי הנ בש
ל כה ין, וש פי נש יר אנ עי זש פוי די נש ין אנ ירי הי פוי, נש נש אנ ן דש ירה פי ין שנ פוחי י תנ רי תש ין. מי יקי תי ענ יק דש תי ענ א, דש כםלה ה דש אה ימה תי א, סש ירה ינקי
ר יסנ לי ין תש קוני א. תי ילה עי לש א די הורה הוא נש הנ ין מי טי המ לנ תש ין ומי ירי הי א, נש תה תנ ן לש חה כש תנ שש אי ן דש שושה יזור) וש ור (ס"א חי יוה חי
יה י בי לי יה, תה ני יקש י די מי חה ל דש כה ן. דש מה אל ש נל ר נה י בנ רי קש תש קונוי, אי תי א בש נה יקש ימות די לי שש א, ובי נה יקש די חו בש כה תש שש ין, אי לי אי

א. נותה ימש הי מש

י חי כש תנ שש הון) מי נש ה (מי אה יעה בי שש א, בי ירה א ינקי נה יקש די ין בש יה לש תנ ין דש לי ין אי קוני ר תי יסנ לי א, תש רה פש סי א דש יעותה ני צש א בי אנה תה
י קוני ר תי יסה לי תש י בי אומי אן דש מנ ה, כש אה אומה לש יה  די יט יש אושי אן דש י. ומנ מי חמ רנ י דש עי רש ר תנ יסה לי תש י בי חי תש פנ תש א, ומי מה לש עה בש
א קונה תי א דש לה סש לש סנ ל בש סי לש סנ ך, וש יומה קי ק, קום בש חה צש י יי בי רי ר לש מנ ה. אה מה כנ ין בש פי יר אנ עי זש ין. בי פי יך אנ רי אמ אי בנ א. הנ נה יקש די
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נון. קש תנ תש ך יי יאנ א הי ישה די א) קנ נה יקש די א (ס"א בש כה לש מנ דש

ת מל ן אל תי גו', תי וש נו  מי חמ רנ יש גו', יהשוב  וש ון  א עה נושי מוך  ל כה י אי ר, (מיכה ז) מי מנ אה ח וש תנ ק, פה חה צש יי י  בי ם רי קה
י (דף יקוני תי בות דש ח רש שנ מש ין די בועי ר מנ יסנ לי תש ין מי קי פש הו נה כגלש א, וש כה זון הה חמ תש ין אי ילי כי ר מש יסנ לי א, תש אנה גו'. תה עמקםב וש ינ לש
ים, תי סה יר וש מי א טה נה יקש די א דש קונה א, תי נה ין. תה ירי מי טש א די ירה מי ין. טש יקי תי ענ א דש יקה תי א, ענ ישה די א קנ נה יקש קל"א ע"ב) די

. יענ די א יש לה יענ וש די קונוי יש תי ים. בש תי א סה לה ים וש תי יר. סה מי א טה לה יר וש מי טה

רו אמ שה וש ה.  תה רש בי חמ א לש קה בש דנ תש א מי א לה ימה ני וש א  ימה ני ל  כה וש א  עמרה שנ א וש עמרה ל שנ כה ן, דש ינה ני א תה ה. הה אה מה דש א קנ קונה תי
א. ישה ר רי ענ שש א די קונה תי א, מש נה קש תש אנ א לש נה יקש די ין דש ימי ני

לו, לה כש תש א אי ימה ד ני חנ ה, בש אה לה א עי ירה א ינקי נה יקש די ין דש ימי ני א, וש ישה ר רי ענ שש ין די ימי ל ני י כה א, אי לה כש תנ סש אי ית לש א אי כה הה
א א לה נה יקש די ין דש ימי ני אי (ק"מ)  מנ ין. אמ יכי רי א אמ ין לה לי אי וש ין,  יכי רי ין אמ לי אי אי מנ לו) אמ קה תש א אי לה קש תש ד מנ חנ (ס"א בש

ין. יעי עי א שש לה ין, אל יה שש א קנ א לה ישה רי ין דש לי אי ין. וש יה שש קנ אי, וש י הנ ין כולי יכי רי אמ

א) ישה רי א (ד"א מש ישה רי ד לש יגנ מי ין, לש פי תש ל כנ ין ענ יכי רי א אמ ישה רי א. דש נה יקש די וש א  ישה רי ין דש קולי ין שש ימי ני ל  א, כה לה אל
י וי הל מל זון לש חמ תש א אי ל דה ענ ין. וש יה שש קנ וו  א המ לה ך  י כנ יני גי יה. ובש ילי א די מוחה א, לש מוחה א דש יכה שי הוא מש הנ ין, מי פי יר אנ עי זש די

רשכייכיי.

א רה אי קש ה. הנ ן קולה תי חובות תי רש יב, בה תי סוף כש בנ ה. ולש נה רם חוץ תה מות בנ כש יב, (משלי א) חה תי כש אי די א, מה אנה תה
ין, פי יך אנ רי אמ ה דנ אה ימה תי א סש מוחה יד מי גי ד נה ה, כנ נה רם חוץ תה מות בנ כש א חה לה יה. אל ישי יה רי יפי או סי לה יה, וש יפי יה סי ישי או רי לה
ית לי ין דש גי א, בש ד מוחה יד חנ בי עה תש אי ין, וש ין מוחי רי ר, תש בנ אן לש רה בש חנ תש מי לו  אי ין. כש ימי ינון ני אי ין, בש פי יר אנ עי זש א די מוחה לש

ד. ה חנ ן קולה תי יב תי תי אי, כש הנ אי לש הנ יד מי גי ד נה כנ ה. וש אה לה א עי מוחה א דש יומה קי א בש לה ה, אל אה תה א תנ מוחה א לש יומה קי

א ד מוחה יד חנ עמבי תש אי ין וש ין מוחי רי ר תש בה אן לש רה בש חנ תש מי לו  אי ין (כש ימי ני ינון  אי א בש מוחה א לש מוחה יד מי גי נה ין דש גי ובש
א תה מה כש יד חה גי א נה ין, לה ישי שי חו קש כה תנ שש י אי אי שום דש א. מי מה עש אי טנ ין. מה ישי שי חו קש כה תש שש א אי ינון לה ין) אי ימי ינון ני אי בש
יב, תי כש א. די זה רוגש י דש ארי יהא) ומה שש א (ס"א קנ ישה שי יהו קש אי ש דש ר נה בנ א מי קה פש א נה תה מה כש ית חה ך, לי י כנ יני גי הון. בש א בש מוחה לש
א תה מה כש או חה ן, לה ישה שי קש יה  ישי רי רוי דש עש שנ אן דש א, מה נה יפש א אולי כה הה ים. ומי עי מה שש ת ני חנ ננ ים בש מי כה י חמ רי בש (קהלת ט) די

יה. מי א עי בה ינשש תש מי

ן ין מי יה קש שנ תש מי ה, דש רה דש שי א דש ל חוטה ל ענ יענ מי א. לש כםלה אי לש א. מה כםלה א לש תה לש י תוענ יתי מי י, לש יכי רי ינון אמ א אי ל דה ענ וש
ין ני אודש ל  ענ יק  לי סה וש י  לי תה א  ישה רי דש א  עמרה שנ דש א.  נה יקש די דש א  עמרה שנ ל  ענ א  ישה רי דש א  עמרה שנ י  לי תה א  לה א  דה ין  גי ובש א.  מוחה

יהו. יש חנ רש אה ן בש שה רש פה תש הו מי כגלש ין. דש לי אי ין בש לי א אי בה רש עה תש אי יך לש רי טש צש א אי לה שום דש א, מי נה יקש ל די י ענ לי א תה לה חורוי, וש אמ לנ

י אי ישה שי א קש נה יקש די הו דש ינש א, אי אנה תה א. וש גה לש תנ י כש ורי וה הו חי א, כגלש נה יקש די ין דש א, בי ישה רי ין דש י בי רי עש הו שנ א, כגלש אנה תה
ן, ילה כי מש ר  עמשנ ת  לנ תש ינון  אי א)  תה חמ אנ לש (נ"א  ין  סי חמ אנ לש ין,  יפי קי תנ דש א  יפה קי תנ ינון  אי דש שום  א. מי מה עש טנ אי  הו. מה כגלש
ין. ני רה חמ אנ בון בש רש עה תש א יי לה ינון. דש ן אי ימה תי ן סש ילה כי י מש ני המ ין, ונ יה רש נוי שנ י אודש מי קנ ן מי ילה כי י מש ני המ ונ ין.  יקי תי ענ יק דש תי ענ מי
בו עמרש תש אי א  לה וש ינון  אי יהו  יש חודנ לש בי דש שום  מי י  רי עש שנ ין  יה רש שנ נוי  אודש י  מי קה מי א  ינה ני תה י  כי המ ונ א  תה תנ לש ינו  סי חנ תש אי (דש

בשאנחמרהניין).

ל י אי א: מי ישה די א קנ יקה תי ענ י מי מי חמ רנ ן דש ילה כי ר מש יסנ לי יהא תש נש תנ א. דש יהו. לה יש ותנ וה ין כש ני רה חמ ית אנ לי א דש ימה י תי אי וש
פו, ד אנ ענ יק לה זי חל םא הל ע. ל בנ רש תו, אנ לה חמ ית ננ רי אי שש ת. לי לנ ע, תש שנ ל פל ר ענ עובי י. וש רי ון, תש א עה ד. (ק"מ) נושי מוך, חנ כה
ל צולות יהם כה מש יך בי לי שש תנ יהא. וש נש מנ ינו, תש ונותי בוש עמ כש ה. יי עה בש נו, שי מי חמ רנ ית. יהשוב יש ד הוא, שי סל ץ חל פי י חה ש. כי מי חה
ר. יסה רי ינו, תש בותי אמ לנ תה  עש בנ שש ר ני של ר. אמ ד סה ם, חנ הה רה בש אנ ד לש סל ה. חל רה עמקםב, עמשה ינ ת לש מל ן אל תי ה. תי עה שש ם, תי םאתה ט חנ

א. תה תנ ינון לש אי גו', וש נון וש חנ חום וש ל רנ א, אי יל דה בי קר ר. לה יסנ לי ם, תש דל י קל ימי מי

א ינה די ר דש תה אמ א לש לה יך, אל רי טש צש א אי ה לה א, מםשל לה ין. (קל"ח) אל אי לה ין עי לי ר אי מנ א אה לה יך  ה אי א, מםשל ימה י תי אי וש
אבו, ל חה אי רה שש יי א דש נה ידה עי א בש לה ר, אל מנ א אה ה לה ר. ומםשל ימנ מי י לש כי י הה עי א בה ח, לה כנ תש שש א אי ינה די ר דש תה אמ ח, ובנ כנ תש שש אי
א דורה ר, סי תה אי אמ הנ ל בש בה ח. אמ כנ תש שש א אי ינה די ר דש תה אמ א בנ לה ה, אל ר מםשל מנ א אה לה ך  י כנ יני גי ובש יהיא,  לש ה תנ וה הה א  ינה די וש

ה. יאה בי ר נש די סנ ין מש יק יומי תי ענ א דש חה בה שש די

י רי זש ל גי יהיא כה פש כש אנ א ולש רה בש תנ ין, לש יפי קי ין, תנ ירי מי טש א די ירה מי א, טש ישה די ה קנ אה לה א עי נה יקש די ין דש קוני ר תי יסה לי ינון תש אי וש
ל ך, כה ין כה גי יה. ובש ני י) מי סי כנ תש יף (ס"א אי סי כש א אנ לה ין דש ירי מי טש א די ירה מי א, טש ישה די ה קנ אה לה א עי נה יקש י די מי אן חה ין. מה יני די

קונוי (דף קל"ב ע"א). תי ין בש יפי קי תנ ין, וש ישי שי עמרוי קש שנ

יב, (שיר תי יהא כש נש תנ א. דש דה א כש דה וו  א המ אי לה מנ י, אמ מי ינון אוכה א, אי תה תנ לש י די רי עש א שנ י הה כי י הה א, אי ימה י תי אי וש
א יהא, הה שש א קנ א. לה קי ר נש עממנ יה כנ ישי ר רי ענ יב, (דניאל ז) ושש תי ב. וכש עורי חורות כה ים שש לי תנ לש יו תנ ווצותה השירים ה) קש
ה חורה ש שש אי ת בש יבנ יהי יש תש ל, אי אי רה שש יי א לש יתה יש ת אורנ יבנ יהי יש תש ד אי א, כנ ל דה ענ ה. וש אה תה א תנ נה יקש די א בש ה, הה אה לה א עי נה יקש די בש

ה. נה בה ש לש י אי בי ל גנ ענ

א ילה עי ינון לש אי א וש תה תנ לש א די מוחה א לש כה שש מנ תש אי חו לש כה תש שש א אי מוחה מי ין דש גי י בש רי עש י שנ ני הה שום דש ה מי לה מי א דש רה קה עי וש
יהו. יש חודנ לש י בי רי עש שנ חודוי. וש לש א בי נה יקש חו. די כה תש שש יהון אי חודי לש קונוי בי ל תי כה חודוי הוא. וש לש א בי נה יקש א די נה יקש ן די מי
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א לה ח אל כנ תש שש א אי א לה נה יקש י די קוני ל תי א, כה אנה תה א. וש ישה רי י דש רי עמ שנ א דש ישה רי י מי ארי שה א דש קונה ה תי אה מה דש א קנ קונה תי
א קונה א תי לה י. אל וי א המ א לה הה י, דש כי יש הה רי א פה א לה כה הה א) וש ישה רי י דש יקוני תי א, (ס"א מי ישה רי א דש מוחה א) מי בה לי א דש חומה (מש

ח. (חסר כאן). כנ תש שש י אי כי א, הה ישה רי י דש רי עש שנ א דש ישה ן רי ית מי חי נה א, דש דה

ין) ימי תי ין חנ מי לש ף עה לל ין (ס"א אל ימי תי חנ ין דש מי לש ף עה לל אל א, דש ישה רי י בש וי המ ה דנ ל מנ ע, כה מודנ תש שש א אי נה יקש אי די הנ ומי
ין. קי זש ל עי יל כה לי כה א, דש קה זש יהא. עי כש דנ א דש קה זש עי בש

א) כםלה א (ס"א דש לה א, וש דה א בש ק דה בנ דש תש א אי לה א. וש יכה רי י אמ וי א המ נוי, לה י אודש מי קנ ית מי חי נה א, דש עמרה ל שנ כה א דש כה אורש
ין. יה לש תנ ן) וש כה שש מנ תש אי ין וש די גש ין. נה רי עמ ין, שנ לי ין אי תי חש ד ננ כנ א מי לה ן (ס"א אל כה שש מנ תש ין אי די גש ד נה כנ ין. מי עמרי ין שנ לי ין. אי תי חש ננ

ה אה מש ת  לנ ותש א.  פומה דש א  ישה רי ד  ענ ן  כה שש מנ תש אי ן,  ילה קי י, שש ד קוצי חנ וש ין  תי לה תש ה,  אה מה דש קנ א  קונה תי דש א  ירותה שי וש
א. קוצה א וש ל קוצה כה ן בש חה כש תנ שש ין אי ימי ין ני עי שש תי וש

"ל. הו אי "ל. מנ ן אי בה חושש א, כש תה תנ יהיא לש פש כש אנ ין, לש יפי קי ה תנ אה מה דש א קנ קונה תי וו בש המ ין, דנ ילי קי י שש ד קוצי חנ ין וש תי לה תש
(ס"א א  ינה יש עה תש אי לש ין,  טי לש שה ין  יפי קי תנ ין,  מי לש עה ד  חנ וש ין  תי לה תש ין  שי רש פה תש מי א,  קוצה וש א  קוצה ל  כה ובש יהכול.  יף  קי תנ
א מה לש עה ל  כה וש ר.  טה אי סש הנ בש ד  חנ וש ין  תי לה תש וש ר,  טה אי סש הנ ד בש חנ וש ין  תי לה טו) תש שה פה תש אי וש יהא,  פש כש אנ לש א) (ס"א  טה שש פה תש אי לש
א, יפה קי יל תנ לי כה א, דש נה יקש די א דש ישה רי ים בש תי א סה כםלה א. וש בה א רנ דונה עי ין לש יפי סי כש ין די מי לש ף עה לל אל ש לש רנ פש תש יה, מי ני א מי מה לש עה וש
ל לנ כש תש אי ם) וש סנ בנ תש ין, (אי יק יומי תי ענ י דש מי חמ רנ י, דש מי חמ רנ יהיא לש פש כנ תש "ל אי אי אי א, הנ ל דה ם כה עי "ל. וש אי אי הנ ן בש ילה לי וכש

יה. ט בי שנ פה תש אי וש

יה רי תש אנ יב לש תי יב. יש תי א יש ינה אי די גו'. מה ין וש רי פש סי יב וש תי א יש ינה יב, (דניאל ז) די תי כש שום די א. מי ד פומה אי ענ מנ אמ
א (ס"א נה יוקש די ם בש סה בש תש אי בור, וש הוא גי ל דש בור. אי ל גי ץ אי א יועי לל יב, (ישעיה ט) פל תי כש א הוא די דה א. הה טה לש א שנ לה דש
א נה יקש די ה דש אה מה דש א קנ קונה תי ר, בש מנ תש ין אי יק יומי תי ענ מוך בש ל כה י אי יב, מי תי כש א די זה רה ין. וש יק יומי תי ענ א דש ישה די א) קנ נה יקש די בש

ה. אה לה א עי ישה די קנ

י ארי ן מה בה בש בוא רי רי וש ין  פי לש ף אנ לל אל לש יק  לי סה וש ית.  חי נה וש יט  לי שנ ה,  אה מה דש קנ א  קונה תי מש יק  פי נה דש ה,  אה מה דש א קנ מה לש עה
א. בה א רנ קה זש עי א בש טה סש קי ין, בש די חמ אנ תש יה מי ני ין. ומי יסי רי תש

י ארי ין, מה גי רש ף דנ לל ין אל שי מש חנ ה וש עה בש שי יק, לש לי סה ית וש חי נה יק, וש פי נה יט וש לי א. שנ קונה אי תי הנ יק מי פי נה א. דש ינה יה נש א תי מה לש עה
א). רה יזש חי א. (ס"א בש רה יוה חי א בש לה קודש יהיא בש פש כש אנ יה, לש ני ן מי דה חמ אנ תש א. ומי בה יבה די

ה, לה לה יש י די ארי ין מה פי לש ין אנ עי שש תי א וש יתה שי יק לש לי סה וש ית,  חי נה וש יט  לי א שנ קונה אי תי הנ יק מי פי נה ה. דש אה יתה לי א תש מה לש עה
ן מה סש בנ תש הו, ומי ין כגלש יה פש כנ תש א, מי קונה אי תי הנ א, ומי רה קוסש א לש ינה בוסי א) כש ירה טי קוסש א לש יטה בוסי (בש יה  ני ן מי דה חמ אנ תש ומי

א. בה א רנ ינמה ין בש מי סש בנ תש מי ין, דש עי מש די א דש ירה רי מש בי

א (ס"א ירותה מי י טש מי אן חה יה. מה ני יף מי סי כש א אנ לה א, דש ירה ה, ינקי אה לה א, עי ישה די א קנ נה יקש די א, דש א דה קונה י תי מי אן חה מה
א לה ין דש רי טש ין. עי רי טש ל עי כה ין דש רי טש ין, עי רי טש עי א דש רה יטש עי יב בש תי יש א.  בה אי סה הנ ין מי יה לש תנ י דש רי עש שנ ין דש קוצי א) דש ירותה ינקי
י ני ך, המ כה ין  גי ובש הון.  נש מי ן  דה חמ אנ תש א מי תה תנ לש די ין  רי טש עי דש ין,  רי טש עי ין.  רי טש עי ר  אנ שש כי א  לה דש ין  רי טש עי ין.  רי טש עי בש לו  לה כה תש אי

ין. די חמ אנ תש הון מי נש א מי תה תנ לש ין די קוני ינון תי ין, אי קוני תי

אן כה רש יהון, בי לי בש קה ן בש קנ תש תש אי ין דש קוני ל תי כה ה. דש כה רה י בש עי בה אן דש א, מה כה רש בה תש אי לש יך  רי טש צש אי ן, דש קנ תש תש אי י דש קוני תי
ין קוני תי יה  לי בש קה לה ן  פה קש זנ א  כםלה ין.  קוני תי י  ני הה בש יל  לי כה א  כםלה יד.  בי עה תש אי דש ה  מנ יד  בי עה תש אי וש יהון)  לי בש קר (לה ין  חי כש תנ שש מי

א). יקה תי א ענ כה לש מנ ין. (דש לי ין אי קוני תי ן מי מה סש בנ תש הו אי כגלש א. וש כםלה א דש ימה תי א, סש יקה תי א, ענ יפה קי א תנ כה לש מנ דש

ין אי לה עי חו  כה תש שש אי א  לה ין,  קוני תי ין  לי אי בש ן  קנ תש תש אי א  לה ין,  ישי די קנ דש א  ישה די קנ ין,  יקי תי ענ דש יק  תי ענ י  אי א.  אנה תה
ד א. ענ נה יקש די י דש קוני ין ל"ג) תי לי אי ן בש קנ תש תש ין (ס"א אי לי ין אי ירי הי ה זש מה ד כנ יהא, ענ נש תנ י. וש וי א המ לה י כש וי א המ כםלה ין. וש אי תה תנ וש
א. כםלה וש א.  תה תנ לש די ין  לי אי ין  ירי הי זש ין,  חי כש תנ שש מי ין  לי אי ר  יסה לי תש די (דף קל"ב ע"ב)  א  נה מש זי ל  כה וש א),  תה תנ לש (די ר  יסנ לי תש
א. ירה ינקי א וש ירה מי יהו טש ד אי חנ א בש א. כםלה כםלה א מי ירה א ינקי יקה תי א ענ כה לש מנ א דש נה יקש ח די כנ תש שש ר, אי יסנ לי ין תש לי אי א דש נה בה חושש בש

א), יתה יש אורנ ר בש כנ דש א אי א (ס"א לה יתה יש אורנ ר דש תה אנ יה בש ר בי כנ דש א אי א, לה כםלה א מי ירה מי א וטש ירה ינקי יהו  אי ין דש גי ובש
א נה המ כנ א דש נה יקש די ית לש חי א, נה נה יקש אי די הנ ה. ומי אה לה א עי בה א רנ נה המ כנ א דש נה יקש יהיא. די לש גנ תש א אי נה יקש ה די יהיא. ומנ לש גנ תש א אי לה וש
יהא נש מנ ך, תש ין כנ גי ן. ובש קנ תה תש ין אי קוני יהא תי נש מנ תש א בי בה א רנ נה המ כנ א דש נה יקש א) די בה א רנ נה המ כנ א דש נה יקש אי די א. (מה תה תנ לש א די בה רנ
םאש ר ל הה טוב ענ ן הנ מל של יב, (תהלים קלג) כנ תי כש א הוא די דה יה, הה ני קש ל די ית ענ חי א נה חה שש ד מי א, כנ בה א רנ נה המ כנ ין לש קוני תי

גו'. ן וש קה זה ל הנ ד ענ יורי

א נה המ כנ א דש נה מש ל זי כה א. דש תה תנ לש דול די ן גה בות כםהי רנ ם לש ד. גנ ם יהחנ ים גנ חי ת אנ בל יב, (תהלים קלג) של תי כש ן. די א לה נה ומש
א. בה א רנ הונה כש ש בי מי שנ א, מש ילה עי לש דול די ן גה יהכול כםהי בש א, כנ בה א רנ הונה כש ש בי מי שנ א, מש תה תנ לש א די בה רנ

ק, חה צש יי י  בי רי תש  נש אנ יהאות  עון,  מש י שי בי רי יה  לי ר  מנ א. אה כםלה א דש ימה תי סש א  יקה תי ענ א דש נה יקש די ד, דש א חנ קונה תי א  דה
י קי ה חולה אה כה זנ ך, וש קה ה חולה אה כה ין. זנ יקי תי ענ א דש יקה תי ין, ענ יק יומי תי ענ י דש פי ר אנ בנ א, וסש נה יקש די י דש קוני תי א דש ירה יהקי י בש מי חל מי לש

י. תי אה א דש מה לש עה כון בש מש עי

יל. קי א שה קונה תי א, בש פומה א דש רה חמ א אנ ישה ד רי א, ענ פומה א דש ישה רי א, מי עמרה ן שנ קנ תה תש א. מי ינה יה נש א תי קונה תי
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יהה, קי זש י חי בי ם רי א. קה ישה די א קנ נה יקש די א דש א דה קונה תי א דש רה קה יר יש אוקי ך, וש יומה קי ים בש אי קה יהה, וש קי זש י חי בי קום רי
תו. שוקה י תש לנ עה שום דש י. מי דודי י לש ני אמ ם של רנ י גה תו מי שוקה י תש לנ עה י וש דודי י לש ני ר, (שיר השירים ז) אמ מנ אה י וש ארי שה

ין רי שש על ה וש שה מי חמ ה ונ אה ת מש לנ תש יק לי לי סה יר וש הי ה, נה אה לה א עי ינה בוצי א דש ירה א ינקי הורה ית, נש מי רו חה אמ א, ונ ינה וי ל המ כי תנ סש מי
ין, גי לש פנ תש ימוי מי מי א, דש יקה א עממי רה המ הוא ננ הנ י בש חי סש תש אי אן דש מנ א, כש הורה הוא נש הנ י בש חי סה תש ה אי וה שוך הה ד חה חנ ר. וש יבה עי
ין חי תש ל פי כה א, דש יקה ה עממי אה לה א עי ינמה א דש תה פה שש א, בי הורה הוא נש יק הנ לי סה לוי. וש עה ה דש מה ר, מי יבה ל עי כה ין לש די גש ננ ין, וש ירי הי ונש

ן. חה תש פנ תש א אי חה תש הוא פי הנ ין, בש ירי ינקי ין וש בי טה

א קונה א הוא תי ר, דה מנ א. אה יתה מי ון חמ א עה רו, נושי מש אה חו וש תש ית. פה מי חה א דש רה שש הו), פי ם (ס"א מש הל יל מי אי א שה נה אמ
א יקה תי ענ יהה, לש קי זש י חי בי תש רי נש יך אנ רי א. בש מה לש ם) עה סה בש תש ר (ס"א אי שנ קנ תש א אי נה ידה אי עון, הה מש י שי בי ר רי מנ יב. אה א. יהתי ינה יה נש תי

ין. יקי תי ענ דש

ין אי לה יהיא עי מנ י שש לנ א עה נה דש הנ סש א. אנ ישה די א קנ קה זש אי עי הנ ין בש יה תש אנ ין, דש רי בש ין חנ יני בוצי הו  עון, כגלש מש י שי בי ר רי מנ אה
ה יק מםשל לי סה א דש יומה ש, מי ר נה א בנ מה א חה לה ה דש א, מנ תה שש י הנ מי א חה נה אמ ה. דנ אה לה עי ה דש אה לה א עי ישה די א קנ עה רש אנ ין, וש אי לה עי דש
ק יפנ מי לש ין  מי זנ דש א,  יפה קי תנ א  שה מש שי דש א  הורה נש כי ין,  ירי הי נש אי  פה נש אנ א  ינה מי חמ א  נה אמ דנ י.  יננ סי דש א  טורה לש א  ינה יה נש תי א  נה מש זי
א נה אמ עוד דנ . וש יהה פל נה כש א בי פי רש ה ומנ קה דה צש ש  מל י של מי י שש אי רש ם יי כל ה לה חה רש זה יב, (מלאכי ג) וש תי כש א. די מה לש עה א לש ותה וה סש אנ בש
ן רנ י קה ע כי א יהדנ ה לה יב, (שמות לד) ומםשל תי כש א הוא די דה ל. הה כנ תה סש א אי לה ע וש א יהדנ ה לה ין, ומםשל ירי הי אי נש פה נש אנ א דש נה עש דנ יש

יו. נה עור פה

יהו יש ננ ד מי ל חנ יש כה רי פש תש ד אי כנ ין. וש יני בוצי ין כש ירי הי אי, ונש מה ין קנ יפי לי ין גש ילי כי ר מש יסנ לי י, תש יננ עי י בש מי א חה נה אמ עוד, דנ וש
ן. רה אמ תנ שש ין אי ני רה חמ ל אנ כה וש א,  נה יקש די י דש קוני תי א דש ירותה מי טש ר בי מנ טה תש אי וש ר  טה ענ תש אי ן, וש קנ תש תש אי יק וש לי תה סש יכון, אי פומי מי
א, שה רש פה תש אי יהים לש תש סש ד אי כנ וש יה.  ילי חי גו  א בש כה לש מנ יב כש יהתי וש ר  טה ענ תש אי יר וש הי נה יכו,  יש פומנ בש ש  רנ פש תש ד מי ל חנ כה עוד דש ובש
ד. חה ד וש ל חנ כה ן לש כי א, וש ישה די א קנ נה יקש די קונוי דש תי יב בש יהתי ר, וש מנ טה תש אי ן וש קנ תה תש אי א, וש ישה די א קנ רה טש עי ר בש טה ענ תש אי יק וש לי סה

א. יחה שי א מש כה לש י מנ יתי יי ד דש א ענ הי א יש א, לה א דה יומה קי א בש הה ין, דש ישי די ין קנ רי בש זו חנ רה דש זש אי

יהה, קי זש י חי בי ם רי א קה ד לה א, ענ נה א. תה ישה די א קנ נה יקש די ה, דש אה יתה לי א תש יקונה יר תי אוקי ינות, וש יה נש יהה תי קי זש י חי בי קום רי
ד חנ וש ד  ל חנ אי כה דה ונ ר,  מנ אה וש עון  מש י שי בי רי יש  גי רש תש יחות. אי לי י שש תי ה שש ד עושל חה אל ך  אה לש ין מנ ר, אי מנ אה וש ק  פנ נה א  לה קה

ה. אה לה א עי תה ימה לי ים שש לי תש שש א, אי בה י אנ בי רי י, וש רי ר בש זה עה לש י אל בי רי א, וש נה אמ יה. ונ רי תש אנ בש

י ר כי בי י דנ תי עש א יהדנ ה לה ני ים הי להי יה אל ה יש הה ר אמ אומנ ר, (ירמיה א) וה מנ אה ח וש תנ יהיא, פה י חי בי ם רי יהיא. קה י חי בי קום רי
ר מנ הוא אה א. וש ר דה מנ א אה ד לה פומוי, ענ י מי קי פש ין ננ לולי ה מי מה א כנ הה א, וש לה לש מנ ע לש ה יהדנ וה א הה יהה לה מי רש י יי כי י. וש נםכי ר אה ענ ננ
א, אנה י תה כי א הה לה א. אל ל דה ר ענ מנ יהו אה אי לום דש שה ס וש א) חנ אנה א (תה לה ר. אל בי י דנ תי עש םא יהדנ ה ל ני יב הי תי כש א, די יבה די ה כש לה מי
א, לה א קה מה רש אנ י לש עי בור, בה א, (דף קל"ג ע"א) די לה א קה מה רש אנ י לש עי א בה לה ה הוא דש ירה מי ה. אמ ירה מי אמ בור לנ ין די ה בי מנ

ין. לי א מי זה רש כש אנ ולש

הוא הנ עו  מש א שה מה לש ל עה א, כה אנה תה אמםר. וש ה לי לל אי ים הה רי בה דש ל הנ ת כה ים אי להי ר אל בי דנ יש ונ יב, (שמות כ)  תי כש די
ר, בי י דנ תי עש םא יהדנ ה ל ני יב הי תי א כש כה ר. אוף הה םאמל י יב ונ תי א כש לה ר, וש בי דנ יש יב ונ תי ך כש ין כנ גי עו. ובש זה עמ דנ זש א אי מה לש ל עה כה בור, וש די

א. מה לש עה א לש שה דש רוחנ קג א בש חה אוכה ה ולש לה א מי זה רש כש אנ לש

א לה ה, דש מםשל ה כש אה לה ה עי יאה בי אן הוא נש א, מה לה אמםר. אל ה לי ל מםשל יה אל ר יש בי דנ יש יב (שמות ו) ונ תי א כש י, הה כי י הה אי
ילו פי עו, אמ זה עמ דנ זש ים אי יאי בי ר נש אנ ע. ושש זה עש דנ זש א אי לה יל, וש חי א דה לה ה, וש זה רה כש הנ בור בש ע די מנ הוא שה יה. דש ותי וה ש כש ר נה ה בנ כה זה

ילו. חי דש ין בי לי חמ דנ ה, וש ירה מי אמ בנ

ה. אה יתה לי תש לי א)  פה כה אנ לש (ס"א  ה)  אה יתה יש אנ לש (נ"א  א  בה תה אה לש א  ינה יה נש תי וש א,  נה יקש די דש ה  אה מה דש קנ א  קונה תי א,  אנה תה וש
ין קוני ין תי רי תש י די זי א חה תה וש ין נוסחי)  רי ר. (תש בל גה ם  עי לש  ם שה יי עממנ ל פנ ל אי ענ פש יי ה  לל ל אי ן כה יב, (איוב לג) הל תי כש די

הוא: וו, דש ה המ אה יתה לי תש י לש יתי מי ין לש אי מה דש קנ

א עמרה שנ וש א,  חה רש אה ד  חנ יק  פי נה ין.  בי נוקש ין  רי תש חות  תש מי א,  מה חות חוטה תש די א  יתה עי צה מש אל מי ה.  אה יתה לי תש א  קונה תי
א חה אי אורש הנ ע) דש שנ פל ל  ר ענ עובי וש יב  תי כש (די שום  ק. מי סה פש תש אי אי מנ א. אמ חה רש הוא אה הנ ק) בש סה פש תש יק (ס"א אי סי פש אנ
אי הנ בש י  בי רנ תש אי א  לה א  עמרה שנ וש א.  חה אי אורש א הנ מה י חוטה בי נוקש חות  יב תש תי יש ך,  כנ ין  גי ובש יה.  בי א  רה בש עש אנ לש ן  קנ תה תש אי
ה מה א, כנ אנה י. תה תי חש לנ א סה ימה יי א, דש ישה די א קנ ל) פומה ד (ענ א ענ רה בש עש ב אנ יהנ מי ע, לש שנ ל פל ר ענ עובי יב וש תי כש שום די א, מי חה אורש

. יענ די א יש לה יענ וש די ר, יש טה ענ תש אי ק וש לנ תש סש א אי הה יהו, דש יש ננ ד מי חה י לש לי גש תש א אי לה א, וש הוא פומה הנ אן לש כה חנ אות מש יסה קי רש ענ

ע, שנ ל פל ר ענ ע עובי מנ שש אי מנ ע. (מה שנ פל כו  םא זה ר, ל עובי כו  ע. זה שנ יב פל תי כש די הו  א, מנ רה פש סי א דש יעותה ני צש א, בי אנה תה
ין. פי יר אנ עי זש אי) בי ר) (הנ םא עובי ל ד וש כו עומי םא זה פ', ל ים ש' לש די קש אנ ע דש פנ של

יב, (במדבר יב) תי מוי, כש י חוטה בי חות נוקש תש א מי חה הוא אורש ית הנ חי ד נה ין, כנ פי יר אנ עי זש אי. בי הנ אי לש ין הנ אי בי מה
א לה וש יל  זי יה, אה מי ח קנ כנ שש אנ אן דש י, ומנ בי ינון נוקש אי א מי זה רוגש א דש יק רוחה פי נה ך. דש לנ יי ונ אי  ך. מה לנ יי ונ ם  בה יה  יש ף  ר אנ חנ יי ונ
יך רי אמ נו). בש ינל אי ה בו וש רה בש י רוחנ עה נו (ס"א כי ינל אי ה בו וש בה שש יה נה י רוחנ יש יב, (ישעיה מ) כי תי כש א הוא די דה ח. הה כנ תש שש אי
ל ר ענ יב, עובי תי א כש כה א, הה אנה תה ם. וש רי המ טנ תש ה ונ רה בש רוחנ עה יב, (איוב לז) וש תי ע. וכש שנ ל פל ר ענ עובי יב, (מיכה ז) וש תי ין כש פי אנ

ם. יי רנ צש ת מי גוף אל נש יה לי ר יש בנ עה ם, (שמות יב) וש תה א. הה חה רש הוא אה הנ ע בש שנ פל
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א ישה די א קנ ירה ינקי א  נה יקש די א) דש חה אורש ה, (דש אה יתה לי א תש קונה א הוא תי דה וש אי.  הנ י לש כי זה אן דש מנ דש יה  קי ה חולה אה כה זנ
ך. לה א עמ נה גה אנ י לש די ילחש ך, וש א לה בה אוטה י לש גי יך הוא ינסש רי א בש שה דש אי קג דה עון, ונ מש י שי בי ר רי מנ י. אה יקי תי ענ א דש יקה תי ה ענ אה לה עי

א. כםלה א דש ותה וה דש א הוא חל הה ר. דש מנ תש ין אי יק יומי תי ענ , בש יה יש יש בנ שי יב, (ישעיה סא) שוש אה תי כש אי די א, מה אנה תה וש
א ינה די יהון דש ארי ה, ומה לה ילה א וי בה יבה י די ארי הו מה ין. כגלש יק יומי תי ענ א דש נה יקש די א דש חה אי אורש י הנ לי גש תש אי א דש עמתה שנ א, בש אנה תה
אן אי, מה הנ א. ומי נה קש תנ יהיא לש לש גנ תש א אי חה אי אורש הנ שום דש א. מי שה אה בש אנ א לש רה טש ח פי תנ פש יי ית דש לי ין, וש יקי תי ין ושש ימי תי סש
ר) הנ זש אנ י וש זי חש אה אן דש אי הוא מה הנ א ומי יקותה תי שש א לש נה ימה א סי חה אי אורש הנ שום דש ר (מי הנ זש אנ ית) וש חי אה יד (נ"א דש חי אה דש

א. ישה די א קנ יקה תי ענ א דש נה ימה הוא סי ים, דש שי א רש חה אי אורש הנ ה, לש אה קה תש שנ לש

יב, תי כש א הוא די דה א. הה דה א חה ישה רי א לש דה א חה ישה רי א, מי חות פומה ית) תש חי נה א (וש עמרה ן שנ קנ תה תש ה, מי אה יעה בי א רש קונה תי
ה אה צה מש ני ה. הנ אה צה מש ני ית הנ רי אי שש ד הנ ענ ה בש לה פי אתה תש שה נה ר (מלכים ב יט) וש מי תש אה אנ ה דש מה תו. כש לה חמ ית ננ רי אי שש (מיכה ז) לי

ה. לה וש םא ינעמשו ענ ל ל אי רה שש ית יי רי אי יב, (צפניה ג) שש תי כש ית די רי אי ש. שש מה מנ

ד ענ יק לה זי חל םא הל יב, (מיכה ז) ל תי כש א הוא די דה א, הה חות פומה תש א מי רה חמ א אנ חה יק אורש פי ה. נה אה ישה מי א חמ קונה תי
יה יש ם של עה י הה רי שש אנ ה לו  כה כה ם של עה י הה רי שש ר, (תהלים קמד) אנ מנ אה ח וש תנ י, פה י יוסי בי ם רי י. קה י יוסי בי פו. קום רי אנ
יך כי ה, שה כה כה שה ך  לל מל ת הנ מנ חמ ונ ר (אסתר ז)  מי אה תש  אנ ה דש מה ה לו. כש כה כה של הו  ה לו. מנ כה כה ם של עה י הה רי שש יו. אנ להה אל

יה. זי רוגש מי

א רוג. דה א הה י נה ני גי רש י הה ה לי תש עושל ה אנ כה ם כה אי יב, (במדבר יא) וש תי כש א הוא די דה יה, הה זי רוגש יך בש כי ר. שה חי ר אנ בה דה
י. מי חמ רנ י דש מי חמ יו, רנ להה יה אל יש ם של עה י הה רי שש א. אנ ינה די א דש ינה הוא די

ין, פי נש יר אנ עי זש יה לי ח בי ננ אמ יה, ונ זי ר רוגש בנ עש יך הוא מנ רי א בש שה קודש ן, וש הה מה ל שש יל כה לי כה א דש מה ה, שש כה כה ר, של חי ר אנ בה דה
ר. בנ לש ינון די ל אי ל כה יר ענ עמבי ומנ

חות תש יה)  ני יקש די (בש ית  חי נה יהו  אי דש י)  יקי תי ענ דש א  יקה תי ענ ה  אה לה (עי א,  ישה די קנ א  נה יקש די דש ה  אה לה עי א,  חה רש אה יהא,  נש תנ דש
א דה וש א,  ילה עי א (דף קל"ג ע"ב) לש א. דה כםלה ינון בש ן אי ילה קי א. שש תה תנ לש א די חה רש אי אה הנ וש י.  יקי תי ענ א דש מה חוטה י דש בי נוקש
ב. יתנ מי ר לש תה ית אמ א אי לה יק: דש זי חל םא הל ן, ל ינה ני תה פו. וש ד אנ ענ יק לה זי חל םא הל א, ל תה תנ ע. לש שנ ל פל ר ענ א, עובי ילה עי א. לש תה תנ לש

א. רה בש עש אנ ר לש תה יב אמ א, יההי תה תנ ך לש א. כנ רה בש עש אנ א לש רה תש יב אנ א יההי ילה עי לש ה די מה כש

י זי חמ תש א אי הה א, דש תה תנ לש די הו  כגלש ב לש יהיא, טנ לש גנ תש א אי חה רש א אה כםלה א דש ירה מי א טש יקה תי אי ענ הנ בש ר די תה ל אמ כה א, בש נה תה
חודוי. לש א הוא בי לה יה, אל ע לי יידנ אן דש ית מה לי א, וש יטה ית עי יהיא, לי לש גנ תש א אי לה ים וש תי סה אן דש א. מה כםלה ב לש ד טנ בנ עש מל א לש יטה עי
יך עמשל לו מנ דש ה גה יב, (תהלים צב) מנ תי אי כש ל הנ ענ י. וש יקי תי ענ א דש יקה תי א הוא ענ לה יה אל ע לי יידנ ית דש ה, לי אה לה ן עי דל עי ה דש מה כש

ין. יקי תי ענ א דש יקה תי ם ענ עי י מי תי אה א דש מה לש עה ך לש דה נון עובה קש תנ תש עון יי מש י שי בי ר רי מנ יך. אה בותל שש חש קו מנ מש אםד עה יה מש יש

א ישה ד רי א ענ בה א טה מה בוסש א דש תה רובש קש י תנ פי חה וש א,  ילה עי ע לש רנ לש יק מי לי סה וש א  עמרה ן שנ קי תה תש ה. מי אה יתה תי א שש קונה תי
א. פומה ה דש אה תה א תנ חה רש אה א דש חה תש פי א דש ישה רי א) לש ישה רי א (דש עמרה ית שנ חי נה א. וש ילה עי לש א די פומה דש

םא יהמוש, ך ל תי אי י מי די סש חנ ר, (ישעיה נד) וש מנ אה ח וש תנ א, פה יסה י יי בי ם רי א. קה א דה קונה ין תי קי תש אנ א וש יסה י יי בי קום רי
י. די דש הנ ין אנ יה שש י קנ אי רה י קש ני יך, המ תי מש חנ ם רי ד עולה סל חל יב (ישעיה נד) ובש תי וכש

ן רה מה אנ א דש ו, הה גנ לש ד די סל ר. חל בנ לש ד די סל ית חל אי ו, וש גנ לש ד די סל ית חל ד. אי סל ית חל אי ד וש סל ית חל ן, אי ינה ני תה שו, דש קש א אנ לה וש
אי א הנ לה בש חנ לש ש  ר נה י בנ עי א בה לה ן. וש קה זה ת הנ אנ י פש רי קש אי א, דש נה יקש די א דש א דה רה טש סי ים בש תי הוא סה ין, וש יקי תי ענ א דש יקה תי ענ דש
ה חג רש קש םא יי יה, (ויקרא כא) ל יב בי תי א כש תה תנ לש ן די כםהי ך, בש ין כה גי ין. ובש יק יומי תי ענ ו דש גנ לש ד די סל אי חל שום הנ א, מי רה טש סי
ן כםהי א, דש יקה תי ענ ד דש סל חל חוי דש א אורש לה בש חנ א לש לה ין דש גי א. בש מה עש אי טנ חו. מה לי גנ יש םא  ם ל נה קה ת זש אנ ם ופש םאשה ר ה בש חה רש קה

י. תי א אה א קה א דה רה טש סי מי

י צי תש שש א אי לה יה, וש א לי עה טש קנ א לש לה י, וש ני בש מי ה ולש אה בש רנ תש אי ד לש סל יך חל רי טש צש א אי כםלה א, בש רה פש סי א דש יעותה ני צש א בי אנה תה וש
ם, ד עולה סל י חל רי קש אי ד דש סל ם, חל ד עולה סל חל ין. ובש יק יומי תי ענ ד דש סל םא יהמוש, חל ך ל תי אי י מי די סש חנ יב וש תי כש אי די הנ א. וש מה לש עה מי

ה. נל בה ד יי סל ם חל י עולה תי רש מנ יב, (תהלים פט) אה תי כש ין, די פי נש יר אנ עי זש א די רה חמ אי הוא אנ הנ וש

י יי חנ א בש לה ר, אל מנ תש א אי י גופה יי חנ או בש שוט לה קש ד די סל חל שוט. וש קש ד די סל ין, הוא חל יקי תי ענ יק דש תי ענ ד דש סל אי חל הנ וש
יק תי ענ א, דש ירה א ינקי נה יקש די ה דש אה יתה תי א שש קונה א הוא תי ד הוא. דה סל ץ חל פי י חה יב, (מיכה ז) כי תי ך כש ין כה גי א. ובש תה מש שש ני דש

י. יקי תי ענ דש

י. זי חל מי ן לש יהאה ן וש ירה פי א, שנ מה בוסש א דש תה רובש קש תי ין בש פוחי ין תנ רי זגן תש חה תש אי א, וש עמרה יק שנ סי ה. פה אה יעה בי א שש קונה תי

ך י, כנ וני וש ת גנ לנ תש יל בי לי ה כה פוחנ זל ה תנ גו'. מנ ר וש ענ ינ י הנ צי עמ פוחנ בנ תנ ר, (שיר השירים ב) כש מנ אה עון וש מש י שי בי ח רי תנ פה
ינון ה, אי אה יעה בי א שש קונה ינון תי אי ין, דש לי ין אי פוחי ין תנ רי י, ותש וני וש א גנ יתה יל שי לי ין כה פוחי ין תנ רי הוא, תש יך  רי א בש שה דש קג

ים. יי ך חנ לל י מל ני אור פש יהים (משלי טז) בש קה תש יהון אי יני גי א. ובש ינה מי אמ ין דנ קוני א תי יתה ל שי כה א דש לה לה כש

יו נה יה פה ר יש יב (במדבר ו) יהאי תי ין. כש פי יר אנ עי זש ידו לי ין חי יה זש חנ א, ומש מה לש עה ין לש יי ין חנ קי פש ין נה פוחי י תנ ני הה א, מי אנה תה וש
א תה רובש קש תי ין דש פוחי ין תנ רי ינון תש ין אי לי אי ך  לל מל י  ני פש אור  בש ים.  יי חנ ך  לל מל י  ני פש אור  יב (משלי טז) בש תי וכש יך.  לל אי

א. מה לש ך עה רי בה תש ין מי רי המ ד נה כנ ר, דש בנ לש ים די ני יך, פה לל יו אי נה יה פה ר יש א. יהאי ינה מי אמ א דנ מה בוסש דש
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י ה אי א. ומה מה לש עה א בש זה ח רוגש כנ תש שש א אי לה ך, וש רי בה תש א מי מה לש ל עה ין, כה ירי הי ר נש בנ לש י די יני י בוצי ני הה ן דש מנ ל זש א, כה אנה תה וש
ה. מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ א ענ ירה די אן תש דה חנ א, דש ירה די ין תש ירי הי נש ין די פוחי ין תנ רי ך. תש ר כנ בנ לש י די ני המ

א, תה תנ לש ין די יני ינון בוצי ל אי כה וש א.  ותה וה דש חל ין בש פי יר אנ עי זש י  זי חמ תש ין, אי לי ין אי פוחי ין תנ רי ין תש יה לש גנ תש ד אי יהא, כנ נש תנ
ין. ירי הי אן ונש דה א חנ כםלה א. וש ימותה לי ל שש כה ין מי ימי לי אן, ושש דה ין חנ מי לש ל עה כה ין, וש ירי הי א, נש תה תנ לש ינון די ל אי כה א. וש ותה וה דש חל בש

א. דה א חה עמתה שנ אן בש דה הו חנ א, כגלש דה א חה עמתה שנ ין בש יה לש מנ תש הו אי יק. כגלש סי א פה יבו לה ל טי כה וש

יך. לל יו אי נה פה יה  ר יש יב, יהאי תי כש ך  ין כה גי ין. ובש רי המ א נה לה ן דש מנ ית זש אי ין, וש רי המ נה ן די מנ ית זש ר, אי בנ לש ים די ני י, פה זי א חה תה
א. ילה עי לש ין די פוחי ין תנ יה לש גנ תש ד אי א כנ לה א. אל ירה די י תש וי א המ לה ל דש לה כש ה. מי לה נו סל תה יו אי נה ר פה (תהלים סז) יהאי

ל כה ר. וש יבה ין עי עי בש שי ה וש אה ת מש לנ תש ין לי ירי הי הון נש נש א. ומי ירה די ין תש ורי וה חי ין וש ירי הי ין, נש ימי תי סש ין די פוחי ין תנ לי א, אי אנה תה
ל לה כש יהשוב, מי נו.  מי חמ רנ יש יהשוב  יב, (מיכה ז)  תי כש א הוא די דה ן. הה ילה לי כש יה  א בי נה יקש די בש ין די אי מה דש ין קנ קוני א תי יתה שי
א קונה א הוא תי ת. דה מל אל א, הוא ול תה תנ לש אי די הנ נו. ובש מי חמ רנ א, הוא יהשוב יש כה ין. הה יה לש גנ תש ין אי ני מש זי ין, וש ירי מי ין טש ני מש זי דש

ין. יקי תי ענ א דש יקה תי ענ בש ין די פוחי ין תנ רי תש א, בי יתה יל שי לי כה ה, דש אה יעה בי (דף קל"ד ע"א) שש

ר זה עה לש א. קום אל בורה ד טנ א ענ קולה שי ין בש יה לש תנ א, וש נה יקש די יה דש ני רה י סוחמ רי עש שנ א דש ד חוטה יק חנ פי ה. נה אה ינה מי א תש קונה תי
א. א דה קונה ין תי קי תש י, אנ רי בש

א דה ה  לה מי ל.  יכה הי בה של ה  תורה ר  פל סי ילו  פי אמ ונ ל,  זה מנ בש לוי  תה כםל  הנ ר,  מנ אה וש ח  תנ פה יה),  רי (בש ר  זה עה לש אל י  בי רי ם  קה
ש, קםדל ה  ר תורה פל ן, סי ינה ני תה וש ל,  זה מנ לוי בש כםל תה י הנ כי וש א,  לה כש תנ סש אי לש ית  אי א  כה הה וש א,  יעותה ני צש א די רה פש סי בש א  נה ימש אוקי
ינון. ת אי לנ א תש דש, הה דש קה דש קה ר קה מנ אה ה וש ל זל ה אל א זל רה קה יב (ישעיה ו) וש תי ש. וכש ל קםדל יכה הי הנ ש, וש קו קםדל תי רש ננ וש
לש שה דושות. בש קש לש  שה ה בש נה תש ה ני תורה הנ דש. וש הוא קה ש, וש ל קםדל יכה הי הנ ש, וש קםדל קו  תש רש יהון, ננ לי בש קר ה. לה ר תורה פל סי וש
יב תי ל, וכש זה מנ יהא בש לש יהו תנ אי יהא, וש לש ה תנ ר תורה פל סי ל בש יכנ הי רון וש אמ לש, לוחות ונ שה ה בש ינה כי ה, שש לשה ים שש יהמי עמלות, בש מנ

א. לה זה מנ יהא בש לש י תנ וי הל לו לל לה דושות הנ קש יהו בי אי אן דש תו. מה חה ל תי ם אנ יי מנ שה אותות הנ (ירמיה י) ומי

יה, ין בי יה לש א תנ נה יקש די י דש רי עש ל שנ כה א, דש ישה די א קנ ירה א ינקי אי חוטה א, הנ יעותה ני צש א די רה פש סי א בש נה ימש י אוקי כי א הה לה אל
ב ל גנ ף ענ ה, אנ ר תורה פל סי ין. וש יה לש א תנ לה זה אי מנ הנ יהא, בש שנ קודש ין דש שי י קודה שי דש ל קה כה שום דש א. מי מה עש אי טנ ל. מה זה י מנ רי קש תש אי
ר של על בש דוש  קה י  רי קש תש אי ל,  יכה הי לה יל  יי עה דש ן  יוה כי ל.  יכה הי לה יל  יי עה דש ד  ענ ין  דושי קי ר  של על יה  לי עה ל  חה א  לה דוש  קה יהו  אי דש
ל, זה מנ לוי בש כםל תה א, הנ אנה תה דושות. וש ר קש של ן על רה בש חנ תש ד אי א כנ לה ל, אל יכה י הי רי קש תש א אי לה א דש ילה עי לש א די ונה וש גנ דושות. כש קש

יה. ין בי יה לש ין תנ עמרי ל שנ כה א, דש ישה די א קנ ירה א ינקי אי חוטה יהו הנ אי דש

יהיא. לש י תנ יהי אי ך  ין כה גי ין. ובש אי תה תנ ין וש אי לה עי יה  ני י מי לי זש י, ומנ לי זה ין מנ יה לש תנ יה  ני מי שום דש ל. מי זה י מנ רי קש אי אי מנ אמ
א דושות, לה ר קש של על ר בש טי ענ תש מי ל, דש יכה הי בה ה של ר תורה פל סי ילו  פי אמ ין. ונ אי תה תנ ין וש אי לה א עי מה לש עה י דש לי ל מי ין כה יה לש תנ יה  ובי
יה מי קנ יהון מי ן חובי שה בש כנ תש א, אי קונה אי תי הנ י לש מי חה אן דש אי. ומנ הנ ין בש יה לש הו תנ כגלש ין וש דושי ר קי אנ ם שש יה עי לי לה כש יק מי פי נה
א שה קודש לש י  רי בש יך  רי בש עון,  מש שי י  בי רי יה  לי ר  מנ אה ינו.  ונותי עמ בוש  כש יי ז)  (מיכה  יב,  תי כש די הוא  א  דה הה ין,  יה פש כנ תש ומי

א. כםלה יק מי תי ין, ענ ישי די קנ דש

ם א, קה בה י אנ בי א. קום רי ן דה א מי ין דה קי פש א נה לה ין, וש יה לש תנ י דש רי עש ינון שנ ם אי י עי רי עש ין שנ בי רש עה תש ה. מי אה יעה שי א תש קונה תי
י קי פש ננ דש שום  יהם. מי צולות  מש רון  קש אי ין,  יה לש תנ דש ינון  אי ם  עי ין  בי רש עה תש מי דש י  רי עש שנ ינון)  (אי ין  לי אי ר,  מנ אה וש א  בה אנ י  בי רי
יך רי עון, בש מש י שי בי ר רי מנ ין. אה יה פש כנ תש א ומי שה י נה ני בש י די ין חובי עי בש תנ י דש ארי ל מה יו, כה מי א רש רה תש אי אנ הנ א, ומי י מוחה רי מותש מי

ין. יק יומי תי ענ א לש הי תש

י בי ם רי ה. קה הודה י יש בי א. קום רי נה יקש חות די א תש רונה גש ין בי יה פש חנ א, וש נה יקש חות די י תש רי עש ין שנ תי חש ה. ננ אה ירה א עמשי קונה תי
א , הה יה ד יש חנ י פנ ני פש גו'. מי וש יה  ד יש חנ י פנ ני פש ר מי פה לות עה חי מש ים ובי רות צורי עה מש או בי ר, (ישעיה ב) ובה מנ אה ח וש תנ ה פה הודה יש
ר דנ רון המ קש תש אי וש א,  נה יקש חות די תש י די רי עש ינון שנ אונו, אי גש ר  דנ המ י. ומי רי קש תש אי יה  יש ד  חנ ר, פנ בנ לש יהו  אי אן דש מנ ע דש דנ יש תש אי
ד סל א, חל ימה ני ן  א מי ימה ני י  קי פש ננ א  לה ר, דש ד סה חנ וש עמקםב.  ינ ת לש מל ן אל תי ה, (מיכה ז) תי אה ירה עמשי א  קונה י. תי רי אונו, תש גש

ם. הה רה בש אנ לש

חור חור סש י סש רי עש ין שנ יהאי ין, וש רי טש ל סי כה י מי ני פש תש א אי א, ופומה ל פומה י ענ רי עש ין שנ יה לש א תנ לה ר. דש יסה רי תש א די קונה תי
יך. רי טש צש אי ה דש מה א, כש חותה רש ח טנ כנ תש שש א אי לה ין דש גי יה, בש לי

א נה יקש די י דש רי עש י שנ כי וש ח.  כנ תש שש א אי חותה רש א טנ ינה ר) די תה ר (נ"א בנ תה אמ א. בנ ינה די י.  ירי יש א מנ אי קה מנ א בש חותה רש טנ
א רוחה א) דש שובה נש א (ס"א בי שובה יי ח בש רנ טש תש א אי לה א דש לה זון. אל חמ תש י אי מי חמ א רנ א כםלה הה ינון, וש א אי ינה ינון, או די א אי חה רש טי

ין. פי יר אנ עי זש די

ק (ס"א רנ יתש אי א דש א. רוחה אי רוחה א. מה א רוחה בה שש ים, נה שי דה ש קר ה, קםדל אה לה א עי ישה די א קנ אי פומה הנ א מי אנה תה דש
ינון ל אי ין כה שי בש לנ תש א מי אי רוחה הנ ין. ומי פי יר אנ עי יה) זש ש בי בנ לש תש ן ומי קנ תה תש אי יה (נ"א דש ש בי בנ לש תש מי יה, דש ק) בי בה דנ תש אי דש
ד ל חנ א) כה שה רש פנ תש אי ט (ס"א וש שנ פה תש אי ר. וש יבה ף עי לל ה אל עה בש שי ין וש תי לה תש ש לי רנ פש תש יק, אי פי א נה הוא רוחה ד הנ כנ א. וש תה תנ לש די
א ל פומה ענ חו  כה תש שש א אי ין לה עמרי א שנ ל דה ענ ש. וש בנ לה תש אי יה  ני א מי שה בש לנ תש אי י לש זי חמ תש אי אן דש ל מה כה יה, וש רי תש אנ חודוי לש לש בי

יה. די המ א בנ בה רש קה יה, ולש א בי בה רש עה תש אי א לש רה חמ ה אנ לה י מי עי א בה לה יק, וש פי יה נה רוחי שום דש א, מי ישה די קנ

ין ימי תי סש א די ימה תי סש ים בי תי הוא סה א. וש תה תנ א לש לה א וש ילה עי א לש ק לה בנ דש תש א אי לה א, דש כםלה א דש ירותה מי א הוא טש דה וש
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ר (ס"א בנ יק לש פי נה ך, רוחנ דש ין כנ גי א. ובש קונה יה תי ה בי וה א הה לה ן, וש קנ תה תש א אי לה א הוא דש ע. (דף קל"ד ע"ב) דה דנ יש תש א אי לה דש
א ין לה יקי תי ענ א דש יקה תי אי ענ הנ ל בש בה . אמ יה ה יש י פל רי קש תש י, אי ני ימש הי י מש יאי בי נש יה  ין בי שי בש לנ תש ר), ומי בנ לש הוא די הנ יק מי פי נה דש
ל כה י מי ני פש תש א אי א, ופומה פומה א דש נה רה ין סוחמ קולי עמרוי שש ך שנ ין כנ גי יהו. ובש ר אי יה בנ ע רוחי יידנ אן דש ית מה לי ש. וש רנ פש תש אי

רוי. טש סי

י רי עש שנ ל  כה דש ר  תה אמ ין, בנ רי יבה עי ה  מה כנ לש ט  שנ פה תש מי א, דש אי רוחה הנ בש א  שה בש לנ תש אי לש א,  נה תה המ בש אמ יצו  חי רש תש אי אי  הנ ובש
ה אה לה א עי ישה די א קנ קונה א הוא תי דה ינו). וש בותי אמ תה לנ עש בנ שש ר ני של יב, (מיכה ז) אמ תי כש א הוא די דה נוי. (הה רה סוחמ ין בש קולי שש
ר יסה רי תש ין לי חומי ר תש יסה רי א. תש תה תנ ין לש חומי ר תש יסה רי א. תש ילה עי ין לש חומי ר תש יסה רי תש לו  שה לש תל שש אן אי כה מי ר. דש יסה רי תש די

ינו. בותי אמ תה לנ עש בנ שש ר ני של יב אמ תי כש א הוא די דה א. הה תה הה בה י אמ טי בש שי

ד ין ענ יה פש חנ א, וש ירה פי א שנ רה יקה ה, ובי א יהאה רה יקה אן, בי כה אן ומי כה א מי נה יקש חות די תש י די רי עש ין שנ יה לש ר. תנ יסה לי תש א די קונה תי
ין. ורי וה ן חי ירה פי ין שנ פוחי ינון תנ ר אי א, בנ מה בוסש א דש רובה קש י תנ פי נש אנ ין מי יה זש חנ תש א אי לה א וש בורה טנ

ה אה כה זנ יה.  ן בי נה אמ דנ ה  אה לה עי א  ישה די א קנ רה דה אי אי הנ ח בש כנ תש שש אי אן דש מנ דש יה  קי ה חולה אה כה זנ עון,  מש י שי בי ר רי מנ אה
א שה ין אי ן (ס"א בי ר לה חנ סש ה אנ אה לה א עי שה ה, אי אה לה א עי דושה קש ין בי בי ן ינתש נה אמ י. דנ תי אה א דש מה לש עה ין, ובש א די מה לש עה יה בש קי חולה
רו חמ סש אנ וש רו  טש ענ תש אי וש נו,  קה תה תש אי א  ישה די קנ א  נה יקש די דש א)  נה יוקש די (לש ין  אי לה עי ין  קוני תי ל  כה א  הה וש ן)  לה ר  חנ סש אנ דש ה  אה לה עי

יהו. יש תנ דוכש לש

יה. לי בש קר א לה ישה ף רי קנ זש מי ין לש פי סש כנ תש הו מי א. כגלש ן כםלה ידה חי יה אמ בי ה, דש א יהאה קונה ר, הוא תי יסה לי תש א די קונה אי תי הנ וש
ין יזי ני ין גש אי תה תנ ין וש אי לה ין עי זי נש ל גי כה ין, וש אי תה תנ ין וש אי לה ין עי יה לש תנ יה  ני ן. מי ידה חי ין אמ פי יר אנ עי זש בי ינון דש ל אי ין כה יה לש תנ יה  ני מי
א ין, דה קוני ל תי כה ים לש לי שש אנ א, דש תה ימה לי א שש קונה א הוא תי א, דה יה כםלה ני א מי לה זנ תש מי א דש לה זה יהו מנ אי ן. וש ילה לי יה כש יה, ובי בי

א. כםלה ים לש לי שש אנ

ין, פי אנ יר  עי זש בי חו  כה תש שש אי דש ינון  אי וש י.  אי מה דש קנ דש ין  אי מה דש קנ ין  יומי ם,  דל קל י  מי יש רון  קש אי ין  קוני תי ין  לי אי א,  אנה תה
ין, יקי תי ענ א דש יקה תי ענ א דש נה יקש די א דש קונה תי ן בש נה קש תה תש הו מי ם, כגלש דל י קל מי ין יש לי א, אי אנה תה ם. וש י עולה מי רון (ישעיה סג) יש קש אי
יהו, יש דנ המ יל בנ לי כש תש א אי א לה א יומה דה ר. וש מנ תש אי ה דש מה הון, כש יל לש לי ר כה יסה לי תש אי די הנ הו). וש יל בש לי ין (כה ירי מי טש א די ירה מי טש

א. יל כםלה לי א הוא כה לה אל

יר אוקי ין לש מי יה זנ בי ד, דש חה י יום אל רי קש תש הוא אי א, הנ ילה עי לש ין די קוני תי ין בש יק יומי תי ר ענ ענ תש אי א דש נה מש הוא זי הנ ובש
יל לי כה א. הוא דש כםלה יר מי חודוי ינתי לש . הוא בי ייה ע לנ דנ וה ד הוא יי חה יב, (זכריה יד) יום אל תי כש א הוא די דה יה, הה ני יקש די

א. יעה די א יש מה שש י בי רי קש תש אי א, הוא דש כםלה

א רה קה יש א די הי ן יש מנ א, זש נה מש הוא זי הנ שום דש ה. ומי לה יש א לנ לה ית יום בש לי ה דש לה יש ית לנ ית יום אי אי ר דש תה אמ ן, בנ ינה ני תה דש
ית לי ן. וש ילה א די רה טש סי א מי לה י, אל רי קש ית יום אי לי ה. דש לה יש א לנ לה א יום וש י לה רי קש תש א אי ח. לה כנ תש שש חודוי יי לש הוא בי א, וש נה יקש די דש
יה ני יה, ומי ני י מי זי חמ תש א אי לה ע וש דנ יש תש א אי א, לה יל כםלה לי א כה קונה אי תי הנ שום דש ן. ומי ילה א די רה טש סי א מי לה י, אל רי קש ה אי לה יש לנ

נו). קה תה תש א. (אי חה שש הוא מי הנ ין בש רי המ נה א, דש תה תנ לש ינון די ל אי כה ין. לש בועי ר מנ יבה ר עי יסנ לי תש א לי בותה רש א די חה שש יד מי גי נה

ן תה חש ננ ן וש נה קש תנ תש א, מי נה יקש אי די הנ בש ין די קוני ין תי לי אי ה, וש אה לה א עי ישה די א קנ נה יקש א די נה קש תנ תש ין אי לי ין אי קוני ר תי יסה לי תש בי
ר תה ע אמ יהדנ ית דש רו. לי מה טנ תש א אי כםלה ימו, ומי תי סש א אנ כםלה ין, מי קי פש יך נה הי ין וש טי שש פנ תש יך מי זון הי חמ תש א אי לה ר. וש יבה ה עי מה כנ לש
יר. מי א טה לה וש יר  מי ע. טה דנ יש תש א אי לה וש ע  דנ יש תש ר, אי מנ תש אי ה דש מה ן, כש ילה לי הון כש הון כגלש לש א די יטותה שי פש א, בי יקה תי אי ענ הנ לש
םא ל וש נו  שה יב (תהלים ק) הוא עה תי ן. וכש תי םא אל ר ל חי אנ י לש בודי י וכש מי הוא שש יה  י יש ני י, (ישעיה מב) אמ רי קש תש אי יה  לי עה
יב תי וכש  , יחנ כי שש א  לה וש יב  תי יש יה.  לי יענ  די יש ית  לי וש יב  תי יש יה  רי תש אנ בש יב.  תי יש ין  יומי יק  תי ענ וש ז)  (דניאל  יב  תי וכש נו.  חש ננ אמ

גו'. י וש יתי לי פש אות ני י נורה ל כי ך ענ (תהלים קלט) אודש

כםל תו  חש ננ א דש ינה מי א חמ נה א, אמ נה לה אן עמ מה תון חה אנ א, דש א דה יסה רי יס פש רי פש תש ד אי יהיא, כנ רנ בש חנ עון לש מש י שי בי ר רי מנ אה
א), דושה קש א די יטה הוא (ס"א בוסי יך  רי א בש שה קודש א דש ינה א בוצי תה רוכש ד פה חנ וש א.  ר דה תה אמ בש ירו  הי ונש וה,  וה גנ ין בש קוני תי

ר. (דף קל"ה ע"א). יבה ע עי בנ רש אנ ין, לש כי מש ע סנ בנ רש אנ א בש יסה רי פש

ן (ס"א ינה ני י שש חי תש פש ע מנ בנ רש יהא אנ רופש גש מנ יה. ובש ידי יהא בי רופש גש ד מנ חנ א, וש ילה עי א לש תה תנ יב מי ד הוא יהתי א חנ כה מש סנ
ה. אה יעה בי ה ורש אה יתה לי א, ותש ינה יה נש א תי כה מש סנ ן לש כי א. וש תה תנ א לש ילה עי ה מי ין לה תי חש ננ א, וש סה רש ן פנ דה חמ אנ תש רוי. ומי טש ל סי כה ין) מי יה נש שנ
הוא הנ ין) בש יפי לי גש א די יטה בוסי א (בש יפה לי גש א די ינה בוצי ין בש רי המ ננ תש י ומי כי מש סנ י דש לי גש ר רנ יסה ני מש ן תי ידה חי א, אמ כה מש סנ א לש כה מש ין סנ ובי

ר. יבה ע עי בנ רש אנ ן לש כי א. וש יסה רי פש

ד חנ ל  כה א  קה לש תנ סש אי ולש א  רה טש ענ תש אי לש א,  נה פומה דש י  לי מי אן  כה חנ מש וו  המ ונ ה,  לה עה ין  ירי הי נש די ין  קוני תי ין  לי אי א  ינה מי חמ ונ
א, כה ן הה קנ תש תש אי א דש קונה הוא תי הנ ן בש קנ תה תש אי ר וש טה ענ תש אי יק וש לי ד סה חנ ד וש ל חנ א, כה נה פומה ן מי נה קש תנ תש וו מי ד המ כנ יה. וש רי תש אנ בש
הוא א, הנ קונה הוא תי הנ א בש נה קש תנ א, לש ח פומה תנ ן פה ינה ד מי חנ א דש עמתה שנ ן. ובש ינה ד מי חנ א דש ל) פומה כה ל דש בנ המ ל (ס"א בנ כה מי

ר. טה ענ תש אי יה וש תי דוכש א בש קה לש ין סנ די יכון, וכש פומי יק מי פי נה ה דש לה מי ה לש כל חנ יב ומש תי ה יש וה א הה קונה תי

ין ימי יש ין קנ יכי תי ה רש מה יכון. כנ לי קנ ין לש יתי יש צנ עו, וש א יהדש לה ה דש ין מנ עי מש שנ ל דש אן ענ דה אן, חנ כה אן ומי כה ין מי כי מש ל סנ כה וש
ן רה שש ין כנ לי ין. מי ישי די ין קנ לי הו מי יכון, כגלש פומי י מי קי פש ננ י דש לי הו מי כגלש י, דש תי אה א דש מה לש עה תון לש ין אנ אי כה יכון. זנ יני גי א בש כה הה

א. אלה מה שש לי א וש ינה ימי אן לי טה סש א אנ לה דש
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י תי אה א דש מה לש עה י לש א, די ינה ר) די זנ גש ר (ס"א אי מה גש הוא אנ ד דש י, ענ לי י מי ני הה ית לש יי צנ ע, וש מנ שש מי י לש די יך הוא חנ רי א בש שה דש קג
ב גו', דובי טוב וש ין הנ יי כש ך  כי חי וש יב, (שיר השירים ז)  תי כש יכו  יש לנ ין. עה ישי די י קנ לי י מי ני ל המ א כה רה חמ א אנ נה מש רון זי ימש תי

יה. מי א קנ יתה יש כו אורנ יש ותנ וה פש ן שי שה חש רנ י מש תי אה א דש מה לש עה ילו לש פי אמ ים. דש ני שי י יש תנ פה ב שש אי דובי ים. מה ני שי י יש תי פש שי

קונוי תי בש ש  בה לנ תש יי יך  הי ן, וש קנ תה תש יי יך  ין, הי פי יר אנ עי זש קונוי די ן תי קה תש מי א, לש תה עש דנ ונו  וש כה תש אי וש נו  קה תה תש א אי תה שש הנ
א) תה מה כש (חה א  תה א חובה תה שש הנ א. דש כםלה א מי ירה מי ין, טש ירי מי טש א די ירה מי ין, טש ישי די קנ א דש ישה די ין, קנ יומי יק  תי ענ י  קוני תי מי

יייה. רש ל בג ין ענ קוני ל תי א כה נה קש תש אנ א ולש ירה פי שנ ה וש ה יהאה אה טה א קושש ינה ר די זנ גש מי יכו, לש יש לנ עה

ש, ר נה בנ יזו  חי אן, כש כה אן ומי כה קונוי מי טו תי שה פה תש אי נו. וש קה תה תש ין אי פי אנ יך  רי אמ י דנ קוני תי ין, מי פי יר אנ עי זש י די קוני תי
יב, (יחזקאל תי כש יהיא, די סש ל כורש ב ענ יתנ מי ין לש גי ין. בש ירי מי ל טש כה א דש ירה מי טש א די יה רוחה א) בי פנ לש שה א (ס"א ומש טה לש שש מי לש
ם: דה ה אה אי רש מנ ין. כש ני יוקש ל די יל כה לי כה ם: דש דה ה אה אי רש מנ ה. כש לה עש מה לש יו מי לה ם עה דה ה אה אי רש מנ מות כש א דש סי כי מות הנ ל דש ענ א) וש
ין זי ל רה יל כה לי כה ם: דש דה ה אה אי רש מנ ין. כש אי תה תנ ין וש אי לה ין עי מי לש ל עה ין כה ימי תי יה סש בי ם: דש דה ה אה אי רש מנ ן. כש הה מה ל שש יל כה לי כה דש

יהימו. קנ תש א אי לה ב דש ל גנ ף ענ אנ א, וש מה לש י עה רי בש א אי לה ד דש נו ענ קה תש תה אי רו וש מה אנ תש אי דש

יף לי ין, (נ"א גה כי לש ס מנ ני ין, כה כי לש י מנ אני קונוי, בה ין תי מי א זנ ד לה ין ענ יקי תי ענ א דש יקה תי א, ענ רה פש סי א דש יעותה ני צש א בי אנה תה
א הוא דה א, הה נה מש ר זי תה בה ע לון לש ננ צש אנ ח) לון, וש ננ אה י (ס"א דש חי דה ד דש י, ענ ימי יש קנ תש וו מי א המ לה ין, וש כי לש ר מנ עי שנ ין) ומש כי לש מנ
ין ימי יש קנ תש ין מי יני ל די כה ר דש תה אמ דום, בש ץ אל רל אל דום. בש ץ אל רל אל כו בש לש ר מה של ים אמ כי לה מש ה הנ לל אי יב, (בראשית לו) וש תי כש די

יהימו. קנ תש א אי הו לה כגלש ן, וש מה תנ

ין קוני ל תי ין כה קי א, תנ תה תנ לש ין די קוני ל תי ין כה קי ן, תנ קנ תה תש ד אי ן. כנ קנ תה תש ין אי יקי תי ענ א דש יקה תי א ענ ורה וה א חי ישה רי ד דש ענ
י אי א. וש נה קש תנ תש א מי מה ית ענ א, לי יתה מי דש קנ ן הוא בש קנ תה תש א אי לה א, דש מה ענ א דש ישה ל רי א, כה נה יפש אן אולי כה ין. מי אי תה תנ ין וש אי לה עי דש

א. נה קש תנ תש אי א לש מה ין ענ לי א ינכש א, לה יתה מי דש קנ ן בש קי תנ תש א מי יהו לה י אי אי ן. וש נה קש תנ תש הו מי ן, כגלש קה תנ תש יהו מי אי

הו כגלש א, וש נה קש תנ תש אי עו לש בה ינון דש ל אי נו כה קה תש תש א אי קונוי, לה תי ן הוא בש קנ תה תש א אי ד לה ענ ין. דש יק יומי תי ענ ן. מי לה נה מש
א דה א חה זה דום, רה אל לוך בל מש יי עור. ונ ן בש ע בל לנ דום בל אל לוך בל מש יי יב, (בראשית לו) ונ תי כש א הוא די דה בו. הה רה חמ תש ין אי מי לש עה

ן. מה תנ ין, מי יה לש תנ ן, וש מה ין תנ רי טש קנ תש ין מי יני ל די כה ר דש תה א) הוא. אמ ירה (ס"א ינקי

א בה יבה י די ארי ין מה פי לש ף אנ לל ן אל רה טש קנ תש יה מי יני גי בש ין, די יפי קי תנ א דש יפה קי א, תנ ינה ת די רנ זש א הוא גי אנה עור, תה ן בש ע בל לנ בל
ה עמלוקה ר, (משלי כ) לנ מי תש אה אנ ה דש מה ה. כש בה ין הה ר די לומנ ה. כש בה הה נש אי די ה. מה בה הה נש ירו די ם עי שי ה. (בראשית לו) וש לה ילה וי

ב. ב הנ נות הנ י בה תי שש

א. עממה אי טנ בו. מה רה חמ תש ין אי מי לש הו עה כגלש ם, וש יקה מי יל לש כי ה יש וה א הה לה ים, וש אי א קה יה לה א, בי בה ינשש תש אי יק לש לי סה ן דש יוה כי
א בה ינשש תש אי א לש יל (דף קל"ה ע"ב) כםלה יהכי א, וש יל כםלה לי יה, כה ני יוקש די ם בש דה אה א דש קונה תי ן. דש קנ תה תש א אי ם לה דה אה שום דש מי

יה. בי

א קה לש לו סנ טה בש תש אי לו. וש טה בש תש אי א, וש בה ינשש תש אי ם ולש יקה מי ילו לש א יהכי ח. לה כנ תש שש א אי ם, לה דה אה א דש א דה קונה תי ין דש גי ובש
(נ"א א  קונה תי י  יתי יי דש ד  ענ א,  קונה תי הוא  הנ מי קו  לה תנ סש אי וש לו  טה בש תש אי א  לה אל ן.  ילה לי כש תש אי ם  דה אה בש הו  כגלש א  הה וש ך  תה עש דנ
הון נש א. מי רה חמ א אנ יומה קי רו לש זה חמ תש אי הו, וש לו) כגלש לה כש תש פו (ס"א אי לה גי תש א, אי נה יוקש אי די א הנ תה ד אה כנ ם. וש דה אה א) דש נה יוקש די

ל. לה מו כש סה בש תש א אי הון לה נש מו) ומי סה בש תש א אי לה מו וש סה בש תש הון אי נש מו, (ס"א מי סה בש תש אי

ה אה מה דש א קנ גה רש דנ ית מי חי נה אן דש ל מה א כה לה י, אל כי או הה י. לה רי מש גנ לו לש טה בש תש אי ת. דש יהמה ת, ונ יהמה יב ונ תי א כש הה א וש ימה י תי אי וש
ה וה המ ה דש אה מה דש א קנ גה רש דנ ת מי חנ נה ם, דש יי רנ צש ך מי לל ת מל יהמה ר, (שמות ב) ונ מי תש אה אנ ה דש מה ה. כש יתה יה מי י בי ארי יה, קה ה בי וה המ דש

יהו. יש תנ דוכש ין בש ימי יש קנ יה, וש א בי יומה קי מו בש סה בש תש אי ין, וש ני רה חמ ן אנ הה מה שש רון בי קש תש ם, אי דה ן אה קנ תה תש אי ן דש יוה כי יה. וש ם בי קה

תו שש אי ם  שי וש לו)  (בראשית  יה,  בי יב  תי כש די הוא  הנ ר  בנ ין,  אי מה דש קנ ן  מי ין  ני רה חמ אנ ן  הה מה שש בי רון  קש תש אי הו  כגלש וש
ר כנ ה דש וה המ שום דש ין. מי ני רה חמ ר אנ אנ שש לו כי טה בש תש א אי י לה ני הה שום דש א. מי מה עש אי טנ ב. מה הה י זה ת מי ד בנ רי טש ת מנ ל בנ אי בש יטנ הי מש
יב תי א כש א, לה בה נוקש ר וש כנ חו דש כה תש שש אי א דש תה שש ך הנ ין כה גי א. ובש בה נוקש ר וש כנ א דש לה א אל קה לש א סנ לה א, דש רה מה אי תש הנ א. כש בה נוקש וש
א נה יוקש ן די קנ תש תש אי ן דש יוה כי ם, וש דה אה א דש נה יוקש ן די קנ תש תש אי ד דש בו, ענ יהשה תש א אי ל לה בה יהימו. אמ קש תש אי ין, וש ני רה חמ אנ ה כש יתה הו מי בש

בו. ישה יש תש אי א, וש רה חמ א אנ יומה קי יהימו בש קש תש אי רו וש זה חמ תש ם, אי דה אה דש

א ינה בוצי מי יק  פי אנ וש ין  מי זנ וש ין  קי תנ יה,  רי יקה לי א  רה קה יש ד  בנ עש מל לש א,  ורה וה חי א  ישה רי דש א  עותה רש בי יק  לי סה ד  כנ א,  אנה תה
ה אה מש ת  לנ תש לי ט  שנ פה תש אי וש יה)  עותי רש יק  לי סה וש ן  קנ תנ תש אי (ס"א  ר)  תוקנ תש אי יה  בי ב  שנ (נה א,  יצוצה ני ד  חנ א,  ינותה די רש קנ דש
א תה לש גנ ד גולש יק חנ פי נה ן. וש קנ תה תש יה אי ב בי שנ א, נה לה גש לש גנ תש יהא ומי כש א דנ ירה וי יק אמ פי י נה ארי שה ים, וש אי א קה יצוצה ני ר. וש יבה ין עי עי בש שי וש

ין. רי טש ע סי בנ רש אנ ט לש שנ פה תש אי א, וש יפה קי תנ

ך. תה עש א דנ קה לש סנ יה  יה. בי יל) בי לי כש תש אי יל (ס"א וש לי כה וש ד,  חה אמ תש אי א וש יצוצה יב ני אי תש שש יהא, אי כש א דנ ירה וי אי אמ הנ ובש
יק תי ענ ין דש ירי מי טש יר די מי א הוא טה ירה וי אי אמ הנ רוי, וש טש סי ט בש שנ פה תש א אי תה לש גנ אי גולש ך, הנ ין כנ גי יה. ובש ר בי מנ טה תש א אי לה אל

יז. ני גה א דש רוחה ין, בש יומי

אי הנ מי יה  לי ים עה אי יהא קה כש א דנ ירה וי אמ ונ ד.  ר חנ טנ סש א מי ירה וי אמ ונ ד,  ר חנ טנ סש א מי שה אי טו  שה פה תש א אי תה לש גנ אי גולש הנ בש
א (נ"א א דה ינה ל בוצי בה א, אמ שה או הוא אי א לה לה א. אל כה א הה שה אי אי ר. מה טה אי סש הנ ים מי אי יהא קה כש א דנ שה אל וש ר.  טה סש
אי א, הנ ין דה גי ח, ובש כנ תש שש רוי אי טש סי א מי ינה די ין, וש מי לש ין עה עי בש שי ן וש אתה מה יר לש הי יהא, נה כש א דנ ירה וי אמ יל בנ לי כש תש אי א) דש יצוצה ני
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א. יפה קי א תנ תה לש גנ י גולש רי קש תש א, אי תה לש גנ גולש

יף טי א, נה תה לש גנ אי גולש הנ ין עמלוי. בש כי מש סנ ין עמלוי וש לי טש ננ ין, דש מי לש בוא עה י רי פי לש ה אנ עה שש ין תי בי א, ינתש א דה תה לש גנ גולש בש
ה. יהאה חמ אנ יהיא לש יתנ ין מי יני מי יה זש ישי רי ר מי ענ נש אנ א דש לה אי טנ הנ יר. ומי די יה תה ני י מי לי מש תש אי א, דש ורה יוה א חי ישה רי א מי לה טנ

הו יל כגלש לי כה יה). דש יני גי ויה (ס"א בש וי גנ ור בש יוה א, חי רה יוה א חי ישה רי א דש רה טש סי י, מי וני וש י גנ רי תש יל בי לי כש תש אי א דש לה הוא טנ וש
א חה דולש אי בש הנ א. כש קה יה סומה י בי זי חמ תש ין, אי פי יר אנ עי זש א די ישה אי רי הנ ן בש בה ישש ינ תש ד אי ל כנ בה י) אמ ורי יוה הו חי כגלש י (וש ורי יוה חי

א. ורה יוה א חי ונה וש גנ א בש קה א סומה ונה וש יא גנ יה זש חנ תש אי ור, וש יוה יהו חי אי דש

און רש די פות לש רה חמ ה לנ לל אי ם וש י עולה יי חנ ה לש לל יצו אי ר יהקי פה ת עה מנ דש י אנ ני שי יש ים מי בי רנ יב, (דניאל יב) וש תי ך כש ין כנ גי ובש
פות רה חמ ין. לנ פי נש אנ א דש יכה רי ין, אמ יק יומי תי ענ ר דש טנ סש י מי תי אה א, דש ורה יוה הוא חי הנ יאו לש זי חמ תש אי ין דש גי ם, בש י עולה יי חנ ם. לש עולה
יב, תי כש א הוא די דה א, הה לה הוא טנ הנ יל בש לי א כה כםלה ין. וש פי יר אנ עי זש א די קה הוא סומה הנ יאו לש זי חמ תש אי ין דש גי ם, בש און עולה רש די לש
ים. פוחי תנ א דש לה קש חנ א לש ל יומה יף כה טי יף, נה טי נה א דש לה הוא טנ הנ ין. וש רי ך. אורות: תש לל ל אורות טנ י טנ (ישעיה כו) כי

א. קה סומה א וש ורה יוה י חי וני וה גש כש

א תה לש גנ גולש ט מש שה פה תש יהא, אי כש א דנ ירה וי אי אמ הנ ר. ומי טה אי סש הה ר ולש טה אי סש הנ י, לש וני וש י גנ רי תש יר בי הי נש א אנ תה לש גנ אי גולש הנ
פוי נש אנ טו  שה פש תש יך, אי רי טש צש אי א דש עמתה שנ ין. ובש פי יר אנ עי זש י  רי קש תש אי ך  ין כנ גי ין. ובש מי לש בוא עה ין רי שי מש חנ וש ה  אה פוי מש נש אנ לש

א. מה לש עה יס לש יי חה ין, וש יקי תי ענ י דש יקי תי ענ פוי דש נש אנ ח בש גנ שש אנ ין דש גי א, בש נה מש הוא זי הנ ין בש יכי רי אמ ונ

ין אלי ד עה ין. כנ יק יומי תי ענ א לש אותה ר אורה גה י אמ בי יההמ א. וש תה תנ לש ינון די ל אי כה ר, לש יבה ד עי יק חנ פי א, נה תה לש גנ אי גולש הנ ומי
ין אלי ד עה א, כנ תה תנ ת לש גםלל גולש ע לנ קנ א. (שמות לח) בל יל דה בי קר לה וש א.  יטה בי רש חות שנ א, (דף קל"ו ע"א) תש נה בה חושש בש

ין. יק יומי תי ענ יה לש ני ח מי כנ תש שש א, אי אותה ר אורה גה ע אמ קנ אי בל הנ א. וש נה בה חושש בש

יק קי א דה רומה קה הו, וש א בש יהיא מוחה רש שנ חו, דש כה תש שש ין אי לי לה ת חנ לנ א) תש א דה תה לש גנ גולש א, (ס"א בש תה לש גנ גולש יה דש לי לה חנ בנ
יר (ס"א הי נה ט וש שה פש תש א אי אי מוחה א, הנ ין דה גי ין. ובש יק יומי תי ענ א כש ימה תי א סש ישה שי א קש רומה א קש ל לה בה יהו. אמ יש לנ יהיא עה פש חנ

ן. דל עי א מי ר יוצי הה נה יב, (בראשית ב) וש תי כש א הוא די דה ין. הה ילי בי ין שש רי ין ותש תי לה תש יק) לי פי נה וש

א בועה ד מנ ט) חנ שי פנ תש ע (ס"א ומי קנ בש תש ד מי א חנ לה לה חנ יהיא. מי רש א שנ א מוחה תה לש גנ גולש ין דש לי לה ת חמ לנ תש א, בי אנה תה וש
א. תה מש כש חה ין דש ין רוחי ילי בי ין שש רי ין ותש תי לה א, תש לה לה אי חנ הנ יהיא בש רש שנ א דש הוא מוחה הנ יק מי פי נה ין, וש רי טש ע סי בנ רש אנ לש

ין שי מש ין חנ לי אי ין. מי עי רש ין תנ שי מש ין חנ חי תש פנ תש ומי א.  רה חמ אנ א  בועה מנ ד  ט חנ שנ פה תש ומי ע  קנ בש תש א, מי ינה יה נש תי א  לה לה חנ מי
יך רי א בש שה דש ין קג מי זנ ין, דש רי ף דה לל ין אל שי מש א. חנ לה יובש ין דש ני ין שש שי מש א. חנ יתה יש אורנ ין דש ין יומי שי מש ן חנ דה חמ אנ תש ין, אי עי רש תנ

יה. יהיא בי רש שנ יה, ולש יה לי א רוחי בה תה אה הוא לש

אי הנ הו. וש י בש רי דה יהו, וש יש לנ יהיא עה רש א שנ תה עש דנ ין, דש אי רה דש סנ כש אנ ין וש רי דה ין אי פי לש ף אנ לל ין אל קי פש ה, נה אה יתה לי א תש לה לה חנ מי
ינון ל אי ין כה רי טש ין סי רי תש ין מי יה לש מנ תש אי א, וש לה לה אי חנ ין הנ א ובי לה לה אי חנ ין הנ יה) בי דורי יה (ס"א מה לי לה י חמ רי א שה לה לה חנ
אי הנ א, לש גופה ל  כה ין בש טי שש פנ תש ת מי לנ ין תש לי אי וש או.  לש מה יי ים  רי דה ת חמ ענ דנ יב, (משלי כד) ובש תי כש א הוא די דה ין. הה רי דה אי
ן טה שש פנ תש אי א  גופה ל  כה ובש רוי,  טש סי ל  כה מי א  גופה הו  בש יד  חי אה וש א  גופה ל  כה יד  חי אה ינון  אי ובש א.  רה טש סי אי  הנ ולש א  רה טש סי

ן. חה כש תנ שש אי וש

א ין דה כי בש תנ סש ן, ומי מה י אוכה רי עש שנ י דש ן קוצי בה בש בוא רי רי בוא וש י רי פי לש ף אנ לל ין אל יה לש א, תנ ישה רי א דש תה לש גנ גולש א, בש אנה תה
אן כה ן. ומי בה אמ סנ ין ומש יה כש דנ יה  ן בי ידה חי אמ א, דנ קוצה א וש ל קוצה כה ין דש ימי ני א לש נה בה שש ית חג לי א. וש דה א בש ין דה בי רש עה תש א, ומי דה בש
ינון אי ין דש רי טש ינון סי ל אי כה ין, בש יה כש ינון דנ אי ין דש רי טש ינון סי ל אי כה א. בש בה אמ סה מש יהא בי כש דנ א, בש יתה יש י אורנ עממי ן טנ דה חמ אנ תש אי

ן. בה אה סש מי

ין ימי ני ין  בי ינתש א,  קוצה וש א  ל קוצה כה ין. ובש יפי קי הון תנ נש ין, ומי יעי עי הון שש נש ין. מי יפי קי תנ וש ין  כי בש תנ סש י מי ין קוצי בי ינתש
א יפה קי א תנ ירה פי א שנ קונה תי ה בש א יהאה קונה תי ין. בש בי רה ח קש צנ י ננ ארי יף, מה קי ר תנ יבה גי ין כש יה לש תנ ן וש טה המ לנ תש ין. מי לי ל תי ין ענ לי תי

ים. זי רה אמ חור כה יב, (שיר השירים ה) בה תי כש א הוא די דה ין. הה יפי קי תנ ין וש בי רש בש ים). רנ זי רה אמ חור כה (בה

א הוא דה א. הה תה גםלש ל גולש א, ענ רה טש אי סי הנ א לש רה טש אי סי הנ ין, מי לי ל תי ין ענ לי ין תי יה לש תנ י, וש רי עש שנ ין דש ין קוצי ני קש תנ תש מי
ין, יאי גי ין סנ בועי מנ ין מי יכי שי מש שום די ין, מי לי י תי לי ין תי בי א ינתש אנה תה ים. וש לי תנ לש יו תנ ווצותה יב, (שיר השירים ה) קש תי כש די
ין יה לש תנ ין, דש לי ין תי די בש עה תש א, ומי יכותה שי מש י בי רי עש ן שנ כה שש מנ תש א, אי תה לש גנ גולש ד דש א חנ לה לה א חנ בועה מנ א. מי י מוחה טי המ ת רנ לנ תש די
ינון אי י מי רי עש ן שנ כה שש מנ תש אי ין, וש בועי ין מנ שי מש י חנ קי פש א, ננ ינה יה נש א תי לה לה חנ א. מי לה לה אי חנ הנ ן מי כה שש מנ תש אי ין, דש בועי ה מנ מה כנ מי
ף לל י אל קי פש נה ה,  אה יתה לי א תש לה לה חנ ין. מי ני רה חמ ין אנ קוצי ין בש בי רש עה תש ין ומי יה לש תנ ין, דש לי ין תי די בש עה תש אי א, וש יכותה שי מש ין בי בועי מנ
ין בי רש עה תש ומי ין  לי ל תי ענ ין  לי ין תי די בש עה תש (ומי הו.  כגלש א מי יכותה שי מש י בי רי עש ן שנ כה שש מנ תש אי וש ין,  אי רה דש סנ כש אנ וש ין  רי דה ין אי פי לש אנ

ין. לי ל תי ין ענ לי ין, תי ינון קוצי ך אי ין כה גי ין) ובש ני רה חמ ין אנ קוצי בש

ין יה לש י תנ ינון קוצי ל אי כה ין וש ימי ינון ני ל אי כה א. וש תה לש גנ גולש א דש מוחה ין דש לי לה ת חמ לנ תש ן מי כה שש מנ תש אי ן דש יכה שי מש הו  כגלש וש
ין (נ"א יה לש ין, תנ לי אי תי הנ ע. ובש מה ושש ך  נש זש י אה להנ ה אל טי יב, (דניאל ט) הנ תי כש ך  ין כה גי ין. ובש ני אודש א דש רה טש סי ין לש יה פש חנ וש
א לה וש אי,  הנ בש י  לי תה א  אלה מה ושש א  ינה מי יש ל  כה וש א.  ינה די וש י  מי חמ רנ א,  שוכה חמ ונ א  הורה נש א,  אלה מה ושש א  ינה מי יש ין)  יה לש תנ אי  הנ ובש

בשענתייקהא.
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הוא הנ ומי ין.  יומי יק  תי ענ דש א  חה רש אה הוא  הנ מי א  דה חמ אנ תש מי דש יק,  קי דה א  חה ד אורש י חנ זי חמ תש אי י,  רי עש שנ דש א  גותה לש פנ בש
יב, (תהלים כה) תי כש א. די יתה יש אורנ י דש קודי פי ין דש חי רש אה גון בש לש פנ תש אי ין, דש חי רש ר אה יסה לי ה ותש אה ית מש ן שי שה רש פה תש א, אי חה רש אה

יו. דותה עי יתו וש רי י בש רי נוצש ת לש מל אל ד ול סל יה חל חות יש רש ל אה כה

א קוצה וש א  ל קוצה כה בש ין  יה לש תנ דש ה,  לה ילה וי א  בה יבה די י  ארי מה ין  פי לש אנ ף  לל אל ן  דה חמ אנ תש מי א,  קוצה וש א  ל קוצה כה בש א,  נה תה
יהו) יש יננ א בי לה קש תש יהו מנ אי א וש ימותה חי רש יהון די ארי א, (ס"א מה לה קש תש מנ יהון דש ארי ין מה יעי עי ינון שש אי ין. ומי יפי קי ינון תנ אי מי

א. אלה מה ית שש אי א וש ינה מי ית יש ך אי ין כה גי בש

יהא יבנ יה חנ ין  יכי רי צש די א,  נה מש זי הוא  הנ ר  בנ יהיא,  לש גנ תש מי א  לה וש א.  חותה גה שש אנ דש א  חותה גה שש אנ א.  תה לש גנ גולש דש א  חה צש מי
א מה לש ל עה כה א, וש ינה די יהון דש ארי ל מה עמרו כה תש א, אי חה צש אי מי יהיא הנ לש גנ תש ד אי א, כנ אנה תה יהון. וש די עובה א בש ינה יש ענ א, ולש דה קש פנ תש אי לש
י עי ין, ובה יק יומי תי י ענ מי קנ ל לש אי רה שש יי הון דש לותש יקו צש לי ד סש א, כנ עמתה יא שנ הי ר הנ ר. (דף קל"ו ע"ב) בנ סנ מש תש א אי ינה די בש

א. ינה יך די כי תש שש אי ין, וש פי יר אנ עי זש אי די הנ יר בש הי נה ין, וש וי עמ רנ א דש וה עמ רנ א דש חה צש י מי לי נוי, גנ ל בש א ענ מה חמ רנ לש

יד עמבי תש ט, אי שה פש תש ד אי כנ ין. וש עי רש ין תנ שי מש יק חנ פי אנ א דש מוחה יה מי ט בי שה פש תש מי א, דש עמרה ד שנ יק חנ פי א, נה חה צש אי מי הנ בש
ח צנ יב, (ירמיה ג) ומי תי כש א הוא די דה יהון. הה די עובה י בש פי סש כנ תש א מי לה ינון דש אי א, לש מה לש י עה יבי יה חנ א, לש חותה גה שש אנ א דש חה צש מי

ם. לי כה תש הי נש אנ ך מי יהה לה ה הה ה זונה שה אי

א עמתה שנ יהו. וש יש חובנ ין בש יפי צי חנ ינון דש אי יהיא לש לש גנ תש אי ין דש גי א, בש חה צש מי ר דש תה אי אמ הנ ים בש אי א קה א לה עמרה יהא, שנ נש תנ וש
ין, פי יר אנ עי זש פוי די נש אנ ין, בש יק יומי תי ענ י דש פוהי נש ין אנ ירי הי יהיא, נש יקנ די ם צנ א עי עה שש עש תנ שש אי יך הוא לש רי א בש שה דש ר קג ענ תש מי דש
אי הנ וש י,  לי א תה ינה די א דש עמתה שנ וש א  עמתה ל שנ כה וש צון.  ת רה י עי רי קש תש ין אי די א, וכש חה צש אי מי הנ יר לש הי נה וש יה,  חי צש יהא מי לש גנ תש ומי

יד. בי עה תש א אי לה א, וש ינה יך די כי תש שש אי ין, וש יקי תי ענ א דש יקה תי ענ א דש חה צש יהיא מי לש גנ תש יהיא, אי לש גנ תש ין אי פי יר אנ עי זש א די חה צש מי

ד כנ וש יה.  בי ן  ילה לי וכש יה,  בי ן  דה חמ אנ תש אי דש י,  קי סומה דש י  קי סומה ף  לל אל ן  אתה מה בש ט  שה פה תש אי א,  חה צש מי אי  הנ א,  אנה תה
יר הי נה ין, דש וי עמ רנ א דש וה עמ רנ א דש חה צש יהיא מי לש גנ תש ד אי כנ א. וש בה רה חנ לש הו  כגלש א לש שותה ית רש ין, אי פי יר אנ עי זש א די חה צש יהיא מי לש גנ תש אי

ין. כי כש תנ שש הו מי ין כגלש די א, כש חה צש אי מי הנ לש

ד ל חנ כה א וש חה צש ח (ס"א מי צנ רון נל קש אי הו  כגלש א, וש חה צש אי מי הנ ין בש חי כש תנ שש ין מי יני י די תי ע בה בנ רש אנ ין וש רי שש יהא, על נש תנ וש
ינו יש הנ ים. וש חי צה ינון נש אי ח דש צנ ית נל אי ח וש צנ ית מל אי ח. וש צנ ין), הוא מל פי אנ ין (דש צופי ין) רש פי אנ ון (דש וה תש אנ ח). ובש צנ י נל רי קש אי

ן. יעה די ין יש רי תש אנ א, בש גופה הון בש נש ן מי טה שש פנ תש א, ומי חה צש מי ינון בש אי ים. וש חי צה ח נש צנ ן נל נה תש די

ם. חי נה הי ם הוא לש דה םא אה י ל ם כי חי נה םא יי ל ר וש קי שנ םא יש ל ל אי רה שש ח יי צנ ם ני גנ יב, (שמואל א טו) וש תי כש אי די יהא, מה נש תנ
א לה ט וש רי חה תש ב ומי תה ן, וש ידה מי א לש מה לש ל עה י ענ לי תה ין דש ני מש א, זי גופה ט בש שנ פש תש אי ח דש צנ הוא נל ל הנ א, כה נה ימש א אוקי זה אי רה הנ
ר תה אמ י בש ל אי בה א. אמ טה רש חה תש אי יל לש יהכי ם, וש דה י אה רי קש אי א דש תה דוכש י בש אי קה שום דש א. מי מה עש אי טנ ין. מה יבי יש י תנ א, אי ינה יד די בי עה
א. מה עש אי טנ א. מה טה רש חה תש אי ר לש תה אמ ן ונ ידה או הוא עי ח, לה צנ אי נל יהיא הנ לש גנ תש אי י וש זי חמ תש א) אי חה צש אי מי הנ םאש, (בש י ר רי קש תש אי דש
ר תה אמ חודוי. ובנ לש א בי חה צש א מי לה א, אל מה חוטה א וש צופה רש י פנ לי גש תש א אי א לה הה ם, דש דה י אה רי קש אי ר דש תה אמ ה מי וה א הה לה שום דש מי

א. י גופה קוני ר תי אנ שש בי ח דש צנ נל ם כש חי נה הי ם הוא לש דה םא אה ך ל ין כה גי ם. ובש דה י אה רי קש א אי א, לה צופה רש ח פנ כנ תש שש א אי לה דש

ין יני יש ענ ל  כה (דש ן  לה חמ כנ מש ין,  יני יש ענ י  יסי רי ל  ענ דש א,  תה בש גנ בש די א  קותה רי ין, שש יני יש ענ ר  אה שש מי ין  יה נש תנ שש מי א,  ישה רי דש ינוי  עי
ן דה חמ אנ תש א, ומי חה צש מי א דש ישה רי ין, בש יני יש ל ענ ענ א דש קונה ינון תי אי י, וש רי עש שנ ין דש לי ל תי ין ענ לי ין תי יה לש א, תנ תה מג אוכה ן) בש לה חמ כנ מש

ין). יני יש ענ י דש יסי רי ל תש ענ א. (דש חותה גה שש אנ י דש ארי י מה פי לש ה אנ אה ע מש בנ יהו של ויש ונ רש תנ מי

א חותה גה שש אנ א. וש סותה כש הו  ינש אי ין דש יני בי גש ן בי דה חמ אנ תש מי בוא, דש ה רי אה ע מש בנ רש אנ ף וש לל ין אל טי המ ין, לנ יני יש ענ א דש סותה כש בי
ן חה קש פנ תש אי יה, וש תי נה שש ר מי ענ תש אי אן דש מנ י כש זי חמ תש א, אי סותה ינון כש ין אי קי לש סנ א דש עמתה שנ יהו. ובש יש לנ ין עה יק יומי תי ענ א דש ינה עי דש
יב, (שיר השירים ה) תי כש א הוא די דה א, הה בה א טה ינה עי א דש ורה וה ד חי חנ ן בש חה סה תש אי וש א,  יחה קי פש א  ינה עי לש אן  מה חה וש ינוי,  עי
א עמתה יא שנ הי הנ א). ובש בה א טה ינה עי ה דש אה מה דש א קנ ורה וה חי ה (נ"א בש אה מה דש א קנ ילה עי לש א די ורה וה חי ב. בש לה חה אי בל ב. מה לה חה צות בל רוחמ
הוא הנ חון בש סה תש יי ינוי, וש ח עי קנ פש יי ין דש גי א בש קה לש ל סנ אי רה שש יי א דש לותה צש ך  ין כה גי י. (ס"א ובש מי חמ רנ א דש חותה גה שש ח אנ כנ תש שש אי

חיוהורהא).

א. ורה וה הוא חי הנ חון בש סה תש יי ינוי, וש ח עי קנ פש יי ה. דש יצה קי יה הה ן יש ישה ה תי מה ה לה ד, (תהלים מד) עורה וי י דה לי א צנ ל דה ענ וש

יהו. יש לנ ין עה טי לש ין שנ מי ר ענ אנ ל, ושש אי רה שש יי לש הו  ין לש יה פש ין, כנ יני די יהון דש ארי ל מה ן, כה חה קש פנ תש או מי ינוי לה עי א דש נה ימש ל זי כה וש
יד בי עה וש א,  ינה עי ר)  הנ זש תש אי וש ר (ס"א  חנ תש סש אי וש ל.  אי רה שש יי ל  ענ י  מי חמ רנ וש א,  בה א טה ינה עי ן בש חה סה תש יי ינוי,  עי ח  קנ פש יי דש א  נה מש זי ובש
א. ורה וה יא חי הי הנ ה בש אה חה סה תש אי ה: לש ירה עי ה. הה יצה קי הה ה וש ירה עי יב, (תהלים לה) הה תי כש א הוא די דה ין. הה מי ר ענ אנ שש ין בי מי נוקש

ין לון. יה פש כנ ינון דש אי ין לש מי ד נוקש בנ עש מל ה: לש יצה קי הה

א נה מש זי א בש לה י, אל לי גש תש א אי ור לה וה יהרוק, חי ם וש אוכה ק וש סומה ים, בש י יוני ני הה ין כש ירי פי זון שנ חמ תש ן, אי חה קש פנ תש ד אי ינוי כנ עי
ור. וה הוא חי הנ ין, בש וני וש ינון גנ ל אי אן כה חה תש סש א, ומי בה א טה ינה עי ל בש כנ תה סש אי דש

א. ינה עי א (דף קל"ז ע"א) דש מה אוכה י מי קי פש ננ א. דש חותה גה שש אנ ין דש יני יש ה ענ עה בש ין שי קי פש ין, נה יה לש גנ תש מי ין דש וני וש ינון גנ אי מי
א. ינה עי א דש תה מג ת. אוכה חנ ן אנ בל אן אל ם. מה יי ינה ה עי עה בש ת שי חנ ן אנ בל ל אל יב, (זכריה ג) ענ תי כש א הוא די דה הה

ר טנ סש לי א דש שה אל ין בש טי המ לנ תש א, ומי אלה מה ר שש טנ סש ן) לי רה חמ סנ ין (נ"א דש כי מש סנ ין, דש יטי הי ה רש עה בש ין שי קי פש א, נה קה סומה מי
ה לל ה אי עה בש יב, (זכריה ד) שי תי כש א הוא די דה יהא הה יבנ יה חנ ין דש חי רש ה אה אה לה גנ א, לש מה לש עה א בש טה שש פנ תש אי ן לש דה חמ אנ תש פון, ומי צה



1673

ץ. רל אה ל הה כה ים בש טי שוטש ה מש מה יה הי י יש יני עי

א, רומה ר) דה טנ סש אן לי רה חמ סנ ין דש יטי הי ר (נ"א רש טנ סש לי א דש רה טש קי ין) דש ירי הי ין (ס"א נש ירי הי ה טש עה בש ין שי קי פש א, נה ירוקה מי
י יב, (איוב לד) כי תי כש יש, די ין בי ב בי ין טנ א, בי שה י נה ני בש ין די די עובה ין וש חי רש ה אה אה לה גנ א, לש מה לש עה א בש טה שש פנ תש אי ן לש דה חמ אנ תש ומי

גו'. יש וש י אי כי רש ל דנ יו ענ ינה עי

ל כה הון. וש יני גי א בש מה לש א עה בה אוטה שוט, לש י קש ארי ל מה כה א לש חה גה שש אנ לש הו  ין כגלש חי כש תנ שש א, מי ורה וה חי אן בש חה תש סש ד אי כנ וש
יב, תי כש א הוא די דה הו. הה ין לש אקי עה אן דש מנ א לש קה סומה ח בש גנ שש אנ ל. וש אי רה שש ל יי ב ענ טנ י לש וי א, המ ורה וה הוא חי הנ א דש חותה גה שש אנ
יב, (תהלים מד) תי ך כש ין כנ גי ין לון, ובש קי עה דש א לון, מי מה קש ננ י: לש יתי אי א לון. רה בה אוטה אםה: לש י. רה יתי אי אםה רה (שמות ג) רה
י מי חמ ן. רנ בה י טה רי ין. תש יחי קי י פש רי א. תש חותה גה שש י אנ רי ה, תש יצה קי הה ה, וש ח. עורה צנ נל ח לה ננ זש ל תי ה אנ יצה קי יה הה ן יש ישנ ה תי מה ה לה עורה

ין. מי נוקש וש

הוא הנ יה דש ני רה זון. סוחמ חמ תש א אי יה לה מי קה ין, מי קי ל סומה ים כה תי סה יל וש לי א כה קה גו סומה א בש קה ה, סומה אה מה דש א קנ ונה וש גנ
יה. יף לי קי אה א, וש מה א אוכה ד חוטה ר חנ חנ סש א, אנ קה סומה

אי יק הנ פי ד נה כנ א. וש בה א רנ ינמה ים, בש ני ף שה לל אל ן לש מנ ד זש א, חנ הומה תש יק מי פי נה ד דש א חנ נה בש אנ א. כש מה א, אוכה ינה יה נש א תי ונה וש גנ
ן. יהתה וש י לי רי קש אי א, דש בה א רנ נונה עו לש מש תנ שש אי ין, וש לי זש י אנ לוהי גנ לש גנ א, וש ינמה יה דש לי קה א. וש ל ינמה א ענ פה קש תג א וש שה גש י רי תי א, אה נה בש אנ
ין ימי תי ין סש מי ל אוכה כה א, דש מה יא אוכה הי ר. וש בנ יק לש פי נה א, וש ינמה א דש פה תוקש א בש לה גש לש גנ תש א מי נה בש אי אנ הנ א. וש הומה תש יק מי פי נה וש
ים תי סה יל וש לי כה א, דש מה א אוכה ינה עי א דש מותה יא אוכה ך הי כנ ה) וש מה ין קנ ימי תי ין סש חי ל אורש כה מוהנ דש א אוקש הה יה. (ס"א וש מי קה
הוא הנ יף לש קי אה ד) וש ר חנ טנ סש א, (ס"א לי קה א סומה ד חוטה ר חנ חנ סש א, אנ מה הוא אוכה הנ יה דש ני רה סוחמ ין. וש מי ר אוכה אנ ל שש כה

א. מה אוכה

ין רי רו תש חה סש א, אנ רוקה הוא יש הנ יה דש ני רה סוחמ ין. ובש רוקי ל יש ים כה תי סה יל וש לי כה י, דש ירוקי א די רוקה ה. יש אה יתה לי א תש ונה וש גנ
א. רוקה הוא יש הנ ין לש יפי קי אנ ד. וש ר חנ טנ סש א לי מה א אוכה ד חוטה חנ ד. וש ר חנ טנ סש א לי קה א סומה ין. חוטה חוטי

א תה תנ ין לש עי קש תנ שש ין, ומי חי כש תנ שש א מי ין לה וני וש ינון גנ ל אי א, כה ינה י עי רי חה תש סש אי א, וש ורה וה י) חי לי גש תש ר (נ"א אי חנ תש סש ד אי כנ וש
ינון ל אי כה יה  ני ין מי ירי הי ונש ין.  יומי יק  תי ענ יר מי הי נה א, דש ורה וה הוא חי ר הנ י בנ זי חמ תש א אי א). לה מה א אוכה רוקה יש א  קה (סומה

א. (נ"א הוא). תה תנ לש די

א, מה אוכה א וש קה סומה יהון דש ארי ל מה קו כה לה תש סש ך אי ין כנ גי חודוי. ובש לש א בי ורה וה הוא חי ר הנ יהיא, בנ זש חנ תש א אי ונה וש ית גנ לי וש
ם כגלה ה של צה חש רנ ן הה לו מי עה צובות של קש ר הנ דל עי ך כש יי ננ יב (שיר השירים ד) שי תי כש א הוא די דה א. הה דה חמ ין כנ אומי ינון תש אי דש
א ן דה בה רש עה תש ימות. מי אי תש ם מנ כגלה ה. של אה לה א עי ישה די א קנ ינה עי א דש חותה סש הוא אנ הנ ה. מי צה חש רנ ן הה אי מי ימות. מה אי תש מנ
א ורה וה ר, חי לומנ ימות. כש אי תש ם מנ כגלה ת של רנ מש תש אנ אנ צובות, וש קש ר הנ דל עי ך כש יי ננ ר שי מנ אה ה דש א. ומנ דה א בש ן דה קה בש דנ תש אי א, וש דה בש

ה. אה לה א עי ינה עי א דש תה ורש ונ חי ן בש חה סש ד אנ ין, כנ יני יש ענ א דש ורה וה הוא חי הנ הון, כש לש די

או. רש ן יי יי ענ ן בש יי י ענ ר (ישעיה נד) כי מי תש אה אנ ה דש מה א, כש תה מש כש חה א דש רוחה י בש זי חל מי יהיא, לש יקנ די ע צנ דנ נש מי ין לש יני מי א זש דה וש
ב. טנ ין לש יני יש ענ א דש יחותה קי ין פש די , וכש יה ה יש תה ה אנ אה רש ן ני יי ענ ן בש יי ר ענ של יב (במדבר יד) אמ תי יון. וכש יה צי שוב יש י בש תנ ימה אי

ח קנ יב, (דניאל ט) פש תי כש ה די מה ב, כש טנ יש. לש בי ין לש יני יש ענ א דש יחותה קי ית פש אי ב. וש טנ ין לש יני יש ענ א דש יחותה קי ית פש אי וש
ן נה אמ ה שנ ול ם נה לי רושש ה יש נה אל רש יך תי ינל יב (ישעיה לג) עי תי יש. וכש בי ב, ולש טנ א לש כה א הה דה גו'. וש ינו וש מותי ה שומש אי יך ורש ינל עי

א. א דה לה א בש יד דה בי עה תש א אי לה יש. דש בי ב ולש טנ א לש כה א הה ח הה צנ נל יו לה דותה תי ע יש סנ ל יי ן בנ עה צש ל יי ל בנ אםהל

א הה ן הוא, וש נה אמ ה שנ ול ם נה לי רושש י יש כי ן. וש נה אמ ה שנ ול ם נה לי רושש ה יש נה אל רש תי יך  ינל עי הו  א, מנ רה פש סי א דש יעותה ני צש א בי נה תה
ה נה אל רש יך תי ינל א עי לה ן הוא. אל נה אמ או שנ לה יט, וש קי או שה ק, לה דל ח צל כנ תש שש אי ר דש תה אמ ה. ובנ ין בה לי ק יה דל יב (ישעיה א) צל תי כש
ן. ננ אמ שנ יט וש קי א שה ינה הוא עי הנ ין) דש יני יש ין ענ לי אי ח בש גנ שש יי ר, (דש מנ תש ין אי יק יומי תי ענ ן, לש נה אמ ה שנ ול ן, נה נה אמ ה שנ ול ם נה לי רושש יש
ר סי ה חה ינה אל רש תי ך  ינל יב, עי תי כש ך  ין כנ גי א. ובש רה חמ א אנ חותה גה שש אנ א, לש א דה חותה גה שש אנ יל מי טי א נה לה א דש ינה י, עי מי חמ רנ א דש ינה עי
ח כנ תש שש אי א, דש ינה די יהיא (דף קל"ז ע"ב) לש פש כש אנ יך, לש רי טש צש י אי כי יון, הה א צי לה ם וש לי רושש ר יש מנ אה ה דש יך. ומנ ינל א עי לה יו"ד, וש

ה. לה א עה מה חמ רנ ה ולש בה

יב תי כש א הוא די דה ה, (הה נה ית שה רי חמ ד אנ ענ ה וש נה שה ית הנ שי רי מי ה  בה יך  להל י ה' אל יני יב (דברים יא) עי תי א, כש אנה תה וש
חו כנ תש שש ה אי בה ה דש ין בה לי ק יה דל יב צל תי כש י) (נ"א די רי תש ר אנ אנ ל שש כה יר מי ין ינתי יני די י דש רי זש חו גי כנ תש שש ה אי בה ה דש ין בה לי ק יה דל צל
ית רי חמ ד אנ ענ ה וש נה שה ית הנ שי רי ה מי יך בה להל י ה' אל יני יב (דברים יא) עי תי א, כש אנה תה י וש רי תש ר אנ אנ ל שש כה יר מי ין ינתי יני י די רי זש גי
א, אלה מה א ושש ינה מי הו יש ית בש אי ין דש גי יש בש בי ב ולש טנ ה לש ין בה יני יש ענ א דש יחותה קי ין פש די ה וכש יך בה להל י ה' אל יני א עי תה שש ה. הנ נה שה
יב, תי כש א הוא די דה ין הה יקי תי ענ א דש יקה תי ענ א דש ינה י. עי מי חמ רנ ד דש א חנ ינה עי ה  ח בה כנ תש שש י, יי תי אה א דש נה מש זי י) ולש מי חמ רנ וש א  ינה די
י. מי חמ ית רנ אי י, וש מי חמ ית רנ א אי לה ים. אל דולי גש הו  ים, מנ מי חמ ר רנ מנ אה ן דש יוה ך. כי צי בש קנ ים אמ דולי ים גש מי חמ רנ (ישעיה נד) ובש
ם. (מהנ"א תה ים סש מי חמ רון רנ קש ין, אי פי נש יר אנ עי זש י די מי חמ ים. רנ דולי ים גש מי חמ רון רנ קש ינון אי ין, אי יקי תי ענ יק דש תי ענ י דש מי חמ רנ
ין. יק יומי תי ענ ך, דש צי בש קנ ים אמ דולי ים גש מי חמ רנ ך ובש ין כה גי י) ובש מי חמ רנ א וש ינה א, די אלה מה א ושש ינה מי יה יש ית בי אי שום דש הוא: מי

א שה דש י קג עי ד בה כנ וש ין.  עי מש ין די רי אן תש רה א, שה מה אוכה א וש קה סומה יהו, בש יש ננ ין מי וני וש גנ ין  רי תש ין, בי יני יש י ענ ני הה א בש אנה תה
א תה מש כש חה א דש א. ינמה בה א רנ אן ינמה א. מה בה א רנ ינמה א בש מה סש בנ תש אי ין, לש עי מש ין די רי ית תש חי ל, אה אי רה שש ל יי א ענ מה חמ רנ ין לש שי קודש דש

ל. אי רה שש יי הו לש ם לש חי רנ א, ומש בה א רנ תה מה כש חה יק מי פי נה א דש בועה מנ א) בש ורה וה חי א (ס"א בש רה המ ננ חון בש סש תש יי ר דש לומנ ה. כש אה לה עי
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אי הנ בש א.  צופה רש פנ ע  מודנ תש שש אי א  מה חוטה בש ין.  פי נש אנ יר  עי זש די א  מה חוטה א,  רה פש סי דש א  יעותה ני צש בי א  אנה תה א.  מה חוטה
לו לה כש תש א, אי נה נה אי תש הנ פו, בש אנ ן בש שה ה עה לה גו'. עה פו וש אנ ן בש שה ה עה לה יב, (שמואל ב כב) עה תי כש ה די לה א מי שה רש פה תש א אי מה חוטה
אי הנ בוי מש נוקש ין בש די תוקש ין מי הובי לש ת שנ לנ א תש צופה רש ע פנ מודנ תש שש א אי מה חוטה ית (ס"א בש לי א. דש נורה י דש לי חמ גנ א, וש שה אי
א נה נה ית) תש לי פו. וש אנ ן בש שה ה עה לה יב, (שמואל ב כב) עה תי כש א די נורה י דש לי חמ גנ א וש שה אל א וש נה נה י תש וני וש ת גנ לנ ן תש טה שש פנ תש א אי מה חוטה

מוי. חוטה י מי קי פש נה יקו) וש לי דש תש יקו (ס"א אי לי תש סש הו אי כגלש א. וש נה נה א תש לה א בש שה א אי לה א, וש שה א אי לה בש

יב שי נה וש א,  מה ט חוטה מנ קה תש א. אי מה חוטה יק מי פי נה א, דש נה נה אי תש הנ ן בש ילה לי כש ין, די לי ת אי לנ תש רו  בה חנ תש ד אי א, כנ אנה תה וש
ף א אנ ימה י תי אי ית. וש חי שש ה ומנ ימה חי ף וש יה, אנ ן לי ינה רי קה י. וש וני וש י) גנ רי תש י (נ"א בי רי ין תש א. ובי קה סומה א וש מה א אוכה נה נה יק תש פי נה וש
ן. א לה נה ית מי חי שש א, מנ קה סומה א וש מה א אוכה נה נה ינון תש אי ה, דש ימה חי הנ ף וש אנ י הה ני פש י מי תי גורש י יה יב, (דברים ט) כי תי ה כש ימה חי וש

א. דה יק מוקש לי א דה נורה ית, בש חי שש מנ ת הנ חי ה. שנ ת עממורה אל דום וש ת סש יה אל ת יש חי י שנ ני פש יב, (בראשית יג) לי תי כש די

אן טה שש פנ תש אן. ומי בורה ה גש אה ע מש בנ רש אנ ף וש לל אל קו לש לה תש סש אי ין. וש פי נש יר אנ עי אי זש הנ ינון, בש אן אי בורה גש ש  מי א, חה אנה תה וש
בורםת . גש יה בורות יש ל גש לי מנ י יש יב, (תהלים קו) מי תי כש ך  ין כה גי ין. ובש עי בש צש אל ין. בש ידי רועוי. בי דש א. בי פומה מוי. בש חוטה בש
ד א, כנ אנה י תה כי א הה לה ה. אל בורה גש הנ ה וש דולה גש יה הנ ך יש ם, (דברי הימים א כט) לש תה יב הה תי בורות, וכש א גש כה יב הה תי יב, כש תי כש

א. דה ה חה בורה י גש רי קש תש א, אי דה חמ אן כנ בורה הו גש אן כגלש רה בש חנ תש אי

ד ל חנ כה בוא, לש ה רי אה ע מש בנ רש אנ ין) וש פי לש ף (אנ לל ין, אל יה לש אי תנ הנ מוי. ומי חוטה א מי תה חש ננ ן לש יאה רי אן, שש בורה גש הו  כגלש וש
א. ה דה בורה ר גש טנ סש ש) די מי חה ה (וש אה ע מש בנ רש אנ בוא) וש ין רי פי לש ף (אנ לל ין אל יה לש מוי, תנ חוטה יק מי פי אנ א דש נה נה אי תש הנ יהו. ובש יש ננ מי
ה בורה י גש ארי ד שה כנ גו'. וש יך וש עמשל ח מנ בנ שנ דור יש יב, (תהלים קמה) דםר לש תי כש א, די מה אי חוטה הנ ין מי יה לש אן תנ בורה הו גש כגלש וש

ת. כל פל הנ תש מי ב הנ רל חל ט הנ הנ לנ ן לש תה חש ננ ד דש ין) ענ תי חש ננ אן, (נ"א וש טה שה ן וש טה המ לנ תש אן מי בורה הו גש א, כגלש דה

ת יה אל ת יש חי י שנ ני פש יב (בראשית יג) לי תי ה. וכש זל קום הנ מה ת הנ נו אל חש ננ ים אמ יתי חי שש י מנ יב, (בראשית יט) כי תי כש
ין יה םא דנ א, ל אנה י תה כי א הה לה ה. אל ל עממורה ענ דום וש ל סש יר ענ טי מש הי יה  יש יב, (בראשית יט) ונ תי ה. וכש ת עממורה אל דום וש סש

ין. די ת הנ דנ מי ים לש מי חמ ת רנ דנ י מי כי פש הנ מש א די לה כו', אל ים וש עי שה רש לה

א ישה י, רי יקי תי ענ יק דש תי ענ א דש נה מש ל זי כה א בש לה י. אל יתי ני םא שה ל יה  יש י  ני אמ יב (מלאכי ג)  תי א כש הה וש י,  כי פש הנ מש ך  יאנ הי וש
ל יהיא, כה לש גנ תש א אי לה א דש עמתה שנ א. ובש כםלה חו בש כה תש שש ין אי בי רש בש ין רנ מי חמ ין, רנ יה לש גנ תש ין, אי וי עמ רנ א דש וה עמ יהיא) רנ לש גנ תש א, (אי ורה וה חי

א. כםלה א דש יקה תי הוא ענ א, הנ ינה יד די בי י, עה מי חמ יהכול רנ בש כי ין, וש יני מי ין זש פי יר אנ עי זש ין) די יני ין (ס"א די יני יש זנ

ין. ירי הי נש א,  א דה מה שש רון בי קש תש אי י דש יני בוצי הו  ין, כגלש וי עמ רנ א דש וה עמ ין, רנ יקי תי ענ א דש יקה תי יהיא ענ לש גנ תש ד אי יהא, כנ נש תנ דש
ין, יני ין די רי עה תש י, מי יני ין בוצי לי ן אי רה המ ננ תש א אי לה ין, וש ירי מי טש א די ירה מי י טש לי גש תש א אי לה א דש עמתה שנ א. ובש כםלה חו בש כה תש שש י אי מי חמ רנ וש
א. ינה די י לש מי חמ יהא רנ יבנ יה ין חנ כי פש הנ ך מש ין כה גי י, ובש לי גש תש א אי לה ין דש וי עמ רנ א דש וה עמ א. רנ ינה אי די הנ ים לש רי אן גה א. מה ינה יד די בי עה תש אי וש
י מי חמ ם. רנ יי ש ומנ ם, אי יי מה שה ן הנ יב מי תי כש ע די מנ שש ר. ומנ מנ תש ין אי פי יר אנ עי זש ם. בי יי מה שה ן הנ יה מי ת יש אי א, מי כה ר הה מנ אה ה דש ומה

ל. לנ א כש ינה יה די ית בי לי אן דש א מה קה פה אנ א. לש ינה די וש

א. ינה ד די בי עה תש אי ילו, וש הי בש יק בי פי א, נה קה פה אנ א (דף קל"ח ע"א) לש נה נה י תש ארי ד שה כנ יר. וש עי א זש מה אי חוטה א, הנ אנה תה
א. כםלה ם מי יי פנ ך אנ רל י אל רי קש הוא אי א, דש ישה די א קנ יקה תי ענ א דש מה א, חוטה נה נה יק תש פי א יה לה א דש מה אי חוטה הנ ב לש כי ענ אן מש ומנ

י, ני מש י זי רי ר תש כנ דש א אי מה שש ר די תה אמ הו  כגלש יהו. בש ויש ונ גנ א בש עממה יק טנ סי פה יה  יש יה  ן, (שמות לד) יש ינה ני תה א דש זה רה ינו  יש הנ וש
עמקםב. (שמואל א ג) ינ עמקםב  ינ ם. (בראשית מו)  הה רה בש ם אנ הה רה בש גון (בראשית כב) אנ יהו, כש ויש ונ גנ א בש עממה יק טנ סי פה
א. מה עש אי טנ יהו. מה ויש ונ גנ א בש עממה יק טנ סי א פה לה ה, דש ה מםשל מםשל יהו. חוץ מי ויש ונ גנ א בש עממה יק טנ סי הו פה ל. כגלש מואי ל שש מואי שש
א עממה יק טנ סי ך פה ין כנ גי י, ובש יוני סש ר ני של על ים בש לי א שש תה שש הנ ים, דש לי א שש ה לה אה מה דש ים, קנ לי ה שש אה רה תש ם, בנ הה רה בש ם אנ הה רה בש אנ

א. יתה מי דש קנ דש יהו כי ה אי וה א הה א לה תה שש הנ יהו, דש ויש ונ גנ בש

א. תה ינש כי שש יה  לי את עה רנ שה ף, וש יוסי ר בש שה בה תש א אי תה שש הנ ים, דש לי א שש ה לה אה מה דש ים, קנ לי ה שש אה רה תש עמקםב, בנ עמקםב ינ ינ
ה ין, מנ פי נש ין ענ עי בש שי ין, בש חומי ר תש יסנ רי תש א, בי ילה עי לש א די ונה וש גנ א כש ישה די א קנ נה ילה א, אי עה רש אנ ים בש לי תש שש א אי תה שש הנ עוד, דש וש
ל מואי יהו. שש ויש ונ גנ בש א  עממה יק טנ סי ופה ים,  לי א שש ה לה אה מה דש ים, קנ לי ה שש אה רה תש ך, בנ י כנ יני גי ובש א.  יתה מי דש קנ ה בש וה א הה לה דש
ם קודל ה, וש יאה בי א הוא נש תה שש הנ ים, דש לי א שש ה לה אה מה דש ים, קנ לי ה שש אה רה תש א. בנ מה עש אי טנ יה. מה וי גנ יק בש סי א פה עממה ל, טנ מואי שש
יב, תי כש ה. די וה ים הה לי יד, שש לי יש תש אי א דש יומה מי יהו, דש ויש ונ גנ א בש עממה יק טנ סי פש א אנ ה, לה ה מםשל ל מםשל בה ה. אמ יאה בי ה נש וה א הה ן לה כי לה

י טוב הוא. א אותו כי רל תי (שמות ב) ונ

א ינה ר די תה אמ ה, בנ הו. ומםשל כגלש ים בש לי ה שש אה רה תש ים, בנ לי ה שש אה מה דש יהו, קנ ויש ונ גנ א בש עממה יק טנ סי , פה יה יש יה  א יש כה אוף הה
ן ילה כי ית מש חי אה ה, דש מםשל א דש ילה ה חי מה ן, כנ ינה ני י תה כי הה ין. דש פי נש יר אנ עי זש ין לי מי חמ א, רנ ישה די א קנ יקה תי ענ א לון מי תה חש ננ ר, לש מנ אה
א א לה נה נה א ותש שה אל יך, וה כי תש שש א אי מה חוטה זון. וש חמ תש י אי מי חמ רנ א בש ין, כםלה פי יר אנ עי זש א בי יקה תי י ענ לי גש תש ד אי כנ א. וש תה תנ י לש מי חמ רנ דש

ך. ם לה טה חל י אל תי לה הי ר (ישעיה מח) ותש מי תש אה אנ ה דש מה יק, כש פי נה

א. בה א רנ הומה תש א די בה נוקש א בש עה קש תנ שש יט, ומי הי א, לה נה נה יק תש פי א נה בה ד נוקש חנ א, בש מה חוטה ין דש בי ין נוקש רי תש א, בי אנה תה וש
ר טנ סש בי ין דש מי לש ה עה אה ע מש בנ רש אנ ף וש לל אל ף) בש לל ע אל בנ רש אנ א (בש טה המ לנ תש הובוי, ומי לש שנ יד בש אוקי א דש שה יק אי פי א, נה בה ד נוקש חה ומי
א א לה שה אי אי הנ ין. וש שי ר אל אנ ל שש יד כה אוקי א וש לה כש אנ א דש שה . אי יה ש יש י אי רי קש אי, אי הנ א בש בה רש קה ים לש רי גה אן דש א. ומנ אלה מה שש
א. נה בש רש קה א דש נה נה תש א בי לה ם אל סה בש תש א אי א, לה רה חמ א אנ בה נוקש יק מי פי נה א דש נה נה אי תש הנ א. וש חה בש דש מנ א דש שה אל א בש לה ם, אל סה בש תש אי

א). חה בש דש מנ (דש
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ין, יה לש א תנ מה חוטה א בש כםלה . דש יחםחנ ני יחנ הנ ת רי יה אל ח יש יהרנ יב, (בראשית ח) ונ תי ך כש ין כנ גי א, בש מה חוטה יהיא בש לש א תנ כםלה וש
יב, (במדבר יב) תי כש אי (הוא) די הנ א. וש וה עמ רנ ל בש בה קנ תש ך אי ין כנ גי א. ובש קה א סומה שה אל א, וש נה נה תש א, בי מה אי חוטה א הנ חה רש אה לש
ין פי יר אנ עי זש א בי . כםלה יה ף יש ה אנ רל ן ילחל י. (דברים ו) פל פי ה אנ רה חה . (שמות כב) וש יה ף יש ה אנ רה חה . (דברים יא) וש יה ף יש ר אנ חנ יי ונ

א. יקה תי ענ א בש לה ר, וש מנ תש אי

א (ס"א גה רש א דנ רה פש סי א דש יעותה ני צש א בי אנה אי (ס"א תה ע הנ מנ ושמ ך  נש זש י אה להנ ה אל טי יב (דניאל ט) הנ תי א, כש אנה תה
א נה אודש יה. (וש לי ין עה יה לש י תנ רי עש שנ י. וש רי עש חות שנ יד תש בי עה תש אי א דש נה יהו) אודש א אי דה יש וש ב ובי ע טנ מנ שש מי א לש יקה א) עממי ימה קי ענ
אי הנ א, (לש ימה קי ענ א בש גה רש י) דנ ארי כה יד (ס"א דש עמבי ה דש מה או. כש גה ין לש ימי שי י רש שומי רי יד בש בי עה תש א אי נה אודש ע) וש מנ שש מי הוא לש
ין גי ילו) (בש הי בש א בי לה א וש מוחה ין בש חי ינבש א וש מוחה א לש לה עה אה א לש לה ב קה עמכנ תש יי ין דש גי א. (ס"א בש ימה קי ענ א בש מה עש אי טנ אי) מה הנ ולש
הו, (קהלת יב בש תי כש ין, די פי דש גנ י דש ארי ינון מה ל אי ין כה יה לש ין, תנ ני גו אודש בש א די ימה אי עמקי הנ א, מי אנה תה יש) וש ב ובי ע טנ מנ שש מי לש

ר. בה יד דה גי ם ינ יי פנ נה ל כש ענ קול ובנ ת הנ יך אל ם יולי יי מנ שה י עוף הנ י) כי

הוא הנ א בש לה יל קה יי א, עה יפה טי הוא נש הנ ין. ומי ני אודש א דש בה אי נוקש הנ א, לש מוחה י דש לי לש ת חנ לנ תש יף מי טי א, נה נה אודש גו  בש
. יה ים יש יוני בש ל אל ענ אל י שומי יב, (תהלים סט) כי תי כש ב, די יש. טה ין בי ב ובי ין טנ א, בי יפה טי הוא נש הנ יף בש רי צש תש אי א, וש ימה עמקי

. יה ש יש ם אי ר בה ענ בש תי פו ונ ר אנ חנ יי יה ונ ע יש מנ שש יי יב, (במדבר יא) ונ תי כש יש, די בי

א לה קה ש  ננ כש מי ין לש גי א, בש ן מוחה א מי יפה טי נש א די בה הוא נוקש הנ גו, לש יל לש יי א עה ימה עמקי ונ ר.  בנ ים לש תי א סה נה אי אודש הנ וש
אן מנ ין, דש זי י רה לי גנ מש הוא די הנ וי לש א. ונ זה ך הוא רה ין כה גי רוי. בש טש ל סי כה ים מי תי סה יר וש טי א נה יהי ר, וי בנ פוק לש א יי לה או, דש גה לש

ר. בנ קון לש פש א יי לה ין, וש זי ש רה ננ כש מי ן לש קנ תש תש אי א. דש ילה עי לש א די קונה יש תי חי כש לו אנ אי ין כש זי י רה לי גנ מש די

ין, ני אודש בש א  לה קה יל  יי עה ין  די כש ין,  ני ל אודש ענ ין מי יה לש גנ תש י מי רי עש שנ וש א,  אקה עה בש ל  אי רה שש יי ין  וחי וש צנ דש א  עמתה שנ בש יהא,  נש תנ
ם, מה חנ תש אי א, וש מה ר חוטה ענ זש תש אי א. וש מה חוטה י דש בי נוקש יק בש פי נה א. וש מוחה ש) בש טנ בה ש (וש ננ כה א, וש מוחה יף מי טי נה א דש בה הוא נוקש הנ בש

ין. מי יד נוקש בי עה אן, וש בורה ל גש ין (דף קל"ח ע"ב) כה רי עה תש ין, ומי בי ינון נוקש אי א מי נה נה א ותש שה יק אי פי נה ט) וש מנ קה תש אי (ס"א וש

א (ס"א מוחה א דש יחה רי בש ש  טנ א, ובה ילה עי א לש לה הוא קה יק הנ לי א, סה נה נה א ותש שה ין אי בי ינון נוקש אי ין מי קי פש א נה ד לה ענ וש
ר. בנ יד לון לש גי נה א דש לה הוא קה הנ א, בש שה אל א וש נה נה ירוי תש חי נש ק מי פנ נה ין, וש יני יש ענ ין מש עי מש ין די רי ין תש די גש ננ א), וש מוחה א בש ישה רי בש

ע מנ שש יי יב, ונ תי ך כש ין כנ גי אי, בש י הנ ין) כולי בי רש עה תש ן (ס"א מי רה עה תש אן ומי כה שש מנ תש ין, אי ני אודש יל בש יי עה א דש לה הוא קה הנ בש
י להנ ה אל טי יב הנ תי א, כש נה א). תה א (כםלה ר מוחה ענ תש א, אי לה הוא קה הנ ה דש יעה מי יא שש הי הנ . בש יה ש יש ם אי ר בה ענ בש תי פו ונ ר אנ חנ יי יה ונ יש
ין. ני ין אודש לי אי ין בש יה לש תנ ין, דש פי דש גנ יהון דש ארי ינון מה בוא אי ף רי לל ה אל אה ית מש ין). שי ני ין (ס"א אודש כי רש ר אנ לומנ ך, כש נש זש אה

ר. מנ תש ין אי פי יר אנ עי זש ך בי נש זש ך, אה נש זש יה אה ה יש טי ר הנ מנ תש אי ה דש . ומנ יה י יש ני זש רון אה קש תש א אי כםלה וש

א הוא (ס"א א, דה לה לה הוא חנ הנ ין מי קי פש נה ין דש עי רש ין תנ שי מש חנ ין. ומי ני ין אודש יה לש א תנ מוחה א דש לה לה ד חנ חנ א דש רה טש סי מי
ן. חה בש ין תי לי ן מי זל י אם יב, (איוב לד) כי תי כש א, די נה אודש א דש בה הוא נוקש הנ ח בש תנ פש תש אי יק וש פי נה יד וש גי נה ד, דש א חנ עה רש ית) תנ אי
ין עי רש תנ ין  שי מש חנ דש א,  לה לה חנ הוא  הנ דש א  טותה שש פנ תש אי דש א  רה טש סי ומי יות.  לה וכש בות  לי ן  ובוחי ז)  (תהלים  יב  תי וכש
ה, ינה חי יה בש י בי רי א קה נה אודש ין, וש עי רש ין תנ שי מש חנ א דש לה לה הוא חנ ט הנ שנ פה תש י, מי ארי א שנ בה לי ר דש תה אמ א, בנ גופה א בש טותה שש פנ תש אי דש
א רה טש סי ומי א  נה אודש דש א  בה נוקש הוא  הנ בש (ס"א  ין.  טי שש פנ תש מי ד  חנ ר  תה אמ מי דש שום  מי ה,  ינה חי בש יה  בי י  רי קה א  בה לי ובש
יה י בי רי א קה נה אודש א בש ל דה ענ י וש ארי א שה בה לי ר דש תנ אמ א בנ גופה ט בש שה פש תש ין אי עי רש ין תנ שי מש חנ א דש לה לה הוא חמ הנ א דש טותה שש פנ תש אי דש
ד ר חנ תה אמ מי שום דש יות מי לה בות וכש ן לי יב בוחי תי ן וכש חה בש ין תי לי ן מי זל י אם יב כי תי כש ה די ינה חי יה בש י בי רי א קה בה לי ה ובש ינה חי בש

ין). טי שש פנ תש מי

ית ין אי פי יר אנ עי זש בי א. דש כםלה ך  יש, כנ ין בי ב ובי ין טנ ין בי חי בש א אנ א דה נה אודש ה דש מה א, כש רה פש סי א דש יעותה ני צש א בי אנה תה
א מוחה יל בש לי כש תש אי שום דש א ומי מוחה יל בש לי א כש נה אי אודש הנ א. וש ינה די י וש מי חמ א. רנ אלה מה א ושש ינה מי יש. יש ב ובי טה א דש רה טש סי
ע: מנ ה. שש ינה בי יל  לי כש תש אי ה  יעה מי שש ובי ה.  יעה מי שש יה  בי י  רי קה א  נה אודש ובש יה.  בי יל  יי עה דש א  לה קה בש יל  לי כש תש אי ד  א חנ לה לה חמ ובנ
ין ארי מה דש יהון  ארי מה לש ין  לי אי ין  לי ומי ל.  קנ תש אי א  לה קש תש מנ ד  חנ בש א  כםלה דש ל)  כנ תנ סש אי וש (ס"א  ח  כנ תש שש אי ן  בי הה ר,  לומנ כש

ע. דנ נש מי א ולש לה כש תנ סש אי ע ולש מנ שש מי ן, לש בה הה יש תש אי

א, ישה די ה קנ יאה בי ד נש כנ ע, דש מודנ תש שש א אי רה אי קש גו', הנ י וש אתי עמך יהרי מש י שי תי עש מנ יה שה יב, (חבקוק ג) יש תי י, כש זי א חה תה
א לה חמ דנ ן יהאות הוא לש מה י, תנ אתי יהרי יב  תי ין, כש לי ין אי קוני ל תי ים ענ אי קה ע, וש יהדנ וש ל,  כנ תה סש אי ע, וש מנ א) שה נה ימה הי (ס"א מש

ר. מנ תש ין אי פי יר אנ עי זש אי בי יה, הנ מי ר קנ בה תנ אי ולש

ר תה כםל אמ ובנ ר.  מנ תש ין אי יומי יק  תי ענ לש אי  יייהו. הנ ים חנ ני ב שה רל קל בש ך  לש עה פה יה  יש יב.  תי ה כש ע מנ יהדנ וש ל  כנ תה סש ד אי כנ
א יקה תי ענ לש ד  חנ וש ין,  פי אנ יר  עי זש לי ד  "א, חנ הי יו"ד  וש "ת,  לל דה ף  לל אה בש י, או  ני מש זי י  רי תש "א  הי יו"ד  בש  , יה יש יה  יש ח,  כנ תש שש יי דש

רו. קש א אי מה ד שש חנ ד, וש הו חנ כגלש ב דש ל גנ ף ענ אנ ין. וש יקי תי ענ דש

יר עי זש די א, וש כםלה יק דש תי ענ א דש לי ם מה אי הוא שי הנ ים. דש להי יה אל יב יש תי כש א די נה מש זי א. בש לי ם מה י שי רי קש י אי תנ ימה ן אי ינה ני תה וש
יה יש ע  טנ יי ונ א, (בראשית ב)  נה ימש אוקי ה דש מה א, כש לי ם מה י שי רי קש א אי ר לה אנ י. ושש רי קש א אי לי ם מה א הוא שי כםלה וש ין.  פי נש אנ
א. לה לה כש א הוא בי , כםלה יה יש יה  א. יש לי ם מה יהא שי רש קנ תש ים, אי להי אל יה  ר, יש תה ל אמ כה א. ובש תה נש יעות גי טי נש א בי לי ם מה ים, שי להי אל

א. כםלה ין בש מי חמ רון רנ עה תש א אי נה מש הוא זי הנ וש

ים ני ינון שה ים, אי ני ב שה רל קל ין. בש פי יר אנ עי ך. זש לש עה אן פה ר. מה מנ תש ין אי יק יומי תי ענ יייהו, לש ים חנ ני ב שה רל קל ך בש לש עה יה פה יש
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ין לי ם אי נות עולה ם. שש דל י קל מי ינון יש יות אי מוני דש ים קנ ני ם. שה נות עולה רון שש קש א אי לה ם, וש דל י קל מי רון יש קש אי יות, דש מוני דש קנ
ירו הי ל נש כה ין. דש פי יר אנ עי זש יייהו לי אן. חנ מנ יייהו לש יות. חנ מוני דש ים קנ ני ים. שה ני אן שה ים, מה ני ב שה רל קל א בש כה הה ם. וש י עולה מי יש
ה אה לה ד עי סל הוא חל הנ כור, לש זש ם תי חי ז רנ רוגל יייהו. בש ר חנ מנ ך אה ין כה גי יהימו, ובש קנ תש יות אי מוני דש ים קנ ני ינון שה אי יה מי ילי די

א. מה חמ רנ ייאות לש אן דש מנ א, ולש מה חמ רנ י לש עי בה אן דש מנ א, לש כםלה ין לש מי חמ ר רנ ענ תש יה אי בי ין, דש יקי תי ענ א דש יקה תי ענ דש

הו כגלש ין, בש לי ין אי לי אן מי דה חנ ין. דש ימי יש א קנ נה לה עה ין דש לי ל אי כה יהא, ולש מנ י שש לנ א עה נה דש הנ סש עון, אנ מש י שי בי ר רי מנ א, אה אנה תה
א יקה תי ענ הו  יז לש ני גה וש ין,  קי לש סנ וש ין,  רי מש טנ תש א, מי נה לה א עמ יסה רי פש ה די אה לה א עי תה רוכש פה גו  י, ובש לה אי מי בה לי אן בש דה חנ וש ין.  מי לש עה
א. כה ין הה רי עה תש ין מי ישי די ין קנ לי י מי ני ל המ כה יהא, דש רנ בש ין חנ עי וו ינדש א המ א, לה לה לש מנ א לש ינה רי ד שה כנ א. וש כםלה ים מי תי סה יז וש ני א, גה כםלה דש

י. תי אה א דש מה לש עה ין ובש א די מה לש עה כון, בש מש י עי קי ה חולה אה כה זנ א. וש כה הה יהיא דש רנ בש יכון חנ קי ה חולה אה כה זנ

ל, אי רה שש יי א כש ישה די א קנ מה אן ענ גו'. מה ם וש יכל להי יה אל יש ים בנ קי בי דש ם הנ תל אנ ר, (דברים ד) וש מנ אה עון וש מש י שי בי ח רי תנ פה
שום מי  . יה יש ם  לי אי בה ה  מםכה כה י  מי טו)  (שמות  יב  תי כש די מוך,  כה י  מי ל  אי רה שש יי יך  רל שש אנ לג)  (דברים  הו  בש יב  תי כש די
ם תה הה א. (דף קל"ט ע"א) דש כה הה יר מי י ינתי תי אה א דש מה לש עה ין. ובש א די מה לש עה א בש ישה די א קנ מה שש הון הוא בי לש א די קותה בש דנ תש אי דש
א לה , וש יה יש ים בנ קי בי דש ם הנ תל אנ יב וש תי כש א הוא די דה יהא, הה יקנ די צנ יה  ין בי ירי רי צש א די רורה הוא צש הנ יה, מי ני ן מי שה רש פה תש א מי לה

ש. מה יה מנ יש א בנ לה , אל ייה ים לנ קי בי דש יב הנ תי כש

בות רש א די חה שש א, מי כםלה יר מי מי טה ים וש תי א, סה ישה די א קנ יקה תי ענ ה, דש אה לה א עי ירה ינקי א  נה יקש ן די ית מי חי נה ד  א, כנ אנה תה
א ירה ינקי א  נה יקש יר די הי נה א דש עמתה שנ ין. ובש קוני ה תי עה שש תי יה, בש ילי א די נה יקש ן די קנ תה תש ין. אי פי יר אנ עי זש א די נה יקש די א, לש ישה די קנ
א. נה יקש די אי  הנ בש ה,  אה לה עי א  חה שש מי דש ין  בועי מנ ר  יסנ לי תש ין  די גש נה ין,  פי אנ יר  עי זש די א  נה יקש די אי  הנ בש ין,  יקי תי ענ דש א  יקה תי ענ דש
א. ישה די א קנ מה שש א) די יתה יש אורנ ון (ס"א דש וה תש ין אנ רי ין ותש רי שש ין, על די גש יה נה ני ין. ומי קוני ין תי רי ין ותש רי שש יה, על ין בי חי כש תנ שש ומי
יר י ינתי תי אה א דש מה לש עה ין ובש א די מה לש עה א בש ישה די א קנ מה שש הון הוא בי ילש א די קותה בש דנ תש אי שום דש י, מי תי אה א דש מה לש עה (נ"א ובש
ים קי בי דש ם הנ תל אנ יב וש תי כש א הוא די דה יהיא הה יקנ די יה צנ ין בי רורי צש י די יי חנ א דש רורה הוא צש הנ ין מי שי רש פה תש א מי ם לה תה הה א דש כה הה מי
א תה שש הנ יה  יש ים  לי אי בנ מוך  י כה יב מי תי וכש יה  יש ע בנ נושה ם  ענ מוך  י כה ל מי אי רה שש יי יך  רל שש יב אמ תי כש יכו  יש לנ עמ ש  מה מנ יה  יש בנ יה  יש בנ
ה אה לה א עי נה יקש ן די קש תה תש א מי נה א, תה כה לש מנ א דש ישה די א קנ נה יקש די א דש רה קה יר יש אוקי א ולש כה לש מנ י לש אוקורי א לש תה עש דנ ונו  ונ כה תש אי
א יקה תי ענ ה דש אה לה א עי ירה א ינקי נה יקש ן די ית מי חי ד נה כנ ין וש פי נש יר אנ עי זש א די נה יקש די יהו  א אי דה ין וש קוני א בט' תי ישה די א קנ נה יקש די
יה כ"ב ין בי חי כש תנ שש א ומי נה יקש אי די הה ה בש אה לה א עי חה שש מי ין דש בועי ין י"ג מנ די גש ין נה פי נש יר אנ עי זש א די נה יקש אי די הה א בש ישה די קנ

א). ישה די א קנ מה שש ון די וה תש ין כ"ב אנ די גש יה נה ני ין ומי קוני תי

א) נה יקש י די ארי א קה לה יו. (וש יה חה א (שיר השירים ה) לש לה למםה אל ר שש מנ םא אה ל ח, וש כנ תש שש א אי א לה נה יקש ר די םאמנ ם ת אי וש
י וי ה המ לה הוא מי יהיא. הנ לש גנ תש א אי לה וש ר  כנ דש א אי לה וש יז,  ני גה וש ר  מה טש אי ה דש ל מנ א, כה רה פש סי א דש יעותה ני צש א בי אנה י תה כי א הה לה אל
א, ימותה לי ושש א  חה בה שש הוא  דש שום  מי א  נה יקש די וש יז.  ני גה וש ים  תי סה הוא  א  דה ין  גי ובש שום)  (מי א,  כםלה מי א  ירה ינקי וש ה  אה לה עי

יהיא. לש גנ תש א אי לה א, וש רה יה קש זי נש א, גנ צופה רש ל פנ כה א מי ירותה ינקי וש

ית חי נה וש נוי,  אודש מי יק  פי נה ין,  פי אנ יר  עי זש די א  ירותה פי שנ וש א  צופה רש פנ דש א  ימותה לי שש יהו  אי דש א  נה יקש די אי  הנ א,  אנה תה וש
ת עמרוגנ ו כנ יה חה ר (שיר השירים ה) לש מי תש אה אנ ה דש מה א. כש מה בוסש א דש רובה קש אי תנ א. מה מה בוסש א דש רובה קש תנ י, בש פי חה יק וש לי סה וש

י, מי אוכה א)  נה יקש די (דש י  רי עמ שנ בש ין.  פי נש אנ יר  עי זש די א  נה יקש די אי  הנ ן  קנ תה תש אי ין,  קוני תי ה  עה שש תי בש עמרוגות).  םא  ל (וש ם  בושל הנ
ים. זי רה אמ חור כה יב, (שיר השירים ה) בה תי כש י. די זי חל מי יר לש פי יף שנ קי ר תנ בה גי יר. כש פי א שנ קונה תי א בש נה קש תש תנ מי

א לה לה כש יק מי פי נה א, וש ינותה די רש קנ א דש ינה א בוצי יצוצה הוא ני יק הנ פי נה א, וש ילה עי לש א מי עמרה ן שנ קה תש תנ ה. מי אה מה דש א קנ קונה תי
ין ני אודש א דש חה תש י פי מי קנ ית מי חי נה וש ין.  ני ל אודש ענ ין דש חות קוצי תש א, מי ישה רי א דש עמרה חות שנ תש בי ש  טנ יהא, ובה כש א דנ ירה וי אמ דנ

א. פומה א דש ישה ד רי י, ענ ימי ל ני י ענ ימי ני

ית חי נה וש א.  פומה דש א  חה תש פי דש א  רה חמ אנ א  ישה רי ד  ענ א,  פומה דש א  ישה רי מי יק  לי סה וש א,  עמרה שנ יק  פי נה א.  ינה יה נש תי א  קונה תי
א. ירה פי א שנ קונה תי ין, בש ימי ל ני ין ענ ימי א, ני רה חמ א אנ ישה ד רי א, ענ חות פומה תש מי

ין עמרי שנ וש א,  חה רש אה ד  חנ יק  פי נה ין,  בי נוקש ין  רי תש חות  תש מי א,  מה חות חוטה תש די א  יתה עי צה מש אל מי ה.  אה יתה לי תש א  קונה תי
הוא הנ דש יה  ני רה א, סוחמ יסה אי גי הנ א, ומי יסה אי גי הנ ין מי יה לש ין מנ עמרי ר שנ אנ א, ושש חה רש הוא אה הנ ין לש יה לש ין, מנ יפי קי ין תנ ירי עי זש
ן מה תנ ן, וש ותה וה פש שי א דש ישה ד רי ית ענ חי נה א, דש ילה עי לש א די חה רש הוא אה א הנ לה ל, אל לנ א כש תה תנ י לש זי חמ תש א אי א לה חה רש אה וש א.  חה רש אה

א. חה רש הוא אה א הנ יעה קי שש

א. מה בוסש א דש רובה קש תי עוי דש לש עי י בש פי חה יק וש לי סה ן, וש קנ תה תש אי א, וש עמרה יק שנ פי ה. נה אה יעה בי א רש קונה תי

א. קה א סומה דה רש אי ונ הנ ן כש קה אן, סומה כה אן ומי כה ין, מי פוחי ין תנ רי ין תש יה זש חנ תש אי א, וש עמרה יק שנ סי ה. פה אה שה מי א חמ קונה תי
הון). נש ן (ס"א מי מה תנ ין מי טי המ לנ תש מי ין, דש מי לש ין עה עי בש שי ן וש אתה מה ן בש טה המ לנ תש ומי

ד ית ענ חי א נה לה עוי, וש מי א דש ישה ד רי ין ענ יה לש תנ א, וש נה יקש די יה דש ני רה חמ סנ א בש ד חוטה חנ א כש עמרה ק שנ פי ה. נה אה יתה תי א שש קונה תי
טנבורהא.

א קונה תי י בש רי עש ין שנ בי ינתש וש רוי.  טש ל סי כה י מי ני פש תש א אי ופומה א,  ל פומה י ענ רי עש ין שנ יה לש א תנ לה ה. דש אה יעה בי א שש קונה תי
יה. חור לי חור סש סש

ין, יקי קי י דש רי עש הו שנ יהא. כגלש זש חנ תש א אי לה א, דש לה דה ין קש יה פש חנ מש א, די נה יקש חות די תש י בי רי עש ין שנ תי חש ננ ה. דש אה ינה מי א תש קונה תי
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רוי. טש ל סי כה ין מי יה לש ין. מנ ימי ל ני ין ענ ימי ני

א קולה שי בש הו  כגלש י  רי עש שנ ן)  כה שש מנ תש אי (נ"א  ן  רה בש חנ תש מי דש ינון)  אי ם  עי י  רי עש שנ ין  בי רש עה תש (מי ה.  אה יעה שי תש א  קונה תי
י ארי יף, מה קי ר תנ יבה ד גי חנ יר, כש פי א שנ קולה שי הו בש ין. כגלש יה לש תנ י דש רי עש ינון שנ ם) אי ד (נ"א עי יהיא) ענ לש יהיא, (ס"א מנ לש ענ מש

ין. בי רה ח קש צנ נה

ל כה ין לש די גש בות, נה ח רש שנ הוא מש הנ א. ומי ילה עי לש בות די ח רש שנ מש ין די בועי ין ט' מנ קי פש נה ין וש די גש ין, נה לי ין אי קוני ה תי עה שש תי בש
ש ר נה י (בנ רי קש תש א, אי א דה נה יקש די א דש קונה ימות תי לי שש א. ובי א דה נה יקש די חו בש כה תש שש ין אי לי ין אי קוני ה תי עה שש א. תי תה תנ לש ינון די אי
א קונה אן תי ד כה א. ענ יפה קי ה תנ בורה יה גש יהיא בי לש יה, תנ יומי קי א בש ימה יש א קנ נה יקש י די מי חה אן דש ל מה כה יף. דש קי ר תנ יבה א) גי תה תנ לש

ין. פי יר אנ עי זש ה די אה לה א עי נה יקש די דש

א) כה לש מנ דש (נ"א  א  נה יקש די דש א  קונה תי ל  סי לש סנ א),  ישה די (קנ י  רי בש יה, קום  רי בש ר  זה עה לש אל י  בי רי לש עון  מש שי י  בי רי ר  מנ אה
י יהה אתי רה ר קה צנ מי ן הנ ר, (תהלים קיח) מי מנ אה ח וש תנ ר, פה זה עה לש י אל בי ם רי ין. (דף קל"ט ע"ב) קה לי קונוי אי תי א, בש ישה די קנ
יך רי טש צש ין אי קוני י תי ני הה א. לש א דה נה יקש די בש ין די קוני ה תי עה שש א תי כה א, הה נה ים. תה יבי די נש טוחנ בי בש ד מי גו'. ענ ב יהה וש חה רש מל י בנ ני נה עה

ין. מי ר ענ אנ שש לי ין, וש כי לש ר מנ אנ שש א לי חה צש ננ ין לש גי א, בש כה לש ד מנ וי דה

י ני ר, המ מנ ם. אה ילנ מי י אמ יה כי ם יש שי י בש בוני בה ם סש ל גויי ר כה מנ ר אה תה בה ין, לש קוני ה תי עה שש י תי ני ר המ מנ אה ן דש יוה י, כי זי א חה תה
ין, קוני תי ה  עה שש תי א,  דה א  נה יקש די דש א  קונה תי ובש י.  בוני בה סש ם  גויי ל  כה דש שום  א. מי נה יכש רי טש צש אי אי  מנ לש א,  ינה מי אמ דנ ין  קוני תי

ם. ילנ מי י אמ יה כי ם יש שי יב בש תי כש א הוא די דה א, הה מה לש ן עה ינון מי צי שי , אנ יה ם יש ינון שי אי דש

ן הה מה ית שש שי א. דש ישה די א קנ מה שש ינון בי א אי יתה א, שי כה ד, הה וי ר דה מנ ין אה קוני ה תי עה שש א, תי רה פש סי א דש יעותה ני צש א בי נה תה וש
וו. ם המ דה ל אה לנ כש ים בי יבי די א נש הה וו, דש א המ תה לה ינון. תש ין אי רי א תש ימה י תי אי ם. וש דה ת אה לנ וו, ותש המ

ת. לנ א, תש ירה םא אי י ל יה לי ין. יש רי ב יהה, תש חה רש מל י בנ ני נה ד. עה י יהה, חנ אתי רה ר קה צנ מי ן הנ יב: מי תי כש ן, די הה מה א שש יתה א שי נה תה
א ירה םא אי י ל יה לי יב: יש תי כש ת, די לנ ם תש דה א. אה יתה , שי יה יש סות בנ חמ ה. טוב לנ שה מי , חמ יה יש סות בנ חמ ע. טוב לנ בנ רש י, אנ רה עוזש י בש יה לי יש

ת. לנ ים, תש יבי די נש טוחנ בי בש יה מי יש סות בנ חמ י. טוב לנ רי ם, תש דה אה טוחנ בה בש יה מי יש סות בנ חמ ד. טוב לנ ם, חנ דה י אה ה לי עמשל ה ינ מנ

י. זי חמ תש י אי כי הה א. דש ישה די א קנ מה שש א בי לה ר אל כנ דש א אי א, לה כה ם הה דה ר אה כנ דש אי ר דש תה ל אמ כה בש ה, די לה מי א דש זה י רה זי א חה תה וש
יב, תי כש די א.  ישה די קנ א  מה שש יה.  לי י  זי חמ תש אי אי  ומנ יה.  לי י  זי חמ תש אי דש ה  מה בש א  לה אל ם,  דה אה ה)  וה (הה י  רי קש אי א  לה דש שום  מי
א כה ך הה ין כה גי יה ובש י לי זי חמ תש אי ה דש מה ים. כש להי יה אל הוא יש א, דש לי ם מה שי ם, בש דה אה ת הה ים אל להי יה אל ר יש יצל יי (בראשית ב) ונ

א. ישה די א קנ מה שש א בי לה ם אל דה ר אה כנ דש א אי לה

י רי עש שנ עוי, דש לש י עי רי יל תש בי קר יה"ה, לה י יה"ה  ני מש י זי רי ב יהה, תש חה רש מל י בנ ני נה עה י יהה  אתי רה ר קה צנ מי ן הנ יב מי תי א, כש נה תה וש
א לה א דש מה שש י. בי רה עוזש י בש יה לי א. יש ירה םא אי י ל יה לי ר יש מנ אה י וש ארי ין, שה יה לש תנ אן וש כה שש מנ תש י אי רי עש שנ א דש מה חה דש הו. ומי ן בש דה חמ אנ תש אי
ל א כה נה תה י הוא. דש כי ם, הה דה י אה ה לי עמשל ה ינ ר מנ מנ אה ה דש ם. ומנ דה ר אה כנ דש א, אנ א דה מה שש א. ובי ישה די הוא קנ א דש מה שש ר. בי סי חה
א פה לש שש מנ ה דש א. ומנ יל כםלה לי כה א דש נה יוקש ם. די דה רון אה קש תש קונוי. אי תי ן בש נה קש תנ תש ד אי א, כנ כה לש מנ ין דש ישי די ין קנ רי תש ינון כי אי
יה. בי ה דש א, ומנ רה עש תנ א דש לה לה כש ם בי דה י אה רי קש תש אי י יהו"ה, וש רי קש תש יה, אי בי ה דש א ומנ רה עש תנ א. וש ישה די א קנ מה י שש רי קש תש הו, אי בש
א כםלה ם בש דה י אה רי קש תש י יהו"ה אי רי קש תש יה אי בי ה דש א ומה עמרה א, תנ ישה די א קנ מה י של רי קש תש א אי עמרה תש יף מי לי תש שש אי ה דש (ס"א ומה

יה). בי ה דש א ומה עמרה תנ

יר אוקי א, וש כה לש מנ א דש נה יקש יד די חי אה אן דש מנ ין דש גי אוי בש נש א שנ עה נש כש אנ א, לש כה ד הה וי ר דה מנ אה ין דש קוני ה תי עה שש ין תי לי אי וש
א א גופה לה א. אל א גופה לה א, וש נה יקש א די מה עש אי טנ יה. מה יני גי יד בש בי א עה כה לש א מנ כה לש ן מנ י מי עי בה ה דש ל מנ ה, כה אה לה ירו עי יהקי יה בש לי
ל כה א דש רה יקה א איהו עי נה יקש די א. (ול"ג מן ודיקנא עד וגופא) (דש ר גופה תנ יל בה זי א אה א לה נה יקש די א, וש נה יקש ר די תנ יל בה זי אה

יהא). לש א תנ נה יקש די א בש כםלה יל וש זי א אה נה יקש ר די תנ א בה גופה א דש דורה ל הי כה א וש גופה

י. רי ב יהה, תש חה רש מל י בנ ני נה ד. עה י יהה, חנ אתי רה ר קה צנ מי ן הנ ין: מי רי ן. תש רה אמש קנ דש ד כי א, חנ נה בה שש אי חג י הנ תי י אה וני וש י גנ רי תש ובי
א. טוב יתה י, שי אה שונש ה בש אל רש י אל ני אמ ש. ונ מי י, חה רה עוזש י בש ע. ה' לי בנ רש ם, אנ דה י אה ה לי עמשל ה ינ ת. מנ לנ א, תש ירה םא אי י ל ה' לי
סות חמ ה. (ס"א טוב לנ עה שש ים, תי יבי די נש טוחנ בי בש יה מי יש סות בנ חמ יהיא. טוב לנ נש מנ ם, תש דה אה טוחנ בה בש ה. מי עה בש ה', שי סות בנ חמ לנ

ים). יבי די נש טוחנ בי בש ה'. ח. מי סות בנ חמ ם. ז. טוב לנ דה אה טוחנ בה בש ה', מי בנ

ר. מנ אה א קה א דה נה יקש די א דש קונה ל תי א, ענ כה ר הה מנ אה ה דש ל מה ד, כה וי א דה לה י אל ירי יש א מנ אי קה י יה"ה, מה אתי רה ר קה צנ מי ן הנ מי
י מי קנ יק, מי חי ר דה תה הוא אמ א, דש טה שש פנ תש אי א לש נה יקש י די ארי שה ר דש תה אמ י יהה, מי אתי רה ר קה צנ מי ן הנ ר) מי מנ ה אה הודה י יש בי (רי
ר) תה ר (ס"א ובנ תה אמ י. ובנ ני מש י זי רי יה"ה תש יה"ה  ר  מנ אה ך  ין כה גי א. ובש ישה רי י דש רי עש חות שנ א, תש ילה עי ין מי ני אודש א דש חה תש פי
יל (ס"א חי א דה לה ר דש תה הוא אמ א, דש ירה םא אי י ל יה לי ר יש מנ א, אה טה שש פנ תש אי י לש ארי שה נוי, וש אודש ית מי חי נה א, וש נה יקש ט די שנ פש תש אי דש
ין כי לש יה מנ חותי ע תש נה כש אנ ד לש וי יך) דה רי טש צש אי אי א הנ טותה שה פנ תש ל אי ענ י וש רי קש תש ם אי דה כו', (אה יך וש רי טש צש אי אי ל הנ כה יק) וש חי דה

א. א דה נה יקש די א דש רה קה ין יש גי ין, בש מי ענ וש

יט אושי יה, או דש ידי יד בי חי ה אה אה לה ש עי ר נה בנ א דש נה יקש די יה דש מי לש חל י בש מי חה אן דש ל מה א, כה רה פש סי א דש יעותה ני צש א בי אנה תה וש
ה אה לה א עי נה יקש ן די קה תש תנ א, מש נה יה. תה ין לי עמרי צנ מש ינון די יה אי חותי יה תש מי רש אנ י, וש אי לה ם עי ים הוא עי לי שה ע דש דנ נש יה. יי יה לי די יש

ן. קה תש תנ ין מש קוני ה תי עה שש תי ין, בש פי יר אנ עי זש א די נה יקש הוא די ין, וש קוני ה תי עה שש תי בש

י חות קוצי תש ין, מי ני אודש א דש חה תש י פי מי קנ יק מי פי נה א, וש ילה עי א מי עמרה ן שנ קה תש תנ ה. מש אה מה דש א (דף ק"מ ע"א) קנ קונה תי
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א, נה יקש די בש ין די ימי ני ין  לי ל אי א, כה אנה א. תה פומה א דש ישה ד רי ין, ענ ימי ני ל  ין ענ ימי ני י,  רי עש ין שנ תי חש ננ וש ין,  ני ל אודש ין ענ יה לש תנ דש
י רי עש שנ ין, וש יכי רי או אמ י לה ני הה ין), וש יה פש כנ ין (וש יכי רי א אמ ישה רי י דש רי עש שנ א, וש ישה רי י דש רי עש שנ ין דש קוצי ין דש ימי ל ני כה יר מי ין ינתי יפי קי תנ

ין. ישי שי הון קש נש י, ומי יעי עי הון שש נש א, מי ישה רי דש

חוץ מות בנ כש יב, (משלי א) חה תי ין, כש פי יר אנ עי זש י די רי עש שנ ין, לש יק יומי תי ענ י דש ורי וה י חי רי עש ן שנ כה שש מנ תש אי א דש עמתה שנ ובש
י. י מוחי רי ן תש רנ בש חנ תש מי ין. דש פי יר אנ עי אי זש הנ חוץ. בש אי בנ ה. מה נה רם תה

ת לנ תש בי חו  כה תש שש אי ין, וש פי יר אנ עי זש בי וו  הנ י דנ ת מוחי לנ י. תש ע מוחי בנ רש א אנ ימה א אי לה ך. אל תה עש א דנ קה לש י סנ י מוחי רי תש
ן ילה לי ן כש יכה שי יה מש ני ך מי שה מש תש אי י. דש ת מוחי לנ ל תש יל כה לי כה יייה, דש רש ל בג יט ענ קי א שה ד מוחה חנ א. וש ישה רי א דש תה לש גנ גולש י דש לי לה חנ

יה. בי י דש ת מוחי לנ תש ין לי פי יר אנ עי אי זש הנ י. לש ורי וה י חי עמרי שנ ן, בש ילה קי שש

ין, ילי פי תש בנ ין  יבי תי כש די יות  שי רה פה ע  בנ רש אנ ימו  לי תש שש אי ך  כנ ין  גי בש ין.  פי אנ יר  עי זש אי  הנ בש י  מוחי ע  בנ רש אנ ן  חה כש תנ שש ומי
א מה שש א די ימותה לי אי הוא שש הנ ין. דש פי יר אנ עי ין, וזש יקי תי ענ א דש יקה תי ין, ענ יק יומי תי ענ א דש ישה די א קנ מה הו שש יל בש לי כש תש אי דש
ש, מה יה מנ ם יש . שי יה ם יש ךה. שי מל או מי יהרש יך וש לל א עה רה קש יה ני ם יש י שי ץ כי רל אה י הה מי ל ענ או כה רה יב, (דברים כח) וש תי כש א. די ישה די קנ

ין. ילי פי תש י די תי י בה יטי הי ע רש בנ רש ינון אנ אי דש

א ין, לה ימי תי סש א די ימה תי ין, סש יקי תי ענ א דש יקה תי ענ א  הה דש ין.  חי כש תנ שש א מי כה הה ה. דש נה רם חוץ תה מות בנ כש ך, חה ין כה גי ובש
רו בה חנ תש אי ין דש גי ש. ובש רנ פש תש א אי לה א וש כםלה א דש ימה תי א סש תה מה כש ית חה אי שום דש יה, מי ילי א די תה מה כש ין חה מי א זנ לה ח, וש כנ תש שש אי
א, בועה ד מנ חנ ן מי שה רש פה תש ר, ומי יבה ע עי בנ רש אנ לש יה  ני ין מי בועי ע מנ בנ רש ן אנ כה שש מנ תש ין. אי פי יר אנ עי זש אי  הנ ין בש ה מוחי עה בה רש אנ

ע. בנ רש ינון אנ ך אי ין כה גי הו. ובש כגלש יק מש פי נה דש

ין. (נ"א לי ל תי ין ענ לי ין תי יה לש ינון תנ אי י, דש רי עש י שנ ני הה א בש כה שש מנ תש ע, אי בנ רש אנ א בש ילה לי כש תש אי א דש תה מה כש אי חה א, הנ אנה תה וש
יהו יש ננ ין, מי יה לש ן תנ בה בש בוא רי רי ין וש פי לש ף אנ לל אל רוי. וש טש סי ד לש ל חנ כה ידו  גי ונש כו  שש מנ תש אי ין, וש יפי קי תנ ין וש יה שש קנ הו  כגלש הוא) וש
ין יה שש קנ הו  כגלש ים. וש לי י תי לי ים. תי לי תנ לש יו תנ ווצותה יב, (שיר השירים ה) קש תי כש א הוא די דה א. הה נה בה חושש הון בש יתש לי דש
ין בועי ומנ ין  בי נוקש ין  די בש ענ דש ד  ענ א.  יפה קי תנ י  יהי אי דש א  רה נה טי אי  הנ וכש יף.  קי תנ יש  מי לה חנ אי  הנ כש א,  רה בש חנ תש אי לש ין  יפי קי תנ וש
ן, שוכה חמ י ונ מי י אוכה רי עש י שנ ני הה ין דש גי ר. ובש טה ר וסש טה ל סש כה ר לש יבה עי ר וש יבה ל עי כה ין לש יפי קי ין תנ בועי ין מנ די גש ננ א, וש עמרה חות שנ תש מי

ת. ול מה לש אור צנ א לה יוצי ך ונ י חםשל ני ה עממוקות מי לל גנ יב (איוב יב) מש תי כש

ן שה רש פה תש יהו מי יש חודנ לש י בי ני הה שום דש א, מי ישה רי י דש רי עש ר שנ אנ שש חודוי) מי לש ין (בי יפי קי א תנ נה יקש די י דש רי עש י שנ ני א, המ נה תה וש
א הה י, דש כי או הה א, לה ינה די הו  כגלש שום דש א, מי ימה י תי ין. אי יפי קי אי תנ מנ יהו. אמ יש חנ אורש ין בש יפי קי ינון תנ אי וש ן,  חה כש תנ שש ומי

י. מי חמ הו רנ ין כגלש לי א, אי חה שש מי י דש רי המ י ננ בועי ר מנ יסנ לי ין תש תי חש ננ א דש עמתה שנ א). ובש ינה די י (וש מי חמ חו רנ כה תש שש ין אי לי ין אי קוני תי בש

י וי הל מל לש ין  יה עש בנ י,  מי חמ רנ ינון דש ל אי כה א.  מה עש אי טנ ין. מה יפי קי תנ הו  כגלש א,  נה יקש די י דש רי עש שנ י  ני ל המ כה א,  אנה תה א  לה אל
י וי הל מל לש ין  יה עש בנ ך  ין כנ ובי ך  ין כנ ובי ינון.  ין אי יפי קי א תנ א, הה ינה די הו  ינש אי ינון דש ל אי כה וש א.  ינה די לש יהיא  פש כש אנ לש ין.  יפי קי תנ
יף, קי א תנ ינה א, די ינה י די עי ד בה כנ א. וש ינה ל די ין ענ חי צש ננ ין וש יפי קי י תנ מי חמ ין, רנ מי חמ א רנ מה לש י עה עי ד בה ין. כנ רי טש ין סי רי תש ין, מי יפי קי תנ
י, מי חמ רנ ינון בש אי י דש רי עש י, שנ מי חמ רנ עו  ד בה כנ ין, דש רי טש ין סי רי תש ין מי יפי קי י תנ וי הל מל לש ין  יה עש בנ ך  ין כה גי ובש י.  מי חמ ל רנ ענ ח  צנ נה וש
יא יה זש חנ תש א, אי ינה יהיא די עש ד בנ כנ וש י.  מי חמ רנ וו  א המ כםלה וש י,  רי עש ינון שנ אי א בש נה יקש א) די דה חמ אנ תש יהא (ס"א מי זש חנ תש ין ומי ימי יש קנ

א. נה יקש די יהים בש קנ תש א אי כםלה י, וש רי עש ינון שנ אי א בש נה יקש די

א רה המ ננ י בש חי תש סש אי אן דש מנ ין, כש יה חש תנ סש ין ומי רי המ ננ תש י מי ני ל המ כה י וש ני ל המ א, כה ורה וה א חי ישה די א קנ נה יקש יהיא די לש גנ תש ד אי כנ וש
א, דה חמ ין כנ רי המ ד ננ ה כנ עה שש י תי ני ל המ כה ח, וש כנ תש שש א אי ינה ית די לי י, וש מי חמ רנ הו בש יהימו כגלש קש תש אי יה. וש ה בי וה המ ה דש מה א מי יקה עממי

י. מי חמ רנ ין בש יה חש תנ סש הו אי כגלש

שום ר. מי מנ אה א קה ת לה מל לו אל אי ד. וש סל ב חל רנ ם וש יי פנ ך אנ רל יה אל א, (במדבר יד) יש רה חמ א אנ נה מש ה זי ר מםשל מנ ך אה ין כה גי ובש
ה עה שש א, תי ינה יה נש א תי נה מש ה זי ר מםשל מנ ד אה כנ ין. וש פי יר אנ עי זש ין לי יק יומי תי ענ ין מי רי המ ננ ן דש ילה כי ה מש עה שש ינון תי ה, אי לה מי א דש זה רה דש
ין (דף ק"מ ע"ב) רי המ ננ ין וש יק יומי תי ענ ין מי תי חש ננ ין, וש פי יר אנ עי זש י בי חי כש תנ שש מי א דש נה יקש י די קוני הו תי ינש אי ר. וש מנ ין אה קוני תי

ת. מל אל ה ול ר מםשל מנ א אה א לה תה שש הנ א, וש יקה תי ענ יהיא בש לש ת תנ מל ך אל ין כה גי יה. ובש בי

י ת מוחי לנ תש א די ינה מי א חמ הה ין. דש יעי עי א שש לה ין. וש לי ל תי ין ענ לי י, תי ישי שי הו קש ין, כגלש פי יר אנ עי זש א די ישה רי י דש רי עש א, שנ נה תה
ר מה חמ יך כנ כי שה יט וש קי ין, שה יק יומי תי ענ א דש מוחה שום דש ה. ומי אה ימה תי א סש מוחה ין מי ירי הי יה, ונש ין בי חי כש תנ שש י מי לי לה ת חמ לנ תש בי
א. קי ר נש עממנ ה כנ אשי יב, (דניאל ז) רי תי ך כש ין כה גי ב. ובש א טנ חה שש מי ין בש יחי שי ין, ומש יעי עי הו שש עמרוי כגלש יייה, שנ דש ל דורש ב ענ טנ

יד גי א נה תה מה כש חה ך  ין כה גי י, ובש טי מש קנ תש א מי לה ין וש יה לש תנ הו  א כגלש הה ין. דש ישי שי א קש לה ין וש ישי שי ין, קש פי יר אנ עי זש אי די הנ וש
ין, יק יומי תי ענ יה דש ע מוחי יהדנ ית דש לי א דש ינה ני א תה הה א. דש יטה קי א ושש יכה כי י שש יהי אי א, דש תה מש כש חה א דש תה מה כש א חה ל לה בה יק. אמ פי נה וש
ר מנ ר. אה מנ תש ין אי פי יר אנ עי זש ה, בי קומה ת מש ע אל הוא יהדנ וש ה  כה רש ין דנ בי ים הי להי יב, (איוב כח) אל תי כש אי די הנ יהו. וש ר אי בנ

י. תי אה א דש מה לש עה ין ובש א די מה לש עה יך הוא, בש רי א בש שה קודש י לש רי יך בש רי עון, בש מש י שי בי רי

ית חי נה וש א,  פומה דש א  חה תש פי דש א  רה חמ אנ א  ישה רי ד  ענ א,  פומה דש א  ישה רי מי יק  לי סה וש א,  עמרה שנ יק  פי נה א.  ינה יה נש תי א  קונה תי
יר. פי א שנ קונה תי ין, בש ימי ל ני ין ענ ימי א, ני רה חמ א אנ ישה ד רי א, ענ חות פומה תש מי

א, (ס"א כה לש מנ א דש קונה תי ן בש קנ תה תש א מי א דה נה יקש די א דש קונה ד תי ר, כנ מנ אה ח וש תנ א, פה בה י אנ בי ם רי א. קה בה י אנ בי קום רי
ב י, רנ זי חל מי יר לש פי יף שנ קי ר תנ בה גי י) כש זי חמ תש א אי כה לש מנ א דש נה יקש די ן בש קנ תה תש א מי א דה קונה ד תי ין) (ס"א כנ כי לש י מנ יקוני תי בש
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א ירה ינקי א  נה יקש א די קונה תי ם בש סה בש תש ד אי כנ וש  . ב כםחנ רנ וש ינו  דוני דול אמ גה יב, (תהלים קמז)  תי כש א הוא די דה יט, הה לי שה וש
ירו הי נש יר בי הי ד נה ן, כנ קנ תה תש א אי ינה יה נש א תי קונה אי תי הנ גו'. וש חום וש ל רנ יה, אי ילי ירו די הי נש י בי רי קש יה, אי ח בי גנ שש יי א, וש ישה די קנ
יה. פי נש ירו אנ הי א נש הה ת. דש מל אל א ול רה חמ א אנ קונה תי י בש רי קש תש א, אי דה א בש י דה לי כש תנ סש ד מי כנ ד. וש סל ב חל י רנ רי קש ין, אי יק יומי תי ענ דש

ין). פי נש אנ ירו דש הי א נש (ס"א דה

א חה הוא אורש שום הנ ל מי בה א. אמ ישה די א קנ יקה תי ענ א דש ונה וש גנ א, כש ינה יה נש א תי קונה א תי י דה רי קש תש ון אי א עה א, נושי אנה תה וש
א א, לה חה הוא אורש הנ ין לש יה לש ין מנ ירי עי ין זש יפי קי ין תנ עמרי שנ א, וש מה חוטה ין דש בי ין נוקש רי חות תש ה תש אה יתה לי א תש קונה תי יק, בש פי נה דש

א. רה חמ ר אנ תה אמ יהימו בש קש תש אי ע, וש שנ ל פל ר ענ עובי ון וש א עה א נושי כה רון הה קש תש אי

י, אי מה דש י קנ די סש רון חנ קש הו אי כגלש ין, וש יק יומי תי ענ ד דש סל חל ן בש ילה לי ים, כש די סה ש חמ מי חה ין וש עי בש שי ה וש אה ת מש לנ יהא, תש נש תנ וש
ד סל חל א, וש כםלה א דש ימה תי א, סש ישה די א קנ יקה תי ענ ד דש סל חל ן בש ילה לי הו כש כגלש ים, וש אשוני רי יך הה דל סה ייה חמ יב, (תהלים פט) אנ תי כש די

ם. ד עולה סל י חל רי קש ין אי פי יר אנ עי זש די

ין גי ם. ובש תה ד סש סל ין, חל פי יר אנ עי זש ד. ובי סל ב חל ין רנ יק יומי תי ענ ה דש אה מה דש ד קנ סל חל יה לש י בי רי א, קה יעותה ני צש א די רה פש סי ובש
ב אי רנ א, הנ נה ימש אוקי ם. וש תה ים סש פי לה אמ ד לנ סל ר חל יב, (שמות לד) נוצי תי ד. וכש סל ב חל רנ א, (שמות לד) וש כה יב הה תי ך כש כה

י. יני א בוצי קה לה דש אמ יה, ולש א לי רה המ ננ ד, לש סל י חל פי לנ ה כש טי ד, מנ סל חל

א א, לה חה רש הוא אה הנ ין לש יה לש ין מנ ירי עי ין זש רי עש שנ א, וש מה חוטה ין דש בי ין נוקש רי חות תש ית תש חי נה א דש חה אי אורש א הנ נה תה דש
ח כנ תש שש אי י דש רי עש שום שנ ד מי י. חנ וני וש גנ י  רי תש בי יה  לי א  רה בש עש אנ לש ר  תה ית אמ לי ע, דש שנ פל ל  ענ ר  א עובי חה רש הוא אה י הנ רי קש אי
א, פומה א דש ישה ד רי א ענ חה הוא אורש הנ א דש רה בש עש ית אנ חי נה שום דש ד, מי חנ א. וש רה בש עש אנ יהא לש שש ר קנ תה א, הוא אמ חה רש הוא אה הנ בש

יר. א ינתי לה וש

א קה ר, סומה פות מור עובי א, נוטש דה רש ונ ין כש קי ים, סומה ני יו שושנ תותה פש יב, (שיר השירים ה) שי תי א כש ל דה ענ וש
י עי בה אן דש אן מה כה ם. מי סה בש תש א) אי לה וש ים  זי גש י אנ וני וש גנ י  רי תש םא (ס"א בי י ל וני וש גנ י  רי תש א, בי כה הה א דש חה אי אורש הנ וש יף,  קי תנ

א. חה אי אורש הנ יה בש ידי ש בי טנ י בה ני מש י זי רי א, תש מה זש גש אנ לש

ה א יהאה קונה אי תי א. הנ מה בוסש א דש תה רובש קש תי עוי, בש לש עי י בש פי חה יק וש לי סה ן, וש קנ תה תש אי א, וש עמרה יק שנ פי ה נה אה יעה בי א רש קונה תי
א דה חמ אנ תש אי יד לש גי נה ר וש טה ענ תש אי יק וש פי ה, נה אה לה יהא, הוד עי נש תנ ה). וש אה לה ר הוא (ס"א הוד עי דה הה יהא הוד וש זש חנ תש אי א, לש ירה פי שנ וש
הו, בש ש  בנ לה תש אי י, דש בושי ין לש לי ין אי יה לש ר, תנ דה הה וש אי הוד  הנ ן. ומי קה י הוד זה רי קש תש אי עוי, וש לש עי ין) בש עי לש ענ ה דש יהאה (ס"א לש
ן קנ תה תש אי הו, וש ש בש בנ לה תש אי ין דש קוני , תי תה שש בה ר לה דה הה יב, (תהלים קד) הוד וש תי כש א. די כה לש מנ א דש ירה א ינקי ירה פי ינון פורש אי וש

ין. ני יוקש ל די כה יר מי ם, ינתי דה אה א דש נה יוקש אי די הנ בש

ר אנ שש ט בי שנ פה תש אי א) וש ה, (נ"א דה אה לה א עי נה יקש די דש ירו  הי נש ר בי הנ נש תש ד אי אי הוד, כנ א (דף קמ"א ע"א) הנ אנה תה וש
ך, (שיר השירים ה) ין כה גי א. ובש יסה אי גי הנ ע מי שנ ל פל ר ענ עובי א, וש יסה אי גי הנ ון מי א עה אי הוא נושי ין. הנ ירי הי ין נש קוני תי
ר מנ אל נל ע, של שנ ל פל ר ענ ת הוא עובי רל אל פש א תי הה ת. דש רל אל פש תי ר וש דה הה י, הוד וש רי קש א אי רה פש סי א דש יעותה ני צש יב. ובי תי יו כש יה חה לש
תש אנ ה דש מה ה, כש אה יעה שי א תש קונה תי א בש לה א, אל נה ימש א אוקי ת לה רל אל פש אי תי ל הנ בה ע. אמ שנ ל פל תו עמבור ענ רש אנ פש תי (משלי יט) וש

ין. קי לש ד סנ א חנ לה קש תש מנ ל), בש כנ תש סש ל (ס"א אי קנ תש תש ד אי כנ ת. וש רל אל פש י תי רי קש ן אי מה תנ ם. וש ים כםחה חורי ת בנ רל אל פש תי ר וש מי אה
יה. ני ין מי קי פש אן נה כה רש ל בי כה א, דש ישה די א קנ יקה תי ענ א מי כה רש בה תש אי א, לש בה י אנ בי תש רי נש עון, ייאות אנ מש י שי בי ר רי מנ אה

א. קה א סומה דה רש אי ונ הנ ן כש קה אן, סומה כה אן ומי כה ין מי פוחי ין תנ רי זון תש חה תש אי א, וש עמרה יק שנ סי ה. פה אה ישה מי א חמ קונה תי
ין פוחי ין תנ רי תש די ירו  הי נש ין) מי רי טש ין סי רי תש (מי ין  רי הנ נה ד  ין, כנ פוחי י תנ רי י תש ני ין, המ מי לש עה ין  עי בש שי וש ן  אתה מה ן בש טה המ לנ תש ומי
ך. נל יחג יך וי לל יו אי נה יה פה ר יש יב, (במדבר ו) יהאי תי אי כש הנ א. בש רה יוה י חי תי אה א, וש קה ך סומה שנ מש תש א, אי יקה תי ענ ין דש אי לה ין עי ישי די קנ
א לה וש ק.  לנ תה סש ר יי לומנ יך, כש לל יו אי נה פה יה  יש א  שה יב יי תי א, כש קה סומה דו  עמבי תש אי א דש עמתה שנ א. ובש מה לש עה ך  רה בש תש ין מי רי הנ נה ד  כנ דש
ין גי י. ובש אי מה דש י קנ די סש רון חנ קש תש א, אי ישה די א קנ יקה תי ענ ן מי רה המ ננ תש אי ין דש הורי הון נש א, כגלש אנה א. תה מה לש עה א בש זה ח רוגש כנ תש שש יי

ם. י עולה די סש ינון חנ ל אי ין כה רי המ ינון, ננ אי

עוי מש א די ישה ד רי ין ענ יה לש תנ א. (ס"א וש נה יקש די יה דש ני רה חמ סנ י בש עמרי שנ א דש ד חוטה חנ א, כש עמרה יק שנ פי ה. נה אה יתה תי א שש קונה תי
ד סל חל ין בש יה לש תנ ין, דש אי פי ש  מי חה ד מי חנ יהו  אי ן וש קה זה ת הנ אנ י) פש רי קש אי א הוא דש א דה קונה א תי נה א, תה בורה ד טנ ית ענ חי א נה לה וש
ך נל קה ת זש אנ ת פש ית אי חי שש םא תנ ך, (ויקרא יט) ל ין כנ גי ר. ובש מנ תש אי ה דש מה ד, כש סל אי חל א הנ לה בש חנ י לש עי בש א אי לה י), וש מי חמ רנ (ובש

כשתייב.

א קונה תי ין בש רי עש ין שנ בי ינתש רוי, וש טש ל סי כה י מי ני פש תש א אי א, ופומה ל פומה א ענ עמרה ין שנ יה לש א תנ לה ה. דש אה יעה בי א שש קונה תי
ה מה א. כש מה גה תש ין פי ירי ת עי ירנ זי גש ר, (דניאל ד) בי מנ אה ח וש תנ ה, פה הודה י יש בי ם רי ה. קה הודה י יש בי יה. קום רי חור לי חור סש סש
א הוא דה ה. הה רון פל קש הון אי כגלש יה, וש ני ין מי יה לש תנ א, וש אי פומה הנ ן בש ימה יש קנ תש ן) ומי בה ינשש תש ן (ס"א מי שה נש תש ן מי בה בש ף רי לל אל

ן. שה בש לנ תש א, מי פומה יק מי פי נה א דש הוא רוחה הנ ם. ומי אה בה ל צש יו כה רוחנ פי יב, (תהלים לג) ובש תי כש די

יה ן בי שה בש לנ תש א, מי אי רוחה ט הנ שה פה תש ד אי א) כנ א (ס"א רוחה אי פומה הנ א. ומי אי פומה הנ ין מי יה לש ר, תנ בנ לש ינון די ל אי כה
יות) הו (פי כגלש א וש רה חמ ה אנ לה א מי בה רש עה תש א אי יק, לה פי א נה רוחה ר דש תה אמ רון. ובנ קש תש יה אי ה יש הו פל כגלש א, וש נה ימש הי י מש יאי בי ה נש מה כנ
ן ימה יש קנ תש א מי כה הה שום דש א. מי יתה הו שי ל כגלש א ענ יטה לי א שנ קונה אי תי הנ יק. וש פי נה א דש הוא רוחה הנ א בש שה בש לנ תש אי אן לש כה חנ מש
א יטה לי א שנ קונה אי תי הנ רוי, וש טש ל סי כה י מי ני פש תש אי א. וש פומה יה דש ני רה ין סוחמ ילי קי י שש רוהי עש ך שנ י כנ יני גי ן. ובש דה חמ אנ תש הו ומי כגלש

א. ישה די א קנ יקה תי ענ תש לש נש יך אנ רי עון, בש מש י שי בי ר רי מנ ן. אה דה חמ אנ תש הו ומי ן כגלש ימה יש קנ תש א מי כה הה שום דש הו מי ל כגלש ענ
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םא ה ל לה עש מנ ין לש יהא, אי נש תנ י. דש זי חמ תש א אי לה א דש לה דה ין קש יה פש חנ א, מש נה יקש חות די תש י בי רי עש ין שנ תי חש ננ ה דש אה ינה מי א תש קונה תי
ף לל ן, אל ינה ני א תה הה א. דש תה בורש גש ה  אה זה חמ אנ שום לש י. מי זי חמ תש י אי בי רה ח) קש צנ נה דש ח (ס"א  גה אנ א דש נה מש זי םא עמפוי, ובש ל וש ף  עםרל
ף לל אל ים. וש בורי גי י הנ טי לש יו כםל שי לה לוי עה ן תה גי מה ף הנ לל יב, (שיר השירים ד) אל תי כש א הוא די דה יה, הה ני ן מי דה חמ אנ תש ין אי מי לש עה

אן. בורה ינון גש אי ד, מי ה חנ בורה ר גש טנ סש תו מי אה ים דש בורי גי י הנ טי לש א, כםל שי רה פש סי א דש יעותה ני צש א הוא. בי זה ן רה גי מה הנ

הו ין, כגלש יה לש תנ י דש רי עש ינון שנ ם אי יהא, עי לש א מנ קולה שי י בש רי עש ן) שנ רה בש חנ תש מי ן (ס"א דש כה שש מנ תש אי ה. דש אה יעה שי א תש קונה תי
ין. יה לש תנ ינון דש ר אי תנ ן בה כה שש מנ תש י אי רי עש הו שנ כגלש שום דש יהיא. מי בנ רה ן קש חה צש י ננ ארי יף, מה קי ר תנ יבה ד גי חנ יר, כש פי א שנ קולה שי בש
ם. ים כםחה חורי ת בנ רל אל פש יב, (משלי כ) תי תי א כש ל דה ענ ך, (חסר כאן) וש שנ מש תש א אי כםלה ין. וש יה לש תנ ינון דש אי הו בש כגלש א דש לה לה וכש
אן, בורה יד גש בי ר עה יבה גי ים, כש זי רה אמ חור כה יב (שיר השירים ה) בה תי יב) כש תי כש א הוא די דה חור טוב הה בה יהם כש ל הנ ה ענ אה רש ני (וש

י. מי חמ רנ א וש תה בורש א וגש ילה ת, חי רל אל פש א הוא תי דה וש

א, לה קש תש מנ לו בש קה תש אי יהון דש ארי מה ה לש אה לה גנ א לש ינה עי ין, בה לי י מי ני ל המ כה ין, וש קוני י תי ני ל המ עון כה מש י שי בי ר רי מנ א, אה נה תה
ב יק, טנ פי א נה לה יל וש יי עה ן דש אי ל מה כה קו, דש פש ננ אלו וש עה ין דש לי אי א לש לה קו) אל פש א ננ לה אלו וש עה אלו (נ"א דש א עה לה ינון דש אי א לש לה וש

לייה דשלהא איבשריי.

י. ני תנ שש א יי א. לה הי א יש י. כםלה וי א המ ה. כםלה וה א הה ד. כםלה א חנ ין, כםלה פי יר אנ עי ין, וזש יקי תי ענ א דש יקה תי ין, ענ לי ל מי כה א דש לה לה כש
ל יל כה לי כה א דש נה יוקש ין. די ני יוקש ל די יל כה לי כה א דש נה יוקש ים די לי תש שש ין. אי לי ין אי קוני תי ן בש קנ תה תש א. אי נה א שש לה י. וש ני תה שש א מי לה וש
א נה יוקש אי די או הנ ין) לה ני יוקש ל די ויה כה וי גנ א (נ"א בש נה יוקש אי די הנ נוי כש גווה י בש זי חמ תש אי א (דף קמ"א ע"ב) דש נה יוקש ן. די הה מה שש

א. נה יוקש אי די ין הנ עי א כש לה י, אל וי המ

ין אי לה עי א דש נה יוקש י די וי ם, המ דה אה א דש נה יוקש די ין, דש גי א. בש כםלה א דש מותה לש שש ין הוא אנ די ין, כש רי תש כי ין וש רי טש ן עי רה בש חנ תש ד אי כנ
א קונה תי קונוי, וש א תי ישה די א קנ יקה תי ין ענ קי תש ין, אנ אי תה תנ ין וש אי לה יל עי לי א כה נה יוקש אי די הנ ין דש גי יה. ובש לו בי לה כש תש אי ין דש אי תה תנ וש

א. קונה תי א וש נה יוקש אי די הנ ין, בש פי יר אנ עי זש די

חוי. (נ"א רש ן אה שה רש פה תש ן) אי נה אן (נ"א מי כה ל מי בה א, אמ דה א חה לה קש תש מנ א הוא בש אי. כםלה הנ אי לש ין הנ ה בי א מנ ימה י תי אי וש
א ין לה לי ין אי זי רה א. וש ן דה א מי ין דה יה נש שנ וו  ן המ ילה א די רה טש סי א. ומי ינה ח די כנ תש שש ן) אי נה אן (נ"א ומי כה י) ומי מי חמ ן רנ טה שש פנ תש אי

יו. אה ירי יה לי יב (תהלים כה) סוד יש תי א. וכש ישה די א קנ לה קש י חנ די צש חנ מש ר לי רו, בנ סה מש תש אי

א קה רש בש א, טנ קונה תי א גו  קונה ים תי לי שש י"ן. אנ י יודי רי תש ם, בי דה אה ת הה ים אל להי אל יה  ר יש יצל יי יב (בראשית ב) ונ תי כש
ר. אי צה ר, מה יצל יי ין. ונ פי יר אנ עי זש א די זה רה א, וש ישה די א קנ יקה תי ענ א דש זה ה. רה מה ין לה ין יודי רי ר. תש יצל יי א הוא ונ דה א. וש קה נש פנ גושש דש
ים. להי יה אל א, יש לי ם מה י שי רי קש תש אי ן, דש הה מה ין שש רי ה. תש גו צורה ה בש הו צורה ר) ומנ יצל יי א הוא ונ דה ה. (וש גו צורה ה בש ר צורה צה

ים. להי יה אל ים, יש לי א שש מה שש א די קונה ה. תי ה גו צורה ר צורה צה ר, דש יצל יי ונ י"ן דש ין יודי רי תש א די זה א הוא רה דה וש

ם דה אה ת הה יב אל תי א כש ל דה ענ א. וש בה נוקש ר וש כנ יל דש לי כה ם. דש דה י אה רי קש אי א, דש ה דה אה לה א עי נה יוקש די ילו. בש לי כש תש ה אי מה ובש
א). בה נוקש ר וש כנ דש יה. (מי ני יק מי פי נה א דש ינה י זי גי סש מי א ולש קה פה אנ ת: לש א. אל בה נוקש ר וש כנ יל דש לי כה דש

א ל דה כה גו. וש א גו בש קה נש פנ גושש א דש קה רש בש ים: טנ יי ת חנ מנ שש יו ני פה אנ ח בש פנ יי א. ונ נה יוקש גו די א בש נה יוקש ה: די מה דה אמ ן הה ר מי פה עה
יב תי כש א הוא די דה ין. (הה ימי תי ל סש כה א דש ד סופה ה, ענ אה לה א עי ימה תי סש ים די תי סה יה  א בי ילה יש ענ א ולש פה לש תנ שש אי ין לש גי ה. בש מה לה
י ימי יש קנ תש א, ומי תה מה שש יא ני הי הנ ין מי יה לש א תנ תה תנ א וש ילה עי י דש יי ל חנ כה א, דש תה מה שש ים) ני יי ת חנ מנ שש יו ני פה אנ ח בש פנ יי (בראשית ב) ונ

ה. בה

יא) הי הנ יא (נ"א מש הי הנ א לש פה לש שש אנ א, ולש א דה ונה וש גנ ין כש קוני תי א בש ילה יש ענ א, ולש קה רש תש אנ יהה, לש חנ ש  פל נל ם לש דה אה י הה הי יש ונ
א טה שש פנ תש א, ומי כםלה א בש חה כש תנ שש א מי תה מה שש יא ני הי י הנ וי יהל ין די גי ין. בש גי רש ל דנ כה א דש ד סופה א ענ גה רש דנ א לש גה רש דנ א. מי תה מה שש ני
י זי חל א, ומש א דה תה מה שש יק ני סי פה אן דש מנ א, כש מה לש ן עה א מי חודה אי יי יק הנ סי פה אן דש ד. ומנ א חנ חודה יי א בש י כםלה וי הל מל א. ולש כםלה בש

ין. רי י דה רי דה א לש מה לש ן עה יה מי ני רה דוכש י הוא וש צי תש שש ך, יי ין כנ גי אי. ובש הנ ר מי א, בנ רה חמ א אנ תה מה שש ית ני אי דש

י ארי קונוי, שה תי א בש נה יוקש אי די ן הנ קנ תה תש ד אי א. כנ בה נוקש ר וש כנ א דש לה לה ין כש קי תה י וש ארי ם, שנ דה אה א דש נה יוקש אי די הנ בש
ט שנ פה תש אי ת. וש רל אל פש י) תי רי קש תש אי רון (נ"א דש קש תש אי א, דש נה יקש די י דש רי עש ין שנ יה לש תנ ר דש תה אמ ין. בש רועי ין דש רי ין תש בי דוי, מי חנ מי
רוי. טש ל סי כה א מי ימה תי א סש א. כםלה בה נוקש א דש תה לש גנ ד גולש עמבנ חורוי, וש אמ ף לנ לנ תש שש אי ין, וש די ין חנ רי ין תש קי תה ת, וש רל אל פש אי תי הנ
א הוא דה א. הה בה נוקש ר וש כנ ם דש דה י אה רי קש אי ת, וש רל אל פש אי תי הנ ידו בש עמבי תש א אי דה א חה לה לה כש א. ובי ישה רי א דש צופה רש פנ א בש רה עש שנ בש

ת. יי ת בה בל של ם לה דה ת אה רל אל פש תי יב, (ישעיה מד) כש תי כש די

א ישה ד רי י ענ לי תה ין, וש פי יר אנ עי זש חורוי די אמ י מי רי עש שנ א דש ד קוצה יהיא חנ לש א, תנ בה נוקש א דש ישה רי א דש צופה רש י פנ רי בש תש ד אי כנ
ת לנ דנ יב, (שיר השירים ז) וש תי כש א הוא די דה י, הה וני וש גו גנ ן בש לה לי כש י די קי הו סומה א, כגלש הה ישה רי י בש רי עש עמרו שנ תש אי א. וש בה נוקש דש

י. וני וש גו גנ ן בש ילה לי כש י די וני וש ן. גנ מה גה רש הו אנ ן. מנ מה גה רש אנ ך כה םאשי ר

א בה נוקש א דש צופה רש ין פנ קי תה א, וש רה חמ א אנ יסה גי ר בש עמבה תש אי יב וש קי נה א, וש בה לי א דש בורה טנ ת מי רל אל פש אי תי ט הנ שנ פה תש א, אי אנה תה
ים. לי א שש בורה טנ י, ובש ארי א שה בורה טנ א. ומי בורה ד טנ ענ

א רה טש ל סי כה ין, וש מי חמ ל רנ ר כה תה אי אמ הנ ן) בש קנ תה תש אי יל (וש יי עה א, וש כורה דש עוי די ן מי קי תש אנ ת, וש רל אל פש אי תי ט הנ שה פש תש תו אי
ין. יי יענ י מי לי עמ בנ רון  קש תש אי וש י.  מי חמ רנ דש י  ארי בוא מה ף רי לל אל ה  אה מי ית  ן, שי דה חמ אנ תש אי יין  יענ מי י  ני הה בש א,  אנה תה וש י.  מי חמ רנ דש

. יה ם יש אג נו נש מל חמ רנ ם אנ חי י לו רנ ענ מו מי ן הה ל כי יב, (ירמיה לא) ענ תי כש די
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יב (ס"א קי נה ר וש עמבה תש אי א, וש כורה דש י בי מי חמ ט רנ שנ פה תש אי א, וש ינה די יל בש לי כה י, וש מי חמ רנ יל בש לי ת, כה רל אל פש אי תי א, הנ אנה תה
א. ינה די א דש רה טש סי א בש הה עה נו מש קה תש תש אי א, וש בה נוקש יעוי דש ין מי קי תה א, וש רה חמ ר אנ טנ סש יר) לי הי נה וש

הון נש גו, ומי הון לש נש יה, ומי ן בי ילה לי כש ין די קוני ין תי עי בש רש אנ יהא וש נש מנ ן ותש אתה מה יה, בש רי טש סי א בש כורה ן דש קנ תה תש א, אי אנה תה
א בה נוקש דש חורוי,  אמ דנ א  ינה די בש דו  חמ אנ תש אי א,  ינה די דש ע"א)  (דף קמ"ב  הו  כגלש א.  ינה די הון  נש ומי י.  מי חמ רנ הון  נש מי ר.  בנ לש

א. הה רה טש סי טו בש שה פה תש אי דו וש חמ אנ תש אי ן. וש מה ת תנ טנ שה פנ תש אי

(נ"א ה  שה מי חמ ין  יני די וש ה.  שה מי ין חמ יני די דש א  רה טש סי בש ה,  בה ין  יה לש גנ תש אי ין)  קוני תי (נ"א  א  יתה יה רש על ה  שה מי חמ א,  אנה תה וש
ר עה ה. שי וה רש ה על שה אי א, קול בש אנה י תה כי הה ין. וש חי רש יהא אה נש מנ ין ותש עי בש רש אנ ן וש אתה מה ן, בש טה שש פנ תש א) אי הה ינה די א וש ינה די א דש רה טש סי בש
יוהה נש א שנ ין לה לי ין אי רי תש ב די ל גנ ף ענ אנ ה. דש וה רש ה על שה אי ל בש גל ה. רל וה רש ה על שה אי ה. ינד בש וה רש ה על שה אי ה. שוק בש וה רש ה על שה אי בש

ינון. ה אי וה רש על יר מי ין ינתי לי ין אי רי א, ותש נה רה בש חנ

י אנ הה יהא. וש כש א דנ סותה כש א די קונה ן תי קנ תה תש קונוי. אי תי ן בש קנ תה תש אי א וש כורה ט דש שנ פה תש א, אי רה פש סי א דש יעותה ני צש א בי אנה תה וש
ה, מה אנ א דש פומה ין בש יה לש תנ הו  כגלש וש ין.  מי לש יהא עה נש מנ ין ותש עי בש רש אנ וש ן  אתה ה, מה מה הוא אנ הנ דש יה  כי רש יהא. אה כש ה דנ מה יהא אנ וש הנ
י, רי קש תש אי ד הוא דש סל ה חל מה אי אנ הנ ה. וש אה לה ד עי סל י חל לי גש תש ה, אי מה אנ יה דש יהיא יו"ד פומי לש גנ תש אי ן דש יוה כי י יו"ד. וש רי קש תש אי דש

ה. מה פום אנ יהיא יו"ד דש לש גנ תש אי ד דש ד, ענ סל י חל רי קש א אי לה ה. וש מה אי פום אנ הנ י) בש לי ד הוא תה סל אי חל הנ י (נ"א וש לי תה וש

י רי קש י אי לי גש תש אי ן דש יוה כי ה. וש מה אנ יהיא יו"ד דש לש גנ תש אי ד דש ד, ענ סל אי חל הנ ים בש לי ם שש הה רה בש י אנ רי קש תש א אי לה י, דש זי א חה תה וש
יב (שמואל ב כב) תי ש. וכש מה ים מנ מי ים, תה מי ייה תה הש י ול ננ פה לש ך  לי הנ תש יב, (בראשית יז) הי תי כש א הוא די דה ים, הה לי שש
א לה ר דש מנ תש סש אי אי יו"ד, וש י הנ לי גנ ל דש א כה לה א. אל יפה סי א וש ישה י, רי ירי יש א מנ אי קה י. מה וני עמ ה מי רה מש תנ שש אל ים לו וה מי ילה תה הש אל וה
א שותה רש אי בי י. מה יי חנ א דש רורה צש יר בי רי י צה וי הל לל וש י,  תי אה א דש מה לש עה ים לש לי י שש וי יהל א. לי רה חמ א אנ שותה רש יו"ד בי לש יה  ילי יש ענ
ים מי תה הוא  ן דש יוה כי ים לו, דש מי תה ילה  הש אל וה יב,  תי כש ך  ין כנ גי ובש ר.  כה ני ל  אי ת  בנ ל  ענ ובה יב, (מלאכי ב)  תי כש א. די רה חמ אנ

י. וני עמ ה מי רה מש תנ שש אל יו"ד, וה לויהיא דש גי בש

ע קנ תש שש אי וש א,  בה נוקש דש א)  אלה מה שש (בי אן  בורה גש ינון  אי מי ה  בורה גש ר  טה סש ט  שה פש תש אי א,  דה ה  מה אנ ט  שנ פש תש אי דש ן  יוה כי וש
ר תה א. אמ כםלה ה דש וה רש י על רי קש ר אי תה הוא אמ הנ א. ובש בה נוקש א דש ל גופה כה ה דש סותה א, כש יתה יה רש על ים בש שי רש אנ ד, וש ר חנ תה אמ א בנ בה נוקש בש
יל לי כה ד דש סל אי חל הנ אן, בש בורה ש גש מי יל חה לי כה א דש ה דה בורה א גש מה סש בנ תש אי ין לש גי ד. בש סל י חל רי קש אי ה, דש מה הוא אנ הנ א לש עה נש צש אנ לש
ין גי ין. ובש רי טש ין סי רי תש יל מי לי ם, כה דה י אה רי קש אי א, וש דה א בש ם דה סה בש תש א. אי אלה מה א שש בורה א, גש ינה מי ד יש סל ין. חל די סה ש חמ מי חה בש

י. מי חמ רנ א וש ינה א, די אלה מה א ושש ינה מי ית יש ין אי רי תש הו כי כגלש ך, בש כנ

א. ימה יש קנ תש אי ין לש קוני ין תי קי תש אנ וש ין,  מי לש עה ה  נה ין, בה יקי תי ענ א דש יקה תי ענ א,  כה לש מנ קונוי דש ין תי מי זנ א  לה ד  ענ א,  אנה תה
א, בה י נוקש קוני מו תי סה בש תש אי יהימו, וש קש תש אי ה וש אה לה ד עי סל ית חל חי נה ד דש יהימו, ענ קש תש א אי לה א, וש מה סש בנ תש א אי א לה בה הוא נוקש הנ
ר תה דום, אמ ץ אל רל אל כו בש לש ר מה של ים אמ כי לה מש ה הנ לל אי יב, (בראשית לו) וש תי כש א הוא די דה ד. הה סל י חל רי קש אי ה דש מה אי אנ הנ בש
ד מו, ענ סה בש תש א אי לה כו) וש לש ר מה של א אמ לה יב אל תי א כש יו לה ר הה של א, אמ תה תש י אי קוני ינון תי אי ן (וש מה ין תנ חי כש תנ שש ין מי יני ל די כה דש
יהימו, קש תש א אי לה ת, דש יהמה ת ונ יהמה יב, ונ תי כש א הוא די דה ה. הה מה אנ א דש פומה ב בש שה יש תש אי ד, וש סל אי חל יק הנ פי נה א, וש ן כםלה קה תש אי דש

א. ינה די א בש ינה מו, די סה בש תש א אי לה וש

י זי חמ תש א אי א לה הה ר, וש הה נה חובות הנ רש אול מי יו שה תה חש לוך תנ מש יי יב ונ תי א כש הה הו, וש א כגלש ינה די י דש כי י הה א אי ימה י תי אי וש
י רי טש ית סי שי ין, לש יני ין ובוצי הורי נש ין די עי רש ין תנ שי מש ין חנ חי תש פנ תש ה מי ינה מי ה, דש ינה יהו בי ר אי הה נה חובות הנ ן, רש ינה ני תה א. דש ינה די
א, רה טש ד סי א הוא חנ ר, דה הה נה חובות הנ רש אול מי אי שה הנ ה, וש אה רה תש יהים בנ קנ תש אי ד דש חה ר מי א, בנ ינה הו די א, כגלש אנה א. תה מה לש עה

ר. הה נה חובות הנ רש יק מי פי נה ט וש שה פה תש אי דש

ד א) ענ בה ר נוקש טנ סש כו, (ובי לש הוא מנ הנ יהימו בש קה תש א אי לה א דש לה לו, אל טה בה תש אי א דש ימה א תי יהימו, לה קה תש א אי הו לה כגלש וש
ירו ם עי שי ה. וש אה לה ד עי סל ר. חל דנ אי המ ר. מה דנ יו המ תה חש תנ לוך  מש יי יב ונ תי כש הו, די כגלש ה מי אה רה תש אי בנ ט הנ שנ פה תש אי ר וש ענ תש אי דש
א, דה א בש מו דה סה בש תש אן אי כה ל, בש אי בש יטנ הי תו מש שש ם אי שי א וש שה קודש א דש רוחה י לש כי זה ש דש ר נה י בנ עי אי פה הנ עו. בש אי פה עו, מה פה

הו. כגלש יב בש תי א כש לה ה דש תו, מנ שש י אי רי קש תש אי וש

מו סה בש תש אי ב,  הה זה י  מי ת  בנ ה.  בורה גש ר  טנ סש מי דש ין  קוני תי ד,  רי טש מנ ת  בנ א.  דה בש א  דה דש א  מותה סש בנ תש אי ל,  אי בש יטנ הי מש
א. כורה דש א בי תה תש קו אי בש דנ תש אן אי א. כה ינה די י וש מי חמ ב: רנ הה י זה א, מי דה א בש ילו דה לי כש תש אי וש

ה (ס"א אה מה דש א קנ רועה א דש אלה מה ד שש א, חנ ינה מי ד יש א, חנ כורה דש ין די רועי ין. דש שוקי ין, בש רועי דש ן בי שה רש פה תש רוי, אי טש סי בש
א לה ך. אל תה עש א דנ קה לש ילו סנ לי כש תש אי ין. וש רועי ילו ב' דש לי כש תש אי יה, וש רו בי שה קה תש ין אי רי שש ת קי לנ א) (דף קמ"ב ע"ב) תש ישה די קנ
א. אלה מה שש ין די רי שש ת קי לנ תש ן בש ילה לי כש תש א, אי ינה ימי ין די רי שש ת קי לנ א. תש אלה מה שש ין בי רי שש ת קי לנ תש א, וש ינה ימי ין בי רי שש ת קי לנ תש
. (תהלים יה ך יש ינש מי א (שמות טו) יש לה , אל רוענ יה זש יב בי תי א כש א, לה ינה מי ל יש בה ד. אמ א חנ לה יב אל תי א כש א לה רועה ך, דש ין כה גי ובש

יהון. קי חולה ינו לש סי חמ אנ א דש תה הה בה אמ ין דנ רי שש ת קי לנ תש י, בש רי קש תש יה אי ין יש מי קיח) יש

ן רה שש קנ תש ין, ומי טי שש פנ תש ת מי לנ תש הו  א, כגלש אנה ין. תה חי כש תנ שש א מי תה לש גנ גולש א דש ין מוחה לי לה ת חמ לנ תש א בי א הה ימה י תי אי וש
ר, (תהלים מנ אה ד וש וי יב דה אי ך תה ין כנ גי א. ובש ינה מי א יש רועה דש ין בי רי שש קנ תש ת, ומי לנ י תש ני הה ר בש שנ קש תש א אי ל גופה כה א, וש ל גופה כה בש
יב תי כש ך  ין כנ גי א. ובש תה ימה לי יהא שש סש כורש ן לש מה יב תנ יהתי א, וש תה הה בה אמ הון דנ מש ר עי בה חנ תש הוא אי שום דש י. מי יני ימי ב לי קי) שי
עממוד תנ וש נוחנ  תה יב, (דניאל יב) וש תי כש די ינו  יש א. הנ ינה ימי יב לי יהתי שום דש גו', מי ים וש בוני הנ סו  אמ ן מה בל (תהלים קיח) אל
יה. יני מי א יש כה לש יש מנ רי פה אן דש מנ יה, דש קי ה חולה אה כה א. זנ כה לש מנ א דש יבותה בי חמ י לנ כי זה אן דש מנ ר, כש לומנ ין, כש יהמי ץ הנ קי ך לש לש גורה לש
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א. טה שש פנ תש ין אי רי שש יב, קי תי ד יש א כנ ינה מי אי יש הנ יה. וש יני מי חות יש יה תש יל לי בי קה וש

ן. רה מה אנ ן דש ירה שי ת קש לנ תש יב) בי יט יהתי א אושי א לה רועה טו ודש שש פנ תש א אי ין לה רי שש קי יה (ס"א וש די יט יש א אושי א לה רועה ודש
ד כנ א וש רועה יט דש אושי יהא, וש שש א קנ ינה ינון די אי ין, דש ני רה חמ ת אנ לנ ין תש רי עה תש א, מי מה לש עה ן בש טה שש פנ תש יהא, ומי יבנ יה ין חנ רי עה תש ד מי כנ וש
ת לה טויהה (נ"א תש נש הנ רועמך  , (דברים ט) זש יה יש רוענ  י (ישעיה נא) זש רי קש תש ל אי בה א הוא, אמ ינה מי א, ינד יש רועה יט דש אושי
א תה הנ בה אנ דש ין  רי שש קי ג'  בש א  אלה מה שש די ין  רי שש קי ת  לה ותש א  ינה מי יש די ין  רי שש קי ת  לה תש ילו  לי כש תש אי וש יה  בי רו  שה קש תש אי ין  רי שש קי
ין טי שש פנ תש ג' מי הו  א כולש אנה ין. תה חי כש תנ שש א מי תה לש גנ גולש א דש י מוחה לי לה ג' חמ א בש א הה ימה י תי אי יהון. וש קי חולה לש ינו  סי חש אמ דש
יב ד יהתי א כנ ינה אי ינמי הנ א. וש ינה מי א יש רועה דש ין בי רי שש קנ תש א ומי תה לה י תש ני הה ר בש שנ קנ תש א אי ל גופה כה א וש ל גופה כה ין בש רי שש קנ תש ומי
ת לה ין תש רי עה תש ין. מי רי עה תש יהא מי יבנ יה ד חנ כנ ן. וש רה מש אמ ין דש רי שש ת קי לה תש יב בי יהתי יט וש א אושי א לה רועה טו ודש שה פש תש א אי ין לה רי שש קי
ן ילה לי כש תש ין אי לי ת אי לנ תש א דש נה מש זי טויהה) בש נש רועמך הנ יה זש רוענ יש י זש רי קש תש אי א וש רועה יט דש אושי יהא וש שש א קנ ינה ינון די אי ין דש ני רנ חמ אנ
יה יש ך  ינש מי יש כםחנ  י בנ רי דה אש נל יה  יש ך  ינש מי יב, יש תי כש א הוא די דה י, הה מי חמ רנ א בש ינה יד די בי עה א, וש ינה מי א יש י כםלה רי קש ין, אי ני רה חמ ת אנ לנ תש בש

הו. י בש מי חמ ין רנ עמרי תש מי ין דש גי ץ אוייב, בש ענ רש תי

ה שה מי חמ ין ונ ני מש תי ה וש אה א. ומש ינה מי רון יש קש אי בוא, דש ף רי לל ין אל עי בש שי ה וש אה ת מש לנ ן תש דה חמ אנ תש א מי ינה מי אי יש הנ א, בש אנה תה וש
יב, תי כש ת, די רל אל פש י תי רי קש אי אי הנ וש אי  הנ וש א,  רועה זש יהיא  לש אי תנ הנ ומי אי  הנ . מי יה יש רוענ  זש י  רי קש אי דש רוענ  זש בוא, מי ף רי לל אל
א תו, דה רש אנ פש תי רוענ  יב, (ישעיה סג) זש תי כש א. די אלה מה א שש , הה רוענ א. זש ינה מי א יש ה, הה ין מםשל ימי לי יך  (ישעיה סג) מולי

א. דה בש

א עה בש צש ל אל כה ן בש דה חמ אנ תש ין, מי יסי רי י תש ארי בוא מה ין רי שי מש חנ ה וש אה ע מש בנ רש ן אנ דה חמ אנ תש א, מי אלה מה א שש ידה א, בי אנה תה וש
א. ידה בי ינון דש ה אי מה שוב, כנ חמ ין. פוק ונ חי כש תנ שש ין מי יסי רי י תש ארי ין מה פי לש ר אנ של א על עה בש צש אל א וש עה בש צש ל אל כה א. ובש עה בש צש אל וש
י וי י ינד המ רי קש אי ב דש ל גנ ף ענ אנ ין. (וש רי שש ת קי לנ תש א, מי ינה ימי א די רועה דש י מי תי אה א, דש ישה די א קנ יועה י סי רי קש א אי ינה מי הוא יש הנ וש
ש מי חה יהא, וש נש מנ בוא, ותש ע רי בנ רש אנ ף וש לל אי, אל הנ ן מי דה חמ אנ תש ך. ומי מה י עי די ה יה ני הי יב) (שמואל ב ג) וש תי יב (וכש תי כש א) די יועה סי
יה ר ינד יש תה ל אמ כה בש ב די ל גנ ף ענ אנ ה. וש אה תה יה תנ ה. ינד יש אה לה יה עי רון ינד יש קש אי א. וש מה לש ל עה כה ין בש יועי סי יהון דש ארי ין מה פי לש ה אנ אה מש
ד א, כנ אנה ה. תה אה תה יה תנ או, ינד יש י לה אי ין. וש י יהמי רי קש אי א, וש יועה י סי וי המ א, ונ רועה זש א בי דה ל יש לה כש תש , אי יה ין יש מי כו יש א. זה אלה מה שש

יו. אה ירי יה לי יב, (תהלים כה) סוד יש תי א כש כה א, הה מה לש עה א בש תה חמ אנ ין לש יה שש ין קנ יני ין די רי עה תש מי

ל כה וש א.  סופה ין בש יחי יש ננ וש א,  ישה רי ין בש יפי קי א, תנ כורה דש ין מי חי כש תנ שש מי ין דש יני ל די כה א, דש רה פש סי א דש יעותה ני צש א בי אנה תה וש
א מה לש ין עה לי א ינכש א, לה דה חמ ידו כנ בי עה תש אי א דש לי מה לש אי א. וש סופה ין בש יפי קי תנ א, וש ישה רי ין בש יחי יש א, ננ בה נוקש ין מי חי כש תנ שש מי ין דש יני די

א. דה חמ א כנ מה סש בנ תש אי ר לון לש בנ חה א, וש ן דה א מי יש דה רי א, פה כםלה א דש ימה תי י סש יקי תי ענ יק דש תי ענ ד דש ל. ענ בנ סש מי לש

ל כה ה  לה ין  קי תש אנ וש רוי,  טש סי דש חורוי  אמ מי א  בה נוקש לש יש  רי ופה ין,  פי אנ יר  עי זש לי א  יטה מי דורש יל  פי אה לון,  יש  רי פה ד  כנ וש
ים להי אל יה  יש ל  פי ינ ונ ב)  (בראשית  יב,  תי כש די א הוא  דה הה א.  כורה דש לי א  הה יתה מי לש יה,  ילי די א  יומה לש א  עה נש צש אנ וש א,  הה קונה תי
ת חנ ח אנ קנ יי ונ  . יה ן יש ישה ה תי מה ה לה יב, (תהלים מד) עורה תי כש אי הוא די ן. הנ ישה יי ונ הו  ן. מנ ישה יי ונ ם  דה אה ל הה ה ענ מה די רש תנ
א, קה לש סנ י, וש תי מה י תנ תי יא יונה ת הי חנ ר, (שיר השירים ו) אנ מי תש אה אנ ה דש מה א. כש בה יא נוקש א הי ת. דה חנ אי אנ יו, מה עותה לש צנ מי
יב תי ה. וכש נה תל חש ר תנ שה גור בה סש יי יב, (בראשית ב) ונ תי כש א הוא די דה ד, הה סל חל י וש מי חמ רנ יענ  קי א שש הה רה תש אנ א. ובש נה קש תנ תש אי וש

ר. שה ב בה ם לי כל י לה תי תנ נה ם וש כל רש שנ בש ן מי בל אל ב הה ת לי י אל ירותי סי המ (יחזקאל לו) ונ

א יתה רוני טש ת מנ תנ ייים לון, אה א סי ד לה ענ ין, וש עולי לש עי ין וש די שי ין וש י רוחי רי ה בה וה א הה תה בש ל שנ יענ מי א לש עה בה א דש עמתה שנ ובש
ן יוה כי ימו.  לי תש שש אי א  לה וש יהיאן,  רש בי ינון  אי לש לון  ח  נה אמ יה,  מי קה ת  יבנ יהתי דש א  עמתה שנ בש יה.  מי קנ ת  יבנ יהתי וש א,  הה קונה תי בש
אן הוא יהו, מה יש יננ יעול בי יי אן  ין, מה פי אנ ין בש פי אנ רו  בה חנ תש אי וש א, (דף קמ"ג ע"א)  כה לש ם מנ ת עי בנ ינתש א  יתה רוני טש מנ דש
ד כנ ת.) וש בה שנ ת לש בה שנ א מי נה א דש זה ין רה עי ינדש ים דש מי כה י חמ ידי מי לש ל תנ ן של תה ה עונה לה מי א דש ימה תי ך סש ין כה גי יהו. (בש יש דנ המ ב בנ רנ קש יי דש
נו קה תש תש אי א, וש דה א בש ין דה יני די מו  סה בש תש ך, אי ין כה גי יה. ובש ם בי סה בש תש א אי כםלה א דש א. יומה דה א בש דה מו  סה בש תש רו, אי בש חנ תש אי

ין. אי תה תנ ין וש אי לה עי

א ין דה לי ין אי רי קו תש בה דש תש אי ין, וש יני מו די סה בש תש י אי י, אי זי חל מי א לש ישה די א קנ יקה תי א ענ עה א, בה רה פש סי א דש יעותה ני צש א בי אנה תה וש
ע ם יהדנ דה אה הה יב, (בראשית ד) וש תי כש ל) די בנ סש מי א לש מה לש יל עה כי א יש לה א, (דש יפה קי א תנ ינה א די בה נוקש א דש רה טש סי ק מי פנ נה א, וש דה בש
א לה דש שום  ל, מי בנ סש מי לש א  מה לש עה יל  כי יש ה  וה הה א  לה וש גו'.  וש י  יתי ני קה ר  םאמל ת ונ ן  יי קנ ת  אל ד  לל תי ונ ר  הנ תנ ונ תו  שש אי ה  וה חנ ת  אל
יק פי ד נה כנ א. וש מה סש בנ תש אי יל לש כי ה יש וה א הה ך לה ין כה גי יהא, ובש שש א קנ ינה די א דש מה ה זוהמ יל בה טי א אנ יפה קי יהא תנ וש חי ת, וש מנ סש בנ תש אי
ת. מנ סש בנ תש אי ת וש שה לה חמ תש ק אי פנ נה ן דש יוה ינוי. כי די יהא בש שש ינוי, קנ די יף בש קי יהא, תנ שש יף קנ קי ק תנ פנ א, נה בה נוקש ר דש טנ סש ן מי יי א קנ דה
בו (ס"א רש עה תש א אי ין לה יני ל די כה יהא, וש שש א קנ יפה קי ה תנ וה המ ה דש אה מה דש יק קנ לי סה יר, וש א ינתי ימה סי א בש רה חמ ת אנ יקנ פי א, אנ ר דה תנ בה

יה. מי רו) עי עה תש א) אי ין (לה יני ל די כה יה (ס"א וש מי עו) קה רש עה תש אי

י רי קש אי ה דש דל שה א. בנ ילה עי ע לש מודנ תש שש אי ה: דש דל שה ה. בנ דל שה ם בנ יותה הש י בי הי יש יב, (בראשית ד) ונ תי ה כש י, מנ זי א חה תה
ד יה. ענ חותי תש יה  רי מש טש אנ וש יה  יי פש כש אנ וש יה,  ני יהא מי שש ה קנ וה המ שום דש , מי חוהה אמ א לנ ינה אי די ח הנ צנ נה וש ים.  פוחי תנ ה דש דל שה
חוי אמ לנ יל  לי כה וש א.  בה רנ א  הומה תש די א  בה נוקש בש יה  עי קש שנ וש יה.  מי קנ מי יה  רי בש עש אנ וש הוא,  יך  רי בש א  שה דש קג אי  הנ בש ר  ענ תש אי דש

חוי. פום אורש ש לש ינה א, אל מה לש עה ין לש תי מה שש ין ני תי חש הון ננ נש ין. ומי אי לה ין עי עי מש ם די סי בנ מש א, די בה א רנ ינמה א דש קועה שי בש

הון תש מה שש ין ני תי חש א, ננ אי גופה הנ ד ומי א חנ ידו גופה עמבי תש אי א, וש דה א בש ין דה טי שש פנ תש ינון. מי ין אי ירי מי טש ב די ל גנ ף ענ אנ וש
ין אי כה רוי. זנ טש סי א לש דה רוי, וש טש סי א לש א דה לה ך. אל תה עש א דנ קה לש א סנ דה חמ ויהון כנ וי רש תנ א. מי י רוחה יפי קי יהא, תנ יבנ יה יהיא חנ יענ שי רנ דש
ין רי תש כי ין וש רי טש עי ר דש תה א, אמ יל כםלה לי כה ם, דש דה י אה רי קש אי א דש ישה די א קנ אי גופה הנ הון מי תש מה שש י ני פי לש שנ מש יהיא, די יקנ די ינון צנ אי
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א). לה כש תש אנ א (ס"א דש לה קש תש אנ א דש רורה צש ן, בי מה אן תנ רה בש חנ תש ין מי ישי די קנ

ה, אה לה א עי ישה די רוחנ קנ רו בש מה תש אי ין, דש ישי די ין קנ לי י מי ני ל המ כה יהיא) דש רנ בש תון חנ יהיא, (ס"א אנ יקנ די ינון צנ ין אי אי כה זנ
תון ין אנ אי כה זנ הו,  ין לש יתי יש צנ ין  אי תה תנ וש ין  אי לה עי ין דש לי כו. מי לש ין  יה לש גנ תש יה, אי ן בי לה לש כנ תש ין אי אי לה ין עי ישי די ל קנ כה דש רוחנ 
ין, פי אנ ין בש פי יכון אנ ארי מה עון לש דש נש תי הו, וש לון בש כש תנ סש תי עון וש דש נש ין תי לי ין אי לי מי א, דש לה קש י חנ די צש חנ ין, מש ארי מה יהון דש ארי מה
ל אל בותה  שי המ יום ונ הנ תה  עש יהדנ יב, (דברים ד) וש תי כש א הוא די דה י, הה תי אה א דש מה לש עה כון לש זש ין תי לי י מי ני הה א. ובש ינה עי א בש ינה עי

יהא. מנ לש י עה מי לש עה ם ולש לנ עה יה לש מי יך שש רי ד, בש א הוא חנ כםלה ים. וש להי אל ין הוא הה יק יומי תי , ענ יה גו'. יש ך וש בל בה לש

י קוני הוא תי ם, דש דה אה א דש נה יוקש א, די תה תנ ין לש אי לה א. עי ילה עי ין לש אי תה תנ א, וש תה תנ ין לש אי לה א עי ינה מי עון, חמ מש י שי בי ר רי מנ אה
הו. (חסר). כגלש א דש לה לה ה, כש אה לה עי

יב, (שיר תי כש אי הוא די הנ א. וש דה חמ א כנ טופה רש קנ ית בש יל שי לי כה ם, דש סוד עולה יק יש די צנ יב (משלי י) וש תי א, כש אנה תה
ש. י שי מודי יו ענ השירים ה) שוקה

ין רי תש כי ילו  לי כש תש ם אי דה אה ט. ובש רנ פש ל ובי לנ כש ין, בי אי לה ין עי רי תש כי ילו  לי כש תש ם אי דה אה א, בה רה פש סי א דש יעותה ני צש א בי אנה תה וש
ט: רה פש ין). בי ני יוקש ין (ס"א די יקוני י תי ני ל המ כה א דש נה יוקש די ר בש מנ תש אי ה דש מה ל, כש לנ כש ין בי אי לה ין עי רי תש ל. כי לה ט וכש רה פש ין, בי אי תה תנ
י זי חמ תש א אי א לה א גופה הה ל. דש לה ט וכש רה ינון פש אי ין דש לי גש רנ ין דש עי בש צש אל ין, בש אי תה ין תנ רי תש ש. כי מי ד חה גל נל ש כש מי ן, חה דה יש ן די עה בש צש אל בש

יהו. יש ננ יו מי די עש א אנ גופה א. דש גופה וו בש א המ ך לה ין כה גי א. ובש גופה ר מי בנ ינון לש אי יהו. דש יש דנ המ בנ

(ס"א ין  יני די דש יהון  ארי מה א,  גופה דש יו  לה גש רנ א  לה אל הוא.  הנ יום  בנ יו  לה גש רנ דו  מש עה וש יד)  (זכריה  אי  מה י,  כי הה י  אי
א, תה תנ י לש ין די יני די יהון דש ארי ן מה דה חמ אנ תש ין. ומי יפי קי הון תנ נש ומי ם.  יי לנ גש רנ י  לי עמ רון בנ קש אי וש ין  מי נוקש ד  בנ עש מל ין) לש ארי מה דש

ין. אי תה ין תנ רי תש כי בש

א, ן דה א מי יך דה שי מש תש ם, אי דה אה א דש לה לה א) כש בה נוקש ר וש כנ דש א, (בש ישה די א קנ גופה בש א, די ילה עי לש י די קוני ינון תי ל אי א, כה אנה תה
א, כה הה א ולש כה הה א, לש דה א ולש דה ין לש ידי רי וה ין דש פי טש קי א בש מה ך דה שה מש תש אי ה דש מה א. כש דה א לש קון דה שש אנ א, וש דה א בש ן דה דה חמ אנ תש ומי
א ין דה רי המ ננ א, מש דה א לש ין דה יה קש שש א). אנ גופה א (נ"א לש גופה ין) דש טי סש ין (ס"א קנ קי שש ינון מנ אי א, וש רה חמ ר אנ תה אמ א לש ר דה תה אמ מי

יהון. יני גי אן בש כה רש בה תש ין, ומי מי לש הו עה ירו כגלש הי נש אנ ד דש א. ענ דה לש

ל ן כה בה אמ סנ ין, ומש בי אמ סה ין ומש יקי חי הו רש א, כגלש גופה לו בש לה כש תש א אי לה ין (דף קמ"ג ע"ב) דש רי תש ינון כי ל אי א, כה אנה תה
ין. לי הון מי נש ע מי דנ נש מי יהון, לש בי גנ ב לש רנ קש יי אן דש מה

א, ישה די קנ א  גופה הו  בש ן  מה חה דש שום  מי א  לה אל ים.  מי כה חמ י  ידי מי לש תנ י  בי גנ לש הון  לש די א  תה יאובש תי אי  מה א,  אנה תה
ס חנ א. דש א. לה גופה א דש לה לה כש הון בי יתש לי ין וש ישי די ין קנ כי אה לש א מנ י, הה כי י הה א, אי ימה י תי כי א. וש הוא גופה הנ הו בש א בש לה לש כנ תש אי ולש
יהיתו וי יב (דניאל י) וגש תי י. וכש ימי יש קנ תש א מי לה ין וש ישי די קנ וו  א המ א, לה ישה די א קנ גופה א דש לה לה כש ר מי בנ וון לש יהל י לל לום אי שה וש
ר ם. בנ דה אה א דש לה לה כש הו בי ל. כגלש יאי רי בש יש גנ אי הה ם. (דניאל ט) וש יי יננ אות עי לי ם מש בותה גנ יב (יחזקאל א) וש תי יש. וכש שי רש תנ כש

יהו. יש דנ המ ב בנ רנ קש יי אן דש ל מה ן כה בה אמ סנ ין, ומש בי אמ סש ינון מי אי א, דש גופה א דש לה לה כש הון בי יתש לי י דש ני הה מי

א לה א, וש ישה די א קנ גופה א דש לה לה כש קו מי פש ננ ין, וש חי כש תנ שש ם מי דה אה ם בש סה בש תש א אי לה א, דש אלה מה שש א די רוחה הו מי א, כגלש אנה תה וש
א קה בש דנ תש אי א, לש בה א רנ הומה תש א די בה נוקש ין בש ילי יש ענ א, וש מה לש ין עה אסי טה ין וש לי זש אנ ין וש בי אמ סש הו מי ך כגלש ין כה גי יה. ובש קו בי בה דנ תש אי
א לה ן וש חה רש א, ופנ מה לש ל עה ין כה אסי טה ין וש אטי שה א. וש תה תנ לש א די גופה ל דש לה כש יק בי פי נה ן, דש יי י קנ רי קש אי ה דש אה מה דש א קנ ינה הוא די הנ בש
יב תי הו כש ינון. בש ין אי בי אמ סש א. מי תה תנ א וש ילה עי לש ין די יה רש שי ל מנ כה ר, מי בנ ינון לש ך אי י כנ יני גי א, ובש גופה א דש לה לה כש אן בי קה בש דנ תש מי

בו. ה מושה נל חמ מנ חוץ לנ (ויקרא יג) מי

יר, ינתי ן  מה סש בנ מי דש ין  ני רה חמ אנ ין  קי פש נה א.  ישה די קנ א  גופה דש א  לה לה כש בי יר  ינתי ם  סה בה תש אי דש ל,  בל הל י  רי קש אי דש א  רוחה ובש
ה ין מנ עי מש שנ ין. וש בי אמ סש ין מי לי אי א דש לה לה אי כש הנ ין מי קי פש נה א וש ירה וי אמ ין בנ יה לש תנ הו  ן. כגלש קה בש דנ תש א מי לה א, וש גופה ן בש קה בש דנ תש ומי

הו. י לש רי מש אנ קה א דש תה תנ י לש עי יהו ינדש יש ננ א, ומי ילה עי ין מי עי מש שנ דש

א. בה נוקש וש ר  כנ דש א,  ישה די קנ א  גופה ם,  דה אה דש א  לה לה כש א  ילה עי לש מו  סה בש תש אי דש ן  יוה כי א,  רה פש סי דש א  יעותה ני צש בי א  אנה תה וש
ל לה כש תה שש אן אי כה ין. ומי אי תה תנ ין וש אי לה ין עי מי לש עה מו  סה בש תש אי א. וש כםלה א דש מותה סש בנ תש ק אי פנ נה וש ה,  אה יתה לי א תש נה מש זי רו  בה חנ תש אי
א. ד גופה ידו חנ בי עה תש אי א, וש דה א בש ן דה דה חמ אנ תש ין, ומי מי לש ן עה רה בש חנ תש א. ומי ישה די א קנ גופה א דש רה טש סי א, מי תה תנ א וש ילה עי לש א די מה לש עה
הוא יך  רי א בש שה דש א, קג ילה עי הוא לש יך  רי א בש שה דש א, קג תה תנ א לש תה ינש כי א, שש ילה עי א לש תה ינש כי א, שש ד גופה חנ הו  כגלש ין דש גי (ובש
יה יש דש  דש קה דש קה ד. (ישעיה ו) קה א חנ לה י אל זי חמ תש א אי לה הו  כגלש א. ובש ד גופה חנ א בש ילה יש ענ א, וש א רוחה פה לש שנ א,) ומש תה תנ לש

א. ד גופה א הוא חנ כםלה בודו. דש ץ כש רל אה ל הה םא כה ל אות מש בה צש

ף) סל כה קודות הנ ם נש עי ך  ה לה עמשל ב ננ הה י זה יב (שיר השירים א) תורי תי א, (כש דה א בש דה מו  סה בש תש אי ן דש יוה א, כי אנה תה
םא ל א בש א דה קה לש א סנ ך לה י כנ יני גי א. ובש כורה דש א בי בה ת נוקש מנ סש בנ תש אי י) וש מי חמ רנ א בש ינה א די מנ סש בנ תש י. (אי מי חמ רנ א וש ינה רו די שה קה תש אי
א לה לה כש א מי מה לש עה אי  הנ בש יה  מי רש גנ יק  פי אנ אן דש ן, מה ינה ני תה אי  ל הנ ענ וש א.  םא דה ל א בש א דה קה לש א סנ לה ר, דש מה אי תה הנ א, כש דה
א לה ינון דש אי א בש לה א. אל ישה די א קנ י גופה רי קש אי ם, דש דה אה א דש לה לה כש יל בי יי א עה א, לה מה לש אי עה הנ יק מי פי ד נה ר כנ תה בה ם, לש דה אה דש

א. גופה א דש לה לה כש יק מי פי נה ם, וש דה רון אה קש אי

יה בי וו  א המ לה א, דש ינה ית די לי י. וש מי חמ רנ א בש ינה די מו  סה בש תש אי ף, דש סל כה קודות הנ ם נש עי ך  ה לה עמשל ב ננ הה י זה יהא, תורי נש תנ
יב, תי כש ה די מה ים: כש תורי ים. בנ רוזי חמ בנ ך  ארי וה ים צנ תורי בנ ך  יי ינ חה לש אוו  יב, (שיר השירים א) נה תי אי כש ל הנ ענ י. וש מי חמ רנ



1684

א דה א,  בה נוקש דש א  לה לה כש בי ך,  ארי וה צנ ף.  סל כה הנ קודות  נש ם  עי יב,  תי כש די ה  מה כש ים:  רוזי חמ בנ גו'.  וש ך  לה ה  עמשל ננ ב  הה זה י  תורי
א ל דה כה א. וש שה דש קש א) ומנ כםלה א דש שה דש קש א (ס"א הוא מנ תה תנ לש ים די לנ רושה יש א, וי ילה עי לש א די שה דש קש י מנ ח בי כנ תש שש א אי יתה רוני טש מנ
יה וי גנ בש א. די נותה ימש הי אי מש א. מה נותה ימש הי מש א די לה לה א הוא כש דה וש ם,  דה אה א דש לה לה יד כש בי עה תש אי א, וש כורה דש ת בי מנ סה בש תש אי דש מי

א. נותה ימש הי ל מש ח כה כנ תש שש אי

ה ינה יה לי ד לי בנ עש מל א, לש יתה בי יה בש ת לי יבנ מי יר לש סי ית, אה יה, ומי ני ת מי קנ פש א ננ תה מש שש ני ם, וש דה י אה רי קש אי אן דש א, מה אנה תה וש
ין, לי ל יה ר בנ יקה ם בי דה יב, (תהלים מט) אה תי כש א, די נה לה קש יה  י בי זי חמ תש א יי לה א, דש אי גופה הנ א דש רה קה שום יש א, מי עה רש ל אנ ענ
ה מו. מנ דש ני מות  הי בש ל כנ שנ מש י, ני כי דון הה בש ענ ינ י  אי שום דש א. מי מה עש אי טנ ין. מה לי יה ל  א, בנ רה קה ל יש כה ר מי הוא יהקה ם דש דה אה
אי הנ א, וש א רוחה לה א בש י, גופה ירי עי בש א כי כה א, אוף הה ישה די א קנ הו רוחה י בש זי חמ תש א אי לה ם, וש דה אה א דש לה לה כש וו בי א המ י לה ירי עי בש

א. נה לה יה קש י בי זי חמ תש א יי א, לה כםלה א דש רה קה הוא יש א, דש גופה

א ימותה גי יד פש בי א, עה א רוחה לה א, בש ישה די א קנ אי גופה הנ ה לש ינה יד לי בי עה אן דש ל מה א, כה רה פש סי א דש יעותה ני צש א בי אנה תה וש
ה, ין בה לי ק יה דל צל א דש עה רש אנ א, בש ישה די א קנ רה תש אנ ה בש ינה יד לי בי א עה א, לה ין (דף קמ"ד ע"א) דה גי א בש הה ין. דש מי לש עה א דש גופה בש
י רי קש תש א, אי רה קה א יש אי גופה הנ שום דש ה) מי ין בה לי ק יה דל יב (ישעיה א) צל תי כש א די עה רש אנ א בש כה לש מנ א דש ישה די א קנ רה תש כי (ס"א דש
מות הי בש ל כנ שנ מש יב, (תהלים מט) ני תי כש א הוא די דה א. (הה ירי עי ן בש ד מי חנ י כש וי ה, המ ינה יה לי יד בי בי י עה אי א. וש כה לש מנ א דש נה יוקש די

מו). דש (ע"כ) ני

לו פש נה רו, וש מנ טש אי ינון דש ים) אי להי אל י הה ני ם. (ס"א בש דה אה נות הה ת בש ים אל להי אל י הה ני או בש רש יי א, (בראשית ו) ונ אנה תה
ם עולה ר מי של ים אמ בורי גי ה הנ מה ם הי הל דו לה לש יה יב וש תי ). וכש יהדוענ ם הנ דה אה ם, (הה דה אה נות הה ת בש א. אל בה א רנ הומה תש א די בה נוקש בש
א קה בש דנ תש אי א, לש מה לש עה ין לש די שי ין וש קו רוחי פש הון ננ נש ם, מי שי י הנ שי נש ם. אנ י עולה מי ן יש ינה ני תה דש ם. כי י עולה רי קש אי הוא דש הנ גו'. מי וש

בשרנשייעניהיא.

י ני ץ. בש רל אה וו בה "ל המ אי זה ענ "א וש זה ים: ענ ילי פי נש ץ. הנ רל אה וו בה א המ לה ין. דש ני רה חמ ין אנ לי א אי קה פה אנ ץ, לש רל אה יו בה ים הה ילי פי נש הנ
ר. מנ תש א אי כםלה א הוא וש זה רה ץ. וש רל אה וו בה א המ ים לה להי אל הה

ם חל נה יי ץ. ונ רל אה י בה וי א המ לה א, דש ילה עי לש ם די דה א אה קה פה אנ ץ, לש רל אה ם בה דה אה ת הה ה אל שה י עה יה כי ם יש חי נה יי יב (בראשית ו) ונ תי כש
יהיא לש יה תנ בי ב, דש עמצה תש יהו אי ב, אי צי ענ תש יי א ונ לה ר. אל מנ אל םא נל ב ל צנ עש יל בו, ונ ל לי ב אל צי ענ תש יי ר. ונ מנ תש ין אי פי יר אנ עי זש אי בי יה הנ יש
ל) בי קנ ב (ומש עמצה תש אי אן דש מנ בו. כש ל לי א אל לה יב, אל תי א כש לה בו  לי בו, בש ל לי ב. אל עמצה תש א אי לה אן דש מנ י מי פוקי אמ א. לנ תה לש מי

ין. בי ל לי כה א דש בה לי אי לש י הנ זי חש אנ יה, דש ארי מה לש

א ימה י תי אי א. וש ילה עי לש ם די דה א אה קה פה אנ גו'. לש ה וש מה דה אמ י הה ני ל פש ענ י מי אתי רה ר בה של ם אמ דה אה ת הה ה אל חל מש יה אל ר יש םאמל י ונ
א. א דה לה א בש ים דה אי א קה לה שום דש ל, מי לה א כש קה פה אנ או לש חודוי. לה לש א בי תה תנ לש ם די דה אה

ה מה כש י חה ני יב, (משלי ח) אמ תי כש א הוא די דה א. הה ישה רי מי ן כש קנ תה תש א אי א, כםלה כםלה א דש ימה תי ה סש מה כש א חה לי מה לש אי וש
י). תי נש יכנ י (ס"א שי תי ינה כי א שש לה י, אל תי נש כנ י שה רי קש ל תי ה. אנ מה רש י עה תי נש כנ שה

ץ. רל ד אה ה יהסנ מה כש חה בש יה  יב, (משלי ג) יש תי כש א הוא די דה א. הה מה לש ים עה אי א קה ם, לה דה אה א דש קונה אי תי א הנ לי מה לש אי וש
. יה י יש יני עי ן בש א חי צה ח מה נה יב (בראשית ו) וש תי וכש

ה בה א, דש ימה תי ה סש מה כש א חה דה א הוא. וש כםלה א דש לה לה ה הוא כש מה כש חה הנ א. וש אי מוחה הנ ין בש יה לש ין תנ הון מוחי א, כגלש אנה תה וש
יב, תי כש די א הוא  דה הה יה.  רי תש אנ בש ד  ל חנ כה יה,  קוני תי ל  ענ א  כםלה א  בה ישש ינ תש אי לש ם,  דה אה דש א  קונה תי ן  קנ תה תש אי וש יף  קי תה תש אי
ו, גנ לש א די קונה ם הוא תי דה אה ם. וש דה אה א דש ימה לי א שש קונה ינון תי אי ים, דש יטי לי ה שנ רה עמשה ם מי כה חה עוז לל ה תה מה כש חה (קהלת ז) הנ
יהו אי ב, דש בה לי ה לנ אל רש ה יי יהוה ם ונ יי יננ עי ה לנ אל רש ם יי דה אה י הה יב, (שמואל א טז) כי תי כש א הוא די דה א. (הה ים רוחה אי יה קה ני מי

גו). גו לש לש בי

יב, (יחזקאל תי כש יהיא. די סש ל כורש ים ענ אי קה א, דש כםלה א דש נותה ימש הי א מש ימותה לי י שש זי חמ תש ם, אי דה אה א דש קונה אי תי הנ ובש
ד ענ א וש וה ה המ תי ש אה נה ר אל בנ יהא כש מנ י שש ני נה ם עמ רו עי אמ יב (דניאל ז) ונ תי ה. וכש לה עש מה לש יו מי לה ם עה דה ה אה אי רש מנ מות כש א) ודש
ע יהדנ אן דש מנ יה דש קי ה חולה אה כה ין. זנ עממי ן טנ ירה רי ין, ובש לי אן מי ימה תי אן סש ד כה י. ענ בוהי רש קש י הנ מוהי דה ה וקש טה יהא מש יק יומנ תי ענ
א, לה קש י חנ די צש חנ ומש ין)  ארי (מה ין  די י מש ארי מה לש א  לה יבו, אל הי יש תש א אי ין לה לי ין אי לי מי הון, דש י בש עי טש יי א  לה וש הון,  ח בש גנ ינשש וש

ם. לו בה שש כה ים יי עי ם ופושש כו בה לש ים יי יקי די צנ יה וש י יש כי רש ים דנ רי שה י יש יב, (הושע יד) כי תי כש קו, די פש ננ אלו וש עה דש

יהיא רנ בש חנ יזו  ני גש תש א, אי כה ין הה יה לש גנ תש אי ן, דש ילה ין די לי מי י בש ר, אי מנ אה וש יה  לי ים קנ רי אה וש עון,  מש י שי בי ה רי כה א, בה אנה תה
א. מה לש י עה ני בש ד מי חנ ין לש יה לש גנ תש א אי לה ין דש גי ה, בש וה יר הה פי שנ א, יהאות וש מה לש אי עה הנ קו מי לה תש סש אי י, וש תי אה א דש מה לש עה א דש רה דה אי בש
י ילי א די רה יקה א לי א לה הה ין, דש ימי תי ל סש כה א דש ימה תי ין, סש יקי תי ענ א דש יקה תי ענ דש יה  מי י קה לי א גנ הה י, דש י בי רי דש ר, הנ מנ אה ר וש דה הה
עמלון א ינ לה חוי, וש אורש עון בש טש א יי לה ין דש גי א בש לה ין, אל לי יהיא אי רנ בש חנ א דש רה יקה א לי לה א, וש בה ית אנ בי א דש רה יקה א לי לה א, וש נה ידש עמבי

י. תי אה א דש מה לש עה הון, לש מש י עי קי ה חולה אה כה יהון. זנ ידי חון בי מש א יי לה רוי, וש טש לש י פנ עי רש תנ א לש סופה כי בש

מו חה א. וש יסה י יי בי רי יהה, וש קי זש י חי בי רי עמקםב, וש י ינ בי רי י בש י יוסי בי יתו רי א, מי רה דה הוא אי הנ יהיא מי רנ בש קו חנ פש א ננ ד לה א, ענ נה תה
ר, מנ אה וח וש ונ כו. צה כה תש שש אי ה, וש לה עון מי מש י שי בי ר רי מנ אה א. וש סה רש הוא פנ הנ ין בש ישי די ין קנ כי אמ לש ין לון מנ לי טש וו ננ הנ יהיא, דנ רנ בש חנ
ל ה ענ ים מםשל אי קה א דש יומה י מי לי גש תש א אי לה ה דש א מנ נה דה ל יש י ענ לי גש תש אי א, דש שה נש ענ תש אי א לש נה לה ר עמ זנ גש תש ה אי רה זי לום גש שה ס וש א חנ מה של
ין גי י בש א. אי כה א הה נה ה אמ גו'. מנ ה וש לה יש ים לנ עי בה רש אנ ים יום וש עי בה רש יה אנ ם יש ם עי י שה הי יש יב, (שמות לד) ונ תי כש י, די יננ סי א דש טורה
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שו. נה עמ תש א אי דה

כון י לש לי גש תש א אי הה ך, דש דה המ ין בנ ימי יש קנ ין דש לי יהיא, אי רנ בש חנ ך וש קה ה חולה אה כה עון, זנ מש י שי בי תש רי נש ה אנ אה כה א, זנ לה ע קה מנ שה
נהה דל ינסש כורו יש בש יב, (יהושע ו) בי תי א כש הה י, דש זי א חה ל תה בה א, (דף קמ"ד ע"ב) אמ ילה עי לש א די ילה ל חי כה י לש לי גש תש א אי לה ה דש מנ
ה אה כה זנ יבו.  סי נש תש אי א דש א דה עמתה שנ הון בש תש שנ פש ננ קו  בה דנ תש יף, אי קי תנ וש י  גי סנ עו  רש בי ן דש כי ל של כה וש  . יהה תל לה יב דש צי ינ ירו  עי צש ובי

יתו). אי מי מנ יהו, אמ יש מנ וו קה המ ינון דש אי ן לש ה כי וה א הה לה קו. (דש לה תה סש א אי ימותה לי שש א בי הה יהון, דש קי חולה

ן אתה מה בש ר  ענ תש אי א  לה קה וש ין)  יכי תי רש ינון  אי (דש ין,  אי תה תנ וש ין  אי לה עי ישו  גי רש תש אי ין,  לי מי ין  יה לש גנ תש אי דש עוד  בש א,  אנה תה
ינון אי בש יהו  יש תנ מה שש ן ני מה סש בנ תש ין מי לי אי עוד) דש ד (נ"א וש ענ ין, וש יה לש גנ תש א אי תה תנ ין לש יקי תי ין ענ לי א מי הה ין דש מי לש ין עה שי מש חנ וש
א. ילה עי ין לון לש קי לש סנ י, וש אי לה י עי כי אמ לש הו מנ ין לש לי טש ננ א, וש סה רש הוא פנ הנ ר בש שה קנ תש אי ה, וש יקה שי נש יהו בי יש תנ מה שש א ני קה פש ין, ננ לי מי

קו. פש ננ אלו וש י עה יני רי חמ הו אנ כגלש א, וש נה ת דש מנ דש ן קנ א מי רה חמ א אנ נה מש קו זי פש א ננ לה אלו וש עה שום דש ין. מי לי אי אי מנ אמ ונ

ק פנ א. נה ין דה גי י בש תי אה א דש מה לש עה א לש נה קה ה חולה אה כה זנ א, וש תה לה י תש ני הה יהון דש קי ה חולה אה כה ה זנ מה עון, כנ מש י שי בי ר רי מנ אה
ר תה ל אמ כה לו. בש זש אנ וש מו  יום. קה ם הנ כל ים כגלש יי ם חנ יכל להי יה אל יש ים בנ קי בי דש ם הנ תל אנ ר, (דברים ד) וש מנ אה ינות וש יה נש א תי לה קה
הו, כגלש פוי דש נש ין אנ רי המ וו ננ המ ן. ונ ינה גי ך בש רה בש תש א מי מה לש עה ה, דש ינה ע מי מנ עון שש מש י שי בי ר רי מנ ין. אה יחי יק רי לי י סה לי כש תנ סש וו מי הנ דנ

הו. א בש לה כש תנ סש אי א לש מה לש י עה ני ין בש לי וו ינכש א המ לה וש

י בי יב רי ה יהתי וה ד הה א חנ יב. יומה צי א עה בה י אנ בי רי עון. וש מש י שי בי י רי די ה חנ וה המ קו, ונ פש ע ננ בנ של אלו, וש ה עה רה א, עמשה אנה תה
ין, אי לה ין עי כי אמ לש הון מנ ין לש יתי יש מנ וו  הנ א דנ תה לה ין תש לי אי לש מו  חה ה, וש לה עון מי מש י שי בי ר רי מנ יה, אה מי א עי בה י אנ בי רי עון וש מש שי
ננח יהא.  כש א דנ מונה סש רש פנ אמ י דש טורי י לון בש ילי יש ענ וו  המ ונ הון.  לש א די רה קה יש ין  גי א, בש ילה עי לש ין די רי דה אי וש ין  יזי ני גש הו  ין לש יה זש חנ ומש

א. בה י אנ בי רי יה דש תי עש דנ

א לה ין,  זי רה ה  לל גנ מש עון  מש י שי בי רי ה  וה הה ד  כנ וש עון.  מש י שי בי רי י  בי מי יהיא  רנ בש חנ דו  עש אנ א  לה א  יומה הוא  הנ מי א,  אנה תה
ה לל ה אי עה בש יב, (זכריה ד) שי תי כש . די יה י יש יני ן עי נה ה אמ עה בש עון, שי מש י שי בי הו רי י לש ארי ה קה וה המ ינון. ונ א אי לה ן אל מה ין תנ חי כש תנ שש מי
א. כםלה ה דש אה יעה בי תש הוא שש נש ה. אנ אה יעה בי שש אן מי רה המ ננ י, דש יני א בוצי יתה ן שי נה א, אמ בה י אנ בי ר רי מנ ר. אה מנ תש ן אי לה עה וש יה  י יש יני עי
א יתה הו שי כגלש ת, דש בה יה שנ י לי ארי ה קה הודה י יש בי ה. רי אה יעה בי שש י בי לי א תה כםלה ה. דש אה יעה בי שש ר מי א, בנ יתה שי א לש יומה ית קי א לי הה דש
ש. ייה קםדל ת לנ בה עון שנ מש י שי בי ש, אוף רי ייה קםדל ת לנ בה ה שנ , מנ ייה ש לנ , קםדל ייה ת לנ בה יב, (שמות כ) שנ תי כש ין, די כי רש בה תש יה מי ני מי

ן, ילה א די רה דה י אי בי ח בש כנ תש שש א אי אי לה מנ י, אמ רי עש שנ יה דש ארי ן, מה צה רש יר חנ גי הוא חנ ל הנ א ענ נה והש ונ עון, תנ מש י שי בי ר רי מנ אה
י בי יה רי ר לי מנ פוי. אה נש אנ ין בש ירי הי י נש פורי טש ת קנ לנ יההו, ותש לי א אי תה י, אה כי הה דש ין. אנ ישי די ין קנ לי ין אי לי ין מי יה לש גנ תש אי א דש נה מש זי בש

א. לולה הי א דש יומה יה, בש ארי מה א דש יפה לי א) גש מה טש רש קנ א (ס"א בש דוטה רש קנ יחנ מםר בש כי א שש א לה מה עש אי טנ עון, מה מש שי

יה, מי ן עי חג כש תנ שש יי יייתון וש ינון דש ל אי יך הוא, כה רי א בש שה דש יה קג מי ירו קנ רי בש תש ין אי ע יומי בנ י של בי יך רי יל יה, חנ ר לי מנ אה
פוי (ס"א נ"ל שכן צריך לומר, תש כנ יר בש שי ין קה מי א, זנ חה כש תנ שש אי א לש ינה עי כון, ובה לש א די רה דה י אי בי תון בש ילש יי א ענ ד לה ענ
י ני רש דנ א שה הוא יומה הנ א, דש נה ילש א יהכי לה פוי) וש תש כנ יר בש טי ין קה די א, וכש חה כש תנ שש אי יה לש מי א קה ינה עי ן, ובה מה ין תנ מי ה זנ וה א הה נה אמ ונ
א, כה לש מנ יהא) דש רונש קש א (ס"א בי מונה רש אנ רו בש סה מש תש אי רוי, דש בש חנ א וש בה א סה נונה מש ב הנ רנ ין לש סי ד ני בנ עש מל יך הוא, לש רי א בש שה דש קג
ה שה מי חמ ים ונ עי בה רש יתו אנ מי רוי, דש טש קי רו בש טה קש תש אי א, וש כה לש מנ א דש לה יכה הי א דש לה הו כותה א לש ינה מי רה א, דש סה ני הו בש א לש נה ישש חי רש אנ וש
א נה ינש מי זנ יבו. וש זי תש שש אי ת אונו, וש ענ קש בי א) לון לש נה יכש אולי א (נ"א וש ינה מי רה רוי וש בש חנ א וש נונה מש ב הנ רנ א לש נה יקש פי אמ י. ונ כי שש דנ רש פנ

יהו. יש ננ א מי נה ילש די א בה א לה הוא יומה ל הנ כה ין. וש א יומי תה לה לו תש כש א אנ לה יהיא, דש א ומנ מה המ יהו נה יש מנ קנ

רו מש אה א לון. וש נה ילש אי שה ה, וש לה יהיא עמ רנ בש ן חנ ת מי לנ ין, ותש כי מש ינון סנ ל אי כה לו  טש נה א דש סה רש א פנ נה חש כנ שש א, אנ נה בש ד תנ כנ וש
ך, קה ה חולה אה כה זנ וש עון,  מש שי י  בי רי תש  נש אנ ה  אה כה זנ רוי.  בש חנ וש עון  מש שי י  בי רנ דש א  לולה הי מי הוא,  יך  רי בש א  שה קודש דש א  קה חולה
ין הורי נש ין די יני ה בוצי מה י. כנ תי אה א דש מה לש עה כון לש לש נו  קה תה תש ין אי גי רש ה דנ מה ך. כנ מה ין קנ בי ינתש יהיא דש רנ בש ינון חנ אי א דש קה חולה וש

כו. א לש רה המ ננ ין לש יני מי זש

יה מי א עי נה ילש זי א אמ נה אמ מוך. ונ יר חה ן יהאי ס בל חה נש י פי בי רי ין לש רי תש ין כי שי מש רו חנ טה ענ תש אי ך  ינה גי ין בש א די י, יומה זי א חה תה וש
א הה א דש ינה זי א חה א הה נה אמ ן. (ס"א ונ קנ תה תש אי יה, וש תי יר דוכש רי הוא בה יהא, וש כש א דנ מונה סש רש פנ אמ י דש טורי י דש רי המ ינון ננ ל אי כה בש
י, תי בה שנ י וש ני מנ זש י ובי חי ינרש יש  רי ין, (דף קמ"ה ע"א) בש רי טש עי א דש טופה רש קנ יהיא בש יקנ די ין צנ טורי יה, קש ר לי מנ יר וכו') אה רי בה

ין. ר יומי אנ ל שש כה יר מי ינתי

גו'. תו וש בנ שנ ת בש בה י שנ די שו ומי דש חה ש בש י חםדל די יהה מי הה יב, (ישעיה סו) וש תי כש ר, די בנ לש ינון די ל אי ף כה אנ יה, וש ר לי מנ אה

א. ישה די א קנ יכה תי א רש תה הה בה י אמ רי טש ענ תש מי שום דש ה. מי מה שו, לה דש חה בש ש  י חםדל די יהיא. מי יקנ די ן צנ כי ל של ין, כה יה תש ין אנ לי י אי אי
ת ים אל להי אל ך  רל בה יש יב, (בראשית ב) ונ תי כש ין, די א יומי יתה ינון שי ל אי כה ה דש אה יעה בי ר שש טה ענ תש מי תו, דש בנ שנ ת בש בה י שנ די ומי

גו'. י וש יעי בי שש יום הנ

ין דוני עי ת  לנ ותש א.  כםלה מי יר  ינתי ש  דה קנ תש ומי ר  טה ענ תש מי א  הי תש א,  יתה שי דש ה  אה יעה בי שש עון,  מש שי י  בי רי הוא  תש  נש אנ וש
יב (ישעיה נח) תי י. וכש תי אה א דש מה לש עה ך לש ינה גי א בש נה דש ענ תש אי יהיא לש יקנ די ין צנ לי יהיא אי רנ בש ין חנ יני מי ה, זש אה יעה בי שש ין בי חי כש תנ שש מי דש
א מה לש עה ד בש כובה י מש רי קש אי אי, דש ן יוחה עון בל מש י שי בי א רי . דה יה דוש יש אן הוא קש ד. מה כובה יה מש דוש יש קש ג לי נל ת עם בה שנ אתה לש רה קה וש

י. עד כאן האדרא קדישא רבא. תי אה א דש מה לש עה ין, ובש די
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פרוש

א ישה די א קנ בה א רנ רה דש אי הה

עמשות ת לנ תוב (תהלים קיט) עי ד? כה חה מוד אל יום ענ קי ב בש שי י ני תנ ד מה ים, ענ רי בי חמ עון לנ מש י שי בי ר רנ מנ נו, אה דש מנ לה
ם, ים הי ני טנ ה קש דל שה י הנ רי קוצש ל יום, וש א כה רוז קורי כה ק. הנ חוב דוחי י הנ לי עמ ים, ובנ ני טנ ים קש יהמי ך. הנ תל רו תורה פי ה' הי לנ
ית בי ים לש רי בי חמ הנ סו  נש כנ תש אוי. הי רה ים כה כי קום הולש ה מה יזל אי ים לש עי םא יודש ל וש ים  יחי גי שש םא מנ ם, ל רל כל י הנ שולי ם בש הי וש
ת, ענ דנ בש ל,  כל שי בש ה,  מה כש חה בש ה,  צה עי בש ם,  יכל קוני תי בש זו  רש דה זש הי ם!  יכל ידי בי ים  חי מה ורש ף,  יי סנ יון  רש שי ים  בושי לש א,  רה דש אי הה
ים דושי קש ים של רי בה ת, דש מל י אל רי בש זםר די גש ת, לי ול ים ומה יי שותו חנ רש בי י של מי ם לש יהל לי יכו עמ לי מש ם. הנ יי לנ גש רנ ם, בה יי דנ יה ה, בנ אל רש מנ בש

ם. ת אותה ענ דנ לה ם וש עה מש שה ים לש חי מי ם ושש הל ים לה יבי שי קש ים מנ יוני לש על

י בי ד רנ מנ קו. עה תש ם שה יו שה הה ים של רי בי חמ ה! הנ לל גנ םא אמ ם ל ה! אוי אי לל גנ ם אמ ר, אוי אי מנ אה ה וש כה עון ובה מש י שי בי ב רנ יהשנ
י אי רש ם יי לו הי ים אי רי בי י חמ רי המ יו, ונ אה ירי תוב (שם כה) סוד ה' לי י כה רי לות, המ גנ ר לש י מנ ני פש ם נוחנ לי ר לו, אי מנ אה ר וש מנ אה

או. ם יהצש הל סו, מי נש כש ם ני הל ן, מי כה שש מי ית הנ ת בי רנ דש אי סו בש נש כש ר ני בה רוך הוא, וכש דוש בה קה הנ

ר י בנ י יוסי בי רנ ה, וש הודה י יש בי רנ א, וש בה י אנ בי רנ נו, וש ר בש זה עה לש י אל בי או רנ צש מש ני עון, וש מש י שי בי י רנ ני פש ים לי רי בי חמ נו הנ מש ינו, ני ני שה
עון, מש י שי בי רנ לש נו  תש נה ם  יי דנ יה א.  יסה יי י  בי רנ וש י,  יוסי י  בי רנ וש יהיא,  י חי בי רנ וש ב,  רנ ר  בנ יהה  קי זש י חי בי רנ וש ק,  חה צש יי י  בי רנ וש עמקםב,  ינ
ם תוכה ב בש תו, יהשנ לה פי ל תש לי פנ תש הי עון וש מש י שי בי ם רנ בו. קה יהשש ים וש צי עי ין הה ה בי דל שה בש סו  נש כש ני ה, וש לה עש מנ לש פו  קש עות זה בה צש אל וש
ר של יש אמ אי רור הה ר, (דברים כז) אה מנ אה ח וש תנ ם. פה ח אותה קנ לה ם, וש יהל די מו יש קו. שה זש חה ים יהדו בש ד יהשי חה ל אל ר, כה מנ אה וש

ן. מי רו אה מש אה ם וש עה ל הה נו כה עה ר וש תל סה ם בנ שה ש וש רה י חה די ה יש עמשי גו'] מנ ה [וש כה סי ל ומנ סל ה פל עמשל ינ

רו פי ה הי ה זל ך. מנ תל רו תורה פי שום הי ה'? מי עמשות לנ ת לנ דוענ עי ה', מנ עמשות לנ ת לנ ר, עי מנ אה עון וש מש י שי בי ח רנ תנ פה
תוב (דברים ר. כה מנ אל ים נל יהמי יק הנ תי ענ ה. ולש י זל קוני תי ה בש עמשל םא ינ ם ל ת אי לל טל בנ תש יא מי הי ה של לה עש מנ לש ה של ך? תורה תל תורה

ים ה'. לי אי מוך בה י כה תוב (שמות טו) מי כה מוך, וש י כה ל מי אי רה שש יך יי רל שש לג) אנ

ו שה כש ענ ד  ענ כםל.  הנ ל  לנ כש נו  אה ר,  מנ אה וש ר,  חי אנ ד  צנ מי א  בה אנ י  בי רנ ולש יו,  נה פה לש יבו  נו, הושי בש ר  זה עה לש אל י  בי רנ לש א  רה קה
ה יונה לש על יהה הה נגפש ל כש ה קול? קול של יזל ה. אי זל ה לה שו זל קש ם נה יהל כגבותי רש אנ עו קול, וש מש קו. שה תש ים. שה די עומש נו הה קש תנ תש הי

ים. סי נש כנ תש מי של

יבות בי חמ נו בנ א. אה יות יהרי הש אוי לי ם רה י. שה אתי יהרי עמך  מש י שי תי עש מנ ר, (חבקוק ג) ה' שה מנ אה עון וש מש י שי בי ח רנ מנ שה
תוב (מלאכי כה ם, וש כל תש ת ה' אל בנ המ אנ תוב (שם ז) מי כה יך, וש להל ת ה' אל תה אי בש הנ אה תוב (דברים ו) וש כה ר, של בה דה לוי הנ תה

גו'. ם וש כל תש י אל תי בש הנ א) אה

סוק יל, פה כי ך רה ר. הולי בה ה דה סל כנ ן רוחנ מש מנ אל נל ה סוד וש לל גנ יל מש כי ך רה ר, (משלי יא) הולי מנ אה ח וש תנ עון פה מש י שי בי רנ
ר בה דה ן, אותו  מה אל נל ינו  אי וש רוחו  ב בש ינשי תש םא הי ל י של א מי לה ך? אל ה הולי ה זל ר, מנ יהה לו לומנ יל הה כי רה יש  ה, אי של ה קה זל
ה. ידה ל עממי של רוחנ  ין רוחו  אי שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ה. מה חוצה הנ יאו  מוצי ד של ם ענ יי מנ ה בש נל קה כש תוכו  בש ך  ע הולי מנ שה של
ד יו יהתי תי עש קנ מו ותש . (כש רוחנ יום הה , קי ן רוחנ מנ אל נל ר. וש בה ה דה סל כנ ן רוחנ מש מנ אל נל תוב בו וש ה, כה ידה רוחו רוחנ עממי י של ל מי בה אמ

ך. רל שה ת בש יא אל טי חמ יך לנ ת פי ן אל תי ל תי תוב (קהלת ה) אנ כה לוי. וש ר תה בה דה סוד) הנ רוחנ (בש ן) בה מה אל קום נל מה בש

ל סודות ים של יי ים סודי רי בה דש סוד - בי יך  רי ם צה עולה י הה רי בש די ם בש י אי כי סוד. וש א בש לה יים אל קנ תש ם מי עולה ין הה אי וש
םא ם ל יי מנ שה עון, לנ מש י שי בי ר רנ מנ ה. אה מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ ים ענ יוני לש ים על כי אה לש מנ לש לו  פי רו אמ סש מש םא ני ל ים של יהמי יק הנ תי ענ
י בי ח רנ תנ פה של סודות. כש י הנ נו סודי דש מנ מות. לה עולה י הה יומי נו קי י אה רי המ ע, של מנ שש תי ר של םא אםמנ ץ ל רל אה יבו, לה שי ינקש ר של אםמנ

לו. חמ לש חנ תש ים הי רי בי חמ הנ קום, וש מה ע הנ זנ עמ דנ זש סודות, הי י הנ סודי עון בש מש שי
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י בי יהא לש רנ בש שו חנ נה כש תש לוי. אי ר מי די סנ ה מש וה המ א ונ מה לש ן עה א מי קה לש תנ סש אי א לש עה עון בה מש י שי בי רי א דש הוא יומה הנ א בש אנה תה
א. יתה יהא בי לש ה מנ וה המ יהא. ונ רנ בש ר חנ אה א ושש בה י אנ בי רי יה וש רי ר בש זה עה לש י אל בי י רי מי וו קה המ עון. ונ מש י שי בי רי

י בי א בש ינה וי ד המ א כנ רה חמ א אנ נה מש זי ר. בש מנ אה עון וש מש י שי בי ה רי כה א. בה יתה י בי לי מש תש אי א דש מה חמ עון ונ מש י שי בי ינוי רי יף עי קי זה
א שה ר אל חנ סש א אנ נה בש ד תנ כנ א. וש תה שש ד הנ י ענ יכו לי אי אורי תה א דוכש נה ירש רי בה ד דש ענ אי. וש מה יר קנ ן יהאי ס בל חה נש י פי בי ה רי וה י, הה עי רש מנ
א הה וש ק  סנ פש תש אי דש א  ינה מי א חמ תה שש הנ וש א.  שותה רש בי א  לה אל ש  נה ר  בנ אל  עה ה  וה הה א  לה וש ק.  סה פש תש אי א  לה ין  מי לש ענ ומי אי  מה קה מי
הו קו כגלש פש א. נה יתה בי א בש שה ר אל חנ סש אנ א וש מה חה ה דש א מנ מה חה עון וש מש י שי בי ינוי רי ח עי תנ י. פה בי וו ינתש הנ ד דנ א. ענ יתה י בי לי מש תש אי

אי. רה בנ בו אנ יהא יהתש רנ בש ר חנ אה א. ושש בה י אנ בי רי יה וש רי ר בש זה עה לש י אל בי רו רי אמ תש שש אי וש

יה א לי ימה יה. אי א לי נה בש רנ עה א מש נה אמ ק דש חה צש י יי בי א רי כה י הה י אי זי יה, פוק חה רי ר בש זה עה לש י אל בי רי עון לש מש י שי בי ר רי מנ אה
יה. קי ה חולה אה כה אי זנ בה גנ יב לש ייתי לוי וש ר מי די יסנ די

יה. מי קה בו  יל לון ינתש עי אה ר וש זה עה לש י אל בי ם רי יהא. קה רנ בש נון חנ ן אי ר אה מנ י. אה די חנ וש יך  יי חנ יב וש יהתי עון וש מש י שי בי ם רי קה

א. כה נון הה מש דנ זש א יי רה דה י אי בי חו בש כה תש שש אי יהא דש רנ בש נון חנ ר. אי מנ אה י וש די ה חנ וה המ א ונ לותה י צש לי צנ עון ומש מש י שי בי דוי רי יף יש קי זה
י בי אל רי י עה כי הה דש יהיא. אנ י חי בי רי י וש י יוסי בי רי ה וש הודה י יש בי רי א וש בה י אנ בי רי וש יה  רי ר בש זה עה לש י אל בי רי רו  אמ תש שש אי וש הו  כגלש קו  פש נה
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א בה י אנ בי יב רי א. יהתי אי יומה הה ך בש א לה פה תוסש אי י לש עי ידו בה ה חי מה ך כנ קה ה ייאות חולה מה עון כנ מש י שי בי יה רי ר לי מנ ק. אה חה צש יי
יה. מי ר קה זה עה לש י אל בי רי פוי וש תש ר כי תנ בה

י. תי אה א דש מה לש עה א לש סופה א כי לה ל בש יעה מי א לש ינה עי א בה נה אמ א הוא. ונ עותה רש א די תה עש א שנ תה שש א הנ עון הה מש י שי בי ר רי מנ אה
א יעותה רי גש בי א  הה רון דש ימש יי א  לה א, דש תה ינש כי י שש מי ה קנ אה לה גנ לש א  ינה עי א, בה תה שש ד הנ ענ יהאן  לש גה א  לה ין דש ישי די ין קנ לי א מי הה וש
א בה י אנ בי כו, רי א לש נה רש דנ סש ך אנ כנ י. וש תי אה א דש מה לש עה הו לש ל בש יענ מי י, לש אי בה לי וו בש ן המ ירה מי ן טש ענ ד כש ענ א. וש מה לש עה א מי נה קש לנ תה סש אי
י בי יב רי יהתי פוי. וש תש ר כנ תנ בה א מי בה י אנ בי ם רי יהו. קה יש בנ לי שון בש חמ רנ יהיא יש רנ בש ר חנ אנ י, ושש עי לש י יי רי ר בש זה עה לש י אל בי רי תוב, וש כש יי

ר. זה עה לש י אל בי ם רי ר, קה תה הוא אמ הנ יב בש תי א יש רה חמ א אנ הה י, דש רי יה קום בש ר לי מנ יה, אה מי יה קנ רי ר בש זה עה לש אל

ה. י דומה די ל יורש םא כה ל וש יהה  לו  לש הנ ים יש תי מי םא הנ ר, (תהלים קטו) ל מנ אה ח וש תנ יב. פה יהתי עון, וש מש י שי בי ף רי עמטה תש אי
י ארי הוא שה י, וש רי קש י אי יך הוא חה רי א בש שה דש א קג הה ים, דש תי רון מי קש אי ינון דש אי, אי דה י הוא ונ כי לו יהה, הה לש הנ ים יש תי מי םא הנ ל
ל כה ה, וש י דומה די ל יורש םא כה ל יב, וש תי א כש רה קש די יה  סופי ים. וש תי רון מי קש אי ינון דש ם אי א עי לה ים, וש יי רון חנ קש אי ינון דש ין אי בי
י עי בה הוא  יך  רי בש א  שה דש קג א  הה דש ים,  יי חנ רון  קש אי דש ינון  אי י  אני שה רון.  אמ תנ שש יי ם  נה יהי גי בנ ה,  דומה לש ין  תי חש ננ דש ינון  אי

יהון. רי יקה בי

יך הוא רי א בש שה דש ן קג מנ דש זש א אי רה דה אי בש א. די רה דה אי א מי א (דף רפ"ח ע"א) דה עמתה יהא שנ נש ה שנ מה עון, כנ מש י שי בי ר רי מנ אה
עו רה עש א אי לה ה דש ן, מנ דל עי א דש תה נש גי בש יהיא די יקנ די ינון צנ ם אי י עי תי אה א, וש כה יך הוא הה רי א בש שה דש א קג א, הה תה שש הנ יכוי. וש תי ורש
ה וה המ ם, דש עה בש ירה יב בי תי כש ה די מה יה, כש ילי א די רה יקה יר מי יהיא ינתי יקנ די צנ יהון דש רי יקה י בי עי יך הוא בה רי א בש שה קודש א. וש רה דה אי בש
ה, יאה בי נש דו  עי י דש לי בש קר לה יה  די יט יש אושי ן דש יוה כי יה. וש לי יך  הוא אורי יך  רי א בש שה קודש ה, וש רה ה זה עמבודה ח לש לנ פש ר ומנ טי קנ מש
יט אושי ל דש א ענ לה יב, אל תי א כש ה לה רה ה זה עמבודה ח לש לנ פה ל דש ענ גו'. וש ש יהדו וש יבנ תי יב, (מלכים א יג) ונ תי כש יה, די די ש יש יבנ יש תש אי

יה. מי אן עי תה הו אה כגלש ן, וש ילה א די רה יקה י בי עי יך הוא בה רי א בש שה דש א קג תה שש הנ ה. וש יאה בי דו נש עי יה לש די יש

ד חנ וש ד  חנ ל  כה ין  רי המ ננ מש ין,  רי יטש עי בש ן  יפה לי גש י  יקי די צנ ין  עי בש שי יה  ני רה חמ סנ וש א,  כה הה א  בה סה א  נונה מש הנ ב  רנ א  הה ר,  מנ אה
א נה אמ ין דנ לי ין מי לי א, אי ותה וה דש חל ע בש מנ שש מי י לש תי הוא אה ין. וש ימי תי ל סש כה א דש ימה תי א, סש ישה די א קנ יקה תי ענ א דש יוה זי א דש רה יהמ זי מי
ן, מה וו תנ הנ יהיא דנ רנ בש עו חנ זה עמ דנ זש יה, אי תי ינו דוכש קי תש א, אנ כה יר הה ן יהאי ס בל חה נש י פי בי א רי ר, הה מנ יב, אה ה יהתי וה המ ד דש א. ענ ימה אי
י בי ר רי מנ עון. אה מש י שי בי רנ יה) דש מי יה (נ"א עי מי רו קנ אמ תה שש א, אי בה י אנ בי רי ר וש זה עה לש י אל בי רי א. וש יתה י בי יפולי שי בו בש יהתש מו וש קה וש
הו כגלש אי, וש חודה לש א בי נה א אמ ימה א אי תה שש הון. הנ מש א עי נה אמ י, ונ רי מש אנ וו  יהיא המ רנ בש ל חנ כה א דש נה חש כנ תי שש א אי רה דה אי עון, בש מש שי

ין. א די י יומה קי ה חולה אה כה ין. זנ אי תה תנ ין וש אי לה י, עי לולי מי ין לש יתי יש צנ

אי הנ א בש נה רש טנ קש תש אי ין דש ל יומי תו. כה שוקה י תש לנ עה וש י  דודי י לש ני ר, (שיר השירים ז) אמ מנ אה וש עון  מש י שי בי ח רי תנ פה
ל כה וש הוא  תו. דש שוקה י תש לנ עה וש א  תה שש הנ ך  ין כה גי הוא, ובש יך  רי א בש שה קודש בש יה  א בי נה רש טנ קש תש א אי ירה טי ד קש חנ א, בש מה לש עה
ל כה דש א  ימה תי סש א,  ישה די קנ א  יקה תי ענ דש א  חה בה ושש ין,  ימי תי סש ין  לי מי ה,  וה דש חל בש ע  מנ שש מי לש תו  אה יה,  ילי די א  ישה די קנ א  תה יעה סי

א. א הוא כםלה כםלה ק בש בנ דש תש הוא מי ן, וש קנ בש דה תש יה מי א בי א כםלה הה יש, דש רי א פה לה א, וש כםלה ש מי רנ פש תש אי יש וש רי ין, פה ימי תי סש

א לה א. וש א כםלה ימה יש קנ ין לש גי ן, בש קנ תש תש ן. אי קנ תש תש א אי לה ן וש קנ תש תש ין, אי ימי תי ל סש כה א דש ימה תי ין, סש יקי תי ל ענ כה א דש יקה תי ענ
. יחנ כי א שש לה ין דש גי ן, בש קנ תש תש אי

ין רי המ ננ תש מי יה,  ני מי ין  הורי נש ינון  אי וש קונוי.  תי מי יה,  ני מי ין  טי המ לנ דש ין,  הורי נש ה  עה שש תי יק  פי אנ ן,  קנ תש תש אי ד  כנ
ין הורי ינון נש אי וש ר.  יבה ל עי כה ין לש הורי נש יה  ני ין מי טי שש פנ תש אי א דש ינה בוצי ר. כש יבה ל עי כה ין לש טי שש פנ תש ין ומי לי זש אה וש ין,  טי המ לנ תש ומי
א, (הוא) ישה די א קנ יקה תי הוא ענ ך  חודוי. כנ לש א בי ינה א בוצי לה אל יחנ  כי א שש ע לון, לה דנ נש מי בון לש רש קש יי ד  ין, כנ טי שש פנ תש מי דש
ינון אי ן. וש ירה מי ין, וטש יה לש גנ תש מי ן, דש טה שש פה תש מי ין דש הורי ינון נש ר אי יחנ בנ כי א שש לה ין. וש ימי תי ל סש כה א דש ימה תי ה, סש אה לה א עי ינה בוצי

ד. א חנ ך כםלה ין כה גי א. ובש ישה די א קנ מה רון שש קש אי

ד ל חנ כה הו, בש י בש לי גש תש א אי ישה די א קנ יקה תי ענ יאו, וש רי בש תש אי ין דש גי רש ינון דנ אי י, דש אי מה דש י קנ רי פש סי א בש נה רה בש י חנ רי מש אנ ה דש ומנ
א רה דה אי א לון בש ינה מי א אמ הה ין דש לי י מי ני הה א לש נה ידה א עי תה שש או הנ א. לה ישה די א קנ יקה תי ענ ין דש קוני ינון תי אי שום דש ד. מי חנ וש
א נה ידש הי סש אי אנ חודה לש א בי נה א אמ תה שש הנ ה. וש לה י מי אי בה לי ים בש תי סש א אנ תה שש ד הנ ענ י, וש כי א הה נה עש דנ א יש לה ה דש א מנ ינה מי חמ א. ונ ישה די קנ

ין. לי ין אי לי ע מי מנ שש מי תו לש אה שוט דש י קש אי כה י זנ ני ל המ כה א, וש ישה די א קנ כה לש י מנ מי קנ

יה ני יר, ומי הי נש תש אי ט וש שה פש תש פוי, אי טש קי א דש רה טש א. קולש יומה סי א וש ירותה שי יה  או בי א, לה ורה וה א חי ישה רי א דש תה לש גנ גולש
א תה לש גנ גולש יא  הי א, דש פה טש קי דש א  רה טש אי קולש הנ י. מי תי אה א דש מה לש עה לש ין  סופי כי דש ין  מי לש עה ה  אה מש ע  בנ רש יהיא אנ יקנ די צנ תון  ינרש
יהיא חנ אמ יהיא לנ יתנ ין מי יני מי זש יה  ם, ובי יי מנ י שה רי קש תש אי ר דש תה אמ ין, לנ פי נש יר אנ עי הוא זש הנ א, לש ל יומה א כה לה יף טנ טי א, נה ורה וה חי
יר עי הוא זש הנ יה, ומי ישי יהיא רי לש מנ תש אי ם. וש יי מנ שה ל הנ טנ ים מי להי אל הה ך  ן לש תל יי יב, (בראשית כז) וש תי כש י. די תי אה א דש נה מש זי לש

א. לה הוא טנ הנ ין מי ירי הי ין, נש פוחי ל תנ קנ ל חמ כה ין. וש פוחי ל תנ קנ חמ יף לנ טי ין, נה פי אנ

אי הנ אי בש דה ח, ונ כנ תש שש א מי תה לש גנ הוא גולש הנ ה, בש אה ימה תי ה סש אה לה א עי תה מש כש חה יז. וש ני גה יר וש מי א טה ישה די א קנ יקה תי אי ענ הנ
א, ישה י רי יהי אי ה, דש אה לה א עי תה מה כש א. חה ישה ל רי כה א לש ישה יהו רי אי ין דש גי חודוי, בש לש א בי ישה א רי לה יהיא אל לש גנ תש א אי א, לה יקה תי ענ

יהו. ר אי יה, בנ ע לי יידנ ית דש לי יט. וש קי שה יך וש כי שה א דש א. מוחה ימה תי א סש ה. מוחה אה לה א עי י מוחה רי קש אי ים, וש תי יה סה בי

ה, אה ימה תי סש א  תה מה כש חה א,  דה חה א  ישה רי א.  דה ן  מי א  ילה עי לש א,  דה וש א.  דה ן  מי גו  לש א,  דה ן,  פה לש גנ תש אי ין  ישי רי ת  לנ תש
ה, אה לה א עי ישה מות. רי כש ר חה אנ שש יה, די ישי ל רי כה א לש ישה ה, רי אה ימה תי א סש א דה תה מש כש חה וש א.  חה תש פנ תש או מי לה יהיא, וש סש כנ תש אי דש
ע, םא יהדנ ל א. וש ישה או רי לה א דש ישה א, (דף רפ"ח ע"ב) רי ישה ל רי כה א דש ישה ין. רי ימי תי ל סש כה א דש ימה תי א, סש ישה די א קנ יקה תי ענ
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י, (במדבר כד) רי קש אי אי ל הנ ענ נו. וש תה לש סוכש א בש לה א, וש תה מש כש חה ק בש בנ דש תש א אי לה א, דש א דה ישה רי י בש וי המ ה דנ ע, מנ דנ יש תש א אי לה וש
שוב. צוא וה יות רה חנ הנ ך. (יחזקאל א) וש קומל ל מש ך אל ח לש רנ בש

א מוחה ין, מי ימי ינון ני ל אי כה י, וש רי עש ינון שנ ל אי כה ן. וש יי יהיא אנ לש תנ יה  בי ן. דש יי י אנ רי קש א אי ישה די א קנ יקה תי ענ ך  ין כנ גי ובש
א. לה דה י קש זי חמ תש א אי לה א. וש קולה שי ין) בש בי ין, (ס"א ינתש יעי עי הו שש כגלש ין) וש יה לש ין. (תנ קי פש ה נה אה ימה תי סש

ר ת עמשנ לנ תש ין. בי מי לש עה י לש מי חמ רנ יהא מי נש א שנ לה ידו, וש חי א בש י. כםלה וי ד המ חנ א בש ישה די א קנ יקה תי אי ענ הנ ין דש גי א הוא, בש כםלה
הוא ע. וש בנ רש ע אנ בנ רש אנ ין לש ני מש ת זי לנ תש ש  רנ פש תש יה, מי בי ה דש אה ימה תי א סש תה מה כש אי חה הנ ין דש גי ח. בש כנ תש שש ין אי מי חמ רנ ן דש ילה כי מש

א. ל כםלה יט ענ לי שה יל לון, וש לי א, כה יקה תי ענ

י, תי אה א דש מה לש עה יהיא לש יקנ די יה צנ ין בי ירי הי נש א די חה רש א, הוא אה מוחה י מי קי פש ננ י דש רי עש שנ א דש גותה לש פנ יר בש הי נה א דש חה רש ד אה חנ
אי הנ '. ומי יה ל יש ג ענ ננ ענ תש ז תי יב, (ישעיה נח) אה תי א כש ל דה ענ וש גו'.  וש ה  אור נוגנ ים כש יקי די ח צנ אםרנ יב (משלי ד) וש תי כש די

ין. פי נש יר אנ עי זש ין בי יה לש תנ ין, דש חי רש ר אה אנ ל שש ין כה רי המ ננ תש א מי חה רש אה

ל ין כה רי המ ננ תש ין, מי רי תש כי ין, וש רי טש ל עי כה יה  ין בי רי טש ענ תש מי א. דש ילה עי ה, לש אה לה א עי רה תש ין, כי בי סה א דש בה א סה יקה תי אי ענ הנ
ין יני ר בוצי אנ ל שש כה ע. (וש דנ יש תש א אי לה א דש ירה מי ה, טש אה לה א עי ינה הוא, הוא בוצי ן). וש רה המ ננ תש ין (ומי טי המ לנ תש יה ומי ני ין מי יני בוצי

ן). רה המ ננ תש ן ומי טה המ לנ תש יה מי ני מי

א ילה עי ה, לש אה לה א עי ישה הוא) רי הוא (נ"א וש הנ א. וש ישה ד רי חנ ן בש ילה לי ין, וכש ישי ת רי לנ תש ח בי כנ תש שש א אי יקה תי אי ענ הנ
ת. לנ תש ן בי ילה לי יה, כש ני ין מי רי המ ננ ין דש יני ר בוצי אנ ל שש י כה כי ת, אוף הה לנ תש ים בי שי רש תש א אי ישה די א קנ יקה תי ענ ין דש גי א. ובש ילה עי לש
י. ישי ל רי כה א דש ישה ין, רי אי לה ל עי כה ה דש אה לה א עי רה תש ין. הוא כי רי תש א בי יקה תי ענ א דש לה לה ין. כש רי תש ים בי שי רש תש א אי יקה תי עוד, ענ
א ישה די א קנ יקה תי ענ ין. עוד  רי תש בי ין  ימי תי סש ין,  יני ר בוצי אנ ל שש כה ך  ע. כנ דנ יש תש אי א  לה א, דש דה ן  מי א  ילה עי לש י  וי המ דנ הוא  הנ וש
ין רי דש הנ תש ין, ומי רי שש קנ תש ין, מי שי דש קנ תש ין, מי יני ר בוצי אנ ל שש ך כה ד. כנ א הוא חנ כםלה ד, וש הוא חנ ד, וש חנ ים בש תי סש אנ ים וש שי רש תש אי

ד. ינון חנ אי ד, וש חנ בש

ע דנ יש תש א אי לה א, דש ילה עי ים לש תי א סה ה דה אה לה א עי ישה א רי הה י, דש רי קש צון אי א, רה ישה די א קנ יקה תי ענ י בש לי גש תש אי א דש חה צש מי
ן קנ תש תש ין, אי וי עמ ל רנ כה א דש וה עמ הוא) רנ הנ יהו (נ"א דש אי ין דש גי א. ובש חה צש מי יל בש לי כש תש אי ה, דש א, יהאה ימה סי א בש נה ד טורש יט חנ שי פה

צון. י רה רי קש א אי חה צש אי מי א), הנ יטה סי פה יף בש לי גש תש א (ס"א אי יטה בוסי יהיא בש לש גנ תש אי א, וש חה צש מי בש

ין, לי בש קנ תש מי א  תה תנ לש די ין  לותי צש ל  כה וש ין,  מי לש עה הו  כגלש בש ח  כנ תש שש אי ין  וי עמ רנ דש א  וה עמ רנ יהיא,  לש גנ תש אי א  דה צון  רה ד  כנ וש
ין. יה פש כנ תש אי ן וש רה מש טנ תש ין אי יני ל די כה ח, וש כנ תש שש י אי מי חמ רנ א בש כםלה ין, וש פי נש יר אנ עי זש פוי די נש ין אנ רי המ ננ תש ומי

ין יה פש כנ תש אי א, וש חה צש אי מי יהיא הנ לש גנ תש ין, אי רי עה תש ין מי יני ל די כה ן דש ידה הוא עי ה, דש חה נש מי א דש לותה צש א די עמתה שנ א בש תה בש שנ בש
א. תה תנ א לש לה וש א  ילה עי א לש א, לה ינה א די לה ת בש בה ח שנ כנ תש שש אי ך  ין כה גי ין. ובש מי לש עה הו  כגלש ין בש מי חמ רנ חו  כה תש שש אי ין, וש יני ל די כה
דו חי א דש תה מה שש ף ני תוסנ א אי ל דה ענ יהא. וש יבנ יה ין חנ יחי יש ננ יה, וש רי תש אנ ך) בש כנ תש שש ע (ס"א אי קנ תש שש ם אי נה יהי גי א דש שה ילו אי פי אמ ונ

א. תה בש שנ בש

יה א, בי נותה ימש הי מש א די לה לה כש ל  כה וש א,  נותה ימש הי ל מש א כה הה א, דש תה בש שנ י דש תי עודה סש ת  לנ תש י בי די חש מל לש ש  נה ר  י בנ עי ובה
הו. י בש די חל מי א, ולש נותה ימש הי מש י די תי עודה ת סש לנ ל תש יכנ מי א, ולש תורה א פה רה דש סנ ש לש ר נה י בנ עי ח, ובה כנ תש שש אי

י, תי עודה ת סש לה ין תש לי א אי נה ילש טי א בה אי לה ן יומה א מי הה א, דש כה הה ין דש לי ל אי כה י לש לנ א עה נה דש הנ סש עון, אנ מש י שי בי ר רי מנ אה
א. תה בש שנ ן בש כי ל של א, כה נה יכש רי טש צש א אי י לה יני רי חמ י אנ יומי בש ילו  פי אמ ונ א.  תה בש שנ א בש יתה ני עמ תנ לש א  נה יכש רי טש צש א אי יהון לה יני גי ובש
א. ישה די א קנ כה לש מנ א דש תה עודה ד, סש חנ א. וש יתה רוני טש מנ א דש תה עודה ד, סש א. חנ תה ימה לי א שש נותה ימש הי מש י לי כי הו, זה י בש כי זה אן דש מנ דש
ד צון כנ אי רה ין. הנ לי אי לש הו  י בש כי זש א יי מה לש הוא עה הנ ין. ובש ימי תי ל סש כה א דש ימה תי א, סש ישה די א קנ יקה תי ענ א דש תה עודה ד, סש חנ וש

יהון. לי שש שולש ין מי יה פש כנ תש ין אי יני ל די יהיא, כה לש גנ תש אי

ה. אה ימה תי ה, סש אה לה ה עי מה כש יא חה הי ין. וש קוני ל תי כה א דש לה לה ד, כש א חנ קונה תי ן בש קנ תש תש א אי ישה די א קנ יקה תי ענ א דש קונה תי
ל כה ט לש שנ פש תש א אי אי מוחה הנ א. וש ישה די א קנ יקה תי ענ א דש הוא מוחה א. וש ימה תי ה סש אה לה ן עי דל י עי רי קש אי אי הנ ר, וש אנ ל שש כה א דש לה לה כש

ף. לנ גש תש ן אי דל אי עי הנ א. ומי רה חמ ן אנ דל ט עי שנ פש תש יה אי ני ר, מי יבה עי

א (ס"א נה ד טורש יט חנ שי ד פה ע, כנ דנ יש תש א אי לה א דש יקה תי ענ א דש ישה רי בש א די ימה תי א סש ישה הוא (דף רפ"ט ע"א) רי הנ וש
ין, ירי הי נש ה  מה כנ יר בש הי נש תש אי וש ף,  לנ גש תש אי וש א),  חה צש מי (נ"א  א  אי מוחה הנ בש ש  טנ א, בה רה המ ננ תש אי לש ן  קה תנ תש ה מי וה המ דש א),  ונה וש גנ
ט שנ פש תש צון אי אי רה הנ צון. וש י רה רי קש אי א, דש הורה ד נש יה חנ ים בי שי רש תש אי א. וש חה צש אי מי הנ א, בש א דה יטה בוסי ים כש שי רש אנ יק וש פי אנ וש
אי הנ ד. ובש סל ר חל נוצי יהו  א אי דה ה. וש אה לה ד עי סל י חל רי קש אי א, וש נה יקש די א בש בה ינשש תש מי ר דש תה הוא אמ ד הנ א, ענ נה יקש די א בש תה תנ לש

ין. יה פש כנ תש א ומי ינה די י דש ארי ין מה לי כש תנ סש יהיא, מי לש גנ תש ד אי צון כנ רה

יב, (תהלים תי כש ים. די אי א נה לה וש א,  ירה די ין תה חי גש שש אנ ן. דש ילה קי ד שש חנ ין בש רי א, תש ישה די א קנ יקה תי ענ א דש ישה רי ינוי דש עי
א לה וש א,  ינה עי ל  ענ ין  יני בי גש יה  ית לי א אי לה ך  ין כנ גי בש א,  ישה די ל קנ אי רה שש יי ל,  אי רה שש יי ר  ן שומי ישה יי םא  ל וש נום  יה םא  ל קכא) 

א. סותה כש

יר עי זש ין די ני יש ין ענ יה חש תנ סש א מי דה א חה ורה וה חי א), בש ינה עי א (נ"א דש ילה עי ין דש ורי וה ת חי לנ תש יר בי הי נה יף וש לי גש תש א אי הוא מוחה הנ
ין ורי וה חי ר  אנ ושש ה.  אה מה דש קנ א  ורה וה חי הוא)  הנ בש (נ"א  הוא  דש ב.  לה חה בל צות  רוחמ (שיר השירים ה)  יב,  תי כש די ין,  פי נש אנ
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ין. יני ר בוצי אנ שש ין לי רי המ ננ ין וש יה חש תנ סש אי

ת לנ תש יט בי הי א לה אי מוחה הנ ין דש גי חו. ובש כה תש שש אי יה  ני אן מי כה רש ל בי כה א דש יעה בי א, נש תה כה רש בי א דש יעה בי י נש רי קש א אי מוחה
ורו וה ין חי יה לש א תנ מוחה א בש הה ך, דש בורה ן הוא יש יי יב, (משלי כב) טוב ענ תי כש א, די תה כה רש יה בי א בי לה א תה ינה עי א, בש ינה עי ין דש ורי וה חי
דו. חי הו בש ן כגלש רה הנ נש דו) אנ חי הו בש ין כגלש פי נש ן אנ רה המ ננ תש ין) (ס"א אי מי לש ין, (עה פי נש יר אנ עי זש ח בי גנ שש ד אנ א כנ ינה אי עי א. הנ ינה עי דש

ין. וני וש י גנ רי תש י, בי רי א, תש אלה מה א ושש ינה מי א, יש תה תנ ין דש יני יש א. ענ אלה מה יה שש ית בי א, לי ינה מי א יש א, הוא כםלה א דה ינה עי

ל ה. כה אה תה ה, ו' תנ אה לה ה. ו' עי אה תה ה, ה' תנ אה לה ה. ה' עי אה תה ה, י' תנ אה לה א י' עי הה א, דש נה יפש א אולי רה פש סי א דש יעותה ני צש בי
א ישה די א קנ יקה תי ענ ש. ובש מה ינון מנ א אי לה ין, אל יה לש או תנ ינון. לה ין אי פי נש יר אנ עי זש ין, בי אי תה ין. תנ יה לש א תנ יקה תי ענ ין, בש אי לה ין עי לי אי
ין גי בש א.  יקה תי ענ ין בש יה לש תנ ון דש וה תש ין אנ לי ל אי בה ח. אמ כנ תש שש אי א  לה וש א,  כםלה יהיא מי סש כנ תש א אי יקה תי ענ א דש מה א שש הה ין. דש יה לש תנ

ימון. יש קנ תש א יי י לה כי או הה י לה אי א. דש תה תנ לש ינון די ימון אי יש קנ תש יי דש

א. כםלה א דש ימה תי א, סש ישה די א קנ יקה תי ענ דש יה  לי בש קר ים לה תי סה הוא דש יהיא. הנ לש גנ וש ים  תי א סה ישה די א קנ מה ך, שש ין כנ גי ובש
ין גי ין. ובש פי יר אנ עי זש יהיא) בי לש תנ יהיא דש לש גנ תש אי הוא דש הנ יה דש יני גי י בש לי גש תש אי יהיא) (ס"א דש לש תנ יה דש יני גי יהיא בש לש גנ תש הוא (אי הנ וש
ין י' יה לש אי תנ מה ין, אנ יה לש א. תנ ישה די א קנ יקה תי ענ ין (בש יה לש תנ ן דש ימה תי ון סש וה תש ין אנ לי יהיא. אי לש גנ ים וש תי ין סה יה עש אן בנ כה רש ל בי ך, כה כנ
א לי' ימה יש קנ יהא לש לש א תנ מה אי) אי מה יהא י' (ס"א אנ לש ין תנ יני יש ענ א בש חה צש מי א בש תה לש גנ גולש אי בש דה א) (ס"א ונ תה תנ לש א י' די ימה יש קנ לש

דילשתנתהא).

א, מה אי חוטה הנ ין. ובש פי יר אנ עי זש י לי יי חנ א דש יב רוחה שי נה יה  בי א, דש קה שש דנ רש פנ א דש בה נוקש א, בש מה אי חוטה הנ א, בש מה חוטה
י רי קש אי ה, וש אה ימה תי א סש מוחה יק מי פי א נה א רוחה דה א. וש תה תנ לש א די רה חמ א ה' אנ ימה יש קנ יהיא ה', לש לש א, תנ קה שש דנ רש פנ א דש בה נוקש בש
יו לה ה עה חה נה יב, (ישעיה יא) וש תי כש א. די יחה שי א מש כה לש מנ א דש נה מש זי א, בש תה מה כש ע חה דנ נש מי ין לש יני מי א, זש אי רוחה הנ י. ובש יי חנ א דש רוחה
א מה חוטה א. בש ותה וה סש . אנ ת רוחנ חנ א. ננ ימה לי דו שש ין, חי רי טש ל סי כה ין מי יי א, חנ מה אי חוטה גו'. הנ ה וש ינה ה ובי מה כש ' רוחנ חה יה רוחנ יש
(ישעיה מח) יב  תי א כש כה הה וש גו'.  וש פו  אנ ן בש שה עה ה  לה עה יב, (שמואל ב כב)  תי כש א)  נה ימש אוקי דש ה  מה (כש ין  פי נש אנ יר  עי זש די

ך. ם לה טה חל י אל תי לה הי ותש

א פה רש טה צש א אי לה י, וש כי א הה ימה יש קנ תש א מי א לה כה הה א, וש פומה ים, ה' בש א, אוקי בה א סה יבה ב יי י רנ בי א, דש תה דש גנ אנ א דש רה פש סי ובש
ן שה ה עה לה יב עה תי כש יהא, די לש א תנ מה חוטה א בש ינה די יהא, וש לש א תנ ינה ה' די א בש לה א, אל קה לש ד סנ חנ בש ב די ל גנ ף ענ א), אנ נה יכש רי טש צש (ס"א אי

יהא. לש א תנ מה חוטה א בש זה רוגש א דש רה קה ל. עי םאכי יו ת פי ש מי אי יב וש תי א כש א, הה ימה י תי אי פו. וש אנ בש

ה מה כש חה ין, בש פי נש יר אנ עי זש ין די קוני ל תי כה וש ן.  נה קש תנ תש ים מי תי סה וש יט  קי א שה מוחה א, בש ישה די א קנ יקה תי ענ ין דש קוני ל תי כה
ה'. ה' ין ה' לש ה בי אי. מנ דה א ונ כםלה א דש לה לה ה' כש , וש יתה שי ה עה מה כש חה ם בש יב, (תהלים קד) כגלה תי כש ן. די נה קש תנ תש ה מי אה תה תנ

י. מי חמ י גו רנ מי חמ א רנ כה הה ה. ודש נה ר מי ענ תש א אי ינה א, די כה הה דש

א ירותה א ינקי לה זה א, מנ נה יקש אי די הנ י. מי רי קש א אי כםלה א דש לה זה א. מנ כםלה ירו דש קי ל יש יהא כה לש א, תנ ישה די א קנ יקה תי ענ א דש נה יקש די בש
א לה זה אי מנ הנ א. בש לה זה הוא מנ הנ ין לש יחי גי שש מנ הו  י. כגלש אי תה תנ י וש אי לה י עי לי זה ין, מנ ירי ל ינקי כה א) דש ירה א ינקי לה זה אי מנ הנ (נ"א מי
א חותה גה שש א, אנ לה זה אי מנ הנ א. בש וה עמ רנ ין דש מי שש א. גי עה רש אנ יהא וש מנ ין שש יה לש א תנ לה זה אי מנ הנ א. בש כםלה י דש זוני א, מש כםלה י דש יי יהיא חנ לש תנ

ין. (דף רפ"ט ע"ב) אי תה תנ ין וש אי לה ין עי ילי יה ל חנ ין כה יה לש א תנ לה זה אי מנ הנ א. בש כםלה דש

יר עי זש ין לי קי פש נה הו  כגלש וש א.  א דה ירה א ינקי לה זה מנ א דש נה יקש די ין בש יה לש א, תנ בה א טה בותה רש א די חה שש מי ין, דש יעי בי ר נש ת עמשנ לנ תש
ין. יני יהיא די פש כש אנ ין, לש פי נש יר אנ עי זש ן בי חה כש תנ שש יהו, מי יש ננ ה מי עה שש א תי לה הו, אל א כגלש ימה א תי ין. לה פי נש אנ

א, לה זה אי מנ הנ ין. בש יה לש יה תנ א בי דושה קש ין די דושי י קי דושי ל קי א. כה בורה ד טנ א ענ קולה שי יהיא בש לש א, תנ לה זה אי מנ ד) הנ כנ (וש
ין אי לה ין עי עי א ינדש לה ע, וש מודנ תש שש א אי לה ע, וש דנ יש תש א אי לה ין, דש ישי ל רי כה א דש ישה הוא רי ה. הנ אה לה א עי רה קוטש א דש יטותה שי יט פש שי פה

יהיא. לש א תנ לה זה אי מנ הנ א בש ך כםלה ין כנ גי ין. בש אי תה תנ וש

ין גי יה. ובש ין בי חי כש תנ שש א, ומי לה זה אי מנ הנ ן בש רה בש חנ תש מי הו  כגלש ן. וש טה שש פנ תש א, מי ינה מי אמ ין דנ ישי ת רי לנ א, תש א דה נה יקש די בש
אי הנ ין בש יה לש הו תנ א, כולש יקה תי אי ענ הנ ין בש יה לש תנ ון דש וה תש ין אנ לי ל אי יהיא. כה לש א תנ לה זה אי מנ הנ א, בש ירותה ינקי ירו דש קי ל יש ך, כה כנ
ון וה תש ין אנ לי יק אי לי א סה י לה לי מה לש אי דש ין.  ני רה חמ ון אנ וה תש א אנ ימה יש קנ לש יה,  בי ין  יה לש תנ וש א,  לה זה אי מנ הנ ן בש רה בש חנ תש ומי א,  נה יקש די
א עממה יק טנ סי י, ופה ני ימש י זי רי ', תש יה ' יש יה יך, יש רי טש צש ד אי ה כנ ר מםשל מנ אה ך  ין כנ גי ין. ובש ני רה חמ ין אנ לי ין אי ימי יש א קנ א, לה יקה תי ענ בש
יה קי ה חולה אה כה יה. זנ מי ין קנ יה פש כנ תש י, ומי אי תה תנ י וש אי לה י עי פי סש כנ תש א, מי לה זה אי מנ הנ א. מי יהיא כםלה לש א תנ לה זה מנ א בש הה יהו. דש ויש ונ גנ בש

אי. הנ י לש כי זה אן דש מה

ל כה ה לש אה לה א עי ישה יהו רי אי ין דש גי ח. ובש כנ תש שש א אי לה ר, וש כנ דש א אנ ין, לה ימי תי ל סש כה א דש ימה תי א, סש ישה די א קנ יקה תי אי ענ הנ
א. א כםלה ימה יש קנ א, לש א גופה לה א, בש דה א חה ישה ר רי ר, בנ כנ דש א אי ין, לה אי לה עי

א, דה א חה ישה א רי לה ר, אל כנ דש א אי ין, לה אי לה ל עי כה ין לש אי לה א עי ישה יהו) רי אי ין דש גי ין (ס"א בש ימי תי ל סש כה אי (נ"א דש הנ וש
ה אה ימה תי א סש הוא מוחה הנ ן, בש נה קש תה תש קונוי אי א, תי כםלה יז מי ני גה ים וש תי סה יר וש מי הוא) טה א. וש א כםלה ימה יש קנ א, לש א גופה לה בש
א יל כםלה לי כש תש אי ן וש קנ תה אי ט וש שנ פה תש ה אי אה לה ד עי סל חל ה, וש אה תה תנ ה וש אה לה ד עי סל יק חל פי נה א וש ן כםלה קנ תה תש אי ט וש שנ פש תש אי א, דש כםלה דש
יר, הי נש תש אי וש א  אי מוחה הנ בש ש,  טנ בה דש אן  מה ש  טנ א, בה דה ירו  הי נש בי א  דה א  ורה וה ן חי קנ תש תש ד אי כנ א.  ה דה אה ימה תי סש א  מוחה בש
א לה זה מנ יר מי הי יר נה הי נש תש ד אי ין. כנ ילי בי ין שש רי ין ותש תי לה תש יר לי הי נה ט וש שנ פש תש אי א, דש רה חמ א אנ א מוחה ירה א ינקי לה זה מנ יהיא מי לש תנ וש

יה. ן בי ילה לי כש תש אי ין, וש יה לש א תנ לה זה מנ יל לון. ובש לי כה ד דש חנ ין, וש ישי ין רי רי ין, תש אי לה ין עי ישי ת רי לנ ירו תש הי נש תש א. אי ירה ינקי
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א יקה תי ענ ה דש מה ן, כש נה קש תה תש ינון מי אי וש ה.  אה ימה תי א סש לה זה מנ יהו  אי א, דש נה יקש די דש ירו  יהקי יהיא  לש גנ תש אי לש י  ארי אן שה כה מי
ת לנ תש א בי דה א בש דה הו  ין כגלש יה לש ן, תנ רה המ נה תש ד אי כנ ין. וש ישי ת רי לנ תש א בי י כםלה כי יה, הה ין בי רי טש ענ תש ין מי ישי ת רי לנ א תש ישה די קנ

יל לון. לי כה ד דש חנ ין, וש רי טש ין סי רי תש ין מי רי ין, תש ישי רי

א לה ע, וש מודנ תש שש א אי לה ע, וש דנ יש תש א אי לה ית דש א, אי ילה עי א לש ילה עי י, לש זי א חה א. תה ישה די א קנ יקה תי אן ענ א, מה ימה י תי אי וש
הוא הנ ן. וש קנ תש תש י אי כי א) הה דה א (חה ין כםלה די ין). וכש יה לש ן (ס"א תנ ילה לי יה כש ין בי ישי ין רי רי א, ותש יל כםלה לי הוא כה ים, וש שי רש תש אי
ה רה מש שש י אל תי רש מנ ר, (תהלים לט) אה מנ תש א אי ל דה א, ענ בה לי א דש עותה רש א בי לה ן אל בה חושש א בש לה א וש לה לה כש א בי לה א, וש ינה יה נש מי או בש לה

י. שוני לש םא בי ט חמ י מי כנ רה דש

ט שנ פש תש אי דש א,  תה מש כש חה דש ירו  הי נש א, הוא  לה זה מנ מי יר  הי נש תש אי דש א,  ישה די קנ א  יקה תי ענ מי ח,  כנ תש שש אי א  ירותה שי דש ר  תה אמ
יר הי נה א  ישה די קנ א  יקה תי ענ דש ה  ומנ יה.  בי דש ירו  הי נש מי ה,  אה ימה תי סש א  מוחה הוא  הנ מי א  קה פש נה וש ר.  יבה עי ין  רי ותש ין  תי לה תש לי
א ישה רי ין, וש ישי ת רי לנ תש יד לי בי עה תש אי י), וש וי יהיא (המ לש גנ תש אי ה דש מה א מי ירותה שי יא. וש א הי א), דה תה מש כש חה א (ס"א בש יתה מי דש קנ בש

א. ין כםלה רי המ ין ננ לי אי ין, ומי פי נש יר אנ עי זש ן לי טה שש פנ תש ת מי לנ ין תש לי אי יל לון. וש לי א כה דה חה

א ישה רי ן) בש ילה יש עה יל (נ"א וש יי עה וש א  תה נש ה גי אה קה שש אנ יק לש פי נה יד וש גי נה א, דש רה המ ד ננ יק חנ פי אנ א, וש תה מה כש אי חה יף הנ לי גש תש אי
א הוא דה אן. הה יעה טי ינון נש ל אי י כה קי שש אנ א, וש ל גופה כה יד בש גי נה יך וש שי מש תש ן אי מה תנ א ומי ד מוחה יד חנ בי עה תש אי ין, וש פי נש יר אנ עי זש די

גו'. ן וש גה ת הנ קות אל שש הנ ן לש דל עי א מי ר יוצי הה נה יב, (בראשית ב) וש תי כש די

הוא (הנ א  רה חמ אנ א  יד מוחה בי עה תש אי וש ין,  פי נש אנ יר  עי זש די א  ישה רי בש יל  יי עה וש ך  שנ מש תש אי וש א,  תה מה כש חה אי  יף הנ לי גש תש אי תו 
א, ירה בי א דש יקה מי עה א דש ישה ד רי חנ ן בש רה בש חנ תש יפו, מי לי גש תש ן אי יכה שי ין מש רי ין תש לי יה אי ני א מי כה שש מנ תש אי ירו דש הי הוא נש א). הנ רה חמ אנ
ן מה תנ א, ומי רה חמ א אנ יד מוחה בי עה תש אי ין, וש פי נש יר אנ עי זש א די ישה רי יל בש יי עה וש עו.  קה בש ני הומות  תש תו  עש דנ יב, (משלי ג) בש תי כש די
ת ענ דנ יב, (משלי כד) ובש תי כש א הוא די דה א. הה גופה ין דש רי דש סנ כש אנ ין וש רי דה ינון אי ל אי יהיא כה לש א, ומנ גו גופה יל לש יי עה יך וש שי מש תש אי

או. לש מה ים יי רי דה חמ

א דה א בש א דה כםלה א). וש ישה די א קנ יקה תי א (ענ לה זה מנ יר בש הי נה ה, דש אה ימה תי ה סש אה לה א עי הוא מוחה הנ ירו דש הי נש ין, מי רי המ ין ננ לי אי וש
א לה א, (דף ר"צ ע"א) וש יקה תי א הוא ענ כםלה ד, וש א חנ כםלה ע דש מודה תש שש יי ד דש א, ענ דה א בש דה א, וש דה א בש ר דה שנ קש תש אי ין. וש יה לש תנ
א כםלה ין. וש ני בש ין לי רי המ ין ננ לי אי ן. וש הה בה רון אמ קש אי ין, דש ני רה חמ ת אנ לנ תש ין לי רי המ ין, ננ הורי ת נש לנ ין תש לי לום. אי כש יה  ני מי ש  רנ פש תש אי

א. תה ימה לי דו שש חי ח בש כנ תש שש א אי כםלה יר וש הי א נה ון, כםלה וה עמ רנ וא דש וה עמ א, רנ יקה תי אי ענ יהיא הנ לש גנ תש ד אי ד. כנ ר חנ תה אמ יר מי הי נה

י רי קש ן, אי דל אי עי הנ ין. ומי ימי תי ל סש כה ה דש אה ימה תי ה, סש אה לה ן עי דל עי ך מי שנ מש תש ן אי דל אי עי הנ ן, וש דל י עי רי קש א אי תה מה כש אי חה הנ
י רי קש א אי א, לה יומה סי א וש ירותה יה שי י בי וי א המ לה ין דש גי א. ובש יומה סי א וש ירותה י שי וי א המ לה י, וש רי קש א אי א לה יקה תי ענ בש א. די ירותה שי
ב. י אה רי קש אי ה, וש תה י אנ רי קש ח אי כנ תש שש א אי ירותה שי ר דש תה אמ י הוא. ומי רי קש אי יהיא. וש לש גנ תש א אי לה יהיא וש סש כנ תש אי ין דש גי ה. בש תה אנ

ינו. בי ה אה תה י אנ יב, (ישעיה סג) כי תי כש די

יהיא, סש כנ תש אי א דש ישה די א קנ יקה תי ה. ענ תה י אנ רי קש ין אי פי נש יר אנ עי א, זש כםלה א דש לה לה א, כש בה א סה יבה יי ב  י רנ בי א דש תה דש גנ אנ בש
י וי יה המ ני יהיא, מי סש כנ תש אי ב דש ל גנ ף ענ ה. אנ תה ח, אנ כנ תש שש א אי ירותה שי א דש ר דה תה אמ ן בנ ינה רי א קה תה שש הנ יר. וש פי שנ י הוא. וש רי קש אי
ן יי אנ ה מי מה כש חה הנ יב (איוב כח) וש תי כש א, די ישה די א קנ יקה תי ענ יק מי פי ב נה אי אה הנ ן. וש הה בה אמ ב לנ הוא אה ב. וש י אה רי קש אי א, וש ירותה שי

ע. מודנ תש שש א אי ך לה ין כה גי א. ובש צי מה תי

ה קומה ה, מש קומה ת מש ע אל הוא יהדנ ל וש בה ש. אמ מה מנ ה  כה רש ה, דנ כה רש ין דנ בי ים הי להי יב (איוב כח) אל תי י, כש זי א חה תה
ה מה כש הוא חה ן הנ כי ל של כה ה.) וש כה רש ן דנ כי ל של כה ש. וש מה ה מנ קומה ה. מש כה רש א דנ לה ש. וש מה ה מנ קומה ה. (מש כה רש ן דנ כי ל של כה ש. וש מה מנ

א. ישה די א קנ יקה תי ענ יה בש א בי ימה תי סש די

א יתה יש אורנ ין) וש חי א אםרש לה ין וש ילי בי ין. (שש ילי בי ין שש רי ין ותש תי לה ן תש טה שש פנ תש מי יה  ני א, מי כםלה א דש ירותה ה שי מה כש אי חה הנ
א ירותה ה, שי מה כש חה אי  הנ ובש ן.  הה בה אמ לנ ב  אה ה  מה כש חה אי  ן. הנ ירה מי אמ ר  של על וש ון,  וה תש אנ ין  רי ותש ין  רי שש על בש ת  ילנ לי כש תש אי הו  בש
א א לה ן. כםלה הה בה אמ ב לנ י אה רי קש ה, אי מה כש ט חה שה פש תש ד אי ה. כנ אה תה ה תנ מה כש ה חה אה לה ה עי מה כש ך, חה ין כה גי ח. ובש כנ תש שש א אי יומה סי וש
אי) הנ א בש לה ל אל לה כש תנ שש א אי א לה ן. כםלה הה בה אמ ב לנ י אה רי קש תש מות, אי כש ן חה טה שש פנ תש ד מי אי. (ס"א כנ הנ א בש לה יל אל לי כש תש אי

. יתה שי ה עה מה כש חה ם בש יב, (תהלים קד) כגלה תי כש די

א, אנה תה א.  א דה עמתה שנ בש יך  רי טש צש א אי כםלה וש ה,  אה לה גנ לש ן הוא  ידה עי אי  דה ונ ר,  מנ י, אה די חנ וש דוי,  יש עון  מש י שי בי ף רי קנ זה
ר תה אמ א. בנ בה נוקש ר וש כנ ין דש עי ין כש קי תש א, אנ א כםלה נה קש תש אנ א לש עה ין, בה ימי תי ל סש כה ה דש אה ימה תי א, סש ישה די א קנ יקה תי ענ א דש עמתה שנ בש
ה מה כש אי חה הנ א. וש בה נוקש ר וש כנ דש ר) די כנ ין דש עי א (ס"א כש רה חמ א אנ יומה קי א בש לה יהימו, אל קש תש א אי א לה בה נוקש ר וש כנ ילו דש לי כש תש אי דש
ה מה כש חה אי  הנ דש א.  בה נוקש וש ר  כנ דש בי א  לה אל יר  הי נש תש אי א  לה א,  ישה די קנ א  יקה תי ענ מי יר  הי נש תש אי וש א  קה פש נה ד  כנ א,  כםלה דש א  לה לה כש
ד חנ ה, בש ינה ה ובי מה כש ם. חה ה אי ינה בי ב.  ה אה מה כש א. הוא, חה בה נוקש וש ר  כנ ח דש כנ תש שש אי וש ה,  ינה בי יה  יני יק מי פי אנ וש ט,  שנ פש תש אי

ין. ימי יש קנ תש א מי אי, לה א הנ לי מה לש אי א, דש בה נוקש ר וש כנ דש יהים בי קש תש א אי יהו כםלה יש יננ גי א. ובש בה נוקש ר וש כנ לו, דש קה תש א אי לה קש תש מנ

ם. ה אי ינה ב. בי ה אה מה כש א. (חה דה א בש ירו דה הי א, ונש דה א בש רו דה בה חנ תש ן, אי הה בה הו אמ כגלש ב לש א, אה כםלה ב לש א אה א דה ירותה שי
ב י רנ בי א דש תה דש גנ אנ א. בש נותה ימש הי ת מש טנ שש פנ תש אי ידו, וש רו, אולי בה חנ תש ד אי א) כנ רה קש ה תי ינה בי ם לנ י אי יב (משלי ב) כי תי כש די
ן, בי ת  יקנ פי אנ וש ת,  רנ בש ענ תש אי "א,  הי בש יו"ד  א,  דה בש א  דה ר  בה חנ תש אי ד  כנ א  לה אל ה.  ינה בי הו  מנ י,  אני תה י  כי הה א,  בה סה א  יבה יי
יהו. ויש ונ גנ ן בש ן, ובי רה בש חנ תש מי יהו דש ויש ונ רש חו תנ כה תש שש א. אי כםלה א דש ימותה לי ן יה"ה, שש י, בי רי קש ה אי ינה ך, בי ין כה גי ת. ובש ידנ אולי וש
יהו יש קוננ תי יהו. בש ויש ונ גנ ן בש ן, ובי רה בש חנ תש מי יהו דש ויש ונ רש ן יה"ה, תנ א (נ"א בי ימותה לי ח שש כנ תש שש יהו אי יש קוננ תי א. בש כםלה א דש לה לה כש
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ת. ן ובנ ם. בי אי ב וה א, אה כםלה א) דש לה לה א כש כםלה א דש ימותה לי חו שש כנ תש שש אי

יך רי א בש שה קודש חוי דש רש ין אה עי ינדש קו, וש פש ננ וש אלו  עה ין, דש יוני לש י על ישי די קנ ר לש ה, בנ אה לה גנ לש בו  יהי יש תש א אי ין, לה לי ין אי לי מי
גו'. ם וש כו בה לש ים יי יקי די צנ ' וש יה י יש כי רש ים דנ רי שה י יש יב, (הושע יד) כי תי כש א. די אלה מה שש לי א וש ינה ימי הו לי אן בש טה א סה לה הוא, דש
י ישי די קנ ינון וש ין אי ימי תי ין סש לי ין אי לי מי הו. דש י בש עי טש א יי לה י, וש טי א סה לה חוי, וש ע אורש דנ נש מי י לש כי זה אן דש מנ יה, דש קי ה חולה אה כה זנ
יק. פי נה אל וש עה אן דש מנ א לש לה ין, אל לי ין אי לי מי רו  סה מש תש א אי א. לה ינה בוצי דש ירו  הי נש יר מי הי נה אן דש מנ הו, כש ין בש ירי הי ין נש יוני לש על
ין לי מי ין, דש ימי תי ל סש כה א דש ימה תי א, סש ישה די א קנ יקה תי י ענ מי יהא קנ לש א גנ הה י. דש רי בש א אי לה יה דש ב לי ק, טנ פנ נה אל וש א עה לה אן דש מנ דש
הו א בש נה עש דה א, ינ כה הה י דש ננ ין בש לי אי הוא. וש יך  רי א בש שה קודש דש ילו  חי א ודש ימותה חי רש א די מותה לש שש אנ אי, בש בה לי ין בש רי הי ין נש לי אי
יך. רי טש צש אי ה דש מה א כש ימותה לי שש בי ירו  הי נש תש א אי תה שש הנ הו. וש כגלש א בש לה וש ין,  לי ין מי לי אי ן בש ירה הי נש תש אי וש קו,  פש ננ וש אלו  א עה הה דש

א. מה לש הוא עה הנ הון, בש מש י עי קי ה חולה אה כה זנ

א ד, כםלה א חנ ין. כםלה פי נש יר אנ עי זש א די ינה מי אמ ה דנ ל מנ כה א. וש ישה די א קנ יקה תי ענ א דש ינה מי אמ ה דנ ל מנ עון, כה מש י שי בי ר רי מנ אה
ין. מי לש י עה מי לש עה ם ולש לנ עה יה לש מי יך שש רי יך הוא בש רי א. בש ירודה יה פי יהיא בי לש א (דף ר"צ ע"ב) תנ ה. לה לה ד מי הוא חנ

יל לי ך, יו"ד כה ין כה גי א. ובש ישה די א קנ לה זה מנ יהיא מי לש תנ יו"ד, דש יל בש לי כש תש ב, אי י אה רי קש אי א דש א דה ירותה י, שי זי א חה תה
א. כםלה א דש יפה סי א וש ישה ן. י' רי רה חמ ון אנ וה תש ל אנ כה א דש ימה תי ין. י' סש ני רה חמ ון אנ וה תש אנ

יהא, יקנ די צנ א דש דונה אי הוא עי הנ יק. וש סי א פה לה יר וש די י תה תי אה י, דש תי אה א דש מה לש י עה רי קש יק, אי פי נה יד וש גי נה ר דש הה הוא נה הנ וש
ר של ם אמ יי א מנ מוצה יב (ישעיה נח) וכש תי יה כש לי יק. עה סי א פה לה א, וש תה נש גי יר לש די י תה קי שש אנ י, דש תי אה א דש מה לש אי עה הנ ה לש אה כה זנ לש
ן דל עי א מי ר יוצי הה נה וש יב, (בראשית ב)  תי כש א הוא די דה יו"ד, הה י בש רי בש י, אי תי אה א דש מה לש הוא עה הנ יו. וש ימה מי בו  זש כנ יש םא  ל

ון ו"ד. וה תש ין אנ רי יל תש לי ן. י' כה גה ת הנ קות אל שש הנ לש

א, אי) דה דה א (ס"א ונ תה נש גי ה דש יעה טי א נש לה יו"ד. אל ן בש ילה לי אי ו"ד כש מנ ן, אמ ינה ני א תה בה א סה יבה ב יי י רנ בי א דש תה דש גנ אנ בש
ינו יש הנ ים) וש אשי ה), (ס"א רה עה בה רש י אנ יהי אי יהיא ד'. (דש קש תנ שש אי ו', אי הנ י ד'. ומי יהי אי א, דש רה חמ א אנ תה נש ית גי י ו'. אי רי קש אי
א הוא ו'. ן, דה גה ת הנ קות. אל שש הנ א י'. לש דה ה, וש אה לה ה עי מה כש א חה ן. דה דל אי עי גו'. מה ן וש דל עי א מי ר יוצי הה נה יב, וש תי כש א די זה רה

יו"ד. יל בש לי א כה כםלה א הוא ד', וש ים, דה אשי ה רה עה בה רש אנ יהה לש הה ד וש רי פה ם יי שה ומי

יב, (משלי כד) תי כש א, די כםלה א דש יתה י) בי רי קש א, (אי כםלה א דש ירותה ן. שי הה בה אמ ב לנ א. אה כםלה ב לש י אה רי קש ך, אי ין כנ גי ובש
יה, רי תש אנ . בש יתה שי ה עה מה כש חה ם בש יב, (תהלים קד) כגלה תי א) וכש כםלה א דש יומה סי א וש ירותה אי י' שי הנ ת. (מי יי ה בה נל בה ה יי מה כש חה בש
ע דנ יש תש ה אי א, בה כםלה א דש לה לה א כש ימה ך אי ין כה גי א ובש ימה אי יז בש מי רש תש א אי ימה אי ר בש בה חנ תש אי דש ע. מי דנ יש תש א אי לה יהיא, וש לש גנ תש א אי לה

א. ים כםלה תי ה סה בה י) דש רי קש ה אי מה כש א. (חה כםלה א דש יומה סי א וש ירותה יז, שי מי רש תש ה אי ובה

ין פי לש גנ תש א מי נה ידה אי הה וש ין.  ין יומי לי ל אי א כה ינה מי א אמ לה וש א,  נה יזש מי א רה תה שש ד הנ ענ א.  ישה די א קנ מה א, שש כםלה א דש לה לה כש
א הה א. וש ימה אי ן מי רה טש ענ תש מי ין, דש ני ין בש רי ין תש לי ה. ו"ה, אי ינה ן בי ינה רי קה א, וש ימה א אי ה. ה' דה מה כש אי חה הנ יל בש לי ין, י', כה רי טש סי
ינון י"ה, אי "ם דש אי "ב וה ה, אה ינה ינו בי יש הנ "ן. וש ין בי קי פש א, ומנ ימה אי א בש רה בש חנ תש מי א. יו"ד דש כםלה יל מי לי כש תש ה אי ינה בי ן, דש ינה ני תה

יהו. ויש ונ גנ ן בש בי

י, רי קש ה אי בונה א תש לה ה. אל ינה א בי לה ה, וש בונה י תש רי קש אי אי מנ ה, אמ בונה י תש רי קש אי ה, וש ינה א, בי לה כש תנ סש אי ית לש א אי תה שש הנ
ין לי אי בש יל  לי כה א  כםלה דש ה.  בונה י תש רי קש אי א  עמתה שנ יא  הי הנ וש ינון ו"ה,  אי דש "ת,  ובנ "ן  בי ין,  ני בש ין  רי תש לי א  קה נש ינ דש א  עמתה שנ בש

ה. בונה ינו תש יש הנ א, וש לה לה ד כש א חנ כםלה ינון ו"ה. וש "ת, אי "ן ובנ ון, בי וה תש אנ

ך נה ר, (שיר השירים א) הי מנ אה י וש לי גנ ה דש אה מה דש א קנ קונה א, תי כה לש למםה מנ שש ר, די מנ א אה בה א סה נונה מש ב הנ רנ א דש רה פש סי בש
יהו ויש ונ רש תנ י, דש רי מש אנ ינון דש אי א. וש תה תנ לש א די בה י נוקש יהי אי ה, דש לה י כנ רי קש א, אי ינה יה נש א תי קונה תי אי הוא. וש הנ י מי יהתי עש ה רנ פה יה
ין ני מש זי ה, לש לה י כנ רי קש ה, אי אה רה תש "א בנ הי ה. וש לה י כנ רי קש א אי ה לה אה מה דש "א קנ הי י. דש כי או הה ינון, לה א אי תה תנ לש א די בה אי נוקש הנ לש
הוא הנ ה. בש ינה ק מי לה תנ סש אי ה, וש מה ר עי בה חנ תש א אי א לה כורה דש ינון, די ין אי יאי גי ין סנ ני מש א זי הה ין). דש יאי גי ין סנ ני מש זי ין (לש יעי די יש
י עי א בה כורה א, ודש בה ת נוקש אנ כש דנ תש אי א דש עמתה שנ ב. בש רנ קש םא תי ל ה  תה אה מש ת טג דנ ני ה בש שה ל אי אל יב, (ויקרא יח) וש תי א כש נה מש זי

יהיא. תש ש אנ מה "ה מנ לה כנ "ה. כש לה י כנ רי קש ין אי די ה, כש מה א עי רה בש חנ תש אי לש

ן א מי יק דה סי פש א אנ ין. לה יה רש ד שנ חנ ין, בש קי פש ד נה חנ ין, בש מי לש עה יהו לש ויש ונ רש תנ א דש עותה יק רש סי פש א אנ א, לה ימה אי אי ל) הנ בה (אמ
יב, תי כש א הוא די דה יק. הה סי פש א אנ לה יר, וש די א תה ן, יוצי דל עי א מי ר יםצי הה נה יב וש תי ך כש ין כה גי א. ובש ן דה א מי ק דה לנ תש סש א אי לה א, וש דה
א. ימותה לי א שש דותה חמ אנ ין, בש יה רש ה שנ וה חש אנ א דש עותה רש י, בי יהתי עש יב רנ תי ך כש ין כה גי יו. ובש ימה בו מי זש כנ םא יש ר ל של ם אמ יי א מנ מוצה וכש

ש. מה יהיא מנ תש י אנ יהי ה אי לה כנ ה, כש לה יא כנ ה, הי מה א עי רה בש חנ תש אי א לש כורה א דש תה ד אה כנ ה, דש לה י כנ רי קש א אי כה ל הה בה אמ

י יהי אי ין דש גי א, בש ימה תי א סש יתה מי דש קנ א דש קונה למםה. תי שש יש  רי י פה בי נוקש ין דש קוני י (ויחי רמ"ב) תי רי ך, תש ין כה גי ובש
א. ילה עי לש יא די הי הנ א בש חה בה ל שש יהא כה לש ר תנ תנ בה אי. ולש י הנ ים כולי תי א סה לה וש יר,  ינתי יש  רי א פה ינה יה נש א תי קונה תי א. וש ימה תי סש
א רה טש עי א בש רה טש ענ תש א מי ימה י אי יהי אי ין דש גי ה. ובש תה דש יולנ יא לש ה הי רה בה ה  מה אי יא לש ת הי חנ יב, (שיר השירים ו) אנ תי כש די
ל א. כה כםלה דש ירו  ל חי ין. כה די בש ענ ירו דש ל חי כה ה  שותה רש יב בי הי יש תש ין, אי מי לש עה לש ה  נה יק מי סי פש א אנ יו"ד לה א דש עותה ה, ורש לה כנ דש
כח) (ויקרא  יב  תי וכש ם.  יכל לי עמ ר  פי כנ יש ה  זל הנ יום  בנ י  כי טז)  (ויקרא  יב,  תי כש די א.  כםלה לש ה  אה כה דנ לש יהא,  יבנ יה חנ דש ירו  חי
ח לנ שנ יש ל  ל יובנ ענ וש יז)  (ירמיה  ר  מי אה תש  אנ ה דש מה ל. כש יובי אי  יא. מה ל הי ה יובי נה ים שה שי מי חמ ת הנ ננ ת שש ם אי תל שש דנ קי וש

יק. סי א פה לה יר, וש די י תה תי אה יק, וש פי נה יד וש גי נה י וש תי אה ר דש הה הוא נה שום הנ יו. מי שה רה שה
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ינהה בי ם לנ י אי ר כי מנ אה ן דש יונ ך. כי ן קולל תי ה תי בונה תש א לנ רה קש ה תי ינה בי ם לנ י אי יב (דף רצ"א ע"א) (משלי ב) כי תי כש
ם אי ב וה ה אה ינה ה. בי בונה תש ה מי אה לה ה עי ינה ה. בי אה לה יהו עי יש ננ י מי א. הי ינה מי אמ ה דנ מה א כש א כםלה לה ה. אל בונה תש אי לנ מנ א, אמ רה קש תי
א לה ם, אל אי ב וה ח אה כנ תש שש א אי לה ת, ו"ה. וש ן ובנ ין, בי ני בש א די לה לה א כש ה: כםלה בונה יהו. תש ויש ונ גנ ן בש ם, ובי אי ב וה ן. י"ה: אה ובי
ח כנ תש שש יהיא. אי לש גנ תש א אי לה יהו, וש יש לנ א עה יעה בי א) רש ימה אי אי דה ה ונ בונה תש ה. ובי ינה בי א בנ לה אי (ס"א אל דה א ונ ימה אי א, דש ימה אי בש
אי הנ בש א,  כםלה א  לה לש כש אנ לש י  עי בה ד  כנ וש ה.  ינה בי י  רי קש אי ן,  ובי ם  אי ב  אה דש א  לה לה וכש ה.  בונה תש י  רי קש אי ין,  ני בש ין  רי תש די א  לה לה כש די

איתשכשלייל.

ת, ענ י דנ רי קש יה, אי מי אי בוי וש אמ ין דנ ני ימה יל סי טי ן נה אי בי הנ ין דש גי ת. בש ענ דנ ה וה ינה ה בי מה כש רון חה קש ן, אי ם ובי אי ב וה אי אה הנ וש
י רי קש אי ין דש גי ל. ובש אי רה שש י יי כורי י בש ני יב, (שמות ד) בש תי כש א. די רה י בוכש רי קש ן, אי אי בי הנ יהו. וש ויש ונ רש תנ א דש דותה המ הוא סנ דש
ת לנ ין, ותש קי ין חולה רי ך, תש ין כנ ך ובי ין כנ ין. ובי קי ת חולה לנ יל תש טי רוי, נה טש עי י בש בי רנ תש ד אי כנ ין. וש קי ין חולה רי יל תש טי א, נה רה בוכש

ית. יה יהרי מי אי בוי וש אה א דש רותה י, יש וי ד) המ י (ס"א חנ כי אי המ הנ אי וש הנ ה. וש לה ד מי א חנ ין כםלה קי חולה

א. ן דה בי לש ינו  סי חמ אנ וש יהו,  ויש ונ גנ ין בש יזי ני גש וו  הנ ין דנ רי טש ין עי רי יה, ותש ימי אי בוי וש אמ א דנ תה נש סנ חמ א. אנ א דה רותה אי יש מה

ה. בורה י גש רי קש אי א דש רה טש ד עי א, חנ ימה אי א דש רה טש סי ד. ומי סל י חל רי קש אי א, דש רה טש ד עי ויה חנ וי גנ יז בש ני ה גה וה בוי, הה אמ א דנ רה טש סי מי
א כםלה א. וש ישה רי ין דש ילי פי רון תש קש הו אי יה, כגלש לי ם עה אי ב וה ין אה לי ין אי רי המ ד ננ כנ יד לון. וש חי אה יה, וש ישי רי ין בש רי טש ענ תש הו מי כגלש וש
ים ני ל פה ל כה ענ ן. וש זה תש אי יה  ני א מי תה רנ א. ובש תה רנ בש יב לי ן יההי אי בי הנ א. וש ל גופה כה ט בש שנ פש תש אי א, וש ית כםלה יהרי א, וש ן דה יל בי טי נה
יב, תי כש ה די מה א. כש תה רנ ן בש זה תש אי יה  ני א. ומי תה רנ א בש לה וש יה  מי אי בוי ולש אמ ית לנ א יהרי רה א. בש תה רנ א בש לה ית וש א יהרי רה אן, בש כה מי

א). ד כםלה חנ ינון וש ד אי חנ ק בש דל צל יק וש די רון צנ קש אי אי הנ אי וש ל הנ א כה ימה י תי אי יה. (וש א בי כםלה זון לש (דניאל ד) ומה

יהא לש תנ וש א,  ישה די א קנ יקה תי ענ יד מי חי א אה כםלה וש יר.  ינתי יר  מי ב טה אה א. וש דה א בש ן דה רה בש חנ תש ן ומי ילה לי ם, כש אי וה ב  י אה ני המ
יב, (משלי כד) תי כש א די ינה מי אמ ה דנ מה א, כש יתה ין בי ני קש תנ ם, מש אי ב וה ין אה לי אי ין. וש ירי ל ינקי כה דש ירו  א, יהקי ישה די א קנ לה זה מנ מי
י ים כי עי י נה יב (משלי כב) כי תי ים. וכש עי נה ר וש ל הון יהקה או כה לש מה ים יי רי דה ת חמ ענ דנ ן ובש כונה תש ה יי בונה תש ת ובי יי ה בה נל בה ה יי מה כש חה בש

א). ירה א יהקי ישה די א קנ לה זה מנ ין מי יה לש תנ א וש ינה מי אמ ה דנ מה א, כש כםלה א דש לה לה י כש ני ך. (הנ נל טש בי ם בש רי מש שש תי

א ינה עי א, ובה תה שש ד הנ ענ וו  אי המ בה לי ין בש ירי מי ין, טש לי י מי ני ל המ כה וש א.  א כםלה ינה לי גה א  א לה רה דה אי עון, בש מש י שי בי ר רי מנ אה
ך תל ת עי מוננ יהה אל הה יב, (ישעיה לג) וש תי כש ה די מה א, כש נה יל לה אי א שה תה לש אל ן שש מה תנ שום דש י, מי תי אה א דש מה לש עה א לון לש רה מש טש אנ לש
א לה א בש אי, הה הנ יך הוא בש רי א בש שה קודש א דש עותה א רש תה שש הנ י, וש יני ין מי יה עש ה בנ מה כש חה גו', וש ת וש ענ דה ה וה מה כש שועות חה ן יש חוסל

רוי. טש לש י פנ מי יעול קנ א אי סופה כי

יב, תי כש ין. די יה לש מנ תש י אי רי טש לש ל פנ ת כה ענ דנ ת. בש ענ דנ אי. הוא הנ דה עות ונ '. די יה עות יש ל די י אי יב (שמואל א ב) כי תי כש
ת ענ יה. דנ יל בי לי כש תש אי ויה, וש וי גנ יל בש זי א אה ירה מי א טש הה יהא, דש לש גנ תש א אי א לה רה חמ ת אנ ענ ך) דנ ין כה גי או. (בש לש מה ים יי רי דה ת חמ ענ דנ ובש

.(' יה עות יש ל די י אי א, כי א כםלה גופה א, בש מוחה א. (בש א כםלה מוחה ט בש שנ פש תש אי ין, וש מוחי יר בש הי נה

א, כםלה דש א  דותה המ סנ הוא  דש דות.  עי א  לה אל עות,  די י  רי קש תי ל  אנ  ,' יה יש עות  די ל  אי י  כי ן,  ינה ני תה א  תה דש גנ אנ דש א  רה פש סי בש
ה, לה מי אי  הנ דש ב  גנ ל  ענ ף  אנ וש עמקםב.  ינ בש דות  עי ם  יהקל ונ עח)  (תהלים  ר  מי אה תש  אנ דש ה  מה כש ין,  קי ין חולה רי תש די א  דותה המ סנ
ים תי סש ד אנ י, כנ וי א המ כםלה יר, וש פי א שנ א כםלה כה ים, הה לי יה שש רי תש אנ ם בש תה א. הה רה חמ א אנ ונה וש גנ א בש יעותה ני צש א די רה פש סי מוהה בש אוקש

ה. לה מי

ל כה דש א  יקה תי ענ א,  ישה די א קנ לה זה מנ בש ן  ימה תי סש ינון  אי וש ן,  ימה תי סש הו  א בש ן, כםלה ילה לי כש הו  בש הו  ם, כגלש אי וה ב  אה אי  הנ
ין. מי לש י עה מי לש עה ם ולש לנ עה יה, לש מי יך שש רי יך הוא, בש רי י. בש וי א המ א הוא, כםלה ן. כםלה ילה לי יה כש ן. בי ימה תי יה סש ין. בי יקי תי ענ

ין לי מי הו  כגלש א,  אלה מה שש לי וש א  ינה ימי לי אן  טה סה א  לה דש ין  לי מי ין,  ישי די קנ ין  לי מי הו  כגלש וש יהאות,  א  רה דה אי דש ין  לי מי ל  כה
א נה ילש חי דה ין דש לי ין מי לי ין אי יה סש כנ תש וו מי א המ תה שש ד הנ ענ י הוא. וש כי א הה כםלה קו, וש פש ננ אלו וש עה ינון דש אי ין לש יה לש גנ תש אי ין, וש ימי תי סש די
א, נה ידש א עמבי בה ית אנ בי י ודש ילי א די רה יקה א לי א לה הה א, דש ישה די א קנ יקה תי א) ענ כה לש י (מנ מי י קנ לי גנ ין. וש יה לש גנ תש א אי תה שש הנ ה, וש אה לה גנ לש
י אי כה י זנ ני ל המ כה יך הוא וש רי א בש שה קודש א, דש ינה מי א חמ עוד, הה א. וש נה ידש רוי עמבי טש לש י פנ מי א קה סופה כי יעול בש א אי לה ין דש גי א בש לה אל
הו כגלש וש י,  ילי א די לולה אי הי הנ אן בש דה חנ הו  כגלש א דש ינה מי א חמ הה י. דש דה יש ל  ין ענ מי כש תנ סש מי הו  ן, כגלש חה כש תנ שש א מי כה הה שוט דש קש

י. קי ה חולה אה כה י, זנ ילי א די ילולה הי א בש מה לש הוא עה הנ ין (דף רצ"א ע"ב) בש יני מי זש

א עה יך. בה יי חנ ה וש כה דוי, ובה ים יש רי ה, אה אה לה א עי ינה א, בוצי ישה די א קנ ינה א בוצי ה דה לה ייים מי ד סי א, כנ בה י אנ בי ר רי מנ אה
יב, יהתי ף, וש קנ תה תש א. אי שותה י רש ין לי בי א יההמ א לה תה שש הנ אי, וש ל יומה א כה נה רש ענ טה צש א אי ה דה לה מי ר, בש מנ א. אה דה ה חה לה ה מי אה לה גנ לש
א ר, פומה מנ יה. אה ן בי כי ל של יה, כה רי תש אמ א בנ לה כש תנ סש אי ש לש ר נה יל בנ כי ה יש וה א הה לה ין, וש ני מש ת זי לנ יד תש גי סה יה, וש ותי וה פש שי יש בש חי רה וש
א ר יוצי הה נה ן (בראשית ב) וש ינה רי קה ך  לה ק. עמ סנ א פה לה יק וש פי נה ך  בועה ך. מנ בועה מנ יבו  גי נש א אנ אי, לה ל הנ כה ית לש כי זה א, דש פומה

יו. ימה בו מי זש כנ םא יש ר ל של ם אמ יי א מנ מוצה יב (ישעיה נח) וכש תי ן. וכש דל עי מי

א זה ה רה אה לה גנ א לש עותה א, (נ"א רש א דה י יומה מי חל מי א לש נה יבש אי א, תה נה ימש אי קה ין דש ל יומי כה י. דש לנ א עה נה דש הנ סש א אנ נה ידה אי הה
א ינה עי א בה תה שש הנ א. וש אי יומה ר הנ עמטה תש א מי א דה רה טש עי א בש הה א, דש נה ידה אי ר הה י), בנ ידי י (ס"א בי עותי רש יק בי לי א סה לה א) וש דה
ל יענ מי ק לש חה רנ תש יי א  א לה אי יומה הנ י. וש ישי רי ין בש רי טש ענ תש מי הו  א כגלש הה הוא, דש יך  רי א בש שה קודש דש יה  מי ין, קנ לי ה מי אה לה גנ לש
א לה ין דש גי ין, בש לי ה מי אה לה גנ א לש ינה רי א שה תה שש הנ א. וש ימה יש י קנ שותי רש א בי א דה ל יומה א כה הה א. דש רה חמ א אנ יומה יה, כש תי דוכש לש

א. ימה א אי ינה רי א שה הה י. וש תי אה א דש מה לש עה א לש סופה כי יעול בש אי

אי, הנ ל בש כנ תה סש א, יי ימה כי אן חנ יך. מה נל מו פה דש קנ ת יש מל אל ד וש סל ך חל אל סש כון כי ט מש פה שש ק ומי דל יב, (תהלים פט) צל תי כש
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ינהא מי א חמ הה ין. דש אי לה י עי רי תש כי ן בש רה טש ענ תש מי ין דש יני שוט, די קש ין די יני ה, די אה לה א עי ישה די קנ ינוי) דש חוי (ס"א די י אורש מי חל מי לש
ינון אי הו  כגלש א. (נ"א וש רה המ ננ תש אי ין לש גי רש דנ הו  ין, כגלש ירי מי ל טש כה א דש ירה מי ה, טש אה לה א עי ינה בוצי ין מי רי המ ין ננ יני בוצי הו  כגלש דש
ן, ידה חי אמ ין  הורי נש הו  כגלש וש יהיא,  לש גנ תש אי דש ה  מנ יהיא  לש גנ תש אי א,  גה רש דנ וש א  גה רש דנ ל  כה בש די א  הורה נש הוא  הנ ובש א)  רה המ נש אנ לש ין  גי רש דנ

א. ן דה א מי ן דה שה רש פה תש א מי לה א, וש דה א בש ין דה רי המ ננ א, וש א דה הורה נש א, בי א דה הורה א, ונש א דה הורה נש א בי א דה הורה נש

הוא הנ יד בש חי אה יר וש הי ד, נה חנ ד וש ל חנ א, כה כה לש י מנ רי תש א, כי כה לש י מנ קוני רון תי קש אי א, דש ינה א ובוצי ינה ל בוצי כה א דש הורה נש
א לה וש ר,  עמטה תש ה אי לה ד מי חנ א בש כםלה ק, וש לנ תש סש א אי גה רש ד דנ חנ א בש כםלה ך  ין כה גי ר. ובש בנ לש ש  רנ פש תש א מי לה גו, וש לש גו  לש א די הורה נש
גו, לש גו  לש א די הורה א. נש כה לש מנ א דש בושה י לש רי קש יהיא, אי לש גנ תש אי א דש הורה ד הוא. נש חנ יה  מי ושש יהו  א, אי ן דה א מי דה ש  רנ פש תש מי

יהיא. לש גנ תש א אי לה ש וש רנ פש תש א אי לה הוא דש יהא הנ רש יה שנ ים, ובי תי א סה הורה ה) נש א הוא מה הורה הוא נש הנ (בש

ד כנ וש ה.  אה לה עי א  ינה ין, בוצי ימי תי ל סש כה א דש ימה תי א סש ישה די א קנ יקה תי ענ ין מי רי המ ננ ין,  הורי נש הו  כגלש וש י,  יני בוצי הו  כגלש וש
יהיא. לש גנ תש א אי לה ר וש מה טש אנ ה, דש אה לה א עי ינה ר בוצי ח בנ כנ תש שש א אי ן. לה טה שש פנ תש אי ין דש הורי הו נש ן, כגלש לה כש תנ סש מי

א קונה ין, תי יני ין בוצי רי תש חו  כה תש שש שוט, אי י קש יני שוט, בוצי י קש קוני שוט, תי י קש בושי ר, לש יקנ ין די בושי ינון לש אי בש
ין רי טש ענ תש י מי ני הה א. ובש נותה ימש הי ל מש כה א, בש ימותה לי א, ושש ירותה ינון שי אי ט. וש פה שש ק ומי דל רון צל קש אי א, וש כה לש מנ יהיא דש סש כורש דש
ה, (בראשית יד) ן לה ינה רי ין קה ני מש זי ן. ולש זה תש ט אי פה שש אי מי הנ ק מי דל צל ט. וש פה שש מי ים בש תי א סה כםלה א, וש תה תנ א וש ילה עי לש ין די יני ל די כה

ם. לי ך שה לל ק מל דל י צל כי לש ומנ

ין, ני קש תנ תש ין מי יני די ק, וש דל אי צל הנ ם לש סי בנ אי מש הנ ימו. דש לי שש הו בי י, כגלש מי חמ הו רנ ט, כגלש פה שש מי ין מי יני ין די רי עה תש ד מי כנ
הו ין כגלש מי לש ל עה כה א, וש בה נוקש וש ר  כנ ן דש רה בש חנ תש מי א דש עמתה י) שנ רי קש ין (אי די י. וכש מי חמ רנ ימו, בש לי שש א בי מה לש עה ין לש תי חש ננ הו  כגלש וש

א. ותה וה דש חל י, ובש מי חמ רנ בש

יהא רש א שנ יפה קי יהא תנ וש חי וש א,  בה ן נוקש ק מי חנ רש תש א אי כורה א, ודש שה דש קש ת מנ בנ אמ תנ סש אי א, וש מה לש י עה חובי יאו  גי סש ד אנ כנ וש
ין אי כה ה זנ מה א, כנ מה לש עה ין בש רי עה תש ין מי יקי רי י טש ילי בי ה חמ מה ק. כנ דל אי צל הנ א מי נה מש הוא זי הנ ן בש זה תש מי א דש מה לש עה וי לש א, ונ רה עה תש אנ לש
אי ל הנ ענ א. וש ק דה דל צל ב בש רי א קה ט לה פה שש א, ומי בה ן נוקש א מי כורה ק דש חנ רש תש אי ין דש גי ה. בש מה ך לה ל כנ כה א. וש מה לש עה ין מי קי לש תנ סש מי
ר תה אמ א מי קה נש ק ינ דל צל א, וש מה סש בנ תש א אי לה ק, וש דל אי צל הנ ק מי חנ רש תש ט אי פה שש מי ט, דש פה שש םא מי ל ה בש פל סש ייש ני יב, (משלי יג) וש תי כש

א. רה חמ אנ

ל בל גו', הל קו וש דש צי ד בש יק אובי די י ייש צנ לי בש י הל ימי י בי יתי אי כםל רה ת הנ א, (קהלת ז) אל כה לש למםה מנ ר שש מנ א אה ל דה ענ וש
א, ישה די א קנ כותה לש יהו מנ א אי דה א, וש כה לש י מנ פי רון אנ קש אי א, דש ילה עי לש ים די לי בה המ א, מי דה ל חה בל א) הל ל דה בל א, (ס"א ל"ג הה דה
ין גי ק. ובש דל צל ק מי חנ רש תש ט אי פה שש מי שום דש א. מי מה עש אי טנ קו. מה דש צי ד בש יק אובי די יב ייש צנ תי ינוי, כש די א בש רה עש תנ יא מי ד הי כנ דש

ט. פה שש םא מי ל ה בש פל סש ייש ני י, וש רי קש ך אי כה

ק דל צל ר  עה תש אי ד  כנ ילו  פי הוא, אמ יך  רי א בש שה קודש א דש ימה חי א, רש מה לש עה ה בש אה לה עי ה  אה כה זנ ח  כנ תש שש ד אי י, כנ זי א חה תה
ן י (דף רצ"ב ע"א) מי פי תה סש א מי לה יה, וש רי יקה י בי עי יך הוא בה רי א בש שה קודש יה. וש יני גי א בש בה זה תש שש אי א לש מה לש יל עה כי חודוי, יש לש בי
ן כי ל של יה. כה ם בי יקה מי יל לש כי א יש לה וש ט,  פה שש מי מי ילו  פי י אמ פי תה סש יה, מי יומי קי א בש ימה יש א קנ ה לה אה כה הוא זנ ד הנ כנ א. וש ינה די

ק. דל צל בש

ילו פי ין, אמ יני ל די כה א מי ינה פי תנ סש א מי א לה נה א אמ הה י. דש ני סי ננ ' וש יה י יש ני ני חה ר, (תהלים כו) בש מנ א אה יתה מי דש קנ א, בש כה לש ד מנ וי דה
א אי. לה דה ונ ק  דל צל יך, בש נל ה פה זל חל ק אל דל צל י בש ני יב. (תהלים יז) אמ תי ה כש יה, מנ א בי נה ידש חי אמ ן דנ כי ל של כה וש ק,  דל אי צל הנ מי
ט פה שש מי םא בש ב ל תה אנ יב, (תהלים קמג) וש תי כש י, די פי תה סש ט מי פה שש מי מי ילו  פי ב, אמ חה ר דש תנ ינוי. בה די ם בש יקה מי א לש ינה פי תנ סש מי

ך. דל בש ת ענ אל

יהא לש מנ תש אי ד, וש סל חל א בש מה סש בנ תש א מי מה לש עה ה. וש קה דה י צש רי קש ין אי די ט, כש פה שש מי ק מי דל אי צל א הנ מה סש בנ תש ד מי י, כנ זי א חה תה
ץ. רל אה ה הה אה לש ' מה יה ד יש סל ט חל פה שש ה ומי קה דה ב צש יב, (תהלים לג) אוהי תי כש יה. די ני מי

א מה לש עה יד  יוקי א  לה וש ק,  דל צל דש ינוי  די ע בש עלרנ יל א  לה א, דש מה לש עה ל  ענ ר  עי טנ צש א מי ינה וי י המ אי יומה ל  כה י, דש לנ עה א  נה דש הנ סש אנ
א, קה מש א עי ירה פום בי ד, כש ל חנ פום כה ה, כש אה לש הה אן ולש כה . מי יהה ה פי תה חמ ה ומה לה כש יב, (משלי ל) אה תי כש ה די מה הובוי. כש לש שנ בש
ן. (ס"א יה יוש ה זי עה בה רש אנ א, מי אנה ל עה ענ א, וש מה לש ל עה א ענ נה גה אנ יקומון לש ינון די ין אי ירי עי ין, וזש אי כה יה זנ ית בי א אי א דה רה דה א בש הה וש

ין). יה עמ א בנ ינה לי ענ א, וש מה לש ל עה ענ

יך הי ין, וש ימי תי ל סש כה א דש ימה תי א, סש ישה די א קנ יקה תי ענ ין בש ימי תי סש ין די לי ן מי שה רש פה תש א, ומי דה א בש י דה לה ן מי ידה חי אן אמ ד כה ענ
ין ימי תי וו סש הנ ינון דנ א. אי רה דה אי ין בש יה לש גנ תש א אי לה ינון דש ין, אי פי נש יר אנ עי זש ין די לי ה, מי אה לש הה אן לש כה ין. מי לי אי ין בש לי ן אי ידה חי אמ
ין ירי רי ין, ובש ימי תי ין סש לי הו מי כגלש ין, וש יה לש גנ תש אי נו וש קה תש תש א אי תה שש ין) הנ לי ן מי ימה תי אן סש ד כה נו. (ענ קה תש א אי ן לה מה תנ אי, וש בה לי בש

גו'. ה לו וש כה כה ם של עה י הה רי שש יב, (תהלים קמד) אנ תי כש א, די א דה רותה תו יש ינרש ינון דש אי י, וש קי ה חולה אה כה הו. זנ כגלש

ין ימי תי ל סש כה ה דש אה ימה תי א סש מוחה א מי הה י הוא. דש כי יקונוי, הה תי ן, בש ידה חי א אמ יקה תי ענ ם בש אי ב וה א, אה נה ימש אוקי אי דש הנ
ל) כה לון (בש כש תנ סש ד יי כנ חודוי) וש לש ן בי קנ תה תש א אי ישה די א קנ יקה תי ענ ב דש ל גנ ף ענ אנ יה. (וש ן בי דה חמ אנ תש ין) ומי קי פש ין, (נ"א נה יה לש תנ
א ן לה ימה תי סש יה  ן בי ידה חי יה. אמ ין בי קוני י תי ני ל המ כה וש א.  הי יש הוא  וש י,  וי המ חודוי, הוא  לש א בי יקה תי ענ א הוא  י. כםלה לה מי
ילו לי כש תש קו, אי פש א ננ אי מוחה הנ "ם מי אי "ב וה אה יה  יהא בי לש א תנ לה יהיא וש לש גנ תש א אי ה לה אה ימה תי א סש מוחה יה  ני ן מי שה רש פה תש מי
י לי מי א  נה ימש א אוקי הה וש יד.  חי אה וש יהיא  לש תנ א  ישה די קנ א  יקה תי ענ בש ין,  פי נש אנ יר  עי זש ן.  ידה חי אמ יה  ובי ין,  יה לש תנ יה  ובי א,  לה זה מנ בש
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אל א עה לה אן דש א. ומנ אלה מה שש לי א וש ינה ימי י לי טי סש א יי לה ין דש חי ע אורש דנ נש יי יק, וש פי נה אל וש עה אן דש מנ יה דש קי ה חולה אה כה א. זנ רה דה אי בש
.' יה י יש כי רש ים דנ רי שה י יש יב (הושע יד) כי תי י. וכש רי בש א אי לה יה דש ב לי ק, טנ פנ נה וש

עו מש שש י יי שי פש ל ננ לי הנ תש ' תי יה יש יב, (תהלים לד) בנ תי כש א, די רה אי קש הנ א בש ל יומה א כה ינה וי ל המ כי תנ סש עון, מי מש י שי בי ר רי מנ אה
יה א, בי ידה חי אמ יה  י בי תי מה שש א ני הה אי, דש דה י ונ שי פש ל ננ לי הנ תש ' תי יה יש א. בנ א כםלה רה יהים קש קש תש א אי נה ידה אי הה חו. וש מה שש יי ים וש וי נה עמ
י ני ל המ חו, כה מה שש יי ים וש וי נה עמ עו  מש שש א. יי הה רה תש אנ ק לש לנ תה סש א תי א דה לותה דש תנ שש אי ת ובש לנ דש תנ שש אי ת וש קנ בש דנ תש אי יה  א, בי טה המ לנ
י, לנ ין מי עי מש שנ הו  הוא, כגלש יך  רי א בש שה דש ם קג א עי תה שש ין הנ יה תש אנ ין דש אי כה זנ וש א,  ישה די א קנ תה יבש תי י מש ני ל בש כה וש יהיא,  יקנ די צנ

יו. דה מו ינחש ה שש מה רומש י ונש תי ' אי יה יש לו לנ דש ך, (תהלים לד) גנ ין כנ גי אן. בש דה חנ וש

יב, (תהלים תי כש א הוא די דה דום. הה ץ אל רל אל כו בש לש ר מה של ים אמ כי לה מש ה הנ לל אי יב, (בראשית לו) וש תי ר, כש מנ אה ח וש תנ פה
ן. מה ין תנ די חמ אנ תש ין מי יני די ר דש תה אמ דום. בנ ץ אל רל אל ר. בש תה ן אמ אה יו. נועמדו, בש דה ינחש רו  בש עה ים נועמדו  כי לה מש ה הנ ני י הי מח) כי
יהו, יש רנ תש אנ יהימו בש קש תש א אי לה זו, דש פה חש נל לו  המ בש ני הו  מה ן תה כי או  ה רה מה יו. הי תה חש תנ לוך  מש יי ת ונ יהמה יב ונ תי כש יו, די דה ינחש רו  בש עה

נו. מה דש זש א אי שורוי, לה א וש ישה די א קנ תה רש קנ נו, וש קה תש א אי א לה כה לש מנ ין דש קוני תי ין דש גי בש

א, תה שש ת הנ ימנ יש קנ תש יא אי הי יהימו, וש קש תש א אי הו לה א כגלש הה גו', דש וש ינו  אי ן רה נו כי עש מנ ר שה של אמ יב, כנ תי כש א הוא די דה הה
תו שש אי ם  שי וש עו  פה ירו  עי ם  שי וש ר  דנ המ יו  תה חש תנ לוך  מש יי ונ יב,  תי כש די הוא  א  דה הה ה.  מה עי יהא  רש שנ דש א,  כורה דש די א  רה טש סי בש

א. רה דה אי א בש נה ימש אוקי ה דש מה אי כש דה ב ונ הה י זה ב. מי הה י זה ת מי ד בנ רי טש ת מנ ל בנ אי בש יטנ הי מש

ר, מי תש אה אנ ה דש מה אי, כש דה ר ונ דנ ר. המ דנ יו המ תה חש לוך תנ מש יי ר, ונ מנ תש א אי בה א סה נונה מש ב הנ רנ א דש תה דש גנ אנ א דש רה פש סי א) בש הנ (וש
יק די יב, (תהלים צב) צנ תי ים. וכש רי מה פות תש ר כנ מי תש אה אנ ה דש מה ל, כש אי בש יטנ הי תו מש שש ם אי שי ר. וש דה ץ הה י עי רי (ויקרא כג) פש
א, קה בש דנ תש אי א לש ין כםלה די רש טנ ר דש תה הוא אמ הנ ת מי ד, בנ רי טש ת מנ ת בנ יאנ רי קש תש אי אי א. הנ בה נוקש ר וש כנ י דש יהי אי ח, דש רה פש ר יי מה תה כנ
א, ימה אי ת מי ר, בנ חי ר אנ בה ים. דה יי חנ ץ הנ רל אל א בש צי מה םא תי ל וש ה  כה רש על נוש  ע אל יהדנ םא  יב (איוב כח) ל תי ב. וכש י אה רי קש אי וש
ירו הי נש ין, די פי נש ין אנ רי תש א בי קה נש יה ב, דש הה י זה ת מי א. בנ כםלה ין (דף רצ"ב ע"ב) לש די רש טנ ין, דש יני ין די די חמ אנ תש א מי הה רה טש סי מי דש

א. ינה די ד ובש סל חל ין. בש וני וש ין גנ רי תש בי

ין מי לש עה וש בו,  רה חמ תש י אי אי מה דש ין קנ מי לש ך, עה ין כנ גי ין, ובש פי נש אנ ין בש פי נש ין אנ יחי גי שש מנ וו  א המ א, לה מה לש י עה רי בש א אי ד לה ענ
א פה צי רש א, מנ נה אי אומה הנ ין, כש צוצי ין ני יקי י זי רי קש א, אי קונה תי ה בש וה א הה לה הוא דש הנ ידו. וש עמבי תש א אי קונה א תי לה י בש אי מה דש קנ
ין יטי הי ין לש קי פש ין, נה קי פש נה ין דש יקי ינון זי אי ר, וש יבה ל עי כה ין לש יקי יק זי פי א, אנ לה זש רש פנ א דש נה מה בש ש  תה כש ד אנ א), כנ תה פש זנ רש (ס"א מנ
ן קנ תה תש אי ד דש יהימו. ענ קש תש א אי לה וש בו  רה חמ תש אי ך  ין כנ גי י. ובש אי מה דש ין קנ מי לש רון עה קש ין אי לי אי וש ר.  תה לש אנ ין לש עמכי דנ וש ין,  ירי הי ונש

יה. נותי אומה א) לש אנה א (ד"א מה נה יק אומה פי נה א, וש ישה די א קנ יקה תי ענ

ין) יצוצי ין ני יקי יק זי פי א אנ ינה בוצי ין (נ"א דש יקי זי ין בש יקי יק זי פי א אנ יצוצה ני ן, דש ילה א די יתה ני תש מנ א בש ינה ני אי תה ל הנ ענ וש
א (ס"א נה יק אומה פי ר נה תה בה ר. לש תה לש אנ יתו לש רון, ומי קש י אי אי מה דש ין קנ מי לש ין, עה יקי ינון זי אי ר. וש יבה ין עי רי שש על ה וש אה ת מש לנ תש לי
א ינה בוצי א. מי יהים כםלה קש תש א אי תה שש יתו, הנ עמכו ומי דנ תש אי ין דש יקי י זי ני הה א, וש בה נוקש ר וש כנ דש ן בי קנ תש תש אי יה, וש נותי אומה א) לש אנה מה
י) כי דה תש י (ד"א ומי בי רש עה תש י, ומי אי מה דש ין קנ מי לש ין עה יקי יק זי פי אנ ש, וש טנ בה א, דש יפה קי א תנ ישה טי א, פנ יצוצה ק ני פנ א, נה ינותה די רש קנ דש

א. דה א בש מו דה סה בש תש אי יהא, וש כש א דנ ירה וי אמ בנ

א, ירה וי אי אמ יז הנ ני גש תש יה אי ין, בי יק יומי תי ענ יז בש ני גה א דש רוחה ב הוא, מי הוא אה הנ "א, וש ימה אי "א וש בה ר אנ בה חנ תש ד אי כנ
א ילו דה לי כש תש אי יהו, וש ויש ונ רש רו תנ בה חנ תש ד אי כנ א. וש ימה אי עוי דש מי יז בש ני גה א דש ינותה די רש קנ א דש ינה בוצי ק מי פה נה א, דש יצוצה ני יל לש לי כש אנ וש
א יקה תי ענ ה דש מה א. כש א דה רה טש סי א בש דה א, וש א דה רה טש סי א בש רוי, דה טש סי ט בש שנ פה תש אי א, וש יפה קי ד תנ א חנ תה לש גנ יק גולש פי א. נה דה בש

א. ינה מי אמ ה דנ מה ין, כש ישי ת רי לנ תש ן בי מנ דש זש א אי ך כםלה ד, כנ חנ חו בש כה תש שש ין אי ישי ת רי לנ א תש ישה די קנ

י רי תש י בי זי חמ תש א אי לה הוא טנ הנ יה), וש יד לי חי אה א (וש ורה וה א חי ישה רי א מי לה יף טנ טי ין, נה פי נש יר אנ עי זש א די תה לש גנ אי גולש הנ בש
א מה לש עה יהיא לש יקנ די צנ א לש נה ין מה ני חמ א, טנ א דה תה לש גנ גולש א דש לה אי טנ הנ ין. ומי ישי די ין קנ פוחי תנ א דש לה קש ן חנ זה תש מי יה  ני י. ומי וני וש גנ
לו זש אה א דש נה מש זי א בש נה מש הוא זי ר הנ א, בנ לה אי טנ הנ ל מי פנ נה א דש נה ן מה מנ דש זש א אי לה יהיא. וש חנ אמ יהיא לנ תנ ין מי יני מי זש יה  י, ובי תי אה דש
יב, (שמות תי כש א הוא די דה ר. הה תה בה ח לש כנ תש שש א אי לה ה דש ר. מנ תה אי אמ הנ א, מי כםלה א דש יקה תי הו ענ ן לש זה א, וש רה בש דש מנ ל בש אי רה שש יי
ם יי מנ שה ל הנ טנ ים מי להי אל ך הה ן לש תל יי ר (בראשית כז) וש מי תש אה אנ ה דש מה ם. כש יי מה שה ן הנ ם מי חל ם לל כל יר לה טי מש י מנ ני נש טז) הי
א הה וש הוא.  יך  רי א בש שה דש י קג מי ם קנ דה ל אה יו של זונותה ים מש שי ן, קה ינה ני א תה רה חמ א אנ נה מש זי א. לש נה מש זי הוא  הנ אי בש גו'. הנ וש
יהיא לש א תנ לה זה מנ א בש לה א, אל תה לש יהיא מי לש א תנ כותה זש או בי י, לה זוני י ומש יי י חנ ני ן בש ל כי ענ וש אי.  דה ונ א  לה זה מנ יהיא בש לש א תנ לה זה מנ בש

א. נה ימש אוקי ה דש מה א, כש לה זה אי מנ הנ ין בש יה לש א תנ כםלה א, וש תה לש מי

ן יונ א, כי כםלה יל בש לי כש תש יהא אי כש א דנ ירה וי אי אמ הנ א. וש תה לש גנ אי גולש ל הנ ין ענ כי מש סנ ין וש לי טש ין, ננ מי לש בוא עה ין רי פי לש ה אנ עה שש תי
ד כנ וש א.  כםלה ן מי ילה לי ין כש הורי י נש רי תש ין, בי רי טש ין סי רי תש פוי לי נש אנ טו  שה פש תש יה, אי יל בי לי כש תש א אי כםלה וש א  כםלה יל מי לי הוא כה דש
י עי יבש ם מי יי פנ יך אנ רי ם. (אמ יי פנ ך אנ רל אי אל י. מה רי קש ם אי יי פנ ך אנ רל א אל א, כםלה ישה די א קנ יקה תי ענ ין דש פי נש אנ פוי, בש נש לו אנ כה תה סש אי
ח כנ תש שש א אי א לה הה ין. דש פי נש אנ א דש ותה וה סש ם, אנ יי פנ ך אנ רל ל אל בה יהא. אמ יבנ יה חנ יה לש פי יך אנ רי אה ין דש גי ן, בש ינה ני י תה כי א הה לה יה) אל לי

ין. פי נש אנ ין בש פי נש ין אנ חי גש שש אנ א דש נה מש זי א בש לה א, אל מה לש עה א בש ותה וה סש אנ

יה תי נש סנ חמ א, אנ ינה מי אמ ה דנ מה ינון, כש ע אי בנ רש ת, אנ לנ א תש ימה י תי אי וש ין.  הורי ת נש לנ ין תש ירי הי נש א,  תה לש גנ גולש א דש לה לה חמ בנ
ן רה בש חנ תש מי ר  תה בה לש א.  ישה רי דש ין  לי פי תש ינון  אי וש יה,  ישי רי בש הו  כגלש ן  רה טש ענ תש מי דש הון,  לש די ין  יזי ני גש ין  רי ותש יה,  מי אי וש בוי  אמ דנ

א. ל גופה כה ין בש טי שש פנ תש רוי, ומי טש סי ד בש ל חנ ין כה קי פש א. נה תה לש גנ גולש י דש לי לה ת חמ לנ תש ין בי אלי עה ין וש רי המ ננ רוי, וש טש סי בש
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ין לי אי וש א.  ישה רי דש ין  לי פי תש ינון  אי (וש יד  חי אה וש לון,  יל  לי כה ה  אה יתה לי תש א  ומוחה י.  מוחי י  רי תש בי ין  רי בש חנ תש מי ין  לי אי וש
ל ין כה קי פש ר נה תה בה א. לש תה לש גנ גולש י דש לי לה ת חמ לנ תש ין בי אלי עה ין וש רי המ ננ יל לון, וש לי ה כה אה יתה לי א תש י. ומוחה י מוחי רי תש ן בי רה בש חנ תש מי
ט שנ פה תש א, ומי רה טש אי סי הנ א ובש רה טש אי סי הנ יד) בש חי ה אה אה יתה לי א תש אי מוחה הנ א. וש ל גופה כה ין בש טי שש פנ תש רוי, ומי טש סי ד בש חנ
י וני וש גנ א  ימה אי וש א  בה אנ בש יד  הי סש אנ וש פוי,  נש אנ יר  הי נה אי  הנ ומי א.  דה חמ ן כנ ילה לי י כש וני וש גנ י  רי תש יה  ני מי יד  בי עה תש אי וש א,  גופה ל  כה בש
י רי תש יהו בי אי ין דש גי גו', בש עות ה' וש ל די י אי יב, (שמואל א ב) כי תי א) כש דה ת (ס"א בש ענ דנ ת, בש ענ י דנ רי קש הוא אי פוי. וש נש אנ דש
ית יהרי ין דש גי אי. בש הנ נו לש כש תש א ני מה עש אי טנ נו. מה כש תש א ני ה, לה אה ימה תי א סש ישה די א קנ יקה תי ענ ל לש בה ילות. אמ לי נו עמ כש תש י לו ני וני וש גנ

גו'. ד וש סה חנ תש יד תי סי ם חה יב (שמואל ב כב) עי תי י, וכש קי ין חולש רי תש

יהה בי י אה חי י אמ ל כי חי רה עמקםב (דף רצ"ג ע"א) לש ד ינ גי ינ יב, (בראשית כט) ונ תי כש יהיא, די רנ בש ימו חנ שוט אוקי קש א בי הה וש
ז, מל ק. רל חה צש ן יי יב בל תי א כש לה ה, וש קה בש ן רי ה הוא. בל קה בש ן רי י בל כי א. וש תה מש כש חה א דש זה א רה כםלה , דש מוהה א אוקש ד, הה גי ינ הוא. ונ
עמקםב, ד ינ גי ינ יב, ונ תי ך כש ין כה גי א. ובש נותה ימש הי י מש זי חמ תש יה אי א. ובי כםלה ים בש לי י שש רי קש אי אי ל הנ ענ א. וש תה מש כש חה א בש יזה מי א רש כםלה וש

ר. םאמל י יב ונ תי א כש לה וש

א גופה א, וש ל גופה כה ין בש טי שש פנ תש י מי כי א. הה תה לש גנ גולש י דש לי לה חמ ין בנ אלי עה א, וש ישה רי א דש רה טש עי ין בש רי המ ננ ה דש מה י, כש וני וש י גנ ני המ
א, כםלה ידו לש ח, חי כנ תש שש ד אי חנ א בש א כםלה הה יה, דש ן לי יאה א יה לה נו, וש כש תש א ני א, לה ימה תי א סש ישה די א קנ יקה תי ענ הו. לש יד בש חי אמ תש אי

אי. דה ילות ונ לי נו עמ כש תש אי, לו ני הנ ל בש בה א. אמ ינה יה די יהיא בי לש א תנ א. לה כםלה ים לש יי חנ

א ין דה כי בש תנ סש ין. ומי מי ינון אוכה אי ין, דש רי עש שנ י דש קוצי ין מי פי לש אנ וש ון  וה בש ינון רי ל אי ין כה יה לש א, תנ ישה רי א דש תה לש גנ גולש בש
ר תה בה א. לש בה אנ יר מי הי נש תש אי א דש מוחה א, ומי בה אנ יה מי ישי רי ר בש טי ענ מש ה די אה לה ירו עי הי נש ן בי ידה חי אמ א, דנ דה א בש ן דה ידה חי א, אמ דה בש
ינון אי י בש כי בש תנ סש ן, ומי ידה חי הו אמ כגלש י. וש ר מוחי אנ שש א, ומי ימה אי יה מי ישי רי ר בש טה ענ תש מי ירו דש הי נש ין, מי ימי ל ני ין ענ ימי ין ני קי פש נה

א. דה א בש ין דה כי בש תנ סש א, ומי דה א בש ין דה בי רש עה תש ינון מי אי ין דש גי א, בש בה אנ ן מי ידה חי אמ י דנ רי עש שנ

ן ידה חי א, אמ מוחה י דש לי לה ת חמ לנ תש ן מי כה שש מנ תש ן אי יכה שי הו מש כגלש ה. וש אה לה א עי מוחה א, בש תה גולש גולש ן בש ידה חי י אמ הו מוחי כגלש וש
הו כגלש ך  ין כה גי ין. ובש יה לש גנ תש ין ומי ימי תי ין, סש זי רה ין וש עממי ינון טנ ל אי כה א. בש בה אמ סה מש יהא בי כש דנ א, בש דה א בש ן דה בה רש עה תש י מי מוחי בש
י לי לה חמ בנ ין  אלי עה וש א,  ישה רי דש א  רה טש עי בש ין  רי הנ ננ די ה  מה כש כו',  וש יך  להל אל  ' יה יש י  נםכי אה בש בס"י)  נמצא  (כך  י  יזי מי רש י  מוחי

דשגולשגנלשתהא.

יב, (מלכים ב תי ך כש ין כה גי בש א, דש נה ימש א אוקי הה ין. וש ני אודש א דש רה טש סי ין לש יה לש תנ ין וש יה פש ין, חנ מי ין אוכה ינון קוצי ל אי כה
יה ישי רי ל בש סי לש סנ יש יה,  לי בש קר לה יה  ני א אודש כה לש ין מנ כי ינרש י דש עי בה אן דש א, מה נה ימש אן אוקי כה ע. מי מה ושמ ך  נש זש ' אה יה ה יש טי יט) הנ

י. עי בה ה דש ל מנ כה א בש כה לש יה מנ ע לי מנ שש יי נוי, וש ל אודש ענ י מי רי עש ה שנ נל פש יי א, וש כה לש מנ דש

י קודי פי חוי דש ל אורש יה כה ני ן מי שה רש פה תש ין, ומי יק יומי תי ענ א דש חה רש אה א, בש חה ד אורש א חנ דה חמ אנ תש י, מי רי עש שנ א דש גותה לש פנ בש
א תה שש ין רי שי רי פש ינון מנ אי א, וש קוצה א וש ל קוצה כה ין בש יה לש א תנ לה ילה א וי בה יבה יהון די ארי ל מה יהו) כה יש לנ ן עה נה מה תש אי א, (וש יתה יש אורנ
ין יה לש ין תנ לי ל אי כה ה. וש לה פי אמ ים כה עי שה רש ך  רל יב, (משלי ד) דל תי כש א הוא די דה ין. הה חי רש ינון אה ין אי עי ינדש א  לה יהא, דש יבנ יה חנ לש
א, (ס"א לה קש תש מנ יהון דש ארי ן מה דה חמ אנ תש ן אי יעה עי ינון שש אי א בש נה ימש אוקי ין. וש יפי קי תנ הו  כגלש ך  ין כה גי ין, ובש יפי קי ין תנ קוצי בש
ין ימי תי ין סש מוחי ין מי כי שש מנ ין דש גי ך, בש ל כנ כה וש ת.  מל אל ול ד  סל ' חל יה יש חות  רש ל אה יב, (תהלים כה) כה תי כש א) די ימותה חי רש די

דירשהייטיי דשמוחהא.

יהון ארי ן מה כה שש מנ תש אי ן,  יעה עי שש ין  ינון קוצי אי בש א  ד מוחה חנ מי חוי,  אורש פום  כש ד  חנ ל  כה י  חי כש תנ שש מי ך  כה ין  גי ובש
ת. מל אל ד ול סל ' חל יה חות יש רש ל אה יב כה תי כש א, די לה קש תש מנ דש

ך רל דל הו  יב בש תי כש א די לה ילה א וי בה יבה יהון די ארי ין מה יה לש תנ ן וש כה שש מנ תש ין, אי יפי קי ין תנ ינון קוצי אי א, בש ינה יה נש א תי מוחה מי
ע, דנ נש מי אן לש עה א בה לה ין, וש עי א ינדש ר לה לומנ עו, כש םא יהדש א ל לה י. אל ירי יש א מנ אי קה לו. מה שי כה ה יי מל עו בנ םא יהדש ה ל לה פי אמ ים כה עי שה רש
א. ימה אי א דש רה טש אי סי א. מה ימה אי ר דש טנ סש ין בי די חמ אנ תש מי ינון דש אי לו. בש שי כה א יי ימה אי א בש לה ה, אל מל י בנ רי קש ל תי לו. אנ שי כה ה יי מל בנ

א. לה ילה א וי בה יבה יהון די ארי ן מה דה חמ אנ תש ה מי יני א מי יפה קי ה תנ בורה גש

ין). ארי מה ין (דש ידי מי יהון דש ארי ין מה יה לש תנ ן וש כה שש מנ תש א, אי יתה עי צה מש אל ינון בש אי ין דש ינון קוצי אי ה, בש אה יתה לי א תש מוחה מי
ין ינון קוצי אי ח בש כנ תש שש א אי כםלה יך. וש לל גש ל רנ גנ עש ס מנ לי יב (משלי ד) פנ תי י כש ני הה ין. ובש ירי הי א נש לה ין וש ירי הי ין נש פי רון אנ קש אי וש

וששנעשריי דשריישהא.

א חה צש מי אי  הנ ד  כנ וש יהון.  די עובה ל  ענ יהא  יבנ יה חנ א)  רה עמקש תש אי לש (ס"א  א  דה קש פנ תש אי לש א  חה צש מי א,  תה לש גנ גולש דש א  חה צש מי
א. דה ורש ונ כש א  קה א סומה חה צש אי מי יהון. הנ די עובה בש ין  פי סש כנ תש מי א  לה ינון דש אי לש ין,  יני די דש יהון  ארי ין מה רי עה תש מי יהיא,  לש גנ תש אי
צון ת רה א, עי עמתה יא שנ הי הנ וש א.  גה לש תנ א כש ורה וה ת חי רנ דש הנ תש א, אי חה צש אי מי הנ א בש יקה תי ענ א דש חה צש יהיא מי לש גנ תש אי א דש עמתה שנ ובש

א. כםלה י לש רי קש אי

ין י ח' בי די שש או, אנ י לה אי א. וש יקה תי ענ א דש חה צש ח, מי צנ י מל כי ח. זה צנ ר, מל מנ א אה בה א סה יבה ב יי י רנ בי א דש תה דש גנ אנ א דש רה פש סי בש
ב. י מואה תי אמ ץ פנ חנ ר (במדבר כד) ומה מי תש אה אנ ה דש מה ון, כש וה תש ין אנ רי תש

ח צנ נל א) בש רה תש אנ א (בש רה חמ ח אנ צנ נל ב דש ל גנ ף ענ אנ וו. וש ים המ חי צה ה נש מה כנ ין. וש צופי ון רש וה תש אנ ח בש צנ י נל רי קש אי א, דש נה ימש אוקי וש
ין גי ה, בש חה נש מי א דש לותה צש א די עמתה שנ א בש תה בש שנ ין דש גי א. ובש ל גופה כה ין בש טי שש פנ תש מי ין דש ני רנ חמ ים אנ חי צה ית נש אי ק, וש לנ תש סש א אי רה חמ אנ

ידו. עמבי תש א אי לה כו וש כה תש שש אי ין וש יה פש כנ תש ין אי יני ל די כה יה, וש ילי א די חה צש א מי ישה די א קנ יקה תי יהא ענ לש ין, גנ יני ר די ענ תש א יי לה דש
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יב, (תהלים תי כש ה די מה יהון. כש די עובה ין בש יפי צי חנ ינון דש ל אי כה ין, לש יני י די תי ין בה רי שש על ה וש עה בה רש ין אנ יה לש א תנ חה צש אי מי הנ בש
יהון לי בש קר ה. לה מה ה (דף רצ"ג ע"ב) לה עה בה רש ינון, אנ ים אי רי שש א על הה יון. וש לש על ה בש עה די ייש  ל וש ע אי ה יהדנ יכה אי רו  מש אה עג) וש
א ינה י די ין בי ישי ני עמ א מנ לה ך  ין כה גי ין. ובש רי שש על רו  אה תה שש אי א. וש ילה עי לש ין מי יה לש תנ א, דש תה תנ א לש ינה ית די יתות בי ה מי עה בה רש אנ דש
ה אה ימה תי א סש יתה ני תש מנ א. בש ינה י די תי ין בה רי שש על יהון דש לי בש קר ין, לה ני ין שש רי שש על א לש קה לש סנ ין) וש רי שש ים (נ"א על לי ינשש ד דש ה, ענ אה לה עי

א. יתה יש אורנ ן בש ילה לי כש תש אי ים דש רי פה ין סש רי שש על ה וש עה בה רש אנ יהון דש לי בש קר ן, לה ינה ני ן תה ילה די

ך ין כה גי ין. ובש ימי יש ננ א  לה וש ין  ימי יש ננ ין דש יני יש יהא. ענ יבנ יה חנ יהו  יש ננ ין מי רי מש תנ סש א מי לה ין דש יני יש ינון ענ א, אי ישה רי ין דש יני יש ענ
יתו. ת עממי יש אל םא תונו אי ל ר, (ויקרא כה) וש מי תש אה אנ ה דש מה ים. כש אי יוני ים. מה יוני יו כש ינה רו (שיר השירים ה) עי קש אי

גו'. ע וש מה שש םא יי ל ן המ זל ע אם נוטנ יב (שם) המ תי גו'. וכש ה יהה וש אל רש םא יי רו ל םאמש י יב, (תהלים צד) ונ תי א כש ל דה ענ וש

י ארי ה מה אה ה מש עה בש שי ף וש לל ין אל יה לש ין תנ עמרי ינון שנ אי ים. מי לי א שש עורה שי ן בש רה עש שנ תש מי י דש רי עש א, שנ ינה ל עי ענ א דש קונה תי
ין. יני יש ין ענ חי קש פנ תש יהון ומי לי שש שולש הו מי י כגלש ימי יש ין קנ די א. וכש בה רה א קש חה גה אנ א, לש חותה גה שש אנ דש

רון קש ינון אי אי הו, וש ן בש דה חמ אנ תש ין אי יסי רי י תש ארי ון מה וה בש ף רי לל אל הו. וש ן בש דה חמ אנ תש ין מי יני בי ין, גש יני יש ל ענ ענ א דש סותה כש
ין, יני בי גש י די סותי ין כש לי אי א דש נה מש זי ר בש רון, בנ עה תש א אי לה ין, וש חי קש א פנ ', לה יה י יש יני רון עי קש אי ינון דש ל אי כה ין. וש יני יש ענ א דש סותה כש
ין חי קש פנ תש א מי חה גה שש אנ ר לש תה ין אמ בי יההמ י, וש אי לה עי י מי אי תה י תנ יני בי ן גש שה רש פה תש אי א דש עמתה שנ י. ובש אי לה עי י מי אי תה ינון תנ ן אי שה רש פה תש מי
יה. ילי א די ורה וה חי ן בש חה תה סש אי א, וש יחה קי א פש ינה עי א לש מה חה ין וש יני יש רו ענ חמ תנ סש יה. אי תי ינה שי ר מי ענ תש אי אן דש מנ י כש זי חנ תש אי ין, וש יני יש ענ
' יה יש ן  ישנ ה תי מה ה לה יב, (תהלים מד) עורה תי כש ך  ין כה גי ל. ובש אי רה שש יי ין לש יני די יהון דש ארי ין מה יה פש כנ תש ין, אי יה חש תנ סש ד אי כנ וש

גו'. ה וש יצה קי הה

א. י מוחה יטי הי רש ין בי רי המ ננ ין, דש ילי פי תש י די תי ה בה עה בה רש ין אנ ירי הי ינון נש אי ין. מי יני יש ינון ענ אי ין בש יה זש חנ תש ין אי וני וש ע גנ בנ רש אנ
יב, (זכריה תי כש א, די רה דה אי א בש נה ימש אוקי ה דש מה א. כש ינה עי א דש מה ון אוכה וה גש י, מי קי פש א ננ חותה גה שש אנ י ה'. וש יני רון עי קש אי ה דש עה בש שי

יהו. יש רנ טש סי ין בש טי המ לנ תש ין מי וני וש ינון גנ אי ם. וש יי ינה ה עי עה בש ת שי חנ ן אנ בל ל אל ג) ענ

' יה יש י  יני רון, (דברי הימים ב טז) עי קש ינון אי אי וש א.  ינה די א לש חותה גה שש אנ י דש ארי ין, מה ני רה ין אוחמ קי פש נה א,  קה סומה מי
ין ימי יש קנ ין, דש ני רה ין אוחמ קי פש א, נה ירוקה א. מי ינה הו די כגלש ין דש גי ים. בש טי שוטש םא מש ל טות, וש שוטש ץ. מש רל אה ל הה כה טות בש שוטש מש
י יני רון, (זכריה ד) עי קש ין אי לי אי יש. וש י אי כי רש ל דנ יו ענ ינה י עי יב (איוב לד) כי תי כש יש. די ין בי ב ובי ין טנ ין, בי די ה עובה אה לה גנ לש
ל ין כה קי פש א, נה ורה וה חי יש. מי בי ב ולש טה ין, לש רי טש ין סי רי תש ינון לי אי ין דש גי טות. בש שוטש םא מש ל ים, וש טי שוטש ים. מש טי שוטש ' מש יה יש
ן) רה חמ תנ סש ין (נ"א אי יה חש תנ סש ין אי די ל. וכש אי רה שש יי הו לש א לש בה אוטה א, לש מה לש עה י בש חי כש תנ שש מי אן, דש בה ינון טה ל אי י, כה מי חמ ינון רנ אי

יהו. יש לנ א עה מה חמ רנ י, לש וני וש ת גנ לנ ינון תש ל אי כה

א, ורה וה חי ר מי יה, בנ ילי י די וני וה גש יה מי רי בש חנ יף לש ד אוזי ל חנ א. כה דה א בש ן דה קה בש דנ תש אי א, וש דה א בש ין דה בי רש עה תש ין מי וני וש ין גנ לי אי
א רה חמ סש אנ א, לש מה לש י עה ני ל בש ין כה לי א ינכש א, לה תה תנ לש ין די וני וש ל גנ א. כה ל כםלה י ענ פי הוא חה יך, וש רי טש צש ד אי יה כנ ן בי ילה לי הו כש כגלש דש

א. ורה וה חי ין בש יה חש תנ סש אי ן וש דה חמ אנ תש הו אי ד, כגלש א חנ חותה גה שש אנ א בש כה הה א. וש ירוקה לי א וש קה סומה א לש מה אוכה א, לש ורה וה לון חי

א, חה גה שש אנ לש ר  תה ין אמ בי יההמ ין  יני בי גש די ין  גי בש א,  חה גה שש אנ לש א  ורה וה חי ין דש וני וש גנ ין  יה עש בנ ד  ר כנ בנ ין,  כי כש תנ שש א מי ינוי לה בי גש
ין כי כש תנ שש א מי לה ין, וש ימי יש א קנ ין לה יני בי א. גש לה כש תנ סש אי א ולש חה גש שש אנ ין לש לי א ינכש ר, לה תה ין אמ בי א יההמ ינון לה י אי אי י. וש וני וש הו גנ כגלש לש
א ל דה ענ יהו. וש יש לנ י עה אי קה א דש יחה קי א פש ינה שום עי ין, מי חי קש ין ופנ מי תש ין, סנ מי תש סנ ין וש חי קש א פנ לה א, אל ימותה לי א שש דה א חה עמתה שנ

א. נה ימש א אוקי הה שוב. וש צוא וה יות רה חנ הנ יב, (יחזקאל א) וש תי כש

ה בה יך  להל ' אל יה י יש יני יד עי מי יב (דברים יא) תה תי ן, וכש נה אמ ה שנ ול ם נה לי רושש ה יש ינה אל רש תי יך  ינל יב (ישעיה לג) עי תי כש
יון. א צי לה ם, וש לי רושש ך יש ין כה גי ה. ובש ין בה לי ק יה דל יב, (ישעיה א) צל תי כש ן, די יהא כי עש ם בנ לי רושש א יש הה גו'. דש ה וש נה שה ית הנ שי רי מי

י. מי חמ א רנ כםלה גו', דש ה וש דל פה ט תי פה שש מי יון בש יב, (ישעיה א) צי תי כש די

יש, בי ב ולש טה ה, לש יך בה להל ' אל יה י יש יני א, עי תה שש א. הנ כםלה א דש ימה תי א, סש ישה די א קנ יקה תי ענ א דש ינה יב, עי תי ך כש ינל יך, עי ינל עי
ינוי בי א. גש ורה וה חי ין בש יה חש תנ סש אי ן וש רה חנ תנ סש אי הו  א, כגלש דה א חנ חותה גה שש אנ א בש כה הה א. וש ירוקה לי א וש קה סומה י. (לש זי חמ תש אי ה דש מה כש
ה ינה אל רש תי ך  ינל עי ם  תה הה וש יר.  די תה א  יומה קי בש יהימו  קש תש אי א  לה ך  כה ין  גי בש א)  חה גה שש אנ לש ין  וני וש גנ ין  יה עש בנ ד  כנ י,  חי כש תנ שש מי א  לה

ך. צי בש קנ ים אמ דולי ים גש מי חמ רנ יב, (ישעיה נד) ובש תי כש י. די מי חמ רנ א בש ב, כםלה טה א לש ם, כםלה לי רושש יש

"א יא. הי אן הי ף. מה לל אה ית בש אשי א רי לה יב, וש תי ר א' כש סי ית חה שי רי ה. מי נה שה ית הנ שי רי ה מי יך בה להל ' אל יה י יש יני יד עי מי תה
ץ. רל ם אל יי מנ שה יך מי לי שש א הי עממה אי טנ ל. מה אי רה שש ת יי רל אל פש ץ תי רל ם אל יי מנ שה יך מי לי שש יב, (איכה ב) הי תי א כש ילה עי א. ולש תה תנ לש די
א מה אוכה א  ונה וש גנ בש א,  רותה דש קנ בש ין  יני יש ענ וש רות,  דש קנ ם  יי מנ שה ע"א)  (דף רצ"ד  יש  בי לש אנ נ)  (ישעיה  יב,  תי כש די שום  מי

איתשחהפו.

א ינה הוא די ה, דש נה שה ית הנ שי רי ש, מי ירנ ר ופי זנ ', חה יה י יש יני ין עי לי ים אי לנ רושה יש ין בי לי כש תנ סש ר מי תה ן אמ אה ה, מי נה שה ית הנ שי רי מי
ה נה ית שה רי חמ ה, אנ נה ית שה רי חמ ד אנ ענ ש. וש מה א מנ ינה או הוא די לה ב דש ל גנ ף ענ א, אנ הה רה טש סי ד מי חה אמ תש א אי ינה די ף, וש לל םא אה ל בש

ה. נה שה ית הנ רי חמ יא אנ הי ה, דש ין בה לי ק יה דל יב, (ישעיה א) צל תי א כש הה ח. דש כנ תש שש א אי ינה אי די דה ונ

אי ר הנ בה חנ תש ד אי ע. כנ דנ יש תש א אי לה ה דש יז מנ ני גה וש ים  תי "ף סה לל אה ר. בש כנ אשון, דש י רי רי קש חודוי אי לש י, א' בי זי א חה תה
ין די יה, וכש יר לי הי נה וש יה,  יהא בי לש גנ תש א אי לה א. אל א. לה רה בה חנ תש אי א דש ימה י תי אי ית. וש אשי י רי רי קש א, אי רה חמ ר אנ תה אמ "ף בנ לל אה
ל בה א. אמ ירה די ת תה ימנ יה קנ תש אי, אי הנ ת בש ונ א המ לי מה לש אי ים, דש לנ רושה יש ח בי גנ שש א אנ ית, לה אשי אי רי הנ ילו בש פי אמ ית. ונ אשי י רי רי קש אי
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גו'. ם וש נה ה הי נה יון הי צי אשון לש יב, (ישעיה מא) רי תי י כש תי אה א דש מה לש עה יב. ולש תי ית כש שי רי מי

א מה חוטה א כש א, לה א דה מה ע. חוטה מודנ תש שש אי יה  א בי צופה רש פנ ל  א. כה צופה רש פנ א דש קונה ין, תי פי נש יר אנ עי זש די א  מה חוטה
ין, בי ין נוקש רי תש א מי הה א). דש כםלה ים (לש יי חנ ים דש יי א, חנ יקה תי ענ א דש מה חוטה ין. דש ימי תי ל סש כה ה דש אה ימה תי א סש ישה די א קנ יקה תי ענ דש

גו'. פו וש אנ ן בש שה ה עה לה יב, (שמואל ב כב) עה תי ין כש פי נש יר אנ עי אי זש הנ א. בש כםלה ין, לש יי חנ ין דש ין רוחי קי פש נה

יהא. שש א קנ ינה די יהון דש ארי ה מה מה ן כנ ידה חי א, אמ ונה וה א וגש ונה וה ל גש כה יה, בש ן בי ידה חי י) אמ וני וש י גנ רי י (תש וני וש ל גנ א כה נה נה אי תש הנ בש
יב, תי א כש ל דה ענ א. וש תה תנ לש א די חה בש דש מנ א דש נה נה תש א בי לה הו, אל ין כגלש מי סש בנ תש א מי לה ך) וש ין כה גי א. (ובש נה נה הוא תש הנ ן בש ידה חי אמ דנ

. ת רוחנ חנ א, ננ ינה י די ארי מה א דש מותה סש בנ תש . אי יחםחנ ני הו הנ . מנ יחםחנ ני יחנ הנ ת רי ' אל יה ח יש יהרנ (בראשית ח) ונ

ן ידה חי אמ אן דנ בורה גש הו  כגלש . דש יחםחנ ני יחנ הנ ת רי א אל לה יב, אל תי א כש ן לה בה רש קה יחנ הנ ת רי , אל יחםחנ ני יחנ הנ ת רי ' אל יה ח יש יהרנ ונ
י יב (תהלים קו) מי תי כש א, די דה חמ ן כנ דה חמ אנ תש אן מי בורה ה גש מה כנ ן. וש מה סש בנ תש מי הו  הו, כגלש ן בש דה חמ אנ תש אי ל דש כה א, וש מה חוטה בש
ד חנ ין. בש שי ר אל אנ ל שש א כה לה כש אנ א דש שה ק אי פנ א נה בה ד נוקש חה א, מי מה אי חוטה הנ תו. וש לה הי ל תש יענ כה מי ' ינשש יה בורות יש ל גש לי מנ יש
ך כנ תש שש אי וש א,  ישה די א קנ יקה תי אי ענ יהיא הנ לש גנ תש אי וש א.  חה בש דש מנ א דש נה נה א ותש שה אל ח בש כנ תש שש אי אי הנ וש אי  הנ וש א.  נה נה א תש בה נוקש

ך. ם לה טה חל י אל תי לה הי ר (ישעיה מח) ותש מנ תש אי ינו דש יש א. הנ כםלה

י רי א שה נה נה ד תש כנ יר. וש עי א, זש מה אי חוטה הנ ם. וש יי פנ ך אנ רל י אל רי קש אי ט. וש שנ פש תש יך, ומי רי א אה ישה די א קנ יקה תי ענ א דש מה חוטה
עמרו תש אי א, וש רה דה אי א בש ינה מי אמ ה דנ מה א כש כםלה א. וש יקה תי ענ א דש מה אי. חוטה הנ ב לש כי ענ אן מש א. ומנ ינה יד די בי עה תש אי ילו, וש הי בש יק בי פי נה

חנבשרניהיא.

א. בה א טה רוחה א וש יחה יש ד ננ חנ א. ומי שה אל א וש נה נה ד תש חנ י. מי בי י נוקש רי י תש ני ים המ א, אוקי בה א סה נונה מש ב הנ רנ א דש רה פש סי ובש
(שיר יב,  תי כש א  בה נוקש ובש נון.  בה לש כנ לו  יחנ  רי וש יד)  (הושע  יב)  תי כש די (ס"א  יב  תי וכש א,  אלה מה ושש א  ינה מי יש יה  בי ית  אי דש

ר. מנ אה יר קה פי שנ יה. וש ן בי כי ל של י, כה כי א הה בה נוקש ה בש ים. ומנ פוחי תנ ך כנ פי יחנ אנ רי השירים ז) וש

א ישה די א קנ יקה תי יהיא ענ לש גנ תש אי א, דש יחה יש ד ננ י, חנ רי טש י סי רי תש בי יחםחנ  ני . הנ יחםחנ ני הנ יחנ  ת רי ' אל יה ח יש יהרנ ר ונ מנ אה ה דש ומנ
א נה נה הוא תש הנ א, בש תה תנ לש א די מותה סש בנ תש ד אי חנ וש א.  כםלה א לש מותה סש בנ תש אי א וש יחה יש ננ אי הוא  הנ ין, דש ימי תי ל סש כה א דש ימה תי סש

ר. מנ תש ין אי פי נש יר אנ עי זש א בי כםלה . וש יחםחנ יב ני תי ין, כש רי טש ין סי רי תש יהו מי אי ין דש גי א. ובש חה בש דש מנ א דש שה אל וש

ע. מה ך ושמ נש זש ' אה יה ה יש טי יב, (מלכים ב יט) הנ תי כש ד. די חנ ין לש קי לש יהו סנ ויש ונ רש תנ יש. וש ב ובי ע טנ מנ שש מי ין, לש ני י אודש רי תש
א, יה מוחה ין בי חי ינבש א, וש מוחה א בש עמלה אנ א לש לה ב קה כה ענ תש יי ין דש גי ין, בש ימי קי ין ענ ימי שי רש יהיא בי לש יה, תנ ילי גו די גו בש א לש נה אודש

א. תה ימה לי א שש תה מש כש חה ה בש וה א הה ילו, לה הי בש י בי וי המ ה דנ לה ל מי כה ילו, דש הי בש א בי לה וש

יב תי כש ', די יה י יש ני זש רון אה קש י אי כי הו הה כגלש א, וש מה לש עה א מי לה ין קה לי טש ננ ין, דש פי דש גנ יהון דש ארי ל מה ין כה יה לש ין תנ לי ין אי ני אודש מי
יהא, שש א קנ רה אי קש קול, הנ ת הנ יך אל ם יולי יי מנ שה י עוף הנ גו'. כי קול וש ת הנ יך אל ם יולי יי מנ שה י עוף הנ הו, (קהלת י) כי בש
י רי דש חנ יב, ובש תי עמך כש דה מנ ל, בש לי קנ ל תש ך אנ לל עמך מל דה מנ ם בש יב גנ תי א כש רה קש א די ישה א רי הה א, דש כה א הה יכה אי קול אי א מה תה שש הנ

א. לה א קה כה א הה יכה א לי הה קול, וש ת הנ יך אל ם יולי יי מנ שה י עוף הנ א כי עממה אי טנ גו'. מה ך וש בש כה שש מי

יה, ותי וה פש שי יה בש יק לי פי אנ ד דש ה, ענ לה יד מי בי א עה בוי, לה לי ל בש כנ תש סש יי ה דש ל מנ כה ש, וש ר נה יב בנ שי חה ה דש ל מנ אי כה דה א ונ לה אל
א סה טה א וש קה לש סנ וש א  לה זש אנ א, (דף רצ"ד ע"ב) וש ירה וי אמ א בנ עה קנ בש תש יק, מי פי אנ ה דש לה יא מי הי הנ יה. וש ון בי וה כש תש א אי הוא לה וש
נוי. אודש יל בש יי עה א, וש כה לש מנ יה לש ין לי קי לש סנ ין, וש פי דש גנ י דש ארי יה מה ין לי לי טש א ננ לה הוא קה הנ א. וש לה יה קה ני יד מי בי עה תש אי א, וש מה לש עה בש

פו. ר אנ חנ יי ' ונ יה ע יש מנ שש יי ם. (במדבר יא) וש יכל רי בש ת קול די ' אל יה ע יש מנ שש יי יב, (דברים ה) וש תי כש א הוא די דה הה

יה, ותי וה פש שי ין בש לי א מי קה פה אנ י לש עי יך הוא, בה רי א בש שה דש י קג מי קנ מי ש  ר נה י בנ עי בה א דש עותה א ובה לותה ל צש ך, כה ין כה גי ובש
א, ירה וי אמ ין בנ עי קש בנ תש ין, מי קי פש ין נה לי מי ן דש יוה כי א. וש עותה בה יה  עותי או בה לה א, וש לותה צש יה  לותי או צש יק לון, לה פי א אנ י לה אי דש
א ישה רי א, בש ישה די א) קנ רה תש כי א (נ"א לש רה תש אנ יד לון לש חי אה יל, וש טי נה אן דש יל לון מה טי נה א, וש לה ידו קה בי עה תש אי ין וש סי טה ין וש קי לש סנ

א. כה לש מנ דש

ר, (מלכים א יז) מי תש אה אנ ה דש מה ית. כש רי ל כש חנ י ננ רי קש הוא אי הנ ין, וש ני אודש א לש יפה טי יף נש טי י, נה מוחי י דש לי לה ת חנ לנ תש מי
א. יפה טי הוא נש הנ א, דש רה המ הוא ננ הנ ב בש אנ תש שש אי א, וש ימה הוא עמקי הנ יל בש יי א ענ לה קה ין. וש ני אודש א דש רותה ר, כש לומנ ית, כש רי ל כש חנ ננ
א מה עש אי טנ ן. ומנ חה בש ין תי לי ן מי זל י אם יב, (איוב לד) כי תי כש א הוא די דה יש. הה בי ב לש ין טנ ין בי חי בש תש אי ן, וש מה ב תנ כה ענ תש ין אי די וכש
ילו. הי בש יל בי יי א ענ לה ין, וש ני אודש א דש ימותה עמקי א, בנ יפה טי נש א די רה המ הוא ננ הנ א בש לה ב קה כה ענ תש אי שום דש ן. מי חה בש ין תי לי ן מי זל אם
ין גי בש כול.  אל לל ם  ענ טש יי יך  א חי מה עש אי טנ כול. מה אל לל ם  ענ טש יי יך  חי וש יש, (איוב לד)  בי לש ב  ין טנ ין בי חי בש תש אי ך  ין כה גי ובש

ירו. רי מש א לי יקה תי ין מש ן, בי חה בש תש יי ם וש ענ טש א יי ל דה ענ א, וש גופה ילו בש הי בש יל בי יי א ענ לה ן, וש מה ב תנ כה ענ תש יי דש

א. מה חוטה דש א  בה נוקש א.  פומה א דש בה נוקש ין.  יני יש ענ דש א  בה נוקש ין,  ני רה ין אוחמ בי נוקש ין  יה לש תנ ין,  ני אודש א דש בה נוקש אי  הנ בש
י א אי לה הוא קה הנ ין. מי עי מש ין די עי בש ננ ין, וש יני יש ענ י דש בי נוקש יל לש יי ענ יך  רי טש צש י אי ין, אי ני אודש א דש בה נוקש יל בש יי ענ א דש לה הוא קה הנ מי
יב, (במדבר תי כש א הוא די דה א. הה לה הוא קה הנ א מי שה אל א וש נה נה י תש קי פש א, ומנ קה שש דנ רש פנ א דש מה חוטה א דש בה נוקש יל לש יי יך, ענ רי טש צש אי
ר זנ גה יל וש לי א, ומנ פומה א דש בה נוקש א לש לה הוא קה יל הנ יי יך, ענ רי טש צש י אי אי '. וש יה יש ש  ם אי ר בה ענ בש תי פו ונ ר אנ חנ יי ' ונ יה ע יש מנ שש יי יא) וש
א. (ס"א יה כםלה ני יש מי גי רש תש אי א וש ל גופה כה יל בש יי ין. ענ ני אודש א דש לה הוא קה הנ א מי א. כםלה לה הוא קה הנ ין) מי רי זש ין (נ"א גנ לי מי
ע רה ך מי שונש צור לש יב, (תהלים לד) נש תי א כש ל דה לוי. ענ יר מי טי נה אן דש ה מה אה כה א. זנ נה אי אודש הנ יהיא בש לש יהיא) תנ לש ה תנ מה כש

ה. מה רש ר מי בי דנ יך מי תל פה ושש
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יב, (מלכים תי כש יה, די יל בי לי כש תש ה אי מה כש י. חה ינון מוחי ן אי ילה לי כש תש ה אי יעה מי שש ה. ובי יעה מי יה שש י בי רי א קה נה אי אודש הנ
י ך. (מלכים ב יח) כי דל בש ענ ענ י שומי ר כי בי ר (שמואל א ג) דנ מי תש אה אנ ה דש מה ה, כש ינה . בי ענ ב שומי ך לי דש בש ענ תה לש תנ נה א ג) וש
י. (משלי ב) רה מה ח אמ קנ י וש ני ע בש מנ ר, (משלי ד) שש מי אה תש  אנ ה דש מה ת, כש ענ א) דנ ין כםלה יה לש י תנ ני הה נו. (ובש חש נה ים אמ עי שומש
א דה ין. הה יני יש ענ א דש יחה קי ין ופש עותי ין ובה לותי ין צש יה לש א תנ נה אי אודש הנ ין בש ני אודש ין בש יה לש א תנ א כםלה ך. הה תה פון אי צש י תי ותנ צש ומי

יהיא. לש יה תנ א בי א כםלה ה. הה אי יך ורש ינל ח עי קנ ע פש מה ך ושמ נש זש ' אה יה ה יש טי יב, (מלכים ב יט) הנ תי כש הוא די

יה, ין בי ימי תי ין סש זי רה א דש זה רה גו. וש א לש ימה יא עמקי ך הי ין כה גי ר, בש בנ ין לש קי פש א נה לה ין, דש אי לה ין עי זי ין רה יה לש א, תנ נה אי אודש הנ בש
ינון אי ין לש זי י רה לי א גנ יל לון, לה טי נה ו  גנ לש א די ימותה עמקי ונ ין,  זי רה יש  ני א כה נה אי אודש הנ ין דש גי ין. ובש זי ה רה לל גנ הוא מש הנ וי לש ונ
יתו רי יו ובש אה ירי ' לי יה יב, (תהלים כה) סוד יש תי כש א הוא די דה ין. הה ימי קי א ענ לה ינון דש אי א לש לה יהו, אל יש חנ רש אה ין בש ימי עמקי דנ

ין. לי י מי ילי טי ננ חוי וש רש י אה לי טש ננ ם, דש יעה הודי לש

ין בי ל נוקש כה א. וש בה כש ענ תש אי ר לש תה הו אמ ית בש לי ילו, וש הי בש ין לון בי ילי יש ענ ין וש לי י מי לי טש יהו, נה יש חנ רש אה ין בש ימי עמקי ינון דנ אי וש
יך רי א בש שה קודש י דש נואי א, שש רה י דה יבי יה רו חנ קש ין אי לי אי א. וש פומה א דש בה נוקש ין בש לי ין מי קי פש נה ד דש יה, ענ ין בי חי תש פנ תש ין, מי ני רה חמ אנ
יב, (ויקרא תי כש א, די רה ד קש חנ א בש כםלה ה. וש רה ה זה עמבודה ח לש לנ לו פה אי ין, וכש רי יל גובש טי ילו קה אי ן, כש נה ן תש ילה א די יתה ני תש מנ הוא. בש
ל ר ענ בנ ילו עה אי א, כש רה קש א די ישה אי רי ל הנ ר ענ בנ עה אן דש '. מה יה י יש ני ך אמ על ם רי ל דנ עממוד ענ םא תנ ך ל מל ענ יל בש כי ך רה לי םא תי יט) ל

א. כםלה

אי, דה ונ ן רוחנ  מנ אל ר. נל בה ה דה סל כנ מש ן רוחנ  מנ אל נל וש יב, (משלי יא)  תי כש יהו  יש לנ עה יהיא, דש יקנ די צנ יהון דש קי ה חולה אה כה זנ
הוא א, הנ נה ימש א אוקי ן דה ימה סי רון. וש קש ן רוחנ אי מנ אל ך נל ין כה גי יף, ובש לי תש שש א אי ישה די ה קנ אה לה ר עי תה אמ הון מי לש א די א רוחה הה דש
ר תה אמ א מי לה א, וש זה רה יה  ית בי לי ך  ין כה גי א. ובש ישה די א קנ כה לש מנ א דש גופה מי יהו  או אי יה, לה תי מה שש ני דש יהדוענ  ין, בש זי ה רה לל גנ מש די
ש, ר נה הוא בנ הנ וי לש יה הוא. ונ רי תש א אנ א לה הה א, דש כה לש מנ א דש גופה א בש קה בש דנ תש א אי יה, לה תי מה שש יפוק ני ד תי כנ א הוא. וש זה רה דש
יך רי א בש שה קודש ין דש אי לה ין עי זי ן רה כי ל של ין, כה זי ין רה סי כנ מש יהיא, די יקנ די צנ יהון דש קי ה חולה אה כה יה. זנ תי מה שש ני וי לש ונ יה,  וי לי ונ
ץ. (דף רל שו אה ירש ם יי עולה ים לש יקי די ם צנ ך כולה מי ענ יב, (ישעיה ס) וש תי יהו כש יש לנ א) עה ישה די א קנ כה לש מנ ין דש אי לה ין עי זי הוא. (רה

רצ"ה ע"א)

יהא. לש תנ הו  בש א  דותה המ סנ א  הה דש א,  ינה מי אמ דנ ה  מנ ל  ענ א  דותה המ סנ הו)  (כגלש א.  מה בוסש דש ין  רובי קש תנ ין  רי תש כי פוי,  נש אנ
א דותה המ א. סנ ימה אי א וש בה אנ א לש דותה המ א, סנ קה סומה א וש ורה וה א, חי מה בוסש י דש רובי קש י תנ ני ל המ בה א. אמ דותה המ יהא סנ לש א תנ כםלה ובש
ן ילה לי כש תש אי א, וש קה סומה א לש ורה וה ין חי י בי סי רש ה פה מה א, כנ נה ימש ן אוקי ילה א די יתה ני תש מנ א בש הה יד לון. וש חי אה ית וש יהרי א דש נה סש חש אנ לש

א. ורה וה חי א דש רה טש סי א בש דה חמ יה כנ בי

ח. כנ תש שש אי ירו  הי נש בי הו  כגלש וש א.  קה ל סומה א ענ ורה וה הוא חי יהיא הנ פש א, חנ יקה תי ענ א דש ורה וה חי דש ירו  הי נש יר מי הי נש תש ד אי כנ
א ירותה גי ת סש חנ כה תש שש א, אי מה לש עה ין בש יני ין די יה לש ין, תנ יאי גי ין סנ יבי יה ד חנ כנ יך. וש לל יו אי נה ' פה יה ר יש יב, (במדבר ו) יהאי תי ין כש די וכש
א. ינה די ח בש כנ תש שש א אי ין כםלה די א. וכש ורה וה ל) חי ל (נ"א ענ א כה פה חה ין, וש פי נש אנ ט בש שנ פש תש א אי קה סומה א). וש מה לש עה א (ס"א בש כםלה בש
יהיא, לש אי תנ הנ א בש כםלה ם) וש קה י נה די גש יב (ישעיה נט) בי תי ה כש אה נש י קי די גש ע. (בי י רה עושי ' בש יה י יש ני יב (תהלים לד) פש תי ין כש די וכש

א. כםלה א הוא בש דותה המ א סנ ין דה גי ובש

הו ין כגלש מי לש ל עה י, כה וני וש ין גנ ירי הי ד נש י. כנ וני וש י גנ ני הה אן לש פה צנ י, מש וני וש י גנ ני הה אן לש פה חנ ין מש יסי רי י תש ארי ה מה מה כנ ה וש מה כנ
הוא הנ זו בש חה תש י אי כי א הה א כםלה קה סומה י בש זי חמ תש ד אי כנ א. וש ונה וש הוא גנ הנ זו בש חה תש א אי א, כםלה ורה וה יר חי הי נה א דש נה מש זי דו. בש חי בש

א. ונה וש גנ

א רובה קש תנ בש יק  לי סנ וש ית  חי נה וש ין,  ני אודש דש א  ישה רי מי ה,  אה זה חמ תש אי לש א  נה יקש די י  ארי שנ א,  מה בוסש דש ין  רובי קש תנ ין  לי אי בש
ה אה לה א עי נה יקש די בות דש רש א די חה שש יר. מי פי יף, שנ קי ר תנ יבה גי יר. כש פי ה שנ א יהאה קונה תי א, בש נה יקש די ין דש מי ין אוכה עמרי א, שנ מה בוסש דש

יר. הי נה י, וש זי חמ תש ין אי פי נש יר אנ עי זש א די נה יקש אי די הנ א, בש יקה תי ענ דש

א נה יקש די דש ין  יעי בי נש ר  עמשנ ת  לנ תש די בות,  רש די א  חה שש מי ד  כנ וש ח.  כנ תש שש אי ין  קוני תי ה  עה שש תי בש א,  נה יקש די אי  הנ דש ירו  פי שנ
א בה ל סה אי רה שש יי הו. וש ין כגלש כי רש בה תש ין מי די ין. וכש קוני ין תי רי ין ותש רי שש חו על כה תש שש א, אי נה יקש אי די הנ יר בש הי א נה ישה די א קנ יקה תי ענ דש
א רה דה אי בש א  נה ימש א, אוקי דה א  נה יקש די דש ין  קוני תי ל  כה ל.  אי רה שש יי ך  רי בה יש ך  בש ן, (בראשית מח)  ימה סי וש אי,  הנ א בש כה רש בה תש מי
ין גי ן, בש מה י תנ לי גש תש א אי לה ה דש ה, מנ אה לה גנ א לש ינה עי א בה כה הה וש נו.  קה תש א אי ישה די א קנ יקה תי ענ ין דש יקוני תי מי הו  כגלש א, דש ישה די קנ
א ישה די קנ א  יקה תי ענ א  נה יקש די דש ין  יקוני תי מי הו  כגלש דש א  נה ימש אוקי א  נה יקש די דש ין  קוני תי ל  כה א  (הנ א.  סופה כי א  לה בש ל  יענ מי לש

א). ישה די א קנ רה דה אי א בש נה ימש אוקי

חות תש ש בי טנ א, ובה ינותה די רש קנ א דש ינה א בוצי יצוצה הוא ני ק הנ פנ ה, נה אה מה דש א קנ קונה רון. תי קש ה אי עה שש ינון, תי א אי יתה שי
א א דה קונה א תי א. הה פומה א דש ישה ד רי ין ענ ני אודש א דש חה תש י פי מי קנ ית מי חי נה ין, וש ני ל אודש ענ ין דש חות קוצי תש א, מי ישה רי א דש עמרה שנ
א בועה מנ הוא  הנ יה  ני מי יהיא  לש תנ וש א,  ישה די קנ א  יקה תי ענ דש א  לה זה מנ יד  גי נה ד  כנ א  לה אל ח,  כנ תש שש אי א  לה א  ישה די קנ א  יקה תי ענ מי
(חסר), א  ימה אי יט  קי נה א  ורה וה חי הוא  הנ יהא,  כש דנ א  ירה וי אמ בנ ת  ילנ לי כש תש אי וש א  כה שש מנ תש אי א  ימה אי ד  כנ (חסר),  א  תה מש כש חה דש

א. קונה ד תי ת חנ ידנ בי עה תש אי א, וש דה א בש ד דה חה אמ תש אי ת, וש קנ פש ננ ת וש אלנ א עה יצוצה ני וש

ד בנ עש מל ד לש יך, חנ רי טש צש א אי כםלה ך  ין כה גי א. ובש דה י חה מי קנ ד מי יהא חנ סש כנ תש אי וש א,  ל דה א ענ א דה קה לש סנ יך  רי טש צש ד אי כנ וש
א. נה ימש אוקי ה דש מה א, כש כה לש ד מנ וי א דה נה יקש אי די הנ יב לש אי אי תה ל הנ ענ א. וש מה חמ רנ ד לש חנ ין. וש מי נוקש

א יתה ין שי לי אי א. וש ל גופה כה ין בש טי שש פנ תש הו, ומי ין בש יה לש תנ ון דש וה בש א רי יתה חו, שי כה תש שש ין אי קוני ה תי עה שש א תי נה יקש אי די הנ בש
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א ירותה יהקי א. ובש רה טש אי סי הנ ת מי לנ א, ותש רה טש אי סי הנ ת מי לנ ין. תש מי בוסש א דש רובה קש חות תנ תש י די עמרי שנ ין בש יה לש ין, תנ יה לש תנ דש
א, יתה י שי ני ל המ כה א. וש בורה ד טנ ין ענ יה לש תנ ין דש עמרי ינון שנ אי ין בש רי ון, ותש וה פש שי א בש ילה עי ד לש ין. חנ ני רה חמ ת אנ לנ ין תש יה לש א, תנ נה יקש די דש

א. ל גופה כה ין בש טי שש פה תש ין ומי יה לש תנ י דש רי עש ינון שנ אי הון, בש ין כגלש יה לש תנ ן וש כה שש מנ תש אן, אי כה ת מי לנ תש אן וש כה ת מי לנ תש

יב, (תהלים תי כש א. די ישה די א קנ מה שש הו  יב בש תי הו, כש כגלש יר מי א ינתי נה יקש די דש ירו  יהקי ינון בש א אי תה לה י תש ני הה ין דש גי ובש
י אתי רה ר קה צנ מי ן הנ א, מי רה דה אי א בש נה ימש אוקי א דש הה א. וש ירה םא אי י ל ' לי יה ב יהה, יש חה רש מל י בנ ני נה י יהה, עה אתי רה ר קה צנ מי ן הנ קיח) מי

יר הוא. פי ין, שנ ני י אודש מי קנ יק מי חי יק) רה חי ר (ס"א דה תה הוא אמ א, דש טה שש פנ תש אי א לש נה יקש י די רי שה ר דש תה אמ יהה, מי

יב, תי כש ה, די אה לה ד עי סל חל א מי נה יקש די א דש ירותה שי ים, דש אוקי ר וש מנ י אה כי א, הה בה א סה יבה ב יי י רנ בי א דש תה דש גנ אנ א דש רה פש סי ובש
ן כה שש מנ תש ה אי עה שש תי י, וש ארי י שה כי הה א הוא, וש כםלה גו'. וש ת וש רל אל פש תי הנ ה וש בורה גש הנ ה וש דולה גש ' הנ יה יש ך  (דברי הימים א כט) לש

א. נה ימש אוקי ה דש מה א, כש רה חמ ר אנ תה אמ א בנ לה ין אל ימי יש קנ תש א מי א לה יומה קי י, וש ארי י שה כי ין, הה ני י אודש מי קנ א, ומי נה יקש די ין בש יה לש תנ וש

ין, פי נש יר אנ עי זש א די ירה א ינקי נה יקש די בש ין די קוני י תי ני ל המ כה א. וש ישה די א קנ לה זה יהיא מנ לש גנ תש י, אי מי חמ רנ א לש מה לש יך עה רי טש צש ד אי כנ וש
ל, אי רה שש יי יהון דש אי נש שנ לש ין  מי ין נוקש די בש ין ענ די א, וכש ינה יהיא די זש חנ תש א, מי ינה די לש יך  רי טש צש ד אי כנ וש י.  חי כש תנ שש י מי מי חמ רנ הו  כגלש
אי הנ א בש כםלה שום דש הו, מי ינש ין אי יה לש תנ י דש רי עש ינון שנ אי א, בש נה יקש די דש ירו  קי ל יש הו. (דף רצ"ה ע"ב) כה ין לש קי עה ינון דש אי לש

ין. יה לש תנ

א עמתה שנ ין, בש יני די ין לש יה פש כש אנ הו  כגלש שום דש ין, מי יפי קי ין תנ ישי שי קש הו  ין, כגלש פי נש יר אנ עי זש א די נה יקש די י דש רי עש י שנ ני ל המ כה
יהא. בנ רה ן קש חה צה י נש ארי יף, מה קי ר תנ בה גי י כש זי חמ תש א אי נה יקש אי די הנ א, בש בה רה א קש חה גה אנ א לש עה ד בה כנ י. וש לי גש תש א אי ישה די א קנ לה זה מנ דש

יש. לי גש אנ אן דש יש מה לי גש אנ יט, וש רי מה אן דש יט מה רי ין מה די וכש

ל ף ענ אנ י. דש מי חמ הו רנ א לון כגלש רה דש הנ אה יך לש רי טש צש אי א דש עמתה שנ א, בש ינה יה נש א תי נה מש ה זי ן מםשל רה מה ין, אמ קוני ה תי עה שש י תי ני המ
א לה א, אל רה כש דש אנ ין לש קוני י תי ני הה יעול בש א יי א לה הה א, דש תה לש יהיא מי לש א תנ ונה וה כנ א, בש תה שש ן הנ רה מה א אמ ין לה קוני ר תי יסה לי תש ב די גנ
הוא '. הנ יה יש אן כםחנ  '. מה יה יש א כםחנ  ל נה דנ גש ה יי תה ענ יב, (במדבר יד) וש תי כש א הוא די דה יה. הה ר לי כנ דש אנ ון, וש וה כש תש א אי לה זה מנ בש
א, ה דה ר מםשל מנ אה ן דש יוה כי י. וש לי א תה לה זה מנ א, מי ירו דה הי א, ונש א דה ילה חי ין. דש ימי תי ל סש כה א דש ימה תי א, סש ישה די א קנ לה זה י מנ רי קש אי דש
ח כנ תש שש א יי לה הו, וש ירו כגלש הי נש ינ ין דש גי ין. בש פי נש יר אנ עי זש ין בי יה לש תנ ין, דש קוני ה תי עה שש י תי ני ר המ מנ יה, אה ון בי וה כש תש אי א, וש ר דה כנ דש אנ וש

י. לי א תה לה זה מנ א בש א כםלה ל דה ענ א. וש ינה די

יף קי תנ ר  יבה גי כש י  זי חמ תש אי א),  כה רש אה תש אי לש (נ"א  א  רה עה תש אי לש א)  בה רש עה תש אי לש (ס"א  י  רי עש שנ אן  רה ד שה כנ א  נה יקש די אי  הנ
ר, (תהלים מי תש אה אנ ה דש מה ה. כש אה ימה תי א סש יקה תי ענ בות מי רש ח די שנ יד מש גי א, נה נה יקש אי די הנ ין. בש בי רה ח קש צנ י נה ארי ר מה יבה גי כש

ן. רם המ ן אנ קנ ן זש קה זה ל הנ ד ענ םאש יורי ר ל הה טוב ענ ן הנ מל של קלג) כנ

יו תותה פש יב, (שיר השירים ה) שי תי כש א. די דה ורש ונ ין כש קי הו סומה ון כגלש וה פש שי ון, וש וה פש ל שי ין ענ יה פש א חנ י לה רי עש ין שנ לי אי
ון וה פש ין שי לי אי א. מי י ומותה יי יש, חנ ב ובי ין טנ יה לש ון תנ וה פש ינון שי אי א. בש תה מה כש ן חה שה חש רנ ה, מש בורה ן גש שה חש רנ ון מש וה פש ים. שי ני שושנ
ין, יני י די תי ל בה כה א, בש ינה י) די ארי ר (מה זנ גש מי א לש ין כםלה רי עה תש ון, מי וה פש ין שי לי ין אי שי חמ רנ ד מש כנ א, דש רותה עה תש אנ יהון דש ארי ין מה יה לש תנ

גו'. ר וש אמנ א ומי מה גה תש ין פי ירי ת עי רנ זי גש יב, (דניאל ד) בי תי כש ין. די ירי רון עי קש אי ך) דש ין כה גי הון, ובש יהון בש דורי מה (דש

ינון אי ין לש יני ין די עמרי תש מי ך. דש רל י עה הי יש ר, (שמואל א כח) ונ מי תש אה אנ ה דש מה ן כש ינה ני א, תה תה דש גנ אנ א דש רה פש סי יר. בש אי עי מה
י רי תש א בי ל דה ם כה עי הו) וש כגלש הו) (דש בו, (ס"א לש בה י דש ארי ינון מה אי ין דש לי ין אי רי עה תש ך מי ין כה גי א, בש ילה עי ימו לש חי רש תש א אי לה דש

י. מי חמ רנ א וש ינה יש די די קנ יר וש רון עי קש א אי ל דה ענ א, וש ינה די י וש מי חמ רנ י בש וני וש גנ

ן. בה בש רי ף וש לל ה אל מה ין כנ שי בש לנ תש יה מי א, בי ן פומה יק מי פי נה א דש ח. רוחה תנ פש תש ד אי א כנ י פומה זי חמ תש ון, אי וה פש ין שי לי אי ובש
ין שי חמ רנ תש א, ומי ן פומה ין מי קי פש ין נה לי ד מי רון. כנ קש ' אי יה ה יש פל הו  כגלש י. וש ני ימש הי ן מש יאה בי נש יה  ין בי שי בש לנ תש ט, מי שנ פש תש ד אי כנ וש
ין חי אורש ר  יסה ני מש תנ בש א,  דה חמ כנ הו  כגלש ין  רי טש קנ תש מי דש ד  ענ ין,  מי לש עה ין  פי לש אנ י  רי סה י  ני מש תי הו  כגלש לש ין  רי המ ננ תש מי ון,  וה פש שי בש

ן. עה מודש תש שש אי ין, דש ילי בי ושש

יב, תי א כש ל דה ענ א. וש רה עוטש א בש רה יהמ טי א דש רה יטש קי ן בש בה רש בש ל רנ לי מנ ן מש ישה לי א) בש דה א, (בש א דה פומה אן לש כה חנ א מש כםלה וש
ם ענ טש יי יך  חי וש ר, (איוב לד)  מי אה תש  אנ ה דש מה כש כו.  אי חי אי. מה דה ונ ים  קי תנ מש ים, מנ קי תנ מש מנ כו  (שיר השירים ה) חי
י וני וש א גנ הה יורוי, דש צי ן בש יהאה ן) וש יהאה ין וש קי בש דנ תש ן, (ס"א מי נה קש תנ תש יהיא מי א ומנ שה ם. אי יי ש ומנ ים, אי די מנ חמ כגלו מנ כול. וש אל לל

א. דה חמ ן כנ רה בש חנ תש מי

ה די עש הנ ין, (דניאל ב) ומש כי לש יד מנ רי טה רון. א', דש גה ין אחה"ע בנ ידי לי רוי גש טש עי ן בש פה לש גנ תש מי ן, דש ימה שי ון רש וה תש אנ כו, בש חי
א, ימה אי ה דש יקה ני א. ה' יש רוחה יד בש לי א גה שה אל בש יש  בי יר, כה טי עה יק וש לי סה ית, וש חי נה יד וש רי טה ין. ח', דש כי לש ם מנ קי הה ין, ומש כי לש מנ
ה מה א. כש דה א בש ין דה רי תש י אנ רי טש קנ תש מי א, דש ישה די א קנ תה רש קנ א דש תה יאובש תי א, בש בה א רנ בה נוקש ט לש שנ פש תש א, אי בה נוקש יר לש טי סה
ין יטי הי א, רש סה יפש שי א בש יפה לי גש א,  סה יפש טי א דש רה יהמ ה. ע' טי בונה לש ת הנ ענ בש גי מור  ר הנ ר, (שיר השירים ד) הנ מי אה תש  אנ דש

ין. יפי לי ין גש רוחי רוי לש טש סי ן, לש דה חמ אנ תש ין מי פי נה עמ דנ

ר מי תש אה אנ ה דש מה יך כש חי ע, גיכ"ק בנ בנ רש אנ ע בש בנ רש ון אנ וה תש ין אנ לי רו אי טה ענ תש א, אי כה לש למםה מנ שש ון די וה תש אנ י דש זי רה א בש הה וש
לום. ה שה קה דה צש ה הנ עמשי יהה מנ הה יב (ישעיה לב) וש תי גו'. וכש ח וש לנ י מל לי בש ל מי פי ל תה כי ייאה כול, (איוב ו) המ אל ם לל ענ טש יך יי חי וש

אי. דה ים ונ תוקי גו'. מש ים וש תוקי ב ומש ז רה פה ב ומי הה זה ים מי די מה חל נל (תהלים יט) הנ

ה אה עה טש אנ א לש לה הו, דש א בש נה רש הנ דש זש אי אי ל יומה כה י דש לנ א עה נה דש הנ סש גו'. אנ ם וש הל ר בה הה זש ך ני דש בש ם ענ ר, גנ מנ א אה כה לש ד מנ וי דה
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יהא פותש א אנ טה המ לנ תש א מי שה אל א דש ינה א בוצי ינה מי חמ יהא, ונ רונש מי א דש תה רש ענ מש א, בי כה לש י מנ רי טש א עי נה ירש טי עה ד דש א חנ ר יומה הו, בנ בש
אי. ל יומה א לון כה נה יקש בי א שה לה הו, וש אי בש תה עש דנ א בש נה רש הנ דה זש א אי הוא יומה הנ א. מי נה עש זנ עמ דנ זש אי א), וש תה רש ענ מש יהא (נ"א די רונש מי דש
עממו יב, (תהלים לד) טנ תי א כש ל דה י. ענ זי חמ קנ דש כי הו  ים בש עי טה א, וש כה לש מנ א דש יקה תי מש ר בי הנ דש זש אי אן דש מה יה  קי ה חולה אה כה זנ

גו'. י וש מי חש לנ מו בש חמ כו לנ יב (משלי ט) לש תי גו'. וכש ' וש יה י טוב יש או כי ורש

א, ל גופה כה ט בש שנ פש תש אי י, וש רי א שה תה לש גנ גולש א דש ישה רי ין, מי רי דה אי ין וש רי דש סנ כש ין אנ יה לש מנ תש אי ת, וש ענ דנ א בש כורה ט דש שנ פש תש אי
יק (דף רצ"ו ע"א) פי אנ א וש טה המ לנ א, וש ינותה די רש קנ א דש ינה בוצי א דש יצוצה ק ני בנ דש תש חורוי, אי אמ א. מי כםלה רועוי ובש דוי ודש חנ מש
רוי טש סי בש ת  קנ בש דנ תש אי וש ה,  ן בה יפה לי גש י  י מוחי רי תש יתו) די חי ונש (ס"א  ירו  הי ונש רוי,  טש ל סי כה מי א  ימה תי א, סש דה א חה תה לש גנ גגלש

אי. דה י ונ תי אומה א תש לה י אל תי מה י תנ רי קש ל תי י, אנ תי מה י תנ תי י (שיר השירים ה) יונה רי קש תש ך אי ין כנ גי א. בש כורה דש די

ך םאשי ר ת  לנ דנ וש ז)  (שיר השירים  יב,  תי כש די כש י),  וני וש גנ גו  בש י  וני וש גנ (ס"א  י  וני וש גנ יה  בי ן  ילה לי כש א  בה נוקש דש עמרוי  שנ
א. כורה דש רוי די טש סי ת בש קנ בש דנ תש אי א, וש הה רה טש סי א בש בה ת נוקש טנ שש פנ תש אי אן, וש בורה ש גש מי חמ ה בנ בורה ר גש טנ קש תש ן. אי מה גה רש אנ כה

א ד גופה ין חנ יה זש חנ תש ן מי רה בש חנ תש ד מי כנ ין. וש פי אנ ין בש פי אנ יה  מי א עי רה בש חנ תש אי ת לש יאנ תי אה רוי. וש טש סי א מי שה רש פה תש אי ד דש ענ
א, דה חמ ן כנ רה בש חנ תש ד מי כנ א. וש בה ך נוקש כנ י. וש מי חמ הו רנ כגלש א, וש ג גופה לנ י פש זי חמ תש חודוי, אי לש ר בי כנ א, דש נה יפש א אולי כה הה ש. מי מה מנ
ין מי לש עה א, וש ד גופה א הוא חנ א, כםלה בה נוקש ר בש בה חנ תש ר אי כנ ד דש א, כנ כה י הוא. אוף הה כי הה ש, וש מה א מנ ד גופה א חנ י כםלה זי חמ תש אי

ן. כה רש בה תש ים מי לי א שש גופה הו מי א כגלש הה ידו, דש חי הו בש כגלש

ים, לי א שש ד גופה חנ א בש ח כםלה כנ תש שש א אי הה הו. דש שי דש קנ יש ת ונ בה שנ ת יום הנ ' אל יה ך יש רנ ן בי ל כי א, (שמות כ) ענ זה ינו רה יש הנ וש
א, כה הה א. ומי אי יומה הנ ין בש חי כש תנ שש ן מי אה כה רש ן בי ל כי ענ ד. וש א חנ ח גופה כנ תש שש אי א, וש כה לש מנ ת בש קנ בש דנ תש א אי יתה רוני טש א מנ הה דש
ר תה אמ א בנ לה א, אל ירה סי חמ א ונ ימה גי ה פש לה מי יהא בש רש א שנ תה כה רש ית בי לי א, וש ג גופה לנ י פש רי קש א, אי בה נוקש ר וש כנ ח דש כנ תש שש א אי לה אן דש מה

ין. מי לש עה ן לש כה רש בה תש א אי לה ין, וש מי לש עה יהים לש קש תש א אי ה לה לה גות מי לש ה, ופנ לה גות מי לש פנ א בש לה ים, וש לי ה שש לה מי ים, בש לי שש

א בה אי נוקש הנ יהיא. מי רנ בש י חנ יני ן בי עה מודש תש שש אי י, וש לי א מי נה ימש א אוקי הה א הוא. וש כורה דש נוי די א מי א, כםלה בה נוקש נוי דש
א, גופה ם לש א אי רה חמ אנ ה דש מה הו. כש כגלש ם לש ת אי יאנ רי קש תש יא אי הי ין, וש בי ה תה ין, ובה קי נש ה ינ נה א. מי תה תנ לש ינון די ל אי ן כה דה חמ אנ תש מי

א. תה תנ לש ין די ני רה חמ הו אנ כגלש ם לש אי אי ך הנ א. כנ קה נש ה) ינ נה א מי תה נש ל גי כה א וש תה נש גי ה (ס"א לש נה א מי ל גופה כה וש

ה מה כש י חה רי קש תש א, אי בה אי נוקש הנ ה, וש מה כש ית חה אי ה וש מה כש ית חה . אי תש י אה חםתי ה אמ מה כש חה מור לנ יב, (משלי ז) אל תי כש
א לותה גה א בש א דה הה גו'. דש ה וש ין לה ם אי יי דנ שה ה וש נה טנ נו קש חות לה יב, (שיר השירים ח) אה תי א כש ל דה ענ א וש רה חמ י אנ בי גנ א לש ירה עי זש
יל טי נה ימו דש לי יא שש א הי הה יא, דש ה הי יאה גי סה יא, וש א הי בה רש בש ל רנ בה י אמ זי חמ תש ה אי נה טנ אי קש דה ה, ונ נה טנ נו קש חות לה ך. אה שנ מש תש אי
לות, דה גש מי א. כנ כםלה א לש קה נש ינ ינון לש ין אי יה לש א מנ הה י, דש דנ שה לות. וש דה גש מי י כנ דנ שה ה וש י חומה ני יב, (שם) אמ תי כש ה די מה א. כש כםלה מי

ה. אה לה א עי ימה אי י מי קי פש ננ ין דש בי רש בש ין רנ רי המ ינון ננ אי דש

ת. רל אל פש תי י  רי קש אי רו,  בש חנ תש אי י  וני וש גנ ד  כנ וש א.  נה סה חמ אנ דש א  יהרותה בש א,  אלה מה ושש א  ינה ימי בי א  כורה דש ט  שנ פש תש אי תו 
א, רה ת בה יונ ל חי לי טש י תנ חותוהי ה, (דניאל ד) תש יהאל יר וש פי יף, שנ קי תנ א, וש בה רש בש א רנ נה ילה יד אי בי עה תש אי א, וש ל גופה ן כה קנ תש תש אי וש
א אלה מה שש ד, בי סל חל ים וה יי א חנ ינה ימי א. בי אלה מה א ושש ינה מי רועוי יש יה. דש א בי כםלה זון לש יהא, ומה מנ י שש ון עופי דורה י יש פוהי נש ענ ובש
יב, (משלי כד) תי כש א, די ינה מי אמ ה דנ מה ין, כש רי דה אי ין וש רי דש סנ כש ל אנ ין כה יה לש מנ תש אי ת, וש ענ דנ ן בש קנ תה תש עוי, אי ה. מי בורה ה וגש יתה מי

או. לש מה ים יי רי דה ת חמ ענ דנ ובש

א חה שש ל מי כה א. דש כורה דש י די יעי ין בי רי ין, ותש יה ין כולש רי יהו תש יש יננ ן בי דה חמ אנ תש ין. ומי ין שוקי רי תש א, בי ט גופה שה פש תש תו אי
פום א בש ין כםלה יה רש שנ וש ין.  קי פש נה הון  נש יק, מי פי נה ין דש ילי יה ל חנ כה ש, דש ננ כש תש אי הו  א, בש ל גופה כה א) דש כורה דש א (די ילה חי וש בות  ורש
אות, בה רון צש קש ך אי ין כה גי ה. ובש מה פום אנ א בש ין כםלה יה רש שנ ש, וש ננ כש תש הו אי א, בש ל גופה כה אות, (דש בה רון צש קש ך אי ין כה גי ה. ובש מה אנ

ה " הוה יש ך  ין כה גי אות. ובש בה הוד, צש ח וש צנ ה. נל " הוה ת, יש רל אל פש הוד. תי ח וש צנ ינון נל אי י) וש קי פש הון ננ נש יק, מי פי נה ין דש ילי יה ל חנ כה דש
אות. בה צש

ל כה א. וש בה נוקש ם לש סי בנ מש א די גה רש א הוא דנ דה סוד. וש י יש רי קש אי א, וש ל גופה כה א) דש סותה א (נ"א כש יומה א, סי כורה דש ה די מה אנ
א סותה ר כש תה ם הוא אמ תה הה יון. דש י צי רי קש אי ר דש תה אמ א, לש בה נוקש יל לש יי סוד ענ אי יש הנ א, בש בה י נוקש בי גנ א לש כורה דש א די תה יאובש תי

סוד. י יש רי קש אות אי בה ' צש יה ך, יש ין כה גי א. ובש תה תש אי ם לש חל ית רל בי א, כש בה נוקש דש

א כה לש מנ ת בש רנ בש חמ תש אי א, וש יתה רוני טש ת מנ שנ רש פה תש ד אי ב לו. כנ מושה ה לש וה יון אי צי ' בש יה ר יש חנ י בה יב (תהלים קלב) כי תי כש
י רי קש אי יה. וש יי סש כורש יך הוא בש רי א בש שה דש יב קג ין יהתי די א, וכש ד גופה א חנ יד כםלה בי עה תש א. אי תה בש י שנ לי עמ מנ ין, בש פי נש אנ ין בש פי נש אנ
א, א דה ד יומה א ענ נה יקש לי ין סש לי ין מי לי ל אי ין. כה מי לש י עה מי לש עה ם לש לנ עה יה לש מי יך שש רי א, בש ישה די א קנ מה ים, שש לי א שש מה א שש כםלה

י. קי ה חולה אה כה א, זנ כה ין הה יה לש גנ תש א אי תה שש הנ י, וש תי אה א דש מה לש עה הו לש ר בש טה ענ תש אי דש

א. (דף רצ"ו כםלה א דש ותה וה דש חל חו בש כה תש שש אי ן, וש כה רש בה תש ין מי מי לש ל עה א, כה כה לש ם מנ ת עי רנ בש חנ תש ד אי א, כנ יתה רוני טש אי מנ הנ
א יתה רוני טש י, ומנ כי א הה ל גופה כה א דש יומה סי י, וש כי א הה ך כםלה א. כנ תה לה תש א בי ירותה שי א, וש תה לה תש יל בי לי א כה כורה דש ה די מה ע"ב) כש
י רי קש אי ר דש תה אמ א בנ כה רש בה תש א ומי מה סש בנ תש סוד, ומי ח הוד יש צנ ינון נל אי ין, דש לי א אי תה לה תש א די לה לה כש א בי לה א, אל כה רש בה תש א מי לה
א ילה עי ינון לש ין אי גי רש ין דנ רי א תש הה ה. דש כה רה בש ת הנ ' אל יה ה יש וה ם צי י שה יב, (תהלים קלג) כי תי כש א. די תה תנ לש ים די שי דה קר ש הנ קםדל
הוא הנ יל לש יי א ענ לה ין דש גי ד. בש סל חל א דש רה טש ן סי י מי תי אה א, דש בה א רנ נה המ ר כנ ן, בנ מה ל תנ יענ מי א לש שותה ית רש ך לי ין כה גי א. ובש תה תנ וש
ש אי קםדל א הנ כה רש בה תש א. ומי בה ת נוקש מנ סש בנ תש ים, ומי שי דה קר ש הנ קםדל יל בנ יי ענ ד, וש סל י חל רי קש אי הוא דש א הנ לה א, אל ילה עי לש ר די תה אמ
יב, תי כש יון, די א. צי ינה ד די חנ י, וש מי חמ ד רנ ינון, חנ ין אי גי רש ין דנ רי ים, תש לנ רושה יש יון וי יון. צי י צי רי קש אי ר דש תה גו, אמ גו לש ים בש שי דה קר הנ
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א. נה ימש אוקי ה דש מה ה כש ין בה לי ק יה דל יב, (ישעיה א) צל תי כש ים, די לי רושש ה. יש דל פה ט תי פה שש מי יון בש (ישעיה א) צי

ין, מי לש הו עה כגלש ן לש כה רש י בי קי פש ן ננ מה תנ מי ה, דש כה רה הו בש ן לש ינה רי קה א הוא, וש כה א, הה בה י נוקש בי גנ א לש כורה דש א די תה יאובש ל תי כה וש
הו כגלש א, וש ינה מי אמ א דנ גה רש הוא דנ הנ ן, בש מה ין תנ ילי יש א ענ כורה דש ים די שי דה ל קר כה ש. וש י קםדל רי קש ר אי תה אי אמ ן. הנ כה רש בה תש הו מי כגלש וש
ל כה ה בש כה רה יא בש הי יד הנ גי נה וש יה,  ין בי יה רש שנ י, דש אי לה י עי מוחי א דש רה טש סי א, מי כורה דש א די תה לש גנ גולש ה דש אה לה א עי ישה רי ין מי יה תש אנ
רון קש א אי ל דה ענ ן, וש מה י תנ שי נש כנ תש א, מי ל גופה כה יד מי גי נש תש אי ידו דש גי הוא נש ל הנ כה אות. וש בה רון צש קש אי ינון דש ד אי א, ענ י גופה יפי יש שנ
הוא הנ יה בש ין לי יה רש ן שנ מה יש, תנ ני כש תש אי ר דש תנ ידו בה גי הוא נש הנ ין. וש קי פש ן נה מה ין תנ אי תה תנ ין וש אי לה עי אות דש בה ל צש כה אות, דש בה צש
יב (תהלים קל"ג) תי כש ים, די שי דה קר ש הנ קםדל יל לש יי ד ענ סל הוא חל הנ ד. וש סל י חל רי קש ך אי ין כה גי א, בש ורה וה א חי א, כםלה ישה די סוד קנ יש

ם. עולה ד הה ים ענ יי ה חנ כה רה בש ת הנ ' אל יה ה יש וה ם צי י שה כי

א נה רש בנ א, סה נה בש תנ א כה נה אמ לוי, ונ כו מי כה תש שש אי ד דש ים, ענ יי ר חנ ימנ מי א לש ישה די א קנ ינה ייים בוצי א סי א, לה בה י אנ בי ר רי מנ אה
י כי הה דש א. אנ לה כש תנ סש אי א לש נה ילש ה יהכי וה א הה לה י, וש גי ה סה וה א הה הורה נש א, די ישה א רי נה יפש קי א זה לה א. וש נה עש מנ א שש לה י, וש פי ב טש תנ כש מי לש
א, רה חמ אנ א  לה קה א  נה עש מנ גו'. שש וש ים  יי חנ נות  ושש ים  יהמי ך  אםרל ג)  (משלי  ר  מנ אה וש י  ארי קה דש א  לה קה א  נה עש מנ א, שש נה ענ זנ עמ דנ זש אי

גו'. ך וש מש ל מי אנ ים שה יי (תהלים כא) חנ

א שה אל א וש הורה נש ילו די א יהכי לה יה, דש בי גנ י לש טי מה אן דש ה מה וה א הה לה א, וש יתה ן בי א מי שה יק אי סי פש א אנ א, לה הוא יומה ל הנ כה
א ישה די א קנ ינה בוצי א לש ינה מי א, חמ שה יל אי זי אה ר דש תנ א. בה ינה עי גה א, וש עה רש ל אנ א ענ נה ילש פי א נה הוא יומה ל הנ יה. כה ני רה סוחמ ה בש וה הה

ין. יכי יש פוי חנ נש אנ יה, וש יני מי ל יש יב ענ כי ף שה עמטה תש א, אי מה לש ן עה ק מי לנ תש סש אי ים, דש שי דה קר ש הנ קםדל

יהיא רנ בש חנ עו  בה לוי.  גש רנ חות  תש די א  רה פש ענ א  נה יכש חי לה א  נה אמ ונ לון,  יק  שי נה וש דוי  יש יל  טי נה וש יה,  רי בש ר  זה עה לש אל י  בי רי ם  קה
ח תנ פש מי יל לש כי א יש לה ין, וש ני מש ת זי לנ יל תש פי יה נה רי ר בש זה עה לש י אל בי רי יהה, וש כש בי יהיא בש רנ בש ארו חנ א. שה לה לש מנ ילו לש א יהכי לה י, וש כי בש מי לש
ין, אסי אן טה פררה צי א,  תה יוה חי נוד  תש א  תה שש רו. הנ זה חמ תש אי ד  וו, חנ המ ת  לנ תש א.  בה אנ א  בה אנ ר,  מנ אה וש ח  תנ פה ר  תה בה לש יה.  פומי

א. מה ין דה יה תש הו שנ יהיא כגלש רנ בש חנ א, וש בה א רנ ינמה אן דש בה נוקש ן בש עה קש תנ שש מי

או א לה תה שש ן. הנ לה ל) עמ דנ תש שש ל (ס"א מי כנ תש סש א מי ישה די א קנ ינה א בוצי תה שש ד הנ ר, ענ מנ אה לוי וש גש ל רנ יהיא ענ י חי בי ם רי קה
א מה אן חה א, מה לה יקש סי א דש רה יקש טי יה בש לו לי טש א, ננ בה י אנ בי רי ר וש זה עה לש י אל בי ם רי יה. קה רי יקה א בי לה דש תנ שש אי א לש לה ן, אל דה הוא עי
א לה וש יה,  יי פורש בש יה  בי יקו  לי ין סש יחי יק רי לי ה סה וה א הה יתה ל בי כה וש יהיא,  רנ בש חנ יהא דש בובש רש יהא) עי בובש רש עי וש א  עורה רש עי (ס"א 

א. בה י אנ בי רי ר וש זה עה לש י אל בי א רי לה יה, אל ש בי מנ תש שש אי

יהא, רונש י מש ני בש וו)  המ ונ יהא  דש רש טנ וש י  פררי צי (ס"א דש הו  אן בש דה רש טנ וש י  פררי צי ר  פנ כש ין די יסי רי תש י  ארי ומה ין,  יקי רי טש תו  אה
יט הי ה לה וה א הה שה אל א. וש ירה וי אמ יק בנ לי ה סה וה יהיא, הה ק פורש פנ נה ר דש תנ ן. בה מה ר תנ בנ קש תש א יי לה דש יבו  שי חה ין, דש ירי טי קש ין בי וחי וש צנ
ל ענ נוחו  יה לום  שה םא  יהב נז)  (ישעיה  עון,  מש שי י  בי רי דש א  ילולה הי לש שו  נה כש תש אי וש תו,  אה וש עולו  א,  לה קה עו  מש שה יה,  מי קנ

מיששכשבותהם.

ין רי טש פי ה  מה כנ כות,  לה מש מנ יז  גי רש מנ ץ  רל אה הה יש  עי רש מנ יש  אי ה הה זל א,  תה רש ענ מש בי א  לה קה עו  מש א שה תה רש ענ מש לי אל  עה ד  כנ
ח בנ תש שש יה מי ארי מה אי, דש ן יוחה עון בל מש י שי בי א רי נה ך, דש ינה גי ין בש א די יומה ין) בש חי כש תנ שש א מי לה ין (ס"א וש כי כש תנ שש א מי יעה קי רש בי
ר (דניאל יב) מנ תש יה אי לי יה, עה ן לי רה מש תנ סש ין מי אי לה ין עי יזי ני ה גש מה א. כנ תה תנ א וש ילה עי יה לש קי ה חולה אה כה א. זנ ל יומה כה יה בש בי

א). ישה די א קנ א זוטה רה דש אי אן הנ ד כה ין. (ענ יהמי ץ הנ קי ך לש לש גורה עממוד לש תנ נוחנ וש תה ץ וש קי ך לנ ה לי תה אנ וש

************************************************************************************

סדר דברים

י י יוסי בי גו'. רנ וש ך  דש בש ת ענ אות אל רש הנ לש לותה  חי ה הנ תה ה אנ " "י ילהוי נה דם אמםר. אמ וא לי הי ת הנ עי ל ה' בה ן אל ננ חנ תש אל וה
ה תורה ל הנ ק של זה חה כםחנ הל ה הוא הנ מה ה כנ אי םא ורש ל ה'. ב ל אל לי פנ תש יי יר ונ קי ל הנ יו אל נה יההו פה קי זש ב חי ינסי ח, (ישעיה לח) ונ תנ פה
ים רי קש מי ד מי םא פוחי ל ים, וש תוני חש תנ ים וש יוני לש על ד מי םא פוחי ה, ל תורה ל בנ די תנ שש מי י של ל מי כה כםל, של ל הנ יון ענ לש ה הוא על מה כנ וש

ל יום. כה נו בש מל ל מי אוכי ים וש יי חנ ץ הנ עי חוז בש הוא אה שום של ם, מי עולה ל הה ים של עי רה

ל טי בנ בונו (לש י רי ני פש יך יהשוב לי ה אי צה ת אותו עי דל מל לנ ת, מש מל ך אל רל דל ת בש כל לל ם לה דה אה ת הה ת אל דל מל לנ ה מש תורה י הנ רי המ של
ם דה ל אה ה של צה יו. (עי לה ה עה רל שש םא יי ל נו וש מל ק מי לי תנ סש יי ל וש טי בנ תש כםל יי ה - הנ יתה יו מי לה ר עה זי גה תי לו של פי אמ ה), ונ רה זי גש ה הנ אותה לש
יתה בו גי הה תוב (יהושע א) וש כה הו של ה, זל נה מל םא יהזוז מי ל ה וש לה יש לנ ם וה ה יומה תורה ל בנ די תנ שש הי יך לש רי ן צה ל כי ענ ה) וש זל ם הנ עולה בה

ים. יי חנ ן הנ ד מי רה פש לו ני אי ה, כש נה מל ד מי רה פש ה או ני תורה ת הנ נו אל מל יז מי זי ם מי אי ה. וש לה יש לנ ם וה יומה

ב לי ה בש לה עש ל מנ כות של לש יו עםל מנ לה ל עה בי קנ לש יך  רי תו, צה טה ל מי ה ענ לה יש לנ הוא בנ של ם, כש דה אה ל הה ה של צה ה, עי אי םא ורש ב
י רי המ ת, של ול מה ם הנ ענ ים טנ ם טועממי עולה ל הה כה שום של , מי שוהה רש י פי רי המ שו. ונ פש דון ננ קש יו פי לה סםר אי מש ים לי די קש הנ ם, ולש לי שה
ן הי שום של לו. ומי צש רו) אל סש מש ני אות (וש בש חנ תש עולות ומי אות וש ם יוצש דה י אה ני ל רוחות בש כה ם, וש עולה רוי בה ת שה ול מה ץ הנ עי

ן. יהל קומותי מש בות לי ן שה דון, כגלה קה פי בש

ן דל עי ן  גנ לש א  הוא בה רוך  בה דוש  קה הנ וש א,  יוצי רוז  כה וש ה,  לה יש לנ צות הנ חמ פון בנ צה ת רוחנ  רל עורל תש מי של ה, כש אי ורש םא  ב
ך לל מל ת הנ חנ אל בי שנ ל לש יכה הי י הנ ני ל בש כה ה וש כה לש מנ י הנ ני ל בש ים) כה רי עורש תש ים (מי ני וש כנ תש ז מי ים, אה יקי די צנ רוחות הנ ענ בש עמשי תנ שש הי לש
ם עולה י הה ני רםב בש ם. וש יהל לי עש בנ יב לש שי ם מי ת כגלה ה, אל יהדה רו בש סש מש ני רוחות של ל הה דונות של קש ם פי ל אותה ז כה אה דוש. וש קה הנ

ם. יהל לי יב אמ שי ם מי ל כגלה דון של קה י פי רי המ ה, ונ עה ה שה אותה ים בש רי עורש תש מי
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ים פי תש תנ שש ה, ומי תורה חות הנ בש שש תי ים בש לי דש תנ שש ים, מי רי עורש תש ם מי דה מש עה ים בש די יון עומש לש על ל הה יכה הי י הנ ני בש ם של אותה
דוש, קה ך הנ לל מל ים לנ אי ם בה ך), כגלה לל מל ל (הנ יכה הי י הנ ני ל בש כה יא וש ר, הי בםקל יענ הנ גי מנ של יום. כש יר הנ אי מי ד של ל ענ אי רה שש ת יי סל נל כש בי

. שוהה רש י פי רי המ ה, ונ כה לש מנ הנ ך וש לל מל י הנ ני ים בש אי רה קש ם ני הי וש

י רי המ דוש, של קה הנ ך  לל מל ם הנ ל עי די תנ שש הי לש תו  מש חנ לש י מי לי גםר כש חש לנ וש כםל  בנ מו  צש קות ענ ננ לש יך  רי ר צה בםקל הנ יענ  גי מנ של כש
ך. לל מל ם הנ ה עי ג אותה וי זנ ה לש כה לש מנ ם הנ א עי ת בה עי ה. כה כה לש מנ ל בנ די תנ שש ה הי לה יש לנ בנ

יהדו םאשו (בש ר ין בש לי פי ז תש ך, אוחי לל מל ד הנ וי חות דה בש שש תי חנ בש בי שנ נות, מש בה רש קה מו בנ צש ר ענ הי טנ ת, מש סל נל כש ית הנ בי א לש בה
יך רי ה צה לה פי תש בונו, בנ י רי ני פש ה לי לה פי ל תש לי פנ תש , מי שוהה רש י פי רי המ ד". ונ וי דה ה לש לה הי ר "תש יו, אומי פה נה כש ית בי יצי צי םאשו) וש ר ובש
ר (זכריה ג) מנ אל נל מו של ים, כש די עומש ים הה אי רה קש ם ני הי ם, של מה ר עי בי חנ תש הי ים, לש יוני לש על ים הה כי אה לש ווג) מנ זי מו (בש עממםד, כש לנ

תו. שה קה ע בנ בנ תש יי בונו, וש י רי ני פש צונו לי ן רש וי כנ ים, ולש די עםמש ין הה ים בי כי לש הש ך מנ י לש תי תנ נה וש

ר: אומי יו וש לה א עה רוז קורי כה ה, הנ תורה ל בנ די תנ שש הי לש תו  טה מי ה מי לה יש לנ צות הנ חמ ם בנ ם קה דה אה ה של עה שה ה, בש אי םא ורש ב
י ני פש ה לי לה פי תש ד בי הוא עומי של ו כש שה כש ילות. ענ לי ית ה' בנ בי ים בש די עםמש י ה' הה די בש ל ענ ת ה' כה כו אל רש ה בה ני (תהלים קלד) הי

ה. לל אי ים הה די עםמש ין הה ים בי כי לש הש ך מנ י לש תי תנ נה ר: וש אומי יו וש לה א עה רוז קורי בונו, אותו כה רי

ב לי צון הנ רש שו בי פש סםר ננ מש לי יך  רי צה שוהה של רש י פי רי בונו, המ י רי ני פש ה) לי צה עי ד בש עומי צון (וש רה ה בש לה פי יים תש סנ מש ר של חנ אנ
ים בורי ם די ל אותה ה), כה מה יש תנ סש ת (הי ילמל ה קנ לה פי תש הנ ה של עה שה כםל. ובש ם בנ דה אה צות ייש לה ה עי מה כנ יך. וש רי צה קום של אותו מה לש
אותו ים לש יעי גי מנ ד של ים, ענ יעי קי ים ורש ירי וי ים אמ עי ה ובוקש לה עש מנ ים לש ם עולי ה, כגלה לה פי ה תש אותה יו בש פי ם מי דה יא אה מוצי של
יך רי צה ה של לה פי ים, תש רי בי חמ הנ שוהה  רש י פי רי המ ונ ה.  רה ם עמטה הל ים מי עושי וש ך  לל מל הנ םאש  ר ים בש רי טש ענ תש ים, ומי יעי גי מנ קום של מה
ה לה פי י תש ל ה'. זוהי ן אל ננ חנ תש אל תוב וה כה ה, של מםשל נו? מי ן לה יי ננ ים. מי נוני חמ ת תנ לנ פי ילה תש הש תי ן של וי כנ רוך- הוא, לש דוש-בה קה לנ

ה. לה עג מש

י ני פש ד לי עומי י של מי כש םאשו  סות ר כנ לש יך  רי צה וש  . שוהה רש יו, ופי לה גש ן רנ וי כנ לש יך  רי ה, צה לה פי תש ד בנ עומי י של ה, מי אי םא ורש ב
א בה א סה נונה מש ב הנ ל רנ של רו  פש סי ה. ובש ינה כי שש ל בנ כי תנ סש םא יי ל י של די יו כש ינה תםם) עי סש סות) (לי כנ סות (לש כנ לש יך  רי צה וש ך,  לל מל הנ
ת, ול מה הנ ך  אנ לש מנ יו  לה עה ים  די קש מנ ץ,  רל אה לה יו  ינה עי ת  אל יך  מי נש מנ םא  ל של ה או  לה פי תש ת הנ ענ שש בי יו  ינה עי חנ  פוקי של י  מי ר,  מנ אה
ה אותה ל בש זי לש זנ תש ה הוא מי ינה כי שש ל בנ זי לש זנ מש י של ה. מי יקה שי נש םא יהמות בי ל ה וש ינה כי שש אור הנ ל בש כי תנ סש םא יי שו ל פש א ננ צי תל של וכש

לו. י ייקה זנ ד ובם בי כנ י אמ דנ בש כנ י מש תוב (שמואל-א ב) כי כה הו של ה, זל יך אותה רי הוא צה ה של עה שה

אי דנ ונ ת של ענ דנ א לה לה ה? אל ינה כי שש ל בנ כי תנ סש הי יהכול לש יך  אי ל. וש לי פנ תש הוא מי ה של עה שה ה בש ינה כי שש ל בנ כי תנ סש מי י של ה מי זל
יך רי םא צה ך ל שום כה ה. מי ינה כי שש ה הנ ם שורה שה יר, של קי ל הנ יו אל נה יההו פה קי זש ב חי ינסי תוב ונ כה הו של יו. זל נה פה ת לש דל ה עומל ינה כי שש הנ

. שוהה רש יר, ופי קי ין הנ ינו ובי ץ בי יות חוצי הש לי

ר מנ ך אה ה כה י מםשל רי המ תו. של שה קה ש בנ קי בנ יש ך  ר כה חנ אנ ה, וש לה חי תש בונו בנ ח רי בנ ר של די סנ לש יך  רי ה צה לה פי תש ד בנ עומי י של מי
ה, לה חה תש הנ "י בנ נה דם תוב אמ כה אן של ה כה ה שונל ר, מנ מנ ה אה הודה י יש בי גו'. רנ ה וש רה בש עש סוף אל בנ גו', ולש לותה וש חי ה הנ תה ה, אנ לה חי תש בנ

ה, לה עש מנ ה לש טה מנ לש הוא - מי ך  דור כה סי א הנ לה י"ם? אל להי ים אל אי קורש ה, וש " סוף ילהוי בנ "ת נו"ן יו"ד, ולש לל "ף דה לל אה בש
אוי. רה ד כה חה אל כםל כש ג הנ וי זנ יום, ולש ה בנ לה יש ת לנ דנ ה ומי לה יש לנ ת יום בנ דנ יל מי לי כש הנ ולש

יות הש ם לי עולה יהה בה ית הה אשי ה רי אי מםשל דנ א ונ לה אן? אל ית כה אשי רי ה הה ך. מה דש בש ת ענ אות אל רש הנ לש לותה  חי ה הנ תה אנ
ה ל מנ בה אי, אמ דנ ונ ה בש ך זל ה - כה לה עש מנ מו לש ה כש טה מנ ם לש לי תנ שש ן הי ילה אי הה ם, וש לי יהה שה עמקםב הה ר, ינ םאמנ ם ת אי כםל. וש ם בנ לי שה
ל, אי רה שש יי מי בות  בה ורש ים  פי לה אמ ה  מה כנ בש ה  רה תי יש מות  לי שש בי ר  טי ענ תש הי י  רי המ של ר,  חי אנ ם  דה אה לש יהה  הה םא  ל ה  מםשל לש יהה  הה של
ין. הוא רי דש הל נש ים סנ עי בש שי ם, בש יהל לי ים עמ ני מג ים מש דולי ים, גש טי בה ר שש שה ים עה ני שש ם, בנ יי וי לש ים, בנ ני כםהמ ן, בנ כה שש מי ה, בנ תורה בנ

ם. יהל יני הוא בי םאל, וש מ שש שון לי חש ין , ננ יהמי ן לש רם המ ם. אנ לי גוף שה ם בש לי תנ שש הי

שום ר. מי אי בה תש י ני רי המ שון. ונ חש ה ננ םאל, זל מ שש ה, מי קה זה חמ ך הנ ת יהדש אל ן. וש רם המ ה אנ ין, זל יהמי ך, מי לש דש ת גה ה אל שום זל מי
ך לל יום הוא מל סי ית)? הנ אשי רי יהה הה ה הה י מםשל רי המ יום (של סי יהה הנ י הה ר, מי םאמנ ם ת אי ם. וש עולה ית בה אשי יהה רי ה הה ך מםשל כה
מות לי א שש צי מה ן תי מנ זש אותו  י דורות. בש דורי לש ן  יהה כי םא הה ל ה של ם מנ עולה מות בה לי א שש צי מה ז תי י אה רי המ , של יחנ שי מה הנ
מו ד ושש חה ילה ה' אל הש הוא יי יום הנ תוב (זכריה יד) בנ ז כה אה ד, וש חה ווג אל זי ם בש מות כגלה עולה יו הה הש יי ה, וש טה מנ ה ולש לה עש מנ לש

ד. חה אל

ב ה, רנ ה, מםשל מםשל רוך- הוא לש דוש-בה קה ר לו הנ מנ יהיא, אה י חי בי ר רנ מנ גו'. אה ף וש ל תוסל ך אנ ב לה י רנ לנ ר ה' אי םאמל י ונ
ף, ל תוסל ך, אנ יהה לה הה ש של מל של אור הנ ך בש ב לה ר, רנ מנ ק אה חה צש י יי בי ף. רנ ל תוסל ך אנ ילה אי אן וש כה ה, מי ינה כי שש תה בנ גש ונ דנ זש הי ך של לה
הו קי זש חנ וש ענ  הושג יש ת  ו אל צנ וש ל,  בה ש. אמ מל של ס הנ ני כנ תש יי ד של ענ יר  אי הה לש ה  כולה יש םא  ל ה  נה בה , ולש יענ גי ה הי נה בה לש ן הנ מנ י זש רי המ של

ר. אי בה תש י ני רי המ ה, ונ נה בה לש יר לנ אי הה יך לש רי ש, צה מל של הוא הנ ה, של תה הו. אנ צי מש אנ וש

י רי שש גו'. אנ וש ה לו  כה כה ם של עה י הה רי שש ר, (תהלים קמד) אנ מנ י אה י יוסי בי גו'. רנ ם וש יכל להי ה' אל ים בנ קי בי דש ם הנ תל אנ וש
ם כה רש ובי לו  גורה ם לש ה אותה עללה הל וש לות,  זה ים ומנ בי י כוכה די ים עובש מי ל ענ כה ם מי הל ר בה חנ רוך-הוא בה דוש-בה קה הנ ם של עה הה

ש. מה ך ה' מנ רנ ך ה', בי רנ ע בי רנ ם זל י הי תוב (ישעיה סא) כי כה הו של מו, זל ת שש כנ רש בי תו, בש כה רש בי בש

ת אל ם, וש יהל לי ים עמ טי שולש ים של דולי ים גש ני מג מש רוך-הוא לי דוש-בה קה ן הנ תנ ם נה עולה י הה מי ר ענ אה ל שש ת כה ה, אל אי םא ורש ב
ז חי אה הי י לש די ה כש דושה ה קש ם תורה הל ן לה תנ נה ש. וש מה ז בו מנ חי אה הי קו, לש לש חל ולש לו  גורה רוך-הוא לש דוש-בה קה ז הנ חנ ל אה אי רה שש יי
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קומות. ה מש מה כנ שוהה בש רש י פי רי המ ים, ונ מי ענ ר הה אה שש ר כי חי ה אנ נל מג מש םא בי ל ה', וש ים בנ קי בי דש ם הנ תל אנ ה וש ל זל ענ מו, וש שש בי

ה סוק זל פה ר, בש זה עה לש י אל בי ר רנ מנ גו' (דברים ד). אה ים וש עי ם שםמש תל ים אנ רי בה ש קול דש אי תוך הה ם מי יכל לי ר ה' אמ בי דנ יש ונ
תוב ה כה ל זל ענ לוי בו. וש בור תה ל די כה בור, של א די רה קש ני א קול של לה ים? אל רי בה ה קול דש ה זל ים, מנ רי בה ל. קול דש כי תנ סש הי ייש לש

ים. רי בה א קול דש רה קש ה ני זל לוי, לה ה תה קום זל מה בור בש י די רי המ ם, של יכל לי ר ה' אמ בי דנ יש ונ

ם תל אנ ך  שום כה ומי בור,  די לויהה בנ ה תש יעה מי שש שום של ה, מי זל א בה לה לויהה אל םא תש ה ל יעה מי שש ים, של עי ם שםמש תל אנ
, ענ צי רש מנ נו בנ זש ת אה יו אל נה דם ע אמ צנ רה , (שמות כא) וש שוהה רש י פי רי המ בור) ונ די לויהה בנ ה תש יעה מי שש הנ ים, של עי ם שםמש תל ים. (אנ עי שםמש

ה. יעה מי הוא שש בור וש הוא די ה, וש יעה מי א שש רה קש ני קום של ם מה גנ פה שום של מי

ת מוננ ר (במדבר יב) ותש מנ אל נל מו של ה? כש מונה ה ותש ה זל ים. מנ ם רםאי כל ינש ה אי מונה ים ותש עי ם שםמש תל ים אנ רי בה קול דש
נו. רש מנ אה ר של חי ה קול אנ י קול, זל תי ל. זולה לה ה כש אל רש יהה ני םא הה ל י של ימי ני ה קול פש ה - זל מונה ר ותש חי ר אנ בה יט. דה ה' ינבי

ה. נה מל א מי גוף יוצי קון הנ ל תי כה שום של ך? מי א כה רה קש ה ני מה ה, לה מונה ותש

ה יונה לש ה ה' על שום זל א. ומי נו יוצי מל ה מי טה מנ לש קון של תי ר הנ חי אנ ה הה זל ן. של ך - כי ם כה א גנ רה קש ר ני חי ר, אנ םאמנ ם ת אי וש
ם ל אותה כה ים, וש מי עולה ים לש בועי מנ ים הנ קי םא פוסש ל ף (דברים ה), של םא יהסה ל דול וש ה - קול גה יונה לש ה. ה' על תונה חש ה' תנ
לוי תה בו  שום של כםל, מי ל הנ י של ימי ני אותו קול פש א מי כםל יוצי הנ ל, וש אי רה שש יי ה לש ה תורה נה תש ני של ם כש ים שה אי צה מש קולות ני

ר. בה דה הנ

ה מה כש א חה לה ך? אל ה כה מה ר. לה בה דה ת הנ נו אל רש אנ י בי רי המ ם, ונ ר אותה מנ מו אה צש י ענ פי ה מי ה, מםשל ה תורה ני שש א מי רה קש ני ה של זל
קום מה ד בש חי אנ תש ב ומי ינשי תש כםל מי ך הנ ר כה חנ י. אנ ימי ני אותו קול פש א בש כםל יוצי ה הנ נה מל את, ומי רי קש ה ני תורה ל הנ לנ ה, כש יונה לש על
ה. ה תורה ני שש ה ומי א תורה רה קש הוא ני ה, וש ל פל ענ בש ה של תורה ב וש תה כש בי ה של ט, תורה רה ל ופש לה לוי כש ים, ובו תה יי חנ ץ הנ א עי רה קש ני של
שום כםל רה רות, הנ בש די ת הנ רל ם עמשל אותה אן בש כה ך  שום כה ד. מי חה אל כםל כש ו הנ שה כש ענ ת, וש קל םא פוסל ל ה של בורה ה גש לה חה תש הנ בנ

. שוהה רש י פי רי המ ה, ונ ול אנ תש םא תי ל מםד, וש חש םא תנ ל ה, וש נל עמ םא תנ ל נםב, וש גש םא תי ל ף, וש נה אש םא תי ל א"ו, וש וה בש

י רי שש ר לו, אנ מנ יק? אה פי סש ה מנ זל י בה רי המ מםד, של חש םא תנ ל תוב וש כה ן של יוה ה, כי ול אנ תש םא תי ל ה וש ה זל י, מנ י יוסי בי ר רנ מנ אה
שום לו מי ת של ת אל חנ קנ ך לה ם יהכול, הולי אי ה - של ידה מי ת. חמ רל חל ה אנ גה רש ה דנ וה אמ ת, תנ חנ ה אנ גה רש ה דנ ידה מי ת, חמ מל אל י הה לי עמ בנ
ה, י זל רי חמ ת אנ כל לל לה ך  רל ח דל קנ םא יי ל של לו  פי י אמ רי המ ך, של םא כה ה ל וה אמ ה. תנ עמשל עמשות מנ לנ ך  ח, הולי קנ לה ה של ידה מי ה חמ אותה

ים. רי בי חמ שוהה הנ רש י פי רי המ ונ

ין די ת הנ גנ רש דנ שום של ר לו, מי מנ לו? אה לה ים הנ רי חי אמ הה מו  ח, כש צנ רש םא תי ל תוב וש םא כה ה ל מה י, לה י יוסי בי רנ ר לו  מנ אה
ש מי ים חה יכי רי צש שום של ח. ומי צנ רש םא תי ל א"ו בש תוב וה םא כה ה ל שום זל ים, ומי מי חמ רנ קום הה מש םא בי ל ה, וש בורה גש לויהה בי תש

אן. ף כה תוסי הי א"ו, וש ים וה שי יך לה רי םא צה ח ל צנ רש םא תי ל י בש רי המ ה, של ול אנ תש םא תי ל א"ו וש ף וה תוסי י"ם, הי וי וה

י יהכול ם, מי יהל ני פש עממםד לי ינ י של ין מי ייה, אי רש ר, גור אנ מנ ייך. אה חי ה וש כה קו. בה שה יו ונש רה חמ ב אנ יהשנ ס של חה נש י פי בי ע רנ מנ שה
י יתי כי זה א של בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה י בה קי לש י חל רי שש אנ ים, וש יקי די צנ ל הנ ם של קה לש י חל רי שש ם. אנ עולה יו בה בי אה יו וש נה פה עממםד לש לנ

חו. מה שש יי ים וש יקי די או צנ רש תוב, (איוב כב) יי ה כה ל זל ה. ענ זל לה

קולות ל הנ ל, כה אי רה שש יי ה לש ה תורה נה תש ני ה של עה שה ה, בש אי םא ורש גו'. ב ע וש מה ה ושמ תה ב אנ רנ ר, קש מנ אה ח וש תנ ר פה זה עה לש י אל בי רנ
יו. לה עה מי יון של לש על תוך הה א מי ה יהצה ל זל בור של די ה, וש אה רש ה ני תוך זל ה מי זל א, וש סי כי ל הנ ב ענ רוך הוא יהשנ דוש בה קה הנ או, וש צש מש ני
ת בל הל לש שנ וש ש  אי תוך  ר מי בי די א, וש בור יהצה די ש. של אי הה תוך  ר מי הה ם בה כל מה ר ה' עי בל ים די ני פה ים בש ני תוב פה כה סוד הנ הו  זל וש
ם ת כגלה ל אל כולי ר של תוך שופה ם מי יי ומנ רוחנ  וש ש  אי . של ים כםחנ ני נותש ם של יי ומנ ל רוחנ  ק של דםפל ה בש חוצה ה אותו הנ חה דה של

ה. ד זל חנ פנ קו מי חמ רנ תש ל הי אי רה שש יי ים, וש אי יוצש

ר, םא יותי ל ה וש בה קי נש ל הנ קום של מה א מי לה ה, אל לה עש מנ לש יון של לש כםחנ על ים בש םא רוצי ינו. ל לי ר אי בי דנ תש תש אנ ך, וש שום כה ומי
קו חמ רנ תש םא הי א ל לי מה לש אי ר, של חי ם כםחנ אנ תל שש לנ חל י, הל ת כםחי ם אל תל שש לנ חל אי הל דנ ה, ונ ר מםשל מנ גו'. אה ינו וש לי ר אי בי דנ תש תש אנ וש
ים יהמי יו קנ ם הה הי ך, וש ר כה חנ ב אנ רי יות חה הש ם לי עולה יהה יהכול הה םא הה ה, ל לה חי תש מו בנ ר כש בה ל אותו דה עו כה מש שש יי ל וש אי רה שש יי

י דורות. דורי לש

מו קה וש יו  חה ר של חנ ם. אנ רנ ת גה ול מה ץ הנ י עי רי המ יך, של רי צה ך  כה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ תו. מה ה מי אשונה ה רי עה שה י בש רי המ של
ים יהמי יות קנ הש י לי די ת כש ול מה ץ הנ עי ל אותו  ד ענ עומי ים של יי חנ ץ הנ עי ם לש יסה ני כש הנ רוך-הוא לש דוש-בה קה ה הנ צה רה וש בו  רנ תש הי וש
י ני רוך-הוא, אמ דוש-בה קה ר הנ מנ ר. אה חי ש כםחנ אנ לנ חל נל ם וש יהל לי ה עמ ש כםחנ מםשל לנ חל ז נל אה צו, וש םא רה ל קו וש חמ רנ תש ים, הי מי עולה לש
מםר ך אל ן לי כי לה ה, וש בה קי נש רויהה הנ שש קום של ם מה יתל צי ם רש תל ים - אנ יי חנ ק בנ בי דה הי יון ולש לש קום על מה ם בש כל תש יים אל קנ י לש יתי צי רה

ה. מה ד עי ינחי תש יי לו וש ה של בה קי נש ך לנ לי ד יי חה ל אל גו'. כה ם וש הל לה

ן תי י יי א מי לה ם, אל יהל לי ר עמ מנ אל םא נל ם, ל יהל לי יהה עמ הה יון של לש ד על חנ פנ א בש לה שו אל םא עה ל ל אי רה שש יי ן של יוה ה, כי ל זל ם כה עי וש
ב ל גנ ף ענ ע, אנ רה ד הה צנ ם בנ םא שה ל צונו  ורש בו  לי ר, וש בה ה דה עושל י של ל מי נו, כה דש מנ אן לה כה גו'. מי ם וש הל ה לה ם זל בה בה יהה לש הה וש
ן אותו םא דה רוך הוא ל דוש בה קה הנ ר, וש חי ם אנ דה אה םא כש ל ש, וש נל יו עם לה ה עה םא שורל צון, ל רה ה בש שה םא עה ל יל וש ע - הואי הוא רנ של

ע. רנ לש

םא ל וש ר,  כה זה ל הנ ר של חי קום אנ מה ה בש לה עה וש ק  בנ דש ני וש תו,  שש אי כםל מי וה כםל  ד מי רנ פש ני אן  כה י. מי די מה עי עממםד  פםה  ה  תה אנ וש
ים. מי עולה ר לש חי ם אנ דה ה אה כה םא זה ל ה של יונות, מנ לש גות על רה דש ה לי כה זה ת, של מל אל יא הה בי ה, נש ל מםשל קו של לש י חל רי שש ה. אנ בה קי נש בי
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י טוב תוב (שמות ב) כי כה ה, של ה מםשל ה טוב? זל ה זל ה. מנ נה מל ט מי לי מה ים יי להי אל י הה ני פש תוב, (קהלת ז) טוב לי ה כה ל זל ענ וש
ד ה עומי תה ר אנ של קום אמ מה י הנ תוב (שם ג) כי ה כה ל זל ענ ה. וש יונה לש ת על רל חל ה אנ גה רש דנ ה לש לה יהה טוב, עה הה שום של הוא. ומי

ר. כה טוב הוא זה י טוב הוא, וש שום כי ם? מי ענ טנ ה הנ א. מה קה וש יו דנ לה ד עה ש הוא. עומי ת קםדל מנ דש יו אנ לה עה

י, טוב רםאי ר (שמואל-א טז) וש מנ אל נל מו של תוב בו טוב, כש כה ד של וי י דה רי ה, המ הודה י יש בי ר רנ מנ י אה רי המ ר של םאמנ ם ת אי וש
י ד. טוב רםאי וי יהה דה ך הה ל, כה כי תנ סש הי ה לש אל רש הוא מנ ה של י זל י. טוב רםאי טוב רםאי תוב וש ר לו, כה מנ ר? אה יהה יותי םא הה ה ל מה לה
חוז, יהה אה ם הה יהל ני שש ה בי ל זל ם כה עי י, וש אן טוב רםאי כה ש, וש מה תוב טוב הוא, מנ ה כה מםשל ה. ובש אל רש הוא מנ יהה טוב של - הה
ים. (במדבר להי אל יש הה יש. (דברים לג) אי יות גוף אי הש ה לי לה יהה טוב, עה הה ר של חנ ה, אנ חוז. ומםשל ה אה זל ה בה י זל רי המ של

אםד. ו מש נה ה עה יש מםשל אי הה יב) וש

ת אל נו  רש אנ י בי רי המ רוך- הוא, ונ דוש-בה קה ת הנ אל דו  גש נל ים כש שי ם לה דה אה הה יך  רי יו צה עמשה ל מנ כה ה, בש הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ם זו כגלה יון מי לש על ים, וש רי בה ה דש לשה שש ן לי וי כנ יש ך  רל דל בנ ך  הולי י של ה, מי הודה י יש בי ר רנ מנ אה עממו. של טנ ה לש הודה י יש בי ר. רנ בה דה הנ
םא י ל רי המ ה, של י תורה רי בש די ים בש קי עוסש ה של לשה ים או שש רי בי י חמ ני כםל, שש הנ ה מי יונה לש ר על ה יותי לה פי תש ב של ל גנ ף ענ אנ ה. וש לה פי תש הנ
ת פל תל תנ שש ה) מי ינה כי שש י הנ רי המ ה. של י תורה רי בש די ים בש רי בי ם, חמ כגלה ה מי יונה לש על ה, וש לה פי ם תש הל ה מי לה עש מנ ה (ולש ינה כי שש י הנ דו, כי חמ פש יי

עימהם.

ש ה' ינענ תוב (בראשית ג) ונ ר, כה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ך. אה רל דל ים בנ כי יו הולש יהיא הה י חי בי רנ ר וש זה עה לש י אל בי ) רנ ה של מו זל (כש
בוד י כה בושי י לש לי א כש לה ן. אל עור? כי אותו הה יו מי ים הה טי שה פש ו מג שה כש ד ענ י ענ כי נות עור. וש תש תו כה שש אי ם ולש דה אה ים לש להי אל
ישו בי לש או הי טש םא חה ל ד של ענ ר של םאמנ ם ת אי נות עור. וש תש לו כה פי ם אמ הל אוי לה םא רה ך ל ם כה יהיא, אי י חי בי ר לו רנ מנ יו. אה הה
גו'. ם וש שי בי לש ינ נו עור ונ תש תו כה שש אי ם ולש דה אה ים לש להי ש ה' אל ינענ תוב (בראשית ג) ונ או כה טש חה ר של חנ א אנ לה םא. אל ם - ל אותה

אור יהה הה הה וש ה,  טה מנ לש של ים  ני וה גש הנ מי ים  טי שה פש ומג ה,  לה עש מנ לש של מו  כש יו  הה ה  לה חה תש הנ בנ אי.  דנ ונ בש ה  זל ך  כה לו,  ר  מנ אה
ה ה. מנ לה עש מנ לש צורות של ם הנ הל יר מי עלבי הל ה, וש זל ם הנ עולה צורות הה ם בש ירה זי חל או הל טש חה ר של חנ ם. אנ יהל לי ב עמ יון סובי לש על הה
ת אל תוב (שמות כט) [וש ה. כה זל ם הנ עולה ת הה צורנ ם, מי שי בי לש ינ נות עור ונ תש תו כה שש אי ם ולש דה אה ים לש להי ש ה' אל ינענ תוב? ונ כה
נות תש אן כה ש, כה נות שי תש ם כה תון. שה חש גון תנ אן כש יון, כה לש גון על ם כש נםת. שה ם כגתר תה שש בנ לש הי יב וש רי קש יו תנ נה ת בה אל ן] וש רם המ אנ

כםל. ל הנ ה ענ לה ים עה בושי ם לש ל אותה י של יםפי ך הוא, הנ כה ב של ל גנ ף ענ אנ עור. וש

יו הה של ם  קםדל יהה  הה םא  ל של ה  מנ ה,  זל הנ ם  עולה הה פוס)  דש (בי ת)  צורנ (בש ג).  (בראשית  ם  יהל ני שש י  יני עי ה  נה חש קנ פה תי ונ
יד תי גו'. עה וש עו  יהדה םא  ל ך  רל דל ים בש רי וש י עי תי כש הולנ תוב (ישעיה מב) וש םא כה ב יד לה תי עה ה, לל לה עש מנ ים לש חי ים ופוקש יחי גי שש מנ
םא ל ה של מנ ק בש בי דה הי ה ולש יונה לש ה על מה כש חה ל בש כי תנ סש הי ים, ולש מי כה םא חמ ים ל שי נה ל אמ ם של יי יננ עי קםחנ  פש הוא לי רוך  בה דוש  קה הנ
ה אותה ה כש מה כש ין חה אי ה, של מה כש ה חה אותה כו לש זש יי ים של יקי די צנ י הנ רי שש ם. אנ בונה ת רי עו אל יידש י של די ה, כש זל ם הנ עולה קו בה בש דש ני

קות. בי ה דש אותה קות כש בי םא דש ל ה, וש יעה די ה יש אותה ה כש יעה די םא יש ל ה, וש מה כש חה

ר. זה עה לש י אל בי ם רנ הל ל בה כי תנ סש ם. הי אותה חנ  פי קנ ם לש יהל רי חמ ים אנ כי ים הולש טי יסש ם לי אותה או  ים רה כי הולש יו  הה ד של ענ
ם, (משלי ד) יהל לי א עמ רה נו. קה ילה צי הי ן של מה חמ רנ הה רוך  ר, בה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ם. אה אותה גו  רש הה וש ה  דל יות שה י חנ תי שש או  בה
י תוב (שם) כי כה גו', וש ך וש ה לה ול צנ יו יש כה אה לש י מנ תוב (תהלים לא) כי כה ל, וש שי כה םא תי רוץ ל ם תה אי ך וש עמדל ר צנ םא ייצנ ך ל תש כש לל בש

הו. טי לש פנ אמ ק ונ שנ י חה בי

יר עי ל זש ת של גםלל גגלש לו בנ גנ תש שומות הי יות רש ל אותי ים של לי לה ה חמ לשה א, שש יעותה ני צש א די רה פש סי יון בש לש סוד על נו בש דש מנ לה
ר תה סש ני יון הנ לש על מםחנ הה יכות) הנ שי מש ית (ומי אשי רי ים. ומי לי לה ם חמ אותה ים בש רי תה סש ני ם של ה מםחות הי לשה ינו, שש ני שה ין. וש פי נש אנ
ר תל ין כל ין אי לו (די לה מםחות הנ ה הנ עה בה רש אנ ה מםחות. וש עה בה רש או אנ צש מש ין ני פי נש יר אנ עי אותו זש ך בש שה מש ני דוש של קה יק הנ תי ענ ל הה של
י תי ה בה עה בה רש ל אנ יות של שי רה פה ע  בנ רש ם אנ הי וש גוף,  ל הנ כה ם) בש הי וש כםל,  (בנ ים  טי שש פנ תש ומי ים  אי צה מש ני ך)  לל מל י הנ רי תש ל כי כה מי

רוך הוא. דוש בה קה יחנ הנ ני מי ין של לי פי תש הנ

תוב (דברים כה שומות, של יו רש יותה אותי יון בש לש דוש על ם קה ן שי הי שום של ל יום, מי כה יחנ בש ני הה ם לש דה אה יך הה רי ן צה כי לה וש
יון לש על םאש. (מםחנ  ל ר ין של לי פי תש לו  אי ש, וש מה ם ה' מנ ינו שי ני שה יך. וש לל א עה רה קש ם ה' ני י שי ץ כי רל אה י הה מי ל ענ כה או  רה כח) וש

ד). חה אל שו בש רש פה תש הי מות, וש כש תוב חה כה ם של הי ין, וש י מםחי ני או שש רש קש תון ני חש מםחנ תנ ך בש שה מש ני של

ם ל אותה יר כה תי סש לול ומנ כה ר של תל כל הו  כור. זל ל בש י כה לי ש  דל תוב (שמות יג) קנ כה ר, הוא של מנ ק אה חה צש יי י  בי רנ
א רה קש ה ני זל כםל) וש ל הנ ת בו. (של רל תל סש ה ני לה עש מנ לש ה) של נל חמ יכות (מנ שי יון) מש לש על ם, לה תה כור סש ל בש כור, כה ל בש ים. (כה רי חי אמ הה

יון. לש אור) על יסוד (וש ים וי מי חמ רנ יכות הה שי ל מש ל כה יחות של תי ם, פש חל ל רל ר כה טל פל

ל י כה ש לי דל הוא קנ ין, של לי פי ל תש ד של חה ת אל יי ה (יו"ד) בנ זל דוש. וש קה ם הנ שי ל הנ יו"ד של ר בנ תה סש ני עון, וש מש י שי בי ר רנ מנ אה
ה. מה כש יון, חה לש א) על בה ם. מםחנ (אנ תה כור סש בש

ים, רי עה ים שש שי מי חמ ים לנ אי יו יוצש רה עה שש של ה, מםחנ  הודה י יש בי ר רנ מנ יך). אה להל ה' (אל ך  יאמ בי יש י  יהה כי הה י - וש ני ת שי יי בנ
ך יאמ ם. (שם יג) הוצי יי רנ צש ץ מי רל אל יך מי אתי ר הוצי של תוב (שם כ) אמ כה ים, של בי ים רנ ני מנ ד זש גל נל ם כש הי ים, וש דולי ים גש רי עה שש

ים. שי מי ד חמ גל נל ים כש שי מי ם חמ הי ם, וש יי רנ צש רון מי כש בות זי ים רנ מי עה ר פש כנ זש ני ם. וש יי רנ צש מי ה' מי

רוך הוא, דוש בה קה ר הנ בנ ה שה טה מנ לש של ה וש לה עש מנ לש ים של בי ים רנ רי עה ר, שש מנ אה א של בה א סה נונה מש ב הנ ל רנ רו של פש סי ינו בש ני שה וש
ל של לו  לה ים הנ רי עה שש הנ י מי רי המ חוץ), של ל (לנ אי רה שש יי ת  יא אל הוצי י לש די ם כש יהל אותי לה שש לש שנ ים בש שורי ים וקש רי תה סש ני יו  הה של
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מםחנ ל הנ ים של רי עה ם שש אותה חו  תש פש ני וש רו  עורש תש הי א של לי מה לש אי וש ים,  רי עה שש ר הנ אה ל שש ים כה רי תה ים ומג חי תה פש ני מםחנ  הנ אותו 
דות. בש ענ ן הה ל מי אי רה שש ת יי יא אל הוצי ין ולש עמשות די ים לנ רי חי אמ ם הה ים אותה חי תה פש יו ני םא הה ה, ל זל הנ

ה, תוב בה כה הו? של ה. ומנ תונה חש תנ ם הנ אי לה ר כםחנ  עורי תש ה מי נה מל מי ה, של יונה לש על ם הה את אי רי קש ני ה של זל ר בה תה סש כםל ני הנ וש
ת ב אל בי חנ לש הוא מי רוך  בה דוש  קה ז הנ םא זה ל י. של מי אי א לש לה י אל אומי י לש רי קש ל תי ינו. אנ זי אמ י הנ לנ י אי אומי (ישעיה נא) ולש
ם שי ל הנ את ה' של רי קש ני י, של ני ת שי יי יא בנ הי ה, של יונה לש על ם הה אי הה א מי ה יוצי זל וש י.  מי אי ה  א לה רה קה ד של ל ענ אי רה שש ת יי סל נל כש

ם. חםטל ל חור הנ ד של חה ב אל קל נל א רוחנ לש ה יוצי זל ים, ומי רי עה ים שש שי מי חמ ת לנ חנ תנ פש ני דוש, של קה הנ

ם הי וש ל,  יובי הנ נות  שש ים  שי מי ם חמ הי וש ז,  חה אל נל ה  זל הנ מםחנ  בנ רות,  חי לש ים  די עמבה הה בו  ים  אי יוצש של ל  יובי הנ ינו,  ני שה וש
יא רוחו) ם (ומוצי ים רוחה יאי ים ומוצי די עמבה חות רוחות הה נה ם  הל בה ים, של זי חה אל נל ר בו  עםמל ת הה ירנ פי י סש מי יש ים  שי מי חמ
ת נוחנ ה, ה' מש שום זל גו'. ומי ה וש עמבםדה ן הה ך ומי זל גש רה ך ומי בש צש עה ך מי יחנ ה' לש ני יום הה תוב (שם יד) בש כה מו של ה, כש נוחה מש לי
ר. אי בה תש ני מו של דוש, כש קה ם הנ שי ל הנ אות ה' של ם, ובה יי רנ צש ת מי יאנ צי לויהה יש ה תש ת זל יי בנ רות. ובש חי יא רוחנ לנ הוצי , ולש רוחנ הה

דוש. קה ם הנ שי ל הנ ל י"ה של ל של לה אן כש ד כה ענ

ר טי ענ תש רוך הוא ומי דוש בה קה ז הנ כםל אוחי הנ ה, וש בורה את גש א יוצי מה ד אי צנ ד, מי סל א חל א יוצי בה ד אנ צנ ה, מי אי םא ורש ב
א"ו. ם אות וה הל בה

יון לש הו סוד על עון, זל מש י שי בי ה רנ נה יך. שה להל ת ה' אל תה אי בש הנ אה א. וש בה ל סה אי רה שש ל, יי אי רה שש ע יי מנ י - שש ישי לי ת שש יי בנ
ק. חה צש הו? יי א, ומנ מה אי ד הה צנ ר בש טי ענ תש הי ם. וש הה רה בש הו? אנ א, ומנ בה אנ ד הה צנ ר בש טי ענ תש יון הי לש על ל הה אי רה שש יי של

א רה קש ני ר, אותו של ד יותי סל חל כםל. וש ם הנ ד עי סל ר טוב חל ה יותי ך, עושל לל מל ת הנ ב אל אוהי י של - מי תה  בש הנ אה ינו, וש ני שה
לוי ך תה לל מל ת הנ בנ המ אנ ר, ובש ב אותו יותי אוהי ך של לל מל ת הנ בנ המ יל אנ בי שש א בי לה ר, אל כה יו שה לה ה עה םא רוצל ל ת, של מל ל אל ד של סל חל
ה ל זל ענ ם. וש עולה ד בה סל יל חל די גש ר, מנ ב אותו יותי אוהי שום של י. ומי בי ם אוהמ הה רה בש א (ישעיה מא) אנ רה קש ה ני ל זל ענ ד. וש סל חל הנ

י. ישי לי שש ת הנ יי בנ הו הנ זל ד, וש סל חל לוי הנ ה תה בה המ אנ . ובה תה בש הנ אה אן וש כה

ה של ין קה די ה וש קה זה ה חמ בורה ף ה'. גש ה אנ רה חה ם. וש כל לה רו  מש שה . הי מוענ ם שה יהה אי הה י - (דברים יא) וש יעי בי רש ת הה יי בנ הנ
ה בורה א) גש יוצי ין, (של א די ה יוצי דה צי ין, מי ה די ינה יא אי הי ב של ל גנ ף ענ ינו, אנ ני שה ה. וש יונה לש על א הה מה אי ד הה צנ את מי יוצי יא, וש הי
ים, מי חמ רנ ין וש לו בו די לש כה םא יי ל ך של לל מל י הנ רי תש ל כי כה ר בש תל ין כל ין, אי נו די ינל אי מוענ של ם שה יהה אי הה ר, וש םאמנ ם ת אי ה. וש יונה לש על

ע. רנ ל טוב וה לה כש ני ה של בורה ן גש כי ל של כה

ינו, ני רוך הוא. שה בה דוש  קה יחנ הנ ני מי ין של לי פי ן תש לו הי אי ם, וש הל ר בה טי ענ תש א"ו ומי ם וה חנ אותה ה לוקי לל ה אי עה בה רש אנ וש
כםל, ע הנ צנ מש א"ו אל ה וה ל זל ענ ם, וש כגלה ר בש טי ענ תש ה ומי ת זל אל ה וש ת זל ז אל אוחי יו, וש רותה טש ענ ר בש טי ענ תש ה ומי ה עולל זל א"ו הנ וה הנ

יו. דה דה ל צש כה ה מי מה לי ה שש מה כש אות חה רש הנ ה, לש טה מנ ה ולש לה עש מנ לש של

ה בה כה רש ם מל בות הי אה עון, הה מש י שי בי ר רנ מנ אן אה כה ק ה'. מי שנ יך חה בםתל אמ ק בנ תוב ((דברים י) רנ א,) כה בה י אנ בי ה רנ נה (שה
ה דושה ה קש בה כה רש מל ייש  ך  ה, כה טה מנ ה לש דושה ה קש בה כה רש מל ייש  של מו  ה, כש אי םא ורש ק ה'. ב שנ תוב חה כה וש ה,  יונה לש ה על דושה קש

ד. חה כםל אל ה הנ עמשל ננ ה, וש זל ה בה ר זל שה קש כםל ני הנ א, וש רה קש כםל ני ה הנ דושה ה קש בה כה רש נו, מל רש מנ אה ה של יא? זל ה הי ה. ומנ לה עש מנ לש

ה ם. מנ יהל רי חמ ם אנ עה רש זנ ר בש חנ בש יי תוב ונ כה נו? של ן לה יי ננ ה מי עה בה רש ה. אנ עה בה רש ה - אנ בה כה רש ה, ומל לשה - שש יך  בםתל אמ ק בנ רנ
קון בות תי אה ינו, הה ני שה ה. של דושה קש ה הנ בה כה רש מל ן בנ קי תנ תש הי י לש יעי בי הוא רש ך, של לל מל ד הנ וי ת דה ם אל הל יל בה לי כש הנ ? לש יענ מי שש מנ
גוף הנ ין  קי תש הי וש כםל,  הנ ל  לי כש שי וש ך  לל מל הנ ד  וי דה א  בה ז.  חה אל נל ם  הל ובה ה,  נל בש ני וש ם  הל בה ל  לי כש תנ שש מי גוף  הנ וש כםל,  הנ מות  לי שש
ן קי תנ תש הי ד לש וי ה דה כה ך זה ה, כה דושה קש ה הנ בה כה רש מל ר בנ טי ענ תש הי בות לש אה כו הה זה מו של ק, כש חה צש י יי בי ר רנ מנ אה ם. וש הל ם בה ימה לי שש הי וש

ה. בה כה רש מל ל הנ י של יעי בי רש מוד הה ענ בה

ם ענ טנ ה הנ י. מה טוב רםאי ם וש יי יננ ה עי פי יש ם  י עי מוני דש הוא אנ ד (שמואל-א טז) וש וי דה תוב בש ה, כה הודה י יש בי ר רנ מנ אה
תוב (ישעיה כה מו של ים, כש מי חמ רנ ין בש ם, די יי יננ ה עי פי ם יש אי. עי דנ ין ונ י, די מוני דש ם לו. אנ רנ לו גה ק גורה לל חי שום של י? מי מוני דש אנ

ים. ני מה אל נל ד הנ וי י דה די סש נה) חנ

לו ם - אי יי יננ ה עי פי ם יש נו. עי רש מנ אה מו של י, כש מוני דש הוא אנ א וש לה נו. אל רש אנ קומו בי מש ד, בי וי י דה די סש ק, חנ חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
יון, יא צי ד הי וי יר דה ]עי תוב (מלכים-א ח) [מי ן כה י כי ל פי ף ענ אנ ים, וש מי חמ רנ ין וש יון - די צי ם וש יי לנ רושה ה, יש אי םא ורש בות. ב אה הה
ה לה עש ל מנ ם של יי לנ ירושה ס בי ני כה םא יי ל רוך הוא של דוש בה קה ע הנ בנ שש יר. ני עי בוא בש םא אה ל דוש וש ך קה בש רש קי יב (הושע יא) בש תי וכש

ה. טה מנ ה לש קומה מש ד לי וי ית דה כות בי לש זםר מנ חמ תנ של ה, כש הודה י יש בי ר רנ מנ י? אה תנ ימה כו'. אי וש

ה מוזה ה, ורש לשה שש יא לי ה הי מוזה ים, רש רי שה ה קש עה בה רש ל אנ ים, (של רי שה קש ת הנ לשל שש ת בי ילרל צג מש ר, ש' של מנ ק אה חה צש י יי בי רנ
יון. לש על קון הה תי ל הנ לנ י הוא כש רי המ ד, של חה אל ה כש דושה ה קש בה כה רש יות מל הש ה, לי עה בה רש נו. אנ רש מנ אה ה של ה זל לשה ה. שש עה בה רש אנ לש
םאש ר הה ל  של לו  לה הנ רות  עה שש בנ ים  לויי תש של ם,  יהל צועותי רש בי ם  יהל כי רש דנ בש ים  תוני חש תנ הנ ים  כי שה מש ני וש ים  די רה פש ני אן  כה ומי

ם). קומה מש ים בי רי שה קש ני ד של ים, ענ רי חי ם אמ ל אותה ם כה הל ים מי כי שה מש ני ם, וש הל ים בה לויי תש של

ם דה יך אה רי ך צה שום כה רוך הוא. מי דוש בה קה יחנ הנ ני מי ין של לי פי לו תש אי נו, וש רש מנ אה ים של יוני לש ם על ל אותה ינו, ו' נוטי ני שה
ין לי פי ם תש לו אותה אי ש. וש מה ם ה' מנ יך, שי לל א עה רה קש ם ה' ני י שי ץ כי רל אה י הה מי ל ענ או כה רה תוב וש ם כה יהל לי ם, עמ הל ר בה אי פה תש הי לש
ל אות ענ יהה לש הה תוב (שמות יג) וש כה של הו  עםז, זל ה מי שה יהרש א עםז, וש רה קש ני םאל, של מ יא שש הי רוענ  ל זש ין של לי פי םאש. תש ל ר של
יא הי ין, של לי פי ה תש חה קש ה לה רונה חמ "א אנ ה הי ל זל ענ ל. וש אי רה שש ל יי ם של קה לש י חל רי שש נו. אנ רש אנ בי "א של יא הי הי "א, וש הי ה, בש כה יהדש
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ששמםאל.

יא הי סוד. וש ח הוד יש צנ ת ני רל אל פש ם? תי י הי ד, ומי חה אל ים בש לולי ה כש ל זל ענ ד, וש חה ם גוף אל הי ה, של לל ע אי בנ רש ם אנ י הי מי לש
ם. כגלה ה מי לולה ם, וכש הל ך מי רי בה תש הי יל לש בי שש ה בי ים בה חוזי ם אמ כגלה ה, וש כה ל יהדש "א של הי

ר מנ ין. אה לי פי ל תש ר של של ה קל ינו, זל ני שה י, וש חםרה ת אמ יתה אל אי רה תוב (שמות לג) וש י כה רי ך, המ ם כה יהיא, אי י חי בי ר רנ מנ אה
ה נה מל י מי רי המ ה, של טה מנ ת לש חנ ה אנ צועה לויהה רש ה תש זל ה מי ל זל ענ וש ר.  בה דה רור הנ כםל בי הנ וש ה הוא,  יהפל וש  , שוהה רש י פי רי לו, המ
תוב כה ית. וש רי בש םאת אות הנ ר (בראשית ט) ז מנ אל נל מו של א אות, כש רה קש ה ני ל זל ענ ה. וש נה מל ים מי זוני ני ים וש תוני חש תנ ים הנ לויי תש

. שוהה רש י פי רי המ "א, ונ הי ה, בש כה ל יהדש אות ענ יהה לש הה וש

דות מות, עי ים שי עי בש לל שי כש ה, לי דולה ר, ע' גש מנ ק אה חה צש י יי בי א. רנ בה ל סה אי רה שש א, יי יסה י יי בי ר רנ מנ ל. אה אי רה שש ע יי מנ שש
ע מנ אן שש ם כה ם. גנ יי מנ שה ינו הנ זי אמ תוב (דברים לב) הנ כה ם. וש יי מנ עו שה מש תוב (ישעיה א) שי כה מו של ל, כש אי רה שש ע יי מנ כםל שש הנ

- ינו  להי "ב. אל א אה רה קש ני של הו  זל דוש, וש קה יק הנ תי ענ אור הה כםל בש הנ םאש  ה - ר " הוה ד הוא. יש חה ר אל בה כםל דה הנ ל. וש אי רה שש יי
כםל. ים לנ עי שופש ים וש אי יוצש ים של בועי מנ הנ ים וש לי חה נש ק הנ עםמל

ה, זל ה בה ר זל שה קש ני ת, וש חנ מות אנ לי כםל שש הנ ל. וש אי רה שש ת יי סל נל ד - כש חה ים. אל שי רה שה מות הנ לי ן, שש ילה אי ה - גוף הה " הוה יש
ד. חה כםל אל א הנ לה רוד, אל א פי צה מש םא ני ל וש

ה דושה ה קש בה כה רש ר. מל מנ אל נל מו של יחנ ו', כש ני מי ין של לי פי י תש תי ה בה עה בה רש ה, אנ יונה לש ה על דושה ה קש בה כה רש ק, מל חה צש י יי בי ה רנ נה שה
. רוהה אמ בי מו של ה, כש רונה חמ אנ יחנ ה' הה ני מי ד, של חה אל ים בש לולי כש ים של רי חי ה אמ עה בה רש ת, אנ רל חל אנ

א נה ימש הי יהא מש עש רנ

מו כש י  רי המ של יום,  ל  כה בש הוא  רוך  בה דוש  קה ם הנ שי ד  ינחי לש זו  ה  וה צש מי ד.  חה אל  ' יה יש ינו  להי אל  ' יה יש ל  אי רה שש יי ע  מנ שש
ה לה עש יד מנ רוך הוא יהחי דוש בה קה הנ א של צה מש ה. ני לה עש מנ מו לש ד שש ינחי תש ך מי ה, כה טה מנ רוך הוא לש דוש בה קה ם הנ ים שי די ינחמ מש של
יו רה יבה ל אי ר כה בי יחנ וי נו,  רש מנ אה חוד של יי אותו  בש צונו  ורש בו  ים לי הוא, יהשי רוך  בה דוש  קה ם הנ ד שי ינחי מש י של ה. מי טה ומנ
ים רי יבה אי הה ל  כה ר  בי חנ מש ה  לה עש מנ לש ך  כה ד,  חה אל סוד  בש יו  רה יבה אי ל  כה ם  שה של מו  כש ד.  חה אל ם  כגלה יות  הש לי חוד  יי אותו  בש

ד. חה ם אל יות כגלה הש חוד לי אותו יי ים בש יוני לש על הה

י די ים שורות שורות כש די ם עומש יי מנ שה ילות הנ ל חי רוך הוא, כה דוש בה קה ם הנ ת שי ד אל ינחי ם לש דה א אה בה ה של עה שה בש
אוי. רה ם כה יהל קוני תי ים בש ני קש תנ תש ם מי ד. כגלה חה חוד אל יי ד בש חה סוד אל עממםד בש חוד, לנ יי אותו  ם בש ל כגלה לי כה הי ן ולש קי תנ תש הי לש
ים אי רה קש ני ם  כגלה וש מות,  ה עולה מונה ים ושש עי בה רש ם אנ יי אתנ ת מה חנ ד תנ עומי של ש  מה ד שנ חה ה אל נל מג ד מש ה עומי עה שה ה  אותה בש
ר (שיר מנ אל נל של מו  כש ים,  ני ט שושנ קי לנ מש הו  זל וש חוד,  יי אותו  לש ה  כל חנ ומש ד  א הלני"ו, עומי רה קש ני ה  זל וש גוף.  הנ י  רי יבש אי

גוף. י הנ רי יבש ם אי הי ים, של ני קםט שושנ לש לי השירים ו) וש

מות, ם שי יי ננ ים ושש עי בה רש סוד אנ ד בש ינחי תש הי חוד של יי סוד הנ יון בש לש על ם הה שי ם הנ ט אותה ים לוקי יוני לש על ים הה רי יבה אי הה
ל ל של לה כש בנ ים  ני מג מש ם  כגלה של ים,  תוני חש תנ ם הנ ל אותה כה ט  ה לוקי זל ש  מה שנ וש ים,  יוני לש על ים  ני ם שושנ ל אותה כה ט  לוקי וש
חוד יי הנ אותו  ד. וש חה סוד אל ד בש חה ם גוף אל ים כגלה עמשי ננ וש חוד,  יי הנ אותו  ם בש ים כגלה טי קה לש ני וש מות,  ם שי יי ננ ים ושש עי בש שי
בור חי ים בש רי בש חנ תש ים ומי רי יבה אי ל הה ים כה טי קש לנ תש ה מי עה ה שה אותה ד. בש חה חוד אל יי ים בש די דה י צש ני שש כםל בי ד הנ ינחי ה, ומש עולל

ד. חה מו אל ד ושש חה ל ה' אל סוד של ה, בש טה מנ ה ולש לה עש מנ ד, לש חה סוד אל ם בש יות כגלה הש ד, לי חה אל

ן יוה ם. כי לי חוד שה יי ד בש חה ל אל סוד של ד בש ינחי תש הי ים, לש ני קםט שושנ לש יות, לי י אותי תי שש ד בי חה אל ים בש יכי רי אמ ן מנ ל כי ענ וש
יס ני כש ה הי ל סוד זל ענ וש ם,  לי ן שה בה רש כםל קה א הנ רה קש ני ז  ד, אה חה חוד אל יי ל  ד של חה סוד אל ים בש די ינחמ תש ים מי רי יבה אי ל הה כה של
ה לל אי ינו של ני שה ה. וש רה מש שה ולש ה  דה בש עה תוב (בראשית ב) לש כה מו של ן, כש דל ן עי גנ אשון לש רי ם הה דה ת אה רוך הוא אל דוש בה קה הנ
דוש קה הנ ים. (של ני קםט שושנ לש לי וש תוב  נות כה בה רש קה לו  אי בש ד. של חה אל מו  ד ושש חה ל ה' אל ם, סוד של יי ננ נות שש בה רש ם קה אותה
אותו חוד בש יי ם בש ר אותה בי חנ לש ה  טה ה ומנ לה עש מנ לש ים של רי יבה ם אי ל אותה ט כה ים, לוקי ני ט שושנ הוא הוא לוקי רוך  בה

ד. חה ם אל הי ים של די דה י צש ני ל שש ים של רי יבה אי לו הה ים) אי ני קםט שושנ לש ר לי עורי תש מי י של ר מי עורי תש ז מי נו. אה רש מנ אה של

סוד ד,  חה אל חוד  יי בש ם  כגלה יות  הש לי ד,  חה אל כש ים  רי יבה אי ם)  (אותה ל  כה ים  רי בש חנ תש מי של כש של הוא.  סוד  ים,  ני שושנ
יהה, ה הה סוד זל ר. וש טי ענ תש בודו מי כש יות בי הש ז, לי ם פה תל ל כל םאש של ר ה בה רה עמטה רוך הוא בנ דוש בה קה ר הנ טי ענ תש ז מי ן, אה בה רש קה הנ
ה עולל ר וש טי ענ תש מי טור של ז, עי ל אותו פה סוד של ה. וש טה מנ ה ולש לה עש מנ לש ים של רי יבה ם אי ל אותה ל כה ים, סוד של ני תוב שושנ כה של

א בו. צה מש כםל ני הנ ם, וש יהל יני בי מי

ה " הוה ל יש ים, סוד של די דה י צש ני ל שש ים של רי יבה ם אי הי וות, של צש ה מי רי שש לש על אות ושש ש מי ייש שי לו  לה ים הנ ני שושנ בנ
יהה לי עמ ה  ים, אותה אי צה מש ם ני הי קום של ל מה כה ם. ובש יהל יני בי ה מי עולל ז של פה ל אותו  יהה של לי עמ בו  ייש  ד. וש חה אל מו  ד ושש חה אל
ה ים. זל חוחי ין הנ ה בי נה שושנ ר, וש ענ ינ י הנ צי עמ פוחנ בנ ה (שיר השירים ב) תנ סוד זל עמלות. וש ם לנ יהל יני בי את מי צי מש ה ני יונה לש על
ה זל ם הנ עולה בה צון לו  רה אי לש דנ ונ לו,  נות אי בה רש יב קה רי קש מנ י של י מי רי שש ם. אנ לי חוד שה יי ד בש חה אל עמלות כש ים לנ יכי רי ה צש זל וה

ובהעולהם הנבהא.

י ני פש לי חםד מי פש ם לי דה אה ל הה ענ ייש  שום של נו, מי רש אנ ה בי אה רש י יי רי המ ט. ונ רה פש ך  רל דל ל ובש לה כש ך  רל דל ה (ה) בש אה רש יי ה לש וה צש מי
יך. להל ת ה' אל ה אי זל א הנ נורה הנ ד וש בה כש ני ם הנ שי ת הנ ה אל אה רש יי ר (דברים כח) לש מנ אל נל מו של יד, כש מי רוך הוא תה דוש בה קה הנ
דוש קה ת הנ אנ רש את יי צי מש ם ני שה שום של ה, מי אה רש א יי רה קש ני קום הוא של ה, מה אה רש יי יו. וש כה רה דש ר בי מי שה יי ה זו  אה רש יל יי בי שש ובי
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רויהה זו שש ה הנ אה רש יי או. בנ ירה י תי שי דה קש תוב (ויקרא יט) ומי כה הו סוד הנ זל נו, וש מל א מי ירה ת ה' לי אנ רש יא יי רוך הוא, הי בה
א. ירה ל ייש לי לה ך כש רל דל ה בש ל זל ענ ה, וש תורה וות הנ צש ים מי רי םא שומש ל ים של עי שה רש ת הה קות אל לש הנ ש, לש ת אי כנ מנ

יסוד ר וי קה יא עי הי יבות, של בי ל חמ ה של אה רש יי י  זוהי וש ת ה',  אנ רש י יי הי ם מנ דה אה הה ענ  יודי של ט, כש רה פש ך  רל דל בש ך  ר כה חנ אנ וש
ן מה אל ד נל בל ם על דה יות אה הש ה, לי תורה וות הנ צש ל מי מםר כה שש י לי די ה כש ה זו עושל אה רש ר) יי חנ רוך הוא. (אנ דוש בה קה ת הנ הםב אל אל לל

ה) אה רש אוי. (יי רה רוך-הוא כה דוש-בה קה לנ

מו ה כש בה ה רנ בה המ הםב אותו אנ אל ם לל דה אה יך הה רי צה רוך הוא, של דוש בה קה ת הנ בנ המ נו אנ רש אנ י בי רי המ ה, ונ בה המ אנ ה (ו) לש וה צש מי
ת ב אל אוהי י של נו, מי דש מנ אן לה כה שו. מי פש ננ יו גופו וש לה ר אי סנ בות ומה הה ה אמ מה כנ רוך הוא בש דוש בה קה ת הנ ב אל הנ אה ם של הה רה בש אנ
ם הה רה בש ה אנ סה ננ תש הי יונות של סש ה ני רה ם עמשה ל אותה ה כה ל זל ענ ה. וש טה ה ומנ לה עש ירות מנ מי ר אמ של יים על קנ רוך הוא, מש דוש בה קה הנ

ה. ד בה מנ עה ה וש ירה מי ה אמ אותה ה בש סה ננ תש הי ה, וש ירה מי יא אמ יון הי סה ל ני ירות, כה מי ר אמ של ד על גל נל ם, כש כגלה ד בש מנ עה וש

דוש קה ל הנ של ינו  ימי ק בי בנ דש ני וש ר  שי קנ תש הי שום של ם, מי הה רה בש ד אנ מנ ם עה כגלה יונות, ובש סש ני ה  רה ם עמשה ה אותה ל זל ענ וש
ר שי קנ תש זו, מי ה הנ בה המ אנ ד בה עומי י של שום מי ה? מי בה ה רנ בה המ את אנ רי קש ם ני ענ טנ ה הנ ה. מה בה ה רנ בה המ יא אנ הי רוך הוא, של בה
רוד. י פי לי ד בש חה כםל סוד אל הנ תו, וש בה המ ה בו אנ רה שש קנ תש הי תון, של חש תנ ם הנ עולה ה סוד הה ם, זל ת עולה בנ המ יון. אנ לש על ם הה עולה בה
ר רוך הוא יותי דוש בה קה ם הנ ד שי בה כש ה ני זל ם, בה עולה ל עמבודות הה ל כה ה ענ ה זו עולה בה המ ה, אנ בה המ אנ ר סוד הה אי בה תש י ני רי המ ונ

ר. אי בה תש ה ני בה המ אנ סוד הה ים, וש מי י עולה מי עולש ם ולש עולה רוך הוא לש ך. בה רי בה תש כםל ומי הנ מי

ה, לה יש לנ ת  גנ רש ד דנ גל נל כש ת  חנ אנ וש יום,  ת  גנ רש דנ ד  גל נל כש ת  חנ יום, אנ ל  כה ם בש יי עממנ פנ ע  מנ ת שש יאנ רי םא קש ר קש לי (ז)  ה  וה צש מי
יום ד בנ חה ל יום, אל כה ם בש יי עממנ ה פנ ל זל ענ ר. וש אי בה תש י ני רי המ ת יום, ונ גנ רש ה דנ לה יש לנ יל בנ לי כש הנ ה, ולש לה יש לנ ת הנ גנ רש יום דנ יל בנ לי כש הנ לש

ה. לה יש לנ ד בנ חה אל וש

ס. נה כש ני של א וכש יוצי של רוך הוא כש דוש בה קה ם הנ עי מור מי ם שה דה ל אה יות כה הש עמרו, לי שנ ה לש זוזה ם מש דה ע אה בנ קש יי ה של וה צש מי
ח, תנ פל יד לנ מי ד תה ה עומי זוזה מש סוד הנ שום של ם. מי ד עולה ענ ה וש תה ענ ך מי ך ובםאל אתש ר צי מה שש סוד - (תהלים קכא) ה' יי הנ וש

ה. ירה מי שש א בי צי מה הי ר, לש את שומי רי קש ני ה של גה רש י דנ זוהי ה, וש לה עש מנ לש ח של תנ הו פל זל וש

ם דה אה הה וש ח,  תנ פל לנ ד  עומי וש ר,  יד שומי מי תה הוא  הוא של רוך  בה דוש  קה ת הנ ירנ מי שש מי ק  מור, רנ שה ינו  ם אי דה אה של
ר מנ אל נל של מו  כש ית,  יצי צי הנ מו  כש הו  זל וש ים.  מי עולה לש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ רון  כש זי ם  דה אה ח  כנ שש יי םא  ל של עוד,  וש ים.  ני פש בי
עמשות לנ מו  צש ענ ר בש כה זש ה, ני זל רון הנ כה זי ת הנ ם אל דה אה ה הה רואל ן של יוה גו'. כי ת וש ם אל תל רש כנ וזש ם אםתו  יתל אי (במדבר טו) ורש

ד. חה אל ה כש בה קי ר ונש כה ל זה ל של לה ה כש זוזה ה, מש מונה אל סוד הה בונו. וש ת רי ונ צש מי

הוא ל, וש בי חנ שות לש ייש לו רש הו) וש זל ד (וש חה ד אל ן שי מי דנ זש גות, מי רה י דש תי ד שש גל נל ח, כש תנ פל מוך לנ למםה, סה ל שש רו של פש סי בש
ם אי ע לו. וש רנ הה םא יהכול לש ל ר בו, וש כה זש ני בונו, וש ם רי ת סוד שי ה אל רואל יו, וש ינה ת עי ם אל דה אה ים הה רי םאל. מי מ ד שש צנ ד לש עומי
יך אי וש םאלו,  מ שש ה לי זוזה ינו, ומש ימי לי ד  ד עומי שי י אותו  רי ה המ חוצה ר הנ ענ שנ הנ א מי ם יוצי דה אה הה של ך, כש ם כה ר, אי םאמנ ת

םאלו? מ שש ה לי הוא שורל של ם כש דה אה ר הה מה שש ני

ת חנ גות, אנ רה י דש תי ם ייש שש דה אה ינו. בה ר מי חנ ך אנ שה מש ר ני בה דה ר וש בה ל דה רוך הוא, כה דוש בה קה ה הנ שה עה ה של ל מנ א כה לה אל
א יהצה ן של יוה ע. כי רה ר הה א ייצל רה קש םאל ני מ שש ל הנ אותו של טוב, וש ר הנ א ייצל רה קש ין ני יהמי מי םאל. אותו של מ שש ת מי חנ אנ ין וש יהמי מי
ז זה ד וש צנ אותו  לש ך  שה מש םאל, ני מ שש ה לי שורל ע של רה ר הה ייצל ת הנ ה אל רואל יו, וש ינה ים עי רי ד מי שי יתו, אותו  ר בי ענ שנ ם מי דה אה
ס, נה כש ני של נו. כש מל צול מי ני ם וש דה אה א הה יוצי ע לו, וש רנ הה ב ולש רי קה תש הי םא יהכול לש ל בונו, וש ל רי ם של ד שי ד עומי אותו צנ ין. ובש יהמי מי

מו. ג עי רי טש קנ םא יהכול לש ל ין וש יהמי ד לש דוש עומי קה ם הנ שי י הנ רי המ

ד, חה ים. אל ם עמכורי יי מנ פםך  שש םא יי ל וש יתו  ר בי ענ שנ בש לוך  כש לי נוף וש יר) טי עמבי ה (ינ עמשל םא ינ ל ם של דה אה הה יך  רי ה צה ל זל ענ וש
ר הי זה יי וש ה,  זל ם מי דה אה ר הה הי זה יי ן  כי לה ל. וש בי חנ ל לש בי חנ מש הנ אותו  שות לש רש ייש  ד, של חה אל בונו. וש ם רי שי לון לש ה קה עמשל םא ינ ל של

בונו. ם רי יתו שי ר בי ענ שנ ע מי ננ מש םא יי ל ם של דה אה הה

ם חה רש כה ל  ענ בש ד  שי אותו  וש ע  רה הה ר  ייצל ם), אותו  דה אה הה (אותו  ס  נה כש ני של כש חו,  תש פי לש ה  זוזה מש ין  קי תש מנ ם  דה אה של וכש
ח תנ פל ה בש זוזה ת מש דל םא עומל ל של בו. וכש ים יהבםאו  יקי די ה' צנ ר לנ ענ שנ ה הנ ים (תהלים קיח) זל רי אומש ים אותו, וש רי שומש
ים: רי אומש ים וש חי ס, פותש נה כש ני ן של מנ זש םאשו בי ל ר ם ענ יהל די ים יש מי ד, שה חה אל ים כש ני קש תנ תש ד מי אותו שי ע וש רה ר הה יש, ייצל אי הה
ן מה חמ רנ יו. הה לה מםר עה שש יי י של ין מי אי ה, של ירה מי י שש לי ד בש ן הוא עומי מנ אותו זש בונו! מי שות רי רש א מי יהצה י של לוני פש אוי לו לי

נו. ילי צי ינ

ר, חי חוד אנ הו יי ד, זל על ם וה עולה כותו לש לש בוד מנ ם כש רוך שי ד. בה חה חוד אל הו יי ד, זל חה ינו ה' אל להי ל ה' אל אי רה שש ע יי מנ שש
ד. חה חוד אל יי ם בש הי של תוב כש ה כה ים, זל להי אל ה - ה' הוא הה סוד זל ד. וש חה מו סוד אל יות שש הש לי

ם אי ים. של להי אל יא ה' הוא הה םא הי ד, ל חה מו אל ד ושש חה תוב (זכריה יד) ה' אל כה מו של ך כש ם כה ר, אי םאמנ ם ת אי וש
ה, ה' ן זל ול גה ר בש יך לומנ רי צה ד, וש חה מו אל ד ושש חה א ה' אל לה תוב אל םא כה ך. ל ר כה י אומי יתי יי ד, הה חה מו הוא אל תוב ה' ושש כה

ד. חה מו אל ד ושש חה ה ה' אל אל יירה ים הוא, וש להי אל הוא הה

מות שי י הנ ני ז שש ד, אה חה חוד אל יי ה בש זל ה, וש חוד זל יי ה בש לו, זל לה מות הנ שי י הנ ני ים שש די חמ אנ תש מי של כש ד. של חה כםל אל א הנ לה אל
ז י אה רי המ ים, של להי אל ז ה' הוא הה אה ד, וש חה חוד אל יי ם בש לי ם שה כםל שי יהה הנ הש ני ה, וש זל ה בה ים זל לי לה כש ני ד וש חה ים אל עמשי ה ננ לל אי הה
יות הש ה לי זל ה בה לו זל לש כש םא ני דו, ל בנ לש ה בי זל דו וש בנ לש ה בי ד, זל חה ל אל דו כה ינחמ תש הי ד של ענ ד, וש חה יות אל הש ה לי זל ה בה כםל זל ל הנ לה כש ני
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ד. חה כםל אל הנ

ה ה. תורה ל פל ענ בש ה של יא תורה הי וש ב,  תה כש בי ה של יא תורה ה הי תורה י הנ רי המ אי, של דנ ונ הוא  ך  ה כה תורה ל הנ ל כה לנ כש
דוש, קה ם הנ שי יא סוד הנ ה הי תורה הנ שום של ים. ומי להי אל תוב הה כה ה, של ל פל ענ בש ה של תוב ה'. תורה כה של הו  ב זל תה כש בי של

ך. את כה רי קש ני

ל, לה כש ת הנ יך אל רי ט צה רה פש הנ ט, וש רה פש ת הנ יך אל רי ל צה לה כש ט. הנ רה ה פש זל ל וש לה ה כש ה, זל ל פל ענ בש ה של תורה ב וש תה כש בי ה של תורה
ה זל ם  שי שום של ה, מי טה ומנ ה  לה עש מנ לש ל של לה ה הוא כש תורה ל הנ לנ ה כש זל ל  ענ וש ד.  חה כםל אל יהה הנ הש ני וש ה  זל בה ה  זל דו  ינחמ תש הי וש
תה אי רש ה הה תה תוב אנ ה כה ל זל ענ תון. וש חש תנ ם הנ עולה ה סוד הה זל יון, וש לש על ם הה עולה ה סוד הה ה. זל טה מנ ה לש ם זל שי ה, וש לה עש מנ לש

ה. זל ם הנ עולה ת בה ענ דנ ם לה דה יך אה רי נו צה רש מנ אה ה של ל זל כה כםל. וש ל הנ ל של לה כש ה הנ ים. זל להי אל י ה' הוא הה ת כי ענ דנ לה

ה תורה וות הנ צש ל מי כה מור. וש הו שה זל כור וש הו זה א זל לה ה? אל זל ל הנ לה כש אן בנ ן כה יפםה הי ה אי תורה וות הנ צש ר, מי םאמנ ם ת אי וש
ד. חה כםל הוא אל הנ מור, וש ל שה סוד של כור ובש ל זה סוד של ים, בש לולי ה כש לל אי בש

ית בי רש ל ענ ע של מנ ת שש יאנ רי קש שום של אי מי דנ ה, ונ יא חובה ית הי בי רש ת ענ לנ פי תש ינו של ני שה ה של ר, זל מנ אה י וש י יוסי בי ח רנ תנ פה
ת לל לל כש ת יום ני דנ יום, ומי ת בנ לל לל כש ה ני לה יש ת לנ דנ יום. ומי ד בנ ינחי תש מי מו של ה כש לה יש לנ ד בנ ינחי תש רוך הוא מי דוש בה קה הנ ה, וש חובה

נו. רש אנ י בי רי המ ה, ונ לה יש לנ ים בנ לי כש ענ תש מי ים של רי דה ים ופש מורי שום אי שות, מי ר רש מנ אה י של חוד. ומי ה יי עמשל ננ ה, וש לה יש לנ בנ

ה זל חוד הנ יי ם בנ אםל, אי שש ל ייש לי בה ים. אמ רי בי חמ שוהו הנ רש נו, ופי רש אנ ה בי סוק זל יך. פה להל ת ה' אל תה אי בש הנ אה תוב וש כה של
חוד יי י בנ רי המ , של מוענ ם שה יהה אי הה , וש תה בש הנ אה וש ך  ר כה חנ תוב אנ ה כה מה םאל, לה מ ין ושש כםל, יהמי ל הנ לה כש ל ני אי רה שש ע יי מנ ל שש של

יך. רי ך צה כה ט, וש רה פש אן בי ל, כה לה כש ם בי א שה לה לו? אל לש כש ני

םאש ל ר ין של לי פי תש . בי רוענ ל זש ין של לי פי םאש ותש ל ר ין של לי פי מו תש חוד הוא כש נו בו, יי רש עורנ תש י הי רי המ חוד של יי סוד הנ ובש
ה. דה בנ לש ת בי חנ אנ ת וש חנ ל אנ כה יות, וש שי רה ע פה בנ רש ם אנ ם. שה מות הי ה שי לשה אן שש כה ר. וש אי בה תש י ני רי המ יות, ונ שי רה ע פה בנ רש אנ ייש 

ה? זל ה לה ין זל ה בי מות. מנ לש שי אן שה כה וש

ם עולה ת סוד הה חנ אנ ה, וש אשונה ה) רי יונה לש ה (על דה קג ת נש חנ ן, אנ הל בה רו  עורש תש י הי רי יות המ שי רה ע פה בנ רש ן אנ אותה א בש לה אל
מות ה שי לשה ה שש זל חוד  יי ה,  זל סוד  בש אן  כה וש םאש.  ל ר ין של לי פי תש ה סוד  לל אי םאל.  מ ת שש חנ אנ וש ין,  יהמי ת  חנ אנ וש א,  בה הנ
ם עולה ינו, סוד הה להי כםל. אל ית הנ אשי ה, רי יונה לש ה על דה קג נש אשון זו  רי יות. ה' הה שי רה ע פה בנ רש ן אנ מו אותה ם כש ים הי יוני לש על
אשון. חוד רי הו יי זל םאש, וש ל ר ה של לה פי ם תש ה הי לל אי ד, וש חה ל אל לה כש ד, בי חה אל םאל כש מ ין ושש ל יהמי ל של לה רון, כש חמ אנ א. ה' הה בה הנ

כותו לש בוד מנ ם כש רוך שי הו סוד בה זל ד, וש חה אל ה כש לל אי ל הה ל כה ) של רוענ ל זש ין של לי פי ל (תוך תש לה רוענ כש ל זש ין של לי פי תש
. רוענ ל זש ין של לי פי תוך תש לו בש לש כש ני םאש של ל ר ין של לי פי ן תש ל אותה ל של לה אן כש ד. כה על ם וה עולה לש

ר, םאמנ ם ת אי ם. וש שה עות מי כות נובש רה בש ל הנ כה רוך, של הוא בה ה, של יונה לש ה על דה קג ל נש ה סוד של רוך - זל ה, בה סוד זל וש
יא הי וש רוך  ה. הוא בה בה קי א נש בה ם הנ ר, עולה כה יא זה ה הי יונה לש ה על דה קג נש י  רי המ ך, של םא כה - ל רוך  א בה רה קש א ני בה ם הנ עולה הה
דול, ם גה הוא שי א, של בה ם הנ עולה ה הה ם - זל ה. שי יונה לש ה על דה קג רוך הוא נש ה בה ל זל ענ ה. וש בה קי ה נש כה רה ר, בש כה רוך זה ה. בה כה רה בש
ם כגלה וש םאל,  מ ין ושש יהמי הוא  יון, של לש בוד על ה כה בוד - זל דול. כש גה הנ ך  מש שי ה לש עמשי ה תנ ר (יהושע ז) ומנ מנ אל נל של מו  כש
מות עולה ל הה םאת כה ז כות הנ לש מנ ים בנ לי לה כש ה ני זל ה, ובה תוכה כםל לש חנ הנ לוקי כותו. וש לש יא מנ הי ל יהד, של ה זו של לה פי תש ים בי לולי כש

כו. רש טה צש הי ה של מנ ם בש נות אותה הנ ם ולש זון אותה לה

הו זל כםל, וש חוד הנ ך הוא יי ין, כה לי פי ל תש חוד של יי מו סוד הנ , כש רוענ ל זש ין של לי פי םאש ותש ל ר ין של לי פי ל תש חוד של הו יי זל וש
חוד, יי ר הנ די תנ סש ים הי ני וה ה גש עה בה רש אנ י בש רי המ י של ר לי מנ אה ה, וש דושה קש ה הנ נורה מש י הנ ני פש ה לי חוד זל נו יי רש דנ י סי רי המ ר. ונ בה דה רור הנ בי

אוי. רה יון כה לש חוד על הו יי ין זל לי פי תש דור הנ ל סי בה חוד. אמ יי ם סוד הנ כגלה אי, וש דנ ונ ך הוא בש כה ם. וש ל כגלה רור של בי ה הנ זל וש

ך רל דל ם בש יא אותה הוצי לש ך  ר כה חנ אנ יך  רי ל, צה לה כש ך  רל דל ד בש חה ם אל ל שי סוד של םאל בש מ ין ושש יהמי לו  לש כש ני של תוך  ומי
םאש. ל ר ין של לי פי תש ד, בי חה יות ה' אל הש ים, לי אשוני רי ים הה סוקי פש חוד הוא בנ יי י הנ רי המ חוד, של יי ך  רל דל םא בש ל ל בה ט, אמ רה פש
ה, יונה לש על ה הה דה קג נש םאש הנ ר ל מי לה כש כםל בי ר הנ די תנ סש חוד הי יי הנ ן של יוה ד. כי חה כםל אל יהה הנ הש ני . וש רוענ ל זש ין של לי פי תש ד, בי חה מו אל ושש

כםל. (ע"כ רעיא מהימנא). םאש הנ הוא ר אשון, של רי אור הה ל הה םאש של ר הה ר מי טי ענ תש הי ך לש ר כה חנ יך אנ רי צה

זהר:

ינו ה' להי ל ה' אל אי רה שש ע יי מנ תוב שש כה חוד, של יי ל הנ סוק של פה ל הנ סוד של יות בש ה כ"ה אותי ין מםשל קי תש הי ק וש קנ חה
חוד, יי סוד הנ ה בש טה מנ לש ין  קי תש הנ לש ה  צה עמקםב רה ינ ה.  לה עש מנ לש סוד של קות בש קה חג קוקות מש יות חמ ן כ"ה אותי הי וש ד.  חה אל
שום יות, מי כ"ה אותי ים לש לי שש םא הי ל וש ד.  על וה ם  עולה לש כותו  לש בוד מנ ם כש שי רוך  ן: בה הי וש יות,  כ"ד אותי ין בש קי תש הי וש
ר בי םא די ם ל לי תנ שש הי של נו, כש מל א מי יהה יוצי הה ר של בה ם דה לי תנ שש הי ן וש כה שש מי ן הנ קי תנ תש ני ן של יוה ן. כי כה שש מי ן הנ קי תנ תש םא הי ן ל יי דנ עמ של
ל אםהל יו מי לה ר ה' אי בי דנ יש תוב (ויקרא א) ונ כה ה, של לה עש מנ לש מו של ם כש לנ שש ה הג י זל רי המ אות של רש הנ יות, לש כ"ה אותי א בש לה אל

יות. י כ"ה אותי רי אמםר. המ ד לי מועי

קוקות יות חמ ן אותי אותה בש נו  רש אנ בי לו  לה יות הנ אותי ל הה כה ש, וש דה קש מי קון הנ ים תי לי שש הנ ים לש יני ה כ"ה מי ל זל ענ וש
ה ל זל ענ ן, וש כה שש מי מות הנ לי ל שש חוד של יי א כ"ה בנ רה קש לו, ני לה סודות הנ ם בנ לי תנ שש ן הי כה שש מי הנ שום של ר. ומי מנ נו מי דש מנ לה של

קונו. תי ן וש כה שש מי ל הנ ל כה מות של לי שש ה, סוד הנ כוכה רש בה יך יש ידל סי חמ תוב (תהלים קמה) ונ כה
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ה עה שה בש ד.  חה אל סוד  ד,  חה אל ל  לה כש ם  הי של ים,  תובי וכש ים  יאי בי ונש ה  תורה וש ה,  תורה הנ יות  אותי כ"ב  ד  גל נל כש כ"ה 
ם רוך שי ד, ובה חה ינו ה' אל להי ל ה' אל אי רה שש ע יי מנ ם שש הי יות, של סוד כ"ה אותי ה בש סוק זל פה חוד בש ים יי די ינחמ ל מש אי רה שש יי של
ת, חנ אנ רות כש בש חנ תש ן מי יות כגלה אותי ם, הה הל ד בה חה ל אל ן כה וי יכנ יות, וי ם כ"ד אותי הי ד, של על ם וה עולה כותו לש לש בוד מנ בוד כש כש
ים חי תה פש ז ני אה ר. וש םא יותי ד, ל על עמלות וה יך לנ רי ז צה אה ל. וש יובי סוד הנ ים בש רי עה ה שש עה שש תי ים וש עי בה רש ד, אנ חה בור אל חי עולות לש וש
ים ני מ"ט פה ה בש אה יא בה הי ה, של תורה ל הנ ת כה יים אל קי לו  אי ם כש דה אה אותו  הוא לש רוך  בה דוש  קה יב הנ שי חמ ים, ומנ רי עה שש הנ

כםל. בנ

ה עה שש תי ים וש עי בה רש אנ ב בש לי צון הנ רש ן בי עמלותה הנ ע לש בנ רש אנ ים וש רי שש על ובש ש  מי חה ים וש רי שש על צון בש ן רה וי כנ לש יך  רי ה צה ל זל ענ וש
בוד ם כש שי רוך  גו' בה וש ל  אי רה שש ע יי מנ ר, שש ר מנ מנ אה חוד של יי אותו  ן בש וי כנ תש יי ה,  זל ן בה וי כנ תש הי ן של יוה נו. כי רש מנ אה ים של רי עה שש
ל ל כה ל הוא של לה אי כש דנ ן, ונ הל ן בה וי כנ תש יי י של ל מי קו של לש י חל רי שש ה. אנ ה כגלה תורה ל הנ ל כה ל של לה ד, כש על ם וה עולה לש כותו  לש מנ

ה. (עד כאן) מונה אל ל הה סוד כה ה, וש בה קי ר ונש כה ל זה מות של לי ם, שש דה ל אה הו סוד של זל ה. וש טה ה ומנ לה עש מנ לש ה של תורה הנ

ן יות הי שי רה ע פה בנ רש ם אנ עולה בון הה ל רי ין של לי פי תש ר, בנ ר מנ אי בי ה של ר לו, זל מנ אה עון וש מש י שי בי רנ ח לו לש לנ א שה בה י אנ בי רנ
ח לו, לנ נו? שה ן לה יי ננ א מי תה כש מנ סש ה, אנ שה דג אות קש רה קש צועות ני ן רש אותה ין, וש לי פי תש ל הנ ענ ה. עור של פל ים - יה שי דה קר הנ ש  קםדל
ל ם של ה אותה לל אי א. וש בה א סה נונה מש ב הנ רנ רו  אמ בי ך  כה א, וש קה וש גו' דנ וש תו  שש אי ם ולש דה אה ים לש להי ה' אל ש  ינענ (בראשית ג) ונ

. שוהה רש י פי רי המ "א, ונ הי ה בש כה רוענ יהדש םאש, וזש ר

את רי קש ני הוא, וש רוך  בה דוש  קה ל הנ םאל של מ שש רוענ  יהה - זש הה ה זו: וש צורה ה בש שונל י של מי עון, ייש  מש י שי בי ר רנ מנ אה
ב לי ר בנ שה קש ה ני ן, זל דושות הי בות קש כה רש י מל תי ל שש בה ע. אמ בנ רש ן אנ הי לש, וש א שה לה םאש אל ר רו בה אמ שש םא ני ך ל ם כה ה, אי בורה גש
ה, כה ל יהדש אות ענ יהה לש הה ים. וש רי בי חמ רו הנ מש ה אה יהפל ם, וש הל ד לה חה ווג אל זי ה, וש זל ה בה רו זל שש קש מםחנ ני הנ ב וש לי הנ . וש מםחנ ר בנ שה קש ה ני זל וש

א אות. לה א אל רה קש םא ני ל ר, וש מנ אל נל מו של כש

ר, בםקל יר הנ אי מי ד של ה ענ תורה ל בנ די תנ שש ם ומי קה ה וש לה יש לנ צות הנ חמ ים בנ די קש ם מנ דה אה הה ה של עה שה עון, בש מש י שי בי ר רנ מנ אה
ר ענ שנ את מי צי א לה ה ובה וה צש ל מי טוף של עי ף בש טי ענ תש ומי רועו  זש בי דוש  ם קה רםשל ין בש לי פי ותש םאשו  ר ין בש לי פי תש יחנ  ני ר מי בםקל בנ
מו ים עי אי יוצש מו וש ים עי גי וש דנ זש ים מי דושי ים קש כי אה לש ה מנ עה בה רש יתו, אנ ר בי ענ שנ דוש בש קה ם הנ ה, רםשל זוזה מש ת הנ ש אל יתו, פוגי בי
ן בל בוד לש נו כה דוש! תש קה ך הנ לל מל מות הנ דש בוד לי נו כה יו: תש נה פה ים לש יזי רי כש ת, ומנ סל נל כש ית הנ בי ים אותו לש וי לנ יתו ומש ר בי ענ שנ מי
ל אי רה שש ת: (ישעיה מט) יי רל אומל ה וש יזה רי כש יו, מנ לה ה עה ה שורה דושה דוש! רוחנ קש קה ך הנ לל מל ל הנ ר של יהקה צוף הנ רש פנ ך, לנ לל מל הנ

ר. אה פה תש ך אל ר בש של אמ

השלמה מההשמטות סימן יד

ל ח של בנ של ה וש לה עג יא מש הי ד. של חה ר יום אל י בםקל הי יש ב ונ רל י על הי יש ד ונ ית, ענ אשי רי ת בש שנ רה םא פה ר קש לי לו  ייש  ך  ר כה חנ אנ
ל כה י של די כש ד בו,  ד תוקנ ענ ן,  רם המ אנ ת  ו אל צנ ר,  םאמנ י וש יו.  לה עה ר  פי כנ לש נות  בה רש קה ת הנ שנ רה פה בש ק  סי ענ תש יי ך  כה ר  חנ אנ כםל.  הנ
ם דה אה ס  ני כה יי ה  זל שום  ומי ד,  וי דה ל  חות של בה שש תי בנ ח  בנ שנ יש ך  כה ר  חנ אנ רו.  פש כנ תש יי ה  לה יש לנ הנ ל  של בות  שה חמ ומנ ים  הורי רש הי

גות. רי דש מנ ן הנ קי תנ הוא מש כםל, וש ם הנ הל בה ים של רי עה שש בנ

ז אה ים, וש רי עה חות שש גות פותש רי דש מנ ן הנ ל אותה ז כה ב, אה יםשל מי ה דש לה פי תש ת הנ לנ חי הוא תש ר אור, של יוצי יענ לש גי הי ן של יוה כי
לו, אי לו בש גות אי רי דש ים מנ רי בש חנ תש ה ומי ת עולה טםרל ל קש ן של שה רות עה ימש ה תי תוב. מנ ן כה שה רות עה ימש תי (שיר השירים ג) כש
ם הל ר לה י הוא קושי רי המ לו. של אי בש לו  ים אי רי שש קנ תש ים ומי רי בש חנ תש מי ן של שה רות עה ימש תי יא כש הי ה, של לה פי יא תש אן הי ף כה אנ

כו'. ים וש דושי ם קש ים כגלה הובי ם אמ ר, כגלה אומי וש

"ד. ן - עי ימה סי הנ ה, וש דולה ה, ד' גש דולה ע. ע' גש מנ ל שש חוד של יי ין וש יהמי ר בש שי קנ תש הי עמלות ולש ה, לנ בה ה רנ בה המ ך אנ ר כה חנ אנ
תון, חש ך תנ לל ה מל תוחה מ' פש י של פי ה. לש תוחה מ' פש יות ש"מ בש רו אותי אמ שש ם. ני כל "ד ה' בה תוב (שמואל-א יב) עי כה ה של זל

ה א"ח. זל ד הנ צנ הנ ה ש"מ, ומי זל ד הנ צנ הנ יות ש"מ א"ח, מי רו אותי אמ שש יון. ני לש ך על לל ה מל תומה "ם סש מי

לו. ש"מ יות אי אותי ה מי לה עש מנ לש ת לו מי נל זגמל ה מש חה מש ל יום, שי כה ה בש ד זל ינחי מש י של ל מי א, כה בה א סה נונה מש ב הנ ר רנ מנ אה
תוב כה ח, של מנ שש - אל ך  נה ימה סי וש יים.  ר סי יםשל ובש יל  חי תש סוף מנ - בנ לו  יות אי ף אותי רי צה ומש ה.  זל ד  צנ ה, א"ח מי זל ד  צנ מי

נוך. ל חמ רו של פש סי א בש צה מש ך ני כה ש. וש מה ה' מנ ה'. בנ ח בנ מנ שש י אל נםכי (תהלים קד) אה

ינו להי ל ה' אל אי רה שש ים. יי דושי קש בות הנ אה ל הה מות, סוד של ים שי עי בש לו שי אי ז לש מל ה, רל דולה עוד, ייש בו אות ע' גש
ה חוזה יא אמ הי ין של לי פי ל תש ר של של ה קל ה זל דולה ם (א"ח). ד' גש הל ד לה חי אנ מש ין של לי פי תש ל הנ ים של תי ה בה עה בה רש אנ לו  ה' - אי
י תי ל שש ה - סוד של ד זל צנ ה ומי ד זל צנ אות מי צועות יוצש י רש תי לות. ושש גנ ר לש סה מש םא ני ל ים, וש מי כה חמ הוא סוד לנ ם, וש הל בה
י י לי חי תש ר (שיר השירים ה) פי מנ אה סוק של פה ז לנ מל עוד א"ח, רל ים בו. וש חוזי ת אמ מל י אל יאי בי נש ה א"ח של ל זל ם של יי כנ רי יש
ק בי דנ תש הי לש יך  רי צה וש ף,  יוסי ה  זל וש עמקםב  ינ ה  זל א  לה אל גומו?  רש תנ ה  זל יב  צי ינ וש דוענ  ומנ יב.  צי ינ וש ת  מל אל ך  כה ר  חנ אנ וש י,  חםתי אמ

ביששנייהלם.

ים עי בה רש ה אנ ן ייש בה גי דוש. מה קה ל הנ אי הה ייה, וש חנ ן, ומש גי ן מה הי אשונות של ה רי לשה ה. שש ידה ל עממי ה של לה פי ך תש ר כה חנ אנ וש
ת בל הל לש שנ ר כש שי קנ תש הי ב ולש לי לל לו בנ כש ייש לי יות. וש ם אותי יי תנ ים ושש עי בה רש ל אנ דוש של קה ם הנ ל שי בות, סוד של ם תי יי תנ ושש

ין. יהמי ל הנ ה של כה רה יא בש זו הי ה. וש בה המ אנ ת בש לל חל גנ בש

"ה 'תה הוא אנ ה ה', וש בורה גש ם בי ייש שי ד. וש חה ר אל סי ים חה רי עה ים שש שי מי ל חמ סוד של בות, בש ה מ"ט תי ייה - ייש בה חנ מש
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ל כות של רה בש ל הנ בורות של גש ד מי חה כםל סוד אל הנ ר יגל"א. וש חי סוד אנ לו אגל"א, ובש סוד של "י, וש נה 'דם ם אמ 'עולה 'בור לש גי
ירםה. ן עי פל גל י לנ רי 'סש ה, אם יהודה ט מי בל ם'א יהסור שי ה, ל הודה ייה יש רש יך, ג'ור אנ חל ה יודוך אנ 'תה ה (בראשית מט): אנ הודה יש

םאל. מ שש ת הנ כנ רש יא בי זו הי ה, וש דושה ה קש בורה גש ה בי הודה ר יש עורי תש ה מי זל בה

סוף ד מי חי אנ ים ומש די דה צש ל הנ כה ל לש ה כולי זל יות. וש ע אותי בנ רש אנ ירות וש מי ר אמ של בות, על ה תי רי שש ע על בנ רש ה ייש אנ שה דג קש בנ
ים מודי י ענ ני ים, שש ה ומודי צי ן רש הי בות, וש תי ל הנ ה של בון זל שש חל ן בש ינה רונות אי חמ אנ לש  ם. שה עולה ד סוף הה ענ ם וש עולה הה

ה. תורה י הנ כי תומש

כות רה בש הנ לו  ם אי יתה עי צה מש אל ם בש יהל יני כםל. ובי ל הנ לום של ת, שה יי בנ לום הנ הוא שש ים של יי חנ ץ הנ לום - עי ים שה שי
. רוהה אמ ך בי כה ים, וש מוני דש קנ נו הנ קש תי של

ה ה מםשל שה עה ה של ל מנ ה כה עמשל ינ , של רוהה אמ בי ך  כה ם. של יי פנ ת אנ ילנ פי יו - נש אה טה ל חמ ה ענ הודה וש תו  לה פי יים תש סי ר של חנ אנ לש
ן יוה כי י ה'. וש ני פש ל לי פנ ננ תש אל תוב (דברים ט) וה כה ם, של יי פנ ת אנ ילנ פי שות ונש קה ים ובנ נוני חמ תנ לות וש פי לום, תש שה יו הנ לה נו, עה בי רנ
יך רי ה, צה טה מנ ד לש יהרנ וש יל  ה. הואי טה מנ ת לש דל רל לה ייש  ם,  כגלה כםל בש ר הנ שנ קש ני וש יונות  לש על גות הה רי דש מנ הנ לו  ל אי כה ס בש ננ כש ני של

ית. ף בי לל אה ם בש יי פנ ת אנ ילנ פי נש

שו פש ננ ר  מוסי של מו  צש ענ ה  אל רש ה מנ אה לש הה ולש אן  כה יו, מי אה טה ל חמ ענ ה  הודה וש תו  לה פי ל תש לי פנ תש הי ן של יוה ם? כי ענ טנ ה הנ מה
ה לו ה, עושל יתה צויהה בו מי מש ד של אותו צנ נוחנ לו לש א. וש שה י אל שי פש יך ה' ננ לל תוב (תהלים כה) אי כה ה, של בה המ אנ קונו בש לש
ה). סופה ה (בש קומה מש ה אות פ' בי ייש בה י"ת, וש םא בי ל םא קו"ף וש ל א"ו וש םא וה ה ל ין בה א זו אי יתה א בי פה לש אנ ה בש ל זל ענ ת. וש חנ ננ
ד צנ ת רוחנ לנ חנ עמשות ננ לנ צונו וש ן רש וי כנ יך לש רי ה, צה יתה מי שו לש פש ם ננ דה ן אה ר בל מוסי ה זו של ילה פי נש שום של עממו מי ר טנ סנ מה י של מי
שום יות, מי חנ י הנ ני פש ת בי מו מי מו כש צש ה ענ אל רש ים; מנ רי הה ה בל בה רה חה קוף בל ה הנ עושל מו של ה, כש יתה צויהה בו מי מש הוא של הנ
ים בי חושש ת, וש ל ומי נופי ים אותו של רםג אותו, רואי המ לנ כםל וש אל ים לל בי חושש יו וש לה ים אי בי רש קה תש ר מי של אמ כנ ם, וש הל ד מי חי פנ מש של
דוש קה א הנ לה ם אל הל בה עו  םא יהדש ל של לו  יות אי לש אותי שה קו  לש תנ סש ה הי ל זל ענ ם. וש יהל חורי אמ ים לנ רי ז חוזש אה ת, וש הוא מי של

מו. צש ענ רוך הוא בש בה

לו אי יו כש לה ב עה רוך הוא חושי דוש בה קה הנ ה, וש בה המ אנ שו בש פש ר לו ננ מו ומוסי צש ים ענ שי ב מי לי צון הנ רש ה, בי ל זל ם כה עי וש
נו מל תו מי מה שש את ני יוצי ה של עה שה א בש לה ים אל רי פש כנ תש םא מי ל ם של דה ה אה עושל ים של אי טה ייש חמ שום של נו. מי מל תו מי מה שש ל ני נוטי

תון. מג ד תש ם ענ כל ה לה זל ון הנ עה ר הל כגפנ ם יש תוב (ישעיה כב) אי כה הו של ם. זל עולה ה הה זל מי

ת דל ה עומל עה ה שה אותה צונו, וש רש ן לו בי תנ הוא נה תו וש מה שש ת ני רוך הוא אל דוש בה קה ל הנ טנ נה עמדו, של ך בנ שנ חש נל ה של תה ענ וש
י תי ין שש ת בי סל נל כש ני ה וש ה עולה ל זל ם כה עי וש ר.  אי בה תש ני ד של צנ אותו  ים ולש די דה צש ל הנ כה ים לש לי שש הי וש יו  אה טה ל חמ ל כה ה ענ רה פה כנ לש

ל. ת רוכי קנ בש כםל אנ ה מי בונה ת מםר ולש רל טל קג יא מש הי יך, וש רי צה מו של ה כש בה המ ל אנ בוק של חי רועות בש זש

ה לה פי ה. ותש לה פי ה הוא? תש יון, ומנ לש על ך הה לל מל ל הנ םאכנ י ד של לום ענ עםם כש טש ם לי דה אה סור לו לה עון, אה מש י שי בי ר רנ מנ אה
רוחות טות הה שש פנ תש מי יות של רי בש הנ לו  ל אי ענ א  סי כי קוקות בנ חמ צורות של ין לנ מי זש ה מנ אשונה רי ה. בה זל גון  ם כש דה ל אה של

גו'. ה וש מה כש חה ם בש יך ה' כגלה עמשל בו מנ ה רנ תוב (תהלים קד) מה כה ה של זל ם, וש הל ם מי עולה ה הה זל חוד בש יי סוד) בש ם (יש הל לה של

ה זל לו. וש יות אי רי ל בש ת ענ נל זגמל ע צורות ומש בנ רש ם אנ יהל לי ת עמ טל של פנ תש ם מי הל לה ן, רוחנ של בה רש קה ים לש אויי רש ים של רי יבה אי של
ם. הל ים מי טי שש פנ תש ם מי הי ים של רי חי יהלות אמ ם חמ ל אותה כה ש, וש קםדל יות הנ חנ ים וש ני אופנ הה ים וש רי נו אומש אה של

ה זל ים, וש די ינחמ דול מש חוד גה יי גו'. וש וש נו  תה בש הנ ם אמ ת עולה בנ המ ה אנ זל דוש, וש ד קה חה ם אל ר שי דול אומי ן גה סוף כםהי בנ ולש
יהה הה הו (דברים יא) וש זל גון, וש ני ים לש רי עורש ם מש ם הי יי וי לש ך הנ ר כה חנ אנ ד. וש חה ינו ה' אל להי ל ה' אל אי רה שש ע יי מנ (דברים ו) שש
א בה ל סה אי רה שש יב, יי צי ינ ת וש מל ה אל ל, זל אי רה שש ר יי חנ אנ ד. וש חה ד אל ר צנ עורי י לש די ם כש יי וי לש גון הנ ה ני גו'. זל וש עו  מש שש מםענ תי ם שה אי

ן. חה לש שג ל הנ ד ענ כםל עומי הנ יות, וש ימי ני יונות פש לש גות על רי דש יא מנ ן. זו הי בה רש קה ל הנ ד ענ עומי של

לש ם שה הי ל, וש םאכנ יון י לש על הה ך  לל מל הנ ד של ן ענ בה רש קה ן הנ כםל מי אל לל וש יהדו  יט  הושי ם לש הל ד מי חה אל שות לש ין רש ל אי בה אמ
ים טי שש פנ תש מי ים של די דה צש לו הנ ל אי כה ע צורות ולש בנ רש אנ שות לש ן רש ל, נותי הוא אוכי ן של יוה רונות. כי חמ לש אנ שה אשונות וש רי

כםל. אל נו, לל מל מי

קוק חה ם של דה י אה בי גנ מו לש צש ענ וש ר רוחו  יו ומוסי נה ל פה ל ענ נופי ד וש ר, יורי אה שש ל הנ ל כה כולי ה של הוא צורה ם של דה ז אה אה
לו ל אי כה רות, וש חי צורות אמ לש  א. שה שה י אל שי פש ה' ננ יך  לל ה אי זל אוי, וש רה של מו  יו כש לה עה ר לו  עורי צורות ולש הנ לו  ל אי ענ
ד חה אל ד וש חה ל אל ים כה ני הל נל ים וש לי ם אוכש - כגלה רו  בי דנ יש רו  םאמי י נו  ני רנ יש יעו  ה ינבי זל ד, וש וי דה ה לש לה הי ם - תש הל ים מי טי שש פנ תש מי של

אוי לו. רה כה

ל ת ענ בל יושל ת של רל עגבל מש ל הנ ה ענ רה ה. צה רה יום צה ך ה' בש נש ענ בו, (תהלים כ) ינ ת לי רנ ם צה דה ר אה םאמנ י ך  ילה אי אן וש כה מי
"ל אי יכה מי לש ן  הל בה ה  נה וה כנ הנ ה,  עושל יעות של סי פש לש  שה וש ם.  דה אה ל הה ענ ים  גורי ני סה יות  הש לי ם  כגלה ים  כי פש הנ תש ומי ר,  בי שש מנ הנ
י רי שש ה לו אנ כה כה ם של עה י הה רי שש תוב (תהלים קמד) אנ ה כה ל זל ענ ה, וש ינה כי נות שש חמ לש מנ שה א מי יהצה "ל של אי פה "ל רש יאי רי בש גנ וש

יו. (ע"כ מההשמטות) להה ה' אל ם של עה הה

יון לש על הה ך  לל מל ה הנ ול צנ ז מש אה דוש, וש קה הנ ך  לל מל י הנ ני פש יו לי לה ה עה ידה עי ה, ומש לה עש מנ ה לש ה עולה דושה קש רוחנ  ה  ז אותה אה
רון כה ר זי פל ב סי תי כה יי תוב (מלאכי ג) ונ כה הו של יו. זל נה פה ים לש עי נודה לו הנ ל אי לו, כה יכה י הי ני ם בש ל אותה ת כה יו אל נה פה תםב לש כש לי
י בי חםשש וש פוד)  אי ב הה של (חי ר (שמות לה)  מנ אל נל של מו  מו? כש י שש בי חםשש ולש ה  זל ה  מנ מו.  י שש בי חםשש ולש י ה'  אי רש יי לש יו  נה פה לש
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נות מה ן. אה תה יבה תי ן וכש יהל צועותי רש ן, בי יהל תי בה ין - בש לי פי תש נות הנ מה כםל. אה נות בנ מה מו אה שש ים לי עושי ם של בות, אותה שה חמ מנ
בות. שה חמ י מנ בי חםשש תוב (שם) וש כה מו, וש י שש בי ם חםשש ה הי לל אי ה. וש זוזה מש נות הנ מה ת. אה לל כי תש חוט הנ ן בש יהל חוטי ית - בש יצי צי הנ

י אתי רה יהה בה רי יזו בש או אי מות: רש עולה ל הה כה יו בש לה יז עה רי כש חנ בו ומנ בי תנ שש רוך הוא מי דוש בה קה הנ א של לה םא עוד, אל ל וש
בושו, לש בי ית  יצי צי וש םאשו  ר בש ין  לי פי ין תש אי וש לו  ר של ענ שנ הנ א מי יוצי של ת, כש סל נל כש ית הנ בי לש יו  נה פה לש ס  ני כה יי י של ומי י!  מי עולה בש
י רי י? המ אי ייה הוא מורה ר: אנ רוך הוא אומי דוש בה קה ך - הנ תל אה רש יי ך בש שש דש ל קה יכנ ת הי ה אל ול חמ תנ שש ר (תהלים ה) אל אומי וש

ר! קל דות של יד עי עי מי

ז חנ אל ה נל עון, מםשל מש י שי בי ר רנ מנ אה יך). של להל ינו (אל להי ר אל מנ אן אה כה ה, של ל מםשל קו של לש י חל רי שש י, אנ י יוסי בי ר רנ מנ אה
י רי בש ם די דה י אה ני ים בש עי יו יודש א הה לי מה לש עון, אי מש י שי בי ר רנ מנ אה ים. וש ני מה אל נל ים הנ יאי בי נש ר הנ אה ל שש ה ענ יונה לש ר על ה יותי גה רש דנ בש

ים. די בה כש ני ים וש יוני לש ה סודות על ין בה אי ה של תורה ר או אות בנ בה ין שום דה י אי רי המ עו של יידש ה, של תורה

ל של קולו  קול? בש ה בש ה זל ינו, מנ ני שה וש קול.  בש נו  נל עמ ינ ים  להי אל הה וש ר  בי דנ יש ה  תוב (שמות יט) מםשל ה, כה אי םא ורש ב
ה ם מםשל שה ים. (מי יאי בי נש ר הנ אה ל שש ל כה חוז בו ענ הוא אה אותו קול של ה, בש ל מםשל קולו של א בש קה וש ה הוא. דנ יהפל ה. וש מםשל
יך. להל ל: ה' אל אי רה שש יי ר לש יהה אומי ה, הה יונה לש ה על גה רש אותו קול, דנ ם בש ל כגלה ז ענ חה אל הוא נל שום של ם) ומי ל כגלה זון ענ ני

קו. לש י חל רי שש ם. אנ תוכה ה בש שורה ה, של ינה כי את שש רי קש ני ה של גה רש יא דנ הי

ה - ה תורה ני שש מי בש של ן, וש רה מה ה אמ בורה גש י הנ פי ה מי ים - מםשל ני ת כםהמ תורנ בש לות של לה ינו, קש ני עון, שה מש י שי בי ר רנ מנ אה וש
ה ה מםשל ר אותה מנ ה אה תורה ה בנ נה טנ לו אותו קש פי אמ ך של תש עש דנ ה בש לל עמ י תנ כי מו? וש צש י ענ פי ה מי ה זל ן. מנ רה מה מו אמ צש י ענ פי ה מי מםשל

מו?! צש ענ מי

חוז בו. הוא אה הו? אותו קול של מו, ומנ צש י ענ פי א מי לה מו, אל צש ענ ינו מי ני םא שה נו. ל רש עורנ תש י הי רי המ ה הוא, ונ א יהפל לה אל

ים. ני מה אל נל ים הנ יאי בי ר נש אה ל שש ענ ה  ר בה שנ קש ני ה של גה רש ה דנ י אותה פי מו, מי צש י ענ פי לו מי לה הנ ה, וש בורה גש י הנ פי לו מי לה ה, הנ ל זל ענ וש
ינו. להי אן אל כה יך, וש להל קום אל ל מה כה ה בש ל זל ענ וש

י יי חנ לש כו  זש יי וש ם  בונה רי ת  עמבודנ בנ לו  דש תנ שש יי של י  די כש ם  יהל כי רש דנ מםר  שש לי ם  דה אה י  ני בש לי ם  הל לה ייש  ה  מה כנ ה  אי ורש םא  ב
ל צי נה הי ה לש זוזה ת מש רל של קש א ני סי כי ל הנ קום של אותו מה ים, ובש יוני לש ים על דורי דוש ייש מה קה ך הנ לל מל א הנ סי ת כי חנ ים. תנ מי עולה הה
רוך הוא דוש בה קה ה הנ שה ה עה מו זל ם. כש עולה אותו הה ם בש דה אה י הה ני בש ם בי הל ר בה עורי תש הי ים לש ידי עמתי ים של יני י די לי עמ ה בנ מה כנ מי
ה מה כנ ים ומי יני י די לי עמ ה בנ מה כנ ה מי זל ם הנ עולה בה לו  צש נה יי ה, וש בה לו  דש תנ שש יי י של די ה כש תורה וות הנ צש ם מי הל ן לה תנ נה וש ל,  אי רה שש יי לש

ל יום. כה ם בש דה י אה ני בש ים לי ני מש דנ זש מי ים של גי רש טש קנ מש

ה ם שורל י שה ח, כי תנ פל י הנ ני פש כו לי פש שה ם של יי ל מנ עמבםר ענ םא ינ יו, ל כה רה ר דש מי שה יי ה של רוצל י של ה מי ר, זל מנ יהיא אה י חי בי רנ
יך רי םא צה ל ת, וש יי בנ ים בנ עושי ה של ל מנ ל כה ל ענ כי תנ סש ח, ומי תנ פל ד הנ גל נל יו כש נה ח, ופה תנ פל י הנ קופי שש י מנ ני ין שש הוא בי ד, וש חה ד אל שי
ם פםך אותה שש םא יי ל הוא של ים, וש לולי ם צש יי מנ ק בש סל נו עי ין לה ר, אי מנ ק אה חה צש י יי בי ים. רנ רי עה י שש ני ין בש ם בי יי פםך מנ שש ם לי דה אה לה
ה ל מנ כה ת, ובש יי בנ ד הנ גל נל םאשו כש יר ר זי ינחמ א של לה םא עוד, אל ל יק. וש זי הנ שות לש ייש לו רש שום של ם? מי ענ טנ ה הנ לון. מה ך קה רל דל בש

ל. לי קנ תש ל - מי כי תנ סש מי של

ים אי ם יוצש כגלה ם, וש יהל לי ט עמ הוא שולי ה, של נה שה מות הנ ן יש ינ נש מי ים כש שי מה ה שנ שה מי חמ ים ונ שי שי אות וש לש מי ייש לו שש
ל, אי רה שש ת יי מםר אל שש הוא לי רוך  בה דוש  קה ה הנ ה רוצל ל זל ר, כה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ יתו. אה ר בי ענ שנ א מי יוצי של ם כש דה אה ם הה עי
ה תורה ל בנ די תנ שש מי י של ד, ומי חה דוש אל ם קה יא שי ה הי ה כגלה תורה הנ ה, וש תורה יא הנ הי ה, של לה עש מנ לש דוש  קה מו הנ ין שש קי תש הי וש

מיששתנדיל ביששמו.

ם שי הנ קום של ל מה כה י בש רי המ כםל. של ת הנ מוננ הוא אל דוש, של קה ם הנ יתו שי ח בי תנ פל שםם בש רש ם לי דה יך אה רי ה, צה אי םא ורש ב
ה נל אג םא תש תוב (תהלים לא) ל כה ם, של דה אה ג לה רי טש קנ ים לש כולי םא יש ל ים, וש עי ים רה יני ם מי ים שה אי צה מש םא ני א, ל צה מש דוש ני קה הנ

גו'. ה וש עה יך רה לל אי

ה יון שורל לש על ת הה יי בנ ח הנ תנ פל קום של ה, מה לה עש מנ לש א של מה גש דג ה, כש ת שורל יי בנ ח הנ תנ פל קום של את) מה רי קש ה ני זוזה (מש
ים יני די י הנ לי עמ ים. בנ קי חג ת הנ ירנ מי י שש לי עמ ים בנ חי ה בורש זוזה ה מש אותה ת. מי יי בנ ח הנ תנ ת ופל יי בנ קון הנ הוא תי ה, של זוזה א מש רה קש ני
יו, יותה אותי שום בש ה רה זל דוש הנ קה ם הנ שי הנ ת וש יי בנ ה לנ זוזה ין מש קי תש ם מנ דה אה של ה, כש טה מנ ה לש ד זל גל נל . וכש יהה נל פה ים לש אי צה מש םא ני ל

ם. ים שה אי צה מש םא ני ל ים וש עי ים רה יני יתו מי ח בי תנ פל ים לש בי רי םא קש ל בונו, וש רות רי טש ענ ר בש טי ענ תש ה מי זל ם הנ דה אה הה

יש אור? אי ל הה ענ אתה בנ ן בה יי אנ ר לו, מי מנ ק, אה חה צש י יי בי ע בו רנ גנ עון, פה מש י שי בי ת רנ אות אל רש לי א מי יהה בה א הה בה י אנ בי רנ
ה ינה כי י שש ני ל פש בי קנ ם לש דה אה ל הה יוב ענ חי ינו של ני ר לו, שה מנ מו. אה ה עי אור שורל י הה רי ל יום, המ ת כה לל ש אוכל אי ק בש בה דש ני של
ל בי קנ ים לש ם רוצי עולה י הה ני ל בש כה ה של דושה קש ה הנ יונה לש על ה הה נורה ן מש כי ל של בו. כה יהו? רנ תות, ומי בה שנ וש ש  חםדל םאש  ל ר כה בש

יו. נה פה תה לש מש ענ טה ים של יוני לש ים על רי בה ם דש אותה ם מי ענ טש אל ה, וש ינה כי שש י הנ ני ל פש בי קנ אמ ך ונ מש זםר עי חל ק, אל חה צש י יי בי ר רנ מנ יו. אה נה פה

םא ה ל יר זל ם. שי יי מה שה י בנ בי יםשש י הנ יננ ת עי י אל אתי שה נה יך  לל עמלות אי מנ יר הנ ר, (שם קכג) שי מנ אה א וש בה י אנ בי ח רנ תנ פה
י בי יםשש הנ לות.  גה בנ ל  אי רה שש יי ת  סל נל כש ל  ענ ה  רה מש אה ש  קםדל הנ תום, רוחנ  הוא סה קום של ל מה כה בש א  לה אל רו.  מה אמ י  מי תוב  כה

י? בי יםשש ה הנ ה זל תםב! מנ כש יך לו לי רי ב צה יושי ם?! הנ יי מה שה בנ

יק הורי כםל לש ק הנ עםמל מי ש  קי בנ לש יך  רי צה דוש,  קה הנ ך  לל מל י הנ ני פש לי תו  לה פי ל תש לי פנ תש הי לש ה  רוצל י של נו, מי רש אנ בי א  לה אל
כםל ק הנ ה, עםמל רה תי יא יש יו"ד זו הי יך ה'. וש אתי רה ים קש קי עממנ מנ עמלות מי מנ יר הנ תוב (שם קל) שי כה מו של ה, כש טה מנ כות לש רה בש
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ל ענ כםל. וש ת הנ נו אל מל ין מי זי הה ם, לש יי מנ א שה רה קש ני קום של אותו מה כות לש רה יק בש הורי תו, לש שה קה ש בנ קי בנ יך לש רי ה צה זל יא, ובה הי
כםל, הנ ק  עםמל קום  מה אותו  מי כות  שה מש ני וש עות  שופש כות  רה בש ן  אותה של כש של ש.  מה מנ ם  יי מנ שה בנ ם,  יי מה שה בנ י  בי יםשש הנ ה  זל

ים. תוני חש תנ ים ובנ יוני לש על אות בה צה מש כות ני רה ז בש ם, אה יי מנ א שה רה קש ני קום של מה ים בש בי ינשש תש ומי

ים זוני םא ני ל ים של מי ענ י הה דולי ר גש אה ם שש אותה לו  ים? אי די י עמבה יני עי ה כש ה זל ם, מנ יהל דוני ל ינד אמ ים אל די י עמבה יני עי כש
ם כגלה קום,  מה אותו  כות מי רה בש ים  חי ל לוקש אי רה שש יי של וכש ים בו.  קי בה דש ני ל  אי רה שש יי של ן  ילה אי הה נוף  (גוף)  י  רי יה שש מי א  לה אל

ל. אי רה שש יי ים מי כי רש בה תש מי

ה לה של כםחנ  הנ ת  אל ג  רנ הה הוא  רוך  בה דוש  קה הנ של נו,  רש אנ בי של ה  חה פש שי הנ י  זוהי  - ה  תה רש בי גש ינד  ל  אל ה  חה פש שי י  יני עי כש
ה, תה רש בי את גש רי קש ל ני אי רה שש ץ יי רל אל ל. וש אי רה שש ץ יי רל ל אל ית של צי מש תנ ענ מי שופי של ק כש א רנ לה ה אל לה ין כםחנ של י אי רי המ ם, של יי רנ צש מי בש
י ד כי בל ת על חנ ר. תנ אי בה תש ני מו של ל, כש אי רה שש ץ יי רל ץ? זו אל רל יזו אל ץ. אי רל ה אל זה גש לוש רה ת שה חנ תוב (משלי ל) תנ ה כה ל זל ענ וש
ץ רל אל מי יך  אתי ר הוצי של תוב אמ כה הו של זל ם. וש הל ד מי חה אל טון לש לש שי ן הנ תה ני של נו, כש רש מנ אה ים של די ם עמבה ה אותה לל - אי לוך  מש יי

נו. רש מנ אה מו של ה כש חה פש י שי יא) - זוהי י הי ה (מי תה רש בי ש גש ירנ י תי ה כי חה פש ים. שי די ית עמבה בי ם מי יי רנ צש מי

י די ל כש אי רה שש יי ד  גל נל ים כש גי רש טש קנ ים, מש יני י די לי עמ י חםק בנ רי ה שומש מה ים כנ אי יוצש זו  ה הנ חה פש שי ד הנ צנ ה, מי אי םא ורש ב
ר מנ כםל. אה הנ מי נו  ת בש מםר אל שש לי ה  רוצל ב של אה ה כש ירה מי ל שש אי רה שש יי לש ה  הוא עושל רוך  בה דוש  קה הנ וש ם,  יהל לי עמ ג  רי טש קנ לש
ם כל תש מםר אל שש י אל ני אמ י, ונ תי עמבודה בנ לו  דש תנ שש ם, הי כל דש גש נל ים כש ני זגמה ים מש גי רש טש קנ ה מש מה ל, כנ אי רה שש יי הוא לש רוך  בה דוש  קה הנ
יב בי וסש חוץ  בנ מי ם  כל תש אל מםר  שש אל י  ני אמ ונ ם,  יכל טותי מי בש ים  ני ישי וי ים  ני פש בי ם  יהל תי בה בש ים  יני מי זש יו  הש תי ם  תל אנ וש חוץ,  בנ מי

ם. יכל טותי מי

ם שי ים בנ לי כש תנ סש םאש ומי ים ר פי ם, זוקש דה אה ל הה חו של תש פי ים לש בי רי ים קש עי ים רה יני ם מי אותה ה של עה שה ה, בש אי םא ורש וב
ים די פוחמ ם  הי נו  מל מי ם,  כגלה ל  ענ ט  ה שולי זל ם  שי יו.  רותה טש ענ בש ר  טי ענ תש מי של י,  דנ שנ הוא  של חוץ,  בנ ה  אל רש ני של דוש  קה הנ

ם. דה אה ח הה תנ פל ים לש בי רי םא קש ל ים, וש חי ובורש

ר מנ ה? אה שה רה פה ל הנ ה כה מה ר. לה םא יותי ל ת וש יי בנ ח הנ תנ פל ה בש ם זל ם שי דה אה שםם הה רש יי ך, של ם כה ק, אי חה צש י יי בי ר לו רנ מנ אה
ל ת כה בל תל כש ני של ך, וכש לל מל ם הנ רםשל שומות בש ן, רש יות כגלה ן אותי אותה א בש לה ר אל טי ענ תש םא מי ה ל ם זל י שי רי המ ה הוא, של לו, יהפל
ז אה ך, וש לל מל ם הנ רםשל ים בש שומי ם רש יו, כגלה ילותה ל חי ם כה ך עי לל מל א הנ יוצי יו, וש רותה טש ענ ר בש טי ענ תש ה מי ם זל ז שי ה, אה שה רה פה הנ

יו. נה פה ים מי חי נו ובורש מל ים מי די פוחמ

יה"ה הה וש ה.  זל ם  ד שי גל נל כש חוץ  בנ מי ם  שה רש ני י  דנ שנ ה  זל ל  ענ וש ה,  לה עש מנ לש ה  טה מנ לש מי דוש  קה ם  יה"ה שי הה וש ה,  אי ורש םא  ב
יהלות ה חמ מה א, כנ בה י אנ בי ר רנ מנ חוץ. אה בנ ים ומי ני פש בי ים, מי די דה צש ל הנ כה מור מי ם שה דה אה ילה הה הש יי חוץ. של בנ "י מי דנ ים, שנ ני פש בי מי
ה ים: (תהלים קיח) זל רי אומש ים וש יזי רי כש ם מנ לו, כגלה ר של ענ שנ ה בנ זוזה ם מש דה יחנ אה ני מנ ה של עה ה שה אותה ים בש יני מי ים זש דושי קש

גו'. ה' וש ר לנ ענ שנ הנ

נו. מל מי מו  שש רש ני ם  י כגלה רי המ דוש, של קה הנ ך  לל מל י הנ ני ם בש הי ל של אי רה שש ים יי עי ז נודה ל, אה אי רה שש יי ל  ם של קה לש י חל רי שש אנ
ם שי ין בש לי פי תש י הנ תי בה ם בש יהל אשי רה מו בש שש רש ה, ני וה צש ל מי ם של טופה עי ם בש בושה לש מו בי שש רש דוש, ני ם קה רםשל ם בש גופה מו בש שש רש ני
ה, ירה צי קש ה בי יעה רי זש חוץ בי מו בנ שש רש ה, ני וה צש י מי לי עמ ננ ם בש יהל לי עמ ננ מו בש שש רש ה, ני שה דג קש צועות הנ רש ם בי יהל ידי מו בי שש רש ם, ני בונה רי

ם. קה לש י חל רי שש יון. אנ לש על ך הה לל מל י הנ ני ם בש הי כםל של ים בנ שומי ח. רש תנ פל ת הנ זוזנ מש ם בי יהל תי בה מו בש שש רש ני

ם הל צםב לה חש ים לנ יי ם חנ יי קור מנ בו מש זש י עה תוב (ירמיה ב) אםתי כה ה של ה זל א, מנ בה י אנ בי ר רנ מנ ים אה כי יו הולש הה ד של ענ
שות רש בי יסו  ני כש מנ ר בו? של קי שנ ה מש מל ובנ דוש.  קה ם הנ רםשל אות הה ר בש קי שנ מש י של מי הו  זל  - בו  זש עה י  גו'? אםתי וש םארות  ב
י די י עובש די ים עובש מי י ענ רי המ ים. של רי בה שש םארות ני את ב רי קש ני ר, של כה ל ני ת אי ל בנ ענ ר (מלאכי ב) ובה מנ אל נל מו של ת, כש רל חל אנ

ים. רי בה שש או בורות ני רש קש לות ני זה ים ומנ בי כוכה

ר אי את בש רי קש ני ה, וש דושה קש ה הנ מונה אל ה, הה דושה קש שות הנ רש ים, זו הה יי ם חנ יי קור מנ ר מש אי את בש רי קש ל ני אי רה שש ל יי של וש
ים לי נוזש נון. (משלי ה) וש בה ן לש ים מי לי זש נם ר (שיר ד) וש מנ אל נל מו של נו, כש מל ים מי לי נוזש ים וש אי ים יוצש לולי ם צש יי מנ ת, של ענ נובנ
לו םא יהכי ר ל של ים אמ רי בה שש םארםת ני א ב רה קש ר ני חי אנ ד הה צנ ים. הנ יי ם חנ יי ר מנ אי ים בש ני ן גנ ינ עש תוב (שיר ד) מנ כה ך. וש רש אי תוך בש מי

כו'). הוא וש א הנ לה הו? אל ם. (מנ יי מה הנ

מו קום, כש קום ומה ל מה כה ה לש ול רש ן) ומנ גה ל הנ כה ה לש ול רש ן (ומנ גה ל הנ כה ה לש קל שש א מנ יוצי וש ענ  שופי ר של הה ה, נה אי םא ורש ב
ים תוני חש תנ ים וש יוני לש ים על זוני ם ני שה ים. ומי יי ם חנ יי ר מנ אי א בש רה קש ני ן, של גה קום בנ ) אותו מה יענ גי מנ א (של לי מנ מש ד של נו, ענ רש אנ בי של

ד. רי פה ם יי שה ר (בראשית ב) ומי מנ אל נל מו של ים), כש תוני חש מות תנ (עולה

ר אה ד שש צנ ם מי הי שום של ים, מי עי נובש ם הנ יי מנ ת הנ יענ בי ה נש אותה ים מי קי שש םא מג םאל ל מ ד שש ל צנ ים של די דה ם צש ל אותה כה וש
ים רי בה שש םארםת ני ב ק בש בה דש ד, ני צנ אותו  דוש בש קה ם) הנ רםשל ם (בה שי ר בנ קי שנ מש י של ים. ומי רי בה שש םארםת ני ב או  רש קש ני ים, וש מי ענ הה
ל בוענ של אותו מנ ה מי קל שש יות מג הש ה לי מםר אותו, זוכל שש ה לי זוכל אותו של ם. וש שה ים לש סי נה כש םא ני ל ם, וש יי מה לו הנ םא יהכי ר ל של אמ
ה. טה מנ ה ולש לה עש מנ כות לש רה בש יענ  פי שש הנ ה לש יונה לש ר על אי בש ה  א אותה לי מנ תש תי ה של זוכל א, וש בה ם הנ עולה ה) בה זל ם הנ עולה ל (בה חנ ננ הנ
בו זש כנ םא יש ר ל של ם אמ יי א מנ מוצה ה וכש ול ן רה גנ יתה כש יי הה תוב, (ישעיה נח) וש ה כה ל זל א. ענ בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה יו בה רה שש אנ

יו. ימה מי

םאת ז ר הנ אי בש ם לנ גורי א של לה םא עוד, אל ל יון, וש לש על ם הה שי ר בנ קי שנ י מש רי המ דוש, של קה ם הנ רםשל ר בה קי שנ מש י של מי אוי לש
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א. קה וש ל דנ אי רה שש ת יי תולנ ל. בש אי רה שש ת יי תולנ ל בש ע ענ ם רה יא שי י הוצי יו (דברים כב) כי לה ים עה אי קורש ך, וש רי בה תש םא תי ל של
מו ע - כש ם רנ שי יהה  לל יא עה ה ומוצי אשונה רי הה תו  שש ל אי ים ענ רי בה ילות דש לי ם עמ שה י של קומו, מי מש עון בי מש י שי בי רנ רו  אמ ובי

ם. תה ל סש אי רה שש ת יי תולנ ל בש ע ענ ם רה יא שי י הוצי תוב כי כה ה, של לה עש מנ יא לש הוצי של

ע, בנ של ת בש כל רל בה תש מי כות, של רה ע בש בנ ה של שה ה יהרש תולה י, בש י יוסי בי ר רנ מנ יהיא אה י חי בי ר רנ מנ אה ה של זל מו  ה, כש זל ך  לנ הה וש
ע. בנ ת של את בנ רי קש ה ני ל זל ענ כות, וש רה ע בש בנ ה של שה ל יהרש אי רה שש ת יי תולנ בש שום של מי

ר ענ שנ ר בנ של ם אמ עה ל הה רו כה םאמש י ר (רות ד) ונ מנ אל נל מו של רות, כש ז וש ת בםענ כנ רש ה? בי לה כות של רה בש י הנ ת, מי רל חל ה אנ שה אי וש
יעו גי הי ן של יוה ה. כי סוד זל ת בש רל חל ה אנ שה םא אי ל ע, וש בנ של ת בש כל רל בה תש ה מי תולה אי בש דנ ונ גו'. של ת וש ן ה' אל תי ים יי די ים עי ני קי זש הנ וש

ב. שי ה. ני י תורה רי בש ל די חות של י צנ רי א, המ בה י אנ בי ר רנ מנ ם. אה יהל תי חש בו תנ יהשש נות וש ילה או אי ד, רה חה ה אל דל שה לש

ים חי דה ני הנ שור וש ץ אנ רל אל ים בש די אםבש או הה דול ובה ר גה שופה ע בש קנ תה הוא יי יום הנ יהה בנ הה ר, (ישעיה כז) וש מנ אה ח וש תנ פה
מו רוך-הוא, כש דוש-בה קה יהדוענ לנ א אותו יום הנ לה הוא? אל יום הנ ה בנ ה זל הוא, מנ יום הנ יהה בנ הה גו'. וש ם וש יי רה צש ץ מי רל אל בש
םא יום ב ר (יחזקאל לח) בש מנ אל נל מו של הוא, כש יום הנ ה'. עוד בנ ע לנ דנ וה ד הוא יי חה יהה יום אל הה ר (זכריה יד) וש מנ אל נל של

ל. אי רה שש ת יי מנ דש ל אנ גוג ענ

ים אי יוצש בו  יון של לש על ר הה שופה הנ א אותו  לה ן? אל טה קה דול או  גה ם הוא  אי בו  נו  ה לה דול. מנ גה ר  שופה ע בש קנ תה יי
מות עולה ל הה רות של חי ל הנ ר, כה עורי תש ה מי זל של דול הוא. וכש גה יון וש לש ל על יובי הנ ל, של יובי הו הנ זל יד, וש מי רות תה חי ים לנ די עמבה הה

דול. ר גה א שופה רה קש הוא ני הנ ים בו, וש רי עורש תש מי

ים? די אםבש הה ה  זל ה  מנ ים.  די בה אל נל הנ או  תםב!,  כש לי לו  יהה  הה יך  רי צה ים  בודי אמ הה שור.  אנ ץ  רל אל בש ים  די אםבש הה או  ובה
רוי םא שה לו ל אי ת, וכש רל חל שות אנ רש ק מי ת יוני רל חל ץ אנ רל אל רוי בש שה י של ת, ומי רל חל ץ אנ רל אל ם בש הי שום של ש, מי מה ים מנ די אובש הה
ץ רל אה בה ים  רויי שש ל  אי רה שש יי ר  של אמ כנ של ים,  די דה צש הנ ל  כה בש ים  די אובש ם  הי ים.  די אובש ים  אי רה קש ני ך  כה שום  מי ה,  מונה אל בה

ה. טה מנ ה ולש לה עש מנ ים לש יקי די כםל, צנ יד בנ מי ים תה יקי די ים, צנ יקי די ם צנ ה, הי דושה קש הנ

השלמה מההשמטות מחלק א' סימן כ"ב

ילה הש יי סו אותו, וש פש תי ם וש יי רנ צש ל מי ם של תה אה רש חו יי ש קש חםדל שור לנ עה בל רוך הוא, מי דוש בה קה ר הנ מנ ח. אה סנ פה טו הנ חמ שנ וש
ים רי צש מי או אותו הנ רש יי גו, וש רש הה יו לש לה סו עה נש כנ תש תי ין וש די יאו אותו לש י הוצי יעי בי רש יום הה ים, ובנ ה יהמי לשה פוס שש תה סור וש אה
שו עה ים של יני די לו הנ רוך הוא, אי דוש בה קה ם הנ הל ה לה שה עה כות של מנ ל הנ כה ם מי הל ה לה של ה קה זל ין, וש ים בו די ם עושי תל יך אנ אי
ר מנ ש. אה אי פון בה רש שש ם תי יהל להי י אל ילי סי תוב (דברים ז) פש כה שום של ש, מי אי בה ים אותו  ני דה ך  ר כה חנ אנ ם. וש יהל אלהי בי
א לה אותו, אל לו  כש ד אה חנ ל פנ בון של אה תי בש רו  םאמש י םא  ל א, של נה נו  מל מי לו  םאכש ל ת הוא, (שמות יב) אנ רוך  בה דוש  קה הנ
ש, אי לוי בה נו אותו צה קש א תנ לה או אותו. אל רש םא יי ל ר וש תה סש א מג הי ל, יש בגשה יהה מש ם הה אי ל. של בגשה םא מש ל י וש לי נו אותו צה קש תנ תש
א לה בו, אל רו  בש שש םא תי ם ל צל עוד, על יא. וש ר הי חי ר אנ בה דה יהה או  חנ של רו  םאמש םא י ל יו, של לה עה םאשו  עוד, ר ף. וש נודי יחו  רי של
ם יהל אלהי תוב (במדבר לג) ובי ה כה ל זל ענ יל אותו, וש צי הנ ים לש כולי יש יו  הש םא יי ל שוק וש ים בנ כי לה שש יו מג מותה צש ענ או  רש יי של

ים. טי פה ה ה' שש שה עה

ל ה של גה רי דש מנ ד בש הוא עומי קו, של לש י חל רי שש ת, אנ סל נל כש ית הנ בי בש יך  רי אמ ת ומנ סל נל כש ית הנ בי א בש צה מש ני אשון של אותו רי
י רי ר, המ םאמנ ם ת אי ה. וש אשונה ה רי גה רי דש מנ ה בש ה עולל י. זל ני נש אג צה מש י יי רנ חמ שנ הו סוד (משלי ח) ומש זל ה, וש ינה כי שש ם הנ יק עי די צנ
ח לנ שה ך של לל מל ל לש שה ס. מה יהד כועי ה - מי רה ם עמשה א שה םא מוצי ל ת וש סל נל כש ית הנ בי רוך הוא לש דוש בה קה א הנ בה ה של עה שה ינו, בש ני שה
יר, עי י הה ני לו בש ם אי מה צש ים ענ יני כי יו מש הה ד של י. ענ לוני קום פש מה י בש לוני יום פש מו בש או עי צש מה יי ה של ינה די מש י) הנ שי נש י (אנ כי לש ל מנ כה לש
י ני ר לו, בש מנ ם. אה ים שה די קש הי ם של דה אותו אה א לש צה ך ומה לל מל א הנ ך בה ין כה ך ובי ין כה קום. בי אותו מה א לש ד ובה חה ים אל די קש הי
ז טוב ך. אה לל מל ווי הנ צי י לש רנ חמ ים אנ אי ם בה ה הי ני הי ם וש הל י מי תי מש דנ קש י הי ני י, אמ דוני ר לו, אמ מנ ם? אה ן הי יכה ית הי לוני יר פש עי

ם. הל מה ייס עי פנ תש הי ם וש עה ל הה או כה ך בה ין כה ך. בי לל מל ל הנ הוב של ה אה עמשל ננ מו וש ר עי בי דנ מו ומש ם עי ב שה יושי ך וש לל מל י הנ יני עי בש

ס יהד כועי ם, מי ילה בי שש אות בי רה הי לש ך  לל מל י הנ ני פש ר לי בי דנ ים ומש די קש םא מנ ד ל חה אל ים וש אי םא בה יר ל עי י הה ני ם בש ל אי בה אמ
רוד! אוי ה פי אל רש מנ ת - אוי לו של סל נל כש ית הנ בי ר בש בי דנ מש י של יש. ומי ין אי אי י וש אתי דוענ בה תוב? (ישעיה נ) מנ ה כה ך. מנ לל מל הנ
יג הי נש ם, ומנ א שה צה מש םא ני ל לוהנ וש ין לו אל אי ה של אל רש מנ ל, של אי רה שש י יי אלהי ק בי לל ין לו חי אי ה! אוי לו של מונה אל הה ענ מי גורי לו של
ל ים של יני די דון  לה א  סי הוא כי שום של ת, מי לל כי תש לום חוץ מי חמ ים בנ ים טובי עי בה צש הנ ל  כה ה.  יונה לש על ה הה בורה גש בנ לון  קה

נו. רש אנ י בי רי המ ת, ונ לל כי ע תש בנ ז הוא צל שות, אה פה י נש יני די ים בש די עומש ה של עה שה א בש לה יא. אל ת הי חנ ה אנ גה רי דש י מנ רי המ מות, ונ שה נש הנ

יו הה ים אותו וש יו רואי הה ש של חה נה גון הנ דונו, כש ת אמ ונ צש עמשות מי ם לנ דה ר אה כה זש ע, ני בנ צל ה הנ זל ם לש דה ה אה רואל ה של עה שה ובש
ם יי ם מנ יהל לי ה עמ לה רוך הוא עה דוש בה קה ל הנ ה של אה רש ה יי אותה ם, ובש מה צש ים ענ רי שומש רוך הוא וש דוש בה קה י הנ ני פש ים מי אי רי יש
ם אםתו יתל אי ת - ורש לל כי תש הנ ך  ף כה ה. אנ ים בה לי כש תנ סש מי ה של צועה רש ה  ש, אותה חה נה הנ ם? אותו  הל ם לה רנ י גה ים. מי סי כנ תש ומי

לו: ה של אה רש ה יי אותה ות ה'. מי צש ל מי ת כה ם אל תל רש כנ וזש

ת סל נל נו? כש ן לה יי ננ ים. מי די ים אובש אי רה קש ני ל של אי רה שש ת יי סל נל יק וכש די צנ לו הנ ם? אי י הי ים, מי די אםבש או הה ר ובה חי ר אנ בה דה
ת סל נל ץ, זו כש רל אה ה הה דה בש א אה לה ת, אל דל בל אל ה או נל בודה תוב אמ םא כה ץ. ל רל אה ה הה דה בש ה אה ל מה תוב (ירמיה ט) ענ כה ל, של אי רה שש יי

. שוהה רש י פי רי המ ד, ונ בה א אה לה ד, אל בה אל בוד או נל תוב אה םא כה ד. ל בה יק אה די צנ תוב (ישעיה נז) הנ כה יק, של די צנ ל. הנ אי רה שש יי

יק, די צנ הנ לות. וש גה ן הנ ל, מי אי רה שש ת יי סל נל א כש לה לו? אל לה ים הנ די אובש ים הה אי קום בה ה מה יזל אי או, מי ר, ובה םאמנ ם ת אי וש
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ם ר עי בי חנ תש הי םא לש יהב וש קומו  מש יהשוב לי י של די יון, כש ת צי יבנ ת שי שוב ה' אל תוב (תהלים קכו) בש כה , של רוהה אמ בי של מו  כש
ר? ה אומי ה זל ים. מנ לה ירושה ש בי קםדל ר הנ הנ ה' בש וו לנ חמ תנ שש הי שור, וש ץ אנ רל אל ים בש די אםבש או הה ן, ובה ל כי ענ ל. וש אי רה שש ת יי סל נל כש
מו ה, כש ינה כי שש ם הנ א עי לה לות אל גה ן הנ ל מי אי רה שש יי או  םא יהצש יהכול ל בש ם, כי יי רנ צש ץ מי רל אל ים בש חי דה ני הנ ה של זל ר הנ בה דה א הנ לה אל

ה'. וו לנ חמ תנ שש ים הי חי דה ם ני אותה , וש רוהה אמ בי של

רור, ך בה אתש ר צי מה שש ם. יי ד עולה ענ ה וש תה ענ ך מי ך ובואל אתש ר צי מה שש תוב (שם קכא) ה' יי א, כה בה י אנ בי ר רנ מנ עוד אה
יתו בי דוש לש ם קה ם רםשל שה ה של זל ם הנ דה אה א הה לה ד. אל ינו פוחי יתו אי בי ס לש נה כש ני י של י מי רי המ ר? של ה אומי ה זל ך מנ א ובואל לה אל
ם שי ת הנ ה אל רואל ף וש יתו, זוקי ר בי ענ שנ דורו לש מש הוא של א הנ יוצי של כםל. וכש הנ ר מי מה שש ה ני יון, זל לש על ם הה שי ל הנ ים של רי בה דש בנ
יז רי כש יתו הוא מנ בי ס לש נה כש ני של ר אותו. כש שומי ה אותו וש ול לנ ם, הוא מש דה אה א הה יוצי של חו. כש תש פי עוץ) בש ן (נה יי ענ דוש ומש קה הנ
ר ענ שנ ם בנ שה רש ני של דוש  קה ם הנ שי ל הנ ם של רםשל הה שום אותו  ה מי ל זל כה דוש! וש קה הנ ך  לל מל ל הנ ן של יוקה דש בנ רו  המ זה יו: הי נה פה לש

שללו.

תוב ה' כה א, של יוצי של ס וכש נה כש ני של ר אותו כש רוך הוא שומי דוש בה קה א הנ לה יתו, אל בי ר בש מה שש ני ם של דה אה י לו לה םא דנ ל וש
א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ל בה אי רה שש ם יי יהל רי שש ם. אנ ד עולה ענ ה וש תה ענ ך מי ך ובואל אתש ר צי מה שש יי

ם םא רושי ל נו וש מל ר מי הי זה הי ענ לש םא יודי ל ם של דה אה ים, אוי לו לה רי עה שש ין הנ רויהה בי שש זו של ה הנ עה רה רוחנ הה ה, הה אי םא ורש ב
ים שי מה ה שנ שה מי חמ ים ונ שי אות שי מי לש  לו שש י ייש  רי המ מו, של א עי צי מה יי של דוש  קה יון הנ לש על ם הה שי ת הנ יתו אל ח בי תנ ל פל ענ
ה לה עש מנ יו לש לה ים עה גי רש טש קנ ה ומש נה שה מות הנ ל יש מו כה ים עי אי צה מש ם ני כגלה יומו, וש ש בש מי שנ ד מש חה ל אל ים, כה גי רש טש קנ מש ים של עי רה

לומו. חמ ר אותו בנ עי צנ ה לש לה יש לנ ג לו, בנ רי טש קנ יום לש ה. בנ לה יש לנ יום ובנ מו בנ ים עי אי צה מש ם ני כגלה ה, וש טה מנ ולש

שות רש א מי יהצה י של לוני פש ים לו: אוי לו לי רי אומש וש פו  תי ל כש ם ענ יהל די ים יש מי ס, שה נה כש ני של יו, כש לה ג עה רי טש קנ א לש יוצי של כש
כםל, ים בנ שומי יות רש הש ה לי מונה אל י הה ני ים בש יכי רי צש ך  שום כה א! מי בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה י בה לוני פש לי דונו! אוי לו  אמ
ם עולה ים בה מורי יו שש הש יי ים, של עי רה ים הה יני מי ים הנ די דה צש ל הנ ם כה הל עו מי זש עש דנ זש יי ם, של בונה ל רי ם של רםשל ים בה שומי יות רש הש לי
שו ירש ם יי עולה ים לש יקי די ם צנ ך כגלה מי ענ תוב (ישעיה ס) וש ם כה יהל לי ל, עמ אי רה שש ל יי ם של קה לש י חל רי שש א. אנ בה ם הנ עולה ה ובה זל הנ

גו'. ץ וש רל אה

םא גו'. ב ם וש נה י חי מי ח ענ י לגקנ ם ה' כי אג י פםה נש ה לי ה מנ תה ענ ח, (שם נב) וש תנ י פה י יוסי בי יך. רנ להל ת ה' אל תה אי בש הנ אה וש
ין בי רו  זש פנ תש הי ם וש יהל יני בי ק מי לי תנ סש הי לש מו  רש ם גה יהל אי טה חמ ב של ל גנ ף ענ ל, אנ אי רה שש יי רוך הוא לש בה דוש  קה ת הנ בנ המ ה אנ אי ורש

ם. בונה לש ת על ענ אל ים, הוא תובי מי ענ הה

ל, אי רה שש יי ב לש רי קה תש נו ומי גנ בש ענ  עמשי תנ שש רוך הוא מי דוש בה קה ם, הנ צה רש אנ ים בש רויי ל שש אי רה שש יי ה של עה שה ה, בש אי םא ורש וב
ם. הל חנ בה בי תנ שש ם ומי ענ קולה שומי וש

םא ל וש נו  גנ לש ס  נה כש ני םא  ל הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ה,  דושה קש הנ ץ  רל אה הה מי ל  אי רה שש יי לו  גש הג וש ם  יהל אי טה חמ מו  רש גה של ן  יוה כי
ם, (תהלים קלב) פםה תוב שה כה ם ה'? וש אג י פםה נש ה לי ה מנ תה ענ ר, וש אומי חנ וש הוא צווי א של לה םא עוד, אל ל ענ בו. וש עמשי תנ שש מי

ם. תל רש כנ מש ם ני נה ר (ישעיה נב) חי מנ אל נל מו של ם, כש נה י חי מי ח ענ י לגקנ . כי יהה תי וי י אי ב כי שי אי

תוב (ישעיה נ) כה הו של רוך הוא, זל דוש בה קה י הנ ני פש ה לי חה מש את שי צי מש םא ני ם ל צה רש אנ ל מי אי רה שש לו יי גה אותו יום של ומי
מו ם, כש ב אותה רוך הוא אוהי דוש בה קה הנ ם של תה בה המ שום אנ ה מי ל זל כה ם. וש סותה ים כש שי ק אה שנ רות וש דש ם קנ יי מנ יש שה בי לש אנ
ם דה אה יך  רי צה , של תה בש הנ אה וש יך.  להל אל ת ה'  אי תה  בש הנ אה וש ה)  זל ל  ענ (וש ר ה'.  מנ אה ם  כל תש אל י  תי בש הנ אה (מלאכי א)  ר  מנ אל נל של
ה, בה המ אנ עמבםד בש ינ רוך הוא, של בה דוש  קה ת הנ עמבםד אל לנ יך  רי ם צה דה אה ה של ל עמבודה כה ה. של יונה לש ה על בה המ אנ מו בש ר עי שי קנ תש הי לש
ה, תורה ל הנ ל של לה כש ם הנ הי לו  לה ים הנ רי בה דש ר, הנ מנ א אה בה י אנ בי הוא. רנ רוך  בה דוש  קה ת הנ בנ המ אנ מו  ה כש עמבודה ך  ין לש אי של

ים. רי בי חמ שוהה הנ רש י פי רי המ לו, ונ לש כש אן ני ה כה תורה ל הנ ירות של מי אמ ר הה של על שום של מי

תוב כה ה הוא? כנ אוי. ומנ רה ב אותו כה אוהי י של מי רוך הוא כש דוש בה קה י הנ ני פש יבות לי בי חמ ר בנ בה ך דה ין לש ה, אי אי םא ורש ב
א לה ך? אל בש בה ל לש כה בש הו  ך. מנ אםדל מש ך, בי שש פש ננ ך, בש בש בה לש תםב בי כש לי לו  יך  רי יהה צה ר? הה ה אומי ה זל ל, מנ כה ך. בש בש בה ל לש כה בש
ה. שה רה דש א לי םא בה ה ל ך, זל אםדל ל מש כה ע. בש ד רנ חה אל ד טוב וש חה ך, אל שש פש ל ננ כה ע. בש ד רנ חה אל ד טוב וש חה בות, אל בה י לש ני יל שש לי כש הנ לש
ין ר, או בי חי ד אנ צנ ה, או מי שה ירג מון מי ל לו מה פנ נה ין של ם? בי ענ טנ ה הנ ה. מה שה רה דש ה הוא לי לו זל פי אמ ר, ונ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה

ך. אםדל ל מש כה תוב בש ה כה ל זל ענ יחנ אותו, וש וי רש הוא הי של

ל כה ד מי סל חל ר בש טי ענ תש רוך הוא, מי דוש בה קה ת הנ ב אל אוהי י של . מי תה בש הנ אה ל וש סוק של פה לנ נו  רש זנ א, חה בה י אנ בי ר רנ מנ אה
םא י ל רי המ ר, של מנ אל נל מו של ם, כש הה רה בש אנ נו? מי ן לה יי ננ מונו. מי ל מה ענ ל גופו וש ס ענ םא חה ל כםל, וש ם הנ ד עי סל ה חל עושל ים וש די דה צש הנ

מונו. ל מה ענ שו וש פש ל ננ ענ רו) וש צש הוא יי בו (של ל לי בונו ענ ת רי בנ המ אנ ס בש חה

יל בי שש בי תו  שש ל אי ענ וש נו  ל בש ס ענ םא חה ל - של שו  פש ל ננ בונו. ענ ת רי בנ המ שום אנ צונו, מי ל רש , ענ יחנ גי שש םא הי ל בו  ל לי ענ
ר טי ענ תש הי ך  שום כה ם. מי עולה ל הה כה זונות לש ן מש קי תנ ים ומש כי רה ת דש שנ רה פה ד בש יהה עומי הה - של מונו  ל מה בונו. ענ ת רי בנ המ אנ
א לה םא עוד, אל ל ה, וש זל ה לה בונו זוכל ת רי בנ המ אנ ר בש שי קנ תש מי י של ם. ומי הה רה בש אנ ד לש סל תוב (מיכה ז) חל כה ד, כנ סל ל חל ה של רה עמטה בנ
א לה ה, אל כוכה רש בה י יש רי קש ל תי ה. אנ כוכה רש בה יך יש ידל סי חמ תוב (תהלים קמה) ונ כה הו של לו. זל לה גש ים בי כי רש בה תש מות מי עולה ל הה כה של

ה). מה דה אמ חות הה פש שש ך כםל מי כו בש רש בש ני תוב (בראשית יב) וש כה כו כם"ה. (של רש בה יש

ל יהה נופי הה או אותו של ק, רה חה צש י יי בי רנ ה וש הודה י יש בי רנ א וש בה י אנ בי יו רנ לה סו אי נש כש י, ני י יוסי בי ש רנ לה יהה חנ ד הה חה יום אל
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אי, דנ ר לו, ונ מנ ? אה יתה אי ש רה דה ר חה בה א, דה בה י אנ בי ר לו רנ מנ כות. אה יש חנ יו מש נה פה או של ר, רה עורי תש הי של בו. כש ן. יהשש יהשי יו וש נה ל פה ענ
ים סי נה כש ני יו  הה של ם,  בונה רי ת  שנ דג קש ל  ענ ם  מה צש ענ רו  סש מה של ם  ל אותה של בוד  כה הנ ת  אל י  יתי אי רה וש י,  שי פש ננ ה  תה לש עה ו  שה כש ענ של
שות י רש נו לי תש םא נה ל ה של י מנ יתי אי רה ם, וש מה ענ עי עמשי תנ שש רוך הוא מי דוש בה קה הנ הור וש מון טה סש רש פנ רות אמ המ ר ננ שה ה עה לשה שש בי
אותו ם בש בונה רי ת  אל בו  המ אה ם של ל אותה י, של לי רו  מש ה? אה זל הנ בוד  כה הנ י  ל מי י של תי רש מנ אה ם,  י אותה תי לש אנ שה וש ר.  לומנ

כות. יש חנ י מש ננ ן פה ל כי ענ י, וש בי לי י וש שי פש רו ננ י הואמ יתי אי רה ה של מנ ם. ומי עולה הה

ה תה אה םא רה ן ל יי תוב (ישעיה סד) ענ כה ם, של יהל לי ה עמ ידה עי ה מש תורה ל הנ בה ך, אמ קש לש י חל רי שש א, אנ בה י אנ בי רנ ר לו  מנ אה
יך לו רי יהה צה ה, הה עמשל תוב ינ כה ה של ים, זל רי בי חמ לו הנ אמ י שה רי ה, המ הודה י יש בי ר לו רנ מנ ה לו. אה כי חנ מש ה לי עמשל ך ינ תש ים זולה להי אל

ה! עמשל יות תנ הש לי

לו. יכה הי ר בש קי בנ ם ה' ולש נםענ זות בש חמ תוב (תהלים כז) לנ כה של נו  יש ר הנ בה דה ל סוד הנ בה ר, אמ אי בה תש י ני רי ר לו, המ מנ אה
א ם יוצי י אותו נםענ רי המ ענ בו, של עמשי תנ שש רוך הוא מי דוש בה קה הנ דוש של קה יק הנ תי ענ הה א מי בה ם ה', אותו של , נםענ שוהה רש ופי
י? ה - מי עמשל ינ ך  תש ים זולה להי ה אל תה אה םא רה ן ל יי אן, ענ ף כה כםל. אנ ל הנ יון ענ לש על ל הה יכה הי לו, בנ יכה הי ר בש קי בנ יק. ולש תי ענ הה מי
ת בנ המ אנ בש ם של ל אותה ם של קה לש י חל רי שש ך הוא. אנ אי כה דנ ר לו, ונ מנ לוי. אה י בו תה רי המ כםל, של ל הנ ר של תה סש ני יק הנ תי ענ אותו הה

הוא. ם הנ עולה ם בה קה לש חל עור לש ין שי ה אי לל אי ם, לש הל ים בה קי בה דש ם ני בונה רי

כםל - ל הנ יון של לש על דור הה מה הנ הוא, וש ם הנ עולה ים בה יקי די צנ ים ייש לנ דורי ל מש ים ענ דורי ה מש מה ק, כנ חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
שום ם? מי ענ טנ ה הנ כםל. מה ל הנ ה ענ עולל ל של יכה הי ר לנ שה קש ני ם  דורה י מש רי המ ם, של בונה ת רי בנ המ ם אנ הל ה בה רה שש קש ני ם של אותה

ה. זל ר בה טי ענ תש רוך הוא מי דוש בה קה הנ של

תוב (שיר השירים כה יהם, כנ כםל קנ ה הנ בה המ אנ יל הה בי שש ה, ובי בה המ א אנ רה קש ה ני זל ל הנ יכה הי ה) הנ בה המ כםל אנ ה, (הנ אי םא ורש ב
י רי המ א, של צה מש ני ך  כה דוש  קה ם הנ שי י הנ רי המ ה, של בה המ אנ יהם בש כםל קנ הנ ה. וש בה המ אנ ת הה בות אל כנ לש לו  םא יוכש ים ל בי ם רנ יי ח) מנ
ים. מי עולה נו לש מל ד מי רה פש םא ני ל יו, וש לה ה עה ה שורל בה המ אנ י בש רי המ ים, של מי עולה ן י' לש ה מי לה עש מנ לש קוץ של ד הנ רה פש םא ני , י' ל שוהה רש פי
י רי המ ונ ן ה',  כי מו  זו. כש מי דות זו  רה פש ני םא  יבות, ל בי חמ ד בנ ינחנ אות  צה מש ני וש ה,  נה מל ת מי דל רל פש ני םא  י' ל , של שוהה רש י פי רי ה' המ

יבות. בי חמ ים בנ קי בה דש ים, ני מי עולה יד לש מי א תה ן, יוצי דל עי א מי ר יםצי הה נה תוב (בראשית ב) וש כה מו של ר, כש אי בה תש ני

ם יבות. י' עי בי חמ את בנ צי מש יד ני מי ן תה כה רש דנ ה, של לה ם כנ ן עי תה יבות, חה בי חמ ד בנ קות ינחנ בה דש זו, ני קות זו בה בה דש ני של ו"ה כש
ך, לל מל ת הנ ב אל אוהי י של ן מי ל כי ענ ה. וש בה המ א אנ רה קש כםל ני הנ יבות, וש בי חמ רות בנ שה קש ם זו ני זו עי ם ה', וש ם ו', ו' עי ה', ה' עי

יך. להל ת ה' אל תה אי בש הנ אה ך וש שום כה ה, ומי בה המ אנ ה הה אותה ר בש שה קש י הוא ני רי המ

י ני יל עה צי מוך מנ י כה ה ה' מי נה רש םאמנ י ת מםתנ צש ל ענ ח, (תהלים לה) כה תנ ק פה חה צש י יי בי גו'. רנ ה וש לל אי ים הה רי בה דש יו הנ הה וש
ה אה י רה י מי כי ה, וש נה רש םאמנ י ת מםתנ צש ל ענ ש. כה קםדל רוחנ הנ ד בש וי ר אותו דה מנ ה אה סוק זל לו. פה גםזש יון מי בש אל י וש ני עה נו וש מל ק מי זה חה מי
יד תי עה ים, וש תי מי ת הנ יות אל חמ הנ יד לש תי רוך הוא עה דוש בה קה הנ ן של מנ זש ה בי זל סוק הנ פה א הנ לה ה? אל ירה רות שי אומש מות של עמצה
בו רש קש תי ונ לז)  (יחזקאל  תוב  כה ן, של קומה מש לי ת  חנ אנ וש ת  חנ אנ ל  כה ב  רי קה ולש מות  עמצה הה ין  קי תש הנ לש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ

ה. ירה ר שי ן לומנ ידות הי ז עמתי יץ. אה לי יך ינחמ מםתל צש ענ תוב (ישעיה נח) וש כה מו, וש צש ל ענ ם אל צל מות על עמצה

יהם, ל הנ ל ענ אי רה שש יי רו  מש אה ה של מנ ה מי עגלה מש ה הנ ירה שי הנ זו  ים), וש ימי די קש (מנ מוך  י כה רות? ה' מי ה אומש ירה שי יזו  אי
ם ה'. לי אי ה בה מםכה י כה תוב (שמות טו) מי כה ים, של לי לש מי י שה רי חמ א אנ לה דוש אל קה ם הנ שי ת הנ ירו אל כי זש םא הי ם ל י הי רי המ של
ר ייצל ר טוב מי ה ייצל נו - זל מל ק מי זה חה י מי ני יל עה צי מוך. מנ י כה תוב ה' מי כה דוש, של קה ם הנ שי ת הנ ים אל ימי די קש ם מנ אן הי כה וש
טוב הוא ר הנ ייצל ן, וש בל אל ב הה ת לי י אל רםתי סי המ תוב (יחזקאל לו) ונ כה ן, כנ בל מו אל יף הוא כש קי ע תנ רה ר הה ייצל שום של ע, מי רה הה

ר. שה ב בה ם לי כל י לה תי תנ נה תוב וש כה ר, של שה בה

ד ענ ל,  זל רש בנ מו  ם הוא כש דה אה ם הה ג עי וי דנ זש הי לש א  הוא בה ה של עה שה ה? בש ה הוא דומל מה לש ע  רה ר הה ייצל ה,  אי ורש םא  ב
ש. אי ר כה כםל חוזי ם, הנ מי חנ תש יי ר של חנ ש. אנ אי ים אותו לה יסי ני כש מנ של

י ין מי אי ה של רואל וש ח  תנ פל ב לש רי קה של יש  אי ה לש ם, דומל דה אה ם הה ג עי וי דנ זש הי ע לש רה ר הה ייצל א  בה של ר, כש מנ יהיא אה י חי בי רנ
ת יי בנ ס לנ נה כש ני ן של יוה כו. כי רש דנ ך לו לש לי יי יהדו, וש ה בש מוחל י של ין מי אי ה של . רואל חנ ה לו אורי עמשל ננ ת וש יי בנ ס לנ נה כש יהדו, ני ה בש מוחל של

שותו. רש ד לי ת עומי יי בנ ל הנ כה א של צה מש ני ד של ת, ענ יי בנ ל הנ ענ ה בנ עמשל ננ יו וש לה ה עה נל מנ תש יהדו, מי ה בש חל מש יי י של ין מי אי וש

ב רי קה של ך  לל יר. הי שי עה הל יש  אי לש ך  לל םא הי יהב תוב? (שמואל-ב יב) ונ ה כה נו. מנ דש מנ ד לה וי ת דה שנ רה פה נו? מי דש מנ י לה מי מי
ם. דה אה ב לה רי קה תש ת מי יי בנ ב לנ רי קה מו של ע, כש רה ר הה ך הוא ייצל כו. כה רש דנ ת לש כל לל א לה לה ם, אל ב שה כי ענ תש הי ה לש םא רוצל ל ח וש תנ פל לנ
א בה חנ הנ אםרי עמשות לה תוב? לנ ה כה יהדו, מנ ה בש מוחל י של ין מי אי ה של אי. רואל חנ עמרנ הו אורי ן, זל טה א קה טש חי יו בש לה ר עה עורי תש מי
ה זל הנ חנ  אורי ם, כה יי יומנ ד או  חה ר, יום אל א יותי טש חי יו בש לה ר עה עורי תש ת, מי יי בנ אי בנ ננ סש כש חנ אנ ה לו אורי עמשל יו], ננ לה [אי לו 
ה יהדו, מנ ה בש מוחל י של ין מי אי ה של רואל ן של יוה ) כי חנ הוא אורי ל של לנ גש ם, (בי יי ד או יומנ חה ת יום אל יי בנ ים אותו בנ הי שש מנ של
ץ. רל אה י הה ני דם יש אמ אי מר (בראשית מב) הה אל נל מו של ת, כש יי בנ ל הנ ענ ה בנ עמשה יו, ננ לה א אי בה יש הנ אי ] לה [הה עמשל ינ תוב? (שם) ונ כה
תו, עמבודה ם לנ דה אה ר הה שה קש ה ני ני הי ת, וש יי בנ ל הנ ענ יש, בנ ם אי דה אה ד הה גל נל ה כש עמשל ע, ננ רה ר הה ך הוא ייצל י. כה ערמי יש נה (רות א) אי

צונו. רש ה בו כי הוא עושל וש

ר ייצל ין לנ אי ם, של הל בור בה ע שה רה ר הה ילה אותו ייצל הש יי י של די יד, כש מי יו תה לה ה עה י תורה רי בש ים די שי ם לה דה יך אה רי ן צה ל כי ענ וש
ר צל יי יך, של רל צה י יש ני ל שש ך - ענ בש בה ל לש גו', ענ ה וש לל אי ים הה רי בה דש יו הנ הה תוב וש ן כה ל כי ענ ה, וש י תורה רי בש די ט לש רה ג פש רי טש קנ ע מש רה הה
ר לו, מנ ה? אה י תורה רי בש יך די רי טוב צה ר הנ ה ייצל ה, מנ הודה י יש בי ר רנ מנ ם. אה הל ע בה נה כש ע ני רה ר הה ייצל ם, וש הל ר בה טי ענ תש טוב מי הנ
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ז הוא ה, אה תורה ל בנ די תנ שש הי ה לש םא רוצל ל ב וש םא שה ם ל דה אה ה של רואל ן של יוה ע, כי רה ר הה ייצל ם. וש הל ר בה טי ענ תש טוב מי ר הנ ייצל
לון. ים קה רי ים מי ילי סי תוב (משלי ג) וכש כה הו של ה, זל יו חובה לה ד עה מי לנ ה ומש לה עש מנ ה לש עולל

ך כה , וש רוהה אמ בי מו של ירות כש מי ר אמ של ה בו על מוזה ע רש מנ ת שש יאנ רי ת קש שנ רה אי פה דנ י ונ רי ר, המ מנ עון, אה מש י שי בי א רנ בה של כש
ר של ד על גל נל וות, כש צש ר מי של אן על ך ייש כה שום כה ירות, ומי מי אמ ר הה של ל על ל של לה כש ם הנ ה, הי לל אי ים הה רי בה דש יו הנ הה אי. וש דנ הוא ונ
ך. בש כש שה ובש ך.  רל דל בנ ך  תש כש לל ובש ך.  יתל בי בש ך  תש בש שי בש ם.  בה תה  רש בנ די וש יך.  נל בה לש ם  תה נש ננ שי וש ן?  הי י  ומי ה.  תורה הנ ל  של וות  צש מי
ר של י על רי יך. המ רל עה שש ך. ובי יתל זגזות בי ל מש ם ענ תה בש תנ יך. וכש ינל ין עי פםת בי טםטה יו לש הה ך. וש ל יהדל אות ענ ם לש תה רש שנ ך. וקש קומל ובש
ל כה ים אותו בש לי שש מנ י של ל מי קו של לש י חל רי שש ה. אנ תורה דול בנ ל גה לה ן כש לו הי לה יות הנ שי רה פה ן הנ ל כי ענ ירות. וש מי ר אמ של ד על גל נל כש

אוי. רה דוש כה קה ם הנ שי יו הנ פי ש בש די קנ תש י הי רי המ ם, של יי עממנ יום פנ

י בי ח רנ תנ ה. פה תורה ים בנ קי יו עוסש הה ה, וש לה יש לנ צות הנ י חמ רי חמ ד אנ חה ה אל לה יש ר לנ זה עה לש י אל בי ם רנ ד עי יהה עומי א הה חה י אה בי רנ
גו'. יך וש ך יהמל אםרל יך וש יל י הוא חנ ר, (דברים ל) כי מנ אה א) וש חה י אה בי ר (רנ זה עה לש אל

ה תורה ת הנ רנ זי ל, גש אי רה שש ץ יי רל אל סו לש נש כש ני של רוך הוא כש דוש בה קה ר הנ זנ גה וות) של צש מי ים (הנ אי נה תש ל הנ ל כה ה, ענ אי םא ורש ב
א לה אל ה  לה עש מנ לש ת  בל ינשל תש מי םא  ל וש ה,  תורה בנ א  לה אל ץ  רל אה בה ת  בל ינשל תש מי םא  ל ה  ינה כי שש הנ של שום  מי ם?  ענ טנ הנ ה  מה ה.  תה יש הה

ה. תורה בנ

םא ה ל ינה כי שש ב. הנ תה כש בי ה של יל תורה בי שש א בי לה ת, אל ענ םא נודנ ה ל ל פל ענ בש ה של א, תורה בה עון) אנ מש י שי בי ר (רנ מנ ך אה כה של
ם. עולה עממםד בה מו, יהכול לנ את עי צי מש ה ני תורה הנ ן של מנ ל זש כה ה. של טה מנ לש ה של תורה ם הנ א עי לה ה, אל טה מנ ה ולש לה עש מנ ת לש בל ינשל תש מי
ב. תה כש בי ה של תורה א מי לה ת אל ענ םא נודנ ה ל ל פל ענ בש ה של תורה ה, וש ל פל ענ בש ה של שום תורה א מי לה ת אל ענ םא נודנ ב ל תה כש בי ה של (תורה
ל כה ה. של טה מנ לש ה של תורה א בנ לה ה אל לה עש מנ ת לש בל ינשל תש םא מי ה ל ינה כי שש ל. הנ לה כש לי יך  רי צה ט הנ רה ט, ופש רה פש לי יך  רי צה ל הנ לה אי כש דנ ונ
ה. מה דה אמ ל הה ת ענ בל של יך לה ך יהמל אםרל יך וש יל י הוא חנ תוב כי כה הו של ם) זל עולה יים בה קנ תש הי ה לש כולה את, יש צי מש ה ני תורה הנ ן של מנ זש
ץ. רל אה ה הה דה בש ה אה ל מה תוב (ירמיה ט) ענ כה עממםד, של םא יהכול לנ ה, ל י תורה רי בש יק די סי פש מנ םא של ם ל אי ם. וש תה ה סש מה דה אמ ל הה ענ

י. תי ת תורה ם אל בה זש ל עה ר ה' ענ םאמל י תוב, ונ כה וש

ל רו של פש סי אנו בש צה מה סוד של הו הנ זל ך הוא, וש אי כה דנ ר, ונ מנ אה םאשו וש ת ר עון אל מש י שי בי יך רנ מי נש ים, הי בי ם יושש עודה בש
ה תה נה עם ה וש סותה ה כש רה אי תוב (שמות כא) שש כה ל, של אי רה שש ת יי סל נל ל כש סוד של ה בש זל סוק הנ פה ר הנ אי א, ובי בה א סה נונה מש ב הנ רנ
ר פל ה סי זל י  נ) אי (ישעיה  ר  מנ אל נל של מו  ף, כש סל ין כה ם אי נה ה חי אה יהצש וש תוב?  ה כה ה, מנ נה מל ים מי עי ם מונש אי וש ע.  רה גש יי םא  ל
ה, ה תורה נה מל ענ מי מוני י של לו. ומי אי גה ף תי סל כל םא בש ל ם וש תל רש כנ מש ם ני נה תוב (שם נב) חי כה . וש יהה תי חש לנ ר שי של ם אמ כל מש יתות אי רי כש
תוב כה של הו  ה. זל נה מה לש םא אנ ל ה, וש נה מה לש אנ ת כש רל אל שש ני ה. זו  נה מל מי אותו  ענ  ה ומוני שה ל אי ה) של רה אי ל (שש ענ בנ חנ  לוקי י של מי כש

ה. נה מה לש םא אנ ל ה, וש נה מה לש אנ ה כש תה יש (איכה א) הה

או ים, רה כי יו הולש הה ד של כו. ענ לש הה וש מו  יום, קה יר הנ אי הי ר של חנ יום. אנ יר הנ אי הי ד של ה ענ תורה קו בנ סש ענ תש הי וש בו  יהשש
ר. בה ם דה הל יב לה שי םא הי ל יו וש תותה פש שי בש ש  חי רנ יהה מש הה יו, וש לה אי בו  רש טוף. קה עה םאשו  ר וש ך  רל דל בנ ך  יהה הולי הה ד של חה אל יש  אי
ד מנ יש עה אי אותו הה ה, וש לה פי לו תש לש פנ תש הי א וש חה י אה בי רנ ר וש זה עה לש י אל בי בו רנ בונו. יהשש רי ך בש לה מש ה ני אי זל דנ ר, ונ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ר, זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ם. אה הל ט מי מנ שש ני יש  אי הה אותו  ך, וש רל דל לנ כו  לש ה הה לה פי תש הנ מו  יש סי ר של חנ ר. אנ חי קום אנ מה בש קומו  מש בי

ה. זל יא לה ה הי עה שה י הנ רי המ ה, של תורה ק בנ סי ענ תש ר, ני מנ רות. אה שה םא יש יו ל כה רה דש ש, או של פי הוא טי ה, או של זל יש הנ אי הה

לו, חה נש ים יי מי כה בוד חמ לון. כה ים קה רי ים מי ילי סי וכש לו  חה נש ים יי מי כה בוד חמ ר, (משלי ג) כה מנ אה ר וש זה עה לש י אל בי ח רנ תנ פה
נו ין לה ר, אי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ם. אה דה ם אותו אה יהל לי ב אמ רנ ר, קה בה דה ח בנ תנ פה ם של רל טל ה. וש תורה ים בנ קי סש ענ תש מי ם של י אותה רי שש אנ
ל בוד של כה ה, בנ לה עש מנ לש ה של לה חמ ננ ל הנ ה של שה רג ת יש של רל ה לה ה, זוכל תורה ל בנ די תנ שש מי י של ל מי כה ה, של י תורה רי בש די יק בש סי פש הנ לש
םא ל בוד ה', של א כש רה קש ני יא? אותו של י הי ה. ומי זל ם הנ עולה ה בה לה חמ ל ננ ה של שה רג ת יש של רל ה לה זוכל דוש, וש קה יון הנ לש על ך הה לל מל הנ

בוד ה'. א כש רה קש ני הוא של לו, הנ חה נש ים יי מי כה בוד חמ תוב כה כה הו של ם. זל עולה ם לש הל ק מי פוסי

הוא רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש לי ה  רה שה יש ך  רל דל בש ך  ם הולי דה אה של כש ה,  אי ורש םא  ב ה הוא?  לון, מנ ים קה רי מי ים  ילי סי וכש
ל ה ענ לה עש מנ ים לש אי צה מש ים ני גורי ני סה ים וש סי רופש יטש פי ה אל מה כנ מו, וש צש ענ ש לש בוד ה' הוא יורי י אותו כש רי ה, המ תורה ל בנ די תנ שש ומי
ך רל דל ך בש םא הולי ל ה וש תורה ל בנ די תנ שש ם מי דה אה ין הה ם אי אי דוש. וש קה ך הנ לל מל י הנ ני פש כות לי יו זש לה ים עה די מש לנ ם מש כגלה ם, וש דה אה הה
י יהשוב ה, אולנ לה עש מנ ה לש םא עולל ל לו), וש ך  הולי יר (וש וי אמ ט בה שוטי גור מש טי אותו קה גור. וש טי יו קה לה ה עה עמשל בונו, הוא ננ רי
ד מי לנ ה ומש לה עש מנ ה לש ז הוא עולל ה, אה תורה ל בנ די תנ שש הי ה לש םא רוצל ל ב וש ם שה דה אה ין הה אי ה של רואל ן של יוה או. כי טש חל ם מי דה אה הה

רוג. טש ה קי עושל ה וש לה עש מנ ה לש עולל לון, וש ים קה רי ים מי ילי סי תוב וכש כה הו של ה. זל יו חובה לה עה

ה גו'. מנ ה וש פה גי מנ ילה הנ הש ם תי יהל לי םא עמ ל ה וש אה םא בה ל ה וש לל עמ םא תנ ם ל יי רנ צש ת מי חנ פנ שש ם מי אי ר, (זכריה יד) וש מנ אה ח וש תנ פה
י רי א המ לה םא? אל אן ל כה ם, וש של גה י הנ הי ם יש יהל לי םא עמ ל תוב וש ם כה כגלה י לש רי המ ים, של מי ענ ר הה אה ל שש כה אן מי ם כה יי רנ צש ה מי שונל
ל בה ר, אמ טה יכות מה רי צש ן של ל אותה לנ כש ה בי ינה ן אי ל כי ענ ר, וש טה ה מה יכה רי צש ה  ינה ם אי יי רנ צש ץ מי רל י אל רי המ ים, של רי בי חמ הנ שוהה  רש פי

רו. מש ה אה יהפל ם, וש יהל לי ה עמ ר עולל חי ין אנ ם, די הי

ר של יא אמ ם הי יי רנ צש ץ מי רל אל םא כש ל ה  תה שש רי ה לש מה א שה ה בה תה ר אנ של ץ אמ רל אה י הה תוב (דברים יא) כי ה, כה אי םא ורש ב
ם, יי ה מה תל שש ם תי יי מנ שה ר הנ טנ מש אן - לי ל כה בה ץ, אמ רל אה ית הה קי שש מג נו  מל ה, מי עולל ר הה הה נה י הנ רי המ גו'. של ם וש שה ם מי אתל צה יש
אוי. רה ית כה קי שש ה מג תה יש ה, הה תורה ים בנ קי יו עוסש ל הה אי רה שש יי של ם, וכש יי מנ שה ן הנ יד מי מי ית תה קי שש ה מג דושה קש ץ הנ רל אה י הה רי המ של
ס ננ כש ני ך,  רל דל ה בנ תה יש הה ת של חנ ה אנ רה עה מש תוך  לש סו  נש כש ני ם.  עולה ל הה כה טוב מי ענ  מוני לו  אי ה, כש ה תורה נה מל מי ענ  מוני י של ומי
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בו. יש. יהשש אי ם אותו הה הל מה עי

ה זל סוק הנ פה גו'. הנ ר וש בי דנ ר יש של אמ ים כנ ני ל פה ים אל ני ה פה ל מםשל ר ה' אל בל די ר, (שמות לג) וש מנ אה יש וש אי ח אותו הה תנ פה
ה. פל ים - יה ני ל פה ים אל ני ה פה ל מםשל ר ה' אל בל די ה וש לה חי תש ה זו. בנ לה מי ה זו כש לה םא מי ל םאשו, וש ין סופו ר אי םאשו סופו וש ין ר אי
רוך דוש בה קה אי הנ דנ ר, ונ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ הו? אה ר, מנ ענ ן נון ננ ענ בי הושג תו יש רמ שה ך ומש ר כה חנ ה, אנ נל חמ מנ ל הנ ב אל שה ך וש ר כה חנ אנ
ר םאמנ ח, י תנ חנ פל פותי י של נו. מי מה עי ה מי רה םא סה ה ל ינה כי שש הנ ה, וש ינה כי שש ם הנ נו עי לה ווג של זי ת הנ עי כה נו, של בודי כש ה בי צה רנ תש הוא הי

ר. בה דה

יא בי נה ה הנ ד מםשל רה פש דות ני בה כש ני יונות וש לש גות על רה ה דש מה כנ ים, בש ני ל פה ים אל ני ה פה ל מםשל ר ה' אל בל די ר, וש מנ אה ח וש תנ פה
יו הה ים  יאי בי נש הנ ר  אה שש ם.  דה אה י  ני בש י  ני פש בי קוף  מו  כש דו  גש נל כש ם  כגלה י  רי המ של ם,  עולה הה י  יאי בי נש ר  אה שש ל  כה ל  ענ ן  מה אל נל הנ
מו א כש לה ל, אל כי תנ סש הי ה לש לה עש מנ ים לש ני ים פה פי זוקש יו  םא הה ה ל ל זל ם כה עי ה, וש ירה אי מש ה  ינה אי יהה של רש לנ קש פנ סש אנ ים בש לי כש תנ סש מי

לוי. גה ם בש יהל לי יו אמ םא הה ים ל רי בה דש הנ א של לה םא עוד, אל ל ה. וש צה רש י אה ננ י ופה ננ ל פה ם ענ דה רש י ני יתי יי י הה ני אמ תוב (דניאל י) ונ כה של

םא עוד, ל יומו, וש קי ד בש עומי ה וש ירה אי מש יהה הנ רש לנ קש פנ סש אנ ל בש כי תנ סש יהה מי הוא הה ך, של םא כה ן ל מה אל נל יא הנ בי נה ה הנ ומםשל
ע דנ תי י של די כש י,  ננ פה בש יך  נל פה לו  כש תנ סש יי וש ך,  םאשש ר קםף  זש רו:  בי חמ לנ ר  אומי י של מי כש ל,  כי תנ סש הי לש םאש  ף ר זוקי יהה  הה א של לה אל
יון, לש על בוד הה כה יו הנ זי ל בש כי תנ סש קופות, ומי ים זש ני ד, פה חנ י פנ לי םאש, בש ף ר ים זוקי ני ל פה ים אל ני ה, פה ך מםשל י. כה לי ים של רי בה דש הנ
ם שותה רש מי או  יהצש ל,  כי תנ סש הי ים) לש ים (רוצי אי בש ננ תש מי יו  הה של כש ים, של יאי בי נש ר הנ אה שש מו  יו כש נה ופה תו  עש ה דנ תה נש תנ שש םא הי ל וש

לום. ה כש זל ם הנ עולה הה ים מי עי יו יודש םא הה ל ם, וש יהל ני יו פש ה זי נה תנ שש הי ם וש תה עש דנ ומי

י רי המ תו, של עש דנ שותו ומי רש א מי םא יהצה ל יא, וש הי ה הנ יונה לש על ה הה גה רש דנ ש בנ מה ל מנ כי תנ סש יהה מי ה הה מםשל ך, של םא כה ה ל ומםשל
תו עש דנ כו, וש רש טה צש הי ה של ל מנ כה ם בש הל מה ר עי בי דנ ה, לש נל חמ מנ ל הנ ב אל שה יהד וש יון, מי לש על בוד הה כה יו הנ זי ל בש כי תנ סש יהה מי הה ה של עה שה בש
תוך ק מי יהה יוני הה אי של דנ ר, ונ ענ ן נון ננ ענ בי הושג תו יש רמ שה ה. ומש נל חמ מנ ל הנ ב אל שה הו וש זל ר. וש יותי ה, וש אשונה רי בה ת בו כש בל ינשל תש מי

ת ה'. ת אל רי שה ל מש מואי ר שש ענ ננ הנ ר (שמואל-א ג) וש מנ אל נל מו של ש, כש קםדל רוחנ הנ ל בש כי תנ סש הי ד לש מנ ל, לה אםהל הה

ד רנ פש ני ר של חנ ד. אנ םא פוחי ל ל וש אםהל תוך הה ק מי יוני ד וש יהה לומי ה, הה ל מםשל צל ענ אי הושג יהה יש הה ן של מנ ל זש ה, כה אי םא ורש ב
ל. כי תנ סש הי יהה יהכול לש םא הה ל חו. של תה שש יי ה ונ צה רש יו אנ נה ל פה ענ אל הושג פםל יש יי תוב? (יהושע ה) ונ ה כה דו, מנ בנ יהה לש הה ה וש מםשל מי

ר. חי קום אנ מה ן מי כי ל של ד, כה חה יחנ אל לי שה ה מי זל וש

ל של ש  מה שנ לו, הנ צש ים אל אי צה מש ני ן של מנ ל זש רות. כה קה ים יש ני בה אמ ב ונ הה י זה לי כש ך  לל מל הנ לו  צש יד אל קי פש הי ד של חה ם אל דה אה לש
ש מה שנ ל הנ צל אי ך  לל מל יר הנ אי שש םא הי ם, ל עולה הה ם מי דה אה ק אותו  לי תנ סש הי ן של יוה ם. כי הל ל בה כי תנ סש ם ומי הל ז בה אוחי יתו  בי

י. יהדי ה בש לל ל אי יו כה י הה דוני י אמ ימי י. בי תי דש בנ אי ה של ל מנ ש: אוי ענ מה ר אותו שנ מנ דונו. אה קש ת פי ז אל חנ אה לום, וש כש

יו. נה ל פה ענ ענ הושג פםל יש יי ר, ונ טנ פש ני ר של חנ ד. אנ םא פוחי ל ל וש אםהל תוך הה ל יום מי כה ק בש יהה יוני ה הה י מםשל ימי , בי ענ הושג ך יש כה
ל םא אוכנ ל וש ם,  כל ד מי רי פה אל ר של חנ ד. אנ חנ פש םא אל ל וש ה  תורה י הנ רי בש די ל בש כי תנ סש ם, אל תוכמכל צוי בש י מה ני אמ שום של י, מי ני אמ ונ

י. די בנ ל לש כי תנ סש הי לש

יך רי צה ים. של נוני שש יך  צל ר (תהלים מה) חי מנ אל נל של מו  גו'. כש ם וש בה תה  רש בנ די וש יך  נל בה ם לש תה נש ננ שי ר, וש מנ אה ח וש תנ עוד פה
ה, תורה ה בנ חה מש שי הנ דוד וש חי יס לו הנ ני כש ינ י של די ים, כש די דה צש י הנ ני שש ה בי נונה יא שש הי ב של רל חל נו כנ בש ה לי י תורה רי בש ד די די חנ ם לש דה אה
ם?! בה תה  רש בנ די דו. וש בנ לש ך  רל דל ד ייש לו  חה אל ד וש חה ל אל כה ה, לש תורה י הנ רי בש ל די ם, כה בה תה  רש בנ די שות. וש פש טי בו בש א לי צי מה םא יי ל וש
ין יהמי לש ה  טל סש יי םא  ל של מו  צש ענ יג  הי נש הנ ולש ם,  הל בה מו  צש ענ יג  הי נש הנ לש ם  דה אה יך  רי צה א  לה אל תםב!  כש לי לו  יך  רי צה יהה  ר הה בי דנ ותש

ושליששמםאל.

יג הי נש הנ לש יתו  י בי ני בש נו  מל מי דו  מש לש יי ה, של ינה קי תש ך  רל דל ה ובש רה שה יש ך  רל דל בש יתו  בי בש מו  צש יג ענ הי נש הנ ך, לש יתל בי בש ך  תש בש שי בש
ך, רל דל ך בנ תש כש לל ה. ובש ינה קי ך תש רל דל יתו בש בי יו בש עמשה ל מנ כה ר, וש יתו יותי י בי ני בש ד בי חנ יל פנ םא ינטי ל ה, וש חה מש שי ת ובש חנ ננ ם בש מה צש ענ
מו ה הוא? כש ה. ומנ תורה י הנ כי רש דנ מו בש צש יג ענ הי נש הנ יך, ולש רי צה מו של ם כש הל מו בה צש ת ענ ן אל קי תנ ה, ולש י תורה רי בש די יג בש הי נש הנ לש

ה. י תורה רי בש ם די ל כגלה ענ בונו, ומי רי ל לש לי פנ תש הי יך לש רי ה צה לה פי תש הנ ה. וש לה פי תש לי ב וש רה קש דורון, לי עמקםב, לש ינ של

ת תי ך, לה קומל בונו. ובש ד רי גל נל צוף כש א חה צי מה םא יי ל ה, של וה נה עמ ה ובנ שה דג קש בונו, בי ת רי אנ רש יי מו בש צש יג ענ הי נש הנ ך, לש בש כש שה ובש
ה רוך הוא עושל דוש בה קה הנ בונו, וש י רי ני פש א לי צה מש ים הוא ני יובי ה חי מה כנ י בש רי המ תו. של מה שש יב ני שי הי בונו של רי חות לש בה שש תי
םאל. מ שש י הנ זוהי ה, וש הה ל יהד כי ענ שוהה  רש י פי רי ה, המ כה ך] יהדש ל [יהדל אות ענ ם לש תה רש שנ גופו. וקש ה לש יב אותה שי ד ומי סל מו חל עי

ך. על רש ילה זנ הש ר (בראשית טו) כם"ה יי מנ אל נל מו של ל ינד כם"ה, כש ר, ענ מנ ה אה דה גה אנ ר הה פל סי ובש

ל י כה ש לי דל ת). קנ רל חל ה אנ צורה ה (בש מו זל ין כש לי פי תש י הנ תי ע בה בנ רש ם, אנ הל לה סוד של שוהה בנ רש רום פי דה י הנ בי ינו יושש רי בי חמ ונ
ד גל נל - כש תה  בש הנ אה ל וש אי רה שש ע יי מנ ה. שש מה כש ד חה גל נל - כש ך  יאמ בי י יש יהה כי הה כםל. וש ל הנ יון של לש על ר הה תל כל ד הנ גל נל ם - כש תה כור, סש בש
רוענ עגזו. זש תוב (ישעיה סב) ובי כה את עםז, וש רי קש ני םאל של מ רוענ שש זש ם בי ים כגלה לולי ך כש ר כה חנ ד. אנ סל ד חל גל נל יהה - כש הה ה. וש ינה בי

ין. לי פי א תש לה ין עםז אל אי ה, וש א תורה לה ין עםז אל אי וש

עוד, בון. וש שש חל ינו בש אי כםל, של ל הנ יון כולי לש על ר הה תל כל הנ שום של ם? מי ענ טנ ה הנ נו. מה לי צש ים אל בי יגשה םא מש ים ל רי בה דש הנ וש
ים ני קה תג םא מש ן ל ל כי ענ וש ים,  די עמבה רות לה חי את בו  צי מש ני קום של מה ם, אותו  יי רנ צש ת מי יאנ יצי לוי בי תה ך  יאמ בי יש י  יהה כי הה וש
ע בנ רש אנ ה, וש לה עש מנ ע לש בנ רש ן) אנ כי ם; (וש ל אותה רוך הוא נוטי דוש בה קה הנ ך הוא, וש כה ה, וש מה כש חה ים מי רויי נו שש אה ם. וש יהל כי רש דנ בש

ה. זל ר בה שה קש ה ני זל שום של ב. מי לי רוי הנ שה קום של מה ע בש בנ רש אנ , וש מםחנ קום הנ מש ע בי בנ רש אנ ה, וש טה מנ לש
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ץ רל אה י הה מי ל ענ או כה רה תוב (דברים כח) וש כה יון, של לש דוש על ם קה הוא שי שום של ם, מי הל ר בה טי ענ תש הי ם לש דה אה יך הה רי צה וש
ך לל רוך הוא מל דוש בה קה הנ ץ, וש רל אה ך בה לל א מל רה קש ה זו, ני יונה לש ה על דושה ה קש רה עמטה ר בנ טי ענ תש מי י של ל מי כה גו'. וש ם ה' וש י שי כי
ך לל ם הוא מל ך גנ ה, כה לה עש מנ ך לש לל רוך הוא מל דוש בה קה הנ מו של ים. כש טי הה רש סור בה ך אה לל תוב (שיר ז) מל כה הו של . זל יענ קי רה בה
שום בונו, רה ל רי וות של צש מי ם בנ לי א שה צי מה יי כםל, וש ם בנ לי ם שה דה ילה אה הש יי י של די ך, כש יתל זגזות בי ל מש ם ענ תה בש תנ ה. וכש טה מנ לש

ל. אי רה שש ל יי ם של קה לש י חל רי שש ה. אנ טה מנ שום לש ה רה לה עש מנ לש

ה גה רש דנ ם מי ינה ת, אי חנ ה אנ גה רש דנ ים בש לויי כםל תש הנ ב של ל גנ ף ענ אנ י, של אתי צה ים מה סוקי י פש ני ר, שש מנ אה ר וש זה עה לש י אל בי ח רנ תנ פה
ין ה בי ים. מנ להי ר ה' אל מנ תוב, כםה אה ד כה חה סוק אל פה אות. ובש בה ר ה' צש מנ תוב, (חגי א) כםה אה ד כה חה סוק אל פה ת. בש חנ אנ
ר ה' מנ תוב כםה אה כה ן של מנ זש ים. ובי מי חמ רנ א בש ר בה בה דה י הנ זנ אות, אמ בה ר ה' צש מנ תוב כםה אה כה ן של מנ זש א בי לה ה? אל זל ה לה זל

ין. די א בש ר בה בה דה י הנ זנ ים, אמ להי אל

ר בה דה ז הנ אה אות. וש בה א ה' צש רה קש ני הוד, של ח וש צנ ני יק ומי די צנ ת מי כל רל בה תש זו מי כםה הנ הנ שום של אות, מי בה ר ה' צש מנ כםה אה
ין די ד הנ צנ ת מי קל יונל זו  כםה הנ ז הנ ים, אה להי ר ה' אל מנ א. כםה אה ה הוא בה זל קום הנ מה הנ י מי רי המ מות, של סש בנ תש הי א בש בה

ים. להי תוב ה' אל כה שום של ים, מי מי חמ רנ ין הוא בש די הנ א של בה אנ נו מי דש מנ לה ה, וש יונה לש על ה הה בורה גש קום הנ מש מי

ים עי נודה ן  כי ל  ענ וש קום.  מה ל  כה בש יא  הי ה  תונה חש תנ ה  בורה גש י,  נה דם אמ קום.  מה ל  כה בש ה  בורה גש ים הוא  להי אל י  רי המ של
ה יזל אי לו, מי לה ה הנ מונה אל י הה ני ים בש עי יו יודש ז הה אה קומו. וש מש ר מי בה ר דה ן לומנ וי כנ תש יהה מי הוא הה יא, וש בי נה י הנ פי ים מי רי בה דש הנ

ר. בה דה לוי הנ קום תה מה

ה הוא סוד זל סוק הנ פה ה, הנ אי םא ורש גו'. ב ך ה' וש אנ לש ר מנ מנ רוז אה ר, (שופטים ה) אורו מי מנ אה א וש חה י אה בי ח רנ תנ פה
ים חי מה רש הה וש ן  יי זנ הנ י  לי כש ל  כה ה,  ירה בי גש הנ י  ידי בי יתו  בי ת  אל ר  סנ מה דוש  קה הנ ך  לל מל הנ של ה  עה שה בש ים.  יוני לש על הה סודות  בנ
תוב (שיר השירים כה הו של ה. זל מה יד עי קי פש לו הי ב של רה קש י הנ מי ם לוחמ ל אותה כה , וש יהה יהדל יד בש קי פש לו הי אות של רה טש יסש לי בנ הנ וש
רוך הוא דוש בה קה ם הנ חה לש ני של . וכש שוהה רש י פי רי המ ל, ונ אי רה שש י יי בםרי גי ה מי יב לה בי ים סה בםרי ים גי שי למםה שי שש לי תו של טה ה מי ני ג) הי

ה. מה חה לש י מי די לגמש ים מש אי רה קש ם ני הי ם, וש חה לש נו הוא ני רש מנ אה ב של רה קש י הנ מי ים לוחמ בורי גי ם הנ ם אותה ב, עי רה קש בי

זו ה הנ עה שה ינו, בנ ני שה גו'. וש א וש רה יסש ם סי מו עי חמ לש ם ני לותה סי מש ים מי בי כוכה מו הנ חה לש ם ני יי מנ ן שה תוב (שופטים ה) מי כה
ת ה אל סה נש ית, כי רי ם בש קנ ת נש מל ב נםקל רל ז זו (ויקרא כו) חל ם, אה רה שה בש דוש בי קה ם הנ רםשל ת הה לות אל גנ ל לש אי רה שש בו יי דש ננ תש הי של
יו ים הה בי כוכה הנ א, וש רה יסש ה) סי נה בה לש ם (הנ ב עי רה קש ם בי חי לה הי ב לש רה קש י הנ מי ם לוחמ ל אותה כה ן וש יי זנ י הנ לי ל כש כה וש יהה  ילותל ל חי כה

מות. שי ים בש אי רה קש ם ני כגלה דו, וש בנ ם לש ב ייש לו שי כוכה ב וש ל כוכה עון, כה מש י שי בי ר רנ מנ אה ה. וש לה עש מנ לש ש מי ים אי כי שופש

ם. הל ע מי רנ פה הי יד לש תי י עה ני מות אמ קה י נש תי י. שש ננ ת בה מנ קש ת ני קםם אל נש לי נו  מש דנ זש רוך הוא, הי בה דוש  קה ם הנ הל ר לה מנ אה
ל, אי רה שש ם יי ב עי רה קש ם בי חי לה הי י לש די ים כש רי צש מי ל הנ דול של גה ר הנ שנ ה לנ וה לש הי בות של כה רש אות מל מי ש  ל שי ת של חנ ה אנ מה קה נש
יקו צי הי י, של לי ים של ני בה ל הנ ת של חנ ה אנ מה קה ם. ונש יי רה צש ב מי כל כםל רל חור וש ב בה כל אות רל ש מי ח שי קנ יי תוב (שמות יד) ונ כה של
ל חנ תוב (שופטים ה) ננ כה ם, של יי מנ ש. בש אי ד בש חה אל ם וש יי מנ ד בש חה ים - אל יני י די ני שש דונו בי ני ך  שום כה ו. ומי שה כש ד ענ ם ענ הל לה

ם. לותה סי מש ים מי בי כוכה תוב הנ כה ש, של אי ם. בש פה רה ישון גש קי

יל חי תש ר מנ של אמ כנ ים, של מי עולה ל לש לי קנ תש הי וש ה,  מה קה נש הנ ה  אותה א לש םא בה ל ד של חה ב אל כוכה ים ייש  בי כוכה ם הנ אותה ובש
רוז ר אורו מי מנ אל נל מו של ד, כש ים ינחנ די ם אובש כגלה תו, וש יעה ל סי ת כה אל ים אותו וש עי ים ובולש בי כוכה ר הנ אה ים שש אי יר, בה אי הה לש
ך אנ לש ע מנ סנ יי ונ (שמות יד)  תוב בו  כה של ך  אה לש מנ ה הוא הנ א זל לה ה? אל זל בה ך  אה לש מנ שות לש רש י ייש  כי וש ה'.  ך  אנ לש ר מנ מנ אה

לו. ן של בות הי רה קש ל הנ כה ה הוא של זל ל. וש אי רה שש ה יי ני חמ י מנ ני פש ך לי הםלי ים הנ להי אל הה

ים בורי ים גי שי ם שי ם אותה ים - עי בורי גי ת ה' בנ רנ זש על ם. לש יי רנ צש מי ל מי אי רה שש יי או  יהצש של ת ה' - כש רנ זש על לש או  םא בה י ל כי
ל ענ שותו, וש רש ם בי ך הי לל מל ל הנ בות של רה קש הנ ים וש יני די ל הנ ל כה סוד של ה, הנ זל ך הנ אה לש מנ הנ א. וש רה יסש ם סי ב עי רה קש נו בנ מש דנ זש הי של
יד תי ה עה זל ים. וש רי בי חמ שוהה הנ רש י פי רי המ גו', ונ י וש ל אםתי גםאי ך הנ אה לש מנ תוב (בראשית מח) הנ כה הו של זל ך ה', וש אנ לש ר מנ מנ ן אה כי
ע רנ פה הי לש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ יד  תי עה ה  זל ובה דוש,  קה הנ ם  שי הנ ל  די גנ תש יי ה  זל ובה םא,  ב לה יד  תי עה לל ד  בה כש ני וש יון  לש על יות  הש לי
ד ענ כו  לש הה גו'.  וש י  תי שש די קנ תש הי וש י  תי לש די גנ תש הי וש לח)  (יחזקאל  תוב  כה ה  זל ל  ענ וש לות.  זה ומנ ים  בי כוכה י  די עובש ים  מי ענ הה מי
נו אה ים  יכי רי צש אי  דנ ונ אן,  ה כה ינה כי שש ה הנ ני הי עון,  מש י שי בי ר רנ מנ אה ם,  ה אותה אה רה ן של יוה כי עון.  מש י שי בי רנ ל  אל יעו  גי הי של

ה. ינה כי שש ל הנ ים של ני פה ה לנ יק טובה זי חמ הנ לש

רו עורש תש ל יי אי רה שש ר יי של אמ כנ שוהו, של רש ה פי זל סוק הנ פה גו'. הנ דול וש יום גה ן עוד הנ ר, (בראשית כט) הי מנ אה ח וש תנ פה
אי דנ י ונ רי המ לות. של גה ן הנ צו מי בש קנ תש יי ה וש דושה קש ץ הנ רל אה ה יהשובו לה תורה כות הנ זש רוך הוא, בי דוש בה קה י הנ ני פש ה לי שובה תש בי
םא ם ל אי ה. וש וה יום דה ל הנ ה כה מה י שםמי ני ננ תה תוב (איכה א) נש כה של הו  ר, זל םא יותי ל ל, וש אי רה שש יי לות לש ילה גה הש ד תי חה יום אל
ים. רי שי ים כש עמשי י מנ לי כות ובש י זש לי ה בש נל קש מי ף הנ סי אה ת הי םא עי דול ל יום גה ן עוד הנ רוך הוא: הי דוש בה קה ר הנ יהשובו, אומי
עו, רש כו  ה, ולש תורה ל הנ ם של יי מנ הנ מי קו  שש תג ה, של תורה בנ לו  דש תנ שש םאן, הי צ הנ קו  שש ם: הנ כל י לה לי ת ייש  חנ ה אנ פואה ל רש בה אמ

ם. כל תש לנ חמ ל ננ סוף של כי קום טוב וש מה ה, לש נוחה ל מש קום של מה לש

אותו בש ה, של בוכה ה ומש בוסה ה ומש הומה א (ישעיה כב) יום מש רה קש ני יום של הו הנ דול - זל יום גה ן עוד הנ ר הי חי ר אנ בה דה
הו ל. זל די גנ תש הי ך וש שנ מש הוא ני יום הנ ים, הנ עי רה ים הה עמשי מנ שום הנ לות. ומי גה ל בנ אי רה שש לו יי פש נה ש וש דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל יום נל הנ
םאן, צ קו הנ שש יום. הנ ת אותו הנ ים אל כי ם מושש הי שום של ה, מי נל קש מי ף הנ סי אה ת הי םא עי דול ל יום גה ן עוד הנ תוב, הי כה של

לות. גה ן הנ ל מי אי רה שש או יי ה ייצש תורה כות הנ זש י בי רי המ ה, של י תורה רי בש די ר בש מנ אל נל מו של כש



1719

ים יהמי ר הנ אה ל שש סו כה נש כנ תש יי ד של ים, ענ רי עמדה ל הה פו כה סש ר ייאה של ד אמ ל ענ םא נוכנ רו ל םאמש י ים? ונ רי ל אומש אי רה שש ה יי ומנ
את צי מש ני וש ר,  אי בש י הנ ל פי ט ענ שולי יום של הנ ל אותו  ה של של קה ין הנ די הנ אותו  לו  טש יבנ וי ן,  בל אל ת הה אל למלו  גה ים, וש יוני לש על הה

םאן. צ ינו הנ קי שש הי יהד וש , מי יהה לל ת עה טל םא שולל ן ל בל אל ה הה אותה זו וש ר הנ אי בש ה הנ לה גנ תש מי של לות. וכש גה נו בנ מה ר עי אי בש ה הנ אותה

לות. גה ן הנ ם מי ס אותה ני כנ ה ולש דושה קש ץ הנ רל אה ל לה אי רה שש ת יי יר אל זי חמ הנ ים לש יהמי סוף הנ רוך הוא בש דוש בה קה יד הנ תי עה וש
הו לות. זל גה ת הנ אל לו  בש ל סה אי רה שש יי זו  ים הנ יהמי ית הנ רי חמ אנ ים. בש יהמי ית הנ רי חמ יא אנ הי ה של ים? אותה יהמי ם סוף הנ י הי ומי
ם כל תש את אל רה קה תוב (שם לא) וש כה ים, וש יהמי ית הנ רי חמ אנ ה בש לל אי ים הה רי בה דש אוך כםל הנ צה ך ומש ר לש צנ תוב, (דברים ד) בנ כה של
זו ים הנ יהמי ית הנ רי חמ ם אנ עי לות. וש גה ל בנ אי רה שש ת יי סל נל יא כש זו הי א, וש קה וש ים דנ יהמי ית הנ רי חמ אנ ים. בש יהמי ית הנ רי חמ אנ ה בש עה רה הה
ר של תוב (במדבר כד) אמ כה של הו  יד. זל מי ל תה אי רה שש יי מות לש קה רוך הוא נש בה דוש  קה ה הנ עמשל ינ זו  לות, ובה גה בנ ש  נל עם לו  בש קי
ה יבה שי המ לנ יד  תי עה הוא  רוך  בה דוש  קה הנ וש יא,  הי םאת  ז קום  ל מה כה ובש ים.  יהמי הנ ית  רי חמ אנ בש ך  מש ענ לש ה  זל הנ ם  עה הה ה  עמשל ינ

הו יום. זל גו', וש ית ה' וש ר בי ילה הנ הש כון יי ים נה יהמי ית הנ רי חמ אנ יהה בש הה תוב (ישעיה ב) וש כה הו של ה. זל קומה מש לי

ל צי ה הנ טה נה ש, וש דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל נל ן של מנ זש בי מו  יהה כש ר, הה חי אנ יום הה ית הנ אשי רי שות בש עה הי ל לש צי יל הה חי תש הי של ומי
עור שי הנ לות, וש גה ל הוא סוף הנ צי ב. יום וה רל י עה לי לש טו צי נה י יי יום כי ה הנ נה י פה נו כי תוב (ירמיה ו) אוי לה כה הו של ס. זל ני כה הי לש
ין בי ה של זל סוד הנ ל הנ רון של כה זי הנ ים. וש רי בה ין גש ר בי בל ם, גל דה ל אה ה של דה ל מי ל של גודה י, וש צי חי ים וה צי מה ה קש שה ה שי זל ל הנ צי ל הנ של
םא ל לות, וש גה נו - בנ חש ננ מול אמ י תש ץ. כי רל י אה לי ינו עמ ל יהמי י צי ע כי דה םא ני ל נו וש חש ננ מול אמ י תש תוב (איוב ח) כי כה ים, של רי בי חמ הנ

ץ. רל י אה לי רוך הוא עמ דוש בה קה ם הנ רות אותה שש הנ ץ, לש רל י אה לי ינו עמ ל יהמי י צי ים כי עי ינו יודש יי הה

ייה רש אנ ש הה קי בנ יש של ן כש מי דנ זש יי י של מי ה אותו. אוי לש םא רואל ל י של קו מי לש י חל רי שש אנ ה אותו, וש רואל י של קו מי לש י חל רי שש אנ
םא י ל ג מי אה ייה שה רש תוב, (עמוס ג) אנ ה כה עה שה ה  ל אותה ד. ענ ינחנ גו  וש דנ זש יי של ן כש כי ל של תו, כה בה קי ם נש ר עי בי חנ תש הי דול לש גה הנ

גו'. א וש ירה יי

ת זוגו, ת בנ ל אל בי קנ א לש ייצי של ן כש מנ זש אותו הנ הו. ובש וי ל נה ג ענ אנ שש אםג יי תוב (ירמיה כה) שה ה כה לה חה תש הנ ה, בנ אי םא ורש ב
יך להל ב ה' אל שה תוב, (דברים ל) וש ה כה עה ה שה אותה א. בש בי נה םא יי י ל ר מי בל ים די להי א ה' אל ירה םא יי י ל ג מי אה ייה שה רש י אנ זנ אמ
יק די צנ ב הנ שה לות, וש גה הנ ל מי אי רה שש ת יי סל נל ת כש יב אל שי הוא מי רוך  בה דוש  קה א הנ לה ב? אל שה ה וש ה זל גו'. מנ וש ך  בותש ת שש אל

יך. נל ת פה ים אל רי שה בו יש ך יישש מל שש ים יודו לי יקי די ך צנ תוב, (תהלים קמ) אנ י כה זנ קומו. אמ מש ג בי וי דנ זש הי לש

ה עה שה , בש ענ יודי ם וש כי חנ תש הי ם של כל י מי א: מי ה, קול קורי בונה תש י הנ לי עמ ה, בנ מה כש חה י הנ לי עמ ם, בנ דה י אה ני ם בש כל ה. לה נה שש מי
גנם ל אמ טור של עי פון בש צה ד הנ ין צנ קי תש ה, הי לה עש מנ ה לש טה מנ ה ומי טה מנ ה לש לה עש מנ שום מי םאש, רה ר ין הה קי תש ן הי בה לה הנ םאש  ר הה של
ש מי חמ ף ונ לל אל ת בש חנ ה אנ ירה מי ה טש גה רש ה דנ דה תוכו, יהרש ד בש יורי ה וש עולל יון של לש על הום הה תש ל הנ ק של עםמל שום הה רה ם, בו  יי מנ

מות. אות עולה ש מי מי חמ ף ונ לל ל אל ים של שומי אות רי מי

נוש י אל יני עי מו  ם כש יי יננ עי לו  אי ם, (שם) וש יי ננ רש ר קנ של על ה  לה ת, (דניאל ז) וש חנ ר אנ ינת בה ה חנ חוסה לו  צי יו בש תה חש תנ
ת כל הולל וש יום,  בנ ת  רל תל סש ני ת,  דל יורל של כש ה.  לה יש לנ בנ ת  רל תל סש ני יום,  בנ ת  כל ה, הולל עולה של כש דולות.  גש ר  בי דנ מש ה  ופל יהה,  חנ לנ
ד חה ל אל ש, כה י אי טי בש ים שי שי ה שי מה ים עי עי נוסש . וש יהה יהדל ים בש חוזי אמ פות של רי גש ע מנ בנ רש ים אנ עי זש עש דנ זש ת, מי ענ נוסנ של ה. כש לה יש לנ בנ

כו. רי ל יש ה ענ נונה ב שש רל חל

ב בו שנ כםל. נה הנ לול מי כה ד של חה יק אל קי ר דנ פה עה זו  יהה הנ חנ ין בנ קי תש ה. הי טה מנ יט לש לי ם שנ דה יא אה הוצי צון, לש רה ה בש לה עה
ת חנ פון, אנ צה ת לנ חנ ה, אנ טה מנ ת לש חנ ה, אנ לה עש מנ ת לש חנ לו, אנ גש לש גנ תש יכות הי תי ע חמ בנ רש אנ ם. וש עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ ט בש שי פנ תש הי וש

רום. דה לנ

ר מנ אל נל של מו  כםל, כש ת הנ חנ מש שי הו  אי רש מנ ה של יהפל ד  חה ף אל נה עה בש ה  מה ג עי וי דנ זש הי וש ר  בי חנ תש ק הי זה חה וש דול  גה ד  חה ן אל ילה אי
ר, פה עה ת הל סנ ה עי א אותה לי ת, ומי חנ ה אנ ירה מי יאו רוחנ טש ג, הוצי וי דנ זש מו הי ץ. עי רל אה ל הה שוש כה ה נוף מש פי (תהלים מח) יש
הו ילי שי מש תוב (שם ח) תנ כה של הו  כםל. זל ל הנ ענ יט אותו  לי שש הי וש ם  עולה ל הה ל כה ענ אותו  יך  לי מש הי וש יו,  לה גש רנ ל  ד ענ מנ עה וש
ה אותה יו, וש לה אי ת רוחו  אל ך  לל מל יב הנ שי ה. הי וה צש מי ת הנ ר אל מנ םא שה ן, ל ילה אי הה ל אותו  ה ענ וה טנ צש גו'. ני וש יך  יהדל י  עמשי מנ בש
זו חש אל נל ים של דושי ים קש כי אה לש ין מנ ים בי קוקי חי ר הנ של קל ם, בש יהל יני ד בי מנ עה ר וש חי י אנ לי ינו כש מי זש ז הי ה אותו. אה חה קש יהה לה חנ הנ

ים. טורי עי ל הה פוס) של דש יור (בנ צי בנ

ר פה עה ז בל ננ גש ך ני ר כה חנ בוש, אנ לש ל הנ י של לי כש אותו הנ ם מי ה רוחה פה לש שש ם. ני יהל אי טה חמ ים בנ פוסי ים תש רוני חמ אנ דורות הה הנ
ים רי עורש תש יהלות, מי יהלות חמ ית חמ ני יהקומו שי י, וש לי כש ל אותו הנ ת של חנ ה אנ שה ם קה צל על זו בש נש גש ני נו וש מש טש ל. ני חנ ננ י הנ בי גש ין רי בי

ה. דושה קש ץ הנ רל אה בה

מו ק כש בול דנ יס בו גש ני כש הנ ש, ולש מה י מנ לי כש ל אותו הנ אשון של רי ר הה פה עה לוש אותו הל רוך הוא לה דוש בה קה יד הנ תי עה וש
ר מנ אה מו של ר, כש שי י כה לי ר כש ינשי תש יי ן וש קי תנ תש ה, יי לה עש מנ לש חות של צנ יא הנ הי ה, של סה עי ה  אותה ה. ומי סה עי ל הה ה של זל אור הנ שש הנ
יבות בי חמ יל הנ די גש ל מנ חנ ננ הנ אותו  שום של ים. מי טי שי ל הנ חנ ת ננ ה אל קה שש הי א וש ית ה' ייצי בי ן מי יה עש תוב, (יואל ד) ומנ כה הנ
חונו רש סי בש ילה  הש יי םא  ל וש ר,  ינשי תש יי וש ן  קי תנ תש יי י  זנ אמ יו,  לה אי ס  ני כה יי וש א  ייצי דוש  קה ן הנ יה עש מנ הנ אותו  של וכש ם.  עולה בה נות)  זש (הנ

ה. אשונה רי בה כש

י ני שי יש ים מי בי רנ וש תוב (דניאל יב)  כה של הו  יון. זל לש על הה ך  לל מל ל הנ ין של די דון בנ הי לש ים, יהקומו  םא זוכי ל ם של אותה וש
ר של אמ י כנ תוב, (ישעיה סו) כי ז כה אה וש ם.  און עולה רש די פות [ו]לש רה חמ ה לנ לל אי וש ם  י עולה יי חנ ה לש לל אי יצו  יהקי ר  פה ת עה מנ דש אנ
רוך ה' ם. בה כל מש שי ם וש עמכל רש עממםד זנ ן ינ ם ה' כי אג י נש ננ פה ים לש די ה עםמש י עםשל ני ר אמ של ה אמ שה דה חמ ץ הנ רל אה הה ים וש שי דה חמ ם הנ יי מנ שה הנ
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ן. מי אה ן וש מי ם אה עולה לך ה' לש מש ן. יי מי אה ן וש מי ם אה עולה לש

ב קל ת עי שנ רה פה

א נה ימש הי יהא מש עש רנ

ה וה צש גו'. מי וש יך  להל ת ה' אל אל תה  כש רנ ובי תה  עש בה שה וש תה  לש כנ אה וש גו',  וש ה  לל אי ים הה טי פה שש מי ת הנ עון אי מש שש ב תי קל יהה עי הה וש
א רה קש ך, ני רנ םא בי ם ל אי ה. וש זל ם הנ עולה ה בה נל הל נל ה וש שותל ל וש אוכי ה של ל מנ ל כה רוך הוא ענ דוש בה קה ת הנ ך אל רי בה (י"ח) זו לש
כות רה בש הנ שום של ים. מי רי בי חמ הנ שוהה  רש י פי רי המ מו. ונ אי יו וש בי ל אה תוב (משלי כח) גוזי כה רוך-הוא, של דוש-בה קה ן לנ לה זש גנ
רוך הוא בה דוש  קה ל הנ מו של שש ים לי יי חנ קור הנ מש ים מי יי חנ יך  שי מש הנ אות לש רוך הוא בה בה דוש  קה ת הנ ם אל דה אה ך  רי בה מש של

ם. עולה ל הה כה ם לש שה יך מי שי מש הנ א לש יון, ובה לש על ן הה מל של אותו הנ יו מי לה יק עה רי הה דוש, ולש קה הנ

אותו ים מי רי בה דש ם הנ אותה ם בש דה יק אה כות מורי רה בש ן הנ אותה יך. וש להל ת ה' אל תה אל כש רנ תה ובי עש בה שה תה וש לש כנ אה תוב וש כה וש
ם כגלה וש מות,  עולה ל הה ל כה יק ענ רי הה ים לש אי לש מנ תש קורות, ומי מש הנ גות וש רה דש ן הנ ל אותה ים כה כי רש בה תש יון, ומי לש על קור הה מה הנ

ד. חה אל ים כש כי רש בה תש מי

ך רי בה מש י של ד. ומי חה אל כםל כש ים, הנ ני בות ובה כו אה רש בה תש יי י של די כות, כש רה בש סוד הנ צונו בש ים רש שי ם לה דה יך אה רי ה צה ל זל ענ וש
ן יוה ה. כי טה מנ לש ם של עולה ל הה ל כה ה של לה חי תש כות, בנ רה בש ן הנ אותה מי קו  לש חל חנ  לוקי ך, וש רי בה תש הוא - מי רוך  בה דוש  קה ת הנ אל
תוב, כה נו של רש אנ י בי רי המ אשון. ונ רי ק הה לל חי םאשו הנ ל ר ה ענ שורל ד וש ם, יורי שה ך מי רי בה תש רוך הוא מי דוש בה קה ל הנ מו של שש של
כםר זש ר (תהלים כ) יי מנ אל נל מו של יר, כש כי זש יך. (אנ תי כש רנ יך ובי לל םא אי ב י אה מי ת שש יר אל כי זש ר אנ של קום אמ מה ל הנ כה (שמות כ) בש

ם. עולה ל הה כה ת בש טל של פנ תש ם מי שה םאשו, מי ל ר ה ענ שורה ה וש אה ה בה כה רה ה בש אותה ן של יוה ך) כי חםתל נש ל מי כה

ה מה כנ ן  הל שות בה ופוגש ים,  דושי קש ים הנ פוחי תנ ה הנ די שש תוך  רות בש טש ענ תש דות, מי יורש כות  רה בש ן הנ אותה ה של עה שה בש
רוך- דוש-בה קה י לנ לוני ח פש לנ שה דורון של הנ הו  יזות: זל רי כש רות ומנ אומש ן, וש מה דות עי יורש וש ם,  עולה ים בה ני מג ל מש גות של רה דש
רות עורש תש ם עולות, מי יק, שה די צנ ל הנ ד של חה אל םאש  קום ר מש דות מי יורש ר של חנ אנ דות? לש קום יורש ה מה יזל אי הוא. מי
ן יוה יק. כי די צנ םאש  ר כות לש רה תוב (משלי י) בש כה הו של ה. זל טה מנ לש ה ומי לה עש מנ לש א מי לי מנ תש ה, ומי לה עש מנ לש רות מי חי יד אמ הורי לש

ה. טה מנ כות לש שה מש ני עות וש ם שופש שה זו, ומי ה הנ לה כנ ה לנ יקה את, מורי לי מנ תש ה זו מי גה רש דנ של

ל ת כה אל חנ  םא פותי ל ה של לה עש מנ ה לש נל מג ין מש אי ה, וש לה עש מנ ח לש תנ ח ופל תנ ין פל ה, אי טה מנ לש כות מי רה בש ן הנ עולות אותה של כש
הו דורון י, זל לוני ח פש לנ שה ך של לל מל ל הנ הו דורון של ים: זל יעי קי רש ם הה ל אותה כה ים בש רי אומש ים וש יזי רי כש ים. ומנ חי תה פש ם הנ אותה
אוי. רה יום כה קי י בש ן, זוהי מי יהה אה לל יבו עה שי הי ה של כה רה ל בש כה ן. של מי יהה אה לל יבו עה שי הי ה של כה רה בש י הוא? הנ אוי. ומי רה יום כה קי בש

ה. יר לה אי הה י לש די יר כש אי םא מי ל אור של אותו הה נות לש זגמה ה מש לה עש מנ לש גות של רה דש ל הנ ה, כה זו עולה ה הנ כה רה בש הנ ן של יוה כי וש
ן מי ן. אה מי ל אה סוד של דושות בש רות קש עמטה ה בנ ים אותה רי טש ענ ה ומש ים אותה כי רש בה ים מש בי רנ ה של כה רה יא בש ם הי ן אי כי ל של כה וש

אוי. רה יונות כה לש רות על עמטה ה בנ כה רה בש ה הנ ר אותה טי ענ בונו, ומש ל רי סוד של ה בנ שה דג חוד וקש ל יי ל כה ים של רי שה קש הוא סוד הנ

ה אותה ה, של טה מנ לש ה של כה רה בש בנ תו  שוקה ותש ים אותו,  כי רש בה מש ם של אותה ם, בש הל ה בה צל רנ תש הוא מי רוך  בה דוש  קה הנ וש
תוב, ה כה זל סוד הנ ל הנ ענ ה. וש לה עש מנ עמלות לש ק לנ זה ף חה תםקל ה בש ק אותה זי חנ יר, ומש אי םא מי ל אור של מה יר הנ אי ה, ומי ה עולה כה רה בש
ם ה אותה לל לו - אי י ייקה זנ רוך הוא. ובם דוש בה קה ת הנ ים אל כי רש בה מש ם של ה אותה לל ד - אי בי כנ י אמ דנ בש כנ י מש (שמואל-א כ) כי

ם. יהל פי ה מי כה רה ים בש עי רוך הוא, ומונש דוש בה קה ת הנ ים אל כי רש בה םא מש ל של

ל כה ובש ה  תורה הנ וות  צש מי בש כות  רה בש הנ סוד  ת  אל ת  ענ דנ לה ם,  בונה רי ת  מנ כש חה ים  עי יודש של ם  אותה לש סודות  הנ סוד 
ה. טה מנ ה לש לה עש מנ לש כות מי רה יק בש הורי ה, לש זל ם הנ עולה ל הה ים של סופי כי הנ אות וש נה המ הנ

כות רה בש ה. הנ טה מנ לש ה  לה עש מנ לש ה ומי לה עש מנ ה לש טה מנ לש ם מי בונה ל רי קון של ן תי הי ה, של לה פי תש כות הנ רש ט) בי רה (פש ר  של אמ כנ
ף תםקל ה) בש לה עש מנ ים (לש רי עורש תש יר, ומי אי םא מי ל אור של תוך הה יעות לש גי מנ ד של ה, ענ לה עש מנ ה לש טה מנ לש ה עולות מי לה פי תש ן בנ ינה אי של
קור יון, מש לש על א הה סי כי ים לנ יעי גי מנ ד של ה, ענ לה עש מנ רות לש עורש תש ה הי עולה ה, וש כה רה בש ה הנ אותה יר בש אי םא מי ל אור של אותו הה לש
ה לל קות אי נושש וש ה,  לל אי ה בש לל שות אי ופוגש רות,  חי כות אמ רה יון בש לש על קור הה מה הנ אותו  אות מי יוצש ז  אה וש ים.  יי חנ ל הנ כה
ל כה וש ים  ני בה הנ וש בות  אה הה ים  כי רש בה תש מי דות,  יורש של וכש ה.  טה מנ לש יק  רי הה לש יק  די צנ הנ םאש  ר ל  ענ שורות  וש אות  ובה ה,  לל אי לש

ם. יהל רותי ני

כםל, הנ יון מי לש על קור הה מה ל הנ סוד של ה הנ רוך: זל ה: בה סוד זל ה בש טה מנ ה לש לה עש מנ לש ר מי עורי לש לו  לה כות הנ רה בש סוד הנ וש
ם שה ומי יו.  ימה ים מי קי םא פוסש ל ך), של רי בה (מש רוך  יד בה מי הוא תה וש אורות.  מש ל הנ ת כה יר אל אי הה ולש יך  שי מש הנ ולש יק  רי הה לש
מו ה כש צל ייש קה שום של יון. מי לש ה על צל ה הוא קה צל אותו קה ם, של יי מנ שה ה הנ צי הוא קש א, וש בה ם הנ עולה את הה רי קש ני ית של אשי רי הה
ר עורי תש הי ה, ולש טה מנ יק לש רי הה ים, לש תוני חש תנ ד הנ גל נל כש רוך,  א בה רה קש ני ם הוא  גנ וש תון.  חש תנ ם הנ עולה הוא הה וש ה,  טה מנ ה לש זל
א לי מנ מש ה, של יונה לש על ה הה מה כש חה סוד הנ אן, בש א כה רה קש ה ני זל אשון) הנ רי (הה רוך  בה הנ ה. וש לה פי תש כות הנ רש בי ה בש לה עש מנ ה לש טה מנ לש מי

ס בו. נה כש ני יק של קי ד דנ חה יל אל בי שש קום, בי מה אותו הנ

רוך, ר בה תה סש ני ך  רל דל א בש רה קש ן ני כי לה וש ר,  תה סש ה הוא ני זל הנ רוך  בה י הנ רי המ לות, של גנ תש הי יל לש חי תש מנ ך  ר כה חנ ה: אנ תה אנ
ין, יהמי ה סוד הנ יהו? זל ה. ומי תה א אנ רה קש ן ני כי לה חוץ, וש לות בנ גנ תש הי ית לש אשי רי ה: הה תה ה. אנ לה גנ תש םא הי ל יון של לש על קור הה מה הנ
הו זל ה. וש תה ם? אנ אותו עולה ן לש כםהי י הנ ם. מי עולה ן לש ה כםהי תה ה סוד (תהלים קי) אנ זל קום. וש ל אותו מה צל ן אי א כםהי רה קש ני וש

לות. גנ תש הי א לש צה מש י ני רי המ יון, של לש על ין הה יהמי הנ
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ין, יהמי בש לול  כה של םאל  מ שש הנ סוד  ה  זל ינו:  להי אל ים.  די דה צש הנ ל  כה בש ה  מונה אל הה סוד  ע,  צנ מש אל הה סוד  ה  זל  : ה הוה יש
ם כגלה ים,  כי רש בה תש מי ה  לל אי של ן  יוה כי של כות,  רה בש הנ רו  שש קש ני אן  כה ד  ענ וש ד.  חה אל יות  הש לי ה  זל בה ה  זל ים  לי לה כש ני וש בו,  ין  יהמי הנ וש

שללשמנטהה מיתשבהרשכיים.

םא ם ל הי קור, של מה אותו הנ ד לש חה אל ים כש לולי ים כש רי ם, חוזש מה צש ענ כות לש רה ים בש חי לוקש ים וש כי רש בה תש ם מי הי ר של חנ אנ לש
קום, מה אותו  ים לש סי נה כש ני ים וש רי ה, חוזש לה חי תש בנ כו  רש בה תש הי ן של יוה ים. כי כי רש בה תש מי ד של קום ענ מה הנ אותו  זםר לש חמ ים לנ כולי יש
ה סוד זל יו, וש לה ים אי בי אי םא תש ל ים וש סי נה כש םא ני ים, ל כי רש בה תש ם מי הי ד של ענ ה. וש טה מנ יק לש רי הה רות לש חי רות אמ תי כות יש רה ת בש חנ קנ לה

ם. יקה י רי ננ או פה םא יירה ל (שמות כג) וש

ם הי של ק כש א, רנ רה קש םא ני ל ך  לל ך. ומל לל א מל רה קש קום ני מה ז אותו  ם, אה שה ים לש סי נה כש ני וש קום  מה אותו  ים לש בי שה של וכש
ה ל מנ כה ים בש קי פה סג ים, מש ירי יו עמשי לה ים אי אי יו בה דולה גש של ך? כש לל א מל רה קש י ני תנ ך מה לל ים. ומל כי רש בה תש יו, ומי לה ים אי בי רש קה תש מי
דושות. רות קש עמטה פוק בנ סי בש ים אותו  רי טש ענ מש לו  אי של ה, כש טה מנ לש ך  לל ך. מל לל ז הוא מל אה רון, וש סה םא חי ל כו, בש רש טה צש הי של
ר, תה סש הוא ני חוץ, וש ה בנ לה גנ תש םא הי ל ם של הוא עולה שום של נו. ומי וה צי נו וש שה דש ר קי של ם אמ עולה יהו? הה ך. ומי לל א מל רה קש אן ני כה וש

ר. תה סש ך ני רל דל א בש לה א, אל רה קש םא ני ה ל ל זל ענ ר. וש תה סש ך ני רל דל ך בש א לו כה קורי

ם עולה הה וש סוף.  ובנ םאש  ר בה קום  מה אותו  לש פוף  כה ן  כםהי ה  זל ל  ענ וש ר.  אי בה תש ני של מו  כש ין,  יהמי ה  זל ה  תה אנ ם  עולה ולש
קור מה סוד הנ ק בש רוך, רנ א בה רה קש םא ני ל וש רוך,  ה בה לה עש מנ ה לש טה מנ לש א מי ק בו, קורי בה דש ני וש ין  יהמי ר לש שה קש ני של תון, כש חש תנ הנ
ענ ם כורי דה אה ה הה לה פי תש ה בנ ל זל ענ תו, וש ק אי בי דה הי ן לש כםהי ל אותו הנ סוד של ה, הנ תה א אותו. אנ לי מנ ס בו ומש נה כש ני ק בו וש בי דה של
כות. רה ר בש אה ל שש של רוך  ין בה ה ובי לה פי תש ל הנ של רוך  ין בה נוי בי שי הנ הו  זל ה, וש לה עש ל מנ פוף אל כה ם של עולה הוא הה רוך, של בה בש

מות. עולה ל הה כה כות לש רה יק בש רי הה יון, לש לש סוד על כםל הוא בש הנ וש

ן ה כםהי ל זל ענ םאש. וש א ר רה קש ה ני תה אנ שום של ה, מי תה אנ םאשו בש ן ר גוחי יו, וש כה רש בי ענ בש ם כורי דה ה אה לה פי תש ל הנ רוך של בה בנ
א רה קש ני קום של ל מה כה ן, בש כםהי הנ ה. וש תה אנ בש םאש  ר ת הה יננ חי רוך, וגש בה ה בש יעה רי ן כש כי לה םאש. וש יד ר מי הוא תה םאש, וש ר בה חנ  לוקי
י כי ה, לש נה בה לש ר לנ מנ רוך הוא אה דוש בה קה ם? הנ ענ טנ ה הנ ף, מה םא זוקי ן, שוב ל גוחי ר של חנ ך אנ לל מל ה. הנ לה פי תש ן בנ ה, גוחי תה אנ
כות רה יק בש הורי ת לש רל עורל תש רוך-הוא מי דוש-בה קה ם לנ דה ל אה ה של כה רה בש ן הנ כי לה ה. וש פה קש םא זה שוב ל ך, וש מי צש ת ענ י אל יני טי קש הנ וש

א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ל בה אי רה שש ם יי יהל רי שש ר. אנ מנ אל נל מו של ם, כש מות כגלה עולה ה לה לה עש מנ לש מי

שום כו', מי ק וש חה צש יי ים לש רי םא אומש ב יד לה תי עה ינו, לל ני גו'. שה ם וש הה רה בש י אנ ינו כי בי ה אה תה י אנ תוב (ישעיה סג) כי כה
ב גנ ל  ף ענ אנ וש ן.  כםהי ב ולש אה לש לו  הו  מי שי יש ונ תוב  כה ב? של א אה רה קש ני של נו  ן לה יי ננ ין מי יהמי ל הנ בה ין. אמ יהמי ל בנ לה כש ני םאל  מ שש הנ של
ה ה' תה ר אנ מנ אל נל של מו  ה, כש תה א אנ רה קש ין ני יהמי ק בש בה דש ני ה של עה שה יר בש אי םא מי ל אור של לש לו  פי אמ ונ ב,  א אה רה קש ה ני לה עש מנ לש של

גו'. נו וש לי ינו גואמ בי אה

ים, דוני י עי יני ל מי כה ה, מי כה לש מנ לנ וש ך, לו  בונש רי ן לש חה לש ן שג קי ן, תנ מה אל נל ה הנ ר, רועל מנ אה ן וש קי יו זה לה ן אי מי דנ זש הי ך  ין כה בי
תוב כה הו של ך, זל לל מל ן הנ חנ לש שג ים מי גי נש ענ תש ם מי ה כגלה תה ד ענ י ענ רי המ י ה', ונ ני פש ר לי של ן אמ חה לש שג ה הנ יים בו (יחזקאל מא) זל קנ לש
י יני ים, מי מי ענ טש ה מנ מה ם כנ שה ה. וש ל פל ענ בש ה של תורה ין הנ יי ב, וש תה כש בי ה של תורה ם הנ חל ה לל זל י. וש מי חש לנ מו בש חמ כו לנ (משלי ט) לש

ך. לל מל ל הנ של ם וש עולה ל הה ים של דוני עי הה ים וש לי כה אמ מנ ל הנ כה ים מי תוקי מש ה, של י תורה עממי טנ

ל כה עופות, וש ים וש שי בה םאן וכש צ ים וש רי וה בםחנ שש זש ך לי תש נה שש ן קום מי כםהי ן הנ רם המ ר, אנ מנ אה ח וש תנ ן, פה מה אל נל ה הנ רועל ם הה קה
ים בי תג ם כש ה הי זל ה ומי זל מי ה, של תורה י לוחות הנ ני ד שש גל נל ם כש הי ים, של ני פה ם הנ חל לל ך. וש לל מל ת הנ עודנ סש ים לי יכי רי צש ים של יני מי הנ
"י נה דם "י אמ נה דם י - אמ ני ה שי א ה'. זל שה ר ה', יי ך ה', יהאי כש רל בה ם: (במדבר ו) יש הי ים, של ני ה פה רי שש ים על תי ה - שש (שמות לב). זל
י שור ני ם ופש תה עש בנ רש אנ ין לש יהמי ל הנ ייה אל רש י אנ ני ר (יחזקאל א) ופש מנ אל ן נל הל בה יות, של ה חנ רי שש ים על תי ם שש הי "י. של נה דם אמ
ו) (ישעיה  הו  זל וש ם).  הל ת (לה חה אל לש ים  ני ה פה עה בה רש ר אנ מנ אל נל ם  יהל לי עמ ונ ן.  תה עש בנ רש אנ ר לש של נל י  ני ופש ן  תה עש בנ רש אנ םאול לש מ שש הנ מי
ל ים של לי כי י ה'. הנ ני פש ר לי של ן אמ חה לש שג ה הנ זל הו  זל ה. וש י תורה רי פש ה סי עה בה רש אנ ים וש רי שש ד על גל נל ר, כש מנ אה ה וש ל זל ה אל א זל רה קה וש

נות. בה רש קה ד הנ גל נל נום כש קש תי לות, של פי תש י הנ לי עמ ה, בנ נה שש מי י הנ לי עמ ם בנ ך הי לל מל ן הנ חנ לש שג

ים גי יו נוהמ ים הה פי יה ים וש ים טובי גי הה נש ה, מי אי םא רש גו'. ב ים וש טי י שי צי ן עמ חה לש יתה שג שי עה ר, (שמות כה) וש מנ אה ח וש תנ פה
ן מנ זש יו בי ל יהדה ה נוטי עודה סש י הנ ני בש ד מי חה דול אל ך. גה לל מל ן הנ חנ לש י שג ני בש ם מי הי אות של רש הנ לש ך  לל מל ל הנ ה של עודה סש י הנ לי עמ בנ
ה לשה שש או  רש קש ה ני לל אי וש י.  ני שי ת הנ חנ י תנ ישי לי שש הנ וש יו,  תה חש י תנ ני שי םאש, הנ ר ב בה סי דול מי גה ב. הנ סי הה ה לש עודה סש לנ סו  נש כה יי של
ם קודי ל הנ א כה לה ר, אל דל ם סי הל ין לה ך אי ילה אי אן וש כה ים. מי לי אי רש שש יי ם וש יי וי ים לש ני ד כםהמ גל נל בות, וכש ה אה לשה ד שש גל נל טות, כש מי

ה. זוכל

ל ינו של בותי שוהה רנ רש . ופי ענ ך בוצי ר כה חנ אנ ה, וש כה רה בש ים הנ לי שש ה, ומנ פה ן יה יי ענ ע בש צנ בש יי י של די , כש ענ ת בוצי יי בנ ל הנ ענ ית, בנ ני שי
י פי ן מי מי ה אה לל כש יי ד של עםם ענ טש אי לי שנ ענ רנ בוצי ין הנ אי ך, וש רי בה מש עםם הנ טש יי ד של עםם ענ טש ים לי אי שה ים רנ בי סג מש ין הנ אי ה, של נה שש מי הנ
ל ענ ת בנ אל ך  רי בה יש יל של בי שש ך, בי רי בה מש חנ  אורי הה של שוהה  רש עוד פי יהדו. וש שות בש רש בוד, הה ק כה לי חנ לש צונו  ם רש אי ים. וש בי סג מש הנ

הנבניית.

י תי שש מי צםענ  בש לי יך  רי ת צה בה שנ י. ובש עי צה מש אל ו הה הוא קנ י, של עי צה מש אל מוד הה ענ ה הה - זל ענ  ת בוצי יי בנ ל הנ ענ סוד, בנ ך  רל דל וש
נות, תה בש ענ רנ ה כש אל םא יירה ל י של די ה) וכש שום זל ה זו. ומי צורה ע. (ובש צנ מש אל ל הה ה ו' של ת - זל יי בנ ל הנ ענ ן ה' ה'. בנ הי רות, של כה כי
ים אי רה קש דוש, ני קה ם הנ שי ל הנ דות של קג נש ן הנ הי י'. וש ה? י' וש יצה בי ה כנ ה זל ה. מנ יצה בי ד כנ חה אל ד וש חה ל אל כה לש ה  בה צםענ  בש יהכול לי
ת פל יות רודל ני עמ יך, הה רי םא צה ל קום של מה ן בש קה זורש ן וש הל ל בה זי לש זנ מש י של ע. ומי רנ זל פות הנ ד טי גל נל כש לו  אי ת. וש יי זנ כנ בש ים של רורי פי
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: חנ הוא צווי ה, וש א תורה לה ם אל חל ין לל אי ייה. וש ם אנ חל לל ד הוא לנ תוב (איוב טז) נודי כה הו של ד. זל נה ע וה נה ך  הולי יו, וש רה חמ אנ
א. םא מוצי ל יו? וש לה ם עה חי רנ מש י של ייה מי אנ

ח אםרנ ך, (משלי ד) וש רי בה חנ מש אורי הה ים. וש יתי זי ם הנ אותה ישות מי תי ש כש הוא כותי יק, וש די צנ ם בש ת, הי יי זנ כנ ים בש רורי ופי
ך. רי בה חנ מש אורי ן הה כי לה ים, וש מי עולה י הה יק חנ די םאש צנ ר כות לש רה ה. בש גנ אור נם ים כש יקי די צנ

ים רי בי חמ הנ וש י  ני אמ י  תי כש לנ הה ד  חה אל יום  ן,  מה אל נל הנ ה  רועל ר,  מנ אה וש ה  דושה קש הנ ה  נורה מש הנ יו  לה אי א  בה י  רי המ ך  כה ין  בי
ים רי שש על יהה מי לו הה אי מו כש צש ענ ן, הוא מי חה לש שג ה וש נורה נו מש ין לה קי תש הי ם וש ד, קה חה ינוק אל ם תי יהה שה הה ת, וש חנ יהה אנ נש סנ כש אנ לש
ינו בותי שוהה רנ רש י פי רי ר, המ מנ ה. אה תל שש ל ומי כה אמ י מנ יני ל מי כה ן מי חה לש ין שג קי תש הי ים, וש ני ש שה מי ן חה בל א מי לה יהה אל םא הה ל ה, וש נה שה
א ירה אי י וה תי לש חנ ן זה ל כי ים ענ ישי שי ם יש תל אנ ים וש יהמי י לש ני יר אמ עי ל (איוב לב) צה בה ך, אמ רי בה מש חנ  אורי וש ענ  ת בוצי יי בנ ל הנ ענ בנ של

ך ה'. אנ לש י מנ ני מםר בש י לו, אל תי רש מנ ם. אה כל שות מי טםל רש אל ד של ם, ענ כל תש י אל עי וםת די חנ מי

ל של ינו  בותי רנ שוהה  רש פי ך  כה של ב.  רה קש ם  עי ם  חל לל או  ב,  רה קש י  לי בש ים  נוקי פש תנ ם  חל לל ם  יתל צי רש ם  תל אנ נו,  לה ר  מנ אה
ח צנ ננ יש י של א מי לה ל. אל ד אוכי חה ין אל ב, אי רה יו קש לה ילה עה הש יי ם של יתל צי ם רש אי ה. וש מה חה לש ת מי ענ ה שש ילה כי ת אמ ענ ה, שש נה שש מי הנ
ים רי בה ים גש מי חה לש יך ני י אי תי עש םא יהדנ ן ל יי דנ עמ ן, ונ טה ה קה תה י, אנ ני ים, בש רי בי חמ רו לו הנ מש ם. אה כגלה ענ לש ל ובוצי ב, הוא אוכי רה קש בנ

. ענ לי קש י מנ ני בש אנ ענ ובש לי קש מנ ת, בש של קל י הנ צי חי ת, בש של קל ח, בש רםמנ ב, בש רל חל נוענ הנ עש ני ב, בש רל חל ים בש דולי גש

א קורי ל הנ , כה שוהה רש ע פי מנ ת שש יאנ רי קש אי בי דנ י ונ רי המ . של חנ תי פנ מש ר כי ל חוגי לי הנ תש ל יי ם, (מלכים-א כ) אנ הל ר לה מנ אה
ב רל חל וש ם  רונה גש בי ל  אי מות  (תהלים קמט) רומש תוב  כה יות, של יפי פי ב  רל חל ז  אוחי לו  אי כש תו,  טה מי ל  ענ ע  מנ ת שש יאנ רי קש
ל ענ ם וש יי מנ שה ל הנ יכוהו ענ לי מש תנ י של די , כש רוהה אמ בי מו של ים, כש די דה ה צש שה שי ה לש עה נש עש ננ יך לש רי ב צה רל חל נוענ הנ עש ני ם. וש יהדה יות בש יפי פי
י. נה דם ב, אמ רל חל יק הנ תי רש יות. ננ יפי י פי תי ב. ה"ה, שש רל חל םאש הנ ב. י' ר רל חל זו ו', גוף הנ ם. וש עולה ע רוחות הה בנ רש ל אנ ענ ץ וש רל אה הה

ל יאי רי בש גנ ל  אי יכה ב, מי רל ם חל "ן עי גי "ח. מה י רומנ רי חוד, המ יי בות הנ תי ש  ם שי ע, עי מנ ת שש יאנ רי קש ח, רמ"ח בנ רםמנ
, ענ לי קש יד. מנ ינו מולי ץ אי חי ה כנ ינו יורל אי ע של רנ ל זל כה ים, וש צי ה חי יורה ת של של בות. קל אה ת הה לשל ל שש ים של שי מה שנ ל, הנ יאי נורי
ד (שמואל-א וי ח דה קנ יי ם, ונ דה גש נל ינו ה'. כש להי ל ה' אל אי רה שש ע יי מנ , (דברים ו) שש ענ לי קש י מנ ני בש ה אנ שה מי ע. חמ מנ ת שש יאנ רי ה קש זל
ל ד כה חה אל עמשו  ננ ה,  ינה כי יא שש הי וש ה,  פה יא שה הי , של ענ לי קש מנ ם בנ ם אותה שה של וכש ל.  חנ ננ ן הנ ים מי ני בה י אמ לגקי ה חנ שה מי יז) חמ

י. תי שש לי פש ת הנ ג אל רנ הה ה, וש שה מי חמ הנ

ה. טה מנ יו לש תי לש פנ שש הי וש לו  צור של מה ת הנ י אל תי סש רנ הה צור, וש ן מה בל הוא אל ל, של אי מה סה לש ן זו  בל י אל תי קש רנ יו זה שה כש ד ענ ענ וש
ים דולי ים גש רי בה ים גש מי חה לש ני יך  אי ענ  י יודי ני אמ ם של כל ר לה רי בה תש ת יי עי . כה חנ תי פנ מש ר כי ל חוגי לי הנ תש ל יי ם, אנ כל י לה תי רש מנ ן אה כי לה וש
ילה הש י יי ה מי אל רש ת ני עי ים, כה מי כה רו לו חמ מש יו. אה נה פה ר לש בי דנ נו לש םא יהכםלש ל וש נו  הש מנ . תה ענ לי קש מנ ת, בש של קל ח, בש רםמנ בות, בש רה חמ בנ

יא. מוצי ם הנ חל הוא לל ם, של חל לל ת הנ יחנ אל וי רש מנ

ה, ינה כי ת שש מל רל תש ני ה  מל ה'. בנ ה לנ רומה תש ימו  רי ץ תה רל אה ם הה חל לל ם מי כל לש כה אמ יהה בנ הה וש ר, (במדבר טו)  מנ אה וש ח  תנ פה
י רי אי המ דנ ונ א  לה "א? אל הי ק בנ די קש דנ לש יך  רי צה ענ  בוצי ל הנ ה, כה נה שש מי י הנ לי עמ בנ יהה  לל עה רו  אמ בי יא, של מוצי ל הנ יא ה' של הי של
ים, סורי אמ ית הה בי יא בש ן, הי בל תל מוץ וש יא בש הי של ר. וכש עמשי מנ ן הנ ים מי טורי ן פש בל תל ה, מוץ וש נה שש מי ל הנ ינו של בותי שוהה רנ רש פי
ה בה ה, של י תורה שי מש ה חג שה מי יא חמ הי "ה של ה, תורה רומה י תש זוהי "ה. וש מה ה  מה עמשות עי מ' לנ ים לש רי הה שות לש רש ה  ין לה אי וש

גו'. ים יום וש עי בה רש ר אנ הה ה בה י מםשל הי יש (שמות כד) ונ

הוא ב ח"ט, של רנ יהה. קי ה הה טה אשון חי רי ם הה דה ל אה כנ אה ן של ילה ינו, אי בותי רו רנ אמ יהה בי לל ה, עה טה ל חי ן של בל תל מוץ וש ובש
ד גל נל ם כש ה), שי לה ן (של בל תל מוץ וש הוא בש של ן כש כי לה ה. וש לה שור של הוא עי י', של נו  מל ה מי קה לש תנ סש הי אות ה', וש ן, לה בל תל מוץ וש
ענ בוצי ל הנ ן כה כי לה ה. וש שה אי יש וש ם אי הי אות ה', של ר בה בי חנ אות י' לש שות לה ין רש אי ר. וש עמשי מנ ן הנ טור מי ה, פה יעה רי ה ופש לה רש עה

ה ו'. זל י, וש רי פש ר הנ מנ שול הוא גש בי שום של ה, מי פל שולו יה בי קום של מה הנ צםענ מי בש יך לי רי צה ה. וש ק בה די קש דנ יך לש רי צה

ת. בה שנ רות לש כש י כי תי ן שש קי תנ י - לש ני ם. שי יי דנ ת יה ילנ טי ד - נש חה ה: אל עודה סש עמשות בי ם לנ דה אה יך  רי ים צה רי בה ה דש רה עמשה ונ
, רוהה אמ בי מו של ר, כש ני ן בש חה לש שג ת הנ יר אל אי הה י - לש יעי בי ש. רש קםדל ל הנ חםל ענ יף מי הוסי עודות, ולש לש סש כםל שה אל י - לל ישי לי שש

ם. כגלה ך לש רי בה ד מש חה בו - אל סי , הי רוהה אמ בי מו של ה, כש בה סי יך המ רי צה רום. וש דה ה בנ נורה פון ומש צה ן בנ חה לש שג

תו, בה סי המ ין בנ יו, בי בושה לש ין בי יו, בי קה שש יו ומנ לה כה אמ מנ ין בש ש, בי ל קםדל חםל ענ יף מי הוסי יך לש רי יו צה רה בה ל דש כה ת, בש בה שנ ובש
ה פה ין חג קי תש מנ של מו  יתו, כש בי בש ייש  ל של כה ים מי מי קה רג תות מש סה וכש ים  רי ה כה מה כנ ה, בש פה יה ה  בה סי מש ין לו  קי תש הנ לש יך  רי צה של
יו הה ת, וש חנ אורנ ת הה ם אל די קנ ת לש בה ב שנ רל ה על נה שש מי י הנ לי עמ ים בנ אי יו יוצש ן הה כי לה ה. וש לה יא כנ הי ה, וש כה לש יא מנ ת הי בה שנ ה, של לה כנ לנ

. יהה לל ן אי חה לש שג ה לנ וה דש חל ה וש ירה ר שי עורי ים לש יכי רי ה. וצש לה י כנ ה, בםאי לה י כנ ים: בםאי רי אומש

ה מה כנ ת, ובש בה רות שנ ל ני ה אורות של מה כנ ה בש תה רש בי ת גש ל אל בי קנ יך לש רי צה מו של ר. כש חי ייש סוד אנ א של לה םא עוד, אל ל וש
ה וה דש חל םאת הנ ז ד, ובש חה אל ד וש חה ל אל כה ה לש פה ה יה בה סי המ קון, בנ ל תי ים של לי ה כי מה כנ ן בש קה תג ת מש יי ים, ובנ פי ים יה בושי ים ולש נוגי עי
ם אי ה. של נה מה לש אנ ים כש חםרי ים שש בושי לש ד, בי פי סש הל יהה, בש כי בש בון, בי עה רש ך, בי חםשל ה בנ עה ה רה חה פש ת שי רל אל שש ני ים של מי קון גורש תי הנ וש

ה זו. בה רי ה זו - חמ אה לי מש

ה עה בש שי רות בש עגטה ירות, מש פי ר סש של על ה מי לולה ת, כש בה שנ ת בש דל יורל של ש  קםדל כות הנ לש ה, מנ דושה ה קש ירה בי ר טוב גש ייצל
ה מה כנ בש ה  לה בש קנ א לש יוצי ך  לל מל הנ נות. וש חמ יהלות ומנ ה חמ מה כנ יות ובש ל חנ בות של כה רש ה מל מה כנ ים, בש קי חה מש ם ני ינה אי מות של שי

בות. כה רש י מל לי ה, בש לה עש י בנ לי ה בש נה מה לש אנ ך, כש חםשל ה בנ עה רה ה הה חה פש שי ע, הנ רה ר הה ר ייצל אה שש ני נות, וש חמ מנ
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יא הי י,  יתי וי צי םא  ל ר  של אמ לות  זה מנ לנ וש ם  יי מנ שה הנ ת  אכל לל מש לי ים  רי טש קנ מש לנ וש ים  חי בש זנ מש לנ ם,  יהל לי עמ ר  מנ אל נל של ה  לל אי וש
יו הה ה?  לל אי ים  עושי יו  הה ה  מל י,  יעי בי רש ילות  לי י  בי רש ענ וש תות  בה שנ י  בי רש ענ בש ת  טל שולל של ה,  עה רה הה ה  חה פש שי הנ ל  של ה  עמבודה
מו כש ה  מה ף עי תי תנ שש הי תות לש בה י שנ ילי לי ד בש פי סש ים הל עושי אורות, וש ת הה ים אל יכי שי חמ ים, ומנ חםרי ים שש בושי ים לש חי לוקש

ים. להי אל ה הה שה ה עה ת זל עגמנ ה לש ת] זל ם [אל י (קהלת ז) גנ רויהה, כי יא שש הי של

ה בה ה יהשש יכה ה, (איכה א) אי דושה קש ם הנ אי ה הה ינה כי שש ר בנ מנ אל ש, נל דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל נל ל וש אי רה שש יי או  טש חה ר של חנ אנ
ים בי יושש ד וש פי סש ים הל עושי רות, וש ני ב אורות וש אה ה בש עה שש יל תי לי ים בש בי כנ ה, ומש נה מה לש אנ ה כש תה יש ם הה י עה תי בה יר רנ עי ד הה דה בה

ר. בל של ל אותו הנ ה כה מו לה רש ם גה הי שום של ה, מי ינה כי שש ר הנ ענ צנ ף בש תי תנ שש הי ים, לש לי בי מו אמ כש

י די ן כש חה לש שג ל הנ ענ יך  רי אמ הנ י - לש יעי בי ה. שש י תורה רי בש ן די חה לש שג ל הנ יות ענ הש י - לי שי כגלו. שי יש ל ונ י - כוס של ישי מי חמ
ל י - כוס של ירי זון. עמשי מה ת הנ כנ רש י - בי יעי שי ים. תש רוני חמ ם אנ יי מנ ם בש יי דנ ת יה ילנ טי י - נש יני מי נו. שש חה לש שג לש ים יהבםאו  יי ני עמ של
דוש קה ל הנ ן של חה לש שג הוא הנ ירות, וש פי ר סש של על ה מי לולה יא כש הי דוש, של סוד קה ם בש נה קש תנ ם ולש יהל לי ר עמ זי חנ יך לש רי צה ה. וש כה רה בש

פון. צה ן בנ חה לש ינו שג בותי שוהה רנ רש ן פי כי לה ה, וש בורה גש ד הנ צנ רוך הוא מי בה

ן הי שום של ה, מי כה רה בש סולות לי מות פש זםהה ם מש יי דנ יה ה,  נה שש מי ל הנ של ינו  בותי רנ רוהה  אמ בי ם, של יי דנ יה ת  ילנ טי נש ד -  חה אל
ה, כה רה בש יות לנ ני ן שש הורות הי ן טש הי של אות, וכש מי ן טש הי של אשון כש הוא רי ה, של אה מש טג ב הנ הוא אנ ה, של אה מש טג יות לש ני שש
תוב כה הו של ה. זל כה רה יו בש לה ה עה ד, שורה סל יש חל הור, אי יש טה הוא אי ן, של כםהי ה. הנ רה הר ל טה א ענ לה ה אל ה לו שורה כה רה בש הנ של
ת כו אל רמ בה אמםר כםה תש יו לי נה ל בה אל ן וש רם המ ל אנ ר אל בי ן, (במדבר ו) דנ כי לה גו'. וש םאש וש ר ל הה טוב ענ ן הנ מל של (תהלים קלג) כנ
ה, נה שש מי י הנ לי עמ שוהה בנ רש ך. ופי רי בה תש ין מי ך - אי רי בה ינו מש אי של ך. וש רי בה תש ך - מי רי בה מש ן הנ ל כםהי , כה שוהה רש גו'. ופי ל וש אי רה שש י יי ני בש

י. נה דם כות אמ לש ה. מנ כה רה ה בש מה ין שש כות, אי לש ה ומנ רה כה זש ה אנ ין בה אי ה של כה רה ל בש כה

יו ינד לה ה עה ה שורה עה ה שה אותה ים, בש קי רה יו י"ד פש לה רו עה זש גה ק, של רל פל ד הנ ן ענ טםל אותה יך לי רי ם צה יי דנ ת יה ילנ טי עוד, נש וש
ין. די רויהה בש ה, ושש בורה גש ד הנ צנ ה מי שה דג ל קש יא יהד של הי ינו. וש מי ינד יש ה בש מה כש בו חה ד של סל חל ד הנ צנ ה מי כה רה ל בש יא יהד של הי ה', וש
י תי שש ים בי קי רה ר פש שה ים עה ני ם שש הי גוף, של י הנ קי רש י"ד פי ה בש שורה ת, של רל אל פש תי ד הנ צנ חוד מי יי יא ינד הנ הי םאל) וש מ ינד שש (וש

ית. רי בש גוף ובנ ם בנ יי ננ ם, ושש יי י שוקנ תי רועות ושש זש

א, "שה ר יי יה"אי ך  כש רל "בה מוז יש י"ד י"ד י"ד, רה ם. יי"י מי יי ננ ים ושש עי בה רש ר הוא אנ שה ה עה עה בה רש ים אנ מי עה פש לש  שה וש
ם, יהל לי יא עמ בי נה ר הנ מנ אה "י. וש נה דם "י אמ נה דם "י אמ נה אדם ים בנ מוזי ם רש י"ד י"ד י"ד, הי הוי"ה הוי"ה הוי"ה. ד' ד' ד' מי מי

ה. נה קש תנ תש הי יהד של זו בנ ה הנ ילה טי נש הנ ה. וש מה ל ה' הי יכנ ל ה' הי יכנ ל ה' הי יכנ (ירמיה ז) הי

כםחנ יות מי הש יך לי רי ם צה ן ד' ד' ד', כגלה הי יות, של חנ י הנ פי נש לש כנ שש , ומי יה יה יש יה יש ם יש הי יות, של חנ י הנ ני ת פש לשל שש ד מי ל צנ כה וש
"ף. לל "א אה א"ו, הי "ף וה לל א"ו אה "ף, וה לל "א אה "ת, הי לל א"ו דה לו - יו"ד וה כםחנ של "א. הנ א"ו הי "א וה הוא יו"ד הי ם. וש דה אה
ה, סולה פש ה הנ עה רה ה הה חה פש שי ה, הנ מה זגהמ ם הנ הל ת מי רל עובל ד של עות, ענ בה צש אל י הה קי רש פי לו, בש של כםחנ  רויהה בנ םא שש ה ל כה לש מנ הנ וש

ה. כה רה בש סולות לי מות פש זםהה ם מש יי דנ ה, יה נה שש מי י הנ לי עמ שוהה בנ רש ן פי כי לה סול. וש פה ת הנ של אי

ה ץ, מנ רל ם של ץ הי רל אה י הה מי ענ ה. של תורה ל הנ ם של יי ה מנ זל יה  יש ינד   . יה יש ינד  ם  ה שה שורה יהד, של ר הנ הי טנ ם לש יי ם מנ הי וש
דוש קה ת הנ ים אל לי גוזש כות של רה בש ל הנ ל של זי גה ם, בנ יהל ידי בי ל של זי גה ם, בנ יהדה ה בש עה ה רה חה פש ץ, שי רל של הנ ה, וש ילה בי ם טש הל ה לה ילה מועי

ה. מה י זגהמ הי ה ומנ כה רה י בש הי ים מנ עי םא יודש ל ך, וש רי בה ים לש עי םא יודש ל רוך הוא, של בה

ה, כה רה ל בש ים של רי בה ה דש רה ים עמשה לי ינשש בםל של סש י לי תי םא יהכםלש ם, ל הל מה י עי ני אמ לו, ונ ים אי רי בה ים דש רי בי חמ עו הנ מש שה של יהד כש מי
ן ל גנ צות של חי ע מש בנ רש מו אנ ה הוא כש תה אנ ה, של תה א אנ לה לו אל ים אי רי בה ר דש םאמנ י יש של ין אי אי אי דנ ונ לו, ובש צש י אל תי חש טנ תנ שש הי וש
ר, ענ ה ננ עמשל ננ ים וש רי עה ת נש צנ חי מש ינוק, ובי ה תי עמשל ננ ינוקות וש תי ת הנ צנ חי מש ה) בי תה ר אנ של אמ כנ ן (של הל ס בה נה כש ם ני דה אה הה ן. של דל עי
תו בש כון 'שי מש יך, (תהלים לג) 'מי לל ר עה מנ אל ך נל כה ן. ולש קי ה זה עמשל ננ ים וש ני קי ת זש צנ חי מש חור, ובי ה בה עמשל ננ ים וש חורי ת בנ צנ חי מש ובי
ה גה לנ פש ל דור הנ דור של ר, בנ שה ם הוא בה גנ שנ יך (בראשית ו) בש לל ר עה מנ אל נל ה הוא של תה אנ ץ. וש רל אה י הה בי ל יםשש ל כה יחנ אל גי שש 'הי
ל ה ענ ה בו תורה נה תש ני דור של א בש לה אל יתה  לי גש םא ני ל ים. וש ני וה ה גש מה כנ לש ך  פי הנ תש מי ל של גנ לש גנ גול, כש לש גי דור בש ל דור וה כה , ובש יתה יי הה

ך. יהדש

ה, הוא לה יש לנ ש בנ מל של ס הנ ני כנ תש מי של כש דור. של ל דור וה כה יר בש אי מי ש של מל של ה הוא כנ תה ם, אנ עולה הה תה מי סש ננ כנ תש הי יהד של מי
ז מנ רה הו של זל דור. וש ל דור וה כה בוא בש ים רי שי שי יר בש אי ה מי תה אנ ה, של תה אנ ך  ים. כה בי בוא כוכה ים רי שי שי ה ובש נה בה לש יר בנ אי מי
דור , הנ שוהה רש עוד פי בוא. וש ים רי שי שי חות מי ין דור פה ינו, אי בותי שוהה רנ רש א. ופי דור בה ך וש ת, (קהלת א) דור הםלי לל קםהל
לוי. גי ן בש חה לש שג ל הנ ים של רי בה ה דש רה ם עמשה לי שש הנ ך  ילה אי אן וש כה ילה. מי הש יי יהה הוא של הה ה של יים מנ קנ א, לש בה הוא של ך  הולי של
יא בי ל נה כה ה לש לה םא גי ל ה של ך מנ ה לש לה רוך הוא גי דוש בה קה הנ ך, של קש לש י חל רי שש ה אנ דושה קש ה הנ נורה מש ן, הנ מה אל נל ה הנ ר רועל מנ אה

י. מי י ולש מי םא לש ל ה, וש חוזל וש

יום בנ ת זוגות. של בה שנ נו בש תש ני ה, של תורה י לוחות הנ ני שש מוזות בי ן רש הי ת, של בה שנ רות בש כה י כי תי ל שש צםענ ענ בש י - לי ני שי
ים די שי הנ רוהה של אמ בי ב של ל גנ ף ענ אנ ים. וש ם טובי יי ננ שש בות לי קי י נש תי ה, שש נה תש ת ני בה שנ ם טוב, ובש יי עממנ בו פנ דו, של י יהרש ישי לי שש הנ
ין. זוקי ן ני ינה ה אי וה צש י מי לוחי י: שש יננ סי ה מי מםשל ה לש כה לה ים - המ גוזי י אל ני ים, שש יצי י בי תי רוהה שש אמ בי מו של ל זוגות, כש ים ענ ני מג מש

םא ל ב, של ב רנ רל ם עי ב' ד' עי נו בש יש הנ י, דש יעי בי רש ים בה מי יש סנ ין מש אי י וש ני שי ין בנ ילי חי תש ין מנ ינו, אי ני י שה רי המ ר, ונ םאמנ ם ת אי וש
טםל הוא לי רוך  בה דוש  קה ה הנ וה ם, צי עולה ן הה מי רו  בש עה ר של חנ אנ ם, ולש יי מנ ם שה שי לש רו  יש גנ תש םא הי ל ה, של וה צש י מי לוחי שש יו  הה

גו'. לגחםת וש ל הנ יו ענ ר הה של ים אמ רי בה דש ת הנ לגחםת אל ל הנ י ענ תי בש תנ כה ר, וש מנ אה ים, וש ני אשם רי ים כה ני בה י לגחםת אמ ני (שמות לד) שש
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חםל, מות הנ ת יש של שי ה בש לה עש בנ ה מי ידה חי יא יש י הי נה דם אמ . של י הי נה הדוה אמ י"ם יש י יודי ני שש זות לי ת רומש בה שנ רות בש כה י כי תי ושש
ן טה ין שה אי דות זוגות, וש יורש אות וש שות יוצש פה נש הנ רוחות וש הה מות וש שה נש ל הנ ת כה בה שנ ה בש שום זל . ומי יהה לל ד אי ת יורי בה שנ ובש
םא ה, (שמות לה) ל שום זל ת. ומי בה שנ ר בש םא בועי ל וש ט  םא שולי נםם ל יהי גי לו  פי אמ ונ ת.  בה שנ יום הנ ט בש יק שולי זי ין מנ אי וש
יך רי אמ הנ ין לש אי ה. וש שה דג ל קש ש של ן, אי בה רש קה ש הנ א אי לה יהה, אל רי כש ש נה זו אי ת. וש בה שנ יום הנ ם בש יכל בםתי כםל מםשש ש בש עמרו אי בנ תש

ה. לה עש מנ ר לש אי בה תש י ני רי המ ן, של הל לה ה של יעה צי בש בנ

א הי ם: יש הל ד מי חה ר אל מנ אה ה, של נה שש מי ל הנ של ינו  בותי רנ רוהה  אמ בי י של פי ת, כש בה שנ עודות בש סש לש  כםל שה אל י - לל ישי לי שש
ר. של על ן לש הל ים בה לי שש הנ ה, לש לה פי תש ל הנ כות של רה ע בש בנ ל של מות של לי ן שש הי ת. של בה שנ עודות בש סש לש  י שה רי ם גומש י עי קי לש חל
שות רש לו  ייש  ן וש יים אותה קנ םא מש ל י של ן. ומי גה ת הנ קות אל שש הנ ן לש דל עי א מי יםצי ר  הה נה ג - (בראשית ב) וש נל ל עם סוד של הנ וש
, (ישעיה נח) ענ י פורי ני אמ י ונ לנ וו עה רוך הוא: לש דוש בה קה ר הנ מנ ה, אה זל םא לה םא יהב ל י של די ת. וכש ענ רנ ע צה גנ נל ך לו לש ן, הופי מה יש קנ לש

ל ה'. ג ענ ננ ענ תש ז תי אה

ל נו של חה לש שג רום. של דה ה בנ נורה פון, מש צה ן בנ חה לש ים, שג מוני דש קנ רוהה הנ אמ בי מו של ה, כש נורה מש ן בי חה לש יר שג אי הה י - לש יעי בי רש
יות.  הש יך לי רי ך צה רוך הוא כה דוש בה קה הנ

ה. דושה קש ה הנ לה כנ הנ ם  ת אותה לל כולל - ע"ב, של כגלו  יש ונ ים.  להי אל בון  שש חל בש כגלו. כו"ס  יש ונ ל  - כוס של י  ישי מי חמ
ית. אשי רי ה בש עמשי ל מנ יד ענ עי הה ה לש יכה רי ה, צש ל תורה ן של יי ה ינ אה לי מש םאת הנ ז כוס הנ הנ של

ל ענ לו  כש אה ה של לשה ה, (אבות פ"ג) שש נה שש מי י הנ לי עמ בנ שוהה  רש פי ך  כה ה, של י תורה רי בש ן די חה לש שג ל הנ יות ענ הש י - לי שי שי
ה תורה הנ פון, וש צה ן בנ חה לש שג שוהה  רש י פי רי המ שום של ר - מי בה דה סוד הנ כו'. וש ה וש י תורה רי בש יו די לה עה רו  מש םא אה ל ד וש חה ן אל חה לש שג
י נה דם ן אמ חה לש ין, שג יהמי מי יה  יש יא  ה הי תורה הנ ין. של הוא די םאל, של מ ם שש ים, עי מי חמ הוא רנ ין, של יהמי ר  בי חנ ין. לש יהמי ה מי נה תש ני
ם דה ל אה יו של זונותה ים מש שי ה, קה נה שש מי י הנ לי עמ שוהה בנ רש םאל, פי מ שש ן מי חה לש שג הנ שום של ם. מי ר אותה בי חנ יך לש רי צה םאל, וש מ שש מי

ה. י תורה רי בש די ל בש די תנ שש יי י של מי מו, לש ן עי מי זנ ם לש כה יד חה מי לש יך תנ רי ך צה שום כה ת ינם סוף. ומי יענ רי קש כי

יו יהמה ים לו  יכי רי אמ נו מנ חה לש ל שג ענ יך  רי אמ מנ ל הנ ה, כה שום זל ים. ומי יי ני עמ שום הה ן מי חה לש שג ל הנ ענ יך  רי אמ הנ י - לש יעי בי שש
דוש קה ך הנ ם כה ילה אותו, גנ חנ הוא מש ת, וש מי שוב כש י חה ני עה ת. של ול מה יל מי צי ה תנ קה דה ך (משלי י) וצש שום כה יו, ומי נותה ושש

ילה אותו. חנ רוך הוא מש בה

אות ד' . וש יענ הושי י יש לי י וש לותי ה (תהלים קטז) דנ ר בה מנ אל נל אות ד', של ד הה צנ ים מי יי ני עמ ל הה כה ך סוד, של רל דל עוד בש וש
ל יך ענ רי אמ הנ יך לש רי ן צה כי לה תו, וש כש לנ מש ל מנ ים ענ יך יהמי רי אמ הנ תוב (דברים יז) לש כה הו של ה, זל יך בה רי אמ הנ יך לש רי צה ד של חה ל אל של
ן חה לש שג ל הנ ענ יך  רי אמ הנ לש יך  רי אות ד' צה בוד הה יל כש בי שש ן. בי חה לש שג ל הנ ם של יי לנ גש ע רנ בנ רש אנ ה מי לולה יא ד', כש הי ן, של חה לש שג הנ

ים. יי ני עמ יל הה בי שש בי

לות. דנ ת הנ דנ מו מי א כש צה םא מה ל ל וש אי רה שש יי ה לש פה ה יה דה רוך הוא מי דוש בה קה ש הנ קי בי ינו, של בותי רו רנ אמ ילו בי בי שש ובי
יס רון כי סש חל אות, וש בון תוצה שש חל ם כש הי יתות של י מי יני בון מי שש חל ים, כש אשוני רי הה רוהה  אמ בי שום של ה, מי ל זל ענ שו  קש הי וש

יות? ני מו עמ ה כש פה ה יה דה ל מי אי רה שש יי ה לש אה צש מש םא ני ל ים של רי ם אומש יך הי אי ם, וש כגלה ה מי של קה

ה. לה עש מה ה לש נה יו ופה אלהה כו ובי לש מנ ל בש לי קי ף וש צנ קנ תש הי ב וש ענ רש י יי יהה כי הה שון, (ישעיה ח) וש לה ם וש ל ענ כה שום של א מי לה אל
הו לו. זל אמ גה ם יי זו הי ה הנ דה מי ן בנ כי לה ים בו. וש ישי חי כש םא מנ ל זו, וש ה הנ דה מי רוך הוא בנ דוש בה קה יום הנ ם קי ל הי אי רה שש ל יי בה אמ
ים אי לה חר בל הוא  וש ר  עםשל ם  דה אה לש ייש  לו  פי אמ נוי. של עי וש שון  לש י  ני עה וש  . יענ י תושי ני עה ם  ענ ת  אל וש תוב (שמואל-ב כב)  כה של
נו, מל מי ש  הוא רה י של ן מי כי ל של ל יום. כה כה בש ים אותו  עמרי צנ לו, ומש לה גש בי ים אותו  עמרי צנ מש של י, או  ני א עה רה קש כות, ני מנ ובש

קום. מה קום לש מה ך מי הוא הולי וש

ך ם כה ר. גנ בי דנ ת יש ענ דנ םא בש יוב ל ר בו (איוב לד) אי מנ אל נל יוב, של מו אי תו, כש עש נו דנ מל ה מי קה לש תנ סש הי י של ני עוד ייש עה וש
ים אי טה ין לו חמ ה אי זל ת. וש ענ א דנ רה קש ני י של עי צה מש אל מוד הה ענ הוא הה ה א"ח, של נה מל ק מי לי תנ סש מי של ה, כש ינה כי שש יא הנ הי יא ד', של הי
"י מי גו'. שש ם וש עםלה י לש מי ה שש תוב (שמות ג) זל כה הו של וות, זל צש ל תרי"ג מי ה, כולי עוד, א"ח הוא תורה ר. וש םאמנ י ר של בה דה בש
ר אה שש וות, של צש מי ן הנ ה ומי תורה ן הנ א מי לה י אל ני ין עה , אי שוהה רש ה פי שום זל ם ו"ה - רמ"ח. ומי י עי רי כש ם י"ה - שס"ה. זי עי

ה. " הוה י יש לי י בש ני ך הוא עה ם כה י, גנ נה דם ן אמ אות ד' מי הה נוי. וש א עי לה ינו אל י אי ני עה

ה? או חובה רש קש ה ני מה ם. לה יי יננ עי ת הה א אל מי סנ מש ית הנ דומי ח סש לנ שום מל ם מי הל נו לה קש תי ים של רוני חמ ם אנ יי י - מנ יני מי שש
י לי יהה בש לל ים עה כי רש בה מש ל כוס של ענ ה. וש כה רה ם בש הל ים בה עושי מות, של זםהה ם מש יי דנ ל יה ה ענ ת שורל ול מה ם הנ ך סוד, סנ רל דל א בש לה אל
ים ני פש בי ה מי דחה המ ה בנ ים אותה רי המ טנ יו מש הה ד של ה, ענ כה רה בש ה לי אה מי ה טש ים בה שותי ה כוס של ה. ומנ אה מי את טש רי קש ה ני רה הר טה
ם יי לו מנ ם - אי תל שש די קנ תש הי ר, (ויקרא יא) וש בה דה סוד הנ ה. וש ים חובה רוני חמ ם אנ יי ה מנ שום זל יו. ומי ן יהדה כי ל של חוץ - כה בנ ומי
דוש דוש קה ד (ישעיה ו) קה גל נל ב. כש רי ן עה מל ה של דוש - זל י קה ים. כי רוני חמ ם אנ יי לו מנ ים - אי דםשי ם קש יתל יי הש ים. וי אשוני רי
תוב כה של הו  זל הוא.  רוך  בה דוש  קה לנ ים  ני בה ם  תל אנ של יענ  הודי גו', לש וש ם  תל שש די קנ תש הי וש ה  זל שום  ומי אות.  בה צש ה'  דוש  קה

ם. יכל להי ה' אל ם לנ תל ים אנ ני (דברים יד) בה

ם: לו הי אי ה, וש כה רה ל בש כוס של בש רו  מש אל ים נל רי בה ה דש רה ה, עמשה נה שש מי י הנ לי עמ בנ שוהה  רש ה, ופי כה רה ל בש י - כוס של יעי שי תש
ע קנ רש קנ ן הנ מי קו  לש סנ ין. ומש יהמי בנ נו  נותש יו. וש י יהדה תי שש בי לו  בש קנ "א. ומש לי "י. מה "ה. חנ יפה טי "ה. שש חה דה טו"ף. המ טו"ר. עי עי
ה. יפה טי ה. ושש חה דה ם: המ הי ה, של עה בה רש א אנ לה נו אל ין לה ו אי שה כש ענ יתו. וש י בי שי נש אנ ה לש נה תה מנ רו בש גש שנ יו בו. ומש ינה ן עי נותי ח. וש פנ טל

תו. יתה יא מי תו זו הי ירה בי שש ם. של לי כוס שה י, הנ ים חנ רי ייש אומש ית. וש בי חה ן הל י, מי ים חנ רי ייש אומש א. וש לי י. מה חנ
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הוא ס, של מו כי י ו', כש לי ם. כם"ס בש לי אן שה כה ם) וש הי יה"ה וש א בש לי הוא (מה ים, וש להי ה הוא אל מה כש חה ך הנ רל ל דל כוס ענ
יהא כוס. רי טש ימנ גי ה בש ן עולל "א כי סי כי גום. הנ הוא פה י"ו, וש י וה לי ר בש סי ן הוא חה ף, כי לל םא אה ל ר בש סי חה גום וש פה

הו סוד זל ת. וש רל אל פש ת תי רל ה, עמטל רה עמטה סוד הה טו"ר בש ם: עי הי ד י', וש גל נל ים כש רי בה ה דש רה יך עמשה רי צה "א, וש יא הי כוס הי
י ני עה ה לש לה פי טו"ף, (תהלים קב) תש ית. עי רי בש ת הנ רל יא עמטל הי ים, וש ידי מי לש תנ רו בש טש ענ ה, מש כה רה בש ם לי רונה כש רו זי מש אה טור של עי

י. ני עה ת הל לנ פי ה תש עמלל תנ ד של ים ענ פי טש ענ תש לות מי פי תש הנ כות וש רה בש ל הנ כה עמטםף. של י ינ כי

םאל מ שש מי ה  שה דג קש הנ וש ד,  סל חל הנ ין  ימי מי ה  רה הר טה הנ שו.  דש קי וש רו  המ טי וש טז)  (ויקרא  מו  כש "ה,  יפה טי ושש "ה  חה דה המ
סוד ד יש צנ "י מי ר. חנ תל כל ד הנ צנ ה מי רה א עמטה רה קש ני ים. וש להי את אל רי קש ני ה הנ ינה ד בי צנ כות, מי לש ה מנ כה רה ל בש ה. כוס של בורה גש הנ
לו בש קנ ת. מש רל אל פש ד תי צנ א מי לי ך ה'. מה מי חמ רנ ר מש מנ מוט אה םא תה י ל לומי י שש יתי רי ר (ישעיה נד) ובש מנ אל נל לום, של א שה רה קש ני הנ

יו, ה' ה'. י יהדה תי שש בי

לוק י סי סוד יו"ד, כי ח, בש פנ ע טל קנ רש קנ ן הנ קו מי לש סנ ה. ומש בורה גש יהה לי ני ד, ה' שש סל חל ה לש יונה לש י ה' על ין, כי יהמי נו בנ נותש וש
י נה דם ן. אמ יי ענ י הה עי בש ה צי לשה שש ה בי " ן.  ילהוי יי ת ענ בנ יר בש אי יה מי . יש י הי נה הדוה אמ סוד יש ם בש הי יו בו, של ינה ן עי נותי ה' הוא יו"ד. וש

ה ר בה מנ אל נל ה, של ינה יא בי יתו, הי י בי שי נש אנ ה לש נה תה מנ בש "רו  גש שנ ן. ומש יי ענ י הה פי ענ פש י ענ ישוני אי ן וש יי ענ י הה רובי י כש ני שש ה בי ירה אי מש
קו. לש ת חל ננ תש מנ ה בש ח מםשל מנ שש יי

יא (ירמיה הי שום של ר - מי בה דה סוד הנ יך כוס. וש רי ה צה לשה שש ינו, בי בותי שוהה רנ רש י פי רי זון, המ מה ת הנ כנ רש י - בי ירי עמשי
ר. יך יותי רי אמ הנ ין לש אי כם"ל כם"ל. וש כם"ל מי בות, בנ אה ם הה הי ך, של יי לולתה ת כש בנ המ ב) אנ

תה - זו כש רנ א, ובי תה יש רנ בה ינו בנ ני שה גו'. וש תה וש עש בה שה תה וש לש כנ אה ר (דברים ח) וש מנ אל נל ן? של יי ננ ה מי תורה ן הנ זון מי מה ת הנ כנ רש בי
ן כי ם. וש יי לה רושה ה יש ה - זו בוני טםבה ץ. הנ רל אה ת הה כנ רש ץ - זו בי רל אה ל הה זון. ענ מה ת הנ כנ רש יך - זו בי להל ת ה' אל ן. אל זה ת הנ כנ רש בי
ך. ן לה תנ ר נה של ר אמ מנ אל נל ן? של יי ננ יו מי נה פה יו. לש רה חמ אנ א לש לה י אל ין לי נון. אי בה לש הנ ה וש זל טוב הנ ר הנ הה ר, (שם ג) הה הוא אומי

כו. רש בה ה לש תה יהב אנ ך, חנ ן לה תנ נה ה של עה שה מי

ענ הושג ן. יש מה ם הנ הל ד לה יהרנ ה של עה שה ן בש זה ת הנ כנ רש ל בי אי רה שש יי ם לש הל ן לה קי ה תי ה, מםשל כה רה בש ם לי רונה כש ים זי מי כה שו חמ רש דה וש
ן מה ת הנ שנ רה פה א בש צה מש ם. עוד ני יי לה רושה ה יש נו בוני קש למםה תי ד ושש וי ץ. דה רל אה ן לה יסה ני כש הי ה של עה שה ץ בש רל אה ת הה כנ רש ם בי הל ן לה קי תי

ם. יכל להי י ה' אל ני י אמ ם כי תל עש ידנ ם וי חל עו לל בש שש ר תי בםקל ר (שמות טז) ובנ מנ אל נל מו, של צש ן ענ מה זון בנ ת מה כנ רש בי ז לש מל רל

זות רומש ה, של עה בש ה שי עה בש הוא שי ין, של לי פי תש שומות בנ רש ים של "ני יש ע זנ בנ ן של ל אותה סוד של עון, הנ מש י שי בי ר רנ מנ אה
עוד, יו. וש פי ת מי קל דולל ש של צות אי נוצש תש יק הי פי ה מי נה מל , ומי ב רוחנ ן שואי הל בה ם, של דה אה ל הה ה של אה רי ל הה ע אונות של בנ של לש
ם יהל לי ייש עמ ה של נורה מש י הנ ני ה קש עה בש שי זות לש ן רומש הי עוד, של ת. וש רל צל עמ ח לנ סנ פל מי בועות של שה הנ ים, וש ה יהמי עה בש שי ז לש מל ן רל הי של
זות ן רומש הי עוד, של . וש יענ קי רה ים בה ירי אי ם מש הי ת של כל י לל בי ה כוכש עה בש שי זות לש ן רומש הי עוד, של ים. וש דושי אורות קש ה מש עה בש שי
ה רוצל י של ל מי ים, כה רי בי חמ רו הנ מש ן אה יהל לי עמ כםל, ונ ר הנ קנ עי ש וש שםרל סוד וש ן יש הי ן, וש יהל לי ד עמ ם עומי עולה הה גות של רי דש ע מנ בנ של לש
ן הל ייש בה ים, של "ני יש ע זנ בנ ן של אותה זות לש ם רומש הי ים, של י"ני י שי תי ן שש אותה ל בש כי תנ סש הי יך לש רי םאש, צה ל ר ין של לי פי יחנ תש ני הה לש

ים. מוזי ים רש קי ים, עממג רי תה סש ז סודות ני מל רל

ינו, (יחזקאל א) ני גו' (דברים י). שה דםל וש גה ל הנ אי ים הה ני דם אמ י הה ני דם אמ ים ונ להי אל י הה להי ם הוא אל יכל להי י ה' אל כי
מו נות, כש טנ קש ים  ני פה ים  רובי כש דולות. הנ גש ים  ני פה לו  ים. אי רובי ם כש אותה ם כש ינה אי לו  אי ם,  דה י אה ני פש ם  יהל ני פש מות  ודש
ים קוקי ים חמ יורי ם צי הל ים בה רי יש טנ צש דולות, ומי ים גש ני ם פה הי שום של ם, מי הל ים בה לולי מות כש ל דש ם, כה דה י אה ני ינוק. פש תי

רו"ם. פו"ן דה "ב צה עמרה "ח מנ רה זש ים, מי די דה ה צש עה בה רש אנ ש בש פםרה מש ם הנ שי יקות הנ קי חמ בנ

י ני "ר פש של י נל ני יי"ה פש רש י אנ ני "ם, פש דה י אה ני ל פש לות אל כש תנ סש ים מי ני פה ל הנ כה רום, וש ד דה צנ ם לש רםשל שום בש "ל רה אי יכה מי
ב כל ל (תהלים סח) רל ים של יורי ים צי רי יש טנ צש מי נו  מל ך. ומי ק כה ם רנ דה א אה רה קש םא ני ל ה, וש בה קי ר ונש כה ם הוא זה דה שו"ר. אה

ן. אה נש י שי פי לש ם אנ יי בםתנ ים רי להי אל

ל סוד של ד בש חה אל ת כש לל לל כש ני יטות של שי ם. פש דה הו אה יי"ה, ן' זל רש "ר, אנ של ים - שו"ר, נל יורי צי ל הנ ל כה ל של לה כש ן, הנ אה נש שי
ד חה אל ד וש חה ל אל ים כה די רה פש לו ני לה יות הנ מג דש הנ ן. מי אה נש ה סוד שי לל אי ים מי אי ם יוצש בות, כגלה בה ים ורש פי לה ם אמ כגלה ה. וש בה קי ר ונש כה זה

ם. הל אוי לה רה מו של דו כש צי בש

"ר של רו, שו"ר נל בי חמ לול בנ ד כה חה כםל אל יות הנ הש ד, לי חה אל ד בש חה ים אל לולי ד, וכש חה אל ד בש חה ים אל בי לה שג מש ם הנ ה אותה לל אי
ל. כי תנ סש הי ג ולש הי ננ תש הי ים לש ים עולי קוקי מות חמ ה שי עה בה רש סוד אנ ים בש גי המ ננ תש "ם, מי דה יי"ה אה רש אנ

ל. הוא אי ים, וש ני וה י גש ני סוד שש קוק בש ר חה טי ענ תש ר מי חי ם אנ ה שי ם, עולל דה י אה ני פש ל שור לי כי תנ סש הי ג ולש הי ננ תש הי ה לש עולל
ה. זל ם הנ שי סוד הנ ג בש הי ננ תש הי ם לש שה רש ני ף אותו, וש גולי ק וש א חוקי סי כי הנ חור, וש אה ר לש ז חוזי אה

ים, ני וה ים וגש ני י פה ני סוד שש ג בש הי ננ תש ר מי טי ענ תש ד מי חה ם אל ה שי ם, עולל דה י אה ני פש ר לי של ל נל כי תנ סש הי ג ולש הי ננ תש הי ה לש עולל וש
ג הי ננ תש הי ם לש שה רש ני ף אותו, וש גולי ק וש א חוקי סי כי הנ חור, וש אה ר לש ז חוזי דול. אה הוא גה טור, וש עי יהה בש לי עמ עמלות בנ ג לנ הי ננ תש הי לש

ה. זל ם הנ שי סוד הנ בש

ים, ני וה ים וגש ני י פה ני סוד שש קוק בש ר חה טי ענ תש ד מי חה ם אל ה שי ם, עולל דה י אה ני פש ייה לי רש ל אנ כי תנ סש הי ג ולש הי ננ תש הי ה לש עולל
ג הי ננ תש הי ם לש שה רש ני ף אותו, וש גולי ק וש א חוקי סי כי הנ חור, וש אה ר לש ז חוזי בור. אה הוא גי פו, וש קש תה ר בש שי קנ תש הי ק ולש זי חנ תש הי לש
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ה. זל ם הנ שי סוד הנ בש

סוד ה, בש יור זל צי ם בש יהל קוקי חי ים בש רי יש טנ צש ם מי ז כגלה ים בו, אה לי כש תנ סש ים ומי ם עולי כגלה ם, וש כגלה ל בש כי תנ סש ם מי דה אה
מות דש הנ זו, וש מות הנ דש ים בנ לולי ם כש ם. כגלה דה י אה ני ם פש יהל ני מות פש ם, ודש יהל לי תוב עמ ז כה אה א. וש א נורה רה קש ני ד של חה ם אל ל שי של

ם. ת אותה לל זו כולל הנ

ם ים הי קוקי ה חמ לל מות אי י שי רי המ א, של נורה הנ בור וש גי דול הנ גה ל הנ אי רוך הוא הה בה דוש  קה א הנ רה קש ה ני ל סוד זל ענ וש
ה לל יות. אי מג דש ל הנ ל כה כולי ם של הוא שי יות יהוה, של ע אותי בנ רש אנ בש ה  לולה ה, כש יונה לש על ה הה בה כה רש מל סוד הנ ה בש לה עש מנ לש
ד חה אל ים, וש ני פה ד לש חה אל םאל, וש מ שש ד לי חה אל ין, וש יהמי ד לש חה ם, אל הל ם בה קה רג לוף מש גה א הנ סי כי הנ וש א,  סי כי ים בנ לופי ים וגש קוקי חמ

ם. עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ שום בש חור. רה אה לש

א, סי כי ת הנ ים אל חי לוקש לו  לה ים הנ יוני לש על מות הה שי ה הנ עה בה רש לו. אנ יות אי מג ע דש בנ רש אנ שום בש ה, רה עולל של א כש סי כי הנ
א לי ד ומה ל צנ כה ים לש פי נה א עמ לי מה ץ של עי א כש לי ד מה ים, יורי סופי כי ים וש נוגי ם עי ט אותה לוקי חנ וש לוקי ד של ם, ענ הל ל בה לה כש א ני סי כי הנ וש
טות, לוהמ צות וש אורות, נוצש קוקות ונש ן, חמ יהל יורי צי יהרות בש צג לו מש לה יות הנ מג דש ע הנ בנ רש אות אנ ד, יוצש יורי ן של יוה רות. כי פי

ם. עולה ל הה ע ענ רנ עות זל ן זורש הי וש

ים טי ת שםפש שנ רה פה

א נה ימש הי יהא מש עש רנ

נות מנ לש ה זו  וה צש מי גו' (דברים טז) בש וש ך  ן לש נםתי יך  להל ר ה' אל של אמ יך  רל עה ל שש כה בש ך  ן לש תל ים תי רי שםטש ים וש טי שםפש
י אן, כי ר כה חנ בונו כ', אנ שש חל נו), יו"ד של מל י י' (מ', מי ט. כי ים שםפי להי י אל עוד, (תהלים עה) כי ים. וש רי שוטש ים וש טי שופש

ה ו' ו'. ים, זל ה יהרי זל "א, וש "א הי יל, הי פי ה ינשש ט, זל ים שםפי להי אל

י? מי ף לש יי סנ דון בש ה. לה פה רי ין שש די דון בש לה ה,  ילה קי ין סש די דון בש לה ק,  נל חל דון בש לה ף,  יי סנ דון בש - לה ר זו  חנ ה אנ וה צש מי
ד. רי דום תי ל אל ה ענ ני י הי בי רש ם חנ יי מנ שה ה בנ תה וש י רי תוב (ישעיה לד) כי כה הו של "ל. זל אי מה סה לש

ק דל ק צל דל ה. צל לה יות של יפי י פי תי "א שש "א הי ב, הי רל חל ב, ו' גוף הנ רל חל םאש הנ רוך הוא - י' ר דוש בה קה ל הנ ב של רל חל
ם דה ין אה ע, אי אן נודה כה ה. ומי טה ל מנ ין של ית די י בי פי ין מי די ה וש לה עש ל מנ ין של ית די י בי פי ין מי ים, די יני י די ני ים שש כי דםף, חותש רש תי

ה. לה עש מנ לש שות מי ת לו רש נל תל ני ד של ה ענ טה מנ לש עו מי בה צש ף אל נוקי

יהה לל רוך הוא, עה דוש בה קה ל הנ ב של רל ה. חל " הוה ע - יש מנ ת שש יאנ רי קש ין. בי א די צה מש ם ני "י, שה נה דם ב - אמ רל חל ל הנ יק של תי רש ננ
כות, רה "י בש ל חנ ים, כולי מי עולה י הה יק חנ די צנ ם. בש יהדה יות בש יפי ב פי רל חל ם וש רונה גש ל בי מות אי ר (תהלים קמט) רומש מנ אל נל
י ני ים שש רי בש חנ תש ה, ומי כה כה ך שה לל מל ת הנ מנ חמ ה, (אסתר ז) ונ יקה תי רש ננ ב בש רל חל ת הנ סל נל כש ני י, בו  ח ופי תה פש י תי תנ פה י שש נה דם בו אמ של

י. ה נה הםדוה אמ מות - יש שי

"ל, אי מה סה לש ס  תופי ה. בו  נה מל ת מי טל של פנ תש מי ו' של ו, אות  קנ וש ה בו,  רוכה י' כש ו,  ם קנ א. שה קה רש זנ  - ק  נל חל דון בש לה
"א, מ"ה, א"ו הי "א וה הוא יו"ד הי ם, של דה ע? אה שה רה ל אותו  מוט של הו  ם. מנ יי נה שש מוט בי בנ הו  אג שה יי (במדבר יג) ונ
חוד יי ל הנ בות של ש תי שי ן בש הי יות של ים אותי עי בה רש אנ ע וש שנ בון תי שש חל ע, כש שנ תי ים וה עי בה רש י אנ רי יות יהוה - המ ע אותי בנ רש אנ וש
י לי ם, בש הל ד מי רה פש ני ם, בש יי נה שש מוט בי הו בנ אג שה יי הו ונ זל יות ו' ו'. וש ן אותי הי תון, של חש תנ חוד הנ יי ל הנ בות של ש תי שי יון ובש לש על הה

ים. די רה פש ני ם הנ ת זוגו, עולנ "ל ובנ אי מה ם, סה יי נה שש מוט בי הו בנ אג שה יי א ונ לה ר, אל חי אנ ד הה צנ חוד לנ ין יי אי "ו, של ע וה צנ מש אל א' בש

ל. י' בל חל םאל. ו' - הנ מ ל ינד שש ש של מי חה ין ובש ל ינד יהמי עות של בה צש ש אל מי חה "א בש "א הי חוזות הי ה אמ ק בה ני ייחה ל של בל חל בנ
או ה (דברים לב) רש שום זל ל, ומי אי רה שש יי ים לש יי חנ וש ש,  חה נה הנ וש "ל  אי מה סה ה לש יתה ה - מי " הוה ם יש ם. שי הל לה ה של יקה ני חמ - הנ
ינו בו, מי אל םא הל ל ל של כה י ולש מי שש ים בי רי חי ים אמ אלהי ית - לי מי י אה ני י, אמ די מה ים עי להי ין אל אי י הוא וש ני "י אמ ני י אמ ה כי תה ענ

י. לי וות של צש ים מי רי שומש ים וש יני מי אמ מנ לו של אי ילה - לש חנ אמ ונ

ה נל קה ם ה', ובנ הי עות של בה צש ש אל מי חה ה בש לה צש יק) אל די ה (צנ ק לה יא י' זורי הי ן של בל אל "ל, בש אי מה סה ה - לש ילה קי סש דון בי לה
א"ו "א וה יו"ד הי ש  פםרה מש ם הנ הוא שי ה, של בה שה חמ מנ ל הנ אל ה  ק אותה זורי ם ה'. וש שה ף של תי כה הוא ו', ובנ של רוענ  זש ל הנ של

"א. הי

ץ, עי לו  של ים  רי יבה אי וש ץ,  עי הוא  של גוף  הנ יו  רה שש אנ ש.  אי ם  הל בה יק  לי דש הנ לש ים  צי עי "ל,  אי מה סה לש  - ה  פה רי שש בי דון  לה
הוא ץ, של עי בש ה  יונה לש על הה ה  ינה כי שש בנ "ל  אי מה סה ת  אל יר  עי בש הנ לש ר,  יבה אי ל  כה בש ה,  וה צש מי ר  ני הוא  ש, של אי ם  הל בה יק  לי דש הנ לש
ן, (במדבר א) בה רש קה ל הנ ים של צי עי י הה בי ל גנ ד ענ יהה יורי בוהנ הה ל גה ש של אי ן של מנ זש בי ים בו. של חוזי אמ ים של צי ל עי כה ת, ובש רל אל פש תי
ן ילנ אי חוז בש אה י של יו מי רה שש ד בו. אנ חנ תוקנ בי זש מי ל הנ ש ענ אי הה תוב (ויקרא ו) וש כה הו של ף בו. זל רה שש ני ת, של ב יומה רי קה ר הנ זה הנ וש

לו. וות של צש ה מי מונל ים ושש עי בה רש אנ ם וש יי אתנ מה ה בש וה צש ר מי ף ני נה עה ף וש נה ל עה ר - כה לו, ני ים של רי יבה אי גופו, בה ים בש יי חנ הנ

"ל אי מה סה ל. וש כה נו אג ינל ה אי נל סש הנ ש וש אי ר בה ה בםעי נל סש ה הנ ני הי א וש ינרש יים (שמות ג) ונ קנ תש ם, יי יהל ני ים בו שש חוזי ר אמ של אמ כנ
פו. רש שש םא ני לו, ל ים של לי עה הל לו, וש י של רי פש הנ ה, וש נל סש ל הנ ים של פי נה עמ הה פו. וש רש שש ים, ני ם קוצי הי לו, של ים של ני מג מש ל הנ כה ש וש חה נה הנ וש

רוך הוא. דוש בה קה ה לו הנ אה רש ה הל זל

יוט, דש ל הל ש של אי ים בש חוזי אמ שום של ה, מי תורה ים בנ שי בי ים יש צי ם עי ל הי אי רה שש אי יי דנ ה, ונ דושה קש ה הנ נורה מש ר הנ מנ אה
ה וה צש ים, ומי יי חנ ץ הנ ם עי יהל לי ד עמ ך יהרנ לש לה גש ה, בי תורה ם בנ יהל לי ד עמ ה יורי תה אנ יהד של ס. מי ם ני הל עמשות לה אוי לנ רה מו של ם כש ינה אי



1727

הו זל ר. וש אותו ני ים בש פי רה שש ם ני עולה ל הה לות של זה ים ומנ בי י כוכה די מות עובש אג ים. וש יי יו חנ הש יי ם וש הל ת בה זל אוחל ר ה', וש יא ני הי של
גו'. י וש ני ך אה תש י אי ל כי אי רה שש ת יי חנ ל תי אנ עמקםב וש י ינ די בש א ענ ירה ל תי ה אנ תה אנ יא, (ירמיה מו) וש בי נה ר הנ מנ אה של

ר (דברים יט). בה ים יהקום דה די ה עי לשה י שש ל פי ים או ענ די י עי ני י שש ל פי גו', ענ ון וש ל עה כה יש לש אי ד בש חה ד אל םא יהקום עי ל
חות דות פה ין עי אי מו. וש דות עי ם ייש לו עי לו אי לה גש מון בי רו מה בי יד חמ סי פש םא ינ ל ין, של ית די בי דות בש יד עי עי הה לש ה זו  וה צש מי
רוהו אמ ה בי שום זל ד. ומי חה ד אל י עי ל פי םא יהקום ענ ר, ל בה גו' יהקום דה ים וש די י] עי ני ם [שש יי ננ י שש ל פי תוב ענ כה הו של ם, זל יי ננ שש מי
ירות ם קי הי יו. מה לה ין עה ידי עי מש יתו  י בי שי נש א אנ לה םא עוד, אל ל יתו. וש ירות בי ם? קי דה אה ל הה יד ענ עי י מי ה, מי נה שש מי י הנ לי עמ בנ
ל לי פנ תש הי ד של מי לנ ינו, מש בותי רנ רוהו  אמ יר. ובי קי ל הנ יו אל נה פה יההו  קי זש ב חי ינסי ונ בו. (ישעיה לח)  ירות לי קי לו  יתו? אי בי

בו. ירות לי קי יההו מי קי זש חי

יו ונותה ע, עמ שה ה, רה נה שש מי י הנ לי עמ בנ רו  אמ בי ך  כה לו. של ים של רי יבה ה אי מונה ים ושש עי בה רש ם אנ יי אתנ מה לו  יתו, אי י בי שי נש אנ
ל ד, (תהלים לה) כה וי ר דה מנ ה אה שום זל יו. ומי מותה צש ל ענ ים לו ענ קוקי יו חמ כגיותה יק, זש די ך צנ כה יו. וש מותה צש ל ענ ים ענ קוקי חמ
הוא , של מםחנ ל הנ נויות ענ מות בש יתו. עמצה ם? קורות בי דה אה ל הה ין ענ ידי עי י מש ר, ומי מנ אל נל לו  לה גש ה. ובי נה רש םאמנ י ת מםתנ צש ענ

שון קורות. ה, לש רל קה מש יו. הנ יותה לי ם עמ יי מנ ה בנ רל קה מש ז, (תהלים קד) הנ ם הוא רומי יהל לי עמ ם. ונ יי מנ

א לה ת אל ענ םא נודנ ה ל חםרה ה שש יבה תי נות, וכש בה ן לש מות הי עמצה שום של עור? מי ים וש ידי גי ר וש שה בה ר מי מות יותי עמצה דוענ בה ומנ
ת, לל כי ך תש ייש חםשל אור. וש ך וש ן, חםשל בה לה חםר וש חוץ. שה בנ ה מי חםרה ים ושש ני פש בי ה מי נה בה יא לש הי ה, של תורה ת הנ מנ גש דג ן, כש תוך לבל מי

ן. לבל י הנ בי גנ ה לש בה קי יא נש חםר הי ת שה לל כי ךה. ותש מל יך מי שי םא ינחש ך ל ם חםשל ר בו (תהלים קלט) גנ מנ אל נל וש

מות עמצה ל הה קוקות ענ יו חמ חובותה יו וש כגיותה ה זש שום זל עממםד, ומי יד לנ תי מות עה עמצה ל הה גוף ענ הנ א של לה םא עוד, אל ל וש
םא עוד, ל ים. וש תי מי ינת הנ חי ילה לו תש הש םא יי ל םא יהקום וש םא, ל ם ל אי לו. וש מות של עמצה ל הה גוף ענ ה, יהקום הנ כל זש ם יי אי לו, וש של
ש מל א של לה םא עוד, אל ל יו. וש ן חובותה דה ר וש ין סופי ית די ת, ובי ענ ן שומנ זל אם ה וש ן רואה יי ם - ענ דה אה ל הה ם ענ ים הי די י עי ני א שש לה אל
ה? סל כל הו בנ נו. מנ גי יום חנ ה לש סל כל ר בנ ש שופה חםדל עו בנ קש רוהו (תהלים פא) תי אמ בי מו של ם, כש דה אה ל הה ים ענ ידי עי חנ מש יהרי וש
יו נה בה ין לש בםענ די תש "ל לי אי מה יענ סה גי ה, מנ נה שה םאש הנ יענ ר גי ר מנ של אמ כנ שום של ית? מי סי כנ תש דוענ מי ה. ומנ סה כנ תש ה מי נה בה לש הנ יום של בנ
יא הי ה, וש נה בה לש יא הנ בי הה ך לש מו. הולי ש עי מל של יא לנ בי הוא מי ים. וש די יא עי יהבי ר לו של הוא אומי רוך הוא, וש דוש בה קה י הנ ני פש לי
ייס לו פנ קםר, לש חש ל תנ ך אנ מה ה מי כגסל מש ר בו בנ מנ אל נל הוא של קום הנ מה ה לנ א עולה לה ית? אל סי כנ תש קום מי ה מה יזל אי ה. בש סה כנ תש מי

. יהה נל ל בה ענ

ר בו מנ אל נל ה, של ינה כי שש ה הנ בו עולה קום של מה נו. לנ גי יום חנ ה לש סל כל ר בנ ש שופה חםדל עו בנ קש סוק, תי פה ר הנ מנ אה הו של זל וש
ם, ה אותה שה עה לוי של גה רות בש עמבי ין קונו. ונ בי ינו לש דון בי יך לה רי ם צה סוי, שה כי ים בש אי טה חמ קםר. ונ חש ל תנ ך אנ מה ה מי כגסל מש ובנ
י לי עמ בנ רוהה  אמ ובי ם,  לה עש נל הנ ם  יא עולה ר הי תל כל הנ ד  צנ מי ה  ינה כי שש הנ . של יחנ לי צש ינ םא  ל יו  עה שה פש ה  סל כנ מש ר (משלי כח)  מנ אל נל
ה שום זל ין. ומי די ר הנ עובי ים וש מי חמ רנ ן הה מנ יענ זש גי הוא מנ ן הנ מנ זש הוא. בנ קום הנ מה ה לנ ר אותה בי חנ ם לש דה יך אה רי צה ה של נה שש מי הנ

ין לו. כי זנ ין מש ע אי שה רה ל לש בה דותו, אמ עי כות אותו בש זנ ר לש מנ רו אה בי חמ לנ

ת יום אל ם הנ כל י בה ידםתי עי תוב (דברים ל) הנ כה הו של ם, זל דה אה ל הה ים ענ די עי תו  ינה כי רוך הוא ושש דוש בה קה עוד, הנ וש
ץ - רל אה ת הה אל ם. וש יי מנ שה ע הנ מנ שש ה תי תה אנ ר בו (מלכים-א ח) וש מנ אל נל ם - אותו של יי מנ שה ת הנ ץ. אל רל אה ת הה אל ם וש יי מנ שה הנ
יות ם אותי הי יק. וש די צנ י וש עי צה מש אל מוד הה ענ ים - הה די י עי ני עוד, שש י. וש לה גש דםם רנ ץ המ רל אה הה ר בו (ישעיה סו) וש מנ אל נל אותו של

ד. על ם וה עולה כותו לש לש בוד מנ ם כש רוך שי בה "ד - מי ד. עי חה ע אל מנ שש ע"ד מי

מוט הו בנ אג שה יי רו, (במדבר יג) ונ קה עי ת מי "ל, מי אי מה ה סה ת. זל מי ת הנ ים יומנ די ה עי לשה ים או שש די ם עי יי ננ י שש ל פי ענ
ד. חה ל אל אי ק בש לל ילה לו חי הש םא יי ל ד, של חה ד אל י עי ל פי ת ענ םא יומנ ם. ל יי נה שש בי

רםש דש ה זו לי וה צש גו'. מי ם וש מנ ר זה של אמ ם לו כנ יתל עמשי גו', ונ ב וש יטי ים הי טי שםפש שו הנ רש דה גו' וש יש וש אי ס בש מה ד חה י יהקום עי כי
ה עה בש ד (זכריה ד) שי גל נל ע כש בנ ירות, של קי ע חמ בנ של ה. בש יתה ש מי נל עם יהדון לו בש ם של ירות קםדל קי ע חמ בנ של ים בש די עי קםר הה חש לנ וש

ע. בנ י של ני ף אה ם אנ כל תש י אל תי רש סנ יי ם (ויקרא כו) וש הל ץ. בה רל אה ל הה כה ים בש טי שוטש ה מש מה י ה' הי יני ה עי לל אי

ש, חה נה "ל וש אי מה ם סה הי ר, של קל י של די י עי ני יו. שש חי אה עמשות לש ם לנ מנ ר זה של אמ ם כנ ד זומי עי עמשות לש ר זו - לנ חנ ה אנ וה צש מי
ם הו (ישעיה מג) ענ זל יות ז"ו. וש ם אותי הי ע, של בנ של ש לש ין שי עו בי טה ל, של אי רה שש ל יי ר ענ קל ל של דות של יד עי עי הה ם יהבואו לש אי

רו. פי סנ י יש תי לה הי י תש י לי תי רש צנ זו יה

ד ה הוא ענ תורה הנ מי ב של ל גנ ף ענ אנ ית. וש יעי בי שש ית לי שי ה שי עה ין שה בי ץ, של מי ת חה פנ רי שש א בי לה ם ז' אל ד ו' עי ינחי תש םא יי ל וש
ה נה שש מי י הנ לי עמ ים בנ די מש לנ ש. ומש ת שי לנ חי תש ין בי פי שורש ש, וש מי ל חה ין כה תולי ע, וש בנ רש ל אנ ין כה לי ינו, אוכש בותי רו רנ זש ש, גה סוף שי
ה. נה שש מי בנ ש  פםרה כםל מש הנ ש. וש פל נל ת הנ ג אל רנ הה של ל אותו  ים של די עי יקות הה די ל בש דות של עי ץ לה מי חה עות הל ל שש דות של עי מי

ם. (דף ער"ה ע"ב) מנ ר זה של אמ ם לו כנ יתל עמשי הו ונ זל כו'. וש דון וש ם לה יי רנ צש בו מי שש חה ר של בה דה י בנ ם, כי הל ינם בה יקג וי

דול, גה ין הנ ין די ים, בי להי את אל רי קש ה ני לה דג גש ד הנ צנ ה, מי ינה ם. בי יהל לי דול עמ גה ין הנ ית די ל בי בי קנ - לש ר זו  חנ ה אנ וה צש מי
ה. טה מנ ים - לש שי ה, תה לה עש מנ ה. שום - לש וה צש מי ך, בש לל יך מל לל ים עה שי ר שום תה מנ אל נל מו של יו, כש כגיותה זש דול בי גה יו, וש ינה די דול בש גה
ה, לשה ל שש ין של ית די ן, בי טה קה ין הנ ין די ן. בי טה קה ין הנ ית די יו בי לה ל עה בי קי ב של ל גנ ף ענ דול, אנ גה ין הנ ית די יו בי לה ל עה בי קנ ך לש כה

ה. דולה ין גש רי דש הל נש לו סנ אי דול, מי גה ין הנ ין די ה. בי תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש ד הנ צנ מי

יהה הה ם, (שמות יח) וש ל כגלה דול ענ גה ה הנ תה אנ ה, וש דולה ין גש רי דש הל נש סנ יו בש יש הה ים אי עי בש ה, שי דושה קש ה הנ נורה מש ר הנ מנ אה
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ה). נה טנ ין קש רי דש הל נש ה, סנ דולה ין גש רי דש הל נש ם סנ (הי לו  ם. אי הי טו  פש שש ן יי טם קה ר הנ בה דה ל הנ כה וש יך  לל אי יאו  דםל יהבי גה ר הנ בה דה ל הנ כה
ה. תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש ד הנ צנ ה מי נה טנ ין קש רי דש הל נש ה, סנ יונה לש על ה הה ינה כי שש ד הנ צנ ה מי דולה ין גש רי דש הל נש סנ

אן כה ד, ומי סל ן חל ינ נש מי ין, כש רי דש הל נש ם סנ יי ננ ים ושש עי בש ם שי הל מה עי ה. וש כה לש מנ ין הנ בי רםן שושש המ ך, אנ לל מל ין הנ בי ה שושש מםשל
ה. לה יש לנ ת הנ לל של מש מל ן לש טם קה אור הנ מה ת הנ םאל, (בראשית א) אל מ שש ד הנ צנ ה מי נה טנ ין קש רי דש הל נש ה. סנ דולה ין גש רי דש הל נש סנ

ה ה' ול צנ יש ם  (תהלים מב) יומה ר בו  מנ אל נל יום, של ת הנ לל של מש מל דםל לש גה אור הנ מה ת הנ ת - אל רל אל פש ה, תי שום זל ומי
סוד. (שמואל-א ה יש זל ם, וש יי וי לש יר הנ י. שי מי ירםה עי ה שי לה יש לנ ה, (שם) ובנ לה יש לנ ת הנ לל של מש מל ן לש טם קה אור הנ מה ת הנ דו. אל סש חנ
זו ן, וש טם קה אור הנ מה ת הנ םאל, אל מ שש יק לי די הוא צנ ה. וש ירה שי ים בש לי הי י תש יני ה מי רה ן עמשה קי תי ה, של מה דה אמ ל הה י ענ י חנ שנ ן יי כ) בל

םאל. מ שש הנ ת מי לל נוטל ה, של ינה כי שש

א צי י תי ת כי שנ רה פה

א נה ימש הי יהא מש עש רנ

שו אםתו נש עה תוב וש כה הו של ע, זל ם רה יא שי ין מוצי די דון בש ה זו לה וה צש גו' (דברים כב). מי ף וש סל ה כל אה שו אםתו מי נש עה וש
ר מנ אה ין, של שואי ר ני חנ הו אנ זל ינו, וש בותי ל. רנ אי רה שש ת יי תולנ ל בש ע ענ ם רה יא שי י הוצי ה כי עמרה ננ י הנ בי אמ נו לנ תש נה ף וש סל ה כל אה מי
ה לה לה גש בי שו  נש על ץ נל רל אה ל הה ע ענ ם רה יא שי הוצי ים של לי גש רנ מש קול, של ע שה ם רה ל שי םא כה ל ים. וש תולי בש ך  תש בי י לש אתי צה םא מה ל

ה. תה יש ם הה ע עולה קנ רש ר קנ תי סש , אל רוהה אמ בי מו של ץ, כש רל אה ע בה קנ רש יא קנ ה הי שה אי ה. וש כו בה םא זה ל תו, וש ומי

תוב כה של הו  ש, זל קםדל הנ רוחנ  ה  בה ש  בי לנ תש הי ה לש תה כש זה וש רוש,  וי שש חנ אמ ה בנ אה מש טש ני , של יהה לל ע עה ם רה רו, שי םאמש ם ת אי וש
י בודי י וכש מי י ה' הוא שש ני הוא, (ישעיה מב) אמ רוך  בה דוש  קה ר הנ מנ י אה רי כות. המ לש ר מנ תי סש אל ש  בנ לש תי (אסתר ה) ונ

ר. תי סש אל ה בש שה בש לנ תש הי ם של יא שי הי ה, של תה יש ה הה ינה כי ש שש קםדל רוחנ הנ ים. וש ילי סי פש י לנ תי לה הי ן ותש תי םא אל ר ל חי אנ לש

א לה 'פש ם מג 'כה ב חה שה חש נל ה של תורה ל הנ מו"ר של ה (חמ תורה ל הנ ל של בל ן תש בל ים תל לי אוכש ם של אותה ינו, אוי לש בותי ל רנ בה אמ
ל ה של רה מש חג ה. וש תורה ל הנ ן של בל ים תל לי ה. קנ תורה ל הנ ים של מורי חמ ים ונ לי א קנ לה ה, אל י תורה רי תש סי ענ בש םא יודי ל ן) וש נה 'בה ב רנ 'רנ וש

ע. רה ל טוב וה ץ של ט ה', עי ה, חי טה ה חי תורה הנ

ל ב ענ כנ רש י תי תוב (חבקוק ג) כי כה של הו  ים, זל ל סוסי א ענ לה מור, אל ל חמ כםב ענ רש ה לי כה לש ומנ ך  לל ל מל של ך  רל ין דל אי
קום ה מש ין זל ך, אי לל ן מל כי ל של מור. כה ל חמ ה ענ כה לש מנ יב הנ כי רש הנ כות לש לש מנ ים בנ לי זש לש זנ ין מש אי ה. של שועה יך יש בםתל כש רש יך מנ סוסל
ם י הוא שה ני מור. עה ל חמ ב ענ רוכי י וש ני (זכריה ט) עה יחנ  שי מה תוב בנ ן כה כי לה וש מור.  ל חמ ב ענ כנ רש לי כו  רש דנ ד, של בל יוט על דש הל
ת סל נל לו, כש ה של סוסה ב בש רוכי ד של ך, ענ לל ם מל א שה רה קש םא ני ל ל. וש לה כש יות בי נה שש ר מי אה מות. ושש בה ה, יש דה ין, ני רובי ן: עי ימה סי בש

ייששרהאיל.

ך כה ך. וש לל מל יהה ה' לש הה קומו, (זכריה יד) וש מש ר לי חוזי של ך. וכש לל ינו מל קומו, אי מש חוץ לי רוך הוא מי דוש בה קה הנ של כש
ץ רל אל לש רו  זש ינחש ד של ים, ענ כי לה י מש ני ם בש ינה יו. אי נה ם בה ב, הי אה הה מו של ים. כש כי לה י מש ני ל בש אי רה שש ל יי ם, כה הל ר בה מנ אל ל, נל אי רה שש יי
יוט דש ת הל כנ רש י בי הי ל תש ר אנ מנ אל יו נל לה ה עה כה רה בונו, בש רי יוט לש דש הוא הל ב של ל גנ ף ענ ה, אנ יוט זל דש הל ר של םאמנ ם ת אי ל. וש אי רה שש יי
לו, נו  תש נה בוד של כה ת הנ ר אל מנ םא שה ל אשון של רי ם הה דה אה וש רון.  טש טנ ד מש בל על ך  לל מל י הנ בי גנ לש ה  יוט זל דש הל וש יך.  ינל עי ה בש לה קנ
מור חמ א בנ רי קה הי ה לש כה ר זה שכה שה יי ד. וש חה בוס אל אי ל בש םאכנ י נ מורי חמ י ונ ני ר, אמ מנ אה ים, וש מורי ם חמ כםל עי אל לל אותו  ידו  הורי

ם. רל מור גה ר חמ שכה שה ה, (בראשית מט) יי זל הנ

ה בה ה  שה בש לנ תש הי של ר  חנ אנ ה.  לה שה מה כםל  בנ כותו  לש ומנ קג)  (תהלים  ר  מנ אל נל ה  כה לש מנ בנ ה,  נה שש מי הנ י  לי עמ בנ ינו  בותי רנ וש
ר םאמנ ת ם  אי וש ם.  יהל אי נש שם בש רוג  הה וש ט)  (אסתר  ם  הל בה ר  מנ אל נל וש תו,  מה אג וש רוש  וי שש חנ אמ ל  ענ ר  תי סש אל ה  טה לש שה ר,  תי סש אל
ח ננ תנ ר בו (בראשית לט) ונ מנ אל נל ף, של מו יוסי א כש לה לום, אל שה ס וש ד - חנ חה ת אל יי בנ יו בש הה ב של ל גנ ף ענ ה, אנ מה ד עי ינחי תש הי של

דו. גה ים בה די שון (ישעיה טז) בוגש דו, לש גש א בי לה בושו, אל םא לש ל ה, וש לה צש דו אל גש בי

ה ירה תי סש ה הי ינה כי שש י. הנ ר לי תל ה סי תה ה, (תהלים לב) אנ רה תה סש שון הנ ר, לש תי סש ה אל שום זל דול. ומי אן סוד גה כה וש
ש פםרה מש ם הנ ת שי ע אל יהדנ י של כנ דש רש י. ומה כנ דש רש רועות מה זש ה לי רה זש יא חה הי ה, וש קומה מש ה בי דה ה לו שי נה תש נה רוש, וש וי שש חנ אמ ה מי אותה
ד ינחי תש יי י של ני פש ם לי דה אה ה ייש לה י זל לי לו בש פי אמ ה, של נה שש מי י הנ לי עמ שוהה בנ רש ן פי כי לה ה. וש מה כש חה ה בש ל זל ה כה שה שון, עה ים לה עי בש שי וש

תו. שש אי ה בש דה ה שי פה לש חנ תש א הי מה של שום של ה, מי מה ר עי בי דנ תו לש שש ם אי עי

םא י ה' ל ני תוב (מלאכי ג) אמ כה הו של נוי, זל ה שי ין לה ה, אי ינה כי שש יא מי ם הי ל אי בה ע. אמ רה ץ טוב וה עי ה מי שה אי ה בש זל וש
ן יי אנ ם כש גויי ל הנ תוב (ישעיה מ) כה כה הו של ים, זל רי חי אמ ים הה די דה צש ל הנ כה ד מי חנ ה פנ ין לה אי ה. וש ינה כי שש י - זו הנ ני י. אמ יתי ני שה

דו. גש נל

ה תה יש אויהה הה ה, רש ינה כי שש ה הנ ה בה שה בש לנ תש ר הי תי סש אל שום של ם. ומי גגלות ייש שה ה סש מה ה, כנ ינה כי ם שש ייש שה קום של מה ובש
ה תה יש הה ה של ינה כי שש שום הנ ה, מי ר אותה מנ הוא שה רוך  בה דוש  קה הנ ה, של רה שה מו  גגלות (צומות). כש ה סש מה כנ ה  עמשות לה לנ
ה. ינה כי שש שום הנ גגלות מי רוך הוא סש דוש בה קה ם הנ ם שה כגלה , בש יהה יטל שי כש תנ ה וש בושה לו לש פי אמ עםה, ונ רש פנ ה מי ר אותה מנ ה שה מה עי
ענ בו, יהה נוגי הה יט של שי כש תנ יט וש שי כש ל תנ כה . בש יהה יטל שי כש ל תנ כה ם בש ך גנ כה ה אותו בו. וש כה ה, הי לה דה נש סנ עםה לש רש א פנ ה בה שום זל ומי

ה. לה עש בנ ה לש ירה זי חל הל ה, וש נה מל ד מי רה פש א ני מי טה אותו הנ ד של ה אותו, ענ כל יהה מנ הה

ר זה הנ חוד, (במדבר א) וש יי ד הנ צנ ה, לש לה ע של בנ צש אל לו בש פי אמ ה, ונ גופה ענ בש נוגי י של ן מי כי ל של ך, כה כה יהה  יטל שי כש תנ ם בש אי וש
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י בודי י וכש מי ני ה' הוא שש תוב אמ כה של הו  , זל יהה לל ב אי רנ קש שות לי רש ן לו  תנ םא נה הוא ל רוך  בה דוש  קה הנ ת. של ב יומה רי קה הנ
ן. תי םא אל ר ל חי אנ לש

ם יא שי מוצי י של תו. מי ל, מי אי רה שש ץ יי רל ל אל ע ענ ם רה יאו שי הוצי ים של לי גש רנ קול. מש ע שה ם רה ל שי םא כה ה ל שום זל ומי
ם מה צש ת ענ יתנ ם, ומי גופה קו בש ץ, לה רל אה ל הה ע ענ ם רה יאו שי הוצי ה של לל אי ם. של תה מה שש ני ים בש לוקי ן של כי ל של ה, כה ינה כי שש ל הנ ע ענ רה
ל בה תוחות. אמ יו פש ינה עי ה וש ענ סוד זל יודי י של מי ה לש זל ה. וש ם לוקה תה מה שש ה, ני ינה כי שש ל הנ ע ענ ם רה יא שי מוצי י של ל מי בה תו. אמ מי

ש. נל ך עם ל כה ין לו כה תומות, אי יו סש ינה עי י של מי

ל ר של תי הל וש סור  אי אי דנ ונ ה,  לה עש בנ לש ת  רל תל מג ה  נוסה אמ ה  שה אי ם, של יהל ני פש לי מו  ה שה נה שש מי ל הנ של ינו  בותי רנ ה של ומנ
ץ עי יא מי הי ה של שה ל אי בה ע. אמ רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ עי יא מי הי ה של שה אי ם, וש דה אה ל הה ים של רי בה דש א בי לה ר אל בי דנ םא מש ה ל נה שש מי הנ
ילו בי שש טוב לו, ובי יק וש די ים צנ יי חנ ץ הנ עי אותו  ע) של רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ ן עי ילנ אי ם מי הי ה. (של לל אי כש ה  ינה ין די ים, אי יי חנ הנ
ה תה יש םא הה ל עםה, של רש ית פנ בי ה בש רה שה נו מי דש מנ לה ת. וש קל דל צנ ת זוגו הנ בנ םא לש ל ן, וש ול ל אה יק כה די צנ ה לנ נל אג םא יש ר (משלי יב) ל מנ אל נל

. יהה לל ב אי רי קה תש הי שות לש לו רש

א טה םא ילחל ר ל של יק אמ די ין צנ מו, אי ע עי רנ ן של יוה כי ע, של רה ל טוב וה ץ של עי הוא מי ה של ע לו, זל רנ יק וש די הוא צנ י של ומי
טוב לו. טוב הוא ר וש מנ אל טוב, נל ר הנ ל ייצל ע ענ רה ר הה ר ייצל בי גנ תש הי טוב לו, של ע וש שה מו. רה הוא עי ר של חנ אנ ע, מי אותו רנ בש
ל ע לו, אי רנ ע וש שנ ם. רה שי ת הנ ח אל קנ ר לה בי גנ תש הי אותו של ע, של שה טוב, הוא רה ל הנ ט ענ ע שולי רנ הה שום של שותו, ומי ת רש חנ תנ
ה שום זל ה. ומי עה ע רה שה ת רה מותי לות, (תהלים לד) תש זה ים ומנ בי י כוכה די לו עובש ת של ול מה ם הנ ע לו, סנ רנ ל. וש אי מה ר, סה חי אנ

ע. רה ל טוב וה ה של מה שה ה נש אותה ת בש עמרםבל ה תנ א ייש בה לה ה, אל נוסה ה אמ ינה אי

ן תנ נה וש ר  זנ הוא חה רוך  בה דוש  קה הנ וש ים.  תולי בש ים לנ שולי מש , של יהה לוחותל רו  בש שש ני ה),  נה תש ני ה (של אה רש בש ני ה של תורה הנ וש
ת אל ר  בנ שה ה  לה של ן  תה חה הל וש י,  יננ סי מי ה  מםשל לש ה  כה לה המ את  רי קש ני ה  פל ל  ענ בש של ה  תורה ה.  אותה מםר  שש לי ל  אי רה שש יי לש ם  אותה
דוש קה - הנ רו  בש שש ני יהה  י לוחותל רי המ ה זו, של נה ינל יא אי ה הי תורה הנ ר של םאמנ י ע, של ם רה שי יהה  לל יא עה מוצי י של . ומי יהה תולל בש
רוך הוא דוש בה קה ך. הנ לל מל ת הנ יא בנ ית, הי אשי רי ת בש בנ תי יא בש הי ת, של ר לו: בנ םאמנ ה, י עמרה ננ י הנ בי הוא אמ רוך הוא, של בה
ך ל לש סה ה (שמות לד) פש ר בה מנ אל נל או של רש יי ה, וש ר תורה פל סי ה מי יעה רי ת יש חנ תנ פש ני ה, וש לה מש שי שו הנ רש ר: (דברים כב) ופה אומי

. תה רש בנ ר שי של ים אמ ני אשם רי לגחםת הה ל הנ יו ענ ר הה של ים אמ רי בה דש ת הנ לגחםת אל ל הנ י ענ תי בש תנ כה ים וש ני אשם רי ים כה ני בה י לגחםת אמ ני שש

ך לש ים של רי בה דש מםענ  שש אוי לי רה ך  י, כה יננ י סי יננ רו: סי מש אה וש אותו  כו  רש ה, ובי יבה שי יש י הנ לי עמ ל בנ כה וש יההו  לי ם אי יהד קה מי
מםר. ר לו, אל מנ ך. אה בודש כש יך, לי לל ר אי בה ר דה בי דנ ה לש י רוצל ני תו אמ ינה כי רוך הוא ושש דוש בה קה שות הנ רש ל בי בה תםק, אמ שש לי וש

יך, לל אי ה  לה דש גנ ם לש הה רה בש אנ הוא לש רוך  בה דוש  קה הנ ה  ן אותה תנ נה ך  לש של זו  ה הנ לה כנ ן, הנ מה אל נל ה הנ ר, רועל מנ אה ח וש תנ פה
ל יים כה קי ה  ה. ובה מה כםל שש ם ובנ הה רה בש אנ לש ה לו  תה יש ת הה תוב בנ כה של הו  תו, זל ה בי אה רש קש ה, ני ר אותה מנ הוא שה שום של ומי
ן יהה אומי הוא הה גו'. וש י וש תי רש מנ שש מםר מי שש יי תוב (בראשית כו) ונ כה של הו  ין, זל ילי שי בש י תנ רובי עי לו  פי אמ ה, ונ ה כגלה תורה הנ
תוב (בראשית כה הו של ה, זל לה לה גש ך אותו בי רנ רוך הוא בי דוש בה קה הנ ה. וש סה דנ ת המ ן אל י אםמי הי יש מו (אסתר ב) ונ , כש יהה לל אי
ת דנ מי ה בש לה דג גש ה אותו בי עללה הל ד, וש סל ה חל מה ל עי מנ גה ל טובות טובות, וש כה ה מי לה דש גי כםל. וש ם בנ הה רה בש ת אנ ך אל רנ ה' בי כד) ונ

ם. י עולה אי ל בה ם כה ד עי סל מםל חל גש ה, לי חה וה רש תוחנ לי ה פה לה לה גש יתו בי יהה בי הה ם, וש הה רה בש ל אנ ד של סל חל

ך ר לש מנ ם, אה יי רנ צש מי ים בש אי טה ה חמ מה כנ ים בש ני כה שש מג מש יו  ם הה הה רה בש י אנ ני בש של ד, כש סל חל ה  מה ל עי מנ גה הוא  שום של ומי
ה אותה י לו  תי תנ נה ך  לש ה של לה כנ י הנ רי המ ך, של מש ל עי מנ גה י של מי מםל טובות לש וגש ך  ן, לי מה אל נל ה הנ הוא: רועל רוך  בה דוש  קה הנ
ה"ו, "י וה ני ה"ו אמ בות וה לש תי שה מוזות בש רש ים של מי חמ רנ דות הה ה מי רי שש לש על שש ה בי לה דש הוא גי דות טובות, וש מי ה בש לה דש גנ לש
ים עי בש ל שי ענ ם  הה רה בש ר אנ בי גנ תש יהה מי ם הה הל בה ד, של סל ן חל ינ נש מי מות כש ם שי יי ננ ושש ים  עי בש ן שי הל ים בה לולי כש א"ו, של וה ן  הי של

שון. לה ה וש מה ל אג חנ כה צי ננ יהה מש הה מות, וש ם שי יי ננ ים ושש עי בש שי ה בש גגלה יהה לו סש ך הה לש ה של לה כנ מות, ובנ ם אג יי תנ ושש

יו נה י בה ני פש יהם לי ת הנ תה לו אל עש רנ קה ם, של יי ענ מנ תו. ובוקי רש אנ פש רוענ תי ה זש ין מםשל ימי יך לי ה, (ישעיה סג) מולי שום זל ומי
ים רי צש מי עו הנ בש ה טג ה, ובה שה ינבה יהם לש ת הנ ) אל יתה שי תה (עה רש בנ ה) עה לה לה גש כות א' (ובי זש "ו, ובי בון וה שש חל ים, בש עי רה ר קש שה ים עה ני שש לי
אות, לה פש ני נו  אל רש ם אנ יי רה צש ץ מי רל אל ך מי אתש י צי ימי םא, (מיכה ז) כי ב יד לה תי עה לל ד. וש חה הוא אל א"ו, של וה ים בש יני מי אמ םא מנ ל של
ענ ם) ובוקי הה רה בש ע אנ רנ תו (זל רש אנ פש רוענ תי ה זש ין מםשל ימי יך לי יים, מולי קנ תש ך יי ם. ובש הה רה בש ל אנ עו של רש ל, זנ אי רה שש יי יים בש קנ תש יי

ך. לש ה של לה כנ ת הנ יחנ אל וי רש ם תנ שה ם. וש ם עולה ך שי יות לש הש ם לי יהל ני פש ה לי תורה ל הנ ם של יי מנ

ד צנ י מי רי המ י, של יננ סי ה מי מםשל ה לש כה לה םאל, המ מ שש ד הנ צנ מי ך  לש ה של כה לה יא המ הי ל, של אי רה שש יי ה לש נה תש ני ת זו  בנ שום של ומי
ה, לה א של לי א"ו, מה ה וה תה אנ ים. וש להי אל "י מי כםל הי הנ ק. וש חה צש ל יי ם. י' של הה רה בש ל אנ ם של שי ד הנ צנ ך, מי לש ה של כה לה ין ה' המ יהמי הנ

ת ה'. כנ רש א בי לי סוף כוס מה בנ "ס יה"ה, ולש ה כי לה חי תש א. בנ לי ה, כוס מה לה מות של לי שש

אי דנ י ונ רי המ ם, של הל ה לה נה תש ה ני מה לות לה גנ י, ייש לש עי צה מש אל מוד הה ענ ד הה צנ ם מי הי ך, של ל יהדש ל ענ אי רה שש יי ה לש נה תש ני שום של ומי
דוש קה ן הנ תנ ק נה חה צש יי ך. לש ל לש מנ הוא גה מו של יו, כש נה ם בה ד עי סל תה חל לש מנ ה גה תה אנ ה לו, וש נה תש ה ני מה ר לה מנ אל י נל רי ם המ הה רה בש אנ
ים, בושי ה לש מה ה כנ כו לה תש חה ים, וש רי די ה גש מה ה כנ שו לה עה ע, וש רה ץ טוב וה עי ה מי ר) אותה טי ענ מםר (לש שש עו לי רש זנ רוך הוא לו ולש בה
ה מה כנ בש ה  נה קש תנ לש לו,  לה הנ קות  סה פש הנ ל  ענ ם,  יהל לי עמ ים  שי קש ומנ ים  קי חולש יו  הה וש קות.  סה פש ה  מה כנ בש ב,  הה זה י  בושי לש ם  הי של
םא ב תה ן של מנ זש יך בי לל ת אי טל של קג יות מש הש ים, לי ים טובי יהמי תות וש בה שנ ים לש שוטי י קי יני ה מי מה כנ ה בש ט אותה שי קנ ים, לש רוקי פי

יהה ה"וא. "הה "ה של ה (קהלת א) מנ ר בה מנ אל נל ה, של רונה חמ אנ ה הה לה אג גש יהה בנ לל אי

ן יחנ בל שי ג מה רי םא ייהה ל י של די כות כש ה מנ מה ם כנ לה לה גש תה בי לש בנ ה סה תה ך טובות, אנ מש שו עי עה וש ך  מו לש רש ם גה הי שום של ומי
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ר דה כור שורו הה ר בו (דברים לג) בש מנ אל נל ף של ע יוסי רנ זל םאל, מי מ שש הנ שור מי י הנ ני ר בו (יחזקאל א) ופש מנ אל נל ף, של יוסי
יהה ה, הה רה ה זה ה עמבודה שה עה ם של עה בש ל יהרה א של טש חי לות בנ זה ים ומנ בי י כוכה די ין עובש עו בי רש זנ ל הוא וש לי חנ תש םא יי ל יל של בי שש לו. ובי
ך, ר בש מנ אל לו נל לה גש עו, ובי רש זנ ט הוא מי בה ן נש ם בל עה בש יהרה שום של עו, מי רש זנ לות הוא וש זה ים ומנ בי י כוכה די עובש ל בש לי חנ תש הי הוא לש

נו. א לה פה רש תו ני רה בג חמ גו' ובנ ינו וש עי שה פש ל מי חםלה הוא מש (ישעיה נג) וש

ה מה ד עי ינחי תש הי לש ך  לש מות, ייש  לי שש ה בי תה יש הה ך  לש "י של ם הי םאל, שה מ ין ושש יהמי ים  לולי ם כש הי שום של ל, מי אי רה שש יי וש
ל םא יוכנ ה ל שה אי ילה לש הש תי לו  וש ך  ר בש מנ אל ל, נל אי רה שש ת יי תולנ ל בש ע ענ ם רה יא שי י הוצי ר כי מנ אל נל ך  בש שום של ם. ומי יהל יני בי

יו. ל יהמה ה כה נה מל רםש אותו מי פש םא יהכול לי לות ל גה יו. בנ ל יהמה ה כה חה לש שנ לש

ל ע ענ ם רה יא שי מוצי י של ל מי ל, כה אי רה שש יי ה לש נה תש ני יא  הי ר של חנ א אנ לה ? אל יהה לל עה אתה  הוצי ע של ם רה הוא שי יך  אי וש
ך פש ה אנ רל ה ה' ילחל מה רוך הוא, (שמות לב) לה דוש בה קה תה לנ רש מנ אה יהה, של ע הה ם רה שי הנ . וש יהה לל יא עה לו הוצי אי ל, כש אי רה שש יי
ת חי י שי ד כי ך רי ל? לל גל עי ת הה שו אל עה ל של אי רה שש ל יי ע ענ ם רה אתה שי ה הוצי תה י אנ כי ר, וש מנ רוך הוא אה דוש בה קה הנ ך. וש מל ענ בש
ל אי רה שש ת יי תולנ ל בש ע ענ ם רה יא שי י הוצי ה - כי שום זל ל, ומי גל עי ת הה שו אל ם עה תה אותה ינרש ה גי תה אנ ב של ב רנ רל אי עי דנ ך. ונ מש ענ

ה. שה אי ילה לש הש לו תי וש

רוך דוש בה קה י הנ פי ך מי בםרה ילה מש הש ר לו: תי מנ אה ך אותו, וש רנ יו ובי ינה ל עי ענ יו וש נה פה ק לו בש שנ ן, נה מה אל נל ה הנ רועל ם הה קה
ל כה יבות ובש שי יש י הנ לי עמ ל בנ כה לו, ובש מות של שי ל הנ כה לו, ובש ירות של פי סש ר הנ של על לו, ובש ה של דה ה ומי דה ל מי כה תו בש ינה כי הוא ושש
יך ח פי תנ יההו, קום פש לי תו. אי כה רש בי בש הודו  תו  ינה כי הוא ושש רוך  בה דוש  קה הנ וש ן.  מי אה רו  מש אה וש ם  כגלה נו  עה וש ים.  כי אה לש מנ הנ
ן ר בל זה עה לש ן אל ס בל חה ינש ה, (במדבר כה) פי לה חי תש ר בנ מנ אל יך נל לל י עה רי המ ד, של ל צנ כה י מי לי ר של ה הוא עוזי תה אנ י, של מי וות עי צש מי בש

ד. לי וה ה יי רה צה ח לש אה י הוא, (משלי יז) וש לי ח של ן אה אי, בל דנ ן ונ רם המ ן אנ ן. בל כםהי ן הנ רם המ אנ

י תוב כי כה הו של ף, זל סל ים כל שי מי ה חמ תל פנ מש דון בנ ה זו לה וה צש גו'. מי ה וש שה םא אםרה ר ל של ה אמ תולה ה בש עמרה יש ננ א אי צה מש י יי כי
ה מה ב עי כנ שה וש ה  שה פה ת. ותש בנ או  רש קש ה ני ינה כי שש ד הנ צנ ל, מי אי רה שש יי לו  ה. אי שה םא אםרה ר ל של ה אמ תולה ה בש עמרה ננ יש  א אי צה מש יי
יו. יהמה ל  כה ה  חה לש ]שנ [לש ל  יוכנ םא  גו'] ל [וש ה  שה אי לש ילה  הש תי לו  וש ף  סל ים כה שי מי [ה] חמ עמרה ננ הנ י  בי אמ לנ גו']  [וש ן  תנ נה וש או.  צה מש ני וש
ין, לי פי ל תש ר של של קל ה, בש שה פה הוא. ותש רוך  בה דוש  קה ד הנ צנ ל מי אי רה שש יי ה  לל - אי יש  ה, אי יבה שי יש י הנ לי עמ ל בנ כה וש ינו  בותי רנ
נו. יבי כי שש הנ ה, בש יבה כי ת שש לנ פי תש ה, בי מה ב עי כנ שה ה. וש מה שה נש הנ ה, זו  ידה חי ת יש ה, בנ שה םא אםרה ר ל של ה. אמ וה צש י מי פי נש כנ בש ה  שה פה ותש

חוד. יי יות הנ ף, כ"ה כ"ה אותי סל ים כה שי מי ה חמ עמרה ננ י הנ בי אמ ן לנ תנ נה וש

יו. לה ה אי יסה פי תש יא בי אי הי דנ ה, ונ כה לה יחנ המ וי רש הי ה וש מה שש םא לי ל ה של כה לה המ ל בנ די תנ שש מי י של אי מי דנ ונ ן, של מה אל ה נל קום רועל
ה כה לה המ ה, ונ מה שש א לי ה בה מה שש םא לי ל תוך של מי ה, של מה שש םא לי ל לו של פי ה אמ תורה ם בנ דה עמסםק אה ם ינ עולה , לש שוהה רש ה פי ל זל ם כה עי וש
ם ל שי ענ סול. וש ר ופה שי ה, כה רה הר טה ה וש אה מש ר, טג תי הל סור וש הוא אי ע, של רה ל טוב וה ץ של עי ד מי רה פש ני ר טוב, של ענ ל ננ ד של צנ זו מי
סול, א ופה מי סור טה ם אי הי ה, של נה מל ים מי עי שה רש עמרו  נה יי וש ה, (איוב לח)  יים בה קנ יד לש תי עה ה, של עמרה ננ יא  את הי רי קש ר ני ענ ננ

יו. בותה כש רש ל ומנ אי מה סה

ר ענ הו. ננ בי אםהמ ל וה אי רה שש ר יי ענ י ננ תוב (הושע יא) כי כה ל, של אי רה שש לו יי ה - אי תולה ה בש עמרה יש ננ א אי צה מש י יי ר כי חי ר אנ בה דה
יש א אי צה מש י יי ה. כי מה חה לש יש מי ר (שמות טו) ה' אי מנ אל נל רוך הוא, של דוש בה קה א הנ לה יש אל ין אי אי רו"ן. וש טש טנ ד מש צנ מי
ה ני ל. (הושע ב) הי אי רה שש ת יי תולנ יף קום בש םא תוסי ה ל לה פש ה (עמוס ה) נה ר בה מנ אל נל ל, של אי רה שש ת יי תולנ ה, בש תולה ה בש עמרה ננ
ים מי חמ י רנ עמרי ים שנ שי מי ם חמ הי רות, של י חי עמרי ים שנ שי מי ם חמ הל ח לה תנ ך פה ר כה חנ אנ ר. וש בה דש מי יהה הנ תי כש הולנ יהה וש תל פנ י מש נםכי אה

ם. הה רה בש ת אנ גנ רש ד, דנ סל חל ת הנ גנ רש דנ ף מי סל כל ף, וש סל ים כה שי מי ה חמ עמרה ננ י הנ בי אמ ן לנ תנ נה הו וש זל ם. וש יהל בי ם אמ הה רה בש ל אנ ד של צנ מי

י. נםכי ן אה ם דה שה י, של נה דם הוא אמ םאל, של מ שש ין הנ ד די צנ רות מי י חי עמרי ים שנ שי מי ם חמ הל ח לה תנ ם פה יי רנ צש ת מי יאנ יצי בי של
ים, דולי ים גש מי חמ רנ ה, (ישעיה נד) ובש רונה חמ אנ ה הה לה אג גש ל בנ בה או. אמ ך יהצש ר כה חנ אנ י, וש נםכי ן אה ין - (בראשית טו) דה ם די קםדל
ך ר כה חנ אנ ף. וש סל ים כה שי מי יא חמ ם הי ה, שה דולה גש יהד הנ יא הנ ם הי ה, שה ינה בי ם. של הה רה בש ל אנ ה של גה רש ה דנ לה אג ם, וגש הה רה בש ד אנ צנ מי
ם. עולה י לש לי יך  תי שש רנ אי ר (הושע ב) וש מנ אל נל של מו  ה, כש שה אי ילה לש הש תי לו  שום של יו, מי ל יהמה לות כה גה בנ ה  חה לש ל שנ םא יוכנ ל
ב ל גנ ף ענ אנ ה. של ך עוד עמזובה ר לה מי םא ייאה מו. (שם סב) ל אות שש בה ך ה' צש יי ך עםשנ יי לנ י בםעמ ר, (ישעיה נד) כי חי תוב אנ כה וש

ה. נה מל ז מי םא זה רוך הוא ל דוש בה קה לות, הנ גה ה בנ ינה כי שש של

םא יא ל הי וש  , יהה לל אי תו  בה המ אנ ה בש נוסה ים: אמ די דה צש י  ני שש מי ייש  ה  נוסה אמ י  די ונ תו. של נוסה א אמ שה לי זו,  ר  חנ ה אנ וה צש מי
ה םא רוצה יא ל הי ה, וש כה רה ין ובש דושי י קי לי מו בש ג עי וי דנ זש הי ת לש דל ת אותו, ופוחל בל יא אוהל הי ה של נוסה ייש אמ ת אותו. וש בל אוהל

ה. שה אי ילה לש הש לו תי יו, וש לה ה אי שוטה יא פש ם הי אי

(שמות מו  ה, כש מה יא אה הי ה של מה שה נש ייש  ה, וש כה לש יא מנ הי ה של מה שה נש ל. ייש  שה יל מה שי מש הנ לש נו  לה ה ייש  י תורה רי תש סי בש
ד בל הוא על ך, ייש של ם כה ם. גנ דה אה ל הה ה של שוטה ה פש חה פש יא שי הי ה של מה שה ייש נש ה. וש מה אה תו לש ת בי יש אל כםר אי מש י יי כי כא) וש
יונהה ה הנ אה צש םא מה ל תוב (בראשית ח) וש כה הו של גול, זל לש גי סוד הנ ת בש כל ה הולל מה שה נש ים הנ מי עה פש לי ה, וש מה שה נש ל הנ ה אל חה פש שי
ה י', מה שה י. ונש הודי ד יש ע. הוא שי רה ר הה ייצל ה לנ חה פש יא שי הי גוף, של ס בנ ני כה הי יהה לש רל חמ ף אנ ע רודי רה ר הה ייצל ה. וש לה גש ף רנ כנ נוחנ לש מה
ת ה אל ך בה רי בה ה, ומש שובה תש ה בי ב בה שה ה, וש מה שה נש ה הנ ת אותה ר אל שומי י, של דנ שנ ר לש חוזי ד וש שי ה אותו הנ יהה. ובה רי בש עי ה הה מה אה
ה מה ד עי ינחי דוש, ומש דוש קה דוש קה קה רוך הוא בש דוש בה קה ת הנ ה אל ש בה די קנ רוך, ומש בה ל יום בש כה רוך הוא בש דוש בה קה הנ

ע. מנ ת שש יאנ רי קש רוך הוא בי דוש בה קה ת הנ אל

רון טש טנ ה מש ך עולל כה י, של דנ יות שנ הש ר לי חוזי נו), וש מל רו"ן (רוחנ מי טש טנ לו מש ך של אה לש ר מנ ד, חוזי יהה אותו שי הה ה של מנ
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יא ה, הי שובה תש ר בי זנ םא חה ם ל אי יו. וש ל יהמה ה כה חה לש שנ ל לש םא יוכנ ה ל שה אי ילה לש הש לו תי יים בו, וש קנ תש יהד יי י. ומי דנ בון שנ שש חל בש
ל ענ ד בנ אותו שי ר בש מנ אל נל . וש יהה נל אדם ילה לנ הש תי יהה  דל ילה ה וי שה אי ה, הה יים בה קנ תש יי ה, וש תה שש עה ים של אי טה חמ יו בנ לה ת אי דל בל עש תנ שש מי
ך ה. כה טל מנ ש לש חה נה ש, ומי חה נה ה לש טל מנ ך מי פי הנ תש הי ה, של ל מםשל ה של טל מנ מו הנ ה הוא כש זל ד הנ שי הנ פו. וש גנ א בש הוא ייצי חובו, וש
א רה קש ה ני מה ד לה שי ף הנ ע יוסי אן נודה כה ם. ומי דה אה י הה עמשי י מנ פי ד, כש שי לש ך  אה לש מנ ך, ומי אה לש מנ ד לש שי מי ך  פי הנ תש ה, מי זל ד הנ שי הנ

ך. כה

י ידי מי לש ם תנ הי וש ת,  רי שה י הנ כי אמ לש מנ מו  ם כש הל מי ייש  ה, של נה שש מי י הנ לי עמ בנ שוהה  רש פי ה,  זל מי או  בה ים של די ם שי ל שי ענ וש
י יני ני גש טנ צש יהה, אי ילוסופש י פי לי עמ לו בנ ץ, אי רל אה ם בה יהל יותי מג דש ם בי הי יות. וש הש יד לי תי עה ה של יהה ומנ הה ה של ים מנ עי יודש ים של מי כה חמ
ל, זה ב ומנ ל כוכה כה ם, וש הל לה קוי של לי ה, מי נה בה לש הנ ה וש מה חנ אותות הנ יות מי הש יד לי תי עה ה של יהה ומנ הה ה של ים מנ עי יודש ל, של אי רה שש יי

ם. עולה ה בה אל רש ה הוא מנ ומנ

ה, נה שש מי י הנ לי עמ שוהה בנ רש ץ, ופי רל אה י הה מי ם ענ ה הי טה מנ ם לש מותה ה, דש מה הי בש ים כנ בי רה ים וש רי ה, פה מה הי מו בש ם כש הל ייש מי וש
ת ים אל אי ם שונש הי ה. וש מה הי ל בש ם כה ב עי רור שםכי ר, (דברים כז) אה מנ אל ם נל יהל נותי ל בש ענ ץ. וש רל ם של יהל נותי ץ ובש קל ם של הי של
ם ם, אי דה ל אה ה ענ נה שש מי י הנ לי עמ שוהה בנ רש ה פי שום זל ת. ומי רי שה י הנ כי אמ לש ש מנ מה ם מנ הי ה, של נה שש מי י הנ לי עמ ים בנ מי כה חמ י הנ ידי מי לש תנ

יהו. פי ה מי שו תורה קש בנ םא יש םא - ל ם ל אי יהו, וש פי שו מי קש בנ ה יש אות - תורה בה ך ה' צש אנ לש מו מנ ילה כש הש יי

ה לולה כש ה של דושה קש כות הנ לש מנ ד הנ צנ מות מי שה ים נש שי ם יורש הי דות, של י מי לי עמ ה, בנ י תורה רי תש י סי לי עמ ים בנ רי חי ייש אמ וש
יו ם הה אי ע. של שנ םא תי ל ר וש של רוד, על י פי לי ירות בש פי ר סש של על ה לש ה, זוכל ה בה זוכל ה וש ש אותה יורי י של מי ירות. של פי ר סש של על מי
ר של ה על ירה צי ר יש פל ל סי ענ ר בנ מנ רוד, אה ם פי ין שה אי שום של ה. מי נה מל רוד מי פי ע בש שנ יו תי ה, הה ידה חי יש כות הנ לש מנ ת הנ ים אל שי יורש

ע. שנ םא תי ל וש

ד ינחי תש מי ר. יו"ד של של י על רי "א, המ א"ו הי "א וה יו"ד הי ש  פםרה מש ם הנ ר - שי של על ה מי לה עש מנ ה לש עולה ר של םאמנ ם ת אי וש
ה, חה פש שי ית, בש רי יא אות בש הי ר יו"ד, של בי חנ מש י של ל מי בה םא י"א. אמ ל ה י', וש שום זל ר. ומי של על ה מי לה עש מנ ה לש םא עולל ל ה, וש מה עי

נםם. יהי גי דון בנ "ל, ני אי מה ה סה רה ה זה ל עמבודה ד של שי י', בש ה מי לולה ה כש כה לש מנ הנ וש

ל, אי רה שש י יי כםרי י בש ני א (שמות ד) בש רה קש ני ך, של לל מל ן הנ א בל לה ה, אל ה בה םא זוכל כות, ל לש ך מנ לל מל ת הנ ש בנ יורי י של מי של
ם. יכל להי ה' אל לנ ם  תל ים אנ ני תוב (דברים יד) בה כה של הו  הוא. זל רוך  בה דוש  קה ים לנ ני ל בה אי רה שש יי או  רש קש ני ה  ד זל צנ מי של

ילות. צי ל אמ כות זו של לש ומנ

ת של מל שנ ה, מש כה לש מנ ת הנ עמרנ יא ננ הי ה. וש יאה רי בש ל הנ ים של כי אה לש מנ כות לנ לש יא מנ הי ה, וש יאה רי ל בש כות של לש ה מנ דה גש נל ייש כש וש
ל בה ם. אמ עולה מות הה ין אג ל בי לי חנ תש הי ה לש כולה ל יש אי רה שש י יי אי טה חמ י'. זו בנ ה מי לולה ה, כש לה ה של ירה בי גש מות הנ יא דש הי ה, וש לה של
םא ר ל חי אנ י לש בודי י וכש מי י ה' הוא שש ני ר (ישעיה מב) אמ מנ אל נל יהה  לל רוך הוא, עה דוש בה קה ל הנ ילות של צי ל אמ כות של לש מנ
ך לל מל ן הנ הוא בל י של מי א לש לה ים, אל ים טובי יהמי תות וש בה ל שנ לי חנ מש י של מי לש ה  ן אותה םא נותי ים. ל ילי סי פש י לנ תי לה הי ן ותש תי אל
ווי עמשות צי יהב לנ חג הוא מש ן של בי א כש לה ס, אל רה ל פש בי קנ ת לש נה ל מש םא ענ ל בונו, וש ת רי בנ המ אנ ת וש אנ רש יי וות בש צש ה ומי ר תורה שומי וש
ך - זו מל ת אי אל רוך הוא. וש דוש בה קה ה הנ יך - זל בי ת אה ך. אל מל ת אי אל יך וש בי ת אה ד אל בי ר (שמות כ) כנ מנ אל יו נל לה עה יו, של בי אה

לו. ה של כה לש מנ ת הנ ל אל לי לו חי אי ב לו כש שה חש ך, נל לל מל ת הנ עמרנ ל ננ לי חנ מש י של ה, מי ל זל ם כה עי ה. וש ינה כי שש

קג) (תהלים  ה  בה תוב  כה של ה,  ינה כי שש הנ ל  של ים  די עמבה הה ל  כה םא  ל וש ים,  קולי שש ם  ינה אי ים  די שי הנ ל  כה ינו,  בותי רנ וש
י די יות, כש רי כש חות נה פה ים ושש די ה עמבה ייש לה יות, וש רי בש חות עי פה יות ושש רי בש רות עי עה ה נש מה ה כנ ה. ייש לה לה שה כםל מה כותו בנ לש ומנ

ת. טל יא שולל הי ן של מנ זש ם בי עולה ת בה רל חל כות אנ לש א מנ צי מה םא תי ל של

ה בה קי נש ה.  כה לש מנ לנ ה  תה יש הה ה  חה פש שי ל. של אי מה ל סה ה של בה קי נש ת,  ול מה ם הנ ל סנ ד של צנ מי לו  לה הנ יות  רי כש נה חות הנ פה שש הנ וש
יד תי הוא עה רוך  בה דוש  קה הנ וש הות,  לה ם אל מה צש ענ שו  עה ר של חנ אנ הוא לש רוך  בה דוש  קה ד לנ בל יהה על ר, הה חי ל אנ ל אי אי מה סה וש

ם. חות אותה מש לי ם וש עולה הה ם מי ירה עמבי הנ לש

בול מנ יו דור הנ הה של א כש לה שו? אל נש על ה נל מה ם, לה צונה רש םא בי ל הות, וש לה ם אל הל ים לה ם עושי דה י אה ני ם בש רו, אי םאמש ם ת אי וש
ים גי רש טש קנ יו מש הה אותו כםחנ של ם, ובש הל ים לה וי חמ תנ שש ם ומי הל ים) לה רי טש קנ ים (מש גי רש טש קנ יו מש הה ם, וש הל ים בה עי ה יודש גה לנ פש דור הנ וש
ים, מי לה ם צש אותה ם בש מה ים עי רי בש דנ ם, ומש צונה ים רש עושי ם וש יהל לי ים אמ די יורש יו  ם, הה הל ים לה וי חמ תנ שש ם ומי הל ים) לה רי טש קנ (מש
ם ה אותה חל מש יי ם, וש ירה עמבי הנ יד לש תי רוך הוא עה דוש בה קה ה הנ שום זל לות. מי זה ים ומנ בי ת כוכה עמבודנ הות ונ לה עמשו אל י ננ רי המ

ים. מי לה ם רוחות וצש הל בו מי אמ שש ני ם, וש הל ים בה די יו עובש הה ם של הל לה ים של מי לה ם צש עולה הה מי

תוב כה הו של ם. זל עולה הה ם מי ירי עמבי רוך הוא ינ בה דוש  קה הנ ם, וש הל ם בה שי גנ תש הי ים לש די ב, יורש ב רנ רל ם עי עולה בה ייש  של וכש
ת ין עמבודנ ה אי רונה חמ אנ לות הה גה ל הנ ן של מנ זש רו, בי םאמש ם ת אי וש ץ.  רל אה ן הה יר מי עמבי ה אנ אה מש טג הנ ת רוחנ  אל וש יג)  (זכריה 
ם הל לה א  צה מש ני ם,  שה ב  רנ ב  רל עי בש ים  עי יודש של לו  אי וש ם.  הל בה ים  עי יודש םא  ל ם  עולה הה י  ני בש של שום  מי  - לות  זה ומנ ים  בי כוכה
תוב כה ה של יים מנ קנ ם, לש הל ים בה יחי לי צש ב מנ ב רנ רל עי ם, וש יהל יני ל בי אי רה שש יי תו, וש ינה כי רוך הוא ושש דוש בה קה ת הנ ים אל יסי עי כש מנ של

ידו. בי אמ הנ יו לש נה ל פה יו אל אה נש שם ם לש לי שנ (דברים ז) ומש

יך, נל פה ר לש בי דנ י יהכול לש י, מי יננ י סי יננ רו לו, סי מש אה ן וש מה אל נל ה הנ רועל ת הה כו אל רש ים ובי אי מורה אה הה ים וש אי נה תנ ל הנ מו כה קה
ים תוני חש תנ ים וש יוני לש על א, וש סי כי יות הנ חנ ים, וש כי אה לש מנ יות הנ ל חנ י, כה יננ ר סי הנ ר בש בי די ן של מנ זש בי ך. של בונש מות רי דש ה בי תה אנ של
מםענ שש ה לי יבה שי יש י הנ לי עמ ל בנ ים כה יכי רי מותו, צש דש נו בי ה בש תה אנ יל של בי שש לו. ובי א של לה ר, אל חי בור אנ א די צה מש םא ני ל קו, וש תש שה

יך. רל בה דש ה לי יקה תי ן שש תי ל תי יך, אנ פי ים מי רי בה דש
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ה (טו) זו וה צש ח (דברים כח). מי קה ר לה של תו אמ שש ת אי ח אל מנ שי גו'. וש א וש בה צה א בנ םא ייצי ה ל שה דה ה חמ שה יש אי ח אי קנ י יי כי
ם ים הי שי דה ר חר שה ים עה ני ם שש אותה ת. וש חה ה אל נה שה יתו  בי ילה לש הש יי י  קי נה תוב  כה ת, של חנ ה אנ נה שה תו  שש אי ח בש מנ שש יי ן  תה חה של
י[ם] ני ל שש ד ענ תוב (מלכים-א ז) עםמי כה ים, של שי דה ר חר שה ים עה ני שש ט בי רה ה פש לה ין כנ אי ה, וש לה יא כנ ה הי נה י שה רי המ ה, של לה של מי
מו , כש יהה קונל תי ה ולש ה, לה יתה בי ה ולש חה מש שנ ן לש תה חה יך הל רי ר, צה שה ים עה ני שש ק בי ה, רנ לה כנ קון הנ ין תי אי יל וש הואי ר. וש קה ר בה שה עה
י ה, ומי רי שש ים על תי יו שש קום הה מה י הנ ני בש קום. אנ מה י הנ ני בש אנ ח מי קנ יי עמקםב (בראשית כח) ונ ינ תוב בש ה כה ל זל ענ ה. וש לה עש מנ לש של
ן תה יך חה רי ן צה כי ה. לה נה ל שה כםל הוא סוד של הנ ה. וש רי שש ים על תי יו שש יהה הה מותל לש ענ , וש יהה מותל לש ת ענ חנ אל מי שנ ה מש לה חנ כנ מי שנ מש של

ת. חה ה אל נה תו שה שש אי מםחנ בש שש לי

תוב, םא כה תו ל שש ת אי ח אל מנ שש יי תו. וש שש ת אי ח אל מנ שי תוב וש כה ה, של לה א של לה לו, אל ה של ינה ה זו אי וה דש חל רו, של אמ י בי רי המ ונ
יק. די ם? צנ חנ אותה מי שנ י מש . ומי יהה קונל תי ה וש גופה א בש לה ה אל לה כנ ה לנ חה מש ין שי ה אי מו זל ה. כש לה כנ ת הנ ח אל מנ שנ ח, יש מנ שי א וש לה אל
י קי כםל. נה הנ י מי קי ה. נה חנ אותה מי שנ צון לש ילה בו רה הש יי ם, של עולה י הה רי בש די עממםל בש םא ינ ל י, של קי יתו. נה בי ילה לש הש י יי קי ה נה ל זל ענ וש
ה, טה ה ומנ לה עש ה מנ וה דש א חל צי מה הי בות. לש רה קש ם בי חי לה הי א לש בה צה א לנ םא ייצי ל י, של קי ת. נה גםלל ס גגלש מנ יות ומי נוני רש אנ ים ומי סי מי מי
ם עולה ם בה יהל רי שש אנ ה, וש זל ם הנ עולה ם בה יהל רי שש ם. אנ הל חנ בה מי ם שה בונה רי דוש של קה ם הנ עה י הה רי שש ה. אנ לה עש מנ ה לש וה דש ר חל עורי ולש

א. בה הנ

נו. מנ זש יר בי כי ר שה כנ ת שש תי ר זו לה חנ ה אנ וה צש ר, מי מנ אה ן וש מה אל נל ה הנ ח רועל תנ גו' (דברים כד). פה רו וש כה ן שש תי יומו תי בש
רון טש טנ עו, מש מש ים שי תוני חש תנ ים וש יוני לש יבות על שי יש י הנ לי עמ ש. בנ מל של יו הנ לה םא עה ב םא תה ל רו וש כה ן שש תי יומו תי תוב בש כה הו של זל
יומו ן בש כי לה ים. וש מי עה לש פש ל יום שה כה ה בש לה פי תש כות הנ רש "י בי ד חנ גל נל לו, כש יחנ של לי ים, שה מי עולה "י הה חנ יר מי כי ר שה כנ הוא שש
י נו. כי בה רש ל קה טי ר יומו, בה בנ ם עה אי ה, של חה נש ת מי לנ פי ש - זו תש מל של יו הנ לה םא עה ב םא תה ל ית. וש רי חמ ת שנ לנ פי רו - זו תש כה ן שש תי תי
ה לה פי ה תש שום זל ה, מי לה פי תש ים לו בנ ני נותש ה של א מנ לה לו אל של ין לו מי לות. אי גה י הוא בנ ני אי. עה דנ יק) ונ די ל צנ י הוא (של ני עה

יא. ל יהד הי ה של לה פי ית, תש יצי ת צי יפנ עמטי עמטםף, בנ י ינ י כי ני עה ה לש לה פי לו, (תהלים קב) תש ה של לה פי יא תש הי

מו ם כש הי יום. וש נות הנ בש רש י קה יהרי ים, שש רי דה ים ופש מורי יא אי הי ית, של בי רש ת ענ לנ פי שו - זו תש פש ת ננ א אל יו הוא נםשי לה אי וש
ב זם עמ ר תנ גי לנ י וש ני עה נות. (ויקרא יט) לל עה פגרש ת הנ ים אל בי כש ענ ה מש וה צש י מי יהרי ר, שש מנ אל ם נל יהל לי עמ ך, של דש ת שה אנ ם ופש רל כל ט הנ רל פל
י מי צש ענ א לש י, קורי עי צה מש אל מוד הה י ענ תי גה רש דנ י של ני ה, אמ שום זל ר. ומי א גי רה קש קומו ני מש חוץ לי י מי עי צה מש אל מוד הה ענ הה ם, של אםתה

ם. לה לה גש ית בי יעי בי לות רש גה הוא בש יהה, של רי כש ץ נה רל אל י בש יתי יי ר הה תוב (שמות ב) גי כה הו של ים. זל אשוני רי לות הה גה ר בש גי

םא). ל (או ל אי רה שש ץ יי רל אל ל בש אי רה שש ים יי מי יש קנ יו מש ה זו הה וה צש י מי רי ן, המ מה אל נל ה הנ ה, רועל נה שש מי י הנ לי עמ לו אותו בנ אמ שה
ל ר, כה א גי רה קש קומו, ני מש חוץ לי הוא מי של ם, כש דה אה הה ם. של קומה מש שו מי גםרש לו של ל אי ים ענ מי חמ ר רנ עורי י לש די ם, כש הל ר לה מנ אה
תוב, כה ר הנ מנ אה ה של מנ הו  ם זל לה לה גש ה. בי זל ם הנ עולה אות לה ם ובה עולה אותו  לות מי טה עגרש כות מש הולש מות של שה ל נש ן ענ כי של
ר בו (שמות טו) ה' מנ אל נל יש, של ן אי ה. כי נה מל ה מי זה םא זה ה ל ינה כי שש ה של מה שה נש ה, זו הנ נה ן קי ת מי דל פור נודל צי (משלי כז) כש
ד ה, ענ זל ם הנ עולה יהה בה רל חמ ד אנ נה ה, וש ינה א בי בה ם הנ הוא עולה קומו, של מש ד מי נה ע וה הוא נה קומו, של מש ד מי ה, נודי מה חה לש יש מי אי
ע בנ שש ני וש ה,  קומה מש לי ה  נה ירל זי ינחמ ד של ענ ה  ר אותה הוא שומי וש ה,  קומה מש לי חוץ  ת מי כל לל לה ה  בה יש חנ תש הי ים של יהמי ים  לי שש תנ של
רוך בה דוש  קה ת הנ יר אל זי חל הל י של מי ה, כש שובה תש ר בי חוזי י של ה. ומי קומה מש ה לי נה ירל זי ינחמ ד של ענ קומו  מש זםר לי םא ינחמ הוא ל של

עו. מה שש קםלו תי ם בש יום אי ר (תהלים צה) הנ מנ אה ה, של לה אג גש ה סוד הנ זל ה. וש קומה מש ה לי ינה כי שש הנ הוא וש

יך, לל ם אי עולה בון הה י רי לוחי נו שש ן, אה מה אל נל ה הנ ה, רועל תונה חש תנ הנ ה וש יונה לש על ה הה יבה שי יש ל הנ ה של נה שש מי י הנ לי עמ רו בנ מש אה
הוא רוך  בה דוש  קה ת הנ אל תה  רש זנ חל ה הל תה אנ וש ל,  אי רה שש יי בוא  ים רי שי שי קול לש ה, שה שובה ל תש ענ ה בנ תה אנ של ך  קש לש י חל רי שש אנ
ת אםל אל גש ים לי יחי שי מש לנ ין כםחנ  אי ם, וש קומה מש לי רו  זש ינחש ל וש אי רה שש יי לו  אמ גה יי ך  לש לה גש ה. ובי טה ה ומנ לה עש קומו, מנ מש לי תו  ינה כי ושש
ר (תהלים יט) מנ אל נל ם  יהל לי עמ לו, של לה ים הנ די בה כש ני ים  רי בה ם דש לי שש ים. הנ בי כש ענ תש מי ם  הי ך  לש לה גש ובי ך,  מש ל חוץ מי אי רה שש יי

ים. ת צופי נםפל ש וש בנ דש ים מי תוקי ב ומש ז רה פנ ב ומי הה זה ים מי די מה חל נל הנ

י לי עמ בנ נו  קש לות, תי פי תש לש  ל שה בי קנ א לש בה ד, של בל הוא על ה, של זל יר הנ כי שה ל הנ לנ גש ה, בי יבה שי יש י הנ לי עמ ם, בנ הל ר לה מנ אה
מו יות כש עי צה מש אל בונו, ובה י רי ני פש ים לי חי בה ר שש די סנ מש ד של בל על אשונות כש כות רי רה לש בש שה ם בש דה אה יות הה הש ם לי כל לה ה של נה שש מי הנ

ך לו. הולי בונו וש רי ס מי רה ל פש נוטי ד של בל מו על רונות כש חמ אנ בונו, ובה רי ס מי רה ל פש בי קנ מש ד של בל על

הוא רון, של טש טנ ת מש ח אל לנ שש הוא יי רוך  בה דוש  קה הנ של ה. כש זל ל לה שה ה הוא מה קה בש רי ם וש הה רה בש ד אנ בל ה על שום זל ומי
י ר, אולנ לומנ י. כש רנ חמ ת אנ כל לל ה לה שה אי ה הה םאבל םא ת י ל יו: (בראשית כד) אולנ לה ר אי םאמנ ה, הוא י לה פי ל תש לנ גש דו, בי בש ענ
א, בה יא אנ ה הי מה כש חה םאת. של י ז תי עה בג שש מי יתה  קי ני הוא: וש רוך  בה דוש  קה הנ ר לו  מנ י. אה רנ חמ ת אנ כל לל ה לה םא רוצל ה ל לה פי תש הנ

ה. לה לה גש ח בי לנ ם שה שה לות, ומי גה ה בנ ינה כי מםר שש שש יק, לי די צנ ת בש דל יורל של

יהה הה וש הוא:  רוך  בה דוש  קה ר הנ מנ ת. אה בנ ם הנ שה ה, של לה פי תש ת בנ ענ דנ ים לה ני ימה י סי ן לי : תי יחנ לי שה אותו  ר לו  מנ אה
גוף י הנ רי יבש ל אי א כה צה מש אל א של לה םא, אל ם ל אי ה. וש תי ה שש רה מש אה ה וש תל שש אל וש ך  די א כנ י נה טי הנ יהה  לל ר אי ר אםמנ של [ה] אמ עמרה ננ הנ
םא ל י, וש עי צה מש אל מוד הה ענ מות הה דש יא בי הי ה, של רות בו תורה שש ם) לי הה רה בש י אנ ני פש ר (בי יבה א בו אי צה מש םא ני ל ים וש אי טה ים חמ אי לי מש
דו: בש רון ענ טש טנ מש ה לי וה ים - צי מורי ים גש עי שה ם רש הי ים, של חוחי ין הנ ה בי נה ה שושנ תה יש הה ה, של קה בש ל רי מות של יא דש הי ה, של וה צש מי

ה. יא תורה ש, רוחנ הי פל יא נל ה הי וה צש י מי רי המ ש. של קםדל יא רוחנ הנ הי ה, של מה י שה ני ת בש יב אל שי ן תה ך פל ר לש מי שה הי

ת אנ רש יי רו, כםל של מש ר אה חי קום אנ מה ה. ובש עמשל מנ א הנ לה ר אל קה עי ש הוא הה רה דש מי םא הנ ה, ל נה שש מי י הנ לי עמ שוהה בנ רש ן פי כי לה וש
ב אה ה - הה מה כש ה. חה שובה ה, תש יונה לש על ם הה אי - הה או  טש ת חל אנ רש כו'. יי וש ת  ילמל קנ תש מי תו  מה כש תו, חה מה כש חה ת לש מל קודל או  טש חל
יא הי ה, של מה כש חה ה לש אה רש ים יי די קש מנ של יא ו'. וכש הי ה, של יו תורה לה ה עה ה, שורה וה צש יא מי הי ה, של נה טנ ים ה' קש די קש מנ של יון. כש לש על הה
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ם. יכל להי ה' אל ם לנ תל ים אנ ני אן (דברים יד) בה כה ן. ומי א בי רה קש ני יא י', וש הי ה, של מה כש יו חה לה ה עה ה, שורה יונה לש על ה' הה

ם ו"ה - רמ"ח. י עי רי כש ם י"ה - שס"ה. זי י עי מי י - ו"ה. שש רי כש ה זי זל ם, וש עםלה י - י"ה - לש מי ה שש הו (שמות ג) זל זל וש
תוב (דברים כה הו של מו. זל שש ק בי לל ם חי הל יות לה הש ים לי דושי ים קש ני בה לש נו  תש ני וות של צש נו תרי"ג מי יש הנ ם תרי"ג, של כגלה וש

מו. ק ה' ענ לל י חי לב) כי

ה - הוה"י. מו זל ין, כש די ת הנ דנ ה, מי בה קי נש יו לי לה מו עה ך שש פי הנ תש ה, מי אה רש יי ה לש מה כש ה או חה וה צש מי ה לש ים תורה די קש מנ של וכש
או כו - ייצש ם זה ה, אי לה אג גש ה הנ מו זל ת ינם סוף. וכש יענ רי מו קש ה כש תורה יו בנ זונותה ים מש שי קה ין, וש די כםל לש ך לו הנ פי הנ תש מי של
ים די קש םא - מנ ם ל אי ים. וש מי חמ רנ או בש ייצש ר, וש כה ה זה יטה לי מש הי ה וש ל לה בל ם יהבוא חי רל טל תוב (ישעיה סו) בש כה הו של ים, זל מי חמ רנ בש
י לי עמ ה בנ כה רה בש ם לי רונה כש זי ינו  בותי רנ שוהה  רש ן פי כי לה ים. וש מי חמ רנ ין לש די ר וש ענ ים צנ די קש הי ה של יהפל וש ר.  ענ צנ בש או  ייצש וש ים,  מי חמ רנ הה

א. רה גש א אנ רה עש פום צנ ה, לש נה שש מי הנ

ר - (ירמיה לא) בה דה סוד הנ ים. וש מי חמ רנ את בש יוצי ר של חנ אנ ר, לש ענ צנ ה  לה את ייש  יוצי ם של קםדל ש, מי פל נל ת הנ יאנ יצי וי
או ייצש וש  , ענ שי וה יי ה  נה מל עמקםב ומי ינ יא לש ה הי רה ת צה עי וש ן, (שם ל)  כי לה וש ם.  ילי ים אובי נוני חמ תנ - ובש ך  ר כה חנ יהבםאו, אנ י  כי בש בי
ה ך, רועל ח אותש לנ שה ך  רות, כה שש קום לי ה מה אה צש םא מה ל וש ה  יונה ת הנ ח אל לנ הוא שה רוך  בה דוש  קה הנ של מו  ים. וכש מי חמ רנ בש

ה. לה חה תש הנ ן, בנ מה אל נל הנ

יש ם אי הל אתה בה צה םא מה ל ים, וש עי שה ם רש כגלה יש. של ין אי י אי א כי ינרש כםה ונ ן כםה וה פל יי ם? (שמות ב) ונ הל תוב בה ה כה ומנ
אותו בש מו  ה כש תה י אנ רי המ ח. ונ לה שש ינד תי א בש ח נה לנ שש תה  רש מנ אה ם, וש שה ת לש כל לל לה תה  בש רנ ן סי כי לה לות. וש גה הנ ם מי יאה הוצי ה לש זוכל
ח לנ שש ה יי רונה חמ אנ לות הה גה אות. ובנ לה פש נו ני אל רש ם אנ יי רה צש ץ מי רל אל ך מי אתש י צי ימי ל, (מיכה ז) כי אי רה שש ם יי יים עי קנ תש ך יי ן, בש מנ זש
א לה םא עוד, אל ל ם. וש יי פנ נה ך כש ין לש ית, אי יעי בי רש לות הה גה מו גוף בנ ה כש תה אנ ה. של י יונה פי נש י כנ תי ד שש גל נל ים, כש יחי שי י מש ני ך שש מש עי

ל. אי רה שש חו יי רש ן פה הל ה, ובה י יונה פי נש י כנ תי שש ן כי רם המ אנ ה וש תה אנ מו גוף, וש ל כש אי רה שש יו יי ה הה לה חה תש הנ בנ

השלמה מההשמטות סימן טו

ם הוא לל צל ה הנ ל זל ר של יבה אי ר וש יבה ל אי א. כה סי כי ל הנ ת ענ בל של ם לה דה אה יות וש ע חנ בנ רש אנ ע בש בה רג א מש סי ם כי דה ל אה ם ענ לל צל
יט לי קש רנ ה לו פש נה ת - קה חנ ה אנ וה צש ה מי שה ה, עה נה שש מי י הנ לי עמ רוהו בנ אמ בי מו של ה, כש וה צש ה ומי וה צש ל מי ל כה ה ענ נל מג הוא מש ך של אה לש מנ

ד. חה אל

ה - רה ה זה ל עמבודה ים של ני ע פה בנ רש ה, אנ מה חי ף וש ית אנ חי שש ון מנ לו - עה יות של ע חנ בנ רש ה, אנ רה ה זה ים עמבודה עי שה רש ם בה לל צל
י רו"ן. מי טש טנ ה מש מו, זל לש צנ ם בש דה אה ת הה ים אל להי א אל רה בש יי ונ ה, (בראשית א)  שום זל ה. ומי ה גויהה זונה חה פש ה שי דה ני

ם. ך עולה לל ים ומל יי ים חנ להי ה אל א אותו? זל רה בה ים של להי אל הה

ים להי ך אל ילה לש הש םא יי ר בו (שמות כ) ל מנ אל נל ים, של רי חי ים אמ להי נו אל מל מי "ל, של אי מה א אםתו, סה רה ים בה להי ם אל לל צל בש
ת ים אל להי א אל רה בש יי הו ונ זל בו. וש ת רנ חנ ד תנ בל רו"ן, על טש טנ ל מש ם של לל צל ים בש להי א אותו אל רה ה - בה כה ם זה י. אי נה ל פה ים ענ רי חי אמ

"ל. אי מה ל סה ם של לל ה - צל כה םא זה ם ל אי ה. וש צורה זו הנ מו, בש לש צנ ם בש דה אה הה

הוא םא של ם ל ם, אי נה יהי גי ם בנ דה דון בו אה רוך הוא לה דוש בה קה ל הנ שות של ת רש חנ הוא תנ ת של ול מה ך הנ אנ לש נו, מנ דש מנ לה
ה לו עלשל הו אל זל וות, וש צש מי ה בנ תורה ר בנ יות) לו עוזי הש עמשות (לי רו"ן, לנ טש טנ טוב, מש ה לש ירה צי ר, יש יצל יי ה ונ שום זל יק. ומי די צנ
ים כי ם הולש יהל ני ם. ושש נה יהי גי דון אותו בנ יא אותו לה טי חמ הנ דו לש גש נל הוא כש "ל, של אי מה ע, סה רנ ה לש ירה צי ה, יש כה םא זה ם ל אי ר. וש זל עי

ים. מי לה י צש ני שש ם בי דה אה ם הה עי

כםל בנ כותו  לש ומנ ה  ר בה מנ אל נל ה, של ינה כי הוא, שש רוך  בה דוש  קה ל הנ ם של לל צל ה הנ זל  - ים  יי חנ ת  מנ שש ני יו  פה אנ ח בש פנ יי ונ
ד גל נל ת זוגו, כש ב ובנ . עורי נםחנ ת  בנ ה תי זל ם הנ לל צל הנ וש ם,  יהל ני ל שש ה ענ זל ם הנ לל צל ט בנ הוא שולי רוך  בה דוש  קה הנ ה. וש לה שה מה

ה. ז סוד זל לות רומי גה תו בנ ינה כי רוך הוא ושש דוש בה קה הנ

מו כש ים,  די קש מנ של ה  זל הנ ם  עולה בה ם  דה אה הה ם  עי לו  ח  לנ שה של ע  רה הה ר  ייצל ה  זל ה.  אשונה רי בה  - ב  עםרי הה ת  אל ח  לנ שנ יש ונ
ת נםפל טי ך בש לה לגכש ה חובות, מש מה כנ יהב בש חג הוא מש גוף הנ א הנ צה מש ם ני ה. אי טה חי ים לנ די קש ן מנ בל תל מו של עמקםב וכש ינ ים לש די קש הי של
טוב ר הנ ה ייצל תו. זל אי ה מי יונה ת הנ ח אל לנ שנ יש סוף - ונ בנ דונו. לש ל אמ יחות של לי שש ב בנ עורי ר הה זנ םא חה ל ר בו וש מנ אל רות, נל עמבי הה

(ע"כ מההשמטות):

, הה עמשל ים תנ ישי לי ושש ם  יי ני ם שש יי תי חש ו) תנ - (בראשית  ה  בה תי ירות. בנ פי סש ר  של על ם  שה לו  לש כש ני םא  ל ה של וה צש ין מי אי
ית. יעי בי רש ין, ה'  הי הנ ית  יעי בי רש יא  ת ה', הי ם, תורנ הל מה עי ה  ינה כי שש ה  בה תי ים.  לי אי רש שש יי וש ם  יי וי לש ים  ני כםהמ ה  בה יל  לי כש הנ לש

ם הל יים בה קנ תש הי "א. לש א"ו הי "א וה ן יו"ד הי הי לו בו, של לש כש ני גות של רה ר דש של על ה. וש " ים בו ילהוי לי שש הנ יה"ו, לש ת בש של לל שג ומש
טונו לש ה שי ם זל ם. שי יכל להי ה' אל ם לנ תל ים אנ ני גו', (שם יד) בה ם וש יכל להי ה' אל ים בנ קי בי דש ם הנ תל אנ ל, (דברים ד) וש אי רה שש יי בש

לו. ר של יבה אי ר וש יבה ל אי ל כה ענ ם, וש דה אה ם הה לל צל בש

יא ם הי תה יפה סי א אמ לה ה, אל יטה חי ים שש עוני ם טש ינה ים אי בי גה חמ ים ונ גי ר דה מנ אל נל ים, של בי גה י חמ יני די דון בש ר זו לה חנ ה אנ וה צש מי
ף סל ייאה ע ונ ונ גש יי ם (בראשית מט) ונ הל ר בה מנ אל נל א של לה ה, אל יטה חי ים שש יכי רי ם צש ינה ה, אי נה שש מי י הנ לי עמ ך בנ ם. כה ת אותה רל תל מנ הנ
ים די רה פש ם ני אי ה, וש תורה ם בנ יותה ה חנ נה שש מי י הנ לי עמ ים בנ מי כה י חמ ידי מי לש ף תנ יהם, אנ ם בנ יותה יהם חנ י הנ גי ה דש יו. מנ מה ל] ענ ל [ענ אל
לו) פש עמלו (יי ה ינ שה ינבה בנ לו של ם אי אי יהם. וש י הנ יני ני בו תנ רנ תש ה הי בה ה, של נה שש מי ל הנ ים) של אי נה תנ ין (הנ ני תנ ים. הנ תי יהד מי ה, מי נה מל מי
ר מנ אל נל ם  הל ם, בה כגלה ה מי לה עש מנ ם לש ה, הי לה בה י קנ לי עמ ם בנ הי ם של דה ל אה בה ים. אמ תי ם מי חות, הי שש ים לי עי םא יודש ל וש ם  יי מנ לנ
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ים[ן] ני תנ הנ (יחזקאל כט)  ים,  יני ני תנ ה,  נה שש מי י הנ לי עמ בנ ם  הי ם, של יי מנ שה עוף הנ ובש יהם  הנ ת  גנ דש בי דו  רש יי וש (בראשית א) 
ים. שי רה קש תוך הנ ן בש יכם תי יחנ הנ רי בש הנ ד (שמות כו) וש גל נל , כש יחנ רי ש בה חה דול, נה גה הנ

ן טה יד קה מי לש הו תנ זל רו. וש בי ת חמ ענ אל ה, בולי ל זל ה ענ ים זל שי קש ת ומנ לקל חמ ם מנ הל ה ייש בה נה שש מי י הנ לי עמ ים בנ יני ני תנ ן של מנ זש בי
ם הל ר בה מנ אל יהה, נל שש קג ת וש לקל חמ ם מנ הל בה ייש  ה וש זל ה לה ים זל וי ם שה ם הי אי ה. וש יתה יהב מי ה, חנ ה ומורל אה הורה לש יענ  גי םא הי ל של

ה. סופה ה בש בה המ שוהה אנ רש ה, ופי סופה ב בש הי ת וה אל סוף, (במדבר כא) וש בנ

יהא נש ך. תנ נל ע קי לנ סל ים בנ שי ך וש בל ן מושה יתה ן, (שם כד) אי מה אל נל ה הנ ר, רועל מנ אה יו וש לה ן אי מי דנ זש דול הי ג גה י דה רי ך המ ין כה בי
ר מי שה ים. הי אי נה יות - תנ פוך אותי הי ים בש ני יתה יהא. אי נש פוך - תנ הי ן בש יתה ם, אי הל לה ן של קי ע הנ לנ סל ים בש גי י דה רי המ ך, של ענ לש יי סנ מש של
ם הי ה, של נה שש מי י הנ לי עמ ל בנ יהם, של י הנ גי ל דש ע של לנ סל יק בנ זי חמ הנ ה לש רוצל י של שון, ומי ד לה בנ ה וכש ד פל בנ ה כש תה י אנ רי המ ם, של הל מי

ם. שה ה של דולה גש הום הנ תש ה לנ יעה גי מנ ד של קםב ענ נש ה, לי יפה רי ת חמ דל דל חג שון מש יף, לה קי יות תנ הש יך לי רי ים, צה אי נה תנ

ה. בה הום רנ ד תש ד ענ יורי ב וש ה נוקי סוק זל פה שוהה של רש ב (חבקוק ב). ופי זי כנ םא יש ל ץ וש קי חנ לנ פי יה ד וש מועי זון לנ י עוד חה כי
יך טל פה שש ל מי י אי רי רש הנ ך כש תש קה דש ך (תהלים לו) צי ר בש מנ אל נל ה, של תה א אנ לה ה? אל ן זל מנ םא זש צ מש ה לי בה הום רנ תש ד לי יורי יהו של מי
לו. םא עה ל ם וש דו שה יהרש ה, וש לה אג גש ץ הנ ת קי ם אל םא שה צ מש ה לי כה לה המ ק הנ עםמל ת לש דל רל צו לה רה ה של נה שש י מי לי עמ ה בנ מה ה. כנ בה הום רנ תש
לו ב של קל נל י של ע. ומי לנ סל אותו  קםב בש נש ם לי הל לה של יש  טי פנ הנ ש  לנ ע, חה לנ ץ סל פוצי יש יש  טי פנ ה כש תה יש ם הה שונה לש ב של ל גנ ף ענ אנ וש
לו םא עה ל ה, וש בה הום רנ תש יעו לי גי הי ד של בו אותו, ענ קש נה ים של רי חי ייש אמ שםך אותו. וש נש ש לי חה א נה שות, בה םא רש ל ע בש לנ אותו סל בש

מישהם.

ן בל יחנ  שי ם מה ם עי ל שה פנ ד נה וי ן דה בל יחנ  שי ה. ומה יהה עולל םא הה ם, ל ל שה יהה נופי הה י של ל מי , כה תוחנ ב פה קל נל הנ ן של מנ זש ובי
ף. ן יוסי יחנ בל שי ה מה כור שורו, זל ד הוא (דברים לג) בש חה אל מור, וש ל חמ ב ענ רםכי י וש ני ד הוא (זכריה ט) עה חה אל ף. של יוסי
יא הי י. וש לי פש ר ננ יחנ בנ שי מה א הנ רה קש ן ני כי לה מור. וש ה שור או חמ מה ל שה פנ נה נו וש סל כנ םא יש ל ש בור וש ה אי רל כש י יי הו (שמות כא) כי זל וש
ם לי שנ בור יש ל הנ ענ ה הוא בנ תה אנ ל. וש אי רה שש ת יי תולנ יף קום בש םא תוסי ה ל לה פש , (עמוס ה) נה יהה לל ר עה מנ אל נל ם, וש יהל רי חמ ה אנ לה פש נה

ג. רי הה הי יד לש תי עה ף של ן יוסי יחנ בל שי ה מה ילה לו - זל הש ת יי מי הנ יו (שמות שם). וש לה עה בש יב לי ף יהשי סל כל

ה פה לי ו יהרםק, קש - קנ ם: תםהו  הי גוז, של אל פות הה לי קש לש  ד שש גל נל כש לש  יו. שה לגיות הה ע גה בנ רש אי אנ דנ ונ לו. של לה גש ד בי יהרנ
ה מה ם כנ הל מי קו  סש ה פה נה שש מי י הנ לי עמ בנ ים, של קי זה ים חמ עי לה ם סש הי מות, של פגלה ים מש ני בה - אמ י בםהו  ני גוז. שי אל ל הה ה של קה רג יש
ה פה לי ם. קש יי ים מנ אי ם יוצש הל מי מות, של פגלה ים מש ני בה או אמ רש קש ן ני כי לה ה, וש תורה ל הנ ם של יי יא מנ הוצי ם לש חו אותה קש לה קות, וש סה פש
גוז. אל ל הה לנ ה, חמ בה הום רנ ית - תש יעי בי לות רש ך. גה חםשל וש הו  זל ה, וש נה טנ ה קש תה יש הה ית, של ישי לי לות שש ה, גה יקה קי ית, דנ ישי לי שש

הום. י תש ני ל פש ך ענ חםשל הו (בראשית א) וש זל וש

ר בו (בראשית מנ אל נל ר לו, של דה כור שורו הה ף (דברים לג) בש יוסי תוב בש כה ה של ה שור, זל מה ל שה פנ נה א בור, של רה קש ני וש
ים ייש בו. בי רנ קש ענ ים וש שי חה ל נש בה ה, אמ י תורה לי ק בש בור), רי ר (די כה ק - זה בור רי הנ ה. וש עה ה רה בה קי ה, נש בםרה כו אםתו הנ לי ינשש לז) ונ
י רי בש ים די רי עוקש ים, של בי רנ קש ענ ים וש שי חה נש ים כי אי מה ים, רנ בי רנ קש ענ ים וש שי חה א נש לי ים מה עי שה ל רש ית, דור של יעי בי רש לות הה גה זו הנ וש

םאש. ר יהה לש רל יו צה ר (איכה א) הה מנ אל ם נל יהל לי ר, עמ קל של ים לש ני דה ינו וש בותי רנ

סוף ה בש זל ב, וש ב רנ רל לו, עי לה ים הנ עי שה רש ים בה בי עםרה מש ל הנ אי רה שש ל יי יש (שמות ב), של ין אי י אי א כי ינרש כםה ונ ן כםה וה פל יי ונ
ין אי יות, וש פוך אותי הי ת בש ול מה הום הוא הנ ן, תש מה אל נל ה הנ רועל ה. וש בה הום רנ ד תש ב ענ לות נוקי גה ץ הנ ך קי שום כה לות. ומי גה הנ
ים די ם יורש כגלה וש ים,  אי מורה אה הה ים וש אי נה תנ י הנ ני פש ה לי לה עש מנ ר לש רי בה תש ה הי י זל רי המ ונ ם.  שה תה  דש יהרנ ה  תה יות, אנ ני א עמ לה ת אל ול מה

ך. ענ לש יי סנ הום לש תש ך לנ לש לה גש בי

ים גי דה ל הנ ל כה ענ ה, בנ תורה ל יהם הנ ) של יחנ רי ש בה חה ן (נה יהתה וש ה לי תה אנ שום של ם, מי כגלה ר מי ך יותי ענ לש יי סנ מש יהא של נש ה תנ תה אנ וש
ה מה הי ם ובש דה ך (תהלים לו) אה ך, ובש םאשל ר ם לש ן הי ינת חי וש י לי ה (משלי א) כי ר בה מנ אל נל ה של תורה ם הנ ל שי ן, ענ יהתה וש א לי רה קש ני
ה תורה הנ ין  אי ה,  נה שש מי הנ י  לי עמ בנ רו  אמ ובי ל,  אםהל בש יהמות  י  כי ם  דה אה יט)  (במדבר  בו  ר  מנ אל נל של  - ם  דה אה ה'.  יענ  תושי
ים פי כש ם ני הי ץ, של רל אה י הה מי לו ענ ה - אי מה הי יות. ובש ני א עמ לה ה אל יתה ין מי אי , וש יהה לל מו עה צש ית ענ מי מי י של מי א בש לה ת אל ילמל קנ תש מי

ה. נה שש מי י הנ לי עמ ת בנ חנ ד תנ רל מו סוס ופל כש

ר לו מנ ן? אה יהתה וש הו לי ה, מנ נה שש מי י הנ לי עמ ר, בנ מנ אה ן וש מה אל נל ה הנ רועל ח הה תנ ה. פה דושה קש ה הנ נורה מש א) הנ י (בה רי ך המ ין כה בי
ל די גנ תש הי ד. וש חה אל ים לש בי שה חש ית נל רי גוף ובש ר בו  מנ אל נל יק, של די צנ י, וש עי צה מש אל מוד הה ענ תו  גה רש דנ של הו  ה, זל דושה קש ה הנ נורה מש הנ
ם יהם הי יות, של הוא כ"ה כ"ה אותי רוך  בה דוש  קה ת הנ ים אל די ינחמ מש ה  בה ה, יהם, של יונה לש על ם הה אי יא הה הי ה, של יהם זל בש
ה יו, זל ירה פי ננ ל סש ד ענ ם עומי עולה הה יהם וש ת הנ פנ ל שש ד ענ עומי ן של יהתה וש לי אי של דנ ן, ונ מה אל נל ה הנ ר רועל מנ ה. אה הוא בה בון, וש שש חל בש

ן. מה אל נל ה הנ ך רועל קש לש י חל רי שש ה, אנ דושה קש ה הנ נורה מש ר הנ מנ יו. אה לה ד עה ם עומי עולה ל הה כה ם, של סוד עולה יק יש די צנ

י לו הי תש ר ונ מנ אל נל מו של ה, כש לה עש ת בנ ה בנ שה ל אי כה ה, של לה ה קול של תה אנ , של יהה לל ה אי תה םא אנ ב תה ד של לות, ענ גה ת קול בנ בנ
ה. פה חג ה לנ מה ) עי תה סש ננ כש יתה (ני שי םא עה ן ל יי דנ עמ ך, ונ יא לש ת הי של אםרל ת. מש בנ לש

ה), יונה לש על (הה ה  לה ם של אי ה, הה ינה כי שש הנ ך  ה. כה לה יענ  ין מושי אי ה וש שה אםרה מש [ה] הנ עמרה ננ ה הנ עמקה ר (דברים כב) צה מנ אל נל
ר (זכריה מנ אל ה נל לה לה גש בי , של יענ הוא מושי ה, של ילה בי שש י בי עי צה מש אל מוד הה ענ םא הה יהב ד של ה, ענ יענ לה ין מושי אי ה וש נה ל בש ת ענ קל צועל
ך, ר בש מנ אל מותו, נל דש ה בי תה אנ שום של ה. ומי טה מנ ה לש תה אנ ה, וש לה עש מנ יענ לש ע. הוא מושי נושה יק וש די ך צנ םא לה ך יהב כי לש ה מנ ני ט) הי
ם רנ י גה ה. ומי רונה חמ אנ ה הה לה אג גש ד הנ םא, ענ ה ל תה אנ ם, וש יהל לי הר אה רו לש זש ל חה אי רה שש ל יי כה י. של די מה ה פםה עממםד עי תה אנ (דברים ה) וש
ב, ב רנ רל עי ה מי לה אמ גש םא ני ל ה וש לה פש ה נה עה ה שה אותה לגחםת. ומי ת הנ ו אל יהדה ך מי לי ינשש ם (שמות לב) ונ לה לה גש בי ב, של ב רנ רל ה? עי ת זל אל
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ה לה אג גש ד הנ ה, ענ תה רש בי גש ה מי חה פש שי ל, וש אי רה שש יי דו מי רש פש םא ני ה ל ל זל כה ם. בש תה ה אי לה ב עה ב רה רל ם עי גנ ר (שם יב) וש מנ אל ם נל הל בה של
ה. רונה חמ אנ הה

אםל גש םא לי יהב של ילה כש הש לו תי ה של וה דש חל ך כנ לש ה של וה דש כםל, חל י בנ עי צה מש אל מוד הה ענ ר בה מנ אל נל ך  לש מו של ך, כש לל מל ן הנ ה בל תה אנ
יא הי של ן  מנ זש ובי ים,  שוכי חמ לות  גה בנ יהה  בושל לש י  רי המ של גו'.  וש תו  פה חג מי א  יםצי ן  תה חה כש הוא  וש יט)  (תהלים  תו,  לה כנ ת  אל
ית חי שש ם מנ לו הי לה פות הנ לי קש הנ ת. וש חםרל רש חנ י שש ני אמ י של ני אג רש ל תי ת, (שיר השירים א) אנ רל יא אומל ם, הי הל ת בה של בל לנ תש מי
ה. כה לש מנ ת הנ בנ יא שנ הי ה, של תה רש בי גש ש  ירנ י תי ה כי חה פש שי אי, (משלי ל) וש תנ בש ה, שנ עה ה רה חה פש ה, שי עה ה רה בה קי ה, נש מה חי ף וש אנ

בות. אה ת הה לשל ת שש ים אל בי ה סובש מה חי ף וש ית אנ חי שש מנ

ם, ה' הה רה בש אנ ה בש אשונה בות - ה' רי אה ים בה לולי כש ל הו"ה, של ך, י' ענ לל מל ת הנ ה בנ תה יש הה ה של א מנ לה םא עוד, אל ל וש
ינו בותי ילו רנ שי מש הי נו. וש םאשי ת ר רל ה עמטל לה פש ר (איכה ה) נה מנ אל ם. נל יהל לי םאש עמ ה י' ר תה יש הה עמקםב, וש ינ ק, ו' בש חה צש יי יהה בש ני שש
ל ענ ה מי רה עמטה ים הה רי ה - הי עה ה רה מועה שש ה לו  אה יו. בה נה פה ה לש פל ן יה ילה אי וש םאשו,  ל ר ה ענ רה עמטה ה לו  תה יש הה של ך  לל מל ל לש שה מה
סו אמ ן מה בל ד, (תהלים קיח) אל וי ר דה מנ ן אה כי לה ה. וש טה מנ ר הוה"י, י' לש זנ ה, חה לה עש מנ ל הו"ה, י' לש יהה י' ענ הה ה של םאשו, ומנ ר

םאת. ה ז תה יש ת ה' הה אי ה מי נה םאש פי ר ה לש תה יש ים הה בוני הנ

ת פנ לי בםר קש שש ם, לי יי ינה ה עי עה בש ת שי חנ ן אנ בל ל אל ה (זכריה ג) ענ ר בה מנ אל נל ך, של יהדש ן זו בש בל ח אל ן, קנ מה אל נל ה הנ קום רועל
ם, שה ם מי יי יא מנ הוצי לש ך  לש ע של לנ יא סל הי םאת, של ז ן הנ בל אל ל הה ענ סו  נש כנ תש דור הי י הנ סי נש רש ים פנ ה רועי מה י כנ רי המ גוז. של אל הה
ר (איוב כח) מנ אל יהה נל לל עה ין סוף, וש ים אי רי תה סש סודות ני ה בש תורה תו בנ יעה בי נש ה, של זל ע הנ לנ סל ה בנ מה כש חה ן הנ ינ עש ך מנ לש ה של לה כנ של

א. צי מה ן תי יי אנ ה מי מה כש חה הנ וש

יא ה, הי קה זה יא חמ הי יהה, של ני שש ה הנ פה לי קש לנ ים  יעי גי מנ של וכש ה,  לה עש מנ לש ה של פה לי קש ת הנ יר אל עמבי הנ ם לש הל לה ף של ל תםקל כה וש
יא הוצי שות לש ם רש הל ין לה אי ים, וש ישי טי פנ מו  ה כש קה זה יא חמ הי ם, של שונה לש ם בי ם כגלה יהל מי ל יש כה ה  ים בה כי ם, ומנ הל ה לה שה קה
ם. יי עממה הו פנ טי מנ ע בש לנ סל ת הנ ינך אל ה (במדבר כ) ונ ר בה מנ אל נל ן של מנ זש ך בי ל יהדש או ענ יהצש לו של לה פות הנ טי א הנ לה ם, אל יי ה מנ נה מל מי
ר אה ה, ושש יגה גי חמ ם בנ הי ה, של לה בה ל קנ ים של זי מה ה, רש מה כש ל חה ים של זי מה ם רש לו הי אי לו, וש לה פות הנ טי או הנ יהה יהצש ני שש ה הנ כה מנ ובנ
ים) ני פש בי מםחנ מי הוא הנ ה סוף, (של ין לה אי ים, של ני פש בי יא מי הי ה, של מה כש יא חה יוצי י של ין מי םאת אי ז ן הנ בל אל הה יות. ומי נה שש מי הנ

י. יננ סי ה מי מםשל ה לש כה לה ך המ ר בש מנ אל נל ך, של מש חוץ מי

ל ם של ל שי ן של בל אל ייש  ן.  בל אל ייש  וש ן  בל אל ייש  ע,  לנ סל ייש  וש ע  לנ סל ייש  א,  בה א סה בה ר, סה מנ אה וש ן  מה אל נל ה הנ ח רועל תנ פה
יא (ויקרא כו) הי ן של בל ייש אל דול. וש ר גה הנ ית לש עמשי ם ננ לל צל ת הנ ה אל תה כש הי ן של בל אל הה ר (דניאל ב) וש מנ אל יהה נל לל עה ה, וש " הוה יש

בור. םא די ל ה וש מה כש חה י הנ ת מי יענ בי ם נש ין שה אי ית, של כי שש ן מנ בל אל

יו, ימה ן מי תנ נה ם וש יהל יני עי ע לש לנ סל ל הנ ם אל תל רש בנ די ר (במדבר כ) וש מנ אל נל יהה  לל ה, עה ל מםשל ע של לנ יא סל הי ן של בל א אל לה אל
ל ה של בה קי ה נש נה שש ה) מי פה לי ה (קש אה רש קש ני ר, של חי ע אנ לנ ה סל חה פש ל שי בה יוס. אמ בור ופי א די לה ה אל לוי בה םא תה ל ת קול, וש יא בנ הי של
קות, סה ה פש מה ה כנ נה מל ים מי רי בש שנ ים ומש כי מנ א של לה ד. אל בל ר עה סל וה םא יי ים ל רי בה דש ר, (משלי כט) בי מנ אל נל יהה  לל ר. עה ענ ד ננ בל על

ה. לה בה קנ ה וש מה כש ת חה יענ בי י נש לי קוטות, בש או לש רש קש ם ני ים אותה טי קש לנ מש ל של ענ קוטות. וש או לש רש קש ני ם, וש ים אותה טי קש לנ ומש

בור די יו, בש ימה ן מי תנ נה וש ם  יהל יני עי ע לש לנ סל ל הנ ם אל תל רש בנ די וש ר  מנ אל נל ה  ילה בי שש ך, בי לל מל ת הנ יא בנ י הי לי ע של לנ ל סל בה אמ
יהב ה, חנ כה לש מנ ב לנ רי סה מש י של מי ת. של ול מה ינו  לי ר עה זנ גש ני , וש יהה לל י עה יתי קי ה, לה י בה יתי כי הי שום של ך. ומי לל מל ת הנ בנ מו  יוס, כש ופי
ץ רל אל בור בש י קה ני אמ ל, ונ אי רה שש ץ יי רל אל ס לש ני כה םא אל ל י של לנ ר עה זנ גש ן ני כי לה ך. וש לל מל ת הנ ת בנ ה אל כל מנ י של מי ן לש כי ל של ה. כה יתה מי
י, לי ים של טי בה שש ן הנ ד מי חה ה הוא אל זל ט הנ בל שי הנ ט. וש בל שה יו בנ לה ד אי יירל ר (שמואל-ב כג) ונ מנ אל נל י. וש ני מל ה מי רה בש על נל יהה וש רי כש נה

ה. נה שש מי י הנ מי כש שוהה חנ רש ר פי חי קום אנ מה ז, ובש מנ רש כםל ני הנ לות. וש גה ל בנ אי רה שש ם יי יות עי הש ם לי שה ת לש דל רל יד לה תי י עה ני אמ של

או יהצש ם  י, הי וי ט לי בל ם שי הי ם, וש דה י אה ני ע פש בנ רש ה אנ זל וש ה.  " ם ילהוי שי בש או  רש קש ני יחנ  שי מה ם הנ שי וש ש  דה קש מי ית הנ בי של
ל מות של דש ם בי דה ה הוא אה לו. ומםשל ים של ני ע פה בנ רש ם אנ הי ם, של דה ל אה קו של לש חל סו בש נש כש ני ים, וש טי בה שש ר הנ אה ם שש הי יות של חנ מי
י די ל יש ם ענ זונה ם, מש יי וי ים ולש ני ה כםהמ שום זל נו. ומי ם בש ה שי מו ומנ ה שש ה. (משלי ל) מנ לה עש מנ לש אשון של רי ם הה דה אותו אה
ן הוא מה אל נל ה הנ רועל בו. וש ית מושה בי כםל בש אל ים לו לל ני ד נותש חה ל אל כה ך, לש לל מל ילות הנ ר חי אה ן, ושש חה לש שג ל בש ך אוכי לל מל הנ של
כות לש מנ י הנ ני ל בש כה ך מי לל מל ב לנ רי קה תש מי י של ין מי אי נו, של חה לש שג ים לש לי אוכש לו של אי ר מי יותי ך  לל מל רוב לנ ך, קה לל מל ן הנ מו בל כש

נו. מו בש כש

ה אשון. מנ רי ם הה דה ה הוא אה תה ה. אנ תה י אנ ע מי ך נודה לש ים של רי בה דש א, בנ בה א סה בה ר, סה מנ אה ה וש דושה קש ה הנ נורה מש ם הנ קה
ת דל עגתל ה, מש תורה ים בנ דושי ה חי מה ש כנ די הוא חי שום של ן. ומי מה אל נל ה הנ ל רועל ר ענ מנ אל נו, נל ם בש ה שי יך. מנ לל ר עה מנ אל מו, נל שש

ב (משלי י). ח אה מנ שנ ם יש כה ן חה בי ה, של וה דש ך חל לש

ר ל הנ ה אל תוב (דברים לב) עמלי כה ם, של עולה הה אותו  לש ך  לש סות של נש כנ תש ה הי רה כש זש ני ה זו  שה רה פה ן, בש מה אל נל ה הנ רועל
גו' (שם). וש יך  חי רםן אה המ ף אנ סנ אל נל ר  של אמ גו'. כנ וש ך  מל ל ענ אל תה  פש סנ אל נל וש ה  אותה יתה  אי רה וש גו'.  וש בו  נש ר  ה הנ זל ים הנ רי עמבה הה
ך, לש ה של לה כנ בנ זו  ה  שה רה פה בש ר  בי חנ תש הי ולש ל,  אי רה שש יי ץ  רל אל לש ס  ני כה הי ולש יות,  חה הי ולש ם,  עולה לה זםר  חמ לנ ך  לש ייש  זו  ה  שה רה פה ובש
א לה ד, אל אן רי רוך הוא כה דוש בה קה ך הנ ר לש מנ םא אה ן ל כי לה לום. וש י שה יתי רי ת בש ן לו אל י נםתי ני נש ה (במדבר כה) הי תוב בה כה של

ל. אי רה שש ץ יי רל אל ס לש ני כה ה תי תה נו אנ מל מי ה. של לי עמ

י תומי ב, סש י לי טומי ם אמ אותה ה, אוי לש זל יום הנ ד הנ תו ענ רה בג ת קש יש אל ע אי םא יהדנ ל ך, (דברים לד) וש ר בש מנ אה ה של ומנ
ה אותה ך לש יס אותש ני כש םא ינ ל רוך הוא של דוש בה קה הנ ים מי מי חמ ש רנ קי בנ ה מש תה יתה אנ יי הה ך, של תש בורה ים קש עי םא יודש ל ם, של יי יננ עי
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ה י מםשל כי ים, וש רי ים אומש שי פש ם טי אותה ת. וש י מי די בש ה ענ תוב (יהושע א) מםשל כה הו של ת. זל א מי רה קש ה ני תה ה אנ בה ה של בורה קש
ך תש בורה קש ים של עי יודש םא  ם ל הי וש יות?!  רי בש ר הנ אה שש א, כי בה ם הנ עולה לה ה  זל ם הנ עולה הה את מי צי לה ה,  יתה מי מי ד  חי פנ יהה מש הה

יא. יך הי ך אי תש יתה ומי

יות, חה הי לש ים  ידי עמתי ם  ינה אי של רו  מש אה םא  ים. ל יי ם חנ ינה אי ץ  רל אה לה י חוץ  תי מי ה, של נה שש מי י הנ מי כש חנ שוהה  רש פי ך  כה של
יא הי גון לו, של הה ינו  אי ם של לל צל בש תו  בורה דול. קש אן סוד גה א כה לה ים. אל תי מי ינת הנ חי תש ים בי רי כופש יו  הה ך  א כה לי מה לש אי של
י ר. ומי דה םא הה ל וש ר לו  םא תםאנ ה (ישעיה נג) ל ה, ובה א תורה לה ם אל יי ין מנ אי ם, וש יי י מנ לי ייף בש עה יהה וש ץ צי רל (תהלים סג) אל
י, די בש יל ענ כי ה ינשש ני יהה (שם נב) הי עש שנ ת יש בואנ ן נש כי לה הו. וש די מש חש נל ה וש אל רש םא מנ ל הו וש אי רש ני ם - וש לל אותו צל ה אותו בש רואל של

יו. לה ז עה רומי

ב עי יהה רה ץ צי רל אל יהה בש הה י של פי ץ, לש רל אה חוץ לה ם בש םא יהמות שה ל ים של מי חמ ש רנ קי בנ יהה מש ה הה בורה ה קש שום אותה ומי
ת ה לו אל אה רש לותו הל פש שי ה. מי זל ים הנ רי עמבה ר הה ל הנ ה אל יו, עמלי לה ר עה מנ אל ן נל כי לה ה. וש תורה יא הנ הי ם, של יי י מנ לי א בש מי צה ייף וש עה וש
י), ני ישי בי לש ר (תנ שה ם עור ובה הי ך, של לש ים של בושי י לש לי רםם בש ך, עה גון לש םא הה ל קום של מה בור בש ה קה תה אנ ב של ל גנ ף ענ תו. אנ עמלה מנ
ת ן לו אל י נםתי ני נש ר (במדבר כה) הי מנ אל יך נל לל עה מו טוב, של יתה עי שי עה ס של חה נש י פי רי ה, המ גולל ל וש טה לש טג ך ומש קומש מש ד מי נה ע וה נה
ה מה ד עי ינחי תש ם תי ך, שה לש ה של לה כנ ה הנ בה לו. של ה של שה רה פה ק, בנ לי תנ סש ה, ובו תי ך טובה מש ה עי עמשל י הוא ינ רי לום, המ י שה יתי רי בש

כשחהתהן עים כנלהתו.

חוץ ה, מי דושה קש ץ הנ רל אה חוץ לה בור מי קה יתה  יי םא הה ם ל ך), אי תש בורה קש ל בי אי רה שש יי ה לש דולה ת גש לל ה (תועל תה י אנ רי המ של
יתה חםל עמשי ינו. ננ עי שה פש ל מי חםלה הוא מש ר (ישעיה נג) וש מנ אל ך נל לש לה גש לות, ובי גה הנ ים מי אי ל יוצש אי רה שש יו יי םא הה ך, ל לש ה של לה כנ לנ
תוב כה ה  ומנ י.  גנ בנ אםתו  בםר  קש יי ונ לד)  (דברים  ך  בש ר  מנ אל נל של ך,  לש של ה  בורה קש בנ ל  אי רה שש יי ל  של ע  שנ פל וה א  טש חי שום  מי
ה מה ל אג כה ים מי לי פה ם שש הי ל, של אי רה שש ם יי הי ך, של לש לה גש א בי שי נה מוך יי נה ל וש פי ל שה א. כה שי נה יא יי ל גל כה ך? (ישעיה מ) וש תש בורה קש בי

. רוחנ י הה סי גנ ים וש עי שה רש ם הה הי לו, של פה שש ה יי עה בש גי ר וש ל הנ כנ שון. וש לה וש

ף אנ יר, של אי מי ש של מל של ה הוא כש תה אנ נו. של א לה פה רש לות, ני גה נו בנ מה ר עי בי חנ תש הי בור של חי נו. בנ א לה פה רש תו ני רה בג חמ הו ובנ זל וש
כות לה י המ לי עמ ל בנ כה יר בש אי ה מי תה אנ ך  לות. כה זה מנ הנ ים וש בי כוכה ל הנ כה ה ולש נה בה לש יר הוא לנ אי ה, מי לה יש לנ ס בנ ני כנ תש מי ב של ל גנ ענ
עו קש בנ תש הי ד של ר ענ תה סש ני ם בש יהל שי רש ת שה חנ נות תנ ילה אי ת הה ה אל קל שש מנ של בוענ  מנ מו  ר, כש תה סש ני ים בש קי שש ני ך  לות. ולש בה קנ וש

ה. יך חוצה נםתל יש עש תוב (משלי ה) יהפוצו מנ כה הו של לוי. זל גי יו בש ימה מי

מו ילה כש הש ה, תי לה אג גש ה הנ יעה גי מנ של ים, וכש בועי מנ חת הנ ף תנ חםרל י הנ ימי ך בי הולי ש של מל מו של ך, כש ם כה ה הוא גנ תה אנ של
א ין. בה די ים בש מי ם חנ ם, הי יהל תי חש ה תנ תה אנ של כש ים. של מי חמ רנ ים בש ני יו צונש הש יי ים, וש בועי מנ הנ ה מי לה עש מנ ץ לש יי קנ ך בנ הולי ש של מל של
י (בראשית לנ ר עה מנ אל נל ן של מנ זש י בי יר לי אי מי ה הוא של תה אי אנ דנ ר, ונ מנ אה ה וש דושה קש ה הנ נורה מש ת הנ ך אל רנ ן ובי מה אל נל ה הנ רועל

יך. לל מו עה יר שש ה' יהאי צון של י רה הי ת אורו. יש יך אל שי חש הל ש, של מל של ה הנ בה ש. כה מל של א הנ י בה כח) כי

ן כי לה גו'. וש ם וש כל יאמ בי ילה נש הש ם יי ר (במדבר יב) אי מנ אה כםל, של ה הוא הנ תה אי אנ דנ ה, ונ דושה קש ה הנ נורה מש ר הנ מנ עוד אה וש
ר ענ בש םא יי דוענ ל ה מנ זל דםל הנ גה ה הנ אל רש מנ ת הנ ה אל אל רש אל א וש ה נה רה סג תה (שמות ג) אה רש מנ ך, אה ה לש יונה לש על ם הה אי ה הה תה לש גנ תש הי של כש

ה. נל סש ר הנ ענ בש םא יי ה ל ר בה מנ אל ים, נל מי חמ יא רנ הי שום של ה. מי נל סש הנ

ה ך, רועל בש ים  ירי אי מש יו  ד הוד הה ענ וש ם  שה ומי ד הוד.  ענ ה,  מה חנ י הנ ני רש קנ או  רש קש ני של ה,  לה ייש  ה אורות  שה מי חמ ונ
ה שה מי חמ ה. ונ מה י חנ ני פש ה כי י מםשל ני ן פש כי לה ד הוד. וש לו ענ פי ך, אמ נו לש תש ם ני כגלה יענ של הודי ה, לש מםשל ן הוד לש תנ נה הו וש זל ן. וש מה אל נל הנ

ה. ינה י בי רי עמ ים שנ שי מי חמ ים לנ ה עולי לל אי

או רש ין ני יהמי ל הנ עות של בה צש ש אל מי ד חה גל נל ם כש הי אשון, של רי ל יום הה ה אור של שה מי ם חמ הי ר של מנ אל ה נל לל ה אי שה מי חמ ובנ
ם שה ין. ומי יהמי ם)  הה רה בש ת (אנ גנ רש הוא דנ לות, של גה הנ ם מי הה רה בש ע אנ רנ ת זל יא אל הוצי יד לש תי ה עה תה אנ שום של ה. מי נל סש בנ ך  לש
ד גל נל י, כש ני יום שי יענ בש קי ה רה שה מי ה, חמ קה זה חמ יהד הנ ה, הנ בורה גש ד הנ צנ ל) מי בה ה. (אמ דולה גש יהד הנ ים, הנ מורי ים גש מי חמ יא רנ ה, הי ינה בי
רועות י זש תי גוף ושש ה. של מה יהד רה ים בש אי ל יםצש אי רה שש י יי ני ך - (שמות יד) ובש תש גה רש ד דנ צנ ל מי בה םאל. אמ מ שש עות הנ בש צש ש אל מי חמ
י תי ושש םאל,  מ ינד שש ל  של ש  מי חה וש ין,  יהמי ינד  ל  עות של בה צש אל ש  מי עות, ה' ה' ה'. חה בה צש אל ש  מי ד חה גל נל ם כש יי י שוקנ תי ושש

ים יה"ה. עולי ש של מי ם חה הי גוף, של ם וש יי י שוקנ תי רועות ושש זש

ה טי מנ שום  מי ה',  י"ה  לש ם  שה ה  זל הנ י"ה  הנ ל  בה אמ ה,  יונה לש על הה ם  אי לה ה  תה אנ רוך  בה ן,  מה אל נל הנ ה  רועל לו  ר  מנ אה
יך, רל בה ת דש ק אל זי חנ ה, לש דושה קש ה הנ נורה מש ן, הנ מה אל נל ה הנ רועל ר לו  מנ הוא. אה ך  אי כה דנ ר, ונ מנ אה הוא ו'. וש ים, של להי אל הה
ם יי אתנ מה א  צה מש תי וש ע.  דה ונ תש אל יו  לה אי ה  אה רש מנ בנ יב)  (במדבר  בו  ר  מנ אל נל של ה,  אה רש מנ בנ שוב  חה ין,  יהמי לש ה הוא  אל רש מנ של
ה זל ה  אל רש מנ ך  לש ה  אה רש ני ה  לה חה תש הנ בנ ה,  דושה קש הנ ה  נורה מש הנ ר  מנ אה ם.  הה רה בש אנ בון  שש חל בש ה  עולל של ה,  מונל ושש ים  עי בה רש אנ
ה, זל דםל הנ גה ה הנ אל רש מנ ת הנ ה אל אל רש אל א וש ה נה רה סג תה (שמות ג) אה רש מנ אה ר של חנ אנ ע, ולש דה ונ תש יו אל לה ה אי אה רש מנ בנ ר בו  מנ אל נל של
ם הי יו, של וותה צש ה מי מונל ים ושש עי בה רש ם אנ יי אתנ מה ה בש זל ה הנ אל רש מנ ך הנ ה לש לל גנ תש ת הי עי ה - כה נל סש ים הנ מי עה ש פש מי יר בו חה כי זש הי של

כו. רש קו ובי שה ן ונש מה אל נל ה הנ ם רועל ה. קה י תורה שי מש ה חג שה מי חמ בנ

ים הוא מי עה פש לי דםל, וש גה ה הנ אל רש מנ אות ה' - הנ ים הוא בה מי עה פש ה לי זל ה הנ אל רש מנ ה, הנ דושה קש ה הנ נורה מש הנ ר לו  מנ אה
כ' - ים בש מי עה פש לי ה, וש טה מנ יו ולש נה תש ה מה אי רש מנ "ם - (יחזקאל א) מי מי ים בש מי עה פש לי ע, וש דה ונ תש יו אל לה ה אי אה רש מנ אות ב' - בנ בש
יות הש לי יהה לו  םא הה ה. ל אל רש מנ ים לש מי עה פש לי בוד ה', וש ה כש אי רש ו' - (שמות כד) ומנ ים בש מי עה פש לי יו, וש לה ם עה דה ה אה אי רש מנ כש
ה אה רש ל אות מנ כה ירות, וש פי ר סש של על לול הוא מי ה כה זל ה הנ אל רש מנ אי הנ דנ א ונ לה ה. אל אה רש מנ בנ ב', מי ל חוץ מי לה ת אות כש פל תוסל
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ה. לה ה של ירה פי ל סש ה ענ אה רש ת מנ חנ ל אנ יות, כה אותי ר הה אה ך שש כה ר, וש תל ל כל ה ענ אל רש אות כ' מנ ה בש אי רש מנ מו כש ה, כש לה ה של ירה פי סש
ה. יזה מי רש ם בי כה חה יך, ולש רי אמ הנ אן לש יך כה רי םא צה ל וש

ב לי ה, הנ ר בה מנ אל נל ב, של לי ל הנ ל של כל שי ין הנ עי ע בש כםל נודה הנ ה. וש אות ייש לה רש יונות ומנ מש די ה, וש יונות ייש לה זש ה חל מה כנ וש
יון מש די םא בש ל ב, וש לי ל הנ כל שי א בש לה ינו אל יון אי מש די ה, הנ מל דנ ים אמ יאי בי נש ינד הנ ר (הושע יב) ובש מנ אה ה של ין. ומנ בי ב מי לי ענ הנ יודי
ים חוזי הנ מו  יונות כש זש חל ייש  ל. וש יון אי מש דנ י תש ל מי אל ה. וש ול שש אל י וש יוני מש דנ י תש ל מי אל תוב (ישעיה מ) וש כה של הו  ן. זל יי ענ הה

ה. לה יש יון לנ זש חל ה הוא כש בואה נש יון הנ זש ל חל בה ים, אמ בי כוכה בנ

ל, כל שי ין הנ עי הוא בש ה, של אל רש ל מנ בה ר. אמ בה דה ר לש בה ה דה מל דנ מש הנ ר, וש בה תוך דה ר מי בה ין דה בי מי מו הנ יונות, כש זש חל יונות וש מש די
ה יר בה אי מי ה, אור של אוה נה י וש ני ה אמ חורה ה. (שיר השירים א) שש חםרה ן שש יי יא ענ ת הי בנ ן. של יי ת ענ בנ יר בש אי מי אור של הוא כש

ה אור. תורה ים, וש ני פש בי ה מי יר לה אי מי ה, אור של וה צש ר מי יא ני ן זו הי יי ת ענ ים. ובנ ני פש לי ן של אותו לבל

תו, ינה כי רוך הוא ושש דוש בה קה ך הנ ה לש לה גנ תש ה הי תורה ת בנ עי כה י, של תי רש מנ אה ה של נו מנ יש ה, הנ דושה קש ה הנ נורה מש ר הנ מנ אה
ר בו, בל דנ לום אמ חמ ן יה"ה. בנ ת. בל ענ דנ ך בש ע לש ה. נודה יונה לש על א הה מה ה - אי אה רש מנ ע. בנ דה ונ תש יו אל לה ה אי אה רש מנ ה. בנ " הוה יש הו  זל וש

ה. רונה חמ "א אנ אות הי

ת יחנ תי פש ה בי אל רש יא מנ ה הי בואה ה. נש ירה אי ה מש ינה אי יהה של רש לנ קש פנ סש את אנ רי קש ה ני שום זל ם, ומי יי יננ תום עי סי לום - בש חמ
הוד. ח וש צנ ן, ני יי ענ י הה פי נש י כנ תי ה, שש ידה חי ת יש ה בנ ירה אי ם מש הל בה בות, של אה ת הה לשל ד שש גל נל ן כש יי ענ ים בה ני וה ה גש לשה ם. ושש יי יננ עי

לום. חמ ה בנ אל רש ים, הוא מנ גורי ם סש הי של יץ. וכש קי הה ה בש אל רש ים, הוא מנ תוחי ם פש הי של ם, כש הל א בה לה ה אל אל רש םא ני ה ל אל רש מנ הנ

ה איה"ו אל רש ן מנ הל יר בה אי הה וות לש צש ם מי לי שש רוך הוא, קום הנ דוש בה קה ה לנ תה רוך אנ ן, בה מה אל נל ה הנ ר לו רועל מנ אה
ה תורה ה וש וה צש ר מי י ני ן, (משלי י) כי יי ת ענ יא בנ ה, י' הי דושה קש ה הנ נורה מש ר לו הנ מנ רוך הוא. אה דוש בה קה ם לנ הל יון בה לש על
ה יונה לש חוץ, ה' על בנ ה מי ים בה ירי אי ה אור מש שה מי ן. חמ יי ענ י הה פי נש י כנ תי ן ושש יי ענ י הה ת גוני לשל ה ה', שש יר בה אי מי אור. ה"ו של

ה. אל רש מנ יא אור הנ הי של

השלמה מההשמטות סימן טז

ת רי כה םא יי ל ת של מי יו הנ חי ם אה ת עי מל אל ה טוב ול הוא עושל נו, של רש אנ י בי רי ה המ סוד זל ח. וש אה ת הה של ם אי ינבי ה לש וה צש מי
ך. לל מל ל הנ יכנ ס תוך הי ני כה הי ל לש זל רש ל בנ ל של ר כםתל בנ םא עה ים, ל ני םא בה ל ת בש מי ם של דה אותו אה שום של הוא. מי ם הנ עולה הה מי
בוא ים רי שי שי ף וש לל ים אל די ל עומש כםתל ר אותו הנ חנ אנ ר, וש חי אנ ם הה עולה ה לה זל ם הנ עולה ין הה יהם בי ל קנ זל רש ל בנ ל של כםתל שום של מי

ם. יהל ידי טות בי ש לוהמ ל אי נות של נה שג בות מש רה ה. חמ יבה י אי לי עמ ים, בנ ני גי י מה לי עמ ים בנ אי רה קש ם ני כגלה ה, וש לה בה י חנ כי אמ לש מנ

ים תוחי לונות פש חנ בו  ל ייש  יכה הי וש ל  יכה ל הי כה וש ך.  ל חםשל לות של יכה ף הי לל ים אל שי (בו) שי ל ייש  כםתל אותו  תוך  וש
ר חי ם אנ אותו עולה ס לש ני כה הי ים לש כי הולש נו וש מל ים מי אי ר יוצש של אמ ה, כנ זל ם הנ עולה ים בה ני בה כו בש םא זה ל לו של ל אי כה ם. וש נה יהי גי לנ
לות יכה הי לו הנ ם תוך אי ים אותה יסי ני כש ם, ומנ ים אותה די טורש ים וש ני גי י מה לי עמ לו בנ ל אי ים כה אי יוצש ל, וש עו תוך אותו כםתל גש ופה

לו. אמ גה יי ד של ם ענ ים שה בי יושש וש

כות ה וזש דולה גש כותו  זש ם של אי אי, חוץ מי כנ הוא זנ ב של ל גנ ף ענ ם, אנ נה יהי ל גי ם של ענ ים טנ יום טועממי ל יום וה כה ובש
ה זל ה בש לה עש ל מנ ה של צורה ם הנ הל ה מי טה שש פנ תש םא הי ל לו של ל אי כה שום של לו. מי םא יהכש ל ם וש הל לו בה דש תנ שש הי ם של לו הי אי יו. וש בותה אמ
ה זל ים מי אי ר יוצש של אמ ים, כנ ני בה ם בש עולה ה הה זל בש לו  דש תנ שש םא הי ל לו של ל אי כה הוא. וש ם הנ עולה ים תוך הה םא עולי ם, ל עולה הה

ת. טל ש לוהל אי ם בש ים אותה די טורש ים וש ני גי י מה לי עמ ם בנ ים אותה אי יוצש ה, וש זל ל הנ כםתל ים תוך הנ בי רש קה תש ם מי עולה הה

ים יסי ני כש ים אותו ומנ חי לוקש ן, וש ול י אה לי ל פועמ יכנ א הי רה קש ל ני יכה אותו הי ד, וש חה ל אל יכה לות ייש הי יכה הי לו הנ תוך אי וש
םא םא - ל ם ל אי ל - טוב, וש ם ייש לו גואי ם. אי נה יהי גי ה מי של ה קה זל יום, וש ל יום וה כה ד בש רה טש ם ני שה ל, וש יכה אותו הי אותו בש
ר ייש של אמ גו'. כנ ם וש הל תו מי פה שש ת אנ א אל לי ר מי של ר אמ בל גל י הנ רי שש תוב (תהלים קכז) אנ ה כה ל זל ענ ים. וש מי עולה ם לש שה א מי יוצי
יד מי ם תה יהה שה צונו הה שו ורש פש ננ קום של מה ם, בש ב שה זנ הוא עה ש של מה ה מנ שה ה אי אותה יך לש רי כו, צה םא זה ל לו של אי ל לש ם גואי הל לה
ה שוקה תש ל הנ קות של בש דנ תש ה הי ת, אותה מי ל הנ יו של חי קום אה אותו מה ש בש מי תנ שש ר הי של אמ כנ קות. וש תוקש שש הי צון וש רה ק בש בנ דש ני וש
ה וה חמ אנ צונו בש ם רש שה יו של חי אה יו וש לה ת אי רל עורל תש מי ה של שה אי רות הה עורש תש הי ת בש רל עורל תש קום מי אותו מה ב בש זנ עה ש של פל נל ל הנ של

ם. שה א מי יוצי לות וש יכה הי לו הנ אי ת בש אותו מי ת לש רל עורל רות זו מש עורש תש ז הי קום. אה אותו מה בש

ה נל מג יו. אותו מש י עמלומה ימי יהשוב לי קום וש אותו מה ם לש דה ר אה חוזי מו, וש א עי ים בה ני גי י מה לי עמ לו בנ אי ד מי חה ה אל נל מג ומש
רוך דוש בה קה ה, הנ ל זל ם כה עי ק בו. וש חי צנ ינוק לש ק תי ן, חוזי קי יהה זה הה י של דו. מי סי פש הל רו בש כה א שש יהצה יו: אוי של לה א עה קורי
םא ל ים של ני ה שה רי שש ים על תי שש ר מי ענ ה בו. ננ צל רנ תש דונו מי אמ הו של זל ם, וש עולה ה הה זל נו בש קש תנ ה לש מו טובה עמשות עי צונו לנ הוא רש
יו בי ד אה צנ סוף בש בנ ל אותו לש שותי ר אותו, וש רוך הוא עוקי דוש בה קה שוי, הנ םא נה ל ר של ענ הוא ננ ים או של רי שש על ים לש לי שש הי

ל. אותו כםתל ך לש םא הולי ה ל זל י, וש קםשי בש

ם עולה י הה ני ל בש כה שום של ך? מי א כה רה קש דוענ ני ת. מנ לקל חמ מנ ע הנ לנ ה הוא סל זל ד, וש חה ע אל לנ ם ייש סל נה יהי גי ן וש דל ן עי ין גנ בי
ע טנ נש םא ני ה, ל של קנ תש ם יי אי , של יחנ לי צש םא ינ ל ה בו של רוך הוא רואל דוש בה קה הנ ר. וש ענ ל אותו ננ ם ענ בונה רי ת בש לקל חמ ים מנ עושי

רוך הוא. דוש בה קה ל אותו הנ שותי ר, וש עלקה רו, נל קש עה אוי לש רה ך וש הוא רנ ה של תה ענ ה טוב. וש יעה טי נש בנ

ם ים שה די ים עומש בי נות רנ חמ יהלות ומנ חמ לו, ונ אי ים לש דועי לות יש יכה ם הי שה ע, וש לנ ל אותו סל צל ה אי ר, עולל עלקה ר נל של אמ כנ
ים תי עי יו, לש בי םא אה ם ל אי יו. וש בי ל אה ד של צנ לו מי אמ גה יי ד של ם ענ ים שה די עומש ים, וש די בון עומש שש חל ם בש כגלה ם. וש יהל לי ים עמ ני מג מש של
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יו. חי רוב לו או אה קה רובו של קש ל בי אה גש ני ה וש רוך הוא טובה דוש בה קה ה בו הנ עושל ה, וש נה ים שה שי מי חמ ים לנ די עומש

לו אמ ה שה לה אי נו? שש מל ילה מי הש ה יי אשון מנ רי גוף הה ם. הנ דה אה אותו  רוך הוא לש בה דוש  קה ין הנ מי זש לות מנ אג ה גש מה כנ וש
דוש קה ל הנ יו של ה יהדה עמשי דו מנ םאבש י י כי יים, וש קנ תש םא יי ל ר של םאמנ ם ת םא. אי ם ל יים אותו גוף אי קנ תש ם יי ים, אי רי בי חמ י הנ ני פש לי

יים. קנ תש םא יי ל ד וש בה אל אי נל דנ ונ י. של תי לש אנ םא שה יים, ל קנ תש הי אוי לש םא רה ל ה וש בי רש יהה הנ יהב הה ם חנ רוך הוא?! אי בה

י רי המ ד, של בה אל םא נל הוא ל גוף הנ נו? הנ מל ילה מי הש ה יי ם, מנ גופה נו  קש תש ני ם וש עולה ה הה זל ים לש רי חוזש ם של ה הי מה ל כנ בה אמ
י לי ים בש רי חוזש ים של גופי יו  הה לו  אי נו. וש מל עמשות מי נות לנ זגמה יות מש רי יו, ובש ה יהדה עמשי ד מנ בי אנ םא יש רוך הוא ל בה דוש  קה הנ

. רוחנ

דוש קה הנ . וש י רוחנ לי ים יום בש עי בה רש יהקומו אנ וש נו  בה יי לו  ים, אי תי מי יות הנ חמ הנ רוך הוא לש דוש בה קה יד הנ תי ר עה של אמ כנ
ים יקי די צנ ים לנ שי מה שנ יו  הש יי ם וש דה מש ל עה ענ יהקומו  ן, וש דל ן עי גנ ת בש בל נושל של ם רוחנ  יהל לי עמ חנ  שולי ם וש יהל לי ס עמ הוא חה רוך  בה
ת י אל ני אמ חנ  בי שנ תוב (קהלת ד) וש ה כה ל זל ענ ם, וש הל לה יהקומו  ך  ר כה חנ אנ ם, וש קםדל מי כש יהמותו  לו  אי ה. וש תורה ים בנ קי עוסש של

מון. דש ן קנ מנ זש תו, מי ר מי בה כש ים של תי מי הנ

דוש. קה ם הנ עה ל הה ים של שי מה לו שנ אי ם, וש דה י אה ני ר בש אה שש ה כי רורה ה בש ינה אי ה של יעה די ם יש ת קונה עו אל ר יהקומו, יידש של אמ כנ

גו'. ה וש לל אי גו' וש ה וש לל יצו אי ר יהקי פה ת עה מנ דש י אנ ני שי יש ים מי בי רנ תוב, (דניאל יב) וש ים כה גופי לו הנ ל אי למםה ענ ל שש רו של פש סי בש
לו. י אי תוב מי םא כה ל ים, וש בי רנ תום - וש ח סה אםרנ ם בש הל תוב בה ה כה ל זל ענ ים - יהקומו, וש עי שה ין רש ים בי יקי די ין צנ בי

דור מי םא יהקומו  ל של לו  אי גוף מי נו  ין לה י אי רי המ ך. של םא כה - ל רו  בש שש ני של נו  רש מנ אה ב של ל גנ ף ענ ה, אנ ל זל שום כה ומי
כו, רש דנ ת  אל ר  שה בה ל  כה ית  חי שש הי י  כי ם?  הל בה תוב  כה ה  מנ בול  מנ הנ דור  ם.  קםדל מי כש רו  בש שה יי וש ה,  גה לנ פש הנ דור  וש בול  מנ הנ
ד ם ענ אותו עולה ק בש לל ם חי הל ין לה ים, אי ני בה כו לש םא זה ל לו של ל אי אן, כה ף כה שו. אנ נש על ה נל שום זל ר. מי יבה ים אותו אי יתי חי שש מנ
ת לץ אל חמ ה לנ וה צש ר. מי אי בה תש ני של מו  הוא, כש רוך  בה דוש  קה ם הנ הל יר לה זי חמ ים דורות מנ שי מי חמ לנ לו  פי אמ ונ ים.  ני קש תנ תש מי של

לץ. חמ יבות, ייש לנ בי חמ ן בנ קנ תש םא ני ל ה וש ל זל ה או של ל זל צון של ין רה אי יל וש ר הואי אי בה תש י ני רי תו, המ מש בי יש

ה תוב (שיר השירים ז) מנ כה ם, של יי לנ גש רנ י הה קוני ל תי י של יםפי ל בנ דה נש ים ייש סנ יי ים חנ צויי מש קום של מה ר, בש םאמנ ם ת אי וש
ה יתה צויהה בו מי מש קום של מה ים. ובש יי ים בו חנ צויי מש קום של ה הוא מה זל שום של גו', מי יב וש די ת נה ים בנ לי עה נש ך בנ יי מנ עה יהפו פש
לו ל אי כה ל. וש דה נש סנ ין בו  ה אי שום זל ם, ומי דה י אה ני י בש לי גש ל רנ קון של תי ין בו  אי ד של הוא צנ שום של ל, מי לה ל כש דה נש ין סנ אי

גול. נש רש תנ י הנ לי גש רנ ה כש נל תנ שש מי ד של ם ענ יי לנ גש י רנ ני שג ם מש נו, כגלה מל ים מי טי שש פנ תש מי ים של די דה צש הנ

ר. חי אנ ד הה צנ ל הנ ל של דה נש יו סנ לה גש רנ ה לש שה עה ד של חה ידות, אל חי סםתו בש ננ םא לש ב תה תוב (מלכים-א י) ונ א כה בה ת שש כנ לש מנ בש
ך רי טה צש םא הי ל סוד וש ה הנ ה לה לה ה. גי ש לה ינענ תוב ונ םא כה ל ], וש יהה רל בה [דש ה  בה בה ל לש ת כה ך אל לל מל ה הנ ד לה גל ינ תוב? (שם) ונ ה כה מנ

ה. זל ד בה אותו צנ ך לש רל ין דל אי ל, של דה נש ה סנ עמשות לה לנ

ה רואל י של לו. ומי רו  סש מש ים ני יי חנ אי של דנ יו, ונ לה גש רנ ים לש לי דה נש סנ ים לו  ני נותש של לומו  חמ ה בנ רואל י של ה מי שום זל ומי
ר, פה ת אותו תוך עה תי לה ה וש זל לף לה שש ה ייש לי ל זל ענ םא יהשוב. וש ם ל ר אי סי מה ר יי חי אנ ד הה ין צנ די ל, בש דה נש נו סנ מל ים מי טי פושש של
ה מה כנ נו, וש מל לף מי שש ר לי חי ל אנ דה נש יך סנ רי ל צה בה נו. אמ מל םא יהסור מי ל י של די לף, כש שש םא יי יל בו ל גי הוא רה ל של דה נש ה סנ סוד זל

ם. הי

ל צל ר אי ים. חוזי כולי םא יש ל ד, וש אותו צנ ל לש דה נש יל אותו סנ עי נש הנ ם לש ים שה פי סש אנ תש מי ד של אותו צנ ים בש ני גי י מה לי עמ לו בנ אי
יו. לה ס עה רוך הוא חה דוש בה קה הנ יו, וש לה חוס עה רוך הוא לה דוש בה קה י הנ ני פש יו לי לה נות עה עה טש א בי ת ובה אותו מי

לו. ים של ני גי י מה לי עמ לו בנ ל אי כה ת, וש אותו מי ר מי סה ים וש ים יהמי עי בה רש קום אנ אותו מה ר לש ל חוזי דה נש שום אותו סנ ומי
ן גנ חוץ לש ם מי הל ן לה קה תג קום מש ש. ומה דה קש מי ס תוך הנ נה כש םא ני ל ל בה ל אותו, אמ גואי ש וש נל ן לו עם רוך הוא נותי דוש בה קה הנ וש
דון ל עי אור של ת אותו הה אל חוק וש רה ים אותו מי רואי רוך הוא וש דוש בה קה הנ ים לש חי בש שנ ים ומש ים ומודי די ם עומש שה ן, וש דל עי
(ע"כ א.  בה הנ ם  עולה ובה ה  זל הנ ם  עולה בה ים  יקי די צנ הנ ם  יהל רי שש אנ ם.  יהל עמשי מנ בש ים  שי יש בנ תש ומי ן  דל עי ן  גנ בש של ים  יקי די צנ הנ

מההשמטות).

דוש קה יד הנ תי עה ל, של אי מה הוא סה ע, של שה רה קות הה לש הנ לש ה זו  וה צש גו' (דברים כה). מי יף וש םא יםסי ל נו  ים ינכל עי בה רש אנ
ל יום כה ל בש אי רה שש ים בו יי די ינחמ מש חוד של יי םא הנ . יהב לוהנ מו אל צש ה ענ שה עה שום של כות, מי ים מנ שי מי כותו חמ הנ רוך הוא לש בה
ם הל ן לה קי ה', תי חו בש רש סה לו של אי ף. וש נה טג ד מש בל א על לה ינו אל אי . וש לוהנ מו אל צש ם ענ שה י של ת מי ם אל הל ה בה ינכל יות, וש כ"ה אותי בש
רוך הוא דוש בה קה ה הנ כל ה מנ ם זל שי ת. ובש חנ ר אנ סי ים חה עי בה רש ם אנ הי א"ו, של "א וה יו"ד הי כות) בש הנ רוך הוא (לש דוש בה קה הנ
ן (בראשית כי לה אות ה'. וש חו בה רש ם סה כגלה שום של ץ, מי רל אה ע לה שנ תי ש וש חה נה ר לנ של ה, על וה חנ ר לש של על ם וש דה אה ת הה כות אל ר מנ של על

םאת. יתה ז שי י עה ג) כי

ה מה בש יי וש ה  שה אי לש לו  ה  חה קה ולש יהה  לל םא עה יהב ה  מה בה יש גו',  וש ין לו  ן אי ם ובי הל ד מי חנ ת אנ ו ומי דה ינחש ים  חי אנ בו  י יישש כי
בו לום שלי שה ס וש ם חנ אי ד. וש חה יא אל ם א"ח הי עי יא ד', וש ח הי ת אה של אי ח. של ת אה של ם אי ינבי ה זו לש וה צש (דברים שם). מי
ע, צנ מש אל ר, בה חי ל אנ ל, אי אי מה ס סה נה כש ני רוד, וש ה פי ל א"ח, הוא עושל ת זוגו של תו ובנ שש יא אי הי ל ד', של ח ענ יא אה בי הה ינו לש אי
יהה הה ה, וש שום זל ד. ומי חה ן אל ל אות ד' מי ק קוץ של לי תנ סש הי גו', של י וש תי לש בי ה לש צה רש ת אנ חי שי ר בו (בראשית לח) וש מנ אל נל וש
כות רה ה בש מה כנ נו  מל ה מי עה נש ע מה רנ זל ת הנ תנ חה שש הנ יו. וש חי אה ע לש רנ ן זל תה י נש תי לש בי ה לש צה רש ת אנ חי שי יו וש חי ת אה של ל אי א אל ם בה אי

הו ה'. תי מי יש י ה' ונ יני עי ע בש ה רנ הודה כור יש ר בש י עי הי יש ן ונ כי לה חוד. וש יי רוד הנ ופי
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יף קי "ז, ב"ו עם"ז, תנ הו בוענ זל יק. וש די א צנ רה קש רו ני צש ל יי ר ענ בי גנ תש הי שום של ז מי יק. ובםענ די צנ ם ד' בש ח עי ל אה חוד של יי וש
בות) יות (אה לש אותי לולות שה כש ה יה"ו של זל ר, וש בל ם גה לוש עי ם שה יי עממנ ל פנ ל אי ענ פש ה יי לל ל אי ן כה רו. (איוב לג) הי צש יי בש

ם ה'. ינבי יק, לש די צנ בש

ר. בה ל דה יים כה קנ ה לש מורה תש ל הנ ענ ה וש אולה גש ל הנ ל ענ אי רה שש יי ים בש ני פה םאת לש ז ר (רות ד) וש מנ אל ה נל לה לה גש ן יה"ה, בי ה - בל ינה ובי
בודו קום כש ייה מש יל"ה, אנ הש קום, אל נוי מה ה שי זל ל. וש אי רה שש יי ים בש ני פה םאת לש ז אן, וש ה מצפ"ץ כה זל ם, וש שי נוי הנ ז שי אן רומי כה
ים ני תנ שש ם מי יהל ני יל"ה, י' יהוה, שש הש "י, א' אל נה דם ה, אמ עמשל נוי מנ קום. שי נוי מה ה שי זל יל"ה, וש הש יצו. יה"ו הוא אל עמרי הנ לש

בנאדםנה"י.

י. הוא דה מג לי ה בש תום תורה ה חמ עודה ה, (ישעיה ח) צור תש יונה לש על ם הה ה - אי עודה תש ל. הנ אי רה שש יי ה בש עודה תש םאת הנ ז וש
ם לל על ה? בה אה בש חנ תש קום הי ה מה יזל אי ה. בש תונה חש ה תנ ינה כי ה - שש מורה תש ל הנ ץ. ענ רל אה הה ם וש יי מנ שה ם הנ ם, חותנ עולה ם הה חותנ
ת, (איוב יי ת בה בל של ם לה דה ת אה רל אל פש תי ר בו (שם מד) כש מנ אל נל ם של דה אה ה. וש נה תנ שש יא מי ם הי , שה הה נל שנ יש רו"ן, ונ טש טנ ה, מש לה של

הו. חי לש שנ תש יו ונ נה ה פה נל שנ יד) מש

"י. נה דם א אמ רה קש ני ב יהוה, וש תה כש ה ני זל ם הנ עולה א. בה רה קש י ני ני ב אמ תה כש י ני ני אמ של םא כש ה, ל נה שש מי י הנ מי כש חנ שוהה  רש ן פי כי לה וש
הוא ה של יבה תי כש ה. של נל תנ שש ה מי יאה רי קש ל בי בה ה, אמ נל תנ שש םא מי ה ל יבה תי כש י. בי יתי ני םא שה י ה' ל ני תוב (מלאכי ג) אמ י כה רי המ ונ
ל קםלו אנ ע בש מנ יו ושש נה פה ר מי מל שה ה. (שמות כג) הי נל תנ שש קומו, מי מש חוץ לי יא מי הי ה של יאה רי קש ה. בי נל תנ שש םא מי קומו, ל מש
הוא שום של ה, מי נל תנ שש רוך הוא בו מי בה דוש  קה הנ ה, וש כה לש מנ ם הנ שי כש ה  מה "י, שש נה דם לו אמ ה של חה פש שי שום של ר בו. מי מי תנ

יו. י עמלומה ימי ) (איוב לג) יהשוב לי ר. בו סוד (רוחנ ענ ננ

תוב כה הו של , זל יהה לל ה אי נל תנ שש םא מי רוך הוא ל דוש בה קה הנ ה, וש נה תנ שש םא מי רוך הוא ל דוש בה קה ל הנ צל ה אי ינה כי ל שש בה אמ
דוש קה ל הוא לנ דה נש פון, סנ לש דנ נש ה סנ עמלו - זל יש ננ ף אי לנ י. שה עי צה מש אל מוד הה ענ ה. ה' - הה ינה כי שש י - הנ ני י. אמ יתי ני םא שה י ה' ל ני אמ

ה, ינה כי שש כות גוף לנ לש ה. ומנ " יהוה ירות, הוא גוף לנ פי סש ש  ל שי כולי ת, של רל אל פש ל תי בה ה. אמ ינה כי שש ל לנ ענ ננ וש הוא,  רוך  בה
י. נה דם הוא אמ של

ת רוחנ יצנ לי י חמ זוהי לץ, וש חמ לנ ה זו  וה צש גו'. מי וש לו  גש ל רנ ענ מי עמלו  ה ננ צה לש חה ים וש ני קי זש י הנ יני עי יו לש לה אי תו  מש בי ה יש שה גש ני וש
ע ת נה כל ה רוחנ הולל אותה נו, וש מל יר מי תי יו מנ חי ם אה עי ה של וה חמ אנ ר הה של אותו קל ח, וש אה מו כש הםג עי נש יך לי רי צה אותו גוף, של מי
םא ם ל אי גו'. וש רו וש שה ר בש אי שש נו או מי לל אה גש ן דםדו יי תוב (ויקרא כה) או דםדו או בל כה הו של ל. זל את גואי מוצי ד של ד ענ נה וה
ד ענ ארו  וה ל צנ ת ענ לל של לש שנ בש ך  הולי ד של בל על כש קום, או  מה קום לש מה מי ך  הולי של חנ  אורי ל. כש אה גש ני וש יהדו  ה  יגה שי הי וש א -  צה מה

אםל אותו. גש ן לי יחנ בי ני םא הי ל י של מי או. אוי לש טש ל חל דונו ענ אמ יון מי דש א פי מוצי של

שור הוא קה ים. של סורי אמ ית הה בי מי מו  צש יר ענ תי מנ בוש  ין חה מוז אי אן רה יבות, כה שי יש י הנ לי עמ י ובנ מי כש חנ וש יההו  לי אי וש
ר של אותו קל ן יה"ה. בש ל בל ד של צנ אםל אותו מי גש ן לי ין (לו) בי אי של םאש, כש ל ר ין של לי פי תש סור בי אה ל יהד, וש ין של לי פי ל תש ר של של קל בש
י מנ עמצה ם מי צל ח. (בראשית ב) על ל אה מו של צש הוא ד' ענ מו, של צש ת ענ אםל אל גש שות לי ין לו רש אי סור, של אה בוש וש ח חה הוא אה

ב. לי ד הנ צנ ה מי א לה רה י קה רי שה בש ר מי שה םאש, ובה ל ר ין של לי פי ל תש ת של פל קל רש קנ יו בנ לה ה אי א לה רה קה

ה עמלל בור, מנ צי ם הנ ל עי לי פנ תש ים ומי די סה ילות חמ מי גש ה ובי תורה ק בנ עוסי ל הה רוך הוא, כה דוש בה קה ר הנ מנ ם אה נה חי םא לש ל וש
ים עושי ה וש תורה ים בנ לי דש תנ שש מי ם של דה י אה ני ה בש מה כנ לות. וש זה ים ומנ בי י כוכה די עובש ין הה בי י מי ננ בה י ולש י לי ני אנ דה לו פש אי יו כש לה י עה ני אמ
ר בי חנ ה לש תורה ל בנ די תנ שש יי א של לה ל. אל אי רה שש יי תו וש ינה כי רוך הוא ושש דוש בה קה ל הנ אה גש םא ני ל ים, וש לי לש פנ תש ים ומי די סה ילות חמ מי גש
ל כה ם קונו, של ד עי סי חנ תש מי א הנ לה יד אל סי ין חה י אי רי המ , של שוהה רש י פי רי ד המ סל ילות חל מי רוך הוא. וגש דוש בה קה ם הנ ה עי אותה

רוך הוא. דוש בה קה ם הנ ד עי סל ה חל ה עושל זל תו, ובה ינה כי אםל בו שש גש ה, לי שה עה וות של צש מי הנ

דוש קה הנ ל וש אי רה שש יי או  טש חה של כש שום של רוך הוא. מי בה דוש  קה ם הנ ל עי תו, הוא גומי ינה כי ם שש ד עי סל ל חל גומי י של מי
דוש קה ה הנ שה ה עה ה. מל עה בות רה רש תנ לש או  יהצש ד של ם, ענ יהל לי ת עמ צל ה רובל תה יש ם הה אי ם, הה רה ינסש ה לש יהה רוצל הוא הה רוך  בה
י ה. ומי קומה מש זםר לי חמ ה תנ כה לש מנ הנ ד של ענ קומו  מש זםר לי םא ינחמ ל ע של בנ שש ני ה, וש כה לש מנ הנ וש ך  לל מל י הנ ני ת בש אל ש  רנ רוך הוא? גי בה
ת אםל אל גש לי א  לה אל (הוא)  יא  םא הי ל וש  , יהה וותל צש מי ובש ה  תורה ל הנ כה ובש ה  ינה כי שש ם הנ עי ד  סל ל חל גומי וש ה  שובה תש בי ר  חוזי של

יו. נה ת בה אל תו וש ינה כי ת שש אל ל אותו וש אנ לו גה אי ם קונו, וכש ד עי סל ה חל ה עושל ה, זל ינה כי שש הנ

ך לל מל הנ מי ן  בי ה הוא  תה אנ ה,  זל הנ יש  אי הה ה הוא  תה אנ ן,  מה אל נל הנ ה  רועל יבות,  שי יש הנ י  אשי רה ל  כה וש יההו  לי אי ר  מנ אה
ים שי יהב לה חג מש ן של בי מו  א כש לה ם קונו, אל ד עי סל ה חל עושל י של מי םא כש הוא ל רוך  בה דוש  קה לנ ך  לותש דש תנ שש הי ה, של כה לש מנ הנ וש
ך לל מל ם הנ ה עי ה טובה עושל ך וש לל מל ן הנ ינו בל אי י של מי ם. של יהל לי ה עמ יתה מי מו לש צש ר ענ סנ א ומה מה אי א וש בה דות אנ פש כםחו לי מו וש צש ענ

ם קונו. ד עי סל ה חל עושל ב של שה חש ה נל אי זל דנ ה, ונ כה לש מנ הנ וש

י יב אותי שי ינחמ של לו  צון של י רה הי ן יש ר, כי מנ אה ה וש כה הוא, ובה רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש ח לי טנ תנ שש הי ן וש מה אל נל ה הנ ם רועל קה
מו, אי וש יו  בי ר אה חנ ם אנ הל ל בה די תנ שש מי ן של בי מו  יו כש לה אי יו  הש יי תו  ינה כי הוא ושש רוך  בה דוש  קה י לנ לי ים של עמשי מנ הנ ן, של בי כש
ם הל עמשות בה ן לנ יי אנ ם לש הל ב לה יהה חושי יהה לו, הה הה ה של ל מנ כה תו, וש מה שש ני שו, רוחו וש פש ננ מו וש צש ענ ר מי ם יותי ב אותה אוהי של
ב. לי ת הנ ה אל ן רוצל מה חמ רנ שותו, הה רש כםל בי הנ י של תי עש יהדנ ב של ל גנ ף ענ אנ ם. וש הל ם בה דות אותה פש לי א וש מה אי א וש בה ל אנ צון של רה
ל של וש י  לי של ן  ה הוא בי תה אנ אי של דנ ונ ן,  מה אל נל ה הנ ר, רועל מנ אה וש ק אותו,  שי ני וש הוא  רוך  בה דוש  קה א הנ בה ן  מנ זש אותו  בש

ם. יהל לי ך עמ לל ב ומל רנ לו אותו לש בש קי קו לו, וש שש נה ם וש מו כגלה ן! קה קו בי שש ים ננ כי אה לש ן ומנ נה בה ה. רנ ינה כי שש הנ

ל עו של רש ת זנ ית אל רי כש הנ ה זו לש וה צש גו' (דברים כה). מי ק וש לי ר עממה כל ת זי ה אל חל מש גו', תי יך וש להל יחנ ה' אל ני הה יהה בש הה וש
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ר, מנ אה ן וש מה אל נל ה הנ ח רועל תנ נו. פה מל ה מי מה קה ח נש קנ יי ד של או ענ סש כי זםר לש םא ינחמ ל ע של בנ שש רוך הוא ני דוש בה קה י הנ רי המ ק, של לי עממה
ק. לי עממה ה מי מה קה טםל נש יי ד של ל, ענ אי רה שש ץ יי רל אל סו בש נש כה םא יי ל יהם, וש ל הנ ענ ר וש בה דש מי ים בנ כי יו הולש ה הה שום זל אי מי דנ ונ

ל אי רה שש ת יי או אל נש ה שה שום זל ם, ומי שה ם מי יהל מותי שש יו ני ק הה לה ם ובה עה לש בי ינו של אי י רה רי המ ה? של לה עש מנ הו לש ק מנ לי עממה
ים, קי לי ם עממה ה הי בה קי ר ונש כה זה ק. וש לה בה ם, ל"ק מי עה לש בי ם - ע"ם מי מה שש שום בי ק רה לי ן עממה כי לה שון, וש לה ה וש מה ל אג כה ר מי יותי

ל. אי רה שש יי ל בש מה ה עה אה םא רה ל עמקםב וש ינ ן בש ול יט אה בי םא הי ר (במדבר כג) ל מנ אל ם נל יהל לי עמ ונ

ד גל נל ל, כש חי ם רה עמקםב עי ה, ינ אה ם לי ל עי אי רה שש ה. יי אה ל, לי חי ל, רה אי רה שש עמקםב, יי ים: ינ ני ע פה בנ רש ל אנ אי רה שש יי בש ייש  של מו  כש
שום ל רה מה עה ן.  ול אה וה ל,  מה עה ש,  חנ ננ וש ם,  סל ק: קל לי עממה לנ ים  ני פה ע  בנ רש אנ ייש  ך  כה  - ן  תה עש בנ רש אנ לש ר  של נל י  ני ופש (יחזקאל א) 
ה לה עש מנ יו. ולש ק הה לי עממה ו מי שה י עי לופי ל אנ כה םאשו. וש ר לו בש ק - (תהלים ז) יהשוב עממה לי ד עממה צנ יהה מי הה ן של מה הה ק, וש לי עממה בנ
- ק' "ם  סל קל הוא.  רוך  בה דוש  קה לנ םא  ט חמ לנ ם  דה אה ת הה ה אל תל פנ מש ה. של מה רש ומי ן,  ול אה ש,  חנ ננ ל,  מה עה ל.  אי מה סה ק,  לי עממה

ל (כאן חסר). אי מה סה "ל מי "ש, אי חנ ל. ננ אי מה סה ק, ס"ם מי לי עממה מי

י תי בה ך מי לש ד של ית מולה יך. בי בי ית אה בי ך ומי תש דש מולנ ך ומי צש רש אנ ך מי ך לש ם, (בראשית יב) לל הה רה בש אנ ר לש מנ אל יו נל לה עה
ין אי ר,  מנ אל נל ה  נה בה ולש אי  תנ בש שנ י  תי ובה ים  די אש מנ י  תי בה ל  ענ של ים.  די אש מנ י  תי בה או  אי,  תנ בש שנ י  תי בה או  לו,  לה הנ ה  נה בה לש הנ
ם נםם אי יהי ה, גי מה חנ ם הנ ים אםדל די אש מנ י) של יעי בי רש ים בי מי יש סנ ין מש אי י וש ני שי ין בש ילי חי תש ין מנ אי י, (וש יעי בי י ורש ני שי ים בש ילי חי תש מנ

ה. רונה סש חל ע בש רה ה, וה לואה מי ע. טוב בש רה יא טוב וה ה הי נה בה לש הנ י. וש ני שי יום הנ ה בנ דה נולש ו, של שה ל עי של

ה, לואה מי ה בש לוקה של אל. וכש עי מה שש י יי ני בש ה  ים בה ל ומוני אי רה שש יי ה  ים בה ע, מוני רה טוב וה ה מי לולה יא כש הי שום של ומי
ת מנ כש ה חה דה בש אה וש ה (ישעיה כט)  זל ים. ובה אלי עי מש שש יי ע לנ ן רה ימה ה, סי רונה סש חל ה בש לוקה של ל. וכש אי רה שש יי םא טוב לש ן ל ימה סי
י פי ם, כש מושה שי א בש לה ם, אל תה יאה רי בש ים בי עי םא יודש ם ל הי ר, של תה תנ סש ים תי בוני ת נש יננ ים. ובי אלי עי מש שש ל יי ה של מה כש יו, חה מה כה חמ
ית, ילי לי ה  אה רה בש ני יות,  ני עמ ה  רונה סש חל ובש י,  יעי בי רש הה יום  בנ ה  אה רש בש ני ה  נה בה לש הנ וש ם.  מושה שי ובש ם  תה יכה לי המ בנ ם  עולה הה נוי  שי
ית בי ת ה' בש רנ אי ר. (משלי ג) מש סי אםרםת חה י מש הי ר יש מנ אל נל יהה  לל אורות. עה מש קוי הנ לי וש און  מה צי ב וש עה הוא רה אי, של תנ בש שנ

ה. נה מל ט מי לי מה יק יי די צנ ה, וש לה ר של סםהנ ית הנ בי ה, בש ד בה כל לה א יי חוטי ע. (קהלת ז) וש שה רה

ת בה ך, שנ לל ת מל ם, בנ ה חולה זל אםרםת, וש הוא מש ה), של נה בה לש ה (הנ חה פש ל שי קוד ענ ה, נה נה טנ ה קש דה קג ר, נש חי ב אנ כוכה ייש  וש
ם תה יאה רי ר בש דל סי ך. של תש מה אמ ך ונ דש בש נוחנ ענ ן יה ענ מנ ר בו (דברים ה) לש מנ אל נל י, של יעי בי שש יום הנ ם בנ יהל ני טון שש לש שי ה. של כה לש מנ הנ
או רש בש אי ני תנ בש ה שנ נה בה י. לש ני יום שי בש או  רש בש נםם, ני יהי גי ל הנ ים של מי דג י"ם, אמ די אש "ה ומנ מה ן חנ כי לה ם. וש מושה ר שי דל סי םא כש ל
אורות קוי מש לי י, וש ני יום שי א בש רה בש נםם ני יהי גי שום של י, מי יעי בי י ורש ני שי ים בש ילי חי תש ין מנ ן אי כי לה ך. וש חםשל ב וש עה י, רה יעי בי יום רש בש

י. יעי בי יום רש בש

יום י בנ הי יש י, ובו (שמות יט) ונ ישי לי יום שש תו בש גה רש דנ עמקםב. של ינ ב מי ך כוכה רנ ר (במדבר כד) דה מנ אל יו נל לה "ב, עה כםכה
מו יות עי הש ה, לי ידה חי ת יש ל, בנ אי רה שש יי ה לש תורה ת הנ ת אל תי הוא לה רוך  בה דוש  קה ד הנ יהרנ בו  ר, של בםקל יות הנ הש י בי ישי לי שש הנ
יל לי ה בש טונה לש שי ה, של ידה חי יש ה) הנ כה לש מנ ת (הנ בנ בות, ש', הנ אה י הה פי נש ת ענ לשל ל שש י, כולי ישי לי הוא יום שש ה, של כה לש מנ ת הנ בה שנ

ת. בה ית שנ עמשי ת, בו ננ בה שנ

ר מנ ה אה זל וש ה,  ה תורה נה תש י ני ישי לי שש ר בנ מנ ה אה ה. זל ידה חי יש ת  ה, בנ ן תורה תנ ל מנ ה ענ נה שש מי י הנ מי כש ים חנ קי ן חולש כי לה וש
ת ית לו בנ יעי בי יק, שש די צנ בות. ובש אה י לה ישי לי י, שש עי צה מש אל מוד הה ענ ת בה זל אוחל ה של ידה חי ת יש יא בנ הי ה. וש ה תורה נה תש י ני יעי בי שש בנ
ת בה ה שנ ידה חי יש ת  ק, ובנ דל צל בו  כוכה י, של שי יהה שי הוא הה י, של יעי בי שש א בו  רה קש ני םאשו,  ל ר ה ענ רה יא עמטה הי של וכש ה.  ידה חי יש

ז'. ין יום ג' וש ה בו בי חוזה ה אמ ה תורה שום זל ק. ומי דל את צל רי קש ה ני כה לש מנ הנ

ש, קםדל הנ כות  לש מנ ה  ינה כי שש אות,  בה צש ה  " הוה יש ן  גי ומה ש  מל י של כי פד)  (תהלים   - כ"ו  "ב,  כוכה ן  מי הוא כ"ב  וש
ה " הוה ה, יש ינה ר, ב' בי תל גות: כ' כל רה לש דש שה לול מי ב כה ה. כוכה תורה יות הנ ל, כ"ב אותי אי רה שש ך יי רי בה ך יש (בראשית מח) בש

ה. ינה כי י ושש עי צה מש אל מוד הה ענ ת הה גנ רש כםל, דנ ל הנ "ב כולי כוכה ה. וש מה כש ם - חה יהל ני ל שש כולי

ה, בורה גש ד הנ צנ ה, מי מה חנ ה כנ רה ה, בה מה את חנ רי קש ני ד. וש סל חל ד הנ צנ ים, בש מי חמ ה, רנ כה לה המ בון הנ ה, לי נה בה יא לש ה הי ינה כי שש הנ וש
אי, תנ בש ה שנ לה ה של חה פש ה. שי עה ה רה מה נםם, חנ יהי גי ה  לה ה של חה פש ה, שי נה בה לש עוט הנ ה, מי לה פי ה אמ נה בה לש ה. הנ מה י חנ ני פש ה כי י מםשל ני פש
י אי טה חמ בנ יהה  לל ת עה רל בל גנ תש יום, ומי ל יום וה כה בש ה  תה רש בי גש ף לי ה עםרל ירה זי חמ מנ ה, של תה חה פש ת. שי בה לול שנ אורות, חי מש קוי הנ לי
י ני שי יום הנ א בנ לה יהה אל םא הה ה ל חה פש שי טון הנ לש שי ה. של תה רש בי ש גש ירנ י תי ה כי חה פש שי תוב (משלי ל) וש כה הו של . זל יהה נל ל בה אי רה שש יי

יום. ל יום וה כה לט בש שש ה לי רה זש חה אורות, וש מש קוי הנ לי י בש יעי בי רש נםם. ובה יהי גי בנ

רוך דוש בה קה הנ ים. וש בי כוכה ין הנ ל בי אי מה ל סה ן של יא קי הי ה. וש לותה גה ר, בש סםהנ ית הנ בי כות, בש רה סש ה בי סורה ך אמ לל ת מל ובנ
ה, גנ ה נם ינה כי ם ה'. ושש אג ך נש ידש ם אורי שה ך מי נל ים קי ים שי בי ין כוכה ם בי אי ר וש של נל יהנ כנ בי גש ם תנ ע, (עובדיה א) אי בנ שש הוא ני

ה. גנ ש נם ת אי סל נל כש ית הנ בי או לש רש אן קה כה ש (יחזקאל א), ומי אי ה לה גנ נם וש

י ני ה ופש מה י חנ ני ם פש יהל ני ה. ושש נה בה לש ש  ה, אי גנ ה. נם דה טש ם פי ם, (שמות כח) טור אםדל ל אםדל שון של ים לש די אש מנ ש  אי
ים, מי חמ ח רנ קנ ד לה חה יו. אל ם הה שה ד מי וי דה ן וש רם המ ה, אנ בורה גש ם מי אםדל ד וש סל חל ן מי לבל חו  קש לה ם של הוד, אותה ח וש צנ ה. ני נה בה לש
ת מל י אל יאי בי ם נש יהל ני ד. ושש סל יש חל רםן אי המ י. אנ מוני דש הוא אנ םאל, (שמואל-א טז) וש מ שש ד הנ צנ ד מי וי ין. דה ח די קנ ד לה חה אל וש

תו. בואה ם נש שה ה, מי יונה לש א) על מה ה (אי מה יא חנ ה, הי ינה ל בי ה של בואה נש ים בי ירי אי יו מש ה הה י מםשל ני ם. פש שה מי

ה כה לש מנ בנ ה של מה רש גה ל, וש אי רה שש ל יי ים של מי יכות דה פי יא שש ים, הי די אש לו מנ ה של בה קי דום, ונש ד אל בל ע על שה רה ו הה שה ם עי הל בה
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ח צנ ני ה, של וה דה ך לש פנ ה. הוד הה וה יום דה ל הנ ה כה מה י שםמי ני ננ תה ל קום. (שם) נש םא אוכנ י ל ידי י ה' בי ני ננ תה יים, (איכה א) נש קנ תש הי
מו כש ה  גנ נם ש  ם אי מה ל שש א ענ רה קש ת ני סל נל כש ית הנ בי ם. של יהל לי ן עמ עה שש ת ני יי בנ ר הנ של ן אמ יהל תי ז. שש ין ובםענ ם. יהכי דה גש נל הוד כש וש

נו. רש מנ אה של

יא הי ר, וש פה עה ת הל בורנ קש ה, בי שה יבי ה וי רה אי, קה תנ בש יא שנ הי ת. וש רל בל גש ה לנ סורה אמ ה  ה, ובה בורה יא קש ה הי עה ה רה חה פש שי וש
ה עה בש שי ה מי לולה יא כש הי דורות, של י מש יני ה מי עה בש שי בש ה  ה בה כגסל י, מש ני ת עה בורנ יא קש הי וש ה,  תורה ל הנ יות של ני ל עמ ת של ול מה
ה), (בראשית ירה בי גש ה (הנ בורה גש ל הנ ד של צנ ים מי בי ה כוכה עה בש ם שי הי ע. וש בנ של ה מי לולה ה כש כה לש מנ ת הנ בה שנ מו של ים, כש בי כוכה
ם חל לל ב לנ עה םא רה יא, (עמוס ח) ל בי נה ר הנ מנ ם אה יהל לי עמ ב. של עה רה י הה ני ע שש בנ ה, של חה פש ל שי ד של צנ ע. מי בה שה י הנ ני ע שש בנ מא) של

י ה'. רי בש ת די מםענ אל שש ם לי י אי ם כי יי מנ א לנ מה םא צה ל וש

ץ ל עי ד של צנ ים, מי עי רה ל זש די גנ ן לש גה ת בנ בל עםרל ה מש פה שש ב אנ ב רנ רל ל עי ד של צנ ת, מי פל נל טג ה מש פה שש ה אנ חה פש ן. שי גנ ה  תה רש בי גש
ל כה ת מי בל עםרל ה מש צואה שום של ת, מי פל נל טג ה מש פה שש ית, אנ ילי אי, לי תנ בש את שנ רי קש ה ני רה ה זה ל עמבודה ד של צנ ע. מי רה ת טוב וה ענ דנ הנ
י די ה. עובש ים בה בורי אל קש עי מה שש יי וש ו  שה י עי ני ים. בש תי ים מי מורי חמ ים ונ תי ים מי בי לה כש ה  ים בה קי זורש ץ, של רל של נוף וש י טי יני מי
ם הי ים, של לי ה עמרי ים בה רי קובש ה של רה ה זה ל עמבודה ר של בל יא קל הי ה. וש ים בה בורי ים, קש תי ים מי בי לה ם כש הי לות, של זה ים ומנ בי כוכה
ים בי עםרה מש ב  רנ ב  רל עי בש ה  חוזה אמ ה, של כה רש סי יא  ה הי עה רה ה  חה פש שי מי ח,  סםרה מש ף,  נה טג מש ע,  רנ יחנ  רי וש ץ  קל ים, של תי מי ים  בי לה כש
יהה לל עה ה, של פה רי ה טש דל שה ר בנ שה א, בה מי ר טה שה ת ובה ם מי צל אל, על עי מה שש יי ו וש שה י עי ני ם בש הי ר, של שה ם ובה צל על ה בש חוזה אמ ל. ונ אי רה שש יי בש

כון אםתו. לי שש ב תנ לל כל ר (שמות כב) לנ מנ אל נל

תוב כה של הו  זל ע.  רנ ד הה צנ לות מי זה ר מנ שה ים עה ני שש ייש  ך  טוב, כה ל הנ ד של צנ לות מי זה ר מנ שה עה ים  ני שש ייש  של מו  וכש
י בי ם אמ ים הי עי שה רש הה ים (קהלת ז), וש להי אל ה הה שה ה עה ת זל עגמנ ה לש זל ם. של מםתה אג ם לש יאי שי ר נש שה ים עה ני (בראשית כה) שש
ל לו תוך תוכו של פי אמ בו. ונ גנ תוכו ומי ירו ומי וי אמ ם מי דה אה ת הה א אל מי טנ מש ץ, של רל של ת וש א מי מי ם טש הי ה, של אה מש טג בות הנ אמ
ה, דושה קש ה הנ נורה מש ת. והנ רוי מי ע קה שה רה םא. של םא יהב ת ל שםת מי פש ל ננ ל כה ]ענ ן (ויקרא כא) [וש כי לה ם. וש הל א בה מה טש ן ני כםהי הנ

א. מה טנ םא יי מו ל אי יו ולש בי אה לש

א בה שום אנ ה זו מי בורה קש ר של חנ רו. אנ בש ים קי עי שה ת רש ן אל תי יי י (ישעיה נג) ונ ר בי מנ אל נל י, של לנ ה אי פואה אנו רש צה אן מה כה
ב ל גנ ף ענ אנ ת, של דל רל לה ב מי כי ענ תש םא תי יההו, ל לי א. אי מה טנ םא יי ל תוב וש כה י הנ יים בי קנ תש ל, הי אי רה שש ם יי לות עי גה ם בנ הי א, של מה אי וש
ם, הל ה לה בורה יא קש הי לות, של גה בנ תו  ינה כי הוא ושש רוך  בה דוש  קה י הנ רי המ א. של מה טנ םא) יי (ל מו  אי יו ולש בי אה ן, לש ה כםהי תה אנ של
ם, יי פנ נה י כש לי עמ ים בנ דושי ים קש כי אה לש ת. מנ דל רל לה ב מי כי ענ תש ל תי יהם, אנ קנ י וש ם ה' חנ שי יך בש לל ה עה בועה שש ם. בי יהל יני בור בי י קה ני אמ ונ
חו י, קש עי צה מש אל מוד הה יהם ענ קנ יק וש די "י צנ חנ ת ה' בש בוענ ם, שש יכל פי נש ל כנ ענ עמלוהה  הנ וש ה זו  בועה חו שש ם, קש יכל לי ה עמ בועה שש בי

רוך הוא. דוש בה קה ה, לנ לה בוד של כה ה, בנ כה לש מנ ם בנ יכל פי נש ל כנ ה ענ עמלו אותה הנ ה זו וש בועה שש

א בה ל אנ ים של כי אה לש םאל, ומנ מ שש יו מי לוחה ים שש כי אה לש ין, ומנ יהמי רוך הוא מי דוש בה קה י הנ יחי לי ים, שש יוני לש ים על כי אה לש מנ
ר (ישעיה ו) מנ אל נל בו  יו, של פה נה כש ש  שי אות ו' בש בה ה  ים אותה סי כנ ה, ומש טה מנ ה ולש לה עש מנ לש ה  ים לה ירי תי סש מנ יו  הש יי א,  מה אי וש
ה, לה יו של לה גש ה רנ סל כנ ם יש יי תנ שש ית. ובי יעי בי יא ה', רש הי לו, של ה של בועה שש גו'. של ם וש יי פנ נה כש ש  ל לו שי ענ מנ ים מי די ים עםמש פי רה שש

ה. ים אותה פי עופש ם מש יי תנ שש ובי

רוב ילה כש הש תי , וש יהה לל ד אי ל טוב, רי כה מי ך  ן אותש הוא טועי לות, וש עי ת הה לנ עי ה לש לה עש מנ לש יתה  לי עה יההו, של לי ה אי תה אנ וש
ך בו אותש ה) סובש ירו אותה תי סש ם יה"ה, (הי הי א, של מה אי א וש בה ל אנ ים של כי אה לש ל טוב. ומנ ה כה אה לי ך מש ה בש ידה הורי יהה לש תל חש תנ
ם - אב"ג יי פנ נה כש ש  שי בש ה  ים אותה פי עופש ה, ומש אותה סו  א, ו', כי מה אי א וש בה ן אנ ה, בל לה עש ל בנ ים של כי אה לש ה. ומנ תה ידה ירי בי
לו, (י"ה) של ת ה'  דל יורל וש ל לו.  ענ מנ ים מי די עםמש ים  פי רה ה שש זל אי  דנ ונ בון ל"ו.  שש חל ם כש הל ים מי לויי תש ל"ו של ובש ית"ץ, 
יות חנ הנ מו  כש ם  יכל לי עמ ה  אותה יכו  מי סש הי ים,  מי עולה הה "י  חנ יק  די צנ ל  של ם  הי של ים  כי אה לש ומנ ם.  הל בה ה  כגסה מש ה  ירה מי טש

א. סי כי ת הנ כות אל סומש של

ת דל רל לה ה וש לה עש מנ רםחנ לש פש ם לי כל ין לה ם, אי כגלה ת לש כל יא תומל ל יהו"ה הי ם של ל שי ילות של צי ל אמ "א של הי ב של ל גנ ף ענ אנ של
ם יכל לי טו עמ שש פנ תש ה הי ייש לה ים של רי יבה אי הה ה, של מה שה נש הנ ה, חוץ מי נועה ם תש הל ין לה אי גוף של י הנ רי יבש אי ה, כש נה מל ה חוץ מי טה מנ לש
מו ם כש הל ים בה טי שש פנ תש ה ומי נה מל ים מי אי לש מנ תש ים, מי לי כי ה  לה ם ייש  יהם. אי מו  יא ה', כש הי ך  כה ם. של הל ם בה כל תש אל מםך  תש לי

ים. לי חה נש טות הנ שש פנ תש י הי לי י, בש ידי חי ם יש צל על יא ה' בש םא, הי ם ל אי ץ. וש רל אה ל הה יהם ענ הנ ים מי טי שש פנ תש מי ים של לי חה נש

י לי עמ דות, בנ י מי לי עמ ם בנ הל בה ם ייש  ה, אי טה מנ ל לש אי רה שש יי ה, וש לה עש מנ ים לש דושי ים קש כי אה לש ם מנ ה, הי ינה כי שש י הנ לי כש ך  כה
ם (דניאל א) הל ר בה מנ אל נל כות, של לש י מנ שי נש ים אנ יקי די ים, צנ תובי ים וכש יאי בי נש ה  י תורה לי עמ ים בנ בורי גי ים,  ידי סי ד חמ סל חל

ם הי וש ה.  " הוה יש ה  לה של ך  לל מל "י,  נה דם אמ ך  לל מל ל הנ יכנ הי ה, בש לה פי תש ת הנ ידנ עממי ך, בנ לל מל ל הנ יכנ הי בש עממםד  לנ ם  הל בה ר כםחנ  של אמ ונ
יא הי םאש.  ר לש יהה  רל צה יו  הה א)  (איכה  ם  הל בה ר  מנ אל נל של ב  רנ ב  רל עי י  אשי רה םא  ל וש ל,  אי רה שש יי י  אשי רה ים  בוני ונש ים  מי כה חמ
ם יהל לי ת עמ דל רל "א, לה א"ו הי "א וה יו"ד הי לות בש עי ת הה לנ ד עי ן יהרנ מנ אותו זש ה. בש לה ירות של פי ר סש של על ם בש יהל לי ה עמ טה שש פנ תש הי

ם. יהל לי ה עמ ינה כי ים שש קי הה ולש

ילה הש ה אל מה לה ת: (שיר השירים א) שנ רל יא אומל יש, הי ין אי י אי א כי ינרש כםה ונ ן כםה וה פל יי ל (שמות ב) ונ ן של מנ זש ובי
ד. דה ה בה בה ה יהשש יכה ר: אי אומי יו וש לה חנ עה רוך הוא צווי דוש בה קה הנ ם. וש יהל לי ה עמ טה שש פנ תש םא הי ל ה של מה צש ענ ת בש פל עגטל יהה, מש עםטש כש

ר (במדבר יב) מנ אל נל בו  ן, של מה אל נל ה הנ אן רועל י כה רי ם, המ עולה בון הה ר, רי מנ אה ה וש דושה קש ה הנ נורה מש ם הנ קה ך  ין כה בי
בוא ים רי שי שי קול לש שה ה, של יש מםשל אי הה אן וש י כה רי יש. המ ין אי י אי א כי ינרש ת (שמות ב) ונ עי ד כה אםד, ענ ו מש נה ה עה יש מםשל אי הה וש
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ה' ה, (ישעיה נג) ונ רונה חמ אנ לות הה גה ל דור הנ ר ענ מנ אל נל בו  . של יחנ גי שש תו הי בש כון שי מש ל, ובו (תהלים לג) מי אי רה שש ל יי של
ה. רה עמשה עמבור הה ית בנ חי שש םא אנ תה (בראשית יח) ל רש מנ ן אה לה לה גש בי דות, של ר מי של על לול בש הוא כה נו. וש ון כגלה ת עמ יענ בו אי גי פש הי

ת. מל יך אל רל בה ל דש כה ת וש מל ה אל תה אנ יך, של רל בה יים דש קנ ם וש עולה ל הה יחנ ענ גי שש הנ יו לש לה ד עה רי

ל ר של של קל ה בש תה רש בי ת גש חנ ה תנ סורה ה אמ חה פש יות שי הש ה, לי בורה גש ה בי תה חה פש ר שי שנ קה ה, וש ינה כי שש ם הנ ד עי סל ל חל מנ הוא גה של
ים יאי בי נש בנ ה  בה ל  די תנ שש הי וש יהו.  פי בש ה  תה יש הה ת  מל אל ת  תורנ ב)  (מלאכי  ת,  מל אל ת  תורנ בש ה  לה לה גש בי ל  די תנ שש הי וש ין,  לי פי תש
כות רש בי ה  רי שש על ה  מונל שש בי יק  די צנ בש ים.  לי הי תש י  יני מי ה  רה עמשה בנ ים  תובי כש בנ מות.  חה נל ה  מה כנ בש ים  יאי בי נש בנ ים.  תובי כש ובנ

ה. לה פי תש הנ

ה לי ש, גנ פםרה מש הנ מו  שש ו"ה ובי הה יש ם  שי בש יך  לל ה עה בועה שש יההו, בי לי ן. אי מה אל נל ה הנ רועל לה עו  םא נודש ה ל נה שש מי י הנ לי עמ ובנ
הוא ם) (ישעיה נג) וש עולה י הה בי גנ ר (לש מנ אל בו נל ר, של ל יותי לי חנ תש םא יי ל עו אותו וש יידש ה של נה שש מי י הנ לי עמ י בנ אשי ל רה כה אותו לש
ה ה עושל תה ם אנ אי י של תי עש יהדנ ם, וש עולה בון הה ל רי יחנ של לי י שה ני י אמ רי המ שות, של ת רש חנ קנ ך לה ך צםרל ין לש ינו. אי עי שה פש ל מי חםלה מש
םא ל , וש בוענ םא שה עמשות ל ב לנ כי ענ תש םא תי ל ה. וש טה ה ומנ לה עש לו, מנ לה גש יך בי נל עמלו בה ינ יו, וש לה רוך הוא עה דוש בה קה ך הנ ה לש יודל ן, של כי

יהד. א מי לה ה, אל נה םא שה ל ש, וש חםדל

ים, מורי שי יות  הש לי ים  יכי רי צש ם  כגלה ים,  מורי שי יל  לי ם  יהל לי עמ ט  שולי של ן  מנ זש בי ח,  סנ פל הנ י  לי עמ בנ ן,  מה אל נל הנ ה  רועל
ם רה שומש י של ים. ומי מורי ם שש ח) כגלה סנ פל י הנ לי ים (כש קי שש מנ הנ ים וש לי כה אמ מנ ל הנ כה הוא, וש ל של כה אור בש ץ ושש מי חה ים מי מורי ושש
שום ע. מי ך רה גגרש םא יש ר (תהלים ה) ל מנ אל ה, ובו נל לה עש מנ תו לש מה שש ני ה, וש טה מנ ע לש רה ר הה ייצל מור מי אור, גופו שה ץ ושש מי חה מי
ש, ל קםדל םאכנ םא י ר ל ל זה כה וש ע (ויקרא כה)  רה ר הה ייצל ר בנ מנ אל נל ים, וש שי דה קה ש  קםדל תו  מה שש ני ש, וש ה קםדל עמשל ננ י גופו  רי המ של

ת. ב יומה רי קה ר הנ זה הנ (במדבר א) וש

ץ או מי ב חה רנ עי י של ך מי ר אותו. כה קי שנ ת, מש רל ב בו עופל רנ עי י של ק. מי זגקה ף מש סל ם, כל הה רה בש ל אנ ין של רוענ יהמי ח, זש סנ פל
ר קי שנ לו מש אי ת, כש עמרםבל לו שום תנ ה של פה טי ב בנ רנ עי י של ך מי כה ך. וש לל מל ם הנ חותנ ר בש קי שנ לו מש אי ה, כש צה מנ הוא בנ ל של אור כה שש

לוי. ה תה זל ה בה ך. זל לל מל ם הנ ת חותנ אל

ר של ם. קל הה רה בש דו אנ עמקה ה, של תה יש ם הה ק שה חה צש ת יי דנ עמקי שות, ונ פה י נש יני ם די ק, שה חה צש ל יי םאל של מ רוענ שש ה, זש נה שה םאש הנ ר
ה, וה צש מי ה ובנ תורה הו בנ עמשי עמשות מנ ר בו לנ שנ קש ני יו וש בי אה ד בש עלקנ נל ן של בי י הנ רי שש ק. אנ חה צש ת יי דנ מו עמקי ל יהד כש ה של לה פי ל תש של

ך. לל מל ן הנ ל בל קום של מה צונו, הוא בנ עמשות רש בו לנ ת רנ חנ ר תנ שנ קש ני ד של בל על י הה רי שש אנ וש

ב ל גנ ף ענ ן, אנ כי לה ך. וש בונש שות רי ת רש חנ ין תנ לי פי תש ים בי עמקודי ים ונ שורי ם קש הי יך, של נל י בה רי שש אנ יך וש רל שש רו"ן, אנ טש טנ מש
ל כה ים וש די שי ך של לל ים, מל כי אה לש מנ ל הנ ל כה ך ענ לל ים, מל מי ענ ר הה אה ל שש ים של ני מג מש ל הנ ל כה ה ענ תה ך אנ לל ך, מל בונש רי ד לש בל ה על תה אנ של
י דנ ך. שנ בונש ת רי ש אל מי שנ ה מש תה אנ ך וש בונש רי ף לש רה פש רנ ה שש תה אנ שום של ה? מי ת זל ם אל רנ י גה ך. מי מש ים מי די ם פוחמ יהל נותי חמ מנ

ים. ני פש בי ך מי בונש הוא רי ה של " הוה ח. יש תנ פל ר הנ חוץ, שומי בנ ה מי זוזה מש ל הנ של

ל, אי מה ע סה רו"ן. רה טש טנ הוא טוב מש ע, של רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ ל עי לט ענ שש ד לי רוך הוא יורי דוש בה קה הנ של ך הוא כש כה וש
ה טה מנ ן לש כי לה סוד. וש י הוא יש דנ ים, שנ יי חנ ץ הנ ד עי צנ ל מי בה ים. אמ כי אה לש מנ הנ ך  לל ך, מל אה לש רון מנ טש טנ ים. מש די שי הנ ך  לל ד, מל שי
יא הי ד, של חה אל ים לש בי שה חש ית נל רי גוף ובש סוד, של ת יש רל אל פש ד. תי חה ה אל לה עש מנ ד, ולש חה חוד אל ם יי ינה אי בו, של רנ ד וש בל ם, על יי ננ שש

יק. די צנ י וש עי צה מש אל מוד הה ענ

ל ה של לה פי כות תש לש ילות, ומנ צי ל אמ ים של יי חנ ץ הנ ל עי ד של צנ ת, מי רל אל פש ל תי ה ענ ינה הוא בי םאש, של ל ר ין של לי פי תש מו של כש
לו, ל יהד של ין של לי פי רון. תש טש טנ םאש מש ל ר ין של לי פי יון, תש לש על א הה סי כי ד הנ צנ ה, מי יאה רי ל בש ים של יי חנ ץ הנ עי ה בש טה מנ ך לש יהד - כה

אשון. רי רום מי בוד מה א כה סי יא, (ירמיה יז) כי בי נה יו הנ לה ר עה מנ אה ה של הו מנ זל תון. וש חש א תנ סי כי

בו, ת רנ חנ ד תנ בל מו על טוב כש ר הנ ת ייצל חנ ע תנ רה ר הה ר ייצל שה קש ין ני לי פי תש ר הנ של קל ע, בש רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ ד עי צנ ל מי בה אמ
מוד ענ הה ר, קול  שופה הנ ה קול  זל וש יו,  לה אי "ח  רומנ הוא  של ר. קול  שופה הנ קול  בש ה,  לה פי תש הנ קול  בש ה,  תורה הנ קול  בש
קום ה' ל מה כה ק. בש חה צש יי ם, י' בש הה רה בש אנ ם הי"ו, ה' בש הל בה בות של ה אה לשה ם שש הי , של רוחנ ם וש יי ש מנ אי לול מי כה י, של עי צה מש אל הה
עמקםב, י ינ אלהי ן וי ה. ו' מי רועה תש ים בי להי ה אל לה ן (תהלים מז) עה כי לה ים, וש להי אל הו ה"י מי זל ין הוא, וש ל י' - די ת ענ טל שולל של

ר. שופה ן הנ הוא ה' מי לש, וש שה ל הנ ל כה י של לי ה כש ינה כי ר. שש שופה ה רוחנ הנ זל וש

ל כה "א. של א"ו הי וה יו"ד  "א  ם הי הל ים בה שי בש לנ תש ם קשר"ק קש"ק קר"ק, מי הי רות, של ה שופה רה ם עמשה הי של
ים. עי שה רש לה ים וש רי חי ים אמ די דה צש ים לי יני ן) די לו (הי לה יות הנ אותי הה

השלמה מההשמטות סימן יז

ים. רי יבה אי לה ים  חי מה ורש אות  לה שש לש שנ כש ן  הי ים,  יהבי חנ ולש ים  רי חי אמ ים  די דה צש לי ים)  יני (די ן  הי לו  אי הה יות  אותי הה ל  כה וש
מוד ענ ם הה הי וש ן קר"ק,  י מי ני שי וש ן קשר"ק,  ד מי חה ם אל הי וש רות,  ה שופה רה עמשה רועות בנ י תש תי ושש ת  לל של לש ה שנ רועה תש

ההאלמשצהעיי.

ים, שוטי ים פש מי חמ ם רנ הה רה בש ל אנ ה של יעה קי תש יהה לנ ישי לי ל. שש אי רה שש י - יי עי צה מש אל מוד הה ענ ד הה חה ל אל יק כה די נו, צנ דש מנ לה וש
ר בי ]שנ תוב (שמות כג) [וש כה הו של ם, זל ה הי ירה בי שון שש ים לש רי בה שש ב, של לי ת הנ ים אל רי ים שובש יני ק די חה צש ל יי ים של רי בה שש לנ וש
ה יעה קי יהה ותש נל פה ה לש יעה קי ם, תש יי תנ פה י שש תי לו שש אות של בה ין צש ע בי צה מג י מש ישי לי ת שש לל של לש יק הוא שנ די ם. צנ יהל בםתי צי ר מנ בי שנ תש

. יהה רל חמ אנ לש
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ד צנ ים מי אי רה קש ב ני הה ים זה רובי ם כש יי ננ ין. שש הוא יהמי ים של מי חמ רנ ים מי לי ר נוטש של אמ אות כנ רה קש ף ני סל רות כל צוצש י חמ תי שש
- "ר  של קל ן  ימנ סי הוא  של ד  חה אל ר  של קל בש ים  רי שה קש ני ר  של על הה ל  כה וש םאל.  מ שש הנ מי שור  י  ני ופש ים,  רובי כש ם  שה של ה  בורה גש הנ

"ה. רועה י"ם תש רי בה "ה שש יעה קי תש

מוד ה ענ זל ין, וש לי פי ל תש ר של של ה קל מםשל רוך הוא לש דוש בה קה ה הנ אה רש ים, הל מי כה רוהו חמ אמ ין, ובי לי פי ל תש ר של של דו קל גש נל כש
ר, של תוך קל ר בש של הו קל זל סו"ד. וש "ח הו"ד יש צנ ל ני שור של יק קי די צנ ה, וש לה עש מנ בות לש אה ת הה לשל ל שש שור של י, קי עי צה מש אל הה
זו וש יכות.  רי כש לש  שה חות מי ין פה יהה אי לש חג ך  כה וש ים,  ני פש בי מור מי ה שה תורה ל הנ ן של יי ינ יות הנ הש ם, לי חותה תוך  ם בש חותה
ל י"ן של אות שי ה בה שורה ין קש לי פי ל תש יא אות של ת, הי בה ל שנ י"ן של אות שי ה בה שורה ה קש ידה חי יש ת  יא בנ הי ה של ינה כי שש הנ
ה עה בה רש יות אנ הש י"ת לי לל ה אות דה רה אמ שש "י. ני דנ ל שנ יות יי"ש של ה אותי זל בות, וש אה ל הה ים של פי נה ה עמ לשה יא שש הי ין, של לי פי תש הנ

ין. לי פי תש י הנ תי בה

טםר פש , יי לוהנ אל הו  ילי צי ם ינ שור. אי הוא קה ן של מנ זש ין בי לי פי תש ל הנ ר של של קל ת בנ לל של לש שנ "ד בש ר שי שה קש ר ני של קל ה הנ זל בש
בות. ה אה לשה ל שש ר של של י, קל עי צה מש אל מוד הה ענ יא הה הי וש ת  ענ דנ יא בנ ה הי רועה תש שום של ך, מי לל מל אות הנ לה שש לש שנ מי מו  צש ענ
ים רי בש גנ תש ומי ין  די הנ ה  פל כש ני ין,  יהמי בנ םאל  מ שש הנ ר  שה קש ני של יהד  ומי י.  עי שומש ר  מנ אה םא  ל וש ה,  רועה תש י  עי יודש ם  עה הה י  רי שש אנ

ים. מי חמ רנ הה

ה נה שה םאש הנ ין, ר ח הוא יהמי סנ ה פל ל זל ענ ים. וש רי בה ה ושש יעה קי תש ה בי שורה ת קש לל של לש ת. שנ ענ ם - דנ יהל ני ל שש ר של של קל הנ וש
ה יונה לש ה על ינה כי ם שש הי קות, וש ה] מוצה עה בש שי ה [וש עה בש שי ה בש עה בש לו שי אי ה. וש ן תורה תנ י הוא מנ עי צה מש אל מוד הה ענ םאל, הה מ הוא שש
י"ד ם בש יהל ני שש לול מי י כה עי צה מש אל מוד הה ענ ה. הה רי שש ע על בנ רש ם אנ הי ע, וש בנ ת של ה בנ תונה חש ה תנ ינה כי ירות. שש פי ע סש בנ של ה מי לולה כש

יך. תי לש לנ יום הי ע בנ בנ תוב (תהלים קיט) של כה של הו  ה. זל ינה כי שש ד הנ צנ ע מי בנ ל של כה "א. וש א"ו הי "א וה ה יו"ד הי " הוה - יש
פות. קה ע הנ בנ ים של ה עושי דה גש נל כש

רוג תש אל גוף, וש ה לנ ב דומל רוג. לולה תש ה אל ינה כי שש הנ ב, וש רוך הוא לולה דוש בה קה הנ "ה יאהדונה"י, כ"ו ה"ס. וש סוכה
מונהה ב שש לולה ת הנ ילנ טי נש ב. ובי לולה ל הנ ים של נועי עש ר ני שה ה עה מונה ב שש יות, לולה לש ה חג רי שש ה על מונל גוף ייש שש ב. ובנ לי ה לנ דומל
- ע"ב. סוף  וה ה  לה חי תש ים  נועי עש ני ר  שה עה ה  מונה שש ה',  לנ הודו  בש ים  נועי עש ני ר  שה עה ה  מונה שש ה',  א  נה אה בש ים  נועי עש ני ר  שה עה

ים. עי ים רה לי לה עות וטש ל רוחות רה ים ענ ני מג מש ים של ני מג ם ע"ב מש הל יחנ בה רי בש הנ לש

ן - יי ינ סוך הנ ני ם וש יי מנ סוך הנ ם. ני יהל לי ת עמ כל סוכל מש ה של יונה לש א על מה ה - אי כה ירות. סג פי ע סש בנ ה - של כה סג י הנ מי ת יש ענ בש שי
י אי רה קש י ה' מי ה מועמדי לל ה. אי כה לש מנ הנ ך וש לל מל ת הנ ה, בנ תונה חש ה תנ ינה כי ת שש רל צל ג עמ י חנ יני מי ג שש חנ םאל, וש מ ין ושש ל יהמי ד של צנ מי
ת צל יא רובל הי ים, וש צופי פש ה צי מה כנ ל יום בש כה בש יהה  נל בה ה  ים לה פי צש פש צנ מש פור של צי ם. לש מםעמדה ם בש אםתה או  רש קש ר תי של אמ ש  קםדל

ם. מה ר אי חנ ם אנ פו כגלה , עה יהה נל ל בה ם של יהל פי נש לו כנ דש גש ני ר של חנ ם. אנ יהל לי עמ

יא הי ה, וש ר אותה שנ קה ם וש הל לה ם של אי ת הה ל אל טנ יהד? נה צנ ה הנ שה ה עה ם. מל צוד אותה ה לה צה ם, רה כה יהה חה ד הה חה יהד אל צנ
ה ר בה מנ אל נל ה של יונה לש על א הה מה אי ה הה מו זל ם. כש רו אותה שש קה וש ה  לה צש דו אל יהרש וש ה  ים קולה ני בה עו הנ מש . שה יהה נל ל בה לנ גש ת בי חנ צוונ
ל ים של צופי פש ה צי מה כנ יהה בש לל ים אי פי צש פש צנ ל מש אי רה שש לו יי אי ים, וש יצי בי ל הנ ים או ענ רםחי פש אל ל הה ת ענ צל ם רםבל אי הה (דברים כב) וש

כו': (עד כאן מההשמטות) לות וש פי תש

ן הי רות, וש ה שופה רה עמשה רועות ייש בנ י תש תי ת. ושש לל של לש יא שנ ה הי רועה בות. תש רה חמ ים ונ חי מה אות ורש לה שש לש מו שנ ם כש הי
אנחנת.

ה ים לה פי צש פש צנ ל מש אי רה שש ם). יי הי ים. וש יצי בי ל הנ ענ ים (או  רםחי פש אל ל הה ת ענ צל ם רםבל אי הה (דברים כב) וש ה  ר בה מנ אל נל של
יא הי א, של מה אי ת הה ים אל חי ל? לוקש אי רה שש יי ים  ה עושי ם. מה יהל לי ת אמ דל רל ה לה םא רוצה יא ל הי וש ה,  לה פי י תש צופי פש ה צי מה כנ בש
בות ש תי שי יהה בש נל ים בה אי ע, קורש מנ ת שש יאנ רי קש ים לי יעי גי מנ של ין, וכש לי פי ל תש ר של של קל ה בש ים אותה רי קושש ם, וש יהל לי ה אמ ינה כי שש
ה. מה ם עי ים אותה רי קושש ם וש מה אי ים לש די ם יורש י הי רי ד. המ חה ינו ה' אל להי ל ה' אל אי רה שש ע יי מנ ן (דברים ח) שש הי חוד, של יי הנ

י. מו מועמדי ה, כש תה הוא עונה ם, של או אםתה רש קש ר תי של י (ויקרא כג) אמ זוהי וש

ים, יני ה מי עה בש שי ה בש כה סג י הנ מי ת יש ענ בש ת שי ים אל ני מש זנ ח. מש סנ פל י הנ מי ת יש ענ בש שי ים לש ני מש זנ מש ה  ה, בה צה ה מנ זל מו  כש ך  כה
ין. די ה יום הנ נה שה םאש הנ ה. ר תורה ם בנ הל ים לה אי בועות קורש ה. שה בה י עמרה די י בנ ני ים ושש סי דנ ה המ לשה רוג ושש תש אל ב וש ם לולה הי של

ינו. מי ד בש חה ל אל כה

כות, י סג מי ה יש עה בש "ז - שי ה. אה נל עמ ה' ינ א ונ רה קש ז תי יים בו (ישעיה נח) אה קנ תש ה, יי ינה מי ה בש גה רש ל דנ א כה רה קה י של ל מי כה
ים סי דנ ה המ לשה ם שש הי ב, של לולה י הנ יני ה מי עה בש שי ה, וש כה "ז - סג ח. אה סנ פל י הנ מי ה יש עה בש שי ה, וש צה "ז - מנ ת. אה רל צל י עמ יני מי ג שש חנ וש
ם, יהל לי ל עמ לי ר הנ לומנ יך  רי צה בון ה"ו. וש שש חל ר כש שה ד עה חנ י אנ רי ה. המ עה בה רש אנ ים בש לולי רוג. וכש תש אל ב וש בות, לולה י עמרה תי ושש

הנלשלויהה, לשהנששליים שים ה'.

ר. מה תה ה בש לל על י אל תי רש מנ ז) אה תוב (שיר השירים  כה של הו  ים, זל יני ה מי עה בה רש אנ ה בש בה שה חמ מנ בנ ה  עמלותה הנ לש יך  רי צה וש
י ינד קי רש מו י"ד פי ה י"ד, כש ם בה לה שש ש, ני פםרה מש ם הנ ה שי בה שה חמ "ס. ומנ דנ "ב, המ "ה, לולה בה רו"ג, עמרה תש ן: אל ימנ "ה סי עללל אל
קול ה י"ד בש נה שה הנ םאש  ר ה - י"ד. בש עה בש שי ה בש עה בש בועות, שי ה, שה ן תורה תנ י מנ רי ב. המ לולה טםל הנ לי יך  רי צה ה  בה ין, של יהמי

ה. לה עש מנ נו לש רש אנ בי מו של רות, כש ר שופה של על ר, ובש שופה הנ

ן תנ מנ ה. בש בורה גש ד הנ צנ ה מי קה זה חמ יא יה"ד הנ ה הי נה שה הנ םאש  ר ד. בש סל חל ד הנ צנ ה מי דולה גש ה, יה"ד הנ ינה כי יא שש ח הי סנ פל בש
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ים ם עולי הל ים מי לויי תש בות של ה אה לשה ים י"ד - מ"ב. ושש מי עה פש לש  שה י. וש עי צה מש אל מוד הה ענ ד הה צנ ה, מי מה ה יה"ד רה תורה
ן. מי אה ן וש מי ם אה עולה לך ה' לש מש ן. יי מי אה ן וש מי ם אה עולה רוך ה' לש "א. בה א"ו הי "א וה בון יו"ד הי שש חל ה, כש שה מי חמ ים ונ עי בה רש אנ

ך לל יי ת ונ שנ רה פה

ין ימי לי יך  ח, (ישעיה סג) מולי תנ יהה פה קי זש י חי בי ל. רנ אי רה שש ל יי ל כה ה אל לל אי ים הה רי בה דש ת הנ ר אל בי דנ יש ה ונ מםשל ך  לל יי ונ
שום ם, ומי הל ה בה צה רנ תש רוך הוא הי דוש בה קה הנ ל של אי רה שש ם יי יהל רי שש גו'. אנ ם וש יהל ני פש ם מי יי ענ מנ תו בוקי רש אנ פש רוענ תי ה זש מםשל
תוב (שמות כה הו של ם. זל הל מה דור עי ד לה יהרנ יהכול), וש בש ים (כי חי ים, אנ דושי ים קש כורי ים בש ני ם בה הל א לה רה ם קה הל ה בה צה רנ תש הי של
ינהה כי בוד, שש י כה ני נש ה ענ עה בש ילם שי לי ה עמ רה שש הי ה, וש לה עש מנ מו לש ם כש ינה קי תש הנ ה לש צה רה ם. וש תוכה י בש תי נש כנ שה ש וש דה קש י מי שו לי עה לה) וש

ם. ם יומה יהל ני פש ך לי ה' הםלי תוב (שם יג) ונ כה הו של ם, זל יהל ני פש ה לי כה לש הה

רוך דוש בה קה ם הנ הל ן לה תנ ם נה כותה זש יהם. ובי רש ן ומי רם המ ה, אנ ם? מםשל י הי ם, ומי יהל יני כו בי לש ים הה דושי ים קש חי ה אנ לשה שש
שום) (מי שוהה  רש י פי רי המ ל, ונ אי רה שש יי בוד מי כה י הנ ני נש ענ זו  םא זה ן ל רם המ י אנ מי ל יש ר). כה אי בה תש י ני רי המ יונות (ונ לש נות על תה הוא מנ
ל אי רה שש א יי י בה גו', כי ד וש ך עמרה לל י מל ני עמ ננ כש ע הנ מנ שש יי תוב (במדבר כא) ונ כה נו של יש הנ ל, וש אי רה שש ל יי ין של רוענ יהמי יהה זש ן הה רם המ אנ של
נו מל בש מי שש יי ל ונ אי רה שש יי ם בש חל לה יי ז - ונ אה קום, וש ל מה כה מו לש צש ך ענ סומי רוענ וש םא זש ל ך לש הולי ם של דה אה גו'. כש ים וש רי תה אמ ך הה רל דל
ר דנ יי תוב (במדבר כא) ונ כה הו של יו. זל לה ר עה דל דםר נל נש ל לי אי רה שש כו יי רש טה צש ה הי ל זל ענ ין. (וש רוענ יהמי י זש לי יו בש הה שום של י, מי בי של

גו'). ן וש תי תםן תי ם נה ר אי םאמנ י ה' ונ ר לנ דל ל נל אי רה שש יי

י הוא? תו. ומי רש אנ פש רוענ תי ה זש ין מםשל ימי יך לי תוב מולי ה כה ל זל ענ גוף, וש ל הנ ין של רוענ יהמי יהה זש ן הה רם המ ה, אנ אי םא ורש ב
אנהמרםן.

םא כםחנ ל כו בש לש יי ר (איכה א) ונ מנ אל נל מו של , כש רוענ י זש לי גוף בש ך, כש לל יי א ונ לה ך? אל לנ ן הה אה ך? לש לל יי ה ונ ה זל ה. מנ ך מםשל לל יי ונ
ם). עולה יר בה אי ש הי מל של ה הנ ל מםשל יו של ל יהמה גוף. (כה ק הנ לי תנ סש הי ה לש צה רה ין, וש רוענ יהמי ן, זש רם המ ת אנ י מי רי המ ף. של י רודי ני פש לי

ן מה בםת הנ שש יי תוב? (יהושע ה) ונ ה כה מנ ענ  הושג א יש בה ן של יוה ם. כי יי מנ שה ן הנ ם מי חל ל לל אי רה שש יי לו  כש ה אה י מםשל מי ל יש כה
אן כה ה. (מי טה מנ ה לש זל ה וש לה עש מנ לש ה מי א זל לה ה? אל זל ה לה ין זל ה בי ח. מנ סנ פל ת הנ רנ חר מה ץ מי רל אה עמבור הה לו מי םאכש י גו'. ונ ת וש רה חר מה מי
גוף ס  ני כנ תש הי ה,  מםשל ק  לי תנ סש הי של ן  יוה כי ם.  עולה לה יר  אי ומי ט  שולי ש  מל של גוף הנ א,  צה מש ני ה  מםשל של ן  מנ זש הנ ל  כה נו)  דש מנ לה

ה. נה בה לש א גוף הנ יהצה ש, וש מל של הנ

ר מנ אה ן של יוה נו, כי דש מנ ך לה גו'. כה פוא וש ע אי דנ וה ה יי מל ה ובנ זל נו מי לי עמ ל תנ ים אנ כי יך הםלש נל ין פה ם אי תוב (שמות לג) אי כה
ס ני כנ תש תי של ש  מל של ת הנ גנ הה נש ה הנ ה, ומנ ר מםשל מנ יך, אה נל פה לש ך  לי יי י  כי אה לש ה מנ ני מםשה (שם לב) הי הוא לש רוך  בה דוש  קה הנ
ל ת של םא אל ל ש, וש מל של ת גוף הנ ה אל י רוצל ני ים, אמ כי הםלש יך  נל ין פה ם אי ה. אי י רוצל יני ה אי נה בה לש ה - גוף הנ נה בה לש יג הנ הי נש תנ וש
ס ני כנ תש ה, הי ס מםשל ני כנ תש הי ן של יוה ל. כי אי רה שש י יי ני פש לי ש  מל של גוף הנ מו  ה כש ה מםשל עמשה ננ ר, וש ש הואנ מל של ז גוף הנ אה ה. וש נה בה לש הנ

ה! ה בושה אותה ה. אוי לש נה בה לש אור הנ ש לש מי תנ שש ענ מי הושג יהה יש הה ה, וש נה בה לש ה הנ רה הואמ ש וש מל של הנ

יר אי ה הי נה ים שה עי בה רש ר, אנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה נו של יש גו' (דברים לא). הנ ה וש נה ים שה רי שש על ה וש אה ן מי ם בל הל לי ר אמ םאמל י ונ
נו יש הוא, הנ ך  אי כה דנ עון, ונ מש י שי בי ר רנ מנ ה. אה נה בה לש ה הנ ירה אי הי וש ה,  נה ים שה עי בה רש סוף אנ ס לש ני כנ תש הי ל, וש אי רה שש יי לש ש  מל של הנ
ה ל מנ ל ענ בה סוק. אמ פה ת הנ ר אל אי בה נש נו  אה ים, וש רי בי חמ רו הנ עורש תש י הי רי המ ט, ונ פה שש םא מי ל ה בש פל סש ני ייש  תוב (משלי יג) וש כה של
יעו גי ינ םא  ל ד של ף ענ סה אל נל ם של דה אה הה ם), של דה אה ת הה לל תועל לות (לש גנ ם לש עולה לה יך  רי כםל הוא צה ים, הנ רי בי חמ הנ רו  עורש תש הי של

יו. יהמה

ים מי עה פש לי דות. וש רה פש ני ה וש בה קי ר ונש כה אות זה ה, יוצש לה עש מנ לש אות מי יוצש רוחות של ל הה כה ר, של אי בה תש י ני רי המ ה, ונ אי םא ורש ב
ם ג עי וי דנ זש הי נו לש מנ יענ זש גי םא הי ר ל כה זה ים של מי עה ל פש כה ה. וש ן זוגה הוא בל ר, של כה זה את הנ םא יוצי ל ד של ה ענ בה קי נש ת הנ מנ שש א ני צי תי
י אי טה ל חמ קםד ענ פש ם לי עולה ק בה דל ר צל עורי תש מי של ג, כש וי דנ זש הי ה לש ל זל ן של מנ יענ זש גי מנ ן של יוה ה - כי א אותה שה נה ר וש חי א אנ תו ובה בה קי נש
דוש קה י הנ ני פש ים לי ווגי ים זי שי ה קה ל זל ענ ה. וש חנ אותה לוקי ר וש חי אנ א הה ה, ובה א אותה שה נה ה של זל ר הנ חי אנ ת הה ס אל ם, כוני עולה הה

רוך הוא. בה

ן מנ אותו זש ס בש ני כנ תש או, הי טש חל יו בש עמשה ך מנ ל כה ח כה רנ םא סה ל ב של ל גנ ף ענ אנ יו. וש עמשה מנ ח בש רנ ר סה כה זה הנ שום של ה מי ל זל כה וש
ק דל ל צל ין של ית די ש בי ט. ופוגי פה שש םא מי ל ה בש פל סש ייש ני תוב וש יו כה לה עה ט, וש פה שש מי ן בש ה כי םא עושל ל יו, של יעו יהמה גי םא הי ל ד של ענ

לו. יא של י הי רי המ ה, של חנ אותה לוקי ר, וש חי אנ ל הה נו של מנ יענ זש גי הי שום של או, מי טש חל בש

י ר לו, זוהי מנ ן לו? אה תי יי וש ר  חי םא אנ יהב וש הוא  רוך  בה דוש  קה ם הנ יד אותה רי פש ינ ה  מה לה וש ר,  זה עה לש י אל בי רנ ר לו  מנ אה
ר. חי ינד אנ תו בש שש ת) אי ה אל אל רש יענ (יי גי םא תנ ל מו של ה עי עושל טוב של ם, וש דה אה ל הה תו של לש תוענ

יו. נה פה לש ר מי חי ה אנ חל דה םא יי לו, ל יא של זו הי ה הנ שה אי הה ב של ל גנ ף ענ ים, אנ רי שי ם כש ינה יו אי עמשה ה מנ ם זל ה, אי אי םא ורש וב

כות לש י מנ רי המ ה, של זל ד לה וי ל דה נו של מנ יענ זש גי םא הי ן ל יי דנ עמ שום של ה?) מי מה כות, (לה לש ל מנ טנ ך נה לל מל אול הנ ה, שה אי םא ורש ב
ק דל ר צל עורי תש ז הי לו, אה ת של ת אל של רל ד לה וי ל דה נו של מנ יענ זש גי הי ן של יוה ה. כי ח אותה קנ לה אול וש א שה ד, ובה וי ל דה אי של דנ ה ונ תה יש הה

לו. ת של ח אל קנ לה ד וש וי א דה ד, ובה וי י דה ני פש לי ה מי חה דש ני או, וש טש חל אול בש ת שה ס אל ננ כה ה) וש לה עש מנ לש כות של לש (מנ

דוש קה מו הנ ה עי שה ה עה א טובה לה םא יהמות? אל ל כות וש לש מנ הנ אול מי ת שה רוך הוא אל בה דוש  קה יר הנ סי םא הי ה ל מה לה וש
שום ה. מי ך זל ה. כה לה חי תש לו בנ יהה של הה ה של חנ מנ לוקי יו וש לה ט עה דו שולי בש ה ענ אל רש םא יי ל כות, וש לש מנ ס אותו בש ננ כה רוך הוא של בה
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ר. חי י אנ ני פש לי ה מי חל דה םא יי ל ג, של וי דנ זש מי של רוך הוא כש דוש בה קה י הנ ני פש ים לי מי חמ ש רנ קי בנ ם לש דה אה יך הה רי ך צה כה

רוך דוש בה קה ר לו הנ מנ נו, אה רש אנ י בי רי המ גו'. ונ י וש לנ ר אי בי ף דנ ל תוסל ך אנ ב לה י רנ לנ ר ה' אי םאמל י תוב (דברים ג) ונ כה
יך יהמל מי יתה  אי ה?! רה נה בה לש ד לנ עובי ש  מל של יך  יהמל מי יתה  אי ם?! רה יש) עולה לי חמ הנ (לש ש  די חנ ה לש צל רש תי ה, המ ה, מםשל מםשל הוא לש
ש מל של ס הנ ני כנ תש יי  . ענ הושג יש ת  א אל רה מות קש לה יך  יהמל בו  רש ן קה א - הי לה ד?! אל עומי ש  מל של הנ עוד של ה בש נה בה לש לט הנ שש תי של
טון לש שי אי של דנ לט. ונ שש םא תי ל יך וש נל פה לש ה מי נה בה לש ס הנ ני כנ תש ץ, תי רל אה ס לה ני כה ה תי תה ם אנ א אי לה םא עוד, אל ל ה. וש נה בה לש לט הנ שש תי וש

ם. עולה יהם בה ה קנ תה אנ עוד של לט בש שש םא תי ל , וש יענ גי ה הי נה בה לש הנ

דוש קה ה הנ וה צי אנו של צה םא מה ל גו'. וש ה וש זל ם הנ עה ם הה קה יך וש בםתל ם אמ ב עי ך שםכי נש ר? הי מנ ה אה גו'. ומה ענ וש הושג ת יש א אל רה קש
י. יתי רי ת בש ר אל פי הי י וש ני בנ זה עמ תוב (שם לא) ונ כה ה, של ל זל ה כה מםשל ר לו לש מנ אה ה. של ת מםשל א אל לה , אל ענ הושג ת יש רוך הוא אל בה
ם ם. אי יהל פי ה בש ימה ל שי אי רה שש י יי ני ת בש ה אל דה מש לנ םאת וש ז ה הנ ירה שי ת הנ ם אל כל בו לה תש ה כי תה ענ הוא. וש יום הנ י בו בנ פי ה אנ רה חה וש

נו? ול צנ אמ הו ונ ן, מנ כי

ם ב עי כנ שש תי ב של ל גנ ף ענ ה, אנ מםשל רוך הוא לש דוש בה קה ר לו הנ מנ יך. אה בםתל ם אמ ב עי ך שםכי נש ר, הי מנ תוב אה כה א הנ לה אל
א לה ס אל ני כנ תש םא מי ס, ל ני כנ תש מי ב של ל גנ ף ענ אנ ש, של מל של הנ של מו  ה, כש נה בה לש יר לנ אי הה יהם לש יד קנ מי ה תה תה י אנ רי יך, המ בותל אמ
ר שי בנ תש ר) הי שנ כש ז (הג אה נו. וש ול צנ אמ הו ונ זל יר, וש אי הה ב, לש ך שםכי נש ה הי ל זל ענ ס. וש ני כנ תש מי של ה כש נה בה לש יר לנ אי ז מי אה ה, וש נה בה לש יר לנ אי הה לש
ענ הושג ת יש ו אל צנ הו (דברים ג) וש זל , וש ענ יהושג יר לי אי הה יך, לש בםתל ם אמ ב עי ך שםכי נש תוב הי ה כה ל זל ענ ר, וש יות מואה הש ענ לי הושג יש

יר. אי הה י לש די כםל כש , הנ ענ הושג ת יש ו אל צנ הו. וש קי זש חנ וש

יים קנ תש יי ץ וש רל אה ס לה ני כה יי ר לו של שי בנ םא, לש ב ד תה חה א אל לה ה? אל זל ה לה ין זל ה בי יא, מנ בי תה ך  ר כה חנ אנ םא, וש ב ה תה תה י אנ כי
ל טון של לש ל שי ר ענ שי בנ תש הי מו, וש צש ל ענ יום של ל קי ר ענ שי בנ תש הי ל, וש אי רה שש ל יי טון ענ לש שי ת הנ ר לו אל שי בנ יא, לש בי ד תה חה אל ה. וש בה

ייששרהאיל.

ם, דה י אה ני בש לי ם  הל לה גו'. אוי  וש יק  די צנ לנ י  בי צש נו  עש מנ רםת שה מי זש ץ  רל אה ף הה ננ כש (ישעיה כד) מי ח,  תנ פה עון  מש י שי בי רנ
ם עולה ש בה די קנ תש הי ה לש יונה לש על ה הה שה דג קש ים בנ לי כש תנ סש םא מי ל ם וש בונה בוד רי כש ים בי לי דש תנ שש םא מי ל ים וש יחי גי שש םא מנ ל ם של אותה לש
ר מנ אל נל של מו  נו, כש עש מנ רםת שה מי ה. זש דושה ה קש יונה לש סות על כש ץ - זו  רל אה ף הה ננ כש א. מי בה ם הנ עולה ים בה דושי יות קש הש ה, לי זל הנ
ה, לה יש לה ה. בנ לה יש לנ רוך הוא בנ דוש בה קה י הנ ני פש ל לי אי רה שש ת יי סל נל ל כש חות של בה שש רות, תי מי ה. זש לה יש לה רות בנ מי ן זש (איוב לה) נםתי
הוא, רוך  בה דוש  קה ת הנ אל חנ  בי שנ לש צויהה  ומש צויהה)  ומש ת  גל ול דנ זש (מי הוא)  רוך  בה דוש  קה הנ (של ה  נה מש דנ זש הי יא  הי ן של מנ זש בי

ן. דל ן עי גנ ים בש יקי די צנ ם הנ ענ עי עמשי תנ שש ומי

ר (ויקרא מנ אל נל מו של ירות, כש מי חות. וזש בה שש ה), תי לה יש לנ נו (בנ עש מנ רםת שה מי ז זש אה ך. וש ילה אי ה וש לה יש לנ צות הנ חמ י? מי תנ ומה
י רי המ ים. של יפי קי ם תנ ל אותה ל כה ם של קומה מש קור מי ה, עי נל עמ ינ ים  יצי רי יר עה מי תוב (ישעיה כה) זש כה מםר. וש זש םא תי כה) ל
ים טי שוטש ומש ים  כי הולש ם,  עולה בה ים  צויי מש ים  קי חג הנ י  רי שומש ים  יקי זי מנ נות  חמ מנ ים  יצי רי עה ה  מה כנ ה,  לה יש לנ הנ ס  נה כש ני של כש
ה ירה עמבי ם, ומנ יהל קומותי מש ם מי ת כגלה ת אל רל עוקל ת וש חנ אנ ת רוחנ  רל עורל תש מי ך  ילה אי ה וש לה יש לנ צות הנ חמ ג. מי רי טש קנ ם לש עולה בה
יק, די צנ י לנ בי ה? צש מה ה לה ל זל כה ה. וש לה יש לנ ל בנ אי רה שש ת יי סל נל ל כש חות של בה שש נו, תי עש מנ רםת שה מי טו. זש לש שש םא יי ל י של די ם כש אותה

ת. חנ ה אנ שה דג קש ש בי די קנ תש הי רוך הוא ולש דוש בה קה ל הנ דוש) של קה ד(לנ חה ווג אל זי ג בש וי דנ זש הי לש

ים די ם. בוגש עולה ל הה ענ דור וש ל הנ י - ענ ל, אוי לי בה ה. אמ דושה הו רוחנ קש יון, זל לש הו סוד על י - זל י לי זי י רה י לי זי ר רה אםמנ וה
ים ני ם בה א אותה לה ש), אל מה ם (מנ מה צש ענ ים בש רי קש שנ מש י של םא דנ ל ם. וש מה צש ענ ם בש הל ים בה רי קש שנ ים בו, מש רי קש שנ ם מש כגלה דו, של גה בה

ה. טה ה ומנ לה עש מנ ים לש גומי ים פש אי צה מש ני ם, וש הל לה ר של קל אותו של ים בש רי קש תנ שש דו מי לש יה של

ת שנ דג קש ש בי די קנ תש הי ה לש דושה ך קש רל ם דל ד אותה מי לי א וש טש י חי אי רש ם יי ת אותה ס אל ני ה, כי זל ל בה כי תנ סש יההו הי עש שנ יש ן של יוה כי
תוב כה הו של מו. זל ל שש או ענ רש קש ני דו  לש יה ים של ני ם בה שו, אותה דש קנ תש ה הי לל אי ן של יוה ים. כי דושי ם קש יהל ני א בש צי מה הי ולש ך  לל מל הנ

ים. מי ענ ר הה אה שש ים מי רושי פש ל, של אי רה שש יי ים בש תי מופש אםתות ולש י ה' לש ן לי תנ ר נה של ים אמ די לה יש הנ י וש נםכי ה אה ני (ישעיה ח) הי

ם, יהל ני פש ד לי דוש עומי קה רון הנ אה הה ץ וש רל אה ל לה אי רה שש סו יי נש כש ני ה של עה שה נו - בש עש מנ רםת שה מי ץ זש רל אה ף הה ננ כש ר מי חי ר אנ בה דה
י בי ז צש אה ץ, וש רל אה ים בה רי מש זנ מש ים של יוני לש ים על רי מש זנ קול מש ה וש חה מש שי חות וש בה שש ץ תי רל אה ל הה ד של חה ד אל צנ מי ל של אי רה שש עו יי מש שה
קול ים  עי שומש יו  הה רון,  אה הה רוי  שה יהה  הה בו  של קום  מה ל  כה בש של ה.  עה שה ה  אותה בש ה  תה יש הה ה  מםשל ת  חנ בנ שש תי יק,  די צנ לנ
ים ידי עמתי דו, של גה ים בה די בוגש י של ל אוי לי בה ל. אמ אי רה שש י יי ני י בש ני פש ה לי ם מםשל ר שה של ה אמ תורה םאת הנ ז ר: (דברים ד) וש אומי של
ם, הל לה ר של קל של ם הנ יהל יני ז בי חנ אל נל שום של ת. ומי חנ ם אנ ענ ץ פנ רל אה הה ר מי קי עה הי הוא ולש רוך  בה דוש  קה הנ ר בנ קי שנ ל לש אי רה שש יי

ת. רל חל ץ אנ רל אל ם בש אתה טה ם חנ לנ יגשש ד של יהה, ענ ני ם שש ענ ר פנ קי עה יי

י בי ר רנ מנ אה ינו. של להי ל. אל יך. אי להל ם. אל יכל להי ים. אל רי בה דש הנ נו  רש אנ י בי רי גו'. המ ה וש זל ה הנ תורה ר הנ פל ת סי אי קםחנ  לה
ת מנ דש ש הוא? אנ ת קםדל מנ דש יו אנ לה ד עה ה עומי תה ר אנ של קום אמ מה י הנ תוב (שמות ג) כי כה הו של ה, מנ הודה י יש בי ר רנ מנ א אה בה אנ
ך. ר כה חנ אנ ן לש כי ל של כה ה, וש לה חי תש נו בנ יש אי, הנ דנ יו ונ לה יו, עה לה ד עה ה עםמי תה ר אנ של ץ אמ רל ים. אל יי חנ ץ הנ רל נו אל יש הנ אי, של דנ ש ונ קםדל

דות. יד עי עי יה אי, של דנ ד ונ עי ד, לש עי ך לש ם בש יהה שה הה תוב וש י, כה י יוסי בי ר רנ מנ נו, אה דש מנ לה

ה זו ירה שי . וש ענ הושג ם יש שה ים של ני בה אמ הה ל, וש ק, גורה חה צש ר יי אי ם: בש ה הי לל אי יד, וש עי הה דות לש עי ים בש די עומש ם של ה הי לשה שש
דות. תוב עי םא כה ל ל גורה ל בנ בה אי, אמ דנ ר לו, ונ מנ ם. אה ה הי עה בה רש ך, אנ ם כה ק, אי חה צש י יי בי ר רנ מנ כםל. אה הנ ר מי דות יותי עי

תוב (במדבר כה ל - של גו'. גורה ה וש דה עי י לש ילה לי הש עמבור תי תוב (בראשית כא) בנ כה נו? של ן לה יי ננ ק מי חה צש ל יי ר של אי בש
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ענ - הושג ל יש ים של ני בה אמ ם. הה כגלה ן לש כי ין, וש יהמי נש בי ה לש זל ה, וש יהודה ה לי ר: זל יהה אומי הה תו. של לה חמ ק ננ לי חה ל תי גורה י הנ ל פי כו) ענ
ה ירה שי ה הנ תה נש עה תוב וש כה ד. וש עי לש ך  ם בש יהה שה הה אן, וש כה ה. וש דה עי לש נו  ילה בה הש םאת תי ז ן הנ בל אל ה הה ני תוב (יהושע כד) הי כה של

ל. אי רה שש יי ם בש הל ה בה ידה עי אי הי דנ יא ונ ד. הי עי יו לש נה פה םאת לש ז הנ

אן ייש ם? כה מה ד תג םאת ענ ז ה הנ ירה שי י הנ רי בש ת די גו', אל ה וש ר מםשל בי דנ יש תוב ונ כה ה של ר, מנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ נו, אה דש מנ לה
סוד בש נו  דש מנ לה ך  א כה לה ם? אל מה ד תג ה ענ ה זל יות! ומנ הש לי לו  יך  רי םאת צה ז ה הנ ירה שי ת הנ י? אל רי בש ת די אל הו  ל, מנ כי תנ סש הי לש
יו ים הה רי בה ם דש ל אותה כה וש הוא,  רוך  בה דוש  קה ם הנ שי בש קו  קש חש ם נל ה, כגלה ר מםשל מנ אה ים של רי בה ם דש ל אותה ה, כה נה שש מי הנ
יו. נה פה ד לש עומי ל יהדו וש ק ענ קי חה הי ה לש י מםשל ני פש א לי יהה בה ר הה בה דה ר וש בה ל דה כה ם. וש ים שה קי קה חש נל ים, וש די יורש ים וש עולי ים, וש אי בה

ם. מה ד תג תוב ענ כה ה של נו מנ יש הנ וש

ה ירה א שי לה ז? אל ה רומי ה זל יות! מנ הש לי לו  יך  רי םאת צה ז ה הנ ירה םאת, שי ז ה הנ ירה שי י הנ רי בש ת די ר, אל מנ א אה בה י אנ בי רנ
נו רש אנ י בי רי המ לו, ונ לום כגלו של שה הנ ך של לל למםה, מל שש ר לי של ים אמ ירי שי יר הנ ר שי מנ אל נל מו של רוך הוא, כש דוש בה קה ר הנ מנ אה של
רוך דוש בה קה הנ יר של ש. שי מה ת מנ בה שנ יום הנ ת, לש בה שנ יום הנ יר לש מור שי זש תוב) (תהלים צב) מי כה ינו של ני שה ים. (של רי בה דש הנ
םאת, ז ה הנ ירה שי י הנ רי בש ת די אן אל כה ר. וש מנ רוך הוא אה בה דוש  קה הנ יר של למםה, שי שש ר לי של ים אמ ירי שי יר הנ ר. (שי מנ הוא אה

ר). מנ רוך הוא אה דוש בה קה הנ יר של שי

י בי גנ ם לש ים כגלה יאי בי נש ל הנ ינו, כה ני י שה רי המ ה. ונ בה קי זו נש ר, וש כה ה זה ה. זל ירה אן שי כה יר, וש ם שי ל, שה כי תנ סש הי אן ייש לש א כה לה אל
תוב כה ה? של בה קי יא נש זו הי נו של ן לה יי ננ ה. (ומי ירה ר שי מנ ה אה יר, ומםשל רו שי מש ם אה הי ם, וש דה י אה ני י בש יני עי מו קוף בש ה כש מםשל
ה ת זל ר אל מנ םא אה ה ל ר, מםשל בה דה סוד הנ הו  א זל לה ה. אל ירה ם שי הי יר, וש ר שי לומנ יהה לו  ה הה גו') מםשל ה וש ירה שי ה הנ תה נש עה וש

ל. אי רה שש יי א לש לה מו, אל צש ענ לש

ה כםל. מםשל הנ ה מי יונה לש ר על ה יותי גה רש דנ הוא בש אן של כה ע מי אי נודנ דנ ה ונ א מםשל לה ך, אל םא כה עון, ל מש י שי בי ר לו רנ מנ אה
ש קםדל ין בנ לי עמ ינו, מנ ני שה מו של ה, כש לה עש מנ ה לש טה מנ לש ה מי לה ה. הוא עה טה מנ ה לש לה עש מנ לש דו מי ם יהרש הי ה, וש לה עש מנ ה לש טה מנ לש ה מי לה עה
ה ך. ומםשל לל מל ת לנ חנ בנ שנ יא מש הי ה של כה לש מנ ת הנ חנ בנ שש ה, תי ירה ר שי מנ אה ה, של לה עש מנ ה לש טה מנ לש ה מי לה ה עה ין. מםשל ידי ין מורי אי וש
ם הי ה, וש כה לש מנ ת הנ ך אל לל מל חנ הנ בי שנ מש ח של בנ הוא של יר, של רו שי מש אה ה, של טה מנ ה לש לה עש מנ לש דו מי ם יהרש הי ך). וש לל מל כםל (בנ ז בנ חנ אל נל
ה יר מםשל ז יהשי תוב, (שמות טו) אה כה נו של יש הנ ם. וש כגלה ר מי ה יותי ל מםשל חו של בש ע שי ה נודנ זל ה בה ל זל ענ ה. וש כה לש מנ זו בנ חש אל נל
םאת, ז ה הנ ירה שי י הנ רי בש ת די ה אל תםב מםשל כש יי ן ונ כי לה ה'. וש י? לנ מי ה. לש כה לש מנ יר הנ ה'. שי םאת לנ ז ה הנ ירה שי ת הנ ל אל אי רה שש י יי ני ובש

םאת. ז ה הנ ירה שי ה הנ תה נש עה וש

נו, רש אנ בי י של פי ר כש בה דה א סוד הנ לה יות! אל הש לי לו  יך  רי יהה צה ה הה לל אי ים הה רי בה דש הנ נו  עה םאת?! וש ז ה הנ ירה שי ה הנ תה נש עה וש
קום מה ים בנ רי בה חםז דש אל י לל די ה, כש ירה ר שי מנ ה אה ל זל ענ כםל, וש ל בנ כי תנ סש ה הי ה לו, ומםשל מה קומה תש ץ מי רל אל תוב (איוב כ) וש כה של
תוב כה רו, וש צש ת יי י אל תי עש י יהדנ ני י אמ תוב כי כה ה? של מה לה יו. וש נה פה םאת לש ז ה הנ ירה שי ה הנ תה נש עה תוב וש כה ין, של ם די יהל לי יות עמ הש ה לי זל הנ

ד. עי יו לש נה פה םאת לש ז ה הנ ירה שי ה הנ תה נש עה יהד - וש ה, מי ת זל עמשו אל תנ של גו'. וכש י וש י מותי רי חמ י אנ תי עש י יהדנ כי

ה. עמשל ננ י של מי ין לש ה די עמשל ה ננ זל ה לו. בה מה קומה תש ץ מי רל אל ל - וש בה ר, אמ םא יותי ל ונו, וש ם עמ יי מנ לו שה גנ תוב יש ה, כה אי םא ורש ב
ר מנ אה שום של יא, מי ד הי וי ל דה ת של חנ בנ שש אן תי םאת. כה ז ה הנ ירה שי י הנ רי בש ת די ה' אל ד לנ וי ר דה בי דנ יש תוב, (שמואל-ב כב) ונ כה
מות לי שש ר בי יותי יהה  הה יו, של יהמה סוף  א בש לה אל ה זו  ירה ר שי מנ םא אה ל וש זו,  ה הנ גה רש דנ לנ ה  כה זה וש ה,  לה עש מנ לש ה  טה מנ לש ה מי ירה שי
ה ירה ר שי ד לומנ וי ה דה כה ה זה מה אן לה כה ך. וש ד יום מותה ך ענ מה צש ענ ן בש מי אמ ל תנ ינו (אבות פ"ב) אנ ני שה מו של זו, כש ה הנ ירה שי הנ מי

יו. בה יש ל אם ף כה כנ יל ה' אםתו מי צי יום הי תוב בש כה יו, של דה דה ל צש כה ה מי נוחה מש יהה בי הה יו? של סוף יהמה ה בש לה עש מנ ה לש טה מנ לש מי

ך (הוא) ה כה עמשל מנ ים ובש בורי די ה, בש נה שש מי סוד הנ ינו בש ני שה מו של י? כש הי כםל מנ הנ ה מי עגלה ה מש ירה עון, שי מש י שי בי ר רנ מנ אה
ד. חה ר אל של קל כםל בש שםר הנ קש לי ב, וש לי ת הנ ן אל וי כנ ך לש ר כה חנ אנ ה, וש טה מנ ה לש לה עש מנ לש ה ומי לה עש מנ ה לש טה מנ לש ם מי גנ

מו א? כש רה קש ה אל ה זל א. מנ רה קש ם ה' אל י שי ה, (דברים לב) כי לה עש מנ ה לש טה מנ לש ה מי לה חה תש הנ ה, בנ מםשל נו? מי ן לה יי ננ מי
ד יהרנ ך  ר כה חנ יון. אנ לש על הה ך  לל ה מל זל  - ינו  אלהי ל לי גםדל בו  ך, הה כה ר  חנ ה. אנ ינה כי שש הנ - זו  ה  מםשל ל  אל א  רה קש יי ונ תוב  כה של
ר של קל הו  זל ר הוא, וש אומי ה וש מונה אל ר הה של ר קל קושי ך  ר כה חנ ר. אנ יהשה וש יק  די תוב צנ כה ה, של טה מנ ה לש לה עש מנ לש יו מי גותה רש דנ בש

כםל. לנ

בונו בוד רי עמלות כש הנ ה, לש לה עש מנ ה לש טה מנ לש ה מי לה חה תש הנ ה. בנ זל מו  כש בונו  ח רי בנ ר של די סנ ם לש דה אה יך  רי צה ך  שום כה מי
ה אותה מי ה  טה מנ לש ה  לה עש מנ לש מי יך  שי מש הנ לש  ( ענ (שופי ך  כה ר  חנ אנ את.  יוצי וש ת  ענ שופנ ר  אי בש הנ ק  עםמל ת  אנ קה שש הנ של קום  מה לש
ך ר כה חנ ה. אנ טה מנ ה לש לה עש מנ לש כםל מי כות לנ רה יך בש שי מש הנ ה, לש רונה חמ אנ ה הה גה רש דנ ד הנ ה, ענ גה רש דנ ה וש גה רש ל דנ כה ל לש חנ ננ ת הנ אנ קה שש הנ
ה ל זל ענ דוש, וש קה ם הנ שי ת הנ ד אל ינחי לש בונו  ם רי ד שי בי כנ מש ם של דה אה הה הו  זל ה. וש מונה אל ר הה של כםל, קל ר בנ של שםר קל קש לי יך  רי צה

א. בה ם הנ עולה ד - לה בי כנ ה. אמ זל ם הנ עולה י - לה דנ בש כנ י מש ד. כי בי כנ י אמ דנ בש כנ י מש תוב (שמואל-א ב) כי כה

ה, מונה אל ר הה של שםר קל קש לי דוש, וש קה ם הנ שי ת הנ ד אל ינחי לש ענ  םא יודי ל י של מי הו  לו? זל י ייקה זנ ה ובם ה זל לו. מנ י ייקה זנ ובם
םא ל בונו, טוב לו של ם רי ת שי ד אל בי כנ ענ לש םא יודי ל י של ל מי כה בונו. וש ם רי ד שי בי כנ יך ולש רי צה קום של מה כות לש רה יך בש שי מש הנ ולש

ניבשרהא.

ן מי ה אה עונל דול הה ינו, גה ני שה ן, של מי אה ן בה וי כנ תש םא מי ל בונו וש ת רי ד אל בי כנ םא לש ל י של לו, מי י ייקה זנ ה, ובם הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ה (זו כה לש מנ ך לנ לל מל הנ ך, ומי לל מל בוענ הנ מנ כות מי רה ך בש ן מושי מי אה עון, של מש י שי בי י רנ ני פש נו לי רש אנ י בי רי המ ך. ונ רי בה מש ן הנ ר מי יותי
כות רה בש יעות הנ גי מנ ן של יוה נו"ן. כי "ם לש מי "ם, ומי מי "ף לש לל אה ר, מי זה עה לש י אל בי ל רנ קוקות של יות חמ אותי ל). ובש אי רה שש ת יי סל נל כש
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קו שה הי א:  יוצי קול  וש כםל.  בנ טות  שש פנ תש ומי ים  תוני חש תנ לנ וש ים  יוני לש על לה כות  רה בש אות  יוצש וש עות  שופש ם  שה מי נו"ן,  לש
דוש. קה ך הנ לל מל ד הנ בל י על לוני יא פש הוצי כות של רה בש ת הנ אנ קה שש הנ מי

ים לו תוחי כות פש רה י בש חי תש ה פי מה יך, כנ רי צה של מו  ם כש בה ן לי וי כנ ן, לש מי יב אה שי הה ים לש רי מש שנ ה מש טה מנ ל לש אי רה שש יי של וכש
ר כה ה? שה ת זל מו אל רש גה ל של אי רה שש יי ר לש כה שה ה הנ כםל. מה ה בנ חה מש ה שי מה מות, כנ עולה ל הה כה אות בש צה מש ה טובות ני מה ה, כנ לה עש מנ לש
י ני פש ה לי לה פי ים תש לי לש פנ תש ל) ומי אי רה שש יי ם (לש הל ים לה יקי צי מש ה של עה שה ה בש זל ם הנ עולה א. בה בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ם בה הל לה
י רי קש ל תי ים. אנ ני מג ר אל יק שםמי די םא גוי צנ יהב וש ים  רי עה שש חו  תש מות: (ישעיה כו) פי עולה ל הה כה יז בש רי כש ם, קול מנ בונה רי
ים, רי עה שש חו  תש ת פי עי כה ך  כות, כה רה בש י הנ עמרי ים שנ חי ל פותש אי רה שש יי לש של מו  ים, כש רי עה שש חו  תש ים. פי ני מי א אמ לה ים אל מוני אל

ם. הל ים לה יקי צי מש ם של אותה ם מי תה לה פי ל תש בי קנ תש תי וש

ן, מי יב אה שי הה ר לש יהה שומי הה ה, של זל ם הנ עולה הה ם מי דה א אה ייצי של כש ם? של רה כה ה שש א מנ בה ם הנ עולה ה. בה זל ם הנ עולה ה בה זל
יך. רי צה של מו  ן כש מי יב אה שי הה לש ה לו  כל חנ ך, ומש רי בה מש הנ ר אותו  מנ אה ה של כה רה בש ה  ר אותה ר, שומי לומנ ר? כש ה שומי ה זל מנ
ר יהה שומי הה של ל יום כש ים כה רי עה חנ שש יהה פותי הוא הה מו של יו, כש נה פה ים לש רי עה חו שש תש : פי יהה נל פה ים לש יזי רי כש ה, ומנ תו עולה מה שש ני

ים. מוני אל

ל בוענ של א מנ רה קש ן ני מי כםל. אה שוהה הנ רש י פי רי א, המ בה י אנ בי ר רנ מנ ן? אה מי ה אה ה זל ה, מנ הודה י יש בי ר רנ מנ י אה י יוסי בי ר רנ מנ אה
יום ן. קי מי א אה לה מון אל י אה רי קש ל תי מון. אנ לו אה צש ילה אל הש אל תוב (משלי ח) וה כה א, של רה קש ן ני מי , אה ענ שופי ל של חנ ננ אותו הנ
ם ם - עולה עולה ד הה ענ ם וש עולה ן הה נו, (תהלים קו) מי דש מנ לה א. של רה קש ן ני מי א, אה יוצי וש ענ  שופי ל) של טנ ל (הנ חנ ננ כםל אותו הנ הנ
י רי המ ם, ונ ל כגלה יום של ן קי מי ה. אה טה מנ לש ן של מי ה, אה לה עש מנ לש ן של מי ן - אה מי אה ן וש מי אה ך  ם כה ה. גנ טה מנ לש ם של ה, עולה לה עש מנ לש של

יות. ן אותי אותה ן בש מי נו אה רש אנ בי

ה, תוחה "ם פש אות. מי צה מש ני אות וש יוצש עות וש ם נובש שה כות, מי רה בש ל הנ כה ר של אי בש ק הנ "ף עםמל לל ר, אה מנ עון אה מש י שי בי רנ
נו (ישעיה ט) רש אנ בי מו של ה, כש תומה "ם סש ה, מי תוחה "ם פש ינו, מי ני שה הוא סוד של "ם. וש א מי רה קש ני א, וש יוצי ענ וש שופי ר של הה נה

ה. רה שש מי ה הנ בי רש םנ לש

ה). שוטה ה (פש פופה ל נון כש ל של לה א"ו, כש אות וה ל הה ל של לה ה, כש פופה ין. נו"ן כש י נוני תי ל שש ל של לה ה, כש שוטה נו"ן פש
ך שום כה א"ו,) מי אות וה ל הה ל של לה ה כש שוטה ה. נון פש פופה ה, נון כש שוטה ין - נון פש י נוני תי ל שש ל של לה ה, כש תוחה "ם פש (מי
ל לה כש ה בי פופה ה. נון כש בה קי ר ונש כה ל זה ל של לה ה כש שוטה ר, ן' פש כה ינו, ו' זה ני ך שה ה כה נה שש מי סוד הנ או נון. ובש א נון וה רה קש כםל ני הנ
"ן מי ן. אה מי אה נו  יש הנ "ך, וש לל יקון מל רי יא נוטש אן הי ל כה "ם של א, מי בה א סה נונה מש ב הנ ל רנ של רו  פש סי יא. ובש ה הי שוטה ל פש של

ר. אי בה תש י ני רי המ ה הוא, ונ יהפל כםל, וש ל הנ ל של לה ן. כש מה "אל ך נל "לל "ל מל יקון אי רי נוטש

ר מנ אל נל של מו  לו, כש ייקה י  זנ ר ובם מנ אל נל יו  לה ן, עה מי אה ן בה וי כנ םא מש ל וש ך  רי בה מש אותו  ה מי כה רה ע בש מנ שה י של ל מי נו, כה דש מנ לה
םא ל ים לו. וש חי םא פותש ך ל ה, כה לה עש מנ כות לש רה ח בש תנ םא פה ל מו של שו? כש נש ה עה י. מה מי י שש ים בוזי ני כםהמ ם הנ כל (מלאכי א) לה
ל אנ ס, וש ני כה םא יי ל י וש לוני י פש ני פש ים לי חי תה פש הנ רו  גש ים: סי רי אומש יו וש נה פה ים לש יזי רי כש ה, מנ זל ם הנ עולה הה א מי יוצי של א כש לה עוד, אל

תו! מה שש ני לו אותו. אוי לו! אוי לש בש קנ תש

ד גל נל ים כש חי תה פש ל הנ כה נםם, וש יהי גי לנ ים ייש  חי תה ה פש מה כנ ים, וש דועי ים יש דורי מש ים לי סי נה כש נםם ני יהי גי י הנ עי שש ל רי נו, כה דש מנ לה
ים) בי שואמ ים (וש מי שה ים, וש חי תה ים פש חי ם פותש ם, הי שה נש לו עה בש קי ים של עי שה ם רש ים אותה יאי מוצי ה של עה שה ן. ובש דל ן עי גנ י הנ חי תש פי
ח תנ ד אותו פל גל נל ם כש א שי רה קש ח ני תנ ח ופל תנ ל פל כה ן, וש דל ן עי גנ י הנ חי תש ד פי גל נל ם כש מה שש או בי רש קש ים ני חי תה פש ל הנ כה חוץ. וש ם לנ אותה

ן. דל ן עי גנ י הנ חי תש ם פי ים, אותה חי תה פש ד הנ גל נל ים כש עי ים נודה חי תה פש הנ נםם, וש יהי גי הנ

ץ רל א (איוב י) אל רה קש ני דור, וש ל מה דור ענ דור הוא מה מה אותו  ם, וש ל כגלה תון של חש רון תנ חמ דור אנ מה נםם ייש  יהי גי בנ
אן ם כה יף. גנ ילה עי הש ע יי בה רג ים - מש מי גש רש תנ פול, ומש ילה כה הש בוענ יי ר (שמות כח) רה מנ אל נל מו של ה? כש תה יפה ה עי ה זל ה. מנ תה יפה עי
תון. חש דור תנ ית הוא מה תי חש ד, תנ חה דור אל אול הוא מה ית, שש תי חש אול תנ א שש רה קש ני אותו  ה. וש פולה ר כש לומנ ה, כש תה יפה עי
ים דורי מש ל הנ כה דון. וש בנ אמ אול ונ תוב (משלי טו) שש ה כה ל זל ענ דון, וש בנ את אמ רי קש ני ית, וש תי חש ה תנ תה יפה ץ עי רל את אל רי קש ן ני כי לה וש

ה. זל ים חוץ מי פי יש ענ תש םא מי ם ל כגלה לו, וש פש כש םא ני ל

ד בה אל נל ד וש מה שש מג יש של א אי רה קש הוא ני הנ ים. וש מי עולה ה לש םא עולל ית, ל תי חש א תנ רה קש ני דון, של בנ אמ ד לנ יורי י של נו, מי דש מנ לה וש
ה בי רש ן הנ מי ל אה ענ וש ן,  מי יב אה שי הה ים לש זי בנ מש ים של שי נה ם אמ ים אותה ידי קום מורי מה אותו  נו, לש דש מנ לה וש מות.  עולה ל הה כה מי
ין בו אי תון של חש דור תנ מה אותו  לש ים אותו  ידי נםם, ומורי יהי גי בנ ים אותו  ני ם, דה יב אותה שי חל םא הל ל נו, של מל מי דו  בש אל נל של
ה. עמלל םא ינ אול ל ד שש ן יורי כי ך  לנ יי ן ונ נה ה עה לה תוב (איוב ז) כה ה כה ל זל ענ ים. וש מי עולה לש נו  מל ה מי םא עולל ל ד וש בה אל נל ח, וש תנ פל
א לה ל. אל ענ יה אול ונ יד שש תוב (שמואל-א ב) מורי כה גו'. וש תה וש עש מנ י שה תי עש ונ אול שי ן שש טל בל תוב (יונה ב) מי י כה רי המ םא?! ונ ל וה

ר בו. זנ םא חה ל של ה כש זל ר בו, וש זנ חה של ה כש נו, זל רש אנ ית. ובי תי חש ם תנ אול, שה אן שש כה

צםב חש ים לנ יי ם חנ יי קור מנ בו מש זש י עה י אםתי מי ה ענ שה עות עה ם רה יי תנ י שש תוב (ירמיה ב) כי כה הו של י, מנ י יוסי בי ר רנ מנ אה
ן. מי אה רוך הוא בש דוש בה קה ם הנ ש שי די קנ ה לש םא רוצל ל י של הו מי ים - זל יי ם חנ יי קור מנ בו מש זש י עה גו'? אםתי םארות וש ם ב הל לה
ים די יורש ד של ה, ענ גה רש ר דנ חנ ה אנ גה רש נםם דנ יהי גי ים לנ די יורש ים. של רי בה שש םארםת ני םארות ב ם ב הל צםב לה חש תוב לנ שו? כה נש ה עה מה
ה גה רש ר דנ חנ ה אנ גה רש ה דנ אוי, עולל רה ן כה מי אה ן בש וי כנ רוך הוא לש דוש בה קה ם הנ ש שי די ם הוא קי אי ית. וש תי חש א תנ רה קש ני דון של בנ אמ לנ
ל ם ענ לי שנ ר ה' ומש ים נםצי מוני תוב (תהלים לא) אל כה הו של ק. זל םא פוסי יד ל מי ענ תה שופי א, של בה ם הנ אותו עולה ן מי די ענ תש הי לש

ה. וה אמ ה גנ ר עםשי ילתל
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י, י יוסי בי ר רנ מנ מות. (אה עולה ל הה כה כות בש רה או בש צש מה יי ד של ה, ענ טה מנ ה לש לה עש מנ לש כות מי רה ת בש כל ה מושל ירה נו, שי דש מנ לה
יב) (ישעיה  תוב  כה של הו  זל ים,  ירי שי הנ ר  אה שש ל  כה ת  לל כולל ה של ירה שי ה,  מה לי שש ה  ירה שי ר  לומנ ל  אי רה שש יי ם  ים הי ידי עמתי
ל אי רה שש ים יי ידי ר, עמתי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ יו) אה ילתה לי ים עמ מי ענ יעו בה מו הודי שש או בי רש ה' קי הוא הודו לנ יום הנ ם בנ תל רש מנ אמ ונ
יר ז יהשי תוב (במדבר כא) אה כה ה, של מונה אל ר הה של ת קל שםר אל קש לי ה וש טה מנ ה לש לה עש מנ לש ה ומי לה עש מנ ה לש טה מנ לש ה מי ירה ר שי לומנ
ה טה מנ לש םאת, מי ז ה הנ ירה שי ת הנ ה. אל מו זל ם כש ן כגלה כי יר. וש ז יהשי א אה לה ר, אל מנ אל םא נל ר ל ז שה םאת. אה ז ה הנ ירה שי ת הנ ל אל אי רה שש יי

ה. לה עש מנ ה לש טה מנ לש הו מי ך, זל לי עש בנ ד בש חי אנ תש הי ך לש קומי מש י לי לי ר עמ לומנ ר, כש אי י בש לי ה. עמ נו לה ר על אי י בש לי ה. עמ לה עש מנ לש

ה דו אותה לש יה ים, של רי רוהה שה פה ר חמ אי נו) בש מה את עי צי מש לות ני גה ו בנ שה כש ד ענ י ענ רי המ ה, (של טה מנ ה לש לה עש מנ לש ך מי ר כה חנ אנ וש
קום , מה רוהה ים. כה מי י ענ יבי די (תהלים מז) נש או  רש קש ני בות של אה לו הה ם - אי עה י הה יבי די נש רוהה  ה). כה לה עש מנ א (לש מה אי א וש בה אנ
ה לה עש מנ לש הוד, מי ח וש צנ ה ני ם - זל נםתה עמ שש מי סוד. בש ה יש ק - זל חםקי מש ווג? בי זי ה הוא הנ מה כות. ובנ רה בש ך בי לל מל ה הנ ג בה וי דנ זש הי לש
יהם שור קנ ה, קי מונה אל ר הה של ם, קל לי ר שה של הו קל מות. זל ל בה יאי לי חמ ננ ל, ומי יאי לי חמ ה ננ נה תה מנ ה, ומי נה תה ר מנ בה דש מי ה. ומי טה מנ לש

כםל. בו הנ של

תוב כה הו של ים. זל ירי שי ר הנ אה ל שש ת כה לל כולל ה של ירה ה, שי מה לי ה שש ירה ר שי ל לומנ אי רה שש ים יי ידי י, עמתי י יוסי בי ר רנ מנ אה
תוב, ן כה מנ זש אותו  יו. בש ילתה לי עמ ים  מי ענ בה יעו  הודי מו  שש בי או  רש ה' קי לנ הוא הודו  יום הנ ם בנ תל רש מנ אמ ונ יב)  (ישעיה 
ז תוב (תהלים קכו) אה כה ד. וש חה מו אל ד ושש חה ילה ה' אל הש הוא יי יום הנ ץ בנ רל אה ל הה ל כה ענ ך  לל מל יהה ה' לש הה (זכריה יד) וש
ן. מי אה ן וש מי ם אה עולה רוך ה' לש ה. בה לל ם אי עמשות עי יל ה' לנ די גש ם הי גויי רו בנ םאמש ז י ה, אה נה נו רי שוני ינו ולש חוק פי א שש לי מה יי

ן. מי אה ן וש מי ם אה עולה לך ה' לש מש יי

ינו זי אמ ת הנ שנ רה פה

ח, (שיר השירים ה) תנ ה פה הודה י יש בי י (דברים לב). רנ י פי רי מש ץ אי רל אה ע הה מנ שש תי ה וש רה בי דנ אמ ם ונ יי מנ שה ינו הנ זי אמ הנ
ה? לה עש מנ תוב לש ה כה י. מנ ני נה םא עה ל יו וש אתי רה יהו קש אתי צה םא מש ל יהו וש תי שש קנ גו', בי ר וש בה ק עה מנ י חה דודי י וש דודי י לש ני י אמ תי חש תנ פה
י תי כש לנ הה ן של מנ זש ה, בי תורה וות הנ צש מי ה - מי נה שי יש י  ני ל, אמ אי רה שש ת יי סל נל ה כש רה מש ה. אה נה שי י יש ני גו'. אמ וש ר  י עי בי לי וש ה  נה שי יש י  ני אמ
ץ. קול רל אה אות בה צה מש ה ני תורה וות הנ צש ל מי י כה רי המ ם (חובות), של עמשות אותה ץ, לנ רל אה עמלות לה ר - לנ י עי בי לי ר. וש בה דש מי בנ
ה לל תוב (דברים א) אי כה יבות, של רי ה מש מה כנ ים, בש כוחי ה וי מה כנ ל בש אי רה שש יי ם לש הל לה יחנ  הוכי ה, של ה מםשל ק - זל י דופי דודי

ק. תוב דופי כה הו של גו'. זל ם וש תל פש צנ קש ב הי חםרי גו', (שם) ובש ם וש יתל יי ים הל רי מש גו', (שם ט) מנ ים וש רי בה דש הנ

דוש ם קה י ענ תוב (דברים ז) כי כה יו, של רה בה ל דש כה יו  ה הה בה המ אנ ל, בש אי רה שש יי ם לש הל לה יחנ  ה הוכי מםשל ה של ל זל ם כה עי וש
ם, (שם ד) יכל להי ה' אל ם לנ תל ים אנ ני גו', בה ם וש ענ לש יות לו  הש לי יך  להל ר ה' אל חנ בה ך  יך, (שם יד) ובש להל ה' אל ה לנ תה אנ
תוב כה הו של ם. זל כל תש ת ה' אל בנ המ אנ י מי יך. (שם ז) כי להל קול ה' אל תה בש עש מנ שה ה (שם כז) וש ל זל ענ ה'. וש ים בנ קי בי דש ם הנ תל אנ וש

י. יהתי עש י רנ חםתי י אמ י לי חי תש (שיר השירים ה) פי

ל בי קנ ץ ולש רל אה עמלות לה ים לנ ני זגמה ינו מש יי הה עוד של ל, בש אי רה שש רו יי מש י. אה דודי תםחנ לש פש י לי ני י אמ תי מש תוב? (שם) קנ ה כה מנ
ה ם מםשל ת שה יהמה תוב (דברים לד) ונ כה ר, של בה ק עה מנ י חה דודי תוב? (שם) וש ה כה ה, מנ י מםשל די ל יש לו ענ אי ה הה תורה וות הנ צש מי
םא ל י, של ני נה םא עה ל יו וש אתי רה ה. קש מםשל ל כש אי רה שש יי יא עוד בש בי ם נה םא קה ל תוב וש כה יהו, של אתי צה םא מש ל וש יהו  תי שש קנ ד ה'. בי בל על
יו. ל יהדה ה ענ שה עה מו של ים, כש קי חג ים וש סי ם ני הל ה לה שה עה ם וש קולה ע לש מנ רוך הוא שה דוש בה קה הנ ה, של ל מםשל דורו של יהה דור כש הה

ה צה םא רה יו ל ל יהמה כה ה, של ל מםשל יו של יהמה רוך הוא בש דוש בה קה ה הנ י - זל דודי תםחנ לש פש י לי ני י אמ תי מש ר, קנ מנ ק אה חה צש י יי בי רנ
ה ל מםשל של קו  לש י חל רי שש גו'. אנ וש ים  כי הםלש יך  נל פה ין  ם אי תוב (שמות לג) אי כה מו, של יג עי הי נש הנ לש יחנ  לי שה או  ך  אה לש מנ של
ר י שנ ני י אמ םא כי תוב (יהושע ה) ל כה , של ענ הושג ל יש יו של יהמה ר, בש בה ק עה מנ י חה דודי צונו. וש רש ים לי כי סש רוך הוא מנ דוש בה קה הנ של

צשבהא ה'.

םא ל ה (וש צה םא רה ל ך של אה לש ן מנ כי ל של כה ע, וש זנ עמ דנ זש םא ני ל יון וש לש על ך הה לל מל ל הנ דוש של ענ קול קה יהה שומי ה הה ה, מםשל אי םא רש ב
יו נה ל פה אל ענ  הושג פםל יש יי תוב (שם) ונ כה א ה'. וש בה ר צש י שנ ני י אמ םא כי ר ל םאמל י תוב? ונ ה כה ה, מנ ת מםשל מי ר של חנ לו). אנ בש קי
ה. ל מםשל חו של בש ל שי אי רה שש יי עו  ה יהדש עה ה שה אותה י. בש ני לנ בש םא קי ל י וש אתי בה ך  בש ה רנ ל מםשל יו של יהמה י, בש אתי ה בה תה ה. ענ צה רש אנ
םא ל יהו וש תי שש קנ תוב בי כה הו של ה. זל י מםשל ימי בי ך כש ם כה הל ן לה מי דנ זש םא ני ל רוך הוא וש דוש בה קה הנ ל לש אי רה שש שו יי קש ן בי מנ אותו זש בש

גו'. יהו וש אתי צה מש

י יאי בי נש ל  כה ר מי יותי ה  מםשל ל  של קו  לש י חל רי שש אנ ר,  מנ אה יהיא  חי י  בי רנ (דברים לב).  ה  רה בי דנ אמ ונ ם  יי מנ שה הנ ינו  זי אמ הנ
ם. עולה הה

חוק יהה רה הה יהה של עש שנ ם. יש יי מנ עו שה מש ר. שי בי י ה' די ץ כי רל י אל יני זי אמ הנ ם וש יי מנ עו שה מש תוב (ישעיה א) שי ה, כה אי םא רש ב
ם. יי מנ שה ינו הנ זי אמ תוב הנ ך, כה לל מל ר לנ רוב יותי יהה קה הה ה של ם. מםשל יי מנ עו שה מש תוב שי ך, כה לל מל הנ ר מי יותי

נו מש דנ זש ים הי ירי אי ים מש יני י די לי עמ ה בנ מה ץ, כנ רל י אל יני זי אמ הנ ם וש יי מנ שה עו  מש שי יההו  עש שנ ר יש מנ אה ן של מנ זש אותו  נו, בש דש מנ לה
םא ל י וש ני םא אמ ר: ל מנ אה ח וש תנ פה ד של מות? ענ יש עולה עי רש הנ ה לש רוצל ה של י הוא זל ר: מי מנ אה א קול וש םאשו. יהצה ת ר בםר אל שש לי
םא ל ה - בש רה בי דנ אמ ר. ונ חי םא אנ ל י וש ני ה, אמ רה בי דנ אמ ם ונ יי מנ שה ינו הנ זי אמ תוב? הנ ה כה ה מנ מםשל י. בש ני םא אמ ל ר, וש בי י ה' די א כי לה י, אל לי של
י בי ל רנ קוקות של יות חמ אותי א, בש בה י אנ בי ר רנ מנ קו. אה לש י חל רי שש ר. אנ חי אנ םא מי ל וש י -  י פי רי מש ץ אי רל אה ע הה מנ שש תי ד. וש חנ פנ

יון. לש על דוש הה קה ם הנ ז שי מה רש אן ני ץ - כה רל אה ע הה מנ שש תי ה וש רה בי דנ אמ ם ונ יי מנ שה ינו הנ זי אמ ר, הנ זה עה לש אל
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ם יי מנ שה הנ  - ם  יי מנ שה הנ ם.  יי מנ שה הנ ינו  זי אמ הנ ר  מנ אה ה  מםשל יההו?  עש ישנ לי ה  מםשל ין  בי ה  מנ עוד  ר,  מנ אה י  יוסי י  בי רנ
ה ה, אותה יונה לש על ץ הה רל אה ץ - הה רל אה ע הה מנ שש תי רוך הוא. וש דוש בה קה ל הנ מו של ים שש אי רה קש ני ים, של עי נודה לו הנ ים, אי יוני לש על הה
לו אי ץ. וש רל אה םא הה ל וש ץ,  רל י אל יני זי אמ ם. הנ יי מנ שה םא הנ ל ם, וש יי מנ שה עו  מש תוב שי יהה כה עש ישנ ים. בי יי חנ ץ הנ רל יא אל הי ת, וש ענ נודנ הנ
ה, ל זל ר כה מנ ה אה י. ומםשל ני םא אמ ל ר, וש בי י ה' די ר כי מנ אה ד של יש אותו, ענ ני עמ הנ צו לש ה רה ל זל ם כה עי ים. וש תוני חש ץ תנ רל אל ם וש יי מנ שה

י. י פי רי מש ץ אי רל אה ע הה מנ שש תי ה וש רה בי דנ אמ ם ונ יי מנ שה ינו הנ זי אמ תוב הנ כה של

י די מות עובש ל אג כה ל מי אי רה שש ל יי ם של קה לש י חל רי שש גו'. אנ ר וש ענ ינ י הנ צי עמ פוחנ בנ תנ ח, (שיר השירים ב) כש תנ ק פה חה צש י יי בי רנ
י רי שש ים, אנ דושי ל קש אי רה שש יי ם. וש יהל לי ים עמ יטי לי ים שנ ני מג ים מש רי שה נו לש תש מות ני אג ר הה אה ל שש י כה רי המ לות, של זה ים ומנ בי כוכה
א לה ר, אל חי יט אנ לי שנ םא לש ל ך וש אה לש מנ םא לש רוך הוא ל דוש בה קה ם הנ ן אותה תנ םא נה ל א, של בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ם בה קה לש חל
פוחנ תנ ר לו יהה. כש חנ עמקםב בה י ינ תוב (תהלים קלה) כי כה מו, וש ק ה' ענ לל י חי תוב כי כה הו של קו. זל לש חל ם לש ד אותה חי הוא יי
ל ם ענ שה רש ני ק וש לי חנ תש רוך הוא מי דוש בה קה ך הנ ה, כה דל שה י הנ צי ר עמ אה ל שש ל כה יו ענ נה וה גש ק בי לי חנ תש פוחנ מי ה תנ ר, מנ ענ ינ י הנ צי עמ בנ

ה. לה עש ל מנ א של בה ל צה כה מו, אות הוא בש אות שש בה ה (ישעיה מח) ה' צש שום זל ים, מי תוני חש תנ ים וש יוני לש יהלות על ל חמ כה

ה? נה יזו שושנ ה. אי נה מו שושנ ל כש אי רה שש ת יי סל נל ים. כש ני וה ה גש לשה ייש בו שש , של פוחנ תנ רוך הוא כש דוש בה קה ה, הנ אי םא רש ב
כםל הוא הנ דםם, וש אה ן וש בה יהה לה נל וה ה זו גש נה ים. שושנ לי ה עה שה שי ת בש לל לל כש ני ה של נה ם שושנ תה ת, סש פל קל ה מג נה א, שושנ בה י אנ בי ר רנ מנ אה

ל. אי רה שש ת יי סל נל ך כש ן. כה בה לה דםם וש ים - אה ני וה י גש ני שש בי

ל, (שיר השירים אי רה שש ת יי סל נל ה כש רה מש ך אה כה ה. של נה מו שושנ ל כש אי רה שש ת יי סל נל , כש פוחנ מו תנ רוך הוא כש דוש בה קה הנ
ר, מנ י אה י יוסי בי נו. רנ רש מנ אה בות של אה לו הה א אי לה ה? אל קום זל ה מה יזל אי פוחנ - בש תנ ת הנ חנ יך. תנ תי רש פוחנ עורנ תנ ת הנ חנ ח) תנ
ים רי בש חנ תש מי ים של ני וה ה גש לשה ם שש לו הי ים, אי רי נו אומש אה בות של אה לו הה א אי לה ה, אל פל כםל יה ר, הנ מנ א אה בה י אנ בי ל. רנ ה יובי זל

בנתנפוחנ.

ת קל בל דש ני ה של בה המ ל אנ יקות של שי נש לו הנ אי ה. בש נה שושנ ל? בנ אי רה שש ת יי סל נל ת כש לל לל כש קום ני ה מה יזל אי ר, בש מנ ק אה חה צש י יי בי רנ
ת סל נל ה כש רה מש ה אה שום זל ים. ומי ני יו שושנ תותה פש ר (שם ה) שי מנ אל נל של מו  ים, כש ני י שושנ תי ת שש חנ יון, לוקנ לש על הה ך  לל מל בנ
ת לל לל כש ני שום של י), מי מי ל ענ ק כה שנ יך יי ל פי ענ ר (בראשית מא) וש מנ אל נל מו של יהו (כש יקות פי שי נש י מי ני קי שה ל, (שם א) יי אי רה שש יי

לו. ם של יי תנ פה י שש תי שש ים בי ני שושנ בנ

ים יעי קי רש הה לו  אי ל  כה ם,  יי מנ שה א  רה קש ני של שום  ומי ם,  יי מנ שה א  רה קש ני הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ר,  מנ אה ה  הודה יש י  בי רנ
ם, יי מנ שה ים  אי רה קש ני ד,  חה אל כש ים  רי בש חנ תש מי ר  של אמ כנ כו')  וש ים  רי בש חנ תש מי ר  של אמ כנ של ם  הי ה  עה בש (שי ה,  זל ם  שי בש ים  לי לה כש ני של

ם. ה הי עה בש ים? שי יעי קי רש לו הה ה אי רוך הוא. מה דוש בה קה ל הנ ם של ים שי אי רה קש ני וש

א בה א סה נונה מש ב הנ ת רנ יבנ שי ל יש דות של גה אנ בות. ובה כון, עמרה עון, מה בול, מה ים, זש קי חה , שש יענ קי ילון, רה נו, וי דש מנ לה מו של כש
ים. ני פה אר לו הה ל אי כה ם בש ים הי בי רנ ך, וש א כה בה א סה נונה מש ב הנ ת רנ יבנ שי ל יש תות של יש רנ בה לו הנ ר, אי מנ ק אה חה צש י יי בי נו. רנ דש מנ ך לה כה
ל ים של רי תה ים כש עי בש שי לו הנ ל אי ל כה צל אי יות), של יצוני חי תות (הנ יש רנ בה לו הנ אי ינו בש ני עון, שה מש י שי בי ר רנ מנ נו, אה דש מנ לה מו של כש
ף אנ ם, וש מותה שש מות כי ם שי הל ים לה אי קורש ים, וש כי הולש ים וש צי רה ים של בי ה כוכה עה בש שי ים וש יעי קי ה רש עה בש ם ייש שי דה גש נל ך, כש לל מל הנ
ה. נה בה ב, לש ה, כוכה גנ ה נם מה ים, חנ די אש ק, מנ דל אי, צל תנ בש ים - שנ בי ה כוכה עה בש ל שי ים של יעי קי רש אות הה סש ם. כי ים כגלה וי שה ב של ל גנ ענ
ים חםזי ם הנ יי מנ י שה רי יעגך הםבש יושי א וש דו נה מש ענ תוב, (ישעיה מז) ינ לו כה ל אי צל ים. אי רי בה דש סוי הנ כי לו בש ד אי גל נל לו כש ים אי וי שה וש
ים, כי נו הולש ה אה תורה י הנ כי רש ר דנ חנ נו אנ אה ה. וש תורה י הנ כי רש ם דנ ינה אי ב של ל גנ ף ענ אנ ים, וש מי לה עש ים נל רי בה דש ל הנ ים. כה בי כוכה בנ
רוך הוא דוש בה קה ר הנ בי די מו של יו. כש בי ן אה הל א לה רה ר קה של מםת אמ שי מות כנ ן שי הל א לה רה קש יי תוב (בראשית כו) ונ כה מו של כש

יו. כה רה דש תה בי כש לנ הה תוב (דברים כח) וש כה מו של ים, כש כי מו הולש עי ים, וש כי נו הולש אה

ים. כגסי מש ב של ל גנ ף ענ אנ ם, וש הל ים בה רי בה ים דש עי נודה וש ים,  רי בי חמ ל הנ צל אי לו  ים אי רי בה ים דש שוטי י, פש י יוסי בי ר רנ מנ אה
ינו, ני שה תות, של יש רנ בה לו הנ אי נו מי דש מנ ך לה כה ינו. וש ני פה יהיא לש י חי בי ר רנ מנ ה, אה הודה י יש בי ר רנ מנ אה מו של ינו, כש ני ך שה כה ר לו, וש מנ אה

תות. יש רנ ם בה הי ים של רי בה ים דש עי ים נודה בי קומות רנ מש ה, ובי מותה לי שש ה בי נה בה לש ה הנ דה מש ך עה לל מל למםה הנ ל שש יו של יהמה בש

מו הוא כש ם הנ עולה י בה ל יהדי לו ענ גנ תש לו הי ים אי רי בה דש יון, של לש על דוש הה קה ה לנ לה פי תש י בי י יהדי תי מש רנ עון, הי מש י שי בי ר רנ מנ אה
ים. זי נו אוחמ ה אה תורה י הנ כי רש תות, דנ יש רנ בה לו הנ ל אי ים של כי רה ם דש אותה נו בש ין אה אי י. וש בי לי ים בש כגסי יו מש הה של

ע נודנ ה של זל ר הנ תל כל בנ נו  בש ך  לל מל למםה הנ ושש ך  לל מל ד הנ וי דה ה כש מה כש חה דול בש גה ך  לש י  ה, מי הודה יש י  בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה
י לי חו  תש תוב (תהלים קיח) פי כה הוא, של לו  י של רי המ ק, של דל צל ך  לל מל ד הנ וי דה ה  א אותה רה ה, קה נה בה לש הנ וש לו.  תות אי יש רנ בה בש
ית, רי תות בש יש רנ בה א בנ רה קש ני ש של מל של הנ ק, וש דל א צל רה קש הוא ני ם, וש ך גנ ך כה לל מל למםה הנ ה יהה. שש ם אודל םא בה ב ק אה דל י צל עמרי שנ
יק די ך. צנ אל סש כון כי ט מש פה שש ק ומי דל תוב (תהלים פט) צל כה ך, של לל מל ל הנ בוד של כה אות הנ סש לו כי אי ט, וש פה שש א מי רה קש הוא ני
תות, יש רנ בה לו הנ אי לו בש פי אמ ים. ונ אי רה קש ה ני עה שש , תי רוהה אמ ים בי רי תה ה כש עה בש נו, שי דש מנ יו. לה ת הה חנ ה אנ גה רי דש מנ ם בש גנ ך  ק כה דל צל וש

יו. ה הה עה שש לו - תי ים אי יעי קי ה רש עה בש שי

ים, כי רוך הוא הולש דוש בה קה ר הנ חנ נו אנ י אה רי ים. המ רי בה דש לו הנ אי ים בש רי בי חמ או הנ רש קש י יי תנ ד מה עון, ענ מש י שי בי ר רנ מנ אה
לו ל אי ה, כה אה לש הה אן ולש כה ים. מי מוני דש קנ ה לנ לה גש םא ני ל ה של ה מנ ר זל בה ינו דה ל יהדי ה ענ לל גנ תש ה מי ני הי ים, וש רי בה ים דש עי נו יודש אה וש
לו, אמ שש ר יי של אמ כנ אםל. וש שש ים לי אי ם בה יהל ני או, ובש יהצש סו וש נש כש םא ני ל ם של אותה ם לש קו אותה לש תות סי יש רנ בה לו הנ ל אי כה ים וש רי בה דש הנ
ילה הש םא יי א ל בה הנ אן ולש כה ה, מי אי םא רש ל ב בה נו. אמ מל ק מי לי תנ סש אי יי ן יוחנ עון בל מש י שי בי רנ דור של ים: אוי לנ רי בי חמ רו הנ םאמש י

ים. רי בי חמ ל הנ ה ענ ה תורה לל גנ תש םא תי ל ה, וש דור זל דור כש
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יו הה ה של נה ים שה עי בה רש ן אנ ל אותה ם כה הל ה לה לה ה גי י מםשל רי המ כםל, של עו הנ ם יהדש יי רנ צש מי או מי יהצש רון של חמ ה, דור אנ אי םא רש ב
ן ק מי לי תנ סש יהה מי הה אותו יום של א בש לה ה אל ה זל לה םא גי ה ל ף מםשל אנ ק, וש חה צש י יי בי ר רנ מנ נו, אה דש מנ נו. לה רש מנ אה מו של ר, כש בה דש מי בנ
ד ר, ענ מנ םא אה ה ל ל זל ם כה עי ש. וש מה אותו יום מנ יום, בש י הנ נםכי ה אה נה ים שה רי שש על ה וש אה ן מי תוב (דברים לא) בל כה ם, של עולה הה
ל, אי רה שש ינו יי זי אמ ר הנ מנ םא אה ה, ל לה ר גי של אמ כנ םאת. וש ז ה הנ ירה שי ת הנ ם אל כל בו לה תש ה כי תה ענ תוב (שם) וש כה שות, של נו לו רש תש נה של

ם. יי מנ שה ינו הנ זי אמ א הנ לה אל

ה ירה ה שי אי. מנ דנ ונ ה  ירה ק, שי חה צש יי י  בי ר רנ מנ את? אה רי קש ני ה  ירה שי י  כי וש ה,  ירה שי ת הנ תוב אל י, כה יוסי י  בי ר רנ מנ אה
ה שום זל ה, ומי טה מנ ה לש לה עש מנ ש מי קםדל רוחנ הנ ים בש כי שה מש לו ני ים אי רי בה ך דש ף כה ה, אנ טה מנ ה לש לה עש מנ ש מי קםדל רוחנ הנ ה בש כה שש מש ני

ה. ירה ה שי ר מםשל מנ אה

ר טה מה עמרםף כנ ם. ינ יי מנ שה ינו הנ זי אמ תוב הנ כה ר, של בה ר דה םאמנ ם י רל ים טל יוני לש על א לה רה קה ה וש ר מםשל מנ ה אה ל זל ה, כה אי םא רש ב
מות. עולה ל הה יש כה עי רש ר, הי בה ר דה םאמנ י ד של א. ענ רה קש ם ה' אל י שי שום כי ה? מי מה ך לה ל כה כה גו'. וש וש

ר: מנ אה א קול וש יהצה מות.  עולה הה שו  גש רנ תש ה, הי רה בי דנ אמ ונ ם  יי מנ שה הנ ינו  זי אמ ה הנ ר מםשל מנ אה ה של עה שה ה  אותה נו, בש דש מנ לה
י ר, כי מנ אה ח וש תנ ם?! פה עולה ש הה גה רש ך ני לש לה גש ם, ובי דה ל אה נו של ה בש תה ם? אנ עולה ל הה ת כה יש אל עי רש ה מנ תה דוענ אנ ה, מנ ה מםשל מםשל

יו. רה בה דש יבו לי שי קש הי קו וש תש תנ שש ה ני עה ה שה אותה א. בש רה קש ם ה' אל שי

השלמה מההשמטות סימן י"ח

רו לו, מש א. אה בה י אנ בי רנ יהיא וש י חי בי רנ ס וש חה נש י פי בי יו רנ נה פה סו לש נש כש אי, ני ן יוחנ עון בל מש י שי בי ה רנ לה חה של ינו, כש בותי נו רנ שה
י ני י אמ רי המ י, של יני די ים בש ני יש ענ ה מש לה עש ל מנ ין של ית די םא בי ם, ל הל ר לה מנ ת)?! אה ב (מי ם, שוכי עולה ל הה מודו של הוא) ענ י (של מי
רוך דוש בה קה י, הנ לי ין של די ה הנ א זל לה ם. אל דה י אה ני ר בש אה שש םא כי י ל ני אמ ה, של לה עש ל מנ ן של יה דנ לנ ך וש אה לש מנ ן לנ תה י ני ני ין אמ אי ה של רואל
ן כי י. וש יבי ה רי יבה רי ים וש להי י אל ני טי פש יו, (תהלים מג) שה נה פה תו לש שה קה בנ ד בש וי ר דה מנ אה ה של זל ינו. וש ית די םא בי ל ן אותו וש הוא דה

ר. חי םא אנ ל דו וש בנ דו, הוא לש בש ט ענ פנ שש עמשות מי ר, (מלכים-א ח) לנ מנ למםה אה שש

כות, ף זש כנ ים לש נוטי ם של הל מי יו; ייש  ינה די ים בש לי כש תנ סש ה מי לה עש ל מנ ין של ית די ה, בי ם חולל דה אה של נו, כש דש מנ י לה רי המ של
ן יש מי א אי םא יוצי ל ם. וש דה אה ל הה תו של ים חובה אי רש מנ ה, של ף חובה כנ ים לש נוטי ם של הל ייש מי ם, וש דה אה ל הה כותו של ים זש אי רש מנ של

ה. יהה רוצל הה מו של ין כש די הנ

ה חוץ זל ין הנ די יות בנ הש ם לי דה םא יהכול אה ל כםל - הוא טוב, וש ל הנ ט ענ שולי יון, של לש על ך הה לל מל ן אותו הנ דה י של ל מי בה אמ
ה, מונה אל ל הה ד של הוא כגלו צנ יד, וש מי כות תה זש ים לי יון נוטי לש על ך הה לל מל ל הנ יו של דותה ינו, מי ני י שה רי המ עממו? של ה טנ טוב. מנ מי

ר. חי ם אנ םא עי ל ך וש מש א. עי רי וה ן תי ענ מנ ה. לש יחה לי סש ך הנ מש תוב (תהלים קל) עי כה הו של חובות. זל ים וש אי טה חמ זםב לנ עמ יהדו לנ ובש

עוד, א, וש בה ם הנ עולה ים לה חי תה ר פש שה ה עה לשה שש ס בי ני כה י אל ני אמ י, ונ יני הוא יהדון די יו של נה פה לש י מי תי שש קנ ה בי שום זל ומי
ם. הל שות מי ע רש בנ תש םא אל ל י, של יהדי ה בש חל מש יי י של ילה מי הש םא יי ל בות, וש אה הה ם חוץ מי רו אותה בש םא עה ל של

ה ימה אי יו מי פי ר בש בי דנ ם לש הל ד מי חה םא יהכםל אל ל הו, וש מש ם. תה יהה שה םא הה ל יו של לש ית חה או בי רה ר, וש בה עון דה מש י שי בי ר רנ מנ אה
או רה ד של ב. ענ ינשי תש ד הי חה ל אל כה ים וש בי ים רנ מי שה ל בש יחות של ם רי הל ה לה לה ים, עה בי יו יושש הה ד של ם. ענ יהל לי ה עמ תה יש הה ה של דולה גש
עון, מש י שי בי ם רנ הל ר לה מנ ן אה מנ ר זש חנ אנ נו. לש מל ים חוץ מי רי חי ים אמ יו רואי םא הה ל ים, וש רי בה ר דש בי דנ יהה מש הה עון, וש מש י שי בי רנ לש
ב, ן רנ מנ זש ך  יש לש ית חה בי בש ך  אותש ינו  אי םא רה ל ל של ים ענ הי מי תש נו  א כגלה לה םא. אל ס, ל חה נש י פי בי רנ ר לו  מנ הו? אה של ם מנ יתל אי רש
ר בי דנ י מש נו מי עש םא יהדנ ל ר, וש בי דנ ד מש חה נו קול אל עש מנ שה ן, וש דל ן עי ל גנ ים של מי שה יחות בש נו רי ה לה לה ך, עה ינו אותש אי ר רה של אמ כנ וש
ר בל אות סי רש ים לי אויי ם רש תל ין אנ ם, אי הל ר לה מנ םא. אה רו, ל מש י? אה ני מל ר חוץ מי חי ר אנ בה ם דה תל עש מנ םא שש ל ם, וש הל ר לה מנ ך. אה מש עי

ים. יהמי יק הנ תי ל ענ יו של נה פה

א, בה ם הנ עולה ת בה עי י אותו כה יתי אי י רה ני אמ ה, של אה םא רה ל ס של חה נש י פי בי ל רנ י ענ תי הש מנ ר, תה בה ם דה כל ר לה ם, אםמנ הל ר לה מנ אה
א, בה ם הנ עולה ים לה יקי די צנ ל הנ קום של י מה או לי רש הל ה וש לה עש מנ לש י מי ילי בי שש חו בי לש ת שה עי כה י. וש ני ר בש זה עה לש י אל בי רנ נו מי מל ה מי טה מנ לש
ל של מות  שה נש י  מי עי או  ובה י,  אתי ובה י  קומי מש י  תי רש רנ ובה י.  ילוני שי הנ יהה  חי אמ ם  עי מי י, חוץ  קומי מש י  בי לי בש ב  ינשי תש הי םא  ל וש
םא ל ש של קי י, ובי מי ר עי בי דנ יהה מש הה י וש לי צש ב אל יהה יושי הה אשון, של רי ם הה דה ים - אה יקי די צנ מות הנ שש ני ם מי הל יון מי לש על ים, וש יקי די צנ
י תי רש מנ י אה ני אמ ן. ונ דל ן עי ל גנ ן של ילה אותו אי ר בש תה סש ני לו וש לה גש ה בי תורה ה הנ רה מש אה אותו של ם, חוץ מי עולה ל הה כה או לש טש ה חל לל גנ תש יי

לו. ר) גי בה ים (כש רי בי חמ י הנ רי המ לו של

רוך דוש בה קה ס הנ חה ם? של ענ טנ ה הנ םא. מה ם ל עולה י הה ני ר בש אה ל שש בה ם - טוב, אמ יהל יני ים בי רי בי חמ לו הנ גי ר, אותו של מנ אה
סוד ה לו בנ לה רוך הוא גי דוש בה קה הנ נו. וש מל ל מי כנ אה ן של ילה אותו אי א בש לה או, אל טש ם חל סי רש פנ ה לש צה םא רה ל בודו וש ל כש הוא ענ

ם. עולה יהבםאו לה לו של אי ים ולש רי בי חמ הנ ים מי קי וה רנ םא לה ל ם, וש יהל יני ם בי הל ם בה רו הי בש דנ םא יש ל ים של רי בי ינו, חמ רי בי חמ דוש לנ קה הנ

יון לש על ם הה שי בוד הנ שום כש א מי לה א, אל טה חה א של טש חי שום הנ םא מי ה בו, ל טועל ם, וש דה ל אה יך כה רי םא צה ל ר של בה הוא דה וש
תוב כה ה של זל ם. וש הל יך לה רי םא צה ל ה של אםל מנ שש יהבםאו לי ם. וש עםלה י לש מי ה שש תוב (שמות ג) זל כה ים בו, וש ירי הי םא זש ם ל דה י אה ני בש של
לו ר, אי גוזי י  ני אמ ך  ון. כה עה אותו  ס בש פה תש ני וש ל  ב נופי רנ ב. הה רה נו  מל ל מי פנ נה וש אות  רש ל ה' לי אל סו  רש ילהל ן  פל (שמות יט) 
נו מל ל מי פנ נה תוב וש כה ם, של הל ר מי א יותי טש אותו חי א בש צה מש ני ל וש דוש, הוא נופי קה ם הנ שי ים הנ די מש לנ מש ר) של בי ים (חה רי בי חמ הנ

ון. אותו עה ס בש פה תש ני ל וש ב נופי רנ ב. הה רה

ילה הש ב יי ן רנ מנ י, זש ני בש ך  קש לש י חל רי שש ר לו, (אנ מנ ם? אה י שה ני ה אמ א, מה בה ר לו, אנ מנ נו. אה ר בש זה עה לש י אל בי לו רנ צש ב אל רנ קה
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ים אי כה ים. זנ רי בםרה י מש לי של וש ך  לש קום של ם, מה עולה אותו  ל בש בה אן. אמ ר כה כי זה םא תי ל י, של ני ל) בש בה י, אמ לי צש ר אל בי קה םא תי ל של
תוב כה הו של יו. זל נה פה ים לש שי מש שנ מש ים של כי אה לש מנ לו הנ אי ם, של עולה דון הה אמ חנ לנ בי שנ ים לש ני זגמה מש ים של יקי די צנ לו הנ ם אי נו עי חש ננ אמ

יך. נל ת פה ים אל רי שה בו יש ך יישש מל שש ים יודו לי יקי די ך צנ (תהלים קמ) אנ

תוב כה דוש, של ם גוי קה הל א לה רה ה קה אשונה רי רוך הוא. בה דוש בה קה י הנ ני פש ל לי אי רה שש ין יי יבי בי ה חמ מה י, כנ י יוסי בי ר רנ מנ אה
ית אשי ה' רי ל לנ אי רה שש ש יי תוב (ירמיה ב) קםדל כה ש, של ם קםדל הל א לה רה סוף קה בנ גו', ולש ה וש תה דוש אנ ם קה י ענ (דברים יד) כי
ל כה ים  רי בש חנ תש ר מי של אמ כנ נו,  דש מנ לה ך  כה ם. של כגלה מי יון  לש על  - ש  קםדל א,  בה אנ י  בי ר רנ מנ ה? אה זל לה ה  זל ין  ה בי מנ תםה.  בואה תש

ש. א קםדל רה קש ני יון של לש קום על אותו מה ים לש סי נש כנ תש ים ומי ם עולי כגלה דוש. וש ים קה אי רה קש ד, ני חה אל ים כש דושי קש הנ

גות, רי דש לש מנ שה ים בש רי תה כש ל מג אי רה שש יי שום של ם. ומי הל ה מי עמשל ל ננ אי רה שש ש יי דוש. קםדל דוש קה דוש קה ה קה שום זל ומי
ל "א. כה הי תםה, בש בואה תש נו  רש אנ י בי רי המ ונ ית.  אשי יא רי הי ה', של ל לנ אי רה שש יי ש  ים קםדל אי רה קש ני ד  חה אל ים כש רי בש חנ תש ר מי של אמ כנ
ל םאכנ י י כי יש  אי תוב (ויקרא כב) וש כה ר, של מנ אל י נל רי א, המ בה י אנ בי ר רנ מנ מו? אה שה יו ילאש לה ל אםכש כה הו  מו. מנ שה יו ילאש לה אםכש

מו. שה יו ילאש לה ל אםכש ך כה שום כה ש, מי או קםדל רש קש ל ני אי רה שש יי ש, וש ל קםדל םאכנ םא י ר ל ל זה כה תוב (שם) וש כה ה. וש גה גה שש ש בי קםדל

ר של אמ כנ ש, וש את קםדל רי קש ה ני יונה לש ה על מה כש חה ש. (א') וש קםדל ל בנ לה כש כםל ני ל הנ יום של סי ה וש לה חה תש ר, הנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
למםה, ת שש מנ כש ב חה רל תי ונ תוב (מלכים-א ה)  כה של מו  למםה, כש ת שש מנ כש ה חה ירה אי זו, מש ה הנ יונה לש על ה הה מה כש חה ה הנ ירה אי מש
יא הי ש, של - קםדל ה  לה ים  אי קורש ך  סוד, כה יש הנ ת מי כל רל בה תש ר מי של אמ כנ וש נו.  רש אנ י בי רי המ ונ ה,  מותה לי שש ה בי נה בה לש הנ ת  דל עומל של
ש את קםדל רי קש םא ני ל וש ש,  קםדל הנ רוחנ  ה  ים לה אי ה, קורש מותה לי שש ת בי רל תל כש ני וש ה  ירה אי םא מש ר ל של אמ כנ וש מות.  לי שש ה בי ירה אי מש
ה אותה כש ם,  את אי רי קש ני ה,  טה מנ ל  של לו  אי ל  כה לש ה  יקה יני ומי סוד  יש הנ ה  זל מי ים  כי רש בה תש מי ר  של אמ כנ וש ה.  לה עש מנ ל  של אותו  כש
י תי תוב (שיר השירים ד) אי כה ה, של לה בו כנ ים, של שי דה קר ש הנ ה קםדל ים לה אי ז קורש אה ים. וש שי דה ה קה ים לה אי קורש ה, וש לה עש מנ לש של

ים. רי בי חמ ל הנ צל י יהדוענ אי רי ן המ דל עי ים. וש די דה צש ל הנ כה ין מי בי לש הי ן, של דל ה עי נון? זל בה הו לש גו'. מנ ה וש לה נון כנ בה לש מי

ל גםדל בו  תוב הה י כה רי עון, המ מש י שי בי רנ ר  מנ א? אה רה קש אל ם ה'  י שי כי הו  מנ א.  רה קש אל ם ה'  י שי כי תוב  נו, כה דש מנ לה
ט - זו פה שש יו מי כה רה ל דש י כה ה. כי בורה גש - זו  ערלו  ים פה מי צור תה ה. הנ לה דג גש ל - זו  גםדל בו  א, הה בה י אנ בי ר רנ מנ ינו. אה אלהי לי
דוש ם קה כםל שי י הנ רי ק. המ דל ה צל ר - זל יהשה סוד. וש ה יש יק - זל די ה הוד. צנ ל - זל ול ין עה אי ח. וש צנ ה ני ה - זל מונה ל אל ת. אי רל אל פש תי

א. רה קש ם ה' אל י שי ה כי שום זל רוך הוא, ומי דוש בה קה ל הנ של

ה אה ן מי תוב (דברים לא) בל כה ל, של אי רה שש יי ם לש הל ה לה לה ה גי עה ה שה אותה ה בש ש. ומםשל מה ם ה' מנ י, שי י יוסי בי ר רנ מנ אה
ק לי תנ סש הי יענ יומו לש גי ר מנ של אמ ה בו, כנ יונה לש ה על מה כש חה יק של די נו, אותו צנ דש מנ אן לה כה גו'. מי יום וש י הנ נםכי ה אה נה ים שה רי שש על וש
ה אה ן מי תוב בל כה ה, של מםשל נו? מי ן לה יי ננ ם. מי יהל יני ה בי דושה קש רוחנ  של לו  אי ה לש מה כש חה הנ ה  לות אותה גנ לש יך  רי ם, צה עולה הה מי

גו'. םאת וש ז ה הנ ירה שי ת הנ ם אל כל בו לה תש ה כי תה ענ תוב (שם) וש כה יום, וש י הנ נםכי ה אה נה ים שה רי שש על וש

ם כל י לה תי תנ ח טוב נה קנ י לל ר (משלי ד) כי מנ אל נל מו של יו. כש לה עה בש ע טוב מי ננ מש ל תי תוב, (משלי ג) אנ יו כה לה םא, עה ם ל אי וש
לות. גנ שות לש ך רש ה לש נה תש םא ני ל ם, וש עולה ן הה ק מי לי תנ סש ם תי רל עמשות. טל ך לנ ל יהדש אי יות לש הש גו'. (משלי ג) בי וש

ל ר של של ר קל שי קנ סוק מש פה ל סוף הנ בה ך הוא. אמ כה ה, וש יונה לש ה על מה כש נו חה מל נו מי דש מנ ה לה סוק זל יהיא, פה י חי בי ר רנ מנ אה
ם אי רוד. של םא פי ל ד בש חה כםל, הוא אל ר, הוא הנ לומנ ר הוא. כש יהשה יק וש די ר צנ מנ אל נל מו של תוב הוא, כש כה ה של מנ ה בש מונה אל הה
כםל - הוא הנ ד. וש חה אל ים בש די חמ אנ תש ים ומי רי שש קנ תש ים ומי ם עולי ר הוא, כגלה מנ אה ר וש זנ ם - חה ים הי בי לו רנ ל אי כה ר של םאמנ ת

ים רי שש קנ תש אן מי ד כה ל) ענ ים. (ענ מי י עולה מי עולש ם ולש עולה לש מו  שש רוך  ד. בה חה הוא אל ילה, וש הש הוא יי , וש ה הוא הול יהה, וש הה
רוך הוא. דוש בה קה ל הנ מו של ל שש ים של דושי ים קש רי בה ים דש די חמ אנ תש ים ומי רי בה דש

א, י קורי מי ענ לש םא יודי ל א וש ם הוא קורי אי יך. וש רי צה מו של םא כש ר קש ענ לי יודי וש ך  לל מל א לנ קורי י של ל מי קו של לש י חל רי שש אנ
יו, אה ל קםרש כה רוב ה' לש גו'. קה יו וש אה ל קםרש כה רוב ה' לש תוב (תהלים קמה) קה כה נו, של מל רוך הוא מי דוש בה קה ק הנ חי רנ תש מי
ן, אותו א, כי בה י אנ בי ר רנ מנ ר? אה קל של א לו בש רה קש יי י של י ייש מי כי ת. וש מל אל הו בל אג רה קש ר יי של כםל אמ ר, לש מנ אה ר וש זנ רוב? חה י קה מי לש
ל ה של ימה תי חמ ת? בנ מל אל הו בל ת. מנ מל אל הו בל אג רה קש ר יי של כםל אמ תוב לש כה נו? של ן לה יי ננ א. מי י קורי מי ענ לש םא יודי ל א וש קורי י של מי
ך, שום כה ם. ומי הה רה בש אנ ד לש סל עמקםב חל ינ ת לש מל ן אל תי תוב (מיכה ז) תי כה הו של כםל. זל מות הנ לי הוא שש ך, של לל מל ת הנ מל חותל
ל ענ רוך הוא, וש דוש בה קה ל הנ יו של כה רה ת דש ענ דנ א לה יהצה ס וש ננ כש ני י של ל מי קו של לש י חל רי שש תוב. אנ ת כה מל אל הו בל אג רה קש ר יי של כםל אמ לש

גו'. ים וש יקי די ם צנ ך כגלה מי ענ תוב (ישעיה ס) וש כה גו'. וש ה וש גנ אור נם ים כש יקי די ח צנ אםרנ תוב, (משלי ד) וש ה כה זל
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ים עי שה נו, רש דש מנ לה ה. וש דל שה י הנ רי קוצש רו לש סש מש ים ני רי בה דש לו הנ ל אי כה ים וש קוני תי לו הנ ל אי ק, כה חה צש י יי בי ר רנ מנ נו, אה דש מנ לה
םא ים ל קוני תי לו הנ ל אי י כה רי המ ם, של יו מומה נה םא בה ת לו ל חי תוב, שי כה מו של ם? כש גה ה פש יזל ה. אי לה עש מנ ם לש גה ים פש יהכול עושי בש כי
ש בנ לש יי ר, (שם) ונ ד אומי חה תוב אל כה ן, וש יה רש שי ה כנ קה דה ש צש בנ לש יי ר, (ישעיה נט) ונ ד אומי חה תוב אל יך. כה רי צה מו של ים כש אי צה מש ני
י די גש בי ש  בנ לש יי - ונ כו  םא זה ים. ל אי כה ל זנ אי רה שש יי ן של מנ זש ה - בי קה דה ש צש בנ לש יי ק, ונ חה צש י יי בי ר רנ מנ א אה לה ת. אל בםשל לש ם תי קה י נה די גש בי

גו'. ם וש קה נה

ה אותה מי ך  רי בה תש הי ים) לש קי פש תנ סש ים (מי קי פש תנ סש םא מי בות ל אה הה נו, של דש מנ לה של מו  ם? כש גה פש ה הנ י, מה י יוסי בי ר רנ מנ אה
א לה ים. אל מי עה י פש תי םא - שש הו לו ל ם. מנ יו מומה נה םא בה ת לו ל חי ר שי מנ אל נל מו של ים, כש ני בה ן הנ כי ל של ל, כה חנ ננ ל הנ יהה של קה שש הנ הנ

ה. טה מנ ד לש חה אל ה וש לה עש מנ ד לש חה אל

ך רי בה תש מי םא  ל דוש  קה הנ ם  שי יהכול  בש כי ם,  עולה בה ים  בי רנ תש מי ים  עי שה רש הה של ן  מנ זש ל  כה עון,  מש שי י  בי רנ ר  מנ אה של הו  זל וש
תוב (תהלים קד) כה הו של ם. זל עולה בה ך  רי בה תש דוש מי קה ם הנ ם, שי עולה ים בה בי רנ תש םא מי ים ל עי שה רש הה ן של מנ ל זש כה ם. וש עולה בה
םא ת לו ל חי תוב שי כה ש הוא, של מה ה מנ א זל רה קש א, מי בה י אנ בי ר רנ מנ לויהה. אה לש ת ה' הנ י אל שי פש י ננ כי רש גו', בה ים וש אי טה מו חנ תנ יי

ך. א כה צה מש דור ני הנ ים וש עי שה רש לו הה אי שום של תםל. מי לש תנ ש ופש קי ה? דור עי מום זל ם לש י גורי ם. מי יו מומה נה בה

יק די אי צנ דנ ר, ונ מנ יך, אה רי צה מו של דוש כש קה ם הנ שי יר הנ כי זש הי ים וש רי בה דש לו הנ ל אי ה כה ר מםשל מנ אה ר של חנ ה, אנ שום זל מי
תםל. לש תנ ופש ש  קי ם דור עי הי שום של ך? מי ם כה ענ טנ ה הנ ם. מה יו מומה נה םא בה ת לו ל חי ל שי בה קונו. אמ תי ר כש בה ר הוא, דה יהשה וש
ר מנ ם. אה עולה הה ק מי לי תנ סש הי כות לש רה בש ים לנ מי גורש ים, של עי שה רש ך הה ים כה ם עושי מה צש ענ ר לש לומנ םא, כש ה, לו ל הודה י יש בי ר רנ מנ אה
דוש קה הנ ה לש מול זל ם גש לי שנ םאת, לש ז לו  מש גש ה' תי לש יו? הנ רה חמ תוב אנ ה כה ך הוא. מנ כה וש נו  רש אנ י בי רי םא, המ ל א, לו  בה י אנ בי רנ

ך. ה עמבורש שה עה ך וש ם לש רנ גה טובות של לו הנ ל אי ל כה רוך הוא ענ בה

ל ל כה ל ענ אי רה שש ם יי ים הי אי כה גו'. זנ ם וש יהל בי יש ץ אם רל אל ם בש יותה הש םאת בי ם ז ף גנ אנ ח, (ויקרא כו) וש תנ ר פה זה עה לש י אל בי רנ
ם. זםב אותה עמ ה לנ םא רוצל רוך הוא ל דוש בה קה ם, הנ דונה י אמ ני פש יזו לי גי רש הי ב של ל גנ ף ענ אנ לות, של זה ים ומנ בי י כוכה די מות עובש אג
ץ רל אל ם בש יותה הש םאת בי ם ז ף גנ אנ תוב וש כה הו של לות. זל גה ם בנ הל מה רוך הוא עי דוש בה קה ים, הנ מי ענ ין הה לו בי גה קום של ל מה כה בש של

גו'. ם וש יהל בי יש אם

ם. יותה הש םאת בי ם ז ף גנ אנ ר, וש מנ א אה בה י אנ בי רנ

ין לות בי גש לי ים  מי גורש ב של גנ ל  ענ ף  אנ ל, של אי רה שש יי י  פי לנ כש הוא  רוך  בה דוש  קה ל הנ יבות של בי חמ ה הנ מה ה כנ אי רש םא  ב
םאת, ם ז ף גנ אנ א - וש לה ים, אל אי צה מש לות ני גה ם בנ דה בנ ם לש הי ר של םאמנ םא ת ל ים. של מי עולה ם לש הל ה מי רה םא סה ה ל ינה כי שש ים, הנ מי ענ הה

גו'. ם וש יהל בי יש ץ אם רל אל ם בש יותה הש םאת בי ם ז ף גנ אנ תוב וש כה הו של ים. זל אי צה מש ם ני הל מה עי

ה: רה מש אה ה וש כה לש מנ ה הנ עה מש ה. שה חוקה ץ רש רל אל ת לש כל לל לה נו וש מל ק מי חי רנ תש הי ש לש נל יו עם לה ר עה זנ נו, גה ל בש ז ענ גי רנ תש הי ך של לל מל לש
שוב ד נה חה אל ינו כש ני זםב אותו. או שש על םא אל י ל ני לו, אמ יכה הי ך מי לל מל יך אותו הנ לי שש ה ומנ חוקה ץ רש רל אל ך לש י הולי ני יל ובש הואי
ה, אה םא מוצש ל וש ה,  כה לש מנ ל הנ ענ ך  לל מל ד הנ ים פוקי תי עי לש ת.  רל חל ץ אנ רל אל ב בש שי ני ד  חה אל כש ינו  ני שש ך, או  לל מל ל הנ ל של יכה הי לנ

ם יהשובו. יהל ני ם, שש ה שה כה לש מנ הנ יל וש ר: הואי מנ נו. אה ם בש ת עי כל ה הולל תה יש הה של

תוב כה הו של יו. זל נה ת בה ד אל ה פוקי לה לה גש ה, ובי לה חי תש ה בנ ד אותה ה, פוקי כה לש מנ רוך הוא לנ דוש בה קה קםד הנ פש יי ן של מנ זש ובי
י ני אמ ה. של כה לש מנ יהכול הנ בש ם? כי תה רה ענ צה י שומי ני אמ ם של י גורי גו'. מי ל וש אי רה שש י יי ני ת בש קנ אמ ת ננ י אל תי עש מנ י שה ני ם אמ גנ (שמות ו) וש
ר של אמ כנ וש יתו.  רי ת בש ים אל להי אל כםר הה זש יי ונ תוב (שם ב)  כה וש י.  יתי רי ת בש כםר אל זש אל וה תוב (שם)  כה של הו  ה. זל ר אותה זוכי
ך. מל חמ רי ך וש בותש ת שש יך אל להל ב ה' אל שה תוב? (דברים ל) וש ה כה לות, מנ גה ן הנ ל מי אי רה שש ת יי יר אל זי רוך הוא ינחמ דוש בה קה הנ

עמקםב. בות ינ תה שש בש ך שנ צל רש יתה ה' אנ צי תוב, (תהלים פה) רה עוד כה ה. וש כה לש מנ זו הנ

ה לל גש תי ים של מי ם גורש יתל יי ם הל תל תםל, אנ לש תנ ש ופש קי ם דור עי תל אנ שום של םאת, מי לו ז מש גש ה' תי לש ה, הנ הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ם ל אותה כה ם, בש יי רנ צש ל מי ים של תי ם מופש ל אותה כה ם בש כל מה ה עי שה עה מול של גש הו הנ םאת?! זל לו ז מש גש ה' תי לש לות. הנ גה םאת בנ ז
ל בה ם נה ם ענ תל אנ שום של ה? מי ם זל כל ם לה רנ י גה זו?! מי םאת הנ ז ים לה מי לש שנ ם מש תל אנ מול של גש הו הנ זל ם, המ כל ה לה שה עה אותות של

ה. תה ד ענ ם ענ כל ה לה שה עה ן טובות של ל אותה כה ים בש לי כש תנ סש םא מי ל ם, וש כה םא חה ל וש

ם (בראשית ב) אה רש בה הי ל בש "א של נו, אות הי דש מנ לה ים, של רי בה דש נו הנ רש אנ י בי רי המ ה. ונ ינה כי שש םאת - זו הנ לו ז מש גש ה' תי לש הנ
דוש קה קום - הנ ל מה כה בש "א של ה, הי הודה י יש בי ר רנ מנ נו, אה דש מנ לה ר של אי בה תש י ני רי המ ה. ונ דולה ה' - גש לש הנ בש "א של ה. הי נה טנ - קש
סוד נו בש דש מנ י לה רי המ ם. ונ עולה ד הה ענ ם וש עולה ן הה תוב (תהלים קו) מי כה ם, של מות הי י עולה ני ם. ושש את אי רי קש ני רוך הוא, וש בה

ין. הי ת הנ יעי בי ית רש תי ן כה מל של סוק, (במדבר כח) בש פה הנ

ם הל מי תו  בה המ יר אנ סי םא הי הוא ל רוך  בה דוש  קה הנ י של תי לש כנ תנ סש קומות הי ה מש מה כנ ר, בש ה אומי הודה י יש בי נו, רנ דש מנ לה
םא ל וש ים  תי סש אנ םא מש (ויקרא כו) ל תוב  כה ם, של יהל יני בי הוא  רוך  בה דוש  קה יו, הנ ם הה הי קום של ל מה כה בש ל, של אי רה שש יי מי

ים. מי עולה ם לש הל ר מי םא סה ם, ל הל מה ם עי יהל יני א, בי קה וש ם דנ תה ם. אי תה י אי יתי רי ר בש פי הה ם לש לתה כנ ים לש תי לש ענ גש

ל דור של מה י בנ רי המ יך של נל פה ם) בש י (אותה ני ה אמ ר לו, רואל מנ יהיא. אה י חי בי ע בו רנ גנ ך ופה רל דל ך בנ לי הנ יהה מש ק הה חה צש י יי בי רנ
ד - רי אי יך לו! וה רי יהה צה ד הה רי ד?! אי רי אי ם? וה יי רנ צש ינד מי ילו מי צי הנ ד לש רי אי תוב (שמות ג) וה כה הו של ך. מנ קומש ה מש ינה כי שש הנ
םא ם, ל יהל יני בי יהה  םא הה ם ל אי ם. של יי רנ צש ינד מי מי ילו  צי הנ ה? לש מה לה וש ם.  יי רנ צש מי לש עמקםב  ינ ד  יהרנ ר  של אמ י? כנ תנ ה. מה אשונה רי בה

הו. די בש כנ אמ הו ונ צי לש חנ ה אמ רה צה י בש נםכי מו אה ר (תהלים צא) עי מנ אל נל מו של לות, כש גה בםל הנ סש ים לי כולי יש
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דור י הנ מי כש חנ קום של ל מה כה ם. וש יהל יני רוך הוא בי דוש בה קה ים, הנ אי צה מש ל ני אי רה שש יי קום של ל מה כה אי בש דנ ר לו, ונ מנ אה
תוב כה של נו?  לה ן  יי ננ מי גו'.  וש ך  לה ה  ול צנ יש יו  כה אה לש מנ י  כי (שם)  תוב  כה ם, של הל מה עי ך  הוא הולי רוך  בה דוש  קה ים, הנ כי הולש
ד חה אל ף כש תי תנ שש ה ני תה ה. ענ ים זל להי ה אל ני חמ ם מנ אה ר רה של אמ עמקםב כנ ר ינ םאמל י גו', ונ וש כו  רש דנ לש ך  לנ עמקםב הה ינ (בראשית לב) וש
ק, חה צש י יי בי ר רנ מנ אי. אה דנ ונ ר לו, בש מנ ה. אה ינה כי י שש ני ל פש בי קנ ים, לש כי נו הולש ד אה חה קום אל מה לש י של תי עש י יהדנ רי המ ך, של רל דל ך בנ לי ני וש
נו רוך הוא אה דוש בה קה י הנ ני פש אות לי רה הי נו לש חש ננ אמ ן. ונ תה רה זה חמ םא בנ ל ן וש תה יכה לי המ םא בנ ין, ל זוקי ן ני ינה ה אי וה צש י מי לוחי נו, שש דש מנ לה

ים. אי רי םא יש ל ים, וש כי הולש

ת לל אל כש ם - לי יי מנ שה ץ. הנ רל אה הה ם וש יי מנ שה דות הנ ה תולש לל תוב (שם ב) אי יהיא, כה י חי בי ר רנ מנ ים, אה כי יו הולש הה ד של ענ
ם, יי מנ שה דות הנ ים תולש אי רה קש לו ני ה, אי טה מנ לש ה של ל מנ כה רוך הוא וש דוש בה קה ת הנ לל אל כש ץ - לי רל אה הה רוך הוא. וש דוש בה קה הנ

מיהלם.

ם יי מנ שה הנ ר  של אמ כנ ד.  חה אל ר  בה דה כםל  הנ לו,  ר  מנ אה ם?  אה רה בש ה'  בש ר  מנ אל נל וש ם,  אה רש בה הי בש הו  מנ ן,  כי ם  אי לו,  ר  מנ אה
ה' נו בש רש אנ ה בי מל ן, בנ ם כי ר לו, אי מנ ץ. אה רל אה הה ם וש יי מנ שה דות הנ או תולש רש קש ם ני הי דות, וש ה תולה יאה זו הוצי רו, ה' הנ בש חנ תש הי
ט. שי פנ תש הי ים לש ילי חי תש ם מנ שה מי ם, של יי מנ שה לו הנ ם - אי הה רה בש אנ ד הוא. בש חה ר אל בה כםל דה ר לו, הנ מנ ם? אה הה רה בש אנ ם - בש אה רה בש

ד. חה ר אל בה כםל דה הנ ץ, וש רל אה הה הו וש זל ם, וש אה רה ה' בש בש

ה זל ם הנ עולה נו, הה דש מנ לה ץ. וש רל אה הה ם וש יי מנ שה דות הנ ה תולש לל תוב אי כה נו, של דש מנ י לה רי המ הוא, ונ ך  אי כה דנ ר לו, ונ מנ אה
ת קות אל שש הנ ן לש דל עי א מי ר יםצי הה נה תוב (בראשית ב) וש כה י', של א בש רה בש א ני בה ם הנ עולה הה ם. וש אה רש בה הי תוב בש כה ה', של א בש רה בש ני

ץ. רל אה ת הה לל אל כש ן - לי גה ת הנ ם. אל יי מנ שה לל הנ כש ן - לי גה הנ

תוב (בראשית כה ים, של יי ם חנ יי ר מנ אי ם, בש יי מנ שה הו הנ ים, זל ני ן גנ ינ עש תוב (שיר השירים ד) מנ כה נו, של רש אנ י בי רי המ ונ
לו אי נון, של בה ן לש ים מי לי זש נם גו'. וש ת וש רל חל ר אנ אי פםר בש ינחש ם ונ שה ק מי תי עש ינ תוב (שם) ונ כה ר, של אי ק בש חה צש י יי די בש ם ענ רו שה כש יי כו) ונ

ך. דל סש ם חנ יי מנ ל שה ענ דול מי י גה תוב (תהלים קח) כי כה ך, של לל מל ל הנ םאשו של ר ים בש עולי ה וש לה עש מנ ים לש טי שש קנ תש מי

קורות מש הנ לו  אי ים  כי שה מש ני של ד  ענ וות,  צה קש הנ ל  כה לש ט  שי פנ תש ומי ך  שה מש ני וש ה.  ינה בי לש ים  אי יוצש ם  שה מי  - נון  בה לש ן  מי
תוב כה גו'. וש יהם וש ל הנ ים אל כי ים הםלש לי חה נש ל הנ תוב (קהלת א) כה כה דול, של גה יהם הנ א הנ רה קש ני קום של מה ס לש ני כנ תש הי ים לש די יורש וש
אן כה גו'. ומי ה וש לה י כנ חםתי עול אמ ן נה תוב, (שיר השירים ד) גנ ך כה ר כה חנ אנ גו'. וש ם וש תל בש צנ ל צור חג יטו אל בי (ישעיה נא) הנ
ש. מה עמקםב מנ ינ לו בש פי אמ ק, ונ חה צש י יי בי ר רנ מנ ם. אה הה רה בש אנ ש, בש מה ם מנ אה רה ה' בש ם, בש אה רש בה הי תוב בש כה ם, של כגלה דות לש או תולה יהצש

ד. חה ר אל בה כםל דה הנ וש

ה. ל זל כה נו לש כש רנ טה צש םא הי ל לוי וש גי יו בש נה פה ר לש מנ אל כםל נל עון, הנ מש י שי בי י רנ ני פש ים לי בי נו יושש ר אה של אמ ק, כנ חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ים, כי יו הולש הה ד של ה. ענ י מםשל פי לנ ים כש יאי בי נש ר הנ אה מו שש יו כש נה פה ם לש כגלה ם, של דה י אה ני ר בש אה שש עון כי מש י שי בי ין רנ ר לו, אי מנ אה
ה אן מנ כה רוהו, וש אמ ה בי סוק זל גו'. פה ה וש נה טש ן בי ם בל חי רנ ה מי ה עולה שה ח אי כנ שש תי תוב (ישעיה מט) המ יהיא, כה י חי בי ר רנ מנ אה

ר? םאמנ ה נ נו מנ י, אה תי כש מנ סש םא ני ה ל יכה מי ים, סש רי בי חמ ל הנ ר של של קל ם בנ ק, אי חה צש י יי בי ר רנ מנ ק? אה הוא עוסי

ר, מנ י אה י מי תי עש םא יהדנ ל ך, וש רל דל ך בנ י הולי יתי יי ר הה של אמ ד כנ חה י יום אל תי עש מנ ד שה חה ז אל מל ל רל י קול של רי המ ר לו, של מנ אה
ר. בה י דה תי עש םא יהדנ ל וש

ה נורה מש ל הנ צל אי י  ני אמ ך  ה הולי תה ענ וש ר,  בה דה י  תי מש ענ טה םא  ל וש ה  זל ל  ענ י  תי שש לנ חל נל של יו  הה ים  יהמי ה  עה בש שי ה,  אי רש םא  וב
אותו יו, וש מי ל חה צל ר אי זה עה לש י אל בי ך רנ יהה הולי הה יום של א אותו הנ מה ר לו, של מנ כםר. אה זש א אל מה י, של ר לי םאמנ י ה של דושה קש הנ

ר. בה דה י בנ תי רש כנ זש ה ני ני הי מו, וש י עי תי כש לנ יום הה הנ

נו לש פנ נה יום של רוך הוא: מי דוש בה קה י הנ ני פש ל לי אי רה שש רו יי מש יו, אה בי ל אה מו של שש ר מי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ך אה ה, כה אי םא רש ב
י ה' ני בנ זה יון עמ ר צי םאמל ת תוב (ישעיה מט) ונ כה הו של נו. זל ח אותה כנ שה לות וש גה נו בנ ב אותה זנ רוך הוא עה דוש בה קה לות, הנ גה בנ
ר (דברים יד) מנ אל נל מו של ים, כש ני ים בה אי רה קש ני ל של אי רה שש י יי כי ה?! וש ה עולה שה ח אי כנ שש תי ה: המ ינה כי שש ה הנ רה מש י. אה ני חה כי ה' שש ונ
ת, מל ע אל רנ ק כגלה זל יך שורי תי עש טנ י נש נםכי אה ר (ירמיה ב) וש מנ אל נל מו של ה, כש נה טש ן בי ם בל חי רנ ם, מי יכל להי ה' אל ם לנ תל ים אנ ני בה
אן כה מי ך.  חי כה שש אל םא  ל י  נםכי אה וש ץ?!  רל אה הה וש ם  יי מנ שה הנ דות  תולש ה  לל אי ב)  (בראשית  תוב  כה של ה,  נה חש כנ שש תי ה  לל אי ם  גנ

ים. מי עולה ל לש אי רה שש ת יי ם אל ב אותה םא עוזי רוך הוא ל דוש בה קה הנ של

ניה הוא. הי רוך  בה דוש  קה ר הנ מנ אה יון של לש סוד על הו  ה. זל נה טש ן בי ם בל חי רנ מי ה  ה עולה שה ח אי כנ שש תי ר, המ מנ עוד אה
רוך דוש בה קה ך הנ כםל - כה י הוא הנ רי המ מו של חנ שש םא שוכי רוך הוא ל דוש בה קה הנ מו של ים. כש חוזי מו אמ שש לו בי ים אי רי בה דש
ר בנ דש הו  אי זל דנ ר, ונ מנ יהיא, אה י חי בי רנ ש  גי רנ תש ש. הי מה מנ מו  שש ים בי חוזי ם אמ הי ל, של אי רה שש ת יי ם אל אותה חנ  םא שוכי הוא ל

נו. מל י מי תי עש מנ שה י אותו של י מי תי עש יהדנ ר, וש בה י דה תי עש יהדנ ך וש י בש תי שש גנ פש ני רוך הוא של דוש בה קה ילה הנ הש רוך יי דוש. בה חי

ה רה עה מש י בי תי סש ננ כש ני שום של ר לו, מי מנ יהה. אה י הה י מי אתי צה םא מה ל ין, וש ילי ה מי עה בה רש י אנ תי צש רנ אותו יום של ה, של אי םא רש וב
ך ר אורל חנ שנ ע כנ קנ בה ז יי ים, (ישעיה נח) אה סוקי פש לו הנ יהיא אי י חי בי יו רנ לה א עה רה ת. קה חנ ה אנ עה ח שה ר נה זה עה לש י אל בי רנ ת של חנ אנ

גו'. ל ה' וש ג ענ ננ ענ תש ז תי גו', אה ה וש נל עמ ה' ינ א ונ רה קש ז תי גו'. אה וש

מות לו יש י אי ר, מי מנ א אה בה י אנ בי ם. רנ מות עולה כםר יש גו'. זש דור וש נות דםר וה ינו שש ם בי מות עולה כםר יש (דברים לג) זש
ה ה' שה ים עה ת יהמי של י שי תוב (שמות לא) כי כה ם, של הל ם בה עולה רוך הוא הה דוש בה קה ה הנ שה עה ים של ה יהמי שה לו שי ם? אי עולה
עו יידש ם,  מות עולה יש לו  ר, אי לומנ דםר. כש וה נות דםר  שש ינו  נו. בי רש אנ י בי רי המ ונ ים,  יהמי ת  של שי םא בש ל וש ים,  יהמי ת  של גו'. שי וש
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ים בו. די ם עומש תל אנ ה של ד דור זל דור, ענ ל דור וה כה ים וש יהמי הנ ים וש ני שה לו הנ ל אי עו כה דש ונ תש יי וש

ק ה עםמל לל גנ הוא יש ך, וש דש גי ינ ך. וש נל יך קה בי םא הוא אה ל תוב המ כה הו של רוך הוא. זל דוש בה קה ה הנ ך - זל דש גי ינ יך וש בי ל אה אנ שש
ה תה םא אנ ב תה ך, של לש לה גש א בי לה נו אותו אל םא בה ם, ל עולה ת הה נו אל לו בה ים אי ה יהמי שה ר שי של אמ א כנ לה יא? אל ה הי ה. ומנ מה כש חה הנ
ל, אי רה שש יי ר יהבםאו  של אמ כנ ה, של שה אי עה ננ ל תש רוך הוא - ענ דוש בה קה ה הנ שה עה ה של ל מנ נו, כה דש מנ לה ה. של תורה ת הנ יים אל קנ ותש
ים עי ם יודש מות עולה יש לו  ה, אי שום זל בםהו. ומי וה תםהו  לש הו  ירי זי ינחמ םא - של ם ל אי ב, וש ה - מוטה תורה ת הנ אל לו  בש קנ ם יש אי

כםל. ים הנ יני בי ומש

רוך הוא דוש בה קה ר הנ של אמ כנ נו, של רש אנ י בי רי המ ן? ונ ילה אי תוך הה ים בש זי חה אל נל יך  ן אי ילה אי י הה פי נש לו ענ נו, אי דש מנ י לה רי המ ונ
ן תנ םא נה ל תו. של לה חמ ל ננ בל עמקםב חל מו ינ ק ה' ענ לל י חי תוב? כי ה כה ם מנ תל אנ מות, וש אג ר הה אה ל שש ים ענ ני גי מה י הנ ני מג מש ם לי הל ר לה רנ בי

קו. לש חל ל לש טנ רוך הוא נה דוש בה קה הנ ם של עה ה הה זל ר, וש חי ה אנ נל מג מש םא לי ל ך, וש אה לש מנ םא לש ל ר, וש שנ ם לש אותה

י בי ח אמ רנ תוב (יהושע כד) תל כה גו'. של ן וש מם שי ל יש לי תםהו יש ר ובש בה דש ץ מי רל אל הו בש אי צה מש א אותו? יי צה קום מה ה מה יזל אי בש
ד רה פש םא ני ל דור וש ל דור וה כה ל בש אי רה שש ת יי ם אל יג אותה הי נש אן מנ כה גו'. ומי ם וש הה רה בש ת אנ ם אל יכל בי ת אמ ח אל קנ אל גו', וה ם וש הה רה בש אנ

גו'. נו וש יר קי עי ר יה של נל תוב (דברים לב) כש כה הו של ים. זל מי חמ רנ ם בש יג אותה הי נש ם ומנ הל מי

תוב נו, כה דש מנ ה לה ל זל ענ ה. וש זל ר הנ של נל יו כנ נה ל בה ם ענ חי רנ מש י של מי אנו  צה םא מה י, ל י יוסי בי ר רנ מנ נו. אה יר קי עי ר יה של נל כש
עמקםב ינ קום של מה קומו? בש ן מש יכה ר, הי של נל םאל. הנ מ שש הנ י שור מי ני ם ופש תה עש בנ רש אנ ין לש יהמי ל הנ ייה אל רש י אנ ני (יחזקאל א) ופש
ל ם ענ חי רנ הוא מש שום של עממו? מי ה טנ ש. מנ מה קום מנ אותו מה ם. בש יי מנ שה ר בנ של נל ך הנ רל תוב (משלי ל) דל כה הו של ד. זל עומי

ה. ר זל של נל יו כש נה ת בה יג אל הי נש רוך הוא מנ דוש בה קה ך הנ ים. כה רי חי ם אמ ין עי די יו, ובש נה בה

גו'. ם וש יהל ני פש לי ך  ה' הםלי תוב (שמות יג) ונ כה דו, של בנ לש ר. הוא בי כה ל ני אי מו  ין עי אי וש נו  חל נש ד ינ דה תוב? ה' בה ה כה מנ
הו זל ר. וש כה ל ני ים אי אי רה קש ם ני הי ר, של חי ה אנ נל מג םא מש ל ך, וש אה לש םא מנ ל ל אי רה שש יי ם לש הל יג לה הי נש םא הי ל ר, של כה ל ני מו אי ין עי אי וש
ין אי דו, וש בנ לש נו. הוא בי חל נש ד ינ דה תוב ה' בה כה הו של ה. זל זל נו מי לי עמ ל תנ ים אנ כי יך הםלש נל ין פה ם אי ה, (שמות לג) אי ר מםשל מנ אה של

ר. כה ל ני מו אי עי

תוב (תהלים ם כה יהל לי ך, עמ ל) כה אי רה שש יי ם (בש תה ג אי הי ננ תש הוא מי רוך  בה דוש  קה הנ ל של אי רה שש ל יי ם של קה לש י חל רי שש אנ
םא ם ל ענ טנ ה הנ גו'. מה מו וש טםש ה' ענ םא יי י ל תוב (שמואל-א יב) כי כה תו, וש גגלה סש ל לי אי רה שש ר לו יהה יי חנ עמקםב בה י ינ קלה) כי
רוך הוא. דוש בה קה ם הנ זםב אותה עמ םא ינ ה ל ל זל ענ ק. וש בה דש ה ני זל ה בה זל שום של דול, מי גה מו הנ עמבור שש מו? בנ ת ענ טםש ה' אל יי

נו. רש אנ בי מו של ם, כש הל מה רוך הוא עי דוש בה קה ים, הנ אי צה מש ם ני הי קום של ל מה כה בש של

יחנ הוכי ם של חות הי אן תוכה כה ים של סוקי פש לו הנ ל אי י, כה י יוסי בי ר רנ מנ םאת (דברים לב). אה ילו ז כי ינשש מו  כש לו חה
יחנ הוכי ה של לו מנ פי אמ א, ונ בה י אנ בי ר רנ מנ יו. אה רה בה ת דש לנ חי תש ה בי לה גי דוש של ם קה אותו שי ל, חוץ מי אי רה שש יי ה לש ם מםשל אותה
יו מותה ה שש ה כגלה תורה הנ דוש, של קה ם הנ שי ל הנ לנ כש א מי יוצי ה של תורה ר בנ בה ין דה אי דוש, של קה ם הנ שי ל הנ לנ כש ל הוא בי אי רה שש יי לש

ם. רוך הוא הי דוש בה קה ל הנ של

יך רי י צה יתי יי ה זו, הה שה רה פה שום בש רוך הוא רה דוש בה קה ל הנ מו של שש שום של ל מי בה ם. אמ ים הי דועי ים יש סוקי פש לו הנ אי וש
ם אי םאת, של ז נו  רש אנ קומות בי ה מש מה כנ י בש רי המ אי. ונ דנ םאת ונ םאת, ז ז ילו  כי ינשש מו  כש חה תוב, לו  י כה רי אן המ כה ה. וש תה ד ענ ענ
ה, יות בה הש רו לי מש תנ שש יי ם, וש יתה רי חמ אנ ינו לש ים - יהבי עי שה רש ן הה ע מי רנ פה הי יהה לש ינל די ה בש חוזה םאת אמ יך ז ה אי ת זל עו אל ל יידש אי רה שש יי

ה לו. מה קומה תש ץ מי רל אל תוב (איוב כ) וש כה מו של כש

ה תורה וות הנ צש ים מי רי ר שומש של אמ ל. כנ אי רה שש יי ם בש הל ה בה שורה יא קש הי םאת - של ז ילו  כי ינשש מו  כש חה ר לו  חי ר אנ בה דה
ין ים בי טי ענ ם מש הי ל, של אי רה שש יי ם. וש יהל אי שונש ע מי רנ פה הי ם, לש הל מה זו עי םאת הנ ל ז ה של רה זש על עו של לום, יידש שה ה בש מה ים עי בי יושש וש
ם יהל יני ה בי תה יש הה של זו  םאת הנ ז ם? הנ הל לה ם  רנ גה י  ה. ומי בה בה רש יסו  ני יה ם  יי ננ ף ושש לל ד אל חה דםף אל רש יי ה  יכה אי עו  יידש מות,  אג הה

מות. קה ם נש הל עמשות לה ם לנ הל ה מי זה םא זה ים ל מי עולה ה, ולש תורה וות הנ צש ים מי ר עושי של אמ לום כנ שה בש

ך דש לה צור יש שום של ם? מי רה כה ם מש י צורה ם כי ענ טנ ה הנ ם (דברים לב). מה ירה גי סש ה' הי ם ונ רה כה ם מש י צורה םא כי ם ל אי
ה זל ה,  הודה יש י  בי ר רנ מנ ם. אה רה כה ם מש י צורה םא כי ם ל ם. אי קומה מש בי יך  רי צה של מו  ים כש אי צה מש ני םא  ל ים  קוני תי הנ י, של שי תל
לות גה  - לו  י אי ני שש ם, של נה יהי גי בש סו  נש כה יי םא  ל וש לות  גה ל בש אי רה שש יי בו  יש חנ תש ם, יי הה רה בש ר אנ מנ אה נו, של רש אנ בי של מו  ם, כש הה רה בש אנ
לות גה לו לש פש ל, יי אי רה שש בו יי יש חנ תש יי ן של מנ ל זש כה ל יהדו, של ים ענ כי סש רוך הוא הי דוש בה קה הנ ל. וש אי רה שש לו יי בש סש םא יי ם - ל נה יהי גי וש

יו. דה ל יה ים ענ כי סש הי ם, וש ירה גי סש ה' הי אי, ונ דנ ם, ונ רה כה ם מש ה צורה שום זל ם. ומי יהל אי ם שונש הל דו בה בש עש תנ שש יי וש

ים ני זגמה ם מש הי שום של ך? מי כה זו  ה הנ ירה שי בנ ה  ם מםשל הל לה יחנ  הוכי ם של ענ טנ ה הנ ה, מה הודה יש י  בי ר רנ מנ נו, אה דש מנ לה
ך. ל כה ם ענ יחנ אותה ה הוכי שום זל ה, ומי ינה כי ם שש יהל לי רות עמ שש הנ ץ ולש רל אה ס לה ני כה הי לש

מות אג חו  מש שה ל, וש אי רה שש ת יי אל יחנ  הוכי ן לש זגמה יהה מש הוא הה רוך  בה דוש  קה קומות הנ י מש ני שש ר, בי מנ ק אה חה צש י יי בי רנ
ם, עולה מות הה עו אג מש גו'. שה יו וש כה רה דש עמקםב כי ל ינ קםד ענ פש לי ה וש הודה ם יש ה' עי יב לנ רי תוב (הושע יב) וש כה ד - של חה ם. אל עולה הה
יו? רה חמ תוב אנ ה כה ים, מנ חי מי ם שש הי הוא של רוך  בה דוש  קה ה הנ אה ר רה של אמ ם. כנ עולה הה מי תו  רש כה ה יי תה רו, ענ מש חו. אה מש שה

ה. שובה יא תש ים, זו הי רי ים, אומש עי ר שומש של אמ גו'. כנ יו וש חי ת אה ב אל קנ ן עה טל בל בנ

ם קה לש שות - חל פה י נש יני ן די דה ן של יה דנ ה לנ תה אמ ין. רה יו די לה בםענ עה תש ה לי כה לש ה, הה נה בש ה בי טה טה ה קש ה לה תה יש הה ה של שה אי ל לש שה מה
א, מה ה: אי שה ה אי אותה ר לש מנ ין, אה די יים הנ ר סי של אמ ן? כנ בי ן הנ ה מי עלשל ה אל ה: אוי, מה רה מש ה. אה פה רי שש יהה, לי לי תש קות, לי לש מנ לש
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ת, עכ"מ. נל לונל תש ה, מי רה מש ך? אה ני ך בש ה לה שה ה עה מל

אן ד כה דות לו. ענ בש עש תנ שש ן מי יו כגלה הש יי פות של לי ן קש ל אותה כה ה לש שה סוף עה בנ אי לש דנ תםהו. ונ ר ובש בה דש ץ מי רל אל הו בש אי צה מש יי
ם כה א חה ך רופי רה צש ני ה של ירה מי ל שש סוק, כה פה ה הנ זל שום בש יהה רה סוף הה בנ א. לש רופי א הה נה טה רש ל קנ ר של פל אותו סי תוב בש יהה כה הה

ם! עולה דון הה אמ עמבםד לנ ך - לנ לל מל י הנ ירי סי ית אמ יו, בי לש ית חה בי ב בש שוכי ה של חולל עמשות לש לנ

יו. לה שורות עה לות הנ חמ ן, מנ מם שי יש ל  לי יש תםהו  ר ובש בה דש ץ מי רל אל בש הו  אי צה מש יי לו,  צש ם אל כה א חה רופי ך  ר הולי של אמ כנ של
םא ל פםס אותו, של תש לי קםד  פש יי ד)  (פוקי הוא  רוך  בה דוש  קה הנ וש יל  ר, הואי םאמנ ם ת ך. אי לל מל ר הנ סנ אמ מנ בש א אותו  מוצי
ל הוא אותו גו'. דנ ל וש ל דה יל אל כי שש י מנ רי שש ד, (תהלים מא) אנ וי ר דה מנ י אה רי המ ך, של םא כה יו - ל רה חמ ם אנ דה ל אה די תנ שש יי

ל בו. די תנ שש יי אותו של כות לש רה ן לו בש רוך הוא נותי דוש בה קה ם הוא, הנ כה א חה ם רופי אי יו. וש לש ית חה בי ב בש שוכי של

רות לו. צי לות מש חמ ן מנ אותה ן, של מם שי ל יש לי תםהו יש ב. ובש יו שוכי לש ית חה בי ר, בש בה דש ץ מי רל אל הו בש אי צה מש א, יי אותו רופי וש

ים לו. יקי זי מנ ים של רי בה ם דש נו אותה מל ע מי ננ מש יי י של די לות כש יא עי יהבי בות וש ב סי סובי הו - יש נש בל סובש עמשות? יש יך לו לנ רי ה צה מנ
יו לה ד עה בנ כש םא יי ל י של די ל כש כי תנ סש יי יהה, וש ה הה מנ ה מי ין אותו חולל יהבי ל וש כי תנ סש הו - יי ני בונש ע. יש ם רנ נו דה מל יא מי יוצי יז לו, וש ינקי
ן אותה ים, בש קי שש ם מנ אותה בש יך  רי צה של מו  מור כש ילה שה הש יי י של די ינו, כש עי ישון  אי כש הו  נש רל צש יי  - סוף  בנ לש ט אותו.  עי ימנ וי
ב רוך הוא חושי דוש בה קה ד, הנ חה ר אל בה דה לו בש פי ה אמ על טש ם יי אי ן. של יהל יני ם) בי הל ה (מי על טש םא יי ל יכות לו, וש רי צש פואות של רש

גו. רה המ ים ונ מי ך דה פנ לו שה אי א כש ל אותו רופי ענ

סור הוא אה וש ך  לל מל י הנ ירי סי ית אמ בי ם הוא בש דה אה אותו  ב של ל גנ ף ענ אנ ה, של הוא רוצל רוך  בה דוש  קה הנ שום של מי
רוך דוש בה קה ך: הנ ר כה יהה אומי הה ים. וש סורי אמ ית הה בי יאו מי הוצי זםר לו לש עמ ינ יו וש לה ם עה דה ל אה די תנ שש יי ים, של סורי אמ ית הה בי בש
י סםר אותו. מי אל לל יו, וש סה כה נש נםש בי עמ ן לנ עמקםר, הי ן לנ שו, הי רש שה ן לש ת, הי ול מה ן לש ה, הי לה עש מנ ם לש עולה י הה ני ל בש ים של יני ן די הוא דה
מונו מה בש ש  נה על נל ן של יוה יו. כי לה ר עה זנ גש ני ה של ל מנ ן כה תי יי ד של א ענ פי רנ תש םא יי ל יו, וש לש ית חה בי ל בש ים, נופי סי כה נש נםש  עמ ה לנ אל רש ני של

א. ייצי שו וש נש ן עה תי יי מו של ק עי סי ענ תש הי יך לש רי ה צה ל זל ענ ים. וש סורי אמ ית הה בי א מי יוצי א, וש פי רנ תש יו, יי לה ר עה זנ גש ני ה של ל מנ ן כה נותי וש

ש רי תה שש ים מי מי עה פש לי כםל. וש הנ ש מי רי תה שש יי ד של ים ענ סורי אמ ית הה בי נו אותו בש תש יי סו אותו, וש פש תש שו, יי רש שה אוי לש רה י של מי
ן תי לו יי אי ך הוא, של ת - כה ול מה אוי לש רה י של ים. מי סורי אמ ית הה בי יאו אותו מי סוף יוצי בנ ם, ולש הל ד מי חה אל יו או מי רה יבה אי בש

ל. צי נה םא יי ם, ל עולה בה מון של ל מה כה ר וש כםפל ל הנ כה

םא - ם ל אי ב, וש גוף - מוטה ן הנ ה מי פואה ת לו רש תי ם יהכול לה תו. אי פואה רש עמסםק בי ינ ם של כה א חה רופי יך לש רי ה צה ל זל ענ וש
ם עולה יו בה לה ל עה די תנ שש הוא יי רוך  בה דוש  קה הנ א של רופי הו  זל תו. וש מה שש ת ני פואנ רש ל בי די תנ שש יי תו, וש מה שש ני ה לש פואה רש ן לו  תי יי

א. בה ם הנ עולה ה ובה זל הנ

ד, חה ר אל י סוחי ר לי מנ אה ת של חנ ם אנ ענ פנ ה, חוץ מי ר זל פל סי ה ומי א זל רופי י מי תי עש מנ םא שה ה ל תה ד ענ ר, ענ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
יהה יו, הה לש ית חה בי ר הוא בש של אמ ם כנ דה ן אה בל ל בש כי תנ סש יהה מי ר הה של אמ כנ יו, של יהמה יהה בש ד הה חה א אל רופי יו של בי אה ע לש מנ שה של
ה יג מנ שי הנ םא יהכםל לש ל ה של ל מנ כה א, וש טש א חי רי י, יש תי מי יק אמ די הוא צנ יו של לה ים עה רי יו אומש הה ת. וש ה מי זל י וש ה חנ ר, זל אומי
ר ה יותי יהה עושל תו הה לה פי תש מוהו, ובי ם כה עולה ם בה כה ין חה אי ים של רי יו אומש הה לו. וש של ן מי נותי ה וש יהה קונל ך, הוא הה רה צש ני של

א. יהה אותו רופי ה הה נו, זל ה לה מל דג מש כי יו. וש יהדה ה בש יהה עושל הה ה של מנ מי

ם ר, כגלה פל ל אותו סי יו של רה בה ל דש כה א, וש בה י אנ בי אמ י אותו מי תי שש יהרנ י הוא, של יהדי רו בש פש אי סי דנ ר, ונ ר אותו סוחי מנ אה
אוי םא רה ל ר של מנ הוא אה ים, של בי ה רנ פואה ל רש ים של רי בה י בו ודש אתי צה ים מה מי לה עש סודות נל ה, וש תורה ל סודות הנ ים ענ די יגסה מש

א. טש א חי רי ם) הוא יש ם חוץ (אי עמשות אותה לנ

ם כגלה יהד. וש א מי פי רנ תש יו ומי פי ר בש יהה אומי הה ה, וש ל חולל ים ענ שי חה ש לש יהה לוחי הה ם, של עה לש ה בי יהה עושל הה ה של מנ ם מי הי וש
ר מנ ים אה בי ים רנ אי לה חר שום של א. מי טש א חי רי יש י של מי לש ר  תה ה מג זל וש סור,  ה אה זל ר,  מנ אה וש ר.  פל סי אותו  ם בש ר אותה רי בה מש
ה פל ר בנ סור לומנ אה ם של ל אותה כה ם. וש סל ל קל ד של צנ ם מי הל ש, ומי חה נה ד הנ צנ לו מי אי ה. וש פל ת הנ ישנ חי לש ם בי תה פואה לויהה רש תש של
דוי ני בש דות  ננ ולש ך,  כה ר  לומנ יך  רי צה ים של דועי יש ים  אי לה חר ל  ענ י  אתי צה מה ד של ענ ר.  יהה אומי הה ה  עמשל מנ בש עמשות  לנ סור  אה וש

י. לי צש ה אל דולה ה גש יהה מי הוא תש י, וש ל אותו חםלי א ענ תה מש שנ ובש

ה ים מנ ינו רואי יי נו, הה לי צש יהה אל ר הה פל ם אותו סי ר, אי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ים. אה רי בי חמ חו הנ מש שה ר, וש זה עה לש י אל בי ח רנ מנ שה
ר, אותו זה עה לש י אל בי ר רנ מנ נו, אה דש מנ לה ה. וש דושה קש ה הנ נורה מש אות לנ רש הנ ת לש נה ל מש ה ענ ירה סי מש סםר בי מש י אל ני ר. אמ הוא אומי
ם סודות אותה י לש תי עש גנ ר הי של אמ ים. כנ שובי חמ יונות ונ לש אורות על י בו  אתי צה ש, ומה ר חםדל שה ים עה ני י שש יהדי יהה בש ר הה פל סי הנ

י. תי הש מנ ם, תה עה לש בי יו מי הה של

ך ה לש י, מנ ר לי מנ אה לום וש חמ י בנ יתי אי רה ד של דות. ענ יורש יות עולות וש אותי יו הה הה ד, וש חה קום אל מה י בש תי שש חנ ד לה חה יום אל
ם. שה יו  הה ים של תומי סש ל סודות הנ י ענ יננ עי ע בש רנ וש י.  תי רש עורנ תש ך? הי לש ך  רה צש ני ינו  אי של וש ך  לש של ינו  אי חום של תש ס בי ני כה הי לש

ר. פל סי ת הנ י לו אל תי תנ נה מו, וש ה שש הודה י יש בי רנ י בש י יוסי בי רנ י, וש הודי אותו יש י לש תי חש לנ שה

ל ים ענ רי דש תנ סש מי יו  םא הה ל וש ק,  לה בה ח לו  לנ שה ים של כי אה לש ל מנ מות של ם שי אותה י מי אתי צה ם מה עה לש ל בי סודות של ובנ
ים תומי סודות סש ה וש תורה י הנ קוני ל תי ים ענ ני קה תג ם מש הי י בו של אתי צה ה מה פואה י רש יני ה מי מה ל כנ בה יך. אמ רי צה מו של ם כש קונה תי
ה פואה ה רש יהה עושל הה ר של םאמנ ם ת אי הוא. וש רוך  בה דוש  קה הנ שות לש קה לות ובנ פי ידות, ותש סי חמ ם בנ הי י של יתי אי רה ה. וש לה של
יא ל אותו סוד הוצי ענ ה, וש תורה ר סודות הנ יהה אומי א הה לה לום. אל שה ס וש ה - חנ תורה סודות הנ ה או בש תורה י הנ סוקי פש בי
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ל ה של מה כש חה ם מי דה י אה ני בש ים לי כי חש הל ן של מה חמ רנ רוך הה י, בה תי רש מנ ם. אה עולה ה לש ן זל אםפל י בש יתי אי םא רה ל ה של פואה ל רש סודות של
ה. לה עש מנ

י, תי רש מנ תו. אה מה גש דג ים כש שופי כי ם בש כה ם חה עולה יהה בה םא הה ל ם של הל י בה יתי אי רה י, וש תי חש קנ ם לה עה לש ל בי ים של רי בה דש לו הנ אי ומי
ך רנ בה תש רוך הוא יי דוש בה קה ל הנ תו של אה רש ר יי חנ אנ ם מי דה י אה ני עו בש טש םא יי ל ים, של שופי כי ם הנ עולה הה ל מי טי בי ן של מה חמ רנ רוך הה בה

ן. מי מו אה ה שש לל ענ תש יי וש

ן. מי אה ן וש מי ם אה עולה רוך ה' לש בה

ן. מי אה ן וש מי ם אה עולה לוך ה' לש מש יי

1זוהר חדש 

ית אשי רי ת בש שנ רה פה

ת רוך הוא אל דוש בה קה ר הנ קנ עה ע של מה שש אן מנ כה ק, מי חה צש י יי בי ר רנ מנ י אור (בראשית א ג), אה הי ים יש להי ר אל םאמל י ונ
י. הי תוב יש כה ן, של ל אותה תנ שה לו וש לה יעות הנ טי נש הנ

י. הי יש א ונ לה תוב, אל םא כה יהה ל הה י אור. וש הי יש תוב ונ כה ע של מה שש ינו. מנ ני יהה שה ר הה בה כש אור של ר, הה ה אומי הודה י יש בי רנ

ז אותו. ננ אור, גה אותו הה ים לש אויי םא רש ל ים של עי שה רש ל הה דורות של ם הנ אותה רוך הוא בש דוש בה קה ל הנ כי תנ סש הי של וכש
תוב (תהלים צז כה מו של ים, כש יקי די צנ א לנ קה וש ז אותו? דנ ננ י גה מי ם, ולש ים אורה עי שה רש ע מי ננ מה יי תוב (איוב לח טו) וש כה הו של זל
יר עי י הי תוב (ישעיה מא ב) מי כה של הו  י אור, זל הי ים יש להי ר אל םאמל י ה. ונ חה מש ב שי י לי רי שש יי יק ולש די צנ לנ ענ  רג יא) אור זה

ח. רה זש מי מי

ת ה אל אה נו, רה רש מנ אה מו של יהיא, כש י חי בי ר רנ מנ ה? אה אה ה רה י טוב (בראשית א ד), מה אור כי ת הה ים אל להי א אל ינרש ונ
ת ים אל להי א אל ינרש נםז אותו. ונ גש י טוב, לי אור כי ת הה ים אל להי א אל ינרש ר, ונ מנ א אה בה י אנ בי ז אותו. רנ ננ גה ים וש עי שה רש י הה עמשי מנ
ת ך אל רי בה י ה' לש יני עי י טוב בש ם (במדבר כד א) כי תוב שה כה י טוב, וש אן כי תוב כה ז. כה גל א בו רם צה מש םא ני ל י טוב, של אור כי הה
םא ך ל שום כה ך, ומי חםשל ין הנ אור ובי ין הה ים בי להי ל אל די ינבש תוב (בראשית א ד) ונ כה , של יחנ תוב מוכי כה סוף הנ ל, וש אי רה שש יי

ד. רוך הוא ינחנ דוש בה קה ם הנ ף אותה תי שי ב של ל גנ ף ענ אנ ז, וש גל א בו רם צה מש ני

ין יהמי הוא הנ וש כםל בו,  ת הנ חנ מש אור שי הה אותו  ומי יר,  אי מי ה  זל אור הנ ילה הה הש יי יון של לש על אור הה ה, הה אי ורש םא  ב
ה יך, זל אל ירי תה לי נש פנ ר צה של ך אמ ב טובש ה רנ תוב (תהלים ל, כ) מה כה ר, של אי בה תש י ני רי המ מו, ונ יקות עי קי חמ י הנ קוקי ר חמ טי ענ תש הי לש
ד צנ ב, מי רל י על הי יש ונ נו.  רש מנ אה של מו  א, כש טש חי י הנ אי רש ם יי אותה ים לש יקי די צנ הוא לנ רוך  בה דוש  קה ז הנ ננ גה אשון של רי אור הה הה

ד. חה תוב יום אל ד, כה ים ינחנ פי תש תנ שש ם מי הי תוך של אור. ומי ד הה צנ ר, מי י בםקל הי יש ך. ונ חםשל הנ

ה לה יש י לנ לי ין יום בש אי יענ של הודי ר? לש י בםקל הי יש ב ונ רל י על הי יש תוב ונ יום כה ל יום וה כה בש ם של ענ טנ ה הנ ר, מה ה אומי הודה י יש בי רנ
ם. ידה רי פש הנ ן לש תה םא ני ל י יום, וש לי ה בש לה יש ין לנ אי וש

י בי ר רנ מנ ם יום. אה כגלה תוב בש כה ים, של יהמי ל הנ כה ט בש שי פנ תש אשון הי רי אור הה א הה יהצה הוא של יום הנ י, הנ י יוסי בי ר רנ מנ אה
יום הנ ר,  מנ אה עון  מש י שי בי רנ אשון.  רי אור הה ד הה צנ מי א  לה אל ר  בםקל הנ ין  אי וש ר,  בםקל ם  כגלה בש תוב  כה ע של מה שש מנ מי ר,  זה עה לש אל

ד. חה כםל אל הנ רוד וש ם פי הל ין בה אי אות של רש הנ י לש די ם בו, כש כגלה ם, וש ם כגלה ך עי לנ אשון הה רי הה

או רש בש ני ים של כי אה לש מנ ם הנ לו הי אי ה, וש טה מנ ה לש זל אור הנ טות הה שש פנ תש י אור (בראשית א ג), הי הי ים יש להי ר אל םאמל י ונ
ין. יהמי ד הנ צנ יים בש קנ תש הי יום לש ם קי הל ייש לה אשון, של רי יום הה בנ

יהה רש לנ קש פנ סש אנ ם הה ה עי ירה אי ה מש נה ינל אי יהה של רש לנ קש פנ סש אנ ת הה יל אל לי כש הנ ת - לש אור (שם א ד), אל ת הה ים אל להי א אל ינרש ונ
ד צנ ים מי אי בה ים של כי אה לש מנ ם הנ ת אותה בות אל רנ יל ולש לי כש הנ ת - לש ר, אל זה עה לש י אל בי ר רנ מנ י טוב. אה ר בו כי מנ אל נל ה, של ירה אי מש הנ

ם. לי יום שה קי ה בש אשונה רי ים בה ירי אי ם מש כגלה ה, וש זל אור הנ הה

ם יי מנ הנ ן  מי ים  יוני לש על הה ם  יי מנ הנ דו  רש פש ני ה  זל בה ה,  הודה יש י  בי רנ ר  מנ אה ו),  א  (שם  ם  יי מנ הנ תוך  בש יענ  קי רה י  הי יש
ם יי מנ ין  בי ם,  יי מה לה ם  יי מנ ין  בי יל  די בש מנ י  יהי וי (שם)  ר  אי בה תש ני י  רי המ ונ ם.  יי מנ הנ טות  שש פנ תש הי  - יענ  קי רה הה ים.  תוני חש תנ הנ

ים. תוני חש תנ ם הנ יי מנ ין הנ בי ים לש יוני לש על הה

ש, ינענ א ונ לה , אל יענ קי י רה הי תוב יש םא כה יון. ל לש ל על גםדל ה בש עמשל ה בו מנ שה עה יענ (שם א ז), של קי רה ת הה ים אל להי ש אל ינענ ונ
ב. ל רנ גםדל ילו בש די גש הי של

ם בו לנ שש םא ני י ל ני שי ת, בנ לקל חמ מנ ה בו הנ אה רש בש י ני ני שי ם, בנ עולה י הה עי שש רי נםם לש יהי א בו גי רה בש י ני ני שי ק, בנ חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
תוב ך כה שום כה ה. ומי עמשל מנ ם בו הנ לי תנ שש ני י של ישי לי שש יום הנ א הנ בה ד של י טוב, ענ תוב בו כי םא כה ך ל שום כה ה, מי עמשל מנ הנ
יום ן הנ קי תנ תש ני י, וש ישי לי שש יום הנ ל הנ מו של צש ענ ד לש חה אל י, וש ני ל יום שי ה של עמשל מנ ת הנ מנ לה שש ל הנ ד ענ חה ם, אל יי עממנ י טוב פנ בו כי
י ישי לי שש יום  בש נםם.  יהי גי הנ י  עי שש רי ל  ענ ים  מי חמ רנ הה מו  לש תנ שש הי ובו  ת,  לקל חמ מנ הנ בו  ה  לה דש בש ני וש י,  ישי לי שש הנ יום  בנ י  ני שי הנ

ם בו. לנ שש ני י וש ני שי יום הנ ל הנ לה כש ך ני שום כה נםם, מי יהי גי ש הנ י אי יצוצי ים ני כי כש תנ שש מי
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דו רש פש ני י, וש ני יום שי ך בש חםשל הנ אשון, וש יום רי ה בש זל אור הנ ר לו: הה מנ עון, אה מש י שי בי י רנ ני פש ב לי יהה יושי יהיא הה י חי בי רנ
ה ל זל ר לו: ענ מנ םאל? אה מ שש ת הנ ל אל ין כולי יהמי י הנ רי המ אשון, של רי יום הה ם בנ לנ שש םא ני ה ל מה ה בו, לה תה יש ת הה לקל חמ ם, ומנ יי מנ הנ

לום. ם שה הל בות בה רש הנ יענ ולש רי כש הנ ם, לש יהל יני ס בי ני כה הי ך לש רי טה צש י הי ישי לי שש הנ ת, וש לקל חמ ה מנ תה יש הה

עמשות ים לנ תוני חש ם תנ ים עי יוני לש ם על יי ל מנ רות של בש חנ תש א (שם א יא), הי של ץ דל רל אה א הה שי דש ים תנ להי ר אל םאמל י ונ
שום ר, מי כה זה ה לש בה קי נש ים כי יוני לש על ים לה אי ים קורש תוני חש תנ הנ רות, וש ים פי עושי ים וש בי רה ים וש רי ים פה יוני לש על ם הה יי מנ רות. הנ פי

ים. יי בי קי ים נש תוני חש תנ הנ ים - וש יי רי כה ים זש יוני לש על ם הה יי מנ של

י ר, מי מנ אה ים של להי אל ך  ם כה י: אי י יוסי בי ר רנ מנ ה. אה טה מנ הוא לש וש ה,  לה עש מנ ה הוא לש ל זל ר: כה מנ עון אה מש י שי בי רנ
דות, יא תולה ה הי טה א מנ לה ה, אל טה מנ ר לש םאמנ ם ת אי ה. וש לה עש מנ ים לש יי ים חנ להי ם, אל תה ים סש להי ר לו: אל מנ ים? אה להי אל הה
ה, לה עש מנ לש הוא של הנ ם. וש אה רה ה"א בש נו בש רש מנ אה ם, וש אה רש בה הי ץ בש רל אה הה ם וש יי מנ שה דות הנ ה תולש לל ר (שם ב ד) אי מנ אל נל מו של כש
ן ה מי בה קי נש ת כי רל בל ענ תש יא מי י הי רי המ דות, של ה תולה ץ עושה רל אה ך הה ל כה ענ ה, וש עמשל ה מנ תה שש יא עה כםל הוא. הי ל הנ בות של אה הה

ר. כה זה הנ

י, שי שי ד יום הנ דות ענ ם תולה ת אותה אל ה וש ת כםחה ה אל יאה םא הוצי ל ץ, וש רל אה יו בה כםחות הה ל הנ ר: כה מנ ר אה זה עה לש י אל בי רנ
ה יאה א הוצי לה א? אל של ץ דל רל אה א הה תוצי תוב (שם יא) ונ י כה רי ר, המ םאמנ ם ת אי גו'. וש ץ וש רל אה א הה תוב (שם א כד) תוצי כה של
יהא דש בםהו, צנ וה תוב תםהו  ה כה אשונה רי י בה רי המ ך, של רי טה צש הי ד של ענ ה  נוז בה יהה גה כםל הה הנ אוי, וש רה ב כה ינשי תש הי לש ה  קון כםחה תי
ה יאה הוצי אוי, וש רה נות כה ילה אי ים וש בי עמשה ים ונ אי שה ע ודש רנ ה זל לה בש קי ה, וש בה ינשש תש הי ה וש נה קש תנ תש ך הי ר כה חנ אנ גומו, וש רש תנ יהא כש נש יקנ רי וש

ך. רי טה צש הי ד של ם ענ אורה שו בש מש םא שי אורות ל מש ם הנ גנ ך, וש ר כה חנ ם אנ אותה

ה שה עה ה וש מה יל זגהמ טי הי ע של רה ש הה חה נה ת הנ יל אל לי כש הנ ר, לש סי אםרםת חה תוב מש ם (שם יד), כה יי מנ שה יענ הנ קי רש אםרםת בי י מש הי יש
ה רורה תוב אמ כה ץ, של רל אה ה הה לה לש קנ תש ני ם של רנ ן גה ל כי ענ לות, וש לה אםרםת - קש ה. מש נה בה לש ם הנ עי ש  מל של הנ ש  מי שנ םא מש ל רוד, של פי

אםרםת. תוב מש ך כה שום כה ך, ומי עמבורל ה בנ מה דה אמ הה

מות יר עולה אי הה ג לש וי דנ זש הי ד לש חה ל אל לה כש ם בי יהל ני ש, ושש מל של הנ ם - זו  יי מנ שה הנ יענ  קי רש ה, בי נה בה לש הנ אםרםת - זו  י מש הי יש
כםל ל הנ בון של שש חל ה, הנ טה מנ ה ולש לה עש מנ ע לש מנ שש מנ ץ, של רל אה תוב בה םא כה ל ץ, וש רל אה ל הה תוב ענ כה ע של מנ שש מנ ה, מי טה מנ ה ולש לה עש מנ לש

ה. נה בה לש יהה בנ הה

ינו אי י  רי המ של ה,  נה בה לש הנ סוד  בש הוא  כםל  הנ ים,  בורי עי וש קופות  תש בון  שש חל וש יהאות  רי טש ימנ גי ר:  מנ אה עון  מש שי י  בי רנ
ך, םא כה ר לו: ל מנ ים! אה רי בי חמ ים הנ עושי ים של בורי עי בונות וש שש ה חל מה י כנ רי המ םא? ונ ל ר: וה זה עה לש י אל בי רנ ר לו  מנ ה. אה לה עש מנ לש
יו הה תוב (בראשית א יד) וש י כה רי המ ר לו: ונ מנ ה. אה לה עש מנ ת לש ענ דנ ם לה דה אה ס הה ני כה ם יי שה ה, ומי נה בה לש ד בנ בון עומי שש חל א הנ לה אל
יו הש יי ם של כגלה יו, של הה ר לו: וש מנ יו? אה הה תוב וש י כה רי המ ר לו: ונ מנ אםתםת. אה ר לש סי תוב חה ר לו: כה מנ ים? אה מועמדי אםתםת ולש לש

ה. נה בה לש כםל הוא בנ ל הנ בון של שש חל ל הנ בה כםל, אמ ן הנ את מי לי מנ תש מי זו של ה הנ פה קג סש אנ ה כש בה

ן תה םא ני ל ע וש םא נודה ה, ל דה קג ה נש אותה ים מי ני פש לי ה של י מנ רי המ ם, של שה נות מי מש ית לי אשי רי ת הה חנ ה אנ דה קג ה, נש אי םא ורש ב
מםק, עה ר וש תה סש ל ני נות כה מש ית לי אשי רי ם הה שה ה, ומי עה םא נודש ל ל וש לה ה כש תה לש גנ תש םא הי ל ת, וש רל תל סש ה ני לה עש מנ ה לש דה קג ייש נש נות, וש מש לי

ן. יה נש ל מי כה בון ולש שש ל חל כה ית לש אשי רי ם הוא הה שה ה, ומי תה לש גנ תש הי ה של טה מנ ה לש דה קג ם ייש נש ך גנ כה

ל אי רה שש יי וש תות,  בה שנ וש ים  גי חנ וש ים  ני מנ וזש ים  בורי עי וש יהאות  רי טש ימנ גי וש קופות  תש הנ ל  כה לש קום  מה אן הוא  כה ן  כי ל  ענ וש
תוב (דברים כה ה, של לה עש מנ ה לש ים אותה לי עמ ה ומנ ים בה קי בי ם דש הי ה, וש נה בה לש בון לנ שש ים חל רוך הוא, עושי דוש בה קה קו בנ בש דה של

גו'. ם וש יכל להי ה' אל ים בנ קי בי דש ם הנ תל אנ ד ד) וש

ים, יי שי מה מנ ים  די דה צש י  ני שש ם,  עולה הה רוחות  קופות  תש ע  בנ רש אנ ינו  ני שה א.  ה:  ימה לי בש ירות  פי סש ר  של על ה.  נה שש מי
יות אותי לש  יו שה לה עה ם  שה וש ד,  חה אל ר  פל סי פון  צה מי יא  הוצי וש לום,  כש י  לי בש ד  חה אל ין  קי תש ם, הי תוכה בש ה  יו עושל עותה סש מנ

אות ת'. יו הה לה ם עה שה ם וש יי ננ ל שש ד ענ חה ם אל שנ רות, רה חי לש אמ יו שה תה חש ין תנ קי תש שומות. הי רש

אות ה'. ת הה יו אל לה ם עה שה ד, וש חה ל אל ם ענ יי ננ ים שש שומי ע, רש בנ רש יות אנ אותי י, בש ני ר שי פל פון סי צה א) מי יא (יהצה ב. הוצי

יהה לל ה עה לה כות, תה לש ר מנ תל כל ד בש חה ם אל יות, רושי אותי ד בש חה ד אל י, צנ ישי לי ר שש פל ל סי בון) של שש ת (חל רםכל ל פה ח ענ טנ ג. שה
נות, מה אה ה הה נה קש תש יא ני הי אות הנ אות. בה הה ה  אותה ה  ם בה שה ן, וש מה ל אה ם של ד רםשל חה ד אל ה צנ נה מל ה, ומי לה עש מנ ה לש לה עש מנ מי

א"ו. אות וה יו הה לה ם עה שה יו, וש יותה וי לש זה שש יו, מי דה דה ת צש לשל נו שש קש תש יהה ני תל חש ה, תנ נה מל א מי רה בש ני פון וש צה ד הנ ן צנ קנ תש ני וש

ל ה של דה מש חל בנ ה  אותה יענ  בי טש י הי יעי בי ר רש פל סי ים, בש אשי ה רה עה בה רש אנ ה  ה, לה נה בה לש ל הנ ק של חםזל ה הנ לה עש מנ יא לש ד. הוצי
תוב (תהלים לו ז) כה הוא של ין, הנ די ית הנ ב בי קום ומושנ מה ין, הנ די ה הנ ן בה תה ני ה של בה הום רנ תש יא הנ ה, הי דולה גש הום הנ תש הנ
ה ים ובה עי נוסש ה  ת בה ענ בנ טנ יא הנ ך, הי לל מל ת הנ ענ בנ טנ שומות בש יות רש י אותי תי יו שש לה ה עה רה שש ה. הי בה הום רנ תש יך  טל פה שש מי

ף. לל אות אה יו הה לה יב עה הושי ל ד' וש ד ענ חה ם אל ים, שה חוני

שות ן רש תה ה ני ים, בה יוני לש על ים לש תוני חש תנ יד מי רי פש הנ ך, לש סה ת מה רםכל י פה ישי מי ר חמ פל ל סי יו) של זי ה (הנ יונה לש ל על ח ענ טנ ה. שה
יו, בו לה ת עה כל מל סש ה ני לה חמ ננ ת הנ שנ רג מות בו, יש ף עולה לל ים, אל קי זה י חמ ני ה שש ים בה עי ה נוסש נה מל ה מי לה עש מנ ם, מי רושי י של ל מי אל
ש, מי ל חה סוד של שומות בש רות, רש חי ם אמ יי תנ ן שש לה צש ין אל קי תש ם, הי יי ננ ל שש לש ענ ם, שה יי ננ ם שש שומות עי יות, רש ש אותי מי חה

אות יו"ד. יו הה לה ם עה שה ש, וש מי תוך חה ש בש מי חה
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ד רוחנ חה ד אל צנ וש בורות,  גש יש  חי רש ד מנ חה ד אל ים, צנ די דה י צש ני י שש שי שי ר הנ פל סי ל הנ ענ ש  ל אי ים של יקי זי יא בש ו. הוצי
ע בנ רש ה). אנ טה מנ (לש לש  שה לש ד)  (עומי יהם  קנ דו  צי בש של יו  זי הנ וש יו.  נה פה לש  שש לי ח  טנ תנ שש הוא הי יו הנ זי הנ וש ת,  קל בוהל ה של מה כש חה

אות ו'. יו הה לה ם עה שה ד, וש חה אל שומות בש יות רש י אותי תי ב, שש ד רוכי חה ט, אל ד שולי חה ד אל גל נל ד כש חה שומות, אל ע רש בנ רש אנ בש

ה קה זה חמ ה  רה עה סש רוחנ  וש רו,  רש בש ני של ים  לי לום, מושש כש י  לי בש ל  ף של תםקל י  יעי בי שש ר הנ פל סי ל הנ יו של זי הנ ל  ענ ח  טנ ז. שה
ים, אי צה מש ם ני ינה אי ים וש כי ים, הולש כי םא הולש ל ים וש עי ים, נוסש עי םא נוסש ל ים וש גי המ ננ תש ית, מי יעי בי שש ל הנ ים ענ לומי י, בש יעי בי שש בנ
ים, בי לש רוכש ים, שה עולי ים וש די ים, יורש תוני חש תנ ים וש יוני לש ים, על שי מש מנ תש ם מי ינה אי ים וש אי רה בש ים, ני אי רה בש ם ני ינה אי ים וש אי צה מש ני

אות ד'. יו הה לה ם עה יו, שה לה ה עה שורל ד של חה יל אל בי ל שש כםחנ של הנ ד הוא, מי חה רו, אל זש ד חה חה אל ים, ולש שומי ע רש בנ רש אנ

ם רםשל ר בש לומנ ד, כש חה ב אל כוכה שום בש ית, רה יני מי שש ה הנ ירה פי ל סש ה של לה עי י הה די ל יש יא ענ ית - הוצי יני מי ה שש ירה פי ח. סש
ה ה עולל ב. זל ה עוזי זל ל וש בי קנ ה מש ב. זל ה יושי זל ד וש ה עומי ד. זל חה אל ד בש חה ט אל יו. שולי לה ע עה בנ רש אנ ע, וש בנ רש ל אנ ד. הוא ענ חה אל

תוכו שום בש ד. רה חה , הוא אל ה יון הוא. הוא הול לש הוא. על דוש  ים. קה אי רה בש ד ני חה אל ים ומי לויי ד תש חה אל ד. מי ה יורי זל וש
אות ה'.

מות ה עולה מונה ים ושש עי בה רש אנ ם וש יי אתנ מה מון בש ה, טה אל רש םא ני ל ה, וש זל י הנ יעי שי תש ר הנ פל סי יון הנ לש על יו הה זי ל הנ ח ענ טנ ט. שה
ים די מות עובש עולה ם הה אותה ך של לל מל ש, הנ מי ל חה ב ענ ש רוכי מי חה ם, בש רםשל ל הה ענ ל בנ מו של לש צנ קול בש תוכו, שה ים בש כי הולש של

אות י'. יהה הה לל ם עה שה יות וש לש אותי יהה שה לל ם עה שה ך. רה שה חש נל ה של לה יש לנ ה בנ עולל יר, וש אי מי יום של ד בנ אותו יורי

ר של על ק בש לה חל נל ק (של קה חש נל ם של שי ה, בנ רה עמשה אותו  ה, בש רה ר עמשה פל ים, סי פי לה ר אמ שה ה עה מונה סודות שש הנ יא מי י. הוצי
, יהה לל ים עה כי יות הולש ה אותי עה בה רש מות, אנ ה עולה רי שש ה על מונל שש בי ענ  זי עש דנ זש הי לש יענ  גי הי של ה, כש רה עמשה ט בנ י' שולי ה) בש ימה לי בש

ד הוא. חה יו) אל יותה אותי תו (וש שש אי נו, הוא וש מל ים מי זי חה אל עות נל בה ל טנ עות של בה , טנ יהה לל ב עה ה רוכי רה ם עמשה ה עי רה עמשה

יא הוצי ם, וש עולה א הה רה בש ה ני רה עמשה ה בנ ד זל גל נל דוש, וכש קה מו הנ ל שש יות של ר אותי של על לו מי לה ירות הנ פי סש ר הנ של קו על לש חש נל
ל ש ענ מי ש, חה מי ל חה ש ענ ר, שי של ל על ש ענ מי ש, חה מי ל חה ר ענ של ש. על רי פה יהה מש םא הה ר, ל תה סש מו ני ירות, שש מי ר אמ של על ם בש כםחה

ן. מי אה ן וש מי ים אה מי י עולה מי עולש ם ולש עולה מו לש רוך שש רוך הוא ובה ש. בה שי

יות י אותי רי תש סי

ך אמ רה םא יי י ל גו', (ירמיה ז ז) מי תו וש לה הי ל תש יענ כה מי בורות ה' ינשש ל גש לי מנ י יש ח, (תהלים קו ב) מי תנ עון פה מש י שי בי רנ
יום, קי ת) הנ יטנ רי ד (סש ל צנ ר של תה סש ני י הנ בי ל גנ קוקות ענ חמ שומות, של יות רש אותי גו'. בש וש ה  תה יהאה ך  י לש ם כי גויי הנ ך  לל מל
אות ת הה מל של רש ני של ה. כש שומה ם אות רש ה עי ה עולה בה כה רש ומל ה  בה כה רש ל מל דושות, כה בות קש כה רש ם מל בות עי כה רש עולות מל
ה. אויהה לה רש ה של בה כה רש מל ה הנ ל אותה ה של יומה ל קי ת ענ דל אות עומל ל אות וש ה. כה בה כה רש מל ה הנ ה אותה תוכה ה בש ה, עולה יומה קי בש

ם. עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ ה בש דושה קש ה הנ בה כה רש מל סוד הנ אות בש ל אות וש ש כה רי פה תש תי ר של בה דה ה הנ אן עולל כה מי

אות י' ה הה ה עולה ד זל גל נל מות. כש ה עולה אה ל מי אל יהה  רותל טש ענ ה בש ת, עולה דל יורל ה וש ה, עולה אשונה רי אות הה סוד הה
ת. ענ םא נודנ ל ת וש רל תל סש ני ה, וש בה שה חמ מנ צון הנ רש בי

סוד ת אותו  חנ ת תנ דל עומל ה של בה כה רש מל יא הנ הי וש ה,  מונה טש ה בנ מונה טש ה הנ כגסה מש ד, של חה גוז אל ת אל חנ ית תנ סי כנ תש מי
ים כי תומש ים, וש מודי ה ענ שה ם שי ד עי גוז עומי אל , אותו הה יהה תל חש ת תנ חנ ה אנ דה קג ה נש יזה ני גש ת בי דל אות עומל ה הה אותה יר, וש מי טה

גוז. אל תוך אותו הה ים בש נוזי ים גש די דה צש ת הנ של ם שי ים, אותה די דה ה צש שה שי אותו בש

ה, לה גנ תש ה מי ינה אי ה וש נוזה זו גש ה הנ בה כה רש מל הנ ה, וש דושה ת קש חנ ה אנ בה כה רש את מל זו יוצי אות הנ ל הה ר) של תל סי ד (הנ צנ תוך הנ מי
ה ירה מי ה טש בה כה רש מל ה  אותה וש ה,  בה כה רש מל הנ ה  ה אותה לה גנ תש ז מי יר, אה מי גוז טה אל ל אותו  אור של יר הה אי ר מי של אמ כנ ט לש רה פש

לויהה. וגש

הוא אותו (וש אשון, וש רי ר הה של קל ת הנ חנ ה תנ דה מי ת הנ דל מודל של אור, כש מה ל הנ צות של נוצש תש הי תוך הנ את מי יא יוצי הי וש
ר חנ אנ ת, וש חנ ה אנ דה קג יא נש הי אות יו"ד, וש ת הה חנ ת תנ כל מל סש ני ת וש דל יורל ה וש עולה יר, וש אי ה מי ת זל ילמל ה קנ דה מי של יצוץ. כש ד) ני חה אל

יו"ד. ל הנ תון של חש תנ קוץ הנ ת הנ חנ ים תנ כי מה סש ני ים וש רי חי יצוצות אמ ה ני לשה ה שש יאה יצוץ, ומוצי ני ט אותו הנ שי פנ תש ך מי כה

ד צנ אות יו"ד בש ת הה חנ תנ ך  מה סש ני ד, וש יורי ה וש עולל יר וש אי מי ר של חי יצוץ אנ י ני ני שי ר הנ של קל הנ תוך  א מי יוצי ך  ר כה חנ אנ
אות ת הה חנ ה תנ זל ד הנ צנ ים בנ כי מה סש ני ים, וש רי חי יצוצות אמ ה ני לשה יא שש יצוץ, ומוצי ני ט אותו הנ שי פנ תש ך מי ר כה חנ ר. אנ חי אנ
ת דנ מי ל חו"ל בש סוד של ר הנ שה קש ה ני תוך זל ר), ומי חי ד אנ צנ ר (בש חי יצוץ אנ י ני ישי לי שש ר הנ של קל תוך הנ א מי ר יוצי חנ יו"ד. אנ

הנמהאור.

זו. אות הנ ל הה ה אל בה כה רש ם מל כגלה ת, וש כל מל סש ני ה של ל מנ ים, ענ מודי ה ענ עה שש ה, תי יונה לש על ה הה דה קג נש אות יו"ד, הנ או לה צש מש ני
סוד ים בש די ם עומש כגלה ים, וש רי חי ה אמ מונה ה שש תוכה ים מי ירי אי ז מש אה לו, וש לה ים הנ מודי ענ ת הה ענ שש ל תי ת ענ כל מל סש ני ה וש ירה אי ז מש אה

ה. ירה מי טש ה הנ יונה לש על ה הה דה קג נש אות יו"ד, הנ הה

ין סוף, ים אי אי רה קש ני ה של עה שש ם תי אותה שום של ים, מי םא עולי ל ם וש שי ים בנ ה, עולי טה מנ לש לו של לה ים הנ מודי ענ ת הה ענ שש תי
ים. םא עולי ל ם וש שי ים בנ לו עולי אי ל, וש לה ה כש יעה די םא יש ל ים, לש אי רה קש םא ני ל ים וש אי רה קש ני עו, וש םא נודש ל ים וש די םא עומש ל ים וש די עומש

ם. חי רנ ר אמ של ת אמ י אל תי מש חנ רי ן וש חם ר אה של ת אמ י אל נםתי חנ וש יך  נל פה ם ה' לש שי י בש אתי רה קה סוד (שמות לג יט) וש הו הנ זל וש
יו הה שום של ם, מי יהל לי ה עמ ד מםשל מנ םא עה ן ל כי לה ם. וש כה רש דנ עממםד בש לו לנ גנ תש םא הי ל ם, וש הל לה מות של שי ם ובנ הל עממםד בה ינ י של ין מי אי
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םא ה ל ל זל ענ לו. וש ה של גה רש דנ ימו לנ די קש ים, הי די ם עומש ן כגלה כי יך. וש נל פה תוב לש אשון כה יצוץ רי אותו ני לו של ה של גה רש דנ ם הנ קםדל מי
ה מה כנ יו לש כה רה ים דש טי שש פנ תש ם מי שה ה, ומי בה שה חמ מנ הנ ים תוך  ם עולי כגלה שום של הוא, מי רוך  בה דוש  קה י הנ כי רש דנ ד בש עומי

ל. לה עו כש םא נודש ל רוך הוא וש דוש בה קה ל הנ צונו של רש ים בי די דה צש

םא ל יר וש אי ין סוף מי אי הה , וש יהדוענ ינו  אי ה, של כל מנ י של ה מי כל ה, מנ לה עש מנ לש לו  לה ים הנ מודי ענ ם הה עי זו  אות הנ ה הה עולה
ט שי פנ תש מי של ט, וכש שי פנ תש ים ומי מודי ענ ם הה ים בו אותה לי לה כש ד, ני ר יורי של אמ יר. כנ אי מי י של מי מי ין יהדוענ  אי ד, וש יורי יר, וש אי מי

ד. חה ל אל יכה הי ס לש נה כש ני י של מי ים בו, כש סי כנ תש לול, ומי ד כה חה א אור אל יוצי

ים ירי אי ים מש מודי ענ ת הה ענ שש ם תי אותה ה, וש לה עש מנ לות לש גנ תש הי סות ולש כנ תש הי לש ים, של די דה י צש ני שש ד בי ל עומי יכה הי אותו הנ
א ה"א. רה קש הוא ני ל הנ יכה הי הנ ים, וש מודי ענ ם הה אותה ל, בש יכה הי תוך אותו הנ ה בש נוזה אות י' גש הה ל, וש יכה הי תוך אותו הנ בש

ם כגלה וש יו"ד,  אות  ת הה דל עומל ה  זל סוד  בש ל.  לה כש ה  לל גנ תש מי םא  ל וש ה,  לל גנ תש מי םא  ל וש ה  לל גנ תש מי ן,  זגמה מש ינו  אי וש ן  זגמה מש
ר. טי ענ תש הי כםל לש ד הנ ה עומי ה ובה ירה מי יא טש הי שום של ים, מי כי סומש

ר חנ אנ לש ת,  סל נל כנ תש ומי ה  קומה מש לי ה  עולה של כש אור,  מה ל הנ אור של הה תוך  אות מי יוצש של בות  כה רש מל ש  מי חה ייש  ה  זל לה
ה. ידה די ה מש תה שש עה של

מו לו, כש לה בות הנ כה רש ש מל מי ל חה עממםד ענ לנ ך  לל מל ד הנ וי ה דה צה ה רה ל סוד זל אות, ענ לה אות, נ' פש לה פש ים ני אי רה קש ני לו  אי וש
ר, טי ענ תש הי לש ה  ה אותה עמלל ים ומנ ירי אי לו מש אי של ך, וכש תל תורה אות מי לה פש ה ני יטה בי אנ י וש יננ ל עי ר (תהלים קיט יח) גנ מנ אל נל של

ה. נה מל או מי יהצש של ה, וש טה מנ לש ש של מי חה תוך הל יר לש אי הה ש, לש מי ים חה עמשי ננ

ת ענ שש תי ם  אותה תוך  בש ים  רי שה קש ני וש ים  רי טש ענ תש ומי ה,  לה עש מנ לש ה  אותה ים  לי עמ ומנ ים  ירי אי מש אות  לה פש נ'  ם  אותה וש
ה. לה עש מנ ה לש לה עש מנ אות יו"ד לש ת הה ים אל לי עמ ה מנ עה שש תי ם הנ אותה ים. וש רי חי אמ ים הה מודי ענ הה

ם הי אות, של לה פש ם הנ אותה נ', וש ם הנ סוד אותה ת בש רל טל ענ תש זו מי ה"א הנ ים, הנ די י יורש מי םא יהדוענ מי ל ים וש די ר יורש של אמ כנ
ל ה"א. סוד של תוך הנ ל נו"ן לש סוד של הנ ת מי רל ת, חוזל טל של פנ תש ת ומי רל טל ענ תש ר מי של אמ כנ ה. וש תוכה ים לש מודי ענ ת הה של מי חמ

ים אי ז יוצש ם, אה כגלה ה בש ירה אי יא מש הי של ם, וכש יהל לי ת עמ דל ז עומל ה, אה טה מנ לש לו  לה ים הנ מודי ענ ת הה של מי חמ טו  שש פנ תש הי
םאל. מ ין ושש ים, יהמי ני תנ שש םא מי ל ים וש ני תנ שש ים, מי רי חי ה אורות אמ שה מי ה חמ נה מל מי

ה, זל בה ה  זל ר  תה סש ני יות  הש לי דוש,  קה הנ ם  שי הנ סוד  בש יון  לש על סוד  ל  ענ ך  מי סה הי לש ר  בה דה הנ ד  עומי ה  אה לש הה וה אן  כה מי
ה. דושה קש ה הנ בה כה רש מל ל הנ לי כש תנ שש הי ולש

י די דש ת צי ענ בנ רש ד אנ גל נל ה כש עה בה רש ם אנ הי ים, וש מודי ה ענ שה מי ד חמ גל נל ד כש גל נל ה כש שה מי ם חמ הי ה, וש עה בה רש ם אנ ה הי שה מי חמ לו הנ אי וש
דו. בנ ה לש בה כה רש ד ייש לו מל חה אל ד וש חה ל אל כה ם, ולש עולה הה

ים, מודי ענ ם הה אותה ל בש לה כש אור ני ל אור וש כה ד, וש חה אור אל ה בש בה כה רש ה ומל בה כה רש ל מל לולות, כה ן כש בות כגלה כה רש מל ל הנ כה וש
ד חה אל ד וש חה ל אל כה ים, וש מודי ענ ת הה ענ שש ם תי אותה ת בש לל לל כש ני זו  אות ה"א הנ הה אות ה"א, וש ל בה לה כש מוד ני ענ מוד וש ל ענ כה וש

ד. חה כםל אל ילה הנ הש יי ה, של יונה לש על הה ה וש אשונה רי ה הה דה קג נש אות יו"ד הנ ל בה לה כש ני

ה סוד זל בות. וש כה רש ש מל מי חה ים וש רי שש ה, על לה עש מנ ה לש טה מנ אות ה"א מי ל הה עולות ענ בות של כה רש מל ים הנ אי צה מש אן ני כה מי
ה. לה עש מנ ה לש טה מנ כו כ"ה מי רמ בה יש

תוכו. ר בש תה סש כםל ני הנ ל יו"ד, וש סוד של ד הנ בון ענ שש י חל לי ד בש בנ דות לש עומש בות, של כה רש ע מל שנ ה תי לה עש מנ אות ה' וה ן הה מי
יות יהו"ה. אותי לו הה אי ה בש ם זל ה עי ל זל לי כה הי בות, ולש כה רש מל ן הנ אותה ר בש טי ענ תש מי דוש של קה ם הנ שי ה סוד הנ אה לש הה אן וה כה מי

דוש קה ד. הנ חה ינו ה' אל להי תוב (דברים ו ד) ה' אל כה ד, של חה א אל רה קש רוך הוא ני דוש בה קה עון: הנ מש י שי בי ר רנ מנ אה
ר (שם) מנ אל נל רון, של חמ א אנ רה קש רוך הוא ני דוש בה קה אשון. הנ י רי ני תוב (ישעיה מד) אמ כה אשון, של א רי רה קש רוך הוא ני בה

ים. מי י עולה מי עולש ם ולש עולה מו לש רוך שש רוך הוא ובה רון. בה חמ י אנ ני אמ ונ

תוב כה רון, של חמ אנ ה בה דושה ה קש בה כה רש דוש, מל קה ם הנ שי ל הנ ה של רונה חמ אנ רון, זו ה"א הה חמ י אנ ני אמ תוב ונ כה ה"א סוד הנ
ל סוד של לו. הנ ם אי לו עי לו אי לש כש ד ני חה סוד אל ם בש ים, כגלה רוני חמ אנ רון וש חמ י הוא. אנ ני ים אמ רוני חמ ת אנ אל (שם מא, ד) וש

ה. טה ל מנ ד של צנ הנ ה ומי לה עש ל מנ ד של צנ הנ ים מי די ם עומש ים, כגלה רוני חמ ים אנ אי רה קש ני ד' של לו הנ אי ם ד', וש ה"א הי

ם ם הי יהל לי ת עמ דל עומל ת של חנ ה אנ דה קג ע, ונש בנ רש ם אנ הי לו  ל, אי יאי ל אורי אי פה ל רש יאי רי בש ל גנ אי יכה זו, מי ה הנ בה כה רש מל הנ
ל סוד של הנ ם. וש יהל לי ה עמ שורה ה של רונה חמ אנ ה הה דה קג נש הנ לו, וש לה ע הנ בנ רש סוד אנ א בש לה את אל רי קש ני ה  ינה זו אי ה"א הנ הנ ה"א. וש

ית ה"א. עמשי ע ננ צנ מש אל ן בה יהל לי ה עמ שורה ה של דה קג נש ה הנ אותה "ת, וש לל ה דה תה יש ה"א זו הה

ז אה ד, וש חה ם אל ד עי חה כםל אל הנ זו, וש ה"א הנ ם הנ ה עי שורה ת קש דל עומל ה של טה מנ ת לש רל חל ייש ה"א אנ נוך  ל חמ סוד של ובנ
ה. הה ך אנ נה ימה סי כות, וש בש ן לי מנ זש הוא הנ

ת דל עומל זו, וש ה הנ דה קג נש ת הנ אל לו וש לה ע הנ בנ רש אנ ת הה יף אל קי "ת, ומנ לל דה מו הנ ה כש סל כנ ה, מש טה מנ ע לש רה בוב הה סי שום של מי
דון שות לה רש ת הה נל תל ז ני אה ה, וש סל כנ תש ה מי לה אור של הה ה, וש נה בה לש ה הנ סה כנ תש ז מי אה . וש יהה לל סות עה כנ ה לש קה זה ה חמ פה לי זו קש ה הנ דה קג נש בנ
ין די ז הנ י אה רי המ ת ה"ה, של חנ ה אנ דה קג נש ם בי יהל ני ה, שש רונה חמ אנ ם ה"א הה ל ה"א עי סוד של הנ ים. וש עי ים רה יני די ם בש עולה ת הה אל

עמבור. ה בנ לה אי שש ים הנ דושי קש ר הנ מנ אמ מנ ר ובש בה דה ים הנ כי אה לש מנ ת הנ רנ זי גש תוב (דניאל ד, יד) בי כה סוד הנ ן, בש תה ני
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ל אי יכה א מי צה מש ני קום של ל מה כה ים, ובש מי עולה לש זו  מי ים זו  די רה פש םא ני ה, ל רונה חמ אנ ה"א הה ת בנ דל עומל זו  ה הנ בה כה רש מל הנ
כםל ה"א. הנ ה, וש דה קג נש ה הנ ים תוך אותה רי שה קש ם ני הי ה, וש ם זל ה עי ר זל שה קש כםל ני ה. הנ ינה כי שש ם הנ לו, שה אי םאש לש ר הוא הה של

ה אה יא בה ז הי ת, אה חנ ה אנ דה קג נש יא בי הי ה, וש ת לה מל אות יו"ד קודל הה "ף או  לל אות אה הה ת, וש חנ יא ה"א אנ הי של וכש
ת דל י' עומל א' הנ . הה יהה לל ה עה סה כנ םא מש ל וש יהה  נל פה לש ת מי רל בל שש ה ני עה רה ה הה פה לי קש י הנ רי המ י"ה, של ם, א"ה או  עולה יב לה יטי הי לש

בשסוד זלה.

אותו לו, בש ה של בה כה רש מל אות הנ ה הה ם אותה ד עי םא עומי ל שומות של רש יות הה אותי דוש בה ם קה ך שי ין לש ן, אי מו כי כש
א צה מש םא ני ל יו וש לה יה ם חנ א עי םא בה ל ך של לל ך מל ין לש אי לו. של ך של תומי יא הנ ה הי בה כה רש מל ה הנ אותה ך, וש מי תנ סש ני ה של ל מנ ם, ענ שי הנ
אות וש ל אות  כה וש דוש,  קה ם הנ שי ן הנ בות מי כה רש מל דות הנ רה פש ני םא  ל ד, של חה אל כםל כש אות, הנ בה ן יהו"ה צש ל כי ענ וש י,  ידי חי יש

דוש. ם קה כםל הוא שי ז הנ אה ה, וש תה בש כנ רש ת מל ה אל תוכה ת בש לל כולל

ן מי ן של טה קה לוי, הנ גה יא בש זו הי אות הנ הה שום של ה, מי טה מנ ים לש יטי לי שנ ם הנ אותה ה בש בה כה רש ה מל זו ייש לה אות ה"א הנ לה
לו, לה ים הנ תוני חש תנ יות, בנ אותי ן הה אותה ל בש לי כנ תש הי ה לש בה כה רש ן מל הל ין לה רות אי חי אמ יות הה אותי ל הה כה ל לש בה ים, אמ רי בי חמ הנ
בות כה רש מל ן  הל בה לו  לש כש ני רות  חי אמ יות הה אותי הה וש חוץ,  בנ של ים  תוני חש תנ בנ ת  לל לל כש ני זו  הנ אות  הה של שום  מי םאת.  ז לה ט  רה פש
ל בה ים, אמ יוני לש על ם הה ים עי תוני חש תנ לות, הנ יכה ם הי לות עי יכה הי ים הנ רי בש חנ תש ר מי של אמ כנ ט לש רה חוץ, פש ם בנ ינה אי דושות של קש

ת. חנ יות אות אנ הש יות לי אותי ן הה ם אותה ים עי לי לה כש ין ני אי

ת לל לל כש ים, ני דושי קש מות הנ שי ן הנ ם מי שי ם וש ל שי תו (כה בש כנ רש ת מל לל לל כש דוש ני קה ם הנ שי הנ אות מי ך, אות וש שום כה ומי
ע בנ רש ן אנ אותה ע. וש בנ רש אנ ן הה אותה אות מי ל אות וש כה ן לש כי אוי, וש רה דוש כה ם קה הו שי זל ה, וש תוכה תוכו) בש ה בש דושה ה קש בה כה רש מל
ת מל של רש ני וש ה  תוכה ת בש לל לל כש ני ה של בה כה רש מל ה  לה אות ייש  ל אות וש כה ע, ולש םא נודה ל י של מי ה לש בה כה רש מל ן סוד הנ יות הי אותי הה

ש. מה אות מנ ה הה אותה בש

דות ה מי רי שש לש על ם שש הי ר, וש שה ה עה לשה יא שש ה הי לה עש מנ ת לש דל עומל זו של ה הנ דה קג נש הנ ר, וש שה ים עה ני יא שש זו הי ה"א הנ הנ
ם, עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ ם לש הי ים, וש חומי ר תש שה ים עה ני ם שש לו הי לה ר הנ שה ים עה ני שש ה. הנ לה עש מנ לש מו של ה, כש טה מנ ים לש מי חמ רנ הה

ד. ל צנ כה ה לש לשה ה שש לשה שש

ד צנ ה, לש עה שש פון תי ד צה צנ ה, לש עה שש ב תי עמרה ד מנ צנ ה, לש עה שש ח תי רה זש ד מי צנ ד. לש ל צנ כה ה לש עה שש ם תי ה הי לשה שש ם הנ אותה וש
שום ה, מי רה עמשה ד לנ ל צנ ה כה ימה לי שש מנ זו של ה הנ דה קג נש את הנ צי מש ע. ני צנ מש אל ן בה יהל לי ת עמ דל עומל זו של ה הנ דה קג נש הנ ה, וש עה שש רום תי דה
ירות פי ר סש של ה, על רה רום עמשה ד דה צנ ה, לש רה פון עמשה ד צה צנ ה, לש רה ב עמשה עמרה ד מנ צנ ה, לש רה ח עמשה רה זש ד מי צנ ע. לש צנ מש אל ת בה דל עומל של
ן ם הי יי ננ זש י אה תי דוש, ושש קה ם הנ שי סוד הנ ה, בש טה מנ ית לש אשי רי ל בש סוד של דות בנ עומש יות של ם מ' אותי לו הי אי ד, וש ל צנ כה לש

ל ה"א. סוד של ים בנ די ם עומש כגלה םאל, וש מ ין ושש יהמי חםז בש אל לל

ים ני ם שש אותה ה, בש דושה קש ה הנ בה כה רש מל הנ ה  אותה ים: בש יוני לש ם סודות על ל אותה כה בש זו  "א הנ הי הנ א של צה מש ו ני שה כש ענ
ל לה כש ני כםל  דוש. הנ קה ם הנ שי בנ קות של קה חג מש יות הנ ם אותי יי תנ ושש ים  עי בה רש ל אנ סוד של ירות, בנ פי ר סש של על סוד  ר, בש שה עה

ל ה"א. ה של זל ן הנ יוקה דש בנ

ה זל ד הנ צנ ר, הנ ך יהשה רל דל ם בש ת כגלה ה אל יעה רי כש מנ ע, של צנ מש אל ת בה דל עומל ה של דה קג נש סוד הנ סון, בש כש לנ אמ ים בנ די ם עומש כגלה וש
כםל. ין הנ קי תש הנ ד לש עומי ל של קה שש מי ל, הנ קה שש מי ים בש די ם עומש ים, כגלה די דה ד' צש ן לש כי ה, וש זל ד הנ צנ בנ

ה עמשל ים ננ להי ר אל םאמל י תוב (בראשית א כו) ונ ה כה ל זל ענ לו, וש לה ים הנ תוני חש תנ ל הנ נו כה קש תנ תש ני או וש רש בש ה ני זל סוד הנ בנ
ש, מה ה מנ מותה דש ה, בי זו בה חש אל נל ה וש טה מנ ים לש די עומש ה של לל ל אי כה הוא ה"א, וש אי של דנ ה, ונ עמשל נו. ננ מותי דש נו כי מי לש צנ ם בש דה אה

אות. רה הי ה לש ם בה שה רש םא ני ל ה, וש נה יוקש דש ל בי לה ה כש אל רש םא ני ל ה של מנ ה בש לה עש מנ ד לש חה ייש אל ה של מנ ט לש רה את ה', פש רי קש ני מו של כש

תוך בש זו  הנ ה  דה קג נש הנ ת  דל עומל ה  זל שום  מי כםל,  הנ הוא  לו.  לה הנ סודות  הנ ל  כה בש ת  נל מל דנ זש מי את ה"א,  רי קש ני של כש
ה, ת בה זל חל אל רום נל ד דה צנ לש לו של ם. (אי הל מה יא עי הי ה, וש ים בה זי חה אל ח נל רה זש ד מי צנ לש לו של כםל. אי ה בנ זה חש אל נל שום של ע, מי צנ מש אל הה
ל ענ כםל ה"א. וש הנ ה, וש כםל בה הנ כםל, וש יא בנ ך הי שום כה ם). ומי הל מה יא עי הי ם, וש מה ת עי זל חל אל פון נל ד צה צנ לש לו של ם. אי הל מה יא עי הי וש

אוי. רה יון כה לש סוד על כםל הוא בש ים, הנ להי ר אל םאמל י תוב ונ כה ם, וש דה ה אה עמשל תוב ננ ה כה זל

ש, מה אות מנ ה הה אותה מו בש שש רש ני לו וש לה יות הנ אותי ים בה עי ם נודה ים כגלה יוני לש על סודות הה ל הנ כה לו וש לה סודות הנ ל הנ כה וש
סוד ה בש יונה לש על ה הה מה כש חה ה הנ זה מש רש ני אן  ד כה דוש. ענ קה ם הנ שי יון בנ לש כםל סוד על הנ וש אוי,  רה כה דוש  קה ם הנ שי ד הנ ינחי תש יי של
רוך דוש בה קה י הנ כי רש ת דנ ענ אל יודי א, וש יהצה ס וש ננ כש ני י של ל מי קו של לש י חל רי שש יות. אנ אותי ע הה בנ רש אנ לש ה של רונה חמ אנ אות ה"א, הה הה

א. בה ם הנ עולה ה לה םא בושה ל ס לש ני כה הי הוא לש

יות, י אותי תי שש ק לי לה חל ה נל ם, זל לי יום שה קי ת בש דל עומל ה של יונה לש על ה הה דושה קש ה הנ בה כה רש מל "ו הנ אות וה ל הה סוד של הנ
ים. יוני לש ר סודות על שה ים עה ני ם שש הי ה, וש מו זל ה כש י"ם ו"ו, זל וי י וה תי ן שש הי של

ה"א אות  הה ם  יהל לי עמ ת  דל עומל של ים,  יוני לש על הה ים  מודי ענ הה ת  של מי חמ ם  עי ת  דל עומל יא  הי זו  הנ ה  יונה לש על הה ו"ו  הנ
אוי. רה כםל הוא כה הנ ש, וש מי ל חה סוד של הנ ש, וש מי יא חה ש, הי ל שי סוד של הנ ש, וש יא שי הי ב של ל גנ ף ענ זו, אנ ו"ו הנ הנ ה, וש יונה לש על הה

ע. בנ רש םא אנ ל לש, וש לש שה יא שה הי ת, של חנ ה אנ בה כה רש ל מל ד ענ ה עומי זל אשון הנ רי אור הה ין, סוד הה יהמי ד הנ צנ ית בש אשי רי הה
ם שי בנ כות  יות הולש אותי הה של מו  לש. כש שה לש  שה סוד בש אן בש כםל כה הנ ע,  בנ רש אנ בש א  לה אל ה  בה כה רש מל ין  אי ב של גנ ל  ענ ף  אנ וש
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לש. לש שה שה ך בש כםל הולי ך הנ שום כה דוש, ומי קה הנ

ב ל גנ ף ענ אנ ע, וש בנ רש אנ יא בש הי ה  לה ה של בה כה רש מל הנ ך  שום כה יות, ומי אותי ית בה יעי בי רש יא הה הי תה  רש מנ אה אות ה"א של הה
ד. חה יות אל הש ה, לי מו זל ה כש עמלות זל ר לנ ך יהשה רל דל ך בש כםל הולי הנ לש, וש לש שה שה יא בש ע, הי בנ רש אנ יא בש הי של

רוחנ ה הה עולה של אור, כש מה תוך הנ את מי יוצי ה של לשה שש ה) בי בה כה רש ה מל ין, (אותה יא יהמי הי רום, של ד דה צנ לש ה של בה כה רש מל הנ
ה, תוכה ב בש אה שש ני אור של ה בה ירה אי ים, מש ני וה ה גש לשה שש ה בי לולה ים, כש לי עמ םא מנ ל , וש יחנ ים רי לי עמ מנ י"ב רוחות, של ת בש בל נושל של

לש. ם שה הי ש, וש רי פה תש ה הי זל , וש רוחנ ט בש ד לוהי חה אל ם, וש יי מנ ט בש ד לוהי חה אל ש, וש אי ט בש ד לוהי חה אל

רוחנ א הה לה , אל ם רוחנ ינה אי ם, וש יי ם מנ ינה אי ש, וש ם אי ינה לו אי ים, אי ני וה ה גש לשה ייית שש הש ני ת וש דל רל פש ר ני של אמ זו, כנ רוחנ הנ הה
יו. תה חש ך תנ מל ה סל עמשל ך ננ ר כה חנ אנ יו, וש לה עה קום של מה ף לנ ן תםקל נותי ט וש לוהי יר וש אי ד מי חה אל ד וש חה ל אל ת, כה דל רל פש ני של זו כש הנ

ם יי מנ ק בו הנ זי חנ תש ט, ומי הי לנ תש ר מי חי ן אנ ול ה. גה זל ין הנ יהמי ד הנ צנ ת בש לל לל כש ני ש של אי ה בו הה יקה זי חמ ט, ומנ הי לנ תש ד מי חה ן אל ול גה
ם לו הי לה ים הנ ני וה גש ת הנ לשל ה, ושש זל ין הנ יהמי ד הנ צנ ת בש לל לל כש ני רוחנ של ה בו הה יקה זי חמ ט, ומנ הי לנ תש ר מי חי ן אנ ול ין. גה יהמי לו בנ לש כש ני של

אות ה. סוד הה ין בש יהמי ד הנ צנ ת לש חנ ה אנ בה כה רש מל

ל מו של ה שש ל זל ענ ם, וש הל א בה רה קש ני מות של שי ם הנ ל אותה סוד של רוך הוא, בנ בה דוש  קה בנ ייש  ים של נויי ם כי לו הי אי וש
ם הי לו, של לה ים הנ יוני לש על ים הה די דה צש ן הנ סוד מי ל סוד וש כה ים בש לי לה כש ם ני כגלה מות, וש ה שי מה כנ א בש רה קש רוך הוא ני דוש בה קה הנ

ים. קי חה מש םא ני ל מות של שי

לו, ל אי זו של ה הנ בה כה רש מל ת הנ דל רל פש ני של ל. כש לה כש דול בי את גה רי קש לו ני ה של בה כה רש מל ל. הנ א אי רה קש ין ני הוא יהמי ה של זל ד הנ צנ הנ
א רה קש ני ין של יהמי ה לש בה כה רש מל ם הנ לו הי דו"ש. אי י"ן, קה סי דו"ל, חמ לו: גה לה מות הנ שי ים הנ אי רה קש ני ך  ים, כה ני וה ה גש לשה ם שש הי

נו. רש אנ בי מו של מות, כש שי ת הנ רל ם עמשל אותה יון מי לש על סוד הה ל, הנ אי

ה לל ת אי לשל שש ן מי ול גה ן וש ול ל גה כה ה, וש טה מנ ים לש ירי אי ים ומש טי ין, לוהמ ד יהמי צנ ה לש בה כה רש ם מל הי לו, של לה ים הנ ני וה גש ת הנ לשל שש
ב רוכי ה של זל ין הנ יהמי הנ ה. וש עה שש ם תי הי לש, וש ה שה לשה ה שש לשה בון שש שש חל בש סו  נש כש ני ד של ד, ענ ל צנ כה ים לש רי חי י אמ ני שש ד לי רה פש ני
רוך דוש בה קה ל הנ יו של דותה ם מי כגלה נות, וש טנ יונות וקש לש ירות על פי אות סש רה קש לו ני ל אי ם כה ף גנ ה. אנ רה עמשה ים לנ לי שש ם מנ יהל לי עמ

הוא.

ם הי לו  נון, אי א חנ רה קש ד ני חה אל חום, וש א רנ רה קש ד ני חה ם, אל יי מנ הנ בו  יקו  זי חל הל ד של חה ן אל ול גה תוך  מי או  יהצש ם של יי ננ שש
ד חה אל ם, וש יי פנ ך אנ רל א אל רה קש ד ני חה ש, אל אי ה בו הה יקה זי חל הל ן של ול אותו גה או מי יהצש ם של יי ננ ם. שש יי מנ יק בנ זי חל הל ן של ול גה אותו הנ מי
, רוחנ ה בו הה יקה זי חל הל ן של ול גה אותו  או מי יהצש ם של יי ננ שש ש. הנ אי ה בו הה יקה זי חל הל ן של ול גה אותו  ם מי לו הי ד. אי סל ב חל א רנ רה קש ני
ך נה ימה סי וש ר,  יהשה א  רה קש ני ה  זל וש א טוב,  רה קש ני ה  זל נוך  ל חמ של רו  פש סוד סי ובש  . חנ א סולי רה קש ני ד  חה יד, אל סי א חה רה קש ני ד  חה אל

ר ה'. יהשה (תהלים כה ח) טוב וש

ים קי בה דש ני םא  ל ל בה חוץ, אמ ים בנ נויי ם כי כגלה וש לו,  אי לש לו  בות אי כה רש ם מל כגלה וש ה,  טה מנ אורות לש ים הה די רה פש ני לו  אי ומי
"ו. אות וה סוד הה כםל בש הנ ה, וש זל ד הנ צנ ל הנ ד אל חה ם אל כגלה ין, וש יהמי ד הנ צנ ים בש לולי ם כש כגלה ה, וש לה עש י מנ פי לנ לו כש אי בש

נםם, יהי גי נו  מל א מי רה בש ני ד של ענ ה,  טה מנ לש ה  כה שי חמ ת בנ טל של פנ תש מי ה, של כה שי ל חמ סוד של םאל, הנ מ שש ד הנ צנ ית בש אשי רי הה
ים עי שופש של ים  קי זה חמ ים  יבי בי שש ים  טי המ לנ מש אן  כה וש ה,  חורה שש ה,  מה דג אמ ה,  קה זה חמ ש  אי ל  של ה  כה שי חמ הנ ה  אותה מי ט  להה מש

ה. זל ד הנ צנ םאל, לנ מ שש יא הנ הי ה של כה שי חמ תוך הנ ם מי כגלה ה, וש טה מנ ים לש כי שה מש ני וש

יר אי אור מי הה אותו  ין, ומי יהמי ד) הנ צנ יר מי אי מי ד (של צנ יר לש אי ה מי דה מי ת הנ ידנ די מש תוך  ה מי עולל ד הה חה ק אור אל רנ
נו. מל יר מי אי ין, ומי יהמי ל אותו הנ ש, אל אי ה הה ל אותה ים אל בי רי ש אורות, וקש ה אי ל אותה ים אל יעי גי ה, ומנ כה שי חמ לנ

ה בה כה רש יות מל הש ת לי טל של פנ תש ת, זו מי טל להל ה, מש ירה אי מש ת, של רל חל אור רוחנ אנ מה תוך הנ ה מי ירה אי ת ומש טל של פנ תש י מי זנ אמ
ם ה עי ין עולה זו אי רוחנ הנ הה פון, וש א צה רה קש ני ה של זל ד הנ צנ ים לנ ני וה ה גש לשה ל שש סוד של ת בש טל של פנ תש םאל, מי מ שש ד הנ אותו צנ לש

לו. לה ים הנ ני וה גש ת הנ לשל שש ה בי דה רש פש ני רוחנ של ה הה ל אותה ך ענ מה סש ה ני זל םאל הנ מ שש הנ שום של , מי יחנ םא רי ל ים וש מי שה בש

דםם, ן אה ול גה ש בש שוך, אי ן חה ול גה ש בש אי םאל. הה מ שש ד הנ הוא צנ ש, של ל אי ים של די דה ה צש לשה שש ים בי ירי אי לו מש לה ים הנ ני וה גש הנ
י ני ת שש ים אל כי אור, תומש מה הנ תוך  ה מי אה יהצש של רוחנ  הה ה  אותה ים מי די רה פש ני של לו  לה ים הנ ני וה גש ת הנ לשל חםר. שש ן שה ול גה בש ש  אי וש

ים. די דה צש הנ

ק בו זי חנ תש ט, ומי הי לנ תש ר מי חי ע אנ בנ םאל. צל מ ד שש צנ הוא בש שוך, של ע חה בנ ש צל ק בו אי זי חנ תש ט, ומי הי לנ תש ד מי חה ע אל בנ צל
םאל. מ ד שש אותו צנ הוא בש חםר, של ע שה בנ ש צל ן בו אי קה תש ני ט, וש הי לנ תש י מי ישי לי ע שש בנ םאל. צל מ ד שש צנ הוא בש דםם, של ע אה בנ ש צל אי

דוש קה ים לנ נויי ים כי אי רה קש לו ני "ו. אי אות וה סוד הה םאל בש מ שש ד הנ צנ ת לש חנ ה אנ בה כה רש ם מל לו הי לה ים הנ ני וה גש ת הנ לשל ושש
שום בור, מי א גי רה קש ני ד של חה ל אל לה כש כםל בי הנ ק, וש זה א חה רה קש ד ני חה אל יר, וש די א אנ רה קש ד ני חה םאל. אל מ שש סוד הנ הוא בש רוך  בה

ים. להי א אל רה קש ים ני די דה ה צש מה כנ נו לש רש אנ י בי רי המ ים, ונ להי םאל הוא אל מ א שש רה קש ני ה של זל ד הנ צנ הנ של

י ני שש ד לי רה פש ה ני לל ת אי לשל שש ן מי ול גה ן וש ול ל גה כה ה, וש טה מנ ים לש ירי אי ים מש טי המ לנ םאל, מש מ שש ד הנ צנ בש לו של לה ים הנ ני וה גש ת הנ לשל שש
ה זל םאל הנ מ שש הנ ר, וש חי ד אנ צנ נו בש רש אנ בי מו של ה, כש עה שש ם תי הי ה, וש לשה ה שש לשה בון שש שש חל ים בש סי נה כש ני ד של ד, ענ ל צנ כה ים לש רי חי אמ

ה. רה עמשה ים לנ לי שש ם מנ יהל לי ב עמ רוכי של
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ן, יה א דנ רה קש ד ני חה אל ט, וש א שופי רה קש ד ני חה שוך, אל ן חה ול גה ש בש תוך אי ל בש לה כש ני ד של חה ל אל ן של ול גה תוך  או מי יהצש ם של יי ננ שש
ים. להי נות אל מה לש ן אנ ינ דנ ים וש תומי י יש בי תוב (שם סח ו) אמ כה ט, וש ים שםפי להי ר (תהלים נ ו) אל מנ אל נל מו של כש

יש א אי רה קש ני ד  חה אל וש  , יר כםחנ בי א כנ רה קש ני ד  חה ה, אל מה דג אמ ש  אי תוך  ל מי לה כש ני ד של חה ן אל ול גה תוך  מי או  יהצש של ם  יי ננ שש
ון, ד עה א פםקי רה קש ד ני חה ה, אל חםרה שש הנ ש  אי גון הה תוך  ק בש זי חנ תש הי וש ל  לה כש ני ד של חה ן אל ול גה תוך  מי או  יהצש ם של יי ננ ה. שש מה חה לש מי

מול. ם גש לי שנ א מש רה קש ד ני חה אל וש

א רה קש ם ני כגלה םאל, ובש מ ד שש צנ לות בש לה כש ם ני כגלה בון, וש שש ם חל הל ין לה אי בורות של ה גש מה כנ ה לש טה מנ ים לש די רה פש אן ני כה ומי
"ו. אות וה סוד הה כםל בש הנ ד, וש צנ ד וש ל צנ כה ה לש טה מנ בות לש כה רש ם מל כגלה רוך הוא, וש דוש בה קה הנ

בות כה רש ל מל ענ דות  ן עומש דוש, כגלה קה ם הנ שי סוד הנ בש של לו  לה יות הנ אותי ע הה בנ רש אנ אות מי וש ל אות  כה שום של מי
ן לו הי לה בות הנ כה רש מל הנ אוי לו, וש רה ד כה חה אל ד וש חה ל אל ן, כה יהל לי ים עמ שומי ם רש כגלה כו, וש מש סש ני ה של ל מנ כות ענ סומש דושות וש קש

ים. די עומש ה של ל מנ דוש ענ קה ם הנ שי אותו הנ ים לש נויי כי

ים, נויי כי ל הנ מות של שי ם הנ אותה ד מי חה אל ד וש חה ל אל ת כה ענ דנ יך לה רי דוש, צה קה ם הנ שי ת הנ ד אל ינחי א לש בה י של ן, מי ל כי ענ וש
דוש, קה ם הנ שי סוד הנ כםל בש הנ בות. וש כה רש מל דות הנ עומש ד של צנ אותו הנ ם, ובש יהל לי ט עמ שולי ם של שי יהו הנ ים, ומי יהמי ה קנ ל מה ענ
ה, רה שה יש ך  רל דל ים בש כי הולש ים של יקי די צנ ם הנ י אותה רי שש ם. אנ הל רוך הוא בה דוש בה קה א הנ רה קש ני לו של לה יות הנ אותי ע הה בנ רש אנ בש

ם. ב אותה רוך הוא אוהי דוש בה קה הנ א, של בה ם הנ עולה ם בה יהל רי שש אנ ה, וש זל ם הנ עולה ם בה יהל רי שש אנ

ם רה דש סנ ים לש די דה י צש ני ל שש ע, נוטי צנ מש אל ד בה ח הוא עומי רה זש מי ח הנ תנ פל ח, של רה זש מי ח הנ תנ פל ע, בש צנ מש אל ד הה צנ ית בש אשי רי הה
ה. ד זל צנ ה ובש ד זל צנ תות, בש לה ים ודש יחי רי בש בי

סוד ת בש דל עומל ה של בה כה רש מל יא הנ הי ה, וש יונה לש ה על בה כה רש ל מל ד ענ ה עומי זל נו, וש רש מנ אה לו של ל אי כה לול מי ה כה זל ח הנ תנ פל הנ
ה זל ים, וש יוני לש על ים הה די דה צש ת הנ של ל שי ל כה סוד של ד בנ ה עומי זל ה, וש לל ל אי ל כה ה של לולה ה הוא) ו"ו כש הוא (זל "ו, של אות וה הה
ים ני שש ת בי בל נושל ה רוחנ של עולה של אור. כש מה תוך הנ א מי םאל. יוצי מ ין ושש יהמי ה בש לשה הוא שש ת, של חנ ה אנ בה כה רש ל מל ד ענ עומי
לום יא שה הי של י רוחנ  זוהי אור, וש ה בש ירה אי מש זו  הנ רוחנ  ים, הה לי עמ םא מנ ל וש יחנ  ים רי לי עמ מנ ים, של מי שה ל בש יחות של ר רי שה עה

לום. את שה רי קש ני וש

ין, יהמי בנ ר  אי בה תש ני של מו  כש ם,  יי ומנ רוחנ  וש ש  אי בש ים  טי להה מש ים  ני וה גש ה  לשה שש בי ת  דל רל פש ני זו,  הנ רוחנ  הה ת  דל רל פש ני של וכש
ף. ן תםקל נותי קומו וש מש ט בי ד לוהי חה אל ד וש חה ל אל ת, כה דל רל פש ני של וכש

ק זל חנ ש ומש אי ט בש ד לוהי חה ן אל ול ה, גה לשה שש לו הנ אי ד מי צנ ד וש ל צנ כה ה) רוחנ לש אותה אותו (מי ט מי שי פנ תש מי ה של זל אור הנ הה
י ני שש בי ט  להה מש ן,  מה גה רש אנ כש לו  יר  אי ומי  , רוחנ בש ט  י לוהי ישי לי שש ן  ול גה ה אותו.  בל רש ומנ ם  יי מנ בש ט  ר לוהי חי אנ ן  ול גה אותו. 

"ו. אות וה ל הה סוד של הוא הנ "ו, וש אות וה סוד הה ת בש חנ ה אנ בה כה רש ם מל לו הי לה ים הנ ני וה גש ת הנ לשל לו. ושש לה ים הנ די דה צש הנ

ל כה א בש רה קש הוא ני רוך  בה דוש  קה הנ של אי  בה תש ני של מו  הוא, כש רוך  בה דוש  קה ם הנ הל א בה רה קש ני ים של נויי כי ם הנ ה הי לל אי וש
ל ף ענ אנ א בו. וש רה קש ה ני זל י הנ עי צה מש אל ם) הה שי ד (הנ צנ הנ דוש, של קה ם הנ שי סוד הנ ים בש לי לה כש ים ני נויי כי לו הנ אי לו, וש לה מות הנ שי הנ
ם שי יות הנ ע אותי בנ רש ל אנ כה ים, וש תוני חש תנ הנ ים וש יוני לש על מות הה שי ל הנ ת כה ל אל ה נוטי "ו, זל אות וה סוד הה א בש רה קש ה ני זל ב של גנ
ם שי לוי הנ אן תה ל יה"ו, כה סוד של ה הנ זל ה, וש טה ה ומנ לה עש ים מנ די דה צש ל הנ ת כה ל אל נוטי שום של חוזות בו, מי אמ דוש  קה הנ

ה. זל הנ

ה, טה מנ ה ולש לה עש ין מנ ע, בי צנ מש אל ד בה הוא עומי ה, וש טה מנ ת לש חנ ל אנ נוטי ה, וש לה עש מנ יות לש י אותי תי ל שש הוא יהו"ה נוטי וש
נו. רש מנ אה מו של ים כש די דה צש י הנ ני שש ומי

ת דל רל פש ני וש נו,  רש מנ אה י של פי כש זו  הנ רוחנ  יא הה הי זו, של ה הנ בה כה רש מל ת הנ דל רל פש ני של ל. כש לה כש בי ש  יא אי הי לו  ה של בה כה רש מל הנ
ה, דושה ה קש בה כה רש ן מל הי ה, של לל ת אי לשל ם שש לו הי "ד. אי סל "ר חל "ת, נוצי מל ש, אל ים אי אי רה קש ני ים, של רי חי ים אמ ני וה ה גש לשה שש לי

ע. צנ מש אל ד בה עומי ה של זל ד הנ צנ ל הנ אל

ת לשל שש ן מי ול ל גה כה ה, וש טה מנ ים לש ירי אי ים ומש טי "ו, לוהמ אות וה ל הה ה של דושה ה קש בה כה רש ם מל הי לו של לה ים הנ ני וה גש ת הנ לשל שש
דוש קה ם הנ שי הנ ה, וש עה שש ם תי הי ד, וש ל צנ כה ה לש לשה ה שש לשה בון שש שש חל ים בש עמשי ננ ד של ד, ענ ל צנ כה ים לש רי חי י אמ ני שש ד לי רה פש לו ני לה הנ

ה. רה עמשה ים לנ לי שש ם מנ יהל לי ט עמ שולי ה של זל הנ

סוד ד בש חה אל ד וש חה ל אל ע, כה צנ מש אל םאל וש מ ין ושש נו, יהמי רש מנ אה י של פי ה כש לשה שש לו  לה ים הנ די דה צש הנ ד מי חה אל ד וש חה ל אל כה וש
ר של על ירות,  פי סש הנ ר  של על ן  הי ת  חנ אנ מות  לי שש בי ה,  טה ומנ ה  לה עש מנ כםל  הנ של שום  מי ה,  רה עמשה הוא  לו,  של בות  כה רש מל הנ
שום ירות. ומי מי ר אמ של ירות, על פי ר סש של ים על אי רה קש ם ני יהל לי ט עמ שולי ד של צנ אותו הנ לו בש לה בות הנ כה רש מל ל הנ כה ירות. וש מי אמ הה
בון שש חל ד לש חה אל ד וש חה ל אל ה כה עולל ד של ד ענ ל צנ כה בות לש כה רש ר מל של על ה לש עולל לו  לה ים הנ די דה צש ן הנ ד מי חה אל ד וש חה ל אל ך, כה כה
ם, יהל לי ט עמ שולי ם של שי אותו הנ ים בש אי רה קש ם ני ם, כגלה יהל די דש צי ים לי די רה פש ני של כש לו  לה בות הנ כה רש מל ל הנ ה, כה אי םא רש דול. וב גה

ה. טה מנ ש לש מה אות מנ ה הה ל אותה סוד של ובנ

ן ול אותו גה ם מי לו הי ע. אי שנ ל פל ר ענ א עובי רה קש ד ני חה אל ון, וש א עה א נםשי רה קש ד ני חה ת, אל חנ ה אנ דה קג תוך נש או מי יהצש ם של יי ננ שש
ם. א רה רה קש ד ני חה אל רום, וש א מה רה קש ד ני חה ש, אל אי ה בו הה קה זש חנ תש הי ן של ול גה תוך הנ או מי יהצש ם של יי ננ ם. שש יי מנ קו בו הנ זש חנ תש הי של

רום, בות, מה ן לי ה, בוחי זל ד הנ צנ אן בנ כה א. וש בה ם הנ עולה ל הה סוד של ים בנ לולי לו כש לה מות הנ שי נוך, הנ ל חמ סוד של ובנ
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ם שי הנ ב של ל גנ ף ענ אנ קום ה', וש מה יר בנ די תוב (שם צג ד) אנ כה דו, וש גש נל יך מי טל פה שש רום מי ר (תהלים י ה) מה מנ אל נל מו של כש
מו ים כש להי א אל רה קש ך ני כה ה, וש לל ל אי כה א בש בה ם הנ עולה ף הה תי תנ שש ן מי ל כי ענ רום. וש תוב מה י כה רי א, המ בה ם הנ עולה ד בה ה עומי זל הנ

ד. חה כםל אל הנ םאל, וש מ שש ל הנ ים של ני וה גש הנ

א רה קש ני ד  חה אל וש ד,  ן ענ א שוכי רה קש ני ד  חה נו, אל מל מי או  יהצש ם של יי ננ ם שש בו. אותה רוחנ  ת הה קל זל חנ תש י מי ישי לי שש ן הנ ול גה הנ
רוך דוש בה קה ם הנ הל א בה רה קש ני ים של נויי ם כי כגלה לו, וש אי לו לש בות אי כה רש ם מל כגלה ה, וש טה מנ אורות לש ים הה די רה פש לו ני אי דוש, ומי קה

ם. יהל לי ט עמ שולי ד של צנ ים בנ עי ם נודה כגלה הוא, וש

םאל מ ין ושש ם יהמי הי נו, של רש מנ אה של לו  לה ים הנ יוני לש על ים הה די דה צש הנ תוך  ים מי אי יוצש ים של די דה ה צש לשה שש ן ייש  כי מו  כש
מו ה, כש טה מנ בות לש כה רש ים מל לי נוטש ם  כגלה וש ם,  הל ם מי יי ננ חוץ שש ים בנ די עומש וש ם,  הל ה מי חוצה ים הנ אי יוצש לו  אי וש ע,  צנ מש אל וש

ם. מותה ים כש יוני לש םא על ל ה, וש לל אי ים הה יוני לש על הה של

א רה קש ד ני חה ם), אל מותה ם (כש הי מו של ם כש נו, הי רש מנ אה ים של יוני לש על ים הה די דה צש לו הנ תוך אי ים מי אי יוצש ה של טה מנ לש לו של אי וש
ת לשל שש ים בי לולי ם כש כגלה וש נו,  רש מנ אה ע של צנ מש אל הה אותו  תוך  ע, בש צנ מש אל ד בה עומי ד של חה אל םאל, וש מ א שש רה קש ד ני חה אל ין וש יהמי
דועות בות יש כה רש מל ים בש די רש פה תש ם מי כגלה וש ם,  ת כגלה ת אל לל כולל "ו של אות וה סוד הה ים בש לולי ם כש כגלה לו, וש לה ים הנ יוני לש על הה

ם. דה צי בש

ים, יוני לש על ים הה נויי כי ם הנ אותה מו של ה, כש טה מנ לש ים של נויי כי ם הנ אותה ק בש ים, רנ דועי מות יש שי ים בש אי רה קש םא ני לו ל אי וש
נו. רש אנ י בי רי המ חוץ, ונ בנ בות מי כה רש ם מל לו כגלה לה ים הנ רי חי אמ ת הה לשל ים, ושש יוני לש על ים בה חוזי לו אמ לה ים הנ תוני חש תנ הנ וש

ד, וי דה י  די סש ים חנ אי רה קש ני וש םאל,  מ ושש ין  יהמי ם  הי וש חוץ,  בנ מי ים של כי ם תומש הי לו  לה הנ ים  מודי ענ הה י  ני שש ה,  אי ורש םא  ב
ת. מל אל י הה יאי בי נש יחות בי לי ים שש עושי ים וש די עומש ם של יי ננ ם, שש הל לה ה של בה כה רש מל ם הנ לו הי לה אות הנ בה צש הנ וש

י ה'. עמשי ים מנ דולי גש תוב (תהלים קיא ב)  כה ה סוד הנ זל וש לוי,  גי בש ם  עולה ל הה ים של עמשי מנ ים הנ די רה פש ני ם  שה ומי
ים אשוני רי יך הה דל סה ייה חמ ים ה', (שם פט נ) אנ בי יך רנ מל חמ או (שם קיא) רנ רש קש לו ני אי דול, וש ן גה ים מי אי יוצש ים, של דולי גש
ים די רה פש ך ני ף כה ה, (אנ לה עש מנ ם לש הי נו של רש אנ בי ב של ל גנ ף ענ אנ ה. וש מה ם הי עולה י מי יך כי דל סה חמ יך ה' ונ מל חמ כםר רנ ה', (שם כה ו) זש

ה. טה מנ ה לש מה ם הי עולה ה) מי לה עש מנ ה לש מה ם הי עולה ה. מי מה ם הי עולה י מי תוב (שם כו ו) כי כה ה, של לה עש מנ לש מו של ה כש טה מנ לש

ל לה כש ם בנ ל הי בה ה, אמ לה עש מנ לש מו של ם כש הי ה. וש לה עש מנ לש ם של מות אותה שי או בש רש קש ני מו של מות כש שי או בש רש קש םא ני ן ל ל כי ענ וש
ן הי לו  אי וש יונות,  לש על הה בות  כה רש מל הנ ן  מי ים  אי יוצש של ה  תורה הנ ל  של ים  כי תומש הנ ם  הי וש חוץ,  בנ ים  די עומש של ם  אותה ל  של

נו. רש אנ בי מו של ל, כש לה כש יד בנ מי יר תה כי זש הי ה של זל ך, וש לל מל ד הנ וי יר דה כי זש הי של

א לה ה הוא. אל יהפל ים,  קי חה מש ני םא  ל של נו  רש מנ אה ה של רה עמשה ם הה אותה מי לו  לה ים הנ יוני לש על מות הה שי ל הנ ה, כה אי ורש םא  ב
ים? קי חה מש ם ני ה הי מה ים, לה נויי או כי רש קש ני מות של שי ם הנ הי ם, של הל לה לו של לה בות הנ כה רש מל הנ

ם הי לו  לה ים הנ יוני לש על מות הה שי ל הנ כה א, של בה א סה נונה מש ב הנ ל רנ של רו  פש סי תוך  ר בש אי בה תש י ני רי ה המ זל סוד הנ א הנ לה אל
גוז אל הה מו של גוף, כש בוש לנ ם לש לו הי לה ים הנ נויי כי הנ לו, וש גנ תש םא הי ל עות וש םא נודה ל ה, של יונה לש על ה הה מה שה נש מו גוף לנ ים כש יהמי קנ

ים. ני פש מםחנ בי הנ ה, וש פה לי קש ה לנ פה לי ם קש הל ייש לה ים של חי רה פש לו הנ ה, או אי פה לי קש ה לנ פה לי ייש קש של

אורות ל הה , כה ם מםחנ כגלה ב של ל גנ ף ענ אנ . וש מםחנ זו לנ ה הנ פה לי קש הנ מו של ם כש לו, כגלה לה מות הנ שי ה הנ רה לו עמשה ה אי ם זל ן גנ כי
ין אי , וש םא יהדוענ ל ה של ל מנ ה אל פה לי קש הנ מו של ם כש ל כגלה בה ם, אמ קומה מש ד בי עומי י של ין מי ים אי יוני לש על ים הה מי שה בש הנ ים וש יוני לש על הה
ה, זל ים מי ני פש ה לי כםל זל הנ ם, וש יהל לי ה אמ פה לי ם קש הי לו  לה ים הנ נויי כי הנ ין סוף, וש אי ן סוד הה כי ל של כה ל, וש לה ה כש מה כש חה ד בנ עומי
ב גנ ל  ענ ף  אנ וש נו,  לה ת  פנ כש אי םא  ל ה  רונה חמ אנ הה ה  פה לי קש הנ ן  כי ל  ענ וש ל,  לה כש ע  נודה םא  ל של ים,  ני פש לי וש י  ננ פש לי ר  תה סש ני הנ מםחנ  הנ וש

ה. תורה ל הנ ה של נה טנ לו אות קש פי חםק אמ מש שות לי ה רש נה תש םא ני ה ל ל זל ם כה ים, עי קי חה מש ני של

ה פה לי יא קש ך, הי םא כה לו? - ל אי ה לש רונה חמ ה אנ פה לי יא קש נו הי רש מנ אה זו של ה הנ רונה חמ אנ ה' הה ך, הנ ם כה ר, אי םאמנ ם ת אי וש
םא ל ים, וש יוני לש על מות הה שי ם הנ א אותה לה ה, אל ים בה שי מש תנ שש םא מי י ל רי המ םא, של ים ל נויי כי ם הנ אותה ל לש בה לו, אמ לה ים הנ יוני לש על לה

ים. נויי כי ם הנ אותה

ן הי של לו  לה הנ בות  כה רש מל הנ ל  כה םאל,  מ שש הנ וש ין  יהמי הנ סוד  בש ז  חי אה הי ולש ה  לה עש מנ לש ר  טי ענ תש הי לש ה  עולה יא  הי של כש א  לה אל
ם ן הי , כי יהה לל עה יו  פה נה כש ש  פורי ה, של שה אי לש ל  ענ בנ מו  כש יהה  יבותל בי סש יהה  לל עה ים  סי כנ ומש ה  ים אותה יפי קי מנ ם  ים, כגלה נויי כי
ה זל ן  ימנ סי וש ה,  לה עש בנ ם  עי ת  של מל שנ מש יא  הי וש ד,  צנ ל  כה בש ה  ים אותה סי כנ ומש יהה  לל עה ה  לה עש בנ ל  ם של יי פנ נה כש הנ ת  אל ים  שי פורש

ך. תש מה ל אמ ך ענ פל נה תה כש שש רנ ך, (רות ג ט) ופה יי לנ י עה פי נה רםש כש פש אל (יחזקאל טז ח) וה

ה חוץ. מנ ם בנ הי ים וש ני פש ם בי ים הי נויי כי ך הנ כה חוץ, וש יא בנ הי ים וש ני פש יא בי הי חוץ, וש בנ ם לש הי ים וש ני פש ם בי ך הי שום כה ומי
ים עי יודש ם של ל אותה ם של קה לש י חל רי שש ה. אנ פל כםל הוא יה הנ ים, וש ני פש ד בי חוץ עומי הוא בנ ה של חוץ, מנ ד בנ ים עומי ני פש הוא בי של

י ה'. כי רש ים דנ רי שה י יש נו (הושע יד י) כי רש אנ בי מו של םאל, כש מ ין ושש יהמי עו לש טש םא יי ל ה, של רה שה ך יש רל דל ת בש כל לל לה

ים תוני חש תנ ל הנ כה ים וש יוני לש על ל הה כםל, כה יים הנ קנ יום לש קי ד בש ה עומי ים, זל מי עולה ק לש םא פוסי ל ר של אי בש ל הנ ן של יה עש מנ הנ
ן. גה ת הנ קות אל שש הנ ים ולש ני פה יר הנ אי הה ה, לש טה מנ ה ולש לה עש מנ ה לש שוקה זו תש שום של ה, מי שוקה ל תש ה של בה המ אנ ה, לש זל ים בה די עומש

מות שי ל הנ א כה לה לות, אל גנ תש הי ד בש םא עומי ל ר וש תל סי ר בנ תה סש כםל ני א הנ לה לוי, אל גי ת בו לש דל ה עומל בה כה רש מל ין הנ ה אי זל בה
ש. חנ לנ יו בש לה ים אי אי ם בה בות, כגלה כה רש מל ל הנ כה ים וש יוני לש על הה
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זו הנ ה  גה רש דנ לנ ים  די דה צש הנ ל  כה ת  אל סות  כנ ומש רושות  פש לו  לה הנ בות  כה רש מל הנ יו,  לה אי ים  אי בה מות  שי הנ ם  אותה של כש
מו ש, כש חנ לנ ת בש סל נל כש ני זו  ה הנ גה רש דנ הנ וש כםל,  ל הנ סות ענ כנ ה, לש לה עש ל בנ ם של יי פנ נה כש ים הנ אי רה קש ני לו  אי ה, וש טה מנ לש ה של גה רש דנ לנ וש
תוב כה ר, של אי כםל הוא בש הנ ים, וש מי עולה ן לש יה עש מנ ד הנ רה פש םא ני ל ים וש מי עולה יו לש ימה ים מי קי םא פוסש ל ר של אי בש תוך הנ ן לש יה עש מנ הנ

. נוהה רש אנ י בי רי המ ים. ונ יי ם חנ יי ר מנ אי ים, (בראשית כו יט) בש רי רוהה שה פה ר חמ אי (במדבר כא יח) בש

ה דה קג ה נש תוך אותה ר לש ה חופי זל ש, וש חנ לנ יו בש לה ס אי נה כש ני ר, של אי בש ה הנ ל אותה ר אל תה סש ר הוא ני אי בש ל הנ ה של זל ן הנ יה עש מנ הנ
ל. לה ע כש םא נודה ל , וש יהה לל ס אי נה כש ני ה וש ר בה חופי ה, וש רונה חמ אנ ל ה"א הה סוד של נו, הנ רש מנ אה של

ת חנ ה אנ דה קג נש יא בי הי זו  ה"א הנ יו"ד, הנ ם ה"א או  ת עי רל בל חנ תש ף מי לל אה של כש ה, של לה עש מנ לש נו  רש אנ בי של מו  כש הו  זל וש
םא ל ה וש תוכה ס בש נה כש ני ה וש דה קג ה נש תוך אותה ר לש ר חופי אי בש ל הנ ן של יה עש מנ ז אותו הנ אה מו א"ה או י"ה, וש ם כש עולה יב לה יטי הי לש

ע. נודה

ש ל קםדל סוד של ה, הוא בנ לה רון של כה זי ך סוד הנ ל כה ענ ים, וש שי דה קר ש הנ ל קםדל סוד של ת בנ דל ה עומל דה קג נש ה  ז אותה אה וש
ש קםדל ד  עומי של קום  מה הנ הו  זל של שום  מי רון, אהי"ה,  גה הנ ית  בי בש ת  דל עומל רוחנ  הה ת  יאנ צי יש של קום)  מה (בש ים,  שי דה קר הנ
כםל הנ יונות, וש לש על יות הה אותי ן הה ל אותה בור של חי ז הוא ה"א בנ אה ש. וש מה ינו רוחנ מנ אי ע, וש םא נודה ל דול וש ים, קול גה שי דה קר הנ

ה). טה מנ ה ולש לה עש מנ ה (לש טה מנ לש ה ומי לה עש מנ לש יר מי אי הה ד, לש חה ם אל שי

ים די דה צש ם הנ ל אותה כה ים וש יוני לש על מות הה שי ם הנ ל אותה ז כה תוכו, אה ס לש נה כש ני זו וש ה הנ דה קג נש ה בנ זל ן הנ יה עש מנ ר הנ חופי של כש
ר בה דה םא בש ל ה וש ים בה סי נה כש ה ני שוקה תש ה, בי לה עש מנ ה לש מה לי רוחנ שש ה, בש שוקה תש תוכו, בי ים לש סי נה כש ם ני נו, כגלה רש מנ אה ים של יוני לש על הה
ל ם כה ך הי תו. כה שש ם אי ג עי וי דנ זש הי א לש בה ה של עה שה יו בש בושה ל לש כה ט מי שי פנ תש מי ה של לה עש מו בנ גוף, כש םא בנ ל רוחנ וש כםל בה ר. הנ חי אנ
ל ענ ם, וש כגלה ט מי שי פנ תש ה מי לה עש , ובנ יהה לל סות עה כנ ה ומש בות אותה ן סובש ה, כגלה טה ה ומנ לה עש מנ לש נו של רש מנ אה בות של כה רש מל ן הנ אותה

ד. חה צון אל כםל הוא רה ז הנ אה ש, וש מה רוחנ מנ א בש לה ה, אל מה ר עי בי חנ תש הי ים לש רי יבה אי ם הה ל אותה ים כה אי םא בה ן ל כי

ה ילה תי פש יו)  הש יי (של ם  הי ים, של יקי די צנ ם  ינה ל אי אי רה שש יי וש  , יהה לל אי ן  זגמה הוא מש רוך  בה דוש  קה הנ ה של עה שה בש ך,  כה ל  ענ וש
ת י אל תי טש שנ ם. פה פי נש טנ ה אמ כה יכה י אי לנ גש ת רנ י אל תי צש חנ ה רה נה של בה לש ה אל כה יכה י אי תי נש ת כגתה י אל תי טש שנ תוב? פה ה כה יר, מנ אי הה לש
הוא, רוך  בה דוש  קה הנ ל  ת של נל כגתם הנ ם  הי ים,  רי בש חנ תש מי ם  כגלה ר  של אמ כנ של נו,  רש מנ אה של ים  נויי כי הנ ם  אותה לו  אי י,  תי נש כגתה
ן זגמה יות מש הש לי ן וש קי תנ תש הי גו', לש י וש תי טש שנ ן פה ל כי ענ ה, וש מה ר עי בי חנ תש הי ם, לש כגלה ט מי שי פנ תש , הוא מי יהה לל ן אי זגמה הוא מש של וכש

ך. מש ק מי לי תנ סש ר ומי חוזי ה? וש נה של בה לש ה אל כה יכה ת אי עי אוי, כה רה ת כה נל קל תג םא מש תש ל אנ ך, וש יב לה יטי הי לש

ר של אמ כנ שום של ה הוא? מי נוף, ומנ טי אותו  י מי לנ גש ת רנ י אל תי צש חנ י רה רי ם, המ פי נש טנ ה אמ כה יכה י אי לנ גש ת רנ י אל תי צש חנ רה
ים שי זםר לה חל אל יך  ת אי עי י, כה לנ גש י רנ ני פש לי א מי מי טה ר הנ חי אנ ד הה צנ הנ ת אותו  י אל תי רש עלבנ ך, הל יי לנ י אי תי נש מנ דנ זש הי י וש תי נש קנ תנ תש הי
רוחנ של כש נו, של דש מנ אן לה י? כה לנ ן אי קי תנ תש הי ים לש קוני תי ה בנ ינה מי םא זש תש ל אנ יל וש ש, הואי דה קש מי ל הנ סות ענ כנ נוף לש טי אותו הנ
מו ם כש פי נש טנ ה אמ כה יכה י אי לנ גש ת רנ י אל תי צש חנ ה רה ל זל ענ ה, וש טה מנ ה ולש לה עש מנ ל לש די גנ תש כםל מי ז הנ ם, אה עולה ן הה ת מי רל ה עובל אה מש טג הנ

מיקםדלם?

ז, אה ה, וש תוכה ר בש תה סש ני ה וש דה קג ה נש אותה ה בש ה כורל זל ן הנ יה עש מנ הנ ה של עה שה טו בש שש פנ תש ים הי נויי ם כי ל אותה ך, כה שום כה ומי
ה ר בה תה סש ני ה וש תוכה ס לש נה כש ני ן של יה עש מנ אותו הנ את מי לי מנ תש ר מי אי בש הנ יר, וש אי כםל מי י הנ זנ ה, אמ תוכה ר בש תה סש ן ני יה עש מנ אותו הנ של כש

ה. ד זל צנ ה ולש ד זל צנ ים לש טי שש פנ תש יהה ומי לל ים עה סי כנ ים מש נויי כי ם הנ אי, אותה שנ חמ בנ

ת רל בל שש ה ני יפה קי תנ ה הנ פה לי קש הנ ה  אותה , וש מםחנ ים הנ ני פש ה בי סל כנ ד ומש עומי ק של דנ גוז הנ אל ל הה ים של ידי לי גש ם הנ הי לו  אי וש
ם צונה רש ים בי לי כש תנ סש מי ם של י אותה רי שש לו. אנ לה סודות הנ ת בנ כל לל לה יון  לש על סוד  כםל הוא בש ז הנ אה וש ם,  ת שה דל םא עומל ל וש
תוב ם כה יהל לי א, עמ בה ם הנ עולה יר לה אי הה ה ולש זל ם הנ עולה כות בה זש ת לי מל אל ך  רל דל ת בש כל לל ים, לה יוני לש ל סודות על ים של רי בה דש
ם עולה ה ובה זל ם הנ עולה ם בה יהל רי שש ד. אנ על ם וה עולה ים לש בי כוכה ים כנ בי רנ י הה יקי די צש ומנ יענ  קי רה ר הה זםהנ כש רו  הי זש ים ינ לי כי שש מנ הנ וש

א. בה הנ

ה נה בה לש הנ ת  טל שולל של כש ש,  דה קש מי הנ נו, סוד  רש מנ אה של מו  כש ה  תונה חש תנ הנ ה"א  דוש  קה הנ סוד  בנ יות,  אותי הה ן  יוקנ דש
דות עומש תולות של בש ן הנ אותה ה, וש ד זל גל נל ה כש ים זל הובי י אמ ני שש ים כי די ם עומש נו אור, הי מל ל מי בי קנ ש לש מל של ת לנ טל של קנ תש ומי
ה, ד זל צנ ת מי חנ אנ ה וש ד זל צנ ת מי חנ אנ , וש יהה נל פה לש ת מי חנ אנ וש יהה  רל חמ אנ ת מי חנ ים, אנ קוני תי נות בנ קש תנ תש טות ומי שש קנ תש ה, מי מה עי

ע. צנ מש אל ת בה דל יא עומל הי וש

ה, לה עש בנ ה לש ירה בי גש ת הנ ט אל שי קנ ה, לש נה בה לש עמשות גוף לנ ה לנ גגלה ן עמ י גםרל צי חמ ים כנ די ין עומש רי דש הל נש ם סנ יי ננ ים ושש עי בש שי וש
ה. נה בה לש ית הנ צי חמ מנ ה כ, כש מו זל ת כש דל יא עומל הי וש

ה, סוד זל גוף, וש ל הנ כה יר לש אי הה ש לש מל של ן הנ ה מי ת אורה ת אל לל ה נוטל דה קג נש ה הנ אותה ית, של עי צה מש אל ה הה דה קג נש זו (זו) הנ וש
אור ל הה ת כה ת אל לל יא נוטל הי ע, של צנ מש אל ת בה דל עומל יא של הי ה הנ דה קג נש יהם בנ כםל קנ הנ ן, של יי ענ י הה צי חמ ת בנ דל עומל ה של דה קג נש הנ
ל ף ענ ע, אנ צנ מש אל תוך הה ת בש רל תל סש ני ת וש דל עומל ת של חנ ה אנ דה קג תוך נש א מי לה ה אל ירה אי ה מש ינה ה אי נה בה לש הנ ן. וש יי ענ ל הה כה יר לש אי הה לש

ה. נה בה לש ית בנ אי רש םא ני ל ב של גנ

גול עי ך, הה שום כה ע. ומי צנ מש אל ת בה דל עומל ת של חנ ה אנ דה קג תוך נש ה מי עמשל םא ננ ל ם של עולה גול בה עי ך  ין לש ה, אי אי םא ורש ב
ת לל ע נוטל צנ מש אל ת בה דל עומל זו של ה הנ דה קג נש הנ כםל, וש ה הנ עמשל ע ננ צנ מש אל ה בה תוכה ת בש רל תל סש ני ת של חנ ה אנ דה קג תוך נש ה, מי נה בה לש ל הנ של

יר. אי כםל מי הנ גוף, וש ה לנ ירה אי אור, ומש ל הה ת כה אל
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גול, עי יא בש הי ה, וש נה בה לש י גוף הנ צי יא חמ הי זו של ה"א הנ ה, הנ מה כש חה סודות הנ ים בש ני בונש תש מי ם הנ אותה סודות, לש סוד הנ
ה ד זל צנ ה מי תומה א סש לה י, אל צי םא חמ י? ל צי יא חמ ה הי מה ע, לה צנ מש אל תוך הה ת בש דל עומל ה של דה קג נש ה הנ תוך אותה נו בש רש מנ אה מו של כש
יא ן הי ל כי ענ מו, וש ר עי בי חנ תש הי נו ולש מל יר מי אי הה ולש ה  תוכה ל אותו בש בי קנ ר לש כה זה ה לנ תוחה פש ה של בה קי נש ה, כי ד זל צנ ה מי תוחה ופש

י. ני ה אמ ני ר הי אומי י של מי ה ה"א? כש ה זל א ה"א. מנ רה קש ה) ני שום זל ז (ומי אה ל אותו, וש בי קנ יו לש לה ה אי תוחה פש

ת, מל לל שש ני זו  הנ ה"א  י הנ זנ אמ את,  לי מנ תש מי ה  נה בה לש הנ וש ה,  זל ם  ה עי זל ים  רי בש חנ תש ומי נו,  מל ה מי ירה אי יא מש ר הי של אמ כנ וש
מות. לי שש ה בי נה בה לש "ם, הנ ה מי עמשל ה, ננ נה בה לש י הנ צי הוא ה"א, חמ ה של קומה מש כםל, ובי ן הנ ה מי נה בה לש את הנ לי מנ תש ומי

ה, רה שש מי ה הנ בי רש םנ ל (ישעיה ט ו) לש סוד של נו, בש רש אנ בי מו של ה כש תומה יא מ' סש הי ה של יונה לש על ם הה אי מו הה ת כש דל עומל וש
אות ם'. ל הה סוד של הו הנ זל יון, וש לש על ם הה עולה הה מו של תון כש חש תנ ם הנ עולה מות, הה לי שש ה בי נה בה לש ת הנ דל ת עומל עי כה וש

אות ל הה סוד של הנ כםל מי הנ מות וש לי שש ה בי נה בה לש ת הנ דל עומל ן של יוה גול, כי עי א בש לה ה אל ינה זו אי אות ם' הנ ה, הה אי םא רש וב
נו, מל מי ה  מה לש שש ני של ר  חנ אנ וש ה,  לה עש בנ ת  אל ל  בי קנ לש ל ה"א,  של סוד  בנ ה  תוחה פש ה  אשונה רי בה יא  הי ר,  אי בה תש ני של מו  כש ה', 
ה, ה' יונה לש ה"א על ך  שום כה ומי נו,  רש מנ אה י של פי א כש בה ם הנ עולה ל הה יון של לש ן על ול גה ית ם כש עמשי ננ מות,  לי שש את בי לי מנ תש מי

ד. חה אל תון כש חש תנ יון וש לש ד, על חה הו סוד אל זל ה, וש מו זל ה כש כםל זל ה. הנ תונה חש ה, ם' תנ יונה לש ה. ם' על תונה חש תנ

ים יוני לש על ים הה ילי בי שש ם הנ אותה א מי לי מנ תש מי של ל ה"א, וכש סוד של ה בנ אשונה רי תוחנ בה יון פה לש על ם הה עולה ה, הה אי םא ורש ב
ד. חה סוד אל כםל בש הנ ית ם', וש עמשי ננ ת וש מל לל שש ני ת וש טל של פנ תש יר, מי אי הה יר לש אי ומי

ה, טה מנ יר לש אי הה טות לש שש פנ תש ט הי ה, פושי לה עש מנ לש ם של עולה זו, הה אות הנ דוש, הה סוד קה "ו בש אות וה ל הה ן של יוקה דש הנ
ם כגלה ה, וש זל של מו  ה כש זל ה וש זל של מו  ה כש ד, זל חה בור אל חי ד בש חה אל ים כש לולי ים, כש די דה ה צש שה שי יא בש טות הי שש פנ תש הי ה  אותה וש

זו. אות הנ ם בה הל לה בות של כה רש מל ם הנ ם אותה ים עי רי בש חנ תש מי

ים די דה ה צש שה ל שי סוד של ה בש נה בה לש יר לנ אי מי הו של זל ד, וש חה אל ים כש לולי ים כש די דה ה צש שה שי בש ם של רםשל יא הה זו הי אות הנ הה וש
ל ף ענ אנ ם, של דה ל אה ן של יוקה "ו, דש ל וה ן של יוקה כםל דש טות, הנ שש פנ תש הי ים מי שוטי ד, פש חה אל ים כש רי בש חנ תש מי של י כש רי המ ים, של לולי כש

ד. חה גוף אל ט לש רה טות, פש שש פנ תש הי או בנ רש םא ני ים, ל די דה ה צש שה ם שי הי י של פי

ה, זל בור הנ חי ם בנ זו כגלה אות הנ אן בה יות, כה אותי יות הה מג דש ה, בי רה שה ך יש רל דל ים בש ני בונש תש מי ם הנ אותה סודות, לש סוד הנ
בור חי ך בש ת כה דל "ו, עומל יא וה הי זו, של אות הנ הה של כםל. וכש ל הנ הוא נוטי גוף, של ל הנ יום של קי ים בנ יהמי ם קנ כגלה אות של רש הנ לש
ם. דה אה ל  של ן  יוקה דש גוף,  הנ ן  יוקנ דש ל  של סוד  הנ כםל,  הנ ן  מי ט  שי פנ תש ומי ט  פושי ה,  בה קי נש לנ ן  זגמה מש הוא  י  רי המ ד,  חה אל
שום דו, מי בנ גוף לש ק הנ ים רנ אי רש ני םא  ל ה, של זל גוף הנ רות בנ בש חנ תש ה מי ד זל צנ ה ומי ד זל צנ רועות מי זש ים, הנ לי כש תנ סש מי של וכש

ים בו. לולי ם כש כגלה של

ה זל ה וש ד זל צנ ה מי רועות, זל זש י הנ תי ז, שש "ף. אה לל את אה רי קש ני ת, וש טל של פנ תש זו מי אות הנ הה ה של עה שה ים? בש אי רש ם ני י הי תנ מה
ע. א. צנ מש אל ם בה יהל יני ד בי גוף עומי הנ ה, וש ד זל צנ מי

ן א מי יוצי ה) של י (מנ ל מי כה לש םאש  ד, הוא ר עומי של ה, כש קון זל תי שום של יות, מי אותי ל הה כה לש םאש  ף ר לל ן, אה ל כי ענ וש
ל סוד רור של בי ה הוא הנ ל זל בה "ף, אמ לל ל אה סוד של רו בנ מש אל ים נל רי חי ים אמ יוני לש סודות על ב של ל גנ ף ענ אנ א, וש בה ם הנ עולה הה
רות, חי יות אמ אותי טו  שש פנ תש אן הי כה סוד, ומי ל הנ רור של בי אן הוא הנ כה ם), וש דה ל אה ה (של ר זל פל סי הוא בש של מו  ר כש בה דה הנ

ה. אוי לה רה ת כה חנ אנ ת וש חנ ל אנ ן, כה דה צי ם בש כגלה

נו, יוקש ל דש ת כה ה אל אל רש ה מנ זל תוכו וש כםל בש יר הנ תי סש ה מנ זל ך של כה ט לש רה "ף, פש לל אה "ו וש ד, וה חה כםל הוא אל זו הנ אות הנ הה וש
ים. רי חי ה אמ לשה ל שש ם סוד של ים הי די דה ה צש לשה י שש רי המ אי! של דנ ך הוא ונ אות? כה רש םא ני ל ם של יי כנ רי יש י הנ תי ר, שש םאמנ ם ת אי וש

ים יאי בי נש ן  כי מו  ר. כש אה שש ל הנ ים כה אי יוצש אן  כה ומי כםל,  ל הנ ל של לה כש ב, הנ תה כש בי ה של ם סוד תורה ה הי לל עוד, אי וש
בות אה הה של וכש בות,  אה הה ם  הי של ד,  חה אל כש ים  ני וה גש ה  לשה שש ל  של סוד  הנ ד,  חה אל הוא  "ף  לל אה ד,  חה אל כש ם  כגלה ים  תובי וכש
מו ב, כש תה כש בי ה של ל תורה סוד של יות, הנ אותי ל הה כה םאש לש ד ר חה "ף, אל לל א אה רה קש ן ני ל כי ענ ד, וש חה ם אל ד, הי חה אל ים כש רי בש חנ תש מי

שלניתשבהאיר.

"ף לל ת. אה חנ טות אנ שש פנ תש גוף, הי הנ וש םאש  ר ם, הה דה ל אה ן של יוקה אות ו' דש ד, הה חה ם סוד אל ף הי לל אה וש ן, ו'  ל כי ענ וש
אות נה יוקש דש י  לי בש ת  חנ אנ טות  שש פנ תש הי ת,  חנ אנ טות  שש פנ תש הי יא  הי של ו',  ר,  םאמנ ת י  כי וש אות.  רה הי לש ן  יוקה דש הנ ת  מנ לה שש הנ

ד? חה ה אל לה סוד של ה הנ מה אות, לה נה יוקש ה דש לשה יא שש הי ף של לל אה הה ש, וש לו שי סוד של ה הנ מה ים, לה רי חי אמ

ד ינחי ולש ם  ת כגלה ר אל בי חנ א לש לה ט, אל רה פש ם בי בותה רש הנ סור לש אה דוש  קה ם הנ שי ים בנ עולי סודות של אן, הנ כה א מי לה אל
ים טי רה עמשות פש לנ ם וש אותה ש  רי פה לש ד, ייש  חה ן אל יוקה דש ד, בי חה ל אל לנ כש ד בי חה אל ם כש הי של ד, וכש חה יות אל הש ד, לי חה אל ם כש אותה

ה. אל רש ני ל של לה אותו כש ים מי אי יוצש של

סוד ט בנ רה יות פש הש ר לי חוזי "ו, של ה וה זל ל הנ לה כש ל. הנ לה יות כש הש ר לי ט חוזי רה פש הנ ט, וש רה יות פש הש ר לי ל חוזי לה כש ן הנ ל כי ענ וש
סוד ל בנ לה יות כש הש ר לי חוזי ד, וש חה אל ים כש רי בה חג אות מש נה יוקש ה דש לשה ף, שש לל ט אה רה ה. פש דה בנ ת לש חנ יטות אנ שי יא פש הי ש, וש ל שי של

ד. חה כםל אל הנ ל, א' ו' א', וש לה ט וכש רה ל ופש לה ה - כש סוד זל ד, וש חה ל אל של

ר חוזי ל, וש לה "ו כש ט, וה רה ל ופש לה ט וכש רה הוא פש ט, וש רה יות פש הש ר לי ך חוזי ר כה חנ אנ ל, וש לה יות כש הש ר לי חוזי ט של רה "ף פש לל אה
ל. לה ט וכש רה ל ופש לה ה סוד כש זל ל, וש לה יות כש הש ר לי ך חוזי ר כה חנ אנ ט, וש רה יות פש הש לי
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ך כה "ף, וש לל הוא אה שום של ט, מי רה יות פש הש ר לי ך חוזי ר כה חנ אנ נו, וש רש אנ בי מו של ל, כש לה יות כש הש ר לי חוזי ט, וש רה "ף פש לל אה
סוד "ף, בש לל את אה רי קש ן ני ל כי ף, ענ לל אל ה לש אה מי ה, ומי אה מי סודות לש ים הנ די רה פש ני גוף, וש רועות וש ף. זש לל ל אה סוד של ה בנ עולל

ט. רה א פש פה לש "ף אנ לל ל, אה לה ד כש חה "ף אל לל "ף, אה לל ל אה של

ד, סוד חה ם אל דה ל אה סוד של ל, הנ לה יות כש הש ר לי ך חוזי ר כה חנ אנ נו, וש רש אנ בי סוד של ט בנ רה יות פש הש ר לי חוזי ל, וש לה "ו כש וה
ד, חה ד, אור אל חה ל אל לה יות כש הש ת לי רל "ו חוזל ד. וה חה כםל אל יות הנ הש ד לי חה ל אל קה שש מי ד ובש חה סוד אל ה בש כםל עולל הנ ד, וש חה אל

ים. די דה ה צש שה שי ים בש לולי כש

ין יהמי סוד הנ ה בש ירה אי ת ומש כל הולל "ו של וה י טוב, זו  אור כי ת הה ים אל להי א אל ינרש ה, (בראשית א, ד) ונ זל סוד הנ וש
רועות, זו י זש תי ף, שש לל יות אה הש ת לי רל זו חוזל אות הנ ך, הה חםשל ין הנ אור ובי ין הה ים בי להי ל אל די ינבש ך ונ ר כה חנ אנ ד, וש חה ל אל לה כש בי
ה קה לש חש ז נל אה ם, וש תוכה "ו) בש (וה ת אות זו  קל לל חל ך. נל את חםשל רי קש ת ני חנ אנ את אור, וש רי קש ר ני חנ ה. אנ ד זל צנ זו מי ה וש ד זל צנ מי
ל? די ינבש ה ונ ה זל ך. מנ חםשל ין הנ אור ובי ין הה ים בי להי ל אל די ינבש תוב ונ כה ך, של חםשל ם אור וש הי ים של די דה י צש ני שש ת מי לקל חמ מנ הנ
ת, לקל חמ מנ ת הנ לנ דה בש יא הנ זו הי ה הנ לה דה בש הנ הנ לום, וש שה יות בש הש ים לי די דה צש י הנ ני ימו שש כי סש הי יא, וש הי ת הנ לקל חמ מנ ה הנ לה דש בש ני של

ד. חה אל ם כש לי ד, שה חה כםל אל ילה הנ הש יי ים של כי סש הנ לש

א רה ך קה חםשל לנ "ף. (וש לל ל אה סוד של ל הנ ד של חה ד אל ה צנ אור יום, זל ים לה להי א אל רה קש יי ד. ונ חה אל ן כש ך, א"ו הי שום כה ומי
ד חה אל ב וש רל ה על שה ד עה חה ה, אל עמשל עמשות מנ ים לנ די דה צש י הנ ני דו שש רש פש ני ר של חנ אנ ף). לש לל ל אה ל סוד של ד של חה ד אל ה צנ ה, זל לה יש לה

"ו. אות וה לו בה לש כש ני ם וש יהל ני ימו שש כי סש ים, הי עמשי שו מנ עה ן של יוה ר. כי ה בםקל שה עה

שו עה ן של יוה אור. כי ל הה ד של צנ הנ ר מי י בםקל הי יש ך, ונ ל חםשל ד של צנ הנ ב מי רל י על הי יש ר, ונ י בםקל הי יש ב ונ רל י על הי יש תוב ונ כה הו של זל
ד. חה יות אל הש לו בו לי לש כש ני "ו של אות וה ל הה סוד של י הנ רי ד. המ חה תוב יום אל כה ד, של חה אל לו לש לש כש תנ שש יהד הי ים, מי עמשי מנ

םא ל וש רו  תש סש ני ים וש עמשי מנ שו  עה ף וש לל ל אה סוד של ים בנ אי רש ני של י, כש הי יש יהה. ונ הה תוב וש םא כה ל י וש הי יש תוב ונ כה הו סוד הנ זל וש
ד, (תהלים קו, חה כםל יום אל ו הנ שה כש ענ "ו, וש ל וה סוד של ל בנ לה כש י ני רי המ ך, של ינו כה ו אי שה כש ענ יהה, וש י: הה הי יש תוב ונ ז כה או, אה רש ני

תו. לה הי ל תש יענ כה מי בורות ה' ינשש ל גש לי מנ י יש ב) מי

ל סוד של בנ ד של חה ד אל תון, צנ חש תנ ד הנ צנ ה הנ ם (בראשית א, ט), זל יי מנ שה ת הנ חנ תנ ם מי יי מנ וו הנ קה ים יי להי ר אל םאמל י ונ
ל ע של פנ של ים בש עי נובש ם וש יי מנ ים הנ די רה פש ד ני ן אותו צנ י מי רי המ ם, של יי מנ שה ת הנ חנ תנ הו מי זל ך, וש א חםשל רה קש ני ד של הוא צנ ף, של לל אה

ין. יהמי הוא הנ ה, של לה עש מנ לש ד של חה ד אל צנ ירות, מי מי טש

מו. נוז עי ר גה חי אנ ד הה צנ ים, הנ זי נה גש כםל ני ת, הנ זל נל גש יא ני הי של "ו. וכש אות וה סוד הה ז? בש ננ גש קום ני ה מה יזל אי ז, בש ננ גש ני אור של הה
אותו ה. ומי אשונה רי ז בה ננ גש ני של כש רו  בי י חמ לי ד, בש חה ר אל אה שש ני ד של צנ הנ הו  זל ד, וש חה קום אל ל מה ם אל יי מנ שה ת הנ חנ תנ ן מי ל כי ענ וש
יון ר צי ה (תהלים מח) הנ זל סוד הנ הנ ד. וש צנ אותו הנ ה מי שה ינבה ה הנ תה אמ רש ז ני תוכו, אה סו לש נש כנ תש הי ם וש יי מנ קו הנ לש חש נל ד, של צנ הנ
כםל ר הנ זנ לו, חה לה ים הנ די דה צש י הנ ני זו שש נש גש ני ר של חנ ה. אנ לה גנ תש הי ה וש אה רש ד ני צנ אותו הנ י מי רי המ ב, של ך רה לל ינת מל רש פון קי י צה תי כש ינרש

ד. חה אל יהה לש הש ני תוכו וש כםל בש ר הנ תנ סש ני "ו, וש יות וה הש לי

ם, יי מנ את שה רי קש ני אות של יא הה הי "ו, של וה ם (בראשית א, יד), זו  יי מנ שה יענ הנ קי רש אםרםת בי י מש הי ים יש להי ר אל םאמל י ונ
יענ קי הו רש זל ה, וש שה ינבה ה הנ ת אותה קות אל שש הנ ץ ולש רל אה יר לה אי הה ת, לש חנ טות אנ שש פנ תש נו הי מל ה מי טה שש פנ תש הי ם של יי מנ שה יענ הנ קי רש
טות שש פנ תש י הי ה ג, זוהי מו זל "ו, כש אות וה ן הה ה מי טה שש פנ תש הי טות של שש פנ תש הי י הנ ם? זוהי יי מנ שה יענ הנ קי י הוא רש ם. מי יי מנ שה הנ

ר. אי בה תש ני מו של ץ, כש רל אה ת הה קות אל שש הנ יר ולש אי הה "ו לש אות וה ן הה ה מי טה שש פנ תש הי של

ט רה פש ים,  רי חי אמ ים הה די דה צש ם הנ אותה ל מי לה כש ים בו  אי רש ני ין  אי כםל, של הנ ט מי שי פנ תש ה הי זל ן הנ יוקה דש הנ "ו,  וה אות  הה
ן זגמה יות מש הש י לי די דוש כש קה ם הנ שי סוד הנ ך בש ד כה עומי ים, וש כי תומש רועות וש י זש לי דו, בש בנ גוף לש ל הנ ת של חנ טות אנ שש פנ תש הי לש

ה. טה מנ ה לש בה קי נש לנ

ים סודות עי יודש הנ ם  אותה לש סודות  אן סוד הנ כה יו,  לה אי מו  שש רש ני לו  לה הנ ים  רי חי אמ הה ים  די דה צש הנ של ב  גנ ל  ענ ף  אנ וש
"ו. ן הוא וה מנ ה זש יזל אי "ף ובש לל ן הוא אה מנ ה זש יזל אי ת בש ענ דנ ה, לה מונה אל הה

ד ז עומי ם, אה עולה ל הה כה דוש לש קה ם הנ שי סוד הנ חוד בש יי ת הנ ד אל מי לנ ה ולש מונה אל אות) סודות הה רש הנ ד (לש עומי ן של מנ זש בי
ד ן עומי ל כי ענ רוך הוא, וש דוש בה קה ל הנ חוד של יי ת הנ מוננ ת אל מםד אל לש כםל, לי ית הנ אשי זו רי ן, של יי ענ ף לה לל ל א', אה סוד של בנ
כםל י הנ יני עי ן לש יוקה דש ד בי עומי בונו, וש ת רי יר אל כי הנ מםד ולש לש א לי לה ם אל עולה ם לש דה א אה םא בה י ל רי המ יות, של אותי ל הה כה םאש לש ר הה

ם. יי מה שה ה הנ צי ד קש ענ ם וש יי מנ שה ה הנ צי קש מי בונו, (דברים ד, לב) ולש ל רי ה של מונה אל ת הה מנ כש ת חה ד אל מי לנ ולש

י תוב (שם) כי כה יר, של כי הנ אםל ולש שש אוי לי רה ם), של דה ל אה ית (של אשי רי ל בש אות של נה יוקש דש בנ לו  צש ם אל שה רש ן ני ל כי ענ וש
ז הוא אה כםל, וש ית הנ אשי י רי זוהי בונו, של ת רי ם אל דה אה יר הה ינכי ה, של אשונה רי ה הה לה אי שש זו הנ ים, וש אשוני ים רי יהמי א לש ל נה אנ שש

יות. אותי ל הה כה ת לש דל עומל ית של אשי רי "ף, הה לל ל אה סוד של הנ

םא ל וש כםל,  ן הנ ם מי לה שש ני וש "ו  וה ל  סוד של ד בנ דוש, עומי קה ם הנ שי סוד הנ ה בש בה קי נש ל הנ ג אל וי דנ זש הי ד לש עומי ן של מנ זש ובי
ה. ת אותה קל בל חנ מש ת של חנ אנ םאש, וש ר ת הה חנ ת תנ חנ רוענ אנ ה, זש בה קי נש ם הנ ר עי שה קש כםל ני הנ דו, וש בנ גוף לש ק הנ ים רנ אי רש ני

סודות, סוד הנ ר בש תל סי תוכו, בנ ר בש תה סש כםל ני הנ יענ  קי רה ל הה הוא של הנ ם, וש יי כנ רי "ו יש אות וה אות בה רש ין ני ן אי ל כי ענ וש
"ו אות וה ת הה נל זגמל ן מש ל כי ענ ה, וש בה קי נש ל הנ ר אל שה קש ני ן וש זגמה ז הוא מש אה כםל, וש ן הנ טו מי שש פנ תש ני י של מי דו, כש בנ "ו לש ים וה אי רש ני וש
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י ל מי קו של לש י חל רי שש אוי. אנ רה מו של ה כש אה לי ה ומש מה לי ה שש רונה חמ ת ה"א אנ דל עומל כםל. וש אות הנ רש הנ דוש לש קה ם הנ שי סוד הנ בש
ם עולה ה ובה זל ם הנ עולה יו בה רה שש בונו. אנ ת רי יר אל כי הנ ה לש מונה אל סוד הה ים בש ילי בי שש הנ וש ים  כי רה דש הנ ענ  יודי וש א,  יהצה וש ס  ננ כש ני של

א. בה הנ

זו ה הנ דה קג נש ה, הנ דועה יש םא  ל וש ה  רה תש סש ני וש ה,  בה שה חמ מנ ה בש תה לש עה ה של אשונה רי ה הה דה קג נש יו"ד, הנ אות  ל הה ן של יוקה דש הנ
יפםה אי ת, ומי כל ן הולל אה יא ולש הי ך  רל דל יזו  אי לש םא יהדוענ  ל ל, וש לה ה כש טה שש פנ תש םא הי ל שום של ה, מי בה שה חמ מנ ר הנ תל סי ת בש דל עומל
ה עה םא נודש ל ה של בה שה חמ מנ צון הנ רש ת בי דל עומל ה, של דה קג נש ה הנ אותה חוץ בש ים בנ די ם עומש ן כגלה ל כי ענ ה. וש אה יפםה יהצש אי יא, ומי הי

ל. לה כש

ם הי נו, וש רש מנ אה ים של מודי ענ ה הה שה ם שי ל אותה ל כה ת ענ דל עומל ה של יונה לש על אות ה"א הה ת בה דל עומל ה של דה קג נש יא הנ הי וש
כםל אות אן הנ כה אן, וש ה כה ף עולה לל אות אה הה א, וש לל ה פל זל סוד הנ א הנ רה קש ן ני כי לה יאות, וש לי ם פש הי נו, וש רש מנ אה י של פי ה כש שה מי חמ

נו. רש אנ י בי רי המ אות, ונ לה פש

א"ו, אות וה ם הה ר עי שי קה הי ה לש רונה חמ אנ ה ה"א הה עולה של נו, כש רש מנ אה בות של כה רש מל לו הנ ל אי כה ים וש מודי ענ לו הה ל אי כה וש
ן אותה לולות בש ה) כש לה םא (של ל בות של כה רש מל ן הנ ל אותה כה נו, וש רש מנ אה י של פי ה כש בה קי נש ל הנ רושות ענ ה פש לה בות של כה רש מל ן הנ אותה

ה. בה קי נש יב הנ בי סות סש כנ ן מש יונות, כגלה לש על בות הה כה רש מל הנ

ה, אורה ה  ירה תי סש מנ של ה  קה זה חמ ת  חנ אנ ה  פה לי קש ה  אותה ה  סה כנ מש ר,  כה זה לנ ת  רל של קש ני םא  ל ה  בה קי נש הנ של כש ה,  זל הנ סוד  הנ
סות כנ מש ה של דושה ה קש פה לי ן קש תונות, הי חש תנ הנ יונות וש לש על בות הה כה רש מל ן הנ ל אותה ה כה סות אותה כנ ר, מש כה זה ת בנ רל של קש ני של וכש

"ו. אות וה ם הה ת עי רל של קש יא ני הי ם, וש הל ת בה של בל לנ תש ה, ומי אותה

ז ה, אה ם בה כגלה ם וש ת אותה לל יא נוטל הי של ה. וכש תוכה ת בש רל תל סש ה ני יונה לש על ה הה דה קג נש הנ ם ה"א, של ת עי ענ ה נוסנ לה עש מנ לש
עמשות גוף גול, לנ עי ת בש כל הולל "ו של יא וה הי ע, של צנ מש אל ת בה ילמל קנ ה של יונה לש על ה הה דה קג נש יר הנ תי סש ה כ. ומנ מו זל ים כש עמשי ם ננ כגלה

לשהנסשתייר הננשקגדהה הנזו.

ז אה וש ע,  צנ מש אל ת בה דל עומל ה של דה קג נש יא הנ הי וש ה,  לה בות של כה רש מל הנ ה  ם אותה ה גוף עי ת עושה רל חל אנ "א) הה הי (של מו  כש
שום ע. ומי צנ מש אל זו בה ה הנ דה קג נש הנ ה, וש סוד זל ים בש די עומש גוף, וש ם הנ "ו, הי ל וה סוד של זו הנ אות הנ ם הה ך גנ את ה"א, כה רי קש ני
ה מה כש חה את  רי קש ני זו  הנ ה  תונה חש תנ הנ ה  דה קג נש הנ וש ה,  יונה לש על ה  מה כש חה את  רי קש ני זו  הנ ה  יונה לש על הה ה  דה קג נש הנ וש ד,  חה אל כםל  הנ ך  כה

ה. דה בנ לש ה בי אשונה רי ת בה מל של רש זו ני ה הנ דה קג נש הנ ק של זו, רנ ה"א הנ הנ זו, וש ה"א הנ הנ ה. וש נה טנ ה קש מה כש ה, חה תונה חש תנ

ק מות, רנ שי ים בש אי רה קש ני םא  ל לו  נו. אי רש אנ בי של מו  ים, כש מודי ה ענ עה שש ל תי ת ענ דל עומל ה של יונה לש ת על חנ ה אנ דה קג נש י' 
יו"ד. ת הנ חנ ים תנ מי שה רש ני אור, וש מה תוך הנ ים מי אי לו יוצש לה ה הנ עה שש תי ל הנ בה ם, אמ הל לה בות של כה רש מל ן הנ אותה בש

ם אותה יו"ד בש ן  אות מי יוצש יות  אותי ל הה כה שום של יות, מי אותי ל הה כה טות בש שש פנ תש מי דות של קג נש ע  שנ ן תי אותה וש
אות יוצש ע,  שנ תי הנ לו  לה הנ דות  קג נש הנ ל  כה וש דות,  קג נש הנ ך  כה יו"ד,  ן  מי אות  יוצש יות  אותי הה של מו  וכש ה,  לה של ים  ילי בי שש הנ

ע. שנ ם תי אותה מי

ם הי ה, וש ים אותה כי ם תומש ל הי בה יו"ד, אמ ל הנ ם ענ יו"ד, הי ת הנ חנ ם תנ לו הי לה ע הנ שנ תי הנ נו של רש מנ אה ב של ל גנ ף ענ אנ וש
ה דה קג נש רו לנ זש חה רו וש תש סש ה ני טה מנ לש ה של לל ל אי כה יו"ד, וש ים לנ די ם עומש כגלה ין סוף, וש אי ם סוד הה הי רות, של חי ט' אמ בות לש כה רש מל

ים. יהמי ל הנ ה כה ל זל זו, ענ הנ

ים יקי די ה צנ עה בש י שי רי המ ם, של בונה צון רי רש ק בי סי ענ תש הי ם ולש יהל אי טה חמ ר מי מי שה הי ים לש שי נה אמ לה ייש  ה  מה ה, כנ אי םא ורש ב
ר בי גנ תש ם הי יהל ימי ש. בי מה ם מנ י עולה מודי ת ענ ענ בש ם שי הי ם, וש לי ב שה לי רוך הוא בש דוש בה קה יקו בנ זי חל הל ל, של אי רה שש יי יו בש הה של

ים. מי ענ ר הה אה ל שש ל ענ אי רה שש יי םאל, וש מ שש ל הנ ין ענ יהמי ם הנ עולה בה

ירו עי הי מו של ה, כש רה ה זה י עמבודה די ם עובש כגלה ש, של מה ים מנ יני י די תי ה בה עה בש םאל שי מ ד שש צנ מו מי מו, קה לש שש ם ני הי ן של יוה כי וש
ם: לו הי אי ם. וש הל או מי בה י של ה, ומי רה ה זה ים עמבודה יני י די תי ה בה עה בש דו שי בש עה ד של ל ענ אי רה שש ץ יי רל ה אל בה רש םא חה ל ים, של רי בי חמ הנ
י, די ן גנ ם בל חי ננ יההו, ומש לש מנ ן רש ח בל קנ י, ופל שי מש ן ני ייהוא בל י, וש רי מש ן עה ב בל אה חש אנ יהה, וש חי ן אמ א בל שה עש ט, ובנ בה ן נש ם בל עה בש יהרה

ם. ה אותה דה לש יה ה של דושה קש ץ הנ רל אה ה, זו הה עה בש שי ת הנ דל ה יםלל לה לה מש תוב (ירמיה טו, ט) אג כה הו של ה. זל לה ן אי ענ בל הושי וש

תוב כה הו של ה, זל רה שה יש ך  רל דל יגו בש הי נש הנ ולש קותו  לש הנ ל לש טה מו מג ל אי יו, ענ בי צון אה ה רש םא עושל ן ל בי של ה, כש אי םא ורש ב
יו. בי םא אה ל למםה, וש ם שש ע אי בנ ת של אי בנ דנ מו? ונ ה אי ה זל מו. מנ תו אי רנ סש ר יי של א אמ שה ן מנ ל בל מואי י לש רי בש (משלי לא, א) די
ה יא רוצה הי וש  , יהה יהדל בש רו  סש מש ני ב  רה קש י הנ לי ל כש כה וש ים  זי נה גש ל הנ כה וש ת,  יי בנ ל הנ ענ ה  תה נש מנ תש ני יא  הי שום של ם? מי ענ טנ ה הנ מה
ך רל דל בש לו  לה ע הנ בנ של ת הנ ה אל יגה הי נש םא הי יא ל הי ל של ענ וש ך.  לל מל צון הנ ת רש אל ינעמשו  ה, של רה שה יש ך  רל דל בש יהה  נל ת בה יג אל הי נש הנ לש
הו לות. זל גה ם בנ הל מה ה עי כה לש הה ין וש יהמי ל הנ םאל ענ מ שש ט הנ לנ שה םאל, וש מ ד שש צנ לש בו  תובש סש ם, הי ה אותה תה קש לש םא הי ל ה וש רה שה יש

ה. עה בש שי ת הנ דל ה יםלל לה לה מש תוב (ירמיה טו, ט) אג כה של

ים, לי גה י עמ ני ה שש שה עה וש םאל  מ שש ד הנ ת צנ ם אל עולה יר בה עי ם, הי עה בש יהרה הוא  ם, של הל יהה בה הה אשון של רי ה, הה אי םא ורש ב
או םאל בה מ שש י כםחות הנ ני ל שש סוד של ם. הנ יי ננ יו - שש הה ה של םאל. ומנ מ שש הוא בנ ל שור, של ד של צנ הנ ל הוא מי גל עי י הה רי המ של
ז ה, אה לה ן אי ענ בל א הושי בה ן של יוה םאל. כי מ שש ד הנ צנ מי ז' של ם הנ מו אותה לש שש ני ד של ם, ענ גי פה הי ה לש נה בה לש ה הנ ילה חי תש ז הי נו. אה מל מי

ם. הל מה ה עי ינה כי ל ושש אי רה שש לו יי גה ה, וש נה בה לש ה הנ מה גש פש ני
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ת. מל גל פש ה ני עה בש שי ת ובש מל לל שש ה ני עה בש שי ת, בש דל ה יורל עה בש שי ה, ובש עה בש שי ה בש ל עולה אי רה שש ת יי סל נל כש שום של ם? מי ענ טנ ה הנ מה
ה ף מםשל עמקםב יוסי ינ ק וש חה צש ם יי הה רה בש ה, אנ ים בה חוזי אמ ים הה יקי די צנ הנ ה. וש מונה אל סוד הה נו בש רש אנ בי מו של ת, כש מל לל שש ה ני עה בש שי בש

ה. דושה קש ץ הנ רל אה הה ה מי שה גםרש לו, וש לה ין הנ די י הנ תי ה בה עה בש שי ת, הנ מל גל פש ה ני עה בש שי ד. בש וי ן דה רם המ אנ

רו, בש שש ה ני לה עש מנ לש ים של מודי ם ענ ז אותה אה ין, וש י די תי ם ז' בה אותה ם לש הל לה יו  ים הה עי שה ים רש ני ר בה שה ים עה ני י שש רי המ של
ה. רה ד עמשה כו לו, ענ חי ה של הודה א יש לה לות. אל גה כו בנ לש ל הה אי רה שש יי ה, וש ינה כי שש יב הנ בי סש ים של טי בה ם י"ב שש אותה

רוך דוש בה קה ק הנ לי תנ סש םא הי ל ה וש בה רש חש םא נל ים ל עי שה ים רש כי לה ה מש רה ה, עמשה טה מנ ם לש יי לנ ירושה יו בי הה ד של ה, ענ אי םא ורש ב
ה, לה עש מנ לש ים של כי לה ה מש רה עמשה ם  הי (וש ית,  יעי בי את שש רי קש ני וש ית,  ירי עמשי יא  הי ה, של לה עש ל מנ ם של יי לנ ירושה ומי ה,  נה מל הוא מי
ז, חה יההו, אה זש חנ ם, אמ הורה יהה, יש בי ם, אמ עה בש חנ ה: רש טה מנ לש ים של כי לה מש ה הנ רה ם עמשה הי ית) וש יעי בי את שש רי קש ני ית, וש ירי יא עמשי הי של
קום ן מה תנ ז נה ה, אה תורה ק בנ בנ דש םא ני ל ע וש ם רנ הל בה י של ירי עמשי יהה הה הה של ין. וכש הויהכי ים, יש הויהקי ז, יש חה הואה מון, יש ה, אה של ננ מש
תוב ן כה ל כי לו. ענ ם גה יי לנ ירושה יו בי הה ל של אי רה שש יי ה, וש ינה כי שש ה הנ קה לש תנ סש ז הי אה ם, וש יי לנ רושה ל יש ענ יו וש לה לט עה שש םאל לי מ שש ד הנ צנ לש
םאל, מ שש ה סוד הנ ב, זל רל י על לי לש צי טו  נה י יי א יום. כי רה קש ני יון של לש על ד הה סל חל הו הנ ה יום, זל נה י פה כי נו  (ירמיה ו, ד) אוי לה

םאל. מ שש ד הנ צנ כםחנ לש א הנ אן בה כה י מי רי המ לט, של שש יל לי חי תש הי של

סוד ין, בש יהמי סוד הנ ה בש תה לש עה תו  מה כש חה וש םאל,  מ שש ד הנ צנ ין לש יהמי ד הנ ין צנ ע, בי צנ מש אל למםה הוא בה ה, שש אי ורש םא  ב
תוב כה ך  שום כה מות. מי לי שש ה בי נה בה לש ה הנ דה מש יו עה יהמה ה אותו, ובש דה מש לי מו  י אי רי המ ם, של עולה י הה ני ל בש ל כה ה, ענ מונה אל הה

ש. דה קש מי ית הנ ה בי נה בש ני ם, של דה אה ל הה כה ם מי כנ ילחש ונ

ד וי דה י ה' כש רי חמ א אנ לי םא מי ל י ה', וש יני עי ע בש רנ למםה הה ש שש ינענ תוב ונ ז כה אה ם, וש גי פה הי ה לש נה בה לש ה הנ ילה חי תש יו הי סוף יהמה ובש
ים, מודי ענ ת הה ענ בש ם שי אותה הוא מי ד, של וי י דה רי חמ כםל אנ ים הנ לי שש הנ יהה לו לש הה ה של ים מנ לי שש םא הי א, ל קה וש א דנ לי םא מי יו. ל בי אה

ה. מה גש פש ני א של לה ה, אל נה בה לש א הנ לי םא מי ל וש

א לה ם, אל בונה רי דו בש רש מה ם של ם אותה םא עי ל ם, וש י עולה מודי ים ענ יקי די ה צנ עה בש ם שי םא עי ים אותו, ל םא מוני ך ל שום כה מי
גום. םאל פה מ שש ד הנ צנ ם, ומי לי ין שה יהמי ד הנ צנ ע. מי צנ מש אל הוא בה

י די גש ת בי ע אל רנ קה ך  לל מל הנ סוד של ה הנ ה, זל כה לה מש מנ ת הנ ע אל רנ קש אל רםענ  תוב (מלכים-א' יא, יא) קה כה ך  שום כה מי
תוב כה ך  שום כה ך. מי דל בש ענ לש יהה  תי תנ ע, ונש בנ ת של זו בנ את, וש רי קש ני מו  אי למםה, וש ל שש יא ענ ה הי כה לה מש מנ י הנ רי המ כותו, של לש מנ
כות, לש ה מנ נה תש םא ני ה ל זל ד הנ בל על ה, לה אי םא ורש ה. ב תה רש בי ש גש ירנ י תי ה כי חה פש שי לוך, וש מש י יי ד כי בל ת על חנ (משלי ל, כב-כג) תנ

לט. שש ה לי חה פש שי ה הנ ילה חי תש ז הי אה ך, וש דל בש ענ יהה לש תי תנ תוב ונש כה הו של אן. זל כה א מי לה אל

ה עה ה שה אותה שום של א, מי ילה מי ע מי רנ קש ני ט, של ענ רםענ מש ע. קה רנ קש ך אל ר כה חנ אנ , וש רםענ תוב קה ה כה לה חה תש הנ ה, בנ אי םא ורש ב
ה ינה כי שש יב הנ שי הה רוך הוא לש דוש בה קה יד הנ תי עה לות, וש גה ה בנ תה סש כנ תש הי ע, של רנ קש ך אל ר כה חנ אנ ם, וש גי פה הי ה לש נה בה לש ה הנ ילה חי תש הי
תוב (עובדיה א, כ) כה הו של ם. זל הל יקו לה צי הי םאל של מ ד שש צנ מי ם של אותה ע מי רנ פה הי ם, ולש קומה מש ל לי אי רה שש ת יי אל ה וש קומה מש לי
ת פםט אל שש ין. לי יהמי יון - סוד הנ ר צי הנ ל. בש אי רה שש ת יי סל נל יק, כש די ים - צנ יעי לו מושי עה פםט. וש שש יון לי ר צי הנ ים בש יעי לו מושי עה וש

םאל. מ שש ל הנ ו - סוד של שה ר עי הנ

ת סל נל כש ים בי חוזי אמ ים של יקי די צנ לו הנ אי ה, וש לה עש מנ ים לש רי הה ם הל ק הוא, אותה ל חםזל שון של ה, לה זל ר הנ הה ה, הה אי םא ורש ב
ה ם זל ה עי ים זל רי אומש ים וש ני יה צג ם מש הי שום של ם, מי יי לנ רושה ת יש ים אל יפי קי מנ ים הנ רי ם הה יון אותה ר צי ים הנ אי רה קש ני ל. וש אי רה שש יי
ה. לוכה מש ה' הנ ה לנ תה יש הה ן (שם) וש מנ אותו זש םאל. בש מ שש ד הנ צנ ג מי רי טש קנ מש גו הנ רש טש קי ו, של שה ר עי ת הנ פםט אל שש חוד, לי יי ד הנ צנ בש
שום ה, מי לוכה את מש רי קש ו ני שה כש ענ םאל, וש מ שש לי ין וש יהמי ים, לש די דה י צש ני שש ה לי יקה יני הי שום של ה, מי כה לה מש את מנ רי קש ה ני אשונה רי בה
י רי המ ם, של עולה ה לש ינה לות אי גה שום של ם, ומי עולה י לש יך לי תי שש רנ אי תוב (הושע ב, כב) וש כה הו של ין. זל יהמי ת הנ ה אל יקה יני מי של

לות. גה ה בנ בה יהשש

ד. חה מו אל ד ושש חה ילה ה' אל הש הוא יי יום הנ ץ בנ רל אה ל הה ל כה ך ענ לל מל יהה ה' לש הה ך לו (זכריה יד) וש מנ סה ה של אי םא ורש ב
יהה ה' הה ן, וש מנ זש ל אותו הנ בה ך. אמ לל ינו מל ה אי ירה בי י גש לי ך בש לל ם, ומל הל מה ה עי ינה כי לות, שש גה ל בנ אי רה שש יי של ו, כש שה כש ד ענ ענ שום של מי
חוד. יי ז הוא הנ אה יק, וש די ם צנ ה עי ינה כי שש ת הנ קל בל דש ני של ד. כש חה מו אל ד ושש חה ילה ה' אל הש הוא יי יום הנ ץ בנ רל אה ל הה ל כה ך ענ לל מל לש

ב. לי צון הנ רש ה בי מונה אל י הה רי שש ת קי שםר אל קש לי בונו וש ת רי ד אל ינחי ם לש דה יך אה רי צה ע, של מנ ת שש יאנ רי ל קש סוד של נו בנ דש מנ ך לה כה של

יונות, לש גות על רה ה דש מונל ח' - שש כםל, וש ל הנ מםק) של עה יק (הל תי ענ ר הה תה סש ני א' - הנ ן בה וי כנ לש יך  רי ד, צה חה אל לש יענ  גי מנ של וכש
י ני א עה רה קש ני ד, של וי ל דה קו של לש יא חל הי ל, של אי רה שש ת יי סל נל ל כש קות של בש דנ תש י - הי תי בה ד' רנ יק. וש די ד צנ ה ענ יונה לש על ה הה מה כש חה מי
ה. נה מל ק מי ם יוני עולה ל הה כה וש ה,  דולה יא גש י הי זנ א"ח, אמ מוזות בש רש ה של לה עש מנ לש גות של רה ן דש אותה ת לש קל בל דש ני של יון. כש בש אל וש

לום. את שה מוצי יו כש ינה עי י בש יתי יי ז הה לות (שיר ח), אה דה גש מי ם כש הי ם, של יי דנ ם שה אותה וש

את רי קש ם ני עולה מות הה ין אג יהה בי נל ם בה לות עי גה יא בנ הי של ל, כש אי רה שש ת יי סל נל ל כש ר ענ מנ אל ה נל זל סוק הנ פה ה, הנ אי םא ורש ב
ז אה ת,  מל אל ך  רל דל בש ים  כי הולש וש ה  תורה בנ ים  גי הה נש מג ל  אי רה שש יי של וכש ה.  נה טנ קש נו  לה חות  אה (שם)  תוב  כה של הו  זל ה,  נה טנ קש

לות. דה גש מי י כש דנ שה ה וש י חומה ני ת, אמ רל אומל יא וש ה הי יבה שי ם. מש הל ר בה בי חנ תש לום מי שה את, וש לי מנ תש מי

ע בנ של  - ז'  כםל.  הנ ל  של דוש  קה יק הנ תי ענ הה ל  סוד של - הנ א'  לו"ם.  שה וש "ז,  אה י  מי עי ר  בי חנ תש הי ן של מנ זש הנ אותו  בש
לום. את שה מוצי יו כש ינה עי י בש יתי יי "ז הה י אה זנ רות, אמ בש חנ תש לו מי לה גות הנ רה דש הנ ן של יוה יק. כי די א צנ רה קש ני לום - של שה גות, וש רה דש הנ
יק תי ענ ל הה טוב של ה הנ שורל ם, וש עולה לום לה ז שה אה י ה', וש ני י ה', פש יני עי או  רש קש ני גות של רה דש ע הנ בנ ם של ם? אותה יי יננ עי י הה ומי
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ה' ינו  לקי ל ה' אל אי רה שש ע יי מנ ר (דברים ו) שש מנ אה ה וש תורה ה בנ ה מםשל וה צי ך  שום כה ה, ומי בה קי נש הנ ר וש כה זה ל הנ קום של מה בנ
ה. מונה אל י הה רי שש ל קי ת כה ר אל שי קנ ד, לש חה אל

ל כה קום של מה הוא הנ שום של ם? מי ענ טנ ה הנ יו. מה נותה יו ושש יהמה ים לו  יכי רי אמ ד, מנ חה אל יך בש רי אמ מנ ל הנ ה, כה אי םא ורש ב
ד, חה ם אל כגלה ה, וש רה ם עמשה הי ד, וש חה אל מוזות בש רש גות של רה דש ן הנ סוד אותה ים בו, בש לויי ם תש עולה ל הה ים של ני שה הנ ים וש יהמי הנ
ה, לה של ה אור מי ין לה אי "ת, וש לל ל דה ה הוא של זל קום הנ מה הנ שום של ה, מי פל יה "ת, וש לל דה רו בנ מש אה ים וש רי בי חמ רו בו הנ עורש תש הי וש
י די יש ל  ים ענ יוני לש על ים הה ני בה ת הנ של ים, שי די דה צש ת הנ של ם שי אותה כות מי רה בש ה  לה יך  שי מש הנ ולש ה  בה יך  רי אמ הנ ם לש דה אה יך  רי צה וש

ה. מונל ל שש סוד של ח' בנ ים בנ מוזי ים רש די דה צש ת הנ של ם שי אותה יק. וש די צנ הנ

ם הל לה ת  תי לה וש ה  לה עש מנ לש ם  ילה לי כש הנ ולש יף  הוסי לש א  מה אי הה וש א  בה אנ הה ה  ינה ובי ה  מה כש חה ה,  לה עש מנ לש ם  יי ננ ושש לו  אי ת  של שי
ים אי צה מש ני קום של מה ם, בש לי קום שה מה א בש לה יק אל תי ענ ל הה טוב של ה הנ ין שורל י אי רי המ ה, של יונה לש על א הה מה אי א וש בה אנ כות מי רה בש
יום גו'. בש וש תו  נה תג יום חמ גו', בש וש למםה  שש ך  לל מל יון בנ נות צי ה בש ינה אל ה ורש ינה אל תוב (שיר ג) צש כה של הו  ה. זל בה קי ר ונש כה זה
ל יון של לש על קום הה מה הנ כות מי רה יך בש שי מש הנ יך לש רי א צה לה י"ת, אל חי טםף בנ םא ינחמ ל ד של בנ לש רו, ובי מש ן אה ל כי ענ א. וש קה וש תו דנ נה תג חמ
ה. זל ן הנ בי א הנ לה ה אל מה אי יהה וש בי ית אה בי ה בש שה רג ה יש ין לה אי זו, של ת הנ בנ ך לנ ר כה חנ אנ ים, וש ני בה ת הנ של ם שי אותה יק לש רי הה כםל, ולש הנ
יך רי אמ הנ יך לש רי א צה לה ן, אל בי ן הנ זונות מי ה מש ייש לה א של לה םא. אל ת ל בנ הנ א, וש מה אי הה א וש בה אנ ת הה ש אל ן יורי בי נו של דש מנ אן לה כה ומי

זו. "ת הנ לל דה בנ

יות וי ע זה בנ רש אנ ה ולש טה מנ ה ולש לה עש מנ ה לש יך אותה לי ינמש עור של שי ה? כש יך בה רי אמ הנ ם לש דה יך אה רי ה צה מה ים, כנ רי ם אומש שה וש
יך רי אמ ם מנ דה אה של ים, וכש מי עולה דו לש רש פה םא יי ל ה וש מה רו עי בש חנ תש ם יי כגלה ים, של יוני לש על ים הה די דה צש ת הנ של ל שי סוד של ם. הנ עולה הה
א לו (ישעיה מט) רוך הוא קורי דוש בה קה הנ םאשו, וש ל ר כות ענ רה ים בש רי ים מוסש יוני לש ים על ני שה ים וש ם יהמי ל אותה ה, כה זל בה

ר. אה פה תש ך אל ר בש של ל אמ אי רה שש ה יי תה י אה די בש י ענ ר לי םאמל י ונ

ם, עולה א הה רה בש ם ני הל בה ירות של מי ם אמ ל אותה ל כה ל של לה כש הנ ה, וש זל סוק הנ פה ים בנ מוזי ה רש תורה ל הנ לנ ה, כש אי םא ורש ב
ל ענ ם. וש עולה א הה רה בש ם ני הל ש, ובה יהענ ה ונ תה וש שו אי פש ננ נו וש יבל שי י יש ד ומי חה אל הוא בש תוב (איוב כג) וש כה הו של ים. זל מוזי ד רש חה אל בש
אשון רי סוק הה פה ים בנ לולי כש ם  כגלה וש ה,  רה עמשה ם  כגלה של נו  רש אנ ובי כו',  וש ם  עולה א הה רה בש ני רות  מה אמ ה מנ רה עמשה ינו, בנ ני ה שה זל

ה. תורה בנ של

ץ. א"ה רל אה ם וה יי מנ או שה רש בש בו ני בות אהו"ה, של י תי אשי ץ, רה רל אה ת הה אי ם וש יי מנ שה ת הנ ים אי להי א אל רה ית בה אשי רי בש
ים בי עמשה הה נות וש ילה אי ל הה כה ה בש שוקה ן תש תנ הוא נה ה, וש בה ייש  ה של ל מנ כה ץ וש רל אה ה הה אה רש בש ני ם, ו"ה בו  יי מנ שה הנ או  רש בש ני בו 
ר לו אומי ה אותו וש כל מנ ה של לה עש מנ לש ך מי אה לש יו מנ לה ין עה אי ה של טה מנ לש ב מי של עי ב וש של ך עי ין לש רו אי מש אה ה של הוא מנ ץ. וש רל אה בה של

ץ. רל אה רו בה טה שש ים מי שי ם תה ם אי יי מנ קות שה תה חג עש יהדנ ר (איוב לח) המ מנ אל נל ל, של דנ גש

י אור כי ת הה ים אל להי א אל ינרש תוב (שם ב) ונ כה אור יום, וש ים לה להי א אל רה קש יי תוב (בראשית א, ה) ונ ה, כה אי םא ורש ב
ה. לה עש מנ לש טוב של הנ ן לו מי תה ני כםחנ של הנ יר מי אי ה, מי טה מנ לש ה של זל אור הנ יר הה אי מי של כש טוב, של

ד גל נל כש ם  הל בועות מי ה שה עה שש תי וש ים  עי בה רש ה, אנ שה מי חמ ונ ים  שי אות שי מי לש  ה שש מה חנ מות הנ יש ן  ינ נש מי ך  שום כה ומי
ע בנ בועות של ה שה עה בש ה שי טה מנ לש ה של זל ש הנ מל של ה הנ נה מל ק מי יוני י, וש יעי בי יא שש הי א טוב, וש רה קש ני יק של די ל צנ זו של ה הנ גה רש דנ הנ
ל יובי י הנ ני ד שש גל נל ל, וכש את יובי רי קש ני ה של יונה לש על ם הה אי הה ק מי הוא יוני ים של מי עה ע פש בנ בועות של ה שה עה בש ד שי גל נל ים, כש מי עה פש

שללשמנטהה.

ה תורה ל הנ יות של ם אותי יי תנ ים ושש רי שש ד על גל נל ים, כש ם יהמי יי ננ ים ושש רי שש ה על שה מי חמ ים ונ שי אות שי לש מי שש רו מי אמ שש ני
לש ם שש אותה מו  לש שש ני של ב, וכש תה כש בי ה של א תורה רה קש ה ני לה עש מנ לש יק של די צנ י הנ רי המ ם, של יהל לי ד עמ תון עומי חש תנ ם הנ עולה הה של
גות רה ע דש בנ ן של ל אותה כה זו וש ה הנ גה רש דנ הנ ל טוב, של זו של ה הנ גה רש דנ הנ ל מי בי קנ ית לש ני ים שי בי ים, שה ה יהמי שה מי חמ ים ונ שי אות שי מי

ה. יונה לש על ם הה אי ן הה ל מי בי קנ ית לש ני ים שי בי יונות, שה לש על

ת קל יונל ה של תונה חש ה תנ ינה כי את (שש רי קש ני של זו  ה הנ גה רש דנ הנ ת מי קל ה, יונל לה יש לנ ת בנ טל שולל ה של נה בה לש ל הנ של זו  ה הנ גה רש דנ הנ וש
את רי קש ה, ני נה מל ק מי יוני ים וש יוני לש על ים הה נוקי פש תנ ם הנ אותה ה מי א אותה לי מנ יק מש די צנ אותו הנ שום של יק, ומי די אותו) צנ מי
ה ם אותה גנ ך  ש, כה מל של ן הנ ה מי ן לה תה ני ה של א מנ לה ה אל מה צש ענ ה אור מי ין לה זו אי ה הנ תונה חש תנ ה הנ נה בה לש הנ מו של כש ה, של נה בה לש

ה. לה עש מנ לש ה של גה רש דנ הנ

ה לשה ים, שש דושי ים קש יוני לש ים על טי בה ר שש שה ים עה ני ים שש די עומש וש ה,  לה עש מנ ה לש מה כש חה יהם הנ את  רי קש ני זו  ה הנ גה רש דנ הנ וש
ים ני ה שש טה מנ ם לש דה גש נל ם, וכש יהל לי ה עמ זל ה הנ מה כש חה יהם הנ ח, וש רה זש מי ה לנ לשה ב, ושש עמרה מנ ה לנ לשה רום, ושש דה ה לנ לשה פון, ושש צה לנ
ים ני ל שש ד ענ ה, עומי טה מנ למםה יהם לש ה שש שה עה זו  ה הנ גה רש דנ ד הנ גל נל ה. וכש זל מו  כש חנ  בי זש מי יב הנ בי ים סש די ים עומש טי בה ר שש שה עה

ר. קה ר בה שה עה

יהם ת הנ את אל לי מנ מש יק של די ל צנ ה של גה רש ה דנ שום אותה א מי לה א יהם? אל רה קש ם ני ענ טנ ה הנ ה, מה לה עש מנ לש ה של זל יהם הנ הנ וש
ענ רג זה תוב (תהלים צז, יא) אור  כה וש אור יום,  ים לה להי א אל רה קש יי ונ תוב (בראשית א, ה)  כה א יום, של רה קש ני ה  זל הנ
ה תונה חש א ה"א תנ רה קש ני ה, של זל יהם הנ ת הנ א אל לי מנ מש בו  דוש, של קה ם הנ שי ל הנ "ו של וה ל  סוד של יר בנ אי ה מי זל וש יק,  די צנ לנ

דוש. קה ם הנ שי בנ ה של רונה חמ אנ הה

שום א כם"ל, מי רה קש ני יק, של די ל צנ ה של גה רש דנ ל - זו הנ יהם. כה ל הנ ים אל כי ים הםלש לי חה נש ל הנ תוב (קהלת א, ז) כה כה הו של זל
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ה. א אותה לי מנ יהם לש ל הנ ים אל כי מו הולש עי גות של רה ש דש מי ם חה ים - אותה לי חה נש נו. הנ מל ים מי אי ים יוצש נוקי פש תנ ל הנ כה של

ע בנ בועות של ה שה עה בש ל שי סוד של זו, בש ה הנ גה רש דנ ה לנ זל יק הנ די צנ יר הנ אי מי של ע, וכש בנ ת של את בנ רי קש ני זו  ה הנ גה רש דנ הנ וש
ה. נה בה לש ים לנ מי עה ע פש בנ בועות של ה שה עה בש ל שי סוד של יר בש אי תון מי חש תנ ש הנ מל של ז הנ ים, אה מי עה פש

ד גל נל ם כש הל בועות מי ה שה עה שש תי וש ים  עי בה רש ים. אנ יהמי ה  שה מי חמ ונ ים  שי מי אות חמ מי לש  ה שש נה בה לש ת הנ ננ שש ך  שום כה מי
ת ננ ים. (שש יוני לש בועות אורות על ה שה עה שש תי וש ים  עי בה רש אנ יק בש די צנ יר מי אי מי יון של לש על יהם הה זו, הנ ית הנ יעי בי שש ה הנ גה רש דנ הנ
ה לה עש מנ לש יהם של ת הנ גנ רש דנ ה  ד אותה גל נל ם כש הל בועות, מי ה שה עה שש תי ים וש עי בה רש ים אנ ה יהמי נה ה (הוא) שה בי רש ה הנ מה ה כנ נה בה לש הנ
ה, זל יהם הנ ת הנ ים אל בי סובש ים של טי בה ר שש שה ים עה ני ד שש גל נל ה, כש נה בון שה שש חל ים לש ר יהמי שה ים עה ני שש רו  אמ שש נו) ני מל ל מי בי קנ לש
ים רי עה שש ם הנ אותה ך  רל דל ה. ומי יונה לש על ם הה יי לנ ירושה בי ייש  ים של יוני לש ים על רי עה ר שש שה ים עה ני שש ן בי כה שש מי ת הנ רל מל שש מםר מי שש לי
ר ענ (יחזקאל מח) שנ תוב  כה של הו  אוי לו. זל רה כה דו  צי לש ד  חה ל אל ה, כה תונה חש תנ א הנ מה אי ים מי טי בה שש ם הנ ים אותה קי יונש

ד. חה ה אל הודה יש

י בודי כש לי מו. וש ל שש כםחנ של יר בנ אי מי יק של די ל צנ ה של גה רש דנ י, זו הנ מי שש א בי רה קש ני תוב (ישעיה מג, ז) כםל הנ ן כה ל כי ענ וש
ה לה גנ תש ני של ה',  בוד  כש א  רה קש ני של ה,  מה כש חה הנ יהם  ה  זל וש יו,  אתי רה בש בוד  כה א  רה קש ני של קום  מה הנ אותו  לש יר  אי הה לש יו,  אתי רה בש
ר אור. תוב (שם מה) יוצי ה כה ל זל ענ ה, וש לה עש מנ לש ד כםל של גל נל הוא כש ה, של טה מנ לש יהם של ל הנ סוד של הו הנ יו, זל תי רש צנ ן. יש כה שש מי בנ

נו. מל תון מי חש תנ ם הנ עולה יר הה אי ה, ומי טה מנ הו לש עמשי ה מנ לה גנ תש ני ד של ה, ענ ירה צי תוב בו יש םא כה ה ל לה עש מנ ה לש זל יק הנ די צנ הנ וש

לום לום, שה ה שה ז עושל רו, אה בש חנ תש הי של ך. כש א חםשל תוב (שם) ובורי כה הו של ה, זל טה מנ ה לש נה בה לש יו, זו הנ יתי ף עמשי אנ
ה, טה מנ לש חוד של יי ה, הנ לה עש מנ לש חוד של יי ז הנ ד, אה חה ר יום אל י בםקל הי יש ב ונ רל י על הי יש תוב (בראשית א, ה) ונ כה הו של ם. זל עולה לה

ה. טה מנ לום לש ה, שה לה עש מנ לום לש שה

מות עולה ל הה כה לום בש יף שה ה הוסי טה מנ ם לש לה שש ני של ה, כש לה עש מנ לש יק של די צנ חוז בנ הוא אה ה, של טה מנ ף לש ה יוסי זל מו  כש
ם (תהלים סח, י) תוב שה כה ף יום יום, וש ל יוסי ה אל רה בש דנ י כש הי יש אן (שם לט, י) ונ תוב כה ים. כה יוני לש על ים הה יהמי ל הנ כה ובש

מות. עולה ל הה כה ה בש כה רה לום ובש שה ים בש יוני לש על ים הה יהמי ז הנ ה יום יום, אה ע לה מנ םא שה ל של רוך ה' יום יום, כש בה

ם דה אה הה יא  הוצי לש ז),  ו,  (בראשית  ה  מה דה אמ הה י  ני פש ל  ענ מי י  אתי רה בה ר  של אמ ם  דה אה הה ת  אל ה  חל מש אל ה'  ר  םאמל י ונ
ה. י זל לי ה בש ד זל ין עומי אי שום של ל, מי לה יא כש הוצי םא לש דו? ל בנ ה לש טה מנ לש ם של דה ר אה םאמנ ם ת אי ה. וש לה עש מנ לש של

ה מה כש י חה ני תוב (משלי ח, יב) אמ כה הו של םאש. זל ר מו מי ן כש קה תש כםל ני כםל, הנ ל הנ ה של תומה סש ה הנ מה כש חה א הנ לי מה לש אי וש
תוב (שם ג, יט) ה' כה הו של ד. זל ם עומי עולה ין הה ה אי א זל לי מה לש אי י, וש תי ינש כי א שש לה י, אל תי נש כנ י שה רי קש ל תי ה. אנ מה רש י עה תי נש כנ שה

י ה'. יני עי ן בש א חי צה נםחנ מה תוב (בראשית ו, ח) וש כה ץ, וש רל ד אה ה יהסנ מה כש חה בש

מותו דש הו בי זל מותו, וש דש יו בי םא הה ים ל רי חי אמ אן, של כה נו מי דש מנ ת. לה מו שי ת שש א אל רה קש יי ונ מו  לש צנ מותו כש דש ד בי יולל ונ
ה אותה ה, וש וה חנ א בש מה יל זגהמ טי ש הי חה נה ה, הנ אי םא ורש אוי. ב רה ה כה רה שה ך יש רל דל ש בש פל נל קון הנ תי גוף ובש קון הנ תי ה בש עמשל מו, ננ לש צנ כש

ייר. טנ צש הי םא יהכםל לש ל יהה וש על מי ת בש של כל שש כנ ה מש תה יש א הה מה זגהמ

יענ גי הי ן של יוה ה, כי זל ם הנ עולה בה ים בו  רי יש טנ צש ומי נות בו  קה תג א"ב מש יות הה יו אותי ם, הה דה א אה טה ם חה רל טל שום של מי
, יענ קי רה סמא"ל בה ע לש רנ יהד הי ם, ומי יהל ני פש ים לי יוני לש על ים הה כי אה לש מנ הנ ן, וש גה יבות בנ בי חמ ה בנ בה קי ר ונש כה זה נו  קש תנ תש הי "ף של כה לש

יות. אותי בו) הה בש רש ענ תש בו (הי כש ענ תש יהד הי יו. מי נה פה ה לש אה רש ני ה, וש של ש קה חה ל נה כוב ענ ד רה יהרנ וש

ה עה נות רה מה ה אג אה לש הה וה ם  שה מי שו  עה וש יות,  אותי הה לו  טש נה וש ד,  חה אל עמשו  ננ וש ש  חה נה ם אותו  ר סמאל עי בי חנ תש ז הי אה
ל נות של מה יות ק"ר, אג אותי ה בה רה תי נות יש מה אג שו  עה ע, וש תוי רנ פי ם בש אותה דו  צה צ"ץ, וש נו  יש הנ יות צ"ד צי"ד, וש אותי בש
קוף ם, כש יי לנ גש רנ ה  ין לה אי עממםד, של ה לנ לה םא יהכש ל ה, קו"ף של עה נות רה מה אג בש ך  פי הנ תש הי יות לש אותי הה רו  זש חה שום של ר, מי קל של

תו. שש אי ם וש דה לו אה פש נה ד של ה, ענ עה נות רה מה אג כו בש פש הנ תש לו הי ע. אי י"ש רנ יום. רי ה קי ין לה ם, אי דה י אה ני פש בי

ד א נולנ מה ה זגהמ אותה ה, מי וה חנ ה לש בה אמ שש ני ש של חה נה ת הנ מנ יום. זגהמ קי םא בש ל ים, וש ני ידו בה יות ק"ר הולי אותי לו הה אי ובש
אן. ד כה יות ענ אותי בו הה רש עה תש הי ה, וש יחה צי יא רש ש הי חה נה נות הנ מה אג שום של ח, מי א רוצי צה מש ך ני שום כה ן, ומי יי קנ

מו, לש צנ מותו כש דש ד בי יולל תוב? ונ ה כה ם, מנ קםדל מו מי תו כש בה קי ם נש ש עי מי שנ ר לש זנ חה ה וש שובה תש ם בי דה ב אה שה ה של עה שה בש
יות אותי רו הה זש חה ץ, וש רל אה ל הה ה ענ עמשה ר ננ של ל אמ בל תוב (קהלת ח, יד) ייש הל כה אוי, וש רה רוחנ כה הה גוף וש ל הנ קון של תי הו מי זל של
ם לל צל יהה בש ת הה ל. שי בל ת הל חנ ר תנ חי ע אנ רנ ים זל להי י אל ת לי י שה תוב (בראשית ד, כה) כי כה י"ו, של י"ן תה ל שי ית של אשי רי לה
ה פה ד, נוסש ל ילרל אי לש לנ המ ן מנ ינה א, קי יתה א בי פה לש ל אנ ר של חי ן אנ ול גה ם בש עולה ה הה נה בש אן ני כה ך, ומי ם כה ינה ים אי אשוני רי הה מות, של ודש

קםם. עה ת הל ן אל קי תנ אות לש

ה עה בש שי ם  אותה של מו  כש זו,  מי ה  לה עש מנ לש זו  ן  הי צות  רה אמ ע  בנ ים, של לי גנ לש גנ עמ ים  רי שה קש ע  בנ של בש ם  ל עולה של דורו  סי
תוב כה ל, של בי ם תי כגלה ל לש ענ ל. מי בי יהה, תי יהה, צי שי יא, נש א, גי קה רש ה, אנ מה דה ץ, אמ רל ם: אל הי ה, וש זל ה מי לה עש מנ ה לש ים זל יעי קי רש

ק. דל צל ל בש בי פםט תי שש הוא יי (תהלים ט) וש

ם ין שה אי שוך, של קום חה הוא מה ץ, של רל את אל רי קש ני ה של אותה ק לש רנ זש ם, הוא ני שה ש מי גםרנ ן וש דל ן עי גנ ם מי דה א אה יהצה של כש
ט יהה לוהי ת הה כל פל הנ תש מי ב הנ רל חל ט הנ הנ לנ דול, וש ד גה חנ ד פנ חנ ם, פה שה ס לש ננ כש ם ני דה אה ן של יוה לום. כי ש כש מי שנ םא מש ל לום, וש אור כש

ץ. רל ה אל תוך אותה ים, בש די דה צש תוך הנ בש
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קום מה אותו  לש ה אותו  עללה הל וש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ים אותו  רי הי ה,  שובה תש ר בי הי רש הי וש ת  בה ה שנ אה יהצש של ן  יוה כי
אור ייש  זו  ה. בה מה דה אמ ת הה עמבםד אל ן לנ דל ן עי גנ ים מי להי ה' אל הו  חי לש שנ יש תוב (בראשית ג, כג) ונ כה ה, של מה דה א אמ רה קש ני של

לות. זה ים ומנ בי ל כוכה יות של מג יר, ודש אי מי של

יהה הה ים של ני שה ים הנ לשי ה ושש אה מי אשון, בש רי ם הה דה אה מי או  יהצש ים של רי בה ים, גש יוני לש ם על דה י אה ני ל בש ים של יורי ם צי שה וש
ה זל ם הנ עולה ים לה טי שוטש ים ומש אי לו יוצש אי ה, וש חה מש ם שי הל ין בה אי ים וש יד עמצובי מי ם תה הי בות, וש קי ם רוחות נש ש עי מי שנ מש
ים כי דורש ים וש עי רה ים זש עי זורש ם, וש ם שה קומה מש ים בי בי ינשש תש ה, ומי לה פי ים תש לי לש פנ תש ם, ומי ים שה רי חוזש ע וש ד רנ צנ ים לש כי פש הנ תש ומי

ל. בל הל ן וש יי דו קנ ה נולש זל קום הנ מה ה. בנ בואה תש ל הנ ים של יני ה מי עה בש שי ת מי חנ םא אנ ל ים וש טי ם חי ין שה אי ים, וש לי אוכש וש

ן תוב (שם ד, יד) הי כה ץ, של רל א אל רה קש ני קום של אותו מה רוך הוא לש דוש בה קה יד אותו הנ ן, הורי יי א קנ טה חה ן של יוה כי
ה חה דש ם ני שה שום של ץ, מי רל אה ד בה נה ע וה י נה יתי יי הה ה, וש מה דה א אמ רה קש ני קום של אותו מה ה, מי מה דה אמ י הה ני ל פש ענ יום מי י הנ תה אםתי שש רנ גי

יא. הי ת הנ כל פל הנ תש מי ב הנ רל חל ט הנ הנ לנ י, הנ ני גי רש י ינהנ אי ל מםצש יהה כה הה ש. וש גםרנ וש

ים. ני יד בה הולי וש ם,  יהה שה הה וש א,  קה רש אנ הוא לש רוך  בה דוש  קה הנ ה אותו  עללה הל וש ה,  שובה תש ר בי הי רש הי וש ד  יהה פוחי הה וש
ם אותה םא מי ל ים וש טי ם חי ין שה אי נות, וש ילה ים אי עי נוטש ים וש עי רה ים זש עי זורש ש, וש מל של תוך הנ יר מי אי מי א ייש אור של קה רש אנ ובה

ה. בואה י תש יני ה מי עה בש שי

ין ים. אי ני טנ ם קש הל ים ומי יוני לש ים על רי בה ם גש הל ים, מי אשי י רה ני ם שש ם עי הי ן, וש יי דות קנ תולש ם מי ם הי שי ם של ל אותה כה
ע, רה הה ד  צנ לנ ים  רי חוזש ים  מי עה פש לי וש ים,  מי עה פש לי ם  הי ים  יקי די צנ אן.  כה ל  של ם  דה אה י  ני בש ר  אה שש מו  כש ה  מה לי שש ת  ענ דנ ם  הל לה

ם. דה י אה ני ר בש אה מו שש ים כש תי ים ומי ידי ומולי

ה זל קום הנ מה ה לנ לה עה יף. וש קי גות הי רה ע) דש בנ רש ה, (אנ לה עש מנ ה לש לה ם עה שה ת, ומי ת שי יד אל הולי ד של ה ענ מה דה אמ יהה בה ם הה דה אה
ם אותה א בש רה קש ני ש. של דה קש מי ית הנ קום בי מש ה לי לה ה, עה לה עה ן של יוה גות. כי רה דש ל הנ ל כה ה ענ יונה לש זו על ל הנ בי תי הנ ל. וש בי א תי רה קש ני של

את. רי קש ך ני ה - כה מה דה ץ אמ רל ם. אל הל יורו בה יהה די הה מות של שי הנ

נםם. יהי גי ך הנ אםרל ב וש מו רםחנ דול כש קום גה מה קום בש יא הוא מה יה"ה. גי יה"ה צי שי י"א נש קומות, גי ה מש לשה ם שש דה ג אה לי די
יון לש על הה ך  לל מל ת הנ אל יזו  גי רש הי ל של ם. ענ שה ידו  הולי וש ל,  דה גש מי ת הנ אל נו  בה ם של אותה רו  זש פנ תש יה"ה הי צי וש יה"ה  שי ונש י"א  גי בש
י רות, מי קה ים יש ני בה אמ ב ונ הה רות זה פש ענ ר וש עםשל בוד, בש כה ל הנ כה ם בש דה י אה ני ת. ייש בש קל דולל ש של אי ב לש רי ה קה שום זל דוש, מי קה הנ
יהה, שי א נש רה קש ני קום של מה ים לש מי עה פש ד לי יורי ים לו, וש ני ר נותש עםשל ת אותו הה דנ מש חל ל, בש בי תי אן מי כה הוא מי ם וש שה ס לש נה כש ני של

ם. שה הוא מי קום של מה ענ הנ םא יודי ל ה של זל יא הנ גי ד לנ יורי ם, וש שה ח מי כנ שש יי י של די כש

ל בי תי ה לנ לה עש מנ ם לש שה את מי ת יוצי חנ ה אנ צועה נםם, ורש ן הי י בל א גי רה קש ה ני ה, זל טה ה ומנ לה עש מנ לש ע של צנ מש אל הו בה י"א זל גי
ים פי שה כש ים בי עי ם יודש ה כגלה שום זל ם, מי שה ם של דה י אה ני ם בש אותה נםם. וש יהי גי ח הנ תנ ם פל שה נםם, וש ן הי י בל ך גי ף כה א אנ רה קש ני זו, וש הנ

ים. יני ה מי עה בש שי ד מי חה םא אל ל ים וש טי ם חי ין שה אי נות, וש ילה ים אי עי נוטש ים וש עי ם זורש שה מות, וש כש חה וש

ה ל מנ כה , וש ם רוחנ הל את בה יוצי ים של בי קה י נש ני ק שש ים, רנ מי טה ם חר הל ין לה אי ים, וש ני טנ ים קש טועי ם קש דה י אה ני יהה ייש בש שי נש בי
ת ענ בש שי םא מי ל ים וש טי ם חי ין שה אי נות, וש ילה ים אי עי נוטש ים וש עי זורש יהה, וש שי את נש רי קש ן ני ל כי ענ ים, וש חי כש תנ שש יהד מי ים - מי עושי של

ים. יני מי הנ

ים עי יודש של יהה, כש ה צי תוך אותה ה, ומי אל רש מנ ים לש פי ם יה דה י אה ני ם בש כםל. שה ל הנ ש של יםבל מו, בנ שש קום כי יה"ה הוא מה צי
ה מונה י אל ני ם בש הי זו. וש ל הנ בי תי ם לנ יי מנ תוך הנ ים מי עולי ים של מי עה פש לי ם, וש שה ים לש סי נה כש ים, ני עי ם נובש יי קור מנ ל מש קום של מה
ים עי נוטש ם, וש שה ש של יםבל הנ תוך  ט מי ענ ים מש עי זורש ב, וש ר רנ עםשל ים וש ים טובי יורי ם די יהל יני ים, ובי רי חי ם אמ דה י אה ני בש ר מי יותי

אן. ל כה ם של דה י אה ני בש ם לי תה שוקה ים, ותש יחי לי צש םא מנ ל נות וש ילה אי

הוא תוב וש כה ל, של בי תי לו  ל אי כה ה מי לה עש מנ י לש רי המ ל, של בי תי אן בנ כה של לו  אי ט לש רה ם, פש חל ים לל לי אוכש ין של ם אי כגלה ומי
יא הי שום של ך, מי ף כה ם אנ הל מות ייש בה שי לו הנ ל אי כה זו. וש ל הנ בי תי צות, ייש בנ רה אמ לו הה ל אי כה מו של ק. כש דל צל ל בש בי פםט תי שש יי
לו, אי לו מי ים אי ני שג ם, מש דה י אה ני ל בש ים של יורי די לו בנ ל אי כה ה, וש טה מנ לש קום של אותו מה מו של ך כש ף כה אן אנ ית. ייש כה יעי בי שש

אן. ד כה יך ה'. ענ עמשל בו מנ ה רנ תוב (תהלים קד, כד) מה כה של

ם לה עש נל ש הנ רה דש מי

הו? יזל אי א, וש רה בש ד ני חה ר אל מה אמ מנ ים, בש רי ן אומש תה י נה בי רנ יהיא וש י חי בי ם. רנ עולה א הה רה בש רות ני מה אמ ה מנ רה עמשה ינו, בנ ני שה
ה וה י הוא צי ילהי ר ונ מנ י הוא אה תוב (שם) כי כה ר, של מנ א אה בה י אנ בי רנ עמשו. וש ם ננ יי מנ ר ה' שה בנ דש תוב (תהלים לג) בי כה של

ד. בנ לש ת בי חנ ה אנ ירה מי עממםד. אמ ינ ונ

ר זה עה לש י אל בי נו, רנ דש מנ לה ה. של ירה מי םא אמ ל ם, בש עולה א הה רה בש ת ני חנ אות אנ א בש לה ה, אל םא זל ל ה וש םא זל ר, ל מנ ר אה זה עה לש י אל בי רנ
הו ר, מנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה של נו  יש הנ וש א,  רה בש ני אות  הה ה  אותה מו, ובש שש הוא מי רוך  בה דוש  קה ל הנ טנ ת נה חנ ר, אות אנ מנ אה

ם? עולה ת הה םא אל ר בש ל לי יוכנ ם ה', של לי אי ה בה מםכה י כה תוב (שמות טו) מי כה של

גו', י וש ילהי ר ונ מנ י הוא אה ר (תהלים לג) כי אי בה ה נש מל ש, ובנ מה ת מנ חנ אות אנ ם, בש עולה א הה רה בש "א ני הי ע בש מה שש א מנ לה אל
ה, לל גנ תש יהה מי םא הה ל א וש רה בש יהה ני י הה רי המ ם של עולה אות לה רש הנ ר, לש זה עה לש י אל בי ר רנ מנ א אה לה עמשו? אל ם ננ יי מנ ר ה' שה בנ דש (שם) בי

אוי לו. רה כםחו של יו וש עמשה ד מנ חה אל ד וש חה ל אל יא כה הוצי לות, לש גנ תש הי ד לש חה אל ד וש חה ל אל ך כה רי טה צש הי וש
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יום או, ובש רש בש ת ני חנ ה אנ עה שה או, בש רש בש ד ני חה ע אל גנ רל ם, בש יהל דותי ל תולש כה וש ם כגלו  עולה ל הה ר, כה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
אותו ים. בש להי יום עמשות ה' אל ם בש אה רש בה הי ץ בש רל אה הה ם וש יי מנ שה דות הנ ה תולש לל תוב (בראשית ב) אי כה או, של רש בש ד ני חה אל

ש. מה ע מנ גנ אותו רל ש וש מה ה מנ עה ה שה אותה ש, בש מה יום מנ הנ

מו יהה הוא ושש ם, הה עולה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה בה ם של ן, קםדל נה י יוחה בי ר רנ מנ א אה בה י אנ בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה וש
ך ף לש לל אל ר (שיר השירים ח) הה מנ אל נל מות, של ף עולה לל ם אל א קםדל רה ם, ובה עולה ת הה םא אל ר בש לי תו  עש דנ יהה בש הה וש ד,  חה אל

ן. יי אנ דו כש גש כםל נל הנ יענ של הודי ים, לש רי חי מות אמ א עולה רה ך בה ר כה חנ אנ למםה, וש שש

מו דש קה מות, של ף עולה לל א אל רה ה בה לה חי תש בנ י של ני פש יות? מי אותי בה ה של אשונה ף רי לל ה אה מה יהיא, לה י חי בי ר רנ מנ אה נו של יש הנ וש
תוב כה בוד, של כה א הנ סי א כי רה ה בה לה חי תש ר, בנ מנ א אה ב הונה ץ. רנ רל אה ם וה יי מנ ן שה ינ נש הוא בי י"ת, של יו בי רה חמ אנ מות, וש ר עולה אה שש לי
"ל, ימל יו גי רה חמ אנ ם. וש עולה ית הה ם בי הי ץ, של רל אה הה ים, וש כי אה לש מנ ר הנ אה יו שש רה חמ אנ שוהו, וש מש שנ ים יש פי לה ף אמ לל בו (דניאל ז) אל

ע רוחות. בנ רש אנ ב בש כה רש ני ם של דה אה הוא הה "ת, של לל יו דה רה חמ אנ ים, וש יקי די צנ מול הנ הוא גש ן של דל ן עי גנ

ד, יורי ה וש יהה עולל הום הה תש הנ הום, וש תש ל הנ ים ענ בי יו סובש ים הה קי רג ים יש וי א, קנ יקה רי י זש בי ר רנ מנ ק אה חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
רוחנ תוב (בראשית א) וש כה הו של ך. זל כנ הום שה תש הנ הום, וש תש ל הנ ענ יהה  יותל וי זה לש  שש ת בי טל של פנ תש ה מי תה יש ת הה חנ אות אנ וש

אללהיים משרנחלפלת.

ם יי אוך מנ ים, רה להי ם אל יי אוך מנ תוב (תהלים עז) רה כה אן, של כה א מי לה ע, אל מה שש אן מנ כה םא מי ר, ל זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
הומות. זו תש גש רש ף יי ילו אנ יהחי

מות א עולה ט ובורי שי פנ תש יהה מי בודו הה יו כש זי ם, וש עולה א הה רה בש ני ם של רל יו טל מות הה ף עולה לל ינו, אל ני שה ה של נו מנ יש הנ וש
יות י אותי תי שש טו  שש פנ תש ה הי עה שה ה  אותה ה. ובש זל ם הנ עולה ת הה םא אל ר בש יו לי נה פה צון לש רה ה בש לה עה ד של ם, ענ יב אותה רי חמ ומנ
לש, שה רו  זש חה ת וש חנ ק אנ קנ ת. חה חנ אנ תוך  ת בש חנ ה, אנ טה מנ ה ולש לה עש מנ לש קו  קש חש רות נל חי ם אמ יי תנ ן, ושש יים אותה קי מו, וש שש מי
ים לשי ם שש הי ם, וש יי תנ ים ושש לשי שש רו לי זש חה ר וש של ן על קו אותה לש חש ר. נל של לו על עה ד של ם, ענ יי תנ רו שש זש חה ת וש רל חל ת אנ חנ ק אנ קנ חה וש
י ה, מי אה לש הה אן ולש כה ם. מי יי תנ ים ושש עי בה רש אנ לש רו  זש חה ר, וש של על ם לש יהל יקותי קי חמ בנ קו  לש חש נל לו  ה. אי מה כש יבות חה תי ם נש יי תנ ושש
י מי י ה' הוא שש ני תוב (ישעיה מב, ח) אמ ה כה ל זל ענ ים לו. וש חי פותש ין של אי תםם, וש סש ב, יי לי ת הנ עמתנ בנ יחנ בש גי , ינשש יחנ גי ינשש של

ה. מונה ל תש כה ל וש סל ך פל ה לש עמשל םא תנ תוב (שמות כ) ל כה ים. וש ילי סי פש י לנ תי לה הי ן ותש תי םא אל ר ל חי אנ י לש בודי וכש

מוד, ענ הוא הה ת, של חנ ן אנ בל ל אל ה ענ טה מנ עו לש בש טש הג ים, וש ני בה ע אמ בנ רש אנ ע בש קה שש יהה ני הום הה תש ר, הנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
י בי ר רנ מנ ה. אה תה נה ן פי בל ה אל י יהרה מי או  עו  בה טש הה יהה  נל דה ה אמ ל מה תוב (איוב לח ו) ענ כה של הו  ד. זל ם עומי עולה ה הה ל זל ענ וש
ל של בורו  הוא טנ ים, וש שי דה קר הנ ש  הוא קםדל ד, וש ם עומי עולה הה יהה  לל עה ם, וש עולה ת הה תנ שש ה הג נה מל מי ן של בל אל י הה א, זוהי ירה זי

ם. יי ים מנ אי ם יוצש הל הום, ומי תש עות בנ קה שג מש ים הנ ני בה או אמ ה יהצש נה מל ם, ומי עולה

ץ. רל אה י הה מודי ם ענ הי ים, וש קי לה ה חמ לשה שש ק בי לנ חל נל הום, וש תש ע הנ קנ שש יות ני לש אותי שה עמקםב, בש ר ינ א בנ חה י אה בי ר רנ מנ אה
יהה מודל ענ וש ה  קומה מש מי ץ  רל אל יז  גי רש מנ י) הנ ט,  ר (שם  מנ אל נל של ם,  קומה מש מי ים  פי רופש תש מי ה  נה שה אות  מי לש  שש לי ת  חנ אנ וש

צון. לה פנ תש יי

ם הי ה, וש עה בש שי יהה  מודל ה ענ בה צש ר (משלי ט) חה מנ אל נל ת, של דל ץ עומל רל אה ים הה מודי ה ענ עה בש ל שי עון, ענ מש י שי בי ה רנ נה שה
ל תוב (תהלים כט) קול ה' ענ כה ה קולות, של עה בש לום, שי שה יו הנ לה ך, עה לל מל ד הנ וי ר דה מנ ם אה דה גש נל ם, וכש יי מנ ל הנ ים ענ לויי תש

הנמהיים.

ה עה בש עמלות, שי ע מנ בנ ים של בי כוכה הנ וש ה,  עה בש ים שי יעי קי רש הה ה, וש עה בש ם שי ם הי יי מנ י שה מודי ה: ענ עה בש ל שי לוי ענ כםל תה הנ
י יעי בי שש הנ ה, וש עה בש ית שי אשי רי י בש מי רות, יש הה ה נש עה בש ים, שי ה ינמי עה בש צות, שי רה ע אמ בנ ה, של טה מנ ם לש ה גויי עה בש ה, שי לה עש מנ ם לש גויי

ת. בה כגלו שנ ה', יום של ת לנ בה שנ

ים פי לה ם אמ יי ננ ים ושש לשי שש בי קו  קש חש ים, נל רוסי יו פש בושה ה לש עה בש ר, שי אי אומי ענ לש ר אל ה בנ הודה י יש בי ם, רנ שה ינו  ני שה
יו. כה ל תומש ך אותו ענ מנ סה יות, וש וי ע זה בנ רש אנ ח אותו לש תנ מה ד של ם, ענ עולה ל הה ד של חה עור אל ם שי הל ס בה יהה פורי הה ים, וש קי לה חמ

י. תי י אי ץ מי רל אה ע הה י רםקנ די בנ ם לש יי מנ ה שה כו' נםטל י ה' וש נםכי תוב (ישעיה מד, כד) אה כה הו של זל

עון, מש י שי בי ר רנ מנ א אה לה ו? אל דה ינחש דו  מש ענ ם ינ יהל לי י אמ ני א אמ תוב (שם מח) קםרי כה ה של ה זל עון, מנ מש י שי בי ר רנ מנ אה
א ר קםרי מנ אל נל ם, של הל בה ה של ל מנ כה ים וש תוני חש תנ ים וש יוני לש או על רש בש ה ני עה ה שה אותה מות, בש עולה םא הה ר בש תו לי בש שנ חמ מנ ה בש לה עה של כש
תוב (שמות טו) כה נו של יש הנ ם, וש אה רה "א בש הי בש ד של מי לנ ים. מש להי א אל לה ם אל יהל לי י אמ רי קש ל תי ו, אנ דה דו ינחש מש ענ ם ינ יהל לי י אמ ני אמ
ם. הל ך לה רי טה צש מי ה של כםל, מנ ם הנ שה ים של עי ז יודש אה ת, וש יי בנ י הנ כי רש ל צה כה ה מי אה לי מש ה של פה קג סש מו אנ ים ה', כש לי אי ה בה מםכה י כה מי

ה מה כש חה ם בש דה גש נל פור. כש סי ר וש פל סי ר וש סופי מו: בש ת עולה רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה ים בה רי בה ג' דש ה, בש הודה י יש בי ר רנ מנ אה
עו. קה בש הומות ני ת תש ענ דנ תוב (שם) בש כה ת, של ענ דנ גו'. בש ה וש מה כש חה תוב (משלי ג) ה' בש כה ה, של מה כש חה ת. בש ענ דנ ה ובש בונה תש בי
ית אשי רי ים, וש להי א אל רה ית בה אשי רי תוב בש כה הו של ם, זל מות כגלה עולה ל הה או כה רש בש ד ני בנ לש ה בי מה כש חה ר, בש מנ יהה אה חונש י נש בי רנ

ים בו. לי לה כש ם ני תה שש לה ם, ושש אה רה "א בש הי ר בש אומי י של מו מי א כש ה בה זל ה, וש מה כש חה יא הנ הי

ח ייש תנ פל י הנ ני פש ס, לי נה כש םא ני א ל יוצי הנ א, וש םא יוצי ס ל נה כש ני ים, הנ מורי ם שש ים הי רי עה שש חו. הנ תש פש ים ני חי תה פש ה, הנ נה שש מי
ים ני וה ה גש לשה עוץ, ושש יהה נה ך הה תומי תוכו, אותו הנ ד בש ד עומי חה ך אל ים, תומי קי זה ים חמ דולי תוכו גש ים לש ים, עולי רי שומש
שות ין רש אי תוכו, וש ס לש ני כה הי ים לש קי תוקש שש כםל מי ים, הנ די ים ובו יורש ן יהרםק. בו עולי ול ן, גה בה ן לה ול שוך, גה ן חה ול יו בו: גה הה
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כםל. לנ

יקות קי ל חמ עו כה קש בנ תש נו ני מל מות, מי ף עולה לל אל ז בש נה גש ני ד של חה ן אל טה לש ד שה יו עומי לה ם, עה עולה ת הה יאנ רי בש ם לי דנ הוא קה
תוכו. ה בש רל שש יי י של י מי רי שש ם. אנ עולה הה

ל אוכי י של ים. מי יי ל חנ ה של אל רש הוא מנ ים, וש חי ל אורש בי קנ ד מש חה ה. אל זל ה בה ים זל חוזי ים אמ חי י אנ ני ים שש אי צה מש יו ני רה חמ אנ
ל אוכי י של ת. מי ול ל מה ה של אל רש ים, מנ יי ל חנ ה של אל רש ל. הוא מנ בי קנ םא מש ל ים וש חי ל אורש בי קנ ד מש חה אל יד, וש מי ד תה נו, עומי חה לש שג בש
אות, רש לי ים  קי תוקש שש מי ים הנ בי ים אוהמ אי צה מש ני יו  רה חמ אנ יהדו.  בש ז  אוחי ין של ה, אי לה צה הנ לו  ין  אי ת.  ומי ל  נופי נו  חה לש שג בש

ם. ים אותה חי בש שנ ם מש ם, כגלה ב אותה רי קה ים לש קי תוקש שש מי

ת, ול ל מה ה של אל רש ים ומנ יי ל חנ ה של אל רש אותו מנ ב לש רנ ם. קה קה לש ת חל בםענ אל תש ם לי יהל לי ב אמ רי ך קה יהה הולי ד הה חה ר אל וי עי
יב שי קש םא הי ה. ל תה ש אה פל ל נל ענ ם בנ ך אי לעל ין בש כי תה שנ מש שנ א (משלי כג, ב) וש יהה קורי רו הה בי גופו, חמ ז בש חנ יק בו, אה זי חל הל

ת. ל ומי פנ נה ד של נו, ענ זש ה אה טה םא הי ל וש

ל כה צו, וש רה ד של בה כש ני דול וש אותו גה ה, מי מה כש ה חה אה ד יהצש חה ל אל כה ע, ומי בנ רש אנ ק לש לנ חל נל ד וש חה תוק אל א מה לו יהצה ר אי חנ אנ
ה. ם זל ה עי ים זל חוזי אמ ים הה חי אנ י הה ני ם שש אותה אות, וש רש ים לי קי תוקש שש מי הנ ים וש בי אוהמ ם הה אותה

ים כי רה דש ים הנ רי ם, שומש יהל ידי בי ש  ל אי ה של נונה שש ת הנ טל הל לנ מש ב הנ רל חל וש ינוקות,  ים תי מי לה ים עמ די לה יש י  ני יו שש רה חמ אנ
ן כי ינשש ר (בראשית ג) ונ מנ אל נל ה, של תה םא שה ל ל וש כנ םא אה ל אותו של ט לש רה ד, פש חה א אל םא ייצי ל ד וש חה ס אל ני כה םא יי ל ים של ילי בי שש הנ וש

ם. עולה י הה די דש ל צי נו כה קש תש ה ני אה לש הה אן וה כה ה. מי זל ם הנ עולה י הה ני פש או לי רש בש ני ם, של דל קל מי

ילות לי וש ים  ת יהמי קל דולל ש  אי ה הה תה יש הה קום של מה ים, הנ ידי רי ים שש לי נופש ד של צנ םאל, הנ מ שש ד הנ ת - צנ רל חל ה אנ שורה
םאל מ ין ושש ם יהמי הי לו  ים, אי ני דה עי ן וש דה ד עי ים ענ די רה טש ם ני הי םאל, בו  מ שש ים לי כי הולש , של רוחנ י הה מי ת רה אל יהה  נל פה רםק לש זש לי

ץ. רל אה ל הה ם של יהל יותי וי ך זה ר כה חנ אנ ם, וש עולה ת הה יאנ רי בש ימו לי די קש הי

ר אומי ה וש בונה תש ם בי יי מנ ן שה ץ כוני רל ד אה ה יהסנ מה כש חה תוב (משלי ג) ה' בש ב, כה ר רנ מנ ה אה הודה י יש בי ר רנ מנ א: אה קה סש פי
ל ענ ה וש בונה תש ל הנ ד - ענ ם הוא עומי הל ם מי יי ננ ל שש ענ ם, וש עולה א הה רה בש לו ני לה ים הנ רי בה ה דש לשה שש עו. בי קה בש הומות ני תו תש עש דנ בש
יענ הודי מו, לש יא שש הי ה וש לה עש מנ רוך הוא לש דוש בה קה ה הנ לה טה ה, נש מה כש חה ק, הנ חה צש י יי בי ר רנ מנ לש? אה ינו שה ני י שה רי המ ת. ונ ענ דנ הנ

יומו. ם קי הי ם, וש עולה דו בה מש ם עה יי ננ שש הנ ים, וש יקי די צנ יו הנ דה עמבה לנ

תון. חש תנ י וש עי צה מש יון, אל לש ה: על פל נועות הנ תש לש  ם שש הי ן, וש טה ה קה אל רש מנ בש זו  מש רש ה ני לשה שש ל הנ א, כה בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ת. ענ דנ ה וה בונה ה ותש מה כש ם חה הי א, וש בה י אנ בי ר רנ מנ ם. אה הל ג בה הי ננ תש ה מי פל י הנ הוגי ני בש

ם, עולה י הה גי המ נש מי לו  ינו, אי ני שה ת? של ענ דנ וה ה  בונה ם תש הי וש ם  עולה ם הה הל בה ג  הי ננ תש מי לו  לה ם הנ יי ננ שש הנ ע של מה שש מנ ה  מנ
ינו, הוא ני שה ה. וש מה כש א חה רה קש הוא ני קום, וש ל מה מו של יא שש ה הי מה כש חה הנ ת, וש ענ דנ הום בש תש הנ ה, וש בונה תש או בי רש בש ני ם של יי מנ שה הנ

ד. חה ר אל בה כםל דה ה - הנ מה כש חה הנ וש

ר מנ ד הוא. אה חה מו אל הוא ושש ד של מי לנ י, מש מי י ה' הוא שש ני תוב (ישעיה מב) אמ כה ה של , מנ ענ הושג י יש בי ר רנ מנ אה של
ם שי ד של מי לנ י. מש די בנ י ה', לש ני תוב אמ כה ים, של רי חי אמ יל לנ אי שש םא הי ל ן וש תנ םא נה דול ל גה מו הנ ל שש בה ן, אמ תנ כםל נה הו, הנ בה י אנ בי רנ

א. רה בש שום ני ן לש תנ םא נה ה ל זל

ית בי ן של מנ זש ך, בי ע לש דנ ך. תי רנ בה תש מו יי בוד שש ל כש רוך הוא ענ דוש בה קה ש הנ שנ ה חה מה ה כנ אי םא ורש הו, ב בה י אנ בי ר רנ מנ אה וש
ר (שמות כב, מנ אל נל ה, של יתה יהב מי ים, חנ להי א אל רה קש ני ה הנ ם זל שי לש חו  זובש ן וש בה רש יב קה רי קש מנ ל הנ יהם, כה יהה קנ ש הה דה קש מי הנ

ד. בנ לש ד בי יגחה מש מו הנ יר שש כי זש הנ יך לש רי צה ד של מי לנ דו. מש בנ ' לש י לנ תי לש ם בי רה ים יהחר להי אל חנ לה בי יט) זם

ה', (שם ן לנ בה רש ם קה כל יב מי רי י ינקש ם כי דה ר (ויקרא א) אה מנ אה נות וש בה רש קה ה בנ וה ם, צי דה ה אה על טש םא יי ל י של די ן, כש ל כי ענ וש
כםל ה'. הנ ה לנ חה נש ן מי בנ רש יב קה רי קש י תנ ש כי פל נל ה', (שם ב) וש ים לנ מי לה ח שש בנ חו זל בש זש י תי כי ה', וש ה לנ ח תודה בנ חו זל בש זש י תי כי יט) וש

ים. אלהי ר לי מנ אל םא נל ל ה', וש לנ

או רש קש ני ם  דה י אה ני בש ים,  להי אל או  רש קש ני ים  כי אה לש מנ הנ ף, של תה שג ה הוא מש ם זל הו, שי בה י אנ בי ר רנ מנ ם? אה ענ טנ ה הנ מה
דו. בנ ד לש יגחה מש ם הנ שי יר הנ כי זש הנ יך לש רי ך צה כה , לש חנ ם זובי הל י מי מי ים לש עי נו יודש ין אה אי ים, וש להי או אל רש קש ים ני ני יה דנ ים, הנ להי אל

יו להה ל אל לי קנ י יש כי יש  אי יש  תוב (ויקרא כד) אי כה ם, של שי ת הנ ל אל לי קנ מש י של ה, מי אי םא ורש יהיא, ב י חי בי ר רנ מנ אה
ן ד מי חה אל ן לש עם טש יהכול לי ים אותו, של די ננ ין מש אי ה וש יתה יהב מי ינו חנ ם, אי תה ה סש זל ם הנ שי ל הנ לי ם קי י אי רי המ או. של טש א חל שה נה וש

ר. מנ דור הוא אה דול הנ גש ים או לי ני יה דנ הנ

תוב כה ה, של תורה ל הנ או של שום לה ים אותו, מי בי יש חנ דוי מש ל ני בה ים אותו, אמ בי יש חנ ין מש ה אי יתה הו, מי בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ב נםקי תוב (ויקרא כד, ו) וש כה ה, של יתה יהב מי ד, חנ יגחה מש ם הנ ל שי לי ם קי ל אי בה ם. אמ תה ל, סש לי קנ םא תש ים ל להי (שמות כב) אל

ד. יגחה מש מו הנ יר שש כי זש ינ ד של יהב ענ ינו חנ אי ד של מי לנ ת. מש ם ה' מות יומה שי

ה דה ני יא וש יה י חי בי ע רנ מנ ים, שה להי אל ש לה דה קג ילה מש הש ד יי נולה ה של זל ן הנ בי ר, הנ מנ אה נו וש ת בש יש אל די קש הי הוא של יש הנ אי הה
ל םא ענ ר לו: ל מנ דוי? אה ני יש בש אי ילה אותו הה הש יי רוך הוא של דוש בה קה י לנ ני ת בש י אל תי שש דנ קש הי ל של ה ענ ר לו: ומה מנ אותו. אה
ים להי אל לה חנ  בי זם ה (שמות כג)  רה מש ה אה תורה הנ וש ים,  להי א אל רה קש ני ם הנ שי לנ אותו  תה  שש דנ קש הי ל של א ענ לה י, אל יתי שי עה ך  כה
ן יי ננ ר. ומי חי ם אנ שי םא לש ל ה' וש לנ ש  דה קג ילה מש הש י יי ד לי נולה ה של זל ן הנ בי ר לו: הנ מנ ר? אה י לומנ יהה לי יך הה אי ר: וש מנ ם. אה רה יהחר
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ים. להי אל ה לה רה מש םא אה ל ה', וש יו לנ תי תנ תוב (שמואל-א א) ונש כה ה, של נה חנ נו? מי לה

ן מו כי ה, כש זל יש הנ אי עםן הה טש ך, יהכםל לי ם כה ם, אי עולה א הה רה בש ים ני להי ם אל שי בנ נו של רש אנ י בי רי המ לום, ונ י שה בי ר רנ מנ אה
י ני יהבםאו בש ם של רל א טל רה בש ם ני עולה י הה רי הו: המ בה י אנ בי ר רנ מנ ים. אה ני יה יו דנ דור, או הה י הנ דולי יו גש ים, או הה כי אה לש יו מנ הה של

גות. שש ין לי אי דור, וש י הנ דולי דור וגש י הנ ני יה יהבםאו דנ ם של רל טל ם וש דה אה

ת םא אל ר בש ל לי יוכנ ם ה', של לי אי ה בה מםכה י כה תוב (שמות טו) מי כה ר, של יהקה הנ יב וש בי חה ר הל זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה של מו  כש
יא הי וש מו,  שש ת מי חנ הוא אות אנ רוך  בה דוש  קה ל הנ טנ נה ד של ם, ענ עולה םא הה ר בש יהכול לי ינו  ים אי לי אי ע של מה שש ם. מנ עולה הה

ם. אה רה "א בש הי ינו בש ני ה שה ל זל ענ ים, וש להי מו אל ה שש נה בש ני ים, וש להי ים אל לי ן אי ה מי עמשה ננ ם, וש עולה א הה רה בש אות ה"א, ובו ני הה

ם שי הוא הנ ר, וש חי אנ ילו לש אי שש םא הי ל דוש, של קה מו הנ שש א בי לה כות אל לש ר ומנ תל ין כל אי ינו של אי י רה רי י, המ י יוסי בי ר רנ מנ אה
א סי ם, כי אה בה ל צש כה ץ וש רל אה ם וה יי מנ ים, שה תוני חש תנ ים וש יוני לש ים על לי לה כש ני י, בו  י יוסי בי ר רנ מנ אה א"ו ה"א. של יו"ד ה"א וה

הוא רוך  ילה. בה הש יי הוא  , וש ה הוא הול יהה, וש הוא הה ים, וש שובי םא חמ ל ן וכש יי אנ כש דו  גש נל ם לש כגלה וש ש,  קםדל יות הנ חנ וש בוד  כה הנ
ן. מי ים אה מי י עולה מי עולש ם ולש עולה מו לש רוך שש ובה

אשון הוא רי הוא, של רוך  בה דוש  קה ים הנ כי לה מש י הנ כי לש מנ ך  לל ל מל של מו  ה שש לל ענ תש יי וש ך  רנ בה תש יי ה,  הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ת ענ ם דנ הי ים, וש טובי ים וש דולי ים גש ני יה נש ה עי לשה סוד שש ם בש עולה ת הה א אל רה ים, ובה להי ין אל יו אי דה עה לש בנ רון, ומי חמ הוא אנ וש

עו. קה בש הומות ני תו תש עש דנ ה בש בונה תש ם בי יי מנ ן שה ץ כוני רל ד אה ה יהסנ מה כש חה ר (משלי ג) ה' בש מנ אל נל ה, של ינה ה ובי מה כש חה

דול גה הוא  ם, של יי מנ שה הנ וש ה,  מה כש חה סוד הנ ל, בש פה שה ם הנ יא עולה הי ץ, של רל אה הוא הה רוך  בה דוש  קה א הנ רה ה בה מה לה וש
ים לי שואמ של ה? כש מה כש חה ם בש כה ם חה דה א אה רה קש י ני תנ ינו, מה ני ר שה בה ה? וכש מה כש חה ן הנ ן מי טה ר קה בה הוא דה ה, של בונה תש נו, בי מל מי
ת, ענ דנ ל הנ ענ ה וש בונה תש ל הנ דול ענ הוא גה ה, של מה כש חה ם בש כה א חה רה קש ז ני כםל, אה יהדו בנ ן וש יה נש עי יב כה שי ה ומי עונל ר, וש בה ל דה כה אותו בש

ה. בונה תש ם, בי הל ה מי לה פה יא שש הי ץ, של רל אה הה ה, וש מה כש חה ם בש יי מנ שה עמשות הנ ך לנ רנ בה תש יהה לו יי ן הה ל כי ענ

ה בונה תש הנ מות, וש כש חה ל הנ כה ם בש כה הוא חה י של ני פש ם, מי כה ם חה דה א אה רה קש ן ני ל כי ענ ם, וש כגלה ה מי דולה ה גש מה כש חה הנ ע של דנ תי
ר בה ין דה בי בו מי לי מו ומי צש ענ ר, הוא מי בה תוך דה ר מי בה ין דה בי ר מי לומנ ין, כש בי ם מי דה א אה רה קש ן ני ל כי ענ ה, וש מה כש חה ן הנ ה מי נה טנ קש
תו, צה ד או קש חה ר אל בה דה אותו  רש ין, בי בי מי ן הוא הנ כי יו. וש לה ן עה יה נש ה בי סוד, בונל יש אותו  רש ר, בי לומנ ר, כש חי ר אנ בה דה תוך  מי

יו. לה ן עה יה נש עי ים הה לי שש מנ

סוד, יש הנ תוך  ה מי ינה בי הנ ן  ינ נש עי הוא  ה, של בונה תש סוד הנ בש ם  יי מנ שה א הנ רה בה מו  שש ך  רנ בה תש יי הוא  רוך  בה דוש  קה הנ וש
יו אור זי ים מי לי צה אל נל ים הנ אי רה בש ני ל הנ ת כה לנ חי ם תש הי ים, של דושי קש ים הנ כי אה לש מנ ת הנ א צורנ רה ים בה אי רה בש ני ל הנ ית כה אשי רי ובש

רו. דה המ

א רה ית בה אשי רי הורות בש א לש בה ן  כי ל  ענ וש ים.  להי א אל רה קש ני ם  מותה שש תוך  ובש ם,  סודה בש או  רש קש ני מות  ה שי רה עמשה ונ
ים אי רה בש ני הנ ל  כה מי סוד  יש הנ ם  הי וש ים,  להי אל ים  אי רה קש ני הנ ים  כי אה לש מנ הנ ת  צורנ מו  שש ך  רנ בה תש יי א  רה בה ר,  לומנ כש ים,  להי אל
ר, בה תוך דה ר מי בה ה הוא דה בונה תש ר הנ של אמ ה, כנ בונה תש סוד הנ ן בש ר כי חנ אנ ם לש יי מנ שה או הנ רש בש סוד ני יש ה הנ תוך זל ים, ומי רי חי אמ הה
ל ענ סוד, וש יש תוך הנ ן מי יה נש ם בי ר, הי לומנ ים, כש כי אה לש מנ ת הנ סוד אור צורנ ם מי הי ר, של בה תוך דה ר מי בה ם דה יי מנ שה או הנ רש בש ך ני כה

ה. בונה תש ם בי יי מנ ן שה ן כוני כי

סוד ה יש ד לה רוך הוא יהסנ דוש בה קה הנ ם. וש יי מנ ל הנ לויהה ענ יא תש הי א של לה ר, אל חי סוד אנ תוך יש יהה מי הש ץ ני רל אה ל הה בה אמ
ר. בה תוך דה ר מי בה ה, דה בונה תש ם בי יי מנ ן שה ץ כוני רל ד אה ה יהסנ מה כש חה ר ה' בש מנ אל ן נל ל כי ענ ה, וש מה כש חה שוי בש עה

הו י זל הוא יהו"ה, כי דול של גה מו הנ בוד שש ל כש רוך הוא ענ דוש בה קה ש הנ שנ ה חה מה ה כנ אי םא ורש הו, ב בה י אנ בי ר רנ מנ אה וש
או רש קש ם ני דה י אה ני ים, בש להי ים אל אי רה קש ים ני כי אה לש מנ ים. הנ אי רה בש ני ר הנ ל ילתל ף הוא ענ תה שג ים מש להי ם אל ל שי בה ש. אמ מה מו מנ שש

ים. להי או אל רש קש ים ני ני יה דנ ים, הנ להי אל

ים, להי א אל רה קש ני ה הנ ם זל שי לש חו  בש זי וש נו  בה רש יב קה רי קש מנ ל הנ ך, כה ע לש דנ מו. תי בוד שש ל כש קום ענ מה ש הנ שנ ן חה ל כי ענ וש
נו ין אה אי ף, וש תה שג ם מש הוא שי יל של בי שש דו. בי בנ ה' לש י לנ תי לש ם בי רה ים יהחר להי אל חנ לה בי ר (שמות כב) זם מנ אל נל ה, של יתה יהב מי חנ
ים להי אל חנ לה בי ה זם תורה ה הנ רה מש ן אה ל כי ענ רוך הוא. וש דוש בה קה ם או לנ דה י אה ני בש ים או לי כי אה לש מנ חנ לנ ם הוא זובי ים אי עי יודש
י כי נות (ויקרא כב) וש בה רש קה ר בנ מנ אל ך נל יכה פי דו. ולש בנ ם יהו"ה לש יר שי כי זש ינ יך של רי צה ר, של לומנ דו, כש בנ ה' לש י לנ תי לש ם בי רה יהחר

ש. מה ה' מנ א לנ לה ים, אל להי אל ר לה מנ אל םא נל ל ה, וש עולה ן בש כי ים וש מי לה שש ן בי כי ה', וש ה לנ ח תודה בנ חו זל בש זש תי

ה עמשה לו ננ לה ים הנ רי בה ג' דש ר, ובש בה תוך דה ר מי בה ם דה ה אותה שה ים, עה אלהי ע בי פה שש ני אור הנ אותו הה או מי רש בש ם ני יי מנ שה וש
ת ננ תש מנ ם בש ן הי תה שש לה ת. ושש ענ דנ ה ובש בונה תש ה ובי מה כש חה ים בש להי א אםתו רוחנ אל לי מנ אמ ר (שמות לג, ג) וה מנ אל נל ן, של כה שש מי הנ

ה. בונה ת ותש ענ יו דנ פי ה מי מה כש ן חה תי י ה' יי ר כי מנ אל נל ם, של ני תש פםץ יי ר ינחש של ל אמ כה יון, לש לש על

ם רה בש ת אנ ת ה' אל רנ הוא כה יום הנ ר (שם טו), בנ מנ אה ח וש תנ א פה בה י אנ בי ים (בראשית א). רנ להי א אל רה ית בה אשי רי בש
י יתי רי בש ה  תה יש הה וש יז)  (שם  ר  מנ אל נל של ה,  ילה מי ית  רי בש א' הוא  הה ית,  רי בש הנ ר  מנ אל נל ים  ני יה נש עי ה  שה מי חמ בנ אמםר.  לי ית  רי בש
ח, לנ מל ית הנ רי ג' - בש ית. הנ רי אות בש ה לש תה יש הה וש ר (שם ט)  מנ אל נל ת, של של קל ית הנ רי ב' - בש ם. הנ ית עולה רי בש ם לי כל רש שנ בש בי
ה' ית. הנ רי בש י הנ רי בש ה די לל ר (דברים כח) אי מנ אל נל ין, של סורי יי ית הנ רי ד' - בש ם. הנ ח עולה לנ ית מל רי ר (במדבר יח) בש מנ אל נל של

ם. ת עולה ננ הג ית כש רי יו בש רה חמ עו אנ רש זנ ה לו ולש תה יש הה ר (במדבר כה) וש מנ אל נל ה, של נה הג כש ית הנ רי - בש
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ן שה נור עה ה תנ ני הי וש ר (בראשית טו)  מנ אל נל ש, של אי א בש לה ית אל רי בש ה הנ תה יש םא הה יתות, ל רי ה' בש הנ נו  תש ני ם של קםדל וש
הו זל ה. וש לה חי תש ית בנ רי ה בש תה יש ש הה אי הה אמםר. וש ית לי רי ם בש רה בש ת אנ ת ה' אל רנ הוא כה יום הנ יב (שם) בנ תי גו', וכש ש וש יד אי פי לנ וש

"ש. י"ת אי רי ר בש לומנ ית. כש רי ר בש אה שש ני ש, וש ם אי שה א מי ית. הוצי אשי רי בש

יים קנ תש יי ם וש הה רה בש עממםד אנ ינ ת של נה ל מש ענ ם, וש עולה ם הה רוך הוא עי דוש בה קה ת הנ רנ ה כה רותה ית כש רי ר, בש מנ ן אה נה י יוחה בי רנ
ה עה שה ה  אותה ם. וש הה רה בש אנ ם - בש אה רש בה הי ץ בש רל אה הה ם וש יי מנ שה דות הנ ה תולש לל ר (בראשית ב) אי מנ אל נל כותו, של זש ם בי עולה הה
ת אי ם וש יי מנ שה ת הנ ים אי להי א אל רה ש, בה ית אי רי ית, בש אשי רי הו בש זל יומו, וש קי ם בש עולה ד הה מנ ש, עה אי ית בה רי בש מו הנ ת עי רנ כה של

ש. ית אי רי בש ה הנ עממםד אותה תנ י של די ץ כש רל אה הה

א לה ר? אל חי ר אנ בה םא דה ל ינו וש ת די לנ חי תש ם בי עולה ם לה יי בול מנ רוך הוא מנ דוש בה קה יא הנ בי ה הי מה ת, לה רל ה אומל מה כש חה הנ וש
לו יוכש ר של שה פש ר, אל חי ין אנ די ם בש עולה ין הה ם יהדי אי ה של אה רה ש, וש ית אי רי בש א בי רה בש ם ני עולה הה רוך הוא של בה דוש  קה ה הנ אה רה
ם, יי מנ ם בש עולה ת הה ן אל ה? דה שה ה עה א מל לה ם. אל עולה א הה רה בש ר ני של אמ ש, כנ ית אי רי י אותו בש ני פש ם מי עולה עממםד בה ים לנ עי שה רש הה
ר (יחזקאל טו) מנ אל נל ש, של אי לו לש שש מש ני ם, של עולה ן הה ים מי עי שה רש ת הה יר אל עמבי הנ י לש די ש, כש אי ת הה בות אל כנ אוי לש רה ר הה בה דה בש

א. רה בש ני של ם כש עולה ת הה לנ חי תש או בי ש יהצה אי הה ר, מי צונו לומנ ם. רש לי םאכש ש ת אי הה או וש ש יהצה אי הה מי

ש, רה גש יהם ני ים כנ עי שה רש הה ר (ישעיה נז) וש מנ אל נל ם, של יי מנ י בנ אתי רה ר בה של ם אמ דה אה ת הה ה אל חל מש ר, אל מנ ה אה לה חי תש ן בנ כי לה
אן כה ם, מי יי מנ ים בנ מוקי יו ני אן הה ד כה רוך הוא: ענ דוש בה קה ר הנ מנ ם. אה לי םאכש ש ת אי הה או וש ש יהצה אי הה ר, מי מנ אל ן נל ר כי חנ אנ לש

ם. לי םאכש ש ת אי הה או וש ש יהצה אי הה ך - מי ילה אי וש

ית רי פש ה גה ל עממםרה ענ דםם וש ל סש יר ענ טי מש ה' הי ר (בראשית יט, כד) ונ מנ אל נל ש, של אי ם בה ן אותה ן, דה ר כי חנ או אנ טש חה של וכש
ר ר בםעי הה הה ר (דברים ד, יא) וש מנ אל נל ש, של א כגלו אי לי מנ תש ני י, וש יננ ר סי ל הנ דו ענ מש עה של ם? כש עולה ם הה סי בנ תש י ני תנ ימה אי ש. וש אי וה
ר מנ אל נל ש, של אי ה בה לה שש מש ני ם, של עולה הה ם וש שי ין הנ ית בי רי ה בש תה יש הש ה ני תורה הנ ר, וש מנ ק אה חה צש י יי בי ם. רנ יי מנ שה ב הנ ד לי ש ענ אי בה

ית. אשי רי ש, בש ית אי רי הו בש זל ש, וש אי י כה רי בה לוא כםה דש (ירמיה כג, כט) המ

ם, עולה י הה כי רש דנ עמשות בש ם לנ דה אה יך  רי ים צה רי בה ה דש לשה ת - שש יי ה בה נל בה ה יי מה כש חה ח, (משלי כג) בש תנ ן פה נה י יוחה בי רנ
ם סה נש רש פנ ים, לש ני יד בה הולי ה, ולש שה ת לו אי חנ קנ ך לה ר כה חנ אנ ס בו, וש ני רש פנ תש הי ם לש רל ע כל טנ לי בו, וש ית מושה נות בי בש ן: לי לו הי אי וש

ת. יי ים בנ ך בוני ר כה חנ אנ ם, וש רל ים כל עי ך נוטש ר כה חנ אנ ה, וש לה חי תש ה בנ שה ים אי חי לוקש ים, הנ שוטי ך הנ רל דל םא כש ל ם. וש הל בה

ן י מי שי פש ה חה י זל רי ה, המ סה נש רש פנ ל לש יוכנ ה של מנ ה בש לה חי תש ין לו בנ אי ה וש שה חנ לו אי לוקי ל הנ ימון, כה י סי בי ר רנ מנ אה ה של י זל כי
הוא י של פי י? לש שי פש א חה רה קש ה ני מה לה י. וש שי פש ים חה תי מי ר (תהלים פח) בנ מנ אל נל ים, של שי פש ים חה אי רה קש ני ים הנ תי מי וות, כנ צש מי הנ

תו. שש ת אי עמבודנ א בנ לה או, אל ת בורש עמבודנ ל בנ די תנ שש הי ל לש םא יוכנ ל י של ני פש ות, מי צש מי ן הנ י מי שי פש חה

ים מי כה חמ הנ יו  הה ה  לה חי תש בנ ה,  הודה יש י  בי רנ ר  מנ אה של מו.  צש ענ לש ה  רה זה ה  עמבודה חנ  לוקי לו  אי כש ר,  אומי ה  הודה יש י  בי רנ
י יי ל חנ ים כה יחי ני א, ומנ מה צה ב ובנ עה רה ם בה מה צש ים ענ יתי מי ם, ומש תה סה נה רש י פנ ם די הל יהה לה םא הה ל ה, וש שה ים אי חי ים לוקש ידי סי חמ הנ וש
ה, סה נה רש פנ ר הנ חנ רוד אנ ם טה עולה הה ה, של זל ן הנ מנ זש ל בנ בה ם. אמ אה ת בורש עמבודנ ות ובנ צש מי ה ובנ תורה ים בנ קי עוסש ה, וש זל ם הנ עולה הה
י ה. כי תורה עמסםק בנ לנ או, וש עמבםד בורש יהכול לנ ה, וש שה ת אי חנ קנ ך לה ר כה חנ אנ יו, וש זונותה ן מש מי זנ ה, ולש לה חי תש ת בנ יי ן בנ כוני יך לש רי צה

ה. ין תורה ח אי מנ ין קל ם אי ה, אי כה רה בש ם לי רונה כש ינו זי בותי רו רנ מש אה ה של זל

ה רה עמבי ל בה כי תנ סש הי לש נוי מי בו פה לי י של ני פש ד ה', מי בל א על רה קש ז ני ה, אה שה א אי ם נושי דה אה הה ר של חנ אנ ה, מי הודה י יש בי ר רנ מנ אה וש
ם וגו'. יכל יני י עי רי חמ אנ ם וש כל בש בנ י לש רי חמ תורו אנ םא תה ל ר (במדבר טו) וש מנ אל נל מו של יו, כש ינה עי בו וש בה ר לש חנ תור אנ לה ים ומי שי נה ובנ

ת. יי בנ שוב בנ עמשות יי לנ םאש, וש ר ת בה יי ן בנ כוני ל לש די תנ שש הי ם לש דה יך אה רי ך צה יכה פי לש

םא יהב ם של זונות קםדל מש הנ ה וש סה נה רש פנ ל הנ ן כה מי זי נו, וש כונש ת וש יי ה בנ נה ם בה רוך הוא. קםדל דוש בה קה הנ ד? מי מי ה לה תה י אנ מי ומי
ת אל מות, וש הי בש ת הנ א אל רה יך? בה אי ה הנ סה נה רש פנ ל הנ ן כה מי זי ת. וש יי בנ הוא הנ םאש, של ר ם בה עולה ת הה א אל רה ם. ובה עולה ם לה דה אה
ה, סה נה רש פנ הנ ת וש יי בנ ין הנ כי הי ר של חנ אנ ה. לש סה נה רש פנ ל הנ מון כה ם זי הי נות, של ילה אי הה ים וש חי מה צש ים הנ גי דה הנ עופות וש ת הה אל יות, וש חנ הנ
ית ית, בי אשי רי ר בש מנ אל ן נל ל כי ענ ת. וש יי בנ שוב בנ שו יי עה ים וש ני ידו בה הולי תו, וש שש ת אי אל א אותו וש רה ם, ובה דה אה ת הה יא אל בי הי
ית, אשי ית רי ר בי לומנ ית, כש אשי רי ה בש תורה ה הנ ילה חי תש ן הי כי וש םאש.  י"ת ר א בי צה מש יות, תי אותי ין בה בי ר תה של אמ םאש. כנ ר

ד. חה ן אל יה נש כםל עי הנ וש

ים כי רה דש י הנ תי שש לו בי יות עממה הש לי ה, וש תורה ים לנ תי עמשות עי לנ ץ, וש רל ך אל רל דל ל בש די תנ שש הי ם לש דה אה יך הה רי ה צה ל זל ם כה עי וש
ה, דולה ה גש חה פה שש מי ם, מי עולה בות הה ן אמ י בל יני רי ם: המ דה ר אה םאמנ א י מה של ון. וש ת עה חנ כנ שש ם מנ יהל ני ת שש יענ גי יש י של ני פש לו, מי אי הה
א רה ית בה אשי רי ר בש מנ אל נל ך, של רש יוצל ך  מש דש ר קי בה ה, כש מםר לו: שוטל זות. אל בנ תש הי םא לש ל ה וש אכה לה עמשות מש אוי לנ י רה יני אי
ר (בראשית ב) מנ אל נל נו? של ן לה יי ננ ם. ומי עולה אתה לה בה ם של ה קםדל אכה לה ה מש שה הוא עה ץ, וש רל אה ת הה אי ם וש יי מנ שה ת הנ ים אי להי אל
ל כה מי י  יעי בי שש יום הנ בנ בםת  שש יי ונ (שם)  ן  כי וש ה.  אכה לה מש ה  א אותה רה קה עמשות.  לנ ים  להי אל א  רה בה ר  של אמ תו  אכש לנ מש ל  כה מי

ה. שה ר עה של תו אמ אכש לנ מש

ים. אי רה בש ני ל הנ כה רון לש חמ ם אנ דה אה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה ה בה מה ה, לה אי םא ורש ן, ב נה י יוחה בי ר רנ מנ אה ה של מו זל כש
רון חמ אנ הוא  י, של שי שי יום הנ ובנ ם,  אה בה צש ל  כה וש ם  עולה א הה רה ובה תו,  אכש לנ מש יום  וה יום  ל  כה בש ה  שה עה של ך,  דש מל לנ לש א  לה אל
ה תה ך אנ ילה אי אן וש כה ה, מי אכה לה מש ל בנ די תנ שש י מי ני י אמ יתי יי אן הה ד כה ם: ענ דה אה ר לו לה מנ ם. אה דה אה ת הה א בו אל רה תו, בה אכש לנ מש לי

ם. עולה ם לה דה םא אה יהב ם של ים, קםדל להי א אל רה ית בה אשי רי הו בש זל ה. וש ל בה די תנ שש תי
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מו? לש צנ ם בש דה אה ת הה ים אל להי א אל רה בש יי ר (שם א) ונ מנ אל נל ים, של להי ם אל לל צל ם בש דה א אה רה בש ה ני מה ן, לה נה י יוחה בי ר רנ מנ אה וש
ים די בש עש תנ שש יר מי עי י הה ני בש ל  כה וש יר,  עי לה ים  קוני תי וש יות  ני ירה ה בי יהה בונל הה וש ה,  ינה די מש ל הנ ענ ל  יהה מושי הה של ך  לל מל לש ל  שה מה
י כי רש ל צה כה חנ בש י טורי יתי יי אן הה ד כה ר: ענ מנ לו. אה ד של חה ר אל ם שנ יהל לי ה עמ נה יר, ומי עי י הה ני ל בש כה א לש רה ד קה חה יו. יום אל תה חש תנ

י. מוני ה כה י זל רי ך המ ילה אי אן וש כה יות, מי ני ירה ים ובי לי דה גש עמשות מי לנ יר, וש עי הה

ר של ל אמ כה יר וש עי ל הה י כה יתי ני ה בה אי ר לו: רש מנ אה מו, וש לש צנ ם בש דה אה ת הה ים אל להי א אל רה בש יי ם, ונ דה אה ר בה מנ אל ה נל ן זל ינ נש עי כש
אן כה ם. מי עולה ת הה אכל לל ה מש עמשל תנ ה וש נל בש ה תי תה ך אנ י - כה צי פש ל חל כה ה כש ה אותה יהה ובונל לל ל עה י מושי יתי יי ר הה של אמ כנ ה. וש בה
י, ני מל מי ים  אי רי יש יו  הה ר  של אמ כנ ך  מש מי ים  אי ירי וי יך  תל חש תנ ים  די בה עש שג מש יו  הש יי ם  כגלה וש ך,  יהדש בש סור  כםל מה הנ ילה  הש יי ך  ילה אי וש
א רה בש יי ה אותו. ונ שה ים עה להי ם אל לל צל ן בש ל כי ענ ץ. וש רל אה ינת הה ל חנ ל כה ילה ענ הש ם יי כל תש חי ם וש כל אמ ר (שם ט, ב) ומורנ מנ אל נל של

ה. לה חי תש ה בנ שה ר הוא עה של אמ יו כנ קונה תי ם וש עולה י הה כי רש ל צה עמשות כה מו, לנ לש צנ ם בש דה אה ת הה ים אל להי אל

ל כה ל  ענ ר  ה חוזי זל הנ סוק  פה הנ ז.  אה מי יו  לה עה פש מי ם  דל קל כו  רש דנ ית  אשי רי י  ני נה קה תוב (משלי ח) ה'  כה ית,  אשי רי בש
ם. עולה א הה רה בש ני ם של ה קםדל נה ם שה יי פנ לש את אנ רי בש ה ני תורה הנ ל, של אי י הה כי רש ית דנ אשי ה רי תה יש יא הה הי ה, של תורה הנ

נםם, יהי גי ן, וש דל ן עי גנ ה, וש תורה ם: הנ לו הי אי ם, וש עולה א הה רה בש םא ני ל ד של או ענ רש בש ים ני רי בה ה דש עה בש ר, שי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה של
י ני נה ר (שם) ה' קה מנ אל נל ם, של עולה ת הה א אל רה ה בה תורה ה. ובנ שובה תש הנ , וש יחנ שי ל מה מו של ש, ושש דה קש מי ית הנ בוד, ובי כה א הנ סי כי וש
ת אי ם וש יי מנ שה ת הנ ים אי להי א אל רה ה, בה תורה יא הנ הי ית, של אשי ם רי ר עי ה לומנ ים. רוצל להי א אל רה ית בה אשי רי הו בש זל גו'. וש וש
ים, ת יהמי של שי א בש רה בש ני ם  עולה הה ם, של עולה הה וש ה  תורה ין הנ בי ייש  ש  רי פש ה הל מה ה כנ אי םא ורש ה, ב הודה י יש בי ר רנ מנ ץ. אה רל אה הה

ה. לה יש ים לנ עי בה רש אנ ים יום וש עי בה רש אנ ה בש תורה הנ וש

ר מנ ת, אה חנ ה אנ דל שה יעו לש גי הי של א. כש בה ר אנ יהיא בנ י חי בי מו רנ ייל עי טנ יהה מש הה לוד, וש י לש רי יסה קי ך מי יהה הולי ן הה נה י יוחה בי רנ
ה תה ה אנ מה לה ר לו: וש מנ א. אה בה ר אנ יהיא בנ י חי בי ה רנ כה ה. בה תורה כות בנ זש י לי די י אותו כש תי רש כנ י ומה לי יהה של ה הה ן: זל נה י יוחה בי רנ

לום. ך כש תש נה קש זי תה לש רש אנ שש םא הי ל ר לו: של מנ ה? אה בוכל

ר בה עמבור דה ים בנ ה יהמי שה שי א בש רה בש ני ר של בה י דה תי רש אנ שש הי י, של יתי שי עה ה של יך מנ ינל עי ה הוא בש לה י, קנ ני יהיא בש ר לו: חי מנ אה
ים רי בה י דש יתי ני קה וש ה,  לה יש לה ים  עי בה רש אנ וש יום  ים  עי בה רש ם ה' אנ ם עי י שה הי יש ונ ר (שמות לד)  מנ אל נל ים, של עי בה רש אנ א בש רה בש ני של
יהה תושי ה וש צה י עי ר (משלי ח, יד) לי מנ אל נל ה, של בורה ה וגש מה כש חה יהה וש תושי ה וש צה ם עי הי ם, וש עולה ם בה ינה אי ים של טובי ים וש דולי גש

ה. בורה י גש ה לי ינה י בי ני אמ

ר מנ י. אה י יוסי בי ש בו רנ גנ ד פה חה ש. יום אל מל של ר הנ זםהנ ים כש ירי אי יו מש נה יו פה ה, הה תורה ק בנ ן עוסי נה י יוחה בי יהה רנ הה של כש
יו (שופטים ה, לא) לה א עה רה י. קה יר לי אי עור מי שי הנ א של לה ינו אל ר לו: אי מנ ש. אה מל של ר הנ זםהנ ים כש רי יך זוהמ נל ה פה אי לו: רש

תו. בורה גש ש בי מל של את הנ צי יו כש בה אםהמ וש

ע דנ גו'. תי יהה וש תושי ה וש צה י עי ר לי מנ אל נל ה, של בורה ך גש ר כה חנ אנ ה, וש לה חי תש יהה בנ את תושי רי קש ה ני תורה ר, הנ מנ ק אה חה צש י יי בי רנ
ל ת כה תי כנ ע, ולש רה ר הה ם ייצל ם עי חי לה הי לש ייש לו  י של ני פש ם, מי דה ל אה ת כםחו של של תל מנ יהה, של את תושי רי קש ה ני לה חי תש י בנ ך, כי לש
ה, בורה ה וגש חה מש ז ייש לו שי ה, אה תורה עמסםק בנ יל לנ גי הוא רה ן של יוה ה. כי תורה יל אותו בנ גי רש ינ ד של ש, ענ רה דש מי ית הנ בי גופו בש
יא יזו הי אי ת. וש רל אל פש ז ייש לו תי ה, אה מה כש חה ה ובנ תורה יל בנ גי ם רה דה אה של ר, כש ה לומנ ה. רוצל בורה י גש ה לי ינה י בי ני ר אמ מנ אל נל של
ה מה חה לש מי א הנ הי ם תש מםת ה', שה חמ לש ר מי פל סי ר בש מנ ן ייאה ל כי ר (במדבר כא, יד) ענ מנ אל נל מות ה', של חמ לש ם מי חי לה הי ה? לש בורה גש

ה. בורה גש הנ וש

י רי קש ל תי מון, אנ אה לו  צש ילה אל הש אל ר (משלי ח, ל) וה מנ אל נל ם, של עולה ת הה הוא אל רוך  בה דוש  קה א הנ רה ה בה תורה ובנ
יא זו הי ץ, וש רל אה ת הה אי ם וש יי מנ שה ת הנ ים אי להי א אל רה ית בה אשי ם רי ים, עי להי א אל רה ית בה אשי רי הו בש זל ן. וש מה א אה לה מון, אל אה

ה. תורה הנ

ת ה' אנ רש ר (משלי א) יי מנ אל נל ית, של אשי את רי רי קש ני ה, של אה רש יי יל הנ בי שש א בי לה א אל רה בש םא ני ר, ל ה אומי הודה י יש בי רנ
או ירש יי ה של שה ים עה להי אל הה וש ר (קהלת ג, יד)  מנ אל נל ה? של אה רש יי י הנ ל פי א ענ רה בש ני ם  עולה הה של נו  ן לה יי ננ ת. ומי ענ ית דה אשי רי
ם יי מנ שה ת הנ ים אי להי א אל רה ית, בה אשי יא רי הי ה, של אה רש יי י הנ ל פי ענ יו, וש נה פה לש או מי ירש יי י של די ם כש עולה ת הה ה אל שה יו. עה נה פה לש מי

ץ. רל אה ת הה אי וש

ים ירי י. שי ני ני עמ ינ ונ י  אתי רה י קה ה לי תה רה צה ל ה' בנ עמלות אל מנ יר הנ ח (תהלים קכ) שי תנ ר פה זה עה לש י אל בי ית, רנ אשי רי בש
ם יי מנ שה כםל. הנ ר הנ הוא יוצי חו, של בש שנ ולש לו  לש הנ י לש די ץ, כש רל אה ם וה יי מנ ת שה יאנ רי בש הוא בי רוך  בה דוש  קה א הנ רה ים בה בי אי תש
ר מנ אל נל ה, של ירה ת שי רל ץ אומל רל אה הה ל, וש בוד אי ים כש רי פש סנ ם מש יי מנ שה ר (תהלים יט) הנ מנ אל נל יו, של נה פה ה לש ירה ים שי רי אומש

ץ. רל אה ל הה ה' כה ירו לנ (שם צו) שי

הו זל וש ץ,  רל אה ובה ם  יי מנ שה בנ יו  אותה לש פש ני ם  זותה חמ בנ ם  רה יוצש לש ר  אי פה לש ים  חי מי ושש ים  בי אי תש ם  עולה הה ל  כה של עוד,  וש
ץ, רל אה ם ובה יי מנ שה יו בנ אותה לש פש ל ני י"ר ענ אמםר שי "ב לי אי ר, תה לומנ "ב. כש אי י"ר תה ה, שי אל רש תי יות וש אותי ן בה יי ית. ענ אשי רי בש
ן ל אותה ים של ירי שי ם הנ ם אותה הי לו  אי ר.  לום אומי שה יו הנ לה עה ך  לל מל ד הנ וי דה יהה  הה עמלות של מנ ם הנ ה הוא אותה יזל אי
הו זל ם, וש רה יהה אומש הה ם וש הל ב לה אנ ד תה וי דה ו. וש עמלותה ם מנ יי מנ שה ה בנ בונל ר (עמוס ט) הנ מנ אל נל ם, של יי מנ שה ם הנ הי עמלות, של מנ הנ

ב. אי יר תה שי

ים? להי אל י הה ני ם בש י הי ים. מי להי י אל ני ל בש יעו כה יהרי ר ונ י בםקל בי ד כוכש ן ינחנ רה תוב (איוב לח) בש ר, כה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה וש
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יהה הה רות של מה שש מי לש  ד שה גל נל ה, כש לה יש ל לנ כה ית בש אשי רי ר בש י יוצי ני פש ה לי ירה ים שי רי ם אומש הי ים, של כי אה לש מנ ם הנ הי לו  אי
יא הי ה, וש סופה יא בש הי ה של רונה חמ אנ ה הה רה מה שש מי ה. ובנ ירה ת שי רל ת אומל כנ וש ת  ל כנ ה כה רה מה שש ה ומי רה מה שש ל מי כה ה, ובש לה יש לנ הנ
ן רה ר בש מנ אל נל ה, של ירה ים שי רי ם אומש ים, הי להי אל י הה ני ים בש אי רה קש ני ים הנ כי אה לש מנ הנ לות, וש זה מנ הנ ים וש בי כוכה ל הנ ר, כה בםקל ת הנ עי לש

גו'. ר וש י בםקל בי ד כוכש ינחנ

ה לה עש מנ ה לש לל ם אי הל עמלות ייש לה י מנ ר, כי בםהנ שםמי ל גה ענ בםהנ מי י גה הורות (קהלת ה) כי תו, לש עמלה י מנ פי ד כש חה ל אל כה וש
"ב, אי י"ר תה ית, שי אשי רי הו בש זל ה, וש ירה ים שי רי ם אומש הי ים של כי אה לש מנ עמלות הנ מנ עמלות, מי מנ יר לנ ר שי מנ אל ן נל ל כי ה, ענ לל אי מי

ץ. רל אה ת הה אי ם וש יי מנ שה ת הנ ים אי להי א אל רה בה

ד ה. ענ לה יש לנ צות הנ ר חמ חנ ת אנ כל לל לה מו  א. קה תה פש לנ ר חמ י בנ י יוסי בי רנ מו  יהה עי הה ך, וש רל דל בנ ך  יהה הולי יהה הה קי זש י חי בי רנ
י טוב. כי ם בש דה א אה ם ייצי עולה ינו, לש ני י שה רי המ ינו? של שי ה עה יהה, מל קי זש י חי בי רנ י לש י יוסי בי ר רנ מנ ים, אה כי יו הולש הה של

ה ירה ים שי חי בש שנ ם מש הי יות של חנ י הנ לי גנ לש ימות קול גנ עי ר נש דל ע סי מנ םא ושש יא, ב א הי תה יש רנ יהה: בה קי זש י חי בי ר לו רנ מנ אה
ב ם יישי עולה ה' לש ים (תהלים ט) ונ רי יו אומש הה ע של מנ ימות, שה עי ת נש חנ בנ שש ע קול תי מנ נו, שה זש ה אה טה הי ד של ינו. ענ להי י אל ני פש לי

גו'. וש

ה זל סוק הנ פה הנ ת מי חנ בנ שש תי הנ ימות וש עי נש הנ ימות. ומי עי ר לו: קול נש מנ לום? אה תה כש עש מנ י, שה ני יהה: בש קי זש י חי בי ר לו רנ מנ אה
ין, ים די ני דה ה של עה שה ה וש עה ל שה כה בש או, של סש ט כי פה שש מי ן לנ ב כוני ם יישי עולה ה' לש תוב ונ כה רושו, של י פי תי עש ת יהדנ עי י, כה תי עש מנ שה של

או. סש ט כי פה שש מי ן לנ ר כוני מנ אל נל ע של מה שש מנ ם, מי ת שה נל קל תג בודו, מש א כש סי יא כי הי רוך הוא, של דוש בה קה ת הנ יננ כי שש

ר לו: מנ םא. אה ר לו: ל מנ ה? אה זל ת  אל ים  רי אומש ת של רי שה י הנ כי אמ לש מנ ה מי רה מה שש יא מי הי יזו  אי תה  עש יהדנ ר לו:  מנ אה
ייש ת  רי שה הנ י  כי אמ לש מנ ל  של רות  מה שש מי ה  רה עמשה נו,  דש מנ לה של יא,  הי ים  להי אל ים  אי רה קש ני הנ ים  כי אה לש מנ הנ ם  אותה ת  רל מל שש מי

ה. לה יש לנ הוא הנ רות של מה שש לש מי שה ים לש קי לש חנ תש ם מי הי , וש יענ קי רה בה

ים אי רה קש ני של ם  אותה ם  יהל רי חמ אנ ה  ירה שי ים  אי נושש ה,  לה יש לנ בנ ם  תה לה פי תש ים  מי יש סנ מש ל  אי רה שש יי של כש יך,  אי ך  לש ע  דנ תי וש
ט ענ מש הו  רי סש חנ תש ונ גו'  וש נו  רל כש זש י תי כי נוש  אל ה  מה ים? (שם ח)  רי אומש ה של ירה שי ה הנ ומה ה.  ירה שי ים  רי אומש וש ים,  ישי אי
ה ירה ים שי אי יהה נושש ני שש ה הנ רה מה שש מי ץ. בנ רל אה ל הה כה ך בש מש יר שי די ה אנ ינו מה ני דם גו' ה' אמ הו וש רי טש ענ ר תש דה הה בוד וש כה ים וש להי אל מי

ים. לי י אי ני ה' בש בו לנ ים? (שם כט) הה רי ה אומש ים, ומה לי אל רש אל ים וש לי מנ שש חנ ים וש כי אה לש ים מנ אי רה קש ני ם של אותה

ל כי תנ סש הוא מי רוך  בה דוש  קה הנ ה של עה שה הנ ה  אותה יהה, של ני ה שש רה מה שש ת מי ילמל תנ סש מי ד של ש, ענ מה ה מנ לה יש לנ צות הנ חמ בנ
ים, רובי וכש ים  ני אופנ וש ים  פי רה ם שש יהל רי חמ אנ וש ש,  קםדל יות הנ ים חנ חי םא, פותש ב יד לה תי עה ים לל יקי די צנ ז לנ ננ גה ש, של מה ן מנ דל עי בש

מו. יהה שש בות בש עמרה ב בה רםכי יך, (שם סח ה) סםלו לה אל ירי תה לי נש פנ ר צה של ך אמ ב טובש ה רנ ים (שם לא) מה רי אומש וש

ה' ים (תהלים ט) ונ רי אומש ים, וש להי ים אל אי רה קש ני ם של ה אותה ירה ים שי אי ית נושש ישי לי שש ת הנ רל מל שש מי ת הנ ילנ חי תש בי
י בי גו'. כוכש ל וש בוד אי ים כש רי פש סנ ם מש יי מנ שה ים (שם יט) הנ רי אומש ם וש יי מנ שה ים הנ חי ר, פותש בםקל א הנ בה של גו'. כש ב וש ם יישי עולה לש
י ני ים בש אי רה קש ני ים הנ כי אה לש מנ ם הנ . אותה ב כםחנ רנ נו וש דוני דול אמ גו', גה ים וש בי כוכה ר לנ פה סש ה מי ים (שם קמז) מונל רי ר אומש בםקל

עםז. בוד וה ה' כה בו לנ ים, הה לי י אי ני ה' בש בו לנ ים (שם כט) הה רי אומש ים וש חי ים, פותש להי אל

ך ה לש אל רש אנ םא וש י: ב י יוסי בי רנ יהה לש קי זש י חי בי ר רנ מנ אור. אה ר הה זנ חה ר וש חנ שנ יר הנ די קש הנ של או  ים, רה כי הולש יו  הה ד של ענ
רות דש קנ ה, וש רה ר צה חנ ה אנ רה ם צה הל םא לה ב ה, תה לה אג גש ל הנ ש של מל של ם הנ הל יר לה אי תה ן של מנ זש ל. בי אי רה שש ל יי ן של תה לה אג יא גש ך הי כה של
או, כון מםצה ר נה חנ שנ ר (הושע ו) כש מנ אל נל רוך הוא, של דוש בה קה ל הנ ם אורו של יהל לי יר עמ ה יהאי ם בה הי ד של רות. ענ דש ר קנ חנ אנ

. יהה פל נה כש א בי פי רש ה ומנ קה דה ש צש מל י של מי י שש אי רש ם יי כל ה לה חה רש זה תוב (מלאכי ג) וש כה וש

ל ם של יהל אי ל שונש שו ענ דש חנ תש בות יי רות רנ צה יר, וש עי יר בש עי גוי וש ם, גוי בש עולה רו בה עורש תש מות יי חה לש ן מי מנ זש אותו הנ ובש
ם. קה חש דה ם וש צה חמ ת לנ גנ אמ תוך שנ ן מי תה לה אג ם גש יהל לי ה עמ לל גנ תש ך יי ר כה חנ אנ ה, וש רה די י קש שולי ם כש יהל ני רו פש דש יגקש ד של ל, ענ אי רה שש יי

ת לל יל ר? אנ חנ שנ ת הנ יללל ר. אנ חנ שנ ת הנ יללל ל אנ ענ חנ  צי ננ מש לום (תהלים כב) לנ שה יו הנ לה עה ך  לל מל ד הנ וי ר דה מנ אה של הו  זל וש
יהל. ין אל ר אי בל גל ר (שם פח) כש מנ אל נל של מו  ל, כש אי רה שש ל יי רות של חמ שנ ק הנ חםזל ת וש לל יל ל אנ א ענ לה ר! אל לומנ יהה לו  ר הה בםקל הנ
תוב? כה ה  מנ ך  כה ר  חנ אנ וש ם,  תה רה צה תוך  י, מי ני תה בש זנ עמ ה  מה לה י  לי אי י  לי אי רו  םאמש י וש ל,  אי רה שש יי י  ני בש עמקו  זש יי ה  עה שה ה  אותה בש

ה. חה מש י שי ני רי זש אנ תש י ונ קי תה שנ חש תנ (תהלים ל) פי

ית, אשי רי בש הו  זל וש ית.  א שי רה הוא בה רוך  בה דוש  קה הנ או, וש רש בש ני ית  אשי רי י בש מי יש ת  של שי ים מי יתי שי ר: הנ י אומי בי רנ
א רה הוא בה רוך  בה דוש  קה הנ ית, וש אשי רי י בש מי יש ת  של שי א מי רה בש ני ת הוא של מל ק, אל חה צש יי ל  של ילו  ית. אי א שי רה ר, בה לומנ כש

יות. פוך אותי הי "ש בש יי י"ת, תנ שי

ה מה כש חה ינו בש כי הל ם, ול עולה ל הה א כה רה בה רוך הוא של דוש בה קה ים הנ כי לה מש י הנ כי לש ך מנ לל ל מל מו של ך שש רנ בה תש ית יי אשי רי בש
ם עולה ן בה תנ נה וש יכון.  תי ם הנ עולה וש תון,  חש תנ ם הנ עולה וש יון,  לש על ם הה מות: עולה א ג' עולה רה ן בה דה גש נל וכש ת,  ענ דנ ה ובש בונה תש ובי

ית. לי כש שי ת הנ צורנ ת, וש חנ צומנ ת הנ צורנ ת, וש רל בל דנ מש ת הנ ה צורות: צורנ לשה ן שש טה קה תון הנ חש תנ הנ

ת ילמל קנ תש ש מי פל נל הנ ש, וש פל נל יים בנ קנ תש גוף מי י הנ ה כי אל רש ר תי של אמ יר, כנ וי אמ יים בה קנ תש תון מי חש תנ ם הנ עולה י הה ך, כי ע לש דנ תי וש
ה. צורה ם ובש לל צל א אותו בש רה ם, ובה דה אה א הה רה ך בה רנ בה תש א יי בורי הנ ך, של ע לש דנ ך. תי רנ בה תש א יי בורי יר בנ וי אמ הה יר, וש וי אמ בה

ץ רל אה הה ר (בראשית א) וש מנ אל נל ר. של פה עה ם, מי יי מנ , מי רוחנ ש, מי אי ה - מי זל ה מי ים זל לי דה בש ים מג רי בה ה דש עה בה רש אנ ינו מי כי הל ול
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ר, ה אומי תה אנ מו של ים, כש רי כה זש ני ים הנ רי בה ה דש עה בה רש אנ ם הה לו הי ים. אי להי רוחנ אל הום וש י תש ני ל פש ך ענ חםשל בםהו וש ה תםהו וה תה יש הה
נו ן לה יי ננ ר. ומי פה עה הל ם וש יי מנ ם הנ ך - הי חשל בםהו וש אשון. וה רי סוד הה יש הו הנ זל ש תםהו, וש אי ין לש קורי יהם של י הנ כי רנ כש קום ייש בי מה
- הוא רוחנ רוחנ  הה ר. וש פה עה הל גוש  הו  זל של רו  מש אה ה, וש כגסל יש מו  שש ך  חםשל ר (קהלת ו) ובנ מנ אל נל ר? של פה עה הוא הל ך  חםשל של

מנמהש.

ן תנ נה דול, וש גה יון הנ לש על ם הה ד עולה גל נל תון, כש חש תנ ם הנ א עולה רה קש הוא ני ם, של דה אה ת הה א אל רה ך בה רנ בה תש ל יי אי י הה ם כי נה מש אה וש
ל דה בש ם מג דה אה ה הה מה מו, ובנ ה עי טה מנ ר לש של ים אמ אי רה בש ני ל הנ כה מי ילו  די בש ן הי ל כי ענ גוף כגלו, וש לנ יענ  ני מי ש, הנ פל נל יום הנ קי בו 

ת. רל בל דנ מש ש הנ פל יא? נל הו הי יזל אי ש. וש פל נל םאת הנ י ז ני פש ים? מי אי רה בש ני ר הנ ילתל מי

הו יזל אי וש יא,  הי ש  פל נל הו  יזל אי ית,  לי כש שי את  רי קש ני הנ ם  דה אה בה ר  של אמ ש  פל נל הנ אי,  תנ י דוסש בי רנ לש ה  הודה יש י  בי רנ ל  אנ שה
י ני יש נש ה עי רואל ל וש די ר הוא גה של אמ כנ מו, וש שש ך בי רנ בה תש קום יי מה א אותו הנ רה ם, בה דה אה י הה תה כי עש םא יהדנ ל ר לו, המ מנ ה? אה קומה מש
א, בורי אות הנ לש פש ני ה  רואל וש יט  בי הוא מנ וש יל  י הואי םאת, כי ז הנ ש  פל נל הנ יחנ  רי מי מו  צש ענ בו, הוא מי לי יט בש בי ם ומנ עולה הה
מו צש ענ ל בש די תנ שש ך, הוא מי רנ בה תש כםחו יי לוי בש ם כגלו תה עולה ל הה י כה כי ר, וש בםקל ב וה רל אורות על מש ת הנ יחנ רי ם, וזש עולה דוש הה חי וש

ה. מה כש חה קםר בנ חמ ת לנ ענ דנ יל לה כי שש הוא מנ י של ני פש ית, מי לי כש שי ש הנ פל ז ייש לו נל אה ה, וש רה ה ובה דושה ה קש גה שה יג הנ שי הנ קםר ולש חמ לנ

ה ירה אי גוף, ומש ע הנ צנ מש אל ת בש חנ ננ יא מג הי גוף, וש ל הנ כה ה לש יעה ני יא מש הי ב, וש לי ה בנ קומה ש מש פל נל ר, הנ יהה אומי רש זנ י עמ בי רנ
א בורי הנ א. וש בורי יר בנ וי אמ הה יר, וש וי אמ ש בה פל נל הנ ש, וש פל נל יים בנ קנ תש גוף מי הנ ם. וש יי מנ שה י הנ צי חמ ש בנ מל של ן הנ תה ר ני של אמ גוף, כנ ל הנ כה לש

בםל. סש י אל ני אמ א ונ שה י אל ני אמ י ונ יתי שי י עה ני ר (ישעיה מו) אמ מנ אל נל כםחו, של מות בש עולה ל הה ל כה ך סובי רנ בה תש יי

בוד כה א הנ סי םא כי ל המ ה, ונ לה חי ץ תש רל אה הה ם וש יי מנ ת שה יאנ רי רוך הוא בש דוש בה קה יר הנ כי זש ה הי מה ר, לה ה אומי הודה י יש בי רנ
םאש. ר ה בה לה םא גי ר ל של אמ ן ונ יי ענ הה ים מי תומי סש ים הנ רי בה ם דש דה ר אה הי רש הנ םא יש ל י של די א, כש לה ה? אל לה חי או תש רש בש ים ני כי אה לש מנ הנ וש

י בי ר רנ מנ אה ה. של י תורה רי תש סי לות לו  גנ אוי לש ינו רה אי ה, וש מה כש ל חה ענ בנ ינו  אי ם של דה אה אות לה רש הנ י לש די ר, כש י אומי בי רנ
ם, יי מנ א שה רי הוא יש יהדו, וש יים בש קנ תש מודו מי לש תנ ה, וש שונל א וש קורי ם, וש כה ם חה דה אה א לש לה ה אל י תורה רי תש ין סי לי גנ ין מש ק, אי חה צש יי
ה תה ה אנ מםר לו: מה ה - אל לה עש מנ לש ים של מי לה עש נל הנ ים וש רי תה סש ל הנ ל ענ אנ שש יי ה, וש ן זל ינ נש עי כש ינו  אי ם של דה אה ר. וש בה ל דה כה י בש קי ובה
ה תורה ה הנ תה לש םא גי ל ך של ע לש דנ ץ. תי רל אה ת הה אי ם וש יי מנ שה ת הנ ים אי להי א אל רה ית בה אשי רי י בש ה, כי אי יך ורש ינל א עי א נה ל, שה שואי

ר. יותי

כות לה המ ל סודות ונ ים של לי י תי לי ר ייש תי בה דה ר וש בה ל דה ל כה י ענ ך, כי ע לש דנ ה - תי תורה ים בנ רי תה ין סש אי ר של םאמנ ם ת אי וש
יהה אי הה כנ ן זנ ן בל נה ן יוחה בה רנ ה של י זל ים. כי לי י תי לי קוץ תי ל קוץ וש ל כה ים, ענ לי תנ לש יו תנ וגצותה ר (שיר ה) קש מנ אל נל ים, של רושי ופי
כות לה אות המ לש מי ב, שש הה י זה ת מי ד בנ רי טש ת מנ ל בנ אי בש יטנ הי תו מש שש ם אי שי ה (בראשית ל"ו) וש זל סוק הנ פה ל הנ ר ענ אומי
יו הה יו, של ידה מי לש נוס תנ קש ן הורש ר בל זה עה לש י אל בי רנ ולש ך  ן עמרה ר בל זה עה לש י אל בי רנ א לש לה ם אל לות אותה גנ ה לש צה םא רה ל סוקות, וש פש

מו. ה עי בה כה רש ה מל עמשי מנ ים בש קי עוסש

ל ל כה ף. ענ לל אה ה וה שה מי ירו חמ י שי הי יש ל ונ שה ים מה פי לה ת אמ לשל ר שש בי דנ יש למםה, ונ שש תוב בי ה כה ה מנ אי םא ורש י, ב בי ר רנ מנ אה
ר יהה אומי רוך הוא, הה דוש בה קה ל הנ ד של בל יהה על הה למםה, של ה שש ים. ומנ מי עה ה טש שה מי חמ ף ונ לל ר בו אל יהה אומי ר הה בה דה ר וש בה דה
קות ה עממג לל גנ הוא מש רוך-הוא של דוש- בה קה ים - הנ מי עה ה טש שה מי חמ ף ונ לל אל ל וש שה ים מה פי לה ת אמ לשל ר שש בה דה ר וש בה ל דה ל כה ענ
ת חנ ל אנ ה, ענ בונה ת ותש ענ יו דנ פי ה מי מה כש ן חה תי י ה' יי ר (משלי ב) כי מנ אל נל ה, של ינה בי הנ ה וש מה כש חה ן הנ נותי הוא הנ רות, וש תה סש ני וש

ה. מה כנ ה וש מה כנ

יך ה' - עמשל לו מנ דש ה גה יך. מנ בםתל שש חש קו מנ מש אםד עה יך ה' מש עמשל לו מנ דש ה גה תוב (תהלים צב) מנ ר, כה מנ י אה וי י לי בי רנ
ה. י תורה רי תש לו סי יך - אי בםתל שש חש קו מנ מש אםד עה רוך הוא. מש דוש בה קה ל הנ יו של עמשה ם מנ הי ית, של אשי רי ה בש עמשי ה מנ זל

י דוקי קש ל די ד ענ מנ עה ד של מי לנ ר לו, מש בל ר די של אמ למםה כנ שש ה לי מה כש ן חה תנ ה' נה תוב ונ ר, כה דול אומי גה ר הנ זל יעל לי י אל בי רנ
ה חוקה יא רש הי ה וש מה כה חש י אל תי רש מנ ר (קהלת ז) אה מנ , אה יהה לל עממםד עה לנ ש  קי בי של ד. וכש מנ םא עה ל יהה  קל ל ערמה ל ענ בה ה, אמ תורה

י. ני מל מי

סוק, (במדבר כח, ו) פה ה הנ ל סוד זל י ענ ני ידי עממי י, הנ בי ר לו: רנ מנ דול. אה גה ר הנ זל יעל לי י אל בי רנ אי לש תנ י דוסש בי ל רנ אנ שה
אוי ך רה ינש ן אי יי דנ עמ י של תה לי רש מנ ר אה בה יך, דה יל י, חנ ני ר לו: בש מנ ה'. אה ה לנ של יחםחנ אי יחנ ני רי י לש יננ ר סי הנ יהה בש עמשג יד הה מי ת תה עםלנ
ר: מנ א, אה יבה י עמקי בי ע רנ מנ י. שה יהדי ים בש שי רה שה ן הנ יי דנ עמ י, ונ ידי מי לש א תנ יבה י עמקי תי ה זולה ל זל ם ענ דה י אה ני לנ אה םא שש ל יו, וש לה עממםד עה לנ
ן יי דנ עמ ה', ונ לנ יחוחנ  ני יחנ  רי ילה לש הש ן תי א, מוכה יבה א עמקי יבה ר לו: עמקי מנ ים. אה שי רה שה י הנ תי לש כנ ים, אה חי רה פש הנ צו  ני הי ן של יוה כי

ר. אה שש תוק ני מה ת הנ יענ לי בש

י תה לי רש מנ אה של י, מי בי ר לו: רנ מנ ? אה תה רש מנ אה ים של שי רה שה תה הנ לש כנ ז אה ם אה ר לו: אי מנ ך. אה רל דל ים בנ כי יו הולש ד הה חה יום אל
ה אותה ר. וש אה שש תוק ני מה הנ ה מי יעה לי בש ן הנ יי דנ עמ ונ תה  לש כנ אה וש תה  דש מנ ר לו: עה מנ יך. אה ח לו אי סה תו. וש כונה ל תש י ענ תי דש מנ סוד, עה הנ

ה. תורה ים סודות בנ עי בה רש ה לו אנ לה ה גי עה שה

ך ה לש אל רש אנ םא וש א, ב יבה ר: עמקי זל יעל לי י אל בי רנ ר לו  מנ ם. אה שה בו  ד. יהשש חה ם אל יי ן מנ ינ עש ה מנ אה ים רה כי הולש יו  הה ד של ענ
ל ענ נון. וש בה ן לש ים מי לי זש נם ם וש יי ם מנ יי ר מנ אי תוב (שיר ד, טו) בש כה ים, כנ לי נוזש ים וש לולי ם, וצש יי ים מנ חי פותש ם, של יי מנ ת הנ יענ בי נש
יו, נה מנ יו וזש תותה עי ה בש מה י חנ לוני ת חנ יענ ידי לות, וי זה ים ומנ בי ת כוכה יחנ ת, שי רי שה י הנ כי אמ לש ת מנ יחנ ה לו שי לה ה גי זל סוק הנ פה הנ

ים. בורי עי הה קופות וש תש ת הנ יענ די רוחות, יש ת הה יחנ עופות, שי ים וש לי קה ת דש יחנ שי
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ך. מש ים מי תומי יו יש הש יי דור של ר לו: אוי לנ מנ ה? אה ה בוכל תה ה אנ ל מה ר לו: ענ מנ א. אה יבה י עמקי בי ה רנ כה ה בה עה ה שה אותה בש

ה. יד הוגל מי לש םא תנ ל ה, וש ם ומורל כה י חה לי ב, בש י אה לי ים בש תומי יש יו  הש יי דור של א אוי לנ לה ך, אל ר כה םאמנ ל ת ר לו: אנ מנ אה
בו ר לי עורי תש מי הנ ש. וש קי בנ ין מש אי ש וש ין דורי אי ה, וש ח תורה כנ תנ שש תי ים וש ני י פה זי ענ ים וש צופי יו חמ הש דור יי ל הנ כה ים יהבואו של יהמי וש

דור. םא אותו הנ יהב של הוא כש דור הנ ים. אוי לנ ישי ל אי דנ חמ ה ונ זל בש ילה ני הש ה יי תורה בנ

ד, בנ לש ים בי כי ם רנ הי של ן, כש בה ית רנ ל בי ינוקות של ל תי ם של יהל ל פי בל הל א בש לה יים אל קנ תש דור מי ין אותו הנ ר לו: אי מנ אה
ה זל ר הנ ענ ננ ל הנ תוב אנ כה ה של זל הו  ה, מנ הודה יש י  בי ר רנ מנ אה ה של מנ מו  ם, כש הל ת מי חנ כנ שש ני ה  תורה ים, הנ ישי שי ם קש הי של וכש
ל די תנ שש ל, יי דנ גש יי ה של עה שה בש צון של י רה הי ה, יש נה ה חנ רה מש א אה לה י. אל תי לש לנ פנ תש ה הי זל ן הנ בי ל הנ ר, אל לומנ יהה לו  י? הה תי לש לה פנ תש הי

ר. ענ הוא ננ ו של שה כש מו ענ קום, כש מה ת הנ עמבודנ בנ

ן טה יל קה עי תוב ומש כה יא, של בי נה ל הנ מואי ת שש עמלנ מנ ה לש כל זש עמרותו, יי ננ בש מו  כש נותו  קש זי יות בש הש ה לי כל זש יי ם של דה ל אה כה וש
מו ל עי די יהה גה הה כותו  וזש תו  קה דש א צי לה ך? אל כה תו  עש ל דנ ה ענ לל עמ י תנ כי ה. וש ימה ים יהמי יהמי מי ה לו  תה לש ענ הנ וש מו  אי ה לו  עמשל תנ

ש הוא. מה יל מנ עי ה, מש הודה י יש בי ת רנ ענ דנ מו. ולש ת אי לנ פי תש יד, כי מי תה

ר י, בו הוא מוסה בי ר רנ מנ ן? אה קי י זה ני פש תה  רש דנ הה קום וש ה תה יבה י שי ני פש תוב (ויקרא יט) מי כה של הו  י, מנ בי ר רנ מנ אה וש
ל די תנ שש ר תי של אמ כנ וש יות טוב,  הש קום לי ה תה נה קש זי ולש ה  יבה שי ה לש לל עמ תנ ם של קום, קודי ה תה יבה י שי ני פש ר, מי לומנ ק, כש יוני לנ
אתה יהרי ר וש מנ אל ה נל ל זל ענ יו, של לה עה יחנ  ה מוכי זל סוק הנ פה סוף הנ ן. וש קי י זה ני פש תה  רש דנ הה ן וש ר כי חנ אנ ך, לש רותש חמ בנ יות טוב בש הש לי

מיאללהליך.

ם יי מנ שה ה לנ אה רש ל יי ענ ם בנ דה יות אה הש ה, לי אה רש יי ל הנ א ענ לה א אל רה בש םא ני נו ל יה נש ם ובי עולה ל הה ת כה לנ חי ר, תש מנ ק אה חה צש י יי בי רנ
ת אי ץ  רל אה ת הה אי וש ם  יי מנ שה ת הנ ים אי להי אל א  רה בה ית  אשי רי בש (בראשית א)  תוב  כה של ה  מנ מי יות.  רי בש לנ ה  אה רש יי ל  ענ ובנ
א רה בש םא ני ם ל עולה ל הה כה ד של מי לנ ן מש מו כי יות. כש רי בש א לנ יות יהרי הש ץ - לי רל אה ת הה אי ם, וש יי מנ שה ת הנ א אל יות יהרי הש ם - לי יי מנ שה הנ
ית. אשי רי תוב בש כה הו של זל ת ה', וש אנ רש ה יי מה כש ית חה אשי ר (תהלים קיא) רי מנ אל נל ית, של אשי את רי רי קש ני ה של אה רש יי ל הנ א ענ לה אל

י רי שש יי יק ולש די צנ ענ לנ רג ח, (תהלים צז) אור זה תנ יהיא פה י חי בי י אור (בראשית א). רנ הי יש י אור ונ הי ים יש להי ר אל םאמל י ונ
ם עולה הה סוד של יש הו הנ יזל אי סוד, וש יש י הנ תי לש עממםד בי ינו יהכול לנ ם אי עולה הה ה של פה צה ה וש אה רוך הוא רה דוש בה קה ה. הנ חה מש ב שי לי
רוך דוש בה קה א הנ רה בה אשון של רי סוד הה יש הו  זל ם. וש סוד עולה יק יש די צנ ר (משלי י) וש מנ אל נל יק, של די צנ יו? הוא הנ לה ד עה עומי
ים להי א אל ינרש תוב (בראשית א) ונ כה ה של מנ עוד, מי יק. וש די צנ לנ ענ  רג ר אור זה מנ אל נל א אור, של רה קש הוא ני מו, וש עולה הוא בש

י טוב. יק כי די רו צנ מש ן (ישעיה ג) אי לה הנ ר לש מנ אל נל י טוב, וש אן כי ר כה מנ אל י טוב. נל אור כי ת הה אל

נו י אה רי המ ר, ונ םאמנ ם ת אי ם. וש עולה ל הה ם כה ה, קםדל לה חי או תש רש בש ני ים, הוא של כי אה לש מנ אור, אור הנ ה הה ר, זל י אומי בי רנ
ה א זל לה פור. אל ר סי מנ אן, הוא אה ד כה ה ענ לה עש מנ ר לש מנ אל נל ה של זל ה, של של םא קה ה? ל לה חי או תש רש בש ץ ני רל אה הה ם וש יי מנ שה הנ ים של רואי

ים. אי רה בש ני ל הנ ילו כה חי תש אן הי כה אשון, ומי רי י, הוא הה הי יש ונ

או רש בש ני נו  מל מי ים.  אי רה בש ני הנ ל  כה ר  אה שש או  רש בש ני אור  ה הה זל ומי ש,  מה מנ א  סי כי הנ אור  הו  זל ר,  ה אומי הודה יש י  בי רנ
אשון. רי רום מי בוד מה א כה סי ר (ירמיה יז) כי מנ אל נל ה, של לה חי תש א בנ רה בש א ני סי כי ם, וש יי מנ שה הנ

י טוב אור כי ת הה ים אל להי א אל ינרש תוב ונ כה ה, של לה חי תש א בנ רה בש ים ני כי אה לש מנ ר, אור הנ דול אומי גה ר הנ זל יעל לי י אל בי רנ
ין אור, ובי ה הה ין זל בי ך  רנ בה תש רוך הוא יי בה דוש  קה ן הנ תנ ה נה לה דה בש ר, הנ לומנ ך. כש חםשל ין הנ אור ובי ין הה ים בי להי ל אל די ינבש ונ
ם הי וש ים,  כי אה לש מנ הנ אור  ין  ובי ה  זל הנ ם  עולה הה ין  בי ים  ילי די בש מנ הנ ם  הי ם  יי מנ שה הנ וש ה.  זל הנ ם  עולה הה הוא  של ך,  חםשל הנ

ך. חםשל ין הנ אור ובי ין הה ם בי יי תנ ינש ים בי ילי די בש מנ הנ

ץ, רל אה ל הה ם ענ יי מנ שה הנ ם, וש יי מנ שה ל הנ ים ענ כי אה לש מנ ה לנ לה שה מש רוך הוא מל דוש בה קה ן הנ תנ ר, נה אי אומי כנ ן זנ ן בל נה ן יוחה בה רנ
ר. בםהנ שםמי ל גה ענ בםהנ מי י גה הורות כי מו, לש ך שש רנ בה תש או יי סש כי ים בש לי תש ם ני כגלה וש

ך? רי בה ה מש ך. מנ רי בה יהב לש ם חנ לותה סי מש ים בי בי כוכה ה הנ רואל ר, הה אי אומי רנ דש נש סנ כש לל י אמ בי י אור (בראשית א). רנ הי יש
ה לה יש לנ יהה הנ הש ני של י? כש תנ ימה אי ך. וש רי בה ם, מש יי ננ ך. שש רי בה ינו מש ד, אי חה ב אל ה כוכה אה . רה יענ קי רה ים בה בי כוכה ת הנ ר אל די סנ מש רוך הנ בה
ד חנ פנ יום מי ל אותו הנ ים ענ קי לש תנ סש ם מי יהל כי רש דנ ים של קי ים דנ בי לו כוכה ר, אי י אומי בי ים. רנ בי יב עמרה עמרי מנ רוך הנ ך בה רי בה מש

ית. בי רש ענ ת הה לנ פי ל תש ה כה ך זל רל ל דל נו ענ קש ך תי יכה פי ד. ולש ענ מו לה ר ענ ים שומי כי רש בה יות, מש חנ הנ

ד יהה יהרנ רש קי מוך לנ יו. סה מי יהא חה קונש ן לה עון בל מש י שי בי רנ י בש י יוסי בי ת רנ אות אל רש ך לי לנ עון הה מש י שי בי רנ ר בש זה עה לש י אל בי רנ
ר מנ י. אה יתי אי ר: רה מנ לו? אה לה ים הנ ירי אי מש ים הנ בי כוכה ת הנ יתה אל אי רה מו: הנ עי ך  יהה הולי הה י, של י יוסי בי רנ ר לש מנ ה. אה לה יש לנ הנ

לום. ה כש ל זל י ענ רו לי מש םא אה י ל יהמנ יחנ בו, ומי גי שש י מנ ני אמ ב של ן רנ מנ יט, זש בי שה ב הנ ת כוכנ לו: אל

ים בי כוכה וש ם  יי מנ שה הוא בנ רוך  בה דוש  קה ה הנ שה עה ה של ל מנ כה ד הוא - של חה י, אל תי עש מנ ים שה ני יה נש י עי ני ר לו: שש מנ אה
ל , אנ תה רש מנ אה ה של זל ב הנ כוכה הנ רוך הוא, וש דוש בה קה ל הנ יחותו של לי ים שש ם עושי כגלה ל, וש כי שש הנ ה וש יעה די ם יש הל לות, ייש בה זה ומנ
ה, זל ד הנ צנ ה בנ אל רש ד תי חה אל ה, וש זל ד הנ צנ ה בנ אל רש ד תי חה אל ם, של ים הי בי א רנ לה ד, אל חה הוא אל ך של תש עש ל דנ ה ענ לל עמ ל תנ אנ ר וש םאמנ ת

ת. חנ ה אנ עה שה ם בש כגלה ים של מי עה פש לי וש

ה חה מש שי רםב הנ ה, מי ירה ר שי ם לומנ הל ד מי חה ל אל ל כה נו של מנ יענ זש גי מנ ן של מנ זש ה, ובי עה בש ם שי הי א של בה אנ י מי תי עש מנ י שה ני אמ ונ
ה. ירה ר שי ים לומנ כי הולש ם וש יוה ת זי ים אל חי ם, שולש הל ייש בה של
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ד חה אל א לש קורי ן של מנ זש ט לנ רה ם, פש קומה מש ים מי עי םא נוסש ל ים וש כי םא הולש ל לו  לה ים הנ בי כוכה ת הנ ענ בש שי ר, של חי ן אנ יה נש עי וש
ים, עי נוסש של א. וכש רה קש ם יי שי ם בש כגלה תוב (ישעיה מ) לש כה ה. של הוא רוצל קום של אותו מה יר לש אי הה ם לש עולה בון הה ם רי הל מי

ת. כל לל ם לה הל מה ם עי יוה ים זי חי שולש

יהה הה ד של חה ב אל אות כוכה רש י לי אתי י בה ני אמ אן, ונ ה כה תה ר: אנ מנ א, אה בה של ם. כש יהה שה םא הה יו, ל מי ית חה בי לש יעו  גי הי של כש
יהה הה י של יתי אי ם רה הל ד מי חה אל יט, וש בי שה ב הנ ר לו: כוכנ מנ ה הוא? אה ר לו: מנ מנ דונו. אה צון אמ ת רש ים אל לי שש הנ לש ך  הולי

ים יום. לשי ם שש בו שה דונו. יהשש ת אמ ונ צש מי ך לש הולי

י ר: זוהי מנ יו, אה מי ך אותו חה רנ יל. בי מי ית הנ צי חמ מנ יו כש מי מו חה ך עי לנ הה אור, וש א הה בה של ת, כש כל לל ימו לה כי שש ך הי ר כה חנ אנ
תוב י טוב, כה אור כי ת הה ים אל להי א אל ינרש תוב (בראשית א) ונ כה נו? של ן לה יי ננ יק. מי די צנ ת הנ כנ רש ת בי ילמל קנ תש מי ה של עה שה הנ
ל ל כה תו של כה רש לו בי פי ר לו: אמ מנ ל. אה אי רה שש ת יי ך אל רי בה י ה' לש יני עי י טוב בש ם, (במדבר כד) כי תוב שה כה י טוב, וש אן כי כה

ה. ירה ים שי רי ים אומש כי אה לש מנ הנ ים וש בי כוכה הנ ם וש יי מנ שה הנ זו, של ה הנ עה שה ת בנ ילמל קנ תש ם מי דה אה

ם, יי מנ שה ים הנ רי זו אומש ה הנ עה שה הנ שום של ה, מי חה מש י שי זוהי תה לו, וש פש ה הוסנ רה תי ה יש כה רה בש א, של בה אנ י מי תי עש מנ עוד שה וש
ז"ו. "ה הנ עה שה י"ש בנ ך יהשי רל דל א לנ יוצי ך הנ יש, כה א יהשי יוצי של ן כש תה חה ה הל תו. מה פה חג א מי ן יוצי תה חה הוא כש (תהלים יט) וש

ה א דומה שה תוב (ישעיה כא) מנ כה הו של י, מנ י יוסי בי ר רנ מנ ינו אה ני ם שה י אור (בראשית א). שה הי ים יש להי ר אל םאמל י ונ
ל ן, כה נה י יוחה בי ר רנ מנ אה ה של זל מו  ך, כש ה הולי ר זל בה גו', דה וש יל  לי ה מי ר מנ ה שםמי לה יש לנ ה מי ר מנ יר שםמי עי שי א מי י קםרי לנ אי
לות גה הו  יזל אי וש ם.  עולה לה ה  לה גש ני םא  ל ית  יעי בי רש לות הה גה הנ וש כםל,  לנ לוי  גה יהה  הה ם  כגלה ם,  צה רש אנ ל מי אי רה שש יי לו  גה של לגיות  גה הנ

יר. עי ר שי הנ ו בש שה ב עי יישל תוב (בראשית לו) ונ כה ו, וש שה הוא עי יר, של עי שי הוא מי ה של ית? זל יעי בי רש הה

ה. עמבודה הה ה וש תורה ם הנ הל ים מי עי מונש ד, של בי כה עםל הנ ק, הה חםזל ף וש ם תםקל ל שי יר? ענ עי מו שי א שש רה קש ה ני מה י, לה בי ר רנ מנ אה
ים בי ל יושש אי רה שש יי לות של גה הנ הו  זל יהא, וש רי טש ימנ גי "ף בש י"ר הוא תםקל עי ל. שי אי רה שש ל יי ים ענ ני נותש ם של תה מה שש ל ני עםל ענ הו  זל וש
י בי לי ם בש קה י יום נה ר (ישעיה סג) כי מנ אל נל ה, של פל ב לנ לי הנ ה מי לה גש םא ני ל ר של בה אי, דה שנ חמ ר בנ לומנ ה, כש א דומה שה ה, הוא מנ בה

גו'. וש

ע םא יהדנ ל תוב (שם) וש כה עור, וש ית פש ב מול בי ץ מואה רל אל י בש גנ בםר אםתו בנ קש יי ח, (דברים לד, ו) ונ תנ ק פה חה צש י יי בי רנ
ר בה , דה יחנ שי מה ץ הנ ת קי ים אל בי שש חנ מש ם הנ ים הי הוא, שוטי רוך  בה דוש  קה ר הנ מנ ה. אה זל יום הנ ד הנ ענ תו  רה בג ת קש אל יש  אי
ת ב אל שי חנ ים לש לי דש תנ שש ם מי תל אנ ה, וש לה םא גי ה ל פל ב לנ לי י. הנ בי לי ם בש קה י יום נה ר (ישעיה סג) כי מנ אל נל ם, של עולה י לה יתי לי םא גי ל של

י?! לי ץ של קי הנ

ם: הי לו  אי י, וש די בש ה ענ ל מםשל של תו  בורה קש ם בי עולה דורות הה י לש יתי אי רש הל י וש תי בש תנ ים כה ני ימה ה סי לשה ה שש אל רש ה ני זל בה
תו, בורה יפםה קש ים אי עי םא יודש ל וש ם,  עולה ל הה כה ים לש ני ימה י סי תי תנ נה וש י  יתי אי רש עור. הל ית פש ב, מול בי ץ מואה רל אל א, בש יש גנ בנ
דוש קה י הנ ני פש ר לי קל של טות וש ים שש רי יך אומש י, אי יתי אי רש םא הל ל י וש יתי לי םא גי ל ר של בה תו. דה רה בג ת קש יש אל ע אי םא יהדנ ל תוב וש כה של

ה?! זל רוך הוא בה בה

עםל הה רוך הוא מי דוש בה קה ים לנ אי קורש ל של אי רה שש לו יי יר. אי עי שי א מי י קםרי לנ ה אי א דומה שה תוב (שם כא) מנ כה הו של זל
ה הוא תה ם, אנ ל עולה בונו של ר, רי צונו לומנ גו'. רש ה וש לה יש לנ ה מי ר מנ ים? (שם) שםמי רי ה אומש יר. ומה עי י שי ני ל בש ד של בי כה הנ
ה, לה יש לנ זו הנ ילה מי הש ה תי ה, מנ לה יש לנ ה מי נו מנ מםר לה ה? אל לה יש לנ ה לש דומה לות של גה ה הנ זל נו בש י אה תנ ד מה ל ה', ענ אי רה שש ר יי שומי

נהה? מל נו מי יאי י תוצי תנ מה

הוא רוך הוא של דוש בה קה ר הנ מנ ה. אה לה יש ם לה גנ ר וש א בםקל תה ר אה ר שםמי מנ יו, (שם) אה רה חמ תוב אנ כה ה של ה מנ אי םא ורש ב
י אתי בי ה, הי לה יש ם לה גנ ר. וש בםקל יות בנ הש ם לי יתל כי םא זש ל לות, וש גה ן הנ ם מי כל תש י אל אתי הוצי י וש אתי בי ר, הי א בםקל ל: בה אי רה שש ר יי שומי
ים שי קש בנ ם מש תל ם אנ יו, אי עה יון בש עה בש ם תי ה. (שם) אי לה יש לנ הוא כנ ה של זל לות הנ גה בור הנ ם בש כל תש י אל תי לש פנ אל הל ה, וש לה יש לנ ם הנ כל לה
י יו. כי תה יהד אי ה ומי שובה תש יו. שובו בי תה ם - (שם) שובו אי כל צש רש אנ בםאו לש י תה תנ ימה אי ילה וש הש י תי תנ ם מה כל תש לנ אג ץ גש ת קי ענ דנ לה
קםלו ם בש יום אי ר (תהלים צה, ז) הנ מנ אל נל ה, של שובה תש א בי לה ה אל לל תש ני לות  גה ץ הנ ין קי ה, אי הודה יש י  בי ר רנ מנ אה ה של זל

עו. מה שש תי

ים להי ר אל םאמל י ר (בראשית א) ונ מנ אל נל ים, של רי תה סש י הנ זי רה ה בש זל דול הנ גה ז הנ מל רל ז הה מה רש ם, ני עולה א הה רה בש ני ן של יוה כי וש
ז רה יות בש הש י טוב לי ז כי רה ה הה זל ים לש להי א אל ינרש ד הוא. ונ חה ר אל בה אור דה ז וש רה ז. וש י רה הי ר, יש לומנ י אור. כש הי יש י אור ונ הי יש

דון. בנ אמ כו לנ לש נו יי מי י ענ ני בש ים מי יצי רי ה פה מה ה, כנ לל גנ תש י יי לי מה לש אי ם, של דה שום אה ה לש לל גנ תש םא יי ל י של די סוד כש וש

מות אג ין הה אור, ובי הוא הה תו של מה ין אג ך, בי חםשל ין הנ אור ובי ין הה ים בי להי יל אל די בש סוד, הי ז וש רה יהה בש הש ני ל של ענ וש
א רה קש יי כו. (בראשית א) ונ לה הנ תש ה יי כה שי חמ יב (תהלים פב) בנ תי עוד כש מו. וש דנ ך יי חםשל ים בנ עי שה ר ורש מנ אל נל ך, של חםשל ם הנ הי של

ץ. קי ה יום הנ ה', זל א לנ ה יום בה ני ר (זכריה יד) הי מנ אל נל ה, של לה אג גש ץ הנ ה יום קי י, זל בי ר רנ מנ אור יום, אה ים לה להי אל

יום ך  רי אה תש ה הי ל מה ר, ענ מנ לש מוענ לו  ר שה בה ר לו: דה מנ ק. אה חה צש י יי בי י רנ ני פש ב לי יהה יושי א הה תה פש לנ ן חמ י בל י יוסי בי רנ
לש א, שה בה א סה נונה מש ב הנ רנ י מי תי עש מנ ך שה כה ה, של טול תורה ל בי א ענ לה ך אל רי אה תש םא הי ר לו: ל מנ זו? אה לות הנ גה הנ יחנ מי שי מה הנ

ה. כות מםשל זש רו בי זש ית ינחש יעי בי רש לות הה גה בות, ובנ ה אה לשה ל שש ם של כותה זש רו בי זש חה ל, וש אי רה שש לו יי לגיות גה גה

ת ם אל בה זש ל עה ר ה' ענ םאמל י ר (ירמיה ט) ונ מנ אל נל ה, של טול תורה ל בי א ענ לה ל אל אי רה שש יי לו  םא גה ך, ל ה לש אל רש אנ םא וש ב
או טש ם חה ו הי שה כש עמקםב, ענ ינ ק וש חה צש ם יי הה רה בש כות אנ זש רו בי זש אשונות חה רי לגיות הה גה רוך הוא, בנ דוש בה קה ר הנ מנ י. אה תי תורה
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קו סש ענ תש יי וש יהשובו  של י. כש די בש ה ענ ת מםשל רו תורנ כש ר (מלאכי ג) זי מנ אל נל מו, של ל שש את ענ רי קש ני ה, וש מםשל י לש תי תנ נה ה של תורה בנ
ם. לה י גואמ ני ה אמ כות מםשל זש תו, בי תורה בש

ה שה או, מורה ם לה אי ה, וש עמסםק בה לנ וש ה  רה מש שה י לש די ה, כש מםשל נו  ה לה וה ה צי ה (דברים לג) תורה תורה ר בנ מנ אל ן נל ל כי ענ
עמקםב ת ינ בנ יות לש ני ה עמ אה םא רה ל ד של מי לנ יר. מש עמשי יש ומנ ר ה' מורי מנ אל נל מו של יות, כש ני עמ י הה ה - זוהי שה עמקםב. מורה ת ינ לנ הי קש

ה. תורה וות הנ צש מי קו בש סש ענ תש םא הי ל ל של א ענ לה אל

ים רי הה ין הל בי ים  רי תש תנ סש מי יו  הה ים של רי בה גש י  יתי אי רה וש ים,  יי בי רש ענ הה קומות  מש בי י  יתי יי הה י  ני ר, אמ מנ אה יהה  קי זש י חי בי רנ
נו י: אה רו לי מש ים? אה ם עושי תל אנ ה של ה מנ ה זל ם: מנ הל י לה תי רש מנ ם. אה יהל תי בה ת לש בה ב שנ רל על ת לש בה ב שנ רל על או מי ה, ובה רה עה מש בי

ר. בה י הנ בי שש עי ק מי ים, רנ לי נו אוכש ינל ים אי מי עה פש לי יום, וש ל יום וה כה ה בש תורה ים בנ קי סש ענ תש ם, ומי עולה י הה רושי פש

ים צי עי ר  בה דש מי בנ אנו  צה מה נו  אה י:  לי רו  מש אה ים?  סי נש רש פנ תש מי ם  תל אנ ה  מה בנ ים,  מי עה פש הנ ר  אה ושש ם:  הל לה י  תי רש מנ אה
נו, מה עי מי ים  טי מש תנ שש מי ה  חה מש שי רםב  מי ה,  מועה שש הנ נו  לה ה  ירה אי מש של כש ם.  אותה ים  לי אוכש נו  אה וש אלוד,  בה ים  יחי מי צש מנ של
נו ים, אה צי עי ם הה ים אותה חי םא צומש ל ן של מנ זש י טוב. ובי הוא כי נו של ב לה שה חש יום נל אותו הנ ים, וש לי אוכש ם וש ים אותה לי שש בנ ומש

ים. לי אוכש ם וש ים אותה לי שש בנ ים, ומש אי נו מוצש אה ים של בי ים עמשה לי אוכש

ת עי א. כה בה ם הנ עולה ם לה כל טוב לה ה, וש זל ם הנ עולה ם בה יכל רי שש א, אנ בה ם הנ עולה ם לה כל מה י עי קי לש י חל הי ם: יש הל י לה תי רש מנ אה
ה זל יום הנ ם, הנ יכל יי י, חנ ננ ם: בה הל י לה תי רש מנ ה. אה תורה בון הנ לש ת על בםענ אל תש ה לי םא מםשל יהב של ה כש בושה יו בש הש םא תי ל י של תי עש יהדנ

ם? כל ש לה די חנ תש דוש הי ה חי יזל אי

דול אי, גה דנ פש רוסש י כש בי ה רנ נה שה י אור. וש הי יש י אור ונ הי ים יש להי ר אל םאמל י ה: (בראשית א) ונ זל סוק הנ פה י הנ רו לי מש אה
הו זל יו הודו, וש אור זי ה מי וה הנ תש ני דול של גה ל הנ כל שי הו הוא אור הנ מוהו, זל יהה כה םא הה ל יהה אור של הה אור, של הה ת מי פל תוסל הנ

גוד. רש פנ י הנ חורי אמ ד מי עומי הה

ר אה שש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ה  שה עה של ד  מי לנ מש ה,  מה לש שנ כנ אור  ה  עםטל קד)  (תהלים  תוב  כה של ה  מנ ינו,  ני שה של
ל דה בש ר מג בה ה הוא דה א מנ לה מוהו? אל ך כה תש עש ל דנ ה ענ לל עמ תנ ש, המ מה אור מנ אותו הה אשון, מי רי אור הה אותו הה ים בש כי אה לש מנ הנ
י בי רנ ה  נה שה של תו,  גה שה הנ כש ם  תה גה שה הנ ין  אי ל  בה אמ ים,  לי כה שש ומג ים  לי דה בש מג ים  רי בה דש ים  כי אה לש מנ הנ ר  אה שש ך  כה ל,  כה שש ומג

ם. הל ה מי טה מנ ן לש ין כי אי ה של ה, מנ דולה ה גש גה שה יא הנ ים הי כי אה לש מנ ת הנ גנ שה אי, הנ דנ פש רוסש כש

ה גה שה ם. הנ מותה ים כש יגי שי ין מנ ם אי הל ה מי טה מנ לש ה של ה, מנ גה שה ים הנ יגי שי מנ ם, של יי מנ שה ת הנ גנ שה יא הנ יהה הי ני ה שש גה שה הנ
ר אה ין שש יגי שי ין מנ אי ה של ם, מנ דה י אה ני ת בש גנ שה יא הנ הי ה, וש סודה ר יש פה עה ר מי של ה אמ תונה חש תנ ה הנ גה רי דש מנ ת הנ גנ שה יא הנ ית הי ישי לי שש

הנניבשרהאיים.

ית. לי כש שי הנ ש  פל נל יא הנ ה הי אשונה רי ה הה יות. צורה שי פש ננ צורות  לש  ם שה דה אה בה ייש  לו  לה עמלות הנ מנ לש  ד שה גל נל וכש
עםל מש ר תי של ש אמ פל נל יא הנ הי וות, וש אמ ית תנ וי אנ תש מי ית הנ מי המ בנ ש הנ פל נל יא הנ ית הי ישי לי שש ת. הנ רל בל דנ מש ש הנ פל נל יא הנ יהה הי ני שש הנ

מנענל.

ש פל נל נו.  רש מנ אה של ה  תונה חש תנ הנ ה  גה רי דש מנ הנ ד  גל נל כש ית,  מי המ בנ הנ ש  פל נל יא  הי ה  אשונה רי הה ש  פל נל הנ ך,  כה ר  םאמנ ת ם  אי וש
יא הי ים, של כי אה לש מנ ת הנ גנ רי דש ד מנ גל נל ית כש לי כש שי ש הנ פל ה. נל אשונה רי ל הה ה ענ רה תי ה יש לה עמ יא מנ הי ם, של יי מנ שה ד הנ גל נל ת כש רל בל דנ מש הנ

ה. לל ל אי ל כה ה ענ יונה לש על ה הה לה עמ מנ הנ

ח, תנ ר פה זה עה לש י אל בי ם (בראשית א). רנ יי מה ם לה יי ין מנ יל בי די בש י מנ יהי ם וי יי מה תוך הנ בש יענ  קי י רה הי ים יש להי ר אל םאמל י ונ
ץ רל אה הה י של ני פש ם, מי יי םא מנ ל נוי בש ם פה עולה קום בה ין מה אי ה של אי םא ורש ךה. ב רל חמ שנ ה אנ תה י אנ לי ים אי להי (תהלים סג) אל
ם יי מנ הנ ך של תש עש ל דנ ה ענ לל עמ י תנ כי . וש הה נל כונש רות יש הה ל נש ענ ה וש דה סה ים יש ל ינמי י הוא ענ ר (שם כד) כי מנ אל נל ם, של יי מנ ל הנ לויהה ענ תש
ץ, רל אה הה ל  ענ ם  יי מנ הנ של א  לה אל ם?  יי מנ הנ ל  ענ דות  עומש סודות  יש הנ ל  כה מי ה  דה בי כש יא  הי של ץ  רל אה הה וש ץ,  רל אה לה ת  חנ תנ מי ם  הי

ולשמנעשלהה לנשהמניים.

א לה אל ה  זל ין  אי לו,  ר  מנ אה  ? יענ קי רה לה ל  ענ מי ר  של אמ ם  יי מנ הנ א)  (בראשית  תוב  כה י  רי המ ונ א,  דה סש ב חנ רנ לו  ר  מנ אה
יענ קי רה הה ס  ננ כש ני של י  ני פש מי ל  בה אמ יו,  הה ים  די חה אמ ם  יי מנ י הנ כי ם.  יהל יני בי יל  די בש מנ יענ  קי רה הה ם, של יי מנ הנ ע  צנ מש אל בש גומו,  רש תנ כש
ם יי ל, ומנ ענ מנ ם מי יי או מנ צש מש ם. ני יי מנ ין הנ יל בי די בש מנ נוס, כש יה י אוקש ימי מי א בש דור, ובה יענ כנ קי רה הה ם. וש יי ננ שש בו כי שש חש ע נל צנ מש אל בה

מיתנחנת.

ים אי ח, ובה רה זש מי ב לש עמרה מנ ים מי מי עה פש לי ב, וש עמרה מנ ח לש רה זש מי ים מי מי עה פש ים, לי בי סובש ם הנ ים הי יעי קי ה, רש הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ם. יי מנ ין הנ ל בי די ינבש הו ונ זל ם. וש יי תנ ינש ים בי ילי די בש יהם ומנ ע הנ צנ מש אל בש

אור, ל הה ת ענ דל עומל ה הה רה די ה, קש אי םא ורש תו. ב יחה תי יענ ורש קי רה ימות הה מי י חמ ני פש ים? מי לוחי יהם מש י הנ ה מי י מה ני פש ומי
יענ קי רה א הה לי מה לש ה, אי הודה י יש בי ר רנ מנ אה ש. וש אי ימות הה מי רםב חמ ח מי לה מש יל ני שי בש תנ ר הנ אור, יותי ל הה ת ענ בל כל ענ תש מי ה של ל מנ כה וש

ם. יי מנ ין הנ יים בי קנ תש ינו מי אי ינו וש אי ב וש סובי ך וש א הולי לה ח, אל לנ מל ים כנ אי פה קש יו ני ם הה יי מנ ל הנ ם, כה יי מנ ין הנ יהם בי יהה קנ הה

י הורות כי חודו, לש ל יי ר ענ ה חוזי ן זל יה נש עי י של ני פש י? מי ני שי י טוב בנ ר כי מנ אל םא נל ה ל מה ה לה אי םא ורש ק, ב חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ד. חה אשון יום אל רי יום הה ר בנ מנ אל ן נל ל כי י, ענ ני שי ין טוב בנ אי דו, וש גש נל י לש ני ין שי אי

ים ני ל פה ל כה אשון, ענ ר רי מנ אל נל לו  אי הורות, דש ד? לש חה קום אל מש אשון בי ר רי מנ אל םא נל ה ל מה ק, לה חה צש י יי בי ה רנ נה שה של
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י. ני שי ת לש רה חר ינו מה ד אי חה ל אל בה י, אמ ני שי ת לש רה חר אשון מה י רי י, כי ני יות שי הש אוי לי יהה רה הה

תוב כה הנ אשון, מי רי ענ לה יי סנ רו מש בה ר לו: דש מנ אשון. אה י ה' רי ני ר (ישעיה מא) אמ מנ אל י נל רי המ ר, ונ ה אומי הודה י יש בי רנ
ן. אשון? כי רי ים לה רוני חמ י ייש אנ כי י הוא. וש ני אשון, אמ רי ים לה רוני חמ ייש אנ י של ל פי ף ענ י הוא (שם). אנ ני ים אמ רוני חמ ת אנ אל וש
או"ת, בה "ל, צש "י, אי דנ י"ם, שנ להי "ת נו"ן יו"ד, אל לל "ף דה לל ם: אה ים הי רי חי ד. אמ יגחה ומש םאש  הוא ר ד, של יגחה מש הנ מו  שש

י הוא. ני ים אמ רוני חמ ת אנ אל יב וש תי כש ש, די מה ך מנ רנ בה תש הוא הוא יי חודו, וש יי ים בש ני כנ תש ם מי הי וש

ר זה עה לש י אל בי ל רנ ה של לולה הי ת הנ עודנ סש ים בי לי יו אוכש ק הה חה צש י יי בי רנ י וש זי ן פנ ה בל הודה י יש בי רנ א וש תה פש לנ ר חמ י בנ י יוסי בי רנ
י ר כי מנ אל םא נל ה ל מה עון: לה מש י שי בי רנ י לש י יוסי בי ר רנ מנ ם. אה ב שה יהה יושי הה ינוק, וש יהה תי ה הה בה יהיא רנ י חי בי עון. רנ מש י שי בי רנ בש

ם. יי עממנ י טוב פנ ר כי מנ י, אה ישי לי שש ה בנ רה מש גש ני של י, וכש ני שי ם בנ יי מנ ת הנ אכל לל ה מש רה מש גש םא ני ל י של ני פש ר לו: מי מנ י? אה ני שי טוב בנ

א צה מש י ני ינוקות, אולנ תי י הנ פי ה בש בואה נש את הנ צי מש ש ני דה קש מי ית הנ ב בי רנ חה של מי ה, של זל ינוק הנ תי ת הנ ל אל אנ שש רו: ני מש אה
א לה ין טוב אל אי י של ני פש ם: מי הל ר לה מנ י? אה ני שי י טוב בנ ר כי מנ אל םא נל ה ל מה נו לה מםר לה י, אל ני יהיא בש ר לו: חי מנ יו. אה פי ר בש בה דה

יך. פי י בש רנ בה י דש תי תנ ה נה ני יו (ירמיה א) הי לה א עה רה קו. קה שה עון ונש מש י שי בי א רנ ד. בה חה אל בש

ש מל של הנ את  צי כש יו  בה אםהמ וש ה)  (שופטים  ה  זל ה  מנ לו:  רו  מש אה אותו.  ל  אנ שש ני לו,  ת  דל עומל ה  עה שה הנ רו:  מש אה
ייש וש ים בו  חי מי שש של תו, ייש  בורה גש א בי יוצי של כש ש  מל של ה הנ ם: מה הל ר לה מנ ים? אה יקי די צנ ה לנ ח הוא זל בנ ה של תו, מנ בורה גש בי
ה, פואה ה רש עושל י של מי ש ייש לש מל של ה הנ ישו. מה םא יהשי ים ל עי שה רש הה ישו, וש ם יהשי מותה ים - כש יקי די צנ ך הנ ים בו, כה חי מי םא שש ל של

ים. עי שה רש ה לה כה ים, ומנ טובי ה לנ פואה יו רש הש ים יי יקי די צנ ך הנ ה - כה ינו עושל אי י של מי ייש לש וש

בוד כה ך הנ לל מל ה לש אל ין נה ם: אי הל ר לה מנ ית? אה אשי רי ה בש עמשי מנ ד בש יגחה מש ם הנ ר שי כנ זש םא ני ה ל מה י, לה ני יהיא בש רו לו: חי מש אה
ים לי ם כה ם הי אה רה בש יות של רי בש ל הנ כה ם של שי רו, כש םאמש י םא  ל י של די כש ד,  בה אל נל ר הנ בה ל דה ענ וש ים,  תי מי ל הנ ענ מו  יר שש כי זש הנ לש
ים, די בה אל נל ים וש לי ם כה הי יות של רי בש ל הנ או כה רש בש ני ד של ד ענ יגחה מש מו הנ יר שש כי זש םא הי ל ה. וש ילה לי חה ס וש מו, חנ ך שש ים, כה די בה אל נל וש
יום עמשות ה' ר (בראשית ב) בש מנ אל נל ים, של מי י עולה מי עולש ם ולש עולה יהם לש הוא קנ ר של בה ל דה מו ענ יר שש כי זש ן הי ר כי חנ אנ ולש
יום עמשות ר בש מנ אל םא נל ל יהם. וש קנ ר הנ בה א דה לה אן אל כה יר בש כי זש םא הי א, ל רה בה יות של רי בש ל הנ ר כה אה שש ם. ומי יי מה שה ץ וש רל ים אל להי אל
ם הי ם, וש עולה ד לש עומי ר הה בה א דה לה ים, אל לי ים כה רי בה ם דש הי עופות, של מות וש הי יות ובש חנ ם וש דה ם אה יי מנ שה ץ וש רל ים אל להי ה' אל

ם. יי מנ שה ץ וש רל אל

יהה לו הה ך  ה צםרל גו', מנ וש ם  יי מנ ין הנ ל בי די ינבש ונ יענ  קי רה ת הה ים אל להי אל ש  ינענ ונ תוב (שם א)  כה ה של לו: מנ רו  מש אה
ל ה' ענ ל פה תוב (משלי טז, ד) כה ר כה בה ם: כש הל ר לה מנ ם? אה יי מנ ין הנ יל בי די בש הנ לש יענ  קי עמשות רה הוא לנ רוך  בה דוש  קה לנ
א לה ר אל חוזי ינו  ר, אי הוא חוזי של וכש  , יענ קי רה א הה רה ך. ובה צםרל לש םא  ל ר של בה הוא דה רוך  בה דוש  קה א הנ רה םא בה הו. ל ני עמ מנ לנ
ילון נור סי צי ד בש יורי נםם, וש יהי גי א מי ם יוצי יי ל מנ ילון של סי הומות, וש תש א מי ם יוצי יי ל מנ ד של חה ילון אל סי ים. וש דועי ים יש תי עי לש
ם, יהל ני ע שש צנ מש אל ס בש נה כש ני יענ  קי רה הה יך. וש נורל קול צי א לש הום קורי ל תש הום אל תוב (תהלים מב) תש כה של הו  הום. זל תש הנ
ת חנ תנ ר מי של ם אמ יי מנ ין הנ ל בי די ינבש תוב (בראשית א) ונ כה הו של ם. זל יהל שותי ים לש גי יו הורש ם, הה יי תנ ינש ס בי נה כש ני א של לי מה לש אי וש

. יענ קי רה ל לה ענ ר מי של ם אמ יי מנ ין הנ יענ ובי קי רה לה

ם, יי מנ הנ תוך  בש יענ  קי י רה הי תוב יש כה של ש  מה יהה מנ הה ך  כה רו, של מה אמ ש  קםדל הנ רוחנ  ה בש זל ינוק הנ תי י, הנ י יוסי בי ר רנ מנ אה
ם, קומה מש נםם לי יהי גי ים מי אי יוצש ים הנ עי רה ם הה יי מנ יר הנ זי חמ ע, מנ צנ מש אל בה יענ  קי רה ס הה ני כה הי ם, בש יי מנ ע הנ צנ מש אל ש, בש מה מנ תוך  בש
ץ רל אה הה וש ים  עי רה ם  יי מנ הנ וש ם  הל בה ר  מנ אל נל וש ע.  ישה לי אל י  ימי בי לג,  הנ םא  ל מש כי א  לה אל ם,  יי מנ הנ ם  אותה מי ם  עולה לה א  יהצה םא  ל וש

ם. ילה בי שש ים בי לי כה ם, של דה י אה ני בש ת מי לל כל שנ ץ מש רל אה ים, הה עי ם רה יי מנ הנ יל של בי שש ר, בי לומנ ת. כש לל כל שנ מש

רוך הוא, דוש בה קה ה הנ שה עה ה של ל מנ ה, כה הודה י יש בי ר רנ מנ אה ה, של זל תוב הנ כה יד הנ עי ה מי ל זל ל כה ה, ענ הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ים רי חי אמ ם הה יי מנ בו בנ רש עה תש יי נםם, וש יהי גי ים מי אי יוצש ם הנ יי מנ ם הנ אותה יו של נה פה לוי לש יהה גה הה י של ני פש ה, ומי לה טה בנ ר לש בה ה דה שה םא עה ל
ין יל בי די בש י מנ יהי תוב וי כה הו של ם. זל יי תנ ינש יל בי די בש הנ ם, לש יהל ני ע שש צנ מש אל ס בש ני כה הי יענ לש קי רה ת הה ה אל שה יו, עה יותה רי בש יקו לי זי ינ וש
ם יי מנ בנ ב  רי עה תש הי לש ים  אי יוצש ם  יי מנ הנ של ש  מה מנ ה  עה שה ה  אותה ובש ים,  טובי הנ ם  יי מנ לנ ים  עי רה הה ם  יי מנ ין  בי ם,  יי מה לה ם  יי מנ

חור. אה ם לש ירה זי חמ ם, ומנ יי תנ ינש ס בי נה כש ני ר וש יענ חוזי קי רה ז הה ים, אה טובי הנ

ר מנ או? אה רש קה יי יך  יות, אי רי בש קון הנ תי ם ולש עולה יות הה חמ הנ ם לש הי לו של לה ם הנ יי מנ ר, הנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ע, אה מנ םא שש ב
ים. ם טובי יי ם מנ הי ם, של יי מנ שה ל הנ ענ ר מי של ם אמ יי מנ יהה, הנ כש רל י בל בי רנ

אותו ע בש גנ ם. פה יי תות מנ שש א לי מי יהה צה הה ש, וש מל של ק הנ חםזל ייף מי ענ תש הי וש ך  רל דל בנ ך  יהה הולי א הה בה ר אנ יהיא בנ י חי בי רנ
ן ה מי תה ם. שה הל תות מי שש ח לי מנ ן. שה טה ם קה יי ן מנ יה עש ה מנ אה יו, רה ינה ים עי רי הי ד של יו. ענ תה חש ב תנ ד. יהשנ חה ן אל ילה א אי צה ר ומה בה דש מי
ם ין שה אי ם של עולה ך בה ין לש ר, אי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה ר, של זה עה לש י אל בי ל רנ מו של עש נו טנ יש שו, הנ מה שנ ר לש מנ ים. אה רי יו מה הה ם וש יי מנ הנ
ל ית של צי מש ה תנ אותה ם מי עולה ל הה ים כה שותי א של לי מה לש אי ל, וש אי רה שש ץ יי רל אל ט לש רה נםם, פש יהי ל גי ילון של אותו סי ית מי צי מש תנ

ם. הל תות מי שש ים לי כולי םא יש ל, ל אי רה שש ץ יי רל אל

י אשי ל רה ענ ה של לה עש מנ יהדוענ לש יענ הנ קי רה , הוא הה יענ קי רה ת הה ים אל להי ש אל ינענ תוב ונ כה ה של זל יענ הנ קי רה א, הה י הונה בי ר רנ מנ אה
א. נורה ח הנ רנ קל ין הנ עי יענ כש קי יהה רה חנ י הנ אשי ל רה מות ענ תוב (יחזקאל א) ודש כה יות, של חנ הנ

ת חנ יהה אנ א, ייש חנ י הונה בי ר רנ מנ י? אה אשי ר רה מנ אל ה נל מה ת, לה חנ תוב אנ יהה כה לו, חנ לה יות הנ חנ ק, הנ חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
תוב ז כה אה ים, וש בי ים רנ יוי ל זי ים של אשי ה רה ים. לה בי ים רנ דולי גש יהה  יול זי ש, וש קםדל יות הנ ר חנ אה ל שש ל כה ת ענ טל שולל ה, וש דולה גש
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ע, מנ םא שש יות, ב חנ יא הנ הי ך של תש עש ל דנ ה ענ לל עמ ם תנ אי ה. וש בואה נש ה הנ אי רש מנ אל בש קי זש חל ה יש אה רה יהה של חנ י הנ זוהי יהה, וש חנ י הנ אשי רה
יות. חנ ת הנ ה אל אה רה ת זו וש ה אל אה גו', רה יות וש חנ א הנ רל אי תוב (שם) וה כה

יענ קי רה ת הה חנ תנ מי ים של דושי קש ים הנ כי אה לש מנ ין הנ יד בי רי פש הנ יהה, לש קי זש י חי בי ר רנ מנ א? אה ה הוא בה מה ה, לה זל הנ יענ  קי רה הה
ין ל בי די ינבש ונ יענ  קי רה ת הה ים אל להי אל ש  ינענ תוב ונ כה של הו  ה. זל לה עש מנ ם לש הי של כו  זה ים של דושי קש ים הנ כי אה לש מנ ין הנ הוא, ובי הנ
ם הי ים של כי אה לש מנ יענ - הנ קי רה ת לה חנ תנ ר מי של ם אמ יי מנ ין הנ . בי יענ קי רה ל לה ענ ר מי של ם אמ יי מנ ין הנ יענ ובי קי רה ת לה חנ תנ ר מי של ם אמ יי מנ הנ
ה זל ק, מי חה צש יי י  בי ר רנ מנ ה. אה לה עש מנ לש ם מי הי ים של כי אה לש מנ - הנ יענ  קי רה ל לה ענ ר מי של ם אמ יי מנ ין הנ הוא, ובי הנ יענ  קי רה ת הה חנ תנ

ם. יי תנ ינש יק בי סי פש מנ גוד של רש פנ הוא הנ ע של מה שש ני

ר לו, סוד מנ ה הוא? אה י מנ ני שי א בנ רה בש ני ה של זל יענ הנ קי רה ר לו, הה מנ אי. אה כנ ן זנ ן בל נה ן יוחה בה ת רנ ל אל אנ ר שה זה עה לש י אל בי רנ
שום ם, ומי יי מנ שה אות הנ בש ל צי ל כה יטו ענ לי שש הי ר בו, וש חנ ת יהדו ובה חנ תנ ה מי נל מג רוך הוא מש דוש בה קה א הנ רה בה יון הוא, של לש על
ם עולה ל הה כה אות לש רש הנ ת יהדו, לש חנ כםל תנ הנ ר ייש לו, של טון יהתי לש שי י של ל פי ף ענ י, אנ ני שי י טוב בנ ר כי מנ אל םא נל ן ל יה נש אותו עי

ד. בנ לש רוך הוא בי דוש בה קה א בנ לה אות אל גי דות וש בוד ופש כה ין טוב וש אי של

ה הו מנ ל? זל חנ נה י הנ בי אי אות בש רש י לי תי דש גוז יהרנ ת אל ננ ל גי תוב (שיר ו) אל כה ה של אי, מנ כנ ן זנ ן בל נה ן יוחה בה ר רנ מנ עוד אה וש
לו. של ש  בות קםדל בש ל רי כה מו מי תה רוך הוא וסש בה דוש  קה או הנ רה בש י, של ני שי א בנ רה בש ני של יענ  קי רה הה אותו  אל בש קי זש חל ה יש אה רה של
מות ם עולה אותה ם. מי תנ סה רו  דה בוד המ נו, וכש מל ם מי מה תה הוא, סש רוך  בה דוש  קה ם הנ הל ף בה כוסי מות של עולה ם הה אותה וש
בוד רוך כש כותו, (יחזקאל ג) בה לש בוד מנ קום כש ייה מש ים אנ רי אומש ים וש לי ם שואמ כגלה ם, וש כגלה ין מי מי טש הי ם, וש תנ ה סה לה עש מנ ולש

קומו. מש ה' מי

ב רנ קה ד וש יהרנ י של מי גוז, כש ת אל ננ ל גי א אל לה תוב, אל םא כה גוז ל ת אל ננ גי י בש תי דש גוז יהרנ ת אל ננ ל גי ר, אל מנ ה אה ה מה אי םא ורש ב
ן כי ל של כה גוז, וש אל תוך הה בש ה של ה מנ אה םא רה ל ן של כי ל של כה ה, וש נה גי א לנ לה גוז אל אל ב לה רנ םא קה ל ן של כי ל של ס בו, כה ננ כש םא ני ל ן וש גה לנ
ה אה רה ר של מנ םא אה ל אות, וש רש י לי תי דש יהרנ י וש תי בש רנ ה, קה הוא חוצה ה, של נה גי ר, לנ לומנ י. כש יתי אי ר רה מנ םא אה ל אות וש רש ר לי מנ אה של

ה. הוא חוצה ה של נה גי לו הנ פי אמ

ל כה ה בש י מםשל די בש ן ענ םא כי תוב בו (במדבר יב) ל כה יש של ר אותו אי עי טנ צש ה ני מה אי, כנ כנ ן זנ ן בל נה ן יוחה בה ר רנ מנ עוד אה וש
א י נה ני אי רש תוב (שמות לג, יח) הנ כה שות, של ה לו רש נה תש םא ני ל יו, וש נה פה ש לש מי שנ מש ד של חה ש אל מה אות שנ רש ן הוא, לי מה אל י נל יתי בי

ים. ני פה ר הנ הוא מטטרו"ן שנ ל, וש בוד אי תוב בו (תהלים יט) כש כה אי, הוא של כנ ן זנ ן בל נה ן יוחה בה ר רנ מנ ך. אה בודל ת כש אל

ילות, ים לי עי בה רש אנ ים וש ים יהמי עי בה רש ה גופו אנ אה רה ן של יוה ר, כי בנ ה סה א מםשל לה ה? אל ת זל אות אל רש ה לי ש מםשל קי יך בי אי וש
ה. ת זל ש אל קי בנ אי הוא לש דנ כש ר של בנ ה, סה לה עש מנ לש יהה של רש לנ קש פנ סש אנ זון מי יהה ני הה ה, וש תה שה ל וש כנ םא אה ל של כש

ד שות ענ רש ן לו  תנ נה םא  ל וש ים,  ני פה ל הנ ענ י. הוא בנ נה ת פה אות אל רש ל לי םא תוכנ יב לו? (שמות לג, כ) ל שי ה הי ומנ
שות ה לו רש נה תש ים ני יקי די צנ מות הנ שש ל ני כה י. וש חה ם וה דה אה י הה ני אנ רש םא יי י ל ר (שם) כי מנ אל נל ה של יים מנ קנ תו, לש מה שש ה ני אה יהצש של

ה. זל ם הנ עולה ין יהכול בה אי ה של ק, מנ בי דה הי ת ולש ענ דנ לה

ים. יקי די צנ מות הנ שש ם ני לו הי אי ים, וש דושי ים קש כי אה לש ה מנ רוך הוא עושל דוש בה קה יום הנ ל יום וה ינו, כה בותי נו רנ שה
ע מה שש ה, מנ א עושל לה ר, אל מנ אל םא נל ה ל שה ט. עה ש להי יו אי תה רש שה יו רוחות מש כה אה לש ה מנ תוב (תהלים קד, ד) עםשל כה הו של זל

ל יום. כה ה בש הוא עושל של

ים ני מג ים מש לוחי ם שש הי בוד, וש כה א הנ סי כי או מי רש בש ני ים של כי אה לש י ייש מנ רי המ ה, של ך זל ה לש של קש םא יי הו, ל בה י אנ בי ר רנ מנ אה
יו הה ים של יקי די צנ מות הנ שש ך, ני בוד כה כה א הנ סי כי יו מי הה ים של כי אה לש מנ ר הנ אה ם שש רוך הוא. אי דוש בה קה ל הנ יחותו של לי שש בי
ים יוני לש על ים  כי אה לש מנ הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ם  אותה ה  עושל של ה  מה כנ וש ה  מה כנ ת  חנ אנ ל  ענ ה,  תורה הנ ת  אל מו  יש קי וש ם  שה מי

קשדושיים.

י בי ר רנ מנ "ר. אה פה "ם עה יי "ש רו"חנ מנ ים: אי רי בה ה דש עה בה רש ם אנ דה אה רוך הוא בה דוש בה קה ל הנ לנ ס, כה חה נש י פי בי ר רנ מנ אה
ם: רו"חנ לו הי אי ן, וש ר לו, כי מנ ם? אה נה ם ילשש ה הי תורה ס, ובנ חה נש י פי בי ר לו רנ מנ ה? אה תורה ם בנ ים הי כי פה הג י מש רי המ ה, ונ הודה יש

"ם. יי "ר מנ פה "ש עה אי

יו כה אה לש ה מנ תוב עםשל כה נו? של ן לה יי ננ ה. מי טה מנ לש רו מי זש גש ני ם של ם הי יי ננ ה, ושש לה עש מנ לש ים של שי מה שנ הנ רו מי זש גש ני ם של ם הי יי ננ שש
ל יתו ענ סי בוש כי לש הום כנ עו. תש מה שש מנ יהה - כש כונל ל מש ץ ענ רל ד אל ש. יהסנ ה אי ני ט - הי ש להי יו אי תה רש שה . מש ה רוחנ ני רוחות - הי
ב ל גנ ף ענ ס, אנ חה נש י פי בי ר רנ מנ ם. אה יי ר מנ פה ש עה ה, רוחנ אי ם זל ה עי ים זל רי בש חנ תש ם מי ם. כגלה יי ה מנ ני ם - הי יי דו מה מש ענ ים ינ רי הה

ה. הודה י יש בי ר רנ מנ אה ה של טוב מנ ה, וש זל ים בה קי נו עוסש ינל ים, אי כי פש הנ תש מי של

י אתי רה י בה ני רוך הוא, אמ דוש בה קה ר לו הנ מנ ם. אה דה אה רוך הוא בה דוש בה קה ל הנ לנ ם כה ת כגלה ה, אל הודה י יש בי ר רנ מנ אה וש
ה, לה עש מנ לש ם מי הי ים, של תי רש שה מש ן הנ כםחנ מי ים, וש כי אה לש מנ ן הנ ך כםחנ מי י בש תי תנ י, נה יותנ רי ל בש ל כה יך ענ תי כש לנ מש הי יון וש לש ך על אותש

י? ננ פה א לש ה חוטי תה אנ י, וש אי סש כי זור מי גה הור הנ ל טה כל ך שי י בש תי תנ נה ץ, וש רל אה כםחנ הה הום, וש תש כםחנ הנ וש

יד יהחי יות  הש יו, לי יותה רי ל בש ל כה ענ יון  לש על ם  דה אה ת הה עמשות אל לנ הוא  רוך  בה דוש  קה ה הנ צה ק, רה חה צש יי י  בי ר רנ מנ אה
יהה ם הה דה אה ן הה רוך הוא (בראשית ב) הי דוש בה קה ר הנ מנ א, אה טה חה ן של יוה ה. כי לה עש מנ י לש ידי חי הוא יש מו של ה, כש זל ם הנ עולה בה

ח יהדו. לנ שש ן יי ה פל תה ענ ו, וש שה כש ד. ענ חה אל עמשותו כש תו לנ עש דנ יהה בש נו, הה מל ד מי חנ אנ כש
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ר (בראשית א) מנ אל נל ם, של יי מנ שה וו הנ הנ תש נו ני מל רוך הוא, ומי דוש בה קה ה הנ שה ד עה חה יענ אל קי ה, רה הודה י יש בי ר רנ מנ אה
הוא רוך  בה דוש  קה ה הנ שה עה ה של ל מנ א כה לה ד, אל בנ לש בי םא זו  ל וש ה,  הודה י יש בי ר רנ מנ ם. אה יי מה שה יענ  קי רה ים לה להי א אל רה קש יי ונ
ם, יי מנ שה גון הנ ינו. כש מי יו לש עגלותה ל פש יא כה ר הוצי בה אותו דה כםל, וש הנ ד מי חה ר אל בה א דה לה ה אל שה םא עה ית, ל אשי רי ה בש עמשי מנ בש

ד. חה ה אל שה ץ עה רל אל ם, וש כגלה ח מי בה שג מש ד, אותו הנ חה נו אל מל ה מי שה עה

ין עי יענ (יחזקאל א) כש קי רה הו הה זל ם, וש כגלה ח מי בה שג מש ד, אותו הנ חה ה אל שה כםל עה הנ ה, מי הודה י יש בי ר רנ מנ ע, אה מנ םא שש ב
ת חנ בנ שג מש ה הנ ץ אותה רל אל ם. וש יי מה יענ שה קי רה ים לה להי א אל רה קש יי תוב ונ כה הו של ם, זל יי מנ שה וו הנ הנ תש נו ני מל מי א, של נורה ח הנ רנ קל הנ
חוצות. ץ וש רל ה אל שה םא עה ד ל תוב (משלי ח) ענ כה של הו  צות, זל רה אמ ר הה אה וו שש הנ תש ה ני נה מל ל, ומי אי רה שש ץ יי רל זו אל ן, וש כגלה מי
ר, אה שש ל הנ וו כה הנ תש ני נו  מל ד, ומי חה ם אל דה אה ץ. הה רל אה ה לה חוצה בש צות של רה אמ ר הה אה חוצות - שש ל, וש אי רה שש ץ יי רל ץ - זו אל רל אל
ד וי ר דה מנ אה ה של זל סוק הנ פה הנ נו? מי ן לה יי ננ ק, מי חה צש י יי בי ר רנ מנ ה. אה זל א בה יוצי ל כנ ן כה כי ל. וש בי רות תי פש םאש ענ ר תוב (שם) וש כה של

נו. מל ם מי יי מנ שה עמשו הנ ננ אותו של ם, מי יי מנ שה ן הנ ת ה' מי לו אל לש (תהלים קמח) הנ

ר מנ י. אה י יוסי בי מו רנ ך עי יהה הולי הה עון, וש מש י שי בי ת רנ אות אל רש ן לי נה י יוחה בי ך רנ יהה הולי ת הה חנ ם אנ ענ ינו, פנ בותי נו רנ שה
ך?! ה הולי תה ך אנ לש ת של לקל חמ מנ ל הנ ענ בנ ר: לש מנ עון. אה מש י שי בי ת רנ אות אל רש ר לו, לי מנ ך? אה ה הולי תה ן אנ אה י, לש י יוסי בי לו רנ
ימו כי סש את בו. הי צי מש י ני בי יבות לי בי ך הוא, חמ כה יל וש הואי ם, וש יי מנ ם שה שי ק לש עון חולי מש י שי בי רנ ע של מה שש ה ני זל ר: מי מנ אה

בו. ה. יהשש תורה ק בנ סי ענ תש ני אור, וש םא הה יהב ד של אן ענ ב כה שי רו, ני מש ה. אה לה יש יהה לנ הש ני ת, וש כל לל לה

יק סי פש מנ גוד הנ רש פנ הנ ינו, הוא  ני שה וש יון.  לש על הה יענ  קי רה הה י, הוא  ני שי בנ א  רה בש ני של ה  זל הנ יענ  קי רה הה ן,  נה יוחה י  בי רנ ר  מנ אה
ל כה עמשו  ננ יענ  קי רה ה הה זל א, ומי נורה ח הנ רנ קל ין הנ עי כש יענ  קי יהה רה חנ י הנ אשי ל רה מות ענ תוב (יחזקאל א) ודש כה ם, של יי תנ ינש בי
ם, יי מנ א לו שה רה קה , וש יענ קי א לו רה רה קה . וש יענ קי רה ה הה זל ים בש דוקי ם אמ כגלה ים, וש בי ם סובש ינה אי של ים וש בי סובש ים, הנ יעי קי רש ר הה אה שש

נו. מל וו מי הנ תש ני ל של ם, ענ יי מה יענ שה קי רה ים לה להי א אל רה קש יי תוב (בראשית א) ונ כה של

ם יי מנ שה ע הנ מנ שש ה תי תה אנ למםה וש ר שש מנ אה ה של ר לו, זל מנ יו. אה בי אה י לש י יוסי בי ל רנ נו של ב בש רנ ים, קה בי יושש יו  הה ד של ענ
דוש ר קה בה יך דה ר פי בנ דש מםר, של י, אל ני מםר בש ר לו, אל מנ ן, אה נה י יוחה בי ע רנ מנ ם! שה יי מנ שה ן הנ ר מי יהה לו לומנ ך. הה תש בש כון שי מש

ר! יהה לו לומנ ם הה יי מנ שה ן הנ ך, מי תש בש כון שי ם מש יי מנ שה ע הנ מנ שש ה תי תה אנ ל, וש ה שואי זל סוק הנ פה י, הנ י יוסי בי ר רנ מנ הוא. אה

ן כי ים, וש וי נה ת עמ עמקנ ן צנ כי ים, וש יי ני ן עמ ר מי יהה לו לומנ ים, הה יי ני ת עמ ענ וש מו שנ ר הוא, כש סי א חה רה קש ן, מי נה י יוחה בי ר לו רנ מנ אה
מםר. י, אל ני מםר בש ן, אל נה י יוחה בי ר לו רנ מנ י בו. אה תי עש מנ ר שה בה ר לו, דה מנ אה יו וש בי אה ב לש רנ ה. קה בי רש הנ

ל ענ ם, מטטרו"ן בנ לותה פי י תש תי בה ם בש יהל שותי קה ם ובנ יהל לותי פי ל תש אי רה שש ים יי שי קש בנ מש ן של מנ זש בי י של תי עש מנ ר, שה מנ אה
יחנ גי שש הנ הוא לש רוך  בה דוש  קה ה הנ רוצל של ה, וכש זל הנ יענ  קי רה ם לה ה אותה עמלל ל ומנ אי רה שש יי לות  פי ל תש ת כה ל אל ים נוטי ני פה הנ
ם חי רנ ל, ומש אי רה שש ל יי ם של יהל שותי קה ם בנ שה ם, של יי מנ א שה רה קש ני יענ של קי רה אותו הה ן בש יי ענ ל, הוא מש אי רה שש ל יי ם של יהל כגיותי זש בי
ם תה חש בנ שש יא תי ם הי שה ם, של יי מנ שה ן הנ ת ה' מי לו אל לש ד, הנ וי ר דה מנ ן אה ש. כי מה ם, מנ יי מנ שה ע הנ מנ שש ה תי תה אנ תוב וש כה ם, של יהל לי עמ
ילה הש ית תי לי גה רש ך, מנ ת יהדש חנ ה תנ תה יש זו הה ית הנ לי גה רש מנ ר, הנ מנ כו. אה רש םאשו ובי ל ר קו ענ שה ן ונש נה י יוחה בי א רנ ל. בה אי רה שש ל יי של

ך. דורל בש

ים ני מג מש ם, של יי מנ שה נו  מל מי ה  שה עה וש ה  זל הנ יענ  קי רה הה הוא  רוך  בה דוש  קה ה הנ שה עה ה,  אי ורש םא  ב ק,  חה צש יי י  בי רנ ר  מנ אה
ים ני מג מש ם, של יי מנ שה יענ הנ קי או רש רש קש ני ים של רי חי ם אמ יי מנ לו שה ת אי חנ ה תנ שה עה ה, וש טה מנ ם לש יי מנ שה הנ ה וש לה עש מנ יענ לש קי רה יו. הה תה חש תנ

ים. ירי אי מש אורות הנ מש בו הנ

אות מי לש  שש יות, ייש  חנ ל הנ טוי ענ נה הנ יענ  קי רה ד הה ם, ענ יי מנ שה הנ יענ  קי א רש רה קש ני ה, של זל הנ יענ  קי רה ין הה ה, בי אי םא ורש ב
אורות מש י  ני שש ל  ענ ים  מוכי סש ים  קי לה חמ ים  שי מי חמ ונ אות  מי ע  בנ רש אנ וש ים  פי לה אמ ת  ענ בש שי וש ים,  רי חי אמ ים  יעי קי רש ים  עי שש תי וש

ץ. רל אה ל הה יר ענ אי הה ה לש זל ם הנ יי מנ שה יענ הנ קי רש יחנ בי ני הי רוך הוא וש דוש בה קה ל הנ טנ לו נה לה אורות הנ מש הנ ים, ומי רי חי אמ

ה זל סוק הנ פה ח בנ תנ א פה י בה בי ה. רנ ינה מי יהה לש חנ ש  פל נל ץ  רל אה א הה ים תוצי להי ר אל םאמל י ונ ה ד, (בראשית א)  שה רה פה
ם, עולה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה בה של ה, כש אי םא ורש כםל הוא. ב ר הנ י יוצי עמקםב כי ק ינ לל ה חי לל אי םא כש (ירמיה י, טז) ל
ן תי נה הי ידות לש עמתי מות הה שה נש ם הנ ל אותה כה או  סש כי ר מי זנ גה וש תו,  ל תורה בי קנ עממםד ולש ל לנ אי רה שש יי ים  ידי עמתי ה של אה רה וש ה  פה צה

ם. הל בה

מות. שה נש גוף הנ א לו  רה קה ם, וש דות שה או עומש סש כי זורות מי גש מות הנ שה נש ל הנ ר כה של ד אמ חה ר אל ה אוצה לה עש מנ ה לש שה עה וש
ם הל ה לה ה, עושל זל ם הנ עולה ן הה אות מי יוצש של מות, כש שה נש ל הנ כה י של ני פש א, מי י בה בי ר רנ מנ מות? אה שה נש א גוף הנ רה קש ה ני מה לה וש

ר. אוצה ה הה זל ם בש יחה ני ם, ומנ עולה ה הה זל יו בש הה מו של ל גופות כש מות של רוך הוא דש דוש בה קה הנ

י זי נש גי ם וש ים שה מי שה י גש זי נש גי קום של מה ק, בש חה צש י יי בי ר רנ מנ ן אה נה י יוחה בי ר רנ מנ קום הוא? אה ה מה יזל אי ר בש אוצה ה הה זל וש
ר אוצה א של י בה בי ר רנ מנ י אה רי המ ם. ונ מות שה שה נש י הנ זי נש גי ה, וש בי רש ים הנ זי נה גש בות ייש  עמרה בות. ובה א עמרה רה קש ני ים, וש ים טובי יי חנ

ים? זי נה ינו גש ני אן שה כה ד הוא, וש חה אל

ם, דה י אה ני בש ן בי תי נה הי ידות לש עמתי מות של שה נש ר הנ ם: אוצנ רות הי ם אוצה יי ננ ך, שש ה לש של קש םא יי ן, ל נה י יוחה בי ר רנ מנ אה
ם, הוא שה ן של יוקה דש אותו  ם בש עולה ה הה זל עממםד בש יד לנ תי עה ש, של מה ן מנ יוקה דש אותו  ה ובש צורה ה  אותה ינו, בש ני י שה רי המ של
ן אותה לש דו  גש נל כש ד  חה אל ר  אוצה וש יות.  הש לי ים  ידי עמתי של מו  כש גוף  ם  הל לה ה  עושל הוא  של י  ני פש מי מות,  שה נש הנ גוף  א  רה קש ני וש
עון, מש י שי בי ר רנ יהה אומי הה ה של מנ נו  יש הנ ם, וש עולה י הה יי י חנ זי נש א גי רה קש ני ה, וש תורה מו הנ יש קי ה וש זל ם הנ עולה בה יו  הה מות של שה נש הנ
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ה. זל ם הנ עולה ן הה א מי יהצה י, של לוני ילה פש הש ם תי עולה י הה יי י חנ זי נש גי בש

ם, כל בונש ת רי ת עמבודנ אל עמשו  יון, ונ לש על הה דוש  קה י הנ ני בש רו  עורש תש א: הי רוז קורי כה יום הנ ל יום וה ינו, כה בותי רנ נו  שה
בודו. א כש סי כי ה מי רה זש גש ני ה של דושה ה קש מה שה ם נש כל ן בה תנ נה ים וש מי ענ ר הה אה שש ם מי כל תש יד אל רי פש הי של

םא ר, ב מנ ר. אה זה עה לש י אל בי רנ ן לו  מי דנ זש ם. הי יהל מותי שש קום ני ה מה יזל אי ים, מי מי ר ענ אה ן שש ם כי א, אי י יודה בי ר רנ מנ אה
ך לל מל בוד הנ א כש סי כי ה מי רה זה גש ני ה של דושה קש ה הנ מה שה נש ים, זו הנ יי ת חנ מנ שש יו ני פה אנ ח בש פנ יי תוב (בראשית ב, ז) ונ כה ה של אי ורש
יות חנ לנ מות וש הי בש ן לנ תה ני כםחנ של י הנ ר, זוהי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ יהה. אה ש חנ פל נל ם לש דה אה י הה הי יש תוב בו? (שם) ונ ה כה יון, מנ לש על הה

ה. ינה מי יהה לש ש חנ פל ץ נל רל אה א הה תוב (שם א) תוצי כה ה, של מה דה אמ ן הה את מי רי בש ני ים, של גי דה לנ וש

ן בו תנ נה וש ם  דה אה ת הה א אל רה הוא בה רוך  בה דוש  קה ת, הנ רל אומל ם וש דה אה ל הה ת ענ לל ה קובל תורה ק, הנ חה צש יי י  בי ר רנ מנ אה
ץ רל אה ן הה ה מי רה זש גש ני יהה של ש חנ פל נל ה  אותה ה לש רה זש חש יהה הג אל טה חמ יא בנ הי א, וש בה ם הנ עולה ים לה יי יו לו חנ הש יי ה, של דושה ה קש מה שה נש

יות. חנ לנ מות וש הי בש לנ

ש פל נל ם לש דה אה י הה הי יש א ונ לה הו, אל עמשי ינ ר ונ מנ אל םא נל יהה, ל ש חנ פל נל ם לש דה י אה הי יש תוב ונ כה ע של מה שש מנ ה, מי הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ה. מה דה אמ הה ה מי זורה גש ש הנ פל ה נל אותה זםר לש חמ ם לנ רנ מו גה צש ענ הוא בש ד של מי לנ יהה, מש חנ

ך י בש תי חש פנ נה י, וש יותנ רי ל בש ל כה יון ענ לש ך על י אותש אתי רה י בה ני ם, אמ דה רוך הוא: אה דוש בה קה ר הנ מנ ן, אה נה י יוחה בי ר רנ מנ אה
ה מה דה אמ ן הה י מי אתי רה בה יהה של ש חנ פל ה נל אותה תה לש רש זנ ה חה תה אנ י, וש אי סש כי ה מי זורה גש , הנ יהה לל עה בש ים לי יי ת חנ נל נותל ים הנ יי ת חנ מנ שש ני
י, אי סש כי ה מי זורה גש ה הנ מה שה נש ה הנ ן לו אותה תי ה, אל מםר אותה שש יי י וש תי תורה ק בש עוסי ל הה ך - כה ילה אי אן וש כה יך מי יל מות, חנ הי בש לנ
ן ענ מנ רו לש חמ בה יהה של ש חנ פל ה נל אותה ם בש קה לש ילה חל הש י, יי תי תורה קו בש סש ענ םא ינ ל ם של ל אותה כה . וש יהה לל עה בש ים לי יי ת חנ נל יא נותל הי של

ה. מה לו עי כש יי

ה לה עש מה יא לש ה הי עםלה ם הה דה אה י הה ני ענ רוחנ בש י יודי תוב (קהלת ג, כא) מי כה ה של ה, מנ אי םא ורש ק, ב חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ל ה של דושה קש ה הנ מה שה נש הנ ה - זו  לה עש מה יא לש ה הי עםלה ם הה דה אה י הה ני בש ץ, רוחנ  רל אה ה לה טה מנ יא לש ת הי דל יםרל ה הנ מה הי בש הנ רוחנ  וש
ם. עולה ן הה לות מי כנ תש הי ד לש רי תי ה וש לל כש תי ה, של מה הי בש ץ לנ רל אה ן הה ה מי רה זש גש ני יהה של ש חנ פל י נל ה - זוהי מה הי בש רוחנ הנ ים, וש יקי די צנ הנ

ן הוא! ן, כי נה י יוחה בי ר רנ מנ יהה? אה חנ ש הנ פל נל ה הנ א אותה לה ם אל גויי ה לנ מה שה ם נש הל ין לה ן, אי ם כי יהיא, אי י חי בי ר רנ מנ אה
ר הי טה א לי ינו, בה ני שה ה, של אי םא ורש ר, ב זה עה לש י אל בי ר רנ מנ יהיא. אה י חי בי ה רנ מנ ה? תה נה י נותש ל מי אי רה שש יי ר, ולש זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ענ יי סנ ים לו לש ני נותש ך, של מל ילה לו סל הש תי ה, של דושה קש ה הנ מה שה נש ה הנ א אותה לה ים לו? אל ני יוענ נותש ה סי יזל ין אותו. אי עי יש סנ מש

א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה לו בה

ים ני ה שה רי שש לש על שש יהה, ומי ש חנ פל ה נל אותה ם בש דה ל אה לותו של דש תנ שש ים הי ני ה שה רי שש לש על ד שש ר, ענ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ך. לל מל בוד הנ א כש סי כי ה מי רה זש גש ני ה של יונה לש ה על דושה ה קש מה שה נש ה  אותה ים לו  ני יק, נותש די יות צנ הש ה לי ם רוצל ה - אי לה עש מנ וה

ר. זה עה לש י אל בי ל רנ ה של נה שש מי ים, בנ מי חמ רנ דות הה ה מי רי שש לש על שש ינו בי ני שה ם של ענ טנ הו הנ ה, זל הודה י יש בי ר רנ מנ אה

ל ת כה ה אל סה כי וש ם,  הל ה לה שה עה ה של דולה ה גש עודה סש כםל בי אל ה לל נה שש מי י הנ לי עמ ת בנ ין אל מי זש אי הי ן יוחנ עון בל מש י שי בי רנ
ה. בי רש חנ הנ מי יהה שה הה ה, וש זל ד הנ צנ הוא בנ ה, וש ד זל צנ ים בש מי כה חמ ת הנ יב אל הושי ים, וש רי קה ים יש לי כי ת בש יי בנ הנ

ה דושה ה קש מה שה ה נש דה ה יהרש זל יום הנ הנ ם, של הל ר לה מנ ים? אה יהמי ר הנ אה שש ה מי זל יום הנ ר בנ ל מנ תו של חה מש ה שי רו לו, מנ מש אה
ה. מה לי ה שש חה מש י שי ילה לי הש זו תי ה הנ לולה הי י, ובנ ני ר בש זה עה לש י אל בי רנ יהה לש חנ י הנ פי נש ע כנ בנ רש אנ ה בש יונה לש על

ים. דושי ל קש ם של לה גורה דוש, ובש ה קה תה ה אנ זל יום הנ ב, של י, שי ני ב בש ר, שי מנ לו. אה צש נו אל ר בש זה עה לש י אל בי ת רנ יב אל הושי
ל ת כה יי בנ ן הנ ה מי יהה עולל הה יטור של או קי ים, רה מי כה חמ או הנ ת. יהצש יי בנ ת הנ ש אל ה אי יפה קי הי ד, וש חה ר אל בה עון דה מש י שי בי ר רנ מנ אה

הוא. יום הנ הנ

ם, הל ר לה מנ שוק. אה ים בנ די עומש ים וש הי מי יו תש הה ים של מי כה חמ ת הנ א אל צה יהא, מה קונש ן לה עון בל מש י שי בי ן רנ י בל י יוסי בי א רנ בה
י בי ת רנ דוש אל ר קה תל כל ה בש זל יום הנ ים בנ ירי תי כש מנ הו של ה, זל לה עש מנ לש ש של אי הה ה מי זל יטור הנ קי ה הנ אי רו לו, רש מש ה? אה ה זל מנ
י בי ם רנ ב שה יו. יהשנ בי עון אה מש י שי בי ת רנ אל ה אותו וש יפה קי הי ש של אי דו בה יהרש ר, של של י נל פי נש ע כנ בנ רש ים אנ מי כה או חמ רה ר. וש זה עה לש אל

ש. אי ה הה כה לש הה ד של י ענ יוסי

י בי ר רנ מנ ה. אה מה לי זו שש ה הנ לולה הי ילה הנ הש תי כםל, של ל הנ ה ענ לה דג ר, גש תי סש הל הנ ה וש רה תה כש הנ ל הנ ר לו, ענ מנ יו. אה נה פה ס לש ננ כש ני
ן תנ נה ים וש מי כה חמ או לנ רש ך! קה ילה כה הש אי יי דנ ר, ונ מנ ך. אה נש ר בי זה עה לש י אל בי רנ י לש תי י בי רי י, המ י יוסי בי ר רנ מנ ך? אה תש עש ה דנ עון, מנ מש שי

תו. ת בי לו אל

י בי ם רנ ד אותה מי םא לי ל ה של נה שש מי ל הנ סוד של ירו  אי שש םא הי ל יו, וש נה פה ה לש תורה בנ קו  סש עה ים וש ה יהמי לשה ם שש שה בו  יהשש
ם. עולה ן בה ימה סי יהה הנ י הוא הה רי המ יו, של יהמה ת בש של קל ה הנ תה אמ רש םא ני ל עון, של מש י שי בי ל רנ יו ענ לה רו עה מש עון. אה מש שי

ל בה ת. אמ ילמל יא קנ ף הי יהם, אנ רוך הוא קנ דוש בה קה ה הנ ים. מה מי עולה יום לש קי ת בש דל ה עומל מה שה נש ק, הנ חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ה. ה בה ונה יא עמ הי ש הנ פל נל ת הנ רי כה ת תי רי כה תוב (במדבר טו) הי כה ר הנ מנ יהה אה ש חנ פל ה נל ל אותה ענ

רוחנ לש ם:  גי רש תי וש יהה,  חנ ש  פל נל לש ם  דה אה י הה הי יש ונ ב)  (בראשית  ר  מנ אה של לוס  קש ה אונש אה רה ה  מה י,  יוסי י  בי רנ ר  מנ אה
רות? בש דנ םא מש ה ל מה יא - לה ה הי מה הי ל בש ש של פל ם נל א. אי לה לש מנ מש
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םא ל וש םאש,  פות ר םא זוקש ל וש ם,  דה י אה ני בש ר מי יותי ר  פה עה הל ל  דול של גה י הנ עםבי הה מי לושו  ני של ל  ענ ק,  חה צש יי י  בי ר רנ מנ אה
, יענ קי רה לות בה כש תנ סש םאש ומי פות ר זוקש ם וש דה י אה ני מו בש ל כש קנ ר הנ פה עה לושו מי לו ני אי ם. של דה י אה ני מו בש יענ כש קי רה לות בה כש תנ סש מי

רות. בש דנ יו מש הה

יוענ סי ר לו, אותו הנ מנ ה? אה מה יענ לה קי רה לות בה כש תנ סש ל הי בה א, אמ ילה םאש - מי ר ת הה יפנ קי ה וזש ישה לי י, הנ י יוסי בי ר רנ מנ אה
ל כי תנ סש הי ד של יוענ ענ יהה לו סי םא הה ים, ל רי הה ה בל מה הי יהה בש הה ד וש רנ טש ר ני צנ נל דש בוכנ נש של ה, כש אי םא ורש ם. ב דה אה י הה ני ל בש דול של גה הנ
םא ל ד של ענ ב. של ינשי תש י הי לנ י עה עי דה י, ומנ תי לש טנ ם נה יי מנ שה י לנ יננ ר, עי צנ נל דש בוכנ י נש ני תוב (דניאל ד, לא) אמ כה של הו  , זל יענ קי רה בה

יו. לה תו עה עש ה דנ תה יש םא הה , ל יענ קי רה ל בה כי תנ סש הי

ין ה, אי תורה ים בנ קי םא עוסש ל רוך הוא וש דוש בה קה ים בנ יני מי אמ םא מנ ל ץ של רל אה י הה מי ענ ם וש גויי אי, הנ דנ פש רוסש י כש בי ר רנ מנ אה
ים יני מי אמ מנ ל של אי רה שש יי ל  בה ה, אמ מונה ם אל הל ין לה ן אי ל כי ענ וש ץ,  רל אה ן הה ה מי אה יהצש יהה של חנ ש  פל נל ה  ק אותה א רנ לה ם אל הל לה
ק לל ה חי לל אי םא כש רוך הוא (ירמיה י) ל דוש בה קה ר הנ מנ יו, אה וותה צש ים מי רי שומש ה וש תורה ים בנ קי עוסש רוך הוא וש דוש בה קה בנ
ה נה מל תו, ומי ינה כי כםל הוא שש כםל הוא. הנ ר הנ י יוצי ם? כי הל ילה לה הש ה יי ל מנ בה יהה, אמ ש חנ פל ם נל הל ילה לה הש םא תי גו'. ל עמקםב וש ינ
ה רה זש גש ני וש יל  ה, הואי מה שה נש יא הנ כםל הי ר, הנ לומנ ה הוא? כש עמקםב. מנ ינ ל  של קו  לש יות חל הש לי ה  דושה קש ה הנ מה שה נש ת הנ רל זל גש ני

ה. נה מל מי

ם יהל ל תועמבותי ים אל כי הולש של ינו  אי י רה רי ה, המ מונה ין אל לות אי זה ים ומנ בי י כוכה די עובש ם לש ה, אי הודה י יש בי ר רנ מנ אה
תוב (איוב כה הו של א, זל בה ם הנ עולה ם לה ד אותה בי אנ ר לו, לש מנ ים! אה אי פה רש ני לות, וש חמ כות ומנ ים מנ אי לי ים ומש סומי ים וש רי גש חי

ם. די בש אנ יש ם ונ גויי יא לנ גי שש יב, כג) מנ

יענ גי מנ של ה, כש מונה אל ים בל עושי ים? של ני מה אל ה נל ה זל ים. מנ ני מה אל נל ים וש עי ים רה יי לה חר ינו (דברים כח) וה ני י שה רי עוד, המ וש
ם יהל לותי חמ מנ בש ים  כי הולש ם  הי של ים,  לולי גי הנ ם  אותה ל  צל אי א  צה מש ני של ים  מי עה פש לי וש יש.  אי הה אותו  מי ים  אי יוצש ן  מנ זש הנ

ה. שה עה יל הוא של לי אל הוא הה ר של אומי ים, וש אי פה רש ני ם וש יהל תועמבותי לש

ם ת אותה ה אל אה א, רה פה רש םא ני ל ים וש בי ים רנ אי לה יו לו חר הה ד, של חה י אל הודי י יש ר לי פי ת סי חנ ם אנ ענ ן, פנ נה י יוחה בי ר רנ מנ אה וש
ל בה סור, אמ הוא אה ב של ל גנ ף ענ אנ ם, וש שה ך לש לי ר, אי מנ או. אה פש רש ני ם וש יהל לולי גי ם לש יהל לותי חמ ם מנ ים עי כי יו הולש הה ים של רי סוחמ

ה. ה זל אות מנ רש י לי די כש

ד ן, ענ םא יהשנ הוא ל נו, וש ם יהשש ים. כגלה חולי ים וש כי מג יו  הה ים של שי נה אמ ין הה ם בי ן שה לה ם, וש תוכה ס לש ננ כש ני ם וש שה לש ך  לנ הה
יו לה ר עה בנ א. עה פה רש ני ד וש חה אל ד וש חה ל אל ל כה ם ענ יהה שה הה יהדו, וש ה בש פואה י רש לי ם וכש יהל יני בי ך  יהה הולי הה ד של חה ן אל טה ה שה אה רה של

י! לנ ים עה ים, שי אי לה חר י הל ני בש י מי יני רי י, המ דוני ר לו, אמ מנ יו. אה לה ם עה םא שה ל וש

םא עמקםב ל י ינ ני ל בש בה א, אמ בה ם הנ עולה ם לה יד אותה בי אמ הנ י לש וו אותי ה צי לל ל אי ענ עמקםב, של ק ינ לל ה חי לל אי םא כש ר לו, ל מנ אה
א, פי רנ ה ומש כל רוך הוא מנ דוש בה קה ף הנ ה, אנ ר ובונל ר סותי יוצי ה הנ כםל הוא. מה ר הנ י יוצי ל כי ה? (שם) ענ י מה ני פש לו. ומי אי כש
אות רש ם לי שה ך לש ח אותש לנ שה ן של מה חמ רנ רוך הה י, בה תי רש מנ ה. אה עמשל מנ ת הנ י אל ר לי פי סי וש יש  אי א אותו הה ה. יהצה ר ובונל סותי וש

ש. רה חה י הל י יוסי ח לי ה סה זל כה יו. וש פי ה מי ת זל מםענ אל שש לי ה וש ת זל אל

יא ה הי מה שה נש א הנ לה ם? אל יני בי י תש דנ ת שנ מנ שש ני תוב (איוב לב) וש כה ה של ה זל א, מנ חה ב אה ר רנ מנ ק אה חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ך רל דל ים בש סי נה כש ני ם של ם אותה יהל רי שש אנ ים, וש ים טובי עמשי מנ ה ובש תורה יסו בש ני כש הנ ת קונו ולש יר אל כי הנ ם לש דה אה ת הה ה אל יאה בי מש

ים. דושי קש ת הנ עמלנ מנ א ולש בה ם הנ עולה י הה יי חנ כו לש זש ה יי ילה בי שש בי ה, של מה שה נש ך הנ רל דל ה, בש תורה הנ

א ינו, בה ני שה ה של נו מנ יש מו. הנ צש ענ ה מי מה שה נש ה הנ ה, הוא קונל תורה ק בנ עוסי ל הה א, כה חה י אה בי ר רנ מנ ק אה חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
את רי בש ני יהה, הנ ש חנ פל את נל רי קש יא ני הי ה, של מה דה אמ כםחנ הה ים בש קי בה דש ם ני הי ים של עי שה רש ם לה הל ים אותו. אוי לה עי יש סנ ר מש הי טה לי

ים. מי י עולה מי עולש ם ולש עולה לו לש כש ה יי ילה בי שש בי ה, של מה דה אמ ן הה מי

ר לו, מנ א? אה בה ם הנ עולה ה לה נה מל יהה מי הש ה ני יהה, מנ ש חנ פל ה נל ר לו, אותה מנ ר, אה זל יעל לי י אל בי ת רנ אי אל תנ י דוסש בי ל רנ אנ שה
יד? מי ה תה נה מל יהה מי הש ה ני מםר, מנ א אל לה ך, אל ר כה םאמנ ל ת אנ

א יוצי ל של בל הל מו הנ א כש לה יא, אל הי ש הנ פל נל ת הנ רי כה ת תי רי כה תוב (במדבר טו) הי כה ה של א, מנ י בה בי ר רנ מנ ע, אה מנ םא שש ב
אותו יהה, כש חנ ש הנ פל נל ה הנ יא אותה ך הי ה, כה לל כש יהד תי יו, ומי ינה םא עי ל מש לו כי פי ה אמ לה עש מנ עמלות לש םא יהכול לנ ל ם, של דה י אה פי מי

יהה. םא הה ל יהה כש הה ם, וש עולה ה בה אל רש ינו ני אי ה, וש לל כש תי ה, וש רה הי ה מש פל ן הנ ת מי רה כש ני ל של בל הל הנ

ה ק: יהפל חה צש י יי בי ר לו רנ מנ ם? אה עולה בה ים של יקי זי מנ ם הנ ן הי ים הי עי שה ל רש ם של שותה פש ינו ננ ני י שה רי המ י, ונ י יוסי בי ר רנ מנ אה
ה א אותה לה ם אל דה אה יק לה זי ין מנ אי ן, של אה ת בורש עמבודנ ה מי מה שה נש הנ עות כםחנ  ן, ומונש יהל לי עש בנ יקות לש זי מנ ן הנ הי , של תה רש מנ אה
אות יוצש של ים, כש עי שה ל רש ם של שותה פש א ננ לה ינו, אל ני ך שה םא כה א, ל חה י אה בי ר רנ מנ אה גוף. וש ם הנ ה עי תה לש כה ה וש תה רש כש ני ל של ש ענ פל נל הנ

ם. עולה בה ים של יקי זי מנ ן הנ ן הי גוף, הי ן הנ מי

כםל הנ גוף? וש ש לנ פל יק אותו נל זי יך מנ אי ק, וש זל נל א הנ צה מש ז ני גוף אה ן הנ אות מי יוצש של ה, כש פל ך יה כה ך וש ק, כה חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ם. דה י אה ני בש ים בי קי בי דש ל של ם ענ עולה בה ין של יקי זי שות מנ פה נש ם הנ ם אותה ך הי יאנ ים הי הי מי תש

םא רות. ב שש כנ ים בש עמשי ם ננ בה ם רג דור אי י הנ שי נש ל אנ י ענ ני אמ הנ  מי עמקםב, תה ר ינ ה בנ הודה י יש בי ר רנ מנ ינו, אה בותי רנ נו  שה
ת ענ שש בי מו  צש ענ ש  די קנ לש ם  דה אה יך  רי צה ד של מי לנ מש ים,  דםשי קש ם  יתל יי הש וי ם  תל שש די קנ תש הי וש יא),  (ויקרא  תוב  כה ה  מנ ה  אי ורש
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יש. מי שש תנ

נות ם זש שי םא לש ל יפות, וש צי חמ יצות ונ רי םא ינעמשו פש ל עמקםב, של ר ינ ה בנ הודה י יש בי ר רנ מנ אן? אה כה ת לש ילכל ה שנ שה דג קש ה הנ מה
ך. כה א לש לה ן עושות אל ינה מות אי הי בש הנ מות, של הי בש כי

ים רי בה דש ם הנ אותה מי מו  צש ת ענ מםר אל שש םא יי ל נו, וש רש מנ אה ה של ם מנ שי לש נות, או  ם זש שי ל לש בועי ל הנ ינו, כה ני י שה רי המ של
ת. מל ע אל רנ ל זל לנ כש ינו בי אי ע, וש שה ה רה צוף זונל יץ חה רי ילה פה הש ד, יי נולה הוא של ר הנ עגבה א, הה תה יש רנ בה ינו בנ ני שה ים, של יכי רי צש הנ

ים יקי די צנ ים,  לי עג מש ים  ני בה לו  יו  הש יי ם,  יי מנ שה ם  שי לש בו  לי ן  וי כנ ומש מו  צש ענ ש  די קנ ומש ה  וה צש מי ם  שי לש ל  בועי הנ ל  כה וש
ים. דםשי ם קש יתל יי הש ם וי תל שש די קנ תש הי תוב (שם) וש כה הו של ים. זל דושי ם, קש יי מנ י שה אי רש ים, יי ידי סי חמ ונ

א לה ם אל הל ין לה יפות, אי צי חמ זות ובנ ענ נות, בש ם זש שי א לש לה ים אל ידי ם מולי ינה אי ל של ים ענ עי שה רש ה, הה הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ה. מה הי בש א כי לה ם אל ינה ם אי נה יה נש עי מות, של הי בש ה לנ תונה נש יהה הנ חנ ש הנ פל נל ה הנ אותה

ה ת. מה מל ע אל רנ ק כגלה זל יך שורי תי עש טנ י נש נםכי אה ם (ירמיה ב) וש הל תוב בה ם, כה מה צש ש ענ די קנ ים לש עי יודש ים הנ יקי די ל צנ בה אמ
תו. שש ם אי ת עי מל ייש לו אל ת, וש רל חל ה אנ שה אי ר בש הי רש הנ ינו מש אי ת של מל א, אל חה י אה בי ר רנ מנ ת? אה מל אל הה

א וש ת שה יי ה בנ נל בש םא יי ם ה' ל ר (תהלים קכז) אי מנ אל נל ם, של יי מנ ם שה שי לש מו  צש ענ ש  די קנ ן ולש וי כנ ר, לש מנ א אה ב הונה רנ
יו בו, בונה לו  מש א עה וש ים, שה ני יד בה הולי ת ולש יי בנ נות הנ בש ם לי יי מנ ם שה שי ה לש נה וה כנ ין הנ ם אי ר, אי לומנ יו בו. כש בונה לו  מש עה
ן א מי יוצי ל הנ בל הל ת כש רי כה תי ה וש לל כש תי יהה, של ש חנ פל א? זו נל וש ל שה ל של מה הו עה יזל אי א. וש וש ל שה ל של מה ד עה לה וה אותו הנ יס בש ני כש מנ של

א. וש ל שה לו של י עממה רי ד, המ לה וה אותו הנ יסו בש ני כש הוא מנ יל וש הואי א, וש וש הוא שה ה, של פל הנ

ר, לומנ "ח. כש מה צש י"ו - תי "ץ, תה רל אל "ם - מי "ת, מי מל "ף - אל לל יקון: אה רי ת הוא נוטש מל ק, אל חה צש יי י  בי ר רנ מנ אה
ת מל אל ם הה יות שה הש יך לי רי צה בור של חי ת הנ ענ שש ק, בי חה צש י יי בי ר רנ מנ ע? אה מה שש ה מנ ח. מנ מה צש ץ תי רל אל ת מי מל (תהלים פה) אל
ין בו אי ן של יה נש ל בי א, כה ב הונה ר רנ מנ אה ה של נו מנ יש הנ ל, וש בי גנ תש ני ה של עה שה םא בש ל ד, וש ינסי תש ני ץ וש רל אל ה מי וה הנ תש ני ה של עה שה ר, בש יםשל הנ וש

נו. רש מנ אה י של פי בור, כש חי ת הנ ענ שש ם בי דה אה יך הה רי צה סוד של הו יש יזל אי לום, וש ינו כש סוד - אי יש

ל י' א של שה מנ פו  תי ל כש א ענ יהה נושי הה ד של חה י אל בי רש י ענ אתי צה ר, ומה בה דש מי בנ ך  י הולי יתי יי ם הה ענ ר, פנ מנ א אה ירה י זי בי רנ
ה, יל זל בי שש י בי מי אי י וש בי י אה שו אותי םא עה ר, ל מנ ה! אה תורה עמסםק בנ יך לנ רי ה צה זל כםחנ הנ י לו, הנ תי רש מנ אה ן, וש קי יהה זה הה ים, וש אי סש

ה. זל ה הנ עמשל מנ א לנ לה אל

ן ה מי בואה יא תש בי הה ילה לו כםחנ לש הש יי ה של תה יש ן הה בי תו לנ שוקה תש י, של ה אותי שה עה ה של עה שה בש י, של בי ת אה י אל תי עש מנ י שה ני אמ של
ה? עלשל ה אל ן, ומה קי י זה ני י אמ רי המ ה, ונ עה ה שה אותה ך בש לנ מש זו ני ה הנ צה עי ה, ובה דל שה הנ

תוב כה הנ למםה, של ם שש ע אי בנ ת של בנ נו? מי ן לה יי ננ ר טוב. מי בה דה רו בש המ רש יו הי בותה אמ י של י מי רי שש ה, אנ הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ר מנ אל נל ה, של לותה דש תנ שש הי ה, ומי הורה רש הי ה, ומי נה יה נש עי ה, מי נה מל ד מי ינסי תש הי שום של ש, מי מה למםה מנ ם שש יא אי הי יהה של לל יד עה עי מי

גו'. י וש ני טש ר בי ר בנ י ומנ רי ה בש (משלי לא) מנ

ת יי ה בנ נל בש םא יי ם ה' ל למםה אי שש עמלות לי מנ יר הנ תוב (תהלים קכז) שי כה נו? של ן לה יי ננ יו מי בי ל אה בה א, אמ ילה מו מי אי
רו מה ד אמ וי א דה לה לום! אל שה ס וש ק, חנ חה צש י יי בי ר רנ מנ ה? אה זל מור הנ זש מי ת הנ ר אל מנ למםה אה י שש כי יו בו. וש בונה לו  מש א עה וש שה
ן ד, בי וי ר דה מנ מו. אה ילה שש הש למםה יי י שש ך כו', כי ד לש ן נולה ה בי ני ד הי וי דה יא לש בי נה ר הנ מנ אה ה של עה שה למםה בש ל שש ש ענ קםדל רוחנ הנ בש
ם שי לש ן בו  וי כנ תש ני ה, וש יר זל ר שי מנ אה א! וש יהא הוא בה מנ ן שש י? מי ד לי ר יולנ חי ו אנ שה כש ת, ענ ע ומי בנ ת של בנ י מי יהה לי ד הה חה אל

רו. מה למםה אמ יל שש בי שש למםה, בי שש עמלות לי מנ יר הנ תוב שי כה הו של ם. זל יי מנ שה

מו עממםל, כש א ננ וש שה יו בו, לנ לו בונה מש א עה וש י, שה לי ה של מה לי שש ה הנ נה וה כנ ינע בנ סנ םא יש תו ל ינעש ם סי ת, אי יי ה בנ נל בש םא יי ם ה' ל אי
י ני אמ עוד של ם, ובש יי לנ ירושה ד מי רי טה הי י לש לי י ייש  ני אמ ת, ונ א מי טש חי יל אותו הנ בי שש א, ובי וש שה לנ נו  לש מנ עה ה של אשונה רי יהה בה הה של
ים שי גש ילנ ים פי שי ר נה של על יחנ  ני הי ק, של חה צש י יי בי ר רנ מנ ר. אה ד שומי קנ א שה וש ם, שה דה ל אה כה יר מי ר עי מה שש םא יי ם ה' ל א, אי צי אי

ר. ד שומי קנ א שה וש ן שה ל כי ענ יהה, וש הה ה של יהה מנ הה ת, וש יי בנ מםר הנ שש לי

ה נה וש כנ תש ן ני ם כי מו גנ אי ם, וש יי מנ ם שה שי יו לש לה ד עה וי ן דה וי כנ תש ני ה, של יר זל ר שי מנ אל למםה נל יל שש בי שש ה, בי הודה י יש בי ר רנ מנ אה
א רה קש ך ני יכה פי ק, לש חה צש י יי בי ר רנ מנ ך. אה לל מל א ה' לש סי ל כי למםה ענ ב שש יישל תוב בו ונ כה למםה, של ם שש הל א מי יהצה ם, וש יי מנ ם שה שי לש

ל. אי מו לה ל, כש מו אי נו לש וש כנ תש ם ני יהל ני שש ד של מי לנ י. מש מו פי מו לש ל? כש מואי הו לש ל. מנ מואי לש

ל מואי שש נו? מי ן לה יי ננ ה. ומי לל עג ן מש בי נו  מל א מי ה יוצי עה שה ה  אותה ם, בש יי מנ ם שה שי ן לש וי כנ תש מי ל הנ נו, כה דש מנ אן לה כה ומי
ד, וי ר דה מנ ן אה כי י. וש תי לש לה פנ תש ה הי זל ר הנ ענ ננ ל הנ ן אל כי ה', וש יו לנ תי תנ תוב ונש כה ם, של יי מנ ם שה שי יד לש מי יו תה לה מו עה ה אי נה וש כנ תש ני של

ל. אי תון הוא לה ר, נה לומנ "ל, כש מואי ן לש זגמה ילה מש הש אן יי כה ה. מי זל ן הנ בי י הנ ילה לי הש ם יי אי

דו, רש ר קנ פנ ל כש ר של אותו הנ י בש תי עש גנ ך ופה רל דל ך בנ י הולי יתי יי ת הה חנ ם אנ ענ י, פנ זי ן פנ י בל י יוסי בי ר רנ מנ ינו, אה בותי נו רנ שה
ם ב עי כנ שש ה לי יהה רוצל הה י של חי רש אה ת מש י אל יתי אי רה ד, וש חה ת אל בה יל שנ ם לי י שה תי נש לנ ם, וש קה לש חל ים בש חי מי ים שש שי נה אמ הה יו  הה וש
ה עה שה ם בש כל תש לנ פי י תש הי ם: מנ הל י לה תי רש מנ ה. אה לה לש פנ תש הי הוא וש ד הנ צנ יא מי ה הי דה מש עה ל, וש לי פנ תש הי ה וש ד זל צנ ה מי ד זל מנ תו. עה שש אי

זו?

ילה הש יי רוך הוא של דוש בה קה י הנ ני פש נו לי תי לה פי ת תש ים אל לי לש פנ תש ת, ומי בה שנ ת לש בה שנ ווג מי זי נו לנ לה ן של מנ זש י: הנ רו לי מש אה
י תי רש מנ םאל. אה מ שש לי ין וש יהמי ה לש תורה הנ ה מי טל סש םא יי ל יו וש וותה צש ת מי ה אל עמשל ינ ן של א, בי טש א חי רי ן יש תו, בי עמבםד עמבודה ינ ן של נו בי לה
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ם. יתל ם עמשי יי מנ ם שה שי י לש רי המ ם, של כל תש שנ קה ם בנ כל ילה לה הש תי צון של י רה הי ם: יש הל לה

ם, הל ד לה נולנ ן של בי הנ י אותו  יתי אי רה ם, וש שה י לש תי עש לנ קש ים ני ר יהמי חנ אנ לש ה, של ינה כי שש י הנ ני ה פש אל רש י: אל י יוסי בי ר רנ מנ אה
דול הוא. יש גה אי יו, של נה פה ך לש יו: לי בי ר לו אה מנ י. אה מי ר עי בי דנ ה לש צה םא רה ל ת, וש יי בנ י בנ ה אותי אה ים. רה ני ע שה בנ ן של יהה בל הה וש

ך כה םא, של ם ל ה אי דושה ה קש מה שה ם ייש לו נש י אי תי עש םא יהדנ י ל רי המ מו, של ב עי רי קה תש הי מו ולש ר עי בי דנ ד לש י פוחי ני ר: אמ מנ אה
ר לו: מנ מו. אה ב עי רי קה תש הי מו ולש ר עי בי דנ סור לש ה, אה דושה ה קש מה שה ין לו נש אי י של ל מי כה לש ה, של זל יום הנ י הנ י מורי ד אותי מי לי

דור הוא. ל הנ ם של כה חה הל דול וש יש גה אי לום, של שה ס וש חנ

ים, טי ים מועה ה יהמי זל ך מי ה ייש בש שה דה ה חמ מה שה נש ך של ה בש י רואל ני י: אמ ר לי מנ י. אה מי ר עי בי דנ יק לש פי סש םא הי ל י, וש לנ ב אי רנ קה
ה נה תש ני ה, וש תורה י בנ תי קש סנ עה של י, כש יתי יי ק הה וה רנ ך הוא! של י: כה תי רש מנ י. אה תי הש מנ ם. תה עולה אתה לה יהצה ה של עה שה ך בש ה בש קה רש זש םא ני ל וש

ה. מה שה י נש בי

י לו: תי רש מנ יהה? אה ש חנ פל ע נל מה שש י מנ רי המ ץ, ונ רל אה ן הה ה מי תה יש הה תוב של כה ר הנ מנ אה יהה, של חנ ש הנ פל ת נל תה אל עש י: יהדנ ר לי מנ אה
י. ני מםר בש אל

יהה יא חנ ל הי בה ה, אמ רה זש גש ני יא  ץ הי רל אה ן הה ומי ץ,  רל אה ה הה יאה הוצי של ש  פל נל יא הנ הי י, של י מורי לי ר  מנ אה ך  ר: כה מנ אה
ת עמבודנ ה בנ מה כש חה ל וש כי שש ה הנ ין בה ל אי בה כםל. אמ הנ ים וש צי רה מות ושש הי ים בש עושי מו של אן, כש כה אן ולש כה ענ לש ני עש ננ תש הי ה לש כולה יש של
ל בל הל א, כנ צי תי של לות כש כנ תש הי ל, ולש כי שש םא הנ ל ה לש ענ בה ני עש ננ תש הי יהה לש חנ ה ולש מה הי בש א לי לה ה אל אה רש בש םא ני ל רוך הוא, של דוש בה קה הנ

ה. פל ל הנ ה של זל הנ

ר מנ ה? אה זל יום הנ תה הנ דש מנ ה לה י לו: ומנ תי רש מנ אי. אה רנ דש נש סנ כש לל י אמ בי י: רנ ר לי מנ ך? אה בש י הוא רנ י, מי ני י לו: בש תי רש מנ אה
י בי י רנ ר לי מנ ך אה ם, כה יהל ל עושי כה ל טוב לש כל ת ה' שי אנ רש ה יי מה כש ית חה אשי תוב (תהלים קיא) רי כה ה של זל סוק הנ פה י: הנ לי
ם דה שום אה ה לש לה םא גי ם ל עולה ה, ומי מה כש הוא חה רוך הוא, וש דוש בה קה ל הנ מו של ה? הוא שש מה כש ה הוא חה אי, מנ רנ דש נש סנ כש לל אמ

ד. בנ ה לש מםשל ה לש נה ימל ת הי צה א קש לה לות, אל גה הי יד לש תי םא עה ל וש

תוב כה ה, של מה כש יא חה הי זו של ית הנ אשי רי ל הה ם, ענ דה ד אה מנ םא עה ל ה של ל מנ ד ענ מנ א עה לה ה, אל תה יעה די ל יש ל כה ד ענ מנ םא עה ל וש
ה. מה כש הו חה זל ית לו, וש אשי א רי ינרש ה (דברים לג) ונ מםשל בו בש

ה, מה כש א חה לה ה, אל מה כש חה ן הנ תנ נה תוב  םא כה ה, ל אי םא ורש למםה? ב שש ה לי מה כש ן חה תנ נה ה'  תוב ונ י כה רי ר, המ םאמנ ם ת אי וש
ה מה כש יו רוחנ ה' רוחנ חה לה ה עה חה נה תוב בו (ישעיה יא) וש כה תו, של צה ת קש ענ דנ יד לה תי יחנ עה שי מה ה. הנ תה תה מי ת אמ צה ל קש ד ענ מנ עה של

ה כו'. ינה ובי

ל כל שי ה בנ רה אמ שש ה ני אה רש יי ר, הנ לומנ ל טוב. כש כל ת ה' שי אנ רש יי ל  בה כםל, אמ ם הנ קםדל וש כםל  ית הנ אשי יא רי ה הי מה כש חה הנ וש
עמשות מו לנ צש יל ענ גי רש ינ ד של ה, ענ לה חי תש ה בנ אה רש יי וות בש צש מי ה הנ עושי ם - לש יהל ל עושי כה ת ה'. לש אנ רש קםר יי חמ לנ ת וש ענ דנ ה, לה ינה ובי

ה. בה המ אנ מי

ת בנ המ אנ יו (ירמיה לא) וש לה י עה אתי רה קה ה, וש בה המ ר אנ י לו: מנ תי רש מנ ה. אה בה המ י: אנ ר לי מנ ך? אה מש ה שי י לו: מנ תי רש מנ אה
ה. ת זל י לו אל תי רש פנ סי נו, וש א בש דה ב אה ת רנ אות אל רש י לי יתי כי י זה ני אמ יך. ונ תי בש הנ ם אמ עולה

יהה, ש חנ פל נל יהה בו  הה י של ל מי כה ענ לש יודי יר וש כי יהה מנ הה אשון, של רי ם הה דה יהה אה ם הה כה י, חה ידי ר אי עמקםב בנ י ינ בי ר רנ מנ אה
ם דה אה א לו הה רה קש ר יי של כםל אמ תוב (בראשית ב) וש כה הו של ם. זל ת כגלה יר אל כי לו, הי צש או אל בה של ה. כש מה שה יהה בו נש הה י של ומי
ך כה או. וש ת בורש עמבודנ יר בנ כי ענ ומנ יהה יודי הה י של מי ה) לש מה שה או, ונש ת בורש עמבודנ יר בנ כי ענ ומנ ינו יודי אי י של ת מי יהה, אל ש חנ פל (נל
ה. מה שה םא נש ל יהה וש ש חנ פל ה, הוא ייש לו נל תורה ק בנ ינו עוסי אי או וש ת בורש עמבודנ יר בנ כי ענ ומנ ינו יודי אי י של יום, מי ד הנ הוא ענ

ס ם, חה דה י אה ני בש ם לי ירה תי הי ם וש יהל יני מי יות ובש חנ מות ובנ הי בש זו ייש בנ יהה הנ ש חנ פל נל הנ ב של ל גנ ף ענ ה, אנ הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ש פל ין בו נל אי ם של דה ל אה ך כה ין לש אי יהה, של ש חנ פל י נל לי עמ ם בנ ת אותה עמרו אל צנ םא יש ל ם של תה יתה מי ם בש יהל לי רוך הוא עמ דוש בה קה הנ
יחנ וי רש מנ וות, של צש מי ה ובנ תורה ק בנ סי ענ תש הי י לש די ם כש דה ל אה ר כה אה שש מו מי צש יל ענ די בש הנ או, לש ת בורש עמבודנ יהשוב לנ י של די יהה כש חנ

ה. דושה קש ה הנ מה שה נש ה הנ זל בה

ים ירי עמבי ית - מנ ני ים אותו, שי די ננ ת מש חנ ם אנ ענ ת יהדו, פנ חנ תנ ה מי פה רי ה או טש לה בי את נש יוצי ה של זל ט הנ שוחי ך, הנ יכה פי לש
יות הש לי יד אותו  עממי םא ננ ם ל עולה ה, ולש פה רי ט הוא טש שוחי ה של ל מנ כה ים של קי וה שש יו בנ לה ים עה יזי רי כש ית - מנ ישי לי אותו, שש

שוחיט.

ין כי ה סנ אל רש םא מנ ל ה של זל ט הנ שוחי הנ ינו, של ני י שה רי המ ה? ונ זל ש חוץ מי ני עה םא יי ת ל חנ ם אנ ענ ל פנ י ענ כי ק, וש חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ך ל כה ה כה אה צש מש םא ני ל ין של כי ל סנ ה ענ ה? ומה פה רי הוא טש רו של שה ל בש ים ענ יזי רי כש ים אותו, ומנ ירי עמבי ים ומנ די ננ ם, מש כה י חה ני פש לי
ים אותו ירי עמבי ומנ ים אותו  די ננ מש ין של די ינו  יהדו, אי ת  חנ תנ ה מי פה רי טש ה או  לה בי נש ה  אה יהצש של י  ל מי ענ  - ך  ה הוא כה יהפה

ה? פה רי טש רו של שה ל בש ים ענ יזי רי כש ומנ

או רש קה ד של חה ט אל יהה שוחי הה י, וש גנ י חנ בי רנ י וש י יוסי בי ת רנ ין אל מי זש הי ה של הודה י יש בי ת רנ י אל יתי אי י רה ני י, אמ י יוסי בי ר רנ מנ אה
םא ד ל חה אל ד, וש חה ן אל ימה ט סי חנ שה של או  צש ומה קו  דש ים, ובה ני ימה י סי ני שש ן לי וי כנ תש הי ת, וש חנ ת אנ גםלל נש רש ט תנ חנ שה א, וש בה י אנ בי רנ לו 

ניששחנט.

חוט. ד שה חה י אל אתי צה י מה ני י אמ רי המ ר, ונ מנ ים. אה ני ימה י סי ני ל שש ר, ענ מנ ? אה תה נש ונ כנ תש ה הי ל מה ה, ענ הודה י יש בי ר לו רנ מנ אה
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ה. יטה חי שש ה בי נה וה יך כנ רי םא צה ל ב של ל גנ ף ענ אנ א. וש בה הנ אן ולש כה ט מי ילה שוחי הש םא תי ה ל תה אנ ר, וש שי כה ר הוא של שה בה א הנ לה אל

שום םא לש ל ם וש יי מנ שה ט לנ שוחי רוך הוא, של דוש בה קה תו לנ נה וה א כנ לה ר, אל מנ אל ה נל זל םא לה ה, ל נה וה כנ י, הנ י יוסי בי ר לו רנ מנ אה
עוף - ד בה חה ט אל שוחי ינו, הנ ני שה ר, של יעמבנ די ר הוא בש תה ד - מג חה ט אל חנ שה ים וש ני ימה י סי ני שש ן לי וי כנ תש ל ני בה ים, אמ רי חי ים אמ רי בה דש

םא. ה ל לה חי תש כנ ן, לש ד כי יעמבנ די בש

ם דה י אה ני בש רוך הוא לי בה דוש  קה ירו הנ תי זו, הי יהה הנ חנ הנ ש  פל נל א מי רה בש ני ה של ל מנ ה, כה אי םא ורש עמקםב, ב י ינ בי ר רנ מנ אה
רו. תש םא הג ה, ל מה שה ם נש הל ה לה תה יש א הה לי מה לש אי ם), של אה ת בורש עמבודנ יר (בנ כי הנ ת ולש ענ דנ ה לה מה שה ם נש הל ין לה אי י של ני פש מי

דוש קה ת הנ עמבודנ ל בנ כי תנ סש יי ד של ם ענ דה ן אה בל ת לש סל נל כש ין ני ה אי מה שה נש ם של תל רש מנ יהיא, אמ י חי בי ת רנ א אל בה י אנ בי ל רנ אנ שה
ר מנ אה ה של ה זל ן, מנ ם כי כםל. אי ל הנ ה ענ לה עג ה, מש דושה יא קש ה הי מה שה נש הנ ם של תל רש מנ אמ ה, ונ מה שה ילה לו נש הש ז תי אה רוך הוא, וש בה
ה תה יש הה יל וש תו? הואי ה מי מה תו, לה ה מי בה רה חה ר בל של כםל אמ יו מי פה אנ ים בש יי ת רוחנ חנ מנ שש ר ני של תוב (בראשית ז) כםל אמ כה הנ

יהדו. יהה בש םא הה ל? ל צי נה הי ם לש הל יהה לה ה, הה מה שה ם נש הל לה

ר מנ אה ך  כה נו של לה ענ  יי סנ תוב מש כה הנ אי! וש דנ ך הוא ונ ם, כה הל ר לה מנ עון, אה מש י שי בי רנ ר בש זה עה לש י אל בי ת רנ לו אל אמ שה וש או  בה
םא ם ל כותה יו, וזש נה נםחנ ובה ט לש רה ילו, פש בי שש רוך הוא בי דוש בה קה ה הנ עמשל ינ ם של דה יהה אה םא הה בול, ל מנ א הנ ר בה של אמ כנ יו, של בי אה

דור. ל הנ ל כה ן ענ גי הה ך לש ל כה ם כה כותה ה זש יקה פי סש ה מנ תה יש םא הה ל ם, וש יהל תי ל בה ענ ם וש יהל לי ן עמ גי הה א לש לה ה אל תה יש הה

דוש קה ה הנ עמשל ינ ים של אויי ה, ורש מה שה נש ם  הל ה לה תה יש הה ד, של ילרל וש נוך  חמ מו  ה, כש אשונה רי ים בה יקי די צנ יו  הה ם של אותה וש
ל ענ יו, של פה אנ ים בש יי ת חנ מנ שש ר ני של תוב (שם ח) כםל אמ כה ר הנ מנ אה ה של נו מנ יש הנ ן), וש כי ם לה קםדל תו מי ם, (מי נה עמ מנ רוך הוא לש בה
תוב כה א הנ א בה לה תוב, אל כה ר הנ מנ בול אה מנ בנ יו  הה לו של ל אי ענ ר של םאמנ םא ת ל ם. של הל ה בה תה יש ה הה דושה ה קש מה שה נש ם של אותה
תו, ה מי בה רה חה א בל לה ן, אל מנ זש אותו  םא בש ל וש בול  מנ י דור הנ ימי בי יו  םא הה ל תו, של ה מי בה רה חה ר בל של כםל אמ ר (שם) מי מנ אה וש

ים. עי שה רש ין בה ה די עמשה ז ננ אה ל דורו, וש ן ענ גי הה יק לש די ם צנ עולה ייר בה תנ שש םא ני ל ם, וש עולה ן הה קו מי לש תנ סש ר ני בה ר, כש לומנ כש

ה? נה שש מי י הנ לי עמ ל בנ בוש של הוא לש ב, של הה ל זה ה של זל בוש הנ לש הנ ך של י לש תי רש מנ םא אה א, ל בה י אנ בי רנ יהיא לש י חי בי ר לו רנ מנ אה
א. בה ם הנ עולה כםל לה ל הנ ם ענ קה לש דול חל ה, גה נה שש מי י הנ לי עמ ם בנ יכל רי שש ר, אנ םאמנ י של

נו"ר כי וש "ל  בל ני בש לוה"ו  לש הנ ר  שופה ע  קנ תי בש לוהו  לש הנ קנ)  (תהלים  תוב  כה של ה  מנ ר,  זה עה לש אל י  בי רנ ר  מנ אה עוד 
ה? ת זל רוך הוא אל דוש בה קה יך הנ רי י צה כי ב. וש גה עג י"ם וש ני מי לוה"ו בש לש חול הנ תם"ף ומה לוה"ו בש לש הנ

ם דה אה לום. כש כש ינו  לו, אי לה ר הנ מל זל י הנ יני מי הוא בש רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש לי חו  בש שנ תש ה של ל מנ ד, כה וי ר דה מנ א אה לה אל
ד, וי ר דה מנ ך אה י. כה לוני ר פש בה ה דה עמשל תנ ד של לום, ענ ינו כש ה אי עמשל תנ ה של ל מנ כה ה, וש זל ה וה ה זל ו עמשי שה כש רו: ענ בי חמ ר לנ אומי הה
ל יהה לי הנ ה תש מה שה נש לו? כםל הנ לש הו הנ א מנ לה לו, אל לש ינו הנ ר אי לומנ ה, כש רועה י תש לי צש לש צי לוהו בש לש ע הנ מנ י שה לי צש לש צי לוהו בש לש הנ

לויהה. לש ל יהה הנ לי הנ ה תש מה שה נש תוב (שם) כםל הנ כה הו של ה, זל מה שה נש לול הנ א הי לה לום, אל ינו כש ר אי חי אנ הה לויהה. וש לש הנ

ים להי עמלות אל פש זו מי כו חמ ה (תהלים מו ט) לש זל סוק הנ פה חו בנ תש ינו פה בותי גו', רנ ם וש יי מנ וו הנ קה ים יי להי ר אל םאמל י ונ
ת דנ ם. מי דה ר וה שה ת בה דנ רוך הוא מי דוש בה קה ת הנ דנ מי םא כש ל ה של אי םא ורש א, ב בה י אנ בי ר רנ מנ ץ. אה רל אה מות בה ם שנ ר שה של אמ

יו. עמשה ת מנ ה אל לל בנ רוך הוא מש דוש בה קה ל הנ בה ים אותו, אמ לי בנ יו מש עמשה ם, מנ דה ר וה שה בה

א לה אל ך  תל לש י בי רי קש ל תי ך? אנ תל לש ין בי י אי כי הו  ך. מנ תל לש ין בי י אי ה' כי כנ דוש  ין קה ה, אי נה ה חנ רה מש אה ה של מנ נו  יש הנ וש
בנלותלך.

ם ה אותה שה עה רוך הוא של דוש בה קה י הנ עמשי א, מנ בה י אנ בי ר רנ מנ גו'. אה ים וש להי עמלות אל פש זו מי כו חמ תוב, לש ך הוא כה כה
תםב! כש יך לו לי רי יהה צה זו. בםאו הה כו חמ ר לש מנ אה ה, וש לה הה בל יהה בש ך הה לל מל ד הנ וי ה, דה זל ם הנ עולה בה

י עמשי ת מנ או אל צש מש תי ד סופו, וש ם ענ עולה םאש הה ר כו מי כו, לש ה לש זל ם הנ עולה בה ץ של רל אה י הה יהרי ל דנ ד, כה וי ר דה מנ א אה לה אל
- כו  זה ם  ם, אי עולה לה ים  יהרי דנ יא  בי ם. מי עולה סוף הה יו בש עמשה מנ ך  ם, כה עולה הה םאש  ר יו בש עמשה מנ הוא. כש רוך  בה דוש  קה הנ
קום אותו מה ם, וש הל ם מי יב אותה רי חמ כו - מנ םא זה ם, ל עולה ד סוף הה ם ענ יהל ני י בש ני ת בש אל ם וש יהל ני ת בש אל ם וש יב אותה מושי
דוש קה הנ קום, וש מה יהה אותו  ים הה עי שה ל רש קום של מה ם של דה י אה ני בש אות לי רש הנ ים. לש מי עולה ה לש נל בה םא תי יהה ל רש קי ה  אותה וש

ץ. רל אה מות בה ם שנ ר שה של תוב אמ כה הו של ין, זל ה בו די שה רוך הוא עה בה

םא ל ים וש להי עמלות אל פש ר מי מנ אה ד של וי ה דה אה ה רה ס, מה חה נש י פי בי ר רנ מנ ים, אה להי עמלות אל פש מי זו  חמ כו  ר, לש חי ר אנ בה דה
ת הוא אל רוך  בה דוש  קה א הנ רה בה של ית, וכש אשי רי ה בש עמשי ל מנ לי כש תנ שש ים הי להי ל אל ם של שי א בנ לה עמלות ה'? אל פש ר מי מנ אה
ה, מונה טש ה  תה יש הה וש ם,  יי מנ הנ ין  בי ה  ק אותה רנ זה ה,  טה מנ לש ץ  רל אה הה ק  רנ זה של וכש ים,  די יורש וש ים  כי ם הולש יי מנ הנ יו  הה ם,  עולה הה

ם. יי מנ ין הנ ה בי אה פש קה וש

י ה, ומי דה בי ץ כש רל אה הה ים וש ילי לי ם קנ יי מנ הנ ם של ל עולה עו של בש טי כו וש רש תוך אות, דנ רוך הוא אות בש דוש בה קה ה הנ שה עה וש
י ני בש יו לי עמשה יו ומנ אות אותותה רש הנ רוך הוא, לש דוש בה קה ל הנ בה ה, אמ לה עש מנ ה לש יל עולל לי קנ הנ ה, וש טה מנ ד לש ד, יורי בי הוא כה של
הו יל. זל לי קנ ה של ל מנ ה ענ לה עש מנ ה לש לה על ה, הל דה בי יא כש הי ץ של רל אה הה ה, וש טה מנ ים לש ילי לי קנ ם של יי מנ יד הנ הורי ין וש כי רש ם, הי דה אה הה
יא הי ץ של רל אה הה ה, וש טה מנ ים - לש ילי לי ם קנ הי ם של יי מנ ר, הנ לומנ ם. כש יי מה ל הנ ץ ענ רל אה ע הה רםקנ תוב (תהלים קלו) לש כה ה של מנ

ה. לה עש מנ ה - לש דה בי כש

חות, א לנ לה ה, אל שה ם ינבה יי תוך מנ עמלות מי הנ ץ לש רל אה ך הה רל ין דל אי ה, של שה ינבה ה הנ אה יהצש ה וש תה אמ רש ם ני יי מנ ין הנ בי מי עוד, של וש
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ץ. רל ה אה שה ינבה ים לנ להי א אל רה קש יי תוב (בראשית ז) ונ כה הו של ץ. זל רל ה אל מה א שש רה ם, קה יי מנ ין הנ בי ה מי שה ה ינבה לה על הל של וכש

תוב כה ל, של בי ם תי כגלה בש דול של ל. גה בי א, תי קה רש יהה, אנ יהה, צי שי יא, נש ה, גי מה דה ץ, אמ רל ה: אל א לה רה מות קה ה, ז' שי נה שה וש
ים יעי קי ה רש עה בש ק, שי חה צש י יי בי ר רנ מנ ץ. אה רל אה מות בה ם שנ ר שה של תוב אמ כה הו של ק. זל דל צל ל בש בי פםט תי שש הוא יי (תהלים ט) וש
וו הנ תש ה ני נה מל ם, ומי יי מנ יאו הנ ש הוצי מה ת מנ חנ ץ אנ רל ינו, אל ני שה צות, וש רה ע אמ בנ א של רה ם בה דה גש נל רוך הוא, כש דוש בה קה א הנ רה בה

נו. רש מנ אה י של פי צות, כש רה ע אמ בנ של

ן יו מי לו הה ית של אשי רי ה בש עמשי ל מנ ר כה קנ עי אנו של צה מה שום של כםל, מי ל הנ סוד של יש יו הנ ם הה יי מנ י, הנ י יוסי בי ר רנ מנ אה
ם יסה ני כש הי ם, וש הל הוא בה רוך  בה דוש  קה ר הנ ענ גה ד של ם, ענ יי מנ שה ת הנ חנ ים תנ רי פגזה ם מש יי מנ הנ יו  ה הה לה חי תש ינו, בנ ני שה ם, וש יי מנ הנ
ה אל רה תי ד וש חה קום אל ל מה ם אל יי מנ שה ת הנ חנ תנ ם מי יי מנ הנ וו  קה תוב (בראשית א) יי כה של הו  ד. זל חה קום אל ת מה ם אל פה סה אמ ונ
ל ץ ענ רל אה ע הה רםקנ תוב (תהלים קלו) לש כה הו של ם. זל יי מנ ל הנ ץ ענ רל אה ע הה קנ רה ה, וש לה חי תש מי רו כש זש פנ תש ני ך  ר כה חנ אנ ה. ולש שה ינבה הנ

דו. סש ם חנ עולה י לש ם כי יי מה הנ

י בי ר רנ מנ דו? אה סש ם חנ עולה י לש ם כי יי מה ל הנ ץ ענ רל אה ע הה רםקנ תוב לש כה ד, של סל אן חל כה יך  רי ה צה מה י לה כי א, וש ר עולה מנ אה
ץ רל אה ה הה תה יש םא הה א ל לי מה לש אי ם, של יי מנ ל הנ ץ ענ רל אה יד הה עלמי הל מו של עולה רוך הוא בש בה דוש  קה ה הנ שה דול עה ד גה סל י, חל יוסי

ת. חנ ת אנ בנ ש בש טה שש טג ם מש עולה יהה הה ה, הה לה עש מנ לש מי

ה, לה עש מנ ץ לש רל אה הה ו של שה כש ים. ענ עי זורש ים וש שי חורש ים וש עי ם נוטש דה י אה ני יו בש םא הה ך, ל א כה לי מה לש א, אי דה סש י חי בי ר רנ מנ אה
ים אי ה יוצש טה מנ לש ץ. ומי רל אה ת לה חנ תנ ר מי של ם אמ יי מנ חות הנ י לנ ני פש ה מי יומה קי ה ובש כםחה ת בש דל ץ עומל רל אה הה ים, וש עי זורש ים וש עי נוטש
דוש קה ה הנ שה עה ד של סל חל הו הנ זל כםל, וש יחנ הנ מי צש הנ ם ולש עולה ל הה ן כה שי דנ אות, לש וה קש ה מי מה נות, כנ יה עש ה מנ מה רות, כנ הה ה נש מה כנ

ם. עולה ל הה ם כה עי יו וש יותה רי ם בש רוך הוא עי בה

י גנ י חנ בי רנ י וש י יוסי בי ם רנ יו שה הה ל לוד, וש ר של ענ שנ ת הנ יסנ ני כש עון בי מש י שי בי ב רנ יהה יושי ד הה חה ינו, יום אל בותי נו רנ שה
ר מנ לו. אה צש יבו אל הושי עון וש מש י שי בי ם רנ א. קה ה בה נה שש מי אור הנ ה מש ני ם, הי הל ר לה מנ ס, אה חה נש י פי בי א רנ נו. בה ר בש זה עה לש י אל בי רנ וש

ה? מה כש חה ש הנ בנ ל דש יקות של תי ף מש טי ננ יך מש ין פי אי ק, וש ה שותי תה אנ ים של יהמי ר הנ אה שש ה מי זל יום הנ ה הנ לו, מה

ים בי ם רנ יי קול מנ ם כש יהל פי נש ע קול כנ מנ שש אל אל (יחזקאל א) וה קי זש חל ר יש מנ אה ה של י, זל בי לי ל בש כי תנ סש י מי יתי יי ר לו, הה מנ אה
ים הוא בי ם רנ יי קול מנ ע של מה שש ה ני זל י, ומי דנ קול שנ ל אותו לש קנ שה ים, וש בי ם רנ יי מנ לש ה) אותו  וה שש ל (הי קנ י. שה דנ קול שנ כש

ים. יוני לש סודות על שות בש חמ רנ יך מש תותל פש יו שי םא הה ל יך, של לל י עה תי הש מנ ה תה ל זל ר לו, ענ מנ י. אה דנ קול שנ כש

ים כי אה לש מנ ה  עה בה רש אנ נו,  לה של ה  נה שש מי בנ ינו  ני שה של ה,  אי ורש םא  ב ה הוא.  דושה קש הנ ה  בה כה רש מל י סוד הנ רי המ לו,  ר  מנ אה
ש, קםדל יות הנ או חנ רש קש ני ם של ים? אותה כי אה לש מנ ם הנ י הי דוש, ומי קה ך הנ לל מל ל הנ בוד של כה א הנ סי ע כי סנ מנ ים בש עי ים נוסש דושי קש

ד. חה אל ט לש רה ים, פש כי אה לש מנ ר הנ אה ל שש ל כה ים ענ יוני לש על ים וש די בה כש ם ני לו הי לה ה הנ עה בה רש אנ וש

למםה. ך שש לל מל ל הנ ה של מה כש חה ר הנ פל סי אנו בש צה ך מה כה ך הוא, של םא כה ל לו, וש לה ה הנ עה בה רש אנ ד הוא מי חה אל ים של רי ייש אומש וש

ים כי אה לש קול מנ ם כש עה סה יענ קול מנ קי רה ל הה כה ע בש מה שש ם, ני יהל עי סש מנ נוס בש כי ים בש סי נש כנ תש ר מי של אמ ה, כנ עה בה רש אנ לו הה אי וש
ש מי שנ מש הוא, של ד הנ חה אל הה ש  מה ל שנ הוא של קול הנ בות, ובנ בה בוא רש רי וש ים  פי לה ף אמ לל ים אל אי רה קש ני ים, של יוני לש על ים וש בי רנ
ם. כה לש ל מנ בוד של כה הנ טוב וש ם הנ יהל לי יענ עמ פי שש הנ א לש בה ן של מנ זש ים, בי סי נש כנ תש ם מי הי הוא של נוס הנ כי הנ יון, וש לש על ך הה לל מל י הנ ני פש לי

ים ם עולי ר הי של אמ כנ ים, בש תומי חמ רות של אוצה ים הה קוקי ים חמ חי פותש ל הנ של חנ  תי פש מנ ר, בנ מנ אה ס וש חה נש י פי בי ה רנ כה בה
סוק! פה ם הנ לי שש ך, הנ מש ה מי שה קה בנ . בש יתה יי הה

דוש קה ת הנ ים אל חי בש שנ ר מש של אמ כנ ינו, של ני שה ך  ה? כה לה מג ה קול המ ה זל ה. מנ נל חמ קול מנ ה כש לה מג ר, (שם) קול המ מנ אה
ים אותו חי בש שנ ר מש של אמ ל, כנ אי רה שש ה יי ני חמ ל מנ ם של תה חש בנ שש ל תי בור של די יו, כש נה פה ים לש חי בש שנ ם מש הי בור של ל די רוך הוא, כה בה

לשמנטהה.

ה ני חמ ר מנ של אמ כנ עוד. של נו  םא עה ל וש דו  מש (איוב לב) עה מו  ה כש זל ם הנ דה מש עה בש ן (שם), הנ יהל פי נש ה כנ ינה פל רנ ם תש דה מש עה בש
נוס כי ל הנ ם של ה כםחה פל רנ תש ן, מי יהל פי נש ה כנ ינה פל רנ יהד תש ה, מי טה מנ רוך הוא לש דוש בה קה ת הנ ים אל חי בש שנ ין מש ה אי זל ל הנ אי רה שש יי

יו. נה פה ה לש מה לי ת שש חנ בנ שש חנ תי בי שנ ם כםחנ לש הל ין לה אי ה, וש זל דוש הנ קה הנ

י הי יש גו'. ונ ם וש םאשה ל ר ר ענ של יענ אמ קי רה ל לה ענ י קול מי הי יש תוב (יחזקאל א) ונ כה ה, של זל ענ לה יי סנ מש ר של חי סוק אנ עוד פה וש
ם שה יות, של ל חנ ם של םאשה ל ר ר ענ של אמ יענ  קי רה ל לה ענ ה? מי ן עולה יכה הי ה, לש לה פי תש ין בי בי רש מנ של עמקםב. כש ל ינ ה קולו של קול, זל

ים. יקי די ל צנ ם של תה לה פי ת תש חנ ננ מג

ם יקותה תי שש ר, בי לומנ ם, כש דה מש עה תוב? בש ה כה ה, מנ תורה רות בנ קש לי וש ל  לי פנ תש הי ם ולש קולה יענ  מי שש הנ לש ים  קי פוסש של וכש
יך רוחנ פי מםענ מי שש י לי אתי ן בה ר לו, עמבור כי מנ נו. אה רש מנ אה מו של יות, כש חנ ל הנ ן של יהל פי נש ה כנ ינה פל רנ ה, תש לה פי תש ן הנ ה ומי תורה הנ מי

ך. ן בש תנ נה ה של לה עש מנ לש לום של שה הנ ר, וש דל ה, סי מה כש ל חה של

אן כה נו לש מל א חוץ מי םא ייצי ל ן של יה נש בי נות הנ בש ים לי ני מה אה ים הה יחי ני מנ ה של זל ו הנ קנ ם - הנ יי מנ וו הנ קה ה, יי הודה י יש בי ר רנ מנ אה
תוב (איוב לח) כה של הו  אן. זל כה אן ולש כה ם לש תה פה שש מי או  םא ייצש ל ם של יי מנ ו לנ הוא קנ רוך  בה דוש  קה ה הנ שה עה ך  אן, כה כה ולש

יף. םא תםסי ל םא וש ב ד פםה תה ר ענ אםמנ וה

תוב כה חול, של ה הנ ר, זל א אומי בה י אנ בי בול? רנ גש הו הנ יזל אי יהם, וש ת הנ רוך הוא אל דוש בה קה יל הנ בי גש בול הי ינו, גש ני שה וש
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חוץ ים לנ אי ם יוצש ינה אי חור, וש אה ים לש רי ה, חוזש זל חול הנ ת הנ ים אל רואי של יהם. וכש בול לנ י חול גש תי מש ר שנ של (ירמיה ה) אמ
רוך הוא. דוש בה קה ם הנ הל ן לה תנ נה ו של קנ אותו הנ מי

"ם יי ם, מנ שי ת הנ ם אל הל לו מי טש ם נה יי מנ י שה רי המ ם, של יי מנ ם הנ עולה ר הה קנ הוא עי ה של מה ה כנ אי םא ורש ק, ב חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ש ר אי לומנ ם, כש יי מנ נו שה מל א מי רה ש ובה ם אי יי מנ ל הנ רוך הוא ענ דוש בה קה יף הנ הוסי ק, של חה צש י יי בי ר רנ מנ ה? אה מה לה "ם, וש יי מנ שה

ם. יי ומנ

י בי ר רנ מנ ם. אה יי מנ שה הנ או  רש בש ני הוא  רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש לי יבות של בי חמ הנ י מי רי המ ך, של םא כה אי, ל יודנ י  בי ר רנ מנ אה
ר קנ ת עי ע אל דנ ם, תי יי מנ הנ הו  ע מנ דנ תי של אי, וכש י יודנ בי ר רנ מנ אה ה של מנ ה בש של םא קה ל ק, וש חה צש יי י  בי ר רנ מנ ה אה יהפל וש ר,  זה עה לש אל

ר. בה דה הנ

ד חה ר אל בה ל דה ר של קה עי נו הה נו מורי ר לה םאמנ רו לו, י מש יהיא. אה י חי בי רנ ה וש הודה י יש בי יו רנ נה פה סו לש נש כש א, ני י בה בי א רנ בה של וכש
ת. ענ דנ ב לה ילה לו לי הש יי י של מי טוב לש ד, וש חה ר אל בה ר דה ר, אםמנ מנ ים. אה יוני לש ם סודות על אותה מי

ע יידנ יון,  לש על הה ך  לל מל הנ ת  מנ כש חה מי בו  לי בש ן  בוני תש הי ולש ת  ענ דנ לה ה  רוצל של י  מי של ה,  נה שש מי הנ סוד  י  לי עמ בנ ים  רי אומש
תוב כה ח, של לנ מל ל הנ של יומו  קי ל בש כי תנ סש יי א,  סי כי ל הנ און של פה קי הנ הו  ת מנ ענ דנ ה לה רוצל י של ומי ם,  יי מנ הו  ה מנ אשונה רי בה

ה. לה עש מנ לש ה של דושה קש ה הנ מה כש חה ל בנ כי תנ סש לו יי לה ם הנ יי ננ שש יא, ומי ם הי ח עולה לנ ית מל רי (במדבר יח) בש

ן ג מי הה נש מג ח, של לנ מל ן הנ ינ נש ת עי ע אל יידנ ה, של זל ם הנ עולה ל הה יומו של ל קי ן של יה נש עי ת הה ענ דנ ה לה רוצל י של א, מי בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ה. מה כש חה ל בנ כי תנ סש יי ם, וש יי מנ ה בנ חל מש יך ני אי הו וש ע מנ יידנ דונו, וש ת אמ חנ ה תנ נה מנ תש הי ש של מה שנ הנ

ה, ל אורה ן של יה נש ח, עי לנ ם ומל יי ם מנ יהל כוסותי ים בש ידי עממי מנ ים של בי כוכה ים בנ חוזי ב, הנ ר רנ מנ ק אה חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ה. מה כש חה ל בנ כי תנ סש הי י לש די יהה כש אור הה מה

ח, תנ פה י  בי ד, רנ חה קום אל ל מה ם אל יי מנ שה ת הנ חנ תנ ם מי יי מנ הנ וו  קה יי ים  להי ר אל םאמל י ונ ר, (בראשית א)  חי ר אנ בה דה
דוש קה ר הנ מנ אה של ים, כש בי ם רנ יי קםלות מנ רום ה'. מי מה יר בנ די י יהם אנ רי בש שש ים מי ירי די ים אנ בי ם רנ יי קםלות מנ (תהלים צג) מי

ה. לה עש מנ או לש גה תש ני אן, וש כה אן ולש כה ים לש טי שוטש יו מש ד, הה חה קום אל מה סו בש נש כנ תש יי ם של יי מנ רוך הוא לנ בה

ר מנ ה. אה ים אותה סי כנ יו מש הה ם, וש הל ה בה נוסה ה כש תה יש הה ץ, של רל אה ת הה ם אל יי מנ לו הנ טש זו נה ה הנ עה שה ק, בנ חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ה שה ינבה הנ ע של מה שש ה. מנ שה ינבה ה הנ אל רה תי ד וש חה קום אל ל מה ם אל כל כגלש סו  נש כה א הי לה ך, אל םא כה הוא, ל רוך  בה דוש  קה ם הנ הל לה

ה. שה ינבה א הנ לה ה, אל שה תוב ינבה םא כה ם. ל יי מנ ין הנ חות, בי י לנ לי ץ, בש רל ם אל קםדל ה מי תה יש הה

רוך דוש בה קה ם הנ הל ר בה ענ גה ד של ם, ענ יי מנ שה סוף הנ ם לש ים קולה יעי מי שש ים, ומנ די יורש ים וש הי ים גובש כי ם הולש יי מנ יו הנ הה וש
ם הי של ים. וכש ם ינמי הל א לה רה קה ך, וש ינו שוכי ם אי ה קולה תה ד ענ ענ ם, וש יי מנ סות הנ נש כנ תש יא הי ם הי שה הום, וש תש ם לנ יסה ני כש הי הוא וש
הו ם. זל דונה ל אמ פו של קש ת תה אנ רש יי ה מי חוצה ים הנ אי ין יוצש אי ים וש די יורש ם, וש פה קש ר תה בה שש הוא, ני קום הנ מה ם בנ ים שה הי גובש

רום ה'. מה יר בנ די י יהם אנ רי בש שש ים מי ירי די תוב (שם) אנ כה של

ה ה רוצל ש. מה ה קםדל וה אמ נה ך  יתש בי אםד לש נו מש מש אל נל יך  דםתל יו? (שם) עי רה חמ תוב אנ ה כה ן, מנ ם כי אי י, וש י יוסי בי ר רנ מנ אה
ה עמשי מנ בש יתה  שי עה של דות  עי הה ם,  עולה ל  של בונו  רי ד:  וי דה ר  מנ אה ק,  חה צש יי י  בי רנ ר  מנ אה ה?  לה עש מנ לש של סוק  פה לנ ה  זל סוק  פה
ח לו טה בש ל יום, מג כה ית בש אשי רי ה בש עמשי מנ יד בש עי מי ל הנ ינו, כה ני י שה רי המ ל יום, של כה ם בש יהל לי יד עמ עי הה ת לש מל ם אל ית, הי אשי רי בש

א. בה ם הנ עולה ן הה הוא בל של

ם עולה ת הה ים אל סי כנ מש יו  ם הה יי מנ הנ ם, וש יי מנ ת הנ אל יתה  שי עה ם, וש עולה ל הה ת כה אל יתה  שי עה ה הוא של תה ד, אנ וי ר דה מנ אה וש
יך, נל פה לש מי צון  רה י  הי יש ך  כה ד.  חה אל קום  מה ל  אל ד  חה אל ם  כגלה צום  מש צי בש סו  נש כנ תש יי של ם  הל לה יתה  שי עה וש ם,  הל בה של בוי  רי הה מי
הו זל ם.  יות שה הש לי אוי הוא  ר רה יותי של ך,  יתש בי בש ה  ם אותה צי מש צנ תש ם כגלו, של עולה ל הה ה כה אה לי יא מש הי של ך  תש ינה כי שש של

ים. ך יהמי אםרל א לש לה ט, אל ן מועה מנ זש םא לי ל ש, וש ה קםדל וה אמ ך נה יתש בי תוב לש כה של

חום נש י תנ בי ה. רנ שה ינבה ה הנ אל רה תי ד וש חה קום אל ל מה ם אל יי מנ שה ת הנ חנ תנ ם מי יי מנ וו הנ קה ים יי להי ר אל םאמל י ר, ונ חי ר אנ בה דה
י ני פש י מי ין כי בי ין מי אי ים בש פי סה אל ד נל סל י חל שי נש אנ ב וש ל לי ם ענ יש שה ין אי אי ד וש בה יק אה די צנ ה, (ישעיה נז) הנ זל סוק הנ פה ח בנ תנ פה
ם דה אה י  ני בש ין  אי של ה  רואל וש ם  עולה בה ל  כי תנ סש מי הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ר  של אמ כנ של ינו,  ני שה ם  שה יק.  די צנ הנ ף  סנ אל נל ה  עה רה הה
ם גוף עי ל הנ ה של עמשל מנ חום, כש נש י תנ בי ר רנ מנ ם. אה עולה ין בה ה די י עושל זנ ם, אמ עולה ים בה חי ה פורש בי רש ים הנ עי שה רש הה ים, וש יקי די צנ

דור. ם הנ רוך הוא עי דוש בה קה ה הנ ה עושל מה שה נש הנ

ל כי תנ סש מי של גוף. כש ם הנ ים הי עי שה רש הה ה, וש מה שה נש ם הנ ים הי יקי די צנ ה: הנ גון זל ר לו, כש מנ יך? אה ק, אי חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ה, מה שה נש ת הנ ל אל ל? נוטי ה נוטי ר. ומנ שה בה חון הנ רש סי גוף לש ר הנ אה שש ני ה, וש מה שה נש ת הנ ל אל ם, נוטי עולה רוך הוא בה דוש בה קה הנ

ים. עי שה רש ם הה הי גוף, של רו הנ אמ שה יי ים, וש יקי די צנ ם הנ הי של

ם, מה ית עולה בי ים לש פי סה אל נל ים הנ יקי די צנ לו הנ ם, אי יי מנ וו הנ קה ים יי להי ר אל םאמל י תוב ונ כה הו של חום, זל נש י תנ בי ר רנ מנ אה
ם הי ה, של שה ינבה ה הנ אל רה תי וש תוב?  ה כה א, מנ בה ם הנ עולה לה סו  נש כנ תש יי של ם, וכש תה לה עמ מנ ם לש הל ד לה יגחה ד ומש חה קום אל יא מה הי של
י ה כי דה עי ל הה או כה רש יי ר (במדבר כ) ונ מנ אל נל מו של ם, כש יהל לי ה עמ סל יכנ ם וי יהל לי ן עמ גי יה י של ין מי אי ה, של עמשל י מנ לי ים, בש עי שה רש הה

או. ירה יי א ונ לה או, אל רש יי י ונ רי קש ל תי ן, אנ רם המ ע אנ ונ גה

ים יקי די צנ הנ ן של מנ ל זש ב, כה ם רנ שי ה בש הודה י יש בי ר רנ מנ ים אה רי ייש אומש ב, וש ר רנ מנ ק אה חה צש י יי בי ר רנ מנ ינו, אה ני י שה רי המ של
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ירו חי ה בש י מםשל ם לולי ידה מי שש הנ ר לש םאמל י תוב (תהלים קו) ונ כה הו של ם. זל הל לט בה שש ה לי כולה ין יש די ת הנ דנ ין מי דור, אי בנ
ק לי סנ מש ים,  עי שה רש בה ין  די עמשות  לנ ה  הוא רוצל רוך  בה דוש  קה הנ של וכש ית.  חי שש הנ מי תו  מה חמ יב  שי הה לש יו  נה פה לש ץ  רל פל בנ ד  מנ עה

ים. עי שה רש ין בה ה די ז עושל אה ם, וש יהל יני בי ים מי יקי די צנ הנ

ים רי דה רש כגלו דנ ם בש יו שה הה ה של אה רה נו וש גנ ס לש ננ כש ד ני חה ס. יום אל די רש יהה לו פנ הה ך של לל מל ה? לש ר דומל בה דה ה הנ מה ל לש שה מה
ם יל אותה בי שש ר, בי מנ ים. אה אי נה ים וש ים טובי די רה ה וש אה רה יו וש ינה ים עי רי אן. הי כה ם מי ר אותה עי בנ ה לש י רוצל ני ר, אמ מנ ים. אה בי רנ
ן יוה ן. כי גה ן הנ ם מי ר אותה קנ עה ם וש ל אותה טנ ים, נה די רה וש ם הנ ם אותה יחה נו רי תש נה של ים, וכש רי דה רש דנ ל הנ ת כה יר אל אי שש ים אנ די רה וש הנ
רוך הוא, דוש בה קה ך הנ אן. כה כה ם מי ר אותה עי בנ ן ולש גה ל הנ ים של רי דה רש דנ ת הנ עמקםר אל ן לנ מנ זש י הנ רי ר, המ מנ ם, אה ר אותה קנ עה של

ים. עי שה רש ין בה ה די עמשל ז ננ ם, אה יהל יני בי ים מי יקי די צנ קו הנ לש תנ סש ים. ני עי שה רש ין בה ה די עמשל ין ננ דור, אי ים בנ יקי די צנ הנ ן של מנ ל זש כה

ה ם זל ת, אי חנ ה אנ לה אי אםל שש שש ה לי י רוצל ני ר, אמ מנ ר. אה בה דש מי ים בנ כי יו הולש הה של ר, כש זה עה לש י אל בי ת רנ ק אל חה צש י יי בי ל רנ אנ שה
ל. אנ שש ה - תי ה רוצל תה אנ ה של ה, מנ תורה אםל בנ שש ה לי תה אוי אנ ר לו, רה מנ א. אה טש ינו חי אי

ה. יהפל ה הוא וש אל יהה - נה ה הה לה עג פש ם הנ ם קםדל י טוב. אי ים כי להי א אל ינרש תוב (בראשית א) ונ כה ר הנ מנ אה ה של ר, זל מנ אה
ה תה יש הה של יהה, וכש פש יה ה וש קונה תי ה וש לה עג פש ר הנ קנ ת עי ן אל כי ם לה ענ קםדל יהה יודי םא הה ל ע של מה שש ה, מנ לה עג פש ר הנ חנ ר אנ מנ אה ה של א מנ לה אל
ר חנ אנ א, וש ינרש תוב ונ כה י טוב, של ר כי י הוא אומי זנ אמ ת, ונ דל יא עומל הי מות של ה כש ן בה יי ענ יהה מש הה ע של מה שש ת, מנ רל מל גש ה ני לה עג פש הנ

י טוב? ר כי מנ ך אה כה

מםד לש יי של ה, כש הודה י יש בי ר רנ מנ אה ם, של דה אה ה לה רה הה זש זו אנ ה. וש ת זל אםל אל שש יך לי רי ה צה תה אנ א, וש טש ינו חי ה אי ר לו, זל מנ אה
ה מה ה זו לה לה עג ר, פש לומנ ה וש ול צג ינו מש אי ה של ל מנ אםל ענ שש ין לו לי יום, אי ל יום וה ל כה תו של עגלה ית, פש אשי רי ה בש עמשי מנ ם בש דה אה
ן ל כי ענ עמשותו, וש י טוב לנ ים כי להי א אל ינרש ה, ונ מה ע לה דנ מםר לו, תי אל מות זו. ול דש ך בי ית כה עמשי זו ננ מות זו, וש דש ך בי ית כה עמשי ננ

ר. ל יותי אנ שש ל תי אנ

, הה עמשל ינ ם של ה קםדל עגלה פש יו הנ נה פה יהדוענ לש לוי וש י גה כון, כי נה ך הנ רל דל ם הנ הל הורות לה ם ולש דה י אה ני בש יר לי הי זש הנ י לש די עוד, כש וש
א צה מש א יי מה יומו, של ד סי ר ענ בה דה חנ הנ בי שנ ם לש דה אה אוי לה ין רה ך אי כה ה. וש אכה לה מש ר הנ מנ ד גש ה ענ ר טוב הוא זל ה לומנ צה םא רה ל וש

יו. רה בה דש ז בי חי ייאה ה, וש דל בנ תש יי עון וש רה בו גי

ף נו, אנ מל ר מי הי זה הי ם לש דה אה ה לה רה הה זש רוך הוא אנ דוש בה קה ן הנ תנ נה קומות של ה מש מה כנ ינו בש אי ן רה יהה, כי כש רל י בל בי ר רנ מנ אה
ן. עמשות כי ך לנ רנ צש ם הג דה אה ה לה רה הה זש ת אנ תי י לה די ל כש בה יו, אמ נה פה לוי לש כםל גה הנ יך לו, וש רי יהה צה םא הה ל י של ל פי ענ

לוי יהה גה םא הה י ל כי ה. וש לה שו כה י עה לנ ה אי אה בה ה הנ תה עמקה צנ כש ה הנ אל רש אל א וש ה נה דה רמ תוב (בראשית יח) אי כה ה, של אי םא ורש ב
ל ך ענ מי סה הי ם לש הל ין לה אי ין של ית די בי ה לש רה הה זש אן אנ כה יהה, מי כש רל י בל בי ר רנ מנ א אה לה קםר? אל חש לנ ת וש ענ דנ יך לה רי הוא צה יו, של נה פה לש
תה לש אנ שה וש תה  רש קנ חה וש תה  שש רנ דה תוב (דברים יג) וש כה של הו  ה. זל פל ן יה יה נש עי הה רםש  דש לי קםר וש חש לנ ת וש ענ דנ ם לה הל לה א ייש  לה ם, אל תה עש דנ

ך. תש עש ל דנ ך ענ מי סה הי שות לש ך רש ין לש אי ב, וש יטי הי

לו אמ שה יו, וש לה בו אי רש . קה יענ גי ה הי נה שש מי י הנ לי עמ בנ רו, מי מש א. אה יהה בה הה א של בה י אנ בי ת רנ או אל ים, רה בי יו יושש הה עוד של בש
זו. ה הנ לה אי שש ת הנ אל

י די יש ל  ענ תו  וה צש מי בש ה אותו  שה עה הוא,  רוך  בה דוש  קה ה הנ שה עה ה של מנ ל  כה ה, של נה שש מי י הנ לי עמ בנ קו  סש פה ך  כה ר,  מנ אה
ם יי מנ שו הנ עה ך, וש ם עמשו כה יי מנ ר לנ מנ נו. אה מל ה מי תה נש םא שי ל ה וש תה וש טנ צש הי מו של ה כש תה שש עה ך, וש י כה ץ עמשי רל אה ר לה מנ י. אה עי צה מש אל

ה. גון זל ך כש יענ כה קי רה ך לה כה נו, וש מל נו מי םא שי ל וו וש טנ צש הי ם של הל לה ה של עמשל מנ ת הנ אל

ה שה עה רוך הוא של בה דוש  קה ה אותו הנ יהה רואל ה, הה וה טנ צש הי מו של כש הו  עמשי ם מנ הל ד מי חה ה שום אל יהה עושל הה של וכש
א ינרש ר, ונ לומנ י טוב, כש ים כי להי א אל ינרש תוב ונ כה הו של ה. זל עמשל מנ ת אותו הנ חנ אל בי שנ הוא מש ה אותו, וש וה צי ן של אותו אםפל כש
א ינרש הו ונ זל ה, וש וה טנ צש ני מו של ה כש שה י טוב עה ר כי לומנ י טוב, כש ר כי יהה אומי הה ה, וש וה צי מו של אוהו כש עמשה ה של עמשל מנ אותו הנ בש

ם. כגלה ה מי ה יהפל זל ר הנ בה דה הנ ה, וש פל רו יה מש ם אה ק, כגלה חה צש י יי בי ר רנ מנ י טוב. אה ים כי להי אל

סוק ר פה יהה לו לומנ ך, הה ם כה אי ר, של מנ אל נל ה של ל מנ כה ה מי ר זל בה ה דה של ן, קה ם כי ק, אי חה צש י יי בי רנ יהה לש כש רל י בל בי ר רנ מנ אה
י בי ר רנ מנ ה? אה שה ר עה של ל אמ ת כה ה אל ה זל אםד, מנ ה טוב מש ני הי וש שו  ר עה של ל אמ ת כה ים אל להי א אל ינרש ה (בראשית א) ונ זל

! תה רש מנ ה אה ק, יהפל חה צש יי

תוב כה נו, של ענ לה יי סנ ה מש סוק זל ה הוא! ופה ם, יהפל הל ר לה מנ ה. אה זל ר הנ בה דה ת הנ רו לו אל מש א. אה בה י אנ בי י רנ רי חמ כו אנ לש הה
יאו הוצי ה, של שה עה לו של לה ים הנ יי עי צה מש אל ל) הה ע (ענ מה שש מנ שו, של ר עה של ל אמ ת כה ר אל מנ אל םא נל ל ל, וש לה כש ה - בי שה ר עה של ל אמ ת כה אל

ה. שה ר עה של ל אמ ת כה תוב אל לו כה לה גש ה טוב, ובי ני הי וו, וש טנ צש ני ה של ל מנ ת כה אל

יום אותו קי יד, בש מי ים תה די ם עומש יותה הש ה טוב, לי ני הי ה וש שה ר עה של ל אמ ת כה ים אל להי א אל ינרש יהיא, ונ י חי בי ר רנ מנ אה
ם. עולה ך זו לש רל דל נו מי תנ שש םא יי ל של הו, וש שה עה ך של רל דל אותו הנ ובש

ן: הי לו  אי וש ית,  אשי רי ה בש עמשי מנ ם בש מותה הוא שש רוך  בה דוש  קה א הנ רה ה קה לשה שש לי ב,  ר רנ מנ א אה ב הונה ר רנ מנ אה
נו? ן לה יי ננ ץ מי רל אה ם. הה יי מנ יענ שה קי רה ים לה להי א אל רה קש יי תוב (שם) ונ כה נו? של ן לה יי ננ ם מי יי מנ שה ם. הנ יי מנ הנ ץ, וש רל אה הה ם, וש יי מנ שה הנ
ים. ינמי א  רה ם קה יי מנ ה הנ וי קש מי ולש תוב (שם)  כה נו? של לה ן  יי ננ ם מי יי מנ ץ. הנ רל ה אל שה ינבה לנ ים  להי א אל רה קש יי ונ תוב (שם)  כה של

תו. אכש לנ ל מש ם כה הל עמשות בה ה? לנ מה לה וש
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ם יי מנ שה הנ יאו  הוצי ה של ל מנ כה יהה,  כש רל בל י  בי ר רנ מנ מות. אה ם שי הל לה םא  ר קש לי ם  דה אה לה יחו  ני הי ם  הל א מי יהצה של ה  ומנ
ם יי מנ שה עוף הנ ה ולש מה הי בש ל הנ כה מות לש ם שי דה אה א הה רה קש יי ר (שם ב) ונ מנ אל נל מות, של ם שי הל א לה רה אשון קה רי ם הה דה ץ, אה רל אה הה וש

ה. דל שה ינת הנ ל חנ כה ולש

י בי ינו. רנ מי י לש רי ה פש י עםשל רי ץ פש ע עי רנ יענ זל רי זש ב מנ של א עי של ץ דל רל אה א הה שי דש ים תנ להי ר אל םאמל י ה ג'. (שם א) ונ שה רה פה
י בי יו. רנ דה גה י מש רי ל פש םאכנ י נו וש גנ י לש םא דודי יו יהב מה שה לו בש זש י יי ני י גנ יחי פי ן הה ימה י תי פון ובואי י צה ח, (שיר ד) עורי תנ ק פה חה צש יי
רוך הוא בה דוש  קה ן בו הנ תנ נה יל וש ל יום, הואי כה ם בש קםד אותה פש לי יו וש עמשה מנ ר בש הי רש הנ ם לש דה אה לש ה ייש  מה ר, כנ מנ אה הו  בה אנ

יום. ל יום וה כה ה בש הוא עושל יו של אותה לש פש ני ל בש כי תנ סש הי או, ולש בורש יר לש כי הנ ת ולש ענ דנ ה לה הורה ה טש מה שה נש

ת בל של ננ ח מש רה זש ם. רוחנ מי עולה ע רוחות הה בנ רש אנ ל יום מי כה בות בש שש ננ ע רוחות מש בנ רש ק, אנ חה צש י יי בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה וש
ח רה זש מי י הנ עמרי שנ ה בש לה עש מנ ר ייש לש ינו, אוצה ני שה הוא. של ה הנ דה מש חל ר הנ אוצנ ה מי מה ים עי אי יוצש יום, וש י הנ צי ד חמ ענ ר וש בםקל הנ מי

ם. עולה ה לה פואה ל רש ש רוחות של מי חה ים וש עי בש שי ים וש פי לה ת אמ לשל ייש בו שש מו, וש ה שש דה מש חל וש

ר, לומנ בות, כש םא עה ר ל תוב בםקל כה ה של הו) מנ ר, מנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה ר, (של זל יעל לי י אל בי ל רנ ה של נה שש מי ינו בנ ני שה נו של יש הנ וש
בות. עה ד בש כה לש ינו ני ים, אי יי לה חר לות וה חמ ייש לו מנ י של ר, מי הוא בםקל של כש

ה אה בה של רוחנ  ה  אותה יום בש י הנ צי ד חמ ענ ר וש בםקל הנ ה מי נל מג מש ך  אה לש מנ אי, ייש  כנ ן זנ ן בל נה ן יוחה בה ר רנ מנ אה ך  שום כה ומי
ה ני תוב בו הי כה ל, של אי יכה אי, הוא מי כנ ן זנ ן בל נה ן יוחה בה ר רנ מנ אה ח. וש רה זש ד מי צנ ה לש נל מג הוא מש מו, של ל שש אי יכה ח, ומי רה זש מי מי
י כי אה לש ה מנ ני ה הי מםשל רוך הוא לש דוש בה קה ר הנ מנ אה הו של זל י, וש כי אה לש ל - מנ אי יכה א, מי צה מש ה תי חה גה שש הנ יך. בש נל פה ך לש לי י יי כי אה לש מנ

יך. נל פה ך לש לי ל יי אי יכה ה מי ני ר, הי לומנ יך, כש נל פה ך לש לי יי

ה כה רה ל בש ה, כה זל ן הנ יה נש עי לה ן רוחו  וי יכנ וי ך  רל דל בנ ך  הולי י של ם, מי עולה את לה צי ת לה רל עורל תש ח מי רה זש מי רוחנ  של ינו, כש ני שה וש
יום. ל אותו הנ חנ כה מי ילה שה הש יי יא, וש הי ה הנ עה שה ת בנ ילמל קנ תש ים אותו, מי כי רש בה מש של

ש מי חה ים וש שי שי אות וש ע מי בנ רש ן אנ יה עש ר מנ אוצנ ה מי מה ים עי אי יוצש ה, וש לה יש לנ ד הנ יום ענ י הנ צי חמ ת מי בל של ננ ב מש עמרה רוחנ מנ
הוא מו, וש ל שש אי פה ה, ורש לה יש לנ ד הנ יום ענ י הנ צי חמ ה מי נל מג ך מש אה לש נו, מנ דש מנ לה ים. וש יבולי נות וי ילה אי ים וש בי יחנ עמשה רי פש הנ רוחות לש

ב. עמרה ד מנ צנ ה לש נל מג מש

מו, ל שש אי פה ה רש פואה רש ל הה ה ענ נל מג מש ך הנ אה לש מנ ינו, הנ ני י שה רי המ אן, של יהא ייש כה שש ן, קג ם כי י, אי זי ן פנ י בל י יוסי בי ר רנ מנ אה
? יהה לל ה עה נל מג מש ל הנ אי יכה ח, ומי רה זש מי ה מי אה ה בה פואה רש הה תה של רש מנ אה וש

הוא ירו אותו של ינכי י של די ם כש דה י אה ני בש רוך הוא לי דוש בה קה י הנ עמשי ל מנ אי, כה כנ ן זנ ן בל נה ן יוחה בה ר רנ מנ ע, אה מנ שש םא תי ב
םא ל ים, של ני מנ ים וזש ני דה יף עי לי חמ מנ ך  שום כה דול, ומי גה םא לש ל וש ך  אה לש מנ ם לש בה ים לי שי נה ימו אמ םא יהשי ל א, וש פי רנ הוא מש ה וש כל מנ

יהדו. כםל בש א הנ לה ה, אל ת זל ה לו אל שה י עה לוני ך פש אה לש רו מנ םאמש י

ך אה לש אותו מנ יו, וש לה רות עה שש ה לי פואה רש ת הה קםד אל פש ז יי אה יהשובו, וש יו וש נה פה לו לש לש פנ תש יי ד של יף רוחות, ענ לי חמ ך מנ יכה פי ולש
יו. דונה צון אמ רש ה מי וה טנ צש ני ה של ה מנ ה, עושל פואה רש ל הה ד ענ קה פש ני של

ל קה שש מי יו בש עמשה ת מנ ה אל עמלל ינ ד של ם ענ דה אה ת הה ה אל כל םא מנ ל רוך הוא, של דוש בה קה ל הנ נותו של מה חמ ת רנ ה אל אי םא רש וב
ל ף ענ אנ רוך הוא, של דוש בה קה ל הנ נותו של מה חמ רנ ל. וש אי יכה ין, הוא מי די ל הנ ה ענ נה מנ תש הי הוא של הנ ה, וש לה עש מנ לש ין של די ית הנ בי בש
יהשוב יו וש עמשה ת מנ ם אל דה יר אה שי ינכש ד של ל יום, ענ כה ה בש פואה ל רש יענ לו רוחנ של גי ין, מנ די יהדו בש ין בש יענ לו די גי לו מנ לה גש בי ב של גנ

יו. לה ה עה נל מג מש יחנ של לי שה י אותו הנ די ל יש ה ענ פואה ר לו רש די שנ ז מש אה בונו, וש י רי ני פש ם לי הל מי

ם יי אתנ הוא מה ה הנ דה מש חל ר הנ אוצנ ה מי מה ים עי אי יוצש ה, וש לה יש לנ י הנ צי ד חמ ה ענ לה יש לנ ית הנ אשי רי ת מי בל של ננ רום מש רוחנ דה
נלה מג הוא מש מו, וש ל שש יאי אורי יו, וש לה ה עה נל מג ך מש אה לש קםר, ומנ ת הנ ם אל מי חנ ץ ולש רל אה ת הה ן אל שי דנ ש רוחות, לש מי חה ים וש עי בש שי וש
אותו נו, בש דש מנ לה ם. וש עולה הוא טוב לה ים בו, וש קי דוחמ ים וש חולי ל הנ ה ענ דה בי כש ה רוחנ  אותה יא, וש הי הנ רוחנ  רום בה ד דה צנ לש

ם. יהל לי ל עמ לי פנ תש מי י של ין מי אי ה, וש נה שי ים בנ הוזי ים וש בי ים שוכש עולי ל הה כה נםם, וש יהי גי ש הנ אי ים בש עי שה רש ת הה ים אל ני ן דה מנ זש

ה, מה ים עי אי רות בה עה ף רוחות וסש לל אות אל מי לש  נו, שש דש מנ לה ר. וש בםקל ד הנ ה ענ לה יש לנ י הנ צי חמ ת מי בל של ננ פון מש צה רוחנ 
ם. הל בה ב של רנ חםם הה עמבור הנ ם, בנ הל לה קםר של רםב הנ ים מי חולי טוב לנ כםל, וש ם לנ כגלה ה מי שה יא קה הי וש

ים בי מות רנ ם עולה אותה הוא מי רוך  בה דוש  קה א הנ ה יוצי עה שה ה  אותה אי, בש ן יוחנ עון בל מש י שי בי ר רנ מנ נו, אה דש מנ לה וש
י פון ובואי י צה ר: עורי אומי יו וש נה פה יז לש רי כש רוז מנ כה קול הנ ן, וש דל ן עי גנ ים בש יקי די צנ ם הנ ענ עי עמשי תנ שש הי א לש ם, ובה הל ף בה כוסי של
תוב (שיר ד) כה של הו  ן. זל דל עי ל הה ים של מי שה בש בנ יחנ  פי הה ם ולש עולה םא לה ב י לה רי עורש תש הי פון וש צה י רוחנ  ר, עורי לומנ ן. כש ימה תי

יו. מה שה לו בש זש י יי ני י גנ יחי פי הה

ל כה ים וש מי שה בש ל הנ ן, כה דל ן עי גנ ס בש נה כש רוך הוא ני דוש בה קה הנ ה וש לה יש לנ י הנ צי חמ ת בנ בל של ננ פון מש רוחנ צה ן של מנ זש נו, בי דש מנ לה של
עון, מש י שי בי ר רנ מנ י ה'. אה ני פש לי ר מי ענ יה י הנ צי נו עמ נש רנ ז יש תוב אה כה יו, של נה פה ים לש רי מש זנ ם ומש יחה ים רי ן עולי דל ן עי גנ בש נות של ילה אי הה

י. שי בש ם די י עי רי עש י ינ תי לש כנ ר (שם ה) אה מנ אל נל מו של ה, כש זל ר הנ ענ ינ הנ

ן. דל ן עי גנ ם בש רה י יוצש ני פש ים לי רי מש זנ נו, ומש מל ים מי זוני ני ה וש לה עש ל מנ יהה של רש לנ קש פנ סש יו אנ זי ים מי ני הל ם נל ים כגלה יקי די צנ ל הנ כה וש
ך תש עש ל דנ ה ענ לל עמ ינ ל? המ םאכנ ה י ה זל ם, מנ חי ננ י מש בי ר רנ מנ יו. אה דה גה י מש רי ל פש םאכנ י וש נו  גנ י לש םא דודי תוב (שם ד) יהב כה של הו  זל
םא תוב יהב ך כה . כה חנ אורי ל הה םאכנ י ת - וש יי בנ יט הנ לי םא שנ ר, יהב אומי י של מי א כש לה ך! אל םא כה ל? ל םאכנ רוך הוא י דוש בה קה הנ של
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י רי ם פש הי ים, של יקי די צנ ם הנ יו? הי דה גה י מש רי פש הו  יזל אי וש ין לו,  תי מש מנ ל הנ םאכנ נו, י גנ י לש םא דודי יהב של ר, כש לומנ נו, כש גנ י לש דודי
רוך הוא. דוש בה קה ל הנ יו של דה גה מש

ל כה ים וש ני אופנ הה וש ש  קםדל יות הנ חנ ים וש יעי קי רש ל הה כה ם וש יי מנ שה ל הנ ב, כה שי ננ פון לש ה רוחנ צה ילה חי תש מנ של ינו, כש בותי נו רנ שה
ס נה כש ני ד של ם, ענ עולה יהה הה הה ר וש מנ אה י של מי ה לש חה בה ה ושש נה ים רי חי ים, ופוצש לי חמ לש חנ תש ים ומי עי זש עש דנ זש ם מי ם, כגלה יי מנ שה א הנ בה צש

ה. לה יש לנ צות הנ חמ הו בנ זל ן. וש דל ן עי גנ ים בש יקי די צנ ם הנ עי

ה, לה יש לנ צות הנ חמ א בנ גול קורי נש רש תנ קול הנ ענ  שומי בו, וש ה ילש  דושה ה קש מה שה נש י של ב, מי ר רנ מנ ה אה הודה ב יש ר רנ מנ אה
י לי גנ לש ין גנ בי א מי יוצי יש  ל אי יק של ן, זי דל ן עי גנ הוא בש רוך  בה דוש  קה ס הנ נה כש ני של ה, כש לה יש לנ צות הנ חמ ה, בנ הודה ב יש ר רנ מנ אה של
ם זו יו זו עי פה נה ת כש יש אל קי ה מנ אה רש יי ה, בש עה שה ה הנ אותה גול, ובש נש רש תנ י הנ פי נש ת כנ חנ ענ תנ נוגי ם וש עולה ל הה כה ך בש הולי יות וש חנ הנ

ה. לה יש לנ צות הנ חמ הו בנ זל א, וש קורי וש

יב שי קש ן, ומנ דל ן עי גנ ע בש מה שש ני וש קולו  ך  ה, הולי תורה ק בנ סי ענ תש הי יהקום לש וש ר  עורי תש יי וש בו  לי ל בש כל שי הנ לו  ייש  י של ומי
ה מה שה נש הנ י וש לוני ר: פש אומי יב וש שי הוא מי ה? וש י הוא זל ם, מי עולה בון הה ים לו: רי רי ים אומש יקי די צנ הנ רוך הוא, וש דוש בה קה הנ

ה. לה עש מנ ים לש רי אומש ת של חנ בנ שש תי ה וש ירה ל שי כה י מי ננ פה ה נוחנ לש זל ם, של כל יבו כגלש שי קש ה, הנ תורה ק בנ ילש בו עוסי ה של דושה קש הנ

נות גש ין  הוא בי ם הנ עולה ת בה בל יושל תש  אנ ה של דושה ה קש מה שה נש ר,  לומנ ים. כש ני גנ ת בנ בל יושל תוב (שם ד) הנ כה של הו  זל
י יעי מי שש ן, הנ כי יל וש הואי ב. וש רי הוא עה ך, של קולי ים לש יבי שי קש ים מנ רי בי חמ הנ זו  ה הנ עה שה ה - בנ תורה ת בנ קל עוסל תש  אנ נוף, וש טי וש

א. בה ם הנ עולה ד בה סל ר חל כנ ך שש ן לה תי אל י, וש תי תורה ך בש י קולי ימי רי הה וש

תו טה מי ה מי לה עש מנ לוי לש יהה תה נור הה ינו, כי ני שה ה, של עה שה ה הנ יר אותה כי יהה מנ ד הה וי ה, דה אי םא ורש חום, ב נש י תנ בי ר רנ מנ אה
חות, בה שש תי ירות וש שי ר בש בי גנ תש ם ומי יהה קה יהד הה ת בו, ומי בל של ננ ה ומש אה ית בה פוני ה, רוחנ צש לה יש לנ צות הנ יהה חמ הה של ד, וכש וי ל דה של

ר. חנ ה שה ירה עי נור אה כי ל וש בל ני ה הנ י עורה בודי ה כש תוב (תהלים נז) עורה כה של

ה אן עורה תוב כה אן - כה כה ק, מי חה צש ב יי ר רנ מנ נור? אה כי ת בש בל של ננ ית מש פוני צש רוחנ  של נו  ן לה יי ננ א, מי ירה י זי בי ר רנ מנ אה
רוך דוש בה קה ה הנ לה יש ל לנ כה ים לו בש יבי שי קש יו מנ הה פון. וש אן צה ף כה פון, אנ ן צה לה הנ ה לש פון. מנ י צה ם עורי תוב שה כה י, וש בודי כש

ה. לה יש לנ י הנ צי חמ הו בנ זל ן, וש דל ן עי גנ בש ים של יקי די צנ ל הנ כה הוא וש

ת, רםכל בוד, ופה כה א הנ סי ד כי גל נל ן כש כגוה הוא מש ץ, וש רל אה ה בה טה מנ ן לש דל ן עי רוך הוא גנ בה דוש  קה ה הנ שה ינו, עה בותי רנ נו  שה
ה, אל רש מנ םא בש ל ה וש זל חמ מנ םא בש אות ל רש יא לי בי ין נה ה בו עי טה לש םא שה ר ל של יו אמ לה קום יהדוענ ייש עה נו מה דש מנ לה א. וש נורה ח הנ רנ קל הנ

ך. תש ים זולה להי ה אל תה אה םא רה ן ל יי תוב (ישעיה סד) ענ כה מו, של ן שש דל עי וש

ל ם כה שה ים מי ני שש דנ תש נו, ומי ימל ה הי טה מנ לש ן של גה זון אותו הנ נו ני מל ה, מי לה עש מנ לש ן של דל אותו עי עון, מי מש י שי בי ר רנ מנ אה וש
ן. גה בנ ים של חי מה צש ל הנ כה ים וש בולי יש ל הנ כה נות וש ילה אי הה

ים טובי יחות הנ רי ל הה כה ן מי גה ל הנ ענ ה מי טה מנ לש ן של דל ף אותו עי טי ננ ל יום מש כה ים בש מי עה לש פש עון, שה מש י שי בי ר רנ מנ אה וש
ל כה נו  מל מי זון  ני יו,  לה עה ד  יורי של ה  אה נה המ הנ וש סוף  כי הנ וש הוא  הנ יחנ  רי הה ומי ים,  סופי כי וש אות  נה המ ונ ים  יוני לש על הה ים  רי זוהמ הנ וש

ם. עולה הה

ל ץ כה רל אה ה הה יחה מי צש יהד הי א, מי של ץ דל רל אה א הה שי דש רוך הוא תנ דוש בה קה ר הנ מנ אה של עון, כש מש י שי בי ר רנ מנ נו, אה דש מנ לה וש
י בי ר רנ מנ אה וש ם.  עולה ל הה כה לש ה  יחה מי צש הי ך  ר כה חנ אנ וש ה,  לה חי תש ן בנ דל עי ן  גנ בש נות של ילה אי ל הה כה וש ים  אי שה דש ל הנ כה וש ים  בולי יש הנ
תוב (בראשית ב, ח) כה הו של ן, זל דל ן עי גנ ת הנ יחנ אל מי צש רוך הוא הי דוש בה קה הנ ם, וש עולה ל הה כה ה לש יחה מי צש ץ הי רל אה ה, הה הודה יש

ם. דל קל ן מי דל עי ן בש ים גנ להי ע ה' אל טנ יי ונ

ם ל אותה תנ שה ם וש הל ה מי עגלל מש ל הנ ת כה ר אל רנ רוך הוא בי דוש בה קה הנ כםל, וש ה הנ יחה מי צש ץ הי רל אה עון, הה מש י שי בי ר רנ מנ אה
ע טה ר נה של נון אמ בה י לש זי רש י ה' אנ צי עמ עו  בש שש תוב (תהלים כד) יי כה הו של ים. זל זוני ם ני ן כגלה דל עי ד מי יורי ה של מנ ן, ומי דל ן עי גנ בש
ם יי פנ נה כש ם  הל ה לה שה עה הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ים, של יקי די צנ ם הנ הי לו  ים? אי פררי צי ם הנ י הי נו. מי ני קנ יש ים  פררי צי ם  ר שה של אמ
תוב בו (ישעיה סד, ג) כה ם, של הל ז לה ננ גה הוא של קום הנ מה ם לנ עמלותה הנ ל, ולש כי שש הנ ע וש דה מנ ה בש לה עש מנ ף לש עופי תש הי ים לש פררי צי כנ

ה לו. כי חנ מש ה לי עמשל ך ינ תש ים זולה להי ה אל תה אה םא רה ן ל יי ענ

ל כה וש ם,  עולה הה ך  עמשות צםרל ים, לנ חי צומש ן וש ר כי חנ אנ ים לש לי דש גנ מש ים הנ אי שה ץ דש רל אה ה הה ידה ה, הולי הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ת. חנ ת אנ בנ ץ בש רל אה ה הה יחה מי צש הי ה וש ידה ם הולי יות, כגלה רי בש ם הנ הל אות בה פש רנ ה לש פואה ל רש ים של בי עמשה הה

ר סנ םא חה ל ם וש דותה ם תולש שו כגלה יום עה בנ ץ, בו  רל אה ם וה יי מנ או שה רש בש ני יום של בנ לום, בו  ר שה ה בנ הודה י יש בי ר רנ מנ אה
יום לו? בש דות אי עמשו תולה י ננ תנ ימה אי ץ. וש רל אה הה ם וש יי מנ שה דות הנ ה תולש לל תוב (בראשית ב) אי כה ע של מה שש לום, מנ ם כש הל מי
יום, ל יום וה כה ם בש ה אותה לה ן גי ר כי חנ אנ ם, ולש עולה י הה כי רש ל צה ה כה עמשה יום ננ א בו בנ קה וש ם. דנ יי מה שה ץ וש רל ים אל להי עמשות ה' אל

ה. לה גנ תש ני יום של אותו הנ ר בש בה דה ר וש בה ל דה כה ם לש ענ ן טנ תנ נה וש

ם יו כגלה הה , וש יהה דותל ל תולש ה כה יחה מי צש הי ה וש ידה יום הולי ץ, בו בנ רל אה את הה רי בש ני יום של ן, בו בנ נה י יוחה בי ר רנ מנ ן אה כי וש
ץ, רל אה א הה א תוצי לה ר, אל מנ אל םא נל ץ ל רל אה א הה רה בש ץ. תי רל אה א הה רוך הוא תוצי דוש בה קה ה הנ ר לה מנ אה ד של , ענ יהה תל חש נוזות תנ גש
ם, הל ה לה דומל ם כנ הל יענ מי רי זש הנ יד ולש הולי ה לש אוי לה רה ע הה בנ טל ה הנ אותה ר בש בה דה ר וש בה ל דה ה כה יאה הוצי ה, וש נוז בה יהה גה הה ר של בה דה

ה. ינה מי תוב לש כה הו של זל
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ה רה ה עגבה יאה ך מוצי ר כה חנ אנ ת, וש רל עגבל מש ה זו הנ בה קי נש ץ, כי רל אה רוך הוא לה דוש בה קה ה הנ שה עה ך  ה, כה הודה י יש בי ר רנ מנ אה
דות ל תולה יאו כה ם הוצי הי ה, וש סו בה נש כש ני ם של סודות כגלה יש הנ ה מי רה בש ענ תש את, ני רי בש ני ה של עה שה ץ - בש רל אה ה הה תה יש ך הה ה. כה נה מל מי

ה. לה של

ם, סודות כגלה יש ייש בו הנ ם, של דה ל אה עו של רש זנ ים מי אי לי מש ה, של שה ל אי יהה של לש ל שי ים של ידי מו גי ק, כש חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ים להי א אל רה ית בה אשי רי תוב (שם א) בש כה ה, של ידה הולי ה של ל מנ כה ה מי רה בש ענ תש יום ני את, בו בנ רי בש ני יום של ץ - בו בנ רל אה ך הה כה
ש ם: אי הי סודות של ה יש עה בה רש אן אנ כה י בש רי , המ רוחנ ך וש חםשל בםהו וש ה תםהו וה תה יש ץ הה רל אה הה יהד וש ץ, ומי רל אה ת הה אי ם וש יי מנ שה ת הנ אי

לו. לה כםחות הנ וו מי הנ תש דות ני תולה ל הנ כה ם, וש דו כגלה ינסש תש לו ני אי , ומי יהה דותל ידו תולש לו הולי אי ך, וש ם רוחנ חםשל יי מנ

ם הל ת מי רל בל ענ תש ה, ומי לה עש מנ לש ם של יי מנ ם הנ אותה ה מי בה קי נש מו  ע כש רנ ים זל אי לי ץ מש רל אה בה צות של בי א, הנ בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ר. כה זה ן הנ ת מי רל בל ענ תש מי ה של בה קי נש כי

י רי ץ פש ע עי רנ יענ זל רי זש ב מנ של א עי של ץ (שם) דל רל אה א הה תוצי תוב ונ י כה רי ר לו, המ מנ אי, אה תנ י דוסש בי רנ י לש גנ י חנ בי ל רנ אנ שה
ילה הש ם יי רל ה טל דל שה יחנ הנ כםל שי ך (שם ב) וש ר כה חנ אנ תוב לש ה כה רות, מנ נות ופי ילה ה אי יאה ץ הוצי רל אה ינו. הה מי י לש רי ה פש עםשל

גומו? רש תנ ם כש רל ע טל מה שש ח, ומנ מה צש ם יי רל ה טל דל שה ב הנ של ל עי כה ץ וש רל אה בה

יר ה' טי מש םא הי ל י של ני פש ה? מי י מה ני פש ם, ומי הל יהה לה םא הה ן ל מנ זש אותו הנ יד בש הולי ל כםחות לש בה ך הוא, אמ ר לו, כה מנ אה
, יחנ מי צש הנ יד ולש הולי יו לש ם הה ל כםחותה ך, כה יהה כה א הה לי מה לש אי ץ, של רל אה ן הה ה מי עמלל ינ יהה של םא הה ד ל אי ץ, וש רל אה ל הה ים ענ להי אל

יד. מולי כםחנ הנ ץ הנ רל אה יהה בה םא הה ה ל י זל ני פש ל מי בה אמ

י ני ר (שופטים א) ובש מנ אה ח וש תנ ן. פה גה אותו הנ ייל בש טנ יהה מש הה א של צה יתו ומה בי ס לש ננ כש א, ני ירה י זי בי רנ ך לש לנ ק הה חה צש י יי בי רנ
ם? שה עמלות מי רו לנ תש י יי ני או בש ה רה ים. מה רי מה תש יר הנ עי לו מי ה עה ן מםשל י חותי יני קי

ה, בה יו  הה ים של נוגי עמ תנ רםב הנ ל מי אי רה שש ץ יי רל ל אל ד כה גל נל כש יחו  רי ה יש תה יש ה הה קולה ב, שש ר רנ מנ ה אה הודה ב יש ר רנ מנ אה של
ים יכי רי צש נו  אה רו,  תש יי י  ני בש רו  מש אה  . יחנ רי הה ם  ל שי ענ יחו?  רי יש ה  מה את שש רי קש ני ה  מה לה ב,  רנ ר  מנ אה ה  הודה יש ב  רנ ר  מנ אה של

ה. תורה ק בנ סי ענ תש ני ר וש הה אן לה כה קום מי ים, נה נוגי עמ ה תנ יכה רי ה צש ינה ה אי תורה הנ ה, וש תורה ק בנ סי ענ תש הי לש

ת ים אל יכי רי ה, וצש ים תורה עי יו יודש םא הה ה ל תה ד ענ רו ענ תש י יי ני א בש לה , אל תה נש ונ כנ תש ה הי ל מה י ענ תי עש א, יהדנ ירה י זי בי ר רנ מנ אה
ה. כה לה המ בון הנ לי חות לש ים צנ יכי רי ה וצש תורה ים בנ עי נו יודש ל אה בה ר, אמ הה הה

יו הה של וש ה  בה יו  הה דות של תולה ל הנ ץ כה רל אה ה הה יאה ר לו, הוצי מנ א? אה של ץ דל רל אה א הה תוצי תוב ונ כה הו של ר לו, מנ מנ אה
דות תולה ל הנ כה דו  מש עה ץ וש רל אה ל הה רוך הוא ענ בה דוש  קה יר הנ טי מש הי ד של ם, ענ ם כםחותה הל יו בה םא הה ל חוץ, וש לנ ה  ים בה נוזי גש

י טוב. ים כי להי א אל ינרש תוב ונ כה ה, וש מה לי שש ם הנ כםחה בש

ק חה צש י יי בי ר רנ מנ ינו, אה ני ם שה ץ. שה רל אה ל הה יר ענ אי הה ם לש יי מנ שה יענ הנ קי רש אםרםת בי י מש הי ים יש להי ר אל םאמל י הד ד: ונ שה רה פה
ת רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה בה של ה, כש אי םא ורש ך? ב ין בה י ומום אי יהתי עש ה רנ פה יה ך  תוב (שיר ד) כגלה כה הו של עמקםב, מנ ר ינ בנ
רוך דוש בה קה ינו הנ כי הל אשון של רי יענ הה קי רה אותו הה ם מי יי מנ שה א הנ רה ה, ובה לה עש מנ לש ל מי צה אל נל אור הנ אותו הה או מי מו, עמשה עולה

נו. מל וו מי הנ תש ני ים של יעי קי רש ר הה אה ל שש יד כה יענ הולי קי רה אותו הה ה, וש לה חי תש או בנ רה הוא ובש

ה, לה עש מנ לש מי ל  בי קנ מש של אור  הה אותו  מי אורות  מש הנ ל  כה יד  הולי יענ  קי רה הה ב, אותו  רנ ר  מנ אה ה  הודה יש ב  רנ ר  מנ אה וש
ם, יי מנ שה יענ הנ קי א רש רה קש ני יענ הנ קי אותו רה ם בש יחה ני הי אורות, וש מש ת הנ ל אל טנ , נה יענ קי רוך הוא אותו רה דוש בה קה א הנ רה בה של וכש

ם. יי מנ שה ן הנ ה מי וה הנ תש יענ ני קי אותו רה של

יענ קי רה ת הה ידו אל ם הולי יי מנ שה הנ יו, וש תה חש ר תנ של ם אמ יי מנ שה יד הנ יון הולי לש על יענ הה קי רה ב, הה ר רנ מנ ה אה הודה ב יש ר רנ מנ אה
תוב (בראשית כה הו של ם בו. זל נה תה לו ונש לה אורות הנ מש ת הנ רוך הוא אל דוש בה קה ל הנ טנ נה ם. וש יי מנ שה יענ הנ קי א רש רה קש ני ה, וש זל הנ

ם. יי מה שה יענ הנ קי רש ים בי להי ם אל ן אותה תי יי א, יז) ונ

ה לה שה מש יות מל הש ה לי זל יענ הנ קי רה ם בה יחה ני הי לו, וש לה אורות הנ מש ת הנ רוך הוא אל דוש בה קה ה הנ שה ק, עה חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ם, ל עולה בונו של ה, רי נה בה לש ה הנ רה מש ה. אה ול שה ם בש יהל ני ם שש נו אורה תש ם, נה אה רה בש של יות, וכש רי בש ם הנ הל ש בה מי תנ שש הי ץ ולש רל אה ל הה ענ
יר עי ל שש ה של רה פה כנ נו הנ יש הנ ה, וש יט אותה עי מש רוך הוא? הי דוש בה קה ה הנ שה ה עה ה. מל ול שה ים בש רי תה י כש ני שש ג בי הי ננ תש הי ך לש ין לש אי

ה'. ר בו לנ מנ אל נל ש, של םאש חםדל ר

לו אמ שה או וש ן, בה מה חש ב ננ א רנ בה של ן. כש יה נש עי י הה בי לי ב בש ינשי תש םא הי ל ה וש ת זל ינו אל ני קומות שה ה מש מה כנ עמקםב, בש י ינ בי ר רנ מנ אה
ק. תנ יך?! שה רל בי י חמ רי בש ל די עמבםר ענ ה לנ ה רוצל תה עמקםב, אנ י ינ בי רנ ה לש הודה י יש בי ר רנ מנ עו. אה מה שש מנ ר כש מנ אותו. אה

תו ה בי אה יהצש נו.  תה עון חמ מש י שי בי ן רנ ר בל זה עה לש י אל בי ת רנ אות אל רש א לי יהא בה קונש ן לה עון בל מש י שי בי ן רנ י בל י יוסי בי רנ
ר: מנ ר, אה זה עה לש י אל בי ע רנ מנ דוש. שה הוא קה ך, של לי עש י בנ ני פש לי ך מי מי צש ת ענ י אל עמטי י ומנ כי ה: לש ר לה מנ ק. אה שי ננ ה יהדו לש חה קש לה וש
הוא רוך  בה דוש  קה הנ ינו, של ני שה י של פי ה כש נה בה לש ל הנ ר ענ מנ אל נל ה, של רה קה ית יש לי גה רש יא מנ הי ד, של חה ר אל בה דה ר בש כה זש י ני ני ת אמ עי כה
ך כה י וש תי עש מנ ך שה י כה ני יו: אמ מי ר לו חה מנ טון. אה לש שי ן הנ תנ ה ני לה ה של נה בה לש ה הנ בה שש חה ך, של מי צש ת ענ י אל עמטי י ומנ כי ה לש נה בה לש ר לנ מנ אה

ים. רי בי חמ ת הנ ענ ל דנ עלבםר ענ םא אל ל שום של י, מי בי לי ר בש די תנ סש הוא מי

ב רל ר חל של אמ ך ונ רש זש ן על גי ה' מה ע בנ ם נושנ מוך ענ י כה ל מי אי רה שש יך יי רל שש ר, (דברים לג) אנ מנ אה יו וש ר פי זה עה לש י אל בי ח רנ תנ פה
ך בש רש ל חנ ענ תוב (בראשית כז) וש כה ו, של שה עי ה לש נה תש ב ני רל חל י הנ רי המ םא! של ב הוא? ל רל ל חל אי רה שש ל יי ן של תה וה אמ י גנ כי ך. וש תל וה אמ גנ
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םא. ל ל אי רה שש ל יי בה ילה, אמ חש תי

ם הי ם, של בה לי ב בש ינשי תש םא מי ל ר וש בה ים דה עי שומש של כש ים, של מי כה חמ י הנ ידי מי לש ם תנ לו הי אי א, של בה אנ י מי תי עש מנ ך שה א כה לה אל
ה. ת זל ה אל רםג זל המ ים לנ רוצי ב, וש רל חל ב בש רה קש י הנ מי ם לוחמ אותה ה כש ם זל ה עי ים זל מי חה לש ני

רוך הוא דוש בה קה א הנ רה ר בה של אמ כנ נו, של לה ה של נה שש מי סוד הנ י בש תי רש זנ ן גה כי ך הוא, וש - כה נו  רי בי ר חמ מנ אה ה של ר זל בה דה וש
ם עולה יות בה הש ה לי נה בה לש ל הנ ר ענ זנ גה ו, וש שה ל עי טונו של לש יות שי הש זםר לי ינחמ של ש  מל של ל הנ ר ענ זנ ה, גה נה בה לש ת הנ אל וש ש  מל של ת הנ אל

לו. לה מות הנ אג י הה תי יהבםאו שש ד של ים, ענ קי זה ים חמ רי ם שה יהל לי ה עמ נה עמקםב, ומי ל ינ טונו של לש ה שי זל הנ

טון לש שי ן הנ תי נה יי רוך הוא של דוש בה קה הנ ה מי צה עמקםב, רה ל ינ ה של מה אג ה, עמבור הה נה בה לש ל הנ ה ענ נה מנ תש הי הוא של ר הנ שנ הנ וש
עמקםב, ל ינ ה של מה אג ה הה יכה רי ה צש י מנ כי רוך הוא, וש דוש בה קה ר הנ מנ עמקםב. אה ל ינ ה של מה אג ר לה לומנ ה, כש זל ם הנ עולה ה בה נה בה לש לנ
ך מי צש ת ענ י אל עמטי י ומנ כי ה, לש זל ם הנ עולה ל בה בה לות, אמ זה ים ומנ בי י כוכה די ל עובש ל כה ם ענ יטה לי שש הנ א, ולש בה ם הנ עולה ת הה א אל לה אל

א. בה ם הנ עולה כות לה זש לות לי גה י בנ די בש עש תנ שש הי וש

ר מנ ו. אה שה עי ן לש תנ ני טון וש לש שי ם הנ הל ל מי טנ ני ל של רוך הוא ענ דוש בה קה י הנ ני פש עממו לי רנ תש עמקםב, הי ל ינ ה של מה אג ה הה אה בה של כש
ם כל יטש לי שש הנ ב לש רי י עה ני י אמ רי המ ה? של זל ם הנ עולה טון הה לש ת שי ים אל יכי רי ם צש תל ה אנ י מה כי וש הוא:  רוך  בה דוש  קה ם הנ הל לה
ב בו, רי י עה ני אמ ה של חה טה בש הנ ה  ל אותה ר, ענ לומנ ה. כש רה פה י כנ לנ עה יבו  רי קש הנ ך  שום כה מות, ומי אג ל הה ל כה א ענ בה ם הנ עולה לה
ך ל כה ענ מות, של אג ל הה ל כה ם ענ כל תש יט אל לי שש הנ י לש לנ עה ר טוב, וש כה ם שה כל ת לה תי י לה לנ עה ה, וש תורה קו בנ סש ענ תש הי ה וש רה פה יבו כנ רי קש הנ

ה. זל ם הנ עולה חנ בה יהרי ת הנ י אל תי טש ענ מי

טובות ד בש רנ פש ני אור של מה הנ אור וש ל הה לוי של גי ה: הנ ר לה מנ אה תו וש בי א לש רה םאשו. קה ר קו בש שה יו ונש מי י חה י יוסי בי א רנ בה
ך. אות כה רש י לי יתי כי זה ה של זל ם הנ עולה י בה קי לש י חל רי שש אנ ך, וש קי לש י חל רי שש ך, אנ יי רנ שש ך. אנ ייש לה

תוב כה ר, של חי אור אנ מה ים לש יכי רי ם צש ינה אי רוך הוא, וש דוש בה קה ם הנ הל יר לה אי ל - מי אי רה שש יי כו  ר, זה מנ ן אה נה י יוחה בי רנ
ם. אור עולה ך ה' לש יהה לה הה (ישעיה ס) וש

ל אי רה שש ים יי גי נוהמ ה  בה ה, של נה בה לש בון לנ שש ים חל טון, מוני לש שי ם הנ הל ף לה לי חנ תש ני ן של יוה ל, כי אי רה שש הו, יי בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ף. (שם) ומום םאן יוסי צ ה כנ ן רועל י. מי תי יגה הי נש י, מנ יהתי עש ה רנ פה ך יה נה תוב (שיר השירים ד) הי כה הו של ם. זל יהל בונותי שש חל

ים. ני מנ זש ים ובי מועמדי רון בש סה ך חי א בה צה מש םא ני ל ך, של ין בה אי

י בי ר רנ מנ דון. אה ם ני עולה ה הה נה שה ים בש קי רה ה פש עה בה רש אנ ינו, בש בותי נו רנ ך, שה ין בה י ומום אי יהתי עש ה רנ פה ך יה נה ר, הי חי ר אנ בה דה
ים עי גה רש ים לי רי קה בש לנ נו  דל קש פש תי ונ תוב (איוב ז)  י כה רי המ ונ לו?  ים אי קי רה פש א לי לה ם אל דה אה דון הה ני םא  י ל כי וש אי,  רנ דש נש סנ כש לל אמ
הוא ה של ל מנ כה ם בש דה אה יחנ בה גי שש ינו מנ רוך הוא אי דוש בה קה הנ ע של גנ רל ע וש גנ ל רל ך כה ין לש ק, אי חה צש י יי בי ר רנ מנ אה נו! וש נל חה בש תי

ה הוא?! נה שה ים בש קי רה ה פש עה בה רש אנ בש אן, של ה כה נה שה ה, וש עושל

ינו. בותי ל רנ ר של בה ל אותו דה ן של יה נש עי םא בש ל ה, וש ן זל יה נש עי ה בש תורה ר הנ בנ דש י, של ר בי י חוזי ני אי, אמ רנ דש נש סנ כש לל י אמ בי ר רנ מנ אה
יום ל יום וה כה יחנ בש גי שש רוך הוא מנ דוש בה קה הנ ע של מה שש ין. ומנ ים די רי ים אומש מי כה חמ ה, ונ ינה חי ה ובש ידה קי ר פש מנ סוק אה פה הנ של

ם. עולה ל הה ת כה דון אל לו לה לה ים הנ ני מנ ה זש עה בה רש אנ ק בש ין, רנ דון די ל לה בה ם, אמ עולה בה

ה ה, מנ בואה תש ל הנ ח ענ סנ פל ם. בש עולה ין בה רוך הוא די דוש בה קה ה הנ ם עושל דה אה י הה ני יל בש בי שש לו, בי לה ים הנ יני די ל הנ כה וש
רוך דוש בה קה ם הנ הל ן לה תנ ה נה רה בש עה ה של נה שה ק, בנ חה צש י יי בי ר רנ מנ אה ש. של מה ה מנ בואה תש ל הנ ק, ענ חה צש י יי בי ר רנ מנ נו? אה יעי מי שש מנ
ים יתומי ים, לי יי ני עמ נו לנ מל כםל מי אל ים לל ני םא נותש ל ם וש דה י אה ני ין אותו בש רי שש ענ םא מש ם. ל עולה ל הה ם של פוקה ה, סי בואה הוא תש

ה. רה בש עה ה של נה שה ה בנ תה יש הה ה של בואה ה תש ל אותה ם ענ עולה ל הה ת כה ן אל זו, דה ה הנ נה שה ה הנ אה בה של נות?! כש מה לש אנ ולש

יחום ני םא הי ל של ם וש תה לה רש ת עה ננ ינו שש תי מש םא הי ל ן, של ילה אי רות הה ון פי ל עמ ון? ענ ה עה יזל ל אי ם ענ עולה ת הה ן אל ת דה רל צל עמ בנ
ר. גי לנ י וש ני עה ית לל יעי בי שש בנ

שו עה ה של ל מנ ל כה ם ענ ן אותה דה ם, וש ד אותה מות, ופוקי שה נש הנ ם וש דה י אה ני ם כגלו, גופות בש עולה ל הה ן כה ה דה נה שה םאש הנ ר בש
ל כה תוב (שם לא) וש כה הו של יום. זל אותו הנ ין בש די ים בנ אי ים ובה ני מש ם ני דה ל אה יו של דה עה לו צש פי נו, אמ דש מנ לה ה. וש ה כגלה נה שה ל הנ כה

פור. סש י יי דנ עה צש

ת כנ ים,  מורי גש ים  עי שה רש ת  כנ ים,  מורי גש ים  יקי די צנ ת  כנ ין:  די הנ יום  לש ים  סי נה כש ני תות  כי לש  שה י,  יוסי י  בי רנ ה  נה שה
כםחנ הו  מנ ה.  יעה ני מש הנ כםחנ  וש ה,  ול אנ תש מי הנ כםחנ  וש ה,  דושה קש הנ ה  מה שה נש הנ כםחנ  ם:  דה אה בה כםחות  ה  לשה שש ן  דה גש נל וכש ים,  יי ינוני בי

יו. כה רה ל צש כה גוף בש ת הנ יענ אל ני מי הנ ת וש לל דל גנ מש ה, כםחנ הנ הודה י יש בי ר רנ מנ ה? אה יעה ני מש הנ

ה לה עש ל מנ ין של ית די בי י של ל פי ף ענ הוא, אנ רוך  בה דוש  קה ל הנ נותו של מה חמ ה רנ אי םא רש ר, ב י אומי זי ן פנ י בל י יוסי בי רנ
ד מנ לה ם, של דה י אה ני ל בש ה של חובה כות וש רוך הוא זש דוש בה קה י הנ ני פש הורות לי יות ולש רי בש ת הנ דון אל לה ין וש די עממםד בנ ים לנ אי בה
ים ם מורי הי ם של הל ה, ייש מי נה שה םאש הנ יום ר ין בש די ל הנ ים ענ די ת עומש רי שה י הנ כי אמ לש ל מנ תות של לש כי י, שה זי ן פנ י בל י יוסי בי רנ
ן ל מי צי נה הי ה לש צה ן עי תנ נה הוא של רוך  בה דוש  קה ל הנ נותו של מה חמ ה, רנ אי םא רש ה. וב עה רה ה לש ם חובה הל מי ייש  ה, וש טובה כות לש זש

הנדיין.

י בי ר רנ מנ אה ה של א מנ לה ה, אל רועה תש ה לנ ירה כי זש אנו  צה םא מה ה, ל רועה רון תש כש תוב (ויקרא כג) זי כה ה של נו, מנ דש מנ לה של
ר מנ ה זו, אה רועה תש ר לי כל זי גו'. וש ם וש עםתל רי המ גו' ונ ר וש צנ ל הנ ם ענ כל צש רש אנ ה בש מה חה לש מי בםאו  י תה כי תוב (במדבר י) וש י, כה יוסי
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ם יכל בי יש אם ם מי תל עש נושנ וש  - יהד  ה, מי רועה תש הנ ה  רון אותה כש זי יא  הי ה זו, של רועה תש י בי ננ פה לש יעו  רי הוא, הה רוך  בה דוש  קה הנ
א. מה גש ה דג אותה כש

ים ייש כי אה לש ן, מנ נה י יוחה בי ר רנ מנ נו, אה דש מנ לה ם. של דה י אה ני ל בש ם של תה ים חובה מורי ם הנ לו הי ם? אי י הי ם, מי יכל בי יש אם מי
ים בי כותו, עוזש ה זש ף מורל לל י אל ני ד מי חה לו אל פי אמ ם. ונ כותה ים זש מורי ים ייש הנ כי אה לש ם, ומנ דה י אה ני ל בש ן של תה ים חובה מורי הנ
ר םאמל י נו ונ נל חג יש יו (שם) ונ רה חמ תוב אנ כה ף, וש לל י אה ני ד מי חה יץ אל לי ך מי אה לש יו מנ לה ם ייש עה תוב (איוב לג) אי כה הו של אותו. זל

גו'. ת וש חנ ת שנ דל רל הו מי עי דה פש

א ייש לה כות, אל ין זש טי שש ך מנ אה לש מנ ה של ילה לי חה ס וש עון, חנ מש י שי בי ר רנ מנ ם? אה דה ל אה כותו של ין זש טי שש ך מנ אה לש י ייש מנ כי וש
וו. טנ צש ני ר של בה ים אותו דה ם מורי הי עמבםר, וש ינ ה של עה ל שה כה ם בש דה ל אה תו של חובה הורות בש ן ולש יי ענ ים לש ני מג ים מש כי אה לש מנ

יו הה ב, של אה חש ל אנ יו של לה יו? עה לה ה עה ה זל םאלו, מנ מ שש ינו ומי ימי יו מי לה ד עה ם עומי יי מנ שה א הנ בה ל צש כה ר, וש בה דה א בנ יוצי כנ
ה. ף חובה כנ ים לש ילי אי מש שש לו מנ אי כות, וש זש ים לי יני מי יש לו מנ כו'? אי ין וש י ייש יהמי כי םאלו. וש מ שש ינו ומי ימי ינו מי די ים בש ני יש ענ מש

אשון, רי ם הה דה ד אה בו נולנ י של ני פש ה? מי מה שה נש הנ גוף וש ין הנ ה די נה שה םאש הנ ר ה בש י מה ני פש ב, מי ר רנ מנ ה אה הודה ב יש ר רנ מנ אה
דורות. ין לש די ע הנ בנ קש ני דון וש יום ני ה, ובו בנ מה שה ה בו נש קה רש זש ני ה גוף, וש עמשה יום ננ ובו בנ

ל ענ ם, וש יי ם מנ הי רות של הה טש אות ובי וה קש מי ים בש לי זש לש זנ ם מש הי ל של ענ ם, וש יי דנ ת יה ילנ טי נש ים בי זי בנ ם מש הי ל של ים ענ דוני ג ני חנ ובנ
ם. יי מנ ן הנ ינ נש ל עי ם, ענ יי מנ ל הנ ים ענ דוני ך ני כה

הו, עושי ן של מנ זש ה, ובנ רה עמבי ר הה הי רש הנ מש יום של דון: בו בנ ם ני דה אה ן הה מו כי ים כש קי רה ה פש עה בה רש אנ א, בש חה י אה בי ר רנ מנ אה
י בי ר רנ מנ אה ה. של לל ילחל ן של מנ זש רות, ובנ עמבי ה הה עושל ן של מנ זש ר, בנ מנ אה הו  בה י אנ בי א. רנ בה ם הנ עולה ה, ובה נה שה הנ םאש  יום ר ובש

א. בה ם הנ עולה נו, ובה מל תו מי מה שש ה ני אה יוצש של ת, כש מי ן של מנ זש ין, ובי די ים אותו לנ לי עמ ם, מנ דה ה אה לל ילחל ן של יוה הו, כי בה אנ

ים אי בה של ים. וכש עמשי רון מנ שש כי ה בש זל ם הנ עולה ן הה ים מי אי יוצש של ם, כש תה חה מש שי ים וש יקי די צנ חון הנ טש ה, בי הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ה ת זל ר אל יק אומי די צנ הו, הנ בה י אנ בי ר רנ מנ י. אה יהתי עש ה רנ פה ך יה ה? כגלה ים לה רי ה אומש ה. ומה יהדה ים בש ין מוחי ה, אי מה שה נש ן בנ יי ענ לש
ין תוב (שיר ד) ומום אי כה ים, של עי ים רה עמשי מנ ך בש י לה תי עש רנ םא הי ל י, של תי יגה הי נש י, מנ יהתי עש ה רנ פה יה ך  בו, כגלה ה של מה שה נש ל הנ ענ

ך. בה

ת לנ פי י, תש וי ן לי בל ענ  הושג י יש בי ר רנ מנ ר ו'? אה סי ה חה מה אםרםת. לה י מש הי ים יש להי ר אל םאמל י ר, (בראשית א) ונ חי ר אנ בה דה
ה י, מנ וי ן לי בל ענ  הושג יש י  בי ר רנ מנ אה א. של בה ם הנ עולה ם לה רה כה ב שש כי ענ תש יי םא  ל י של די ה כש זל ם הנ עולה הה מי או  ייצש ים של יקי די צנ הנ
ל ל כה ה ענ לה עש מנ ם לש הי ים של יקי די ל צנ ן של תה לה עמ מנ ה? זו  לה עש מנ לש יו מי לה ם עה דה ה אה אי רש מנ מות כש (יחזקאל א) דש תוב  כה של

הנמנעמלות.

ע? מה שש ה מנ ם. מנ דה ה אה אי רש מנ תוב כש כה הו של ה. זל לה עש מנ תו לש עמלה מנ עמקםב, של ק, הוא ינ חה צש י יי בי ר רנ מנ יו? אה לה ה עה ה זל מנ
ים. להי יו אל לה עה ל מי ענ ינ ם (בראשית לה) ונ תוב שה כה יו, וש לה אן עה תוב כה כה

ים, בםאו ידי סי חמ ר: עמלו  אומי א וש רוז יוצי כה ין הנ אי ה של לה יש לנ ה וש לה יש ל לנ כה בש ך  ין לש עמקםב, אי ר ינ יהיא בנ י חי בי ר רנ מנ אה
רו. בי דנ יש ך  תש בורה וגש רו  םאמי י ך  כותש לש בוד מנ ה. כש כוכה רש בה יש יך  ידל סי חמ תוב (תהלים קמה) ונ כה של הו  ם! זל כל רש יוצל לש כו  רש ובה

גו'. יו וש בורותה ם גש דה אה י הה ני בש יענ לי הודי ה? לש מה לה וש

עו גש ד. פה חה אל כו כש לש הה יהיא) וש יהה (חי מש רש י יי בי ש בו רנ גנ ך, פה רל דל י בנ י יוסי בי רנ ך  יהה הולי ת הה חנ ם אנ ענ ינו, פנ בותי נו רנ שה
ך. לי ני ה וש י תורה רי בש ר די םאמנ יהיא): נ יהה (חי מש רש י יי בי רנ י לש י יוסי בי ר רנ מנ ם. אה יד אותה חי פש ר מנ הה יהה הה הה הוא, וש ר הנ הה בה

י בי ר רנ מנ ילה? אה הש ה יי ה זל מה ד כנ עמקםב, ענ ינ יהה לש הה ש של מל של ה, הנ נה שש מי י הנ מי כש ים חנ רי אומש אי של דנ ונ יהיא: בש י חי בי ר רנ מנ אה
יד תי עה ים לל יקי די צנ נוז הוא לנ עמקםב, גה ינ יהה לש הה ב של רנ אור הה ש וש מל של אותו הנ ר, של א אומי בה יהה אנ הה ר של בה ך דה ר לש י: אםמנ יוסי

יו. תה חש עמקםב תנ י ינ ני דו בש בש עש תנ שש יי ר של זנ גש ני ו, וש שה י עי ני ים בו בש שי מש תנ שש מי ש של מל של ה הוא הנ םא זל ל םא, וש ב לה

ת קול ה בנ אה יהצש ו.  שה עי ה לש נה תש ני י  לי ה של אורה י הה רי ם, המ עולה בון הה ר: רי מנ צוב. אה עמקםב עה ינ יהה  ה הה עה שה ה  אותה בש
י! ה לי ינה אל רש ר: הנ מנ יך. אה נל בה ך ולש ה לש זה נש גש ך ני לש ה של אורה הה גו', וש עמקםב וש י ינ די בש א ענ ירה ל תי ה אנ תה אנ ה: וש רה מש אה וש

תוב כה הו של ר. זל חי ם אנ דה םא אה ל עמקםב, וש ה ינ ה אותה אה רה ש של מל של ת הנ רוך הוא אל דוש בה קה יא הנ ה הוצי עה ה שה אותה בש
ח צנ ני של י, כש י יוסי בי ר רנ מנ ל. אה נואי ת פש ר אל בנ ר עה של אמ נוז, כנ יהה גה הה ש של מל של ש, אותו הנ מל של ח ל"ו הנ רנ זש יי (בראשית לב) ונ

ר. חי אנ םא לש ל ע וש מה שש ו, לו מנ שה ל עי רו של שה

ר מנ כו. אה רי ל יש ענ ענ הוא צםלי תוב בו? (שם) וש ה כה ו, מנ שה ל עי רו של ת שה ח אל צנ ני אות של רש ה לי נה הל עמקםב נל ינ ב של ל גנ ף ענ אנ וש
ו. שה ת עי חנ דו תנ בש עש תנ שש יי יו של כה רי י יש אי ל יוצש שוך ענ יהה חה בו הה ל לי בה יר, אמ אי אור הי א, הה חה י אה בי רנ

י רי המ יו, של לה אי ך  לי י: ני י יוסי בי ר רנ מנ ה. אה ובוכל ך  יהה הולי הה ר של הה ינוק בה קול תי עו  מש ים, שה כי יו הולש הה עוד של בש
יהה ינוק הה תי הנ יו, וש לה כו אי לש יק. הה זי םא מנ ל ה וש אל רש ם ני יי ננ שש יק, לי זי ה ומנ זל חנ תש ד מי חה אל לש ינו, של ני י שה רי המ ים, של די חמ פנ נו מש ינל אי

ה. בוכל

ם, יי תנ ל שש ד ענ חה אל מו  א שש רה קש ני של ל אותו  נו, של חש ננ ם אמ עולה בון הה י רי ני י: בש י יוסי בי ר רנ מנ יו, אה לה אי יעו  גי הי של כש
ה ש. מה קםדל יות הנ ל חנ ענ ים  אי רה קש ני וש ם,  יי ננ ד שש חה ל אל ענ ים  קוקי ע. חמ בנ רש ל אנ סוד של ים, בנ שומי ה רש לשה יות שש אותי בה
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ה. בי רש ם הנ עולה בון הה ל רי מו של שש ים מי די ם פוחמ הי ד, וש א הוא שי מה ים של שי חושש ך: של י כה י יוסי בי ר רנ מנ ם? אה ענ טנ הנ

י, ני דול אמ גה יהיא הנ י חי בי ל רנ נו של ן בש י, ובל ני י אמ הודי ר: יש מנ אה יב וש שי ה, הי זל ר הנ בה דה ת הנ ע אל מנ ד שה לל יל ר אותו הנ של אמ כנ
י תי לש צנ ת ני עי כה ים, וש בי נה גנ י הנ בו אותי נש גה י, וש בי ת אה ית, ומי אשי רי ת בש שנ רה ים ופה ירי שי יר הנ י שי סוקי י פש ד אותי מי לנ יהה מש י הה בי אה וש

ה. זל ר הנ הה י לה תי חש רנ ם ובה הל מי

ר לו מנ כו. אה לש הה יהדו וש ח אותו בש קנ ך! לה ך כה דול הולי גה יהיא הנ י חי בי ל רנ נו של ן בש בל ר: אוי של מנ אה י וש י יוסי בי ה רנ כה בה
ד. י לומי יתי יי ם הה יי מנ שה יענ הנ קי רש אםרםת בי י מש הי ת יש שנ רה פה ר: בש מנ יך? אה בי ם אה ד עי יתה לומי יי ה הה י, מל ני מםר בש י: אל י יוסי בי רנ

זו? ה הנ שה רה פה ר בנ יך אומי בי יהה אה ה הה ר לו: מל מנ אה

ם. נםתה עמ שש מי ק בש חםקי מש ם בי עה י הה יבי די רוהה נש ים כה רי רוהה שה פה ר חמ אי ר: (במדבר כא) בש מנ אה יו וש ינוק פי ח אותו תי תנ פה
רםן המ ה, אנ ים - מםשל חי ים אנ ה רועי לשה י שש די ל יש ל ענ אי רה שש יי רוך הוא לש בה דוש  קה ן הנ תנ נות טובות נה תה מנ לש  נו, שה דש מנ לה
כות זש ל, בי אי רה שש ם יי ים עי כי בוד הולש י כה ני נש ענ יו  ן הה רם המ כות אנ זש ל, בי אי רה שש יי ד לש ן יורי מה יהה הנ ה הה כות מםשל זש יהם. בי רש ומי

ם. הל מה ת עי כל ר הולל אי בש ה הנ תה יש יהם הה רש מי

ל ה. אנ דה עי ל הה או כה רש יי תוב (שם כ) ונ כה הו של בוד. זל י כה ני נש לו ענ טש ן - ני רם המ ת אנ ר. מי אי בש ה הנ קה סש יהם - פה רש ה מי תה מי
ת מה תה ונ ש  די קה ם בש עה ב הה יישל תוב (שם) ונ כה נו? של ן לה יי ננ ר, מי אי בש ה הנ קה סש יהם - פה רש ה מי תה או. מי ירה יי א ונ לה או אל רש יי י ונ רי קש תי
ם תה שש לה ר, שש י אומי בי יהה אה הה ם. וש תה שש לה שש רו  זש ה חה כות מםשל זש ה. ובי דה עי ם לה יי יהה מנ םא הה ל יו וש רה חמ תוב אנ כה יהם, וש רש ם מי שה
ים להי ם אל ן אםתה תי יי ונ תוב (בראשית א)  כה של הו  ל. זל אי רה שש יי ל  ם ענ כותה יר זש אי תה , של יענ קי רה ם בה יהל יותי מג קוקות דש חמ

ץ. רל אה ל הה יר ענ אי הה ם לש יי מה שה יענ הנ קי רש בי

י ל פי תוב ענ םא כה יהם ל רש מי י ה', ובש ל פי תוב ענ ם כה כגלה ינו, בש ני י שה רי המ ? של יענ קי רה ים בה קוקי ם חמ תה שש לה שש נו של ן לה יי ננ ומי
ם ת שה יהמה ן, ונ רם המ ם אנ ת שה יהמה יהם, ונ רש ם מי ת שה מה תה ם, ונ תוב שה ם כה כגלה י, בש בי ר אה מנ א אה לה ץ. אל רל ך אל רל ך דל ין כה אי ה', של

ם ה'. אן עי ף כה ם ה', אנ ן עי לה הנ ה לש ם ה'. מנ ם עי י שה הי יש ם, (שמות לד) ונ ם שה תוב שה כה ם, וש אן שה תוב כה ה. כה מםשל

ה ר מםשל מנ י: אה בי ר אה מנ אה ר. וש בה דש י מי תי מו מי יש קנ תש כותו יי זש בי הורות של ץ? לש רל אה ה לה חוצה ה בש ת מםשל ה מי מה ינו, לה ני שה של
י תוב (ויקרא כג) כי י כה רי המ יך, של וותל צש ת מי יים אל קנ י לש די ץ כש רל אה ס לה ני כה ם, אל ל עולה בונו של רוך הוא: רי דוש בה קה י הנ ני פש לי

יך. וותל צש ל מי יום של ם הוא קי שה ץ. וש רל אה ל הה בםאו אל י תה יהה כי הה ץ, (שמות יב) וש רל אה ל הה בםאו אל תה

הו ם. זל הל מה עי ך  קש לש י חל הי ש, יש קםדל ץ הנ רל אל ל בש אי רה שש יי ינעמשו  ה של ך, ומנ ים אותש לי שש , מנ תה רש הנ זש הג ה של ר לו, מנ מנ אה
לו ל - אי לה ק שה לי חנ ים יש ת עמצומי אל ל, וש אי רה שש ל יי ים של יקי די צנ הנ לו  ים - אי בי רנ בה ק לו  לל חנ ן אמ כי תוב (ישעיה נג) לה כה של

שו. פש ת ננ ול מה ה לנ עלרה ר הל של ת אמ חנ ה? תנ מה לה בות. וש אה הה

ם ה אי תה ענ ר (שמות לב) וש מנ אה ה, של מםשל םאנו כש ל צ שו ענ פש ר ננ סנ מה ה של י רועל אתי צה םא מה א, ל בה יהיא סה י חי בי ר רנ מנ אה של
א, בה ם הנ עולה ן הה ה ומי זל ם הנ עולה ן הה א? מי י נה ני חי ה מש ה זל . מנ תה בש תה ר כה של ך אמ רש פש סי א מי י נה ני חי ן מש יי ם אנ אי ם וש אתה טה א חנ שה תי

שו. פש ת ננ ול מה ה לנ עלרה ר הל של ת אמ חנ יים תנ קנ לש

רוך הוא, (שם) דוש בה קה י הנ ני פש ים לי עי שה יו רש הה ר, של בה דש י מי תי ם מי ר עי בנ קש ני ה (ישעיה נג) - של נה מש ים ני עי ת פםשש אל וש
ה בה רש הי - של יענ  גי פש ינ ים  עי פםשש לנ וש הוא,  רוך  בה דוש  קה ם הנ הל ל לה חנ מה ד של ם ענ שה ז מי םא זה ל א - של שה ים נה בי א רנ טש הוא חי וש

ם. יהל לי תו עמ לה פי תש

יו לה א עה רה קה ין, וש ילי ה מי לשה פו שש תי ל כש יבו ענ כי רש הי וש קו  שה י ונש י יוסי בי א רנ ה. בה לה עש מנ ים לש קוקי ם חמ תה שש לה ן שש ל כי ענ וש
י ה'. מודי ך לי יי ננ ל בה כה (שם נד, יג) וש

םא ם. ב דה י אה ני בש מוש  שי א לש לה אל ש  מל של ת הנ ה אל שה םא עה הוא ל רוך  בה דוש  קה ה, הנ אי םא ורש עון, ב מש י שי בי ה רנ נה שה
עמלות ומנ גות  רי דש ומנ ד,  יורי וש ה  עולל וש ש  מל של הנ ך  ץ הולי רל אה שוב הה יי ל  קומות של ים מש עי שש תי וש אות  מי לש  שש ה, בי אי ורש

ז. חה עמלות אה מנ ה בש דה ר יהרש של עמלות אמ מנ ל הנ ת צי יב אל שי י מי ני נש תוב (שם לח) הי כה נו של יש הנ דועות ייש לו, וש יש

גםל ם הוא עה עולה הה ה, של יבה שי יש י הנ לי עמ בנ ה מי נה שש מי נו בנ דש מנ ר לה בה י, כש בי ר רנ מנ ה? אה יא עולה יך הי י, אי י יוסי בי ר רנ מנ אה
ך ה הולי עה ה שה אותה ב, ובש רל על ה הה עמשל ז ננ אה ה, וש טה מנ לש יענ  גי מנ ד של גול, ענ עי בש ך  ח, הולי רה זש מי הנ א מי יוצי של ה, וכש זל דור הנ כנ כנ

שוב. יי הנ ץ וש רל אה ל הה ת כה ב אל סובי ד וש יורי דועות, וש גות יש רי דש ל מנ ים של לי גנ לש גנ ד בנ יורי וש

ץ. רל אה לות הה גנ לש גנ עמ שוב ונ יי י הנ פי ינו, לש תי חש ים תנ רי דה ם הנ אותה יר לש אי נו, ומי יב לה עמרי נו, מנ תה אי ה מי סל כנ תש ד ומי יורי של וכש

ה, לה עש מנ לש ים  כי הולש ם של יי מנ ין הנ ובי נוס  יה אוקש ל הה ם של יי מנ ת הנ חנ תנ ם של יי מנ ין הנ יד בי רי פש ומנ ד,  יורי וש ך  ז הולי אה וש
ן ל כי ענ ם, וש דה י אה ני בש יק לי זי הנ עמבםר לש םא ינ ל נםם של יהי גי א מי יוצי ם של יי מנ ל הנ ילון של סי ת הנ ב אל כי ענ ם, לש יי מנ ע הנ צנ מש אל יד בש רי פש ומנ
י בי ר רנ מנ כםל. אה ת הנ ש אל מי שנ מש ש, של מל ש - של מל של א הנ רה קש ן ני ל כי ענ ם, של דה אה י הה ני ת בש ש אל מי שנ א לש לה ש אל מל של א הנ רה קש םא ני ל

ם. עולה ל הה ת כה יר אל עי בש ף ומנ יהה שורי נוס, הה יה אוקש יהם הה ה בש שוחל ש של מל של הנ א של לי מה לש ר, אי זה עה לש אל

ה גה רש דנ ה הנ אותה ן, ומי וה שון יה לש א בי בוסה רש את קנ רי קש ני ה של גה רש ה דנ אותה יענ לש גי שוב, ומנ יי ל הנ ץ של רל אה ת לה חנ תנ מי ד לש יורי
םא ל ר, וש הוא אומי תו של ירה ם שי ת עי כל לל יו לה עותה סש מנ ים בש יעי קי רש ל הה כה ע לש מה שש יו ני לה גנ לש קול גנ ה, וש לה עש מנ עמלות לש יל לנ חי תש מנ

ש אותו. מי שנ מש ענ של יהושג ך, וי לל מל ל הנ ן של מה אל נל יהה הנ הה ה, של מםשל ט לש רה ענ אותו פש שומי ם של דה יהה אה הה

בםל אותו, סש םא יהכםל לי ש, ל מל של ת הנ ימנ הי ת ונש ימנ עי ענ קול נש יהה שומי הה ב, וש רה עמרםך קש ענ לנ הושג ך אותו יש רי טה צש הי של וכש
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קול ה. דום מי ירה ר שי לומנ ה דום? דום מי ה זל עון דום. מנ בש גי ש בש מל ל של אי רה שש י יי יני עי ר לש םאמל י תוב? (יהושע י) ונ ה כה מנ
עו. סה מנ יו בש עותה סש ת קול מנ ענ אל יהה שומי י הה רי המ ך, של לש ה של ימה הי נש הנ ה וש ימה עי נש הנ

ת ב אל סובי ה, וש לה יש לנ ין יום וה ש, בי מל בון של שש חל ש, כש מל של ה הנ שה עות עה סה ים מנ עי בה רש אנ אות וש ש מי א, שי י בה בי ר רנ מנ אה
רות יחנ פי מי צש הנ ים, ולש יבולי ים וי בי ן עמשה שי דנ ץ, ולש רל אה ת הה ם אל מי חנ ולש ך  כי רנ יך? לש רי ה צה ם מה שי ה, ולש פה קה הנ ם בש עולה ל הה כה

נות. ילה אי וש

ה ייש לה עש מנ ה לש ה. מנ טה מנ רוך הוא לש דוש בה קה ה הנ שה ה עה לה עש מנ לש ן של ול גה אותו הנ ה, כש אי םא ורש ה, ב הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ם. יי ש ומנ ה, אי הודה י יש בי ר רנ מנ ם? אה יי מנ או שה רש קש ה ני מה לה ם. וש יי מנ ה ייש שה טה מנ ף לש ם, אנ יי מנ שה

ל יו, ענ רומה מש א בי לה יו, אל כה אה לש מנ תוב בש םא כה יו. ל רומה מש לום בי ה שה אן (איוב כה) עםשל כה ק, מי חה צש יי י  בי ר רנ מנ אה
ם. יי ש ומנ ה, אי טה מנ ה לש זל ן הנ ול גה מו הנ ם. כש יהל יני לום בי ה שה עושל ם, וש יי מנ הנ ש וש אי ם הה אותה

ם יי מנ רוך הוא הנ דוש בה קה יד הנ ש, ומורי מל של הנ וש ש  אי ימות הה מי חמ ה מי מה דה אמ ם הה מי חנ ת, ומש חנ תנ יענ מי קי רה ר הה חוזי וש
ת אל ץ. וש רל אה ת הה ים אל יחי מי צש ים ומנ ידי ה מולי זל ה וה זל ה, וש טה מנ לש מי ימות של מי חמ ת הנ ייע אל סנ ה, ומש מה דה אמ ר הה רי קה ץ ומש רל אה ל הה ענ

ם. דה אה י הה ני ת בש לל תועל רוך הוא לש דוש בה קה א הנ רה ם בה כגלה

לו, לה ה הנ נה שש מי י הנ לי עמ ל בנ ם ענ יתל הי םא תש ן, ל תה י נה בי ר רנ מנ ך. אה רל דל ים בנ כי יו הולש ן הה תה י נה בי רנ יהיא וש י חי בי רנ הו וש בה י אנ בי רנ
יו זי מי אורו  ל  צה אל נל ש  מל של הנ י  רי המ של רו,  מש אה של ה  מנ י  תי רש כנ זה י  ני אמ ונ ים?  דושי קש ים  כי אה לש מנ ת  רנ זי גש כי ם  יהל פי ת  רנ זי גש של
ר ר לומנ יהה לומנ אםרםת, הה י מש הי תוב (בראשית א) יש כה ע של מה שש לו. מנ ה של ינה זו אי ה הנ אורה הה ה, וש לה עש מנ לש יהה של רש לנ קש פנ סש אנ הה
יא ה הי בה תי הנ ן אורות, וש ר מי לומנ ש, כש מל של ת לנ פל ן אורות, מ' תוסל א, מי ירה י זי בי ר רנ מנ אםרםת? אה ה מש ה זל י אורות, מנ הי יש

אורות.

אותו לו מי צש אל ם נל יי מנ שה הנ ה, וש לה עש מנ לש ה של מה כש חה ן הנ ה מי לה צש אל ה נל תורה י הנ רי המ יו, של לה ה עה מנ תש ל תי יהיא, אנ י חי בי ר רנ מנ אה
ה, זל ה מי זל ה וש זל ה מי לו זל צש אל ה נל טה מנ ה ולש לה עש מנ לש ה של ל מנ ל, כה כי תנ סש תי של ה, כש מו זל יות, וכש חנ םאש הנ ל ר ענ יון של לש על יענ הה קי רה הה
ם כגלה נו, וש מל בוד מי כה א הנ סי כי ה, וש זל ה מי ים זל לי צה אל יות נל הש ים לי ילי חי תש בודו מנ א כש סי כי כםל, ומי ל הנ רוך הוא ענ דוש בה קה הנ וש

ים. שובי םא חמ לו ל אי ץ כש רל אה י הה יהרי ל דנ כה תוב (דניאל ד) וש כה הו של דו. זל גש נל ים לש שובי ן חמ יי אנ כש

ת ד אל מי לנ ה לש אשונה רי יל בה חי תש יל, מנ די בש הנ נו לש לה םאש של ר י הה רי המ ה, של של ה קה ך זל ילה לש הש םא יי ל הו, של בה י אנ בי ר רנ מנ אה
עור, שי יים הנ תנ סש ר מי של אמ כנ א, של צה מש ים לו. ני מוכי סש לנ ים לו  מוכי סש הנ ים לו, וש מוכי סש ן לנ מה גש רש תג הנ ן, וש מה גש רש תג ה לש תורה הנ

מות. עולה ל הה כה ה ולש לה עש מנ א לש צה מש ה תי מו זל םאש. וכש ר ן הה ים מי לויי ם תש כגלה של

ים יאי בי נש , הנ ענ יהושג לו מי צש אל ים נל ני קי זש ה, הנ מםשל ל מי צנ אל ענ נל הושג יון, יש לש על יו הה זי הנ ל מי צנ אל ה נל הו, מםשל בה י אנ בי ר רנ מנ אה וש
ה. זל ה מי ם זל כגלה ים, וש יאי בי נש ן הנ לו מי צש אל ם נל עה י הה אשי רה ים וש יאי שי נש ים, הנ ני קי זש ן הנ לו מי צש אל נל

אי דנ לו: ונ רו  מש א. אה ה בה נה שש מי י הנ לי עמ בנ ד מי חה ה אל ני רו, הי מש ר. אה זה עה לש י אל בי ת רנ אל שו  גש ים פה כי הולש יו  הה עוד של בש
ך הוא! ר: כה מנ ה? אה לה עש מנ לש יהה של רש לנ קש פנ סש אנ יו הה זי ל אורו מי צנ אל ש נל מל של הנ ם של תל רש מנ אמ של

ר חנ אנ ר, וש אי ך בש ר כה חנ אנ ן, וש יה עש ה מנ אה נון. קורש בה ן לש ים מי לי זש נם ים וש יי ם חנ יי ר מנ אי ים בש ני ן גנ ינ עש ר (שיר ד) מנ מנ אה ח וש תנ פה
נון. בה ן לש ים מי לי נוזש הנ ים, וש לי נוזש ן הנ ר מי אי בש הנ ר, וש אי בש ן הנ ך מי שה מש ן ני יה עש מנ י הנ רי המ ן, של בוני תש הי ה ייש לש זל סוק הנ פה ים. בנ לי נוזש
יו ל זי ד של חה ך חוט אל שה מש א ני לה לו, אל של ינו  אור אי ש, הה מל של ן הוא הנ ה. כי זל ה מי זל ה וש זל ה מי זל לו  צש אל ם נל כגלה ת של ענ דנ לה

ש. מל של יר לנ אי מי של

םאש ר ה מי צופל וש ה בו  יהה רואל ם הה דה ה, אה לה חי תש רוך הוא בנ בה דוש  קה א הנ רה בה אור של נו, הה תי נה שש מי ינו בש ני י שה רי המ של
אור אותו הה ים מי קי לה ה חמ שה מי חמ ים ונ עי בש שי ים וש פי לה ים אמ שי שי ד מי חה ש הוא אל מל של ה, אור הנ אי םא ורש ד סופו. ב ענ ם וש עולה הה
ן כי ל של ל בו, כה כי תנ סש הי יהכול לש יש  ין אי ה אי זל הנ ש  מל של אור הנ לו בש פי אמ ז, ונ ננ גש ני הוא של אור הנ ל הה יהה של רש לנ קש פנ סש אנ ל הה של

אור. אותו הה בש

אור בה נו, של לה ה של נה שש מי נו בנ רש זנ ך גה א כה לה ם? אל עולה ד סוף הה ענ ם וש עולה םאש הה ר ל בו מי כי תנ סש יש יי אי נו, של רש מנ י אה רי המ ונ
ד סוף ענ ם וש עולה םאש הה ר ילה, מי הש יי ה של ל מנ כה יהה, וש הה ה של ל מנ ה, כה מה כש חה ת אור הנ אות אל רש לי ת וש ענ דנ יש לה אי הוא יהכול הה הנ
ם עולה ן הה ה מי דושה קש ה הנ מה שה נש א הנ צי תי של א? כש בה ם הנ עולה ה לה ה זל א. מנ בה ם הנ עולה ים לה יקי די צנ ז לנ ננ גש הוא ני הנ ם, וש עולה הה

א. בה ם הנ עולה ך בו לה לי יי ה וש זל הנ

םא ם ל יי ל ומנ כנ םא אה ם ל חל ה, לל לה יש ים לנ עי בה רש אנ ים יום וש עי בה רש ם ה' אנ ם עי י שה הי יש תוב (שמות לד) ונ ה, כה אי םא ורש ב
יו םא הה מו, ל ד עי םא יהרנ הוא ל אור הנ הה ם, וש שה ד מי יהרנ ב של ל גנ ף ענ אנ הוא. וש יו הנ זי הנ ה מי נה הל נל שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ה. מה תה שה

ה. זל ש הנ מל של ים כנ ירי אי יו מש נה רו פה אמ שש ני ם, וש יהה שה הה של ה כש אשונה רי ל בה כי תנ סש הי ה של מנ ה מי י מםשל ני פש ל בי כי תנ סש הי ים לש כולי יש

ר, זה עה לש אל י  בי רנ לש רו  מש אה ין.  ילי מי ה  לשה שש כו  רש דנ לש וותו  לנ לש יו  רה חמ אנ כו  לש הה ם  הי וש כו,  רש צה לש ר  זה עה לש אל י  בי רנ ה  טה סה
ן, תה י נה בי רנ יהיא וש י חי בי כו רנ לש ל יהדו. הה ה ענ ה תורה נה תש ני של ם, כש יתל יי ה הל ל מםשל בו של ר גנ חנ אנ ה, של יבה שי יש י הנ לי עמ ם בנ יכל רי שש אנ

כו. רש דנ מו לש ך עי לנ הה נו, וש מל ד מי רי פה הי ה לש צה םא רה הו ל בה י אנ בי רנ וש

רוך בה דוש  קה ה, הנ אי םא ורש אםרםת. ב י מש הי ים יש להי ר אל םאמל י ר, (בראשית א) ונ מנ אה יו וש ת פי ר אל זה עה לש י אל בי ח רנ תנ פה
ב אותו כי ענ תש ד מי חה ל אל כה ם, וש עולה ל הה ת כה ים אל בי סובש ם וש יהל עי סש מנ ים לש עי נוסש ים של יעי קי ר רש שה ה עה מונה ה שש שה הוא עה
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ים ים טובי רי בה ם דש עולה ים בה שי דש חנ תש הוא, מי עור הנ שי ת הנ הוא אל יענ הנ קי רה ים הה לי שש מנ של דונו, וכש אמ ן לו מי תנ ני עור של שי הנ
ים. בי רנ ים וש דולי גש

ל יום י כה רי המ ך הוא, של םא כה ל ה, וש עמשה ה ננ הוא זל יענ הנ קי רה בוב הה סי מי ב, של לי י הנ שי פש ם טי ם אותה תה עש דנ ים בש בי חושש וש
ים לי שש מנ של ים  מי עה פש לי וש ים,  קי זה חמ ונ ים  דולי גש ים  יוני לש על ים  רי בה דש ב  רל על ד  ענ ר  בםקל מי הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ש  די חנ מש יום  וה
יענ קי רה ל הה לנ גש בי ב של לי י הנ שי פש ים טי בי חושש וש יון,  לש על הה ך  לל מל ת הנ רנ זי גש ת  ם אל עולה בה גםש  פש יי וש עו,  סה ת מנ הוא אל הנ יענ  קי רה הה

שות. פש טי ם בש בה לי ים בש טועי יהה, וש ה הה הוא זל הנ

ם עולה ל הה ת כה ב אל סובי ש, ומש מל של ת הנ יחנ בו אל ני הי הוא, וש י הנ יעי בי רש יענ הה קי רה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה ה הנ שה עה וש
לונות ים חנ עי בה רש אנ אות וש מי לש  נו, שש לה ה של נה שש מי בנ נו  דש מנ לה ם. וש דה אה י הה ני בש ם לי עולה ל הה ת של לל תועל ים לנ ני מנ ים וזש ני דה עי בש

ים. ני מנ ים וזש ני דה עי ד בש יורי ה וש ש, עולל מל של ך הנ הולי

א רה קש ני לון של חנ לש יענ  גי מנ ד של גול ענ עי בש ך  הולי ה, וש גנ א נם רה קש ני לון של חנ אותו הנ ח, מי רה זש מי לון הנ חנ יל מי חי תש ומנ ך  הולי וש
ים לי שש הנ ים לש שי דה ה חר שה שי ך  הולי ר, וש זוהי לון של חנ לנ יענ  גי מנ ד של ים, ענ שי דה ה חר שה פון שי צה סוף הנ לש ך  ז הולי א. אה בוסה רש קנ

ה. ירה צי ה וקש יעה רי עמשות זש יות, לנ רי בש ת הנ לל תועל ה לש נה שה

רום, דה ד הנ צנ תו לש מה לה שש הנ ף. ובש חםרל ץ וה יי קנ חםם וש קםר וה יר וש צי קה ע וש רנ ץ זל רל אה י הה מי ל יש תוב (בראשית ח) עםד כה כה הו של זל
מו ץ, כש רל אה שוב הה י יי פי כםל לש הנ ף. וש חםרל ע, קםר וש רנ פון - זל צה סוף הנ תו לש מה לה שש הנ ץ. ובש יי קנ חםם וש יר וש צי ץ, קה רל אה שוב הה י יי פי לש
ם יי מנ שה הנ אות  בש צי ל  כה ז  אה ה,  זל הנ יענ  קי רה הה אור  בש ם  דה אה י  ני בש ים  שי מש תנ שש מי של מו  כש ש,  מה מנ ה  זל הנ ן  ול גה ובנ נו.  רש מנ אה של

יות. חנ םאש הנ ל ר ענ יענ של קי רה אור הה ים בש שי מש תנ שש מי

ין אי ם, של לי ין אורו שה אי ה, של אשונה רי נו בה רש מנ אה ה של ל מנ ר לו, ענ מנ י"ו? אה ר וה סי ה חה מה אםרםת, לה הו, מש בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ה. לה עש מנ לש הוא של אור הנ ן הה ל מי כםתל ר הנ חנ ד אנ חה חוט אל ל כש בי קנ מש ה של ק מנ אורו רנ

ה. מו שורל אור עי הה א וש רה קש ני אור של א אותו הה לה ם אל לי א שה רי קה הי אוי לש םא רה ל ם, וש לי א אור שה רה קש םא ני ה ל ל זל לנ גש ובי
דוש קה ם הנ ה עי שורל אור של ן הה ים מי קי לה ה חמ שה מי חמ ים ונ עי בש שי ים וש פי לה ים אמ שי שי ד מי חה ים הוא אל יקי די צנ ז לנ ננ גש ני הוא של הנ וש
ים יקי די צנ נוז לנ גה אור הנ ן הה ים מי קי לה ה חמ שה מי חמ ים ונ עי בש שי ים וש פי לה ים אמ שי שי ד מי חה הוא אל ש  מל של אור הנ הוא, וש רוך  בה

א. רי קה הי אוי לש םא רה ל ש, וש מל של ל הנ ה של זל אור הנ ם הה לי א אור שה רה קש םא ני ן ל ל כי ענ א. וש בה ם הנ עולה לה

י אותו, יתי שי םא עה י ל ני אמ ם, של לי םא שה ל אםרםת וש תוב מש כה ם של כל ה לה של קש םא יי רוך הוא, ל דוש בה קה ר הנ מנ אה ך  יכה פי ולש
ה זל אור הנ מה ץ לנ רל אה י הה ני בש ם לי כל י לה דנ ץ, וש רל אה י הה ני ת בש ש אל מי שנ ץ, לש רל אה ל הה יר ענ אי הה תוב (בראשית א) לש כה ה של מנ א לש לה אל

ם. כל תש ש אל מי שנ יש של

ל ים ענ יקי די צנ נוז לנ גה אור הנ ל בו, הה כי תנ סש הי ם לש דה י אה ני ים בש כולי םא יש ה ל זל ן הנ טה קה אור הנ ה הה ר, ומה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
יון. לש על ך הה לל מל י הנ ני פש ה לי שורל אור של מה ל הנ אור של ן הה כי ל של כה הו, וש בה י אנ בי ר רנ מנ ה. אה מה כנ ה וש מה ת כנ חנ אנ

יות הש אוי לו לי רה ר, וש סי ה חה זל אםרםת הנ מש ת הנ מל אל בל י של תי עש ת יהדנ עי ר, כה מנ ר, אה זה עה לש י אל בי ל רנ ת יהדו של ק אל שי ננ א לש בה
ר קנ ת עי י אל אתי צה םא מה ל ה, וש ל זל י ענ תי לש אנ ה שה זל יום הנ ד הנ ענ נו, של מל א מי צי תי של ם כש עולה ר, אוי לה מנ ה. אה זל ר מי ר יותי סי חה

ך. י אותש תי שש גנ פה ל של י ענ ה לי כה רה ל בש ן של ימה ילה סי הש ה, תי אתה בה יהצה ך של רל דל ה הנ ו. אותה שה כש ק ענ ר, רנ בה דה הנ

ית. אשי רי ת בש שנ רה פה ים בש מי עה ים טש שי ד אותו שי מי לי יו לו, וש הה יהא של שש קג ק וש פי ל סה ד כה מנ לה ים, וש ה יהמי לשה מו שש ב עי יהשנ
כו. רש דנ ך לש לנ הה

ש בנ דש הנ ל  יקות של תי מש הנ ה  אותה ם מי ענ טש אל הו, של בה אנ י  בי רנ ך  מש מי ה  שה קה בנ בש לו,  ר  מנ אה יהיא.  חי י  בי רנ ת  אל א  צה מה
ים בי ינשש תש ין מי אי ש  בנ דש ת הנ יאנ בי רות וסש ן פי הל ין בה אי ל של קל יות דל רג ר לו, חמ מנ ים. אה יוני לש ים על דושי ת קש רנ זי גש מי יתה  צי מי של

ד אותו. מי ן לי י כי ל פי ף ענ אנ ד. וש ינחנ

ם ב שה אן. יהשנ ב כה שי םא אי ה, ל יונה לש על ה הה נה שש מי י הנ לי עמ י בנ ני פש ד לי מנ לש אל ד של ענ י, של לנ י עה תי רש דנ ר, נה מנ אה יהיא וש י חי בי ה רנ כה בה
יד תי עה ים לל יקי די צנ נוז לנ גה אור הנ ק, הה חה צש י יי בי ר רנ מנ דול. אה גה יהיא הנ י חי בי רנ לו  או  רש א, קה בה של ים. כש ני ה שה רי שש ים על תי שש

ה. חה מש ב שי י לי רי שש יי יק ולש די צנ ענ לנ רג תוב (תהלים צז) אור זה כה הו של נוז. זל הוא גה םא, אותו של ב לה

נות ה בש ינה אל ה ורש ינה אל ה (שיר ג) צש זל סוק הנ פה ח בנ תנ ס פה חה נש י פי בי אםרםת (בראשית א). רנ י מש הי ים יש להי ר אל םאמל י ונ
ה רה עמטה אנו  צה םא מה ל וש ה  תורה ל הנ ל כה ענ נו  רש זנ ס, חה חה נש י פי בי ר רנ מנ מו. אה אי ה לו  רה טש עי ה של רה עמטה למםה בה שש ך  לל מל יון בנ צי
תםב בםאו כש יהה לו לי ה, הה ינה אל ה ורש ינה אל ה צש ה זל ק מנ חה צש י יי בי ר רנ מנ אה ה של ר, זל ת ייש לומנ עי למםה. כה שש ע לי בנ ת של ה בנ תה שש עה של

ה? ינה אל ה צש ה זל או, מנ ורש

רו בש קש ני וש ה  זל ם הנ עולה ן הה מי או  יהצש ים של יקי די צנ ם הנ ל אותה א ענ רה קש ני ה של זל סוק הנ פה ק, הנ חה צש יי י  בי ר רנ מנ א, אה לה אל
יון צי יון וש ל צי כה יר בש עי הה ת קול לש ה בנ ידה עמתי ם. ונ ם שה תה מה שש ה ני אה יהצש של ר, וש זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ה. אה דושה קש ל הנ אי רה שש ץ יי רל אל בש
יון - נות צי ם. בש כל תש ננ שש רו מי עורש תש הי ר וש פה עה בונות הל קש ת רי חנ תנ או מי ה, צש ינה אל ה ורש ינה אל ת: צש רל אומל רות, וש בה קש י הנ תי ל בה של

ז. לה יון הנ צי ה הנ ר (מלכים-ב' כג) מה מנ אל נל מו של כש

לום שה הנ דוש, של קה ך הנ לל מל ל הנ יון של לש על בוד הה כה יו הנ ת זי אות אל רש ים לי יקי די צנ ם הנ תל ים אנ אי כה ס, זנ חה נש י פי בי ר רנ מנ אה
ים יקי די צנ ירו אותו הנ תי כש הי ר של תל כל יל אותו הנ בי שש מו, בי ה לו אי רה טש עי ה של רה עמטה יל הה בי שש כות? בי יזו זש אי לו, ובש כגלו של
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לו הוא? אי רוך  בה דוש  קה ל הנ אםם של הו  יזל אי מו, וש הו? אג מו, ומנ הו, אי בה י אנ בי ר רנ מנ ה. אה זל ם הנ עולה ה בה י תורה רי בש די בש
ה לו. דועה יש ה הנ מה ם אג הי ים של יקי די צנ הנ

לו. אםם של ל אותו הה ה של נה תג הוא, חמ אםם הנ הה ס, מי חה נש י פי בי ר רנ מנ יא? אה י הי מי מי זו  ה הנ נה תג חמ - הנ תו  נה תג יום חמ בש
ר מנ רו? אה שש כש י הג תנ ימה אי ים. וש יקי די צנ ת הנ חנ מש הוא שי ה, של תורה וות הנ צש ת מי עמשות אל רו לנ שש כש הג יום של תו? בנ נה תג הו חמ מנ
ה עולל יום של ב כש לי ת הנ חנ מש עמשות שי ים לנ יקי די צנ ל הנ ה ענ יום חובה אותו הנ ה, של לה עש מנ ים וה ני ה שה רי שש לש על שש ק, מי חה צש י יי בי רנ
ה ינה אל ה: צש וה דש חל ם בש יהל ני פש רוז לי יר כה עמבי הנ ם ולש ר אותה עורי רוך הוא לש דוש בה קה יד הנ תי כות עה זש ה הנ שום אותה ה, ומי פה חג לנ

יון. נות צי ה בש ינה אל ורש

הוא רוך  בה דוש  קה הנ של ר, כש מנ ק אה חה צש יי י  בי ם. רנ יי מנ שה הנ יענ  קי רש אםרםת בי י מש הי יש ע,  מנ שש םא תי ק, ב חה צש יי י  בי ר רנ מנ אה
אור מה הנ אור וש מו הה ה, כש מה שה נש ה הנ ד אותה רי ן תי מנ זש אותו הנ יון, בש צי יון וש ל צי ל כה רוז ענ יר כה עמבי ינ ים וש תי מי ת הנ ילה אל חנ מש
יענ קי רש בי אםרםת  מש י  הי יש תוב  כה של הו  זל ץ.  רל אה הה ן  מי ר  עורי תש יי של גוף  הנ ל אותו  ענ ם  יי מנ שה הנ יענ  קי רש ל  של אור  בה יר  יהאי של

ץ. רל אה ן הה א מי יוצי גוף של ל אותו הנ ץ, ענ רל אה ל הה יר ענ אי הה ה? לש מה לה ם. וש יי מה שה הנ

אםרםת י מש הי תוב יש כה הו של לו. זל פש יר אה אי הה יותו ולש חמ הנ גוף לש ל הנ ה ענ שורה רוחנ הנ ר הה י זםהנ ר, זוהי מנ הו אה בה י אנ בי רנ
נו. רש מנ אה מו של ץ, כש רל אה ן הה א מי יוצי ל הנ ץ, ענ רל אה ל הה יר ענ אי הה ה? לש מה לה ם, וש יי מנ שה יענ הנ קי רש בי

ה יות בה חמ הנ רוך הוא לש דוש בה קה יד הנ תי עה רוחנ של ה הה ר לו, אותה מנ ן. אה מה חש ב ננ ת רנ ש אל גנ י פה זי ן פנ ה בל הודה י יש בי רנ
כונות. נש עות הנ די ם הנ דה י אה ני בש יגו  ר ינשי של אמ ה, כנ לה עש ל מנ יהה של רש לנ קש פנ סש אנ הה יא רוחנ  ר לו, הי מנ י? אה הי ים מנ תי מי ת הנ אל
י, א רוחי לה ם, אל כל י רוחנ בה תי תנ נה ר וש מנ אל םא נל ם. ל יתל יי חש ם וי כל י בה י רוחי תי תנ נה תוב (יחזקאל לז) וש כה ה של מנ ה? מי נו זל ן לה יי ננ ומי
יהדוענ ן  ימה ילה סי הש יי ך  ר כה חנ אנ וש ם,  כל בש רש קי ן בש תי י אל ת רוחי אל וש תוב (שם)  כה וש י,  לי יהה של רש לנ קש פנ סש אנ הה מי ל  צה אל נל הנ אותו 

ים. ני שה ים וש יהמי ים ולש מועמדי אםתםת ולש יו לש הה תוב (בראשית א) וש כה הו של ם. זל עולה בה

נו רל כש זש י תי נוש כי ה אל ח, (תהלים ח) מה תנ הו פה בה י אנ בי נו (בראשית א). רנ מי לש צנ ם בש דה ה אה עמשל ים ננ להי ר אל םאמל י ונ
םא ר בש רוך הוא לי דוש בה קה ה הנ צה רה ה של עה שה ר, בש מנ חום אה נש י תנ בי ים. רנ להי אל ט מי ענ הו מש רי סש חנ תש נו ונ דל קש פש י תי ם כי דה ן אה ובל
ל בונו של רו לו: רי מש ם. אה דה ה אה עמשל ם ננ הל ר לה מנ אה או, וש סש ת כי ים אל בי סובש ם הנ ים אותה כי אה לש מנ ם הנ ץ עי עי יה תש ם, ני דה אה ת הה אל

נו? רל כש זש י תי נוש כי ה אל ה, מה ם זל דה ל אה יבו של ה טי ם, מנ עולה

ץ עי יה תש ני ינו של צי םא מה ל וש ה  ה כגלה תורה ל הנ ל כה נו ענ רש זנ ר, חה מנ י בו אה בי ם רנ שי א בש י בוטה בי ם, רנ דה ה אה עמשל ר ננ חי ר אנ בה דה
עמשות. יך לנ רי הוא צה ה של ל מנ כה ר מי בה ל שום דה ם ענ עולה ים לש כי אה לש מנ ם הנ רוך הוא עי דוש בה קה הנ

יג, שי הנ ים לש צי ם רה הי של הוא, וכש רוך  בה דוש  קה ל הנ של תו  עש דנ ים לש יגי שי מנ ה של טה מנ ה ולש לה עש מנ ין לש אי ינו, של צי עוד מה וש
הוא קום של מה ר לנ חוזי וש חנ  פורי ה, של זל י הנ ארי קונה א דש בוסה נש א קנ רה קש ני עוף הנ מו  ם, כש תה גה שה הנ חור מי אה ים לש רי יהד חוזש מי

קומו. מש בוד ה' מי רוך כש ים (יחזקאל ג) בה רי אומש ים וש רי חוזש ד של ם, ענ ך הי ה. כה שורל

ר אה שש אור  ה הה זל מי א  רה ובה אשון,  רי הה אור  הה א  רה בה הוא  רוך  בה דוש  קה הנ של ינו  צי מה א,  בוטה י  בי רנ ר  מנ אה עוד  וש
ן כי ל של יו, כה אותה בש ר צי אה נו שש מל יא מי הוצי ה לש צה רה של מו, כש ץ עי עי יה תש םא ני ה ל לה חי תש א בנ רה בש ני אור של ם הה לו. אי ים של שי מש שנ מש הנ

ה. מה ל דה בל הל ם לנ דה ן (תהלים קמד) אה כי ל של כה וש

י יתי כי םא זה י ל ני א, אמ י בוטה בי ר רנ מנ דורו. אה ת מש ם אל ה שה נה שש מי י הנ לי עמ ם בנ עי א, של י בוטה בי רנ ח לש ננ ק, הנ חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ם. הל לה ה של תה יש יהא הה שש קג ל הנ בה ם, אמ הל מה י עי דורי ילה מש הש יי של

ם כגלה של מו  צש ת ענ אות אל רש הנ ה לש צה רה כםל, וש ל הנ ט ענ יהה שולי הה ה של זל הנ ך  לל מל י בו, כנ בי ר רנ מנ אה י של תי עש מנ רוץ שה תי וש
ם עולה ל הה כה אות של רש הנ ה לש צה רה יל וש רוך הוא, הואי דוש בה קה ך הנ ים. כה בי שון רנ לש מו בי צש ה ענ שה כםל, עה הוא הנ ים בו וש לולי כש
ים רומי מש ם קול מי ק, אי חה צש י יי בי ר רנ מנ כםל. אה הוא הנ אות של רש הנ ים לש בי שון רנ ר לש מנ אה יהדו, וש כםל בש ת הנ ל אל לנ לו, כה של

י. בי לי ב בש ינשי תש ה מי זל רוץ הנ תי ין הנ אי ה, של פל יהה יה הה ר של ה, אםמנ זל י מי תי עש מנ שה

י בי רנ א וש י בה בי רנ ס וש חה נש י פי בי או אותו רנ יהה, רה רש בל י טש ל שוקי ת כה ר אל הי טנ יהה לש רש בל טש א לי אי בה ן יוחנ עון בל מש י שי בי רנ
יו. נה פה ל לש אנ שש אן, ני ה כה נה שש מי י הנ לי עמ בנ ה מי ני רו: הי מש ת? אה כל לל ל לה םא נוכנ ל ד וש חה יום אל קי ב בש שי י ני תנ ד מה רו: ענ מש ק. אה חה צש יי

ר מנ ה. אה זל סוק הנ פה ים בנ יני מי ל הנ ם של יהל ח פי תנ פה י יי רי ה, המ ר זל בה ע דה מנ שש םא ני ם ל ר לו: אי מנ הו. אה בה י אנ בי ם רנ שה א לש בה
נו. מותי דש נו כי מי לש צנ ם בש דה ה אה עמשל ה ננ ר לו: זל מנ ה הוא? אה ר לו: מנ מנ ה. אה זל סוק הנ פה ר הנ קנ ת עי ר אל נו מנ ר לה םאמנ לו: י

ים שי רש חי לנ ים וש רי וש עי י לה כי אות. וש רש יטו לי בי ים הנ רי וש עי הה עו וש מה ים שש שי רש חי תוב (ישעיה מב) הנ עון, כה מש י שי בי ר רנ מנ אה
חות רה אר ים  כי הולש וש ם,  יהל ני פש לי ר  יהשה הנ ך  רל דל של ה,  תורה בנ ים  רי וש עי ם  הי של ים,  רי וש עי א  לה אל ה?  זל ת  אל ה  תורה הנ ה  רה מש אה

נו. רש זנ ך גה כה נו, וש לה ה של נה שש מי ר בנ זנ גש ה ני זל סוק הנ פה ר. הנ בה דה ר הנ קנ ת עי ים אל עי םא יודש ל ים, וש רי וש עי לות כש קנ לש עמקנ

ם. עולה ל הה ת כה יל אל תי שש ם הי יי מנ כםל, ומי ל הנ ר של קה עי יו הה ם הה יי מנ ם, הנ עולה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה בה של כש

ם. יי ץ, ומנ רל אל ם, וש יי מנ ם: שה לו הי אי ה, וש זל ם הנ עולה נותו בה מה ת אה ינעמשו אל ים של ני מה ה אה לשה רוך הוא שש דוש בה קה ה הנ שה עה וש
ה. זל ם הנ עולה בה ה של ל מנ א כה רה בש לו ני י אי די ל יש ענ וש

ר מנ ם. אה יי מנ ת הנ ין אל מי זש ם. הי עולה יך לה רי צה יות של רי יא בש הוצי ם, לש הל ד מי חה ל אל ת כה לו, אל ת אי לשל ת שש ין אל מי זש הי וש
תוב כה הו של ך. זל שו כה ם עה יי מנ הנ ד. וש חה קום אל מה ס לש ני כנ תש ך תי ה לי תה אנ ם, וש יכל תי חש תנ ץ מי רל אה ת הה יאו אל ם תוצי תל ם: אנ הל לה



1802

ם. יי מנ וו הנ קה (בראשית א) יי

הו ך. זל ה כה תה שש יהד עה ם. מי הל ה לה דומל כנ יות וש חנ מות וש הי יות, בש רי ך בש מי י מי יאי תש תוצי ה: אנ ר לה מנ ץ. אה רל אה א לה רה קה
ה. ינה מי יהה לש ש חנ פל ץ נל רל אה א הה ים תוצי להי ר אל םאמל י תוב (שם) ונ כה של

ת ים אל להי ש אל ינענ תוב (שם) ונ כה הו של ך. זל שו כה ם. עה יי מנ ם לש יי ין מנ ילו בי די בש ם הנ תל ם: אנ הל ר לה מנ ם. אה יי מנ שה א לנ רה קה
ה? (שם) תוב בה ה כה יהד מנ ה. מי דל שה י הנ צי עמ ים ונ יבולי ים וי בי עמשה ים ונ אי שה י דש יאי ה: הוצי ר לה מנ ץ. אה רל אה א לה רה . קה יענ קי רה הה

ע. רנ יענ זל רי זש ב מנ של א עי של ץ דל רל אה א הה תוצי ונ

י הי תוב (שם) יש כה הו של ץ, זל רל אה ל הה יר ענ אי הה אורות לש ם אורות ומש כל יו בה הש ם: יי הל ר לה מנ ם. אה יי מנ שה ן לנ מו כי א כש רה קה
ה דומל כנ עופות וש ים וש גי ל דה של ש  מל רל יאו  ם תוצי תל ם: אנ הל ר לה מנ ם. אה יי מנ ן לנ כי מו  א כש רה ם. קה יי מנ שה הנ יענ  קי רש אםרםת בי מש
ל ית, כה אשי רי ה בש עמשי ל מנ ה כה עמשה ה ננ לל ת אי לשל י שש די ל יש ענ יהה. וש ש חנ פל ץ נל רל ם של יי מנ צו הנ רש שש תוב (שם) יי כה הו של ם. זל הל לה

ינו. מי ד לש חה אל ד וש חה אל

רוך הוא: שום דוש בה קה ם הנ הל ר לה מנ ים. אה יהמי ר הנ אה מו שש םא כש ר בש ים לי ני זגמה יו מש ם הה י, כגלה שי שי יום הנ א הנ בה של כש
רו בש חנ תש ם תי כל א כגלש לה אן, אל ד כה יו ענ הה יות של רי בש ל הנ ר כה אה מו שש ה כש דה בנ זו לש יהה הנ רי בש עמשות הנ םא יהכול לנ ם ל כל ד מי חה אל
ם, כל תש שש לה ל שש ילה של הש גוף יי ל הנ בה ם, אמ כל דש בנ לש עמשותו  לנ לו  םא תוכש ם ל תל י אנ רי המ ם, של דה ה אה עמשל ננ ם, וש כל מה י עי ני אמ ד, ונ ינחנ

י. לי ה של מה שה נש הנ וש

ם תל אנ ה, וש מה שה נש ת הנ י אל ני ם. אמ תל אנ י וש ני ם, אמ דה ה אה עמשל ם ננ הל ר לה מנ אה רוך הוא וש בה דוש  קה ם הנ הל א לה רה קה ך  יכה פי ולש
דוש קה ן הנ תנ ה נה מה שה נש ת הנ אל ית. וש אשי רי ה בש עמשי מנ ים בש ני מה אג יו  הה ם, של תה שש לה שש גוף הוא מי הנ הוא, של ך  כה גוף. וש ת הנ אל

ה. ם בה הל מה ף עי תי תנ שש הי רוך הוא, של בה

מו אותו ם כש כל מות לה דה הי ת ולש ענ דנ ם, לה כל ח מי קנ לש ני גוף של הנ אותו  נו, בש אוי לה רה ר של לומנ נו, כש מותי דש כי נו  מי לש צנ בש
ים. דושי קש ים הנ יוני לש על צונו לה תו ורש שוקה ילה תש הש תי ם, וש עולה י הה עמשי מנ ד מי רי פה יי ה, של מה שה נש הוא הנ י, של ני מל ח מי קנ לש ני של

ן אותה ם? כש כל מותש ה כש ה זל ם. מנ כל מותש יום כש קי ילה בש הש םא יי ם ל כל ח מי קנ לש ני גוף של הנ נו, של מותי דש כי נו  מי לש צנ עוד בש וש
ילה הש יי י בו, של תי תנ י נה ני אמ יא של הי ה הנ דושה קש ה הנ מה שה נש הנ יות. וש רי בש ל הנ ר כה אה שש ר כי פה הוא עה ל של ם, ענ אתל הוצי יות של רי בש הנ

י. לי יום של קי ה לנ מל דה תי ה גוף, וש ינה אי ים, של מי עולה יום לש ה קי לה

ם. יי ץ ומנ רל אל ם וש יי מנ לו - שה ת אי לשל יו שש ית הה אשי רי בש בי א של צה מש ני שום של ר, מי בה דה רור הנ הו בי הו, זל בה י אנ בי ר רנ מנ אה

ה יו בה הה ד של ה, ענ דה בנ ם לש תה שש לה ת כםחנ שש ה אל חה קש ץ לה רל אה ל הה בה ה הוא. אמ ר, יהפל מנ עון אה מש י שי בי ן רנ ר בל זה עה לש י אל בי רנ
ל ם של גםלל ת הנ ה אל יאה יא הוצי הי ה. וש בה ד של חה אל הה ד, וש חה ם אל יי מנ ן הנ ם, ומי יי ננ ם שש יי מנ שה ן הנ ים - מי יהמי סודות קנ ה יש עה בה רש אנ
ה מה דה אמ ן הה ר מי פה ם עה דה אה ת הה ים אל להי ר ה' אל יצל יי תוב (שם ב) ונ כה הו של ה. זל מה שה נש ת הנ רוך הוא אל דוש בה קה הנ ם, וש דה אה
לו לה גש עמשות אותו, ובי ד לנ פו ינחנ תש תנ שש הי רוך הוא - של דוש בה קה הנ ץ וש רל אה ם - הה יהל ני י שש רי ים. המ יי ת חנ מנ שש יו ני פה אנ ח בש פנ יי ונ
ל ה כה ני ק, הי חה צש י יי בי ר רנ מנ ה. אה מה שה נש ת הנ י אל ני אמ גוף, ונ ת הנ י אל ה עמשי ר לה מנ רוך הוא אה דוש בה קה הנ ם. של דה ה אה עמשל ר ננ מנ אה

נו. מה עי ר מי בנ ה עה זל ק הנ פי סה הנ

ינו ני י שה רי המ ם, של דה י אה ני ת בש יאנ רי בש ם בי עולה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה ף הנ תי ה שי גון זל ר, כש זה עה לש י אל בי ר רנ מנ עוד אה
ץ רל אה הה וש ם  יי מנ שה ה הנ זל גון  , כש ענ הושג יש י  בי ר רנ מנ הוא. אה רוך  בה דוש  קה הנ וש תו  שש אי וש יש  אי ם, הה דה אה ים בה פי תה ה שג לשה שש
הוא רוך  בה דוש  קה ם הנ עולה תו, ולש שש ד אי גל נל ץ כש רל יש, אל ד אי גל נל ם כש יי מנ עון, שה מש י שי בי ר רנ מנ הוא. אה רוך  בה דוש  קה הנ וש
יהה רי ם שום בש ף עי תה שג רוך הוא מש דוש בה קה ין הנ אי פות, וש תה שון שג לש ם, בי דה ה אה עמשל ר ננ מנ אל ן נל ל כי ענ ם, וש הל מה ף עי תה שג מש

ם. דה ם אה ת עי זולנ

ש פל יא נל הי רו של מש אה ה, של מה דה אמ עון, כםחנ הה מש י שי בי ר רנ מנ ם? אה הל מה ף עי תה שג י מש יות מי רי בש ר הנ אה שש י, ובי י יוסי בי ר רנ מנ אה
ד. בנ לש ם בי דה אה ל הה א ענ לה ף אל תה שג ין מש רוך הוא אי דוש בה קה ל הנ בה יהה. אמ חנ

ה? מל רוך הוא, בנ דוש בה קה ל הנ פות של תה שג ק בנ בי דה הי ים לש ם רוצי ינה אי ים של עי שה רש ם לה הל ה, אוי לה הודה י יש בי ר רנ מנ אה
תוב (תהלים מט) כה הו של מות. זל הי בש הנ כםחנ  ק בש בי דה וש ך  א הולי לה ן, אל תנ הוא נה ה של מה שה נש ה הנ אותה ק, בש חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ה. מה שה נש ל הנ ת של רל אל פש תי ר וש קה יש אותו  עממםד בש ה לנ צה םא רה ל ין, של לי ל יה מו. בנ דש מות ני הי בש ל כנ שנ מש ין ני לי ל יה ר בנ יקה ם בי דה אה וש
ה לל עמ תנ םא  ל וש ה,  רה הי מש ה  מל דש ני הנ וש ת  רה כש ני הנ ן  הל לה של כםחנ  הנ אותו  בש מות,  הי בש כנ ל  שנ מש ני של ה?  שה עה של אתו  טה חנ ה  מנ ל  בה אמ

ה. לה עש מנ לש

ה י, מנ ידי ן אי עמקםב בל י ינ בי ר רנ מנ אה י, של ידי ן אי עמקםב בל י ינ בי ר רנ מנ אה ה של מו מנ ך, כש ה הולי י, זל זי ן פנ עון בל מש י שי בי ר רנ מנ אה
י מי עולש ם ולש עולה ת לש רל אל פש תי ר וש קה ם יש הי ים, של יקי די ל צנ ן של תה מה שש ני לו  ינו, אי ה עי תה אמ ר רה קה ל יש כה תוב (איוב כח) וש כה של

ים. מי עולה

ר אה ל שש כה רוך הוא מי דוש בה קה ילו הנ די בש הי ם של דה ל אה תו של עמלה ה מנ אי םא ורש ן, ב תה י יונה בי ר רנ מנ הו אה בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ינעמשו ם  הי ה של לל אי ים הה לי פועמ ר לנ מנ הוא, אה רוך  בה דוש  קה א הנ רה בה ה של ל מנ הו, כה בה י אנ בי ר רנ מנ יך? אה ים, אי אי רה בש ני הנ
צו רש שש ם יי יי מנ ר לנ מנ גו', אה וש יהה  חנ ש  פל נל ץ  רל אה א הה ץ תוצי רל אה יות הה רי ל בש ר ענ מנ ם. אה הל מה ד הוא עי ינחי תש ני םא  ל וש ם,  דה בנ לש

ם. הל מה ד עי ינחי תש םא ני הוא ל ם, וש יי מנ הנ
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ים, ני ר פה תי סש לנ ן בו קש תנ נה ם. וש דה ה אה עמשל ר ננ מנ אה יהתו וש עמשי ם בנ הל מה רוך הוא עי דוש בה קה ד הנ ינחי תש ם, ני דה אה א הה רה בה של כש
תוב (תהלים ח) כה הו של יו, זל ה יהדה עמשי מנ ילו בש שי מש יה"ה. הי בו"ר, עמשי שו"ש, די "ה, מי יכה לי "ה, המ , קומה י"חנ יה"ה, רי אי רש

יו. לה גש ת רנ חנ ה תנ תה יך כםל שנ י יהדל עמשי מנ הו בש ילי שי מש תנ

ים, יוני לש על תו לה מה שש ני ץ, וש רל אה ה גופו לה מה דש ים. ני יוני לש על לה ים וש תוני חש תנ ה לנ מה דש ני יו, וש לה גש ל רנ ם ענ ה, קה מה שה ק בו נש רנ זה של וכש
הו. רי טש ענ ר תש דה הה בוד וש כה תוב (שם) וש כה הו של ה. זל אה רש יי ה, ובש ימה אי בוד, בש כה ר, וש דה הה ר, וש תםאנ בש

י בי ר רנ מנ ים. אה להי אל ט מי ענ מש הו  רי סש חנ תש תוב (שם) ונ כה י, של בי לי ק בש פי ה סה זל סוק הנ פה הנ םאש  ן, ר תה י יונה בי ר רנ מנ אה
ץ. רל אה ן הה ח מי קנ לש ני יהה גוף וש הה ל של רון הוא? ענ סה ה חי ל מנ בה ה לו, אמ דומה ה וש דושה יא קש הי תו של מה שש ני הו, בש בה אנ

ר זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה ים, של יוני לש על ן הה ם מי דה אה חוק הוא הה י רה רי המ ר, של שה פש י אל ה - אי מה כש חה ת ובש ענ דנ ר בש םאמנ ם ת אי וש
ד יורי ם  הל ומי ה,  לה חי ה תש לה עש ל מנ יהה של רש לנ קש פנ סש ע אנ פנ של ים כםחנ  לי בש קנ ים מש רובי קש ים הנ כי אה לש מנ חום, הנ נש י תנ בי ר רנ מנ אה

ם. דה אה ל הה ם אל הל ם, ומי אה בה ל צש כה ם וש יי מנ שה ד לנ ם יורי הל ים, ומי רובי ם קש ינה אי ם של אותה לש

ך ל כה ם כה ינה אי ם של אותה ם לש הל ים, ומי יוני לש על ים הה כי אה לש מנ נו לנ מל ה, ומי לה חי ל תש בי קנ בוד מש כה א הנ סי י, כי י יוסי בי ר רנ מנ אה
ם. דה אה ל הה ם אל הל ם, ומי יי מנ שה ם לנ הל ם, ומי מותה ים כש בוהי ים וגש יוני לש על

ה לה טש ני ל של ם, ענ עולה ה לש לל כש םא תי ל ה, וש דושה יא קש הי ה, של מה שה נש הו, בנ בה י אנ בי ר רנ מנ ם? אה דה אה ה לו הה מל דש ה ני מל ל בנ בה אמ
יהה. הה של ר כש פה יהשוב עה ה וש לל כש יי ה, וש מה דה אמ ן הה ל מי טנ ני גוף של מו הנ םא כש ל תו, וש בורה גש כםחו ומי נו, מי מל מי

ם. אה רה ה בש בה קי ר ונש כה תוב (בראשית ה) זה כה הו של ד, זל ינחנ או בש רש בש מו ני ווגו עי זי ם וש דה ב, אה ר רנ מנ ק אה חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
יו. עםתה לש צנ ת מי חנ ח אנ קנ יי תוב (שם ב) ונ כה הו של ם. זל דה אה ל הה ה אל יאה בי הל ה ול ינה כי הל יו, ול בה גנ ה מי לה טש ני וש

ת חנ ח אנ קנ יי תוב ונ כה הו של יות. זל רי בש י הנ קי זש יא ני הי נו, וש מל ה מי חה קה ה, ולש תה יש ה הה אשונה רי ה הה וה ר, חנ מנ ענ אה הושג י יש בי רנ
ת רל חל אנ ים  קי הי ה, של נה תל חש תנ ר  שה בה גםר  סש יי ונ ת.  קל זל מנ יא רוחנ  הי ל של ענ נו,  מל מי ח  קנ לש ני של ה  אשונה רי הה י  זוהי יו.  עםתה לש צנ מי

ה. קומה מש בי

ץ רל אה ל הה ה של מה זגהמ ק, הנ חה צש י יי בי ר רנ מנ ה? אה תה יש ה הה ר. ומל שה ה בה תה יש םא הה ת ל רל חל אנ הה ר, וש שה ה בה תה יש ר, זו הה מנ א אה בה רה
וששמהרליהה.

ן יוה ם. כי עולה ל הה כה יר בש אי מי יו של נה ר פה ן זםהנ תנ ם, נה דה אה ת הה הוא אל רוך  בה דוש  קה א הנ רה בה של חום, כש נש י תנ בי ר רנ מנ אה
א. נל שג יו יש נה עםז פה תוב בו? (קהלת ח) וש ה כה א, מנ טה חה של

תוב כה של ה  זל י,  לי מםר  אל י,  בי רנ א,  יבה עמקי י  בי רנ לו  ר  מנ אה ך.  רל דל בנ ים  כי הולש יו  הה א  יבה עמקי י  בי רנ וש ר  זל יעל לי אל י  בי רנ
דוש קה יהה הנ הה של ים, כש יהמי ל הנ ר כה אה שש יהד, כי ן מי י כי הי יש ר ונ מנ אל םא נל ה ל מה ם, לה דה ה אה עמשל ים ננ להי ר אל םאמל י (בראשית א) ונ
א רה בש יי תוב ונ ם, כה דה ה אה עמשל ר ננ מנ אה ר של חנ אנ א לש לה ר, אל מנ אל םא נל אן ל כה ן, וש י כי הי יש ר ונ מנ אל יהד נל ר, מי בה ר דה רוך הוא אומי בה

ן! י כי הי יש ר ונ יהה לו לומנ ם, הה דה אה ת הה ים אל להי אל

י הי ים יש להי ר אל םאמל י תוב (שם) ונ י כה רי המ ר? ונ םא יותי ל ית וש אשי רי ה בש עמשי ה מנ תה יש םאת הה י ז כי א, וש יבה י עמקי בי ר לו רנ מנ אה
יענ קי רש אםרםת בי מש י  הי יש ן (שם)  כי וש  . יענ קי רה ת הה ים אל להי אל ש  ינענ ונ א  לה אל ן,  י כי הי יש ונ ר  מנ אל נל םא  ל וש ם,  יי מנ הנ תוך  בש יענ  קי רה

ים? דםלי גש אםרםת הנ מש י הנ ני ת שש ים אל להי ש אל ינענ תוב ונ כה ן, וש י כי הי יש יהד ונ ר מי יהה לו לומנ ץ, הה רל אה ל הה יר ענ אי הה ם לש יי מנ שה הנ

ה יאה ץ הוצי רל אה הה ן. של י כי הי יש יהד ונ ר מי מנ אל ה, נל לה עש מנ לש צול מי אה כםחנ הה ם הנ הל יהה בה םא הה ל ר של בה ל דה ך, כה ר לש א, אםמנ לה אל
ה. עגלה פש ה הנ לום אותה שש ים תנ לי שש הנ יון לש לש על כםחנ הה ין לנ תי מש הנ ה לש כה רש צש םא הג ל ם, וש תה לה עג ל פש לום כה שש תנ ם בש אותה

ד ין ענ תי מש הנ ה לש כה רש צש ה, הג ה בה תה יש םא הה ה ל לה עג פש לום הנ שש יום תנ קי ץ וש רל אה ה הה יאה הוצי ר של בה דה וש ר  בה ל דה כה ל בש בה אמ
ה. עגלה פש מות הנ לי יום ושש קי ה הנ עמשל ינ ה, וש לה עש מנ לש כםחנ מי םא הנ יהב של

יהדו ייש בש כםחנ של ן הנ תי יי ד של ה ענ דה מש עה עמשות, וש ה לנ יק לה פי סש מנ ר הנ בה דה ה אותו הנ יאה ץ הוצי רל אה ם, הה דה אה אן בש כה ן בש כי וש
יום. קי ה הנ שה עה ה, וש לה עש מנ לש כםחנ מי ן בו הנ תנ נה רוך הוא וש דוש בה קה א הנ בה ד של ן, ענ י כי הי יש יהד ונ ר מי מנ אל םא נל ך ל יכה פי ת, ולש תי לה

ר לו, מנ י? אה שי שי א בנ לה ם אל דה אה ת הה ה אל שה םא עה ל רוך הוא של דוש בה קה ה הנ אה ה רה י, מה בי א, רנ יבה י עמקי בי ר לו רנ מנ אה
א. רה בש ני ה של ל מנ כה ר מי בה שום דה ינע בש הוא סי ר של ם לומנ דה אה ה לה חון פל תש א פי הי םא יש ל של

א, יבה י עמקי בי ר לו רנ מנ ה. אה כה יו ובה ל פי ם יהדו ענ שה םאשו, וש ן ר חנ גה ר וש זל יעל לי י אל בי ם רנ ים, קה כי יו הולש הה ד של כו. ענ לש הה
ר. בה דה י הנ ה לי של קה י, וש יתי אי רה ה של אל רש מנ . הנ תה לש אנ שה ה של ל זל ר לו, ענ מנ ה? אה ה בוכל תה ה אנ מה י, לה בי רנ

י ני נש ענ לש יענ  גי הנ יד לש תי עה של יש  עממםד אי םא ינ י ל רי המ ת? של כל של מש ני של זו  לות הנ גה הנ ך  אםרל ה לש כל זש יי י  א, מי יבה א, עמקי יבה עמקי
ם דה אה טון הה לש י שי רי המ ה, של שובה תש כםחנ הנ ק בש תו, רנ מה לה שש הנ םא בש ל ים, וש ני ף שה לל ש אל שי הוא בש י, של שי שי יום הנ ד הנ ם ענ יי מנ שה הנ

י. שי שי א בנ לה ינו אל הוא אי הנ

ל ילה. ענ הש יי ה של ילה מנ הש יי ם, וש קםדל מו מי ם כש עולה ש הה די חנ תש י יי יני מי שש רוב. ובנ ם, חה עולה ה בה טה מי ר שש אי שה י תי יעי בי שש ובנ
י הי ר (תהלים קד) יש מנ אל ם נל ילה בי שש ר לו, ובי מל ייאה דוש  ם קה יי לנ ירושה ר בי נותה הנ יון וש צי ר בש אה שש ני יהה הנ הה ה (ישעיה ד) וש זל

יו. עמשה מנ ח ה' בש מנ שש ם יי עולה בוד ה' לש כש
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ר חנ אנ י לש הורות, כי תוב לש כה א הנ ר, בה מנ יהה אה כש רל י בל בי ם רנ שי א בש בה גו' (בראשית ב), רה ם וש יי מנ שה דות הנ ה תולש לל אי
י לוני יום פש יהה זו בש רי ם, בש או כגלה רש בש ים ני ה יהמי שה שי ר בש םאמנ םא ת ל ץ, של רל אה הה ם וש יי מנ שה יאו הנ הוצי דות של תולה ל הנ ר כה פי סי של
יום יו, (שם) בש י הה תנ מה ך  ע לש דנ ץ, תי רל אה ן הה ם ומי יי מנ שה ן הנ וו מי הנ תש ני דות של תולה ל הנ א כה לה י, אל לוני יום פש יהה זו בש רי ובש
ן ם ומי יי מנ שה ן הנ וו מי הנ תש ני דות של תולה ל הנ ם כה הל יו בה ש הה מה יום מנ אותו הנ ר, בש לומנ ם. כש יי מה שה ץ וש רל ים אל להי עמשות ה' אל

ם. יי מה שה ץ וש רל ים אל להי יום עמשות ה' אל תוב בש כה ץ, של רל אה הה

אותו ן, בש ם כי ם. אי דה ים אה להי םא אל ר יום בש ם בש דה דות אה ר תולש פל ה סי תוב (שם ה) זל י כה רי המ ר, ונ מנ א אה יסה י יי בי רנ
דות. תולה ל הנ יו כה ש הה מה יום מנ הנ

ל כה יום  הנ אותו  בש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ הו  אה רש הל של וו!  הנ תש ני יום  הנ אותו  בש הוא,  ך  כה יהה,  כש רל בל י  בי רנ ר  מנ אה
ן ינ ה דנ זל דור וש ם הנ כנ ה חמ י, זל לוני ה פש זל י וש לוני ה פש ר: זל יהה אומי הה ם, וש יהל יותי מג דש מות בי שה נש יו הנ נה פה ם לש ירה עלבי הל יו וש דותה תולש

ן. יהל יגי הי נש דורות ומנ ל הנ ן כה כי דור, וש הנ

ל כה ץ וש רל אה הה וש ם  יי מנ שה הנ כגלו  יש ונ ן? (שם ב)  יה נש עי ן הה ה מי לה עש מנ תוב לש ה כה ר, מנ מנ יהיא אה י חי בי ם רנ שי ק בש חה צש יי י  בי רנ
ר של ל אמ ת כה אל הו  אםד, מנ ה טוב מש ני הי ה וש שה ר עה של ל אמ ת כה ים אל להי א אל ינרש ר (שם א, לא) ונ מנ אה ר של חנ אנ ם. לש אה בה צש
ד, בנ לש י טוב בי א כי לה ר אל מנ אל םא נל ים ל אי רה בש ני ל הנ כה אםד. ובש ם טוב מש הי ים של כי אה לש מנ ן הנ ינ נש בות עי רנ ל - לש ת כה ה? אל שה עה

אםד. י טוב מש ם כי יהל לי ר עמ מנ אל נל או, וש רש בש ים ני כי אה לש מנ הנ ד של מי לנ אםד, מש י טוב מש אן כי כה ובש

ל כה וש סוף הוא,  שון כי יהה, לש כש רל י בל בי ר רנ מנ כגלו? אה יש ונ ר  מנ אה תוב וש כה יף הנ ה עוד הוסי מה ק, לה חה צש יי י  בי ר רנ מנ אה וש
ר מנ גה של יו. וכש לה ד עה ם עומי יי מנ שה א הנ בה ל צש כה תוב וש כה הו של ם. זל יי מנ שה א הנ בה ים צש אי רה קש ני ים הנ כי אה לש מנ ם הנ ל, הי לה כש ם בי אה בה צש

. יהה ל רואל כה ה לש תה לש כה ה וש פה סש כש ה, ני אכה לה מש הנ

ת מנ גש ת דג בה שנ יום הנ רוך הוא לש דוש בה קה ה הנ שה עה ה, וש בה שה חמ מנ לו מי ה, כה עמשל מנ מי לו  - כה כגלו  יש ן, ונ מה חש י ננ בי ר רנ מנ אה
י. יעי בי שש ף הנ לל אל י? בה יעי בי שש ה בנ ה זל י. מנ יעי בי שש בות בנ שש רוך הוא לי דוש בה קה יד הנ תי עה א, של בה ם הנ עולה

ר מנ זו? אה ה הנ רה תי יש ש הנ פל נל י הנ הי י, מנ בי ר לו, רנ מנ ת. אה בה שנ יום הנ ם בש דה אה ת בה פל תוסל ה ני רה תי ש יש פל ן, נל מה חש ב ננ ר רנ מנ אה וש
רוחנ אותו הה הוא מי ים. וש כי אה לש מנ י הנ רי תש כי דוש, כש ר קה תל כל ם בש דה אה ת הה ה אל ירה תי כש יו ומנ לה ה עה שורה של ש  קםדל הנ לו, רוחנ 
דוש קה חנ הנ אורי ל הה ת, ענ בה שנ ת יום הנ ד אל בי כנ ם לש דה אה יהב הה ן חנ ל כי ענ םא, וש ב יד לה תי עה ים לל יקי די צנ ל הנ רות ענ שש יד לי תי עה של

מו. ה עי שורל ה של זל הנ

תוב (ישעיה נח) כה של הו  דוש. זל את קה רי קש ד, ני כגבה את מש רי קש את? ני רי קש ני יך  אי זו  הנ רוחנ  ן, הה מה חש י ננ בי ר רנ מנ אה וש
ד. כגבה א מש רה קש ני דוש ה', הנ א קש רה קש ני רוחנ הנ ת הה פל יא תוסל ד, הי כגבה דוש ה' מש קש עו. לי מה שש מנ ג, כש נל ת עם בה שנ אתה לנ רה קה וש

ד חה ל אל כה ה לש וה צי ם, וש עולה ם בה ינה כי הל רוך הוא ול דוש בה קה ם הנ כה רש ם, בי אכות כגלה לה מש מו הנ יש סי של ק, כש חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
אן כה מי לו  אוי  רה הה תו  דש תולנ יא  יוצי ד  חה אל וש ד  חה אל ל  כה של וש הו,  אה עמשה של ן  יה נש עי הה אותו  מי תו  נה כה המ ה  נל שנ יש םא  ל של ד  חה אל וש
ר בה ל דה יא כה הוצי יד ולש הולי עמשות? לש ה לנ ה זל עמשות. מנ ים לנ להי א אל רה ר בה של תוב (בראשית ב) אמ כה הו של ם. זל עולה ולש

ם. תה אכש לנ ה מש רה מש גש םא ני ל ים, של די שי ה גוף הנ ר, זל ה אומי הודה י יש בי מותו. רנ כש

ל טו, כה קש שה תו וש בש ית שה אשי רי ה בש עמשי מנ או בש רש בש ני ים של רי בה דש ל הנ ת, כה בה ס שנ ננ כש ני ן של יוה ר, כי מנ ן אה מה חש ר ננ י בנ י יוסי בי רנ
י או כי רה חו, וש נה וש תו  בש יום, שה ל יום וה כה ם בש דותה ים תולש יאי יו מוצי הה ים של ני מה אה ם הה ינו, אותה ני שה יהתו. של רי י בש פי ד לש חה אל

ה. עמשל יום ומנ קי ם, בש הל מה ם עי דותה ל תולש כה ים, וש מי לי ם שש כגלה

ר, אומי וש חנ  בי שנ מש ם הנ דה אה ן, כש מה חש ב ננ ר רנ מנ ם. אה אה רש בה הי ץ בש רל אה הה ם וש יי מנ שה דות הנ ה תולש לל תוב (שם) אי כה של הו  זל
ם, אה רש בה הי ר בש ה אומי הודה י יש בי ם. רנ אה רה "א בש הי ר בש מנ ק אה חה צש י יי בי ם, רנ אה רש בה הי ם. בש מותה ין כש אי ים של רי בה דש ם הנ הי לו  אי

ם. מותה לי שש ם ובי כםחותה ם בש מותה דש ש בי מה מנ

א לי מה לש אי ם בו. וש ר שה של יתו אמ רי ובש תו  ל תורה בי קי ם, של הה רה בש אנ א בש לה ם, אל אה רש בה הי י בש רי קש ל תי ר, אנ מנ ן אה מה חש ב ננ רנ וש
ם ר (ירמיה לג) אי מנ אל נל ץ, של רל אה ם וה יי מנ מו שה יש קנ תש םא ני רוך הוא, ל דוש בה קה ל הנ יתו של רי תו ובש ל תורה בי קי ם של הה רה בש אנ

י. תי מש םא שה ץ ל רל אה ם וה יי מנ קםת שה ה חג לה יש לה ם וה י יומה יתי רי םא בש ל

ים. ני פנ שש ה לנ סל חש ים מנ עי לה ים סש לי עי יש ים לנ בםהי גש ים הנ רי תוב (תהלים קד) הה ינו, כה ני י שה רי המ ה, של ל זל ה ענ מנ תש ל תי אנ וש
ם עולה יות הה הש ה לי מנ תש ל תי ים, אנ ני פנ שש א לנ לה או אל רש בש םא ני ים ל עי לה סש הנ ים, וש לי עי יש ם לנ עולה או בה רש בש ים ני בוהי גש ים הנ רי ם הה אי
י בי ם רנ שי ר בש מנ ק אה חה צש י יי בי רוך הוא. רנ דוש בה קה הנ ה מי וה טנ צש ני ה של ל מנ כה ה וש תורה ל הנ יים כה קי ם, של הה רה בש יל אנ בי שש א בי רה בש ני

בו. רש קי י בש מי י שש תוב (שמות כג) כי כה הו של ם, זל אה רה ה' בש ה, בש הודה יש

י תי ים זולה אי רה בש ני ל הנ כה רוך הוא בש דוש בה קה ל הנ מו של ד שש ינחי תש םא ני ה, ל הודה י יש בי ם רנ שי ק בש חה צש י יי בי ר רנ מנ עוד אה
מות הי יות ובש רו חנ כש זש םא ני ל נו. וש רש מנ אה י של פי ם, כש יי מה שה ץ וש רל ים אל להי יום עמשות ה' אל תוב (בראשית ב) בש כה ה, של לל אי בש

יו. מותה יר שש כי זש ם הי עולה ים לש יהמי ם קנ הי ם של ל אותה א ענ לה ים, אל לי כה ים וש די סה פש ם ני הי ם של אותה א מי רה בש םא שום ני ל וש

ה נוחה יא מש הי ת של בה שנ ה הנ אה רה ץ, וש רל אה ם וה יי מנ ינת שה רי רוך הוא בש דוש בה קה י הנ ני פש פו לי סש כש ני ר, יום של מנ א אה ב הונה רנ
דורות. ינו לנ כי ה, הל דושה וקש

ים זוני ני ן, וש דל ן עי גנ ים בש יקי די צנ ם הנ חםל עי ך לה רוך הוא הולי דוש בה קה ין הנ אי ת של בה שנ ת וש בה ל שנ כה ך בש ין לש נו, אי דש מנ לה וש
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ת י אל ך לי לל ת. אי בה שנ ה יום הנ יום, זל יהפוחנ הנ ד של תוב (שיר ד) ענ כה הו של ה. זל ירה אי מש יהה הנ רש לנ קש פנ סש אנ ל הה יו של זי אותו הנ מי
א. בה ם הנ עולה ה הה ה, זל בונה לש ת הנ ענ בש ל גי אל מור וש ר הנ הנ

ד חה ל אל כה לש דוש  קה רוך הוא רוחנ  דוש בה קה ן הנ ה נותי זל ם הנ עולה ה בה ה, ומה ל זל ענ ה  מנ תש ל תי א, אנ ב הונה ר רנ מנ אה וש
ת בה שנ יום הנ ם בש הל יר לה תי כש הנ ין לש די ינו  א, אי בה ם הנ עולה ם בה נה ילשש ים של יקי די צנ - הנ ן בו  ירה תי כש ת ומנ בה שנ יום הנ ד בש חה אל וש

ר?! תל כל בש

ים. נוחי ים וש טי שוקש ת, וש בה שנ יום הנ ם בש ים הי רי תה כש נםם מג יהי גי בנ ים של עי שה רש הה לו  פי א, אמ ב הונה ר רנ מנ ה, אה אי םא ורש ב
י תנ א. ומה בה ם הנ עולה לה ם  הל לה ים  ילי מועי ים של ים טובי עמשי מנ ין לו  אי ל של אי רה שש יי ע מי שה רה ך  ין לש א, אי ב הונה ר רנ מנ אה של

ת. בה ר שנ תל כל ים בש רי תה כש ם מג יות כגלה הש ת, לי בה שנ יום הנ ם? בש הל ים לה ילי מועי

י רי המ ן, של ר לו, כי מנ ת? אה בה ר שנ תל כל ה בש לה עמ ם מנ הל יהא ייש לה סש הל רש פנ ת בש בה לו שנ לש חי ים של עי שה רש י הה כי י יוסי, וש בי ר רנ מנ אה
יחנ וי רש הנ ה, לש נל שש י מי שי שי יום הנ ים בנ עי שה רש ים הה דוני ני ך  כה ה, לש נל שש ם מי חל טו לל קש י לה שי שי יום הנ י בנ הי יש ינו (שמות טז) ונ ני שה

ת. בה שנ יום הנ ם בש הל לה

ין ים בי יקי די צנ ין לנ בו, בי ה של אה נה המ הנ וש טוב  הנ ע מי רה גש ני ינו  אי ך  יכה פי ע. לש רה גש ני םא  ל וש ם,  לי א שה רה קש ת ני בה שנ י יום הנ כי
ת בה שנ ל יום הנ ה ענ ירה הי זש הי ת. וש בה שנ ת הנ ם אל תל רש מנ ה (שמות לא) ושש ה תורה רה מש ם אה נה חי םא לש ל הורות של ים. ולש עי שה רש לה

ה. תורה ל הנ ת כה יים אל קנ לו מש אי ת כש בה שנ ת הנ יים אל קנ מש ל הנ נו, כה דש מנ לה ה, וש ה כגלה תורה ל הנ כה ר מי יותי

ל ב ענ יהשנ ה וש לה ענ תש ני ת וש בה א שנ בה ד של בודו, ענ א כש סי ל כי רוך הוא ענ דוש בה קה ב הנ םא יהשנ ב, ל ר רנ מנ ה אה הודה ב יש ר רנ מנ אה
יענ מי שש ם מנ ה, אי הודה י יש בי ר רנ מנ ילה. אה הש יי ה וש יהה הול ב הה ם יהשנ עולה א הה רה בש ני ם של י קםדל רי המ י, ונ י יוסי בי ר לו רנ מנ או. אה סש כי

םא. ש הוא - ל מה בודו מנ א כש סי ל כי ענ נו של לה

ן יוה יר אותו. כי ינכי רוך הוא וש דוש בה קה ת הנ ס אל לי קנ יש י של יהה מי םא הה ם ל עולה א הה רה בש םא ני ל ד של ינו, ענ ני ך שה א כה לה אל
חנ בי שנ ים לש ני ם מוכה כגלה ם, וש דה אה ת הה א אל רה ם, ובה אה בה ל צש כה ם וש יי מנ שה ש, הנ קםדל יות הנ חנ ים וש כי אה לש מנ א הנ רה מו, בה א עולה רה בה של
ה חה בה ושש ה  נה רי חו  צש ופה ם,  כגלה טו  קש שה וש ת  בה ס שנ ננ כש ני ד של ענ יו,  נה פה לש ח  בנ של וש ר  אי פש יהה  םא הה ן ל יי דנ עמ ונ רו.  אמ פה ולש ם  רה יוצש לש
ח בנ ישנ או) וי (בורש בודו  ת כש יר אל ינכי י של יהה מי י הה זנ ר, אמ לומנ בודו. כש א כש סי ל כי ב ענ ז יהשנ אה ים, וש תוני חש תנ הנ ים וש יוני לש על הה

בודו. כש לי

ים יוני לש על הה ת  בה שנ ל  של חו  בש שי מו  כש הוא  רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש לי לוס  קי וש ח  בנ של ך  לש ין  אי ה,  הודה יש י  בי רנ ר  מנ אה וש
תוב (תהלים לב) כה של הו  לו, זל חנ  בי שנ מש ש  מה ת מנ בה שנ ל הנ של יומו  לו  פי אמ ונ ד,  חה אל כש ים לו  חי בש שנ ם מש ים כגלה תוני חש תנ וש

ת. בה שנ יום הנ יר לש מור שי זש מי

ם יי מנ שה א הנ ל ה' בורי אי ר הה מנ אה כםה  (ישעיה מב)  ח,  תנ פה חום  נש תנ י  בי רנ (בראשית ב).  ים  להי אל ר ה'  יצל יי ונ
ם הל ה מי שה עה ל וש פםענ ל הנ ם אל יאה הוצי ן, וש יי אנ ם מי א אותה רה מו, בה ת עולה רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה בה של גו', כש ם וש יהל נוטי וש

ל. פםענ יאו לנ הוצי ן וש יי אנ או מי רה בש ר של בה ל דה א ענ א בורי ה מוצי תה קום אנ ל מה כה שות. ובש מה מנ

חום, נש י תנ בי ר רנ מנ או? אה רש בש ה ני לה עש ל מנ אור של אותו הה םא מי ל המ או, ונ רש בש "ן ני יי אנ ם מי יי מנ שה י הנ כי א, וש דה סש ב חי ר רנ מנ אה
ם. דה אה ן הוא הה כי שות, וש מה ר מנ בנ דש ם מי תה צורה יהה, וש ן הה יי אנ ם מי יי מנ שה א גוף הנ לה ך הוא! אל כה

ה עושי יהה - לש ן. עמשי יי אנ ר מי לומנ ם, כש יי מנ שה א הנ ה - בורי יאה רי יהה. בש עמשי ך  ר כה חנ אנ ה, וש יאה רי ם בש יי מנ שה א בנ צה מש תי וש
ה לה עמ ל ומנ גםדל בש ר  בה דה קון הנ יהה הוא תי חום, עמשי נש י תנ בי ר רנ מנ אה וש ה.  לה עש ל מנ אור של הה שות, מי מה ר מנ בנ דש ם, מי יי מנ שה הנ

ם. ד שי וי ש דה ינענ ר ונ מנ אל נל מו של יהה, כש הה מות של כש מי

יוד א בש ה מוצי תה ר אנ אה שש ל הנ כה ין, וש י יודי ני שש ר בי יצל יי ש, ונ רי דה הי א לש לה א אל םא בה ה ל זל סוק הנ פה אי, הנ ילנ ני י חמ בי ר רנ מנ אה
ן בו תנ נה דו, של בנ ם לש דה אה א הה לה ה, אל ינה בי ה בש לה עמ מנ א בש רה םא בה מו, ל עולה רוך הוא בש דוש בה קה א הנ רה בה ה של ל מנ א כה לה ד. אל חה אל
ר מנ אל נל של מו  ר, כש דה הה וש בוד  כה ר בש עגטה הוא מש ע, וש רה ין הה טוב ובי ין הנ יל בי די בש הנ יר ולש כי הנ ת ולש ענ דנ ים לה יוני לש על ן הה מי כםחנ 
י עמשי מנ בש הו  ילי שי מש תוב (שם) תנ כה של הו  יו. זל ה יהדה עמשי ל מנ ל כה ל ענ הוא מושי הו, וש רי טש ענ ר תש דה הה בוד וש כה (תהלים ח) וש
י. ר ונ אומי יו, וש נה פה ל לש בל ה הל עמשל כםל ננ ר, הנ פה עה ל הל יהשוב אל ר וש פה הוא עה ר של הוא זוכי של ה, כש זל ח הנ בנ של ל הנ ר כה חנ אנ יך. וש יהדל
יהה. הה מות של ר כש פה עה ל הל יהשוב אל ה, וש מה דה אמ ן הה ר מי פה ם עה דה אה ת הה ים אל להי ר ה' אל צל י יי ה, ונ בה תי ק הנ לי ן, חנ נה י יוחה בי ר רנ מנ אה

ר ייצל ים, בש רי צה י יש ני שש רו בי צה לום, יש י שה בי ר רנ מנ ה. אה מה דה אמ ן הה ר מי פה ם עה דה אה ת הה ים אל להי ר ה' אל יצי יי ר, ונ חי ר אנ בה דה
םא ל ים, וש יקי די צנ ה לנ חון פל תש ילה פי הש יי ם וש דה אה ת הה סות בו אל ננ י לש די יות, כש רי בש ר הנ אה שש ן בי ין כי אי ה של ע, מנ רה ר הה ייצל טוב ובש

ים. עי שה רש ה לה חון פל תש ילה פי הש יי

יום. קי ם הנ ש, שי מה מנ מו  הוא שש ם של שי א הנ לה ים? אל להי אל ך  ר כה חנ אנ תוב ה' וש ה כה י מה ני פש א, מי בה י אנ בי ר רנ מנ אה
פות. תה ייש בו שג גוף, של ל הנ ר ענ מנ אל ף, נל תה שג ם מש הוא שי ים, של להי ת. אל ילמל ם, קנ דה אה יא בה הי ה, של מה שה נש ל הנ ר ענ מנ אל נל

ים. רי חי אמ ה לנ וה לש םא ני ל ם וש יי לנ גש רנ ס לה רה דש ני הנ ף וש דה ני מוץ הנ מו אותו הנ ט, כש שולי ר וש יום גוזי קי ם הנ הו, שי בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ם. אה רה "א בש הי ר בש מנ אה י של מי הוא כש מו, וש שש ת מי חנ א אות אנ לה ית אל אשי רי ה בש עמשי מנ ר בש זנ גש םא ני ך ל שום כה ומי

ה לה שה מש מל ך, הנ לל מל י הנ עי רש ה קי זופה א שש שה ה, מנ טה מי שש ל הנ ה של מה למםה, שש ל שש ה של דולה גש ה הנ מה כש חה ר הנ פל סי ינו בש ני שה וש
ים ה'. לי אי ה בה מוכה י כה ר (שמות טו) מי מנ אל נל יו, של תה חש לט תנ שש ן, לי טה ם קה חותה ה בש יל בה טי הי של
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יש יהכול אי יך  ה, אי אי םא ורש הו, ב בה י אנ בי ר רנ מנ ה - אה מה דה אמ ן הה ר מי פה בו. עה כםחות של ל הנ בות כה רנ ם - לש דה אה ת הה אל
ר? פה הוא עה יו של לה ה עה ידה עי ה מש תורה י הנ רי המ ה, של זל ם הנ עולה יים בה קנ תש הי לש

ר ייש חםמל ה מי נה בש ני ן של יה נש י בי רי המ יום, של קי ר בש יהה יותי ר, הה חםמל יהה מי לו הה אי ר, של םא חםמל ל ר וש פה ק, עה חה צש י יי בי ר רנ מנ אה וש
םא שוב. ל ר תה פה ל עה אל ה וש תה ר אנ פה י עה תוב (בראשית ג) כי כה הו של יים. זל קנ תש הי םא יהכול לש ש ל מה ר מנ פה ל עה בה יום, אמ לו קי

ם. סודה ר יש פה עה ר בל של ר אמ י חםמל תי י בה ני ף שםכש תוב (איוב ד, יט) אנ י כה רי המ ין, ונ ני י חה בי ר רנ מנ ה. אה תה ר אנ י חםמל ר כי מנ אל נל

תוב ה כה זל יום, של קי ן בש ינו כי אי ה של זל ם הנ עולה ל הה ר ענ מנ אל הוא נל נו, וש ענ לה יי סנ ה מש זל סוק הנ פה הו, הנ בה י אנ בי ר רנ מנ אה
אוי ה רה יום, מה קי אוי לש רה יט הוא וש טי ן בש יה נש בי אותו הנ יל וש הואי יט, וש טי נו בש יה נש בי ה, של זל ם הנ עולה ם בה דורה מש ם, של דה י אה ני בש בי
ק, זה חה ן הל יה נש בי ן הנ ינו כי ל אי בה ת. אמ יי בה ד הנ ינסי רות לש קה ים יש ני בה דםלות אמ ים גש ני בה ר (מלכים-א ה) אמ מנ אל נל מו של יסוד? כש לו לי
ר של ר אמ י חםמל תי י בה ני ף שםכש תוב אנ כה הו של יום. זל קי ילה בש הש םא יי ך ל שום כה ר, מי פה סוד הוא עה יש הנ יט וש ל טי ן של יה נש הוא בי של

יום. ל קי ינו של אי ם, של סודה ר יש פה עה בל

ה, ם זל דה ן אה ה בל שה עה ה של או מנ ם: רש דה אה ל הה ת ענ לל ה קובל תורה גו' (בראשית ב) - הנ ים וש יי ת חנ מנ שש יו ני פה אנ ח בש פנ יי ונ
יהה, ש חנ פל ה נל אותה ר לש זנ או חה טש חל הוא בש א, וש בה ם הנ עולה ים לה יי ת לו חנ תי ה לה דושה ה קש מה שה ן בו נש תנ רוך הוא נה דוש בה קה הנ של
ה. ינה מי יהה לש ש חנ פל ץ נל רל אה א הה תוב (שם א) תוצי כה הו של יהה. זל חנ לנ ה וש מה הי בש ץ לנ רל אה ה הה יאה הוצי ה של מה הי בש ש הנ פל יא נל הי של

ה. ינה מי ץ לש רל תו אל יש חנ ש וש מל רל ה וה מה הי ה? בש ינה י הוא מי ומי

יהה, הוא חנ ש  פל נל ם לש דה אה י הה הי יש ונ א  לה ר, אל מנ אל םא נל יהה ל חנ ש  פל נל ם לש דה אה הה ש  ינענ ה, ונ אי םא ורש יהיא, ב י חי בי ר רנ מנ אה
ים יי ת חנ נל נותל וש ה  לה עש מנ לש ה מי זורה גש ה הנ מה שה נש הנ ב כםחנ  זנ עה וש ה,  מה דה אמ ן הה ר מי זנ גש ני ית הנ מי המ בנ הנ כםחנ  אותו  ר לש זנ חה מו  צש ענ מי

. יהה לל עה בש לי

ם יי מנ שה א הנ ל ה' בורי אי ר הה מנ ה, (ישעיה מב) כםה אה אשונה רי נו בה לש חנ תש הי ה של מנ נו לש זםר אה חמ חום, ננ נש י תנ בי ר רנ מנ אה
ת. בל שה ל לה אםהל ם כה חי תה מש יי תוב (שם מ) ונ כה הו של ל. זל אםהל ם כש ה אותה טה ך נה ר כה חנ אנ ן, וש יי אנ ם מי הל לה א גוף של רה ם. בה יהל נוטי וש

ם. יי מנ דםק שה ה כנ נוטל אן, הנ כה ר מי מנ א אה ק הונה רנ

ה מה שה ן נש ה. נםתי בה כםחות של הנ צורות וש ל הנ ה כה ט בה שי פנ תש ר, הי מנ ק אה חה צש י יי בי יהה (שם מב) - רנ אל צה אל צל ץ וש רל אה ע הה רםקנ
גוף ה הנ עמשי מנ ל אותו  ? ענ יהה לל ה עה ה זל . מנ יהה לל ה עה מה שה נש י הנ תי תנ י נה ני גוף, אמ ה הנ תה שש יא עה הי ר של חנ אנ - לש יהה  לל ם עה עה לה

ה. מה שה נש י הנ תי תנ ם נה הל , לה יהה ל כםחותל ים ענ טי שולש ם הנ אותה יהה - לש לל ר, עה מנ יהיא אה י חי בי ה. רנ תה שש עה של

יהה, חנ ש  פל נל ה  א אותה לה ם אל הל ין לה אי , של יהה כםחותל בש ה  ים בה פי תש תנ שש מי ם הנ אותה (שם) - לש ה  ים בה כי הםלש לנ רוחנ  וש
ל ענ יהה  לל ים עה טי שולש , הנ יהה לל ם עה עה ה לה מה שה ן נש ר נםתי מנ אל ן נל ל כי ענ ץ. וש רל אה ה לה טה מנ ת לש דל יורל ה הנ מה הי בש הנ ה רוחנ  אה רש קש ני הנ
ם הל ין לה , אי יהה כםחותל ה בש מה ים עי פי תש תנ שש מי ה, הנ ים בה כי הםלש ל לנ בה ה. אמ לה עש מנ לש ה מי זורה גש ה הנ דושה ה קש מה שה ם נש הל , לה יהה כםחותל

ה. ים בה כי הםלש רוחנ לנ תוב וש כה הו של ץ. זל רל אה ה לה טה מנ ת לש דל יורל ה הנ מה הי בש א רוחנ הנ לה אל

תוב ם, כה יהל ני רו שש מש יהיא אה י חי בי רנ י וש י יוסי בי ם. רנ דל קל ן מי דל עי ן בש ים גנ להי ע ה' אל טנ יי ה ה. (בראשית ב, ח) ונ שה רה פה
ל יום כה בו בש לי ק בש די קש דנ ר ולש הי רש הנ ם לש דה אה ה ייש לו לה מה ה כנ אי ל, רש חנ נה י הנ בי אי אות בש רש י לי תי דש גוז יהרנ ת אל ננ ל גי (שיר ו) אל
ה מה שה ן בו נש תנ נה רוך הוא וש דוש בה קה או הנ רה םא בש ל בו של לי ר בש הי רש יהנ יו, וי נה יה נש ל עי כה ק בש די קש דנ יו ולש עמשה מנ ש בש פי שש פנ יום, ולש וה

ל. בל הל י הנ רי חמ ך אנ לי םא יי ל ק בו, וש בי דה הי תו ולש עמבודה ר בנ הי רש הנ א לש לה יו, אל יותה רי ר בש אה ל שש ה ענ לה עמ ה ומנ יונה לש על

מותו, דש יו בי נה פה ה אותו לש עללה ם, הל דה אה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה בה של יהיא, כש י חי בי ר רנ מנ י אה י יוסי בי ר רנ מנ אה של
י ני י, אמ ילי בי שש כםל בי ל הנ ך ענ לל יט ומל לי ה שנ תה ילה אנ הש תי י, של ילי בי שש ך בי ה אותש י עושל ני ר לו: אמ מנ אה ה בו, וש רה תש הי ב וש הוא יהשנ וש

ה. טה מנ ה לש תה אנ ה וש לה עש מנ לש

ל כי תנ סש הי יר לש הי ילה זה הש יות. תי רי בש ר הנ אה שש ן לי ין כי אי ה של ה, מנ מה כש חה ל וש כי שש ת הנ ענ דנ ה לה מה שה נש ך  ן בש י נותי ני עוד, אמ וש
ך. מותש ד כש בה כש ני יט וש לי ילה שנ הש םא יי י ל ני מל חוץ מי י, וש וותנ צש עמשות מי יר לנ הי ילה זה הש י, תי בודי כש בי

יא ת ה' הי אנ רש ן יי ם הי דה אה ר לה םאמל י תוב (איוב כח) ונ כה הו של ך? זל ל כה יר אותו ענ הי זש הי יר אותו, וש הי זש הי נו של ן לה יי ננ ומי
ה אה רה של כםל. כש ן הנ ה מי לה עש מנ יא לש הי ה, של מה כש יג חה שי ז תנ יך, אה לל י עה תי אה רש חול יי תה של ר, כש לומנ ה. כש ינה ע בי רה סור מי ה וש מה כש חה

ה. וה טנ צש ני ה של ה מנ שה םא עה ל בונו, וש ת רי ונ צש ת מי ח אל כנ כםל, שה ל הנ ד ענ בה כש ני יט וש לי הוא שנ ם של דה אה

בוד כש ל בי די תנ שש הי א לש לה ם, אל דה אה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה או הנ שה םא עה אי, ל ילנ ני י חמ בי ר רנ מנ חום אה נש י תנ בי ר רנ מנ אה
ת ת אל ענ דנ לה וש ל  די תנ שש הי י? לש בודי כש לי הו  יו. מנ אתי רה י בש בודי כש לי וש י  מי שש א בי רה קש ני ל הנ תוב (ישעיה מג) כה כה של הו  קונו. זל

א. בה ם הנ עולה ק טוב לה לל ן לו חי תי נה יי יו של עמשה מנ שםב מי חש לנ י, וש בודי כש

ת: רל אומל ת, וש חנ ה זורנ מה חנ הנ ן של מנ זש י? בי תנ ימה אי ה, וש לה עש מנ לש את מי ת קול יוצי יום בנ ל יום וה כה ה, בש הודה ב יש ר רנ מנ אה
י. בודי ת כש קםר אל חש לנ ת וש ענ דנ ים לה לי כש תנ סש ם מי ינה אי י, וש בודי ת כש ים אל ם רואי ינה אי יות, של רי בש ם לנ הל אוי לה

ים לי גנ לש גנ ת הנ בורנ גש ת בי כל לל יו לה פה נה ת כש ה אל טל מנ ש  מל של הנ של עון, כש מש י שי בי ל רנ של נו  ר בש זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה של
א סי כי ש, וש קםדל יות הנ חנ ים וש יוני לש על ים הה כי אה לש מנ ל הנ כה ן. וש דל ן עי ל גנ נות של ילה אי ל הה ים של לי עה ם בל הל לה ם של יי פנ לה טש ים בנ כי לו, מנ של
דון אמ ים לנ חי בש שנ ים ומש עי זש עש דנ זש ם, מי אותה בש צי ץ וש רל אה הה ם וש יי מנ שה נות, הנ ילה אי הה ן, וש דל ן עי ל גנ ים של מי שה בש הנ ך, וש לל מל בוד הנ כש

כםל. הנ
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ים ני נותש וש יו,  עותה סש מנ בש ש  מל של בנ קוקות  חמ של ש,  פםרה מש הנ דוש  קה הנ ם  שי הנ ל  של יות  אותי ים  רואי וש ים  פי קש דנ זש ומי
יון לש על הה ך  לל מל בוד הנ כש ים בי יחי גי שש ין מנ אי יות של רי בש ים לנ רי אומש הוא, וש קול הנ א הנ יוצי ים. וש מי עולה בון הה רי חות לש בה שש תי

מו. שש חות לי בה שש ים תי ני נותש ים וש יחי גי שש ם מנ הי יות של רי בש ל הנ ר כה אה מו שש כש

ה, מה חנ י הנ דומי מש ם די א עי לה תו אל לה פי חות תש בש שש ת תי ר אל ם לומנ דה אה סור לו לה ר, אה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ך, אה שום כה ומי
ש. מל ם שה אוך עי ירה תוב יי כה של

תוב כה ה, של נה בה לש ה הנ תה אמ רש ם ני רל ה טל מה חנ ה הנ עה קש שה של ה, מי לה יש לנ ל הנ ת של חנ בנ שש תי הנ ה וש לה פי תש ר, הנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ן אה כי וש
ה. לה יש לנ ת הנ לנ פי י תש גו', זוהי חנ וש י יהרי ני פש לי ר. וש בםקל ת הנ לנ פי י תש ש, זוהי מל ם שה אוך עי ירה (תהלים עב) יי

ם, גויי קום? בנ ה מה יזל אי י. ובש מי דול שש בואו גה ד מש ענ וש ש  מל ח של רנ זש מי י מי אן, (מלאכי א) כי כה ר מי מנ ה אה הודה י יש בי רנ
דול. י גוי גה י מי ם כי הל תוב בה כה ם של אותה בש

ת רי שה י הנ כי אמ לש רוך הוא מנ דוש בה קה ה הנ שה ן, עה נה י יוחה בי ר רנ מנ י אה וי ן לי ענ בל הושג י יש בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה ם? של ענ טנ ה הנ מה
סו לש קנ ה לש טה מנ ם לש דה גש נל ל כש אי רה שש ה יי שה עה ה, וש לה יש לנ ה וש לה יש ל לנ כה יו בש נה פה ה לש נה רי ה וש ירה ים שי רי אומש חו, וש בש שנ סו ולש לש קנ ה לש לה עש מנ לש

יום. ל יום וה כה יו בש נה פה ח לש בנ של יר וה ר שי לומנ חו, וש בש שנ ולש

י כי אמ לש ל מנ תות של כי לש  קות שה לש חנ תש מי לו  לה רות הנ מה שש מי הנ לש  שש ה, ובי לה יש לנ רות הוא הנ מה שש מי לש  שה נו  דש מנ לה וש
חנ בי שנ ל לש אי רה שש ים יי סי נש כנ תש מי של יום, כש לות בנ פי לש תש ם ייש שה דה גש נל ה, וכש רה מה שש ה ומי רה מה שש ל מי כה ם בש רה יוצש חנ לש בי שנ ת לש רי שה הנ

ה. לה פי ה ותש לה פי ל תש כה ם בש רה יוצש לש

ל ה של שה קה בנ הנ וש ה  לה פי תש ן הנ מנ ת, הוא זש חנ ה זורנ מה חנ הנ של ר, כש בםקל ב, בנ ר רנ מנ אה ענ  הושג יש י  בי ר רנ מנ ע, אה מנ שש םא תי ב
ה לה פי ך - תש שנ חש תל ד של ה ענ מה חנ ה הנ עה קש שה של ה. ומי חה נש מי ת הנ לנ פי ן תש מנ עות, זש ע שה שנ ד תי ה ענ לה עש מנ עות ולש ש שה שי ל, ומי אי רה שש יי
ים - בי י כוכה ני או שש יירה ד של ה ענ מה חנ ה הנ עה קש שה של ב, מי ר רנ מנ ן אה נה י יוחה בי ר רנ מנ י אה וי ן לי ענ בל הושג י יש בי ר רנ מנ אה ה. של רונה חמ אנ

ה. רונה חמ אנ ה הה לה פי ן תש מנ זש

י כי אמ לש מנ ל  ה של אשונה רי הה ים  אי בה ה, של אשונה ה רי רה מה שש מי ת  לנ חי תש ים הוא  בי כוכה י  ני שש או  יירה של מי ינו,  ני שה ך  כה של
ים רי עה שש הנ ל  כה ים  לי עמ נש ני וש ה.  ירה שי ר  לומנ ין  ילי חי תש מנ ז  אה וש ה,  עה שה ה  אותה ד  ענ ל  אי רה שש יי לש ם  הל לה ים  יני תי מש ומנ ת,  רי שה הנ

ה. ירה ים שי רי אומש ת הה רי שה י הנ כי אמ לש מנ א לש לה ים אל חי תה פש ים ני רי עה ין שש אי ה, וש טה ל מנ ם של תה חש בנ שש תי מי

ך רוך הוא מושי דוש בה קה ה, הנ לה יש לנ ה בנ תורה א בנ קורי ל הנ ינו, כה ני י שה רי המ ך? ונ י כה וי ן לי ענ בל הושג י יש בי ר רנ מנ ם אה אי הנ וש
אן כה י, וש מי ירםה עי ה שי לה יש לנ בנ שום של דו, מי סש ה ה' חנ ול צנ ם יש ר (תהלים מב) יומה מנ אל נל יום, של ד בנ סל ל חל יו חוט של לה עה

ה? טה מנ ים לש רי עה שש ל הנ ים כה לי עמ נש ני ם של תל רש מנ אמ

ה אה לש הה וש ה  לה יש לנ צות הנ חמ יום, ומי חות בנ בה שש תי ל הנ ת כה יים אל סי של ים? כש רי ה אומש מה ם, בנ , שה ענ הושג יש י  בי ר רנ מנ אה
ף כוסי מות של עולה ם הה אותה הוא מי רוך  בה דוש  קה א הנ יא יוצי הי ה הנ עה שה בנ שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ה. מה תורה ק בנ עוסי של
קום ה אה לה יש צות לנ ד (תהלים קיט) חמ וי ר דה מנ אה ה של נו מנ יש הנ ן. וש דל ן עי גנ ים בש יקי די צנ ם הנ עי ענ  עמשי תנ שש הי לש ך  הולי ם, וש הל בה

לשהודות להך.

יות חנ ל הנ ה, ענ לה עש מנ ם לש יי מנ י שה עמרי ל שנ ן, כה דל ן עי גנ ים בש יקי די צנ ם הנ ס עי נה כש ני הוא  רוך  בה דוש  קה הנ של נו, כש דש מנ לה של
ה. תורה עמסםק בנ צון לנ ת רה הוא עי ים, וש חי תה פש ם ני ם, כגלה הל ה מי טה מנ ולש

י י מי ני פש ה לי נה ים רי חי ם פוצש ים, כגלה יקי די צנ הנ ן, וש דל ן עי ל גנ ים של מי שה בש ל הנ כה ת, וש רי שה י הנ כי אמ לש ל מנ תות של כי ם הנ אותה וש
ך? מל שש לי יודו  ים  יקי די צנ י  תנ ימה אי ך.  מל שש לי יודו  ים  יקי די צנ ך  אנ קמ)  (שם  תוב  כה של הו  זל ם.  עולה הה יהה  הה וש ר  מנ אה של

ן. דל ן עי גנ יו בש נה פה ים לש בי יושש ה של עה שה הוא בש יך, של נל ת פה ים אל רי שה ים יש בי יושש של כש

ה עה שה ל, בש אי רה שש יי ה לש ייש חובה ר. וש חנ שנ ע הנ קנ בה יי ד של יו ענ נה פה ה לש ירה ת שי רל ת אומל רי שה י הנ כי אמ לש ל מנ ית של ישי לי ת שש כנ וש
שום ם? מי ענ טנ ה הנ הוא. מה רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש חות לי בה שש תי וש ירות  שי ר בש בי גנ תש הי ולש קום  ר, לה חנ שנ מוד הנ ה ענ עולל של
תוב (משלי ח) כה של הו  זל ם.  הל מה ה עי טה מנ צוי לש הוא מה רוך  בה דוש  קה הנ וש ת,  רי שה י הנ כי אמ לש ר מנ חנ ה אנ ירה ים שי אי נושש של

ת. חנ ה זורנ מה חנ הנ של ל כש לי פנ תש יי ד של יל, ענ חי ינתש של יק מי סי פש םא ינ ל ד של בנ לש ה, ובי הודה י יש בי ר רנ מנ אה י. וש ני נש אג צה מש י יי רנ חמ שנ ומש

ם ס עי ני כה הי א לש ם ובה הל ף בה כוסי מות של עולה ם הה אותה א מי רוך הוא יוצי דוש בה קה הנ של ב, כש ר רנ מנ ן אה נה י יוחה בי ר רנ מנ אה
ל כה יו מי נה פה לש הוא נוחנ  קול הנ ה - הנ תורה ק בנ עוסי קול הה ענ  ם שומי ה. אי רואל וש ין  תי מש ן, הוא מנ דל ן עי גנ ים בש יקי די צנ הנ
י תי דש גוז יהרנ ת אל ננ ל גי תוב (שיר השירים ו) אל כה הו של ה. זל לה עש מנ ת לש רי שה י הנ כי אמ לש ים מנ רי אומש חות של בה שש תי הנ ירות וש שי הנ

ה. תורה ים בנ קי עוסש ם הה אות? אותה רש ה לי אות. מה רש לי

ת ננ ר גי לומנ גוז, כש ת אל ננ א גי רה קש ן, ני ן, כי נה י יוחה בי ר לו רנ מנ גוז? אה ת אל ננ א גי רה קש ן הוא ני דל ן עי י גנ כי ק, וש חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
יו, רה ל עמבה כה תום מי ה הוא סה לה עש ל מנ ן של דל ך עי פות, כה לי ה קש מה יו כנ לה ייש עה יו וש רה ל עמבה כה תום מי גוז הוא סה אל ה הה ן. מה דל עי
ה, םא חוזל ל יא, וש בי ין נה םא עי ל ל, וש מנ שש םא חנ ל ף, וש רה םא שה ל ך, וש אה לש םא מנ אות ל רש טו לי לש םא שה ל ירות, של מי ה שש מה יו כנ לה ייש עה וש

ך. תש ים זולה להי ה אל תה אה םא רה ן ל יי תוב (ישעיה סד) ענ כה של

י ידי סי ם חמ גוז עי ת אל ננ ת גי לנ עמ מנ ה לש כל זש ת אל עי ר, כה יהה אומי הה א, וש רוקה י בש בי י רנ ני פש י לי יתי יי י הה ני עון, אמ מש י שי בי ר רנ מנ אה
רוך בה דוש  קה א הנ רה אי, קה כנ ן זנ ן בל נה י יוחה בי ר רנ מנ אה ה של ת מנ י אל תי עש מנ שה ד של ה הוא, ענ ענ מנ י יודי יתי יי םא הה ל ל. וש אי רה שש יי



1808

הוא וש ם  ר עולה חנ ם אנ ן עולה דל עי ך  ים, כה ני פש בי מי יו  רש ה ופי פה לי ר קש חנ ה אנ פה לי גוז קש אל ה הה גוז. מה ת אל ננ גי ן  דל ן עי גנ הוא לש
מיביפשניים.

ר םאמנ ם ת אי ן. של דל ל עי יו של תה חש תנ ע אותו מי טנ רוך הוא נה דוש בה קה ? הנ טוענ ן נה יי אנ ה מי זל ן הנ גה עון, הנ מש י שי בי ד רנ מנ לה
ן הוא. דל עי ן? מי גה ל הנ יתו של צי מש ן תנ יי אנ ה. ומי לה עש מנ לש יו מי לה ן עה דל עי ץ, וש רל אה ן בה גה א הנ לה ר, אל שה פש י אל ה - אי ול שה ה בש ד זל גל נל ה כש זל של

יהה לו ן, הה גה ת הנ קות אל שש הנ ן לש דל עי א מי ר יםצי הה נה תוב (בראשית ב) וש כה ה של יך, מנ רל בה דש ה, לי הודה י יש בי ר לו רנ מנ אה
ן דל עון, עי מש י שי בי ר רנ מנ א, אה לה ן. אל גה ה לנ טה מנ ד לש ה יורי לה עש מנ לש מי ע של מה שש מנ ן, של גה ת הנ קות אל שש הנ ן לש דל עי ד מי ר יורי הה נה ר וש לומנ
ה ע זל טנ רוך הוא נה בה דוש  קה הנ ה, וש ד זל גל נל ה כש ים זל ני כגוה ם מש יהל ני ה. ושש טה מנ ן לש ה - גנ לה עש מנ ן לש ה. גנ לה עש מנ ן לש דל עי ה - וש טה מנ לש

מיתנחנת זלה.

ים רי חה בש ם מג הי עות, וש טה ר מנ אה שש יו כי עותה טה ין מנ אי ל של ה, ענ הודה י יש בי ר רנ מנ אה ן, של ש? כי מה ע אותו מנ טנ י הוא נה כי וש
הו זל וש  , חנ בי שנ לש ר  לומנ ר, כש אי פה תש הי לש ע ה'  טנ (ישעיה סא) מנ ר  מנ אל נל של מו  ע ה', כש טנ יהה מנ הה עות, הוא  טה ר מנ אה שש מי

ר. חי אנ םא מי ל ע ה' וש טנ ם מנ י אי ה כי ין זל ר, אי לומנ ר. כש אי פה תש הי לש

א לה ע? אל טנ יך נה אי ה. וש אל רש מנ ד לש מה חש ץ נל ל עי ם כה ע שה טנ נה ע ה' הוא, של טנ ים מנ ני ל פה ל כה י, ענ ידי ר אי עמקםב בנ י ינ בי ר רנ מנ אה
רוך בה דוש  קה הנ ם, וש עולה ל הה כה בש ך  ר כה חנ אנ ן, וש דל ן עי גנ ה בש לה חי תש ה בנ יאה , הוצי יהה רותל ופי יהה  נותל ילה ץ אי רל אה ה הה יאה הוצי של כש
ע פה שש ני טוב הנ אותו הנ טובו מי ה בש קל שש ד אותו, ומנ הוא פוקי ם. וש עולה ם לש יות שה הש ינו לי כי הל הוא ול קום הנ מה ר בנ חנ הוא בה

ן. דל ן עי גנ בש נות של ילה לו אי גו', אי י ש זי רש י ה' אנ צי עו עמ בש שש תוב (תהלים קד) יי כה הו של ה. זל לה עש ל מנ ן של דל עי מי

ה, מה שה נש ת הנ אנ נה המ ר לו, לנ מנ ך? אה רה צש ה הוא ני מה ץ. לש רל אה ן הוא בה דל ן עי גנ ר של םאמנ ה, ת הודה י יש בי רנ י לש גנ י חנ בי ל רנ אנ שה
נו תש םא נה ל ם של אותה ינו, לש ני י שה רי ה - המ מה שה ל נש כה ה לש זל ך של תש עש ל דנ ה ענ לל עמ ם תנ אי ה. של לה עש מנ לש ן של דל עי אותו הה ל מי בי קנ מש של

ה. לה עש מנ לש ל מי בי קנ מש ה של מנ ה מי טה מנ לש אותו של ה בש שוקה ה ותש אה נה ם המ הל ה, ייש לה לה עש מנ עמלות לש שות לנ ם רש הל לה

תוב כה של הו  זל ה.  לה עש מנ לש של ה  יונה לש על הה ה  יבה שי יש לנ ם  ים אותה לי עמ מנ ש  חםדל וש ש  חםדל םאש  ל ר כה בש ה,  הודה יש י  בי ר רנ מנ אה
ם אותו שה ם, וש דה ב אה ה יהשנ טה מנ לש ה של זל ן הנ דל עי ן הה גנ גו'. ובש תו וש בנ שנ ת בש בה י שנ די ש ומי חםדל ש בש י חםדל די יהה מי הה (ישעיה סו) וש

ר. ר יהצה של ם אמ דה אה ת הה ם אל ם שה יהשל תוב (בראשית ב) ונ כה הו של דורו. זל ת מש יות בו אל הש רוך הוא לי דוש בה קה הנ

ל כה נו, של לה א של תה יש רנ בה ינו בנ ני י שה רי יהיא, המ י חי בי רנ י לש י יוסי בי ר רנ מנ ך. אה רל דל ים בנ כי יו הולש י הה י יוסי בי רנ יהיא וש י חי בי רנ
גוף ינו. הנ מי ת לש כל לל ים לה די שוקש ים וש קי תוקש שש ם מי ה, כגלה טה מנ ין לש ה בי לה עש מנ ין לש הוא, בי רוך  בה דוש  קה ה הנ שה עה ה של מנ
ה, שה עה ה של ל מנ כה ם. של שה ה מי חה קש לש ני קום של מה א לנ לה ה, אל שוקה ין תש ה אי מה שה נש לנ ה, וש נה מל ל מי טנ ני ץ, של רל אה ינו לה ר מי חנ ך אנ הולי
מו ה כש זל ם הנ עולה םא לה ל רות ה', וש צש חנ י לש שי פש ה ננ תה לש ם כה גנ ה וש פה סש כש תוב (תהלים פד) ני כה הו של ינו. זל ר מי חנ ק אנ תוקי שש מי

הנגוף.

ק תנ ק. שה חנ צה ה וש כה םאשו, ובה ין ר כי רש ים. הי עי ם יודש דה י אה ני ין בש אי הוא סוד וש ר של בה ך דה ר לש יהיא, אםמנ י חי בי ר לו רנ מנ אה
ים יקי די צנ ם הנ יהל רי שש ים! אנ עי שה רש ם לה הל לה ים, אוי  יקי די צנ ם הנ י הי רי שש יהיא, אנ י חי בי רנ ר לו  מנ אה ך  ר כה חנ י, אנ י יוסי בי רנ
ל ף ענ ץ, אנ רל אה ב בה קה רש גוף ני הנ ים, וש יהמי ם קנ ה הי יומה קי ת בש ילמל ה קנ מה שה נש הנ שום של י מי כי א. וש בה ם הנ עולה ים לה יי ים חנ אי רה קש ני של

ה? יומה קי ת בש דל ה עומל מה שה נש יד הנ מי תה ינו של ני י שה רי המ יק? ונ די ם צנ לי יהה שה הה ב של גנ

טוב, ר וש שי ר כה חי רוך הוא גוף אנ דוש בה קה ין לו הנ מי זש ה, מנ זל ם הנ עולה ן הה ר מי טה פש יק ני די ר צנ של אמ כנ ר, של זה גש ך ני א כה לה אל
ה אותו רל שש הוא מנ וש ה,  דושה ה קש מה שה נש ה  אותה יס בו  ני כש ה, ומנ זל גוף הנ ל הנ של לוך  כש לי הנ וש ה  מה זגהמ הנ מו  ילה כש הש יי םא  ל של

א. בה ם הנ עולה ר, הה חי אנ ם הה עולה ם לה הל ילה לה הש הוא יי הנ ה, וש טה מנ לש ה של זל ן הנ דל עי ן הה גנ גוף בש אותו הנ יומו בש קי בש

תוב (ישעיה כה הו של נםם, זל יהי גי ם בנ ים אותה די טורש ים של עי שה רש ת הה ים אל רואי ים וש אי ש יוצש חםדל ש וש םאש חםדל ל ר כה ובש
ה? מה לה ה, וש טה מנ לש ן של דל ן עי גנ א, מי י בה בי ה רנ נה או? שה קום יהצש ה מה יזל אי י. מי ים בי עי פםשש ים הנ שי נה אמ י הה רי גש פי או בש רה או וש יהצש סו) וש
ש חםדל םאש  ל ר כה ובש ת  בה שנ וש ת  בה ל שנ כה בש יענ  קי רה ת הה יבנ ישי ם לי ה אותה עמלל הוא מנ רוך  בה דוש  קה הנ וש ים.  עי שה רש אות לה רש לי

שו. דש חה ש בש י חםדל די יהה מי הה תוב (שם) וש כה הו של ש. זל חםדל וש

תוב (איכה כה הו של ם. זל יהל מותי שש ת ני ם אל הל ש לה די חנ ר, מש בםקל א הנ בה של ה, וכש לה יש לה ה וש לה יש ל לנ כה ר, בש מנ עון אה מש י שי בי רנ
תו נה שש ם בי ה הוא נה זל ם הנ עולה ן. בה ם כי ם גנ דה ל אה כה לש לו  פי ר, אמ מנ ק אה חה צש י יי בי ך. רנ תל מונה ה אל בה ים רנ רי קה בש ים לנ שי דה ג) חמ
ה, בה רנ ה הה מונה אל הוא. ובה רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש ים לי יובי ה חי מה כנ את בש צי מש ני וש ה,  לה עש מנ ה לש מה שה נש ה הנ עולה וש ה,  לה יש ל לנ כה בש
י ני פש ך? מי תל מונה ה אל בה ה רנ מה לה רוך הוא בו, וש דוש בה קה ה הנ ש אותה די חנ גוף, ומש ה לנ יר אותה זי חמ רוך הוא מנ דוש בה קה הנ של

ך. תל מונה ה אל בה רנ של

לו סור  אה יהדו,  בש יק  זי ינחמ של ה  מנ לו  יא  מוצי רו  בי חמ ונ רו,  בי חמ לנ מון  מה בש ייב  חנ תש מי הנ ק,  חה צש יי י  בי רנ ר  מנ אה אן  כה מי
בםל חש בםל תנ ם חה תוב (שמות כב) אי כה הו של ין. זל די ית הנ בי לו  הו  ני תש יי לו של פי אמ רו, ונ בי חמ לו  הו  ני תש יי ד של ענ יק בו  זי חמ הנ לש

ך. על ת רי מנ לש שנ

י בי ר רנ מנ ל. אה לה כש ר - בי יהצה ר  של ם אמ דה אה ת הה ם אל ם שה יהשל ונ ר, (בראשית ב)  מנ ימון אה י סי בי ן רנ ה בל הודה י יש בי רנ
ה ים לה לי שש הנ ה, לש מה שה נש ת הנ א עמבודנ לה אן? אל ה כה עמבודה ה הה י מה כי ה, וש רה מש שה ה ולש דה בש עה ן לש דל ן עי גנ הו בש חי ני ינ עון, (שם) ונ מש שי

ם. עולה ה הה זל ה בש ימה לי שש םא הי ל ה של יהה מנ לומל שש תנ בש
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ה עמבםד בה תו לנ ן לו תורה תנ נה ן, וש דל ן עי גנ אשון בש רי ם הה דה אה רוך הוא לש דוש בה קה יחנ הנ ני ר, הי מנ ) אה ענ הושג עון (יש מש י שי בי רנ
ה. ים בה יקי זי חמ מנ יא לנ ים הי יי ץ חנ תוב (משלי ג) עי כה ן, וש גה תוך הנ ים בש יי חנ ץ הנ עי תוב (שם) וש כה הו של . זל יהה וותל צש מםר מי שש לי וש
ים דוני עי הה י  ני פש ומי ה.  מםר אותה שש יי וש ה  בה עמסםק  ינ ה,  זל ן  גנ בש ה  אה נה המ ם  דה אה לה לו  ילה  הש יי של כש הוא,  רוך  בה דוש  קה ר הנ מנ אה

ם. שה הו מי שה רש גי ד של תו, ענ ר תורה מנ םא שה ם, ל ם שה דה אה יו לו לה הה אות של נה המ ונ

ד חה אל הה וש ם,  דה אה ים לה יי ן חנ נותי ד הנ חה אל ם - הה יי ננ שש יו  הה וש יהה,  הה ש  מה ץ מנ ר, עי מנ יהיא אה י חי בי ם רנ שי א בש בה י אנ בי רנ
ם. דה אה ה הה ל בה קי לש קנ תש יי ע של רה ך הה רל דל הנ ם, וש דה אה ר הה שנ יגכש ר של יהשה הנ טוב וש ך הנ רל דל ת הנ ענ דנ ע. לה רה הה טוב וש ע הנ לו יידנ אוכש הה של

ע. רה יק בה זי ינחמ טוב וש ה הנ חל דש ן יי נו, פל מל ל מי םאכנ םא י ל רוך הוא של דוש בה קה הו הנ וה ך צי יכה פי ולש

נו, מל כםל מי אל ם לל דה אה לה יהה לו  הה ים של יי חנ ץ הנ עי הו  ל, זל םאכי כםל ת ן אה גה ץ הנ כםל עי ר (בראשית ב) מי מנ אל ן נל ל כי ענ וש
ת טוב ענ דנ ץ הנ עי תוב (שם) ומי כה הו של נו. זל מל כםל מי אל םא לל ל ה של וה טנ צש ני ע, של רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ עי א בש לה א אל טה םא חה הוא ל וש

מות. נו מות תה מל ך מי לש כה יום אמ י בש נו כי מל ל מי םאכנ םא ת ע ל רה וה

תוב כה ע של מה שש ה. מנ מה דה אמ ן הה ח מי קנ לש ני ד של מות, ענ ם לה ם קםדל דה אה ל הה ה ענ רה זש גש ה ני רה זי עון, גש מש י שי בי ר רנ מנ אן, אה כה מי
יו ר יהמה צנ קש יי ש - של נל עם א, הוא הה טה חה ן של יוה ים. כי כי רג ים אמ יי יו לו חנ א, הה טה םא חה א ל לי מה לש אי ד של מי לנ נו, מש מל ך מי לש כה יום אמ בש

ה. נה ף שה לל הוא אל ת יומו, של רוך הוא אל דוש בה קה ן לו הנ תנ ה, נה שובה ה תש שה עה ר של חנ אנ יום. לש אותו הנ יהמות בש וש

א, לה ה. אל רה זי גש ל הנ טי בנ לש יהה לו  ה הה שובה ה תש שה עה של ך, כש א כה לי מה לש אי מות, של ם לה ה קםדל תה יש ה הה רה זי גש הנ יהה של אה רש זו  וש
ן לו תנ נה ים, של יך לו יהמי רי אל הל נו, וש מל ך מי לש כה יום אמ יו - בש לה ה עה רה זש גש ני ה של רה זי גש ל הנ טי ה ובי שובה ה תש שה עון, עה מש י שי בי ר רנ מנ אה

יומו.

ץ עי תוב וש כה ד, של יגחה מש ם הנ שי הו הנ ם - זל שי ל הנ ה ענ וה טנ צש ם. ני שי א בנ טה חה ם וש שי ל הנ ה ענ וה טנ צש ר, הוא ני מנ א אה רוקה י בש בי רנ
ע. רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ עי תוב וש כה ף, של תה שג מש ם הנ ה שי ם - זל שי א בנ טה הוא חה גו'. וש ים וש יי חנ הנ

ם - רה ים יהחר להי אל לה חנ  בי ה (שמות כב, יט) זם ה תורה רה מש ה, אה ם זל שי ן לש בה רש יב קה רי קש מנ ה הנ הו, ומה בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ה. מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ ילו, ענ בי שש ד בי יגחה מש מו הנ יף שש לי חמ מנ הנ

הוא "ל, של םאכנ ת י"ו "ונ רש פי ח "מי קנ תי תוב (בראשית ג) "ונ כה א, של רוקה י בש בי ר רנ מנ נו? אה ן לה יי ננ ם, מי שי א בנ טה חה של וש
ן. דל ן עי י גנ ני ילה לו אי אי ן בש יה נש עי ל הה ה כה נה ך כי יכה פי הו, לש בה י אנ בי ר רנ מנ ץ. אה עי ן הה א מי יוצי י הנ רי פש ת הנ מנ גש נו, דג מל א מי יוצי ם הנ שי הנ

י בי ר רנ מנ אה ה של ה, זל הודה י יש בי ר רנ מנ שו. אה נש על נל ך  ל כה ים ענ רי בי חמ ן הנ ה מי לשה ה שש ני הי של ינו  אי ק, רה חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ה. שה רה יך דש רי אן צה כה י, ומי תי רש כנ זש ת ני עי כה י, וש בי אה י מי תי עש מנ ה שה מו זל י כש ני אמ ה זו, של שה רה פה ר עוד בש הי רש הנ ין לש א אי רוקה בש

ת ית אל סי מי ש הנ חה נה הוא הנ ע, של רה ר הה הו ייצל י, זל י יוסי בי ה רנ נה ה (שם). שה דל שה ינת הנ כםל חנ רו"ם מי יה"ה עה ש הה חה נה הנ וש
ם דה אה ין לה טי שש ע מנ רה ר הה ך ייצל ה, כה רה שה ך יש רל דל ך בש ינו הולי אי תון וש לה ך עמקנ ש הולי חה נה ה הנ ש? מה חה א נה רה קש ה ני מה לה ם. וש דה י אה ני בש

ר. ך יהשה רל דל םא בש ל ע, וש ך רה רל דל בש

הוא גוף, וש ר בנ של יהה אמ חנ ש הנ פל אותו נל חנ מי קי רום הוא פי ה? עה דל שה ינת הנ כםל חנ רום מי ה עה ה זל י, מנ י יוסי בי ה רנ נה שה
ן. דל ן עי ת גנ אנ נה המ ש מי רנ גש ני ד של ם, ענ דה אה ית לה סי מי יהה הנ הה

י אתי צה י אותו, ומה תי לש אנ שה א, וש רוקה י בש בי ר רנ מנ אה ה של זל ר הנ בה דה י בנ תי חש גנ שש ימון, הי י סי בי ן רנ ר ר"י בל מנ ם, אה ינו שה ני שה
ך. ן עמרה ר בל זל יעל לי י אל בי ל רנ ה של נה שש מי ל הנ אשון של רי ר הה פל סי ר בנ זנ גש ך ני כה יהדו, וש יהה בש ה הה לה בה קנ ר הנ קנ עי של

י טוב? ה כי ה זל י טוב. מנ ה כי שה אי א הה רל תי תוב? (שם) ונ ה כה ה, מנ שה אי יא לה שי הי של ש, כש חה נה עון, הנ מש י שי בי ר רנ מנ אה
י טוב ה', (שם קו) ר (תהלים קלה) כי מנ אל נל י טוב הוא, של כי ה  תה עש דנ ה בש ימה כי סש לום, הי ר שה ר בנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
יג, שי הנ ת ולש ענ דנ ים לה תוני חש תנ ים וש יוני לש ים על וי אנ תש מי ה של וה אמ תנ יא הנ הי ם - של יי יננ עי ה הוא לה וה אמ י תנ כי י טוב. וש ה' כי הודו לנ

ל. םאכנ ת יו ונ רש פי ח מי קנ תי יהד - ונ מי

ל ר בו, אנ מל ל תנ ר (שמות כג) אנ מנ אל נל מו של ר, כש זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ה. אה עמבודה טון בנ לש ף שי לי חנ תש עון, הי מש י שי בי ר רנ מנ אה
םאש ר א בש רוקה י בש בי ר רנ מנ אה ה של זל י בה ה דנ שה רה פה ר עוד בנ הי רש הנ ין לש אי י של תי רש מנ םא אה ל ה, וש הודה י יש בי ר רנ מנ י בו. אה ני ירי מי תש
גים רש תנ ה? מש נה אי ה תש רו עמלי פש תש יי ה (בראשית ג) ונ ה זל ק, מנ חה צש י יי בי ר רנ מנ ה. אה שה רה א דש לה ר אל ך יותי רי טה צש םא הי ל ה, וש שה רה פה הנ

ים. רי בה ילות דש לי רו, עמ בי חמ א ונ חה ר אה ן בנ מה חש ב ננ רנ

ינו ני יום? שה יך רוחנ הנ רי דול צה גה ל הנ מושי ה הנ ס, ומה חה נש י פי בי ר רנ מנ גו' (שם). אה ים וש להי ת קול ה' אל עו אל מש שש יי ונ
ת, כל הולל פור של צי ה? לש זל ם הנ עולה ם בה דה אה ה הה ה הוא דומל מה נו, לש רש מנ אה ה של זל ירות, לה הי בש ל בי פל עמרה ר, הה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ענ ינו יודי ה, שוב אי אה ה יוצש מה שה נש הנ ן של יוה ם, כי דה אה ך הוא הה ה - כה יס אותה ני כש ינ י של את מי םא מוצי ל ה וש נה קי את מי יוצי של כש

ן. דל ן עי גנ ענ בש עמשי תנ שש הי ן לו לש מי דנ זש הי ב של רנ אור הה הה גוף, מי אותו הנ ט לש רה גוף, פש ת הנ ין אל בי ומי

ם דה י אה ני ים בש בי י חושש כי א, וש י בה בי ר רנ מנ ך? אה לי הנ תש ה מי ה זל ר! מנ יהה לו לומנ ך הה לי הנ ך?! מש לי הנ תש א, מי בה י אנ בי ר רנ מנ אה
קול, נו בש נל עמ ים ינ להי אל הה תוב בו (שמות ט) וש כה ת קול, הוא של תוב אל כה ע, של מנ שש םא תי יהה? ב רוך הוא הה דוש בה קה הנ של
תוב, ן, קול כה נה י יוחה בי ר רנ מנ א אה דה סש ב חנ ר רנ מנ ם. אה םאשה ל ר ר ענ של אמ יענ  קי רה ל לה ענ י קול מי הי יש ונ ן (יחזקאל א)  כי וש

ש. ענ ה רנ ני הי י וש אי בש נה הי י קול כש הי יש תוב (שם לז) ונ כה הו של , זל רוחנ ך לש לי הנ תש מי

ה?! בה כה רש ה מל עמשי ים מנ רי ם אומש תל אנ ה, וש שה רה יך דש רי אן צה כה ר של מנ נו אה רי בי ה חמ הודה י יש בי י רנ רי המ אי, ונ י יוחנ בי ר רנ מנ אה
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אן. לו כה גנ תש הי ינו של אי נו רה ים אה יוני לש י סודות על רי המ ה הוא, של בה כה רש ה מל עמשי מנ ר מי י, יותי רי דש נש סנ כש לל י אמ בי ר רנ מנ אה

רו לו, מש הו. אה בה י אנ בי רנ יהיא וש י חי בי רנ ס וש חה נש י פי בי יו רנ נה פה סו לש נש כש אי, ני ן יוחנ עון בל מש י שי בי ה רנ לה חה של ינו, כש בותי נו רנ שה
י יתי אי י רה ני י אמ רי המ י, של יני די ים בש ני יש ענ ה מש לה עש מנ לש ין של די ית הנ ין בי ם, אי הל ר לה מנ ם - יהמות? אה עולה מוד הה הוא ענ י של מי

ם. דה י אה ני ר בש אה שש י כי יני אי ה, של לה עש מנ לש ן של יה דנ ך ולש אה לש מנ ן לש תה י ני יני אי של

יו נה פה תו לש שה קה בנ ד בש וי ר דה מנ אה ה של נו מנ יש הנ ינו. וש ית די םא בי ל ן אותו, וש רוך הוא דה דוש בה קה י, הנ לי ה של זל ין הנ די א הנ לה אל
ים. רי חי םא אמ ל דו, וש בנ דו, הוא לש בש ט ענ פנ שש עמשות מי ר, לנ מנ למםה אה ן שש כי י. וש יבי ה רי יבה רי ים וש להי י אל ני טי פש (תהלים מג) שה

כות, ף זש כנ ים לש נוטי ם של הל ינו. ייש מי די ים בש לי כש תנ סש ה מי לה עש מנ לש ין של ית די ב, בי ם הוא שוכי דה אה הה של ינו, כש ני י שה רי המ של
ן יש מי אי א הה םא יוצי ל ם, וש דה ל אה ה של ים חובה אי רש מנ ה, של ף חובה כנ ים לש נוטי ם של הל ייש מי ם, וש דה ל אה כותו של ים זש אי רש מנ של

ה. הוא רוצל מו של ין כש די הנ

ט רה ין, פש אותו די יות בש הש יש לי םא יהכול אי ל כםל, הוא טוב, וש ל הנ ט ענ שולי יון, של לש על ך הה לל מל ן אותו הנ דה י של ל מי בה אמ
יהדו נות, ובש מה חמ ל רנ ד של הוא כגלו צנ יד, וש מי כות תה זש ה לי יון נוטל לש על ך הה לל מל ת הנ דנ ינו, מי ני י שה רי המ ם? של ענ טנ ה הנ טוב. מה לש

ר. חי ם אנ םא עי ל גו', וש ה וש יחה לי סש ך הנ מש י עי תוב (שם קל) כי כה הו של וונות. זל עמ הה ים וש אי טה חמ זםב הנ עש לנ

רו בש םא עה ל א, של בה ם הנ עולה ים לה רי עה ר שש שה ה עה לשה שש ס לי ני כה י אל ני אמ י, ונ יני ין די הוא יהדי יו של נה פה י לש תי שש קנ ך בי שום כה ומי
שות. ם רש הל ע מי בנ תש םא אל ל עוד - של י, וש די יה ה בש חל מש יי י של ילה מי הש םא יי ל בות, וש אה ק הה ם רנ אותה

יו פי ר בש בי דנ ם לש הל ד מי חה םא יהכםל אל ל הו, וש מש ם. תה יהה שה םא הה ל יו של לש ית חה ת בי אל או  רה ר, וש בה עון דה מש י שי בי ר רנ מנ אה
ד חה ל אל כה ים, וש בי ים רנ מי שה ל בש יחות של ם רי הל לה לו  ים, עה בי יושש יו  הה ם של עודה ם. בש יהל לי ה עמ תה יש הה ה של דולה גש ה הנ אה רש יי הנ מי
ים חוץ רי חי ים אמ רואי יו  םא הה ל ים, וש רי בה ר דש בי דנ יהה מש הה עון, וש מש י שי בי ת רנ אל או  רה ד של ק כםחו, ענ זי חנ תש ם הי הל ד מי חה אל וש

נו. מל מי

םא ל ל של ים ענ הי מי נו תש א כגלה לה םא, אל ס, ל חה נש י פי בי ר לו רנ מנ ר? אה בה ם דה יתל אי רש עון, הנ מש י שי בי ם רנ הל ר לה מנ ן אה מנ ר זש חנ אנ
נו עש מנ שה ן, וש דל ן עי ל גנ ים של מי שה בש ל הנ יחות של רי יך  לל אי לו  ך, עה אותש ינו  אי רה של ב, וכש ן רנ מנ זש ך  יש לש ית חה בי בש ך  אותש ינו  אי רה

ך. מש ר עי בי דנ י מש נו מי עש םא יהדנ ל ר, וש בי דנ ך מש קולש

ת אות אל רש ים לי אויי ם רש כל ינש ם, אי הל ר לה מנ םא. אה רו, ל מש י? אה לי של ט לש רה ר פש חי ר אנ בה ם דה תל עש מנ םא שש ל ם, וש הל ר לה מנ אה
ים. יהמי יק הנ תי ל ענ יו של נה ר פה בל סי

הוא ם הנ עולה ת בה עי י אותו כה יתי אי י רה ני אמ ה, של אה םא רה ל ס של חה נש י פי בי ל רנ י ענ ני הנ אמ מי ר, תה בה ם דה כל ר לה ם, אםמנ הל ר לה מנ אה
י. ני ר בש זה עה לש י אל בי רנ ה מי טה מנ לש

י בי לי בש ר  ינשי תש הי םא  ל וש א,  בה הנ ם  עולה לה ים  יקי די צנ הנ קום  מש ת  אל י  לי או  רש הל וש ה  לה עש מנ לש מי י  ילי בי שש בי חו  לש שה ת  עי כה וש
ים, יקי די צנ ל  מות של שה נש אות  מי לש  י שש מי עי או  ובה י,  אתי ובה י,  קומי י מש תי רש חנ ובה י.  ילני שי יהה הנ חי ם אמ עי ק  רנ י,  קומי מש
ל כה לש או  טש ה חל לל גנ תש םא יי ל של ש  קי י, ובי מי ר עי בי דנ יהה מש הוא הה י, וש לי צש ב אל יהה יושי הה אשון, של רי ם הה דה ם אה הל ה מי לה עש מנ ולש

ן. דל ן עי ל גנ הוא של ץ הנ עי ה בה סה כנ תש הי יו, וש לה ה עה תורה ה הנ רה מש אה הוא של ק הנ ם, רנ עולה הה

י ני ר בש אה שש ל לי בה ה, אמ פל יה ם - טוב וש יהל יני ים בי רי בי חמ לו הנ גי ר, אותו של מנ לו. אה ים גי רי בי חמ י הנ רי המ י, של ני י לו אמ תי רש מנ אה וש
ץ אותו עי ק בש א רנ לה או, אל טש ם חל סי רש פנ ה לש צה םא רה ל בודו וש ל כש רוך הוא ענ דוש בה קה ס הנ חה ם? של ענ טנ ה הנ םא. מה ם - ל עולה הה

נו. מל ל מי כנ אה ר של מנ אה של

ים רי בי חמ בנ ים של ני טנ קש םא לנ ל ם, וש יהל יני בי רו  בש דנ ם יש הי ים, של רי בי חמ לנ ש, וש קםדל הנ רוחנ  י בש ה לי לה הוא גי רוך  בה דוש  קה הנ וש
א, טה חה א של טש חי שום הנ םא מי ים בו, ל טועי ים וש שי נה אמ ל הה ים כה עי םא יודש ל הוא של ר הנ בה דה הנ ם. של עולה יהבםאו לה ם של אותה ולש
םא ל ה של אםל מנ שש יהבםאו לי ם, וש עםלה י לש מי ה שש תוב זל כה ים בו, וש ירי הי ין זש ם אי דה י אה ני בש יון, של לש על ם הה שי בוד הנ שום כש א מי לה אל

צשרייכיים לההלם.

נו, רש זנ גה ך  ב? כה רה נו  מל ל מי פנ נה וש הו  ב. מנ רה נו  מל ל מי פנ נה וש אות  רש ל ה' לי אל סו  רש ן ילהל תוב (שמות יט) פל כה של נו  יש הנ וש
נו מל ל מי פנ נה תוב וש כה ם, של הל ר מי א יותי טש אותו חי ס בש פה תש ני ל וש כםל, הוא נופי דוש לנ קה ם הנ שי ת הנ ה אל מורל ה של זל ר הנ בי חה הל

ון. עה אותו הל ס בש פה תש ני ל וש ב נופי רנ ב. הה רה

םא ל ב של ן רנ מנ י. זש ני ך, בש קש לש י חל רי שש ר לו, אנ מנ ם? אה י שה ני ה אמ א, מה בה ר לו, אנ מנ נו. אה ר בש זה עה לש י אל בי יו רנ לה ב אי רנ קה
חנ בי שנ ים לש ידי ם עמתי הי ים של יקי די צנ ם הנ יהל רי שש י. אנ תי רש חנ ך בה לש ת של אל י וש קומי ת מש ם אל עולה אותו הה ל בש בה י, אמ לי צש ר אל בי קה תי
ך מל שש לי ים יודו  יקי די צנ ך  תוב (תהלים קמ) אנ כה הו של יו. זל נה פה ים לש שי מש שנ מש ים הנ כי אה לש ם מנ אותה ם כש עולה בון הה ת רי אל

יך. נל ת פה ים אל רי שה בו יש יישש

רוך הוא דוש בה קה הו הנ שה רש רות, גי זי גש ן הנ יו אותה לה רו עה זש גש ני ם וש דה א אה טה חה ן של יוה ר, כי מנ א אה ב הונה ם רנ שי א בש י בה בי רנ
הו ים. זל רובי כש ם הנ ם? הי י הי ן. ומי דל ן עי י גנ רי עמ שנ ים לש רי ה שומש נה ן, ומי דל עי בש לו  יו  הה ים של דוני עי הה וש אות  נה המ ן הנ אותה מי
מםר אותו שש י לי די ת, כש כל פל הנ תש מי ב הנ רל חל ט הנ הנ ת לנ אל ים וש בי רג כש ת הנ ן אל דל ן עי גנ ם לש דל קל ן מי כי ינשש תוב (בראשית ג) ונ כה של

ח. תנ פל הנ ך וש רל דל הנ

י די ל יש רופות ענ צש מות הנ שה נש י הנ תי ם, זולה ס שה ני כה הי לש ך  ילה אי אן וש כה ם מי דה ל אה כה שות לש א רש הי םא יש ל ר של זנ גש ז ני אה של
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אותו ף בש רי שה תי חוץ, וש ה לנ ים אותה או - דוחי ם לה אי ס, וש ני כה ס - תי ני כה אויהה לי יא רש הי ים של ם רואי ה. אי לה חי ים תש רובי כש הנ
ה. שה נש ל עה בי קנ ב או תש הנ לנ הנ

י י יוסי בי ר רנ מנ א אה בה י אנ בי ר רנ מנ נו, אה דש מנ לה ים. של ני פש לי י וש ננ פש ן לי כםהי ס הנ נה כש ני של ש, כש דה קש מי בנ יו  ם הה דה גש נל נו, כש דש מנ לה וש
גוף. םא בש ל וש ה,  מה שה נש בי ס  נה כש ני ם,  שה ן לש כםהי ס הנ נה כש ני של ן. וכש דל ן עי גנ ל  של תו  מה גש ים הוא דג ני פש לי וש י  ננ פש לי א,  ב הונה ם רנ שי בש
ם אותה ת  מנ גש דג כש ים,  רי שומש ם  שה ים  די עומש ים  רובי כש הנ וש ה.  רה הר טה בש יות,  קי נש בי  , יענ זי בש ת,  תל רל בש ה,  אה רש יי בש ה,  ימה אי בש

ן. דל ן עי י גנ רי עמ שנ ים בש די עומש ים הה רובי כש הנ

יהמות ף וש רי שה יי ב, וש הנ א לנ ים יוצי רובי כש י הנ ני ין שש בי ה - מי כה םא זה לום. ל שה א בש יוצי לום וש שה ם בש ס שה נה כש ן - ני כםהי ה הנ כה זה
ין בו אי ר של בה ם דה עולה ך בה ין לש יהה, אי חש רנ י פש בי ר רנ מנ לום. אה שה ם בש הל עמבםר מי ה לנ זוכל י הנ רי שש ה, אנ הודה י יש בי ר רנ מנ ים. אה ני פש בי

תו. מה גש דג ה כש לה עמ מנ

ש חה גומו, נה רש תנ ר לו, כש מנ ך? אה יאנ ף, הי ב יוסי ר רנ מנ שון. אה לה ל הנ ל ענ ר נופי בה ה, הוא דה וה חנ ים לש עלרי הל של ש  חה נה הנ
ר בה ת, דה חםשל ש נש חנ תו (במדבר כא) נש מה גש דג שון. כש לה ל הנ ל ענ ר נופי בה ה. דה בה קי ה - נש וה יא חנ הי ר, וש כה יהא - זה וש יהא הוא. חי וש חי

שון. לה ל הנ ל ענ נופי

ר מנ י. אה ל חה ם כה ה אי תה יש יא הה י הי ה כי וה תו חנ שש ם אי ם שי דה אה א הה רה קש יי תוב (בראשית ג) ונ י כה רי המ י, ונ י יוסי בי ר רנ מנ אה
ה אה רש קש ני , וש יהה דותל לש ת ונ יהה אל חנ מש ם של ל שי יהה, ענ ה חנ םא אותה ר קש יהה לו לי יד, הה תי עה ם הל ל שי ה ענ א לה רה יהה, קה חש רנ י פש בי לו רנ

ה. וה ת חנ יט אל סי הה יהא לש וש יד חי תי עה ה, של וה יד - חנ תי עה ם הל ל שי ענ

םאש, ר א בה לה ם אל דה אה לו מי ה של שה קה ין הנ ש - אי חה ל נה כו של רש ך דנ ה, כה הודה י יש בי ר רנ מנ םאש (שם). אה ך ר שופש הוא יש
ר םאמנ ה נ יהה, מנ ע הה רה ר הה ייצל ר של מנ אה י של מי י, לש י יוסי בי ר רנ ק בנ חה צש י יי בי ר רנ מנ ב. אה קי עה א בל לה ש אל חה נה הנ ה מי יכה שי נש ין הנ אי וש

ה? זל סוק הנ פה בנ

ין אי ה. וש יבה שי יש םאש הנ ה ר םאש? זל ר י הוא הה םאש, ומי ר א בה לה ש אל חה נה ה לש יגה רי ין המ אי ד של מי לנ י, מש י יוסי בי ר לו רנ מנ אה
תוב (תהלים מט, ו) כה הו של ב, זל קי עה ם בל הל ש בה דה רות וש ה עמבי עמשי ה מנ עושל של ב, כש קי עה א בל לה ם אל דה אה ג לה ה הורי זל ש הנ חה נה הנ

י. ני סובי י יש בנ ון עמקי עמ

- ה  אה טה ה חנ לה גה עמ עמבות הה כנ וש א  וש שה י הנ לי בש חנ ון בש עה י הל כי (ישעיה ה, יח) הוי מושש אן,  כה ק מי חה צש יי י  בי ר רנ מנ אה
ר חנ אנ יש. ולש בי כה ענ ג הה אורי א, של וש שה י הנ לי בש מו חנ לום, כש ם כש ינה אי ב של חושי ב, של קי עה ם בל הל ש בה דה רות וש ה עמבי ר, עושל לומנ כש
ה תה אנ ר וש ן הוא אומי כי ם. וש דה אה ים לה גי הורש ם וש ים כגלה פי סה אל נל ד של ים, ענ שי קה ים וש קי זה ה, חמ אה טה ה חנ לה גה עמ עמבות הה ם כנ ן הי כי

ם. דה אה ע לה רה ר הה ג ייצל ב הורי קי עה ון הל אות עמ ב, בש קי נו עה שופל תש

יו רה חמ אנ וש ה,  שה אי יו הה רה חמ ה, אנ לה חי תש בנ ש  חה נה דונו. הנ ני ך  - כה לו  קש לש קנ תש ני של מו  ה, כש אי םא ורש ק, ב חה צש יי י  בי ר רנ מנ אה
ך. תש שש קול אי תה לש עש מנ י שה ר כי מנ ם אה דה אה תוב (בראשית ג) ולש כה נו של יש ם. הנ דה אה הה

י, ידי ר אי עמקםב בנ ינ י  בי ר רנ מנ א, אה לה ה? אל אה טש ה חה ה מל מה דה א - אמ טה ם חה דה ם אה י, אי ידי ר אי עמקםב בנ ינ י  בי ר רנ מנ אה
ה עמשל ינ ה של ל מנ ים ענ די ם עי ה אותה שה רוך הוא עה דוש בה קה הנ ד של מי לנ ים. מש די יו עי ץ הה רל אה הה ם וש יי מנ שה ם, הנ דה אה א הה רה בש ני של כש
ונו ם עמ יי מנ לו שה גנ תוב (איוב כ) יש כה הו של יו. זל אה טה ים חמ מי סש רש פנ ים מש די עי ם הה אותה י, וש ני י רואנ ר מי םאמנ םא י ל ם, של דה אה הה

ה לו. מה קומה תש ץ מי רל אל וש

א בה ד של עמשות, ענ ה לנ ה מנ עה םא יהדש ץ ל רל אה הה ם, וש יכו אורה שי חש ם הל יי מנ שה ם, הנ דה ר אה בנ עה יום של אותו הנ נו, בש דש מנ לה וש
ה, אשונה רי בה צםר כש קש לי וש רםענ  זש לי ה  ת כםחה יף תי םא תוסי ל ה, של דותה עי ה בש בה כש ענ תש הי ד של ה ענ ל אותה לי קי רוך הוא וש דוש בה קה הנ

ם. עולה ם הה סי בנ תש ני ינו וש בי ם אה הה רה בש א אנ בה ד של , ענ יהה לותל לש קי ה בש דה מש עה וש

ך יכה פי ינו. ולש בון יהדי צש עי ומי נו  עמשי מנ מי נו  מי חמ ננ ה יש תוב (בראשית ה, כט) זל כה , של א נםחנ בה ד של ר, ענ מנ ן אה מה חש ב ננ רנ
ילו. בי שש ה בי תה לה לש קי ה מי אה יהצש ל של ה, ענ מה דה אמ יש הה תוב (שם ט) אי כה מו, של ל שש ה ענ אה רה קש ני

ה בוכל יהה  הה וש יהד,  מי יהמות  של ב  שנ חה ן,  דל עי ן  גנ מי ד  רנ טש ני של ן  יוה כי אשון,  רי הה ם  דה אה ק,  חה צש יי ר  בנ ן  מה חש ננ ב  רנ ר  מנ אה
יום תוב בש כה רו, של בה יים בו דש קי יו וש יך יהמה רי אל הל ה וש שובה תש רוך הוא בי דוש בה קה לו הנ בש קי ד של ה, ענ שובה תש ב בי שה ן, וש ני חנ תש ומי
חום הוא רנ נון וש רוך הוא חנ בה דוש  קה הנ ם של עולה ל הה כה הורות לש ה, לש נה ף שה לל הוא אל יומו, של ן לו  תנ נה נו, וש מל מי ך  לש כה אמ
ית בי מותו  ה תה מה לה וש תוב (יחזקאל יח, לא)  כה יו, של חש יי י של תי ם זולה הל ץ מי פי חה ינו  אי וש ים,  בי שה ה לנ שובה תש ל בי בי קנ ומש

יו. חש יבו וי שי הה ל, (שם לב) וש אי רה שש יי

ר מנ נו! אה מל ים מי עי ם שומש ינה אי ים של ני בה ם לנ הל י לה ך! ונ ם כה הל ר לה ב אומי אה הה ים של ני בה ם הנ יהל רי שש ק, אנ חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
א, ה מוצי תה אנ קום  מה ל  כה בש הוא.  רוך  בה דוש  קה הנ ל  של נותו  מה חמ רנ כש נות  מה חמ רנ ינו  אי רה םא  ל ב,  רנ ר  מנ אה ה  הודה יש ב  רנ
א מוך נםשי ל כה י אי תוב (מיכה ז) מי כה הו של יהד. זל ם מי הל ל לה חנ ם, ומה לה בש קי ט יהדו וש שנ מולו, פה בו לש שה ל וש אי רה שש או יי טש חה של כש

ע. שנ ל פל ר ענ עםבי ון וש עה

ה שה רה פה ר בנ הי רש הנ נו לש י, ייש לה וי ן לי ענ בל הושג י יש בי ר רנ מנ תו. אה שש ה אי וה ת חנ ע אל ם יהדנ דה אה הה ה ח. (בראשית ד) וש שה רה פה
ת ה'. יש אל י אי יתי ני ה (שם) קה וה ה חנ רה מש אה ה, של זל סוק הנ פה ן בנ כי ל של כה זו, וש הנ

ד לו נולה י של ה מי ב, זל ר רנ מנ ה אה הודה ב יש ר רנ מנ ינו, אה ני י שה רי המ טותו, של שש פנ י אותו כש תי עש י יהדנ ני ק, אמ חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
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ם ת אותה כםר אל זש ל, יי דנ גש יי של כש י ה', של ני פש לי ה מי אה רש ם יי הי ה, של י תורה סוקי דו פש מש לנ יו לש לה ה עה ר, חובה בי דנ יל לש חי תש מנ של ן, כש בי
בונו. רי ה מי אה רש יי ים לש תובי כש הנ

ת ד אל לל תי ר ונ מנ אה ה של זל סוק הנ פה הנ וש זו  ה הנ שה רה פה ה הנ ר לו, מה מנ ר. אה זל יעל לי י אל בי י רנ ני פש ב לי יהה יושי א הה יבה י עמקי בי רנ
ת לו אל ים גי רי בי חמ ר הנ אה א ושש רוקה י בש בי רנ יום של ך. הנ ר לש א, אםמנ יבה ר לו, עמקי מנ ת ה'? אה יש אל י אי יתי ני ר קה םאמל ת ן, ונ יי קנ
ה, לה גנ תש הי הוא של יום הנ הנ רות, וש תה סש ני קות וש ים עממג עי םא יודש ל ם של אותה יך לש רי יהה צה םא הה ם, ל דה ה אה שה עה א של טש חי אותו הנ

ה. זל סוק הנ פה ן הנ כםל מי ע הנ מנ שש ני

ים יי חנ ץ הנ עי תוב (שם ב) וש כה ד, של יגחה מש ם הנ שי ם, הוא הנ שי ל הנ ה ענ וה טנ צש ם. ני שי א בנ טה חה ם וש שי ל הנ ה ענ וה טנ צש ם ני דה אה
ע. רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ עי תוב וש כה ף, של תה שג מש ם הנ הו שי ם, זל שי א בנ טה חה גו'. וש וש

ה ל מנ ם ענ ונה עו עמ יהדש או וש טש חה ר של חנ אנ יו. ולש רש פי ח מי קנ תי תוב (שם ג) ונ כה ה, של ל זל ה ענ רה עמבי ה בה לה חי ה תש תה יש ה הה וה חנ וש
דול. גה מו הנ ל שש עמבםר ענ ה לנ רה עמבי ה לה לה חי ה תש תה יש יא הה הי י של ני פש ר, מי יותי יא בש הי או, וש טש חה ה של ל מנ רו ענ מש רש מנ תש רו, הי בש עה של
ה רה מש םא אה ן ל ל כי ענ ד, וש יגחה מש ם הנ שי הוא הנ ת ה', של אל יש  י אי יתי ני ה קה רה מש אה ר, וש בה דה ה בנ ישה גי רש ן, הי בי ה  ד לה נולנ ן של יוה כי

ף. תה שג מש ם הנ שי הנ

ר מנ ם. אה רה ים יהחר להי אל חנ לה בי הו, (שמות כב) זם בה י אנ בי ר רנ מנ אה ה של ל מנ ר ענ ה חוזי זל ם הנ ענ טנ א, הנ יבה י עמקי בי ר רנ מנ אה
ר חי אנ בוד לש ת כה תי לה מונו  ה כה ילה זל הש םא יי ה, ל רה מש אה ה, וש רה בש עה ון של עה הל ל אותו  הודות ענ ה לש וה ה חנ רה זש ר, חה זל יעל לי י אל בי רנ

ר. חי אנ םא לש ל ש, וש מה ם מנ שי ת הנ ילה אל הש ה יי בל זל תו, אמ זולה

ת ה אל רה מש ה אה וה ן חנ כי הו. וש בה י אנ בי ר רנ מנ אה ה של ל מנ ן ענ יה נש עי ר הה זנ חה א של יבה י עמקי בי ר רנ מנ ה אה יהפל ק, וש חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ה (שם ה תורה רה מש ה אה ל זל ענ ר. וש חי ם אנ שי םא לש ל יו, וש יה י חנ מי ל יש ה' כה יו לנ תי תנ ה ונש רה מש ה אה נה ן חנ כי ר. וש חי ם אנ שי םא לש ל ה', וש

א הוא. נה ל קנ מו, אי א שש נה י ה' קנ ר, כי חי ל אנ אי ה לש ול חמ תנ שש םא תי י ל לד) כי

אי, רנ דש נש סנ כש לל י אמ בי ר רנ מנ ך? אה לל מל ל הנ ים של יוני לש על סודות הה ים בנ רי בי חמ לו הנ יש טנ י יש תנ ימה ד אי ה, ענ הודה י יש בי ר רנ מנ אה
מונו. כה ים של רי בי חמ הנ נו וש חש ננ אמ מו של ך, כש כה ים לש אויי רש ים הה רי בי חמ ה לנ י תורה רי תש ים סי רי ינו, מוסש ני שה

ה? זל ך בה ע לש מה שש ה ני א, מנ יבה י עמקי בי רנ ר לש זל יעל לי י אל בי ר רנ מנ ל (בראשית ד, ב). אה בל ת הה יו אל חי ת אה ת אל דל לל ף לה תוסל ונ
ב. שי קש הנ יך, וש נל זש אה יך וש ינל ח עי תנ יך, ופש תםם פי ר לו, סש מנ יך. אה נל פה ב לש י יושי ני ך אמ ל כה ר לו, ענ מנ אה

ה זל הנ ם  שי ים. בנ עי יודש ה  תה אנ וש י  ני אמ דוש, של קה ם הנ שי ן הנ ל מי צה אל נל של יר  עי זה ם  שי ל אותו  ענ ז  ז הוא רומי מל רל של
ה. מה כש חה ן בנ בוני תש מי י של מי ה לש מונה אל ז הה מל הוא רל ים, וש בי ם רנ דה י אה ני ים בש אי חוטש

ל יון של לש על ד הה בה כש ני ם הנ שי ל הנ ה של מונה אל ל הה ה ענ ל מורל בל ג הל רנ הל נל ז של מל רל א, הה יבה ר, עמקי זל יעל לי י אל בי ר רנ מנ עוד אה
ל כי תנ סש י מי ני ת אמ עי נו, כה מל א מי צי תי של ם כש עולה א, אוי לה יבה י עמקי בי ר רנ מנ דו. אה בנ ב ה' לש גה שש ני תוב (ישעיה ב) וש כה ך, של לל מל הנ

ם. עולה ך בה י ולש י לי דנ י של יתי אי י רה רי המ יך, של תםם פי ך סש י לש תי רש מנ י אה רי ר לו, המ מנ ה. אה בה ה רנ מה כש חה בש

ן. בה רש יא קה בי ה הי זל ן, וש בה רש יא קה בי ה הי םאן. זל ה צ ל רועי בל הל ה וש מה דה ד אמ יות עובי הש ן לי יי ר קנ זנ ה, חה הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ה ה. מנ רה בה שש ני ים רוחנ  להי י אל חי בש תוב זי כה , של רוחנ יכות הה מי נש ל בי בל הל וש  , רוחנ סות הה גנ א בש ן בה יי ה, קנ הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ה מה ה, לה הודה י יש בי ר רנ מנ ה. אה עה םא שה תו ל חה נש ל מי אל ן וש יי ל קנ אל תו וש חה נש ל מי אל ל וש בל ל הל ע ה' אל שנ יי תוב? (בראשית ד) ונ כה

תו. חה נש ה מי לה בש קנ תש םא ני ל ל של יו? ענ נה לו פה פש נה

ך? ה לה רה ה חה מה ר לו, לה מנ יו. אה נה פה ים לש רי מות עובש שה נש ל הנ ין כה די יהה, יום של ה הה נה שה םאש הנ יום ר נו, אותו הנ דש מנ לה וש
ת. אי ך שש ילה לש הש יב, יי יטי ם תי ר, אי לומנ ה, כש הודה י יש בי ר רנ מנ ת. אה אי יב שש יטי ם תי םא אי ל המ

את טה - חנ רות בו  מות עובש שה נש הנ ן של דל ן עי י גנ חי תש ם פי אותה ר, לש לומנ ץ (בראשית ד, ז) - כש את רםבי טה ח חנ תנ פל לנ
יך, עמשל יב מנ יטי ם תי ר, אי לומנ תו - כש שוקה יך תש לל אי ך. וש של נש ל עה בי קנ ם תש שה ם, וש ן שה זגמה ילה מש הש ה יי עמשל תנ את של טה חנ ץ. הנ רםבי

ך. מש ג עי רי טש קנ ל לש םא יוכנ ל ל בו - של שה מש ה תי תה רות. אנ ה עמבי עמשל תנ ך של סםף לש כש הוא יי את הנ טה חנ הנ וש

ר לו, מנ ה. אה זל ר הנ בה דה ר הנ זל יעל לי י אל בי ת רנ ל אל אנ שה א של יבה י עמקי בי ת רנ י אל יתי אי י רה ני י, אמ י יוסי בי ר רנ מנ נו, אה דש מנ לה
ך ר כה חנ יו, אנ ינה ים עי רי י. הי תי רש מנ אה ה של מנ בש ש  פםרה כםל מש י הנ רי המ י, של לי צש ב אל ה שי תה אנ ה, וש לה עש מנ לש יך  ינל ם עי רי א, הה יבה עמקי
י בי א רנ לו. בה ש  חנ לה וש ר  זה עה לש י אל בי יו רנ לה ב אי רנ י. קה תי עש יהדנ םא  ל וש ש  חה נה ה הנ עמשי מנ י כש יתי שי י עה רי ר, המ מנ םאשו. אה ין ר כי רש הי
ת ים אל ידי ים, ומורי בוהי גש ת הנ ים אל יהי בי גש ה - מנ אשונה רי תה בה רש מנ אה מו של כםל הוא כש ר, הנ מנ אה ה, וש כה ק יהדו ובה שנ נה א, וש יבה עמקי

ים. פי תה ם שג רוך הוא יהכול עי דוש בה קה ין הנ אי ים, של תוני חש תנ הנ

ה צה םא רה ל יו וש עמשה ל מנ קי לש הוא קי ד, וש יגחה מש הוא ה' הנ ת ה', של יש אל ה אי תה נש קה ה של רה מש ה אה וה עון, חנ מש י שי בי ר רנ מנ אה
מו. ה אי רה מש אה ל של לה כש אותו הנ א מי י ה', יהצה ני פש לי ן מי יי א קנ ייצי תוב (שם) ונ כה הו של ר. זל יהשה ך הנ רל דל עממםד בנ לנ

ל ה ענ הודה של ה, כש שובה ה תש שה ן עה כי מו  הוא כש ץ. וש רל אה ד בה יהה נה הה ץ נוד, של רל אל ב בש יישל תוב? ונ ה כה מנ ך  יל כה בי שש ובי
הו יו, זל ונותה ל עמ ל כה יהד ענ ין לו מי לי ן, מוחמ הל ייש מי בנ תש יו ומי םאתה ט ה חנ דל ונ תש מי ל הנ ינו, כה ני שה שו. של נש יו עה לה ל עה בי קי אתו וש טה חנ

ם. חה רג ב יש עםזי ה וש תוב (משלי כח) ומודל כה של

ין ר, אי מנ א אה יסה י יי בי ח לו. רנ לנ סש ני ר (שם) וש מנ אל נל א, וש טה ר חה של ה אמ דה ונ תש הי אן, (ויקרא ה) וש כה ר מי מנ יהיא אה י חי בי רנ
תוב כה י, של צי חי ע הנ קנ ה, פה שובה ה תש שה עה של ץ, וכש רל אה ילה בה הש ד תי נה ע וה יו נה לה ר עה זנ גש ן ני יי ה. קנ שובה תש י הנ ני פש ד בי ם עומי עולה ר בה בה דה
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ר. מנ אל םא נל ע ל ל נה בה ץ נוד, אמ רל אל ב בש יישל (בראשית ד) ונ

י רי המ ל, ונ ינו מוחי ם אי אי הנ מו. וש בוד שש ל כש ל ענ ינו מוחי אי ל, וש רוך הוא מוחי דוש בה קה כםל הנ ל הנ ינו, ענ בותי נו רנ שה
ם םא שה ל ל הוא, וש בל הל ע של מו יהדנ צש ענ הוא בש ה, של של ננ ה מש ים? שונל לי בה המ קום בנ ל מה בודו של יר כש מי ה הי הודה ך יש לל ה מל של ננ מש

ל. לה ה כש שובה תש י הנ ני פש ד בי עומי ם של עולה ר בה בה ך דה ין לש ר, אי עון אומי מש י שי בי ה. רנ הודה י יש בי י רנ רי בש בו - די לי ר בש קה אותו עי

ה תה יש ת הה קל דל ק, צנ חה צש י יי בי ר רנ מנ א, אה לה ה? אל עממה ן ננ יי ל קנ חות תובנ אמ תוב (שם) ונ כה ה של ה זל ק, מנ חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
יהה חי מו אה ל כש זל רש בנ ת הנ אכל לל מש ה בי מה כה ה חמ תה יש הה ל של ה ענ א מורל רה קש ל מי שוטו של ר, פש מנ הו אה בה י אנ בי . רנ יהה עמשל מנ ה בש ימה עי ונש
יא ה. הוא הוצי עממה ן ננ יי ל קנ חות תובנ אמ ל, ונ זל רש ת ובנ חםשל נש ש  ל חםרי י כה בי יהה אמ תוב הוא הה כה ע של מה שש מנ ן, מי יי ל קנ תובנ
חות אמ ל ונ א"ו של מותו. וה ה כש יאה קי ה בש תה יש הה ה, של עממה ן ננ יי ל קנ חות תובנ אמ תוב ונ כה של הו  מו. זל עי חותו  אמ נות זו, ונ מה אג

ה. לה עש ל מנ ן של יה נש עי ל הה יף ענ מוסי

ה מה ים, שש די שי ך הנ לל אי, מל דנ מש שש ל אנ מו של י אי רי המ ם. של ה אותה ידה הולי ה, וש תה יש ים הה די ל שי ם של מה ר, אי מנ א אה י בה בי רנ
י תוב (שם ו, ב) כי כה ן של או אותה ה יהצש נה מל ך, ומי את כה רי קש יהה ני פש ם יה ל שי ר, ענ מנ ן אה נה י יוחה בי ם רנ שי ק בש חה צש י יי בי ה. רנ עממה ננ

י. יםפי ה ובש אל רש מנ ה, בש נה טםבםת הי

ר לו מנ ר? אה מנ אל םא נל ל ל בל הל ן ובש יי קנ מו, ובש לש צנ מותו כש דש ד בי יולל ת (שם ה, ג) ונ שי ר בש מנ אל ה נל מה י, לה י יוסי בי ר רנ מנ אה
ל בה ם, אמ הל ם מי עולה ת הה ב אל ינשי או לש םא בה ל ד, וש בה כש סוד ני יון וש לש ז על מל אות רל רש הנ א לש לה יו, אל םא הה ל ל בל הל ן וש יי יהיא, קנ י חי בי רנ

מו. לש צנ מותו כש דש ר בי מנ ך אה שום כה נו, ומי מל ם מי עולה ל הה שי לש תנ שש יי א של לה ם אל עולה א לה םא בה ת ל שי

עמשות נו לנ מנ ם זש רוך הוא קםדל דוש בה קה חו הנ קה , ולש יענ שי רש הנ מו לש צש ל ענ ל ענ בי קי יהה, וש יק הה די ד צנ ן ילרל נוך בל ינו, חמ ני שה
א. בה ם הנ עולה ר טוב לה כה ן לו שה תי יי של מו, וש ד עי סל חל

ים רי ם. ייש אומש ר הוא שה של אמ ר בנ ענ ננ ת קול הנ ים אל להי ע אל מנ י שה ינו (שם כא) כי ני שה נו  ר, אה מנ אה הו  בה י אנ בי רנ
ת קולו. רוך הוא אל דוש בה קה ע הנ מנ ך שה יכה פי ה, ולש עה ה שה אותה יק בש די יהה צנ הה ם, של ר הוא שה של אמ בנ

ל יתו של בי אל מי עי מה שש יי ש  ה גםרנ מה ק, לה חה צש י יי בי ר רנ מנ ה אה הודה י יש בי ר רנ מנ י אה רי המ ה, של נה שש מי ך בנ נו כה רש זנ םא גה נו ל אה וש
תוב (שם) אן כה א כה לה ה? אל נה ת בש אל םאת וש ז ה הנ מה אה ת הה ש אל רי ה (בראשית כא) גה רה מש אה ה של רה ה שה תה אמ ה רה ם, ומה הה רה בש אנ
ה עמבודה א בנ לה ק אל חי צנ ין מש ק, אי חה צש י יי בי ר רנ מנ ק. אה חי צנ ם מש הה רה בש אנ ה לש דה לש ר יה של ית אמ רי צש מי ר הנ גה ן הה ת בל ה אל רה א שה רל תי ונ
ה. רה ה זה אן עמבודה ף כה ה - אנ רה ה זה ן עמבודה לה הנ ה לש ק. מנ חי צנ מו לש יהקג ם (שמות לב) ונ תוב שה כה ק, וש חי צנ אן מש תוב כה ה. כה רה זה

ם? ר הוא שה של אמ ר (שם) בנ אי בה ה נש מל ן, בנ ם כי ע, אי שה יהה רה ה הה עה שה ה הנ אותה ובש

ד ם ענ דה אה ת הה ים אל ני ה דה לה עש ל מנ ין של ית די ין בי ה, אי הודה י יש בי ר רנ מנ אה נו, של לה ה של נה שש מי נו בנ קש סנ פה אותו של א מי לה אל
יהה םא הה ה ל עה שה ה הנ אותה אל בש עי מה שש יי ה. וש לה עש מנ ים וה ני ה שה רי שש לש על שש ה - מי טה ל מנ ין של ית די ה, ובי נה ים שה רי שש ן על ילה בל הש יי של
תוב כה ה של נו מנ יש הנ בוהו וש יש םא חי ל ם של יו הי יהמה א של לה ש, אל נל עם אוי לש יהה רה י הה רי המ נוהו, של םא דה ך ל יכה פי ה, ולש נה ים שה רי שש ן על בל

ם. הוא שה ים של יהמי ם, בנ ר הוא שה של אמ בנ

ק אותו לי י סי ת. מי ה ומי שונל א וש קורי הוא טוב וש ים, וש רי שש ן על ינו בל אי ם של לל ינו על אי י רה רי המ אל, ונ עי מה שש י יי בי ר רנ מנ אה
ן ינו בל י אי רי יו - המ אה טה חמ ר בנ םאמנ ם ת אי ה. וש לה עש מנ י"ג וה ה הוא מי ני הי םא, של יו - ל בי י אה אי טה חמ ר בנ םאמנ ם ת ם? אי עולה ן הה מי

ה! נה ים שה רי שש על

אותו ייל בש טנ ס לש ננ כש ני ד  חה יום אל וש ס,  די רש פנ יהה לו  הה של ך  לל מל ה? לש ר דומל בה דה ה הנ מה ל לש שה ה, מה הודה יש י  בי ר רנ מנ אה
ך, לל מל ר הנ מנ ם. אה עולה ם בה מותה ין כש אי יו של נה פה ם לש יחה ה רי יהה עולל הה תוכו, וש ים בש חי ים צומש ני טנ ים קש ני ה שושנ אה רה ס, וש די רש פנ

ה. מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ לו ענ דש גש יי של ך, כש ים כה ני טנ ם קש הי של ו כש שה כש ם ענ אי

יו הה של ה, כש לה חי תש בנ יחנ  נו רי תש נה ים של ני שושנ ם הנ א אותה צה מש יי ב של יהה חושי הה ס, וש די רש פנ אותו  ס בש ננ כש ים ני ר יהמי חנ אנ לש
, יחנ םא רי ל ים בש שי בי ם יש הי ה של אה ם, רה הל יחנ בה גי שש הי ן של יוה ם. כי הל ה מי נל ייהה ה וש תה ים ענ טובי ים וש דולי , גש יחנ ים רי לי עמ ים ומנ ני טנ קש
ה מה ו בנ שה כש ם. ענ הל ה בה נל הל י נל יתי יי ים, הה תי טש קנ , לי יחנ ים רי לי עמ ים ומנ טובי ים וש חי לנ יו  הה של ה, כש לה חי תש בנ לו  ר, אי מנ ס. אה ענ כה וש

ם. ים הי שי בי י יש רי ה? המ נל הה אל

ן אותה טו  קש ך, לי לל מל ר הנ מנ . אה יחנ ים רי ני ים נותש ני טנ ים קש ני ה שושנ אה רה ס, וש די רש פנ לנ ך  לל מל ס הנ ננ כש ת ני רל חל אנ ה הה נה שה לנ
ן. כי ם לה שו קםדל עה מו של שו, כש יבש יי ם של ן קםדל הל ה בה נל הה אי ו, וש שה כש ענ

ים ידי עמתי ה של רואל וש יו,  נה פה לוי לש גה כםל  הנ וש  , יחנ ים רי ני נותש וש ים  ני טנ ם קש דה י אה ני ה בש הוא, רואל רוך  בה דוש  קה הנ ך  כה
ים, ם טובי הי של ו כש שה כש ענ ן, וש דל ן עי גנ ם בש הל נות בה הה י לי די ד, כש סל ם חל הל ים לה די קש ש, ומנ יהבי ש  קנ ים כש שובי יו חמ הש יי וש יענ  שי רש הנ לש
ה רועל י הה י לי דודי י וש דודי י לש ני תוב (שיר ו) אמ כה הו של א. זל בה ם הנ עולה ר טוב לה כה ם שה הל ן לה תי ה לי זל ם הנ עולה ן הה ם מי קה לש סנ מש

ים. ני ן שושנ ינ נש עי מו כש יג עולה הי נש מנ ים, הנ ני שושנ בנ

רוך הוא דוש בה קה ה הנ שה עה ה של מו זל ינו כש אי י רה רי המ ה, של הודה י יש בי ר רנ מנ אה ה של זל ענ לש יי סנ י מש ני הו, אמ בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ד מי לנ ה, מש דל שה ם בנ דה בנ ם לש יהל ני תוב ושש כה ה של ינו, מנ ני שה טוב, של יק וש די יהה צנ ם הה לל יהה על הה של כש ט, של בה ן נש ם בל עה בש ם יהרה עי

ל. אי רה שש ל יי כה ם מי כותה זש ם ובי קותה דש צי ם בש ים הי קולי שש של

ה ם עולל עה בש ל יהרה יחו של ה: רי לה עש ל מנ יהא של לש מנ פה רוך הוא לש דוש בה קה ר הנ מנ ה אה עה ה שה אותה יהה, בש כש רל י בל בי ר רנ מנ אה
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ת, מל ן אל ינ ה דנ תה ם, אנ ל עולה בונו של יו: רי נה פה רו לש מש . אה יחנ ייש בו רי של ו, כש שה כש ם ענ עולה ן הה קו מי לש סנ ה לש י רוצל ני אמ י, ונ ננ פה לש
י. יננ עי ע בש רנ ה הה עמשל ינ י של ננ פה יהדוענ לש לוי וש רוך הוא: גה דוש בה קה ם הנ הל ר לה מנ ל. אה דנ גש יי של ן כש כי ל של ן - כה ו הוא כי שה כש ם ענ אי

רוך הוא. דוש בה קה יחו הנ ני לוי?! הי י גה ם מי עולה ל הה י כה ני פש לי נו וש לוי - לה יך גה נל פה ם לש ם, אי ל עולה בונו של יו: רי נה פה רו לש מש אה

רוך דוש בה קה ם הנ הל ר לה מנ ה אה עה ה שה אותה יא. בש טי חל הל א וש טה ב. חה הה י זה לי גש י על ני ש שש ינענ ונ ך  לל מל ץ הנ עי וה יי תוב? ונ ה כה מנ
ן. י כי יתי שי עה ל של בה ה?! חמ ם זל ם קםדל עולה ן הה קו מי לש סנ ה לש י רוצל ני אמ ם של כל י לה תי רש מנ םא אה הוא: ל

א: ינה ני י חמ בי ר רנ מנ י אה י יוסי בי ר רנ מנ ה? אה יהה עושל ה טוב הה ן. ומנ טה יהה קה הה של ה טוב כש יהה עושל הה נו, וש יהה בש בי א אמ בה
ם ם קםדל עולה הה קו מי לש סי הוא טוב, וש רוך הוא של דוש בה קה ה הנ אה יו. רה בי ת אה ענ דנ םא מי ל ל יהדו של ים ענ יו עולי ל הה גל רל י הה עולי
רוך דוש בה קה ה הנ שה עה ד של סל חל הו הנ זל יחו, וש יש רי אי ינבש ם של א קםדל בה ם הנ עולה ילו לה חי נש הנ מו ולש ד עי סל עמשות חל י לנ די יו, כש יהמה

יו. יותה רי ם בש הוא עי

מםד לש הו, יי יחי ני ם ינ אי רוך הוא, של דוש בה קה ה הנ אה ים, רה עי שה ים רש יהבי דור כגלו חנ הנ יק וש די יהה צנ הה עוד של נוך, בש ך חמ כה
ח קנ י לה נו כי ינל אי תוב (בראשית ה) וש כה הו של יחו. זל יש רי אי ינבש ם של ם, קםדל עולה ן הה נו מי מנ ם זש קו קםדל לש סי ם, וש יהל עמשי מנ מי
ד סל מו חל עמשות עי נו לנ מנ ם זש ים קםדל להי ח אותו אל קנ י לה יו, כי םאת יהמה ל מנ ה לש זל ם הנ עולה נו בה ינל אי ר, וש לומנ ים. כש להי אםתו אל

א. בה ם הנ עולה י הה יי ילו חנ חי נש הנ לש

דור. י הנ דולי ר, גש מנ יהה אה מש רש י יי בי ים? רנ להי אל י הה ני ם בש י הי ם (שם ו). מי דה אה נות הה ת בש ים אל להי אל י הה ני בש או  רש יי ונ
ם. יהדה ים בש יו מוחי םא הה ל דור וש י הנ דולי ם גש יהל בותי יו אמ הה של

רוך הוא דוש בה קה ינו, הנ ני שה ם. של עולה ן טוב ייש בה ימה דור - סי יק בנ די ת, צנ יי בנ ן טוב בנ ימה ת - סי יי בנ ן בנ קי נו, זה דש מנ לה
ם הי וש יק  די הוא צנ של יהדוענ  דור, בש ל הנ ענ ן  יה דנ ת הנ ימנ אי ן של מנ ל זש כה ם, של דה י אה ני ל בש יג ענ הי נש מנ הנ וש ן  יה דנ ת הנ ימנ יל אי טי מנ

נו. מל ר מי ם יותי הי ע, וש שה ם - הוא רה דה י אה ני בש תו מי ימה ה אי לה טש ים. ני יקי די צנ

ץ רל אה לו בה פש נה יו של ם הה הי תו, של שש אי ם וש דה לו אה ץ - אי רל אה יו בה ים הה לי פי נש הורות, (בראשית ו, ד) הנ תוב לש כה א הנ ובה
ר, בה יו כש הה מות של כש ם מי ים הי לי פה ר, נש לומנ ם. כש הל יהה לה הה ם של תה לה עמ מנ לו מי פש נה ים? של ילי פי או נש רש קש ה ני מה לה ם. וש אי ב וה םא אה ל בש

ם. שה רו לש זש םא חה ל ן וש דל ן עי גנ דו מי רש טש ני ל של ם ענ ים הי לי פה נש

םא ל ים, וש יהמי יו קנ ן הה יי דנ עמ יות, ונ רי בש ל הנ ל כה ם ענ תה ימה ה אי תה יש הה ץ, של רל אה יו בה לו הה ה, אי רה מש אה ה וש תורה ה הנ רה זש ן חה ל כי ענ
יו הה ם, של שי י הנ שי נש אנ דור,  י הנ דולי גש רות?  עמבי הה ים  רי עובש ם הה ם אותה י הי ומי רות.  עמבי עמשות  לנ מי דור  י הנ ני בש עו  נש מה

דור. ים בנ דולי גש

ם הי לה ם,  הי הה ים  יהמי בנ ץ  רל אה בה יו  הה ים  לי פי נש הנ (שם)  תוב  כה של סוק,  פה הנ עות  מה שש מנ אן  כה מי ס,  חה נש פי י  בי רנ ר  מנ אה
דו לש יה נות וש זש ם בי דה אה נות הה ל בש ים אל אי ש בה מה ם מנ יהל יני עי עו, ולש נש םא מה ל ם וש ילה בי שש רות בי עמבי הה ם מי מה צש נםענ ענ מש ה לי יעה ני מש הנ
ם ם - שי שי י הנ שי נש ם. אנ מותה דור כש ה בנ אה רש םא ני ל ים של בורי גי ם הנ דור? אותה יו בנ הה ים של ילי פי נש ם הנ יו אותה י הה ם. ומי הל לה

ם. דה ם אה מה ת שש א אל רה קש יי תוב (שם ה) ונ כה רוך הוא, של דוש בה קה ם הנ הל א לה רה קה יהדוענ של הנ

תוב (שם א) כה ה, של ם זל שי מי או  רש בש ני ם של ל שי ים, ענ להי אל י הה ני ר בש מנ אה ה של א, מנ ב הונה רנ א לש ינה ני י חמ בי ר רנ מנ אה
ם. דה אה ת הה ים אל להי א אל רה בש יי ונ

ע, רה ר הה ן, הוא ייצל טה יש, הוא שה קי ן לה עון בל מש י שי בי ר רנ מנ ים כו' (איוב א). אה להי אל י הה ני יהבםאו בש יום ונ י הנ הי יש ונ
ר זם חמ ם לנ דה ל אה כה לש ייש  יהה, יום של ה הה נה שה הנ םאש  ל ר יום, יום של הנ ה, אותו  הודה י יש בי ר רנ מנ ת. אה ול מה הנ ך  אנ לש הוא מנ
רוך ה' ב. בה מוטה זםר לש חמ ה לנ ם רוצל דה אה הה ה של עה שה א בש לה ג, אל רי טש קנ ע לש רה ר הה ל ייצל של כו  רש ין דנ ה, אי אל רש תי ך  כה ב. וש מוטה לש

ן. מי אה ן וש מי ם אה עולה לוך ה' לש מש ן. יי מי אה ן וש מי ם אה עולה לש

ת נםחנ שנ רה פה

ה ם תורה הל לה ן  תנ נה וש ם,  הל ה בה צה הוא רה רוך  בה דוש  קה הנ ל, של אי רה שש יי ל  ם של קה לש י חל רי שש ר, אנ מנ אה יההו  קי זש י חי בי רנ וש
רוך דוש בה קה ק הנ ם - רנ הל לט בה שש םא יי ל י של די ה כש טה ה ומנ לה עש מנ ר מי מי שה הי ה לש צה ם עי הל ן לה תנ נה ם וש יר אותה הי זש הי ה, וש דושה קש
תו, שה ירג לו וי ק גורה לל יו חי הש יי י של די ים כש לי בש חנ מש ל הנ כה ים וש גי רש טש קנ מש ל הנ ת כה ם אל הל חות מי דש ים לי עי ם יודש הי דו, וש בנ הוא לש

תו. לה חמ ל ננ בל עמקםב חל מו ינ ק ה' ענ לל י חי ר (דברים לב) כי מנ אל נל מו של כש

ים סי נה כש ם ני עולה י הה ני ל בש כה ם, וש עולה ל הה ין ענ די ב בש רוך הוא יושי בה דוש  קה ה הנ נה שה םאש הנ ל ר יום של ה, בנ אי םא ורש ב
הוא. יום הנ ים בנ חי תה פש ים ני תי ים ומי יי י חנ רי פש סי בון, וש שש חל ס בש נה כש םא ני ל י של ין מי אי בון, וש שש חל בש

ים ני מנ תש מי ה של לה עש מנ לש ים של גי רש טש קנ מש ל הנ כה ל מי צי נה הי ה לש צה ם עי הל ן לה תנ ם, נה הל ה בה צה רה שום של רוך הוא, מי דוש בה קה הנ וש
ר. שופה ה? בנ מל ים, ובנ מי חמ ם רנ יהל לי ר עמ עורי ל לש אי רה שש ים יי ני מש דנ זש ה מי זל יום הנ ם. בנ עולה ה בה ין שורל די הנ ן של מנ ל זש כה בש

ם, קומה מש ים מי מי חמ ים רנ רי עורש תש ז מי ה. אה לה עש מנ לש ר של שופה ת הנ ר אל עורי ה ומש לה עש מנ ה לש א עולל יוצי ה של זל קול הנ הנ של
ג רי טש קנ מש שות לנ ת רש נל תל םא ני ל ל, וש אי רה שש ל יי ס ענ חה ים, וש מי חמ א רנ סי כי ב בש יושי ין וש די א הנ סי כי ם מי הוא קה רוך  בה דוש  קה הנ וש

ם. יהל לי עמ

קול י הנ רי המ ים, של מי חמ ים רנ רי עורש ר ומש ים שופה עי תוקש הוא, וש רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש ה לי שובה תש ים בי בי ל שה אי רה שש יי וש
א םא בה י ל רי המ ים, של מי חמ רנ א הה סי י כי ני פש עממםד לי םא יהכול לנ ין ל שי לש מנ ז הנ אה ים, וש מי חמ ל רנ רות של עורש תש א הוא הי יוצי הוא של הנ
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גור. טי א קה צה מש םא ני ל ד, וש צנ ן אותו הנ מי

ב רנ קש םא יי ל י של די הוא כש יום הנ ם בנ בונה ת רי שנ דג קש ל בי אי רה שש ים יי די עומש ין, וש די ת הנ ימנ תי הוא חמ ים, של פורי כי יום הנ בש
נו, מל ית מי ני הל ה נל אה מש טג רוחנ הנ א, וש מי הוא טה ה, וש אה מש טג ל רוחנ הנ ד של צנ א מי בה יר של עי ים לו שה ני ש, נותש דה קש מי ין לנ שי לש מנ הנ

נו. מל ים מי צולי ל ני אי רה שש יי ירות, וש אי ים מש ני פה ז הנ אה א. וש מי טנ ש לש דה קש מי ב לנ רי םא קה ל ק בו, וש סי ענ תש הוא מי וש

ז ם, אה עולה י הה אי טה ל חמ ר ענ עורי תש ין מי די הנ ה של עה שה ה בש זל ין הנ שי לש מנ ם, הנ דה אה י הה ני י בש אי טה ים חמ בי רנ של ר, כש חי ן אנ מנ זש בי
ל ענ א. וש צה מש ין ני די הנ ים עמצובות, וש ני פה ל הנ כה ש, וש דה קש מי א הנ מה טש ני רוך הוא, וש דוש בה קה י הנ ני פש ג לי רי טש קנ מש א כי צה מש ני א וש הוא בה

מו. רש ם גה הי ם, של עולה י הה ני י בש אי טה ל חמ ש ענ קי בנ אי, לש דנ י ונ ננ פה י. לש ננ פה א לש ר בה שה ל בה ץ כה ה (בראשית ו) קי זל

םא ל וש ה,  בה הוא תי גופו, של ה בש מורה ה שש מה שה נש ה, הנ תורה וות הנ צש ת מי מםר אל שש יי וש ה  עמשל ינ ם של דה ל אה ה, כה אי םא ורש ב
ז , אה יהה לל ר עה עובי ה וש תורה וות הנ צש יים מי קנ םא מש ל ר וש ינו שומי אי ם של דה ל אה כה ת. וש ול מה ך הנ אנ לש יו מנ לה לט עה שש םא יי ל ש, וש נה על נל

יו. לה לט עה שש ת יי ול מה ך הנ אנ לש מנ

ד - חה א. יהו"ה אל לי ם מה שי ה הנ עמשל ננ תו - ו"ה. וש שש אי ם וש תו - י"ה. שי שש אי גוף. נםחנ וש יא הנ ה הי בה תי ה, הנ אי םא ורש ב
א זו. מה גש דג ם כש הי תו, וש שש אי ם וש תו. י"ה - חה שש אי ת וש פל יל

הו ה - זל בה תי ה לנ עמשל ר תנ גו'. (שם) צםהנ ר וש שה ל בה ץ כה ה, קי ינה כי ים זו שש להי , אל נםחנ ים לש להי ר אל םאמל י ה (שם) ונ זל וש
ה וה ר צי של כםל אמ ש. כש ית קםדל רי ש נםחנ - זו בש ענ ינ חוד. (שם) ונ ים לש שי נה חוד וש ים לש רי בה גו' - גש יך וש נל ה ובה תה גוף. אנ ל הנ סוד של הנ

ים. מי חמ רנ ת הה דנ אן מי נםחנ - כה ר ה' לש םאמל י ה. (שם ז, ב) ונ ינה כי ים - זו שש להי אםתו אל

ר (מיכה מנ ה אה ל זל ענ ה, וש אה מש טג ד הנ צנ יא מי י הי רי המ תו, של שש אי יש וש ם אי יי ננ יא שש ה הי הםרה םא טש ר ל של ה אמ מה הי בש ן הנ ומי
ע בנ רש ם, אנ יי מנ שה עוף הנ תוב בש כה מו של ה, כש עה בש ה שי עה בש ם שי הל ין בה אי ם, וש יי ננ א שש לה ין בו אל אי ל של כי תנ סש אל י. וה תי דש בנ אמ הנ ה) וש
ה ל מנ ה, ענ אה רה ל וש כי תנ סש גו'. הי או וש ם בה יי ננ ם שש יי ננ ץ. (שם ז, ט) שש רל אה ל הה י כה ני ל פש ע ענ רנ יות זל חנ ה, לש בה קי ר ונש כה ה זה רי שש על

ם. יי ננ ם שש יי ננ ך שש ר כה חנ אנ יא, וש ה הי הםרה םא טש ר ל של ה אמ מה הי בש ן הנ ה ומי אשונה רי ר בה מנ אה של

ה, את יונה רי קש ני ם, של דה גוף אה ה מי מה שה נש א הנ צי םא תי ל ה של לה יש לנ ה וש לה יש ל לנ כה ך בש ין לש ה, אי אי םא ורש ה, ב הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ם יי מנ ר (תהלים קכד) הנ מנ אל נל מו של ים, כש ידוני זי ם הנ יי לו מנ ם - אי יי מנ לו הנ קנ ה. המ יונה ת הנ ח אל לנ שנ יש תוב (שם ח, ח) ונ כה של

ה. לה בה י חנ כי אמ לש לו מנ ץ, אי רל אה ן הה ה מי לה עש מנ ם לש הי ץ, של רל אה ל הה ענ ה. מי אה מש טג ד הנ צנ ם מי הי ים, של ידוני זי הנ

ל כה ומי ה  לה עש מנ לש של ים  יקי די צנ הנ ן  ומי יון  לש על הה ם  עולה הה ן  מי ה  עה נש מש ני של  , נוחנ מה ה  יונה הנ ה  אה צש מה םא  ל וש תוב?  כה ה  מנ
ץ. רל אה ל הה י כה ני ל פש ם ענ יי י מנ ה כי בה תי ל הנ יו אל לה ב אי שה תה תוב (בראשית ח, ט) ונ כה הו של כות. זל רה בש הנ

יו לה םא אי ב תה ר - ונ ענ צנ הנ ק וש דםחנ הנ תוך  תו. ומי אי ה מי יונה ת הנ ח אל לנ ף שנ יוסל ית, (שם ח, י) ונ ני שי ה  יא אותה הוצי
יב עלרי הל יום, וש ה הנ ך לה שנ חש נל ה, וש אשונה רי ה בה תה יש הה מו של ה כש חה וה רש ת הנ ענ ם שש הל ה לה ירה אי ה מש תה יש םא הה ל ב, של רל ת על עי ה לש יונה הנ

ש. מל של ה הנ לה

ם עי ם, וש יי לנ רושה י יש רי עמ י שנ רי לו שומש יר, אי עי ים בה בי סםבש ים הנ רי שםמש י הנ ני אג צה יו? (שיר ה) מש נה בה נםחנ ולש ה לש רה מש ה אה ומה
י כי אמ לש קו מנ זש חנ תש הי ם, וש יי מנ לו הנ י קנ ע נםחנ כי יידנ ה (שם) ונ ל זל ענ . וש יהה פי ף בש רה ת טה יי ה זנ לי ה עמ ני הי ה (בראשית ח, יא) וש ל זל כה
ל ענ ם מי יי מנ בו הנ רש כו', חה ה וש פה םא יהסש ל כו', וש ים וש רי חי ים אמ ת יהמי ענ בש ל עוד שי יהחל יי ה. (שם) ונ לה בה חנ י הנ כי אמ לש ל מנ ה ענ שה דג קש הנ

ץ. רל אה הה

תוב? (שם) ה כה ם, מנ עולה ן הה ים מי עי שה רש רו הה בש עה ת וש ול מה ך הנ אנ לש ט מנ לנ שה ן של מנ זש ר אותו הנ בנ עה ר וש תי תנ סש הי ר של חנ אנ
. ת נםחנ ים אל להי כםר אל זש יי ונ

לול גוף כה א זו ייש בנ מה גש דג ו. כש שה י עי ני ים ובש אלי עי מש שש יי ים וש הודי ים יש שי נה ה אמ ייש בה , וש ת נםחנ בנ תי ה לש לה שש מש ה ני ינה פי סש הנ
ר (שם ו) מנ אל נל מו של ה, כש מה שה נש ה לי מה שה הוא נש נםחנ של ר לש מנ אה הו של זל ה, וש דושה קש ה הנ מה שה נש ן הנ ינו מי ה אי זל גוף הנ הנ ם, של כגלה מי

ר. י גםפל צי ת עמ בנ ך תי ה לש עמשי

יך, בי ית אה בי ך ומי גופש ך ומי תש ירה די א מי א, צי לה ם? אל יי עממנ ה פנ מה ך. לה צש רש אנ ך מי ך לש ם (שם יב) לל רה בש אנ ר לש מנ אה הו של זל וש
. ת נםחנ בנ הוא תי גוף, של ה הנ ךה - זל אל רש ר אנ של ץ אמ רל אה ל הה ה. אל לה עש מנ מות לש לי ייש שש של

נו תש נה ה וש בה תי ן הנ ה מי יונה ת הנ אל יאו  הוצי ה. וש יונה ת הנ ח אל לנ שנ יש תוב (שם ח) ונ כה של הו  . זל יהה נםחנ הה זו  א הנ מה גש דג ובנ
יו עוד. לה ה שוב אי פה םא יהסש ל ר (שם) וש מנ אל נל מו של , כש ת נםחנ בנ תי ה מי יונה ה הנ ה לה אה א זו יהצש מה גש דג ם. בש יי מנ ה בש אותה

ן יוה כי ים. וש מי עולה רוך הוא לש דוש בה קה כםר אותו הנ זש םא יי ל ד של יהה פוחי ה, הה בה תי יהה בנ נםחנ הה של ר, כש מנ ה אה הודה י יש בי רנ
. ת נםחנ ים אל להי כםר אל זש יי תוב? ונ ה כה י מנ זנ ם, אמ עולה י הה אי טה רו חמ בש עה של

ם לה עש נל ש הנ רה דש מי

י לנ עה י מי ידי די ת רש או אל שש י נה עוני צה י פש כוני יר הי עי ים בה בי סםבש ים הנ רי שםמש י הנ ני אג צה ה, (שם ה) מש זל סוק הנ פה ח בנ תנ י פה בי רנ
ים, יי חנ צות הנ רש אנ ש, מי קםדל קום הנ מש בוד, מי כה א הנ סי ת כי חנ תנ ה מי תונה נש ה הנ מה שה נש יא הנ ה הי יבה בי ה חמ מה חםמות. כנ י הנ רי שםמש

ים. יי חנ צות הנ רש אנ י ה' בש ני פש ך לי לי הנ תש ר (תהלים קטז) אל מנ אל נל מו של כש

ל םא ענ ל ש, וש מה צות מנ רה םא אמ ק, ל חה צש י יי בי ר רנ מנ צות? אה רה ה ייש אמ לה עש מנ י לש כי ים, וש יי חנ צות הנ רש ד אנ וי או דה רה ה קש מה לה וש
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ר, לומנ ם. כש כל תש ה אל צל רש ר (יחזקאל כ) אל מנ אל נל מו של צוי הוא, כש שון רי א לש לה ד, אל וי ר אותו דה מנ צות אה רה ל אמ ת של ענ דנ
ם צה פש חל ם וש צונה ר רש של ים, אמ יי ים חנ אי רה קש ני ים, הנ יקי די צנ יד הנ מי תה צו  רש ר יי של קום אמ מה י ה' בש ני פש לי ך  לי הנ תש ד, אל וי ר דה מנ אה
עמבםד לנ וש ה  רה שה יש ך  רל דל בש יכו  הולי י לש די ל, כש פי אה גוף הה ל הנ ענ יר  אי הה לש ה  מה שה נש ה הנ אה בה ש  קםדל קום הנ מש ומי ה.  מה ת שה כל לל לה

רו. כה טםל שש לי ר וש חה מה םא לש ב או, לה צון בורש תו ורש עמבודה

ר, מנ ך אה ר כה חנ ה. אנ קה תש פי ל הנ ענ בנ בון לש שש ן חל תי םא ני ל נו, וש ה לה אל ם - נה עולה ינו בה יי םא הה א ל לי מה לש ה, אי הודה י יש בי ר רנ מנ אה
י. י בי תי רש זנ חה

י, בי ר רנ מנ דו. אה גש נל ר כש זל ה לו עי עלשל דו אל בנ ם לש דה אה יות הה םא טוב הל ם, (בראשית ב) ל דה אה תוב בה ה כה ה מנ אי םא ורש ב
נו ין אותו. שה עי יש סנ ר מש הי טה א לי בה ינו, הנ ני שה ה של נו מנ יש הנ י קונו. וש כי רש דנ יכו בש הולי ר לש זל לו עי צש יא אל הי ה של מה שה נש יא הנ זו הי
ים עי יש סנ ת מש רי שה י הנ כי אמ לש ת אותו, מנ ינענ סנ תו מש מה שש ים לו. ני עי יש סנ מש ה של בי רש י קונו, הנ כי רש דנ ך בש ם הולי דה אה הה של ינו, כש בותי רנ
ר םא ייצנ ל ך  תש כש לל ים (משלי ד, יב) בש רי אומש יו וש נה פה ים לש יזי רי כש ם מנ כגלה ת אותו, וש ינענ סנ קום מש ל מה של תו  ינה כי אותו, שש

עות אותו. יש סנ ים מש יקי די ל צנ ם של תה מה שש ר, ני ן אומי תה י נה בי ל. רנ שי כה םא תי רוץ ל ם תה אי ך וש עמדל צנ

תה עש מנ שה ר של שה פש ר: אל זה עה לש י אל בי רנ י לש י יוסי בי ר רנ מנ לוד. אה א לש אושה ים מי כי יו הולש יו הה מי י חה י יוסי בי רנ ר וש זה עה לש י אל בי רנ
ע מנ שש ך ני ר לו: כה מנ ים? אה להי י אל כי אמ לש עו בו מנ גש פש יי כו ונ רש דנ ך לש לנ עמקםב הה ינ תוב (בראשית לב, ב) וש כה ה של ה זל יך מנ בי אה מי
םא ר לו: ל מנ ם? אה י הי ר לו: מי מנ ל. אה אי רה שש ץ יי רל אל ה מי אשונה רי וו אותו בה לי ים של כי אה לש מנ יו הנ הה ם של א, אותה בה אנ י מי לי

ך. לל מל םאש הנ ר כות, בש לש מנ ר הנ תל כל ם כש יכל ר פי בנ דש ים, של יקי די צנ ם הנ כל ה לה אל ר לו: נה מנ י. אה תי עש יהדנ

ת י אל ננ פה שו לש ת עה יללל אנ י הה לי י גוזש ני ר: שש אומי קול של עו אותו הנ מש ת לוד. שה רנ עה מש יעו לי גי ים, הי כי יו הולש הה עוד של בש
שו פש ננ ר בש עי טנ צש הי וש ר  זה עה לש י אל בי רנ ש  גי רנ תש יו. הי נה פה לש עמקםב  ינ ש  גנ פה ה של דושה קש ה הנ בה כה רש מל הנ יו  ם הה הי וש י,  לי נוחנ  צון של רה הה

י. תי עש םא יהדנ ל י וש תי עש מנ ע, שה מנ שש םא ני ל נו של כו, טוב לה רש ך דנ ם - כה עולה בון הה ר: רי מנ אה וש

יו. בי ן אה יוקנ ת דש ה אל אה רה יו, וש נה ל פה ל ענ פנ יו. נה ק הה חה צש יי ם וש הה רה בש ר: אנ אומי קול של ע אותו הנ מנ שה ס וש ש לו ני חי רנ תש הי
ן. בה לה צול מי ר ני של אמ עמקםב כנ ינ עו בש גש פה יו של ק הה חה צש יי ם וש הה רה בש אנ י של יבוני שי הל י, ול תי לש אנ י שה ני ר לו: אמ מנ אה

ד, בנ לש ה בי םא זל ל דולות הוא. וש ר גש בי דנ ה מש פל ן, של קי זה יך הנ בי י אה רי בש ח די קנ ך, וש לש ה של קה תש פי יא הנ י, תוצי ני ר לו, בש מנ אה
ים. יוני לש על ים הה דושי קש ים הנ כי אה לש מנ ם הנ הי ילו, וש צי הנ יו לש נה פה ים לש שי גה פש ים ני יקי די צנ מות הנ שש יק ני די ל צנ כה א לש לה אל

דונו, ל אמ בוד של א כה סי כי ה בש חה קש לש ני ה  דושה קש ה הנ מה שה נש ל הנ בה ה, אמ עה שה ה  אותה יהם בש יהה קנ ק הה חה צש יי ה,  אי םא רש וב
י. יהה לי ק הה חה צש ד יי חנ תוב (שם לא) ופנ כה ה של נו מנ יש הנ אות, וש רש לי י מי יננ מו עי תש סש ז ני אה , ומי חנ בי זש מי י הנ בי ל גנ ד ענ עלקנ נל של כש

ם. ד. קה וי ל דה יחנ של שי מה ך הנ לל מל ם הנ ענ עי עמשי תנ שש הי יון לש לש י על כי אמ לש ה מנ תה אנ י וש ני ר לו: אמ מנ ם? אה נו שה ה אה ר לו: מה מנ אה
ש. מל של מו הנ ים כש ירי אי יו מש נה פה יו של מי ה חה אה ם, רה קה עוד של בש

א לה םא, אל ר לו: ל מנ ? אה תה לש כנ תנ סש ה הי ל מםשל יו של זי בוד הנ אור כש בש של , או  תה עש מנ שה ש  דה ר חה בה יו: דה מי חה ר לו  מנ אה
י"ו כה אה לש מנ "י  (תהלים צא) כי ר  מנ אל נל של ים,  יוני לש על ים  דושי קש נות  חמ ם מנ ים אותה רי שומש ים של יקי די צנ הנ ם  י הי רי שש אנ

יך. כל רה ל דש כה ך בש רש מה שש "ך לי "ה לה ול צנ יש

םא םא יהב ל ע של בנ שש ני ה, וש טה ל מנ ם של יי לנ רושה ד יש גל נל ה כש לה עש מנ ם לש יי לנ רושה רוך הוא יש דוש בה קה ה הנ שה ה, עה הודה י יש בי ר רנ מנ אה
יר. עי בוא בש םא אה ל דוש וש ך קה בש רש קי ר (הושע יא) בש מנ אל נל ה, של טה ל מנ ם של יי לנ ירושה ל בי אי רה שש יהבםאו יי ד של ם ענ שה

ת, רי שה י הנ כי אמ לש ל מנ תות של ח כי תנ ח ופל תנ ל פל ל כה ענ יב, וש בי ם סה ים אותה רי ת שומש רי שה י הנ כי אמ לש ל מנ תות של ע כי בנ של וש
ד וי דה וש ים.  יקי די צנ שות הנ פש ם ננ ס שה ני כה הי ים לש ני כגוה מש ים הנ חי תה פש ם הנ הי לו  אי ק, וש דל י צל עמרי ים שנ אי רה קש ני ים הנ חי תה פש ם הנ הי וש
ר ענ שנ ה הנ ה יהה, זל ם אודל םא בה ב ק אה דל י צל עמרי י שנ חו לי תש ר (תהלים קיח) פי מנ אל נל ם, של הל ף לה סנ כש לום, ני שה יו הנ לה ך, עה לל מל הנ

ים יהבואו בו. יקי די ה' צנ לנ

ם - יי לנ רושה ך יש יי ל חומםתנ ר (ישעיה סב, ו) ענ מנ אל נל יר, של עי חומות הה ת בש רי שה י הנ כי אמ לש ים מנ רי ם שומש הל ה מי לה עש מנ ולש
שות פש ננ לש ייש  ים  חי תה פש ה  עה בש שי נו,  דש מנ לה וש ת.  רי שה הנ י  כי אמ לש מנ לו  אי  - ים  רי שםמש י  תי דש קנ פש הי ה,  לה עש מנ ל  של ם  יי לנ רושה יש זו 

ים. רי ח שומש תנ ח ופל תנ ל פל ל כה ענ ם, וש תה לה עמ קום מנ ד מש ס ענ ני כה הי ים לש יקי די צנ הנ

ר אשון שומי רי ם הה דה אה ן, וש דל ן עי גנ ה לש מוכה יא סש הי ה, של לה פי כש מנ ת הנ רנ עה מש ה בי מה שה נש ת הנ סל נל כש אשון - ני רי ח הה תנ פל הנ
אשון. רי ח הה תנ פל ה מי אה יהצש ך. וש לום בואי קום, שה נו מה ר: פנ אומי יז וש רי כש ה - הוא מנ תה כש יו. זה לה עה

ת סל נל כש ה - ני תה כש ת. זה כל פל הנ תש מי ב הנ רל חל ט הנ הנ ת לנ אל ים וש רובי כש ת הנ ה אל אה ן, ומוצש דל ן עי י גנ רי עמ שנ י - בש ני שי ח הנ תנ פל הנ
ה עה שה ש, בש דה קש מי ים בנ רובי כש הנ יו  ם הה דה גש נל ים. וכש רובי כש ט הנ הנ לנ ף בש רי שה תי ה, וש שה נש ל עה בי קנ ם תש או - שה ם לה אי לום. וש שה בש
ף רנ שש ני וש ב,  הנ לנ א  יוצי ים  רובי כש י הנ ני ין שש בי מי  - ה  כה זה םא  ל לום.  שה ס בש ננ כש ני  - ה  כה זה ים.  פורי כי הנ יום  ס בש ננ כש ני ן  כםהי הנ של

מות. שה נש ף הנ רי צה ן, לש דל ן עי ר גנ ענ שנ ר בש של לו אמ ד אי גל נל ים כש ני כגוה יו מש הה ת. וש ים ומי ני פש בי מי

ה נםגנ ן וש נה ל עה ד של חה מוד אל ענ ץ. וש רל אה ר בה של ן אמ דל ן עי גנ ת לש סל נל כש ני ס, וש ני כה ן לי ימה ס סי קה ינש ה פי ים לה ני ה - נותש מה שה נש ה הנ תה כש זה
ן נה יהה עה אל רה קש ל מי ענ יון וש ר צי כון הנ ל מש ל כה א ה' ענ רה ר (ישעיה ד, ה) ובה מנ אל נל יו, של יבה בי ה סש גנ נם ן וש שה עה ה, וש זל ה בה ב זל עםרה מש
םא מוד. ל אותו ענ ה בש ה - עולה לה עש מנ עמלות לש ה לנ תה כש ם. זה יי מנ י שה עמרי שנ ה לש לה עש מנ ה לש טה מנ לש עוץ מי הוא נה ה. וש גנ נם ן וש שה עה ם וש יומה
ן כגוה הוא מש ן וש דל ן עי י גנ יתי אי י, רה י יוסי בי ר רנ מנ אה ה. של לה עש מנ ר לש של טוב אמ הנ ת מי נל דל ענ תש ם, ומי ת שה רל אל שש ר - ני ה יותי תה כש זה
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ה. נה מל ית מי זוני ה ני ינה ל אי בה ה, אמ ינה כי שש יו הנ זי ית מי ני הל יא נל הי ה, וש לה עש מנ ר לש של א אמ נורה ח הנ רנ ת קל רםכל ד פה גל נל כש

בול. א זש רה קש ני יענ הנ קי רה ד הה גל הוא נל י, וש ישי לי שש ח הנ תנ פל ד הנ ת ענ ענ גנ מנ ד של מוד, ענ אותו ענ ה בש עמלות - עולה ה לנ תה כש זה
ת. סל נל כש ני ים וש חי תה פש ה הנ ין לה חי ה - פותש תה כש ים. זה רי שומש ם הנ שה ם. וש ר שה של ם אמ יי לנ רושה ד יש ת ענ ענ גנ ומנ

ת, (שיר רל ה אומל מה שה נש הנ ה, וש נה מל ה מי סה קה ינש ים פי לי נוטש חוץ, וש ה לנ ים אותה דוחי ים, וש רי עה שש ים הנ לי ה - נועמ תה כש םא זה ל
ר של אמ ם  יי לנ ירושה וי ש  דה קש מי הנ ית  בי ים  רי שומש הנ ת,  רי שה הנ י  כי אמ לש מנ לו  אי יר.  עי בה ים  בי סםבש הנ ים  רי שםמש הנ י  ני אג צה מש ז)  ה, 
ל ר (ישעיה סב) ענ מנ אל נל של מו  חםמות - כש י הנ רי ה. שםמש לה ן של ימה ס, סי קה ינש פי הו  י - זל לנ עה י מי ידנ די ת רש אל או  שש ה. נה לה עש מנ לש

ים. רי י שםמש תי דש קנ פש ם הי יי לנ רושה ך יש יי חומםתנ

ר של אמ ש  דה קש מי ית הנ בי הוא בש רוך  בה דוש  קה הנ ת לש חנ בנ שנ ים, ומש רי עה שש ם הנ אותה ם בש ת שה סל נל כש ני  - עמלות  ה לנ תה כש זה
ה, יהכול ן הוא זל בה רש ה קה יהיא: מנ י חי בי רנ ק לש חה צש י יי בי ר רנ מנ ן. אה בה רש קה ה לש יב אותה רי קש דול מנ גה ר הנ שנ ל הנ אי יכה ה. ומי לה עש מנ לש

ך. לל מל י הנ ני פש יב דורון לי רי קש מנ ם הנ דה אה יא כש ה זו הי בה רה קש יהיא: הנ י חי בי ר רנ מנ ן? אה בה רש קה ר הנ אה שש ר כי לומנ

ל בונו של רוך הוא: רי דוש בה קה י הנ ני פש ר לי אומי י, וש שי שי הנ י וש ישי מי חמ הנ י וש יעי בי רש ח הה תנ פל ד הנ ה, ענ מה ך עי ל הולי אי יכה ומי
ד ה. ענ זל ים לה זוכי ים הנ טובי ים הנ יקי די צנ ם הנ יהל רי שש עמקםב, אנ ינ וש ק  חה צש יי ם  הה רה בש אנ יך  בל י אוהמ ני יך, בש נל בה י  רי שש ם, אנ עולה
ם ים כגלה יקי די ל צנ ם של יהל מותי שש ל ני כה ם, וש ים שה צויי ים מש ים טובי יי י חנ זי נש גי בות, וש הוא עמרה י, של יעי בי שש ר הנ ענ שנ ים לנ יעי גי מנ של
יהה רש לנ קש פנ סש אנ ה,  ינה כי שש הנ יו  זי מי ין  זוני ני וש הוא,  רוך  בה דוש  קה הנ י  ני פש לי ים  סי לש קנ ומש ת,  רי שה הנ י  כי אמ לש מנ ים  עמשי ננ וש ם,  שה

ך. תש ים זולה להי ה אל תה אה םא רה ן ל יי ר ענ של א, (שם סד) אמ בה ם הנ עולה י הה יי נוחנ חנ ה, וש לה חמ ננ הנ ה וש נוחה מש ם הנ שה ה, וש ירה אי מש הנ

ה נוחה מש הנ וש ה  אה נה המ הנ זו  יות בש הש אוי לי י רה ים. מי מי יק תה די צנ יש  אי נםחנ  נםחנ  דםת  ה תולש לל ו) אי הו, (בראשית  זל וש
, ך נםחנ לל הנ תש ים הי להי אל ת הה יא אל ה, הי לה עש מנ ה לש נוחה מש םאת הנ י, ז פי ב פנ ר רנ מנ ים. אה מי יק תה די יש צנ הוא אי י של ? מי גוענ רש מנ הנ וש

ה. טה מנ םא לש ל ה, וש לה עש מנ לש

םא ר. ל כה ל ני אי ה לש ול חמ תנ שש םא תי ל ר וש ל זה ך אי ילה בש הש םא יי ח, (תהלים פא) ל תנ אי פה רנ דש נש סנ כש לל י אמ בי , רנ דםת נםחנ ה תולש לל אי
ית. מי רנ עםל אמ בש םא תי ל ר - של כה ל ני אי ה לש ול חמ תנ שש םא תי ל ע. וש רה ר הה ה ייצל ר - זל ל זה ך אי ילה בש הש יי

ת ד עמבודנ עובי לו  אי ס, כש כועי ל הנ כה עםס. של כש לי א נוחנ  הי םא תש ל ר - של ל זה אי ך  ילה בש הש יי םא  ר, ל ר אומי זה עה לש י אל בי רנ
ך עמבםד ר לי ר אומי חה מה ך, ולש ה כה ך עמשי ר לי יום אומי ע: הנ רה ר הה ל ייצל כו של רש ך הוא דנ א, כה יבה י עמקי בי ר רנ מנ אה ים. של ילי לי אל

ד. עובי ך וש הולי ה, וש רה ה זה עמבודה

דוש קה ד הנ גל נל ם כש הי ים של רי בה דש ים? בי מורי ים אמ רי בה ה דש מל ן. בנ כגלה דול מי ם גה כה יד חה מי לש ס תנ ענ ר, כנ יהה אומי הוא הה
ים רי חי ים אמ רי בה דש ל בי בה ד ה'. אמ גל נל ה לש צה ין עי אי ה וש בונה ין תש אי ה וש מה כש ין חה ה (משלי כא) אי ה תורה רה מש אה רוך הוא, של בה
ן ענ מנ ם, לש עה ר הה אה ל שש צל אי ר. וש תה - מג או  מורה ובש בודו  כש צוי בי א מה הי יש י של די יד, כש מי לש ל תנ צל ב אי רנ הה עםס. וש כש לי סור לו  אה

ם. יי מנ ת שה אנ רש יי ם לש נותה עמסה ין כנ אי סור, של ים אה שי נה ר אמ אה ר. ושש תה ם - מג יי מנ ם שה שי ם לש יהל לי או עמ ילה מורה הש יי

תוב כה א הנ ן. ובה כגלה ה מי דולה ה גש דה מי הנ זו  וש צות.  רש לי נוחנ  וש עםס,  כש ה לי של יק - קה די צנ ת הנ דנ עון, מי מש י שי בי ר רנ מנ אה
ת, מי של יק. וכש די צנ יש  ה? אי ה זל י עושל כו. ומי לה המ מנ בש בורו, נוחנ  די בש תו, נוחנ  עש דנ בש - נוחנ  דםת נםחנ  ה תולש לל הורות, אי לש
ל ה ענ לה עש מנ , לש נםחנ ך  לל הנ תש ים הי להי אל ת הה ה? אל כל זש ה יי מה יו, ולש דםרםתה יהה בש ים הה מי יד. תה סי י חה ו, אי נה י עה יו: אי לה ים עה רי אומש

עמלות. מנ ל הנ כה

יות הש ה, לי מה שה נש ת הנ גנ הה נש ם: הנ דה אה ר בה של גות אמ הה נש לש הנ לו שה אי, אי דנ פש רוסש י כש בי ה רנ נה ים. שה ני ה בה לשה ד נםחנ שש יולל ונ
גוף ת הנ ם אל מי חנ מש הנ יג וש הי נש מנ ע, הנ רה ר הה ייצל הנ ה וש וה אמ תנ ת הנ גנ הה נש הנ ם. וש את שי רי קש ני יא הנ הי או, וש ת בורש עמבודנ ר בנ זל עי לו 
יו עמשה ינפות מנ ולש ל טוב,  כה ם בש דה אה ת הה יג אל הי נש מנ טוב, הנ ר הנ ייצל ת הנ גנ הה נש הנ וש ם.  את חה רי קש ני יא הנ הי וש רות,  ר עמבי בנ דש בי

ים. יי ך חנ רל דל יכו בש הולי ם לש דה אה יג הה הי נש זו ינ ה הנ גה הה נש הנ הנ ת. וש פל את יל רי קש ני יא הנ הי ם, וש שי ת הנ אנ רש יי ה ובש תורה בנ

ת ית אל חי שש מנ הנ יד וש סי פש מנ ם, הנ גםלל הו הנ ים. זל להי אל י הה ני פש ץ לי רל אה ת הה חי שה תי ידו? (בראשית ו) ונ סי פש ב ומנ כי ענ י מש ומי
י בי ר רנ מנ ה? אה נה עמשל ה הוא ינ ה זל ה. מנ נה עמשל הוא ינ שו  פש ננ ית  חי שש תו, (משלי ו) מנ מה כש חה למםה בש ר שש מנ יו אה לה עה כםל. וש הנ

ת. תל חל שש ה ני נה עמשל ם ינ גםלל אי, הנ דנ פש רוסש כש

ם דה אה ת הה ה אל שה י עה ם ה' כי חל נה יי ן? (בראשית ו') ונ יה נש עי הה ה מי לה עש מנ תוב לש ה כה , מנ דםת נםחנ ה תולש לל ר, אי חי ר אנ בה דה
רוך בה דוש  קה ל הנ יו של דותה ם מי דה ר וה שה ת בה דנ מי ין כש אי ה של אי םא ורש ר, ב ר אומי זל יעל לי י אל בי בו. רנ ל לי ב אל צי ענ תש יי ץ ונ רל אה בה
רוך הוא דוש בה קה ף הנ נו. יהכול אנ מל ב מי צי ענ תש ט ומי רי חה תש ן מי ר כי חנ אנ ה, ולש עושל ה של ה מנ ם - עושל דה ר וה שה ת בה דנ הוא. מי

כין?

ע. רה ת הה אל ת וש ול מה ת הנ אל טוב וש ת הנ אל ים וש יי חנ ת הנ יום אל יך הנ נל פה י לש תי תנ ה נה אי תוב (דברים ל) רש כה ע, של מנ שש םא תי ב
יהמות, ונו  עמ ע - הוא בנ רה ך  רל דל בש ך  ם הוא הולי אי ילה. וש חש ן תי ענ מנ ים לש יי חנ בנ תה  רש חנ ר (שם) ובה מנ אה ם וש דה אה יר לה הי זש הי וש
ר מנ ם. אה דה אה ת הה ענ ה רה בה י רנ א ה' כי ינרש תוב (בראשית ו) ונ ך כה ע. כה שה רה ת הה נו אל דג כש לש יו יי וונותה ר (משלי ה) עמ מנ אל נל של
נםחנ ה לש אה רה ן של יוה י. כי מי ד עולה בי י ייאה רי ם, המ תה עה רה בש לו  כש ם יי אי ים, וש יהבי חג ם מש י כגלה ה כי י רואל ני רוך הוא: אמ בה דוש  קה הנ

ח. מנ שה ם וש חי ננ תש ם, הי עולה ה בה יטה לי ר פש אי שה יי ים וש יקי די יו צנ הה יו של נה ובה

ת ה אל ה הוא. רואל מה חה שון נל ה לש תורה בנ ם של חי נה יי ל ונ ן כה כי ה הוא. וש מה חה שון נל ם, לש חל נה יי הו ונ ר, מנ זל יעל לי י אל בי ר רנ מנ אה וש
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ר לו: מנ בו? אה ל לי ב אל צי ענ תש יי הו ונ יך, מנ רל בה דש א: לי יבה י עמקי בי ר לו רנ מנ טוב. אה ם הנ ם עי חי ננ תש טוב, ומי ת הנ ה אל רואל ע, וש רנ הה
ים. עי שה רש ת הה דנ בי ל אמ בון ענ צה ח עי קנ ם, לה חי ננ תש הי י של ל פי ף ענ י אנ רוך הוא, כי דוש בה קה ל הנ נותו של מה חמ ת רנ דנ ה מי אי םא ורש ב

יו. נה פה ה לש חה מש ה שי תה יש םא הה ל ן, וש תה יתה מי ץ בש פי ינו חה ים, אי עי שה יו רש הה י של ל פי ף ענ אנ של

ח תנ ה פה מה לה ן. וש חי פוך  הי בש ם, נםחנ  רנ גה מו  י ה'? שש יני עי ן בש א חי צה מה נםחנ  תוב (שם) וש כה של הו  ה, מנ הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ין אויי ים, ורש יקי די צנ יו  ם הה ף הי יק, אנ די יהה צנ הוא הה של מו  ם, כש עולה אות לה רש הנ י לש די ה? כש לה חי יו תש דותה תולש סוק בש פה הנ

ם. הל ם מי עולה ב הה ינשי תש הי לש

יהה רש פי ם מי מה צש ענ עו  נש עמרו, ומה טנ צש ני וש ם,  ל עולה של עמרו  צנ בש או  ה, רה בה תי לנ סו  נש כש ני ן של יוה ה, כי אי םא ורש נו? ב ן לה יי ננ ומי
י אתי רה םא תםהו בה ר: ל מנ אה ם, וש יהל עמשי רוך הוא מנ דוש בה קה ה הנ אה רה ד של ן. ענ מו כי או כש או, יהצש יהצש י של ל פי ף ענ אנ יהה. וש בש רי וש
ך רל בה יש ר (שם ט) ונ מנ אל נל ם, של כה רש ה בי עה ה שה אותה יהה. בש בש רי יהה וש רש עמשו פי ם, ונ יכל שותי נש גו לי וש דנ זש בו, הי רו ורש ם פש תל אנ י, וש מי עולה

גו'. יו וש נה ת בה אל ת נםחנ וש ים אל להי אל

ם י הי ה. מי נה י טםבםת הי ם כי דה אה נות הה ת בש ים אל להי אל י הה ני או בש רש יי ח, (שם ו) ונ תנ ס פה חה נש י פי בי . רנ דםת נםחנ ה תולש לל אי
ם תוב שה כה ה, וש נה י טםבםת הי אן כי תוב כה ה, כה אל רש טובות מנ יו  הה ד של מי לנ דור. מש י הנ דולי י גש ני ים? בש להי אל י הה ני ם בש אותה
ים פי נואמ ם, וש תה וה רש ת על ים אל לו רואי אי לו וש אי ים, וש מי ים עמרג כי ים הולש שי נה אמ מות, ונ כות עמרג יו הולש אםד. הה ה מש אל רש ת מנ טובנ

ים. קי נה ים עמ דולי ים גש בורי יו גי הה ים? של להי אל י הה ני או בש רש קש ה ני מה לה לו. וש ת אי לו אל אי

י ני ע שש לנ סל י הנ די י צי ני שש י בי אתי צה ם, ומה יטה ל עי ע של לנ סל ל הנ ר של הה י לל תי עש לנ קש ת ני חנ ם אנ ענ י, פנ וי ן לי ענ בל הושג י יש בי ר רנ מנ אה
ם. עולה ן הה מי יר אותו  עמבי ננ וש םא  ה: ב ם זל ה עי ים זל רי בש דנ מש יו  הה וש ה,  זל ה מי לה עש מנ ה לש יות זל י פי תי שש ים בי דומי וש ים,  רי בה גש
יון לש על דול, הה גה ב הנ רנ הו הה ם: זל הל ר לה מנ ד. אה שי ף הנ מו יוסי ת, ושש לנ חמ ת מה ת בנ רל גל ל אי דול של יש גה ם אותו אי הל ן לה מי דנ זש הי

. יענ קי רה יו בה לה ים עה יזי רי כש מנ הו של זל ץ, וש רל אה ל הה שוב של יי הנ י מי ני ירנ עלבי יו הל ת פי רנ זי גש בי דור, של ל הנ של

ים בי גה ם חמ הי לו  ה: אי נה טנ קש הנ ה  תה בי ה לש רה מש לו. אה לה ים הנ רי בה גש ל הנ ם של מה ת אי י אל אתי צה ך, מה י הולי יתי יי הה עוד של בש
ש חי רנ תש ה, הי אה בה ד של ך. ענ לה ים של חי אנ ים לה עי יל טה שי בש ם תנ הל ה מי עלשל אל י וש לנ ם אי י אותה יאי בי ם, תה יהל פי ם בש כםחה ים של ני טנ קש
ה דולה גש הנ ת  רל פל רש פנ הנ א!  מה אי א  מה אי ת:  רל ה אומל תה יש הה של י  תי עש מנ דול. שה גה ם  יי מנ ל  של ר  הה נה יהה  נל פה לש מי ה  עמשה ננ וש ס,  ני נו  לה

י. תי לש צנ ני ן וש הל י מי תי חש רנ ה. ובה רה בש נו עה רש בנ סה של

נון, בה לש י הנ זי רש ה אנ ני קש ים כי טי חי ה הנ ני רוך הוא קש דוש בה קה ה הנ שה בול עה מנ י דור הנ ימי י, בי וי ן לי ענ בל הושג י יש בי ר רנ מנ אה וש
ה נה ל שה כה ל בש כה ם, וש ים אותה פי אוסש ה וש טה מנ ים לש טי חי ר הנ שי ננ ת, ומש בל של ננ מש רוחנ  א הה לה ים, אל רי קוצש ים וש עי זורש יו  םא הה ל וש
יום ף וש חםרל ץ וה יי קנ חםם וש קםר וה יר וש צי קה ע וש רנ ץ זל רל אה י הה מי ל יש ר (בראשית ח, כב) עםד כה מנ או, אה טש חה ר של חנ אנ ה. לש נה שה וש

בםתו. שש םא יי ה ל לה יש לנ וה

ו) ר (שם  מנ אל נל ל, של זי גה ם בנ יהל די יש טו  שש פה ד של בול ענ מנ ל דור הנ ם של ינה ר די זנ ם גש תנ חש םא נל , ל ענ הושג י יש בי ר רנ מנ אה וש
ס. מה ץ חה רל אה א הה לי מה תי ונ

ים חי שולש ים וש כי הולש יו  ת, הה דל ה יולל שה אי ה הה תה יש הה ה של עה שה ה, ומי בי רש יהה הנ בש רי וש יהה  רש פי יו  בול הה מנ י דור הנ ימי ובי
ם? הל תוב בה ה כה ה מנ ל זל ר כה חנ אנ דון. ולש קי רנ ם יש יהל די לש ינ ם וש יהל ילי וי םאן עמ צ חו כנ לש שנ ר (איוב כא) יש מנ אל נל ם, של םאנה צ ם כש אותה

ם. עולה ן הה ם מי ירה עלבי הל ם וש ינה ר די זנ גה ד של נו. ענ צש פה םא חה יך ל כל רה ת דש ענ דנ נו וש מל ל סור מי אי רו לה םאמש י (שם) ונ

יהשובו, וש או  רש ן יי ענ מנ ה לש בה תי ינת הנ עמשי ה בנ הה נו. שה מל עו מי מש םא שה ל ם, וש ם קםדל הל ה בה רל תש יהה מנ ינו, נםחנ הה בותי נו רנ שה
ן חו מי מש ני ה, וש לה עש לנ ם מי יי מנ הנ ש, וש אי ין כה חי ין רותש אי ם יוצש יי מנ יו הנ הה הום, של תש ם הנ יהל לי ר עמ בנ גה ד של ין בו, ענ יבי עי לש יו מנ הה וש

ם. עולה הה

ם עולה ל הה כה ה, וש ר זל בה ר דה יהה לומנ ד הה וי דה י לש כי ב, וש בול יהשה מנ תוב (תהלים כט) ה' לנ כה הו של ק, מנ חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ם? קםדל י וש זנ אמ רון ונ חמ אנ אשון וש הוא רי ים של עי יודש

ף אנ ים. וש מי חמ רנ ת הה דנ ין, ה' מי די ת הנ דנ ים מי להי א אל ה מוצי תה קום אנ ל מה כה ה, בש אי םא ורש ק, ב חה צש י יי בי ר רנ מנ א, אה לה אל
ת דנ מי ן אותו  ענ מנ ל לש בה ם, אמ עולה ב הה רנ חל נל ך,  א כה לי מה לש אי ה בו, של תה יש ים הה מי חמ ת רנ דנ יא - מי ין הי די ת הנ דנ מי י של ל פי ענ

ם. עולה ב הה ינשי תש ים הי מי חמ רנ הה

נו מל ר מי אנ שש דום, ני ל סש יר ענ טי מש ה' הי ן (בראשית יט) ונ כי ה. וש הוא עושל ין של ל די כה ה זו בש פואה א רש ה מוצי תה ן אנ כי וש
ם. ן כגלה כי ה. וש יטה לי ר פש אנ שש ם, ני עה ת הה גםף ה' אל יי ה. (שמות לב) ונ יטה לי פש

ה יצה חו עי קש ל לה בה יות, אמ הש יד לי תי עה ה של ים מנ עי יו יודש הה ר, של בול יותי מנ יו דור הנ ים הה מי כה ה, חמ הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ל. צי נה ני ם וש יי מנ י הנ ני ל פש שוט ענ נה ה, וש י קומה מי ים רה רי בה נו גש חש ננ בול, אמ יא מנ רוך הוא יהבי דוש בה קה ם הנ רו: אי מש אה ם וש בה לי בש

ל. צי נה ני ם, וש יי מנ או הנ םא ייצש ל ם, וש יי מנ ר הנ אי ל בש ינו ענ לי גש ים רנ שי ם, נה יי מנ הום יהבואו הנ תש ן הנ ם מי אי וש

ך שנ מש ני ם, וש יי מנ ין הנ ל עי ם ענ יהל לי גש ים רנ מי יו שה הה הום, וש תש י הנ ת מי רוך הוא אל דוש בה קה יחנ הנ תי רש בול, הי מנ א הנ בה של כש
ים מוקי ים, ני די יורש ים וש לי גש לש גנ תש מי יו  הה הום, וש תש י הנ ם מי ים עי רי בש גנ תש מי יו  ה הה לה עש ל מנ ם של יי מנ הנ לו. וש פש נה ם וש הל ם מי עורה

ל. בל בה הום לש תש ל הנ ה של חה תה רש הנ בנ

יך רל צי ן חמ כם שש ב יי רי קה ר ותש חנ בש י תי רי שש ח, (תהלים סה) אנ תנ ן פה נה י יוחה בי ה (בראשית ז). רנ בה תי ל הנ ל נםחנ אל יהבםאו אל ונ
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יום. ל יום וה כה יו בש עמשה מו ומנ צש דםק ענ בש לי ר וש הי זה ם לי דה אה ה ייש לה מה ה כנ אי םא ורש ך. ב לל יכה דםש הי ך קש יתל טוב בי ה בש עה בש שש ני

ך. חל כה שש םא אל ל י של יהדי סור בש כון ומה י נה בי א לי הי יש י, של להנ יך ה' אל נל פה לש צון מי י רה הי ר: יש םאמנ ר - י בםקל ם בנ ך? קה יאנ הי
ר (הושע מנ אל נל ה - יהרוץ, של וה צש ר מי בנ דש ך לי לנ ע. הה רנ הה םא יהשוטו לש ל יו של לה גש י רנ די עמ ל צנ יחנ ענ גי ת - ינשש כל לל יו לה לה גש יט רנ מושי
ה מנ ת גופו  דםק אל בש לי יך  רי יום - צה ל הנ ר כה בנ רוץ. עה ה לה וה צש ת מי בה שנ בש לו  פי אמ ג. ונ אה שש ייה יי רש אנ כש כו  לש יי י ה'  רי חמ יא) אנ

ן. ישנ יי ם של יו קםדל לה ה עה שובה יהד תש ה מי עמשל יך, ינ רי ם צה אי הוא, וש יום הנ ה בנ שה עה של

א יש יהבי ים אי רי נםטש ם לנ רל כל ת הנ ן אל תנ מון נה ל הה ענ בנ למםה בש שש יהה לי ם הה רל תוב (שיר ח) כל כה ה של ה זל ינו, מנ בותי נו רנ שה
י כי אמ לש לו מנ מון - אי ל הה ענ בנ לו. בש לום של שה הנ ך של לל מל למםה - לנ שש יהה לי ם הה רל ה, כל הודה י יש בי ר רנ מנ ף? אה סל ף כה לל יו אל רש פי בש
אות נה ף המ לל ף - אל סל ף כה לל אל יו  רש פי א בש יהבי יש  ץ. אי רל אה ת בה רל מל שש י מי רי לו שומש ים - אי רי נםטש ם לנ רל כל ת הנ ן אל תנ לום. נה שה

ם. הל ת בה פל ה כוסל מה שה נש הנ של

לו ים - אי רי נםטש ף לנ סל כל ת הנ ן אל תנ ם. נה יי מנ שה ן הנ מון - מי ל הה ענ בנ ה. בש תורה י הנ למםה - זוהי שש יהה לי ם הה רל ר, כל חי ר אנ בה דה
ה. רה כה ל שש ף - של סל ף כה לל יו אל רש פי א בש יש יהבי ה. אי תה רש מנ שש י מי רי ם שומש הי ל, של אי רה שש יי

ר יהה אומי הה ים של לי עג מש ים הנ רי בה דש הנ נו מי מםר לה יהיא, אל י חי בי ר רנ מנ ך. אה רל דל ים בנ כי יו הולש יהיא הה י חי בי רנ י וש י יוסי בי רנ
ר לו, מנ ים. אה רי שי ים כש עמשי מנ ים מי חותי לו פש לה ים הנ אי קה פוטש קנ הנ אן, של כה א מי צי ר לו: ני מנ ה. אה מה שה נש י הנ נוגי עמ תנ יך מי בי אה

ינו. בותי ה רנ רו אותה מש םא אה ה ל נה כה קום סנ מש ר לו, בי מנ ם. אה הל ל מי צי נה ני ה, וש תורה עמסםק בנ נו לנ ה לה אל ך נה כה

ית בי א בש בה ל אנ יות של מוני טש מנ ין הנ מון בי הוא טה ר של בה ך דה ר לש י, אםמנ י יוסי בי ר רנ מנ ך, אה רל דל כו בנ לש הה או וש יהצש ר של חנ אנ לש
א סי ת כי חנ ה תנ לה עש מנ ה לש עה טש נש ני ה של דושה קש ה הנ מה שה נש י הנ ה זוהי זל ם הנ רל כל כו'. הנ למםה וש שש יהה לי ם הה רל תוב כל כה הו של זל יו, וש זה נה גש
ם יי מנ שה אות הנ בש ל צי ל כה ט ענ שולי בודו של א כש סי מון - הוא כי ל הה ענ בנ לו. בש לום כגלו של שה הנ ך של לל מל למםה - הנ שש בודו. לי כש

יו. וותה צש ים מי רי שומש לו של ים, אי רי נםטש י? לש מי זו לש ה הנ מה שה נש ת הנ ן אל תנ . נה כםחנ ל הנ ל כה ענ הוא בנ ץ, וש רל אה הה וש

מות ם עולה יי אתנ ף ומה לל אל וש ם,  יי מנ שה אות הנ בש ל צי ל כה ה ענ לה עש מנ ים לש בי ים רנ מי הוא עולה רוך  בה דוש  קה לנ לו  ייש  וש
מות עולה ף  לל אל  - ף  סל כה ף  לל אל יו  רש פי בש א  יהבי יש  אי ן.  דל עי ן  גנ בש ים  יקי די צנ הנ ם  עי ענ  עמשי תנ שש הי לש ם  הל בה ס  ננ כש ני של ים  רי חי אמ

ם. הל ף בה רוך הוא כוסי דוש בה קה הנ של

י מי רש יו (שם) כנ רה חמ תוב אנ כה ה של מנ ך הוא: מי כה י, וש י יוסי בי ל רנ ה של זל ר הנ בה דה ת הנ י אל ני יים אמ סנ ק, מש חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ם, זו ל עולה בונו של ת: רי רל אומל ת וש זל רל כש בוד מנ כה א הנ סי כי יו, של רש ת פי ים אל רי נםטש ם לש יי אתנ למםה ומה ך שש ף לש לל אל י הה נה פה י לש לי של
ים אויי ם רש ינה אי מות, וש ף עולה לל אל ם הה ם אותה הי ך  לש למםה - של שש ך  ף לש לל אל י. הה ננ פה יא לש י הי רי נו, המ מל ה מי לה טש ה ני מה שה נש הנ
ים. יקי די צנ שות הנ פש ננ ים לש סופי כי אות וש נה מות המ ם עולה יי אתנ ייש בו מה ן, של דל ה עי יו - זל רש ת פי ים אל רי נםטש ם לש יי אתנ ר. ומה חי אנ לש

י צי ת חמ ענ שש מות, ובי עולה ם הה ל אותה כה ס בש נה כש ני הוא  רוך  בה דוש  קה ה הנ לה יש לנ וש ה  לה יש ל לנ כה י, בש בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה של
ים ני שה ם יש ים גנ שי דה ר (שם ז) חמ מנ אל נל ים, של יקי די צנ ם הנ עי ענ  עמשי תנ שש הי ן לש דל ן עי ל גנ מות של ם עולה יי אתנ מה ס בש נה כש ה ני לה יש לנ הנ
ם, ל עולה בונו של ר, רי מנ ים. אה יקי די צנ עמלות הנ ה מנ אה רה של בו, כש ף לי סנ כש לום, ני שה יו הנ לה ך, עה לל מל ד הנ וי דה ך. וש י לה תי נש פנ י צה דודי

יך. רל צי ן חמ כם שש ב יי רי קה ר ותש חנ בש י תי רי שש (תהלים סה) אנ

יו ונותה עמ ר מי הי טה הי יו, לש פה אנ ל בש ת אי מנ שש ני יל וש ר הואי הי זה הי ם לש דה אה לה לו  ה ייש  מה ה כנ אי םא ורש הו, ב בה י אנ בי ר רנ מנ אה
יהדו ה בש א מוחל צי מה םא יי ל וש ים,  יקי די צנ ר הנ אה ם שש עי תו  עמלה ילה מנ הש ן תי ענ מנ י קונו, לש ני פש א לי טה םא ילחל ל וש יו,  עמשה מנ ן בש יי ענ ולש

י ה'. ני ת פש אות אל רש עמלותו לי בנ

םא ל ה? בש בה תי ל הנ אל ל נםחנ  אל יהבםאו  ונ תוב (בראשית ז)  כה של הו  ה, מנ אי םא ורש ה. ב בה תי ן הנ ד? מי מי ה לה תה י אנ מי ומי
ן. תה טש ה קולנ בה תי הנ ים וש אי ם בה או, הי טש םא חה ל מות של הי בש הנ יות וש חנ הנ עופות וש ם הה ל אותה ק, כה חה צש י יי בי ר רנ מנ אה שות. של רש
ם, יהל רי שומש ם וש יי מנ שה י הנ חי תש - פי ך  כה ש  ץ יהבי הוא עי ה של בה תי ה הנ חוץ. ומה ם לנ ה אותה ה דוחה בה תי או, הנ טש חה ם של אותה וש
םא ל י של מי לש ים  טי יות קולש הש לי ה  מה כנ וש ה  מה ת כנ חנ ל אנ ענ שות,  ם רש הל בה ייש  בוד, של כה א הנ סי כי וש רות,  מה שש מי י הנ רי שומש וש

או. טש חה י של מי ים לש יות דוחי הש לי או, וש טש חה

ם יי מנ הנ ד של ה ענ בה תי ס לנ ננ כש םא ני ל בול, וש מנ םא הנ יהב ין של מי אמ יהה מנ םא הה ל יהה, של ה הה נה מה י אמ ני טנ קש ר, נםחנ מי מנ יהיא אה י חי בי רנ
בול. מנ י הנ י מי ני פש םא נםחנ מי יהב ר (שם) ונ מנ אל נל קוהו, של חה דש

י די כש ים,  מי חמ רנ בש ה  לה חי תש ם  ידה ם, הורי יי מנ הנ הוא  רוך  בה דוש  קה יד הנ הורי של כש ה,  אי ורש םא  ב ק,  חה צש יי י  בי רנ ר  מנ אה
ר (שם) ן הוא אומי לה הנ ם, ולש של גל י הנ הי יש ה (שם) ונ לה חי תש תוב בנ כה ע של מה שש ם. מנ לי בש קנ ם יהשובו - יש אי ם, של עולה אות לה רש הנ לש

בול. יהה מנ רו - הה זש םא חה ה. ל כה רה י בש מי שש יו גי הש רו יי זש ם ינחש אי בול. של מנ י הנ הי יש ונ

ר (יחזקאל מנ אל נל ים, של עי שה ל רש ן של תה יתה מי ץ בש פי ינו חה אי רוך הוא של דוש בה קה ע הנ בנ שש ה ני בועה ק, שש חה צש י יי בי ר רנ מנ אה וש
י ני שש יהה - בי חה כו'. וש יהה וש חה כו וש רש דנ ע מי שה שוב רה ם בש י אי ע כי שה רה מות הה פםץ בש חש ם אל ים אי להי ם ה' אל אג י נש ני י אה לג, יא) חנ

א. בה ם הנ עולה הה ה וש זל ם הנ עולה מות, הה עולה

ם יהל כי רש דנ מי שובו  (שם) שובו  יו,  חש וי יבו  שי הה וש ך:  כה ם  הל לה ים  רי אומש ים של ני בה הנ י  רי שש אנ ק,  חה צש יי י  בי רנ ר  מנ אה וש
ן ענ מנ ה לש שובה תש בי רו  זש ינחש א של לה ים, אל עי שה ל רש ן של תה יתה מי ץ בש פי ינו חה י הוא אי ל. כי אי רה שש ית יי מותו בי ה תה מה לה ים וש עי רה הה

יו. חש יי
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ה מה ל לש שה ש. מה פל חנ נה פנ ם מנ תה וה קש תי ם וש הל נש ד מי בנ נוס אה ה ומה ינה לל כש ים תי עי שה י רש יני עי ח, (איוב יא, כ) וש תנ ן פה נה י יוחה בי רנ
יחום ני הי סום וש פה יו, ותש יסותה ם גי יהל לי ח עמ לנ שה ך, וש לל מל ע הנ מנ ים. שה רי הה ים בל די יו שודש הה ים של טי סש ת לי כנ ה? לש ר דומל בה דה הנ
ה ל. מל צי נה הי לש נו  םא יהכםלש ל ים וש עי ים רה עמשי מנ ינו  שי עה של ינו  שותי פש ננ בש נו  עש רו, יהדנ מש ים. אה חי קש ם פי הל בה יו  הה . וש בםהנ ל גה דה גש מי בש
םא ל ה, וש ירה פי חמ ת הנ ה אל אה רה ם, וש יהל יני יהה בי ד הה חה אל ש  פי ם. טי הל לה חו  רש ובה או  יהצש ל, וש דה גש מי ת בנ חנ ה אנ ירה פי חמ רו  פש שו? חה עה

ט. לי מה הי נוס לש ה לה צה רה

ר מנ טו. אה לש מש ני וש סו  נה וש שו  עה ה של ירה פי חמ ת הנ ה אל אה ים. רה טי סש לי ת הנ אל ל וש דה גש מי ת הנ אות אל רש לי ך  לל מל א הנ ר בה חה מה לש
יתה אי רה ה של תה ל אנ בה ם עוד, אמ הל עמשות לה י יהכול לנ ני ה אמ י, מה יני די טו מי לש מש ני ה וש ירה פי חמ זו הנ חו בש רש יך בה רל בי ה, חמ ה: שוטל זל לה

ץ! ל עי ך ענ לו אותש תש ך יי ר כה חנ אנ יך, וש ינל רו עי קש ננ ט, יש לי מה הי יתה לש צי םא רה ל ה וש ירה פי חמ ת הנ אל

נו ים: אה רי ים? אומש ם עושי ה הי ים מנ חי קש פי ים הנ עי שה רש ים. הה כי שנ חמ מנ ים בש כי הולש ים הנ עי שה רש לו הה ים, אי טי סש לי ך הנ כה
שו. עה ך  כה וש ט,  לי מה ני וש ח  רנ בש ני וש ים,  מי חמ רנ ש  קי בנ ונש ה,  שובה תש הנ ך  רל ח דל תנ פש ני ל  בה ינו? אמ די ט מי לי מה ני ה  נה ך, אה לל מל לנ אנו  טה חה
ם, יי מנ ין שה די טו מי לש מש ני ים, וש רי חי אמ חו הה תש פה ם, של יהל ני פש לי תוחנ  ה פה שובה תש ך הנ רל ים דל ים? רואי ם עושי ה הי ים מנ שי פש טי הנ

ט. לי מה הי ים לש ם רוצי ינה ם אי הי וש

ה חו, מה תש פה ה של שובה ל תש ך של רל אותו דל טו בש לש מש ני וש חו  רש ם בה יכל חי ים, אמ רוך הוא: שוטי דוש בה קה ם הנ הל ר לה אומי
ם יתל צי םא רש ל ם, וש יכל ני פש תוחנ לי ה פה שובה תש ך הנ רל ה, דל ירה פי חמ או הנ רה ם של יכל יני ם, עי תל ל אנ בה ם. אמ הל עמשות עוד לה י יהכול לנ ני אמ
ד בנ נוס אה , ומה תוחנ פה ך  רל דל או הנ רה ה. של ינה לל כש ים תי עי שה י רש יני עי ם? וש הל תוב בה ה כה ט - מנ לי מה הי נוס ולש לה וש תוכו  ס בש ני כה הי לש

א. בה ם הנ עולה ש - לה פל ח נה פנ ם מנ תה וה קש תי ט. וש לי מה הי נוס ולש צו לה םא רה ל ם - של הל נש מי

צו םא רה ל ה - וש בה תי ס לנ נה כש ני או אותו  רה ל יום, וש כה ם בש הל ה בה רל תש ה, ומנ בה תי ה הנ נםחנ עושל לש או  בול, רה מנ דור הנ ך  כה
י, יני די נוס מי לה שוב וש צו לה םא רה ל ם - של הל נש ד מי בנ נוס אה ה ומה ינה לל כש ים תי עי שה י רש יני עי רוך הוא: וש דוש בה קה ר הנ מנ שוב. אה לה

ם. יהל ני שםכש ם וש יי ת מנ חנ תנ לו מי חולה ים יש אי פה רש ר (שם כו) הה מנ אל נל ין, של די יום הנ םא יהקומו לש ל ש - של פל ח נה פנ ם מנ תה וה קש תי וש

נו מל ה מי בה ינשש תש ני ה? של מה דה אמ הה יש  א אי רה קש ני ה  מה י, לה י יוסי בי ר רנ מנ ה (בראשית ט). אה מה דה אמ הה יש  אי נםחנ  ל  יהחל ונ
ה כםחה ה בש מה דה אמ ה הה דה מש עה ילו  בי שש בי י של פי ה - לש מה דה אמ הה יש  ים, אי רי ים אומש מי כה ה. חמ מה דה אמ דון הה ר אמ לומנ ה, כש מה דה אמ הה
ן יוה ך, כי ע לש דנ ה ה'. תי רה רמ ר אי של ה אמ מה דה אמ ן הה ינו מי בון יהדי צש עי נו ומי עמשי מנ נו מי מי חמ ננ ה יש ר (שם ה, כט) זל מנ אל נל ה, של עה בש טי וש
א נםחנ בה ד של , ענ יהה לותל לש קי ה בש דה מש עה ך. וש עמבורל ה בנ מה דה אמ ה הה רורה ר (שם ה) אמ מנ אל נל ה, של מה דה אמ ה הה רה רש אה תש ם, ני דה א אה טה חה של

ה. לה לה קש ל הנ טי ובי

בונו יו: רי נה פה ר לש מנ ה, אה בה תי ן הנ א מי נםחנ צי רוך הוא לש דוש בה קה ר הנ מנ אה ה של עה שה ה, בש בה יהיא רנ י חי בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה של
עמטו. מנ תש ני ם וש רו כגלה רש אה תש ני , וש יהה נל דו שוכש בש ה, אה רה רש אה תש ני י של ני פש ה? ומי רה רש אה תש ני ה של מה דה אמ א לה צי א? אי צי ן אי אה ם, לש ל עולה של
ם תל ל אנ בה ה, אמ דו בה בש ים אה רי חי אמ ה. הה בו בה ץ ורש רל אה צו בה רש א (שם ט) שי לה ם, אל תל ך אנ םא כה רוך הוא: ל דוש בה קה ר הנ מנ אה

ה. צו בה רש שי בו וש רו ורש פש

חנ בי זש מי הנ . הוא  חנ בי זש מי בנ עםלת  ל  ענ ינ ונ (שם ח)  ר  מנ אל נל של ה עולות,  עללה הל וש בו,  לי בש ב  ינשי תש ני םא  ל םאת  ז ל  כה ם  עי וש
ת ל עוד אל לי קנ ף לש םא אםסי תה - ל לש אנ שה ה של ך מנ י לש רי רוך הוא: המ דוש בה קה ר לו הנ מנ אשון. אה רי ם הה דה יו אה לה יב עה רי קש הי של
ן ה מי יאה הוצי יהה לש לל בו עה לי שו וש פש ן ננ תנ נה ה, של מה דה אמ יש הה א אי רה קש ך ני יכה פי בו. ולש לי ב בש ינשי תש ז ני ם. אה דה אה עמבור הה ה בנ מה דה אמ הה

ה. מה דה אמ י הה קי סש עי ק בש סי ענ תש ני ים של רי אומש ייש של ה. וש לה לה קש הנ

ר מנ אל נל ה, של גה שש גש תנ שש ני וש ה  עה טה נש יומו  ן, ובש דל עי ן  גנ ה מי שה רש גה תש ני א, של צה ה מה רושה גש ן  פל גל ם (שם ט, כ) -  רל ע כה טנ יי ונ
ם, ט אותה חנ סה ה, וש מה עי יהה  בל נה עמ ן, ונ דל ן עי גנ ה מי שה רש גה תש ני ה, של תה יש ן הה פל ר, גל י אומי בי י. רנ גי שי גש שנ ך תש עי טש יום ני (ישעיה יז) בש

ל. גנ תש ני ן, וש יי ינ ן הנ ה מי תה שה וש

ם כל בםאמ ך בש תה יך אי נל ה ובה תה תש אנ שש ל תי ר אנ כה שי ן וש יי אמםר ינ ן לי רם המ ל אנ ר ה' אל בי דנ יש ח, (ויקרא י, ט) ונ תנ י בון פה בי רנ
ל בו של ה לי אל גה תש מי ר של בה ם דה עולה ל הה כה ין בש בון, אי י אה בי ר רנ מנ אה ם. של יכל דםרםתי ם לש ת עולה קנ תו חג מג םא תה ל ד וש ל מועי ל אםהל אל
ה רה ש זה הו (ויקרא י, א) אי זל ם, וש בה ה לי בנ גה תו וש שה לו וש כש אה יהוא, של בי אמ ב ונ דה ל נה ם של שה נש יהה עה ה הה זל ן. וש יי ינ א בש לה ם אל דה אה

ם. ה אםתה וה םא צי ר ל של אמ

י ני י בש ילי צי ל אמ אל ר (שמות כד) וש מנ אל נל ם, של הל יהד בה לחנ  שש ין לי די ת הנ דנ ה מי אה ם, ובה יהל לי ר עמ זה גש יהה ני ה הה ם זל קםדל וש
ת אל זו  ילחל שום (שם) ונ ם? מי שה נש יהה עה ה הה מה לה ם. וש הל יהד בה לחנ  שש ם לי ינה ר די זנ גש ני י של ל פי ף ענ ח יהדו, אנ לנ םא שה ל ל אי רה שש יי

ה. עה ה שה אותה ם בש שה נש ר עה זנ גש ני תו, וש שה לו וש כש אה של סו, כש נש כש תו. ני שש יי לו ונ םאכש י ים ונ להי אל הה

א ים יהצה רובי כש י הנ ני ין שש בי יהה, ומי ני שש ן בנ ם כי גנ שו  ה, עה אשונה רי ם הה ענ פנ ם בנ הל ח יהד בה לנ םא שה ל או של ן רה ר כי חנ אנ ולש
ן. דל ן עי גנ ר בש של ים אמ רובי כש ם הנ ד אותה גל נל ים, כש ני כגוה ים מש רובי כש יו הנ ך הה כה י לש פו. כי רש שש ני ב וש הנ לנ

ד, ל מועי ל אםהל ם אל בואה ן בש יי ינ ן הנ ם מי מה צש ע ענ ננ מה הי יו לש רה חמ ים אנ אי בה ים הנ ני כםהמ לנ ן וש רם המ אנ ה לש וה תו, צי מי ר של חנ אנ ולש
. רוחנ סות הה גנ אות ובש גי ם בש בה א לי צי מה יי סו וש נש כה םא יי ל י של די כש

ל, לי פנ תש ל יי תוי אנ ם, שה ינו שה ני שה ם. של יי מנ שה ת הנ עמבודנ ן, ונ יי ד - ינ ים ינחנ בי ינשש תש ין מי אי ם של ים הי ני יה נש י עי ני י, שש בי ר רנ מנ אה
ה. בה תו תועי לה פי ל - תש לי פנ תש ם הי אי ל. וש לי פנ תש ל יי כור אנ ן שי כי וש
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תוב (שמואל א) כה ה, של נה חנ נו? מי לה ן  יי ננ ומי ה.  רה זה ה  עמבודה ד  עובי לו  אי ל כש לי פנ תש מי כור הנ י, שי יוסי י  בי ר רנ מנ אה וש
אן תוב כה י, כה י יוסי בי ר רנ מנ אה ל. וש ענ יה לי ת בש י בנ ני פש ך לי תש מה ת אמ ן אל תי ל תי ה, אנ רה מש אה ה וש יבה שי הי ה. וש כםרה שי י לש לי עי הה  בל שש ינחש ונ

ה. רה ה זה אן עמבודה ף כה ה - אנ רה ה זה ן עמבודה לה הנ ה לש ל. מנ ענ ינ לי י בש ני ים בש שי נה או אמ ם (דברים יג) יהצש תוב שה כה ל, וש ענ ינ לי ת בש בנ

ל תוב (במדבר ו) כה כה ן, של יי י ינ רושי ם פש אותה ט לש רה ים פש דושי ים קש אי רה קש ני ים של שי נה ך אמ ין לש ק, אי חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ילה. הש דוש יי ה' קה ירו לנ זי י המ מי יש

יל לי גה ל הנ ן של יי ינ ם הנ ל כגלה ר ענ יותי ל, וש אי רה שש ץ יי רל ל אל ה של ינה יי ן טוב כש יי א ינ רה קש ני ן של יי ך ינ יך לש ק, אי חה צש י יי בי ר רנ מנ אה וש
י לוג. צי נו חמ מל תות מי שש יש יהכול לי ין אי אי יון, של לש על הה

ה לה גש כםל על אל לל לו  נו  תש נה יו.  מי יהא חה קונש י לה בי ן רנ י בל י יוסי בי ת רנ אות אל רש לי ך  לנ עון הה מש י שי בי ר רנ ר בנ זה עה לש י אל בי רנ
ר שה פש ר לו, אל מנ ה. אה הוא שותל ג - וש ה, מוזי הוא שותל ג - וש יו מוזי מי ת, חה חנ ן אנ יי ית ינ בי חה ח לו  תנ ה. פה כה ת רנ של לל שג מש
םא ל ל בה ן, אמ צוני ת בש חנ אנ ין וש מי חנ ת בש חנ הוא, אנ מות של ר לו, כש מנ ל כוס? אה של עורו  ה הוא שי מה כנ יך  בי אה מי תה  עש מנ שה של

בות. חה ם רש הי יו של עה מי הוא טוב, ובש ך של ינש יי ה, ובש נה טנ יא קש הי ך של כוסש ן בש נה בה עמרו רנ שי

ים, צי רה שש הנ ים וש שי מה רש הה יות וש חנ ם הנ יורו עי די ה בש בה תי ן הנ א מי יהצה של יהה נםחנ כש תו הה עש דנ ל בש בה לש בג ה. מש הודה י יש בי ר רנ מנ אה וש
ל. גנ תש ני ר וש כנ שש ן, ני יי ט ינ ענ ה מש תה שה י של ני פש ומי

ץ יקל יי תוב (בראשית ט, כב) ונ כה ס, של סםרה מו מש צש א ענ צה ינו, ומה יי יץ מי קי סו. הי רש סי ן וש ענ ננ א כש ה, בה הודה י יש בי ר רנ מנ אה וש
ך יכה פי סו. ולש רש סי ה לו, של שה ר עה של ת אמ א אי לה ר, אל מנ אל םא נל ה ל אה ר רה של ן. אמ טה קה נו הנ ה לו בש שה ר עה של ת אמ ע אי יידנ ינו ונ יי נםחנ מי

יו. חה אל ילה לש הש ים יי די ד עמבה בל ן על ענ נה רור כש ר (שם) אה מנ אל נל לו, של לש קי

עמבור ה בנ מה דה אמ ת הה ל עוד אל לי קנ ף לש םא אםסי ר ל םאמל י ונ יחםחנ  ני הנ יחנ  ת רי ח ה' אל יהרנ ונ ח, (שם ח, כא)  תנ י פה בי רנ
ר, מנ ם. אה עולה ל הה ה ענ יל בוכל חי תש ב. הי רי ם כגלו חה עולה ל הה ת כה ה אל אה רה יו, וש ינה ח עי תנ ה, פה בה תי ן הנ א נםחנ מי יהצה של ם. כש דה אה הה
ה. ה או זל ם, או זל תה אמ רה ה בש מה ך? לה מש ד עולה בי אנ ים תש שוטי יל הנ בי שש ם או בי דה אה םאת הה ט יל חנ בי שש ם בי ם, אי ל עולה בונו של רי
אותו יו, וש נה פה ל לש לי פנ תש הי ם וש קה ה עולות, וש עללל ם. הל עולה ד הה בי אנ םא תש ל ם, או של דה א אה רה בש םא תי ל עמשות - או של ך לנ ייש לש

ב לו. רנ עה רוך הוא, וש דוש בה קה י הנ ני פש ה לי לה יחנ עה רי הה

ם עולה בה יחנ  יהה רי םא הה ל יו. וש עמשה מנ יחנ  רי תו, וש לה פי תש יחנ  רי תו, וש עולה יחנ  יו: רי נה פה לש לו  יחות עה ה רי לשה י, שש בי ר רנ מנ אה
מועמדו. י בש יב לי רי קש הנ לש רו  מש שש י תי יחםחי ני יחנ  ר (במדבר כח, א) רי מנ אה ה וש וה צי ך  יכה פי . ולש יחנ רי הה אותו  יו כש נה פה לש נוחנ  של

ים. עמשי רון מנ שש כי ה וש לה פי ה ותש יחנ עולה י, רי יב לי רי קש הנ רו לש מש שש י, תי ננ פה יב נםחנ לש רי קש הי יחנ של ר, רי לומנ כש

ה, בה תי יהה בנ הה של ם, וכש תה יזה מי ים ורש אי רה בש ני ל הנ צוף כה פש צי ת וש ישנ חי ין לש בי יהה מי הה יהה, וש ם הה כה ר, נםחנ חה מנ בו אה יש י אנ בי רנ
ת ח אל לנ שנ יש יהד (בראשית ח, ז) ונ ם, מי עולה ן בה ימה נו סי מל ת מי ענ דנ ב לה עורי מו הה עופות כש חנ בה קי ין פי אי י של ני ענ אמ ר: יודי מנ אה

ב. עורי הה

עופות ים בש שי חמ ננ מש ם הנ אותה ל בש כי תנ סש הי סור לש י בו, אה בי ר רנ מנ י אה רי המ ונ ך?  ה כה עושל יך  אי וש יהיא,  י חי בי ר רנ מנ אה
ם. עולה חוש בה ל ני לו כה פי נו, אמ עוני םא תש ל שו וש חמ ננ םא תש ל (ויקרא יט) ל לנ כש י הוא בי רי המ ם, ונ יי מנ שה הנ

ן דנ בש ל אה ר ענ יותי נםחנ  יהה  ר הה עי טנ צש יהיא, מי י חי בי ר רנ מנ אה ב? של עורי ת הה ח אל לנ ה שה מה יהיא, לה י חי בי ר רנ מנ א, אה לה אל
ך נותש מה חמ רנ ך  פנ הש נל וש ך,  מש ל עולה ענ תה  מש חנ םא רי ה ל תה אנ וש חום,  ה רנ תה י אנ י כי תי עש יהדנ ם,  ל עולה של בונו  ר: רי מנ ם. אה עולה הה
ת ח אל לנ ך שה יכה פי י. ולש רי זה כש אנ ם לש הל ך לה פנ הש נל יו, וש נה ל בה ם ענ חי רנ ינו מש אי ה של א זל יך, ייצי נל ל בה תה ענ מש חנ םא רי ה ל תה רות. אנ זה כש אנ לש

ז. מנ רה ז הוא של מל ב, רל עורי הה

י בי ר רנ מנ ה? אה לה עש י מנ פי לנ ים כש רי בה יחנ דש טי יך הי אי הנ יהה, וש ים הה מי יק תה די יש צנ תוב בו אי םא כה י ל כי י, וש י יוסי בי ר רנ מנ אה
יוב ר (איוב לד) אי מנ אל נל עמרו? של י צנ פי ם לש דה אה ת הה ין אל ני ין דה אי ן של יי ננ ינו, מי ני י שה רי המ ר, של מנ אה עמרו הוא של רםב צנ יהיא, מי חי
ם דה אה א כש לה יד, אל זי מי ינו כש ין די ה, אי לה עש י מנ פי לנ ים כש רי בה יחנ דש טי הי י של ל פי ף ענ ל. אנ כי שש הנ םא בש יו ל רה בה ר ודש בי דנ ת יש ענ דנ םא בש ל

עמרו. י צנ פי ת, לש ענ םא דנ ל בש

ר מנ אל נל יההו, של לי ס אי ני רש פנ ת - לש רל חל יחות אנ לי שש ן הוא לי קה תג מש י של ני פש יחותו, מי לי שש בי לך  המ ב לנ עורי ה הה צה םא רה ל וש
ם יי מנ ת הנ בםשל ד יש יחותו, (בראשית ח) ענ לי עמשות שש ה לנ צה םא רה ל ר, וש שה ם ובה חל ים לו לל יאי בי ים מש בי עםרש הה (מלכים-א יז) וש

ה. יונה ת הנ ח אל לנ ן, שה גל הם ה כנ שה םא עה ל ה נםחנ של אה רה ן של יוה יההו. כי לי ת אי בוענ י שש די ל יש יהה ענ הה ץ, של רל אה ל הה ענ מי

י עמרי רםב צנ ר, מי לומנ ב. כש ין לי ה אי ה פותה יונה תוב (הושע ז) כש כה ד - של חה ה, אל ז בה מנ י רה ני יה נש י עי ני י בון, שש בי ר רנ מנ אה וש
ך יכה פי ה, ולש יונה נות כנ בה רש םא סה ל בש ה  תה יתה בםל מי סש יי עופות של ל הה כה ין כש , אי ר נםחנ מנ ת - אה רל חל ה. אנ תל פש ני י וש מי י עי בי ין לי אי

ה. יונה ת הנ ח אל לנ שנ יש ך ונ יכה פי נות, ולש בה רש י סה לי כםל בש בםל הנ סש נו לי ה לה אל ך נה , כה ר נםחנ מנ ה. אה יונה ל כש אי רה שש לו יי שש מש ני

יל חי תש הי ב וש רי ם חה עולה ל הה ה כה אה רה ה וש בה תי ן הנ א מי יהצה של , כש נםחנ רוך הוא לש בה דוש  קה יב הנ שי ה הי ינו, מנ בותי נו רנ שה
יך? יותל רי ל בש ם ענ חי רנ ך לש יהה לש חום, הה אתה רנ רי קש ם, ני ל עולה בונו של ר: רי מנ אה יו, וש לה כות עה בש לי

י ה, כי כה שון רנ לה ך בש י לש תי רש מנ אה ן של מנ זש םא בי ל ה, וש ת זל תה אל רש מנ ת אה עי ה, כה ה שוטל רוך הוא: רועל דוש בה קה יבו הנ שי הל
י צי ת עמ בנ ך תי ה לש ר כו', עמשי שה ל בה ת כה חי שנ בול כו' לש מנ ת הנ יא אל בי י מי ני נש י הי ני אמ ה, ונ זל דור הנ י בנ ננ פה יק לש די י צנ יתי אי ך רה אםתש
ל צי נה ה תי תה אנ של תה  עש מנ שה ז של אה ם, ומי עולה ל הה ים ענ מי חמ רנ ש  קי בנ תש י של די כש ך  י לש תי רש מנ אה ך, וש מש י עי תי בש כנ ענ תש ה הי ל זל ר. כה גםפל
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י ננ פה ר לש בי דנ לש יך  פי תה  חש תנ ם, פה עולה ד הה בנ אל נל ת של עי כה . וש תה לש צנ ני ה וש בה תי יתה  שי עה ם, וש עולה ת הה ענ רה ך  בש לי ה בש סה נש כש םא ני ה, ל בה תי בנ
ים?! נוני חמ תנ שות וש קה בנ

עוף כםל הה ה ומי הםרה טש ה הנ מה הי בש כםל הנ ח מי קנ יי תוב (שם ח) ונ כה נות, של בה רש קה יב עולות וש רי קש , הי ך נםחנ ה כה אה רה ן של יוה כי
. חנ בי זש מי ל עםלת בנ ענ ינ הור ונ טה הנ

םא ל ל דורו וש ן ענ גי םא הי . נםחנ ל ין נםחנ ך ובי ר כה חנ ל אנ אי רה שש יי יו לש הה ים של יקי די צנ ין הנ ה בי ה מנ אי םא ורש ן, ב נה י יוחה בי ר רנ מנ אה
י ה כי עממורה דום ונ ת סש עמקנ ם (שם יח, כ) זנ הה רה בש אנ הוא לש רוך  בה דוש  קה ר הנ מנ אה ן של יוה כי ם. של הה רה בש אנ יו כש לה ל עה לי פנ תש הי
ם א שה צי מה ם יי אי ל של אנ שה ד של הוא, ענ רוך  בה דוש  קה ד הנ גל נל ים כש רי בה ה דש בה רש הי ר, וש םאמנ י ם ונ הה רה בש אנ ש  גנ יי יהד - ונ ה, מי בה רה
יו נה ובה תו  שש אי וש ם לוט  עי יר,  עי בה ה  רה עמשה יו  הה ם של הה רה בש אנ ב  שנ חה וש ם.  ילה בי שש דור בי ל הנ כה לש ר  פי כנ יש של ים  יקי די צנ ה  רה עמשה

ר. ל יותי לי פנ תש םא הי ן ל כי לה יו, וש נה תה חמ יו ונ נותה ובש

ך רל דל ן הנ ר מי הי רו מנ או, סה טש ל חה אי רה שש ה, יי מםשל רוך הוא לש דוש בה קה ר הנ מנ אה ן של יוה דור. כי ל הנ ל כה ן ענ גי הי ה וש א מםשל בה
ים, רי ים אומש מי כה ה. חמ לה חה לש תו חנ זנ חה אמ ד של ל ענ לי פנ תש הי ד של מי לנ ל? מש חנ יש הו ונ ה. מנ ל מםשל חנ יש תוב בו? (שמות לב) ונ ה כה - מנ
תוב (שם) כה א, של בה ם הנ עולה ן הה ה ומי זל ם הנ עולה ן הה ם מי יהל לי שו עמ פש ן ננ תנ נה ד של רוך הוא ענ דוש בה קה הנ ה לש יחנ מםשל ני םא הי ל

. תה בש תנ ר כה של ך אמ רש פש סי א מי י נה ני חי ן מש יי ם אנ אי ם וש אתה טה א חנ שה ם תי ה אי תה ענ וש

ל ן כה כי וש יו.  נה פה ץ לש רל פל ד בנ מנ עה ירו  חי ה בש י מםשל ם לולי ידה מי שש הנ ר לש םאמל י ונ אן, (תהלים קו)  כה י מי י יוסי בי ר רנ מנ אה
ם. הל לט בה שש ין לי די ת הנ דנ יחו מי ני םא הי ל ם, וש ל דורה נו ענ גי ים הי יקי די צנ הנ

יחנ גי שש םא הי ל ים, וש מי חמ ם רנ יהל לי ש עמ קי בנ א יש מה ים של רי בה בוי דש ר לו רי מנ אה רוך הוא, וש דוש בה קה מו הנ ב עי כי ענ תש נםחנ הי וש
ם. עולה ל הה ד כה בנ אל נל ה וש בה תי ה הנ שה עה ים, וש מי חמ ם רנ יהל לי ש עמ קי םא בי ל וש

ש קי םא בי ל ה נםחנ של אה ה רה י, מה בי , רנ ענ הושג י יש בי ר רנ מנ יהה. אה רש בל י טש כי לש פי ים בש בי יו יושש ענ הה הושג י יש בי רנ ר וש זל יעל לי י אל בי רנ
ים לי שה בג ם מש ינה אי ים של בי נה כול עמ שש א אל מוצי ל לש שה ט. מה לי מה יי בו של לי ב בש שנ םא חה לו הוא ל פי ר לו, אמ מנ ל דורו? אה ים ענ מי חמ רנ

לום. יו כש םא הה ים, ל לי שה בג ים מש בי נה ין עמ יהה בי לו הה אי ים, של רי סה בש ין הנ בי

הו י, מנ ננ פה יק לש די ר צנ יהה לו לומנ הה ה. של זל דור הנ י בנ ננ פה יק לש די י צנ יתי אי ך רה י אותש תוב (בראשית ז) כי כה ע של מה שש מנ
ט, לי מה אל י וש לנ ים עה מי חמ ש רנ קי בנ אמ אי של ונ בו: ולש לי ר בש מנ ים. אה מי חמ ש רנ קי םא בי ך ל יכה פי דור. ולש י הנ פי ר, לש לומנ ה? כש זל דור הנ בנ

ים. רי חי ל אמ ל ענ לי פנ תש אל ן של כי ל של כה וש

רוך הוא, דוש בה קה י הנ ני פש לי ם מי עולה ל הה ים ענ מי חמ ש רנ קי בנ יהה לו לש ה הה ל זל ל כה ר, ענ זל יעל לי י אל בי ר רנ מנ אה ך  ר כה חנ אנ
יו. נה ל בה ר טוב ענ אומי י של נוחנ לו מי של

תוב ה כה ל, מנ אי רה שש ל יי ר טוב ענ מנ אה שום של יק, ומי די ן צנ םא בל ל יק וש די יהה צנ םא הה ל ש, של ן יואה עון בל דש גי נו? מי ן לה יי ננ מי
זו ה הנ טובה ה? הנ זל ך  כםחמ הו בש ן. מנ יה דש ינד מי ל מי אי רה שש ת יי תה אל עש הושנ ה וש זל ך  כםחמ בש ך  ר לו ה' לי םאמל י בו? (שופטים ו) ונ

ן. יה דש ינד מי ם מי ילה צי הנ דול לש ך כםחנ גה ילה לש הש י, יי ננ ל בה תה ענ רש מנ אה של

רוך הוא דוש בה קה י הנ ני פש ע לי ר רנ םאמל י ם, וש עולה ל הה כה דול מי יק גה די ילה צנ הש יי י של ל פי ף ענ ר, אנ זל יעל לי י אל בי ר רנ מנ עוד אה וש
ר מנ אה שום של ל דור, ומי כה בש יההו  לי אי יק טוב כש די צנ אנו  צה םא מה ל וש ם,  כגלה דול מי גה שו  נש ל - עה אי רה שש ל יי ינות ענ שי לש מנ או 
ב, רל חה גו בל רש יך הה יאל בי ת נש אל סו וש רה יך הה חותל בש זש ת מי ל אל אי רה שש י יי ני ך בש יתש רי בו בש זש י עה תוב כי כה ל, של אי רה שש ל יי ינות ענ שי לש מנ

יו. נה פה ה לש בי רש ע הנ רנ ה הי עה ה שה אותה בש

רוך הוא, בה דוש  קה ר הנ מנ ים? אה פי צה רש הו  ים. מנ פי צה ת רש גנ יו עג שםתה אמ רנ ה מש ני הי ט וש ינבי תוב בו, ונ ה כה ה מנ אי םא ורש ב
י. ננ ל בה ינות ענ שי לש ר מנ מנ אה י של כםל מי אל אוי לל ת רה עי כה

ר הנ ד  ענ ה  לה יש לנ ים  עי בה רש אנ וש יום  ים  עי בה רש אנ יא  הי הנ ה  ילה כי אמ הה כםחנ  בש ך  לל יי ונ תוב  כה של ה  מנ ר,  זל יעל לי אל י  בי רנ ר  מנ אה
ה? ל זל ת כה ך אל לנ ים הה פי צה ת רש ת עוגנ ילנ כי כםחנ אמ י בש כי ה, וש בה ים חםרי להי אל הה

ב יהשנ ה של ל מםשל נו של יה נש הו עי אה רש הל יההו, וש לי ל אי ה ענ מה די רש רוך הוא תנ דוש בה קה יך הנ לי שש ר, הי זל יעל לי י אל בי ר רנ מנ א, אה לה אל
ים עי בה רש יהה אנ הה שום של ל. ומי גל עי ת הה ל אל אי רה שש יי שו  ם, עה יהה שה הה ז של אה ילות, ומי ים לי עי בה רש אנ ים וש ים יהמי עי בה רש יו אנ נה פה לש

רוך הוא. דוש בה קה ם הנ הל ל לה חנ מה ד של ם ענ שה ז מי םא זה ה, ל תה םא שה ם ל יי ל ומנ כנ םא אה ם ל חל לל ילות של ים לי עי בה רש אנ ים וש יהמי

י תי ת תורה לו אל בש קי י, של הובנ י אמ ני י, בש ננ ם בה הי אות של רש הנ ך לש יהה לש עוד הה עמשות, וש ך לנ יהה לש ך הה יההו, כה לי אי ר לו לש מנ אה
ל של נו  יה נש ת עי ה אל אה רה ה, של לה יש ים לנ עי בה רש אנ ים יום וש עי בה רש יא אנ הי ה הנ ילה כי אמ הה כםחנ  בש ך  לל יי תוב ונ כה של הו  זל ב! וש ר חורי הנ בש
ב, ר חורי הנ ה בש תורה לו הנ בש קי ל - של אי רה שש ל יי ן של יה נש עי הה ילות. וש ים לי עי בה רש אנ ים וש ים יהמי עי בה רש יו אנ נה פה ה לש הה תנ שש הי ה של מםשל

ב. ים חםרי להי אל ר הה ד הנ תוב ענ כה הו של זל וש

ל אי רה שש ל יי ן של כותה הורות זש רוך הוא לש דוש בה קה י הנ ני פש ע לי בנ שש ני ד של ם, ענ שה יההו מי לי ז אי םא זה ק, ל חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ינו אי י. וש לוני ו פש שה כש ה ענ שה ך עה כה ך וש רוך הוא: כה דוש בה קה י הנ ני פש ר לי אומי ים וש די קש כות, הוא מנ ה זש עושל י של ל מי כה יד. וש מי תה

יו. נה פה רון לש כה ר זי פל ב סי תי כה יי תוב (מלאכי ג, טז) ונ כה ם, של דה ל אותו אה כותו של בו זש תש כש יי ד של ם, ענ שה ז מי זה

ה, זה בנ תש ני וש ב  כנ שה וש ה,  בה תי הנ ן  מי יו  לה גש רנ בש ר  גי חי א  יהצה של  ? נםחנ ל  של שו  נש עה יהה  הה ה  מל י,  זי פנ ן  בל ה  הודה יש י  בי רנ ר  מנ אה
ה. שה עה ה של ה לו מנ שה עה נו, וש יו בש לה ץ עה לוצי תש הי וש
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כות רה בש עמקםב הנ ל ינ טנ נה י של ני פש ה, מי אי םא ורש ה. ב רה שה ך יש רל דל ת בש כל לל ם לה דה אה ה ייש לש מה ה כנ אי םא ורש ר, ב זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ו. שה ל עי ה של מה י אג תי ל זולה אי רה שש יי ד בש בי עש תנ שש הי ם לש עולה ה בה מה שום אג שות לש ן רש תנ םא ני ל ך של י לש רי אות, המ מה רנ ו בש שה עי מי

ה רה שש הי תו, וש רש שה יון ולש לש ן על כםהי ישו לש רי פש הי , וש ן נםחנ ם בל ת שי רוך הוא אל דוש בה קה ל הנ טנ י, נה ן נורי ן בל נה י יוחה בי ר רנ מנ אה
א בה ד של שו, ענ רה דש מי בש נו  מל ה מי ד תורה יו לומי חי ת אה ילפל יהה  הה ם. וש לי שה ך  לל ק מל דל י צל כי לש מנ מו  א שש רה קה מו, וש עי תו  ינה כי שש
א ים. בה רי חי אמ ל הה חו כה כש תנ שש ני ם, וש הה רה בש אנ רוך הוא בש דוש בה קה ק הנ סי ענ תש ני ם, וש ל שי שו של רה דש מי ה בש ד תורה מנ לה ם וש הה רה בש אנ
ר מנ אל נל של לו,  ה  הודה וש ם,  ל שי של יתו  בי בש יד  מי תה תו  ינה כי שש ה  רל ינשש של הוא  רוך  בה דוש  קה הנ י  ני פש לי ל  לי פנ תש הי וש ם  הה רה בש אנ

ק. דל י צל כי לש י מנ תי רה בש ל די ם ענ עולה ן לש ה כםהי תה (תהלים קי) אנ

ה תורה ק בנ יד עוסי מי יהה תה הה יל של בי שש ה? בי נה הג כש ל הנ טנ ם נה ה שי מה דול, לה גה ת הוא הנ םא ילפל ל המ ן, ונ נה י יוחה בי ר רנ מנ אה
נו, ת בש שי ה לש לה בה קנ בש ה  יחה ני הי ה, וש תורה ע הנ אשון יהדנ רי ם הה דה א אה לה ה? אל יהה לו תורה ן הה יי אנ ם. ומי עולה י הה כי רש דנ מי ש  רנ ופי

ה. יד בה מי ק תה סי ענ תש יהה מי הה ם, וש שי א לש בה ד של נוך, ענ ינד חמ ה לש אה ך בה ר כה חנ אנ וש

י נםחנ ני בש וות לי צנ רוך הוא לש דוש בה קה ך הנ רנ צש ה הג מה ם, לה ל שי שו של רה דש מי ה בש תה יש ה הה תורה ם הנ י, אי י יוסי בי ר לו רנ מנ אה
א בול בה מנ הנ ה של עה שה ק, בש חה צש י יי בי ר רנ מנ א, אה לה ן? אל כי ם לה קםדל בו  תש כש ה ני תורה י בנ רי המ וו, של טנ צש ני וות של צש ע מי בנ ן של אותה
ע בנ ן של ם אותה הל לה ש  די חי וש הוא  רוך  בה דוש  קה א הנ בה ד של ם, ענ שי ה מי חה כש תנ שש ם ני עמרה רםב צנ ה, מי בה תי לנ סו  נש כש ני וש ם  עולה לה

וות. צש מי

ם הל ר לה ם אםמנ רוך הוא, אי דוש בה קה ר הנ מנ א אה לה נו. אל מל ה מי תורה ה הנ חה כש תנ שש םא ני לום, ל שה ס וש י, חנ י יוסי בי ר רנ מנ אה
ן תי א אל לה נו, אל צש פה םא חה יך ל כל רה ת דש ענ דנ רו (איוב כא) וש מש אה ים של רי חי אמ ם, כנ הל עםל מי ל הה קו כה רש פש י, יי תי ל תורה רו כה מש שש יי של

ם. רו אותה מש שש יי ים וש טי ים מועה רי בה ם דש הל לה

י קםלי ם בש הה רה בש ע אנ מנ ר שה של ב אמ קל ר (בראשית כו) עי מנ אל נל ם, של הה רה בש הוא אנ וש ה,  מםר כגלה שש יי י של םא מי יהב ד של ענ
ה, ה כגלה תורה מםר הנ שש יי מו של צש ל ענ ל ענ בי ה, קי תורה ם הנ שי ד מי מנ לה ן של יוה כי י. של תורםתה י וש קותנ י חג ותנ צש י מי תי רש מנ שש מםר מי שש יי ונ

ם. רו אותה מש שש יי י של די ה כש תורה ן הנ וות מי צש ע מי בנ רוך הוא של דוש בה קה ם הנ הל ר לה רנ ך בי יכה פי ולש

ר םאמל י תוב ונ ס, כה חה נש י פי בי ר רנ מנ אה ב. של עםרי ת הה ח אל לנ שנ יש רוך הוא, ונ דוש בה קה ד הנ גל נל ל כש אי רה שש ת יי סל נל כש ח, בי תנ י פה בי רנ
תוב בו? (תהלים ג) ה כה ח, מנ רנ בה י של ל פי ף ענ אנ לום. וש שה בש י אנ ני פש ה מי יטה לי נו פש ילה לה הש םא תי י ל ה כי חה רש בש ני ד כו' קומו וש וי דה
ר לומנ מו מי צש ע ענ ננ םא מה כותו, ל לש מנ ש מי רה גש ני וש חנ  יהה בורי הה י של ל פי ף ענ אנ נו. וש לום בש שה בש י אנ ני פש חו מי רש בה ד בש וי דה מור לש זש מי
ם הל מה א עי יהה קורי הה ד, של וי דה הו  ב, זל עםרי ת הה ח אל לנ שנ יש ונ יו.  נה פה ן לש ני חנ תש הי שוב ולש לה וש הוא  רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש ה לי ירה שי

ב. עורי יד כש מי תה

ב, עםרי תוב הה נו. כה בל רש על י אל נםכי ר (בראשית מג) אה מנ אל נל ב, של א עורי רה קש ני ה של יהודה א מי בה ב של עורי ר, הה חי ר אנ בה דה
ר של אמ אול כנ שה ר לש מנ אה נו של יש הנ ב. וש עורי ים כש רי הה ך בל יהה הולי הה ב? של מו עורי א שש רה קש ה ני מה ס, לה חה נש י פי בי ר רנ מנ א"ו. אה י וה לי בש
ם (תהלים קמז) תוב שה כה א, וש אן קםרי תוב כה ים. כה רי הה א בל קורי יות כש הש י לי ני תנ מש ר לו, שנ מנ ים. אה רי הה א בל קםרי דםף הנ רש יי

או. רה קש ר יי של ב אמ י עורי ני בש לי

ד וי דה לש הוא  רוך  בה דוש  קה ח הנ לנ ל. שה אי רה שש יי י  כי לש מנ לש ה  הודה יש י  כי לש ין מנ ה בי ה מנ אי םא ורש ס, ב חה נש י פי בי ר רנ מנ אה וש
ך לל ה מל של ננ מש לו  פי אמ ונ ה,  ל זל ענ ה  מנ תש ל תי אנ הוא. וש רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש ה לי שובה תש ב בי יהד שה כותו, ומי לש מנ מי הו  שה רש גי וש

כותו. לש מנ ב לש שה יו, וש בותה נות אמ מה ח אג קנ לה רוך הוא, וש דוש בה קה י הנ ני פש ה לי שובה תש ב בי יהד שה ע, מי שה יהה רה הה ה, של הודה יש

דוש קה הו הנ חה לש שי ב, וש עורי יד כש מי א תה יהה קורי הה ד, של וי ה דה ב - זל עםרי ת הה ח אל לנ שנ יש הורות. ונ תוב לש כה א הנ בה הו של זל וש
ה ד עםלל וי דה תוב (שמואל-ב טו) וש כה שו"ב, של א יהצוא וה ייצי תוב בו? ונ ה כה יתו, ומנ בי יאו מי הוצי כותו וש לש מנ רוך הוא מי בה
ש קי בנ ומש יו  םאתה ט חנ ל  ענ ה  דל ונ תש ומי ה,  שובה תש בי ב  שה וש א  יוצי יהה  הה פוי.  חה לו  םאש  ר וש ה  ובוכל ה  עםלל ים  יתי זי הנ ה  לי עמ מנ בש

ש. רנ גש ני כותו וש לש מנ ח מי לנ שש ני שו לו של יו עה םאתה ט י חנ ע כי יהדנ ם, וש יהל לי ים עמ מי חמ רנ

יהה הוא הה ענ של יהה יודי הה ר בו, וש בה דה ה הנ יהה תולל ל, הה אי רה שש יי בש כותו או  לש מנ ם בש רנ א גה טש ל חי ר של בה דה ר וש בה ל דה כה ובש
ים. מי דה ית הנ ל בי אל אול וש ל שה א אל לה ר, אל בה דה יך הנ לל םא עה יבוהו: ל שי הל ם, של יי מנ ת הנ בםשל ד יש ם. ענ גורי

י ה', ני ת פש ד אל וי ש דה קי בנ יש ה ונ נה י שה רי חמ ה אנ נה ים שה ני לש שה ד שה וי י דה ימי ב בי עה י רה הי יש תוב (שם כא) ונ כה ה, של אי םא ורש ב
יהה ם, הה יי מנ ת הנ בםשל ד יש אול. ענ ל שה א ענ לה יך זו, אל לל םא עה רוך הוא: ל דוש בה קה ר לו הנ מנ ם. אה יהה גורי הוא הה ר של בנ סה של
הו ילו. זל בי שש א בי םא בה ר ל בה דה הנ ה, של שובה תש זםר בי חמ ך לנ רנ צש םא הג ז ל אה ה, וש שובה תש ב בי יהה שה יהד הה מו, ומי צש ענ כםל בש ה הנ תולל

לוי בו. ר תה בה דה יהה הנ םא הה ז ל אה ם. של יי מנ ת הנ בםשל ד יש שוב ענ א יהצוא וה ייצי תוב (בראשית ח) ונ כה של

ת ח אל לנ שנ יש ר (שם) ונ מנ אל נל ל, של בל בה ם לש חה לה ל ושש אי רה שש ת יי סות אל ננ רוך הוא לש דוש בה קה ה הנ צה ס, רה חה נש י פי בי ר רנ מנ אה
ך לל ה מל יד עגלה בי כש הי ה. של לה גש ף רנ כנ נוחנ לש ה מה יונה ה הנ אה צש םא מה ל תוב בו - וש ה כה ה מנ אי ל. רש אי רה שש ת יי סל נל תו, זו כש אי ה מי יונה הנ
ה שובה תש ה בי רה זש חה ה, וש בה תי ל הנ יו אל לה ב אי שה תה ה - ונ לה ד עג שום כםבל ה, ומי בי רש ים הנ יקי די ת צנ יגנ רי המ א ובנ מה צה ב ובש עה רה ל בש בל בה

ושקיבשלהה.

לות גה תו, בש אי ה מי יונה ת הנ ח אל לנ ף שנ יוסל ר (שם) ונ מנ אל נל ם, של לותה גש הנ ף לש יוסל ה - ונ לה חי תש מי ל כש אי רה שש ת יי סל נל ה כש אה טש חה
ה. רה די י קש שולי ל כש אי רה שש ל יי ם של יהל ני ת פש ה אל יכה שי חש ן הל וה לות יה ה גה הודה י יש בי ר רנ מנ אה ן. של וה ל יה ת של רל חל אנ
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ה תה יש םא הה ל ב? של רל על ת  עי לש ה  ה זל ב. מנ רל על ת  עי לש ה  יונה יו הנ לה םא אי ב תה ונ תוב בו?  ה כה ם מנ קה חש דה וש ם  עמרה רםב צנ ומי
ם הל יב לה עלרי הל וש יום,  הנ ך  שנ חש נל וש ים  יקי די צנ גו  רש הל נל וש ה,  אשונה רי ה בה עמשל מנ יהה הנ הה של מו  ה כש חה וה רש ת הנ ענ ם שש הל ה לה ירה אי מש
טו נה י יי יום כי ה הנ נה י פה נו כי ר (ירמיה ו, ד) אוי לה מנ אל נל ם, של יהל לי יהה עמ הה ב של רנ ק הה דםחנ י הנ ני פש קום מי לו לה םא יהכש ל ש וש מל של הנ
לות עולש רו כש אמ שש ני ב - של רל י עה לי לש טו צי נה י יי ש. כי מל של ים כנ ירי אי מש ים הנ יקי די צנ ם הנ לו הי יום - אי ה הנ נה י פה ב. כי רל י עה לי לש צי

ש. מל של ים כנ יקי די צנ ם הנ הל ים לה ירי אי מש ן של מנ זש םא בי ל ב, וש רל ת על עי הו לש זל יר, וש צי בה

ין יקי לי דש יו מנ הה ים של ני כםהמ רוך הוא רוחנ הנ דוש בה קה יר הנ עי הי י של יהה (בראשית ח). לולי פי ף בש רה ת טה יי ה זנ לי ה עמ ני הי וש
ה. לה בש קנ תש ני ה וש שובה תש ה בי בה ם שה ענ ם ופנ ענ ל פנ כה ם, ובש עולה ן הה ה מי הודה ית יש ת בי יטנ לי ה פש דה בש י אה זנ ת, אמ יי ן זנ מל של רות בש ני

ה. שובה תש לוי בי כםל תה הנ ה, וש בה םא שה ן ל יי דנ עמ ית של יעי בי רש לות הה גה ן הנ ס, חוץ מי חה נש י פי בי ר רנ מנ אה

ת סל נל ל כש של ה  ינה ר די זנ גש ת  הוא אל רוך  בה דוש  קה ב הנ כי םא עי ל ם של ענ ם ופנ ענ ל פנ כה בש ך  ין לש ס, אי חה נש י פי בי ר רנ מנ אה וש
ים ת יהמי ענ בש ל עוד שי יהחל יי תוב (שם) ונ כה של הו  ה. זל שובה תש זםר בי חש א תנ מה לות, של ה יובש עה בש שי טות, וש מי ע שש בנ ל, של אי רה שש יי

ים. אשוני רי הה ים, חוץ מי רי חי אמ

םא ל ה וש שובה תש ה בי רה זש םא חה יום ל ד הנ ענ יו עוד - של לה ה שוב אי פה םא יהסש ל דום. וש לות אל גה ה - בש יונה ת הנ ח אל לנ שנ יש ונ
ר, ר אומי זל יעל לי י אל בי ד. רנ חה לות יום אל גה ה בנ רה אמ שש םא ני ה, ל שובה תש ה בי רה זש י חה לי מה לש ס, אי חה נש י פי בי ר רנ מנ אה ה. של ה רוחה ירה עי הי
לות גה ה, וש שובה תש יד בי מי ה תה רה עורש תש ני ץ וש קי ן וש מנ רוך הוא זש דוש בה קה ה הנ ן לה תנ ל, נה אי רה שש ת יי סל נל ה כש תה לש גה לגיות של גה ל הנ כה
קםלו. תה בש עש מנ שה יך וש להל ד ה' אל תה ענ בש שנ ר (דברים ל) וש מנ אל נל ה, של שובה תש לוי בי כםל תה א הנ לה ן, אל מנ ץ וזש ין לו קי רון אי חמ אנ הה

ך. חל קה ם יי שה יך ומי להל ך ה' אל צש בל קנ ם יש שה ם מי יי מה שה ה הנ צי קש ך בי חמ דנ ילה ני הש ם יי תוב (שם) אי כה וש

ם יי מנ שה י הנ סופי הוא בש י של ה? מי שובה תש ד בי חה אל ם כש ת כגלה ר אל עורי ה לש ילה זל הש יך יי ן, אי ם כי א, אי יבה י עמקי בי ר לו רנ מנ אה
ה? שובה עמשות תש ד לנ חה אל רו כש בש חנ תש יך יי ץ, אי רל אה י הה סופי הוא בש י של ומי

ם כותה זש ד, בי חה ת אל סל נל ית כש ת, או בי סל נל כש ית הנ י בי אשי ה רה שובה תש רו בי זש ם ינחש אי יך, של יל ר: חנ זל יעל לי י אל בי ר לו רנ מנ אה
תוב (ישעיה ל) כה ם טוב, של הל ה לה עמשל ינ וש רו  זש י ינחש תנ יד מה מי ל תה כי תנ סש רוך הוא מי בה דוש  קה הנ לות, של גה ל הנ ס כה ני כנ תש תי

ה. שובה תש רו בי זש י ינחש תנ ימה יד אי מי ה תה כל חנ ם, מש כל נש ננ חמ ה ה' לנ כל חנ ן יש כי לה וש

ף םא יהסנ ל ר וש מנ אל םא נל יו עוד. ל לה ה שוב אי פה םא יהסש ל תוב וש כה ס, של חה נש י פי בי ר רנ מנ אה ה של זל ה כש םא זל י, יהב י יוסי בי ר רנ מנ אה
שוב. י תה תנ ימה ה אי כל חנ ן ומש זגמה הוא מש ל של לנ כש יו. מי לה ה שוב אי פה םא יהסש יא ל א הי לה , אל יהה לל שוב אי

מו יש עי ק אי בי ייאה דו ונ בנ עמקםב לש ר ינ תי וה יי עמקםב (בראשית לב, כה) ונ ינ תוב בש כה ה של ה, זל אי םא ורש ר, ב מנ ה אה הודה י יש בי רנ
כות, לש מנ ל הנ ענ נו  מנ תש הי ים של רי שה ם הנ אותה ם לש יי מנ שה אות הנ בש ל צי כה שות לש ה רש נה תש ני ן  מנ זש אותו  ר. בש חנ שה ד עמלות הנ ענ

מות. אג ל הה לט ענ שש דום לי ל אל דול של גה ר הנ שנ טון לנ לש שי שות וש ה רש נה תש ני ה, וש לל ל אי ה ענ לל לט אי שש דו לי רש פש ני וש

ם. יי מנ שה רופוס בנ פוטש םא אנ ל ין וש יהמי נש יו לו בי םא הה ת ל עי ד כה ענ דו, של בנ עמקםב לש ר ינ תי וה יי תוב? ונ ה כה ה מנ עה ה שה אותה בש

דום, ל אל של בודו  עש ת שי חנ עמקםב תנ ן ינ תי נה יי ה של צה רה דום, וש ל אל דון של אה הו הוא סמאל, הה מו, זל עי יש  ק אי בי ייאה ונ
יהדו. ן בש תנ םא ני עמקםב ל ינ ה לש תה יש הה ה של דולה גש כות הנ זש שום הנ ומי

עמקםב. יל ינ בי שש ם סמאל בי ן עי עם טש לי צו  רה ם, וש יי מנ שה אות הנ בש ל צי כה סו  נש כנ תש ה הי עה שה ה  אותה ה, בש הודה י יש בי ר רנ מנ אה
מו, יש עי ק אי בי ייאה יהד ונ מו. מי ן עי עם טש יי כותו של י זש רי ם, המ כל ד מי חה שום אל יך לש רי ינו צה עמקםב אי רוך הוא: ינ דוש בה קה ר הנ מנ אה

מו. ן עי ענ טה

םא ל ה, וש בה כותו רנ ה זש תה יש הה םא יהכול לו, של י ל א כי ינרש תוב בו, (בראשית כו) ונ ה כה ה מנ אי םא ורש א, ב י יודה בי ר רנ מנ אה
כו. רי י יש אי יו יוצש נה ם בה לו הי כו. אי רי ף יש כנ ע בש גנ יי יהד ונ דום. מי ת ינד אל חנ עמקםב תנ ת ינ ד אל בי עש שנ תו לש נה עמ טנ יהכםל בש

תו נה עמ טנ מו, בש עי קו  בש אה הי עמקםב בש ינ ך  ף ילרל ע כנ קנ תי תוב ונ כה מו, של ן עי עם טש םא יהכםל לי ל עמקםב וש ינ ש  לנ חל ה נל עה שה ה  אותה בש
ה. תורה ל הנ רו ענ בש ענ ינ ן של מנ ל זש דום, כה ת ינד אל חנ עמקםב תנ י ינ ני סמאל, בש שות לש ה רש נה תש ני מו. וש עי

כםל אוך  צה ומש ך  לש ר  צנ תוב (דברים ל, ד) בנ כה ה, של זל ר הנ בה דה ל בנ כי תנ סש יהה מי הה וש ד,  חה יום אל ב  יושי יהה  י הה בי רנ
סוף ילה בש הש יי ה של ר מםשל מנ אה ה של ר, מנ מנ קםלו. אה תה בש עש מנ שה יך וש להל ד ה' אל תה ענ בש שנ ים וש יהמי ית הנ רי חמ אנ ה בש לל אי ים הה רי בה דש הנ

ה. תה שש על ם נל רל ה טל תה ד ענ ה ענ שובה או, ותש י בה רי רות המ צה ם הנ ל אותה ים, כה יהמי הנ

ה רה מש אה ה של זל ר לו: בש מנ ? אה תה קש סנ ענ תש ה הי מה י, בנ בי ר לו: רנ מנ טוב. אה כור לש יההו, זה לי א אי ב, בה יהה יושי הה עוד של בש
, תה בש שנ ים וש יהמי ית הנ רי חמ אנ תוב בש כה ר, של תנ לש אנ ה לש שובה ינעמשו תש ים, של יהמי סוף הנ ל בש אי רה שש יי רות לש יהבואו צה של כש ה, של תורה הנ

ה. שובה תש בו בי םא שה ה ל תה ד ענ ענ וש

רופוס פוטש אנ ל, הה אי יכה א מי ה, ובה זל יום הנ הוא בנ רוך  בה דוש  קה ק הנ סי ענ תש ה מי זל ר הנ בה דה י, בנ בי רנ יך  יל ר לו: חנ מנ אה
ך, תש תורה בש תה  בש תנ כה ה  תה אנ ר:  מנ אה וש דום.  אל לות  גה לש ת  חנ תנ מי יו  הובה אמ יו  נה בה או  ייצש י  תנ מה ש  קי בנ ומש ם,  הל לה של דול  גה הנ

יך. להל חום ה' אל ל רנ י אי תוב? (שם) כי ה כה שו, מנ עה ה של ל מנ ים ענ שי נה ער ם הה לו אותה בש סש יי של כש של

ה ר זל בה ל דה אי יכה ן מי ענ טה א סמאל, וש י. בה ננ פה מו לש ן עי עם טש יי דום, וש ל אל רופוס של פוטש אנ ר לו: יהבוא סמאל, הה מנ אה
ד דום, ענ טון אל לש ת שי חנ ל תנ אי רה שש ת יי סל נל ילה כש הש תי תה של רש מנ אה ה הוא של תה ם, אנ עולה בון הה ר סמאל: רי מנ ה. אה אשונה רי בה כש

ה. זל יום הנ ד הנ ים ענ עי שה ם רש י כגלה רי המ יך, ונ נל פה ים לש יקי די יו צנ הש יי של
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ר מנ אה ין, וש ילי י מי פי לש ת אנ לשל ח שש רנ יו, ובה נה ל בה ה ענ נה שה לש ר הנ מנ אה ל של רוך הוא ענ דוש בה קה ף בו הנ זנ ה נה עה ה שה אותה בש
ר חנ אנ קםלו, וש תה בש עש מנ שה וש יך  להל ד ה' אל תה ענ בש שנ תוב וש כה תוב, של כה םאש הנ ר ד לש יות יורי הש ך לי יהה לש ל, הה אי יכה ל: מי אי יכה מי לש

יך. להל חום ה' אל ל רנ י אי תוב כי ך כה כה

ה בועה ר לו: שש מנ . אה אתה רי קש ני ך  כה וש חום,  ה רנ תה ם, אנ יהל לי עמ ם  חי רנ לש ך  לש יהה  ם, הה עולה בון הה ל: רי אי יכה ר מי מנ אה
י ני ט, אמ חנ ל מנ ן של יי מו ענ ה כש שובה תש ת בי חנ ל פותנ אי רה שש ת יי סל נל ם כש אי יהשובו, וש ד של י ענ ננ פה ין לש די ר הנ זנ גש ני יום של י בנ תי עש בנ שש ני

ים. דולי ים גש רי עה ה שש ח לה תנ פש אל

ך ך לש ת לל שנ רה פה

ל ן ענ גי רוך הוא הי דוש בה קה הנ ם, וש דה י אה ני ם בש הל טו בה לש שש םא יי ל ים של יקי די צנ ן לנ גי רוך הוא מה דוש בה קה ה, הנ אי םא ורש ב
תו. שש אי טו בו ובש לש שש םא יי ל ם של הה רה בש אנ

ה קה לש הי וש ך  אה לש מנ א הנ . בה יהה לל ב אי רנ קש עםה לי רש א פנ ה בה לה יש לנ אותו הנ ה. בש רה ם שה עי ה מי זה םא זה ה ל ינה כי שש ה, הנ אי םא ורש ב
ה. קל לש יהה מנ ה - הה קי לש ת הנ רל ה אומל רה ה שה תה יש הה ם של ענ ל פנ כה אותו. וש

ים יקי די צנ תוב (משלי כח) וש כה הו של . זל יהה לל לט עה שש לו לי םא יהכש ה ל רה י שה רי המ בונו, של רי ק בש זי חנ תש ם הוא הי הה רה בש אנ וש
רוך הוא. דוש בה קה י הנ רי חמ ם אנ הה רה בש ר אנ הי רש םא הי ל יון, של סה אן הוא ני כה ח. וש טה בש יר יי פי כש כי

מו צש ענ א הוא מי לה ם, אל יי רנ צש מי ת לש דל רל רוך הוא לה דוש בה קה ה אותו הנ וה םא צי ך ל שום כה מי ה של אי םא ורש י, ב בי ר רנ מנ אה
אן. ד כה תו. ענ שש ל אי ר ענ עי טנ צש ך הי ר כה חנ אנ ך, וש ר לו כה מנ אה ם, של עולה י הה ני בש ה לי חון פל תש ילה פי הש םא יי ל י של די ד, כש יהרנ

ם לה עש נל ש הנ רה דש מי

נו. צי רש אנ ע בש מנ שש תור ני קול הנ וש יענ  גי יר הי מי זה ת הנ ץ עי רל אה בה או  רש ים ני ני צה ני ח, (שיר ו) הנ תנ ה פה הודה י יש בי ך. רנ לש ך  לל
ם יומה תו  תורה ק בש סי ענ תש הי ולש או  י בורש ני פש יו לי עמשה יר מנ שי כש הנ ם לש דה אה לה לו  ייש  ה  מה ה כנ אי םא ורש ה, ב הודה יש י  בי ר רנ מנ אה

עמלות. מנ ל הנ ן כה ה מי לה עש מנ ה לש תורה ת הנ עמלנ מנ ה, של לה יש לנ וה

ים יהמי ך  תוב (משלי ג, טז) אםרל כה ר, של עםשל ים וש יי ה - חנ תורה דולות ייש בנ י טובות גש תי ה, שש הודה י יש בי ר רנ מנ אה של
ל לנ כש בוד הוא בי כה ה, הנ הודה י יש בי רנ ר לו  מנ ם. אה ה הי לשה שש לו  א, אי פה ב פנ ר רנ מנ בוד. אה כה וש ר  עםשל ה  םאלה מ שש בי ה  ינה ימי בי

ה. תורה יל הנ בי שש כםל? בי ם לנ דה אה ה הה כל זש ה יי מל בוד, ובנ ר, ייש לו כה ייש לו עםשל י של מי ר, של עםשל הה

ל ם של תה מה שש ל ני ים כה ני פה ר הנ ז מטטרו"ן שנ ינו אוחי אי ה של לה יש לנ ה וש לה יש ל לנ כה ין בש ה, אי אי םא ורש ה, ב הודה י יש בי ר רנ מנ אה
י כי אמ לש מנ ים  יני תי מש ומנ הוא,  רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש לי ן  ה אותה אל רש ומנ ה,  מה שש לי ה  תורה בנ ים  קי עוסש ים הה מי כה חמ י  ידי מי לש תנ

יון. לש ל על אי ד לש ינחנ רו בש מש יזנ ם, וי הל מה ים עי יקי די צנ שות הנ פש סו ננ נש כנ תש יי ד של ה, ענ ירה ר שי לומנ ים מי מי דומש ת וש רי שה הנ

ר מי זנ ת לש ז הוא עי - אה יענ  גי יר הי מי זה ת הנ ה. עי מה שש ה לי תורה ים בנ קי עוסש לו הה ץ - אי רל אה בה או  רש ים ני ני צה ני ר הנ מנ אל נל של
ם רה יוצש ר לש מי זנ ים לש יקי די ל צנ ם של תה מה שש סםף ני אל א לל בה ה מטטרו"ן, הנ נו - זל צי רש אנ ע בש מנ שש תור ני קול הנ ד. וש ינחנ ם בש אה בורש לש
ר מנ בוד? אה כה הו בש ם. מנ בותה כש שש ל מי נו ענ נש רנ בוד יש כה ים בש ידי סי זו חמ לש עש ר (תהלים קמט) ינ מנ אל נל ה, של לה יש לנ ה וש לה יש ל לנ כה בש

ה מטטרו"ן. ה, זל הודה י יש בי רנ

ב אה גוף כש ת הנ הםג אל נש בוד, לי כה א הנ סי ת כי חנ תנ רו מי זש גש ים ני יקי די ל צנ ם של מותה שש ל ני י, כה ידי ר אי עמקםב בנ י ינ בי ר רנ מנ אה
ר מנ י אה רי המ או. של צון בורש עמשות רש לנ ת וש ענ דנ םא לה ל ג וש הי ננ תש הי גוף לש ל הנ םא יוכנ ה ל מה שה נש י הנ תי לש י בי ן, כי בי ת הנ יג אל הי נש מנ הנ

ר. ך יהשה רל ל דל כה תו בש כש ננ חנ ם, ומש דה אה ה לה דה מש לנ ה ומש יא מורה ה הי מה שה נש הו, הנ בה י אנ בי רנ

הו זל כות.  רה ע בש בנ של בש ה  אותה ך  רי בה ש, מש קםדל קום הנ מש גוף מי לנ ה  הוא אותה רוך  בה דוש  קה הנ חנ  שולי ה של עה שה ובש
יו, לה "ם עה רה גוף, וש ת הנ ד אל מי לנ יא א"ב, לש הי ה, של מה שה נש יא הנ הי ם, זו  רה בש ל אנ ר ה' אל םאמל י תוב (בראשית יב) ונ כה של
ך. תש אה נה המ ך, ומי קומש מש ך, ומי תש ירה די ך - מי תש דש מולנ ומי ך  צש רש אנ מי ך  לש ך  ה? לל ר לה ה אומי ה. ומה אה א בה שה ני ם וש קום רה מה מי של
י, לוני גוף פש ר לש לומנ ךה - כש אל רש ר אנ של ץ אמ רל אה ל הה ה. אל ירה אי מש יהה הנ רש לנ קש פנ סש יא אנ עמקםב, זו הי י ינ בי ר רנ מנ יך - אה בי ית אה בי ומי

ר. גוף יהשה דוש, לש גוף קה לש

ים כי רש בה מש ם הנ רות. אותה שה דות יש דות טובות, מי ך מי מש ים עי גי נוהמ ם הנ יך, אותה כל רמ בה ה מש כה רש בה אמ ה - ונ ל זל ם כה עי וש
ם אםר - אותה אה ך  לש לל קנ י. ומש להנ ה' אל יך  נל פה י לש ני ה אמ י מודל בי רש קי ה בש מה שה נש הנ ן של מנ ל זש ים כה רי אומש וש ך,  ילש בי שש י בי אותי

ם. יהל כי רש דנ ם וש יהל עמשי ים מנ לי קש לש קנ ך ומש ים אותש לי לש קנ מש הנ

ם. זו רה בש ך אנ לל יי תוב? ונ ה כה לו, מנ לה כות הנ רה ע בש בנ של ה בש כה רש בה תש ני ן של יוה יו ה' (שם). כי לה ר אי בל ר די של אמ ם כנ רה בש ך אנ לל יי ונ
ה וה טנ צש ני גוף של אותו הנ ס בש ני כה הי יו ה' - לש לה ר אי בל ר די של אמ ים. כנ מי רה קום הה מש ם מי רה גוף וש ב לנ יא אה הי ה, של מה שה נש יא הנ הי

דו. מש לנ יגו ולש הי נש הנ לש

ן זגמה מש ע הנ רה ר הה ייצל הו  תו לוט. זל ך אי לל יי גוף - ונ ס בנ ני כה ה לי אה בה ן של יוה כי תוב בו  ה כה ה מנ אי עמקםב, רש י ינ בי ר רנ מנ אה
ב ר לי י ייצל ר (בראשית ח) כי מנ אל נל ך? של ע כה רה ר הה א ייצל רה קש ני ן של יי ננ ם. ומי דה ד אה נולה ן של יוה ד, כי ינחנ ה בש מה שה נש ם הנ ס עי ני כה לי

ם. עולה ר בה רי אה תש ני הו לוט של זל יו, וש עגרה נש ע מי ם רנ דה אה הה

ר (שם מנ אל נל ל, של לי קנ תש ני ינו של אי רה ע. וש רה ר הה ה הוא ייצל וה חנ יא לש שי הי ש של חה נה ק, הנ חה צש י יי בי ר רנ מנ אה מו של ה כש ך זל הולי וש
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תו לוט, ך אי לל יי יהד ונ גוף, מי ס בנ ני כה א לי ה בה מה שה נש הנ ה של עה שה בש א לוט. של רה קש ני ך  יכה פי ה, ולש מה הי בש ל הנ כה ה מי תה רור אנ ג) אה
ה. מה שה נש הנ ג לש רי טש קנ יות מש הש לי ם וש דה אה ין לה טי שש הנ מו ולש ס עי ני כה ן לי זגמה הוא מש של

ך (שם ר כה חנ תוב אנ כה ה של מנ ה? מי מה שה נש ל הנ ל ענ שה הוא מה נו של רש מנ אה ה של ן מנ יי ננ י, מי ידי י אי בי ר רנ עמקםב בנ י ינ בי ר רנ מנ אה
ף תה שג יו, מש חי ן אה הוא בל ע, של רה ר הה ייצל הו  יו - זל חי ן אה ת לוט בל אל גוף. וש הו הנ תו - זל שש י אי רנ ת שה ם אל רה בש ח אנ קנ יי יב) ונ
ים קי בה דג ם מש ן - כגלה ענ ננ ה כש צה רש ת אנ כל לל או לה ייצש ם. ונ יהל עמשי לו מנ - אי שו  כה ר רה של ם אמ כושה ל רש ת כה אל גוף. וש ם הנ ק עי בה דש ני וש

ם. הורה רש הי ם וש עה צש י בי רי חמ ים אנ כי ם, הולש עולה י הה לי בש הנ ת בש כל לל לה

י ני עמ ננ כש הנ מו. וש ה עי מה שה נש ה, הנ ול אנ תש ה מי זל קום של ל מה כה ה - בש לון מורל ד אי ם ענ כל כום שש ד מש ץ ענ רל אה ם בה רה בש עמבםר אנ ינ ונ
גוף. ה בנ קה בי יא דש הי ה, של וה אמ תנ ץ - זו הנ רל אה ז בה אה

ה אי ה. רש לה עש מנ עמלות לש ה לנ ה רוצה מה שה נש גוף, הנ הנ ה מי מה שה נש יא הנ ם ומוצי יהל עמשי רוך הוא מנ דוש בה קה ד הנ פוקי ן של יוה כי
לה הר ם אה יהה שה ר הה של קום אמ מה ל הנ זםר אל חמ ה לנ צונה ל, ורש ית אי ד בי ענ ב וש גל נל יו מי עה סה מנ ך לש לל יי ה, (שם יג) ונ תוב בה ה כה מנ
ה לה עש מנ עמלות לש ין לנ י, בי עה ין הה ל ובי ית אי ין בי ת בי דל יא עומל י הי זנ אמ "א, ונ הי תוב, בש לה כה הר עמקםב, אה י ינ בי ר רנ מנ ה. אה לה חי תש בנ

ה. טה מנ ד לש ירי ין לי ובי

יב רי קש דול מנ גה ר הנ שנ ל הנ אי יכה ר מי של קום אמ ה, מה נה אשם רי ם בה ה שה שה ר עה של חנ אמ בי זש מי קום הנ ל מש ה אל ה - עולה תה כש זה
ה, לה עש ל מנ ם של יי לנ ירושה ה בי אה הודה וש ח  בנ ת של נל ה נותל מה שה נש ם ה', הנ שי ם בש רה בש ם אנ א שה רה קש יי ונ ים.  יקי די ל צנ ן של תה מה שש ני
ין ה, דוחי בה גש נל הנ סוענ  נה וש לוך  ם הה רה בש ע אנ סנ יי ונ תוב? (שם יב)  ה כה ה - מנ תה כש םא זה ם ל אי ה. וש לה עמ מנ הנ ה  אותה ה לש תה כש זה של

ה. שה נש ל עה בי קנ תש ד של ם ענ עולה ל הה ת כה בל סובל ד של ת ענ כל הולל ה וש אותה

תו מה שש גו, ני רש טש קנ א לש בה ע הנ רה ר הה לו ייצל פי ר - אמ הי טה א לי ם בה ים? אי ם עושי ה הי ים מנ יקי די צנ ה, הנ הודה י יש בי ר רנ מנ אה
י יני ה בי יבה רי י מש הי א תש ל נה ע: אנ רה ר הה ייצל ת לנ רל ה אומל מה שה נש ל לוט. הנ ם אל רה בש ר אנ םאמל י ר (שם יג) ונ מנ אל נל ת אותו, של ינענ סנ מש

ך. ינל ובי

ל םא כה ל ר לו: המ אומי ע וש רה ר הה ייצל ג לנ רי טש קנ ה, ומש שונל א וש ש, קורי רה דש מי ית הנ בי ך לש ה? הולי זל יק הנ די צנ ה הנ ה עושל מה
םאל מ שש ם הנ ם. אי יהל עמשי מנ עו  רי הי ל של לנ גש ם בי הל ה יהכול לה תה אנ ם של עולה בה ים ייש  בי י. רנ לה עה א מי ד נה רל פה יך, הי נל פה ץ לש רל אה הה
םאל. מ ין ושש י יהמי שורי ה אמ טל םא אנ ל ין, של ד יהמי צנ ך לש לי ין, אי מי יש י אנ ני י, אמ יל אותי אי מש שש הנ ה לש ה רוצל תה ם אנ ה - אי נה ימי אי וש

ך. תש וה אמ תנ ך וש צונש ך רש פל ה הי עלשל ך, אל תש ה עמצה יא טובה הי ה של אל רש אל י של ל פי ף ענ ה - אנ ילה אי מש שש אנ ין וש יהמי ם הנ אי וש

תוב בו? ה כה תו, מנ ה עמצה תה שש על םא נל ל ה של הוא רואל ה של עה שה ה  אותה ה בש עושל הו  ע מנ רה ר הה י בו, ייצל בי ר רנ מנ אה וש
ל ענ יש מי דו אי רש פה יי ך ונ רל דל ה הנ יל זל בי שש מו, ובי גו עי רש טש קנ םא יש ל ים של עי שה רש ם הה אותה ן, לש די ינרש ר הנ כנ ל כי ת כה ר לו לוט אל חנ בש יי ונ

וות. צש ה ומי תורה ים בש רי ישה ים וי ים טובי עמשי ל מנ כה אםד, בש ד מש בי ם כה רה בש אנ ה? וש תוב בה ה כה ה, מנ מה שה נש ז הנ אה יו. וש חי אה

י דודי י כו', וש דודי לש תםחנ  פש י לי ני י אמ תי מש ח, קנ תנ חום פה נש י תנ בי יו (בראשית יד). רנ חי ה אה בה שש י ני ם כי רה בש ע אנ מנ שש יי ונ
יו ונותה עמ ר מי הי טה ם לי דה אה לה ה ייש לו  מה ה כנ אי םא ורש חום, ב נש י תנ בי ר רנ מנ (שיר ה). אה רו  בש דנ ה בש אה י יהצש שי פש ר ננ בה ק עה מנ חה
גו'. ייש וש או  צש מה הי שו ה' בש רש ר (ישעיה נה) די מנ אל נל ך, של רל דל ם הנ תי סה ם יי רל טל יו, בש נה פה ין לש תוחי ה פש שובה תש י הנ כי רש עוד דנ בש

חוק. הוא רה ים של תי ייש עי רוב, וש הוא קה ים של תי עי

הו אג רה קש יי ר  של כםל אמ יו לש אה ל קםרש כה רוב ה' לש תוב (תהלים קמה) קה י כה רי המ ונ ך,  חום כה נש י תנ בי ר רנ מנ ם אה אי הנ וש
תוב? ה כה ה מנ ל זל ם כה עי ת, וש מל אל הו בל אג רה קש ר יי של כםל אמ תוב לש כה ע של מה שש מנ ענ לו, מי יי סנ ה מש זל סוק הנ פה ר, הנ מנ ת? אה מל אל בל

ה. עמשל יו ינ אה רי צון יש רש

יב לו. הוא שי םא הי ל ר וש מנ אה ה של ל מנ כה לש ך  לל מל יב הנ שי קש יו. הי נה פה חנ לש ונ צה ם וש דה א אה ב, ובה יהה יושי הה ך של לל מל ל לש שה מה
יש. אי ך אותו הה לנ ק. הה שותי יב וש שי קש ך מנ לל מל הנ , וש חנ צווי

ה ל מנ י כה תי עש מנ ם: שה הל ר לה מנ ר? אה בה ה דה זל י הנ ני עה לל תה  בש שנ םא הי ה ל מה נו, לה ך: מורי לל מל י הנ ני פש יו לי שה מש שנ מש רו  מש אה
ים מי עה יו פש רה בי חמ לנ וש לו  רו  מש י אה רי המ צונו, של עמשות רש אי לנ דנ כש ינו  אי י, וש ננ פה ע לש שה ל הוא רה בה י לו, אמ תי בש שנ קש הי ר וש מנ אה של

ם. הל יחנ בה גי שש י מנ יני ת אי עי י. כה יחו בי גי שש םא הי ל ם טוב, וש הל מה ה עי עלשל אל י וש ננ פה יהבםאו לש ים, וש עי ילה רה הש םא יי ל י של מי שש בות מי רנ

הוא י של מי ל לש בה ם, אמ הל ענ לה שומי ת, וש מל אל הו בל אג רה קש ר יי של כםל אמ יו לש אה ל קםרש כה רוב ה' לש רוך הוא - קה דוש בה קה ך הנ כה
ם. יעי יושי ע וש מנ שש ם יי תה עה וש ת שנ אל ה וש עמשל יו ינ אה רי צון יש תוב (שם) רש ה כה זל צונו, לה ה רש עושל

ה מל תוב (שמות לג) ובנ כה לום, של שה יו הנ לה נו עה בי ה רנ מםשל ד? מי מי ה לה תה י אנ מי א, מי ב הונה ר רנ מנ בו אה לש י חל בי ר רנ מנ אה
םא ל ך, וש אה לש מנ ים לש יכי רי נו צש ין אה ם, אי ל עולה בונו של ה: רי ר מםשל מנ ך. אה מל ענ י וש ני יך אמ ינל עי ן בש י חי אתי צה י מה פוא כי ע אי דנ וה יי
גו'. וש ך  מש ענ י וש ני אמ ינו  לי פש ני ל וש בה ר, אמ שנ נו  לה ר - וש ם שנ הל מות? לה אג ן הה מי נו  ילה לה הש נוי יי ה שי יזל אי ר. של שנ םא לש ל ף, וש רה שה לש

ר. םא שנ ל ה וש תה נו, אנ מה ך עי תש כש לל לוא בש יך המ ינל עי ן בש י חי אתי צה י מה פוא כי ע אי דנ וה ה יי מל ובנ

ל ענ ענ י יודי ני ה, אמ ר מםשל מנ א, אה לה ך? אל אה לש מנ ת הנ ל אל בי םא קי ל ה של ל מםשל תו של עש ה דנ תה יש ה הה ה, מל הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ר אי שה םא יי ין, ל די ת הנ דנ הוא מי י של ן מי כי ל של כה ך, וש אה לש מנ רו לש סש מנ תש ם יי א הי לי מה לש ף, אי י עםרל שי ים וקש עי שה ם רש הי ל של אי רה שש יי

יט. לי יד ופה רי ל שה אי רה שש י יי אי שונש מי

תה רש מנ אה ה  תה אנ ם,  עולה ל  של בונו  רי ה:  מםשל ר  מנ אה ים.  מי חמ רנ הה ת  דנ מי ה'  קום  מה ל  כה בש ה,  הודה יש י  בי רנ ר  מנ אה של
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ת דנ מי הוא  נו, של בי רש קי בש י  נה דם אמ א  נה ך  לל יי יך  ינל עי בש ן  חי י  אתי צה מה א  נה ם  אי (שם לד)  ה,  תה ענ וש יך,  ינל עי בש ן  חי י  אתי צה מה של
ים. מי חמ רנ הה

ן יוה כי ם,  הי ים  ני חה רש טנ ים  ני בה רש סה ל  אי רה שש יי  . תה חש לנ סה וש הוא  ף  עםרל ה  שי קש ם  ענ י  כי לו,  ר  מנ אה ה?  מה לה לו,  ר  מנ אה
כםחנ הנ ת וש כםלל יש נון, הנ חנ חום וש ה רנ תה ל אנ בה ה, אמ ילה חי ה ומש יחה לי עמשות סש םא לנ ל ין וש עמשות די ך לנ אה לש מנ ינד הנ ים, ייש בש אי חוטש של

ן. עמשות כי ך לנ אה לש שום מנ שות לש ין רש אי ה של נו, מנ תה לש חנ נו ונש אתי טה חנ נו ולש וני עמ תה לנ חש לנ סה ים, וש בי יך רנ מל חמ רנ ך, וש בש

י - י לי חי תש תוב (שיר ה) פי כה הו של ל, זל אי רה שש ת יי סל נל ל כש צל רוך הוא אי דוש בה קה ל הנ נותו של מה חמ עון, רנ מש י שי בי ר רנ מנ אה
י יסי סי י רש וגצותנ ם. קש עולה םאש הה ר הו  ל - זל א טה לה מש י ני םאשי ר ם. של עולה בה ל טוב של כה י לש כי זש ן תי ענ מנ ה, לש שובה ל תש ח של תנ פל
ן. מנ אותו זש י בש תש לי חש תנ םא פה ל ך, וש ילי בי שש ל טוב בי י כה אתי לי הו מי צי קה ם וש עולה םאש הה ר, ר לומנ ם. כש עולה ה הה צי הו קש ה - זל לה יש לה

רו. בש דנ ה בש אה י יהצש שי פש ר ננ בה ק עה מנ י חה דודי י וש דודי תםחנ לש פש י לי ני י אמ תי מש תוב? (שם) קנ ה כה ה, מנ יק לה צי הי של ן, כש כי ר מי חנ אנ ולש

ים ם רוצי ינה גוף, אי ה בנ מה שה נש הנ עוד של גוף, בש ל הנ צל ה אי מה שה נש יא הנ י - זו הי דודי תםחנ לש פש י לי ני י אמ תי מש ר, קנ חי ר אנ בה דה
ה בה םא שה ה ל מה ת לה טל רל חה תש גוף, מי ן הנ את מי צי ה לה ה רוצה מה שה נש הנ ה של עה שה ס, בש חה נש י פי בי ר רנ מנ ה. אה שובה תש י הנ כי רש יר דנ עי הה לש

ץ בו. פל ין חי י אי לי כש גוף כי ר הנ אה שש ני גוף, וש ן הנ ה מי אה יהצש ד של ה ענ שובה תש בי

ך, ע לש דנ י. תי דודי תםחנ לש פש י לי ני י אמ תי מש ת, קנ רל אומל יו וש לה ת עה לל בל אנ תש שו מי פש ים ננ יהמי ת הנ ענ בש ל שי ס, כה חה נש י פי בי ר רנ מנ אה וש
ינו יהכול. אי ה של עה שה םא בש ל ה, וש לה עג ה מש שובה יא תש , הי כםחנ ד בש גוף עומי הנ גוף וש ה בנ מה שה נש הנ עוד של בש

כםל, אל ב לל אי תה ב וש עי יהה רה הה וש נו  חה לש ל שג ד ענ עומי ם הה דה אה ה? לש ר דומל בה דה ה הנ מה ל לש שה ס, מה חה נש י פי בי ר רנ מנ אה של מו  כש
י חי פנ י בש ני עה ך אותו הל לנ ים. הה ני יר לו פה זי חל םא הל ל ילו, וש כי אמ הנ נו לש מל ל מי אנ ח. שה תנ פל ל הנ י ענ ני ד עה מנ ל, עה יהה אוכי הה עוד של ובש

נלפלש.

ר: מנ כםל עוד, אה אל ינו יהכול לל אי ה של אה רה ן של יוה כםל. כי א מי לי נו מה טש יהה בי כםל, הה אל יו לל נה פה ישו עוד לש גי ה הי עה ר שה חנ אנ לש
ך ין בש אי ה של תה תה לו, ענ תנ םא נה כםל ל אל תה לל לו יהכםלש ה, אי ר לו: שוטל מנ יו, אה לה ד עה ד עומי חה ם אל כה יהה חה י. הה ני עה ה הל זל נו לו לש תש

י?! ני עה נו לל ה נותש תה ר, אנ כםל יותי אל כםחנ לל

טוב, ר הנ ייצל הוא הנ י, של ני עה א הל מון. בה יחנ מה וי רש הנ כםל ולש אל ב לל עי יו רה לה בה המ ך בנ ה - הולי זל ם הנ עולה ם בה דה אה ך הוא הה כה
מון. יחנ מה וי רש הנ ר לש ב יותי עי הוא רה י של ני פש ה, מי ינו רוצל אי ה, וש תורה עמסםק בנ לנ ה וש שובה תש זםר בי ינחמ ה של שה קה בנ נו בש מל ל מי אנ שה וש

א מה ה, של שובה תש זםר בי חל ר אל ר, אומי יחנ יותי וי רש הנ ינו יהכול לש אי ה של רואל של ר. כש קולה ים אותו בנ סי ן תופש מנ ר זש חנ אנ לש
יחנ וי רש הנ ך יהכול עוד לש ינש אי ו של שה כש ה, ענ רוך הוא: שוטל דוש בה קה ר לו הנ מנ נו לו. אה תש םא יי א ל מה ך או של כה ה לש עה נו לו שה תש יי
ך כה עודו  ה. בש שובה תש ר בי חוזי יתה  יי םא הה עוד, ל יחנ  וי רש הנ יהכול לש יתה  יי הה לו  אי ה?! של שובה תש זםר בי חל ר אל ה אומי תה ר אנ יותי

תו. מה שש ת ני אה יהצש

ה. שובה תש זםר בי חמ שות לנ נו לו רש תש םא נה ל בויהה, וש ן אמ ע בל ישה לי יהה אל ים הה רי בי חמ ן הנ מי דול של גה א, הנ יקה רי י זש בי ר רנ מנ אה וש
אותו מו מי תש תנ סש ה יי טה מנ לש ה ומי לה עש מנ לש ים מי ילי בי שש הנ ים וש כי רה דש ל הנ ת, כה יתה מי יי הה ה של עה שה ר: בש מנ אה הוא וש קול הנ א הנ יהצה של
יך אל ת בורש כםר אל ה? (קהלת יב, א) וזש ל זל נו כה ה לה מה י, לה וי ן לי ענ בל הושג י יש בי ר רנ מנ א. אה בה ם הנ עולה םא לה םא יהב ל יש של אי הה

ה. עה רה י הה מי םא יהבםאו יש ר ל של ד אמ כו' ענ

י רי ה. המ לה עש מנ ר לש כה זש ני מו של ע כש רה ר הה ד ייצל גל נל ח, כש תנ א פה בה י אנ בי יו (בראשית יד). רנ חי ה אה בה שש י ני ם כי רה בש ע אנ מנ שש יי ונ
גו רש טש קנ םא יש ל ים, של עי שה רש קום הה מש ך? לי קום הולי ה מה יזל אי יק, לש די צנ ל הנ גוף של ן הנ ע מי רה ר הה ד ייצל רה פש ני ן של יוה ינו, כי ני שה

עימו.

גו'. ים וש אי טה חנ ים וש עי דםם רה י סש שי נש אנ דםם וש ד סש ל ענ הנ ילאל ר ונ כה כי י הנ רי עה ב בש לוט יהשנ תוב (שם יג) וש כה ? של יענ מי שש ה מנ מנ
ד יא, ענ טי חמ ם ומנ מה א עי ה? חוטי עושל הו  ם מנ ע שה רה ר הה ייצל ת.  בל של לה לה הר ם אה ם שה ים, שה אי טה חנ וש ים  עי שה קום רש מש לי

ד. כה לש ני יו וש ונותה עמ ה בנ בל שש ני של

ק יהרל ע. ונ רה ר הה ה ייצל יו - זל חי ה אה בה שש י ני ה. כי מה שה נש יא הנ ם - זו הי רה בש ע אנ מנ שש יי ה? ונ יא עושה ה הי יק מנ די צנ ת הנ מנ שש ני וש
ן יוה הו, כי בה י אנ בי ר רנ מנ אה מו של טוב. כש ך הנ רל דל וות ובש צש מי ים בש כי נה חג מש ים הנ יקי די צנ ם הנ לו הי יתו - אי י בי ידי לי יו יש יכה ני ת חמ אל
ה. דו תורה מש לנ ומש בו  רש קה ה, ומש שובה תש זםר בי ינחמ חםז בו, וש אל לל ך  יו, הולי ונותה עמ ד בנ כה לש ני ב וש זה על ע נל שה רה הה יק של די צנ ה הנ רואל של

נםם. יהי ל גי ה של ינה די ילו מי צי הנ ף לש ינו רודי ר די קנ ד עי ן, ענ ד דה דםף ענ רש יי תוב ונ כה הו של זל

ם? (שם יד) הל תוב בה ה כה ב. מנ מוטה ם לנ ירה זי חמ הנ י לש די ים כש עי שה רש י הה רי חמ דםף אנ רש ים, לי יקי די צנ הנ ך  רל ן הוא דל כי וש
ם. תה עה שש ך רי רל דל כו בש לש םא יי ל י של די ם, כש הל ים לה שי קש בנ ים ומש רי ינסש מש ים, של יקי די צנ ת הנ מנ שש הו ני זל גו'. וש ה וש לה יש ם לנ יהל לי ק עמ לי ייחה ונ

ם. הל ים לה רי ינסש ם, ומש הל ים לה יחי ם, ומוכי יהל רי חמ ים אנ פי ים רודש יקי די צנ הנ ה וש מה שה נש ם - הנ ינכי יו ונ דה עמבה הוא ונ

ם, תה עה שש רי ם וש תה עה ם רה הל ים לה לי גנ מש ד של ם, ענ יהל רי חמ ים אנ פי רודש ם, וש תה עה ם רה הל ים לה יעי ה - מודי ד חובה ם ענ פי דש רש יי ונ
ד הו ענ זל ה, וש עה רה ם הה כה רש ם דנ הל ה לה יעה ך, ומודי ה כה ה עושה מה שה נש ה. הנ ד חובה ם ענ פי דש רש יי הו ונ זל ם. וש יהל עמשי מנ ן ייבושו מי ענ מנ לש

ין. יהמי םא לש ל םאל וש מ שש ים? לי כי ם הולש יך הי אי הנ ה. וש חובה

ים רי ם חוזש ם הי חה רש ל כה ענ הו, בש בה י אנ בי ר רנ מנ ת לוט. אה ם אל גנ כגש וש רש ל הה ת כה ב אי יהשל ן? (שם) ונ י כי רי חמ תוב אנ ה כה מנ
י בי ר רנ מנ אה ה. וש שובה תש ב בי חו שה רש ל כה ענ ע בש רה ר הה לו ייצל פי אמ יב. ונ שי כושו הי יו ורש חי ת לוט אה ם אל גנ תוב וש כה ה, של שובה תש בי
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יו, רה חמ תוב אנ כה ה של מנ נו? מי ן לה יי ננ ה. מי שובה תש זםר בי חמ ים לנ רי חי אמ ה לנ עושל ם הה דה ל אה רו של כה ה שש מה ה כנ אי םא ורש הו, ב בה אנ
ם. לי ך שה לל ק מל דל י צל כי לש (שם) ומנ

ל אי יכה גוף, מי ן הנ ה מי אה ים, יוצש רי חי אמ ה לנ שובה תש יר בי זי חמ מנ יק, הנ די צנ ת הנ מנ שש ני ה של עה שה ה, בש בה יהיא רנ י חי בי ה רנ נה שה
יק, די ל אותו צנ תו של מה שש ני לום לש ים שה די קש א ומנ או, הוא יוצי י בורש ני פש ים לי יקי די צנ שות הנ פש יב ננ רי קש מנ דול הנ גה ר הנ שנ הנ
ם חל יא לל ה. הוצי לה עש ל מנ ם של יי לנ רושה ם - זו יש לי ך שה לל ק. מל דל י צל עמרי י שנ רי םאש שומש ל ר אי יכה הו מי ק. זל דל י צל כי לש ר ומנ מנ אל נל של

ך. לום בואמ ר לו שה אומי אתו, וש רה קש א לי יוצי ים וש די קש מנ ן - של יי יה וה

יו לה ה עה לל עמ לום, מנ ן לו שה נותי ך וש רל דל ן הנ א מי בה את הנ רנ קש א לי יוצי ים וש די קש מנ ל הנ נו, כה דש מנ אן לה כה יהיא, מי י חי בי ר רנ מנ אה
םא ר ל של ר אמ בנ ל דש תוב (דברים כו) ענ כה ה, של זל סוק הנ פה הנ נו? מי ן לה יי ננ ן לו. מי יהה הוא נותי תי ה ושש ילה כי לו אמ אי תוב כש כה הנ
ה יהפל יהה טוב וש הה ם, של הל ד לה ן יורי מה םא הנ ל המ ם, ונ יי מנ ם ולש חל לל ל לש אי רה שש ים יי יכי רי י צש כי ם. וש יי מנ ם ובנ חל לל ם בנ כל תש אל מו  דש קי

ם? עולה בה ה של ילה כי ל אמ כה מי

ים די קש מנ ל הנ כה ם. וש יהתה חש רו מי סש ילו חי אי תוב כש כה ם הנ יהל לי ה עמ לה על לום, הל ם שה הל ים לה די קש הנ או לש םא בה ל י של ני פש א מי לה אל
ה, בה יהיא רנ י חי בי ר רנ מנ ן אה כי תות. וש שש לי כול וש אל ן לו לל לו נותי אי תוב כש כה יו הנ לה ה עה לל עמ ך, מנ רל דל א לו לנ יוצי רו וש בי חמ לום לנ שה

לום. ים לו שה ימי די קש אתו ומנ רה קש ים לי אי ק, יוצש דל י צל עמרי ים שנ רי שומש ת הנ רי שה י הנ כי אמ לש ל ומנ יאי רי בש גנ ל וש אי יכה מי

ן דול הוא כםהי גה ר הנ שנ ל הנ אי יכה מי ך  ה, כה טה מנ דול לש ן גה כםהי ם של שי ף, כש ב יוסי ה רנ נה שה יון - של לש ל על אי ן לש הוא כםהי וש
י תוב, אי א כה רה קש א מי לי מה לש אי רוך הוא. וש דוש בה קה ך לנ רי בה ך מש ר כה חנ אנ ם, וש ה קםדל מה שה נש ך לנ רי בה ים ומש די קש הוא מנ ה, וש לה עש מנ לש
יך רל שש ץ. אנ רל אה ם וה יי מנ ה שה ני יון קם לש ל על אי ם לש רה בש רוך אנ ר בה םאמנ י ונ הו  כי רמ בה יש ר (בראשית יד) ונ מנ אל נל רו, של מש אה ר לש שה פש אל
ת יתה אל שי עה ה, וש שובה תש ם בי יתה כי זי ים של עי שה רש לו הה ך, אי יהדל יך בש רל ן צה גי ר מי של יון אמ לש ל על רוך אי ך ובה ר כה חנ אנ ך, וש כה יתה לש כי זה של

ם. תה מה שש ני

דוש קה א הנ לה י. אל מי ר לש עמשי ן מנ תנ י נה נו מי עש םא יהדנ ה ל זל סוק הנ פה ק, הנ חה צש י יי בי ר רנ מנ כםל (שם), אה ר מי עמשי ן לו מנ תי יי ונ
הוא ה, של מה שה נש ל הנ ה ענ רה עמטה ה  ן אותה נותי בוד, וש כה א הנ סי ת כי חנ תנ ת מי חנ ל אות אנ ר. נוטי עמשי מנ ן לו  הוא נותי רוך  בה
ת מל לל שש ני ים, וש יי חנ רור הנ צש ה בי רורה יות צש הש ה, לי ם בה עולה א הה רה בש ר ני של אמ ת? אות ה', כנ חנ יא אות אנ יזו הי אי ם. וש רה בש אנ
ן תנ נה ר של עמשי מנ הו הנ זל ם, וש הה רה בש ך אנ מש יהה שי הה ם וש רה בש ך אנ מש ת שי א עוד אל רי קה םא יי ל תוב (שם יז) וש כה הו של תו. זל מה לה שש הנ בש

רוך הוא. דוש בה קה לו הנ

תוב כה של הו  יהה, מנ כש רל י בל בי ר רנ מנ ינו, אה ני י שה רי המ קום, של ל מה של תו  ינה כי כםל? הוא שש מי הו  ה, מנ הודה י יש בי ר רנ מנ אה
מו. תו עי ינה כי ה שש רה שש הי כםל? של ם בנ הה רה בש ת אנ ך אל רנ ה' בי (בראשית כד) ונ

ל ם של תה מה שש ני ך בש לה מש ני ד של א, ענ בה ם הנ עולה ים בה עי שה רש ט בה פה שש ה מי רוך הוא עושל דוש בה קה ין הנ א, אי דה סש ב חי ר רנ מנ אה
ין, די הנ אותו  מי א  לה אל ים  די אובש ין  אי ים,  די אובש ם  הי של וכש דו.  םאבי י לוהנ  אל ת  מנ שש ני מי ד)  (איוב  ר  מנ אל נל של ים,  יקי די צנ

ים. עי שה רש ה לה נה ה דה מה שה נש הנ של

י ני פש לי ים  עי שה רש הה ל  ענ לו  לש פנ תש יי םא  ל של ים  יקי די צנ הנ ת  מנ שש ני י  ני פש לי ד  עומי נםם,  יהי גי ל  של רו  שה ינו, ערסיא"ל  ני שה וש
דםם ך סש לל ר מל םאמל י תוב (בראשית יד) ונ כה הו של ת, זל חנ ר שנ אי בש ם לי ידה הורי שותו לש רש ם בי ני תש יי של רוך הוא, וש דוש בה קה הנ

דום. ך סש לל הוא מל ים, וש עי שה רש ל הה ד ענ עומי נםם, הה יהי ל גי רו של הו שה דום זל ך סש לל ש. מל פל נל י הנ ן לי ם תל רה בש ל אנ אל

ש פל נל ר (יחזקאל יח) הנ מנ אל נל מו של את, כש חוטי יא הנ הי ש, של פל נל י הנ ן לי ם? תל רה בש הוא אנ ה, של מה שה נש ר לנ ה אומי ומה
ה, תה עה שש י רי פי ית כש דוני א ני הי תש י של די אות, כש טה חמ ה בנ וה אנ תש יא מי הי ש של פל נל ה הנ י אותה ן לי ר, תי לומנ מות. כש יא תה את הי חםטי הנ
ך, ח לה ה, קנ עה רה ם הה כה רש דנ ם מי שותה פש ננ ה בש שובה תש בי בו  ר שה של ם אמ - אותה ך  ח לה קנ כגש  רש הה יך. וש נונל חמ תנ ה בש נה חל קה םא תי ל וש

נםם. יהי ל גי ה של ינה די ם מי ילי צי הנ וש

ל י אל י יהדי מםתי רי דםם המ ך סש לל ל מל ם אל רה בש ר אנ םאמל י ת? ונ רל יא אומל ה הי ה מה מה שה נש ה הנ עה ה שה אותה ה, בש הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ם, אותו עולה ם בש יהל ני פש יז לי רי כש י מנ יתי יי הה ים, של עי שה רש ם הה אותה ח לש קנ םא אל ל ל וש לי פנ תש םא אל ל ה, של בועה שש יון, בי לש ל על ה' אי
ך לש ך - של ר לה של ל אמ כה ח מי קנ ם אל י. אי עו לי מש םא שה ל נםם, וש יהי י גי טי פש שש ל מי ם כה הל י לה תי שש רנ ה, ופי שובה תש זםר בי חמ ים לנ תי חש הוכנ וש

ם. ך הי שותש רש ם, ובי הי

י קול תי עש מנ שה וש נםם,  יהי גי ר הנ ענ שנ לש מוך  י סה תי עש לנ קש ני וש ה  י רואל יתי יי ת הה חנ ם אנ ענ י, פנ וי לי ן  בל ענ  הושג יש י  בי ר רנ מנ אה של
ל ק של תל פל ים: הנ רי יו אומש הה א, וש בה ם הנ עולה ים לה עי שה רש ת הה ים אל ני דה דול של גה ין הנ די נםם בנ יהי גי ים בנ די רה טש יו ני הה ים, של עי שה רש הה

ינו. שי םא עה ים ל יקי די צנ ר הנ בנ דש נו של ינו. אוי לה ני זש נו אה כנ רש םא הי ל נו, וש עש מנ נו שה לה ק של סה פש הנ

ל לי פנ תש הי שות לש ך רש ין לש יך, אי תםם פי ך וסש יהתש לי ה עמ לי י, עמ וי ן לי י, בל וי ן לי ר: בל אומי הוא של קול הנ י הנ תי עש מנ י, שה יתי כי בה
ם. יכל לי גש פות רנ ת כנ חנ ר תנ פל יו אי הש י יי ים כי עי שה ם רש סותל ענ ם (מלאכי ג) וש כל תוב בה ים כה רי בי חמ הנ ה וש תה אנ ם, וש יהל לי עמ

ה עה בש שי םא. וש ב יד לה תי עה ים לל עי שה רש ין הה דוני ני ר  של אמ נםם בנ יהי גי בנ דורות ייש  ה מש עה בש י, שי וי ן לי בל ענ  הושג י יש בי ר רנ מנ אה וש
ע שה רה הה ש  פל נל לש ייש  ן  דה גש נל כש ם.  הל ס בה ני כה הי ים לש יקי די צנ מות הנ שש ני לש ייש  ים של חי תה ה פש עה בש ד שי גל נל נםם כש יהי גי בנ ייש  ים  חי תה פש
אול ן, שש וי יה יט הנ ת, טי חנ ר שנ אי ת, בש ול י מה עמרי ת, שנ ול מה לש ל, צנ ם: אםפל לו הי אי נםם, וש יהי גי ם בנ הל ס בה ני כה הי ים לש חי תה ה פש עה בש שי

ש. ר חםדל שה ים עה ני ים שש דוני ם ני שה דון. וש בנ אמ ונ
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ל ם של תה מה שש ני ה. וש שובה תש בי פו  צש פש צנ ם יש שה ש, וש ר חםדל שה ים עה ני נםם שש יהי גי ים בנ עי שה ט רש פנ שש עון, מי מש י שי בי ר רנ מנ אה של
ר (שמואל-א מנ אל נל י, של שי שי דור הנ מה הוא הנ אול, של שש ם מי ים אותה לי עמ רוך הוא ומנ דוש בה קה י הנ ני פש ים לי עי ים פוגש יקי די צנ

ל. ענ יה אול ונ יד שש ב) מורי

י ל פי ף ענ ה, אנ הודה י יש בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה ה, של עולל ינו  דון, שוב אי בנ הוא אמ תון, של חש תנ דור הנ מה ס בנ נה כש ני י של ומי
י. י קולי תי עש מנ י שה תי עש ונ אול שי ן שש טל בל ר (חנה ב) מי מנ אל נל ה, של שובה תש ה בי אול, עולל שש ס בנ נה כש ני של

ים אויי רש ר, הה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ גו'. אה חוט וש ם מי גו' אי יון וש לש ל על ל ה' אי י אל י יהדי מםתי רי ר, (בראשית יד) המ חי ר אנ בה דה
ם. עולה ם לש חי קה םא אל ל ה של בועה שש ם, בי עולה ה מי שובה תש בו בי םא שה ל ים, של מורי ים גש עי שה ם רש הי ך, של לש

דוש קה י הנ ני פש ה לי תורה ה הנ יבה בי ה חמ מה ה כנ אי םא ורש חום, ב נש י תנ בי ר רנ מנ ים (שם). אה רי עה נש לו הנ כש ר אה של ק אמ י רנ דנ עה לש בי
םא ם. ב כגלה ר מי ים - יותי רי חי אמ ה לנ ד תורה מי לנ מש ל הנ כה וש א,  בה ם הנ עולה י הה יי חנ ם לש דה אה ה הה זוכל ה  ילה בי שש בי הוא, של רוך  בה
לו כש ר אה של ק אמ י רנ דנ עה לש ך. בי ים לש אויי רש ים הה עי שה רש ם הה - אותה ך  ר לה של ל אמ כה ח מי קנ ם אל אן, אי כה תוב בש ה כה ה מנ אי ורש

פול. ם כה רה כה שש ינוקות, של תי ים ולש רי חי אמ ה לנ ים תורה מורי ם הנ אותה ים - חוץ מי רי עה נש הנ

יהה הה של עון, כש מש י שי בי ר רנ מנ אה נו של יש הנ ה. וש ינה כי שש ם הנ תו עי ירה ינוקות, די תי ה לש ד תורה מי לנ מש ק, הנ חה צש י יי בי ר רנ מנ אה של
ה. ינה כי שש י הנ ני אות פש רש י לי תי כש לנ ר: הה יהה אומי ב, הה רנ ית הה בי ים בש מי לה עמ ת הה אות אל רש א לי בה

כו לש ר הה של ים אמ שי נה אמ ק הה לל חי ה, וש ים תורה רי עה נש דו לנ מש ר לי של ם אמ אותה ים - חוץ מי רי עה נש לו הנ כש ר אה של ק אמ ר, רנ אומי וש
ש. ני עה ים לי אויי רש י של ל פי ף ענ ך, אנ ם לש ני תש םא אל ל ם וש הל יק בה זי חמ אנ ע של דנ ם, תי עולה אותו הה י בש תי אי

ר לו, עוד אומי ים. וש עי שה רש ל הה ל ענ מושי נםם, הנ יהי ל גי רו של הוא שה דום, של ך סש לל ם מל יק עי די צנ ת הנ מנ שש ן ייש ני מו כי כש
ם. קה לש חו חל קש ם יי בות, הי אה ם הה הי א, של רי מש כול ומנ שש ר אל ני א עה לה לו, אל אי יק בש זי חמ י אנ די בנ י לש ני םא אמ ל

ם יי ל מנ ר של עמבה יהה מנ הה מו, וש ן עי טה ם קה לל על ד, וש חה ן אל קי מות זה דש יההו בי לי ש בו אי גנ עון פה מש י שי בי ר רנ ר בנ זה עה לש י אל בי רנ
ם כל תש יר אל עמבי אנ י, וש ני שי ד הנ צנ ה בנ תה אנ ה, וש זל ד הנ לל יל ת הנ י אל פנ תי ל כש ים ענ רי ן, אה קי ן זה קי ר לו: זה מנ ה. אה זל ד הנ צנ עמבםר לנ ים לנ בי רנ

ם. יי מנ ר הנ עמבנ ת מנ אל

ך ת אותש חנ אנ י הה יהדי פםס בש תש ם אל ן, אי קי ן זה קי ר לו: זה מנ נו. אה ירי עמבי הנ ל לש םא תוכנ ל ה, וש תה דור אנ ה הנ םא מורי ל ר: וש מנ אה
יל. י מי צי חמ ר בנ חי ד אנ צנ ם לש כל תש יך אל לי שש אותו, אנ וש

ר מנ ם? אה דה ל אה ת כםחו של של תל מנ יהה, של את תושי רי קש םא ני ל ר לו: וש מנ ן. אה ר לו, כי מנ ה? אה תורה תה בנ קש סנ עה ר: לו, וש מנ אה
ה י שותל ני ף אמ יך? אנ מותל צש ענ קוי לש שי וש ך  רל שה י לש הי אות תש פש ר (משלי ג) רי מנ אל נל קוי, של שי ה וש פואה את רש רי קש םא ני ל לו: וש

ם. י אותה תי רש עלבנ י. הל ק כםחי זי חנ תש הי ה, וש פואה ל רש י של לי ה כש שותל י של מי ה כש בי רש ה הנ תורה הנ מי

ב י רנ ן, כםחי קי ן זה קי י לו: זה תי רש מנ ה. אה דו תורה מש לנ י מש ני י: אמ ר לי מנ ך? אה מש ה עי זל ד הנ לל יל י הנ ן, מי קי ן זה קי ר לו: זה מנ אה
ך יסש ני כש י אנ ני אמ ך, ונ ת בש ענ גנ נםם לה יהי גי הנ ך  אנ לש ת מנ יר אל אי שש םא אנ ה ל זל ד הנ לל יל יל הנ בי שש א, ובי בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה בה

ם. י שה ייש לי י של רםב כםחי א בש בה ם הנ עולה לה

ד יו. ענ נה פה ים לש שי מש שנ מש הוא של רוך  בה דוש  קה י הנ שי מה שנ ד מי חה אל א כש בה ם הנ עולה ב לה רנ ך  י, כםחמ בי י רנ בי י: רנ ר לי מנ אה
ה לו. שה עה ה של עמשל מנ חנ בנ מי יהה שה הה יההו. וש לי יהה אי ה הה זל ע של מה שש ה ני זל ר: מי מנ ה אותו. אה אה םא רה יחנ בו, ל גי שש הי של

ים טולי ן, בי קי זה הנ אותו  מםר לש א, אל בה א אנ בה ר לו: אנ יהה אומי יו, הה בי מות אה ה דש יהה רואל הה של יום, כש הנ אותו  ומי
ך. ר כםחמ ינשי תש יהד יי ים, ומי תובי כש ל הנ ן של קי ים, זה מוני דש קנ ן הנ קנ זש מםר לו של ר לו: אל מנ ה. אה תורה הנ יהה מי ים הה בי רנ

י ני כי שש ח, (שיר א) מה תנ יהה פה רש זנ י עמ בי גו' (בראשית טו). רנ ם וש רה בש ל אנ ר ה' אל בנ יהה דש ה הה לל אי ים הה רי בה דש ר הנ חנ אנ
ץ רל אל שוט בש תו לה מה שש ה ני תו, עולה טה ל מי ה ענ קונה תי ע כש מנ ת שש יאנ רי א קש קורי ל הנ ק, כה חה צש י יי בי ר רנ מנ ה. אה רוצה נה יך  רל חמ אנ

ים. הנחניי

א הי יש ה של לה יש ל לנ ע של מנ ת שש יאנ רי קש דועות ייש בי יות יש ים אותי שי ע, שי מנ שש םא תי ה? ב קונה תי הו כש י בו, מנ בי ר רנ מנ אה
ה יב לה בי ים סה בםרי ים גי שי תוב (שם ג) שי כה של הו  ים. זל שי ם שי הי בוד, של כה א הנ סי ת כי ים אל בי סובש ת הנ ענ דנ ם לש הל ן בה וי כנ מש
ת עמדנ ב בנ צה ים ני להי ר (תהלים פב) אל מנ אל נל ין, של עמשות די ים לנ ני מג ה מש רה א עמשה לה ים? אל עי בש ם שי י הי רי המ ל. (ונ אי רה שש י יי בםרי גי מי

איל).

ר מנ י. אה גנ י חנ בי ן לו רנ מי דנ זש ך. הי ן עמרה ר בל זה עה לש י אל בי ת רנ אות אל רש אי לי תנ י דוסש בי ך רנ לנ ת הה חנ ם אנ ענ ינו, פנ בותי נו רנ שה
י ר לו: מי מנ ים. אה יהמי י הנ ני ר פש בל ת סי אות אל רש ר לו: לי מנ ך? אה לנ י הה מי יו, לש נה פה ה לש ינה קי תש ך  רל דל נו  נו מורי ר לה םאמנ לו: י

רוך הוא. ך בה לל מל ל הנ ים של יוני לש ים על דולי יו גש נה פה ים לש די יורש י של ר לו: מי מנ הוא? אה

ם אי ך, וש ע - לי מנ שש תי ה של מנ א לש רה בה בםר סש סש ל לי ם תוכנ ר לו: אי מנ כו? אה רש דנ מו לש ך עי לי אי ר של מנ ר לו: נוחנ לו לש מנ אה
יון, לש ל סוד על ר של בה י דה תי עש מנ י שה רי המ ה, של זל ר לה מנ שםש  םא ינחש ר לו: ל מנ ש. אה ני עה םא תי ל של ך  יך, כה רל חמ אנ ה לש טי םא - סש ל

א. רה בה י סש תי רש בנ סה י בו, וש תי לש כנ תנ סש הי וש

א סי יא כי למםה - הי שש לי תו של טה ה מי ני ה (שיר ג) הי זל סוק הנ פה ת סוד הנ י אל תי עש מנ ר לו: שה מנ יא? אה ה הי ר לו: ומנ מנ אה
ים יוני לש ים על שי מש שנ ים מש דולי ים גש שי שי לו  - אי ה  יב לה בי ים סה בםרי ים גי שי לו. שי של לום כגלו  שה הנ של ך  לל מל ל הנ בוד של כה הנ
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דול יט גה לי ת שנ חנ ים תנ ני מג ם מש הי ל - של אי רה שש י יי בםרי גי יון. מי לש על ך הה לל מל ל הנ בוד של כה א הנ סי כי ים לש שי מש שנ ם מש הי ים, של דושי קש
ל ים של רופוסי פוטש ים אנ רי ים שה דולי ם גש ת יהדו, כגלה חנ ם תנ הי שום של ל. מי אי רה שש ל יי רופוס של פוטש אנ ל הה אי יכה דוש, מי קה

ל. אי רה שש י יי בםרי גי תוב מי כה הו של ל. זל אי רה שש יי

יעו גי הי של כו. כש לש ים. הה יהמי י הנ ני ר פש בל ת סי אות אל רש ת לי כל לל י לה ני מל ר מי ה יותי תה אוי אנ אי: רה תנ י דוסש בי רנ ר לו  מנ אה
ד? חה י אל לי ה הוא בש ים מנ מודי ה ענ לשה ל שש א של סי כי ם, של הל מםר לה אל ך ול שו: לי מה שנ ר לש מנ ם, אה ה אותה אה רה יו וש לה אי

ד וי ר דה מנ ם אה נה חי םא לש ל ר, של מנ מםר לש אל ול ך  ש: לי מה שנ ר לנ מנ אה ר וש בה דה ל הנ ענ שו  פש ננ ל בש כי תנ סש אי, הי תנ י דוסש בי ע רנ מנ שה
י. יעי בי רש הוא הה ך של לל מל ד הנ וי ה דה ה, זל נה םאש פי ר ה לש תה יש ים הה בוני סו הנ אמ ן מה בל (תהלים קיח) אל

ד וי דה לו בש חמ יפםה בה מםר לו, אי אל ך ול א לי לה , אל תה רש מנ ה אה ר יהפל מה אמ ר לו: מנ מנ ה. אה זל ר הנ בה דה ר לו הנ מנ אה שו וש מה ך שנ לנ הה
ים? בוני סו הנ אמ ן מה בל ר אל מנ אה של

ד הוא חה י, אל תי עש מנ ים שה ני יה נש ה עי לשה ר לו: שש מנ ם? אה גה תש פי הו  של יזל ה אי זל ר הנ בה דה בנ תה  עש מנ י: שה גנ י חנ בי רנ לש ר לו  מנ אה
מםר. תה - אל עש מנ ם שה ר, אי בה דה ר הנ קנ ל עי בה י, אמ תי עש מנ יו שה נה י ובה שנ ה יי עמשי מנ אן, של כה י לש אתי ש בה רה דש םא לי ר לו: ל מנ ש. אה רה דש

ה שה ש, עה דה קש מי ית הנ ה בי נה בש ני יום של א, בנ בה ר אנ מנ אה ד הוא של חה י, אל תי עש מנ שה ים של ני יה נש י עי ני ם שש ר הי בה דה ר הנ קנ ר, עי מנ אה
ך. לל מל ד הנ וי דה ב לש ד רנ סל רוך הוא חל דוש בה קה הנ

םא ה ל זל ם הנ עולה ן הה א מי יהצה של רוך הוא, כש דוש בה קה ל לו הנ חנ מה ב של ל גנ ף ענ אנ א, וש טש חי ן לו אותו הנ מי דנ זש הי ר של חנ אנ של
חוץ. ב בנ יהה יושי הה ה, וש לה עש מנ לש ם של יי לנ רושה י יש רי עמ שנ עמבםר בש ים לנ יוני לש על ים הה כי אה לש מנ ירו אותו הנ אי שש הי

יות הוא הש ה אותו לי נה דוש, ומי קה ר הנ שנ ל הנ אי יכה מי רוך הוא לש דוש בה קה א הנ רה ש, קה דה קש מי ית הנ ה בי נה בש ני יום של ובנ
דוש. קה בודו הנ א כש סי ת כי יפו אל קי הי ם של ל, אותה אי רה שש ל יי ים של רופוסי פוטש ים אנ יוני לש ים על דושי ים קש שי שי וש

בות אה הה ם  עי ינו  קי תש הנ ולש ה,  לה עש מנ ל  של ם  יי לנ רושה יש י  רי עמ שנ לש יחנ  שי מה הנ ד  וי דה ת  אל יס  ני כש הנ לש ל  אי יכה מי ת  אל ה  נה ומי
ל אי רה שש יי ולש דו  בש ד ענ וי דה ה ה' לש שה ר עה של ה אמ טובה ל הנ ל כה תוב (מלכים-א ח) ענ כה של הו  ה. זל יונה לש ה על דושה ה קש בה כה רש מל כש

ענמו.

ה הודה ד יש יירל תוב (בראשית לח) ונ כה של הו  יו. זל חה אל בו  לו  חמ בה של בו  ה סה יהודה תוב בי כה ן הוא, של יה נש ר - עי ילתל הנ וש
כות לש ל מנ יט של לי יות שנ הש עמקםב לי י ינ ני ל בש כה יו מי נה פה ין נוחנ לש רוך הוא אי דוש בה קה הנ תו. וש וה אמ גנ ירוהו מי סי הי יו, של חה ת אל אי מי
ים. הוא מי ת ענ הנ קש לו יי כו' וש ה וש יהודה ט מי בל םא יהסור שי תוב (שם מט) ל כה הו של ה. זל יהודה ק לי א רנ לה ים, אל מי ל עולה של

יו. בי ר אה יהה אומי הה ר של בה דה נו הנ יש הנ עמקםב, וש י ינ ני ר בש אה שש םא לי ל דו, וש בנ לש

ל כי תנ סש א הי לה יו? אל חה ר אל אה ל שש כה ה מי יהודה לי טון  לש ת שי תי לה הוא  רוך  בה דוש  קה ה הנ אה ה רה י, מה תי עש מנ עוד שה וש
םא יהסור. טונו ל לש שי כםל וש ל הנ יטו ענ לי שש לו הי לה גש ה, ובי הודה ל יש מו של שש שום בי יהה רה הה דול של גה מו הנ שש רוך הוא בי דוש בה קה הנ

םאשו. ר קו בש שה אי ונש תנ י דוסש בי א רנ בה

או רש תי י, וש לנ בםאו אי ם תה לי שה י וש צי ה, חמ יונה לש על ה הה יבה שי יש י הנ לי עמ ם בנ תל ר, אנ מנ ם. אה יהל לי א אמ יהצה ר, וש זה עה לש י אל בי ע רנ מנ שה
יו. חש תי או וש רש ם תי תל אנ י, וש חה ם וה דה אה י הה ני אנ רש םא יי י ל תוב (שמות לג) כי כה ים, של מי עולה לוי לש יהה גה םא הה ל ה של יו מנ חש תי וש

ה ם מנ הל מםר לה ר: אל יהה אומי הה קול של הנ ע אותו  מנ שה ר, וש דל חל ס לנ ננ כש קו. ני תש ם שה הי ק וש תנ יו. הוא שה נה פה לש בו  יהשש
קו. תש שה ם  הי וש ק,  תנ שה ים,  לי אוכש ם  עודה בש לו.  כש אה ה.  לה יש לנ הנ יב  עלרי הל ד,  יהרנ של ד  ענ ם.  הי ים  יקי די צנ של ים,  רוצי ם  הי של

י. ר לי םאמנ י ר, של בה ע דה מנ שה ם של כל ם ייש מי ם: אי הל ר לה מנ ב. אה כנ שש מו לי לו, קה כש אה של כש

ר בה דה ם הנ תל עש מנ שש ם, הנ הל ר לה מנ נו. אה מםר לה ה אל תה ת, אנ ענ דנ טוב לה בםר, וש סש א ני רה בה נו סש ר, אה מנ אה אי וש תנ י דוסש בי ח רנ תנ פה
ים. יי חנ ץ הנ רל אל שוט בש ה לה תו עולה מה שש תו, ני טה ל מי ה ענ קונה תי ע כש מנ ת שש יאנ רי א קש קורי ל הנ ק? כה חה צש י יי בי ר רנ מנ אה ה של זל הנ

נו! בי ר רנ םאמנ רו לו, י מש ל. אה אי רה שש י יי בורי גי ה מי יב לה בי ים סה בורי ים גי שי תוב (שיר ג) שי כה הו של זל

בוד אות ייש סוד כש ל אות וש ל כה ענ יך, וש רל עה שש ד ובי דועות ענ יות יש ים אותי שי ע ייש שי מנ ת שש יאנ רי קש ם, בנ הל ר לה מנ אה
כות לש מנ ל הנ בוד של כה א הנ סי כי תו לש עש ב דנ רי קה יש ד של יו, ענ נה פה ם לש דה אה ת הה עמבודנ יון, ונ לש על יט הה לי שנ ל הנ ה של דושה קש כות הנ לש מנ הנ

ה. דושה קש הנ

ם ה עי לה עש מנ ם לש ה אותה עמלל הוא מנ דונו, וש ם אמ שי כש מו  שש ים, של ני פה ל הנ ענ יו בנ פי ם מי אותה חנ  ה לוקי עה שה ה  אותה ובש
ה. לה עש מנ לש בוד של כה ח הנ בנ זש י מי ני פש ים לי יקי די צנ מות הנ שש ני

ים רי מש זנ ת, ומש חנ ד אות אנ חה אל ד וש חה ל אל בוד, כה כה א הנ סי ת כי ים אל יפי קי מנ ים של כי אה לש ים מנ שי ם שי ים אותה לי נוטש וש
ח קנ לה יך. וש להל ח ה' אל בנ זש י מי ני פש לי יחו  ני הי וש ך  יהדל א מי נל טל ן הנ כםהי ח הנ קנ לה תוב (דברים כו) וש כה הו של ה. זל לה יש ל לנ כה ם בש הל בה

ה. לה יש לנ ל הנ ע של מנ ת שש יאנ רי ל קש יות של ים אותי שי לו שי "א - אי נל טל הו מטטרו"ן, הנ ן - זל כםהי הנ

נו ינל אן, אי ב כה שי םא ני ד: ל חה אל ד לש חה ר אל מנ רו. אה עורש תש הי או, וש רה ה של או מנ רה ם וש תה מה שש ם ני הל ה מי אה ם, יהצש ד אותה מי לי
ם ים אותה ים דוחי כי אה לש מנ או של ם? רה תה עש ה דנ תה יש ה הה ה. מל זל בוד הנ כה ילה בנ הש יון, יי לש ך על אה לש הוא מנ י של ה. מי זל ים לה אויי רש

לו. צש ני ם, וש ה אותה ירה עלבי ר הל זה עה לש י אל בי ל רנ תו של מה שש ני או, וש רה ה של או מנ רה ד של עמרו. ענ טנ צש הי ה, וש חוצה הנ

ה. ה עמלי לי דוש, עמ דול קה ר: גה מנ אה ר, וש זה עה לש י אל בי ל רנ מודו של ת לי ל אל בי קנ א לש בה דול של גה ן הנ כםהי ת אותו הנ או אל רה



1831

י ין לי ר לו: אי מנ ם. אה דור הי י הנ דולי ר לו: גש מנ ך? אה לש צש ה אל לל י אי ר לו: מי מנ ה. אה רוצה נה יך  רל חמ י אנ ני כי שש ר לו: מה מנ אה
י ני יאנ בי תוב (שיר א) הל כה של הו  יו. זל נה פה י לש תי סש ננ כש י ני ני אמ יך, ונ נל ל פה בי קנ י לש ר לי מנ הוא אה רוך  בה דוש  קה י הנ רי המ שות, של רש

ך. ה בה חה מש שש ני ה וש ילה גי ם, נה יי מנ שה אות הנ בש ל צי דוש, כה יך קה יל חנ יו. ובש רה דה ך חמ לל מל הנ

ה עמלל ינ של ים,  ני פה הנ ר  שנ הוא, לממטרו"ן  רוך  בה דוש  קה הנ ה  עושל ים,  יקי די צנ הנ ל  כה לש ך,  כה ק,  חה צש יי י  בי רנ ר  מנ אה
י ני יאנ בי ה הל רוצה נה יך  רל חמ י אנ ני כי שש ת מה רל אומל וש ה לו  יבה שי מש תו  מה שש ני וש ה -  לי ה עמ לי ר עמ ה. הוא אומי לה עש ם מנ יהל מותי שש ני
תוב (תהלים כה של הו  ך. זל ה בה חה מש שש ני וש ה  ילה גי נה ים,  יוני לש על ים הה רי דה חמ ס לנ ני כה י אל ני אמ של צונו  יל ורש יו. הואי רה דה חמ ך  לל מל הנ

ה מטטרון. בו"ד, זל כה ים בש ידי סי זו חמ לש עש קמט) ינ

ה לו הוא, עושל רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש ה לי יק עולה די צנ ל אותו  של תו  מה שש ני ה של עה שה ה  אותה ק, בש חה צש יי י  בי ר רנ מנ אה
אמםר ה לי זל חמ מנ ם בנ רה בש ל אנ ר ה' אל בנ יהה דש ה הה לל אי ים הה רי בה דש ר הנ חנ תוב (בראשית טו) אנ כה הו של ך לו. זל רי בה ה ומש חה טה בש הנ
ל ב ענ הוא שוכי של ה - כש זל חמ מנ ה. בנ מה שה נש יא הנ ם - זו הי רה בש ל אנ אםד. אל ה מש בי רש ך הנ רש כה ך שש ן לה גי י מה נםכי ם אה רה בש א אנ ירה ל תי אנ

אםד. ה מש בי רש ך הנ רש כה ך שש ן לה גי י מה נםכי ם אה רה בש א אנ ירה ל תי ר לו? אנ ה אומי תו. ומה טה מי

הו זל וש ר.  הה הה םאש  ר בש ת  לל אםכל ש  אי כש ה'  בוד  כש ה  אי רש ומנ כד)  (שמות  ר  מנ אל נל של הו  זל  - ה  זל חמ מנ בנ ר,  חי אנ ר  בה דה
או. י בורש ני פש יכו לי מולי מטטרו"ן, הנ

יו רה חמ תוב אנ כה ים. וש רי עה נש הנ לו  כש ר אה של ק אמ ן? רנ יה נש עי ן הה ה מי לה עש מנ תוב לש ה כה חום, מנ נש י תנ בי ר רנ מנ ר, אה חי ר אנ בה דה
ל אור של הה אותו  ית מי זוני ני ת וש בל ה יושל מה שה נש הנ ה של עה שה ה  אותה ם. בש רה בש ל אנ ר ה' אל בנ יהה דש ה הה לל אי ים הה רי בה דש ר הנ חנ אנ
א סי כי ה מי לה עש מנ לש ר של א הוא אור זוהי בה ם הנ עולה ה לה מה שה נש הנ בוש  חום, לש נש י תנ בי ר רנ מנ אה ת בו. של של בל לנ תש ה, ומי לה עש מנ
אור ך ה' לש יהה לה הה תוב (ישעיה ס) וש כה ה. וש חה מש ב שי י לי רי שש יי יק ולש די צנ ענ לנ רג ר (תהלים צז) אור זה מנ אל נל בוד הוא, של כה הנ

א. ירה י אי מי י מי עי שש יי י וש ר (תהלים כז) ה' אורי מנ ד אה וי דה בוד. וש כה א הנ סי םא כי ל ך וש אה לש םא מנ ל ם. וש עולה

ה. זל ם הנ עולה ת בה סל נל כש ני בוד, וש כה א הנ סי אור כי ה מי לה טש יק ני די ל צנ תו של מה שש ה, ני הודה י יש בי ר רנ מנ אה מו של ה כש ך זל הולי וש

ה. זל ם הנ עולה ס בה ני כה ה לי אשונה רי ה בה לה בש קי ה של מנ ר אור מי יותי ה  ף לה תוסי יי ין של די ינו  ה - אי לה עש מנ ה לש עולה ה וש תה כש ם זה אי
תוב (בראשית כה רו, של מש אה ר לש שה פש י אל תוב, אי א כה רה קש א מי לי מה לש ה, אי הודה י יש בי ר רנ מנ אור? אה ת אותו הה לל בל קנ י מש מי ומי

אםד. ה מש בי רש ך הנ רש כה שש יל של בי שש ה? בי מה לה ר, וש חי םא אנ ל י וש נםכי ך, אה ן לה גי י מה נםכי ם אה רה בש א אנ ירה ל תי טו) אנ

אותו ת מי של בל לנ תש ה ומי אשונה רי ך בה יהה לש הה ל של אםד, ענ ה מש בי רש ר הנ כה ך שה אםד - ייש לש ה מש בי רש ך הנ רש כה ר, שש חי ר אנ בה דה
רוך הוא דוש בה קה יד הנ תי ינו, עה ני י שה רי י המ ה. כי םאשה ר ה בש נה נותש מו, וש שש ת מי חנ ל אות אנ רוך הוא נוטי דוש בה קה הנ אור, וש הה
ץ, רל אה וה ם  יי מנ א שה רה ר בה של אמ ה אות ה"א, כנ זל הו?  יזל אי וש א.  בה ם הנ עולה יק לה די צנ וש יק  די צנ ל  כה םאש  ר ה בש רה יות עמטה הש לי

ם. אה רה "א בש הי ם, בש אה רש בה הי תוב (בראשית ב) בש כה של

ה מה לי ה שש מה שה נש יות הנ הש ם, לי הה רה בש אנ ך  מש יהה שי הה וש ם  רה בש אנ ך  מש ת שי א עוד אל רי קה יי םא  ל וש תוב (שם יז)  כה של הו  זל
ה לו. כי חנ מש ה לי עמשל ך ינ תש ים זולה להי ה אל תה אה םא רה ן ל יי תוב (ישעיה סב) ענ כה הו של טוב. זל הנ מות וש לי שש ית הנ לי כש תנ בש

רו מש א. אה בה י אנ בי רנ א וש ירה י זי בי יו רנ נה פה או לש ר אותו. בה עי צנ יהה מש הה הוא, וש יס הנ רי אה יהה לו הה י הה זי ן פנ ה בל הודה י יש בי רנ
םא רו לו: ל מש רו. אה הר יו זה לה יר עה הי זש ינ ש  מל של ל הנ ענ ב, בנ גוני יש  אי הה של ם: כש הל ר לה מנ יסו? אה רי ם אמ ר עי ה מנ ה עושל לו: מה

ך. ח לש ונ רש יי נו וש מל י מי דוני ד אמ רי פה רו לו: יי מש י. אה ר אותי עי צנ הוא מש ה, וש עלשל ה אל ם: ומה הל ר לה מנ יו? אה רה בה דש י בי דוני ן אמ יי ענ מש

ם ה הי עמקםב מנ י ינ ני ים בש טי בה שש נו, הנ נו מורי ר לה םאמנ א י לה יך, אל לל אנו אי ה בה זל םא לה רו לו: ל מש ים, אה בי ם יושש עודה בש
ם ה, הי עולה יק של די ת צנ מנ שש ל ני כה , וש יענ קי רה ת הה יבנ ישי ם לי ה אותה עמלי רוך הוא: הנ דוש בה קה ם הנ הל ר לה מנ א? אה בה ם הנ עולה לה

. יהה עמשל ל מנ ים ענ ידי עי מש

י יהה טי בש ים שי טי בה שש לו  ם עה שה ה. של לה עש ל מנ ם של יי לנ רושה יש נויהה, זו  בש ם הנ יי לנ רושה תוב (תהלים קכב) יש כה של הו  זל
הו מו. זל שש ים לי כי רש בה ים ומש ם מודי יות כגלה הש ה? לי מה לה ל. וש אי רה שש יי יק מי די צנ יק וש די ל צנ ל כה יד ענ עי הה י לש די ל, כש אי רה שש יי דות לש עי
ם, ל עולה בונו של ר: רי אומי חנ וש בי תנ שש לו ומי ת של יר אל כי ד מנ חה אל ד וש חה ל אל כה ם ה'. וש שי הםדות לש ל לש אי רה שש יי דות לש תוב, עי כה של

ם ה'. שי הםדות לש הו לש זל ץ, וש רל אה י בה תי חש ננ ה הי ה מנ אי רש

דורו ם מש ן, שה אובי רש א מי בה י של אוי לו. מי רה י הה פי בודו ולש י כש פי דור לש יק ייש לו מה די צנ יק וש די ל צנ ינו, כה ני שה נו של יש הנ וש
ל דור של מה בנ דורו  ייר, מש גנ תש ני ם וש עולה מות הה אג ר מי הוא גי י של ט. ומי בל שי ט וש בל ל שי ן כה כי ן, וש אובי ן רש ים מי יקי די צנ ם הנ עי
דות עי יהה  י  טי בש שי ים  טי בה שש לו  עה ם  שה של תוב  כה של הו  זל יק.  די צנ וש יק  די צנ ל  כה לש ים  די עי לש ים  די עומש ים  טי בה שש הנ וש ים.  רי גי

לשייששרהאיל לשהםדות לששים ה'.

ך אה לש מנ יר  כי ומנ ענ  יודי ינו  אי של ה  מנ א  בה הנ ם  עולה לה ת  רל כל ומנ ת  ענ יודנ יק  די צנ ל  של תו  מה שש ני ה,  הודה יש י  בי רנ ר  מנ אה
ענ רג תוב (תהלים צז) אור זה כה ת. וש רי שה י הנ כי אמ לש מנ י טוב מי י טוב, כי יק כי די רו צנ מש תוב (ישעיה ג) אי כה הו של ת. זל רי שה מש הנ

ה. חה מש ב שי י לי רי שש יי יק ולש די צנ לנ

רוך הוא דוש בה קה יד הנ תי אות. עה לה פש נו ני אל רש ם אנ יי רנ צש ץ מי רל אל ך מי אתש י צי ימי ר, (מיכה ז) כי מנ אה ח וש תנ א פה בה י אנ בי רנ
כות מנ ם הנ אותה ה בש קה לש הי ל, וש אי רה שש ת יי יא אל הוצי רוך הוא לש דוש בה קה ח הנ לנ שה ים של יהמי ם הנ אותה יו כש נה בה ה לש לה אג עמשות גש לנ

ל. אי רה שש ל יי לנ גש ים בי רי צש מי ת הנ אל
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אן כה ת, וש חנ כות אנ לש מנ ד ובש חה ך אל לל מל ה בש תה יש ם הה יי רנ צש ת מי לנ אג ם. גש יי רנ צש ת מי לנ אג גש זו לי ה הנ לה אג גש ין הנ ה בי ה מנ אי םא ורש ב
עו יידש ץ, וש רל אה ל הה כה ם ובש עולה ל הה כה רוך הוא בש דוש בה קה ד הנ בי כנ תש ז יי אה ם, וש עולה בה כות של לש ל מנ כה ם ובש עולה י הה כי לש ל מנ כה בש
ם, יי תנ ת שש חנ ל אנ ל כה יונות ענ לש כות על מנ בש קו  לש יי ם  כגלה וש ם,  עולה ל הה כה הוא בש רוך  בה דוש  קה ל הנ של טונו  לש ת שי ם אל כגלה

ל. אי רה שש יי בו בש רש סי שום של מי

ז ץ, אה רל אה ל הה ל כה ך ענ לל מל יהה ה' לש הה תוב (זכריה יד, כ) וש כה רוך הוא, כנ דוש בה קה ל הנ טונו של לש ת שי עו אל יידש של וכש
ם גויי ל הנ כה ם מי יכל חי ל אמ ת כה יאו אל בי הי תוב (ישעיה סו) וש כה הו של רוך הוא. זל דוש בה קה ל לנ אי רה שש ם יי בו עי דש ננ תש ם יי כגלה
ך אתש י צי ימי תוב כי כה הו של ם. זל קםדל מו מי ם כש יהל ני ת בש לנ אג ת גש אות אל רש ה לי חה מש שי בות בש אה נו הה מש דנ זש ז יי אה ה'. וש ה לנ חה נש מי

אות. לה פש נו ני אל רש ם אנ יי רנ צש ץ מי רל אל מי

א יירה ת ונ שנ רה פה

ם ה עולה אה רה עון וש מש י שי בי א רנ ד יהצה חה ים. יום אל לשי יהא שש רי טש ימנ גי ילה בש הש ילה (בראשית יח) - יי הש יםה יי ם הה הה רה בש אנ וש
כו לש הוא. הה רוך  בה דוש  קה ה הנ ה רוצל ה מה אל רש ני וש םא  נו, ב ר בש זה עה לש י אל בי רנ ר לו  מנ ם אורו. אה תי תנ סש ני וש ל,  פי אה וש שוך  חה

יו. פי ש מי בות אי המ לש יא שנ דול, ומוצי ר גה הנ ה לש דומל ד של חה ך אל אה לש או מנ צש ומה

םא ל שום של ם מי עולה ת הה יב אל רי חמ הנ ה לש י רוצל ני ר לו: אמ מנ עמשות? אה ה לנ ה רוצל תה ה אנ עון, מה מש י שי בי ר לו רנ מנ אה
ילה הש יי ילה,  הש יי יםה  ם הה הה רה בש אנ וש ם,  הה רה בש ל אנ הוא ענ רוך  בה דוש  קה ר הנ מנ אה ך  כה דור, של ים בנ יקי די ים צנ לשי ים שש צויי מש
ר מםר לו: בנ אל הוא ול רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש לי ך  ך, לי מש ה מי שה קה בנ עון: בש מש י שי בי רנ ר לו  מנ ם. אה ים הי לשי יהא שש רי טש ימנ גי בש

ם. עולה צוי בה אי מה יוחנ

ר י בנ ר לי מנ אה ה של מנ יך  נל פה לוי לש ם, גה עולה בון הה ר לו: רי מנ הוא. אה רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש הוא לי הנ ך  אה לש מנ הנ ך  לנ הה
אי. ר יוחנ בנ יח בש גי שש ל תנ אנ ם וש עולה ת הה יב אל רי חמ ך תנ רוך הוא: לי דוש בה קה ר לו הנ מנ אי? אה יוחנ

ילה הש תי ים, וש מנ שה ס לנ ני כה םא תי ל יך של לל י עה ני רנ ך, גוזש לי םא תי ם ל ר לו: אי מנ ך. אה אה לש מנ ת הנ עון אל מש י שי בי ה רנ אה א, רה בה של כש
ז ם, אה עולה ים בה יקי די ים צנ לשי ין שש ם אי אי מםר לו, וש רוך הוא, אל דוש בה קה י הנ ני פש ס לי ני כה תי של ל. וכש אי זה עמ א ונ זה ל עמ קום של מה בנ
תוב ך כה ר כה חנ אנ ה, וש רה יו עמשה הש יי ים, של רי שש ין על ם אי אי ים. וש רי שש על עמבור הה ה בנ עלשל םא אל תוב ל י כה רי המ ים, של רי שש יו על הש יי של
י ל פי תוב (דברים יט) ענ ך כה כה י. של ני י ובש ני ם אמ הי ם, של יי ננ יו שש הש יי ה - של רה ין עמשה ם אי ה. אי רה עמשה עמבור הה ית בנ חי שש םא אנ ל
ין ם אי אי כו'. וש וש עמשו  ם ננ יי מנ ר ה' שה בנ דש תוב (תהלים לג) בי כה ם, של א עולה לה ר אל בה ין דה אי ר, וש בה ים יהקום דה די ם עי יי ננ שש
ם יי מנ שה ן הנ א קול מי ה יהצה עה ה שה אותה ם. בש סוד עולה יק יש די צנ תוב (משלי י) וש כה י הוא, של ני אמ ד, ונ חה י ייש אל רי ם - המ יי ננ שש
יך לל אי עה דנ ונ ה. בש טה מנ ל לש טי בנ ה מש תה אנ ה, וש לה עש מנ ר לש הוא גוזי רוך  בה דוש  קה הנ עון, של מש י שי בי ך, רנ קש לש י חל רי שש ר: אנ מנ אה וש

ה. עמשל יו ינ אה רי צון יש תוב (תהלים קמה) רש כה

דםת ת תולש שנ רה פה

דםם? אה ם הה יי עממנ תוב פנ ה כה מה ה (בראשית כה). לה זל דםם הנ אה דםם הה אה ן הה א מי י נה ני יטי עי לש עמקםב הנ ל ינ ו אל שה ר עי םאמל י ונ
דםם, ילו אה שי בש תנ י. וש מוני דש אשון אנ רי א הה ייצי ר (שם) ונ מנ אל נל מו של דםם, כש דום, הוא אה ייש לו אל ה של ל מנ כה שום של א מי לה אל
דום. ה אל די יר שש עי ה שי צה רש תוב (שם לב) אנ כה ה, של מה דג אמ צו  רש אנ וש ה,  זל דםם הנ אה דםם הה אה ן הה א מי י נה ני יטי עי לש תוב הנ כה של
ח י צנ תוב דודי כה דום, של נו אל מל ע מי רנ פה הי יד לש תי עה י של דום. מי י אל בי ו אמ שה תוב (שם לו) הוא עי כה ים, של מי דג יו אמ שה נה אמ ונ

דום. אל א מי ה בה י זל תוב (שם) מי כה ך, וש בושל לש דםם לי דוענ אה תוב (ישעיה סג) מנ כה דםם, של בושו אה דםם. ולש אה וש

ה י תורה רי תש סי

הו מות. זל ה עולה נה ל ובה תנ ם שה יהל לי עמ ם, ונ עולה הוא בה רוך  בה דוש  קה א הנ רה ים בה יוני לש ים על ה יהמי עה בש ה, שי אי םא ורש ב
ת. של שי תוב בש םא כה ל ה ה', וש שה ים עה ת יהמי של י שי תוב (שמות כ) כי כה של

ם יים אותה קנ ת, לש מל י אל יקי די ה צנ עה בש ץ שי רל אה רוך הוא בה דוש בה קה א הנ רה ים, בה יוני לש ים על ה יהמי עה בש ם שי ד אותה גל נל וכש
ם, עולה בות הה ם אמ הי וש אוי לו,  רה דור הה ד בנ חה ל אל כה ם  ל אותה תנ שה וש יומו.  ד  גל נל כש ד  חה אל וש ד  חה ל אל ם, כה הל לה יר  אי הה ולש

ד. וי דה ן וש רם המ אנ ה וש ף ומםשל יוסי עמקםב וש ינ ק וש חה צש ם יי הה רה בש אנ

י מי ת יש של נו. שי רש מנ אה ים של יוני לש על ים הה יהמי ה הנ עה בש ם שי אותה ים מי לויי ם תש הי ם, של דל י קל רי רש ים, הנ רי ים הה אי רה קש ם ני הי וש
ה' ך  אנ לש מנ כש ים  אלהי כי ד  וי דה ית  ובי יב)  (זכריה  תוב  כה של הו  זל ם.  יהל ני פש לי ת  כל הולל וש ת  דל עומל של ה  עה בש שי וש ית,  אשי רי בש

ליפשנייהלם.

ף, יוסי ת בש לל לל כש יא ני ר הי של אמ ל כנ בה י. אמ יעי בי שש ף הוא הנ יוסי ים. וש יהמי י הוא בנ יעי בי י, רש יעי בי הוא שש ב של ל גנ ף ענ אנ וש
ית. יעי בי את שש רי קש יא ני ף הי ך, אנ לל מל ית הנ בי נוק מי פש ת תנ פל ת לו תוסל נל נותל וש

ה, יונה לש על ם הה אי ן הה ת מי ע, בנ בנ ת של את בנ רי קש ה ני ינה כי שש הנ שום של ה, מי עה בש ל שי סוד של ה בש ינה כי שש ים בנ חוזי ם אמ כגלה וש
א רה בש ם ני הל בה ירות של פי סש ן הנ ל אותה ית של ירי עמשי ק, הה דל ל צל ה של גה רש דנ יא הנ הי ה, וש מה עי גות של רה דש ע הנ בנ ל של ל של לה כש יא הנ הי של

רוך הוא. דוש בה קה הנ

כו', י כםל וש הוד כי הנ ח וש צנ ני הנ ת וש רל אל פש תי הנ ה וש בורה גש הנ ה וש לה דג גש ך ה' הנ תוב, (ד"ה-א כט) לש כה ית בנ יעי בי את שש רי קש ני וש
ת לל לל כש ני וש ה  רונה חמ אנ ה הה יעה טי נש יא הנ הי שום של א מי לה ים? אל יהמי לנ יא  ית הי יעי בי י רש רי המ ונ ם,  ענ טנ ה הנ ומה ה.  כה לה מש מנ ד הנ ענ
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ד. חה כםל אל הנ מו, וש ת שש ה אל לה טש ך נה שום כה ית, מי יעי בי שש בנ

יר כי ם הי הה רה בש לו. אנ יהה של רש לנ קש פנ סש אנ הה תוך  הוא מי רוך  בה דוש  קה ת הנ יר אל כי בות הי אה ן הה ד מי חה אל ד וש חה ל אל כה וש
ה ירה אי שש םא הי ל וש ה  ז בה חנ ן אה ל כי ענ וש ך,  לל מל ל הנ של ינו  מי יש ד,  סל חל ת הנ דנ ה, מי לה דג גש ת הנ דנ יא מי הי ד, של סל חל תוך  מי אותו 

זו. ה הנ גה רש דנ עללו אותו לנ יו הל עמשה י מנ רי המ , של שוהה רש ם, ופי דה י אה ני ם בש ה טוב עי שה עה ים, וש מי עולה לש

תוך יר אותו מי כי עמקםב הי ים. ינ מי עולה נו לש מל ד מי חנ ק, ופה חה צש ד יי חנ את פנ רי קש ני ה, של בורה גש ת הנ גנ רש דנ ירו בש כי ק הי חה צש יי
ת מל ן אל תי תוב (מיכה ז) תי כה של הו  ה. זל חוז בה אה ת, וש מל א אל רה קש ני ד, וש חנ פנ ד ומי סל חל לול מי הוא כה ת, של רל אל פש תי ת הנ גנ רש דנ

לשינעמקםב.

כםל, לש ף כנ א יוסי רה קש ן ני ל כי ענ את כםל, וש רי קש ני יא של הי יהה הנ רש לנ קש פנ סש אנ תוך הה רוך הוא מי דוש בה קה ת הנ יר אל כי ף הי יוסי
ם. סוד עולה א יש רה קש ני ף, וש ל יוסי כי לש כנ יש תוב (בראשית מז) ונ כה של

הו ם. זל יהל די ל יש ה ענ ה תורה נה תש ן ני ל כי ענ ם, וש יהל יני בי ה מי לה עש מנ לש קול של ע הנ מה שש ני ים, של רובי י כש ני ם שש רםן הי המ אנ ה וש מםשל
ם הי הוד, וש ח וש צנ ם ני ה, הי לה עש מנ לש ים של רובי כש י הנ ני ם שש הי ר. וש גומי ך וש תש י אי תי רש בנ די ם וש ך שה י לש תי דש נוענ תוב (שמות כה) וש כה של

גוף. י הנ כי י תומש ני שש

רון ל אמ אי, ענ דנ ים ונ יוני לש ם על הי ה, וש נה מל ים מי קי יונש , של יהה תל חש ים תנ רובי י כש ני ה שש טה מנ ה לש ירה בי גש לנ ה  לה ן ייש  כי מו  כש
מו. ף שה יהוסי דות בי תוב (תהלים פא) עי כה הו של ף, זל ה יוסי דות? זל עי י הה דות. ומי עי רון הה ק אמ דל א צל רה קש ני דות, של עי הה

ה. ל פל ענ בש ה של ה תורה זל רון הנ אה הה ב, וש תה כש בי ה של א תורה רה קש ני וש

ד וי דה ת ה', וש ב, תורנ תה כש בי ה של תורה ים בנ מוזי ם רש ה, כגלה לה עש מנ ים לש חוזי אמ ים של יוני לש בות על ם אה ל אותה ה, כה אי םא ורש ב
ת לל בל קנ מש ה, של לה בה את קנ רי קש ני ך  שום כה ה, ומי לה בה י קנ רי בש די מוז בש ה, רה ל פל ענ בש ה של יא תורה הי א, של תה יש רנ בה חוז בנ הוא אה של

את כםל. רי קש ני ף, וש א יוסי רה קש ני יק, וש די א צנ רה קש ני ב, של תה כש בי ה של תורה אור מי

י כםל הוד כי הנ ח וש צנ ני הנ תוב וש כה של הו  דות. זל עי רון הה אמ ל אותו  ים ענ די ים עומש יוני לש על ים הה רובי כש י הנ ני ם שש אותה וש
זו. ץ הנ רל אה ג לה וי זנ ם, ומש יי מנ שה ל הנ יום של הו סי זל ץ, וש רל אה ם ובה יי מנ שה בנ

תוב כה הו של דות, זל א עי רה קש ף ני יוסי ה. וש טה מנ לש דו  גש נל א כש רה רוך הוא - בה דוש בה קה א הנ רה בה ה של ל מנ כה ך הוא, של כה וש
ה. טה מנ ה ולש לה עש מנ כםל, לש ם בנ לי ף שה ל יוסי מו של ן שש ל כי ענ מו, וש ף שה יהוסי דות בי עי

ה ים: מנ רי יו אומש ם הה עולה ל הה כה ר, וש בה דש מי ד בנ ים ינחנ כי יו הולש ה הה ינה כי שש רון הנ אמ ף ונ ל יוסי רון של ינו, אה ני ה שה ל זל ענ וש
תוב (משלי י) כה הו של אי, זל דנ יי"ם ונ ה. קי זל תוב בה כה ה של ה מנ יים זל ם: קי הל ים לה יבי שי לו? ומש אי רונות הה י אמ ני ל שש ם של יבה טי

ם. עולה ל הה יום של קי ם, הוא הנ סוד עולה יק יש די צנ וש

ה ב אותה זנ עה םא  ל וש ה,  כה לה מש מנ יא  הי זו, של הנ ע  בנ של ת  בנ בש ים בו,  חוזי אמ בות  אה הה י, של יעי בי שש הוא הנ ד, של וי דה א  בה
י. די גש ש נל מל של או כנ סש תוב (תהלים פט) כי כה ם, וש עולה ם לש הל יא לה שי י נה די בש ד ענ וי דה תוב (יחזקאל לז) וש כה הו של ים. זל מי עולה לש

ע. בנ ל של סוד של ה בנ ינה כי שש ים בנ חוזי ם אמ כגלה ה, של תורה נו הנ ה אותה דה מש ה לי ל זל כה וש

ה לה עה ד של םא יהכםל, ענ תו, ל גה רש דנ עמלות לש ה לנ צה רה של ם, כש עולה ל הה דוש של קה אשון הנ רי אור הה מה ם הנ הה רה בש ה, אנ אי םא ורש ב
לו. ק של לל חי ל אותו הנ , של יהה לל עה יונות של לש על גות הה רה דש לש הנ ן שש אותה ע בש נודנ וש

ר תל ם כל הי ה, של עה בש שי ם הנ ם אותה עי גות של רה דש לש הנ ן שש תוך אותה רוך הוא מי דוש בה קה ת הנ יר אל כי הי ה וש לה עה ן של יוה כי
ר חנ ה אנ לה עה ן של יוה כי רוך הוא, וש דוש בה קה ם הנ הל א בה רה קש ני ירות של פי סש ר הנ של ל על מות של לי שש ם הנ הי ה, וש ינה ה בי מה כש יון חה לש על
ה ת אותה אל קו  לש חל ז לש חנ ז אה ה, אה טה מנ ם אור לש הל מי ענ  שופי א, של מה אי א וש בה אנ יק וש תי ענ ם הה הי ה, של לשה שש ם הנ אותה בש ך  כה

ד. סל את חל רי קש ני ה, של לשה שש ם הנ ל אותה ם של יהל תי חש תנ ה של גה רש דנ

ל ענ לום. וש ענ כש יודי ם של דה יהה אה םא הה אי ל דנ ם ונ הל בה ה, של לה יש לנ ת בנ טל שולל יהה של רש לנ קש פנ סש אנ תוך הה יג מי שי ם הי ת כגלה אל וש
א. קה וש לש דנ ן שה או. בל ת בורש ם אל הה רה בש יר אנ כי ים הי ני לש שה ן שה ינו, בל ני ה שה זל

ב רנ קש םא יהכול לי ל ע, וש בנ ת של את בנ רי קש ה ני ינה כי שש הנ שום של חות, מי םא פה ל לו, וש לה ים הנ ני שה לש הנ ל שש ה סוד של אי םא רש וב
הוא ה של ל מנ כה יר בש אי הה ן, ולש תוכה ע מי דנ וה הי ע, לש בנ של ן הנ ם אותה עי יונות של לש גות על רה לש דש ן שה אותה ה בש לל עמ ינ ד של יהה ענ לל אי

רוך הוא. דוש בה קה ל הנ ם של שי ל הנ סוד של יונות הנ לש גות על רה ר דש של י על רי ע. המ בנ של לש וש ה, שה טה מנ לש

ב ינצל ונ תוב (בראשית כא)  כה סוד הנ ע, בש בנ של ן הנ אותה בש עמלות  לנ ה  צה לש, רה שה ן הנ אותה ר בש יהה מואה הה ן של יוה כי וש
ת ענ בש ם שי מו אותה לש תנ שש יי ד של יו ענ נה ל בה טו ענ לש שש םא יי ל ך, של לל ימל בי אמ ז לנ מנ ה רה סוד זל םאן. וש צ שםת הנ בש ע כי בנ ת של ם אל הה רה בש אנ

ה. לה עש ל מנ גות של רה דש ע הנ בנ ד של גל נל ל, כש אי רה שש יי ת בש מל אל י הה יקי די צנ

י, יעי בי הוא שש ד, של וי םא דה יהב ם. וש לי יום שה קי יון, בש לש על ם הה עולה הה מו  תון כש חש תנ ם הנ עולה ב הה מו, יישי לש תנ שש יי ן של יוה כי
ם. הל ע מי רנ פה יי ל, וש אי רה שש מות יי קש ת ני ת אל מל יא נוקל הי ה, של לה עש מנ לש ע של בנ ת של ה בנ ת אותה ר אל יעורי וי

ה מה אנ ג הה תל ת מל ד אל וי ח דה קנ יי ם, ונ יעי ני כש ינ ים ונ תי שש לי ת פש ד אל וי ינך דה ן ונ י כי רי חמ י אנ הי יש תוב (שמואל-ב ח) ונ כה הו של זל
ת ד אל וי דה ינך  ונ  - ז  ה, אה לה עש מנ לש של מו  כש יו  הה וש ל  אי רה שש יי מו  לש שש ני ר של חנ ן? אנ י כי רי חמ י אנ הי יש ונ ה  זל ה  ומנ ים.  תי שש לי פש ינד  מי
ג תל אותו מל ים בש רי בי חמ רו הנ עורש תש י הי רי המ ם, ונ ת כםחה בםר אל שש ל לי אי רה שש לו יי םא יהכש ה ל תה ד ענ י ענ רי המ ם. של יעי ני כש ינ ים ונ תי שש לי פש
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ד צנ ם מי הי שום של ים, מי רי חי ים אמ רי בה דש םא בי ל ים וש זי עי םא בש ל םאן, וש צ שות הנ בש כי ם בש הה רה בש ז לו אנ מנ רה ה של ה, זל אי םא רש וב
ם הה רה בש אנ ם. וש טונה לש ת שי חנ ים, תנ שי בה ם כש ה אותה טה מנ ים לש קי ד, יונש סל חל ד הנ צנ ים מי קי יונש ים של ני מג מש ם הנ אותה ד. מי סל חל הנ

ה. מה כש חה סוד הנ כםל בש הנ ד, וש סל חל ת הנ דנ ת מי קו אל לש חל ז לש חנ אה

ה רועל ים וש זי עי הה תוך  רוי בש ם הוא שה אי ים, וש מי עולה ן לש כי תנ סש םא מי םאן, ל צ הנ תוך  רוי בש שה י של ינו, מי ני ן שה ל כי ענ וש
ה. של קה ין הנ די ד הנ צנ ם מי הי שום של טות אותו, מי סש הנ דו לש גש נל ים כש בי ים יושש קי חג י הנ רי ה שומש מה ם, כנ אותה

ר, אי בש הנ ה  אותה תוך  ה מי תה לש גנ תש הי ה של ינה כי שש ה, בנ עה בש שי בש מו  ת עי רנ ית, כה רי בש מו  רות עי כש ק לי חה צש יי א  בה של ל כש בה אמ
ה. עה בש ה שי א אותה רה קש יי תוב (בראשית כו) ונ כה של

ה ין זל ה בי ה. מנ עה בש ה שי א לה רה ק קה חה צש ע. יי בנ ר של אי ים, בש עי נובש ם הנ יי מנ ר הנ אי ה בש אותה א לש רה ם קה הה רה בש ה, אנ אי םא ורש ב
קום ל מה כה ה' בש ה ה', וש יף בה ן הוסי ל כי ענ ין, וש הוא די ד, של חנ פנ ת הנ גנ רש ת דנ קו אל לש חל ז לש חנ ק אה חה צש יי שום של א מי לה ה? אל זל לה
ה שה םא עה ל ה, של עה בש שי ה  א אותה רה קש יי תוב ונ כה של הו  י. זל תי תנ נה םאש  ר בש ך  כי רש א דנ (יחזקאל טז) הי ך  נה ימה סי ין, וש די ת הנ דנ מי

קו. לש יא חל הי אות של רש הנ ה ה', לש יף בה הוסי ה, וש מה כש חה סוד הנ כםל בש הנ יו, וש בי ה אה שה עה מו של ים כש שי בה כש בנ

ף תי יים, שי קנ תש ינו מי אי ה של אה רה ן של יוה ין. כי די א אותו בש רה ם, בה עולה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה בה של ה, כש אי םא ורש ב
ם. עולה יים הה קנ תש ם הי הה רה בש אנ בש שוהה של רש ים, ופי להי יום עמשות ה' אל ם, בש אה רש בה הי תוב (בראשית ב) בש כה הו של ד. זל סל בו חל
הוא קום הנ מה א לנ רה ן קה ל כי תוב (שם כא) ענ כה הו של את. זל רי קש מו ני ל שש ם, ענ עולה ל הה יתו של זו, בי ר הנ אי בש ך הנ שום כה מי
ע, בנ ר שה אי ה בש מה ה. שש עה בש ה שי א אותה רה קש יי תוב (שם כו) ונ כה ק, של חה צש יי ה בש קה בש דש זו ני ר הנ אי בש הנ ב של ל גנ ף ענ ע. אנ בנ ר שה אי בש

י. ני קי בש חנ ינו תש ימי תוב (שיר ב) וי כה הו של ה. זל עה בש ר שי אי םא בש ל ם, וש הה רה בש ל אנ דו של צי

שו גש ם פה ע, כגלה בנ ל של סוד של ה בש ינה כי שש ב לנ רי קה תש הי צו לש רה של ת, כש מל י אל יקי די ה צנ עה בש ם שי אותה ה מי עה בה רש ה, אנ אי םא רש וב
ים. מי עולה יהה לש ימל ים מי קי ין פוסש אי זו, של ר הנ אי בש ת הנ אל

רוך הוא, דוש בה קה ת הנ דו אל בש ענ ינ ם של עולה י הה ני ל בש ת כה ד אל מי הוא לי שום של זו, מי ר הנ אי בש ת הנ ה אל רה ם כה הה רה בש אנ
ים. מי עולה ים לש קי םא פוסש ל ים של עי ם נובש יי יא מנ ה, הוצי ה אותה רה כה ן של יוה כי וש

ם. הה רה בש י אנ ימי יו בי בי י אה די בש ענ רו  פש ר חה של רםת אמ אי בש ל הנ כה וש תוב? (בראשית כו)  ה כה ם, מנ הה רה בש ת אנ מי ן של יוה כי וש
זו ר הנ אי בש הנ שום של יו? מי בות הה רנ ע של מה שש מנ רםת, של אי ה בש או לה רש קה ע, וש בנ ר שה אי תוב בש כה ה, של תה יש ת הה חנ אנ תוב, וש רםת כה אי בש

ים. בי בורות רנ ם כש הל ית לה אי רש ה ני תה יש הה ים, וש כי יו הולש הה קום של ל מה כה בות בש אה ה לה תה אמ רש ני

י ין מי אי ם, של מי ם שה עולה יהה הה ה, הה רה ה זה עמבודה ם לנ עולה י הה ני רו בש זש חה סוד של ר, הנ פה ים עה תי שש לי פש אוהה הנ לש מי ן של יוה כי
ם יי מנ רםת הנ אי ת בש פםר אל ינחש ק ונ חה צש ב יי יהשה תוב? (שם) ונ ה כה ק, מנ חה צש א יי בה ן של יוה רוך הוא. כי בה דוש  קה ת הנ יר אל כי מנ של
ם עולה י הה ני בש ת  ד אל מי לי וש קונו,  תי לש ם  עולה ת הה יב אל שי הי א של לה ב? אל יהשה ונ הו  יו. מנ בי ם אה הה רה בש י אנ ימי בי רו  פש ר חה של אמ
ק חה צש ת יי ים אל להי ך אל רל בה יש ם ונ הה רה בש י מות אנ רי חמ י אנ הי יש תוב (שם כה) ונ כה הו של רוך הוא. זל דוש בה קה ת הנ ירו אל ינכי של

בשנו.

כםל. ה הנ רואל וש ים בו  לויי ם תש יומה קי ים וש תוני חש תנ הנ ים וש יוני לש על ים הה יי חנ ל הנ כה י של מי יא? מי יפםה הי אי מי זו  ר הנ אי בש הנ
ה. מו שורל אור עי הה ה וש כה שי חמ ה בנ ענ מנ תוב (דניאל ב) יודי כה הו של זל

ה, נה טש תוב? שי ה כה ה, מנ אותה רו  פש חה של ה, כש של קה ין הנ די ד הנ צנ ם מי הי שום של ק, מי חה צש י יי די בש ם ענ ה, אותה אי םא רש וב
שום יו, מי בי י אה די בש ל ענ בה אי. אמ דנ חובות ונ ה רש מה א שש רה קש יי גו', ונ ת וש רל חל ר אנ אי פםר בש ינחש א, ונ הוא בה ד של , ענ שוהה רש י פי רי המ ונ
ין אי של ם, כש הל לה ין  טי שש הנ לש זו  הנ ר  אי בש ין בנ די הנ א  יהצה םא  ל וש ם,  עולה ה בה נה טש ה שי תה יש םא הה ין, ל יהמי ד הנ צנ ים מי אי ם בה כגלה של

מנעמשייהלם כששיריים.

י עמרי י שנ לי חו  תש תוב (תהלים קיח) פי כה הו של רוך הוא. זל דוש בה קה ת הנ יר אל כי הנ ח לש תנ פל זו הוא הנ ר הנ אי בש הנ ומי
ך לנ הה של ג, וכש וי דנ זש הי ן לש רה חה חו לש לה עמקםב, ושש ת ינ אל ך  רנ ם, בי עולה ן הה ק מי חה צש ה יי לל עמ ינ ם של רל טל ה יהה. וש ם אודל םא בה ב ק אה דל צל
רוך דוש בה קה ל הנ בודו של ת כש עמקםב אל ה ינ אה רה ן של יוה ה. כי דל שה ר בנ אי ה בש ני הי א וש ינרש תוב? (בראשית כט) ונ ה כה ן, מנ רה חה לש
ה, נה טנ קש הנ ך  תש ל בי חי רה ים בש ני ע שה בנ של ך  דש עלבה ן אל בה לה ר לש מנ ז אה ע, אה בנ ר שה אי את בש רי קש ני ר, של אי בש הנ ה  אותה תוך  הוא מי

דנושקהא.

ע בנ של ף בש ן מוסה בנ רש יב קה רי קש הנ ה לש תורה הוא בנ רוך  בה דוש  קה ה הנ וה ים צי יקי די ה צנ עה בש ם שי ד אותה גל נל ה, כש אי םא ורש ב
ך ר כה חנ אנ ה - וש אשונה רי בות בה אה עו  בש שש יי ך, של לל מל ית הנ בי ים מי דוני עי ים וש נוקי פש ם תנ הל יף לה הוסי י לש די ה, כש נה שה ים בנ מי עה פש

ר. םא יותי ל ים וש מי עה ע פש בנ ם של הי ים. וש ני בה

ר. תה סש ני הנ מםחנ  ן הנ ים מי דוני עי יף לו  הוסי ת, לש בה א שנ רה קש ני וש א כםל,  רה קש ני ם, של סוד עולה יש יק  די ד צנ גל נל ת - כש בה שנ בש
ה. נה בה את לש רי קש ני ל, של אי רה שש ת יי סל נל ד כש גל נל ש - כש םאש חםדל ר ובש

ת רל צל עמ אשון. ובנ א רי רה קש ני ד וש סל חל ת הנ דנ מי חוז בש אה ם, של יהל בי ם אמ הה רה בש ד אנ גל נל אשון - כש רי הה ש  חםדל יום ט"ו לנ ובש
קםל קול חוז בנ אה בות, וש אה י לה ישי לי הוא שש עמקםב, של ד ינ גל נל ה קולות - כש עה בש שי ה בש ה בו תורה נה תש ני י, של ישי לי שש ש הנ חםדל בנ של
ד גל נל ין, כש די הוא יום הנ ק, וש חה צש ת יי דנ ת עמקי ים בו אל ירי כי זש נו מנ אה ד בו, וש נולנ ק של חה צש ד יי גל נל ה - כש נה שה םאש הנ ר עמקםב. ובש ינ
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ה. חוז בה אה ין של די ת הנ דנ מי

יר לו זי חל הל ל, וש אי רה שש ל יי ס ענ חה תו, וש לה פי ת תש ל בו אל בי רוך הוא קי דוש בה קה הנ ה, של ד מםשל גל נל ים - כש פורי כי יום הנ בש
מו ל כש אי רה שש ל יי סו ענ כי ים של ני נה ה עמ עה בש ים שי כי יו הולש כותו הה זש בי ן, של רם המ ד אנ גל נל כות - כש סג ג הנ חנ ה. בש תורה ת לוחות הנ אל
לו לה ה הנ עה בש שי הנ של ה, וכש ים בה רי תה סש ים ני יוני לש ה סודות על מה ה, כנ תורה ל הנ כה ה. וש כה ים סג ם עושי הי ך  שום כה כות, ומי סג

ה. בה מות רנ לי שש ם בי עולה ל הה כות, כה רה בש ים בנ פי תוסש מי

א ייצי ת ונ שנ רה פה

קונו. תי ולש מו  צש ענ - לש ח לו  קנ יי מון. ונ רש ענ לוז וש ח וש ה לנ נל בש ל לי קנ עמקםב מנ ינ ח לו  קנ יי ר, ונ מנ אה הוא וש י הנ הודי יש ח הנ תנ פה
ה נל בש ל. לי קי מנ מו הנ הוא כש חוז בו, וש הוא אה ת, של רל אל פש א תי רה קש ני דוש, של קה ם הנ שי ל הנ א"ו של ל וה ה סוד של ה - זל נל בש ל לי קנ מנ
מון - רש ענ ה. וש בורה את גש רי קש ני ש של אי ד הה צנ לוז - מי ד. וש סל ים חל אי רה קש ני ם של יי מנ ד הנ צנ ח - מי ר. לנ תה סש ני יון הנ לש על ן לה"א הנ - בל

יות. מומי רש ענ יהה בש ם הה כה עמקםב חה י ינ רי המ ים. של ני וה גש ל הנ ל כה ל של לה כש קו. הנ לש חל מו וש צש ל ענ ד של צנ מי

ם ל אותה כה ם? בש הל ה בה ה זל יהה! מנ ד הה חה ל אל קי י מנ רי המ ר, של יהה לו לומנ ם? בו הה הל נות. בה בה לות לש צה ם פש הל ל בה צי פנ יש ונ
ן הל ל בה צי פי נות של בה לות לש צה ן פש אותה ם בש ים אותה לי שש ה. הי בורה גש הנ ה וש לה דג גש ך ה' הנ ל לש תוב של כה מוזות בנ רש גות של רה ע דש בנ של

לות. קש מנ ל הנ ר ענ של ן אמ בה לה שםף הנ חש תוב מנ כה הו של ם. זל יי מנ ד הנ צנ ן לש ב אותה סובי ש, וש אי ל הה ד של צנ הנ

ל ר ענ של ת. אמ חנ ל - אנ קנ עמקםב מנ ינ ח לו  קנ יי ונ לו.  לה ים הנ סוקי פש מוזות בנ לות רש קש מנ עמלות מי ע מנ בנ ה, של אי םא ורש ב
ע. בנ י של רי לות - המ קש מנ ל הנ םאן אל צ מו הנ ש. ילחל מי י חה רי ם. המ יי תנ לות - שש קש מנ ת הנ ג אל צי ינ לש. ונ י שה רי ם. המ יי תנ לות - שש קש מנ הנ

י מי ה יש עה בש ם שי הי ה. וש עה בש שי יהה  מודל ה ענ בה צש תוב (משלי ט) חה כה ם סוד הנ הי ה קולות, וש עה בש ל שי סוד של ם הנ הי וש
רוך הוא דוש בה קה ים הנ קי ם הי יהל לי עמ ים של מודי ה ענ עה בש ם שי הי ה. וש מה כש את חה רי קש ני ית, של אשי רי ים מי ירי אי מש ית של אשי רי בש

דוש. קה ם הנ שי סוד הנ כםל בש הנ ם, וש עולה ת הה אל

ה י מםשל ידי יהה בי ר הה של אמ כנ ל. וש קי ה מנ תורה ה לו הנ אה רש ם, קה לי שה עמקםב הנ י ינ ידי ה בי זל ל הנ קי מנ יהה הנ הה של ה, כש אי םא ורש ב
ז בו. חנ רםן אה המ ם אנ גנ יהדו. וש ים בש להי אל ה הה טי ת מנ ה אל ח מםשל קנ יי תוב (שמות ד) ונ כה הו של ה. זל טל ה לו מנ אה רש ן, קה רם המ אנ וש

ה? זל ה לה ין זל ה בי מנ

רא קש עמקםב ני י ינ רי המ ל, של ל קנ ד של צנ הנ ל, מי קי ה מנ תורה ה לו הנ אה רש עמקםב, קה י ינ ידי יהה בי הה של יון הוא. כש לש א סוד על לה אל
תו. גה רש י זו דנ רי המ חוז, של קול הוא אה עמקםב, ובנ קםל קול ינ תוב (בראשית כז) הנ כה קול, של

ל שון של ה, לה טל א מנ רה קש ים, ני מודי י ענ ני ם שש הי הו"ד, של "ח וש צנ ני ים בש חוזי ם אמ הי ן, של רם המ אנ ה וש י מםשל ידי יהה בי הה של וכש
ם הי ל של ענ וש ם,  יהדה ל  ענ ה  נה תש ני וש י ה'  מודי י לי ני ין שש בי את מי יוצי ה, של תורה ם בנ עולה הה ך  מנ סש ני יהדו  ל  ענ י  רי המ ה, של יכה מי תש
ז אוחי י של ה. ומי טל מנ ה לו  אה רש ם, קה הל ים בה חוזי אמ הו"ד של "ח וש צנ ני ין  בי ה מי אה יהצש ה, של תורה ם בנ עולה ת הה ים אל כי תומש

םאל. מ ין ושש ה יהמי טל סש םא יי ל יו של כה רי ל יש תו ענ יקה זי חמ ת אותו, ומנ כל ה, תומל תורה בנ

תוב ם כה יהל לי ים, עמ יוני לש ם סודות על הל לות לה גנ ה לש ם תורה הל ן לה תנ נה הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ל של אי רה שש ם יי יהל רי שש אנ
יום. ם הנ כל ים כגלש יי ם חנ יכל להי ה' אל ים בנ קי בי דש ם הנ תל אנ (דברים ד) וש

ם לה עש נל ש הנ רה דש מי

ה ענ מנ ה, יודי מו שורל אור עי הה ב של ל גנ ף ענ ה. אנ מו שורל אור עי הה ה וש כה שי חמ ה בנ ענ מנ עמקםב. (דניאל ב) יודי א ינ ייצי ונ
י בי ר רנ מנ ם אה אי הנ ם ה'. וש אג נו נש אל רש םא אל י ל ני אמ ים ונ רי תה סש מי יש בנ ר אי תי סה ם יי תוב (ירמיה כג) אי כה ה של נו מנ יש הנ ה, וש כה שי חמ בנ
נו תוב אה כה ט הנ שנ ת פש עי כה ר? וש מנ אל נל ה של ל מנ כה ים בש סוקי פש יכות הנ מי סש ה בי תה יש ה הה מה כש י חה רי המ נו של רש מנ י אה רי המ ך, ונ ה כה הודה יש
ים סוקי פש ל הנ ה של מה כש חה ת הנ יו, אל הה ב של ל גנ ף ענ ר לו: אנ מנ יהה. אה עמקםב הה ינ יהה, וש ק הה חה צש יי יהה, וש ם הה הה רה בש אנ ים, של יכי רי צש

היסשתנכנלשתיי להדנענת.

ל ים ופםעי מי ך תה ך הולי של דש ר קה הנ ן בש כם שש י יי ך מי לל הר אה י יהגור בש ד ה' מי וי דה מור לש זש ח, (תהלים טו) מי תנ ק פה חה צש י יי בי רנ
ת רל ד עמשל גל נל ם כש ה הי רה עמשה הה לו  י, אי י יוסי בי ר רנ ה בנ הודה י יש בי ר רנ מנ ? אה יענ מי שש ה מנ גו'. מנ וש בו  בה לש ת בי מל ר אל דםבי ק וש דל צל

הוא. קום הנ מה יים בנ קנ עמקםב לש ל ינ יו של נה ים בה ידי עמתי רות של בש די הנ

ם, ד הי חה ר אל בה ה - דה עה הו רה עי רי ה לש שה םא עה שונו ל ל לש ל ענ גנ םא רה ר לו, ל מנ ם? אה ר הי שה ד עה חנ י אנ רי המ י, ונ י יוסי בי ר רנ מנ אה
ד גל נל ה כש לל ת אי ם אל י שה י מי כי ה. וש עה מו רה ה עי שה םא עה שונו - ל לש ל בי גנ םא רה ה. ל עה מו רה ה עי שה יהד עה רו, מי בי חמ ל בנ גי רנ מש ל הנ כה של

רות? בש די ת הנ רל עמשל

ד מי לנ יך. מש להל י ה' אל ני ד אמ גל נל ים - כש מי תה ך  ם. הולי הל ים מי עי מש תנ שש רות מי בש די ת הנ רל ל עמשל ה, כה הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ע מה שש יג, מנ שי הנ ינו יהכול לש אי ה של מנ ר בש הי רש הנ שות לש ין לו רש אי ם, וש יי מנ כות שה לש ת עםל מנ ימנ יו אי לה ל עה בי קנ ם לש דה יך אה רי צה של
יך, להל ם ה' אל ילה עי הש ים תי מי ם (דברים יח) תה תוב שה כה ים, וש מי ך תה אן הולי תוב כה ם. כה תה יך סש להל י ה' אל נםכי תוב אה כה של

. יתה שי רש םא הג ל ה של ל מנ ר ענ הי רש הנ שות לש ך רש ין לש אי וש

ר מנ אן, אה כה ם. מי די בש עה םא תה ל ם וש הל ה לה ול חמ תנ שש םא תי י ל נה ל פה ים ענ רי חי ים אמ להי ך אל ילה לש הש םא יי ד ל גל נל ק - כש דל ל צל ופםעי
ה אשונה רי ילה בו בה הש ך תי תוב (שם יג) יהדש כה ית, של סי מי נו? מי ן לה יי ננ לול ה'. מי ד חי גל נל ד כש ר עומי בה ך דה יך לש ה, אי הודה י יש בי רנ
הו זל ק, וש דל ל צל א ופםעי ני קנ יק, מש די א צנ רה קש ג אותו, ני רנ ם הה אי יך. וש להל ל ה' אל ענ מי ך  יחמ די הנ לש ש  קי י בי ה? כי מה יתו. לה מי המ לנ



1836

ופםעיל צלדלק.

ף אנ ם, וש רה דש סי ם כש ינה ה, אי הודה י יש בי ר רנ מנ א. אה וש שה יך לנ להל ם ה' אל ת שי א אל שה םא תי ד ל גל נל בו - כש בה לש ת בי מל ר אל דםבי וש
עמך רי ה בש נל עמ םא תנ ד ל גל נל ה - כש עה הו רה עי רי ה לש שה םא עה שונו ל ל לש ל ענ גנ םא רה נו. ל ה לה נל שנ ה מש ין זל ם, אי רה דש סי ם כש ינה אי ב של ל גנ ענ
נםב, גש םא תי ד ל גל נל ר, כש י אומי י יוסי בי יהא. רנ סש הל רש פנ תות בש בה ל שנ לי חנ ד מש גל נל - כש רםבו  ל קש א ענ שה םא נה ה ל פה רש חל ר. וש קל ד שה עי

יו. לה ש עה מל של ה הנ חה רש ם זה תוב (שמות כב) אי כה של

גוהו. רש םא ינהנ ל רםג, וש ינהמ ה של טה טה ה קש עמשל םא ינ יו, ל ינה עי ה בש זל בש הוא ני י של ח. מי צה רש םא תי ד ל גל נל ס - כש אה מש יו ני ינה עי ה בש זל בש ני

יו בי ד אה בי כנ ם לש דה יהב אה כםל חנ ל הנ י, ענ י יוסי בי ר רנ מנ ך. אה מל ת אי אל יך וש בי ת אה ד אל בי ד כנ גל נל ד - כש בי כנ י ה' יש אי רש ת יי אל וש
הו ם. זל דה בש כנ יהב לש ינו חנ אי ה, של רה ה זה עמבםד עמבודה ה או לנ י תורה רי בש ל די עמבםר ענ רו לו לנ םאמש ם י ה - אי ל זל לנ כש א מי מו. יהצה אי וש

ד. בי כנ י ה' יש אי רש ת יי אל תוב וש כה של

מו רו, כש צש ל יי ה ענ בועה יל שש יו, ינטי לה לט עה שש ה לי רו רוצל צש ם יי י אי רי המ ף. של אה נש םא תי ד ל גל נל ר - כש םא יהמי ל ע וש רנ הה ע לש בנ שש ני
ר. בםקל ד הנ י ענ בי כש י ה' שי ר (רות ג) חנ מנ אה ז של בוענ

י קי ל נה ד ענ שםחנ נםב. וש גש יי ך וש לי םא יי אי ל דנ ית, ונ בי רי ה בש ול לש ינו מנ ם אי אי נםב. של גש םא תי ד ל גל נל הו כש ך - זל של נל ן בש תנ םא נה פו ל סש כנ
מםד. חש םא תנ ד ל גל נל ח - כש קה םא לה ל

ע גנ פש יי ונ תוב (בראשית כח)  כה ים, של רי חי ה אמ רה עמקםב עמשה ינ בש ר  מנ אל נל לו  ד אי גל נל כש א,  מה יסש ן קי י בל יוסי י  בי ר רנ מנ אה
ב כנ שש יי יו - ה'.  ונ שםתה אמ רנ ם מי יהשל קום - ד'. ונ מה י הנ ני בש אנ ח מי קנ יי ש - ג'. ונ מל של א הנ י בה ם - ב'. כי ן שה לל יה קום - א'. ונ מה בנ
ים - להי י אל כי אמ לש ה מנ ני הי ה - ח'. וש מה יש מה שה יענ הנ גי םאשו מנ ר ה - ז'. וש צה רש ב אנ צה ם מג לה ה סג ני הי לם וש ינחמ הוא - ו'. ונ קום הנ מה בנ

ה. רה ה עמשה ני ים בו - י'. הי די יםרש ים וש ט' - עםלי

י ני בש ש  מל שה י הנ ני תש פנ זה שש ת של חםרל רש חנ י שש ני אמ י של ני אג רש ל תי ח, (שיר א) אנ תנ פה י בו  בי קום - רנ מה ע בנ גנ פש יי ר, ונ חי ר אנ בה דה
עמקםב ינ טון  לש שי של עמקםב,  ינ ל  ענ ר  חוזי י  רי המ י.  תי רש טה נה םא  ל י  לי של י  מי רש כנ ים  מי רה כש הנ ת  אל ה  רה נםטי י  ני מג שה י  בי רו  חמ ני י  מי אי
ת, חםרל רש חנ י שש ני אמ י של ני אג רש ל תי ר, אנ מנ עמקםב אה ינ נו. וש מל ר מי ערבנ הה ו, וש שה עי טון לש לש שי ר אותו הנ זנ חה ש, וש מל של יהה הנ ה הה אשונה רי בה
טון לש י שי ני מל ר מי ערבנ הה של - כש ש  מל שה י הנ ני תש פנ זה שש ים. של ני מנ ים וזש תי עי ה לש חורה יא שש הי ה, של נה בה לש טון הנ לש י שי ן לי תנ י ני רי המ של

ש. מל של הנ

ים - מי רה כש ת הנ ה אל רה י נםטי ני מג עמקםב. שה ת ינ ו אל שה טםם עי שש יי תוב (בראשית כז) ונ כה ו, של שה הו עי י - זל רו בי חמ י ני מי י אי ני בש
י תנ ה מה תה ענ תוב (שם ל) וש כה י - של תי רש טה םא נה י ל לי י של מי רש ה. כנ לה יש לה ח בנ רנ קל ב וש י חםרל ני לנ כה יום אמ י בנ יתי יי תוב (שם לא) הה כה של

י. יתי בי י לש נםכי ם אה ה גנ עלשל אל

ש, דה קש מי ית הנ עממםד בי יד לנ תי עה קום של מה ע? בנ גנ קום פה ה מה יזל אי ר, (שם כח) בש מנ ק אה חה צש י יי בי קום - רנ מה ע בנ גנ פש יי ונ
םא יהכםל. ל לך וש המ ה לנ צה רה דול, וש יהה גה יום הה ר, הנ ה אומי הודה י יש בי ם. רנ ל שה לי פנ תש הי וש

ל טון של לש נו אותו שי מל ר מי ערבנ הה ל של י קונו ענ ני פש ם לי עי רנ תש הי יל לש חי תש הי קום וש אותו מה ל בש לי פנ תש י, הי י יוסי בי ר רנ מנ אה
י ני פש ה? מי מה לה עומות. וש רש שון תנ ה, לש ל מםשל ם ענ עה לנו הה יי ר (שמות טו) ונ מנ אל נל מו של ם, כש ן שה לל יה תוב ונ כה הו של ש. זל מל של הנ

ו. שה עי ן לש תנ ני נו וש מל ר מי ערבנ הה ש, של מל שה א הנ י בה כי

א יוצי שו. כנ פש ר ננ עי צנ י לש די יו, כש שםתה אמ רנ ם מי יהשל קום ונ מה י הנ ני בש אנ ח מי קנ יי יהד ונ ה. מי יל בוכל חי תש עמקםב? הי ה ינ שה ה עה מל
. יהה לל ב עה יישל יו ונ תה חש ימו תנ יהשי ן ונ בל חו אל קש יי ר (שם יז) ונ בה דה בנ

מו י, כש ני בש םא אנ ל י וש ני בש אנ תוב מי כה ע של מה שש ה, מנ תה יש ש הה מה ת מנ חנ ן אנ בל י, אל י יוסי בי ר רנ מנ קום - אה מה י הנ ני בש אנ ח מי קנ יי ונ
נות בש י מי ני בש ה לי שה ח אי קנ םא תי ר ל של תוב (בראשית כב) אמ כה הו של ת. זל חנ א אנ לה ר אל מנ םא אה ל י, וש ני עמ ננ כש נות הנ בש ר מי מנ אל נל של

ם). לה עש נל ש הנ רנ דש ן. (ע"כ מי הל ת מי חנ י, אנ ני עמ ננ כש הנ

ש חי רנ יהה מש הה ם, וש יי ים מנ עי יו נובש ינה עי ב, וש יהה יושי הה א אותו של צה ך. מה ן עמרה ר בל זה עה לש י אל בי י רנ ני פש ס לי ננ כש א ני ירה י זי בי רנ
ם יי עממנ פנ ר:  מנ אה ה?  ובוכל ר  ב מנ יושי ה של זל ה  שו: מנ מה שנ לש ר  מנ אה א.  ירה זי י  בי רנ יו  חורה אמ לנ ר  זנ ה. חה ובוכל יו  תותה פש שי בש
ך יהה קולו הולי ד, הה יהרנ ד של רו. ענ דש חנ ס לש ננ כש ני של אותו  או  ים, רה בי ם יושש עודה י. בש תי םא יהכםלש ל יו, וש לה ב אי רנ קש י לי תי סש ננ כש ני

ה. ת ובוכל יי בנ בנ

ים מי ענ י הה ני ים בש ידי ך, עמתי בונש ת רי שנ דג קש ם, בי עולה ל הה ל כה ה ענ יונה לש ה על דושה ן קש בל ן, אל בל ן אל בל ר: אל יהה אומי הה ע של מנ שה
ך. אוי בה יבו  רי אות ינקש מש טג ל הנ כה דוש, וש קה הנ ך  קומי ת מש א אל מי טנ לש ך  יי לנ ים עה אי מי ים טש מי לה יב גש הושי ולש ך  ל בה זי לש דנ זש הי לש

ן. מנ זש אותו הנ ם בש עולה לה

ר: מנ שו, אה מה ס שנ ננ כש יו? ני נה פה ס לש ני כה ם אל ר, אי מנ מםר לו לש אל ך ול שו: לי מה שנ א לש ירה י זי בי ר רנ מנ או. אה סש כי ב בש יהשנ ד וש יהרנ
יו. ינה ים עי רי םא הי ל יחנ בו, וש גי שש םא הי אן. ל א כה ירה י זי בי ה רנ ני הי

ה אה ניו. רה פה ב לש יהשנ יו, וש כה רש ין בי כי רש הי א וש ירה י זי בי ס רנ ננ כש חוץ. ני ב בנ ה שי תה אנ ס, וש ני כה יי א של ירה י זי בי ר: רנ מנ ך אה ר כה חנ אנ
כו. רש דנ ב כש יהשנ ם וש ך. קה כש רש דנ ב כש שי ם, וש שה ר: קום מי מנ לו, אה גש רנ ט בש ענ ר, בה זה עה לש י אל בי רנ

י יתי אי ם, רה עולה ל הה ל כה דול של ר גה בל של ה בש בה כה רש ר: מל מנ ה? אה אה ה רה ה, מה יהה בוכל ר הה מנ ה של א: זל ירה י זי בי ר רנ מנ אה



1837

. יהה לל םאשו עה ת ר ם אל עמקםב שה ינ ה של תה יש ן הה בל אל ה הה אותה ם, וש עולה ל הה תנ שש ה ני נה מל מי ה של דושה קש ה הנ רה קה יש ן הנ בל ה אל אותה

ה? ענ אותה ני עמ ננ עמקםב לש יך יהכםל ינ דול, אי גה הום הנ תש קוענ בנ יהה שה ה הה םאשה ר ם, וש עולה ל הה ל כה תנ שש ה ני נה מל מי ן של בל אל י הה כי וש
ש קםדל יהה  לל עה וש ש,  דה קש מי ית הנ בי בש ה  לה גנ תש ני ה  םאשה ר וש דול,  גה הנ הום  תש בנ קועות  שש יו  הה יהה  יותל וי זה ן,  בל אל הה ה  א אותה לה אל
ם שי הנ וש ל.  אי רה שש יי ן  בל ה אל ם רםעל שה (בראשית מט) מי תוב  כה של הו  זל  . יהה לל עה יון  לש על הה בוד  כה ה הנ ינה כי שש הנ וש ים,  שי דה קר הנ

. יהה לל קוק עה יהה חה יון הה לש על ך הה לל מל ל הנ דוש של קה הנ

ם. יהה שה ים הה שי דה קר ש הנ קםדל קום של אותו מה ם בש שה אן, וש כה ה מי לה טה דוש, ונש קה ם הנ שי א אותו הנ רה עמקםב, קה א ינ בה של כש
י. תי רש כנ זש םא ני ל ה, וש זל ר בה בה דה ת סוד הנ ר אל מנ אה י בו של בי ם רנ שי י בש תי עש מנ י שה ני א, אמ ירה י זי בי ר רנ מנ אה

רור ך הוא בי כה , וש תה עש מנ שה ה הוא של זל ר הנ בה דה י הנ אולנ יך. וש לל ה עה סה י חה תי עש א, דנ ירה י זי בי י רנ ר, אי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
, יהדוענ קום הנ מה קום? מי ה מה יזל אי קום. מי מה י הנ ני בש אנ ת מי חנ ן אנ בל קום. אל מה י הנ ני בש אנ ח מי קנ יי תוב (שם כח) ונ כה ר, של בה דה הנ
קו חמ ים שה ני בה תוב (איוב יד) אמ כה של הו  ם. זל עולה ל הה כה ם לש יי ים מנ קי שוחמ ים של ני בה ם אמ שה הום, של תש קום הנ הוא מש של

מניים.

ה תה יש םא הה עמקםב ל ינ ש. וש דה קש מי ית הנ ם בי יהה שה הה קום של ד מה ה ענ ה עולה תה יש הה ם, וש כגלה ר לש קה ה עי תה יש םאת הה ז ן הנ בל אל הה
ל עמקםב כה ך ינ ה, כה נה מל ל מי תנ שש כםל ני הנ יא של ה הי ז. מנ מל ה לו רל זה מש רה שום של , מי יהה לל א עה לה ן, אל הל ת מי חנ ל שום אנ תו ענ נה וה כנ

נו. מל ל מי תנ שש ם ני עולה הה

יא הי בו, של לי ם בש יו - שה שםתה אמ רנ ם מי יהשל ם. ונ עולה ל הה ר כה קנ יא עי הי קום, של מה י הנ ני בש אנ ח מי קנ יי ה, ונ עה שה הנ ה  אותה בש
קום. אותו מה תו בש עש ה דנ בה ינשש תש ר, ני לומנ הוא. כש קום הנ מה ב בנ כנ שש יי ינד ונ זו. מי ה כה ת זל מנ גש יו - דג שםתה אמ רנ מי

ל ענ ה. וש לה עמ י מנ ילה לי הש יי יהדוענ של ה, בש לה עמ ילה שום מנ הש זו תי ם לה אי י, וש לי א של מה גש יא דג ר: זו הי מנ ח, אה קנ ן יהדוענ לה ימה סי וש
ן בל אל ם הה ר, אי לומנ ה. כש בה צי י מנ תי מש ר שנ של םאת אמ ז ן הנ בל אל הה תוב (בראשית כח) וש כה ר, של דל ר נל דנ נה , וש יהה לל בו עה ם לי ך שה כה
ר מנ ר. אה עמשי מנ ר הנ דנ ך. נה נו לה רל שש ענ ר אמ שי י ענ ן לי תל ר תי של כםל אמ יהד - וש ים, מי להי ית אל ילה בי הש ה יי בה צי י מנ תי מש ר שנ של םאת אמ ז הנ

י. תי עש מנ אי שה דנ ה ונ א, זל ירה י זי בי רנ

יו ינה עי וש בו  ן לי תנ נה ל של מו, ענ ל שש ענ ך  ה כה אה רש קש ר, ני לומנ ל (שם מט), כש אי רה שש ן יי בל את אל רי קש ה ני ל זל ר לו, ענ מנ אה
תו. ינה כי ה שש תה יש ם הה שה ים, וש מי ית עולה ה בי ה אותה שה רוך הוא עה דוש בה קה הנ . וש יהה לל עה

םא י ל ים. מי תי י מי רי גש ים ופי מי ענ ת הה אנ מש ת טג ים אל שי ים לה ידי עמתי זו  ן הנ בל אל ל הה ענ י של יתי אי רה י, של יתי כי ה בה ל זל ענ וש
ר זנ חה ך  ר כה חנ ק. אנ תנ שה וש ח  ננ אל נל ה,  אשונה רי בה ה כש כה דור! בה הנ אותו  ן! אוי לש מנ זש הנ אותו  ם! אוי לש עולה ה? אוי לה כל בש יי

ם. עולה ל הה יון של לש על ך הה לל מל ר הנ עורי תש יי של ם, כש עולה ים בה אי צה מש יו ני הש יי ם של אותה ר: אוי לש מנ אה וש

ים, יקי די צנ ם הנ יכל רי שש . אנ יהה לל כות עה בש אוי הוא לי ה, רה ת זל אל ענ  יודי דוש  קה הנ ך  אה לש ר, מנ מנ א. אה ירה זי י  בי ה רנ כה בה
א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ים בה דושי ם קש תל אנ של

ה, זל סוק הנ פה ח בנ תנ י פה בי ים בו. רנ די יםרש ים וש גו', עםלי ה וש צה רש ב אנ צה ם מג לה ה סג ני הי לם וש ינחמ ה י"ח. (שם כח) ונ שה רה פה
ים רי בה דש ל הנ י, כה בי ר רנ מנ ים. אה בםרי גי י הנ טי לש יו כםל שי לה לוי עה ן תה גי מה ף הנ לל יות אל פי לש תנ נוי לש ך בה ארי וה ד צנ וי ל דה דנ גש מי (שיר ד) כש
ל ינו, כה ני שה . של יהה דל לומש ה וש תורה הנ מו  הוא כש רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש יב לי בי ר חה בה ין דה אי ה. וש לל כש םא תי ה ל תורה הנ - וש לו  כש יי
ח קנ רל ן הה יי ינ ך מי קש שש ת לו (שם ח) אנ רל ה אומל תורה הנ ה, וש לה עש ל מנ ים של רי תה שו לו סש דש חנ תש ל יום, יי כה ה בש תורה ק בנ סי ענ תש מי הנ
לות גה הי ים לש ידי עמתי ים הה רי בה ם דש הי ית, וש אשי רי י בש מי ת יש של שי ר מי מה שג מש ן הנ יי הו ינ זל ה, וש ל תורה ה של ינה הו יי י. זל ני מם יס רי עמסי מי

םא. ב יד לה תי עה ים לל יקי די צנ לנ

ה י, מנ יננ ר סי הנ יו מי בה נה עמ ר בנ מה שג מש ן הנ יי א ינ לה ר אל יהה לו לומנ םא הה ך הוא - ל ם כה ר, אי מנ אה יו וש לה גש ל רנ י בו ענ בי ם רנ קה
ים יקי די צנ ים הנ ידי עמתי ם, ונ דה אה לו לש גנ תש םא הי ל ית של אשי רי י בש רי דש י סי קי מש ם עה ר לו, אותה מנ ית? אה אשי רי י בש מי ת יש של שי ה מי זל

יד. מי ה תה תורה קו בנ סש עה ם של עו אותה ן יידש מו כי ם, כש ת אותה ענ דנ לה

ה נה שה ה. וש תורה יד בנ מי ים תה קי סש ענ תש מי ם של אותה ים, לש מי כה חמ נו לנ תש ה ני תורה ה, סודות הנ הודה י יש בי ר רנ מנ נו, אה דש מנ לה וש
תו, נה שש בי ן  יהשי הוא  של כש ה,  לה עש מנ לש תו  מה שש ני ת  אל ים  לי עמ מנ כו,  רש צה ל  כה ה  תורה בנ ק  עוסי הוא  של י  מי ל  כה ה,  הודה יש י  בי רנ
י תי פש ב שי תוב (שם ז) דובי כה הו של יום. זל יו בנ תותה פש ים שי שי חמ רנ ים ומש בי ה דובש נה מל ה, ומי י תורה קי מש עה ים אותו מי די מש לנ ומש

ים. ני שי יש

ה ים לה אי רש ה, ומנ לה עש מנ ה לש תו עולה מה שש ה, ני לה יש לנ ן בנ הוא יהשי של ה, כש מה שש ה לי תורה ק בנ סי ענ תש מי ל הנ ק, כה חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ם. עולה יות בה הש ים לי ידי עמתי ים הה רי בה דש ם הנ אותה

יו. נה פה ם לש א. קה ה בה כה לה המ ל הנ ענ י, בנ י יוסי בי ר רנ מנ א. אה בה י אנ בי יו רנ לה א אי ה. בה תורה ק בנ עוסי ב וש יהה יושי י הה י יוסי בי רנ
ה. לה יש לנ צות הנ ד חמ ה ענ קו בה סש ענ תש הי בו וש ה. יהשש לה יש לנ ד הנ ים, יהרנ בי ם יושש עודה ה. בש תורה קו בנ סש ענ תש הי בו וש יהשש

ה אה רה ק. וש הוא צוחי מוקות, וש ט סש ענ יו מש נה פה א של בה י אנ בי ת רנ ה אל אה ב. רה יהה יושי י הה י יוסי בי רנ א, וש בה י אנ בי ם רנ דנ רש ני
רות חמ ה שנ ה עולה תה יש הה ד של ם. ענ ב שה יו. יהשנ ינה ין עי כי רש אן. הי ה כה ינה כי שש ע של מה שש ה ני זל י, מי י יוסי בי ר רנ מנ ת. אה יי בנ דול בנ אור גה

ת. יי בנ ך הנ שנ חש נל ר, וש בםקל ה הנ אה יו רה ינה ים עי רי הי ד של ת, ענ יי בנ יר בנ אי יהה מי אור הה הה ר וש בםקל הנ

ענ י יודי ני א, אמ בה י אנ בי ר רנ מנ י. אה י יוסי בי ז בו רנ חנ קות. אה יו צוחמ ינה עי ים וש ירי אי יו מש יו הה נה א, ופה בה י אנ בי ר רנ עורי תש הי
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ים רי דה חמ ך לנ ה אותש עללה ים הל ני פה ל הנ ענ י, בנ תי מה שש ני ז בש חנ אה ה של עה שה , ובש יתה אי ים רה יוני לש יך, סודות על יל ה, חנ ה רוצל תה אנ ה של מנ
ים. יוני לש על ים וש דולי גש

י ני ם אמ כל ילש בי שש בי ים של יקי די צנ ם הנ יכל רי שש ם, אנ הל ר לה מנ אה ם, וש שה עולות לש ים של יקי די צנ ר הנ אה מות שש שש ת ני י אל יתי אי רה וש
ם ת שה חנ ננ ה מג תה יש הה י של תי ת תורה י אל יתי אי רה יון. וש לש על ך הה לל מל אות הנ בש צי נות לש עמ ד, לנ בה כש ני ם הנ שי ל הנ דוש של ן קה יה נש בי ה בש נל בש ני

י. יננ קו עי חמ צה י, וש קי לש חל י בש תי חש מנ ך שה שום כה דול, ומי ל גה דה גש מי ים כש לי י תי לי תי

רוך דוש בה קה ה הנ שה ינו, עה ני שה ך, של יד כה עי סוק מי פה י הנ רי המ א, של בה י אנ בי ל רנ ה של ל זל ה ענ מנ תש ל תי ק, אנ חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
נו. מל לוי מי גוף תה ל הנ כה ה, של זל אר הנ וה צנ הנ מו  אות, כש בה צש ר הנ אה ל שש כה נו  מל ה מי לה תה יו, וש תה חש ה תנ נל מג מש ה הנ ת זל הוא אל
כםל, לנ יענ  גי הנ בו, לש רש קי בש מו  ן שש נותי וש מו,  ה עולה הוא בונל רוך  בה דוש  קה ה, הנ תורה ים בנ קי ים עוסש יקי די צנ הנ ה של עה שה ובש

קום. ל מה טובו של ם מי עולה יק לה פי סש הנ ולש

הוא ר, וש סי ם חה עולה י הה זנ אמ בו, ונ רש קי מו מי ל שש רוך הוא נוטי דוש בה קה ה, הנ תורה ים בנ קי ים עוסש יקי די צנ ין הנ אי של וכש
ים לי דש גנ ים ומש בי רש ם מנ יות. אי פי לש תנ נוי לש ך בה ארי וה יד צנ וי ל דה דנ גש מי תוב (שיר ד) כש כה נו? של ן לה יי ננ ת. מי כםלל יש עמלות הנ מנ ינו בש אי
דוש, ן קה יה נש בי נוי בש ם, בה ל עולה ארו של וה הוא צנ הו של יות. זל פי לש תנ נוי לש ך בה ארי וה יהד צנ ה, מי זל ל הנ דה גש מי ה כנ ים תורה יקי די צנ הנ

ם. יי רנ צש ץ מי רל ה אל לנ תי ר (בראשית מז) ונ מנ אל נל מו של יות, כש פי לש הו תנ זל תו, וש חה גה שש ת הנ ענ דנ או לה לש ני לו וש יות תה פי ל הנ כה של

ים לויי ר תש אה שש ני ל הנ כה ים, וש פי לה ף אמ לל ים אל אי רה קש ני ם הנ ים. אותה בםרי גי י הנ טי לש ל שי כה יו, וש לה לוי עה ן תה גי מה ף הנ לל ז אל אה וש
קום. ל מה טובו של ים מי אי לי מות מש עולה ל הה כה ים וש יטי לי שנ ל הנ כה יו, וש לה עה

ם ינה ים אי יקי די צנ הנ של ר, כש לומנ ה, כש צה רש ב אנ צה ם מג לה ה סג ני הי לם וש ינחמ תוב (שם כח) ונ כה נו של יש הנ ה, וש הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ה, מה יש מה שה יענ הנ גי םאשו מנ ה - ר תורה קו בנ סש עה ים וש יקי די צנ כו הנ ה. זה לה עמ מנ ינו בש אי ה, וש צה רש ב אנ צה ם מג לה ה - סג תורה ים בנ קי עוסש
י בי ר רנ מנ הו בו? אה ים בו. מנ די יםרש ים וש ים עםלי להי י אל כי אמ לש ה מנ ני הי יהד - וש ר. ומי סנ םא ילחש ל טוב ל כה ה וש לה עמ מנ י ייש לו  זנ אמ

ה בו. חה מש שש ני ה וש ילה גי ר (תהלים קיח) נה מנ אל נל מו של קום, כש ל מה מו של שש ה, בי הודה יש

ל יו, ענ לה ב עה צה ה ה' ני ני הי יו (בראשית כח) וש רה חמ תוב אנ כה ה? של י מה ני פש ה. ומי נל מג אותו מש ק, בו - בש חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
חום, נש י תנ בי ר רנ מנ יו. אה לה ב עה צה הוא ני קום של ל מה מו של י שש ני פש ילו, מי בי שש ים בי די יורש ים וש ה עולי י זל ני פש ה. מי נל מג אותו מש

ה. מו זל בו כש רש קי קום בש ל מה מו של א שש ך נושי ין לש אי אות? של בה צש ר הנ אה ל שש כה ם מי לי ך שה לל מו מל א שש רה קש ה ני מה לה

יו נה ם בה אי ר, של לומנ רוך הוא. כש דוש בה קה י הנ ני פש ם לי עי רנ תש ני ה של ל מנ יבו ענ שי הי עמקםב, וש ינ זו לש מש עמקםב, רה י ינ בי ר רנ מנ אה
ה עמלה ין מנ וות - אי צש מי ה ובנ תורה עמסםק בנ לנ כו  םא זה יו. ל נה בה ה לש לה עמ ה ומנ זל ה לה לה עמ וות, ייש מנ צש מי ה ובנ תורה עמסםק בנ לנ כו  זש יי
יו נה לו בה ים - אי להי י אל כי אמ לש ים בו. מנ די יםרש ים וש ים עםלי להי י אל כי אמ לש ה מנ ני הי תוב (שם) וש כה הו של יו. זל נה בה ה לש לה עמ ין מנ אי ה וש זל לה

ם. הל ה, ייש לה לה עמ ייש לו מנ של ילו, בו - כש בי שש ים. בו - בי די כו - יורש םא זה ים. ל כו - עולי עמקםב, זה ל ינ של

י רי ים שה די ה - יורש לה עמ ייש לו מנ של ה. כש יל זל בי שש ים בי די ים או יורש יו עולי מות הה אג י הה רי ל שה ק, כה חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ין אי ין טוב וש לום, אי ר שה ה בנ הודה י יש בי ר רנ מנ עמקםב. אה ל ינ יו של נה בה לוי בש כםל תה הנ ים. וש ה - עולי ידה רי ייש לו יש של מות. כש אג הה

עמקםב. ל ינ יו של נה יל בה בי שש א בי לה ם אל עולה א לה ע בה רנ

יד בי אמ הנ ה, לש זל ה הנ בל רש אנ ל הה מו ענ ם כש יכל לי ם עמ עולה ל הה ת כה ס אל ני כנ ר: ייש לש מנ אה הו וש בה י אנ בי רנ א לש ד בה חה מון אל גש הל
םא ל ם וש יי מנ שה ת הנ ר אל צנ עה תוב (דברים יד) וש ה, כה בונה רי ת לש דל ין עובל זו אי ה הנ מה אג ת. הה חנ ה אנ עה שה ם בש עולה ן הה ם מי כל תש אל
ם תל י אנ רי המ ר לו ונ מנ ה?! אה ילה בי שש ד בי םאבנ ם י עולה ל הה ה, כה יא סוטה ם הי ה. אי בולה ת יש ן אל תי םא תי ה ל מה דה אמ הה ר וש טה ילה מה הש יי
י בי ר רנ מנ נו. אה ר אותה עורי ים לש עושי ם הה ם הי יכל אי טה ר לו, חמ מנ ה. אה רה שי כש ך  רל דל ך בש לי םא תי ל ה וש טל סש תי ה של ים אותה עושי

מון. גש הל ר אותו הנ מנ ה אה ה, יהפל הודה יש

הו ה - זל מה יש מה שה יענ הנ גי םאשו מנ ר ים. וש מי ית עולה הו בי ה - זל צה רש ב אנ צה ם מג לה ה סג ני הי ינו, (בראשית כח) וש בותי נו רנ שה
ש קםדל וש ים  רובי כש הנ וש ה  ינה כי שש ם הנ שה יון, של צי הו  זל םאשו?  ר הו  יזל ה'. אי תה  לש ענ פה ך  תש בש שי לש כון  תוב (שמות טו) מה כה של

רוך הוא. דוש בה קה ל הנ יו של בותה כש רש לו מנ גש ם ני שה ה, וש ה תורה נה תש בו ני י, של יננ ה סי ם זל לה א, סג בה י אנ בי ר רנ מנ ים. אה שי דה קר הנ

יד וי ל דה דנ גש מי ה, (שיר השירים ד) כש אשונה רי בה ה כש סוק זל פה ל בש כי תנ סש הי ר, עוד ייש לש מנ ן אה נה י יוחה בי ם רנ שי א בש י בה בי רנ
ים קי עוסש יו  ל הה אי רה שש יי ן של מנ ל זש א, כה ירה זי י  בי ר רנ מנ עון אה מש י שי בי ר רנ מנ ינו, אה ני י שה רי המ יות, של פי לש תנ נוי לש בה ך  ארי וה צנ
ל - דה גש אותו מי ה כש ים תורה לי דש גנ ם מש נוי. אי ך בה ארי וה יד צנ וי ל דה דנ גש מי תוב כש כה הו של יהם. זל יהה קנ ש הה דה קש מי ית הנ ה, בי תורה בנ
. ךש ייבש יו ונ חי ין אה יהמי נש י בי ארי וש ל צנ פםל ענ יי תוב (בראשית מה) ונ כה הו של ש. זל דה קש מי ית הנ ה בי ך? זל ארי וה הו צנ נוי. מנ ך בה ארי וה צנ

י. ני ש שי דה קש ל מי ענ אשון וש ש רי דה קש ל מי ה ענ כה בה ד של מי לנ מש

זוק ין חי יכי רי ה צש תורה ים בנ קי סש ענ תש מי ף הנ ק, אנ זה ל חה דה גש ד מי וי ל דה דנ גש ה מי א מנ לה ל? אל דה גש הו מי ק, מנ חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ים קי סש ענ תש מי ך הנ י דורו, כה ני ל בש כה ר מי ה יותי תורה ל בנ די גנ תש יהה מי ד הה וי ה דה ד - מנ וי ל דה דנ גש ר, מי מנ חום אה נש ק. ר' תנ זה ן חה יה נש ובי

ה. נה מל לו מי טש בנ תש םא יי ל של ה וש תורה ל בנ די גנ תש הי ין לש יכי רי ה צש תורה בנ

עוד ובש ם,  יומה וש ה  לה יש ה לנ תורה ק בנ סי ענ תש הי לש ם  דה אה הה יך  רי צה ך  ם, כה יומה וש ה  לה יש לנ ה  תורה ק בנ יהה עוסי ד הה וי דה ה  מנ
דול. גה ק וש זה ן חה יה נש נוי בי אר בה וה צנ ד הנ וי ל דה דנ גש מי ה - כש לו בה דש גנ תש יי ה וש קו בה סש ענ תש יי של

או. ם לה אי לו בו וש אמ גה ם יי לוי אי ר תה בה דה הנ לות, וש גה יו בנ הש יי ים של ני ף שה לל לו אל יו, אי לה לוי עה ן תה גי מה ף הנ לל או, אל ם לה אי וש
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ים בורי גי י הנ טי לש ל שי חום, כה נש י תנ בי ר רנ מנ ים, אה בורי גי י הנ טי לש ל שי - כה כו  םא זה ים. ל ני ף שה לל אל בש לו  אמ גה יי ה -  תורה בנ כו  זה
לו. אמ גה ן יי ר כי חנ אנ ם, ולש הל דו בה בש עש תנ שש יי

ין קי עוסש ן הה יל אותה בי שש נו, בי יה נש בי ב בש צה ני ים, הנ מי ית עולה הו בי ה - זל צה רש ב אנ צה ם מג לה ה סג ני הי א, וש י בה בי ר רנ מנ אן אה כה מי
ים להי י אל כי אמ לש ה מנ ני הי ם. וש עולה ל הה ל כה ה ענ דולה ה גש לה עמ מנ ש הוא בש דה קש מי הנ ה - של מה יש מנ שה יענ הנ גי םאשו מנ ר ץ. וש רל אה ה בה תורה בנ

ת. רי י שה ני לו כםהמ ים בו - אי די יםרש ים וש עםלי

ה, לה עש ל מנ ם של יי לנ רושה ים יש רי שומש ם הנ אותה ה. וש לה עש ל מנ ם של יי לנ רושה ד יש גל נל ן כש כגוה הוא מש ל של ר, ענ ר אומי זל יעל לי י אל בי רנ
ים. די יםרש ים וש ע עםלי מה שש ה. מנ טה ל מנ ם של יי לנ רושה ים יש רי ם שומש הי

ר (תהלים קכז) מנ אל נל מו של יו. כש לה ב עה צה ה ה' ני ני הי תוב וש כה הו של ר, זל זל יעל לי י אל בי ר רנ מנ ר ייש בו? אה ה יותי לה עמ ה מנ מנ
ם אותה ל  ענ ר  שומי יות  הש לי יו,  לה עה ב  צה ני ה'  ה  ני הי וש תוב  כה של נו  יש הנ וש ר.  שומי ד  קנ שה א  וש שה יר  עי ר  מה שש יי םא  ל ה'  ם  אי

הנשומשריים.

ך (מלכים-א ט) יו. כה לה ים עה יך שי ינל עי ר (ירמיה לט) וש מנ אל נל מו של ה. כש ירה מי שש ר, לי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ יו? אה לה הו עה מנ
ה יות חומה הש לי ם, וש יי לנ ירושה זםר לי חמ הוא לנ רוך  בה דוש  קה יד הנ תי םא עה ב יד לה תי עה לל וש ים.  יהמי ל הנ ם כה י שה בי לי וש י  יננ עי יו  הה וש

ה. תוכה ילה בש הש בוד אל כה יב ולש בי ש סה ת אי ם ה' חומנ אג ה נש ילה לה הש י אל ני אמ ר (זכריה ב) ונ מנ אל נל מו של ה, כש רה מש שה לש

ית ה, בי הודה י יש בי ר רנ מנ ל. אה אי רה שש ץ יי רל ל לו אל פי קי ד של מי לנ ק, מש חה צש י יי בי ר רנ מנ . אה יהה לל ב עה ה שםכי תה ר אנ של ץ אמ רל אה הה
הוא. קום הנ מה ב בנ כנ שש יי תוב ונ כה ע של מה שש ב. מנ יהה שוכי יו הה לה עה ר, וש שי בנ תש יו ני לה עה יהה, וש ש הה מה ש מנ דה קש מי הנ

הוא עמקםב, של ינ א  לה ש, אל דה קש מי ית הנ ל בי ם ענ הל ד מי חה ר אל שי בנ תש ני םא  בות ל ה אה לשה שש ן הנ ה, מי הודה י יש בי ר רנ מנ אה
או. נה י בש ישי לי שש הוא הנ למםה של למםה. שש ד, שש וי י, דה שנ ה: יי לשה שש לו הנ ד אי גל נל בות. וכש אה ן הה י מי ישי לי שש

ים, שי ב נה ה אוהי הו. זל ני בש יי י, של ישי לי שש הוא הנ למםה, של ל שש ר ענ שי בנ תש י ני ישי לי שש הוא הנ עמקםב של ה, ינ הודה י יש בי ר רנ מנ אה
יו שה למםה נה ת שש ננ קש ת זי עי י לש הי יש תוב (מלכים-א יא) ונ כה מו, של תג ד בש םא עומי ה ל זל מו, וש תג ד בש ה עומי ים. זל שי ב נה ה אוהי זל וש

בו. בה ת לש טו אל הי

ה נוף, פי ב. יש ך רה לל ינת מל רש פון קי י צה תי כש יון ינרש ר צי ץ הנ רל אה ל הה שוש כה ה נוף מש פי ח, (תהלים מח) יש תנ י פה י יוסי בי רנ
ת ר (שיר השירים ד) נםפל מנ אל נל מו של ם, כש צל עה א לה פי רש ומנ ש  פל נל תוק לנ יהה) (משלי טז) מה הה הוא (של ם, של יי לנ רושה יש הו  זל

ך. יי תותנ פש ה שי נה טםפש תי

ה תה יש הה ם, של כגלה ח מי בה שג מש יהה הנ יו. נוף הה ס הה חי נש פנ חש תנ ה, נוף וש בה י של ל יםפי ם, כה יי רנ צש ץ מי רל ה, אל הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ה מה ה, לה הודה י יש בי ר רנ מנ אה ל נוף. של ר ענ דה הה י וש יםפי ה בש לה דש יון גה צי י. וש ל יםפי ין של יטי שי כש ש תנ מי חה ים וש עי שש תי אות וש לש מי שש בי

כו'. ל בו וש כי תנ סש הי ס לש ני ד לש יון עומי צי ה הנ יון? מה ה צי מה א שש רה קש ני

יהה הה י של ל מי כה פון. של י צה תי כש יון ינרש ר צי ץ הנ רל אה ל הה שוש כה ה נוף מש פי תוב יש כה הו של נוף, זל י מי יםפי ה בש דולה ה גש תה יש הה וש
יהה הה ם וש יי לנ ירושה ם בי דה ס אה ננ כש םא ני ם ל עולה יהיא, מי י חי בי ר רנ מנ י אה י יוסי בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה . של חנ מי יהה שה ה, הה ה אותה רואל

ץ. רל אה ל הה שוש כה ר מש מנ אל נל ה של יים מנ קנ ב, לש צי עה

םא ל ה של מו, מנ ה עי רה בש די ה וש ינה כי שש יו הנ לה ה עה תה לש גש ני תו, וש עש ב דנ ינשי תש , ני יהה לל עמקםב עה ב ינ כנ שה ן של יוה ק, כי חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
ה. ינה כי שש יו הנ לה ה עה תה לש גש םא ני קום, ל אותו מה עמקםב בש ד ינ מנ עה ד של ק, ענ חה צש י יי בי ר רנ מנ אה ן. של כי ם לה יהה קםדל הה

ב כנ שש יי יהה, ונ ר הה חי ר אנ בה א דה מה א של יהרי תש ני תו, וש נה שש יץ מי קי הי ם לו, וש רנ קום גה מה הנ ע של ך, יהדנ עמקםב כה ה ינ אה רה ן של יוה כי
עוד, ק. וש חה צש י יי אלהי יך וי בי ם אה הה רה בש י אנ להי י ה' אל ני ך הוא, אמ םא כה עמקםב, ל רוך הוא: ינ דוש בה קה ר לו הנ מנ ה. אה לה חי תש בנ כש

ץ. רל אה ל הה ה ענ ינה כי שש לוי הנ גי ת בש רל חל ה אנ מה אג ה לש לל גנ תש םא אל ל ך. וש על רש זנ ה ולש נה נל תש ך אל יהה לש לל ב עה ה שםכי תה ר אנ של ץ אמ רל אה הה

עמך רש זנ ך  ך, כה מש ה עי בואה ונש יהה  לל ב עה ה שוכי תה אנ ם של שי א כש לה ? אל יהה לל ב עה ה שםכי תה ר אנ של הו אמ י, מנ י יוסי בי ר רנ מנ אה
ת. רל חל ה אנ מה ם אג םא עי ל ם, וש הל מה צויהה עי ילה מש הש ה תי בואה נש הנ

ם עולה ן בה ע יגחנ שה רה הה י של עמקםב, ונ י ינ בי ר רנ מנ ינו, אה ני ק. שה דל ד צל מנ ל לה ע בנ שה ן רה ח, (ישעיה כו) יגחנ תנ עמקםב פה י ינ בי רנ
ץ רל אל ק. בש דל ד צל מנ םא לה עמקםב ל ל ינ עו של רש זנ י של ני פש ים? מי מי חמ רנ ן וש ם חי הל ה ייש לה י מה ני פש ע. ומי שה רה ו הה שה ל עי עו של רש ה זנ ה, זל זל הנ

כוחות. ץ נש רל יא אל הי ם, של יי לנ רושה ל - זו יש וי ענ כםחות יש נש

ל וי ענ יש ו  שה ל עי של עו  רש זנ וש ה.  בואה ז נש מי רנ ים. ומש כי חש ל מנ אי רה שש ץ יי רל ל אל יר של וי אמ עמקםב, הה ינ י  בי ר רנ מנ ל? אה וי ענ יש הו  מנ
ן ן יגחנ ל כי ענ ה, וש תורה ים בנ קי ם עוסש ינה אי אות ה', וש ה גי אה םא רה עמקםב ל ל ינ עו של רש זנ י של ני פש ה? מי י מה ני פש ה. מי בואה נש הנ יר וש וי אמ הה
ם הל ייש לה ם של עולה מות הה לו אג ע - אי שה ן רה ר, יגחנ מנ ענ אה הושג י יש בי רנ ה בש הודה י יש בי ה. רנ בואה נש הנ ץ וש רל אה ל טוב הה וי יענ ע וי שה רה

ק. דל ל צל אי רה שש ד יי מנ םא לה ל י של ני פש ה, מי זל ם הנ עולה ה בה לה שה מש מל

ב יישל ת ונ שנ רה פה

בו ם יהשש י הי רי ה. המ נה ם שה יי תנ ים ושש רי שש יו על בי ת אה ה אל אה םא רה ל יק, של די צנ ב אותו  ים יהשנ ני ה שה מה ה כנ אי םא ורש ב
יו בון הה שש חל י הנ פי רו אותו. לש כש מה ים של טי בה שש ת הנ רל ם עמשל אותה ט מי בל שי ט וש בל ל שי כה ה, לש נה ם שה יי תנ ים ושש רי שש ם על יי רנ צש מי בש
ים טי בה ה שש רה יל עמשה בי שש ה בי לה עש ל מנ ין של די ם בש הל לה כו  ני ים של ני ר שה של ם על הל יד מי ם. תורי כגלה ה לש נה ים שה רי שש על ם וש יי אתנ מה



1840

ה. מה דו שה תוב (בראשית מא) רש כה הו של ר. זל של על ם וש יי אתנ רו מה אמ שש ם - ני יי רנ צש מי ם בש תו שה מי ים של דושי קש

א שה יאו מנ םא תוצי ל תוב (ירמיה יז) וש כה אוי, של רה ה כה רה מש שש םא ני זו ל ת הנ בה שנ הנ ים וש אי טה חמ מו הנ רש גה של ה, כש אי םא ורש ב
ת. בה שנ ם יום הנ הל ם מי יכל לי ן עמ גי יהה מי הה וונות, של ל עמ א של שה ם מנ יכל לי לו עמ טש ל תי ת. אנ בה שנ יום הנ ם בש יכל תי בה מי

תוב (שמות כה ת, של בה ית? זו שנ רי בש י הנ ית. מי רי ם בש קנ ת נש מל ב נוקל רל ם חל יהל לי ה עמ רה עורש תש הי יא, וש בי נה עו לנ מש םא שה ל וש
יק די צנ ית הנ רי ך, ובש יי לה עה מי רו  בש ענ ינ ש  ר קםדל שנ תוב (ירמיה יא) ובש כה ה, של ילה ית מי רי ם, ובש ית עולה רי ם בש דםרםתה לש לא) 

רו אותו. כש מה של

ל ענ וש ל  אי רה שש י יי עי שש ה פי לשה ל שש סוד (עמוס ב) ענ הו  זל וש יק.  די צנ וש ה  ילה ית מי רי ת ובש בה ת - שנ חנ ה אנ גה רש דנ כםל בש הנ וש
ר זנ גש ני ם, וש אתה טה ל חנ ע ענ בנ ד של בי עש תנ שש הי ילו לש חי תש ז הי אה יק. וש די ף צנ סל כל ם בנ רה כש מי ה בש ם תולל כגלה נו, וש יבל שי םא אמ ה ל עה בה רש אנ

ם. תה ת סש בה שנ דול וש גה ת הנ בה שנ ים בש לויי תש ל, של יובי ה וש טה מי ל שש ים של אי טה חמ ה בנ נה ים שה עי בש ל שי בל לות בה גה ם בש יהל לי עמ

בועות ים שה עי בש לום שי שש תנ ה, לש נה ים שה רי שש על אות וש ע מי בנ רש אנ ה  בה בו  ינשש תש הי ה וש דושה קש ץ הנ רל אה לה או  בה ך  ר כה חנ אנ
י יעי בי את שש רי קש ני ך  ף כה דול אנ גה ת הנ בה ם שנ גנ י, של יעי בי שש ים מי קי יונש ם של אותה ל יום, מי כה ים לש ני ר שה של ה, על נה ים שה עי בש שי וש
ל כםחנ ץ ענ רל אה ה בה נה ים שה רי שש על אות וש ע מי בנ רש אנ מו  יש קנ תש הי ך  ר כה חנ מור. אנ שה כור וש ד זה חה אל ל כש כולי ה, של לה עש מנ ה לש טה מנ מי

ים. קי סש ענ תש יו מי הה ה של תורה הנ

תוב (בראשית לז) כה של הו  ה. זל אשונה רי בה מו  ם כש נה ת חי אנ נש ה שי רה עורש תש ם, הי נה ת חי אנ נש ל שי א של טש חי ם הנ רנ גה של וכש
הו ם. זל נה ת חי אנ נש ם שי א אותה שוני י של י מי ידי רוך הוא בי דוש בה קה ם הנ ן אותה תנ ז נה אה יק, וש די צנ ת אותו הנ או אותו, אל נש שש יי ונ

ב. רל י חה די ל יש ל ענ אי רה שש י יי ני ת בש ר אל גי תנ ם ונ ת עולה יבנ ך אי יות לש ן הל ענ דום, (יחזקאל לה) ינ אל תוב בל כה של

ה נל מש תי של ה, כש אי םא ורש ם. ב יכל םאתי ט ל חנ ע ענ בנ ל של סוד של רו מי סש חה ים של ני שה ן הנ ן אותה ינ נש י מי די ל יש ם ענ הל ע מי רנ פש ז ני אה וש
אות מי ש  מי חמ ף ונ לל אל ך  א לש אותו, ייצי רו  כש מה ה של רה עמשה ם הה אותה ד מי חה ל אל כה ים לש מי עה ע פש בנ ה של נה ם שה יי תנ ים ושש רי שש על

ושאנרשבהעיים.

ק לי תנ סש הי ים של ני ה שה רי שש ע על בנ ד שש ט, ענ ענ ט מש ענ יר מש אי הה יל לש חי תש מנ ר של בםקל ל כש אי רה שש יי ה לש לה אג גש ר  עורי תש ז תי אה וש
יו. חה ת אל ה אל יהה רםעל ה הה נה ה שה רי שש ע על בנ ן שש ף בל תוב (בראשית לז) יוסי כה הו של ל טו"ב. זל ה של גה רש דנ יק, הנ די צנ אותו הנ
עמקםב ית ינ יהה בי הה ז (עובדיה א) וש אה ם, וש עולה י הה אי טה מו חמ לש שש י ני רי המ ין, של די ת הנ דנ י מי ני פש ץ לי רל פל עממםד בנ ה לנ אל רש ז יי רי אה המ של

לום. כה אמ ם ונ הל קו בה לש דה ש וש קנ ו לש שה ית עי ה ובי בה הה ף לל ית יוסי ש ובי אי

ש, אי פו בה רש שה ה של תורה בון הנ לש על ם וש בונה לש ע על בנ תש יי ל, וש אי רה שש ל יי בות ענ רוך הוא טובות רנ דוש בה קה ר הנ עורי ז יש אה וש
ת א אל ני קנ יש םא  ם ל יי רנ פש יו, (ישעיה יא) אל חה אל ף לש ה יוסי צל רנ תש יי ז  אה וש מו,  ת שש שנ דג ל קש ענ גו  רש הל נל ם של ל אותה ם של דה הנ וש

ם. יי רה פש ת אל םא יהצםר אל ה ל יהודה ה וי הודה יש

י בי ר רנ מנ אה מו של ש, כש דה קש מי ית הנ ב בי רנ ב חה אה ט' בש יד, ובש מי תה ל הנ טנ מוז בג תנ י"ז בש ינו בש ני שה ה, של ך זל כה ה של אי םא ורש ב
ה, דושה קש ץ הנ רל אה ל הה ה ענ עה ה רה בה יאו די ה הוצי לה יש לנ אותו הנ בש יהב. של יום חנ ה לש חובה אי, וש כנ יום זנ כות לש ים זש לי גש לש גנ י, מש יוסי

י דורות. דורי ה לש עה בש קש ני יהה, וש כי בש ם בי ימו קולה רי הי וש

ם ענ פנ בנ ין  בי ש,  דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל נל ד של ענ ם,  יהל אי טה ל חמ ענ ר  פי כנ מש יהה  הה יד, של מי תה ל הנ טנ בג של מי א,  צה מש תי וש ייק  דנ וש
הוא יק הנ די צנ ה הנ אה םא רה ל ים של ני ם שה יי תנ ים ושש רי שש ד על גל נל ים, כש ם יהמי יי ננ ים ושש רי שש יהה - על ני שש ם הנ ענ פנ ין בנ ה בי אשונה רי הה

ה. זל לוי בה ה תה זל ה, של יונה לש על ה הה מה כש חה ת הנ אות אל רש הנ יו, לש בי בוד אה י כש ני ת פש אל

תו רש מנ שש ית, ומי יעי בי י שש אי ה ומוצה יהה זל ת הה בה י שנ אי ש, מוצה דה קש מי ית הנ ב בי רנ חה של כש ים, של רי בי חמ רו הנ עורש תש י הי רי המ ונ
י הי יש גו' ונ יק וש די ש צנ פל ל נל ה: (תהלים צד) יהגודו ענ ירה ים שי רי אומש ם וש נה ל דוכה ים ענ די ם עומש יי וי לש הנ ה, וש תה יש יב הה הויהרי ל יש של
ם גויי או  בה ד של ינו, ענ להי ם ה' אל יתי מי ר ינצש יקו לומנ פי סש םא הי ל גו'. וש ם וש ת אונה ם אל יהל לי ב עמ יהשל כו', ונ ב וש גה שש מי י לש ה' לי

ה. נה קה ם תנ הל ה לה תה יש םא הה רו אותו, ל מש ם אה י אי רי המ שום. של בה וכש

ית, יעי בי שש י  אי ומוצה ם.  תה כה מנ לש ה  פואה רש ה  תה יש הה של ת  בה שנ מי או  יהצש של ז,  רומי ה  זל ה  בה רנ ה  מה כש חה ת,  בה שנ י  אי ומוצה
יב, הויהרי ל יש תו של רש מנ שש ש. ומי ר קםדל שנ ית בש רי םא בש ל ה, וש ילה מי או בנ טש חה א של לה םא עוד אל ל ל. וש אי רה שש ת יי סל נל ל כש או אל טש חה של

יב. רי ם אה יכל ני י בש ני ת בש אל ם ה' וש אג ם נש כל תש יב אי רי ר (ירמיה ב) עוד אה מנ אל נל מו של כש

ת י בנ יעי רי יון הה ת צי אםד בנ י מש ילי תוב (זכריה ט) גי כה הו של לות. זל גה ן הנ ם מי יאה הוצי רוך הוא לש דוש בה קה יד הנ תי עה וש
ע הוא. נושה י"ק וש די ך צנ םא לה ך יהב כי לש ה מנ ני ם הי יי לנ רושה יש

שום ומי יהבםאו,  ם  יהל ני שש א של לה אל יות!  הש לי יך  רי צה יהה  הה ף  יוסי מי ה?  יהודה מי יחנ  שי מה א הנ בה ה  מה לה ר  םאמנ ם ת אי וש
ים יקי די צנ לנ י  ירי עמשי יהה  הה של שום  מי ד,  וי דה לש כות  לש מנ הנ ן  תנ נה יהה,  רש בי ל  כה ר  כנ שש חנ  פי קנ מש ינו  אי הוא  רוך  בה דוש  קה הנ של

. יענ קי רה כות הה לש ין מנ עי ץ, כש רל אה כות הה לש יא מנ ך הי כה ים, וש חי אנ ל הה י של יעי בי שש הנ וש

ה י תורה רי תש סי

ב רי קה תש ם מי דה ן אה בל של ה, כש אי םא ורש גו'. ב י טוב וש ים לי להי ת אל בנ רש י קי ני אמ ר, (שם עג) ונ מנ אה י וש הודי יש ח אותו הנ תנ פה
א טוב, רה קש ני רוך הוא של דוש בה קה ב לנ רי קה תש י מי זנ יך, אמ ת פי י תורנ תוב (שם קיט) טוב לי כה את טוב, של רי קש ני ה של תורה לנ
י טוב. יק כי די רו צנ מש ר (ישעיה ג) אי מנ אל נל מו של יק, כש די יות צנ הש ב לי רי קה תש ז מי אה כםל, וש תוב (שם קמה) טוב ה' לנ כה של
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ינהה כי ת שש רל בל חנ תש ין מי אי שום של ה, מי תורה ים בנ יוני לש ת אותו סודות על דל מל לנ יו, ומש לה ה עה ה שורה ינה כי יק, שש די הוא צנ של וכש
ד. ים ינחנ כי ק הולש דל צל יק וש די י צנ רי המ ם טוב, של א עי לה אל

ים יוני לש על ים הה יהמי ת הנ של ל שי ל ענ תנ שה וש יד אותו  עלמי ם, הל עולה ת הה הוא אל רוך  בה דוש  קה א הנ רה בה של ה, כש אי םא ורש ב
ים, די יו עומש לה עה ים, וש תוני חש תנ ים וש יוני לש ים על זוני יק ני די א צנ רה קש ני י של יעי בי שש ל הנ ילו של בי שש בי ם, של יהל לי עמ י של יעי בי שש הנ לו, וש לה הנ

ם. הל לה ש של שםרל הנ סוד וש יש הוא הנ ים, וש כי מה סש ובו ני

יון לש ה על חה שש ן מי מל אותו של רו, לש בי שנ יך יש לל י כםל אי יני גו'. עי רו וש בי שנ יך יש לל י כםל אי יני תוב (תהלים קמה) עי כה הו של זל
ה, זל כםל הנ הנ תו. של עי ם בש לה כש ת אה ם אל הל ן לה ה נותי תה אנ ז, וש אה ה. וש זל כם"ל הנ ים לנ רי תה סש ני ל הנ ל כה ר של תה סש ני מםחנ הנ הנ ענ מי שופי של

. עמשוענ שנ ה וש חה מש שי מות בש עולה ל הה כה ם, וש עולה ל הה ם ענ חי רנ ז הוא לש אה ל. וש אי רה שש ת יי סל נל יא כש הי ה, של לה כנ ל הנ ר אל עורי תש מי של כש

ן יוה כי םאת, וש ז כםל הנ ר לנ תה סש ני הנ מםחנ  ן הנ ד מי יורי צונות, של רש צון הה ה רש זל גו'. וש וש ך  ת יהדל אל חנ  תוב? פותי ה כה ז מנ אה וש
ה עמשל יו ינ אה רי צון יש גו', רש רוב ה' וש גו', קה יק ה' וש די תוב צנ כה הו של כו. זל רש בה תש מות הי עולה ל הה ת, כה כל רל בה תש זו מי כםל הנ הנ של

גו'. וש

ת, מל י אל יקי די ה צנ שה תון שי חש תנ ם הנ עולה א בה רה ך בה דוש, כה קה מו הנ סוד שש יון בש לש על ם הה עולה ה בה ת זל א אל רה בה מו של וכש
ים. להי אל ה הה שה ה עה ת זל עגמנ ה לש ת זל ם אל תוב (קהלת ז) גנ כה י, כנ יעי בי ד שש חה אל וש

ף סל כל ם בנ רה כש ל מי תוב (עמוס ב) ענ כה קומו, כנ מש יק, מי די א צנ רה קש ני ת אותו כםל, של חו אל דה ים וש אי טה חמ מו הנ רש גה של וכש
ילה אותו הש יי וש יון,  לש על ם הה עולה הה מו  תון כש חש תנ ם הנ עולה ילה הה הש יי י של תי רש זנ גה י  ני אמ הוא:  רוך  בה דוש  קה ר הנ מנ יק, אה די צנ

ל יהדו. ים ענ כי רש בה תש ם מי עולה י הה ני ל בש יו כה הש יי ץ, וש רל אה ל הה יט ענ לי יק שנ די צנ הנ

יק די צנ ק הנ א רנ לה רות, אל ה פי עמשל ינ גוף של י הנ רי יבש ל אי כה ין בש י אי רי המ ף, של ת יוסי ן פםרה תוב (בראשית מט) בי כה הו של זל
ר? ה אומי ה זל ן, מנ יי י עה לי ת עמ ן פםרה ה. ובי זל ם הנ סוד עולה יש

ף הוא ך יוסי לו, כה ן של יי ענ ת הה בנ א בש לה יים אל קנ תש הי ל לש גנ לש גנ ין יהכול הנ אי ל, של גנ לש גנ יום הנ זו קי ן הנ יי ענ הה מו של א כש לה אל
הוא ך  כה ם, וש יים אותה קנ הוא מש ה, וש לשה םאל שש מ שש ה ומי לשה ין שש יהמי ים אותו, מי בי סובש ה של שה שי ם הנ ל אותה כה ן לש יי ענ כש

ם. יהל לי עמ מי י של יעי בי שש הנ ה, וש שה שי ם הנ ל אותה א ענ לה ד אל םא עומי ם ל עולה י הה רי המ ם, של עולה ל הה כה לש

ר אה ל שש ת כה אל ך  רי בה כות לש רה בש ל הנ כה בו  יחנ  ני הי וש ח בו,  נה וש ת,  בה שנ סוד הנ יק בש די צנ הוא לנ רוך  בה דוש  קה א הנ רה קה וש
ה וי ת? הל בה שנ ה יום הנ י זל ת. מי בה שנ ת יום הנ ך ה' אל רנ ן בי ל כי י ענ יעי בי שש יום הנ ח בנ ננ יה תוב (שמות כ) ונ כה הו של ים. זל יהמי הנ

יק. די צנ ה הנ ר, זל אומי

ר אה ל שש ל כה ך ענ לל ילה מל הש יי י של תי רש זנ י גה ני אמ זו של ת הנ בה שנ ת הנ ם אל תל לש לנ ם חי תל רוך הוא: אנ דוש בה קה ם הנ הל ר לה מנ אה
ה. שה ה קה ה עמבודה לו אותה בש סש ם תי תל ף אנ ים - אנ די ד עמבה בל ם אותו על יתל ם עמשי תל אנ ים, וש יהמי הנ

בו ם יהשש י הי רי ה. המ נה ם שה יי תנ ים ושש רי שש יו על בי ת אה ה אל אה םא רה ל יק, של די צנ ב אותו  ים יהשנ ני ה שה מה ה כנ אי םא ורש (ב
ם יי אתנ יו מה בון הה שש חל י הנ פי רו אותו. לש כש מה ים של טי בה שש ת הנ רל ם עמשל אותה ט מי בל ל שי כה ה, לש נה ם שה יי תנ ים ושש רי שש ם על יי רנ צש מי בש
ים דושי ים קש טי בה ה שש רה יל עמשה בי שש ה בי לה עש מנ לש ין של ית די ם בי הל כו לה ני ים של ני ר שה של ם על הל יד מי ם, תורי כגלה ה לש נה ים שה רי שש על וש

ה.) מה ד"ו שה תוב (בראשית מב) רש כה הו של ר, זל של על ם וש יי אתנ רו מה אמ שש ם, ני ריי צנ מי ם בש תו שה מי של

ין י אי רי המ ב, של עה רה ם בש עולה ב הה רי םא ייחה ל ים וש אי טה חמ ם הנ כו אותה ננ לות, וש גה דו לנ ם, רש כל ה מי שה קה בנ עמקםב, בש ם ינ הל ר לה מנ אה
תוב (תהלים קמה) כה הו של ם. זל תל רש כנ מש יק של די צנ י אותו הנ די ל יש ט ענ רה רוך הוא, פש דוש בה קה ם הנ כל תש יהזון אל י של ם מי כל בה
הו יק. זל די ה - צנ זל כםל הנ י הנ מי ש  רנ ר ופי זנ י "כםל". חה די יש ל  י? ענ י מי די ל יש צון. ענ י רה ל חנ כה לש יענ  בי שש ומנ ך  יהדל אתל  חנ  פותי

גו'. יק ה' וש די תוב צנ כה של

עו נש מה ל של ענ ב. וש עה נות רה ע שש בנ ן של אותה ה בש לה צה ם הנ עולה לה ה לו  תה יש ה, הה זל יק הנ די צנ י הנ די ל יש ה, ענ טה מנ ה לש זל מו  וכש
ם. יהל אי טה חמ ם בנ יהל לי ר עמ חי אנ ד הה צנ ל הנ רות של חי גות אמ רה רו דש עורש תש יונות, הי לש על גות הה רה דש ע הנ בנ של כות מי רה בש

ם עולה הה מו  תון כש חש תנ ם הנ עולה הה או  רה וש ים,  טי בה שש ם הנ ל אותה כה וש ם, הוא  יי רנ צש מי לש ם  לי שה עמקםב הנ ינ ד  יהרנ ן של יוה כי
ץ. רל אה ם הה ל ענ כה יר לש בי שש מנ תוב (בראשית מב) הוא הנ כה הו של ם, זל עולה זון הה יק ני די צנ י אותו הנ די ל יש ענ יון, של לש על הה

יך לל י כםל אי יני תוב עי כה יון, כנ לש על ם הה עולה ן הה ה מי אשונה רי ך הוא בה א מושי לה יר? אל בי שש ה מנ ה זל יר - מנ בי שש מנ הוא הנ
תון. חש תנ ם הנ עולה יר לה בי שש ך מנ ר כה חנ אנ רו, וש בי שנ יש

תוב כה ף, של ה יוסי כםל זל לש נו, כנ דש מנ לה ע. וש דנ רש דנ כםל וש לש כנ תוב (מלכים-א ה) וש כה א כםל? של רה קש ף ני יוסי של נו  ן לה יי ננ ומי
ל. אי רה שש ן יי בל ה אל ם רםעל שה תוב (בראשית מט) מי כה ל, וש כי לש כנ יש ונ

ל ם ענ עולה ב בה עה ילה רה הש יי ימו של כי סש הי יונות של לש ים על ני ע שה בנ ן של ל אותה ה כה אה רה ה, וש ל זל ם כה לי שה עמקםב הנ ה ינ אה רה של וכש
רוך הוא, דוש בה קה ל לנ לי פנ תש ז הי קומו, אה מש יאו מי הוצי ה ולש זל דוש הנ קה יק הנ די צנ ת הנ רו אל כש מה יו, של נה מו בה רש גה א של טש חי הנ

ים. ני ש שה מי ם חה הל יר מי סי הי וש

ז ים הוא אוחי יוני לש על ים  יהמי ם  אותה הוא, בש ך  ר כה בה דה ה, סוד הנ אי ורש םא  ב א  לה ים? אל ני שה ש  מי ם חה ענ טנ ה הנ מה
יהה לו םא הה יו, ל בותה ם אמ הל ים בה זי אוחמ יו, של לה עה ם של יי ננ שש ם הנ אותה ל בש בה ה. אמ לה עש מנ ה לש טה מנ הוא מי ך  כה י, של ישי מי חמ בנ
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ר. םא יותי ל ה, וש רה זי גש ל הנ טי ם בי הל קו בה לש ד חל ענ ר, וש בה ל דה טי בנ שות לש רש

י ני פש ם לי יגי צי ינ ים ונ שי נה ה אמ שה מי ח חמ קנ יו לה חה ה אל צי קש תוב (בראשית מז) ומי כה הו של ך. זל ה כה שה יק עה די צנ ף הנ ם יוסי גנ וש
ם תל אי אנ דנ ר, כש מנ גו'. אה ה וש הה לש י בי ני ת בש ר אל ענ הוא ננ תוב וש כה הו של ם. זל הל א לה םא שוני ל ם של ה הי שה מי לו? חמ י אי עםה. מי רש פנ
י אי טה חמ ע מי רנ פה הי ד לש עומי יון של לש על ין הה די ה הנ עםה? זל רש פנ י הנ עםה, מי רש י פנ ני פש ם. לי יכל חי צו אמ רש פה ה זו של צה רש פי עממםד בש ים לנ אי כה זנ הנ

ם. עולה הה

ים מי חמ רנ ר בש עורי תש הוא הי רוך  בה דוש  קה י הנ זנ לות, אמ גה ת בנ בל של ם לה יהל לי ר עמ זנ גש ני ים של יהמי ם הנ אותה מו  לש שש ני של וכש
ם. שה ם מי יא אותה הוצי ם, וש הל דו בה בש עש תנ שש הי ם של ל אותה ין ענ די ם, ובש יהל לי ים עמ בי רנ

לות, גה ן הנ ל מי אי רה שש או יי יך ייצש אי ה: וש רה מש אה רוך הוא וש דוש בה קה י הנ ני פש ין לי די ת הנ דנ ה מי דה מש ה, עה רה מה יעו לש גי הי ן של יוה כי
ם ייש אה טש ל חל ה ענ עה בש י שי ד פי חה ל אל ענ ם, של עולה א הה רה בש ני י של ני פש ה לי נה ם שה יי פנ לש ת אנ רל תל סש ה ני תה יש הה ה של תורה תוב בנ י כה רי המ ונ

דוש. יק קה די אותו צנ או בש טש חה צו וש רש פה ה של דולה גש ה הנ צה רש פי ה הנ שום אותה בםל, מי סש ם לי הל לה

ה, מה ת שש בה שנ ה וש ה טובה נה תה י מנ ה ייש לי דושה קש ה הנ תורה ל בנ בה ין! אמ די ך הוא הנ רוך הוא: כה דוש בה קה ה הנ ר לה מנ אה
י יעי בי שש יק הנ די צנ אותו הנ צו, של רש פה ה של צה רש פי ה הנ גםר אותה סש קום לי אותו מה ת בש דל יא עומל ה, הי ים אותה רי ם שומש הי של וכש

א. טש חי ל אותו הנ ר ענ פי כנ אי הוא לש דנ ה, וכש חוז בה אה

ץ - הו ה' עי יורי יו. ונ נה פה ה לש חה רש צה ה וש דה מש עה ין של די ת הנ דנ ק? זו מי ענ צש יי י ונ ל ה'. מי ק אל ענ צש יי תוב (שמות טו) ונ כה הו של זל
ם יי מנ ם? הנ יי מנ ם הנ י הי ם - מי יי מה ל הנ ך אל לי ינשש ה. ונ ים בה יקי זי חמ מנ יא לנ ים הי יי ץ חנ תוב (משלי ג) עי כה הו של ה. זל תורה זו הנ
אותו ה לש דולה גש ה הנ פואה רש ת הה או אל י רה רי המ אי, של דנ קו ונ תש מש ני ם, של יי מה קו הנ תש מש יי ז ונ אה ם, וש הל ע מי רנ פה הי מו לש קה ים של דוני זי הנ

א. טש חי הנ

יך. להל ך ה' אל וש ר צי של אמ כנ שו  דש קנ ת לש בה שנ ת יום הנ מור אל תוב (דברים ה) שה כה וו? של טנ צש ה ני רה מה בש נו של ן לה יי ננ ומי
יון לש על י הה יעי בי שש ת הנ ים אל רי ם שומש תל ם אנ הוא: אי רוך  בה דוש  קה ם הנ הל ר לה מנ ה. אה רה מה - בש ך  וש ר צי של אמ ר, כנ ר מנ מנ אה וש

ט. פה שש ם לו חםק ומי ם שה תוב (שמות טו) שה כה הו של ם. זל יכל לי ג עמ רי טש קנ ין לש די ת הנ דנ מי שות לש ין רש ה, אי זל הנ

רו מש א שה לי מה לש אי נו, וש לותי גה רוך הוא מי דוש בה קה נו הנ צי בש יקנ ינו וי לי ם עה חי רנ תש ת של בה יא שנ ה הי כולה ינו, יש ני ן שה ל כי ענ וש
ים. לי אה גש יהד ני ן, מי תה כה לש הי תות כש בה י שנ תי ל שש אי רה שש יי

יא בי נה ם הנ יר אותה הי זש הי אנו של צה מה מו של אוי, כש רה ה כה רה מש שש םא ני זו ל ת הנ בה שנ הנ ים, וש אי טה חמ מו הנ רש גה של ה, כש אי םא ורש ב
ם אתל בי המ ת ונ בה שנ יום הנ א בש שה או מנ שש ל תי אנ ם וש יכל שותי פש ננ רו בש מש שה ר ה' הי מנ תוב (ירמיה יז) כםה אה כה הו של יון, זל לש על הה
א אותו שה ת מנ או אל שש ל תי ם, אנ כל ה מי שה קה בנ ם: בש הל ר לה מנ א אה לה א? אל שה מנ או  שש ל תי אנ ה וש ה זל ם. מנ יי לה רושה י יש רי עמ שנ בש

ם. יכל לי ת עמ בה שנ ל הנ א של טש חי הנ

יון לש על הה ת  בה שנ אותו  ים, של תוני חש תנ הנ וש ים  יוני לש על הה יום  קי ת  אל מו  רש גש תי ם  תל אנ ים אותו,  רי ם שומש תל אנ ם  אי וש
יא הי וש ק,  דל י צל עמרי ים שנ אי רה קש ני ה, של יונה לש על ם הה יי לנ רושה יש י  רי עמ שנ א בש לה אל ינו  עמשועו, אי שנ וש דורו  דו, מש גש נל ם כש אתה טה חנ של

כםל. ן הנ ה מי לולה כש ה הנ לנ כנ הנ

שום ד, מי וי ל דה כות של לש מנ ץ, הנ רל אה כות הה לש ינד מנ ק בש זי חנ תש יא תי ז הי אה של מו  רש גש ים אותו, תי רי ם שומש תל ם אנ אי וש
ת יל אל לי כש הנ י"ם, לש מי י מי תי שש ה, בי כה לה מש מנ ה' הנ ך  ה, לש ז בה חנ אה ד של וי ר דה מנ ה אה שום זל כות, ומי לש את מנ רי קש יא ני הי של
ה חםל, מנ אותו  עמשו  תנ אותו, וש ש  די קנ לש עו  מש שש םא תי ם ל תל ם אנ אי וש ם.  יי מנ שה כות הנ לש ם מנ ה עי ד אותה ינחי ולש כותו  לש מנ

ה. טה מנ לש ם, של יי לנ רושה נות יש מש רש ה אנ לה כש אה יהה וש רל עה שש ש בי י אי תי צנ הי תוב? וש כה

ה, דושה קש ית הנ רי בש הנ ה  אותה רו  מש םא שה ל ל של ית ענ רי ם בש קנ ת נש מל ב נוקל רל חל ה  ת אותה רל עורל תש ז מי ה, אה אי םא ורש ב
תוב כה ד של חה אל יק, וש די א צנ רה קש ה ני לה לה גש ה, ובי ר אותה מנ שה ה וש ז בה חנ אה רו, של כש מה יק של די צנ ל הנ סוד ענ ד בש חה ים. אל ני וה ה גש לשה שש בי

ד. חה קום אל מה כםל הוא בש הנ לו, וש לש חי ת של בה שנ סוד הנ ד בש חה אל ך. וש יי לה עה רו מי בש ענ ש ינ ר קםדל שנ ובש

ל יום, כה ה לש רה ה, עמשה דושה קש ץ הנ רל אה חוץ לה ה מי נה ים שה עי בש יות שי הש ם לי יהל לי ר עמ זנ גש ל ני אי רה שש י יי עי שש ה פי לשה ל שש ז, ענ אה וש
ע בנ רש י אנ ני ת שי יי יים בנ קנ תש הי ל. וש אי רה שש ץ יי רל אל או לש ם, ובה שה רוך הוא מי דוש בה קה ם הנ יא אותה ה הוצי נה ים שה עי בש סוף שי ולש

אוי. רה דושות כה קש וות הנ צש מי ן הנ אותה ה, בש ים בה קי סש ענ תש יו מי הה ה של תורה ל כםחנ הנ ה, ענ נה ים שה רי שש על אות וש מי

תוב כה של הו  ה. זל אשונה רי לה ם של נה ת חי אנ נש שי ה  ה אותה רה עורש תש הי וש ם,  נה ת חי אנ נש ל שי ענ א  טש חי ם הנ רנ גה מו,  לש שש ני של (וכש
הו ם. זל נה ת חי אנ נש ם שי א אותה שוני י של ינד מי רוך הוא בש דוש בה קה ם הנ ן אותה תנ ז נה אה יק. וש די צנ ת אותו הנ או אםתו, אל נש שש יי ונ

ב.) רל י חה די ל יש ל ענ אי רה שש י יי ני ת בש ר אל גה תי ם וש ת עולה יבנ ך אי יות לה ן הל ענ דום ינ אל תוב בל כה של

ח לנ שנ ת בש שנ רה פה

ה, אותו לה עש ל מנ יהא של לש מנ פה ין בש רוך הוא די דוש בה קה ה הנ עושל של ק, כש חה צש י יי בי ר רנ מנ יו. אה נה פה ם לש תה עה וש ה שנ תה לש םא עה ל
ה נה ומי ם,  טונה לש שי מי ם  יר אותה עלבי הל וש ינור,  די ר  הנ נש אותו  בש ה  יר אותה עלבי הל ר,  זה עה לש אל י  בי רנ ר  מנ אה יהה?  הש ני ה  מנ ין  די הנ
ה של ש קה ר לו, ייש אי מנ ט? אה ש להי יו אי תה רש שה תוב (תהלים קד) מש י כה רי המ ר לו, ונ מנ ים. אה מי ענ ל הה ים של רי חי ים אמ יטי לי שנ

ש). ה אי דוחל ש (של ה אי בל כנ מש ש של ייש אי ש, וש אי מי

םא ל ב וש רה ך קש רנ ענ עה הושג ם יש ענ טנ ה הנ גו' (שמות יז). מה ם וש חי לה א הי צי ים וש שי נה נו אמ ר לה חנ ענ בש הושג ל יש ה אל ר מםשל םאמל י ונ
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ירו עי הי מו של רו אותו, כש מש םא שה ל ת של בה ל שנ א של טש חי ל אותו הנ ם ענ יהל לי א עמ ק בה לי עממה שום של א מי לה ם? אל עה ר הה אה שש מי
תוב? ה כה שון. מנ לה ה וש מה ם אג הל ת בה טל םא שולל ה, ל אשונה ת רי בה ל שנ אי רה שש יי רו  מש י שה לי מה לש ה, אי כה רה בש ם לי רונה כש זי ינו  מי כה חמ

ק. לי םא עממה יהב תוב ונ כה או, וש צה םא מה ל קםט וש לש ם לי עה ן הה או מי י יהצש יעי בי שש יום הנ י בנ הי יש (שם טז) ונ

ין די ת הנ דנ ה מי אה בה שום של ת, מי בה ל שנ ה ענ רה מה רוך הוא בש דוש בה קה ם הנ ה אותה וה צי של ר, כש בה דה ת סוד הנ ה אל אי םא רש וב
ר מנ חםל, אה יאו אותו לש ם הוצי הי ת, וש בה שנ ד יום הנ גל נל הוא כש רו אותו, של כש מה יק של די צנ ל הנ א של טש חי ל אותו הנ ג ענ רי טש קנ לש
ד גל נל הוא כש ת, של בה שנ ת יום הנ ים אל רי ם שומש ם הי א, אי טש חי הנ אותו  ה לש פואה ם רש הל לה י ייש  רי הוא: המ רוך  בה דוש  קה הנ
ם הי ת, וש בה שנ ת יום הנ אל רו  מש שש יי ים, של יי ץ חנ ץ. עי ה' עי הו  יורי תוב (שם טו) ונ כה ה של מנ נו  יש הנ ים. וש מי עולה י הה יק חנ די צנ

ק. לי םא עממה יהב ז ונ לו אותו, אה לש חי

נו ן בש ה בל תה אנ שום של אוי, מי ך רה י לש רי המ ק, של לי ם עממה ב עי רה עמרםך קש א ונ , צי ענ יהושג ה לי ר לו מםשל מנ ה אה עה ה שה אותה בש
ל אותו נו של קו ובש לש חל ק מי לי עממה ג לו לנ רי טש קנ א מש צה מש םא ני ם ל אי ינו. וש לי א עה א בה טש חי אותו הנ הוא בש יק, וש די ל אותו צנ של

ה. ר מםשל מנ אה מו של ענ כש הושג ה יש שה ז עה אה יהכול לו, וש י של ין מי יק, אי די צנ הנ

ת ם אל הל ח מי קנ לה ן, וש נה עה י הל חורי אמ מי יו  הה ם של ת אותה ש אל גנ פה ם, של יהל לי א עמ א בה טש חי ל אותו הנ לנ גש בי ה של אי םא רש וב
עמשות ה לנ לה עש מנ לש יוענ מי יהה לו סי םא הה ים בו, ל אי יו חוטש םא הה ם ל ם הי אי ה, וש לה עש י מנ פי לנ ק אותו כש רנ זה ש וש ית קםדל רי בש אות הנ
ת עי כה זו, וש ית הנ רי בש ת הנ ר אל מנ שה יק של די צנ הנ אותו  בש או  טש חה ם, של אה טש ת חל אל ירו  ינכי ם של הל אות לה רש הנ י לש די א כש לה ך, אל כה

ין. די ת הנ דנ י מי ני פש ם מי יהל לי ן עמ גי הה ה לש אה יא בה הי דו, של גש נל יא כש הי ת של בה שנ לו הנ לש חי

הו גו'. מנ ם וש יי ינםת מנ ה עי רי שש ים על תי ם שש שה ה וש מה ילי יהבםאו אי ה ונ רה מה עו מי סש יי תוב, (במדבר לג) ונ ה כה ה מנ אי םא ורש ב
"ה. "י מה לי ך אי שום כה ם, מי לי ב שה לי רו בש בה ל דש בי קנ רוך הוא ולש דוש בה קה ת הנ עמבודנ בו לנ שה א של לה ה? אל מה ילי אי

ם ב שה תה כש בי ה של י תורה רי המ ם, של עולה ל הה קומות של מש ל הנ כה ם מי יי מנ ח בש בה שג יהה מש קום הה מה אותו הנ שוהה של רש י פי רי המ ונ
ים זוני ין ני רי דש הל נש סנ ים הנ עי בש ל שי י כה רי המ ה, של מונה אל סוד הה כםל בש הנ ים, וש לי קה ים דש עי בש שי נות וש יה עש ר מנ שה ים עה ני ם שש שה יא, וש הי

ים. מי בגשה מש ים הנ יוני לש על ם הה יי ם מנ אותה ים מי כי רש בה תש ם ומי שה מי

ם ת אותה ים אל רי בש חנ ם, ומש ים שה ים שורי דושי קש ל הנ אי רה שש יי ם, וש הל מי ך  רי בה תש הי לו לש לה ם הנ יי מנ ה לנ זוכל י של י מי רי שש אנ
יק די צנ לנ או  טש חה וש ה  אשונה רי בה לו  קש לש ם קי ם הי אי וש ים.  תוני חש נות תנ יה עש מנ ר  שה עה ים  ני שש ם  ם אותה עי ים  יוני לש על הה ם  יי מנ הנ
םאת ר, (שיר ז) ז מה תה אותו הנ ים מי זוני ים ני רי מה ים תש עי בש שי ל יהדו, וש זון ענ ם ני עולה הה קומו, וש מש יקוהו בי בי דש י הי רי הוא, המ הנ
קום מה ת אותו  ים אל בי ים, סובש טי בה ר שש שה ים עה ני ד שש גל נל נות, כש יה עש ר מנ שה ים עה ני ם שש אותה ר. וש מה תה ה לש תה מש דה ך  תי קומה

קהדוש.

ש חה ד נה רה פש ני הוא, וש דוש הנ קה ית הנ רי בש ם הנ מה ר עי בי חנ תש הי ה, וש רה מה דו מי מש לה ה של מוד תורה לי ים בש קי ל עוסש אי רה שש יו יי הה וש
ה. תה ד ענ ם ענ יהל אי טה ם? חמ יהה גורי י הה ם. ומי יי מנ ם הנ ר אותה רי מה יהה מש הה ם, של יי ר מנ אי ה בש אותה תון מי לה עמקנ

הו ים, זל יי חנ ץ הנ י אותו עי כי רש ם דנ ד אותה מי רוך הוא לי דוש בה קה הנ ם, וש בונה רי ה לש שובה תש רו בי זש חה ן של יוה ת, כי עי ל כה בה אמ
ך? לי ינשש ה ונ ה זל ה. ומנ ל פל ענ בש ה של ם - זו תורה יי מה ל הנ ך אל לי ינשש ב. ונ תה כש בי ה של ץ - זו תורה הו ה' עי יורי תוב (שמות ז) ונ כה של
ה, יונה לש על ם הה אי הה זו  "ך  י ייש. לה בנ יל אםהמ חי נש הנ תוב (משלי ח) לש כה של הו  א. זל בה ם הנ עולה ה הה זל "ך. יי"ש  לה א יי"ש  לה אל
ה די שש א  לי מנ תש הי וש דוש,  קה הנ יק  תי ענ הה מי יון  לש על הה ל  טנ הנ ד  יהרנ וש ם,  יי מנ הנ מו  בגשש ז  אה בו.  ק  בה דש ני של ים  רי עה שש ים  שי מי חמ

הנתנפוחיים.

לו. לה ם הנ יי מנ ל הנ נות ענ חמ שות לנ ם רש הל ה לה תה יש ז הה אה ם, וש בונה רי ל לש אי רה שש ת יי שובנ "ה, תש "י מה לי ה? אי ל זל ם כה רנ י גה מי
שום ם, מי יי מנ ם הנ אותה ה בש ים שורל יי חנ ם הנ א סנ לה ם? אל נו שה ינחמ הו ונ ם. מנ יי מה ל הנ ם ענ נו שה ינחמ תוב (שמות טו) ונ כה הו של זל

ם. יי מה ל הנ ם ענ נו שה ינחמ ך ונ כה

ם לה עש נל ש הנ רה דש מי

יהה קוק הה י, חה י יוסי בי ר רנ מנ נו, אה דש מנ (שמות יז). לה תה  כש לה הה וש ך  יהדש ח בש אםר קנ יש ת הנ אל בו  יתה  כי ר הי של אמ ך  טש ומנ
ין, ם די ין עי ד די חה ד אל צנ קוקות, וש יות חמ אותי ין בש די ים וש מי חמ ל רנ ד של חה ד אל דוש. צנ קה ם הנ שי ים בנ די דה י צש ני שש ה מי טל מנ הנ

י צור. לי ש עמ חה נה

ה טי ר, ונש לומנ ה? כש טי ה ונש ה זל יהם. מנ ל הנ ך ענ ת יהדש ה אל טי ך ונש טש ת מנ ם אל רי ה הה תה אנ תוב (שם יד) וש ה, כה אי םא ורש ב
ד צנ ה מי טה נה ר של לומנ ת יהדו, כש ח אל לנ שש יי תוב ונ םא כה ל ת יהדו, וש ה אל ייט מםשל תוב ונ כה ין. וש די ים וש מי חמ רנ קוק בש חה ד של חה ד אל צנ בש

ד. חה אל

הו יכי לי ינשש תוב (שם ד) ונ כה ק, של קנ חש ה נל נל סש א בנ לה י צור? אל לי עמ ש  חה ן נה כי ם לה קםדל קוק מי יהה חה הה ר של םאמנ ם ת אי וש
י צור. לי ק עמ קנ חש ה נל עה שה ה הנ אותה ש. בש חה נה י לש הי יש ה ונ צה רש אנ

ה, ינעמשו אותות. טל מנ ים בנ קוקי יו חמ הה יו של מותה שש רוך הוא של דוש בה קה ה הנ צה ה, רה הודה י יש בי ר רנ מנ ה, אה אי םא רש וב
ר שה ים עה ני שש ל בי אי רה שש יי יהם לש ת הנ ע אל רנ ין. קה די ים וש מי חמ רנ ה בש ה מםשל טה נה ד של צנ אותו הנ יהם בש עמשו בנ י אותות ננ ני נו, שש דש מנ לה וש

יהם. י הנ ת מי ם אל יהל לי ב ה' עמ יהשל תוב (שם טו) ונ כה הו של הום. זל תש ם בנ יעה בי טש הי ים, וש רי צש מי ל הנ ין ענ די יב בנ שי הי ים, וש ילי בי שש

י ני שש ר, של חי ד אנ צנ ה מי טל מנ ה בנ טי ה, נש רוך הוא: מםשל דוש בה קה ר לו הנ מנ ם. אה יי יא מנ הוצי ה לש צה ה רה עה שה ה הנ אותה בש
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יתה כי הי ת, (שם יז) וש עי ל כה בה ה. אמ יבה רי מש ד בי חה אות אל אן, וש ד כה חה ר. אות אל חי אנ ד הה צנ הנ עמשו מי ננ מו של עמשו בו כש אותות ננ
ה בו. ש עולל חה נה הנ ה של זל צור הנ הו צור? בנ צור. מנ בנ

ה תה ה אנ דה עי ת הה ל אל הי קש הנ וש ה  טל מנ ת הנ ח אל תוב (במדבר כ) קנ כה של הו  ר, מנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ת אה רל חל ם אנ ענ פנ לש
ת עי צור, כה ה בש עמשה י ננ רי המ ש. של חה י נה לי עמ ה אותו  וה ר, צי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ם? אה תל רש בנ די וש הו  ם, מנ תל רש בנ די וש יך  חי רםן אה המ אנ וש

לו. לה יות הנ אותי רוך הוא בה דוש בה קה ל הנ יו של מותה ת שש ים אל לי שש הנ ש, לש חה נה ה בש של עה יי יך של רי צה

תוב כה ה  מנ ה.  מםשל ובש ים  אלהי בי ם  עה הה ר  בי דנ יש ונ (שם כא)  תוב  כה וש ע,  לנ סל הנ ל  אל ם  תל רש בנ די וש תוב  כה של ע  מה שש מנ מי
ה. פל אן בנ ף כה יו, אנ פי ש כםחו בש חה ה נה ים. מנ פי רה שש ים הנ שי חה נש ת הנ ם אי עה ח ה' בה לנ שנ יש יו? (שם) ונ רה חמ אנ

ת ב אל זנ עה צור וש ם הנ שי ה בש אשונה רי ר כה זנ א חה לה ם, אל שי ת הנ ים אל לי שש םא הי ל ה, וש כה א הי לה ך, אל ה כה שה םא עה ה ל ומםשל
ר. בי דנ ש - לש חה נה הנ עמשות, וש ינו, צור - לנ ני שה ם. של תל רש בנ די ה וש וה טנ צש ני מו של ר, כש בי דנ יש תוב ונ םא כה ל ינך, וש תוב ונ כה הו של ש. זל חה נה הנ

ת. עי ל כה ד של חה אל ר, וש בנ עה ל של ד של חה ם. אל יי עממה הו פנ טי מנ ע בש לנ סל ת הנ ינך אל תוב (שם) ונ כה וש

ה ב מםשל זנ עה אות, של ה הה אותה ם בש לנ שש םא ני ל ר, של לומנ ם. כש שי ר הנ אנ שש ה ני עה שה ה הנ אותה ר, בש זה עה לש י אל בי ר רנ מנ נו, אה דש מנ לה
ם. שי ל הנ ם כה לנ שש םא ני ל ש, וש חה נה הנ

רוך הוא: דוש בה קה ר לו הנ מנ ש. אה חה נה ם בנ לה שש םא ני ל צור, וש יל בנ חי תש ר הי חי ד אנ צנ יהם, מי ם בנ לה שש ד ני חה ד אל צנ י בש רי המ של
י ני ת בש אל יאו  בי םא תה ן ל כי ם, לה לנ שש םא תג ל וש תה  לש חנ תש ה הי תה ף אנ עמשות אותות? אנ ם לנ לה שש םא ני ל י, וש מי יל שש חי ינתש של יתה  שי עה

יאו. בי םא תה ן ל כי ץ, לה רל אה ם לה יסה ני כש הנ ים לש לי שש םא תנ ם - ל יאה הוצי תה לש לש חנ תש ל. הי אי רה שש יי

יו. נה פה ה מי ס מםשל נה יה תוב (שמות ד) ונ כה ש, של חה נה ה הנ אה רה של ד כש חנ פה ה של אשונה רי ה בה ב מםשל ע לי ר, יהדנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ע. םא יהדנ ל ה, וש אה ב רה לי הנ

א לה תוב, אל םא כה ס ל ל ני ס. ענ ני ל הנ הו ענ מי שי יש ת ונ חםשל ש נש חנ ה נש ש מםשל ינענ תוב (במדבר כא) ונ ר, כה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
י ני ישי די קש הנ תוב (שם כז) לש ה, כה רוך הוא: מםשל דוש בה קה ר לו הנ מנ ר. אה סי חי ה של ים מנ לי שש הנ ין ולש קי תש הנ ה לש צה ס. רה ני ל הנ ענ
י בי ר רנ מנ ם. אה יי מנ ס בנ ני י הנ מי ם שש לי תנ שש יי ה של י רוצל ני ם, אמ יי מנ י בש תי לש חנ תש הי ם של שי ר. כש חי ר אנ בה דה םא בש ל ם וש יי מנ ם. בנ יי מנ בנ

ס. ני ה הנ עמשה אן ננ ל כה בה ים, אמ לי שש םא הי ר ל סי יהה חה הה קום של מה ר, בש זה עה לש אל

. תה רש סנ חי ה של מנ ם מי קי ך - תנ ה לש ך. עמשי תש לש תוענ ך - לש ה לש ף. עמשי רה ך שה ה לש תוב (שם כא) עמשי , כה ענ הושג י יש בי ר רנ מנ אה
ר סי ר חה אנ שש ני ם, וש יי מנ בנ ש  די קנ תש םא ני ם ל שי ל הנ בה ים, אמ יי חנ וש ש  חה נה ים בנ רואי יו  הה יהה, של אי א רש לה ן אל קי םא תי ה ל ל זל ם כה עי

ר. אה שש הנ מי

יך, מל ל ענ אל תה  פש סנ אל נל וש ה  ה אםתה יתה אי רה גו', וש ה וש אי ה ורש זל ים הנ רי עמבה ר הה ל הנ ה אל יהה, (שם כז) עמלי אי רש בי תה  נש קנ תי וש
ן יוה אוי. כי רה ן כה קי םא תי יהה ל אי לו רש פי אמ יהה של שו הה נש עה ה, של אי םא ורש עמבםר. ב םא תנ ה ל מה שה יך וש ינל עי יך בש יתי אי רש (דברים לד) הל

ם. שי ר הנ אה ל שש מו כה ם כש יי מנ מו בנ ים שש לי שש םא הי ל ל בה יהה, אמ אי ים לו רש לי שש ה הי זל יהה, בה אי ה לו רש שה עה של

יהה ה הה זל הנ ש  חה נה ה: הנ ר מםשל מנ יאו, אה בי םא תה ן ל כי הוא לה רוך  בה דוש  קה ר הנ מנ אה ה של עה שה ק, בש חה צש יי י  בי ר רנ מנ אה
תוב כה ת, של מל י אל לי עמ בנ ים לש יי חנ ים, וש עי שה רש ין הוא לה ך, די םא כה הוא: ל רוך  בה דוש  קה הנ ר לו  מנ ם. אה ל עולה ה של לה קה תנ לש

ין. די ת הנ יו אל לה יק עה די צש הי יו, וש כה רה ת דש ה אל ע מםשל ה יהדנ עה ה שה אותה י. בש חה ה אםתו וה אה רה (במדבר כא) וש

ה אה רה תוב וש כה ל, של ול ין עה אי ה וש מונה ל אל נו. אי רש מנ אה צור של הו הנ ערלו, זל ים פה מי צור תה ר, (דברים לב) הנ מנ אה ח וש תנ פה
כו. רש ים דנ מי ל תה אי תוב (תהלים יח) הה כה י, וש חה אםתו וה

ם, יי רה צש מי ם מי יאה ל מוצי ר (במדבר כג) אי מנ אל נל מו של ים, כש מי חמ רנ ת הה רנ זי ל - גש ינו, אי ני י שה רי המ יהיא, ונ י חי בי ר רנ מנ אה
ת הוא, כםלל דו יש בנ ל לש ין. אי די ל הנ ים ענ מי חמ רנ ים הה טי שולש ינו של ני שה ך, של םא כה ר לו, ל מנ נון? אה חנ חום וש ל רנ (שמות לד) אי
ר מנ אל נל של מו  לו, כש ה של רה זי גש ה הנ רה בש גנ תש ל, הי ל אי טון של לש ר, שי לומנ טון, כש לש ת? שי כםלל יש ה  ה זל לו. מנ יא של שות הי רש הה וש
ל אי תוב (דברים י) הה י כה רי המ ר לו, ונ מנ ע. אה רה ן הה יי ענ ל הה ת של כםלל יש לו) הנ שות של רש י, (הה די ל יה אי לש (בראשית לא) ייש 

. חנ צי ננ דו מש בנ ל לש , אי חנ צי ננ דול מש ל גה בור. אי גי דול הנ גה הנ

ה ני גו' - הי ל וש ול ין עה אי ה וש מונה ל אל ה צור. אי ני ט - הי פה שש יו מי כה רה ל דש י כה ערלו כי ים פה מי צור תה תוב (שם לט) הנ כה וש
יט סי הה ש לש חה נה ך הנ רל דל שום של ט?! מי פה שש ת מי וי ענ ל יש אי תוב (איוב ח) הנ כה ים, וש אשוני רי ים הה רי בה דש זםר לנ חמ י צור. ננ לי ש עמ חה נה
תוב (תהלים פה) כה נו של יש ר, הנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ לום?! אה שה ס וש ט, חנ פה שש ת מי וי ענ ל יש אי ל. הנ ול ין עה אי תוב וש ן כה כי כו, לה רש דנ

ל ה'. אי ר הה בי דנ ה יש ה מנ עה מש שש אל

י ני י, שש י יוסי בי ר רנ מנ ד. אה סל י חל פי לנ ה כש טל ר מנ מנ אל נל מו של פו (שמות ד), כש כנ ה בש טל מנ י לש הי יש ק בו ונ זל ינחמ ח יהדו ונ לנ שש יי ונ
ים. להי אל ה הה טי תוב (שם יז) ומנ כה ע של מה שש מנ רוך הוא, מי דוש בה קה ל הנ ד של חה אל ה, וש ל מםשל ד של חה יו - אל טות הה מנ

תוב (שמות ד) כה הו של תו. זל לש יכה שותו ובי רש יהה בי לו הה אי יהה כש ה, הה טל מנ ה הנ ל מםשל יהה נוטי הה ה של עה שה ינו, בש ני שה של
לו. לו הוא של אי שותו, כש רש יהדו? בי הו בש א מנ לה ח, אל קנ יהדו לה בש אי של דנ יהדו. ונ ים בש להי אל ה הה טי ת מנ ה אל ח מםשל קנ יי ונ

ה טל מנ יר הנ זי חל ן, הל כה שש מי ם הנ הוקנ ן של יוה ן. כי כה שש מי ם הנ הוקנ ד של יהה ענ ה הה ל מםשל של שותו  רש י, בי י יוסי בי ר רנ מנ אה וש
י ה'. ני פש לי ה מי טל מנ ת הנ ה אל ח מםשל קנ יי תוב (במדבר כ) ונ כה הו של ים. זל סי עמשות בו ני לו לנ יהה נוטש ם הה שה דות, ומי עי י הה ני פש לי

יהה. לו הה של שותו, וכש רש י הוא בי רי חו, המ קה לש ן של יוה כי
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- ינו  ני שה של מו  כש א,  רה בש ני ית  אשי רי בש י  מי יש ת  של שי ומי יהה,  הה ינון  ירי פי ננ סש ל  ה של טל מנ הנ , אותו  ענ הושג יש י  בי רנ ר  מנ אה
יהה. ץ הה ל עי ר, של ה אומי הודה י יש בי ה. רנ טל מנ הנ ב וש תה כש מי הנ וש

ה טי תוב מנ כה א, וש סי מות כי יר דש פי ן סנ בל ה אל אי רש מנ תוב (יחזקאל א) כש כה יהה - של ינון הה ירי פי ננ ל סש ר של מנ אה י של מי
גו'. ם וש יי מה ל הנ ך אל לי ינשש ץ ונ הו ה' עי יורי תוב (שמות ט"ו) ונ כה יהה - של ץ הה ר עי מנ אה י של ים. ומי להי אל הה

עמשות ט לנ פה שש י חםק ומי רי ה, המ אה לש הה אן ולש כה רוך הוא: מי דוש בה קה ר הנ מנ הו. אה סה ם ני שה ט וש פה שש ם לו חםק ומי ם שה שה
ר, חי ר אנ בה ם. דה יי מה קו הנ תש מש יי תוב ונ כה שום של הו - מי סה ם ני שה י צור. וש לי ש עמ חה תוב (משלי ') נה כה ט - של פה שש ים. חםק ומי סי ני

קו. תש מש ני ם של יי מנ א בנ לה ש אל דה קש א ני הי םא יש ל ט, של פה שש ה חםק ומי אה לש הה אן ולש כה רוך הוא: מי דוש בה קה ר הנ מנ אה

ם יי מנ ייש  ים, וש לולי ם צש יי מנ ייש  ים, וש ם עמכורי יי מנ ינו, ייש  ני אן שה כה ם, מי ים הי רי י מה תוב כי ה, כה הודה י יש בי ר רנ מנ אה
דוש קה ר לו הנ מנ ה. אה עה שה ה  אותה ר בש ענ צנ יהה בש הה אן של כה ק? מי ענ ה צה מה ל ה', לה ק אל ענ צש יי ים. ונ רי ם מה יי מנ ייש  ים, וש תוקי מש
ים. רי מה ם הנ יי מנ ל הנ דו ענ מש ם עה יהל ני צור, ושש קםק אותו בנ חש יך לנ רי יו צה שה כש ה, ענ נל סש ך בנ פנ הש נל ש של חה נה ה, הנ רוך הוא: מםשל בה

ט. פה שש ם לו חםק ומי ם שה תוב שה כה הו של ם. זל יהה בו קםדל הה ש של חה נה ק צור בנ קנ חש ה נל עה ה שה אותה ובש

לות סוד גנ ך לש רה צש י ני ני אמ ך הוא. ונ כה ה, וש הודה י יש בי ר רנ ם, טוב אומי הל ר לה מנ יו. אה נה פה לו לש אמ א, שה בה י אנ בי א רנ ר בה של אמ כנ
ה אותו. לה ה גי הודה י יש בי רנ י של יתי אי י רה רי ר, המ בה דה הנ

ש קנ חות הנ דש ן לי רם המ ל אנ ה של טל מנ יהה הנ ם הה יי רנ צש מי ת בש עי ה, כה ה: משל משל הוא לש רוך  בה דוש  קה ר הנ מנ א, אה לה אל
יהם, ם בנ חותה דש ל לי אי רה שש ל יי ים ענ ני זגמה ים מש גי רש טש קנ ה מש מה ם, כנ יי רנ צש מי או מי יהצש של ל כש בה ם, אמ יי רנ צש מי ל בש אי רה שש ל יי ט ענ שולי הנ

ם. הל גו בה רש טש קנ ים יש עי ם רה יי ה מנ מה ם. כנ לה צש נו אל מש דנ זש ים ני רי ם מה יי ה מנ מה כנ

ת ם אל רי ה, (שמות יד) הה רוך-הוא: מםשל דוש- בה קה ר הנ מנ ל יהם. אה של ם וש יי רנ צש ל מי רו של ב שה הנ א רנ יהם - בה או לנ בה
ל יהם. רו של ד שה גל ך נל טש ת מנ ם אל רי א הה לה ך? אל ת יהדש ה אל טי הו ונש ך, מנ טש ת מנ ם אל רי ר הה מנ אה ן של יוה ך. כי ת יהדש ה אל טי ך ונש טש מנ

ל ה'. ק אל ענ צש יי תוב ונ כה הו של ק. זל ענ צה ה וש ר משל עי טנ צש ני ם, וש לה צש נו אל מש דנ זש ים ני רי ם מה יי ה מנ מה ה - כנ רה מה או לש בה

י צור לי עמ ש  חה ק נה קי ייחה ם, וש לה צש ה אל טל מנ הנ ך  לי שש ה, הנ זל ה בה צה עי ך  י לש רי ה, המ הוא: משל רוך  בה דוש  קה הנ ר לו  מנ אה
ה. צה הוא עי ץ, של עי פול הה יי קום של ר (קהלת יא) מה מנ אל נל מו של ץ, כש הו ה' עי יורי תוב ונ כה הו של לו. זל צש נה יי ד, וש ינחנ ם בש יהל ני שש
דוש קה ר הנ מנ ים. אה סי ני הו בש רה טש הו - עי סה ם ני שה י צור. וש לי ש עמ חה ט, נה פה שש ם לו חםק ומי ם שה תוב שה כה ם. וש יי מה ל הנ ך אל לי ינשש ונ

ם. יי מנ י בנ מי ש שש די קנ תש יי ך של י לש רי ם, המ יי מנ ל הנ צל עממםד אי ינ ך של י לש רי ה, המ אה לש הה אן ולש כה רוך הוא: מי בה

יך רי ין צה ה אי זל קום הנ מה ה, בנ רוך הוא: משל דוש בה קה ר הנ מנ ם. אה יהל לי ג עמ רי טש קנ ם לש יי מנ או הנ ים, בה לי אי או לש בה של כש
ים ני ם - שש יי ינות מה ה עי רי שש ים על תי ים. ושש רי מה ים תש עי בש הוא שי ש, וש פל ים נל עי בש שי ן בש ילה אי הוא הה עמקםב, של י ינ רי ה, המ טל מנ
הוא ן, וש ילה א אי רה קש ני ה של זל קום הנ מה ם בנ יכל לי ן עמ גי ם יה כותה ים, זש טי בה ר שש שה ים עה ני ים, ושש מודי ים ענ עי בש שי ים כש טי בה ר שש שה עה

ם. תל דש מנ ר חמ של ים אמ ילי אי י ייבםשו מי ר (ישעיה א) כי מנ אל נל מו של ים, כש לי אי

ר. חי קום אנ מה םא בש ל ם לו, וש ם שה תוב שה כה ע של מה שש ם, ומנ יי מה ל הנ תוב ענ כה ע של מה שש ם, מנ יי מה ל הנ ם ענ נו שה ינחמ יהד - ונ מי
ל צל י צור אי לי עמ ש  חה נה ה בנ טל מנ הנ ך  רנ צש ה ני אה לש הה אן ולש כה ה. מי טל מנ הנ ך  רנ צש םא הג ל ם, וש יי מנ ל הנ ל ענ אי רה שש י יי ני בש טו  לש ם שה שה וש

הנמניים.

א, כה יך הה רי טש צש ה אי טל מנ צור, הנ יתה בנ כי הי רוך הוא: וש דוש בה קה ר לו הנ מנ ג. אה רי טש קנ ם לש יי מנ או הנ ב - בה חורי או לש בה
י ני נש ה? הי מה טםף. לה שש צו לי רה ם של יי ה מנ י רואל ני אן, אמ יך כה רי ר צה ה, יותי ר משל מנ ש. אה חה נה םא בנ ל אותו צור, וש לו בש אי יתה לש כי הי וש

צור. יתה בנ כי הי ב] וש חםרי צור [בש ל הנ ם ענ יך שה נל פה ד לש עםמי

ים ם עמכורי יי ם מנ הי ר, של ג יותי רי טש קנ ם לש יי מנ ים הנ ידי ה עמתי יבה רי מש ן בי יי דנ ה: עמ משל רוך הוא לש דוש בה קה ר לו הנ מנ אה
ש חה נה ם הנ יהל לי יר עמ תי תנ ה, וש טל מנ ך הנ רנ צש ה ני עה ה שה אותה ם, ובש יהל יני עי לוי לש גה ל בש אי רה שש יי ם בש הל גו בה וש דנ זש יי ים, וש דוני זי ים וש עי רה
לוי. גה ם? בש יהל יני עי הו לש ם. מנ יהל יני עי ם לש יי מנ י בנ ני ישי די קש הנ תוב (במדבר כז) לש כה הו של י. זל מי ש שש די קנ תש יי ם, וש יהל יני עי לוי לש גה בש

לוי. גה ם בש הל גו בה וש דנ זש ני ר של בה דה כש

י זנ עםה. אמ רש ה פנ ם - זל דה ינו אה לי קום עה נו בש יהה לה הה י ה' של תוב (תהלים קכד) לולי כה ד, של וי ה דה אה ך רה ה, כה אי םא ורש ב
גו'. ים וש שי ח יוקש פנ ה מי טה לש מש פור ני צי נו כש שי פש תוב (שם) ננ כה נו. וש רש מנ אה מו של ים - כש דוני זי ם הנ יי מנ נו הנ שי פש ל ננ ר ענ בנ עה

ה נה ה תש מםשל ים לש קי יו דוחמ ל הה אי רה שש א יי לה ש? אל חה נה ה בנ שה םא עה ל ה של עה ה שה אותה ה בש ה מםשל אה ה רה א, מה בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ם, יי מנ ש בש חה נה ה לנ רה זי ין גש אי ה של י רואל ני אמ ש, ונ חה נה עממםד בנ י לנ ר לי מנ רוך הוא אה דוש בה קה ר: הנ מנ אה ה וש ץ מםשל עי יה תש ם. ני יי נו מנ לה
ל יד כה מי ינשש ל וש םאכנ ר י פה עה ע של מה שש יך. מנ יל י חנ מי ל יש ל כה םאכנ ר ת פה עה תוב (בראשית ג) וש כה ר, של פה עה א בל לה תו אל לש כה ין יש אי של
א לה אל ה,  זל קום  מה בש ה  של עה יי םא  ל ס,  ני ה  של עה יי של ב  גנ ל  ענ ף  אנ וש י,  אותי ים  קי דוחמ ל  אי רה שש יי וש םא.  ל ם  יי מנ בש ל  בה אמ יו,  יהמה
ם, יי מנ ה, בש זל ק בה קנ חש צור נל ש. וש חה נה י לש הי יש ה ונ צה רש הו אנ כי לי ינשש תוב (שמות ד) ונ כה ם, של יי מנ םא בש ל ר וש פה עה ק בל קנ חש ק, נל קנ חש נל של כש
ר לו מנ ם. אה יי עממה הו פנ טי מנ ע בש לנ סל ת הנ ינך אל יהד - ונ ר. מי חי ס אנ ה ני עמשה ננ ה, של זל ה בה עלשל אל ס. טוב של ה ני שה ר עה בה ה, וכש רה מה בש
םא ן ל כי ם, לה יי מנ בש ש  חה נה םא יהכול הנ ל ם של תל בש שנ חמ י, של ני ישי די קש הנ י לש ם בי תל נש מנ אל םא הל ן ל ענ ה, ינ הוא: מםשל רוך  בה דוש  קה הנ
דוש קה ם הנ שי הנ יהה, וש ים הה סי ני ק בש קה חג מש שום של ם? מי ענ טנ ה הנ אור כו', מה יש ת הנ אל בו  יתה  כי ר הי של אמ ך  טש יאו. (ומנ בי תה

שום בו). יון רה לש על הה
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רו תש ת יי שנ רה פה

ן עון בל מש י שי בי רנ ים, מי רי בי חמ ן הנ מי ן של טה קה א, הנ יסה יי י  בי ל רנ אנ ה שה זל סוק הנ פה (שמות כ), בנ יך  להל י ה' אל נםכי אה
ם י, אי תי רש מנ אה ך, וש מש אםל מי שש לי ד מי י פוחי ני אמ י, ונ בי לי י בש ש לי בה שג ך ומש מש ת מי חנ ה אנ לה אי אםל שש שש י לי ר לו, ייש לי מנ אה אי, וש יוחנ

מםר. עון, אל מש י שי בי ר לו רנ מנ י. אה בי לי י בש ש לי בה שג ל - מש אנ שש םא ני ם ל ש, אי ני עה א אי מה י של ני ד אמ ל - פוחי אנ שש ני

יך אתי ר הוצי של יך אמ להל י ה' אל נםכי קום אה קום ומה ל מה כה ל בש אי רה שש יי יר לש כי זש רוך הוא מנ דוש בה קה הנ ה של ר לו, זל מנ אה
ד מי לנ מש של דוש  חי ה הנ ם. מה יי רנ צש ץ מי רל אל ם מי כל תש י אל אתי ר הוצי של ם אמ יכל להי י ה' אל ני ם. (ויקרא יט) אמ יי רנ צש ץ מי רל אל מי
ן י כי רי חמ אנ גו' וש ם וש הל םא לה ץ ל רל אל עמך בש רש ילה זנ הש ר יי י גי ם (בראשית טו) כי הה רה בש אנ ר לש מנ אה ה של ם הוא, זל לי אי שה ננ אן? תש כה

קום? קום ומה ל מה כה ה בש זל ר הנ בה דה ם הנ הל יר לה כי זש הנ ה לש מה ן, לה ם כי דול. אי כגש גה רש או בי ייצש

לות גה ל מי אי רה שש ת יי יא אל יוצי א של לה ם אל הה רה בש ם אנ ה עי נה תש םא הי רוך הוא ל דוש בה קה י. הנ ני ה, בש אי םא ורש ר לו, ב מנ אה
ל כה ם בש מה צש פו ענ נש טי או וש מש טש ם, ני יי רנ צש מי יו בש הה של ל, כש אי רה שש אי יי דנ ונ ת. של רל חל ה אנ אה רש ל יי בוד של עש ת שי חנ תנ םא מי ל ם, וש יי רנ צש מי
ם יא אותה רוך הוא הוצי דוש בה קה הנ ה, וש אה מש ל טג ה כםחות של עה שש תי ים וש עי בה רש ת אנ חנ ים תנ רויי יו שש הה ד של ה, ענ אה מש י טג יני מי

כםחות. ר הנ אה ל שש ת כה ת עמבודנ חנ תנ מי

א לה אל ם,  הה רה בש אנ ם  ה עי נה תש םא הי ל ה של ם, מנ דה גש נל כש ל  כל שי י הנ עמרי שנ ה  עה שש תי וש ים  עי בה רש אנ לש ם  יס אותה ני כש הי עוד של וש
ם. מה דו עי סש חנ ה טובו וש שה הוא עה ם, וש יי רנ צש מי ם מי יאה הוצי לש

ה שה עה ד של סל חל ם הנ עולה י הה ני ל בש כה אות לש רש הנ ם, לש יי רנ צש ת מי יאנ צי ים יש מי עה ים פש שי מי ה חמ תורה א בנ צה מש תי ך  שום כה ומי
כםחות תוך  לש ם  אותה יס  ני כש הי וש ה,  אה מש טג הנ כםחות  ם  אותה מי ם  אותה יא  הוצי של ל  אי רה שש יי ם  עי הוא  רוך  בה דוש  קה הנ

ה. ינה י בי רי עמ ים שנ שי מי נו חמ יש הנ ה, של רה הר טה הנ

ים, מי כה חמ רו הנ עורש תש י הי רי המ בועות, ונ שה ים וש ים יהמי נו מוני אה ח, וש סנ ל פל יום טוב של ם מי הל ים לה נו מוני אה הו של זל וש
ה. רה הר כםחנ טה נו לש יסה ני כש הי ה, וש אה מש ל טג כםחנ של נו מי יאה ל יום הוצי כה י בש בועות, כי נות שה מש ה לי וה צש ים ומי נות יהמי מש ה לי וה צש מי

ה רומה ת תש שנ רה פה

ם ם רםשל ין עי לי פי םאשו, ותש ר ין בש לי פי תש יחנ  ני ר, ומי בםקל ים בנ די קש ם מנ דה אה ה של עה שה אי, בש ן יוחנ עון בל מש י שי בי ר רנ מנ אה
ים רי בש חנ תש ים מי דושי ים קש כי אה לש ה מנ עה בה רש יתו, אנ ר בי ענ שנ את מי צי א לה ה ובה וה צש ל מי טוף של עי ף בש טי ענ תש רועו, ומי זש דוש בי קה
ך לל מל מות הנ דש בוד לי נו כה יו: תש נה פה ים לש יזי רי כש ת, ומנ סל נל כש ית הנ בי לש ים אותו  וי לנ יתו, ומש ר בי ענ שנ מו מי ים עי אי יוצש מו, וש עי
ת: רל אומל וש ה  יזה רי כש יו, מנ לה ה עה ה שורה שה דג קש ך! רוחנ  לל מל ל הנ ד של בה כש ני צוף הנ רש פנ לנ ך,  לל מל ן הנ בל בוד לש כה נו  דוש, תש קה הנ

ר. אה פה תש ך אל ר בש של ל אמ אי רה שש (ישעיה מט) יי

ק סי ענ תש יי ך  ר כה חנ כםל. אנ ת הנ חנ בנ שש תי לוי וש עי הוא הה ד, של חה ד יום אל ית ענ אשי רי ת בש שנ רה םא פה ר קש ייש לו לי ך  ר כה חנ אנ
רםן המ ת אנ ו אל ר (ויקרא ו) צנ םאמנ י יו, וש לה ר עה פי כנ עמסםק לש ן ינ כי נות. וש בה רש קה ם הנ ל אותה כה יו. וש לה ר עה פי כנ נות, לש בה רש ת קה שנ רה פה בש
ך ר כה חנ ה. אנ לה יש לנ ל הנ בות של שה חמ ים ומנ הורי רש הי ם הנ ל אותה ל כה ר ענ פי כנ י לש די ה, כש עםלה ת הה םאת תורנ אמםר ז יו לי נה ת בה אל וש
ת, נל קל תנ תש מי יא  הי וש ה,  לה כנ הנ ית  בי ל  של ים  רי עה שש בנ ם  דה אה ס  נה כש ני ה  זל שום  ומי ך,  לל מל הנ ד  וי דה ל  יו של חותה בש שש תי בש ח  בנ שנ יש

ה. מה גות עי רה דש נות הנ קש תנ תש ומי

ז אה ים, וש רי עה חות שש גות פותש רה דש ן הנ ל אותה ז כה ב, אה יםשל ת מי לנ פי ית תש אשי הוא רי ר אור, של יוצי לש יענ  גי מנ ן של יוה כי
יא ה הי לה פי תש אן הנ ף כה לו, אנ אי לו בש גות אי רה דש רות הנ בש חנ תש ת עולות ומי טםרל ל קש רות של מש ה תי ן. מנ שה רות עה מש תי תוב כש כה

ן. ר אותה שי קנ י הוא מש רי המ לו, של ם אי לו עי רות אי שה קש ני רות וש בש חנ תש גות מי רה דש הנ ה, וש ת, עולה טםרל ל קש ן של שה ת עה רנ מש מו תי כש

ין. יהמי ר בש שי קה הי עמלות ולש ה, לנ בה ה רנ בה המ אנ ך  ר כה חנ ים. אנ בורי ם גי ים, כגלה רורי ם בש ים, כגלה הובי ם אמ ר, כגלה אומי וש
ל ף ענ אנ ה. וש בונה הוא ולש יב, של צי ינ ת וש מל ך אל ר כה חנ ת מור. אנ רל טל קג את מש רי קש ז ני אה יות, וש שי רה ן פה אותה ע, וש מנ ל שש חוד של יי הנ וש

ל. לה ה, הוא כש לה הוא של ב של גנ

יב צי ינ עמקםב, וש ה ינ ת זל מל ל אל אי כה דנ א ונ לה אן? אל יך כה רי ה צה גום? ומנ רש הוא תנ יב, של צי ינ ה וש מה ת, לה מל ר אל מנ אה ן של יוה כי
נו אה יהד  מי ם,  ה אותה יכה רי צש ה,  לה כנ הנ יא סוד  הי ית  יצי צי ת  שנ רה פה של שום  ומי ם.  יהל ני שש בי ק  בי דה הי לש יך  רי צה וש ף,  יוסי ה  זל
א לה גום? אל רש ה תנ מה ז לה ך, אה ם כה ף. אי ה יוסי יב זל צי ינ עמקםב, וש ה ינ ת זל מל ן אל ל כי ענ יב. וש צי ינ ת וש מל ם - אל יהל ני ת שש ים אל רי אומש

ם. יהל ני שש ם בי גה ין פש אי גום, וש רש ן הוא תנ כי לה ם, וש גה פש יל הנ בי שש ים בי רי םא אומש ת ל מל ת אל מל אל שום של מי

ן ייש גי מה דוש. בש ה קה תה אנ ילה, וש חנ ן, ומש גי ן מה הי אשונות, של לש רי ד. שה עםמל ת מי לנ פי ל (שיר ג) - זו תש ת רוכי קנ בש כםל אנ מי
ר בו שי קה הי ב, ולש לי ילו בנ לי כש הנ ייש לש יות. וש ם אותי יי תנ ים ושש עי בה רש ל אנ דוש של קה ם הנ שי סוד הנ בות, בש ם תי יי תנ ים ושש עי בה רש אנ

ין. יהמי ת הנ כנ רש יא בי זו הי דונו, וש ת אמ בנ המ אנ ת, בש לל חל גנ ת בש בל הל לש שנ ה, כש סוד זל בש

בורות ל גש סוד של ם, הנ ייש בו שי ד. וש חה ר אל סי ים חה רי עה ים שש שי מי סוד חמ בות, בש ע תי שנ תי ים וש עי בה רש ילה ייש אנ חנ מש בי
ן ד, מי חה כםל סוד אל הנ וש יגל"א.  ר  חי סוד אנ אגל"א, ובש לו  סוד של הנ וש "י.  נה דם "ם אמ עולה בו"ר לש גי "ה  תה הוא אנ וש ה'. 
ה. יהודה ט מי בל םא יהסור שי ה. "ל הודה ייה יש רש ה יודוך. "גור אנ תה ה אנ הודה כות, (בראשית מט) "יש רה בש ל הנ ה של בורה גש הנ

םאל. מ שש ת הנ כנ רש יא בי זו הי ה, וש דושה ה קש בורה גש ה בי הודה ר יש עורי תש ה הי זל ירםה. בה ן עי פל גל י לנ רי "אםסש

ז אוחי ים, וש די דה צש ל הנ ת כה ל אל ה כולי זל יות. וש ע אותי בנ רש אנ ירות, וש מי ר אמ של בות - על ה תי רי שש ע על בנ רש ה ייש אנ שה דג קש בי
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ם. עולה ד סוף הה ענ ם וש עולה סוף הה מי

ים ים. שי מודי י ענ ני ה, שש תורה י הנ כי ים, תומש ה ומודי צי ן רש הי וש תובות,  ה כש בון זל שש חל ן בש ינה רונות אי חמ אנ הה לש  שש
נו קש תי כות של רה בש ן הנ ע אותה צה מש אל ך בה ין כה ך ובי ין כה כםל. בי ל הנ לום של שה ת, הנ יי בנ לום הנ הוא שש ים, של יי חנ ץ הנ לום - עי שה

ם. יי פנ ת אנ ילנ פי יו - נש אה טה ל חמ ה ענ ה ומודל לה פי תש יים הנ סנ מש ר של חנ , אנ שוהה רש י פי רי המ ים, ונ מוני דש קנ הנ

ת ילנ פי שות ונש קה ים ובנ נוני חמ תנ ה וש לה פי ה, תש ה מםשל שה עה ה של ל מנ ה כה עושל , של שוהה רש י פי רי ם? המ יי פנ ת אנ ילנ פי יא נש ה הי מנ
גות רה דש הנ ן  אותה תוך  לש ס  ננ כש ני וש תו,  לה פי תש יים  סנ מש של ר  חנ אנ ל  בה אמ ה'.  י  ני פש לי ל  פנ ננ תש אל וש ט)  (דברים  תוב  כה של ם,  יי פנ אנ
א פה לש אנ ם בש יי פנ ת אנ ילנ פי נש יך  רי ה, צה טה מנ לש ד  יורי וש יל  הואי וש ה.  טה מנ לש ת  דל רל לה ייש  ם,  כגלה ת בש רל של קש ני ה  לה כנ הנ וש יונות,  לש על הה

בייתהא.

ר סנ מה מו של צש ת ענ ה אל אל רש ה מנ אה לש הה אן וה כה או, מי טש ל חל ה ענ הודה תו וש לה פי ל תש לי פנ תש הי ן של יוה כי שום של ם? מי ענ טנ ה הנ מה
ת, ול מה הנ ה בו  שורל ד של צנ הנ אותו  לש לו  נוחנ  א. וש שה י אל שי פש ה' ננ יך  לל ד אי וי דה ה. (תהלים כה) לש בה המ אנ בש דונו  אמ לנ שו  פש ננ

ת. חנ ה ננ זל ה לו בה עושל וש

קומו, מש "א בי ה פי ייש בה ין וא"ו, וש א זו אי יתה א בי פה לש אנ ים. בש מי כה חמ ים לנ זי רה ז הה א ייש רנ יתה א בי פה לש אנ ה, בש ל זל ם כה עי וש
ה קו"ף. ין בה אי ם, וש ם הי יי עממנ ך ר' פנ ר כה חנ ל. אנ אי רה שש ת יי ים אל להי ה אל די נו (שם) פש יש הנ וש

ד צנ אותו הנ ת רוחנ לש חנ עמשות ננ לנ צונו, וש ן רש וי כנ יך לש רי מות, צה ם לה דה ר אה סה מש ני זו, של ה הנ ילה פי נש שום של ם? מי ענ טנ ה הנ מה
ת חנ יהה אנ י חנ ני פש ת לי מי ה של אל רש ני ת, וש מי מו של צש ת ענ ה אל אל רש ים, מנ רי הה בות ובל רה חר ה קוף בה עושל מו של ת, כש ול מה ה בו הנ שורל של
מו ץ כש רל אה ל לה ה אותו נופי שםך אותו, רואל נש לי גו וש רש הה ת לש בל חושל יו, וש לה ה אי בה רי יהה קש חנ ה הנ אותה ן של יוה ה. כי נה מל ד מי פוחי של
ין אי לו, של לה יות הנ אותי י הה תי קו שש לש תנ סש ן הי כי לה ת בו. וש מל חל לש םא ני ל וש יהה  חורל אמ ה לנ בה ז שה ת, אה הוא מי ת של בל חושל ת, וש מי

דו. בנ רוך הוא לש דוש בה קה ק הנ ן רנ הל יר בה כי מנ

דוש קה הנ ה. וש בה המ אנ בש שו  פש ת ננ אל ר לו  סנ מה הוא של רוך  בה דוש  קה לנ מו  צש ת ענ ים אל ב יהשי לי צון הנ רש ה, בי ל זל ם כה עי וש
ת ילנ פי ר נש םאמנ י ה של עה שה ת בש מו מי ץ כש רל אה פםל בה יך לי רי ן צה כי לה תו. וש מה שש ת ני נו אל מל ל מי טנ לו נה אי יו כש לה יב עה שי חמ רוך הוא מנ בה
ון עה ר הל כגפנ ם יש תוב (ישעיה כב) אי כה ת, כנ ול מה א בש לה ים אל רי פש כנ תש ין מי אי ם של דה ה אה עושל ים של אי טה ייש חמ שום של ם, מי יי פנ אנ
ה עה שה ה הנ צון, אותה רה ה בש ן אותה תנ הוא נה מתו, וש שש ת ני רוך הוא אל דוש בה קה ל הנ טנ נה ב לו של שה חש נל ת, של עי כה גו'. וש ה וש זל הנ

ר. אי בה תש ני ד של צנ ת אותו הנ אל ים, וש די דה צש ל הנ ת כה ים אל לי שש יו, ומנ אה טה ל חמ ר ענ פי כנ ת לש דל עומל

ת מםר רל טל קג יא מש הי אוי, וש רה ה כה בה המ ל אנ בוק של חי רועות, בש י זש תי ין שש ת בי קל לל תנ סש ה, ומי ה עולה לה פי תש ה הנ ל זל ם כה עי וש
ל. ת רוכי קנ בש כםל אנ ה מי בונה ולש

ה, דה מש לה ה לש ל פל ענ בש ה של תורה ים יום לנ עי בה רש ה אנ מםשל ך  רנ צש ה. הג לה יש ים לה עי בה רש אנ ים יום וש עי בה רש ר אנ הה ה בה י מםשל הי יש ונ
ים עי בה רש אנ ים יום וש עי בה רש ם ה' אנ ם עי י שה הי יש ר (שמות לד) ונ מנ אה ך  כה ים, ולש עי בה רש את אנ רי קש ה ני גה רש דנ ה  אותה שום של מי
ים עי בה רש אנ וש ים יום  עי בה רש ט אנ רי פה יר ולש כי זש הנ לש ך  רנ צש הג ך  כה ה. ולש ל פל ענ בש ה של תורה ב וש תה כש בי ה של תורה רו  בש חנ תש הי ה, של לה יש לה

יק. פי סש יהה מנ ים יום הה עי בה רש אנ י בש רי המ ה, של לה יש לנ

ל ים יום של עי בה רש ד אנ גל נל כש ה,  וה צש ומי ה  תורה ה). לש וה צש ומי ה  תורה "ם (בש תה הורה ה  ה אותה יאה יום הוצי ים  עי בה רש אנ ובש
י רי המ ים יום, של עי בה רש ם אנ אותה ר בש כה זה הנ ל אותו  יו של רה יבה ים אי מי שה רש ני ל. וש פםענ ל הנ אל כםחנ  ן הנ א מי יוצי ד, של לה וה ת הנ ירנ צי יש
ש מי שנ ה לש אל יירה י של די ה, כש לה עש מנ לש אור של הה ת גופו מי ם אל נות שה בש לי ה, וש לה עש מנ לש אור של ת הה יל בו אל לי כש הנ ים יום לש עי בה רש אנ

ה. טה מנ ה לש בואה יו רוחנ נש לה יך עה שי מש הנ ך, ולש לל מל י הנ ני פש לי

ל כה ן (במדבר יב) בש ל כי ענ ה. וש לה עש מנ ם לש לי תנ שש ך מי ה, כה טה מנ לש גוף של מו הנ י אי עי מש ים יום בי עי בה רש ם אנ לי תנ שש הי מו של כש
ה. טה מנ לש ת של יי בנ מו הנ י, כש יתי בי ה בש לה עש מנ ל לש לי כש תנ שש הי ן הוא. של מה אל י נל יתי בי

ל טוב ענ ן הנ מל של ת הנ ך אל ה, ומושי יונה לש על ן הה רל קל הנ יר מי אי י מי רי המ ה, של י מםשל ני ן עור פש רנ ה (שמות לד) קה ל זל ענ וש
יך שי מש הי וש ילות,  ים לי עי בה רש אנ וש ים  ים יהמי עי בה רש י אנ רי ר, המ של על בש לו  סודות של ה יש עה בה רש אנ ד מי חה ל אל ם כה לי תנ שש הי םאשו, וש ר

יר. אי ז מי אה םאשו, וש ל ר טוב ענ ן הנ מל של הנ

יות, לי גה רש פות מנ י טי תי שש נו  יש הנ נו, וש קה ל זש אור ענ הה אותו  יד לו  הורי קו, של רש פי ה לו  נה שה ן וש רם המ א אנ בה ך  ר כה חנ אנ וש
רו בש חנ תש הי ה, של ל פל ענ בש ה של תורה לנ וש ב  תה כש בי ה של תורה ז לנ מל ם רל הי דול, וש אור גה ירות בש אי ן ומש רם המ ן אנ קנ ל זש דות ענ יורש של

יון. לש על ל הה זה מנ לוי בנ ם תה הל לה בור של חי הנ ן, וש רם המ ל אנ נו של קה זש בי

ל, אי רה שש ירות יי מי ה זש ים - זל עי יק. נה די ה צנ זל ב, וש תה כש בי ה של ים. טוב - זו תורה עי ה נה ה טוב ומנ ז (תהלים קלג) מנ אה וש
ד ינחנ ם  ר אותה בי חי ן, של רם המ ל ינד אנ כםל ענ הנ וש א.  בה ם הנ עולה ל הה ה של לה עש ל מנ ם של נםענ יו הנ לה ה עה שורל של ים, כש עי א נה רה קש ני של

ן. בה רש קה בנ

ים יי חנ לום - הנ שה הנ ים וש יי חנ מו, הנ ה עי תה יש הה י של לי ה של ירה בי גש גו' - זו הנ תו וש ה אי תה יש י הה יתי רי ה (מלאכי ב) בש ל זל ענ וש
לום. ר שה ה שנ לום זל שה ה, וש יונה לש על ם הה אי ל הה של

י לו. תי תנ יות נה לי גה רש פות מנ י טי תי ן שש ן, אותה רה בש חנ לו לש לה גות הנ רה דש י לו הנ תי תנ י (שם), נה ני אי ירה יי א ונ ם לו מורה ני תש אל וה
- םאשו  ל ר ה ענ לל עמ םא ינ ה ל ר (שופטים יג) ומורה מנ אל נל מו של ר, כש פי תנ סש יהה מי הה של כש נו  יש הנ נו, של קה ל זש ה ענ ר מורה בנ עה של וכש
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טוב. ן הנ מל של נו הנ מל ענ מי שופי ם, של א שי רה קש ני ים, של יוני לש על ם הה יי מנ שה הנ ענ לו מי שופי ן של מל אותו של ל בש ענ י מנ י, אולנ ני אי ירה יי ונ
ת הוא. חנ י ני מי י שש ני פש ה, ומי ל זל ענ וש

ר מנ אל נל מו של ישור? כש מי י הנ ישור. מי ם מי לום עי ר שה בי חי י, של תי ך אי לנ ישור הה מי לום ובש שה ה? (שם) בש שה ה עה הוא מל וש
לום ן שה תה ז ני אה ך. וש לל מל י הנ ני פש ם לי יב אותה רי קש הי יו של נותה בש רש י קה די ל יש ון, ענ עה יב מי שי ים הי בי רנ ז, וש אה ר הוא. וש יהשה יק וש די צנ
יך שי מש הי ל של ישור, ענ א מי רה קש ני ן. וש רם המ אנ רוך הוא לש דוש בה קה ר הנ סנ מה ן של בה רש קה ים סודות הנ לויי אן תש כה ישור. וש ם מי עי

תון. חש תנ ם הנ עולה אור לה ה וש תורה

בו יהשג (שמות לד) ונ ך  שום כה רום. מי ל דה אל ך  תוב (קהלת א) הולי כה ה, של אשונה רי רום בה דה יר לנ אי ח מי רה זש מי הנ וש
הוא שון, של חש ה ננ ים - זל אי שי נש ל הנ כה ה. וש מםשל יר מי אי הי רםן של המ ה סוד אנ ן - זל רם המ ה. אנ דה עי ים בה אי שי נש ל הנ כה ן וש רם המ יו אנ לה אי

ה. ל מםשל םאל של מ שש דו לי מש עה יו וש רה חמ כו אנ שש מש ם ני כגלה ים. וש יאי שי נש ל הנ ל כה םאש של ר הה

םאל. מ שש מי שון,  חש ננ ה  זל  - ה  קה זה חמ הנ ך  יהדש ת  אל וש ין.  יהמי מי ן,  רם המ אנ ה  זל  - ך  לש דש גה ת  ירו, (דברים ד) אל עי י הי רי המ ונ

פון. ל צה ב אל סובי רום וש ל דה ך אל תוב הולי כה פון, של צה ר הנ ה, יואנ ירה אי מש יהה הנ רש לנ קש פנ סש אנ ן הה רום מי דה יר הנ אי הי ר של חנ אנ לש של
ין די ם הנ סי בנ תש יי ם, וש עולה ת הה רםף אל שש יו לי בותה המ לש ם שנ א עי םא ייצי ל ים, של די דה צש ל הנ כה ים מי מי חמ ל רנ יף אותו אור של קי הי של
ים מי חמ רנ הה , של רוחנ הה ך  ב הולי סםבי תוב (קהלת א)  כה , של רוחנ הה נו  יש הנ וש ש,  מל של ה הנ זל ים?  מי חמ רנ הה י  מי ים.  מי חמ ם רנ עי

כםל. ים הנ יפי קי מנ

ל אל ה, וש לה עש מנ תוב לש כה קום של מה ל אותו  יו של יבותה בי י? סש ל מי יו של יבותה בי (שם), סש רוחנ  ב הה יו שה יבםתה בי ל סש ענ וש
יר אי הה לש קומו  מש ל  לה כש ני של ים,  ני שה ים  עי בש שי ם  אותה בש יר  אי הה לש  , רוחנ הה ב  שה ם  שה ד  ענ וש ב.  עמרה מנ ה  זל וש ף,  שואי קומו  מש

נו. רש מנ אה ש של מל של ל הנ קומו של יב אותו מש בי ים סש די עומש ים של ני מג ים מש דולי ים גש עי בש שי יר לש אי הה ים, ולש מי עולה לש

פון, צה ל הנ ד של צנ ים, הנ יאי שי נש לנ ך  ר כה חנ אנ רום. וש דה ד הנ ן, צנ רם המ אנ יר לש אי ה, מי טה מנ ה לש ה מםשל זל מו  ה, כש אי םא ורש ב
יך לל ר עה של רוחנ אמ ן הה י מי תי לש צנ אה ך (במדבר יא) וש ר כה חנ . אנ חנ בי זש מי יב הנ בי ם סש יף אותה קי הי פון, וש ל צה ב אל סובי תוב וש כה של

. רוחנ ב הה יו שה יבםתה בי ל סש הו ענ זל ם. וש יהל לי י עמ תי מש שנ וש

ש אי בה לו  כש אל נל ה  נל חמ מנ הנ ה  צי קש בי של ם  אותה וש ה,  מםשל מי קו  נש יה ים  ני קי זש ים  עי בש שי ם  אותה ה  אשונה רי בה ה,  אי ורש םא  ב
יוענ ה סי צה ים, רה ני קי י זש לי יים בש קנ תש הי ים לש כולי םא יש ל ה של ה מםשל אה רה ן של יוה ם? כי הל ם לה רנ י גה ירו, מי עי י הי רי המ ונ ת.  קל דולל הנ
ר של אמ רוחנ  ן הה י מי תי לש צנ אה כו', וש וש יש  ים אי עי בש י שי ה לי פה סש ר לו (שם) אל מנ רוך הוא אה דוש בה קה הנ ל, וש אי רה שש יי יר לש אי הה לש
יות הש לי כו  רש טה צש הי ך  שום כה ר. מי חי אנ םא בש ל וש ה  יא שורה ה הי מםשל ה, בש ירה אי מש יהה הנ רש לנ קש פנ סש אנ ל הה של רוחנ  הה יך. זו  לל עה

ה. אשונה רי בה יר כש אי הה , לש רוחנ ב הה יו שה יבםתה בי ל סש ענ הו וש זל נו, וש מל ים מי אורי נש

יר אי הי ה, של י מםשל ימי ש. בי מל של ח הנ רנ זה ים כו', וש לי בה ל המ בי ר (קהלת א) המ מנ ך, אה לל מל למםה הנ ה שש ת זל ה אל אה רה ן של יוה כי
ת צה קש ם, ומי הל יהה בה הה ים של יהמי ים הנ עי בה רש ם אנ אותה ל בש בי קי ה של לה עש מנ לש אור של ד הה גל נל ה, כש נה ים שה עי בה רש ל אנ אי רה שש יי ש לש מל של הנ
קומו ל מש אל ם. וש עולה ן הה ק מי לי תנ סש הי של ש, כש מל שה א הנ ה. ובה טה מנ יר לש אי הי אור של ל הה בי ם קי הל בה ה, של כגלה ה כש אשונה ה רי נה שה

תון. חש תנ קום הנ מה יר לנ אי מי יון של לש על קום הה מה ה הנ זל קומו. וש מש בוד ה' מי רוך כש ר (יחזקאל ג) בה מנ אל נל מו של ף, כש שואי

ה זל ה, וש נה בה לש ם לנ יר שה אי מי ם, של חנ הוא שה זורי ה וש לה עש מנ לש אור מי ף הה ש. שואי מה תון מנ חש תנ קומו הנ ר, מש חי ר אנ בה דה
ל ך אל כו'. הולי ה וש מה י חנ ני פש ה כי י מםשל ני ירו, פש עי הי יו. וש לה ך עה הודש תה מי תנ נה תוב (במדבר כז) וש כה נו, של מל ר מי הואנ , של ענ הושג יש
קומו מש ק, בי לי תנ סש הי של ת, כש עי ל כה בה נו. אמ רש מנ אה י של פי ירו, כש אי ים הי די דה צש ל הנ ם, כה עולה יהה בה הה של ה, כש אשונה רי רום - בה דה

ר. םא יותי ל חנ וש זורי

כםל הנ רוג, וש תש ע אל בנ ת. צל רםקל קש רנ ה יש תה יש ר הה תי סש ים, אל רי בי חמ שוהו הנ רש ה פי זל סוד הנ הנ ק, וש רנ קש רנ ב יש הה א זה רה קש מו ני ושש
םאשו ר ה לש שורל ך וש שה מש ני ד של יון, ענ לש על ב הה הה זה ל הנ ה אל לל גש ני הוא בש ב של ל גנ ף ענ ר, אנ תה סש ני םאש בש ה הוא ר זל ב הנ הה זה ד. הנ חה אל

ד. חה ן אל ול גה כםל בש ה, הנ טה מנ סוד לש ך אותו הנ שה מש ני יון, וש לש סוד על כםל הוא בש ך הנ שום כה נו. ומי רש אנ בי מו של ל, כש יאי רי בש ל גנ של

ה עמבודה ה הה רה סש מש ני אנו של צה זו מה ה הנ שה רה פה ל הנ כה ר, בש מנ עון אה מש י שי בי הור (שמות כה), רנ ב טה הה ת זה פםרל יתה כנ שי עה וש
ת שו אל עה רון, (שם כח) וש שו אה עה תוב (שם) וש פוד כה אי רון ובה אה , ובה יתה שי עה תוב וש ם כה כגלה ם. בש יי ננ שש ט לי רה ה, פש ינד מםשל בש
תוכו, ה בש ת מםשל ל אל רון כולי אה הה שום של ? מי יתה שי עה תוב וש םא כה רון ל אה ם בה ענ טנ ה הנ . מה יתה שי עה תוב וש םא כה ל פוד, וש אי הה

תוכו. יס אותו לש ני כש הנ לו, לש י של יםפי הנ קון וש תי ת הנ ן אל קי תנ ים לש רי חי כו אמ רש טה צש הי נו. וש מל יר מי אי הה לש

ה הוא י מםשל רי המ יו, של חי ת אה ת עמבודנ עמשות אל ה לנ מםשל יך לו לש רי םא צה ל ש בו, וש מי תנ שש הי םא לש ל לו, וש ינו של פוד, אי אי בה
ך. לל מל ין הנ בי רםן שושש המ אנ ך, וש לל מל

גו'. םאשו וש ל ר ת ענ פל נל צש מי תה הנ מש שנ תה לו, וש דש פנ אה ן כו', וש רם המ ת אנ תה אל שש בנ לש הי תוב (שם כט) וש י כה רי המ ר, ונ םאמנ ם ת אי וש
רוך דוש בה קה י הנ רי המ ה הוא, של ל מםשל בוד של כה א הנ לה ך, אל םא כה רםן הוא? ל המ ל אנ בוד של כה הנ ה, וש ת מםשל ה עמבודנ ל זל י כה רי המ
כםל הנ ה. ובש י מםשל די ל יש א ענ לה ש אל די קנ תש הי םא יהכםל לש ן ל רם המ אנ ה. וש י מםשל די ל יש א ענ לה ן, אל רם המ ת אנ ת עמבודנ ה אל צה םא רה הוא ל

ה. ל מםשל בודו של ה הוא כש ל זל כה ה, וש ת מםשל רםן אל המ ך אנ רי טה צש הי

י רי המ ם, של שה יהלות של חמ ם הנ ל אותה כה וש ץ  רל אה וה ם  יי מנ י שה עמשי מנ זו  ה הנ שה רה פה תוב בנ ה, כה אי םא ורש ת, ב פםרל כנ יתה  שי עה וש
מו ה כש טה מנ לש יור של די יות הנ הש ץ, לי רל אה וה ם  יי מנ י שה עמשי מנ של מו  א כש לה ן, אל כה שש עמשות מי ה לנ וה םא צי הוא ל רוך  בה דוש  קה הנ

ד. חה כםל אל ילה הנ הש יי גוף, של הנ ה וש מה שה נש הנ מו של ה כש ם זל ה עי ר זל בי חנ תש הי ה, ולש לה עש מנ לש יור של די הנ
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ה עמשי ל מנ סוד של ל הנ בה . אמ שוהה רש י פי רי ית, המ אשי רי ץ. בש רל אה ת הה אי ם וש יי מנ שה ת הנ ים אי להי א אל רה ית בה אשי רי תוב בש כה
ה לה עש מנ לש ש  קםדל ת הנ רומנ ת תש ים אל רי הה ן, לש כה שש מי ת הנ יזנ ני ל מטטרו"ן, גש ת של לל של לש ה, שנ לה עש מנ לש ז של מל רל אן בה ת, כה פםרל כנ הנ

ה. טה ומנ

ה, יונה לש על ת הה רל תל סש ני ה הנ דה קג נש סוד הנ את מי צי מש ני ה, של ירה מי טש ה הנ נוזה גש ת הנ פםרל כנ ה הנ יונה לש על ית הה אשי רי ית, הה אשי רי בש
זו, מיטטרו"ן הנ ת  פםרל כנ הנ תוך  בש ר  תי סש ר. הל תי סש הל ר תוך  תי תנ סש הי לש אור,  הה תוך  יר בש אי הה לש ישות  רי פש ה  שה רש פה תש הי וש

ה. לה עש מנ ה לש טה מנ ז מי חה אל נל מטטרו"ן, של

אור ן אותו הה מנ טש ני אשון, של רי ם הה דה ד אה בי אי אור של א הה יהה מוצי ץ, הה רל אה תוך הה ת בש מל אל ך בל לנ הה ד של חנ פנ תוך הנ מי
מות לי שש הנ י  רי המ של ים.  די דה צש הנ ל  כה מי ם  לה שש מג יהה  הה םא  ל י  רי המ של קומו,  מש בי ב  ינשי תש הי םא  ל ה,  לה עש מנ לש ה  לה עה וש ן.  דל עי ן  גנ בש
ט שי פנ תש הי ן, וש גה י הנ צי תוך עמ ן בש מנ טש ני ה, וש טה מנ ד לש אשון, יהרנ רי ם הה דה ל אה א של טש חי ה בנ דה בש י אה רי המ ה, של רה סי ה חמ תה יש ה הה טה מנ לש של

ד. ן יהרל נוך בל ד חמ נולנ ד של ן, ענ גה י הנ די ל צי כה ם בש שה

ה רה שה ש, וש ת קםדל חנ שש מי ל בש די גנ תש תוכו. הי יר בש אי הה אור לש יל אותו הה חי תש ן, הי גה מוך לנ א סה צה מש יהה ני ד, הה נולנ ן של יוה כי
יחנ רי ן. הי ילה אי ל הה יו של רותה יו ופי פה נה ת עמ ים, אל יי חנ ץ הנ ת עי ם אל א שה צה ן, ומה דל ן עי גנ ס לש ננ כש ץ. ני נוצי ה הנ זל אור הנ יו הה לה עה

ים. יי חנ ל אור הנ רוחנ של ה הה תוכו אותה ה בש בה ינשש תש הי ם, וש הל בה

ץ עי תוך  ר בש תה סש יהה ני הה ר של פל סי לו  נו  תש ה. נה יונה לש ה על מה כש חה אותו  דו  מש לי ים, וש יוני לש ים על כי אה לש ים, מנ יחי לי שש או  בה
ך לל הנ תש יי תוב (בראשית ה) ונ כה הו של יו. זל רה חמ ל אנ די תנ שש הי רוך הוא, וש דוש בה קה י הנ כי רש ת דנ ע אל יהדנ נו, וש מל ד מי מנ לה ים, וש יי חנ הנ

תוכו. ם בש לי תנ שש אור הי אותו הה ד של ים. ענ להי אל ת הה נוך אל חמ

ל סוד של מות בנ לי שש ה הנ אות אותה רש הנ י לש די קומו. וכש מש עמלות לי ה לנ צה ה, רה טה מנ ם לש לי תנ שש אור הי אותו הה ן של יוה כי
ה, אה רה ה של ל מנ כה וש ר,  פל סי אותו  יחנ  ני הי וש ן,  גה רות הנ תש סש ני ת  אל לו  או  רש הל וש ן,  דל עי ן הה גנ תוך  ס לש נה כש ני ד  חה נוך. יום אל חמ

ים. רי בי חמ תוך הנ ע בש נה צש הוא מג חוץ, וש בנ לש

שו עה ם של ל אותה כה תו, לש שו אי יש בנ תש יי של ה, וש לה עש מנ אות לש רש הנ בוש, לש תוך אותו לש אור בש ש אותו הה בי לנ תש ך הי ר כה חנ אנ
ם. עולה ם בה דה א אה רי בה םא יי ל ם, של בונה ם רי רוג עי טש קי

ה. זל ם הנ עולה יהה בה הה מו של נו - כש ינל אי ה. וש זל ם הנ עולה נו - בה ינל אי ים. וש להי ח אםתו אל קנ י לה נו כי ינל אי תוב (שם) וש כה הו של זל
י ל פי ר ענ ענ ננ נםך לנ נו, (משלי כב) חמ רש אנ ה בי סוד זל ר. וש ענ יד ננ מי ה הוא תה זל ת. בה חרל מות אנ דש ים - לי להי ח אםתו אל קנ י לה כי

ר. ענ ננ ר הנ חוזי א בו וש צה מש יד ני מי י תה רי המ ה, של נה מל םא יהסור מי ין ל קי זש י ינ ם כי מות. גנ עולה ל הה ת כה יג אל הי נש הנ כו, לש רש דנ

ם עולה הה של ם. כש עולה יות בה יחג לי ה שש דונו, עושל ל אמ א של סי כי ר. הוא הנ תה סש ני ם הנ עולה ל הה מות של דש ת הנ לל לל כש נוך ני חמ בנ
ם, עולה לש ם  עולה מי ס  נה כש ני ר.  ענ ננ ן הוא  קי זה הנ וש ים.  יוני לש על יהלות הה חמ הנ ל  כה ל  ענ בון  רי א מטטרו"ן,  רה קש ני וש א  יוצי ין,  די בש

ז. גל רם ב הה ינשי תש ומי

ד חה אל ר וש כה ד זה חה אות - אל נה יוקש י דש ני ה שש יסה רי פש ה הנ אותה ים בש רי יש טנ צש ת, ומי פםרל כנ ת הנ יסנ רי פש ת בי סל רל פש זו ני מות הנ דש הנ
ה. זל ה בה ים זל קי בי ה דש בה המ אנ ים, בש בי ים אוהמ מי לה ים עמ די לה י יש ני ים שש די עומש ה. וש בה קי נש

ים רובי י כש ני ץ, שש רל אה ת הה אי ם וש יי מנ שה ת הנ ת. אי רל תל סש ני ת הנ פםרל כנ ת הנ יסנ רי ים, פש להי א אל רה ית בה אשי רי ל בש ה סוד של זל וש
ים רובי י כש ני בות שש רנ ץ, לש רל אה ת הה אי ם וש יי מנ שה ת הנ א אי לה ץ, אל רל אה ם וה יי מנ תוב שה םא כה יבות. ל בי ל חמ קות של בי דש ים בי די עומש

ה. לל י אי ני ים שש די ים עומש די דה י צש ני שש ל, ובי יכה הי ר הנ תל סי ים, בש ני פש ה לי רוסה זו פש ת הנ פםרל כנ ד. הנ חה אל כש

םא ל ה וש לה עש מנ ה לש ית עולל אשי רי ל בש סוד של אותו הנ מו של ה, כש טה מנ ד לש לו יורי סוד של ה. הנ לה עש מנ ה לש ית עולל אשי רי בש
סוד ים, בש שומי ה רי לשה שש ה בי שומה ה, רש יונה לש ת על פםרל נו כנ מל ית מי עמשי ננ ר), וש חנ אנ ה (לש טה מנ ם לש רםשל א הה ם, יוצי רםשל ם בש שה רש ני

י"ת. "א שי רה נו בה יש הנ ה, וש שה ם שי הי ים, וש רי חי ה אמ לשה או שש ה יהצש לשה שש לו הנ אי ינ"ו יהו"ה. מי להי יהו"ה אל

ד גל נל ה כש או זל צש מה יי ה, של בה קי ר ונש כה ד, זה חה אל ים כש רובי י כש ני ה שש יאה ב, ומוצי עמרה רום ומנ ד דה צנ זו לש ת הנ פםרל כנ ה הנ סה רש פש ני
ם הה רה בש אנ ה לש תה יש ת הה ה, בנ ידה חי ת יש ה, בנ בה קי ב הוא נש עמרה מנ ר. הנ כה ן זה הוא בל םאש. וש ר ל בה ן נוטי םאש, כםהי רום הוא ר דה ה. הנ זל
ת ה אל יאה ה ומוצי יסה רי פש ת בי סל רל פש ני ד של ת, ענ ענ םא נודנ ל ת של פםרל םא"ש. י' כנ "ת ר ית: בנ אשי רי ה, בש זל סוד הנ נו בנ יש הנ אי. וש דנ ונ

ס. רי פה הי ת לש פםרל ם. י' כנ הה רה בש אנ ת לש םאש, בנ ת ר ת - בנ ן, בנ ל כי ענ ן ה'. וש מו כי לו. כש י אי ני שש

ה בה קי נש הנ וש ת.  פםרל כנ הנ ד  צנ בש ז  חה אל נל של ר,  כה זה הנ ה  לל גנ תש ומי ה,  יסה רי פש בי ת  סל רל פש ני וש פון,  צה לש ב  עמרה מנ מי ת  פםרל כנ הנ ת  רל חוזל
ה אל רש ה, ומנ סה רש פש ני ה של יסה רי פש ת, י' הנ פםרל ש. י' כנ ת אי ית, בנ אשי רי ה סוד בש זל פון. וש צה ש הנ אי ית בש עמשי ננ ה, וש טה מנ ת לש רל תל סש ני
ך הוא, ה? כה תונה חש תנ ה וש יונה לש ת על חנ ה אנ יסה רי כםל פש ר, הנ םאמנ ם ת אי ה. וש טה מנ ת לש ענ ננ כש ה ני בה קי נש י הנ רי המ ם, של יי ננ םא שש ל ד וש חה אל

ים. להי כםל הוא אל ה, הנ זל ה מי ם זל שי ד הנ רה פש םא ני ל של

ן יוה כי ב.  עמרה מנ ד הנ צנ ובש ח  רה זש מי הנ ד  צנ בש  - ים  די דה צש י  ני שש ה בי יסה רי פש ת  סל ח, פורל רה זש מי לש ב  עמרה מנ מי ת  פםרל כנ ת הנ רל חוזל
אוי רה יהה כה רותל טש ענ ת בש לל לל כש זו ני ת הנ בנ הנ אוי, וש רה בור כה חי ה וש חה מש את שי צי מש י ני זנ ב, אמ עמרה מנ ח ובנ רה זש מי ת בנ דל ת עומל פםרל כנ הנ של

ל. לה רוד כש י פי לי ית, בש אשי רי לו בש סוד של ז הוא בנ אה מות. וש לי שש ת בי דל עומל וש

ד צנ ת לש פםרל כנ ת הנ רל ח חוזל סנ פל ם. בש יהל גי ת חנ חםג אל ים לה מי עה לש פש ל שה אי רה שש ים יי לו עולי לה ים הנ מי עה פש לש הנ ד שש גל נל וכש
י ני י שש רי המ מור, של ל גה לי םא הנ ל ל, וש לי ם הנ שה םא"ש, וש "ת ר יא בנ הי ם, וש הה רה בש אנ ת בש דל ת עומל ה בנ ז אותה אה ב, וש עמרה רום ומנ דה
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ג. רי טש קנ א ומש אל יוצי עי מה שש י יי רי המ אוי, של רה ה כה מה לה שש הנ ם בש ינה לו אי לה ים הנ רובי כש הנ

ת, ענ ננ כש ת ני בנ ה הנ ז אותה אה ב, וש עמרה מנ פון לש צה ת מי פםרל כנ ת הנ רל כות חוזל ל סג אשון) של רי ד יום (הה ה ענ נה שה םאש הנ יום ר מי
ו שה י עי רי המ ל, של לי ל הנ לה ם כש ין שה ן אי ל כי ענ מות, וש לי שש ם בי ינה ם אי הי "ש, וש "ת אי יא בנ הי ה, וש חה מש שי םא בש ל ק, וש חה צש יי ת בש דל עומל וש
ז אה ה, וש ם זל ה עי ים זל רי בש חנ תש ה, ומי חה מש שי ק) בש חה צש יי עמקםב (בש ינ ת בו בש מל לל שש ני זו, וש ת הנ בנ ה הנ כות עולה סג ג. בש רי טש קנ א ומש יוצי

רות. בי את חמ צי מש ני ז, וש גל רם ך הה כנ שה ל של מור, ענ ל גה לי הנ

קות בי יבות ודש בי חמ מות, ונ לי צויהה שש ז מש אה ב, וש עמרה ח ומנ רה זש ד מי צנ ת בש פםרל כנ ת הנ רל זל חש ת, מה רל צל א עמ רה קש ני בועות של שה בש
ש. פל ת נה יבנ שי ה מש ימה מי ת ה' תש ז (תהלים יט) תורנ אה ים. וש תוני חש תנ הנ ים וש יוני לש על ת הה חנ מש שי ים, וש די דה צש ל הנ כה יא בש הי

ה אותה תוך  ה, בש לה עש מנ לש ת  סל רל פש ני זו  ת הנ פםרל כנ אוי. הנ רה כה יהה  דל צי ת לש רל זל חש ת מה פםרל כנ הנ לו  לה ים הנ מי עה פש הנ לש  שש ובי
ה, יסה רי פש הנ ה  אותה ל  ענ ה  שורה וש מות.  לי שש בי ת  סל רל פש ני ך  כה ר  חנ אנ ס.  רה פש ני של אשון  רי הה אור  בה ה,  ירה מי טש הנ ה  דה קג נש הנ

לוי. גי ילה בש הש םא תי ל ת, וש פםרל כנ ל הנ ך ענ סוכי י לש די זו, כש ת הנ פםרל כנ ל הנ ים ענ רובי כש י הנ פי נש סוכמכות כנ של כש

ה, לה עש מנ ם לש ים אותה לי עמ ם ומנ יהל פי נש כנ ים בש כי ים מנ רובי כש ם הנ יון, אותה לש על אור הה א הה בה של תוב. כש ת כה פםרל ת, כנ פםרל כנ
אור. ל אותו הה ה של חה מש שי ה הנ רםב אותה ה מי ירה ים שי רי אומש וש

רוחנ ה הה ין שורה יהמי םאל. בש מ ין ושש ים יהמי רובי כש יו  ה הה לשה שש ם הנ אותה ת, ומי רל זל חש ת מה פםרל כנ הנ ה, וש טה מנ ן לש כי מו  כש
ה בו שורה םאל, וש מ שש ד הנ צנ בש לו  צש ד אל ת, עומי פםרל כנ ת הנ רנ זה חש הנ ב בש עמרה מנ יהה בנ הה םאל של מ שש הנ ד. וש צנ הנ אותו  ה, מי לה עש מנ לש של
ם עולה ת. ולש פםרל כנ ת הנ רנ זה חש הנ ים בש די דה צש ל הנ כה ן לש כי ה. וש בה קי ר ונש כה ל זה יבות של בי חמ ה בנ ם זל ה עי ר זל בי חנ תש ה, ומי בה קי ל נש רוחנ של

ר. םא יותי ל ם וש יי ננ ם שש ה הי זל ם הנ עולה ה בה טה מנ ה, לש בה קי ר ונש כה ם, זה יי ננ ם שש הי

ה רה זה חש הנ ה הנ אותה אי בש דנ ת? ונ פםרל כנ ת הנ רל זל חש יך מה ת, אי פםרל כנ קות בנ בי יך דש רי םא צה ל יל וש ה, הואי לה עש מנ ר לש םאמנ ם ת אי וש
ה. ק בה בה דש יד הוא ני מי תה ה, וש ם זל ה עי ים זל קי בה דש ני

י שי תוב (שמות כה) פורש כה סוד הנ נו  רש אנ י בי רי המ ונ ס,  ני וש ל אות  ים ענ די ה, עומש לה עש מנ לש ם  ים הי רובי כש הנ של מו  כש
ים ני מנ זש ים. בי די עומש יו  ס הה ני ל אות וש ענ א של לה ם, אל יהל פי נש כנ ים בש כוכי ם סש יי פנ נה י כש רושי תוב פש םא כה ל ים, וש כי ם סוכש יי פנ נה כש
ת. פםרל כנ ל הנ כות ענ סוכש רות ומש זה חש יו מה הה יום, וש ל יום וה כה ה בש לה עש מנ ם לש ים אותה שי ם, ופורש יהל פי נש ים כנ לי עמ יו מנ ים הה דועי יש

ים. די יו עומש ס הה ני אות וש ן בש ל כי ענ וש

שות מה מנ בו  ייש  ה  שורה קום של מה אותו  בש אי של דנ ונ ה,  שורה וש ה  אה ה בה תה יש ה הה יונה לש על הה רוחנ  הה קום של מה אותו  בש
ן יוה שות. כי מה ין בו מנ ה, אי לה עש מנ לש רוחנ של ל הה יצוץ של יו ני לה ה עה שורל ם של רל טל ר, וש פה עה ם הוא מי דה אה ס. הה ני אות וש יום בש קי וש

יום. קי ד בש עומי שות, וש מה יו, ייש בו מנ לה ה עה שורל של

דוש קה ח בו הנ לנ שה ן של יוה ל, כי לה שות כש מה י מנ לי ץ בש הוא עי ן, של רם המ ה אנ טי מנ ה מי אי םא ורש דו? ב בנ ה לש ר, זל םאמנ ם ת אי וש
ח בו לנ שה ן של יוה ך, כי כה כו בש רש ין דנ אי ץ של עי ה הה שות. ומה מה יהה ומנ רי ה בו בש עמשה ננ יום, וש קי ד בש מנ , עה ט רוחנ ענ רוך הוא מש בה
ים די עומש ים, וש דושי ם קש הי ים של רובי כש שות - הנ מה ה בו מנ תה יש הה יום וש קי ד בש מנ ד, עה חה ת רוחנ אל צה קש רוך הוא מי דוש בה קה הנ

ה. מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ ה, ענ לה עש מנ לש מו של ה כש שה דג קש בי

ים, חי יו סורש הה ן של יוה ים. כי ני פה ים בש ני קות פה בי דש ים בי קי בי דש יו  ים הה רובי כש ים, הנ יקי די צנ יו  ל הה אי רה שש יי ם של ענ ל פנ כה בש
ן בה רש קה ן, ובש בה רש קה ן הנ עמשנ ל בנ בה ם. אמ עולה י הה מודי קו ענ לש חש אן נל ים? כה עי יו יודש ן הה יי ננ ה. מי זל ה מי ם זל יהל ני ים פש ירי זי חמ יו מנ הה
ם יהל ני ים פש ירי זי חמ ים מנ רובי כש י הנ רי המ ים, של עי יו יודש ה הה לל ת אי לשל שש ם - בי עה ת הה ך אל רנ בי של ן כש כםהי , ובש חנ בי זש מי י הנ בי ל גנ ענ של

יו. נה ת בה שובנ ת תש ה אל רוך הוא רוצל דוש בה קה הנ ה, וש זל ה מי זל

ם לות. אי קש ל מנ טור של עי ה, כש רה שה ך יש רל דל ה בש לה עש מנ ה לש יהה עולל ן הה שה עה ים, הל יקי די ל צנ אי רה שש יו יי הה של ן, כש בה רש קה ן הנ עמשנ
ם םאל, אי מ ין ושש ה יהמי טה םא סה ל של ה. וכש יהה עולל ר הה ך יהשה רל דל ם, בש עולה צות הה ל קש כה ב, או בש עמרה ד מנ צנ ם לש ח אי רה זש ד מי צנ לש

ה. רה תי יבות יש בי חמ ל בנ אי רה שש י יי עמשי מנ ה בש צל רג רוך הוא מש דוש בה קה הנ ה, וש טה מנ ה ולש לה עש מנ יהם לש יהה קנ צון הה רה הה

ייה רש ל אנ מות של דש חנ  בי זש מי הנ ש  י אי בי ל גנ ה ענ אל רש יהה ני ים, הה יקי די אל צנ רה שש יי יו  הה של , כש חנ בי זש מי י הנ בי ל גנ ענ ן של בה רש קה בנ
. חנ בי זש מי ל הנ ץ ענ ב רובי לל ל כל מות של ים דש יו רואי ים, הה יקי די יו צנ םא הה ל של , וכש חנ בי זש מי ל הנ ן ענ בה רש קה ל הנ אוכי של

יו ה, יהדה כה רה בש ים לי אויי ים ורש יקי די ל צנ אי רה שש יו יי הה של יו - כש ים יהדה רי הי ה של עה שה ם, בש עה ת הה ך אל רי בה יהה מש ן הה כםהי הנ של כש
ם הי דו  מש על נל ם, וש יהל לי ה עמ ה שורה ינה כי שש ז הנ צון. אה רה ה ובש חה מש שי בש מו  הורש ל, וש לה ח כש י טםרנ לי יפות, בש קי זש קופות בי זש יו  הה

ב. לי צון הנ רש ם בי ך אותה רנ ה, ובי כה רה בש ים לי אויי ל רש אי רה שש יי ענ של יהה יודי ן הה כםהי ז הנ אה ם, וש מה צש ענ מי

י רי המ , של ענ יהה יודי ז הה ב, אה ח רנ טםרנ א בש לה ן אל ימה רי המ םא יהכםל לנ ל פות, וש קש דנ זש יו מי ב הה ח רנ טםרנ דות ובש בי יו כש יו הה יהדה של וכש
ה. כה רה בש ים לי אויי םא רש ל ל אי רה שש יי יו, וש דה ל יה ה ענ םא שורה ה ל ינה כי שש הנ

יו יון, הה לש ן על יוקה דש ן בי הי עות של בה צש אל ן הה ל אותה יו, כה ל יהדה רות ענ שש ה לי אה ה בה תה יש ה הה ינה כי שש הנ ה של עה שה בש שום של מי
ל ים של רובי כש ים הנ חי מי יו שש הה מו של ה. כש לה עש מנ ף לש קי דנ זש הי חות לש ם, ופורש יהל לי ה עמ ינה כי שש ת הנ ל אל בי קנ ה לש חה מש שי ים בנ חי מי שש

ן. יהל בי ל גנ ה ענ ינה כי שש ת הנ ל אל בי קנ ה, לש לה עש מנ ן לש כי ל של כה ה, וש זל ם הנ עולה הה

ים, יקי די ל צנ אי רה שש יו יי םא הה ה ל עה שה ה הנ אותה בש שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ים. מה די בי ה כש י מםשל ידי ה סוד (שמות יז) וי זל וש
ז אה ת ה'. וש ם אל סותה ל ננ ענ ל וש אי רה שש י יי ני יב בש ל רי ה, ענ לה עש מנ תוב לש כה ה. של לה עש מנ ם לש ימה רי המ םא יהכםל לנ ל דו, וש בש ה כה י מםשל ידי וי
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ים ר יהרי של אמ יהה כנ הה ן וש בל חו אל קש יי תוב ונ כה ש, של נל יו עם לה ל עה בי קי ד של ם, ענ ימה רי המ םא יהכםל לנ ל דו וש בש ה כה י מםשל ידי ק, וי לי םא עממה יהב ונ
ן. כםהי מו הנ ן, כש בל אל ן לוחות הה מו כי גו'. כש ה וש מםשל

םא ל של ה, וכש ם זל ה עי ים זל קי בה דג ים, מש ני פה ים בש ני יו פה ים הה רובי כש ן, הנ מנ אותו זש ים בש יקי די יו צנ ל הה אי רה שש יי של ן, כש ל כי ענ וש
םא. ים או ל יקי די ל צנ אי רה שש ם יי ים אי עי יו יודש לו הה לה סודות הנ ל הנ ענ ה. וש זל ה מי ם זל יהל ני ים פש ירי זי חמ יו מנ ים, הה יקי די יו צנ הה

ך שום כה הו. ומי בי אםהמ ל וה אי רה שש ר יי ענ י ננ תוב (הושע יא) כי כה ים, של די ד עומש חה סוד אל כםל בש הנ ינוקות. וש ים - תי רובי כש
ים. רי עה ם נש ר, הי ענ ננ שום הנ כםל. ומי ך הוא הנ שות, כה דש חנ תש הי ת בש של דל חנ תש ה מי מו זל ה, כש נה בה לש שות הנ דש חנ תש הי ד בש כםל עומי הנ

ה. יונה לש שות על דש חנ תש הי ים, בש רי עה י נש ני ל שש ת ענ דל עומל ים, של עורי ת נש של ה סוד (ישעיה נז) אי זל וש

לות. גנ תש מי םא  ל של ה,  לה עש מנ לש רות  תה סש ני הנ ים  ני פה הנ ם  הי ך  כה אי  דנ ונ נות.  טנ קש ים  ני ופה דולות  גש ים  ני פה  - ים  רובי כש
לויהה. ה ומי נה בה לש שות הנ דש חנ תש יהה הי ן הה ילה בי שש ובי

ת ד. (בראשית א) אי חה סוד אל ים בש די ה עומש טה מנ ה ולש לה עש מנ ת, לש פםרל כנ בנ נו  רש אנ בי של מו  ה, כש טה מנ נות לש טנ ים קש ני פה
יבות, בי חמ לו בנ אי לו בש ים אי קי בי יו דש הש יי ה, של בה קי ד נש חה אל ר וש כה ד זה חה ים, אל רובי כש י הנ ני ם סוד שש ץ, הי רל אה ת הה אי ם וש יי מנ שה הנ

ד. חה ל אל לה כש כםל בי ים הנ רובי כש ילה סוד הנ הש יי ד, של חה אל ה כש טה ה ומנ לה עש בות מנ רנ ת, לש ר אי מנ אל נל מו של כש

ה שורל י של ל מי ינוקות, כה י תי רי המ ים. של רובי כש י הנ ני ל שש ה של חה מש שי ה, הנ חה מש שי ת ה' בש דו אל בש תוב (תהלים ק) עי כה
ר, ענ יות ננ הש ר לי ה חוזי שורל י של ם, מי יהל לי ה עמ שורל ן של יוה ה, כי סוד זל ם. וש מה עי חנ  מי שה ינוק וש תי יו כש נה רות פה ם, חוזש תוכה בש
ר ענ ה, ננ חה מש שי יות בש הש ר לי ם, חוזי יהל לי ה עמ שורל ן של יוה ם, כי עולה ל הה ין ענ די א בש בה ב של ל גנ ף ענ צון. אנ רה כםל ובש ת הנ חנ מש שי בש

ים. מי חמ רנ יות בש הש ר לי ם חוזי עולה הה ה, וש חה מש שי שור בש קה

כםל ז הנ אה ינוק, וש מו תי מו כש צש ם ענ שה ה, וש חה מש שי יות בש הש זםר לי ינחמ זו, וש גש ך רה כנ שש יי ר וש ענ יו ננ לה יאו אי ז, יהבי גל רם הוא בש י של מי
ינוק. תי ט לש רה יבות פש בי חמ ה ונ בה המ ין אנ הו, אי בי אםהמ ל וה אי רה שש ר יי ענ י ננ תוב כי ה כה זל סוד הנ ל הנ ענ ה. וש חה מש שי בש

הוא ל הנ אםהל הה יל של בי שש ה, בי ן מםשל כנ שש תוך מי ד בש יהה עומי הה יש. של םא יהמי ר ל ענ ן נון ננ ענ בי יהושג תוב (שמות לג) וי כה
ה תה יש יהד הה ר, מי ענ ננ הוא  של ענ  הושג יש ת  ם אל את שה ה ומוצי אה ה בה תה יש ה הה ינה כי שש הנ ה של עה שה ה. ובש ל מםשל ל של אםהל יהה הה הה

יהה. ך הה יו כה ל סודותה כה כםל, בש ה בנ נה בה לש י הנ ני ענ פש הושג ת יש חנ מש שי צון, של רה ה ובש חה מש שי בש

ה יבות זל בי חמ ים בנ אי צה מש ני ם, וש יו שה ים הה רובי כש א הנ לה ם, אל יות שה הש ענ לי הושג ך יש רי טה צש םא הי ן, ל כה שש מי ה הנ נה בש ני ן של יוה כי
ל. לה ין כש די א הנ צה מש ני ין בנ אי ה, וש חה מש שי כםל בש יהד הנ ם, מי יהל לי ה עמ תה רש שה ן של יוה ה. כי חה מש שי ינוקות בש ים, תי ני פה ים בש ני ה, פה ם זל עי
ים מי חמ ר רנ עורי לש ה,  טה מנ לש ה  עמשל אות מנ רש הנ לש ים  יכי רי צש ל,  אי רה שש יי ם  ענ הוא בש רוך  בה דוש  קה ל הנ של צונו  רש יל של בי שש ובי

א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ם בה יהל רי שש ה. אנ חה מש שי מו בש יד עי מי יו תה הש יי ל, וש לה ם כש יהל לי לט עמ שש םא יי ל ין, של די יר הנ עמבי הנ ולש

מו. י שש אי קםרש ל בש מואי תוב (תהלים צט) ושש כה וש ר,  ענ ננ תוב  ת, כה רי שה ל מש מואי ר שש ענ ננ הנ תוב (שמואל-א ג) וש כה
ה מה כנ י בש רי המ ר? של ענ תוב ננ ה כה מה ן, לה רם המ אנ ה וש מו מםשל קול כש ם שה ן. אי רם המ אנ ה וש ד מםשל גל נל ל כש מואי יהה שש קול הה ינו, שה ני שה וש

ם! יהל ני ד שש גל נל קול כש יות שה הש ן לי כי ל של ה, כה ל מםשל ה של נה טנ קש ה הנ גה רש דנ לו לנ פי יענ אמ גי יהה מנ םא הה ל ם, של גות הי רה דש

ר אה ל שש ל כה יון ענ לש ן על מה אל יא נל בי ה הוא נה יו, מםשל נה כםהמ ן בש רם המ אנ ה וש ך: (שם) מםשל ה הוא כה זל סוק הנ פה א הנ לה אל
ה גה רש דנ בנ ה  לה עה של דול  גה ן  יהה כםהי םא הה ל ם, של עולה י הה ני ל כםהמ ל כה ענ יון  לש על ן הה כםהי יו, הוא הנ נה כםהמ בש ן  רם המ אנ ים.  יאי בי נש הנ
י רי ר, המ םאמנ ם ת אי ר. וש חי ן אנ ה כםהי כה םא זה ל ה של ן, מנ כםהי יא וש בי ה, נה בואה ה ונש נה הג כש ן לי רם המ ה אנ כה ן. זה רם המ מו אנ ה כש יונה לש על הה

יהה. רש כנ ת זש ה אל שה בש רוחנ לה תוב (דה"ב כד) וש כה ה, של תה יש ה הה תה עה שש יא לי הי ה הנ בואה נש יהה? הנ יא הה בי נה ן וש יהה כםהי רש כנ זש

א שה י תי ת כי שנ רה פה

ן קי תנ תש הי ה לש ם רוצל בונו, אי וות רי צש ל מי ר ענ עובי י של הו מי א זל לה ים? אל די קג פש ל הנ ר ענ עםבי ל הה ה (שמות ל) כה ה זל מנ
יר לו אי הה םא"ת, ולש ם ז ב אותו עי רי קה ת, לש תי יך לה רי "ה צה נו. זל תש ה יי ה - זל לה עש מנ לש ין של די יו הנ לה לט עה שש םא יי ל בונו, וש י רי ני פש לי
םא"ת, ז "ה מי יד זל רי פש בונו, מנ וות רי צש ל מי ר ענ עובי י של מי שום של יו, מי בותה המ לש שנ ם בש עולה ת הה רםף אל שש םא יי ל י של די אור, כש בש

יו. לה ין עה די לט הנ שש םא יי ל ין, וש די י הנ ני פש םאשו לי ים ר רי הה קום ולש ת אותו מה ן אל קי תנ יך לש רי ז צה אה

ה ה. מה נה ים שה רי שש ן על הוא בל ד של ם ענ דה אה ת הה ים אל ישי ני עמ םא מנ ה ל לה עש מנ לש ין של די ית הנ ה, בי אי םא ורש נו, ב תש ה יי זל
ל ענ ל. וש אי רה שש ת יי סל נל רוך הוא וכש דוש בה קה ל הנ ק של לל חי ים - בנ קי לה י חמ ני שש ם בי לי תנ שש ן הוא הי מנ זש אותו הנ שום של ם? מי ענ טנ הנ
ר מנ אה ר וש זנ יך? חה שי מש הנ יך לש רי י צה מי יו, ולש לה א אי טה חה קום של מה חוב? לנ יך לה רי י צה מי ה, לש וה צש ל מי ר ענ בנ ן עה מנ אותו זש ם בש ן, אי כי

ל. קל של ית הנ צי חמ מנ

ים אי רה קש ם ני ינה לות, אי גה ל בנ אי רה שש ת יי סל נל כש של ד, וכש חה ים אל אי רה קש ל ני אי רה שש ת יי סל נל רוך הוא וכש דוש בה קה ה, הנ אי םא ורש ב
ם. גנ פה קום של מה יר לנ אי הה יך ולש שי מש הנ יך לש רי ל יו"ד, צה סוד של ה, הנ רה ר גי של הוא על ל, של קל של ית הנ צי חמ ן מנ ל כי ענ ד. וש חה אל

ל קל של ית הנ צי חמ מנ ין? בש די ק הנ לי תנ סש ר ומי פי כנ תש ה מי מה ין. כנ ית די יא בי ש וא"ו הי פל י נל רי המ אי, של דנ שו ונ פש ר ננ הו כםפל זל וש
ר עורי תש ש, ומי קםדל ל הנ קל א של רה קש י ני זנ אמ ש  פל נל ד, טוב וש ם ינחנ יהל ני ים שש קי בה דש ני של ה. וכש יר לה אי מי טוב של הנ הו  זל וש יא,  הי הנ

ת ה'. רומנ ל תש ך אל לל מל ין הנ מי ף, יש סל כל

ה, מה עי ר  בי חנ תש יי י  תי בה "י. יו"ד רנ נה דם אמ א כםחנ  נה ל  דנ גש יי ה  תה ענ וש ין (במדבר יד)  די ת הנ ענ שש ה בי מםשל ש  קי ן בי ל כי ענ וש
ם ל אותה ים, כה רי בש חנ תש ד מי ם ינחנ יהל ני שש של ש. וכש קםדל ל הנ קל של ר? בש בי חנ תש קום מי ה מה יזל אי ל. ובש קל של ית הנ צי חמ את מנ רי קש ני של
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ן. תנ שו נה פש ר ננ אי כםפל דנ י ונ רי המ ין, של עמשות די םא לנ ל ים של קי לש תנ סש ש מי דה קש מי ר הנ ענ שנ בש ין של די י הנ תי בה

םא"ת, ז "ה מי ידו זל רי פש הי ף, וש ת יוסי רו אל כש מה ים, של טי בה ה שש רה ל עמשה ר ענ פי כנ אי הוא לש דנ ה, כש זל ר הנ כםפל ה, הנ אי םא ורש ב
ץ רל אה הה ק מי לי תנ סש הי יהה, של רי כש ץ נה רל אל ר בש גה ד אותו של גל נל ל, כש קל של ה הנ רה ים גי רי שש ך, על שום כה ם. מי בונה וות רי צש ל מי רו ענ בש עה וש
ר לו מנ א. אה טש חי הנ אותו  ה בש עה שה הנ ה  אותה מי םאש  ר ימו  רי םא הי ל ל אי רה שש יי י  ני ובש ף.  סל ים כה רי שש על ר בש כנ מש ני וש ה  דושה קש הנ

"ל. נו, כה תש ה יי ה - זל לה עש מנ ם לש םאשה ת ר ים אל רי הה ה לש ה רוצל תה ם אנ ה: אי מםשל רוך הוא לש דוש בה קה הנ

ה, ם זל ה עי בו זל רש קה תש ת בו, הי לל לל כש ם ני ל כגלה ית של ירי עמשי ל הה אי רה שש ת יי סל נל א כםל, וכש רה קש הוא ני יק הנ די צנ ה, הנ אי םא ורש ב
גוף הנ ה, וש ם זל ה עי ים זל רי בש חנ תש י גוף, מי צי ל חמ אי רה שש ת יי סל נל י גוף וכש צי הוא חמ שום של ש. מי קםדל ל הנ קל ים של אי רה קש ז ני אה וש

מגששלהם.

ים ני בון שש שש "ה, חל נו. זל תש ה יי תוב זל כה הו של קומו, זל מש ד מי חה ל אל ים כה קי יהם יונש ת הנ חנ תנ ים של טי בה ר שש שה ים עה ני ושש
םאש ק ר בה דש ני שום של םאש, מי יאות ר שי נש ם  הל לה ילה  הש ן תי מנ זש הנ אותו  ובש יון.  לש על ן הה כה שש מי יב הנ בי ים סש קי בה דש ני ר, של שה עה
ם ישל יי ונ תוב (בראשית נ)  כה יו"ד, של ה בו  פה א, נוסש בה ם הנ עולה לה ך  לנ הה של ר יו"ד. וכש מנ שה של אותו  קומו  מש ה בי לה מי הנ

ם. יי רה צש מי רון בש אה בה

ים ני ה נותש שום זל םאש. ומי ת ר יאנ שי ל נש אי רה שש יי ם לש הל ה לה תה יש הה ם, וש שה ה מי לה ענ תש ר, הי דה אמ ד בנ נולנ ה של י מםשל די ל יש ענ וש
ין יהמי הנ ד  צנ וש ם,  קומה מש לי ך  לל מל הנ שות  דג קש ת  אל ב  רי קה ולש ה  לה עש מנ לש ם  םאשה ר ת  אל ים  רי הה לש ים,  לי קה שש הנ ם  ר אותה דה אמ בנ
ה ק בה בה דש ני הוא יו"ד, של יק של די ל צנ ם של רםשל םאת בש ה ז אה ם. ובה קונה ל תי דו ענ מש ן עה כה שש מי י הנ כי תומש ם, וש עולה ר בה עורי תש מי

ה. זל ה בה רו זל שש קש ני ים של פי סה ל כש עות של ם מה הי ל, של קל של ית הנ צי חמ ה מנ נה תש ני של ה, כש לה עש מנ לש שות של דג קש ל הנ כה בש

ה, אי םא רש ה. וב זל ל  קום של מה בש ה  ר אותה קושי שום של ה, מי פה גי ל מנ טי בנ ין ולש די ת הנ ל אל טי בנ ת לש טםרל קש ן הנ ל כי ענ וש
ז אה וש ל,  אי רה שש יי ד מי חה אל וש ד  חה ל אל ן כה נותי של זו  ל הנ קל של ית הנ צי חמ מנ ים מי אי ים, בה יבי רי קש מנ נות של בה רש קה ל הנ כה וש ת  טםרל קש הנ

אי. דנ ת ה' ונ רומנ תש

ת. רל אל פש ת תי רל יא עמטל הי ת ה', של רומנ ת - זו תש רל ה כו'. עמטל יבה ת שי רל אל פש ת תי רל תוב (משלי טז) עמטל ה, כה אי םא ורש ב
יהה רל תה לות סש גנ לוי, לש גי קום הנ יא מש הי שום של ב, מי תה כש בי ה של תורה ת הנ ת אל רל טל ענ ה מש ל פל ענ בש ה של י תורה רי המ שום של מי
ה? ים בה לי גנ תש יך מי ר, אי םאמנ ם ת אי ה. וש ים בה לי גנ תש ם מי כגלה ה, של אה רש מנ יא הנ הי ת, של רל עמטל ל ינד הה ענ יהה  קונל ת תי ש אל רי פה ולש
אי אור דנ "א ונ צי מה ז תי אה ה, וש יר לה אי מי ה של הו זל ה? זל קה דה צש ך  רל יא דל י הי "ה. ומי קה דה צש "ך  רל א דל רה קש ני הוא של קום הנ מה בנ

ב. תה כש בי ה של תורה

דול תוב בו (תהלים מח) גה כה הוא של כםל, הנ ל הנ לו ענ גש ים די רי מי ת, של רומנ אי תש דנ ת ה', ונ רומנ את תש רי קש ה ני ל זל ענ וש
יק תי ל ענ של ז אורו  אה ינו. וש להי יר אל עי יו? בש רותה טש ענ ר בש טי ענ תש דול ומי י הוא גה תנ ינו. מה להי יר אל עי אםד בש ל מש לה הג ה' ומש
ה יבה ת שי רל אל פש ת תי רל תוב עמטל כה של הו  ה. זל דושה קש יהה הנ רש קי ק בנ בי דה הי י לש די ר כש טי ענ תש ין, ומי פי נש יר אנ עי זש יר בי אי ים מי יהמי הנ

דםם. אה ן לה בה לה יר הנ אי ה, ומי קה דה ך) צש רל הוא דל א (של רה קש ני קום של אותו מה יענ לש פי שש א. ומנ צי מה ה תי קה דה ך צש רל דל בש

ים, לי לה בש ד ני חה י אל לי כש רון בי שה ים עי שי ך, שי שום כה ים. מי טי בה ר שש שה ים עה ני ים ושש בורי ים גי שי שי נו  מל ים מי ירי אי ומש
אי דנ נו, ונ תש ה יי תוב זל כה הו של ן, זל ילה אי ים נוף הה קי ם יונש הי ם, של הל מה ים עי לי לה כש ין ני ר אי שה ים עה ני ד. ושש חה ד אל צנ ם מי כגלה של

ל. אי רה שש ל יי ם של נה בה רש קה רות בש פש כנ תש מות מי אג ל הה ן כה ל כי ענ ן. וש ילה אי ת הה ים אל בי סובש ים של פי נה עמ כםל, לה נו לנ תש יי

ש בנ הו דש קי ני יי תוב (דברים לב) ונ כה ה של נו מנ יש הנ ע, וש לנ א סל רה קש ני ה של זל קום הנ מה הנ ה מי אשונה רי ים בה קי ל יונש אי רה שש יי וש
ר. מה תה ה לש תה מש ך דה תי םאת קומה תוב (שיר ז) ז כה ר, של מה הוא תה שום של ש? מי בנ ם דש ענ טנ ה הנ ע. ומה לנ סל מי

דו צי ן מי מל של ב של ל גנ ף ענ ק. אנ חה צש רוי יי בו שה קום של מה ה, הנ לה עש מנ לש קום של מה ה הנ יש צור. זל מי לש חנ ן מי מל ך של ר כה חנ אנ וש
דוש קה ם הנ הל ר לה מנ אה הו של זל ים. וש מי חמ רנ ין לש די ת הנ ים אל כי פש הנ ם, מש יהל עמשי ת מנ ים אל ירי שי כש ל מנ אי רה שש יי של ם - כש הה רה בש ל אנ של
עות גות שופש רה דש ל הנ יש צור, כה מי לש חנ ן מי מל של ה. וש בה קי ר ונש כה ר, זה מה תה ים הנ רי בש חנ תש מי ע, של לנ סל ש מי בנ הו דש קי ני יי רוך הוא ונ בה
עמשות צור לנ ר הנ חוזי ערלו. של ים פה מי צור תה תוב (דברים לב) הנ כה ה של נו מנ יש הנ א צור. וש רה קש ני קום של מה לו הנ פי אמ ן, ונ מל של
ק, חה צש יי ה  זל ים. צור  מי ייה תה הש ול י  ננ פה לש ך  לל הנ תש יז) הי תוב (בראשית  כה ם, של הה רה בש ה אנ זל ים  מי ים. תה מי ל תה של ערלו  פה

ופירששוהה.

םא ם ל תל אנ ן של יוה ם. כי יי ם מה כל יא לה ה נוצי זל ע הנ לנ סל ן הנ מי ר (במדבר כ) המ מנ אה ה וש מםשל ה  מנ ה תה ל זל ה, ענ אי םא ורש ב
חנ בי זש מי ת הנ יק אל ני הה ג, לש חה ם בל יי מנ סוך הנ ים ני ל עושי אי רה שש ה יי ל זל ענ קום. וש מה ים הנ מי שש בנ םא מש ל ה וש רה שה ך יש רל דל ים בש כי הולש

ם. עולה ך הה רי בה תש ז מי אה ם, וש הה רה בש ל אנ ם של יי מנ הנ ה מי זל הנ

את רי קש ני זו, של ץ הנ רל אה ת הה ך אל רי בה ץ, לש רל אה ת הה כנ רש בי ם בש יי ת בו מנ תי יך לו לה רי כוס, צה זון בש ל מה ך ענ רי בה ם מש דה אה של וכש
ה. לויות בה כות תש רה בש ל הנ כה ה, של כה רה ל בש את כוס של רי קש ני , וש חנ בי זש מי

ה אל רש מו מנ ים כש יו רואי הה ין, וש יהמי ד הנ צנ ט בש ה שולי זל חנ הנ בי זש מי ם, הנ יהל עמשי ים מנ ירי שי כש ל מנ אי רה שש יי של ה, כש אי םא רש וב
ד. וי ה דה נה ינת חה רש ל. (ישעיה כט) קי יאי רי א אמ רה קש חנ ני בי זש מי ן הנ ל כי ענ ל אותו. וש אוכי ן, וש בה רש קה ל הנ יו, ענ לה ץ עה ייה רובי רש ל אנ של

ה. יר לה אי הה ל לש די תנ שש יו הי ל יהמה כה ד הוא, וש וי ל דה קו של לש חל אי של דנ ונ

י הוא? ים, ומי יי ח חנ ים. אםרנ להי ע אל יידנ ר (שמות ב) ונ מנ אל נל מו של ים. כש יי ח חנ י אםרנ ני יעי ה (תהלים טז) תודי ל זל ענ וש
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ך ינש ימי מות בי עי ז נש אה ם. וש הל חוז בה י אה ני אמ יך, של נל ד פה גל נל יו כש נה יר פה זי ינחמ ל בו, וש לה כש ע ני שבנ ל הנ כה חות, אותו של מה ע שש בנ שם
נו. תש ה יי ן זל ל כי ענ ים, וש מי ל תה ערלו של ת פה עמשות אל צור לנ ר הנ ת, חוזי לל לל כש ני של ין. וכש יהמי ל בש לה כש םאל ני מ שש הנ ח, של צנ נל

דות ה תםלש לל תוב (בראשית לז) אי כה עמקםב, של ה ינ ר - זל דה ף. הה ה יוסי כור שורו, זל ר (דברים לג) בש מנ אה ח וש תנ פה
א רה דש אי בה שוהו  רש ופי ר,  דנ המ יו  תה חש תנ לך  מש יי ונ לו)  (שם  תוב  כה של ר?  דה הה עמקםב  ינ א  רה קש ני של נו  לה ן  יי ננ ומי ף.  יוסי עמקםב  ינ
א לה ו? אל דה ה ינחש ה זל ו. מנ דה ח ינחש גנ ננ ים יש מי ם ענ הל ק, בה חה צש יי ם וש הה רה בש לו אנ יו - אי נה רש ם קנ אי י רש ני רש קנ ה. (דברים לג) וש דושה קש הנ
א. שה י תי תוב כי כה הו של םאש. זל ים ר ימי רי ל מש אי רה שש ן יי מנ זש אותו הנ ם. ובש יהל ני פש דו לי מש ענ ינ י של ין מי ד, אי חה אל בות כש אה ל הה כה של כש

י ני תוב (שמות יד) ובש כה הו של םאש, זל ימו ר רי הי או וש בות יהצש אה יוענ הה סי ם, בש יי רנ צש מי ל מי אי רה שש או יי יהצש של ה, כש אי םא רש וב
םאל. מ שש ל הנ ה ענ ימה רי המ יך לנ רי צה ין, של יהמי ם, ינד הנ הה רה בש ה אנ ה? זל מה רה יהד הה י הנ ה. מי מה יהד רה ים בש אי ל יםצש אי רה שש יי

לו יוענ של סי הנ ה, וש מה יהד רה ים בש אי ל יוצש אי רה שש ף יי ה, אנ לה יש לנ מות בנ קה רוך הוא נש דוש בה קה ה לו הנ שה ם עה הה רה בש ה אנ ומה
ים להי ם אל חה םא נה ל ה, (שם יג) וש מה ה יהד רה ת אותה מםר אל שש ן לי ל כי ענ ך. וש לל ימל בי אמ ע לנ בנ שש ני ת יהדו, של רו אל מש שה חו. וש קש ם לה הי

ים. תי שש לי ץ פש רל ך אל רל דל

מו, לש שש ני של ה. וכש יונה לש על ם הה אי ן הה רות מי ל חי בי קנ קומו, ולש מש עמלות לי ה לנ לה עש מנ ה לש טה מנ בועות מי ה שה עה בש שי נו  ומה
ק. חה צש ד יי גל נל ילה - כש הש םא יי ל דו. וש גש נל י כש נםכי ם, אה הה רה בש אנ ה בש תה יחה תי ה, ופש תורה ה הנ דה יהרש

ר (שם מנ אה דוש, וש קה ם הנ שי סוד הנ ה בש ם אותה שנ ל, רה אי רה שש יי ה לש תורה רוך הוא הנ דוש בה קה ן הנ תנ נה של ה, כש אי םא רש וב
ה אשונה רי ה הה וה צש מי הנ סוד של ה הנ זל ה. וש וות עמשי צש דו מי גש נל ה, וכש חוז בה ם אה הה רה בש ד אנ סל חל סוד של יך, בש להל י ה' אל נםכי כ) אה
ך שום כה ך. ומי צש רש אנ ך מי ך לש תוב (בראשית יב) לל כה ה, של ת עמשי ונ צש ה מי תה יש ם הה הה רה בש ת אנ רוך הוא אל דוש בה קה ה הנ וה צי של

ם. הה רה בש בון אנ שש חל ה, כש מונל ים ושש עי בה רש ם אנ יי אתנ ה מה וות עמשי צש מי

ים להי אל ם  ל אותה כה ק. של חה צש יי ה  בה חוז  אה ה, של בורה גש הנ סוד  בש ים (שמות כ),  רי חי אמ ים  להי אל ך  לש ילה  הש יי םא  ל
חוז ק אה חה צש יי י  רי המ לו. של ים של ני מג מש ם הנ ל אותה כה וש ו  שה ן עי כי וש דו,  צי ים מי קי יונש ים  ני מג מש ים הנ רי שה ם הנ אותה וש ים  רי חי אמ
ד רי ל תי תוב (בראשית כו) אנ כה ה, של עמשל םא תנ ת ל ונ צש מי ה  תה יש הה לו  ה של אשונה רי ה הה וה צש מי הנ וש ה,  עמשל םא תנ ל וות  צש מי בש

. יהה לל ר עה עובי של ם כש דה אה ת הה ין אל ישי ני עמ י מנ רי המ ין, של די ד הנ צנ ה מי אה ה בה עמשל םא תנ ת ל ונ צש ה. ומי מה יש רה צש מי

ד גל נל ש, כש מי חה ים וש שי אות שי לש מי ל שש סוד של לו, בש ה של גה רש דנ סוד הנ ה בש עמשל םא תנ וות ל צש בון מי שש ך, חל שום כה ומי
תו. רה בג גש ש בי מל של את הנ צי תוב (שופטים ה) כש כה הו של ה. זל בורה גש ד הנ צנ ה מי ירה אי מש ש, של מל של מות הנ יש

ה וות עמשי צש ים - מי קי לה י חמ ני ק שש יוני ם, וש לי שה עמקםב הנ ה ינ חוז בה אה ת, של מל את אל רי קש ני ת, של רל אל פש תי סוד הנ א, בש שה םא תי ל
ל כה ת  אל ים  לי שש הי הוא  ל של ענ וש ים.  לי אםהה ב  יםשי ם  תה יש  אי עמקםב  ינ וש (בראשית כה)  תוב  כה ה, של עמשל תנ םא  ל וות  צש ומי
שום מי א,  שה תי םא  ל דו  גש נל וכש ם.  לי שה א  רה קש ני ה,  עמשל תנ םא  ל וות  צש מי ולש ה  עמשי וות  צש מי לש ין,  די ולש ים  מי חמ רנ לש ים,  די דה צש הנ
ר, קל של יא לנ הי של ה, כש עמשל םא תנ יא ל הי מו של כש ה. של עמשל םא תנ ל ה וש ל עמשי סוד של ן הוא בש ל כי ענ לום. וש שה ה לש אה ה בה בועה שש הנ של
י ה' חנ תה  עש בנ שש ני וש יד)  תוב (ירמיה  כה ת, של מל אל יא בל הי של ה, כש ת עמשי ונ צש יא מי הי ך  א, כה שה םא תי תוב (שמות כ) ל כה של

. ענ בי שה מו תי שש תוב (דברים ו) ובי כה ת. וש מל אל בל

א רה קש ן ני ל כי ענ ף. וש יוסי חוז בו  אה סוד, של הוא יש ית, של רי בש סוד הנ שו (שמות כ), בש דש קנ ת לש בה שנ ת יום הנ כור אל זה
ל ת כה יים אל קנ נו, לש מל ים מי אי נוק יוצש פש תנ הנ ג וש נל עם ל הה כה שום של את כםל, מי רי קש ת ני בה ם שנ גנ א כםל, וש רה קש ף ני י יוסי רי המ ת. של בה שנ

ים. קי לה י חמ ני ל שש נוטי כור, של ף בש ם יוסי גנ שום של ה, מי עמשל םא תנ ל ה ומי עמשי ה מי לולה ת כש בה ן שנ ל כי ענ מות. וש עולה הה

ה' ך  דש פש יי ם ונ יי רה צש ץ מי רל אל בש יתה  יי ד הה בל י על כי תה  רש כנ זה ה, (דברים ה) וש ה תורה ני שש מי רות בש בש די תוב בנ ה, כה אי םא ורש ב
נו ת אותה דל מל לנ אן מש ת. כה בה שנ ת יום הנ עמשות אל יך לנ להל ך ה' אל וש ן צי ל כי טויהה ענ נש רםענ  זש ה ובי קה זה יהד חמ ם בש שה יך מי להל אל
ת יום כור אל הוא זה דו  גש נל אותו, כש לו  לש חי ם וש יי רנ צש מי ד בש בל על ר לש כנ מש ני הוא של יק הנ די צנ י הנ רי המ יון, של לש ה סוד על תורה הנ
הוא יק הנ די צנ ת הנ ים אל רי יו זוכש הש ם, תי כל ה מי שה קה בנ ל: בש אי רה שש יי רוך הוא לש דוש בה קה ם הנ הל ר לה מנ ך אה שום כה ת. ומי בה שנ הנ
א טש חי ל הנ ר ענ פי כנ ם ולש יי רנ צש מי ד בש בי עש תנ שש הי ם לש יכל לי ר עמ זנ גש הוא ני א הנ טש חי ם, ובנ יי רנ צש מי ד לש בל יהה על הה ם, וש כל ל ילדש ר ענ כנ מש ני של

דו. גש נל ת הוא כש בה שנ י יום הנ רי המ ם, של כל ל לה חי מה יי ת וש בה שנ ת יום הנ רו אל מש ם אותו. שי תל רש כנ מש הוא של הנ

ל ל כה ד אי סל תוב (תהלים נב) חל כה הו של ם. זל הה רה בש ד אנ גל נל אשון הוא כש רי יום הה ה: הנ מונה אל סוד הה נו בש רש אנ בי מו של כש
ד גל נל י כש ישי לי שש יום הנ ם. הנ עולה ת הה דון אל רוך הוא לה דוש בה קה ב הנ ך יושי שום כה ק, ומי חה צש ד יי גל נל י כש ני שי יום הנ יום. הנ הנ

ם. יי מנ וו הנ קה ית (בראשית א) יי אשי רי ה בש עמשי מנ תוב בו בש ך כה שום כה י, ומי עי צה מש אל ו הה קנ הוא הנ עמקםב, של ינ

ה אור ין לה ל אי אי רה שש ת יי סל נל י כש רי המ ר, של סי אםרםת חה אםרםת. מש י מש הי תוב בו (שם) יש כה ד, של וי ד דה גל נל י כש יעי בי רש יום הה הנ
ין לו אי י, וש ני יון אה בש אל י וש ני (תהלים פו) עה תוב בו  כה ד, של וי ם דה גנ ך  יק. כה די צנ י הנ די ל יש ענ ה  ן לה תה ני ה של א מנ לה ה, אל לה של מי

ים. ני אשון ע' שה רי ם הה דה י אה ימי ן לו מי תנ ני ה של א מנ לה ים, אל יי חנ

ת של ד שי גל נל ה, כש טה מנ ית לש אשי רי י בש מי ת יש של ם שי אותה ן. וש רם המ ד אנ גל נל י כש שי שי יום הנ ה. הנ ד מםשל גל נל י כש ישי מי חמ יום הנ הנ
ך ה' תוב (דה"א כט) לש כה ים בנ מוזי רש ם הה ה? אותה לה עש מנ לש ית של אשי רי י בש מי ת יש של ם שי י הי ה. ומי לה עש מנ לש ית של אשי רי י בש מי יש
סוד ים בנ יקי די צנ ל הנ ם של קה לש ם חל הי ה. וש כה לה מש מנ ך ה' הנ גו', לש י כםל וש הוד כי הנ ח וש צנ ני הנ ת וש רל אל פש תי הנ ה וש בורה גש הנ ה וש לה דג גש הנ
ל קו של לש הוד - חל ה. הנ ל מםשל קו של לש ח - חל צנ ני עמקםב. הנ ת - ינ רל אל פש תי ק. הנ חה צש ה - יי בורה גש ם. הנ הה רה בש ה אנ ה - זל לה דג גש ה, הנ זל הנ
י יק חנ די ד צנ גל נל ה, כש טה מנ ת לש בה א שנ רה קש ף ני יוסי ד. וש וי ל דה קו של לש ה - חל כה לה מש מנ ף. הנ ל יוסי קו של לש ד חל גל נל י כםל - כש ן. כי רם המ אנ
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ת יום עמשות אל לנ יך  להל ה' אל ך  וש צי ן  ל כי תוב (דברים ה) ענ כה ך  שום כה ה. ומי לה עש מנ ת לש בה א שנ רה קש ני ים, של מי עולה הה
ת. בה שנ הנ

ד גל נל ל יום, כש כה ת בש חנ ם אנ ענ ים, פנ ה יהמי שה ה שי יפו אותה קי ן, הי ענ ננ ץ כש רל ת אל בםש אל כש ל לי אי רה שש צו יי רה של ה, כש אי םא ורש ב
הוא ת, של בה שנ ד יום הנ גל נל ים, כש מי עה ע פש בנ י של יעי בי שש יום הנ יים. ובנ קנ תש ם מי עולה ם הה יהל לי עמ ת של מל י אל יקי די ה צנ שה ם שי אותה
תוב (שם ו) כה ה. וש עה בש שי יהה  מודל ה ענ בה צש תוב (משלי ט) חה כה ם, של יים אותה קנ ם ומש ת כגלה ן אל הוא זה יק, של די ד צנ גל נל כש
לו םא יהכש ים - ל יקי די צנ ל הנ ם של כותה םא זש ם ל אי ים, וש יקי די ם צנ ל אותה ל כה ר של קה עי הה סוד וש יש ם. הוא הנ סוד עולה יק יש די צנ וש
ר בה דה ת הנ ים אל קי ן הה ענ מנ ת כו', ולש של רל א לה ה בה תה ך אנ בש בה ר לש יםשל ך ובש תש קה דש צי םא בש תוב (דברים ט) ל כה הו של ה. זל שה בש כה לש

ם כו'. הה רה בש אנ יך לש בםתל אמ ע ה' לנ בנ שש ר ני של אמ

ת יר אל יהה מוקי ה הה י מםשל רי המ ה, של יק אותה יני ה, ומי ה מםשל חוז בה אה ח, של צנ ני סוד הנ יך (שמות כ), בש בי ת אה ד אל בי כנ
י ני יו בש םא הה דול, ל גה יא הנ בי נה ה, הנ י מםשל די ל יש ת ענ נל תל ה ני תה יש םא הה ה ל תורה ם הנ ה, אי אי םא ורש ה. ב תורה רוך הוא בנ דוש בה קה הנ
ת ת עמבודנ ם אל דה ד אה ה לומי תורה י הנ די ל יש י ענ רי המ ים אותו, של ירי יו מוקי םא הה ל רוך הוא וש דוש בה קה ת הנ ים אל ירי כי ם מנ דה אה

ה. ד מםשל גל נל ך, הוא כש מל ת אי אל יך וש בי ת אה ד אל בי ך כנ שום כה רוך הוא. ומי דוש בה קה ת הנ יר אל בונו, ומוקי רי

ע פנ ן של ב נותי אה הה מו של כש ה. של ל פל ענ בש ה של ך - זו תורה מל ת אי אל ב. וש תה כש בי ה של יך - זו תורה בי ת אה ד אל בי ר, כנ חי ר אנ בה דה
ה. ל פל ענ בש ה של תורה ע לנ פנ ת של נל ב נותל תה כש בי ה של תורה ם הנ ך גנ ם, כה אי לה

ים גי ר הורש של אמ כנ שום של ח. מי צה רש םא תי ך ל שום כה ן. ומי רם המ ה אנ חוז בה אה הוד, של ת הנ גנ רש ד דנ גל נל ח (שם), כש צה רש םא תי ל
י לנ עה ך  פנ הש נל י  הודי וש י)  (דניאל  תוב  כה של הו  זל יו.  לה עה של הוא  הנ יון  לש על הה הוד  הנ וש יו  זי הנ נו  מל מי ים  לי נוטש ם,  דה אה ת הה אל
םא ל ם, של הל ן לה תנ נה יון של לש על י הה יםפי הנ אותו  ם, של דה אה י הה ני ת בש הוא אל רוך  בה דוש  קה יר הנ הי זש הי ך  שום כה ית. ומי חי שש מנ לש
יו ל פי ענ ים, וש שי דה ח קה בנ חםט זל שש ר, לי פי כנ ן לש רם המ ד אנ ך עומי שום כה לום, ומי שה ם סוד הנ הוא) גנ ייש (וש ם. וש הל לו אותו מי טש יי

. יתה די ר פה של ל אמ אי רה שש ך יי מש ענ ר לש פי ר) (דברים כ) כנ יהה אומי (הה

י רי המ ה, של מה כש חה הוא סוד הנ חוז. וש אה י של ה מי חוז בה אה יק), של די צנ ל הנ כות (של לש מנ סוד הנ ף (שמות כ), בש אה נש םא תי ל
סוד נו בש דש מנ ך לה ר, כה חי ר אנ בה ם. דה סוד עולה יק יש די הוא צנ ה, של אוי לה רה אותו של א בש לה ת אל רל בל חנ תש ין מי ל אי אי רה שש ת יי סל נל כש

הוד. ת הנ גנ רש ד דנ גל נל ף - כש אה נש םא תי ח. ל צנ ני ת הנ גנ רש ד דנ גל נל ח - כש צה רש םא תי ל. ל אי רה שש ת יי סל נל ד כש גל נל ד - כש בי ה, כנ מונה אל הה

ם יי מנ צו הנ רש שש ד (בראשית א) יי גל נל ח - כש צה רש םא תי ית. ל אשי רי ה בש עמשי ל מנ אםרםת של י מש הי ד יש גל נל ד - כש בי ר, כנ חי ר אנ בה דה
שום ה. מי ינה מי יהה לש ש חנ פל ץ נל רל אה א הה ד (שם) תוצי גל נל ף - כש אה נש םא תי רםג. ל המ ל תנ יהה אנ ש חנ פל ך, נל שום כה יהה. מי ש חנ פל ץ נל רל של

ך. ת זוגש ה בנ ינה אי ך, של ינש ה מי ינה אי ה של שה אי ף בש אה נש םא תי ך, ל כה

ים, יקי תי ענ יק הה תי ד ענ גל נל ה, כש תורה ל הנ ירות של מי אמ ר הה של ל על ם של יומה הו סי מםד - זל חש םא תנ ה, ל נל עמ םא תנ נםב, ל גש םא תי ל
ד סוד מי לנ ה, לש אשונה רי ם בה הל יל בה חי תש ין מנ אי ה של זל ד. וש חה כםל אל ילה הנ הש יי של םאש, וש ר סוף בה חםז הנ אל כםל, לל ל הנ ית של אשי רי הה

ין. פי נש יר אנ עי זש יא מי הי ה, של ל תורה בי קום קי ה מה יזל אי ן, ומי בוני תש הי ה לש מםשל שות לש ה רש נה תש קום ני ה מה יזל אי ד לש יון ענ לש על

גו'. ה וש לה דג גש ך ה' הנ ל לש תוב של כה מוזות בנ רש יונות של לש גות על רה ע דש בנ ד של גל נל ירות, כש מי ע אמ בנ ר של מנ אה ך  שום כה ומי
ן בי ה הנ ים - זל ני ם. פה כל מה ר ה' עי בל ים די ני פה ים בש ני תוב (דברים ה) פה כה של הו  ה. זל ן מםשל בוני תש קום הי מה הנ ד אותו  ענ וש

ת. בנ ים - זו הנ ני פה דוש. בש קה הנ

ם ם אותה ירות, עי מי ע אמ בנ י הוא? של ר ה'. ומי בל רו, די בש חנ תש הי ן של יוה כי רון. וש אה ה הה ים - זל ני פה ית. בש רי בש ה הנ ים - זל ני פה
ה. לה עש מנ ה לש טה מנ לו מי עה רונות, וש חמ ירות אנ מי לש אמ ם שה דה גש נל רו כש מש אל דוש, נל קה יק הנ תי ענ ל הה יונות של לש גות על רה לש דש שה

א רה קש ה, ני ינה בי ייש בו  י של ה. ומי מה כש חה ת מי קל יונל ה, של ינה ה, בי יונה לש על ם הה אי ד הה גל נל נםב, כש גש םא תי ר (שמות כ) ל מנ אה וש
ב ל גנ ף ענ אנ ה. וש דו תורה מש לנ ה ומש מה כש דו חה מש לנ מש ם, של כה חה ב הל לי ייש בש ה של חנ מנ לוקי ב וש גוני י של מי ר. כש בה תוך דה ר מי בה ין דה בי מי

ם. תה נםב סש גש םא תי ר ל מנ אה סור, וש אה ר של חי ד אנ צנ ה ייש מי בה ני ה - גש מה כש חה הנ ק מי יננ ה לי ינה ה לו בי רה תש הג של

גהה רש דנ שום הנ א מי לה ר, אל בה יב דה שי הה ם לש דה ין יהכול אה י אי רי המ ה. של מה כש ל חה ה של יונה לש ה על גה רש ד דנ גל נל ה (שם), כש נל עמ םא תנ ל
זו יהה הנ ני עמ הה ב של ל גנ ף ענ אנ . וש ת רוחנ ענ ה דנ נל עמ ם ינ כה חה תוב (איוב טו) הל כה בו, של ייש  ה של מה כש ל חה ה של יונה לש על ל רוחנ  של
יהה ני ה - ייש עמ מונה אל סוד הה יא בש הי בונו, וש ת רי יר אל כי הנ יון לש לש יוענ על ה סי ייש לו בה ם, וש עולה יום הה ה קי ה ייש בה הוא עונל של

ר. קל ד שה עמך עי רי ה בש נל עמ םא תנ תוב (שמות כ) ל כה ה, של סורה אמ ר של חי ד אנ צנ מי

יר ינכי י של ם מי עולה ין בה אי ה, וש לויות בה בות תש שה חמ מנ ל הנ כה ה של יונה לש על ת הה רל תל סש ני ה הנ גה רש דנ ד הנ גל נל מםד (שם), כש חש םא תנ ל
ם עולה הה יון וש לש על ם הה עולה םא הה ר בש ה לי יונה לש על ה הה בה שה חמ מנ ה בנ לה עה של ים. וכש רי תה סש ני ת הנ רל תל סש יא ני הי שום של זו, מי ה הנ גה רש דנ הנ

ת. רל תל סש ה ני בה שה חמ מנ ה הנ אותה ו. וש דה דו ינחש מש ענ תוב (ישעיה מח) ינ כה הו של ד. זל חה ע אל גנ רל יו בש כםל הה תון, הנ חש תנ הנ

ה נה תה דו, ונש בנ רוך הוא לש דוש בה קה ט לנ רה ה פש יר אותה כי מנ י של ין מי אי ת, של רל תל סש ה ני בה שה חמ ה ייש לו מנ טה מנ ם לש דה ן אה ובל
קום מש לי יהה  נותל יש עש מנ ה  יעה פי שש מנ ה  יונה לש על ה  בה שה חמ מנ ה  אותה של שום  מי ה,  וה צש מי י  רי בש די וש ה  תורה י  רי בש די שםב  חש לנ ם  דה אה לה
קום מש ד אותו  ה ענ אה קה שש ת הנ ענ שופנ ה, וש ה תורה אה ה יהצש יונה לש על ה הה מה כש חה הנ ה  אותה ל. ומי לה ים כש די רה פש ין ני אי ה, וש מה כש חה הנ

ה. וה צש את מי רי קש ני ה, של תונה חש תנ ה הנ מה כש חה הנ

ה אותה כות מי רה בש הנ ת  אנ נה המ יא  בי הה לש ם  גורי של שום  מי ה,  אה עמשה לו  אי כש ה,  וה צש מי עמשות  לנ ב  חושי של י  מי ן,  כי ל  ענ וש
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אי דנ ה ונ בה שה חמ מנ ם. הנ ם אםתה יתל עמשי ר ונ מנ אל נל של מו  ה, כש אה עמשה לו  אי ה. וכש וה צש א מי רה קש ני קום של מה ה לש יונה לש על ה הה בה שה חמ מנ הנ
ם ינה אי ים של רי בה ר, דש תה ה מג וה צש י מי רי בש שםב - די חש שות לנ רש ה הה נה תש ה ני יונה לש על ה הה בה שה חמ מנ ד הנ צנ בש ב של ל גנ ף ענ אנ כםל. וש םאש לנ ר

מםד. חש םא תנ תוב ל כה ים, של סורי ה אמ וה צש מי

ה עמשל םא תנ ת ל ונ צש ה, מי אוי לה רה קום הה מה ה בש ת עמשי ונ צש ר - מי תל ל כל ד כה גל נל ירות כש מי אמ ל הה ם כה ענ טנ ה הנ ה, מה אי םא רש וב
ה זל ב של ל גנ ף ענ כםל. אנ נו בנ רש אנ בי של ה, כש ל עמשי ל של לנ כש ה, מי עמשל םא תנ ן ל רונות, הי חמ אנ לש הה ן שש אותה ה. וש אוי לה רה קום הה מה בש
ה אל רש ין ני אי ים בו, וש רויי ים שש דולי ים גש מי חמ רנ ד וש סל חל ים, של יקי תי ענ יק הה תי ד ענ גל נל ם כש הי שום של מי סור. של ה אה ר - זל תה מג

ה. עמשל םא תנ ת ל ונ צש מי ם בש ם אותה שנ רה ר, וש חי אנ ד הה צנ ם לנ דה ה אה נל פנ תש םא יי ל ם, של הל ייק מי ך די שום כה ה, מי ת עמשי ונ צש מי א לש לה אל

י ה. ומי תורה ל הנ רון של חמ אנ ל הה לה כש הוא הנ זו, של ה הנ רונה חמ אנ ה הה ירה מי אמ ל הה או ענ לה ם בש דה אה י הה ני ת בש יר אל הי זש הי וש
ם אי כםל. וש ל הנ ל של לה כש כםל, הנ ל הנ ית של אשי רי ה, הה לה עש מנ הוא לש שום של ה, מי תורה ל הנ ל כה ר ענ בנ לו עה אי ה, כש ל זל ר ענ עובי של
י (שמות ידי א לי ז בה אה ר, וש קל של ד הנ צנ ר, בש חי אנ ד הה צנ ק בנ בה דש ז ני ה, אה תורה י הנ כי רש דנ תו מי בש שנ חמ ה מנ טל ה ומנ ל זל ר ענ ם עובי דה אה
יו לה עה ידו  עי ז הי אה י, וש אלי עי רש זש יי בות הנ ם נה רל ת כל ד אל מנ חה ב, של אה חש אנ בש אנו  צה מה י של פי ר. כש קל ד שה עי עמך  רי ה בש נל עמ םא תנ כ) ל

ירות. מי אמ ל הה ל כה עמבםר ענ ם לנ דה א אה ה בה זל ר, ומי קל של

גות רה דש ל הנ כה ה בש בה שה חמ מנ ה  ת אותה טל של פנ תש י מי זנ יו, אמ וותה צש מי ב בש חושי ה וש תורה י הנ כי רש דנ בש ך  הוא הולי של ל כש בה אמ
ה. יונה לש על ה הה מונה אל ל הה ד של צנ ת, הנ מל אל ד הה צנ מי

רוך דוש בה קה ת הנ יר אל כי הנ םאש - לש ר סוף. הה םאש בנ ר םאש, וש ר עוצות - סוף בה ירות נש מי אמ ל הה י כה רי ה, המ אי םא רש וב
מות עולה ל הה י כה זנ ה, אמ זל ק בה בה דש ם ני דה אה של ר. וכש חי אנ ד הה צנ צונו לנ תו ורש בש שנ חמ טות מנ הנ םא לש ל סוף - של תו. הנ בש שנ חמ מנ הוא בש

כםל. ל הנ ר של תה סש ני יק הנ תי ענ הה עות מי שופש יונות של לש כות על רה בש ים בי אי לש מנ תש מי

ה עה בש שי הנ ל  כה של דו,  גש נל כש י  יעי בי שש הנ ך  כה שום  מי עמקםב.  ינ ה  זל וש י,  ישי לי שש הנ יום  בנ רות  שש קנ תש מי ן  כגלה דות,  יורש של וכש
ע בנ רש ע כוסות, אנ בנ רש ז אנ אה יר, וש אי הה ים לש רי שה קש ה ני עה בש שי ל הנ כה , של יהה נל ם בה אור עי זו, בש ץ הנ רל אה הה ן של יוה כי ים בו. וש רי שה קש ני

הנגשאגלות.

ד גל נל - כש דול  גה ל הנ לי ק. הנ חה צש יי ד  גל נל כש  - זון  מה ת הנ כנ רש עמקםב. בי ינ ד  גל נל ה - כש דה גה ד. הנ וי דה ד  גל נל - כש ן  יי ינ ל הנ ענ דוש  קי
ם. הה רה בש אנ

ק. חה צש ד יי גל נל ה - כש נה שה הנ םאש  עמקםב. ר ד ינ גל נל בועות - כש ד. שה וי ד דה גל נל ה - כש צה ה. מנ זל מו  ה כש ה עולל לה עש מנ ה לש טה מנ מי
עמקםב, ל ינ ם של לי שה קום הנ מה יעו לנ גי הי ן של יוה כי ד. וש חה כםל אל ן - הנ רם המ ד אנ גל נל נו כש רש אנ בי ב של ל גנ ף ענ אנ ם. וש הה רה בש ד אנ גל נל כות - כש סג

דול. גה ל הנ לי רו הנ מש אה

ר של ל על ר, כה כנ מש הוא ני יק הנ די צנ ר הנ של אמ כנ ם, של יהל כי רש דנ ר בש מי שה הי ם לש דה י אה ני בש לי ה ייש  מה נו, כנ תש ה יי ר זל חי ר אנ בה דה
ר בנ עה י של ץ, ומי רל אה ל הה ת ענ לל תועל ילו, לש בי שש א בי לה יק אל תי ענ ענ אור הה ין שופי י אי רי המ ם, של יהל ירו אורותי תי סש גות הי רה דש הנ
ל כה ה לש קולה שש דו, של גש נל כש ה  רה מש שה ת לש בה שנ ן הנ תנ ה נה בה ה רנ בה המ אנ רוך הוא בש דוש בה קה הנ וות. וש צש מי ל הנ ל כה ר ענ בנ ה, עה ל זל ענ

וות. צש מי הנ

ל קום של מה הנ ש, מי פל א נל רה קש ני קום של מה ים לנ ירי אי ש, ומש פל ר נל ם, הוא כםפל קומה מש יר לי זי חל הל ה, של רה ים גי רי שש ן על ל כי ענ וש
ה. לה עש מנ ר לש בי חנ תש הי יהה לש קונל ל תי ה כה ים לה ני נותש זו, וש ץ הנ רל אה ים לה ירי אי ם מש יי מנ שה הנ ל, וש אי רה שש יי

רוך בה דוש  קה ל הנ ם של יי מנ שה ם? הנ יי מנ שה י הנ ל. מי בוד אי ים כש רי פש סנ ם מש יי מנ שה תוב (תהלים יט) הנ ה, כה אי םא ורש וב
ם. הה רה בש ה אנ ל זל ל. אי את אי רי קש ני ם של הה רה בש ל אנ תו של ל? בי בוד אי ה כש י זל ל. מי בוד אי א כש רה קש ני קום של מה ים לנ רי פש סנ הוא, מש
יר פי קום סנ ר (שם) מש מנ אל נל מו של ה? כש רה פש סנ יש ה ונ ה זל ה. מנ רה פש סנ יש ה ונ אה ז רה ר (איוב כח) אה מנ אל נל מו של ים? כש רי פש סנ ה מש מנ

זו. ל הנ אי בוד הה ת כש , אל יהה קונל ל תי כה ה בש ים אותה ני קש תנ ם מש יי מנ שה ם הנ אותה יה. וש נל בה אמ

בוד ם כש שי רוך  ים בה רי אומש ה, וש לה עש מנ לש קור של מה ה, מי ישה חי לש ה בי רה אה הל ה  ים לה יאי בי ה מש טה מנ ל לש אי רה שש ה יי ל זל ענ וש
ד. על ם וה עולה כותו לש לש מנ

תוב כה ם, של יי מנ ים. שה די עי יות  הש לי דולות,  גש "ת  לל דה וש "ן  יי ענ ן  כי ל  ענ וש ם.  הל בה יד  עי מי ם  יי מנ שה א  רה קש ני של קום  מה הנ וש
ת אל תוב וש כה ה? של ידה עי יא מש הי ן של יי ננ ם. ומי יי מנ שה קום הנ עמקםב, מש ה ינ ם, זל יי מנ שה ת הנ יום אל ם הנ כל י בה דםתי עי (דברים ל) הנ

ן. מה אל ק נל חנ שנ ד בנ עי ם וש כון עולה חנ יי יהרי תוב (תהלים פט) כש כה ץ. וש רל אה הה

ת סל נל רוך הוא וכש דוש בה קה ם, הנ הל ים בה ידי עי ים מש מי לי ים שש די אוי), עי רה יו (כה הה מו של מות כש לי שש ל בי אי רה שש ר יי של אמ כנ וש
תוב (שיר ה) כה של הו  חוד. זל יי ם בש הי של י? כש תנ יק. מה תי ענ קום הה מה ה מי לה עש מנ לש ל של טנ הנ ענ  ן שופי מנ זש הנ אותו  ל, ובש אי רה שש יי
יו הש ה יי עה שה ה הנ אותה בש ל. של אי רה שש ת יי סל נל ם כש רוך הוא עי דוש בה קה "ד. הנ חה ל: יהו"ה אל בון טנ שש ל. חל א טה לה מש י ני םאשי ר של

ל. טנ ל לש אי רה שש ים יי אויי רש

ה. לה יש לנ ד הנ צנ ד בש חה אל יום, וש ד הנ צנ ד בש חה יום - אל ם בש יי עממנ ם פנ ים אותה די ינחמ ם מש ם, הי ים אותה ירי כי מנ ל של אי רה שש יי וש

ת מנ דש י אנ ני שי יש ים מי בי רנ תוב (דניאל יב) וש כה הו של א. זל בה ם הנ עולה יות לה חה הי ים לש תי מי ים הנ ידי הוא עמתי ל הנ טנ הנ ומי
קום מה י - הנ י. קול דודי בי ל לי קום של מה כו', הנ ר וש י עי בי לי ה וש נה שי י יש ני ר (שיר ה) אמ מנ אל נל מו של י - כש ני שי יש יצו. מי ר יהקי פה עה
ם, יי מנ א שה רה קש ני ה של זל קום הנ מה ים לנ אי בה ם, של יי מנ כות שה רש בי נו  יש ל - הנ א טה לה מש י ני םאשי ר עמקםב. של ה ינ זל א קול, וש רה קש ני של
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ר. פה עה ן הל קום מי תה ה, וש בה קי נש ם הנ חוד עי יי הוא בש של כש

ה אה רה שום של ם, מי יי מנ שה ל הנ טנ ים מי להי אל הה ך  ן לש תל יי ר (בראשית כז) וש מנ עמקםב, אה ינ ת  אל ך  רנ ק בי חה צש יי ר  של אמ כנ וש
יונות, לש על רות  עמטה בנ אותו  ת  רל טל ענ מש של ה.  יונה לש על הה ם  אי הה זו   - ים  להי אל הה הוא.  הנ קום  מה הנ ת  אל ש  יורי עמקםב  ינ של

ה. ירה בי גש ם הנ ר עי בי חנ תש הי לש

בוד. כה הנ א  סי כי לש יענ  גי מנ של ד  ענ  , ענ שופי רום  דה הנ ד  צנ ומי ש,  רה קש ני פון  צה הנ ד  צנ מי יר,  עי זש לנ ה  זל הנ ל  טנ הנ יענ  גי מנ של וכש
א רה בש ני ג, ובו  לל ה של עמשל ננ וש ש  דה קש ני ז בו  אוחי פון של צה ד הנ י צנ זנ ץ, אמ רל א אל רה קש ני קום של מה בוד, הנ כה א הנ סי כי לש יענ  גי מנ של וכש

בוד. כה א הנ סי ת כי חנ תנ ג של לל של א? מי רה בש ם ני עולה ן הה יכה הי ים, מי אשוני רי רו הה עורש תש ה הי ל זל ענ ם. וש עולה הה

ים רי פש סנ ם מש יי מנ שה תוב (תהלים ט) הנ כה הו של ים. זל מי חמ ים רנ רי עורש תש מי ד של ין, ענ די ד בש ינו עומי ם אי עולה ך הה ל כה ענ וש
יענ פי שש מנ יק של די ה צנ זל ים, וש בי כוכה הנ אורות וש ל הה ים כה לויי בו תש יענ של קי רה ה הה . זל יענ קי רה יד הה גי יו מנ ה יהדה עמשי ל ומנ בוד אי כש

בוד. ל כה ה של זל קום הנ מה ם לנ אותה

קום מה ת - הנ ענ ה דה ול חנ ה יש לה יש לנ ה לש לה יש לנ . וש יענ קי רה הה ם וש יי מנ שה ה הנ יום? זל ה יום לש י זל ר (שם), מי יענ אםמל יום ינבי יום לש
הוא (משלי כד) ת, וש ענ א דנ רה קש ני קום של מה הנ ל מי בי קי ה של ה, מנ לה יש א לנ רה קש ני ל של יאי רי בש גנ יענ לש פי שש ה, מנ לה יש א לנ רה קש ני ה של זל הנ
ים תוני חש תנ יענ לנ פי שש ה, ומנ לה יש א לנ רה קש ני הוא של ם, וש שה ל מי בי ל קי יאי רי בש גנ ה. וש לה יש לנ קום הנ מש תו בי עש ז דנ ננ גה ים, של עי נה ר וש הון יהקה

ת ה'. אנ רש יי ת וש ענ (ישעיה יא) רוחנ דנ

י עי צה מש אל ו הה קנ ה הנ ם - זל וה א קנ ץ יהצה רל אה ל הה כה ש. בש חנ לנ כםל בש הנ שום של ים (תהלים יט) - מי רי בה ין דש אי ר וש ין אםמל אי
ה רה עמטה (שיר ג) הה - זו  תו  פה חג א מי ן יםצי תה חה הוא כש ש. וש מל של ה הנ ם? זל יי מנ שה י הנ מי ש  רנ ר פי זנ זו. חה ץ הנ רל אה לה יענ  פי שש מנ של

מו. ה לו אי רה טש עי של

ה ירה בי גש הנ ד  צנ שום של בור? מי גי כש יש  יהשי ה  זל ה  מנ ה.  נה בה לש לנ יר  אי הה לש יט)  (תהלים  ח  אםרנ רוץ  לה בור  גי כש יש  יהשי
שום ם, מי צותה ל קש ענ תו  קופה כםל. ותש ל הנ של םאש  ר ה הה - זל או  ם מוצה יי מנ שה ה הנ צי קש הוא. (שם) מי ד הנ צנ ר בנ עורי תש מי

ה. צל קה ל הנ ה אל צל קה ן הנ יחנ מי רי בש כםל, (שמות כו) מנ יף לנ קי הוא מנ של

ת ה' ים. תורנ רי תה סש מי בנ יש  ר אי תי סה ם יי תוב (ירמיה כג) אי כה של נו  יש (תהלים יט) - הנ תו  מה חנ ר מי תה סש ין ני אי וש
ע ה' בנ שש ר (ירמיה נא) ני מנ אל נל של מו  - כש ש  פל ת נה יבנ שי ם. מש תה יש  עמקםב אי ינ ר (בראשית כה) וש מנ אל נל של מו  ה, כש ימה מי תש
ל ענ ה, וש כה רש טה צש הי ה של ל מנ כה ה בש ן אותה זה ה, וש יתה בי ב בש יהשנ , וש יהה קונל ל תי ה ענ ין אותה קי תש הוא הי שום של שו. מי פש ננ אות בש בה צש

ש. פל ת נה יבנ שי ן מש כי

הוא שום של ה? מי נה מה אל נל ה  מה דות. לה עי א  רה קש ני ף, של ל יוסי של קומו  ה מש - זל ה (תהלים יט)  נה מה אל נל דות ה'  עי
ה אותה ה בש ים אותה כי חש ת, הוא מנ ענ ין לו דנ אי קום של מה י - הנ תי ת פל ימנ כי חש יו. מנ ימה מי בו  זש כנ םא יש ל יר, של אי מי קום של מה הנ

לו. של כות מי ין לו זש אי י של מי ת לש נל נותל ם, וש עולה ת הה ס אל ני רש פנ ה לש ה אותה נה , ומי שוהה רש נו, ופי מל ה מי לה בש קי ה של נה טנ ה קש מה כש חה

ר מנ אל נל מו של ים, כש רי שה ן יש ל כי ענ ך, וש לל מל י הנ זי נש ל גי דו כה קש פש ה הג יהדה בש ה של אותה ים מי לויי תש ם הנ י ה' (שם) - אותה קודי פי
ה? חה מש שי יא בש י הי תנ ל, ומה אי רה שש ת יי סל נל ה זו כש חה מש ב - שי י לי חי מש שנ ך. מש א כה רה קש ק ני דל צל ר הוא. וש יהשה יק וש די (דברים לב) צנ

ם. יי מנ שה ב הנ ם לי ת עי רל בל חנ תש מי ן של מנ זש בי

ב, תה כש בי ה של יהה תורה לל ה עה שורה ת של עי כה ה, וש וה צש את מי רי קש ה ני אשונה רי ה. בה רה ה בה וה צש ית מי עמשי י ננ זנ ה - אמ רה ת ה' בה ונ צש מי
ד. חה קול אל שי ק בש דל צל יק וש די צנ ה, וש מה חנ ה כנ רה ר (שיר ו) בה מנ אל נל מו של ה, כש רה ה בה וה צש את מי רי קש ני

מו אםרםת, כש ה מש אשונה רי ת? בה ירנ אי ם מש ענ טנ ה הנ ים. מה טי שוטש ה מש מה י ה' הי יני ם - (זכריה ד) עי יי ינה עי ת  ירנ אי מש
ה פה נוסש ה, של ירה אי יא מש ה, הי יר לה אי ה מי זל ם הנ יי מנ שה יענ הנ קי רש של ם. וכש יי מנ שה יענ הנ קי רש אםרםת בי י מש הי תוב (בראשית א) יש כה של
ם ר עי כה זה ת הנ לל לל כש ני של ה? כש רה יא בה י הי תנ ב. ומה ל רנ גםדל ז הוא בש אה וש לומו,  ת שש ישנ רי יק ופש די צנ ל הנ של יו"ד, אורו  ה  בה

ה. בה קי נש הנ

ים. ני פה ה  יר לה אי הוא מי של ה, כש רה הר טה יא בש הי ל של אי רה שש ת יי סל נל ל כש ח של בנ של ה (תהלים יט) - הנ הורה ת ה' טש אנ רש יי
ים ירי אי ת מש מל ל אל קום של מה י ה' מי טי פש שש מי של י? כש תנ . מה יהה נל ל בה ה ענ קה זה חמ ה ונ מה ה רה יד חומה מי ת תה דל עומל ד - של ענ ת לה דל עומל
קו דש תוב (שם) צה כה הו של ה. זל מה ת שש ים אל לי נוטש ה וש זל ק הנ דל צל ד בנ ם ינחנ הי של ו, כש דה ינחש קו  דש תוב (שם) צה כה הו של זל ה. וש בה

ת ה'. ונ צש ם, מי הל לה ם של שי יא הנ הי ו, וש דה ינחש

ת ה' - ונ צש ב. מי לי ה לנ דומל רוג של תש אל ה הה ב - זל י לי חי מש שנ י ה'. מש מודי ם לי הי הוד, של ח וש צנ י ה' - ני קודי ר פי חי ר אנ בה דה
יא הי שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ל. מה לה הנ תש יא תי ת ה' הי אנ רש ה יי שה ר (משלי לא) אי מנ אל נל מו של ת ה' - כש אנ רש רוג. יי תש אל ה הה זל
ו - דה קו ינחש דש ת. צה מל הוא אל ט, וש פה שש א מי רה קש ני עמקםב, של ינ ים בש לולי כש ים של ני בה ת הנ של לו שי ת - אי מל י ה' אל טי פש שש ה. מי הורה טש

ה. הורה יא טש הי ת ה', של אנ רש יי ם בש לי חוד שה יי בש

ר (שיר השירים מנ אל נל מו של ק, כש חה צש ל יי חו של בש ה שי ב, זל הה זה ד הנ צנ ב (תהלים יט) מי ז רנ פנ ב ומי הה זה ים מי די מה חל נל הנ
ש בנ ש - דש בנ דש ים מי תוקי עמקםב. ומש ה ינ ב - זל י. רה ני קי בש חנ ינו תש מי ה יש זל ם, וש הה רה בש ה אנ ז - זל פנ י. ומי םאשי ר ת לש חנ םאלו תנ מ ח) שש

ש. בנ ם דש הל א מי יהצה רו וש בש חנ תש ר ני של אמ ים? כנ תוקי ם מש י הי תנ ה, מה שום זל ה. ומי בה קי ר ונש כה לול זה כה ר, של מה ה תה זל

ה רוצל י של ל מי כה שום של ים - מי ה. צופי לה כנ ך  יי תותנ פש ה שי נה טםפש ת תי נםפל ר (שם ד)  מנ אל נל של מו  ים - כש ת צופי נםפל וש
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י פי תה מי עש מנ שה ל וש אי רה שש ית יי בי יך לש תי תנ ה נש ר (יחזקאל לג) צופל מנ אל נל מו של ל, כש כי תנ סש זו, מי ה הנ אה רש מנ ן בנ בוני תש הי פות ולש צש לי
ין ה אי לה עש מנ וה אן  כה ים. מי להי אות אל רש ה מנ אל רש אל תוב (שם] וה כה ה. וש מונה אל ח הה תנ א פל רה קש ה ני זל קום הנ מה אי הנ דנ ר. ונ בה דה

ים. ת צופי ר נםפל מנ אל נל מו של ים, כש ים צופי אי רה קש ני י ה', של מודי ם לי ים אותה קי ה יונש נה מל ן מי ל כי ענ ל. וש כי תנ סש הי שות לש רש

ה לה ענ תש הי ה של מםשל ט לש רה ים, פש יאי בי נש ים הנ קי ם יונש שה ה, ומי ים בה ירי אי מש י ה', של מודי לי לו  ים - אי ר צופי חי ר אנ בה דה
ים. די מה חל ם נל ד, הי חה אל ם בש ים כגלה לולי כש ן של מנ זש אותו הנ ה. ובש לה עש מנ לש

א רה קש ני ה של זל קום הנ מה ה בנ אשונה רי ל בה די תנ שש ם מי דה ם אה ה, אי אי םא ורש ד, ב ענ ת לה דל ה עומל הורה ת ה' טש אנ רש ר יי חי ר אנ בה דה
כםל. הנ ל  של ה  זל הנ ח  תנ פל הנ מי ה,  מונה אל לה אן  כה מי ס  ני כה יי של י  די כש ם?  ענ טנ הנ ה  מה ד.  ענ לה ת  דל עומל תו  י תורה זנ אמ ה',  ת  אנ רש יי

ם. עולה ן טוב לה ה בי יאה הוצי שום של ך, מי לל מל ם הנ אור עי ב בש יושי ה וש זל קום הנ מה ל הנ די גנ תש ה, מי זל קום הנ מה ן הנ ד מי פוחי של וכש

גות. רה דש ה, סוף הנ זל סוף הנ א. הנ רה ים יש להי אל ת הה ע אל מה שש כםל ני ר הנ בה למםה (קהלת יב) סוף דה ר שש מנ ן אה ל כי ענ וש
ר שה גם"ר בה סש יי תוב (בראשית ב) ונ כה "ך, של מל א סל ה, בה שה אי ה הה אה בה של "ך. מי מל א סה רה קש ה ני זל קום הנ מה הנ י, של תי בה "ך רנ מל סה
יו. בי וות אה צש ת מי ה אל ך עושל ר כה חנ אנ ה, וש לה חה תש הנ ה בנ נה מל ד מי ם פוחי דה אה של ב? כש ל רנ גםדל מות ובש לי שש יא בי י הי תנ ה. ומה נה תל חש תנ

מו יש אי תוב (ויקרא יט) אי ה כה ל זל ענ מםר. וש יו שש ותה צש ת מי אל א וש רה ים יש להי אל ת הה תוב (קהלת יב) אל כה הו של זל
דוש קה ם הנ שי ה הנ י עושל ת ה'. מי ונ צש - מי מםר  יו שש ותה צש ת מי אל וש ה.  אשונה ה רי אה רש יי בש ם  אי ים הה די קש או. הי ירה יו תי בי אה וש

ה. לה עש מנ ם לש דה אה ם הה לה שש ז ני אה ם, וש דה אה ל הה ה כה י זל תוב כי כה הו של ה. זל ת זל ה אל עושל י של ה? מי לה עש מנ לש

י ני רוך הוא. בש בה דוש  קה ה בנ אה רש יי ר הנ בי חנ ת ה' - לש א אל רה ך. יש לל מל י וה ני ת ה' בש א אל רה ר, (משלי כד) יש מנ אה ח וש תנ פה
ר בה ה. דה לה עש מנ ה לש טה מנ ס מי ני כה הי ה, לש זל כור הנ בש ן הנ בי ך, לנ לל את מל רי קש ני ה, של יונה לש על ם הה אי הה אור מי הה יך  שי מש הנ - לש ך  לל מל וה

ך. לל את מל רי קש ני ת, של בנ ן לנ בי הנ אור מי יך הה שי מש ך - תנ לל מל י וה ני ר בש חי אנ

ה אה רש יי ל בנ די תנ שש הי יך לש רי ה צה לה חה תש הנ י בנ רי המ ה. של מונה אל ר הה דל סי ה מי נל שנ םא יש ל ב (שם) - של רה עה תש ל תי ים אנ ם שוני עי וש
ין לו א, אי טש א חי רי ינו יש אי ם של דה ל אה כה שום של ה. מי לה עש מנ יא לש הי ב, של תה כש בי ה של תורה ר בנ חנ אנ כםל, וש ח לנ תנ פל יא הנ הי זו, של הנ
ה מנ ין לו בש אי ים אותו, של כםל דוחי הנ ים אותו - מי ה דוחי זל ח הנ תנ פל הנ מי ן של יוה ה. כי זל ה הנ מונה אל ח הה תנ פל ס לש ני כה הי שות לש רש

ה'. ר לנ ענ שנ ה הנ תוב (תהלים קיח) זל כה הו של כםל. זל ס לנ ני כה יי של

ה מה כש חה ת הנ בל יושל ת. של ילמל קנ תש תו מי מה כש תו, חה מה כש חה ת לש מל או קודל טש ת חל אנ רש יי ים, כםל של מוני דש קנ ירו הנ עי ה הי ל זל ענ וש
ל. בוד אי את כש רי קש ני ך, של ינל מי ה יש עה טש ר נה של ה אמ נה ל (תהלים פ) כנ ענ

תוב (משלי ו) כה הו של ם. זל דה אה י הה ני ת בש ר אל ינסי ה לש תה נש מנ תש הי ת אותו, של רל ינסל יא מש ה, הי נה מל א מי ם יהרי דה ין אה ם אי אי וש
ם דה אה י הה ני ת בש ר אל ינסי ם לש עולה ל הה ה ענ נה מנ תש הי הוא של ים? הנ יי חנ ץ הנ עי ך לש רל דל י הוא הנ ר. מי חות מוסה ים תוכש יי ך חנ רל דל וש

כו. רש דנ עו מי טש םא יי ל של

ל יהוא, ענ בי אמ ב ונ דה נה ה. וש מה שה ה) נש יכה רי ים (וצש יכי רי את גוף, וצש רי קש ני שום של ה, מי לה עש מנ ה לש רה שש קה יך לש רי ה צה ל זל ם כה עי וש
ימו יהשי שו. (ויקרא י) ונ עה מו של יהם, כש ם קנ גופה ם, וש תה מה שש ת ני ה אל חה קש ה, לה מה שה נש ה הנ נה מל לו מי טש נה ה, וש רו אותה שש םא קה ל של

ת. טםרל יהה קש לל עה

ה. מה שה נש עמקםב - הנ יא גוף. ינ ך הי שום כה ים, מי יי ה חנ ן בה ים נותי יי חנ ץ הנ עי לום, וש ים כש יי ה חנ לה של ה מי ין לה אי שום של מי
ה. מה שה נש ה לנ מה שה יק - נש תי ענ הה

ים יי ר חנ עורי שום של , מי יהה נל פה ה לו  ירה אי הי וש ה  מה שה נש ה לו  פה נוסש ץ,  רל אה ים בה יי ץ, חנ רל אה בה לום  ן שה תנ נה ס של חה נש ופי
ה. ים בה קי בה דש ים ני יי ים, חנ ירי אי יהה מש נל ה, פה טה מנ לש ה של זל ך הנ לל מל הנ של ים. כש יי ך חנ לל י מל ני אור פש ה בש ל זל ענ ה, וש דה גש נל כש

ם, עולה יים הה קנ תש ס הי חה נש שום פי ם. ומי אי הה ים לו מי אי בה ים, של יי עמקםב, חנ ה ינ ים, זל יי ך חנ לל י מל ני אור פש ר בש חי ר אנ בה דה
ה תומה "ם סש ה מי רה בש חנ תש הי ם? של ם יומה ענ טנ ה הנ ה. מה לה יש לה ם וה י יומה יתי רי םא בש ם ל תוב אי כה הו של ה. זל לה יש לנ ית בנ רי ר בש בי חי של
קות ה, חג זל ים בה בועי קש קות של חג לו  י, אי תי מש םא שה ץ ל רל אה וה ם  יי מנ קות שה ה, חג א זל לי מה לש אי וש ה.  לה יש לנ ה בנ ירה אי יום, ומש בנ

ו. דה קו ינחש דש צה של מו? כש יש קנ תש י יי תנ מו. ומה יש קנ תש םא יי ה ל תורה הנ

הו ד. זל ינחנ ם  רה בש חנ ם לש הל ל בה די תנ שש ה מי לה יש ל לנ כה י בש רי המ ך. של לל מל י הנ קוני תי עות בש טש לי ם, מי הל ר בה הה זש ני ך  דש בש ם ענ גנ
ים, די מה חש נל ם  הי ים של טי פה שש מי - של ך  קל דש י צי טי פש שש ל מי ך. ענ הודות לה קום לש ה אה לה יש צות לנ תוב (תהלים קיט) חמ כה של

זו. ק הנ דל צל רו בנ בש חנ תש ם, יי כגלה ים מי לולי וכש

ה ים אותה רי ם שומש הי של וכש א.  מי טה וש ל  רי עה ש  דה קש מי לנ ב  רי קה תש יי םא  ל ים של רי ם שומש ים, הי רי בש חנ תש ר מי של אמ ז, כנ אה וש
ב קל תוב (משלי כב) עי ה כה ל זל ענ ה. וש לה עש מנ ת לש רל בל חנ תש מי ב של יא רנ י הי זנ ב, אמ קי הוא עה גות של רה דש יא סוף הנ הי ה, של ירה מי שש הנ
א רה קש ני אםד, וש ו מש נה ה עה יש מםשל אי הה ר (במדבר יב) וש מנ אל נל מו של ה - כש וה נה ת ה'. עמ אנ רש ה יי נה תש ה נה וה נה ב עמ קל ת ה'. עי אנ רש ה יי וה נה עמ

י. ני בי רש ך תנ תש וה נש ענ תוב (תהלים יח) וש כה ים, וש להי אל יש הה (דברים לג) אי

ר בה ה. דה מה כש חה עמלות בנ לנ ך  ר כה חנ אנ ה, וש נה מל א מי ירה לי יך  רי צה םאש  ר בה שום של ת ה', מי אנ רש ה יי מה כש ית חה אשי תוב רי כה וש
יון. לש על ם הה ה שי חה קש ים לה תוני חש תנ םאש לנ יא ר הי שום של ה, ומי יונה לש על ה הה אה רש יי ת ה' - זו הנ אנ רש ה יי מה כש ית חה אשי ר, רי חי אנ

ת. לל לל כש ד ני חה ם אל שי סוף, ובש ם הנ םאש עי ר ד הה ינחי כםל, לש הנ יר מי מי טה יון, הנ לש על ר הה תל כל ם הנ שי ת, בש רל את עמטל רי קש ה ני ל זל ענ וש

עמקםב, י ינ רי המ ה, של זל ב הנ ב רה קל עי ת הה ים אל רי ים שומש טי פה שש ם מי ב - אותה ב רה קל ם עי רה מש שה ר (תהלים יט) בש חי ר אנ בה דה
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ל טי בנ יעות, לש רי ע כש בנ ע של רנ כה עמקםב, של ל ינ נותו של מה ל אה טנ נה ב) של קל ל אותו (עי ירו ענ עי י הי רי המ יתו. ונ ר בי ת, שומי יי בנ ל הנ ענ בנ
ש. דה קש מי ב לנ רנ קש םא יי ל ש, של חה נה י הנ אשי ה רה עה בש שי

ל כה ד של בל על מו אותו הה ך - כש דש בש שםך ענ יו (סמא"ל). חמ לה ב עה רוכי ש של חה נה ה הנ ים - זל די ך, זי דש בש שםך ענ ים חמ די זי ם מי גנ
ה, יתה מי מו  רש גה וש ם  עולה בה טו  לש שה ים של די ם זי יל אותה בי שש ת, בי ול מה לש צנ וש ה  כה שי חמ יא בנ הי ר של מנ יהדו, אה בש דונו  חות אמ תש פש מנ

ש. חה נה ט הנ שולי ה, וש נה בה לש ה הנ גומה ים פש מי עה פש לי וש

מםר אותו שש קומו. לי מש לט בי שש םא יי ל ם, של יתה ז אי י אה לו בי שש מש ל יי ר אנ מנ אה ים, וש מי חמ ה רנ ל זל ש ענ קי בנ יהה מש ד הה וי דה וש
ירו סי הל עמקםב, ול מו ינ ה כש זל ש הנ חה נה ד הנ גל נל ר כש בי גנ תש הי ם של עולה ך בה ין לש אי כור. של ן בש דול, בי א גה רה קש ני עמקםב, של ל ינד ינ ב ענ קי עה הל

יתו. א בי מי טנ םא יש ל ת, של יי בנ ל הנ ענ הוא בנ שום של תו, מי לה חמ ננ מי

ל כה ן של יוה עמקםב. כי ינ לולות בש כש גות של רה ע דש בנ "ן, של יי יק. זנ תי ענ "ף, אור הה לל ז: אה ם. אה יתה ז אי לט, אה שש םא יי ל ן של יוה כי
ם - ה. תה לה של אור מי ה  ין לה אי שום של - מי ך  ם. מה תה וש ך  - מה ם  תה כש א מי רה קש ני ך  כה ם. של ילה תה הש ז אל ר, אה בי חנ תש ה הי זל

ד. וי דה ם לש תה כש ה מי ל זל ענ ם, וש י תה זנ ים, אמ יוני לש אורות על ה בש ירה אי מות ומש לי שש ה בי נה בה לש הנ של כש

מו כש י?  יתי סי חה ה  זל ה  מנ י.  יתי סי י חה כי ל  אי י  ני רי מש שה טז)  (תהלים  תוב  כה של הו  זל ה.  נה בה לש הנ ת  רל מל שש ני של כש י?  תנ מה
"י. שי פש יהה ננ סה ר (שם נז) חה מנ אל נל של

ה ים. זל ני מה אל נל ד הנ וי י דה די סש חנ יון לש לש ד על סל יר חל יהאי ר, של עורי יך לש רי צה ם של הה רה בש ל אנ דו של ל? צי י אי ני רי מש ם שה ענ טנ ה הנ מה
ן תנ נה ים וש יי חנ יון אור וש לש על ם הה עולה הה ח מי קנ לה ם, של הה רה בש ה אנ ד - זל סל ם. חל ד עולה ענ ם וש עולה ד ה' מי סל חל תוב (שם קג) וש כה של

ה. אה רש יי לויהה בו הנ תש רון של חמ אנ ם הה עולה יו. הוא הה אה רי ל יש ם ענ ד עולה ענ תוב וש כה הו של רון. זל חמ אנ ם הה עולה לה

י ני בש או  רש קש ני נות של חמ מנ ת הנ ה אל יקה ני מש ים - של ני י בה ני בש ק. לי דל א צל רה קש ני רון של חמ אנ ם הה עולה ה הה - זל תו  קה דש צי ז, וש אה וש
תוב כה י, וש רו בי חמ י ני מי י אי ני ר (שיר א) בש מנ אל נל מו של ים, כש ני או בה רש קש ני ה  ים לה ירי אי מש ים של יוני לש על ה הה שה י שי רי המ ים, של ני בה
י? תנ ים. ומה ני י בה ני ים בש אי רה קש ה ני זל רון הנ חמ אנ ם הה עולה ת הה ים אל יפי קי מנ של לו  אי ה. וש חה מי ים שש ני בה ם הנ (תהלים קיג) אי

יתו. רי י בש רי שםמש תוב (שם קג) לש כה הו של יתו. זל רי ת בש ים אל רי שומש של כש

יהה, רי כש ץ נה רל אל לש אותו  רו  כש ה, ומה אשונה רי בה כש יתו  רי ת בש אל רו  מש םא שה ל לו  לה ים הנ ני בה י הנ ני בש שום של ה, מי אי םא ורש ב
ש. נל ם עם יהל לי ר עמ זנ גש ני

ם? תה יא תורה יפםה) הי אי ה (וש כות: ומנ לש י מנ רוגי ה המ רה ם עמשה אותה ין בש ה די עמשל ינ ה של אה רה של ה, כש מםשל ש  קי בי ה של זל וש
ה ה שונל ר לו: ומנ מנ ה. אה זל יק הנ די צנ ת הנ רו אל כש מה ן, של כה שש מי י הנ חורי ים אמ שורי ם של אותה יך, לש חורל אמ זםר לנ ר לו: חמ מנ אה

יג! שי הנ יהכול לש י של ין מי אי ה, וש בה שה חמ מנ ה בנ לה ך עה ר לו: כה מנ לו? אה לה ים הנ גופי בנ

ך - רי בה נו יש רה כה ר, (תהלים קטו) ה' זש מנ אה נו אור. וש מל א מי בה ה, של זל קום הנ מה ת הנ ך אל רי בה ד לש וי ל דה די תנ שש ה הי ל זל ענ וש
ד סל חל ד הנ ן - צנ רם המ ית אנ ת בי ך אל רי בה ל. יש אי רה שש ית יי ת בי ך אל רי בה ה יש זל יק הנ די צנ ל - הנ אי רה שש ית יי ת בי ך אל רי בה יק. יש די ה צנ זל
ת "ע בנ בנ ישל לי ת אל רםן אל המ ח אנ קנ יי תוב (שמות ו) ונ כה הו של ד. זל סל חל ת לש רל בל חנ תש מי של ן, כש רם המ ית אנ א בי רה קש ני ה, של בה ייש  של

ל. אי ה לש רה בש חנ תש הי ב, של דה ינה מי ענ

ר מנ אל נל של מו  ים - כש דולי גש ם הנ ים עי ני טנ קש זו. הנ ה הנ אה רש יי ים בנ שורי ן, של כה שש מי י הנ בי יושש לו  י ה' - אי אי רש יי ך  רי בה יש
מו ים, כש ני י בה ני ם בש אותה או מי יהצש ים של דולי ם גש ל אותה נות - כה טנ יות קש דולות. חנ ם גש נות עי טנ יות קש (תהלים קד) חנ

ים. טי בה ם שש דולות - אותה ם גש ה. עי הודה ה יש ני חמ מנ ים לש די קג פש ל הנ ר (במדבר ב) כה מנ אל נל של

ה נה מל ט מי שי פנ תש יי ש. וש פל נל ה  אותה ר לש יות כםפל הש ת, לי גםלל גגלש ע לנ קנ ר, בל כה ן שה ים נותי קודי פש ל הנ ר ענ עובי ל הה ן, כה ל כי ענ וש
ר עורי תש ה, ומי כה רה בש ה  ה בה פה נוסש של ן, כש רם המ ית אנ ת בי אל ך  רי בה יש ה  ל זל ענ וש  . יהה לל ף, אי סל כל ין, הנ יהמי ר הנ בי חנ תש מי של אור, כש הה

ה. נה מל ים מי אי רי יש ם הנ אותה ת בש ענ ה שופנ תה כה רש ז בי ף, אה סל כל אותו הנ ין, בש יהמי יהה הנ לל אי

רוך הוא דוש בה קה ה, הנ שה עה א של טש אותו חי ל יום מי ד כה בונו ופוחי י רי ני פש ה לי שובה תש ב בי שה ם של דה ל אה ה, כה אי םא ורש ב
או רה ה, וש לה עש מנ ם לש יהל בי ק אמ לי תנ סש הי או של רה של ם, כש יהל לי ל עמ פנ ב נה ד רנ חנ ף, פנ י יוסי חי י אמ רי המ נו, של מל ה מי םא גובל ל ל לו וש מוחי
ן מנ זש ש בנ נל עם אי מי דנ דו ונ חמ פנ ל תש או. אנ ירה ל תי ף (בראשית נ) אנ ם יוסי הל ר לה מנ אה ד של א, ענ טש חי ל אותו הנ לות ענ גה ם בנ מה צש ענ
ין, די ית הנ ד בי צנ יר לש אי י תה תי גה רש דנ הוא. וש קום הנ מה הנ ה מי לה עש מנ י לש תי קש לנ תנ סש אי הי דנ ונ י?  ני ים אה להי ת אל חנ תנ י המ ה, כי זל הנ

קום. מה ת אותו הנ חנ ם תנ תל אנ ם, של כל יר לה אי הה לש

ר, כה זה ם הנ עולה ב בש יושי ך. אותו של רי בה נו יש רנ כה ר (תהלים קטו) ה' זש מנ ך, אה ר כה מנ אה ת של יי בנ ל הנ ענ בנ ד של וי ה דה אה רה של כש
ם עולה ים בש בי ף, יושש יוסי ט לש רה ים, פש טי בה שש ל הנ י כה רי המ יונות. של לש רות על עמטה בנ אותו  ך  רי בה יש ה -  לה עש מנ ה לש לה עש מנ ה' - לש

נו. מל ים מי כי רש בה תש ה, ומי בה קי נש הנ

ד סל חל ד הנ ר צנ עורי תש יי ן, של רם המ ית אנ ת בי ך אל רי בה ד. יש וי ל דה יתו של אי, בי דנ ל ונ אי רה שש ית יי ת בי ך אל רי בה קום, יש מה אותו הנ
ר עורי תש מי ם,  יכל לי עמ הוא  של ף,  יוסי ל  ד של צנ הנ מי ם,  יכל לי עמ ה'  ף  יוסי ך  כה שום  מי ים.  ני טנ קש ה' הנ י  אי רש יי ך  רי בה יש ה.  לה של
ת אל וש ם  כל תש ל אל כי לש כנ י אמ נםכי נ) אה ר (בראשית  מנ אה וש ה,  טה מנ ל לש חנ ף מה א יוסי טש חי הנ י אותו  רי המ ם. של יכל לי ים עמ מי חמ רנ בש
לט שש םא יי ל ם, וש יכל אי טה חמ סו בנ פש תה םא יי ל ם, של יכל ני ל בש ענ ם וש יכל לי כותו עמ ן זש גי תה ם, וש יכל ני ל בש ענ ם וש יכל לי ך עמ שום כה ם. מי כל פש טנ

ש. חה נה ם אותו הנ יכל לי עמ
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רו בש עה של ר כש טי ענ תש הי של מו  כש יו,  רותה טש ענ קום בש מה הנ ר אותו  טי ענ תש הי וש ם,  יתה ז אי י אה בי לו  שש מש יי ל  ך, אנ שום כה מי
א טש חי הו  ב - זל ע רה שנ פל י מי יתי קי ני ה. (תהלים יט) וש נה בה לש ה הנ מה לש שש ני של או  רה של יר, כש ז יהשי אה רו  מש אה יהם וש ת הנ ל אל אי רה שש יי

ב. יהה רנ הה ים של טי בה שש הנ

י בי יון לי גש הל לו. וש ה של פל ה הנ י - זל י פי רי מש דוש. אי קה יק הנ תי ענ י הה ני פש צון - לי רה יו לש הש ים. (שם) יי מי חמ ש רנ קי כםל בי ל הנ ענ וש
ה י - זל ין. צורי יהמי ה הנ צון. ה' - זל ת רה עי ים בש לי גנ תש ים ומי אי בה חש נל ים של יוני לש על ים הה ני פה לו הנ יך - אי נל פה ם. לש יי מנ שה ב הנ ה לי - זל

י. עי צה מש אל ה הה י - זל לי גםאמ םאל. וש מ שש הנ

רוב ל, קה א גואי רה קש ני ין, של יהמי ה הנ י - זל לי גםאמ םאל. וש מ שש ה הנ י - זל עמקםב. צורי ה ינ ע, זל צנ מש אל ה הה ר, ה' - זל חי ר אנ בה דה
ה מה ין ה' רומי מי תוב (שם קיח) יש כה הו של יו. זל נה ת בה דות אל פש לי ינו וש מי ת יש ים אל רי הה רוך הוא לש דוש בה קה יד הנ תי עה אי, וש דנ ונ

ל. יי ה חה ין ה' עםשה מי יש

ו ת צנ שנ רה פה

ה. עה ה רה בה שה חמ את מנ רי קש ני ה, וש בה שה חמ ך מנ ף כה את אנ רי קש ני ה, של אה מש טג ד הנ צנ בש ת, של רל חל ה אנ גה רש ת דנ דל םאל עומל מ ד שש צנ ובש
ה. עה ה רה בה שה חמ את מנ רי קש ך ני שום כה ה, ומי עה יא רה יהה הי לל עה ה של גה רש דנ הנ שום של מי

ל ל כה ת ענ דל יא עומל הי וש ם.  עולה עות הה ל רה כה ים, וש עי ים רה הורי רש הי ל הנ כה וש ים,  עי רה צונות הה רש ל הה ים כה די אן עומש כה
דות ן עומש כגלה אות, וש מי גות טש רה ה דש מה דות כנ זו עומש ה הנ עה רה ה הה בה שה חמ מנ ם. בנ דה ן אה ם בל הל א בה מה טש יי לו של לה צונות הנ רש הה
אותו ק בש בה דש ני ם, וש דה אה ם הה הל א בה מה טש ז ני אה ה, וש עה ה רה בה שה חמ ל מנ ים של הורי רש הי צונות וש ם רש אותה ם, בש דה אה ת הה א אל מי טנ לש

ד. צנ הנ

ה, דושה קש ה הנ בה שה חמ מנ לנ צונו  טות רש הנ לש יך  רי ה, צה יב אותה רי קש מנ של ר, וכש הי טה הי ה לש יב עולה רי קש הנ לש יך  רי ן צה ל כי ענ וש
ת אל ה, וש אשונה רי ה בה ה עולה עה ה רה בה שה חמ מנ ה  אותה ים, לש רי בה ם אי אותה ים ומי מורי אי ים וש בי לה ם חמ אותה ן מי שה ה עה עולל של וכש

ם. הל ית מי זוני ני ה, וש ת לה לל ם נוטל כגלה

י ננ פש ים לי סי נה כש ני ים וש סי נש כנ תש ין, מי די י הנ לי עמ ם בנ הל ים, מי יוני לש ם על ל אותה כה ק, וש דנ ר הנ חי אנ ן הה שה עה ה הל עולל ך  ר כה חנ אנ וש
ה ים זל לי שש הנ ה, ולש ם זל ה עי כםל זל ל הנ לי כה הי ים לש ם עולי כגלה ד של ה, ענ תוך זל ה לש זל ה וש תוך זל ה לש ים זל סי נש כנ תש מי ד של ים, ענ ני פש לי וש

גוף. ר בש שה קש גוף ני ה, וש ם זל עי

ין, יהמי ד הנ צנ ים מי ני כםהמ ז הנ אה וש ה.  הורה ה טש בה שה חמ מנ ה  ל אותה של ה  צונה רש בי צונו  ת רש ם אל דה ם אה ר אותה טי ענ ז מש אה
ין יהמי ין  בי זו  הנ ה  הורה טש הנ ה  בה שה חמ מנ הנ ה  לה ענ תש מי של ד  ענ ים,  רי יבה אי בש ים  רי יבה אי ים  רי שש קנ מש םאל,  מ שש הנ ד  צנ מי ם  יי וי לש הנ וש
ר בי חנ תש הי צון, לש רה ת וש חנ , ננ יחוחנ א ני רה קש ז ני אה ד. וש חה אל ים לש יי הש ני ה, וש זל ה לה ים זל רי שה קש ני ה וש ם זל ה עי ים זל רי בש חנ תש םאל, ומי מ שש לי

ולשהיכהניס זלה עים זלה.

ה חה מש שי ל הנ כה ד. וש ם ינחנ כגלה ייאורו  אור, של ל הה ת כה יא אל א מוצי בה ם הנ עולה ה, הה ם זל ה עי ים זל רי שה קש כםל ני הנ של וכש
ד ה, ענ הורה ה טש בה שה חמ מנ ק בש בה דש ני ה, וש עה ה רה בה שה חמ תוך מנ ם מי דה ד אה רה פש ני שום. וש בי כםל בש ירות, הנ אי ים מש ני פה ל הנ כה את, וש צי מש ני

ד. חה כםל אל יהה הנ הש ני כםל, וש ל הנ ה של ליונה על ת הה רל תל סש ני ה הנ בה שה חמ מנ תוך הנ כםל בש ק הנ בה דש ני של

ה עולה הה ם של ענ טנ ה הנ ם. מה דה נו אה מל ה מי נל םא ייהה ל ה, של לה יש לנ ל בנ כי אנ תש הי ף ולש רי שה הי יך לש רי ן, צה בה רש קה ן הנ ר מי אה שש ני ה של ומנ
א לה ב אל רה קש ין ני ן אי בה רש קה אותו  שום של ה? מי נה מל נות מי הה ם לי עולה ם בה דה אה שות לש ין רש עולות, אי ל הה ן של בה רש קה זו, הנ הנ
תוך ר לש כםל חוזי ה, הנ זל ד הנ צנ ה הנ טל סש םא יי ל ט וש שי פנ תש םא יי ל של ה. וש אה מש טג ל הנ ד של צנ ה, הנ עה ה רה בה שה חמ מנ בש ך  שה מש ני של תוך  מי

ם. עולה ם בה דה ן אה בה רש קה אותו הנ ה מי נל םא ייהה ל ל, וש כי אנ תש הי ש לש אי הה

ס נה כש ני של ה. כש לה יש לנ ל הנ חנ כה בי זש מי ל הנ ה ענ דה ל מוקש ר (ויקרא ו) ענ מנ אל נל מו של ר, כש אה שש ני ה של ל מנ ל כה כי אנ תש ה מי לה יש לנ בנ
ם כגלה וש ים,  רי דה ופש ים  מורי אי ם  אותה ל  כה בש ים  טי שולש וש ים  כי הולש וש ים,  אי צה מש ני ים  קי חג הנ י  רי שומש ם  אותה ל  כה ה,  לה יש לנ הנ
םא ל וש טו  לש שש יי םא  ל של י  די כש ם,  הל מי זון  הי לש ם  קה לש חל ם  הי וש ים,  קי חג י הנ רי ם שומש ל אותה כה ים  זוני ני ם  הל ומי ים,  לי כש אנ תש מי
ם, דה אה אותו  לש דונו  אמ ח לו  לנ סש ז יי אה יון, וש לש צון על רה ק בש בנ דש יי ד, וש צנ הנ אותו  ם מי דה ד אה רי פה יי ש. וש קםדל הנ תוך  לש בו  רש קה תש יי

אתו. טה חנ ן מי כםהי יו הנ לה ר עה פל כי תוב (שם ד) וש כה יו, של לה ר עה פי כנ ן מש כםהי הנ וש

י רי חמ ת אנ שנ רה פה

ם לה עש נל ש הנ רה דש מי

דוש ן קה יוקה דש ה, ובי לה עש מנ לש ן של דל עי ן הה גנ ל אור, בש יון של לש דוש על ן קה יוקה דש שו בי בש לנ תש או, הי רש בש ני ה של עה שה ה, בש אי םא ורש ב
ה, ת זל ם אל הל לה נו  תש נה ר של חנ אנ יון. וש לש ק על לל ם חי הל לה נו  תש נה ה. וש יונה לש על ה הה לה חמ ם ננ הל לה נו  תש נה ה, וש טה מנ לש ן של דל עי ן הה גנ ר בש חי אנ

אן. כה או מי צש תי ר של מנ רוך הוא אה דוש בה קה הנ או, של צש תי ן של מנ זש א הנ ך: בה אה לש מנ ם הנ הל ר לה מנ אה

ך לש ך  לל יב)  ר (בראשית  מנ הוא אה רוך  בה דוש  קה ים: הנ כי אה לש מנ י הנ ני ם שש הל לה רו  מש ן? אה אה לש רו:  מש אה וש הו,  מש תה
ה יך - זל בי ית אה בי ה. ומי טה מנ לש ן של דל עי ן הה ה גנ ך - זל צש רש אנ ךה. מי אל רש ר אנ של ץ אמ רל אה ל הה יך אל בי ית אה בי ך ומי תש דש מולנ ך ומי צש רש אנ מי

ה. לה פה שש ה הנ שוכה חמ ץ הנ רל אה ךה - זו הה אל רש ר אנ של ץ אמ רל אה ל הה ה. אל לה עש מנ לש ן של דל עי ן הה גנ

ה מה כנ ים, וש פי סה כש לות ני יכה ה הי מה כנ ים, וש יוני לש ים על דורי ים, מש תי לות ובה יכה לו הי או  רש הל ן, וש דל עי ן הה ל גנ כה או לו  רש הל וש
מו. צש י ענ ני פש יק בי די צנ ייש לו לנ ק של לל חי ק וש לל ל חי כה גות, וש רה ה דש מה כנ ים, וש דורי ה מש מה כנ ים, וש תי בה
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ה מה כנ ים מי מי קה רג ם מש לות הי יכה ם הי יי ננ ים ושש עי בה רש ים: אנ כי אה לש מנ י הנ ני רו לו שש מש לו? אה לה לות הנ יכה הי ה הנ ר: מה מנ אה
עללו ם. הל אותה ש  ירנ אוי, יי רה מות כה ם שי יי ננ ים ושש עי בה רש ל אנ ם של ע שי מנ ת שש יאנ רי א קש קורי ם של דה ל אה כה ים, וש אי ים נה ני וה גש
רו לו, מש לו? אה י אי מי ר, לש מנ ים. אה ני וה ה גש מה כנ ים בש מי קה רג לונות, ומש ם חנ יי ננ ים ושש עי בש ן שי הל גות, ובה רי דש ים מנ עי בש שי אותו לש

ה. ת זל ש אל ירנ יך, יי רי צה מו של בות כש ם תי יי תנ ים ושש עי בש ל שי ם של ע שי מנ ת שש יאנ רי א קש קורי יש של ל אי כה

לו? י אי מי ר, לש מנ ים. אה ני וה ה גש מה כנ ים בש מי קה רג ים, מש רי חי ים אמ דורי ים מש שי מי חמ לו  או  רש הל ה, וש אה לש הה יסו אותו  ני כש הי
ה. ת זל ש אל ירנ יך, יי רי צה מו של בות כש ים תי שי מי ל חמ ם של ע שי מנ ת שש יאנ רי א קש קורי ם של דה ל אה כה רו לו, לש מש אה

י מי ר: לש מנ ים. אה ני וה ה גש מה כנ ים בש מי קה רג ים מש רי חי ים אמ דורי ם מש יי ננ ים ושש עי בש שי ה לו  אה רש ה, הל אה לש הה יסו אותו  ני כש הי
ית. יעי בי רש ה הה שה רה פה ייש בנ בות של ם תי יי תנ ים ושש עי בש ל שי ם של ע שי מנ ת שש יאנ רי א קש קורי ם של דה ל אה כה ר לו: לש מנ ם? אה הי

הו ומנ ם:  הל לה ר  מנ אה ה.  נה םאכמלל ת בון  צה עי בש ג)  (בראשית  לו:  רו  מש אה ה?  זל יחנ  וי רש אנ י  ני אמ ה  מה ובנ ם:  הל לה ר  מנ אה
ה. תורה ה - בנ יעה מי ים, ושש ים טובי עמשי מנ יהה - בש ע. עמשי מה שש ני ה וש עמשל רו לו: ננ מש בון? אה צה עי הה

ש אי מוד הה ענ וש םאשו,  ל ר יום ענ בנ מו  ת עי כל לל ן לה נה עה מוד הל ענ וש נםם,  יהי גי לנ מו  עי כו  לש הה וש ן,  דל ן עי גנ מי אותו  יאו  הוצי
י דורי ל מש ת כה או לו אל רש ה. הל לה יש לנ יום ובנ שוך בנ ה הוא חה זל קום הנ מה ה, הנ אל רש םא תי רו לו: ב מש ה. אה לה יש לנ מו בנ ת עי כל לל לה

ה. עה בש עו שה םא יהדש ש ל פל י נל זי ים ענ בי לה כש או לו (ישעיה נ) הנ רש הל ת, וש כל פל הנ תש מי ב הנ רל חל ט הנ הנ ת לנ או לו אל רש הל נםם, וש יהי גי הנ

אות לה שש לש ם שנ ים עי רי בה ה גש מה כנ ים. וש שוכי לות חמ יכה ם הי יי ננ ים ושש עי בה רש ם אנ רו לו: אותה מש ם? אה י הי ם: מי הל ר לה מנ אה
םא ל ם, וש עולה י הה לי בש הנ בש נו  כש לנ הה של נו  י לה י ונ ים: ונ רי אומש ים וש חי ם צווש הי ם, וש יהל לי גש רנ ם ומי יהל ידי ים מי סורי אמ ם, ונ ארה וה צנ בש
נו, אוי לה אותו. אוי  נו  דש מנ לה םא  ל מות, של ם שי יי תנ ושש ים  עי בה רש אנ ל  ם של שי הנ ינו  רי קה םא  ל וש יות,  סי ני כש י  תי בה לש נו  כש לנ הה

ם. יהל לי ה עמ נל מג ים מש סורי אמ ל הה ענ נו! ובנ שי פש ננ לש

אות לה שש לש שנ ים הנ יסי ני כש מנ יו  ם הה הל ים, ובה שוכי לונות חמ ם חנ יי ננ ים ושש עי בש שי לו  או  רש ה, הל אה לש הה אותו  יסו  ני כש הי
ים יסי ני כש מנ יו  ים הה עי שה רש י הה לי גש רנ וש ים.  בי קה נש ם  כגלה ים, וש רי עה ים שש שי מי חמ לו  או  רש הל וש ן,  לה הנ לש אותו  יסו  ני כש ם. הי ארה וה צנ מי
ת, סל נל כש ית הנ בי נו לש כש לנ םא הה ל ם, וש עולה י הה לי בש הנ נו בש כש לנ הה ינו של לי גש רנ ים: אוי לש רי אומש ים וש חי ם צווש הי ים, וש בי קה נש ם הנ אותה בש

ע! מנ ת שש יאנ רי קש בות מי ים תי שי מי ל חמ ם של שי נו הנ דש מנ םא לה ל וש

ת, יי בנ ן הנ מי זוזות של מש ן הנ ים מי בי קה נש ים בנ סורי ם אמ יהל ידי וי ים,  דורי ם מש יי ננ ים ושש עי בש ה, שי אה לש הה אותו  יסו  ני כש הי
יהד! םאש) ובנ ר ין (בה לי פי רו תש שש םא קה ל ינו, של יהדי י לש נו, ונ י לה ים: ונ רי ם אומש הי וש

קום מה ס לנ ני כה ם יי עולה ל הה ם של דה ל אה רו: כה מש נםם. אה יהי גי י הנ דורי ל מש ת כה אל לו  או  רש הל ה, וש אה לש הה יסו אותו  ני כש הי
י שי פש ין חה אי יו, וש נה דם אמ י מי שי פש ד חה בל על ם הוא וש דול שה גה ן וש טם תוב (איוב ג) קה כה הו של י. זל שי פש הוא חה י של לו מי פי אמ ה, ונ זל הנ
י מי ע שש י יהדנ הו כי בי גש שנ תוב (תהלים צא) אמ כה הו של אוי. זל רה רוך הוא כה דוש בה קה ם הנ ת שי יר אל כי מנ יש של ל אי א כה לה אל

הו. ני על אל י וש ני אי רה קש יי

ה לל ענ תש ה, מי עמשל ינ ה של וה צש ה ומי וה צש ל מי ה - כה וות עמשי צש ם מי הי ים, של ים טובי עמשי ה מנ עושל יש של ל אי ה, כה אי םא ורש ב
רוך הוא דוש בה קה י הנ ן לי תנ נה י, וש ה אותי שה עה י של לוני פש י מי ני ת: אמ רל אומל רוך הוא וש דוש בה קה י הנ ני פש ת לי דל עומל ה, וש לה עש מנ לש

ה. זל קום הנ מה הוא בנ ה, של לה יש א לנ רה קש ני נםם של יהי גי ל הנ שוך של חה קום הל מה זםר אותו בנ עש ינ ד של חה ך אל אה לש מנ

ר בה דה ר וש בה ל דה כה ד לש חה אל ך  אה לש הוא מנ רוך  בה דוש  קה הנ ן לו  ר, נותי בה דה ר וש בה ל דה ל כה ע, ענ מנ שה ה של ר תורה בנ ל דש כה וש
יחנ לי צש ז תנ י אה תוב בו כי כה ל הנ כה עמשות כש מםר לנ שש ן תי ענ מנ ה לש לה יש לנ ם וה יתה בו יומה גי הה ה (יהושע א, ח) וש ל זל ענ רו לו. וש זש ענ ינ של
ה תורה ק בנ סי ענ תש תי ך של ה אותש וה רוך הוא צי דוש בה קה הנ ה של ה, מנ ת זל ה אל עמשל ה תנ תה ם אנ אי יל. וש כי שש ז תנ אה וש ך  כל רה ת דש אל
ק זנ יך חמ יתי וי םא צי ל תוב המ כה הו של ה. זל זל קום הנ מה הנ ד מי חי פנ םא תש ה - ל ייש בה ה של ל מנ ה כה עמשל תנ מםר וש שש תי ה, וש לה יש לנ יום ובנ בנ
ה. לה יש לנ יום ובנ ה בנ תורה ק בנ סי ענ תש תי ה של עה שה בש ך  מש ילה עי הש יי הוא  רוך  בה דוש  קה גו'. הנ וש ת  חה ל תי אנ עמרםץ וש ל תנ ץ אנ מה אל ול
ה עה שה ך בש מש ילה עי הש רוך הוא יי דוש בה קה תוב בו. הנ כה ל הנ כה עמשות כש מםר לנ שש תי ה של עה שה ך בש מש ילה עי הש רוך הוא יי דוש בה קה הנ וש

אן. כה ס לש ני כה תי ם, וש עולה ן הה ר מי טי פנ תש תי של

ך, מש ק מי לי תנ סש הוא יי רוך  בה דוש  קה ה, הנ תורה וות הנ צש ה מי עמשל םא תנ ל מםר וש שש םא תי ל וש ה  תורה עמסםק בנ םא תנ ם ל אי וש
ף י אנ תי כש לנ הה גו' וש י וש רי י קל מי כו עי לש ם תי אי תוב (ויקרא כו) וש כה הו של יך. זל כל רה ל דש כה ך בש רש מה שש ך לי ה לה ול צנ םא יש יו ל כה אה לש ומנ

י. רי קל ם בש כל מה י עי ני אמ

דוש קה טוב: הנ ר הנ הוא ייצל ם, של יי ננ שש ן הנ ד מי חה ך אל אה לש ר לו מנ ה, אומי ל זל ר לו כה םאמנ י ה וש ל זל או לו כה רש הל ר של חנ אנ
מםר שש ד לי מי לנ מםד ולש לש ה, לי תורה ל הנ ת כה יים אל קנ תש י של ע לי בנ שה ע. הי רה ר הה ייצל י וש ני ך, אמ מש עי ך  לי אי י של ר לי מנ הוא אה רוך  בה

נו. רש מנ אה מו של ל, כש פה גוף שה ך, לש תש דש מולנ ך ומי צש רש אנ ך מי ך לש ר: לל ך אומי ר כה חנ ע לו. אנ בה שש עמשות. ני לנ וש

ל עו ענ בה צש אל ם לו בש רושי ה, וש תורה ת הנ חנ לו אל כי שנ ארו, ומש וה צנ יהדו בש ך בש אה לש יק מנ זי מו, ינחמ ן אי טל בל א מי ייצי ה של עה שה ובש
או לו. רש הל ה של ל מנ ים לו כה ני ה, נותש בועה שש יים הנ יקנ ה וי עמשל ם ינ דה אה ם הה אי י! וש י לי תי עש בנ שש ני ה של בועה שש ח הנ כנ שש ל תי יו: אנ פי

ה. בי רש ר הנ כה ך שה נו לש תש יי ה וש בי רש ה הנ מםד תורה ינו, לש ני שה הו של נו. זל תש ר יי יחנ - יותי וי רש ר ינ ם יותי אי וש

ה. י"ה זל ם הנ עולה א, ו"ה - הה בה ם הנ עולה ם הוי"ה. י"ה - הה ת שי אל בו  ם ייש  דה אה ה, בה אי םא ורש םא - ב ם ל אי וש
א זו: י' - מה גש דג ם כש הי ה. וש טה מנ לש ן של דל עי ן הה יוקנ דש ה בי שה בש לנ תש ה, ו"ה הי לה עש מנ לש ן של דל עי ן הה ן גנ יון מי לש ן על יוקה דש ה בי שה בש לנ תש הי
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לון, ה' - רות. חש י, ו' - מנ ערמי ך, ה' - נה לל ימל לי אל

ל כה או לו, וש רש הל טוב של ל הנ ים לו כה ני ע, נותש בנ שש ני ה של בועה שש יים הנ יקנ ים טובות וי כי רה דש ך בי יש הולי אי ם אותו הה אי וש
שוב רםם אה עה י וש מי ן אי טל בל י מי תי יהצה רםם  ה? עה דושה קש ה הנ מה שה נש ת הנ רל ה אומל םא, מה ם ל אי ה. וש זל ם הנ עולה בה יחנ  וי רש הי ה של מנ

נו. רש מנ אה דוש הוי"ה של קה ם הנ ) שי רםם מי ה הוא (עה ה (איוב א). ומנ מה שה

ר חי ם אנ שי ם, וש דה אה מו בה ת שש רוך הוא אל דוש בה קה ן בו הנ ם, נותי עולה ם לה דה ך) אה הולי א (של בה ה של עה שה ה, בש אי םא ורש ב
ך. א חםשל רה קש ני ר, של חי ם אנ שי א חול, וש רה קש ני י, של הודי ד יש שי מי

ים - יי חנ ע. הנ רה ת הה אל ת וש ול מה ת הנ אל טוב וש ת הנ אל ים וש יי חנ ת הנ יום אל יך הנ נל פה י לש תי תנ ה נה אי תוב (דברים ל) רש כה הו של זל
ת אל ה. וש זל ם הנ עולה ר בה עםשל ן לו  נותי י, של הודי יש ד הנ שי ה הנ טוב - זל ת הנ אל הוא. וש רוך  בה דוש  קה ל הנ ם יהו"ה של ה שי זל
אל עי מה שש ל יי של רו  ן שה ש, מי חה נה ל סמא"ל וש של דו  צי ים, מי אי מי ים טש עי שה ים רש גי רש טש קנ י מש ני שש לו  ע - אי רה ת הה אל ת וש ול מה הנ

ו. שה עי וש

זו, ה' ה הנ עה שה רו ה' ה'. ובנ אמ שש נו י"ו. ני מל ק מי לי תנ סש או - יי ם לה אי ע - טוב, וש בנ שש ני ה של בועה שש יים הנ קנ ם יש דה אה ם הה אי
נו. רש מנ אה ים של עי שה רש ם הה הי ים, של עי רה ם הה יכל כי רש דנ ת? (יחזקאל לג) שובו שובו מי רל יא אומל ה הי ה מנ יונה לש על הה

ת? רל יא אומל ה הי ית הו"י. ומנ עמשי ננ ם ו"י, וש ה עי יונה לש על ק ה' הה לי תנ סש או - תי ם לה אי י טוב, וש רי - המ בו  ם שה אי וש
ה הוי"ה. של עה או - יי ם לה אי י טוב, וש רי ה - המ תונה חש תנ ה בו ה' הנ רה אמ שש ני של בו מי ם שה אי גו'. וש א וש (ישעיה א) הוי גוי חוטי

ם. יהל לי ר) עמ ד (שנ ים ינחנ עי שה רש שו הה ייעה י אוייב. וש ני פש ינו מי מי חור יש יב אה שי תוב (איכה ב) הי כה הו של זל

ך לל ימל לי ל אל ו, ענ שה ל עי של רו  ד שה צנ הוא מי א, של מי טה ה הנ לל ענ תש ם, ומי הל ים לה דוני ים אמ עי שה רש הה שו  ן ייעה מנ זש אותו  ובש
ים ני דם אמ לונו  עה ינו בש להי רו, (ישעיה כו) ה' אל מש ה אה עה שה ה הנ אותה רות. ובש לון וש חש ל מנ אל ענ עי מה שש ל יי רו של שה י, וש ערמי נה וש

זולהתלך.

ם אי י טוב, וש רי ה - המ תורה ק בנ סי ענ תש ם יי ה, אי עה ה שה אותה גוף. ובש ה הנ ץ זל רל אה ץ. הה ארל ב בה עה י רה הי יש ה, ונ עה ה שה אותה ובש
ה שה אי ך לה כו. הולי רי ף יש כנ ע בש גנ יי םא יהכול לו ונ י ל א כי ינרש ך. (בראשית לב) ונ לל ימל לי אל ש לל חה ל נה כוב ענ םא סמא"ל רה םא - יהב ל

ה. עה ילה רה הש תי א, וש טה חל תל ה של ה אותה עמשל ינ ה, וש פםך אותה י, ינהמ ערמי נה

ת ם אל י גנ רי בי דנ לות תש בה נש ת הנ חנ ר אנ בי דנ יוב (איוב ב) כש ר אי מנ אה של מו  י טוב, כש רי ה - המ נה מל ד מי רה פש ני ם  דה ם אה אי
מו א כש טש חי ת הנ ם יהקום עמצנ אי ל. וש בי קנ םא נש א, ל מי טה ך הנ ן לה תנ נה ה של צה עי ל. הה בי קנ םא נש ע ל רה הה ים וש להי אל ת הה אי ל מי בי קנ טוב נש הנ
תוב (רות א) כה הו של יהמות. זל ץ וש עי ל הה לוהו ענ תש ך יי ר כה חנ ם, אנ עולה בה רות של עמבי ל הה ה כה עמשל נםב או ינ גש יי יא, וש ה הי רה מש אה של

נות. מה לש רו ה"ה אנ אמ שש ני יון. וש לש כי לון וש חש ם מנ יהל ני ם שש תו גנ יהמג ונ

י, שובו שובו נםתנ ה בש נה ת, (שם) שםבש רל י אומל ערמי ה נה ל זל ם כה עי "ה. וש "י ונ "י ונ ת? ונ רל יא אומל ה הי י. ומנ ערמי ר נה םאמל ת ונ
ה מה ל ענ שוב אל ה תה אה מש טג ד הנ צנ ה מי פה רש קו. עה לש תנ סש הי ים, י"ו של שי נה אמ ם לנ כל לה יו  הה י וש ענ מי ים בש ני י בה עוד לי ה, הנ שובה תש בי

ך. לי י אי כי לש ר תי של ל אמ תוב (שם) אל כה הו של י. זל ערמי ם נה ה עי קה בש רות דה . וש יהה להל ל אל אל וש

םא ם ל אי יון, וש לש על דוש הה קה ם הנ שי םא הנ ם - יהב בו כגלה ם שה אי לון. וש חש םא מנ יהב ך וש לל ימל לי םא אל ה - יהב שובה תש בו בי ם שה אי וש
גוף. הנ או מי ה, יהצש מה יהה עי לתל י כנ תי ה ושש מה ה שה תה יש ר הה של קום אמ מה ן הנ א מי צי תי תוב (שם) ונ כה הו של - יהמותו. זל

ת כל הולל ה, וש חוצה הנ ה  ים אותה ם דוחי ן. הי דל עי ן הה גנ ס לש ני כה הי ן, לש דל עי ן הה י גנ רי שומש ת לש כל יא הולל ה הי עה שה ה  אותה בש
ה אה לי י מש ני ת, אמ רל ה אומל עה שה ה  אותה י. בש ערמי נה םאת  ז ה המ נה רש םאמנ ת ן ונ יהל לי יר עמ עי ל הה הםם כה תי ך. (שם) ונ חםשל קום הנ מש בי
ל יהו"ה דוש של קה ם הנ שי י, הנ ה בי נה ה' עה תוב (שם) ונ כה הו של י. זל יהה בי הה דוש של קה ם הנ שי י ה', הנ ני יבנ שי ם הל יקה רי י וש תי כש לנ הה

י. יתי שי עה ים של אי טה חמ ל הנ י כה יד בי עי הי

ה זונה ה לש תה יש ה הה יכה ת, (ישעיה א) אי רל ה אומל עה ה שה אותה ה. בש חה פש שי ה לש ח אותה קנ יי וש ש  חה נה םא הנ ה יהב עה ה שה אותה בש
ים. חי צש רנ ה מש תה ענ ה וש ין בה לי ק יה דל ט צל פה שש י מי תי אמ לי ה מש נה מה אל יהה נל רש קי

ל יל אל כי שש י מנ רי שש ר (תהלים מא) אנ מנ אל יו נל לה ל, עה מור. דנ ל חמ ב ענ רוכי י וש ני ל, (זכריה ט) עה דנ י וה ני רו עה אמ שש י"ו ני
ן יאו מי ה, מוצי תורה ק בנ סי ענ תש רוך הוא ומי דוש בה קה י הנ כי רש דנ ך בש הולי ן של ר לו בי אי שה ם יי הו ה'. אי טי לש מנ ה יש עה יום רה ל בש דה

ם. עולה נות הה ע פי בנ רש אנ ים בש די רש פה תש ם מי הי ה, של עה רה הה

ה תה אנ ם, וש עולה יהה בה םא הה עמקםב ל ם. ינ הה רה בש ת אנ ה אל דה ר פה של עמקםב אמ ית ינ ל בי ר ה' אל מנ תוב (ישעיה כט) כםה אה כה
ם? הה רה בש ת אנ ה אל דה ר פה של ר אמ אומי

ר מנ ה. אה לה עש מנ ים אותו לש ני יו דה ה הה אשונה רי ת, בה דל יוקל ש הנ אי ם בה הה רה בש ת אנ ילו אל פי הי ה של עה שה ה, בש אי םא ורש א ב לה אל
ה. שה עה ה של ה מנ שה י עה בודי יל כש בי שש בי ים, של די שש אור כנ ם מי הה רה בש ת אנ י אל ילי צי הנ י וש כי י, לש לי א של סי רוך הוא: כי דוש בה קה הנ

ה ל מנ אי רה שש יי ם לש הל לה ינעמשו  אל, של עי מה שש יי נו  מל א מי ייצי של יש  אי ם, הה ל עולה של בונו  ת: רי רי שה י הנ כי אמ לש מנ לו  רו  מש אה
נו מל א מי ייצי ו של שה י עי רי רו לו: המ מש . אה חנ בי זש מי י הנ בי ל גנ ארו ענ וה יט צנ יושי ק, של חה צש נו יי מל א מי ן ייצי ם: כי הל ר לה מנ ינעמשו? אה של
עמקםב כות ינ זש אי בי דנ י ונ רי רו: המ מש ם. אה לי א שה סי הוא כי עמקםב, של ינ נו  מל א מי י ייצי רי ר: המ מנ ש. אה דה קש מי ית הנ ת בי יב אל רי ינחמ

ם. הה רה בש ת אנ ה אל דה ר פה של עמקםב אמ ית ינ ל בי ר ה' אל מנ תוב כםה אה כה הו של ל. זל צי נה יי
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ר מנ אה יהה וש נש ננ ח חמ תנ ת, פה דל יוקל ש הנ אי ן הה שנ בש תוך כי ם לש רםק אותה זש יהה לי רש זנ עמ ל ונ אי ישה יהה מי נש ננ ת חמ תו אל פש כה ה של עה שה ובש
ר מנ אה ל וש אי ישה ח מי תנ י. פה אה נש שם ה בש אל רש י אל ני אמ י ונ רה זש עם י בש ם. ה' לי דה י אה ה לי עמשל ה ינ א מנ ירה םא אי י ל (תהלים קיח) ה' לי
י רו כי וה יו ילחל נה ה פה תה םא ענ ל עמקםב וש ה ייבוש ינ תה םא ענ ם ל הה רה בש ת אנ ה אל דה ר פה של עמקםב אמ ית ינ ל בי ר ה' אל מנ (ישעיה כט) כםה אה

גו'. י וש דנ ה יה עמשי יו מנ דה לה אותו יש רש בי

יהה, נש ננ ה חמ י - זל ני ה' אה ר לנ םאמנ ה י רוך הוא: (ישעיה מד) זל דוש בה קה ר הנ מנ ה. אה לה עש מנ ינו לש נו די ה דה עה שה ה הנ אותה ובש
ית ל בי ר ה' אל מנ ר כםה אה מנ אה ל, של אי ישה ה מי עמקםב - זל ם ינ שי א בש רה קש ה יי זל י. וש אה נש שם ה בש אל רש י אל ני אמ י ונ רה זש עם י בש ר ה' לי מנ אה של

ל. אי רה שש ע יי מנ ר שש מנ אה יהה של רש זנ ה עמ ה - זל נל כנ ל יש אי רה שש ם יי שי גו'. ובש עמקםב וש ינ

נות יצה לי שו  ם, עה הה רה בש ת אנ ה אל דה ר פה של עמקםב אמ ית ינ ל בי ר ה' אל מנ ל כםה אה אי ישה ר מי מנ אה ה של עה שה ה, בש אי םא ורש ב
מו זו, כש ה הנ גה רש דנ ם בנ יל אותה צי תנ שו  עה נות של יצה לי הנ ה  י, אותה לי א של סי כי הוא: הנ רוך  בה דוש  קה ר הנ מנ ם. אה שונה לש בי
תו פש כה ם של ל אותה ה, כה עה שה הנ ה  אותה רו. בש וה ילחל יו  נה פה ה  תה ענ םא  ל וש עמקםב  ינ ייבוש  ה  תה םא ענ ל וש ם.  הה רה בש ת אנ י אל תי לש צנ הי של

ש. יב אי בי ם שש ג אותה רנ ם, הה אותה

לו, לוהנ של אל ם הה שי מו כש ר שש מנ ך אה לל מל הנ ם, וש לל נו צל מל שו מי י עה רי בו: המ לי ר בש מנ ם? אה הל מה יהה עי םא הה ייאל ל ני ה דה מה לה
ש. אי פון בה רש שש ם תי יהל להי י אל ילי סי תוב (דברים ז) פש כה י. וש הי לה ם אל שג ר כש אצנ שנ טש לש ה בל מי י שש תוב (דניאל ד) די כה הו של זל

ים אותו. סי כנ יו מש ים הה כי אה לש א מנ לה כות? אל לש מנ ן הנ ח מי רנ בש ם יי דה י אה כי ם. וש הל ה מי סה כנ תש ן הי ל כי ענ וש

יחנ ני הה ד לש ד יורי וי יהה דה ד הה חה ה, יום אל אל רש םא תי א ב לה ש? אל אי ם לה מה צש נו ענ תש נה יהה של רש זנ עמ ל ונ אי ישה יהה מי נש ננ או חמ ה רה מה
ם: הל ר לה מנ יד? אה סי ה חה תה אנ רו לו: וש מש י. אה ני יד אה סי י חה י כי שי פש ה ננ רה מש ר (תהלים פו) שה יהה אומי הה ר, וש הה נה י הנ ני פש גופו לי
ם י קה ני אמ ונ א.  מי טה ת הנ א אל מי טנ ומש הור,  טה ת הנ ר אל הי טנ ומש יהה,  לש שי ובש יר  פי שה בש כות  לה לגכש מש י  יהדנ של י,  ני אמ יד  סי םא חה ל וש

ד. חה ל אל בל הל מו סוס בש ם כש י נה ני אמ ך. ונ הודות לה קום לש ה אה לה יש צות לנ ר חמ מנ אל נל מו של רות, כש מה שש לש מי שה ה בש חה מש שי בש

רוך בה דוש  קה ים לנ כי אה לש מנ ם הנ ן עי גי ננ י מש ני ית אמ ישי לי ה שש רה מה שש מי ה, ובש תורה ק בנ סי ענ תש הי קום לש ה אה לה יש צות לנ חמ ובנ
ים דושי קש ים הנ כי אה לש מנ ם? הנ י הי ים. מי להי י אל ני ל בש כה יעו  יהרי ר ונ י בםקל בי ד כוכש ן ינחנ רה תוב (איוב לח) בש כה של הו  הוא. זל

י. יה ל חנ אי ה לש לה פי י תש מי ירםה עי ה שי לה יש לנ תוב (תהלים מב) ובנ כה הו של ה. זל לה יש לנ י בנ מי ה עי ירה ים שי רי אומש של

ם תל ה אנ ד: ומה וי ם דה הל ר לה מנ רוך הוא. אה בה דוש  קה יל הנ בי שש בי ך  מש ר מי יותי ינו  שי עה נו  חש ננ ים: אמ עי דש רש פנ צש הנ רו  מש אה
ת ים אל תי יו כופש הה ה של עה שה ם. ובש יי רנ צש מי נור בש תנ ש בנ אי נו בה ת גופי פות אל ינו שורש יי הה רו לו: של מש י? אה ני מל ר מי ם יותי יתל עמשי

ים. עי דש רש פנ צש מו הנ ה כש עמשל ם, ננ בה לי רו בש מש יהה, אה רש זנ עמ ל ונ אי ישה יהה מי נש ננ חמ

םא י. ב רי אמ ג כנ שואי רוך הוא וש דוש בה קה ב הנ ר יושי מה שש ר ומי מה שש ל מי ל כה ענ ה, וש לה יש לנ רות הוא הנ מה שש לש מי ינו, שה ני שה
דוש קה ב הנ ר יושי מה שש ל מי כה ר. ובש מה שש ל מי כה ע לש בנ רש קות אנ לה חל נל עות, וש ה שה רי שש ים על תי ם שש רות הי מה שש מי לש  ה, שה אי ורש

כו'. י וש יתי ת בי י אל תי בש רנ חל הל ר: אוי של אומי י, וש רי אמ ג כנ שואי רוך הוא וש בה

ים בי לה יהה, כש ני ה שש רה מה שש ם? מי י הי ץ. ומי רל אה רות בה מה שש ייש מי ך  , כה יענ קי רה רות בה מה שש ייש מי א של מה גש דג ה, כנ אי םא ורש ב
ה. עה בש עו שה םא יהדש ש ל פל י נל זי ים ענ בי לה כש הנ ב. (ישעיה נו) וש ב הנ נות הנ י בה תי ה שש עמלוקה תוב (משלי ל) לנ כה הו של ים. זל צועמקי

ו. דה מםר ינחש חמ שור ובנ רםש בש חמ םא תנ תוב (דברים כב) ל כה הו של ר. זל מור נועי ה - חמ אשונה רי

ל אי רה שש יי יא עוד בש בי ם נה םא קה ל תוב (שם לד) וש כה הו של א. זל בי ננ תש יהה מי תו הה שש אי מור ובש חמ ה הנ זל ם בש עה לש ה בי ל זל ענ וש
ה, רה הר טה ה בש א מםשל לה הור? אל טה ם הנ יר עי כי זש ה מנ תה ת אנ נםפל טי ן הנ ף מי נה טג י מש כי ם. וש ם קה עולה מות הה אג ל בש בה ה, אמ מםשל כש

תון. אה ם הה ישות עי ה אי עמשי ה מנ יהה עושל ה הה ל זל ענ ה. וש אה מש טג ם בש עה לש ובי

ים כי רה דש ך בי הולי ך - של רל דל גוף. בנ ה הוא הנ ן - זל ה, קנ אי םא ורש גו'. ב יך וש נל פה פור לש ן צי א קנ רי קה י יי תוב (שם כב) כי כה
ם לו הי ץ - אי רל אה ל הה ה. או ענ ים בה יקי זי חמ מנ יא לנ ים הי יי ץ חנ ר (משלי ג) עי מנ אל נל מו של ה, כש תורה ץ - זו הנ ל עי כה טובות. בש
ה. או תורה בנ קו  סש ענ תש יי ים של דולי ים גש רי עה ם נש הי לו  ים - אי רםחי פש ה. אל ם תורה ד אותה מי לנ מש ץ, של רל אל או  רש קש ני ל של אי רה שש יי

י"ת. "ף בי לל ם אה ד אותה מי לנ יש ים של ני טנ קש לו הנ ים - אי יצי בי

ח קנ תי ה של צל רש ם תי ך. אי מל ת אי טםש תורנ ל תי אנ תוב (שם א) וש כה הו של ה, זל א תורה לה ם אל ין אי ת - אי צל ם רםבל אי הה וש
ים. תה יהמי כש רנ אמ הנ ך וש ח לה קנ ים תי ני בה ת הנ ך אל ר כה חנ אנ ם, וש אי ת הה ח אל לנ שנ חנ תש לי ים, (דברים כב) שנ ני בה הנ

י. רי קל ם בש כל מה י עי ני ף אמ י אנ תי כש לנ הה י, וש רי י קל מי עי כו  לש ם תי אי ר (ויקרא כו) וש מנ אל נל של מו  א, כש רי קה י יי ר כי חי ר אנ בה דה
ה. ינה כי שש ע? זו הנ בנ יא של י הי ם. מי יכל םאתי ט ל חנ ע ענ בנ ם של כל תש ה אל רה ינסש י לש תי פש יהסנ וש

ל בי קנ ה לש םא רוצה ל ה, וש ם אותה חי ננ יש ונ ה  ר לה שי בנ יש ים. ונ כי רה ת דש שנ רה פה ת בש דל יא עומל הי ל, של חי ת רה בורנ קש - זו  ך  רל דל בנ
ם, ה אותה לה גש י, הי רי קל בש מו  עי כו  לש הה יל של בי שש ובי  . יהה נל בה ל  ענ ם  חי נה הי לש ה  נה אמ (ירמיה לו) מי תוב  כה של הו  זל ים.  חומי נש תנ

ם. הל מה ה עי תה לש ה גה ינה כי ושש

לו ים - אי יצי ה. או בי לה עש מנ לש ים של רובי כש לו הנ ים - אי רםחי פש ם. אל יי לנ רושה ץ - זו יש רל אה ל הה יחו. או ענ רי ה יש ץ - זל ל עי כה בש
נות. טנ ים קש ני דולות ופה ים גש ני ה. פה טה מנ לש ים של רובי כש הנ

הו ם. זל אי ת הה ח אל לנ שנ תש חנ  לי ים שנ ני בה ל הנ ם ענ אי ח הה קנ םא תי ים ל יצי בי ל הנ ענ ים או  רםחי פש אל ל הה ת ענ צל ם רםבל אי הה וש
יל בי שש ים, בי תה יהמי כש רנ אמ הנ וש ך  ב לה יטנ ן יי ענ מנ ך לש ח לה קנ ים תי ני בה ת הנ אל ם. וש כל מש ה אי חה לש ם שג יכל עי שש פי תוב (ישעיה נ) ובש כה של
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ל מו ענ חמ רנ יש ה, של לה עש מנ לש ים של יהמי ת הנ של ם, שי יי פנ יכות אנ רי ך אמ ם לש ה גורי זל ה. וש נה קי ה ומי לה גוזה ת מי דל נודל ת וש כל ם הולל אי הה של
ים, ני פה הנ ז מי גל רם יך הה רי אמ ת. ומנ מל אל ד ול סל ב חל רנ ם וש יי פנ ך אנ רל נון אל חנ חום וש ל רנ תוב (שמות לד) ה' ה' אי כה הו של ם. זל עולה הה

או. םא יירה י ל ננ י ופה חםרה ת אמ יתה אל אי רה תוב (שם לג) וש כה הו של ל. זל אי רה שש ל יי ם של יהל וונותי עמ קו בנ לש תנ סש הי של

ש, ים קםדל ירי שי ל הנ ה, כה אי םא ורש ים (שיר ו). ב ני קםט שושנ לש לי ים וש ני גנ עות בנ רש ם לי בםשל גות הנ עמרג נו לנ גנ ד לש י יהרנ דודי
תוב כה של הו  י. זל ת דודי רל אומל הוא וש רוך  בה דוש  קה ת הנ ת אל חנ בנ שנ ל מש אי רה שש ת יי סל נל ים. כש שי דה קה ש  ים קםדל ירי שי יר הנ שי וש

דום. אה ח וש י צנ (שם ה) דודי

גול, נש רש תנ הנ י  פי נש כנ ת  חנ תנ ת  סל נל כש ני וש ת  חנ אנ ת  בל הל לש שנ ת  רל עורל תש מי ה,  לה יש לנ הנ צות  חמ יענ  גי מנ של ה  עה שה בש ה,  אי ורש םא  ב
הוא. רוך  בה דוש  קה לנ ייש  יון של לש על ן הה דל עי ן הה יא גנ הי נו, של ל גנ ד אל הוא יהרנ רוך  בה דוש  קה ה הנ עה שה הנ ה  אותה א. ובש קורי וש
יא ה הי עה שה ה הנ ני ם, הי יהל חורי ה בש נה שי ם של ל אותה ר: קומו כה אומי ה, וש לה עש ל מנ גול של נש רש תנ ר הנ עורי תש ה מי עה ה שה אותה ובש
רוך הוא דוש בה קה הנ ה, של תורה ק בנ סי ענ תש הי ה לש לה יש לנ צות הנ חמ יהקום בנ ם של דה ל אה יו כה רה שש ה. אנ לה עש ם בנ ת עי יללל אנ ר הה בי חנ לש

י (שם ח). ני יעי מי שש ך הנ קולי ים לש יבי שי קש ים מנ רי בי ים חמ ני גנ ת בנ בל יושל תוב הנ כה הו של קולו. זל ים לש יבי שי קש ים מנ יקי די צנ ל הנ כה וש

רוך הוא דוש בה קה זו הנ ה הנ עה שה ד. ובנ סל ל חל ד של חה יו חוט אל לה יק עה ה, מורי תורה ק בנ סי ענ תש מי י של זו, מי ה הנ עה שה ובנ
ם? י הי םאש. ומי ים ר מי שה תוב (שמות ל) בש כה הו של ם? זל בםשל ם עמרוגות הנ י הי ם. ומי בםשל גות הנ עמרג ד? לנ י יהרנ מי נו. לש גנ ד לש יהרנ

ים. יקי די צנ

קםט לש א. לי בה ם הנ עולה הה וש ה  זל ם הנ עולה א הה רה קש ני ה, של טה מנ לש ן של דל עי ן הה גנ וש ה  לה עש מנ לש ן של דל עי ן הה גנ ים - בש ני גנ עות בנ רש לי
ם. יהל תותי פש שי ה בש ים תורה שי חמ רנ מש ם של אותה ה, וש תורה בנ קו  סש ענ תש הי ים של יקי די צנ הנ לו  ים? אי ני שושנ ם הנ י הי ים, מי ני שושנ

ה. שות תורה ר רוחמ בל קל לו בנ פי אמ ים, של שוני א של לה ים אל ני י שושנ רי קש ל תי ים, אנ ני תוב שושנ כה הו של זל

םא או? ב טש םא חה ל ים של יקי די ם צנ הי ם, וש נה מנ ם זש ם קםדל ג אותה ה הורי תורה ים בנ קי סש ענ תש מי ם של אותה י לש כי ר לו: וש מנ אה
ת: ול מה ך הנ אנ לש מנ רוך הוא לש דוש בה קה ר הנ מנ א. אה טש יהה לו חי םא הה ל אי, וש כנ יהה זנ ינוק, הה יהה תי ם הה עה בש יהרה ה של עה שה ה, בש אי ורש

ט. בה ן נש ם בל עה בש ת יהרה יא אל בי תה ך וש לי

ך הוא מש שי ה של ץ. מנ רל אה ל הה כה ך בש מש יר שי די ה אנ נו מה דוני ת, (תהלים ח) ה' אמ רי שה י הנ כי אמ לש רו מנ מש ה אה עה ה שה אותה בש
ם כל צונש ם רש הוא: אי רוך  בה דוש  קה ם הנ הל ר לה מנ ע. אה פנ של נו  יהבוא לה כותו  ל זש ענ ח לו, וש ננ יק - הנ די הוא צנ יר בו, וש די אנ

ב אותו. י עוזי ני זםב אותו, אמ על אל של

דוש קה ם הנ הל ר לה מנ ל. אה אי רה שש ת יי יא אל טי חל הל א וש טה חה ב, וש הה י זה לי גש י על ני ה שש שה עה ה, וש עה בות רה רש תנ א לש יהצה ך  ר כה חנ אנ וש
אן כה יו לש אתי בי המ ם של כל יהה טוב לה םא הה א. ל מה זגהמ ם לש כל לה ך  פי הנ תש ם, הי כל ן לה יהה נותי הה ע של פנ של ל הנ י כה רי הוא: המ רוך  בה
רו, (תהלים קיט) מש אה ם וש חו כגלה תש ה פה עה ה שה אותה ה?! בש ד אותו מטטרו"ן תורה מי לנ יהה מש הה אי, וש כנ יהה זנ הה ה של עה שה בש

ים. ני קםט שושנ לש נו לי גנ ד לש רוך הוא יהרנ דוש בה קה ה הנ ל זל ענ יך. וש טל פה שש ר מי יהשה ה ה' וש תה יק אנ די צנ

יבות בי חמ רוך הוא, בנ דוש בה קה י. הנ ה בי ני יך עמ תי אי לש ה הל ך ומה י לש יתי שי ה עה י מל מי ר, (מיכה ו) ענ מנ אה ינוק וש תי ח הנ תנ פה
י תי בה יות ולש סי ני י כש תי בה כו לש לש תי א של לה ך? אל י לש יתי שי ה עה מה ך? לה י לש יתי שי ה עה י, מל מי ם: ענ הל א לה רה ל, קה אי רה שש ם יי ייש לו עי של

י. ה בי ני תוב עמ כה הו של ד. זל חה תוב (דברים ו) ה' אל כה הו של ד. זל חה י אל ני אמ י של ידו בי עי תה שות, וש רה דש מי

ן ע מי מנ ת שש יאנ רי ת קש שנ רה פה ם בש הי בות, של ם תי יי תנ ים ושש עי בה רש ל אנ ם של שי ל הנ ה ענ לל ענ תש ד, ומי חה י אל ני אמ של ידו  עי תה
מות. ם שי יי ננ ים ושש עי בה רש ל אנ ם של שי ת הנ מנ גש דג ם בש שי הוא הנ ם. וש יכל לי י עמ מי ד שש ינחי עמשו לש תנ יהה, וש הה ד וש תה ענ בש הנ אה וש

ים שי מי ל חמ ם של שי ם. ובנ תל מש שנ ד וש יהה ענ הה ן וש ע מי מנ ת שש יאנ רי ת קש שנ רה פה בות ייש בש ם תי יי תנ ים ושש עי בש ל שי ם של שי ובנ
ד סוף ר ענ םאמל י ונ ן  ם מי יי ננ ים ושש עי בש ל שי ם של שי ה. ובנ ינה י בי רי עמ בון שנ שש חל ה, כש שה רה פה ד סוף הנ ם ענ תל מש שנ ן וש בות מי תי

ה. שה רה פה הנ

ם שו כגלה ים, ייעה יוני לש ים) על חודי י יי ני ע, (שש מנ ת שש יאנ רי קש ייש בנ בות של ה תי רי שש ים על תי ם שש יות עי שי רה ע פה בנ רש ן אנ אותה וש
ע מנ ת שש יאנ רי א קש רה קש יי של יש  ל אי כה ים. וש רי יבה ה אי מונה ים ושש עי בה רש ם אנ יי אתנ בון מה שש חל ה, כש מונל ים ושש עי בה רש אנ ם וש יי אתנ מה
ה, לה יש לנ יום ובנ ע בנ מנ ת שש יאנ רי א קש רה קש םא יי יש ל אי ם הה אי לו. וש ר של יבה אי ר וש יבה ל אי כה ה בש יעה פי שש ה מנ בה תי ה וש בה ל תי אוי, כה רה כה

ם. עולה ל הה עות של לות רה חמ ים ומנ רי בה ל דש כה ה, ומי עה רוחנ רה א מי לי מנ תש לו יי ר של יבה אי ר וש יבה ל אי כה

ר: מנ מות? אה לה שש ה ני מל בות, ובנ תי ה הנ מונל ים ושש עי בה רש ם אנ יי אתנ ן מה רות מי סי חמ ן של בות הי לש תי ינוק: שה תי ר הנ מנ אה
ת. מל ם אל יכל להי ם ה' אל א, עי בה אנ י מי תי עש מנ י שה ני אמ

ן כי סש ד מי לל יל ה  א בה צה גו', ומה ט וש עה מש ה  ים בה שי נה אמ ה ונ נה טנ יר קש ר: (קהלת ט) עי מנ אה ינוק וש תי ל הנ א של בה סנ ח הנ תנ פה
יות חנ יו, וש נה י בה שי יו ונש נה ובה תו  שש אי לו  ט - אי עה מש ה  ים בה שי נה אמ . ונ ת נםחנ בנ תי ה - זו  נה טנ יר קש ה, עי אי םא ורש גו'. ב ם וש כה חה וש
. ה נםחנ ם - זל כה חה ן וש כי סש יש מי ה אי א בה צה ע. ומה רה ר הה ה ייצל ה - זל ב אותה בנ סה דול וש ך גה לל יך מל לל א אי מות. ובה הי עופות ובש וש

תו. מה כש חה יר בש עי ת הה ט הוא אל לנ ומי

ה י תורה רי תש סי

יום ה'. הנ יום לנ ת הנ בה י שנ יום כי לגהו הנ כש ה אי ר מםשל םאמל י ים. ונ יוני לש על ים הה מוני המ ם הנ ל אותה כה ת, בש בה שנ עודות הנ סש
תוב כה של הו  ג? זל נל עם הו  ג. ומנ נל עם או  רש קש ני עודות, של סש לש  בון שה שש חל יום, כש ים הנ מי עה פש לש  ה. שה דל שה בנ הו  אג צה מש םא תי ל
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לגיות גה לש  בון שה שש חל ן. ובש גה ת הנ קות אל שש הנ ן לש דל עי א מי ר יםצי הה נה "ג. (בראשית ב) וש נל ת עם בה שנ לנ אתה  רה קה (ישעיה נח) וש
ים. מי עה לש פש יל"ה שה הש יל"ה אל הש יל"ה אל הש ן אל דה גש נל ה כש ר מםשל מנ אה של

ם כל מה ילה עי הש י אל ני אמ ם. ונ הל מה ה עי ינה כי ם - שש יי רנ צש מי לש לו  רו, גה מש אה של הו  ה, זל אשונה רי לות הה גה ם בנ כל מה ילה עי הש י אל ני אמ
רו, מש אה הו של ית, זל ישי לי שש לות הנ גה ם בנ כל מה ילה עי הש י אל ני אמ ם. ונ הל מה ה עי ינה כי ל - שש בל בה לו לש רו, גה מש אה הו של יהה, זל ני שש לות הנ גה בנ
- כו  ה. זה נה ישל חי אמ ה  תה עי י ה' בש ני א (ישעיה ס) אמ לה ם, אל הל ה לה לה גי םא  י ל יעי בי ילה רש הש ם. אל הל מה עי ה  ינה כי ן - שש וה יה לש לו  גה

ה. תה עי כו - בש םא זה ה, ל נה ישל חי אמ

כו'.) ל וש אי רה שש ת יי סות אל ננ רוך הוא לש דוש בה קה ה הנ צה ס, רה חה נש י פי בי ר רנ מנ (אה

ר מנ אה הו של ד? זל חה הו יום אל אי, מנ שנ חמ ר לו בנ מנ ם. אה לי ד שה חה לות יום אל גה רו בנ אמ שש םא ני ם יהשובו, ל ה, אי אי םא ורש ב
ר מנ אה יום של ן הנ מנ זש או לי ה, ייצש שובה תש בו בי ם שה גו'. אי ה וש נל קש מי ף הנ סי אה ת הי םא עי דול ל יום גה ן עוד הנ (בראשית כט) הי
בו םא שה ם ל א, אי בה א סה נונה מש ב הנ ל רנ של רו  פש סי עו. בש רש כו  םאן ולש צ הנ קו  שש ה, הנ נל קש מי ף הנ סי אה ת הי םא עי ם ל אי יא. וש בי נה הנ

רוך הוא יהו"ה. דוש בה קה ל הנ מו של ם שש לי תנ שש יי ד של או ענ םא ייצש ה, ל שובה תש בי

ם יי פנ נה כש הנ וש ם  יי פנ נה כש ה  לה ייש  ה  יונה הנ ה של עה שה בש מו  וות. כש צש מי לש ם  יי פנ נה כש הנ וש ה,  יונה לש לו  שש מש ני ל  אי רה שש יי ר,  חי ר אנ בה דה
י ם מי עולה ל הה כה םא ייש בש וות, ל צש מי ים בש מי לי ם שש הי ה של עה שה ל, בש אי רה שש יי ך  - כה הה  חל קה יי ם של עולה םא ייש עוף בה ים, ל מי לי שש
ם ה'. ענ םא זה עםם ל זש ה אל ל ומה בםה אי םא קנ קםב ל ה אל ם (במדבר כג) מה עה לש ת בי שנ רה פה תוב בש הוא כה מו של ם. כש הל ל לה יוכנ של

ם. הל ף ה' בה ר אנ חנ יי ם, ונ יהל להי י אל רי חמ נו אנ ך זה ר כה חנ אנ וש

י רי חמ הו אנ ם. ומנ יהל רי חמ ים אנ ני ם זם תל ר אנ של ם אמ יכל יני י עי רי חמ אנ ם וש כל בש בנ י לש רי חמ תורו אנ םא תה ל ה (במדבר טו) וש ל זל ענ וש
גו'. ר וש םאמנ ע י ע רנ הו (משלי כ) רנ זל יום, וש ל הנ ע כה ק רנ הו (בראשית ו) רנ ם? זל יכל יני י עי רי חמ אנ ם וש כל בש בנ לש

תוב (דברים לב) כה ינו. וש מי חור יש יב אה שי תוב (איכה ב) הי כה הו של י. זל חםרה ת אמ יתה אל אי רה ה (שמות לג) וש ל זל ענ וש
יהה? ה הה י ה', מל ני פש ם לי לי ב שה לי בש יו  ל הה אי רה שש יי ה של עה שה ה בש ל זל ענ גו'. וש ם וש יתה רי חמ ה אנ ה מה אל רש ם אל הל י מי ננ ה פה ירה תי סש אנ
ת ונ רש תוב (ויקרא יח) על כה הו של יות. זל עמרה ה הה זל ם) וש יי חורנ אמ ד הה צנ םא - בש ם ל אי ר ה'. (וש בל ים די ני פה ים בש ני (דברים ה) פה

ה. לי גנ םא תש ך ל מש ת אי ונ רש על יך וש בי אה

ה, טה י מנ פי לנ ים כש ני א פה רה קש ני ג. וש אה שש ייה יי רש אנ כו כש לש "י ה' יי רי חמ תוב (הושע יא) אנ כה הו של ה. זל שה דג ן קש חור מי ייש אה וש
ה. טה י מנ פי לנ ש כש קםדל ה, וש לה עש י מנ פי לנ א חםל כש רה קש ני ה. וש לה עש י מנ פי לנ חור כש אה וש

י. חה ם וה דה אה י הה ני אנ רש םא יי י ל ר לו, (שמות לג) כי מנ אה ה, וש לה עש י מנ בי גנ ים לש ני יהה פה הה ה של ע, זל ידנ ה לי מםשל ש  קי ה בי זל וש
ר לו מנ אה וש ה.  לה עש י מנ בי גנ ם לש יי חורנ אמ או  רש קש ני וש ה,  טה מנ ם לש הי ים של ני פה ן הנ ל מי אי רה שש יי ה לש מה שה נש ן  תי יי של ש  קי בי ך  ר כה חנ אנ וש
ה ל זל ענ ים. וש ני ל פה אי רה שש י יי בי גנ חור, ולש יו אה בה גנ יהה לש הה ין של בי י תה רי או. המ רש םא יי ם ל הי ה וש אל רש ה תי תה י. אנ חםרה ת אמ יתה אל אי רה וש

ה. אל רש םא תי ר ל מנ םא אה ל או, וש םא יירה ר ל מנ אה

ים אי רה קש ני ים, של תוני חש תנ ים הנ ני פה ל הנ גל עי א הה טש חי ים, ובש יוני לש על ים הה ני פה דו הנ בש אשון אה רי ם הה דה א אה טש חי ה, בש אי םא ורש ב
ים. יוני לש ים על ני ם יהו"ה. י' - פה שי ז בש מה רש ה ני ל זל כה דול, וש הוא סוד גה דו. וש בש לות אה גה לות וש ל גה כה ה. ובש לה עש י מנ פי לנ חור כש אה
י ו', בי גנ חור לש ה. ה' אה תונה חש תנ י ה' הנ בי גנ ים לש ני ה, ופה יונה לש על י ה' הה בי גנ חור לש י ו'. ו' אה בי גנ ים לש ני י י', ופה בי גנ חור לש ה' - אה

ה. טה מנ לש סוד של י הנ בי גנ ים לש ני ופה

ים. שי דה קר הנ ש  ין קםדל ובי ש  קםדל ין הנ יל בי די בש מנ ה הנ זל וש ה,  לה עש מנ לש י יהו"ה של בי גנ חור לש א אה רה קש ני יהו"ה, של הו  ומנ
י בי גנ חור לש א אה רה קש ני י, של ישי לי הוא שש ם של דה ייש אה י. וש ני ם שי דה ה - אה טה מנ לש יון. יהו"ה של לש על ם הה דה ה - אה לה עש מנ לש יהו"ה של
יל"ה הש בון אל שש חל בש לש  ם שה הי חםל. וש לש ש  ין קםדל יל בי די בש מנ הנ הו  זל ה. וש י זל בי גנ ים לש ני י הוא פה ני שי ם הנ שי הנ י, וש ני שי ם הנ שי הנ

ים. מי עה לש פש יל"ה שה הש יל"ה אל הש אל

סוק פה ה. הנ דל שה הו בנ אג צה מש םא תי יום ל ה' הנ יום לנ ת הנ בה י שנ יום כי לגהו הנ כש ר ה' אי םאמל י ר, (שמות טז) ונ חי ר אנ בה דה
ים טי ה לוקש לה עש מנ לש ת של ענ בנ טנ יות. בנ אותי כ"ב הה ה בש נל מג מש תור של פש כנ יון, הנ לש על תור הה פש ת כנ חנ ים, תנ רי בי חמ שוהו הנ רש ה פי זל הנ

ם. עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ בוענ לש רי יא בש ת הי ענ בנ טנ ה הנ אותה ת. וש ענ בנ ת טנ חנ ים, אנ די דה י צש ני שש

םאש, ר ה בה ין עולל יהמי ל הנ םאל. אותו של מ שש ה לי זל ין וש יהמי ה לש ה, זל זל ד הנ צנ הנ ה ומי זל ד הנ צנ הנ זו מי ת הנ ענ בנ טנ ים הנ זי אוחמ
תוב (שמות כה הו של ם. זל יי כנ רי יש ל הנ בות ענ רה י חמ חוזי ים, אמ בורי ים גי רי בה ף גש לל אות אל ש מי מו שי ל עי ף, נוטי הוא זוקי של וכש
מו ל עי ף, נוטי הוא זוקי של ך, וכש ר כה חנ ה אנ םאל עולל מ שש ל הנ אותו של ף. וש טה ד מי בנ ים לש רי בה גש י הנ לי גש ף רנ לל אות אל ש מי שי יב) כש

ין. יהמי םאל בש מ שש ל הנ של םאל, וש מ שש ין בי יהמי ל הנ ים של פי לש חנ תש ים. ומי מי חמ רנ י הה ני ם, פש יי פנ נה י כש לי עמ ף בנ לל אות אל ש מי שי

א אותו ם, יוצי שה ים לש יעי גי מנ של ם. כש עולה א הה רה בש ני יום של ה מי לה גה ד, של חה ן אל כםהי ים לש יעי גי מנ ד של ה, ענ לה עש מנ ים לש פי זוקש
ל ת כה בנ ים, סי בי סה ל הנ א של בה סה יק הנ תי ענ תוך הה ם מי שה ך מי רי בה תש מי ן של יוה הוא. כי תור הנ פש כנ ת הנ ך אל רי בה דול ומש גה ן הנ כםהי הנ
ן יוה כי ה.  זל הנ תור  פש כנ הנ ת  א אל לי מנ מש הוא  וש ן,  כםהי הנ ל  הוא של הנ םאש  ר לה יענ  פי שש ומנ ח,  דםלנ בש ל  ל של טנ א  יוצי בות,  סי הנ

ת. בה שנ י הנ מי ת יש של שי ים, לש די דה ה צש שה שי א בש לי מנ תש א, מי לי מנ תש מי של

זונו ים ני מוני המ ל הנ כה ה, וש ן טובה בל ל אל ח של דםלנ בש מו הנ ה כש עמשה ח, ננ דםלנ בש יש אותו הנ רי קש הי םאל וש מ שש ד הנ צנ ד מי יהרנ של כש
ר. חי ן אנ ול גה ים בש לי ה אוכש לה יש לנ ל הנ ם של אותה ד, וש חה ן אל ול גה ים בש לי יום אוכש ל הנ ם של ה. אותה לה יש לנ ם בנ הל ל יום, ומי כה נו בש מל מי
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ן יוה ש. כי מל של ק הנ זי חנ תש מי ד של ה ענ לה יש לנ צות הנ חמ ים מי טי לו לוקש ים. אי עי לה ים וסש רי י הה רי בש שנ ים מש אי רה קש ה ני לה יש לנ ל הנ ם של אותה
א לה ים אל טי ין לוקש ל. אי יכה הי י הנ מורי ת, שש יי בנ י הנ ידי לי יש ים  אי רה קש ני יום  ל הנ ם של ים. אותה טי ין לוקש ש, אי מל של א הנ בה של
ד חה ל אל כה ב, וש רל ת על עי ים לש טי לוקש ים ייש של רי חי אוי לו. אמ רה ד כה חה אל ד וש חה ל אל ים כה טי ר, לוקש בםקל א הנ בה ן של יוה ר. כי בםקל בנ

אוי לו. רה ד כה חה אל וש

ל ל של טנ ים הנ ילי זי מנ ם הנ לו הי ל. אי טה ת הנ בנ כש ה שי תה יש ר הה בםקל ם (שמות טז) ובנ יהל לי תוב עמ ה כה לה יש לנ ל הנ ם של אותה
ם (קהלת יהל לי תוב עמ ר כה בםקל ל הנ ם של ש. אותה רנ קש םא ני ל ן, וש ול יהה גה םא הה ה ל זל ן הנ מה ם. לנ הל לה ק של לל חי הנ ים, מי תוני חש תנ ן לנ מה הנ
יקות תי ן ומש מה הנ אותו  ן לש ול ים גה ני נותש ים, וש תוני חש תנ ן לנ מה ל הנ ל של ים טנ ילי זי מנ יו  הה לו  עמך. אי רש ת זנ ע אל רנ ר זש בםקל יא) בנ

ש. בנ ודש

ת חנ ם אנ ענ פנ ים בש ילי זי יו מנ ה הה לה יש לנ ל הנ ם של אותה ם. וש תל עש ידנ ב וי רל ם (שמות טז) על יהל לי תוב עמ ב כה רל על ל הה ם של אותה
ש. אנ בש יי ים ונ עי ם תולה יהרג תוב (שם) ונ ר, כה ד בםקל נו ענ מל יר מי אי שש הי י של לו. מי ל אי ד של צנ הנ מי

י"ן הי ל הי כה י"ן ה' ה' ה', ולש הי לש הי יו"ם. שה יו"ם הנ יו"ם הנ הנ לש  ד שה גל נל אן, כש ים כה קוקי ים חמ די דה ה צש לשה שש
לש ם יום. שה כגלה ד, וש חה ם אל כגלה יום, וש עות הנ ה שש רי שש ים על תי בון שש שש חל ה, כש רי שש ים על תי עמשו שש ננ יות, וש לש אותי לש שה שה
עודות: לש סש ן שה דה גש נל ב. כש רל על ל הה ת של בה שנ הנ יום, וש ל הנ ת של בה שנ ה, הנ לה יש לנ ל הנ ת של בה שנ ד: הנ חה ן יום אל ן, כגלה תות הי בה שנ

ב. רל על ת הה עודנ יום, וסש ת הנ עודנ ה, סש לה יש לנ ת הנ עודנ סש

תוך ים לש סי נה כש ים, ני רי שה ה קש לשה ם שש ים כגלה לוסי אוכש ים הה ני קש תנ תש יום, מי הנ ש  די קנ תש ם הי רל טל ה, בש לה יש לנ ת הנ עודנ סש
ן יוה ה. כי ימה קי ם בש שה ים מי עולי ינור, וש ר די הנ נש ים בי רי ערבה קוקות, מה ים חמ ני ל שושנ ר של אוצה ים בש צי מון, רוחמ סש רש פנ רות אמ המ ננ
ה לה יש לנ הנ ל  של לו  אי ל  כה ית.  אשי רי בש ת  בה ל שנ דות של עי ידות  עי מש ים,  ני שושנ ן הנ צות אותה ן, רוחמ בה לה הנ ד  צנ לנ ים  עולי של

ים. די דה ה צש שה שי ה לש שה שי ד, לש חה ד אל צנ ים. לש דושי קש

ל אי רה שש ם יי ל ענ ק של לל חי קול, הנ הנ אותו  ה, וש טה מנ ה לש לה עש מנ לש מי ך  שה מש ר ני יום, קול שופה הנ ש  די קנ תש הי לש יך  רי צה של כש
יום. ש הנ די קנ תש הי ז יהדוענ של אה קול, וש ע אותו הנ מה שש ני של ק כש דוש, רנ ין קי אי שום של הוא, מי

ת חנ ל אנ גול של לש אות גי רה קש ני יות של אותי שומות בש קוקות, רש חמ יו הנ רותה טש ענ ר בש טי ענ תש רוש מי פה יר הנ זי נה פון הנ לש דנ נש סנ
כו'. יות אי"ק בכ"ר גל"ש דמ"ת הנ"ך וש ן אותי הי ש, וש שי ש וש מי חה ע וש בנ רש אנ לש וש שה ם וש יי תנ ושש

ל ן של מה אל נל ר הנ מנ אה ה של שה קה בנ א, הנ א נה פה א רש ל נה ל, (במדבר יב) אי אי פה א רש רה קש ני ים של אי רופש דול הה ז בוא"ל, גש אה וש
"ת נו"ן יו"ד. לל "ף דה לל ל אה שומות של יות רש אותי יהם. נ"א נ"א הוא בוא"ל, בש רש ת מי א אל פי ה רי זל קום הנ מה דונו, ובנ אמ
ת ם אל הל יר מי עמבי ים, ומנ לוסי אוכש ל הה ת כה א אל פי רנ ה מש זל ים הנ אי רופש דול הה הו בוא"ל. גש "ד, זל מל "ף לה לל א"ו אה י"ת וה בי

ם. הל ים לה בי רש קה יו מש ים הה יהמי ר הנ אה שש ך, של חםשל יו הנ זי

"ל אי יכה ם מי הי ך, וש חםשל ד הנ צנ ת מי חנ אנ אור, וש ד הה צנ ת מי חנ יונות, אנ לש י רוחות על תי רות שש עורש תש ה מי עה שה ה הנ אותה בש
ד חה אל לש ין  יהמי לש ד  חה אל ים  נועמדי וש ה,  לה יש לנ הנ אותו  בש ים  טי שולש ים, של לוסי אוכש בוא  רי ים  שי שי לש ים  קי קה חג מש "ל,  יאי רי בש גנ

. ל יהדוענ יכה הי ה בש טה מנ נות לש חה לש שג ל הנ ים כה אי רש ני ר של חנ ים, אנ ני קה תג נות מש חה לש ד שג חה אל ד וש חה ל אל כה םאל, לש מ שש לי

דול גה וש ד  בה כש ני ד  חה אל וש ד  חה אל ל  כה וש ה,  זל הנ ה  לה יש לנ בנ ים  די רה פש ני קומות  מש ם  הל לה ייש  ה  לה עש מנ לש של ים  לוסי אוכש הה ל  כה
י ני ים שש די רה פש אות ני בה צש ם הנ אותה ת יהדו. מי חנ ים תנ ני מג אות מש בה צש ם הנ אותה לו, וש אות של בה צש ר הנ אה ל שש ל כה ענ קומו  מש בי
ינו ה, אי לל י אי ני ין שש ב בי רה קש ני םא  ל ן של חה לש ל שג כה וש םאל,  מ שש ד מי חה אל ין וש יהמי ד מי חה ן אל חה לש ים שג לי נוטש ם, וש הל בה ים של יוני לש על

דוש. קה ך הנ לל מל י הנ ני פש לי ן של חה לש ינו שג אי ת, וש בה ן שנ חנ לש שג

ל אותו ים של מי חה ה לש שה שי ן בש חה לש שג ב אותו הנ רה קש ני של ר. כש טי ענ תש ן מי חה לש ז אותו שג ה, אה חה מש שי ה בש לה עש ה ובנ שה אי של וכש
יו. רותה טש ענ ר בש טי ענ תש מי ן של חה לש שג הו הנ ה - זל זל ד הנ צנ ן בנ מה ל אותו הנ ים של מי חה ה לש שה שי ד, וש צנ אותו הנ ן בש מה הנ

ל ים של מי חה לש ת הנ של בו שי רש עה תש םא יי ל ן, של חה לש שג ת הנ מםר אל שש ים לי יכי רי ן, צש חה לש שג ת הנ ים אל לי נוטש ם של יי ננ שש ם הנ אותה
ד צנ ד מי חה ל אל ז נוטי ם, אה הל יון מי לש על דול וש י אותו גה ני פש ב לי רה קש ה ני זל ן הנ חה לש שג הנ ן של יוה ה. כי זל ד הנ צנ ל הנ ש של שי ה וש זל ד הנ צנ הנ
י ה'. ני פש ר לי של ן אמ חה לש שג ה הנ יו, (יחזקאל מא) זל לוסה אוכש ר לש ד אומי חה ל אל ם. כה יהל לי עמ ך  רי בה ה, ומש ד זל צנ ד מי חה אל ה וש זל

ר. שה ים עה ני "ה שש ין זל כי הי

ה, חה מש ה שי אותה ה בש חה מי רוחנ שש ה הה אותה ם, וש יהל לי ה עמ יונה לש רוחנ על ים, וש רי ה שה לשה נו שש מנ תש ן הי חה לש שג ן וש חה לש ל שג ל כה ענ
נות. חה לש שג ם הנ ל אותה ל כה יו, ענ לוסה ל אוכש ם כה ך עי הולי "ל. וש יאי הוא אורי וש

י רוך הוא. ומי דוש בה קה ת הנ ך אל רי בה יא, ומש מוצי ר הנ אומי ד, וש חה אל ד וש חה ל אל ל כה ם של ענ ים טנ ים טועממי ני מג ים מש שי שי
ים לוסי אוכש ים  שי (שי ם,  יהל לי עמ ת  טל שולל הנ רוחנ  הה ה  ה. אותה לה עש מנ לש של ה  שוקה תש בנ כםחנ  ף  נוסה ך  כה ה,  וה אמ תנ בש ם  טועי של

ה. חה מש שי אור בש ת הה ה אל עמלה מנ ם) של יהל לי ת עמ טל שולל רוחנ של ה הה ה, אותה לה יש אותו לנ נות בש חה לש ים שג רי דש סנ מש של כש של

ייש ך  ם, כה דה ן אה ל בל תו של מה גש דג ים בש לי אוכש ים, של הודי ים יש די ם שי הי ים, של כי אה לש מנ ם הנ ת אותה מנ גש דג ה, כש אי םא רש וב
ים יקי די רו צנ מש אה הו של זל ים. וש ני הל ם נל הי ה של ינה כי שש אור הנ ים מי שותי ים וש לי ם אוכש הי ה, וש לה עש מנ ה לש לה עש מנ ה לש יונה לש ים על רי חי אמ

ית. אי דה ונ ה הנ ילה כי אמ זו הה ה, וש ינה כי שש אור הנ ים מי ני הל נל ם וש יהל אשי רה ם בש יהל רותי טש ענ ים וש בי יושש

ים, לוסי אוכש ל הה ה כה ירה אי ה, ומש ירה אי מש זו  אות הנ אות י'. הה יא הה הי וש ה,  לה עש מנ ה לש לה עש מנ ה לש ירה אי ת מש חנ אות אנ
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ם הי ים, וש לוסי אוכש ל הה ל כה רושות ענ יות, ופש אותי ש  מי ירות חה אי מש ת זו  חנ ה. תנ תה לש גנ תש םא הי ל וש ה,  דועה יש ה  ינה יא אי הי וש
ם. ן כגלה כי ד, וש חה ה אל נל חמ ל מנ ל כה ה ענ שורה אות א' וש ת הה לל גל לש גנ תש י"ם. מי להי אל

ה עמשל ינ ן, וש חה לש ין שג קי תש הנ לש יך  רי צה ה, וש לה יש לנ יום ובנ בנ מםחנ  שש ם לי דה אה הה יך  רי ת צה בה שנ ל הנ ה של זל יום הנ ה, בנ אי םא רש וב
ים. תוני חש תנ לנ ים וש יוני לש על ה לה חה מש שי

ה, ד זל צנ ים מי כי אה לש ה, ומנ ד זל צנ ים מי דושי ים קש כי אה לש מו מנ ים עי כי ת, הולש סל נל כש ית הנ בי ם מי דה א אה בה של ה, כש אי םא רש וב
ק גו', רנ וש ך  ינל ימי ה מי בה בה ף ורש לל אל ך  דש צי פםל מי (תהלים צא) יי זו  ה הנ עה שה ים. ובנ ני בה ל הנ ם ענ אי ם, כש ל כגלה ה ענ ינה כי שש הנ וש

גו'. ה וש עה יך רה לל ה אי נל אג םא תש גו', ל י וש סי חש ה ה' מנ תה י אנ גו', כי יט וש בי יך תנ ינל עי בש

ים, כי אה לש מנ הנ וש ה  ינה כי שש ה הנ אה בה של ה. וכש חה מש שי ים בש חי ל אורש בי יקנ וי ה  חה מש שי בש יתו  בי לש ס  ני כה יי יש  אי ם הה ה, אי ל זל כה
י הוא! (ישעיה לי ה של ה: זל ינה כי שש ת הנ רל זו אומל ה הנ עה שה ה - בנ חה מש שי תו בש שש אי יש וש אי ן, וש קה תג ן מש חה לש שג יר וש אי ר מי או ני רש יי וש

ר. אה פה תש ך אל ר בש של ל אמ אי רה שש מט) יי

ר: םאמנ י ם, וש מה ים עי רי בש חנ תש יו, ומי אותה בש ם צי ע עי רה ר הה םא ייצל יהב ים, וש כי אה לש מנ ה הנ מה עי ת, וש כל ה הולל ינה כי שש םא - הנ ם ל אי וש
ם ש עי ר אי אי שה יי ה, וש שה אי יש וש ן אי ק י"ה מי לי תנ סש יי תו, וש אה מש טנ יו ומש לה ה עה יהד שורה י! ומי לי אות של בה צש הנ י הוא, ומי לי ה של זל
י"א ה קי אה לי יא מש נו הי חה לש שג אי של דנ ן. ונ יי ע ענ ל רנ יו של מותה ענ טש מנ ו לש אה תש ל תי אנ ה (משלי כג) וש ל זל ענ א. וש מי לו טה כה אמ ש. ומנ אי

א. מי הוא טה ע, של רה ר הה א ייצל לה ה אל ין צואה אי "ה. וש צואה

ים כי אה לש ים ומנ דושי ים קש כי אה לש ה, מנ אל רש םא תי ים לו. וב חי א פותש מי טה א לי ים אותו. בה עי יש סנ ר מש הי טה א לי בה ה הנ ל זל ענ וש
ים, דושי ים קש כי אה לש מנ ים לו  רי בש חנ תש יק, מי די ם הוא צנ דה ם אה ך. אי הולי קום של ל מה כה ם בש דה ם אה ים עי כי ים הולש אי מי טש

יך. כל רה ל דש כה ך בש רש מה שש ך לי ה לה ול צנ יו יש כה אה לש י מנ תוב (תהלים צא) כי כה הו של ך. זל הולי קום של ל מה כה רו אותו בש מש שש יי וש

ים אותו יגי הי נש ים, ומנ אי מי ים טש כי אה לש יו מנ לה עה טו  לש שש יי וש ים,  דושי קש ים הנ כי אה לש מנ הנ נו  מל מי קו  לש תנ סש יי םא -  ם ל אי וש
ה, אה מש טג יו רוחנ הנ לה ת עה טל שולל ה של עה שה קו. ובש חש ת דה ענ שש ה, בי ין עונל אי י וש אתי רה ה, (ישעיה נ) קה עה ה שה אותה נםם. ובש יהי גי לנ

ה. בה תו תועי לה פי ם תש גנ ה. וש לה פי עמבור תש ך מי ן לה נה עה ה בל כםתה ם, (איכה ג) סנ עולה מות הה יו אג לה ים עה טי לות, או שולש חמ או מנ

י לום לי ה שה עמשל י ינ זי עג מה ק בש זי הו ה', (ישעיה כז) או ינחמ טי לש מנ ה יש עה יום רה ל בש ל דה יל אל כי שש י מנ רי שש ר, אנ חי ר אנ בה דה
הוא ם, וש דה שום אה ה מי רוטה ל פש םא שואי ל לום, וש כש לו  של מי ין לו  אי ם של דה א אה רה קש ל ני ה, דנ אי םא ורש י. ב ה לי עמשל לום ינ שה
ע שה ר רה ר: יותי אומי ה, וש לה עש י מנ פי לנ ה כש יבה רי ה מש עמשל קו, הוא ינ חש ת דה ענ שש ם. ובי דה שום אה קו לש חש ה דה לל גנ םא מש ל ר, של תה סש ני
ה רוטה ין שום פש י אי לי ף, וש סל כל ב, מי הה זה א מי לי יתו מה ב, בי ר רנ ד עםשל חה יש אל אי ם. לש עולה ל הה ים של שי נה אמ ר הה אה ל שש כה י מי ני אמ
ן תי יי זו וש עג מה ק בש זי ינחמ יש של ל אי כה רוך הוא. וש דוש בה קה י הנ ני פש א לי טה ילחל ד של בםש. ענ לש ד לי גל כםל ובל אל ם לל חל י לל ין לי אי ם, וש עולה בה

י. ה לי עמשל לום ינ י, שה לום לי ה שה עמשל ה, ינ קה דה לו צש

א, טש רוך הוא חי דוש בה קה יב לו הנ שי חמ םא מנ רוך הוא, ל דוש בה קה י הנ ני פש א לי חוטי ל וש הוא דנ יש של ל אי ה, כה אי םא רש וב
םא כו', ב ן תה יי אנ ן (איוב א) מי טה שה רוך הוא לנ דוש בה קה ר הנ מנ אה ה של עה שה יוב. בש אי נו? מי ן לה יי ננ תו. ומי עש דנ ינו בש אי שום של מי
דונו ן לו אמ נותי ם של עולה ם בה דה רוך הוא: ייש אה דוש בה קה ן לנ טה שה ר לו הנ מנ יוב, אה י אי די בש ל ענ ך אל בש תה לי מש שנ (איוב ב) המ

ע? ילה רנ הש יי ם, וש עולה ל טוב הה כה ים וש ני יות ובה לי גה רש ב ומנ הה זה ף וש סל כל

ר אנ שש םא ני ל יו, וש נה ת בה ג אל רנ הה יהדו, וש ן אותו בש תנ ך. נה ח יהדש לנ שש ל תי יו אנ לה ק אי ך, רנ יהדש ר לו בש של ל אמ ה כה ני ר לו: הי מנ אה
רוך הוא: (שם) דוש בה קה ר לו הנ מנ אה ד של רו. ענ שה ל בש אל מו וש צש ל ענ ע אל גנ ר: (שם) וש מנ אה ר וש זנ ך חה ר כה חנ לום. אנ יהדו כש בש

מםר. שו שש פש ת ננ ך אל ך אנ יהדל נו בש הי

ה עמשל תנ ק של עםשל ה הה טוב זל עמשםק?! המ י תנ ך כי טוב לש ך: (שם י) המ ר כה מנ אה תו, וש עש דנ יוב מי א אי ה יהצה עה ה שה אותה בש
תה רש מנ ך, אה לש יא של ש הי פל נל ה. הנ מה שה ש ונש פל י נל תה בי תנ נה פות, וש תה שג ם בש הל מה תה עי רש בנ חנ תש ה הי תה אנ גוף, וש שו הנ י עה מי אי י וש בי י?! אה לי
ק עםשל ה הה י הוא טוב זל כי ה - וש צל רש תי ה של ל מנ ה בו כה תה עמשי רש מנ י, אה מי אי י וש בי י אה שו לי עה גוף של הנ מםר, וש שו שש פש ת ננ ך אל אנ

י?! ה לי עמשל תנ של

תו מה שש ה ני אה ים. יהצש ני םא בה ל יהמות בש ם של דה ל? אה ה דה ה זל ל. מנ ל דה יל אל כי שש י מנ רי שש ר, (תהלים מא) אנ חי ר אנ בה דה
ר אה שש ם ני אי ע. וש ה רה קל נה םא יי יהד ל סוק - (משלי יא) יהד לש פה יו הנ לה ר עה מנ ה אה ה מה אי ם רש עולה ן הה תו מי ירה טי ת פש ענ שש נו, בי מל מי

הו ה'. טי לש מנ ה יש עה יום רה י, ובש לום לי ה שה עמשל ה - ינ נו תורה דל מש ילנ ד וי חה יק בו אל זי ם ינחמ ם, אי עולה ן בה לו בי

א ן יוצי שה עה ש, וש ל אי ים של עי קה ה גגמות ובש אה רה מו, וש ם עי יי ננ ט, הוא ושש רה רה י אמ רי ין הה בי ך לש לנ ד הה חה ם אל ה, אי אי םא רש וב
אן. נםם כה יהי גי קומות הנ מש ד מי חה קום אל אי מה דנ ר, ונ מנ י! - אה י! ונ ר ונ אומי ד של חה יש אל ע אי מנ שה גגמות, וש הנ מי

ש ים אי יסי ני כש נםם מנ יהי גי הנ ים מי ני מג י מש ני יו, ושש פה תי ל כש ים ענ ל קוצי ה של יש זל די גה ד, וש חה יש אל לומו אי חמ ה בנ אה רה ם וש דנ רש ני
ט שופי הנ ים מי לוחי ים, שש דושי ים קש כי אה לש י מנ ני ים לו שש רי יו אומש הה ק. וש יהה צועי הה ף, וש רנ שש ני ים, וש קוצי ל הנ יש של די גה ת הנ חנ תנ
ה זל ם הנ עולה ך בה ים אותש רי יו שומש הה יו, של כה אה לש ת מנ אל רוך הוא וש דוש בה קה ת הנ תה אל בש זנ ה עה תה ן אותו: אנ דה ה של לה עש ל מנ של
ים קוצי ש - הנ חה נה ל סמא"ל וש דו של צי ם מי הי ים, של עי שה רש ם הה הי ים, של קוצי ל הנ צון של רה יתה הה שי ה עה תה אנ א, וש בה ם הנ עולה ובה

ך. פו אותש רש שש יי

ל ים של ני מג מש הנ וש י,  ני ע אמ שה י רה הודי יש ר:  מנ ה? אה תה י אנ נםם: מי יהי גי ל הנ ע של שה רה הה אותו  י לש הודי יש אותו  ר לו  מנ אה
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ך קומש ם מש ת שי ר לו: אל מנ ה. אה לה יש לנ ם בנ יי עממנ יום, ופנ י בנ ים אותי ני ים דה מי עה לש פש שה י, וש מי ת שש ים אל ירי כי זש םא מנ נםם ל יהי גי הנ
ם? עולה ן בה תה בי רש אנ שש הי יון. - וש לש על יל הה לי גה ר לו: הנ מנ ? אה תה עש יהדנ

י, פי י מי ים אותי ני יו דה ה הה אשונה רי י בה יתי שי עה בות של רנ עות הה רה הה ב, ומי צה י קנ יתי יי י הה ני אמ י, ונ תי רש אנ שש ינוק הי ר: תי מנ אה
יים קנ ע לש בנ שש ני י של מי י: אוי לש ים אותי ני דה ה של עה שה י בש ר לי רות אומי בה קש ל הנ ה ענ נל מג הוא מש ך של אה לש מנ הנ י. וש דנ יה י ומי לנ גש רנ ומי
י לי בש הנ בש שו  מש שי ם של יי דנ יה לנ אוי  וש ם!  עולה מי ין  לי פי תש ה  יחה ני םא הי ל ת של פל קל רש קנ לנ ר! אוי  קל ל של ענ ע  בנ שש ני וש ה,  תורה ת הנ אל

ם! עולה י הה לי בש הנ ים בש כי יו הולש הה ם של יי לנ גש רנ אוי לה ם! וש עולה הה

יהה הה של ך  אה לש מנ הנ י, וש תי מה שש ה ני אה י. ובה יתי שי עה ה של ל מנ י כה תי רש מנ דות, אה רש כות מנ י מנ ים אותי קי לש מנ יו  הה ה של עה שה בש
רו: (דברים מש אה ך, וש אה לש מנ ם הנ דות עי ה עי תה שש י עה תי מה שש ני י. וש יתי שי עה ה של ל מנ כה ד מי חה ב אל תה נו כש תש נה י, וש תי מה שש ל ני ה ענ נל מג מש
י יך. ומי י פי חי תש מםר פי ך שש יקל ת חי בל שםכל ה (מיכה ז) מי ל זל ענ ת. וש מי ת הנ ים יומנ די ה עי לשה ים או שש די ם עי יי ננ י שש ל פי יז) ענ

תו. יתה ת מי ענ שש ם בי דה ל אה ה ענ ידה עי יא מש הי ה, של מה שה נש הוא? זו הנ

ב, צה ל קנ ן של הוא בי ינוק של יתה תי אי ד: רה חה יש אל אי ר לש מנ אה יון, וש לש על יל הה לי גה ך לנ לנ יש, הה תו אותו אי נה שש ר מי עורי תש הי
מו ע כש שה הוא רה ם, וש יי חנ בה טש מי ית הנ בי ך לש יו, הוא הולי לה ל עה ה שואי תה אנ ה של זל ינוק הנ תי ר לו: הנ מנ י? אה לוני ן פש מנ זש ת בי מי של
יהה הה ינוק של ע תי מנ ד, שה חה אל ש  רה דש ית מי בי לש ך  לנ ה אותו. הה יקה יני הי ת של קל ינל מי לנ יו, וש בי אה ילה לו, ולש הש יי ך  כה וש ך  יו. כה בי אה

גו'. ף וש סל כה ה כנ נה של קש בנ ם תש ר, (משלי ב) אי אומי

ך י, לי ני ר לו: בש מנ ם. אה יי חנ בה טש מי ית הנ בי ים בש רי עה נש ם הנ ק עי חי שנ יהה מש הה ינוק של ה תי אה רה ם, וש יי חנ בה טש מי ית הנ בי לש ך  לנ הה
א. רה קה ינוק וש תי ל הנ דנ גה ד של ה, ענ ד אותו תורה מי לנ יהה מש הה ד של חה ב אל רנ ן אותו לש תנ נה יש אותו, וש בי לש הי מו, וש ך עי לנ הה י. וש מי עי
ד ר, ענ ם יותי כי חנ תש הי וש ה  נה שה וש א  רה קה ד של ל. ענ לי פנ תש יי של ה אותו  שה עה וש ת,  סל נל כש ית הנ בי ה בש רה טה פש ר הנ םאמנ י של ה אותו  שה עה וש

י. בי או לו רנ רש קה של

מו י, כש בי ר לו: רנ מנ אה ה וש ם זל כה חה לום לש חמ א בנ ים אותו, בה ני דה יו  הה ד, של לל יל י הנ בי הוא אמ ת של מי הנ יש  אי הה אותו 
ין. די ן הנ י מי יעו אותי קי פש ל, הי הה קה ה בנ רה טה פש הנ י הנ ני ר בש מנ אה ה של עה שה רוך הוא. בש דוש בה קה ך הנ ם אותש חי ננ י, יש תה אותי מש חנ ני של
ן, דל ן עי גנ ק בש לל י חי נו לי תש ם, נה כי חנ תש הי ה של עה שה כםל. ובש כםל וה ין מי די ר הנ זנ י גש עו לי רש יש, קה די ר קנ מנ אה ה וש לה פי תש ר לנ בנ עה ה של עה שה בש
ם י עי אותי יסו  ני כש הי מו, וש צש י ענ ני פש יק בי די צנ יק וש די ל צנ כה לש ייש  ק של לל חי א, הנ בה ם הנ עולה ק לה לל ים חי רי אומש ק של לל חי הנ הו  זל וש

ם. הל לה ה של יבה שי יש ים לנ יקי די צנ הנ

י לי נו  תש נה וש ים בו,  רי טש ענ תש מי ים  יקי די צנ הנ של ר  תל כל בש י  אותי רו  טש עי י,  בי רנ לו  או  רש קה וש ר,  יותי ם  כי חנ תש הי של ה  עה שה ובש
ם יהל רותי טש ענ וש ים  בי יושש ים  יקי די צנ ים,  רי אומש של הו  זל וש ה.  ינה כי שש הנ יו  זי מי ים  ני הל נל של נוג  עמ תנ אותו  מי יהה  תי ושש ה  ילה כי אמ
י יתי כי י, זה בי ך, רנ ילש בי שש ה. ובי תה שה ל וש כנ לו אה אי ה, כש ינה כי שש יו הנ זי ה מי נל הל נל יש של ל אי כה ה. וש ינה כי שש יו הנ זי ים מי ני הל נל ם וש יהל אשי רה בש
י יו מי רה שש אנ א. וש בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה יון בה לש ר על ק יותי לל ך חי ה ייש לש יל זל בי שש בי ך, של קש לש י חל רי שש ה. אנ זל בוד הנ כה ל הנ כה לש

ם. עולה ן בה יר בי אי ינשש ה של כל זש יי של

מות ף עולה לל ן י"ח אל ינ נש עי

ה לה תוכו. עה ר בש תה סש מו ני יהה הוא ושש מו, הה ת עולה רוך הוא אל דוש בה קה ה הנ אה םא בה ל ד של ר, ענ עון אומי מש י שי בי רנ
ט שנ ופה לו,  יכה הי בש ה  חומה תש יף  קי הי וש ה,  תומה סש הנ ה  דה קג נש יף  קי הי צון,  רה בש ה  לה עה של ן  יוה כי ם,  עולה הה ת  אל םא  ר בש לי צון  רה בש

ר. םא יותי ל ים וש די דה ה צש לשה שש טות לי שש פנ תש הי

ה דה קג נש יא הנ הי ה. וש טה מנ ד לש חה אל ד, וש חה ן אל ול גה ם בש יי תנ רו שש ינשש תש הי דות, וש קג לש נש ד שה חה אל או כש זו יהצש ה הנ דה קג נש תוך הנ מי
ת. זל נל גש ני ה וש ה, עולה סה נש כש ם ני רל טל ע, וש צנ מש אל ת בה נל מל טש ני ת וש סל נל כש יא ני לו, הי ת אי לשל ה שש יאה מוצי של

םא ל וש ד, יהדוענ  חה אור אל ר מה תה סש ני ר הנ תל סי תוך הנ א מי ה, יהצה תוכה גו מי לש די וש לו  לה דות הנ קג נש הנ לש  או שש יהצש ה של עה שה בש
ר ני הנ כםחנ  דות מי קג נש הנ לו  אי טו  שש פנ תש ני זו. וש ה הנ דה קג נש לנ זו  ה הנ דה קג נש הנ ת מי רל תל סש ה ני דה ד מי דנ מון, ומה םא טה ל מון וש , טה יהדוענ
ד. חה אל דות כש קג נש י הנ תי זו שש חש אל נל ה זו. וש דה קג נש ה זו לי דה קג נש ה מי תה אמ םא רה ן ל יי ענ ים של תומי מות סש ף עולה לל ד אל ק, ומודי זה חה הל
ה ידה די ה מש שה עה ה, וש טה מנ לש ה של דה קג נש ד הנ יהה, ענ ני שש ה הנ דה קג נש הנ תוך  ד מי חה ד אל מות. מודי ף עולה לל ה אל דה קג נש ה לי דה קג ין נש ובי

ים. רי תה סש מות ני עולה ל הה כה ים. וש רי חי מות אמ ף עולה לל ל אל יטות של שי פש בי

ה דה קג נש יא הנ הי ה, של תורה ה הנ סה נש כש ני ז  אה וש ם.  עולה א הה רה בש ני ם  רל ה טל ה תורה דה מש עה ים של ני שה ם הנ יי פנ לש אנ ם  הי לו  אי וש
ה זל ד הנ צנ לנ דות, וש קג נש לש  ה שה זל ד הנ צנ לנ או  צש מש ני ה. וש זל ד הנ צנ ת הנ אל ה וש זל ד הנ צנ ת הנ ה אל ימה לי שש ע, ומנ צנ מש אל ת בה רל תל סש ני הנ

דות. קג לש נש שה

ה דה קג נש ה הנ שה בש לנ תש הי יר, וש אי מי אור הנ ת, הה רל חל ה אנ דה קג נש זו לי ה הנ דה קג נש הנ דות מי קג נש טו הנ שש פנ תש ה, הי עמשה ה ננ זל ן של יוה כי
ה. זל ה בה שו זל בש לנ תש הי ת, וש רל חל ה (אור) אנ דה קג ת, נש רל תל סש ני ת הנ רל חל ה אנ דה קג נש ג מי לי זו. די ה הנ דה קג נש זו בנ הנ

ת, רל חל אנ (אור)  ה  דה קג נש ה  יאה ע, הוצי צנ מש אל בה ת  דל עומל של שום  ומי ה,  תה כש הי כםל,  הנ ה  אה רש בה של ת  רל תל סש ני הנ ה  דה קג נש הנ
לו. לה ים הנ רי תה סש ני ים לנ בושי ם לש הי או, של יהצש דות של קג נש ן הנ ין אותה ע בי צנ מש אל ד בה עומי מוד של ענ הה

ה דה קג נש זו בנ נות הנ מה אג ת הה שו אל ת, עה רל תל סש ה ני דה קג תוך נש או מי רש בש ני טו וש שש פנ תש הי רות של תה סש דות ני קג י נש תי אן שש ד כה ענ
ה דה קג נש מו הנ ה כש יאה ם, הוצי יי ננ שש ם הנ ל) אותה ת ענ זל חל אל נל ין (של ת בי בל סובל ה, של טה מנ לש ה של דה קג נש ה הנ יא. אותה הי ת הנ רל תל סש ני הנ
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נו. רש מנ אה ים של בושי לש דות הנ קג נש ן הנ אותה ה, ומי טה מנ דות לש קג י נש תי ה שש לה עש מנ לש של

י תי ין שש ע, בי צנ מש אל ת בה דל עומל ת, של רל חל ה אנ דה קג ה נש נה מל ה מי גה לש די וש ה  יאה כםל, הוצי ל הנ ר של קה עי ה, הה דה קג נש הנ ה  אותה וש
ה. טה מנ לש לו של לה דות הנ קג נש הנ

לש תוך שה אות מי יוצש דות של קג נש ש  ם שי הי אוי. וש רה יונות כה לש על דות הה קג נש ים לנ בושי לש דות הנ קג נש ן הנ אן אותה ד כה ענ
ד. ל צנ כה ה לש ימה לי שש מנ כםל, של ל הנ ר של קה עי יא הה הי ה של דה קג נש ש בנ ם שי הי רות, של תה סש דות ני קג נש

י תי שש ת בי של בל לנ תש ע, ומי צנ מש אל ת בה סל נל כש יא ני הי ם, וש יי ננ ה שש יאה ת הוצי חנ ל אנ ש, כה ם שי הי ים, של בושי לש דות, הנ קג נש לו הנ אי
ם. שה או מי יהצש זו של ה הנ דה קג נש ים לנ בושי עמשו לש ננ לו, וש לה דות הנ קג נש הנ

דות קג נש י  תי ת שש חנ אנ וש ת  חנ ל אנ כה יאו  הוצי של יו  ם הה הל מי דות  קג נש ע  בנ רש - אנ ש  ם שי הי של נו  רש מנ אה ב של גנ ל  ענ ף  אנ וש
ם אותה לש ים  בושי לש הנ דות,  קג נש ע  בנ רש אנ לש ים  בושי לש ם  הי של דות,  קג נש ה  מונל שש עמשו  ננ וש ם,  הל בה ש  בי לנ תש הי ולש סות  כנ תש הי לש

יון. לש על ם הה עולה ל הה יור של צי ל הנ דות של קג נש אן הנ ד כה ים. ענ רי תה סש ני ים הנ יוני לש על הה

ה דה קג נש ל  ין כה ה. ובי דה קג נש ה לי דה קג נש ין  ף בי לל ד אל דנ ה, ומה ידה די ה מש שה עה וש אור,  א מה יהצה דות,  קג נש הנ רו  יש טנ צש הי ן של יוה כי
דות קג ה נש מונל מות. שש ים עולה פי לה ת אמ מוננ ים שש טי שש פנ תש לו מי לה דות הנ קג נש אור. בנ מה ל הנ ה של דה ה ומי ידה די או מש צש מש ה ני דה קג ונש
דות קג לות, ונש גנ תש הי דות בש מי או הנ צש מש ים. ני נוזי מות גש ים עולה פי לה ת אמ מוננ ים שש אי רה קש דות, ני מי לו הנ ם אי הל חוזות בה אמ של

מות. ף עולה לל ר אל שה ה עה שה סות - שי כנ תש הי בש

מות. ף עולה לל ד אל חה ל אל ל כה דות, ענ קג נש ע הנ צנ מש אל ם בש הי ם של יי ננ ים שש אי צה מש לו, ני לה ים הנ בושי לש דות הנ קג נש ש הנ שי ומי
ר תה סש ני נוז וש ם גה עולה ם וש ל עולה כה ל יום. וש כה רוך הוא בש דוש בה קה ם הנ הל ך בה הולי מות של ף עולה לל ר אל שה ה עה מונה או שש צש מש ני
ה תה אה םא רה ן ל יי תוב (ישעיה סד) ענ כה ם. וש יהל לי ים עמ בםהי ר וגש בםהנ שםמי ל גה ענ בםהנ מי י גה תוב (קהלת ה) כי ם כה ל כגלה ענ ה. וש זל מי

ך. תש ים זולה להי אל

ר הנ ת בש שנ רה פה

ר בו מנ אל נל ם, של הה רה בש ה אנ י? זל בנ י אוהמ א. מי לי מנ ם אמ יהל רםתי אםצש י ייש וש בנ יל אםהמ חי נש הנ ח, (משלי ח) לש תנ עון פה מש י שי בי רנ
ם הי נו  מל ה מי טורה י קש ני ובש אל  עי מה שש יי י  רי המ ונ א,  בה א אנ בה ר: אנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ י. אה בי ם אםהמ הה רה בש ע אנ רנ (ישעיה מא) זל

בהאיים?

ה יון, יהפל לש על ר הה ני ה, הנ דושה קש ה הנ נורה מש ר לו: הנ מנ יההו. אה לי א אי ם בה יי תנ ינש עון. בי מש י שי בי רנ ה  מנ ה תה עה שה ה  אותה בש
עון, מש י שי בי ק רנ חנ עמקםב. צה ת ינ ב אל אםהנ תוב (מלאכי א) וה כה עמקםב, של ל ינ עו של רש א זנ לה י אל בי ין אםהמ אי ר, של זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
י, ני י. קום בש ני ם אה י גנ בי ח לי מנ שש יי ך  בש ם לי כנ ם חה י, אי ני ר לו: (משלי כג) בש מנ םאשו. אה ל ר ר ענ זה עה לש י אל בי ת רנ ק אל שי ני וש

יו. לה גש ל רנ ם ענ קה ע, וש זנ עמ דנ זש ה. הי זל סוק הנ פה ה סוד הנ לל גנ תש יי וש

דוש קה ם הנ ר אותה סנ םא מה ל ה, של טה מי ל ושש הו סוד יובי ה ייש? זל ה זל י יי"ש, מנ בנ יל אםהמ חי נש הנ עון, לש מש י שי בי ר רנ מנ אה
מות שש אוי, ני רה ה כה טה מי שש ת הנ ננ ת שש ים אל רי ל שומש אי רה שש יי ה של עה שה דוש. ובש קה ם הנ עה א לה לה ים, אל מי ענ ר הה אה שש רוך הוא לי בה

. יפו כםחנ לי י ה' ינחמ קוי ר (ישעיה מ) וש מנ אל ם נל יהל לי עמ שות. ונ דה רות חמ חוזש ן, וש דל עי ן הה גנ עות בש שש עש תנ שש ים מי יקי די צנ הנ

א רה קש ני ה, וש לה עש מנ לש ן של דל עי ן הה גנ בש ים של שי מי חמ ר הנ הה נה ן בנ יל אותה בי טש רוך הוא מנ דוש בה קה מות הנ שה נש ל הנ ת כה עוד, אל וש
ינור. ר די הנ נש

ה. הה לש ה ובי פה לש זי ה וש אה לי ל וש חי ה רה קה בש ה רי רה ת שה לנ פי ת תש הוא אל רוך  בה דוש  קה ל הנ בי ל קי יובי הנ ה וש טה מי שש סוד הנ ובש
ל. יובי ה וש טה מי יא שש הי "א ה"א, של הי מו בש שש רש ן ני י כגלה רי המ של

ה רה מש יהד אה ל ה"א, מי ם של רםשל ה הה ין לה יא אי הי ה, וש אה ם לי שי זו בנ מש רש ל ני יובי ה וש טה מי שש ל של חי ה רה תה אמ רה שום של ומי
ל. חי ל רה ם של שי סוף הנ ה, ובש אה ם לי שי םאש הנ ר "ל בש יובי ל הנ ם. סופו של יי ננ ה שש ייש לה ה, של הה לש י בי תי מה ה אמ ני (בראשית ל) הי

נו, דש מנ ך לה א כה לה י יהכול? אל יום מי עות בנ ה שה רי שש ים על תי ך, שש ם כה ה? אי קה דה עמשות צש ם לנ דה ת יהכול אה ל עי כה י בש כי וש
ש, קםדל ל הנ ת אל ל עי כה םא בש ל יהב אנ ר (ויקרא טז) וש מנ אל נל מו של ת? כש ל עי כה ה בש ה זל ת. מנ ל עי כה ה בש ה, עושל קה דה ה צש עושל י של מי

ופירששוהה.

ה טה מנ לש ת של ל עי כה לו בש פי א אמ לה יק, אל די ל צנ דוש של קה צון הנ ת רה יא עי הי ה, של דה בנ ל לש אי רה שש ת יי סל נל כש ר בי םאמנ ל ת אנ וש
צונו, בו ורש ם לי דה ים אה ך יהשי שום כה ים. ומי תוני חש תנ ים ובנ יוני לש על ם, בה כגלה ה בש קה דה ת צש רל עורל תש ה, ומי קה דה ם צש יהל לי ה עמ בל רש מנ

רוך הוא. דוש בה קה ק בנ בנ דש יי וש

ץ עי ז בש אוחי י של ל מי א כה לה דו? אל בנ לש ה  ה זל ר, ומנ מנ ה. אה עמשל מנ הנ לו  רו  פש עון, סי מש י שי בי י רנ ני פש לי יעו  גי הי ן של יוה כי
ר. חי ת אנ ול מה ן מי כי ל של ם, כה דה י אה ני ר בש אה שש ם מי עולה ל הה ת של ול מה ן הנ לו מי פי אמ ה, ונ זל ם הנ עולה ל בה צי נה ים, יי יי חנ הנ

ם. עולה הה ל  כה לש זון  מה הנ ל  של קום  מה הנ הו  זל וש ים,  יי חנ הנ ץ  עי ת  אל ה  קה דה צש ת  רל עורל מש ם  כגלה בש עון,  מש שי י  בי רנ ר  מנ אה
ם הי ש, וש מה ם מנ הל ם, בה כותה זש ים בי זוני ם ני עולה ל הה כה ה, וש קה דה צש ים בי חוזי ם אמ י הי רי המ ם? של יהל עמשי ה מנ ים מנ מי כה י חמ ידי מי לש תנ
ים יי חנ ץ הנ עי ל בש די תנ שש ה, מי תורה ל בנ די תנ שש מי י של ה, ומי תורה ים בנ לי דש תנ שש מי שום של ש, מי מה ם מנ הל זון בה הי ים לש כולי םא יש ל
ם עולה י הה ני ל בש כה ם לש לום. אי שה ם וש עולה זון לה ים מה רי עורש ים מש מי כה י חמ ידי מי לש תנ א של צה מש נו. ני מל ים מי זוני ם ני עולה י הה ני ל בש כה של
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ים? רי עורש םא מש ם ל הל ה לה מה זון, לה ים מה רי עורש מש

םא א ל בה ם הנ עולה הה א, וש בה ם הנ עולה ן הה א מי לה זון אל םא ני ים ל יי חנ ץ הנ עי ים, וש יי חנ ץ הנ ש עי מה ם הוא מנ כה יד חה מי לש א תנ לה אל
יו. לה יו עה שה רה ים שה עי טה נש ני זון בו, וש ז ני אה ם, וש עולה אותו הה ס לש נה כש ני ר של חנ א אנ לה ה, אל זל ם הנ עולה א בה צה מש ני

א (בראשית ג) רה קש הוא ני י, וש ני עה ל הל צל א אי צה מש ני קום של מה י הוא? אותו הנ ים, ומי יי חנ ץ הנ י עי רי פש ים מי לי ת אוכש עי כה
ה. זל ם הנ עולה י בה רי פש אותו הנ ים מי לי ן אוכש ל כי ענ ן. וש גה תוך הנ ר בש של ץ אמ עי י הה רי פש

א בה ם הנ עולה זון הה מש א. של בה ם הנ עולה ים לה ני זגמה ם מש הי ה. וש בורה ? גש רוענ ה זש ה זל . מנ רוענ זש ים בי זוני ם ני ינו, הי ני ה שה ל זל ענ וש
י רי ל אותו פש ים ענ ם טועממי ה הי ת זל אל ה. וש תורה יקות הנ תי מש א בי צה מש כםחו ני ן, של טה צום קה מש א צי לה ה, אל זל ם הנ עולה ינו בה אי

ם. הל לה זון של מה הנ ה וש חה מש שי י הנ זוהי תון, וש חש תנ ן הנ ילה אי ל הה של

שו רש תה שש יי ם, וש קומה ת מש ים אל בי א סובש בה ם הנ עולה ל הה ים של יוני לש ים על לי חה ה נש מה ה, כנ זל ם הנ עולה ן הה ים מי רי עובש ן של יוה כי
ה ה? זל עמשל ינ י  ה לו. מי כי חנ מש ה לי עמשל ינ ך  תש ים זולה להי ה אל תה אה ן רה יי ז (ישעיה סד) ענ ה, אה לה עש מנ ה לש לה עש מנ לש עמלו  ינ וש בו, 
ם זונה ת מש נו אל קש תנ יש ד של ה, ענ זל ם הנ עולה זון בה ים מה םא רוצי ל אי של דנ ה לו, ונ כי חנ מש א. לי בה ם הנ עולה א הה רה קש ני ל, אותו של יובי הנ
ה עמשל ינ ך  תש ים זולה להי ה אל תה אה םא רה ן ל יי תוב ענ ם כה יהל לי עמ כםל, של ם בנ ים הי יקי די ן צנ ל כי ענ א. וש בה ם הנ עולה ם בה זונה ה מש זל וש

ה לו. כי חנ מש לי

םא ש ת נה שנ רה פה

ן יוה כי ן,  כי מו  כש אוי.  רה כה ר  יבה אי ל  כה ן  קי תנ תש הי ן  מנ זש אותו  בש יו,  רה יבה אי מו  לש שש ני ם  דה אה י  ני בש של ן  יוה כי ה,  אי ורש םא  ב
ן קנ יגתש ר של חנ ם, אנ לי תנ שש יי ה של ם מנ לי תנ שש יי ד, וש ה ינחנ רה ם עמשה א שה צי מה הי ים לש יכי רי ת, צש סל נל כש ית הנ בי ה לש ימה די קש ה מנ ינה כי שש של
ך, ר כה חנ א אנ בה ם של עה ן הה ל כי ענ ך, וש לל ת מל רנ דש ם הנ ב עה רה ר (משלי יד) בש מנ אל נל מו של כםל? כש ל הנ קון של תי ה הוא הנ מה כםל. ובנ הנ

גוף. קון הנ ם תי כגלה

א (ישעיה נ) רוך הוא קורי בה דוש  קה אוי, הנ רה ד כה ים ינחנ אי םא בה ם ל דה י אה ני ה, ובש ימה די קש ה ומנ ינה כי שש ה הנ אה בה של וכש
שום אי, ומי דנ יש ונ ין אי ם. אי לי תנ שש םא מי ל ים, וש רי יבה אי ים הה ני קה תג םא מש ל יש? של ין אי אי ה וש ה זל יש. מנ ין אי אי י וש אתי דוענ בה מנ

א. קה וש יש דנ ין אי אי ה וש זל

תון חש תנ ה הנ עמשל ננ ה, וש זל גוף הנ ת בנ סל נל כש ני ה וש אה ה בה יונה לש על ה הה שה דג קש ה, הנ טה מנ ם לש לה שש גוף ני הנ ה של עה שה ה, בש אי םא רש וב
ל אי רה שש יי ים  די עומש י  רי המ של שום  מי ם,  עולה הה י  רי בש די בש ה  פל חו  תש פש יי םא  ל של ים  יכי רי צש ם  כגלה ז  אה וש ש.  מה מנ יון  לש על הה מו  כש

ם! קה לש י חל רי שש ה. אנ יונה לש ה על שה דג קש ים בי שי דש קנ תש ה, ומי יונה לש מות על לי שש בי

ים, ני ת כםהמ כנ רש בי ך  רי בה א לש ובה תו  לה פי יים תש "ץ סי שנ ן של יוה ה, כי אי םא ורש כו. ב רמ בה ר ה' כו', (במדבר ו) כםה תש בי דנ יש ונ
א צי מה יי חוד, וש יי ר הנ של ת קל ר אל בור קושי די ה ובש עמשל מנ בש דוש. של קה ם הנ עה ת הה אל ך  רי בה ב לש לי צון הנ רש ן בי וי כנ אי לש דנ ונ יך  רי צה

ים. תוני חש תנ ים וש יוני לש ים על כי רש בה תש ל יהדו מי ענ של

ל יך חוט של שי מש הנ ינו, לש מי ד יש צנ ל לש כי תנ סש הי ך - לש רל מש שש יי ל, וש יכה הי י הנ פי לנ ך ה' - כש כש רל בה ר יש "ץ לומנ שנ יך לו הנ רי ז צה אה וש
ד צנ ל לש כי תנ סש יי ךה, וש נל יחג וי יך  לל יו אי נה ל. פה יכה הי י הנ פי לנ ר ה' כש ר יהאי םאמנ י ך  ר כה חנ אנ ה. וש אשונה רי בה דוש  קה ם הנ עה ל הה ד ענ סל חל
ק זל ין ני אי ק, וש לי תנ סש םאל מי מ ל שש ד של צנ ל הנ ז כה אה ין. וש יהמי ד הנ צנ ה הוא מי כה רה בש קור הנ מש שום של ין, מי יהמי ד בש ינחי םאלו, לש מ שש

ה. מה לי ה שש לה פי י תש זוהי לום, וש ך שה ם לש יהשי יך וש לל יו אי נה א ה' פה שה ז, יי אה ל. וש לה כש

תוהו פנ יש ר (תהלים עח) ונ מנ אל נל מו של ם, כש לי צון שה רה םא בש ל חוק וש ב רה לי דונו בש ת אמ תות אל פנ א לש בה י של מי אוי לו לש
י די םאלו, כש מ ד שש צנ ה בש אשונה רי ן בה בוני תש יי בור, של צי יחנ הנ לי הו שש זל מו. וש כון עי םא נה ם ל בה לי וש בו לו  זש כנ ם יש שונה לש ם ובי יהל פי בש

שור. םא קי ל רוד וש ל יהדו ייש פי ענ ה, וש אשונה רי ין בה די ד הנ ר צנ עורי תש יי של

ת יר אל כי םא מנ ל י של ה. ומי עמשל מנ ר הנ קנ עי לוי בש כםל תה הנ ה, וש פל ר הנ בנ דש בור ובי די לוי בנ ה תה כה רה ה ובש לה פי ל תש חוד של יי הנ של
ין אי ה, וש כה רה רות בו בש שש הנ קום לש א מה צה מש םא ני בור, ל די ה בנ עמשל מנ ם הנ ם פוגי אי ה. וש תו עמבודה ין עמבודה ה, אי עמשל מנ ר הנ קנ עי
יו לה בונו. עה ת רי תו, עמבודנ לה פי ם תש פוגי יש של אי אותו הה ה. אוי לש טה מנ ה ולש לה עש מנ יש לש אי ם אותו הה גה פש ני ה, וש לה פי תו תש לה פי תש

ה. רה צה עמ ן ונ ול ל אה םא אוכנ גו', ל יא וש בי יפו הה םא תוסי י ל רה צי מםס חמ אות כו', רש רה בםאו לי י תה תוב (ישעיה א) כי כה

ת קנ ת חג שנ רה פה

א הםר רה קש ני מוד, של לש מםד תנ לש לי עו מי סש נה ים, של רי בי חמ ירו הנ עי י הי רי ך ינם סוף (במדבר כא). המ רל ר דל הה הםר הה עו מי סש יי ונ
י תי בש תנ כה ר  של אמ תוב (שמות כד)  כה ם, של עולה לה ה  אה את הורה יוצי ם  שה מי שום של ר? מי הה הםר הה א  רה קש ני ה  מה לה ר.  הה הה

ה. ל פל ענ בש ה של י תורה זוהי "ם, וש הורםתה לש

גות, רה דש ינם סוף, סוף הנ הוא לש ך  רל ר, דל הה א הםר הה רה קש קום ני מה אן. הנ כה ה ייש  מה כש חה ה, סוד הנ אי םא ורש ל ב בה אמ
א. בה ם הנ עולה ס לה ני כה הי ך לש רל דל יא הנ הי שום של ים, מי יי חנ י הנ כי רש ם דנ ת אותה דל מל לנ ר ומש בה דש מי ם בנ יהל ני פש ה לי יגה הי נש ה מנ תה יש הה של

ז (במדבר אה דום, וש ץ אל רל אל ט בש שולי תון, של לה עמקנ ש הה חה נה ך הנ רל ר דל חנ כו אנ לש הה ה, וש כה רש דנ יהה ומי רל חמ אנ עו מי סש ם נה הי וש
ם כםל הי ה. בנ מםשל ים ובש אלהי ם בי עה ר הה בי דנ יש ז, (שם) ונ ים. אה יי חנ ך הנ רל דל עו מי טה שום של ך, מי רל דה ם בנ עה ש הה פל ר נל צנ קש תי כא) ונ
ה ם - זו תורה יי ין מנ אי ה. וש ל פל ענ בש ה של תורה ם - זו  חל ין לל י אי ב. כי תה כש בי ה של תורה ה ובנ ל פל ענ בש ה של תורה - בנ עממו  רנ תש הי

ה. ל פל ענ בש ה של תורה ר הנ בנ ם דש יהל יני עי יהה בש ל הה קנ ל, של לקי קש ם הנ חל הוא לל ב, וש תה כש בי של
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ע בנ ם של יהל רי חמ אנ רו לש זש ז חה ם, אה הל ים מי ני נה עמ ה הה עה בש קו שי לש תנ סש הי ק, וש לי תנ סש ך, הי לל מל ל הנ ינו של מי ן יש רם המ ה, אנ אי םא ורש ב
יו ה הה אשונה רי י בה רי המ ם. של יי מנ כות שה לש ל עםל מנ בי קנ ת לש כל סל ננ ה מש תה יש הה זו, של ים הנ עי נובש ם הנ יי מנ ר הנ אי בש עו מי סש נה של גות, כש רה דש
י רי המ יהם, של ט בנ שה תון של לה עמקנ ש הה חה נה קו בנ בש דש ני ם, וש יהל חורי אמ רו לנ זש ך חה ר כה חנ ה. אנ לה עש מנ ה לש טה מנ גות מי רה ן דש אותה ים בש עולי
ש חה נה שות לנ רש ה לו  תה יש ז הה אה וש ן.  הל מי קו  לש תנ סש הי וש ן,  הל בה או  טש חה גות של רה ע דש בג ן של אותה ה בש יונה לש על שות הה רש הה מי או  יהצש
עמקםב, קול ינ קו בש בש דש ני ה וש שובה תש רו בי זש חה םא של ם ל ב, אי גל נל ץ הנ רל אל ב בש ק יושי לי הוא (שם יג) עממה ם, וש הל לט בה שש תון לי חש תנ הנ

ם. יהל ידי ר בי סנ מש ני ש, וש חה נה אותו הנ טו בש לש ז שה אה וש

ר עורי תש ז הי גות. אה רה ע דש בנ חור של אה רו לש זש חה וות, וש צש ה ומי ל תורה קום של מה או בנ טש חה ם, וש חונה רש סי רו לש זש ך חה ר כה חנ אנ וש
מו ים? כש פי רה ה שש ה זל ים. מנ פי רה שש ים הנ שי חה נש ת הנ ם אל עה ח ה' בה לנ שנ יש תוב (שם כא) ונ כה ם, של יהל לי לט עמ שש יון לי לש על ש הה חה נה הנ

ר. סי תוב חה ם כה יני ני ד, תנ חה יות אל הש רו לי זש חה יו, וש ם הה יי ננ ל לו. שש ענ מנ ים מי די ים עםמש פי רה ר (ישעיה ו) שש מנ אל נל של

ד צנ בש קו  בש דש ני וש ה  מה לי ה שש שובה תש בי רו  זש ז חה ם. אה הל בה רו  בש חנ תש הי וש יון  לש על הה ש  חה נה הנ אותו  מי או  יהצש ים  שי חה ה נש מה כנ וש
מות. עולה ל הה מו כה שש בנ תש הי ש, וש חה נה ר הנ הוסנ ם, וש עולה ת הה ם אל שי בנ ים, לש מי חמ יד רנ הורי ים, לש מי חמ רנ הה

י תוב (במדבר כא) כי ה, כה שובה תש רו בי זש חה של ה. כש מםשל ים ובש אלהי ם בי עה ר הה בי דנ יש תוב ונ או, כה טש חה של ה, כש אי םא ורש ב
ה, ל פל ענ בש ה של תורה ב לנ תה כש בי ה של תורה ם, מי קומה מש יון לי לש על קור הה מה הנ ם מי יי מנ יר הנ זי חמ הנ צו לש א רה לה ך. אל בה ה' וה נו בנ רש בנ די
ם, יהל לי ה עמ שורל קום של מה ים לנ יוני לש ם על יי יענ מנ פי שש הנ קום, ולש מה ת הנ ם אל שי בנ לוי לש כםל תה בו הנ יון של לש קום על מה קו בש בש דש ני וש

ך. בה ה' וה נו בנ רש בנ י די ך כי שום כה מי

ם כםל הי בנ אן, של ן כה כי ל של יון. כה לש על ין הה די קום הנ מש א בי טה לו חה אי ין, כש די קום הנ מש א בי ם חוטי דה אה של ה, כש אי םא ורש ב
ינו לי םא עה םא יהב ם ל רו, אי מש אה וש שו  חמ ם ני הי שום של ש? מי חה נה ם הנ יהל לי א עמ ם בה ענ טנ ה הנ ה. ומה מםשל ים ובש אלהי או, בי טש חה

ה. ל בה די תנ שש םא - ני ם יהב אי ה, וש תורה ל בנ די תנ שש הי נו לש ין לה ין - אי די הנ

ה, יונה לש ה על שובה תש בי בו  שה ן של יוה כי שום של ים. מי די ים עםמש פי רה ר (ישעיה ו) שש מנ אל נל מו של ף (שם), כש רה שה ך  ה לש עמשי
יק ני מי ה, של לה עש מנ ם לש יהנ אותה בי גש הנ ס, לש ל ני ים אםתו ענ שי י. וש ננ פה ים לש שי מש שנ מש ים של יוני לש ים על פי רה מו שש י, כש לי יכה הי ם בש י הי רי המ
ן כי לה י, וש סי מו ה' ני א שש רה קש יי ר (שמות יז) ונ מנ אל נל מו של ש, כש חה נה הנ ם מי ילה צי הנ לש יהה  פל נה כש יון בי לש על חנ הה בי זש קום מי ם מש אותה

אי. דנ ס ונ ל ני ים אםתו ענ שי וש

ת ים אל רי אן הי ף כה כםל. אנ ל הנ לו ענ גש ת די ים אל רי הי ם, של הה רה בש ת אנ ה אל סה ים ני להי אל הה ה, (בראשית כב) וש אי םא ורש ב
עמקםב ינ קום של מה לויהה, הנ ים תש יי חנ קום הנ מש ת בי חםשל נש שום של ת? מי חםשל נש מי ה אותו  שה ם עה ענ טנ ה הנ כםל. ומה ל הנ ם ענ לה גש די

אי. דנ י ונ חה י, וה חה ך וה שום כה ם. מי רוי שה שה

ר אי את בש לי מנ תש ז מי בונו, אה י רי ני פש ב לי ם שה דה אה של כש שום של כםל, מי ל הנ ה ענ שובה תש יון כםחנ הנ לש ה הוא על מה ה כנ אי םא רש וב
קות שש הנ ים, לש רי עה ר שש שה ים עה ני שש ט, בי בל שי ט וש בל ל שי כה לש יענ  פי שש ים, ומנ די דה צש ל הנ כה לש יהה  נותל יש עש ים מנ אי יוצש ים, וש יי ם חנ יי מנ

דולות. ם גש נות עי טנ יות קש חנ

ן אותה ירו  זי חל ן, הל יהל רי חמ אנ מי בו  שה גות של רה דש ע הנ בנ ן של אותה וש ה.  ירה שי רו  מש י אה זנ ה, אמ שובה תש ל בי אי רה שש יי בו  שה של כש
ז תוב (במדבר כא) אה כה הו של ם. זל עולה ן הה ש מי חה נה ד הנ רה פש ני ה, של לה עש מנ ה לש יונה לש על ר הה אי בש ת הנ עללו אל הל ם, וש הל לה ה של ירה שי בנ

ה. יונה לש על ה בה תונה חש תנ ם הנ אי ת הה רל בל חנ תש ה, ומי לה עש מנ ה לש לה עש מנ ה לש עולה ה, של נו לה ר על אי י בש לי גו', עמ ל וש אי רה שש יר יי יהשי

לו ם - אי עה י הה יבי די נש רוהה  ה. כה אותה ידו  הולי ם של אי הה ב וש אה הה הו  ים - זל רי שה רוהה  פה ר חמ אי תוב (שם) בש כה של הו  זל
ל אי רה שש יי ע  רנ זל וש בות.  אה הה לו  אי ף.  סל כה ר  שה עה ה  שה מי חמ בנ י  לי ה  רה כש אל וה ג)  (הושע  ר  מנ אל נל של מו  כש  ? רוהה כה י  מי בות.  אה הה

ם. יהל לי ך עמ לל מל ין הנ מי ף, יש סל את כל רי קש ני ה, של מה ה יהד רה רה עורש תש הי ן, וש יסה ני ט"ו בש ה, בש מה רו עי בש חנ תש הי של

ים, טי בה ר שש שה ים עה ני ם שש ה עי רה בש חנ תש ק, הי חוקי הוא מש ה, של ל ינד מםשל ם (במדבר כא) - ענ נםתה עמ שש מי ק בש חםקי מש בי
ל ינד ה ענ נה תש ני ה, של תורה ים בנ לי דש תנ שש ל מי אי רה שש יי של ה, כש אי םא ורש ם? ב נםתה עמ שש מי ה בש ה זל ה. מנ יבה בי ים סש שורי יהה של נל ם בה הי של
ת נל על שש יא ני הי ם, של נםתה עמ שש מי ה בש ל זל ענ ה, וש לה עש מנ לש ים של מודי ר ענ שה ים עה ני ם שש ה אותה ינה כי שש ים בנ כי ז תומש ק, אה חוקי מש הנ

ם. יהל לי עמ

ם. יי לנ רושה יש את  רי קש ני של ה,  דושה קש הנ יהה  רש קי הנ זו,  הנ ה  דושה קש הנ ר  אי בש לנ ייש  ים  רי עה שש ר  שה עה ים  ני שש ה,  אי רש םא  וב
ה, רה זש לום, על שה ה וש כה רה ה, בש חה מש שי ה וש יונות: טובה לש נות על תה ה מנ רי שש ים על תי ם שש עולה אות לה ים יוצש רי עה שש ם הנ אותה ומי

ה. יונה לש ה על נה תה קו לו מנ נש ט יה בל שי ט וש בל ל שי כה בוד. וש כה ר וש עםשל צון וש רה ים וש יי חנ ה, וש מה כש ה, חה ה, תורה רה פה כנ

ר בה דש מי אותו הנ ה. מי אול ך נה רי בה דש ר (שיר ד) ומי מנ אל נל מו של ר? כש בה דש ה מי ה זל ה. מנ נה תה ר מנ בה דש מי תוב (שם) ומי כה הו של זל
ה. מםך בה תש לי ים מי שי ם פורש ינה אי של ה כש זל ן הנ מנ זש ה, בנ יונה לש ה על נה תה ם מנ הל ה לה אה בה

יו, לה ה עה ין שורה א, אי שה ני ם של רל י טל רי המ ה. של ינה כי שש ק בנ בה דש ה, ני שה א אי ם נושי דה אה של כש ים, של רי בי חמ ירו הנ עי ה הי ל זל ענ וש
יונות. לש נות על תה ה מנ רי שש ים על תי נו שש מל ת מי ענ יא מוננ יו, הי לה ה עה ה שורה ינה אי של גום. וכש קום פה ל מה ה ענ ה שורה ינה כי ין שש אי של

םא טוב ר (בראשית ב) ל מנ אל נל מו של ה. כש םא טובה ל רוי בש ה, שה שה םא אי ל רוי בש שה ל הנ ים, כה רי בי חמ ירו הנ עי ה הי ל זל ענ וש
תוב (יחזקאל כה ה - של כה רה םא בש ל ך. בש יתל ה ובי תה תה אנ חש מנ שה תוב (דברים יד) וש כה ה - של חה מש םא שי ל דו. בש בנ ם לש דה אה יות הה הל
ה - רה זש םא על ל ך. בש לל הר לום אה י שה כי תה  עש יהדנ וש ר (איוב ה)  מנ אל נל של מו  לום - כש םא שה ל ך. בש יתל ל בי ה אל כה רה בש יחנ  ני הה מד) לש
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םא ל יתו. בש ד בי ענ עמדו ובש ר בנ פל כי תוב (ויקרא טז) וש כה ה - של רה פה םא כנ ל דו. בש גש נל ר כש זל ה לו עי עלשל תוב (בראשית ב) אל כה של
ר (משלי מנ אל נל מו של ה - כש מה כש םא חה ל י. בש ני מל ה מי חה דש יהה ני שי תג י וש י בי תי רה זש ין על ם אי אי ר (איוב ו) הנ מנ אל נל מו של ה - כש תורה
םא ל . בש תה בש הנ ר אה של ה אמ שה ם אי ים עי יי ה חנ אי ר (קהלת ט) רש מנ אל נל מו של ים - כש יי םא חנ ל ה. בש יתה ה בי תה נש ים בה שי מות נה כש יד) חנ
ר (שם לא) מנ אל נל מו של ר - כש םא עםשל ל ה'. בש צון מי ק רה יהפל א טוב ונ צה ה מה שה א אי צה ר (משלי יח) מה מנ אל נל מו של צון - כש רה

בוד. מםך כה תש ן תי ת חי של ר (שם לא) אי מנ אל נל מו של בוד - כש םא כה ל ר. בש סה םא ילחש ל ל לה שה ה וש לה עש ב בנ ה לי ח בה טנ בה

א שה ני של ה. וכש הורה ת ה' טש אנ רש יי ר (תהלים יט)  מנ אל נל של מו  ת ה', כש אנ רש יי את  רי קש ני זו  ל הנ יי ת חנ של אי הה שום של מי
ם לי תנ שש יי ה, וש ירה בי גש ר הנ תל סי ב בש יישי י של די םאשו, כש ל ר כות ענ רה יף בש הוסי ים, לש חי תה פש ים ני רי עה שש ר הנ שה ים עה ני ל שש יש, כה אי הה

כשמו שללשמנעשלהה.

ל יאי לי חמ ננ יו. ומי לה ים עה עי ל שופש ל אי ים של לי חה נש "ל. הנ יאי לי חמ ה ננ נה תה מנ ה, ומי נה תה ר מנ בה דש מי ה (במדבר כא) ומי ל זל ענ וש
ה. תורה ל הנ ים של יוני לש ים על רי בה דש ל בי די תנ שש הי ם, וש עולה י הה רומי ב בש יהשנ ק וש לי תנ סש הי קות, של לש תנ סש מות? הי ה בה ה זל מות. מנ בה

יל פי שש הנ יך לו לש רי ם, צה עולה י הה רומי ב בש יושי ה וש תורה ק בנ בה דש ם ני דה אה של ה, כש אי םא רש ל ב בה . אמ שוהה רש א, פי יש גנ מות הנ בה ומי
יך רי א - צה יש גנ מות הנ בה ה ומי ל זל ענ יטו. וש סי המ יו לנ לה לט עה שש םא יי יו, ל לה ג עה רי טש קנ מש גור של טי קה ע, הנ רה ר הה ייצל י של די מו, כש צש ת ענ אל
רוי שה א לוט, וש רה קש ני ע של רה ר הה ייצל אי, הנ דנ ב, ונ ה מואה די שש ב בי יושי נו אותו של מל ד מי רי פה יי י של די א, כש יש גנ מו  שות כש עה לי לו 
מו ב, כש מואה יהה בש ם הה עולה ים בה עי רה ים הה עמשי מנ י הנ רי ת פש יא אל הוצי ה לש אשונה רי לו בה קות של בש דנ תש הי הנ יל של בי שש ב, בי מואה בש

ב. מו מואה א שש רה קש תי ן ונ ה בי ירה כי בש ד הנ לל תי ר (בראשית יט) ונ מנ אל נל של

ר (תהלים מנ אל נל מו של ה? כש גה סש ה פי ה זל ה. מנ גה סש פי רות בנ שש לי םאש, וש יות ר הש ה לי נו, הוא עולל מל ד מי רה פש ם ני דה ם אה אי וש
א, בה ם הנ עולה ה הה ן - זל ימם שי יש י הנ ני ל פש ה בו. ענ לה עש מנ לש לות של כש תנ סש הי ה (במדבר כא) - של פה קה שש ני . וש יהה נותל מש רש גו אנ סש מח) פנ

ם. יי לנ רושה ה יש דושה קש יהה הנ רש קי זו, הנ ה הנ גה סש פי ל בנ כי תנ סש מי ימון, של שי א יש רה קש ני של

ך רל דל לש בו  שה של ה, וכש נה תה מנ ם בש הל ה לה נה תש ה, ני לה עש מנ ר לש אי בש ת הנ עללו אל הל ה וש שובה תש בי רו  זש ל חה אי רה שש יי של ר, כש חי ר אנ בה דה
ה טה מנ בו לש א יהשש טש חי ל אותו הנ עור. ענ ית פש א מול בי יש גה ב בנ של ני ר (דברים ג) ונ מנ אל נל מו של א, כש יש גנ מות הנ בה ז ומי ה, אה עה רה

ם. הל ם לה רנ ב גה ל מואה ד של צנ הנ שום של ב - מי ה מואה די שש ר בי של א. אמ יש גנ בנ

ר חנ י אנ הי יש ר (במדבר כה) ונ מנ אל נל מו של כםל, כש ל הנ ם ענ יהל לי גש ימו די רי הי םאש, וש ר לו לה ם, עה שה נש ת עה לו אל בש קי ר של חנ אנ וש
כםל. ל הנ ם ענ לה גש ים די רי הה םאש. לש ת ר או אל כו', שש ה וש פה גי מנ הנ

ה חה נש רו מי בש חנ ה. תש חה נש יש מי אי ידו לה הורי ר (בראשית מג) וש מנ אל נל מו של ה, כש חה נש את מי רי קש זו ני ר הנ אי בש ה, הנ אי םא ורש ב
ם. יי רנ צש מי הוא לש יק הנ די צנ ת הנ ידו אל הורי של ה, כש נה מל ק מי לי תנ סש יי ם של תל מש רנ גש ה, של לה עש בנ לש

ים. רי דה ה סש שה ה שי ייש בה ר. וש אי ה בי יל מםשל תוב (דברים א) הואי כה ר, של אי את בש רי קש ני ה, וש ל פל ענ בש ה של י תורה זוהי וש
ה. ק בה סי ענ תש יי י של גות מי רה ש דש ה שי עמלל ך תנ שום כה מי

ן נותי יק של די צנ ם לנ ה, גורי נה תה ה. מנ אול ך נה רי בה דש ר ומי מנ אל נל מו של ר? כש בה דש ה מי ה זל ה. מנ נה תה ר מנ בה דש מי תוב ומי כה הו של זל
קות לש תנ סש הי הנ זו   - מות  בה ל  יאי לי חמ ננ ומי הוד.  וש ח  צנ ני ים,  יוני לש על ים הה לי חה נש הנ לו  אי  - ל  יאי לי חמ ננ ה  נה תה מנ ומי ה.  נה תה מנ לו 
תוב כה של ה,  דל שה אותו  בש ב  יושי של ק  חה צש יי ה  זל  - ב  מואה ה  די שש בי ר  של אמ א  יש גנ הנ מות  בה ומי ה.  שורל ך  לל מל הנ של קום  מה לנ
םאש א. ר יש גנ בנ בו  יהשש ד של ענ ין,  די ם הנ יהל לי עמ ר  עורי תש ה הי דל שה אותו  ומי ה.  דל שה בנ שוחנ  ק לה חה צש יי א  ייצי ונ (בראשית כד) 

ם. ל כגלה םאש של ר ם, הה הה רה בש ה אנ ה - זל גה סש פי הנ

ילה הש תי ה, של חה נש מי ם הנ שה לש ידו  יורי ם של הל ז לה מנ רה ה, וש מה כש חה עמקםב בש ה ינ אה ם, רה יי רנ צש מי ף לש ד יוסי יהרנ של ה, כש אי םא רש וב
ש. בנ ט דש ענ י ומש רי ט צר ענ ים. מש לולי ים כש די דה ה צש שה זו שי ה הנ חה נש מי לות. ובנ גה ם בנ יהל לי ה עמ נה גי מש

ה, פל רנ תש ין מי יהמי ד הנ ז צנ ה, אה לה עש מנ ים לש רי שי ם כש יהל עמשי ין מנ ם אי דה י אה ני בש של ה, כש אי םא ורש ט? ב ענ ט מש ענ ם מש ענ טנ ה הנ מה
ז אה ה, וש בה קי נש הנ ר מי כה זה ק הנ לי תנ סש מי ר, של מה ה תה ש, זל בנ ט דש ענ י ומש רי ט צר ענ ה (בראשית מג) מש ל זל ענ םאל, וש מ שש ט הנ שולי וש
ים - די קי ים ושש ני טש לט בה כםתםה. (בראשית מג) וה ית נש ל בי ת כה ם אל אי ינרש ר (מ"ב כ) ונ מנ אל נל מו של םאת, כש כ ט. נש ענ ט מש ענ מש

זו. ה הנ חה נש מי לולות בנ כש אן של גות כה רה ש דש י שי רי המ

ז זו, אה ה הנ חה נש מי ת הנ עמשו אל תנ של לות, וכש גה ת בנ בל יושל שום של א מי י בה רי ט צר ענ ה, מש דה יהרש ב של ל גנ ף ענ ה, אנ ל זל ם כה עי וש
י ני פש עמקםב. לי ה ינ ים - זל מי חמ ם רנ הל ן לה תי ק. יי חה צש ה יי י - זל דנ ם. שנ הה רה בש ה אנ ל - זל ים. אי מי חמ ם רנ כל ן לה תי י יי דנ ל שנ אי (שם) וש
אשון, רי ש  דה קש מי - בש י  תי כםלש י. שה תי לש כה י שה תי כםלש ר שה של אמ י כנ ני אמ ונ רו.  בש חנ תש יי לו  לה גות הנ רה דש ל הנ ף. כה ה יוסי זל  - יש  אי הה

ם. יי רנ צש מי ידו לש הורי יק של די א אותו צנ טש חי ה בש ל זל כה ל עוד. וש כנ שש םא אל י. ל ני ש שי דה קש מי י - בש תי לש כה שה

ים טי בה ר שש שה ים עה ני שש ך  שום כה ים. מי סורי אמ ית הה בי הוא בש יק הנ די צנ ב הנ ים יהשנ ני ה שה רי שש ים על תי ה, שש אי םא רש וב
ל יום. כה עו מי נש מה כות של רה ה בש אה יל מי בי שש דום, בי לות אל גה בש

ת יי בנ בנ לו  ר ילש  של ל אמ כה ת ה' בש כנ רש י בי הי יש תוב (בראשית לט) ונ כה ר, של יפנ ית פוטי בי ב בש חוד יהשנ ת לש חנ ה אנ נה שה וש
רו אמ שש ה. ני דל שה תו בנ עמבודה ב בנ ם יושי דה אה ה של נה י שה צי ה - זו חמ דל שה ם. ובנ עולה ד לה קםר יורי ה של נה י שה צי ת - זו חמ יי בנ ה. בנ דל שה ובנ
לות ש, גה חה נה ל אותו הנ בור של ם הנ יהל לי ר עמ רוך הוא עורי דוש בה קה ז הנ הוא. אה בור הנ ב בנ יהשנ ים של ני ה שה רי שש ים על תי שש
ם (ישעיה סו) הל יים בה קנ תש ה, הי חה נש מי נו  תש ם נה הי שום של לות, מי גה סוף הנ ה. ובש חה נש מי יש  אי לה ידו  הורי ה וש ל זל ענ וש ו.  שה עי
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ה'. ה לנ חה נש ם מי גויי ל הנ כה ם מי יכל חי ל אמ ת כה יאו אל בי הי וש

יא הי של ה, כש בה ייש  ים של יוני לש רות על ה פי עה בש שי ת בש חנ בנ תנ שש ה, ומי דושה ץ קש רל את אל רי קש ני זו  ה הנ חה נש מי ה, הנ אי םא רש וב
ם ה עי שה רו אי בש חנ יש ה, של דושה קש ץ הנ רל אה סו לה נש כה יי של רוך הוא, כש דוש בה קה ם הנ ה אותה וה ן צי ל כי ענ ה. וש לה עש מנ רות לש בש חנ תש הי בש

ה. לה עש בנ

ם אי ת בו הה רל בל חנ תש מי של עמקםב. כש ה ינ ם - זל דה ה. אה מה דה אמ י הה רי ל פש ית כה אשי רי תה מי חש קנ לה תוב (דברים כו) וש כה הו של זל
"ה. מה דה מות אמ לי שש א בי רה קש ני י, וש רי ן פש דול נותי גה ץ הנ עי ז אותו הה ת אותו, אה רל טל ענ את ה', ומש רי קש ני ה, של יונה לש על הה

תה כש לנ הה ז, וש אה ית. וש אשי רי הה א לו מי בה יון של לש ה אור על ם בה שה נו, וש מל ה אור מי א לה בה ה, של ירה בי גש א - זו הנ נל טל תה בנ מש שנ וש
י רי פש אותו הנ ים. וש יי חנ ץ הנ אותו עי י מי רי יק, פש די א צנ רה קש ני ף, של ה יוסי ה? זל לה עש מנ לש ם של דה אה י הה רי י הוא פש קום. ומי מה ל הנ אל
ה. תה בש הנ לש שנ ך בש רםף אותש שש םא תי ל קום, של מה אותו הנ ת לש כל לל לה ר מי מי שה ה, הי זל י הנ רי פש ם הנ ך עי לי םא תי ם ל אי א. וש נל טל ר בנ בי חנ תש

דו, רש תי של יא. וכש הי ה הנ חה נש מי ת הנ יש אל אי ידו לה םא תורי ם ל ם אי יי רנ צש מי ת לש דל רל לה רו מי מש שה יו, הי נה בה עמקםב לש ר ינ מנ ך אה כה
ה. חה מש שי ם בש עולה ל הה כה ד, וש חה אל סו כש יש פנ תש תי

ים ני שש ה בי נה קש תנ תש זו הי ה הנ חה נש מי הנ ף. של םא יוסי ד ב ה ענ חה נש מי ת הנ ינו אל יהכי תוב, (בראשית מג) ונ ה כה ה מנ אי םא רש וב
ם סנ ם, וש חל ם לל שה לו  םאכש ם י ן הי מנ זש הנ אותו  ם. ובש יי רנ הר צה בנ ה  מה ר עי בי חנ תש הי לש ה  לה עש א בנ בה ד של ה, ענ לה ים של מודי ענ ר הה שה עה

ם. יהל לי ר עמ עורי תש ים יי יי חנ הנ

ר (שמות ו) מנ אל נל מו של כםל, כש ל הנ ין ענ יהמי ת הנ יר אל בי גש הנ ך. לש א יהדל שה ל נש ה ה' אי ר, (תהלים י) קומה מנ אה ח וש תנ פה
ל אתה אל ה (דברים כו) ובה ל זל ענ ה. וש לה עש מנ ה לש לה גש ה די ימה רי הי ל, של את אי רי קש ני ה, של יונה לש על ין הה יהמי זו הנ י. וש די ת יה י אל אתי שה נה

ין. יהמי ה בש ל אותה בי יקנ ה, וי חה נש מי ה הנ ך אותה מש ל מי בי קנ הוא יש ם, וש עולה ר בה עורי תש הי ין של יהמי ד הנ הו צנ זל ן, וש כםהי הנ

ר בי חנ תש הי ם. וש יי מנ שה י כםל בנ תוב כי כה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ה. מה בורה גש הנ ה וש לה דג גש ך ה' הנ תוב (דה"א כט) לש ה כה ל זל ענ וש
ים. רי תה כש ל הנ כה ה, וש זל י הנ רי פש ית הנ אשי ץ רי רל אה בה

או שש תי ין, וש יהמי ל הנ ם של כל את ילדש רי קש ני ה של חה נש ה מי לו אותה בש ש. קנ ם קםדל יכל די או יש תוב (תהלים קלד) שש ה כה ל זל ענ וש
ל כםל ענ ן הנ ת מי כל רל בה תש יא מי הי ת ה', וש כו אל רש ז ובה אה ה. וש ה לה או אותה שש ת, תי בה נו שנ יש הנ ש, של א קםדל רה קש ני קום של מה ה לנ אותה
עוף אותו הה ה בו. ומי שה בש לנ תש הי ה של יונה לש על ה הה מה כש א חה רה קש ני יון, של לש על ן הה ילה אי ף הה ננ הוא עמ ד, של בנ ש בש בי לנ תש הי ן של כםהי י הנ די יש

ם. עולה כות לה רה בש ל הנ אות כה יוצש

ד. סל חל ד הנ צנ ים בש שומי ים, רש די דה ם צש יי ננ ים ושש עי בש ד שי גל נל ם, כש יי תנ ים ושש עי בש ש. שי מי חה ים וש עי בש ה שי זל ן הנ כםהי בון הנ שש חל וש
בוש לש הנ ין אותו  יק בי סי פש הנ ן לש כםהי הנ יך  רי םא צה ל ן. וש הל בה ש  בי לנ תש הי יונות של לש גות על רה דש לש  ד שה גל נל כש רו  אמ שש ני ה של לשה ושש

ל יהדו. ים ענ תוני חש תנ ים וש יוני לש ים על כי רש בה תש ז מי אה יון. וש לש קום על מה רוד בש אות פי רש הנ םא לש ל ש בו, של בי לנ תש הי יון של לש על הה

הו ם. זל שה מי או  יהצש םא  ים, ל מי חמ ם רנ יהל לי ת עמ של קל בנ ם ומש הל מה ה עי דה יהרש ה של חה נש מי הנ ה  א אותה לי מה לש ה, אי אי םא רש וב
ה - זו עמבםדה ן הה ה. מי יונה לש על ם הה אי ים - זו הה להי אל ה. הה עמבםדה ן הה ים מי להי אל ל הה ם אל תה עה וש ל שנ ענ תנ תוב (שמות ב) ונ כה של
ה, את עמבודה רי קש ני ה. וש לה פי י תש ני אמ ר (תהלים קט) ונ מנ אל נל של מו  , כש יהה נל ל בה ת ענ לל לל פנ תש יא מי הי ה, וש יא עמבודה הי ה, של חה נש מי

ה. עמבםד אותה יך לנ רי צה ן, וש דל ן עי יא גנ הי שום של מי

עמקםב, ה ינ ה - זל תורה ל הנ ד: ענ ם עומי עולה ים הה רי בה ה דש לשה ל שש ים, ענ רי בי חמ ירו הנ עי ה הי ל זל ענ ם. וש עולה יום הה יא קי הי וש
כםל הנ ק, וש חה צש ה יי ה - זל ר, עמבודה חי ר אנ בה ם. דה הה רה בש ה אנ ים - זל די סה ילות חמ מי ל גש ענ ה, וש ל פל ענ בש ה של ה - זו תורה עמבודה ל הה ענ

ד. חה אל

ה . ומה יהה בל ת יושש ן אל זה זו, וש ץ הנ רל אה ם לה יי מנ שה ן הנ ם מי חל ד לל י יורי זנ זו, אמ ה הנ עמבודה ה לה זל ן הנ כםהי ר הנ עורי תש מי של וכש
יא הי ן של יוה זונות, כי ן מש ת נותי בה שנ ד בש יורי ל הנ טנ ים. ומי לויי ל תש זה מנ זון בש מה הנ ה, וש לה עש מנ ה לש לה ענ תש הי ם של חל לל ה הנ ם? זל חל לל הנ

ה. לה עש מנ יא אור לש א מוצי בה ם הנ עולה הה א, וש בה ם הנ עולה הוא הה שום של ה, מי לה עש ל מנ יום של קי הנ

ה, מה צש ענ ה לש אה קה שש זו הנ ה הנ דל שה ת הנ לל בל קנ ה מש זל יום הנ הנ שום של ה, מי דל שה הו בנ אג צה מש םא תי יום ל ה, (שם) הנ ל זל ענ וש
ש. מל של אור הנ יר בש אי מי ה, של דל הו שה ת אותו יום טוב, זל או אל צש מש א תי בה ם הנ עולה ל לה בה אמ

כםל הנ של ר. וכש עורי תש הי ים, וש חי תה פש ים ני רי עה ים שש שי מי חמ ה  בה ייש  שום של את כם"ל, מי רי קש ני זו  ת הנ בה שנ ה, הנ אי םא רש וב
מות, עולה ים בה מי חמ ים רנ רי עורש תש יונות, ומי לש בורות על ה אותו גש ישה בי לש ה מנ יונה לש על ם הה אי י הה זנ ה, אמ לה כנ ר לנ עורי תש ה מי זל הנ

ן. קי תנ תש יון מי לש על קון הה תי הנ וש

יו מודה ם. ענ עולה י הה קוני לו תי למםה. אי ך שש לל מל ה לו הנ שה יון עה רש פי תוב (שיר ג) אנ ה כה ל זל ענ יון. וש רש פי אנ הוא אותו הה וש
ב רוכי ים, של די דה צש י הנ ני ל שש עמקםב, כולי ה ינ ן - זל מה גה רש בו אנ כה רש ק. מל חה צש ה יי ב - זל הה תו זה ידה פי ם. רש הה רה בש ה אנ ף - זל סל ה כל שה עה

ה. נה טנ ה קש בה המ א אנ רה קש ני א, של סי כי ל הנ ענ

ת אל ינו  קי תש הי של ם, כש יי לנ רושה יש נות  בש ית. מי ימי ני פש יא  הי ה, של בה ה רנ בה המ אנ ה - זו  בה המ צוף אנ רה ר, תוכו  חי ר אנ בה דה
ש. מל של ה הנ יר לה אי מי זו, של ה הנ חה נש מי הנ

ן תנ קום נה הו מה יזל אי ם. ומי קה לש ם חל הל ק לה לי אםת, חי שש א מנ שה יי ז ונ ה, אה חה נש מי ת הנ ינו אל יהכי ה (בראשית מג) ונ ל זל ענ וש



1873

כםל בו. זון הנ מש א, של סי כי הו הנ יו, זל נה ת פה אי ם? מי הל לה

ה, אי םא ורש ש יהדות - ב מי ם חה אםת כגלה שש מנ קו. מי לש חל ה בש ינה כי שש שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ן (שם). מה יהמי נש ת בי אנ שש ב מנ רל תי ונ
ש מי ה חה ל זל ענ ין. וש יהמי נש ל בי קו של לש חל א בש לה בות אל ינשש תש ין מי אי ה כםל, וש מה ר עי בי חנ מש של ה, כש לה את כנ רי קש זו ני ה הנ רונה חמ אנ ה' הה
ה לה כנ כםל לנ אות מי בה כות של רה בש ים הנ שי מי ל חמ כה קו. וש לש חל ה, בש חה נש את מי רי קש ני זו, של ה' הנ ת הנ ל אל בי קי של ל, כש בי יהדות הוא קי

ם. כגלה ן מי טה קה הוא הנ שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ין. מה יהמי נש ל בי בי זו, קי הנ

יל בי שש כםל בי הנ ים. וש שי מי י חמ רי ה. המ רה ים עמשה מי עה ה ה' פש לה דש גנ תש ין הי יהמי נש ת בי אנ שש ה, מנ רה ים עמשה טי בה שש ל הנ ת כה אנ שש מנ
מו. ה עי דורה ים מש שי ה בו לה תה צש רנ תש ן, הי טה הוא קה ה וש נה טנ יא קש הי שום של ם? מי ענ טנ ה הנ קו. מה לש חל ה בש שורה זו של ה' הנ הנ

ה, חה מש שש ני ה וש ילה גי רו. נה דש חנ ף לש יס אותו יוסי ני כש הי ין, של יהמי נש ה בי יו, זל רה דה ך חמ לל מל י הנ ני יאנ בי תוב (שיר א) הל ה כה ל זל ענ וש
ל ל של לה ה כש ך? זל ה בה ה זל ך, מנ ין. בה יהמי נש ל בי ילו של בי שש ם בי יסה ני כש ם הי כגלה ה? של ילה גי ה נה ה זל מה ה, לה ילה גי יות אה הש יך לי רי יהה צה הה
מו. רו עי כש שש יי תו ונ שש יי תוב (בראשית מג) ונ כה ן, של יי יה יך מי ה דודל ירה כי זש ש. ננ ית קםדל רי ר אות בש מנ שה של יים כש קנ תש הי ה של תורה הנ

י לי בש חנ ר (הושע יא) בש מנ אל נל של מו  ם, כש שה יו לש חה ת אל אל ך  שנ מה ה, של רוצה נה יך  רל חמ י אנ ני כי שש תוב (שם) מה ה כה ל זל ענ וש
ר בי חנ תש הי יון, של לש על הה ך  לל מל ם בנ חו שה מש שה ם, וש דור שה ם לה מה ה עי דה יהרש ה של בה המ אנ ה. זו הה בה המ עמבםתות אנ ם בנ כל שש מש ם אל דה אה

ים. ה יהמי מונה שש ה לי נה תש ני ש של ית קםדל רי ר בש מנ שה שום של ם, מי ף שה ם יוסי עי

תה נש ה כוננ תה ר (תהלים צט) אנ מנ אל נל של מו  ים? כש רי ישה ה מי ה זל בוך. מנ הי ים אמ רי ישה תוב (שיר א) מי ה כה ל זל ענ וש
ר (דברים מנ אל נל מו של אי, כש דנ ים ונ רי ישה ים מי אי רה קש ה ני לל ה. אי קה דה ט וצש פה שש ר (שם) מי מנ אל נל מו של ם? כש י הי ים. ומי רי ישה מי
ל ענ מות, וש עולה ל הה כה ת בש רל עורל תש ה מי קה דה ק, וצש דל צל ל בש לה כש ט ני פה שש מי ה, הנ בה קי נש ם הנ ר עי כה זה ל הנ לה כש ני ר הוא. וש יהשה יק וש די לב) צנ

אי. דנ בוך ונ הי ים אמ רי ישה ה מי זל

יל לי כש הנ ל? לש אי רה שש יי ה וש ה זל יות, מנ הש יך לי רי יהה צה ל הה אי רה שש יו (בראשית לז). יי נה ל בה כה ף מי ת יוסי ב אל הנ ל אה אי רה שש יי וש
ינו. ית די ה' - הוא ובי ינו ונ ני ן שה מו כי ף. כש ת יוסי ה אל בה המ אה ה, של ינה כי מו שש עי

קומו מש ב בי ינשי תש יי ם, של ים כגלה מי ת עולה כנ רש בי אותו  כו  רש ם, ובי אי ב וה אה ב מי הנ אל נל ל של ענ לו  ים הודו  טי בה שש ל הנ כה וש
כהרהאוי.

מו מות? כש ה עמלה ה זל בוך. מנ הי מות אמ ן עמלה ל כי תוב (שיר א) ענ כה אותו? של בו  המ יו אה חה אל לו  פי אמ של נו  ן לה יי ננ ומי
מות. ים עמלה אי רה קש ם ני הי א, וש בה נוקש ם הנ עולנ ם בש הי ר. וש קה ר בה שה י עה ני ל שש ד ענ ר (מלכים א) עםמי מנ אל נל של

ם יהל לי ה עמ קה זש חנ תש הי שום של ה, מי אוה נה וש י  ני ה אמ חורה תוב? (שיר א) שש ה כה ה, מנ לה עש מנ ף לש ק יוסי לי תנ סש הי ר של חנ אנ
רות זי ה גש מה י כנ לנ רו עה זש גה ם, של יהל יני י בי תי רש חנ שש ר, ני דה י קי לי הר אה ם. כש הל בו בה רש עה תש םא הי ל ה, של אוה נה ה - וש ל זל ם כה עי לות, וש גה הנ

או. י יהה יהצש טי בש שי סו, וש נש כש י יהה ני טי בש שי שום של ים, מי ים טובי עמשי מנ למםה, בש יעות שש ירי יא כי י הי ני ה אמ ל זל ם כה עי עות, וש רה

י? מי י אי ני ם בש י הי מו. מי רש י גה מי י אי ני ה בש ל זל כה ק. וש לי תנ סש ש הי מל של הנ שום של ת (שם), מי חםרל רש חנ י שש ני אמ י של ני אג רש ל תי אנ
אן. י כה מי ה עי תה לש גה ה של ינה כי שש לנ י וש מו לי רש ם גה הי ף, וש ת יוסי אן אל רו כה כש מה עמקםב, של י ינ ני לו בש אי

יון, לש על ית הה רי בש ם הנ הל ר לה יהה זוכי הה ד של ה, ענ שה ה קה או עמבודה רה של ל. כש אי רה שש י יי ני חו בש נש ייאה ר (שמות ב) ונ מנ ה אה ל זל ענ
ם אי הה ים. זו  להי אל ל הה ם אל תה עה וש ל שנ ענ תנ ונ תוב (שם)  כה של הו  זל ה.  יונה לש על ם הה אי הה יהה  נל בה ל  ענ ים  מי חמ רנ ה בש רה עורש תש הי וש
ם, שה ם מי ה אותה יאה הוצי ים, וש רי עה ים שש שי מי ים, חמ יוני לש ים על חי תה ם פש הל ה לה חה תש , ופה יהה יהדל רות בש חי ל הנ כה ה, של ליונה על הה

ה. תורה ל בנ אי רה שש ת יי עות אל רש יו לי בי ה אה נל מג ם מש עולה א לה ה יהצה ם. ומםשל יהל לי ים עמ מי חמ ה רנ תונה חש תנ ם הנ אי ה הה אה לש מנ תש הי וש

םא ל א של לה ח, אל י קםרנ ני ל ינד בש ים ענ שי דה ש קה ים קםדל ירי שי יר הנ ל שי זו של ת הנ חנ בנ שש תי ת הנ ז לו אל מנ ד רה וי ה, דה אי םא ורש ב
ל ידםת. ענ די יר יש יל שי כי שש ח מנ י קםרנ ני בש ים לי ני ל שושנ חנ ענ צי ננ מש תוב (תהלים מה) לנ ך כה שום כה ר. מי מנ אל נל ן של מנ זש יענ הנ גי הי

ים. ני יו שושנ תותה פש אות שי רה קש ני יהו, של יקות פי שי לו נש ים - אי ני שושנ

כםל. ל הנ ית של יעי בי שש יא הנ הי זו, של ה הנ מה דג אמ ה הה נה שושנ בנ רו  בש חנ תש הי ים של ני שה ש  שי לו  ים אי ני ר, שושנ חי ר אנ בה דה
ם שום אותה ים, מי די רה פש םא ני ל ד וש ים ינחנ בי יושש זו, של ה הנ עה שה ם בנ הל יענ לה פי שש מנ דוש של קה יק הנ תי ענ ל הה ע של פנ ה של יל - זל כי שש מנ

ים. די רה פש םא ני ל , וש רוחנ קות הה בי דש יקות בי שי נש

ד. חה כםל אל הנ ידםת, וש די יר יש אן שי כה ים, וש ירי שי יר הנ אן שי פול. כה יר כה את שי רי קש ני זו, של ה הנ ירה שי ז לנ מל ידםת - רל די יר יש שי
יר ך שי שום כה ים. מי רו דודי כש שי תו וש תוב (שיר ה) שש כה הו של ים. זל ים דודי אי רה קש ל ני אי רה שש ת יי סל נל רוך הוא וכש דוש בה קה הנ
ה ילה חי תש הי ל  אי רה שש יי ת  סל נל כש ם  שה של מו  וכש ה.  זל ת  אל חנ  בי שנ מש ה  זל וש ה,  זל ת  אל חנ  בי שנ מש ה  זל וש ים.  דודי ם  הי של ידםת,  די יש

ך. לל מל ת הנ חנ אל בי שנ ה לש ילה חי תש יא הי אן הי ף כה י, אנ ני קי שה תוב יי כה אוי, של ך רה כה ת, של חנ בנ שש תי הנ

ר טוב - בה י. דה בי את לי רי קש ני ה, של לה יש לנ ת בנ של רוחל יהה של חנ י - זו הנ בי לי ש  חנ ר טוב (תהלים מה). רה בה י דה בי לי ש  חנ רה
א טוב. רה קש ני ה, של מה ר עי בי חנ תש ך יי לל מל הנ ה של צונה רש ה בי עולל של

בו, לי ה בש זל ר הנ בה דה ת הנ ה לו אל ישה חי רש מנ שום של ש, מי חנ ר רה מנ לות, אה גנ שות לש ה לו רש נה תש םא ני ל שום של ר, מי חי ר אנ בה דה
בו. לי א בש לה ש, אל חי רנ שות לש ה לו רש נה תש םא ני יו ל תותה פש שי לו בש פי אמ ונ

בור, א די רה קש ני ה של זל "י הנ בי לי הנ ר, וש בי דנ םא יהכול לש םא קול ל ל בור בש די שום של י? מי בי ש לי חנ ם רה ענ טנ ה הנ ר, מה חי ר אנ בה דה
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שום כםל, מי ל הנ ר ענ ל יהתי גםדל ה בש מה לש שש ה ני נה בה לש הנ וש ת,  יי בנ ה  ה לה נה ובה ך  לל מל למםה הנ א שש בה ד של ה, ענ מה לש שש םא ני אן ל ד כה ענ
קול. ה הנ מה ר עי בי חנ תש הי של

ה יאה הוצי שום של ך, מי לל מל ם הנ מות עי לי שש ה בי בה יהשש קול. וש ה בנ מה לש שש י ני רי המ ר, של בי דנ שות לש ה רש נה תש ה ני עה ה שה אותה ובש
י ני קי שה יי ה  רה מש אה וש ר,  בי דנ לש ה  ילה חי תש הי וש ה,  מה עי דורו  מש ם  שה ך  לל מל הנ ז  אה ך.  לל מל לנ ת  יי בנ ה  ינה קי תש הי וש ם,  עולה לה ם  כה חה ן  בי

יהו. יקות פי שי נש מי

ת עי הוא. כה טוב הנ ר הנ בה דה אי הנ דנ י ונ בי ש לי חנ ך רה שום כה מות. מי לי שש ה בי בה םא יהשש ז ל ד אה ד, ענ וי י דה ימי ת בי עי ל כה בה אמ
תוב (ישעיה א) כה א טוב, של רה קש יק ני די צנ כםל. הנ ים בנ אי טובי דנ ז ונ ה קול, אה מה ר עי בי חנ תש הי ן של יוה ים. כי םא טובי ל טוב, וש
ן אותה ד בש חה אל רו כש בש חנ תש בו, הי רש קש ני של ה. וכש מה כש ה חה ה, (קהלת ז) טובה את טובה רי קש יא ני ף הי י טוב. אנ יק כי די רו צנ מש אי

ד. חה אל ם כש יהל ני ים שש ם דודי ן, הי יי יה יך מי ים דםדל י טובי ז (שיר א) כי יקות, אה שי נש

ה ל זל ענ הוא. וש ר הנ מה שג מש ן הנ יי ינ ל הנ נו של מל ים מי קי שש ני של ן, כש יי יה ים? מי ם טובי י הי תנ ידםת. ומה די אן יש כה ים, וש אן דודי כה
ה, יונה לש על ם הה אי מםק, הה עה ר הל הה נה ן הנ ה מי אה קה שש יכות הנ רי צש יעות  טי נש י הנ רי המ ים. של דודי רו  כש שי וש תו  תוב (שם ה) שש כה

הוא. ן הנ יי ינ הנ ה מי אשונה רי ם בה ה אותה תה קש שש יא הי הי של

ינו ימי וי תוב  כה של הו  זל ים.  טובי יך  נל מה שש יחנ  רי לש ך  כה ר  חנ אנ וש י,  םאשי ר לש ת  חנ תנ םאלו  מ שש ב)  (שם  תוב  כה של הו  זל
ם. אי הה ענ לו מי שופי טוב, של ן הנ מל של הו הנ זל י. וש ני קי בש חנ תש

ה, לה עש מנ דול לש גה ן הנ כםהי ה הנ ן. זל רם המ ן אנ קנ ן זש קה זה ל הנ ד ענ םאש יורי ר ל הה טוב ענ ן הנ מל של תוב (תהלים קלג) כנ כה הו של זל
ם אי ד הה צנ יך, מי נל מה ים שש אי רה קש ני אי  דנ ז ונ ן, אה רם המ ל אנ ן של קה זה ן לנ מל של הנ אותו  יענ  גי מנ של ם. וכש עולה ן לש ך, כםהי לל מל ין הנ מי יש

ים. יך טובי נל מה ז שש אה ם, וש הה רה בש ל אנ ד של צנ ומי

תוב ה כה ל זל ענ ה, וש נה בה לש יר לנ אי הה ין לש יהמי ט הנ שנ פה שום של ם? מי הה רה בש ל אנ טוב של ן הנ מל של ענ אותו הנ ם שופי ענ טנ ה הנ מה
תוב כה אשון, של רי אשון, יום הה רי אור הה ה הה ה טוב - זל ד. מנ ם יהחנ ים גנ חי ת אנ בל ים של עי ה נה ה טוב ומנ ה מנ ני (שם) הי
ה. נה בה לש י, הנ יעי בי רש יום הה ל. הנ אי רה שש ירות יי מי ים זש עי ה נש ים - זל עי ה נה י טוב. ומנ אור כי ת הה ים אל להי א אל ינרש (בראשית א) ונ

ה זל ם הנ עולה הה אור של אור לה נו  מל ע מי פנ שה מות, וש לי ן שש תנ נה אשון  רי יום הה א בנ רה בש ני אור של הה של מו  ה, כש אי םא רש וב
ג הי ננ תש מי ה  ל יהדה ענ י, של יעי בי רש יום הה ך, הנ לל מל ל הנ זו של ת הנ בנ ן אור לנ תנ אשון נה רי אור הה ם, הה הה רה בש ף אנ - אנ ג בו  הי ננ תש מי
ין, הוא יהמי ת לש בל יושל מו וש ת עי רל בל חנ תש ר מי של אמ כנ אורו. וש יר מי אי הה יו, לש לה שוך עה ד מה סל ל חל ן חוט של ל כי ענ ה. וש זל ם הנ עולה הה

כםל. ל בנ די גנ תש מי

יף בו הוסי יא? של ה הי ך. מנ מל ה שש לה דש גנ אמ תוב בו? (בראשית יב) ונ ה כה ם, מנ עולה ם לה הה רה בש א אנ בה של ה, כש אי םא רש וב
יר עי אםד בש ל מש לה הג דול ה' ומש תוב (תהלים מח) גה כה הו של רוך הוא. זל דוש בה קה ל הנ די גנ תש ה, בו הי זל קום הנ מה הנ ה"א. וש
ה, תוכה ה בש שורה ת בו, וש קל בל דנ תש ה מי נה טנ ה קש בה המ ה, אנ תונה חש את ה' תנ רי קש ני ה, של דושה קש זו הנ יהה הנ רש קי ר הנ של אמ ינו. כנ להי אל

כםל. ל הנ ל ענ די גנ תש ן יי מה ז שש אה

ל כה יד בש סי חה ך. וש רל יהם דה ן בנ נותי זו  ה הנ גה רש דנ בנ שום של יו. מי כה רה ל דש כה יק ה' בש די תוב (שם קמה) צנ ה, כה אי םא רש וב
ה, שה דה יהה חמ רי ה אותו בש שה ה עה זל ין הנ יהמי ם בנ הה רה בש ן אנ ל כי ענ ם. וש עולה ית בה עמשי ננ ך  לל מל ין הנ מי ה, יש גה רש דנ ה הנ אותה יו, בש עמשה מנ
ת זו, בנ כם"ל הנ כם"ל, בנ ם בנ הה רה בש ת אנ ך אל רנ ה' בי ה (בראשית כד) ונ ל זל ענ כםל. וש ל הנ ל ענ די גנ תש הי יד, וש הולי לו לש זה ש מנ די חנ תש הי וש

ה לו. נה תש ני ך של לל מל הנ

אי. דנ ים. ונ עי ה נה ה טוב ומנ תוב (תהלים קלג) מנ כה הו של םאשו. זל ל ר ד ענ יורי טוב של ן הנ מל של ה? הנ כה רה בש י הנ הי ומנ
תוב כה מו של ל, כש דנ גש יי אםד. ונ י מש ני דם ת אמ ך אל רנ ה' בי ה, ונ ל זל ענ ם. וש קום גורי מה הנ ה, של כה רה ה בו בש ן שורל מל של טוב, הנ ן הנ מל של כנ

ך. מל ק שש ן תורנ מל תוב (שיר א) של כה מו של ך, כש מל ה. שש לה דש גנ אמ (בראשית יב) ונ

ה ה, מנ זל טוב הנ ן הנ מל של , כנ יחנ שי מה ימות הנ כםל בי ל הנ ינו ענ מי ים יש רי הה יד לש תי רוך הוא עה דוש בה קה הנ של ה, כש אי םא ורש ב
ה א זל לה י הוא! אל ים מי עי נו יודש ינל הוא אי יום הנ ת. הנ לל נםפל יד הנ וי ת דה כנ ת סג ים אל קי הוא אה יום הנ תוב? (עמוס ט) בנ כה

ר. פה עה הל ה מי ימה קי המ ר לנ עורי יד לש תי עה ם של הה רה בש ל אנ ין של יהמי אשון, הנ רי יום הה הנ

כםל, י הנ ני פש לי ם ה' מי אג יו נש לה ר עה מנ אל נל ם, של הה רה בש ה אנ ם ה' - זל אג כםל. נש ל הנ אשון של רי יום הה הוא, הנ יום הנ ה בנ ל זל ענ וש
ין פי נש אנ יר  עי זש הנ בו  ע  בנ שש ני של יק,  תי ענ הה ל  של ם  שי הנ ז  מה רש ני אן  כה וש ה'.  ם  אג נש י  תי עש בנ שש ני י  בי כב)  (בראשית  תוב  כה של
נו. קה יר זש הוקי יך לש רי צה לוי, של יק תה תי ענ בה ה. של לה יש םא לנ ל םא יום וש א ל רה קש יום (זכריה יד) ני ה אותו הנ ל זל ענ ם. וש הה רה בש אנ לש

ת. לל נםפל יד הנ וי ת דה כנ ת סג ים אל קי הוא (עמוס ט) אה יום הנ בנ

תוב (ויקרא כו) כה ת, של לל נופל זו  ה הנ כה סג הנ של ם, כש עולה םא לה ב ידות לה עמתי רות של צה ן הנ ל אותה ת כה ה אל אה ה רה מםשל
י יתי רי ת בש ף אל אנ תוב? (שם) וש ה כה ים, מנ אי טה ם חמ מו אותה לש שש ני של לות. וכש גה ם בנ כל מה י עי ני ף אמ י, אנ ני ם אה ם גנ כל תש י אל יתי כי הי וש
שוב תה של ין, וש יהמי בש ה  ימה קי המ ם, לנ הה רה בש אנ ד, לש וי ת דה כנ ה, סג דושה קש ץ הנ רל אה ת הה אל ך  מנ כםר. סה זש ץ אל רל אה הה כםר וש זש ם אל הה רה בש אנ

ביששלימות.

ם. גויי מון  המ ב  אנ לש יתה  יי הה וש ך  תה אי י  יתי רי בש ה  ני הי יז)  (בראשית  תוב  כה של ם,  הה רה בש אנ ה  זל י?  יתי רי בש יא  הי י  מי
ם פוגי ם,  רה בש אנ א לו  קורי י של מי ים,  רי בי חמ הנ ירו  עי ה הי זל ל  ענ וש כםל.  ם בנ לי תנ שש תי ך,  מש עי יא ה'  הי זו, של ית הנ רי בש הנ של וכש
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ה. מונה אל ם בה לי תנ שש זו הי ה' הנ בנ שום של ה, מי עמשל םא תנ ל ה וש א עמשי רה קש ני קום של מה הנ

ים, מי עולה ק לש סי פה םא תי ל ה של טובה ה הנ ה אותה יונה לש על ם הה אי הה ל מי בי קנ ת תש בנ ם, הנ אי ל הה ין של יהמי ק ה' בנ לי תנ סש תי של וכש
ה ר - זל הה הה ם. מי יי דנ יה םא בנ ל ן של בל ת אל רל זל גש ר ני הה הה מי תוב (דניאל ב) של ה כה ל זל ענ ים. וש מי ענ ר הה אה שש מות לי קה ה נש ז עושה אה וש
קו דש הי לו של ל אי כה ים בש יני ה די עושה ם. וש יי יננ ה עי עה בש יהה שי לל עה ת של חנ ן אנ בל י אל ן - זוהי בל ת אל רל זל גש יון. ני לש על ר הה הה ם, הה הה רה בש אנ
שום ץ, מי רל אה ל הה ת כה ה אל אה לש דול ומי ר גה הנ ה לש תה יש תוב (שם) הה כה כםל. וש ם בנ ה אותה קה דש ם, הי יי לנ גש רנ ין הה בי יהה  נל ת בה אל

ה. מה חנ אור הנ ה כש נה בה לש ין, (ישעיה ל) אור הנ יהמי ה בנ קה בש דש ני של

ה מה לש תנ שש הי ד של ענ יר,  אי הה לש ה  ילה חי תש הי וש ה.  נה בה לש הנ ה  רה ם, הואמ עולה לה ם  הה רה בש אנ א  בה של כש ה  אשונה רי בה ה,  אי רש םא  וב
ה (הושע ג) ל זל ענ ך. וש אל סש כי מי או  סש ת כי ל אל די יגנ תוב (מ"א א) וי כה כםל, של ל הנ ל ענ די גנ תש הי למםה, של י שש ימי בי ה  תה גה רש דנ בש
ת חנ בנ שש תי ה הנ נה תש ל יהדו ני ה ענ ל זל ענ למםה. וש ד שש ענ ים של יקי די ר צנ שה ה עה שה מי חמ ם הנ ף, אותה סל ר כה שה ה עה שה מי חמ י בנ הה לי רל כש אל וה

לות. גנ שות לש ה לו רש נה תש םא ני ל ש, וש חנ לנ ר בש מנ אל ד נל וי ל דה בה ה. אמ ל בה די גנ תש יי י של די זו, כש ה הנ יונה לש על הה

לוי בו םא תה ל י של י? מי עמשנ ם מנ י הי יון. ומי לש על הה ך  לל מל ת הנ ר אל עורי (תהלים מה), לש ך  לל מל י לש עמשנ י מנ ני ר אה אםמי
יר. הי ר מה ט סופי י עי שוני ם (שם) לש לו הי י? אי עמשנ ם מנ י הי א מי לה ה! אל לה עש מנ לוי לש ה תה עמשל מנ י הנ רי המ ה? של ה עושל ה, מה עמשל מנ
ה ירה בי גש ת הנ חנ בנ שנ מש ים. של ירי שי יר הנ ר שי מנ אל נל מו של ידםת, כש די יר יש יון. שי לש על ך הה לל מל ה לנ לה יש לנ צות הנ חמ ת בנ חנ בנ שנ מש שום של מי

ת אותו. חנ בנ שנ ה מש ירה בי גש אן הנ ף כה ך. אנ לל מל ת הנ אל

י נםכי ים - (בראשית טו) אה יוני לש על בה יתה  פי ינ תש ם: ני הה רה בש אנ ים בש רי בי חמ הנ שוהה  רש י פי רי ם (שם), המ דה י אה ני בש מי יתה  פי יה פש יה
ן ק חי לולות. הוצנ חות כש בה שש י תי תי , שש יתה פי יה פש יה ך  כה ה. לש תה ים אנ להי יא אל שי ים (שם כג) נש תוני חש תנ יתה בנ פי ינ תש ך. ני ן לה גי מה

כםל. ם בנ הה רה בש ת אנ ך אל רנ ה' בי ם - (שם כד) ונ עולה ים לש להי ך אל כש רנ ן בי ל כי י. ענ תי לש א הואנ ה נה ני יך - (שם יח) הי תותל פש שי בש

ה לה עש מנ לש יתה  פי יה פש יה י לו,  תי רש מנ יון. אה לש על הה ך  לל מל ד הנ גל נל כש יון,  לש על סוד  בו  ייש  ה  זל סוק הנ פה ה, הנ אי ורש םא  ל ב בה אמ
ן ק חי ה. הוצנ לה יש לנ צות הנ חמ ים בנ די עומש ת של מל י אל יקי די ם צנ אותה ה בש טה מנ יך. ולש נל פה ים לש חי בש שנ מש ים, של יוני לש על נות הה חמ מנ בנ
ן ל כי י - (תהלים מה) ענ חותי י אמ י לי חי תש י (שיר ה) פי לי יכה י הי עמרי שנ בש יש  קי א ומנ ה קורי תה אנ ה של עה שה יך, בש תותל פש שי בש
רון, חמ אנ ם הה עולה הה שום אותו  ם, מי עולה לש יונות.  לש על רות  עמטה בנ ך  ת אותש רל טל ענ ה מש יונה לש על ם הה אי ים. הה להי אל ך  כש רנ בי

ה. יר לה אי הוא מי ר של מנ ה אה ילה בי שש ובי

טוב ן הנ מל של הנ כות וש רה בש ל הנ כה ם. וש עולה ן לש ה כםהי תה תוב (תהלים קי) אנ כה ה של לה עש מנ ין לש ם, זו יהמי עולה ר לש חי ר אנ בה דה
נו מל ת מי קל חי רנ תש מי ן של מנ זש ל בי בה ה. אמ לה עש מנ ת לש רל בל חנ תש ה מי זל ן הנ כי הנ של ן, כש ל כי תוב ענ ה כה ל זל ענ נו אותו. וש רש אנ ים בו, ובי שורי
א לה ים בו, אל םא שורי ל כות, של רה נו בש מל עו מי נש מש ני שום של ה, מי ירה בי גש הו, זו הנ וי ל נה ג ענ אנ שש אםג יי תוב? שה ה כה ם, מנ עולה ה הה זל
י תוב (שיר א) כי ה כה ד זל גל נל הו? כש וי ל נה ג ענ אנ שש אםג יי תוב (ירמיה כה) שה כה הו של זל מו. וש ת עי רל בל חנ תש זו מי הו הנ וי ר נה של אמ כנ

ם. עולה ים לש להי ך אל כש רנ בי שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ים. מה יך טובי נל מה יחנ שש רי ן לש יי יה יך מי ים דודל טובי

(ישעיה לד) בור. זו  גי ך  ל יהרי ענ ך  בש רש גור חנ תוב (תהלים מה) חמ ה כה ד זל גל נל ה (שם), כש רוצה נה יך  רל חמ י אנ ני כי שש מה
ל ם ענ חי רנ לש יך  לל אי ה  אותה תה  בש רנ ה. קי לה עש מנ לש רוד מי פי ה  ים לה מי גורש ים, של עי שה רש ן הה ע מי רנ פה הי ם, לש ה דה אה לש ה' מה ב לנ רל חל

ד. חה אל מו כש שש בנ תש תי ם, וש עולה הה

ם? ענ טנ ה הנ . ומה תה שש בה ר לה דה הה תוב (תהלים קד) הוד וש כה של הו  ר. זל דה הה הוד וש בש ש  בי לנ תש מו, מי ת עי בל רל קה תש מי של וכש
ר דה הה וש אםד הוד  מש תה  לש דנ תוב (שם) גה ה כה ל זל ענ ינו. וש להי יר אל עי ר בש בי חנ תש הי שום של ל מי די גנ תש ה הי עה שה ה  אותה שום של מי
ירו ם עי שי ר וש דנ ך (בראשית לו) המ שום כה ה. מי יונה לש על ם הה אי יו הה לה ה עה שה רש פה בוד, של ל כה ים של בושי ם לש אותה , בש תה שש בה לה
ה ילה גי ן (שיר א) נה כי מו  אי. כש דנ ונ ך  רל דה המ ונ ך  ה, הודש ל זל ענ ד. וש רי טש ת מנ ל בנ אי בש יטנ הי מש מו  ת עי רל בל חנ תש מי של י? כש תנ עו. מה פה

אי. דנ ך ונ רל דה המ ך ונ ה הוא הודש זל כםל, וש ת הנ אל ך וש ה אותש קה שש מנ ם של אי ל הה ע של פנ של ן. הנ יי ינ יך מי ה דםדל ירה כי זש ך ננ ה בה חה מש שש ני וש

ה, אשונה רי ה. בה אוה נה י וש ני ה אמ חורה ה שש ד זל גל נל ק (תהלים מה), כש דל ה צל וה נש ענ ת וש מל ר אל בנ ל דש ב ענ כנ ח רש לנ צש ך  רש דה המ ונ
ה. אוה את נה רי קש ה, ני וה נה עמ ה בנ לה עש מנ ת לש בל רל קש ני של ת, כש עי כה ה. וש חורה אי שש דנ את ונ רי קש ם, ני עולה ת הה דון אל ב לה רל את חל רי קש ני של כש
מות. לי שש ן בי כגלה ך, וש אות כה רה קש ני דולות של יונות גש לש יות על ה חנ רי שש ים על תי לו שש ם - אי יי לה רושה נות יש כםל. בש אי בנ דנ ה ונ אוה נה

אי. דנ למםה ונ יעות שש ירי ת כי עי ן כה רו הי זש ר, חה דה י קי לי הר אה לות בש גה ת בנ עי יו כה הה ל של ענ

ה תה שש על ם, נל יהל עמשי ת מנ ם אל עולה י הה ני ירו בש שי כש הי ה, של יהה בה הה ין של די הנ ה מי רה זש חש יא הה הי ב הנ רל חל הנ ן של יוה ה, כי אי םא רש וב
ד. חה כםל אל הנ כםל, וש ק בנ דל י צל זנ אמ ה. ונ וה נה עמ ת בנ מל אל ת. ול מל ם אל ה עי רה בש חנ תש הי ת, וש מל ר אל בנ ר, דש בה דה

ל אותו של םאש  ר ת. הה מל אל ך  רש בה דש םאש  תוב (תהלים קיט) ר כה םאש, של ר ת בה מל ת. אל מל ר אל בנ דש םאש  ר סוף בש הנ
ה וה נה כםל. עמ רו בנ בש חנ תש הי לו וש לש כש רוד, ני םא פי ל ק בש דל ה צל וה נה סוף, עמ םאש בנ ר ת. הה מל א אל רה קש גות, ני רה דש ך, סוף הנ רש בה א דש רה קש ני של

ת ה'. אנ רש ה יי וה נה ב עמ קל סוף, (משלי כב) עי ק הנ דל םאש, צל ר הה

ים, מי עולה ין לש יהמי ק בנ בה דש ני שום של ים, מי קי לה י חמ ני ל שש טנ נה עמקםב, של ה ינ ך (תהלים מה) - זל ינל מי אות יש נורה ך  תורש וש
לות. קש מנ ל הנ ר ענ של ן אמ בה לה שםף הנ חש תוב (בראשית ל) מנ כה של

ה שוטה ין פש יהמי ינד הנ ם, וש עולה ר בה עורי תש ין הי יהמי ד הנ צנ שום של למםה, מי יעות שש ירי ר כי זנ חש כםל הה יא הנ הי ה הנ עה שה ובנ
ה, שובה תש ים בי רי חוזש ת של עי כה ר, וש דה י קי לי הר אה ם כש יהל אי טה חמ רו בנ דש קנ תש ה הי תה ד ענ י ענ רי המ ה. של שובה תש ים בי בי שה ת הנ ל אל בי קנ לש

ך. לל מל ל הנ ינו של מי ם, יש עולה ר בה עורי תש ם הי הה רה בש אנ שום של למםה, מי יעות שש ירי ם כי הי
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ן ים מי מי חמ רנ קו הה לש חש נל של ה, כש לה יש לנ ים בנ כי לה מש ם הנ ל אותה ר כה חנ ף אנ דנ רה של ם, כש הה רה בש ל אנ שוהה ענ רש ים, פי נוני יך שש צל חי
לו פש ם נה כגלה לום. וש עמבור שה ם ינ פי דש רש יי תו  שש ף קנ דה ני ש  קנ תוב (ישעיה מא) כש כה של הו  ים. זל כי לה מש ם הנ ג אותה רנ הה ין, וש די הנ

בשיהדהיו.

מות עולה ת הה ה אל נה דה אות. של רה טש יסש לי י בנ ני בש אנ ים וש צי לו חי ים - אי נוני יך שש צל ר. חי בה דה ת סוד הנ ה אל אי םא ורש ל ב בה אמ
כםל, ים בנ נוני אי שש דנ רוך הוא, ונ דוש בה קה ל הנ ים של צי ם חי אותה ה. וש ירה בי גש י הנ ידי יד בי קי פש ך הי לל מל הנ ב של רה קש י הנ לי ם כש אותה בש

ם. דון אותה ים לה עי שה רש ין לה א די נו יוצי מל מי שום של ק, מי חה צש ל יי דו של י, צי ני שי יום הנ ל הנ דו של צי מי

את ל"ב, רי קש ני ה של גה רש דנ ם? הנ ה אותה ילה פי מנ ה של גה רש דנ י הנ "ב. ומי לי לו בש פש יך יי תל חש ים תנ מי ה (תהלים מה) ענ ל זל ענ וש
ך. לל מל י הנ בי ם אויש הי ל של ם ענ ה אותה נה דה ם, וש עולה י הה עמשי ל מנ ה ענ תה נש מנ תש הי של

ם. עולה ת הה דון אל ין לה די י בש תי שש בנ לנ תש הי שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ת. מה חםרל רש חנ י שש ני אמ י של ני אג רש ל תי ה (שיר א) אנ ד זל גל נל כש
םא ם, ל כל י לה תי תנ נה ה של תורה ם בנ תל לש דנ תנ שש ם הי אי, אי דנ י. ונ ני אג רש ל תי ת, אנ יי בנ תוך הנ יהה בש לל ים אי בי רי קש יהה של נל בה ת לש רל אומל וש
רו זש פנ תש תי ם של כל ילש בי שש ם בי עולה מות הה ת אג מםר אל שש י, לי רו בי חמ י ני מי י אי ני בש י של מו לי רש גש לו, תי דש תנ שש םא תי ם ל אי דו. וש חמ פנ תש
מות, אג הה ר  אה שש ל  ענ אותו  יד  מורי הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ל,  אי רה שש יי ל  ענ ין  די הנ ר  זה גש ני ם  אי ירו,  עי הי ה  זל ל  ענ וש ם.  שה

ר. שה ם ובה צל ם על ים אותה לי אוכש מות, וש אג ר הה אה ין שש ים בי די ים, יורש רי םא חוזש ם ל אי ה. וש שובה תש ל בי אי רה שש ים יי רי חוזש של כש

מות אג ל הה כה וש ם,  עולה ל הה ענ ך  לל ה מל נה מנ תש הי ם, של הה רה בש ה אנ - זל ך  לל מל י הנ בי ב אויש לי ר (תהלים מה) בש חי ר אנ בה דה
ם. ג אותה רנ ה הה לה יש לנ יו, הנ אה ל שונש כה ה. וש ול ק שה מל עי ם, בש יהל לי ך עמ לל יות מל הש יו לי לה ימו עה כי סש הי

ר אה ד שש צנ מי או  בה לו של - אי לו  פש יי יך  תל חש ים תנ מי ין. ענ עמשות די ים לנ ידי ם עמתי הי ים - של נוני שש יך  צל ר חי חי ר אנ בה דה
יהם ק הנ מל עי ל בש יו, הוא נופי לה ה עה רה עורש תש פון הי ד צה ל צנ ת של בל הל לש שנ ה הנ אותה של ש. כש חה נה ד הנ לו, צנ פש יך יי תל חש ים, תנ מי ענ הה
ה ך? זל לל מל י הנ ך. מי לל מל י הנ בי ם אויש הי שום של ר, מי בה שש ים ני מי ענ ר הה אה ל שש כםחנ של ר, הנ בה שש כםחו ני של ר כםחו. וכש בה שש ני יון, וש לש על הה

כםל. ך בנ לל מל ל, הנ אי רה שש יי

ה ך רוצה תש שש ת אי רל אומל ה, וש לה עש בנ ה לש רה עורש תש הי ה של שה אי ך, כש ר כה מנ יהה אה לל ד (שם) - עה על ם וה ים עולה להי ך אל אמ סש כי
ה ת רוצה עי כה ין. וש ם די הל י בה יתי שי עה ם, וש עולה ן הה דו מי בש נו אה ווגי ת זי ידו אל רי פש הי ים של עי שה רש ם הה י אותה רי המ ך. של מש ר עי בי חנ תש הי לש
ין די הנ אותו  ך, של כותל לש ט מנ בל ישםר שי ט מי בל שי שום של ד, מי על וה א  רה קש ני קום של מה ם הנ רון עי חמ אנ ם הה עולה ר הה בי חנ תש יי של
יק די ר (דברים לב) צנ מנ אל נל מו של ר, כש א יהשה רה קש ני קום של מה א מי יוצי ת, של מל ין אל ם, הוא די עולה י הה עי שש רי ך בש אמ סש ה כי שה עה של

א. רה קש ה ני ישור זל ט מי בל נו שי מל א מי יהצה ה של ל זל ענ ר, וש א יהשה רה קש א ני סי כי הנ ר הוא. וש יהשה וש

תוב כה של הו  ם. זל עולה י הה עי שש ת רי אל יחנ  הוכי ט לש בל א שי רה קש ני , של יחנ שי מה הנ ך  לל מל ה הנ ישםר - זל ט מי בל ר שי חי ר אנ בה דה
ישור מי יחנ בש הוכי ישםר - (ישעיה יא) וש ל. מי אי רה שש יי ט מי בל ם שי קה תוב וש כה ה, וש יהודה ט מי בל םא יהסור שי (בראשית מט) ל
ם? ענ טנ ה הנ ם. מה עולה ר בה עורי ל, לש אי רה שש יי ט בש בל ם שי קה תוב (במדבר כד) וש ה כה ל זל - ענ ך  כותל לש ט מנ בל ץ. שי רל י אה וי נש ענ לש
ל ל ענ אי רה שש ל יי םאש של ר ים הה רי הה ך לש לל מל ה לנ ירה בי גש ת הנ חנ בנ שנ ה מש זל ח הנ בנ של הנ ם. וש עולה ם לה כה ן טוב חה ך בי ה לש יאה י הוצי רי המ של

י. די גש ש נל מל של או כנ סש תוב (תהלים פט) כי כה שום של ט - מי בל םא יהסור שי כםל. ל הנ

ה לה עש מנ לש רות  בש חנ תש הי בנ ה, של נה טנ ה קש בה המ אנ יא  ך, הי תש בה המ זו, אנ ק הנ דל צל הנ שום של - מי ק (שם מה)  דל צל תה  בש הנ אה
יר עי אםד בש ל מש לה הג דול ה' ומש תוב (שם מח) גה כה הו של דול. זל ה הוא גה מה ה עי רותה בש חנ תש הי ם בש ף הוא גנ אנ ה. וש דולה ית גש עמשי ננ

לו. לה ה הנ בה המ אנ י הה רי בש די ה בש ירה בי גש ת אותו הנ כל ה מושל ל זל ענ ינו. וש להי אל

יך י, אי מי ר עי בי חנ תש םא תי ם ל ך. אי י בש שי פש ת ננ בנ המ ל אנ כה ה של תה י. אנ שי פש ה ננ בה המ אה י של ה לי ידה גי ה - (שיר א) הנ ד זל גל נל כש
כות רה בש ין שורות הנ י אי רי המ ים? של רי חי אמ ת הה אל ך וש יון, אותש לש על ק הה עםמל הה ך מי שש פש ת ננ זון אל יך תה ם? אי עולה ת הה ה אל על רש תי

ה. בה קי ר ונש כה ל זה קום של מה א בש לה ה אל לה עש מנ לש של

י רי דש על ם  הי בות, של אה י הה ני בש זון  י מש ני מל מי ים  עי תובש של כש ה,  בושה ילה בש הש אל יך  (שם). אי יהה  עםטש כש ילה  הש ה אל מה לה שנ
יהה רל בה ל דש כה ה, של חה פש שי ד הנ ה צנ ע - זל שנ א רל נה שש תי ך. ונ לש א של סי כי ה הנ ק - זל דל תה צל בש הנ ך אה שום כה ש. מי מה ר ה' מנ דל יך, עי רל בי חמ

ם. עולה ל הה ייב ענ חנ ת לש דל עומל ה, וש חובה בש

ם, קה לש יא חל הי ה, וש זל ק הנ דל צל ים בנ חוזי אמ ל של אי רה שש יי לו  ק, אי דל צל תה  בש הנ ד - אה חה כםל אל הנ ב של ל גנ ף ענ ר, אנ חי ר אנ בה דה
ה עה שה בש ה  ז בה אוחי ק, של דל ל צל ה של גה רש דנ בות הנ רנ עמקםב. לש ינ ת  ב אל אםהנ וה כו',  וש ם  כל תש י אל תי בש הנ תוב (מלאכי א) אה כה של
תוב כה הו של תון. זל לה ש עמקנ חה ע, נה שה ל רה ד של דו צנ צי ה, וש חובה יו בש עמשה ל מנ כה ו, של שה ה עי ע - זל שנ א רל נה שש תי עמקםב. ונ א ינ רה קש ני של

י. אתי ני ו שה שה ת עי אל (שם) וש

ד צנ הנ מי ך  םאשש ל ר ענ ענ  שופי טוב של ן הנ מל של ה הנ שון (תהלים מה) - זל ן שה מל של יך  להל ים אל להי אל ך  חמ שה ן מש ל כי ענ
ק. דל תה צל בש הנ אה שום של ן? מי ל כי ה ענ ה זל ך. מנ א כה רה קש ני יון, של לש על הה

ח ל אה רות של בש חנ תש ים - הי חי ת אנ בל ד. של ם יהחנ ים גנ חי ת אנ בל ים של עי ה נה ה טוב ומנ ה מנ ני תוב (שם קלג) הי כה הו של זל
ם יץ - אותה בי רש ה תנ יכה ך, אי מש צש ענ ה - לש על רש ה תי יכה ה לו: אי רה מש אה ך  שום כה ל. מי אי רה שש יי ת  בות אל רנ לש ם -  גנ ק.  דל צל בש

ה. אשונה רי ך בה מש רו עי בש חנ תש הי ים, של יוני לש על בות הה אה לו הה ך - אי רל בי חמ עמקםב. מי ל ינ ים של דושי קש ים הנ רי עמדה הה

ן מל ם. של תה לה פי תש םאשו בי ל ר ה ענ זל שון הנ ן שה מל של ת הנ ים אל יעי פי שש ים לו, מנ עי רי ים וש חי ם אנ הי ל של אי רה שש ר, יי חי ר אנ בה דה
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מות, עולה צון בה מות, רה עולה ה בה חה מש שי ז ייש  אה ה. וש ים בה ירי אי מש ך, של מון זנ סש רש פנ רות אמ המ ר ננ שה ים עה ני שש לו  שון - אי שה
ם. עולה ן הה ק מי לי תנ סש ז מי גל רם הה וש

ק. חה צש ה יי יעות - זל צי עמקםב. קש ה ינ לות - זל הה אמ מםר. ונ ר הנ א הנ רה קש ני ם, של הה רה בש ה אנ לות (שם מא), מםר - זל הה אמ מםר ונ
ן. מה גה רש אנ י הה בושי ם לש מו אותה לש תנ שש יהרם"ק, הי דם"ם וש "ן אה בה לו, לה לה ים הנ עי בה צש ת הנ לשל שש יך - בי דםתל גש ל בי כה

דוש קה י הנ ני פש ם לי הל חות בה מי ים שש יקי די צנ מות הנ שש ני ים, של יוני לש לות על יכה ה הי עה בש שי לו  ן (שם) - אי י שי לי יכש ן הי מי
זו. "ן הנ שי כו לנ ה, זה קו בה זש חנ תש הי ה וש תורה כו בנ זה שום של ן? מי י שי לי יכש או הי רש קש ה ני מה לה יו. וש נה פה ה לש חה מש ז שי אה רוך הוא, וש בה

ת מל לל שש ז מג אה יך, וש נל פה י לש לי חות של בה שש תי ן עמסוקות בנ לו? הי לה מות הנ שה נש קות הנ ה עוסש מה (שם), בנ חוך  מש י שי ני מי
ים לו. רובי ם קש הי ים של יקי די צנ ל הנ ם של מותה שש ת ני חנ מש שי יו, כש בותה כש רש ל מנ כה יו מי נה פה ה לש חה מש ין שי אי יך, של נל פה ה לש חה מש שי הנ

ח בנ שי ים, וש ירי שי יר הנ ת שי למםה אל ה שש שה עה ן של מנ זש מו הנ יו כש נה פה ה לש חה מש ין שי אי אי של דנ חוך, ונ מש י שי ני ר מי חי ר אנ בה דה
ך. לל מל ל הנ ה אל ירה בי גש ת הנ חנ בנ שש ת תי אל

אות רה קש אי ני דנ ונ דושות, של קש מות הנ שה נש הנ לו  ים - אי כי לה נות מש יך. בש רותל יקש ים בי כי לה נות מש ים? בש רי ה אומש ומה
א רה בה ה של ל מנ כה ד מי בה כש ני ן של דל ן עי ה גנ - זל יך  רותל יקש ה. בי ירה בי גש הנ וש ך  לל מל ל הנ ווג של זי מי יו  ם הה י הי רי המ ים, של כי לה נות מש בש

יו. יעות יהדה טי ם נש הי ה, של זל ם הנ עולה רוך הוא בה דוש בה קה הנ

ה קה בש דש ה, ני טה מנ ך לש שום כה י. מי יני ימי ב לי י שי ני אדם ם ה' לנ אג ר (שם קי) נש מנ אל נל מו של ך (שם), כש ינש ימי ל לי גנ ה שי בה צש ני
ה כה זה ה  ילה בי שש ם, ובי עולה י לה יני ת די יענ אל הודי י וש תי בה המ ה בו אנ קה בש דש ני י, של בי ם אםהמ הה רה בש א אנ רה קש ני ך  שום כה ם, ומי הה רה בש אנ בש

ן. כי ם לה קםדל יו מי לה ה עה פה י ה"א נוסש רי המ ן, של בי לש

יר? ם אופי תל כל יא בש י הי תנ יר. ומה ם אופי תל כל ם מי דה אה וש יג)  ר (ישעיה  מנ אל נל של מו  יר (שם מה), כש ם אופי תל כל בש
ה. ירה בי גש הנ םאש  ל ר ה ענ שורל ה, וש יונה לש על ם הה אי ד הה צנ יר מי אי מי ים, של לוגי די ר בש תל כל ד הנ יורי של ך, כש לל מל ם הנ ת עי גל ול דנ זש מי של כש

ה. ל יהדה ג ענ הי ננ תש ה מי זל ם הנ עולה ל הה ת של יי בנ י הנ רי המ ת. של יי ת בה בל של ם לה דה ת אה רל אל פש תי ז (שם מד) כש אה וש

ים מוכי סש ים של דושי ים קש רי ם עמדה ל אותה און ענ מה צי ילה בש הש יך אל י, אי מי ר עי בי חנ תש םא תי ם ל ה לו, אי רה מש ך אה שום כה מי
יך. רל בי י חמ רי דש ל על יהה ענ עםטש ילה כש הש ה אל מה לה תוב (שיר א) שנ כה הו של י? זל ני חה לש ל שג ענ

ך י לה עי דש םא תי ם ל ה, (שיר א) אי ד זל גל נל י. כש אי ת ורש י בנ עי מש רוך הוא? (תהלים מה) שי דוש בה קה ה הנ יב לה שי ה מי מנ
ה, יונה לש ה על צה ך עי ה לה ני רוך הוא: הי דוש בה קה ה הנ ר לה מנ ך. אה יי יםתנ די ת גש י אל עי םאן ורש צ י הנ בי קש עי ך בש י לה אי ים צש שי נה ה בנ פה יה הנ
ם אותה  - ך  יי יםתנ די גש ת  אל י  עי ורש י,  ננ פה לש ם  הל בה תש  רש טנ ענ תש הי של ים  מי לי שש הנ ים  יקי די צנ הנ לו  אי  - םאן  צ הנ י  בי קש עי בש ך  לה י  אי צש

ך. יי רנ חמ ים אנ כי שה מש ני של

ך יי ננ י בה רי מש שש תי םא. וש ט חמ יפו לנ םא יוסי ל ה, וש צועה רש ם בי ה אותה קל לש ם, אנ יהל אי טה חמ נו בנ כש שש מנ תש דור יי י הנ עי שש ם רי אותה וש
ה ל זל ענ י, וש ננ פה ן לש מות הי שה נש ל הנ כה ם? של ענ טנ ה הנ ת. מה מל אל ין ול די כםל בש הנ ם, וש יהל לי נו עמ כש שש מנ תש םא יי ל ך, של יי רנ חמ ים אנ כי הולש של

ן. בי ון הנ עמ א בנ שה םא יי ב ל אה ב וש אה ון הה עמ א בנ שה םא יי ן ל (יחזקאל יח) בי

י, עי מש י - שי ננ פה ה לש שובה תש ים בי רי ל חוזש אי רה שש יי של ה, כש יעה מי שש לויהה הנ תש ך  בה י, של עי מש י. שי אי ת ורש י בנ עי מש ה, שי זל מו  כש
ל ענ תון. וש חש תנ ם הנ עולה ת הה יג אל הי נש הנ ך לש יהדי י בש תי רש סנ כםל מה ך, הנ כםל הוא בה ל הנ ח של תנ פל הנ י, של ננ פה ן לש יהל לותי פי י תש יסי ני כש הנ
ל ן כה יי ענ ך לש ך ייש לה שום כה י. מי י רואי חנ ר לנ אי את בש רי קש תש ני כםל, אנ ל הנ ה של אל רש מנ תש הנ אנ שום של י, מי אי ת ורש י בנ עי מש ן שי כי

יו. עמשה י מנ פי ם כש דה אה ת לה תי ם, לה עולה י הה עמשי מנ יום בש

ם, עולה ל הה ן ענ יי ענ ה לש ירה בי גש ינד הנ לו בש יכה ת הי יד אל קי פש ם, הי עולה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה בה של ה, כש אי םא ורש ב
ה. לה עש מנ ה לש חה מש ת שי פל ים, נוסל יקי די ם צנ עולה י הה ני בש של וכש

יק. די צנ ה לנ רה ב עמטה רי קה לות, לש פי תש ל הנ כה יא מי ף הי ה אנ תה שש ן עה כי כםל. וש ת הנ לנ פי ד תש גל נל ך (תהלים מה), כש ני זש י אה טי הנ וש
יק. די צנ ה לנ רה עמטה ב הה רי קה ן לש לות הי פי תש ל הנ י כה רי המ שום של מי

ר מנ אל נל של מו  כות, כש ם מנ יהל לי יא עמ בי הה לש ך  לה ייש  ה,  רה שה יש ך  רל דל ים בש כי םא הולש י ל ננ בה של כש (שם), של ך  מי י ענ חי כש שי וש
ד ם, ענ עולה ן הה ים מי כוחי ם שש לו הי אי ם כש י אותה ך, עמשי מי י ענ חי כש שי ן וש ל כי ענ ע. וש בנ י של ני ם אה ם גנ כל תש י אל יתי כי הי (ויקרא כו) וש

כםל. ה בנ מה תו, ושש יא בי הי ם, של הה רה בש הוא אנ יך, של בי ית אה י. ובי ננ פה ה לש שובה תש יהשובו בי של

ים. מי ווג עולה זי ך  מה ג עי וי דנ זש הי ולש ך  בםק בה דש ב לי אוהי יון של לש על הה ך  לל מל ה הנ (תהלים מה) - זל ייך  פש יה ך  לל מל ו הנ אה תש יי וש
הו זל ך.  לל מל צון הנ רש ם לי אותה תה  גש הנ נש הי וש ם  אותה תה  רש סנ יי ה של עה שה ים, בש יקי די צנ ך  לל מל ל הנ יכנ י הי ני בש ל  כה ה של עה שה י? בש תנ ומה

ך. לל מל צון הנ רש ה אותו לי יגה הי נש הי למםה, של ם שש ע אי בנ ת של זו בנ מו. וש תו אי רנ סש ר יי של א אמ שה תוב (משלי לא) מנ כה של

ה אדנ"י, מה ש. שש מל של ן הנ א מי לה ה אל ירה אי ה מש נה בה לש ין הנ נו. אי מל ך הוא מי ל כםחי ך (תהלים מה) - כה יי ננ דם י הוא אמ כי
ה. יונה לש על ה הה מה כש חה דוש, הנ קה ם הנ שי ל הנ םאש של ר י' הה ה, וש ג בה הי ננ תש הי כםל לש םאש הנ ר ך. א' מי לל מל ית הנ בי ת מי חנ ן לוקנ ימה סי

ל אי רה שש יי וש ה.  צונה ל רש ה כה עושל ך  לל מל ז הנ אה וש ע.  בנ ת של קםד בנ תי ונ ר (מ"א א)  מנ אל נל של מו  (שם), כש י לו  וי חמ תנ שש הי וש
ה. ירה בי גש ם הנ עי ך וש לל מל ם הנ ם עי דורה ה, ומש לה עש מנ ה לש לה עש מנ ים לש רי בש גנ תש מי

ך שום כה ך. מי לל מל י הנ ני ם בש הי שום של ם, מי עמבםד אותה ים לנ רי ם חוזש כגלה ם, וש יהל תי חש ים תנ עי נה כש ים ני מי ענ ר הה אה ז שש אה וש
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ם. י עה ירי לו עמשי חנ ך יש יי ננ ה פה חה נש מי ת צםר בש (תהלים מה) ובנ

ס ני כה הי לש בו  לי בש ן  תנ נה הוא  רוך  בה דוש  קה הנ י. של יהתי עש רנ יך  יתי מי די עםה  רש פנ י  בי כש רי בש י  תי סה סג לש (שיר א)  ה,  זל ד  גל נל כש
ה ר אותה כנ יהם שש ל בנ אי רה שש לו יי טש כםל נה הנ ם. וש הל מה ם עי שה ילו לש הובי ם של מונה מה ל מי אי רה שש עו יי בש שש יי י של די יהם, כש ם לנ יהל רי חמ אנ

ם. מה דו עי בש עה ה של עמבודה הה

יו ה הה תה ד ענ ענ וש ל,  אי רה שש יי לש יקו  צי הי ים של מי ענ ר הה אה ו ושש שה ל עי של דו  ה צי ת צםר - זל םא, ובנ ב יד לה תי עה ן לל כי מו  כש
ה בו. סה ר רוחנ ה' נםסש ר צה הה נה י יהבוא כנ ר (ישעיה נט) כי מנ אל נל מו של ם, כש יהל אי טה חמ ם בנ הל ים לה יקי צי מש

אות בה בות של רות רנ ם צה אותה ה בש אה רש ני הוא, של רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש ה לי מה לי ה שש שובה תש בי רו  זש ינחש ל  אי רה שש יי ז  אה
ך לש ר  צנ בנ תוב (דברים ד)  כה ם, כנ לי ב שה לי בש ה  שובה תש בי ים  רי ם חוזש שי וכש ה.  לה עש מנ לש ם  רונה כש זי ח  כנ שש ני י של מי ם כש יהל לי עמ
יון צי א לש ה (ישעיה נט) ובה ל זל ענ ה. וש סה יש פנ ה לש ירה בי גש ית הנ בי לש ך  לל מל יהשוב הנ יך. וש להל ד ה' אל ענ תה  בש שנ גו', וש וש אוך  צה ומש

ר. פה עה הל ה מי ימה קי המ א לנ , בה יהה נל פה ים לש מי לי ם שש ה כגלה יתה בי שום של ה. מי ירה בי גש ית הנ בי א לש בה ך של לל מל ה הנ "ל, זל גואי

בוד ה? כש בודה הו כש ה. ומנ ימה ני ך פש לל ת מל ה בנ בודה תש (תהלים מה) כש אנ שום של ם, מי י עה ירי לו עמשי חנ ך יש יי ננ ה פה חה נש מי בש
ת רל עורל יא מש הי כםל, וש ל הנ ים של ני פש יא הנ הי ה, של יונה לש על ם הה אי זו הה אי. וש דנ ה ונ ימה ני יא פש הי ך של לל מל אותו הנ ת מי בנ זו הנ ה'. וש

. יהה נל ל בה ה ענ נוחה רות ומש חי

ים. רוזי חמ בנ ך  ארי וה ים צנ תםרי בנ ך  יי ינ חה לש אוו  למםה (שיר א) נה ר שש מנ ה אה ד זל גל נל (שם), כש ה  בושה ב לש הה צות זה בש שש מי מי
ת ענ ש דנ די חנ תש יחנ תי שי מה י הנ ימי בי שום של אי. מי דנ ים ונ י תורי ני ים - שש תםרי םא. בנ ב יד לה תי עה לל הוא וש ן הנ מנ זש ם, לנ יי עממנ ך - פנ יי ינ חה לש
ם. דולה ד גש ענ ם וש נה טנ קש מי י לש עו אותי ם יידש י כולה תוב (ירמיה לא) כי כה שום של כםל, מי י הנ ני פש ה לי תורה ר הנ תואנ ם, וש עולה בה
ל ענ . וש יהה נל בה יקו לש צי הי ם של אותה מות בש קה עמשות נש ה בו לנ שה בש לנ תש הי פון, של צה ד הנ ה צנ ה, זל בושה ב לש הה צות זה בש שש מי ה מי ל זל ענ וש

ם. עולה ר בה עורי תש ז מי אה אי הוא. וש דנ ד ונ וי דה , וש יחנ שי מה ך הנ לל ים לו מל אי ה קורש זל

שום ה? מי ה קומה ה זל נו. מנ ה לה תה רה זש ה על נו כו', קומה שי פש ר ננ פה עה ה לל חה י שה ה? (תהלים מד) כי לה עש מנ תוב לש ה כה מנ
ה זל  - ך  דל סש ן חנ ענ מנ לש נו  די ופש ה.  ירה בי גש ם הנ עי ך  לל מל ק הנ בה דש ני נו, של לה ה  תה רה זש על ה  ת קומה עי ת. כה לל נופל יא  ה הי תה ענ ד  ענ של
ך, כה שום  מי י.  ני ני עמ ונ ך  ינש מי יש ה  יעה י) הושי (תהלים  ר  מנ אה ך  כה שום  מי של חור.  אה לש ילה  הש תי םא  ל של ין,  יהמי הנ ם,  הה רה בש אנ

ה. בושה ב לש הה צות זה בש שש מי מי

בםש, לש רוך הוא לי דוש בה קה יד הנ תי עה ים של די גה בש ל הנ כה ש. וש דה קש מי ים לנ קומי ם רש הי בוד, של י כה בושי לו לש מות - אי קה רש לי
בו רש עה תש םא הי ל ל אי רה שש יי שום של ה? מי ל זל ם כה רנ י גה ה אותו. מי ישה בי לש מנ ה הנ לה כנ ך - זו הנ לל מל ל לנ דום. תובנ אל ה בל מה קה ת נש תי לה

יון. ל צי בוד של כה אות בנ רש ים לי ידי לו עמתי ל אי ו, כה שה ל עי ד של צנ בנ

ש די חנ תש תי ת של ענ דנ ז לנ מל רל עםה, וש רש י פנ ימי ה בי נה תש ני ה של תורה ז לנ מל ם. רל יי ננ י - שש ך. תורי ה לה עמשל ב ננ הה י זה ה, תורי ד זל גל נל כש
ה נל בש יא ני ה הי ם חומה אן (שיר ח) אי כה ף, וש סל ר כה שה ה עה שה מי חמ ם (הושע ג) בנ ף - שה סל כה דות הנ קג ם נש . עי יחנ שי מה ימות הנ בי
ם הה רה בש י אנ יתי רי ת בש ף אל אנ תוב (ויקרא כו) וש כה הו של ם. זל הל ה זו לה אה ם בה הה רה בש ל אנ ד של צנ מי אי של דנ ף. ונ סל ת כה ירנ יהה טי לל עה

כםר. זש ץ אל רל אה הה כםר וש זש אל

א סי כי הנ דוש וש קה ם הנ שי הנ ה - של לה עש מנ ה. לש טה מנ ה ולש לה עש מנ חות, לש מה י שש תי יל (תהלים מה) - שש גי חםת וה מה שש ה בי נה לש תובנ
רוך בה דוש  קה י הנ ני ל בש אי רה שש ה - יי טה מנ ים. לש מי עולה ר לש כי זה םא יי ל רונו  כש זי ם וש עולה ן הה ד מי יי צנ ענ  ד יודי םאבנ י של ים, כש מי לה שש ני
ל ת כה יאו אל בי הי ר (ישעיה סו) וש מנ אל נל מו של ך, כש אות לה ה מובה ל זל ענ כםל. וש ל הנ ם ענ לה גש ים די רי ים מי יוני לש ים על מי חמ רנ הוא, בש

ך. לל ל מל יכנ הי ה בש ינה בםאל תוב תש ה כה ל זל ענ ה'. וש ה לנ חה נש ם מי גויי ן הנ ם מי יכל חי אמ

יך, בםתל ת אמ חנ ל: תנ אי רה שש ת יי סל נל כש הוא לי רוך  בה דוש  קה הנ ה  ר לה מנ (תהלים מה). אה יך  נל בה יו  הש יי יך  בםתל ת אמ חנ תנ
ת ים, אל רי שה מו לש יתי שי יך. תש נל יו בה הש כםל יי ל הנ ך - ענ נו אותה קש תי ם וש עולה ך בה יעו אותה הודי ים של יוני לש על בות הה אה ם הה אותה
ר אי בש כםל לנ הנ כםל, וש ך בנ נו אותה קש תי ים, של רי רוהה שה פה ר חמ אי ם (במדבר כא) בש הל תוב בה כה ים, של יוני לש על בות הה אה ם הה אותה

את. רי קש ל ני אי רה שש ת יי סל נל זו. כש הנ

ם אותה ר, כש בה דש מי ם דור הנ אותה ה, כש בה המ אנ ם בש כגלה - של יך  נל בה יו  הש יי יך  בםתל ת אמ חנ ר, (תהלים מה) תנ חי ר אנ בה דה
ך לל מל הנ ד של תוב (שיר א) ענ ה כה ד זל גל נל ה. כש תורה ל הנ רו ענ בש גנ תש ה יי בה המ אנ ם בש כגלה יך - של נל יו בה הש ה. יי עה ים דור די אי רה קש ני של

ם. מותה מו כש לש תנ שש יך יי נל אן בה ף כה ה, אנ יעה מי שש יהה לי ימו עמשי די קש הי יחו. של ן רי תנ י נה די רש בו ני סי מש בי

ן מנ זש כםל. בנ לנ ים בו  לויי רות תש חי הנ רור וש דש הנ יון, של לש על דור הה הנ דםר (תהלים מה), מי ל דםר וה כה בש ך  מש ה שי ירה כי זש אנ
ד על ד, ווה על וה ם מי ד עולה רי פה םא יי ל ד, של על ם וה עולה לש הודוך  ים יש מי י ענ זנ רות, אמ חי כםל לש יא הנ הוא יוצי דול הנ גה ר הנ שופה הנ של

ין. לי י יה דנ ין שה י בי י לי מםר דודי רור הנ ה, צש ד זל גל נל ם. כש עולה מי

חות בה שש תי ן הנ אותה יל בש לי כש הי כםל, וש ים הנ לי שש הי כםל, וש ם בנ לי תנ שש הי למםה וש א שש לות. בה גנ שות לש ה לו רש נה תש אן ני ד כה ענ
ת ענ דנ ר הנ עורי תש תי ן של מנ זש יו בי נה בה ה לש לותה גנ רוך הוא לש דוש בה קה יד הנ תי עה מות, של עולה ל הה ל כה יום של קי ה, הנ יונה לש ה על מה כש חה
הו זל רוך הוא, וש דוש בה קה ל הנ מו של ה, סוד שש יונה לש על ה הה מה כש חה קות בנ בי יג דש ל ינשי אי רה שש יי ד מי חה אל ד וש חה ל אל כה של ם. כש עולה בה

ים. מי י עולה מי עולש ם ולש עולה ל, לש לה ה כש קה סה פש ין לו הנ אי טוב של הנ

ק לה ת בה שנ רה פה
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נו. מל ה מי קל שש ה מג זל ן, וש דל עי א מי ה יוצי ר. זל הה ד נה חה אל ן, וש ד גנ חה ד. אל חה ם אל הי ם של יי ננ ן (ישעיה כה), שש ה אםמל מונה אל
ה. מונה אל ל הה ר של תה סש ני סוד הנ ל הנ אן כה ה כה ני הי

ים, יקי די צנ ם הנ עי ענ  עמשי תנ שש הי ן לש גה ס לנ נה כש הוא ני רוך  בה דוש  קה הנ ה של עה שה ה, בש לה יש לנ ר בנ עורי תש מי י של ה מי נו, זל דש מנ לה וש
א לל פל יתה  שי י עה כי ך  מש ה שי אודל ך  מש רומי ה אמ תה י אנ להנ צון: ה' אל רה בש ן בו  וי כנ ב, ולש לי צון הנ רש ה בי סוק זל ר פה לומנ יך  רי צה
יך עמשל ים מנ אי לה פש י ני יתי לי פש אות ני י נורה ל כי ענ ך  ר, (תהלים קלט) אודש םאמנ ן י ר כי חנ אנ ן. וש ה אםמל מונה חםק אל רה צות מי עי
ים רי עורש תש מי של ים כש אשוני רי ים הה ידי סי חמ ל הנ ח של בנ של נו הנ יש הנ גו'. וש ן וש דל עי א מי ר יםצי הה נה ך, וש ר כה חנ אםד. אנ ת מש ענ י יםדנ שי פש ננ וש

ה. תורה ים בנ קי עוסש ם וש יהל חי בש ים שי רי דש סנ ך מש ר כה חנ אנ ה, וש לה יש לנ צות הנ חמ בנ

ן גנ ים בש שי בש לנ תש ם, ומי יהל ני יוקש דש ים בי די ים עומש יקי די צנ ל הנ א כה לה רוך הוא? אל בה דוש  קה ל הנ עמשועו של ה הוא שנ מנ
ל אל ים  סי נה כש ני ם  כגלה וש ים,  תי מי יות  חמ הנ לש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ יד  תי עה בו  של ל  טנ בנ ים  צי רוחמ וש יום,  וה יום  ל  כה בש ן,  דל עי

ים. רי בי חמ ירו הנ עי י הי רי המ ים, ונ לי שואמ ה של ים מנ לי שואמ , וש יחנ שי מה הנ

ים. ני מג ה מש מה ם כנ יהל לי עמ ם. ונ ל שה יבות של שי יש ל הנ כה ה, בש יונה לש על ת הה ענ דנ ם בנ ים כגלה קי סש ענ תש ים, ומי סי נש כנ תש ך מי ר כה חנ אנ
בות. הוא אה ל הה אל יההו  לי א אי בה של ים כש רואי ם, וש ים כגלה אי יוצש ך  ר כה חנ ה. אנ תורה ים בנ דושי ה חי מה ם כנ ים שה שי דש חנ תש ומי
ים. חי מי ם שש כגלה ם, וש יבה בי סש ים של דושי ים קש ני ה בה מה כנ ם בש הל ים בה חי מי בות, ושש אה י הה ני פש ים לי די עומש ים וש סי נה כש ם ני הי א - וש יוצי

לות דש תנ שש הי הנ ל  כה וש אוי,  רה כה ים  ני קה תג מש ים  די עומש ם  כגלה ה,  לה יש לנ הנ צות  חמ בנ הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ס  נה כש ני של כש
ה שו בה דש חי ים, של יקי די צנ ם הנ אותה רוך הוא בש דוש בה קה ל הנ תו של שוקה ה. ותש י תורה דושי חי יום בש אותו הנ לו בש דש תנ שש הי של

יק. די צנ יק וש די ל צנ כה ן בש כי ים. וש רי בה ם דש אותה ע בש עמשנ תנ שש הי ם, וש הל עו בה שש ענ תנ שש הי ים. וש רי בה דש

ל כה ובש ם,  הל בה ענ  עמשי תנ שש הי וש יחנ  רי הי הוא  רוך  בה דוש  קה הנ של ר  חנ אנ וש ה.  בה קי ונש ר  כה זה ים  ני קש תנ תש מי ם  כגלה ך  כה ר  חנ אנ
ים חי מי ם שש ז כגלה ם ה'. אה נםענ ת אותו  ים אל ם רואי הי וש ם,  יהל לי עמ ה  לל גנ תש ם, מי הל לה ה של מה כש חה ל הנ של לו  לה סודות הנ הנ
ם, הל לה ה של חה מש שי ל הנ אור של יו וש ל זי ה של כה שה מש ה הנ אותה ם. ומי הל לה אור של הה יו וש זי ים הנ טי שש פנ תש מי ד של ה, ענ בה ה רנ חה מש שי בש

יך. רי צה ן של מנ זש ד הנ ה ענ ינה כי שש י הנ פי נש ת כנ חנ ס תנ נה כש י ני רי פש אותו הנ ה, וש זל ם הנ עולה דות לה תולה רות וש ים פי עושי

קול לו. וש גורה וש קו  לש חל לש רו  חמ בש ני לו  לה ים הנ ני בה הנ של ך  לל מל י הנ רי שש ר: אנ אומי יק, וש די צנ יק וש די ל צנ כה בש ענ  עמשי תנ שש ן מי כי וש
ים לה רושה ת יום יש דום אי י אל ני בש כםר ה' לי ר, (שם קלז) זש אומי ק וש זה קול חה א בש קורי , וש יענ קי רה ל הה ן של גה ע הנ צנ מש אל ר מי עורי תש מי

יהה. כי בש ים בי רי עורש תש ם מי שה ים של יקי די צנ ל הנ כה לו. וש קות של עה צש הנ לות וש לה יש ז הנ אה ה. וש סוד בה יש ד הנ רו ענ רו עה ים עה רי אםמש הה

ה חה מש ין שי אי שום של ים, מי יעי קי ים רש עי שש תי אות וש לש מי שש ע בי מה שש ני , של יענ קי רה ל הה ן של גה ע הנ צנ מש אל ר בש עורי תש קול מי וש
ם ר, (שם) אי אומי ע וש בה שש ני ך  שום כה ם. ומי שה ים של יקי די צנ ם הנ ד עי עומי ה של עה שה א בש לה רוך הוא אל דוש בה קה עמשוענ לנ שנ וש
ייש קום של ל מה כה י. בש תי חה מש םאש שי ל ר ים ענ לנ רושה ת יש ה אל עמלל םא אנ ם ל גו', אי ק וש בנ דש י תי יני מי ח יש כנ שש ים תי לה רושה ך יש חי כה שש אל

א. קורי א וש ה יוצי רוך הוא, קול זל דוש בה קה ה לנ חה מש שי

ז יהה. אה בובש רש עי ם בש ם כגלה יי מנ שה אות הנ בש ל צי כה ד של גות, ענ אה ג שש שואי ים, וש יעי קי רש ה בה כל ה ומנ עולל ם, וש שה א מי ז יוצי אה
תוך נוף ר מי עורי תש קול מי ה. וש זל ה בה ים זל כי לו מנ ים של פי נה עמ ל הה כה דול, וש גה ץ הנ עי ל אותו הה ים של לי עה ה בל כה ת רוחנ ומנ בל נושל
ק. חה שש יי תו לש בועה ם ושש הה רה בש ת אנ ת אל רנ ר כה של ף דור אמ לל אל ה לש וה ר צי בה יתו דה רי ם בש עולה ר לש כנ א, (שם קה) זה קורי ץ וש עי הה

מו. ם עי חי ננ תש ך, ומי לל מל צון הנ ז הוא רש אה ר, וש עורי תש ן ומי קי זה ם הנ הה רה בש ענ אנ ר, שומי עורי תש ה מי קול זל ן של יוה כי

ם. עולה ים בה רי עורש תש ה מי פואה רש הה ה וש חה מש שי הנ צון וש רה ל הה כה רום, וש ד דה צנ ת מי חנ אנ ת רוחנ  רל עורל תש יא מי הי ה הנ עה שה בנ
ים כולי יש ם של עה י הה רי שש יהם. אנ לש ית חה בי ם בש הי ך של לל מל י הנ ירי סי ל אמ כה יא לש ת הי חנ ננ את, וש צי מש צון ני ת רה עי ר, וש בםקל ה הנ ז עולל אה וש

דוש. קה ך הנ לל מל ל הנ ים של רי תה סש ני ים, הנ ירי מי טש סודות הנ הנ ת מי ענ דנ לה

ה רה עה מש לי נו  סש ננ כש ני י, וש מי עי כו  ן ענ מי ה של הודה י יש בי רנ י וש ני ר, אמ בה דש מי ים בנ כי הולש ינו  יי ד הה חה א, יום אל בה י אנ בי ר רנ מנ אה
יו, רה בה םאש דש ר תוב בש יהה כה הה אנו של צה נו אותו, ומה חש תנ ים. פה אשוני רי ים הה יהמי הנ ד מי חה יק אל תי ר ענ פל ם סי אנו שה צה ת, ומה חנ אנ
צון רש ה בי לה עה יום של ים, מי יקי די צנ מות הנ שש ני סוק בש פה ר הנ אי יד. ובי גי י מנ ני שות אמ דה חמ או ונ ה בה ני אשםנות הי רי (ישעיה מב) הה

ם. עולה ת הה םא אל ר בש ה לי בה שה חמ מנ הנ

מותו. דש ד בי חה אל ד וש חה ל אל יו, כה נה פה ה לש בה שה חמ מנ ים בנ נוזי גש יו  ים הה יקי די צנ ל רוחות הנ ם, כה עולה א הה רה בש ני ם של רל טל של
ן תנ ך נה ר כה חנ ים). אנ רומי ים (מש יעי קי רש י הה רומי ם בש יו, שה נה פה ם לש יהל ני יוקש דש ים בי די עומש לו, וש גנ תש ם הי ם, כגלה עולה ייר הה צי ן של יוה כי
ה ני אשםנות הי רי א: הה יד קורי מי תה ים, וש מי עולה א לש לי ינו מה הוא אי ר הנ אוצה הה ה. וש לה עש מנ לש ן של דל עי ן הה גנ ד בש חה ר אל אוצה ם בש אותה
א לה ר אל אוצה אותו הה סוף לש כי ה וש שוקה ין תש אי מות, וש שי ם בש א כגלה לה יד? אל גי י מנ ני ה אמ ה זל יד. מנ גי י מנ ני שות אמ דה חמ ונ או  בה

מות. שה יק בו נש רי הה לש

ב. ב הנ א הנ ים קורי יהמי ל הנ כה ם, וש ר שה הי טה הי מות לש שה ל בו נש בי קנ א לש לה סוף אל כי ה וש שוקה ין לו תש נםם אי יהי גי הנ מו של כש
רםף. שש רםף אל שש א אל לה ב? אל ב הנ ה הנ ה זל מנ

או טש תוך חל ה. ומי זל ם הנ עולה דות לה יורש ן, וש יש אותה בי לש מנ ן של מנ זש ד הנ מות, ענ שה נש ן הנ ל אותה ר כה ר שומי אוצה אותו הה וש
ן אותה ש  בי לנ תש הי לש כו  רש טה צש ם, הי עולה לה ע  רה ר הה חי אנ ד הה צנ הנ יך  שי מש הי וש ם,  עולה ת הה אל יך  שי חש הל אשון, של רי ם הה דה ל אה של
ר יהה אומי הה מות. וש שה נש ן הנ ת אותה יש אל בי לש הנ רוך הוא לש דוש בה קה יד הנ תי ר עה חי בוש אנ י לש רי המ ה, של זל בוש הנ לש מות בנ שה נש הנ

ים. רי כה ין מג אי ים של תוקי ים מש רי בה ה דש אה לש הה אן וה כה י מי יתי אי רה קו. וש תש אן. שה ד כה ר ענ פל סי אותו הנ בש
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י אתי צה י. ומה יתי שי ך עה כה ק. וש זה חה ע הל לנ סל א לנ לה ה אל לל גנ ל תש אנ תםק, וש י שש רו לי מש אה לום, וש חמ ם בנ י אותה יתי אי ך רה ר כה חנ אנ וש
ים תי מי ן, הנ ם כי א, אי בה ם הנ עולה מות לה שה נש ן הנ יש אותה בי לש הנ רוך הוא לש דוש בה קה יד הנ תי ר עה חי בוש אנ ר, לש םאמנ ם ת אי בו, וש

בוש? לש ם אותו הנ הל ה לה שה םא עה ה ל מה אל, לה קי זש חל יהה יש חל הל של

םא ל ך  שום כה ים, ומי בושי ה לש עושל של ך  זנ יר הנ וי אמ הה ם אותו  עולה יר בה עמבי הנ ן לש מנ זש הנ יענ  גי ם הי רל טל שום של א מי לה אל
ם. צויהה שה םא מש ה ל אשונה רי לה ה של מה זגהמ הנ ק של ים, רנ תי מי ינת הנ חי תש ילה לי הש ך יי כה יו. וש הה מו של א כש לה ם, אל יש אותה בי לש הי

ם ים, כגלה עי שה ים ורש יהבי חנ ים, וש ימי מי ים ותש ידי סי ין חמ ים, ובי יקי די ין צנ ם, בי ה, כגלה זל ם הנ עולה ן הה א מי ם יוצי דה אה של וכש
ן או דל ן עי גנ לש או  ך  רל ים דל לי ם נוטש שה ם. וש עולה י הה ני ל בש כה אשון, לש רי ם הה דה ת אה אות אותו, אל רש לי זו  הנ ך  רל דל ים בנ רי עובש

לשגייהינםם.

א יוצי ז  אה וש ם.  שה חומות של הנ לש  ן שש אותה ה מי יצונה חי ה הנ חומה ים לנ בי רש קה תש ן, מי דל ן עי גנ לש ם  כה רש דנ ם של ל אותה כה
מו שש ה של נל מג מש אותו הנ מות. וש עולה ל הה כה ים בש יקי די צנ ם הנ יכל רי שש ר: אנ אומי א וש קורי ם וש יהל ני פש ר לי עורי תש ד ומי חה ה אל נל מג מש
נו נש : צנ כםחנ א בש ד קורי חה ה אל נל מג נםם, ומש יהי ל גי ד של חה ר אל ענ ד שנ יו ענ נה פה ים לש כי הולש ך, וש רל דל ם הנ הל ה לה אל רש יעזריא"ל, מנ
ל כה וש ים,  רי עובש וש ים  לי טובש וש ים  סי נה כש ני ם  כגלה וש ילות,  הי בש בי אותו  ים  ני נש צנ מש ה  עה שה הנ ה  אותה בש ה.  קה לי דש הנ נו  נש צנ ן,  שה עה הל
י אותו ידי א בי לה יהדו, אל ים בש רי סה מש ין ני ים אי יקי די צנ ם הנ ל אותה כה נםם, וש יהי גי ים לנ סי נה כש ני ה, וש י דומה ידי ים בי רי סה מש ים ני עי שה רש הה

הנמשמגנלה.

אותו ן. וש דל עי ן הה ת גנ ר חומנ דל גל ים לש יעי גי מנ ד של ם, ענ יהל ני פש לי ך  ה הולי נל מג מש הנ ים, אותו  רי עובש ים וש לי טובש ן של יוה כי
ח, תנ ים פל חי ז פותש ים. אה ני מג ר אל יק שומי די םא גוי צנ יהב וש ים  רי עה שש חו  תש ר: (שם כו) פי אומי ח וש תנ פל א לנ ה קורי נל מג מש הנ

ח. תנ ח ופל תנ ל פל כה ן לש כי ים, וש ני פש ם לי יס אותה ני כש ומנ

ל ענ ה  חה מש ה שי מה כנ וש ה,  וה דש ל חל ענ ה  וה דש חל ה  מה ים, כנ די ים עומש רי חי אמ ים  יקי די צנ קם של מה לנ ים,  ני פש לי סו  נש כש ני ן של יוה כי
ים, אי ים, יוצש דועי לות יש יכה הי נו בש מש טש ני ים של ה יהמי לשה סוף שש ים. לש חי מי יבות שש שי יש י הנ ני ל בש כה ים, וש יקי די צנ ל הנ ה ענ חה מש שי
ד חה ל אל כה אוי לש רה ה כה לה חמ ננ ת  זנ חג ים אמ שי ה יורש אה לש הה וה אן  כה ם. מי יהל ני יוקש דש ים בי רי יש טנ צש ם מי כגלה וש ים,  בי ים נושש ירי וי אמ הה וש

ושאלחהד.

ך לל מל ל הנ ים של ני וה גש הנ ל  כה ל  ן של ול גה הנ וש אות,  נה יוקש דש הנ ל  כה מות  דש בוד  כש ה  אי רש מנ מי ן  דל עי ן  גנ בש ה  אל רש ני של ה  אל רש מנ הנ
ים, די דה ה צש עה בה רש אנ ן לש גה י הנ בי ל גנ ם ענ קה רג מש יענ  קי ח רה תה פש ני א  לה ד, אל חה קום אל מה םא בש ל וש ל  יכה הי ה בנ לל גנ תש םא מי דוש, ל קה הנ
זו ה הנ שוקה תש הנ זו וש ה הנ חה מש שי ה הנ אה י רה ים. מי יקי די צנ ל הנ ים כה ירי אי ם, ומש ים שה אי רש ני דוש, וש קה בוד הנ כה יו הנ זי א מי לי מנ תש ומי

ם ה'. ל אותו נםענ של

י תי רש אנ שש ני יהו, וש יתי אי םא רש ל י וש די יה ח מי רנ ר, פה אות יותי רש י לי תי בש תובנ סש הי של ר. כש פל אותו סי שות בש י רש יהה לי אן הה ד כה ענ
ל כות? אנ בש ך לי ה לש י, מנ בי י: רנ ר לי מנ ים. אה די בנ בוש הנ י אותו לש יתי אי רה ה, וש רה עה מש ה הנ אותה ם בש י שה תי נש י. יהשנ יתי כי צוב ובה עה
ה רה עה מש ה הנ אותה ז אותו בש ננ ה, גה זל ם הנ עולה ן הה א מי ם יהצה רל טל לו. וש טה יו, ונש לה ח אי רנ הוא, פה ר הנ פל סי יהה הנ הה י של מי ב. מי צי ענ תש תי

לו. טה יר ונש וי אמ ח בה רנ ים, פה יי חנ ה לנ לה גנ תש הי ו של שה כש ענ ה, וש זל ר הנ בה דש מי בנ

ל כה י הוא. ובש מי מםענ מי שש י לי יתי כי םא זה ל י, וש ה לי לה גנ תש םא הי אן ל ד כה אותו יום ענ ך. ומי כש רש דנ ך לש ך לש ה, לל אה לש הה אן וה כה מי
ה לל גנ תש םא יי ל בודו של כש ה בי רוך הוא רוצל דוש בה קה י הנ ר, אולנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ צוב. אה ר עה אה שש י ני ני ר, אמ כה זש י ני ני אמ ם של ענ פנ

ם. עולה בה

ר מנ כו. אה לש הה וש מו  יום. קה יר הנ אי לו, הי לה ים הנ יוני לש על הה ים וש די בה כש ני ים הנ רי בה דש ים בנ קי עוסש ים וש בי יושש יו  הה עוד של בש
ה. ינה כי שש ם הנ ף עי תי תנ שש ני ה, וש ק בה סי ענ תש ני ה וש י תורה רי בש ר די םאמנ ך, נ לל מל י הנ ני פש צון לי ת רה ת עי עי ר, כה זה עה לש י אל בי רנ

ם - הל לה ין של סי יוחמ הנ מות וש שי טםל הנ יך לי רי י צה רי המ ר, של םאמנ ם ת ם (במדבר כב). אי יי רנ צש מי א מי ם יהצה ה ענ ני אמםר הי לי
ם רונה טש ם פנ הל א לה קורי ך  כה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ם. מה יי רנ צש מי א מי ם יהצה ה ענ ני תוב הי כה ל, של לה כש ך  רל א דל לה יך, אל רי םא צה ל

ן. מנ ל זש כה י, בש מי ת ענ ח אל לנ תוב (שמות ה) שנ כה ה, של על טש םא תי ה ל ל זל ענ ים, וש מי עה ה פש מה כנ

ב ל רנ אי רה שש י יי ני ם בש ה ענ ני תוב (שם א) הי כה ם, של הל לו לה שון זו יהכש לה עםה, בש רש ם פנ ם עי יהל לי ה עמ צה ה עי לה טש ני של עוד, כש וש
א יהצה מו  צש ענ א הוא מי לה ר, אל חי ם אנ יא אותה םא הוצי ל ם, של יי רנ צש מי "א מי ם יהצה ה ענ ני תוב הי כה אן של ף כה נו. אנ מל צום מי עה וש

ם. הל ע לה רנ הה ל לש ך תוכנ שום כה ם, ומי שה מי

ין עי יו  הה ל, של אי רה שש ם יי אותה גו  רש הה עוג, של וש יחון  ים, סי רי אומש ץ (במדבר כב), ייש  רל אה ין הה ת עי ה אל סה ה כי ני הי
ל ין כה ת עי ס אל כנ יש תוב? (שמות י) ונ ה כה ם, מנ יי רנ צש ץ מי רל ל אל ה ענ בל רש רוך הוא אנ בה דוש  קה יא הנ בי הי של א כש לה ץ. אל רל אה הה
א לה ים, אל פי שה עמשות כש לו לנ םא יהכש ם ל עולה ל הה ים של מי קוסש הנ ים וש פי שש כנ מש ל הנ כה שום של ה? מי מה ץ. לה רל אה ך הה שנ חש תל ץ ונ רל אה הה
לו, אי לו בש ים אי לי בה לש בג ים מש יני ה מי מה כנ ל מי בה לש בג ה, מש בל רש יא אנ בי ה הי זל ם הנ עה לה ת. וש חנ ם אנ ענ פנ ת, בש חנ ה אנ גה רש דנ ד בש חה ר אל בה דה
ה ני תוב, הי אן כה כה ץ. וש רל אה ל הה ין כה ת עי ס אל כנ יש הו ונ זל ם. וש יהל ני פש עממםד לי ים לנ מי קוסש ל הנ כה ים וש פי שש כנ מש ל הנ לו כה םא יהכש ל ד של ענ

ץ. רל אה ין הה ת עי ה אל סה כי

ם, כםחו עה לש ם. בי מותה ים כש מי קוסש וש ים  פי שש כנ ם מש עולה בה יו  םא הה ם ל עה לש ק ובי לה ה, בה אי ורש םא  א, ב בה י אנ בי ר רנ מנ אה
ים פי שה י כש יני ל מי י כה רי המ ה. של ת זל ך אל רי טה צש ה הי זל ם. וש יי דנ יה ה הנ עמשי מנ פו בש קש תה ק, כםחו וש לה ם. בה יי יננ עי ה ובה פל יהה בנ פו הה קש תה וש
םא ל ם, וש יי דנ יה לו  יו  ק הה לה בה ם. לש יי דנ םא יה ל שון, וש לה יהה לו  ם הה עה לש בי ים. לש לויי ם תש הל יו, ובה ה הה עמשל ה ומנ פל ם בש עולה ל הה של
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שון. לה

ד, ל צנ כה ים לש אי ם יוצש יי ים, ומנ בי ל עמשה י של יםפי ה בש דל או אותו שה ה. רה קה זה אםד חמ ה מש תה יש ש הה מל של הנ ים, וש רי בי חמ כו הנ לש הה
נוחנ בו. ה לה קום זל ה מה אל ה נה מה ר: כנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ם. אה בו שה ים. יהשש בי ה רנ דל ל שה ים של צי עי וש

ש, חה ש נה חה ר: נה זה עה לש י אל בי ר לו רנ מנ ם. אה יהל ני פש ר לי בנ ש. עה מל של ק הנ חםזל א, בש דםל בה ש גה חה ה נה ני ים, הי בי יו יושש הה עוד של בש
הו מש ר. תה בה דה עמשות אותו  יף לנ םא יוסי ל ה, וש שה עה ה של ל מנ ם ענ חי ננ תש הי ב וש שה יש  אי הה י אותו  רי המ ך, של כש רש דנ מי ך  ה לש טי סש

קו. תש ם: שי הל ר לה מנ ה? אה ה זל א: מנ בה י אנ בי ר רנ מנ ים. אה רי בי חמ הנ

םא יהשוב ל צונו של רש ם בי שה יש, וש אי ם אותו הה חי ננ תש ם, הי יי מנ שה ך מי שו לש חמ לה ר של מנ ש, אה חה ש נה חה ר: נה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ר מנ אה ם, וש קםדל מו מי ב כש אן. שה כה אן ולש כה ע לש סנ םא נה ל יומו, וש קי ש בש חה נה ם הנ ך! קה כש רש דנ ך מי ה לש טי ים, סש מי עולה ה לש זל א הנ טש חי לנ
ה ני הי ד, וש חה י אל יהודי ע לי ה רנ שה עה א, של ע בה שה י גוי רה רי המ ך, של כש רש דנ ה. שוב מי ה רוצל תה אנ ה של י מנ תי עש ש, יהדנ חה נה ש  חה לו: נה

ם. יהל ני פש ים לי לוגי ג די לי די ש, וש חה נה ר אותו הנ זנ יהד חה רםג אותו! מי המ ך ונ ך. לי תש רה עה מש ן בי הוא יהשי

ד חה יש אל י אי רי המ ש, של חה נה ה אותו  יהה עושל עות הה ה רה מה אן, כנ י כה יתי יי םא הה ם ל ים, אי רי בי ר: חמ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ך ין כה יש בי אי ך אותו הה לנ מש ני רםג אותו, וש המ ה לנ זל ש הנ חה נה שו לנ חמ ה, לה שובה תש ב בי ם שה רל טל א, וש טש ל חי ה של עמשל ה מנ שה י עה הודי יש

ין. די ן הנ ל מי צנ ה ני ל זל ענ ה, וש זל א הנ טש חי ים לנ מי עולה םא יהשוב לש ל ר של מנ אה או, וש טש חל ם מי חי ננ תש הי ך, וש ין כה ובי

רו לו: מש יר בו. אה כי י מנ ני אמ א, ונ בה י אנ ן לי תנ ן נה ימה ם: סי הל ר לה מנ ? אה תה עש ה יהדנ מל ר: בנ זה עה לש י אל בי רנ ים לש רי בי חמ רו הנ מש אה
ש, חה ך אותו נה יהה הולי הה של ם: כש הל ר לה מנ ? אה תה עש ה יהדנ מל או בנ טש חל ב מי שה ם וש חי ננ תש הי תה בו, אותו של רש כנ הי ש של חה נה א הנ ילה מי
יו: שוב נה פה א לש יהה קורי הה דו, וש גש נל ך כש יהה הולי ר הה חי ה. רוחנ אנ לה הה בל ך בש לנ הה הוא של קוף, וש בו זה נה ים וזש יו עולי יו הה שה קנ שש קנ
ר נו לו כםפל תש יי ד של יב, ענ שי קש יהה מנ םא הה ע ל רה ש הה חה נה אותו הנ ם. וש חי ננ תש הי וש או  טש חל ב מי יש שה אי י אותו הה רי המ ך, של כש רש דנ מי
ה נה תש ני ן של יוה ה - כי טה מנ ה ולש לה עש מנ ש לש חה נה ך הנ רל ך דל כה ם. של חי ננ תש הי כו וש רש דנ ב מי שה ה, וש יגה רי ייב המ חנ תש הי יש של קום אותו אי מש בי
ר חי ע אנ שה קומו רה מש נו לו בי תש יי עמשות, או של שות לנ ה לו רש נה תש ני ע של רה ין הה די ים אותו הנ לי שש מנ ד של ב, ענ םא שה שות, ל לו רש

שות. ה לו רש נה תש ני ן של יוה ם, כי יקה א רי םא יהצה י ל רי המ ר, של כםפל כש

ש, חה נה תה לנ רש בנ די ן של יוה ם: כי הל ר לה מנ ? אה תה עש ה יהדנ מל ר בנ ן לו כםפל תנ ני תה של רש מנ אה ה, אותו גוי של ל זל א כה ילה ר לו: מי מנ אה
י ני זש ל אה ג ענ לי יש, הוא די אי הה ם אותו  חי ננ תש י הי רי המ כו, של רש דנ יהשוב לש של לו  ש  חנ לה וש דו  גש נל כש ך  יהה הולי הה של רוחנ  הה אותו 

י. ר לי מנ אה וש

מו ה. קה שה עה ה של ת מנ ה אל שה ר עה בה ש כש חה נה י הנ רי המ ה, של אל רש ני ך וש לי ים, ני רי בי ר: חמ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ים. אה רי בי חמ הו הנ מש תה
נו. מל ל מי דה בש יהה ני םא הה ל בו, וש ל עמקי רוך ענ ש כה חה נה אותו הנ ת, וש גוי מי או אותו הנ צש ה. מה דל שה אותו הנ ד בש חה ע אל לנ סל בו לש רש קה וש

נו. מל ד מי רה פש יהה ני םא הה ל בו, וש ל עמקי ד ענ ם יהרנ שה ם. ומי ך שה רנ כש ני רונו, וש ל גש ה ענ לה עה בו, וש עמקי ד מי רנ פש ר ני חנ אנ לש

ת ר אל זה עה לש אל י  בי רנ ל  טנ נה ה אותו.  כה הי וש ך  רל דל ד בנ חה י אל יהודי לי זל  גה ים, של רי ינה די א  לי מה ד  חה אל ק  נה רש אנ לו  או  צש מה
יו. הה קום של מה אותו הנ בו לש יחות. שה לי ה שש כםל הוא עושל בנ ן, של מה חמ רנ רוך הה ר: בה מנ אה ק, וש נה רש אנ הה

יך תל חש ם תנ דה ן אה תי אל וש יך  תי בש הנ י אמ ני אמ ונ תה  דש בנ כש י ני יננ עי בש תה  רש ר יהקנ של אמ ר, (ישעיה מג) מי מנ אה ר וש זה עה לש י אל בי ח רנ תנ פה
ה ה זל י. מנ יננ עי ר בש ה יהקה תה ר אנ של אמ יך: מי רי ך צה כה יות, וש הש יך לי רי יהה צה ר הה ?! יהקה תה רש ר יהקנ של אמ ך. מי של פש ת ננ חנ ים תנ מי אג ולש
הוא, רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש ה לי חובה הוא בש ם של דה ל אה כה אי, של דנ הוא ונ ך  ד. כה בי כנ תש הי מו  צש ענ הוא מי ל של לנ כש ? מי תה רש יהקנ
ת הוא עי כה או,  טש חל מי ב  שה וש ך  לה מש ני של ר  חנ אנ וש הוא,  רוך  בה דוש  קה הנ י  ני פש לי ה  בה תועי הוא  וש ל.  זה זגלש מש ה הוא  אשונה רי בה

. תה רש ך יהקנ מש צש ענ ה מי תה תה - אנ רש ר יהקנ של אמ ר, מי אומי יו וש לה א עה רוך הוא קורי דוש בה קה הנ מו, וש צש ענ ד מי בי כנ תש הי

ב שה י של מי א לש לה ם, אל עולה ם בה דה ם אה רוך הוא עי דוש בה קה ה לנ בה המ ין אנ י אי רי המ יך, של תי בש הנ י אמ ני אמ ונ תה  דש בנ כש י ני יננ עי בש
ם דה ן אה תי אל ה - וש צה י עי יק. זוהי זי הנ ש לש חה נה שות לנ תה רש תנ י נה רי המ ה, של עלשל ה אל ל מה בה יך. אמ תי בש הנ י אמ ני אמ ה ונ ל זל ענ או, וש טש חל מי
ע, רה ד הה צנ ל הנ ם של עה הה א מי בה ם של דה אה הה יו? אותו  תה חש ר תנ הוא כםפל רוך  בה דוש  קה ן הנ תנ נה ם של דה אה הה יהו  יך. מי תל חש תנ
ה הוא (בראשית ים, זל מי אג דום. ולש א אל לה ם אל דה י אה רי קש ל תי ם, אנ דה ן אה תי אל תוב וש כה לו, של של ל מי םאכנ ש י חה נה אותו הנ של

שו. פש ת ננ חנ ן תנ תנ נה ו של שה ל עי עו של רש ה זנ זל ץ, וש מה אםם ילאל לש אםם מי כה) ולש

ייף. עה ך וש רל דל הנ א מי ש, בה חה נה ג אותו הנ רנ הה הוא, של גוי הנ ל אותו הנ זנ גה י של הודי יש ה אותו הנ ני ים, הי בי יו יושש הה עוד של בש
יו לה יק עה די צש רוך הוא ומנ דוש בה קה ם לנ עי רנ תש הוא מי ד, וש חה ץ אל ת עי חנ ב תנ יהשנ ה וש דל אותו שה ס לש ננ כש ש ני מל של ק הנ תוך חםזל ומי
ין די י בש רי המ לום, של י כש מוני ל מה ענ י וש ל גופי ענ י וש לנ י עה תי שש שנ םא חה י ל ני אמ יך של נל פה יהדוענ לש לוי וש ם, גה עולה בון הה ר: רי אומי ין, וש די הנ

י. תי שש שנ ה חה ל זל ענ ם, וש ס אותה ני רש פנ ה אמ מה י בנ ין לי אי י, של ים ייש לי ני קי ם זש אי ב וה ל אה בה ה, אמ עמשה ננ ה של ל מנ ה כה עמשה ננ

תו בי ה לש פה עמשות חג ד לנ חה י אל ני ל עה ק, של נה רש אנ הה אותו  יהה בש הה ים של רי ינה ל די ד של חה רור אל ה - צש ל זל ל כה עוד ענ וש
ר. י יותי בי לי י בש ני בנ ה כואי ל זל ם, ענ עולה בון הה ה? רי עמשל ה ינ יהה, מנ ני עמ הה

ם ה הי מה ת. לה מל ם אל ם הי עולה בון הה ל רי יו של ינה ו. די דה ינחש קו  דש ת צה מל י ה' אל טי פש שש ר, (תהלים יט) מי מנ אה ה וש כה בה
ים ני גי י מה לי עמ ה בנ מה ין, כנ עמשות די ה לנ רוך הוא רוצל דוש בה קה הנ של ין, כש די ת הנ ענ שש י בי רי המ ו? של דה קו ינחש דש צה שום של ת, מי מל אל
ימו כי סש הי לו וש אי לו בש יקו אי די צש הי ן של יוה לו. כי אי לו בש ים אי יקי די צש לו, ומנ אי לו בש ים אי מי חה לש ני ה, וש ד זל צנ ה ומי ד זל צנ ים מי די עומש
י, ני אמ ה. ונ לה עש מנ לש ין של די י הנ ני ל בש ים כה יקי די צש מנ של ו? כש דה ינחש קו  דש י צה תנ ימה ו. אי דה ינחש קו  דש ת צה מל י ה' אל טי פש שש י מי זנ ד, אמ ינחנ

י! לי ל של םא ענ ל ה, וש י בוכל ני ה אמ ל זל ם, ענ עולה בון הה רי
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לו טש נה יקו בו, וש זי חל הל ץ, וש עי ת אותו הה חנ ב תנ יהה יושי הה או אותו של יו. רה לה מו אי קה ים, וש רי בי חמ הנ ר וש זה עה לש י אל בי ע רנ מנ שה
דוש קה ך הנ יש לש חי םא ינרש ת, ל מל ל אל יק של די ך צנ ינש ם אי אי ת, של מל יק אל די ד צנ חי פנ ל תש ר: אנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ם. אה יהל לי אותו אמ
רוך הוא דוש בה קה ה הנ שה עה ה של ה מנ אל רש תי ך, וש לש ים של רי ינה די ק הנ ננ רש ה טםל אנ אשונה רי ה. ובה שה עה מו של דול כש ס גה רוך הוא ני בה

ך. ילש בי שש בי

ה. אשונה רי בה כש ארו  וה ל צנ ענ רוך  יהה כה הה מות, וש קה נש ה בו  יהה עושל הה ש  חה נה הנ ת, וש גוי מי ה אותו הנ אה רה ם, וש מה עי ך  לנ הה
ר מנ ים. אה רי בי חמ הנ ר וש זה עה לש י אל בי י רנ די ק יש שנ נה ם וש קה ם, וש עולה בון הה ת רי ח אל בנ שי ה וש הודה ר, וש פה עה י בל הודי יש ח אותו הנ טנ תנ שש הי

ם. כל לש לנ גש ה בי ס זל יש ני חי רש רוך הוא הי דוש בה קה הנ י של תי עש ת יהדנ עי ם: כה הל לה

ק, נה רש אנ ח הה תנ ה. פה רור זל י צש ן לי תנ נה ד של חה י אל ני ל עה ענ ה, וש י בוכל ני י אמ ייש לי ים של ני קי זש ם הנ אי הה ב וש אה ל הה ן, ענ נה בה ל רנ בה אמ
א. פה רש ני ר, וש זה עה לש י אל בי יו רנ לה ל עה לי פנ תש גוי. הי ה לו אותו הנ שה עה ה של כה ם מנ הל ה לה אה רש ן הל כי רור, וש צש ת הנ ם אל הל ה לה אה רש הל וש

י בי ר רנ מנ ה. אה אשונה רי בה מות כש קה נש ה בו  יהה עושל הה של ש  חה נה הנ אותו  או  רה וש ם,  קםדל מי מו  גוי כש הנ אותו  לש בו  רש קה
בות, מות רנ קה נש יתה  שי עה וש ך בו  תש בורה וגש ך  יתה כםחמ אי רש הל עוד, של , וש יתה שי ה עה אל יתה - נה שי עה ה של ל מנ ש, כה חה נה ש  חה ר: נה זה עה לש אל
יך, לל י עה ני רנ גוזש ך, וש תש רה עה מש א בי בי חנ תש הי וש ך  ה לי אה לש הה אן וה כה . מי יתה שי עה ה של ל מנ כה יתה  אי רש הל ים, וש מי עה פש לש  שה ינו  אי י רה רי המ ונ

ך לו. לנ הה םאשו וש ף ר פנ כה ש, וש חה נה ד אותו הנ רנ פש ם. ני עולה יהה בה רי בש יק לי זי םא תנ ל של

לו, צש ב ייש לו אל הה ל זה ים של רי ינה יס די י כי רי המ ך, של אמ יט שוננ שי כש ת תנ י: טםל אל הודי יש אותו הנ ר לש זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ן תי יו, וש לה ך אי תו. לי שש ה אי תה מי א של צה מש תי י, וש לוני קום פש מה בש יש של אי ך לה לי לום. וש לו כש של טםל מי ל תי אנ יו, וש דה גה ת בש זםב לו אל עמ ונ
יהם, ל הנ ה ענ חורה ם סש ך עי יהה הולי הה עון, וש מש מו שי ד, ושש חה ן אל יש ייש בי אי אותו הה לש שום של ה, מי זל ים הנ רי ינה די יס הנ לו כי
ה עמלל ינ י, של הודי יש אותו הנ מםר לש אל ע. ול שה אותו רה ן אותו לש תנ נה יס, וש כי ב לו אותו הנ ננ ה גה זל גוי הנ ל הנ נו של ה, ובש ינה פי סש ם בנ הי וש
ל טנ ה. נה שה עה ך  כה וש  . יהה לל עה בש ה לי דה בי אמ יר הה זי חל הל הוא של רוך  בה דוש  קה ה לנ יודל וש יו,  לה םא אי יהב רוב  קה בש נו, של בש ה לי יס זל כי

ים. רי בי חמ הו הנ מש ק יהדו. תה שנ נה ר, וש זה עה לש י אל בי י רנ ני פש ה לי וה חמ תנ שש הי יס, וש כי הנ

ה ה, מנ יהה מי ל תש ה ענ יהה מי יא תש ת הי עי כה ך, וש ינו בש אי רה ה של ל מנ כה ה בש יהה מי זו ייש תש ך הנ רל דל ל הנ כה א: בש בה י אנ בי ר רנ מנ אה
הו מש י. תה יתי אי ן רה יי ענ לו בה אי י כש יתי אי י רה ני אמ ל, ונ כי תנ סש י מי רוחי א של לה ה, אל מה כש חה םא בש ל ן, וש ימה סי ינו בש ר אי בה ר לו: דה מנ ה? אה זל
יו מי ת חה או אל צש ם, מה שה יעו לש גי הי ן של יוה יו. כי מי חה יעו לש גי הי ד של ם, ענ הל מה י עי הודי יש אותו הנ כו, וש לש ם הה כגלה ים. וש רי בי חמ ל הנ כה

ם. מה ח עי מנ הוא שה ים, וש רי בי חמ כו הנ רש ר, ובי זה עה לש י אל בי ה רנ כה רה ך בש רנ ה. בי תורה ק בנ עוסי תו וש טה י מי בי ל גנ ב ענ יהה יושי הה של

י, ני יעי ר הושי מנ אה ן של יוה א? כי פי רה אי הו וש י, מנ ני אי פה ר רש מנ אה ן של יוה גו'. כי א וש פי רה אי י ה' וש ני אי פה ר, (ירמיה יז) רש מנ אה ח וש תנ פה
ה? ינכל י הוא של א, מי פי רנ א מש רופי הה ן של יוה ה? כי עה שי וה אי הו וש מנ

רו סש מש םא ני ל ם של הל ייש מי , וש יחנ לי י שה די ל יש ם ענ הל ל ייש מי בה רוך הוא, אמ דוש בה קה ינד הנ ם בש עולה בה ה של פואה ל רש א כה לה אל
רוך הוא דוש בה קה הנ ם של ל אותה בה ים. אמ רי ים חוזש מי עה פש ל לי בה ה, אמ פואה ם רש יחנ הי לי ינד שה רו בש סש מש ני ם של אותה . וש יחנ לי ינד שה בש
שום ל. ומי לה ה כש לה חמ ה מנ ין בה אי ה, של פואה יא רש תו הי פואה ה רש ל זל ענ ים, וש מי עולה ת לש רל םא חוזל ה ל לה חמ מנ ה הנ א, אותה פי רנ מש
י ק לי שנ עה ה, וש פואה י רש ן לי תנ רוך הוא נה דוש בה קה ים, הנ רי בי ת, חמ עי כה ל. וש לה רוג כש טש י קי לי אי, בש דנ א, ונ פי רה אי י ה' וש ני אי פה ך, רש כה

י. ב לי רנ עה וש

מו, ר עי בי חנ תש אל יו וש לה אי ך  לי אי י של תי רש דנ ים, נה רי בי ר: חמ מנ אה ח. וש מנ שה ה וש כה ובה ה  מנ ה. תה עמשל מנ הנ ל אותו  כה לו  רו  פש סי
ם. מה ח עי מנ ם. שה עולה בון הה רי ח לש בנ שנ ה ונש נודל וש

ה תה יש הה תו  מה כש חה י של יתי אי רה ק, וש לה ת בה שנ רה פה ק בש סי ענ תש י מי יתי יי ם: הה הל ר לה מנ ק? אה סי ענ תש מי יתה  יי ה הה מה לו: בנ רו  מש אה
יו חות הה תש פש מנ ל הנ ל כה בה ן. אמ מנ ל זש כה ק בש לה ת בה מנ כש חה ת - וש חנ ם אנ ענ ם פנ עה לש ת בי מנ כש ם. חה עה לש ל בי תו של מה כש חה ר מי יותי ה וש קה זה חמ

ה. פל ים בנ לי שש הנ ע לש םא יהדנ ל יו, וש תה פה שש עמשות בי ענ לנ יהה יודי ק הה לה ה. בה פל ים בנ לי שש יהה מנ הוא הה שום של ם, מי עה לש י בי ידי בי

י די בש א ענ ירה ל תי ל אנ בה שוהו. אמ רש ה פי זל סוק הנ פה עמקםב כו'. הנ י ינ די בש א ענ ירה ל תי ה אנ תה אנ ר, (שם מו) וש מנ אה ח וש תנ פה
ק. לה ל בה ים של מי סה קש הנ ת - מי חנ ל תי אנ ם. וש עה לש ל בי ים של פי שה כש הנ עמקםב - מי ינ

י בי ן אמ בה ית לה בי יהה בש עמקםב הה ם: ינ עה לש ר בי מנ ל. אה אי רה שש ד יי גל נל ה כש עה ה רה צה עי ה בש ם זל ה עי ם זל יהל ני יו שש יך הה ה אי אי םא ורש ב
ם שי ים לנ מי סה קש ר  די סנ אמ י  ני אמ ונ ק:  לה בה ר  מנ אה דו.  גש נל כש ים  שי חה נש ר  די סנ אמ י  ני יהכםל לו. אמ וש דו,  גש נל כש ים  שי חה נש ש  חי ני וש א,  בה אנ

ל. אי רה שש א יי רה קש ני של

ה לה טש ים ובי שי חה נש ם  אותה ה בש בה שש נה וש ן,  ילה אי י הה פי נש ענ תוך  ף מי ל יוסי של דו  צי ת מי חנ אנ ה רוחנ  אה יהצש יא  הי ה הנ עה שה בנ
י ילי בי שש י? בי ני מם ר כה של יש אמ ה אי ה זל י. מנ ני מם ר כה של יש אמ ש אי חי ננ ש יש חי י ננ ף, (בראשית מד) כי ר יוסי מנ אה נו של יש הנ ם. וש אותה
ה, לה עש מנ לש יש  י ייש אי מוני י. כה ני מם ר כה של אמ יש  נו אי יש הנ ה, וש לה עש מנ י הוא לש ילי בי שש ם. בי יכל ני בש ים לי שי חה נש ל הנ טי בנ יש יש של ייש אי

ל אותו. טי ם ובי סל קל אותו הנ ב בש שנ נה ה, וש טה מנ לש ץ של עי תוך הה ת מי רל חל יא) רוחנ אנ מוצי א (של יהצה

ר, (במדבר מנ אה ם וש עה לש יב בי שי י הי זנ ה. אמ טה מנ לש ץ של עי ה הה ך? זל לל מל י הנ ך. מי לל י מל תי פש ל שי ם ענ סל נו (משלי טז) קל יש הנ וש
לו. לה ים הנ די דה צש י הנ ני שש יו מי ם הה יהל ני ל. ושש אי רה שש יי ם בש סל םא קל ל עמקםב וש ינ ש בש חנ םא ננ י ל כג) כי

ל, אי רה שש ם יי רוך הוא עי דוש בה קה ך הנ יות כה הש ך לי רי טה צש הי ם של עולה א הה רה בש ני יום של ים מי יו יהמי םא הה י. ל ני ך אה תש י אי כי
ם עה לש רוך הוא: בי דוש בה קה ר הנ מנ ה אה ל זל ענ ם. וש עולה ן הה ל מי אי רה שש י יי אי ת שונש לות אל כנ ם לש עה לש ה בי צה רה ן של מנ זש אותו הנ כש
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ר של ם אמ גויי ל הנ כה ה בש לה ה כה עלשל י אל א (ירמיה מו) כי לה ך, אל ה כה עלשל םא אל י ל ני ל אמ בה ם, אמ עולה ן הה ם מי כל ידש מי שש הנ ה לש צה רה
ה. לה ה כה עלשל םא אל ך ל אםתש ה וש מה יך שה תי חש דנ הי

ת עמקםר אל ה לנ צה רה ה וש אשונה רי ן בה בה א לה ם. בה עולה ן הה ם מי כל ידש מי שש הנ ים לש כולי םא יש ם, ל עולה י הה מי ל ענ לו יהבםאו כה אי של
ם ר עי בי דנ ן תש ך פל ר לש מל שה תוב (בראשית לא) הי כה יו, של לה ן עה גי הי רוך הוא וש דוש בה קה א הנ ם - בה עולה ן הה דו מי בנ עמקםב לש ינ
תוב כה ם, של יהל לי ן עמ גי הי רוך הוא וש דוש בה קה א הנ ם - בה עולה ן הה ם מי ידה מי שש הנ ה לש צה רה עםה וש רש א פנ ע. בה ד רה טוב ענ עמקםב מי ינ
כםל יב הנ שי הי רוך הוא וש דוש בה קה א הנ ם - בה עולה ן הה ם מי ידה מי שש הנ ה לש צה רה ן וש מה א הה גו'. בה נו אםתו וש ענ ר יש של אמ כנ (שמות א) וש

ל. אי רה שש ל יי ן ענ גי יד הי מי רוך הוא תה דוש בה קה דור הנ ל דור וה כה ן בש כי םאשו. וש ל ר ענ

ל כה י ה' בש די סש א חנ לה יות. אל הש יך לי רי יהה צה מו הה םא תה י ל נו. כי מש םא תה י ל י ה' כי די סש ים, (איכה ג) חנ רי ל אומש אי רה שש יי וש
תוב כה נו, של מה עי יו מי מה חמ עו רנ נש מש םא ני ל שום של ם? מי ענ טנ ה הנ נו. מה דש מנ שש םא הג ל נו, של מש םא תה י ל נו כי עמדי סנ יו בש דור הה דור וה

יו. מה חמ לו רנ םא כה י ל (שם) כי

ב י מואה ני קש כו זי לש יי ך ונ ר כה חנ אנ ם, וש עה לש ל בי ים אל כי אה לש ח מנ לנ שש יי ה, (במדבר כב) ונ אשונה רי תוב בה ה כה ה מנ אי םא ורש ב
ה? אשונה רי ר בה מנ אה ה של מנ ר מי בה דה ה הנ נה ם שי ענ טנ ה הנ ים, מה כי אה לש מנ כו הנ לש יי ר ונ יהה לו לומנ ן. הה יה דש י מי ני קש זי וש

ן הל עמשות בה ים לנ רי שה רות קש קושש ן של ה, אותה לה עש מנ לש גות של רה דש ל הנ כה ם בש כה יהה חה ע הה שה רה ק הה לה בה א, אותו  לה אל
תונות. חש תנ גות הנ רה דש ת הנ ים אל ן כופי הל בה ם, של הל יונות מי לש ר על גות יותי רה ן דש ל אותה כה ים, וש מי סה ים וקש פי שה כש

ים עי נודה ים, וש דועי ים יש כי אה לש גות ומנ רה דש נו  לה ים, ייש  שי חמ ננ ים ומש מי קוסש ים וש פי שש כנ מש נו  אה ם של ענ ל פנ כה ר לו, בש מנ אה
יון. לש ר על חי קום אנ מה ן בש יי ענ ך לש ה ייש לש אה לש הה אן וה כה ל מי בה ים, אמ מי קוסש לנ ים וש פי שש כנ מש לנ

ן ים אותה עי יודש ים, של פי שש כנ מש הנ וש ים  מי קוסש י הנ כי רש דנ ך  כה וש דושות.  גות קש רה ן דש אותה ים בש רי חי מות אמ שי ב לו  תנ כה
ם, הל מי יונות  לש על רות  חי אמ גות  רה דש בי ן  ים אותה יעי בי שש ומנ ם,  יהל פי שש כי ים  עושי וש ם,  הל ה בה ם שורל סל קל אותו  גות של רה דש

ים. עושי ה של ים מנ עושי וש

ר חי קום אנ מה ם בש הל לה ר של של קל ל הנ בה ם, אמ עולה י הה מי ר ענ אה שש ם כי הל לה ר של של קל ין הנ ה, אי זל ם הנ עה ך: הה כה ח לו  לנ שה
גות. רה דש ל הנ כה ל לש ענ ר מי שה קש יון, ני לש על

א סי כי ל הנ ה של בה כה רש מל י הנ לי גנ לש ים גנ בי סובש יצוצות, של ר ני שה ים עה ני ל שש הות של בה אמ הה לות וש שש לש תנ שש הי ח לו הנ לנ שה ב וש תנ כה
ר שה ים עה ני שש ים בי רי שה קש ני לו  לה ר הנ שה ים עה ני שש הנ שום של לו, מי אי ל בש כי תנ סש לו, תי אי ל בש כי תנ סש ם תי ר לו: אי מנ אה דוש, וש קה הנ
ים לי גה ר דש שה ים עה ני ים ושש טי בה ר שש שה ים עה ני ם שש הי ה, של טה מנ ם לש הל לה ן של יוקה דש ים, בנ פי שה ה כש עמשל ה תנ לל אי ם בש אי ים. וש טי בה שש

ם. עולה ן הה ם מי עמקםר אותה ננ ב, וש רה קש ם בי הל ם בה חי לה ני ם, וש הל ל לה ים, נוכנ רושי פש

יו ים הה דושי ים קש כי אה לש ל מנ לות של שש לש תנ שש - הי ם  יהדה בש ים  מי סה וקש אי.  דנ ונ ים  כי אה לש ים, מנ כי אה לש מנ ח  לנ שש יי ונ נו  יש הנ וש
ב שנ ק? חה לה ב בה שנ ה חה רוך הוא. מל דוש בה קה י הנ ידי ן בי יונות הי לש על גות הה רה דש ל הנ כה ע של םא יהדנ הוא ל ם. וש יהל ידי ים בי יאי בי מש
ים כי אה לש מנ ר הנ שה ים עה ני ל שש מות של ב שי תנ ן כה ל כי ענ ם, וש עולה ל הה ים של מי ענ ר הה אה שש ים כי כי אה לש מנ רו לנ סש מש ל ני אי רה שש ם יי ענ של

ים. כי אה לש ח מנ לנ שש יי נו ונ יש הנ ח לו, וש לנ שה לו וש לה הנ

ד צנ פון, ומי צה ד הנ צנ ן מי ה, הי זל ם הנ עה ת הה בםר אל שש ים לי רי שה רות קש קושש גות של רה דש ל הנ ה, כה אי םא ורש ר לו: ב מנ אה
ים ני י שש רי המ ב, של רה קש ם בנ הל ם בה חי לה הי ל לש ו נוכנ שה כש פון. ענ צה ד הנ צנ ם מי נו הי לה ים של פי שש כנ מש טון הנ לש פםל. שי ידות לי פון עמתי צה הנ

נות. מה הי ים לש ילי חי תש פון מנ צה ד הנ צנ ם, מי הל ים בה שורי ם קש הי לו של לה ר הנ שה עה

הו? ד. מנ צנ אותו הנ ם הוא לש פה קש ל תה כה שום של ר, מי בנ שש ני וש ש  לנ חל ם, נל הל לה ף של תםקל יל הנ חי תש םאל מנ מ שש יל ומי הואי וש
נו לה ף של תםקל ה הנ ני ר, הי מנ נות. אה מש יל לי חי תש פון מנ צה ה. מי פונה ים צה ני ה פם לשה ר שש קה ר בה שה י עה ני ל שש ד ענ תוב (מ"א ז) עםמי כה של
ן ל כי ענ בון, וש שש ם חל הל ין לה ם אי יהל תי חש תנ ת. וש חםשל ל ונש זל רש בנ ים מי קי זה גות, חמ רה ת דש חנ ר אנ סי ים חה עי בה רש ם אנ הי פון, וש צה הוא מי

ם. הל רות בה גה תש הי ב ולש רה ם קש הל עמרםך בה ל לנ נוכנ

דוש קה א לנ לה ם, אל יי מנ שה אות הנ בש צי םא לש ל ים וש כי אה לש מנ ם לנ יר אותה אי שש םא הי ל ך, של ה כה שה םא עה רוך הוא ל דוש בה קה הנ וש
ל טנ ל, נה אי רה שש יי או  בה של ים. וכש מי ענ ר הה אה ל שש ל כה ם ענ ק אותה לי ים חי יטי לי שנ הנ ים וש דולי גש הנ לו  ל אי כה דו. וש בנ הוא לש רוך  בה
ה נל מג ינד מש םא בש ל ים, וש כי אה לש מנ ינד הנ ם בש יר אותה אי שש םא הי ל ן, וש ילה אי ף נוף הה תםקל ם בש יל אותה חי נש הי דו, וש בנ ם הוא לש אותה
ת ענ בנ רש אנ ים בש מי חה תג ים, מש חומי ר תש שה ים עה ני לו שש אי גו'. וש ם וש יון גויי לש ל על חי נש הנ תוב (דברים לב) בש כה ם, של עולה י הה דולי וגש
י תוב (שם) כי כה ן, של ילה אי ף נוף הה תםקל ם בש יל אותה חי נש הי ל וש אי רה שש ת יי ל אל טנ ים, נה לי עה ים וש פי נה ר עמ זי פי ר של חנ ם, אנ עולה י הה די דש צי

תו. לה חמ ל ננ בל עמקםב חל מו ינ ק ה' ענ לל חי

נו חש ונ רש ים הי דושי ים קש יוני לש ים על רי בה ה דש מה כנ נו, של כי רש י דנ רי שש , אנ תה רש מנ אה ה של ה זל אל נה ה וש פל ה יה מה ר: כנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ים, ה טובי מה כנ לו  לה ים הנ רי בה דש ל הנ ים, כה מי כה ם: חמ הל לה ר  מנ ם. אה יהל ני פש לי ם  יהה שה י הה הודי יש אותו  וש י.  יתי אי רה וש ם  אותה

כו'? ר וש בה דש ץ מי רל אל הו בש אי צה מש יו (שם) יי רה חמ תוב אנ כה ה של ה זל ם. מנ ים הי דושי ים קש יוני לש ים על רי בה ודש

רוך דוש בה קה א אותו הנ צה מה ם, של הה רה בש אנ שוהו בש רש ה פי זל ר הנ בה דה י הנ רי המ מםר, של ר - אל בה תה בו דה עש ם יהדנ ר לו: אי מנ אה
ר חנ ים אנ יו טועי ם הה א כגלה לה רוך הוא, אל דוש בה קה ת הנ מוננ ת אל ים אל ירי כי ין מנ אי ה, וש רה ה זה ים עמבודה די עובש ץ של רל אל הוא בש

ם. א אותו שה צה ם, ומה עולה בון הה י רי ני פש ם לי לי ד שה חה ף אל נה ם עה יהל יני יחנ בי רי פש הי ם, וש הה רה בש ם אנ קה ה, וש רה ה זה עמבודה
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ר קנ עה יו, וש לה ל עה די תנ שש הי ה אותו, וש קה שש הי וש ע אותו  טנ נה ף, וש נה עה ת אותו הל ל אל טנ רוך הוא? נה דוש בה קה ה הנ שה ה עה מל
יך. בי ית אה בי ומי ך  תש דש מולנ ומי ך  צש רש אנ מי ך  לש ך  תוב (בראשית יב) לל כה ת, של רל חל ץ אנ רל אל בש ל אותו  תנ שה ם, וש שה מי אותו 
םא ל רוך הוא וש דוש בה קה ינו בנ מי אל םא הל ל ץ של רל אה רוך הוא בה דוש בה קה א הנ צה מה ה של יאה צי מש זו הנ דוש, וש ם קה נו ענ מל ה מי שה עה וש

י הוא. עו מי יהדש

ה יונה לש ה על גה רש ן (דנ יוקה יהה דש ם הה הה רה בש ם אנ אםל, אי שש ל ייש לי בה ה. אמ אל כםל נה הנ ה הוא, וש אי יהפל דנ י: ונ הודי ר אותו יש מנ אה
יך) רי צה ך  ה כה טה מנ ם לש הה רה בש אנ א, וש יהצה יהה, וש קום הה מה ם מי הה רה בש י אנ רי המ מות, של יות דש הש ה לי יכה רי מות, וצש יא דש הי ה  כגלה
א לה ק, אל חה צש ת יי םא אל ל ם, וש הה רה בש ת אנ יר אל כי זש םא הי ל ל, וש לה ם כש הה רה בש ל אנ יחנ ענ םא מוכי תוב ל כה י הנ רי המ עוד, של ך, וש רי טה צש הי של

הו. אי צה מש יו יי רה חמ תוב אנ כה תו, וש לה חמ ל ננ בל עמקםב חל מו ינ ק ה' ענ לל י חי תוב (דברים לב) כי כה דו, של בנ עמקםב לש ת ינ אל

ה, רה ה זה י עמבודה די תוך עובש א מי יהצה אנו של צה ם מה הה רה בש י אנ רי המ אן, של ה כה של םא קה ה ל ל זל ם כה ר: עי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ר או בה תה דה עש ם יהדנ ל אי בה ר. אמ בה דה יהה בנ שש ל קג לה ין כש אי ם, וש הה רה בש ל אנ ר ענ בי דנ ר, הוא מש כה זש עמקםב ני ינ ב של ל גנ ף ענ אן - אנ כה וש

מםר. דוש - אל חי

ה לה עש מנ ת לש ענ נודנ ה הנ ץ? אותה רל אה י הה בםהו - מי וה ה תםהו  תה יש ץ הה רל אה הה ר, (בראשית א) וש מנ אה י וש הודי ח אותו יש תנ פה
תוב (ישעיה לד) כה ו תםהו, של א קנ רה קש ני ם, וש עולה ל הה ת כה יף אל קי מנ ו יהרםק של ה קנ ה תםהו? זל ה זל ה תםהו, מנ תה יש ה. הה טה ומנ
ים אי ם יוצש הל הומות, ומי תש תוך הנ עות בש קה שג מש מות של פגלה ים מש ני בה ינו, אמ ני שה מו של י בםהו. כש ני בש אנ ו תםהו וש יהה קנ לל ה עה טה נה וש

מניים.

ל ן של יודה א, וש ינה טי ירש א קי רופי ר הה פל סי אנו בש צה א מה לה ו יהרםק? אל הו קנ ו יהרםק, מנ הוא קנ ת, תםהו, של ענ דנ ו ייש לה שה כש ענ
ך כה ה. וש מה כש חה ד בש בה כש ני ים וש אי רופש ל הה דול כה הוא גש שום של א, מי ינה טי ירש א קי רופי הה מו  ת שש ים אל אי קורש מו, וש י שש רי סה קי
ה תה יש ץ הה רל אה הה ר, וש יהה אומי הה ה. וש מה כש חה ד בש בה כש ני דול וש א, גה ינה טי ירש ים לו קי אי ד קורש בה כש ם ני דה אה ים לש אי י קורש סי רש שון פנ לה בש
ה, יצונה חי ה הנ פה לי קש י הנ זוהי וש גוז,  אל ת הה פנ לי י הוא? קש ם, ומי עולה ל הה יף כה קי מנ ו יהרםק של ה תםהו? הוא קנ ה זל תםהו, מנ

ה. קה רג יא יש הי של

ן בםהו ר. מי שה עור ובה ך  שה מש ני תםהו  ם. מי יי ים מנ אי ן יוצש הל מי מות של פגלה ים מש ני בה ן אמ - בםהו. אותה נו  מל ים מי ני פש לי
מות. עמצה כות הה שה מש ני

אי, דנ ה ונ זל ך  - כה ן תםהו  ר מי םאמנ ם ת אי ו. וש שה ל עי ם של עה נו הה מל מי ך  שה מש ני ה של כה שי חמ ך. זו הנ חםשל נו - וש מל ים מי ני פש לי
מו מות, כש עמצה כות הה שה מש ני נו  מל מי ע, של צנ מש אל בה סו  נש כש מות ני פגלה ים מש ני בה ם אמ א אותה לה לוי תםהו. אל תה ך  חםשל הנ י מי רי המ של

ו. שה ך עי שה מש ה ני נה מל מי ה, של קה ה דנ יכה שי ך מש חםשל הנ ר. וש מנ אל נל של

תוב (יחזקאל א) כה ה, של זל גוז הנ אל הה מו  ם, כש לי שה עמקםב הנ ינ ך  שה מש ם ני שה מי גוז, של אל הה ה מםחנ  ים - זל להי אל רוחנ  וש
ש אי - וש נו  מל ים מי ני פש בםהו. לי ד הנ גל נל דול, כש ן גה נה - עה נו  מל ים מי ני פש תםהו. לי ד הנ גל נל פון, כש צה ן הנ ה מי אה ה בה רה עה סש ה רוחנ  ני הי וש

ים. להי רוחנ אל ל וש ד של גל נל יב, כש בי ה לו סה גנ נם נו - וש מל ים מי ני פש ך. לי חםשל ד הנ גל נל ת, כש חנ קנ לנ תש מי

ה יונה לש על הה ם  אי הה רוחנ  זו  ם.  יי מה הנ י  ני פש ל  ענ ת  פל חל רנ מש דו  גש נל כש של כםל,  הנ מי ים  ני פש לי  - ל  מנ שש חנ הנ ין  עי כש ה  תוכה ומי
אי. דנ ר ונ בה דש ץ מי רל אל הו בש אי צה מש רוך הוא יי דוש בה קה הנ גוז, וש אל אי מםחנ הה דנ ם הוא ונ לי שה עמקםב הנ ינ כםל. וש ל הנ ת ענ פל חל רנ מש של

ים לו. די בה עש שג יו מש הש ם יי כגלה ם, של הל לה פות של לי קש ן הנ ל אותה ת כה רוך הוא אל דוש בה קה ה הנ שה ך עה ר כה חנ אנ

נו - אל רש גו' (במדבר כד). אל ל וש אי רה שש יי ט מי בל ם שי קה עמקםב וש ינ ב מי ך כוכה רנ רוב דה םא קה ל נו וש שורל ה אמ תה םא ענ ל נו וש אל רש אל
ים. יהמי סוף הנ א לש לה ה - אל תה םא ענ ל ית. וש יעי בי יא רש הי זו, של ה הנ לה אג גש ת הנ אל

ש מל של הנ ים.  דועמכי וש ים  קי לש תנ סש מי בו,  יו  הה של אורות  הה של ינו,  אי רה י  יעי בי רש הה יום  בנ ם.  עולה בה יו  הה ים  יהמי ה  שה שי
ף לל אל הה ל  של יום  בנ קו  לש תנ סש הי ובו  ית,  אשי רי בש ה  עמשי מנ בש וו  הנ תש הי לו  אי בו.  זו  נש גש ני לות  זה מנ הנ וש ים  בי כוכה הנ וש ה  נה בה לש הנ וש

י. יעי בי רש הה

לו י, אי בי י רנ י, אי בי י רנ ר לו: אי מנ ה. אה בםל אותה סש י יהכול לי ת, ומי כל של מש לות ני גה הנ ר: אוי של מנ אה עון וש מש י שי בי ה רנ כה בה
ל אי רה שש יי ם לש ר אותה סנ ר ומה זנ גה ה של עה שה ים בש יעי קי רש ל הה כה רוך הוא בש דוש בה קה ה הנ שה בול עה לש ה ובי לה הה ה בל מה ענ כנ יתה יודי יי הה

דום. ל אל יהד של ת הנ חנ ד תנ בי עש תנ שש הי ה, ולש חה פש שי ה הנ ינד אותה בש

רוך הוא דוש בה קה א הנ רה ך, קה לל מל ם הנ חותנ ת בש מל חותל מו בש תש חש ם נל רל , טל יענ קי רה ים בה קי סה ים פש בי יו כותש הה ה של עה שה בש
ם רל טל של ים  קי סה פש הנ ת  אל ב  כי ענ לו:  ר  מנ אה וש יו,  נה תש מה בש ר  סופי הנ ת  סל קל של ל,  יאי רי בש גנ לש א  רה קה וש ם,  יי מנ שה הנ אות  בש צי ל  כה לש
י בו אותי זש ענ תנ ם, של יי מנ שה אות הנ בש ל צי ם, כה יכל לי ה עמ בועה שש ל. בי בל אי ד וש פי סש ם מי הל ה לה עלשל אל י, וש ננ ל בה ה ענ כל בש אל מו, וש תש חש נל
ל י ענ ני מי חמ ננ יצו לש אי ל תה י אנ כי בל ר בנ רי מה י אמ ני עו מי י שש תי רש מנ ן אה ל כי ר (ישעיה כב) ענ מנ אל נל מו של י, כש ני מי חמ ננ קו לש זש חנ תש םא תי ל וש

י. מי ת ענ שםד בנ

י הובי י אמ ננ י, בה ננ ר: בה מנ אה ח וש תנ ים. פה תוחי לונות פש חנ ים וש יעי קי בש ה בו  שה עה בות, וש ל עמרה יענ של קי רה יטות בה עי ט בש ענ בה
ם כל תש י אל תי טש לנ שש י, הי תי אה רש ת יי ם אל כל תש י אל תי דש מנ נו, לי ת בש ל אל נוטי ב של מו אה ם כש כל תש י אל תי חש קנ לה ם וש כל תש י אל תי לש דנ י, גי ענ מי
ם יתל יי ים הל הובי ים אמ די בה כש ים ני ני בה שום של ם, מי יכל לי י עמ תי רש בנ ים, עה אי טה ה חמ מה כנ י בש ננ פה ם לש אתל טה ם. חמ עולה מות הה ל אג ל כה ענ

לשפהנני.
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י ננ ם בה יך, אי לל ה עה בועה שש ח, בי רה זש ח מי רה זש ם. מי יכל לי ם עמ יענ אותה בי שש אנ ם, וש עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ א לש רה קש י, אל ננ י בה ננ בה
ך, תוכש בש ם  הל לה ים  עושי של ים  נויי עי בה רו  חמ שש הג וש נו  תנ שש הי יך  אי ם  הל לה של ן  יוקה דש ובנ ר  תםאנ בנ ל  כי תנ סש תי של ך,  ינש בי רו  זש פנ תש יי

ם. מםר אותה שש תי ם וש יהל לי פםד עמ סש תי ה וש כל בש תי וש

ה עלשל ה אל י, מה ננ י בה ננ י. בה לנ ם עה תל חש גנ שש םא הי ים, ל נוגי עי ים ובש דוני עי ם, בש כל מש יק אי חי י, בש יתי בי ם בש יתל יי הל של י, כש ננ י בה ננ בה
ה. לל גש ם ני תל אנ י וש ני א אמ לה ה, אל בועה שש י בי תי רש זנ ה גה רה זי ם, גש כל לה

ר עורי תש ח, הי רה זש ח מי רה זש ך? מי יהדש י בש תי רש סנ מה דוש של קה םאן הנ צ י, הנ ננ ל בה יחנ ענ גי שש םא תנ יך ל ן, אי מה אל נל ה הנ רועל ה, הה מםשל
ם. כל מה ב עי אנ דש אל ע וש מנ שש י אל ני אמ ד של ד, ענ חה אל יעו כש מי שש ד הנ פי סש ל ומי בל י. אי ננ ל בה דו ענ פש סש תי כו וש בש תי ה, וש ל מםשל אל

ים, דוני עי לו בש גגדש ים של ני חור. בה אה ים לש קי דה הג ם מש יכל די קות, יש זה אות חמ לה שש לש שנ כו בש לש יך תי י, אי שי פש י ננ הובי י, אמ ננ י בה ננ בה
ל. לה ים כש מי חמ רנ ין מש אי ים, של רי כש י נה ידי לו בי פש יך תי ים, אי דושי ים קש ידי סי י, חמ ננ י בה ננ ים. בה ירי פי סנ ז וש פה ים מי רי קה יו יש הה ים של ני בה
בוש ע לש רנ ז קה י. אה לנ עה וש ם  יכל לי עמ י  ונ י,  ננ בה י  ננ בה חובות.  רש ובה ים  קי וה שש ל בנ לי חנ תש ני וש ק  רה זש ני ם  כל גופש ל  של דוש  קה ר הנ שה בה הנ

תו. רה מש ע אל צנ תוב בי כה ה של נו מנ יש הנ לו. וש כות של לש מנ הנ

ם ינה ימי וי ם,  נה יוקש ר דש חה שש מג יך  ם אי הל ל בה כי תנ סש תי ך, של תוכש י בש ננ בה רו  זש פנ תש יי של יך, כש לל ה עה בועה שש רום, בי רום דה דה
יו נה בה לו  פש נה יך  אי לו  מםר  אל ול י,  הובי אמ ם  הה רה בש אנ לש ר  עורי תש יך, הי לל עה ה  בועה שש בי רום,  דה רום  דה ים.  מי ענ הה ין  בי ה  בורה שש
י, שי פש י ננ הובי י אמ ננ מםר בה שש תי יך, של לל ה עה בועה שש רום, בי רום דה ם. דה יהל לי עמ דו  פש סש תי וש כו  בש תי ם, וש יהל אי ין שונש בי רו  זש פנ תש הי וש

תשפנזשרו בשתוכלך. כששליי

ים כי יך הולש י אי חי בש זש ל מי קוד של עה ל הל מםר אל אל י, ול ננ ל בה גון אל יה ל וש בל אי ד וש פי סש יהה ומי כי קול בש ר בש עורי תש פון, הי פון צה צה
ע. גנ רל ם בש עולה ך הה פי הנ תש םא יי ל ם, של יהל בי עמקםב אמ ינ ה לש יעו זל ל תודי אנ ה וש רו זל םאמש ל ת ב. אנ רל חל לו בנ פש יך נה אי יו וש נה בה

י תי י יונה תי הובה ל אמ ר אל עורי תש י. הי ננ ל בה קות של זה חמ מות הנ חה לש מי הנ ים וש לי לה חמ ת הנ קנ אמ ננ ר לש עורי תש ב, הי עמרה ב מנ עמרה מנ
ים. די דה ה צש מה כנ ים בש רי זש פנ תש יך מי אי , וש יהה נל ים בה כי יך הולש י, אי תי מה תנ

י תי הובה ל אמ בה אמ ינעמשו?  ם  ה הי מנ ינו,  ני בה ה מי עמשל ננ ה  מנ י,  שי פש ננ ת  הובנ י, אמ לי ה של רועה י, הה יהתי עש רנ י  תי בי י  חותי אמ
ה בועה שש ים. בי די דה ה צש עה בה רש אנ רושות לש ך פש לה ם של יי פנ נה כש הנ ת, וש ענ בנ רג תש מש ך, אנ יי לנ ה עה צון עולל רה ם בש ך, אי ר לה י, אםמנ חותי אמ
םא, ם ל אי ם. וש עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ ם בש יהל לי י עמ סי כנ ם, ותש י אותה בי זש ענ םא תנ ל ם וש הל מה י עי כי לש תי י, של תי ידה חי י יש תי ך, בי יי לנ עה

ם. עולה ן הה דו מי יאםבש

ה מונה ים שש עי זש עש דנ זש ה קול, ומי ימה רי ה, מש ת זל ת אל ענ ל שומנ אי רה שש ת יי סל נל כש ה של עה שה ה  אותה י. בש בי ך, רנ ר לש ה אםמנ מה
ל חי ים רה רורי מש י תנ כי י בש הי ע נש מה שש ה ני מה רה ז (ירמיה לא) קול בש אה ה. וש מה רוך הוא עי דוש בה קה הנ מות, וש ף עולה לל ר אל שה עה

י כי בש לי הוא  הנ יום  בנ אות  בה צש ה  ילהוי י  נה דם אמ א  רה קש יי ונ כב)  (ישעיה  הוא,  רוך  בה דוש  קה הנ ז  אה וש  . יהה נל בה ל  ענ ה  כה בנ מש
ד. פי סש מי ולש

ם יי מנ שה אות הנ בש ל צי כה ד של ם, ענ שה ד של פי סש מי הנ וש בול  לש בי ה הנ אה י רה ים? מי יעי קי רש ל הה כה ה בש לה הה בל ת הנ ה אל אה י רה מי
מות? עולה ל הה כו כה פש הנ תש יי בו של שש חה

ינו. ני ם בה דור עי לה ם וש יהל לי סות עמ כנ י לש כי לש י, תי לי תי של ידה חי י יש תי ל: בי אי רה שש ת יי סל נל כש רוך הוא לי דוש בה קה ה הנ ר לה מנ אה
ה רואה ילה  הש אל ם,  אותה תה  לש דנ גי וש ם  אותה תה  נש קנ תי וש ם  אותה יתה  בי רי של ר  חנ אנ ך!  לי אי םא  ל ם,  עולה הה בון  רי לו:  ה  רה מש אה
ת אםל אל גש לי וש ה  ימה קי המ רוך הוא לנ בה דוש  קה ה הנ ע לה בנ שש ז ני ם?! אה ם שה ח אותה כנ שש תי ם, וש ים אותה לי אוכש ם של יהל אי שונש לש
ה וה קש תי ייש  וש גו',  וש י  כי בל מי ך  י קולי עי נש ר ה' מי מנ ר (ירמיה לא) כםה אה מנ אל נל של מו  לות, כש גה ן הנ ם מי יאה הוצי ל ולש אי רה שש יי

ם. בולה גש ים לי ני בו בה שה ך כו', וש יתי רי חמ אנ לש

ר מנ אה ם, וש יי מנ שה אות הנ בש ל צי ל כה רוך הוא ענ דוש בה קה ח הנ תנ יו, פה נה פה לש ה מי אה יהצש ן של יוה יו. כי נה פה לש ה מי אה ה יהצש ל זל ענ וש
ר שנ ך קה ר כה חנ ה, אנ ר אותה מנ דו אה בנ רוך הוא לש דוש בה קה א, הנ יתה א בי פה לש ל אנ ה של ינה קי ה הנ ל אותה כה ב. וש הה ם זה ה יוענ יכה אי

ים. קי תה פש מו הנ תש חה יא וש הי ה הנ ינה קי ה בה בה המ אנ

אותו נו? לש אל רש ר אל מנ י אה מי ה. לש תה םא ענ ל נו וש אל רש ת. (במדבר כד) אל כל של מש לות ני גה אי הנ דנ ונ ה, של שה רה פה זםר לנ חמ ת ננ עי כה וש
רוב - םא קה ל וש נו  שורל רוב. אמ ן קה מנ זש םא לי ל וש ה -  תה םא ענ ל וש ת.  לל יל אנ ת הה קםד אל פש םא לי יהב של נו, כש ינל י אי יו כי לה ר עה מנ אל נל של

חוק. ן רה מנ זש א לי לה ת, אל עי םא כה ל ל בה י בו, אמ תי לש כנ תנ סש הי

ים להי ל ה' אל פי ינ ר, (בראשית ב) ונ מנ אה ח וש תנ אן. פה ים כה לולי רות כש תה סש ה ני מה י, כנ בי י רנ בי עמקםב. רנ ינ ב מי ך כוכה רנ דה
יו הה ים, וש צופי רש פנ דו  א אותו  רה אשון, בה רי ם הה דה ת אה הוא אל רוך  בה דוש  קה א הנ רה בה של ן. כש ישה יי ם ונ דה אה ל הה ה ענ מה די רש תנ
תוב םא כה ל וש רוד,  י פי לי ם, בש אה רה ה בש בה קי ר ונש כה תוב (שם ה) זה כה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ רוד. מה י פי לי ד בש ינחנ ים  רי בה חג מש

ם. אה רה א בש לה או, אל רה בש

ל טנ נה ה, וש ירה סי נש ר אותו  סי הוא? ני רוך  בה דוש  קה הנ ה לו  שה ה עה ה. מל ול שה ה בש ם זל ה עי ד זל ינחנ יו  או, הה רש בש ני ן של יוה כי
ה מה כנ בש ה  אותה יש  בי לש הי ים, וש שוטי ה קי מה כנ בש ה  ט אותה שי קי ים, וש קוני ה תי מה כנ בש ה  ין אותה קי תש הי ה, וש בה קי נש ת הנ אל נו  מל מי

לשבושיים.

ים ני פה ים  עי בש שי ם  הי וש ים.  עי בש שי ה?  ט אותה שי קי ים  שוטי קי ה  מה כנ ה.  ין אותה קי תש הי ן  דל עי ן  גנ בש קום?  מה ה  יזל אי בש
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ה מה ן. כנ הל ת בה של רל דש ה ני תורה הנ דות של ה מי רי שש לש על ם שש ים. הי קוני ר תי שה ה עה לשה ה? שש ן לה קי ים תי קוני ה תי מה ה. כנ תורה לנ
ים. ני ש פה שי ה, בש נה שש י מי רי דש ה סי שה ם שי הי ים. וש בושי ה לש שה ה? שי יש אותה בי לש ים הי בושי לש

ן גנ ם בש רוך הוא שה דוש בה קה ה הנ ה לה שה לו, עה לה ים הנ בושי לש ל הנ כה לו, וש לה ים הנ שוטי קי ל הנ כה לו, וש לה ים הנ קוני תי ל הנ כה
ית ם בי שה יון, של ל צי ה של דה קג נש קום הנ מש יהה? בי ן הה יכה ם הי דה אה ם. וש דה אה ל הה אל הה  יאל בי יש (בראשית ב) ונ ך  ר כה חנ אנ ן, וש דל עי

ים. ני תה ת חמ כנ רש ם בי ך אותה רנ ן, ובי דל ן עי גנ ם לש יסה ני כש הי ם וש ל אותה טנ ם נה שה ש. ומי דה קש מי הנ

ך, שום כה מי עמקםב. של ינ ל מי טנ ני ב של כוכה ן אותו הנ קי תי ט וש שי קי ך וש רנ עמקםב. דה ינ ב מי ך כוכה רנ ה סוד (במדבר כד) דה זל וש
ל - אי רה שש יי ט מי בל ם שי קה ה. וש טה מנ ה לש לה עש מנ ך מי שנ מש ני , וש יהה לל א אי יהה בה ה הה ל זל ענ שום של ה. מי לל גנ תש יי י של ה מי לל גנ תש ה יי ילה בי שש בי

י. יתי רי ת בש י אל מםתי קי המ ר (שם ו) ונ מנ אל נל מו של ם, כש קה ים. וש יי חנ ץ הנ ה עי זל

רו יוסש וש רו  בש עה תון, יה חש תנ ץ הנ עי ים בה זי חה אל נל ים של די דה צש ם הנ ל אותה גו'. כה ב וש י מואה תי אמ ץ פנ חנ ילה - ומה הש ה יי זל של וכש
ר אה שש םא כי ל ד, וש ינחנ ענ  עמשי תנ שש הי ים לש נוגי עי הה ים וש דוני עי ן הה מנ ה זש ם. זל ענ פנ םאת הנ ם ז דה אה ר הה םאמל י ז, (שם ב) ונ אה נו. וש מל מי
םא ל י, וש מנ צה עמ ם מי צל א על לה נו, אל מה ר עי חי אנ ד הה צנ ל הנ בול של לש ין בי ת אי עי ל כה בה ינו. אמ יני ז בי חה אל ע נל רה ד הה צנ הנ ים של מי עה פש הנ

ע. ל רנ ר של חי תוף אנ שי

ש בו בי לנ תש הי בוש של לש אותו מנ בוש מי לש י - מנ רי שה בש ר מי שה ש. ובה מה ה מנ ירה אי מש יהה הנ רש לנ קש פנ סש אנ י - אור הה מנ צה עמ ם מי צל על
ז (דניאל ב) ם. אה עולה סור לש םא תה ל ם, של עולה ל הה ל כה יון ענ לש טון על לש שי ה - בש שה א אי רי קה םאת יי ז י. לש לי יון של לש על אור הה הה

ים. מי עולה קום לש יא תה הי כגיות, וש לש מנ לו הנ ל אי ף כה סי תה ק וש די תה

לות גה ה - בש תה םא ענ ל ד. וש ב ינחנ רי קה תש הי ולש אותו  רש י לי ני יד אמ תי ה, עה י רואל ני אמ זו של יהה הנ אי רש ה - הה תה םא ענ ל וש נו  אל רש אל
אותו א בש לה רוב - אל םא קה ל ים. וש ני פה ים בש ני ל בו פה כי תנ סש הי יד לש תי י עה ני נו - אמ שורל ה. אמ י גולה נו עולי בה ת של יי בנ אותו הנ ל, בש בל בה

אוי. רה דות כה חש אנ ה וש בה רש םא קי ל ת, וש חנ יהה ננ םא הה ה ל ין זל ה ובי ין זל בי רון. של חמ אנ ת הה יי בנ הנ

ל ם של יהל אי שונש ים לש ני זגמה רות מש ל צה רות ענ ה צה מה ן, כנ מנ זש הנ רםך  ה אה מה ר, כנ בה דה ה הנ של ה קה מה י, כנ בי י רנ י אי בי י רנ אי
ים. יהמי ד סוף הנ ן ענ מנ ן וזש מנ ל זש כה ל בש אי רה שש ל יי ף של רל רםף טל טש גו לי אמ שש ה יי מה כנ טו, וש לש שש יות יי ה חנ מה כנ לות, וש גה ל בנ אי רה שש יי

ן ינ נש י מי פי לש נו  מש דנ זש יי ה של עה שה י, בש שי שי יום הנ הנ ש, מי מל של הנ חנ  זורי ן של מנ זש בי ל יום,  ה של עה י שה פי ים, כש יהמי סוף הנ לש
י רומי רום  מי ר  עורי תש הי לש ד  חה אל קול  יד  תי עה י.  שי שי הנ יום  הנ מי רע"ד  הוא  של ד,  ינחנ ה  טה מי ושש ל  יובי ל  של ים  ני שה הנ

מות. עולה או הה רש בש ני יום של ך מי יהה כה םא הה ל ה של ירות, מנ רי מש צוב בי ים, קול עה יעי קי רש הה

ת יללל ר: אנ ן אומי כי וש ד,  יורי וש ה  ה, עולל עולל וש ד  יורי בות,  צש ענ וש ירות  רי מש אי, בי שנ חמ ק, בנ ילה דנ הש יי הוא  קול הנ הנ וש
ה נה יוקש ם דש חותנ ר של כה זש י ני ני ה. אמ מה י עי יו לי יהמות הה בות קנ הה י. אמ ני מל תש מי חנ כנ שש ני ים וש אשוני רי ים הה יהמי י מי ית לי יי ים הה בי הה אמ
י. תוכי ים בש ה בועמרי תה בש הנ לש י שנ פי שש רי ה, וש תה בה המ י אנ תוכי ה בש קה זה ה חמ תה יש הה י, וש רועי ל זש תום ענ יהה חה הה י, וש בי ל לי תום ענ יהה חה הה

עו מש שה יי ד של ים, ענ מי עולה ל הה עו כה זש עש דנ זש יי ים, וש יעי קי רש עו הה זש עש דנ זש יי ר זו, וש חנ קות זו אנ עה לש צש ק שה ה צועי עה ה שה אותה בש
יט ם יושי שה וש יהם.  ל הנ ד של חה ג אל דה תוך  סות לש רש ף פנ לל אות אל ע מי בנ רש ח אנ רנ בש יי וש ין,  ני תנ ג הנ דנ תוך  ה קולות לש לשה שש
ן ל אותה נו כה מל או מי ירש יי , וש יענ קי רה ת הה יבנ שי תוך יש יס אותו לש ני כש ינ יהם, וש ן הנ שםך אותו מי מש יי תות, וש שה רםש רש פש יי צודות וש מש

ים יום. שי מי חמ ה ונ אה ם מי פוס שה ילה תה הש יי ם, וש שו שה קש הי לוקות של חש מנ ן הנ ל אותה כה יות וש שש קג הנ

ים יאי בי ם, ומש ל כגלה ענ הוא מי תו, וש יבה שי י יש ני ל בש כה ם, וש יי מנ שה אות הנ בש ל צי רוך הוא כה דוש בה קה נםס הנ כש ן יי מנ אותו זש וש
קום מה לש ירוהו  זי ינחמ וש ים,  בי אוהמ ת הה לשל ם שש אותה לו  טש יי וש ארו,  וה צנ ים בש רי שה קש ה  לשה שםר שש קש יי וש ין,  ני תנ יו אותו  נה פה לש

ם. ים שה נוזי יו גש הש יי ה, וש בה המ א אנ רה קש ני ד של חה ל אל יכה הי סו לש נש כה ים יי בי אוהמ ם הה אותה ם. וש פוס שה יהה תה הה של

ת קול מםענ אל שש לי ם וש ת כגלה כל לל יבות, לה שי יש י הנ תי שש לי אות, וש בה צש ם הנ ל אותה כה רוך הוא, לש דוש בה קה ם הנ הל ע לה בנ שש ני וש
לו, ל אי לו ענ רות אי דוש צה קה ם הנ עה ל הה ענ רו  עורש תש ה יי עה ה שה אותה ם. בש מה ה עי מםענ קולה שש ה לי ול אנ תש הוא מי ה, של הובה אמ הה
ל ה קול ענ יעה מי שש יא מנ הי ה, וש רו אותה יעורש עות, וי מה ר דש חנ עות אנ מה ה, דש קה עה ר צש חנ ה אנ קה עה ים צש ם צועמקי הי ב, וש ק רנ דםחנ בש

בהנליהה.

ה תה יש םא הה ל ים, של ני גנ ת בנ בל יושל י הנ תי מה לי י, שש תי י, יונה תי רש בל י, חמ תי לש ינ י אנ ר: זוהי אומי א וש רוך הוא קורי דוש בה קה הנ וש
ים, ני גנ ת בנ עי כה ה. וש ימה ני ך פש לל ת מל ה בנ בודה ל כש ר (תהלים מא) כה מנ אל נל מו של ית, כש ימי ני פש ה הנ גה רי דש מנ ר הנ תל סי א בש לה ת אל בל יושל

יקו לו. זי םא ינ ל ד של חנ פנ יהה מי רש קי חובות הנ רש ים ובי קי וה שש ה בנ נה ר בש חנ ה אנ כה לש הה ם של אי ה, כש פה צש חג בש

ים יבי שי קש יבות מנ שי יש י הנ ני ם בש הי ים של רי בי חמ אן, הנ יבות כה שי יש י הנ תי ל שש ים של רי בי חמ ל הנ י כה רי י, המ אי י רש תי רש בל י חמ תי לש ינ אנ
ך. קולי מםענ לש שש י לי תי שוקה תש י, של ני יעי מי שש ך הנ קולי לש

ים, מי ענ ים בש מי יהה, ענ בובש רש עי ם בש עולה ל הה יהה כה ז הה ך, אה י אותה תי עש םא יהדנ ל ך וש ת קולי י אל תי עש מנ םא שה ל ים של מי עה ה פש מה כנ
םא ל ים, של רי חי שונות אמ ים, ולש רי ים זה מי מו ענ יאו עי יהבי לט. וש שש יאו אותו לי ך, יהבי לל מל ה לנ אה רש םא ני ל י של מות. ומי אג מות בש אג

עמשות. בו לנ שש בות ינחש רה ה קש מה כנ כות. וש לש מנ י הנ ימוסי םא ני ל ין וש די ים הנ ירי כי מנ

ה עמשל יד ינ יהחי ם הנ עה ל הה ענ ע. וש רנ הה בות לש שה חמ ה מנ מה שםב כנ ינחש לט. וש שש יי צונו וש רש ה כי עמשל ך ינ בור רנ די ה וש פה ה רה פה תוך שה וש
הוא, רוך  בה דוש  קה ק הנ זי חנ תש ן יי מנ זש הנ אותו  י. בש ידי חי יש ם הנ עה הה ל אותו  ה ענ רה ל צה ה ענ רה ילה צה הש ז תי ים. אה עי ים רה גי הה נש
רו אמ שה יבות יי שי י יש תי ר. ושש חי םא אנ ל ר, הוא וש פה עה ן הל מי ה  ימה יקי ה, וי יק בה זי ינחמ ים, וש יוסי ה פי מה כנ בש תו  ינלש ת אנ ייס אל יפנ וי
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ה. מה עי

ה פל ט בש יהה שולי הה ך של לל מל אותו הנ ה. וש זל ם הנ עה ל הה ם ענ עולה י הה די דש ה צי לשה שש רו בי עורש תש יי רו, וש אמ שה ים יי כי לה ה מש לשה שש
דוש. קה ם הנ עה ל הה ף ענ תםקל ף וש עה זנ ב וש ז רנ גל רם לט בש שש ך, יי רנ

ר בל תוך קל ת לש יללל אנ ם הה ה עי יבה שי יש י הנ ני ל בש כו כה לש י, יי צי חי עות וה ע שה שנ תי ש, בש חםדל ה לנ עה בה רש אנ י, בש ישי לי שש ש הנ חםדל ובנ
י ני צו בש רש יי ח, וש תנ פה רו יי בש קי ם, וש עולה ן הה ס מי ני כנ תש ש יי מל של הנ ה של עה שה ה קולות. בש לשה יו שש לה ן עה תי תי ת, וש יי בנ ן הנ מנ אל ה, נל רועל הה
א. ייצי ה של א מנ תוכו ייצי ס, ומי ני כה יא תי הי ם. וש קומה מש ם לי עמלו כגלה ינ שות, וש ם רש הל ן לה תי נה םא תי ל ם, וש שה ס לש ני כה הי ה לש יבה שי יש הנ

יבו. בי ים סש מי שה יחות ובש ה רי מה כנ יו, וש נה פה ק לש ר דולי ני ק, וש עוסי ב וש ה יושי ת מםשל א אל צה מש תי וש

ים, יעי קי רש י הה רום רומי רו בש עורש תש קולות יי ה, וש ם זל ה עי ד זל ינחנ רו  בש חנ תש יי ת, יהקום וש סל נל כש ה ני ה אותה רואל ן של יוה כי
תו. רה עה ם מש הל ח לה תנ פש יי ים, וש בי ה אוהמ לשה ם שש שה טםל מי יי ה, וש בה המ אנ ל הה יכנ תוך הי ס לש ני כה יי ע, וש מנ שש רוך הוא יי דוש בה קה הנ וש
ת רנ עה מש ה בי לה יש לנ ל אותו הנ כה ה בש תורה ל סודות הנ רו ענ זש ינחש ם, וש מה ם עי א שה צי מה יי הוא וש ה הנ לה יש לנ יחנ בנ שי מה ר הנ עורי תש ז יי אה

מםשלה.

ה עולה וש בועות.  שה יום הנ הוא, כש יום הנ ה בנ ינה כי ושש ה  מםשל רו  אמ שה יי וש  , יחנ שי מה ז הנ ני גה יי ר,  בםקל הנ מוד  ה ענ עולל של וכש
ה ד מםשל גל נל ד כש חה אל ק, וש חה צש ד יי גל נל ד כש חה אל ם וש הה רה בש ד אנ גל נל ד כש חה ה קולות, אל לשה יענ שש מי שש תנ ר, וש הה ל אותו הה ה ענ ינה כי שש הנ
י אי ירה ל תי י אנ ימי רי גו', הה ך וש כםחנ קולי י בנ ימי רי יון הה ת צי רל של בנ ך מש י לה לי בםהנ עמ ר גה ל הנ תוב (ישעיה מ) ענ כה הו של עמקםב. זל ינ וש

כו'. י וש רי מש אי

ה. יעה קי י - תש אי ירה ל תי י אנ ימי רי ה. הה רועה י - זו תש ימי רי ת. הה חנ אנ ה כש רועה ה ותש יעה קי ה ותש רועה י - זו תש ימי רי י, הה ימי רי הה
ה. לה עש מנ לש ה של רועה תש ה הנ אותה ר מי ה, שופה רועה ר תש א שופנ רה קש ה ני זל ת. וש חנ אנ ה כש רועה ה ותש יעה קי ה תש רועה ה תש ני י - הי רי מש אי

ת נוענ תש תוך  ך  ר הולי א שופה רה קש ני ה  זל ן  טה ר קה דול. שופה גה ר  א שופה רה קש ני ר של חי אנ ייש  של שום  ן, מי טה ר קה שופה
ך. םא הולי ל יר, וש מי טה נוז וש ר גה ר הוא שופה חי אנ שום של ך. מי ר הולי שםפה י קול הנ הי יש תוב (שמות יט) ונ כה הו של אור. זל מה הנ

בועות. שה יום הנ ה, בש תורה ל הנ יום של ר בנ עורי תש מי הו של זל בועות, וש שה יום הנ אן בש ן, הוא כה טה קה ה הנ ל זל בה אמ

ה, רה עה מש הנ תוך  בות מי אה הה רו  עורש תש יי ה,  רועה ה ותש יעה קי ה ותש רועה תש ר בי עורי תש מי ה, של זל ר הנ שופה רות הנ עורש תש הי בש
ם. עולה ן הה מי קו  לש תנ סש יי וש יהמותו,  ה  דושה קש ץ הנ רל אה ים בה עי שה ה רש מה קול כנ הנ אותו  . ומי יהה לל אי יהבםאו  וש  , רוחנ בש לו  ענ תש יי וש
יו הש יי ד, וש בות יהבםאו ינחנ אה הה דוש. וש קה ך הנ לל מל י הנ ני פש ם לי הי קום, של ל מה כה ל בש אי רה שש ל יי לות של פי תש יום עולות הנ אותו הנ בש
ר עורי תש יחנ יי שי מה הנ ה. וש ת מםשל רנ עה מש סו לי נש כה ם יי כגלה ם בו, וש הי בות, וש אה ל בה כי תנ סש ם יי שה ם, וש מה ה עי ה עולל ר. ומםשל הה אותו הה בש

ה. זל יום הנ ם בנ רו כגלה בש חנ תש יי ם, וש יהל לי אמ

ח שנ מש ני יחנ של שי מה ם הנ ד עי ם, ינחנ עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ מות לש חה לש עמרםך מי ים לנ טי בה ה שש רה רו עמשה עורש תש ה יי זל יום הנ ובנ
מו. ים עי ני מה אל ים נל ה רועי עה בש שי ד, וש חה ק אל דל ן צל ל ינד כםהי ה ענ יחה שי ל מש בי יקנ ם, וי יהל לי עמ

יו, עמלומה ת בנ מי יהה, של בי ל אמ של נו  יהה בש ט הה בה ן נש ם בל עה בש ל יהרה של עו  רש זנ ם, ומי יי רנ פש ט אל בל שי ה הוא מי זל הנ יחנ  שי מה הנ וש
ם ים, כגלה בורי ים גי עי בש שי ה וש אה מי לוהו  טה ם נש שה ר. ולש בה דש מי ם לנ עה בש ית יהרה בי ל מי טנ ני ן, וש בי ד לו  ת, נולנ מי הוא של יום הנ הנ וש

ם. עה בש א יהרה טש חי או בש צש מש םא ני ל ם, של יי רנ פש ט אל בל שי ים מי יקי די צנ

אותו. רו  בש קה וש ל  אי רה שש יי ל  כה לו  דו  פש סה וש תוב (מ"א יד)  ה כה זל ל  ענ וש ה.  זל הנ יחנ  שי מה א הנ יהצה יהה  בי ה אמ זל הנ נו  בש ומי
ר בה א בו דה צה מש ן ני ענ ר ינ בל ל קה ם אל עה בש יהרה םא לש דו יהב בנ ה לש י זל יד - (שם) כי תי עה ה לל בואה ה, ונש תה עה שש זו לי ה הנ בואה נש ה הנ מה תש סש ני

ל ה'. ר טוב אל בה הוא דה ה, של זל יחנ הנ שי מה ה הנ ם. זל עה בש ית יהרה בי ל בש אי רה שש י יי להי ל ה' אל טוב אל

ה. זל יום הנ ה בנ חה מש ל שי ה ענ חה מש ה שי מה מו, כנ ת ענ אל תו וש ינלש ת אנ רוך הוא אל דוש בה קה ה הנ וה צי בות של אה עו הה יהדש ן של יוה כי
ם תה לה פי ל תש בי קנ תש תי ל, וש אי רה שש ם יי ל ענ ה ענ זל יום הנ בנ רו  עורש תש רות יי ל צה רות ענ ה צה מה ן, כנ ימה כות תי לש פון מנ צה ץ הנ רל אל בש

ם. הל לה ה של רה עה מש תוך הנ בות לש אה הה קומו, וש מש יחנ לי שי ה, ומה יתה תוך בי ה לש ינה כי זםר שש חמ ה תנ זל יום הנ ב הנ רל על צון. ובש רה בש

ך לל מל י הנ ני פש ל לי אי רה שש י יי ני ת בש קנ אמ ה ננ ים עולה ים יהמי עי בש סוף שי ים. לש ים יהמי עי בש ה שי מםשל זםר לש חמ תנ ך וש לי ה תי ינה כי שש הנ
י יקי די ה צנ שה מי חמ ב, ונ רנ חל תל ד וש םאבנ רום ת ד דה צנ ת לש חנ ת אנ סל נל ם. וכש עולה י הה די דש ל צי כה ם בש הל ים לה יקי צי יו מש הש יי דוש, של קה הנ

ם. יהל יני גו בי רש ת ייהה מל אל

אותו ה לש אה נש רוך הוא קי דוש בה קה ש הנ בנ לש יא, יי הי ת הנ סל נל כש ת הנ גו אל רש ינהנ ים של ם יהמי יי ננ ים ושש לשי סוף שש ז, לש אה וש
ם. אי י רש ני רש קנ ים כש יו עולי נה רש קנ ד של חה מו שור אל ה כש ישה רי רםש פש פש ם יי יי רנ פש ן אל יחנ בל שי אותו מה ן, וש טה ר קה שופה

ים עי ז נוסש ם, אה קםדל מו מי ר כש הה םאש הה ר ים בש מי עה לש פש ה, שה רועה ה ותש יעה קי ה תש רועה ע תש קנ תש ן יי טה ר קה אותו שופה וש
עו מש שש ם יי עולה י הה ני ם בש ל אותה כה ר. וש שופה ם קולות הנ אותה ם בש עולה ל הה ענ ש  ענ פםל רנ יי , וש יחנ שי מה הנ ל אותו  ים של לי גה דש הנ

עו. מה שש ר תי קםענ שופה תש כי או וש רש ים תי רי ס הה םא ני ש נש ץ כי רל י אה ני שםכש ל וש בי י תי בי ל יםשש ר (ישעיה יח) כה מנ אל נל מו של או, כש רש יי וש

ם הי ה, וש זל יחנ הנ שי מה ם הנ אל עי עי מה שש י יי ני בות ינעמשו בש רה ה קש לשה ה, ושש דושה קש ץ הנ רל אה הה ים מי לולי גי עמרו הנ בנ תש ז יי אה וש
י. שי שי ף הנ לל אל יו בה הש בות יי רה קש לו הנ אי ם. וש יי לנ ירושה ש בי קםדל ר הנ הנ ם בש עולה בון הה רי וו לש חמ תנ שש יי יהבםאו וש

רו יעורש כו וי לש ם יי שה ה. ומי דושה קש ץ הנ רל אה רו בה אמ שה יי ים של לולי ם גי ל אותה רו כה בש ענ ינ ם, וש יהל אי לו שונש פש ן יי וה שש ש חל חםדל ובש
ה, דושה קש ץ הנ רל אה ל הה דום ענ י אל ני סו בש נש כנ תש ם, יי עולה י הה ני ל בש ם כה בות עי רה כו קש רש ענ ם ינ הי עוד של ם. ובש עולה ל הה בות ענ רה קש
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ים. חי רה ר יש שה ים עה ני יהה שש לל טו עה לש שש יי ה, וש סו אותה פש תש יי וש

י בי גנ זםר לש חמ תנ וש ך  לי ה תי ינה כי שש הנ לו  לה ים הנ ני מנ זש ין הנ ם. ובי עולה ל הה כה ש  ענ רש יי וש ש  עי גנ תש ים יי חי רה ר יש שה ים עה ני סוף שש לש
ה מה ים, כנ חי רה יש ה  עה שש תי ם  אותה וש ת.  דל יולל הנ י  חי ינרש כש ים,  שי דה חר ה  עה שש תי יחנ  שי מה הנ ך  לל מל ן הנ מי טה יי ה.  מםשל ל  ה של רה עה מש הנ

מו. צש ל ענ טםל ענ ים יי לי בה חמ ים ונ ירי צי

דוש ן קה ילה ייש לו אי ד, של חה ן אל ילה ל אי ים של ילי בי שש תוך הנ ס לש ני כה יי רו, וש עש יל צנ די גש רוך הוא ינ דוש בה קה ם הנ יי תנ ינש ובי
ת ים אל יפי קי מנ ים של ני מג מש ים הנ עי בש ת שי טםל אל יי ים, וש סוני כש לנ אמ ל הה דות של מי טםל הנ ים יי פי נה ים עמ עי בש שי ם בש שה יף. וש קי תנ דול וש גה
ה דה ל מי ד של חה ל אל קה שש מי ים בש סורי או אמ צש מה יי ים, וש סוני כש לנ אמ דות הה ים מי לוסי אוכש ם הה ן, תוך אותה ילה אי י הה פי נש ים ענ עי בש שי

ף. נה עה ף וש נה ל עה כה ם מי יד אותה ז יורי י. אה צי חי וה

ים, פי נה עמ הה תוך  ים  זי חה אל נל של שום  מי ם,  שה מי ם  תה דה הורה בש רו  בש שה יי ים  ני טנ קש םא  ל של וש ים  ני טנ קש ים  פי נה עמ ה  מה כנ וש
ים ני מג מש ם הנ ל אותה כה ים. וש מי ענ ר הה אה י שש לי גש ין רנ בי רו  בש שה יי דוש  קה ם הנ עה הה ים מי דולי ה גש מה ז כנ אה רו. וש בש שה ם יי תה דה הורה ובש

ם. טונה לש שי רו מי בש עה יה ינור, וש ר די הנ תוך נש ם בש ירו אותה עמבי ינ

ה. רה יום צה ך ה' בש נש ענ תוב, (תהלים כ) ינ הוא כה ן הנ מנ זש ל הנ ענ ה. וש דה יולי ים כנ לי בה חמ ים ונ ירי יחנ צי שי מה יו לנ הש ך יי ין כה ובי
לט שש יי יד וש י יולי שי שי ף הנ לל אל ים בה ני ים שה עי בש שי י לש רי המ בות, של ים תי עי בש שי ה. וש דה יולי י הנ חי ינרש ים, כש סוקי ה פש עה שש ם תי אותה של
ש י אי סוסי וש ש  ב אי כל ך, רל ילה אי וש צות  חמ ה, מי לה יש ל לנ כה בש או  רש ים יי חי רה ה יש עה שש ם תי אותה בש ך  שום כה ם. ומי עולה ל הה ל כה ענ

ר. בםקל יר הנ יהאי ד של לו, ענ אי לו בש בות אי רה ים קש כי , עורש יענ קי רה חוץ לה מי

ן גנ יא אותו מי יוצי ה, וש זל יחנ הנ שי מה ת הנ יר אל עי רוך הוא יה דוש בה קה ז הנ ים, אה חי רה ה יש עה שש ם תי רו אותה בש ענ ינ ר של חנ אנ
יהמותו. ם של עולה י הה ני ל בש בו כה שש ינחש ם, של עולה ל הה ע כה זנ עש דנ זש א, יי ייצי הוא של יום הנ הנ ן. וש דל עי הה

ה, ינה כי שש הנ ד ה'. זו  חנ י פנ ני פש ר מי פה לות עה חי מש ים ובי רי רות צג עה מש בי או  תוב, (ישעיה ב) ובה הוא כה יום הנ ל הנ ענ וש
ז (שם יא) ץ. אה רל אה עמרםץ הה לנ קומו  - בש יחנ  שי ה מה - זל אונו  ר גש דנ המ ה. ומי מה עי יחנ  שי ך, ומה ילה אי ן וש מנ זש אותו  רום מי תה של
ם הל ה לה עמשל ינ ר של חנ כו אנ לש יי י, וש שי שי ף הנ לל אל ל הה ה של נה ים שה שי שי ה בש גו'. זל ץ וש בי קנ ה יש הודה פגצות יש ל ונש אי רה שש י יי חי דש ף ני סנ אה וש

ים. סי ה ני מה רוך הוא כנ דוש בה קה הנ

טות ת מנ שנ רה פה

ם עולה ין הה ה, אי הודה י יש בי ר רנ מנ ינו, אה ני ם שה ר (במדבר לא). שה כה ב זה כנ שש מי עו  םא יהדש ר ל של ים אמ שי נה ף בנ טנ כםל הנ וש
ת מנ כש ה חנ שה ל אי כה תוב (שמות לה) וש כה הו של ב. זל ת לי מנ כש ה חנ אה צש מש ני ה, של שה אי ד הה צנ או מי בה ים של ני וה י גש ני שש א בי לה ג אל הי ננ תש מי
ים ני וה גש ן, הנ מה גה רש אנ ת הה אל ת וש לל כי תש ת הנ יאו? אל בי ה הי ן. ומה מה גה רש אנ ת הה אל ת וש לל כי תש ת הנ ה אל ול טש יאו מנ יהבי וו ונ יהה טה יהדל ב בש לי

ים. ני וה גש תוך הנ ים בש לולי כש של

ר מנ וו? אה ה טה וו. מנ טה יהה  יהדל תוב בש כה . וש יהה פל ץ כנ פל חי ש בש ענ תנ ים ונ תי שש ר ופי מל ה צל שה רש תוב (משלי לא) דה כה הו של זל
ה לולה ין וכש די ה בש לולה כש ר לו, של מנ ה? אה שה ה אי אה רש קש ה ני מה ק, לה חה צש י יי בי ר רנ מנ ים. אה מי חמ רנ וו בש ין, טה די וו בש ה, טה הודה י יש בי רנ
נו, דש מנ לה ים. של מי חמ רנ ם הה ענ ת טנ מל טועל ד של ין, ענ די את בש רי קש ה ני שה ל אי ר, כה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה ה של אי םא ורש ים. ב מי חמ רנ בש

יף. די ן עה לבל ן, הנ לבל ה מי שה ם אי ענ ם. טנ אםדל א הה ה בה שה אי ד הה צנ ן, ומי לבל א הנ יש בה אי ל הה ד של צנ מי

םאל, מ ייש שש ין וש ינו, ייש יהמי ני שה שום של ר? מי כה ב זה כנ שש עות מי יודש ים של מי ר ענ אה שות שש סורות נש ה אמ מה ה, לה אי םא רש וב
ים מי ענ ר הה אה ים, ושש מי חמ רנ ד הה גל נל ל כש אי רה שש א. יי בה ם הנ עולה הה ה וש זל ם הנ עולה נםם, הה יהי גי ן וש דל ן עי ים, גנ מי ענ ר הה אה ל ושש אי רה שש יי
ין די ין, הנ די ם הנ ענ ת טנ מל טועל ה של שה ים. אי חי צש ננ ים מש מי חמ רנ ים, הה מי חמ רנ ם הה ענ ה טנ עממה טה ה של שה ינו, אי ני שה ין. וש די ד הנ גל נל כש

ה. עה בש עו שה םא יהדש ש ל פל י נל זי ים ענ בי לה כש הנ א (ישעיה נו) וש רה קש ם ני יהל לי עמ ק. ונ בה דש ין ני די בש

ין די ין בש אן די ף כה צוף - אנ רוחו, חה יף בש קי ב תנ לל כל ה הנ ב. מה לל כל כש ה בו  שורה גוי, קש ת לש לל על בש ני ינו, הנ ני ה שה ל זל ענ וש
כםל. ה בנ צופה יף, חמ קי תנ

יום. ם הנ כל ים כגלש יי ם חנ יכל להי ה' אל ים בנ קי בי דש ם הנ תל אנ תוב (דברים ד) וש ינו, כה ני ל, שה אי רה שש יי ת לש לל על בש ני ה הנ תולה בש

י ינעמטוף. ננ פה לש מי י רוחנ  תוב (ישעיה נז) כי כה ים, של יי ים חנ להי אל רוחנ  ה מי אה ל בה אי רה שש ת יי מנ שש ני שום של ם? מי ענ טנ ה הנ מה
ים, מי ענ ר הה אה ל שש ה של של קה ין הנ די ה בנ קה בש דש ני םא  ל ה, של תולה יא בש הי ה של שה ך, אי שום כה י. ומי ננ פה לש תוב מי כה ע של מה שש מנ מי

ה. רה שי יא כש הי ים, וש חי צש ננ ים מש מי חמ רנ ל - הה אי רה שש יי ה בש קה בש דש ני וש

ים רי תה כש הנ ד מי חה ד? הוא אל סל ה חל זל ה  ה. מנ נל בה יי ד  סל ם חל י עולה תי רש מנ י אה תוב (תהלים פט) כי ה, כה אי רש םא  וב
ד סל ה חל לל כש םא יי ל ה, וש נל בה תי אי של ננ ל תש ד ענ סל רוך הוא חל דוש בה קה ה הנ א לה רה ל קה אי רה שש ת יי מנ שש ני ך. של לל מל ל הנ ים של יוני לש על הה

ה. נל בה תוב יי כה ע של מה שש מנ ם, מי עולה ן הה מי

םא תוב (דברים כה) ל ה כה ל זל ענ א. וש בה ם הנ עולה ה הוא לה לל כש ם, יי עולה ן הה ד מי סל ה חל לל כנ מש י של ינו, מי ני ך שה שום כה מי
ה. נל בה ד יי סל ם חל תוב עולה כה ן, של יה נש בי ה הנ עמשל ננ ת, וש מי ם הנ ד עי סל עמשות חל י לנ די ה, כש חוצה ת הנ מי ת הנ של ילה אי הש תי

א צי י תי ת כי שנ רה פה

פו. דש רש ל טוב אוייב יי אי רה שש ח יי ננ ח, (הושע ח) זה תנ עון פה מש י שי בי יך (דברים כא). רנ בל יש ל אם ה ענ מה חה לש מי א לנ צי י תי כי
ן כי סש ד מי לל תוב (קהלת ד) טוב יל כה טוב, של או  רה קש ך  לל מל למםה הנ שש טוב, של ר הנ ה ייצל ל טוב? זל אי רה שש ח יי ננ ה זה ה זל מנ
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ים ייש בי מות רנ שי א. של או שוני רה ך קש לל מל למםה הנ שש ם, של דה ל אה או של הוא שונש ע, של רה ר הה ה ייצל פו - זל דש רש ם. אוייב יי כה חה וש
כו ר (שם ט) לש מנ אל נל מו של ה, כש דושה קש ה הנ תורה י הנ זוהי ם. וש חל הו לה ילי כי אמ ך הנ אמ ננ ב שם עי ם רה תוב (משלי כה) אי כה לו, של

לנחממיי בשלנחשמיי.

ט רה ע, פש רה ר הה ייצל רוג לנ טש ין קי אי בור בו, של ילה שה הש יי י של די ה, כש י תורה רי בש יו די לה ים עה שי ם לה דה אה יך  רי ה צה ל זל ענ וש
י ני ל שש - ענ ך  בל בה ל לש יום ענ הנ ך  וש צנ י מש נםכי ר אה של ה אמ לל אי ים הה רי בה דש הנ יו  הה תוב (דברים ה) וש ה כה ל זל ענ ה. וש י תורה רי בש די לש

יך. רל צה יש

ע רה ר הה ייצל ם, וש הל ר בה טי ענ תש טוב מי ר הנ ר לו, ייצל מנ ה? אה י תורה רי בש יך די רי ה צה טוב מנ ר הנ ה, ייצל הודה י יש בי ר לו רנ מנ אה
ם. הל ע בה נה כש ני

ה, י תורה רי בש די בש דו  גש נל את כש צי ים לה יכי רי צש נו  אה ע, של רה ר הה ייצל הו  - זל יך  בל יש ל אם ה ענ מה חה לש מי א לנ צי י תי ן, כי ל כי ענ וש
יו. בש יתה שי בי שה יך וש להל נו ה' אל תה ר ונש מנ אל נל מו של ם, כש דה אה י הה ידי ר בי סי מה ז יי אה יו, וש לה ג עה רי טש קנ ולש

ר י ייצל רי המ ם. של חל ע לה בנ שש י יי ל כי בה נה לוך וש מש י יי ד כי בל ת על חנ ה! (משלי ל) תנ ל זל י ענ ה! ונ ל זל י ענ עון, ונ מש י שי בי ר רנ מנ אה
יו. לה ך עה לל הוא מל יהדו, וש ה בש בה שש טוב ני הנ

ל יום כה י בש רי המ ל. של לה הנ תש יא תי ת ה' הי אנ רש ה יי שה ר (שם לא) אי מנ אל נל מו של ה, כש מה שה נש י הנ ר - זוהי ת תםאנ פנ ת יש של אי
רוג טש קי ם בש ע, הי רה ר הה ל ייצל ים של יגי הי נש מנ הנ יעות וש סי ם הנ אותה מות, וש שה נש ל הנ ים של יגי הי נש מנ הנ יעות וש סי ם הנ יום, אותה וה

ע. רה ר הה ין ייצל ה ובי מה שה נש ין הנ ם, בי יהל יני ר בי ענ צנ גוף בש י הנ רי יבש ל אי כה לו, וש אי לו בש ים אי גי רש טש קנ יד, מש מי תה

ים. רי בה דש ת הנ נו אל רש אנ ר בי בה ה, וכש תה רש בי ש גש ירנ י תי ה כי חה פש שי ם. (שם ל) וש שה ה מי שה גםרש ך, של יתל ל תוך בי ה אל אתה בי המ ונ
ש. חה נה ה הנ יל בה טי הי ה של מה ה זגהמ אותה ר מי הנ טש תי , וש יהה נל רש פה ת צי ה אל תה שש עה ה וש םאשה ת ר ה אל חה לש גי וש

ה אשונה רי י בה רי המ ל. של גל עי א הה טש חי ים מי עי ים רה יני ה ומי אה מש ל טג סות של ם כש אותה יהה, מי בש ת שי לנ מש ת שי ה אל ירה סי הי וש
תוב כה בוד, של י כה בושי ם לש ם אותה הל מי רו  ל, הוסש גל עי ת הה אל שו  עה של י, וכש יננ ר סי הנ בש לו  בש קי של ש  י קםדל בושי ם לש הל לה יו  הה

ב. ר חורי הנ יהם מי דש ת על ל אל אי רה שש י יי ני לו בש צש ננ תש יי (שמות לג) ונ

י ני פש ים לי מי חמ ש רנ קי בנ ר לש הה ה לה ה מםשל לה בו עה לול, של ש אל הו חםדל ים - זל ח יהמי ילרנ ה  מה ת אי אל וש יהה  בי ת אה ה אל תה כש ובה
ים, ח יהמי ה ילרנ מה ת אי אל יהה וש בי ת אה ה אל תה כש ה, ובה שום זל ל. ומי גל עי א) הה טש ל (חי ל ענ אי רה שש יי ל לש חנ מש יי רוך הוא של דוש בה קה הנ
ך מש ת אי ונ רש על יך וש בי ת אה ונ רש ר (ויקרא יח) על מנ אל נל מו של ה, כש תורה ת הנ ונ רש על רוך הוא וש דוש בה קה ת הנ ונ רש ת על ה אל לה גי שום של מי

ך. תל רו תורה מש םא שה ל ל י ענ ינה דו עי ם יהרש יי י מנ גי לש ר (תהלים קיט) פנ מנ ה אה ל זל ענ ה. וש לי גנ םא תש ל

ל אי רה שש יי יו  הה ר, וש הה הה ה מי ד מםשל יהרנ ים של פורי כי ד יום הנ הוא, ענ ן הנ מנ זש ל הנ כה ך  לל מל הנ ים מי חוקי ל רש אי רה שש יי יו  הה וש
יהה לל אי בוא  תה ן  כי ר  חנ אנ וש (דברים כא)  ר  מנ אל נל של מו  כש ה,  ירה בי גש בנ ך  לל מל ק הנ בנ דש ני ז  אה וש הוא.  יום הנ הנ ל  כה ית  ני עמ תנ בש

ה. שה אי ך לש ה לש תה יש הה ה וש תה לש ענ ובש

י נםכי ה אה ני ר (שמות לד) הי מנ אל נל מו של ה, כש רה ה זה דו עוד עמבודה בש ענ םא ינ ל רוך הוא של דוש בה קה ם הנ ית עי רי תו בש רש כה וש
ה נה רל כש מש םא תי כםר ל ה, ומה ל זל ענ ך. וש ה לה עמשל םא תנ ה ל כה סי י מנ להי ם (שם) אל תוב שה כה גו'. וש וש ך  מש ל ענ ד כה גל ית נל רי ת בש כורי
י אלהי ף וי סל י כל להי י אל תי עמשון אי םא תנ ר (שמות כ) ל מנ אל נל מו של ף, כש סל י כל להי יל אל בי שש ך בי תש מה שש ני ר בש קי שנ ל תש ף, אנ סל כה בנ

ם. כל עמשו לה םא תנ ב ל הה זה

ל י כה תוב (ויקרא כג) כי כה ה, של זל יום הנ ית בנ ני עמ ם תנ יהל לי ר עמ זנ הוא גה רוך  בה דוש  קה הנ ל, של אי רה שש ם יי י הי רי שש אנ
תוב (שם כה ם. של יהל אי טה ל חמ ם כה כל לה רו  פש כנ תש יי י של די . כש יהה מל ענ ה מי תה רש כש ני ה וש זל יום הנ ם הנ צל על ה בש נל עג םא תש ר ל של אמ ש  פל נל הנ

אן. ד כה רו. ענ הה טש י ה' תי ני פש ם לי יכל םאתי ט כםל חנ ם מי כל תש ר אל הי טנ ם לש יכל לי ר עמ פי כנ ה יש זל יום הנ י בנ טז) כי

ם לה עש נל ש הנ רה דש מי

. יהה לל ת עה טל ה שולל לה עש מנ לש ם של אי את, הה יא חוטי הי של יון, כש לש על סוד הה יש ע הנ פנ של יא מי הי ש, של פל נל ר, הנ מנ עון אה מש י שי בי רנ
ל. אי רה שש ל יי ל כה לום ענ שה ה. וש טה מנ לש ש של אי ת הה טל גוף שולל ינו. ובנ מי ין בש מי

ת. מל ר אל מנ ה - אה זל ם הנ עולה ת לה רל חל ם אנ ענ א פנ בה ים, של ני י בה לי ה בש זל ם הנ עולה ן הה ך מי הולי י של מי ר, של אומי י של ומי

גוף, יהה לש ני ם שש ענ ים פנ סי נה כש ני ך  ר כה חנ אנ ם, וש אה טש ת חל ים אל צי רנ מש ד של יר, ענ וי אמ ים בה טי שה ים של עי שה רש ם הה עוד, אותה וש
ן ר (איוב לג) הל מנ אל נל ית, של ישי לי ם שש ענ םא - פנ ם ל אי ת. וש רל חל ם אנ ענ ס פנ נה כש ינו ני ק, שוב אי דנ צש ם יי אי ף אותו, וש רי צה י לש די כש
ין לו ים, שוב אי מי עה ה פש לשה שש לו הנ אי ק בש דנ צש םא יי לום ל שה ס וש ם חנ אי ר. וש בל ם גה לוש עי ם שה יי עממנ ל פנ ל אי ענ פש ה יי לל ל אי כה

ת. רל חל ם אנ ענ םא פנ י יהב שו, אולנ פש ננ ר בש הי זה הי ם לש דה יך אה רי ן צה ל כי ענ ת. וש רי כה ת תי רי כה הו הי זל ה, וש נה קה תנ

נו עוד ייש לה או. וש שש םא ני ל שום) של יו מי י גוף (הה אי צה תו חמ מי נו, של בש תנ כה י של פי יהוא, כש בי אמ ב ונ דה נה יהה מי אה נו רש ייש לה וש
נו דש מנ עוד לה גוף. וש ת בש רל חל ם אנ ענ םא פנ ב לה ך  רי טה צש םא יי ל וש עו,  רש זנ ש  רי תה שש םא יי ל י של די . כש יהה לל םא עה יהב ה  מה בה יש ן  ינ נש עי מי ך  מל סל

יו. חי אה ע לש רנ ן זל תה י נש תי לש בי תוב (בראשית לח) לש כה ר בו הנ מנ אה ן, של אונה מי

ד ה עובי זל ד, של מי לנ א לש לה תו? אל דנ לה םא רות יש ל המ ד, ונ י יגלנ ערמי נה י לש כי י. וש ערמי נה ן לש ד בי ת, (רות ד) יגלנ רל חל יהה אנ אה עוד רש וש
נה). יה דו הה בנ לון לש חש ים מנ רי ייש אומש ים (וש ני םא בה ל ת בש לון, ומי חש יהה מנ הוא הה
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ן יה נש עי ת בה יק, ומי די ך צנ ל כה יהה כה םא הה ל ם, וש עולה א לה ת בה רל חל ם אנ ענ י פנ ע לו, אולנ רנ יק וש די ם צנ דה ה אה אל רש ך תי שום כה ומי
ע לו. רנ יק וש די הו צנ זל או, וש טש ה חל נגכל ה, מש זל ם הנ עולה ס לה נה כש ני של ת, כש עי ן כה כי לה ה, וש זל הנ

ם לו לה שג ת מש עי כה מור, וש םא גה ל יק וש די יהה צנ הה ים, וש ני י בה לי ת בש ת ומי רל חל ם אנ ענ א פנ י בה טוב לו, אולנ ע וש שה ן רה מו כי וכש
ם. כו בה לש ים יי יקי די צנ י ה' וש כי רש ים דנ רי שה י יש הו (הושע יד) כי זל ה. וש זל ם הנ עולה כותו בה זש מי

ם הי ם של בה לי בש ירו  ינכי ים - של חי אנ בו  י יישש ר, כי מנ ק אה חה צש י יי בי ו. רנ דה ים ינחש חי אנ בו  י יישש נו, (שם) כי רש מנ אה של הו  זל וש
כםל. ל הנ ך ענ לל הוא מל ים של עי נודה ה של מנ ם. בש עולה ך לש לל ב ה' מל יישל ר (תהלים כט) ונ מנ אל נל מו של ים, כש חי אנ

י, י יוסי בי ר רנ מנ חום אה נש י תנ בי יך. רנ רי םא צה ים - ל ני יו לו בה ם הה י אי רי ין לו (דברים כה), המ ן אי ם ובי הל ד מי חה ת אל ומי
יונות. מש די ל הנ ל כה כולי יון של מש די הנ ט מי עי מנ םא לש ל יך? של רי ה צה מה יהה - לה לל םא עה ה יהב מה בה יש

ר טנ פש ני ם של דה אה הו  ד - זל חה אל ייש  ין לו.  ח אי אה וה ן  בי ם  גנ י  ני ין שי אי וש ד  חה אל ייש  ח, (קהלת ד)  תנ ק פה חה צש יי י  בי רנ
ר טה פש ני י של ה מי ק, זל חה צש י יי בי ר רנ מנ נו, אה דש מנ לה י. של ני עמשות שי כות לנ ין לו זש אי ד, וש חה הוא אל טוב, של ר מי סי ה חה זל ם הנ עולה הה מי

יונות. מש די ל הנ ל כה כולי יון של מש די הנ ה מי לל כנ תש הי ט וש עי מנ תש י, הי ני י שי לי יד בש ה יהחי זל ם הנ עולה ן הה מי

י בי ר רנ מנ ם. אה לה עממה ר טוב בנ כה ם שה הל ר ייש לה של תוב אמ כה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ד (שם), מה חה אל ן הה ם מי יי ננ שש ים הנ טובי
ד חה אל ילו הה אי הוא. וש יון הנ מש די רו, בנ בי ת חמ ים אל ד יהקי חה אל פםלו הה ם יי י אי סוק (שם) כי פה ב הנ תנ כה ה, של אי םא ורש ק, ב חה צש יי

ימו. קי המ י לנ ני ין שי אי פםל - וש יי של

יהה לל םא עה ה יהב מה בה ם יש ענ טנ ה הנ ה, מה נה שש מי י הנ לי עמ י בנ ני פש ים לי די עומש ם של תל ר, אנ מנ א. אה בה י אנ בי ח לו רנ לנ ה שה הודה י יש בי רנ
ת? רל חל ה אנ שה אי םא בש ל ת, וש מי ם הנ ים שי קי הה לש

הו אי זל דנ ר, ונ מנ אה ה, וש הודה י יש בי ש רנ גי רנ תש . הי ה רוחנ פה אמ ה שה שה פש ת ננ ונ אנ ר בש בה דש ד מי מג "ה לי רל ח לו, (ירמיה ב) פל לנ שה
ש. מה , רוחנ מנ ה רוחנ פה אמ תוב שה כה ע של מה שש מנ ה, מי מה כש חה סוד הנ

ש. מה או מנ בה או. וה בה ים וה רי בג ים קש עי שה י רש יתי אי ן רה כי תוב (קהלת ח) ובש כה י, של י יוסי בי ר רנ מנ אה ה של מו מנ ך כש ה הולי זל וש
אות ה בה עולה לו בש פי אמ ה, ונ רוסה לו אמ פי אמ ע של מה שש מנ ה, של שה פש ת ננ ונ אנ תוב בש כה ה של מנ ש בש רי פה תש ר מי בה דה הנ ק, וש חה צש י יי בי ר רנ מנ אה

ה. זל ר הנ בה דה ת הנ לל תועל בש

ר מנ י? אה ישי לי שש םא הנ ל י וש ני שי םא הנ ל כור, וש בש ם הנ ענ טנ ה הנ כו' (דברים כה). ומה ד יהקום וש לי ר תי של כור אמ בש יהה הנ הה וש
ת. מי אשון בש רי ווג הה זי ם בנ יהל ני ת שש ענ דנ ת הוא, וש ל מי ים של ני ל פה ל כה אשון ענ רי הה כור וש בש ן, הנ י יודה בי רנ

י בי ר רנ מנ ה! אה פה צש ה חג אל רש ה ני ר זל בה ים - דה ני קי זש ל הנ ה אל רה עש שנ תו הנ מש בי ה יש תה לש עה י, (שם) וש י יוסי בי ר רנ מנ נו, אה דש מנ לה
ך יכה פי , ולש םא רוצהל הוא ל ת, וש מי ם הנ עמשות עי לנ יך  רי צה טוב של אות הנ רש הנ א לש לה ה, אל פה צש חג זו  לום של שה ס וש ה, חנ הודה יש

ם. י כגלה ני פש לון לי ים לו קה עושי

יו. חי אה ית  ת בי ה אל נל בש יי םא  ל ר  של אמ כםל,  הנ י  ני פש בי ם  לי כה הי לש יו,  נה פה בש ה  קה יהרש וש תוב  כה ים לו? של לון עושי קה ה  יזל אי
ם. לי כה םא תי ל יהה המ נל פה ק בש יהה יהרםק יהרנ בי אה ר (במדבר יב) וש מנ אל נל מו של ה כו', כש כה ה כה רה מש אה ה וש קה יהרש ב, וש סוק כותי פה הנ וש

ר. פה עה ה בל סה כנ תש הי םא של ל ם, וש יי םא מנ ל הוא רםק, וש ה של אל רש ני ה) רםק, של קה יהרש ה (וש עמסה ן, כה נה י יוחה בי ר רנ מנ הו אה בה י אנ בי רנ

ה אל רש יהה ני םא הה ל ה, וש עה ה שה אותה ה בש לה כש אה ה של ה בה אה רה ה רםק, וש קה רש זה עון וש מש י שי בי י רנ ני פש ה לי אה בה יא, של הי ה הנ שה אי הה
ה. ם זל ה עי גו זל וש דנ זש הי כו, וש לש מש ך ני ר כה חנ אנ הוא, וש יום הנ ה בנ תה שש על םא נל ל רםק, וש

ת ה אל ירה תי הי של ה! ומי אל ן - נה יה דנ י הנ ני פש ה לי לל עמ תנ ם של כו קםדל לש מש ם ני נו, אי דש מנ י לה רי המ ך? ונ ה כה שה עון עה מש י שי בי ם רנ אי הנ וש
םא! ן - ל יה דנ י הנ ני פש עמלו לי ננ

יהה םא הה ל אות, וש רש ה רםק לי קה רש זה א של לה ה, אל ם זל ה עי שו זל עה ם של רל טל ה, של שה אי ה הה ה אותה ה, שונה הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ך. ר כה חנ ה אנ ם זל ה עי גו זל וש דנ זש הי כו וש לש הה ר, וש שי כה

ל תוב (שמות ג) אנ יהיא, כה י חי בי ר רנ מנ ה אה הודה י יש בי ם. רנ הל ץ מי לנ ר (הושע ה) חה מנ אל נל של מו  עמלו, כש ננ ה  צה לש חה וש
י בי ר רנ מנ א אה לה קום? אל מה ת הנ א אל מי טנ קום או מש מה ת הנ ר אל הי טנ ל מש עה נש י מי כי יך, וש לל גש ל רנ ענ יך מי לל עה ל נש לום שנ ב המ רנ קש תי
יך, לל עה תוב נש ה כה מםשל כםל. בש כםל וה מי תו  שש אי מי ש  רי פה תש הי בוד לש כה ך  רל דל הוא בש רוך  בה דוש  קה הנ ה לו  וה צי ד של מי לנ א, מש בה אנ

ים. ני זגמה ים מש תי עי א לש לה כםל, אל כםל וה תו מי שש אי רםש מי פש םא יי ל ך, של לש ענ תוב ננ ענ כה יהושג ובי

את רי קש ני ה הנ גה רי דש ם, מנ דה י אה ני ר בש אה שש ה מי דולה ה גש לה עמ מנ בש ך  קום ייש לש יו. מה לה ד עה ה עומי תה ר אנ של קום אמ מה י הנ כי
ה. שה ישות אי רי זו פש ל הנ ענ ננ ם הנ אן גנ ף כה ל. אנ ענ ך ננ רל דל תו בש שש אי ש מי רי פה תש הי ה לש וה טנ צש ן ני ל כי ענ ש. וש קםדל

א. בה ם הנ עולה י לה ירי ך עמרי לי םא יי ל ים, של ני יד בה הולי ה, ולש שה ח אי קנ לי קונו, וש טםחנ בש בש ם לי דה יך אה רי ן, צה נה י יוחה בי ר רנ מנ אה
א רה בש םא ני לו ל אי ה, הוא כש זל ם הנ עולה ים בה ני ין לו בה אי י של ל מי כה ים יהמותו? של ירי תוב (ויקרא כ) עמרי כה הו של ינו, מנ ני שה של

א. בה ם הנ עולה ן הה ה ומי זל ם הנ עולה ן הה י מי ירי א עמרי רה קש ני יהה, וש םא הה ל וש

ה זל הנ ם  עולה ל הה נוחי וש ד ה',  בל על א  רה קש ני ים,  ני בה יד  ומולי ה  שה אי א  נושי ם  דה אה הה ר של חנ אנ מי ן,  נה יוחה י  בי רנ ר  מנ אה של
ך. יתל ל בי ה אל כה רה יחנ בש ני הה תוב (יחזקאל מד) לש כה א, של בה ם הנ עולה הה וש
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ד בי י אי ני שי דון; הנ קה פי ת הנ ר אל מנ ד שה חה אל ם. הה דה י אה ני ה בש לשה שש דון לי קה ן פי תנ נה ך של לל מל ה? לש ר דומל בה דה ה הנ מה ל לש שה מה
דונו. קש בםענ פי תש ך לי לל מל א הנ ים בה יהמי רו. לש מש שה ר לש חי אנ נו לש מל ן מי תנ נה דון, וש קה פי ת הנ ף אל ני י טי ישי לי שש י; הנ רי מש גנ דון לש קה פי ת הנ אל
ה וה צי ם, וש עולה ן הה ידו מי בי אל דון, הל קה פי ת הנ ד אל בי אי י של ני שי יתו. הנ ן בי מנ אל או נל עמשה ך ונ לל מל חו הנ בש דון, שי קה פי ר הנ מנ שה אותו של
ד ה ענ זל יחו לה ני ך: הנ לל מל ר הנ מנ ר - אה חי אנ נו לש מל יחנ מי ני הי דון וש קה פי ת הנ ף אל ני טי י של ישי לי שש ית. הנ רי אי ם ושש ילה לו שי הש םא יי ל של

ך. לל מל ית הנ בי א מי םא ייצי ך ל ין כה יהדו, ובי ה בש יחנ זל ני הי ה של מנ ה מי עמשל ך ינ יאנ ר הי חי אנ ה הה אל רש ני של

ר אי שה יי דון, וש קה פי ת הנ ף אל ני טי ל של ש ענ נל ה עם זל לה נו  ך: תש לל מל ר הנ מנ ה - אה כה םא זה רות. ל חי ה לנ א זל ר - ייצי חי אנ ה הה כה זה
ס. נה כש ס - ני נה כש ני ן של יוה ר, כי מנ א אה ב הונה לו. רנ דון של קה פי הנ

ר חי םא אנ יהב ד של ך, ענ לל מל ית הנ בי מי ים אותו  יאי רו, מוצי מש שה ר לש חי ינד אנ בש יחנ  ני םא הי ל וש דון  קה פי ת הנ ף אל ני ם טי אי וש
נו. קש תי ה של זל ים אותו לה ני נותש ה, וש ל זל יהדו של ין אותו מי יאי דון מוצי קה פי הנ ה, וש ף זל ני טי ה של ן מנ קי יתנ וי

ר מנ אה ן של יוה יהה. כי חנ ש  פל נל ם לש דה אה י הה הי יש ים ונ יי ת חנ מנ שש יו ני פה אנ ח בש פנ יי תוב (בראשית ב) ונ ר, כה מנ יהיא אה י חי בי רנ
ילה הש יי ם, של דה אה ה בה מה שה רוך הוא נש דוש בה קה ן הנ תנ ן נה ת כי נה ל מש א ענ לה יהה? אל ש חנ פל נל ם לש דה אה י הה הי יש ה ונ מה ים, לה יי ת חנ מנ שש ני

יהה. ת חנ דל יולל ים לש אי ב קורש עמרה מנ יהה. בנ ש חנ פל נל לש

יא הי עוד של גוף, בש ה בנ בה רנ תש ת ומי קל לל חנ תש ה מי מה שה נש הנ ה, וש מה שה נש יא הנ הי ינו, וש מי ים לש יני יא מי ים הוצי להי עוד, אל וש
גוף. ה בנ עודה יג בש שי הנ ל לש םא תוכנ ל ה של ת מנ גל של ר, ומנ יותי ה בש בה רנ תש גוף, מי הנ ה מי אה יוצש ן של יוה כי גוף, וש בנ

יא הוצי מו של ינו, כש הוא מי ה גוף, של יאה םא הוצי ל שום של ים, ומי אלהי ק בי בי דה י הל ה לש גוף, רוצה הנ ת מי דל רל פש ני ף של כל תי וש
שוב ע לה רנ יים זל קנ י לש די ר, כש חי גוף אנ ס בש ני כה תי ד של ת ענ פל שואל ת וש רל חוזל ת, וש לל בל קנ תש םא מי ינו - ל יא מי הי ה של מה שה ים נש להי אל
ת ונ אנ תוב (ירמיה ב) בש כה של הו  ק לו. זל קי דנ זש םא מי ים, ל ני בה יחנ  ני םא הי ל י של י. ומי קי נה הנ וש ך  זנ הנ הור וש טה גוף הנ ק בנ בי דה הי לש

ננפששהה שהאמפהה רוחנ.

ל ל כה כולי יון של מש די הנ ן אותו  ה מי לה כה תו  מה שש ש, ני שםרל ים לנ עי זה יו גש רה חמ יר אנ אי שש םא הי ל י של ר, מי מנ עון אה מש י שי בי רנ
ה מנ י.  לי כל ל  אל י  לי כש מי ק  םא הורנ ל וש (שם ח)  ר  מנ אל נל של מו  כש י,  לי כש לי י  לי כש מי ת  קל ומורל ת  לל גל לש גנ תש מי ד של ענ יונות,  מש די הנ

יו. חי ר אה כנ מש ת מי ל אי אנ גה יו וש לה רםב אי קה לו הנ א גםאמ תוב (ויקרא כה) ובה תו? כה נה קה תנ

י לי כש ר הנ בה שש נו, ני ינל ל אי גואי הנ ם אותו  אי ן. וש קי תנ תש הי ר לש שי י כה לי א כש צה מש תי ד של ת ענ לל גל לש גנ תש ר, מי מנ ה אה הודה י יש בי רנ
ים פי לה אמ ד לנ סל ה חל עםשל תוב (שם ה) וש כה ידו. וש בי אמ הנ יו לש נה ל פה יו אל אה נש שם ם לש לי שנ א (דברים ז) ומש רה קש ה ני ל זל ענ ר, וש יהקה הנ

י. ותה צש י מי רי שםמש י ולש בנ אםהמ לש

ים יני יא מי ה הוצי ם זל ה שי ם. מנ דה אה ת הה ה אל שה ים עה להי ם אל לל צל תוב (בראשית ט) בש א, כה בה י אנ בי ר רנ מנ ן אה כי לה
ינו. מי ים לש יני יא מי הוצי ם לש דה יך אה רי ך צה ינו, כה מי לש

םא ב י תה ת כי שנ רה פה

ש חי רנ תש נו. הי ר בש זה עה לש י אל בי רנ ת, הוא וש חנ ה אנ רה עה מש ז בי ננ גש ני ר לוד, וש בנ דש מי ח לש רנ ך לו ובה לנ אי הה ן יוחנ עון בל מש י שי בי רנ
יההו, לי יהה אי ם. הה יי ם מנ אותה תו מי שה רוב, וש אותו חה לו מי כש ד. אה חה ם אל יי ן מנ ינ עש ד ומנ חה רוב אל ם חה הל א לה יהצה ס, וש ם ני הל לה

ם. יהל לי יש עמ ע אי םא יהדנ ל ם. וש ד אותה מי לנ ם, ומש יי עממנ ל יום פנ ם כה יהל לי א אמ טוב, בה כור לנ זה

ת יי ד בנ גל נל ן כש ים, הי ני ת כםהמ תורנ בש לות של לה ים קש רי אומש ש, וש רה דש מי ית הנ בי ים בש מי כה חמ ים הנ לי שואמ יו  ד הה חה יום אל
חות טה בש ן הנ הל ים ייש בה ני ת כםהמ תורנ בש לות של לה קש רון. הנ חמ לות אנ גה י וש ני ת שי יי ד בנ גל נל ה כש ה תורה ני שש מי בש לות של לה אשון. קש רי
ם ף גנ אנ תוב, וש כה גו'. וש י ינעמקוב וש יתי רי ת בש י אל תי רש כנ זה תוב (ויקרא כו) וש כה ל, של אי רה שש יי רוך הוא לש דוש בה קה יבות הנ בי חמ ונ
תוב כה ל, כנ לה ה כש מה חה ן נל הל ין בה אי חות, וש טה בש ן הנ הל ין בה ה אי ה תורה ני שש מי בש לות של לה קש ם. הנ יהל בי יש ץ אם רל אל ם בש יותה הש םאת בי ז

ים. עי יו יודש םא הה ל אשונות, וש רי לות הה לה קש בנ

ין עו, אי לו יהדש אי יו. וש לה ענ עה יודי י של ין מי אי אי, וש ר יוחנ ל בנ רונו של סש ל חל ל ענ בה ר, חמ מנ אה אי וש ענ לש ר אי ה בנ הודה י יש בי ם רנ קה
לות אותו. גנ שות לש רש

ת חנ ה אנ יונה ים, וש סי יו טה ם הה הי ם עופות של ל אותה ת כה ה אל אה ר, רה בםקל ד בנ חה ם יום אל ה קה הודה י יש בי ן רנ י בל י יוסי בי רנ
ך לה ה וש פל יה ך  לה דוש  קה ם הנ עה מות הה בול דש מנ יום הנ ה, מי נה מה אל ה נל ה, יונה ר: יונה מנ אה יו וש לה גש ל רנ ם ענ ם. קה יהל יני ת בי כל הולל

ם. הוא שה קום של מה אי, בנ ר יוחנ בנ ת לש חנ יחות אנ לי י שש י לי עמשי י ונ כי ה. לש אל נה

ה אותו חה קש לה ה וש יונה ה הנ דה מש עה ר. וש מנ אה ה של ר מנ מנ אה ד, וש חה ק אל תל ב פל תנ יו. כה נה פה ה לש דה מש עה ה וש יונה ה הנ ה אותה בה תובש סש הי
נו, ר בש זה עה לש י אל בי רנ ה, הוא וש כה ק ובה תל פל אותו הנ ל בש כי תנ סש . הי יהה פל נה כש ה אותו בי מה שה עון, וש מש י שי בי ל רנ ה אל כה לש הה , וש יהה פי בש
ינעמשו ה  ם, מנ הל לה לו  גנ תש םא הי ל של לו  לה ים הנ רי בה דש ל הנ ה ענ י בוכל ני אמ ונ ים,  רי בי חמ ן הנ ה מי דה רי פש ל הנ ה ענ י בוכל ני ר: אמ מנ אה וש

ה? זל יחו בה גי ם ינשש ים אי רוני חמ אנ דורות הה הנ

דוש קה הנ ת, וש עי ת כה רל חל יחות אנ לי שש ן לי זגמה י מש יתי יי ר, הה מנ ה. אה בוכל ה של רואל טוב, וש כור לנ יההו, זה לי א אי ם בה יי תנ ינש בי
ים רי בה דש ים הנ יקי די צנ לות לנ גנ ת לש עי יך כה רי יהה צה םא הה י, ל בי י רנ י, אי בי י רנ יך. אי עותל מש ת די ך אל כי שנ י לש ח אותי לנ רוך הוא שה בה

הנלהלו.

י כי רש ד דנ גל נל ם כש כגלה ים, וש סוקי ם פש יי ננ ים ושש לשי אשונות ייש שש רי לות הה לה קש רוך הוא: בנ דוש בה קה ר הנ מנ ך אה ל כה בה אמ
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ה. תורה י הנ כי רש דנ יות וש שי רה ד פה גל נל ים, כש סוקי ה פש לשה ים ושש שי מי ן חמ הל רונות ייש בה חמ אנ לות הה לה קש ה. בנ תורה הנ

ם, אה טש ה חל לה גנ תש ר, הי תל סי ל הנ ים של רי תה סש ים ני ילי בי ם שש ל אותה אי רה שש יי רו  בש אשון עה ת רי יי ל בנ ה של אשונה לות רי גה בש
לש שה ים וש שי מי ל חמ אי רה שש יי רו  בש י עה ני ת שי יי ל בנ ה של רונה חמ אנ לות הה גה ם. בנ הל לה ה של חה טה בש הנ הנ וש ה  מה חה נל הנ וש ם,  צה ה קי לה גנ תש הי וש

מות. חה נל חות וש טה בש ם הנ הל תוב בה םא כה ל ם, וש צה ר קי תה סש ני ם וש אה טש ם חל תה סש לו, ני גש ני ים של כי רה יות ודש שי רה פה

ה כה עון, ובה מש י שי בי ר רנ אה שש ני ש, וש ל אי ל של גנ לש תוך גנ יההו בש לי ה אי לה עה ם, וש ה אותה ידה רי פש הי ת וש חנ ה רוחנ אנ רה בש ם עה יי תנ ינש בי
י רי שש ך. אנ תש נה שש ר מי עורי תש הי עון וש מש י שי בי ר: קום רנ מנ אה טוב, וש כור לנ יההו, זה לי א אי ם בה יי תנ ינש ה. בי רה עה מש ח הנ תנ ל פל ם ענ דנ רש ני וש

לו. לה לות הנ לה קש תובות בנ ל כש אי רה שש ל יי מות של חה נל הנ חות וש טה בש הנ ל הנ ך. כה בודש כש ה בי רוך הוא רוצל דוש בה קה הנ ך, של קש לש חל

ה אל רש מנ יו. כש לה יו עה עה ת מי בנ המ ה אותו, אנ קה לש הי וש ל אותו  לי קי ב של ל גנ ף ענ אנ נו, וש ת בש ב אל אוהי ך של לל ה, מל אי םא ורש ב
לוי גה ים בנ אי רש ה. ני בה המ אנ ם בש יו הי רה בה ל, דש לי קי ב של ל גנ ף ענ רוך הוא - אנ דוש בה קה ך הנ יו. כה לה נותו עה מה חמ ז רנ ק, אה זה ז חה גל רם
אשונות, רי ן הה אותה ן בש יהה כי םא הה ל ה של ה, מנ בה המ אנ יו בש לות הה לה קש לו הנ אי שום של דולות, מי ם טובות גש הי לות, וש לה קש כי

ה. של קה ין הנ די יו בנ ן הה כגלה של

קולות ה וש דולה ה גש ימה הי ה נש שה יהדו, עה ח בש קנ קות לה לש מנ ת הנ צוענ נו ורש ת בש ב אל אוהי ב הה אה ה, כש בה המ אנ ין וש לו ייש די אי בש
ים. מי חמ רנ לולות בש יות כש קג לש מנ הנ ים. וש דולי גש

ר פל סי תוב בש םא כה ר ל של ה אמ כה ל מנ כה י וש לי ל חר ם כה תוב (דברים כח) גנ כה של הו  לות - זל לה קש ן הנ ל אותה כה ה מי של קה וש
ה, לל עמ תוב ינ םא כה ה. ל בה ה רנ בה המ אנ יו, בש נה ל בה ב ענ אה ל הה חות של טה בש הנ ן הנ אן הי ך. כה דה מש שה ד הי ענ יך  לל ם ה' עה לי עש ה ינ תורה הנ
ים כגסי ים ומש בושי כש יו  הש יי וש ה,  חוצה הנ או  ייצש םא  ל ם, של קומה ל מש ב של קל נל ם בנ ה אותה סל יכנ וי ם  אותה בםש  כש יי ם,  לי עש ינ א  לה אל

בשניקשבייהלם.

יד מי םא ינשש ל רוך הוא של דוש בה קה ע הנ בנ שש י ני רי המ ים, של מי י עולה מי עולש ם ולש עולה ילה לש הש םא יי ל ה של - מנ ך  דה מש שה ד הי ענ
ם עמכל רש זנ עממםד  ינ ן  תוב (ישעיה סו) כי כה יד, של מי יהם תה ילה קנ הש יי ם  רונה כש זי וש ים,  מי י עולה מי עולש ם ולש עולה ל לש אי רה שש יי ת  אל

ה כו'. לה עש מנ לש ם מי יי מנ דו שה מנ ם יי ר ה' אי מנ תוב (ירמיה לא) כםה אה כה ם, וש כל מש שי וש

ים, כגסי ים ומש ירי מי ים טש אי טה חמ הנ כות וש מנ ל הנ יו כה הש יי ים של ידי ל, עמתי אי רה שש דו יי מש םא יגשש ל ה הוא של בועה שש יל ובי הואי וש
ים. מי י עולה מי עולש ם ולש עולה ילה לש הש םא יי ל ה של ם, מנ עולה ן הה לו מי כש יי ן של מנ זש ד הנ ל ענ אי רה שש יי ע לש רנ הה ה לש חוצה או הנ םא ייצש ל של

םא ך ל י לש תי רש מנ ר אה של ך אמ רל דל יות בנ ני אר ם בה יי רנ צש ך ה' מי יבש שי הל ם - (דברים כח) ול ל כגלה יום של סי הנ ם וש ל כגלה סוף של הנ
יד תי עה מות של חה נל חות וש טה בש אן הנ ה. כה נל ין קם אי חות וש פה שש לי ים וש די עמבה יך לנ בל יש אם ם לש ם שה תל רש כנ מנ תש הי ה וש אםתה רש יף עוד לי תםסי
עמשות לנ שוב וש ה לה חה טה בש הנ יות - הנ ני אר ם בה יי רנ צש ך ה' מי יבש שי הל ים. ול יהמי סוף הנ ל בש אי רה שש יי עמשות לש רוך הוא לנ דוש בה קה הנ
ך אתש י צי ימי ר (מיכה ז) כי מנ אל נל מו של ים, כש אשוני רי ים הה יהמי ם בנ יי רנ צש מי רוך הוא בש דוש בה קה ה הנ שה עה אותות של ים וש סי ני

אות. לה פש נו ני אל רש ם אנ יי רנ צש ץ מי רל אל מי

ים ידי ל עמתי בה יס. אמ כי ן הנ ה מי רוטה פש ה הנ לל כש תי יות, של ני עמ ש בנ ה דורי תה אנ , של תה רש מנ אה מו של אן הוא, כש יות - כה ני אר בה
תוך עו בש בש טש ם יי כגלה ם, וש עולה ן הה ם מי יד אותה מי שש הנ לש בו  שש ינחש יהם, וש ינות הנ פי ל סש ל ענ אי רה שש ל יי םא ענ ב ם לה עולה י הה ני ל בש כה

ים. אשוני רי ים הה יהמי ה בנ שה עה מו של יהם, כש הנ

ה - נה ן רי לה הנ ה לש ם. מנ תה נה יות רי ני אמ ם (ישעיה מג) בה תוב שה כה יות, וש ני אר אן בה תוב כה ה. כה דולה ה גש חה מש יא שי ם הי שה וש
ה. נה אן רי ף כה אנ

ה אותה רש הנ לש תו  בורה גש ת  הוא אל רוך  בה דוש  קה ה הנ לה גי םא  ם ל עולה א הה רה בש ני יום של ך. מי י לש תי רש מנ ר אה של אמ ך  רל דל בנ
ך. ה לש עמשל ן ינ ול אותו גה ך, ובש רל אותו דל ם - בש יי רנ צש ת מי ם אל יתל אי ר רש של אמ י כנ ך. כי רל ה דל אותה א בש לה צון, אל ת רה ענ ם ושש עולה בה

ם הי וש דו,  םאבש י ה  זל ן הנ מנ זש בנ ל, של אי רה שש יי בו  שש ינחש וש ל,  אי רה שש יי ל  ענ סו  נש כנ תש יי ים  די דה צש ר הנ אה ל שש כה מי ר  חנ אנ לש י  רי המ של
ם, תל רש כנ מנ תש הי א וש לה ם, אל תל רש כנ מש ני תוב וש םא כה ם. ל ם שה תל רש כנ מנ תש הי תוב (דברים כח) וש כה של הו  ם. זל יהל יבי ירי ים לי כורי מש

ם. יהל לי לט עמ שש יהכול לי י של ין מי אי ה, וש נל ין קם אי תוב וש י כה רי המ ך, של ה כה ין זל אי ים, וש כורי ם מש תל אנ בו של שש חש ם תנ כל בש בנ לש בי

ר של ל אמ ת כה ילו אל כי שש ן תנ ענ מנ תוב (שם כט) לש כה ר, כנ תה סש כםל ני הנ ה, וש שובה תש לוי בי כםל תה הנ ים, וש יהמי סוף הנ ה לש ל זל כה וש
בונו. רי שוב לש ע לה יידנ ל וש כי תנ סש ב, יי ייש לו לי י של עמשון. מי תנ

קום ייק, מה דנ ח וש גנ שש ר, הנ מנ לו? אה לה לות הנ לה קש ל בנ אי רה שש ת יי לנ אג ה גש תה לש גנ תש קום הי ה מה יזל אי עון, בש מש י שי בי ר לו רנ מנ אה
נו. ה ילשש ם זל ם, שה כגלה ע מי רנ

ין מי אמ םא תנ ל ם וש יומה ה וש לה יש לנ תה  דש חנ ד ופה גל נל מי ך  ים לש לגאי תש יך  יל יו חנ הה תוב (שם כח) וש כה א של צה ייק, ומה די וש יחנ  גי שש הי
ים רי בה דש הנ ר, וש קה הו עי זל ים, וש קי פה סג ינו ומש ני פה ים לש לויי ים תש יי ם חנ ן, אותה מנ זש ים הנ עי ים יודש רי בי חמ הנ ב של ל גנ ף ענ אנ יך. וש יל חנ בש

ים. יבי צי ינ

ן יוה פות. כי צנ יו מש ינה עי קומו וש מש יהה בי הה י, של י יוסי בי ל רנ ה אל כה לש הה ה, וש יונה י הנ פי ם אותו בש שה ב, וש רל ת על עי ק לש תל ב פל תנ כה
ה יונה יו הנ לה םא אי ב תה , (בראשית ח) ונ יהה לל א עה רה ם. קה יי מנ שה ל עוף הנ כה ה מי נה מה אל תש נל ה אנ מה ה, כנ ר: יונה מנ ה, אה ה אותה אה רה של

. יהה פי ף בש רה ת טה יי ה זנ לי ה עמ ני הי ב וש רל ת על עי לש
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ף י! אנ ר: ונ מנ אה ה וש הודה י יש בי ה רנ כה הו. בה מש ה. תה עמשל מנ ם הנ הל ר לה פי סי ם, וש הל ה לה אה רש הל ים וש רי בי חמ ס לנ ננ כש ני ק, וש תל פל ל הנ טנ נה
ים רי בי חמ אי, הנ ר יוחנ ם בנ שה קום של מה הוא. הנ ם יש ץ שה עי פול הה יי קום של יו - (קהלת יא) מש לה ים עה עי נו יודש ינל אי ב של ל גנ ענ

נו. מל ים מי די לומש נו וש מל ים מי רי עורש תש מו, ומי עי

הוא רוך  בה דוש  קה הנ ר - וש הוא גוזי ים, וש סי ני מו  ה עי רוך הוא עושל בה דוש  קה הנ אי, של ר יוחנ ל בנ שו של פש י ננ רי שש אנ
רוך הוא, דוש בה קה ת הנ ה אל אל רש יי ה, וש ינה כי י שש ני ל פש בי יקנ ן. וי דל ן עי גנ ים בש בי יושש ים של יקי די צנ םאש לנ יות ר הש יד לי תי עה יים, וש קנ מש

נו. י ה' עםשי ני פש ה לי כה רה בש ה ני עה רה כש ני ה וש ול חמ תנ שש ם: בםאו ני הל ר לה םאמנ י ים, וש יקי די צנ ם הנ ע עי עמשנ תנ שש יי וש

יהה - דל לה או יש יהצש ל. וש אי רה שש ת יי סל נל ה - זו כש רה ה הה שה פו אי גש נה סמאל. (שמות כה) וש ל וש אי יכה לו מי ים - אי שי נה צו אמ נה י יי כי
רוך הוא. דוש בה קה ה הנ ה - זל שה אי ל הה ענ יו בנ לה יתה עה ר יהשי של אמ ה סמאל. כנ ש - זל ני עה נוש יי לות. עה גה בנ

ר, בה דה סוד הנ י. וש מי ל ענ ק כה שנ יי יך  ל פי ענ ה - (בראשית מא) וש רה עמבי ק לה שנ םא נה ל ה של פל לו. הנ נו  תש נה לו  של ף, מי יוסי
כםל. מות לנ שה נש חות הנ נו פורש מל ם, ומי עולה ל הה זון כה נו ני מל מי

נו, מל ה מי לה עש מנ ן לש הי גות של רה ש דש ר, שי בה דה סוד הנ ארו. וש וה ל צנ ב ענ הה זה ד הנ בי ם רש יהשל ה - ונ רה עמבי ין לה כי רש םא הי ל אר של וה צנ הנ
דוש. קה יק הנ תי ענ הה ע טוב מי פנ ים לו של יעי פי שש ם מנ כגלה וש

ין. די ים וש מי חמ רנ לול מי גות, כה רה ע דש בנ ן של אותה ת מי חנ אנ ת וש חנ ל אנ ל כה ה של רי שש ע על בנ רש יא אנ הי "ב, של הה ל זה הו סוד של זל וש
ד חה ל אל כה שום של ה. מי סולה ה - פש מה ים אנ רי שש על ה מי לה עש מנ ה לש בוהה יא גש הי ה של כה ה, סג נה שש מי י הנ לי עמ בנ רו  מש אה הו סוד של זל וש

ין. די ים וש מי חמ רנ ה מי לולה ה כש ינה אי שום של ה, מי סולה ה - פש רה עמשה ה מי טה מנ יא לש ם הי אי ין, וש די ים וש מי חמ רנ לול מי ד כה חה אל וש

ם יי לנ גש רנ דוש. הה קה ם הנ שי ל הנ ל ו"ו של נו סוד של יש ש. הנ י שי די גש ש אםתו בי בי לש ינ ה - (שם) ונ רה עמבי ין לה כי רש םא הי ל גוף של הנ
ה, תונה חש ה תנ בה כה רש ה ומל יונה לש ה על בה כה רש מל ייש  שום של ה. מי נל שש מי ת הנ בל כל רש מי בש ב אםתו  כי ינרש ה - ונ רה ר עמבי בנ דש לי כו  לש םא הה ל של

דוש. קה ית הנ רי בש ל הנ ר ענ מנ שה שום של ן, מי יהל תי שש ה לי כה ף זה יוסי וש

ת. בה א שנ רי קה "ת, תי יא בנ הי כות, של לש מנ ם הנ בות עי אה ת הה לשל רו שש בש חנ תש יי ן של מנ זש ת. בי ת, ש' בנ בה שנ

יא הי של ע,  בנ שה ר  אי בש בי הוא  וש ם,  הה רה בש אנ נו  קש תי אשון,  רי הה ם  דה אה ץ  צי קי של צוץ  קי הנ ע.  בנ שה ר  אי בש בי ל  של אי ע  טנ יי ונ
סוד (בראשית כט) ם, בש הל ה מי יך לה שי מש ן, הי בה חםר "לה דםם "שה ם חג"ת "אה הי דות, של י מי עי בש "ל, צי של "ה אל כות. זל לש מנ הנ

. יהה לל ים עה צי םאן רםבש י צ רי דש ה על לשה שש

ל. חי רה ה וש אה ם לי הי ה, של טה מי ל ושש קון יובי תי ה, לש נה ה שה רי שש ע על בנ רש ר אנ בל עי ם וש ית שי בי ש בש מי עמקםב שי ינ

ל ם של שי סוד הנ ם בש יאה ם, הוצי יי רנ צש ץ מי רל אל ל מי אי רה שש ת יי רוך הוא אל בה דוש  קה יא הנ הוצי ה של עה שה ה, בש אי םא ורש ב
ץ. רל אה ם וה יי מנ א בו שה רה בה מו של יות, כש ם אותי יי תנ ים ושש עי בה רש אנ

הו י. זל יננ ר סי הנ לש יעו  גי הי ד של עות ענ סה ר מנ שה ים עה ני שש עו  סש נה ם,  יי רנ צש ץ מי רל אל ל מי אי רה שש יי או  יהצש של ה, כש שום זל ומי
ים כי יו הולש הש יי ים, של רי חי עות אמ סה ים מנ לשי שש רוך הוא, של בה דוש  קה ה הנ צה רה י. וש יננ ר סי בנ דש או מי ה בה זל יום הנ תוב בנ כה של

ל יום. כה עות בש סה ה מנ רה ים. עמשה ת יהמי לשל ך שש רל ר ה' דל הנ עו מי סש יי תוב (במדבר י) ונ כה הו של ים. זל ה יהמי לשה שש ם בי אותה

ץ, רל אה סו לה נש כש םא ני ה ל שום זל ים, ומי אשוני רי ר הה שה ה עה לשה שש ם בי ים אותה עי יו נוסש הש יי מו של רש או, גה טש חה שום של ומי
ה עמשי מנ של מו  כש יות,  ם אותי יי תנ ושש ים  עי בה רש אנ ל  ם של שי הנ ם סוד  לי תנ שש הי וש ים,  רי חי אמ עות  סה מנ ים  לשי שש עו  סש נה של ד  ענ

בשריאשיית.

א רה קש ני קום של מה ה הנ זל נוזות, וש ם גש דה אה י הה ני רוחות בש קום של הו מה ן (בראשית ג) - זל גה תוך הנ ר בש של ץ אמ עי י הה רי פש ומי
דות רה פש ני רוחות  הה יך  ת אי ענ דנ לה לו  דש תנ שש ל תי ם: אנ הל ר לה מנ אה וש הוא,  רוך  בה דוש  קה ל הנ צל הוא אי וש מות.  שה נש ר הנ אוצנ

י. לי ד של בה כש ני ווג הנ זי הנ מי

ם, עולה י הה כי רש י דנ פי ה כש בה קי ר ונש כה ל) זה םא כולי ל תוב, וש ר כה כה ה זה דה לש יה יענ (וש רי זש י תנ ה כי שה ינו, (ויקרא יב) אי ני ה שה ל זל ענ וש
ה זוגות זוגות. לה עש מנ לש או מי יהצש מו של ים כש רי בש חנ תש ין מי אי של

ד ה, ענ לה עש מנ לש ים מי אי יוצש של ים כש די רה פש ן ני ל כי ענ רוך הוא, וש דוש בה קה י הנ ני פש או לי טש ווגו חה זי אשון וש רי ם הה דה אה שום של מי
ן נותי נו, וש מל ה מי ים אותה ידי רי פש םא - מנ ם ל אי ן לו זוגו, וש ה - נותי כה ם זה דה ם אה רוך הוא. אי דוש בה קה י הנ ני פש לי צון מי י רה הי יש של

אוי. רה ם כה ינה אי ים של ני ים בה ידי ים, ומולי רי חי לו אמ

א לה יות רוחו? אל הש יך לי רי יהה צה י? הה ה רוחי ה זל ם. מנ עולה ם לש דה אה י בה םא יהדון רוחי תוב (בראשית ו) ל ה כה ל זל ענ וש
י פי ה, כש בה קי ר ונש כה ל זה םא כולי ל ר, וש כה ה זה דה לש יה תוב וש ה כה ל זל ענ ת. וש חנ אנ דונו כש םא יי אות זוגות, ל יוצש ן, של י רוחות הי תי שש

מו. רש ם גה הי ם, של עולה י הה כי רש דנ

ם לה עש נל ש הנ רה דש ים מי ירי שי יר הנ שי

ת ענ דנ ה רוחנ  בורה וגש ה  צה עי ה רוחנ  ינה ה ובי מה כש חה ה' רוחנ  יו רוחנ  לה ה עה חה נה וש ח, (ישעיה יא)  תנ אי פה חומנ י רש בי רנ
ד. בנ לש יחנ בי שי מה ך הנ לל י מל תי ם, זולה דה ם אה הל ה בה כה םא זה ל ע רוחות, וש בנ רש אן אנ ה כה ני ת ה'. הי אנ רש יי וש

הו רוחנ ע רוחות. זל בנ רש אנ א מי לה ע, אל בנ רש תוב אנ םא כה ! ל רוחנ י הה ע רוחות בםאי בנ רש אנ תוב (יחזקאל לז) מי י כה רי המ ונ
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ם. לי שה

ה, פל א בנ לה אל ינו  ה אי בה המ אנ ה מי יקה שי נש ך  יאנ ה. הי יקה שי נש ת  בנ המ אנ תוך  א מי בה ה הנ ר לו, זל מנ ך? אה יאנ ר לו, הי מנ אה
ע בנ רש אנ ם בש יהל ני שש או  צש מש ני רו.  בי חמ רוחנ  וש י רוחות - רוחו  תי שש לול מי ם כה הל ד מי חה ל אל כה וש  , רוחנ בש רות רוחנ  בש חנ תש ומי
ה אה בה הנ י רוחנ  ם זוהי הל א מי בה ן הנ בי הנ וש ד.  ינחנ ע רוחות  בנ רש ם אנ ם, שה רה בש חנ תש הי ה בש בה קי נש הנ וש ר  כה זה ן הנ כי ל של כה וש רוחות. 

ם. לי הו רוחנ שה זל , וש רוחנ י הה ע רוחות בםאי בנ רש אנ ר, מי מנ אל נל מו של ע רוחות, כש בנ רש אנ מי

יו, לה י אי אתי יהצה א.  יהה בה הה ד של חה אל יש  י אי יתי אי רה וש י,  תי בה י רנ י רומי עמרי ל שנ י ענ יתי יי ב הה ר, יושי מנ יהה אה כש רל י בל בי רנ
י בו, תי פש זנ י בו. נה אתי צה םא מה ל ה, וש דה גה הנ א ובנ תה פש תוסל ה, בנ נה שש מי א, בנ רה קש מי בנ י אותו  תי קש דנ י, בה יתי בי תוך  לש יהו  תי סש ננ כש הי

ד. לו ינחנ םאכש ב י לל כל הנ י, הוא וש תי רש מנ ם. אה דנ רש ני ת, וש לל דל י הנ חורי מו אמ צש יל ענ פי ר. הי בה י דה יב לי שי םא הי ל וש

ה מה הי ה וש עה בש עו שה םא יהדש ש ל פל י נל זי ים ענ בי לה כש הנ הו (ישעיה נו) וש ב, מנ לי ל גוש חה ן של קי זה י הנ יומי נש י מי בי ר רנ מנ ך אה כה של
י (שם) ני פש ם? מי ענ טנ ה הנ כםל. מה ש בנ פל י נל זי ב, ענ לל כל ים כנ ני י פה זי ם ענ הי ץ, של רל אה י הה מי לו ענ ה - אי עה בש עו שה םא יהדש גו'? ל ים וש רםעי
ך הוא שום כה ש, ומי פל י נל זי ם ענ ה הי ל זל ענ ם, וש תוכה תו בש שה דג ה קש רל שש רוך הוא מנ דוש בה קה ין הנ אי ין. של בי עו הה םא יהדש ל של

ד. לו ינחנ םאכש ב י לל כל הנ וש

קות. צוחמ יו של ינה עי י בש תי לש כנ תנ סש הי י וש יתי אי ר. רה בה ר דה מנ םא אה ל וש םאשו  יך ר מי נש ן, הי חה לש שג ב לנ רנ קה ם וש ר, קה עורי תש הי של כש
דםק בש יי וש ה אותו  וה צי ם של רל טל וש ם,  דה םא אה יהב ם  רל ן טל חה לש ן שג קי הוא תי , של תה קש חנ רנ תש הי ך  בונש י רי כי רש דנ אי מי דנ ונ י:  ר לי מנ אה

ך. מו לש יש קנ תש יי ך, וש יו לש חש ר: יי מנ אה ר וש זנ יהד חה ים. מי ני ך בה מו לש יש קנ תש םא יי זו, ל ך הנ רל דל ת בנ כל לל יף לה ם תוסי אותו. אי

שום ר, מי חי ן אנ כי ל של מו, כה צש ל ענ לי קנ ם לש דה אה סור לה י: אה ר לי מנ ? אה תה מש חנ ננ תש הי ר וש בה דה תה בנ רש זנ ה חה מה י לו: לה תי רש מנ אה
ת א אל צה מש ר תי של ם אמ תוב (בראשית לא) עי כה אי, של דנ ן הוא ונ י: כי תי רש מנ ת. אה ילמל קנ תש אי מי ננ ל תש לו ענ פי ם אמ כה ת חה לנ לש קי של

לום. ן כש ינה יך אי לותל לש קי ך, וש י בש תי קש דנ י בה ני אמ יים. ונ קנ תש הי ילה, וש חש םא יי יך ל להל אל

ה זו לה לה . קש תה בש תה ר כה של ך אמ רש פש סי א מי י נה ני חי ן מש יי ם אנ אי ם וש אתה טה א חנ שה ם תי ה אי תה ענ ר, (שמות לב) וש מנ אה ח וש תנ פה
ה, תורה ה בנ לה עג ה מש שה רה פה ה מי חה מש ן ני י כי ל פי ף ענ אנ ה, וש יל מםשל בי שש ם בי יהל אי טה חמ ל לנ חנ רוך הוא מה דוש בה קה הנ אי, וש ננ ל תש ענ
ל כה ר, ובש בה דה ר וש בה ל דה כה ה בש ל מםשל מו של תםב שש כש יהה לו לי הה ה. של ול צנ ה תש תה אנ ת וש שנ רה יא פה הי ן, וש כה שש מי ה הנ עמשי ל מנ ה של וה צש מי בנ
אי ננ ל תש לו ענ פי ם אמ כה ת חה לנ לש ר, קי ה אומי וי ם. הל ר שה כנ זש םא ני ל יא, של הי ה הנ שה רה פה ל הנ כה ה מי חה מש ני ם, וש שה ה של וה צש ה ומי וה צש מי

ת. ילמל קנ תש מי

ה ר מםשל מנ ה אה ול צנ ה תש תה אנ ר וש חנ אנ י לש רי המ י: ונ תי רש מנ ן. אה חה לש שג םאש הנ ר יהו בש תי בש הושנ י וש תי מש י בו, קנ תי שש גנ רש הי ן של יוה כי
ה. תורה ר בנ חה אג ם ומש דה קש ין מג י: אי ר לי מנ ה. אה זל ר הנ בה דה ת הנ אל

םא ה ל אשונה רי ה בה מה י: לה תי רש מנ כםל. אה י בנ קי יהה בה הה ה, וש דה גה הנ א ובנ תה פש תוסל ה ובנ נה שש מי א, בנ רה קש מי בנ י אותו  תי לש אנ שה
י, יננ עי ה לש אה ה בה נה שי הנ ת של עי כה י. וש תי נש םא יהשנ ל ם של יי יו יומנ י. הה ה אותי סה נש ה אה נה שי ר: הנ מנ ך? אה י אותש תי קש דנ בה של י, כש תה לי בש שנ הי

לםא הישנבשתיי לשך.

א פה לש אנ ל הה יות של אותי סוף הה יהה מי ני שש יא הנ הי ה, וש דולה ים. ש' גש ירי שי יר הנ ר, שי מנ אה ח וש תנ ה, פה תה שה ל וש כנ אה ר של חנ אנ
ם? ענ טנ ה הנ א. מה יתה א בי פה לש אנ ית הה אשי רי יהה מי ני שש יא הנ הי ה, וש דולה ית גש אשי רי ל בש א. ב של יתה בי

ל כה ה, וש בה כה רש ם מל בות הי אה י הה רי המ ים, של מודי ה ענ לשה שש יא בי ן הי ל כי ענ ה, וש יונה לש על ה הה בה כה רש מל י"ן סוד הנ שי שום של מי
ה עמשי יא מנ הי ם, של עולה ית הה יא בי י"ן. ב' הי שי יתו בש אשי ך רי שום כה ה הוא, ומי יונה לש על ה הה בה כה רש מל ים סוד הנ ירי שי יר הנ שי

ם. עולה הה

סוד הנ אותו  ובש עמשו,  ננ של מו  כש י  רי המ ן. של הי ע  בנ רש אנ ים,  רי פה סש ל הנ ית של אשי רי בה יהמות  קנ יות הנ אותי ה הה זל ל  ענ וש
ה אותה יות. וש אותי ר הה אה ל שש ל כה עולות ענ דולות של גש יות הנ אותי ן הה אותה םאש. וש ר שומות בה יות רש אותי ך הה ם, כה הל לה של

ר. פל סי ל הנ ל כה ר של תל סי הנ סוד וש אות הנ הה

ע בנ רש אנ לו  אי ים.  ירי שי יר הנ שי ל  י. ש של לי שש מי ל  ית. מ של אשי רי בש ל  ים, ב של יהמי הנ י  רי בש די ל  ם: א של הי לו  אי וש
אות הה ר, וש פל סי ל הנ ל כה סוד של ת הנ ענ אל ן, יודי יר אותה כי מנ י של דולות. ומי יות גש ן אותי ים, הי רי פה סש םאש הנ ר בש יות של אותי הה

ר. פל סי ל הנ ל כה סוד של ת הנ ת אל דל מל לנ יא מש הי הנ

ת טל שולל ה של אשונה ה רי דה קג ה הוא נש לה עש מנ לש םאש של ר ים. הה ני וה י גש ני שש ם בי דה ל אה ר של תל סי הנ ן וש יוקה דש לו, הנ קון של תי א הנ
ת לל ת זוגו דה ם, הוא ובנ דה ל אה ן של יוקה סוד ודש הוא הנ יו. וא"ו של תה חש ט תנ שי פנ תש הי ה לש רה טש ענ תש הי ה של יקה קי חמ כםל, בנ ל הנ ענ

ם. דה ל אה מות של לי שש י הנ זוהי דו. וש צי ת מי זל חל אל נל ה, של טה מנ לש של

זו ה. וש ד זל צנ ה ומי ד זל צנ רועות מי זש הנ מו של ים, כש די דה י צש ני שש ה בו מי זה חש אל נל ם. וש דה ל אה ן של יוקה דש ע הנ צנ מש אל ר, בה חי ן אנ ול גה בש
א םא בה י ל רי המ ים, של יהמי י הנ רי בש ל די ר של פל סי הנ םאש  ר "ף בש לל ה אה שומה ן רש ל כי ענ ם הוא. וש דה לו, אה סוד של הנ ן וש יוקה דש א, הנ

ד. חה ם אל לי ם שה דה כםל אה יות הנ הש יו, לי דותה ם תולש אותה תו, בש גה רש דנ יו וש רה תנ סש ם בי דה ים אה לי שש הנ א לש לה ר אל פל אותו סי

ה, תוכה ים בש לולי ים כש עמשי מנ ל הנ כה ה, וש טה ה ומנ לה עש ים, מנ די דה ה צש לשה שש ה לי יפה קי ם, מנ עולה ל הה ל כה ת של יי בנ יא הנ ב הי
ה ם שורל שה ע, של רה דור הה מה הוא הנ ה, של נה בש םא ני ל פון של ל צה ד של ר צנ אה שש ני ם, וש עולה ל הה ל כה ים של די דה ה צש לשה ת שש בל סובל

ה. עה רה ח הה תנ פה פון תי צה ר (ירמיה א) מי מנ אל נל מו של ם, כש עולה ל הה ל כה ע של רה הה
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ר. פל סי ל הנ ל כה אות ענ רש הנ דול, לש ם גה ה רםשל תורה םאש הנ ר יא בש ם, הי עולה ל הה ל כה ן של יה נש בי הנ ת וש יי בנ יא הנ ה ב', הי ל זל ענ וש

ית. אשי רי ה בש עמשי מנ לול בש ם, כה יי ננ ים ושש עי בה רש ל אנ ם של שי ל הנ סוד של ה, בנ עמשה ית ננ אשי רי ה בש עמשי מו מנ ה כש זל ר הנ פל סי הנ וש
ה. לה ענ תש יות הי ם אותי יי תנ ים ושש עי בה רש ל אנ סוד של ר ם. בנ פל סי יום הנ םאש ב. סי ר ר בה פל סי ה סוד הנ ל זל ענ וש

א לה ינו אל י אי לי שש ר מי פל ל סי ה כה ל זל ענ . וש יהה רותל טש ענ ת בש רל טל ענ תש ל מי יי ת חנ של ה, אי מה לי שש ה הנ בה קי נש ה, סוד הנ תוחה מ' פש
ה שה אי ך מי רש מה שש ר, לי מנ אל נל מו של ה, כש עה ה רה שה אי ר מי מי שה הי ם לש דה אה י הה ני ת בש ענ יב דנ שי הה םאת, ולש ז ל הנ יי ת חנ של ל אי ת של חנ בנ שש תי

סוד. ל אותו הנ ת ענ כל ר, הולל פל סי םאש הנ ר ה בש דולה ה מ' גש ל זל ענ ה. וש יונה לש ה על עמבודה זו בנ ל הנ יי ת חנ של אי ב לה רי קה תש הי ה, ולש עה רה

ה ים זל חוזי ק אמ חה צש יי ם וש הה רה בש אנ ה. וש יונה לש ה על בה כה רש ם מל בות הי אה הה ה. של יונה לש על ה הה בה כה רש מל סוד הנ ת בש דל ינחל תש ש, זו מי
סוד ם, בש ים כגלה די ינחמ תש ה מי ל זל ענ ים. וש די דה צש י הנ ני ם שש ים עי כי סש ע, ומנ צנ מש אל ס בה נה כש עמקםב ני ינ ה. וש זל ה בה ים זל לולי ה וכש זל בה

יון. לש על ם הה עולה הה

שום לו, ומי לום כגלו של שה הנ ך של לל מל ת בנ דל ינחל תש מי ה, של יונה לש על ה הה בה כה רש מל סוד הנ יא בש זו הי ת הנ חנ בנ שש תי ך הנ שום כה מי
ן. קי תנ תש ה ומי זל סוד הנ ל הנ ענ ך  ר הולי פל סי ל הנ כה אות של רש הנ ר, לש פל סי םאש הנ ר ת בש דל ינחל תש מי ך  שום כה ה. ומי דולה יא גש הי ך  כה
חםל מש יי נו של מל י מי תי שש קנ י אותו, ובי תי קש שנ ני י וש תי מש ה קנ עה ה שה אותה ר. בש פל סי ל הנ ל כה ח של בנ של ית הנ אי רש זו ני אות הנ ה הה ל זל ענ וש

י. ל לי חנ י, ומה לי

יא ה הי גה גה י שש ך כי אה לש מנ י הנ ני פש ר לי םאמנ ל ת אנ וש ך  רל שה ת בש יא אל טי חמ יך לנ ת פי ן אל תי ל תי ר, (קהלת ה) אנ מנ אה ח וש תנ פה
ה זל סוק הנ פה ה. הנ זל ם הנ עולה ר בה מי שה הי ם לש דה אה ה ייש לה מה יך. כנ ה יהדל עמשי ת מנ ל אל בי חי וש ך  ל קולל ים ענ להי אל צםף הה קש ה יי מה לה
י ש כי פל ר (ויקרא יד) נל מנ אל נל מו של ך, כש של פש ת ננ יא אל טי חמ לנ יך  ת פי ן אל תי ל תי תםב: אנ כש לי יך  רי צה ך  כה ים של רי בי חמ יבו לנ שי הי

ה הוא. יהפל א, וש טה י ילחל ר כי שה תוב בה כה סוק של אנו פה צה םא מה ל א, וש טה חל תל

ים הורי רש הי םא לש יהב ה, וש של קנ תש יי י של די תו, כש שש ם אי לו עי פי נות אמ י זש רי בש ר די בי דנ ם לש דה אה סור לה אה נו, של קש סנ ך הי א כה לה אל
ים. רי חי ים אמ טי ע חי רנ זש יי רו, וש דש חנ ש בש ילה דה הש יי ים, וש רי חי ים אמ עי רה

י יתי רי ה בש תה יש הה תוב (בראשית יז) וש כה ש, של ר קםדל שנ הו בש ך. זל רל שה ת בש יא אל טי חמ יך לנ ת פי ן אל תי ל תי תוב, אנ כה הו של זל
ל א כה לה ן, אל גל הם ן כנ ינה אי ים של רי בה ר דש םאמנ ל ת ם, אנ דה ל אה של ינו  ימי לי ך  הולי ך, הנ אה לש מנ י הנ ני פש ר לי םאמנ ל ת אנ ם. וש כל רש שנ בש בי

ה. גה גה ן שש בנ רש ה קה ל זל יהב ענ חנ יא, וש ה הי גה גה י שש י כי ני פש ם? מי ענ טנ ה הנ ל. מה קה שש מי ת ובש חנ ננ יך בש רל בה דש

יד אותו עממי ם, ומנ יי מנ שה יך אותו עוף הנ קול יולי הנ י של ני פש ך. מי ל קולל ים ענ להי אל צםף הה קש ה יי מה ה, לה ל זל ענ עוד, של וש
רוך הוא. דוש בה קה י הנ ני פש לי

ים כולי ין יש ש, אי ית קםדל רי ייש לו בש ם של דה ל אה כה י של ני פש ם? מי ענ טנ ה הנ ר. מה שה בה א הנ טש ל חי יך - ענ ה יהדל עמשי ת מנ ל אל בי חי וש
נו, מל מי ים  ירי עמבי מנ ר אותו,  מנ םא שה ל ם  אי וש מםר אותו.  שש יי של ד  בנ לש ובי ם,  שה יסו  ני כש הנ לש נםם  יהי גי בנ ים  טי שולש ם הנ אותה
ל ם ענ הל ין לה אי נםם, וש יהי גי ים אותו בנ יסי ני כש ך מנ ר כה חנ אנ ם. וש דה ל אה יו של ה יהדה עמשי הו מנ זל ים אותו, של לי בש חנ ים ומש יתי חי שש ומנ

ך. גופש ר מי ך יותי רש בי בוד חמ כש יר בי הי ילה זה הש י, תי ני ו, בש שה כש מםכו. ענ סש יי ה של מנ

ת אל יהה  רםחל פש ה אל תה ר שה של אמ ה  ן לה רור קי ת ודש יי ה בנ אה צש פור מה ם צי ר, (תהלים פד) גנ מנ אה וש ענ  הושג י יש בי ח רנ תנ פה
קומות ים ומש רי תה ץ אמ רל אה רוך הוא בה דוש בה קה ה הנ שה ינו, עה ני ם שה פור - שה ם צי י. גנ אלהה י וי כי לש אות מנ בה יך ה' צש חותל בש זש מי

שוב. יי קומות הנ ר מש אה שש ים מי יוני לש ר על ים יותי דושי קש

ץ פי ננ ר ומש רי בה מש ה של מו זל ץ אותו, כש פי ננ ע ומש רנ זל ר אותו הנ חנ רוך הוא בה דוש בה קה הנ ם. של דה אה ת הה ירנ צי מו יש כםל כש הנ וש
ם. קומה ל מש ים ענ טי חי ת הנ ר אל רי בה מש ד של חוד, ענ ש לש קנ חוד וש ן לש בל ים, תל טי חי

יל אותו טי הי ים, וש ני וה ה גש מה כנ ם בש מי חנ תש ג מי לל של אותו הנ בודו, וש א כש סי ת כי חנ תנ ג מי לל רוך הוא של דוש בה קה ל הנ טנ ך נה כה
ג, לל ר של כה זה יל הנ טי ם מנ יי מנ ם הנ אותה ם, ובש יי פםך מנ שש תי ד של ת ענ רל בל ענ תש םא מי ה ל שה אי אן של כה ה. מי שה אי ל הה ם של יי מנ תוך הנ בש

ם. יי מנ ד הנ גל נל ג כש לל של הנ מו של ה, כש שה אי ל הה אותו של ר מי ד, יותי ר ינחנ בה חג הוא מש ע של רנ זל הו הנ זל

בור, ה טנ לה חה תש הנ ה בנ שה עה ץ אותו, וש פי ני וש ר אותו  רי ם, בי יי מנ תוך הנ רוך הוא לש דוש בה קה יל אותו הנ טי הי ר של חנ אנ לש
יון. ל צי ה של דה קג בור הוא נש אותו טנ ג, וש לל של ל הנ ה של ירה חי בש תוך הנ ת מי חנ ה אנ דה קג יא נש הי של

אותו רום. מי דה וש פון  ב צה עמרה ח ומנ רה זש ם - מי עולה ל הה ים של די דה ה צש עה בה רש אנ ים לש ה חוטי עה בה רש אנ טו  שש פנ תש ם הי שה ומי
ל. אי רה שש ץ יי רל גוף הוא אל ב. הנ עמרה מנ יים בנ סנ ח, ומש רה זש מי יל בנ חי תש ה גוף. מנ עמשל ננ נו  מל ח, מי רה זש מי ד הנ צנ מי ך  שה מש ני חוט של הנ

ם. עולה ל הה בון כה רי דון וש יות אדנ"י. אמ אותי ם בש שה רש ני

ין, יהמי רוענ  ה זש תה שש על נל נו  מל פו, מי קש תה ג וש לל של ל הנ ל כה רור של בי הוא הנ רום, של דה ד הנ צנ מי ך  שה מש ני חוט של הנ אותו  מי
ל ין של יהמי נוז, הנ גה יר וש מי ה טה זל מות, וש שה נש ג הנ נל עם הוא לש אשון, וש רי ם הה דה ס בו אה ננ כש ני ן של דל ן עי ה גנ זל ג. וש נל עם ת הה ירנ חי הוא בש וש

ם. עולה ל הה כה

ת סםלל ה פש אותה נםם. מי יהי גי ה הנ זל םאל. וש מ רוענ שש את זש רי בש ני ית וש עמשי נו ננ מל פון, מי צה ד הנ צנ ך מי שה מש ני חוט של אותו הנ מי
ים. עי שה רש ל הה מות של שה נש ל הנ ש של נל עם הוא לה ג. וש לל של ל הנ של

ם ן, הוקנ כה שש מי ם הנ הוקנ של ש. כש דה קש מי ית הנ ה בי נה בש ני ד של םאש, ענ י ר לי ם בש עולה יהה הה הה ם. וש יי מנ שה ן בנ קי תנ תש ני םאש  ר הה
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ל רור של בי הנ ם, מי יי מנ הנ ה תוך  זל ה הנ פל ת הנ ם אל שנ הוא רה י. וש יננ םאש, סי ר ן בה קי תנ תש הי ם, של עולה ל הה ל כה ה של פל הנ
ץ. רל אה ר הה אה ל שש כה ים, בש רי יבה אי ר הה אה ל שש כה ם וש יי כנ רי יש ג. הנ לל של הנ

אור ץ לש רל אה יא הה הוצי רוך הוא לש דוש בה קה ש הנ קי בי של ן כש ה, כי דה לי ת הנ ענ שש ים בי לי בה חמ ים ונ ירי ה ייש צי שה אי לה ם של שי וכש
ן יא מי הוא? הוצי רוך  בה דוש  קה ה הנ שה ה עה עות. מל קה בש דו  יירש ים  רי הה עמלו  ינ ים,  די יורש וש ים  ם עולי יי מנ הנ יו  ם, הה עולה הה
זון. פי ייחה ך  מש ענ ן קול רנ נוסון מי יש ך  תש עמרה ן גנ תוב (תהלים קד) מי כה של הו  ם. זל יי מנ הנ סו  נה עות, וש וה ים וזש מי עה ע רש קנ רש קנ הנ

ה. דה לי הנ ך מי לה לגכש ת ומש מי מוך כנ א נה יוצי ה של זל ד הנ לה וה ת, כנ כל לל לגכש ה ומש מוכה ה נש רה אמ שש ני ץ, וש רל אה ה הה אה יהצש וש

ה שה ך עה יר - כה אי הה ה לש אה רש מו, ומנ מש חנ בו לש גנ ר לש ני וש ש  ים אי ני נותש ר, וש עורי תש יי ד של ד ענ לה וה ת הנ ין אל עי פש עש פנ מש ם של שי וכש
ך מש ענ תוב (שם עז) קול רנ כה של הו  ד. זל חה סוק אל פה כםל בש הנ וש ם.  יי מנ הנ תוך  ה מי אה יהצש של ץ, כש רל אה הוא בה רוך  בה דוש  קה הנ

ץ. רל אה ש הה ענ רש תי ה ונ זה גש יהד - רה ל, מי בי ים תי קי רה ירו בש אי ל הי גנ לש גנ בנ

ה, תורה הנ ה בו  נה תש ני י של יננ ה סי זל ם, וש יי מנ שה בנ םאשו  ר ח בש תנ פש ה ני פל הנ ל, וש אי רה שש יי או  בה ד של ה, ענ פל ם הנ תנ סש אן ני ד כה ענ
בור. די ן הנ קי תנ תש ם ני שה וש

בור די הנ בו  יהה  הה םא  ל של  - ה  פל הנ ם  תנ סש ני תום.  סה הנ ח  תנ פש ני וש  , תוחנ פה הנ ם  תנ סש ני ל,  אי רה שש יי ץ  רל אל לש סו  נש כש ני של וכש
ה שותל ת, וש לל מו אוכל אי ה של ל מנ ם אוכי שה ש. ומי דה קש מי ית הנ בור - בי טנ ח הנ תנ פש ם. ני דה אה ן הה ך מי פל ה). הי ק מםשל לי תנ סש ני של (מי

ל. אי רה שש ץ יי רל ית אל צי מש תנ זון מי ם ני עולה ל הה כה ה. וש מו שותה אי ה של מנ מי

ל ל כה ין של יהמי רוענ הנ הוא זש ן, של דל עי ן הה לו. גנ ל אי לו ענ ל אי ח של בנ של ם, בש עולה ם בה ים הי רי תה אמ קומות ונ ך, מש שום כה ומי
ע. רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ עי ים, וש יי חנ ץ הנ ם הוא עי שה לו, וש ל אי לו ענ ח אי בנ של ים לש רי תה אמ קומות ונ ם, ייש בו מש עולה הה

פור צי ט לש רה קום פש מה ת אותו  יר אל כי מנ י של ין מי אי וש כםל,  ן הנ נוז מי גה יר וש מי קום טה מה ם ייש  הל ד מי חה ל אל יכה הי ובש
גו'). פור וש ם צי ת גנ רל אומל ן (וש גה י הנ צי תוך עמ ת בש פל צל פש צנ ים ומש מי עה לש פש ל יום שה כה ה בש אה בה ת, של חנ אנ

ת ענ דנ לות לה דש תנ שש מי ן של מנ זש חות, ובי בש שנ מודות ומש ן של מנ זש ן, בי יהל ני ימה ת סי מות אל שה נש עות הנ פור יודש צי ה הנ אותה ובש
ה, דושה קש ה הנ מה שה נש הנ רור - זו  ת. ודש ענ םא נודנ ל ת וש זל נל גש ני ת וש נל מל טש ני ל, וש יכה הי אותו  ת לש סל נל כש פור ני צי הנ ה  אותה ה. וש מה כש חה בנ

ין. ת חורי יא בנ הי ה, וש לה עש מנ ה לש עולה של

ה. יונה לש על ה הה מה כש חה - בנ ה  ן לה רור. קי ם דש אתל רה תוב וקש כה ל, של יובי ה הנ - זל ה  ן לה רור קי ר, (שם פד) ודש חי ר אנ בה דה
ה יאה מוצי ים, של שי מי חמ ת הנ ננ שש זו  רור הנ דש י? הנ , מי יהה רםחל פש ה אל תה ר שה של ה. אמ טה מנ לש ה  זל וש ה  לה עש מנ ה לש רור, זל פור ודש צי

זו. פור הנ צי הנ ים וש רוחי פש ה אל שה ה שי נה מל מי

ן מי לו  טש נה יצון.  חי הנ חנ  בי זש מי הנ וש י  ימי ני פש הנ חנ  בי זש מי הנ חות,  בש זש מי הנ י  ני שש תוך  לש ם  תה שוקה תש ים,  רוחי פש אל הה ם  אותה
חנ בי זש מי ה הנ י - זל אלהה יצון, וי חי הנ חנ  בי זש מי ה הנ י - זל כי לש י, מנ אלהה י וי כי לש יצון. מנ חי הנ חנ  בי זש מי לנ נו  תש נה וש י  ימי ני פש הנ חנ  בי זש מי הנ

י. ימי ני פש הנ

הו חות. זל בה שש תי ירות וש שי ר בש מי זנ לש ך מי ינו שוכי ם אי עולה י, ולש ימי ני פש חנ הנ בי זש מי תו לנ שוקה יד תש מי יצון תה חי חנ הנ בי זש מי הנ
למםה. שש ר לי של ים אמ ירי שי יר הנ תוב שי כה של

ן מנ ל זש כה נו. וש מל ים מי ני הל כםל נל הנ ח, וש צנ יר וש אי אור מי ה, הה קונה תי ה כש ילה תי פש הנ ה, וש ילה תי פש ל הנ ק ענ ר דולי ני הנ ן של מנ ל זש כה
לום. אור כש אותו הה ענ בש יודי י של ין מי אי ק, וש לי תנ סש אור ני ה, הה ילה תי פש ן הנ ר מי סי ן חה מל של הנ ת וש רל דל עש ה נל ילה תי פש הנ של

ם, יהל לי ת עמ קל ה דולל תה יש ה הה לה עש ל מנ ה זו, אור של ילה תי פש ים כי לי גה רש סג ים ומש ני קה תג מש יו  ל הה אי רה שש יי ן של מנ ל זש ך, כה כה
ה. לה עש ד מנ גל נל ם לש עולה לש ך  כי תנ שש מי ינו  אי ה של ילה תי פש ל הנ אור ענ ת הה מנ גש דג ם, כש עולה לש ך  כי תנ שש מי ינו  אי וש ה,  ירה ת שי רל אומל וש
ענ יודי י של ין מי אי ק, וש לי תנ סש ני אור וש ר הה דנ עש ה - נל ילה תי פש ר הנ דנ עש ים. נל שי דה ש קה ים, קםדל ירי שי בנ ה של עגלל מש יר הוא הנ שי אותו הנ וש

בו.

ך מש צש ל ענ גי רש סנ ן ומש קי תנ תש ייה מי יך. הל חורםתל י בש ימי בי יך  אל ת בורש כםר אל וזש יב)  ר, (קהלת  אומי וש חנ  למםה צווי ושש
ה. ילה תי פש ב בנ הוא לוהי אור הנ מה הנ ן של מנ זש יך, בי חורותל י בש ימי ים בי ים טובי עמשי מנ וות ובש צש מי בש

יך. אל ת בורש כםר אל וזש אור  הה ד אותו  גל נל לש ר  מנ ת, אה נל קל תג ה מש ילה תי פש הנ ן של מנ זש בי הוא  אור הנ ל הה ענ ר,  חי ר אנ בה דה
ה. בה המ אנ ר הה עורי יר ותש שי רוך הוא בש דוש בה קה ד הנ גל נל ר לש עורי תש הי

ים ם יהמי ה הי לה ים של יהמי הנ ה, וש עה רה לט הה שש תי ת וש טל על מנ תש ה מי נה בה לש הנ ן של מנ זש ה (שם) - בי עה רה י הה מי םא יהבםאו יש ר ל של ד אמ ענ
ן, דל עי א מי ר יוצי הה נה תוב (בראשית ב) וש כה ן, של דל עי א מי יוצי ר הנ הה ה נה ש - זל מל של ך הנ שנ חש םא תל ר ל של ד אמ ץ. ענ פל ם חי הל ין בה אי של
הוא ף בו, וש טי ענ תש ני הוא וש רוך  בה דוש  קה א הנ רה בה אור של ה הה אור - זל הה ש. וש יהבי ב וש רנ ילחל ר  הה נה (איוב יד) וש תוב בו  כה של

ינו. מי חור יש יב אה שי תוב (איכה ב) הי כה הו של ינו. זל מי יש

ש. יהבי ב וש רנ ר ילחל הה נה י יהם וש ני ם מי יי לו מנ זש תוב (איוב יד) אה כה הו של ר. זל הה אותו נה א מי לי מנ תש מי יהם הנ חנ - הוא הנ יהרי הנ וש
ם - של גה ר הנ חנ ם. אנ עולה מות הה י אג רי לו שה ים - אי בי עה בו הל שה ה. וש ים לה דועי יש לות הנ זה ר מנ שה ים עה ני לו שש ים - אי בי כוכה הנ וש

יון. כה בש ר יי לום מנ י שה כי אמ לש תוב מנ כה ת, של רי שה י הנ כי אמ לש ל מנ ן של יהתה כי ר בש חנ אנ
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ך יי ל חומותנ ענ (ישעיה סב)  תוב  כה חומות, של הנ י  רי שומש לו  אי  - יב)  ת (קהלת  יי בנ הנ י  רי שםמש זגעו  יה של יום  בנ
נות - טםחמ לו הנ טש ה. ובה יב לה בי ים סה בורי ים גי שי ם שי לו הי ל - אי יי חה י הל שי נש תו אנ וש ענ תש הי ים. וש רי י שומש תי דש קנ פש ם הי יי לנ רושה יש
י ה' יני ם (זכריה ד) עי לו הי בות - אי רג אמ רםאות בה כו הה שש חה יות. וש חנ י הנ פי נש טו - כנ עי י מי נות. כי בה רש קה י הנ לי ם אוכש לו הי אי

י ה'. יני ע עי בנ ם של הי ץ, וש רל אה ל הה כה ים בש טי שוטש ה מש מה הי

ל קול פנ שש עמלו. בי נש םא ני ל עות של מה י דש עמרי י שנ תי עמלו, זולה נש ם ני כגלה ים של רי עה שש ם הנ לו הי שוק - אי ם בנ יי תנ לה רו דש גש סג וש
ל חו כה שנ יי ל. וש פנ ה - שה בה המ אנ יר הה שי יד בש מי ה תה רה שורש ה מש תה יש הה ה של קולה ר, וש פה עה ה לל לה פש שש ני ה וש לה פש נה ד, של וי ת דה כנ ה - סג נה חמ טנ הנ
רות מה שש ם מי הל יום, ומי ים בנ רי שורש ם מש הל יר. מי שי ל הנ ם ענ רותה מש שש מי ים בש קי לה חל נל ים הנ כי אה לש מנ ם הנ יר - הי שי נות הנ בש

מששורשריים בנלנישלהה.

ה ימה עי נש בי ה  זל מי ה  זל ל  בי קנ ומש ה,  זל מי ה  זל ר  שומי וש ר.  שםמי בםהנ  גה ל  ענ מי בםהנ  גה י  כי ה)  או, (קהלת  ירה יי בםהנ  גה מי ם  גנ
ינו. די בםהנ ומי גה א מי ירה בםהנ יי גה יו. וש נה פה צוי לש ק מה זה ין חה די ה, וש רה אי ה מש תה ש יהצש דה קש מי ית הנ ן בי בנ רש חג ה. ובש שה דג קש ובי

א ד, ובה יהה יורי ך הה רל אותו דל ה. ובש יבה תי ים נש זי ם ענ יי מנ ך ובש רל יהם דל ן בנ נותי תוב (ישעיה מג) הנ ך, כה רל דל ים בנ תי חנ תש חנ וש
ית ן בי בנ רש חג א. ובש יהה בה ך הה רל דל אותו הנ צון, בש ל רה כה ל טוב וש כה ה וש חה מש ל שי כה רוך הוא, וש דוש בה קה ל הנ םאשו של ר ל מי טנ הנ

ך. רל דל ה הנ אותה יו בש ין הה די ף וש תםקל ימות וש אי ז וש גל ל רם כה א, וש צה מש ך ני רל דל אותו הנ ר בש בל ל של ר ענ בל ש, של דה קש מי הנ

ה. י רואל ני ד אמ קי ל שה קי תוב (ירמיה א) מנ כה ה. וש עה רה ל הה קםד ה' ענ שש יי ר (דניאל ט) ונ מנ אל נל מו של ד, כש קי שה אץ הנ ני יה וש
ח רנ פל יץ, הנ צי ד מי קי שה הנ יום של ב. ומי אה ה בש עה שש ד תי מוז ענ תנ ר בש שה ה עה עה בש שי ך מי ים יום. כה רי שש על ד וש חה ד אל קי שה ת הנ יחנ מי וצש

ד יום. חה אל ים וש רי שש ד על י, ענ רי יא פש ין מוצי אי

ה. טה מנ ש לש דה קש מי ית הנ ת בי ה - זו עמבודנ יונה בי אמ ר הה פי תה ד. וש וי ית דה ל בי מו של כש ל שי ל ענ בל סי ן הנ ב - יגתנ גה חה ל הל בי תנ סש יי וש
ה לה עש מנ בוד לש כה ק הנ לי תנ סש מו. מי ית עולה ל בי ם אל דה אה הה ך  י הםלי ם? כי ענ טנ ה הנ ים. מה ני עמ ם ננ ינה אי ם וש דה אה י הה ני ים בש חי צווש וש
ה ל זל ענ וש א.  יהצה נו  מל מי של מו  ית עולה בי ק לש לי תנ סש הוא הי שום של ם, מי הל בה יחנ  גי ינשש י של ין מי אי וש ים  חי ם צווש הי ה, וש לה עש מנ לש
ה לה י עה תוב (שם ט) כי כה ל יום, של כה ים בש חי צווש ים וש די סופש ם, וש עולה עות בה עות רה אורה ת, ומש ול ע, ומה רנ ה, וש רה אי מש את הנ צי מש ני

ינו. לוני חנ ת בנ ול מה

ב הה זה ת הנ ץ גגלנ רג תה ה. וש טה מנ ה לש לה עש מנ לש ך מי שה מש ני ד של סל ל חל ף (קהלת יב) - חוט של סל כל ל הנ בל ק חל תי םא יירה ר ל של ד אמ ענ
לות, גה ה בנ חה כש תנ שש ה ני תורה הנ בוענ - של מנ ל הנ ד ענ ר כנ בל שה תי ה. וש גגלה ל הנ פנ חוט, נה ר הנ בנ שש חוט. ני אותו הנ ת בש דל יא יורל הי - של

ה. ים בה בוכי ם נש דה י אה ני ה, ובש תורה ן הנ ינ עש מנ ב מי אנ םא שה ר, ל שנ ב, יופיא"ל (וי"א יפיפי"ה) הנ אי שש מנ אותו הנ וש

יהה, הה של ץ כש רל אה ל הה ר ענ פה עה יהשםב הל ל יום. וש כה ל בש בי חנ שות לש ן לו רש תה ית ני חי שש מנ ך הנ אה לש בור, ומנ ל הנ ל אל גנ לש גנ רםץ הנ נה וש
יהה. הה של ב כש רי ם חה עולה ילה הה הש יי ה, וש לה חי תש בנ נו, יהשוב כש מל יהה מי הש כםל ני הנ ר, של פה עה הל ה. וש לל כש ם יי עולה הה מות, וש שה נש ל הנ לו כה כש יי וש
ים בי רנ תוב (דניאל יב) וש ן כה מנ זש אותו  ה. ובש לה חי תש בנ ם כש עולה ש הה די חנ תש יי ה, וש נה תה ר נש של ים אמ להי אל ל הה שוב אל תה רוחנ  הה וש
בון ב נה יו, (משלי יח) לי לה א עה רה םאשו. קה ר קוהו בש שה רונוס, ונש י מש בי רנ יהה וש רש זנ י עמ בי א רנ יצו. בה ר יהקי פה ת עה מנ דש י אנ ני שי יש מי

ת. ענ ש דה קל בנ ים תש מי כה ן חמ זל אם ת וש ענ ה דה נל קש יי

ה עה שה תוכו, בש ה בש ה שורה לה עש ל מנ ה של מה כש חה הנ דור של י הנ רי שש למםה, אנ שש לי ר  של ים אמ ירי שי יר הנ ר, שי מנ אה וש ח  תנ פה
ה הוא? סודות ים. ומנ יוני לש על ים הה כי אה לש מנ ה לנ לה גנ תש םא הי ל ה של ץ מנ רל אה לות בה גנ ה לש יהה רוצל הוא הה רוך  בה דוש  קה הנ של
ץ. רל אה בה של ים  מי כה חמ לנ רו  סש מש ני וש ם,  הל לה רו  סש מש ני םא  ל ים  דושי קש הנ מות  שי הנ של יון.  לש על הה קוק  חה הל ם  שי הנ ל  של ה  מה כש חה הנ
ל ענ ך  ה הודש נה ר תש של ץ אמ רל אה ל הה כה בש ך  מש יר שי די ה אנ מה ינו  ני דם ים (תהלים ח) ה' אמ רי אומש ים וש חי בש שנ ה מש עה שה ה  אותה בש

הנשהמהיים.

ץ, רל אה בה לו  גנ תש הי של ים  דושי קש הנ מות  שי הנ ל  של ים  קוקי חמ הנ סודות  הנ לו  אי  - ץ  רל אה הה ל  כה בש ך  מש שי יר  די אנ ה  מה
ץ רל אה ה בה לה גנ תש הי ה, של זל ה הנ עמשל מנ ת הנ ים אל חי בש שנ ים ומש ים מודי מוני המ ם הנ ל אותה כה ם. של יי מנ שה ל הנ ה ענ ל זל ת של חנ בנ שש תי הנ וש

מנה שללםא היתשגנלהה לההלם.

ל סודות של סוד הנ הו  זל וש ים,  קוקי מות חמ ה שי עה בה רש ל אנ ה של דושה קש ה הנ יונה לש על ה הה בה כה רש מל אן סודות הנ י כה רי המ
ל ים, של קוקי מות חמ ה שי עה בה רש ל אנ סוד של או"ת, יהו"ה, אהי"ה. הנ בה מות: אדנ"י, צש שי ל הנ ה של יונה לש על ה הה בה כה רש מל הנ

ה. זל ה בה ל זל לי כה הי ה, ולש זל ס לה ני כה הי ה לש ל זל תו של שוקה רו, ותש בי חמ ד בנ חה ל אל לה כש ר ני זםהנ ר וש ל זםהנ כה ים, וש רי הה ה זש עה בה רש אנ

לות כש תנ סש הי שוך. בנ םא חה ל וש שוך  "ר חה א זםהנ רה קש ד ני חה ים. אל דועי מות יש שי ים בש די רה פש ני לו  לה ים הנ רי הה זש ה הנ עה בה רש אנ וש
ה כל מנ ד של תוכו, ענ מוט בש אורו קה יון. וש לש י על יםפי אור, וש ט בה לוהי ץ וש ר, נוצי ים בו יותי לי כש תנ סש שוך. מי ים חה רי יהד מי לו, מי של

ד. ל צנ כה ץ לש נוצי ר, וש זםהנ אותו הנ א מי לי מנ תש ז מי ב אותו, אה נוקי ה וש זל אור הנ ה בה כורל ר, של חי בו אור אנ

ים עי בש שי ל  של ים  קוקי חמ מות  שי ם  יי ננ ושש ים  עי בש שי ם  הי של יצוצות,  ני ם  יי ננ ושש ים  עי בש שי בש ק  קה חש נל ה  זל הנ ר  זםהנ הנ
ה אדנ"י. זל ם הנ שי ר בנ טי ענ תש מות, ומי י שי ני שש לול בי ה כה זל ר הנ זםהנ ז הנ ים. אה די י עי ני ין ושש רי דש הל נש סנ

ים רי ם אומש ים, כגלה תוני חש תנ הנ ים וש יוני לש על נות הה חמ מנ ל הנ כה אות וש בה צש ל הנ כה ים, וש מי עולה ל הה ל כה ר של שנ ז אותו הנ אה וש
ר זםהנ הנ ה. וש לה עש מנ ים לש חי בש שנ ם) ומש ל כגלה ת (של חנ בנ שש ים תי רי אומש ים אותו, וש חי בש שנ מש ה של זל תוב) הנ כה ל (הנ ת של חנ בנ שש תי הנ
בון רי עמלות, הה מנ י"ר הנ כםל. שי ן הנ מי מו  לש תנ שש הי מות של לי שש י' הנ בון.  ר, רי דון, שנ י"ר. אה ם, הוא שי לה שש ני של ה, כש זל הנ

ה. טה מנ לש גות של רה דש הנ נות וש חמ מנ הנ אות וש בה צש ל הנ ל כה ה ענ נל מג מש הנ
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ם יי יננ עי ץ לה ר נוצי הוא זםהנ יו. וש לה ס אי ים) כוני סי נה כש ים (ני רי תה סש ני ים הנ יוני לש על ם הה יי יננ עי ל הה כה ר של י הוא זםהנ ני שי ר הנ זםהנ הנ
ים, רי תה סש ני ים הנ יוני לש על ים הה רי הה זש ל הנ ל כה י, נוטי הוא חנ שום של י. ומי ר חנ א זםהנ רה קש ה ני זל ל בו, וש כי תנ סש הי כולות לש ין יש אי של

ינו. מי דות לש תולה רות וש ה פי עושל ה, וש טה מנ ים לש צי ים נוצש רי הה ק זש זורי וש

ים רי הה יא זש מוצי ל של ענ ים, וש תוני חש תנ הנ ים וש יוני לש על ל הה ל של לה כש הנ הו  זל ים, וש מי עולה י הה א חנ רה קש ה ני זל י הנ חנ ר הנ זםהנ הנ וש
ר זםהנ בנ יד  מי תה חנ  בי שנ לש יד  מי תה תו  שוקה תש של הו  זל וש או"ת.  בה צש ה  זל ר הנ זםהנ א הנ רה קש ני ינו,  מי דות לש ה תולה עושל וש ים  צי נוצש
א רה קש כםל ני ז הנ ה, אה מה לי ה שש שוקה רוד תוך תש י פי לי ד בש חה בור אל חי ד בש ים ינחנ לולי כש של יר. וכש א שי רה קש ני ה של זל אשון הנ רי הה

שייר הנשייריים.

ים יוני לש על הה ים  רי הה זש הנ ל  כה ל  ל של לה כש הנ ים,  בי רנ ל  ל של לה כש א  רה קש ני כםל,  הנ ל  ל של לה כש הוא  דו, של בנ לש הוא  לו  פי אמ ונ
ן. גה תוך הנ ים בש יי חנ ץ הנ עי תוב (בראשית ב) וש יו כה לה י"ם. עה יי כםל. הוא חנ ל הנ ל של לה כש ים לו כםל, הנ אי ים. קורש תוני חש תנ הנ וש

ד. ל צנ כה ים לש רי הה ים וזש יי ים חנ חי נו פורש מל ים בו. מי לויי ים תש יי חנ ל הנ כה

א רה קש ני ר של זםהנ הנ אותו  תוכו. וש ים לש סי נה כש ני ים  יוני לש על ים הה יי חנ ם הנ אותה "ר, וש אי א בש רה קש ני נו  רש מנ אה ה של זל יר הנ שי הנ
ים דולי גש ם  אותה ם של ל שי ים, ענ רי שה רוהה  פה ר חמ אי תוב בש כה וש ים.  יי ם חנ יי ר מנ אי תוב בש ה כה ל זל ענ וש ים בו.  עי ים, נובש יי חנ

ה. י זל די ל יש א ענ לה רוהה אל פה םא חמ ם ל הי ה. וש זל ר הנ זםהנ סו לנ נש כנ תש הי ים, של ירי מי ים טש רי הה ים, זש יוני לש על

קו בש דש ה ני זל ר הנ זםהנ יות. בנ לש אותי ל שה סוד של ים, הנ רי הה ה זש לשה ל שש ל של לה ה הוא כש זל ר הנ זםהנ י, הנ ישי לי שש "ר הנ זםהנ הנ
ההאהבות.

שוב. צוא וה יות רה חנ הנ תוב (יחזקאל א) וש ה כה ל זל לו. ענ יצוץ של ני ב בנ ינשי תש הי יהכול לש י של ין מי שוב, אי צוא וה הו רה זל

ם, יה"ו. הל לויות בה יות תש לש אותי ל שה דוש של קה ם הנ שי סוד הנ לו. וש גנ תש םא הי ל ים של ירי מי ים טש רי הה ל זש ה של שה רג ש יש ה יורי זל
ם. לי דור שה סי ר בש די תנ סש ך מי כה ת. וש חנ לוקנ ת וש טל ית לוקל יעי בי אות ה' רש אן, הה כה מי

אות ה' ה. הה טה ה ומנ לה עש ין מנ ע, בי צנ מש אל ד בה הוא עומי אות ו', וש ל הה סוד של שוב, בנ צוא וה ה הוא רה זל "ר הנ זםהנ הנ
ה' ל הנ צוא - אל שוב, רה צוא וה ה רה ל זל ענ ע. וש צנ מש אל ן ו' בה הי יות של חנ הנ ה. וש טה מנ ה לש זל ד הנ צנ אות ה' מי הה ה, וש לה עש מנ ה לש ד זל צנ מי

ה. לה עש מנ לש ט מי קנ לה מו של ה, כש ת לה תי ה, לה תונה חש תנ ה' הנ ל הנ שוב - אל ה. וה מה לי ה שש שוקה תש יהה בי לל לות אי ענ תש הי ה, לש יונה לש על הה

ה, לה עש מנ לות לש ענ תש הי תו לש שוקה שוב, תש צוא וה ה רה זל ר הנ זםהנ הנ ר, של תה סש ך ני רל דל ן, בש יי ענ ל הה גנ לש מו גנ ה הוא כש זל ר הנ זםהנ הנ
אן. כה אן וש ד כה ר, עומי של ה סוד אמ זל ר. וש יהד חוזי ומי

ר אה או שש ר יהצש תה סש ני ה הנ זל ר הנ זםהנ ן הנ י מי רי המ ל. של לה ה כש אל רש םא ני ל ר של תה סש ר ני זםהנ הו  י (אהי"ה). זל יעי בי רש ר הה זםהנ הנ
ב, לי ת הנ בוננ תש ד בי ל עומי בה ל, אמ לה ה כש לה גנ תש םא הי ה ל זל ר הנ זםהנ רו. הנ בי חמ ד בנ חה אל ים הה לי לה כש ני וש ים  טי שש פנ תש ומי ים,  רי הה זש הנ

ל. לה ה כש אה רש םא ני ל ב של ל גנ ף ענ ל בו, אנ כי תנ סש ענ ומי ב יודי לי הנ של

תוך ל בש כי תנ סש הי ח, לש בנ חנ של בי שנ תון, לש חש תנ ר הנ זםהנ ל הנ ה של שוקה נו תש מל א מי ים יוצי רי הה זש ם הנ ל אותה כה שום של ה מי זל וש
ך (תהלים לל מל ד הנ וי ר דה מנ ה אה ל זל ענ יון. וש לש על ם הה נםענ אותו הנ אות בש רש לות לי ענ תש הי ם, לש תוכה ל בש לי כה הי ים, לש רי הה זש ם הנ אותה
ה זל לו. וש יכה הי ר בש קי בנ ם ה' ולש נםענ זות בש חמ י לנ ינ י חנ מי ל יש ית ה' כה בי י בש תי בש ש שי קי בנ ה אמ ת ה' אותה אי י מי תי לש אנ ת שה חנ כז) אנ

לו. לום הוא של שה ל הנ כה ך של לל מל למםה, לנ שש סוד לי

ה עה בש שי ה וש עה בש שי יהה  לל עה יהה  רםתל ה ני עה בש שי וש ה  םאשה ל ר ענ ה  גגלה וש ה  ב כגלה הה ת זה נורנ ה מש ני הי י וש יתי אי תוב (זכריה ד) רה כה
ת חנ אנ ת, וש רל דל סג ת מש חנ הורות. אנ טש נורות הנ מש ל הנ סוד של ה הנ לה גנ תש יהה הי רש כנ זש ה. לי םאשה ל ר ר ענ של רות אמ ני קות לנ מוצה

ה. ירה אי מש

יר אי ה מי ם זל שי ם אדנ"י. בש שי ים בנ קוקי חמ ים הנ ני וה גש י הנ חי בש שי ת בש רל דל סג מש ה הנ נורה מש ת - זו  נורנ ה מש ני הי י וש יתי אי רה
אוי. רה ם כה ס אותה ני רש פנ ן ומש זה ים, וש תוני חש תנ לנ

א, רה בש ה ני זל ם הנ שי ל הנ ענ א, וש ין בה די י בש רי המ ם, של עולה ל הה ת כה דון אל י"ם, לה להי ל אל ם של שי ין בנ די ית הנ ב - סוד בי הה זה
םאל. מ שש סוד הנ כםל בש הנ וש

ל כה ה, של פה חג ה בש לה יא כנ ז הי י אה רי המ ם יהו"ה, של שי ל הנ סוד של ה בנ יק בה זי חמ מנ ין, של יהמי ד הנ צנ ת בש מל לל שש מג של ה - כש כגלה
קור מש הו  זל ה,  גגלה תוב  כה ה.  םאשה ר ל  ענ ה  גגלה וש ז,  אה י  רי המ ד. של חה אל בור  חי ובש ה  בה המ אנ בש ה  וה דש חל בש ים  מי חמ רנ בש מות  עולה הה
ם חה תג או"ת. מש בה א צש רה קש ני ם של שי דות בנ תולה רות וש ה פי עושל ים, וש להי יר אל ים עי חי מש שנ מש יו, של גה לה ר פש הה ה נה עמשה ננ יק, של די צנ הנ

ם. עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ ים לש חומי ר תש שה ים עה ני שש בי

א רה קש ם ני הל בה מות, של ים שי עי בש ל שי סוד של קוק בש חה יון הל לש על ם הה שי ל הנ סוד של ה הנ - זל יהה  לל עה יהה  רותל ה ני עה בש שי וש
ם. עולה ד הה ם עומי יהל לי עמ ים של מודי ה ענ עה בש ם שי הי רוך הוא, וש דוש בה קה הנ

ה. םאשה ל ר ר ענ של רות אמ ני ז לנ ם אוחי כגלה ים, וש יוני לש על ל הה ם של דה גש נל ים כש די עומש ים של תוני חש תנ לו הנ ה - אי עה בש שי ה וש עה בש שי
ד. ים ינחנ רי בש חנ תש מי ים, של תוני חש לו תנ אי ים וש יוני לש לו על ים, אי ת יהמי ענ בש שי ים וש ת יהמי ענ בש לו שי קות - אי ה מוצה עה בש שי ה וש עה בש שי

ל כולי ה, של פל ש? הוא יה ר שי םאמנ ם ת אי רו. וש בי חמ לול בנ ד כה חה ל אל כה שום של ה, מי לה עש מנ ם לש ה כגלה עה בש שי ה וש עה בש עוד, שי
ל? לה כש י ני מי ר בש אה שש ני ד של חה אל רו. הה בי חמ ד בנ חה אל
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ד עומי ד של חה אל ל בה לה כש ר, ני שה ה עה לשה ים שש לי שש מנ ם, של יהל לי ד עמ עומי ר, אותו של שה ים עה ני שש ים לי ם עולי כגלה של א כש לה אל
ה. נה מל או מי ם יהצש כגלה ה, של יונה לש על ה הה דה קג נש יא הנ זו הי ה, וש ים בה לולי ם כש כגלה ה של גה רש דנ הוא הנ יו, של לה עה

ה, עה בש א שי רה קש ני ה, וש עה בש הוא שי א, של בה ם הנ עולה ד הוא הה חה ה. אל עה בש את שי רי קש ת ני חנ ל אנ כה ן, וש גות הי רה י דש תי עוד, שש
פול ע יי בנ י של תוב (משלי כד) כי כה ע, של בנ הוא של ה, וש עה בש א שי רה קש ני יק, של די ד הוא צנ חה אל ים. וש ני ע שה בנ הו של ני בש יי תוב ונ כה של

ם. קה יק וה די צנ

ם ל אותה ן של יה נש מי ם בנ הי ב של ל גנ ף ענ אנ ה. וש ד זל צנ ד מי חה אל ה וש ד זל צנ ד מי חה רות, אל ני קות לנ לו מוצה לה ים הנ רי תה כש י הנ ני ושש
ם אותה ם. של יהל לי קות אמ מוצה קות), של מוצה ה (לש עה בש שי ה וש עה בש ם שי הי ם, של יי ננ שש הנ לו  אי ח מי בנ של ה, הנ ל זל ם כה עי רות, וש ני הנ
ה, עולה של ה. וכש לה עש מנ יו לש לה עמלות אי ם, לנ כםחה ה מי ירה אי ה מש נורה ה מש אותה ה, וש נורה מש ה הנ םאש אותה ל ר ים ענ ירי אי מש רות של ני הנ

למםה. שש ר לי של ים אמ ירי שי יר הנ ה סוד שי זל ה, וש לה עש מנ ד לש חי אנ תש כםל מי הנ ד של ר, ענ תל כל ר לש תל כל ה ומי גה רש דנ ה לש גה רש דנ ה מי עולה

ך לל מל ים, לנ חי בה שש ל הנ ח של בנ של ים, הנ ירי שי יר הנ ה. שי יונה לש שות על רש ר, בי זנ גש ני יההו  לי ל אי י של ל פי ים, ענ ירי שי יר הנ שי
כםל הוא א, הנ בה ם הנ עולה י הה רי המ ין. של די וש ז  גל ם רם ין שה אי ה, של חה מש ה שי רוצל קום של הוא מה שום של לו. מי לום של שה הנ של

גות. רה דש ל הנ כה ה לש חה מש שי ה וש וה דש חנ חל ך שולי שום כה כםל, ומי ת הנ חנ אל מי שנ הוא מש ה, וש חה מש שי

ה וה דש חל וש ה  חה מש ר שי עורי לש יך  רי צה ך  ה, כה לה עש מנ ה לש זל ם הנ עולה הה יר מי עי הה ה לש חה מש ל שי רות של עורש תש הי יך  רי צה של מו  כש
ה רות עולה עורש תש ין הי אי ת, וש חנ א אנ מה גש דג ים בש די מות עומש עולה ך הה שום כה יון. ומי לש על ם הה עולה ל הה ה אל נה בה לש ל הנ ה של מה עולה מי

ה. לה עש מנ ה לש טה מנ לש א מי לה אל

י בי קש ל ני כה מות, וש עולה ל הה ל כה "ת של תל רל ה וש עה דוש, זי קה ם הנ שי ל הנ קוקות של יות חמ אותי ן, בש ימה יר תתר"ו סי שי
ל ענ בנ ח. אותו  רה זש מי ד  צנ לש של אשון  רי הה ר  ענ שנ לנ ת)  סל נל כש (ני ת  רל עורל תש מי זו  הנ רוחנ  הה טות  שש פנ תש הי של ד  ענ ה,  בה רנ הום  תש
ה רי שש על ים  תי שש ל  של דוש  קה הנ ם  שי הנ ת  יקנ קי חמ בנ י הוא  רי המ ונ לות,  יכה הי ל  של חות  תש פש מנ אות  מי ש  מי חמ ם  עי ם  יי יננ עי הה

ש. ל אי ים של טי נות לוהמ חמ ר מנ שה ה עה עה שש ים בו תי סי טה יות של אותי

ל יכה הי בול, הנ א זש רה קש ני ל של יכה הי תוך אותו הנ ים לש סי נה כש ני ש, וש אי י הה רי יבש ש, אי י אי לי חמ ט גנ ם לוקי יי יננ עי ל הה ענ אותו בנ וש
הוא ך. וש ל לה בג ית זש י בי יתי ני נםה בה תוב (מלכים-א ח) בה ה כה ל זל ענ ה, וש לה עש מנ עמלות לש ים לנ חי בה שש ל הנ ים כה רי דש תנ סש ם מי שה של
ם שה ן, של כגלה ת מי חנ ית אנ ימי ני ה פש גה רש ם ייש דנ תוך כגלה ת. ובש חנ בנ שש תי י הנ חי בש שי עולות בש גות של רה ייש בו תתר"ו דש ל, של יכה הי הנ
יר, שי סוד הנ ה בש לה עש מנ ה לש ם, עולה תוך כגלה ר מי רה בש ני של ה. וכש תונה חש תנ ה הנ דה קג נש ת הנ ירנ חי זו, בש ת הנ חנ בנ שש תי ת הנ בנ המ ת אנ רל חל בש ני

ם. כגלה ר מי חה בש ני ים, וש חי בה שש ם הנ ל אותה כה ה מי עולל ים, וש ירי שי יר הנ א שי רה קש ני וש

י זנ ים, אמ רי בה חג ד מש ה ינחנ בה קי ר ונש כה יו זה הה של נםתו, כש בה הי ת בש יי בנ הנ גו'. וש ה וש מה לי ן שש בל נםתו אל בה הי ת בש יי בנ הנ תוב (שם ו) וש כה
רוך בה דוש  קה הנ ה  ר) אותה סי ני (של יענ  סי הי ע, של סה יהה מנ הה ד של ה, ענ מה לש שש םא ני ל יך. וש רי צה של מו  ה כש מה לש שש ה ני מה לי שש ן הנ בל אל הה

כםל. הנ ה מי מה לש שש ני ה, וש נה בש ז ני אה ם, וש דה אה ל הה ה אל יא אותה בי הי ה, וש ט אותה שי קי ה וש ן אותה קי תי הוא, וש

ש. דה קש מי בו לנ רש םא קה ל ם, וש שה רו מי בש ים עה עי רה ים הה יני מי ל הנ כה רות וש חי אמ רוחות הה ל הה ה, כה ם זל ה עי רו זל בש חנ תש הי של וכש
ב קל נל תוך  לש סו  נש כש ם ני י כגלה רי המ נםתו. של בה הי ת בש יי בנ ע בנ מנ שש םא ני ל ל זל רש י בנ לי ל כש ן כה זל רש גנ הנ בות וש קה תוב (שם) ומנ כה של הו  זל
ך רי טה צש הי ים, של ירי שי יר הנ ה שי לה גנ תש ז הי יו, אה רש ל בג ל ענ יכה הי ן הנ קי תנ תש ני ה וש טה מנ ש לש דה קש מי ית הנ ה בי נה בש ני ן של יוה ה. כי בה הום רנ תש

ש. דה קש מי ש בש דה קש ר מי בי חנ תש הי לש

הוד ל הנ חור של אה ת בו, בה רל בל חנ תש ה מי תה יש ה הה ל מםשל ווג של זי ל, הנ אי רה שש י יי אי טה שום חמ ר, מי בה דש מי ה בנ יהה מםשל הה של כש
ט. ענ ט מש ענ נםתו, מש בה הי ת בש יי בנ הנ ז, וש ד. אה ים ינחנ רי בה חג ה מש בה קי ר ונש כה יו) זה הה (של

ה ין אותה קי תש הי וש הוא,  רוך  בה דוש  קה הנ ה  ר) אותה סי יר (ני אי ס, הי ני כנ תש ה הי ן ומםשל די ינרש ת הנ ל אל אי רה שש יי רו  בש עה של כש
ז, ים. אה ני פה ים בש ני מות פה עולה יו הה הה למםה, וש שש ך  לל מל ה בנ רה בש חנ תש הי ים וש מי ית עולה בי ה בש מה לש תנ שש הי ד של ילה, ענ ן שי כנ שש מי בש

אוי. רה ה כה נה בש ז ני אה ל, וש תנ שש ני ר וש עלקנ א נל לה , אל בוענ ד קה חה קום אל מה ה בש תה יש םא הה ל ע - של סה ה. מנ נה בש ע ני סה ה מנ מה לי ן שש בל אל

תוב (שם) כה של הו  ל. זל לה כש טו  לש םא שה ל ם וש עולה ן הה מי רו  בש ז עה עות, אה רה רוחות הה ל הה כה ים, וש עי רה ים הה יני מי ל הנ כה וש
נםתו. בה הי ת בש יי בנ ע בנ מנ שש םא ני ל ל זל רש י בנ לי ל כש ן כה זל רש גנ הנ בות וש קה ומנ

יר ה שי לה גנ תש ז הי ים, אה ני פה ים בש ני פה ה  לה עש ם בנ ה עי שה אי ה הה רה אמ שש ני ם וש עולה ן הה מי רו  בש ם עה כגלה של ה, כש עה שה הנ ה  אותה בש
למםה, שש ר לי של ים. אמ ני פה ים בש ני למםה, פה שש ר לי של ל. אמ לה יהא כש בובש רש י עי לי למםה, בש שש ר לי של ים אמ ירי שי יר הנ הו שי זל ים, וש ירי שי הנ

לו. לום כגלו של שה הנ קום של מה ל בנ תנ שש ני ר וש עלקנ נל של

ר, בה דה ר הנ רי בה תש יי ך  מש י ומי ני מל י מי רי המ יך, של רל חמ י אנ ני אמ ר, ונ בה מםר דה י, אל בי יההו: רנ לי ר לו אי מנ עון. אה מש י שי בי ח רנ מנ שה
ים - תוני חש תנ ד הנ גל נל ה כש תה ה. אנ לה עש מנ ה ומי טה מנ לו מי לה סודות הנ לו הנ גנ תש יי כםל של ל הנ יק של תי ענ ם הה עי שות מי נו רש ה לה נה תש ני וש

ים. יוני לש על ד הה גל נל י כש ני אמ ונ

בו תש כה םא יי י ל רנ בה ים, ודש יהמי יק הנ תי י ענ ני פש ה לי לה עש מנ בו לש תש כה יך יי רל בה ל דש כה ך, של ה ייש לש רה תי יבות יש שי י, חמ בי יך, רנ יל חנ ובש
ה. טה מנ ים לש תובי יו כש הש י יי רנ בה ה, ודש לה עש מנ ים לש תובי יו כש הש יך יי רל בה ך. דש ל יהדל י ענ רנ בה בו דש תש כה ה יי זל ם הנ עולה א בה לה ה, אל לה עש מנ לש

א. בה ם הנ עולה ם לה יכל רי שש אנ ה, וש זל ם הנ עולה ים בה יקי די צנ ם הנ יכל רי שש אנ

ך של א מל כםה נםשי ך ובה לי לוך יי תוב (תהלים קכו) הה למםה. כה שש ר לי של ים אמ ירי שי יר הנ ר, שי מנ אה עון וש מש י שי בי ח רנ תנ פה
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ך רל דל ת בש כל לל יו, לה לה ה אי שובה תש ם בי ירה זי חמ הנ ל לש אי רה שש יי ת  אל יחנ  הוא הוכי רוך  בה דוש  קה ים הנ מי עה ה פש מה גו'. כנ וש ע  רנ זה הנ
דוש קה יהה לנ לי יהכול זו עמ בש ה, כי רה שה יש ך  רל דל ים בש כי הולש ים וש יקי די ל צנ אי רה שש יי של י כש רי המ ם. של תוכה לות בש ענ תש הי י לש די ה, כש רה שה יש
ם ה אותה עמלל ה, מנ רה שה ך יש רל דל ים בש כי הולש ים וש יקי די ל צנ אי רה שש ר יי של אמ ם. כנ עולה ל הה ים של מי ענ ל הה ם כה ם עי הל מה רוך הוא עי בה
לו פי אמ א  לה אל ם,  דה בנ לש בי ם  הי םא  ל וש אותו,  ים  חי בש שנ ומש ים  מודי ם  כגלה וש ם,  עולה הה י  ני בש ל  כה ל  ענ הוא  רוך  בה דוש  קה הנ
יל בי שש בי בודו  כש ה בי לל ענ תש הוא מי א של לה דו, אל בנ לש ה בי םא זל ל ל. וש אי רה שש יל יי בי שש בי ים לו  ם מודי ה, כגלה לה עש מנ ים לש יוני לש על הה
ה לה עש מנ רוך הוא לש דוש בה קה ל הנ בודו של כש ים בי לי ענ תש מי ש  מה ל מנ אי רה שש יי לו  פי א אמ לה דו, אל בנ לש ה בי םא זל ל ש. וש מה ל מנ אי רה שש יי

ה. טה מנ ולש

חות, מה ה שש מה כנ ה, בש לה עש מנ ה לש לה עש מנ ה לש לל ענ תש ה מי לה עש מנ לש בוד של כה א הנ סי ים, כי יקי די ל צנ אי רה שש יי ה של עה שה ה, בש אי םא ורש ב
ים קי שש ני ים  מי עולה ל הה כה וש ים,  לי חה נש ק הנ עםמל ים מי כי רש בה תש ם מי כגלה וש ה,  חה מש שי מות בש עולה ים הה רי בש חנ תש ה, ומי בה המ ה אנ מה כנ בש
ה חה מש שי בש ם  הל מה עי חנ  מי שה הוא  רוך  בה דוש  קה הנ וש ים,  דושי קי ה  מה כנ בש כות,  רה בש ה  מה כנ בש ים  שי דש קנ תש ומי ים  כי רש בה תש ומי

ביששלימות.

ת ענ ננ מש םא ני רוך הוא ל דוש בה קה ת הנ בנ המ ה, אנ ל זל ם כה עי פוך. וש הי כםל הוא בש ים, הנ יקי די ל צנ אי רה שש ין יי אי ה של עה שה ובש
ים. מי חמ ם רנ יהל לי ש עמ קי בנ לש ת מי ענ ננ מש ין ני אי ים, וש ני בה ל הנ ם ענ אי ם כש יהל לי ב עמ או יושי סש כי ם, וש הל מי

ה לה ענ תש הי ה של מםשל נו? מי ן לה יי ננ יו. מי נה ל בה יהה ענ גורש ני ד סה מי לנ מש י של צונו מי רש שום של ה, מי לה עש מנ ה לש ה עולה זל קול הנ ובנ
ה לה ענ תש י הי תנ יו. מה נה ן עור פה רנ י קה ע כי םא יהדנ ה ל תוב (שמות לד) ומםשל כה הו של ל. זל אי רה שש ל יי כות ענ ד זש מי לי ל של יהה ענ לי עמ בנ

כות. ם זש יהל לי ד עמ מי לי ל, וש אי רה שש או יי טש חה של ה? כש זל בוד הנ כה לנ

בוד, כה א הנ סי הו סוד כי ע? זל רנ זה הנ ך  של א מל ה נםשי ה זל ל. מנ אי רה שש י יי אי טה ל חמ כםה, ענ ובה ך  לי יי לוך  תוב הה ן כה כי מו  כש
ה. זל ם הנ עולה דות בה תולה רות וש עמשות פי יון לנ לש ש על ע קםדל רנ ל זל ה של יכה שי ל מש נוטי של

ה עמלל הוא מנ רוך  בה דוש  קה ה הנ ל זל ם כה ים, עי יקי די ם צנ ינה אי ב של גנ ל  ף ענ ל, אנ אי רה שש יי ל  קול של ית בנ לי ענ תש מי של וכש
ה תוך אותה ה, מי נה רי םא בש םא יהב י, ב זנ ים. אמ די דה צש ל הנ כה ם מי לי תנ שש ני מםק, וש עה ל הל חנ ננ ת הנ אנ קה שש הנ ה מי ה אותה קל שש ה, ומנ אותה
םא םא יהב - ב בו  שה של ל. כש אי רה שש י יי אי טה ל חמ כםה, ענ ובה ך  לי יי לוך  ה - הה אשונה רי ה. בה מה לש תנ שש ני שות של דג כות וקש רה מות ובש לי שש

ה. נה רי בש

ל אי רה שש ל יי יון, כה לש על ם הה עולה הה מו של תון כש חש תנ ם הנ עולה ם הה לי תנ שש הי וש ש  דה קש מי ית הנ ת בי למםה אל ה שש נה בה ה של עה שה בש
ה מה כנ חות ובש מה ה שש מה כנ ה, בש חה מש שי בוד בש כה א הנ סי ה כי לה ענ תש ז הי אה יונות, וש לש גות על רה ה דש מה כנ בש לו  ענ תש הי ים וש יקי די צנ יו  הה

ים. לויי עי

בור חי הנ וש ה,  חה מש שי מות בש עולה ל הה ה. כה חה מש שי ה בש ידה ירי וי ה  חה מש שי יהה בש לי למםה, עמ שש ר לי של ים אמ ירי שי יר הנ ז שי אה וש
ל ל כה בור של חי - הנ למםה  שש לי ר  של ים. אמ תוני חש תנ לנ וש ים  יוני לש על לה  - ים  ירי שי הוא. הנ רוך  בה דוש  קה לנ  - יר  ה. שי חה מש שי בש

ר. זה גש יההו ני לי י אי ל פי לו. ענ לום כגלו של שה הנ ך של לל מל ה, לנ חה מש שי מות בש עולה הה

רוך הוא דוש בה קה א הנ רה בה ה של עה שה גו'. בש טוב וש רו הנ ת אוצה ך אל ח ה' לש תנ פש תוב (דברים כח) יי ים, כה ירי שי יר הנ שי
שות דג קש הנ וש כות,  רה בש י  מי שש גי ם  הל בה יד  הורי לש קורות,  מש ם  הי של ים,  יוני לש על ים  יתי שי ה  אשונה רי בה א  רה בה ם,  עולה הה ת  אל

ם. שה או מי יהצש יון של לש על קום הה מה הנ ים, מי יי חנ קור הנ מש ה מי אשונה רי ים בה לי ם נוטש הי ה. וש לה עש מנ לש יונות של לש על הה

ת ם אל שה ת, וש רל תל סש ה ני בה שה חמ א מנ רה קש ני ד, של חה צון אל ה רה לה גנ תש הי ה וש לה ם, עה עולה א הה רה בש ני ם של רל ה, טל אשונה רי י בה רי המ של
ם, עולה ת הה םא אל ר בש צון לי ה רה לה ה עה בה שה חמ מנ ה הנ אותה ילה. ומי הש יי יהה וש הה ה של ל מנ כה יא, וש הי ת הנ רל תל סש ני ה הנ בה שה חמ מנ כםל בנ הנ
ה, מה כש ל חה לות של כש תנ סש ייש בו הי ה. וש לה גנ תש םא הי ל חוץ וש ע בנ מנ שש ין ני ה אי זל ה, וש בה שה חמ מנ ר הנ תל ל סי כולי ק של ן דנ יה עש א מנ יהצה וש

חוץ. ה בנ לה גנ תש םא הי י ל ר, כי סנ מש ב ני לי י הנ מי כש חנ לש

יו קורות הה מש ם הנ אותה כםל. וש ס הנ ני כנ מש ד של חה אל ר, וש תה סש ד ני חה אל וש קורות,  ה מש שה מי ים חמ אי ה) יוצש זל הוא (מי הנ מי
ת ס אל כוני קור של מה ית, הנ ה שי י"ת. זל "א שי רה ית: בה אשי רי ים. בש להי א אל רה ית בה אשי רי ר בש מנ אל נל מו של ם, כש עולה א הה רה בש ני של כש

מות. עולה זון הה קורות לה מש ל הנ כה

א רה בש ני יום של ה. מי זל ית הנ שי ת לנ תי ם) לה יהל לי עמ ה, (של לה עש מנ לש ים של יוני לש על קורות הה ה מש שה ם שי ה הי לל ם - אי יי מנ שה ת הנ אי
ל. לה חו כש תש פש םא ני ל ים, וש תומי יו סש ש הה דה קש מי ית הנ ה בי נה בש ני ד של ענ ם וש עולה הה

ץ רל אה ב בה עה י רה הי יש ק - ונ חה צש ץ. יי רל אה ב בה עה י רה הי יש תוב (בראשית ב) ונ י כה רי ם - המ עולה יהה בה ם הה הה רה בש אנ ר של םאמנ ם ת אי וש
תוב, קומות כה ה מש מה כנ י בש רי ה - המ צות. מםשל רה אמ ל הה כה ב בש עה י רה הי יש תוב (שם מא) ונ י כה רי עמקםב - המ ינ גו'. וש ב וש עה רה ד הה בנ לש מי
יהה םא הה ל ם. (במדבר כ) וש יי מה ם לנ עה ם הה א שה מה צש יי ב. (שמות יז) ונ עה רה ה בה זל ל הנ הה קה ל הנ ת כה ית אל מי הה נו. לש ילי כי י ינאמ מי

ה. דה עי ם לה יי מנ

י ימי ץ. בי רל אה עמבור הה ם מי לה כש אה ת בש רה חר מה ן מי מה בםת הנ שש יי תוב (יהושע ה) ונ ץ, כה רל אה סו לה נש כש ני ב של ל גנ ף ענ ענ - אנ הושג יש
ב עה י רה הי יש תוב (שמואל-ב כא) ונ ד כה וי דה ץ. בש רל אה ב בה עה י רה הי יש ים ונ טי שםפש פםט הנ י שש ימי י בי הי יש תוב (רות א) ונ ים כה טי שופש הנ

ד. וי י דה ימי בי

י לי ה, בש חוקה ית דש צי מש תנ זון מי ני ם  עולה הה וש חו,  תש פש ני םא  ל ים  יתי שי ם הנ אותה שום של ה? מי זל ל  ל כה ם של ענ טנ ה הנ מה



1901

ן. בל תוך אל ה, או מי טה מנ ת לש דל יורל ץ וש עי תוך הה ה מי יעה זי מנ ה הנ עה מו זי א כש לה ל, אל לה ה כש יחה תי פש

ז ה, אה טה ה ומנ לה עש ד מנ חה ל אל קה שש מי ם בש מות כגלה עולה יו הה הה ש, וש דה קש מי ית הנ ה בי נה בש ני ך, וש לל מל למםה הנ א שש בה ה של עה שה בש
ח. תה פש ים ני יוני לש על ים הה יתי שי לו הנ ל אי ת כה ס אל כוני ל וש בי קנ מש ית של שי אותו הנ

ם. עולה כות לה רה או בש ה, יהצש זל ית הנ שי ח הנ תה פש ני ן של יוה חו. כי תש פש ים ני יוני לש על ים הה יתי שי ם הנ אותה ה של עה שה ח? בש תנ פש י ני תנ מה
ח תנ פש ני יר, וש ה שי עמשה ית) ננ שי ר, (הנ ערבנ הוא הה הנ ן של יוה כי לו. וש גש רנ ב לש יהשנ ד של חה תון אל לה נו עמקנ מל יזו מי זי הי של ח? כש תנ פש י ני תנ מה
ת תי נו לה קש תי חו, וש תש פש ם ני כגלה ים, של ירי שי נו הנ יש הנ ים, וש יתי שי ר הנ אה לו שש ם, אי יי מנ שה ת הנ י? אי ל מי כםחנ של טוב. בנ ר הנ אוצה הה

מות. עולה ל הה כה זון לש מה

תוב (שם ד) כה תו. וש נה אי ת תש חנ תנ וש נו  פש ת גנ חנ תנ יש  ח אי טנ בל ל לה אי רה שש יי ה וש הודה ב יש יישל תוב (מלכים-א ה) ונ ז כה אה
ל כה לש ים  די יורש יו  הה ים  יוני לש על הה ים  דוני עי הה ל  כה וש חו,  תש פש ני ים  יתי שי הנ וש ית  שי הנ י  רי המ של ים.  חי מי ושש ים  שותי וש ים  לי אוכש
ם הל ה מי רה עורש תש ז הי מות. אה עולה ים לה דוני עי כות וש רה ט בש קי לנ יון, לש לש על ם הה עולה עמלות לה ים לנ חי מי יו שש ם הה כגלה מות. וש עולה הה
לום שה הנ ך של לל מל ים, לנ חי בה שש ל הנ ל כה ה ענ עולל ח של בנ של ז הנ רוד. אה י פי לי ד בש חה כםל אל יות הנ הש יון, לי לש על הה ך  לל מל יבות לנ בי חמ

ה. טה ה ומנ לה עש ה מנ חה מש שי כםל בש ילה הנ הש יי לו, של כגלו של

ש קםדל הנ רוחנ  בש ענ  יודי יהה  הה ך  לל מל ד הנ וי דה גו'.  וש ה  לה הי תש יהה  מי דג ך  לש (שם)  תוב  כה וש (תהלים סה),  יר  תוב שי כה
ין אי אי, של שנ חמ יהה. הוא בנ ך דומי לות - לש גנ תש הי יד לש תי עה יר של שי ר, הנ מנ אה ם, וש עולה לות בה גנ תש הי ה לש זל יר הנ שי ן הנ מי דנ זש הי של
הוא ש, של דה קש מי ית הנ ה בי נה בש ני של יון, כש צי ים בש להי ה אל ה זל לה הי תש הנ ת וש חנ בנ שש תי א הנ לה זו, אל ת הנ חנ בנ שש תי לות הנ גנ שות לש רש

ר. דל ם נל לנ שג ך יש ז לש אה יון, וש לש על ש הה דה קש מי ד הנ גל נל כש

ה יר מםשל ז יהשי םאת. (שמות טו) אה ז ה הנ ירה שי ת הנ ל אל אי רה שש יר יי ז יהשי ר, (במדבר כא) אה מנ אה עון וש מש י שי בי ח רנ תנ פה
ר. כה הוא זה ם של עולה ה לה עולה ת של חנ בנ שש תי אן הנ כה ה, וש בה קי נש ת הנ חנ בנ שש ם תי םאת. שה ז ה הנ ירה שי ת הנ ל אל אי רה שש י יי ני ובש

קות בש דנ תש ים (שיר א) - הי ירי שי יר הנ . שי רוחנ רוחנ בש גוף, וש ד גוף בש ים ינחנ רי בש חנ תש רוחנ מי גוף וש סוד של אן הוא הנ כה
ה, יונה לש על ה הה בה המ אנ סוד הה כםל הוא בש הנ וש  . רוחנ בש ל רוחנ  קות של בש דנ תש - הי יהו  יקות פי שי נש י מי ני קי שה יי גוף.  ל גוף בש של

ד. חה חוד אל יי ד, בש חה כםל אל ילה הנ הש יי של

כםל הנ ינו ה'. וש להי ים - ה' אל ירי שי חוד. הנ יי ל הנ דות של עי ה בה נל מג מש ל, של אי רה שש ה הוא יי יר - זל אן, שי חוד כה יי סוד הנ וש
ד. חה ל אל סוד של למםה - הנ שש ר לי של מות. אמ עולה ל הה ל כה חוד של יי אן הנ כה ה, וש זל חוד הנ יי ת הנ נו אל רש אנ ד. ובי חה חוד אל יי ד, בש חה אל

ם ה עי ק זל בי דנ צון, לש רה ד, בש חה חוד אל יי כםל בש ר הנ בי חנ ש, לש קםדל ל רוחנ הנ סוד של ד, בנ ינחי ך לש לל מל למםה הנ יך שש רי צה הו של זל וש
לו. לום כגלו של שה הנ ך של לל מל למםה הוא הנ י שש רי המ ד, של חה כםל אל יות הנ הש ה, לי זל

ד הוא, חה לום אל ם. שה ם הי יי ננ ד הוא, ושש חה לום אל א שה לה לומות? אל שש ם הנ ים הי בי י רנ כי אן, וש לו כה כםל של ה הנ ה זל מנ
ד חה ים. אל די דה י צש ני ל שש לום של שה הוא הנ ר, של חי לום אנ ד שה חה אל ר. וש כה ר זה כה זה ע הנ נודה ילו  בי שש בי ת, של יי בנ לום הנ הוא שש של

ר. חי לום אנ ם, הוא שה יהל יני לום בי ה שה עושל ים וש די דה צש י הנ ני ם שש אותה ע בש צנ מש אל ס בה נה כש ני של

ך לל ילו, מל בי שש יון בי לש על הה ך  לל מל א) הנ רה קש ני א (וש רה קש ני יק. של די צנ ילו הוא הנ בי שש ר בי כה ע זה ר נודה כה זה הנ לום של שה ל הנ בה אמ
כםל הנ חוד של יי הנ וש לו,  של לום כגלו  שה הנ של ך  לל מל ים, לנ ירי שי יר הנ ל שי ת של חנ בנ שש תי ל הנ ך, כה שום כה לו. ומי לום של שה הנ של
ים סופי כי הנ ל  כה וש ים  נוגי עי ל הה כה וש ים  רי יבה אי ל הה כה ת  שוקנ ל תש ל כה נוטי הוא  שום של ה, מי זל הנ קום  מה בנ ד הוא  ינחי תש מי

תוכו. כםל לש ס הנ ני כנ ים, ומש יוני לש על הה

ה צה ש, רה קםדל ה רוחנ הנ יו אותה לה ה עה שורה של ש. כש קםדל ל רוחנ הנ סוד של ך בנ לל מל למםה הנ ד, שש חה א אל רה קש ה הוא ני ל זל ענ וש
ר מנ ה אה ל זל ענ ה. וש טה מנ ה ולש לה עש מנ ד לש חה יות אל הש צון, לי רה יבות בש בי חמ כםל בנ ד הנ ינחי אוי ולש רה ם כה לי צון שה רה כםל בש ר הנ בי חנ לש

"ד. חה מ"ו אל "ד ושש חה ילה ה' אל הש תוב (זכריה יד) יי כה הנ

ל צל ץ אי רל אה ד בה חה ן אל ה אופנ ני הי יות וש חנ א הנ רל אי תוב (יחזקאל א) וה גו' (שיר א). כה וש יהו  יקות פי שי נש י מי ני קי שה יי
א, בה ל סה אי רה שש ל יי סוד של יות - הנ חנ א הנ רל אי ר. וה זה עה לש י אל בי ל רנ ר של של קל ר בנ מנ אל ה נל זל סוק הנ פה יו. הנ נה ת פה ענ בנ רש אנ יות לש חנ הנ

םאל. מ שש ין ובי יהמי יו בש יקותה קי חמ ל בנ בל חל הנ

ן יי ענ ת הה טל םא שולל ים, ל רי תה סש ים ני ני פון, יה"ו, פה צה ח וש רה זש רום מי ה - דה ם זל ה עי ים זל שורי ים קש שומי ה רי לשה שש
א? רל אי ר וה אן אומי כה אות, וש רש לי

ים, רי תה סש ני הנ ם  יי יננ עי הה תוך  בש ית  שי עמשה בנ ה  רואל י של מי מו  כש יר  אי מי םא  ל אור של הה תוך  ל מי כי תנ סש מי יהה  הה א  לה אל
יום. קי ד בש םא עומי ל ה, וש עה י שה פי ט לש הנ ט לנ ית. לוהי שי עמשה ה הה תוך אותה ים בש צי נש צש ננ מש של כש

רום, דה ד הנ צנ ק בש זי חנ תש ד, ומי יורי ה וש ד עולל חה ה. אל זל ה בה יצוץ זל ני ס הנ נה כש ני זו, וש ה הנ עה שה י הנ פי ים לש צי ים נוצש לי גש לש גנ תש מי
אות ט', ל הה סוד של ה בנ עולל ס וש נה כש ני יו, וש רה שה קש ל בי גי לש גנ תש פון ומי צה ד הנ צנ ס בש נה כש ני ק וש זי חנ תש אות יו"ד. מי ל הה סוד של בנ
ז גוני אות ט', וש יקות בה קי חמ ט בנ לוהי ץ וש נוצי י טוב, של אור כי ת הה ים אל להי א אל ינרש תוב (בראשית א) ונ כה הו של ז. זל נה גש ני וש

אותו.

ה רואל י של י מי רי שש ץ. אנ נוצי יר וש אי מי ר של זםהנ הנ יצוץ וש ני ל הנ נו כה מל א מי ר, יוצי תל סי ר בנ תה סש ני זו  אות הנ ל הה סוד של הנ
ס. ני כנ תש ט ומי שי פנ תש יצוצות, מי ני ים הנ צי ה נוצש נה מל מי ה של רה דש סנ כש אנ לומו, זו הה חמ ה בנ אותה
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ים, די דה צש י  ני שש מי ט  שי פנ תש מי יו"ד.  אות  הה וש ט'  אות  הה סוד  בש ח,  רה זש מי ד  צנ בש ק  זי חנ תש ומי ד,  יורי וש ה  עולל ד  חה אל וש
פון, צה רום וש ד דה צנ ים, מי די דה י צש ני שש ם מי יי ננ ייש שש ם. וש אי ב וה ל אה ה של שה רג יש מו הנ ה, כש לה עש מנ ם לש יי ננ ה, שש עה בה רש אנ ל בש גי לש גנ תש ומי
ה בה כה רש מל י הנ יות - זוהי חנ ל הנ צל ץ אי רל אה ד בה חה ן אל ים. אופנ די דה ה צש עה בה רש אנ ה, בש יונה לש על ה הה בה כה רש מל הוא הנ ם. וש כגלה ב בש ינשי תש מי

ים. די דה ה צש עה בה רש אנ ה בש לולה כש ה, הנ יונה לש על הה

לו של ד  חה אל ים.  די דה צש ה  לשה שש מי אור  ת  טל פושל ים,  די דה צש ה  עה בה רש אנ ל  של סוד  הנ יא  הי של ה,  יונה לש על הה ה  בה כה רש מל הנ
ים. די דה י צש ני שש ם מי יי ננ ד, ושש חה אל ים לש רי בש חנ תש ם ומי יי ננ יו שש הה ם, של אי הה ב וש אה ת הה שנ רג רו בו יש בש חנ תש הי של

ה ירה אי ת אותו, ומש לל בל קנ אור, ומש אותו הה ד לש חה ן אל ה פה לה גנ זו מש ה הנ תונה חש תנ ה הנ בה כה רש מל ח, הנ רה זש מי ט אור הנ שי פנ תש מי
ל אור טון של לש שי בון בש רי ט וש הוא שולי א אדנ"י. וש רה קש ן ני פה י אותו הנ זנ אור, אמ אותו הה ן מי פה יר אותו הנ אי מי של נו. וכש מל מי
ה עמשל ננ ילו  בי שש תוכו, ובי ז אותו בש גוני ל, וש יכה לו) הי יכה הי ה לו (בש עמשל אור, ננ ל אותו הה בי קנ מש ן של יוה ן, כי פה אותו הנ דול. וש גה

יט. לי שנ בון וש דון רי אה

ה ירה אי ת אותו ומש לל בל קנ אור, ומש אותו הה ד לש חה ן אל ה פה לה גנ זו מש ה הנ תונה חש תנ ה הנ בה כה רש מל רום, הנ דה ר הנ ט זםהנ שי פנ תש מי
ים, מי חמ רנ ם בש עולה יב לה יטי הי ט לש הוא שולי ל, וש א אי רה קש ן ני פה ז אותו הנ הוא, אה אור הנ הה יר מי אי ן מי פה אותו הנ של נו. וכש מל מי

אוי. רה ד כה חה אל ד וש חה ל אל כה זונות לש ת מש תי לה וש

ה ירה אי ת אותו ומש לל בל קנ אור, ומש אותו הה ד לש חה ן אל ה פה לה גנ זו מש ה הנ תונה חש תנ ה הנ בה כה רש מל פון, הנ צה ט אור הנ שי פנ תש מי
ין, די ם בש עולה ת הה דון אל בון, לה יט, רי לי הוא שנ ים. וש להי א אל רה קש ן ני פה ז אותו הנ נו, אה מל יר מי אי ן מי פה אותו הנ של נו. וכש מל מי

ין. די כםל בש יג הנ הי נש הנ יך, ולש רי צה י של ל מי כה ין לש ת די תי לה וש

ן ים. פה לי לה כש ני לו  אי בש לו  אי ים, וש רי בש חנ תש מי לש  שה בש לש  ל שה סוד של ים, בש תוני חש ים תנ ני ים ופה יוני לש ים על ני אן פה ד כה ענ
ר? אה שש ני ד של חה אל ן הה פה ייה הוא הנ ן, אנ יו אופנ לה ים עה לי ם שואמ ה, כגלה תונה חש תנ ה הנ בה כה רש מל הנ ר מי אה שש ני ד של חה אל

ד. חה ע אל גנ רל לו  פי ה אמ חה גה שש י הנ לי ים בש תוני חש תנ הנ רו  אמ שה םא יי ל י של די ץ. כש רל אה קום הוא? בה ה מה יזל אי ר, בש מנ אה ר וש זנ חה
י די ם, כש כגלה דו בש בנ הוא לש ם, וש כגלה ים בש לי לה כש ני ם, וש כגלה ל מי ה נוטי זל ן הנ פה ים, הנ רי חי אמ ת הה לשל ל שש לו כה לש כש ני של ן, כש פה אותו הנ

ם. עולה י הה ני ל בש ל כה טוב ענ יחנ בש גי שש הנ לש

יו לה עה ה מי לה עש מנ לש ם של אותה יו. וש לה עה ה מי לה עש מנ לש ם של ל אותה רות אל עורש תש ר הי עורי יד, ומש מי תה חנ  בי שנ ה מש זל ן הנ פה הנ וש
ה ים זל רי שה קש ני ה, וש לה עש ל מנ ים אל רי עורש ה מש לה עש מנ לש ים של יוני לש על ם הה אותה ה. וש לה עש מנ לש ים של יוני לש על ם הה ל אותה ים אל רי עורש מש

ין סוף. ד אי ה ענ ם זל עי

סוד ים בש בוקי יות דש הש יונות, לי לש על יקות הה שי ן נש אותה ים, בש ני פה ם הנ ל אותה רות של עורש תש הי ר בנ עורי תש ה מי זל של וכש
יקות שי נש י מי ני קי שה ר, יי מנ אל נל של מו  ה, כש חה מש שי בש יו  הש יי מות  עולה ל הה כה מות, של עולה ל הה ת כה זון אל לה וש ים  לי שש הנ יון, ולש לש על

ן. יי יה יך מי ים דםדל י טובי יהו כי פי

ר הנ תנ תו ונ שש ה אי וה ת חנ ע אל ם יהדנ דה אה הה תוב (בראשית ד) וש ר. כה זנ גש יההו ני לי ל אי יו של ל פי יהו - ענ יקות פי שי נש י מי ני קי שה יי
ע ים. יהדנ יוני לש על ים הה קי דנ יו הנ יקותה קי חמ פוס), בנ ה (דש נל מג מש ר הנ שנ אשון, הנ רי ם הה דה ה אה ם - זל דה אה הה גו'. וש ן וש יי ת קנ ד אל לל תי ונ
ע. תוב יהדנ ז כה מוש, אה שי ים לש ני פה ים בש ני ים פה לי כש תנ סש מי של ים. כש ני פה ים בש ני יות פה הש ע לי ן. יהדנ כי ם לה קםדל ה מי יר בה כי םא הי ל ה של מנ

ה. טה מנ ה לש חה גה שש הנ ל הנ רות של עורש תש הי טוב, בנ ה לש דות. זל עמשות תולה ע, לנ רנ ה זל רםענ בה זש ה, לי קותה שש הנ ע לש יהדנ

י רי המ ם, ונ שה א מי יהצה יך  ר אי םאמנ ם ת אי ה. וש מה ה זגהמ אותה א מי ן יהצה יי קנ ה, וש מה זגהמ ה  יל בה טי ה, הי וה ל חנ ש ענ חה א נה בה של מי
ה תה אנ ר, וש חי אנ ד הה צנ םא מי ל ם, וש דה אה יהה מי הה ע של מה שש מנ ן? של יי ת קנ ד אל לל תי ר ונ הנ תנ תו ונ שש ה אי וה ת חנ ע אל ם יהדנ דה אה הה תוב וש כה

ן? יי נו קנ מל א מי יהצה ה וש מה ה זגהמ וה חנ יל בש טי ש הי חה נה הנ תה של רש מנ אה

יהה הוא הה וש ה,  עה רה רוחנ  ה  אותה ה  ב בה אנ שש ני ה  מה זגהמ ה  אותה ה, ומי מה זגהמ ה  יל בה טי הי ש  חה נה אותו  אי של דנ ונ א  לה אל
ה ל אותה רות של עורש תש הי ם, בנ דה א אה בה ן של יוה כי ם. וש עולה את לה צי לה וש ה  ל בה לי כה הי גוף לש יהה לו  םא הה ל , וש יהה על מי בש ש  כי שש כנ מש
ם עולה א לה יהצה תוכו, וש ל בש לנ כש ני , וש יהה על מי ה בש תה יש הה ה של עה רה רוחנ הה ה הה ל אותה ה גוף אל שה תו, עה שש ם אי ר עי בי חנ תש הי ה, וש מה זגהמ

ה. טה ה ומנ לה עש מנ ן מי יוקה דש בי

ד צנ אותו הנ יו מי ן הה יי י קנ עמשי ל מנ ך, כה שום כה ם ה'. ומי ת ה', עי יש אל י אי יתי ני ה קה רה מש אה ה, וש זל ה בה יחה גי שש ה הי וה חנ וש
תוב םא כה ל ים, וש ץ יהמי קי י מי הי יש תוב (שם) ונ כה הו של יא אותו. זל בי ע הי רה ד הה אותו צנ נו, מי בה רש יא קה בי הי של ר. וכש חי אנ ע הה רה הה

ין. ץ יהמי קי י מי הי יש ונ

ן, יי ל קנ ה של עמשל מנ ה בנ רה בש גנ תש הי ה וש קה זש חנ תש ה הי עה ה רוחנ רה אי אותה דנ ונ ל (שם). של בל ת הל יו אל חי ת אה ת אל דל לל ף לה תוסל ונ
ה. מה זגהמ ל הנ ל כה ד של צנ יהה בנ אן הה ד כה לום. ענ יו כש לה יהה אי םא הה ל ל, וש בל ל הל ף של תםקל הנ כםחנ וש ר הנ בה שש ני וש

הו ת, זל ם. שי עולה ך בה ר כה חנ יו אנ הה ים של ידי סי חמ ים ונ יקי די צנ ם בש עולה ם הה סי בנ תש ת, הי ד שי נולנ ך וש ר כה חנ אנ א לש בה ן של יוה כי
ד י צנ ני פש לי ע מי נה כש א ני לה ם, אל עולה ן הה ע מי רה תון הה לה עמקנ ירו הה סי םא הי ם, ל סי בנ תש הי ב של ל גנ ף ענ אנ א. וש יתה א בי פה לש ל אנ יום של סי

יות. אותי ל הה יום של סי ה, הנ מונה אל הה

ת, ד שי נולנ ן של יוה ת. כי ד שי נולנ ד של יות ענ אותי מו הה לש שש םא ני ל ה, וש תורה יות הנ אותי ם בש עולה א הה רה בש אן ני ד כה י ענ רי המ של
אן כה יו. מי קונה תי מו  לש תנ שש הי ם, של עולה ם הה סי בנ תש ז הי יות. אה אותי סוד הה ה בש טה מנ ה ולש לה עש מנ לש ים של עמשי מנ ל הנ כה מו  לש שש ני
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יו. כה רה ר דש י יםשל פי ג כש הי ננ תש הי ם לש עולה יל הה חי תש ה הי אה לש הה וה

ר חנ אנ "ם. וש מי יים בש סנ "ף ומש לל אה יל בש חי תש ם מנ דה ה. אה אשונה רי רו בה אמ שש ני יות של אותי ן הה אותה יל, מי חי תש הי ית של אשי רי הה
ם. ש' דה אה ה מי רה אמ שש ני ר מ' של חנ יא אנ הי ה, נ' של לה חי תש בנ "ף כש לל נו"ש, אה יות אל רו אותי זש חש ת, הה שי א בש יתה א בי פה לש יים אנ סי של
סו ינחמ תש ת הי שי י מי רי המ אות של רש הנ ם, לש דה ל אה ן של יוקה ה. ו' דש זל ה ומי יות זל ל אותי טנ "ת. נה יות שי ל אותי ית של אשי רי הה

אוי. רה ה כה רה שה ך יש רל דל ם בש עולה דורות בה הנ

י. יננ ר סי ל הנ ל ענ אי רה שש יי דו  מש עה ד של יתות, ענ א בי פה לש ם אנ יי תנ ים ושש לשי שש כו  לש הה ה. וש נה בש כםל ני יות הנ אותי סוד הה ובש
ה תורה ה הנ אה יהצש וש יתות,  בי א  פה לש אנ הה פוך  הי בש רו  תש סש ני וש יות,  אותי הה סו  נש כנ תש י, הי יננ סי ר  ל הנ ענ ל  אי רה שש יי דו  מש עה של ן  יוה כי
ים, חומי ר תש שה ים עה ני שש א בי יתה א בי פה לש ה אנ מה שש רש ני ה, וש יונה לש על ה הה מה כש חה ל סוד הנ ים של ילי בי ם שש יי ננ ים ושש לשי שש ה בי לולה כש

ל. לה ם כש הל ים בה אי רש ין ני אי ם ח"ט, של הי ם, וש הל קו מי לש תנ סש הי ם של יי ננ שש ט לי רה ים, פש טי בה ר שש שה ים עה ני שש

יו הה יות של י אותי תי ן שש רו אותה זש ז חה אה ן, וש כה ל עה או של טש חל ם בש יהל יני ם בי רל יהה חי הה ה, וש לה חי תש ץ בנ רל אה סו לה נש כש ני ד של ענ
ב ל גנ ף ענ ם, אנ הל קו מי לש תנ סש םא הי לו ל לה יות הנ אותי הה ל. וש אי רה שש א יי טה רות: חה אומש יזות וש רי כש ם מנ הי ם, וש הל קות מי לש תנ סש מי

דור. ל דור וה כה ה בש דושה קש ץ הנ רל אה יו בה הה של

רו ינשש תש ז הי ד, אה חה ן אל יוקה דש ה בי טה ה ומנ לה עש מות מנ עולה בו הה ינשש תש הי וש ש  דה קש מי ית הנ ת בי ה אל נה למםה ובה א שש בה ד של ענ
ב יישל תוב ונ כה ח, של טנ כו לש פש טוב, הה כו לש פש הנ תש ע, הי רנ ם לש יהל יני שומות בי יו רש הה יות של אותי י הה תי ן שש אותה יות, וש אותי ל הה כה

"ח. טנ בל ל לה אי רה שש יי ה וש הודה יש

ה לה עש מנ מות לש לי שש יו  א הה יתה א בי פה לש אנ יות הה ל אותי כה וש ל,  לה ה כש יבה רי י מש לי לומות בש שש יו  יות הה אותי ל הה ין כה בי
ה. טה מנ מות לש לי יו שש קות הה דנ יות הנ אותי הה ה, וש לה עש מנ מות לש לי יו שש יונות הה לש על יות הה אותי ה. הה טה מנ ולש

יות אותי ה, וש לה עש מנ ה לש טה מנ חות מי יות פורש ה, אותי לה עש מנ ה לש טה מנ ם מי יהל פי נש ים כנ סי יו פורש ים הה רובי כש הנ ה של עה שה בש
ה. בה המ ל אנ יקות של שי נש לו, בי אי לו בש ים אי לי לה כש ני לו, וש אי לו בש ים אי סי נה כש ני ה, וש טה מנ ה לש לה עש מנ מי

ים רי בש חנ תש מות מי עולה ל הה כה וש יונות  לש על גות הה רה דש הנ תונות וש חש תנ גות הנ רה דש ל הנ רות, כה בש חנ תש יות מי אותי הה ן של יוה כי
רוד י פי לי ד בש חה רוך הוא אל דוש בה קה הנ ד, וש חה אל יו לש הש ם ני כגלה ד של ה, ענ בה המ ל אנ יקות של שי נש לו בי אי לו בש ים אי קי נושש ד, וש ינחנ

ל. לה כש

יקות שי נש הנ ך  שום כה רוד, ומי י פי לי ה בש זל ה בה ל זל לי כה הי ד, לש חה ל אל לה יות כש הש א לי לה ן אל ינה ה אי בה המ אנ יקות הה שי ל נש כה
גות, רה ם דש גות עי רה מות, דש ם עולה מות עי יות, עולה ם אותי יות עי ד, אותי חה ל אל לה כש ד, בי חה כםל אל יות הנ הש ן, לי כםל הי לו בנ לה הנ

ד. חה כםל אל יות הנ הש ה, לי לה עש ם בנ ה עי שה אי

י רי יא המ הי אות של רש הנ יהו, לש ד. פי ם ינחנ יהל ני ת שש יל אל לי כש הנ א לש לה יו! אל יות פי הש לי יך  רי יהה צה יהו? הה ה פי מה יהו, לה פי
. יהה ל פי ינות של מי זש ית הנ אי רש ך ני שום כה ה, מי לה עש בנ יקות מי שי ל נש בי קנ יהה לש ה פי ינה קי תש מנ ה של שה אי יו, כש לה ה אי ינה מי זש

ך רל דל ר בש מנ אה שום של ין סוף, מי אי ה בש לה עש מנ ה לש לה עש מנ ן לש יקות הי שי נש הנ ר של םאמנ ם ת ל, אי כי תנ סש הי אן ייש לש יהו, כה פי
ה שה א אי לה ה, אל לה עש מנ ם לש לויות שה ן תש ינה יקות אי שי נש י הנ רי המ ך, של םא כה יך? ל לוי - דםדל גי ך בש ר כה חנ אנ יהו, וש י, פי ני קי שה ר יי תה סש ני
ל קות של בי דש בי קו  שש ננ תש הי וש בו  רש קה תש הי ן של יוה ר. כי תה סש ני ך  רל דל ר בש מנ ה אה ם זל ה עי זל בו  רש קה תש ם הי רל טל א של לה ה, אל לה עש ם בנ עי
ד, חה בור אל חי ה, בש בה המ אנ ד בש ים ינחנ לולי י כש רי המ יו, של תוב דודה םא כה ל יך, וש לוי דודל גה ה בש רה מש יא אה ה, הי ם זל ה עי ה זל בה המ אנ

ל. לה רוד כש י פי לי בש

ת ים אל להי א אל ינרש תוב (בראשית א) ונ כה אשון, של רי אור הה ד הה צנ א מי לה ינו אל טוב אי ן, הנ יי יה יך מי ים דםדל י טובי כי
הוא ה, של תורה ין הנ הו יי ן - זל יי יה יך מי ים דםדל םאל. טובי מ שש ין בנ יהמי ל הנ לה כש ני מות, של לי שש אות בי הה אן של כה י טוב. וש אור כי הה

םאל. מ שש ל הנ ד של צנ ים מי ה, טובי וה דש חל

יההו, לי ר לו אי מנ לו. אה לה ים הנ יוני לש על ים הה רי בה דש ל הנ כה י בש יתי כי זה ה של חה מש י שי אי זוהי דנ ר, ונ מנ אה עון וש מש י שי בי ח רנ מנ שה
ים, יהמי יק הנ תי י ענ ני פש ים לי יקי די צנ ם הנ יכל רי שש ה. אנ טה מנ ים לש תובי י כש רנ בה ה, ודש לה עש מנ ים לש תובי יך כש רל בה דש יך, של ח פי תנ י, פש בי רנ

א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה בה

ת רל ה אומל תה יש ה הה ל פל ענ בש ה של ן. תורה יי יה יך מי ים דםדל י טובי יהו כי יקות פי שי נש י מי ני קי שה ר, יי מנ אה עון וש מש י שי בי ח רנ תנ פה
ה ר זל בי חנ תש הי ה, לש לה יקות של תי מש ר הנ חנ ב אנ תה כש בי ה של ל תורה יקות של שי נש ן הנ ר אותה חנ ת אנ כל יא הולל הי ב, של תה כש בי ה של תורה לנ
ים שוטי יו קי הש ם יי כגלה ה, של מה ן עי קי תנ תש הי , לש יהה מותל לש ם ענ ת עי לקל חמ מנ יא בש ז) הי אה ר (וש של אמ כנ יקות. וש שי נש ן הנ אותה ה בש ם זל עי

ב. תה כש בי ה של תורה לנ

ה בו יקה זי חמ ה, מנ בה המ אנ ה בש זל ה בה ים זל קי נושש ד, של חה בור אל חי ה, בש חה מש שי ב בש תה כש בי ה של תורה ת בנ לל לל כש ני ת וש רל בל חנ תש מי של וכש
ן יי ינ י הנ ה אותי ול רש מנ ד של ך, ענ תש בה המ ת אנ י אל יק בי זי חמ מנ ך של לש ן של יי ינ הנ יך מי יבותל בי ים חמ רי קה ה יש מה יבות: כנ בי חמ ת לו בנ רל אומל וש
ב. תה כש בי ה של תורה ר בנ בי חנ תש הי י לש די , כש יהה מותל לש ענ ה בש ל פל ענ בש ה של ה תורה טה שש קנ תש הי שוט של קי ך, הנ יק בש זי חמ הנ ה לש בה המ אנ ל הה של

ם יי כנ רי יש ל  של קון  תי הנ סוד  בש יא  הי א  תה יש רנ בה הנ ה.  לה אוי  רה של קון  תי הנ סוד  בש םאש,  ר הה ית  אשי רי יא  הי ה  נה שש מי הנ
ה). אוי (לה רה קון של תי גוף בנ ם. הנ יי לנ גש רנ וש

ל שוט של קי הו הנ זל סור, של ר אה ה אומי זל ר, וש תה ר מג ה אומי ה. זל ן אותה קי תנ ה לש ים אותה בי רש קה , מש יהה מותל לש אות ענ בה
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ת רל ך. זו אומל םא כה ר ל ה אומי זל ה. וש זל שוט הנ קי ך הנ ך הולי ים, כה טי שש קנ מש של ר כש ה אומי ה. זל ים אותה טי שש קנ מש של ה כש לה כנ הנ
ה. ד זל צנ ק בש דה הג סור ומש אה ה, וש ד זל צנ ר בש תה םאש מג ר סוי הה ת כי רל זו אומל ק. וש דה הג סור ומש ך אה םאש כה ר שוט הה קי של

אוי רה ר וש שי ר, כה ה אומי זל ה. וש זל שוט לה יות קי הש סול לי ה הוא פה זל בוש הנ לש ם הנ ה עי זל ב הנ הה זה שוט הנ ת, קי רל זו אומל
ה. לה כנ שוט הנ קי קון וש ה הוא תי ל זל כה ה, וש ם זל ה עי אות זל רה הי הוא לש

ם, הל קון בה תי ן וש ול גה נוי וש וש ה כםחנ  יפה יא מוסי שוט, הי קי רוג בנ טש ים קי ילי טי ים ומנ טי שש קנ ם מש הי עוד של ה, בש ל זל ם כה עי וש
ים. מי עה ה פש אה ה מי תה יש הה מו של כש ר מי ה יותי שה פש ת ננ ה אל יבה שי חמ ם, ומנ יהל יני בוד בי כה ת בש בל יושל וש

ך, לל מל ל הנ ה אל ים אותה יסי ני כש יהה, ומנ פש י יה קוני תי ובש יהה  שוטל קי ה בש ים אותה זי ם אוחמ ם, כגלה הל ה בה טה שש קנ תש הי ן של יוה כי
ב. תה כש בי ה של תורה הנ

יז רי כש שוט מנ קי י, אותו הנ יםפי ת בש טל של קג ה מש ה אותה ך רואל לל מל הנ ה, וש פל קון יה תי ך בש לל מל ם הנ ה עי ירה בי גש ת הנ בל יושל של כש
יקות שי נש הנ ן  אותה בש ם  גורי י  מי ה.  זל ם  עי ה  זל ל  לי כה הי לש ה  בה המ אנ ל  של קות  בי דש י  זוהי של ה,  ק אותה שי ננ לש ך  לל מל לנ ר  אומי וש

ה. טו אותה שש קי מות של עמלה ן הה ה? אותה בה המ אנ ה הה אותה ובש

בות זו יו רה הה י של ל מי כה ד. לש ן ינחנ ן נותי כגלה נות, לש תה ם מנ הל ת לה תי ך לה לל מל הנ יא וש , הי יהה מותל לש ענ יב לש יטי הי ה לש רוצל של כש
ף לל אל ה בש שה רג ן יש הל לה יש  הורי יבות, לש בי חמ צון ונ רה נות בש תה חות ומנ נה ה מש ירה בי גש הנ וש ך  לל מל ים הנ ני , נותש יהה שוטל ל קי ענ ם זו  עי
עור ין שי אי , של יהה שוטל ט קי שי קנ ה, לש מה כש חה סודות הנ ים בש עי יודש ם של ן אותה כי ל של כה א. וש בה ם הנ עולה ים לה פי סה כש ני מות הנ עולה

גו'. י יי"ש וש בנ יל אםהמ חי נש הנ תוב (משלי כא) לש ם כה יהל לי א. עמ בה ם הנ עולה ם בה הל לה ה של שה רג יש ת הנ לנ חמ ננ לש

, יהה לל עה גות של רה ע דש בנ ד של גל נל בות, כש ה תי עה בש אן שי י כה רי ן - המ יי יה מי יך  ים דםדל י טובי כי יהו  פי יקות  שי נש י מי ני קי שה יי
ך. לל מל ל הנ ה אל יסה ני כש הנ ה לש טות אותה שש קנ מש ה, של ת לה תל אויות לה רש רות הה עה נש ע הנ בנ ם של דה גש נל וכש

אור ים - לה י טובי א. כי בה ל סה אי רה שש יי - לש יהו  ד. פי וי י דה די סש חנ יקות - לש שי נש ים. מי מי עולה י הה חנ י (שיר א) - לש ני קי שה יי
יד. מי ר תה מה שג מש יון הנ לש על ן הה יי ינ ל הנ ן - אל יי יה ן. מי טל בל יד מי ק, יהדי חה צש יי יך - לש אשון. דםדל רי הה

"ל, יאי קי דש "ל, צי יאי "ל, אורי אי פה "ל, רש יאי רי בש "ל, גנ אי יכה ם: מי ך הי לל מל ית הנ בי ה מי ת לה תל אויות לה רש רות הה עה נש ע הנ בנ של
ר. פה סש ין מי מות אי עמלה ר ונ מנ אל נל מו של ם, כש הל מה נות עי חמ בוא מנ רי ף וש לל ה אל מה כנ "ל. וש יאי זי "ל, רה יאי יופי

הוא סוד ים, של ירי שי יר הנ - שי ד  חה אל ם.  הל לה סודות של ל הנ ענ בון  שש חל בש ם  כגלה אן, של ם כה ים הי סוקי ה פש לשה שש
לש - ר. שה מנ אל נל מו של גות, כש רה ע דש בנ של בות, בש ע תי בנ ל של הוא סוד של י, של ני קי שה ם - יי יי ננ ר. שש אי בה תש ני מו של ה, כש בה כה רש מל הנ
ד חה לל אל כש זו, לי חת הנ בנ שש תי ל הנ סוד של הו הנ זל ירות, וש מי ר אמ של בות, על ר תי של ל על הוא סוד של ים, של יך טובי נל מה יחנ שש רי לש
ת חנ בנ שש תי ם בש הי ים של רוני חמ אנ ר הה שה ים עה ני שש ט לי רה ת, פש בה שנ ל הנ ת של חנ בנ שש תי ת הנ דל יגסל ה מש זל סוד הנ ל הנ ענ וש אשון,  רי הה

ת. רל חל אנ

סוק פה ל הנ גות של רה ע דש בנ של ן בש יקות הי שי ע נש בנ גו', של כםם וש רש כנ וש "דש  רש תוב (שיר ד) ני כה ים, בנ ירי שי יר הנ שי אן, בש כה
ת ל אל לנ כה בות  תי ע  בנ של בש עמקםב,  ינ ל  של יקות  שי נש הנ ן  כי וש ת.  חנ אנ ה  יקה שי נש ה  גה רש דנ ל  כה מי ע,  בנ של ן  הי יקות  שי נש הנ ה. של זל הנ
ן, יי יה ת מי בנ ד תי גל נל ה, כש בה המ ל אנ ה של חה מש ל שי יהה של כי . בש ךש ייבש ת קולו ונ א אל שה יי ל ונ חי רה עמקםב לש ק ינ שנ יי תוב ונ כה יו, של יקותה שי נש

ה. חה מש ל שי ה של בה המ יא אנ הי של

ה זל ל  ענ וש ע.  בנ של בש ן  הי יהה  רל בה ל דש כה ך  ע, כה בנ של ת  יא בנ הי של מו  ע. כש בנ ל של סוד של בש ן  יקות הי שי נש הנ אות של רש הנ לש
חות. מה ע שש בנ ע, של בנ א של לה ע אל י שבנ רי קש ל תי גו'. אנ יך וש נל ת פה חות אל מה ע שש (תהלים טז) שבנ

יהו. יקות פי שי נש י מי ני קי שה ל, יי אי רה שש ת יי סל נל אן כש ה כה רה עורש ן של אותה יקות כש שי ין נש ה, אי בה המ אנ ל הה יקות של שי נש ל הנ כה בש
או רש ני של לו  לה יקות הנ שי נש הנ לש  אן, ושש אות כה רש ני יקות  שי נש לש  ר, שה אי בה תש ני של מו  יקות כש שי ע נש בנ ן של הי ב של גנ ל  ף ענ אנ

לש. ה שה ני ם, הי יי תנ ן שש הי יקות - של שי נש ד, מי חה י - אל ני קי שה תוב. יי כה בנ

תוב כה של ת,  חנ אנ ה  יקה שי נש ע  מה שש מנ של יקות,  שי נש מי תה  רש מנ אה של ה  ומנ לו,  לה הנ יקות  שי נש הנ מי ת  של קל בנ מש יא  הי ת  עי כה וש
יך. רי צה אי של דנ ת - ונ חנ א אנ לה ן אל ינה יקות אי שי ן נש אותה ם, מי יי תנ ן שש יקות הי שי י נש רי המ יקות, של שי תוב נש םא כה ל יקות וש שי נש מי
רוך הוא דוש בה קה טםל. הנ יי י של טםל מי יל - יי חי תש הי ן של יוה י כי רי המ ט, של ענ א מש לה ה, אל בי רש אםל הנ שש לי יך  רי םא צה ל ל שואי י של מי
ש קי ה. הוא בי בי רש ן לו הנ תנ רוך הוא נה דוש בה קה הנ ט - וש ענ ש מש קי ם בי הה רה בש ה. אנ בי רש ן הנ הוא נותי ט - וש ענ נו מש מל ים מי שי קש בנ מש
יהם ת הנ פנ ל שש ר ענ של חול אמ כנ ם וש יי מנ שה י הנ בי כוכש כש עמך  רש ת זנ ה אל בל רש ה אנ בה רש הנ תוב? (בראשית כב) וש ה כה ד - מנ חה ן אל בי

יקות. שי םא נש ל יקות וש שי נש תה מי רש מנ ה אה ל זל ענ רוך הוא, וש דוש בה קה י הנ כי רש ך דנ כה שום של גו', מי וש

ן רוחנ ה נותי ד. זל חה אל עמשות כש ננ רות וש בש חנ תש ע רוחות מי בנ רש י אנ רי המ . של רוחנ ה, רוחנ בש בה המ ל אנ קות של בי י - דש ני קי שה יי
ים אי צה מש רו. ני בי ך חמ ף כה ם. אנ יי ננ ה שש ני רו הי בי רוחנ חמ רוחו וש א של צה מש ק בו. ני בה דש ני רו של בי ל חמ ה רוחנ של ל אותה נוטי רו, וש בי חמ לנ

יקות. שי נש ן הנ אותה ד בש רות ינחנ בה חג מש ע רוחות של בנ רש אנ

ה חה מש ל שי ה של בה המ י אנ רי המ ן. של כי ם לה קםדל ק מי שי ננ יהה מש הה יונות של לש על יקות הה שי נש ן הנ אותה - מי יהו  יקות פי שי נש מי
ה. תונה חש תנ ה בנ יונה לש על רוחנ הה ל הה יקות של שי נש תוך הנ א מי לה ה, אל ינה אי

י זוהי וש לו.  של לום כגלו  שה הנ של ך  לל מל א, הנ בה ם הנ עולה ל הה מון של א זי לה יהו? אל ה פי ה זל יו. מנ תוב פי םא כה ל וש יהו,  פי
יון, לש על ם הה עולה ר בה בי חנ תש הי א לש לה ה אל ינה תון אי חש תנ ם הנ עולה ל הה ה של בה המ אנ ל הה כה שום של ה. מי ל זל ה ענ פה נוסש ת ה' של פל תוסל
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יון. לש על ם הה עולה ל הה תון אל חש תנ ם הנ עולה ר הה עורי חות מש בה שש תי ל הנ ן כה ל כי ענ א. וש בה ם הנ עולה הה

ים ירי אי ים ומש קי דולש ים וש ני קש תנ תש רות מי ני ל הנ כה ים, וש יוני לש על אורות הה מש ל הנ יצוץ של ני הנ ה וש קה לה דש הנ ים - הנ י טובי כי
יצוץ ני בש אור  בה ים  צי נוצש וש ים  ירי אי מש ם  כגלה ים,  יוני לש על ים  הובי אמ ים  דושי קש אורות  מש ם  יך. אותה דםדל הו  זל וש אוי,  רה כה
מות) עולה (הה ים  מי ענ הה ל  כה וש ב,  לי לנ ה  חה מש ן שי נותי וש ים  ני פה יר  אי מי יון של לש על הה טוב  ן הנ יי ינ הנ ת  חנ מש שי מי ם,  יי מנ הנ אוי.  רה כה

ה. חה מש ה שי אותה ים בש חי מי ם שש קה לש חל בש

ד עומי ך, וש שוכי ך וש כי זנ יר ומש אי מי טוב של ן הנ יי ינ הנ ה מי חה מש ה שי אותה ים בש חי מי ם ושש קה לש ים חל לי ל נוטש אי רה שש ה, יי אי םא ורש ב
ן. יי ינ ת הנ חנ תנ ים של רי מה שש ם הנ תוך אותה א מי לה ים, אל לי םא נוטש ים ל מי ענ ר הה אה ל שש לו. כה ים של רי מה שש ל הנ ענ

ם, ים כגלה רי מה שש ים, הנ רי מה ם שש י אותה רי המ ים. של רי מה ה שש תי שש ם מי הל עמשות לה רוך הוא לנ דוש בה קה יד הנ תי ה עה ל זל ענ וש
ר מה שג א, ומש בה ם הנ עולה ן הה א מי יוצי ר, וש מה שג מש ן הנ יי אותו ינ ל בש אי רה שש ל יי ם של תה חה מש ן שי ל כי ענ ים. וש מי ענ ר הה אה ל שש ם של קה לש חל

בנעמנהבהיו.

ים, מי חמ ים רנ יכי רי ים - צש חורי ם שש אי ן טוב לו, וש ימה ים - סי ני בה ם לש ם הי לום, אי חמ ים בנ בי נה ה עמ רואל י של ינו, מי ני שה
ן יי ינ ת אותו הנ ים אל רי שומש ים של בי נה ם עמ ים, הי ני בה ים לש בי נה ם עמ אותה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ין. מה די ד בש אי עומי דנ י ונ רי המ של

דםם. אה ן הה ול גה ין, הנ די ד הנ ם צנ ים הי מי דג אמ ים הה בי נה עמ ם הה אותה ים. וש מי חמ ן רנ בה ע לה בנ ם צל אותה יון, וש לש על הה

טוב ן הנ יי ינ הנ ידו. וש מי שש הנ יהכול לש ין וש די ל הנ ר ענ בנ עה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ א. מה בה ם הנ עולה אי הוא לה דנ ם - כש ל אותה כנ אה
יו. לה ה עה שורל ין הוא הנ די דםם - הנ ה. אה חה מש שי ן טוב לו, וש ימה ן - סי בה ן לה יי ה ינ תה ק. שה לל א ייש לו בו חי בה ם הנ עולה ל הה של

ה בה המ אנ וש ה  חה מש שי א, של בה ם הנ עולה הה ר מי מה שג מש טוב הנ ן הנ יי ינ הנ אותו  מי ן לו  תנ נה יו,  בי ק אה חה צש יי עמקםב לש ינ ב  רנ קה של כש
טוב. ן הנ יי ינ תוך הנ ים מי רי עורש תש מי של א כש לה ם אל ינה אי

הו חוק. זל רה א מי בה טוב, של ן הנ יי ינ אותו הנ חנ אותו בש מי שנ ך לש רי טה צש ה, הי של קה ין הנ די ד הנ צנ יהה מי הה ק, של חה צש ן יי ל כי ענ וש
ז, גל רם ם הה סי בנ תש י הי זנ חנ אותו, אמ מי שנ ה לש חה מש ה שי אותה יו מי לה ך עה יון, מושי לש קום על מה חוק, מי רה ן מי יי א ל"ו ינ יהבי תוב ונ כה של

אוי. רה כםל כה ילה הנ הש יי ים, של מי חמ רנ ל בה לה כש ה ני של קה ין הנ די הנ וש

תוך א מי לה ים אל ירי אי ם מש ינה ים, אי דושי קש אורות הנ מש ים, הנ יוני לש על ים הה הובי אמ ים, הה ם דודי אותה ך  שום כה ומי
ם שי ים, הנ דושי אורות קש ם מש ל אותה יות. של ים אותי עי בש ל שי של ש  פםרה מש קוק הנ חה ם הל שי ה הנ יהו? זל "ן, ומי יי ינ הנ אותו 
ל ל של לה כש יון, הנ לש על ן הה יי ינ ת הנ ים אל רי שומש ים של בי נה עמ ם הה ל אותה סוד של הו בנ מות, זל שי ים הנ עי בש ל שי דוש של קה קוק הנ חה הל

ים. עי בש ם שי אותה

אורות מש ן הנ ל כי ענ יון. וש לש על ן הה יי ינ הנ ם מי ה הי בה המ ר אנ עורי יקות לש שי נש ן הנ אותה צון בש רה הה ה וש חה מש שי ך, הנ שום כה ומי
ן. יי יה יך מי ים דםדל י טובי תוב כי כה ן, של יי ינ אותו הנ ים מי צי נוצש ים וש ירי אי מש

יון. לש סוד על ר בש תה סש הוא ני י, וש תי לש כנ תנ סש ה הי זל סוק הנ פה עון, בנ מש י שי בי ר רנ מנ ים (שיר א). אה טובי יך  נל מה שש יחנ  רי לש
יחנ הו רי זל ן, של בה רש קה יחנ הנ רי מו  ה, כש לה עש מנ ה לש טה מנ ה מי עולל יחנ של ם. ייש רי יחות הי ה רי מה כנ . וש יחנ ייש רי וש יחנ  - ייש רי יחנ  רי

ד. חה אור אל ד וש חה ר אל של ה קל עמשל כםל ננ הנ ד של ה, ענ ם זל ה עי ל זל שי לש תנ שש ה, ומי תוך זל ה בש ים זל רי שה ר קש קושי ה וש עולל של

. יחנ א רי רה קש ה ני זל ת ה'. וש אנ רש יי יחו בש רי המ תוב (ישעיה א) ונ כה , של יחנ א רי רה קש ני , של יחנ שי מה ך הנ לל הו מל זל ר, וש חי יחנ אנ ייש רי
ן. בה רש קה יחנ הנ ל רי סוד של ר בנ שה קש ני וש

ל נות של חמ אות ומנ בה ל צש אור של הה זון וש מה הנ ר, וש של קל חוץ לנ ה - מי של ה'. אי יחםחנ לנ יחנ ני ה רי של ה סוד (ויקרא א) אי זל וש
א רה קש ה ני זל ה. וש דושה קש ית הנ רי בש סוד הנ יר בש אי ה ומי ימה ני ר פש שה קש ני הו של זל נו, וש מל ים מי ני פש יחנ לי רי ם. הה יי רנ הר צה צו בנ בש קש ש, ני אי

ים. מי שה יחנ בש רי תוב כש כה ים, של יוני לש על ים הה מי שה בש ם הנ אותה יחנ מי הוא רי , של יחנ שי מה ך הנ לל מל

ה, יונה לש על רוחנ הה ת הה חנ י ננ זוהי כםל. וש ל הנ י של יםפי הנ ל, וש אי רה שש ת יי רל אל פש ים, תי יוני לש על ים הה ני וה גש ל הנ ל כה אור של יחםחנ - הה ני
ד חה יות אל הש ה, לי זל ה בה יר זל אי ה, ומי ם זל ה עי ר זל שה קש כםל ני הנ כםל, וש ל הנ ך של לל מל ה' - לנ יו. לנ לה ה אי ירה אי יו ומש לה ה עה שורה של

ן. בה רש קה סוד הנ כםל בש ת הנ חנ מש שי בש

ה מה ים כנ צי בש קנ תש ש מי אי ה הה אותה מי ה, של של אי הו הה ץ, זל בה קג מש קום הנ מה חוץ לנ הוא מי ש של אי י הה רי ר, המ םאמנ ם ת אי וש
בו שה ן, וש בה רש קה סוד הנ צו בש בש קנ תש ם הי כגלה ים. וש די דה ה צש מה כנ ים, לש יני ה מי מה כנ ים בש טי לו לוהמ אי לו בש נות, אי חמ ה מנ מה כנ אות וש בה צש

זו. ש הנ אי סו לה נש כש ני וש

ייש של ם, כש יי ירנ חי נש ן הנ א מי יוצי ז של גל רם ב הה שה של מו  ים, כש בי שה של וכש ים.  יני די י  לי עמ ים, בנ ני גי מה י הנ לי עמ בנ ל  כה שום של מי
נות חמ מנ הנ אות וש בה צש ם הנ ך גנ ם, כה קומה מש ים בי טי מה ים קש טי המ לנ לו מש לה נות הנ חמ מנ הנ אות וש בה צש הנ מו של קומו. כש מש ה, לי נוחה מש
ה לל ם אי כגלה זו, וש ה' הנ ר תוך הנ שי קנ תש הי אור לש ים בה בי שה ים וש ירי אי צון, מש רה הה ה וש נוחה מש י הנ לי עמ ים, בנ דושי קש ים הנ יוני לש על הה

ים. די דה צש ל הנ ל כה אור של הה זון, וש ה ומה נוחה ל מש סוד של ה, הנ של א אי רה קש ד ני חה בור אל חי ה בש ם זל ה עי זל ה, וש לל ם אי עי

ים מי שה בש הנ יחנ  הוא רי שום של ? מי יחנ א רי רה קש ה ני מה ש. לה קםדל ית הנ רי בש ל הנ סוד של ים, הנ ני פש לי ה של דה קג נש - הנ יחנ  רי הה
ס, הוא דנ המ יחנ בנ יחנ רי רי מי י של מו מי ם, כש יחנ אותה רי ים, מי שורי של לו. וכש גנ תש םא הי ל ים, של ירי מי טש ים, הנ דושי קש ים הנ יוני לש על הה

ס. דנ המ הנ א מי יוצי יחנ הנ את רי רי קש ני ה של דה קג נש זו הנ ס, וש דנ המ הנ א מי יוצי יחנ של רי הה
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ם יי ננ ים ושש עי בש ל שי סוד של ה, בש יונה לש ה על בה כה רש יות מל הש יו לי לה ה עה שורה ה וש יונה לש על רוחנ הה ת הה דל יורל קום של מה יחםחנ - הנ ני
ן ל כי ענ יחנ (וש ייש רי יחנ וש ן ייש רי ל כי ענ ד וש חה אור אל כםל בש ילה הנ הש יי ה' - של ד. לנ חה ר אל של ה קל ה כגלה יונה לש על ה הה בה כה רש מל הנ מות. וש שי

.( יחםחנ יחנ ני א רי רה קש ני

יון. לש על הה אותו  מי יחנ  רי הה הו  זל ה. וש נה מל ה מי תונה חש ת תנ רל חל ה אנ גה רש ל דנ ת ענ דל עומל יהה של לי עמ - מי יחנ  קום, רי ל מה כה ובש
ה דה קג נש הנ ל. וש לה ע כש ינו נודה אי ים, של רי תה סש ני ל הנ ל כה ר של תה סש ני תוך אותו הנ ר מי תל סי ת בנ דל עומל ה של יונה לש ה על דה קג יחנ - זו נש רי לש
ים ירי אי ם מש ים, כגלה מי שה ים ובש ני מה ם שש ל אותה ה, כה זל הנ יחנ  רי יל הה בי שש כםל. ובי ל הנ ר של תה סש ני הנ אותו  מי יחנ  יא רי הי זו  הנ

ד. חה אל יר כש אי ד, מי חה ר אל של ם קל יו כגלה הש יי ם, של יים אותה קנ ה מש זל שום של ים, מי ים טובי אי רה קש ני וש

א לי מנ מםק ומש עה ל הל חנ ננ הנ תוך  ר לש תל סי ס בנ נה כש יון ני לש על הה יחנ  רי הה של כש שום של ים. מי ים טובי אי רה קש םא ני םא - ל ם ל אי וש
ים. ירי אי ים? מש הו טובי ים. מנ אות טובי רה קש גות ני רה דש ל הנ אוי, כה רה אותו כה

ין לי פי תש ן הנ הי םאש, של ל ר ין של לי פי ם תש הי ים. וש ים טובי אי רה קש ני ים של ם יהמי הי לו  ך: אי ר כה מנ א אה בה א סה נונה מש ב הנ רנ
יון. לש על דוש הה קה םאש הנ ר ירות בה אי ן מש הי שום של ים, מי אות טובי רה קש ן ני ל כי ענ ן, וש יחנ אותה ני רוך הוא מי דוש בה קה הנ של

םא ל ד, של ל מועי לו של ן. חג יחנ אותה ני רוך הוא מי דוש בה קה הנ םאש, של ל ר ין של לי פי ם תש ים הי ים טובי קום, יהמי ל מה כה ובש
ל יום טוב. אור של א מי לה לום, אל ה כש מה צש ענ ה מי נה בה לש ין לנ י אי רי המ , של רוענ זש ל הנ ין של לי פי לו תש א יום טוב, אי רה קש ני

ל ין של לי פי םאש. תש ל ר ין של לי פי ל תש אור של תוך הה א מי לה ה אל ירה אי ין מש ל יהד, אי ה של לה פי יא תש הי , של רוענ ל זש ין של לי פי תש
ך הוא. כה ר, וש מנ ה אה יהפל ד. וש ל מועי לו של רוענ - חג ל זש ין של לי פי ים. תש ים טובי םאש - יהמי ר

ים יהמי ך, בנ שום כה לו. ומי מו של ה כש חה מש יך שי רי צה יום טוב. וש מו של ה, כש ן עמבודה ינ נש עי ד הוא לש ל מועי לו של ה, חג ל זל ענ וש
ין לי פי תש ם  הי של לו,  לה הנ ים  יהמי הנ י  רי המ של ין,  לי פי תש הנ ר  אה שש יחנ  ני הה לש סור  אה ם,  עולה הה בון  רי ל  של ין  לי פי תש ם  הי של לו,  לה הנ

ים. דושי קש ל הנ אי רה שש ל יי ם של יהל אשי ל רה ים ענ ים, שורי יוני לש על

ל ם של יהל אשי ל רה ים ענ שורי םאש, של ל ר ין של לי פי א תש ילה ר לו, מי מנ יו. אה בי עון אה מש י שי בי ת רנ ל אל אנ ר שה זה עה לש י אל בי רנ
ה? ים אותה זי נו אוחמ יך אה ד, אי ל מועי לו של יא חג הי ל יהד, של ין של לי פי יום טוב. תש דוש בש קה ם הנ עה הה

עמשות יך לנ רי צה ה, וש לה ד של צנ ה בנ עמשות עמבודה סור לנ ה, אה הה יא יה"ד כי הי ה, וש ים אותה זי נו אוחמ אה שום של ר לו, מי מנ אה
םאש. ל ר ין של לי פי תש ד הנ צנ ה בש חה מש שי

ד, ל מועי של לו  חג יום טוב ובש ם בש יהל לי ים עמ שורי ם, וש עולה בון הה ל רי ין של לי פי תש ת הנ ים אל זי אוחמ דוש  קה ם הנ עה הה וש
ן יוקה א ודש מה גש ם דג הי רות, של חי ין אמ לי פי תש יחנ  ני הה ם לש יהל אשי ל רה ענ ם מי עולה בון הה ל רי ין של לי פי תש ת הנ יר אל עמבי הנ סור לש אה וש

לשמנטהה.

ן יוקה אותו דש ן של מנ ל זש י. כה לי ם של חותה ן הנ יוקנ מו דש ם) כש ה (חותה ר לו, עמשי מנ דו, אה בש ת ענ מםר אל שש ה לי צה רה ך של לל מל לש
ם יהדו חותה ן בש תנ ך, נה לל מל ב אותו הנ אוהי ה של יונה לש ה על בה המ תוך אנ ך מי ר כה חנ ך. אנ מש דו מי חמ יפנ ם יהזועו וי יך, כגלה לל ה עה אל יירה
הוא ן של יוקה דש נו אותו הנ מל ל מי טנ יהדו, נה בש ך  לל מל ל הנ יון של לש על ם הה חותה ז הנ חנ אה ן של יוה לו. כי ה של יונה לש על ת הה מל חותל ל הנ של

ה. שה עה

ת ול ן-מה אי בל דנ ה, ונ שה הוא עה ם של חותה יל אותו הנ בי שש ך בי לל מל ל הנ יון של לש על ם הה חותה ת הנ ה אל ד דוחל בל על ם אותו הה אי
דוש קה ם הנ עה סור לה ך אה שום כה בודו, ומי כש ש לי ינו חושי אי ך וש לל מל ם הנ חותנ לון בש ה קה שה עה שום של ד, מי בל על הוא אותו הה

ים). נו עושי אה ים (של די ם עמבה הי ה של זל ן הנ יוקה דש שום הנ ינו, מי לי ה עה שורל יון של לש על ך הה לל מל ם הנ ת חותנ חות אל דש לי

ל יהד. ה של לה פי ת - תש בה ב שנ רל ל על ת של בה ינו. שנ לי ה עה כםל שורל הנ ת, של בה שנ ן בש כי ל של כה ד, וש ל מועי לו של חג ד ובש מועי ה בש זל
םאש. ל ר ין של לי פי יום - תש ל הנ ת של בה שנ

ן יוקנ דש בי שו  עה ין של לי פי ם תש חםל - אותה לו, בנ הוב של אה הה דוש  קה ם הנ עה ת הה הוא אל רוך  בה דוש  קה ר הנ די סנ מש ך  כה וש
בון ל רי ין של לי פי תש הנ ים, וש ים טובי ם יהמי הי ד, של ת ומועי בה שנ ים. בש די דה צש ל הנ כה ים בש מורי יות שש הש ך, לי לל מל ל הנ ם של חותה הנ
ם יהדה בש ה, של זל ם הנ עה י הה רי שש ם. אנ עולה בון הה ל רי ין של לי פי תש ת הנ ים אל יחי ני ן, ומש יוקה ים אותו דש ירי עמבי ש - מנ מה ם מנ עולה הה

ך. לל מל ל הנ יון של לש על ם הה חותה הנ

, מםחנ שש יך לי רי ם צה עולה בון הה ל רי ין של לי פי תש ך. בנ גל חנ תה בש חש מנ שה תוב וש ה כה ל זל ענ , וש מםחנ שש יך לי רי ין צה לי פי יחנ תש ני מי י של מי
. רוענ זש ל הנ ין של לי פי תש םאש, ובנ ל ר ין של לי פי תש ד, בנ ל מועי לו של חג ד ובש מועי זו בש ה הנ חה מש שי הנ וש

ך, מל ק שש ן תורנ מל ד - של ל מועי לו של חג םאש. בש ל ר ין של לי פי ים, תש יך טובי נל מה יון - שש לש על יחנ הה רי אותו הה יום טוב, מי בש
םאש. ל ר ין של לי פי תש ר בי תה סש ך ני רל דל ז בש חי אה הי ה לש עולה ל יהד, של ה של לה פי תש

מות, לי שש ת בי רל ת ומואל מל לל שש ל יהד ני ה של לה פי י תש רי המ ג, של ל חנ רון של חמ אנ יום טוב הה - בש בוך  הי מות אמ ן עמלה ל כי ענ
ן ל כי ענ ה. וש טה מנ לש אות של בה צש הנ נות וש חמ מנ ם הנ ל אותה כה ה, ולש לה עש מנ לש אות של בה נות וצש חמ ם מנ ל אותה כה כםל, לש ק לנ לל ק חי לי חנ ולש

ה. טה מנ לש אות של בה צש הנ נות וש חמ מנ הנ מות וש עולה ה, הה לה עש מנ לש אות של בה צש הנ נות וש חמ מנ ם) הנ בוך, אותה הי מות (אמ עמלה

ף אנ ק, של חה צש ה יי אה ה רה גו'. מה הו וש כי רמ בה יש יו ונ דה גה יחנ בש ת רי ח אל יהרנ תוב (בראשית כז) ונ ר, כה מנ אה עון וש מש י שי בי ח רנ תנ פה
ים? בושי ם לש ת אותה יחנ אל רי הי ן של מנ זש ד הנ ך אותו ענ רנ םא בי עמקםב, ל יא לו ינ בי הי ה של קל שש ל ומנ כה אמ אותו מנ ב של ל גנ ענ
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ת תוב (שם) אל כה ה, של ידה עי ה מש תורה י הנ רי המ עמקםב, של ל ינ יו של םא הה ים ל בושי ם לש י אותה רי המ ל, של כי תנ סש הי אן ייש לש כה
ה ה זל יות. מנ הש יך לי רי יהה צה ים הה די גה בש יחנ הנ יו? רי יו הה דה גה י בש כי יו, וש דה גה יחנ בש ת רי תוב אל אן כה כה דםל, וש גה ה הנ נה ו בש שה י עי די גש בי

בשגהדהיו?

ה יסה פי תש ו - בי שה י עי די גש תוב בי כה ב של ל גנ ף ענ אנ ו, וש שה ל עי םא של ל ש, וש מה ים מנ בושי לש ם הנ יו אותה אי הה דנ יו ונ דה גה א בש לה אל
א בה ן של יוה ים. כי רי חי אמ ה לנ תה יש ה הה יסה פי תש ה - בי יהה מםשל לל ב עה יהשנ עמקםב וש ב ינ יהה יהשנ לל עה ר של אי בש ה הנ ן אותה מו כי לו. כש צש יו אל הה

ה. מםשל ן לש כי יו, וש לה ם אי יי מנ לו הנ עה ה, וש דונה אמ ר לנ אי בש ה הנ עה עמקםב, נודש ינ

יום ם, מי יהל לי עש בנ ים לש די גה בש עו הנ עמקםב, נודש ם ינ שה בה לש ן של יוה ו. כי שה ל עי צל ה אי יסה פי תש יו בי ים הה בושי לש ם הנ ן אותה מו כי כש
רו זש י חה רי המ עמקםב, של ם ינ ש אותה בנ לה ה של זל ן הנ מנ זש ד הנ ם ענ הל לה יחות של רי עללו הה םא הל רוך הוא, ל דוש בה קה ם הנ ה אותה שה עה של

. יחנ עללו רי ם, הל דה ל אה מותו של ת דש ים אל בושי לש או הנ רה ה של עה שה יו. בש פש יה ם וש דה ל אה מות של אי דש דנ יהה ונ עמקםב הה ם. ינ נה יוקש דש לי

לו לש עה שה ל הנ כה כו ה'. וש רמ ר בי של ה אמ דל יחנ שה י. ג' - רי ני יחנ בש יו. ב' - רי דה גה יחנ בש ד - רי חה אן, אל לו כה יחות עה לש רי שה
עמקםב. יו ינ לה ס אי ננ כש ני ה של עה שה ק בש חה צש יי לש

יחנ ים. רי יך טובי נל מה נו שש יש י, הנ ני יחנ בש בוך. רי הי מות אמ ן עמלה ל כי נו ענ יש יו, הנ דה גה יחנ בש ה. רי זל סוק הנ פה ים בנ תובי ם כש כגלה וש
נו יש הנ ה, של של ר אי מנ אל נל מו של נו בו, כש רש ענ הי ן של בה רש קה סוד הנ ד, וש חה ר אל של כםל קל אי הנ דנ ך. ונ מל ק שש ן תורנ מל נו של יש ה, הנ דל שה
נו יש ה', הנ ד לנ חה כםל אל הנ ים. וש טובי יך  נל מה - שש יחםחנ  ך. ני מל ק שש ן תורנ מל - של יחנ  ד. רי חה כםל סוד אל הנ בוך, וש הי מות אמ עמלה

ר. אי בה תש ני מו של ד, כש חה ר אל של קל ד, בש חה סוד אל ד, וש חה ר אל בה כםל דה הנ , וש יחנ רי לש

ן תנ רוך הוא נה דוש בה קה ה, הנ אי םא ורש גו'. ב ם וש תוכמכל י בש ני כה שש י מי תי תנ נה תוב וש ה (שיר א). כה רוצה יך נה רל חמ י אנ ני כי שש מה
ים. די דה צש ל הנ כה ם בש יהל לי ן עמ גי הה ים, ולש ני בה ל הנ ם ענ אי ם כש יהל לי ה עמ בוצה יות רש הש ל לי אי רה שש ין יי תו בי ינה כי שש

ין י אי רי המ שום של ם, מי מה דור עי א לה הוא בה רוך  בה דוש  קה ם, הנ יהל לי ת עמ בל ה יושל דושה ם קש אי ה  אותה ן של מנ ל זש כה וש
. יהה לל יא עה ה הי לה עש מנ לש יבות של בי חמ ל הנ כה ים, וש מי עולה ה לש ב אותה רוך הוא עוזי דוש בה קה הנ

ה ים. מה מי עולה ם לש זםב אותה עמ םא ינ ל ם, וש חי כה שש םא יי ל ת של ענ דנ ל, לה אי רה שש ל יי ם של תוכה כון בש שש ה מנ ן אותה תנ ך נה שום כה ומי
ך, לש צש כון אל שש ילה מנ הש ים, אל תוני חש תנ י בנ יתי יי כון הה שש ת, מנ רל יא אומל הי וש ם.  תוכה בש כון של שש מנ הנ שום אותו  ם? מי ענ טנ הנ

ה. רוצה יך נה רל חמ י אנ ני י ובש ני אמ ך, ונ דש גש נל עמלות כש לנ וש

צון רה ה הה עולל ה של עה שה י בש רי המ . של יחםחנ יחנ ני ה רי של ל אותו סוד אי ים ענ אשוני רי ים הה רי בה דש ר הנ שי קנ נו לש רש זנ י, חה ני כי שש מה
י, עמלות אותי הנ י ולש ל אותי בי קנ י לש לנ ך אי ינש מי ט יש י, הושי ני כי שש ה: מה הובה אמ ת לנ רל אומל ה וש יא עולה ן, הי בה רש קה סוד הנ ה בש טה מנ מי

י. ני כי שש הו מה זל י, וש ק אותי בי חנ ין לש יהמי הנ םאל, וש מ שש רות הנ עורש תש ל הי ד של צנ בנ

ילה הש ה? ני רוצה ה נה ה זל ה. מנ רוצה יך נה רל חמ ז, אנ אה ה'. וש יחוחנ לנ , ני יחוחנ י ני בי גנ יחנ לש , רי יחנ י רי בי גנ ה לש רה מה ה אמ זל ה הנ של אי הה וש
ה בור. מנ ן הנ הו מי יצג רי יש תוב (בראשית מא) ונ כה י של זוהי יו. וש לה ר עה פי כנ ה לו לש צה רש ני ר (ויקרא א) וש מנ אל נל מו של צון, כש רה בש
ה ל זל ענ וש בור.  הנ אותו  צוב מי יהה עה הה צון טוב, של ל רה ים של לי מי ים, בש ים טובי רי בה דש בי אותו  צו  רש הל הו? של יצג רי יש ונ ה  זל

אוי. רה ם כה לי צון שה רה צון, בש רה ילה בש הש ה - ני רוצה נה

צון, רה ילה בש הש י ני מותנ לש ן ענ ל אותה כה י וש ני טםל - אמ ה תי תה אנ ר של חנ אנ ה, וש אשונה רי צון בה ה רה תה ה, טםל ענ רוצה נה יך  רל חמ אנ
י. ני כי שש ן מה ל כי ענ וש

י ני כי שש ך, מה שום כה ד. ומי ינחנ רו  בש חנ תש ה הי בה קי ר ונש כה זה קום של מה א בש לה ים אל אי צה מש ין ני כות אי רה צונות ובש רש אן של כה מי
צון. רה ילה בש הש ה, ני רוצה יך נה רל חמ ך אנ ר כה חנ אנ ים, וש אי צה מש צונות ני רש ל הה כה קום של מה צון מי ל רה בי קנ אמ י של די ה, כש אשונה רי יך בה לל אי
כות. רה ים בו בש ין שורי ה אי בה קי י נש לי ר בש כה י זה רי המ יך, של לל רו עה שש םא יי יון ל לש על צון הה רה הה צון וש רה יך, הה לל י אי ני כי שש מש םא תי ם ל אי וש

ה'. לנ יחםחנ  ני יחנ  ה רי של לו, אי לה סודות הנ ים הנ אי צה מש ם ני י שה רי המ ף, של לל ל אה סוד של בנ נו  רש ענ הי ן של יוקה דש ה בנ ל זל כה וש
כםל הוא א. הנ ד). וש חה אל ה' (בש ה בש ן עולל ל כי ענ לוי, וש ה בו תה מונה אל ל סוד הה כה ה, וש טה ה ומנ לה עש ל מנ סוד של הוא הנ וש

יות מו אותי שש רש ני תוכו. וש ים בש לי לה כש ני מות וש ה עולה אה ף ומי לל ים אל לי ענ תש יר, מי וי אמ ת בה חנ פורנ זו  אות הנ הה ה של עה שה בש
מות. עולה ל הה ת כה ל אל כולי קוק, של טור חה עי ר בש טי ענ תש הוא מי יו. וש רה חמ קו אנ קש חש נל רות, וש חי אמ

נות חמ מנ הנ אות וש בה צש ל הנ ל כה סוד של ה, הנ טה מנ לוי לש תה קוץ הנ ה הנ ה - זל של ה'. אי יחםחנ לנ יחנ ני ה רי של ת, אי חנ יא אנ א' הי וש
ע, צנ מש אל טות הה שש פנ תש ל הי ה של בה כה רש מל - הנ יחםחנ  ני ע.  צנ מש אל בה ז  חה אל נל קוץ של הנ ל אותו  ענ של - סוד  יחנ  רי הה לו.  אי וש לו  אי
ד. חה ר אל של כםל קל הנ כםל. וש ת הנ יים אל קנ הוא מש ע, של צנ מש אל ב הה ל גנ ענ ה של יונה לש על ה הה דה קג ה' - נש ה. לנ יונה לש יו רוחנ על לה ה עה שורה של

יונהה לש על ה הה דה קג נש ם הנ עי כות מי רה טםל בש ך, לי מש ר עי בי חנ תש הי יך. לש רל חמ י אנ ני כי שש ר מה מנ ע, אה צנ מש אל י הה חורי ל אמ ה של זל וש
יך רל חמ י - אנ ני מל ה מי טה מנ לוי לש תה קוץ של הנ י וש ני צון, אמ רה כות וש רה טםל בש תי ן של יוה ד, כי ה ינחנ בה קי ר ונש כה יהה זה הש ני של יך. וכש לל עה של

מותו. לי שש ד) בי חה כםל אל ד (הנ חה ל אל יות א כה הש לי ה, וש טה ה ומנ לה עש ת מנ חנ מות אנ לי יות שש הש יך, לי רל חמ ה אנ צל רנ תש ה, ני רוצה נה

לות גנ ינו לש יהדי ילה בש הש אי יי ונ לש ר, הנ מנ אה ם, וש קםדל מו מי עון כש מש י שי בי ה רנ כה גו' (שיר א). בה יו וש רה דה ך חמ לל מל י הנ ני יאנ בי הל
ה. זל דור הנ ים בנ יוני לש לות סודות על גנ צונו לש יל ורש יא, הואי ה הי חה מש ים, שי יוני לש סודות על

ך לל מל י הנ ני יאנ בי ה הל ה זל י, מנ ני כי שש ר מה מנ אה ן של יוה כי תוב, של כה בנ או  צש מש ני םא  ל ים  רי בה דש ר הנ של י קל רי המ ת, של ענ דנ לה ייש 
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ך! ה בה חה מש שש ני ה וש ילה גי ה נה ל זל ענ יך, וש רל דה חמ י לנ ני יאי בי יות תש הש יך לי רי יהה צה יו? הה רה דה חמ

ר של ך הוא, קל ים כה רי בה דש ר הנ של קל מות. וש עולה ל הה כה ים וש תוני חש תנ הנ ים וש יוני לש על ים הה לויי יות תש אותי סוד הה א בש לה אל
תה רש מנ אה ב של ל גנ ף ענ אנ ר. וש מנ אל נל מו של ך, כש מש י עי ני כי שש "ף, מה לל אה ע הה צנ מש ה, אל לה עש בנ ה לש רה מש יהה אה לל עה אור, של ת לה חנ בנ שש ל תי של
ה, רה מש יו, אה תה חש ת תנ בל שוכל "ף וש לל אה ל הה ע של צנ מש אל חות לה שנ יו בש תה חש יא תנ הי ב של ל גנ ף ענ אנ יו, של לה חנ אי בי תנ שש הי ה לש תה צש ה, רה זל
חות. י שנ לי יון, בש לש על ך הה לל מל יבות לנ בי חמ לוי ונ עי י בש ני יו, אמ רה דה ך חמ לל מל י הנ ני יאנ בי ך, הל יך כה לל י אי ני אמ ב של ל גנ ף ענ אנ ך. וש כה י בש יני אי

יון, לש על הה ך  לל מל ה, סוד הנ לה עש ל מנ טות של שש פנ תש הי י הנ רי המ אות ה', של קום? בש ה מה יזל אי יו, בש רה דה י חמ ני יאנ בי י הל רי המ של
ב ל גנ ף ענ ד, אנ בה כש לוי ני עי ה ובש בה ת רנ חנ בנ שש תי י בש ני אמ ך  שום כה יא. ומי י הי ני יו, אמ לה ס אי נה כש ני אותו של אות ה"א. וש יא הה הי

יך. לל חות אי שנ י בש ני אמ של

ר ילה יותי הש אל ב של ל גנ ף ענ ה, אנ ל זל ענ י. וש לנ לט עה שש תי ה של תה אנ חות, וש שנ בש יך  לל יות אי הש א לי לה ת אל של םא חושל י ל ני אמ ונ
ך, מש ד מי רי פה הי םא לש ל וש ך  לש צש יות אל הש לי נו  לה צון ייש  רה ה וש חה מש ך. שי ה בה חה מש שש ני וש ה  ילה גי י נה אותנ בש צי י וש ני יך, אמ לל חות אי שנ בש
ה מה אי םא בש ל ה, וש לה עש ם בנ א עי לה ה אל שה אי צון לה רה ה וש חה מש ין שי י אי רי המ ך, של א בש לה ם אל ינה צון אי רה הה ה וש חה מש שי ל הנ י כה רי המ של

ך. א בש לה צון אל רה ה וש חה מש י שי תי לש בנ םא קי ל יו, וש רה דה ך חמ לל מל י הנ ני יאנ בי . הל יהה בי אה וש

ת רל יא אומל הי ן, וש דל ן עי יא גנ ן הי דל ן עי י גנ רי דש ר, חנ םאמנ ם ת אי ן. וש דל ן עי י גנ רי דש ם חנ לו הי יו - אי רה דה ך חמ לל מל י הנ ני יאנ בי הל
ם. הל א בה רה קש ני ם וש הל זון מי ן ני דל ן עי גנ ים של רי דה ם חמ א אותה לה ך? אל כה

ה עה י שה פי ע לש בה צש ני מו של א כש לה ל, אל לה ן כש ול םא גה ל ה וש אל רש ין בו מנ אי יון של לש ר על דל חל ר, וש דל ה חל אשון, י"ה, זל רי ר הה דל חל הנ
ז. גוני ר של תל סי ין סוף, בנ אי ה לש ר עולל חוזי ה, וש של קה יצוץ הנ ני ת הנ ידנ די מש בי

ז אה ל.  לה כש ן  ול גה ה בו  אל רש ני םא  ל וש ן,  מה טש ני וש ן  ול גה הנ ל  של ע  בנ צל הנ ר  ה, עובי דה מי הנ ה  עולה של כש ה,  זל הנ אשון  רי הה ר  דל חל הנ
ילה). הש ר אל של ילה (אמ הש ם: אל הי יות, וש ע אותי בנ רש לוי אנ גה ים בנ סי כש ני ר וש תל סי ים בנ אי רש ים, ני די דה ה צש עה בה רש אנ בש

ה, טה מנ יר לש אי הה ה לש אה לש מנ תש ם הי רל טל שום של . ומי יהה לל עה של יחנ  רי הה תוך  לות מי גנ תש הי יד לש תי עה ך? של א כה רה קש ה ני ל מנ ענ
יל"ה. הש את אל רי קש ני

ש. מל של תוך הנ ת מי רל יות מואל הש סויהה לי כי ה מי נה בה לש ה הנ אה םא יהצש אן ל ד כה ענ ה, של ת מםשל בואנ ית נש אשי ה רי ן זל ימה סי וש
יר, אי הה ה לש לה גנ תש םא הי ה ל זל יון הנ לש על ר הה דל חל הנ ה, וש יר לה אי םא מי ל ש  מל של ו הנ שה כש ד ענ ה, ענ כה שי חמ ה בנ תה יש ה הה נה בה לש הנ ן של יוה כי וש

יל"ה. הש ז אל אה ל, וש לה ע כש ין נודה אי ים, של רי תה סש ני ל הנ ר כה תה סש תוך ני ה לש יון עולל לש יחנ על י אותו רי רי המ של

תוך א מי לי מנ תש הי נו לש קש תנ תש ז הי י אה רי המ ילה, של הש ר אל של ז אמ אה כםל, וש יר לנ אי הה ד לש אי עומי דנ י ונ זנ קומו, אמ מש ב לי שה של וכש
נורות. מש יר הנ אי הה ה לש לה גנ תש םא הי ו ל שה כש ד ענ לו, ענ לה מות הנ שי ה, בנ ל זל ם כה עי ר. וש תל סי ס בו בנ נה כש ני ד של חה ק אל יל דנ בי שש

י יני רי יל"ה, המ הש אל הו  זל וש ד,  ל צנ כה יט אורות לש שי פש הנ לות ולש גנ תש הי ה לש ידה י עמתי רי המ י, של ישי לי שש ילה הנ הש אל ך  ר כה חנ אנ
לות. גנ תש הי יד לש תי עה

א קול, יוצי ית הנ אשי ל רי ק של חםזל קול בנ הנ א אותו  יהצה ן של יוה כי יא קול. וש הוצי ר לש שופה קון הנ י, תי ישי לי שש ה הנ זל וש
ב ית שה אשי רי ל הה ק של חםזל אותו הנ שום של א יהו"ה, מי רה קש קול ני ית הנ אשי ע אותו. אותו רי קנ תה ל אותו של ף של תםקל בנ
א רה קש ני ז  ה, אה נוחה ל מש טות של שש פנ תש הי קול בש ט הנ שי פנ תש הי של כש ך  ר כה חנ מות. אנ שי ר הנ אה שש ה) כי לה גנ תש םא (הי ל וש קומו,  מש לי

ה. לה גנ תש הי ם של שי יהו"ה, הנ

נו רש אנ י בי רי המ ב של ל גנ ף ענ אנ ה. וש ם זל ים) שי עי יודש ם (של ים הי טי ענ ה, ומש יונה לש על ה הה מה כש חה י הנ עי יודש סודות לש אן סוד הנ כה
ב. לי י הנ מי כש חנ ר, לש תה סש ך ני רל דל י, בש יננ סי ה מי מםשל ה לש לה בה ים קנ מי עה דות וטש קג ל נש בה ך הוא. אמ כה יות, וש אותי סוד הה בש

ים מי עה טש ל הנ נועות של תש הנ דות וש קג נש סוד הנ י מי רי המ ה. של מה כש י חה תי תנ ב נה ם לי כנ ל חמ ב כה לי ה סוד (שמות לא) ובש זל וש
יו הה ם  הל בה ים)  גי המ ננ תש (מי ים  ירי אי מש יות  אותי הה ל  של דות  קג נש הנ י  רי המ של ה.  לה עש מנ לש של ים  יורי צי הנ יר  אי הה לש ים  עי יודש יו  הה

יון. לש סוד על יור בש צי יים אותו הנ קנ ים לש ירי כי ים ומנ עי יו יודש ם הה הל לה סוד של ים, ובנ עי יודש

ים עי יודש יו  ם הה הי ה, וש לה עש ל מנ ים של יוני לש על ים הה יורי צי הנ וש ים  עמשי מנ ם הנ ל אותה כה לש יך  רי צון צה רה וש ה  נה וה כנ שום של מי
ה. עמשל ה ומנ עמשל ל מנ כה ב בש לי צון וש ים רה שי דות לה קג נש ל הנ יור של צי תוך סוד הנ מי

דולות, יונות גש לש יות על ייש אותי שום של נות, מי טנ קש יות הנ אותי א סוד הה לה יו אל םא הה ן ל כה שש מי י הנ יורי ם צי ל אותה כה
דולות - גש יונות הנ לש על יות הה אותי ן. הה כה שש מי ה הנ עמשי יו מנ קות הה דנ נות הנ טנ קש יות הנ אותי קות. הה נות דנ טנ יות קש ייש אותי וש

ה. זל יור הנ צי א בנ לה ה אל לה עש מנ ש לש די קנ תש הי עמשו לש םא ננ לו ל אי אשון, וש ת רי יי ל בנ ש של דה קש מי ית הנ ה בי עמשי מנ

דולות גש יונות הנ לש על יות הה אותי ל הה דות של קג נש הנ םאל, וש מ שש ד הנ צנ ן מי קות הי דנ יות הנ אותי ל הה דות של קג נש סוד הנ של
ים, אשוני רי הה ה מי מה כש חה ת אור הנ לו אל בש קי ים, של מי כה או חמ בה ק של ם, רנ עולה הה חו מי כש שש לו ני מו אי לו כש אי ין. וש יהמי ד הנ צנ ן מי הי
ית בי ת  עמבודנ ונ ן  כה שש מי הנ ת  עמבודנ ן  כי ל  ענ וש ם.  ילה בי שש בי ם  יהל עי סש מנ יות  אותי הה סםענ  נש לי יות,  אותי הה ל  ענ ם  אותה רו  אמ ובי

ה. נה וה כנ צון ובנ רה ים בה מי לי יו שש דות הה קג נש ל הנ יור של צי ש, בנ דה קש מי הנ

הוא ה, של ל מםשל ן אל כה שש מי ת הנ אל יאו  יהבי ונ ן (שמות לט)  ל כי ענ וש ה.  ל ינד מםשל ן ענ כגלה מו  ים קה מי עה טש נועות הנ תש
ם. הל לה סוד של כםל בנ יד הנ עלמי הל
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ן הל ייש בה ן. וש כה שש מי ה הנ עמשי ת מנ יים אל קנ יג ולש הי נש הנ ה, לש טה מנ לש סוד של נועות בנ ן תש הל ים, ייש בה מי עה טש ל הנ נועות של תש בנ
ש. דה קש מי ית הנ ה בי עמשי יים מנ קנ יג ולש הי נש הנ ה, לש לה עש מנ לש סוד של נועות בנ תש

ת יקנ קי חמ ים בנ רי יש טנ צש ש, ומי חנ לנ ר וש תל סי ים בש אי יו בה ם הה א הי לה ים, אל מי עה טש לנ דות וש קג נש ך לנ רי טה צש םא הי ך ל לל מל למםה הנ שש
ן בל ה. אל נל בש ע ני סה ה מנ מה לי ן שש בל אי, אל דנ נותו, ונ בה הי ת בש יי בנ הנ תוב (מלכים-א ו) וש כה הו של ש. זל דה קש מי י הנ יורי יקות) צי קי חמ (בנ
ת יי בנ ע בנ מנ שש ני םא  ל ל  זל רש בנ י  לי ל כש ן כה זל רש גנ הנ וש בות  קה ומנ ן.  כה שש מי ה הנ עמשי מנ קות, כש דנ יות  אותי ה בש רה סש םא חה ל וש ה,  מה לי שש

ש. חנ לנ הוא בש ם של רנ קומו גה י מש רי המ אי, של דנ ע ונ מנ שש םא ני נותו, ל בה הי בש

ר תה סש כםל ני הנ דות, של קג ים ונש מי עה ל טש ן של יוקה ין בו דש ש, אי דה קש מי ית הנ ל בי ן של יוקה הוא דש ה, של ר תורה פל ן סי ל כי ענ וש
תוכו. ים בש רי תה סש יו ני דות הה קג ים ונש מי עה טש אשון, של רי ש הה דה קש מי ית הנ ל סוד בי ן של יוקה דש הנ מו של תוכו, כש בש

ם ל שי סוד של ם בנ יות ילהו"ה (הי אותי יו בש דותה קג קומו, ונש מש ר לי קול חוזי ל הנ ית של אשי רי ף הה ל תםקל ק של דםחנ הנ וש
, ענ נוסי ס וש ני כנ ה מש טה מנ ה לש לה עש מנ דות מי קג ה נש ל זל ענ ים, וש יי ים חנ להי לות אל גנ ה, לש זל ם הנ שי א בנ רה קש ם ני ילה בי שש ים). ובי להי אל

קומו. מש ר לי חוזי וש

סוד ילה בש הש כםל יי הנ יון, של לש על סוד הה מו הנ דות, כש קג נש רות הנ חוזש ה, וש נוחה ל מש טות של שש פנ תש הי ט בש שי פנ תש ך מי ר כה חנ אנ
ד. חה ן אל ול גה דות בש קג נש הנ יות וש אותי אוי. הה רה ד כה חה אל

ל יר בו או של אי לום. י' הוא מי ה כש מה צש ענ ה אור מי ין לה ה, אי רונה חמ אשונות. ה' אנ רי יות הה לש אותי שה דות בש קג נש הנ
ע, צנ מש אל הוא בה ד. ו' של חה סוד אל ן וש ול גה אותו הנ ה בש דה קג נש ל הנ אור של ש. ה' הה מה ן מנ יוקה אותו דש ש וש מה ן מנ ול אותו גה ה בש דה קג נש

אוי. רה ם כה לי אור שה ן וש יוקה דש , בי רוחנ כםל, גוף וש ילה הנ הש יי לו של סוד של בנ

ר. ך יהשה רל דל ד, בש חה סוד אל ן וש יוקה דש דות בי קג נש הנ יות וש אותי הה ים, של מי חמ רנ ם הה ה הוא שי ם זל ה (שמות יד) שי ל זל ענ וש
ך. פל הי ד בש י עומי רי המ ים, של מי חמ ל רנ ך של רל דל ינו בש ז אי ה, אה זל ה מי ימות זל עמקי דות בנ קג נש הנ יות וש אותי הה של כש

ה אל רש ני הוא  רוך  בה דוש  קה ל הנ קוקות של חמ יות הנ אותי סוד הה בש כו',  וש ם  יי רנ צש מי ה  ני חמ מנ ין  בי םא  יהב ונ ה סוד  זל וש
ן כי ל של כה כות, וש פש הנ תש יות מי אותי הה שום של ים, מי מי חמ רנ הה ך  רל דל בש ינו  אי פוך  הי ל הנ אותו של ים. וש די דה ה צש לשה ם שש אותה בש

ר. חי ן אנ ול גה ן כש הי יות של אותי הה

יחות, לי ה שש עושה של ק כש ה, רנ מה צש ענ ה מי דה קג נש ה  ין לה אי ך  שום כה לום. ומי כש ה  מה צש ענ מי ה  ין לה ה אי רונה חמ אנ "א הה הי לנ
ים וי לנ ך מש ף כה ס, אנ ני כה הי ה לש דה קג ה נש ים אותה וי לנ מש מו של ף. כש תםקל ל וש יי עמשות חנ לנ ס וש ני כה הי ת לש חנ ה אנ דה קג ה נש ים אותה וי לנ מש של

יחות. לי ה שש ת אותה ים אל לי שש הנ יון לש לש ם סוד על הי יות, של אותי ה הה אותה

ה, עה י שה פי יר לש אי א ומי יוצי ן של יוה ז. כי נה גש ני ן וש מה טש ני ה של אל רש ייש בו מנ ין, של ל יהמי א של רה דש אי ר וש דל ה חל ל. זל י - אי ני ר שי דל חל
ז. נה גש יהד ני מי

ם שה ד. מי חה ה א' הוא אל ל זל ענ י אורות, וש ני שש לול בי כה אשון, של רי אור הה ך? א - הוא סוד הה א כה רה קש ה ני מה ל, לה אי
ם. ל כגלה ית של אשי רי יות, הה אותי ל הה כה אשון לש ן הוא רי ל כי ענ ד, וש ל צנ כה טו אורות לש שש פנ תש יי של יר וש אי הה ית לש אשי רי הה

ד, חה ד אל צנ ת בש חנ אנ רוענ  זש אות א', בי ים בה לולי ים) אורות כש לשי ה (ושש לשה ד, שש חה ם אל הי לש, של ל שה ל של לה כש הנ
ים. די דה י צש ני ל שש רועות של י זש תי ת שש לל כולל ע, של צנ מש אל ד. ו' בה חה ד אל צנ ת בש חנ רוענ אנ זש ובי

דו בנ הוא לש וש ם,  ל אותה הוא נוטי שום של ים, מי די דה י צש ני ל שש רועות של י זש תי שש ע בי צנ מש אל ל הה עור של שי הנ יך  רי צה וש
ד. חה ם אל כםל הי הנ ים, וש די דה י צש ני שש ת בי ענ נוסנ ע, וש צנ מש אל ה בה יקה סי פש רוחנ מנ ה. הה ד זל צנ ם מי יי ה, מנ ד זל צנ ש מי ם. א - אי יהל ני שש בי

ירו עי הי ים, של די דה י צש ני ל שש מות של לי שש ל בי הוא כולי ן של יוה כי ם, וש ל כגלה ל של לה כש ת בנ לל לל כש ני ת וש טל של פנ תש זו מי עוד, א' הנ
ד, ים ינחנ רי בש חנ תש נו, ומי מל ה מי טה מנ תו לש בה קי ל נש נוטי ר. וש חי סוד אנ ך א' בש פי הנ תש תו, ומי בה קי נש ר לי עורי תש ה), מי טה מנ לש ה (של לשה שש
ה, יונה לש על ה הה ינה כי שש סוד הנ ה, בש אשונה רי ה הה דה קג נש יון, הנ לש על אור הה הה אות של רש הנ יו, לש לה ה עה ה שורה יונה לש על ה הה דה קג נש ז הנ אה וש

ד. ים ינחנ רי בה חג ה מש בה קי ר ונש כה זה קום של מה א בש לה ה אל ין שורה אי

ל כה בות, בש ע תי בנ רש אנ ה בש בה קי ר ונש כה ד זה ים ינחנ רי בה חג י"ם, מש פי לש ע אה בנ רש אן אנ י כה רי ת - המ ים אי להי א אל רה ית בה אשי רי בש
ה. בה קי יא נש הי ת של חנ ה אות אנ בה תי ה וש בה ל תי כה ר, ובש כה הוא זה ה א' של בה תי ה וש בה תי

ק חה צש יי ים -  להי תו. אל בה קי ם ונש הה רה בש א - אנ רה תו. בה שש אי ם וש דה ית - אה אשי רי א, בש בה א סה נונה מש ב הנ ל רנ של רו  פש סי ובש
תו. בה קי עמקםב ונש ת - ינ תו. אי בה קי ונש

ה בה קי נש הנ וש ד.  ינחנ ם  יהל ני ים שש לולי ה, כש בה קי נש ר, ת'  כה ה, א' זה אי םא ורש קום - ב ל מה כה ה בש בה קי נש ת  ר אל םאמנ ם ת אי וש
סוד יא בנ ל הי בה ה, אמ בה קי יא נש הי ב של ל גנ ף ענ ת), אנ ך (אל שום כה יות. ומי אותי ל הה ל כה סוד של ה בנ לולה מות, כש לי שש ית בי אי רש ני

ר. כה זה ל הנ ל של לה כש ל הנ של

ינת רש ת. קי רל חל אות אנ ה בש בה קי נש ם הנ ר עי בי חנ תש מי ר, של כה זה קום א  ל מה כה אן, ובש ם כה ים הי ווגי זי ה  עה בה רש ן אנ ל כי ענ וש
ם. ם שה עולה ל הה ים של ני מג ים מש דולי ה גש עה בה רש רו אנ בש חנ תש הי ל של ע, ענ בנ רש אנ

ד. ינחנ י  עי צה מש אל וש ה)  לה עש יון (מנ לש על ל  א אי רה קש ני ך  שום כה דול, ומי גה ך  לל הוא מל יר, של וי אמ בה חנ  פורי ל הנ דה גש ה מי ל, זל
חנ פורי ל הנ דה גש מי ל אותו הנ יוענ של "ף סי לל ל אה ל - נוטי ד. אי יות ינחנ אותי ל הה ל כה םאש של ה, ר חה גה שש הנ ל הנ םאש של ר ה וה לה עש מנ הנ
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ם. שי ה בנ יו עולל לה עה יו, וש לה יר אי וי אמ בה

ם יי תנ ים ושש רי שש על וש ירות  מי ר אמ של ל על סוד של ם הנ הי וש ה,  תורה ן הנ ים מי אי יוצש ם של ים הי ילי בי ם שש יי ננ ים ושש לשי שש
ה, תורה סוד הנ לולות בש ירות כש מי ר אמ של על ל הה ה. כה יונה לש על ה הה דה קג נש סוד הנ ים מי אי ם יוצש כגלה ה, וש תורה ל הנ יות של אותי הה

א. בה ם הנ עולה ב, הה תה כש בי ה של ל תורה סוד של יון, הנ לש על ך הה לל מל הוא הנ של

ם שה חוד, של יי סוד הנ אשון בש רי אור הה םאש הה ר יר מי אי הה ילות לש חי תש טות, ומנ שש פנ תש יות מי ם אותי יי תנ ים ושש רי שש על וש
ד. חה סוד אל יות בש אותי ל הה ל כה סוד של עולות. א' הנ יות וש אותי ירות הה אי ם מש שה לות, ומי גנ תש הי יות לש אותי הה

ך שה חש ים נל מי עה פש לי טוב, וש יר וש אי ים מי מי עה פש לי ר של ב. זםהנ הה מו זה ץ כש דםם, נוצי ר אה הו זםהנ ים. זל להי י - אל ישי לי שש ר הנ דל חל הנ
ב). הה יהה (זה הה מו של יצוץ כש ין לו) ני (אי ה, וש כה שי חמ בנ

י עי יודש לש סודות  הנ סוד  בש הוא  ה  זל הנ ם  שי הנ של ד.  צנ הנ אותו  בש ה,  בה קי נש לנ רות  עורש תש הי הנ ל  של סוד  הנ ים,  להי אל
כםל. יר הנ עי ה מי זל ם הנ שי ה בנ בה קי נש רות לנ עורש תש הי הנ ר, וש כה ה הוא זה ם זל שי ה, של מה כש חה הנ

יק הוא די צנ הנ ין, וש כםל הוא די הנ ב של ל גנ ף ענ אנ ר. וש עורי תש םא מי י"ק ל די ה, צנ זל ם הנ שי ל הנ רות של עורש תש הי א הנ לי מה לש אי וש
םאל. מ שש ד הנ צנ א מי לה ה אל ינה רותו אי עורש תש ל הי בה ין, אמ יהמי ד הנ צנ מי

לו. תוך של הי ל הנ לוך של כש לי הנ את מי יוצי יא, של הי ב הנ הה זה ת הנ סםלל פש ר בי עורי תש הי ה, וש זל ד הנ צנ ת הנ ב אל זנ ם עה דה אה

הו זל וש ל.  לה ה כש לה רש ד עה י צנ לי ה, בש יעה רי פש ה בי ילה הוא מי וש יק.  די צנ רות הנ עורש תש - הי ים  להי ר אל בל ת די חנ ים, אנ להי אל
קםד ים פה אלהי ה, וי סוד זל ית בש רי בש ה הנ רה עורש תש הי יתו, של רי ת בש ים אל להי כםר אל זש יי ונ מו  טוב, כש ה לש זל ם הנ שי ר הנ כנ זש ני של כש

ייפשקםד.

ת של ה יורל בה קי נש ה, הנ זל ע הנ מנ שש ים הנ מי עה פש ה. לי לה רש עה את הה ם יוצי שה י מי רי המ ינו, של ל די ה ענ ידה עי ה מש תורה ר הנ חי ד אנ צנ בש
ה ה אותה שה קנ תש ומי ה,  לה עש מנ לש ה  זל הנ ים  להי אל ק  זי חנ תש מי של כש ה.  לה רש עה הה סוד  אותו  בש ם  עולה ת הה יהדון אל י של די אותו, כש

ה. יעה רי את פש צי מש ין ני אי ה, וש לה רש עה הה

כםל הוא הנ ש, וש קםדל ית הנ רי ה סוד בש לל גנ תש ת, ומי רל ערבל ה ומה לה רש עה ת הה ענ רנ פש י ני רי המ ה, של יעה רי פש טוב הוא בי ן, לש ל כי ענ וש
ים. להי ל אל סוד של הו בש זל ך, וש ים כה מי עה פש לי ך וש ים כה מי עה פש ים, לי ני וה ה גש מה כנ ך לש פי הנ תש ה מי ן זל ול י גה רי המ ים. של להי ל אל סוד של בש

ד חנ ל פנ ים של להי ם. אל ך עולה לל ים ומל יי ים חנ להי הוא אל ים, של יי ים חנ להי ד - אל חה ם. אל מות הי ה שי לשה ים, שש להי אל
ק. חה צש ד יי חנ ל פנ ים של להי ים אל טי שש פנ תש ם מי שה רון. וש חמ אנ ים הה להי ק. אל חה צש יי

א. קה וש רון דנ חמ אנ יהם הה ל הנ רון. אל חמ אנ יהם הה ל הנ אל יו  צש חל וש א,  קה וש י דנ מוני דש קנ יהם הנ ל הנ אל יו  צש לו, חל ה של חה גה שש הנ הנ
ה. זל ם הנ שי א בנ רה קש ני של

יא הי ז  אה תוכו,  בש ין  יהמי הנ ל  לה כש ני של וכש תוכו.  בש ין  יהמי הנ יל  לי כש הנ לש שות  רש לו  ייש  ה,  לה עש מנ לש מי א  יוצי של שום  ומי
א רה קש ני ז  אה י.  םאשי ר לש ת  חנ תנ םאלו  מ שש ב)  (שיר  תוב  כה של םאש,  ר הה ת  חנ תנ תון  חש תנ הנ יהם  הנ תוך  בש ז  אוחי וש ה,  חה מש שי בש

יון. לש על ך הה לל מל אותו) הנ י (מי ישי לי שש ר הנ דל חל הו הנ זל רון. וש חמ אנ יהם הה ל הנ ך אל י הולי רי המ י"ם, של להי אל

ם תוכה ל בש די גנ תש הוא מי ם, וש אי ב וה ל אה ה של שה רג ל יש נוטי הו, של סוד יש ן, בש קי זה עמקםב הנ ל ינ מות של דש י, הנ יעי בי רש ר הה דל חל בנ
ם. יהל ני פש ך לי הולי וש

ים רי דש תנ סש ם מי הי של מו  כםל, כש בון הנ ל רי יות של אותי דור הה סי של מו  ה, כש אל רש ני ך  ם כה עולה ל הה ל כה יעות של ני צש ך  רל דל
ינו ן עי ין נותי אי וש ה,  אה נש קי ד וש שה ה חמ נה מל ק מי לי סנ ה, ולש בה יחנ  גי שש הנ יו, לש נה פה לש תו  בה קי יד נש מי ים תה שי ר לה כה זה הנ ך  רל יהו"ה, דל
מו, י אי ני פש ך לי ן הולי בי יד. הנ מי ה תה ל בה כי תנ סש הי י לש די ר כש כה זה י הנ ני פש ה לי בה קי ה נש ני ה. י"ה, הי בה קי ר, ה' נש כה ת. י' זה רל חל ה אנ שה אי בש
תוב (שם לג) כה ף. של ת יוסי ן פםרה - (בראשית מט) בי ך  נה ימה סי יו. וש בי בוד אה וכש בודו  יל כש בי שש ן, בי יי ענ ן הה מי ה  סותה כנ לש

מו. י אי ני פש ף לי ל, יוסי חי רה ף וש ש יוסי גנ ר ני חנ אנ וש

יד מי תוב (דברים יא) תה כה הו של ת. זל רל חל אנ םא בש ל יד) וש מי ה (תה יחנ בה גי שש הנ יו, לש נה פה ה לש ם אותה שה תו וש בה קי ל נש טנ עמקםב נה ינ
ה זל דור הנ סי ילה הנ הש יי דושות, של קש יות הנ אותי הו סוד הה זל ד. וש חה ע אל גנ ן רל יי ענ הה ת מי קל לל תנ סש ין מי אי ה, של יך בה להל י ה' אל יני עי

ה. טה ה ומנ לה עש מנ

כםחנ אות מי יוצש ה של עה שה ז בש ר, אה שופה ף הנ תםקל כםחנ וש ה מי חוצה או הנ יהצש של ן, כש הל לה ם של רםשל מו בה שש רש לו ני לה יות הנ אותי הה
ים צופי רש פנ בנ מו  שש רש ני מו, וש לש גנ תש יות הי אותי ם, הה יי ומנ רוחנ  ש  אי לול מי ה כה עמשל קול ננ הנ ק, של דםחנ תוך  ר מי שופה ף הנ תםקל וש

ם. קומה מש רו בי ינשש תש הי ם, וש הל אוי לה רה ד כה חה אל ד וש חה ל אל ם, כה הל לה של

מו שש רש ני וש מו,  לש גנ תש ם הי או, כגלה יהצש ן של יוה ל. כי לה ה כש אל רש ני ם של י רםשל לי ר, בש שופה הנ תוך  נוזות בש גש יו  יות הה אותי הה
דות. קג נש ה תוך סוד הנ אל רש ני מו של אוי לו, כש רה ד כה חה אל ד וש חה ל אל ם, כה נה יוקש דש בי

ד. חה בור אל חי אות בש שש ננ תש הי ם בש יהל יני יות בי הש יות לי אותי ן הה י - תוך אותה ני יאנ בי ים. הל ירי מי ים טש רי דה יו - חמ רה דה חמ
ך. ה בה חה מש נו שי ילה לה הש תי י של די ך, כש ה בה חה מש שש ני ה וש ילה גי ה? (שיר א) נה מה ה לה ל זל כה וש

ם דה אה ת הה ים אל להי א אל רה בש יי תוב (בראשית א) ונ ה. כה רוצה נה יך  רל חמ י אנ ני כי שש ר. (שם) מה זנ גש ני יההו  לי ל אי יו של ל פי ענ
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ים צופי רש פנ ם: דו  יהל רי שש ים, אנ רי בי חמ הנ רו  מש אה של מו  ם, כש דה אה ת הה הוא אל רוך  בה דוש  קה א הנ רה ר בה של אמ כו'. כנ וש מו  לש צנ בש
תונות. חש נות תנ טנ יות קש אותי דולות, ובש יונות גש לש יות על אותי או, בש רש בש ני

פוך הי יו בש תונות הה חש תנ נות הנ טנ קש יות הנ אותי ר. הה כה זה י הנ בי גנ ר לש יהשה ך  רל דל יו בש דולות הה גש יונות הנ לש על יות הה אותי הה
יות אותי כו הה לש יי אוי של רה מו של ם, כש ן כגלה כי ר, אב גד, וש כה זה ר לנ ך יהשה רל דל יו בש דולות הה גש יונות הנ לש על יות הה אותי ה. הה בה קי נש לנ
ם, ן כגלה כי ה, תשרק, וש בה קי נש הנ ענ תוך  רי פש מנ לש פוך  הי בש יו  תונות הה חש תנ נות הנ טנ קש יות הנ אותי ר. הה כה זה ל הנ ר אל יהשה ך  רל דל בש

חור. א אה רה קש ני ין של לי פי תש ר הנ של חור, קל אה ה מי תה יש הה ה, של בה קי נש אוי לנ רה מו של כש

תוב (שמות לג) כה הו של זל ר. וש כה זה ם לנ דל קל ה, וה בה קי נש חור לנ י. אה ני תה רש ם צנ דל קל חור וה ר (תהלים קלט) אה מנ אל נל מו של כש
חור. אה ה מי תה יש הה ה של דה קג נש י, זו הנ חםרה ת אמ יתה אל אי רה וש

יס ני כש אוי, מנ רה ן כה קומה מש יות בי אותי בו הה ינשש תש יי יון, של לש על הה ך  לל מל ה הנ ט אותה שי קנ מש ה, של בה קי נש ת הנ טל של קנ תש מי של וכש
יות. אותי נות הה קש תנ תש ן, ומי קי תנ תש הי יו לש רה דה חמ ן לנ אותה

ל אות כה ה, וש בה קי ר ונש כה אות זה ל אות וש נות כה קש תנ תש ר, ומי כה זה ל הנ ל אות של כה את לש ה קורי בה קי ל נש ל אות של כה וש
ה. רוצה יך נה רל חמ י אנ ני כי שש ת, מה רל אומל את וש קורי

ה תה צש רה של ה כש בה קי ים. ונש ני פה ים בש ני פה בו  ינשש תש הי נו, וש קש תנ תש ם הי ל א"ת ב"ש הי סוד של ר, בש בי חנ תש הי לש נו  קש תנ תש הי של כש
ך לל מל י הנ ני יאנ בי ה הל ל זל ענ נו. וש קש תנ תש יות הי אותי ל הה כה ם, וש אי צון הה רש ה בי טה שש קנ תש י הי רי המ ת, של רל יא אומל יו, הי נה פה אות לש רה הי לש

אוי. רה ט כה שי קנ תש הי ן ולש קי תנ תש הי יו, לש רה דה חמ

הו זל "ך, וש בה הו  זל יונות. וש לש על שומות הה רש יות הה אותי ם הה יי תנ ים ושש רי שש "ך. על ה בה חה מש שש ני ה וש ילה גי נה י של די ה כש ל זל כה וש
ך. ם בה הל תה לה עש בנ שש ר ני של סוד אמ הנ

ה אותה ד מי חה אל ד וש חה ל אל כה ק לש לל ן חי תי נו, ני לה ה של חה מש שי הנ ה  אותה ד, בש ינחנ ר  בי חנ תש ני ן של יוה ן, כי יי ינ מי יך  ה דםדל ירה כי זש ננ
ן יי ינ הנ ל אותו  של ד  צנ מי נו,  תי חה מש שי מי  - ן  יי ינ מי יך.  חםתל נש מי ל  כה כםר  זש יי ר  מנ אל נל של מו  כש ם,  ה אותה ול רש ננ וש נו  לה של ה  חה מש שי הנ

כםל. חנ הנ מי שנ מש של

יות אותי ל הה כה ין בש אי ם? מנצפ"ך. של י הי רו. ומי אמ שש ני יות של אותי ר הה אה ן שש ים - אותה רי ישה בוך. מי הי ים אמ רי ישה מי
ך'. ף', כ' בש ץ', פ' בש ן', צ' בש ם', נ' בש לו, מ' בש אי לו בש ים, אי רי ישה לו מי פש כש ני לו של אי ה. וש לל אי ט לש רה ים פש רי ישה או מי רש קש ני של

ה. ם זל ה עי זל לו, וש ם אי לו עי ים אי רי ישה לו מי אי

ך מש ל עי לי כה הי לש בוך  הי ים, אמ רי ישה ם מי הי רו, של אמ שש ני ם של "ך. אותה לולות בה יות כש ם אותי יי תנ ים ושש רי שש י על רי המ של
יות. ם אותי יי תנ ים ושש רי שש ם על אותה בש

זו נש גש אשון, ני רי אור הה ז הה ננ גש ני של יון, וכש לש על ם הה עולה הה תוך  נוזות בש ירות גש מי יות טש ם אותי הי לו  לה ים הנ רי ישה מי הנ
ן ירה כי הי ם וש הה רה בש א אנ בה ד של ם, ענ קםדל מו מי זו כש נש גש א, ני טה ם חה דה אה ר של חנ ם. אנ דה ן אה יר אותה כי יהה מנ הה לו. וש לה יות הנ אותי הה

יו. לה ה עה תה רש שה ש של קםדל רוחנ הנ בש

ן ישה ק הורי חה צש ק. יי חה צש יי ר לו לש של ל אמ ת כה ם אל הה רה בש ן אנ תי יי תוב (בראשית כה) ונ כה ק, של חה צש יי ן לש ישה ך הורי ר כה חנ אנ
מו כש קו  לש תנ סש הי יות, וש אותי הה זו  נש גש לות, ני גה בנ יו  ל הה אי רה שש י יי ני ף ובש ת יוסי מי ן של יוה ף. כי יוסי ן לש ישה עמקםב הורי עמקםב, ינ ינ לש

מיקםדלם.

ל ן ענ ים אותה ירי כי מנ יו  ל הה אי רה שש יי יות, וש אותי הה לו  גנ תש ל, הי אי רה שש יי ה לש ה תורה רה סש מש ני י וש יננ ר סי ל הנ ענ דו  מש עה ד של ענ
ת ל אל אי רה שש יי י  ני בש לו  צש ננ תש יי ונ תוב (שמות לג)  או, כה טש חה ן של יוה או. כי טש חה ד של ים, ענ קוקי חמ מות הנ שי סוד הנ ן, בש יה רש בג

ץ. רל אה סו לה נש כש ם ני הל ים, ובה ני קי ים זש עי בש שי ענ וש יהושג ה וי ם מםשל יר אותה כי יהה מנ הה יהם. וש דש על

יות, סוד ם אותי יי תנ ים ושש רי שש על לו בש לה יות הנ אותי קו הה קש חש ה, נל זל יר הנ שי ה הנ לה גנ תש הי ש וש דה קש מי ית הנ ה בי נה בש ני ן של יוה כי
בוך. הי ים אמ רי ישה נו מי יש הנ "ך, וש בה

ם ים. כגלה רי ישה מי י לש דודי לש ך  טוב הולי ין הנ יי כש ך  כי חי וש ים. (שיר ז)  רי ישה מי תה  נש ה כוננ תה תוב (תהלים צט) אנ כה וש
א, בה ם הנ עולה תוך הה ים בש נוזי ים גש רי תה ם כש לו הי לה יות הנ אותי הה ים. וש רי ישה ים מי אי רה קש ני ם של לו, אותה לה יות הנ אותי סוד הה בש
ה בה קי ר ונש כה ת זה יקנ קי חמ ים, בנ דושי קש מות הנ שי ל הנ סודות של ת הנ יקנ קי חמ ה בנ בה שה חמ מנ ה תוך הנ יעה בי ר נש חנ ה אנ יעה בי ם נש כגלה וש

לו. אי ט לש רה ה, פש ם זל ה עי יות זל הש לו לי ם אי לו עי ה אי מה כה סש יות הנ אותי ל הה כה ין כש י אי רי המ ד, של ים ינחנ כי סש הנ לש

יך, בל גנ י לש ני כי שש ה מה ל זל ענ ו'. וש ד לנ חה צון אל רה כםל, ובש ת הנ מנ כה סש ם הנ הי ו', וש ם לנ תה בה המ אנ יה, של לו  ים, אי רי ישה עוד מי
יון. לש על דוש הה קה ם הנ שי הוא הנ ם ו', וש הל מה ר עי בי חנ תש ן יה. מי יונות הי לש על דושות הה קש יות הנ אותי י הה רי המ ך, של מש יות עי הש לי
א לה אל ה  עולה ין  אי וש מו.  עי ר  בי חנ תש הי לש יו,  לה אי עמלות  לנ ה  תה שוקה לום, תש כש ה  מה צש ענ מי ה  לה ין  אי וש יו,  תה חש תנ ת  בל יושל של ה' 

ד. חה בור אל חי ך בש מש יות עי הש י, לי ני כי שש ת מה רל יא אומל הי שות, וש רש בי

ה ילה גי ה נה ל זל ענ ך. וש לש צש יות אל הש י לי די יון, כש לש י על יםפי ים, בש קוני י תי יני ל מי כה י בש ין אותי קי תש הי יו, וש רה דה ך חמ לל מל י הנ ני יאנ בי הל
ד. חה בור אל חי ך בש לש צש ילה אל הש אל של י, כש קוננ ל תי כה י וש ני ך, אמ ה בה חה מש שש ני וש

םא ל כםל, וש ת הנ חנ אל מי שנ מש ן של יי ינ אותו הנ ם מי ח אותה מנ שנ ד, ונש חה אל ד וש חה ל אל כה ה לש ול רש ר, ננ מנ אל נל מו של יך, כש ה דםדל ירה כי זש ננ
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ך, לש ת  תי לה בוך,  הי ם אמ הי וש יל  ך, הואי לש ת  תי לה יקו  סי פש ינ םא  ל וש בוך.  הי ים אמ רי ישה י מי רי המ ם, של אותה חנ  מי שנ לש מי יק  סי פש ננ
ך. יר לש אי הה ך, ולש יק בש רי הה ולש

י ם יה, מי ם הי ים. אי רי ישה תה מי נש ה כוננ תה תוב (תהלים צט) אנ י כה רי ר, המ י מה ני פש לי ם נוחנ  עון, אי מש י שי בי ר רנ מנ אה
א רה קש םא ני נוז, ל גה יר וש מי ע, טה םא נודה ל הוא של הנ ל, וש לה ינו יהדוענ כש אי ים של יקי תי ענ ל הה יק כה תי ענ ט לש רה ם פש ן אותה קי תנ יהכול לש

ים? רי ישה תה מי נש ה כוננ תה תוב אנ כה ר וש מנ יך אה אי ה, וש תה אנ

או, יהצש ן של יוה ה. כי חוצה אות הנ יוצש ד של ם, ענ הל לה מות של לש גנ תש הי יות בנ אותי ן לה יוקה ין דש אי ר של אי בה תש י ני רי ר לו, המ מנ אה
ן יוה ים. כי רי ישה תה מי נש ה כוננ תה ך, אנ שום כה רוך הוא. ומי דוש בה קה יות הנ אותי ן הה אותה ם בש הל א בה רי קה הי נו לש קש תש ני מו וש לש גנ תש הי

ים. רי ישה נו מי קש תנ תש י הי זנ ה, אמ תה א אנ רה קש ני קום של אותו מה ים לש יעי גי מנ של

לו לה ים הנ די דה צש נו הנ קש תנ תש הי ד של ענ ם, וש לי ם שה כםל שי ילה הנ הש יי יות, של אותי ן הה ם אותה ר עי בי חנ תש הי ה לש שוקה תש ה הנ ל זל ענ וש
ם. לי ם שה כםל שי ילה הנ הש יי יות, של אותי ר הה אה ם שש ת עי רל בל חנ תש ה מי ינה ה, אי לה של

יו רה דה חמ ך  לל מל י הנ ני יאנ בי . הל יהה דל צי יא וש י הי רי ה, המ רוצה נה יך  רל חמ י אנ ני כי שש , מה יהה קונל י תי יפי ת בי רל יא אומל ה הי ל זל ענ וש
. יהה דל צי יא וש י הי רי ה, המ חה מש שש ני ה וש ילה גי נה

ז הוא ה, אה עולה של כש ד. של חה בור אל חי ם בש לי ם שה יות שי הש ר, לי בי חנ תש הי לש יהה  קונל י תי יפי ה בי נה קש תנ תש יא הי הי שום של מי
ים. להי ם יהו"ה אל שי ם, סוד הנ לי ם שה שי

ל סוד של יפםה הוא הנ ר, אי םא יותי ל ם יהו"ה, וש לי ם שה יא שי י הי זנ ר, אמ בי חנ תש הי ה לש עולה של י כש רי ר, המ םאמנ ם ת אי וש
ל ם של שי ה בנ טה מנ ל יהו"ה, ולש ם של שי ה בנ לה עש מנ ה. לש טה ה ומנ לה עש ת מנ לל לל כש ני ז  מות, אה לי שש ם בי שי הנ של א כש לה ים? אל להי אל

כםל. ת בנ מל לל שש ז ני אה ים, וש להי אל

לו. לום של שה הנ ך של לל מל למםה - הנ ך שש לל מל הנ א וש לה ך? אל א כה רה קש ה ני מה רוך. לה למםה בה ך שש לל מל הנ תוב (מלכים-א ב) וש כה
ד הוא וי ית דה ל בי ם, ענ תה ך סש לל מל א הנ לה למםה. אל ך שש לל מל תוב הנ םא כה ל ך, וש לל מל ם הנ תה תוב סש קומות כה ה מש מה כנ י בש רי המ של

ר. מנ לו הוא אה לום של שה הנ ך של לל מל ל הנ למםה - ענ ך שש לל מל ר. הנ מנ אה

עות כות נובש רה בש ל הנ כה - של רוך  ה. בה טה מנ ה ולש לה עש מנ ים לש קי פוסש יו  םא הה כות ל רה בש ת הנ יענ בי נש ז  י אה רי המ - של רוך  בה
ת. חנ מות אנ לי שש ד, בי חה בור אל חי ן בש ירות כגלה אי יות מש אותי ל הה כה מות, וש עולה ל הה כו כה רש בה תש יי ם של שה מי

תוב (שם ה) כה רוך, של ך בה ף כה א אנ רי קה הי לש דוש  קה ם הנ שי ל הנ ה של רונה חמ אנ אות הה ת הה ה אל זל ם הנ שי ש הנ ז יורי אה וש
י. בי ד אה וי כו' דה י וש להי רוך ה' אל בה

ים. יי חנ קור הנ תוך מש ים מי כי רש בה תש מות מי עולה ל הה כה אוי, וש רה ם כה לי ם שה כםל הוא שי ז הנ רוך, אה א בה רה קש ר ני של אמ כנ של
סודות של דוש,  קה הנ ם  עה הה ם  יכל רי שש אנ ה.  טה מנ לש ים  מי עה פש לי וש ה,  לה עש מנ לש ים  מי עה פש לי ה.  טה ומנ ה  לה עש מנ הוא  ה  זל הנ ם  שי הנ וש

ם. כל לו לה גנ תש ים הי יוני לש ים על דושי קש

יות הש ה, לי לה עש מנ ה לש טה מנ ת ה' מי יך אל שי מש הנ ת לש דל י ו' יורל זנ דוש, אמ קה ם הנ שי ל הנ יות של אותי רות הה בש חנ תש ר מי של אמ כנ
רו בש חנ תש יי , של יהה לל ה אי יכה שי מש הנ ל ת' לש ת אל דל עולות. א' יורל דות וש א יורש יתה א בי פה לש ל אנ יות של אותי ז הה אה ד, וש חה בור אל חי

ה. לה עש ם בנ ר עי בי חנ תש הי ה לש רוצה ה, וש טה מנ ה מי כה שש מש י ני רי המ ה, של לה עש מנ ה לש טה מנ ש' מי ה לש לו. ב' עולה לו תוך אי אי

יא הי של ה, כש טה מנ ת מי רל עורל יא מש הי של לו  לה ים הנ ירי שי ה בנ לה כנ ת הנ ים אל קי הה ה לש רוצה אות ו', של ל הה סוד של א' הנ
י, ני כי שש יו מה לה ת אי רל יא אומל הי ה של עה שה זו. בש חות זו לה מי יות שש אותי הה יו, וש לה ה אי יכה שי מש הנ יהד לש ה  ן לה נותי ת, וש טל של קנ תש מי

. יהה לל ה אי יכה שי מש הנ ת' לש ל הנ ת אל דל הוא ו', יורל י א' של זנ אמ

י רי דש תוך חנ ת לש סל נל כש יא ני ז הי אה יא ו'. וש הי ר ש', של חנ ה אנ צה רה ה ב', וש ה, עולה רוצה יך נה רל חמ ת אנ רל יא אומל הי ה של עה שה ובש
דות קג נש לש  שה ש',  אות  הה יא  הי זו  ים,  רי דה חמ הנ תוך  לש רות  דש סנ כש אנ הה וש ים,  רי דה חמ הנ וש דות,  קג נש לש  שה ם  הי של ך,  לל מל הנ

ים. ני פש רות לי דש סנ כש אנ הה וש

ים רי שש על צון בש רה ה וש חה מש ז שי י אה רי המ אות ר', של ק בה בי דנ תש הי ה ג' לש אה ך, בה ה בה חה מש שש ני ה וש ילה גי ת נה רל אומל ה של עה שה ובש
ק בי דה הי הוא לש ל. וש לה ה כש י בושה לי נו בש מל טםל מי יו, לי לה ית אי לי גנ תש אות ר' מי הה אות ג', וש מו בה לש תנ שש ני יות, של ם אותי יי תנ ושש

צון. רה ה בש יק בה רי הה ה ולש בה

ב בי רש ענ ים לש מוני המ ם הנ תוך אותה ה לש אה ה בה לה רש עה י הה רי המ ת של רל כל זש ן, ני יי ינ מי יך  ה דםדל ירה כי זש ת ננ רל יא אומל הי ה של עה שה בש
י זנ ש, אמ דה קש מי י הנ פולי שי ה בש אה מש טג ז הנ אוחי ה אותו, של יא רואה הי של ש. וכש קםדל ת הנ חנ מש שי ק בש לל טםל חי י לי די ה, כש תה חה מש שי
ת נל ז ד' נותל אה ן. וש בל אל תוך הה ענ מי נובי מו של ת, כש רל תל סש ני ה וש חוקה ית דש צי מש ת לו תנ תי י לה די ה, כש מה צש ת ענ ה אל ינה טי קש יא מנ הי

ש. דה קש מי תוך הנ ק מי לל טםל חי ה, לי חה מש שי ת בש טל של פנ תש אות ק' מי הה אות ק', וש לה

ך, ל כה ה כה תוכה ל בש םא נוטי ל י של מי ה ד', כש מה צש ה ענ ת, עושה תי ה לה ין לה ה אי אה מש טג ה, לנ דושה יא קש זו הי ה הנ לה כנ הנ ל של ענ וש
ר, עםשל ע ובש בנ שם ם בש תל אנ או. של רה תש ה תי מה יו לה נה בה עמקםב לש ר ינ םאמל י - (בראשית מב) ונ ך  נש ימה סי יך. וש רי צה ך  כה יהה, וש ני יא עמ הי וש

ה, ד'. חה מש שי ה בש מה צש ה ענ אה רש ה מנ ל זל ענ ים. וש בי עי ים ורש יי ני ם עמ כל מש צש או ענ רש ם. הנ כל לש צש ץ אל רל אה י הה עי שש י רי רי המ

ינםק ה, לי חה מש שי ה בש יק אותה זי חמ בו, ומנ נה ת זש ט אל ש פושי חה נה מו של ת כש טל של פנ תש מי אות ק', של ה הה ע זל שה ה, רה רואה של כש
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ה. ה אותה רואל קום של ל מה כה ה בש חה מש שי ת הנ ב אל בי רש ענ ן לש מי דנ זש ז הוא מי אה ש, של דה קש מי ן הנ מי

ל בל ל אי קום של ל מה כה ך בש כה ג, וש רי טש קנ ל לש םא יוכנ ל י של די אות, כש בה בות צש רש הנ ה ייש לש חה מש ל שי קום של ל מה כה ן, בש ל כי ענ וש
רו כםחו. בש שה יי ג, וש רי טש קנ ין יהכול לש אי ם, של י הוא שה רי המ אות, של בה בות צש רש הנ ייש לש

ק זה חה ב הל נה זה את אות הנ ז יוצי ים. אה רי ישה ם מי אותה ת מי חנ ה אות אנ ירה כי זש ים, ומנ רי ישה ת מי רל אומל זו  ה הנ עה שה בנ
ה זל ש הנ חה נה הנ ן של יוה אות ץ'. כי יא הה זו הי ה בו, וש לה תש ן ני מה הה קום של מה אותו הנ מו של ה. כש מה ים אנ שי מי ה חמ טה מנ ט לש שי פנ תש מי של

. חנ ש, ובורי דה קש מי תוך הנ ד מי רה פש ז ני ה, אה אה בה יהה של לי תש ה הנ ת אותה ה אל רואל יו, וש ינה ף עי זוקי

ת מל לל שש ה ני חה מש שי הנ יו, וש לה את אי יוצי אות ה' וש ת לה סל נל כש ני אות ד', וש הה ת מי רל ערבל ה, ומה הובה ל אמ את אל ה יוצי לה כנ הנ וש
יהה. בובש רש י עי לי ר ובש חי רוג אנ טש י קי לי ים, בש די דה צש ל הנ כה מי

יא ה, הי רוצה יך נה רל חמ ת אנ רל אומל ה של עה שה יא ת'. ובש הי י, הוא א', וש ני כי שש ת מה רל אומל ה של עה שה ל, בש כי תנ סש הי אן ייש לש כה
ה ירה כי זש ת ננ רל אומל של ש, כש חה נה א הנ בה ה של עה שה יא ר'. ובש הי ך, הוא ג' וש ה בה חה מש שש ני ה וש ילה גי ת נה רל אומל ה של עה שה הוא ש'. ובש ב' וש
ף לי חנ תש קום? הוא מי מה קום לש מה יות מי אותי פות הה לש חנ תש ה מי מה ה לה ל זל ג ק'. כה רי טש קנ מש אותו הנ יא ד', וש ן, הי יי ינ יך מי דםדל

רות? חי יות אמ אותי ת בש פל לל חנ תש יא מי הי רות, וש חי יות אמ אותי בש

ד צנ ה בש ירה אי מש אות של יא הה הי זו א'. של ט לש רה פש ה  ת אותה כל מושל ין אות של י, אי ני כי שש ת מה רל אומל ה של עה שה א, בש לה אל
ך הוא שום כה ה. ומי לה עש מנ ה לש יכה שי מש הנ ה לש יק בה זי חמ ת, ומנ בל רל קה יד מש מי ין תה יהמי י הנ רי המ ין, של יהמי אשון, סוד הנ רי אור הה הה

ה. לה עש מנ ר לש עורי תש הי ת לש רל חוזל ת וש חנ בנ שנ ה, מש לה עש מנ עמלות לש י לנ די ים, כש די דה צש ל הנ כה ת בש טל של קנ תש יא מי הי יא ת', של הי א' וש

ת חנ לוקנ גוף,  הנ ם  הי ה, של לה של ים  יי ימי ני פש הנ ים  מוני המ הנ ם  ל אותה כה י  רי המ ה,  רוצה נה יך  רל חמ אנ ת  רל אומל של ה  עה שה ובש
יהה רל חמ תולות אנ ר (תהלים מה) בש מנ אל נל של מו  ך, כש לל מל ם לנ יסה ני כש הנ ולש יהה  לוסל ת אוכש ל אל בי קנ ת לש יי בנ יא הנ הי וש  , יהה לל אי
ה ל אותה בי קנ ך, לש לל מל י הנ רי דש ם חנ ל אותה לות של יכה הי חנ הנ י"ן, ופותי שי ר בש טי ענ תש הוא מי יא ב'. וש ה הי ל זל ענ גו'. וש יהה וש עותל רי

ם. יהל לי ה אמ יסה ני כש הנ ולש

ה הוא ג' ל זל ענ ה. וש חנ אותה מי שנ ן לש מי דנ זש הי ים של יקי די צנ ת הנ חנ מש י שי רי ך, המ ה בה חה מש שש ני ה וש ילה גי ת נה רל אומל ה של עה שה ובש
ית לי גנ תש מי של ה  שה אי מו  כש קום,  מה הנ אותו  בש ה  חה מש שי טםל  לי יו,  לה אי ה  תה לש גנ תש ני וש ה,  דה בנ לש יא  הי ה  נה קש תנ תש הי ר'.  יא  הי וש

ה. לה עש בנ ש בש מי תנ שש הי לש

יהה, ני עמ ית  עמשי ננ ה אותו,  רואה ן של יוה כי וש ג.  רי טש קנ מש הנ ב אותו  רי קה תש ן, מי יי ינ מי יך  ה דםדל ירה כי זש ננ ת  רל אומל ה של עה שה ובש
ל ענ ה, וש חה מש שי י הנ נוגי עי ל מי בי קנ ה לש חה מש שי בו בש נה ט זש ג פושי רי טש קנ מש אותו הנ ש. וש דה קש מי א הנ מי טה םא יי ל י של די אות ד', כש סוד הה בש

ה ק'. זל

ת סל נל כש ני אות ד', וש הה ת מי רל בל ענ תש ה ומי אה יא בה הי . וש חנ הוא בורי ג הנ רי טש קנ מש הנ ה ץ', וש לה גנ תש ים, ומי רי ישה ת מי רל אומל ד של ענ
ים. רי ישה ה מי ני ים, ו"ף הי רי ישה ה מי ני ים. ה"ץ הי רי ישה מי ים הנ לי גנ תש ז מי אה אות ה', וש לה

י רי שש ה. אנ תורה יות הנ ל אותי סוד של כםל בנ הנ ה, וש גה רש דנ ה לש גה רש דנ קום ומי מה קום לש מה יות מי אותי פות הה לש חנ תש ה מי ל זל ענ וש
ם. ילה בי שש ן בי קי תנ תש כםל הי הנ יון, וש לש על ך הה לל מל ים בנ קי בה דש ם ני הי דוש, של קה ם הנ עה הה

עון מש י שי בי ח רנ תנ ים. פה יהמי יק הנ תי י ענ ני פש יך לי רל בה ירו דש יהאי יך וש ח פי תנ י, פש בי יההו, רנ לי ר לו אי מנ עון. אה מש י שי בי ח רנ מנ שה
הו? אורות מנ יקות הה קי חמ טון בנ לש שי ל הנ ר של של קל י, הנ בי ר לו, רנ מנ ה? אה לה אי נו שש מל ל מי אנ שש אל ר של י מה ני פש ם נוחנ לי ר, אי מנ אה וש

ם יון, שה לש על ך הה לל מל ל הנ טון של לש שי ך הנ הולי קום של מה י בש רי המ ה, של רוצה נה יך  רל חמ י אנ ני כי שש תוב מה כה הו של ר לו: זל מנ אה
ך. ינל י זי לי ת כש ר אל די סנ יך וש רל בה מםר דש י, אל בי ת, רנ עי יו. כה רה חמ ים אנ כי שה מש ני ים וש כי ם הולש כגלה

יותו הש ד בי וי דה מור לש זש תוב (תהלים סג) מי יו. כה רה דה חמ ך  לל מל י הנ ני יאנ בי ה הל רוצה נה יך  רל חמ י אנ ני כי שש ר, מה מנ אה ח וש תנ פה
ר מנ אל נל מו של ם, כש עולה י הה כי לש ל מנ כה ר מי ה בו יותי צה רנ תש רוך הוא הי דוש בה קה ך, הנ לל מל ד הנ וי ה, דה אי םא ורש ה. ב הודה ר יש בנ דש מי בש

ם? ענ טנ ה הנ ל. מה אי רה שש י יי מי ל ענ יות ענ הש ד לי וי דה ר בש חנ בש אל (מלכים-א ח) וה

נות מה אה ה הה עמשי ת מנ ר אל בה דש מי ם בנ ל שה כי תנ סש יהה מי ר, הה בה דש מי םאן בנ צ ר הנ חנ ך אנ יהה הולי הה יום של ד, מי וי דה שום של מי
גו'. יך וש עותל בש צש ה אל עמשי יך מנ מל ה שה אל רש י אל ר (תהלים ח) כי אומי חנ וש בי שנ יהה מש הה רוך הוא, וש דוש בה קה ל הנ של

ב יושי יהה  הוא הה וש ם,  יהל טותי ל מי ענ ים  ני שי יש ים  בי ם שוכש עולה י הה ני בש ל  ה כה לה יש לנ בנ י  רי המ שום של ם? מי ענ טנ ה הנ מה
יך מל ה שה אל רש י אל ר כי יהה אומי הה ם, וש יי מנ שה ה הנ עמשי מנ לות ובש זה מנ ים ובנ בי כוכה ה ובנ נה בה לש ם, בנ יי מנ שה ל בנ כי תנ סש יהה מי הה ר, וש בה דש מי בנ
רוך בה דוש  קה ת הנ ם אל רומי ומש חנ  בי שנ ד, ומש יהה פוחי יד הה מי תה גו'. וש וש ך  מש יר שי די ה אנ מה נו  דוני תוב (שם) ה' אמ כה גו'. וש וש

הוא.

רוך הוא. דוש בה קה י הנ ני פש ל לי לי פנ תש חנ ומי בי שנ יהה מש ה לו, הה תה יש הה ה של רה ל צה כה יו, ובש מי י חה ני פש לי חנ מי יהה בורי ך הה ר כה חנ אנ
מור זש תוב (תהלים סג) מי כה ה, של ירה ר שי יהה אומי יו, הה רה חמ ף אנ אול רודי יהה שה הה ה, של הודה ר יש בנ דש מי יותו בש הש ת, בי עי כה וש
ה) ירה ר שי מנ ו אה שה כש ענ ר, וש יהה אומי נו, הה לום בש שה בש י אנ ני פש חו מי רש בה ד בש וי דה מור לש זש תוב (שם ג) מי לום כה שה בש אנ ן בש כי ד (וש וי דה לש

יו. רה חמ ים אנ פי יו רודש הה קום של מה ה, בנ הודה ר יש בנ דש מי יותו בש הש בי

י ים - זוהי להי ם. אל מות הי ה שי לשה ה - שש תה י, אנ לי ים, אי להי גו'. אל וש ךה  רל חמ שנ ה אמ תה י אנ לי ים אי להי ר? אל מנ ה אה ומה
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ד ם עומי עולה ל הה כה ד של חה מוד אל הוא ענ יו, וש לה ד עה עומי ה של זל ר הנ תל כל הנ םאש של ר ה הה י - זל לי כות. אי לש מנ ר הנ תל תו, כל גה רש דנ
ן ה כםהי תה תוב (תהלים קי) אנ כה יון, של לש על ין הה יהמי ה הנ - זל ה  תה ם. אנ סוד עולה יש יק  די צנ וש י)  תוב (משלי  כה יו, של לה עה

יד. מי ל יום תה כה ך בש לש צש ר אל קי בנ אמ ךה, ונ רל חמ שנ "ה. אמ תה "י, אנ לי י"ם, אי להי אן - אל גות כה רה לש דש ה שה ל זל ענ ם. וש עולה לש

י, רי שה יך בש לל ב אי אי יך, תה לל י אי שי פש ה ננ אה מש י, צה ני אן אמ ף כה תות. אנ שש א לי מי צה י של מי י (שם סג), כש שי פש ננ ך  ה לש אה מש צה
ה, תורה ם אור הנ ין שה אי ם? של יי י מה לי ה בש ה זל ם, מנ יי י מה לי ייף בש עה יהה וש ץ צי רל אל יך. בש לל ים אי קי בי ר דש שה בה הנ וש ש  פל נל יו הנ הש יי של

יון. לש על אור הה מה ל הנ אור של הה

קום מה ה, בש זל ר הנ בה דש מי י בנ ני אמ ב של ל גנ ף ענ ך, אנ יתי זי חמ ש  קםדל ן בנ א כי לה ם? אל ענ טנ ה הנ (שם), מה ך  יתי זי חמ ש  קםדל ן בנ כי
תוב כה מו של ה הוא כש זל ך. וש בודל וכש ך  זש אות עג רש לי יך  רל חמ ק אנ תוקי שש ך, ומי ק בש בי דה הי לש ך  ה אותש י רואל ני - אמ ך  הוא כה של

ך. מש ה עי צה רנ תש כםל ני יך, הנ רל חמ י אנ ני כי שש מש תי ן של מנ זש ה. בי רוצה יך נה רל חמ י אנ ני כי שש (שם) מה

אשון, רי ם הה דה ת אה רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה בה של ינו, כש ני שה ן. של דל עי ן הה י גנ רי דש לו חנ יו - אי רה דה ך חמ לל מל י הנ ני יאנ בי הל
יס ני כש הי ן, וש דל ן עי ל גנ ח של תנ ח לו פל תנ ם פה שה ים, ומי יי ת חנ מנ שש ח בו ני פנ נה א. וש רה בש ם ני שה ל, ומי טנ ש נה דה קש מי ית הנ ל בי רו של פה עמ מי
רוך בה דוש  קה יד הנ תי עה פות של חג ן הנ מו אותה פות, כש ר חג של על ה לו  שה עה ים, וש דושי לות קש יכה ים הי רי דה ים חמ עי בש שי לש אותו 

ם. חנ שה מי יהה שה הה יו, וש נה פה ים לש די קש רנ יו מש ים הה יוני לש על ים הה כי אה לש ן. ומנ דל ן עי גנ ים בש יקי די צנ עמשות לנ הוא לנ

ם דה י אה ני בש יות בי הש נות לי זגמה ידות ומש עמתי מות של שה ן רוחות ונש ל אותה רוך הוא כה דוש בה קה יו הנ נה פה יר לש עלבי ם הל שה וש
נו. מל או מי ייצש של

ה י הוא זל ם, מי ל עולה בונו של יו: רי נה פה ר לש מנ ל. אה לה ים כש יי יו לו חנ םא הה ל ה אותו של אה ך, רה לל מל ד הנ וי דה יענ לש גי הי ן של יוה כי
ן תנ ך, נה אשון כה רי ם הה דה ה אה אה רה ן של יוה ך. כי לל מל ד הנ וי ה דה רוך הוא: זל דוש בה קה ר לו הנ מנ אה ד של ים? ענ יי י לו חנ יתי אי םא רה ל של
ן לו תנ יו נה רה יבה ל אי כה ר מי יבה אי ר וש יבה ל אי כה ך. וש לל מל ד הנ וי י דה יי ל חנ ים של ני שה ים הנ עי בש ם שי הי ים, וש ני ים שה עי בש יו שי נותה שש לו מי

לו. ים של ני שה ף הנ לל ן אל אותה ה מי נה ים שה עי בש אשון שי רי ם הה דה אה רו מי סש חה לו. וש של מי

ה עה שה ה. בש טה ומנ ה  לה עש קוקות מנ חמ יו  הה דוש  קה ם הנ שי ל הנ סוד של יות הנ ה, אותי רוצה נה יך  רל חמ י אנ ני כי שש תוב מה כה
ם יהל עי סש מנ ים בש עי ים נוסש דושי קש נות הנ חמ מנ ם הנ ל אותה רות, כה חי אמ יות הה אותי עולות לה טות וש יות בולש ן אותי אותה של

ים. יוני לש על יפות לה קי ין תנ אי שום של ה, מי ה ובושה ימה אי בש

ח צנ מי י הנ זי ם ענ ל אותה א. כה בה ם הנ עולה ק לה לל ם חי הל ין לה ה, אי ם בושה הל ין לה אי ם של עולה י הה ני ם בש ל אותה אן, כה כה מי
ים רי בש שנ יו מש דול, הה ן גה ל כםהי ש של קםדל ר הנ זל יץ ני צי דוש, בש קה ם הנ שי יות הנ אותי ים בש לי כש תנ סש יו מי הה של ל, כש אי רה שש יי יו בש הה של
ייש בנ תש יהה מי ל בו, הה כי תנ סש הי י של ל מי כה ל אות, של ד ענ יהה עומי יץ הה צי הנ שום של ם, מי יהל עמשי מנ ים בש לי כש תנ סש ם ומי בה ת לי אל

בשמנעמשהיו.

ל ים. כה צי נוצש ים וש טי ים ובולש ירי אי יו מש יץ, הה צי ל הנ ים ענ קוקי יו חמ הה דוש יהו"ה, של קה ם הנ שי ל סוד הנ יות של אותי הה
בו לי ר  בנ שה וש בונו,  רי ל  ה של ימה אי מי ים  לי נופש יו  נה ופה טות,  יות בולש ה אותי יהה רואל הה יצוץ,  ני אותו  בש ל  כי תנ סש הי י של מי

רוך הוא. דוש בה קה לנ

ר רי בה יהה מש ן, הה שה ה עה לל עמ אותו מנ מוד מי ענ ה אותו הה עולל של ן, כש שה עה אותו הל יחנ בש רי מי י של ל מי ת, כה טםרל קש מו זו הנ כש
יהה לו םא הה ל ע, וש רה ר הה ייצל נוף הנ טי ת וש מנ זגהמ נו  מל יר מי עמבי דונו, ומנ ת אמ עמבםד אל צון, לנ רה ה וש חה מש שי אור, בש רור וש בי בש בו  לי

ם. יי מנ שה בנ יו של בי ד אה גל נל ד כש חה ב אל א לי לה אל

ך ף כה ס, אנ ל ני ד ענ יהה עומי יץ הה צי הנ מו של ים. וכש די דה צש ל הנ כה אי בש דנ ע ונ רה ר הה ייצל רון לנ בש יא שי ת הי טםרל קש שום של מי
ת. טםרל קש ט לנ רה ר פש חי אנ ד הה צנ ת הנ ר אל בי שנ מש ם של עולה ר בה בה ך דה ין לש אי ת. של טםרל קש הנ

ד צנ ל הנ ר של בל של י הנ רי המ גו', של ה וש תה חש מנ ת הנ ח אל רםן קנ המ ל אנ ה אל ר מםשל םאמל י תוב ונ כה , של שוהה רש י פי רי המ ה, של אי םא ורש ב
ת דל עומל ת, וש טםרל קש מו הנ רוך הוא כש דוש בה קה י הנ ני פש יבות לי בי חמ ה ונ חה מש ין שי י אי רי המ שום של ת. מי טםרל א קש לה ינו אל ר אי חי אנ הה
ל ל, כה טי בנ ה הוא מש עמשל אותו מנ ם לש דה י אה ני ים בש עושי ת של טםרל קש ן הנ עמשנ יחנ ונ ת. רי יי בנ ן הנ ים מי עי ים רה רי בה ים ודש פי שה ל כש טי בנ לש

שלכין הנקשטםרלת.

ה עמשי ת מנ ל יום אל כה א בש קורי ל וש כי תנ סש מי י של ל מי כה הוא - של רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש יום לי ת קי רנ זי ה הוא גש ר זל בה דה
םא ל ה, וש פה גי מנ ע ומי ין רנ די ע, ומי הור רנ רש הי ים, ומי עי רה ים הה עי גה פש ל הנ כה ם, ומי עולה ל הה ים של פי שה י כש רי בש ל די כה צול מי ת, ני טםרל קש הנ

ן בו. וי כנ יש יך של רי צה יו, וש לה לט עה שש ר לי חי אנ ד הה צנ ין יהכול הנ אי יום, של ל אותו הנ ק כה זי נה יי

רוך הוא, דוש בה קה י הנ ני פש ת לי טםרל קש ה הנ עמשי יון הוא מנ לש ה על מה ים כנ עי יו יודש ם הה דה י אה ני ם בש עון, אי מש י שי בי ר רנ מנ אה
ל בו, די תנ שש יי י של ב. ומי הה ל זה ר של תל מו כל ם כש םאשה ל ר ה ענ רה ה עמטה ים אותה לי עמ ה, ומנ נה מל ה מי לה ה ומי לה ל מי ים כה לי יו נוטש הה
נו מל ה מי פה גי ק מנ לי יסנ א, וי בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ק בה לל ל יום, ייש לו חי כה ן בו בש וי כנ ת ולש טםרל קש ה הנ עמשי מנ ל בש כי תנ סש הי לש

ת. רל חל כות אנ לש ל מנ ין של די נםם, ומי יהי י גי יני די ים, ומי עי ים רה די דה צש ה, ומי זל ם הנ עולה י הה יני ל די כה ל מי צי נה יי ם, וש עולה ל הה כה ומי

יר, וי אמ רושות בה דוש פש קה ם הנ שי יות הנ ה אותי יהה רואל ן הה כםהי ן, הנ שה עה מוד הל ה ענ יהה עולל הה של ת, כש טםרל קש ה הנ אותה בש
ד ים, ענ די דה צש ל הנ כה מי יפות אותו  קי מנ יו  דושות הה בות קש כה רש ה מל מה ך, כנ ר כה חנ מוד. אנ ענ הה אותו  ה בש לה עש מנ עולות לש וש
ים די ים יורש רי יבה אי הה וש ים,  יוני לש ים על רי שה ים קש רי שה קש ני יו  ת הה טםרל קש הנ ה  אותה . ובש חנ מי שנ מש י של ת מי אל חנ  מי שנ ה ומש עולל של
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ת רל ת קושל טםרל קש שום של ה, מי רוצה נה יך  רל חמ י אנ ני כי שש ת, מה רל יא אומל ז הי אה ה. וש לה עש מנ ה לש טה מנ לש ה של גה רש דנ ת הנ יך אל שי מש הנ לש
ה. טה ה ומנ לה עש ים מנ רי שה קש

יו הה שום של ן בו, מי בוני תש הי לש ה ייש  זל סוק הנ פה גו'. הנ ת וש טםרל ר קש טנ קש מי חנ  בי זש יתה מי שי עה ר, (שמות ל) וש מנ אה ח וש תנ פה
ה הוא זל ת הנ טםרל קש ח הנ בנ זש ים. מי ני פש ה בי זל חוץ וש ה בנ ים. זל מי שה בש ת הנ טםרל ח קש בנ זש עולות, ומי ח הה בנ זש חות - מי בש זש י מי ני שש

י. ימי ני פש

ל טי בנ מש שום של א מי לה א? אל רה קש ני ה הוא  ל זל ענ חנ  בי זש ים, ומי חי בה זש ים בו  חי ין זובש י אי רי המ ונ  , חנ בי זש א מי רה קש ני ה  מה לה
ר חי אנ ד הה צנ ך הנ ף כה ה. אנ יחה בי זש פות לי כה ל של גל מו עי פות כש יהה כה ר הה חי אנ ד הה צנ אותו הנ ים. וש עי ים רה די דה ה צש מה ת כנ ת אל כופי וש

. חנ בי זש א מי רה קש ן ני ל כי ענ ג, וש רי טש קנ יות מש הש םא לי ל לט, וש שש ין יהכול לי אי פות, של יהה כה הה

ב רנ קש םא יהכול לי ל חנ וש ע ובורי נה כש יהה ני ה, הה ת עולל טםרל קש ל הנ ן של שה עה מוד הל ה ענ יהה רואל ר הה חי אנ חנ הה בי זש מי אותו הנ של כש
דו. בנ רוך הוא לש דוש בה קה ט לנ רה ה, פש לה עש מנ לש ה של חה מש ה שי אותה ר בש חי ב אנ רי עה תש םא מי ל ר, וש הה טש ך ני שום כה ן. ומי כה שש מי לנ

ר אה שש בי שום של עולות. מי הה נות וש בה רש קה ר הנ אה שש מו בי ק כש לל ה חי ר בה חי אנ ד הה צנ ין לנ אי נו, וש מל ה מי נל הל נל ר של חי ד אנ ין צנ אי וש
רוך בה דוש  קה ק הנ א רנ לה ב, אל רי עה תש ר ומי שי קנ תש םא מי ת ל טםרל קש ן. בנ בה רש קה הנ אותו  ה בש יבה רי כםל וקש ק לנ לל חי נות, ייש  בה רש קה הנ
ה ר זל יבה ם אי ר עי יבה ים אי רי שה קש ני ים, וש בי רש קה תש ים מי דושי קש ים הנ די דה צש הנ ים, וש חי ים בורש עי רה ים הה די דה צש ל הנ כה דו, וש בנ הוא לש

אוי לו. רה ד כה חה אל ד וש חה ל אל ה, כה ם זל עי

כות רה בש הנ חנ של בי זש מי הו הנ זל ים, של ני פש א בי לה י אל ימי ני פש חנ הנ בי זש מי ד אותו הנ ין עומי ה, אי יבה בי ך חמ ל כה יא כה הי שום של ומי
ן. יי ענ ן הה ר מי תה סש ן הוא ני ל כי ענ אות בו, וש צה מש ני

לט שש ין יהכול לי אי ת של ול מה הנ ך  אנ לש ת מנ ת אל פנ כה גו'. של ים וש תי מי ין הנ עממםד בי ינ רםן? (במדבר יז) ונ המ אנ תוב בש ה כה מנ
ה עמשי ת מנ ב אל לי צון הנ רש ה ובי נה וה כנ ים בש רי אומש קום של ל מה כה בש - של ינו  יהדי ר בש סה מש ה ני ן זל ימה ין. סי עמשות די םא לנ ל ל, וש לה כש
גות רה דש ר הנ אה םא שש ל וש ים  לולי גי י  די ים עובש כולי יש םא  ל וש קו,  זש נה יי םא  ל וש קום  מה אותו  בש ה  פה גי לט מנ שש םא תי ל ת, של טםרל קש הנ

ם. מה ב עי רי קה תש הי רות לש חי אמ הה

קו לש ם חל שה ש, וש דה קש מי ן הנ ת מי סםלל פש ר הנ רי בי אן של כה דו. מי בנ ים לש רי ת לו עמדה יהשל עמקםב? (בראשית ל) ונ ינ תוב בש ה כה מנ
ק לל ת חי ם אל שה ן - של בה םאן לה ל צ ם ענ תה םא שה ל ה. וש דושה קש ה הנ מונה אל סוד הה או לו לש רש ני בות של כה רש מל ן הנ ל אותה כה דו, וש בנ לש
ר של קל ים בש רי שש קנ תש מי ם של רות - אותה שה קג מש םאן הנ צ ה. הנ דושה קש ה הנ מונה אל ם הה בו עי רש עה תש םא יי ל ם, של דה בנ ים לש מי ענ ר הה אה שש

ם. עולה ם לש תה ים אי רי שה קש םא ני ל ים, של מי ענ ר הה אה ם שש ים עי בי רש עה תש ין מי אי ד, של חה אל

רות, שה קש ני יו  ה הה מונה אל ל סוד הה דושות של קש בות הנ כה רש מל ל הנ ת, כה טםרל קש הנ ה  אותה י בש רי המ ת, של טםרל קש ן הנ כי מו  כש
ה טה מנ לש דושות של קש בות הנ כה רש מל י הנ רי המ ה. של לל ם אי ה עי לל ים אי רי שה קש ם ני ים, כגלה תוני חש תנ הנ ים וש יוני לש על ים הה רי יבה אי ל הה כה וש

אוי. רה חוד כה יי עמלות בש ד, לנ חה חוד אל יי יו בש הש ם יי כגלה ה, של לל ם אי ה עי לל רות אי שה קש ני בות וש רש קה תש יו מי הה

ל גוי אי רה שש ים יי אי רה קש ן ני ל כי ענ ה, וש זל ה מי ים זל קי לה חל נל ים וש רי זש פנ תש ם מי ים, כגלה מי ענ ר הה אה ל שש נות של חמ מנ ם הנ ל אותה כה וש
ים. מי ענ ר הה אה שש ן לי ין כי אי ה של רות, מנ שה קג מש םאן הנ צ ים הנ אי רה קש ן ני ל כי ענ ד, וש חה ר אל של קל חוד וש יי ם בש הי ד, של חה אל

ף ין רודי די הנ י של ה. מי תה חש מנ ט לנ רה ר, פש חי י אנ לי כש םא בי ל , וש חנ בי זש מי ק בנ ר, רנ חי קום אנ מה ה בש ירה טי קש הנ סור לש ת אה טםרל קש הנ
יו. לה עה ים מי יני די ת הנ ק אל לי סנ יוענ לש הו סי י זל רי המ בונו, של י רי ני פש שוב לי לה זו, וש ת הנ טםרל קש ת הנ יך אל רי יו, צה רה חמ אנ

ב, רל על ר ובה בםקל ל יום, בנ כה ם בש יי עממנ ה פנ ירה כי זש הנ ה, לש זל יל בה גי ם הוא רה יו, אי לה עה ים מי יני די ים הנ קי לש תנ סש אי מי דנ ונ ה בש זל ובה
הו זל גו'. וש ן וש רם המ עמלת אנ הנ תוב (שם) ובש כה ר. וש בםקל ר בנ בםקל ים בנ מי ת סנ טםרל רםן קש המ יו אנ לה יר עה טי קש הי תוב (שמות ל) וש כה של

י ה'. ני פש יד לי מי ת תה טםרל תוב קש כה ה, של לה עש מנ לש ם של עולה יום הה קי ה, וש טה מנ לש ם של עולה ל הה יום של קי הנ

ה בו, בה ה רנ פה גי יו, ומנ לה ים עה ה שורי לה עש מנ לש ים של יני די ת, הנ טםרל קש ה הנ עמשי ל יום מנ כה ר בש כה זש ין ני אי קום של אותו מה בש
י ני פש ד לי יד עומי מי ם. הוא תה יכל דםרםתי י ה' לש ני פש יד לי מי ת תה טםרל תוב (שם) קש כה שום של יו, מי לה ים עה טי ים שולש רי חי ים אמ מי ענ וש

רות. חי אמ עמבודות הה ל הה כה ר מי ה' יותי

ים. להי ם, יהו"ה אל לי ם שה ם שי הי ד, של ינחנ מות  י שי ני ים שש רי בש חנ תש מי של דוש, כש קה ם הנ שי יות הנ אותי י - בש ני כי שש מה
ר. חי אנ ם הה שי יו הנ לה ך אי אשון מושי רי ם הה שי הנ

בות כה רש ה מל מה י"ם, כנ להי א אל רה קש ני ה של זל ם הנ שי הנ שום של ה, מי רוצה תוב אה םא כה ל ה, וש רוצה יך נה רל חמ ר אנ מנ אה ה של ומנ
ה. רוצה יך נה רל חמ תוב אנ ן כה ל כי ענ ים בו, וש רי בש חנ תש ים ומי לולי ם כש ים, כגלה יני י די תי ה בה מה כנ וש

ר, חי אנ ם הה שי ת הנ ך אל אשון מושי רי ם הה שי הנ ן של יוה כי ד. של חה ם אל כםל הוא שי הנ ה, וש זל ם הנ שי ים בנ לולי כש ם של ים הי בי רנ
ד חה ר אל של קל יו  הש ם יי כגלה זו, של בה רות זו  שה קש גות ני רה דש ל הנ ים, כה תוני חש תנ הנ ים וש יוני לש על הה ד, וש חה בור אל כםל הוא חי י הנ זנ אמ

ד. חה חוד אל יי ד וש חה בור אל חי וש

ים רי דה חמ הנ ים, וש יוני לש על ים הה רי דה חמ לו הנ יו - אי רה דה יון. חמ לש על דוש הה קה ך הנ לל מל ה הנ יו (שיר א). זל רה דה ך חמ לל מל י הנ ני יאנ בי הל
יונות. לש על בות הה כה רש מל ל הנ ים של דושי קש הנ

אור ם. הה עולה ד סוף הה ענ ם וש עולה סוף הה יר מי אי מי אור של ין, הה יהמי ד הנ צנ יר מי אי מי אשון הוא אור של רי ר הה דל חל הנ
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דול. ל גה א אי רה קש ני וש ם,  עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ ים בש קוקי חמ ים הנ ני וה ה גש עה בה רש ל אנ אור של ים בו. הה לולי אורות כש ל הה כה של
א יהו"ה. רה קש ני סוד של םאש בנ ר ז בה חה אל נל אור של הו הה זל אשון. וש רי ר הה דל חל הנ א וש רה דש אי םאש, הה ר ענ בה נוסי אור של הה

הו זל שוך. וש חה דםם, של הו אור אה זל אשון. וש רי אור הה ל הה ד של צנ ן הנ א מי יוצי ה, של כה שי חמ ל הנ אור של י, הה ני שי ר הנ דל חל הנ
אשון. רי אור הה ר בה שי קה הי םאל, לש מ ד שש צנ בש ים, של להי א אל רה קש ני של

יס ני כש ת, ומנ זל חל אל ה נל טה מנ לש ה של לו, אותה לה ים הנ רי דה חמ י בנ רי המ ה. של ם זל ה עי ים זל רי בש חנ תש ים ומי רי שה קש ני ים של רי דה י חמ ני שש
ד, חה ר אל של קל ד בש ינחנ ים  רי שש קנ תש מי נו  אה ה של עה שה ם, בש כגלה וש י  ני אמ ונ לו.  לה ים הנ דושי קש ים הנ רי דה חמ יון לנ לש על הה ך  לל מל הנ ה  אותה
מו "ך, כש א בה רה קש ני א, של יתה א בי פה לש ל אנ יות של ם אותי יי תנ ים ושש רי שש ן על אותה ה בש חה מש שש ני ה וש ילה גי ך. נה ה בה חה מש שש ני ה וש ילה גי נה

ל. אי רה שש ך יי רי בה ך יש ך, בש ם בה הל תה לה עש בנ שש ר ני של ר אמ מנ אל נל של

א, יתה בי א  פה לש אנ ל  יות של ם אותי יי תנ ושש ים  רי שש על ם  ה הי לל אי  - טי כל מנ סע פצ קר שת  גד הו זח  אב 
ם הי וש ם,  הל לה של מות  שי בנ ים  קוקי חמ ים הנ דושי קש מות הנ שי סוד הנ בש יתות,  בי א  פה לש אנ ם  יי תנ ושש ים  רי שש על לש פות  לש חנ תש ומי

"ך. ים בה אי רה קש ני

ך: אב גד הו ל בה סוד של ה, הנ זל דוש הנ קה ית הנ רי בש ל הנ יות נוטי אותי ל הה י כה רי המ אי, של דנ ך ונ ך, בה ה בה חה מש שש ני ה וש ילה גי נה
זח טי כל מנ סע פצ קר שת.

י רי י שה דודי ל גש כה א. וש שה ני ם וש א רה סי ל כי ב ענ אות יושי בה אשב גתד הקו זרח טפי כצל מסן עזר אכתריאל יהה צש
ע בנ רש אנ י, בש יני מי יש מוד הנ ענ ים, הה מודי ה ענ עה בה רש ל אנ ד ענ א עומי סי כי הנ ת. וש ול םאלו מה מ שש ים, מי יי ינו חנ ימי ה, מי לה עש אות מנ בש צי

יות. ל אותי טות של בות לוהמ הה לש שנ

ה עה בה רש ם אנ אותה י מי עי צה מש אל מוד הה ענ ל הה ר של תל סי סוד וש הו  בשא דתג וקה חרז יפט לצכ נסמ עזר יהו, זל
מוד, ענ מוד וש ל ענ כה ר בש שה ים עה ני ם שש הי א. וש יתה א בי פה לש ל אנ יות של אותי סוד הה ם, בש יהל לי מוך עמ א סה סי כי אותו הנ ים של מודי ענ

א. סי כי ם הנ יהל לי יים עמ קנ תש יי ים של כי ים תומש מודי ר ענ שה ים עה ני ל שש ם ענ הל ד מי חה ל אל יים כה קנ תש יי של

סוד הו הנ ר: תא"ש רב"ק צג"פ עד"ס נה"ם לו"ך כז"י טח"י הו"י. זל חי סוד אנ י הוא בש אלי מה שש מוד הנ ענ הה
ים. מודי ר ענ שה ים עה ני ל שש ר של תל סי סוד וש ם בש יהל לי ן עמ קי תנ תש א מי סי כי הנ םאל, וש מ שש מוד הנ ל ענ ר של תל סי הנ וש

בות. לש תי שה ה, לש זל ד הנ צנ ה, ובנ זל ד הנ צנ ד בנ חה רוף אל פות תוך צי רש טה צש יות מי לש אותי א, שה לה יו? אל ע הה שנ י תי רי המ ונ
לו ה יה"ו יה"ו יה"ו. אי קוקה דוש חמ קה ם הנ שי ל הנ ה של יקה קי חמ ל יה"ו, הנ סוד של ים בנ מוני ם טש הי ים, וש די יורש ים וש עולי
לו ין. יה"ו יו"ה הי"ו (ס"א גריס בזה האופן יהוי יהו יוהי), אי יהמי מוד הנ הוא ענ אשון, של רי מוד הה ענ ים בה נוזי גש
אותו א, של יתה א בי פה לש אנ ל הה יות של ם אותי יי תנ ים ושש רי שש ל על סוד של ם בש לי א שה סי יות כי הש םאל, לי מ שש ל הנ מוד של ענ ים בה נוזי גש

ך. ה בה חה מש שש ני ה וש ילה גי ה נה ל זל ענ ך, וש ל בה סוד של תוכו בנ ל בש נוטי ס וש ש כוני ית קםדל רי בש

דוש, קה א הנ סי כי ת הנ ים אל יפי קי מנ ים של ני מג ים מש עי בש שי לו  - אי יך  ה. דםדל ל תורה של ה  ינה יי ן - מי יי ינ מי יך  ה דםדל ירה כי זש ננ
ים. עי בש ים שי ם דודי אותה ח. וש קנ רל ן הה יי ינ ך מי קש שש תוב אנ ה כה ל זל ענ ן. וש יי אותו ינ ין מי ים די לי נוטש ים וש טי ים שולש דולי ם גש אותה וש

ל. יאי די סש ל. חנ יאי ל. תומי אי דה ל. פש יאי קי דש ל. צנ יאי כי לש ל. מנ יאי דומי ל. קש יאי ל. נורי אי פה ל. רש יאי רי בש ל. גנ אי יכה ם: מי לו הי אי וש

ל. להמיאל. חזקיאל. רהטיאל. קדשיאל. שבניאל. יאי רי זש גנ ל. סטוריה.  יאי יופי ל)  יאי זי (רה ל.  אי מה רש ל.  יאי צורי

גדהסיאל. ומיאל. קדמיאל. חכמיאל. רמאל. קדשיאל. עניאל. עזריאל. פוריאל. חכמיאל. מבניאל.

סניה. רומיאל.  רססיאל.  ודרגויה.  ודרגזריה.  סנסניה.  עופפיאל. רחמיאל.  צורטק.  גדיאל.  קניאל. 

טהריאל. עזריאל. גדיה. שמיאל. עינאל. תסוריה. דנאל. צוריה. כסיסיה. עיריאל. סמכיאל. מרוניה.
ק ם, רנ ין כגלה ין בי כמניה. ירויאל. טטרוסיה. חוניאל. זכריאל. ועריאל. דטיאל. גדיאל. בראל. אהינאל. (אי

ס"ה).

ל. יאי קי דש ל. צנ יאי כי לש ל. מנ יאי דומי ל. קש יאי ל. נורי אי פה ל. רש יאי רי בש ל. גנ אי יכה ה: מי זל ר הנ דל סי תוב כנ ים כה רי חי ים אמ רי פה סש בי

חזקיאל. להריאל.  ודריאל.  גזריאל.  סטוריאל.  יופיאל.  רמאל.  צוריאל.  חסדיאל.  תומיאל.  פדאל. 

רהמיאל. קדשיאל. שבניאל. ברקיאל. אהיאל. חניאל. לעריאל. מלכיאל. שבניאל. רהסיאל. רומיאל.

גדיאל. קניאל.  מחניאל.  חכמיאל.  עזריאל.  עניאל.  קדשיאל.  רמאל.  חכמיאל.  קדמאל.  קדומיאל. 

נריה. יעזריאל.  טהריאל.  סניה.  דומיאל.  רססיאל.  ודרגזיה.  סנסניה.  רחמיאל.  עופפיאל.  צורטק. 

סמכיאל. עינאל. תסיריה. רנאל. צוריה. פסיסיה. עיריאל. סמכיאל. מרוניה. קנוניה. ירואל. טטרוסיה.
חוניאל. זכריאל. ועריאל. דניאל. גדיאל. בריאל. אהניאל.

ים צי נוצש וש ים  ירי אי ומש ים.  ים דודי אי רה קש ני של דוש,  קה א הנ סי כי הנ ת  ים אל יפי קי מנ ם הנ לו, אותה אי ים הה עי בש שי ם הנ הי
ים י טובי תוב (שיר א) כי ם כה יהל לי עמ ה, ונ יונה לש ה על יזה ני ר וגש תל סי ים בש צי נוצש ים וש ירי אי מש ים, של יוני לש על ים הה דודי ם הנ אותה מי
תוך ים מי צי נוצש וש ים  ירי אי ם מש כגלה וש ים,  יוני לש על הה תוך  ים מי תוני חש תנ ד, הנ חה ל אל לה כש ם בי ה כגלה לל - אי יך  ן. דםדל יי יה מי יך  דםדל

ר. מה שג מש ן הנ יי ינ אותו הנ

ם עולה הה תוך  ים מי ירי אי ם מש הי שוב. וש צוא וה ן רה הי ירות, של מי טש יות הנ ים חנ אי רה קש ם ני ים, הי ירי מי טש ים הנ יוני לש על הה
לו אי ל  נוז של גה הנ וש יר  מי טה הנ אור  הה אותו  תוך  ים מי צי נוצש וש ים  ירי אי מש ים  תוני חש תנ הנ לו  אי וש א.  בה הנ ם  עולה הה יון,  לש על הה

יצוצות. ני הנ
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א סי כי ת הנ ים אל יפי קי ים מנ עי בש ם שי י אותה רי המ ים. של ירי מי ים טש ירי אי ם מש הי מות של ים שי עי בש ם שי אותה ן, מי יי ינ ם מי כגלה וש
ים, יוני לש על רות הה הה ם נש אותה ן, מי יי יה מי הו  זל ים. וש צי נוצש ם וש ים כגלה ירי אי ים מש יי ימי ני ים פש עי בש ם שי אותה ה, מי טה מנ לש דוש  קה הנ
ם הל בה מות של שי ים הנ עי בש ם שי הי אורות. וש ים, ומש ני ים פה ירי אי מש ים של יוני לש על אורות הה מש ם הנ אותה ה. וש תורה ל הנ ן של יי ינ הנ

רוך הוא. דוש בה קה א הנ רה קש ני

 

יונות - א"ב ג"ד ה"ו לש ר על של ם על הל יות, ייש בה ם אותי יי תנ ים ושש רי שש ן על אותה א, של יתה א בי פה לש אנ ר הה תל סי סוד וש בש
נות. תנ שש םא מי ם ל עולה יות, ולש אותי לות בה גש לש גנ תש ים, ומי ני וה ה גש מה כנ כות לש פש הנ תש מי רות, של חי ה אמ רי שש ים על תי ז"ח ט"י. ושש

ם. הל לה ר של תל סי הנ א מי לה לו, אל לה יות הנ אותי הה א מי יוצי םא של ש, ל רי פה תש אן מי כה ה מי תורה ל הנ ה של ינה י יי רי המ של

םא ל ה, וש תורה ל הנ ל של לה כש הנ סוד וש ת, הנ רל תל סש ני ה וש ירה מי ה, טש יונה לש ה על דה קג תוך נש אות מי יות יוצש אותי ל הה כה שום של מי
או. פש קש ני חות וש יו לנ הה יות, וש אותי או הה יהצש יר, וש מי ל טה יכה תוך הי סו לש נש כש ני ד של יות, ענ ים אותי שומי יו בו רש הה

קוק חה ם הל שי ץ, הנ רל אה ם וה יי מנ או שה רש בש ם ני הל בה יות של אותי תוך הה יות, בש אותי סוד הה דוש בש קה ם הנ שי ק הנ קה חש ז נל אה וש
יות. ם אותי יי תנ ים ושש עי בה רש ל אנ סוד של יון בש לש על הה

מות ם שי יי ננ ים ושש עי בש שי יות בש אותי הה נו  קש תנ תש ז הי ם, אה עולה יים הה קנ תש הי וש ן  קונה ל תי ענ יות  אותי הה דו  מש עה ן של יוה כי
"ן. יי ם ינ לו הי אי רוך הוא. וש דוש בה קה א הנ רה קש ם ני הל בה מות של שי ים הנ עי בש ן, שי יי או ינ רש קש ני של

וה"ו. יל"י סי"ט. על"ם. מה"ש. לל"ה. אכ"א. כה"ת. הז"י. אל"ד. לא"ו. הה"ע. יז"ל. מב"ה.

הר"י. הק"ם. לא"ו. כל"י. לו"ו. פה"ל. נל"ך. יי"י. מל"ה. חה"ו. נת"ה. הא"א. יר"ת. שא"ה. רי"י.

או"ם. לכ"ב. וש"ר. יח"ו. לה"ח. כו"ק. מנ"ד. אנ"י. חע"ם. רה"ע. יי"ז. הה"ה. מי"ך. וו"ל. סא"ל.

ער"י. עש"ל. מי"ה. וה"ו. דנ"י. הח"ש. עמ"ם. ננ"א. ני"ת. מב"ה. פו"י. נמ"ם. יי"ל. הר"ח. מצ"ר.
ומ"ב. יה"ה. ענ"ו. מח"י. דמ"ב. מנ"ק. אי"ע. חב"ו. רא"ה. יב"ם. הי"י. מו"ם.

ה הוא מה ן. כנ בה ה לה זל חור וש ה שה ח, זל רה זש מי ר הנ ל ני ד אל עומי ט וש שולי של ב, כש עמרה מנ ר הנ ה (שיר א). ני אוה נה י וש ני ה אמ חורה שש
ן. בה לה אור הנ אותו הה ה בש יהאל

אור ה, הה ל זל ט ענ ה שולי ן. זל בה יון לה לש על הה חםר, וש תון שה חש תנ ד. הנ חה אל ים כש רי בש חנ תש י אורות מי ני אור, שש מה ל הנ אור של הה
ה. ה הוא יהאל מה ה, כנ ל זל ם כה עי חםר. וש שה ל הנ ן ענ בה לה הנ

ה אה יון, נה לש ל על גםדל ת בש דל יא עומל הי ן. וש מל של ר וש ני ה וש ילה תי , פש יהה תל חש ים תנ די ים עומש קוני ה תי מה , כנ יהה תל חש תנ קון של תי בנ
ר דה י קי לי הר אה ה. כש לה נוי של יהה בנ תל חש ים תנ די עומש ה של טה מנ לש ים של קוני תי לו הנ ם, אי יי לנ רושה נות יש ך בש ן. כה בה לה אור הנ אותו הה בש

ן. בה ה לה זל חםר וש ה שה למםה. זל יעות שש ירי כי

א רה בה של ה. כש נה מל םא יהסור מי ין ל קי זש י ינ ם כי גנ כו  רש י דנ ל פי ר ענ ענ ננ לנ נםך  תוב (משלי כב) חמ ה, כה אוה נה י וש ני ה אמ חורה שש
יד אותו יון. הורי לש סוד על ם בש יו כגלה קה רה יו ופש רה יבה יון, אי לש ן על יוקה דש בי א אותו  רה ם, בה דה אה ת הה רוך הוא אל בה דוש  קה הנ
ה, לה עש מנ לש יור של צי ן וש יוקה דש הוא בי נוז, של גה יר וש מי קום טה מה ץ בש רל אה רוך הוא בה דוש בה קה א הנ רה בה ן, של דל עי ן הה תוך גנ ץ לש רל אה לה
ם, תה ן סש דל ן עי גנ הו בש חי ני ינ ה. ונ רה מש שה ה ולש דה בש עה ן לש דל ן עי גנ הו בש חי ני ינ ם ונ דה אה ת הה ים אל להי ח ה' אל קנ יי תוב (בראשית ב) ונ כה של

ד. חה סוד אל כםל בש הנ של

נות חמ ה מנ מה כנ יב לו, מי בי יב סה בי ים סה מי חה תג ה חומות מש מה כנ ים וש חומי ה תש מה יון, כנ לש על ן הה דל ן עי גנ ר, בש םאמנ ם ת אי וש
הוא וש יל  ר, הואי םאמנ ם ת אי ך. של ם כה חה תג ין מש ץ אי רל אה ל הה ה של זל ן הנ דל עי ן הה גנ אן בש כה וש דושות,  רוחות קש וש ים  יוני לש על
םא ם, ל עולה ים בה יקי די יו צנ הה ם של רל ך, טל ם כה ים. אי יקי די ל צנ מות של שה ה רוחות ונש מה כנ ין אותו בש קי תש יון, הי לש ן על יוקה דש בי

ה? טה מנ לש ה של זל ן הנ דל עי ן הה יון גנ לש ן על יוקה דש יהה בי הה

ה חומות מה יו כנ ם הה דה אה א הה רה בש ני ם של רל טל ם, וש עולה א הה רה בש ני יום של יון הוא מי לש ן על יוקה א ודש מה גש דג אי בש דנ א, ונ לה אל
ם שה לות של יכה הי ם הנ ל אותה כה בש שום של ה, מי ירה מי םא שש ל יהה לש םא הה ל ים אותו, של בי ים סובש יוני לש ים על כי אה לש מנ ים של חומי תש
יו הה מות של שה נש הנ רוחות וש ל הה ה, כה זל ם הנ עולה םא לה ב ים לה לי לה כש ם רוחות ני אותה ד של ים אותו. ענ רי שומש ים של יטי לי ייש שנ

ם. דה א אה רה בש ם ני רל ם טל יו שה ם הה ה, כגלה זל ם הנ עולה ס לה ני כה הי ידות לש עמתי

ם, יו שה ם הה ה, כגלה זל ם הנ עולה ן בה תי נה הי ידות לש עמתי רוחות של ן הה ה. אותה זל ם הנ עולה ס לה ני כה הי ם יהבםאו לש רל יום טל ד הנ ענ וש
ה, טה מנ לש של ן  דל עי הה ן  גנ בש דות  יורש וש ה,  לה עש מנ לש של ן  דל עי הה ן  גנ מי או  יהצש דות,  יורש וש עולות  לו  לה הנ מות  שה נש הנ וש רוחות  הה וש

ה. זל ם הנ עולה י הה מו גופי ים כש בושי לש ם בי ים שה שי בש לנ תש ומי

ים ידי עמתי מו של ד, כש חה אל ד וש חה ל אל ם, כה בונה בוד רי כש בי בוש  לש ת אותו הנ יר אל כי הנ ת ולש ענ דנ ה לה תורה ים בנ קי סש ענ תש ומי
ה. זל ם הנ עולה יות בה הש לי

ך לל מל י הנ ני פש ה לי לה עש מנ ים אותו לש לי עמ אוי, מנ רה לותו כה דש תנ שש ם הי אי בוש, וש לש אותו הנ ה בש אל נה ה וש פל קונו יה תי הוא של הנ וש
תוב (מלכים- כה הו של רוך הוא. זל דוש בה קה חנ בו הנ מי שה יו, וש נה פה ד לש עומי ה, וש זל ם הנ עולה ל הה מו של ה כש זל בוש הנ לש דוש בנ קה הנ

ם. עולה י לה אתי יהצה ם של רל יו. טל נה פה י לש תי דש מנ ר עה של י ה' אמ ב ה) חנ

ת זםב אל עמ יד לנ תי ה עה זל גוף הנ ם הנ אי ה. וש זל ם הנ עולה ל הה גוף של הנ מו של ם רוחות, כש הל ים בה שי בש לנ תש מי ים של בושי ייש לש
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בוש לש אותו הנ בוש, וש לש תוך אותו הנ ת מי חנ ה פורנ דושה ה רוחנ קש ה, אותה עה י רוחנ רה רי חמ טות אנ סש לי ה וש דושה קש רוחנ הנ הה
ן. דל ן עי גנ חוץ לש ך מי שה מש ני

ים בושי לש ייש  ן. וש גה יב הנ בי ת סש כל ים הולל נוני ת זש של ל אי ה של עה רה י, רוחנ  יעי בי ל יום רש כה י ובש ני ל יום שי כה בש שום של מי
ת דל יורל ש  קםדל הנ רוחנ  של ן  יוה כי וש ם.  הל בה ה  עה רה רוחנ  ה  אותה ל  של ה  תה שוקה ותש ה,  עה רה רוחנ  ה  אותה י  רי חמ אנ ים  כי שה מש ני של

ה. לה עש מנ ה לש עולה נו וש מל ת מי חנ תוכו, ופורנ ת בש בל ינשל תש ין מי ש בו, אי בי לנ תש הי לש

א אותו בה ד של ענ ם  ב שה יושי וש ה,  חוצה הנ ים אותו  יאי ה, ומוצי עה רה רוחנ  ה  ר אותה חנ אנ ך  שה מש ני בוש  לש הנ אותו  וש
ל יום. כה דון בו בש ני נםם, וש יהי גי ידו לנ ש בו, ומורי בי לנ תש ם, ומי דה אה הה

יא אותו מוצי ד של ד ענ חה ר אל אוצה ת לש סל נל כש ני ה, וש לה עש מנ ה לש בוש, עולה לש אותו הנ ת מי חנ פורנ ש של קםדל ה רוחנ הנ אותה וש
ך, ר כה חנ ה אנ נוחה מש לו  ע ייש  שה רה הה אותו  אוי. ולש רה כה ה  ם בה לי תנ שש ני וש ש,  קםדל רוחנ  ה  יד אותה יורי ע, של רנ זל ן או  ע בי שה רה

ר. חי בוש אנ לש ש בי בי לנ תש ה ומי עולל ף וש צי פש צנ ומש

ן כי ייש בו. וש בנ תש ה אור, ומי מה כנ בוד, ובש ה כה מה כנ יר בש אי שש הי ש של ה רוחנ קםדל ה אותה רואל ן, וש דל עי ן הה ח גנ תנ ל פל ד ענ עומי וש
יו. עמשה ל מנ ה ענ ייש ובוכל בנ תש ים, ומי יקי די צנ ר הנ אה ל שש בוד של אותו כה יחנ בש גי שש מנ

ן ל אור גנ ד של חה בוד אל בוש כה לש ן בי דל ן עי גנ יס אותו לש ני כש אשון, הי רי ם הה דה ת אה רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה בה של וכש
כםל. ם בנ לי יות שה הש ה לי דושה ה קש מה שה רוחנ ונש ם בש לי תנ שש ני ן, וש דל עי הה

ים דוני עי ה  מה כנ ם בש ים אותה גי נש ענ ם, מש יבה בי סש ים  יוני לש על ים הה כי אה לש מנ הנ וש ן,  דל עי ן  גנ בש ים  לי יש טנ מש יו  הה תו  שש אי וש הוא 
ה רואל יהה  הה וש דור.  וה דור  ל  כה ים,  רוני חמ אנ הה דורות  הנ ם  ל אותה כה לו  ה  אה רש הל וש ד,  חה אל ר  אוצה לו  ח  תנ ופה ים.  נוגי עי וש

ם. יהל לי ה עמ ירה אי מש יהה הנ רש לנ קש פנ סש אנ ל הה אור של ים בה תוני חש אות תנ נה יוקש ים ודש יוני לש אות על נה יוקש דש

בוד או אותו כה רה ם. וש ת כגלה ית אל סי מי ב, של ר לי סנ , אותו חמ יהה לל ט עה שולי ב וש רוכי אותו של ים, וש נוני ת זש של ה אי דה יהרש
ה, וה ל חנ צל ה אי בה רש קה , וש יהה לל ט עה שולי ל אותו הנ ף של תםקל כםחנ וש ים בש נוני ת זש של ה אי קה זש חנ תש תו. הי שש אי ם וש דה יהה בו אה הה יון של לש על
חו רש ם, ופה דה ך אה ר כה חנ ה אנ תה פנ תש ז הי אה ה. וש תה תש פנ תש הי ד של שון, ענ ק לה תל ה מל מה כנ ים, ובש תויי ה פי מה כנ ה בש תותה פנ ה לש ילה חי תש הי וש
כםל הוא רםם מי ר עה אה שש ני נו, וש מל ה מי לה עש מנ לש יהה של רש לנ קש פנ סש אנ ל הה ר של זםהנ ה, הנ מה שה נש ה הנ קה לש תנ סש הי ים. וש בושי ם לש נו אותה מל מי

תו. שש אי וש

ים בושי ה לו לש שה עה רוך הוא וש דוש בה קה יו הנ לה ס עה חוץ, חה ד בנ מנ עה ן, וש דל ן עי גנ ש מי גםרנ ר של חנ ה, אנ שובה ב תש שנ חה ן של יוה כי
ים. ני יד בה הולי חוץ, וש ש בנ מי תנ שש ך הי ר כה חנ אנ ה, וש זל ם הנ עולה ש בה מי תנ שש הי יך לש רי צה מו של ים, כש רי חי אמ

ד הוא גוף. ענ ד של חה ר אל אוצה ה בש נוזה ה גש תה יש הה ה, וש לה עש מנ ה לש תה לש נו, עה מל ה מי חה רש פה ה של יונה לש על ה הה מה שה נש ר הנ אותו זםהנ וש
יהה הה ה בו, וש דה ה יהרש דושה קש ה הנ מה שה נש יון, הנ לש על ר הה זםהנ נוך, אותו הנ א חמ בה ן של יוה ם. כי עולה נוך לה א חמ יהצה ים, וש ני יד בה הולי של
ים להי אל ת הה נוך אל ך חמ לי הנ תש יי תוב (בראשית ה) ונ כה הו של ם. זל דה נו אה מל יר מי אי שש הי ה של יונה לש לות על דש גנ ה  אותה נוך בש חמ

גו'. וש

ה, לה עש מנ לש ה ומי טה מנ ה מי דושה לל רוחנ קש כש לי ה, וש זל ם הנ עולה ן הה טםל אותו מי רוך הוא לי דוש בה קה ך הנ רי טה צש ך הי ר כה חנ אנ
ר חנ ין אנ ם מי עולה ל הה ך כה שי מה הי ה, לש לה עש מנ ה ומי טה מנ ה מי לה לש כש ה ני דושה ה רוחנ קש אותה ה. וש דושה ה רוחנ קש אותה ל בש לה כש כםל ני הנ וש

ינו. מי

ל לה כש ני ה של לה לה כש הנ ד אותו  צנ ה - מי זל ם הנ עולה ה. בה לה עש מנ לש ם של עולה ה ובה זל ם הנ עולה ה בה נל מג ה מש עמשל ל, ננ לה כש ני ן של יוה כי
ה. לה עש מנ לש ל מי לה כש ני ה של לה לה כש ה הנ ד אותה צנ ה - מי לה עש מנ לש ם של עולה ה. ובה זל ם הנ עולה הה מי

ל ד של צנ הנ ה מי טה מנ ל מי לה כש ני ה של לה לה כש ה הנ ת אותה של דל חנ תש ם, מי עולה ים בה ידי סי חמ ים ונ יקי די ייש צנ ם של ענ ם ופנ ענ ל פנ כה ובש
םא ין ל קי זש י ינ ם כי כו גנ רש י דנ ל פי "ר ענ ענ ננ נם"ך לנ ה סוד (משלי כב) חמ זל ה. וש נה בה לש שות הנ דש חנ תש סוד הי ר, בש ענ ז הוא ננ נוך. אה חמ

ם. לי שה ר וש ך יהשה רל דל ת, בש מל ך אל רל אותו דל ת בש כל לל נוך. לה ל חמ כו של רש י דנ ל פי כו? ענ רש י דנ ל פי ה ענ ה זל ה. מנ נה מל יהסור מי

ה מה כנ ן מי קי י זה רי המ ר של םאמנ ל ת ש, אנ קםדל אותו הנ ל בש לה כש ני ן של מנ זש אותו הנ נוך מי ל חמ ן של יוקה דש ין אותו הנ קי זש י ינ ם כי גנ
ה אותה ם,  עולה בה ים  ידי סי חמ ונ ים  יקי די צנ ייש  של ם  ענ ופנ ם  ענ פנ ל  כה בש א  לה אל ך,  כה םא  ל קום.  מה הנ אותו  מי ר  הוסנ וש ים  יהמי
ה לה לה כש הנ הנ ה  ל אותה לנ גש ם. ובי שה ז מי םא זה ל ר, וש ענ ננ ש  מה ן מנ יוקה דש ה אותו  אל רש ני ה, וש שה דש חנ תש ד הי צנ ל אותו הנ ה של לה לה כש הנ הנ

ם. עולה ה לה שה דג קש לות הנ דש ל גנ ה של שה רג ת יש דל יורל ה, וש יונה לש על ה הה אה קה שש הנ ל הנ טנ ים מי תוני חש תנ ים הנ שי יורש

ה. לה עש מנ לש ה של לה לה כש הנ ד הנ צנ י מי ני ה אמ אוה נה ה, וש טה מנ לש ד של צנ י מי ני ה אמ חורה ה. שש אוה נה י וש ני ה אמ חורה ה (שיר א) שש ל זל ענ וש

ה ל אותה ד של צנ ם בנ ן אותה זה י  ני אמ ונ כםל,  הנ בון  ת רי ים אל יזי גי רש מנ ים של עי שה רש ה  מה י כנ יתי אי רה של - כש י  ני אמ ה  חורה שש
ה. לה עש מנ לש ד של צנ הנ ה מי אוה נה י, וש בי ה של טה מנ לש ה של לה לה כש הנ הנ

ה מה כנ ר בש יהתי הוא  ש  דה קש מי ית הנ ד, בי חה כםל אל הנ ש  דה קש מי ית הנ ובי ם  יי לנ רושה יש ב של גנ ל  ענ ף  - אנ ם  יי לנ רושה יש נות  בש
הוא ם, של הל ים מי ני פש ים לי שי דה קר ש הנ ית קםדל ת, ובי חנ ם אנ יי לנ ירושה ד, וי חה אל ש  דה קש מי ית הנ ים. בי לויי ה עי מה כנ ים ובש דושי קי

ם. כגלה י מי ימי ני פש הנ

י ני ה אמ חורה , שש יהה מונל המ ת לנ רל אומל ת וש טל של קנ תש ה, ומי לה עש בנ ב לש רי קה תש הי ה לש רוצה ה וש טה שש קנ תש ה הי ירה בי גש הנ ה של עה שה ה בש זל וש
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לויהה) ה תש טה מנ לש ה של לה לה כש הנ ד הנ צנ ה - בש אוה נה ר, (וש ה יותי לה עש מנ לש ד של צנ ל הנ ה, של לה לה כש הנ ה - בש אוה נה ה, וש טה מנ לש ד של צנ הנ - מי
כםל. הנ ר מי קון יותי תי אותו הנ ה' בש ים בנ קי בי ל דש אי רה שש ם. יי יכל להי ה' אל ים בנ קי בי דש ם הנ תל אנ תוב (דברים ד) וש כה שום של מי

ם עולה םא לה ב תה ם של רל ה טל לה עש מנ ים לש שומי רש לו  לה ים הנ רי בה דש ל הנ י, כה בי יההו: רנ לי אי ר לו  מנ ה, אה אוה נה י וש ני ה אמ חורה שש
ים. רי תה סש ם ני ך כגלה לל מל ל הנ ת של ענ בנ טנ ם הנ חותנ ם. ובש קםדל מו מי שות כש דש חנ תש הי ים בש די ם עומש ת כגלה עי כה ך, וש מש שי מי

ים רי בי חמ הנ ר, וש אי בה תש ה ני זל סוק הנ פה ם. הנ יי מנ שה יענ הנ קי רש אםרםת בי י מש הי ים יש להי ר אל םאמל י ר, (בראשית א) ונ מנ אה ח וש תנ פה
ה, רה סי ה חמ נה בה לש ילה הנ הש תי אוי של י רה ני יום שי י מי רי המ י? של יעי בי רש יום הה תוב בנ ה כה ה זל מה א לה לה ך הוא. אל כה רו בו, וש עורש תש הי

י? יעי בי רש תוב בה ה הוא כה מה לו, לה לה גש ה בי רה סש ה חה נה בה לש א בו, הנ רה בש ני יל וש הואי נםם, וש יהי א בו גי רה בש י ני ני יום שי בש של

יום י, הנ יעי בי רש א בה לה ינו אל ה אי תולה י בש שואי ני ינו, של ני י שה רי י, המ יעי בי רש ה הוא בה נה בה לש רון הנ סש ם חל אםל, אי שש עוד ייש לי
א לה ה אל שה אי מות לה לי ין שש י אי רי המ מות, של לי שש ת בי רל חל ה אנ תולה ילה בש הש תי אוי של םא רה ל, ל אי רה שש ת יי תולנ ל בש ה של רונה סש ל חל של

ה? לה עש ם בנ עי

א רה בש ז ני אה ך, וש הוא חםשל י של ני יום שי א מי י יהצה רי המ יומו, של קי ד בש מנ ם עה רל נםם, טל יהי א גי רה בש ני בו  י של ני יום שי ל בש בה אמ
ר חנ י? אנ תנ ר, מה ית הוא חוקי לי כש ל תנ כה ץ לש קי ל אותו הנ כו של רש דנ גו', וש וש ך  חםשל ם לנ ץ שה תוב (איוב כח) קי כה נו, של מל מי

יומו. קי ד בש עומי של

יון, לש על א הה סי כי ית בנ יעי בי ל רש גל יא רל ה הי נה בה לש י הנ רי המ י, של יעי בי רש ת בה טל על מנ תש ה מי נה בה לש הנ ד של ענ יומו  קי ד בש ין עומי אי וש
ה ינה טי קש י הי רי המ ה, של לה ה של עמשל מנ ת הנ י אל יעי בי רש ר בה מנ אל ים, נל רי חי אמ ים הה מודי ענ ת הה לשל שש י לי יעי בי יא יום רש הי שום של ומי

ה. נה בה לש יום בנ יום) קי אות (סי רש הנ י, לש יעי בי רש יום בה ה ייש קי תולה בש ה לי ל זל ענ ה, וש ך אורה שנ חש נל ה וש מה צש ת ענ אל

ל א: (מיכה ז) אנ קורי ה וש לה עש מנ ד לש רוז עומי כה ה, הנ טה מנ יום לש ה קי ייש לה י וש יעי בי רש את בה שי ה ני תולה בש הוא של יום הנ הנ וש
י. תי מש י קה תי לש פנ י נה תוב כי כה ע, של מה שש ה מנ ימה ה קי ילה פי נש יום הנ ה, בש ל זל ענ י. וש תי מש י קה תי לש פנ י נה י כי י לי תי ינבש י אם חי מש שש תי

ה, נה בה לש ת אור הנ ה אל סל כנ לט. ומש שש ר לי חי אנ ד הה צנ קום לנ ן מה תה ני שום של ר, מי סי אםרםת - חה י מש הי ים יש להי ר אל םאמל י ונ
ית. רי בש ל הנ ה ענ לה רש עה חוץ, וכש ה בנ פה לי קש ת הנ קל זל חנ תש ים, ומי די דה צש ל הנ כה מםחנ בש ל הנ ה ענ סה כנ ה מש פה לי קש הנ ה, של זל גוז הנ אל מו הה כש

ה. לה עש מנ לש אור של ך הה שה חש ך נל שום כה ומי

ם אותה יהה בש שוטל קי יו בש םא הה ל ים של לוסי אוכש ם הה ל אותה ם. אל יי לנ רושה נות יש ה בש אוה נה י וש ני ה אמ חורה ת, שש רל יא אומל הי וש
ים לוסי אוכש ר הה אה שש ה, לי חוצה את הנ יוצי של א כש לה ה. אל ת זל ת אל רל ה אומל ינה אי ה  טו אותה שש קי ים של יי ימי ני פש ים. לנ יי ימי ני פש הנ

ה. ת זל ת אל רל יא אומל הי

ה מה י, כנ ני קי שה ם יי הל ת לה רל יא אומל ים, הי יוני לש ים על שוטי ה קי מה כנ ה בש טו אותה שש קי , וש יהה שוטל ים קי עי יודש ים של יי ימי ני פש לנ
יא הי ת של רל אומל יהה  שוטל קי ים בש ירי כי ם מנ ינה אי חוץ של בנ ם של אותה ך. לש לל מל ן הנ יקות מי שי נש ל  בי קנ ה לש פל יה ת  נל קל תג י מש ני אמ

ים. תוני חש תנ ג לנ רי טש קנ ה לש עה ן רה יי ענ יחו בש גי םא ינשש ל י של די ה, כש טה מנ לש ה של לה לה כש הנ ד הנ צנ ים, מי תוני חש תנ ל הנ ד של צנ הנ ה, מי חורה שש

כםל. הנ ר מי ם יותי הל ים לה אי נש קנ ם מש לוי, הי עי ם בש ים הי תוני חש תנ הנ של ים. כש תוני חש תנ א בנ לה ה אל אה נש ם קי הל ין לה י אי רי המ של
ה. אה נש ם קי הל ים ייש לה רי חי ל אמ ל ענ בה ה, אמ אה נש ין קי ם אי יהל יני ה - בי אה נש ם קי הל ין בה אי ר של םאמנ ם ת אי וש

ה לה לה כש הנ ל הנ ד של צנ הוא מי כםל, של הנ ה מי אל נה ה וש פל קון יה תי ל, אותו הנ אי רה שש ל יי יהה ענ נל ל בה ם ענ מו אי יא כש הי שום של ומי
ל ענ גו  רש טש קנ םא יש ל וש או  נש קנ םא יש ל י של די חוץ, כש בנ של יהה  לוסל אוכש לש ה אותו  ימה לי עש ה, מנ לה עש מנ ה לש עולה ילו  בי שש בי ה, של טה מנ לש של

ת. חםרל רש חנ י שש ני אמ שום של ה, מי זל קון הנ תי לו בנ כש תנ סש ל תי ת, אנ חםרל רש חנ י שש ני אמ י של ני אג רש ל תי ך, אנ שום כה ל. ומי אי רה שש יי

ה לה לה כש הנ ד הנ צנ קון מי תי אותו  ט לש רה ש, פש קםדל עמלות לנ לוי לנ עי ה בה אל נה ה וש פל יה קון  ין תי ה, אי לה ים של קוני תי ל הנ כה ובש
ה. אוה נה י וש ני ה אמ חורה ם שש הל ת לה רל ה אומל ל זל ענ ה. וש הובה ל אמ םא אל ל , וש יהה לוסל ל אוכש ת אל רל יא אומל ה הי ל זל כה ה. וש טה מנ לש של

ם כל י בה לי קון של תי י הנ רי ם, המ יי לנ רושה נות יש ן בש תל ם, אנ כל לה ד של צנ ן הנ ה מי אוה נה ה, וש טה מנ לש ד של צנ ן הנ י מי ני ה אמ חורה עוד, שש
ים. תוני חש תנ ד הנ ל צנ קון של תי אותו הנ לו בש כש תנ סש םא תי ך ל שום כה ים, ומי דושי ים קש לוסי ם אוכש תל אנ הוא, של

ל קון של תי אותו הנ לו בש כש תנ סש ם יי אי ם, וש ים שה די עומש ם של ים הי גי רש טש קנ ה מש מה כנ ים, של ני בה ל הנ ם ענ מו אי כםל הוא כש הנ וש
י אי טה ת חמ יר אל כי זש הנ ג ולש רי טש קנ לש ה, יהבםאו  לה עש מנ לש עמלות בו  ה לנ פה יא יה ה הי מה כנ ה וש אל ה הוא נה מה ה, כנ טה מנ לש ה של לה לה כש הנ הנ

ה. לה עש ם בנ ר עי בי חנ תש הי ה ולש לה עש מנ עמלות לש ה לנ ים אותה בי כש ענ ם, ומש הל ים לה גי רש טש קנ ל. ומש אי רה שש יי

י ני אמ י של ני אג רש ל תי ך, אנ שום כה ם. ומי כל לה ד של צנ הנ למםה - מי יעות שש ירי ים, כי תוני חש תנ ד הנ צנ ר - מי דה י קי לי הר אה ה כש ל זל ענ וש
ם לה לה גש י בי רי המ ים, של תוני חש תנ ל הנ ד של צנ ם בנ הי י, של לי ים של קוני תי ם הנ יל אותה בי שש ל, בי לה י כש בי לו  כש תנ סש ל תי ת, אנ חםרל רש חנ שש
ד צנ מי של י  רותי דש קנ ת  אל או  רה של כש ם,  עולה הה בות  אמ י,  בי רו  חמ ני י  מי אי י  ני בש א  לה אל דו,  בנ לש בי ינו  אי וש ש,  מל של הנ י  בי ף  נוזי

ים. תוני חש תנ הנ

םא ל לום, של י שה כי רש יל דנ בי שש ד בי חה ה הוא. אל ים יהפל די דה י צש ני שש י מי רי המ ן, של ך? כי ר כה ה הוא לומנ אל ר, נה םאמנ ם ת אי וש
כםל י הנ רי המ ת, של חנ ת ננ חנ קנ לה וש ה  לה עש ם בנ ר עי בי חנ תש הי עמלות לש לנ יהה מי לל עה בו  כש ענ םא יש ל ד של חה אל , וש יהה נל ל בה אי רה שש ל יי ענ גו  רש טש קנ יש

ה. נה בה לש בנ

ך שה מש ני יון של לש ד על סל ל חל ד של חה חוט אל ט לש רה , פש יהה לל ה אי בה רי םא קש ל ש  מל של ה, הנ נה בה לש ה אור הנ סה כנ יא מש הי ן של מנ זש בי
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ל ד של צנ י - מי ני ה אמ חורה ת, שש רל יא אומל הי וש י.  יםפי נוי וש ה  ן לה נותי וש ה,  ר כםחה שובי ה וש פה לי קש ה  אותה ה בש ה כורל זל וש  , יהה לל עה
י. לנ ך עה שה מש ני חוט של ל אותו הנ ד של צנ ן הנ ה - מי אוה נה ה, וש לה רש עה הה

ץ. רל ה אל סל כנ ך יש חםשל ה הנ ני י הי ר (ישעיה ס) כי מנ אל נל מו של ר, כש בי גנ תש מי של יון כש לש על ך הה חםשל ל הנ ד של צנ ה - מי חורה עוד, שש
ד צנ י - מי םאל, ה' אור לי מ שש ד הנ צנ - מי ך  חםשל ב בנ שי י אי ר (מיכה ז) כי מנ אל נל של מו  מון, כש דש קנ אור הנ ד הה צנ ה - מי אוה נה וש

ין. יהמי הנ

י אוני רש ל תי אנ ם, של כל ה לה בוב זל רש ה עי מה , כנ יהה לוסל אוכש ת לש רל יא אומל ת (שיר א). הי חםרל רש חנ י שש ני אמ י של ני אג רש ל תי אנ
י. לי אור של ל בה לה ל כש כי תנ סש הי י ולש ני מל ים מי רי יות מואה הש לו לי םא תוכש ל ד, וש צנ י אותו הנ לנ ה עה סל כנ מש ן של מנ זש בי

ך שום כה ה, ומי לה עש מנ לש קו  לש תנ סש י הי מי י אי ני ס, ובש ני כנ תש הי ה וש לה עש מנ לש ש  מל של ק הנ לי תנ סש י הי רי המ י, של בי רו  חמ י ני מי י אי ני בש
ים מי רה כש ת הנ ה אל רה י נםטי ני מג ל. שה לה י כש לי אור של ל בה כי תנ סש הי אות ולש רש לו לי םא תוכש י, ל ני אג רש ל תי ם אנ תל אנ ה, וש לה רש עה ת הה טל שולל
י מי רש ים. כנ מי ענ ר הה אה ל שש נות של חמ מנ ם הנ אותה , ולש יהה לוסל אוכש ת לש תי י לה ני מל ת מי קל יא יונל הי י, וש לי צש ה אל לה רש עה הה יל וש - הואי

ם. זון אותה ד לה צנ אותו הנ י בש תי םא יהכםלש ל ים, של דושי קש י הנ לוסנ ה אוכש לל י - אי תי רש טה םא נה י ל לי של

א לה ת? אל חנ בנ שש תי ית הנ אשי רי ים בש טורי נש קי עומות וש רש ר תנ יך אומי יר, אי שי ק בש סי ענ תש מי י של ל, מי כי תנ סש הי ו ייש לש שה כש ענ
ר. זנ גש יההו ני לי י אי ל פי תוב. ענ כה כםל הוא בנ הנ ת, וש חנ בנ שש תי מון הוא סוד הנ דש ם קנ ענ אי טנ דנ ונ

נוף י הנ פי ה נוף - יש פי גו'. יש ץ וש רל אה ל הה שוש כה ה נוף מש פי תוב (תהלים מח) יש גו' (שם). כה ה וש אוה נה י וש ני ה אמ חורה שש
יות. אותי ל הה ל כה ה של לה לה כש הנ סוד הנ ים, בש יי חנ ץ הנ ל עי של

ת, חנ אנ אות  בש מות  שה רש ני וש יות  אותי הה ל  כה עולות  ים,  יי חנ הנ ץ  עי בש מות  שה רש ני וש יות  אותי הה קות  קה חש נל ר  של אמ כנ של
ך. ר כה חנ יא אנ ן הוא מוצי ת כגלה לו בו, אל לש כש ני ן של יוה כי ה אות. וש אותה לות בש לה כש ני וש

ת לל לל כש יא ני הי שום של ה, מי נה מל ר חוץ מי חי ם אנ ה רםשל םא עושה זו ל אות הנ ם. הה ל כגלה ח של בנ של יא הנ אות הי ה הה אותה וש
אות י'. י זו? זו הה יזות. ומי ני ירות וגש מי ק טש ם, רנ ה רםשל םא עושה ל ה, וש תוכה בש

אותו ם, וש תוב שה כה קומו של י מש בי ל גנ ר ענ חי ם אנ יות ייש רםשל אותי ל הה כה ר. לש חי ם אנ י רםשל לי ת, בש חנ ה אנ דה קג יא נש הי של
ר. חי קום אנ ל מה ן של לבל י הנ לי ת, בש חנ ה אנ דה קג יא נש הי י' של ט לנ רה אות, פש ה הה ל אותה ן של לבל ר בנ אה שש ם ני רםשל הה

את י', רי קש ני , וש יהה נותל חמ ומנ יהה  אותל בש צי ת תוך  חנ ה אנ דה קג יא נש הי , וש יהה קונל תי בש זו  ה הנ לה כנ ה הנ שה יהרש זו  ה הנ דה קג נש הנ וש
נשקגדהה אנחנת.

י ין לי י, אי ני ה אמ חורה ת שש רל אומל יון, וש לש קון על תי ה בש טה שש קנ תש הי י של רי את י', המ רי קש ני וש ה  זל ם הנ שי ה בנ עולה ן של יוה כי וש
ה. לה עש מנ עמלות לש י לנ אתי רי קש ל י' ני ם של שי י בנ רי המ ה, של זל ן הנ מנ זש י בנ תוכי ים בש רי חי יל אמ לי כש הנ קום לש מה

י תוכי י בש תי לש לנ כנ תש ה הי זל גות. בה רה דש ל הנ ל כה של םאש  ר ה, הה לה עש מנ לש קון של תי הנ מו  ה, כש אוה נה וש י  ני ה אמ חורה ן שש ל כי ענ וש
ר, חי ה אנ אל רש י מנ לי י בש יתי סי כנ תש י הי רי לות. המ גנ תש הי ת לש רל חל טות אנ שש פנ תש ל הי קום של ת מה עי י כה ין לי אי וש ה,  לה עש מנ עמלות לש לנ

ה. דה קג נש ה לי דה קג עמלות נש ת, לנ חנ ה אנ דה קג ל נש סוד של בש

םא ל, ל לה י כש ני אותי רש שות לי ם רש כל ין לה י, אי ני אג רש ל תי ר - אנ חי קום אנ ל מה טות של שש פנ תש י הי לי ה בש חורה י שש ני אמ שום של ומי
קום. ל מה לה ה כש ע בה ין נודה אי ת, של חנ ה אנ דה קג ל נש סוד של יזות, בש ני ירות וגש מי טש י בי ני י אמ רי המ י, של אות בי רש לו לי תוכש

י ני אג רש ל תי י אנ זוהי ל, וש לה אות כש רה הי טות לש שש פנ תש ה הי ין לה אי י', של ט לנ רה ן, פש לבל ר בנ חי קום אנ יות ייש מה אותי ל הה כה לש של
ים ירי מי טש ר, של דה י קי לי הר אה ים. כש רי חי י אמ לל בי כש ר לי חי קום אנ ן ומה קום לבל י מש ין בי ים, אי די דה צש ל הנ כה ת, בש חםרל רש חנ י שש ני אמ של

. יהה לוסל תוך אוכש ה בש דה קג ע, נש לנ סל י הנ וי גש חנ י בש תי מה י תנ תי ך הוא יונה ה. כה חוצה ים הנ אי םא יוצש ל ים וש עי לה סש תוך הנ

ם הי ל, וש לה ים בו כש אי רש םא ני אות ל ה הה אותה ת, ובש חנ אות אנ ד בש ים ינחנ לולי ם כש למםה הי יעות שש רי למםה, יש יעות שש ירי כי
יר מי הוא טה ם, של ל אותה כולי ד של חה אל ל. וש לה רוד כש י פי לי רות, בש ה חובש ין יל הש יעות תי רי יש ש הנ מי ה סוד חמ זל ש, וש מי ם חה הי ש, וש שי

ר. חי קום אנ ל מה ן של ה לבל ין בה אי ת, של חנ הוא אות אנ נוז. וש גה וש

זו, ה הנ דה קג נש הנ ך  ה. כה תוכה ר בש תה סש כםל ני א הנ לה ר, אל חי ל אנ לה כש ה  אות בה רה הי קום לש ה מה ין בה אי אות ו', של י הה זוהי וש
ים. רי חי אמ ים הה די דה צש ת הנ של תוכו? שי ל בש כולי י הנ ה. ומי תוכה לול בש כםל כה הנ ר, וש חי קום אנ ל מה ן של י לבל לי יא בש הי

כםל הנ ר, וש חי קום אנ ל מה ן של לבל ה  ין לה אי רות, של חי אמ גות הה רה דש ל הנ כה ה  בה ייש  ת, של רל חל ר, זו אות אנ דה י קי לי הר אה כש
אות ז'. י הה זוהי תוכו, וש לול בש כה

ים כי ם עורש ר כגלה דה י קי ני בש ה ז' הוא, של ל זל ענ אות ו', וש למםה - זו הה יעות שש רי ר. יש דה י קי לי הר יא אה זו הי אות הנ הה
ם. עולה מות הה ל אג ם כה ים עי יהמי סוף הנ ב בש רה עמרםך קש ים לנ ידי עמתי מות, ונ אג ר הה אה ל שש כה בות מי רה יד קש מי תה

תוכו. ל בש כםל כולי הנ וש ר,  חי קום אנ ל מה ן של לבל הנ ין בו  אי ר, של אי בה תש ני של מו  יו"ד. כש י, זו  ני ה אמ חורה ה שש ל זל ענ וש
למםה, יעות שש ירי תוכו. כי ל בש כםל כולי הנ ר. וש חי קום אנ ל מה ן של לבל ין בו הנ אי ך הוא, של כה אות ז', של ר, זו הה דה י קי לי הר אה כש

תוכו. ל בש כםל כולי הנ ר, וש חי קום אנ ל מה ן של ה לבל ין בה אי אות ו', של הה

ר, חי ן אנ ם לבל הל ין בה אי ים, וש רי תה סש ם ני למםה, הי יעות שש ירי ר וי דה י קי לי הר לו, אה לה ם הנ יי ננ שש ב של ל גנ ף ענ ה, אנ ל זל ם כה עי וש
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ר. אי בה תש ני מו של י, כש ני אג רש ל תי ך אנ שום כה אות י'. ומי מו הה ה כש נוזה ת וגש רל תל סש ין ני אי

את יוצי של שום  ומי ה.  בה קי ונש ר  כה זה לות  לה כש מי ת  טל של פנ תש מי של ו'  אות  הה מי את  יוצי זו  ן'?  אות  ר, הה םאמנ ת ם  אי וש
ה. מה צש ענ בון בש שש חל ה בש ינה אות ו', אי הה מי

ן לבל ם הנ הל ין בה אי ם. וש הל לה ים של רובי קש ים, הנ יי ימי ני פש ם הנ ל אותה ל של לה כש הנ ן, וש מה צש ענ חורות בש ן שש לו הי י אי ני ה שש ל זל ענ וש
ת רל תל סש ני אות י' של מו הה ן כש הל ין בה יות אי אותי ל הה כה למםה, ובש יעות שש ירי ר וי דה י קי לי הר אות. אה רה הי ר, לש חי קום אנ ל מה של

. יהה דל דה ל צש כה בש

ן יוה אות י'. כי ל בה לה כש ני ך  ר כה חנ אנ אות ו'. וש ן הה א מי יוצי ים, של יי חנ ץ הנ ל עי נוף של הו הנ ה נוף (תהלים מח) - זל פי יש
ץ. רל אה ל הה שוש כה הו מש זל ת. וש חנ ה אנ דה קג יהה נש הש כםל ני הנ אות י', וש ל בה לה כש ד, ני חה בור אל חי כות בש רה בש ן הנ ל אותה ת כה יק אל רי מי של

יא. ת הי חנ ה אנ דה קג כםל נש יון, הנ ר צי כםל הוא הנ ה, הנ דה קג נש ה הנ אותה ל בש לה כש ני ר של חנ אנ

ך לל ינת מל רש יא קי ים, הי רי חי ה אמ לל בה כש ן לי לבל ת וש רל חל טות אנ שש פנ תש ה הי ית בה אי רש םא ני ל ה, וש נה טנ יא קש הי ב של ל גנ ף ענ אנ
יא י'. הי זו של ה הנ דה קג נש תוך הנ ים לש סי נה כש ם ני יו, כגלה לוסה ל אוכש כה ט בש שולי יון וש לש ב, על ך רנ לל מל אותו הנ ב. וש רה

יס ני כש הנ ל ולש לי כה הי ר, לש חי קום אנ ל מה ן של לבל הנ ה  ין בה אי ט, של עה מש ה  ים בה שי נה אמ ונ ה  נה טנ יר קש י (קהלת ט) עי זוהי וש
ייש שום של ס, מי פה תש ני הור של יר טה וי אמ חנ בנ פורי ל של דה גש יא מי הי אות ל', של דול - זו הה ך גה לל יהה מל לל א אי ה. ובה תוכה ים לש רי חי אמ

. םא יהדוענ ל ל, וש לה ס כש פה תש ינו ני אי ר של חי יר אנ וי אמ

ין אי ה של חורה ה שש נה טנ יא אות קש הי ה, וש תוכה ס בש נה כש יות ני אותי ל הה ל כה דול ענ ך גה לל זו, מל אות הנ הה ב של ל גנ ף ענ ה אנ זל
ה תה יש יא ט'. ט' הה הי ת של חנ ם אות אנ ה עי ב אותה בנ סה ל אותו, וש כולי ה, וש תוכה ס אותו בש ר. כוני חי קום אנ ל מה ן של ה לבל בה

גול ט'. עי ה בש תה שש על יב, נל בי יב סה בי ב סה סובי בוב של סי אותו הנ ל', ובש

יא ר הי של ר (שם ז) אמ מנ אל נל מו של ה, כש לה ה של יסה פי תש יך בנ רי צה י של ת מי חנ קנ לה ס וש פי תה הי ים, לש דםלי ים גש צודי יהה מש לל ה עה נה ובה
ים יהבי חנ ים של ני בה ל הנ ה ענ יטה לי ה שש ת לה תי ה, לה בודה יל כש בי שש ה, בי ילה בי שש אי, בי דנ יהה ונ לל , עה יהה לל ה עה נה ים. ובה מי רה חמ ים ונ צודי מש

ה זו. דה קג ל נש ר ענ ס יהתי נה ס קש ני קה ה, יי דה קג ה נש אותה ס לש ני כה יי י של ים. מי שי נה ה ער מה סות, כנ נה ה קש מה ין, כנ ית די יתות בי ה מי מה כנ

יא הי ב של ל גנ ף ענ אנ וש ים.  רי חי אמ ה לנ נה תש ני וש ה  עה רש קש ני וש כותו,  לש ת מנ אל ך  לל מל למםה הנ יד שש סי פש הי זו  ה הנ דה קג נש ל הנ לנ גש בי
ה. דה בנ ת לש חנ ה אנ דה קג יא נש הי יות, וש אותי ל הה כה ה מי נה טנ קש

י ה אותי שה ך עה לל מל למםה הנ ה שש ני יו: הי נה פה ה לש רה מש אה רוך הוא, וש דוש בה קה י הנ ני פש ה י' לי תה לש ה עה עה ה שה אותה י בש רי המ של
ה לו בל םא ינ"רש ב ל הה זה ף וש סל כל ים. וש שי ה לו נה בל םא ינ"רש ל ים. וש ה לו סוסי בל םא ינ"רש ל (דברים יז) ל י' של י'? הנ י הנ ר. מי תי סש לנ פש

ך. קומי תוך מש י מי רי קש עה םא תי תש ל אנ ים, וש רי חי ף אמ לל אל ד וש בי למםה ייאה רוך הוא: שש דוש בה קה ה הנ ר לה מנ אםד. אה מש

ם, עולה יוט בה דש הל ך כש לנ הה כותו, וש לש מנ ה אותו מי שה רש גי רוך הוא, וש דוש בה קה י הנ ני פש לי ה קוף מי אה ה יהצש עה שה ה הנ אותה בש
ם. יי לה ירושה ל בי אי רה שש ל יי ך ענ לל י מל יתי יי ת הה לל י קםהל ני אות ק', (קהלת א) אמ ר בה אומי יז וש רי כש הוא מנ וש

למםה שש ם לי אי ם. וש יהל אי טה חמ ם בנ עולה י הה ני בש ה  ילה בי שש פםס בי תש ים, לי דםלי ים גש צודי מש י"הה  לל ה עה נה ה (שם ט) ובה ל זל ענ וש
ת רל יא אומל הי ך  שום כה ם. ומי דה אה י הה ני ר בש אה ן שש כי ל של כה וש ן  כי ל של ים - כה צודי ם מש אותה ס בש פנ תש ני וש ך,  יהה כה הה ך  לל מל הנ
י ני אמ שום של י, מי תוכי ס בש ני כה הי ולש י  ל בי כי תנ סש הי לש לו  םא תוכש י, ל ני אג רש ל תי ה אנ זל ל  ענ וש ר.  אי בה תש ני של מו  י, כש ני ה אמ חורה שש

ר. אי בה תש ני מו של כםל כש ת, הנ חםרל רש חנ שש

נו קש תנ תש הי טו וש שש פנ תש ם הי י. הי תוכי ר בש חי יס אנ ני כש הנ םא לש ל זו, של ה הנ דה קג נש י בנ יקו לי צי י (שיר א), הי רו בי חמ י ני מי י אי ני בש
ם יהל קוני תי בש נו  קש תנ תש הי ה, וש יונה לש על ה הה דה קג נש הנ תוך  את מי יוצי אות ו', של בה טו  שש פנ תש הי וש נו  קש תנ תש אוי, הי רה ם כה יהל קוני תי בש

ם. שה ה מי אה יהצש אות ש' של קו בה קש חש נל טו וש שש פנ תש הי נו וש קש תנ תש אוי. הי רה כה

טות שש פנ תש י הי ין לי י אי ני אמ אות צ'. ונ טו בה שש פנ תש הי קו וש קש חש נל נו וש קש תנ תש אות ן'. הי טו בה שש פנ תש הי קו וש קש חש נל נו וש קש תנ תש הי
ם. כל תש יל אל לי כש הנ ר לש חי קום אנ י מה ירו לי אי שש םא הי ל ם, וש עולה ד בה צנ לש

ת רל שומל וש י,  בי דו  קש נש ני יות של אותי ר הה אה ת שש ת אל רל שומל ת של חנ ה אנ דה קג נש י  ני אמ ים, של מי רה כש ת הנ ה אל רה נםטי י  ני מג שה
י. טו בי שש פנ תש ם הי י, כגלה טו בי שש פנ תש ן הי הי יות, וש אותי ל הה כה ת בש כל י הולל ני י אמ רי המ ם, של אותה

י תי טש שנ א פה לי מה לש אי ה. של זל ד הנ צנ םא לנ ל ה, וש זל ד הנ צנ ף לנ נה םא עה ל טות, וש שש פנ תש י הי ין לי י אי ני אמ י, של תי רש טה םא נה י ל לי י של מי רש כנ
ר מנ י - שה תי רש טה ם. נה עולה ל הה ד של צנ ים לנ פי נה י עמ תי טש םא הושנ י, ל תי רש טנ םא נה ל ל בה י. אמ תוכי ם בש כל תש ת אל לל י כולל יתי יי ים, הה פי נה עמ

ף. נה עה ת הל אל

ם ה' רל י כל תוב (ישעיה ה) כי כה ה, של יונה לש על ה הה דה קג נש הנ תוך  מי ה  אותה ש  יהרנ ל, של אי רה שש ית יי יא בי הי זו  אות הנ הה
ם. כל תש חםז אל אל ם, לל עולה בה ד של צנ ים לנ פי נה י עמ תי טש םא הושנ ל י, של תי רש טה םא נה י ל לי י של מי רש ה, כנ ל זל ענ ל. וש אי רה שש ית יי אות בי בה צש

םא י ל לי אות של הה נו. וש קש תנ תש י הי תוכי יות, ומי אותי ל הה כה ים לש פי נה ט עמ ופושי חנ  לי שנ ים, מש מי רה כש ת הנ ה אל רה י נוטי ני אמ ונ
י. תוכי ס לש ני כה הי י ולש ל בי כי תנ סש הי לו לש םא תוכש י, ל ני אג רש ל תי ך אנ שום כה ים, ומי פי נה ה עמ י בה תי טש הושנ

ה. תוכה ל לש לי כה הי ס ולש ני כה הי ה לש כה רש טה צש םא הי ל ה, וש לה עש מנ עמלות לש יהה לנ חודל יי ה בש לה לש כש "א ני הי הנ שום של ה, מי ל זל כה וש
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. יהה לל ב אי רי קה תש הי ה לש שוקה תש בי יהה  לוסל ל אוכש כה . וש יהה לוסל אוכש תוך  ית בש ימי ני ה פש דה קג ה, נש לה חוד של יי יא בנ הי ק של רנ
ה ים אותה בי עוזש ה, וש עולה ן של יוה ה. כי לה עש מנ ענ לש עמשי תנ שש הי ם לש הל ת מי רל תל תנ סש ה ומי יא עולה ה, הי ת זל ת אל רל יא אומל הי ן של יוה כי וש

. יהה לוסל אוכש

זו, אות הנ ם הה יא עי הי של ד. וכש חה ע אל גנ רל לו  פי אמ ונ יהה  לוסל אוכש ה  אותה בו  זש םא עה ל שום של ה, מי ה לה של ה קה י זל רי המ של
ם הל ת מי קל מל חנ תש יא מי הי ם, וש חה רש ל כה ענ ה בש ים אותה בי יהה עוזש לוסל י אוכש זנ ה. אמ ת זל ת אל רל אומל חוד וש יי ה בש תוכה ת בש לל לל כש ני

גו'. י וש שי פש ה ננ בה המ אה י של ה לי ידה גי ה, (שיר א) הנ הובה אמ ת לנ רל ה, אומל לה עש מנ ה לש עולה ן של יוה כי ה. וש לה עש מנ ה לש עולה וש

י רי בש די י בש לי ה של חה מש שי יל וש הואי יים. של סנ יש ר - של בה דה יל הנ חי תש הי י של ר, מי מנ ם נוחנ לו לש ר, אי מנ עון. אה מש י שי בי ח רנ מנ שה
ה. אשונה רי ר בה ה אומי וי ה, הל לה עש מנ ים לש פי לה גש ני ים וש קי קה חש נל של יך  רל בה י, דש בי ר לו, רנ מנ יים. אה סנ יש יל - של חי תש הי ה של מנ ר, בש מנ

יך. רל בה ירו דש יהאי יך וש ח פי תנ ה פש תה אנ ן, וש כי ר מי חנ אנ ר לש ה, אםמנ טה מנ ים לש פי לה גש ני ים וש קי קה חש נל י של רנ בה דש

ד גי ינ יד, ונ גי ד, הי גי תוב הנ כה קום של ל מה כה נו, בש רש ענ י הי רי גו'. המ י וש שי פש ה ננ בה המ אה י של ה לי ידה גי ר, הנ מנ אה עון וש מש י שי בי ח רנ תנ פה
ה. מה כש חה ל הנ הו סוד של י, זל ה לי ידה גי תוב הנ אן כה כה ם. וש הל ל בה כי תנ סש הי ייש לש ה, וש דה גה י אנ רי בש ם די ם הי - כגלה

י נו כי יד לה גי ד הי גי תוב (שמואל-א י) הנ כה ה, כנ מה כש ל חה ם סוד של הל ין בה אי ה של תורה ם בנ ים הי בי י רנ רי ר, המ םאמנ ם ת אי וש
סוד בש יו  א הה לי מה לש אי ה. של מה כש חה סוד הנ בש יו  ה הה לל אי לו  פי - אמ יד לו  גי םא הי ה ל לוכה מש ר הנ בנ ת דש אל תםנות וש אמ הה או  צש מש ני
ה, טה מנ ה ולש לה עש מנ יא לש ה הי יונה לש ה על מה כש ה - חה לוכה מש ר הנ בנ םא? דש ם ל אי וש או  צש מש ם ני ל אי מואי ע שש יפםה יהדנ אי ה, מי מה כש חה הנ

רוך הוא. דוש בה קה ל הנ סודות של הנ

ה לה עה של כו'. כש ם וש יי מנ שה ת הנ חנ תנ ם מי יי מנ וו הנ קה ים יי להי ר אל םאמל י תוב (בראשית א) ונ י. כה שי פש ה ננ בה המ אה י של ה לי ידה גי הנ
יא פי קש הי ם, וש יי מנ תוך הנ ק אותו לש רנ זה בוד, וש כה א הנ סי ת כי חנ תנ ג של לל של הנ ח מי קנ ץ, לה רל םא אל ר בש רוך הוא לי דוש בה קה צון הנ רש בי

ירות. רי קש ה בי כה שי ה תוך חמ תה יש הה ם, וש ה שה מונה ם וטש יי מנ תוך הנ ה בש פואה ץ קש רל אה ה הה תה יש הה ם, וש אותו שה

יעו פי שש הי יטו וש קורות הושי מש ם הנ י אותה רי המ ד, של חה קום אל ל מה ם אל יי מנ שה ת הנ חנ תנ ם מי יי מנ וו הנ קה ר יי מנ אה ה של עה שה בש
ה טה שש קנ תש הי ה,  טה מנ תוך  בש ה  ירה מי טש ה  תה יש הה של ץ  רל אה הה י  זנ אמ יון,  לש על הה ך  לל מל הנ סוד  יש ל  של קום  מה לנ ה,  לה עש מנ לש מי ם  יי מנ
ן קי תנ תש םא הי ה ל זל קום הנ מה הנ ית. של אי רש ה ני תה יש םא הה ץ ל רל אה ה, הה זל קום הנ מה ן הנ קי תנ תש םא הי ם ל אי אות. של רה הי ה לש נה קש תנ תש הי וש

ה. בה קי נש ת לנ תי ק לה ים, רנ יוני לש על ם הה יי מנ ל הנ ע של פנ של בנ

ה שה אי ה  אל רה תש תי םא  ל של אן  כה מי  . יהה שוטל קי בש ה  אל רה תי וש ה,  שה ינבה הנ ה  אל רה תי וש י  זנ אמ  , יהה לל אי ן  קי תנ תש הי הוא  של וכש
אוי. רה ן כה קי תנ תש תי ה וש אל רה י תי זנ ה, אמ לה עש ם בנ יא עי הי של ק כש , רנ יהה קונל תי יהה ובש שוטל קי בש

רות עמשות פי מות לנ ה ודש אל רש ה מנ ין לה אי ה, של אשונה רי ה בה תה יש ה הה שה ץ. ינבה רל ה אל שה ינבה ים לנ להי א אל רה קש יי ז (שם) ונ אה
דות. תולה רות וש עמשות פי ן לנ קה תג מש קום הנ ץ, מה רל את אל רי קש יהד ני ה, מי לה עש ם בנ ה עי נה קש תנ תש הי ן של יוה דות, כי תולה וש

קון ל תי כה ה וש חה מש ל שי כה ה וש וה דש ל חל י כה זנ אי, אמ דנ ד ונ חה קום אל ל מה ם אל יי מנ שה ת הנ חנ תנ ם מי יי מנ וו הנ קה ר יי מנ אה ה של עה שה בש
ה על רש ה תי יכה י אי שי פש ה ננ בה המ אה י של ה לי ידה גי ת הנ רל יא אומל הי ר, וש כה זה ה לנ י עולה זנ ן, אמ קי תנ תש קון הי ל תי כה ן של יוה ן. כי קי תנ תש הי

י. ני ת שי יי ן בנ בנ רש חג אשון וש ת רי יי ן בנ בנ רש נות, חג בה רש י חג ני ל שש ז ענ מל ם, רל יי עממנ ה פנ יכה ה אי יכה ם. אי יי רה הר צה יץ בנ בי רש ה תנ יכה אי

ה, יהפה ה וש נו טובה תי חה מש ה שי ני הי י. של ני שי ן הנ בה רש חג יץ - בנ בי רש ה תנ יכה אשון. אי רי ן הה בה רש חג ה - בנ על רש ה תי יכה ך אי שום כה ומי
תון. חש תנ ש הנ דה קש מי ד הנ חה אל יון, וש לש על ש הה דה קש מי ד הנ חה ים - אל שי דה קש מי י הנ ני ל שש כות ענ בש י לי זו ייש לי ה הנ חה מש שי תוך הנ ובש

ילה - הש ה אל מה לה ה. שנ יכה םא אי ר קש ה לי ידה י עמתי ני אמ לו של לה ם הנ יי עממנ פנ םא הנ ם ל יהה (שיר א) - אי עםטש ילה כש הש ה אל מה לה שנ
ה הוא עםטל ר (שמואל-א כח) וש מנ אל נל של מו  יהה - כש עםטש ה. כש טה מנ י לש ננ ם בה לום עי שה ל. בש לה לות כש י גה לי ילה בש הש לום אל שה בש
ילה הש לום אל שה ילה - בש הש ה אל מה לה דוש י"ה. שנ קה ם הנ שי הוא הנ יון, של לש על ש הה קםדל ל הנ טוף של עי ת בש פל עגטל ילה מש הש יל. אל עי מש
לו - אי יך  רל בי י חמ רי דש ל על ה. ענ יונה לש על מות הה לי שש ל הנ כה יות בש הש ה י"ה, לי עוטל יהה - כש עםטש ה. כש יונה לש על מות הה לי שש ל הנ כה בש

ה. לה עש מנ לש מו של ם, כש ל כגלה דושות של קש גות הנ רה דש הנ

י עי דש םא תי ם ל ר, אי אומי ה, וש זל ח הנ בנ של ן הנ רון מי חמ אנ הוא הה ה, של זל ר הנ בה דה הנ יל מי חי תש , ומנ יהה לל יב אי שי י הוא מי זנ אמ
ל םאן, ענ צ י הנ בי קש עי י בש אי י ורש אי ך, צש י לה אי ם? - צש ה הי מנ ה לש יכה ה אי יכה ם אי יי עממנ ת פנ ענ םא יודנ תש ל ם אנ ים. אי שי נה ה בנ פה יה ך הנ לה
ת יי בנ ה בש ל תורה טי בנ ים לש ידי י עמתי רי המ ים, של רםעי נות הה כש שש ל מי ה - ענ ל מה ע ענ דנ י. תי ני ת שי יי אשון ובנ ת רי יי ן בנ בנ רש ילה חג הש ה יי מה

י. ני ת שי יי בנ אשון ובש רי

י עי רש תש תי ז אנ ם אה ה, אי על רש ה תי יכה ה אי מה כש חה סוד הנ י בש ה לי ידה גי י, הנ שי פש ת ננ הובנ תש אמ י - אנ שי פש ה ננ בה המ אה י של ה לי ידה גי הנ
ילה, הש לום אל שה ילה, בש הש ה אל מה לה ך - שנ מה ילה עי הש אל ן של מנ זש י בי רי המ ך. של מה יות עי הש לי ה, וש חה מש שי ך בש יי לנ י אי ני יות אמ הש י, לי די גש נל כש
יום הנ תה  עש יהדנ וש ד)  (דברים  תוב  כה ה, של תוכה בש לות של יכה הי הנ ם  ל אותה כה ל  ענ ת  פל טל ענ תש מי יא  הי גוז, של אל הה מםחנ  מו  כש

ין עוד. ת אי חנ תה ץ מי רל אה ל הה ענ ל וש ענ מנ ם מי יי מנ שה ים בנ להי אל י ה' הוא הה ך כי בל בה ל לש בותה אל שי המ ונ

סודות ים בנ לי כש תנ סש ים ומי עי ם יודש הי ם, וש בונה ת רי מנ כש ת חה ת אל ענ דנ ה, לה תורה ים בנ לי דש תנ שש מי לו של ל אי ם כה יהל רי שש אנ
א לה םא עוד, אל ל ם. וש עולה י הה יני ל די נו כה מל ים מי קי לש תנ סש ה מי זל ה, בה זל ם הנ עולה ן הה א מי ם יוצי דה אה של כש שום של ים. מי יוני לש על הה

ם. הל לויהה בה ה תש יונה לש על ה הה מה כש חה הנ ך, של מון זנ סש רש פנ ל סודות אמ ים של רי עה ר שש שה ה עה לשה ים לו שש חי פותש של

ם. ים שה קוקי אות חמ נה יוקש דש ל הנ כה כות, של לש בוש מנ אותו לש ק אותו בש רוך הוא חוקי דוש בה קה הנ א של לה םא עוד, אל ל וש
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א. בה ם הנ עולה הה ה וש זל ם הנ עולה מות - הה י עולה ני ש שש יורי ן, וש דל ן עי גנ מו בש ענ עי עמשי תנ שש רוך הוא מי דוש בה קה הנ וש

ת גופו, יר אל כי הנ ת ולש ענ דנ ד - לה חה אל וש בונו.  סוד רי ל בש כי תנ סש הי ת לש ענ דנ ד - לה חה ם, אל דה אה לה לו  יך  רי צה ה של מה כש חה הנ
יד תי יך הוא עה אי ן, וש קי תנ תש יך מי גוף אי ל הנ קון של תי הנ ך. וש יפםה הולי אי א, ולש יפםה בה אי א, ומי רה בש יך ני אי י הוא, וש ע מי דנ וה הי ולש

כםל. ל הנ ך של לל מל י הנ ני פש ין לי די ס לנ ני כה הי לש

גוף א בנ ה בה ל מה ענ ה, וש אה יפםה בה אי בו, ומי זו של ש הנ פל נל יא הנ ה הי תו, מנ מה שש סודות ני ל בש כי תנ סש הי ת ולש ענ דנ ד - לה חה אל וש
הוא ם של עולה ת הה ת אל ענ דנ לה ה, וש זל ם הנ עולה ל בה כי תנ סש הי ד - לש חה אל ר. וש בל קל ר בנ חה אן ומה יום כה הנ ה, של רוחה ה סש פה ל טי ה של זל הנ
ם דה ן אה בוני תש ה יי ל זל כה בונו. וש רי ע לש דנ וה הי ה, לש לה עש מנ לש ם של עולה ל הה ים של יוני לש על סודות הה ך בנ ר כה חנ אנ ן. וש קי תנ תש ה יי ל מה ענ בו, וש

ה. תורה תוך סודות הנ מי

ים אותו יאי ים, מוצי בי ים רנ ים טובי עמשי לו ייש בו מנ פי ה, אמ יעה די י יש לי הוא בש ם הנ עולה ך לה הולי י של ל מי ה, כה אי םא ורש ב
הוא. ם הנ עולה ל הה ים של רי עה שש ל הנ כה מי

ת יג אל הי נש ה ומנ ה רועל תה יך אנ ה, אי יונה לש על ה הה מה כש חה י סודות הנ מםר לי י, אל ה לי ידה גי אן, הנ תוב כה ה כה ה מנ אי א ורש צי
ה בושה ילה בש הש םא אל ל י של די אן, כש ד כה י ענ תי דש מנ םא לה ל י וש תי עש םא יהדנ ל ה של מה כש חה י סודות הנ ד אותי מי יון, לנ לש על ם הה עולה אותו הה

ם. הל י בה תי לש כנ תנ סש םא הי אן ל ד כה י ענ רי המ ם, של יהל יני ס בי נה כש י ני ני אמ יונות של לש על גות הה רה דש ן הנ תוך אותה בש

תה לש כנ תנ סש םא הי ל ה וש יעה די םא יש ל א בש ה בה תה ם אנ ים. אי שי נה ה בנ פה יה ך הנ י לה עי דש םא תי ם ל תוב, (שיר א) אי ה כה ה מנ אי םא ורש ב
י לי אן בש כה ס לש ני כה הי אי לש דנ ך כש ינש ך, אי י לה אי יון - צש לש על ם הה עולה ת סודות הה תה אל רש כנ םא הי ל אן, וש כה ס לש ני כה ם תי רל ה, טל מה כש חה בנ
ם ים אותה שי ם דה דה י אה ני בש ם של הי לו  םאן, אי צ י הנ בי קש ם עי אותה תוך  ענ  ילה יודי הש תי םאן, וש צ י הנ בי קש עי בש ך  י לה אי ה, צש יעה די יש

ת. ענ דנ לה ל וש כי תנ סש הי ע לש דנ ם תי הל ם, ובה בונה ל רי ים של יוני לש ים סודות על עי יודש ב, וש קי עה בל

ה. ים תורה די לומש וש ש  רה דש מי ית הנ בי ם בש הי ינוקות של תי ן, הנ בה ית רנ ל בי ינוקות של ם תי לו הי ך - אי יי יםתנ די ת גש י אל עי ורש
ל ף ענ ה. אנ יונה לש על ה הה מה כש חה ת הנ ים אל די ם לומש שה שות, של רה דש י מי תי יות ובה סי ני י כש תי ם בה ל אותה ים - ענ רםעי נות הה כש שש ל מי ענ

ים. רי אומש לו של לה ה הנ מה כש חה י הנ רי בש תוך די ע מי דנ ה תי תה ים, אנ עי ם יודש ינה אי ב של גנ

יו הה אורות  י  ני שש ה  לה חה תש הנ בנ ים,  להי אל א  רה בש יי ונ כו'.  וש ים  דםלי גש הנ אםרםת  מש הנ י  ני שש ת  אל ים  להי אל א  רה בש יי ונ תוב  כה
ד, ים ינחנ בוקי ד, דש חה סוד אל יו בש אורות הה י הה ני ם שש אותה נו, של רש אנ ים. ובי רי בי חמ רוהה הנ אמ בי מו של ה, כש ד זל גל נל ה כש ים זל קולי שש

נו. רש אנ בי מו של ים, כש דולי או גש רש קה ם יי יהל ני שש ת, של חנ ה אנ אה וה שש הנ יו בש הה וש

סוד בש ש  מל של ם הנ ת עי דל ה עומל נה בה לש הנ ן של מנ ל זש כה בש א של לה ה, אל יונה לש על ה וש דולה ה גש אשונה רי ה בה נה בה לש ה הנ תה יש הה םא של ל
ייה. רש א אנ רה קש ני ייה, וש רש ייה הוא אנ רש אנ ב הה ננ ים. זש דולי מו גש את עי רי קש יא ני ילו, הי בי שש ד, בי חה אל

דו בנ ה לש א זל לה ד? אל ים ינחנ רי תה י כש ני שש ש בי מי תנ שש ד יי חה ך אל לל מל ר של שה פש רוך הוא: אל דוש בה קה י הנ ני פש ה לי נה בה לש ה הנ רה מש אה
ושזלה לשבנדו.

ב ל גנ ף ענ י אנ רי המ ך. של מי צש ת ענ י אל יני טי קש הנ י וש כי ים. לש לי שועה לנ םאש  יות ר הש לי ך  צוני רש ך של י אותה יתי אי ה: רה ר לה מנ אה
ית. יי הה מו של כש ך מי ילה לה הש ה תי נה טה קש ם, הנ הל םאש לה י ר יי הש תש תי אנ של

י ני שש ם בי עולה יג הה הי נש הנ ך לש ר לש שה פש ה אל יך זל ה. אי על רש ה תי יכה י אי שי פש ה ננ בה המ אה י של ה לי ידה גי ה, הנ נה בה לש ה הנ רה מש אה הו של זל וש
ים רי תה י כש ני שש יג בי הי נש הנ ך לש ר לה שה פש י אל אי יר, וש אי הה אי לש דנ םא כש ה ל נה בה לש י לנ רי המ ם, של יי רה הר צה יץ בנ בי רש ה תנ יכה ד. אי ים ינחנ רי תה כש
י ני שש ש בי מי תנ שש הי ך לש ר לש שה פש י אל ך אי שום כה ם? מי יי רנ הר צה ה בנ ה אור ייש לה יזל ה אי נה בה לש י הנ רי המ ה, של נה בה לש ש ובנ מל של ד, בנ ינחנ

כשתהריים ינחנד.

ק. זי חנ תש ומי ך  ש הולי מל של ק הנ חםזל אור וש של ם, כש יי רנ הר צה ת בנ פל עגטל ילה מש הש י אל ני אמ ה של זל יך  יהה, אי עםטש ילה כש הש ה אל מה לה שנ
ים רי תה י כש ני שש ש בי מי תנ שש הי יג ולש הי נש הנ ל לש ה תוכנ תה יך אנ אי יך, וש נל פה ש לש מי שנ ל לש םא אוכנ ל יו, וש נה פה ה לש בושה ת בש פל עגטל י מש יני רי המ

ד? ינחנ

ה פה יה הנ ך  י לה עי דש םא תי ם ל ך. (שם) אי מי צש י ענ יני טי קש הנ וש י  כי ך, לש י בה תי עש יהדנ י  רי הוא: המ רוך  בה דוש  קה הנ ה  ר לה מנ אה
י יי הש תי ך, וש מי צש ת ענ י אל יני טי קש הנ י וש כי ד, לש ים ינחנ רי תה י כש ני ם שש ם עי עולה ת הה יג אל הי נש הנ י לש ר לי שה פש י אל אי תש של רש מנ אה ים, של שי נה בנ

ים. לי שועה םאש לנ ר

י יגי הי נש הנ ם וש י אותה עי ה, ורש טה מנ לש אות של בה צש הנ ים וש לוסי אוכש ם הה אותה םאש לש י ר יי הש תי י וש אי םאן, צש צ י הנ בי קש עי ך בש י לה אי צש
י אי אי צש דנ ה. ונ לה יש לנ ת בנ טל י שולל יי הל אוי לו, ול רה ד כה חה אל ד וש חה ל אל ת כה י אל יגי הי נש הנ ים, וש תוני חש תנ ל הנ ל כה ך של לל י מל יי הל ם, ול אותה

ך. אוי לה ך רה כה ך, וש מי צש י ענ יני טי קש הנ וש

ל ך, כה שום כה ש, ומי מל של אור הנ יך כש נל פה ים לש ירי אי ך מש בונש רות רי תש סש ני ך, של קש לש י חל רי שש י, אנ בי יההו: רנ לי ר לו אי מנ אה
יך רל שש אנ ה וש זל ם הנ עולה יך בה רל שש יך. אנ פי ם מי ענ אותה י שומי ני אמ י של ני חנ אמ מי שה ה, וש לה עש מנ ים לש קוקי ם חמ יך, כגלה י פי רי בש ם די אותה
י הוא ה. מי לה עש מנ לש אות של בה צש ל הנ כה ה לש לה גנ תש םא הי ל דוש, של קה הנ ך  לל מל י הנ ני פש לוי לי יהה תה ה הה זל ר הנ בה דה א. הנ בה ם הנ עולה בה

א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ך בה קש לש י חל רי שש אנ ה הוא! של תה ת? אנ עי ה כה זל סוק הנ פה ה לו בנ לה גי של

תוך מי ת  טל מל שש ני וש ה,  לה עש מנ לש ה  עולה יא  הי של ן  יוה כי י.  שי פש ננ ה  בה המ אה של י  לי ה  ידה גי הנ (שם)  ר,  זנ גש ני יההו  לי אי י  פי ל  ענ
יא הי תש של י. אנ שי פש ה ננ בה המ אה י של ה לי ידה גי ת: הנ רל יא אומל אות י', הי ל הה סוד של , בנ יהה לוסל ם אוכש ל אותה כה וש יהה  אותל בש צי
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י יני אי י, וש מי צש ענ ה בש לולה י כש ני י אמ רי המ ל, של לה טות כש שש פנ תש י הי לי ת בש חנ ה אנ דה קג י נש ני אמ יל ונ ה, הואי על רש ה תי יכה י, אי שי פש ת ננ הובנ אמ
ת. תי לה קםט וש לש ה לי כולה יש

יס ני כש הנ ה לש יא רוצה הי ת, וש חנ ה אנ דה קג נש ה, בי מה צש ענ ת בש צל בל קג ת מש בל יא יושל הי שום של ה, מי הובה אמ ת לנ רל יא אומל ה הי זל וש
יות. אותי ל הה כה ה מי נה טנ יא אות קש הי ב של ל גנ ף ענ דול, אנ ך גה לל יהה מל לל א אי ר ובה מנ אל נל מו של ה, כש תוכה אותו לש

סו נש כה יי ד של ה, ענ לה עש מנ יהה לש לל ס אי ני כה םא יי ל רוך הוא של דוש בה קה ע הנ בנ שש ש, ני דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל נל יום של ה, מי ל זל ענ וש
ם (קהלת ט) תוב שה כה יר, וש עי אן בש תוב כה יר. כה עי בוא בש םא אה ל דוש וש ך קה בש רש קי תוב (הושע יא) בש כה ה, של טה מנ ל לש אי רה שש יי

ן. כגלה ה מי נה טנ קש יא הנ אות י' הי י הה רי המ ה, של נה טנ יר קש עי

ר תה סש הוא ני שום של ל, מי לה ים כש די דה צש ל הנ כה טות מי שש פנ תש י הי ין לי אי י, של תוכי ה בש לולה יהה, כש עםטש ילה כש הש ה אל מה לה שנ
יות. אותי ר הה אה ל שש כה ר מי ים יותי די דה צש ל הנ כה מי

ה אותה בש ים  סופי כי וש ים  דוני עי י  טי קש לנ וש ים,  די דה צש הנ ל  כה בש ך  מי צש ענ י  טי שש פנ ך,  לה י  אי צש גו',  וש ך  לה י  עי דש תי םא  ל ם  אי
אות י הה זוהי םאן. וש צ י הנ רי דש י על רי ם שומש ל אותה ת של חנ ה אנ כה סג ית כש עמשי ננ טות? של שש פנ תש הי ה הנ י אותה הי טות. ומנ שש פנ תש הי הנ

ה'.

ך לי הר קום אה י מש יבי חי רש (ישעיה נד) הנ ר  מנ אל נל של מו  ך, כש לה י  אי א צש לה י, אל אי תוב צש םא כה ך. ל י לה אי ה הוא צש זל וש
א לה ר, אל חי קום אנ ה מה ין בה אי ה, של חורה ת שש חנ ה אנ דה קג א נש לה ית אל יי םא הה ה ל אשונה רי י בה רי המ כו'. של ך וש יי נותנ כש שש יעות מי ירי וי
קום י מש יבי חי רש ך, הנ י לה אי צש ה  ר לה ה, הוא אומי לה עש ם בנ ת עי רל בל חנ תש יא מי הי וש ה  עולה ת של עי ה. כה תוכה ת בש רל תל סש ני יא  הי

ים. סופי כי ים וש דוני קםט עי לש י לי לי ך, תוכש יי יםתנ די ת גש י אל עי ז ורש אה ך, וש מי צש ת ענ י אל טי שש ך, פנ לי הר אה

ה כל ה, מנ ס בה ני כה הי לש יהה  לל ד אי יון יורי לש על הה ך  לל מל הנ אותו  ה, וש לה עש מנ ה לש עולה ת וש חנ ה אנ דה קג יא נש הי ה של עה שה י בש רי המ של
ת טל לוקל ים וש די דה צש ל הנ כה ת בש מל לל שש ני אות ה', וש ה הה דה קג נש ה הנ ית אותה עמשי ננ ים, וש די דה צש ל הנ כה ט בש שי פנ תש ה, ומי דה קג ה נש אותה בש

ים. דולי ים וגש ני טנ ך, קש יי לוסנ ל אוכש ת כה י אל סי נש רש פנ י ותש כי ך, לש יי יםתנ די ת גש י אל עי ה, ורש ר לה ז אומי ים. אה סופי כי ים וש דוני עי

זו הנ ה  דה קג נש בנ י'.  אות  לה ט  רה פש יות  אותי הה ל  כה לש י  יםפי ין  אי יות,  אותי הה תוך  בש ת  חנ אנ ה  דה קג נש ים,  שי נה בנ ה  פה יה הנ
ה. ן בה כגלה ן וש כגלה יא בש זו. הי ה הנ דה קג נש י הנ לי ת בש כל הולל ין אות של אי ן, וש ל כגלה ה של יהפה יא הנ הי יות, וש אותי ל הה נות כה קש תנ תש מי
ה הוא יונות, ובה לש על גות הה רה דש ל הנ כה םאש לש ה, ר אה יא בה יון הי לש ר על תה סש קום ני מה י מי רי המ כםל, של ל הנ י של יםפי הנ ה וש פה יא יה הי וש

כםל. ל הנ י של יםפי ים, הנ שי נה ה בנ פה יה ך הנ שום כה ה. מי טה מנ לש תונות של חש תנ גות הנ רה דש ל הנ כה םאש לש ר הה

יא ז הי י אה רי המ אות ה'. של ה הוא? הה בות. ומנ קי ן נש הי יות של אותי ן הה אותה ים, בש שי נה תוב בנ ים, כה שי נה ה בנ פה יה עוד הנ וש
ן ך מי י לה אי ה, צש ל זל ענ ה. וש לה ים של יוני לש על ים הה לוסי אוכש ל הה כה ים לש קי לה ק חמ לי חנ עות ולש רש כםל, לי ל הנ י של יםפי הנ טות וש שש פנ תש הי הנ

יות. אותי סוד הה כםל הוא בש הנ ך. וש תי לש תוענ ך ולש מי צש ענ ך, לש ך. לה תוכי ת בש רל תל סש ני ה וש לולה תש כש אנ ה, של זל ר הנ תל סי הנ

, יהה לל א אי דול בה גה ך הנ לל מל אותו הנ ה של עה שה י בש רי המ ב. של גה שש מי ע לש יהה נודנ נותל מש רש אנ ים בש להי תוב (תהלים מח) אל כה
ת טל של פנ תש מי ה,  דה קג נש ה  אותה בש ה  כל מנ של ן  יוה כי ה.  דה קג נש הנ ה  אותה בש ה  בה ה  כל ומנ ה,  בה ס  ני כה הי לש ה  לה עש מנ לש ה  אותה ך  ומושי
ז אה וש דול,  גה ך  לל מל יס אותו  ני כש הנ ד, לש ל צנ כה לות לש יכה הי ל הנ ח של תנ אות ה', פל ית הה עמשי ננ וש ים,  די דה צש ל הנ כה ת לש חנ תנ פש ני וש

ע. אות ה' הוא נודנ לות, בה יכה הי ת הנ יחנ תי ם פש אותה , בש יהה נותל מש רש אנ ים בש להי אל

ב גה שש יות מי הש לי ב,  גה שש מי לש ע  נודנ ז  אה וש כםל,  לנ ים  קי לה ק חמ לי חנ ולש זון  לה ם  שי הנ ל אותו  נוטי ים  יי ים חנ להי אל אותו 
ה. לה עש מנ לש מו של כםל, כש כות לנ רה יק בש רי הה ים, ולש תוני חש תנ לנ

יונות לש על גות הה רה דש ל הנ כה וש ם,  עולה י הה רי בש ל די כה לו  ם, עה עולה ת הה םא אל ר בש הוא לי רוך  בה דוש  קה ה הנ צה רה ה של עה שה בש
ה. בה שה חמ מנ ת בש דל עומל ת, של רל תל סש ת ני חנ ה אנ דה קג י נש א זוהי לה ה? אל בה שה חמ את מנ רי קש ה ני מה ה. לה בה שה חמ מנ ן בש תונות כגלה חש תנ הנ וש
ך. רל דל ה הנ טל סש יי קום  ה מה יזל אי ולש ה,  נה מל מי ילה  הש יי ה  ומנ ת,  טל של פנ תש קום מי ה מה יזל אי לש יהדוענ  םא  ל ת  חנ אנ ה  דה קג נש י  רי המ של

ם. עולה בות הה שש חש ל מנ כה צונות וש רש ל הה ל כה םאש של ר יא הה זו הי ה הנ דה קג נש הנ וש

ד צנ ת, לש חנ טות אנ שש פנ תש ה הי תה שש על נל זו, וש ה הנ בה שה חמ מנ ה הנ טה שש פנ תש הי ד של ע, ענ םא נודנ ל ה, וש תוכה ר בש תה סש כםל ני יהה הנ הה וש
ר. תה סש יהה ני הה ה של ל מנ ר כה ה יותי לה גנ תש זו, הי טות הנ שש פנ תש הי ה בנ טה שש פנ תש זו הי ה הנ דה קג נש הנ ן של יוה ה. כי ד זל צנ ה ולש זל

ה, בה שה חמ מנ סוד הנ א מי יוצי ך. וש רל דל ה הנ קום סוטל ה מה יזל אי ר לש תל סי ה אותו הנ לה גנ תש א הי לה ת, אל ענ דנ ה לה לה גנ תש הי םא של ל
ה ש, ומנ חנ לנ ד בש חה ה קול אל עמשה ננ לות. וש גנ תש הי ם לש שי ד בנ א עומי לה ה, אל זל ם הנ שי ה בנ םא עולל ל ה, וש בה שה חמ מנ ד בנ ין עומי י אי רי המ של

ה. בה שה חמ מנ תוך הנ יו בש הה ים של רי תה סש ני ים הנ רי בה דש ם הנ ל אותה ת כה יא אל הוצי י לש לי יא כש הי אות ה', של הוא? זו הה

א ת, ובה רל תל סש יא ני הי של ה, כש טה מנ לש ה של דה קג נש ה  אותה ה בש כל מנ י של ה, מי טה מנ ה. לש טה מנ לש ן של ול גה הנ מי פוך  הי אן הוא בש כה
ה, תוכה ת מי דל יורל ו' של ה הנ ה. אותה יונה לש על ה ה' הה אותה את מי יוצי אות ו' של סוד הה הוא בש דול, של גה ך  לל יהה אותו מל לל אי
ית עמשי ננ ים, וש די דה צש ל הנ כה ת לש חנ תנ פש ני ת וש טל של פנ תש ה, ומי לה עש מנ לש ה מי טה קש לה ה של ל מנ ה כה תוכה ה מי יאה זו, ומוצי ה הנ דה קג נש ה בנ כה מנ

אות ה'. הה

ה יאה ה, מוצי ה בה כה מנ ן של יוה ה, כי יונה לש ת על רל תל סש ת ני חנ ה אנ דה קג יא נש ה, הי יונה לש על אות ה' הה ה בה כה מנ י של ה, מי לה עש מנ לש
ה בה שה חמ מנ ה הנ ה אותה עה י נודש רי ה. המ חוצה ים הנ אי יוצש ם, וש יו שה הה ים של רי תה סש ני ים הנ רי בה דש ם הנ ל אותה ים כה לי גנ תש ה, ומי חוצה הנ

ה. דועה םא יש ל ת וש רל תל סש ה ני תה יש הה של
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אות בה צש ם הנ ל אותה ה) כה תוכה ים לש יעי פי שש (מנ ה  תוכה ה בש יאה ז מוצי ה, אה טה מנ לש זו  ה הנ דה קג נש ה ו' בנ כה מנ של ן, כש מו כי כש
ה. לה עש מנ לש ים של קי עממג ים הה לי חה נש הנ אורות וש מש הנ ים וש לוסי אוכש הה נות וש חמ מנ הנ וש

ל כה י לש קי לש חנ זונות, וש י אורות ומש לי ים. טש רםעי נות הה כש שש ל מי ענ ך  יי יםתנ די ת גש י אל עי ה, (שיר א) ורש ים לה רי ז אומש אה וש
טון לש ם שי הל ת לה תי ם, לה עולה י הה יגי הי נש ם מנ הי ים של רועי ם הה ים - אותה רםעי נות הה כש שש ל מי ם. ענ הל י לה ני אות ותש בה צש ם הנ אותה

ן. כי ם לה קםדל ת מי רל תל סש ה ני תה יש הה יא של הי ה הנ דה קג נש ל הנ טות של שש פנ תש הי ה בנ ל זל כה אוי לו. וש רה ד כה חה אל ד וש חה ל אל ף, כה תםקל וש

ים, ירי שי יר הנ ל שי של לו  לה ים הנ רי בה דש הנ לו  גנ תש ני םא  ל וש רו  מש אל ם נל רל טל של ה כש אשונה רי ר, בה מנ אה וש עון,  מש י שי בי ח רנ מנ שה
עוד, ה. וש זל י בה יתי יי הה י של קי לש י חל רי שש אנ י של תי רש מנ אה י, וש תי חש מנ לו, שה גנ תש הי לו  לה ים הנ רי בה דש הנ ת של עי כה י. וש תי בש צנ ענ תש הי י וש יתי כי בה

ר. י מנ די ל יש אן ענ לו כה גנ תש ה הי לה עש מנ לש ים של יוני לש ים על רי בה דש של

םא כו', ב חור וש ב בה כל אות רל ש מי ח שי קנ יי ר, ונ מנ אה ח וש תנ עון פה מש י שי בי י. רנ יהתי עש יך רנ יתי מי עםה די רש י פנ בי כש רי י בש תי סה סג לש
י רי המ ם, של כה ר חה יהה יותי עםה הה רש שו. ופנ ם עה ה הי לה עש מנ לש ה של מה כש חה סוד הנ שו - לש עה ה של ל מנ כה ם, של יי רנ צש ת מי מנ כש ה, חה אל רש תי וש

ם. כגלה ם מי כה חה ילה הל הש םא יי ם ל ם, אי יי רנ צש מי ך בש לל ים מל ידי עממי ין מנ אי

ש ם שי ה הי זל ם הנ עה ר, הה מנ יו. אה לה ה אי מה כש ל חה ה של צה ל עי טנ ה, נה מה כש חה כםל בש ל הנ טנ ח, הוא נה קנ יי ונ תוב  ה כה ל זל ענ וש
ש ל שי טנ נה ים, וש פי שה ף כש שי כי ים, וש סי ימות ופנ גי ה פש שה עה לו, וש ים של פי שה י כש יני ל מי כה בש ך  פנ הה רו, וש דש חנ ס לש ננ כש ף. ני לל אות אל מי
ל ה, של לה עש מנ לש סוד של ים בנ פי שה ים וכש מי סה י קש יני ל מי כה ים בש עוני ים טש פי שה כש ים בי רי חה בש ני חור -  ים. בה רי חה בש ב ני כל אות רל מי

ם. יהל לי ה עמ נה מנ תש הי ה של נל מג מש אותו הנ

ב כל כםל רל ל. וש אי רה שש ל יי ם של דה גש נל ים כש רי חה בש יו ני הה חור, של ב בה כל אות רל ש מי ים, שי פי שה ים וכש מי סה קש עון בי ענ טה יהה נוסי הה וש
ל ים של ני עה טש מי ים בש עוני םא טש ל ם של יי רנ צש מי ים בש מי כה חמ יו  םא הה יו. ל מה סה יו וקש פה שה כש עון בי ד טה חה אל ד וש חה ל אל ם - כה יי רה צש מי

ים. פי שה ים וכש מי סה קש

יו ה הה אה מש ל טג מות של שי לש. וש לש שה שה ים בש קוקי ים לו חמ פי שה י כש יני א מי לה ם? אל שי לי שה ה וש ה זל ל כגלו - מנ ם ענ שי לי שה וש
ים שורי ן קש יי זנ י  לי כש יות לו  הש ה, לי לה עש מנ לש של מו  ים, כש ני זגיה ים מש רי שה קש ים בי קוקי ם חמ לש. כגלה שה לש  ל שה יות של אותי בש

לשייששרהאיל.

ה, לה ל כנ נות ענ חמ י מנ יני יו מי ם הה כגלה ל. וש אי רה שש ת יי יד אל מי שש הנ י לש די ה, וכש לה ל כנ ל ענ טנ ה נה צה י עי רי המ תוב, של ה כה לה כנ ל הנ ענ
ל. אי רה שש ל יי ם של יהל ני פש ת לי ענ ה נוסנ תה יש הה של

ים אי ל יםצש אי רה שש י יי ני ל ובש אי רה שש י יי ני ר בש חנ דםף אנ רש יי ם ונ יי רנ צש ך מי לל עםה מל רש ב פנ ת לי ק ה' אל זי חנ יש יהד - (שמות יד) ונ מי
ה. דםלה גש יהד הנ ת הנ ל אל אי רה שש א יי ינרש ה (שם) ונ תוב בה כה יהד של יא הנ ה. הי מה יהד רה א בש לה תוב, אל םא כה ה ל מה יהד רה ה. מי מה יהד רה בש

ה. מה יא יהד רה ה הי דולה גש יהד הנ ה הנ אותה

ים, רי צש מי ל הנ ים של קי זה חמ הנ אות וש בה צש ל הנ כה אות וש נה יוקש דש ל הנ זו כה יהד הנ רוך הוא בנ דוש בה קה ק הנ קנ ה חה עה ה שה אותה בש
ד גל נל ה כש קוק בה יהה חה יהד הה ה הנ ה. אותה זל שוף הנ כי ים בנ אי יו בה הה ה של עה שה שו, בש עה ים של מי סה קש הנ ים וש פי שה כש ם הנ אותה מו של כש
ך ה' ינש מי תוב (שם טו) יש כה הו של יהד. זל ה הנ אותה קוק בש יהה חה הה ן של יוקה דש י אותו הנ ני פש ה לי רה בש שש ני ים, וש פי שש כנ מש ם הנ אותה
ל ים של סוסי מו הנ ך, כש י בה תי קש קנ ים חה יורי צי אות וש נה יוקש יך, דש יתי מי ה די שום זל ץ אוייב. ומי ענ רש ך ה' תי ינש מי כםחנ יש י בנ רי דה אש נל

אן. ד כה עםה. ענ רש פנ

ה חה מש שי ה וש בה המ ל אנ סוד של ה, ובנ לה עש מנ לש סוק של פה י הנ בי גנ ה לש ה זל ך, מנ ם כה אי רו. של שש קש םא ני ים ל רי בה דש ר הנ של קל ל בש בה אמ
ה? יב לה שי ה הוא הי עםה, ומנ רש בות פנ כש רש אן מנ ים כה ה רוצי זו? מה ת הנ חנ בנ שש תי ל הנ של

ר של אמ כנ אשון. של רי ר הה בה דה לנ נו  רש זנ עםה. חה רש י פנ בי כש רי י בש תי סה סג ד הוא, לש חה ל סוד אל ר של של קל כםל בש הנ אי של דנ א ונ לה אל
אותו ם, מי הל לה םאש של ר יות הה הש ה לי טה מנ לש נות של חמ מנ הנ ים וש לוסי אוכש ם הה ל אותה ל כה ם ענ ה אותה נה רוך הוא מי דוש בה קה הנ

ים. מי עולה ים לש כי םא שוכש ל יד, וש מי ים תה חי בש שנ יהה מש לוסל ל אוכש כה ת, וש כל םא שוכל ל יד, וש מי ת תה חנ בנ שנ יא מש ן הי מנ זש הנ

ה טה מנ ה ולש לה עש מנ לש ים של לוסי אוכש ל הה כה ם, וש יי רנ צש מי ה מי אה יהצש של ית, כש אשי רי ה הה תה יש זו הה ה הנ בה המ אנ ל הה ת של חנ בנ שש תי הנ וש
ל, אי רה שש י יי רי חמ ים אנ עי יו נוסש יו הה בותה כש רש עםה ומנ רש י פנ סוסי ה. וש לה עש מנ ת לש חנ בנ שש תי ת הנ בנ המ ה אנ ילה חי תש ז הי אה יה, וש נל פה יו לש הה

ה. לה עש ל מנ ה אל בה המ ל אנ חות של בה שש תי ה בנ ילה חי תש יא הי הי

ל ה כה ל זל ה אל ב זל רנ םא קה ל ינו (שמות יד) וש ני שה מו של ן, כש מנ זש אותו הנ חות בש בה שש תי ה בנ צה םא רה רוך הוא ל דוש בה קה הנ וש
ה. ילה חי תש הי ה של בה המ אנ חות הה בש שש תוך תי ה מי יק אותה תי שש הוא הי ה. וש לה יש לה הנ

ה ילה חי תש יו, ומנ לה ה אי בה המ ת אנ רל עורל תש ה אותו, מי רואה של ה, כש לה עש אות בנ רש ה לי בה המ אנ ת בש דל עומל ה של לה ה, כנ אי א ורש צי
ך יך שוכי ה. אי ילה חי תש הי ה של בה המ אנ רות הה עורש תש הי ה מי יקה תי שש ה בי יקה תי שש חות, מנ בה שש תי ה בנ םא רוצל ם הוא ל אי חנ לו. וש בי שנ לש

ה? צונה ה ורש בה לי

ים סי ני בורות וש ם גש ל אותה ל כה אי רה שש יי או  רה יהם, וש עםה בנ רש ל פנ בות של כה רש מל הנ ים וש סוסי ם הנ ל אותה כה עו  בש טה ן של יוה כי
רוך הוא, דוש בה קה ם הנ ל אותה בי קי ה. וש ילה בי שש ת בי חנ בנ שש ץ תי רל אה ל בה אי רה שש יי חו  בש רוך הוא, שי דוש בה קה ם הנ הל ה לה שה עה של
חו בש ר, שי אי בש ה הנ רה זש חה של ך כש ר כה חנ ה'. אנ םאת לנ ז ה הנ ירה שי ת הנ ל אל אי רה שש י יי ני ה ובש יר מםשל ז יהשי תוב (שמות טו) אה כה של
ה. ילה בי שש ת בי חנ בנ שש ח תי בנ שי ענ וש הושג א יש םאת. בה ז ה הנ ירה שי ת הנ ל אל אי רה שש יר יי ז יהשי תוב אה כה ה, של ילה בי שש ת בי חנ בנ שש ל תי אי רה שש יי
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ה. ילה בי שש ת בי חנ בנ שש חו תי בש שי ק וש רה ה ובה בורה או דש בה

ה בה המ אנ ה  רה עורש יא  הי ז  אה ד,  חה אל ל  קה שש מי בש יו  הה מות  עולה הה ל  כה וש ש,  דה קש מי הנ ית  בי ת  אל למםה  שש ה  נה בה של ן  יוה כי
יו. לה ה אי בה המ אנ ת וש חנ בנ שש ל תי לו של ים אי יוני לש ים על רי בה ה דש רה מש אה ה, וש יונה לש ת על חנ בנ שש תי וש

ה צה םא רה ל תםק, וש שש ה לי ה לה שה עה ה של יקה תי ה שש ה אותה יר לה כי זש הנ ה לש צה ה, רה לה כנ ת הנ שוקנ ה ותש בה המ תוך אנ ז הוא, מי אה
ים אי יו בה עםה הה רש ל פנ בות של כה רש מל הנ ים וש סוסי ם הנ אותה של עםה. כש רש י פנ בי כש רי י בש תי סה סג ר, (שיר א) לש מנ אה ח וש תנ ת. פה חנ בנ שש תי בנ
ן. רם המ דםם אנ יי ר ונ מנ אל נל מו של יך, כש יתי מי ה. די קה תה שש הנ ך בש י אותה תי קש תנ שש י, הי יהתי עש יך רנ יתי מי ל - די אי רה שש י יי רי חמ ים אנ פי רודש וש

עון דום. בש גי ש בש מל של

םא ך ל לה ים של קוני תי ל הנ כה ץ וש רל אה בה ים של לוסי אוכש הה ים וש ני בה ה, הנ תה ד ענ ן ענ מנ אותו זש י בש רי המ יך, של רי ך צה ה כה ל זל ם כה עי וש
ך. יי קוננ תי אוי בש רה ם כה הל ת בה רל טל ענ תש ית מי יי םא הה תש ל אנ אוי, וש רה ים כה מי לי יו שש הה

לו בש ר קי בה כש ים, של תורי ם בנ ים הי פי ה יה מה כנ ך, וש לה ים של קוני תי ל הנ ים כה אי ה נה מה ים, כנ תורי ך בנ יי ינ חה אוו לש ו נה שה כש ל ענ בה אמ
ן. כי ם לה קםדל ית מי יי םא הה ל ה של ם מנ הל ה בה רה טש ענ תש הי ה, וש ל פל ענ בש ה של תורה ב וש תה כש בי ה של ה, תורה תורה

יהה, רש על רום וש תש עי אנ שום של ך, מי תי בה המ רות אנ עורש תש הי ך וש יי חותנ בש שש תי י בש יתי צי םא רה ל י, וש יהתי עש יך רנ יתי מי ך די שום כה ומי
י רי ך - המ ארי וה ך. צנ תי חש בנ שש י תי רי בש די ך, ובש י בה צוני ך, ורש לה ים של קוני תי ים הנ אי ה נה מה ת כנ עי כה ים. וש קוני תי ת בש נל קל תג ית מש יי םא הה ל וש

תוכו. ים לש סי נה כש ים ני ידי סי חמ ים ונ יקי די ה צנ מה כנ ים, וש יוני לש על ים הה יורי צי ל הנ ל כה ן של ול גה ץ, בנ רל אה ש בה דה קש ית מי ך בי ייש לה

גות רה דש הנ ל  כה וש ים  יוני לש על הה קורות  מש הנ ל  כה י  רי המ ם,  הל לה של מות  לי שש ובנ ך  יי קוננ תי בש ת  רל טל ענ תש מי תש  אנ של ו  שה כש ענ וש
ים. יוני לש ים על קוני תי ך בש ן אותה קי תנ ך, ולש לי בש קנ ך, לש יי לנ ם אי י הי רי ים המ רי יבה אי הה וש

ה דה קג נש הנ םאש  ר ה, מי עמשל ננ א  לה ה, אל עלשל תוב אל םא כה אי. ל דנ ונ ה  עמשל ננ ך.  ה לה עמשל ננ ב  הה י זה ה (שיר א) תורי ל זל ענ וש
ם ה. עי בה המ ל אנ רות של עורש תש ם הי שה ב, של הה ל זה ד של צנ ן הנ ך מי ה לה עמשל ננ ך, וש ן אותה קי תנ תון נש חש תנ סוד הנ יש ד הנ ה ענ יונה לש על הה

ין. יהמי ד הנ צנ ף - מי סל כה דות הנ קג נש

ן קי תנ תש הוא מי של א כש לה , אל יהה לל ת אי נל קל תנ תש ין מי אי ת וש רל עורל תש ין מי ה אי לה עש ל מנ רות של עורש תש הי י הנ רי המ אות, של רש הנ לש
ה לה עש מנ לש ים של קוני תי י הנ זנ אוי, אמ רה ה כה זל ם הנ עולה י הה קוני תי ה  בה נו  קש תנ תש ני ן של יוה ה. כי זל ם הנ עולה י הה קוני תי ה בש אשונה רי בה
ת ר בנ תי סש ר (אסתר ב) תור אל מנ אל נל של מו  י, כש ף. תורי סל כה דות הנ קג ם נש ב עי הה י זה תורי ה  ים לה ני נותש ה, וש ים בה ני קש תנ תש מי

אמבייחנייל.

שום י, מי לנ ה אי בה המ יר אנ עי םא תה ל ח וש בנ שנ םא תש ל יך, של יתי מי עםה - די רש י פנ בי כש ל רי ים של סוסי ים הנ פי רודש של ה, כש ל זל ענ וש
ך ה לה עמשל ב ננ הה י זה אי תורי דנ גו', ונ ים וש תורי ך בנ יי ינ חה אוו לש י נה רי המ ה הוא, של אל ת נה עי כה ם. וש ינה ה אי טה מנ לש ך של לה ים של קוני תי הנ

ים. רי שה קש לו ני לה ים הנ רי בה דש הנ כו, וש רש י דנ פי ד כש חה אל ד וש חה ל אל כה אוי, וש רה ך כה ן אותה קי תנ גו', ונש וש

ה עה שה גו'. בש ן וש נה מוד עה ענ ם בש ם יומה יהל ני פש לי ך  ה' הםלי תוב (שמות יג) ונ גו' (שיר א). כה עםה וש רש י פנ בי כש רי י בש תי סה סג לש
יו הה ה, של שה בי ך יש רל דל ר בש בה דש מי ת בנ כל לל ים לה יו רוצי םא הה ם, ל יי רנ צש מי ל מי אי רה שש ת יי רוך הוא אל דוש בה קה ם הנ יא אותה הוצי של
ך, רל דל ש בנ קום יהבי מה ים בש כי יו הולש הה ם. של יי רנ צש ץ מי רל אל ן ה' כש גנ ר כש מנ אל נל מו של ן, כש דל ן עי מו גנ ה כש תה יש הה ם של יי רנ צש מי ים בש ילי גי רש

שוב. י יי לי ב בש חםרל בש

ים ני וה גש ל הנ כה ר, בש ל זםהנ ים של ני וה גש ל הנ כה ת בש כל ה הולל תה יש הה ה, של ינה כי ם שש יהל ני פש ח לי לנ רוך הוא? שה דוש בה קה ה הנ שה ה עה מל
יו הה םא  ל וש ים,  כי הולש וש  , יהה רל חמ אנ ים  צי רה יו  הה ך  שום כה ומי ה.  שוקה תש אות בנ רש לי יהה  רל חמ אנ ים  צי רה יו  הה וש ה,  שוקה ל תש של
םא ל י של די הוא (כש יהם, של ל הנ ם ענ שי הנ דוש  ב קי כי ענ תש יי םא  ל של ך  ך, כה ם כה הל ה לה שה הוא עה רוך  בה דוש  קה הנ ים. וש בי כש ענ תש מי

ץ. רל אה י הה מי ל ענ תוך כה ד בש בי כנ תש הי ה לש יהה רוצל ם הוא) הה עולה מו בה בוד שש ב כש כי ענ תש יי

םא ל זון, של פה חי דםף בש רש י לי די לו, כש ים של סוסי הנ בות וש כה רש מל עםה בנ רש ה פנ שה עה ך  ף כה זון, אנ פה חי בש כו  לש ה הה לל אי של מו  כש
ים רי כה זש הנ ם וש יהל ני פש בות לי קי נש ם הנ שה ים, וש רי כה ים זש סוסי בות וש קי ל סוסות נש טנ ה? נה שה ה עה ך. מל רל דל יו בנ בותה כש רש בו מנ כש ענ תש יי
ים צי רה יו  הה לו  אי וה לו  אי וש ים,  רי כה זש י הנ ני פש לי צות מי רה יו  בות הה קי נש הנ וש בות,  קי נש ר הנ חנ ים אנ צי רה יו  ים הה רי כה זש חור. הנ אה מי

ל. אי רה שש י יי רי חמ זון אנ פה חי דםף בש רש ה, לי מה כש חה ה בש שה עםה עה רש ה פנ זל ה, וש זה פש חה בש

ים רי כה זש הנ וש חור,  אה לש ן  אותה ר  גנ חה וש בות  קי נש הנ ל  טנ נה ל,  אי רה שש יי ם  עי ב  רה קש עמרםך  לנ ה  צה רה וש ם,  אותה יג  שי הי של ן  יוה כי
תוב (שם יד) ך כה ר כה חנ אנ ם, וש ם יומה יהל ני פש לי ך  ה' הםלי תוב ונ ה כה אשונה רי ך בה יו. כה בותה כש רש ת מנ ז אל רי זה י לש די ם, כש יהל ני פש לי
יו הש יי וש ל  אי רה שש יי זו  רש דה זש יי של י  די כש ע,  סנ יי ונ ם.  יהל רי חמ אנ מי ך  לל יי ונ ל  אי רה שש יי ה  ני חמ מנ י  ני פש לי ך  הםלי הנ ים  להי אל הה ך  אנ לש מנ ע  סנ יי ונ
ם. יהל לי יעו אמ גי םא הי ל, ל אי רה שש ל יי ים ענ קי יו זורש הה לות של קש ים ומנ ני בה אמ אות ונ רה טש יסש לי ים ובנ צי ם חי ל אותה כה ים, וש מורי שש

ש. מה ן מנ ול אותו גה יך, בש יתי מי ך די שום כה או, ומי בו ורש ינצש תש תוב הי כה ה של נו מנ יש הנ וש

יהם, ל הנ רוך הוא ענ דוש בה קה ה הנ שה עה בורות של ים וגש סי ם ני ל אותה או כה רה רו, וש בש ים עה לוסי אוכש ם הה אותה ן של יוה כי
לו בש קי דו. וש בש ה ענ מםשל ה' ובש ינו בנ מי ינאמ תוב (שם) ונ כה ה, של מונה אל סוד הה ל בש אי רה שש נו יי קש תנ תש ים, הי תורי ך בנ יי ינ חה אוו לש י נה זנ אמ

אוי. רה ה כה טה ה ומנ לה עש נו, מנ קש תנ תש כםל הי ז הנ אה ה, וש ל פל ענ בש ה של תורה ב וש תה כש בי ה של י, תורה יננ ר סי ל הנ ה ענ ל תורה אי רה שש יי

ם עולה ל הה צונות של רש הה בות וש שה חמ מנ ל הנ כה ים, וש ני פש בי ים של ני וה גש ל הנ ה, כה אי םא ורש ים (שיר א). ב תורי ך בנ יי ינ חה אוו לש נה
מו ע, כש רנ יו לש עמשה ם מנ אי טוב וש יו לש עמשה ם מנ ם, אי דה אה יהו הה ע מי ים נודה ני פה ים. ובנ ני פה ים בנ אי רש ם ני ב, כגלה לי תוך הנ ם בש הי של
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ל ים של קוני תי ים, בש רי שי ים כש קוני תי אוי, בש רה ם כה כםל כגלה ל הנ ים של קוני תי הנ ו של שה כש ענ ם. וש ה בה תה נש ם עה יהל ני ת פש רנ כה ר הנ מנ אל נל של
ל. לה ה כש םא בושה ל ך, בש יי ינ חה אוו לש יהד נה ים, מי ים טובי עמשי מנ

ים ני פה נו הנ קש תנ תש ז הי אה ה, וש טה ה ומנ לה עש ה, מנ חה מש שי מות בש עולה ל הה כה ש, וש דה קש מי ית הנ ה בי נה בש ני ן של מנ זש יהה בי ה הה ל זל כה וש
אוי. רה ים כה ני פה ים בש ני רו פה בש חנ תש אוי, הי רה כה

ם. הל ל בה כי תנ סש הי בור לש די צוף וש פש ים צי ני קש תנ ם מש ם, הי יי ינ חה ל לש בה ד, אמ חה כםל אל הנ שום של ך, מי יי ננ תוב פה םא כה ל ך, וש יי ינ חה לש
ם. עולה ל הה ים של ני מנ זש ר הנ אה שש ר מי ו יותי שה כש ה ענ נה קש תנ תש זו הי ה הנ ירה שי ך הנ שום כה ומי

ך. של ירה יך הוא יי על מי א מי ר ייצי של ם אמ י אי ה כי ך זל שש ירה םא יי אמםר ל יו לי לה ר ה' אי בנ ה דש ני הי תוב (בראשית טו) וש כה
ה מה כנ רוך הוא בש דוש בה קה ר הנ מנ אמ מנ ין בש מי אל םא הל יך ל דוש, אי קה ך הנ לל מל ל הנ צל מות אי לי שש ך בי יהה הולי הה ם של הה רה בש י אנ כי וש
ץ רל אה ת הה ן אל תי אל עמך  רש זנ ה, (שם יב) לש חוצה הנ א אםתו  יוצי תוב (שם ה) ונ כה ים, של ני בה לו  יו  הש יי של ר לו  מנ אה ים של מי עה פש

י? ש אםתי י יורי יתי ן בי ה בל ני הי ר וש ך הוא אומי ר כה חנ אנ םאת, וש ז הנ

ן ה בל ני הי ע וש רנ ה זה תה תנ םא נה י ל ן לי תוב (שם) הי כה י. וש ירי ך עמרי י הולי נםכי אה תוב? (שם) וש ה כה סוק, מנ פה םאש הנ ר ט לש בי הנ
לות זה מנ ים ובנ בי כוכה ל בנ כי תנ סש יהה מי הה רוך הוא, וש דוש בה קה ין בנ מי אמ יהה מנ ם הה הה רה בש ה אנ אשונה רי א בה לה י. אל ש אםתי י יורי יתי בי

בונו. ל רי קות של בי דש ק בנ בי יהה דה םא הה ה ל תה ד ענ ענ שום של ן, מי ילה לו בי הש םא יי ל ה של יהה רואל הה לו, וש לה הנ

ים כי רה ת דש ענ דנ תו, לה עמבודה יו לנ לה בו אי רש קי ך, וש רל דל ה הנ ן אותה יא אותו מי ה, הוצי חוצה א אםתו הנ יוצי תוב ונ כה ן של יוה כי
ם הה רה בש אנ יד,  מולי ינו  אי ם  רה בש אנ לו:  ר  מנ אה וש לות,  זה מנ ל הנ של ים  חושי ני הנ ם  אותה מי יאו  הוצי וש ה,  מה כש חה ל  רות של חי אמ

יך. תי תנ ם נש מון גויי ב המ י אנ ם כי הה רה בש ך אנ מש יהה שי הה ם וש רה בש ך אנ מש ת שי א עוד אל רי קה םא יי ל ה וש זל יד. וש מולי

יא הי זו  אות הנ אות ה'. הה ט לה רה יד, פש הולי ת לש נל קל תג מש יות אות של אותי ל הה כה ין בש אי שום של ם? מי ענ טנ ה הנ מה
ים. די דה צש ל הנ כה ה מי תוחה יא פש ך הי שום כה יות, ומי אותי ר הה אה ל שש כה ר מי דות יותי תולה רות וש עמשות פי ת לנ נל קל תג מש

ל כה ה בש בה קי יא נש יא, ה' הי לו הי ה של ינה י אי רי המ ף לו, של תוסי הי ם לש הה רה בש אנ יך לו לש רי םא צה זו ל אות הנ ר, הה םאמנ ם ת אי וש
ה. תוכה ה בש שומה זו רש אות הנ יות הה הש ה לי רה שה ה לש ילה נוחה הש תי קום, וש מה

תון - חש תנ ם הנ ת עולה חנ אנ הה ר, וש כה זה ם הנ ת - עולנ חנ אנ ה. הה תונה חש ת תנ חנ אנ ה וש יונה לש ת על חנ ן, אנ י"ן הי הי י הי תי א שש לה אל
רות. ה פי שה עה א וש ת בו, יהצה פל טל ענ תש זו מי ה' הנ הנ אשון של רי אור הה ם, הה הה רה בש אנ ה ה' בש פה נוסש ן של יוה ה. כי בה קי נש ל הנ ם של עולה
אותו ף לש תםקל וש ין כםחנ  י אי רי המ זו, של ה הנ יונה לש על ה' הה ל הנ של כםחנ  לו, בנ ה של יונה לש על ה הה גה רש דנ הנ ה  אותה ם בש הה רה בש ם אנ שנ רש ני וש
י רי המ תו, של גה רש דנ ב בש ינשי תש מו, ומי אות ה' עי אשון הה רי אור הה ל אותו הה נוטי ך  שום כה ה'. ומי ט לנ רה אשון, פש רי אור הה הה

דות. ה תולה יות עושה הש ה לי עולה

יון. לש על ם הה עולה ן הה יא מי אות ם' הי ם ה"ם. הה הי יון, וש לש על ם הה עולה יהה לה לי ם עמ הי אן, של שומות כה יות רש י אותי תי שש
יון? לש על ם הה עולה ן הה ן מי יהל תי י שש רי המ אות ה', של ין הה אות ם' ובי ין הה ם בי יהל יני ה בי מנ

ל ים. כה ני פש יר לי תי סש הי וש ה,  טה שש פנ תש םא הי יא ל הי ה הנ דה קג נש הנ וש ה,  יונה לש על ה הה בה שה חמ מנ הנ תוך  כםל בש ר הנ תה סש ני של א כש לה אל
יות אותי ים וש ילי בי ם שש ל אותה יו כה הה אות ם'. וש כםל בה יר הנ תי סש רות, הי תה סש ני יות הנ אותי הה ים וש יוני לש על ים הה ילי בי שש ם הנ אותה
זו אות ם' הנ דות, הה יא תולה הוצי ולש לות  גנ תש הי לש צון  רה ה בש לה עה של ן  יוה כי זו.  הנ אות  בה לולות  כש רות  תה סש ני יונות  לש על הה

אות ה'. ית הה עמשי ננ ת, וש חנ תנ פש ני

ה תה לש גנ תש םא הי זו ל אות הנ י הה רי המ ש, של חנ לנ לות בש גנ תש הי דות ולש יא תולה הוצי ח לש תה פש ני א של לה ה, אל זל ה מי נו זל תנ שש םא הי ל
ח, תנ פש ני ה וש לה גנ תש הי ה של עה שה ך, בש שום כה לוי. ומי ה גה פל ש, הוא בנ חנ לנ יא בש הי ב של ל גנ ף ענ אנ ה. וש רה כש זש םא ני ל לוי, וש ה גה פל א בש לה אל

יד. הולי יד לש תי י עה זנ אמ

דות ה תולה ה, עושה חה תש פש ני ר של חנ אות ם'. אנ ה בה תוכה ר בש תה סש כםל ני ל ה', הנ יחות של תי פש ד בנ ם עומי רל טל בש י של רי המ של
אות ה'. בה

ס ננ כש ני לו וש צש ק) אל זי חנ תש הי ן (של קי תנ תש הי דוש של ר קה יבה ד, אי חה ר אל יבה אי ק בש ה, רנ חוצה אות הנ םא יוצש דות ל ם תולה אותה וש
ה. רונה חמ אנ ל ה' הה צל ן אי קי תנ תש הי ר של יבה אותו אי ס, בש נה כש אות ה' ני א, ובה אות ה' יוצי ה. מי רונה חמ אנ אות ה' הה בה

ל יק של די צנ ה הנ זל ר הנ יבה אי הה וש ה,  שוקה תש ן בי קי תנ תש ז הי ה, אה יונה לש על זו, ה' הה אות הנ ה הה פה נוסש וש ח  תנ פש ני ה של עה שה ובש
ינו ה אי זל ר הנ יבה אי הה של וכש ה'.  ה בו  פה ה, נוסש שוקה תש ה בי זל ר הנ יבה אי ן הה קי תנ תש הי של ה, כש ל זל ענ וש יו.  לה ן עה קי תנ תש ם הי עולה הה

יד. הולי ת לש דל ין עומל י אי רי המ אות של רש הנ ה, לש דה בנ ה ם' לש תה יש הה ה, וש שוקה תש בי

ה ה', פה נוסש של יד. כש הולי ת לש דל םא עומל ל ה, וש תומה יא סש י ם' הי רי המ יד, של ינו מולי ה אי ם, אב"ר ם', זל רה בש ה סוד אנ זל וש
ה ם, אב"ר ה"ם, זל הה רה בש ה סוד אנ זל דות. וש עמשות תולה ר לנ יבה אי אותו הה ת בש דל עומל ה ה', וש פה נוסש ה, וש חה תש פש ם' ני אותו הנ

רות. ה פי עושל יד וש מולי

ה ה'. אה בה ד של ן ענ קי תנ תש םא הי ר ל יבה אי הה אותו  שום של יד, מי ם מולי הה רה בש יד - אנ מולי ינו  ם אי רה בש אנ ך  שום כה ומי
ם. ם גורי שי ן הנ ל כי ענ רות, וש דות ופי תולה ת לש דל קום ה"א עומל ל מה כה ובש

מול ר ני זנ גש םא ני ם, ל רה בש מו אנ יהה שש הה ן של מנ זש י בנ רי המ יל ה'? של בי שש א בי לה ן אל קי תנ תש םא ני ר ל יבה אי אותו הה נו של ן לה יי ננ ומי
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ה' ה  אותה בש רות  פי עמשות  לנ מול,  ני וש ר,  יבה אי הה אותו  ן  קי תנ תש הי ה',  ה  אה בה של ר  חנ אנ ן.  קי תנ תש הי םא  ל וש ר  יבה אי הה אותו 
םא ל ת לש דל ה עומל לה רש עה הה ן, וש קי תנ תש םא הי ר ל יבה אי אות ם', אותו הה תום בה יון הוא סה לש על ם הה עולה הה עוד של ה. ובש רונה חמ אנ הה

מיילהה.

סוד ר בש תי סש יון תוך הל לש על ם הה עולה הה של יות. כש ני אות ד', תוך עמ ה, בה לה רש עה תוך הה ת מי דל ה עומל תונה חש תנ ה הנ גה רש דנ הנ וש
אות ד' (ם). סוד הה י בש ני עם תון בש חש תנ ם הנ עולה אות מ', הה הה

נהה קש תנ תש ני ן של יוה כי ת. וש רל ערבל ה מה לה רש עה הה ית, וש רי בש ן הנ קי תנ תש ז ני ה ה', אה עמשל ננ אות ם', וש הה יון מי לש על ם הה עולה ח הה תנ פש ני של כש
לו ד"ם. י אי תי אות שש רות. יוצש חי יות אמ סות אותי נה כש ני לו, וש לה יות הנ אותי י הה תי אות שש זו, יוצש ית הנ רי בש הנ

קום מש רות. בי חי י אמ תי סות שש נה כש ני רות, וש ערבה ה מה לל י אי רי המ ה, של ילה ה מי ינה ם אי ה דה נה מל את מי םא יוצי ל ה של ילה ל מי כה וש
יד. הולי ד לש כםל עומי ז הנ אה ת ה'. וש סל נל כש אות ד' ני קום הה מש ת ה'. בי סל נל כש אות ם' ני הה

ה ין אםתה כי הה לש תו  כש לנ מש ל מנ ענ וש ד  וי דה א  סי ל כי ענ ץ  ין קי לום אי שה ולש ה  רה שש מי ה הנ בל "רש םנ לש (ישעיה ט)  ה סוד  זל וש
ז ה ה', אה עמשה ננ ח וש תנ פש ני יון, של לש ל על ים גםדל בי רש מנ ה, של רה שש מי ה הנ בה אות ם' רנ לה של ה, כש ה. סוד זל בי רש מנ ה, לש בה ה. ם' רנ עמדה סנ ולש
ה נה מל ה מי רה בש על נל ם, של עולה ל הה סוד של יש הוא הנ ר הנ יבה אי הו  לום, זל שה א ולש לה לום? אל שה ה ולש ה זל ץ. מנ ין קי לום אי שה ולש
ל ענ ד, וש וי א דה סי ל כי לום ענ ב שה יושי ר. וש עלבה י נל רי המ ץ, של ין קי לום אי שה אי ולש דנ ר, ונ שה ל בה ץ כה א קי רה קש ני ה, אותו של לה רש עה הה

ה. קה דה צש ט ובי פה שש מי ה בש עמדה סנ ה ולש ין אםתה כי הה תו, לש כש לנ מש מנ

ה סוד (שמות כד) זל ר. וש אי בה תש ני מו של ת ד', כש רל ערבל ה, ומה לה רש עה ת הה רל ז עובל ת, אה חנ תנ פש ני ת ם' וש רל עובל של ה, כש ל זל כה וש
לו. לה יות הנ אותי י הה תי ית. שש רי "ם בש נו דנ מל יא מי הוצי יך לש רי צה ת ה'. של רנ ר כה של ית אמ רי בש ם הנ ה דנ ני הי

ה. טה מנ לש ם של עולה ה בה זל ר הנ יבה אי הה ש  מי שנ לש י  די אות ם', כש ת הה חנ תנ פש ני ר ה', של בה ם אי הה רה בש ה, אנ זל סוד הנ ל הנ ענ וש
רוך דוש בה קה ך, הנ שום כה יון. ומי לש על דוש הה קה ר הנ יבה אי אותו הה ה מי לה רש עה ה הה רה בש עה הה ד של א, ענ םא יהצה ק ל חה צש ה יי יל זל בי שש ובי
מות שי ל הנ יא כה י הוצי רי המ אות של רש הנ ה, לש לה עש מנ לש מו  כש מוש  שי סוד הנ כםל הוא בש ץ, הנ רל אה ה בה שה עה ה של ל מנ הוא, כה

אוי. רה כםל כה ה, הנ לה עש מנ לש סוד של מו הנ ה, כש יונה לש ה על מה כש חה בש

ז אה יל. וש כי שש ד מנ בל יהה על הה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ה (בראשית טו). מה ך זל שש ירה םא יי אמםר ל יו לי לה ר ה' אי בנ ה דש ני הי וש
יד. םא יולי ל ים של חושי ני ה בנ רואל ל וש כי תנ סש יהה מי ה הוא הה זל שום של י כו'. מי יתי ן בי ה בל ני הי ע וש רנ ה זה תה תנ םא נה י ל ן לי ר, הי מנ אה
ס ננ כש ני ז  ך. אה ף כה אות ד' אנ הה וש אות ם'  ן הה ה מי חה תש פש ני אות ה"א, של כםל בה ם בנ לי תנ שש ני ם,  הה רה בש מול אנ ני ה של עה שה ובש

לות. זה ים ומנ בי ל כוכה ת של רל חל ך אנ רל ה דל אותה ר מי ערבנ הה ה, וש מה כש ל חה ך של רל דל ם בש הה רה בש אנ

ה, זל חמ מנ א בש לה אל ה לו  לה גנ תש םא הי הוא ל רוך  בה דוש  קה מול, הנ ני םא  ל ה, של לה רש עה ה בו  תה יש הה ה של עה שה ה, בש אי םא ורש ב
יון לש על ם הה עולה הה ן של יוה אות ד'. כי י בה ני עם יהה בש תון הה חש תנ ם הנ עולה הה אות ם', וש תום בה יהה סה יון הה לש על ם הה עולה הה שום של מי
יו לה א אי ינרש תוב ונ ז כה ה ד', אה אותה תון מי חש תנ ם הנ עולה ר הה ערבנ הה ה, וש לה רש עה ה הה יר אותה עלבי ם הל הה רה בש אנ אות ה', וש ח בה תנ פש ני

ן. כי ם לה קםדל ז מי יהה אה םא הה ל ה של ח מנ תנ פש ני כםל, וש ה הנ לה גנ תש ז הי ה', אה

למםה שש ן של מנ זש ח. בי תה פש ני ה וש לל גנ תש כםל מי ז הנ ם, אה עולה ים בה בי רנ תש ים מי ידי סי חמ ים ונ יקי די צנ ם של ענ ל פנ ש, כה מה ה מנ גון זל כש
ח, תנ פש כםל ני ז הנ יו, אה רה מה ל שש ן ענ יי ינ ים כש טי ים, שוקש ידי סי חמ ים ונ יקי די ם צנ ל כגלה אי רה שש יו יי הה ש, וש דה קש מי ית הנ ה בי נה ך בה לל מל הנ

ה. טה ה ומנ לה עש זו מנ ה הנ ירה שי ה הנ תה לש גנ תש ני וש

עםה רש בות פנ כש רש ל מנ ים של סוסי ה הנ י. מה יהתי עש רנ יך  יתי מי עםה די רש י פנ בי כש רי י בש תי סה סג תוב (שיר א) לש ה כה עה ה שה אותה בש
יו עםה הה רש י פנ ה סוסי ב. ומה רה עמרםך קש ב, לנ רה י קש יני ה מי מה כנ ת בש של לגבל ית מש יי תש הה ך אנ ף כה ב - אנ רה י קש יני ל מי כה ים בש ני זגיה יו מש הה
ף ב - אנ רה עמרםך קש ים לנ עוני ם טש ה, כגלה יגה רי י המ לי אות, כש רה טש יסש לי ים, בנ צי ים, חי ני בה בות, אמ רה ל קש ן של יי י זנ לי ה כש מה כנ ים בש עוני טש

ב. רה ם קש הל עמרםך בה לנ י כםל, וש יני עי ך לש ש בה די קנ תש הי בות, לש רה עמרםך קש בות, לנ רה י קש יני ל מי ך כה י בה תי נש ענ י טה ני ך אמ כה

ים, תורי בנ ך  יי ינ חה לש אוו  נה ים.  פי יה ים  קוני ה תי מה כנ ים, בש אי נה ים  קוני ה תי מה כנ ר, בש חי ן אנ ול גה בש ך  י אותש יתי אי ת רה עי כה וש
תש אנ וש ת.  חנ תנ פש ני וש ך,  לי בש קנ ה לש אל נה וש ך,  ה בה חה מי ה שש יונה לש על ה. ה' הה לה גנ תש הי וש ך  יי לנ ח אי תנ פש ני כםל  י הנ רי המ י"ן, של הי י הי תי שש בי

ים, ן תורי י"ן הי הי י הי תי ן שש אותה ך, של יי לנ נו אי קש תנ תש הי וש אוו  ם נה יי ננ שש לו הנ אי אות ה'. וש ת לה סל נל כש ני אות ד', וש הה ת מי רל עובל
ך. יי לנ נו אי קש תנ תש הי קורות של מש ל הנ ל כה ים, של יוני לש ים על קוני ים - תי רוזי חמ ך בנ ארי וה ה. צנ ל פל ענ בש ה של תורה ב וש תה כש בי ה של תורה

ה, בה ל לי ר ענ בי דנ ולש ה  מה חמ ננ , ולש יהה לל אי תו  שוקה תש שום של ה, מי בה ה רנ בה המ אנ יבות וש בי חמ בנ ה  לה צש ר אל הוא זוכי של הו  זל וש
ל י ענ ך יםפי יף לה הוסי ך ייש לש ילה אי אן וש כה גו', מי ך וש ה לה עמשל ב ננ הה י זה ה, תורי ר לה מנ ה אה ל זל ענ ה. וש בה ה רנ בה המ ה אנ אות לה רש הנ ולש

ים. קוני ל תי ים ענ קוני י, תי יםפי

ה תורה הנ ן וש בל אל ת לגחםת הה ך אל ה לש נה תש אל ם וש ייה שה הש ה ול רה הה י הה לנ ה אי ה עמלי ל מםשל ר ה' אל םאמל י תוב (שמות יד) ונ כה
ל של קו  לש י חל רי שש ה, אנ רה הה י הה לנ ה אי ל עמלי בה ים. אמ רי בי חמ הנ שוהו  רש ה פי זל סוק הנ פה ם. הנ הורםתה י לש תי בש תנ ר כה של ה אמ וה צש מי הנ וש
יך רי ר צה הה י הה רי המ אי. של דנ ה ונ רה הה ה, הה רה הה י הה לנ ה אי תוב עמלי כה הו של תו. זל בש כנ רש מל יו לש לה ה אותו אי עללה בונו הל רי ד, של בל על הה

שלו.

ה בה כה רש מל ל הנ ם של שי הנ י אותו  רי המ ן, של כי ם לה קםדל מי ר לו  סנ מש םא ני ל ה של ה מנ מםשל לש ר לו  סנ מש ני אן  ם, כה ייה שה הש ול
יהדו. ר לו בש סנ מש ה ני דושה קש הנ
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ר חי ווג אנ ל זי בה כםל, אמ כםל וה תו מי שש אי ד מי רי פה הי ה אותו לש וה אי צי דנ יך. ונ לל עה ל נש תוב (שם ג) שנ י כה רי ר, המ םאמנ ם ת אי וש
ק קנ חה קוק, וש חה ם הל ר לו שי סנ ז מה ם, אה יי"ה שה הש הוא ול רוך  בה דוש  קה הנ ר לו  מנ אה ה של עה שה ה. בש תה ד ענ ענ ר לו  סנ מש םא ני ל

ץ. רל אה ה בה מםשל אותו לש

עםה. רש פנ ים לש להי יך אל תי תנ ה נש אי תוב (שם ז) רש כה ים, של להי ל אל ם של ק בו שי קנ ם, חה יי רנ צש מי יהה בש הה של ה כש אשונה רי בה
מו רוך הוא שש דוש בה קה ק בו הנ קנ ר, חה חי לוי אנ עי ה בש לה ענ תש הי ן של יוה תו. כי בואה ית נש אשי רי ק בו בש קנ חש אי נל דנ ה ונ זל ם הנ שי הנ
ג בו וי דנ זש הי י לש די דוש, כש קה מו הנ ק בו שש קנ ת חה עי כה ה. וש אשונה רי יהה בו בה הה ים של להי ל אל ם של שי ל הנ לות ענ ענ תש הי י לש די ש, כש מה מנ

ם. לי ם שה הוא שי ה, יהו"ה אלהי"ם, של לה עש מנ לש מו של ם, כש לי ם שה ץ שי רל אה יות בה הש לי אשון, וש רי ם הה שי בנ

ק קנ חש נל ם של רל טל דוש בו. וש קה ם הנ שי לו. יהו"ה, הנ ווג של זי ים, אותו הנ להי ץ. אל רל אה ה בה י מםשל ימי יהה בי ם הה לי ם שה שי וש
ל ת ענ בל של שות לה ה לו רש נה תש ה, ני רה הה י הה לנ ה אי תוב עמלי כה ן של יוה ים. כי להי ל אל ם של שי ג בו הנ וי דנ זש םא הי ה, ל זל ם הנ שי ה הנ מםשל בש
כםל. קומו בנ מש יחנ אותו בי ני ם, הי יי"ה שה הש תוב ול כה ש, של מה מו מנ ן לו שש תנ או, נה סש ן לו כי תנ ך נה לל מל הנ של י, כש זנ ך. אמ לל מל א הנ סי כי

ך לל מל הנ ך, וש לל מל א הנ סי ן לו כי תנ ם. נה עולה יש בה ך אי ה כה לה ענ תש םא הי ל ה של ן מנ מנ אותו זש ה בש ה מםשל לה ענ תש גות הי רה י דש תי שש בי
ה. ל מםשל קו של לש י חל רי שש מו. אנ ת שש ר לו אל סנ מה

לו רו  סש מש חות ני תש פש מנ ל הנ א כה לה ן. אל עה מה שש מנ ן כש בל אל לוחות הה שוהה  רש י פי רי המ ונ ן,  בל אל ת לגחם"ת הה אל ך  ה לש נה תש אל וש
ל א של סי כי ר לו הנ סנ מש ני ם, וש יי"ה שה הש ה ול זל ם הנ שי ה בנ לה ענ תש הי של י כש רי המ אי. של דנ "ך ונ ך, לש ה לש נה תש אל תוב וש כה ע של מה שש ה. מנ מםשל לש

יון. לש קון על ם, תי לי קון שה ילה תי הש יי כםל, של ר אותו בנ טי י עי זנ ך, אמ לל מל הנ

ם - הורםתה ם. לש יי כנ רי יש י הנ תי לו שש י - אי תי בש תנ ר כה של ה. אמ ד זל צנ ה ומי ד זל צנ רועות, מי י זש תי לו שש ה - אי וה צש מי הנ ה וש תורה הנ וש
ר טי ענ י לש די ה, כש מםשל ר לש סנ מש כםל ני הנ ה, וש טה מנ הורות לש ים לש מי עה טש ל הנ ים כה אי ה יוצש נה מל מי ת, של חנ אנ סוד הה יש ת הנ גנ רש י דנ זוהי

ץ. רל אה ם בה לי ם שה ם שי הי ים, של קוקי מות חמ י שי ני יות שש הש יון, לי לש סוד על אותו בש

י רי קש ל תי ץ. אנ רל אה מות בה ם שנ ר שה של ים אמ להי עמלות אל פש מי זו  חמ כו  ד, (תהלים מו) לש וי דה ך  לל מל ר הנ מנ ה אה ל זל ענ וש
ץ, רל אה ם בה לי ם שה שי ילה הנ הש יי ם, של לי ם שה שי ים לש עולי ים, וש קוקי מות חמ ם שי הי מות של י שי ני ם שש מות. אותה א שי לה מות אל שנ

כשמו שללשמנעשלהה.

א יהו"ה סי ל כי למםה ענ ב שש יישל תוב? (דברי הימים-א כט) ונ ה כה ש, מנ דה קש מי ית הנ ה בי נה בש ני למםה וש א שש בה ן של יוה כי
ה. לה עש מנ ת לש חנ בנ שש תי ה בש לה עה ה, וש טה ה ומנ לה עש ר מנ טי ענ תש ה הי זל א הנ סי כי י הנ זנ ך. אמ לל מל לש

ר מנ אה יו, וש רועותה ין זש ה בי ל אותה בי קי ה, וש ל אותה בי קנ ין לש יהמי ת הנ ך אל לל מל ה הנ יט לה ת, הושי חנ בנ שש תי ה בש לה עה ן של יוה כי
דות קג ם נש ך עי ה לה עמשל ב ננ הה י זה ר (שיר א) תורי מנ אה ב. וש בוד רנ כה רות וש אוצה נות וש תה ה מנ ת לה תי ה לה וה צי ה, וש בה המ י אנ רי בש ה די לה

םאל. מ שש ם לי אי ין וש יהמי ם לש הורות, אי ך לש רל ים דל די מש לנ ם מש הי שום של ים, מי מי עה טש י הנ סוקי ם פי ב - הי הה י זה ף. תורי סל כה הנ

סוד, יש י אותו הנ די ל יש ה ענ ת לה תי זו לה ה הנ גה רש דנ ל הנ ן של מנ זש הנ תור וש יענ הנ גי מנ של כש שום של י? מי ים תורי אי רה קש ה ני ל מה ענ וש
ת תי ן לה מנ זש הנ תור וש יענ הנ גי ת מנ רל חל ה אנ גה רש דנ של ן כש כי ת. וש כל לל ה לה רוצל ך של רל ה דל אותה ת בש כל לל לה הורות וש ם לש ה רםשל ה בה עושל
י ה'. כי רש ים דנ רי שה סוד (הושע יד) יש ה הנ ל זל ענ ש. וש מה ך מנ רל אותו דל ת בש כל לל לה הורות וש ר לש חי ן אנ ול גה ם בש ה רםשל ה בה ה, עושל בה

אוי לו. רה ד כה חה אל ד וש חה ל אל ים, כה מי עה טש ל הנ נועות של תש ן הנ לו הי אי

מו ם. כש יי ננ זש אה ל הה ים ענ מי זה נש י הנ רי זש ים ני לויי תש מו של יות, כש אותי ל הה ים ענ לויי ך תש ים כה מי עה טש הנ שום של ב, מי הה י זה תורי
יות. אותי ל הה ים של קוני תי ל הנ ים של רי זה ים ונש מי זה ם נש הי נועות של תש ר הנ אה א, ושש שה לש תנ

ים לי לה שג ם מש הי ים, של ילי גי עמ ים ונ רי זה י נש לי ה בש לה כנ י הנ ני זש מו אה ם כש ך הי נועות, כה ן תש הל ין בה אי של ים וש מי עה י טש לי בות בש תי
ך שום כה ם. מי עולה קום בה שום מה ת לש כל לל ה לה כולה ין יש אי ים, של בושי י לש לי ה בש שה אי ן כש דות הי קג י נש לי בות בש קון. תי תי מי
ב, הה י זה ה תורי ל זל ענ יות. וש אותי ם לה ים הי בושי לש ים ומנ קוני תי לו  אי וה לו  נועות. אי ים ותש מי עה ם טש יות הי אותי י הה קוני תי

ים. מי עה טש ל הנ נועות של תש ם הנ אותה

ם ך כגלה שום כה יות. מי אותי ל הה כה ל לש כי שש הנ ת וש ענ ת דנ תי ך, לה לל מל םאש הנ ר ים מי אי ם בה הי שום של ב, מי הה ר זה מנ אה ה של ומנ
ד. חה סוד אל ים בש די עומש

ן הי יות  אותי יות. הה אותי ם הה הל בה ן  קי תנ תש הי לש כו  רש טה צש הי לו  אי וה לו  אי גות.  רה דש י  תי שש ם  ים הי מי עה טש הנ וש דות  קג נש הנ
ים ילי בי ם שש יי תנ ים ושש לשי ם שש אותה ה, בש יונה לש על ה הה מה כש חה סוד הנ ים מי אי ם יוצש י כגלה רי המ ים, של יוני לש סודות על שומות בש רש

ה. מה כש חה ן הנ ים מי אי יוצש של

סוד בש ה  ן אותה קי תנ אות לש ן בה כגלה של ה. וכש ל פל ענ בש ה של ם תורה ת אותה של יורל ה, וש טה מנ קוקות לש יות חמ אותי ל הה כה וש
כו'. ב וש הה י זה ה תורי ל זל ענ ר. וש אי בה תש ני מו של ים, כש מי עה דות וטש קג ה נש ים בה יות, עושי אותי ן הה אותה

ה, תורה י  גופי אות  רה קש ני וש סוד,  בש שומות  רש יות  אותי הה ל  כה ין,  די י  עי יודש ם  אותה לש ים  יוני לש על סודות  אן  כה וש
ים. יוני לש על סודות הה ת הנ ת אל ענ דנ לה מםד וש לש ים לי די עומש של

ה, בה תי ה הנ נה תנ שש מי ת  חנ אנ ה  דה קג נש ובי ן,  קונה ל תי ענ יות  אותי ת הה יים אל קנ לש  , מםחנ סוד הנ אות מי יוצש ן  דות הי קג נש הנ
ר. חי ן אנ ול גה ה בש יומה קי ה מי בה תי ה הנ ת אותה ה אל ירה עמבי ומנ
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ק לי תנ סש , ומי מםחנ ל אותו הנ יענ אל גי ה, מנ כה םא הי ל ה וש כה , הי מםחנ הור בנ טה יר הנ וי אמ ה אותו הה כה הי של ה, כש של קה יצוץ הנ ני הנ
דות. קש ננ תש יות מי אותי הה , וש מםחנ תוך הנ יות מי אותי את לה ה יוצי אה כה הנ ה הנ י אותה זנ . אמ יענ גי םא מנ ל יענ וש גי נו. מנ מל מי

ה, מםשל מו  כש יו  הש ם יי עולה י הה יאי בי ל נש כה לו  פי אמ לום! של שה ס וש ים - חנ רי קון סופש דות הוא תי קג נש ר, הנ םאמנ ם ת אי וש
ל ה של נה טנ אות קש לו  פי ת, אמ חנ אות אנ ה בש נה טנ ה קש דה קג נש לו  פי אמ ש  די חנ שות לש ם רש הל ין לה י, אי יננ ר סי הנ ה מי ל תורה בי קי של

ה. תורה הנ

ין אי הור של יר טה וי אמ ייש  שום של ס, מי פה תש ני הור של טה יר הנ וי אמ הה תוך  מי מםחנ  ה בנ בה ינשש תש ה הי אה כה הנ הנ ה  אותה ן של יוה כי
נועות תש הנ ל  כה ים  אי יוצש ז  אה ה.  יונה לש על הה ה  אה כה הנ הנ ה  אותה ה,  זל הנ מםחנ  בנ ב  ינשי תש הי של כש ס,  פה תש ני של ה  זל וש ל.  לה כש ס  פה תש ני
ים כי הולש של צון  רה ל  כה לש םאל,  מ שש לי וש ין  יהמי לש ה,  רה שה יש ך  רל דל בש ת  כל לל לה סוס  לש ג  תל מל מו  כש ם  הי ים  מי עה טש הנ וש ים,  מי עה טש הנ וש
ה ד זל צנ ת לש כל לל יות לה אותי ל הה כה שות לש ין רש אי לות, וש פש שי ה ובש וה אמ גנ ים בש כי הולש ים וש צי רה ים, וש בי שה ים וש קי ים, ופוסש מי עה טש הנ

ה. רה שה ך יש רל דל ת בש כל לל י לה די ם, כש ילה בי שש ע בי מה שש ר ני בה דה הנ ם, וש ים אותה יגי הי נש ים מנ מי עה טש הנ מו של שות, כש רש ק בי ה, רנ ד זל צנ ולש

ב הה י זה פוחי ה סוד תנ זל ד. וש ים ינחנ מי עה דות וטש קג ם נש ה, עי לל י אי ני סוד שש ת בש כל לל אות לה יות בה אותי ל הה ן, כה ל כי ענ וש
דות. קג נש לו הנ ף - אי סל יות כה כי שש מנ נועות. בש ים ותש מי עה ם טש ב - הי הה י זה פוחי יו. תנ נה פש ל אה בגר ענ ר דה בה ף דה סל יות כה כי שש מנ בש

ך. ה לה עמשל ב ננ הה י זה ך תורי שום כה ה, ומי לל י אי ני שש ט בי רה אוי, פש רה בור כה ין די י אי רי המ יו, של נה פש ל אה בגר ענ ר דה בה דה

ירו בו עי ה הי זל סוק הנ פה גו'. הנ וש דו  רש יי וש נו  מותי דש נו כי מי לש צנ ם בש דה ה אה עמשל ים ננ להי ר אל םאמל י תוב (בראשית א) ונ כה
ך לל מו מל ם כש דה םא אה ר בש ם לי הל ץ בה עי יה תש הי ים, וש יוני לש על נות הה חמ מנ ה לנ ת זל ר אל מנ רוך הוא אה דוש בה קה הנ אי של דנ ים, ונ רי בי חמ הנ

יו. אותה בש תוך צי בש

ם עולה ל הה סוד של ים, הנ יי ים חנ להי ה הוא אל זל ים הנ להי אל יהה, של ה הה לה עש מנ לש סוד של ם בנ ל, אי כי תנ סש הי לש ל ייש  בה אמ
ה? ד זל צנ ה ולש ד זל צנ ה לש עמשל ן ננ קי תנ תש יך הי תון, אי חש תנ ם הנ עולה ים סוד הה להי ם הוא אל אי יון. וש לש על הה

סוד כםל, ומי לו הוא בנ סוד של ים, הנ די דה צש ל הנ כה לול בש ם כה דה ד. אה חה ל אל סוד של ד, ובנ חה מו אל כםל כש אי, הנ דנ א ונ לה אל
ת ים אל להי א אל רה בש יי תוב (בראשית א) ונ כה הו של מות. זל שי ר הנ אה ל שש סוד של הנ א מי צה מש םא ני ל ם, וש דה א אה צה מש ים ני להי ל אל של

ה. בה קי נש ד לי חה אל ר וש כה זה ד לש חה א אל לה ים? אל מי לה י צש ני ם שש ה הי מה ם - לה לל צל מו בש לש צנ ים. בש להי ם אל לל צל מו בש לש צנ ם בש דה אה הה

א רה בש יי ונ ה,  זל ל  ענ וש ה.  בה קי נש ים -  להי ם אל לל צל ר. בש כה זה  - מו  לש צנ ה. בש בה קי נש ד  חה אל וש ר  כה זה ד  חה אן, אל ים כה להי י אל ני שש
ה, עמשל ל ננ ה סוד של זל תון. וש חש תנ ם הנ עולה ה הה ים - זל להי ם אל לל צל יון. בש לש על ם הה עולה ה הה מו - זל לש צנ ם בש דה אה ת הה ים אל להי אל

נו. רש מנ אה מו של ד, כש חה ל אל לה כש

דות קג נש או הנ , יהצש רוחנ ה בו הה בה שש נש ני ה של עה שה רו. בש יש טנ צש הי מו וש לש גש או, ני רש בש יות ני אותי ל הה ם, כה דה א אה רה בש ני ה של עה שה בש
דות קג נש ל הנ ענ בו  ינשש תש הי ים וש מי עה טש ל הנ נועות של תש או הנ ע, יהצש דה ל ומנ כי שש הנ ן בש קי תנ תש הי ה של עה שה יות. בש אותי בה בו  ינשש תש הי וש
מו ב, כש ינשי תש כםל הי ם הנ דה ל אה סוד של ם. בש עולה י הה די דש ל צי כה ך הוא בש ם כה דה ל אה ל סוד של קון של תי ל הנ כה יות. וש אותי הה וש

לו. לה ים הנ קוני תי ל הנ כה ק בש ם, רנ דה ין אה אי ר. וש אי בה תש ני של

ר, מנ אה וש ח  תנ פה ך.  יהדש בש ה  רה סש מש ני ה  לה עש מנ לש של שות  רש הה של יך,  רל בה דש ירו  יהאי וש יך  פי ח  תנ פש י,  בי רנ יההו,  לי אי לו  ר  מנ אה
ה זל ר הנ קה עי ל הה סוד של ל הנ ה, ענ אי םא ורש ל ב בה קומות. אמ ה מש מה כנ נוהו בש רש אנ ה בי זל סוק הנ פה ים. הנ להי א אל רה ית בה אשי רי בש
ל ה של בואה נש ינת הנ לי עמ ם בנ תה בואה נש לו בי ענ תש יי ם, וש עולה ל הה ים של ני מה אל נל ים הנ יאי בי נש ל הנ ם יהבםאו כה י אי רי המ נו, של רש מנ אה מו של כש

ה. תורה ל הנ ת של חנ ה אנ דה קג לו נש פי ש אמ די חנ ים לש כולי םא יש ה, ל מםשל

ל ל של לה כש הנ ן  הי יות  אותי הה וש ה,  נה טנ קש ה  דה קג נש תוך  מי א  לה אל או  יהצש םא  ל יות  אותי ל הה כה שום של ם? מי ענ טנ הנ ה  מה
דות. קג ם נש ק עי ה, רנ ד זל צנ ה ולש ד זל צנ סםענ לש נש יות לי אותי ל הה כה שות לש ין רש י אי רי המ ה. ונ תורה הנ

ם דה אה י הה הי יש ז (שם ב) ונ אה יומו, וש קי יים בש קנ תש גוף מי י הנ רי דות, המ קג נש אות הנ בה של ש. כש פל י נל לי גוף בש יות כש אותי ל הה כה
ת. חנ ה אנ דה קג ל נש סוד של אות מי ן יוצש כגלה תוב. וש יהה כה ש חנ פל נל לש

ש. פל י נל לי יו גוף בש הה ם, וש דה ל אה סוד של מו בש לש גנ תש ם הי א, כגלה בה ם הנ עולה ן הה או מי יות יהצש אותי הה ה של עה שה בש

תוך או מי דות יהצש קג נש ל הנ כה א. וש בה ם הנ עולה תוך הה ר לש תל סי ה בנ סה נש כש ני זו, וש ה הנ יונה לש על ה הה דה קג נש ה הנ רה עורש תש הי ד של ענ
ה, יונה לש על ה הה דה קג נש הנ ית זו  אשי ים. רי להי א אל רה ית בה אשי רי בש הו  זל וש ן.  יומה ל קי יות ענ אותי ת הה יים אל קנ זו, לש ה הנ דה קג נש הנ
םא ם ל אי וש ץ.  רל אה וה ם  יי מנ ל שה ם סוד של הי יות, של אותי י הה קוני דות, תי קג נש ל הנ ת כה ין אל קי תש הי וש ים,  להי א אל רה בה ה  בה של

יום. ם קי הל יהה בה םא הה ל יות, וש אותי דו הה קש ננ תש םא הי ה, ל יונה לש על ה הה דה קג נש זו, סוד הנ ית הנ אשי רי הה

או יהצש זו  הנ ה  דה קג נש הנ כםחנ  בש ים,  להי אל א  רה בה ה.  יונה לש על הה ה  דה קג נש הנ סוד  זו  הנ ית  אשי רי בה ית,  אשי רי בש ר  חי אנ ר  בה דה
שום א, מי רה תוב בה ך כה שום כה ש. ומי פל י נל לי ים, בש דועי ים יש רי יבה אי גוף בש יות סוד הנ הש ם, לי קונה תי רו בש יש טנ צש הי יות וש אותי הה

יומו. קי עממםד בש גוף לנ ש לנ פל ה נל אה םא יהצש ל של

תוב ז כה ש, אה פל נל ל הנ דות של קג נש ת הנ יא אל הוצי א, לש בה ם הנ עולה הה תוך  ה לש יונה לש על ה הה דה קג נש ה הנ רה עורש תש הי ן של יוה כי
ש. פל נל ן הנ הי דות, של קג נש יות בנ אותי רו הה י אור, הואמ הי ים יש להי ר אל םאמל י ונ

ה. דועה םא יש ל ת וש רל תל סש ני ה, של יונה לש על ה הה תומה סש יא הנ הי ה הנ דה קג נש תוך הנ ה מי ירה אי מש ה, של אשונה רי ה הה דה קג נש אור, זו הנ
יות, אותי ל הה ל כה ה ענ לה עש מנ ה לש ירה אי מש ם, של את חולה רי קש ני ה של דה קג נש זו, הנ ה הנ תומה סש הנ תוך  ה מי ירה אי מש זו  ה הנ דה קג נש הנ
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ה. תומה סש ה הנ דה קג נש ל הנ בוד של כה יל הנ בי שש בי

ש מי זו חה ה הנ דה קג נש ה הנ ירה אי א, מש בה ם הנ עולה ל הה אות של סה רש אות פנ ש מי מי חמ סו בנ נש כנ תש יות הי אותי ל הה כה שום של ומי
ין ים בי להי ל אל די ינבש י טוב. ונ אור כי ת הה ים אל להי א אל ינרש י אור. ונ הי יש י אור. ונ הי ים יש להי ר אל םאמל י ה סוד ונ זל ים. וש מי עה פש

אור יום. ים לה להי א אל רה קש יי ך. ונ חםשל ין הנ אור ובי הה

ה אשונה רי ה הה דה קג נש הנ שום של ק. מי את שורג רי קש ני ת של רל חל ה אנ דה קג י אור - זו נש הי יש ם ו'. ונ ה חולה דה קג י אור - זו נש הי יש
ה ירה אי ה, מש כה שש מש ני ן של יוה ה. כי תומה ה סש תה יש ה, הה טה מנ יר לש אי הה ה לש כה שש מש ני ם של רל טל ה, וש לה עש מנ ה לש ירה אי ם מש את חולה רי קש ני של

ה. טה מנ ה לש ירה אי מש של ק, כש רי י טוב - זו חי אור כי ת הה ים אל להי א אל ינרש ק ו. ונ ל שורג סוד של ע, בש צנ מש אל תוך הה

גוף, םאש הנ ר ב בש ינשי תש הי ה, וש לה עש מנ יר לש אי ם מי הוא חולה אשון של רי אור הה גוף, הה יר לנ אי הה דות לש קג נש או הנ יהצש ן של מנ זש בי
םאש. ר י הה קוני ל תי כה םאש, לש ר אור הה ם. לש יי יננ עי ים, לה ני פה םאש: לנ ר ל הה כה ן אור לש תנ נה וש

לו. סודות של ל הנ כה ה, בש לה עש מנ יו ולש נה תש ה מה אי רש מנ גוף מי יום הנ קי אור לש ר הה זוהי ע, וש צנ מש אל רויהה בה ק שש שורג וש

ז לו. אה סודות של הנ ים וש קוני תי ל הנ כה ה, בש טה מנ יו ולש נה תש ה מה אי רש מנ יום מי קי ן אור וש נותי ה, וש טה מנ יל לש חי תש ק מנ רי חי
י טוב. אור כי ת הה ים אל להי א אל ינרש ונ

ך. חםשל ין הנ אור ובי ין הה ים בי להי ל אל די ינבש תוב ונ י כה זנ לו, אמ לה דות הנ קג נש לו בנ לה יות הנ אותי ל הה גוף של ן הנ קי תנ תש הי של כש
ם. יי וי לש ה לנ כה שי חמ תוך הנ יר מי אי הה גול, לש ת סל דנ קג נש יר בי אי ך. ומי ייש בו חםשל םאל, של מ רוענ שש זש ה בי לה דה בש ם הנ עולה לש

ל כה בש ה אותו  ינה קי תש ין, ומנ יהמי רוענ  זש ת בי בל ינשל תש ה ומי ירה אי מש י, של רי ת צי דנ קג נש אור יום - זו  ים לה להי א אל רה קש יי ונ
יו. קונה תי

גול, סל וש "י  רי צי לו  לה דות הנ קג נש י הנ תי שש ה  ים בה קי בה דש ני ן,  יהל יני בי ת  נל תל ני וש םאל  מ שש ובי ין  יהמי בש ת  קל בל דש ני ה  בה קי נש הנ של וכש
ר, כה זה מו הנ שוב כש י יי לי ר, בש חי ן אנ יוקה דש ה בי יר בה אי ך ומי פי הנ תש י מי רי ך. צי ה כה ים בה בי ינשש תש ין מי אי ר, של חי פוך אנ הי יום וש קי בש
יבות בי ת חמ אות אל רש הנ דות. ולש קג לש נש ל שה ק של הוא שורג ר, וש חי ן אנ יוקה דש ה בי יר בה אי ך ומי פי הנ תש גול מי סל א. וש בה הוא שש וש
ר אה ל שש כה דות לש קג נש הנ טו  שש פנ תש אן הי כה ר. מי כה זה ם הנ הל יר בה אי מי ים של מי עה פש ד, לי חה כםל אל יא הנ הי ה - הוא וש בה קי נש ר לנ כה זה הנ

גוף. יות בנ אותי ל הה ים של רי יבה אי הה

ד צנ ר, בש כה זה ד הנ צנ יר בש אי מי אור של טות הה שש פנ תש ח. הי תה ה פנ דה קג נש ם - זו הנ יי מה תוך הנ יענ בש קי י רה הי ים יש להי ר אל םאמל י ונ
ין. יהמי םאל בנ מ שש הנ םאל, וש מ שש ין בנ יהמי לו הנ לש כש ני פו וש לש חנ תש ת הי עי כה ד, וש צנ אותו הנ יר לש אי םאל, ומי מ שש הנ

ימות, י מי י סוגי ני קו שש לש חש ין, נל יהמי ל הנ ה של ד זל צנ י, בש רי ה צי יר בה אי מי ה של דה קג נש ה הנ סוד אותה ין, בש יהמי ם לש ם הי יי מנ הנ
מו ה, כש טה מנ ד לש חה אל ה וש לה עש מנ ד לש חה ם, אל יי ננ ד שש גל נל ין, כש יהמי ים מי בי ינשש תש דות מי קג י נש תי י, שש רי ך, צי שום כה נו. ומי רש אנ י בי רי המ ונ

"א. בה ת שש דנ קג נש ה בי אל רש ני של

ה דה קג ין נש בי זו  ה הנ דה קג נש ת הנ סל נל כש ני ח,  תה את פנ רי קש ני ה של דה קג נש יא הנ הי ה, של זל הנ יענ  קי רה יר הה אי הי ן של יוה ך, כי ר כה חנ אנ
ת דנ קג נש םאל בי מ שש ד הנ צנ ם לש יי מנ ז הנ אה . וש יהה לל ם אי ת אותה לל נוטל ם, וש יהל יני ה בי ידה רי פש ם, ומנ יי מה ם לה יי ין מנ י, בי רי צי ת הנ דנ קג נש לי
ם ם הי יי מנ י הנ רי המ כו', של ר וש טנ ת מש תי כו', לה טוב וש רו הנ ת אוצה ך אל ח ה' לש תנ פש ה (דברים כח) יי זל סוד הנ ל הנ ענ ח. וש תה פנ

מיצנד שלל פנתהח.

םאל מ שש ס הנ נה כש ז ני אה ץ. וש מנ ה קה עמשה ננ גול, וש ת סל דנ קג ין נש םאל בי מ ד שש צנ ס בש ננ כש ני ין, וש יהמי ד הנ צנ יענ מי קי ט רה שי פנ תש עוד הי
ין. יהמי םאל בנ מ שש הנ םאל, וש מ שש ין בנ יהמי ה - הנ ם זל ה עי ים זל לי לה כש ני ין, וש יהמי בנ

ין יל בי די בש י מנ יהי ם. וי יי מה תוך הנ יענ בש קי י רה הי ים: יש מי עה ש פש מי ם חה יי תוב מנ ה כה לה עש מנ ם. לש יי מנ וו הנ קה ים יי להי ר אל םאמל י ונ
י רי ש, צי מי ן חה הי דות של קג י נש תי ד שש גל נל ם, כש יי ים מנ מי עה ש פש מי ה חה ני ם. הי יי מנ ין הנ ם כו'. ובי יי מנ ין הנ ל בי די ינבש ם. ונ יי מה ם לה יי מנ

םאל. מ שש ין ובי יהמי בות בש ינשש תש ה מי לל ש אי מי ה חה ני לש. הי גול שה סל ם, וש יי תנ י שש רי גול. צי סל וש

ים בי ינשש תש םא מי ל מות. וש לי שש ת בי ענ ה דנ ת לה תי לו, לה לה דות הנ קג נש ת הנ לל בל קנ םאל, ומש מ שש הנ ין וש יהמי ין הנ ת בי סל נל כש ה ני בה קי נש הנ
ה דה קג נש ה לי ך בה פי הנ תש גול מי סל ה. הנ לה ך קנ רל דל א בש בה ה שש דה קג נש ה לי ך בה פי הנ תש י מי רי צי ה. הנ לה ך קנ רל דל ים בו בש כי פש הנ תש ך, ומי בו כה

ה. לה ך קנ רל דל ק בש שורג

ם הי מו של ה, כש מה לי ה שש תה עש ה דנ ילה בה הש תי ה, של ב בה ינשי תש הי לו לש םא יהכש י ל רי המ , של יהה לל ה עה לה ה קנ תה עש ה דנ שה ם אי עולה ולש
ן גול הי סל י וש רי דות צי קג י נש תי ן שש אותה של מו  . כש יהה לל ה עה לה קנ ה  תה עש את דנ צי מש ני ה, וש לה קנ ך  רל דל בש ה  בה רו  זש א חה לה ה. אל לה עש מנ לש

ל. לה שוב כש י יי לי ל בש בה ש, אמ מי ן חה ק הי א שורג בה ה שש ך בה ף כה ש, אנ מי חה

ל ץ. כה מנ , קה יענ קי רה ת הה חנ ת תנ דל עומל ק, של ת שורג דנ קג יא נש הי ת, של חנ ה אנ דה קג נש ש, לי מי חה ן הל ל אותה ם, כה יי מנ הנ וו  קה יי
ת בל ינשל תש מי זו  וש זו.  ה הנ דה קג נש בות בנ ינשש תש דות מי קג נש הנ ש  מי ן חמ ל אותה ה, כה זל ד הנ צנ הנ וש ה,  זל ד הנ צנ ל הנ ם של יי מנ ם הנ אותה

ש. ה יורי דות זל קג נש ש הנ מי ל חמ ל כה אור של ל הה ת כה אל ר, וש כה זה בנ ה של דושה קש ית הנ רי בש ה לנ ירה אי ומש

גו'. א וש של ץ דל רל אה א הה שי דש תוב תנ כה דות, של תולה רות וש עמשות פי ה לנ בה קי נש ה הנ ירה אי ז מש ם, אה ת כגלה ש אל ה יורי זל ן של יוה כי
דות. תולה רות וש ה פי ה בה עושה ה, של טה מנ ת לש דל עומל זו של ה הנ דה קג נש כםחנ הנ בש

אור הה אותו  מו  ה אור כש ירה אי מש ץ, של מנ ף קה טנ ת חמ דנ קג נש ם - זו  יי מנ שה הנ יענ  קי רש אםרםת בי י מש הי ים יש להי ר אל םאמל י ונ
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מו כש שוב  יי בנ יר  אי מי םא  ל של הוא,  ר  סי חה אםרםת  מש מוהו,  כה שוב  יי בנ יר  אי מי םא  ל של ל  ענ וש ם.  חולה הנ ת  דנ קג נש אשון,  רי הה
לו. ן של ול גה ת בנ דל עומל ב של ל גנ ף ענ ם, אנ חולה הנ של

גו"ל י סל רי המ גו"ל, של סל "א  בה ת שש דנ קג נש ל  סוד של בנ הו  זל  - יהה  חנ ש  פל נל ץ  רל ם של יי מנ הנ צו  רש שש יי ים  להי אל ר  םאמל י ונ
ה לה יא קנ ים, הי די דה י צש ני שש ה מי ה לה נה תש ני ת של ענ דנ ה הנ יהה, אותה ש חנ פל ה נל ל אותה ץ של רל ים של צי ש. שורש אי ם בה יי מנ ים הנ לי לה כש ני

דות. קג נש ל הנ כה ך בש הולי א וש יוצי ץ וש שורי ץ של רל של יהה, הנ ש חנ פל ל נל ץ של רל א של רה קש ה ני זל , וש יהה לל עה

לש ל שה ק של יא שורג הי יהה הנ חנ ש הנ פל א נל רה קש ני ך  שום כה ך הוא. ומי כה ק, וש דל יר צל הי א מה רה קש "א ני בה ה, שש אי םא רש וב
ר, אי בה תש ני של מו  ה, כש לה עש מנ לש תוך  ה מי לה טש נה של ה  ת אותה ענ ה דנ יאה ה, מוצי נה מל ת מי קל לל תנ סש אות ו' מי הה ה של עה שה דות. בש קג נש

קום. ל מה כה ך הוא בש כה ק, וש יא שורג אות ו' מוצי ל הה ה של קומה מש ובי

יום ין קי אי ם. וש מות כגלה עולה ל הה כה ץ וש רל אה ם וה יי מנ ה שה עמשי מנ יות, כש אותי יר לה אי הה דות לש דות עומש קג נש ל הנ ה כה ל זל ענ וש
ה, לה עש מנ לש סוד של ך הוא בנ כה י. וש יננ סי ה בש תורה ל הנ סוד של ר בנ סנ מש כםל ני הנ דות, וש קג נש אור הנ ק בש יות, רנ אותי ל הה כה אור לש וש

ר. אי בה תש ני מו של ם, כש דה ל אה קון של כםל תי הנ וש

נו ר כונה בל י גל די עמ צש ה' מי תוב (תהלים לז) מי נו (בראשית א). כה מותי דש נו כי מי לש צנ ם בש דה ה אה עמשל ים ננ להי ר אל םאמל י ונ
ן יוקה דש יהה בי כםל הה תון, הנ חש תנ ם הנ עולה הה יון וש לש על ם הה עולה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה בה של ה, כש אי םא ורש ץ. ב פה כו ילחש רש דנ וש
י ני מו שש עמשות אותו כש ה לנ צה ה, רה טה מנ ם לש דה םא אה ר בש רוך הוא לי דוש בה קה ה הנ צה רה ה של עה שה ה. בש מו זל ה כש ילה זל הש יי ד, של חה אל

ההעולהמיים.

סוד יא בש גוף הי ל הנ ת ענ דל עומל של םאש  ר ל הה ת של גםלל גגלש ם. הנ דה אה כםל הוא בה ה, הנ טה ה ומנ לה עש ל מנ סודות של ל הנ כה וש
ים רי יבה אי דות בש גות עומש רה דש הנ ל גוף, של סוד של גוף הוא בש םאש. הנ ר ל הה ים של קוני תי ם הנ ם אותה יון, עי לש על ם הה עולה הה
ל ה. כה לה עש מנ לש מו של יות כש הש אוי לו לי רה ה, כה טה מנ לש גות של רה דש כםל בנ ם, הנ יי לנ גש רנ הה ם וש יי כנ רי יש ה. הנ זל םאש הנ ר ת הה חנ ים תנ דועי יש

כםל. ם בנ לי ילה הוא שה הש יי ם, של דה אה רוך הוא בה דוש בה קה ק הנ קנ ם חה ת כגלה תונות, אל חש תנ הנ יונות וש לש על יות הה מג דש הנ

ם יו הי כה רה ל דש כה יו וש דה עה ל צש ם, כה דה אה הה ה מי צל רג הוא מש רוך  בה דוש  קה הנ של נו, כש ר כונה בל י גל די עמ צש ה' מי ה, מי אי םא ורש ב
ם. עולה י הה רי בש די לו בש פי ץ, אמ פה כו ילחש רש דנ אוי. וש רה ד כה חה אל ד וש חה ל אל ם כה ן אותה קי תנ הוא מש יו, וש נה פה ים לש ני קה תג מש

יו כה רה ר דש חנ ת אנ כל לל דוש, לה קה הנ ך  לל מל לנ בו  לי וש צונו  ורש תו  עש ים דנ ם יהשי דה ם אה - אי נו  ר כונה בל י גל די עמ צש ה' מי עוד, מי
ש. מה לו מנ לו הוא של אי ה בו, כש צל רג רוך הוא מש דוש בה קה ה, הנ הוא עושל של

ם, דה ל אה מות של דש בי רו  יש טנ צש הי וש מו  לש גנ תש הי ר, וש אי בה תש ני של מו  יון, כש לש על סוד הה הנ תוך  יות מי אותי הה או  יהצש ה של עה שה בש
ל יום של קי יו בנ לה גש ל רנ ד ענ עומי ם של דה אה יות, כש אותי הה מו  יש קנ תש הי ים, וש יי חנ ן רוחנ  הל ב בה שי ני דות, וש קג נש הנ או  יהצש ך  ר כה חנ אנ

. רוחנ הה

סםענ נש לי וש ל,  כי שש הנ ובש ת  ענ דנ בש יות  הש לי ך  רי טה צש הי ש,  פל נל ן  הל בה נו  תש נה וש יות  אותי הה ל  ענ מו  יש קנ תש הי דות  קג נש הנ של ר  חנ אנ
ם עולה ה סוד הה - זל נו  מי לש צנ נו, בש רש אנ בי של מו  נו. כש מותי דש כי נו  מי לש צנ בש הו  זל וש ר.  חי אנ ף לש תםקל זון וש ת מה תי לה וש יו,  עותה סש מנ בש

תון. חש תנ ם הנ עולה ה סוד הה נו - זל מותי דש יון. כי לש על הה

ה יעה די ת יש ענ דנ ל, לה כי שש הנ ת ובש ענ דנ מות, בש לי קון ושש ם תי הי ים, של מי עה טש ל הנ נועות של תש לו הנ נו - אי מי לש צנ ר, בש חי ר אנ בה דה
ה. לה גנ תש םא הי ל ר וש תה סש הוא ני מו של ה, כש לה עש מנ ל לש כי תנ סש הי לש

ע. דה מנ ל ובש כי שש הנ ה ובש מה כש חה ק בש ה, רנ ד זל צנ ה או לש ד זל צנ ענ לש ינו נוסי אי ה, וש מה כש חה ל בש כי שש הנ ם בש כה הוא חה ך של לל מו מל כש
נו. מי לש צנ הו בש זל אוי, וש רה מו של ע, כש דה מנ ל ובש כי שש הנ ה ובש מה כש חה ם בש יהל עי סש ל מנ ים, כה מי עה טש ל הנ נועות של תש ה הנ מו זל ך, כש ף כה אנ

ן יוקה אותו דש ה, מי יונה לש ה על דה קג ל נש ד של חה ן אל יוקה תוך דש או מי ם יהצש הי דות, של קג נש ל הנ לו סודות של נו - אי מותי דש כי
ה דה קג נש ל הנ ן של יוקה דש מות, הנ דות דש קג נש אות הנ רה קש ני ת,  חנ ה אנ דה קג נש תוך  ים מי אי יוצש של תוך  ומי ה.  אל רש ני םא  ל ר של תה סש ני

ההעללשיונהה.

ר חנ אנ י לש רי המ ן, של יוקה ם דש לוי שה םא תה ל ה, וש לה עש מנ לש ינו  ן אי יוקה דש י הנ רי המ ך! של םא כה יות - ל אותי ר הה םאמנ ם ת אי של
יור צי ן וש יוקה ין דש אי ן, של כי ם לה קםדל יהה מי םא הה ל ה של ים מנ רי יש טנ צש ים ומי מי לש גנ תש ם מי יון, כגלה לש על ם הה עולה סוד הה ים מי אי יוצש של

לום. יר בו כש כי מנ י של ין מי אי , וש םא יהדוענ ן ל ל כי ענ ל, וש לה ה כש לה עש מנ לש

םא ל ה וש דועה םא יש ה ל דה קג נש ה הנ אותה ה. וש תומה ת סש חנ ה אנ דה קג יא נש ה, הי דועה םא יש ל ה, וש תה לש גש ני ה של תומה סש ית הנ אשי רי הה
ל לה ם כש ין שה י אי רי המ ה, של לה עש מנ לויות לש ין תש אי ה, וש רו בה יש טנ צש םא הי יות ל אותי ל הה בה ה. אמ יר אותה כי מנ י של ין מי אי לויהה, וש גש

כםל. ל הנ מות של לי שש הוא הנ נועות, של תש לו הנ נו - אי מי לש צנ דות. בש קג נש לו הנ נו - אי מותי דש ן, כי ל כי ענ ן. וש יוקה דש

ם לו הי נו, אי מי לש צנ ה סוד בש א זל לה ם? אל דה אה ן בה יפםה הי כםל, אי מות הנ לי ן שש הי נועות של תש ין. הנ י די עי יודש סוד לש אן הנ כה
יו, לה ך עה הולי ם של לל צל חוץ - אותו הנ בנ ה, ומי מה כש חה ע וש דה ל ומנ כי שש ים - הנ ני פש חוץ. לי בנ ים ומי ני פש בי ם מי דה אה ל הה ים של מי לה צש הנ
ם לי ם הוא שה דה אה ם, הה דה אה ן בה לו הי לה נועות הנ תש הנ עוד של כםל. בש ן הנ מור מי ילה שה הש יי ה, של ירה מי שש ם בי דה אה ת הה יג אל הי נש ומנ

ה. לה עש מנ לש ים של יוני לש על סודות הה ם הנ ל אותה כה ן בש מו כי כםל, כש בנ

ן אותה ץ, בש פה כו ילחש רש דנ ים. וש מי עה טש ל הנ נועות של תש ן הנ אותה יו, בש עותה סש מנ סםענ בש נש נו, לי ר כונה בל י גל די עמ צש ה' מי ה סוד מי זל וש
ד. חה סוד אל ד וש חה ן אל ול גה כםל כש ה הנ טה מנ ילה לש הש יי ה, של זל סוד הנ ל הנ טה נו ני מל ה', מי דות. מי קג נש הנ
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ד חה ל אל ים כה ני קה תג מש ר, של בל י גל די עמ צש ם מי הי ך, של ר הולי י שופה ני פש א לי פה קש א מנ לה זש אנ מו  נו, כש ר כונה בל י גל די עמ צש ה' מי מי
יק, סי פש הנ ן לש ת, הי כל לל ן לה ה, הי ידה עממי ן בנ ץ, הי פה כו ילחש רש דנ תוב וש כה ן של נועות, הי תש ר הנ אה נו. ושש הו כונה זל אוי לו, וש רה ד כה חה אל וש

אוי. רה עות כה סה מנ סםענ בנ נש ל לי כי שש הנ ע וש דה כםל הוא מנ ין - הנ ת די תי ן לה תםק, הי שש ן לי ה, הי חה מש שי ן בש גי ננ ן לש הי

ן ס, נותי פה תש םא ני ל ך של זנ יר הנ וי אמ ל תוך הה ה של אה כה ה הנ אותה ה בש של קה יצוץ הנ ני א הנ בה של ה. כש חה מש שי גון בש הו ני א, זל קה רש זנ
ב ינשי תש םא מי ל יומו, וש קי ד בש עומי ל, וש לה ס כש פה תש םא ני ל םא יהדוענ וש ל י של מי ה לש חה מש שי ן בש גי ננ חוק, לש רה ק מי זורי ה, וש וה דש חל ה וש חה מש שי

אוי. רה ת כה חנ אנ ת וש חנ ל אנ נועות, כה תש ל הנ ן כה כי ל. וש כי שש ר הנ יותי ב בש רי קה ד של ת, ענ ענ דנ לה

י רי יבש ל אי י כה רי המ עות. של סה מנ סםענ בנ נש ים לי כולי םא יש גוף ל י הנ רי יבש ם אי ל אותה לו, כה לה נועות הנ תש יעו הנ גי הי ם של רל טל וש
ים. רי יבה אי ים ובה קי רה פש מו בנ לש גנ תש הי יות של ם אותי יי תנ ים ושש רי שש ן על הי יות, של אותי קות בה לש חנ תש ים הי לי ם נוטש הל גוף בה הנ

סוד ק בנ אוי, רנ רה עות כה סה מנ ים בנ עי םא נוסש לו ל לה ר הנ שה ים עה ני שש הנ ים. וש עי נוסש ים של קי רה ם פש ים, הי רי יבה ר אי שה ים עה ני שש
ת תי רות, לה חי נועות אמ תש ייש  וש ם.  אותה יענ  סי הנ לש לו  לה ים הנ קי רה פש ת הנ ים אל ם עושי כגלה נועות, של ה תש רי שש ים על תי ל שש של

אוי. רה כםל כה ה הנ טה מנ ה ולש לה עש מנ ה לש וה דש ת חל תי לה גוף, וש ל הנ יענ כה סי הנ גוף ולש ל הנ כה ע לש דה ה ומנ מה כש חה ל וש כי שש הנ

יות אותי סוד הה גוף. ומי י הנ רי יבש אי בש קו  לש חנ תש ם הי כגלה וש גוף,  ל סוד הנ ל של לה כש ם הנ יות הי ם אותי יי תנ ים ושש רי שש על
ים רי יבה אי ם הה אותה אשונות, של ן רי יות הי ה אותי רי שש ים על תי ר. שש של ן על הי רות, של חי יות אמ רו אותי אמ שש ם. ני לה שש גוף ני הנ

קונו. ל תי ר ענ יבה אי ר וש יבה ל אי ילה כה הש יי גוף, של ל הנ ל כה יומו של קי

ר, ב' כה מו א' זה ה. כש בה קי נש אות בי רש ני יות של אותי ר, וש כה זה אות בש רש ני יות של יות אותי אותי ם בה הל ייש בה ב של ל גנ ף ענ אנ וש
לולות ן כש הל ר, ומי כה זה לולות בש ן כש הל רות, מי חי אמ יות הה אותי ל הה ן כה כי ר. וש כה ה, ו' זה בה קי ה. ה' נש בה קי ר, ד' נש כה ה. ג' זה בה קי נש
ים, לי כש תנ סש מי של י כש רי המ יות? של ם אותי יי תנ ים ושש רי שש ל על סוד של ם בש דה ה אה נה בש ני יך  ך, אי ם כה ר, אי םאמנ ם ת אי ה. וש בה קי נש בי

ים! רי יבה ר אי שה ים עה ני ד שש גל נל ה, כש רי שש ים על תי ק שש ין, רנ ר - אי כה זה יו לש אויות הה כו ורש רש טה צש הי יות של אותי רו הה חמ בש ני וש

יות רי כה יות זש יות - אותי ם אותי יי תנ ים ושש רי שש ם על אותה ר, וש כה ל זה סוד של לולות בש יות כש אותי ל הה אי, כה דנ א ונ לה אל
ה ים זל סי נה כש ני ה וש ם זל ה עי ים זל לולי ם כש הי ים, של קי רה ם פש אותה ר בש יבה ים, ייש אי רי יבה אי ל הה כה שום של יות. מי בי קי יות נש אותי וש

ה. בה קי נש יא הנ תוכו הי ל אותו בש בי קנ מש הוא של ר, הנ כה ס הוא זה נה כש ני י של ה. מי זל בה

סוד יות עולות בש אותי ל הה ך, כה שום כה ה. ומי בה קי נש ר בי כה זה ה כש זל ה בה ים זל סי נה כש ני ה, וש בה קי ר ונש כה ים ייש זה רי יבה אי ל הה כה בש
ד חה אל ר וש כה ד זה חה לו. (א"ב ג"ד ה"ו, אל אי לו בש ר אי בי חנ תש הי לו, ולש ת אי לו אל יכות אי רי יות צש אותי ל הה כה ה. וש בה קי ר ונש כה ל זה של

ה. בה קי נש ר בי כה מו זה ה כש זל ה לה ס זל נה כש ה) ני בה קי נש

ר כה זה ר הנ בי חנ תש מי של י כש רי המ נות. של טנ יות קש ן אותי הי ה, וש טה מנ ה לש בה קי נש לולות בנ רות כש חי יות אמ ם אותי יי תנ ים ושש רי שש על
ם יי מנ ם הנ אותה יות, בש אותי ה סוד הה יל בה טי ה מנ בה קי נש ל הנ ים. אל רי יבה אי ל הה ל כה יות של אותי ל הה כה בש ה של שוקה תש ה, בנ בה קי נש בנ
ה ל זל ענ לו. וש מו אי רות כש חי יות אמ אות אותי יוצש יות, וש אותי מו הה לש גנ תש הי ם של יי מנ או) שה פש ימו (קה רי קש ך הי ר כה חנ אנ ה, וש לה של

נות. טנ יות קש ל אותי א של יתה א בי פה לש ייש אנ דולות, וש יונות גש לש יות על ל אותי א של יתה א בי פה לש ייש אנ

ד, חה אל ים בש רי בש חנ תש מי ים של יוני לש על ים הה רי יבה אי ה, הה טה מנ לש סוד של ם בנ לי גנ תש א ומי ד, יוצי חה ל אל סוד של ד, וש חה א' הוא אל
ד. חה ר אל יבה א אי לה ינו אל ה אי ל זל ם כה עי ד. וש חה ם אל הי וש

ר בי חנ תש הי כו לש רש טה צש הי לו של לה ים הנ רי חי אמ ל הה ן של יוקה דש אותו הנ את בש םאש, יוצי ר ת בה נל תל ני את א' וש יוצי של כש שום של מי
ע, צנ מש אל הה םאל וש מ שש ם הנ הי מו, של ר עי בי חנ תש הי לש כו  רש טה צש הי רות של חי אמ גות הה רה דש י הנ תי שש ה לי אה רש את א', מנ יוצי של מו, וכש עי
ים רי יבה אי הה י  ני שש ם  אותה ם  קומה מש בי בו  ינשש תש הי וש או  צש מש ני של ן  יוה כי לו.  של ן  יוקה דש בנ ים  אי רש ני וש ד,  ינחנ ים  זי חה אל נל ם  כגלה וש

ין. יהמי ד הנ צנ םאש, בש ר ה בה קומה מש ת בי בל ינשל תש ת א' ומי רל ים, חוזל רי חי אמ הה

יות, אותי ל הה כה לש םאש  ר ה, הה אה יהצש ה של אשונה רי אות הה יות, הה אותי או הה יהצש של רוך הוא? כש בה דוש  קה ה הנ שה עה יך  אי
רוך דוש בה קה א הנ רה זו בה אות הנ ם. ובה יי מנ א שה רה אות ובה ה הה אותה ף בש טי ענ תש רוך הוא? הי דוש בה קה ה הנ שה ה עה יא א'. מל הי
ן יוה ר. כי אי בה תש ני ה  י זל רי המ ונ נו,  רש אנ בי של מו  ד, כש חה ם, סוד אל יי מנ ם שה הי גות, וש רה דש לש  ם שה הי חוד, של יי ת סוד הנ הוא אל
ל סוד של ם, הנ יי מנ תוך הנ ים בש ירי מי יו טש י הה רי המ ם, של יי מנ שה ידו הנ לי גש םא הי ל שו וש רש קש ני ם של רל ה, טל זל סוד הנ ם בנ יי מנ או שה רש בש ני של

ין. יהמי יא לש הי אות א', של הה

ל ם כה עי ם. וש דה ל אה ן של יוקה דש מות בי לש גנ תש ל הי יור של צי ת בש ילרל צג אות ו', מש ה הה אה ם, יהצש יי מנ תוך הנ שו מי רש קש ני ר של חנ אנ לש
ה. קומה מש ה בי בה ינשש תש הי ה וש רה זש חה לום, וש אות א' כש ל הה ן של יוקה אותו דש ר מי סנ חש םא נל ה ל זל

ה שה עה ת, וש רל חל אות אנ ת אורו בש ז אל ננ ם. גה עולה סוף הה ם לש עולה םאש הה ר יר מי אי הה זו לש אות הנ ל הה אור של יל הה חי תש הי
תוכו. ז אותו אור בש נה גש ני תוכו, וש נםז אורו בש גש ד, לי חה "ת אל יי זו בנ אות הנ לה

נו מל נו, ומי מל ד מי חה ך חוט אל שה מש ני ד, של חה ק אל יל דנ בי שש ט לי רה ם, פש עולה א לה םא יהצה ל ן, וש מה טש ני ז וש נה גש יא ני הי ה הנ עה שה הנ ומי
קומו. מש ד בי עומי ם וש עולה זון הה ני

ר בנ שה ל וש אי רה שש ת יי רוך הוא אל דוש בה קה ר הנ מנ זו שה אות הנ כםל. בה זון הנ זו ני אות הנ הה כםל. מי ה הנ נה בש זו ני אות הנ ן הה מי
מו רש גה ה של עה שה ץ אוייב. בש ענ רש ך ה' תי ינש מי כםחנ יש י בנ רי דה אש ך ה' נל ינש מי תוב (שמות טו) יש כה הו של ם. זל יהל ני פש ם לי יהל אי ת שונש אל
ם הל טו בה לש שה ץ, וש רל אה ן הה ל מי אי רה שש יי לו  ן גה מנ זש אותו הנ ז בש ינו. אה מי חור יש יב אה שי תוב? (איכה ב) הי ה כה ים, מנ אי טה חמ הנ
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ין. ב' יהמי רוענ הנ יא זש הי יקו בו, וש זי חל הל ים של רי חי ים אמ די דה י צש ני ם שש הי , של כםחנ ף וש תםקל סוד וש , בש רוענ זש ה בנ בה ינשש תש א' הי
ר כה ת זה חנ יות, אנ אותי ל הה כה ך  שום כה ר. מי כה זה ה  תוכה ס לש נה כש ני ה של בה קי נש ה, כי דה גש נל כש ה  ת אותה סל כונל וש ה,  תוכה ה בש לה לש כש ני

ה. בה קי ת נש חנ אנ וש

מות לי שש יות הנ הש ף, לי לל רות אה חי גות אמ רה י דש תי טםל שש מות, לי לי שש בי מו  לש שש ני רות, וש חי יות אמ אותי ה לש טה שש פנ תש א' הי
ת. חנ אנ גות בש רה י דש תי יו - שש לה ים עה חוני הנ י. וש לוני ה פש טי יו מנ לה ים עה חוני הנ ה סוד וש זל לו. וש של

בוא. ים רי שי שי ים לש עולי ר, וש שה ים עה ני ם שש הי ל, של אי רה שש י יי טי בש בון שי שש חל בוא, כש ים רי שי שי יות לש אותי עולות הה ד של ענ
ם נון ד מי מל ף לה ת יוד כה ית טי ן חי יי ו זנ א וה ת הי לל ל דה ימל ית גי ף בי לל ים. אה שי שי ים לש או עולי לש מנ תש הי של יות, כש אותי ך הה ף כה אנ
סוד מות בש לי ילה שש הש תי י של די בוא, כש ים רי שי שי יות לש אותי ינת הה לי ם עמ הי לו  ו. אי ין תה שי יש  י קוף רי די א צנ ן פי יי ענ ך  מל סה

ים. רי יבה אי ל הה כה יות בש אותי הה

יות אותי הה ן  הי וש ף,  כה א,  פי נון,  ה,  כה רג אמ י  די צנ ה,  תומה סש הנ ם  מי ן  הי וש יות,  ה אותי רי שש על ים  תי שש ן  יי דנ עמ רו  אמ שש ני
ים עי בש שי מו, עולות לש לש שש יות ני אותי ל הה כה של יות. וכש ה אותי רי שש ים על תי שש ן עולות לי הי פולות מנצפ"ך. וש כש רות הנ חי אמ הה

ן. הל א בה רה קש רוך הוא ני דוש בה קה הנ דוש של קה ם הנ שי יות, סוד הנ יות אותי אותי

תוב כה ן י"ה, של הי וש ם,  הל לות בה לה כש ני וש ם,  תוכה ים בש די ם עי הי יות של י אותי תי ש, ושש פל נל ים  עי בש ל שי אי רה שש יי בון  שש חל
י רי המ ונ י.  עוני מש שי י הנ ני ראובי סוד, הה ה הנ זל ל  ענ וש ל.  אי רה שש יי לש דות  עי יה"ה  י  טי בש ים שי טי בה שש לו  עה ם  שה (תהלים קכב) של

ם. יי תנ ים ושש עי בש שי ן עולות לש כגלה , וש שוהה רש פי

ל ילה סוד של הש כםל יי הנ יות, של ם אותי יי תנ ים ושש עי בש ל שי סוד של יות עולות לנ אותי ל הה כה "א, של יתה "א בי פה לש ן אנ מו כי כש
קוק. חה ם הל שי ה, סוד הנ יונה לש על ה הה בה כה רש מל ם, סוד הנ דה ל אה סוד של ם, הנ לי גוף שה

ד חה ילה סוד אל הש יי כםל  הנ ם, של גופה וש ם  נה יוקש דש ה בי יונה לש על ה הה בה כה רש מל ינת הנ לי עמ יות עולות בנ אותי ל הה כה ך  שום כה מי
קוקות, יות חמ ם אותי יי תנ ים ושש עי בש ל שי סוד של ן בש יהל יקותי קי חמ קות בנ קה חש נל רות וש בש חנ תש מי של יות, כש אותי ל הה אוי. כה רה כה

ד. חה ן גוף אל עמשות כגלה ננ

ש רות רנ דש מי

ר י בםקל בי ד כוכש ן ינחנ רה תוב (איוב לח) בש כה א של רה קש מי ים הנ רי ינו פותש בותי ים (רות א). רנ טי שםפש פםט הנ י שש ימי י בי הי יש ונ
י ני ם בש י הי יום. מי ים בנ טי שולש ים של דושי קש ים הנ כי אה לש מנ ם הנ ר? אותה בםקל י הנ בי ם כוכש י הי ים. מי להי י אל ני ל בש כה יעו  יהרי ונ

ה. לה יש לנ ים בנ טי שולש ים של דושי קש ים הנ כי אה לש מנ ם הנ ים? אותה להי אל

ר (ישעיה מג) כםל מנ אל נל בודו, של כש א לי לה א אל רה םא בה מו, ל עולה רוך הוא בש דוש בה קה א הנ רה בה ה של ל מנ ה, כה אי םא ורש ב
ת אל ן בו  תנ נה ם, וש עולה ם בה דה א אה רה הוא בה רוך  בה דוש  קה יו. הנ יתי ף עמשי יו אנ תי רש צנ יו יש אתי רה י בש בודי כש לי י וש מי שש א בי רה קש ני הנ
ן ם. ו"ה - בי אי ב וה ם י"ה - אה אה רה ה. וקש מה שה נש ה לי מה שה ה. י' - נש מה שה את נש רי קש . ה' - ני ש. ו' - רוחנ פל מו יהו"ה. ה' - נל שש

ובנת.

ל ן ענ יי ינ ל אותו הנ א של מה גש דג םאל. ובנ מ שש ד הנ צנ ש מי פל נל וש א רוחנ  רה בה ך  ה, כה שה דג ל קש ש של פל נל וש א רוחנ  רה בה א של מה גש דג הנ
ד צנ יא מי הי ל של ית? ענ מי המ את בנ רי קש ה ני מה לה ית. וש מי המ בנ הנ ש  פל נל וש ל רוחנ  ית ענ לי כש שי הנ ש  פל נל הנ וש רוחנ  הוא הה ך  יו, כה רה מה שש
ענ רוחנ י יודי תו, (קהלת ג) מי מה כש חה ך בש לל מל למםה הנ ר שש מנ ן אה ל כי ענ ה. וש בה קי ר ונש כה ם זה הי ש, של חה נה ל סמא"ל וש םאל של מ שש הנ

ץ. רל אה ה לה טה מנ יא לש ת הי דל יםרל ה הנ מה הי בש רוחנ הנ ה וש לה עש מה יא לש ה הי עםלה ם הה דה אה י הה ני בש

י בודי י וכש מי י ה' הוא שש ני ר (ישעיה מב) אמ מנ אל נל מו, של ת שש הוא אל רוך  בה דוש  קה ן הנ תנ םא נה ה ל אה מש טג ד הנ צנ ולש
ים. מי חמ רנ ת הה דנ מי ז לש מל י. ה' - רל ני ף אה ם אנ כל תש י אל תי רש סנ יי וש מו  ז כש מל י - רל ני ים. אמ ילי סי פש י לנ תי לה הי ן ותש תי םא אל ר ל חי אנ לש

ה. אה מש טג ד הנ צנ הוא בש ר, של חי ל אנ אי ה לש ול חמ תנ שש םא תי ר ל מנ אל נל ר, של חי ל אנ אי ז לש מל ן - רל תי םא אל ר ל חי אנ לש

ה מה לה י. וש ערמי נה א, זו  מה גש דג א בש רה קש ך. ה' ני לל ימל לי ה אל א, זל מה גש דג א בש רה קש ל יהוה. י' ני סוד של ר, בש מנ אה י וש בי ח רנ תנ פה
ה. לה עש א, זו רות ובנ מה גש גו'. ו"ה דג ינו וש לי ינו עה להי ם ה' אל י נםענ יהי ר וי מנ אל נל י? של ערמי ה נה מה את שש רי קש ני

ר תל סי בש ע  לנ סל הנ י  וי גש חנ בש י  תי יונה ב)  (שיר  ל.  גוזה וש תור  וש טו)  (בראשית  ר  מנ אל נל של תור,  לש ה  מה שש ה  כה פש הה רות 
ה. אול יך נה אי רש ב ומנ רי ך עה י קולי ך כי ת קולי י אל ני יעי מי שש ך הנ יי אנ רש ת מנ י אל יני אי רש ה הנ גה רי דש מנ הנ

ים - ים טובי עמשי ם מנ ם הי ם. אי דה אה ה הה עמשל ינ ה של עמשל מנ ה הנ ינו? זל לי ה עה נה ינו כונש ה יהדי עמשי ה ומנ ה זל ר, ומנ מנ אה ח וש תנ פה
יהה יהדל ת בש לל ול אי וש ה  יתה ה בי תה נש ים בה שי מות נה כש ר (משלי יד) חנ מנ אל נל נו, של מל ק מי לי תנ סש םא - יי ם ל אי יו הויה, וש לה ן עה כם שש יי

ה. פה רש את עה רי קש ני ית של אלי מה שש ש הנ פל ת - זו נל לל ול אי ש. וש פל נל הנ ה וש מה שה נש ים - זו הנ שי מות נה כש נו. חנ סל רש הל תל

מו מו, כש ינת אי לש שי ה בש פה טי ם מי דה ה אה עמשל ננ של ך? כש יי אנ רש ת מנ י אל יני אי רש ר (שיר ב) הנ מנ אה ה של ה זל ר, מנ מנ אה ח וש תנ פה
ל ן ענ תה ר ני ני ש, וש פל נל וש ט רוחנ  ענ ט מש ענ הוא מש רוך  בה דוש  קה הנ יס בו  ני כש א) - מנ רה בש ני ים יום של עי בה רש ר אנ חנ ל (אנ די גנ תש מי של
מוד ע ענ סנ יי ר (שמות יד) ונ מנ אל נל יום, של מוד אור בנ ענ י. וש םאשי י ר לי רו עמ ני לו  הי ר (איוב כט) בש מנ אל נל ה, של לה יש לנ םאשו בנ ר

ה אור. תורה ה וש וה צש ר מי י ני ר (משלי ו) כי מנ אל נל ה. וש לה יש לה ם וה ת יומה כל לל ש כו' לה מוד אי ענ ה בש לה יש לנ גו', (שם יג) וש ן וש נה עה הל



1935

ך רל י דל זוהי ה, של אי ים לו: רש רי אומש וות, וש צש מי ל הנ ת כה אל ים אותו  די מש לנ ה, ומש תורה ל הנ ת כה ים אותו אל די מש לנ ומש
ם הוא דול שה גה ן וש טה ר (איוב ג) קה מנ אל נל יש, של אי ל הה ש של פל ל נל יסו כה ני כש ה ינ זל קום הנ מה ה. ובנ לה יש את לנ רי קש ני תון, של לה עמקנ

יו. דונה אמ י מי שי פש ד חה בל על וש

ים בי יושש ה של לה בה י חנ כי אמ לש יות ומנ רה אמ ים ונ רי מי ים ונש בי ה דג מה םאשו, כנ ל ר הוא ענ ש, של ל אי מוד של ענ ים לו בש אי רש ומנ
ה הוא זל קום הנ מה הנ י. וש תי ידה חי ב יש לל ינד כל י מי שי פש ב ננ רל חל ה מי ילה צי ד (תהלים כב) הנ וי ר דה מנ ה אה ל זל ענ ב. וש לל כל ם הנ שה ם. וש שה

או. רש קש ש ני מה ילות מנ ילות. לי לי ד בנ חנ פנ ר מי מנ ה אה ל זל ענ ילות. וש ם לי ים אותה אי ה קורש לה בה חנ י הנ כי אמ לש ך, ומנ חםשל

קום מה ס לנ ני כה תי ן של מנ זש ך טוב. ובי אה לש ה מנ נה מל ך מי ה ינעמשו לש וה צש ה ומי וה צש ל מי וות, כה צש מי ה לש כל זש ם תי ים לו: אי רי אומש וש
י כי אמ לש יך (מנ לל טו עה לש שש םא יי ל ה, וש י זל לוני ך פש רל דל שול מי כש ימו מי רי ך הה רל נו דל רו: סםלו סםלו פנ םאמש וות, י צש מי ה לש כל זש תי ה וש זל הנ

ה). לה בה חנ

ה. זל קום הנ מה בנ ך  רש זה עש ינ ך, של אה לש ילה מנ הש אות תי ל אות וש ה, כה תורה ה בנ כל זש ם תי רו: אי םאמש יום, י א בנ מה גש דג הנ זו  ובש
או לו ה ינרש ר זל חנ אנ ך. וש רל דל ם הנ חותה נש ר לנ מנ ן אה ל כי ענ יך. וש לל טו עה לש שש םא יי ל זו, של ך הנ רל דל ך בנ לי ך, תי רל את דל רי קש ני ה של תורה הנ וש

ה. תורה ל הנ יים כה קנ יש ים אותו של יעי בי שש מו. ומנ צש י ענ ני פש יק בי די צנ ייש לנ ק של לל חי ק וש לל ל חי כה ן, וש דל עי ן הה גנ

גו'. וש דול  גוי גה לש ך  שש על אל וש גו', (שם)  וש ך  לש ך  ם לל רה בש ל אנ ר ה' אל םאמל י ונ לו, (בראשית יב)  רו  םאמש ן י ר כי חנ אנ וש
ך - זו תש דש מולנ ן. ומי דל עי ן הה ה גנ ך - זל צש רש אנ ך מי ך לש גוף. לל ם לנ רה רוחנ וש ב לה יא אה הי ה, של מה שה נש ם - זו הנ רה בש ל אנ ר ה' אל םאמל י ונ
דוש קה א הנ לה יו אל בי ין אה אי רוך הוא. של בה דוש  קה ה הנ - זל יך  בי ה. אה ינה כי שש ית - זו הנ בי ם. ומי דה ר וה שה ל בה ם, של אי ן הה טל בל
מו כות כש רה ע בש בנ של ים לו  ני נותש ל. וש פה שה ם הנ עולה ה הה ץ - זל רל אה ל הה ל. אל אי רה שש ת יי סל נל א כש לה אל מו  ין אי אי הוא, וש רוך  בה

גו'. ה וש מה דה אמ חות הה פש שש ל מי ד כה גו', ענ ך וש שש על אל וש יל, מי עי נו לש רש מנ אה של

ן ק מי לי תנ סש מי של ים לו כש רי ה אומש רוך הוא - מה דוש בה קה ם הנ ת שי יר אל כי יק, ומנ די ילה צנ הש יי ה, וש כל זש ם יי דה אה ם הה אי
ך רל ל דל ן של בל אל ן הה ן. מי בל אל גםף בה ן תי ך פל אונש שה ם יי יי פנ ל כנ גו', (שם) ענ ה וש לה יש ד לה חנ פנ א מי ירה םא תי ם? (תהלים צא) ל עולה הה

י. מי ע שש י יהדנ ד כי ך כו', ענ לל גש תון. רנ לה עמקנ

נו, רש מנ אה ה של שוכה חמ ך הנ רל דל ס לנ ני כה ם, יי עולה ן הה ק מי לי תנ סש יי של ים - כש ים טובי עמשי מנ ה ולש תורה ה לנ כל זש םא יי ם ל דה ם אה אי וש
ה אה לי ל טוב, מש ה כה אה לי ה מש זל ך הנ רל דל ה בנ כה לש הה י, של ערמי םאת נה ז רו: המ םאמש י קום, וש מה אותו הנ נו בש ילשש י של ל מי ים כה עי זש עש דנ זש ומי
ה זל קום הנ מה ת בנ כל לל לה ה  יר לה אי הה לש ש  אי מוד הה ענ יום, וש ת בנ כל לל ה לה זל קום הנ מה בנ ה  יר לה אי הי ן של נה עה מוד הל ה?! ענ תורה מי

ה?! מה שה נש ה לי מה שה ה, נש לה עש ם בנ עי ה, וש לה יש לנ בנ

יל עי נש הי אםד. של י מש י לי דנ ר שנ מנ י הי ה, כי רה י מה ה לי אן רל י, קש ערמי י נה ה לי אנה רל קש ל תי ת, (רות א) אנ רל אומל ה וש יבה שי יא מש הי
י ה'. ני יבנ שי ם הל יקה רי ה, וש זל קום הנ מה י בנ תי כש לנ ה הה אה לי י מש ני ע. אמ גוף רנ י בש אותי

ה רות יבה שי י. מש נםתנ ה בש נה יהה שםבש לתל כנ י לש ערמי ר נה םאמל ת ר ונ מנ אל נל גו', של י וש נםתנ ה בש נה ת, שםבש רל יא אומל ה הי עה ה שה אותה בש
ין לי י אה יני לי ר תה של אמ ך ובנ לי י אי כי לש ר תי של ל אמ י אל ך כי יי רה חמ אנ שוב מי ך לה בי זש עה י לש י בי עי גש פש ל תי ת, אנ רל אומל ה וש דושה קש ש הנ פל נל הנ

כו'. וש

יו לה רו עה שה ך בש ר (איוב יד) אנ מנ אל נל יו, של לה ת עה לל בל אנ תש גוף ומי ת לנ כל םאל, הולל מ שש ד הנ יא צנ הי ש של פל נל ה, הנ פה רש ל עה בה אמ
יהה תי שש הנ ה וש ילה כי אמ יל הה בי שש ית: בי מי המ בנ ש הנ פל נל גוף לנ ר הנ יו, אומי לה ל עה בי אנ תש מי ן של מנ ל זש כה ל. וש בה אל יו תל לה שו עה פש ננ ב וש אה כש יי

גוף. ע הנ קה בש ני י. וש תה לי תנ נה ה של וות. טםל מנ צש םא מי ל ה ובש םא תורה ל דול, ובש ר גה ענ צנ ה בש מה שה נש י, הנ תה לי תנ נה של

י כי י, וש ן לי תל ה תי ר מנ םאמל י ר. ונ תה סש יש ני ל? אי הו דנ גו'. מנ ל וש ל דה יל אל כי שש י מנ רי שש תוב (תהלים מא) אנ י, כה בי ר רנ מנ אה
תוב כה יל לו, של כי שש מנ י של י מי רי שש רוך הוא. אנ דוש בה קה ם הנ ה עי יבה רי ה מש עמשל ינ ם? וש עולה בה ם של דה אה ל הה כה י מי ני ע אמ שה ר רה יותי

י. ה לי עמשל לום ינ י שה לום לי ה שה עמשל י ינ זי עג מה ק בש זי (ישעיה כז) או ינחמ

לום, שה ל הנ ענ הוא בנ הוא של רוך  בה דוש  קה י הנ כי וש גו',  וש י  זי עג מה ק בש זי ינחמ ר או  מנ אה ה של אי, מנ הורנ י נש בי ר רנ מנ אה של
לו! לום של שה םא הנ ל המ לום? ונ ה לו שה עמשל ינ י של מי יך לש רי יו, צה רומה מש לום בי ה שה עושל

י ני ל עה יהדו של יק בש זי חמ מנ הנ ה. וש לה עש י מנ פי לנ ה כש יבה רי ה מש ק, הוא עושל דםחנ מו בש צש ת ענ ה אל רואל ה של עה שה י, בש ני עה א הל לה אל
יו נה פה לש ה מי ילה חי ש מש קי בנ מש י של ני עה ם לל גורי י של פי לום, לש ה שה רוך הוא עושל דוש בה קה ם הנ יהכול עי בש ה, כי קה דה מו צש ה עי עושל וש
ה לום? זל עמשות שה לנ ם לו  רנ י גה ין קונו. מי בי לש ינו  לום בי ה שה ז עושל אה ה, וש לה עש י מנ פי לנ ים כש רי בה דש יחנ  טי הי ל של ענ ך  רנ בה תש יי
הו הוא מנ רוך  בה דוש  קה הנ וש ל.  דנ הנ הו  זל וש גו',  וש י  זי עג מה ק בש זי ינחמ תוב או  כה יהדו, של יק בש זי חמ מנ הנ וש י,  ני עה ה לל קה דה צש ן  נותי הנ

עמרו. י צנ פי ם לש דה אה ת הה ים אל ני ין דה ר? אי אומי

הו אי צה מש אל י וש תי עש ן יהדנ תי י יי רוך הוא, (איוב כג) מי דוש בה קה יוב לנ ר אי מנ חום, אה נש י תנ בי ר רנ מנ אה יוב. של אי ם בש ך גנ כה וש
ה. לה עש י מנ פי לנ ים כש רי בה יוב דש יחנ אי טי הי ד של ט. ענ פה שש יו מי נה פה ה לש כה רש על כו' אל

ין יקוני ל אי קנ סה ה, וש לה עש י מנ פי לנ ים כש רי בה דש יחנ  טי הי ים, וש תי מי ינת הנ חי תש קומות בי ה מש מה כנ ר בש פנ םא כה ל המ םא? ונ ר ל יותי וש
ך?! לל ל מל של

יש יו אי לה תה עה רש מנ אה יוב של רוך הוא: אי דוש בה קה ג לנ רי טש קנ מש ר הנ מנ ה אה עה שה ה הנ אותה אי, בש הורנ י נש בי ר רנ מנ א, אה לה אל
ר מנ ך! אה לל ל מל ין של יקוני ל אי קנ סה ים, וש רי בה יחנ דש טי הי ים, וש תי מי ינת הנ חי תש ר בי פנ י כה רי ע, המ רה ר מי סה ים וש להי א אל ירי ר וי יהשה ם וש תה



1936

ר! בי דנ ת יש ענ דנ םא בש יוב ל רוך הוא: אי דוש בה קה הנ

ס אנ מש י תי עמשםק כי י תנ ך כי טוב לש ר? (שם י) המ ה הוא אומי רוך הוא, מנ דוש בה קה ם הנ יוב עי ח אי כנ ונ תש ני ה של עה שה בש
ף תה שג יתה  עמשי ה ננ תה אנ גוף, וש ת הנ י אל לי שו  י עה מי אי י וש בי י?! אה ה לי עמשל תנ ק של עםשל ה הה י הוא טוב זל כי גו'. וש וש יך  פל כנ יענ  גי יש
י - מי אי י וש בי ל אה ה של , מנ תה רש מנ - שה ך  לש ה של מםר. מנ שש שו  פש ת ננ ק אל ג רנ רי טש קנ מש לנ תה  רש מנ אה ה, וש מה שה י נש בי תה  תנ נה ם, וש הל מה עי
י סורי ד יי צנ ה מי אוסה ש מש פל נל הנ יך, של פל יענ כנ גי ס יש אנ מש י תי י, כי ה לי עמשל תנ ק של עםשל ה הה י הוא טוב זל כי ך. וש יהדש נו בש תה הי רש מנ אה

ך?! לל ל מל ין של יקוני ל אי קנ , סה תה עש ים הופה עי שה ת רש ל עמצנ ענ גוף?! וש הנ

ת ענ דנ םא בש יוב ל הוא: אי רוך  בה דוש  קה הנ ר לו  מנ הוא. אה רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש ה לי ל זל ל כה ג ענ רי טש ג קי רי טש קנ מש הנ וש
ת חנ ר, (שם מ) אנ מנ אה וש ר בו  זנ מו, חה ח עי כנ ונ תש ני וש הוא  רוך  בה דוש  קה א הנ בה ן של יוה כי עמרו. וש ל צנ ס ענ פה תש ני ינו  אי וש ר,  בי דנ יש

ן. יה דנ י הנ ני פש יו לי ר פי גנ יף. סה םא אוסי ל ם וש יי תנ ה ושש נל על םא אל ל י וש תי רש בנ די

ה. כונה י נש לנ ם אי תל רש בנ םא די י ל א (שם מב) כי לה יוב, אל י אי די בש ענ ה בש כונה ם נש תל רש בנ םא די י ל תוב כי םא כה ר, ל מנ ת אה דה י פש בי רנ
ל ענ שו  קש םא בי ם ל הי ר, וש מנ אה ה של ל מנ ענ מו  צש ל ענ ענ ש  קי ין, ובי די ת הנ יק אל די צש הי ד וש מנ ה. הוא עה כונה ם נש תל רש בנ םא די י ל לנ אי

ם. שונה ה לש ני עמ מנ עוהו בש טש הי ה של ל מנ ם, ענ מה צש ענ

תוב כה של ת,  ענ רנ צה בש קות  לש לי אוי  רה ים  רי שי כש בי ד  חושי הנ ל  כה ר,  מנ אה א  יודה י  בי רנ ם  שי בש ין  ני כש סי מי של ענ  הושג יש י  בי רנ
םא ל ה של מנ דוהו בש שה יוב חמ ל אי יו של רה בי ת. חמ מי י כנ הי א תש ל נה תוב (שם) אנ כה אנו. וש טה ר חה של אמ נו ונ לש ר נואנ של (במדבר יב) אמ
רוך דוש בה קה הנ ים. וש מי חמ ם רנ יהל לי יוב עמ ש אי קי בי ד של ם, ענ שה פש ל ננ שו ענ קש םא בי ל ה, וש ילה חי נו מש מל שו מי קש םא בי ל יהה בו, וש הה

ם. כל דש ענ ל בנ לי פנ תש יוב יי י אי די בש ענ ך, וש יכה פי דוהו. ולש שה חמ ה של מנ או בש טש חה ם, של הל יענ לה הוא הודי

ה ה זל ה. מנ לה בה ם נש כל מה י עמשות עי תי לש בי א לש שה יו אל נה ם פה י אי ר (איוב מב) כי מנ אה ה של א, מנ מה סש ן קי י בל י יוסי בי ר רנ מנ אה וש
. יהה פל אנ ל בש בי ננ ל יש בי ננ יהה מש בי אה י, וש י יוסי בי ם רנ גי רש תי . וש יהה נל פה ק בש יהה יהרםק יהרנ בי אה תוב (במדבר יב) וש כה ת, של ענ רנ ה? זו צה לה בה נש

ה רה עה סש ן הנ יוב מי ת אי ן ה' אל ענ ינ תוב? (איוב לח) ונ ה כה יוב, מנ ל אי רוך הוא אל דוש בה קה ה הנ לה גש ני של ה, כש אי םא ורש ב
יוב: ר אי מנ י. אה ני שופי ה יש רה עה שש ר בי של ר (שם ט) אמ מנ אה ה של ל מנ ענ יב לו  שי ר, הי מנ א אה תה פש לנ ר חמ י בנ י יוסי בי ר. רנ םאמנ י ונ
יג) (שם  תוב  כה של הו  זל אוייב?  יוב בש אי י  מי שש ך  לש ף  לי חנ תש ני וש יך,  נל פה לש ה  רה בש עה ה  רה עה סש א רוחנ  מה ם, של ל עולה של בונו  רי

ה. רה עה סש ן הנ יבו מי שי ך הל יכה פי ך. לש אוייב לה י לש ני בי שש חש תנ ונ

תוב כה ה? של רה עה סש את  רי קש ני של נו  לה ן  יי ננ ומי יוב.  אי ל  של גופו  יר  עי סש הי ן, של טה ל שה ה של רה עה סש ים,  רי אומש ינו  בותי רנ
רוך דוש בה קה ל הנ רו של מה אמ מנ א בש לה ר, אל בה עמשות שום דה שות לנ ין לו רש אי רו. של בה ה דש ה עושה רה עה (תהלים קמח) רוחנ סש

הוא.

תוב ה. כה רה עה סש ן הנ תוב מי כה ך, של מל סה תוב בש כה י. וש ני שופי ה יש רה עה שש ר בי של תוב אמ כה י"ן, של שי תוב בש ר, כה י בון אומי בי רנ
ם. יהל רי חמ ים אנ ני ם זם ר הי של ם אמ ירי עי שש ם (ויקרא יז) לנ תוב שה כה ה, וש רה עה שש ר בי של אן אמ כה

תוב כה ר - של כה ת זה חנ ם אנ ענ ה. פנ בה קי ת נש חנ ם אנ ענ ר, ופנ כה ת זה חנ ם אנ ענ ר, פנ מנ אי אה חומנ י רש בי ה. רנ רה עה שש תוב בי כה ה של זל וש
תוב (שם כה ה - של בה קי ת נש חנ ם אנ ענ יר. פנ עי יש שה י אי חי ו אה שה ן עי תוב (בראשית כז) הי כה יו. וש לה יר עה עי שה א הנ שה נה (שם טז) וש
ל יר גופו של עי סש מנ ם? של ענ טנ ה הנ ה. מה רה עה סש ן הנ תוב מי כה ך, של מל סה תוב בש כה ה, וש ירה עי כו שי רש דנ ו לש שה הוא עי יום הנ ב בנ יהשה לג) ונ

אהדהם.

ה עללה הל של ים, כש רי ה אומש הודה י יש בי רנ יהה וש מש חל י נש בי ם. רנ יי מה שה ה הנ רה עה סר יההו בנ לי ל אי ענ ינ תוב (מלכים-ב ב) ונ י כה רי המ ונ
דו. גש נל ת כש ול מה ך הנ אנ לש ד מנ מנ , עה יענ קי רה יההו לה לי רוך הוא אי דוש בה קה הנ

ת: ול מה ך הנ אנ לש ר לו מנ מנ ם. אה שה יההו לש לי ה אי לל עמ ינ ם, של יי מנ י שה אתי רה ן בה ת כי נה ל מש רוך הוא: ענ דוש בה קה ר לו הנ מנ אה
יהכול יות, וש רי ר בש אה שש ה כי ין זל רוך הוא: אי דוש בה קה ר לו הנ מנ יות. אה רי בש ה לנ חון פל תש ילה פי הש ו יי שה כש ם, ענ ל עולה בונו של רי
ר מנ יו. אה לה ד אי רי אי שות וש י רש ן לי ם, תי ל עולה בונו של ר לו: רי מנ ענ כםחו. אה ך יודי ינש אי ם, וש עולה ן הה ך מי יר אותש עמבי הנ הוא לש
ן לו תנ םא נה ל ם, וש עולה ן הה ירו מי עמבי הנ לש ש  קי יו, ובי לה גש ת רנ חנ יחו תנ רי כש יההו, הי לי ה אותו אי אה רה ן של יוה ד. כי יהד יהרנ ד. מי לו רי

ם. יי מה שה ה הנ רה עה סר יההו בנ לי ל אי ענ ינ תוב ונ כה ם, של יי מנ שה ה לנ לה עה יו, וש תה חש ף אותו תנ פנ יהד כה שות. מי רוך הוא רש דוש בה קה הנ

ה, פופה נו"ן כש ה. הנ רה עה סש ן הנ תוב מי כה יו, של לה ה אי לה גש ה ני רה עה ה סש אותה יוב, בש אי רוך הוא לש דוש בה קה ה הנ לה גש ני ן של יוה כי
יוב? (איוב לח) אי ר לש מנ ה אה מו. מה ר עי בי די חון, וש ל גה ך ענ ש הולי חה נה רוך הוא כש דוש בה קה ף אותו הנ פנ ה. כה שוטה םא פש ל וש
הוא רוך  בה דוש  קה ל הנ יו של עמשה מנ הורות של תו. לש חש תוכנ עממםד בש םא יהכםל לנ ל ק, וש תנ יהד שה ץ. מי רל י אה די יהסש בש יתה  יי יפםה הה אי

בלאלמלת.

ה, חוץ לה יש לנ בנ ים  טי רום שולש מה בנ ים של בי ר, כוכה י בםקל בי ד כוכש ינחנ ן  רה (שם) בש ר,  מנ אה וש ח  תנ פה י  רי דש נש סנ כש לל י אמ בי רנ
תוב כה הו של רוך הוא. זל בה דוש  קה ל הנ מו של ים שש די ינחמ ים ומש רי אמ פה ים ומש חי בש שנ ם מש כגלה ר. וש בםקל ים בנ טי שולש ם של אותה מי

ע. גנ רל ם כש תה לש שנ מש מל י של ל פי ף ענ ה, אנ לה יש י לנ בי םא כוכש ל ר, וש י בםקל בי ד כוכש ן ינחנ רה בש

ם ר, אותה חנ שנ מוד הנ ה ענ עולל ה של עה שה י, בש רי דש נש סנ כש לל י אמ בי ר רנ מנ יעו? אה יהרי ה ונ מה ים (שם), לה להי י אל ני ל בש יעו כה יהרי ונ
ם אותה ים  ירי עמבי מנ ה  לה יש לנ בנ ים  ני מג מש הנ ים  בי כוכה הנ וש ים  כי אה לש מנ הנ ם  אותה ל  כה וש ה,  רועה תש בי ים  יעי רי מש ים  להי אל י  ני בש

יום. ים בנ ני מג ם מש יותה הש ם לי קומה מש ים בי רי חי ים אמ כי אה לש ים מנ טי שולש ם, וש קומה מש מי
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הוא מו. וש ילון שש קומו, וי מש מי יאו  רוך הוא מוצי בה דוש  קה הנ רום, וש מה ד ייש בנ חה ב אל ר, כוכה אי אומי דנ סש י חי בי רנ
ע לה בש ני ז וש נה גש ים, ני טי ר שולש י בםקל בי ם כוכש אותה ן של יוה ה. כי לה יש לנ ל הנ ש כה מי שנ ים, ומש בי כוכה ר הנ אה יא שש הוצי יס ולש ני כש הנ ה לש נל מג מש

קומו. מש בי

הוא רוך  בה דוש  קה הנ של צון. כש לה פנ תש יי יהה  מודל ענ וש ה  קומה מש ץ מי רל יז אל גי רש מנ תוב (שם ט) הנ ל, כה מואי י שש בי ר רנ מנ אה
קומו? י הוא מש קומו. מי מש א מי לה יש אותו אל עי רש םא מנ יו, ל מודה ת ענ יש אל עי רש הנ ש ולש גי רנ ם, ולש עולה ל הה יז כה גי רש הנ ה לש רוצל

יון. ל צי ה של דה קג נש זו הנ

ר בל ים ה' די להי ל אל ף אי סה אה מור לש זש נ) מי תוב (תהלים  כה ם, של עולה ת הה תנ שש יון הג צי ר, מי אי אומי חומנ י רש בי רנ
. יענ ים הופי להי י אל ל יםפי לנ כש יון מי צי יו, מי רה חמ תוב אנ כה בםאו. וש ד מש ש ענ מל ח של רנ זש מי ץ מי רל א אל רה קש יי ונ

א רה ה, ובה זל ה בה יש זל בי לש הי אור, וש יס אור בש ני כש ם, הי עולה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה בה של אי, כש לנ מש י שי בי ר רנ מנ אה וש
ה. יעה רי יש ם כנ יי מנ ה שה ה נוטל מה לש שנ ה אור כנ תוב (שם קד) עםטל כה ם, של יי מנ שה

ט שי פנ תש אור הי אותו הה רוך הוא. וש דוש בה קה ש בו הנ בי לנ תש הי אשון של רי אור הה בושו. הה א אור לש רה קש ה ני זל אור הנ הה וש
ה. יעה רי יש ם כנ יי מנ ה שה תה כו' נוטל שש בה ר לה דה הה תוב הוד וש כה ם, של עולה א הה רה בש ני ר, וש דה הה הוד וש בש

ל טנ בודו, נה א כש סי ת כי חנ תנ ם, מי יי מנ תוך הנ ק לש רנ זה ג וש לל של ת הנ רוך הוא אל דוש בה קה ל הנ טנ נה של ר, כש מנ יהה אה קי זש י חי בי רנ
ם. יי ערלו מנ שה ד בש דנ י מה תוב (ישעיה מ) מי כה ערלו, של עור שה שי כש

ץ. רל אה ר הה פנ עמ ש  לי שה ל בנ כה תוב (שם) וש כה ם, של יי מנ הנ תוך  ק לש רנ זה ל, וש טנ ת נה רל זל יש  לי עור שש שי ר, כש מנ אי אה י יודנ בי רנ
ץ. רל א אה וי ר הל םאמנ ג י לל של י לנ תוב (איוב לז) כי כה וש

ע צנ מש אל ת בש ענ קנ שג ת מש חנ ן אנ בל ם אל שה ית מי עמשי ננ הום, וש תש ע הנ צנ מש אל ה, בש לה חי תש ד בנ חה קום אל א מה פה קש ם ני יי מנ ת הנ חנ תנ ומי
ם. עולה ת הה דנ קג יא נש הי יון, וש צי ית בש אי רש ני ה וש לה עש מנ ה לש תה לש עה הום, וש תש

תוך א מי לה ים) אל בי תובש סש םא מי יו ל קה לה חמ ל ונ גנ לש גנ ים (הנ מי ים) מוקה קי תש מנ ין (מש דור אי כנ הנ גםל וש עה ר, הל י אומי י יוסי בי רנ
י בי . רנ יהה ל רוחותל כה ץ לש רל אה ה הה טה שש פנ תש ם ני שה ם, ומי ל עולה של קומו  יא מש ה הי דה קג נש הנ ה  אותה ע, וש צנ מש אל ת בה חנ ה אנ דה קג נש

ם. דה ל אה יהתו של רי ין בש עי ר, כש מנ יהה אה קי זש חי

קום ל מה ם אל יי מנ שה ת הנ חנ תנ ם מי יי מנ וו הנ קה תוב? (בראשית א) יי ה כה ם, מנ יי מנ ת הנ חנ תנ ץ מי רל אה ה הה אה פש קש ני ה של עה שה בש
ם הל ר בה ענ גה ד של ה, ענ אשונה רי בה ה כש סותה כנ ים לש הי בה גש ני ים וש יו עולי ה, הה שה ם ינבה יי מנ או הנ רה ן של יוה ה. כי שה ינבה ה הנ אל רה תי ד וש חה אל

נוסון. ך יש תש עמרה ן גנ תוב (תהלים קד) מי כה סו, של נה רוך הוא וש דוש בה קה הנ

ו שה כש ענ ה, וש לה חי תש בנ יהה  לל ים עה סי כנ מש יו  הה י של ני פש ם? מי ענ טנ ה הנ ים. מה כי כש תנ שש מי יו  םא הה ים, ל סי נה יו  הה י של ל פי ף ענ אנ וש
ם יי ננ ים ושש עי בש ל שי מו של ק בו שש קנ חה ש, וש רל ל חל רור של ין צש מי ל כש טנ רוך הוא? נה בה דוש  קה ה הנ שה ה עה . מל יהה נל פה ים מי סי נה

כו. כש תנ שש ני יהד וש דו מי מש עה ם, וש יי מנ תוך הנ יך לש לי שש הי מות וש שי

הוא. רוך  בה דוש  קה ל הנ של מו  ה שש זל י,  יםפי ל  לנ כש מי יון  צי מי נ)  (שם  תוב  כה יון, של צי בש דו?  מש עה קום  ה מה יזל אי ובש
ם. עולה קום הה הוא מש ה, של קום זל מה א מי לה ת אל טל מוטל תש ה מי ינה ת, אי טל מוטל תש ץ מי רל אה הה של וכש

ק לי תנ סש מו, מי שש תום בו  חה ה של רור זל הוא, צש רוך  בה דוש  קה ל הנ של מו  שש ת בי מל אל ע בל בה שש ני ר, הנ ת אומי דה י פש בי רנ
הוא ה של רואל ק, וש לי תנ סש ה ומי רור עולל ר, אותו צש קל של ע לנ בה שש ני הנ יים. וש קנ תש ם מי עולה הה יים בו, וש קנ תש ה, ומי וה דש חל ה בש לה עש מנ לש
ת. מל אל תום בל חה מו הל ל שש א ענ לה יים אל קנ תש ם מי עולה ין הה אי בםהו, של תםהו וה זםר לש חמ ה לנ רוצל ט, וש מוטי תש ם מי עולה ז הה אה א, וש וש שה

א. וש שה יך לנ להל ם ה' אל ת שי א אל שה םא תי תוב (שמות כ) ל ה כה ל זל ענ וש

רוך ינו בה בוד אי כה הנ כםל. וש ד הנ יהה עומי לל ר עה של ת, אמ חנ ה אנ דה קג יא נש ם כגלו הי עולה ל הה קום כה ר, מש יהה אומי קי זש י חי בי רנ
קומו. מש בוד ה' מי רוך כש תוב (יחזקאל ג) בה כה קומו, של מש א מי לה אל

ל יומו של קי סוד, וש יש ים הנ כי תומש ים הנ מודי ענ לו הה ר, אי יהא אומי חש רנ י פש בי צון (איוב ט)? רנ לה פנ תש יהה יי מודל ענ ה וש ה זל מנ
יק די ים צנ כי תומש ם הנ ל אותה סוד של יש ה. הנ עה בש יהה שי מודל ה ענ בה צש תוב (משלי ט) חה כה ם? ז', של ה הי מה כנ ם. וש יהל לי ם עמ עולה הה

יו. לה ים עה די כםל עומש הנ סוד של יש סוד, הנ א יש לה תוב, אל םא כה מוד ל ם. ענ סוד עולה יק יש די צנ תוב (שם י) וש כה ד, של חה אל

ה עה בש ים. שי ה ינמי עה בש צות. שי רה ע אמ בנ ם. של ים הי רי חוזש ים וש צי ים רה בי ה כוכה עה בש שי ם, וש ים הי יעי קי ה רש עה בש ה שי ד זל גל נל כש
עמלות מנ ירות,  פי סש ע  בנ של ם  הי ו.  עמלותה מנ ם  יי מנ שה בנ ה  בונל הנ ר  מנ אל נל של הוא,  הנ ר  מה אמ מנ בנ ים  לויי תש ם  כגלה וש הומות.  תש

ים. יוני לש על ם הה יי מנ ם שה הי ד, וש חה ר אל מה אמ מנ ים בש לויי ם תש כגלה דול, וש גה מו הנ שש ים בי קוקי ים חמ מודי דולות, ענ גש

ד. יום חה ר יום אל י בםקל הי יש ב ונ רל י על הי יש ר ונ מנ אל נל רוד, של ם פי הל ין בה אי ם, וש הל מה ים עי גי וש דנ זש מי דושות של צות קש רה ע אמ בנ של וש
ה ה'. שה ים עה ת יהמי של י שי י. (שמות כ) כי יעי בי שש ד יום הנ י. ענ שי שי י. יום הנ ישי מי י. יום חמ יעי בי י. יום רש ישי לי י. יום שש ני שי

ים לויי ם תש הי ים, של טי בה ר שש שה ים עה ני ם שש הי וש ם.  יי מנ שה ים בנ לויי ם תש הי ים, של קוקי ים חמ מודי ה ענ עה בש ם שי דה גש נל וכש
תוב (דברים ו) כה ך, וש תל בש כון שי ם מש יי מנ שה ע הנ מנ שש ה תי תה אנ ר (מלכים-א ח) וש מנ אל נל ם, של יי מנ א שה רה קש ני עמקםב הנ ת ינ דנ מי בש

גו'. ל וש אי רה שש ע יי מנ שש

ה ה זל תו - מנ גגדה אמ רוך הוא. (עמוס ט) ונ דוש בה קה ל הנ מו של ם שש ים הי יוני לש על ה הה עה בש שי ר, הנ אי אומי חומנ י רש בי רנ
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ה. תונה חש תנ ץ הנ רל ץ - זו אל רל ל אל ים אותו. ענ יגי הי נש ם ומנ עולה ל הה ים ענ די עומש ם, של הל ה מי טה מנ עמלות לש ע מנ בנ ם של תו? הי גגדה אמ
ין כי ר (ירמיה י) מי מנ אל נל ל, של בי ה הוא? תי ה. ומנ מה כש חה לויהה בש יא תש הי ה, וש ינה את בי רי קש ני ה הנ יונה לש על ץ הה רל ה - זו אל דה סה יש

תו. מה כש חה ל בש בי תי

ם הוא? עולה ד בה חה םא יהם אל ל ר, המ אי אומי דנ פש רוסש י כש בי ה. רנ עה בש ם שי הי ד, וש חה יהם (עמוס ט), יהם אל י הנ מי א לש קורי הנ
ים. א ינמי רה ם קה יי מנ ה הנ וי קש מי תוב ולש כה תוב, של ים כה אי, ינמי חומנ י רש בי ר רנ מנ אה

א יהם צה מש תי ד של הום, ענ תש ד הנ ה, ענ זל ה מי טה מנ ה לש ים בו, זל סי נה כש ם ני כגלה ה, וש עה בש ם שי הי דול, וש גה יהם הנ ים לנ סי נה כש ם ני כגלה וש
ד. חה ר אל מה אמ מנ ים בש לויי ם תש כגלה ה, וש ל זל ה ענ ה זל עה בש דול שי גה הנ

ר מנ אל נל ה בו, של רואל יט וש בי רוך הוא מנ בה דוש  קה הנ ה של עה שה ט? בש מוטי תש ם מי עולה י הה תנ ימה אי, אי לנ מש י שי בי ר רנ מנ אה
גו'. ם וש דה י אה ני ל בש יף ענ קי שש ם הי יי מנ שה (תהלים יד) ה' מי

י בי יו רנ ינה ים עי רי או, הי יהצש ם של רל טל ך. בש רל דל ת בנ כל לל יום, לה יר הנ אי הי של אור, כש בה מו  ק קה חה צש י יי בי רנ אי וש הורנ י נש בי רנ
ת אנ רש יי ים בש תי תש רנ מש ים של בי כוכה ם הנ ה אותה אל רש ק: תי חה צש י יי בי ר לו רנ מנ ים. אה תי תש רנ ר מש בםקל י הנ בי כוכש ה של אה אי, רה הורנ נש

ר. מי זנ ם לש נה מנ יענ זש גי ת מנ עי ם, כה דונה אמ

ם ה, אותה לה יש לנ ים בנ חי בש שנ מש אות של בה צש ר הנ אה ים שש מי יש סנ מש של ם. וכש יהל לי ים עמ די ים עומש להי י אל ני ם בש אותה שום של מי
ם. קומה מש ה לי לה יש לנ ים בנ טי שולש נות של חמ מנ ל הנ ים כה סי נש כנ תש ה, ומי רועה ים תש עי ים תוקש להי י אל ני בש

ם נה מנ זש יענ  גי ת מנ עי כה ה. וש ירה ים שי לי עמ ים ומנ אי ירי ים וי תי תש רנ ר, מש בםקל יום, בנ ים בנ טי שולש ים של בי כוכה ם הנ ז אותה אה וש
ל יעו כה יהרי ר ונ י בםקל בי ד כוכש ן ינחנ רה תוב (איוב לח) בש כה ה, של רועה תש ה הנ ים אותה עי שומש ה של זל ן הנ מנ זש ם, בנ בונה ת רי חנ אל בי שנ לש

ים. להי י אל ני בש

אי: הורנ י נש בי רנ ק לש חה צש י יי בי ר לו רנ מנ ם, אה עולה ה לה לה גנ תש הי ש וש מל של א הנ יהצה של יום. כש יר הנ אי יהה מי הה כו, וש לש הה ימו וש די קש הי
ה? מה ן. לה בה לה ר לש זנ ך חה ר כה חנ אנ דםם, וש א אה א, יהצה יהצה של כש ש. של מל של י בנ תי לש כנ תנ סש הי של י כש ני הנ מי תש

א ש, יוצי מל של א הנ יוצי של א: כש הודה ן יש ק בל חה צש י יי בי ר רנ מנ לום אה ן שה י בל י יוסי בי ר רנ מנ אה ר של בה דה י בנ תי רש כנ זש אי ני דנ ונ
. יענ קי י רה לוני ל חנ ים של קופי שש ה מנ רי שש לש על ענ שש יף, ובוקי קי ר תנ בל גל ף, כש תםקל בש

א לה אל ה?  עושל ה  בורה גש יזו  אי ש.  מל של לנ ט  רה פש בור,  גי א  רה קש ני של לות  זה מנ הנ וש ם  יי מנ שה הנ י  בי כוכש ם  ל אותה כה בש ין  אי וש
א בה ה של עה שה . בש יענ קי רה ל הה ים של קופי שש מנ הנ לונות וש חנ ם הנ ל אותה ים כה מי תש תנ סש ה, מי לה יש לנ ס הנ נה כש ני וש יום  יים הנ תנ סש מי של כש
ל ת כה ס אל לו הוא כוני כםחנ של ף ובנ תםקל דוש, ובנ קה ם הנ שי ל סוד הנ יות של אותי ק בה קה חש נל ר וש טי ענ תש א, מי ש יוצי מל של הנ יום וש הנ

ה. חוצה א הנ יוצי ם וש חנ אותה יו, ופותי בותה המ לש שנ ים בש פי רה שש ני לונות, וש חנ ם הנ ל אותה ת כה ענ אל ים, ובוקי יעי קי רש ם הה אותה

את צי תוב (שופטים ה) כש כה ח. וש רוץ אםרנ בור לה גי כש יש  תוב (תהלים יט) יהשי כה בור? של א גי רה קש ני של נו  ן לה יי ננ ומי
ש, מל של הנ ך  אשון. כה רי הה גונו  ר לש ח, חוזי צנ ני של דםם. כש , הוא אה חנ נוצי וש ה  מה חה לש מי לנ ס  ננ כש ני בור של גי כש תו.  רה בג גש בי ש  מל של הנ

אשון. רי ן הה ול גה ר לנ ך חוזי ר כה חנ אנ תו, וש בורה רםב גש דםם מי הוא אה יו, וש בותה המ לש ים בו שנ קי לה דש א, ני יוצי של כש

ע. מנ ת שש יאנ רי קש בי ים של לי עג מש ים הנ רי בה דש ם הנ אותה ר מי ר מנ םאמנ ק, י חה צש י יי בי ר רנ מנ ד, אה חה ה אל דל שה יעו לש גי הי של כו. כש לש הה
עמקםב ינ י  ני בש רו  מש אה ה של עה שה בש נוחנ  ה  זל הנ סוק  פה הנ ד.  חה אל ה'  ינו  להי אל ה'  ל  אי רה שש יי ע  מנ ו) שש (דברים  ר,  מנ אה וש ח  תנ פה

ים? רי ל אומש אי רה שש ה יי יזל אי ל. לש אי רה שש ע יי מנ ים שש רי ם אומש עולה ל הה ו, כה שה כש ל ענ בה ל, אמ אי רה שש יי ה לש ם, או מםשל יהל בי אמ לנ

יד מי יות תה הש בודו לי א כש סי תוך כי ם אותו בש תנ רוך הוא חה דוש בה קה הנ ת, וש םא מי ינו ל בי עמקםב אה ינו, ינ ני ה שה ני א, הי לה אל
ל מו של ת שש ים אל די ינחמ ם מש הי של ם. וכש יי עממנ ל יום פנ כה אוי בש רה רוך הוא כה דוש בה קה ל הנ מו של ים שש די ינחמ מש יו, של נה ל בה ד ענ עי
רוך דוש בה קה ל הנ מו של ת שש ים אל די ינחמ נו מש אה ינו, של לי יד עה עי ילה מי הש ל, תי אי רה שש ע יי מנ ים שש רי רוך הוא, אומש דוש בה קה הנ

אוי. רה הוא כה

ים אותו לי עמ ם, ומנ עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ ים לש רושי ם, פש יי פנ נה ה כש עה בה רש אנ עמקםב בש ינ ת  ים אל לי ה נוטש עה שה הנ ה  אותה בש
יד הולי ב של אה י הה רי שש ר: אנ אומי רוך הוא וש דוש בה קה חנ הנ כות. פותי רה ע בש בנ של ך אותו בש רי בה יון, ומש לש על דוש הה קה י הנ ני פש לי
ם יי מנ שה אות הנ בש צי ל  כה ה  עה שה הנ ה  אותה בש ך!  כה ם  יהל בי אמ ת  ים אל רי טש ענ מש ים של ני בה הנ י  רי שש אנ ץ!  רל אה בה ה  זל הנ ע  רנ זל הנ ת  אל

ד. על ם וה עולה כותו לש לש בוד מנ ם כש רוך שי ים, בה רי אומש ים וש חי פותש

י ני פש יו לי נה ל בה ה ענ ת חומה פל קל יהה מג רש קי יד כש מי ד תה עומי ך, וש מון זנ סש רש פנ רות אמ המ ר ננ שה ה עה לשה שש ר בי טי ענ תש עמקםב מי ינ וש
הו ם. זל ידה מי שש הנ ים לש כולי ין יש ם אי עולה י הה ני ל בש כה וש ם,  יהל לי לט עמ שש ה לי של קה ין הנ די ן לנ םא נותי ל וש הוא,  רוך  בה דוש  קה הנ

עמקםב. י ינ די בש א ענ ירה ל תי תוב (ישעיה מד) אנ כה של

עמקםב ינ ייש  ך  עמקםב, כה ינ י  ני בש ם  הי ה, של טה מנ ים לש טי בה ר שש שה ים עה ני שש ייש  א של מה גש דג ר, בנ מנ אה וש אי  הודנ יש י  בי ח רנ תנ פה
ל אי רה שש יי הוא  רוך  בה דוש  קה ל הנ של מו  ים שש די ינחמ מש א של מה גש דג ים. ובנ יוני לש ים על טי בה ר שש שה ים עה ני ם, ושש יי מנ שה יון בנ לש על הה

ה. לה עש מנ לש מו של כםל כש הנ ה, וש לה עש מנ ים לש דושי קש ים הנ כי אה לש מנ ים הנ די ינחמ ך מש ה, כה טה מנ לש

ה תה םא ענ ם ל הה רה בש ת אנ ה אל דה ר פה של עמקםב אמ ית ינ ל בי ר ה' אל מנ ן כםה אה כי ר, (שם כט) לה מנ אה אי וש הורנ י נש בי ח רנ תנ פה
ם! עולה א בה רה בש ם ני רל עמקםב טל ינ ם? וש הה רה בש ת אנ ה אל דה עמקםב פה י ינ כי רו. וש וה יו ילחל נה ה פה תה םא ענ ל עמקםב וש ייבוש ינ
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יהא לש מנ פה ת הנ ס אל ני רוך הוא כי דוש בה קה ים, הנ די שש אור כנ ם בש הה רה בש ת אנ ים אל ילי פי יו מנ הה ה של עה שה ה, בש אי םא ורש א ב לה אל
י. הובי הוא אמ לו, של ה של פה רי שש תוך הנ ם מי הה רה בש ת אנ ילו אל צי ר: הנ מנ אה לו וש של

ק! חה צש נו יי מל א מי י ייצי רי רוך הוא: המ דוש בה קה ר הנ מנ אל! אה עי מה שש נו יי מל א מי י ייצי רי רוך הוא: המ דוש בה קה רו לנ מש אה
י רי רו: המ מש עמקםב! אה נו ינ מל א מי י ייצי רי רוך הוא: המ דוש בה קה ר הנ מנ ו! אה שה נו עי מל א מי י ייצי רי רוך הוא: המ דוש בה קה רו לנ מש אה

ם. הה רה בש צול אנ כותו ני זש בי ם, של הה רה בש ת אנ ה אל דה ר פה של ר, אמ מנ ה אה ל זל ענ ל. וש צי נה עמקםב יי כות ינ זש בי אי של דנ ונ

יהה נש ננ ת, חמ דל יוקל ש הנ אי ן הה שנ בש תוך כי ם לש ילו אותה פי ינ יהה של רש זנ עמ ל ונ אי ישה יהה מי נש ננ ת חמ תו אל פש כה ה של עה שה י, בש בי ר רנ מנ אה
י די בש א ענ ירה ל תי ה אנ תה אנ ר (ירמיה ל) וש מנ ל אה אי ישה ם. מי דה י אה ה לי עמשל ה ינ א מנ ירה םא אי י ל ר (תהלים קיח) ה' לי מנ אה

גו'. ל וש אי רה שש ע יי מנ ר, שש מנ יהה אה רש זנ ם ה'. עמ אג י נש ני ך אה תש י אי ל כי אי רה שש ת יי חנ ל תי אנ עמקםב וש ינ

ה זל א. וש ירה םא אי י ל ר ה' לי מנ אה יהה, של נש ננ ה חמ י - זל ני ה' אה ר לנ םאמנ ה י רוך הוא, (ישעיה מד) זל בה דוש  קה ר הנ מנ אה
יהה, רש זנ ה עמ ה - זל נל כנ ל יש אי רה שש ם יי שי עמקםב. ובש י ינ די בש א ענ ירה ל תי ה אנ תה אנ ר וש מנ אה ל, של אי ישה ה מי עמקםב - זל ם ינ שי א בש רה קש יי

רו. וה יו ילחל נה ה פה תה םא ענ ל עמקםב וש ה ייבוש ינ תה םא ענ כו'. ל ל וש אי רה שש ע יי מנ ר שש מנ אה של

ר מנ אל נל לו, של יל של לי אל ם הה שי ר, כש אצנ שנ טש לש א בי רה קש י ני ני ר, אמ מנ ייאל אה ני א דה לה ם? אל הל מה ייאל עי ני יהה דה םא הה ה ל מה לה וש
ייאל. ני דה ה לש וה חמ תנ שש הי יו וש נה ל פה ל ענ פנ ר נה צנ נל דש בוכנ ך נש לל מל ז הנ תוב (שם ב) אה כה י כו', וש הי לה ם אל שג ר כש אצנ שנ טש לש (דניאל ד) בי

ם. הל מה יהה עי םא הה ל ך וש לנ ש. הה אי פון בה רש שש ם תי יהל להי י אל ילי סי ר, פש מנ רוך הוא אה דוש בה קה הנ וש

ע רנ הה י לש די ש כש אי ם בה ת גופה ילו אל פי ים הי עי דש רש פנ צש רו, הנ מש א אה לה ש? אל אי לו לה פש נה יהה של רש זנ עמ ל ונ אי ישה יהה מי נש ננ או חמ ה רה מה
נו. בוני בוד רי יל כש בי שש ה בי מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ נו ענ חש ננ רוך הוא - אמ דוש בה קה ל הנ רו של מה אמ מנ ם, בש יי רנ צש מי לש

ק סי ענ תש ני ר, וש הה ה לה לל עמ ננ ך וש רל דל הנ עמבםר מי אי, ננ הורנ י נש בי ר רנ מנ ש. אה מל של ד הנ ם יהרנ יי תנ ינש ה. בי תורה קו בנ סש ענ תש הי כו וש לש הה
ן. ישנ םא ני ל ה, וש תורה בנ

ים. יוני לש על קומו  ר:  אומי יהה  הה של ד  חה אל קול  עו  מש שה ה,  זל ם  עי ה  זל ה  תורה בנ ים  קי סש ענ תש ומי ים  בי יושש ם  עודה בש
ם, עולה ת הה יז אל גי רש הנ לש ה  הוא רוצל רוך  בה דוש  קה ה הנ ני הי רו!  עורש תש ם, הי יהל ירי חי נש בי ה  נה שי ים, של ני שי יש ים הנ תוני חש תנ הנ
ל ה ענ בוכל ים, של לי יה ר אנ ל עםפל יהה של כי ים. קול בש תי תש רנ ם, מש יהל לי עמ מוך  ם סה עולה הה ים, של יהמי קנ ים הנ מודי ענ ם הה אותה וש

דוש. קה א הנ סי כי יד בנ מי שום תה רה ד, של חה ייה אל רש אנ

י. ני טש ז בי גנ רש תי י ונ תי עש מנ י, שה תי רש מנ ה אה ל זל ענ י, וש תי עש מנ ר לו, שה מנ ר? אה בה תה דה עש מנ ק, שה חה צש י יי בי רנ אי לש הורנ י נש בי ר רנ מנ אה
ה קול ני ין, הי די ה הנ עמשל ינ ם של רל טל לו, וש ם של עולה ת הה דון אל ה לה הוא רוצל רוך  בה דוש  קה אי הנ דנ אי, ונ הורנ י נש בי ר רנ מנ אה
ה זל ט לש רה נו, פש רור לה כםל בה הנ ם. וש עולה קו בה לש תנ סש ו יי שה כש ים ענ מי רה ל הה ים של מי רה אי הה דנ ם. ונ עולה יד בה מי יז תה רי כש ר, ומנ עורי תש מי

ה הוא. י מנ תי עש םא יהדנ ד, ל חה ייה אל רש ל אנ ה ענ בוכל ים של לי יה ר אנ ל עםפל יהה של כי ר קול בש מנ אה של

יהה כי בש יהה? זו הנ כי בש י הנ הי ם. ומנ עולה ה בה לה גנ תש ים הי טי ים מועה יהמי ה. לש עה י שה פי ה לש זל עו בה םא יהדש יהה, ל מש חל י נש בי ר רנ מנ אה
םא יהה ל כי בש ה הנ אותה ל. של יאי לי מש ן גנ עון בל מש ן שי בה ל רנ םאשו של ל ר ה ענ כה בה דול, של ן גה ע כםהי ישה לי ן אל אל בל עי מה שש י יי בי ל רנ של

ים. מי ענ ר הה אה שש מות בי קה רוך הוא נש דוש בה קה ה הנ עמשל ינ ד של ך, ענ לל מל ל הנ א של סי כי ה מי רה בש עה

י דולי ת גש ה? אל לה חי ן תש י דה ת מי ם, אל עולה ת הה ן אל רוך הוא דה דוש בה קה הנ ה של עה שה ה, בש אי םא ורש אי, ב חומנ י רש בי ר רנ מנ אה
פםט ים. שש טי שםפש פםט הנ י שש ימי י בי הי יש ונ תוב  כה אן, של כה נו? מי לה ן  יי ננ מי ם.  עולה ת הה ן אל דה ך  ר כה חנ אנ וש ה,  לה חי ן תש דור דה הנ
ט פנ שש עמשות מי אן (מלכים-א ח) לנ כה ר, מי מנ ה אה הודה ר יש י בנ י יוסי בי ץ. רנ רל אה ב בה עה י רה הי יש ך ונ ר כה חנ אנ ה, וש לה חי ים תש טי שםפש הנ

ל. אי רה שש מו יי ט ענ פנ שש ך מי ר כה חנ אנ ה, וש לה חי דו תש בש ט ענ פנ שש ל. מי אי רה שש מו יי ט ענ פנ שש דו ומי בש ענ

ק לי סנ יר, יש עי א לה ין בה די הנ ן של מנ זש ים, בי רי אומש ן של נה בה רנ ה וש הודה י יש בי ה (רות א). רנ הודה ם יש חל ית לל בי מי יש  אי ך  לל יי ונ
ע בו, ייש לו גנ פה יש של אי ם, וש דה ל אה כה ש לש ינו חושי ת, אי ול מה ך הנ אנ לש מנ שות לש ן רש תה ני ן של יוה כי יר, של ה עי אותה מו מי צש ם ענ דה אה

יקו. זי הנ שות לש רש

נו. מל צול מי םא ני ה ל ל זל ם כה עי ין, וש די ן הנ ק מי לי תנ סש הי ח לש רנ יהד בה ם, מי עולה א לה ין בה די הנ של ך  לל ימל לי ה אל אה רה ן של יוה כי
ה, הוא לה עש מנ ר לש כה הוא ני י של ל מי כה ה, וש לה עש מנ ר לש כה יהה ני הה יהה, וש דור הה דול הנ ך גש לל ימל לי ים, אל רי ין אומש רי יסה ל קי ים של מי כה חמ

ה. לה חי ס תש פה תש ני

יך רי צה אן של כה ת. מי בל י יושםה נםכי י אה מי תוך ענ ר בש םאמל ת ית? (מלכים-ב ד) ונ מי שוננ תוב בנ ה כה ר, מנ מנ ענ אה הושג י יש בי רנ
ד. בנ ם לש שה רש א ני הי םא יש ל ים, וש בי תוך רנ םאשו לש יס ר ני כש הנ לש

ת דנ ירו? מי כי זש י הי ירו בו. מי םא ינכי ל מו של צש יר ענ תי סש הנ יא ולש בי חש הנ ה לש צה ם, רה תה יש סש ך אי לל יי ה? ונ לה חי תש תוב בנ ה כה מנ
ה זל ין  אי הנ וש ר.  תי סה הי ולש יא  בי חש הנ לש אוי  רה ינו  אי הוא,  ם  שה רש ני וש ר  כה ני ם  דה אה ך,  לל ימל לי אל יש  אי הה ם  שי וש ר,  מנ אה וש ין.  די הנ

ם?! עה י הה עמשי מנ יו מי ינה ם עי יהה סותי הה ך של לל ימל לי ה אל ין זל אי הנ ם?! וש עה ס הה ננ רש ך, פנ לל ימל לי אל

ד, ה עומי לה עש מנ לש ין של די ית הנ ם, ובי עולה ת הה ן אל רוך הוא דה דוש בה קה יהה הנ ה הה עה שה ה הנ אותה ר, בש מנ יהא אה חש רנ י פש בי רנ
יש אי הה ם  שי וש ירו,  כי זש הי וש ין  די הנ ת  דנ מי ה  דה מש עה ם.  תה סש יש,  אי ך  לל יי ונ ר,  אומי וש ירו  תי סש מנ יהה  הה הוא  רוך  בה דוש  קה הנ וש

גו'. ך וש לל ימל לי ת אל יהמה יב ונ תי כש די יו, כש נה ל בה ענ ין וש די יו הנ לה ר עה זנ גש יהד ני ך. מי לל ימל לי אל

דור הנ ה של אה רה ן של יוה א כי לה ה? אל זל ך הנ לל ימל לי ה אל י זל ענ מי יהה יודי םא הה ל י הוא של ך, מי לל ימל לי ר, אל מנ ה אה הודה י יש בי רנ
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ת כםלל יהה יש הה יהה, וש דור הה דול הנ ך גש לל ימל לי אל ם. ול תוכה ס בש פה תש ילה ני הש םא אל ל אן, וש כה ך מי לי אי אי דנ ר, ונ מנ ים, אה דולי גש ים בי זי בנ מש
ש. ננ על נל מו וש ר שש כנ זש ך ני יכה פי ח, ולש רנ ם ובה שה ך מי לנ הה ה. וש חה םא מי ל חות, וש מש יהדו לי בש

ר הוא. ענ שון צנ י, לש ימי י בי הי יש ר ונ מנ אל נל קום של ל מה ר, כה מנ ענ אה הושג י יש בי ים (רות א). רנ טי שםפש פםט הנ י שש ימי י בי הי יש ונ
מות, אג ין הה גור בי לה ך  לנ הה וש ל,  אי רה שש יי מי מו  צש יט ענ מי שש ר, הי בה דה יר בנ כי הי ן של יוה ך. כי לל ת מל מנ גש דג יהה כש הוא הה ך  לל ימל לי אל

ש. פנ תש ני ירו, וש כי זש הי ין וש די ת הנ דנ ה מי דה מש ם. עה יהל יני דון בי ילה ני הש םא יי ל ר של בנ סה של

ה אה רש חוק ה' ני רה תוב (ירמיה לא) מי כה סוק של פה ח בנ תנ ר פה זל יעל לי ר אל יהה בנ קי לש י חי בי ים. רנ טי שםפש פםט הנ י שש ימי י בי הי יש ונ
מות ים דש ן רואי ל כי ענ חוק. וש רה א מי לה ם אל יהל לי ה אמ לל גש ינו ני ים, אי יאי בי נש ם הנ ר עי בי דנ רוך הוא מש דוש בה קה הנ של גו'. כש י וש לי

ה. מםשל ק, חוץ מי חה רש מל ד מי עומי ם הה דה אה ים, כש רי בה דש

ה ינה אי יהה של רש לנ קש פנ סש תוך אנ א מי לה או אל בש ננ תש םא ני ם ל ים כגלה יאי בי נש ל הנ א, כה ינה ני י חמ בי ר רנ מנ ר אה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה של
ר (במדבר יב) מנ אל נל רוב, של קה ה מי חוק - ומםשל רה ים מי יאי בי נש ר הנ אה ה. שש ירה אי מש יהה הנ רש לנ קש פנ סש תוך אנ ה מי ה - מםשל ירה אי מש

ך. לל מל רוב הוא לנ ך, קה לל מל ית הנ בי ן בש מה אל ן הוא. נל מה אל י נל יתי ל בי כה ה בש י מםשל די בש ן ענ םא כי ל

תוב (ירמיה לא) ם - כה יהל לי קום עמ ל מה תו של בה המ ין אנ חוק, אי רה או מי בש ננ תש ים ני יאי בי נש ל הנ כה ן של יוה ר, כי םאמנ ם ת אי וש
ד. סל יך חה תי כש שנ ן מש ל כי יך ענ תי בש הנ ם אמ ת עולה בנ המ אנ י וש ה לי אה רש חוק ה' ני רה מי

ק חה רש מל תוב (משלי לא) מי כה ב, של רי קה תש ני חוק וש ק. ייש רה חי רנ תש ני רוב וש קה ב, וש רי קה תש ני חוק וש א, ייש רה ינה ני י חמ בי ר רנ מנ אה
י בי כות. רנ לש מנ חוק לנ ה רה זל ים, וש יאי בי נש רוב לנ ה קה י. זל ה לי אה רש חוק ה' ני רה תוב מי כה ק, של חי רנ תש ני רוב וש ה. קה מה חש יא לנ בי תה

ין גוף. מי ה כש לה עש ל מנ יונות של מש די ים הנ רואי ים. של יאי בי נש חוק לנ רה כות, וש לש מנ רוב לנ פוך - קה ר הה ר אומי זה עה לש אל

ה, כה שי חמ ים בנ רואי של ב. וכש יטנ מי דון לש ם ני עולה הה יהדוענ של , בש צוחנ חש צי ים בש יאי בי נש ים הנ רואי של ר, כש מנ יהה אה קי לש י חי בי רנ
גו'. ים וש טי שםפש פםט הנ י שש ימי י בי הי יש סוק ונ פה ח הנ תנ י פה זנ אמ נגיות. ונ עה פגרש דון לש ני

ים יי ני עמ הה יו  הה ים, של חי סורש ם של עה הה ת  ה אל אה רה ד  חה אל יום  ין.  רי יסה קי בש יהה  הה יו  יהמה ל  כה בון  י  בי רנ י.  ימי בי י  הי יש ונ
ך לו. לנ הה ם וש אן. קה כה אוי לש ין רה די אי הנ דנ ר, ונ מנ ם. אה יהל לי ים עמ יחי גי שש ין מנ אי ים, וש כי הולש

ת ננ רי ק בש עוסי ד של חה א אל נה ל תנ ד של חה ע קול אל מנ ם. שה דנ רש ני מון, וש רי ין בש ני יכש ר סי פנ כש ע בי גנ תו. פה עש ה דנ שה לש ד חה חה יום אל
ר מנ אל נל ל, של חי רה - זו  ך  רל דל ה. בנ שובה תש ן - זו  כו'. קנ וש יך  נל פה פור לש ו צי א קנ רי קה י יי ר, (דברים כב) כי אומי ה של תורה הנ
יא הי ין. וש יהמי נש ף ובי ים, יוסי ני י בה ני ים, שש יקי די צנ יום. וש כון הנ ד נש אור ענ וה ך  ה הולי גנ אור נם ים כש יקי די ח צנ אםרנ (משלי ד) וש

עמקםב. הוא ינ יום, של כון הנ ד נש ם ענ הל יר לה אי ה, ומי לה יש לנ ל הנ ת כה כל ה, הולל נה בה את לש רי קש ני

ץ - רל אה ל הה ה. ענ ים בה יקי זי חמ מנ יא לנ ים הי יי ץ חנ ר עי מנ אל נל ה, של ינה כי ץ זו שש ים. עי מי עולה י הה יק חנ די ה צנ ל זל ץ - כה ל עי כה בש
ם הי ה, של טה מנ לש ל של אי רה שש ה יי ים - זל יצי בי ה. או  לה עש מנ לש ים של טי בה ר שש שה ים עה ני ה שש ים - זל רםחי פש ה. אל תונה חש תנ ץ הנ רל אל זו 
ם יכל עי שש פי ר (ישעיה נ) ובש מנ אל נל ם, של אי ת הה ח אל לנ שנ תש חנ  לי כו', שנ ים וש רםחי פש אל ל הה ת ענ צל ם רםבל אי הה גוף. וש לנ של בוש  לש מנ כש

ם. כל מש ה אי חה לש שג

םא ל ר וש מנ םא אה ה, ל ל זל ל ענ בה ר: חמ אומי קול של ת הנ ע אל מנ שה יו, וש נה זש י בון אה בי ין רנ כי רש ך. הי ח לה קנ ים תי ני בה ת הנ אל וש
ת? אוי רל יא אומל ה הי ן, מנ קי ן הנ ת מי של גםרל ם מש אי הה ה של לו. ומנ ך  הולי וש יהה  נל ובה ם  אי יר הה אי שש ס, מנ חה י של לום. מי כש
הוא, רוך  בה דוש  קה ם הנ חי רנ יש ה  ל זל ענ וש מות.  אג ין הה בי י לש ננ י בה יתי לי גש הי וש י  לי יכה ת הי י אל תי פש רנ שה י וש יתי ת בי י אל תי בש רנ חל הל של

אן. א כה לה א אל צה מש ין ני ן אי מה חמ רנ י הה רי המ של

י. ני ת שי יי אשון ובנ ת רי יי ם בנ הי ים, של לוחי י שי ני ח, שש לנ שנ חנ תש לי תוב שנ ה כה ני . הי יהה נל ל בה ת ענ קל ה צועל ינה כי ה שש ל זל ענ וש
ד ים, ענ מי עה ה פש מה כנ לו  פי אמ חנ  לי , שנ יהה נל ת בה בנ המ אנ יהה תוך  לל ל גוזה ת ענ רל ם חוזל אי ים, של מי עה לו ק' פש פי ח - אמ לנ שנ תש חנ  לי שנ
א לה א אל צה מש ין ני ן אי מה חמ רנ י הה רי ג, המ גנ ם לנ ילה טי הנ ן, לש קי ים בנ רי תה סש ני ים הנ ני בה טםל הנ יי ה, וש לה ן של קי ת הנ ר אל סותי ך לו וש הולי של

גו'. ם וש יי פנ ך אנ רל נון אל חנ חום וש ל רנ ים. ה' ה' אי ני או בה רש קש ני ים, של ת יהמי של ן שי ז מי גל יך רם רי ינאמ ים - של תה יהמי כש רנ אמ הנ ך. וש כה

ת הוא אל רוך  בה דוש  קה א הנ רה בה של כש ל,  מואי י שש בי רנ ר  מנ א אה מה יסש ן קי בל י  יוסי י  בי רנ ר  מנ אה יהה  קי זש חי י  בי רנ ר  מנ אה
ן ץ כוני רל ד אה ה יהסנ מה כש חה תוב (משלי ג) ה' בש כה ת, של ענ דנ ה וה בונה ה ותש מה כש ם חה הי ים, וש רי שה ה קש לשה שש א אותו בי רה ם, בה עולה הה

עו. קה בש הומות ני תו תש עש דנ ה בש בונה תש ם בי יי מנ שה

י פי ל לש כי שש הנ ם ייש  כגלה יות, ובש רי בש ר הנ אה שש ט בי שי פנ תש ם, הי הל ע מי קנ פה ה של בונה תש ר הנ של קל ם. וש דה אה ים בה רי שה קש ל הנ כה וש
כו. רש דנ

ד ך, נודי קום הולי ה מה יזל אי לש ענ  םא יודי ל ך, וש הולי ף וש צי פש צנ יו, מש נה ל בה ענ ח מי לה שש ני יו וש לה גוזה מי חנ  פורי של ה, כש זל עוף הנ הה
ן טה ל ינתוש קה לו ענ פי יו, אמ עמשה ל מנ ל כה יו ענ מה חמ רנ תוב בו (תהלים קמה) וש כה רוך הוא של דוש בה קה הנ מו. וש צש ת ענ ד אל בי אנ לש

רוך הוא. דוש בה קה ל הנ ר אל עורי תש עוף מי ל הה ה ענ נל מג מש כםל. אותו הנ ל הנ יו ענ מה חמ ם, רנ עולה בה

ד יש נודי ן אי ה כי נה ן קי ת מי דל פור נודל צי ר: כש אומי יו וש נה פה א לש ז קול יוצי יו. אה נה ל בה ר ענ עורי תש רוך הוא מי דוש בה קה הנ וש
ר. חי ר אנ תנ אמ ר לנ תנ אמ קום, ומי מה קום לש מה ים מי די נודש ים וש כי הולש ם הנ ל אותה ל כה ים ענ מי חמ ר רנ עורי ז הוא מש קומו. אה מש מי
ם, קומה מש ים מי די נודש י הנ אי טה ת חמ ב אל עוזי ם, וש יהל לי ס עמ חה מות וש עולה ל הה ל כה ים ענ מי חמ ר רנ עורי . ומש י כםחנ בורי ב, שש י לי בורי שש

ם. עולה ל הה ל כה ענ ם וש יהל לי ס עמ חה וש
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ם רנ י גה ם. מי עולה ל הה ל כה ים ענ מי חמ ת רנ רל עורל יא מש הי חוץ. וש פור בנ צי י הנ רי שש רוך הוא, אנ דוש בה קה ר הנ מנ ן אה ל כי ענ וש
ך ים, כה ני וה גש י  ני שש בי ה  עמרה צנ פור לש צי הנ ה  אותה חנ  שולי ם של דה אה הה ים? אותו  מי חמ ם רנ יהל לי ר עמ עורי ם ולש עולה ל הה חוס ענ לה
ם. קומה מש ים מי די נודש ם של ל אותה ל כה ענ ר, וש ענ צנ י הנ לי עמ ם בנ ל אותה ל כה ים ענ מי חמ א רנ לי מנ תש רוך הוא ומי דוש בה קה ר הנ עורי תש מי

ים. תה יהמי כש רנ אמ הנ ך וש ב לה יטנ ן יי ענ מנ תוב בו? (דברים כב) לש ה כה ה, מנ זל ם הנ דה אה ל הה רו של כה ך, שש שום כה ומי

י אתי םא בה א ל לי מה לש אי וש ה,  זל קול הנ ת הנ י אל תי עש מנ שה ן של מה חמ רנ הה רוך  ר: בה מנ אה ח וש מנ שה יו, וש לה גש ל רנ י בון ענ בי ם רנ קה
י! י לי ה - דנ ת זל מםענ אל שש א לי לה ם אל עולה לה

גו'. יתה וש שי ה עה מה כש חה ם בש יך ה' כגלה עמשל בו מנ ה רנ ר, (תהלים קד) מה מנ אה ח וש תנ ם, פה קםדל מו מי קול כש ר אותו הנ זנ חה
ה מה כש ל חה ת) של פל תוסל יור (בש צי יות, בש רי בש ר הנ אה כםל. שש א בנ לי מנ תש ם הי דה אה הה וש ה,  מה כש חה א בש לה ים אל אי םא בה ם ל עולה ל הה כה

ם. דה אה ה בה רה אמ שש ני של

ה ם בונל דה עוף. אה מו הה ם כש דה אה ה הה עמשי ר מנ חנ דםף אנ רש ה לי לה יהה קנ רי ה בש תה יש םא הה ך, ל יות כה רי בש ל הנ כה ב של ל גנ ף ענ אנ וש
ת א אל פי רנ ם מש דה יו. אה נה בה זון לש יא מה בי עוף מי נו, הה בש זון לי יא מה בי ם מי דה יורו. אה די ן לש יה נש ה בי עוף בונל הה יורו, וש די ן לש יה נש בי
יו לה ל גוזה עוף נוטי הה וש יהם,  יות בנ ני ה אר עושל וש ן  מה ם אג דה ב. אה של עי לות בש חמ מנ ת הנ א אל פי רנ עוף מש הה וש ב,  של עי לות בש חמ מנ הנ

יהם. ל חוף הנ ם ענ ינה קי תש ומנ

יון. לש על הה לוהנ  אל הוא הה בונו, של ת רי אל חנ  בי שנ ף ומש צי פש צנ עוף מש הה יון, וש לש על הה ך  לל מל ת הנ ם אל רומי ומש חנ  בי שנ ם מש דה אה
, חנ לי שנ מש פור של צי הנ ל  של לוחנ  שי הנ ך. אותו  לה ב  יטנ יי א  לה אל ך,  לה יב  יטי תוב אי כה םא  ך. ל לה ב  יטנ יי ן  ענ מנ לש ך,  כה שום  ומי

ך. יב לה יטי הי ם לש עולה ל הה ר ענ עורי מש של

ר, מנ םאש. אה ר קו בה שה לו ונש צש ס אל ננ כש ים. ני רי בי חמ ן הנ ן, מי קי זה אי הנ ננ י ינ בי הוא רנ א של צה יו, ומה לה ך אי לנ הה ם וש י בון קה בי רנ
ד. בו ינחנ ך. יהשש רוך הוא אותש דוש בה קה ם הנ חי ננ ך יש י, כה בי ת לי תה אל מש חנ ני מו של כש

רוך בה דוש  קה הנ ן של מנ זש ץ. בי רל אה ב בה עה י רה הי יש ים ונ טי שםפש פםט הנ י שש ימי י בי הי יש ר, (רות א) ונ מנ אה ן וש קי זה הנ ח אותו  תנ פה
ן י דה ם, מי עולה ת הה ים אל ני ם דה ם. הי עולה ת הה ים אל ני ם דה הי ם של ת אותה ה? אל לה חי ן תש י הוא דה ת מי ם, אל עולה ת הה ן אל הוא דה

ם. עולה א לה ב בה עה ין רה די קול הנ לש י קי ני פש רוך הוא. מי דוש בה קה ם? הנ אותה

ל ב אםכל תוב (משלי יג) רה כה ה של אי, מנ י יודנ בי ר רנ מנ אה ה של מו זל ם. כש עה י הה אשי ון רה עמ א בנ לה א, אל ינו בה ן אי מנ ל זש כה בש
ע. בנ שם ים לה לי אוכש ים וש עי ם זורש ים, הי אשי יר רה ם, ני עולה ל בה פוק אםכל ייש סי של ט - כש פה שש םא מי ל ה בש פל סש ייש ני ים וש אשי יר רה ני
ון ל עה ון? ענ ה עה יזל ל אי ם. ענ עולה ן הה ה מי פל סש ני ה, וש וה לש שנ ד בש עומי י של ט, ייש מי פה שש םא מי ל ה בש פל סש ם, ייש ני עולה ל בה ין אםכל אי של וכש

ים אותו. תי וש ענ ט ומש פה שש מי ת הנ אל ין וש די ת הנ ים אל לי קש לש קנ מש של

א הוא בה רוך  בה דוש  קה ם, הנ עולה ט בה פה שש מי שו  םא עה ל ט, של פה שש םא מי ל ים בש אי ים חוטש דולי גש ם הנ ר, אי םאמנ ם ת אי וש
א ב בה עה רה הה של יו. וכש לה ים אי רובי ם קש הי רוך הוא, וש דוש בה קה ל הנ יו של לה ם כי ים הי יי ני עמ א הה לה ם? אל ילה בי שש ים בי יי ני עמ רםג הה המ לנ
ר ענ צנ מו הנ רש גה ם של ת אותה ן אל דה ם, וש עולה ל הה ן ענ יי ענ ם, ומש הל ענ לה רוך הוא שומי דוש בה קה הנ יו, וש לה ים אי ם צועמקי ם, הי עולה לה
י י כי תי עש מנ שה גו' וש י וש לה ק אי ענ צש עםק יי ם צה תוב (שמות כב) אי כה ם, של נה מנ ם זש ם קםדל עולה ן הה ים מי פי סש ני ים, וש יי ני עמ ל הה ה ענ זל הנ

גו'. ב וש רל חה ם בל כל תש י אל תי גש רנ הה י וש פי ה אנ רה חה ר, (שם) וש אומי י. וש ני נון אה חנ

ט פה שש מי יאו הנ םא הוצי ל ל של ט - ענ פה שש םא מי ל נו, בש מנ ם זש ם קםדל עולה ן הה ק מי לי תנ סש ה ומי פל סש ן, ייש ני מנ אותו זש אי בש דנ ונ בש
ינו ין די ירי מי חש ין מנ ין, אי די ת הנ יר אל מי חש ינו מנ אי ן של יה ל דנ י, כה י יוסי בי ר רנ מנ אה ט. של פה שש מי לו הנ קש לש קי תו וש וש עי ל של ענ ה, וש אורה לש

ט. פה שש םא מי ל ה בש פל סש תוב (משלי יג) ייש ני כה הו של נו. זל מנ ם זש ם קםדל עולה ן הה ק מי לי תנ סש ה, ומי לה עש מנ לש מי

ת מל ין אל ן די דה י של מי ייש  הוא. וש רוך  בה דוש  קה ת הנ אי יו מי לה ר עה כה ל שה בי קנ תו, ומש מי אמ ין לנ די ת הנ ן אל דה י של מי ייש 
ן םא מי ל ין של שי עונש וש ין  כי ין מנ ית די נו, בי דש מנ לה ע. של שה רה לש כות  זנ לש ים  דוקי קש ק די די קש דנ מש ן של יה דנ גון  ש, כש פה תש ני וש תו  מי אמ לנ
ק די קש דנ ישו, ומש ני עמ הנ לש ין ומי די ן הנ מו מי צש ק ענ לי סנ ן מש יה דנ הנ ם, וש ן גורי מנ זש הנ י של ני פש ה, או מי תורה ג לנ יה עמשות סש י לנ די ה, כש תורה הנ
ן רוך הוא דה דוש בה קה הנ של ך, כש לו כה פי ת. אמ מל ין אל הוא די ש, וש מה ין מנ די ן הנ כות אותו מי זנ ח לש תנ םא פל צ מש ין לי די ן הנ ינ נש עי בש
ר (איוב יח) תוב אומי כה יו הנ לה םא, עה ם ל אי נו. וש מנ ם זש ם קםדל עולה ן הה ק מי לי תנ סש יו, ומי לה ס עה פה תש ן ני יה דנ ם, אותו הנ עולה ת הה אל

עו. רש ס זנ פה תש ס - ני פה תש ינו ני מו אי צש ענ של מו. כש ענ ד בש כל םא נל ל ין לו וש םא ני ל

יש ת אי של אי ק לש בי חנ ד מש חה ה אל אה רה א, של בה גון אנ ר. כש כה יו שה לה ל עה בי קנ תו, ומש מי אמ ין לנ די ת הנ ן אל דה ינו  אי י של מי ייש 
רו, םאמש םא י ל ה, של תורה ג לנ יה עמשות סש א לנ לה ה, אל יגה רי י המ ני ם בש הי םא של ם. ל גה רה המ קות, ונ לש מנ ם לש יא אותה ה, הוצי קה שש ננ ומש
ין ה, אי תורה ג לנ יה ה סש םא עושל ל ן של יה דנ הנ ה. וש תורה ג לנ יה עמשו סש א ונ לה ג, אל רל ים הל יהבי חג םא מש ל ה, של ין תורה די ם מי יאה ן הוצי יה דנ הנ
ים, ים טובי עמשי ם מנ נו אותה מל ים מי ירי עמבי א מנ בה ם הנ עולה זוב. ובה עה צור וש ילה עה הש יי ד וש כל נל ין וש ל ני ה, של זל ם הנ עולה ג בה יה לו סש
ה זל ם הנ עולה ים בה יכו יהמי רי אמ תנ י של די ה כש תורה ג לנ יה י, עמשו סש י נורי בי ר רנ מנ אה ה של מו זל א. כש בה ם הנ עולה ם לה דה אה ג לה יה ם סש הי של

ובהעולהם הנבהא.

ים. רי חי ל אמ ענ וש מו  צש ל ענ עממםד ענ ל לנ יוכנ דורו הוא, של דול בש יק גה די יש, צנ ר אי מנ אל נל קום של ל מה כה - בש יש  אי ך  לל יי ונ
ד. םא פוחי ל ם וש דה י אה ני חנ בש פי קנ ג, ומש עו הורי שש רי ע בש שה ה, רה דל יש שה ד אי יי ענ צנ יש יודי אי - אי ננ גש ה לי ן זל ינ נש עי כש

ש. ננ על נל ך  יכה פי ח. לש רנ יהד בה ב, מי עה רה ה הה אה רה ן של יוה ים. כי רי חי ל אמ ענ וש מו  צש ל ענ עממםד ענ אוי לנ דורו רה דול בש גה ך  לל ימל לי אל
י ר (שמואל-ב כג) מי מנ אל נל מו של ם, כש שה ה של תורה ל הנ ה של יעה בי נש הנ ה, מי דולה ין גש רי דש הל נש קום סנ מש ה - מי הודה ם יש חל ית לל בי מי
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ר. ענ שה ר בנ של ם אמ חל ית לל בור בי ם מי יי י מנ ני קי ינשש

ה תה אנ שו. וש נש על נל ך  שום כה ב, ומי י מואה די שש גור בי ה, לה הודה ם יש חל ית לל ל בי ה של תורה ת הנ יענ בי נש יו מי לה גש ר רנ קנ ה עה זל וש
אן כה י לש ני חנ לה שש ן של מה חמ רנ הה רוך  ר, בה מנ אן? אה ה כה ל תורה נות של יה עש ים מנ רי בי חמ ים הנ עי נובש קום של מה בש ך  מש צש ענ יתה  לי י, גי בי רנ

יך. רל בה ת דש מםענ אל שש לי

ך, רל דל ך בנ מש ך עי לי אי ה של צל רש תי י, המ בי ר לו: רנ מנ ד. אה חה ינוק אל ש בו תי גנ ך. פה רל דל ד בנ חה ך יום אל יהה הולי י בון הה בי רנ
יו. רה חמ ך אנ לנ ך. הה ר לו: לי מנ זו? אה ך הנ רל דל יך בנ נל פה ש לש מי שנ אמ ונ

י ין מי אי ך, וש דש בנ ה לש תה רו לו: אנ מש י. אה י יוסי בי רנ א וש י יודה בי רנ א וש בה י אנ בי רנ יהיא וש י חי בי שו בו רנ גש ך, פה יהה הולי הה ד של ענ
ך, שש פש ננ ייב בש חנ תש תי יתה של יי אי הה דנ יהיא: כש י חי בי ר רנ מנ י. אה רנ חמ ך אנ הולי אן של ד כה חה ינוק אל ם: תי הל ר לה מנ יך? אה רל חמ עםן אנ טש יי של

ד. חה ן אל ילה ת אי חנ ה תנ דל שה בו בש ה. יהשש י תורה רי בש די ר בש בי דנ תש י של ם מי ך עי מש ין עי אי של

ך רל דל בנ ך  הולי יום. הנ כון הנ ד נש אור ענ וה ך  ה הולי גנ אור נם ים כש יקי די ח צנ אםרנ ר, (משלי ד) וש מנ אה יהיא וש י חי בי ח רנ תנ פה
ה, י תורה רי בש די מו  עי וש ך  אור, הולי וה ך  ים, הולי יקי די ל צנ ן של כה רש ן דנ כי ה. וש י תורה רי בש די ר בש בי דנ יש י של מי מו  יות עי הש לי יך  רי צה
ל כה ינו, בש ני שה נו. של מל זוז מי םא תה ל ה וש ינה כי שש הנ מו  ף עי תי תנ שש תי ד של יום, ענ כו"ן הנ ד נש ה אור. ענ תורה תוב (שם ו) וש כה של

כו'. י וש מי ת שש יר אל כי זש ר אנ של קום אמ ל מה כה ר (שמות כ) בש מנ אל נל ם, של ה שה ינה כי ה, שש י תורה רי בש ייש די קום של מה

מות, עמצה לה גוף וש ם, לנ דה אה ה לה פואה יא רש ה הי תורה גו'. הנ ך וש רל שה י לש הי אות תש פש ר, (משלי ג) רי מנ אה ה וש הודה י יש בי ח רנ תנ פה
י ל יום - מי כה ה בש זל ם הנ עולה ם בה דה אה ה לה פואה רש אי, הה הורנ י נש בי ר רנ מנ יהה אה מש חל י נש בי ר רנ מנ אה א. של בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה בה

ה. קונה ל תי ע ענ מנ ת שש יאנ רי א קש קורי של

ים עי בה רש אנ ם  יי אתנ ן מה ינ נש מי בות, כש תי ה  מונל ושש ים  עי בה רש אנ ם  יי אתנ מה ייש  ע  מנ ת שש יאנ רי קש אי, בי הורנ נש י  בי רנ ר  מנ אה וש
מו, צש ענ ת לש חנ ה אנ בה ל תי ר נוטי יבה אי וש ר  יבה ל אי ה, כה קונה תי ע כש מנ ת שש יאנ רי א קש קורי הנ ם. וש דה ל אה ים של רי יבה ה אי מםנה ושש

יך. מותל צש ענ קוי לש שי ך וש רל שה י לש הי אות תש פש ה רי זל א בו. וש פי רנ תש ומי

יו לה גש רנ ל  ם ענ לו, קה לה ים הנ רי בה דש ת הנ ע אל מנ ם. שה יהל ני פש ב לי יהשנ וש ך,  רל דל הנ ייף מי ינוק עה תי הנ אותו  יענ  גי ם הי יי תנ ינש בי
י. ני ב בש יהיא: שי י חי בי ר לו רנ מנ בות? אה תי ש  מי חה ים וש עי בה רש ם אנ יי אתנ א מה לה ם אל ין שה ע אי מנ ת שש יאנ רי קש םא בי ל המ ר: ונ מנ אה וש

ר? בה ה דה זל י בה ני תה בש עש מנ שה ר: המ מנ ב. אה יהשנ

ן ינ נש מי לש לש ר שה סי בות חה ה תי מונל ים ושש עי בה רש ם אנ יי אתנ ע ייש מה מנ ת שש יאנ רי קש בי א, של בה אנ י מי תי עש מנ ך שה ר לו: כה מנ אה
ת. מל ים אל להי ן? ה' אל הל לו, ומה לה בות הנ תי לש הנ ל שש ר ענ בור חוזי יחנ צי לי שש הנ נו של קש תו? תי נה קה ה תנ ם. מנ דה ל אה יו של רה יבה אי
םא ל לש, וש שה חות מי םא פה ת, ל מל אל יק לל סי פש םא ינ ל י של די ל, וכש הה קה ל הנ בות ענ ה תי מונל ים ושש עי בה רש ם אנ יי אתנ ים מה לי שש הנ י לש די כש

לש. שה ר מי יותי

י רי בש די רו לו: בש מש ם? אה תל קש ה עמסנ מה ם: בנ הל ר לה מנ אה ם, וש לה צש ב אל יהשנ ס, וש חה נש י פי בי ל רנ נו של א בש י יודה בי א רנ ם בה יי תנ ינש בי
ן י בל י יוסי בי ר רנ מנ י אה ן נורי ן בל נה י יוחה בי ר רנ מנ ך אה כה ך הוא, וש כה אי של דנ ר: ונ מנ ה. אה זל ינוק הנ תי ר הנ מנ ך אה כה ע, וש מנ ת שש יאנ רי קש
ד גל נל רות, וכש בש די ת הנ רל ד עמשל גל נל ע כש מנ ת שש יאנ רי נו קש קש ים תי אשוני רי ים הה ידי סי א, חמ יבה י עמקי בי ל רנ מו של שש ית מי קי סש מנ דורש
ן? ה' הל ן. ומה ים אותה לי שש ר ומנ בור חוזי יחנ צי לי ילה שש הש יי נו של קש לש? תי ן שה הל רו מי סש י חה רי המ ם. ונ דה ל אה יו של רה יבה ן אי ינ נש מי

ת. מל ם אל יכל להי אל

מות שי ה  לשה שש  - ע  מנ שש ת  יאנ רי קש בי רונות.  חמ אנ כות  רה בש לש  שה וש אשונות  רי כות  רה בש לש  שה נו  קש תי ה  לה פי תש בנ
ה, מו זל ע כש מנ ת שש יאנ רי א קש קורי ל הנ כה ת. וש מל ם אל יכל להי ה - ה' אל רונה חמ אנ מות בה ה שי לשה ינו ה', ושש להי ה, ה' אל אשונה רי בה

אותו יום. זוק בש ינו ני אי יהדוענ של בש

יחנ לי שש בות של לש תי שה ר הנ סי חה י של ני פש יו, מי רה יבה ים אי לי שש ינו מנ בור, אי צי ם הנ םא עי ל ע של מנ ת שש יאנ רי ר קש אומי ל הה כה וש
יב. צי ינ ת וש מל ל אל י"ם של וי ה וה רי שש ש על מי חמ ן בנ וי כנ תו? יש נה קה ה תנ ר. מנ בור חוזי צי

ת יאנ רי קש בי בות של לש תי ן שה גו'. אותה ן וש קם תש ל לי םא יוכנ ת ל וה עג א, (קהלת א) מש בה יו אנ לה א עה יהה קורי ה הה ל זל ם כה עי וש
בור. צי ר הנ אה שש ה כי מונל ים ושש עי בה רש ם אנ יי אתנ לום מה שש תנ ם לש נות אותה מה הי ל לש םא יוכנ ן, ל ר אותה בור חוזי יחנ צי לי שש ע של מנ שש

ט. עה ה מש ים בה שי נה אמ ה ונ נה טנ יר קש ר, (שם ט) עי מנ אה ח וש תנ ך! פה סוקש סםק פש ינוק, פש תי אותו הנ ר לש מנ אה

ת חנ פור אנ או צי ר. רה הה רום הה ד, בש חה ע אל לנ ינת סל לי עמ אי בנ ן יוחנ עון בל מש י שי בי י רנ רי חמ ד אנ חה ין יום אל עי טש י בון הי בי רנ
ת דל פור נודל צי ה, (משלי כג) כש זל סוק הנ פה ת הנ ר אל מנ יהה אה לל עה , וש יהה פל נה ת כש טו אל רש ים, ומה אי ים בה רי חי אמ , ונ יהה לל גוזה ת מי דל נודל

קומו. מש ד מי יש נודי ן אי ה כי נה ן קי מי

י בי ר רנ מנ ל. אה אוכי ן וש זל ף אם טורי ייה של רש או אנ רה ך לו, וש הולי ם וש דה ג אה הורי ד של חה ש אל חה או נה ים, רה כי יו הולש הה עוד של בש
ם? נה חי ף לש טורי ה של זל ש הנ חה נה ת לו לנ לל ה תועל עון, מנ מש שי

כו רש דנ ן, של טה שה ה הנ ה - זל רה עה שש ר בי של ם. אמ נה י חי ענ צה ה פש בה רש הי וש י  ני שופי ה יש רה עה שש ר בי של ר, (איוב ט) אמ מנ אה ח וש תנ פה
שום םאש. ומי ך ר שופש ם הוא יש תוב שה כה י, וש ני שופי אן יש תוב כה י - כה ני שופי יל לו. יש םא מועי ל ם וש נה חי ג לש הורי ף וש ש, טורי חה נה כש

ם. נה חי ף לש רל ף טל טורי ם, וש נה יק חי זי הנ כו לש רש דנ ם. של נה י חי ענ צה ה פש בה רש י, הי ני שופי ה יש רה עה שש בי של

ש חה נה שםך הנ ם יי תוב (קהלת י) אי כה רו? וש בה ה דש ה עםשה רה עה תוב רוחנ סש ה כה ני הי שות - וש י רש לי ה בש עושל ר של םאמנ ם ת אי וש
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םא ל ה, וש לה עש מנ לש ים לו מי שי לוחמ עון, ייש של מש י שי בי ר רנ מנ אה ה. של לה עש מנ לש ים לו מי שי לוחמ ד של ך ענ ינו נושי ש אי חה ש. נה חנ לוא לה בש
יו. נה פה ם לש שה רש םא ני ל יו וש לה ע אי םא נודה ל י של י מי רי שש ר. אנ חי הו אנ ישל ת מי ג אל הורי ש, וש חה נה יו אותו הנ לה ע אי נודה

ג רנ הה ד של יו, ענ לה ין עה די ין בנ טי סש לו, הי צש ם אל שנ רש ני ן של יוה ך. כי לל ימל לי יש אל אי ם הה שי ך? (רות א) וש לל ימל לל אל תוב בל ה כה מנ
ל ש של נל עם ש כה נל ין עם אי ן, של יה דנ ל הנ ש של נל עם כםל בה הנ יו, וש נה בה יל בש חי תש יל בו, הי חי תש הי ן של יוה ך. כי לל ימל לי ת אל יהמה תוב ונ כה אותו, של

ין. די א הנ טש חי סו בש פש תה יתו יי ל בי כה יו וש נה א הוא ובה לה דו, אל בנ ש לש נה על הוא נל ן של יה דנ ר הנ םאמנ םא י ל ין. של די הנ

י ני ן, אמ יה דנ ר הנ םאמנ םא י ל ם. של יהל אי טה חמ ס בנ פה תש הוא ני י של ני פש יר, מי עי י הה ני י בש עמשי י מנ רי חמ ת אנ ענ דנ לה דםף וש רש ן ייש לו לי יה דנ הנ
יו ינה ם עי ם אוטי אי ארו. וש וה ל צנ ים ענ לויי יר תש עי י הה ני י בש עמשי ל מנ א כה לה ר. אל םא יותי ל רו, וש בי חמ יש לנ ין אי ין בי דון די י לה די כש

ם. יהל אי טה חמ ס בנ פה תש יר, הוא ני עי י הה עמשי מנ מי

ל ין ענ די ר בש עורי תש רוך הוא הי דוש בה קה הנ ה של עה שה יהה. בש יק הה די צנ ל דורו, וש ן ענ גי הה עממםד ולש יהה לנ יהכול הה ך  לל ימל לל אל
תוב םא כה ל ם, וש תה יש סש תוב? אי ה כה ה מנ אשונה רי ך. בה לל ימל לל ל אל סות ענ כנ ה לש צה רה ם, וש עה י הה אשי רה יחנ בש גי שש ם, הוא מנ עולה הה

יתו. ל בי כה ע הוא וש נודה ם וש שה רש הוא ני ך, של לל ימל לי יש אל אי ם הה שי ר, וש מנ אה ג וש רי טש קנ מש ם הנ יהד קה י הוא. מי מי

ל ין ענ די ר הנ עורי תש מי ה של עה שה ה. ובש לה עש מנ לו לש צש ע אל נודה ם וש שה רש םא ני ל דור של ל דור וה כה ן בש יה ין דנ אי נו, של דש מנ אן לה כה מי
ים. טי שםפש פםט הנ תוב שש כה ה, של אשונה רי דון בה ם, הוא ני עולה הה

הוא רוך  בה דוש  קה הנ ל לו  חנ מה לון - של חש רו, מנ מש יהא אה חש רנ י פש בי רנ וש ת  דה י פש בי יון. רנ לש כי לון וש חש יו מנ נה י בה ני ם שש שי וש
ם. עולה ן הה ה מי לה כש ני ל של יון - ענ לש ים. כי טי פה שש מי ל הנ ל בו ענ די תנ שש יו, ומי בי ל אה יהדו של ה בש יהה מוחל הה ל של ן, ענ מנ ר זש חנ אנ לש

ף, ת עםרל שנ ית, קש דוני ה ני מה ל שש ה - ענ פה רש ם. עה יהל שותי יו נש ך הה ם - כה יו הי הה ם של שי ר, כש מנ א אה מה יסש ן קי י בל י יוסי בי רנ
י פי ים, לש רי ן אומש נה בה ים. רנ ני םא פה ל וש ף  י עםרל לנ אי נו  י פה ר כי מנ אל נל של מו  ל, כש אי רה שש ם יי ק עי לל חי ה  ילה לה הש יי ה של תה צש םא רה ל של

ה. מותה חמ ף לנ ה עםרל ירה זי חל הל של

ה: כה לה ה המ מה יש קנ תש ני יהה  לל עה ל, של הה קה םא בנ ב ה לה רה שי רות כש ך  . כה חנ בי זש מי ל הנ ר ענ שי הוא כה ם תור, של ל שי רות - ענ
ירות שי בש הוא  רוך  בה דוש  קה לנ ה  וה רי של ן  בי ה  נה מל מי א  יהצה של  - רות  ית.  בי םא מואה ל וש י  בי מואה ית,  מוני ענ םא  ל וש י  מוני ענ

ושתיששבהחות.

ת של ה אי פה רש ר. עה כה זש מו ני יות שש הש רוך הוא לי דוש בה קה ל לו הנ חנ מה לון, של חש ל. מנ הה קה ה בנ אתה לון, בה חש ת מנ של רות אי
ל. אי רה שש יי מו בש ר שש כה זש םא ני יון ל לש רוך הוא. כי דוש בה קה ם הנ ה אותה לה כי ל, של הה קה ה בנ אתה םא בה יון, ל לש כי

ש פל נל  - ית. רות  לי כש שי הנ - רוחנ  לון  חש מנ ה.  מה שה נש לי ה  מה שה נש  - ך  לל ימל לי אל ה.  מה שה נש  - י  ערמי נה ה,  זל הנ קון  תי ל הנ ענ וש
יא ה הי עםלה ם הה דה אה י הה ני בש רוחנ  ענ  י יודי למםה, (קהלת ג) ומי ר שש מנ ה אה ל זל ענ וש ית.  מי המ בנ הנ יון - רוחנ  לש ית. כי לי כש שי הנ
הוא יון, של לש ה כי ה - זל מה הי בש לון. רוחנ הנ חש ה מנ ם - זל דה אה ץ. רוחנ הה רל אה ה לה טה מנ יא לש ת הי דל יםרל ה הנ מה הי בש רוחנ הנ ה וש לה עש מה לש
ר כה זש םא ני יון ל לש ן כי ל כי ענ םאל. וש מ שש ד הנ צנ יא מי הי ף, וש ת עםרל שנ קש יא מנ הי ה, של פה רש ית - זו עה מי המ בנ ש הנ פל םאל. נל מ שש ד הנ צנ מי

ל. אי רה שש יי מו בש שש

ך? כה לון לש גש ה על כה ה זה י מה ני פש יו. ומי ב הה ך מואה לל לון מל גש נות על אי, בש חומנ י רש בי ר רנ מנ יות. אה בי ים מםאמ שי ם נה חו לל קש יי ונ
ר לו מנ א, אה סי כי ל הנ ענ ם מי יהקה ונ יך  לל י אי ים לי להי ר אל בנ ר (שופטים ג) דש מנ אה וש הוד  א אי בה של אי, כש חומנ י רש בי ר רנ מנ אה
ר (דברי מנ אל נל י, של אי סש ל כי ב ענ יישי י של א מי ך ייצי מש יך, מי יל י - חנ בודי יל כש בי שש ך בי אמ סש כי תה מי מש ה קנ תה רוך הוא: אנ דוש בה קה הנ

א ה'. סי ל כי למםה ענ ב שש יישל הימים-א כט) ונ

יו לה ק עה י חולי יתי יי ית - הה בי םא מואה ל י וש בי ה מואה כה לה המ ה הנ מה יש קנ תש הי של ם, כש י שה יתי יי א הה לי מה לש ר, אי מנ י בון אה בי רנ
ב מואה נות  בש ל  אל נות  זש לי ם  עה הה ל  יהחל ונ כח)  (במדבר  ם  הל בה תוב  כה של י  מי ה  ומנ י.  בי מואה םא  ל וש ית  בי מואה ר,  אומי וש
ת עמדנ ה בנ פה גי מנ י הנ הי תש ם ונ עה לש ר בי בנ דש ל בי אי רה שש י יי ני בש יו לי ה הה נה ן הי תוב (שם לא) הי כה ן, וש יהל להי י אל חי בש זי ם לש עה ה לה אנה רל קש תי ונ

רות?! תה ן מג הי ים וש סורי ים אמ רי בה גש הנ ה, וש ל זל כה מו לש רש ם גה ה'. הי

יו חמ ר הנ כה ב זה כנ שש עו מי םא יהדש ר ל של תוב (שם) אמ כה ן, של לו אותה בש ר קי זה עה לש אל ה וש ה מםשל י! ומה י בי תי רש זנ ר, חה מנ יהד אה ומי
ן יהא בל סש י אנ בי ר רנ מנ יהה אה קי לש י חי בי ר רנ מנ אה ה. של עמשל מנ הנ אותו  ב בש נות מואה בש דו  מש עה חנ  רי כש הל בש ם? של ענ טנ ה הנ ם. מה כל לה
או צש מש ני ד של ענ ה.  ים אותה גי - הורש ה  לה בש םא קי ל יא של הי הנ וש ן,  חה רש ל כה ענ ן בש ים אותה יאי בי ומש ים  אי ים בה שי נה אמ הה יון,  גורש
י ני ה שש תורה תוב בנ עוד, כה וש רות.  תה ים מג שי נה הנ וש ים,  סורי ים אמ שי נה אמ אי הה דנ ונ ן  ל כי ענ וש  . חנ רי כש הל ם בש ן שה יות כגלה בי מואמ
ים רי בה ר גש בה דה ר הנ קנ עי ם, של עה לש ת בי יך אל לל ר עה כנ ר שה של אמ ם, ונ יי מנ ם ובנ חל לל ם בנ כל תש מו אל דש םא קי ר ל של ר אמ בנ ל דש ים - ענ מי עה טש

ההיו.

ן חה רש ל כה ענ בש תה של רש מנ ה אה תה אנ ים הוא, וש שי ל נה אוף של ני ל הנ די גנ ים מש טי ל שי חנ ננ ינו, של ני י שה רי המ אי, ונ דנ סש י חי בי ר רנ מנ אה
ים, טי שי ל הנ חנ ננ ת  אל ה  קה שש הי וש א  ייצי ית ה'  בי מי ן  יה עש ומנ (יואל ד)  תוב  כה ה של מנ יהא,  עש י אושנ בי רנ ר  מנ אה וש ם?!  שה יו  הה
ן יה עש א מנ אוף, ייצי ה ני בל רש ים מנ טי ל שי חנ ננ י של ני פש ם, ומי עולה ל הה ת כה םאת אל פ רנ רוך הוא לש דוש בה קה יד הנ תי ן עה מנ אותו זש בש של

ן. מה צש ענ אות מי ן בה אוף הי ני יל הנ בי שש י בי ך כי י לש רי ן, המ ם כי ל. אי חנ ננ םאת אותו הנ פ רנ ית ה' לש בי מי

ן מה צש ענ אות מי ן בה ינה אי ם, של ן שה יהל בי אמ ונ ן  יהל לי עש בנ קום של מש בי , של יהדוענ וש לוי  גה לום!  שה ס וש יהא, חנ סש ננ י מש בי ר רנ מנ אה
ם. עה לש ת בי עמצנ ן בנ חה רש ל כה ענ ן בש ירו אותה קי פש ם הי א הי לה יהה, אל סש הל רש פנ בש
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רות א מי בה ד של וי ע דה רנ ס זל ינחי י לש די א כש לה ה אל אה םא בה ל ה זו  לה גי ם מש י אי ני אמ הנ  מי א, תה מה סש ן קי י בל י יוסי בי ר רנ מנ אה
דות ה תולש לל ר אי םאמנ י ת רות, וש א אל שה נה של ז, כש בםענ ס מי ינחנ תםב הנ כש ה? לי ל זל י כה ה לי מה לה ר, וש ר יותי פי סנ םא יש יהה - ל בי מואמ הנ
י פי נש ת כנ חנ סות תנ חמ לנ ייר וש גנ תש הי ה לש אה בה זו, של ת הנ קל דל צנ יל הנ בי שש ך בי רי טה צש כםל הי א הנ לה ד. אל וי ת דה יד אל י הולי שנ יי ד וש ץ, ענ רל פל

ה. קותה דש צי ה וש בה יעות של ני ה וצש נותה תה וש נש יענ ענ הודי ה, ולש ינה כי שש הנ

ץ רל י פל רי המ ץ. של רל אה יל לה לי עמ רוף בנ ף צה סל הוא (תהלים יב) כל ד, של וי ע דה רנ יענ זל הודי ר, לש מנ י אה י יוסי בי רנ ר בש זה עה לש י אל בי רנ
ם. יי תנ ם ושש ענ ף פנ רה צש ני ה של זל ף הנ סל כל רוף הוא, כנ ף צה סל ד כל עובי וש

ד וי ע דה רנ זל ה. וש בה ים של גי סי תוך  ק מי זגקה ף מש סל א כל לה ה? אל ן זל ינ נש עי הות בש מה אי ן הה מי או  ה בה י מה ני פש ר, מי םאמנ ם ת אי וש
טוב ר הנ ייצל יך, בנ רל צה י יש ני שש גו', בי ך וש בש בה ל לש כה יך בש להל ת ה' אל תה אי בש הנ אה תוב (דברים ו) וש כה ה, של ד זל צנ ה ומי ד זל צנ רוף מי צה

ך. יך כה רי ד צה וי ע דה רנ זל ד. וש חה אל יך כש רי כםל צה ע. הנ רה ר הה ייצל ובנ

ם ד עי חה ין אל מי ל מי בל ל - הל בל הל ן וש יי ה. קנ מה שה ה - נש וה ה. חנ מה שה נש ה לי מה שה אשון - נש רי ם הה דה ך אה ר, כה מנ אה י וש בי ח רנ תנ פה
םא ל יהה של בובש רש יהה עי הה וש ם.  יי אנ לש א כי רה קש םאל, ני מ שש ל הנ ה של אה מש ל טג של ן רוחנ  יי ש. קנ קםדל הנ א רוחנ  רה קש ני וש ה,  וה חנ וש ם  דה אה
יס ני כש ל תנ ה אנ ל זל ענ ו. וש דה מםר ינחש חמ שור ובנ רםש בש חמ םא תנ ה, ל ל זל ענ ה. וש וה חנ ם וש דה ל אה ין של מי הנ םא מי ל ר, של חי אנ ד הה צנ יך. הנ רי צה

י. נה ל פה ים ענ רי חי ים אמ להי ך אל ילה לש הש םא יי ת, ל רל חל שות אנ רש ש בי קםדל ית הנ רי בש

יס ני כש מנ י של ה, מי ל זל ענ ה. וש בה קי ר ונש כה תון, זה אה מור וש ה חמ ים - זל רי חי ים אמ להי ה. אל לה עש ל מנ א של מה גש ם הוא דג דה אה וש
רוך הוא דוש בה קה ה לנ אה נש ין קי אי דו. וש לה ים יה רי ים זה ני י בה דו כי גה ה' בה תוב בו (הושע ה) בנ ת, כה רל חל שות אנ רש ש בי ית קםדל רי בש

ש. קםדל ית הנ רי ל בש ה של זל ט לה רה פש

ם, דה את אה רי קש ני ה  זל וש ה,  מה שה נש ה לי מה שה נש דוש,  קה הנ מו  הוא שש ם י"ה ו"ה, של דה אה הוא בה רוך  בה דוש  קה א הנ רה בה
ה גוף ל זל ענ וש רוד.  י פי לי ד בש חה הוא אור אל וש י',  ן  ים מי לי שש לש תנ שש ם מי הי וש ה אורות,  עה שש תי אורות בש ים הה טי שש פנ תש ומי

ם. דה ל אה בוש של לש א הנ רה קש ם ני דה אה הה

א רה בש יי ה, ונ ל זל ענ רוד. וש י פי לי ד. י"ה בש חה הוא אל ה אורות, וש מה כנ ת לש טל של פנ תש ם י', ומי ג עי וי דנ זש תי ה, וש מה שה את נש רי קש ה' ני
ם. דה ם אה מה ת שש א אל רה קש יי ם כו', ונ אה רה ה בש בה קי ר ונש כה א אםתו, זה רה ים בה להי ם אל לל צל מו בש לש צנ ם בש דה אה ת הה ים אל להי אל

ר בה דה סוד הנ ת. וש ן ובנ ם בי אי ב וה ה, אה ל זל ענ ת. וש את בנ רי קש ני ש, וש פל את נל רי קש ן י"ה. ה' ני א בל רה קש ני , וש את רוחנ רי קש ו' ני
ם מ"ה. דה בון אה שש הו חל זל ים אורות, וש עי בה רש אנ ה וש שה מי חמ ט אורו לנ שי פנ תש "ם. ומי דה א אה רה קש יו"ד ה"א וא"ו ה"א, ני

גוף, ר הנ יהצנ ך  ר כה חנ אנ ם. וש דה ם אה מה ת שש א אל רה קש יי ם כו'. ונ אה רה ה בש בה קי ר ונש כה ם יו"ד ה"א וא"ו ה"א, זה שי הנ וש
ים. יי ת חנ מנ שש יו ני פה אנ ח בש פנ יי ה ונ מה דה אמ ן הה ר מי פה ם עה דה אה ת הה ים אל להי ר ה' אל יצל יי תוב (בראשית ב) ונ כה של

קום מה א, בש לה ה? אל זל ה לה ין זל ה בי ם, מנ דה א אה רה קש גוף ני הנ ם, וש דה א אה רה קש י יהו"ה ני רי ם, המ דה אה ם לש דה ין אה ה ייש בי מנ
מו, הוא גוף. לש צנ א בש רה קש םא ני ל קום של מה מו, הוא יהו"ה. ובש לש צנ ם בש דה אה ת הה ים אל להי א אל רה בש יי א (שם א) ונ רה קש ני של

ם דה אה ים לש להי ה' אל ש  ינענ ונ תוב (שם ג)  כה או, של ם, עמשה דה אה ת הה ר אל יהצנ ים, של להי ר ה' אל יצל יי ונ ר  מנ אה ר של חנ אנ וש
נות עור. תש או - כה טש חה ר של חנ אנ ה, וש לה עש ל מנ א של מה גש דג נות אור, בש תש ה כה אשונה רי ם. בה שי בי לש ינ נות עור ונ תש תו כה שש אי ולש

ה יו"ד יו - זל אתי רה יו. בש יתי ף עמשי יו אנ תי רש צנ יו יש אתי רה י בש בודי כש לי י וש מי שש א בי רה קש ני ר, (ישעיה מג) כםל הנ מנ ה אה ל זל ענ וש
ה. ב זל בי ף סי אנ הה שום של נות עור, מי תש ה כה יו - זל יתי "ף עמשי נות אור. אנ תש ה כה יו - זל תי רש צנ ה"א וא"ו ה"א. יש

יש. ל אי ל כה ענ ת, וש ול ה מה וה חנ ם וש דה ל אה ר ענ זנ גש ני ב של בנ סה ה וש שה עה ש, של חה נה ה הנ זל ע, וש רה ר הה ה ייצל ע? זל א רה רה קש י יי מי ולש

ים רי חי ים אמ להי ך אל ילה לש הש םא יי ה, ל ל זל ענ א. וש מי הוא טה ה, של אה מש ל טג ם של ך ייש שי ש, כה ל קםדל ם של ייש שי א של מה גש דג ובנ
ה. לה עש מנ לש ם מי לו פוגי אי ה, כש טה מנ לש יו מי רה יבה אי ד מי חה ם אל פוגי ל הנ כה י. וש נה ל פה ענ

י מי גו', לש נות וש מה לש ם אנ יכל שי יו נש הה ה (שמות כב) וש ל זל ענ ם, וש עולה ים לה אי ת בה ול ב ומה עה רה ם, וש עולה א לה ב בה רל ה חל ל זל ענ וש
רםש חמ םא תנ יך. (דברים כב) ל לל ה עה לל עמ םא ינ ז ל ני טש ענ ה (ויקרא יט) שנ ל זל ענ ת. וש רל חל שות אנ רש ש לי קםדל ית הנ רי יס בש ני כש מנ של
ית, גוף כותי ה? זו  מה הי בש יא הנ י הי ה. מי מה הי ל בש ם כה ב עי רור שםכי ר, (שם כז) אה מנ ה אה ל זל ענ ו. וש דה מםר ינחש חמ שור ובנ בש

ה. אה מי ה, טש לה עש מנ לש ת של רל חל אנ ה הה מה הי בש ד הנ צנ יא מי הי של

ת ע. אל רה ת הה אל ת וש ול מה ת הנ אל וש טוב  ת הנ אל ים וש יי חנ ת הנ יום אל הנ יך  נל פה י לש תי תנ נה ה  אי ר, (שם ל) רש מנ ה אה ל זל ענ וש
םאל, מ שש ד הנ צנ ה מי מה שה נש ה לי מה שה ל סמא"ל, נש מו של ה שש ע - זל רה ת הה אל ת וש ול מה ת הנ אל ה יהו"ה. וש טוב - זל ת הנ אל ים וש יי חנ הנ
ר? מנ ה אה ם. ומה דה ים אה אי רה קש םא ני ל ים של מי ר ענ אה שש הוא מי ם של דה אה גוף, של יא בנ הי םאל, של מ שש ד הנ צנ ש מי פל נל רוחנ וש ה וש מה שה ונש

ים. יי חנ תה בנ רש חנ ובה

אל עי מה שש יי א לש לה ים, אל רי חי ים אמ להי אל ך  ילה לש הש יי םא  ר ל מנ אה סוק של פה א הנ םא בה ל וש ים,  הודי ים יש די שי ה ייש  ל זל ענ וש
ל ענ ים, וש הודי יש ים הנ די שי ל הנ ים של רי מה שש ן הנ או? מי קום יהצש ה מה יזל אי ו מי שה עי אל ומי עי מה שש יי ים מי רי חי ים אמ אלהי ו. וי שה עי ולש
ל ה - אנ מה הי ם בש ב עי כנ םא ושש ט ע חמ רה ר הה ך ייצל ר לש מנ ם אה ן, אי ל כי ענ ע. וש פנ א צל ש ייצי חה ש נה שםרל י מי תוב (ישעיה יד) כי ה כה זל

ן בו. מי אמ תנ

קום ה מה יזל אי ים. ומי אלי עי מש שש יי וש ו  שה י עי ני בש ה לי דולה גש הנ וש ים,  רי נוצש וש ים  אלי עי מש שש יי וש ים  הודי ים יש די שי ה ייש  ל זל ענ וש
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ה מה שה נש םא מי ל ש, וש פל נל םא מי ל , וש ן רוחנ םא מי ל ה, וש מה שה נש םא מי ל גוף, וש ן הנ נו מי מה ים עי חי ם אנ הי ם, של הל לה גופות של ן הנ יא? מי הי
לינששהמהה.

ו, שה י עי ני ל בש ים של אלהי רוך הוא. וי בה דוש  קה ים לנ וי חמ תנ שש ם מי ל הי אי רה שש י יי ני ל בש דול. כה ח גה תנ פל ך  לש חנ  י פותי ני אמ ונ
לו ים של להי ה. אל לה יש לנ לום הנ חמ ם בנ עה לש ל בי ים אל להי םא אל יהב תוב, ונ כה ר הנ מנ אה ז של מל נו? רל ן לה יי ננ ם. מי הל ה לה ול חמ תנ שש הוא יי
ה? מה ה לה זל וש לום)  חמ לו. (נ"א הנ לון של חנ ן הנ ם מי עה לש בי מו  ר עי בי דנ יש ונ יתו,  ד בי םא - ענ יהב ונ ה לו. (במדבר כב)  ול חמ תנ שש יי

ם. הל לה ר של קה הוא עי גוף, של בוד הנ יל כש בי שש בי

רוחנ הוא בו  רוך  בה דוש  קה יס הנ ני כש ינ ה,  רה עמבי ומי ה  רה זה ה  עמבודה מי ד  רי פה יי וש ה  שובה ה תש עמשל ינ גוי של ל  ה, כה זל ל  ענ וש
י ני פש ם בי עולה מו וש צש י ענ ני פש ק בי לל א חי לה ל, אל אי רה שש י יי ני ם בש םא עי ל א וש בה ם הנ עולה ק לה לל ה ייש חי ל זל ענ ה. וש דושה ש קש פל נל ה וש דושה קש

מו. צש ענ

ה, דושה קש הנ ש  פל נל וש ה,  דושה קש הנ רוחנ  הה וש ה.  אה מש טג ן הנ ם מי הי גופו, של בש ייש  ים של רי מה שש יל הנ בי שש ה? בי מה ה לה ל זל כה וש
ים די בה אל יהמות, נל של ה. ומי פה שש אנ ר בש דה ם הנ דה אה מו הה גוף, כש ה הנ זל ה לש יאו אותה ה יהבי דולה ה גש קה זש חה ים, בש רי מה שש ל הנ בו ענ יהשש של

לו. ים של רי מה שש הנ

גוף הנ תו, וש מה שש ד ני םאבנ ת יל של בי שש ה? בי מה הור. לה מותו טה א, ובש מי יו טה יה חנ י - בש כותי ן הנ גוף מי רו, הנ מש ה אה ל זל ענ וש
ר אה שש ני , וש בוהנ קום גה מה ה לש תו עולה מה שש ני יל של בי שש א, בי מי מותו טה הור, ובש יו טה יה חנ י - בש הודי יש יהה. הנ הה של ר כש פה עה ל הל יהשוב אל

הור. י טה כותי הנ מותו, וש א בש מי א טה רה קש ה ני ה, זל ל זל ענ גוף. וש ית בנ מי המ בנ ש הנ פל נל

י א? מי מי טה י הוא הנ דוש, ומי קה י הוא הנ א. מי מי ד טה חה אל וש דוש  ד קה חה נות, אל ילה י אי ני שש ה? לי ר דומל בה דה ה הנ מה לש
ם ה הי ל זל ם כה עי ה. וש רה ה זה עמבודה ל לנ ה צי עמשל ינ הו של זל א. וש מי טה י הוא הנ רי ה פש ין עושל אי י של דוש, ומי קה י הוא הנ רי ה פש עושל של
ד חה ץ אל עי י, וש רי ה פש עמשל ד ינ חה ץ אל ה, עי ל זל ם כה עי ם. וש יי ין (ייש) מנ ר אי חי אנ ץ הה עי לה ם, וש יי ד ייש מנ חה ץ אל עי ץ, ולש רל אה ים בה טועי נש

י. רי ה פש עמשל םא ינ ל

ל רוחנ של ה, וש שה דג ל קש ץ. רוחנ של רל אה ים בה טועי ם נש הי נות, של ילה י אי ני מות. שש אג י הה ני ל ובש אי רה שש ם יי זו הי א הנ מה גש דג בנ
יא י, זו הי רי ה פש עושל ם וש יי ד ייש מנ חה אל נו. ולש מה ינו עי חי גוף, אנ ן הנ ן מי הי ת, של חנ ץ אנ רל אל ם בש הי נות, וש ילה אי הו הה ה. זל אה מש טג
א לה ם אל יי ין מנ אי ם, וש יי מנ כו לנ א לש מי ל צה ר (ישעיה נה) הוי כה מנ אל נל ם, של יי מנ ה לש לה שש מש ני ל של אי רה שש ל יי ה של דושה קש ה הנ תורה הנ

תורהה.

גוף ש  יורי ן, וש דל עי ן הה גנ ש  יורי גו'. וש ץ וש רל אה ל הה ענ בו  עו  רש ר זנ של י אמ רי ה פש ץ עםשל עי ר, וש מנ ל אה אי רה שש ל יי גוף של ל הנ ענ וש
ה. ינה כי שש אור הנ תו מי מה שש ית ני ני הל נל ה, וש לה עש מנ לש דוש של קה

י רי פש ין בי ינו? אי מי י לש רי ה פש י עםשל רי ץ פש ר עי מנ סוק אה פה ה הנ מה ה, לה אה מש טג ן הנ ילנ אי י בש רי ין פש אי , של תה רש מנ ר, אה םאמנ ם ת אי וש
ר, מנ ה אה ל זל ענ . וש רוחנ נו הה פל דש יי נו, וש מל ים מי לי םא אוכש ל י, של רי ה פש עמשל ינ יו של לה רו עה םאמש י ה של רה ה זה עמבודה ל לנ ה צי עמשל ינ ץ של עי הה

גו'. מםץ וש ם כנ י אי ים כי עי שה רש ן הה םא כי ל

. זו נו רוחנ פל דש ר תי של מם"ץ אמ נו, כנ רש מנ אה מו של א כש לה י, אל רי ה פש עמשל םא ינ ל ם, וש יי ה מנ אה מש טג ל הנ ה של זל ן הנ ילה אי לה ייש  וש
תוב? ה כה ל, מנ אי רה שש יי ן בש ין כי אי ה של מםץ כו'. מנ ם כנ י אי ים כי עי שה רש ן הה םא כי תוב (תהלים א) ל כה ם, של הל לה ה של תורה הנ

ם. יי י מה גי לש ל פנ תול ענ ץ שה עי יהה כש הה וש

ד צנ ע. טוב - מי רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ ה, עי מו זל ד כש וי ע דה רנ ע, זל רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ עי ה, מי אי םא ורש ר, ב מנ יהא אה עש י אושנ בי רנ
ע מנ שה ן של יוה יהה. כי ה הה ם זל הל לה יפות של צי חמ הנ םא מי ה, ל ל זל ם כה עי מות. וש אג ן הה יו מי הה הות, של מה אי ד הה צנ ע - מי רה בות, וה אה הה

םאשו. ר קו בש שה א ונש ה, בה ת זל י אל ר יוסי ר בנ זה עה לש י אל בי רנ

ד. וי דה ה  נה מל מי א  יהצה וש ה,  ינה כי שש הנ י  פי נש כנ ת  חנ תנ ה  סה נש כש ני וש ה,  תה יש הה ם  הל בה של יעות  ני צש מי רות  אי,  דנ סש חי י  בי רנ ר  מנ אה
ד צנ ים מי רי זה כש אנ ב, וש אה ד הה צנ ים מי ני מה חמ ים. רנ רי זה כש אנ ים וש ני מה חמ יו רנ הש יי י של די ד, כש וי ע דה רנ זל יות מי הש לי בו  יש חנ תש ים הי כי לה מש הנ וש

ים. לי אי רש שש יי ן לנ מה חמ רנ מות, וש אג ש לה חה נה ר כש נוטי ם וש ד נוקי וי ע דה רנ ך זל יכה פי ד. ולש חה אל יות כש הש יך לי רי ה צה זל ה וה זל ם. וש אי הה

י ני פש יחנ טוב לי ה רי נה תש מות נה אג ע הה רנ זל ך רות מי יחנ טוב - כה ת רי נל ים נותל חוחי ין הנ ה בי נה שושנ א, כש תה פש לנ י חמ בי ר רנ מנ אה
ה. ינה כי שש י הנ פי נש ת כנ חנ ה תנ סה נש כש ים ני טובי יהה הנ עמשל מנ ך רות מי יחנ טוב - כה ה רי תה לש על הל ה של נה שושנ רוך הוא. כש דוש בה קה הנ

ר? חי ם אנ שי אוהה בש רה םא קש ה ל י מה ני פש ה, מי רה יש גנ תש ני ן של יוה יש סוכו, רות, כי י אי י יוסי בי ל רנ נו של ת בש ת אל דה י פש בי ל רנ אנ שה
ה. ם זל שי ה בש תה לש ם עה שה ה רות, ומי מה או שש רש לון, קה חש מנ את לש שי ני של ה, וכש יהה לה ר הה חי ם אנ שי י, של תי עש מנ ך שה ר לו, כה מנ אה

ן. מנ ר זש חנ אנ םא לש ל ה, וש רה יש גנ תש לון ני חש מנ את לש שי ני של י כש רי המ של

ה תה שש אות עה רה תש ה הנ בי רש כו'. הנ י וש להה ך אל יי אלהנ ין וי לי י אה יני לי ר תה של אמ ך, (רות א) בנ ר כה חנ תוב אנ י כה רי המ ר לו, ונ מנ אה
ה? ל זל ת כה עי ה כה ה לה מה ם, לה ה קםדל רה יש גנ תש ם ני אי . וש יהה לל ה עה לה בש ן קי כגלה ינו, וש ני שה מו של י, כש ערמי נה

ה דה מש ה עה לה עש ת בנ ימנ ת אי קנ זש חל ה, ובש רה יש גנ תש ה ני אה שה נש של א כש לה יא גויהה, אל הי לון וש חש ה מנ אה שה נש ה של ילה לי חה ס וש ר לו, חנ מנ אה
ה בה ה שה ני תוב, הי כה ה, של מה עש טנ ה בש דה מש רות עה ה, וש נה חה סורש ה לש רה זש ה חה פה רש ן, עה יהל לי עש תו בנ מי ן של יוה ה. כי ן זל ינ נש עי ה בש פה רש עה יא וש הי
ה קה בש דה ה  צונה רש ה, בי לה עש ת בנ מי ן של יוה ה. כי לה חי תש ה בנ תה יש הה של מו  ה, כש ה בה קה בש רות דה , וש יהה להל ל אל אל וש ה  מה ל ענ אל ך  תי מש בי יש

ה. תורה בנ
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ה מה שש א לי רה לון, קה חש מנ ה  אה שה נש של ה. כש מה ית שש ילי ית) גי לוני ר לו, (פש מנ ה? אה לה חי תש בנ ה  מה ה שש מנ תה  עש מנ ר לו, שה מנ אה
ל ך אל תי מש בי ה יש בה ה שה ני תוב (שם) הי כה , של יהה אלהל לי ה, וש מה ענ ה, ולש מה שש לי ה, וש חונה רש סי ה לש רה זש חה ה, וש מה ה שש פה רה ה, הה פה רש רות. עה

ה. רה ה זה עמבםד עמבודה יהה - לנ להל ל אל אל אשון. וש רי ם הה שי א בנ רי קה הי ה - לש מה ל ענ . אל יהה להל ל אל אל ה וש מה ענ

י בי רנ ים, וש בי יו יושש ד הה חה ת. יום אל בה שנ ת לש בה שנ אונו מי ד בש ים ינחנ צויי יו מש ים הה רי ן גי י בל מי יסש י קי בי רנ אי וש חומנ י רש בי רנ
ה ה זל ה'. מנ דו  בש ים כנ רי אג ן בה ל כי ר, (ישעיה כד) ענ מנ אה ח וש תנ יו. פה נה פה ב לש ם יושי עה הה ש, וש דורי ב וש יהה יושי אי הה חומנ רש

ים. מי תג ים וש לו אורי ים? אי רי אג בה

ר אור לו של ם ה' אמ אג תוב (שם לא) נש כה ם, של יי לנ ירושה יון ובי צי ם בש הי שות, של י אי תי שש ים - בי רי אג ר, בה חי ר אנ בה דה
ם. הל ים בה עי ם יודש דה י אה ני ין בש אי ים. וש לה ירושה נור לו בי תנ יון וש צי בש

ה, ם זל ה עי לו זל ם אי ך גנ ה, כה ם זל ה עי ם זל יי לנ ירושה יון וי צי מו של א, כש לה ך? אל תש עש ל דנ ה ענ ד עולל בנ ם לש יי לנ ירושה יון ובי צי בש
ם. יי לנ רושה ל יש צל ה אי זל יון, וש ל צי צל ה אי ק. זל זה ה חה בה קי ל נש של לוש, וש ר חה כה ל זה ש של הוא אי ה. וש בה קי ר ונש כה ין זה עי ם כש הי וש

רוך דוש בה קה הנ טוב. וש ר הנ ייצל ע וש רה ר הה ים ייצל אי רה קש ם ני הי לו, וש שות אי י אי תי ין לו שש אי ם של עולה ם בה דה ך אה ין לש אי וש
קונו. ד לש בי כנ ם מש דה אה ם הה הל דו ה', בה בש ים כנ רי אג ן בה ל כי ר, ענ מנ תוב אה כה הנ ם, וש הל ם בה סותה ננ י לש די ם כש דה י אה ני בש ם לי נה תה הוא נש

ק ש הוא דנ אי ת הה לנ חה תש הנ מות, וש ם אנ יי פנ לש ל אנ מות ענ ם אנ יי פנ לש ץ אנ רל אה ת הה חנ הוא תנ יון, וש ת צי חנ ד ייש תנ חה ר אל ענ שנ
קום ד מה ת, ענ יי בנ ר הנ קום הנ ם, מש יי לנ רושה ד יש ט ענ שי פנ תש ומי ך  ם הולי שה ית, ומי פוני את צש רי קש הוא ני ר הנ ענ שנ הנ לוש. וש חה וש

אות. בה דון ה' צש אה י הה ני ת פש אות אל רה הי ר לש כה ל זה ד כה עומי של

ים שי שי אות וש מי לש  עור שש יו שי תה חש תנ ה, מי רה זה עמ י הה ני פש ד לי עומי ת, של יי בנ ר הנ ת הנ חנ ם תנ שה י של ני פש ם? מי ענ טנ ה הנ מה
ה לה רש עה ת הה מנ גש דג ש  אי ה, הה טה מנ ק. ולש זה נור חה תנ ר כש בועי ינו  אי ש  אי ה, הה לה עש מנ ל לש בה ש. אמ אי ם הה יי לנ פש מות כי ה אנ שה מי חמ ונ

ה. טה מנ יא לש הי ית, וש רי בש ל הנ ת ענ פל חופל הנ

דו ה'. בש י"ם כנ רי אג ן בה ל כי ך, ענ י כה ני פש דון ה'. ומי אה י הה ני פש יו לי לה ד עה ם, עומי שה רש ית ני רי ייש לו בש ר של כה ל זה ן, כה ל כי ענ וש
ם. יי לנ רושה ל יש אור של יון, וש ל צי אור של בש

הוא ה, וש בה הום רנ ד תש ענ ש  אי ע אותו הה קה שש יו, ני לה ים עה די ים עומש רי כה זש הנ של ל, וכש רי א עה רה קש ק ני זה חה נור הל תנ ר הנ ענ שנ
נםם. יהי ל גי ש של אי

ה עה בש שי י. וש פוני ל, צש רי שול, עה כש ן מי בל א, אל ן, שוני טה א, שה מי ע, טה ם: רה לו הי אי ע, וש רה ר הה ייצל מות לנ ה שי עה בש ייש לו שי וש
ים ייש חי תה ה פש עה בש ית. שי תי חש ץ תנ רל ת, אל ול מה לש אול, צנ ן, שש וי יה יט הנ ה, טי ת, דומה חנ ם: בור, שנ לו הי אי נםם, וש יהי גי מות לנ שי
ם. דון שה ים לי עי שה רש ים לה ני זגמה דורות מש ם מה כגלה ל זו, וש ן זו ענ דורות הי ע מה בנ ייש לו. של מות של ה שי עה בש ד שי גל נל נםם, כש יהי גי לנ

ם. תה לש ש אוכנ אי הה ת, וש פל רל שש ם ני תה מה שש ני ר, וש בל קל ה בנ לל ם כה גופה

ין בו ר אי של בור אמ ין הנ עי ה, כש לה בה י חנ כי אמ לש ל מנ תות של ה כי מה ם כנ שה יון, וש לש על דור הה הוא מה אשון - בור, וש רי דור הה מה
ין עי ה, כש לה בה י חנ כי אמ לש ל מנ תות של ה כי מה כנ א בור, בו  רה קש ה ני זל דור הנ מה הנ ך  ים ייש בו. כה בי רנ קש ענ ים וש שי חה ל נש בה ם, אמ יי מנ

ש. חנ ם לנ הל ין לה ר אי של ים, אמ פי רה שש ים הנ שי חה נש

ים ני מג ים מש רי חי אמ ל הה כה ה. וש מה ף, חי ית, אנ חי שש ם: מנ הי ה. וש י דומה די ת יש חנ תנ נםם מי יהי גי ים בנ טי ים שולש ני מג ה מש לשה ושש
ים. עי שה ל רש ם של שותה פש ם ננ ים בה ני דה ים, וש בי שה ים וש צי ים רה ני מג מש ם הנ ל אותה כה ם. וש תה חש תנ

ים עי שה רש קול הה . וש יענ קי רה ם בה ע קולה מה שש ני וש נםם,  יהי ים גי ישי עי רש ם מנ ה, כגלה לה בה י חנ כי אמ לש ל מנ תות של ם כי ל אותה כה וש
ם. יהל לי ם עמ חי רנ ין מש אי י! וש י ונ ים: ונ רי אומש ים וש חי נםם צווש יהי גי בנ

ם יהל לי ר עמ מנ נםם, אה יהי ים גי ישי עי רש מנ ה, של לה בה י חנ כי אמ לש ל מנ תות של ר כי אה ם שש ים, עי ני מג ה מש לשה שש הנ לו  ל אי ל כה ענ וש
יו. בה יש אם מול לש ם גש לי שנ ל קול ה' מש יכה הי יר קול מי עי און מי תוב (ישעיה סו) קול שה כה הנ

ים ני דה ה,  לה יש לנ ל הנ כה ית,  בי רש ענ ת  לנ פי ן תש מנ זש . מי בוענ שה י הנ מי יש ל  ים כה טי שולש לו, של לה הנ ים  יתי חי שש ה מנ לשה ד שש גל נל כש
ר מנ ם אה יהל לי עמ ם. ונ בותה כש שש ל מי ים ענ הורי רש ים הי רי המ רש הנ גו', ומש ם וש יהל עמשי מנ ך  שה חש מנ יהה בש ר (שם כט) הה של ם אמ אותה לש
ן יוה כי גו'. וש ם וש בותה כש שש ל מי ע ענ י רה לי ן ופםעמ ול י אה בי גו'. (מיכה ב) הוי חםשש ם וש יהל עמשי מנ ך  שה חש מנ יהה בש הה תוב (שם) וש כה הנ
ים אי רה קש ה ני ל זל ענ ה. וש לה יש לנ ך הנ שנ חש תל של נםם מי יהי גי ים בנ עי שה רש ין בה די ת הנ לנ חה תש ל הנ בה ם. אמ ל כגלה יום ענ ים בנ רי ילו, גומש חי תש הי של

נםם. יהי ל גי ה של דה חש פנ אי, מי רנ דש נש סנ כש לל י אמ בי ר רנ מנ אה ילות. וש לי ד בנ חנ פנ ר (שיר ג) מי מנ אל נל מו של ילות, כש לי

ך, שנ חש תל ה של עה ה שה אותה י מי ל כי ון. ענ ר עה פי כנ חום יש הוא רנ , וש בוענ שה י הנ מי ל יש ית כה בי רש ת ענ לנ פי תש בי נו  קש תי ך  יכה פי ולש
הוא ל וש ה של זל ים בה לי לה כש ם ני כגלה ה. וש מה חי ף וש ית אנ חי שש ם מנ הי ים, של יתי חי שש מנ י הנ די ל יש נםם ענ יהי גי ים בנ עי שה רש ת הה ים אל ני דה
םא ל תוב וש כה ה, של מה פו. חי יב אנ שי הה ה לש בה רש הי תוב וש כה ף, של ית. אנ חי םא ינשש ל תוב (תהלים עח) וש כה הו של ית, זל חי שש חום. מנ רנ

תו. מה ל חמ יר כה עי יה

ם, עולה ן הה ין מי די ק הנ לי תנ סש ת, מי בה ס שנ נה כש ני ן של יוה כי ת. של בה שנ םא בש ל חםל וש י הנ ימי חום בי הוא רנ ר וש נו לומנ קש ך תי יכה פי ולש
יום. ש הנ די קי ה של עה שה ם מי יהל לי ים עמ טי ם שולש ינה ה אי לה בה י חנ כי אמ לש ה, ומנ נוחה ם מש הל נםם ייש לה יהי גי ים בנ עי שה רש הה וש

י ני פש סור מי ך הוא אה יכה פי ה. ולש לה בה י חנ כי אמ לש רו מנ עורש תש םא יי ל חום, של הוא רנ ת וש בה ב שנ רל על ים בש רי ין אומש ן אי ל כי ענ וש
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שות ין רש אי ר  בה וכש ם,  עולה ן הה מי ין  די הנ ק  לי תנ סש ני ר  בה כש של הורות  לש ת,  בה שנ בש ים  עי שה רש הה ל  ענ ן  גי מי הנ ך  לל מל ל  של בודו  כש
ל. בי חנ ים לש לי בש חנ מש לנ

י ני פש ד לי עומי ן של יוה יו. כי נה פה לש ם אותו  שה ם, וש יהל לי ן עמ גי הה לש ך  לל מל א הנ ים. בה עי שה רש ת הה ה אל קל לש יהה מנ הה ר של שומי לש
נםם יהי גי י הנ עי שש ת רי ל אל ת, נוטי בה שנ ך הוא הנ לל מל ך הנ ך? כה לל מל ל הנ לונו של ה קש ין זל אי כות, הנ לש מנ ם בנ ידה חי פש מנ י של ך, מי לל מל הנ
ם, יד אותה חי פש ך ומנ לל מל י הנ ני פש ה לי צועה ל רש נוטי י של ך. מי לל מל י הנ ני פש לי ים מי רי ערבה ים מה רי שומש ל הנ כה ם, וש יהל לי ן עמ גי יו, ומי נה פה לש

ל. אי רה שש מו יי ר ענ ר שומי ין לומנ אי ין של די הוא הנ ך? וש לל מל ל הנ לונו של ין הוא קש אי הנ

ה יחה י שי לי לוחות עמ נו בנ תש ני ים של רי בה ים דש יקי סי פש מנ , הנ יחנ י שי לי לוחנ עמ ים מנ פי קוטש ם של אותה ים לש ני ה דה זל דור הנ מה בנ
י ם, כי כה יד חה מי לש ה תנ זל בנ מש ה לי זל קום הנ מה ים בנ ני ין דה אי ים. וש מי כה י חמ ידי מי לש תנ בוד בש ים כה גי ם נוהמ ינה אי ם של אותה ה, וש לה טי בש

ן. וי יה יט הנ טי ים אותו בש ני דה

ים. רי חי אמ י  ני פש לי דום  בש כי של י  פי ל  ענ ף  אנ בו,  לי בש ם  כה חה יד  מי לש תנ ה  זל בנ מש ים הנ ני דה וש ים  ידי אשון מורי רי דור הה מה ובנ
רו בי ח חמ בנ ר של פי סנ מש הנ ים. וש לי לש פנ תש בור מי צי הנ ה של עה שה ת בש סל נל כש ית הנ י בי חורי ר אמ עובי הה ם. וש הל א בה יוצי כנ ש וש רי ל חי לי קנ מש הנ וש

אשון. רי דור הה מה ים בנ דוני ם ני הל א בה יוצי כנ לו וש ל אי כה ע) וש רה שון הה ק לה בנ ל אמ ענ ה. (וש עה רה ים אותו לש אי שונש י של י מי ני פש בי

ם שה ל. וש לה ים כש מי חמ ם רנ ין שה אי ך, וש ם חםשל י אי ם כי ין שה אי ה. וש קה רג ש יש הוא אי ת, וש חנ א שנ רה קש י הוא ני ני שי דור הנ מה הנ
םא ל ה של כה לה המ בנ לו  פי אמ ים, ונ בי רנ בה רו  בי י חמ ני ין פש בי לש מנ הנ ים. וש מי כה י חמ ידי מי לש ל תנ ם של תה טה ת מי חנ ים אנ רי פש סנ מש ל הנ ים כה ני דה
ים או רי בה דש ל בי שי כה יי רו של בי חמ ענ בנ יודי הנ רו. וש בי ל חמ לון של קה ד בנ בי כנ תש מי הנ ם. וש יי מנ ם שה שי םא לש ל ה של אל גה תש מי הנ נו. וש מל מםד מי לש לי
ית בי לו  ייש  י של ים. ומי רי חי אמ ח הוא או  מנ שש יי וש ל,  שי כה יי ם של קםדל יעו  מודי ינו  אי וש ת,  חנ יר אנ עי ם בש הי ת, וש חנ ה אנ כה לה המ בנ
ת קל פל סש ה מנ ינה אי ה של עודה סש ל מי אוכי הה ה. וש כה לה המ רו בנ בי חמ ינו נוחנ לנ אי י של ל. ומי לי פנ תש הי ה לש ס בה נה כש ינו ני אי ירו וש עי ת בש סל נל כש הנ
ת. יענ לו בםשל גי ינ ן של ינ נש עי רו בש בי חמ חוק לנ שש ל בי לי קנ מש י של הו. ומי כה םא הי ל י של ל פי ף ענ רו, אנ בי ל חמ יהנ יהדו ענ בי גש מנ הנ . וש יהה לל עה בש לי

ם. הל א בה יוצי ל כנ כה ה, וש דור זל מה ם בש ים שה דוני לו ני ל אי כה

י ני פש ה לי כה לה המ ם בנ בה לי ים בש אי גה תש מי רוחנ הנ י הה סי ם גנ ל אותה ים כה דוני ם ני שה ה, וש א דומה רה קש י הוא ני ישי לי שש דור הנ מה הנ
ה ול לש מנ הנ ה. וש ף חובה כנ רו לש בי ת חמ ן אל דה הנ ה. וש אה הורה בו בש יס לי גי מי הנ ע. וש רה שון הה ים לה רי פש סנ מש הנ ם. וש יי מנ ם שה שי םא לש ל ם של עה הה
ה עושל י של ומי ך.  רי בה מש ר הנ חנ ן אנ מי ה אה עונל ינו  אי י של ומי ה.  כה לה המ םא כנ ל ה של תורה ים בנ ני פה ה  לל גנ מש הנ וש ית.  בי רי בש רו  בי חמ לנ
י קי סש א פי רה קש הוא ני יק, וש סי פש ר ומנ חוזי ר, וש חי ר אנ בה ר דה אומי ר וש חוזי תו וש לה פי תש ר בי פי סנ מש גון הנ קות, כש סה קות פש סה תו פש לה פי תש
ינו. בי ינו לש יעו בי ינו מודי אי רו וש בי חמ ה בנ וה רש ר על בנ ה דש רואל הה מודו. וש לש ח תנ כנ שה ן של קי זה ל הנ ענ רו וש בי ל חמ ץ ענ לוצי תש מי הנ י. וש קי סש פי

ם. הל א בה יוצי ל כנ כה ם, וש ים שה דוני ה ני לל ל אי כה

ים יי ני עמ זות לנ ים ענ עוני ם הה ל אותה כה , וש רוחנ י הה סי ם גנ ל אותה ים כה דוני ם ני שה ן, וש וי יה יט הנ א טי רה קש י ני יעי בי רש דור הה מה הנ
י ני עה דות לש ים עי עי יודש ם הנ ל אותה כה תו. וש אה נה נו המ מל ש מי קי בנ מש ד של הו, ענ וי לש ינו מנ אי ק וש דםחנ י בש ני עה ה לש רואל הה ים. וש אי כה דג ומש
ינו אי י וש ני עה ן לש כי שש מנ מש הנ ה. וש דה ני ל גויהה וש א ענ בה הנ ה. וש לה טה בנ ע לש רנ יא זל מוצי הנ יר. וש כי ר שה כנ ק שש עושי הה ים. וש יעי ם מודי ינה אי וש

ה. זל דור הנ מה ים בנ דוני ם ני ד. כגלה חנ שםחנ לוקי הנ ט. וש פה שש ה מי טל מנ הנ ר. וש חי ר אנ בה ין לו דה אי של יו כש כונותה שש יר לו מנ זי חמ מנ

ה, תורה ים בנ רי כופש הנ ים, וש סי יקורש פי אל הה ים, וש רי מוסש הנ ים, וש יני מי ים הנ דוני ם ני שה אול, וש א שש רה קש י ני ישי מי חמ דור הנ מה הנ
ר אה ל שש ענ ה. וש לל עמ םא ינ אול ל ד שש ן יורי כי ך  לנ יי ונ ן  נה ה עה לה ר (איוב ז) כה מנ אל ה נל לל ל אי ים. ענ תי מי ינת הנ חי תש ים בי רי כופש הנ וש

ל. ענ יה אול ונ יד שש ילה מורי חנ ית ומש מי תוב (שמואל-ב ב) ה' מי ים כה אי חוטש הנ

דור מה ם גויהה. הנ עי וש ה  דה ני וש ם  מותה ם אי עי בו  כש שה ם של ל אותה ים כה דוני ני ם  שה ת, וש ול מה לש א צנ רה קש י ני שי שי דור הנ מה הנ
גו'. ים וש עי שה ם רש סותל ענ ר (מלאכי ג) וש מנ אל ם נל יהל לי עמ ה, ונ ינו עולל ם שוב אי שה ד לש יורי ית. הנ תי חש ץ תנ רל א אל רה קש י ני יעי בי שש הנ

דון ני ע וש שה א רה רה קש ני י של ים. ייש מי עי שה ל רש ם של שותה פש ננ יום לש ה וה לה יש ת לנ קל ה דולל לה ש אוכש דורות, אי מה לו הנ ל אי כה וש
נםם. יהי גי ם בנ עולה דון לש ני ה, וש נה קה תנ ין לו  ה, אי שובה הור תש רש הי ין לו  אי מור של ע גה שה רה ייש  ש. וש ר חםדל שה ים עה ני נםם שש יהי גי בנ
רו המ רש הי של לו כש ים אי רי בה ש. ודש ר חםדל שה ים עה ני מור - שש ע גה שה ים. רה שי דה ה חר שה נםם שי יהי גי דון בנ ע ני שה ים, רה רי ים אומש מי כה חמ
ר (ישעיה מנ סוק אה פה ם הנ יהל לי ה, עמ שובה שו תש םא עה ל ה וש שובה עמשות תש רו לנ המ רש םא הי ם ל ל אי בה תו. אמ ה ומי שובה עמשות תש לנ

גו'. י וש ים בי עי פםשש ים הנ שי נה אמ י הה רי גש פי או בש רה או וש יהצש סו) וש

א רה קש ני ה הנ דור זל מה א מי יהרי תש ן, ני דל ן עי גנ אשון מי רי ם הה דה ת אה רוך הוא אל דוש בה קה ש הנ רנ גי של אי, כש חומנ י רש בי ר רנ מנ אה וש
ע תםפנ ים ונ רי דה םא סש ל ת וש ול מה לש ל צנ מו אםפל ה כש תה פה ץ עי רל ר (איוב י) אל מנ אל ה נל ל זל ענ עור, וש ין לו שי אי י של ני פש ית, מי תי חש ץ תנ רל אל

ל. מו אםפל כש

קום מה לש קו  לש סי יו וש לה ס עה הוא חה רוך  בה דוש  קה הנ ארו. וש וה ד צנ יחון ענ י גי מי ס בש ננ כש ני ה וש שובה ה תש שה ה? עה שה ה עה מל
ל. בל הל ן וש יי ת קנ יד אל ם הולי שה צות, וש רה ה אמ עה בש שי ת מי חנ יא אנ הי ה, של מה דה א אמ רה קש ני הנ

ן תוב? (בראשית ד) הי ה כה ץ. מנ רל אה ד בה נה ע וה יות נה הש רוך הוא לי דוש בה קה יו הנ לה ר עה זנ ל, גה בל ת הל ן אל יי ג קנ רנ הה של כש
קו לש סי ה, וש שובה תש לו בי בש רוך הוא קי דוש בה קה הנ ץ. וש רל אה ד בה נה ע וה י נה יתי יי הה גו', וש ה וש מה דה אמ י הה ני ל פש ענ יום מי י הנ תה אםתי שש רנ גי

לשאנרשקהא.

ץ רל קום אל מש ל. בי בי תי צות, לש רה אמ ל הה כה ה מי לה עש מנ אשון לש רי ם הה דה אה הוא לש רוך  בה דוש  קה הנ קו  לש ת, סי ד שי נולנ של כש
תו, בורה ה קש תה יש ם הה שה ן, וש דל ן עי גנ לש מוך  ה סה רה עה מש ים מי ני פש ה לי רה עה ה מש שה עה וש ר,  בל קל ב לו  צנ ם חה שה רון. וש בש חל ל, בש אי רה שש יי
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הות. מה אי הה עמקםב וש ינ ק וש חה צש ם יי הה רה בש ת אנ בורנ וקש

ם, שה ה  רה בש קה ם לש דה א אה ה בה וה ה חנ תה מי ה של עה שה ן. בש דל ן עי ח גנ תנ פל לש מוך  ה סה לה פי כש מנ ת הנ רנ עה ר, מש מנ א אה מה יסש י קי בי רנ
ךה. יל ה: דנ רה מש אה וש ת קול  ה בנ אה יהצש ר,  צםב יותי חש ה לנ צה ם. רה יהה שה הה של יחנ  רי הה אותו  ן, בש דל ן עי גנ יחות  רי מי יחנ  רי ם הי שה וש

מו. לש צנ מותו ובש דש יהה בי הוא הה נו, של ת בש ק בו? שי סי ענ תש י ני ר. מי בנ קש ם ני שה ר, וש ב יותי צנ םא חה ל ד, וש מנ ה עה עה ה שה אותה בש

ענ בו, יודי י של יהה מי םא הה ל ת. וש מי של ק בו כש סי ענ תש ני ר, וש נוצנ של ק בו כש סי ענ תש רוך הוא ני דוש בה קה אי, הנ חומנ י רש בי ר רנ מנ אה
ע קול מנ שה ן, וש דל ן עי ל גנ ים של מי שה יחנ בש יחנ רי רי הי ה אותו, וש אה רה ם, וש שה ס לש ננ כש ני לום וש שה יו הנ לה ינו עה בי ם אה הה רה בש א אנ בה ד של ענ
ה אה ה. רה זל קום הנ מה יו לנ הש ים יי ני עמקםב מוכה ינ ק וש חה צש ם יי הה רה בש אנ ם, וש בור שה אשון קה רי ם הה דה ים: אה רי ת אומש רי שה י הנ כי אמ לש מנ

ה. זל קום הנ מה ל הנ תו ענ וה אמ ה תנ תה יש יהד הה א. מי יהצה ק - וש ר דולי ני הנ

ים רי שומש יו  ת הה רי שה י הנ כי אמ לש ם, ומנ ר שה בי קה ים לי שי קש בנ מש יו  ים הה בי ם, רנ הה רה בש א אנ בה ם של א, קםדל ב הונה ר רנ מנ אה
קום. מה ת הנ ה אל נה קה ס, וש ננ כש ני ם וש הה רה בש א אנ בה ד של נםס. ענ כש לו לי םא יהכש ל ם, וש ת שה קל ש דולל ים אי רואי קום, וש מה הנ

ת רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה בה של גו'. כש ם וש דל קל ן מי דל עי ן בש ים גנ להי ע ה' אל טנ יי ח, (בראשית ב) ונ תנ יהה פה מש חל י נש בי רנ
ל ד ענ מנ עה וש א אותו  רה בה ן של יוה א אותו. כי רה ל ובה טנ נה ש  דה קש מי ית הנ ר בי פנ עמ או, ומי רה בש ש  דה קש מי ית הנ בי אשון, מי רי ם הה דה אה

וות לו. חמ תנ שש הי יות לש רי בש ל הנ או כה יו, בה לה גש רנ

פות ר חג של ת על מנ גש דג פות, כש ר חג של ה לו על שה עה ן, וש דל ן עי גנ יסו לש ני כש הי ם, וש שה לו מי טה רוך הוא? נש דוש בה קה ה הנ שה ה עה מל
ים עולי ים וש די יורש יו  ת הה רי שה י הנ כי אמ לש םא. ומנ ב יד לה תי עה ן לל דל ן עי גנ ים בש יקי די צנ עמשות לנ הוא לנ רוך  בה דוש  קה יד הנ תי עה של

ה. יונה לש ה על מה כש ן לו חה תנ נה יו, וש נה פה ה לש חה מש ים שי עושי וש

ע יירנ תו, ונ פה חג יו בש נה פה ים לש שי מש שנ ת מש רי שה י הנ כי אמ לש ם, ומנ דה ל אה תו של עמלה ה מנ אה רום, רה י מה מי שש ד סמא"ל מי יהרנ של וכש
רו. ר יוצש מנ אמ ר מנ בנ עה ד של ה אותו, ענ תה ד ופי יהרנ יו, וש לה ב עה כנ רה ל וש מה ין גה מי ש כש חה ל נה טנ ה? נה שה ה עה יו. מל ינה עי בש

ה תה יש ה הה אה מש טג ר, רוחנ הנ מנ יהה אה קי זש י חי בי תוכו. רנ ס בש ננ כש ים ני נוני זש ר, רוחנ  מנ י אה רי דש נש סנ כש לל י אמ בי ר? רנ בנ עה הו של ומנ
רות, זי ר גש של יו על לה ר עה זנ גה ן, וש דל ן עי גנ שו מי רש גי רוך הוא וש דוש בה קה יו הנ לה ה עה לה גש ר, ני בנ עה ן של יוה רו. כי ר יוצש מנ אמ ר מנ בנ עה בו, וש
ים עי בה רש ד אנ גל נל ת, כש חנ ר אנ סי ים חה עי בה רש או אנ צש מש רות. ני זי ע גש שנ ה תי מה דה אמ ל הה ענ ר, וש של ש על חה נה ל הנ ענ רות, וש זי ר גש של ה על וה ל חנ ענ וש

ין. ית די בי ע בש שה רה ייב הה חנ תש ני יות של קג לש מנ

הו לום, מנ ר שה בנ ה  הודה יש י  בי רנ ר  מנ אה ה. של עה שה ה  אותה הוא בש רוך  בה דוש  קה הנ לו  בש קי וש ה,  שובה ה תש שה עה סוף  לנ
ך לל מל ד הנ וי ך? דה מה י עי נםכי ר אה י גי ש כי רה חל ל תל י אנ תי עה מש ל די ה אל ינה זי אמ י הנ תי עה וש שנ ה ה' וש לה פי ה תש עה מש תוב (תהלים לט) שי כה של

ים לו. אי קורש ם של ל אותה כה רוב לש רוך הוא הוא קה דוש בה קה ד, הנ וי ר דה מנ א, אה מה ר חה י בון בנ בי ר רנ מנ אה ה. של ת זל ר אל מנ אה

ם ל אותה י כה רי המ ת. של מל אל הו בל אג רה קש ר יי של כםל אמ יו לש אה ל קםרש כה רוב ה' לש ה, (שם קמה) קה זל סוק הנ פה ר הנ מנ אה ח וש תנ פה
רוך הוא דוש בה קה הנ ם, וש ל אותה בי קנ ם ומש ב אותה רי קה רוך הוא מש דוש בה קה רוך הוא, הנ דוש בה קה ת לנ מל אל ים בל אי קורש של

ב. לי ת הנ ש אל קי בנ מש

צונו רש ם  שה ם  דה אה הה של ן  יוה כי ם.  עולה הה ל  כה ל  של עולות  הה וש נות  בה רש קה הנ ל  כה מי יו  נה פה לש שוב  חה ם  דה אה ל  של צונו  ורש
תוב כה צון, של רה וש ב  לי לוי בש ם תה דה ל אה של נו  בה רש יו. קה לה אי חנ  םא פותי ל ים של יעי קי רש ם הה ל אותה כה ר בש ענ ין שנ ה, אי שובה תש בי

ב. לי לוי בנ כםל תה הנ יו. וש לה ה עה דה ונ תש הי . וש יהה לל א עה טה ר חה של ה אמ דה ונ תש הי וש

יו נה פה נוחנ לש ם, וש דה ל אה בו של לי קום כש מה י הנ ני פש רוב לי ין קה ם, אי יכל יי י, חנ ננ ים: בה מי כה חמ ר לנ מנ ה אה נה קה ן הנ יהא בל חונש י נש בי רנ
ם. עולה ל הה ל כה עולות של הה נות וש בה רש קה ל הנ כה מי

יב רי קש מנ רוך הוא של דוש בה קה נוחנ לו לנ ם, של לי ן שה בה רש יב קה רי קש צונו, הוא מנ בו ורש ים לי יהשי ית, וש ני עמ תנ ב בש יושי י של מי
ה. רה פה ח כנ בנ זש ים מי אי רה קש צון ני רה הה ב וש לי הנ יו. וש ל פי יחנ של רי הה ש וש אי יו הה נה פה יב לש רי קש גופו, ומנ מו וש דה בו וש לש יו חל נה פה לש

ים. קי לה ה חמ מה כנ ים, לש די דה ה צש מה כנ ת לש קל לל חל ם נל דה ל אה ית של ני עמ תנ ים. הנ קי לה ה חמ מה כנ ים, לש די דה ה צש מה כנ ק לש לה חל ן נל בה רש קה הנ
צון. רה הה ב וש לי א הנ לה כםל אל הנ ל מי םא נוטי רוך הוא ל דוש בה קה הנ וש

ן נותי וש כםל  הנ ל מי ב אוכי לי ב. הנ לי ן לנ נותי כםל וש הנ ל מי אוכי מםחנ  ד. הנ בי כה ב, וש לי , וש גוף: מםחנ ם בנ ים הי כי לה ה מש לשה ושש
ת מנ גש דג הוא בש א. וש לי נו מה ינל יהם אי הנ יהם וש ת הנ ים אל כי ים הםלש לי חה נש ל הנ ר (קהלת א) כה מנ אל נל כםל, של ן לנ ד נותי בי כה ד. הנ בי כה לנ

ן. לה בש קנ רוך הוא מש דוש בה קה הנ יהם. וש

י יני ה מי לשה ה, שש הודה י יש בי ר רנ מנ אה ם. וש דה ל אה ה של לה פי ה ותש שובה א תש לה יו, אל נה פה ים לש די עומש ם של עולה ל הה כה ך בש ין לש אי
י תי לה פי ה תש עה מש ה, (תהלים לט) שי זל סוק הנ פה ים בנ תובי ם כש כגלה ה. וש עה מש ה, די עה וש ה, שנ לה פי ה: תש זל סוק הנ פה אן בנ ה כה שובה תש

ש. רנ חל ל תל י אנ תי עה מש ל די ה אל ינה זי אמ י הנ תי עה וש שנ ה' וש

עות מה דש י בנ רי המ ה. של עה מש די ק הנ ם, רנ הל ה מי שובה ין חמ ם אי כגלה רוך הוא, ומי דוש בה קה י הנ ני פש ים לי שובי ה חמ לשה שש ל הנ כה
רוך הוא. דוש בה קה י הנ ני פש ים לי סי נה כש ים ני רי עה ר שש שה ה עה לשה גוף. שש ל הנ צון כה ב ורש לי ך הנ הולי

םא ה - ל עה מש ה. די ינה זי אמ י הנ תי עה וש שנ תוב וש כה ה - של עה וש ה ה'. שנ לה פי ה תש עה מש תוב שי כה ה, של יעה מי תוב בו שש כה ה - של לה פי תש
ש. רנ חל ל תל י אנ תי עה מש ל די תוב אל כה כםל, של הנ ר מי א יותי לה ה, אל לל אי כש
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ל לי פנ תש ם מי דה אה ים של מי עה פש ה - לי לה פי ר, תש מנ ף אה ר יוסי ר בנ זה עה לש י אל בי רנ י, וש רי יסה ל קי ים של ני בה רנ ה? הה זל ה לה ין זל ה בי מנ
ין י אי רי המ יחנ בו, של גי שש םא מנ ל נו וש מל ק מי שותי תו, וש שה קה עמשות בנ ה לנ םא רוצל ל ל בה , אמ ענ רוך הוא שומי דוש בה קה הנ תו וש לה פי תש

ה. יעה מי א שש לה תוב אל כה

תוב בו כה ר,  יותי צונו  רש ם  שה שום של ומי בונו.  רי י  ני פש לי ב  לי הנ צון  רש בי חנ  צווי ה, של לה פי תש מי ר  יותי יא  ה הי עה וש שנ הנ
יא ה הי עה מש ל די בה צונו. אמ עמשות רש ה לנ םא רוצל ל ק, וש ה שותי ל זל ם כה עי בור, וש די ל אותו הנ נו אל זש ין אה כי רש מנ י של מי ה, כש ינה זי אמ הנ

ש. רנ חל ל תל י אנ תי עה מש ל די תוב בו אל ך כה שום כה גוף, ומי ל הנ ל כה צון של רה ב ובה לי בנ

ין ר די ל מוסי עות של מה ז, ודש גל ל רם עות של מה ך. דש לל מל י הנ ני פש סות לי נה כש ני עות  מה דש ל הנ םא כה ים, ל רי ים אומש מי כה חמ ונ
ם, תה רה תוך צה ה מי שה קה ים בנ שי קש בנ מש של ה, וש שובה ל תש של ה וש לה פי ל תש עות של מה א דש לה ך. אל לל מל י הנ ני פש ים לי סי נה כש םא ני רו, ל בי חמ לנ

ך. לל מל י הנ ני פש ים לי סי נה כש ני ים, וש רי עה ים שש חי ים, ופותש יעי קי ים רש עי ם בוקש כגלה

תוב כה ה  מנ עמלו.  נש ני םא  ל עות  מה דש י  עמרי שנ וש עמלו,  נש ני ים  רי עה שש הנ ל  כה ש,  דה קש מי הנ ית  בי ב  רנ חל נל של יום  בנ ינו,  ני שה של
עות. מה תוך דש ש מי מה יהה מנ אי ך. רש תש עה מש ת די י אל יתי אי ך רה תש לה פי ת תש י אל תי עש מנ יההו? (ישעיה לח) שה קי זש חי בש

ייש וש טוב,  עות לש מה דש ים. ייש  ני ל פה ל כה ענ ה מי עה מש ה די י ילהוי נה דם ה אמ חה תוב? (שם כה) ומה ה כה םא מנ ב יד לה תי עה לל וש
ה לה פי ל תש עות של מה ה ודש רה ל צה לו של לה עות הנ מה דש ל הנ ע. ענ רה ר הה ל ייצל ע - של ל רנ טוב. של ר הנ ל ייצל טוב - של ע. לש רנ עות לש מה דש

ם. ילי ים אובי נוני חמ תנ י יהבםאו ובש כי בש תוב, (ירמיה לא) בי כה

או יהה. רה ת הה בה שנ יום, יום הנ הנ ים. אותו  מי כה חמ א ונ מה סש ן קי י בל י יוסי בי יו רנ לה סו אי נש כש ה. ני לה אי חה דנ פש רוסש י כש בי רנ
ת רל חל ה אנ חה רש טי לו, וש טש לש טנ סור לש אה ת הוא, וש בה שנ רו, יום הנ מש ם. אה דנ רש ם ני יי תנ ינש ק. בי חנ ך צה ר כה חנ אנ ה, וש יהה בוכל הה אותו של

ירוהו. אי שש יך. הי רי םא צה ל

- ך  לל ימל לי ת אל . מי יהה נל י בה ני יא ושש ר הי אי שה תי ונ י  ערמי נה יש  אי ך  לל ימל לי ת אל יהמה ונ ש, (רות א)  רנ דה וש ן  נה י יוחה בי ם רנ קה
ה. מה שה נש ה לי מה שה יהה נש הה ך, של לל ימל לי קום אל ת מש ים אל לי שש הנ יו לש נה י בה ני רו שש אמ שש ני ם, של הל ם בה חי ננ תש הי יהה לש נל רו בה אמ שש ני

ל ר ענ בל ו הוא של שה כש ה. ענ אה מש טג רוחנ הנ ש וש קםדל יון, רוחנ הנ לש כי לון וש חש ם מנ יהל ני ם שש יהמותו גנ תוב? ונ ה כה ך מנ ר כה חנ אנ
ד יורי ם  דה א אה לה יהמותו, אל םא  ל יא וא"ו,  הי ית של לי כש שי הנ רוחנ  הה וש י',  הוא  של ש  קםדל ל הנ ה של מה שה נש ה לי מה שה נש ר. הנ בל של

ת. א מי רה קש תו ני לה דג גש מי

י בי תו רנ יו. מי רה בי חמ י ונ ן נורי ן בל נה י יוחה בי ם רנ הי רו, וש אמ שש ני ים של מי כה חמ ה בנ מה חה נל ר, הנ זל יעל לי י אל בי ת רנ מי של אן, כש ף כה אנ
ר. בל ל של ר ענ בל ו, הוא של שה כש ת ענ מי אי של דנ פש רוסש י כש בי נו רנ רי בי ת חמ עי כה אי. וש דנ פש רוסש י כש בי ר רנ אנ שש יו - ני רה בי חמ י ונ ן נורי ן בל נה יוחה

א רה יו. קה פי חוק בש יו, וצש נה ל פה עות ענ מה דש רות הנ חוזש ה אותו של אה לו, רה צש יהה אל הה יהה של קי לש י חי בי ים, רנ בי ם יושש עודה בש
ת. םא מי אי ל דנ ונ רו של מש יו. אה פי חוק בש יו, וצש נה ל פה עות ענ מה ם דש או אותו עי רה ים, וש רי בי חמ לנ ן וש נה י יוחה בי רנ לש

ן נה יוחה י  בי רנ יו  לה אי בו  רש קה תות.  שש לי ם  יי מנ ש  קי יו, בי ינה עי ח  תנ פה ב  רל על בה יו.  לה ב אי רנ קש לי ם  דה אה בו  זש עה םא  ל וש בו,  יהשש
יענ הודי י לש וו אותי צנ י, וש יתי אי רה ה של ם מנ כל ר לה אםמנ י וש לנ ר שובו אי חה מה לום. לש שה כו לש י, לש בותנ ם: רנ הל ר לה מנ ים. אה מי כה חמ ונ

ים. רי בי חמ לנ

םא ל י, וש יתי אי ר רה חי ם אנ ם, עולה י שה יתי יי הה ה של זל ה הנ לה יש לנ י, ובנ יתי אי רה ים של רי בה דש ל הנ ן כה קי תנ י לש תי כש רנ טה צש ו הי שה כש ענ של
ם, ר שה אנ שש ן ני נה י יוחה בי רנ כו. וש לש ם הה אן. כגלה ם כה דה ילה אה הש םא יי ל י, וש לנ בו אי רש קש םא יי ל י של יתי י בי ני בש רו לי מש ה הוא. אי י מנ תי עש יהדנ

ה. לה יש ל אותו לנ יו כה לה ב אי רנ םא קה ל וש

ן. נה י יוחה בי רנ א לש רה קה ב, וש יהשנ ם וש ר. קה בה דה עו  םא יהדש ל ה. וש ר ובוכל בי דנ יהה מש הה של או אותו  יום, רה יר הנ אי יהה מי הה של כש
ך א לש לה ר, אל בה לות דה גנ שות לש י רש נו לי תש םא נה ל ם, וש שה י לש תי סש ננ כש ני י, וש אתי ר בה חי ם אנ עולה ר: מי מנ ? אה יתה אי ה רה ר לו: מה מנ אה

ה. אה רה ה של ם מנ הל ר לה מנ אה ך. וש רש בי חמ לנ וש

יהבםאו ים  רי בי חמ הנ מי ר  שה עה ים  ני שש י  רי המ ך, של לש נו  קש תי של ך  אמ סש כי לש ך  לי וש יך,  רל בה דש ן  קי תש ן: הנ נה יוחה י  בי רנ לש לו  ר  מנ אה
לות. גנ שות לש י רש נו לי תש םא נה ל ה של י מנ יתי אי י רה ני אמ ך, ונ ילש בי שש בי

ם. יחנ שה שי מה ך הנ לל ל מל קום של מה ת אותו הנ י אל יתי אי רה ם. וש יהדה ם בש מודה לש יים תנ קנ תש הי ים של רי בי חמ ם הנ אותה י מי יתי אי רה וש
ת אל ה  בה ים  כי זנ מש של ם  אותה וש ה,  תורה בנ ים  לי דש תנ שש מי של ים  רי בי חמ הנ ם  יהל רי שש אנ יום:  ל  כה בש יז  רי כש מנ רוז  כה י  תי עש מנ שה וש

ם. יהל דותי ל מי ים ענ ירי עמבי מנ ם הנ אותה ים, וש רי חי אמ הה

י, לי צש ה אל ינה כי שש י הנ יתי אי רה י, וש יא אותי בי הה ת לש ול מה ך הנ אנ לש מנ ה לש נה תש שות ני רש ק, הה צוחי ה וש י בוכל יתי יי הה של ם, כש יתל אי רש
ת לו. נל םא נותל ל ה של ינה כי שש י הנ יתי אי רה של י כש תי קש חנ צה ת, וש ול מה ך הנ אנ לש מנ י מי יתי כי ן בה ל כי ענ נו לו. וש תש םא נה ל וש

ים קי סש ענ תש ם מי ם כגלה נות, שה חמ אות ומנ בה ה צש מה י כנ יתי אי רה ם, וש שה ין של די ית הנ בי י לש ים אותי לי נוטש ד של י ענ יתי אי רה וש
ל כה יו, וש לה ה עה רוסה ת פש חנ ת אנ רםכל דונו, ופה אמ ים לנ רי שה ר קש קושי ים, של ני פה ל הנ ענ ם סנדלפו"ן בנ יהל אשי רה ם, ובש עולה י הה יני די בש

אותו. רש ב לי רנ קש שות לי ה רש נה תש םא ני ל ת יהדו, וש חנ תנ ם של יי מנ שה אות הנ בש צי

לו טש ים. נה גורי טי ם קה הל ם, ומי עולה י הה ני ל בש ים ענ גורי ני ם סה הל ם, מי יהל ני פש ים לי ני מג ים מש רי ה שה מה כנ ין, וש ית די י בי יתי אי רה וש
ים. רי בי חמ ן הנ ים מי בי ם רנ י שה יתי אי רה ם. וש יהל לי י אמ בו אותי רש קי וש
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ית אותו, מי הה י לש ים לי ני םא נותש ל ם: של הל ר לה מנ ך? אה לש צש ם אל עולה י הה ני בש ה מי ה זל ת: מנ ול מה הנ ך  אנ לש מנ לש לו  רו  מש אה
יהדונו ין של רי דש הל נש ה סנ לשה י שש ני פש ין לי די י לנ בו אותי רש קי ת וש בל של י לה יחו אותי ני הי ינו! וש ם, דונו די הל ר לה מנ ין. (אה די יו לנ תי בש רנ קי וש

י). תי עש מנ שה י, וש יני די

ל יד ענ מי י תה תי רש עלבנ הל י של לנ ידו עה עי הי ר, וש אנו כםפל צה ר, מה אנו כםפל צה ים מה מי עה לש פש רו שה מש אה ים, וש די ה עי לשה מו שש קה של
או צש מש ני י, וש לי ים של ני שה ים וש ל יהמי בון של שש חל שו  עה י, וש תי נש יהשנ ם של יתל אי רש יום, של הנ ל אותו  י כה יני די בש קו  סש ענ תש י. הי דותנ מי

ים. מי לי יד שש מי תה

קום מה י לש יני ת די אל עללו  הל ד של ה, ענ זל דון בה לה לו  םא יהכש ל ין, וש די ת הנ אל בו  זש י, עה דותנ ל מי יד ענ מי י תה תי רש עלבנ הל ל של ענ וש
קום. ה מה יזל אי י לש תי עש םא יהדנ ל ר, וש חי אנ

םא ל י אותו, וש תי רש מנ םא גה ן ל יי דנ עמ ה, של זל ם הנ עולה י בה מודי לש ים תנ לי שש הנ ן לש מנ י זש ת לי תי לה י, וש זםר אותי עמ ין לנ די ן הנ א מי ובה
י. ב אותי זנ ז עה אה ם, וש קםדל ל מי ן של קי זה אי הנ דנ פש רוסש י כש בי ת רנ י אל קומי מש נו לו בי תש נה ד של ת, ענ ול מה ך הנ אנ לש י מנ ב אותי זנ עה

י - תי קש חנ צה ת, וש ול מה ך הנ אנ לש ל מנ דו של חש פנ י מי יתי כי בה עות - של מה דש ם הנ ה, אותה פל חוק בנ י וצש ננ פה עות בש מה דש ם הנ יתל אי רש של כש
ך אנ לש ל ינד מנ י ענ תי נש םא יהשנ ל ם. וש כל י לה יתי לי גי ה של י מנ יענ לי הודי י לש די ר כש חי ן אנ מנ ד זש י ענ כו לי חי ל של ענ ה, וש ינה כי שש ת הנ חנ מש שי מי

ם. שה י לש ני ך אמ מו הולי עי יהא, וש עש י אושנ בי ת רנ י אל מי ירו עי אי שש א הי לה ת, אל ול מה הנ

ה. ה מורל טל עש כות ינ רה ם בש יתוהו גנ שי ן יש יה עש א מנ כה בה ק הנ מל עי י בש רי יו, (תהלים פד) עםבש לה או עה רש קה ים, וש רי בי חמ הו הנ מש תה
ם רנ הוא גה א, של כה בה ק הנ מל הוא עי ת, של ול מה ך הנ אנ לש ל מנ ה של ל זל ר ענ בנ עה אי, של דנ פש רוסש י כש בי ה רנ א - זל כה בה ק הנ מל עי י בש רי עםבש
ם גנ ך,  יכה פי לש ה.  תורה ין בנ יי ענ יות מש הש לי וש מודו,  לש ת תנ מםר אל גש לי יחוהו  ני הי - של יתוהו  שי יש ן  יה עש ם. מנ עולה ל הה כה לש יהה  כי בש

ה. ד אותה לומי ה וש סה רש ה גי ס אותה גורי י של ן מי כי ל של ים, כה יי ת לו חנ מל ה גורל תורה ם הנ ה. אי ה מורל טל עש כות ינ רה בש

הו ך, מנ חםשל ח בנ רנ יק. זה די צנ חום וש רנ נון וש ים חנ רי שה יש ך אור לנ חםשל ח בנ רנ ן, (תהלים קיב) זה נה י יוחה בי יו רנ לה א עה רה קה
יר אי מי ים של רי שה יש הום. אור לנ י תש ני ל פש ך ענ חםשל ר וש מנ אל נל מו של ם, כש עולה י הה ני ת פש יך אל שי חש מנ ת, של ול מה ך הנ אנ לש הו מנ ך? זל חםשל
רוך הוא, דוש בה קה ה? הנ ת זל ה אל י עושל ה. ומי תורה ת אור הנ אי, אל דנ פש רוסש י כש בי ה, רנ זל יק הנ די צנ רוך הוא לנ דוש בה קה הנ

יק. די צנ חום וש רנ נון וש א חנ רה קש ני של

ם הל ת לה תי לה מו  ת ענ ד ה' אל קנ י פה ב כי ה מואה די שש ה בי עה מש י שה גו' (רות א), כי וש יהה  לתל י] כנ תי שש י [לי ערמי ר נה םאמל ת ונ
או רש יי ם  ת, הי צםרל י בנ ני שש ים בי יי ני עמ יו מי ינה ים עי לי עש מנ י של ה, מי אי םא ורש ק, ב חה צש יי י  בי ר רנ מנ יהה אה כש רל י בל בי ר רנ מנ ם. אה חל לה
ה אה רה ן של יוה יהה. כי יר הה שי ך עה לל ימל לי ה. אל אותה רש ה לי כל זש םא יי הוא ל ה, וש טובה דו לש קש יגפש ד של םא יהמותו, ענ ל ם וש עולה מות הה חה נל בש

ב. ה מואה די שש ח לי רנ ה, ובה קה דה צש ן הנ יו מי ינה ים עי לי עש ב, הל עה רה הה

ם הה רה בש ך, אנ לל ימל לי אל ים מי דולי י גש רי המ ונ ב,  עה רה י הה ני פש מי רםחנ  בש ים לי יקי די ל צנ ן של כה רש םא דנ י ל כי יהה, וש כש רל י בל בי ר רנ מנ אה
ים? תי שש לי ץ פש רל אל ה לש זל ב, וש עה רה י הה ני פש ם מי יי רנ צש מי ה לש ך זל לנ הה נו, וש מל ים מי ירי ק, עמשי חה צש יי וש

תוך מי את  צי לה לו  לה הנ ים  יקי די צנ לנ ם  הל לה ם  רנ גה הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ק,  חה צש יי י  בי רנ ר  מנ אה יהה  כש רל בל י  בי רנ ר  מנ אה
ב. עה רה יא הה בי ך הי יכה פי ם, ולש עולה ם בה עה בש יענ טי הודי ים ולש עי שה רש הה

ים יי ני עמ ב, הה עה רה א הה בה של ב. וכש ר רנ עםשל ה, ובש ל תורה קום של מה ב, בש יהה יושי ים הה יקי די ל צנ קום של מה ך, בש לל ימל לי ל אל בה אמ
מות. אג ין הה ך בי לנ הה ח וש רנ ם, ובה עולה ל הה ל ענ ין חה די ה הנ אה רה עוד, של ח. וש רנ ם, ובה הל ינו מי ים עי לי עש הל יו, וש לה ים אי אי יו בה הה

ל מו של שש י מי י יוסי בי ר רנ מנ ך אה ה, כה נה טנ יר קש ט. עי עה ה מש ים בה שי נה אמ ה ונ נה טנ יר קש ח, (קהלת ט) עי תנ אי פה דנ סש י חי בי רנ
ה דול - זל ך גה לל יהה מל לל א אי ים. ובה רי יבה אי לו הה ט - אי עה ה מש ים בה שי נה אמ ם. ונ דה ל אה ה גופו של ה - זל נה טנ יר קש ק, עי חה צש י יי בי רנ
יש ה אי א בה צה ם. ומה יהל לי ך עמ לל הוא מל יו, וש תה חש ים תנ די בה עש שג ן מש ם כי ם גנ דה י אה ני יל, ובש סי ן וכש קי ך זה לל הוא מל ע, של רה ר הה ייצל
ה שה נש עה ל מי צי נה הי ין לו, לש זי אמ מנ ים לנ כי חש הוא מנ ם, של כה ין לו. חה זי אמ ין מנ אי ן, וש כי סש הוא מי ר טוב, של ה ייצל ם - זל כה ן חה כי סש מי

נםם. יהי ל גי של

ת ר אל כנ םא זה ם ל דה אה ה. וש אה י בורש ני פש א לי טה חל םא תל ל ם, של דה ל אה תו של מה שש - זו ני תו  מה כש חה יר בש עי ת הה ט הוא אל לנ ומי
ע. רה ר הה אותו ייצל םא בש ט חמ ם לנ דה אה יהשוב הה ר אותו, וש ין זוכי הוא. אי ן הנ כי סש מי יש הנ אי הה

ה - נה טנ יר קש ח: עי תנ ך פה א כה לה ה? אל זל סוק הנ פה ר בנ מנ ה אה נו, מה לי צש ב אל יהה יושי הה ינוק של תי י בון, אותו הנ בי ר רנ מנ אה
נו (שיר השירים רש מנ אה מו של רוך הוא. כש דוש בה קה ל הנ ה אל דושה יהה קש רש ש, קי קםדל יר הנ את עי רי קש ני ל, של אי רה שש ת יי סל נל זו כש

בות. אה לו הה ט - אי עה ה מש ים בה שי נה אמ ל. ונ חי ה רה נה טנ קש ם הנ שי ר (בראשית כט) וש מנ אל נל ה, של נה טנ נו קש חות לה ח) אה

, א נםחנ נו. בה מל ה מי קה לש תנ סש ני אשון, וש רי ם הה דה א אה טה תוכו. חה ה בש תה רש שה ה וש ינה כי מו שש ה עי דה אשון - יהרש רי ם הה דה א אה בה
דום, סש י  שי נש אנ או  בה ה.  ידה הורי וש ם  הה רה בש אנ א  בה ם.  עולה הה ן  מי ה  קה לש תנ סש ני וש בול,  מנ הנ דור  או  טש חה ץ.  רל אה לה ה  ידה הורי וש

ה. בי רש ה הנ מו בה יש קנ תש םא ני ל יו, וש ט הה ן מועה מנ ם. זש עולה ה בה מה יים עי קנ תש הי ט לש עה ה מש ים בה שי נה אמ ך ונ יכה פי ה. לש קה לש תנ סש ני וש

יהה נות הה כי סש מי בש עמקםב. של ה ינ ם - זל כה ן חה כי סש יש מי ה אי א בה צה י. ומה לוני ה פש ה - זל ב אםתה בנ סה דול וש ך גה לל יהה מל לל א אי ובה
ה תו - זל מה כש חה יר בש עי ת הה ט הוא אל לנ נו. ומי מל ה מי ירה בי גש ה הנ דה רש פש ני נו, וש מל ע מי פנ של ע הנ ננ מש ני ף, וש יוסי יו בש נה או בה טש חה ן של מנ זש בי
תוב כה לות, של גה ה בנ ירה בי גש ב הנ כי ענ תש הי יל לש בי שש לות, בי גה ל בנ אי רה שש או יי טש ילחל י של לוני ק פש סי ענ תש מי ה? של ב אםתה בנ סה הו וש ה. מנ מםשל

גו'. י וש נםכי מו אה (תהלים צא) עי
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יהה לל א אי ית. ובה אשי רי י בש מי ת יש של לו שי ט - אי עה ה מש ים בה שי נה אמ יון. ונ ה - זו צי נה טנ יר קש ר, (קהלת ט) עי חי ר אנ בה דה
ב רםכי י וש ני ר בו (זכריה ט) עה מנ אל נל ד, של וי ן דה יחנ בל שי ה מה ן - זל כי סש יש מי ה אי א בה צה י. ומה לוני ה פש ה - זל ב אםתה בנ סה דול וש ך גה לל מל
ב רנ ר ילחל הה נה ר (שם יט) וש מנ אל יו נל לה עה ע. וש פנ של יו הנ לה םא עה םא יהב ל ן של מנ ל זש ד. כה בה יק אה די צנ ר (ישעיה נז) הנ מנ אל נל מור, וש ל חמ ענ

ש. יהבי וש

ילה הש יי תו. של מה כש חה יר בש עי ת הה ט הוא אל לנ ר ומי מנ אל יו נל לה עה ד. וש וי ן דה בל יחנ  שי ה מה ם - זל כה ה סמא"ל. חה מור - זל חמ
ה. לה עש מנ לש ה מי לה אג גש י הנ זוהי ם, וש יי רנ פש ן אל יחנ בל שי ל מה גואי

יהה לל א אי יו. ובה נה תו ובה שש אי לו נםחנ וש ט - אי עה ה מש ים בה שי נה אמ . ונ ת נםחנ בנ ה - זו תי נה טנ יר קש ר, (קהלת ט) עי חי ר אנ בה דה
תו - מה כש חה יר בש עי ת הה ט הוא אל לנ . ומי ה נםחנ ם - זל כה ן חה כי סש יש מי ה אי א בה צה ה. ומה ב לה בי סי ע, של רה ר הה ה ייצל דול - זל ך גה לל מל

יו. נה טו נםחנ ובה לש תו, ומה מה כש חה ה בש בה תי ת הנ ט אל לנ םא, מי ב יד לה תי עה ם של הה רה בש עמבור אנ בנ ם, של הה רה בש ה אנ זל

ם ים הי טי ענ ט - מש עה ה מש ים בה שי נה אמ ה. ונ בה רי חמ ה ונ נה טנ ה קש זל ן הנ מנ זש יא בנ הי ם, של יי לנ רושה ה - זו יש נה טנ יר קש ר, עי חי ר אנ בה דה
ייאל, (דניאל ב) ני דה יו בש לה ר עה מנ אל נל ו, של שה י עי ני בש ך מי לל ה מל ה - זל ב אםתה בנ סה דול וש ך גה לל יהה מל לל א אי ה. ובה ייש בה ים של הודי יש הנ
לו אי ל  כה לש יא סוף  בי תה וש ק  דנ ם  עמשי תנ גו'  וש ים  כי לה מש הנ . של רוענ תי וש ק  דנ ם  עמשי תנ לו,  ל אי כה ענ  רועי מש ל. של זל רש בנ מי יו  שוקה
ת ט הוא אל לנ אשון, ומי רי יחנ  שי ה מה ם - זל כה ן חה כי סש מי יש  אי ה  א בה צה ם, מה יי לנ ירושה ב בי בי הוא סי ן של מנ זש כגיות. ובנ לש מנ הנ

רון. חמ יחנ אנ שי ה מה תו - זל מה כש חה יר בש עי הה

ה כה רג תוב (איוב יא) אמ י כה רי המ ה? ונ נה טנ יא קש ה הי מה לה ט. וש עה ה מש ים בה שי נה אמ ה. ונ תורה ה - זו הנ נה טנ יר קש ר, עי חי ר אנ בה דה
ם. ט הי ענ ה מש ים בה שי נה אמ שום של א מי לה גו'? אל ה וש דה ץ מי רל אל מי

ם - כה ד. חה וי ה דה ן - זל כי סש יש מי ה אי א בה צה ה. ומה ב אותה בנ סה ת, של ול מה ם הנ ה סנ ב כו' - זל בנ סה דול וש ך גה לל יהה מל לל א אי ובה
יר עי ת הה ט הוא אל לנ יו. ומי רה פה יו וסש לה שה מש אור, בי ה בש יר לה אי הי ר, וש ני ה  ין לה קי תש הי לום, של שה יו הנ לה ך עה לל מל למםה הנ ה שש זל

ה. תורה ם לנ יי ננ זש ן אה קי הוא תי ים, של יני מי הנ ים וש סי יקורש פי אל ינד הה תו, מי מה כש חה בש

ן יוה ף. כי רנ שש ני יהה  לל ב אי רנ קה י של ם, ומי יי ננ זש ה אה ין לה אי ת של חנ לנ קנ ה כש תורה ה הנ תה יש למםה, הה א שש בה ם של רל טל ינו, בש ני שה של
ה? מל ובנ ה.  לה צה הנ יהכול  בש כי יר  עי הה ה  אותה בש ן  תנ נה תו,  עמצה בנ ם  עולה הה י  ני בש לו  צש ני וש ם,  יי ננ זש אה ה  לה ה  שה עה וש למםה  שש א  בה של

בשחהכשמהתו.

יש ין אי אי ד, של וי הוא דה ן, של כי סש מי יהה אותו הנ רל חמ ל אנ די תנ שש הי לות של דש תנ שש הי הנ ין, וש קי תש הי קון של תי שום הנ ה מי ל זל כה וש
ך. לל מל ד הנ וי מו דה יהה כש רל חמ ל אנ די תנ שש הי של

ים, הוא ני ה שה אה יים מי קנ תש א הוא הי לי מה לש אי ים. של ני ה שה אה ם מי עולה יים בה קנ תש הי ך לש לל מל ד הנ וי יהה דה אוי הה ינו, רה ני שה וש
מו רש ה גה מה ל כנ בה ש. אמ דה קש מי ית הנ ב בי רה חל יהה נל םא הה ל ים, וש מי עולה םא יהסור לש ל ק של זה קון חה אור תי מה ת הנ ן אל קי תנ יהה מש הה

מו. יש קנ תש םא הי ל ים של ני שה ן הנ אותה

ים. ני ים שה עי בש ק שי יו רנ נותה שש מי ן לו  תנ נה אשון, של רי ם הה דה ה אה הוא, זל ן הנ כי סש מי הנ יש  אי ת הה ר אל כנ םא זה ם ל דה אה וש
ילה הש י יי ני עם בש ד, של וי ת דה ר אל כנ םא זה א, ל טה חה ב אותו של בנ סה ל, וש מה ל גה ב ענ רוכי א ס"מ וש בה ה של עה שה ר אותו בש כנ םא זה ם ל דה אה וש

אשון. רי ם הה דה אה סמא"ל לש ה, וש וה חנ ב לש בי ש סי חה נה הנ ה. של זל ון הנ עה ל הל ענ

בו ת לי ה אל כה פש ה הה וה חנ ה, וש וה ב חנ ת לי ך אל פנ הה ש וש חה נה א הנ בה ד של ם, ענ דה אה ת הה פםך אל ינהמ יהה לו כםחנ של םא הה סמא"ל ל וש
ץ עי ן הה י מי ה לי נה תש וא נה י הי די מה ה עי תה תנ ר נה של ה אמ שה אי ר, (בראשית ג) הה מנ ה אה ל זל ענ ם. וש יהל ני שש או  טש חה ם, וש דה אה ל הה של
ן ל כי ענ נו, וש מל ל מי כנ אה ה לו של מה רש גה ה, וש וה ה חנ אה בה ד של ם, ענ דה אה ב הה ת לי פםך אל ינהמ שות של רש ה הה תה יש םא הה סמא"ל ל ל. ולש אםכי וה
דום אל לו לש ם. גה הל מה ה עי ינה כי ל שש בל בה לו לש ם. גה הל מה ה עי ינה כי לו שש גה קום של ל מה כה ן, בש ינה רי מש אנ א הוא דש דה ה. ((המ שה נש על ה נל שה אי הה

דות)) מי ן הנ ת מי חה םא אנ ל ם וש הל מה ה עי ינה כי שש

נו, מל ר מי כנ זש א ני לי מה לש אי ה, של אשונה רי נו בה מל ר מי כנ םא זה ה, ל נה ים שה עי בש ן שי יו אותה נותה שש ן לו מי תנ אשון נה רי ם הה דה אה של כש
םא א ל לה אור. אל מה קון הנ ת תי ן אל קי יתנ ם, וי עולה ק בה זי חנ תש הי י לש די ים לו, כש אויי רש מו של יו, כש נותה שש יר לו מי אי ה ינשש נה ה שה אה מי

ר. םא יותי ל ה, וש נה ים שה עי בש ק שי נו, רנ מל ר מי כנ זש ני

זויהה, ן בש כי סש מי ת הנ מנ כש חה ן - וש מנ זש אותו הנ םאן. ובש צ ם בנ הל ר, ומי בה דש מי ם בנ הל מי ך  יהה הולי הה יו, של ה הה נה ים שה לשי שש
ת חנ ה אנ נה י שה רי המ ת, של חנ ר אנ סי ים חה עי בה רש א אנ לה רו בו אל אמ שש םא ני ל ה של ך. זל לל מל אול הנ י שה ני פש לי ים מי עי מה שש ם ני ינה יו אי רה בה ודש

ת. ול מה ין הנ ינו ובי ע בי שנ פל יהה כש הה ד של ר, ענ ני קון הנ ד תי ך יהרנ שום כה לום. ומי שה בש נו אנ י בש ני פש לי חנ מי יהה בורי הה

ים לו לי שש הנ ה, לש טה מנ ים לש ני ים שה לשי ם שש יף לו אותה הוסי ה לש אשונה רי נו בה מל ר מי כנ זש םא ני ם ל דה אה י של ני פש ה, מי ל זל כה וש
ם ינה אי יו  רה בה ודש זויהה  בש תו  מה כש חה ה  תה יש הה של ים  ני שה הנ ים  עי בש שי ם  אותה מי ה,  טה מנ לש ים  ני שה ים  לשי שש מו  גש פש ני וש ה.  אה מי לש

ים. עי מה שש ני

ר מנ ך הוא אה שום כה א מי לה ם. אל כה מו חה צש ל ענ א ענ הוא קורי מו, וש צש ת ענ חנ אל בי שנ ך מש ל כה ך כה לל מל למםה הנ שש הו, של זל וש
ר חי ין אנ אי יל וש א הואי לה י, אל מי צש ת ענ חנ אל בי שנ א לש י בה ני אמ דול של ה גה ר זל בה י. דה לה יא אי ה הי דולה ה, (קהלת ט) וגש אשונה רי בה

ך. יי נה לום בה ב שש רנ י ה' וש מודי ך לי יי ננ ל בה כה יו (ישעיה נד) וש לה או עה רש קה קוהו, וש שה ים ונש רי בי חמ או הנ ר לו. בה םאמנ י של

ין די ל הנ ענ יענ לו של הודי י לש די ם? כש ענ טנ ה הנ יו. מה יהמה ב בש עה יהה רה ים הה ני לש שה ך, שה לל מל ד הנ וי אי, דה חומנ י רש בי ר רנ מנ אה
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ן יוה ין. כי די ם הנ לנ שש ני ד של גו'. ענ ש וש קי בנ יש ים ונ ני לש שה ד שה וי י דה ימי ב בי עה י רה הי יש תוב (שמואל-ב כא) ונ כה הו של ר. זל בה דה לוי הנ תה
כו'. ץ וש רל אה ים לה להי ר אל תי עה יי יהד (שם) ונ ם, מי לנ שש ני של

יא ם, הי עולה ד הה קה פש ני של ל. כש אי רה שש ץ יי רל ל אל של ה  יתה צי מש תנ א מי לה ים אל ין שותי ם אי עולה ל הה יהיא, כה י חי בי ה רנ נה שה של
. יהה לל ן עה גי יה ה וש יל אותה צי ינ י של א מי צה מש םא ני ל שום של ה, מי לה חי תש ת בנ דל קל פש ני

שום מות, ומי אג ר הה אה ין שש ח לו בי רנ ם, ובה עולה ל הה ים של יהרי דנ ל הנ ן ענ גי הה יהכםל לש יק, וש די יהה צנ ך הה לל ימל לי ה אל ילה חי תש בנ
שו. נש על נל רות, וש חי מות אמ אג יות מי רי כש ים נה שי או נה שש נה ל וש יו ענ נה תו בה ת, ומי ש. הוא מי ננ על ך נל כה

ים שי ם נה הל חו לה קש יי ה ונ נה י טםבםת הי ם כי דה אה נות הה ת בש ים אל להי אל י הה ני או בש רש יי ח, (בראשית ו) ונ תנ יהה פה מש חל י נש בי רנ
ם ילה פי הי וש ם,  בונה רי לש גו  רש טש קי יו, של הה ים  כי אה לש מנ י  ני שש עזא"ל,  ונ - עז"א  ים  להי אל י הה ני בש או  רש יי ונ רו.  חה בה ר  של אמ כםל  מי

נוש. י אל ני בש עמשו כי ננ יר, וש וי אמ מו בה לש גנ תש דו, ני יהרש של ה. וכש לה עש ל מנ דוש של קום קה מה רוך הוא מי דוש בה קה הנ

ם אותה ים, וכש ישי או אי רש קש ני ם של אותה נוש כש י אל ני תוך בש ב בש רי עה תש הי מו לש רש גש יי ים של כי אה לש מנ ם הנ ל אותה כה ך בש ין לש אי וש
ם, דה אה י  ני בש ל  סודות של יש ם  ל אותה כה מי מו  לש גנ תש הוא, הי רוך  בה דוש  קה ם הנ ילה פי הי ן של יוה כי ים.  להי י אל ני בש ים  אי רה קש ני של

ם. הל ים בה שי בש לנ תש ומי

ים לי נוטש וש ם,  עולה (הה יר  וי אמ בנ מו  לש גנ תש הי ם,  יהל קומותי מש לי שוב  לה ים  ידי עמתי ם  הי וש דו,  יהרש של כש ים,  כי אה לש מנ ר הנ אה שש
ל כה ם, או בש יי עממנ יום, או פנ ם בש ענ ר. פנ םא יותי ל ה, וש עה י שה פי ים לש אי רש ני ך  שום כה ר. ומי םא יותי ל ם, וש הל מה ים עי שי נה ת אמ צורנ

ם. קומה מש ים לי רי חוזש נו, וש מל ים מי טי שש פנ תש יר) ומי וי אמ ים בה חי ך פורש ר כה חנ אנ ם, וש יי תנ ת או שש חנ ם אנ ענ יום פנ

ים כי אה לש ט. ייש מנ ש להי יו אי תה רש שה יו רוחות מש כה אה לש ה מנ ח, (תהלים קד) עםשל תנ אי פה ננ י ינ בי ר רנ א בנ מה יסש י קי בי רנ
ם ה, אותה ל זל ענ ם. וש יהל יני לום בי ייש שה שום של רו, מי בי חמ לו לנ של ן מי ה נותי ש, זל אי ם מי הי ים של כי אה לש ייש מנ , וש רוחנ ם מי הי של

ים. מי לש גנ תש ה, ומי זל ם הנ עולה יר הה וי אמ ר בנ ים יותי שי בש לנ תש ים, מי די יורש של ים. כש די ה יורש לל אי סודות הה יש י הנ ני שש ים, מי די יורש של

ם, קומה מש שוב לי לה רםחנ וש פש ים לי כולי םא יש ל ה, וש זל ם הנ עולה יסודות הה ים בי שי בש לנ תש ה, מי זל ם הנ עולה בו בה רש עה תש הי ם של אותה
ם. שה ים לש רי םא חוזש ה, ל ר זל חנ ה אנ ים זל ה יהמי עה בש אן שי ים כה בי כש ענ תש מי ן של יוה אן. כי ים כה בי כש ענ תש ומי

מו ן כש הל לה י של יםפי יר הנ אי יהה מי הה ה? של נה י טםבםת הי ה כי ה זל גו'. מנ ם וש דה אה נות הה ת בש ים אל להי אל י הה ני או בש רש יי ה ונ ל זל ענ וש
יון. לש אור על

י רי רמ ים הנ אי רה קש ני ך, של חםשל י הנ רי הה ם בש יס אותה ני כש הי הוא וש רוך  בה דוש  קה ם הנ ח אותה קנ ים, לה ני בה ידו  הולי ן של יוה כי
ם שה ה, וש דולה גש הום הנ תש תוך הנ ד לש עות ענ קה שג אות מש לה שש לש שנ ן הנ אותה ל. וש זל רש ל בנ אות של לה שש לש שנ ם בש ר אותה שנ קה ם, וש דל קל

ם. דה אה י הה ני בש ים לי פי שה ים כש די מש לנ מש

נו חי נש ם ינ רה ן אמ תוב (במדבר כג) מי כה הו של ים. זל רי הה ם הל אותה ם, בש הל ד מי מנ לה יו, וש פה שה ת כש ם אל שה ל מי טנ ם נה עה לש בי
ם. עולה בה ים של פי שה כש י הנ עי ל יודש רו כה טש ענ תש ם הי שה ם. ומי דל י קל רי רמ הנ ב מי ך מואה לל ק מל לה בה

ם אותה ה? בש מל ם בנ בונה רי ים לש גי רש טש קנ ם מש ה, הי זל יום הנ ד הנ ענ ה וש אשונה רי ם בה בונה ל רי ים ענ גי רש טש קנ יו מש הה תוך של ומי
ה דולה גש הום הנ תש תוך הנ עות בש קה שג מש אות הנ לה שש לש שנ ן הנ א אותה לי מה לש אי ה. וש לה עש ל מנ יהא של לש מנ ים פה ישי חי כש מנ ים, של פי שה כש הנ

בםל. סש ינו יהכול לי ם אי עולה הה ם, וש עולה ת הה ים אל יבי רי חמ יו מנ ה, הה בה ה רנ יסה פי תש ם בי הל ים בה חוזי אמ ונ

ים רי עורש תש ים מי יני מי ם הנ ל אותה ד כה צנ הנ אותו  י מי רי המ פון, של צה ד הנ צנ ים מי קי ך, יונש חםשל י הנ רי ם הה אותה ם, בש שה וש
ם. עולה בה

עון מש י שי בי . רנ יהה רל חמ ים אנ ם טועי עולה ל הה כה ן, וש מנ אותו זש ה בש תה יש ה הה עממה ה, ננ הודה י יש בי ר רנ מנ יהה אה מש חל י נש בי ר רנ מנ אה
. יהה רל חמ עו אנ ים, טה להי אל י הה ני ה בש או אותה רה ן של יוה ה. כי תה יש ים הה די ל שי א של מה ר, אי אומי

גנם תוב (בראשית ו) וש כה של הו  ם. זל הל מי דו  לש יה ן, וש הל לה או  מות, ובה כות עמרג ם הולש דה אה נות הה בש או  ן רה ר כי חנ אנ לש
ם עולה דו בה מש לה ים של ילי פי נש לו הנ גו'? אי ם וש י שי שי נש ה אנ ה זל ם, מנ י שי שי נש גו'. אנ ים וש להי אל י הה ני ר יהבםאו בש של אמ ן כנ י כי רי חמ אנ
ר מנ אל נל מו של ש, כש מה ם מנ י שי שי נש רו, אנ מש י אה י יוסי בי רנ ה וש הודה י יש בי ם. רנ יהל פי שש ת כי ים אל לי שש הנ ר, לש בה דה ר וש בה ל דה כה ם בש שי

ל. אי רה שש י יי בורי גי תוב מי ק, כה חה צש י יי בי ר לו רנ מנ ה. אה יב לה בי ים סה בורי ים גי שי (שיר ג) שי

ים, רי בה גש םא בנ ל ים, וש שי נה ר בנ ם יותי ים הי פי שה כש ם הנ ענ טנ ה הנ ר אונו, מה פנ יש כש י אי י יוסי בי ת רנ ל אל אנ יהה שה רש זנ י עמ בי רנ
ף? שי כנ תוב מש םא כה ל ילה, וש חנ םא תש ה ל פה שי כנ תוב (שמות כב) מש כה של

אי. דנ ה ונ בה קי נש ד הנ הו צנ ה. זל עה א רה לה ע, אל תוב רה םא כה ה. ל עה יך רה לל ה אי נל אג םא תש תוב (תהלים צא) ל ר לו, כה מנ אה
הו ם. זל עולה ים לה אי ים בה עי רה ים הה קי עמסה ל הה כה ים, וש פי שה כש י הנ ל סוגי ה כה בה קי נש ן הנ ר. ומי כה זה הו הנ ך - זל לל הר אה ב לש רנ קש םא יי ע ל גנ נל וש

גו'. ה וש שה אי ת הה ת אל ול מה ר מי י מנ ני א אמ תוב (קהלת ז) ומוצל כה של

ה נה מל ל מי בי קנ מש ה, או  שה אי בה ענ  נוגי ל הנ ר, כה ד אומי חה יהא. אל עש הושנ י יש בי רנ וש אי  ננ י ינ בי ? רנ יהה יהדל ים  סורי ה אמ ה זל ומנ
אי. דנ , ונ יהה ים יהדל סורי תוב אמ כה הו של ע. זל ה רה קל נה םא יי יהד ל ר יהד לש מנ אל נל נםם, של יהי ל גי ה של ינה די ה מי קל נה םא יי יהדו, ל ה לש יהדה מי

, יהה ים יהדל סורי אמ א של לי מה לש אי ים. וש עי ים רה הורי רש ל הי כה שוף וש כי ש וש חנ י ננ יני ל מי אות כה ה בה בה קי נש ן הנ ר, מי ד אומי חה אל וש
ן. מנ ת וזש ל עי כה ם בש עולה ל הה ים כה יתי מי ים ומש גי יו הורש ם, הה יי מנ שה ן הנ ה מי ים לה ני םא נותש ל של
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ת יענ אל בי שש הנ ת לש ענ יא יודנ הי לו, של ים של קי ערמה ה בה יא שורה הי ר, של כה זה ל הנ כםחנ של א בנ לה ה אל בה קי נש ת הנ רל בל גנ תש ין מי אי וש
ם, שי ה? בנ מל ה) ובנ צונה ים רש לי שש הנ יך לש רי ם צה דה אה הה ישוף וש י כי יני ל מי כה ת בש ענ יא יודנ הי ה. (של צונה ת רש ים אל לי שש הנ ם לש דה אה הה
ים רי עורש תש ם מי יהל ני ר. ושש כה זה ים בנ רי בה דש הנ ה, וש ים בה לויי ים תש עמשי מנ ן הנ ל כי ענ ה. וש אה מש ל טג ם של שי ים, בש קי ים עממג רי בה דש ובי

ר. כה זה םא בנ ל ה, וש בה קי נש ים בנ אי צה מש ים ני פי שה כש י הנ יני ך מי שום כה ה. ומי בה קי נש הנ מי

ם ת דה ננ כה ר, סנ בה םא ינעמשו לו דה ם ל גופו אי זוז מי םא תה ל ה. וש פל כש ן - ני דות הי ם ני ים, אי שי י נה תי ין שש ר בי עובי ינו, הה ני שה
מונו. מה גופו או בש ט בו בש ע שולי רה ן הה יי דות - ענ ן ני ינה ם אי אי ת לו. וש נל זגמל ה מש יגה רי או המ

לו כש תנ סש ים. הי שי י נה תי ין שש ר בי בנ ין. עה רי סה ל קי ך של רנ כש יהה בי ת הה חנ ם אנ ענ אי, פנ לנ מש י שי בי רנ חום בש י ננ בי ל רנ ה של מו זל כש
יק. זי הנ ה לש יכולה ן, וי יהל לי ה עמ תה רש ה שה עה ה רוחנ רה אותה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ מונו. מה מה גופו ובש יהד בש ן מי כי תנ סש הי בו, וש

יל חי ך ינתש ר כה חנ אנ י. וש םא לי ל םא וש ר, ל של קל ת הנ ירנ שי ת קש י אל ירי סי י, הה י דםמי י, דםמי כי י לש כי ך: לש ר כה םאמנ תו? י נה קה ה תנ מנ
ש חנ םא ננ י ל ל, (שם) כי אי יים בש יסנ ם. וי יי רנ צש מי יאו מי ל מוצי תוב (במדבר כג) אי כה ל, של אי יל בש חי ל. ינתש אי יים בש יסנ ל וי אי בש

יו. רה חמ יחנ אנ גי םא ינשש ל ך לו, וש לי יי ל. וש ל אי ענ ה פה ד מנ גו', ענ עמקםב וש ינ בש

ה שה אי ה  ה אותה אה ד, רה חה ר אל פה כש ע לי לנ קש ני ם.  שה ה לש יהה עולל הה וש ל,  אי רה שש יי ץ  רל אל ל לש בל בה ה מי יהה עולל א הה ב הונה רנ
י חי י וקש ה: עמשי ר לה מנ אה וש םאשו  יר ר זי חל יו. הל לה גש רנ ר מי פה ה עה לה טש נה יו, וש פה תי ל כש ם ענ יי ה מנ קה רש יו. זה רה חמ ת אנ כל ה הולל תה יש הה של

ך. תי עש דנ בול בש לש ך בי יי לנ ר עה י גוזי ני ל אמ בה י, אמ לי צש לום אל ין כש י אי רי המ י, של רנ חמ אנ

ה, תה עש ה דנ לה בש לש בנ תש יהה. הי ן הה כי ים. וש רי חי ם אמ דה י אה ני י בש גי רש הנ םא תנ ל יל של בי שש א בי לה י, אל ילי בי שש םא בי ר: ל מנ ך אה ר כה חנ אנ
ך. לל הר אה ב בש רנ קש םא יי ע ל גנ נל ה וש עה יך רה לל ה אי נל אג םא תש תוב (תהלים צא) ל ה כה ל זל ענ ה. וש תה ר, ומי בה ה דה עה םא יהדש ל וש

ר של ה, אמ תוב בה כה ה של שה אי ה הה אותה י? מי מי ה. מי נה מל ט מי לי מה ים יי להי אל י הה ני פש יהיא, (קהלת ז) טוב לי י חי בי ה רנ נה שה
ע. רה ר הה ר ייצל חנ ך אנ הולי ה - אותו של ד בה כל לה א יי חוטי כו'. וש ים וש מי רה חמ ים ונ צודי יא מש הי

ת ול מה ך הנ אנ לש מנ י של ני פש יר, מי עי י בה ידי חי ך יש לי םא יי ל מו, וש צש ת ענ ם אל דה ה אה אל םא ינרש יר, ל עי ב בה עה רה הה ן של מנ זש ה, בי אי םא ורש ב
א בו, יוצי או. כנ רה תש ה תי מה יו לה נה בה עמקםב לש ר ינ םאמל י תוב (בראשית מב) ונ ן כה ל כי ענ ל. וש בי חנ שות לש ייש לו רש ם, וש א שה צה מש ני
זוק, ני ענ בו  פוגי י של ל - מי בי חנ מש שות לנ ן רש תה ני ן של יוה כי שוק. של ה בנ אל רה תש םא יי ל מו וש צש ם ענ דה גםר אה סש יר, יי עי ר בה בל דל ן של מנ זש בי

שו. פש ננ ייב בש חנ תש הוא מי וש

שו נש על ה נל י מה ני פש ב כו'. מי ה מואה די שש ה בי עה מש י שה סוף - כי ב, לנ ה מואה די שש י בי ערמי ה נה תה יש ים הה ני ר שה של ה, על אי םא ורש ב
יות. בי ים מואמ שי או נה שש נה י של ני פש יון? מי לש כי לון וש חש מנ

ל םאכנ י תוב (במדבר כה) ונ כה ה? של מה יות. מי בי מואמ מו  שוף כש כי ובש ש  חנ ננ קות בש סש ענ תש ים מי שי ם נה עולה בה ך  ין לש אי
ד מי צה יי ם. (שם) ונ יהל לולי גי ים לש וי חמ תנ שש יו מי יהד הה ם, מי יהל פי שש כי ר בש בה ים דה לי יו אוכש הה ן של יוה ן. כי יהל אלהי וו לי חמ תנ שש יי ם ונ עה הה

עור. ל פש ענ בנ ים לש רי בש חנ תש יו מי ך הה ים, כה יטי שי כש תנ ים הנ ידי מי צש מו הנ ר, כש מנ יהיא אה י חי בי עור. רנ ל פש ענ בנ ל לש אי רה שש יי

ם עה לש ת בי עמצנ ם. בנ עה לש ר בי בנ דש ל בי אי רה שש י יי ני בש יו לי ה הה נה ן הי תוב (שם לא) הי כה נו? של ן לה יי ננ ים, מי שי נה ל הנ ן של יהל פי שש כי בש
ם מותה כש יו  םא הה ים ל מי סה ים וקש פי שה עמשות כש י לנ רי המ ה, של פל ים בנ רי בה ם דש ד אותה מי ם. לי עה לש ר בי בנ דש א בי לה ר, אל מנ אל םא נל ל
ים לי שש הי וש שו,  ם עה עה לש ר בי בנ דש ה בי ל זל ענ וש ים.  עי יודש יו  םא הה ם ל יהל פי שש ים כי לי שש הנ ה לש פל ל הנ ים של רי בה דש ל הנ בה ם, אמ עולה בה

ה רות. תה יש ה הה רה שי ר, כש מנ ן אה נה י יוחה בי ם. רנ הל יהכםל לה ם, וש יהל פי שש כי

ם: הל ה לה רה מש תוב. אה ה כה עמשל ש ה' (רות א), ינ ה ינענ מה ית אי בי ה לש שה ה אי נה ה שםבש נה כש יהה לי לתל י כנ תי שש י לי ערמי ר נה םאמל ת ונ
ר ה'. סי ש, חה םא - ינענ ם ל אי ה, וש עמשל ה - ינ ינה כי שש י הנ פי נש ת כנ חנ ס תנ ני כה כו לי זש ם תי אי

ם? כל ה מי ה זל יך. מנ לל י עה ר לי ר (שמואל-ב א) צנ מנ אל נל מו של יות, כש הש יך לו לי רי ם צה יכל לי ם, עמ כל אםד מי י מש ר לי י מנ כי
ר. חי ל אנ ם ענ עי רנ תש מי י של מי יהמותו, וכש י של ננ בה ן לש תל מש רנ ן גש תל אנ ם, של כל י מי בי לי ה בש רה א, צה נה המ ב כנ ר רנ מנ יהא אה רונש י קש בי ר רנ מנ אה

ה, מותה חמ ף לנ ה עםרל ירה זי חל הל ל של ה? ענ פה רש ה עה מה א שש רה קש ה ני מה ה. לה מה ה שש פה רה ה - הה פה רש ה. עה מותה חמ ה לנ פה רש ק עה שנ תי ונ
יפות, רי הה כש ה  ים בה שי כםל דה הנ וש ים.  תי שש לי ץ פש רל אל ה לש כה לש הה וש  , לוהה בש םא קי ל וש ה,  תה נש ב. זה ה מואה די שש לי ה  קומה מש ה לי רה זש חה וש

נות. זש ה לי מה צש ה ענ ירה קי פש הי של

ר (שם כא) מנ אל נל ל רות, של של ה  נה ן בש יהה בל הה יו, של שה נה אמ ונ ד  וי ינד דה בש לו  פש נה ם  כגלה ים, וש ני ה בה שה נות שי זש ה מי דה לש יה וש
ל, אי רה שש ץ יי רל אל יא, בש ם הי יי לנ ירושה ה לי מוכה םא נםב סש ל המ נםב? ונ ם בש ן אותה תנ י נה י מי כי ה. וש פה רה י הה ידי ילי ר בי של נםב אמ י בש בי שש יי וש

ים? תי שש לי ץ פש רל אל הוא בש וש

רוך דוש בה קה הנ ים, וש ני כםהמ יר הנ ן נםב עי ינ נש ם עי רנ גה י של ני פש י נםב, מי קי סש ל עי א ענ בה ד של מי לנ ס, מש חה נש י פי בי ר רנ מנ ך אה א כה לה אל
יר נםב עי ך בש ל כה תה כה מש רנ ד, גה וי רוך הוא: דה דוש בה קה ר לו הנ מנ ה. אה עמרה שנ חוט הנ לו כש פי ים אמ יקי די צנ ם הנ ק עי די קש דנ הוא מש

ד. חה א אל לה ר אל אי שה םא יי ל עמך, וש רש ל זנ ך, או ענ מש צש ל ענ ין יהחול ענ די יך, או הנ יל ים, חנ ני כםהמ הנ

ית ל בי כה ך מי לל ימל חי אמ ר לנ אנ שש םא ני ל גו'. של ך וש לל ימל חי אמ ד לנ חה ן אל ט בי לי מה יי תוב (שמואל-א כב) ונ יהיא, כה י חי בי ה רנ נה שה
ד וי ל דה ר ענ זנ גש ני וש ל,  אי רה שש יי בות מי בה ים ורש פי לה ה אמ מה כנ וש יו,  נה אול ובה ת שה ה מי ון זל ל עה ענ וש דו,  בנ ר לש יהתה בש י אל תי יו זולה בי אה

מות. לה
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יענ גי ה הי עה שה ה הנ אותה יך. בש חי ג אה רנ הה ה של ה: זל נה בש ה לי רה מש ה. אה פה רה ה אותו הה תה אמ ים, רה תי שש לי ץ פש רל אל ך לש לנ הה ן של יוה כי
י נםב. קי סש ל עי א ענ בה נםב, של י בש בי שש יי יהד - וש גו. מי רש הה י לש בי שש ת יי ן אל מי זי י נםב, וש קי סש ל עי ד ענ וי דה ם מי קי נה הי ין לש די ת הנ דנ ן מי מנ זש

ין. די ת הנ י אל לנ ל עה בי קנ י מש יני רי המ יך, ונ נל פה כון לש ילה נה הש י יי עי רש ם, זנ ל עולה בונו של ד: רי וי ר דה מנ ך אה ן, כה נה י יוחה בי ר רנ מנ אה

יר, וי אמ קו בה רה לו וזש טה י. נש בודי ין כש ר לו: אי מנ ה. אה טל מנ ל הנ ענ יו וש לה מו עה צש ת ענ ים אל רי גש הי י, וש בי שש לו יי טה ה? נש שה ה עה מל
יהד ד. מי וי ת דה כות אל הנ ר לש םאמל י ה ונ שה דה ב חמ רל גור חל הוא חה תוב (שמואל-ב כא) וש כה הו של ד. זל וי ג בו דה רי ייהה ף של יי סנ ם הנ שה וש

ם. יי לנ ירושה ך לי לנ הה ט, וש מנ שש יהד ני סוסו מי יר, וש וי אמ ד בה מנ עה ש, וש פםרה מש ם הנ י שי ישנ בי יר אמ כי זש הי

או צה ירוהו. מש תי הי ק? וש חנ דש ת הנ ענ שש בי ך  לל ל מל של ל סוסו  כםב ענ רש לי הו  ר, מנ מנ אה ין וש רי דש הל נש סנ א לנ י ובה ישנ בי אמ ך  לנ הה
ך. תש לה פי תש זםר מי ר לו, חמ מנ יר. אה וי אמ ד בה ד עומי וי דה לש

ל מואי ל שש של ינו  ית די בי י מי ני לנ בש קג מש ך  כה י. של לה עה י  מולוהי גש ל תנ ה' כה לנ יב  שי ה אה ר לו, (תהלים קטז) מה מנ אה
תו, לה פי תש ר מי זנ יהד חה ים. מי מי חמ רנ ן הה מי מו  צש ע ענ ננ מש ל יי ם אנ דה ל אה של ארו  וה ל צנ ת ענ חנ ננ ה מג דה ב חנ רל חל לו  פי אמ י, של תי מה רה הה

גו'. י וש תי שש לי פש ת הנ ינך אל רויהה ונ ן צש י בל ישנ בי ר לו אמ זה עמ ינ תוב (שמואל-ב כא) ונ כה עו, של רש ל זנ ין ענ די ל הנ בי קי וש

ם, (דברי הימים-ב כב) קה תה ונ ה  נה בש ת  י מי ה כי תה אמ רה יההו  זש חנ ם אמ יהה אי לש עמתנ ונ יא)  תוב? (שמואל-א  כה ה  מנ
ין ידי עמתי ה, של רה מש ר? אה בי דנ תש הו ונ ע כו'. מנ רנ ל זל ת כה ר אל בי דנ תש תוב ונ כה ד, וש בי אנ תש תוב ונ ה. כה כה לה מש מנ ע הנ רנ ל זל ת כה ד אי בי אנ תש ונ

ם. עולה ן הה ד מי בי אה ד לי וי ל דה עו של רש זנ

ל ענ ה. וש דה ד מי גל נל ה כש דה ן מי רוך הוא דה דוש בה קה הנ ד של מי לנ ש כו'. מש ת יואה ם כו', אל ך יורה לל מל ת הנ ע בנ בנ הושל ח יש קנ תי ונ
עממםד. נםב לנ יום בש תוב (ישעיה י) עוד הנ ה כה ל זל ין, ענ די ת הנ דנ מי שות לש ן רש תנ ני ה זו וש רה זי ה גש רה זש גש ני י של ל פי ף ענ ה, אנ ל זל כה
רוך דוש בה קה ק הנ די קש דנ ים מש יקי די צנ ה בש רוך הוא. ומה דוש בה קה י הנ ני פש לי ין מי ת די ענ תובנ ת וש דל נםב עומל ין בש די ת הנ דנ ן מי יי דנ עמ

ה. מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ ים ענ עי שה רש ך - בי הוא כה

ה זל ה, מי הודה י יש בי ר רנ מנ חום אה י ננ בי ר רנ מנ (רות א). אה יהה  להל ל אל אל וש ה  מה ל ענ אל ך  תי מש בי ה יש בה ה שה ני ר הי םאמל ת ונ
י, ערמי נה ם  עי ה  יהה לה ד הה חה אל לוהנ  י אל רי המ , של יהה להל ל אל אל תוב וש כה וש ה.  לה חי תש ה בנ תה יש ת הה יורל גי ד של מי לנ ה, מש בה ר שה מנ אה של

ה. לה ה של רה ה זה ר עמבודה חנ ה אנ עמתה טה אשון, וש רי ה הה חונה רש סי ה לש רה זש ו חה שה כש ענ וש

ל רות, ה של חה בש ה שי אי םא ורש ה. ב תה מונה אל ה בל קה בש ה, דה לה עש י בנ יי חנ יהה בש לל ה עה לה בש קי מו של ה (שם), כש ה בה קה בש רות דה וש
ה, לה חי תש מי כש ה  ה לה שה דש י חי ערמי נה ה,  ל זל ל כה ענ וש ה.  תה מונה אל ה בל קה בש , דה יהה לל ה עה תה יש םא הה ל ה  לה עש ת בנ ימנ אי י של ל פי ף ענ אנ של

. יהה לל ן עה תנ לה בש ן קי כגלה אות, וש רה תש ה הנ ה בה תה רש תש הי וש

ר גה ל הה ן אל תי יי ם ונ יי ת מנ מנ חי ם וש חל ח לל קנ יי ר ונ בםקל ם בנ הה רה בש ם אנ כי ינשש תוב (בראשית כא) ונ ר, כה מנ א אה רוקה י בש בי רנ
ל עםל ענ ה  ירה הי זש הי ד, של מי לנ א מש לה ה? אל מה כש ל שי ם ענ שה הו  ר, מנ גה ל הה תוב אל כה ן של יוה ד. כי לל יל ת הנ אל וש ה  מה כש ל שי ענ ם  שה
ם ם (שמות טו) שה תוב שה כה ה, וש מה כש ל שי ם ענ אן שה תוב כה מו. כה ה עי לה חי תש ה בנ ילה גי ה רש תה יש הה ה של מנ עממםד בש לנ ה, וש מונה אל הה

ה. ינה כי אן עםל שש ף כה ה - אנ ינה כי ה עםל שש טה מנ ה לש ט. מנ פה שש ם לו חםק ומי שה

תוב? ה כה ה. מנ קולה לש קי ה לש רה זש ם, חה הה רה בש ל אנ של שותו  ת רש חנ תנ את מי יוצי ה  מה צש ה ענ תה אמ רה ן של יוה ה? כי תה שש ה עה מל
י"ם. תועי עש ה תנ עמשי ה מנ מה ל הי בל תוב הל כה . וש יהה בי ית אה י בי לולי גי ים וש לולי ת גי י עמבודנ רי חמ "ע, אנ תנ תי ך ונ לל תי ונ

י רי כש ינו, נה ני י שה רי א, המ קה ידש י חי בי רנ עון לש מש י שי בי ר רנ מנ ך. אה רל דל ים בנ כי יו הולש י הה ר יוסי עון בנ מש י שי בי רנ א וש קה ידש י חי בי רנ
דות ם עי יהקל תוב (תהלים עח) ונ י כה רי המ דול, ונ ן גה כםהי ל אותו לש קנ ם שה ענ טנ ה הנ דול. מה ן גה מו כםהי ה הוא כש תורה ק בנ עוסי וש
י א. ומי בה ם הנ עולה ר לה כה יהה שה לל ל עה בי קנ ל, לש אי רה שש יי ה לש ן אותה תנ רוך הוא נה דוש בה קה ל. הנ אי רה שש יי ם בש ה שה תורה עמקםב וש ינ בש

א. בה ם הנ עולה ר בה כה ם שה יהל לי ים עמ לי בש קנ םא מש , ל לוהה בש םא קי ל של

ר ל הנ דו ענ מש םא עה ל ים של רי כש ר. נה כה יהה שה לל ים עה לי בש קנ י, מש יננ ר סי ל הנ דו ענ מש עה ל של אי רה שש א, יי יבה י עמקי בי ר רנ מנ ך אה כה של
דול?! ן גה מו כםהי י הוא כש רי ה המ תורה ק בנ עוסי י וש רי כש , נה תה רש מנ ה אה תה אנ ר. וש כה יהה שה לל ים עה לי בש קנ ין מש י, אי יננ סי

תוב כה ה של ן, מנ נה י יוחה בי ר רנ מנ א אה ר יודה י בנ י יוסי בי ר רנ מנ אה אי. של דנ ינו ונ ני ץ שה רל אה ם הה דול ענ ן גה מו כםהי ר לו, כש מנ אה
ם דול ענ ן גה כםהי יף מי די ם עה כה יד חה מי לש ר תנ זי מש לו מנ פי - אמ ה  וו בה שש םא יי ל יך  צל פה ל חמ כה ים וש יני ני פש יא מי ה הי רה קה (משלי ג) יש
ר, כה יהה שה לל ל עה בי קנ ינו מש אי ה, וש עמבודה תו  ין עמבודה ה, אי תורה א בנ ינו קורי אי יל וש הואי ים. וש ני פש לי י וש ננ פש לי ש  מי שנ מש ץ הנ רל אה הה
תו ין עמבודה ה, אי ל עמבודה ר של קה עי ענ  יודי ינו  אי דול של ן גה םא טוב. כםהי ל ש  פל נל ת  ענ םא דנ ל ם בש תוב (שם יט) גנ יו כה לה עה וש

ה. עמבודה

רו מש שש ן יי י כםהי תי פש י שי תוב (מלאכי ב) כי כה ם? של כה יד חה מי לש יות תנ הש יך לי רי דול צה ן גה כםהי ן של יי ננ א, מי י יודה בי ר רנ מנ אה וש
יל ה - הואי תורה ק בנ עוסי גוי הה ך  ר. כה כה שה יהה  לל ל עה בי קנ ין מש ץ, אי רל אה ם הה ם הוא ענ אי יהו. וש פי שו מי קש בנ ה יש תורה ת וש ענ דנ

ר. כה ל שה בי קנ ינו מש אי ק, וש סל ה עי תורה קו בנ סש ין עי הוא גוי, אי וש

ים. וי צג ם מש ינה ים אי ני ר כםהמ אה ים, ושש וי צג יו מש נה ן ובה רם המ אמםר. אנ יו לי נה ת בה אל ן וש רם המ ת אנ ו אל ר, (ויקרא ו) צנ מנ אה ח וש תנ פה

ה. תו עמבודה ין עמבודה ד, אי ם עובי אי ה. וש ול צג ינו מש יו, אי נה ן ובה רם המ אנ ה כש עמבודה ר הה קנ ענ עי ינו יודי אי ן של ל כםהי א, כה לה אל
יו? נה ן ובה רם המ אנ ה כש עמבודה ר הה קנ ענ עי ינו יודי אי ן של יוה ן, כי וי כנ ה מש מל י בנ רי המ של

ן בה רש קה ר הנ קנ ן. עי בה רש קה ת הנ ים אל בי כש ענ ים מש לי אי רש שש יי וש ם  יי וי ים לש ני ק, כםהמ חה צש יי י  בי ר רנ מנ יהיא אה י חי בי ר רנ מנ אה ך  כה וש
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ים יוני לש חנ על מי שנ ם, ולש לי חוד שה יי כםל בש ד הנ ינחי יונות, ולש לש על גות הה רה דש ר הנ די סנ דוש ולש קה ם הנ שי ת הנ ן אל וי כנ יך לש רי צה ן, של כםהי הנ
לו. ה של נה וה כנ צון ובנ רה ים בה תוני חש תנ וש

לש ת שה עגמנ א, לש לה ה'? אל יחוחנ לנ ני יחנ  ה רי שי תוב (שם א) אי כה הו של ק, מנ חה צש י יי בי ר רנ מנ יהיא אה י חי בי ר רנ מנ ך אה כה וש
ים ני וש כנ ה, ומש של ל אי ד של צנ הוא מי קול, וש ת הנ מנ רה המ לנ יר וש שי ל הנ ים ענ ני מג מש ם הנ יי וי לש ה הנ ד זל גל נל ה. כש של - אי לו  גות אי רה דש

יר. שי הנ ה וש וה דש חל הנ גון וש ני ם הנ נםענ בש

ים קול רי הה לש ה בו  קה זה חמ ש  אי ת הה בל הל לש שנ ר, וש בל הוא גל עוד של ן בש דוכה ל הנ ה ענ יהה עולל הה ם של ענ ל פנ ך, כה תוך כה ומי
ה ני תוכו, הי ים בש דועמכי ש  אי י הה לי חמ גנ וש רותו,  חמ ת בנ בל הל לש ה שנ שה לש חש נל ן של יוה כי ה.  עמבודה ר לה שי גון, הוא כה ני ימות הנ עי נש בי
עמבםד םא ינ ל ה וש עמבםדה א הה בה צש ה יהשוב מי נה ים שה שי מי ן חמ בל תוב (במדבר ח) ומי ז כה ר. אה בי שה הי יל לש חי תש קול מנ הנ ש כםחו, וש לה חל נל

עמבםד. םא ינ ה ל עמבםדה גו', ונ יו וש חה ת אל ת אל רי שי ה, (שם) וש אה לש הה אן וה כה ה. מי עמבודה סול לה עוד. ופה

מו שש י מי תי עש מנ ך שה כה ים. וש ישי ים אי אי רה קש ם, ני בונה י רי ני פש ן לי גי ננ ים לש אי בה ן של יוה כי מי ם, של ך גנ ף כה , אנ יענ קי רה רות הה מש שש מי
ן הל חוץ, ומי ים בנ רי עה שש ל הנ נות ענ מג מש ן של הל לו, ייש מי לה גות הנ רה דש ר, הנ זל יעל לי י אל בי ר רנ מנ אה אי, של ן יוחנ עון בל מש י שי בי ל רנ של

ים. ני פה לש ים של יי ימי ני פש ים הנ רי עה שש ל הנ ענ

ד גל נל כש ים,  שי מי חמ ד  ענ גות,  רה דש ש  מי חה זו  הנ ה  ירה שי בנ ים  סי נה כש ני וש ים  עולי וש ה,  ירה שי ים  רי אומש ים  יי ימי ני פש הנ ם  אותה
ן יוה ם. כי ת כםחה רל שובל ת וש טל ש לוהל ל אי ם רוחנ של ת אותה לל ם, נוטל שה ים לש עולי ן של יוה ל. כי יובי ל הנ ים של רי עה שש ים הנ שי מי חמ

גות. רה דש ן הנ אותה ים מי די יורש ם, וש ים אותה ם, דוחי ר כםחה בה שש ני של

ן, חוץ בה רש קה הנ ל  של ש  אי הה ן  עמשנ מי ם  קה לש חל ים  לי נוטש לו  אי וש חוץ,  בנ ים  רי עה שש הנ ל  ענ ים  ני מג מש הנ חוץ  בנ ים  די עומש וש
ה. של הו אי זל ה, וש ירה שי ל הנ ים ענ ני מג מש ים הנ שי דש חנ תש יום מי ל יום וה כה ים. ובש ני פש ים בי לי נוטש ם של אותה מי

ן ל גנ ים של מי שה בש יחנ  רי מו  הוא כש רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש ה לי שובה חמ ה, של לה פי ים תש לי לש פנ תש מי ל, של אי רה שש ד יי גל נל כש יחנ  רי הה
דוש, קה ם הנ שי ל הנ צון של רה הה מו של ה, כש נה וה ן כנ וי כנ הוא מש ן, של כםהי ה הנ ד זל גל נל . כש בוהנ גה לש ת רוחנ  חנ הוא ננ , של יחוחנ ן. ני דל עי
ק עםמל הה תוך  יון מי לש על יצוץ  ני בש צות  נוצש וש טות,  לוהמ וש ירות  אי מש גות  רה דש ל הנ כה וש שומות,  יות רש אותי בש חוד  יי ד  ינחי ומש

יר. מי טה יון הנ לש על הה

חנ קי יז, ופי רי זה ה, וש תורה אור הנ ה בש פל יה ל, וש כי שש הנ ה בש אל נה ה, וש מה כש חה ט) בש שי קנ תש הי ם (ולש כה יות חה הש ן לי כםהי יך הנ רי ן צה ל כי ענ וש
בו ינצש תש יי םא  תוב (תהלים ה) ל יו כה לה עה וש ה,  עמבודה תו  ין עמבודה ץ, אי רל אה ם הה ם הוא ענ אי וש ם.  עולה י הה ני ל בש כה ר מי יותי

יך. ינל ד עי גל נל ים לש לי הולש

ל ה דורות, כה לשה ד שש ה ענ מה זגהמ נו הנ מל רםש מי פש ה לי של ייר, קה גנ תש הי ב של ל גנ ף ענ י, אנ כותי ל הנ ה של מה זגהמ ה, הנ אי םא ורש ב
ה, פה רש ית. עה לי כש שי ש הנ פל נל י הנ זוהי ל. וש לה י כש ה שום דםפי אנו בה צה םא מה ל ם רות, וש הל בה ה של רה שי כש י. הנ הוא כותי עוד של ן בש כי של
ם ים הי טי ענ אי מש דנ ר, ונ מנ קו. אה שה א ונש קה ידש י חי בי א רנ ה. בה קולה לש קי ה ולש חונה רש סי ה לש רה זש יהד חה ית, מי מי המ בנ ש הנ פל נל יא הנ הי של

ם. הל ם מי תה מש ת זגהנ רל עובל של

ה תה אמ רה ה וש תה כש זה יהה, של בי מואמ ך. זו רות הנ לל מל ם הנ אי א לש סי ם כי יהשל תוב (מלכים-א ב) ונ ר, כה יהה אומי מש חל י נש בי רנ
או. סש ל כי למםה ענ ך שש לל מל לנ

תוב ה. כה מה לי ך שש תי כגרש שש י מנ הי תוב (רות ב) ותש כה הו של . זל יהה נותל יהה ושש ים יהמל לי שש ך הי ם, כה לי יהה שה ה הה בה לי ם של שי כש
ם עולה ה ובה זל ם הנ עולה ה בה רה כה ה שש תה אמ רה או, וש סש ל כי למםה ענ ך שש לל מל ת הנ ה אל תה אמ רה ד של מי לנ ה. מש ימה לי ים שש אי קורש ה, וש מה לי שש

א. בה הנ

ה נה ה שםבש נה כש יהה לי לתל י כנ תי שש י לי ערמי ר נה םאמל ת ה כו'. ונ מה יהה עי לתל י כנ תי ה ושש מה ה שה תה יש ר הה של קום אמ מה ן הנ א מי צי תי ונ
ה מה ל ענ ך אל תי מש בי ה יש בה ה שה ני ר הי םאמל ת י כו'. ונ נםתנ ה בש נה י שםבש ערמי ר נה םאמל ת ך. ונ מי ענ שוב לש ך נה תה י אי ה כי ה לה נה רש םאמנ ת כו'. ונ
ר גי ים לש קי ך בודש ך. כה יי רה חמ אנ שוב מי ך לה בי זש עה י לש י בי עי גש פש ל תי ר רות אנ םאמל ת . ונ יהה להל ל אל אל ה וש מה ל ענ ה אל בה ה שה פה רש כו'. עה

ם. לי ב שה בה לי רות, בש ה כש ינה כי שש י הנ פי נש ת כנ חנ יים תנ קנ תש יי יל של בי שש בי

ינו, ני ם שה גו'. שה ע וש ישה לי ל אל ה אל עמקה ים צה יאי בי נש י הנ ני י בש שי נש ת מי חנ ה אנ שה אי ח, (מלכים-ב ו) וש תנ י פה רי דש נש סנ כש לל י אמ בי רנ
יר בו כי יההו, הי לי ל אי צל יההו אי דש ך עובנ לנ הה ה של עה שה ל. ובש אי רה שש ך יי לל ב מל אה חש ית אנ ל בי יהה ענ ה הה נל מג יההו, ומש דש ת עובנ של זו אי

אלליישהע.

תוב, ן כה ל כי ענ ר. וש חה אג ם ומש דה קש ין מג אי ש, וש מי שנ יהה מש ר הה בה ן - כש יי דנ יו עמ נה פה לש ש  מי םא שי ע ל ישה לי ר, אל םאמנ ם ת אי וש
ה. עה ה שה אותה ע מי ישה לי יר בו אל כי אי הי דנ ונ ת ה', של א אל יהה יהרי ך הה דש בש י ענ תה כי עש ה יהדנ תה אנ וש

יו. דה לה י יש ני ת שש ת אל חנ קנ א לה ם בה הורה ך יש לל ב. ומל אה חש ת אנ יההו, מי דש ת עובנ מי ה של עה ה שה אותה ע. בש ישה לי ל אל ה אל עמקה צה
ך כה וש ך  ים, כה להי א אל רי ה: יש עמקה צה וש רו  בש ל קי ה ענ דה מש רות. עה בה קש ית הנ בי ה לש ת ובוכה קל צועל ה וש ה גועה כה לש ה? הה תה שש ה עה מל

יך! יתומל ים לי עושי

ר לו: מנ יההו, אה קי זש ל חי צל ך לו אי לנ ה? הה שה ה עה ך. מל רש בש ל קי ת ענ קל צועל ת וש דל ך עומל תש שש י אי רי יההו: המ דש עובנ רו לש מש אה
ל צל אי ך  , לי יהה עמקותל צנ נו  עש מנ ר שה בה רו לו: כש מש י. אה לי ייש  ך  כה וש ך  ר: כה מנ בות, אה אה ל הה צל אי לו  ך  לנ ה. הה זל ם הנ עולה י בה יי דנ

יא. בי נה ע הנ ישה לי אל
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יהד ה. מי צה ך עי ן לה תי הוא יי ע, וש ישה לי ל אל צל י אי כי יהה, לש ני י עמ ה: אי ר לה מנ רו. אה בש ל קי ת ענ קל צועל ה וש ה גועה רה זש ם חה יי תנ ינש בי
ע. ישה לי ל אל צל ה אי כה לש הה

ר חי קום אנ מה ם בש שותה פש ננ םא  ל המ ונ ה,  ם זל ה עי ם זל רותה בש קי ים בש תי מי ים הנ רי פש סנ מש ך  יאנ ה הי אי םא ורש י, ב בי ר רנ מנ אה
ת עי כה ת, וש דל ך עומל יהה - כה שש ה קג נה ם ילשש ר: אי מנ י בון. אה בי ן לו רנ מי דנ זש כו'. ני יו וש אה ירי ת. (תהלים כה) סוד ה' לי דל עומל

לום. י כש לי ה בש יקה תי ם ושש יי ננ שש בור בי די

ים רי שה י קש ני ך, שש יתי וי י אי שי פש ךה. ננ רל חמ שנ י אמ בי רש קי י בש ף רוחי ה אנ לה יש לנ בנ ך  יתי וי י אי שי פש ננ ר, (ישעיה כו)  מנ אה ח וש תנ פה
וות צש מי גוף, בנ יום הנ קי ש - לש פל נל . הנ רוחנ ש וש פל ם נל הי ה, וש זל ם הנ עולה ש בה מי שנ ם לש דה אה רוך הוא בה דוש בה קה ן הנ תנ ים נה טובי
רוחנ הה וות, וש צש מי בנ ש  פל נל כו, הנ ם זה אי ה. וש זל ם הנ עולה בה יגו  הי נש הנ ה ולש תורה בנ ר אותו  עורי - לש רוחנ  הה נו, וש מל מי רו  עורש תש יי של

יו. כה רה י דש פי ה, כש לה עש מנ לש ה מי רה תי לות יש דש יו גנ לה ים עה ידי ז מורי ה, אה תורה יים בנ קנ תש הי לש

א לה אל גוף,  בנ ת  ילמל קנ תש מי םא  ל ש  פל נל הנ ה  אותה של ם,  הל בה ש  מי שנ לש ה  זל הנ ם  עולה בה ם  דה אה הה ך  הולי לו  לה הנ ם  יי ננ שש ובנ
יו. לה ה עה שורה רוחנ של ל הה רות של עורש תש הי בנ

ה, שה דג קש רות  עורש תש הי ה  לה עש מנ לש מי יו  לה עה ת  רל עורל תש מי לו,  אי י  ני שש בי בונו  רי ת  אל עמבםד  לנ וש ש  מי שנ לש ם  דה אה ס  נה כש ני של כש
ל יכנ הי יות בש הש לי כות וש זש ה, לי יונה לש ה על מה כש חה בש ת בו  רל עורל תש ים. ומי די דה צש ל הנ כה מי ה אותו  יפה קי ם, ומנ דה אה ל הה ה ענ שורה וש

ך. לל מל הנ

ם דה אה ר לה עורי תש ה תי נה מל ה. ומי מה שה ה? נש מה ה שש יון. ומנ לש קום על מה יא מי יו הי לה ה עה שורה רות של עורש תש הי הנ ה  אותה וש
ה. ן לה רוחנ בי הה , וש רוחנ ם לה אי ה, הה שובה תש יון, כםחנ הנ לש הוא כםחנ על ים. וש ים טובי עמשי ה ומנ שובה תש

ר עורי תש תי נו  מל . מי רוחנ ב לה א אה רה קש הוא ני ה. וש מה שה נש ה לי מה שה מו? נש ה שש יון. ומנ לש ב על אוהי ה  לה ה ייש  מה שה נש ל הנ ענ וש
ה זל ת. וש ן. ה"א בנ ם. וא"ו בי ב. ה"א אי ת. יו"ד אה ן ובנ ם בי אי ב וה אה ם מי הי ה. וש וה צש ה ומי ה, תורה בה המ אנ ה וש אה רש ם יי דה אה לה

א. לי יהו"ה מה

ה ל זל ענ ע. וש רה ר הה ל ייצל םאל, של מ שש ל הנ ש של פל נל ך ייש רוחנ וש טוב, כה ר הנ ל ייצל ין, של יהמי ל הנ ש של פל נל ייש רוחנ וש א של מה גש דג בנ
ת אל ים וש יי חנ ת הנ ע. אל רה ת הה אל ת וש ול מה ת הנ אל טוב וש ת הנ אל ים וש יי חנ ת הנ יום אל יך הנ נל פה י לש תי תנ ה נה אי ר, (דברים ל) רש מנ אה
ת טוב ענ דנ ץ הנ עי ז, ומי מנ ה רה ל זל ענ ע. וש רה ר הה ל ייצל םאל, של מ שש ל הנ ע - של רה ת הה אל ת וש ול מה ת הנ אל ה. וש שה דג קש ל הנ טוב - של הנ

נו. מל ל מי םאכנ םא ת ע ל רה ן הה כםל, ומי טוב אל ן הנ ע, מי רה וה

ה (משלי זל סוק הנ פה א הנ רה קש ת, ני בנ יא הנ הי ה של תונה חש תנ ל ה"א הנ ענ ם, וש אי ה הה מה שה נש יא הנ הי ה של יונה לש על ה"א הה ל הנ ענ וש
נו - סל רש הל יהה תל יהדל ע. בש רה ר הה ל ייצל ית של מי המ בנ ש הנ פל נל נו - זו הנ סל רש הל יהה תל יהדל ת בש לל ול אי ה. וש יתה ה בי תה נש ים בה שי מות נה כש יד) חנ

ה. לה עש מנ לש מוש של שי יר לנ עי הה ה לש מה שה ה, ונש זל ם הנ עולה ש בה מי שנ רוך הוא לש דוש בה קה ן לו הנ תנ נה ש של קםדל ל הנ גוף של הנ

ים ני מג ה מש מה כנ ה. וש לה יש ל לנ כה עמלות בש צונו לנ ת, ורש כל הולל ת וש טל שוטל תו, רוחו מש טה מי ן בש ה יהשי זל ם הנ עולה ם בה דה אה של כש
. יענ קי רה יענ וש קי ל רה כה ים בש די ים עומש ני גי מה

ם ים, כגלה פי רה ים שש כי אה לש י מנ אתי צה יון מה לש על יענ הה קי רה , בה יענ קי רה י לה יתי לי עה של ים, כש אי ן גי י בל ח לי יהא, סה חונש י נש בי ר רנ מנ אה של
ש, ל אי ים של יבי בי ם שש יהל יני עי וש ם  יהל ני שי ש, וש י אי לי חמ גנ ם כש בותה גנ ם, וש ים אותה בי סובש ש  י אי לי גנ לש גנ ים, וש ידי פי לנ ה הנ אי רש מנ כש

מו. ד, הדומיעם שש חה ה אל נל מג ם מש יהל לי עמ ת, ונ טל ש לוהל ם אי הל לה סות של כש הנ

יות י אותי תי רש כנ זש הי נו, וש מל י מי תי דש חנ ה? פה זל קום הנ מה ינו בנ יני ה בי שה לוד אי ן יש תנ י נה רו: מי מש ם, אה י שה או אותי רה של כש
ה נל מג מש דול הנ גה ר הנ שנ הנ י אותו  ר לי מנ ם. אה כגלה דו  מש עה ם, וש יהל ל פי בל הל י בש רםף אותי שש ים לי שי קש בנ מש י של יתי אי רה של ם, כש שי הנ

י. מי י לו שש תי רש מנ ה? אה תה י אנ ם: מי יהל לי עמ

ל ענ ב  כנ שש לי ים  אי בה של ה  עה שה בש ה,  לה יש לנ וש ה  לה יש לנ ל  כה בש י  די יה ל  ענ ים  רי עובש ם  עולה י  אי בה ל  כה יד,  יהדי י  אי י:  לי ר  מנ אה
יו. נה פה ים לש עולי ם, וש הל ים מי חי יהד פורש ם. מי דון עולה ינד אמ ם בש ים רוחה ידי קי פש ם, ומנ יהל טותי מי

וות צש שו מי עה ם של אותה י. חוץ מי ננ פה ים לש תובי כש ם הנ א אותה לה יס אל ני כש הנ שות לש י רש ן לי תנ םא נה ל י, וש ננ פה רוחות לש ל הה כה וש
ם. יהל רי חמ ים אנ שי פש חנ ים ומש שי קש בנ נו מש ן אה יי דנ יום, עמ יו בנ נה פה לש

ח, רה זש ד מי צנ ם לש כגלה וש ה.  מה חנ מות הנ יש ן  ינ נש מי לות, כש יכה ה הי שה מי חמ ונ ים  שי אות שי מי לש  י שש יתי אי י, רה יננ י עי אתי שה נה
ים אי קורש ם, וש הל ת לה חנ מות אנ ם דש כגלה ם, וש יהל לי ים עמ תי רש שה ים ומש ני מג ה מש מה כנ ל, וש יכה הי ל וש יכה ל הי כה ים בש רי עה ה שש עה בה רש אנ וש

רום. ד דה צנ ן לש כי ח. וש רה זש י מי תי רש שה ם מש הל לה

י: ר לי מנ הוא. אה ר הנ ענ שנ ל הנ י ענ תי לש אנ ים. שה רי עה שש ל הנ כה אםד מי ד מש בוהנ ענ ר גה ענ ד שנ אותו צנ י לש יתי אי רה ה של מנ חוץ מי
י לי עמ ם בנ ל אותה כה וש ם.  עולה מות הה ר אג ענ צנ ה, מי עה מש י די לי עמ ל בנ כה וש ר,  ענ י צנ לי עמ ל בנ ים כה רי ה עובש זל ר הנ ענ שנ יד, בנ יהדי י  אי

ה. ר זל ענ שנ ים בש סי נה כש ם ני ה, כגלה שובה תש

ה זל ר הנ ענ שנ י, הנ ר לי מנ יו. אה לה י עה תי לש אנ יו. שה יבה בי ים סש רי עה ה שש רה עמשה דול, ונ ר גה ענ י שנ ננ פה ה לש לה גש ר ני ענ שנ ה הנ זל ה מי לה עש מנ לש
ת, או בה ס שנ נה כש ני של ן, כש מנ אותו זש ים. בש ים טובי יהמי תות וש בה שנ ים וש שי דה י חר אשי רה א בש לה ח אל תה פש םא ני ל יו, וש לה שות עה י רש ין לי אי
יק די םא גוי צנ יהב ים וש רי עה חו שש תש ר, (ישעיה כו) פי אומי ים, וש יעי קי ם רש ל אותה כה ץ בש פוצי תש ד, קול מי ש, או מועי םאש חםדל ר

ים. ני מג ר אל שםמי
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ן מנ זש אותו  תוכו. ובש לות בש יש טנ ם, ומש דות שה עומש בוענ  שה י הנ מי ל יש ץ, כה רל אה בה ן של דל ן עי גנ בש רוחות של ל הה כה י של ני פש מי
ל יות של ד' אותי שומות בש לונות, רש חות ד' חנ תה פש ים ני רי עה ם שש אותה בש ץ, של רל אה בה ן של דל ן עי י גנ בי ל גנ ענ של יענ  קי רה אותו  ובש
ן, דל ן עי גנ אותו  ר בש יהקה בוש  לש שות בי בש לנ תש רוחות מי ם הה ל אותה כה וש ים,  רומי י מש זי נש גי ד בש יגחה מש ש, הוא הנ פםרה מש ם הנ שי הנ

ה. רוחה ה סש פה טי ר מי שה בוש בה לש מנ דות בש יו עומש הה ם של מות אותו עולה דש כי

עולות לונות, וש ם חנ אותה ה בש לה עש מנ ים לש חי ם, ופורש יהל בושי לש ים מנ טי ם פושש ים, כגלה חי תה פש לונות ני חנ הנ ה של עה שה ובש
ים, רי עה ה שש רה עמשה הה לו  ל אי כה ה. וש זל ר הנ ענ שנ ים הנ חי ם, פותש הל מה ים עי ני מג ה מש מה כנ ם, וש יי פנ נה י כש לי עמ ה בנ שה שי ה. וש זל קום הנ מה בנ

ה. בה ה רנ חה מש שי לום ובש שה ה, בש ך זל רל דל יענ בש קי רה יענ וש קי ל רה ן כה כי ה. וש לה עש מנ עולות לש ה וש וה דש חל ם בש שה סות לש נה כש רוחות ני הה

לו אי ם.  עולה הה אותו  בש ים  יי חנ הנ ין  בי פו  תוסש ני של דות,  יורש רות  חי אמ רוחות עולות, רוחות  הה לו  אי ה של עה שה בש
נוי. ר פה אה שש קום ני מה ין הנ אי רות, וש חי אמ ם חונות הה ם, שה שה לו מי דו אי יהרש קום של אותו מה דות. בש לו יורש אי עולות, וש

ת, בה שנ ם בש הל דו לה יהרש רוחות של ם הה ינו כו', אותה להי ם ה' אל י נםענ יהי ים וי רי ל אומש אי רה שש יי ה של עה שה ת, בש בה י שנ אי מוצה בש
ה. ן זל ינ נש עי יד בש מי ן תה כי ן. וש קומה מש דות לי לו יורש אי ן, וש קומה מש לו עולות בי דות. אי לו יורש אי לו עולות, וש עולות. אי

ר (רות א) מנ אל נל ד, של כות ינחנ ש הולש פל נל הנ ה וש מה שה נש ם, הנ עולה ן הה ם מי דה אה ר הה טנ פש ני ה של עה שה י, בש רי דש נש סנ כש לל י אמ בי ר רנ מנ אה
ם. חל ית לה ה בי נה ד בואה ם ענ יהל תי ה שש נה כש לנ תי ונ

ה זל קום הנ מה ן הנ ה מי כה לש הה י. של ערמי נה םאת  ז ה המ נה רש םאמנ ת ונ ן  יהל לי יר עמ עי ל הה הםם כה תי ונ ם  חל ית לל ה בי נה בואה י כש הי יש ונ
. יהה נל פה יר לש אי ר מי ני וש ה,  לה יש לנ בנ ש  אי מוד הה ענ וש יום,  בנ ה  םאשה ר ן בש נה עה מוד הל ה, ענ תורה ן הנ ה מי אה לי ל טוב, מש כה ה מי אה לי מש
ים, עי שה רש ל הה ם של נותה עה קום פגרש נםם, מש יהי גי ה  לה או  ינרש ים. וש יקי די צנ ל הנ טוב של ם הנ רה כה קום שש ן, מש דל עי ן הה גנ ה  לה או  ינרש וש

י. םאשי ל ר רו ענ לו ני הי ר בש מנ אל נל ם, של יהל אי טה ל חמ ים בו ענ דוני ני של

מו י, כש תי כש לנ ה הה אה לי י מש ני גו', אמ א וש רה י מה ה לי אן רל י, קש ערמי י נה ה לי אנה רל קש ל תי ה, אנ מה שה נש ת הנ רל ה אומל עה שה ה הנ אותה בש
ת עי כה ל טוב, וש כה ה מי אה לי ה, מש תורה ה מי אה לי י מש יתי יי ה, הה זל קום הנ מה י בנ יתי יי הה של י ה'. כש ני יבנ שי ם הל יקה ת רי עי כה ם, וש תל רש מנ אמ של

ה. זל ם הנ עולה י ה', לה ני יבנ שי ם הל יקה רי

ש פל נל ית וש מי המ בנ ע, רוחנ הנ רה ר הה י ייצל ס בי ננ כש ני י (רות א). של ע לי רנ י הי דנ שנ י וש ה בי נה ה' עה י ונ ערמי י נה ה לי אנה רל קש ה תי מה לה
ה תה נש ים בה שי מות נה כש נו. חנ סל רש הל יהה תל יהדל ת בש לל ול אי ה וש יתה ה בי תה נש ים בה שי מות נה כש ר (משלי יד) חנ מנ אל יהה נל לל עה יות, של מי המ בנ הנ
גוף ן הנ ינ נש רםס בי המ תנ יות, של מי המ בנ הנ ש  פל נל - זו  נו  סל רש הל תל יהה  יהדל ת בש לל ול אי וש ש.  קםדל ל הנ של ש  פל נל הנ וש ה  מה שה נש הנ - זו  ה  יתה בי
פו תש תנ שש הי ל, של בה אל יו תל לה עה שו  פש ננ ב וש אנ כש יו יי לה עה רו  שה בש ך  ר (איוב יד) אנ מנ אל נל גוף, של ת בנ רל אל שש ני י של זוהי ה. וש תה לש ונ אי בש

ד. ינחנ בש

ם: הל ר לה מנ א. אה ד סומה חה אל הה , וש חנ סי ד פי חה אל ים, הה רי י שומש ני לו שש ן של גה ה בנ נה מי ך של לל מל ה? לש ר דומל בה דה ה הנ מה ל לש שה מה
ייש בו. י של רי ל פש יר כה כי י מנ ני אמ ה, של זל ן הנ גה י הנ רי פש לו מי םאכש םא ת ל רו של מש שה הי

םא י ל ני א: אמ סומה ר הנ מנ לו. אה לה נות הנ ילה אי י הה רי פש ל מי םאכנ נ של נו  צוני י רש רי א: המ סומה ר לנ מנ אה חנ  סי פי שו? הנ ה עה מל
לו. כש אה א וש סומה ל הנ חנ ענ סי פי ב הנ כנ שו? רה ה עה ת. מל כל לל י יהכול לה יני י אי רי המ ר: ונ מנ חנ אה סי פי הנ ה. וש רואל

םא י ל ני ר: אמ מנ א אה סומה ן? הנ ילה אי י הה רי פש ל מי כנ י אה ם: מי הל ר לה מנ ן. אה ילה אי י הה רי פש מי לו  כש אה ה של אה רה ך, וש לל מל א הנ ובה
ן - ילה אי י הה רי פש ם מי תל לש כנ אמ ם ונ יתל עמשי מו של ר: כש מנ ך? אה לל מל ה הנ שה ה עה ת. מל כל לל י יהכול לה יני י אי רי : המ חנ סי פי ר הנ מנ ה. אה רואל
קום מה כות בנ ים מנ שי ם שי הל נו לה א, ותש סומה ל הנ חנ ענ סי פי יבו הנ כי רש יו: הנ דה עמבה ר לנ מנ ך? אה לל מל ה הנ שה ה עה ם. מל כל ה לה של עה ך יי כה

ה. זל הנ

ית מי המ בנ ש הנ פל נל ד, הנ חה בור אל ם חי הל ה לה רוך הוא עושל דוש בה קה גוף. הנ ם הנ ע, עי רה ר הה ן ייצל ית מי מי המ בנ ש הנ פל נל ך הנ כה
ד. ר טוב ינחנ כה ים שה לי בש קנ רוך הוא, ומש דוש בה קה ם הנ רה בש חנ יק, מש די יהה צנ ם הה ן אי כי ד. וש ן ינחנ ישה ני עמ גוף, ומנ ם הנ עי

ר מנ ם. אה יהל רי חמ ר אנ מי חנ יהה מש הה ר, של סוחי ם אותו הנ הל מה יהה עי ל. הה גל רל ים לה יו עולי יהה הה קי זש י חי בי רנ יהה וש רש זנ י עמ בי רנ
י בי אי אות בש רש י לי תי דש יהרנ גוז  ת אל ננ גי ל  תוב אל כה סוק של פה הנ אותו  ר בש בה דה תה  עש מנ ם שה אי יהה, הנ קי זש י חי בי רנ יהה לש רש זנ י עמ בי רנ

ך? יאנ גוז, הי אל ים לל לי שה מש ה ני תורה י הנ רי בש ל? די חנ נה הנ

ה, דה גה הנ ש, וש רה דש ה, מי עמשל ה מנ ה ייש בה י תורה רי בש ף די ים, אנ ני פש חוץ ומםחנ בי ה בנ פה לי גוז ייש לו קש אל ה הה ר לו, מה מנ אה
ה. זל ים מי ני פש ה לי כםל זל סוד, הנ וש

ש חה נה הנ ת אותו  מנ ים, זגהמ ירי שי יר הנ ה שי לה למםה גי שש ך  לל מל הנ ן של מנ זש הנ אותו  ה. בש ת זל י אל תי עש מנ שה ך  ר לו, כה מנ אה
ה אותה ה, מי וה חנ ם וש דה אה ם מי עולה דות לה או תולה יהצש של כש שום של ם, מי עולה ן הה ה מי קה סש פש ה ני וה חנ ם וש דה אה יל בש טי הי י של מוני דש קנ הנ

או. ה יהצש מה זגהמ הנ

ע ם יהדנ דה אה הה תוב (בראשית ד) וש כה ה של ך, מנ ר כה מנ אה יההו, של לי ל אי יו של ד פי עו ענ מש ם שה הי י, וש בותנ רנ י מי תי עש מנ ך שה כה וש
ש חה א נה בה של אשון, כש רי ם הה דה ה אה ם - זל דה אה הה ת ה'. וש יש אל י אי יתי ני ר קה םאמל ת ן ונ יי ת קנ ד אל לי תי ר ונ הנ תנ תו ונ שש ה אי וה ת חנ אל
ך גנם ית, כה מי הה רםג ולש המ כו לנ רש ש דנ חה ה נה א. מנ יהצה ש  חה נה ל אותו הנ ד של צנ אותו הנ ן מי יי קנ ה, וש מה זגהמ ה  יל בה טי ה, הי וה ל חנ ענ

ג. ה הורי עמשה יהד ננ ן, מי יי קנ

ש חה נה ה  זל  - ש  חה נה ש  שםרל מי י  כי ף.  עופי מש ף  רה שה יו  רש ופי ע  פנ צל א  ייצי ש  חה נה ש  שםרל מי יד)  (ישעיה  ר,  מנ אל נל של מו  כש
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ין אי ה, של זל ף הנ רה שה ג כנ ה הורי עמשה ננ ף - של עופי ף מש רה יו שה רש רו. ופי קה עי שו ומי רש שה א מי יהצה ן, של יי ה קנ ע - זל פנ א צל י. ייצי מוני דש קנ הנ
פול. ינו כה מי ש בש חה נה ה הנ עמשה ר ננ בה כש פול, של ף כה עופי ש. מש חנ תו לנ כה מנ לש

ן - יי ת קנ ד אל לל תי ר ונ הנ תנ תו ונ שש ה אי וה ת חנ ע אל ם יהדנ דה אה הה ר וש מנ סוק אה פה הנ א, וש ה יהצה מה זגהמ ה הנ אותה ר מי םאמנ ם ת אי וש
ה בה אמ שש ני ה של מה זגהמ הנ ה  אותה ה, וש וה חנ ה בש מה יל זגהמ טי הי ש  חה נה הנ א אותו  לה ה? אל מה זגהמ ה  אותה םא מי ל יהה, וש ם הה דה אה אי מי דנ ונ

ם. עולה רוחנ לה ה הה יא אותה הוצי ל בו ולש לי כה הי יהה לו גוף לש םא הה ל , וש יהה על מי ת בש של כל שש כנ ה מש תה יש ה, הה בה

ה, עה ה רוחנ רה אותה ה גוף לש שה עה ע, וש רנ זל אותו הנ ה בש מה זגהמ ה הנ ה אותה בה רש עה תש , הי יהה לל אשון עה רי ם הה דה א אה בה ן של יוה כי
יו הה ם של עולה ל הה ם של דה אה י הה ני ר בש אה ל שש כה ה מי דולה מות גש דש ם בי עולה א לה יהצה ה בו. וש לה לש כש ני יהה  על מי ה בש תה יש הה ה של מה זגהמ הנ וש

אנחמרהיו.

ה, עה ה רוחנ רה ה אותה רה בש גנ תש הי יהה, וש ע הה רה ד הה צנ אותו הנ עמשות גוף, מי ם לנ דה ה אה יל בה טי הי ע של רנ זל אותו הנ עוד, של וש
ם ה'. ת ה', עי יש אל י אי יתי ני ה קה רה מש ה, אה וה ה אותו חנ תה אמ רה ן של יוה ם. כי עולה א לה יהצה ה בו, וש מה לש גנ תש הי וש

םא ל ע, וש רה ד הה צנ הוא הנ י"ם, של ץ יהמי קי י מי הי יש תוב ונ כה יא אותו, של בי ע הי רה ד הה צנ הנ אותו  נו, מי בה רש יא קה בי הי של וכש
י"ן. ץ יהמי קי הוא מי ה, של שה דג קש ד הנ צנ מי

א, יתה "א בי פה לש ל אנ יום של יהה סי ה הה ת זל נו. שי מל מי ך  ר כה חנ או אנ יהצש ים של ידי סי חמ ים ונ יקי די צנ ם בש עולה ם הה סי ת בי שי
"ת. ר - שי יםשל יות לש אותי רו הה זש נו חה מל ומי

ם כגלה ן של יוה חו. כי מש ם ני כגלה בול, של מנ י הנ ני ם בש יו אותה הה , וש ד נםחנ ים ענ ידי סי חמ ים ונ יקי די ם צנ מו אותה יש תנ סש הי ן של יוה כי
א פה לש אנ יות בש אותי ילו הה חי תש ז הי ץ. אה רל אה ל הה ה כה צה פש ה נה לל אי תוב (שם ט) ומי ז כה ה, אה בה תי הנ יו מי נה ובה א נםחנ  יהצה חו, וש מש ני

ש. חה נה ת אותו הנ מנ זגהמ ם בש עולה ל הה ך כה לנ הה ץ, וש רל אה ל הה ה כה צה פש ה נה לל אי תוב, ומי ז כה אה ענ - תש"ר. וש רי פש מנ א לש יתה בי

םא ש ל חה נה ת הנ מנ ה זגהמ ל זל ם כה ים, עי יקי די צנ הנ ק וש חה צש יי עמקםב וש ן ינ כי ם, וש דה ה אה שה עה ה של ן מנ קי ם תי הה רה בש אנ ב של ל גנ ף ענ אנ וש
ת חנ אנ אן וש כה ת מי חנ , אנ ענ רי פש מנ ם לש הל ה, ומי רה שה יש ך  רל דל יות לש אותי רו הה זש חה י, וש יננ ר סי ל הנ ל ענ אי רה שש יי דו  מש עה ד של ה, ענ קה סש פה

ר. חי ן אנ ול גה יות בש אותי רו הה זש ר. חה חי גוף אנ רו בש זש חו, חה רש סה של אן. וכש כה מי

יות אותי הה או  צש מש למםה, ני א שש בה ן של יוה למםה. כי א שש בה ד של א, ענ יתה א בי פה לש ל אנ סודות של ם בש עולה הה ך  לנ הה ך  כה וש
ה לה גנ תש ז הי אה מות, וש לי שש ה בי נה בה לש ה הנ דה מש עה למםה, וש ת שש מנ כש ב חה רל תי תוב (מלכים-א ה) ונ ז כה אה ן. וש יומה ל קי דות ענ עומש

ם. עולה ים לה ירי שי יר הנ שי

ך, יהה כה ם הה עולה ך הה סוף, כה בנ א לש לה א אל צה מש םא ני מםחנ ל גוז, הנ ה אל י. מה תי דש גוז יהרנ ת אל ננ ל גי ר, (שיר ו) אל מנ ז אה אה וש
ה. מותה לי שש ה בי נה בה לש הנ מםחנ וש ם בש עולה ד הה מנ עה פות, וש לי קש מו הנ יש קנ תש הי ד של ענ

ד ם ענ יהל תי ה שש נה כש לנ תי תוב, (רות א) ונ כה ה של זל סוק הנ פה ת הנ רו אל אמ בה ם ותש תל רש מנ ה אמ מה ר, בנ סוחי ר אותו הנ מנ אה
י, ערמי םא"ת נה ז ה המ נה רש םאמנ ת ם. ונ יי תנ אן שש ד כה "ן. ענ יהל לי יר עמ עי ל הה הםם כה תי ם ונ חל ית לל ה בי נה בואה י כש הי יש ם ונ חל ית לה ה בי נה בואה
ים עמשי ה ומנ ים תורה אי לי ם מש כל בה ים של ני יקה רי הה לו  פי אמ ל, של אי רה שש יי ם  יהל רי שש יהה, אנ רש זנ עמ י  בי ר רנ מנ ר. אה יותי םא  ל וש ת  חנ אנ

ים. טובי

רוך דוש בה קה ה הנ צה רה ן של מנ זש י - בי תי עש מנ ך שה ר, כה מנ ה? אה זל סוק הנ פה ר בנ בה ך דה ע לש מה שש ני רו לו, המ מש ם, אה יהל ני דו שש יהרש
ים. תובי ם כש ה הי זל ה ומי זל ר (שמות לב) מי מנ אל נל חור, של אה ים וש ני ים פה תובי יו כש לוחות הה ל, הנ אי רה שש יי ה לש ת תורה תי הוא לה

ים להי ה אל עמשי לגחםת מנ הנ ר (שמות לב) וש מנ אל נל םאל, של מ ין ושש ת יהמי רל חל אנ לוחנ  הנ וש חור,  אה ים וש ני ד פה חה אל לוחנ  הנ וש
ב? תנ כש ב מי תה כש מי הנ ם וש יי עממנ ר פנ מנ ה אה ל מה ם. ענ יי ננ לגחםת. שש ל הנ רות ענ ים הוא חה להי ב אל תנ כש ב מי תה כש מי הנ ה וש מה הי

ל לו, ענ אי ה הה ל פל ענ בש של ב וש תה כש בי י תורות, של תי ת שש תי רוך הוא לה דוש בה קה ה הנ צה רה ל, וש גל עי ל הה אי רה שש שו יי עה ם של קםדל של
ב תה כש ב, מי תה כש א ו"ה לוחות. ו"ה מי מה גש דג יו בש לוחות הה הנ גו'. וש ה וש מה ים הי להי ה אל עמשי לגחםת מנ הנ ל - וש אי רה שש יי ה לש י מםשל די יש

הו ו"ה. תוב זל כה של

עמקםב ם ינ ב - הי תה כש רועות. ו"ה מי י זש תי ם שש ה. ו"ה הי יונה לש על ה הה ינה בי ה - זו הנ מה ים הי להי ה אל עמשי לוחות י"ה. מנ
ים להי ב אל תנ כש ב מי תה כש ר, ו"ה מי מנ ה אה ל זל ענ ד. וש חה אל או  רש קש ני ם, וש יי דנ י שה ני שש או  רש קש ני , וש חנ יהרי וש ש  מל של או  רש קש ני ל, של חי רה וש
ל כה וש כגיות,  לש מנ בוד  עש שי ומי ת,  ול מה הנ ך  אנ לש מנ מי רות  חי רות,  חי א  לה אל רות  חה י  רי קש תי ל  אנ לגחםת,  הנ ל  ענ רות  חה הוא. 

ם. עולה ל הה ים של עי רה ים הה אי לה חר הנ

ר יהשה הנ ך  רל דל הנ ך  לש ח  תנ פש י אל ני אמ ונ ין.  יהמי וש ים  ני פה ים  די דה צש י הנ ני שש יות מי אותי הה חו  רש פה ל,  גל עי ת הה אל שו  עה ן של יוה כי וש
םאל. מ ין ושש ד, יהמי חה י לוחנ אל ערמי נה ך וש לל ימל לי לוחות. אל י הנ ני זו שש א הנ מה גש דג רות - בנ לון וש חש י, ומנ ערמי נה ך וש לל ימל לי ין. אל בי תה של
י, ערמי נה רו רות וש אמ שש לון. ני חש ך ומנ לל ימל לי ק אל לי תנ סש ל, הי גל עי ת הה שו אל עה יון של כי ר. וש חי חור, לוחנ אנ אה ים וש ני רות, פה לון וש חש ומנ

בות. קי י נש תי שש

ה, לוחות ת תורה רל חל ם אנ ענ ן פנ תנ נה "ם. של חל ם לה הל ת לה תי מו לה ת ענ ד ה' אל קנ י פה עו כי מש י שה ד כי ן, ענ יהל תי כו שש לש הה וש
יות. ני שש

יון, ה צי יר - זל עי יק. הה די ה צנ ל - זל ן. כה יהל לי יר עמ עי ל הה הםם כה תי גו', ונ ם וש חל ית לה ה בי נה ד בואה ם ענ יהל תי ה שש נה כש לנ תי ונ
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ת ים אל ם רםאי עה ל הה כה תוב (שמות כ) וש י, כה יננ ר סי ל הנ ה ענ ה תורה נה תש ני ה של עה שה בש י, של ערמי םאת נה ז ה המ נה רש םאמנ ת ד. ונ וי יר דה עי
ם. ידי פי לנ ת הנ אל קולת וש הנ

ל כה טובות וש ל הנ כה ה ומי חה מש ל שי כה י, מי תי כש לנ ה הה אה לי י מש ני י, אמ ערמי י נה ה לי אנה רל קש ל תי ה, אנ רה מש אה ה, וש תורה ה הנ חה וש ז צה אה
י. ערמי י נה ה לי אנה רל קש ה תי מה ה, לה רה מש ז אה כגיות. אה לש בוד מנ עש שי לו מי פי ם, אמ עולה ל הה רות של חי הנ

או. יירה םא  י ל ננ ופה י  חםרה ת אמ אל יתה  אי רה וש ה, (שמות לג)  י מםשל די יש ל  הוא ענ רוך  בה דוש  קה ר הנ מנ אה סוד של הנ הו  זל וש
ם הי של אן כש כה ל. וש גל עי ת הה אל שו  עה צו, וש םא רה ם ל חור - הי אה ים וש ני םאל פה מ ין ושש ל, יהמי אי רה שש יי ה לש ת תורה תי י לה יתי צי רה של כש

ה. צל רש םא אל י ל ני ים - אמ רוצי

ה תורה ב וש תה כש בי ה של ל תורה טנ ל, נה אי רה שש יי ה לש ת תורה תי רוך הוא לה דוש בה קה ה הנ צה רה ן של מנ זש י, בי תי עש מנ ך שה ר, כה מנ אה
י. יננ ר סי ל הנ ל ענ אי רה שש יי ם לש יד אותה הורי ד של ם. ענ לה בש קנ צו לש םא רה ל ים, וש מי ענ ר הה אה שש ך הוא לי לנ הה ה, וש ל פל ענ בש של

ם הי ל, של אי רה שש יי ר: לש מנ לו? אה לה י תורות הנ תי ת שש תי רוך הוא לה דוש בה קה ה הנ י רוצל מי ת: לש רי שה י הנ כי אמ לש רו מנ מש אה
י תי ם שש הל ן לה י נותי ני אמ ם. ונ יי ננ י שש רי תו, המ לה חמ ל ננ בל עמקםב חל ינ מו  ק ה' ענ לל י חי תוב (דברים לב) כי כה י, של קי לש חל י וש לי גורה
י פי מי תוב  כה של לו,  לה הנ תורות  י הנ תי שש רו  עורש תש יי ם  ילה בי שש ובי ים.  קי יונש וש ים  לי עולש בון  רה עי בש ים  עולי עוד, של וש תורות. 

תה עםז. דש סנ ים יי קי נש ים ים וש לי עולש

ב לה חה י מי מולי ה גש מועה ין שש י יהבי ת מי אל ה וש עה ה די י יורל ת מי תוב (ישעיה כח) אל כה א, של ם יוצי שה א? מי אן יוצי כה ומי
י מולי ה. גש ל פל ענ בש ה של ה - זו תורה מועה ין שש י יהבי ת מי אל ב. וש תה כש בי ה של ה - זו תורה עה ה די י יורל ת מי ם. אל יי דה שה י מי יקי תי ענ

י. יננ ר סי ל הנ ל ענ אי רה שש יי ה לש ה תורה דה ם יהרש לה לה גש בי ם -של יי דה שה י מי יקי תי ב ענ לה חה מי

דו מש עה ד של ים, ענ מי ענ ר הה אה שש כו? לי לש ן הה אה ם. לש חל ית לה ה בי נה ד בואה ם ענ יהל תי ה שש נה כש לנ תי תוב (רות א) ונ כה של הו  זל
ה נה רש םאמנ ת ן ונ יהל לי יר עמ עי ל הה הםם כה תי יהד ונ ה, מי ל פל ענ בש ה של תורה ב וש תה כש בי ה של דו תורה יהרש ן של יוה י. כי יננ ר סי ל הנ ל ענ אי רה שש יי
קולת ת הנ ים אל ם רםאי עה ל הה כה יהד - וש ה? מי נוזה ה גש דה מש ה חל תורה יא הנ רו, זו הי מש אה ם, וש עולה ל הה ע כה זנ עמ דנ זש י. הי ערמי םאת נה ז המ

ה. תורה ימות הנ עי יא נש י, זו הי ערמי םאת נה ז ה, המ רה מש ז אה ם. אה ידי פי לנ ת הנ אל וש

ם תוב, שה כה ה. וש תה רה יהבםאו מה תוב (שמות טו) ונ כה ה, של רה מה או לש בה ד של ה, ענ תורה ל הנ ש של נל עם ל הה אי רה שש עו יי םא יהדש ל וש
א. רה י מה ה לי אן רל ה, קש תורה ה הנ רה מש ז אה הו. אה סה ם ני שה ט וש פה שש ם לו חםק ומי שה

לו פי ך. אמ תי קה מון רנ רי ח הה לנ פל יו, כש לה עה או  רש לו. קה לה סודות הנ ם בנ הל מה ק עי הוא עוסי סות, וש רש פנ לש  שה יבו  כי רש הי וש
מון. רי וות כה צש ה ומי ים תורה אי לי ל מש אי רה שש יי בש ים של ני יקה רי הה

ל גל עי ת הה שו אל עה ן של יוה ים. כי יוני לש ים על קוקי מות חמ שי רו בש טש ענ תש ה, הי תורה ים בנ רי טש ענ תש ל מי אי רה שש יו יי ז הה ר לו, אה מנ אה
רות ל טובות, חי כה ים מי אי לי ים, מש יוני לש ים על ני בה ל אמ ל לוחות של ה ענ תובה ה, כש תורה ת הנ ה אל יא מםשל בי יהה מי הה חו, וש רש סה וש

ם. עולה ל הה עות של רה לות הה חמ מנ ל הנ כה כגיות, ומי לש בוד מנ עש שי ת, ומי ול מה ך הנ אנ לש מנ מי

י ני ה, אמ רה מש אה וש ה  תורה ה הנ חה וש צה ז  ה. אה לה עש מנ לש לו  עה ם  כגלה וש יות,  אותי הה חו  רש פה ל,  גל עי ת הה ה אל ה מםשל אה רה ן של יוה כי
חו וש צה ז  אה ם.  הל לה ה  ילה מועי םא  ל של ם,  נה חי לש ם  יקה רי י  תי רש זנ חה ו  שה כש ענ וש ל,  אי רה שש יי לש טובות  ה  מה כנ מי י,  תי כש לנ הה ה  אה לי מש

ם. בונה ל רי ה של מונה אל דו בה מש םא עה ל ם של הל י. אוי לה ני מל דו מי דש י נה ם כי הל רו, (הושע ז) אוי לה מש אה ים, וש יוני לש על הה

ה זל ים מי כי הולש וש ד,  ינחנ ים  פי תה ם שג גוף הי הנ וש ש  פל נל אי, הנ רנ דש נש סנ כש לל י אמ בי ר רנ מנ אה עממו. של טנ אי לש רנ דש נש סנ כש לל י אמ בי רנ
ז ם. אה ב ייש שה רה ין וקש די ל הנ רוג של טש קי ין וש די ית הנ א בי לה ך? אל את כה רי קש ה ני מה לה ם. וש חל ית לה ה בי נה ד בואה ד. ענ ינחנ ם בש עולה הה

ין. די ל הנ ב של רה קש קול הנ ם, לש יהל לי ים עמ ישי עי רש ים מנ תי מי ר הנ אה ל שש ן. כה יהל לי יר עמ עי ל הה הםם כה תי תוב ונ כה

יט בי ומנ יו  לה עה ד  עומי ר,  בה קש ני של ה  עה שה בש ר  בל קל לנ ס  נה כש ני רות,  בה קש הנ ית  בי ל  ענ ה  נל מג מש הנ ך  אה לש מנ אותו  ינו,  ני שה של
כו לש הה ם של יי לנ גש רנ לה ם וש יי דנ יה ם לנ הל ה! אוי לה רה עמבי ה בנ זל ם הנ עולה הה מי נו  הל נל ם של יי יננ עי ה! אוי לה י זל לוני פש לי ר: אוי לו  אומי וש

ם. עולה י הה לי בש הנ בש

ם הי ך. וש ילי ת לי ענ י יודנ יני י אי ני ש: אמ פל נל ת הנ רל י. אומל לי יג של הי נש מנ יא הנ הי ש  פל נל ה, הנ י רואל יני י אי ני גוף: אמ ר הנ מנ אה
ה. ר זל חנ ה אנ ים זל ה יהמי לשה ם שש ן אותה דה גוף, וש הנ תוך  לש ש  פל נל יס הנ ני כש ה? מנ שה ה עה . מל חנ סי פי הנ ר וש וי עי ת הה מנ גש ם דג יי ננ שש הנ

יו. לה גש רנ יו ומי יהדה יו ומי פי דון מי ים, ני ה יהמי לשה ר שש חנ אנ לש

ך תוב (איוב יד) אנ כה יו. של לה ת עה לל בל אנ תש מי ש  פל נל הנ יו, וש לה ה עה ה עולל עה תולי ה וש מה רי ע, וש קה בש גוף ני אן הנ כה ר מי חנ אנ לש
ה זל י ה' לש ני יבנ שי ם הל יקה רי ם, וש עולה אותו הה י לש תי כש לנ ה הה אה לי י מש ני ת, אמ רל אומל ל. וש בה אל יו תל לה שו עה פש ננ ב וש אנ כש יו יי לה עה רו  שה בש

ה. םא תורה ל ים ובש עמשי םא מנ ל ם, בש עולה הה

י"ו תותה פש שי ר  בל קל בנ לו  פי אמ של מו.  עולה ית  בי לש ם  דה אה ך  הולי של ן  מנ זש בי יהדו  בש יים  קנ תש מי מודו  לש תנ של י  מי י  רי שש אנ וש
תוב כה של הו  ם. זל יהל לי ה עמ נה גי ם מש תה תורה י של ני פש ים. מי שוני א של לה ים, אל ני י שושנ רי קש ל תי י"ם. אנ ני ם שושנ הי שות, וש רוחמ

יך. לל מםר עה שש ך תי בש כש שה (משלי ו) בש

תוך ע מי מנ ה. שה לה יש לנ בנ רו  בש ל קי ם ענ ן שה לה וש נו  י בש י יוסי בי רנ ך  לנ מו, הה עולה ר לש טנ פש ני של א, כש דה סש י חי בי ל רנ ה של זל מו  כש
א. דה סש י חי בי ל רנ ה של תורה ל הנ ה של לולה הי ת הנ חנ מש שי ך לש לי ים: ני רי אומש ים וש סי נש כנ תש מי תות, של תות כי ל כי ה של חה מש רו שי בש קי

מו. מםחנ עי שש ים לי סי נש כנ תש ת מי רי שה י הנ כי אמ לש לו מנ פי אמ ונ
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ך י, לי ני ר לו, בש מנ הוא! אה ם הנ עולה ה בה תורה בנ קו  סש ענ ינ אן?  כה נו  תי חה מש שי ים בש יי חנ ה לנ ים, מנ רי אומש יו  הה ע של מנ שה
ים כולי םא יש ת ל רי שה י הנ כי אמ לש לו מנ פי י אמ רי המ יהדו. של מודו בש לש תנ אן וש כה א לש בה י של י הוא מי רי שש אנ ך, של מודש לש יים תנ קנ אן וש כה מי

אן. כה םא לש י יהב לוני יום פש בש מודו, של לש מםר תנ גש יי י, של גנ י חנ בי רנ מםר לש אל ך ול יו. לי לה ב אי רנ קש לי

ך, לנ הה וש נו,  י בש י יוסי בי ם רנ קה וש ה.  יונה לש על ה הה יבה שי יש לנ א  דה סש י חי בי ת רנ אל עללוהו  מו, הל ר עי בי דנ יהה מש הה ם של יי תנ ינש בי
ים. רי בי חמ ה לנ אה רש הל וש

א בה ל אנ עמרו של יל צנ בי שש ר לו, בי מנ ם. אה ש שה ני עה הי יתה לש יי אוי הה ה, רה תה י אנ י יוסי בי א רנ לי מה לש אי, אי הודנ י יש בי ר לו רנ מנ אה
ר חי אנ סוק הה פה הנ ך. וש תל נה ה שש בה רש עה וש תה  בש כנ שה א, (משלי ג) וש דה סש י חי בי ל רנ ן ענ תה י יונה בי א רנ רה ה. קה ל זל י כה תי עש מנ שה י וש תי כש לנ הה

ל. םאכי ה י בי רש ם הנ אי ט וש ענ ם מש ד אי עםבי ת הה ננ ה שש תוקה ה, (קהלת ה) מש זל הנ

ם שה ה לש ינה כי שש ה הנ לה גש ה הי מה לו, לה גה או וש טש ל חה אי רה שש ם יי ל. אי אי רה שש יי גוף לש הנ ה, וש ינה כי שש ה לנ לה שש מש ש ני פל נל ר, הנ חי ר אנ בה דה
אםד, בוד מש כה ר וש ם עםשל הל ת לה ענ פנ שש ים, ומנ מי חמ ם רנ יהל לי ת עמ של קל בנ ה מש תה יש הה ל של א ענ לה ה? אל אה טש םא חה יא ל הי ם, של הל מה עי
יתה שי יתה כה בי תה עה נש מנ ט שה עה בש יי רון ונ שג ן יש מנ שש יי ר (דברים לב) ונ מנ אל ה נל ל זל ענ או. וש טש ם חה הי צו, וש רש יי ה של ל מנ ם כה הל ה לה נה תש נה וש

ם. הל מה ה עי תה לש ה גה ל זל ענ תו. וש עה שג ל צור יש בי ננ יש הו ונ שה לוהנ עה טםש אל יי ונ

אל, עי מה שש יי ו וש שה י עי ני ם, בש עולה מות הה ים, אג עי ם רה ל הי אי רה שש יי ה של עה שה ך בש גוף - כה ל הנ ה ענ ה עולה עה תולי ה וש מה ה רי מה
רו שה ך בש ה, (איוב יד) אנ ל זל ענ ל. וש אי רה שש ת יי גו אל רש ינהנ ע וש קה בש גוף ני הנ ם, וש יהל לי ים עמ טי ה, שולש עה תולי ה וש מה ים רי אי רה קש ני של
ל שו של פש ננ ם, וש יהל לי ב עמ אנ כש יי רו  שה ל? בש בה אל יו תל לה עה שו  פש ננ ב וש אה כש יו יי לה עה רו  שה בש הו  ל. מנ בה אל יו תל לה עה שו  פש ננ ב וש אה כש יו יי לה עה

י. ערמי את נה רי קש ני ה של יונה לש על ה הה מה שה נש ת לנ קל תוקל שש יא מי ז הי אה ל. וש בנ אל ל תל אי רה שש יי

ח, תנ אי פה חומנ י רש בי גו' (רות ב). רנ ז וש מו בםענ ך ושש לל ימל לי ת אל חנ פנ שש מי ל מי יי בור חנ יש גי ה אי ישה אי ע לש י מודנ ערמי נה ולש
י ידי חי יש ך  לי םא יי ל י של די ה, כש זל ם הנ עולה ים בה ני בה ך בש רי בה תש מי י של י הוא מי רי שש עו. אנ רש ילה זנ הש ץ יי רל אה בור בה (תהלים קיב) גי

ם. עולה אותו הה לש

א לי ם מה שי גוף הנ בנ אן ייש  מ"ה, כה לש לו  אור של הה ש  רי פה תש א, ומי לי ם יהו"ה מה דה אה בה ייש  א של מה גש דג ה, בנ אי םא ורש ב
ע. בנ של ים וה רי שש ם על ם מנצפ"ך הי עי יות, וש ם אותי יי תנ ים ושש רי שש על ש לש רי פה תש יהו"ה, ומי

ייש ך  דול, כה הוא אור גה יות, וש ע אותי בנ רש אנ הוא מי ם, של דה ת אה מנ גש הוא דג מו של ר. כש יהשה ך  רל דל ך  ח לש תנ פש י אל ני אמ ונ
ית, מי המ בנ ש הנ פל נל ית, וש מי המ בנ ם: רוחנ הנ לו הי אי ה כםחות. וש עה בה רש ם אנ הי ם, וש יי ר רוחנ ומנ פה עה ש וש סודות - אי ה יש עה בה רש גוף אנ בנ

םאל. מ שש ד הנ צנ ם מי הי ה. וש מה שה נש ה לי מה שה נש הנ ה, וש מה שה נש הנ וש

ן ה. ומי מה שה נש ן הנ ת מי כל של מש ל ני כל שי ת הנ ונ אמ תנ ה. וש מה שה נש ה לי מה שה נש הנ ל מי כל שי ה: הנ מו זל ה כש זל ם הנ עולה ים בה לי ם פועמ הי וש
יהה תי ה ושש ילה כי אמ לנ כו  לש יי ים, של רי יבה אי יג הה הי נש הנ ית לש מי המ בנ הנ ש  פל נל וש ם.  גויי ם הנ ן עי תה א ומנ שה מנ םא הנ יהב ית  מי המ בנ הנ רוחנ 

ף). חםרל ץ וה יי חםם קנ ע רוחות, קםר וה בנ רש רוחנ אנ ן הה ית (מי מי המ בנ ש הנ פל נל י הנ זוהי ל, וש גה שש מי ת הנ ונ אמ תנ וש

ם, יי תנ פה שש רון, בומ"ף מי גה ם: אחה"ע מי הי ם, וש הל רות בה כה זש ני יות  ם אותי יי תנ ים ושש רי שש על קומות של ה מש שה מי חמ ונ
ם הי ה כםחות, של עה בה רש אנ ים בש לי לה כש קומות ני מש ת הנ של מי לו חמ אי ם. וש יי ננ שי שון, זסצר"ש מי לה יך, דטלנ"ת מי חי גיכ"ק מי
ר מנ ם אה יהל לי עמ ם, ונ דה או אה רש קש ני דושות, של יות קש ע אותי בנ רש אנ ם הה יהל לי עמ גוף. ונ ל הנ א כה רה בש ם ני הל ים, ובה רי יבה אי ים הה יגי הי נש מנ

מו. לש צנ ם בש דה אה ת הה ים אל להי א אל רה בש יי תוב, (בראשית א) ונ כה הנ

ה שובה ת תש רל עורל תש ה' מי ן הנ נו. ומי מל א מי ם יהרי דה אה ילה הה הש יי ים, של דוני אמ י הה דוני אמ ה לנ אה רש ת יי רל עורל תש יו"ד מי ן הנ ומי
ם שי הו הנ א. זל טה םא ילחל ל וות, וש צש ים ומי ים טובי עמשי ים מנ רי עורש תש ה' מי ן הנ ה. ומי ם תורה דה אה ת לה רל עורל תש ו' מי ן הנ יש. ומי אי לה

ם. דה אה ר בה תה סש ם ני שי ה הנ ך הוא זל מו, כה עולה ר בש תה סש רוך הוא ני דוש בה קה הנ מו של מו. כש לש צנ ר בש תה סש ני הנ

ה עה בה רש אנ ת  מנ גש דג יות  אותי ע  בנ רש אנ הה של ע  דנ וש יהו"ה.  יהו"ה.  יהו"ה.  יהו"ה.  מות:  שי ה  עה בה רש אנ ם  הי של ע  דנ וש
ע בנ רש אנ ייש  ה  עה בה רש אנ הה לו  אי ל  ענ וש ים.  רי יבה אי ה  מונה ושש ים  עי בה רש אנ ם  יי אתנ מה לש ים  טי שש פנ תש ומי גוף,  או  רש קש ני של סודות  יש
י, ת י' אי רנ בה המ י בנ דות. כי קג ים נש אי רה קש ני נו, וש רש כנ זש הי ים של ה גופי עה בה רש אנ ל הה ים ענ לי ענ תש ם מי הי ה, וש לה עש מנ ים לש רי כה זש ני יות הנ אותי

ה. ת ה' אה רנ בה המ ת ו' או. ובנ רנ בה המ ה. ובנ ת ה' אי רנ בה המ ובנ

א ם מוצה הי ה, של בה כה רש מל י הנ לי גש ד רנ גל נל ם כש הי יות, של ע אותי בנ רש אנ ים לש יגי הי נש ם מנ הי ים, של מי עה דות טש קג נש ל הנ ענ ייש  וש
ם הו שי זל ת. וש לל של לש א שנ שה לי א תש קה רש ם זנ הי ים, וש מי עה ה טש לשה ם שש יהל לי עמ דות. ונ קג ים נש אי רה קש ם ני הי ים, וש לי פה שש סודות הנ יש הנ

ם הוי"ה. הוא שי דוש, של קה הנ הור וש טה ר הנ תה סש ני הנ

ט שי פנ תש ף הי לל אה ן הה ה. ומי ה, או, אה י, אה ם: אי ל שי יות של ע אותי בנ רש אנ טו  שש פנ תש הי ה  דה בנ א' לש ן הה ם, מי דה אה ן בה כי וש
יו"ד הנ יד. וש י מולי ני שי הנ ל וש בי קנ אשון מש רי י או - הה יו אי רותה בה י המ תי ם שש גנ ל. וש בי קי ה של יא מנ י הוא מוצי ם, כי לה עש נל ה"א הנ
ם לה עש נל יו"ד הנ הנ יד. וש י מולי ני שי הנ ל, וש בי קנ אשון מש רי א הה רה קש ן ני ל כי ענ כםל. וש ט הנ שי פנ תש נו מי מל י מי ה כי י מורל ל אי ם של לה עש נל הנ

כםל. ט הנ שי פנ תש נו מי מל י מי ה כי מורל של

ה לה א, מי שה לי יהה תש ני שש הנ וש סוף.  ין לו  אי ה של י הוא מורל ן הוא, כי כי מו  שש א, כי קה רש אשון זנ רי א הה רה קש ן ני ל כי ענ וש
ים כםל פוני הנ ל של תי ת לנ ענ פנ שש מנ יא, הנ ן הי ה כי מה שש ת, כי לל של לש י שנ ישי לי שש הנ ת"ל. וש את הנ יא נושי י הי ת: ת"ל ש"א. כי בל כל רש מג

רו). מש אה ר בש בי חנ מש ן הנ וי ה כי ל זל ענ ם (וש שה
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גוף, או  רש קש ני של יות  אותי ע  בנ רש אנ ייש  י.  יוסי י  יוסי י  יוסי י  יוסי זו:  הנ א  מה גש דג בנ מות,  שי ה  עה בה רש אנ ם  הי של ע  דנ וש
ל ים ענ לי ענ תש ם מי הי דות, וש קג נש או  רש קש ני יות של ע אותי בנ רש אנ ייש  ים. וש רי יבה ה אי מונה ים ושש עי בה רש ם אנ יי אתנ מה ים לש טי שש פנ תש ומי
דות גוף קג נש הנ דוש, וש קה ר וש תה סש ם ני ה שי לשה ל שש ענ יות. וש אותי ת הה ים אל יגי הי נש ם מנ הי ים, של מי עה דות טש קג נש ל הנ ייש ענ גוף. וש הנ

דות. קג נש יות גוף לנ אותי הה ים, וש מי עה טש לנ

ים ני בה בש ך  רי בה תש הי ה לש כל זש יי י של י הוא מי רי שש עו. אנ רש זנ ילה  הש יי ץ  רל אה בור בה גי ח, (תהלים קיב)  תנ אי פה חומנ י רש בי רנ
יהד? (תהלים ה יהד לש ה זל ע. מנ ה רה קל נה םא יי יהד ל תוב (משלי יא) יהד לש כה יהד. וש יהד לש ך מי םא, הוא הולי ם ל אי ה. וש זל ם הנ עולה בה

יו. אה ירי כה) סוד ה' לי

תוב (רות ב) כה ז. וש מו בםענ ך ושש לל ימל לי ת אל חנ פנ שש מי ל מי יי בור חנ יש גי ה אי ישה אי ע לש י מודנ ערמי נה ר, ולש ן אומי מה חש י ננ בי רנ
ע? ה רה קל נה םא יי ה ל ה זל ך, מנ ם) כה ר, (אי מנ אי אה חומנ י רש בי רנ נו הוא. וש לי גםאמ יש מי אי נו הה רוב לה קה

ר שוטי ים לנ ני םא נותש ן, ל ם נותי אי ב. וש רי עה ים לו  ני נותש ד של ים, ענ עי שה רש ת הה ה אל קל לש יהה מנ הה ר של שוטי ר לו, לש מנ אה
ה. ת זל ע אל דנ ם, תי דה אה ת הה יהה אל חל הל י של ה מי לל גנ תש יי םא וש יהב ה של עה שה א בש לה ך! אל םא כה ר לו, ל מנ קות. אה לש הנ לש

בות. הה לש עמלות שנ מנ יטות של לי בש י הנ טי מש קי בש ים של יעי קי בש ם הנ ת אותה ה אל אה ה אונו, רה די שש א לי יהצה ה  אה ירה מי י זש בי רנ
ך לנ ם. הה דה י אה ני בש רות מי תה סש יאות ני לי ך פש ה לש אל רש אנ י, וש מי ך עי י: לי בי רש ענ ר לו אותו הה מנ ע קולות. אה מנ שה נו, וש זש ין אה כי רש הי
ר לו: מנ ים. אה רי חי קולות אמ עו  מש ה. שה לה עש מנ עולות לש בות של הה לש שנ ים וש רי חי ים אמ יעי קי ה בש אה רה וש ע,  לנ סל י הנ חורי אמ מו  עי

י. י ונ ים ונ רי אומש ע קולות של מנ שה נו, וש זש ת אה ין אל כי רש אן. הי כה ך לש נש זש ן אה כי רש הנ

ר. אנ שש ני הוא  וש י,  בי רש ענ הה ר אותו  בנ עה וש אן.  כה נםם  יהי גי הנ ל  של קומות  מש הנ ם  אותה מי קום  מה הו  זל אי,  דנ ונ ר:  מנ אה
ים אותו יסי ני כש ים אותו, ומנ חי יו לוקש הה ים קולות, וש רי יהה מי הה ד של חה יש אל ה אי אה רה ר, וש חי קום אנ תוך מה ן לש חנ ם גה יי תנ ינש בי

ר. ה יותי אה םא רה ל ה, וש סה כנ תש ני ר, וש חי דור אנ ל מה ק של עםמל לה

עות י רה תי רש אנ שש םא הי ל י, של ני ע אמ שה י רה הודי ר לו: יש מנ ה? אה תה י אנ ר לו: מי מנ יש. אה אי לום אותו הה חמ ה בנ אה רה ם, וש דנ רש ני
ל ים של עי שה רש הה , של ענ י יודי יני ר לו: אי מנ ך? אה מש ה שי לום: מנ חמ הנ תוך  בש ר לו  מנ י. אה יתי שי עה םא  ל ם של עולה ים בה אי טה חמ ונ

ם. מה ים שש רי םא זוכש נםם ל יהי גי הנ

ם, י שה יתי שי עה בות של רנ עות הה רה תוך הה ב, ומי צה י קנ יתי יי יון הה לש על יל הה לי גה ר לו: בנ מנ הו? אה ך מנ קומש ם מש ר לו: שי מנ אה
ן). ר לו: כי מנ ? אה תה רש אנ שש ן הי ר לו: ובי מנ ה. (אה לה יש לנ ים בש מי עה לש פש שה יום וש ים בש מי עה לש פש יש שה אי ת אותו הה ים אל ני דה

ף סל כה ה כנ נה של קש בנ ם תש ר, (משלי ב) אי יהה אומי הה ינוק של ע קול תי מנ יון. שה לש על יל הה לי גה לנ לו  ך  לנ הה וש ם,  שה ם מי קה
ר, יהה אומי הה ר של חי ינוק אנ ע קול תי מנ ר, שה חי אנ ש  רה דש ית מי בי לש ך  לנ ת ה'. הה אנ רש יי ין  בי ז תה ה אה נה של פש חש ים תנ ני מם טש מנ כנ וש

גו'. רו וש תש סה י תי ה אולנ וה נה שו עמ קש ק בנ דל שו צל קש (צפניה ב) בנ

יש, אי אותו הה ך לש כה ך וש םא כה י, יהב בי ר לו: רנ מנ ל. אה אנ ד שה חה ינוק אל ל תי אל ע. וש שה רה יש הה אי ר אותו הה חנ ש אנ פי חי ך וש לנ הה
ת) קל ינל מי (הנ ה  אותה ע, ולש שה רה הה יש  אי הה אותו  ילה לש הש יי ך  כה וש ך  ה! כה שה םא עה ל ם של עולה ים בה אי טה חמ עות ונ יר רה אי שש םא הי ל של

ה אותו! יקה יני הי של

הוא יו, וש בי מו אה ע כש שה הוא רה יר, וש אי שש ד הוא הי חה ן אל ן, בי ר לו: כי מנ ם? אה עולה ן בה יר בי אי שש ם הי אי ר לו: הנ מנ אה
ה לה פי א ותש רה קש דו מי מש לי ד של ה, ענ תורה ד אותו בנ מי לי וש ח אותו  קנ לה יו, וש רה חמ אנ ש  פי ם. חי יי חנ בה טש מי ית הנ בי בש ך  הולי ד של לל יל הנ
חום י ננ בי נו רנ יש הנ ר, וש ם יותי כי חנ תש הי ד של דות, ענ גה הנ כות וש לה המ מוד ונ לש תנ ה וש נה שש ד אותו מי מי ך לי ר כה חנ ע. אנ מנ ת שש יאנ רי וקש

הנפהקוליי.

ל אותו ין של די הנ יו מי בי ת אה יא אל הוצי יהה. של ילי לי קו פש ר (ישעיה כח) פה מנ אל נל מו של י? כש קולי פה או לו הנ רש ה קה מה לה וש
י. קולי או פה רש קש נו ני מל או מי יהצש דור של י הנ מי כש ה חנ מה כנ ם. וש עולה הה

י רי המ רוך הוא. של דוש בה קה ך הנ ם אותש חי ננ ך יש י, כה ני תנ מש חנ ני מו של י, כש בי ר לו: רנ מנ אה לום, וש חמ א לו בנ יש בה אי אותו הה
יום ין בנ י בי לי ין של די עללו הנ ע, הל מנ ת שש יאנ רי א קש רה קה ן של יוה ין. כי די ן הנ י מי יאו אותי ד, הוצי חה סוק אל י פה ני ע בש יהדנ יום של ן הנ מי

כםל. כםל וה י מי יני ת די ירו אל עלבי ב, הל רנ א בו הה רה קה ן של יוה ת. כי חנ ם אנ ענ ה פנ לה יש לנ ין בנ ובי

יום וה יום  ל  כה ובש ן.  דל עי ן  גנ בש ים  יקי די צנ הנ ין  בי י  אי סש כי ת  אל ינו  קי תש הי י,  בי רנ לו  או  רש קה וש ם  כה חה יהה  הש ני של יום  הנ
ים. רי טש ענ תש ים מי יקי די צנ הנ ה, של יונה לש ה על רה עמטה י בנ ים אותי רי טש ענ מו, מש שש ה בי ת תורה של דל חנ תש מי של

ה. זל ם הנ עולה ה בה תורה ק בנ עוסי ן של יר בי אי שש מנ י של ל מי קו של לש י הוא חל רי שש ה. אנ זל בוד הנ כה ל הנ כה י בש יתי כי זה ך  לש לה גש בי
א. יבה י עמקי בי רנ ע לו לש רנ ה אי מו זל א, כש בה ר אנ יהיא בנ י חי בי ר רנ מנ אה

ר לו, מנ םא? אה ן או ל יהה בי יההו הה לי אי ם לש אי ר לו, הנ מנ אה ד, וש חה א יום אל ינה ני ר חמ י בנ י יוסי בי ת רנ ל אל אנ ן שה תה י נה בי רנ
ל עו? אנ רי ל תה ה אנ ה זל עו. מנ רי ל תה י אנ יאנ בי נש י ובי יחה שי מש עו בי גש ל תי תוב (דברי הימים-א טז) אנ כה יהה בו, וש ר הה חי ר אנ בה דה
תו, עמבודה לנ ל  אי רה שש יי מי ם  ילה די בש הי וש ם,  הל בה ר  חנ בה הוא  רוך  בה דוש  קה הנ וש י.  יאנ בי נש לי ים  רי בי חמ ונ ים  עי רי ם  כל מש צש ענ עמשו  תנ

יו?! לה ל עה ה שואי תה ם, אנ יי מנ שה ך בנ אה לש הוא מנ י של ר מי חםמל ל וה לו, קנ יכה הי ם בש יסה ני כש הי וש

י תוב (משלי ל) מי כה יהה בו, של ר הה חי ר אנ בה יההו, דה לי ר, אי מנ אי אה הורנ י נש בי יהה. רנ ד הה ט גה בל שי ר, מי ן אומי נה י יוחה בי רנ
ן. כי ם לה קםדל ד - מי יירנ יההו. ונ לי ה אי עון, זל מש י שי בי ל רנ מו של שש ר מי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ם - אה יי מנ ה שה לה י עה ד. מי יירנ ם ונ יי מנ ה שה לה עה



1962

דוש קה א לנ ני קי יל של בי שש ם בי ס. אי חה נש ה פי יההו זל לי ר, אי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה ר, של זה עה לש י אל בי ל רנ ר ענ זה עה לש י אל בי רנ ה מי של קה וש
םא נ י. קנ אתי ני םא קי נ תוב (מלכים-א מט) קנ ר, כה זל יעל לי י אל בי ר רנ מנ אה ך, של םא כה א! ל ני ה קי זל וש א  ני ה קי הוא - זל רוך  בה

י? מי שש א לי ני קנ ה מש תה י אנ תנ ד מה רוך הוא: ענ דוש בה קה ר לו הנ מנ אן. אה י כה אתי ני קי ים, וש טי שי בנ

ה רה עה סר יההו בנ לי ל אי ענ ינ תוב (מלכים-ב ב) ונ כה יההו, של לי ה אי ם - זל יי מנ ה שה לה י עה לום, מי ר שה ה בנ הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ף סנ י אה י. מי תי דש ים יהרנ רי י הה בי צש קי גו'. לש ה וש ינה פי סש י הנ תי כש ל ינרש ד אל ה יהרנ יונה תוב (יונה א) וש כה ה, של ה יונה ד - זל יירנ ם. ונ יי מה שה הנ

ה. ה מםשל יו - זל נה פש חה רוחנ בש

ל ים כה קי י הי יההו. מי לי ל אי תו של לה מש שי כםחנ  ה - בש לה מש שי יחו. בנ ירי ם בי יי מנ א הנ פי רי ע, של ישה לי ה אל ם - זל יי ר מנ רנ י צה מי
ם. הה רה בש אנ ם, בש אה רש בה הי ץ בש רל אה הה ם וש יי מנ שה דות הנ ה תולש לל תוב (בראשית א) אי כה ם, של הה רה בש ה אנ ץ - זל רל י אה סי פש אנ

תוב כה ל, של אי רה שש נו? יי ם בש ה שי מו. ומנ אות שש בה תו? ה' צש עמבודה לנ לו  לה יא הנ בי הי דון של אה ל אותו  של מו  ה שש מנ
ר. בי דנ רוך הוא מש דוש בה קה ה בנ ל זל ר, כה ן אומי מה חש י ננ בי ל. רנ אי רה שש י יי כורי י בש ני (שמות א) בש

א בה ד של חה ק אל וה או רנ ם רה יי תנ ינש ים. בי בי יו יושש הה ה, וש דל שה ד בנ חה ן אל ילה ת אי חנ שו תנ גש פש אי ני הודנ י יש בי רנ אי וש הורנ י נש בי רנ
נו. מה עי ד מי פוחי ים, או של טי סש הוא לי ה, או של דל שה יש בנ אי ה אותו הה טועל אי: או של י יודנ בי ר רנ מנ ה. אה דל שה ה בנ עה טה וש

ם). יהל לי ב אמ רנ ם, קה ה אותה אה רה ן של יוה ימו לו קול. כי רי מו. הי נו, קום! קה לי צש ה אל ינה כי שש אי: הנ הורנ י נש בי ר רנ מנ (אה

י ני י. אמ ם אותי תל רש כנ םא הי לום, ל שה ם בש כל תש י אל תי לש אנ םא שה ל תוך של ר לו: מי מנ ה? אה תה י אנ אי: מי הורנ י נש בי ר רנ מנ אה
ין תוב (ישעיה מח) אי כה ים, וש עי שה ם רש א הי מה י של תי רש מנ אה ם, של יכל לי י עמ תי לש אנ םא שה ל ה, וש זל ה הנ דל שה אן בנ י כה יתי עי טה י, וש הודי יש
לום ו שה שה כש י. ענ תי חש מנ שה ה, וש וה צש י מי פי נש ם כנ כל י בה יתי אי רה ד של ם, ענ כל תש י אל תי רש כנ םא הי ל ר של חנ אנ ים. ומי עי שה רש ר ה' לה מנ לום אה שה

ה. תורה ח בנ תנ פש ני נו, וש בוני ת רי עמבודנ ק בנ סי ענ תש אי, ני י יודנ בי ר רנ מנ ן. אה ילה אי ת הה חנ בו תנ ים. יהשש מי כה ם חמ יכל לי עמ

ם? ענ טנ ה הנ תוב, מה זגזות כה יך. מש רל עה שש ובי ך  יתל זגזות בי ל מש ם ענ תה בש תנ ר, (דברים ו) וכש מנ אה אי וש י יודנ בי ח רנ תנ פה
ך תש בש שי תוב בש כה ם, של קומה ם ובש בה כש שה ם, בש תה כש לל ם ובש תה בש שי וות, בש צש מי יד בש מי ים תה ני יה צג ם מש הי ל, של אי רה שש ם יי יהל רי שש א אנ לה אל

ך. קומל ך ובש בש כש שה ך ובש רל דל ך בנ תש כש לל ך ובש יתל בי בש

ם תל אנ וש תוב  כה הוא, של רוך  בה דוש  קה יד בנ מי תה קו  בש דש יי י של די וות, כש צש מי ה ובש תורה ים בש רי עגטה ל מש אי רה שש יי יו  הש יי של וש
ם. עולה זוק לש ינו ני קונו, אי ק בש בי דה ל הנ כה יום. וש ם הנ כל ים כגלש יי ם חנ יכל להי ה' אל ים בנ קי בי דש הנ

תוב (תהלים כה םאלו, של מ שש ד בי חה אל ינו וש ימי ד בי חה ם, אל דה אה ין לו לה וי לנ ת מש רי שה י הנ כי אמ לש י מנ ני שש א של לה םא עוד, אל ל וש
דוש קה הנ יהכול של בש ה, כי וה צש מי צוי בש יד מה מי ם תה אי א של לה םא עוד, אל ל יך. וש כל רה ל דש כה ך בש רש מה שש ך לי ה לה ול צנ יו יש כה אה לש י מנ צא) כי

ך. רל ר (שם קכא) ה' שםמש מנ אל נל ר, של ה לו שומי עמשל רוך הוא ננ בה

קומו, מש ד בי הוא עומי וש יו,  נה פה לש ידו  עממי ינו, ומנ ימי בי ך  הולי הנ ך  אה לש ל מנ הוא? נוטי רוך  בה דוש  קה ה הנ ה עושל מה
רוך הוא דוש בה קה הנ ם, וש דה אה י הה רי חמ ידו אנ עממי םאלו, מנ מ שש הוא מי ך של אה לש מנ אותו הנ ך. וש ינל מי ד ינד יש ך ענ לש ר ה' צי מנ אל נל של

יק אותו. זי הנ ל לש י יוכנ יו, מי דה דה ל צש כה ר מי מה שש ם ני דה אה א הה צה מש םאל. ני מ שש ין ומי יהמי מי

רוך דוש בה קה יתו הנ בי ת. בש חנ ה אנ עה לו שה פי וות אמ צש םא מי ל ה ובש םא תורה ל צוי בש ם מה דה אה א הה הי םא יש ל יך של רי ן צה ל כי ענ וש
ים. ני פש בי ם מי דה אה הה חוץ, וש בנ רו מי הוא שומש

ב רי קה תש ע מי ע רנ גנ ין פל אי ן וש טה ין שה אי יק וש זי ין מנ ה, אי זוזה מש ן בנ יה צג מש ח הנ תנ ה, פל הודה ר יש י בנ י יוסי בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה וש
יו, ינה ף עי ל. זוקי בי חנ ת לש ול מה ך הנ אנ לש מנ שות לש ן רש תה ני ה של עה שה לו בש פי ח, אמ תנ פל ר הנ רוך הוא שומי דוש בה קה הנ י של ני פש יו. מי לה אי
ך יכה פי גםף. לש נש ם לי יכל תי ל בה םא אל ב ית לה חי שש מנ ן הנ תי םא יי ל תוב (שמות יב) וש כה ח, של תנ פל ל הנ ד ענ י עומי דנ ם שנ שי ה של רואל וש

ה. זוזה ת מש ונ צש מי צוי בש יד מה מי א תה הי יש ם של דה אה יך הה רי צה

ה ם. מנ דםרםתה ם לש יהל די גש י בי פי נש ל כנ ת ענ יצי ם צי הל שו לה עה ש, (במדבר טו) וש רנ דה ית וש יצי ת צי שנ רה פה אי בש הורנ י נש בי ח רנ תנ פה
ר סי ם, חה דםרםתה ת לש בה שנ ת הנ עמשות אל תוב (שמות לא) לנ כה ר, של סי ם חה דםרםתה ת לש בה שנ אן ובש כה ה של שונל

ע, חוץ מנ ת שש יאנ רי ת קש שנ רה פה א  צה מש ני ם  דה ל אה של תו  ירה די ובש ע.  מנ ת שש יאנ רי קש ית בי יצי צי ת  שנ רה פה נו  קש ינו, תי ני שה של
י רי חו, המ תש פי א בו לש יוצי ית, וש יצי צי יתו בנ בי ף בש טי ענ תש ם מי דה אה של א כש לה ם? אל לה שש ה ני מל ם. בנ שה ר מי סי חה ית, של יצי ת צי שנ רה פה מי

ניששלהם.

יתו ח בי תנ פל א מי ייצי ם. וש לי ילה שה הש יי ם, של דםרםתה נו לש יש הנ ם, וש שה ז מי ת זה ול מה ך הנ אנ לש חנ בו, ומנ מי רוך הוא שה דוש בה קה הנ וש
יו יותה אותי זגזות, מי תוב מש כה ה של מנ נו? מי ן לה יי ננ ק. מי זל ל ני כה ם מי דה אה צול הה ני ם, וש שה ז מי ית זה חי שש מנ ך הנ אה לש ה זו, ומנ וה צש מי בש

חו. תש פי ז מי זה ל, וש בי חנ שות לש ן לו רש תה םא ני ל "ת. של ול "ז מה ע: זה מה שש מנ

ר ני יות בש הש ה לי יכה רי ל צש אי רה שש ל יי ם של תה ירה יום, די ש הנ די קי ן של יוה כי י של ני פש ם? מי ענ טנ ה הנ ם, מה דםרםתה תוב לש כה ת, של בה שנ בש
יא ת הי בה ה הוא? שנ ה. ומנ לה כנ ל בו הנ בי קנ ן לש תה ת חה ירנ די ת כש נל קל תג ן מש תה ירה די ת, וש ענ צנ מג ה מש טה רוך, ומי ן עה חה לש שג לוק, וש דה
ת עמשות אל תוב לנ ה כה ל זל ענ ה. וש אוי לה רה י הה פי ה, כש בודה כש ת לי נל קל תג ה מש ירה די א בש לה ה אל ין אותה יסי ני כש ין מנ ם אי עולה ה, ולש לה כנ

ה. תוכה יות בש הש לי ה וש תה ירה די ה לש דושה ה קש לה ה כנ יס בה ני כש הנ ם, לש דםרםתה תוב לש כה ת. וש בה שנ הנ

ה זו לה לוק - כנ ר דה ני וש רוך  ן עה חה לש שג ת וש נל קל תג ה מש ירה ה די אה מוצש ה  ינה אי ה, וש אה בה ה זו  לה כנ יום, וש הנ ש  די קי ה של עה שה בש



1963

ן ל כי ה. ענ שה דג קש תו לי ירה ין די ל, אי אי רה שש יי ה מי ין זל תוב, אי ל כה אי רה שש י יי ני ין בש י ובי יני ל. בי אי רה שש יי ה זו מי ירה ין די ת: אי רל אומל
ית. יצי צי ת ובש בה שנ ם, בש דםרםתה תוב לש ה כה ל זל ענ ת. וש יי בנ ה בנ שה דג ר קש כי יך הל רי צה

ה עה שה םאשו, בש ר ין בש לי פי ה, ותש וה צש ל מי טוף של עי בש יתו  ר בי ענ שנ א מי יוצי י של ל מי יד ענ עי י מי ני אי, אמ הורנ י נש בי ר רנ מנ אה
ד חה אל וש ין  יהמי מי ד  חה אל יו,  לה עה ים  די עומש של ים  כי אה לש מנ י  ני ושש ה,  ינה כי שש יו  לה עה ת  נל מל דנ זש מי ים,  רי עה שש הנ י  ני שש ין  בי א  יוצי של
ם דה אה י הה חי תש י פי ני פש ד לי עומי ד של חה ג אל רי טש קנ ים אותו. ומש כי רש בה ת ומש סל נל כש ית הנ ד בי ענ ים אותו  וי לנ ם מש כגלה םאל, וש מ שש מי

ן. מי ר אה אומי יב וש שי חו מי רש ל כה ענ ם, וש יהל רי חמ אנ ך מי הולי

ך ר - כה בי דנ ה מש בה קי נש ה בי זוזה ר, מש םאמנ ם ת אי ה. וש זוזה ת מש שנ רה יא פה כור הי ה. זה תורה ל הנ ל של לה כש מור - הנ שה כור וש זה וש
ית. יצי מור הוא צי ה. שה בה קי נש לול בנ כור כה זו, זה ה הנ שה רה פה ל הנ בה אי. אמ דנ הוא ונ

מור, ופוגיש יא שה הי ם, של מה ית עי יצי צי כור, וש ל זה ל של לה כש ם הנ הי ין, של לי פי תש א בי יתו, יוצי ר בי ענ שנ ם מי דה א אה יוצי של וכש
מור. ל שה ל של לה כש ה לו לנ ימה לי שש ית מנ יצי צי כור - הנ ל זה לנ הוא כש יתו, של ר בי ענ שנ ה בש זוזה מש בנ

ם מור הי שה כור וש זה של ינו  ני י שה רי המ דו, ונ בנ כור לש ד זה עומי יך  ח? אי תנ פל ת בנ דל םא עומל ית ל יצי י צי רי ר, המ םאמנ ם ת אי וש
ל לה ה כש זוזה מש הנ ד. וש ם ינחנ הי רו, וש מה אל ד נל חה בור אל די מור בש שה כור וש ינו זה ני מור. שה שה כור וש ת זה לל ה כולל זוזה א, מש לה ד? אל ינחנ

ד. ה ינחנ בה קי ר ונש כה ל זה ל של לה כש ם, הנ יהל ני ל שש של

א לה ה אל תובה ין כש יהה אי עמשי ה. הה ם זל ה עי ים זל לולי מור, כש ל יהד - שה ין של לי פי כור. תש ל זה לנ ה - כש לה עש מנ ין לש לי פי תש הנ
י יהכול ים, מי אשי ים רה אי צה מש ה ני זל קום הנ מה ר, בנ מנ אה ק וש וה רנ א אותו הה ד. בה ינחנ ך  כםל הולי הנ מור, וש יא שה הי ית, של יצי צי בנ

ר? בי דנ לש

םא ה זו ל לה גי ז. מש מו בםענ ך ושש לל ימל לי ת אל חנ פנ שש מי ל מי יי בור חנ יש גי ה אי ישה אי ע לש י מודנ ערמי נה ר, (רות ב) ולש מנ אה ח וש תנ פה
ה. סוק זל פה א מי לה יל אל חי תש הנ ה לש יהה לה הה

ד ד, ענ יהה עומי םא הה ל וש יו,  נה פה ם לש עולה יט הה רי חמ יהה מנ ם, הה עולה םא הה ר בש ה לי צה הוא רה רוך  בה דוש  קה הנ של ינו, כש ני שה
ה הוא? הוא ד. מנ חה מוד אל ל ענ דו, ענ מש ל עה ידו ענ עלמי הל ם, וש עולה ת הה א אל רה ה, בה שובה תש א הנ רה בה ן של יוה ה. כי שובה תש א הנ רה בה של

ם. סוד עולה יק יש די צנ

ד סופו, ובו ענ ם וש עולה סוף הה יר מי אי הי יר וש הי בש הוא הי אור הנ הה ה, וש נה מל ץ אור מי נוצי תש ה, הי שובה תש א הנ רה בה ן של יוה כי
א בה ם הנ עולה זו לה נה ה, וגש זל ם הנ עולה םא בה ב ים לה ידי עמתי ים הה עי שה רש ל בה כי תנ סש ני רוך הוא, וש דוש בה קה הו הנ אה ם. רה עולה א הה רה בש ני

ים. יקי די צנ לנ

םא ה, ל הוא אור זל רוך  בה דוש  קה א הנ רה בה של א כש לה או? אל רה ה בש מה זו, לה נש גה יד לש תי הוא עה יל וש ר, הואי םאמנ ם ת אי וש
ם עולה ים לה יקי די צנ לנ זו  נה םא, וגש ב ים לה עי שה ים רש ידי עמתי ה של אה רה ל וש כי תנ סש ני ם). וש עולה ר (הה פה עה ת הל אל םא בו  ר בש א לי לה אל או  רה בש

יים. קנ תש ם מי עולה זו, בו הה נה רוך הוא גש דוש בה קה הנ י של ל פי ף ענ יום, אנ עוד הנ א. וש בה הנ

ם עולה הה דול, וש אור גה א מי יוצי מו חוט הנ הוא כש נו. וש מל א מי יוצי ר הנ חי אור אנ מםר, בש א אל לה ך? אל תש עש ל דנ ה ענ לל עמ בו ינ
ם. סוד עולה יק יש די צנ ר (משלי י) וש מנ אל נל ם, של ל עולה מודו של הוא ענ יים. וש קנ תש בו מי

דור. הוא ה' לנ ר לנ פנ סג יש נו  דל בש ענ ע ינ רנ ר (תהלים כב) זל מנ אל נל לום, של שה יו הנ לה ד עה וי ע דה רנ א זל יהצה יל וש תי שש נו הי מל ומי
ל ה' ענ ה - (משלי טז) כםל פה ן זל ינ נש עי א. כש ה יהצה יק זל די צנ ד, מי וי ל דה עו של רש ל זנ כה י. וש די גש ש נל מל של או כנ סש כי ר (שם פט) וש מנ אל נל של

לנמנעמניהו.

יך, ח פי תנ אי, פש הורנ י נש בי רנ ר לו  מנ ה זו! אה לה גי יל מש חי תש הנ אוי לש יהה רה אן הה כה ה, מי ישה אי ע לש י מודנ ערמי נה תוב ולש כה
ם. עולה א הה רה בש ני יום של הנ ם מי ים הי יקי תי ים ענ שי דה לו חמ לה ים הנ רי בה דש י הנ רי המ של

ה ינה כי שש אי, הנ י יודנ בי ר רנ מנ י. אה מי ה שש ר מנ ך אםמנ ר כה חנ אנ לו, וש לה ים הנ רי בה דש ר הנ ר לו, אםמנ מנ ך? אה מש ה שי ר לו, מנ מנ אה
ילה! הש רוך תי מםר - בה ך אל י לש תי רש ענ הי ים, וש קי יך שותש רל בה דש ך של י אותש יתי אי רה של נו, ומי מה עי

ד וי ע דה רנ זל ים, וש די יונות עומש לש על גות הה רה דש ל הנ יבות של שי חמ ן הנ יוקנ דש ם בי תה שש לה ז, שש י ובםענ ערמי נה ם, רות וש הל ר לה מנ אה
ם. עולה ל בה תנ שש ן ני ילה אי ן הה יוקנ תוך דש מי

ם ה נםענ י זל ם. מי עולה ם בה שי ל אותו הנ תנ שש ה ני זל ם הנ שי ל הנ ענ ינו. וש לי ינו עה להי י אל נה דם ם אמ י נםענ יהי ר וי מנ אל נל מו של י, כש ערמי נה
ה לו - זל יכה הי ר בש קי בנ א. ולש בה ם הנ עולה הה ה, וש שובה ם ה', זו תש נםענ זות בש חמ ר (תהלים כז) לנ מנ אל נל מו של ה, כש שובה תש ה'? זו הנ

עולהם אנחיר לשמנטהה.

ם ל שי חות. רות, ענ בה שש תי ירות וש שי יד בש מי רוך הוא תה דוש בה קה ה לנ ול רש מנ תון, של חש תנ ם הנ עולה ל הה מות של דש רות בנ
קולות. ר הנ אה ל שש כה ת מי חנ בנ שש תי קול בנ ה בנ נה שג ל מש אי רה שש ת יי סל נל ף כש קולות - אנ ר הנ אה ל שש כה קולו מי ה בש נל שג מש תור, של
ל אי רה שש ת יי סל נל ף כש ד - אנ כםל ינחנ הנ תון, וש חש ד תנ חה אל יון וש לש ד על חה ד, אל י קולות ינחנ ני ן שש ה נותי זל תור הנ ר) הנ ה יותי חה בש שי (של

ד. חה קול אל ת ובש חנ ם אנ ענ פנ כםל בש הנ ה, וש טה מנ ת לש רל עורל תש ה ומי לה עש מנ ת לש רל עורל תש מי

ר עורי תש הי לש ש, מי רנ חל ל תל ל. אנ קםט אי שש ל תי אנ וש ש  רנ חל ל תל אנ ך  לה י  מי ל דר ים אנ להי תוב, (שם פג) אל כה של נו  יש הנ וש
ד. כםל ינחנ ה, הנ טה מנ ר לש עורי תש הי לש קםט, מי שש ל תי אנ ה. וש לה עש מנ לש
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יהה. יק הה די צנ אי של דנ ל, ונ יי בור חנ א גי רה קש ני רו, וש צש ל יי ר ענ בי גנ תש הי ית. וש רי ר בש בור, שומי יק, גי די יון, צנ לש ן על יוקה דש "ז בי בםענ

י הוא? י, ומי ני מל רוב מי ל קה גואי תוב, ייש  י כה רי המ יק! ונ די ה צנ ל? זל אי רה שש ת יי סל נל כש רוב לי י קה י מי כי ר, וש םאמנ ם ת אי וש
אור ת הה ים אל להי א אל ינרש תוב (בראשית א) ונ כה א טוב, של רה קש ני אשון של רי אור הה ה הה י זל ני מל רוב מי ל קה אי גואי דנ א ונ לה אל

י טוב. כי

תוב (ישעיה כה מותו, של א טוב כש רה קש יק ני די ף צנ אנ ח טוב. וש קנ את לל רי קש ני "ה, של יהא תורה רי טש ימנ גי או"ר - בש "ת הה אל
הוא י וש ני אמ י, של ני מל רוב מי תוב קה ה כה ל זל ענ יק. וש די ל צנ טוב של אותו הנ ים לש די קש הי רוב, וש הו קה זל י טוב. וש יק כי די רו צנ מש ג) אי
ק בי חנ תש הי לש ר  עורי תש הי וש ים  די קש הי וש יל  חי תש הי של י, הוא  ני מל מי רוב  קה הוא  של ל,  אה גש יי טוב  ך  לי אה גש יי ם  אי ה,  זל ל  ענ וש טוב. 

ל. חי רה עמקםב לש ק ינ שנ יי תוב (בראשית כט) ונ כה רוב, של י הוא קה רי המ ה, ונ אשונה רי בה

ך לל מל י הנ ינו. מי ני שה לו  לום של שה הנ של ך  לל מל י הנ רי המ יות, של הש לי יך  רי צה יהה  הה ה  לה ע  ה, מודנ ישה אי לש ע  י מודנ ערמי נה ולש
יק. די לו? צנ לום של שה הנ של

אן ף כה יו, אנ לה ת עה דל עומל ה של יונה לש על ה הה בה שה חמ מנ ה הנ אותה א מי לה ה אל לל גנ תש םא מי ל א וש םא בה א, ל בה ם הנ עולה מו הה א כש לה אל
ל אל חנ  מי יון שה לש על הה ך  לל מל הנ מו של ך. כש לל ימל לי מו? אל ה שש ה. ומנ יונה לש ה על בה שה חמ ה מנ ל אותה ש של מה ן מנ ול גה אותו הנ יק בש די צנ
אותו תון, בש חש תנ ך הנ לל מל אותו הנ יות לש הש לי מםחנ וש שש יו, לי לה ר אי כה ע ומג יק נודה די צנ אן הנ ף כה יו, אנ לה ט עה שולי א וש בה ם הנ עולה הה

ש. מה ן מנ ול גה הנ

יס ני כש הו מנ ם. ומנ שה ס לש נה כש ני גוף, וש י הנ פי ל יש כה גוף וש י הנ נוגי ל עי ת כה טםל אל יף לי קי "ז, בו הוא תנ א בםענ רה קש ן ני ל כי ענ וש
י חנ ש.  לה חנ םא  ל וש יף  קי תנ הוא  בו  ן  כי ל  ענ וש ה,  תורה הנ וות  צש ומי ים  כי לה מש הנ י  קוני תי ל  כה וש ד,  וי דה ל  של עו  רש זנ ל  כה ם?  שה לש

ה. ן לה נותי גוף, וש י הנ פי ל יש כה ים וש נוגי עי ל הה כה שוקות וש תש ל הנ טםל כה "ז לי יות בםענ הש ים, לי מי עולה לש

ל יום של קי ן הנ כי ז. וש ם בםענ ה עי רה בש חנ תש הי ד של ט, ענ ענ ט מש ענ ם מש עולה נות) בה בה הי ב (לש רי קה תש הי ה רות לש ילה חי תש ת הי עי כה וש
ם. רות הי ז וש י ובםענ ערמי זו - נה ה הנ לה גי מש הנ

ל ה של זל ם הנ עולה תוך הה ים, מי להי ח אםתו אל קנ י לה נו כי ינל אי ים וש להי אל ת הה נוך אל ך חמ לל הנ תש יי תוב (בראשית ה) ונ כה
ק, זה חה דול וש גה אוי. מטטרו"ן הנ רה קומו כה מש ה בי הה שה ה, וש עמשה ננ ה של ה מנ עמשה ננ ד של ט, ענ ענ ט מש ענ נוך מש ך חמ שנ מש ני ם. וש דה י אה ני בש
ים יטי לי שנ ים, וש תוני חש תנ ים וש יוני לש ים על עי זש עש דנ זש נו מי מל מי ים) של עי נה כש נו ני מל ים, מי דולי ים גש רי ים, (מ"ט הה ני פה ל הנ ה של נל מג מש הנ

דושות. רות קש עמטה נו כםחנ ונ מל יא מי הוצי לט ולש שש ים לו, לי רובי קש ים של יוני לש ים על שי מה שנ וש

ה ב אותה רנ קי ים, וש מי ענ ר הה אה שש מי ה  לה טה יו, ונש רה חמ ת רות אנ הוא אל רוך  בה דוש  קה הנ ך  שנ ה מה זל מו  ם כש אן גנ ף כה אנ
ים. דושי נות קש חמ אות ומנ בה ה צש נה מל יא מי הוצי יו, לש לה אי

רוחנ ל הה טור של עי אוי, בה רה קות כה בי דש ידו בי קי פש קומו, תנ מש לו מי טה נש ן של מנ זש רוך הוא בי דוש בה קה ה הנ שה נוך עה ת חמ אל
יון, לש על ל הה תון. אל חש תנ יון וש לש על לו  צש ) אל רוחנ ד (לה עומי ר. וש ענ תוב ננ ה כה עמרה ננ ל  כה ילו  בי שש ר. ובי ענ ננ א לו  רה קה ה. וש יונה לש על הה
ה לולה כש ה הנ לה כנ ד הנ צנ ל מי לה כש ני לות, של לש כנ תש ה) הי אותה ה (מי אותה לול בש תון כה חש תנ ה. הנ יונה לש על רוחנ הה ה) הה אותה ה (מי אותה בש

ה. טה מנ לש ל מי טנ ני של

ם כו גנ רש י דנ ל פי ר ענ ענ ננ נםך לנ תוב (משלי כב) חמ ה. כה לה עש מנ חוז לש אה ה וש טה מנ חוז לש ים, אה די דה י צש ני שש טונו בי לש ן שי ל כי ענ וש
יג הי נש הי ה, וש טה מנ לש רוך הוא מי דוש בה קה ך אותו הנ שנ מה ה הוא מטטרו"ן, של ר, זל ענ ננ נםך לנ נה. חמ מל םא יהסור מי ין ל קי זש י ינ כי
- ך  ילי ה לי ם רוצל דה אה של ך  רל דל כו, בנ רש י דנ ל פי ם ענ גנ ה. או  טה מנ לש של כו  רש י דנ פי כו, לש רש ים) דנ תוני חש תנ ל הנ י (אל ל פי ענ אותו 
ם עולה ר הה ה שנ זל סוק הנ פה ינו, הנ ני שה י. וש תי נש קנ ם זה י גנ יתי יי ר הה ענ תוב (תהלים לז) ננ כה ין, של קי זש י ינ ם כי ים אותו. גנ יכי מולי

ה. טה מנ ך לש שי מה הי י לש די ך, כש רל דל אותו הנ םא יהסור מי ל םא יהסור, וש ין ל קי זש י ינ ם כי ה, גנ ל זל ענ רו. וש מה אמ

י בי רנ כו  ע. בה מה שש כםל ני אן הנ כה זו, ומי ה הנ צורה בנ ה  אותה ש  רי פה מש עון, של מש י שי בי רנ ר בש זה עה לש י אל בי רנ י מי תי עש מנ י שה ני אמ ונ
ש. מה ייה מנ רש אנ ת הה ה אל רואל י של ן מי כי ל של ד, כה ייה ופוחי רש אנ ל הה בו של נה ת זש ה אל רואל י של רו, מי מש אה אי וש י יודנ בי רנ אי וש הורנ נש

ק) בי אנ תש ק (מי בי חנ תש מי ן, של טה קה א הנ יסה י יי בי ה רנ זל אי של דנ רו, ונ מש ן. אה טה קה א הנ יסה י יי מי ם, שש הל ר לה מנ קוהו. אה שה מו ונש קה
אי. ר יוחנ עון בנ מש י שי בי ל רנ ים של מי שה בש ר הנ פנ עמ יד מי מי תה

י ידי מי לש תנ לו  - אי ך  כי חי וש ים.  רי ישה מי לש י  דודי לש ך  טוב הולי ין הנ יי כש ך  כי חי וש ז)  ש, (שיר  רנ דה וש אי  הורנ נש י  בי ח רנ תנ פה
ם ים הי מי כה י חמ ידי מי לש ף תנ חוק - אנ רה מי לש ך  הולי יחו  רי וש אן  כה ד בש טוב עומי ין הנ יי ה  טוב. מנ ין הנ יי ם כש הי ים, של מי כה חמ

קום. ל מה כה חוק בש רה מי ת לש כל ם הולל תה תורה ד, וש חה קום אל מה בש

ן כי של ל  כה ים.  ני שי יש י  תי פש שי ב  (שם) דובי תוב  כה של הו  זל ן.  תה שות תורה ם רוחמ יהל תותי פש ר, שי בל קל בנ ם  הי של כש ף  אנ וש
עממםד לנ ם כםחנ  הל ין לה ת אי רי שה י הנ כי אמ לש מנ לו  פי י אמ רי המ ה, של מה כנ וש ה  מה ת כנ חנ ל אנ ענ ם  י עולה מודי ים ענ די עומש קום של מה בש

ליפשנייהלם.

ה אי, מנ ן יוחנ עון בל מש י שי בי רנ רו לש מש יר. אה עי אי לה ן יוחנ עון בל מש י שי בי א רנ לוד. בה ר בש בל יהה דל ת הה חנ ם אנ ענ י פנ רי המ של
ל. טי בנ תש יי י של ני רנ אן?! גוזש י כה ני אמ יר, ונ עי ה בה ל זל ר, כה מנ ים. אה תי ם מי דה י אה ני ה בש אה רה יר, וש עי ר בה בנ עה ם וש ה? קה עמשל ננ

רוך הוא דוש בה קה הנ אן, של אי כה ן יוחנ עון בל מש י שי בי י רנ רי המ אן, של כה או מי ת: צש רל ה אומל תה יש הה ת קול של עו בנ מש שה
חו בש שי עממםד בש י יהכול לנ יר, מי אי י מי בי ר לו רנ מנ יר. אה אי י מי בי רנ ר לש מנ אה א וש א. בה ינה ני י חמ בי ם רנ יהה שה ל. הה טי בנ הוא מש ר - וש גוזי
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ה? מו מםשל דול) כש םא (גה ם ל אי

ים שי וש חנ  בי זש מי ל הנ ענ ש מי יהה אי לל ן עה תל ה וש תה חש מנ ת הנ ח אל רםן קנ המ ל אנ ה אל ר מםשל םאמל י ר, (במדבר יז) ונ מנ אה ח וש תנ פה
ים תי מי ין הנ עממםד בי ינ תוב ונ כה ם. וש עה ף בה גל נל ל הנ חי ה הי ני הי תוב (שם) וש כה גו'. וש ן וש רם המ ח אנ קנ יי תוב (שם) ונ כה ת. וש טםרל ) קש יהה לל (עה
רוך דוש בה קה רו - הנ מה אמ מנ אי בש ן יוחנ עון בל מש י שי בי רנ . וש רםחנ טש ה לי מםשל יך לו לש רי ה צה ל זל ה. כה פה גי מנ ר הנ צנ עה תי ים ונ יי חנ ין הנ ובי

ה. פה גי מנ ת הנ ל אל טי בנ הוא מש ר, וש הוא גוזי

ים יוני לש על לו הה לה ים הנ רי בה דש ק בנ סי ענ תש ל רות, ני לו של לה ים הנ רי בה דש י בנ תי רש עורנ תש הי יל וש א, הואי יסה י יי בי ם רנ הל ר לה מנ אה
ה רה כש םא ני ה, ל רה שי ה כש תה יש הה ב של ל גנ ף ענ אי, אנ י יודנ בי רנ ר לו  מנ ה. אה רה שי ה כש תה יש י רות הה רי המ י, של תי רש מנ ה, אה מה כש ל חה של

יק. די צנ אותו הנ ה בש קה בש דה ד של ה, ענ רותה שש כנ

כםה ר גו', וש חי ה אנ דל שה קםט בש לש י לי כי לש ל תי ז? (רות ב) אנ ה בםענ ר לה מנ ה אה מות רות. מה אג ל הה כה ה מי רה שי ה, כש אי םא ורש ב
ך, ה כה מותה ה חמ תה אמ רה ן של יוה ין. כי קי בה דש י תי ר לי של ים אמ רי עה נש ם הנ י עי ר לי מנ ם אה ה? גנ רה מש יא אה ה הי י. מה עמרםתה ם ננ ין עי קי בה דש תי

ים. רי עה נש ם הנ םא עי ל יו וש עמרותה ם ננ י עי אי צש י תי י כי תי ך, טוב בי םא כה ה, ל ה לה רה מש אה

תוב עון, כה מש י שי בי ר רנ מנ ך אה כה ה. של תה יש ה הה רה שי אי, כש ננ י גש רי בש די זו מי ת הנ קל דל צנ ה לנ ילה לי חה ס וש א, חנ יסה י יי בי ר רנ מנ אה
ה דל שה א הנ ה נה כה לש ה? (שם) אי לה עש מנ תוב לש ה כה ר. מנ חי ה אנ דל שה קםט בש לש י לי כי לש ל תי י אנ תי תש בי ענ מנ לוא שה ז המ ה בםענ ר לה םאמל י ונ
ה. בה ה רנ מונה אל ה בל קה דש קש ה? די דל שה י הנ ה, מי דל שה א הנ ה נה כה לש ש. אי קםדל ה רוחנ הנ ה בה צה נש צש ני ד של מי לנ ים. מש לי בר שי ה בנ טה קר לנ אמ ונ

ים. דושי קש ים הנ פוחי תנ ל הנ ה של דל הוא שה כו ה'. וש רמ ר בי של ה אמ דל שה ה הוא? הוא הנ ומנ

י רי שון קל לש ר, בי קה יי ונ ם.  עה לש ל בי ים אל להי ר אל קה יי ונ תוב, (במדבר כג)  ם כה עה לש בי . ובש הה רל קש ר מי קל יי ונ תוב?  ה כה מנ
ים. להי ך אל דש סש ר חנ ה יהקה ר (תהלים לו) מנ מנ אל נל מו של בוד, כש שון כה לש אן בי , כה הה רל קש ר מי קל יי ר ונ מנ אה ה וש נה אן שי כה ה. וש אה מש טג וש

ה סה נש כש ני ה, וש כה לש ם הה שה ים, וש יקי די צנ ל הנ ה של זל ה הנ דל שה ל הנ ק של לל חי גו', הנ ה וש דל שה ת הנ קנ לש ה? חל ע בה גנ פש ר ני ה יהקה ומנ
י רי ים קוצש אי רה קש ני ים, של מי כה י חמ ידי מי לש ם? תנ י הי ים. ומי רי קוצש ם הנ אותה ה בו מי ירה כי הי יו, וש כה רה ה דש דה מש לה ד, וש חה ק אל לל חי לש

ה. דל שה הנ

ים? רי קוצש י הנ ים, מי רי קוצש ר לנ םאמל י שות. ונ דג ה קש מה כנ כות, וש רה עון בש א טה א, בה יק בה די צנ א. הנ ז בה ה בםענ ני הי ם, וש יי תנ ינש בי
ם הי וש ים,  דושי קי וש כות  רה ם בש הל ן לה תנ נה ת  עי ם, כה כל מה עי ם. ה'  ל שה ה של דולה גש ין הנ רי דש הל נש סנ ין, הנ די ית הנ ם בי ה הי לה עש מנ לש

א. בה ם הנ עולה תוך הה ים, מי יי חנ קור הנ מש אםב מי שש ף לי ים לו תםקל ני ך ה', נותש כש רל בה ים יש רי אומש

עון, מש י שי בי ה רנ דושה קש ה הנ נורה מש ר הנ מנ אה ך  כה ה. וש בה תו  בה המ אנ , של יהה לל אםל עה שש לי תו  שוקה םאת? תש ז ה הנ עמרה ננ י הנ מי לש
ה תורה ים סוד הנ יקי די צנ ה לנ רה עורש תש י הי רי המ א. של בה ם הנ עולה לה ה וש ל פל ענ בש ה של תורה ב וש תה כש בי ה של תורה ז לנ מל זו רל ה הנ לה גי מש הנ
ה. ן תורה תנ ן מנ מנ זש בועות, בי שה זו בש ה הנ לה גי מש ת הנ ן אל נה בה נו רנ קש ך תי שום כה ה. ומי ל פל ענ בש ה של ם תורה ר עי בי חנ תש הי ב, לש תה כש בי של

עמקםב ר לו ינ חנ בה דושות של קש בות הנ כה רש מל ם הנ לו הי ר (רות ב). אי חי ה אנ דל שה קםט בש לש י לי כי לש ל תי י אנ תי תש בי ענ מנ םא שה ל המ
דו בנ ים לש רי ת לו עמדה יהשל ר (בראשית ל) ונ מנ אל נל מו של ים, כש רי חי ם אמ ים עי בי רש עה תש ין מי אי ים, של דושי קש ים הנ רי עמדה דוש, הה קה הנ
בות כה רש מל ת ובש רל חל כות אנ לש מנ ה בש צל רנ תש םא תי ר, ל חי ה אנ דל שה קםט בש לש י לי כי לש םא תי ה, ל ל זל ענ ן. וש בה םאן לה ל צ ם ענ תה םא שה ל וש
נו מל ך. ומי לי עש בנ י מי זוזי םא תה ה ל זל ים. ומי מי עולה י לש זוזי ל תה ך, אנ לה לו של לה ים הנ רי תה כש הנ ה, מי זל י מי עמבורי םא תנ ם ל גנ רות. וש חי אמ

ים. מי עולה נו לש מל זוז מי םא תה ל

ר (תהלים קמה) מנ אל נל מו של ם "כםה", כש הל ד מי חה אל , וש יהה מותל ם שש ים הי בי י (רות ב). רנ עמרםתה ם ננ ין עי קי בה דש כםה תי וש
ן. הל ק בה בי דה הי ך) לש רו לה חמ בש ני או (של רש בש ני מות של עמלה בות, הה כה רש מל לו הנ ם אי ין, עי קי בה דש כםה תי ה. וש כו"כה רש בה יך יש ידל סי חמ ונ

ים אויי רש ים של די דה ה צש שה ד שי דנ ה, ומה ידה די ה מש שה עה ד, וש חה אל ה הה דה ו מי ל קנ טנ . נה יהה לל ת עה יהשל ים ונ עםרי ש שש ד שי יהמה יהד, ונ מי
א. בה ם הנ עולה ס לה ני כה הי ה לש כולה םא יש לו ל י אי לי י בש רי המ נות, של תה רות ומנ ה אוצה ן לה תנ נה ם, וש הל לה חוד של יי ז בנ חי אה הי ה לש לה

לו ים - אי עורי ש שש ך. שי מותי ל חמ ם אל יקה י רי בואי ל תה ר אנ מנ י אה י כי ן לי תנ ים נה עםרי שש ש הנ תוב (רות ג) שי כה הו של זל
או ר (תהלים כד) שש מנ אל נל מו של ים, כש עורי א שש בה ם הנ ם. עולה יהל לי ד עמ א עומי בה ם הנ עולה הה ים של יוני לש ים על די דה ה צש שה שי
ת של ל שי כה ה מי לולה ה כש לה יא כנ ה הי ל זל ענ וש ה.  אותה ך  רי בה ולש ה  יגה הי נש הנ לש יהה  לל ם עה , שה יהה לל ת עה יהשל ונ ם.  יכל אשי ים רה רי עה שש

יא). ה הי רה מש ים אה די דה צש ת הנ של לו שי ל אי כה א, בש בה ם הנ עולה ה הה ה אותה אה ר רה של אמ ך כנ שום כה ים (ומי די דה צש הנ

ך לל מל הנ ה, (מלכים-א ב) וש ל זל ענ לו. וש לום של שה הנ ך של לל מל למםה, הנ ה שש רוך? זל י בה רוך (רות ב). (מי ך בה ירי כי י מנ הי יש
ה ת לה נל א, נותל בה ם הנ עולה יא, הה ז הי אה וש לו.  לה ים הנ די דה צש ת הנ של ל שי כה ת מי כל בםרל ילה מש הש ה תי זל ם הנ שי רוך). בנ למםה בה שש
ה. זו עה בש שה ה מי רה ר הותי של ת אמ אי ה  ן לה תל תי א ונ תוצי תוב (רות ב) ונ כה של הו  ה. זל לה ייש  ן של ל אותה כות ענ רה ת בש פל תוסל

כות. רה ים ובש דושי ת קי פל תוסל

לו ים, אי רי עה נש ם הנ יד עי מי ק תה בי דה הי ה לש תה שוקה י תש רי המ ין (שם). של קי בה דש י תי ר לי של ים אמ רי עה נש ם הנ י עי לנ ר אי מנ י אה ם כי גנ
דוש. סוד קה ה הוא בש זל ר הנ בה דה ם. הנ הל ה בה תה שוקה ל תש כה ים, של דושי קש ים הנ רובי כש הנ

א לה ים? אל רי עה נש ם הנ ר עי מנ םא אה ל י, וש עמרםתה ם ננ ין עי קי בה דש כםה תי ר וש מנ י הוא אה רי המ , ונ תה רש מנ ב אה ר כוזי בה ר, דה םאמנ ם ת אי וש
ים רי שש ל על סוד של כות בנ רה ל בש בי קנ ים, לש רובי כש י הנ ני ל שש ת) ענ נל קל תג מש של ת (כש בל רל קה תש מי של א כש לה ינו אל א כםה, אי רה קש ני ם של שי הנ
חוד יי יות הנ ש אותי מי חה ים וש רי שש י על רי ד. המ חה ינו ה' אל להי ל ה' אל אי רה שש ע יי מנ ן (דברים ו) שש הי חוד, של יי יות הנ ש אותי מי חה וש
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ם ה - עי ל זל ם כה עי ין. וש קי בה דש כם"ה תי ר וש מנ ז אה אה את כם"ה, וש רי קש ז ני ן, אה הל ה בה נה קש תש ני ן של יוה כי ים, של רובי כש ל הנ קון של תי בנ
בות. קי ים ונש רי כה ן זש ירה אי שש הנ םא לש ל ך, של רי טה צש כםל הי הנ י, של עמרםתה ננ

ם, דה ל אה רו של פש סי ייש בש ים. וש רובי כש ה  ה לה אה רש הל ד של מי לנ ך, מש ר כה מנ א אה בה א סה יבה י יי בי ה. רנ זל י מי עמבורי םא תנ ם ל גנ וש
םא ם ל גנ תוב (רות ב) וש כה הו של ה, זל מו זל ים. כש מי עולה ד לש חה רוב אל כש זוז מי םא תה ל ש, של דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל נל ב של ל גנ ף ענ אנ של

ים. מי עולה ם לש הל ד מי חה אל י מי זוזי םא תה ה, ל זל י מי עמבורי תנ

בות כה רש מל ם הנ ם אותה ן עי כי וש אי.  דנ ונ ין  קי בה דש תי ים,  רובי כש י הנ ני ם שש ים, אותה רי עה נש ם הנ ה עי רה מש יא אה ה הי זל ל  ענ וש
ל בה ש. אמ רי דה הי א לש ה בה זל סוק הנ פה ן. הנ יהל רי חמ אנ תש  כש לנ הה צםרון וש קש ר יי של ה אמ דל שה בנ ך  יי יננ ר (שם) עי מנ אל נל של מו  בות, כש קי נש הנ
תש כש לנ הה ם, וש עולה ל הה כה ים בש טי שוטש מש יל של הואי צםרון, של קש ר יי של ה אמ דל שה ץ. בנ רל אה ל הה כה טות בש שוטש י ה' מש יני ם עי ך, הי יי יננ עי

אנחמרייהלן להדנענת.

מו ה, כש נה מל ינםק מי י לי די ים, כש מי עולה ים לש כי םא שוכש ים ל רובי כש י הנ רי המ ך, של עי גש י נה תי לש בי ים לש רי עה נש ת הנ י אל יתי וי לוא צי המ
ם יי יננ עי הה ר  חנ אנ ת  כל יא הולל הי של ן  מנ זש הנ אותו  ובש ה.  בודה כש יז  זי מי ם  תל גש ננ ענ תש הי וש מםצו  תה ן  ענ מנ לש סו)  (ישעיה  ר  מנ אל נל של

ה. נה מל ינםק מי ים לי רי עורש תש םא מי ל , וש יהה לל ים אי בי רי ין קש ים אי רובי כש ם הנ ם, אותה עולה י הה עמשי ל מנ ת כה אות אל רש לי

ם אותה רות  עורש תש הי בש יון  לש על הה ם  עולה הה סוד  מי ינםק  לי ך  תי שוקה תש של כש ת,  מי צה וש ים.  לי כי הנ ל  אל תש  כש לנ הה וש ית  מי צה וש
ים, רי עה נש בון הנ אמ שש "ר יי של אמ ית מי תי שה תוב וש כה של הו  ה, זל יונה לש על ה הה אה קה שש הנ הנ ית מי קי שש יא מג ם הי ילה בי שש ים, ובי רובי כש הנ

דולות. ים גש ני ים פה אי רה קש ני ים של יוני לש על קורות הה מש ם הנ ים - אותה לי כי ל הנ ים. אל רובי כש ם הנ אותה

יון לש ן על יוקה דש כםל בי הנ זו, וש ה הנ לה גי מש ל הנ ים של רי בה דש ה בנ יונה לש ה על שה דג יק וקש תי ל ענ ים של רי תה סש ני ים הנ רי בה דש אן הנ ד כה ענ
ה דושה קש ה הנ נורה מש הנ תוך  ת מי ענ דנ ה, לה ל זל כה ה לש זוכל דור של י הנ רי שש רו, אנ מש אה וש קוהו,  שה ונש מו  ים. קה רי תה סש ני סודות  וש

ה. בונה יק תש פי ם יה דה אה ה וש מה כש א חה צה ם מה דה י אה רי שש תוב (משלי ג) אנ ה כה ל זל ה. ענ מה כש י חה רי בש ים, די דושי ים קש רי בה דש

ר מנ ש? אה רה דש בו  רםש  דש ים לי עי יודש נו  י אה רי המ ה, של מה כש ל חה ר של קה עי תה בו  עש מנ ה, שה זל ר הנ חי אנ סוק הה פה לו, הנ רו  מש אה
ך תי תש פי לש בנ טה ם וש חל לל ן הנ תש מי לש כנ אה לם וש י המ ל גםשי אםכל ת הה עי ז לש ה בםענ ר לה םאמל י תוב (רות ב) ונ רו, כה מש ה הוא? אה ם, מנ הל לה

י. תי עש מנ ם, שה הל ר לה מנ ץ. אה חםמל בנ

י מי ן שש ענ מנ ם לש יכל די ננ ם מש יכל אי נש ם שם יכל חי רו אמ מש רו אה בה ל דש ים אל די רי חמ ר ה' הנ בנ עו דש מש ר, (ישעיה סו) שי מנ אה ח וש תנ פה
ר ה', בנ עו דש מש תוב שי כה ן של יוה ר, כי זה עה לש י אל בי ר אותו רנ אי ה בי זל סוק הנ פה ם ייבםשו. הנ הי ם וש כל תש חנ מש שי ה בש אל רש ני ד ה' וש בנ כש יי

רו? בה ל דש ים אל די רי חמ הו הנ מנ

ר בה ר ה', הוא דה בנ דש עו  מש תוב שי כה קום של ל מה כה ט לש רה ה, פש מונה ל אל ה של גה רש קום הוא דנ ל מה כה ר ה' בש בנ א דש לה אל
א יוצי ר של בה דה ר ה' - הנ בנ עו דש מש יו. שי לה ה עה שורה ה של גה רש דנ יא הנ הי ר ה'. וש בנ א לו דש רה קש ני יא, של הי ה הנ גה רש דנ תוך הנ א מי יוצי של

ה. גה רש דנ ה הנ אותה א מי יוצי ר של בה דה ם, הנ ר ה' גויי בנ עו דש מש מו (ירמיה לא) שי נו, כש מל מי

ל אותו ים ענ די רי יד חמ מי ם תה הי ל, של אי רה שש יי לו  ים? אי די רי חמ י הנ ש. מי מה ה מנ גה רש דנ הנ ה  - אותה רו  בה ל דש ים אל די רי חמ הנ
ר. בה דה ת אותו הנ ן אל קי תנ דות, לש רה ה חמ מה כנ ים בש די רי ים, חמ מי ענ ין הה דות בי רה ה חמ מה כנ ים בש די רי ר. חמ בה דה הנ

א לה י? אל ת מי ה אל דל ננ י מש ם - מי יכל די ננ ים. מש מי ענ ר הה אה אל ושש עי מה שש י יי ני ו ובש שה י עי ני לו בש ם - אי יכל אי נש ם שם יכל חי רו אמ מש אה
דוי. ני ם בש כל ם מי ה הי ל זל ענ ם. וש יהל לי בו אמ רש קש םא תי ל ם, וש הל מה תו עי שש םא תי ל ם, וש הל מה לו עי םאכש םא ת ל ם, של כל דוי מי ני ם בש הי

ים? רי ם אומש ה הי מו. ומנ לה או  רש א קה מי טה ר (איכה ד) סורו  מנ אל נל של מו  ם, כש כל לותש גה ם - בש יכל די ננ ר, מש חי ר אנ בה דה
ים, רי עורש תש ל מי אי רה שש יי של נו הוא. וכש ילי בי שש בודו בי ל כש כה ד ה', וש בנ כש יי נו  שי פש יל ננ בי שש נו ובי ילי בי שש ד ה', בי בנ כש י יי מי ן שש ענ מנ לש
ה אל רש ני ר  אומי וש ל,  לה כש ים  יני מי אמ מנ םא  ל ם  הי הוא,  רוך  בה דוש  קה הנ ל  של ה  לה אג גש הנ ת  חנ מש שי לש יום  ל  כה בש ים  כי חנ ומש

ים. רי חי אמ חונות בנ רש ה סי תולל י של מי ם ייבושו, כש הי ם. וש כל לה ה של חה מש שי ה הנ ת אותה דל יורל ן של מנ זש ם, בי כל תש חנ מש שי בש

ל מות של שי הנ ים וש טורי עי ל הה כה יו. וש ד הה ינחנ ם, וש יי ננ ם שש הי ד, וש חה הוא אל ד וש חה יר אל שי ן ייש עה גםרל ית הנ ל בי דור של מה בנ
סוד חוץ לש ך, מי לל מל ית הנ ח בי תנ י פל ני פש יד לי מי ים תה די עומש ע, של רנ לה כות של פש הנ תש י הי לי ם, בש הל ך לה ף כה ה, אנ דושה קש ה הנ מונה אל הה

ם. ה' הוא טוב. ר (קהלת ז) טוב שי מנ אל נל מו של ם טוב, כש א שי רה קש ר ה' ני בנ ה. אותו דש מונה אל הה

ים להי אל ע,  רה ל  של ך  פל הי בנ ם  הל לה של מות  שי הנ וש ים,  רי בה חג מש ם  הי וש ה,  בה קי ונש ר  כה זה ם,  יי ננ שש ם  ע הי רה הה ד  צנ הנ אותו 
ים. די רה פש ין ני אי ה, של מה ר עי בי חנ תש הי ר של כה ל זה בור של חי את, בש רי קש ך ני ה כה בה קי נש ה הנ ע. אותה ם רה ר, שי חי ל אנ ים, אי רי חי אמ

יא נו, הי מל ת מי קל חל רג ת ומש דל יא נודל הי ב של ל גנ ף ענ ם, אנ הל לה ם של שי שום הנ םא מי ל ים, וש מי ענ ר הה אה ל שש ים ענ ני מג מש הנ וש
ם שי ת אותו הנ קל זל חנ ה ומש ינה זי יא מש הי ים, של רי בש גנ תש ם מי נו הי לה דוש של קה ם הנ שי ה בנ ני הי ים של עי םא יודש ל ם. וש לותה גה ם בש הל מה עי
ים, טי שולש ן של מנ זש בנ לו  פי אמ ים. ונ מי רה כש ת הנ ה אל רה י נםטי ני מג ר, (שיר א) שה מנ אל נל של מו  ל, כש אי רה שש ל יי ם של יהל אי טה חמ ע בנ רה הה

ים. עי שה רש ים הה זוני נו ני מל ב, ומי לל כל ם לנ צל ק על לל ן חי נותי ל וש ה נוטי מונה אל ל הה ה של שה דג קש ל הנ אותו של

ים. יוני לש על וש ים  תוני חש תנ תוך  ה מי נה קש תנ תש יא הי הי ן של מנ זש ל. בנ אםכל ת הה עי ז לש בםענ ה  ר לה םאמל י ונ תוב? (רות ב)  ה כה מנ
ים קוני תי ים - בנ יוני לש על הה ים. מי תוני חש תנ ן הנ ה מי עולל צון, של רה צון הה לות, ורש פי עולות, ותש נות וש בה רש קה ים - בש תוני חש תנ הנ מי
ת עי לש הו  זל צון, של רה וש ה)  חה מש שי ובש צון  רה ה בש עמבודה ד  עובי י של מי (כש ה  חה מש שי בש ה,  לה כה אמ מנ ים, בש רובי כש הנ וש בות  כה רש מל ל הנ של

ל. אםכל הה
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ך לל מל י הנ שוטי קי בש ם"ם,  ל המ י  גםשי ה?  לה ר  ה אומי ומה  . יהה בותל כש רש מנ ל  ענ ת  נל קל תנ תש ומי  , יהה לל אי י  חנ יק  די צנ הנ צון  ורש
ה. טה מנ ה ולש לה עש מנ ים לש דושי קש ך הנ יי לוסנ אוכש ק לש לי חנ דוש לש ל קה כה אמ צון ומנ רה זון וש י מה לי בש קנ ם, תש חל לל ן הנ תש מי לש כנ אה יון. וש לש על הה

אותו יק לש יני הי םאל, לש מ שש ד הנ ל צנ ץ של חםמל אותו הנ בול מי ך טי רל טםל דל ך לי ץ, ייש לה חםמל ך בנ תי תש פי לש בנ טה ה, וש ל זל ם כה עי וש
זון הי ים, ולש מי ענ ר הה אה ת שש זון אל ע, לה רה ד) הה צנ אותו  ים מי מי ענ ר הה אה שש ת לי תי ץ לה חםמל אותו  א מי לה ל, אל אםכל הה ד (מי צנ הנ

נו. מל מי

ל כה ים, וש בי לה כש לו לנ פי אמ כםל, ונ ף לנ רל טל זון וש ת מה תי י לה די םאל, כש מ ד שש ל צנ ש של אי א מי יוצי ל של כה אמ י - מנ לי ה קה ט לה בה צש יי ונ
ה. אה מש טג ל הנ ר של חי אנ ד הה צנ אותו הנ ים מי טי שש פנ תש ים ומי אי יוצש ם של אותה

ר, חי אנ ל הה כה אמ מנ אותו הנ ר - מי תםתנ דוש. ונ קה ל הנ כה אמ מנ אותו הנ ע - מי בנ שש תי ל ונ םאכנ ת ר. ונ תםתנ ע ונ בנ שש תי ל ונ םאכנ ת ז, ונ אה וש
ר. חי אנ ד הה צנ ל לנ כה אמ אותו מנ ים לש יורי ה שי ר, עושל תםתנ ע. ונ שבנ ל הנ א ענ בה ל של כה אמ מנ ים, הנ יורי ים שי יורי א שי הוא בה של

נו! יי לו - דנ לה ים הנ רי בה דש מםענ הנ שש א לי לה ם אל עולה אנו לה םא בה א ל לי מה לש רו, אי מש אה אי, וש י יודנ בי רנ אי וש הורנ י נש בי חו רנ מש שה

ך רנ בי בו? של ב לי יטנ יי הו ונ זונו. מנ ל מש ך ענ רנ בי ד של מי לנ יהה, מש קי זש י חי בי ר רנ מנ בו. אה ב לי יטנ יי תש ונ יישש ז ונ ל בםענ םאכנ י (רות ג) ונ
ב. א לי רה קש ני ה של זל קום הנ מה ת הנ אל

ך. ן לה תנ ר נה של ה אמ טםבה ץ הנ רל אה ל הה ענ יך  להל ת ה' אל תה אל כש רנ ובי תה  עש בה שה וש תה  לש כנ אה ח, (דברים ח) וש תנ יהה פה מש חל י נש בי רנ
יו בי ל אה ר (משלי כח) גוזי מנ אל נל ן, של לה זש גנ ית וש חי שש א מנ רה קש זון, ני מה ת הנ כנ רש ך בי רי בה ינו מש אי ל וש אוכי ל הה תה - כה עש בה שה תה וש לש כנ אה וש

ית. חי שש יש מנ אי ר הוא לש בי ע חה שנ ין פה ר אי אםמי מו וש אי וש

א, ינה ני י חמ בי ר רנ מנ ה. אה לה עש ל מנ יהא של לש מנ פה ה בש כה רה בש יף כםחנ  מוסי זון, של מה ת הנ כנ רש בי דול כםחנ  אי, גה י יודנ בי ר רנ מנ אה וש
ם. דה ל אה יו של ה יהדה עמשי ל מנ ה ענ כה רה יף בש מוסי זון, של מה ת הנ כנ רש דול כםחנ בי גה

ם ם עי נו שה ה. יהשש זל ר הנ פה כש עו בנ לש קש ים. ני בויי יון שש דש פי לש ך  רל דל ים בנ כי יו הולש א הה ינה ני י חמ בי רנ י בש י יוסי בי רנ י בון וש בי רנ
ם עודה ר. בש ני ם  הל לה ה  יקה לי דש הי וש ת  יי בנ ת הנ של אי ה  ה אותה מה ה. קה תורה עמסםק בנ לנ מו  ה קה לה יש לנ צות הנ חמ לון. בנ מה הנ אותו 

. יהה לל יחו עה גי שש ה. הי י תורה רי בש מםענ די שש ם לי יהל רי חמ יא אנ ה הי בה ים, יהשש בי יושש

ר ני ה הנ אי. מה דנ ם, ונ דה ת אה מנ שש ר ה' ני ן. ני טל י בה רי דש ל חנ ש כה ם חופי דה ת אה מנ שש ר ה' ני ר, (משלי כ) ני מנ אה ד וש חה ח אל תנ פה
גוף. ה לנ ירה אי ם מש דה ל אה תו של מה שש ף ני ה, אנ לה פי אמ יר בנ אי מי

יר זי חל ך הל ין כה ינו. בי ני ם שה כגלה ר. וש ני ת הנ קנ לה דש הנ ה, ובש דה ני ה, ובש לה חנ ה - בש ה זוכה שה אי ים הה רי בה ה דש לשה שש ר, בי מנ אה ר וש זנ חה
ם. יהל יני ב בי יהשנ יהה וש בי ם אה ה. קה בוכה ה של שה אי ה הה ה אותה אה רה םאשו, וש ר

ים תי ין שש ם בי לל הוא על ה, וש תורה עמסםק בנ ינ ה  לה עש בנ ה של תה כש םא זה ל ר, של מנ ה? אה ך בוכה תש ה בי מה י בון, לה בי ר לו רנ מנ אה
נו ירל עמבי ך, הנ ם כה ר לו, אי מנ ד אותו. אה מי לנ לש מו  י עי תי יהכםלש םא  ל וש  , ענ יודי ינו  זון אי מה ת הנ כנ רש בי לו  פי אמ ונ ים,  ני ה שה רי שש על

ך? תש ת בי תה לו אל תנ ה נה מה לה ר, וש חי אנ בש

ה, טה מנ ג לש גנ הנ ג מי לי ד די חה יש אל די מםענ קנ שש ה לי ני הי ד, של חה י יום אל יתי אי רה ל של א ענ לה י בו, אל תי רש כנ םא הי ר הוא, ל מנ אה
ים, רי חי ים אמ רי בה דש י לי תי שש שנ םא חה ל י, וש תי ת בי י לו אל תי תנ נה ת, וש סל נל כש ית הנ בי י מי אתי י. יהצה תי ת בי יא לו אל שי הנ י לש לנ י עה תי רש דנ נה

ר. בה מםד דה לש ה לי םא רוצל ל , וש ענ ינו יודי ה אי תורה ד בנ חה ר אל בה לו דה פי אמ א, של צה מש ת ני עי כה ר. וש י יותי תי חש גנ שש םא הי ל וש

ג לי די תו, וש טה מי ם מי לל על ם אותו הה ם קה יי תנ ינש ה. בי בי רש ה הנ ד אותו תורה מי לנ יש ן של בי ה לש כל זש י יי י בון, אולנ בי ר לו רנ מנ אה
ם לל על הה א מי ה ייצי תורה ל הנ דול של אור גה יו של נה פה י בש יתי אי י רה ני ר, אמ מנ י בון. אה בי ל בו רנ כי תנ סש ם. הי יהל יני ב בי יהשנ ם, וש יהל לי עמ

ה. זל הנ

י עי וםת די חנ א מי ירה אי י וה תי לש חנ ן זה ל כי ים ענ ישי שי ם יש תל אנ ים וש יהמי י לש ני יר אמ עי ר, (איוב לב) צה מנ אה ק וש וה ח אותו רנ תנ פה
זון. מה ת הנ כנ רש ל בי ים של רי בה דש ר בי מנ אה ח וש תנ פה ד של ם. ענ כל תש אל

ם י'. הי ים, וש דועי ים יש רי בה זון ייש דש מה ת הנ כנ רש בי י - בש תי עש םא יהדנ זון ל מה ת הנ כנ רש לו בי פי אמ ) של תה רש מנ אה ו (של שה כש ר, ענ מנ אה וש
ח, בה שג נו - הוא מש חה לש ר שג די יסנ ך וי ל כה זון כה יהה לו מה םא הה ל י של ן). ומי מנ זש לי זון (וש מה י אותו הנ פי ן כש חה לש שג קון הנ תי ד - לש חה אל

יך. להל י ה' אל ני פש תה לי לש כנ אה תוב וש כה ך, של לל מל י הנ ני פש כםל לי אל ב לל יושי שום של מי

א. מי ל טה כנ לו אה אי ם, כש יי דנ ת יה ילנ טי י נש לי ל בש אוכי י של ה. מי ילה כי ם אמ ם קםדל יי דנ ת יה ילנ טי ית - נש ני שי

רו זש גה ק של רל פל עור הנ ד שי טםל ענ יי ין, וש יהמי ת הנ םאל אל מ שש ש בי מי ישנ םאל, וי מ שש ין בי טםל יהמי יי ם של יי דנ ת יה ילנ טי ית - נש ישי לי שש
חמכהמיים.

ת ענ שש ת בי חנ אנ יו כש רועותה י זש תי ג שש וי יזנ ך, וי רי בה מש ה של עה שה ה בש ילה טי נש ר הנ חנ אנ לש יהדו  יהנ  בי גש הנ לש יך  רי צה ית - של יעי בי רש הה
יו. ת יהדה הנ בה גש הנ

זו. ה הנ ילה טי נש ה לנ כה רה מםך בש סש יך לי רי צה ית - של ישי מי חמ

ים. יי ני עמ ת לנ פנ הנ ת מי תי ית - לה שי שי

ה. כה רה י בש לי כםל בש אל סור לל אה ה"א, וש ק בנ די קש דנ יא, ולש מוצי ת הנ כנ רש ך בי רי בה ית - לש יעי בי שש
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ך. לל מל י הנ ני פש ל לי אוכי א כש לה ן, אל עה לש ן ובנ רה גש רש ילה גנ הש םא יי ל יך של רי נו, צה חה לש ל שג ל ענ אוכי ית - הה יני מי שש

יו. כותה רש בי י לו בש ה, דנ תורה עמסםק בנ י לנ ם מי ין לו עי אי יד של יהחי ה. וש י תורה רי בש נו די חה לש ל שג ר ענ יך לומנ רי ית - צה יעי שי תש

ל. כה אמ מנ הנ תוך  מות מי זםהה יו מש יהדה ב של ל גנ ף ענ ה, אנ כה רה בש בו  יכו  רי צש םא הי ל ה, וש ים חובה רוני חמ ם אנ יי ית - מנ ירי עמשי
ם. יי דנ ת יה יצנ חי ל רש ך ענ רי בה ינו מש אי וש

ה, יונה לש על ה הה יבה שי יש תוך הנ ם מי ענ ד ייש בו טנ חה אל ד וש חה ל אל כה זון, וש מה ת הנ כנ רש ם בי כו קםדל רש צש לו הג לה ה הנ רה עמשה ל הה כה
ם. יהל לי י עמ תי רש זנ י חה ני אמ ונ

ינו, ני שה גופו. של זון לש ן לו מה נותי ך, של לל מל בוד הנ שום כש ם, מי דה ל אה זון של מה ל אותו הנ ן ענ חה לש שג קון הנ תי ד - לש חה אל
ת ינם סוף. יענ רי קש רוך הוא כי דוש בה קה י הנ ני פש ם לי דה ל אה יו של זונותה ים מש שי קה

ל יר ענ עמבי רוך הוא מנ דוש בה קה הנ ין, וש די תוך הנ א מי לה ים אל אי ין בה ם אי עולה זונות הה מש שום של א מי לה ים? אל שי ה קה מה לה
ד ם ענ אי י רש ני רש קנ ם, מי ת כגלה ן אל רוך הוא זה דוש בה קה הנ ים. וש גוני ם המ ינה אי של ים ולש גוני המ ת הנ ים, אל עי שה רש ת הה ן אל זה ין, וש די הנ

ים. ני י כי יצי בי

י ה'. ני פש ר לי של ן אמ חה לש שג ה הנ תוב (יחזקאל מא) זל כה ל, כנ אי רה שש יי ד מי חה אל ד וש חה ל אל ל כה ה ענ רואה ת וש דל ה עומל ינה כי ושש
יך רי ת צה בה יום שנ רוך, ובש םא עה ל רוך וש חםל עה נו בנ חה לש ילה שג הש יי יך של רי ך צה יכה פי יך. לש להל י ה' אל ני פש תה לי לש כנ אה תוב וש כה אי. וש דנ ונ

ה. לל עג מש ר לנ חי נוי אנ ת שי פל תוסל

ת רי שה י הנ כי אמ לש מנ מו של יות, כש קי ה נש יכה רי ה צש ילה כי אמ שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ה, מה ילה כי ם אמ ם קםדל יי דנ ת יה ילנ טי ית - נש ני שי
י כי אמ לש מנ ם של חל לל יש - הנ ל אי כנ ים אה ירי בי ם אנ חל תוב (תהלים עח) לל כה הו של א, מנ בה א סה נונה מש ב הנ ר רנ מנ ך אה כה ה. של לה עש מנ לש

ים. לי ת אוכש רי שה הנ

ים יכי רי ן צש ל כי אי רה שש ף יי יות - אנ קי נש ה ובי רה הר טה ה ובש שה דג קש ים בי לי ת אוכש רי שה י הנ כי אמ לש ה מנ א מה לה ה? אל זל א מי ה יוצי מנ
לו ים - אי דםשי ם קש יתל יי הש ים. וי אשוני ם רי יי מנ לו  ם. אי תל שש די קנ תש הי תוב (ויקרא יא) וש כה ה, של רה הר טה ה ובש שה דג קש כםל בי אל לל

זון. מה ת הנ כנ רש י ה' - זו בי ני ן טוב. אמ מל ה של דוש - זל י קה ים. כי רוני חמ ם אנ יי מנ

ם הי ת של רי שה י הנ כי אמ לש מנ ה לש מל דש ני יות,  קי נש ה ובי רה הר טה ה ובש שה דג קש ל בי אוכי ל הה כה ם, של תל שש די קנ תש הי וש ים.  רי אומש ך  כה וש
זון. מה ת הנ כנ רש בי ה בש נה וה יך כנ רי צה ד של מי לנ י ה', מש ני דוש אמ י קה תוב כי כה של ים. וש דושי קש

ת ם אל חנ לש ל תי ת? (משלי כג) אנ רל יא אומל ה הי ה מנ ינה כי שש הנ א. וש מי תו טה ילה כי ם, אמ יי דנ ת יה ילנ טי םא נש ל ל בש אוכי ל הה כה וש
ל כה ע. וש רה ן הה יי ענ מו  ם, ושש עולה נות בה עה ת פגרש דנ מי ייש  שום של ם? מי ענ טנ ה הנ יו. מה מםתה ענ טש מנ ו לש אנ תש ל תי אנ ן וש יי ע עה ם רנ חל לל
ם חל א לל רה קש ה הוא ני לה ל של כה אמ מנ ל אותו הנ כה יו. וש לה ה עה נות שורה עה ל פגרש ה של דה מי ה הנ ם, אותה יי דנ ת יה ילנ טי םא נש ל ל בש אוכי הה

ן. יי ע עה רנ

ת דנ ת מי חנ אנ ת טוב, וש דנ ת מי חנ ם, אנ דה ל אה נו של חה לש ל שג דות ענ דות עומש י מי תי א, שש בה א סה נונה מש ב הנ ר רנ מנ ך אה כה של
ל יהה ענ ה יהדל יחה ני רוך הוא. ומנ דוש בה קה ל הנ נו של חה לש הו שג ת: זל רל ת טוב אומל דנ ך, מי רי בה יו ומש ש יהדה די קנ ם מש דה אה הה של ע. כש רנ
ה תה י אה די בש י ענ ר לי םאמל י ר (ישעיה מט) ונ מנ אל נל של מו  ה, כש תה קום אנ ל מה של דו  בש ה, ענ תה י אה די בש ת לו: ענ רל אומל וש םאשו  ר

ר. אה פה תש ך אל ר בש של ל אמ אי רה שש יי

ה אה מש טנ יו ומש לה ה עה יהד שורה י הוא! מי לי ה של ת: זל רל ע אומל ת רנ דנ ל, מי אוכי יו וש יהדה ת  אל ש  די קנ ם מש דה ין אה אי של וכש
ן. יי ע עה ם רנ חל א לל רה קש לו ני כה אמ אותו, ומנ

י ני עה ל. אותו הל כנ אה יו וש דה ל יה טנ םא נה ל ה אותו של אה כםל. רה אל י לל ני עה ן אותו הל מי זי ד של חה יש אל אי ל, בש בל בה יהה בש ה הה עמשל מנ
כםל! אל ך ול קומש מש ב בי ר לו: שי מנ אה א לו וש רה ך לו. קה לנ הה ן וש חה לש שג הנ ם מי קה

םא ל כו', וש ן וש יי ע עה ם רנ חל ת לל ם אל חנ לש ל תי תוב (משלי כג) אנ יך כה לל עה ך, של מש ל עי י אםכנ ני אמ לום של שה ס וש ר לו: חנ מנ אה
יו רוחנ לה ה עה שורה י של ל מי כה ם. של ם בה תל מי טש ני ם וש הל או בה מש טנ םא תי ל תוב (ויקרא יא) וש כה א, וש מי ך טה לש כה אמ מנ א של לה עוד, אל

ה אה י מי ני עה אותו הל נו לש תש נה ים, וש מי כה י חמ ני פש ה לי עמשל מנ א הנ ל. בה לה יחות כש תי ה פש ין לה אי ה, של תומה ה סש אה מש ל טג בי קנ ן, מש יי ע ענ רנ
זוזיים.

ב, עי יהה רה הה י, של ני עה ה הל וות! ומה צש מי ה ובנ תורה ים בנ קי ם עוסש יכל רי שש ל! אנ אי רה שש ם יי יכל רי שש ר, אנ מנ אה י וש גנ י חנ בי ה רנ כה בה
ה. תורה ים בנ קי עוסש י של מי יד לש תי ר טוב עה כה ה שה מה דונו - כנ בוד אמ כש א לי לה ש אל שנ םא חה ל מו, וש צש ר ענ מנ שה יו, וש עה ר מי צנ עה וש

ין יהמי ת הנ טםל אל יך לי רי צה כםל, וש םאל בנ מ שש ל הנ ח ענ בנ ין ייש לו של יהמי הנ שום של םאל, מי מ שש ין בי טםל יהמי ית - לי ישי לי שש הנ
םאל. מ שש ל הנ ח ענ בנ יות לו של הש יון, לי לש ן על ול גה ם כש דה אה ל הה ין של יהמי י הנ רי המ ש אותו, של מי שנ םאל ולש מ שש בנ

ה מה ין ה' רומי מי תוב (תהלים קיח) יש כה מו. וש ת לה ש דה ינו אי ימי תוב (דברים לג) מי כה ין, של יהמי ה בש נה תש ה ני תורה הנ של
ל. אי רה שש ר יי בנ גה ה יהדו וש ים מםשל ר יהרי של אמ ה, כנ ל זל ענ ל. וש יי ה חה ין ה' עםשה מי יש

י, וי לי ר מי ה אומי וי יו? הל ל יהדה י נוטי מי ן, מי דוכה ה לנ עולל ן של כםהי ין. הנ יהמי ת הנ ש אל די קנ םאל לש מ שש יך הנ רי יו, צה ש יהדה די קנ לש
םאל. מ שש תוך הנ ש מי די קנ תש הי אוי ולש רה ין כה יות יהמי הש ן לי דוכה ה לנ עולל ן הה כםהי ת הנ ש אל מי שנ הוא מש םאל, של מ שש ד הנ צנ הוא מי של

םאל. מ שש תוך הנ א מי לה ש אל די קנ תש הי יך לש רי םא צה ין ל יהמי ם, הנ אן גנ ף כה אנ
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ס ל כי י יהד ענ ה הוא כי זל ים י"ד, וש אי רה קש ני ם, של ים הי קי רה ר פש שה ה עה עה בה רש יהד. אנ י הנ קי רש ל פי ת כה טםל אל יך לי רי עוד, צה וש
ל כה וש ים א"ת ב"ש.  אי רה קש ני סוף, של וה םאש  א ר יתה א בי פה לש ל אנ יות של אותי א בה בה א סה נונה מש ב הנ רנ ה  רה אמ בי של מו  יה"ה, כש
ים די י"ד עובש וש ים.  קי רה ים י"ד פש אי רה קש ני וש ה,  לה עש מנ וה ה'  תוך  "א, מי יתה "א בי פה לש ל אנ סוד של ים, בנ קי רה פש ם י"ד הנ אותה

ה. ם זל ה עי יל זל לי כש הנ ם, לש יי דנ ת יה ילנ טי ה נש ל זל ענ ין, וש יהמי םאל בנ מ שש הנ םאל, וש מ שש ין בנ ל יהמי ל של לה יות כש הש י"ד, לי לש

או תוב (תהלים קלד) שש כה יו, של ש יהדה די יקנ ה, וי ילה טי ר נש חנ אנ ך לש רי בה מש ה של עה שה יו בש יהנ יהדה בי גש הנ יך לש רי צה ית - של יעי בי רש
ם? ענ טנ ה הנ ת ה'. מה כו אל רש ש ובה ם קםדל יכל די יש

ן הל ד, ייש בה רות ינחנ בה חג ן מש הי עות של בה צש ע אל בנ רש ש. אנ מי ן חה עות הי בה צש אל יון. הה לש ן על יוקה ן דש עות הי בה צש אל הה שום של מי
ע, בנ רש יא אנ ה הי דושה קש ה הנ בה כה רש מל י הנ רי המ ה. של יונה לש על ה הה בה כה רש מל ן הנ יוקנ ל דש ן סוד של הי ת, של חנ ל אנ כה ים בש קי רה ה פש לשה שש
ם שי הו  זל יות הוא. וש ה אותי רי שש ים על תי יות, שש ע אותי בנ רש ל אנ של ש  פםרה מש ם הנ ן שי ל כי ענ ים, וש קי רה ר פש שה ים עה ני ם שש הי וש

א אות. רה קש ק ני רל ק ופל רל ל פל ים, כה קי רה ר פש שה ים עה ני ם שש יו, הי יותה אותי ש בש פםרה מש הנ

י תי שש ים,  קי רה פש הנ י  ני שש ם  ים. אותה קי רה פש י  ני שש ה  בה ייש  וש ם,  הל מי יא חוץ  הי של ל,  גודה את  רי קש ני של ה  רה תי יש ע  בנ צש אל
ם. ם הי ל כגלה ח של בנ של ירות. הנ מי יונות טש לש גות על רה י דש תי שש ירות בי מי יות טש אותי

ל אותו ים אל קופי ם זש ים כגלה קי רה פש לו הנ אי ה, וש לל גנ תש ינו מי אי יר של מי טה ל אותו הנ ה, אל לה עש מנ ם לש ל כגלה חנ של תי פש מנ הנ וש
נו. מל ים מי כי רש בה תש ם מי כגלה שום של ים, מי שי דש קנ תש מי ר של חנ אנ יר לש מי טה הנ

ים יוני לש על הה ים  קי רה פש הנ ם  אותה יר  עי הה לש ה,  לה עש מנ לש עות  בה צש אל הה ת  אל קםף  זש לי יך  רי צה שו,  דש קנ תש הי של ן  יוה כי ו,  שה כש ענ וש
ים קי רה פש וב'  ר.  שה עה ה  עה שש תי י  רי - המ ן  הל בה ייש  ים של קי רה פש י"ד הנ וש עות  בה צש אל ן, ה'  כי ל  ענ וש רו).  תש תנ סש הי (של ים  דושי קש הנ
ים רי שש םאל על מ ינד שש ן בש כי ת. וש חנ אנ ים וש רי שש בונו על שש חל ילה של הש ד אל גל נל ין, כש יהמי רוענ הנ זש ד בי חה אל ים וש רי שש י על רי ים - המ יוני לש על

ילה. הש ר אל של ילה אמ הש ה אל ל זל ענ ת. וש חנ אנ ים וש רי שש בונו על שש חל ילה של הש ד אל גל נל ד, כש חה אל וש

ם. יכל טי בש ם שי יכל אשי ר (דברים כט) רה מנ ה אה ל זל ענ וש םא"ש.  ר כו  פש "ר הל של ילה. אמ הש אל םא"ש  יל"ה ר הש סוד, אל הנ וש
םאל. מ רוענ שש ם - זש יכל טי בש ין. שי רוענ יהמי ם - זש יכל אשי רה

עות. בה צש אל ל הה ן של יוקה דש ה, בנ לה עש מנ כות לש רה ר בש עורי י לש די נו, כש רש מנ אה מו של ה, כש נה וה כנ ך בש רי בה יך לש רי צה ית - של ישי מי חמ הנ
ל, הוא אוכי ל של כה אמ מנ אותו הנ ת מי תי ר לה חה בש מג ן הנ ה מי וה צש אוי. ומי רה הו כה זל י, של ני עה ל לש כה אמ מנ אותו הנ ת מי תי ית - לה שי שי הנ
אותו שום של י, מי ני עה ן לל הוא נותי זון של מה אותו הנ ה מי נל הל רוך הוא נל דוש בה קה י הנ רי המ ב, של אי הוא תה ים של רי פה שג מש ל הנ כה מי

חנ אותו. מי שנ ה, ומש זל י הנ ני עה ש הל פל נל ת לש חנ ה ננ ן, עושל הוא נותי ל של כה אמ מנ הנ

ם כגלה ן, וש צות הי רה ע אמ בנ א, של בה א סה נונה מש ב הנ ר רנ מנ אה ך  כה ם. של חל לל ל הנ יא ענ מוצי ת הנ כנ רש בי ך  רי בה ית - לש יעי בי שש הנ
ה עה בש ם שי אותה מי יו  םא הה ן ל כגלה זו. ובש ל הנ בי תי א בנ לה הוא אל רוך  בה דוש  קה ה הנ צה רנ תש םא הי ן ל כגלה ה. ומי טה מנ ים לש דורי מש

זו. ל הנ בי תי א בנ לה ים אל יני מי

ים, יני מי ת הנ ענ בש לו שי אי ט לש רה ים, פש ני מג ינד מש ץ בש רל אה י הה בולי ל יש כה ים וש בי עמשה ל הה רוך הוא כה דוש בה קה ן הנ ן נותי כגלה ובש
םא ל יהדו, וש ר בש סה מש ם ני חל לל י הנ רי המ יא, של מוצי ל הנ ה"א של ק בנ די קש דנ יך לש רי ך צה שום כה ם. ומי דה אה י הה ני ל בש כנ אמ ל מנ ם של חל לל

יא. םא מוצי ל יא, וש 'מוצי ן הנ כי לה ר, וש חי םא אנ ל יא אותו וש מוצי הוא של ים, וש ני מג מש י הנ ידי בי

ל יו של עה מי ה בש ה שורה כה רה בש ין הנ אי ך. של לל מל י הנ ני פש ל לי אוכי י של מי א כש לה ן, אל עה לש ן ובנ רה גש רש ילה גנ הש םא יי ל ית - של יני מי שש הנ
י ני יטי עי לש תוב (בראשית כה) הנ כה ו, של שה מו עי ן הוא כש עה לש בנ הנ ן. וש עה לש א בנ צה מש םא ני ל אותו של א בש לה ן, אל עה לש א בנ צה מש ני אותו של
םא ל ע. וש בנ שש םא יי ל יו, וש עה מי רוי בש ע שה רה הה ש  חה נה הנ שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ה. מה טה עה לש הנ ך  רל ה, דל זל דםם הנ אה דםם הה אה ן הה א מי נה
נו, חה לש ל שג ת ענ חנ ננ כםל בש אל יך לל רי ך צה שום כה ר. מי סה חש ים תל עי שה ן רש טל תוב (משלי יג) ובל כה ע, של שה א רה רה קש ני א של לה עוד, אל

ך. לל מל י הנ ני פש ב לי יושי י של מי כש

י מי י הוא כש רי ה, המ י תורה רי בש די ין בו  אי ן של חה לש ינו, שג ני י שה רי המ ה, של י תורה רי בש די נו  חה לש ל שג ילה ענ הש יי ית - של יעי שי תש
קום. י מה לי ה בש יא צםאה קי או  לש נות מה חה לש ל שג י כה תוב (ישעיה כח) כי כה ה, של רה ה זה עמבודה ים. זו  תי י מי חי בש זי ל מי אוכי של

ה. יא צואה את קי רי קש ה ני רה ה זה עמבודה

ים יוני לש על לה ם,  עולה לה זונות  מש ה  לה יש לנ ל  כה ובש יום  ל  כה בש ים  קי לה חמ ק  לי חנ מש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ של שום  מי
מו ה, כש לה יש לנ ים בנ לי ה, אוכש לה יש לנ ים בנ טי שולש ם, וש קומה ל מש ים ענ ני מג מש ים הנ כי אה לש מנ ם הנ אותה ה - לש לה יש לנ ים. בנ תוני חש תנ לנ וש

. יהה עמרותל ננ חםק לש ה וש יתה בי ף לש רל ן טל תי תי ה ונ לה יש עוד לנ ם בש קה תה ר (משלי לא) ונ מנ אל נל של

זון רוך הוא מה דוש בה קה ם הנ הל ק לה לי חנ יום, מש ים בנ טי שולש ם וש קומה ל מש ים ענ ני מג מש ים הנ כי אה לש מנ ם הנ אותה יום - לש בנ
ה. זל ם הנ עולה י הה ני ל בש כה ק לש לי חנ ם מש יהל רי חמ אנ ם, לש הל ק לה לי חי ן של יוה יום. כי בנ

ם, דונה ת אמ ים אל אי שש ננ ים ומש חי בש שנ ים ומש ם מודי ם, כגלה זונה ים מש לי ם אוכש עודה ה, בש לה עש מנ לש ים של כי אה לש מנ ם הנ ל אותה כה
ם. הל מה ים עי רי בי יות חמ הש ש, לי מה ה מנ זל ן הנ ול גה ם בנ הל יך לה רי ה, צה טה מנ ל לש אי רה שש ה יי מו זל ך. כש ף כה ך אנ ר כה חנ אנ וש

ה אותה ע מי רה ד הה צנ ק לנ לל ת חי תי לה נו, וש מל ה מי עה רה ה הה מה זגהמ יר הנ עמבי הנ ה, לש ם חובה הי ים, של רוני חמ ם אנ יי ית - מנ ירי עמשי הה
ג. רי טש קנ יו מש לה א אי צי מה םא יי ל י של די ל יהדו, כש ענ ה של מה זגהמ

ת כנ רש ין, ובי ני הל נל ת הנ כנ רש יא, ובי מוצי הנ ם, וש יי דנ ת יה ילנ טי ל נש ה של נה וה כנ הנ צון וש רה ה אותו הה לה טש ה נה ה טובה דה ינו, מי ני שה של
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ה זל יו) ובה לה ג עה רי טש קנ םא יש ל נו, (וש מל ד מי רי פה ה יי זל ים, ובה רוני חמ ם אנ יי מנ ם בש יי דנ ל יה ה של מה ה זגהמ ה אותה לה טש ה נה עה ה רה דה זון. מי מה הנ
קו. לש ל חל נוטי

ב, א לי רה קש ני קום של מה ח אותו הנ מנ שי זונו, וש ל מש ך ענ רנ בי בו, של ב לי יטנ יי תש ונ יישש ז ונ ל בםענ םאכנ י תוב, (רות ג) ונ ה כה ל זל ענ וש
ם. דה ל אה צון של רה ב וש יך לי רי צה ב של לי אותו הנ

י תי שש שום של תו. מי עש ה דנ חה ם נה יי מנ ם הנ אותה ה, ובש א חובה רה קש ני ם אותו של ל אותה בי קנ ה, ומש ים חובה רוני חמ ם אנ יי ומנ
ל כה וש כות,  זש לי ים  חי פותש ה  זל ל  של ים  רי בה דש הנ ל  כה וש ה.  את חובה רי קש ני ת  חנ אנ וש כות,  זש את  רי קש ני ת  חנ אנ לו,  לה הנ גות  רה דש הנ
ה נל הל נל ה, של ל חובה ים של קי לה חמ ם הנ ים הי רוני חמ ם אנ יי ה, מנ ל זל ענ ה. וש חובה ים לש דוני ני ה, וש חובה ים לש חי ה פותש ל זל ים של רי בה דש הנ

ה. סוד יהפל ה. וש זל מי

יך כוס. רי ה צה לשה שש זון בי מה ת הנ כנ רש ים. בי מי כה ם חמ הל ירו בה עי הי מו של ים, כש רי בה ה דש רה ה עמשה יכה רי ה צש כה רה ל בש כוס של

ה. לה עש מנ ה וה לשה שש ה, ומי לשה שש א בי לה ת אל כל רל בה תש ין מי ה אי כה רה ל בש כוס של ם? של ענ טנ ה הנ יך כוס. מה רי ין צה ה - אי לשה שש םא בי ל של
םא. ה - ל לשה שש חות מי ה פה ני הי

ם הי ב של ל גנ ף ענ ך, אנ רי בה י מש מי ים לש רי םא אומש אן ל לו. כה של נו מי לש כנ אה ר של הוא אומי ינו, של בותי רו רנ מש ה, אה לשה שש בי
י. מי ים לש רי םא אומש ל נו, וש לש כנ אה ך של רי בה א נש לה ים אל רי םא אומש ל ם, וש שי לו, או לנ של נו מי לש כנ אה י של מי ר לש מנ םא אה ה, ל לשה שש

סוד - (דברים הנ ה, וש ים בה לי כש תנ סש יו מי ינה עי יו, וש נה פה ת לש דל ה עומל כה רה ל בש זו של כוס הנ הנ ינו, של בותי ירו רנ עי אן הי כה וש
בות. אה ת הה לשל שש תוך  זונות מי ומש כות  רה ת בש לל ה נוטל כה רה ל בש כוס של הנ ה  אותה וש ה.  בה יך  להל י ה' אל יני עי יד  מי יא) תה

ים. לי נו אוכש ל אה טנ הוא נה זון של מה אותו הנ ומי

לו, של נו מי לש כנ אה שום של ך, מי רי בה נו לש תי עש י"ם דנ כי סש לו. ננ של נו מי לש כנ אה "ך של רי בה ים נש רי אומש ים בו, וש לי כש תנ סש ה מי ל זל ענ וש
ם. עולה ת הה זון אל ל לה טנ הוא נה זון של מה אותו הנ מי

ים מי רושש ת  עי כה וש ינו.  יי חה טובו  ובש לו  של מי נו  לש כנ אה של רוך  בה יון,  לש על הה ם)  עולה (הה ל  אל ים  רי אומש וש ים  עוני ם  הי וש
לו, לום של שה הנ ך של לל מל רוך? אותו הנ בה י הנ רוך. מי ים בה רי אומש ה, וש נה מל א מי זון יוצי מה ל הנ כה ה, של דועה ה יש גה רש ים דנ רי אומש וש
למםה ך שש לל מל הנ תוב (מלכים-א ב) וש כה נו? של ן לה יי ננ ה, מי זל הנ רוך  נו. ובה מל אות מי כות יוצש רה בש ל הנ כה יון, של לש על הה ך  לל מל הנ

לו. לום של שה הנ ך של לל מל רוך, הנ בה

יון לש על ם הה עולה הה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ר. מה מנ םא אה הוא ל ה של קום, מנ מה ל הנ ם של רםשל ים הה רי ם אומש ה הי ל זל ענ וש
ל ענ ה. וש בורה ד וגש סל םאל, חל מ ין ושש ם יהמי הי , וש יהה תל חש תנ ים של רובי כש י הנ ני שש ה לי אשונה רי כות בה רה יק בש רי ה, מי ינה הוא בי ה, של זל הנ
כםל ל הנ ע, נוטי צנ מש אל הוא בה ך של רי בה מש ה. אותו של יונה לש על ה הה גה רש דנ ה הנ ל אותה ם של עמשות רםשל ם, לנ יי ננ ם שש מו אותה שש רש ן ני כי
ד ים) ינחנ מי שש בנ תש ים (מי ימי כי סש ז מנ אה ה, וש גה רש דנ הנ קום וש מה ם הנ רושי ה, וש אה לש הה אן וה כה ך מי רי בה הוא מש ים, וש די דה צש י הנ ני ין שש בי מי

ה. לה עש מנ לש ים של טי בה שש ר הנ שה ים עה ני דול שש לום גה שה בש

ה, מה צש ענ טוב  הנ ת  דנ מי מי א  יהצה של תון,  חש תנ הנ ם  עולה הה אותו  ת  אל טוב  בש ן  זה של טובו.  מי םא  ל וש ינו,  יי חה טובו  ובש
ל טובו - אל תון. וש חש תנ ם הנ עולה ה הה ל ה' - זל ל טובו. אל אל ל ה' וש דו אל חמ ר (הושע ג) ופה מנ אל נל מו של את טובו, כש רי קש ני של

מות. עולה ל הה ים כה אורי ים ונש זוני ל יהדו ני ענ ל טוב ה'. של רו אל המ נה ים. (ירמיה לא) וש יי חנ ץ הנ הו עי זל

ר אומי ך  רי בה מש הנ גות. אותו  רה דש ל הנ ד סוף כה ענ וש יון  לש על הה םאש  ר הה ת, מי חנ ה אנ מה כה סש הנ כםל בש י הנ רי המ ה, של רה עמשה בנ
ינו. אלהי ך לי רי בה ם, נש רושי וש

ל קור של מה הוא הנ יון, של לש על ם הה עולה תוך הה א מי יהצה זון של מה ל הנ ן ענ זה ת הנ כנ רש ך בי רי בה מש ן של יוה ה, כי אה לש הה ם ולש שה ן מי כי וש
ל ת כה אל שום של ם? מי ענ טנ ה הנ תון. מה חש תנ ם הנ עולה ל הה סוד של ה, הנ דה מש ץ חל רל ל אל ר ענ אומי וש ך  ר כה חנ ר אנ כםל, חוזי הנ

דוש. קה תון הנ חש תנ ם הנ עולה ל הה ך אל ר כה חנ אנ כםל, וש ל הנ קור של מה הוא הנ יון, של לש על ם הה עולה ה לה אשונה רי יך בה רי כות צה רה בש הנ

ם עולה י) הה בי גנ (לש ה  שה דג קש ך  כה ר  חנ אנ וש יון,  לש על הה ם  עולה הה י  בי גנ לש ה  אשונה רי בה ה  לה דג גש הנ י  רי המ (של יש,  די קנ בנ ה  זל מו  כש
ים, יי חנ ל הנ קור של מה כםל, הנ ל הנ יון ענ לש על דול הה גה ם הנ שי הנ א. אותו  בה רנ יה  מי שש ש  דנ קנ תש יי ל וש דנ גנ תש דוש) יי קה תון הנ חש תנ הנ
א רה בה ם של עולה בה נו  מל ים מי יכי שי מש מנ ך  ר כה חנ אנ א. וש בה ם הנ עולה הה הו  זל שות, וש דג קש ל הנ כה כות וש רה בש ל הנ אות כה יוצש נו  מל מי של
ה טה מנ יל מי חי תש מנ ן, של הל ה בה ם שוחל דה אה כות של רה בש ה בנ לה פי תש כות, חוץ מי רה בש ל הנ ה כה זל ן הנ ול גה תון. בנ חש תנ ם הנ עולה צונו, הה רש כי

ה. לה עש מנ לש

ה - תורה ים, וש יי חנ ץ הנ ה עי ית - זל רי בש ה. הנ תורה ית וש רי ל בש סוד של ל בנ לה כש ני תון, של חש תנ ם הנ עולה ה הה ץ, זל רל אה ת הה כנ רש בי
תון. חש תנ ם הנ עולה ת הה ם אל הל זון בה א לה בה ם הנ עולה ן הה ים מי אי יוצש זון - של ים ומה יי י. חנ עי צה מש אל מוד הה ענ הה

ם דה אה ינו, אוי לו לה ני י שה רי המ ים, של כי רש בה ם מש ינה ם אי ל הי בה זון. אמ מה ת הנ כנ רש בי ים בש יהבי ים חנ ני טנ ים וקש די עמבה ים ונ שי נה
ים לו. כי רש בה יו מש נה תו ובה שש אי של

מםענ שש יהבות לי ל חנ בה ים, אמ רי חי אמ אות לנ ן קורש ינה ן אי ל הי בה ה, אמ לה גי א מש רה קש מי יהבות בש ים חנ שי א, נה בה י אנ בי ר רנ מנ אה וש
ן, חה לש שג ל הנ ה ענ ין לה תי מש הנ ה לש לה עש יהב בנ חנ ה, וש לה עש י בנ פי ה מי כה רה בש מםענ הנ שש ה לי שה אי ת הה ילבל ה חנ ין זל עי ך. כש רי בה מש י הנ פי ה מי כה רה בש הנ

ך. רי בה מש י הנ פי מםענ מי שש י לי די כש

ם. שי בנ ך  רי בה מש ינו  ן אי יהל לי עמ ך  רי בה מש ה - הנ בי רש ים הנ שי נה יו  ם. הה הל לה ך  רי בה מש י של מי ים לש אי ר - קורש כה זה ם  ין שה אי
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ר קנ עי ם, של שי ן בנ יהל לי ים עמ כי רש בה ין מש מון, אי זי פות לש רש טה צש ן מי ינה אי יל וש הואי מון. וש זי פות לש רש טה צש ן מי ינה ים אי שי ינו, נה ני שה של
מםענ שש ה לי לה גי א מש רה קש מי יהבות בש חג זון, ומש מה ת הנ כנ רש מםענ בי שש יהבות לי חג ל מש בה ה. אמ בה קי נש םא בי ל ר הוא, וש כה זה זון בש מה ת הנ כנ רש בי

א. קורי י הנ פי מי

ך רי בה ה, ולש טה מנ ך לש רי בה ייש לש ה, וש לה עש מנ ו לש שה כש ד ענ ים ענ כי רש בה נו מש י אה רי המ זון, של מה ת הנ כנ רש בי ם בש יי לנ רושה ן יש ינ נש ת בי כנ רש בי
ן ם, מי שה א מי לה ים אל זוני ני ם  ינה ם אי עולה י הה ני ר בש אה ם. ושש עולה ל הה כה א לש זון יוצי ם מה שה י מי רי המ ש, של דה קש מי ן הנ ינ נש ל בי ענ

מון. זי ת הנ כנ רש אן בי ד כה ענ כםל. וש ל הנ לנ ה, כש אשונה ה רי כה רה בש כםל הוא בי הנ ית. וש צי מש תנ הנ

י די ב, כש לי צון הנ רש ה ובי חה מש שי בש ך  רי בה לש יך  רי צה ה. וש טה מנ לש חנ  מי שנ ה ומש לה עש מנ לש חנ  מי שנ זון, מש מה ת הנ כנ רש בי ך  רי בה מש י של ומי
ב טוב לי תוב (משלי טו) וש כה טוב, של ת הנ דנ י מי בו. זוהי ב לי יטנ יי ונ תש  יישש ז ונ ל בםענ םאכנ י תוב ונ כה טוב, של ת הנ דנ מי חנ  מי שנ לש
מוהו שה קום, וש מה י הנ ני ל בש ת כה ינו אל מי זש הי ת, וש רל חל ה אנ לולה הי ה וש חה מש שו שי עה קוהו, וש שה ים ונש רי בי חמ או הנ יד. בה מי ה תה תל שש מי

ם. כגלה םאש לש ר

עון מש י שי בי ת רנ עו אל מש יהה. שה רש בל טש לי או  אי בה הודנ י יש בי רנ אי וש הורנ י נש בי ה (רות ג). רנ מה עמרי ה הה צי קש ב בי כנ שש םא לי יהב ונ
ים יי חנ ם הנ אותה ה, ומי לה עש ל מנ ים של יי ת חנ ילנ כי - אמ בו  ב לי יטנ יי כו'. ונ תש  יישש ז ונ ל בםענ םאכנ י ה, ונ זל סוק הנ פה ת הנ ר אל אומי של
יות טובות לי גה רש ים טובות ומנ ני בה לו אמ ה - אי מה עמרי ה הה צי קש ב בי כנ שש םא לי יהב יהד ונ ח אותו, מי מנ שי ן של יוה כי בו. וש ת לי ח אל מנ שי

ים. ני שושנ ה בנ ים סוגה טי ת חי מנ ך עמרי ני טש ר (שיר ז) בי מנ אל נל מו של דוש, כש קה א הנ סי כי ת הנ בות אל סובש יונות של לש על

םא ל דו, וש גש נל ה כש בה כש שש םא ני ל יו, וש לה גש רנ ה לש בה כש שש ב - ני כה שש תי יו ונ לתה גש רש ל מנ גנ תש ט ונ לה םא בנ ב תה תוב (רות ג) ונ כה ה של ומנ
ם ן עי דל ן עי גנ ס לש נה כש ני הוא  רוך  בה דוש  קה ין הנ אי ע, של יהדנ םא  ה ל לה יש לנ י הנ צי ד חמ ענ אן של כה ה, מי לה יש לנ י הנ צי חמ י בנ הי יש לו. ונ צש אל

ה. לה יש לנ י הנ צי ר חמ חנ ד אנ א ענ לה ים אל יקי די צנ הנ

ז קול ה, אה לה יש לנ ק הנ לה חל נל של ם. כש הל ת בה נל קל תנ תש ים מי טי חי ת הנ מנ עמרי מות עולות, ונ שה נש ל הנ ה כה לה יש לנ ית הנ אשי רי י בש רי המ של
א רה קש ני קום של מה ד אותו הנ יעות ענ גי בות מנ הה לש שנ ם הנ אותה פון. וש צה ד הנ צנ ר מי עורי תש קול מי אותו הנ א, וש קורי ר וש עורי תש מי
גול נש רש תנ י הנ פי נש כנ ת בש בל הל לש שנ הנ ה  ה אותה כה "ל. מנ יאי רי בש יהו? גנ ר. ומי בל גל ת הנ יאנ רי את קש רי קש ני ל, וש יי חנ א בש ז קורי אה ר, וש בל גל

א. קורי ה, וש טה מנ לש של

ד רנ ילחל ה ונ לה יש לנ י הנ צי חמ י בנ הי יש תוב (רות ג) ונ ז כה אה ים. וש די םאל עומש מ שש ל הנ ין של די יום הנ קי ה בש טה ה ומנ לה עש ז מנ אה וש
יו. לתה גש רש ת מנ בל ה שםכל שה ה אי ני הי ת וש פי לה יי יש ונ אי הה

רוך בה דוש  קה ב הנ ר יושי מה שש ר ומי מה שש ל מי ל כה ענ ה, וש לה יש לנ רות הוא הנ מה שש מי לש  ינו, שה ני ה. שה לה יש לנ י הנ צי חמ י בנ הי יש ונ
לו. לה רות הנ מה שש מי לש הנ שש ה בי לה יש לנ ים בנ ני מג ים, מש דועי ים יש כי אה לש ה מנ רה מה שש ה ומי רה מה שש ל מי כה י. ובש רי אמ ג כנ שואי הוא וש

ים? (תהלים רי ם אומש ה הי ה. ומנ לה יש לנ ית הנ אשי רי ה בש ירה ים שי רי אומש ים של כי אה לש מנ ם הנ ה, הי אשונה רי ה הה רה מה שש מי בנ
גו'. ב וש בה ר לי ם ובנ יי פנ י כנ קי ר ה'. (שם) נש הנ ה בש לל עמ י ינ גו', (שם) מי ץ וש רל אה ה' הה מור לנ זש ד מי וי דה כד) לש

ם שה לו של לה ים הנ ני מג מש ל הנ קום של מה עולות לנ של עמלות. כש רוצות לנ אות וש ם יוצש דה אה י הה ני מות בש שש ל ני כה שום של מי
ים ני מג ה, ומש נה שה מות הנ בון יש שש חל לות, כש יכה ה הי שה מי חמ ים ונ שי אות שי לש מי ם שש ה, ייש שה אשונה רי ה הה רה מה שש מי ים הנ די עומש

ם. יהל לי ים עמ ני גי מש

כות הולש ה, וש חוצה ן הנ ים אותה םא, דוחי ם ל אי ים. וש יוני לש ים על חי תה ן פש הל ים לה חי מות, פותש שה נש ן הנ ם זוכות אותה אי
ם הל ים ומי בי ם כוזש הל ים, מי רי בה ן דש הל יעות לה עות, ומודי רה רוחות הה ן הה ת אותה שות אל ם, ופוגש עולה ל הה כה טות בש שוטש ומש

רות. חי אמ ן הה קום אותה מש עולות לי סות וש נה כש ני ח, וש תנ ן פל הל ים לה חי ס, פותש ני כה הי ם זוכות לש ת. אי מל אל

ית בי ן  בנ רש חג ל  ענ ים  לי בש אנ תש מי של יון,  צי י  לי בי אמ ים  אי רה קש ני של ים,  רי חי אמ הה ים  ני מג מש הנ ם  הי ם  שה יהה,  ני שש ת  רל מל שש מי
ש. דה קש מי הנ

רות עורש תש ה הי אותה פון, מי צה ד הנ ל צנ ת של בל הל לש שנ ה הנ ת אותה רל עורל תש מי ר, של בל גל ת הנ יאנ רי ל קש ה של עה שה ה הנ אותה ובש
ר: אומי וש ל,  יי חנ בש א  קורי ה,  זל הנ ם  עולה הה ל  של גול  נש רש תנ הנ י  פי נש כנ ד  ענ ה,  זל הנ ם  עולה לה ת  דל יורל של כש םאת,  ז הנ ת  בל הל לש שנ הנ

יון. כה בש ר יי לום מנ י שה כי אמ לש תוב (ישעיה לג) מנ כה לום, של שה י הנ לי עמ ם בנ ל אותה ש כה דה קש מי ית הנ ל בי יהה של כי בש רו לנ עורש תש הי

ל יהה של בובש רש עי ה הה אה י רה ש. מי דה קש מי ית הנ ל בי י של כי בש ים לנ סי נש כנ תש ם מי י, כגלה כי ה בל םא רואל ל י של י, ומי כי ה בל רואל י של מי
גועות ובוכות? דושות של קש בות הנ כה רש מל ל הנ כה ם, וש יי מנ שה אות הנ בש ל צי כה

ה אותה בש ז,  אה וש ים.  יעי קי רש ים)  עי שש תי (וש ים  עי בש שי וש אות  מי לש  שש בי ט  ובועי ה,  ובוכל ה  גועל הוא  רוך  בה דוש  קה הנ וש
ן נותי ג וש שואי רוך הוא, של דוש בה קה ה הנ יש - זל אי ת. הה פי לה יי יש ונ אי ד הה רנ ילחל ה ונ לה יש לנ י הנ צי חמ י בנ הי יש תוב, (רות ג) ונ ה כה עה שה הנ
ג אנ שש אםג יי ן קולו. שה תי שו יי דש עון קה מש ג ומי אה שש רום יי מה תוב (ירמיה כה) ה' מי כה הו של ש. זל דה קש מי ית הנ ן בי בנ רש ל חג קול ענ

ם. כה רש חות דנ רש תו אה פש לה ר (איוב ו) יי מנ אל נל מו של ת - כש פי לה יי ה. ונ ינה כי שש הו - זו הנ וי ל נה ענ

ה ה. מנ עה שה ה הנ אותה ים בש לי בש אנ תש ים ומי בות בוכי כה רש מל ל הנ כה אות וש בה צש ל הנ כה ים, וש יעי קי רש ל הה כה ט בש ז הוא בועי אה וש
ל גו'. (שם קלט) ענ וש יך  דל ת עמבה לנ בש ני ת  אל נו  תש נה גו'.  וש ך  תל לה חמ ננ ם בש גויי או  ים בה להי ים? (תהלים עט) אל רי ם אומש הי

גו'. ל וש בל רות בה המ ננ

ם, זו יי לנ גש רנ ין הה ת בי קל דל הג ר, מש פה עה ת לל בל יו, שוכל לתה גש רש ת מנ בל ה שםכל שה ה אי ני י) הי רי המ שום (של ה? מי מה ת, לה פי לה יי ונ
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תש י אנ לות, ומי גה י בנ תי בי תש  י אנ ה, מי ל אותה הוא שואי יו, וש לה ת אי רל עורל תש יא מי ה הי עה שה ה  אותה ז בש ל. אה אי רה שש ת יי סל נל כש
זו? ה הנ עה שה בנ

ין רי טי לש פנ הנ ל  ענ וש לות,  גה בנ ם)  הי (של י  ננ בה ל  ענ ים  אובי כש מנ בש וויהה  רש ר,  ענ צנ בש וויהה  רש ך.  תל מה אמ י רות  נםכי אה ר  םאמל ת ונ
לות גה ה בנ י פל ין לי אי ם, וש יהל לי ל יום עמ כה ים בש לי לש קנ ים ומש פי רש חה מש א של לה י, אל תי שש גםרנ י של םא דנ ל ם. וש הל י מי תי שש גםרנ ים של דושי קש הנ

ם. הל יר לה זי חמ הנ לש

ל ם דנ ים אי חורי בנ י הנ רי חמ ת אנ כל י לל תי לש בי אשון לש רי ן הה רון מי חמ אנ ך הה די סש תש חנ בש יטנ י הי תי ה' בי תש לנ ה אנ רוכה ר בש םאמל י ונ
ד א ענ הוא בה ם, וש יי לנ ירושה מי ש  י גםרנ יחי שי ד מש וי דה של י, כש ננ פה ר לש כנ זש י, ני תי הוא, בי רוך  בה דוש  קה הנ ה  ר לה מנ יר. אה שי ם עה אי
יהה םא הה ה ל זל דוף הנ גי מו הנ ק. כש תנ שה יו, וש לה ל אי לי קי ף וש די גי י, וש יחי שי ל מש י אל יני מי יש ן הנ א מי רה ן גי י בל עי מש א שי יהצה ים, וש חורי בנ

ק. תנ שה יבו, וש שי המ ש לנ שנ םא חה ל ת, וש צל רל מש ה ני לה לה ל אותו קש לי קי דוף, וש גי

ה זל רון הנ חמ אנ ד הה סל חל ת הנ ) אל תש בש יטנ הי תש (של בש יטנ הי י, וש די מה ית עי שי ה עה בי רש ת הנ מל אל ד ול סל אן חל ף כה לות, אנ גה ת בנ עי כה וש
ם הי ים, של מי ענ ר הה אה ל שש ים של דופי גי הנ ים וש רופי חי ר הנ חנ ת אנ כל לל ת לה של ך חושל יני אי ים, וש חורי בנ יהה מי הה אשון של רי אותו הה מי
ן בל ך  לל מל ר הנ צנ נל דש בוכנ ה נש יר - זל שי ם עה אי ך. וש לל ן מל יהה בל םא הה ל נוס, של יה סש פנ סש ה אנ ל - זל ם דנ ים. אי חורי בנ מי מו אותו  כש

ב. הה זה םאש הנ ך, ר לל מל

א א צי ל. צי ענ יה לי בש יש הנ אי ים וש מי דה יש הנ א אי א צי תוב בו? (שמואל-ב טז) צי ה כה י, מנ עי מש ל שי למםה אל ת שש מנ כש חה וש
ם יי לנ ירושה ת בי יי ך בנ ה לש ני א (מלכים-א ב) בש לה ך, אל י כה יני למםה, אי ר לו שש מנ ך. אה יתש בי א מי ם, צי יי לנ ירושה א מי ם. צי יי עממנ פנ

גו'. ך וש אתש יום צי יהה בש הה גו', וש וש

םא ל י, וש לנ יום אי קי תש בש ינמש קנ תש הי אשון, של רי ן הה רון מי חמ אנ ך הה די סש תש חנ בש יטנ רוך הוא, הי דוש בה קה ר לו הנ מנ ה אה ל זל ענ וש
ם שה לש ך  יי ננ ת בה י אל ילי הובי לות, וש גה ת בנ עי י כה יי הש ה, תי לה יש לנ י הנ יני ל לי בה ים. אמ מי ענ ר הה אה ל שש דוף של גי הנ וש רוף  חי לנ תש  שש שנ חה
י. נםכי יך אה תי לש אנ םא - וגש ם ל אי ל, וש אנ גש ך - יי אםל אותה גש ים לי ים טובי עמשי ך מנ יי לנ ידו עה עי ם יה אי ים. וש ים טובי עמשי מנ ה ובש תורה בנ

גו'). ה וש לה יש לנ י הנ יני ה. (לי לה אג גש ת הנ רנ אה הל ר וש בםקל םא הנ יהב ד של ר, ענ בםקל ד הנ י ענ בי כש י ה' שי חנ

ים, יקי די צנ ם הנ ן עי דל עי ן הה גנ רוך הוא לש דוש בה קה ס הנ נה כש ז ני אה יו, וש לה ת אי רל עורל תש יא מי ה, הי לה יש לנ ק הנ לה חל נל ה של עה שה בש
יום. םא הנ ד ב ן ענ דל עי ן הה גנ ה בש תורה ענ בנ עמשי תנ שש הי לש

ל ים ענ רויי ל שש אי רה שש יי ה, וש לה פי תש ה לי לה אג ים גש כי סומש ה, וש לה פי ים תש לי לש פנ תש ל מי אי רה שש יי ן של מנ זש י? בי תנ ל. מה גואי א הנ ז בה אה וש
לות. גה ת בנ כל הולל ה, וש ת זל ה אל ך זל םא סומי ז ל ה, אה לה פי תש ה לי לה אג ים גש כי םא סומש ל של ה. וכש דושה קש ץ הנ רל אה הה

ם עולה רוב לה ה קה בי רש ה. הנ לה אג גש רוב לנ ר קה רוב, יותי ל קה גואי הו  ז (רות ד), זל ר בםענ בל ר די של ר אמ ל עםבי גםאי ה הנ ני הי וש
יון. לש על ין הה יהמי הנ א, וש בה הנ

ינו. מי חור יש יב אה שי תוב, הי י כה רי המ ש. של מה י מנ מוני לש י? אנ מוני לש ה אנ ה זל י. מנ מוני לש י אנ לוני ה פםה פש בה ה שש ר סורה םאמל י ונ
א רה בש ני יום של נוז מי ה, גה כגסל י מש לוני י. פש מוני לש ז הוא אנ ץ, אה רל אה ת לה בל ין שוכל יהמי ץ הנ ד קי י ענ רי המ שום של א מי לה ה? אל מה לה

ם. עולה הה

חוק. ל רה גואי רוב וש ל קה ם, גואי ים הי יחי שי י מש ני שש אן של כה י (שם). מי תי לה חמ ת ננ ית אל חי שש ן אנ י פל ל לי אה גש ל לי םא אוכנ ל
א בה יחנ של שי מה הו הנ זל יק, וש די א צנ רה קש ני ף של י הוא? יוסי ף. ומי ן יוסי יחנ בל שי ה מה חוק זל ל רה ין. גואי יהמי ד הנ צנ רוב מי ל קה גואי

אשון. רי

תוב בו ינו), כה מי יש חור  יב אה שי תוב (איכה ב) הי כה חור, של אה הוא לש ין (של יהמי י הנ רי המ י, של ל לי אה גש ל לי םא אוכנ ל
י. ל לי אה גש ל לי םא אוכנ ה, ל ע זל נושה ד של ענ י. וש ני ני עמ ך ונ ינש מי ה יש יעה הושי

נוז, גה ין הנ יהמי ר הנ עורי תש ך מי ר כה חנ אשון. אנ רי ל הה אנ גש יי א וש ף בה ן יוסי יחנ בל שי י מה רי המ י. של תי לה אג ת גש ה אל תה ך אנ ל לש אנ גש
רו בש חנ תש יי ה יהקומו וש זל ים, ובה יקי די צנ נוז לנ הוא גה ינו של ני ה שה ל זל ענ ק. וש דל צל יק וש די לו, צנ לה ים הנ יקי די צנ י הנ ני שש נוז לי הוא גה של

ה. מה ין ה' רומי מי ז יש אה ם, וש עולה רות בה דות ופי עמשות תולה ה, לנ יזה ני גש ה בי שוקה תש בי

יש - ף אי לנ ה. (שה וה גי א מי ייצי ף ונ לנ ר (איוב כ) שה מנ אל נל מו של עמלו (רות ד), כש לף ננ שש יי ך ונ ה לה ני ז קש בםענ ל לש גםאי ר הנ םאמל י ונ
לף שש יי יהד ונ יק, מי די צנ ל הנ ין אל יהמי ר הנ עורי תש מי ן של יוה כי בוד. של שון כה לש ר, ובי בי דנ ית מש רי ל בש רות של עורש תש הי ה) בנ ה מםשל זל
ל גואי הנ אותו  כםחנ  ם) בש עולה דות בה עמשות תולה ר לנ עורי תש ז מי תון. (אה חש תנ ם הנ עולה ל הה אל לו  רות) של עורש תש הי עמלו, (הנ ננ

ך. ה לה ני ר קש אומי ם, וש עולה ל הה ר אותו אל עורי רוב, ומש קה הנ

ל אי אור של דנ רו, ונ מש יהדו. אה םאשו וש קו ר שש נה אי, וש הודנ י יש בי רנ אי וש הורנ י נש בי או רנ זו. בה ה הנ לה גי מש אן סודות הנ ד כה ענ
אור הוא. ל הה אור של מה יו, הנ נה פה ם לש ך גנ יון) כה לש על ע הה לנ סל י (בנ יננ סי

םאת ז וש הו  עי רי ן לש תנ נה וש עמלו  ננ יש  ף אי לנ ר שה בה ל דה יים כה קנ ה לש מורה תש ל הנ ענ וש ה  אולה גש ל הנ ל ענ אי רה שש יי ים בש ני פה םאת לש ז וש
ץ רל אה ים הה ני פה תוב (תהלים קב) לש כה של הו  ים, זל רי אומש סוק, וש פה ים הנ רי ינו פותש בותי ל (רות ד). רנ אי רה שש יי ה בש עודה תש הנ
ה תורה הנ ה. וש תורה ם הנ א עי לה א אותו אל רה םא בה מו, ל רוך הוא עולה דוש בה קה א הנ רה בה של ם. כש יי מה יך שה ה יהדל עמשי תה ומנ דש יהסנ

ים יום יום. עמשועי ילה שנ הש אל תוב (משלי ח) וה כה ם, של עולה א הה רה בש ני ם של ה קםדל נה ם שה יי פנ לש ה אנ תה יש הה

ה רה פש סנ יש ה ונ אה ז רה תוב (איוב כח) אה כה ה, של תורה ת הנ ין אל כי מו, הי ת עולה רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה בה של ינו, כש ני שה של
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ם דה אה ר לה םאמל י תוב (שם) ונ כה ה לו, של דה מש לי אשון, וש רי ם הה דה א אה רה בה ד של ה. ענ זה נה גש ך  ר כה חנ אנ ם, וש עולה ה הה א בה רה גו'. ובה וש
גו'. וש

םאת ז מו, וש ת עולה רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה בש י יי ת: בי רל םאת אומל יו. ז נה פה יות לש אותי ל הה דו כה מש ה עה עה ה שה אותה בש
תש"ר. , בש ענ רי פש מנ יות לש אותי ל הה יו כה נה פה דו לש מש מו. עה רוך הוא עולה דוש בה קה א הנ רה בש י יי ת: בי רל אומל

ת ימנ תי י חמ ני אמ ך, של מש ת עולה י אל םא בי ר בש ך לי צונש ם, רש ל עולה בונו של רוך הוא: רי דוש בה קה י הנ ני פש ה לי רה מש אה ה ת', וש אה בה
ך בה י, של מי ת עולה ך אל םא בה ר בש אי לי דנ ך כש ינה םא, אי ה: ל ר לה מנ ם? אה תה חש י נל ת, בי מל ך הוא אל מש שי עוד, של יות, וש אותי ל הה כה
ה אה יהד יהצש גו'. ומי ים וש שי נה אמ חות הה צש ל מי "ו ענ יתה תה וי תש הי תוב (יחזקאל ט) וש כה מות, של י לה ננ בה ים מי יקי די ה צנ מה ין כנ ידי עמתי

ש. פל י נל חי פנ יו בש נה פה לש

ם, עולה ת הה י אל םא בי ר בש לי ך  צונש ם, רש ל עולה בונו של יו: רי נה פה ה לש רה מש אה הוא, וש רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש י"ן לי ה שי דה מש עה
י. מי ת עולה ך אל א בה רה בש םא אל ה: ל ר לה מנ י? אה תום בי י חה דנ הוא שנ ך של מש שי של

"ף. ד כה ם, ענ יו כגלה נה פה או לש ן בה כי י. וש מי ת עולה ם אל הל א בה רה בש םא אל ר: ל מנ ד. אה ים ינחנ רי בה חג או ק"ר מש בה ד של ענ

ר. תל כל ים בנ בועי קש יות הנ לי גה רש בוא מנ ף רי לל ים אל מוני עו שש זש עש דנ זש ני ר, וש תל כל ע הנ זנ עש דנ זש ר, ני תל כל ל הנ ענ "ף מי ה כה דה יהרש ן של יוה כי
ינו נו, אי בודי ל כש כה נו וש ל טובי ם, כה ל עולה בונו של רו: רי מש ים? אה עי זש עש דנ זש ם מי תל ה אנ מה רוך הוא: לה דוש בה קה ם הנ הל ר לה מנ אה

ינו. לי עה ה מי דה ו יהרש שה כש ענ "ף, וש אות כה א בה לה אל

דוש קה ה הנ ר בה ענ ך? גה בודש ל כש י אות של ני אמ ך, של מש ת עולה י אל םא בי ר בש ך לי צונש ם, רש ל עולה בונו של יו: רי נה פה ה לש רה מש אה
ך בה י, של מי ת עולה ך אל א בה רה בש םא אל ל , וש רוענ י גה לי ר של תל כל ר הנ אי שה םא יי ל ך, וש קומש מש זםר לי "ף, חמ "ף כה ר: כה מנ רוך הוא, אה בה
יש. י אי פי לש ת אנ לשל שש הוא כי יום הנ ם בנ עה ן הה פםל מי יי ר (שמות לב) ונ מנ אל נל ל, של אי רה שש יי ים מי פי לה ה אמ מה ל כנ שי כה ין לי ידי עמתי

ם. ן כגלה כי ש, וש פל י נל חי פנ יו בש נה פה לש ה מי רה זש יהד חה מי

ה, כה רה ל בש י אות של ני אמ ך, של מש ת עולה י אל םא בי ר בש ך לי צונש ם, רש ל עולה בונו של יו: רי נה פה ה לש רה מש אה י"ת, וש ה בי אה בה ד של ענ
רוך דוש בה קה ה הנ ר לה מנ ה ה'? אה תה רוך אנ ים בה רי אומש ם, וש עולה םא בה ב ים לה ידי עמתי ל הה אי רה שש יך יי נל ך בה ים אותש כי רש בה י מש ובי

ך! כה אויהה לש תש רש אנ י, וש מי ת עולה א אל רה בש אי אל דנ ך ונ הוא: בה

י סי נש כה םא תי ה ל מה "ף, לה לל "ף אה לל הוא: אה רוך  בה דוש  קה הנ ה  ר לה מנ יו. אה נה פה ה לש סה נש כש םא ני ל "ף, וש לל ה אות אה דה מש עה
סו נש כש ני יות של אותי ל הה י כה יתי אי רה י של ני פש ם, מי ל עלה של בונו  יו: רי נה פה ה לש רה מש י? אה ננ פה לש סו  נש כש ני יות של אותי ל הה ר כה אה שש כי
ים, כי לה מש ך הנ לל מל אוי לש ין רה אי ך, וש מש ת עולה ה אל א בה רה בש תי שות של י"ת רש אות בי תה לה תנ ר נה בה ש. וכש פל י נל חי פנ או בש יהצש יך, של נל פה לש
ך הוא, כה יל וש רוך הוא: הואי דוש בה קה ה הנ ר לה מנ י. אה קומי מש י בי תי דש מנ ך עה יכה פי נו, ולש מל ה מי ירה עמבי הנ ה, לש נה תה ן מנ תנ נה י של מי לש

ד. חה י אל מי ך שש א בה רי קה הי ה לש לל ענ תש י מי ני ך אמ יות. בה אותי ל הה כה ה לש אשונה י רי יי הש תש תי אנ

ם, עולה ת הה א אל רה ד בה בנ לש אות ב' בי י בה רי המ ם. ונ עולה ת הה א אל רוך הוא, ובורי דוש בה קה יחנ הנ גי שש יהה מנ ה הה תורה ובנ
ם?! עולה ת הה א אל רה ה בה ה כגלה תורה תה בנ רש מנ ה) אה תה אנ םא (וש ל המ ונ

אות יות בה אותי ל הה כה ל, וש ענ ה מי כגסל מש רון של ין אה מי י"ת כש אות בי רוך הוא לה בה דוש  קה ה הנ שה עה ד של מי לנ א, מש לה אל
ת א אל רה רוך הוא ובה דוש בה קה יחנ הנ גי שש ש הי מה ה מנ תורה ך בנ יכה פי ה. לש דו בה מש יות עה אותי ל הה כה ן, וש ת כםחה ה אל אות בה רש ומנ

כו) רש ית דנ אשי י רי ני נה תוב (משלי ח) ה' קה כה הו של מו. (זל עולה

סו נש כש יות ני אותי הה י של ל פי ף ענ יהה. אנ רי ל בש ר כה כנ חנ שש פי קנ רוך הוא מש דוש בה קה ין הנ אי ה של אי םא ורש ר, ב מנ א אה ב הונה רנ
א מו, בה ת עולה םא אל ר בש א לי בה של אות ב' - כש בוד לה כה רוך הוא הנ דוש בה קה ן הנ תנ נה יו, וש נה פה לש ן מי יחה די הי , תש"ר, וש ענ רי פש מנ לש

ה. מה פו עי רש טה צש אות יו"ד, ני אות א', וש ך תש"ר, וש י לש רי ית. המ אשי רי תוב בש כה אות ב', של ן לה פה רש צי וש

או רש קש ם ני יות כגלה אותי הה מו. וש ת עולה ם אל הל א בה רה רוך הוא בה דוש בה קה הנ ה, וש מה יות עי אותי ל הה ה כה לה טש אות ב' נה וש
א רה בה ים,  ני פה לש ה  אה רש קש ני ה, של תורה ובנ ם.  עולה א הה רה בש ני של ם  ה קםדל נה ם שה יי פנ לש אנ או  רש בש ני י של ני פש ם? מי ענ טנ ה הנ ים. מה ני פה לש

ם. יי מה יך שה ה יהדל עמשי תה ומנ דש ץ יהסנ רל אה ים הה ני פה תוב (תהלים קב) לש כה הו של מו. זל ת עולה רוך הוא אל דוש בה קה הנ

- מו  ת עולה הוא אל רוך  בה דוש  קה א הנ רה בה של ם  קםדל ה  בה שה חמ מנ בנ לו  עה ים של רי בה דש ם  אותה ר, מי א אומי ינה ני י חמ בי רנ
ה לה עה של ן  יוה כי םאשו.  ר בש רו  תש כש ני יות  אותי ל הה כה וש ה.  תורה ל הנ בי קנ לש ים  אויי רי ם  הי י של ני פש מי ה,  בה שה חמ מנ בנ ה  לה עה ל  אי רה שש יי

םאשו. ר רו) בש תש כש בו (ני תש כש יות ני אותי ל הה כה ה, וש תורה ת הנ ק בו אל קנ חה רוך הוא, וש דוש בה קה ד הנ מנ יהכול עה בש ה, כי בה שה חמ מנ בנ

יא הי ה, של תורה א הנ לה םאת אל ין ז אי ל. וש אי רה שש יי ים בש ני פה םאת לש ז תוב (רות ד) וש כה הו של ה. זל תורה ה הנ מה יש קנ תש יו ני לה עה וש
ל. אי רה שש יי ם בש שה רש ני קוק וש יהה חה כםל הה הנ יות. וש אותי לו הה ים אי ני פה ל. לש אי רה שש יי ם לש קםדל

ץ רל אל י. בש דה מג לי ה בש תום תורה ה חמ עודה תוב (ישעיה ח) צור תש כה י, של מי לש רושנ מוד יש לש תנ ה - זו  עודה תש םאת הנ ז וש
ה - מורה תש ל הנ ענ ה. וש עודה תש לי ה, וש תורה תוב (שם) לש כה ץ. וש רל אה חוץ לה םא בש ל יו, וש ם הה שה י ה', וש מודי או לי רש קש ם ני ל, שה אי רה שש יי

ם. עולה א הה רה בה ם של רוך הוא קםדל דוש בה קה י הנ ני פש יהה לי כםל הה הנ ית, וש הודי שון יש לה לו בש פש לש פי י, של לי בש מוד בנ לש זו תנ

ן תנ נה ה. וש יצה לי ת חמ ונ צש מי - זו  עמלו  ננ יש  ף אי לנ ה. שה תורה ל הנ יום כה הוא קי ה, של ילה ית מי רי ה בש ר - זל בה ל דה יים כה קנ לש
ה עודה תש םאת הנ ז בום) וש ת יי ונ צש מי ת לש מל ה קודל יצה לי ת חמ ונ צש א, מי יבה י עמקי בי ר רנ מנ אן אה כה בום. (מי ת יי ונ צש מי - זו  הו  עי רי לש
ב לי הנ שות, וש בה שג עות מש די הנ ה, וש צה י עי לופי עו אנ דש גש ש, ני דה קש מי ית הנ ב בי רנ חה יום של א, מי יבה י עמקי בי ר רנ מנ אן אה כה ל, מי אי רה שש יי בש
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ן. יי ענ ית הה אי רש ר מנ חנ כםל אנ ך הנ הולי יו, וש רש ל בג יהם ענ ינו קנ אי

רוך הוא. דוש בה קה ף לנ תה ה שג עמשל ה, ננ מה שש בום לי ת יי ונ צש יים מי קנ מש הנ ת. וש חנ בנ שג בום מש ת יי ונ צש אי, מי י יודנ בי ר רנ מנ אה
י אי בש נה הי י קול כש הי יש תוב (יחזקאל לז) ונ כה אל, של קי זש יחל הוא כי רוך  דול בה גה הנ מו  שש ה לי בום זוכל ת יי ונ צש יים מי קנ מש הנ וש

ת. חנ ננ םא בש ל ש, וש ענ רנ ה בש תה יש תו הה בואה נש ש, של ענ ה רנ ני הי וש

רוך דוש בה קה ף לנ תה ה שג עמשל ה, ננ מה שש בום לי ת יי ונ צש יים מי קנ מש הנ בום, של ת יי ונ צש ה מי דולה ר, גש מנ א) אה ינה ני יהה (חמ קי זש י חי בי רנ
גו'. יש וש ך אי ת לש רי כה םא יי ל תוב (מלכים-א ח) וש כה ת. וש מי ם הנ ת שי רי כה םא יי ל תוב (רות ד) וש כה הוא, של

ם דה אה ל לש שה א, מה ינה ני י חמ בי ר רנ מנ הו? אה עי רי ן לש תנ נה וש הו  בום. מנ ת יי ונ צש מי - זו  הו  עי רי ן לש תנ נה מו. וש עש טנ א לש ינה ני י חמ בי רנ
ל חו כה פש קי כוהו, וש הי יו וש לה דו עה מש ה, עה ים טועל טי סש לי אוהו  רה ן של יוה יות. כי חנ ים וש טי סש קום לי מש ר בי בה דש מי ה בנ יהה טועל הה של

לו. ל עממה כה רו וש כה שש

ה שה עה נות, וש תה ן לו מנ תנ נה ת וש יי ה לו בנ נה ה? בה שה ה עה כםל. מל רםם מי ם עה יהדה יאו מי הוצי ך וש לנ הה מו וש צש ן ענ יי רו, זי בי ע חמ מנ שה
יחנ וי רש הנ לש יל  חי תש הי וש ת,  יי בנ הנ אותו  בש ב  יהשנ וש ים,  בושי לש מנ הנ ם  אותה ש  בנ לה וש א  בה לו.  ן  תנ נה וש ים  רי חי אמ ים  בושי לש מנ לו 

אי. דנ הו ונ עי רי ן לש תנ נה ה וש זל ה. וש לה חי תש בנ כש

תוב (ירמיה י) ם כה יהל לי עמ ה זו, ונ וה צש ם מי הל ה לה נה תש םא ני ל ים, של בי י כוכה די עובש םא בש ל ל, וש אי רה שש יי ה בש עודה תש םאת הנ ז וש
תוב כה א, של בה ם הנ עולה םא בה ל וש ה  זל ם הנ עולה םא בה ה ל קומה ם תש הל לה ין  אי וש לו.  ם אי יי מנ שה ת הנ חנ תנ ץ ומי רל אה ן הה מי דו  םאבש י

גו'. מו וש ל יהקג ים בנ אי פה יו רש חש ל יי ים בנ תי (ישעיה כו) מי

גו' ה וש אה לי ל וכש חי רה ך כש יתל ל בי ה אל אה בה ה הנ שה אי ת הה ן ה' אל תי ים יי די ים עי ני קי זש הנ ר וש ענ שנ ר בנ של ם אמ עה ל הה רו כה םאמש י ונ
ל ענ בש י יי תוב (ישעיה סב) כי כה ה, של לה את כנ רי קש ני ה של תולה בש א לי לה כות אל רה ע בש בנ ים של כי רש בה ין מש אי אן של כה (רות ד). מי

גו'. ן וש תה שוש חה גו', ומש ה וש תולה חור בש בה

ז א, בםענ ינה ני י חמ בי ר רנ מנ אה רות. (של וש ז  ן בםענ ינ נש עי כות, כש רה ע בש בנ ין של עי ם כש ים אותה כי רש בה ה מש נה מה לש אנ וש ן  מה לש ל אנ בה אמ
נות. זו תה מנ כות ובש רה בש ה בי עולה ל בש ה ענ תולה ח בש בנ של כות, של רה ע בש בנ ין של עי ה כש כו אותה רש יו, ובי ה הה נה מה לש אנ ן וש מה לש רות) אנ וש

ה. לה ל כנ ן ענ תה שוש חה ך ומש יי נה לוך בה עה בש ה יי תולה חור בש ל בה ענ בש י יי תוב כי כה ה, של לה את כנ רי קש םא ני זו ל ה, וש לה את כנ רי קש ני

ים ני קי זש ל הנ כה וש ר  ענ שנ ר בנ של ם אמ עה ל הה כה רו  םאמש י ונ תוב  כה של הו  ם? זל ה הי ז. מנ בםענ לש כו  רש בי כות של רה ע בש בנ ין של עי כש
ית ת בי ם אל יהל תי נו שש ר בה של ה. ד' - אמ אה לי ל. ג' - וכש חי רה ך. ב' - כש יתל ל בי ה אל אה בה ה הנ שה אי ת הה ן ה' אל תי ים. א' - יי די עי

ץ. רל ית פל בי ך כש יתש י בי יהי ם. ז' - וי חל ית לה בי ם בש א שי רה ה. ו' - וקש תה רה פש אל ל בש יי ה חנ עמשי ל. ה' - ונ אי רה שש יי

ע, צנ מש אל בה זו  ה  כה רה בש ים  לי כולש וש ה,  תולה בש ה כי נה מה לש אנ ולש ן  מה לש אנ לש ן  פל גל י הנ רי פש א  ים בורי כי רש בה בוד מש כה יל הנ בי שש ובי
ה רה עמשה בו  ייש  ם, של הל לה בוד של כה שום הנ גו', מי ה וש לה כנ ן וש תה ה חה חה מש שי שון וש א שה רה ר בה של ך: אמ רי בה מש ם הנ סוף חותי בנ ולש

ם. עולה א הה רה בש ם ני הל בה רות של מה אמ ה מנ רה ד עמשה גל נל ים), כש ני מי ים (אמ מוני אל

ה - נה רי ה וש ילה ה. גי לשה ה - שש לה כנ ם. וש יי ננ ן - שש תה ד. חה חה ם. (אל יי ננ ה - שש חה מש שי שון וש ם. שה ה הי עה בש ר, שי מנ אי אה י יודנ בי רנ
ה בה המ ה. אנ לשה ה - שש לה כנ ן וש תה ה). חה עה בש עות - שי רי לום וש ה. שה שה ה - שי וה חמ אנ ה וש בה המ ה. אנ שה מי ה - חמ וה דש חל ה וש יצה ה. די עה בה רש אנ

ה. עה בש עות - שי רי לום וש ה שה וה חמ אנ וש

ה ה'. ילה יף, גי ה ד'. ומוסי לה כנ ן ג'. וש תה ה ב'. חה חה מש ד. שי חה שון אל קומו. שה ל מש ד ענ חה אל ד וש חה ל אל ש כה רנ א פי ינה ני י חמ בי רנ

ם. עולה א הה רה בש ם ני הל בה רות של מה אמ ד מנ גל נל ה כש רה ם עמשה י הי רי המ עות י'. של רי לום ט'. וש ה ח'. שה וה חמ אנ ה ז'. וש בה המ ה ו'. אנ יצה די
אויהה, יא רש י הי רי המ כות, של רה בש ה בנ תולה ה בש לה ת כנ של ם יורל כגלה ה, וש תורה ה הנ נה תש ם ני הל בה ה קולות של שה מי ה זו חמ כה רה בש ייש בי וש

אויהה. ה רש ינה ה אי נה מה לש אנ וש

בור ם מי יי י מנ ני קי י ינשש ר (שמואל-ב כג) מי מנ אל נל מו של ם, כש יו שה הה ה של דולה י גש רי דש הל נש ר - זו סנ ענ שנ ר בנ של ם אמ עה ל הה כה
י רי המ ם, של הל ה זו לה כה רה כו בש רש ם בי כגלה ים. וש סי נה רש פנ הנ ים וש מי כה י חמ ידי מי לש לו תנ ים - אי די ים עי ני קי זש הנ ר. וש ענ שנ ר בנ של ם אמ חל ית לל בי

ם. חל ית לה בי ן מי צה בש י הוא? אי יהה, ומי דור הה ס הנ ננ רש פנ

תוב (שמות כה ה של זל סוק בה פה ים הנ רי ים פותש מי כה י (רות ד). חמ ערמי נה ן לש ד בי אמםר יגלנ ם לי נות שי כי שש ה לו הנ אנה רל קש תי ונ
ה זל ר בש בי דנ ם מש דה ל אה ה של מה שה נש ה בנ זל סוק הנ פה לו. הנ נו  יבל שי תש ש  מל של םא הנ ד ב ענ ך  על ת רי מנ לש בםל שנ חש בםל תנ ם חה כב) אי
ה לה יש ל לנ כה את בש ם יוצי דה ל אה תו של מה שש ני ד של מי לנ ם) מש עולה ה הה זל ה בש מה שה נש מו, בנ ית עולה בי לש ך  הולי של גופו כש ם. (ובש עולה הה

ם. דה ל אה יקו של חי ה לש יב אותה שי ה מי תה רה חר מה ה, ולש ן אותה כי שש מנ רוך הוא מש דוש בה קה הנ ה, וש לה יש לנ וש

ך יהדש גון (תהלים לא) בש ים, כש מי חמ ל רנ ד של חה סוק אל א פה קורי רו, וש יוצש תו לש מה שש יד ני קי פש הנ ם לש דה אה יך הה רי ך צה יכה פי לש
ה חובות, מה כנ ת בש ילבל חג יא מש הי י של ל פי ף ענ דון - אנ קה פי יא בש הי יל וש הואי ת. וש מל ל אל י ה' אי אותי יתה  די י פה יד רוחי קי פש אנ

ם. דה ל אה יקו של חי ה לש יב אותה שי רוך הוא מי דוש בה קה הנ

תה כש לנ הה תוב (דברים כח) וש כה יו, של כה רה דש ת בי כל לל לה רוך הוא וש דוש בה קה ל הנ יו של דותה מי ג בש הי ננ תש הי יך לש רי ה צה ן זל ינ נש עי כש
דון קש י פי רי ה. המ רוחה ה סש פה טי ר מי הוא נוצה בוד, וש כה א הנ סי ת כי חנ תנ יא מי הי יהדו, של דון בש קה פי תו  מה שש י ני רי המ יו. של כה רה דש בי

יהדו. תו בש מה שש ני

ל של בושו  אור לש הוא מי ך, של תש מה שש ני תה  כש לנ כש לי וש יך  עמשל מנ תה  לש בנ ם חה ך, אי על ת רי מנ לש בםל שנ חש בםל תנ ם חה תוב אי כה וש



1975

לו, נו  יבל שי ם, תש עולה הה ר מי טי פה הי לש ך  נש מנ זש יענ  גי ינ של ש, כש מל של םא הנ ד ב - ענ יך  בי אה ענ  רי וש עמך  הוא רי הוא, של רוך  בה דוש  קה הנ
ך. ה לש נה תה נש מו של ה לו כש נה ה. תש נה תה ר נש של ים אמ להי אל ל הה שוב אל רוחנ תה הה תוב (קהלת יב) וש כה של

לו ת של ל אל קונו, חובי יו לש רםב חובותה תו, מי עה יענ שש גי הי של ן כש ר כי חנ אנ יו, לש עמשה ם מנ דה ל אה בנ ם חה בםל. אי חש בםל תנ ם חה אי
תו. מה שש ל ני נוטי וש

ן כי שש מנ יך לש רי ין צה קום, אי ל מה יהדו של תו בש כגנש שש יל ומנ ם? הואי ענ טנ ה הנ ה. מה נה מה לש ד אנ גל בםל בל חש םא תנ תוב ל ך כה יכה פי לש
ם רוך הוא. אי דוש בה קה ל הנ יהדו של שות בש פה נש ל הנ ה. כה רה ם צה יי עממנ קום פנ םא תה תוב (נחום א) ל כה ת, של רל חל ם אנ ענ ה פנ אותה

נםם. יהי גי סו בנ נש כש כו - ני םא זה ן. ל דל ן עי גנ ים בש יקי די צנ ל הנ ן של תה צה חי מש סות בי נה כש כו - ני זה

ם שותה פש טות ננ שוטש אות ומש ם יוצש שה נםם, ומי יהי גי ים בנ עי שה רש ם לה הל ר לה צי בנ תש קום ני ר, מה מנ י אה ר יוסי יהא בנ חונש י נש בי רנ
י ם. ומי עולה רות לה חוזש ים, וש יי י חנ עמרי שנ חות מי דה ני ן, וש י כי רי חמ אנ אות לש נםם, ובה יהי גי רות לנ חוזש ה, וש נוחה ם מש הל ין לה אי ם וש עולה בה

יהה. בי יהה ורש רי פש קו בי סש ענ תש םא ני ל ם וש יתה רי ת בש ימו אל גי פש הי ם של ם? אותה הי

ה אה ן. רה ילה ע אי טנ נה ם של דה אה ל לש שה ם. מה עולה ם בה ענ אותה נוטי ל וש שותי ם, וש ה אותה רוך הוא ובונל דוש בה קה א הנ בה ד של ענ
ל ל אי ענ פש יי ה  לל ל אי ן כה תוב (איוב לג) הל כה בות, של ים רנ מי עה ן פש כי וש ר.  חי קום אנ מה בש לו  שותש וש רו  , עוקש יחנ לי צש םא הי ל של

ר. בל ם גה לוש עי ם שה יי עממנ פנ

ה עה בה רש ם) אנ דה אה ר הה ים חוזי חי תה ה פש עה בה רש (עמוס ב). (אנ נו  יבל שי םא אמ ה ל עה בה רש ל אנ ענ ל וש אי רה שש י יי עי שש ה פי לשה ל שש ענ
ב ם שה ר. אי חי קום אנ מה בש לו  תש שה וש רו  קש עה וש ים,  ני מה חמ ים רנ אשוני רי ים. הה ני מג ח מש תנ ח ופל תנ ל פל כה ם, ובש יי מנ שה ים בנ חי תה פש

ה. זל ח הנ תנ פל ן הנ א מי צי תי ך של זםר לש עמ ננ ה, וש זל ח הנ תנ פל ן הנ א מי ים לו: צי רי ים אומש ני מה חמ רנ ים הה אשוני רי ה - הה שובה תש בי

ים יי ני שש ים  אשוני רי הה י  רי המ ה,  לה חי תש בנ כש יחנ  וי רש ינ וש ה  שובה תש בי יהשוב  ם  אי ים.  ישי לי שש הנ וש ים  יי ני שש הנ זו  א  מה גש דג כש
ה לשה ל שש ר ענ מנ אל נל ם, של עולה א לש םא ייצי י, ל יעי בי רש ח הה תנ פל םא לנ ם יהב ל אי בה יאוהו. אמ יוצי ים וש ני מה חמ ם רנ עמשו כגלה ים ננ ישי לי ושש

ש. ית קםדל רי ימו בש גי פש הי ם של ם אותה הי נו. וש יבל שי םא אמ ה ל עה בה רש ל אנ ענ ל וש אי רה שש י יי עי שש פי

ם עולה ם בה ין אותה די ננ מות. ומש דש ת הנ ט אל עי מנ מש י של ני פש א, מי י יודה בי ר רנ מנ י אה י יוסי בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה ם? של ענ טנ ה הנ מה
ים עי פםשש ים הנ שי נה אמ י הה רי גש פי או בש רה או וש יהצש תוב (ישעיה סו) וש ם כה יהל לי עמ קום, ונ מה י הנ ני פש ם לי יהל עמשי ים מנ עמטי מנ תש א, ומי בה הנ

ר. חי קום אנ מה ם בש לו פוגי אי יהכול כש בש יתו, כי רי ם בש פוגי ל הנ כה מות. של םא תה ם ל תה עש י תולנ י כי בי

יהה בי יהה ורש רי פש ק בי סי ענ תש מי גו'. בנ ם וש הל תו מי פה שש ת אנ א אל לי ר מי של ר אמ בל גל י הנ רי שש ח, (תהלים קכז) אנ תנ י פה י יוסי בי רנ
ר? ענ שה ים בנ בי ת אויש רו אל בש דנ י יש םא ייבםשו כי הו ל ר. מנ בי דנ תוב מש כה הנ

ה לה בה י חנ כי אמ לש ה מנ מה ה, כנ אוי לה רה קום הה מה ס בנ ני כה ה לי אה שו בה פש ננ ה וש זל ם הנ עולה ן הה א מי ם יוצי דה אה הה ן של מנ זש א בי לה אל
י כי אמ לש ים לו מנ ימי די קש ה - מנ כה ה. זה ד זל צנ ה ומי ד זל צנ ים מי די לום עומש י שה כי אמ לש ה מנ מה כנ ה, וש ד זל צנ ה ומי ד זל צנ ים מי די עומש
ע ע רה שה רה ים (ישעיה ג) אוי לש רי אומש ים לו וש ימי די קש ה מנ לה בה י חנ כי אמ לש ה - מנ כה םא זה ך. ל לום בואמ ים לו שה רי אומש לום וש שה

ה לו. של עה יו יי דה מול יה י גש כי

ה תורה דו  מש לנ ומש ה  זל הנ ם  עולה בה ן  בי יחנ  ני מנ הנ ל  כה ה. של זל הנ ם  עולה בה ן  בי יחנ  ני הנ לש ק  סי ענ תש ני םא  ל של י  מי י הוא?  ומי
ת רו אל בש דנ י יש םא ייבםשו כי תוב (תהלים קכז) ל כה הו של ים בו. זל טי נםם שולש יהי גי ה וש לה בה י חנ כי אמ לש ין מנ ים, אי ים טובי עמשי ומנ

יו. לה לט עה שש ים לי כולי ם יש ינה אי ה של לה בה י חנ כי אמ לש לו מנ ר. אי ענ שה ים בנ בי אויש

ל ף ענ א אנ לה יהה. אל בי יהה ורש רי פש ק בי סי ענ תש םא אל ל י, וש לנ ים עה ני גי ים מש ים טובי עמשי י ומנ תי י תורה רי ם, המ דה ר אה םאמנ םא י ל של
א. בה ם הנ עולה ק לה לל ין לו חי אי רוך הוא, וש דוש בה קה ל הנ תו של צה חי מש ס בי נה כש ינו ני ים, אי ים טובי עמשי ה ומנ יהדו תורה ייש בש י של פי

י בי ל רנ של א קולו  לי מה לש אי ם, של עולה הה ל אותו  ים של רי עה ר שש שה ה עה לשה שש מי יאוהו  הוצי נו, של רי בי חמ ד מי חה אל מו  כש
ך לל יהה מל קי זש חי ים כש ים טובי עמשי ה ומנ ל תורה ענ ם בנ דה ך אה ין לש י אי רי המ מות. של עולה י הה ני שש ד מי רה טש יהה ני יד, הה סי חה אי הל יודנ
ה תה ת אנ י מי ילה. כי חש םא תי ל ה וש תה ת אנ י מי ך כי יתש בי ו לש ר ה' צנ מנ תוב בו (ישעיה לח) כםה אה כה לום, וש שה יו הנ לה ה, עה הודה יש

א. בה ם הנ עולה ילה בה חש םא תי ל ה, וש זל ם הנ עולה בה

ק סי ענ תש הי לש יך  רי גו' - צה וש ך  ח יהדל ננ ל תנ ב אנ רל על לה וש ך  על רש ת זנ ע אל רנ ר זש בםקל ש, (קהלת יא) בנ יהה דורי ן הה נה י יוחה בי רנ
ה מו. מה צש ק ענ לי סנ םא יש ן ל קי הוא זה י של ל פי ף ענ נו, אנ מל זםב מי עמ םא ינ ל נותו של קש זי רותו ובש חמ בנ יהה בש בי יהה ורש רי פש ה בי זל ם הנ עולה בה

גו'. ה וש ה או זל זל ר המ שנ כש ה יי י זל ] אי ענ ך יודי ינש ע [אי דנ םא תי י ל ם? כי ענ טנ הנ

י ני ה אמ ר, מה מנ אה ם וש יו. קה לה ה עה רה בש גנ תש ה הי שה לש חג הנ וש ל,  כי תנ סש הי לש יו מי ינה עי הו  כה ים, וש יהמי יש  שי יהה קש ן הה נה י יוחה בי רנ
( תה רש אנ שש ה הי תה רו (אנ אמ שש ים ני ני ה בה מה ים, כנ נו שותי יך אה ימל נו, מי בי רו לו, רנ מש תו? אה ים ומי ני י בה יו לי הה א, של בה ם הנ עולה לה

תו. עש ה דנ חה םא נה א. ל בה ם הנ עולה ך לה ים אותש קי זש חנ מש של

ה שה לש חג ן וש קי ה זה תה אנ ן, של נה י יוחה בי רנ יך  לל ר, עה מנ אה ם וש ד. קה חה ן אל קי י זה יני ת עי רוך הוא אל בה דוש  קה יר הנ אי הי ד של ענ
רו מש שש ר יי של ים אמ יסי רי סה ר ה' לנ מנ תוב (ישעיה נו) כםה אה כה ר הנ מנ ר אה קה הוא עה יהה של קי זש י חי בי ל רנ ענ יך, וש לל ה עה רה בש גנ תש הי
נות בה ים ומי ני בה ם טוב מי שי י יהד וה חומםתנ י ובש יתי בי ם בש הל י לה תי תנ נה כו', (שם) וש י וש תי צש פה ר חה של אמ בנ רו  חמ י ובה תותנ בש ת שנ אל

י. תי עש ת דנ תה אל חש ננ הי מו של ך כש תש עש נוחנ דנ ר לו, תה מנ ן. אה נה י יוחה בי ל רנ תו של עש ה דנ חה ת. נה רי כה םא יי ר ל של ן לו אמ תל ם אל ם עולה שי

ה הוא מנ גוף הנ ת, הנ רי כה ש תי פל נל ם הנ י. אי ננ פה לש וא מי הי ש הנ פל נל ה הנ תה רש כש ני תוב (ויקרא כב) וש ר, כה מנ א אה רוקה י בש בי רנ
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רוך הוא דוש בה קה ך הנ ר כה חנ ם אנ י אי רי המ ם! של נה חי ים לש יוני ה צי מה נות! כנ יקה רי ים בש רי בה ה קש מה ך, כנ ם כה נו? אי מל ילה מי הש יי
דו, בש אל מות נל ה עמצה מה ך, כנ ם כה יק. אי רי ר לה בל קל הנ ד, וש בה אל ב נל זנ עה גוף של ה, הנ זל ם הנ עולה ם בה קםדל מו מי ש כש פל נל ה הנ ה אותה בונל

ושכנמהה קשבהריים לשחינהם.

ה, טה מנ לש דו  יירש ה. וש לל אי ם הה יי מנ שה ת הנ חנ תנ ץ ומי רל אה הה א מי לה יו, אל י יהדה עמשי ה מנ לל כנ םא יש רוך הוא ל דוש בה קה א הנ לה אל
י דורות. דורי חו) לש כש שה סו (יי נש כנ תש ם יי ם הי שה יהה, וש שי א נש רה קש ני דור של מה ים, בנ תוני חש תנ ם הנ תוך אותה ר בש חי יום אנ קי נו בש בה יי וש

דור מה ל הוא הנ בי ל. תי בי יהה, תי יהה, צי שי יא, נש א, גי קה רש ה, אנ מה דה ץ, אמ רל ן: אל לו הי אי ה, וש טה מנ צות לש רה ע אמ בנ י של רי המ של
יהה בי יהה ורש רי פש בי קו  סש ענ תש םא הי ל ם וש בונה וות רי צש ת מי אל חו  כש ם שה הי א של לה יהה? אל שי נש ם בי הי לו  לה ים הנ גופי ה הנ מה נו. לה לה של
ם נה חי ר לש בל ין קל ם אי עולה י דורות, ולש דורי יהה לש שי נש חו בי כש שה ם יי ן הי כי ם, לה עולה ש בה קםדל ית הנ רי טות בש שש פנ תש הי מו לש רש םא גה ל וש

יק. רי יון לה ין צי אי וש

ין אי ם וש נה חי ם לש שה ים לש די יורש ים של גופי ם, הנ נה י חי ים גופי אי רה קש ני ם של א אותה לה ין אל יהה, אי שי ל נש דור של מה אותו הנ ובש
ים. עושי ה של ל מנ ים כה חי שוכש ים, וש לי אוכש ים וש עי זורש ם, וש יהל יני ין בי ים אי שי י נה רי המ דות, של ים תולה עושי

ד ה, ענ זל ם הנ עולה טות בה שוטש כות ומש הולש ים, וש רי עה ה שש מה כנ חות מי דש ה, ני זל ם הנ עולה נות בה בש ני ם של רל שות, טל פה נש הנ
ה נה בש ה ני זל גוף הנ הנ גו'. וש ם וש נות שי כי שש ה לו הנ אנה רל קש תי תוב (רות ד) ונ כה הו של נות. זל כי אות שש רה קש לו ני אי ל. וש או גואי צש מש יי של

צו. רש ל אנ בי תי יים בש קנ תש הי לש

יתות רי ם כש אותה א מי טש ם חי הל ן לה מי דנ זש הי ים של יקי די ר לו, צנ מנ אי. אה ימנ ר סי יהה בנ רש זנ י עמ בי י רנ ני פש יהה לי אי הה י יודנ בי רנ
ים מי עה פש לי ן, וש ר לו, כי מנ םא? אה ם או ל יהל לי ת עמ רל פל כנ ה מש יתה ם מי אי תו, הנ ה ומי שובה בו) תש שש חה (וש רו  המ רש הי ה, וש תורה ל הנ של

ם. הל ר לה פי כנ תש ם, ומי עולה אותו הה ים בש שי נה על נל של

לוא ר (ירמיה כג) המ מנ אל נל ה, של אה מש ת טג לל בל קנ ין מש ה אי תורה ר, הנ םאמנ ת ה של מםר מנ ר לו, אל מנ קות. אה רג יו יש נה ה פה אה רה
כות לש י מנ רוגי ים המ ני קי ה זש רה יו. עמשה אה ירי ר, סוד ה' לי מנ ך. אה בש בה לש ים בי שי ים רוטש הורי רש ם ה'. הי אג נש ש  אי י כה רי בה כםה דש

ף. ת יוסי ירנ כי ל מש שו ענ נש על נל

ה ינה בי י  עי יודש ר  שכה שה יי י  ני בש ומי יב)  ר, (דברי הימים-א  מנ אה בות.  אה כות  זש ין לו  אי א  יבה עמקי י  בי רנ לו,  ר  מנ אה
להעיתיים.

י בוא כי י תה לנ ר אי םאמל ת ונ אתו  רה קש ה לי אה א לי צי תי ב ונ רל על ה בה דל שה ן הנ עמקםב מי םא ינ יהב ר, (בראשית ל) ונ מנ אה ח וש תנ פה
ם. יי מנ כות שה לש מנ לש יו  הש ני ן  מנ זש ר  חנ אנ ר. ולש כה שה ייש   - ר  שכה שה יי ן.  מנ זש ר  חנ אנ לש יך  תי רש כנ ת, שש עי כםר כה יך. שה תי רש כנ כםר שש שה
תו כה רש בי ר כש של יש אמ תוב (שם מט) אי ם. כה קםדל מו מי ר כש כםל חוזי הנ ה, וש זל ם הנ עולה ם בה קומה מש רו בי אמ שה ם יי הל לה ים של גופי הנ

ם. ך אםתה רנ בי

יא טי חמ יך לנ ת פי ן אל תי ל תי ה, (קהלת ה) אנ זל סוק הנ פה לומו הנ חמ או לו בנ רש ם. הל דנ רש ני אי, וש י יודנ בי יו רנ נה ל פה ל ענ פנ נה
ך דש סש ר חנ ה יהקה ר, (תהלים לו) מנ ילה אומי הש א תי לה ה, אל זל ר בה יבי םא די יום ל הנ אותו  תםם. מי - סש תה  סש ננ כש ך. ני רל שה ת בש אל

א. צה מש כםל ני ד ה' בנ סל י חל רי המ יו, של נה בה ר בש בי דנ ין לש אי ש, וש מה יך מנ פל נה ל כש צי יון. ובש סה יך ילחל פל נה ל כש צי ם בש דה י אה ני ים ובש להי אל

ל י אנ יאנ בי נש י ובי יחה שי מש בי עו  גש ל תי תוב (דברי הימים-א טז) אנ י כה רי המ הוא, של ך  אי כה דנ יהה, ונ רש זנ י עמ בי ר רנ מנ אה
ל, לה ר כש בי דנ ין לש לו אי ים של מי לה עש נל ים הנ שי בה כש יש. בנ ר אי שנ ל בש רוחנ כה י וש ל חה ש כה פל יהדו נל ר בש של תוב (איוב יב) אמ כה עו. וש רי תה

ם. הל ס בה ני כה הי ין לש ה, אי הוא עושל ים של רי תה סש ני ים הנ רי בה דש ים, הנ יקי די ל צנ מות של שה יהדו רוחות ונש בש י של י מי רי המ של

ק, דנ גוף הנ הנ ה מי דה נה ש של פל נל ה הנ אותה אן של כה . מי תש דש בנ אי ה של דה בי אמ את הה צה ה) מה זל ה (בה י (רות ד), מנ ערמי נה ן לש ד בי יגלנ
יו. י עמלומה ימי תוב (איוב לג) יהשוב לי כה , של ין לו כםחנ אי אות של רש הנ ט, לש שי פנ תש הי יר ולש אי הה שות לש ה רש ין לה אי

ה מה לה ם. וש נות שי כי שש ה לו הנ אנה רל קש תי יהד) ונ ק מי לה דש ק ני ץ דנ עי של מו  יהד (כש ה, מי נל בש ה ני זל גוף הנ הנ ה של עה שה ה הנ אותה בש
אן כה ש. וש פל נל הנ ת. זו  מי ם הנ ת שי רי כה םא יי ל ר (רות ד) וש מנ אל נל של מו  ש, כש פל נל הנ ם, זו  תוב שי כה קום של ל מה כה ם? בש אן שי כה
ש פל נל ה הנ אותה אות לש ם, קורש ת שי עי ה כה נל בש ני גוף של אותו הנ אות לש נות קורש כי שש ן הנ ם, אותה נות שי כי שש ה לו הנ אנה רל קש תי ונ
ת כל הולל של שום  מי ת,  נל זגמל מש ה  ינה אי ים  מי עה פש לי וש ש,  פל נל הנ ם  שה לש ת  נל זגמל מש ים  מי עה פש לי י  רי המ של גוף.  הנ אותו  בש ן  קי תנ תש הי לש

גוף. ל אותו הנ ה אל ים לה אי ז קורש אה ם, וש עולה ת בה טל שוטל ומש

אן, ז כה ר בםענ עורי תש מי ד של ים, ענ ידי סי חמ י הנ רי בש ל קי בות, אל אה י הה רי בש ל קי ת אל כל צון, הולל רה ר הה עורי תש מי ה של עה שה ובש
ה. זל קום הנ מה ת בנ נל קל תנ תש את ומי צי מש ני ה וש אה ה, ובה אות לה מות קורש שה נש ר הנ אה ושש

רוב, ל קה יהה גואי הה אן, של ה כה סםף? שונל יו ילאל לה תו אי מה שש ני בו רוחו וש יו לי לה ים אי ם יהשי תוב, (איוב לג) אי י כה רי המ ונ
יו. לה ר אי עורי תש הי יהד של ם, מי שה ן לש זגמה יות מש הש ר לי עורי תש הי רוב, של א קה רה קש ני ל של גואי הנ אותו  ה בש רה תי ת יש לל י תועל רי המ של
א לה יך, אל רי ין צה ה אי רובה ה קש בה שה חמ מנ ה. בש תה יש ה הה חוקה ה רש בה שה חמ י מנ רי המ ה, של םא לה ר קש כו לי רש טה צש חוק, הי יהה רה הה אן של כה וש
ם. נות שה בה הי ש לש פל נל ה הנ ם, אותה גוף שי אותו הנ ה לש אנה רל קש תי ן ונ ל כי ענ ם. וש נות שה בה הי רות לש עורש תש הי ה הנ אותה ה בש אה יא בה הי

אות םא מוצש ל שות של פה נש ן הנ ם אותה ד עי סל רוך הוא חל בה דוש  קה ה הנ שה קומות עה ה מש מה כנ ר, בש מנ ה אה אה ימה י סי בי רנ
ן. שו בי םא עה ל ד וש סל שו חל םא עה ל שום של ה, מי נוחה מש

י בי רנ אי וש ימנ י סי בי ן? רנ ה בי תה שש םא עה ל ם וש עולה אותו הה ד לש לה י וה לי ת בש כל הולל ה של מה שה נש ה הנ ם, אותה הל ה מי עמשל ה ננ ומנ
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ם, שה ד לש יורי י של דון. מי בנ אמ ר בה מנ ד אה חה אל ה. וש תונה חש תנ ץ הנ רל אה רוך הוא לה דוש בה קה ה הנ יד אותה ר, מורי ד אומי חה י. אל יוסי
יא. הי ש הנ פל נל ת הנ י אל תי דש בנ אמ הנ תוב (ויקרא כג) וש ם כה יהל לי עמ כםל. ונ כםל וה ד מי אובי

יר כי מנ י של מות. מי שה נש ם הנ שה ם של עולה ת אותו הה ת אל ענ דנ ל לה די תנ שש מי י של י מי רי שש ר, אנ מנ ימון אה ר סי אי בנ י יודנ בי רנ
תו. מה כש חה עור לש ין שי ת אותו, אי ענ דנ ל לה די תנ שש אותו ומי

ת ענ דנ ל לה די תנ שש יד מי מי יהה תה הוא הה ך. וש ף כה אנ שו  פש ננ קומו,  מש ח בי םא נה גוף ל הנ ן של מנ ל זש ר, כה מנ יהא אה חש רנ י פש בי רנ
מות. שה נש ל הנ ם של עולה אותו הה בש

י, הודי הוא יש א של צה בו, ומה יחנ  גי שש ת. הי ב מי רי ן חה ילה ת אי חנ ד תנ חה א גוף אל צה ה, ומה דל שה בנ ך  יהה הולי ד הה חה יום אל
מו. ה עי דה גה ל אנ ר של פל סי ה, וש וה צש ל מי יכות של רי א כש צה ומה

י ני ין בש מי זש הי ר. וש בל קל ים וש יכי רי כש תנ ן לו  קי תי יר, וש עי לה ך  לנ הה רו, וש בש קי ק בש סי ענ תש ם הוא. הי כה יד חה מי לש אי תנ דנ ר, ונ מנ אה
יהדו. יהה בש הה ה של ל מנ יא כה הוצי יו וש לה ל עה די תנ שש הי יו, וש לה ה עה כה ם, ובה דה אה

ת עי כה ך  ין לה ה: אי לה רו  מש ה. אה יונה לש על ה הה יבה שי יש הנ תוך  ה לש סה נש כש ני לו  של ש  פל נל גוף, הנ הנ ר אותו  בנ קש ני ז וש ננ גש ני ן של יוה כי
ך! ים לה לי שש הי י של מי ד לש סל י חל ימי לי שש הנ י וש כי יון, לש לש על ע הה לנ סל קום) הנ מש ך (לי רנ כש ס בנ ני כה הי שות לש רש

ה. עה שה ה הנ חוקה ה לו דש תה יש הה צוב, של יהה עה הה ל לוד, וש ח של תנ פל ל הנ ר של ענ שנ ל הנ ב ענ יהה יושי יהה הה חש רנ י פש בי ד רנ חה יום אל
ל די תנ שש ני י של די ף, כש סל י כל לי ך כש ן לש תי אל י, וש מי י עי לוני קום פש מה ת לש כל לל ה לה צל רש תי י, המ בי ר לו: רנ מנ ד. אה חה יש אל יו אי לה א אי בה
ים עי ים יודש יי חנ י הנ תוב (קהלת ט) כי כה ה של ה) זל י, (מנ בי ר לו: רנ מנ כו. אה לש ך. הה לי ר לו: ני מנ ך? אה רל דל ד בנ ה ינחנ תורה בנ

ים. עי שה רש לו הה ים אי תי מי הנ ים, וש יקי די צנ לו הנ ים אי יי חנ ר לו: הנ מנ ה? אה אומה ים מש עי ם יודש ינה ים אי תי מי הנ תו וש יהמג של

י יני די ים ובש יקי די צנ בוד הנ כש ים בי עי יודש ם, וש עמרה צנ ים בש עי ם יודש עולה אותו הה ים בש עי שה רש לו הה פי י, אמ בי יך, רנ יל ר לו: חנ מנ אה
ה? אומה ים מש עי ם יודש ינה ים אי תי מי הנ ה וש ה זל ן, מנ ם כי ר לו: אי מנ ים. אה עי שה רש הה

יהמותו, של ים  עי יודש וש ים  לי כש תנ סש מי ים,  יי חנ ים  אי רה קש ני של ים  יקי די צנ הנ י  רי המ של תוב,  כה ה  זל הנ ם  עולה בה לו:  ר  מנ אה
ים אי רה קש ני ים של עי שה רש ל הה בה בו. אמ ל לי ן אל תי יי י  חנ הנ וש ר  מנ אל נל של מו  ן, כש יה דנ ייש  וש ין  די ייש  ין, של די ת הנ ת אל תי ים לה ידי עמתי ונ
י עמשי מנ יר בש כי ינו מנ אי י של לום. ומי ם כש עולה י אותו הה עמשי מנ ים בש לי כש תנ סש םא מי ל ים, וש יחי גי שש ין מנ אי ים וש עי םא יודש ים, ל תי מי
רוחות הוא, מות וש שה ל נש הוא של ם הנ עולה הה ים. של יי חנ י הנ ני בש םא מי ה ל זל ם הנ עולה הה שום של ת, מי א מי רה קש ם ני עולה אותו הה

גוף. ל הנ ם הוא של עולה ה הה זל וש

ה, זל לה ה  זל ים  רי כה מג אות,  נה יוקש דש בנ ים  דומי וש ם,  דה אה י הה ני בש ל  ם (רוחות) של יהל חי אמ ים בו  רי דה ם של עולה הה אותו 
אותו ם, בש ם שה בונה בוד רי ת כש יר אל כי הנ ים לש לי דש תנ שש ם). ומי עולה םא לה ב יד לה תי עה ה (של זל ם הנ עולה ים בה ה דומי מנ ים בש עי יודש וש

ם. עולה ל אותו הה בוש של לש מנ הנ

ה דה בי ר לו: אמ מנ ח? אה נה אל ה נל תה ה אנ מה ר לו: לה מנ ח. אה ננ אל ת. נל עי ב כה כי ענ תש ר לו: ני מנ ה, אה דל שה אותו הנ לש יעו  גי הי של כש
ך. ה לש נה מש זנ רוך הוא יש דוש בה קה ר: הנ מנ ה. אה זל קום הנ מה י בנ ה לי דה בש אה

דו סו, יהרש נש כש אן. ני יר כה כי י מנ ני אמ י של תי עש י יהדנ רי המ אן, של כה ס לש ני כה י, ני בי יש: רנ אי ר אותו הה מנ ת. אה חנ ה אנ רה עה או מש צש מה
ן ילה אי ם, וש עולה ל הה נות של ילה אי ר הה אה שש ה ומי זל ה מי ים זל ני שג נות מש ילה ם אי או שה רה ד, וש חה ס אל די רש פנ יעו לש גי הי ד של גות, ענ רי דש מנ בנ

נות. ילה אי ר הה אה שש ה מי נל שג ד מש חה אל

ה עה רה כש ני וש ה  ול חמ תנ שש ני ים, (תהלים צה) בםאו  רי אומש יו  הה ים של בי נות רנ חמ ל מנ ד של חה קול אל עו  מש ם, שה שה לש לו  עה
תםק. ר לו: שש מנ ה? אה ה זל ר: מנ מנ אה יהא, וש חש רנ י פש בי ה רנ מנ נו. תה י ה' עםשי ני פש ה לי כה רש בש ני

ד צנ נות מי חמ ים, ומנ כי רה י דש תי י שש יתי אי רה ה, וש זל ס הנ די רש פנ ע הנ צנ מש אל מו לש י עי תי עש גנ הי של ים, כש להי אל יהא: הה חש רנ י פש בי ר רנ מנ אה
י ומי ן,  דל עי ן  גנ ים לש כי הולש י של שות, מי פה נש י הנ כי רש דות דנ רה פש ני אן  י, כה ר לי מנ אה וש ה?  זל ה  מנ י לו  תי רש מנ אה וש ה,  ד זל צנ ומי ה  זל
נםם - יהי גי לנ ך  הולי י של לום. ומי ים לו שה ימי לי שש מו), ומנ ים (עי כי לו הולש ן - אי דל ן עי גנ ך לש הולי י של נםם. מי יהי גי ים לנ כי הולש של

נםם. יהי גי ם) אותו בנ דון (אותה ים לה לי לו נוטש אי

ח, רה זש מי ר הנ ענ א שנ רה קש ני ד, של חה ר אל ענ שנ נו לש עש גנ הי של ים. כש רי עה ים ושש לי דה גש חומות ומי נו לש עש גנ הי ס, וש די רש פנ נו אותו הנ רש בנ עה
י. אתי ם בה עולה בון הה ל רי יחות של לי שש ם: בי הל ר לה מנ ה? אה מה רו לו: לה מש ק. אה דל י צל עמרי י שנ חו לי תש יש: פי אי א אותו הה רה קה
יהא. חש רנ י פש בי ה הוא רנ ם: זל הל ר לה מנ ה? אה זל קום הנ מה אן בנ ה כה זל ה הנ שה אי לוד הה ת יש ן אל תנ י נה ם: מי כגלה רו  מש אה וש חו  תש פה

ן. ר כי מנ ם? אה עולה אותו הה ד בש סל חל ך הנ ים לש לי שש הי ה הוא של רו: זל מש אה

יטו שי פש יהד הי הוא. מי ם הנ עולה ל הה גוף של אן בנ כה ס לש ני כה הי שות לש ין רש אי יטו אותו, של שי פש רו: הנ מש אה לו, וש חו  תש פה
ים. ני פה לש ן של גה ל הנ ים של ירי וי אמ ש בה בי לנ תש הי אותו, וש

ל ד ענ עומי יענ של קי רה אותו הה ד מי רה פש יענ ני קי רה אותו הה ן). של גה גוף (הנ י אותו הנ בי ל גנ ענ יענ של קי רה ה אותו הה אה רה ס וש ננ כש ני וש
ים תוחי ים פש קופי שש לונות, מנ ה חנ עה בה רש ם. אנ עולה ל הה ים של ני וה גש ל הנ כה חום מי תש ם בי חה תש ה ני זל יענ הנ קי רה ם. הה עולה י הה ני ר בש אה שש

ע. צנ מש אל ד בה חה אל ם, וש עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ בו בש

יות יהו"ה, ע אותי בנ רש ל אנ סוד של ים, בנ מי קה רג ים מש קופי שש ה מנ עה בה רש ים אנ יהמי קנ ח, בו  רה זש ד מי צנ בש ד של חה לון אל חנ
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ד. חה אל ד וש חה ל אל כה יות לש לש אותי ה, שה רי שש ים על תי שש עולות לי

נלה מג דוש. מש קה ם הנ שי רות לנ בש חנ תש יות מי אותי ל הה כה וש ים,  קופי שש מנ ם הנ ים אותה רי בש חנ תש יום מי ים בנ מי עה פש לש  שה
ה עה בה רש ם אנ הל בה חנ  הוא פותי יהדו, של חות בש תש פש ה מנ עה בה רש אנ ויזריעאל (יעזריאל). וש מו  ד, ושש צנ הנ אותו  ד לש ד עומי חה אל

ם. הל יר בה כי מנ י של ין מי אי , וש יענ קי רה י אותו הה בי ל גנ ם ענ הי ים, של רי עה שש

רםענ כש לי ים,  רי בה קש בנ גוף  הנ ם  עי פות  תש תנ שש מי של שות  פה נש הנ ן  אותה אות  בה של תות,  בה שנ וש ים  שי דה חר י  אשי רה לש ט  רה פש
ת בה י שנ די שו ומי דש חה ש בש י חםדל די יהה מי הה ר (ישעיה סו) וש מנ אל נל מו של כםל, כש בון הנ רי ים לש רי עה שש ם הנ י אותה ני פש וות לי חמ תנ שש הי ולש

ר. שה ל בה אות כה רה קש ני גוף, וש ם הנ רות עי דה שות של פה ן נש בות אותה רנ ל - לש י. כה ננ פה ות לש חמ תנ שש הי ר לש שה ל בה תו יהבוא כה בנ שנ בש

ן אותה א  לה אל ה,  זל הנ קום  מה לנ ים  סי נה כש ני םא  ל ים,  קופי שש מנ ה  שה שי ים  די עומש בו  רום,  דה הנ ד  צנ בש של ר  חי אנ לון  חנ
ל יום. כה ה בש נה וה כנ צון ובש רה ע בש מנ ת שש יאנ רי קש קות בי עוסש של

נלה מג מש מו ענא"ל, של שש ה, של נל מג מש ב אותו הנ רנ לון, קה חנ אותו הנ י בש תי לש כנ תנ סש הי של ים, כש להי אל יהא: הה חש רנ י פש בי ר רנ מנ אה
םא ל ם וש שה ס לש ני כה הי שות לש ין רש אי ה, של זל לון הנ חנ ת הנ ה אל אי ך, ורש קומש מש י, קום בי ר לי מנ רום. אה דה ד הנ ל צנ ר של ענ שנ ל הנ ענ

אוי. רה ע כה מנ ת שש יאנ רי קש ים בי קי עוסש ם של אותה ט לש רה אות אותו, פש רש לי

ים ירי תי כש ), ומנ יחנ שי מה ל הנ יו (של נה פה ים לש סי נה כש ים ני ני מג ים מש שי אוי, שי רה ע כה מנ ת שש יאנ רי קש ים בי קי עוסש ם של ל אותה כה וש
אוי! רה ע כה מנ ת שש יאנ רי קש ק בי סנ עה י של לוני ל פש ר של תל כל הו הנ ים לו: זל רי אומש ים, וש דושי ים קש רי תה כש אותו בי

יד, סוד סי י חה י: אי ר לי מנ יא? אה ה הי אוי, מנ רה כה זו  ע הנ מנ ת שש יאנ רי קש י, הנ דוני י לו: אמ תי רש מנ אה וש י אותו  תי לש אנ שה
יות. שי רה ע פה בנ רש ע ייש אנ מנ ת שש יאנ רי קש אן. בנ יון הוא כה לש על

יון, לש על חוד הה יי בות בנ ש תי בות. שי ה תי רי שש ים על תי שש ים, בי חודי י יי ני יא שש הי חוד, של יי ל הנ ה של אשונה רי ה הה שה רה פה הנ
ים עי בה רש ל אנ ם של שי סוד הנ בות, בש ם תי יי תנ ים ושש עי בה רש אנ , בש תה בש הנ אה יהה - וש ני שש ה הנ שה רה פה ר. הנ חי חוד אנ יי בות בש תי ש  שי וש

יות. ם אותי יי תנ ושש

ל ר של תל סי סוד וש הוא בש ין. וש יהמי םאל בנ מ שש הנ םאל, וש מ שש ין בנ יהמי ל הנ לה כש ני , של מוענ ם שה יהה אי הה ית - וש ישי לי ה שש שה רה פה
בות, ם תי יי תנ ים ושש עי בש ל שי סוד של יא בש כםל. הי ל הנ ת ענ טל שולל ה של שה רה פה יא הנ הי ם, של תל מש שנ ד וש ה, ענ דושה קש ה הנ בה כה רש מל הנ

ה. דושה קש ה הנ בה כה רש מל ל הנ מות של ם שי יי ננ ים ושש עי בש ל שי סוד של תוך הנ

ית יצי צי ת הנ שנ רה ה. פה ינה י בי רי עמ ים שנ שי מי ד חמ גל נל יא כש הי בות, של ים תי שי מי יא חמ הי ם, של תל מש שנ ית - וש יעי בי ה רש שה רה פה
ם. דה ל אה ן של יה נש מי יות לש שי רה פה עולות הנ ם. וש כגלה ה מי לולה כש

ה בה קי נש הנ חוד וש ר לש כה זה ה, הנ תורה קומות בנ מש ר הנ אה ל שש כה ין בש ה, בי תורה וות הנ צש מי ין בש קומות, בי מש ר הנ אה ל שש כה וש
ד. חה עור אל שי ים בש עולי ד, וש ים ינחנ סי נש כנ תש ה מי בה קי ר ונש כה רוך הוא, זה דוש בה קה ד בו הנ ינחי תש מי חוד, של הוא יי אן של כה חוד. וש לש

ה, יונה לש על ה הה מונה אל ל הה ח של בנ של הו הנ זל ה. וש תורה ל הנ קומות של מש ר הנ אה ל שש כה ן בש ין כי אי ה של ה, מנ ם בה לי תנ שש ר ני כה זה הנ
ה. בה קי נש ם הנ ה עי נל בש ר ני כה זה ד, הנ חה ם אל ד עי חה ים אל לי לה כש ני ה, וש בה קי נש ם בנ לה שש ר ני כה זה ים. הנ להי אל ה) ה' הוא הה ני הי ה (של ת זל ענ דנ לה

ד. ה ינחנ בה קי ר ונש כה זה א בש לה מות אל לי ין שש אי ם. וש לי שה חוד הנ יי הו הנ זל וש

ים קופי שש מנ לנ ה  זוכל יום,  ל  כה בש לו  לה הנ יות  שי רה פה בנ ן  וי כנ ומש אוי  רה כה חוד  יי הנ ים  לי שש מנ של י  מי ל  כה ה,  אי רש םא  וב
ים יוני לש על סודות הה ן בנ וי יכנ אוי, וי רה א כה רה קש יי ד של בנ לש ל יהדו, ובי ב ענ כי ענ יש י של ין מי אי אן. וש ם כה לי יות שה הש לו, לי לה לונות הנ חנ הנ וש

הנלהלו.

אוי רה כה דוש  קה ם הנ שי ת הנ ים אל די ינחמ מש ם של בוד אותה ת כש ה אל אי םא ורש יד, ב סי י חה י: אי ר לי מנ אה י וש יני ימי ז בי חנ אה וש
ה. מו זל ע כש מנ ת שש יאנ רי קש ים בי קי עוסש וש

ה. נה שה מות הנ בון יש שש חל לות, כש יכה ה הי שה מי חמ ים ונ שי אות שי לש מי יו שש ל הה יכה אותו הי ד, ובש חה ל אל יכה הי י לש תי סש ננ כש ני
ם. תוכה אשון בש רי ם הה דה אה ל, וש יכה הי אותו הנ ים בש טי עמקםב שולש ינ ק וש חה צש ם יי הה רה בש אנ

יון, לש בוד על ל כה ים של ני וה גש ה  מה כנ וש ים,  יי חנ ץ הנ ל עי ה של מה קש רי שות בה לגבה מות מש שה נש ל  בוצות של ה קש מה י כנ יתי אי רה וש
ם. הל מה ה עי תורה ל הנ דול של ה גה נל מג כםל, מש ל הנ דול ענ גה ה הנ נל מג מש יופיאל הנ ל, וש יכה הי תוך הנ ים לש סי נה כש ני וש

ים ני וש כנ דוש, ומש קה ם הנ שי ת הנ ים אל די ינחמ מש ים, של דושי קש ם הנ יכל ני י בש רי ם, המ עולה י הה דושי רו קש עורש תש ר: הי מנ אה ח וש תנ פה
ע. מנ ת שש יאנ רי ל קש יות של שי רה פה ל הנ צון של רה בה

ה ם, עולה דה ן אה א בל קורי ע של מנ ת שש יאנ רי ת קש סל נל כש ני ה של עה שה ם. ובש הל ל בה די תנ שש מי אשון של רי ם הה דה ת אה י אל יתי אי רה וש
ה, ל אותה בי קנ ינו מש ע, אי מנ ינת שש רי קש ת מי חנ ה אות אנ רה סי ם חמ אשון. אי רי ם הה דה ה אה יחנ בה רי ה, ומי זל ל הנ יכה הי ה לנ אשונה רי בה

בור. צי יחנ הנ לי ר שש חוזי בות של תי ן הנ אותה ה, בש מונל ים ושש עי בה רש ם אנ יי אתנ הוא מה ם, של דה ל אה נו של יה נש ר בי סי י חה רי המ של

י ה. מי ים אותה קי נושש עמקםב, וש ינ ק וש חה צש ם יי הה רה בש אנ נו  מל ים מי לי נוטש ה, וש ל אותה בי קנ אוי, מש רה כה ה  א אותה ם מוצי אי וש
ה. חה מש שי ה הנ אותה ים לש אי בה ן, של דל ן עי גנ בש ים של יקי די צנ ם הנ ל אותה כה יהה בש בובש רש עי ה הה אה י רה ה, מי חה מש שי ה הנ אה רה

יום, ם בש יי עממנ ם פנ לה צש בות אל אה ים אותו הה יבי מושי תו, של חה מש ת שי ה אל אל רש י יי ם, מי עולה אותו הה םא לש יהב ה של עה שה ובש
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ך. לל מל םאש הנ ר ל מי יו טנ לה ד עה ל יום יורי כה ובש

ה ומנ יהה,  הה ה של מנ ים  עי יודש וש ים.  לי אוכש ים  יוני לש על הה ים  כי אה לש מנ של ל  כה אמ מנ ים הנ לי אוכש וש ים  עי יודש ל  טנ הנ אותו  ובש
ה, זל ם הנ עולה ים בה רוחי סש ים הנ גופי ת הנ ים אל יהקי הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ן של מנ זש ד הנ יות, ענ הש יד לי תי עה ה של ילה, ומנ הש יי של

אוי. רה ן כה קה תג ן מש יה נש בי רוך הוא בש דוש בה קה ם הנ ימי יקי וי

י אותו תי לש אנ ר ו'. שה חי אנ ד הה צנ ר ו', ובנ חי ד אנ צנ ה ו', ובש ד זל צנ בש ים ש', של שומי רש יו  רום הה דה ד הנ צנ בש לון של חנ בנ
. ענ י יודי יני ר: אי מנ לו? אה לה יות הנ אותי ן הה הי י: מה תי רש מנ אה יש, וש אי הה

ת יאנ רי ל קש יות של שי רה פה י) הנ מודי י (ענ ני ימה יות סי אותי ן הה יד, אותה סי י חה י: אי ר לי מנ אה ה וש נל מג מש הנ א אותו  בה ד של ענ
ב. לי צון הנ רש ל יום בי כה ם בש ר אותה אומי י של ל מי קו של לש י חל רי שש ע. אנ מנ שש

י תי ם. שש תוכה צות בש נוצש טות וש יות לוהמ ש אותי מי חה ים, וש קופי שש י מנ ני ים שש די עומש פון, בו  ד צה צנ בש ר של חי לון אנ חנ
דוש קה ם הנ שי סוד הנ ם בש הי ם, וש יהל לי לויהה עמ ם תש הל ה מי לה עש מנ ת לש חנ אנ ה, וש ד זל צנ יות בש י אותי תי ה ושש ד זל צנ יות בש אותי

י"ם. להי א אל רה קש ני וש

גזריאל (עזריאל), ם צורטק וש הי , וש יענ קי רה אותו הה ים בש ני מג י מש ני ים שש ים שורי קופי שש מנ ם הנ אותה ה ובש זל לון הנ חנ בנ
ח. תה פש םא ני ל ד של צנ אותו הנ ם בש ים שה ני מג מש של

ם ת שי ים אל שי דש קנ מש ם של ל אותה ים כה די ים, ובו עומש יורי ה צי מה כנ ים וש ני וה ה גש מה כנ ם בש קה רג ד מש חה ל אל יכה ם ייש הי שה וש
ים אותו ישי די קש ד, ומנ על ם וה עולה ך לש בםרה מש רוך ה' הנ ים בה רי אומש ים אותו, וש כי רש בה מש ר של חנ ל יום, אנ כה ה בש ירה מי אמ ם בנ בונה רי

ת. של לל שג ה מש שה דג קש ך בי ר כה חנ אנ

ל יכה הי אותו הנ ה. וש מה ל ה' הי יכנ ל ה' הי יכנ ל ה' הי יכנ ר (ירמיה ז) הי מנ אל נל מו של ש, כש לה שג א מש רה קש ל ני יכה הי אותו הנ וש
ם. מה ל דה ם ענ יהל מי ל יש ים כה לי םא אוכש ל ם של לו הי יש: אי אי ר אותו הה מנ ה. אה ה זל י מנ תי לש אנ שה ש. וש לה שג הוא מש

ה שורה יו, וש לה ת אי רל ר חוזל בםקל ה. בנ לה יש לנ ה וש לה יש ל לנ כה נו בש מל את מי ה יוצי זל ם הנ עולה ם בה דה ל אה ה של מה שה נש הנ שום של מי
מו, ל דה ל ענ לי פנ תש רוך הוא ומי דוש בה קה ת הנ ך אל רי בה מש ד של יו ענ עה מי ת בש בל ינשל תש םא מי ל ת וש סל נל כש םא ני ל ם, וש דה אה ל הה ם של חםטל בנ

ה. קומה מש ת בי בל ינשל תש ז מי אה

שום פו? מי אנ ה בש מה שה ר נש של ה אמ ה זל פו. מנ אנ ה בש מה שה ר נש של ם אמ דה אה ן הה ם מי כל לו לה דש תוב (ישעיה ב) חי ן כה ל כי ענ וש
ך רי בה ם מש תו. אי לה פי ל תש לי פנ תש יי ת של נה ל מש מו, ענ טש חה י לו בש הי י ושש כי רוך הוא: לש דוש בה קה ה הנ ר לה אומי ר, וש בםקל ת בנ דל יורל של
ת שנ דג קש ה  אותה נו  מל ה מי רה סי חמ ם של דה אה א הה צה מש ני וש ה,  עולה וש ת  חנ םא, פורנ ם ל אי וש תוכו.  ה בש רל שש יא תי אוי, הי רה הוא כה

הננששהמהה.

ן ל כי ענ וש ם.  עולה יהה בה םא הה ל לו  אי לום, כש כש ב לי שה חש נל ינו  ב הוא? אי שה חש ה נל מל נו, בנ מל ה מי רה סי חמ תו  מה שש ני ן של יוה כי וש
ה. לה פי תש ית הנ אשי רי בונו בש ת רי ך אל רי בה מש ד של רו ענ בי ת חמ ך אל רי בה ם לש דה אה סור לה אה

ם שה בונו, מי רי לש ך  רי בה מש ן של יוה כי ד. וש על ם וה עולה לש ך  בםרה מש ה' הנ רוך  ר בה הוא אומי ת ה', וש אל כו  רש ר בה ן אומי זה חנ הנ וש
ל יום כה ם בש בונה ת רי ים אל שי דש קנ ים ומש כי רש בה מש ם הנ י הי רי שש שות. אנ דג קש ן שורות הנ ל כי ענ ל, וש לי פנ תש הי ה לש לה פי תש ית הנ אשי רי

ב. לי צון הנ רש בי

רוך הוא בה דוש  קה ת הנ ים אל כי רש בה מש ד של ה, ענ רה עמשה ה בנ לה פי ל תש לי פנ תש הי שות לש ין רש אי י, של תי דש מנ ה לה עה שה הנ ה  אותה בש
ם. תה לה פי ים תש לי לש פנ תש ים אותו, מי כי רש בה מש ן של יוה כי כםל. וש ית הנ אשי רי בש

ם, תה מה שש ם ני הל יר לה זי חל הל ם, של בונה רי ח לש בנ של ן הנ קי תנ א לש לה אל ה  ינה יא אי הי ה הנ כה רה בש י, הנ בי יש: רנ אי הה ר אותו  מנ אה
ה, לה פי תש ה הנ זו שורה ה הנ כה רה בש ל הנ ענ כו'. וש ך  בםרה מש ה' הנ רוך  בות, בה תי ש  מי חה ה בש כה רה בש הנ מות. וש ה שי שה מי חמ את בנ רי קש ני של
א לה אל ה  ינה אי זו  הנ ה  שה דג קש הנ וש זו  הנ ה  כה רה בש הנ וש כםל.  בנ ם  בונה רי בש יק  זי חמ הנ לש ה,  כה רה בש הנ ל  ענ א  לה אל ה  םא שורה ל ה  שה דג קש הנ וש

ה. רה עמשה בנ

םא ל ים של עי רה ים הה די דה צש ל הנ ים כה עי נה כש ה ני זל ל הנ יכה הי י: בנ ר לי מנ פון? אה צה ד הנ צנ ל לש יכה הי ה הנ מה י אותו: לה תי לש אנ שה
ם. עולה טו בה לש שש יי

ם כםל הי הנ ם, וש ם שה דורה מש ם של אותה ט לש רה ל בו, פש כי תנ סש הי שות לש ין רש אי ה, וש גנ ל נם לון של חנ א הנ רה קש ה ני זל לון הנ חנ הנ
ה. זל ם הנ עולה יות הה מג דש ים בי בושי לש מנ ים בש כי ם, הולש שה ם של ל אותה ל. כה כי תנ סש הי ים לש יכולי ים, וי לי כש תנ סש ים, ומי רואי

ה, זל לה ה  זל ים  רי כה מג ם  כגלה וש ם,  יהל לי אמ ב  רי קה תש הי לש שות  רש י  לי ה  נה תש ני םא  ל וש ים,  רי בי חמ הנ ן  מי ים  בי רנ י  יתי אי רה ם  שה וש
ים. יוני לש ים על קי זה ל חמ ל של כה אמ ים מנ לי אוכש וש

ים אי ן. ובה גה תוך הנ ים לש יי ל חנ ל של יף טנ עי רש , מנ ענ נוסי של ם. וכש עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ ל יום לש כה ענ בש ה נוסי זל יענ הנ קי רה הה
י ני פש לי וש  , יחנ שי מה הנ י  ני פש לי ים  סי נה כש ני וש  , יענ קי רה הה ר  זםהנ כש ים  רי זוהמ וש ל,  טנ הנ אותו  בש ים  צי רוחמ וש ם,  שה ל  של ים  יקי די צנ הנ ל  כה

ם. יר אותה כי הנ שות לש י רש ה לי נה תש םא ני ל אשון. וש רי ם הה דה אה בות, וש אה הה

ם שי ל הנ יות של ע אותי בנ רש אנ ם בש חה תג אורות. מש ים ובה ני וה גש לונות, בנ חנ ר הנ אה ל שש כה ה מי נל שג ב מש עמרה ד מנ צנ בש לון של חנ הנ
קום מה י בש או לי רש הל ים. וש רי תה סש ים ני מי עה פש ים, לי לי גנ תש ים מי מי עה פש לון. לי חנ ב אותו הנ ל גנ ים ענ צי נוצש ים וש רי זוהמ דוש, של קה הנ
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ם. ל כגלה רות ענ תי גות יש רה דש ים בי יקי די ל צנ תות של ד כי חה אל

ה יכה ל אי ם ענ לה עש נל ש הנ רה דש מי

ית ן בי בנ רש ל חג ד ענ פי סש עמשות הל אוי לנ נו רה כות, לה בש ים לי אי תש נו מנ ה: לה דושה קש ץ הנ רל אה י הה ני בש ל לי בל י בה ני ם בש הל חו לה לש שה
"א פה לש אנ הה ש  רי פה ד, ולש פי סש הל בנ תםחנ  פש לי נו  לה ייש  ה) וש רה ה זה ד עמבודה עובי י של מי ים, (כש מי ענ ין הה בי נו  רש זנ פנ תש הי ל של ינו, ענ להי אל

יתו. ן בי בנ רש ל חג ד של פי סש הל ם לנ עולה בון הה ח רי לנ שה א של יתה בי

ץ רל אה לה חוץ  מי ם  תל אנ וש ים,  מי ענ הה ין  בי ם  תל רש זנ פנ תש הי ם  תל אנ של ים  אי תש מנ ה:  דושה קש הנ ץ  רל אה הה י  ני בש ם  הל לה חו  לש שה
נו ל אה בה בו. אמ ית רנ בי א מי יהצה ד של בל על ך כש חםשל אור לש ם מי אתל צה יש ם, של כל מש צש ל ענ ענ ם וש יכל לי כות עמ בש ם לי כל ה לה אל נה ה, וש דושה קש הנ
י ני בש נו מי אה ה, וש ירה בי גש י הנ ני נו בש אה ד, של פי סש הל ר הנ פל רוך הוא סי דוש בה קה ח הנ לנ נו שה לה ד, וש פי סש עמשות הל לנ כות וש בש נו לי ייש לה

י"ם. יתי "א בי פה לש אנ ם הה ש אותה רי פה כות ולש בש אוי לי נו רה לה ם, וש עולה בון הה ל רי בודו של ת כש ים אל עי יודש ה, וש יתה בי

ה. אנו אותה צה םא מה ל ב, וש רנ חל ה נל ני הי נו - וש מי ית אי י בי לי תש כה ם לש יי יננ עי ים הה לי כש תנ סש ם, ומי אי ב וה י אה לי ים בש תומי נו יש אה וש
ת מל חל ננ ה מש תה יש הה וש  ,( יהה על ל מי י של יםפי ין הנ (בי ה  לה י של יםפי הנ ים מי אשוני רי ים הה יהמי ל יום בנ כה בש נו  ה אותה יקה ני ה מש תה יש הה של

גו'. נו וש מל חמ ננ מו תש ר אי של יש אמ אי ר (ישעיה סו) כש מנ אל נל מו של ה, כש נה בש ם לי אי נו כש בי ל לי ת ענ רל בל דנ נו, ומש אותה

םאש ר ה הה כל ב. ננ רנ חל ה נל ני הי ל, וש בי לש בנ תש נו הי מי ל אי ה של בה ית מושה קום בי ד, ומש ל צנ כה ם לש יי יננ עי לות הה כש תנ סש ת מי עי כה וש
ך? לל מל י הנ ני פש ינו לי לי ן עה גי יה נו וש בי ל לי ר ענ בי דנ י יש נו, ומי ם אותה חי ננ י יש ה. מי בה ת ומושה יי בנ י הנ לי תש כה לש

ת לל בל קנ ומש ינו,  ני פה לש ה  דה מש עה יא  הי נו,  אותה קות  לש הנ לש ה  צועה רש הה ה  לל עמ ומנ ינו,  בי אה י  ני פש לי ים  אי חוטש ינו  יי הה של כש
כו' ינו  ונותי עמ א מי כה דג מש ינו  עי שה פש ל מי חםלה הוא מש ר (שם נג) וש מנ אל נל של מו  ינו, כש לי ן עה גי הה י לש די כש ך  לל מל ל הנ קות של לש מנ הנ
אוי רה נו  פםד, לה סש אוי לי רה נו  כות, לה בש אוי לי רה נו  ם! לה כל י לה נו! ונ י לה י! ונ ם. ונ אי נו  ין לה ת אי עי כה נו. וש א לה פה רש ני תו  רה בג חמ ובנ

ד. פי סש י הל רי בש כות די בש ים לי עי יודש ם של אותה ם לש יעה הודי ירות, לש רי י מש רי בש ם די תםר אותה פש לי

ל אנ שש ינו. ני לי עה יחנ  גי שש מנ י של ין מי - אי יהה  לל ל עה אנ שש ם. ני שה ה  א אותה צה מש םא ני ל וש  - נו  מי ת אי טנ מי ל יום לש ב כה רנ קש ני
ל אנ שש ה. ני נה מל ים מי עי םא יודש ל ים של עי בה שש ם ני יהה - הי לותל יכש הי ל לש אנ שש ה. ני לה פש ה - נה אה סש כי ל לש אנ שש ה. ני לה בש לש בנ תש ה - הי תה טה מי לש

ם. ין שה בות אי ל עמקי ם של ר - רםשל פה עה ת הל אל

קול ת בש חנ ה, צוונ כה בנ ת מש כל הולל ינו) וש לי ת (עה לל לל ינ ה ומש כה בנ ם מש ה שה בה יהשש נו, של יב לה שי ג מי גנ י הנ רי ג - המ גנ ת הנ ל אל אנ שש ני
ים כי רה דש ת הנ ל אל אנ שש גות. ני גנ ך לנ ית כגלה לי י עה פוא כי ך אי ה לה ר (שם כב) מנ מנ אל נל מו של ג, כש גנ ג לש גנ ינו מי לי ירות עה רי ל מש של

ה. קה לש תנ סש ן הי אה ים לש עי םא יודש ל , וש יהה נל ל בה ה ענ כה בנ מש יהה של כש ל בי ירות של רי עו קול מש מש שה ים של רי ם אומש ים - כגלה ילי בי שש הנ וש

ת ק אל שי ננ ה, נש בה ית מושה קום בי ת מש ק אל שי ננ , נש יהה לל גש ר רנ פנ ת עמ ק אל שי ננ פםד! נש סש אוי לי רה נו  כות! לה בש אוי לי רה נו  לה
ח כנ שש ני םא  ל וש יד  מי ה תה כל בש ני ה.  זל ל  יום כה ל  כה בש ינו  אי רה ד, של פי סש הל בנ ח  תנ פש ני נו  ירות. אה רי מש ה בי כל בש ני וש ל,  יכה הי י הנ לי תש כה

נו. מה עי י מי כי בש ירות הנ רי מש

ה בוסה ה ומש הומה י יום מש תוב (ישעיה כב) כי יר. כה עי ד הה דה ה בה בה יהשש ה  יכה רו, (איכה א) אי מש אה וש ם  הי חו  תש פה
ים ה יהמי שה ים. שי יהמי ר הנ אה ל שש כה לול מי שו, כה פש הוב ננ רוך הוא, אמ דוש בה קה ד ייש לנ חה י יום, יום אל גו'. כי ה וש בוכה ומש

ים. יי חנ ם הנ ית עולנ בי ה, לש לה עש מנ ק לש לי תנ סש ים הי אי טה חמ בו הנ רנ תש הי ל של ענ ם. וש ל כגלה ל של לה כש הוא הנ ים בו, וש לולי כש

ה הומה א מש רה קש ני ר, יום של ענ ל צנ יהה, יום של כי ל בש ירות, יום של רי ל מש ם יום של ן, קה כה שש מי י הנ פולי ת שי חנ תנ ז, מי אה
תוך בו לש תוך מושה ש מי גםרנ ח וש רנ ך ובה לנ ן הה כה שש מי בון הנ רי א. וש מי טנ ה ומש לל כנ ן, ומש כה שש מי תוך הנ ס לש נה כש ני ה. וש בוכה ה ומש בוסה ומש

ב. רנ חל נל ד) וש מנ שש ן (הג כה שש מי הנ רוב, וש חה ר של הה תוך הה חוץ, ולש בנ ר של הה הה

ת עמלנ בנ בש יחנ  גי שש הי ס וש ננ כש ב. ני רנ חל ה נל ני הי - וש נו  כה שש ל מי ל ענ אנ ק, שה לי תנ סש הי יון של לש על יום הה הנ ד אותו  יהרנ ך  ר כה חנ אנ
ר חנ יהה אנ כי כות, בש בש יל לי חי תש ז הי תור. אה סה ה  נה יה נש ל בי כה ה, וש חה רש ה ובה שה יא גםרש הי - וש שו  פש ת ננ הובנ ה אמ ירה בי גש ן, הנ כה שש מי הנ

יט. לי שנ בון הנ רי ר - הה גול. קי נש רש תנ ת הנ מנ המ ר, ננ ר קי קנ רש קנ תוב (שם) מש כה הו של תו. זל בה קי ל נש גול ענ נש רש תנ ת הנ מנ המ ננ יהה, כש כי בש

ל ה של מה הה נש א בי קורי חנ וש , צווי ה שוענ שה ה. עה ירה בי גש ה הנ חה רש ם בה שה לש ר, של הה ל הה ח אל ונ צה ה וש ה שועה שה ר, עה הה ל הה שוענ אל וש
ה יכה אי חוד.  יי בש י  מי עי ה  דה ינחמ תש הי י, של תי ידה חי יש ה  יכה אי י,  תי מה לי שש י  תי יונה ה  יכה אי י,  שי פש ננ ת  הובנ ה אמ יכה אי ה.  יכה אי יהה  כי בש

ה כם"ה. ל זל את ענ רי קש ני חוד, וש יי יות הנ ים אותי רי שש על ש וש מי ל יום חה כה ת בש לל ית נוטל יי הה של

נו נו, לה בוני ל רי ה של זל קור הנ רש קי ל יום הנ כה ים בש עי שומש נו של ת? אה כל לל ית לה ני ן פה אה ? לש תש כש לנ ן הה אה י, לש מי י אי תי י בי חותי אמ
גו'. ד וש דה ה בה בה ה יהשש יכה ה. אי יכה תםחנ אי פש אוי לי נו רה פםד, לה סש אוי לי נו רה כות, לה בש אוי לי רה

ה תה יש ה הה בה ה רנ אה נש עמך. שי רש ין זנ ה ובי שה אי ין הה ך ובי ינש ית בי שי ה אה יבה אי ח, (בראשית ג) וש תנ ה פה חוזל ס הנ יטנ וי י לש בי רנ
הוא ך, וש לל מל ר הנ ענ י שנ ני פש לי ה מי חה דש ל, ני לי קנ תש הי ה של עה שה ה הנ אותה ש. מי חה נה ת הנ ל עמצנ ה של לה עי ל הה ענ ם, וש עולה א הה רה בש ני יום של מי
רות די גש ם הנ אותה ב, בש קי עה ים בל שי דה ם של ל אותה ה, כה תורה רות הנ דש ם גי ין אותה ם, בי עולה ל הה רות של די גש ין הנ יד בי מי ב תה אורי

ם. ך אותה נושי

זו, ה הנ שה אי ה לו בה תה יש הה ה של עה רה ה הה אה נש שי ל הנ ה, ענ רה מש שש ני ה של עה רה ה הה אה נש שי ל הנ ך. אוי ענ שנ נה א, אוי של צה מה אוי של
ר. פה עה ב לל כנ שש ר, לי בל של ה בש ר אותה בנ שה ד של ם, ענ עולה א הה רה בש ני יום של ה מי ר לה מנ ה שה עה ה רה אה נש ת ה'. שי אנ רש ה יי שה ה אי אה רש קש ני של
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ה בה ל תי כה םאש  ל ר יות של אותי ל בה כי תנ סש ה (איכה א). הי תה יש ם "הה י "עה תי בה יר "רנ עי ד "הה דה ה "בה בה ה "יהשש יכה "אי
יות אותי י הה אשי רה "ה בש עה "ה רה יבה ש. אי דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל נל ד של ה ענ רה מש שש ני ה, של עה ה רה אה נש ל שי ה של ירה מי א שש צה מש תי ה, וש בה תי וש

ר. פה עה ב לל כנ שש ש, לי דה קש מי ית הנ ל בי רון של בה שי ל, בנ יי ת חנ של ה אי אותה ה לש ה לה רה מש שש ני

י אשי רה ענ בש רי פש מנ א לש רה קש ס. תי מנ ה "לה תה יש ינות "הה די מש י "בנ תי רה ם "שה גויי י "בנ תי בה ה "רנ נה מה לש אנ תוב (שם) "כש כה הו של זל
יק בי דש ה הי עה ה רה אה נש שי ל, של אי רה שש ת יי סל נל ל כש ה של רונה בש שי ש, בש דה קש מי ית הנ ל בי רון של בה שי "ך. בנ רי בש שי בש "ה  יות - לה אותי הה

"ך. רי בש שי "ה בש לה

ים אי לו קורש ים. אי יעי קי רש יהה בה כי ל בש ירות של רי ש, קול מש חה נה זו, קול הנ ה הנ עה ה רה יבה ה אי אותה ה לש קה בש דש ני ה של יכה אי
ד צנ ין הנ ה, ובי זל ד הנ צנ ין הנ ה. בי שה אי ין הה ך ובי ינש ית בי שי ה אה יבה אי תוב וש כה הו של ה. זל יבה ים אי אי ר קורש חי ד אנ צנ ה, ומי יכה אי
יק בי דש הי זו  כ"ה הנ ת של ענ דנ כםל, לה ם הנ שה רש ני אשון  רי סוק הה פה ש. ובנ דה קש מי ית הנ ן בי בנ רש חג ם) בש ם (שה שי א הנ צה מש ני ה,  זל הנ

ם. עולה א הה רה בש ני יום של ה מי ר לה מנ שה ה של עה "ה רה יבה ה אי אותה

ת ש אל רל גה יש ן. ונ דל ן עי גנ ם לש דל קל ן מי כי ינשש ם ונ דה אה ת הה ש אל רל גה יש ח, (בראשית ג) ונ תנ ס פה יננ כי רש י הנ בי ד. רנ דה ה בה בה ה יהשש יכה אי
ה. לה פש נה ך של לל מל א הנ סי ין, כי לוחי שי ה בש חה לש שש ני ין, של רושי גי ה בש שה גםרש ש, של דה קש מי ית הנ ן בי בנ רש חג ל, בש אי רה שש ת יי סל נל - זו כש

תוב בו כה א, של סי כי ל הנ ט ענ שולי ם, אותו של דה אה ה. הה לה פש נה ה, אוי של שה גםרש ך. אוי של לל מל א הנ סי ה כי ת - זל ש אל רל גה יש ונ
כםל. ל הנ פנ א - נה סי כי ה הנ לה פש כו'. נה ם וש דה ה אה אי רש מנ מות כש א דש סי כי מות הנ ל דש ענ (יחזקאל א) וש

ק לי ש, סי דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל נל ה של עה שה פוכו. בש הי ר בש חי שוב אנ ה יי רה שש הי ין וש כי שש ה, הי ת זל ש אל רנ גי ן - אותו של כי ינשש ונ
ד. רנ פש ני נו וש מל ע מי סנ א נה סי כי הנ יהה, וש הה מו של כש מותו מי יט דש עי מש הי ה, וש לה עש מנ יון לש לש על בוד הה כה ת הנ אל

ה ת אותה ה אל רה שש הי יון, וש לש על בוד הה כה אותו הנ ד מי רנ פש ני ה, וש טה מנ ים לש רובי כש ם הנ ן עי דל עי ן הה ת גנ ה אל רה שש יהכול הי בש כי
ים. יי חנ ץ הנ עי ת מי ענ שופנ ך של רל דל ה הנ חםץ) אותה רש לי יר (וש תי סש הנ אםב ולש שש לי מםר וש שש תו, לי רש בי קום גש מש עממםד בי ב, לנ רל חל ט הנ הנ לנ

י ה כי חה פש שי לוך כו' וש מש י יי ד כי בל ת על חנ ץ כו' תנ רל ה אל זה גש לוש רה ת שה חנ ר, (משלי ל) תנ אומי חנ וש ך צווי לל מל למםה הנ ושש
חוץ ב מי ד יישי דה ר בה מנ אל נל מו של ד? כש דה ה בה ה זל ד, מנ דה ה בה בה ה יהשש יכה חוץ. אי ה בנ תה רש בי ים, גש ני פש ה בי חה פש שי ה. הנ תה רש בי ש גש ירנ תי

בו. ה מושה נל חמ מנ לנ

ים להי ח ה' אל קנ יי אשון. (בראשית ב) ונ רי ם הה דה אה תוב בש כה ים הנ חי ן פותש נה בה רנ אי וש יננ ני י חמ בי ד, רנ דה ה בה בה ה יהשש יכה אי
ר (ויקרא מנ אל נל מו של ים, כש רי בה דש חו בי קה ר, לש מנ אי אה יננ ני י חמ בי חו? רנ קה ה לש מל ח, בנ קנ יי גו'. ונ ן וש דל ן עי גנ הו בש חי ני ינ ם ונ דה אה ת הה אל
ל ענ מי יך  נל דם ת אמ אל חנ  יום ה' לקי ר (מלכים-ב ב) הנ מנ אל נל של מו  , כש רוחנ בש חו  קה רו, לש מש ן אה נה בה רנ ן. וש רם המ ת אנ ח אל ח) קנ

ך. םאשל ר

ה תורה אי, הנ יננ ני י חמ בי ר רנ מנ אה ה. של תורה הנ ה וש מה כש חה יר הנ כי הנ ת ולש ענ דנ ה, לה נוחה יות לו מש הש י לי די ן, כש דל ן עי גנ הו בש חי ני ינ ונ
יו הה ם. וש דה אה ר לה םאמל י גו', ונ וש ה  רה פש סנ יש ונ ה  אה ז רה תוב (איוב כח) אה כה של הו  ם. זל דה אה ת הה הוא אל רוך  בה דוש  קה הנ ה  דה מש לי

יו. נה פה ים לש סי לש קנ ת מש רי שה י הנ כי אמ לש מנ

ל צי הנ ה, וש אה רש ני ש  חה נה ש. הנ חה ל נה ל ענ מות צי דש ם כי יי מנ שה ן הנ ד מי יהרנ א בו, וש ני קנ תש ני ם, וש יי מנ שה ה סמא"ל בנ אה רה ד של ענ
לו. כםחנ של הנ ף וש תםקל יו, הנ לה עה

ת. רל חל ה אנ שה אי א בש לה ית אל תי פנ תש םא מי ה ל שה אי אן של כה יש. מי אי ן הה ה מי לה קנ ה  תה עש דנ ה, של שה אי לה ש  חה נה הנ ב אותו  רנ קה
ר כה ם ני דה ל אה יו של רה בה ת דש לנ חי תש בי אן של כה ף. מי אנ ח בש תנ יהד פה ים, מי להי ר אל מנ י אה ף כי ה אנ שה אי ל הה ר אל םאמל י (בראשית ג) ונ

י הוא. יענ מי הודי ף, לש אנ ח בש תנ ך הוא פה י הוא. כה מי

ל כה ה מי רה מש אה "ם, וש אות מי ה בה חה תש פה ד של ים, ענ רי בה דש ה בי יכה שי מש הי ל. וש בי קנ םא תש ם ל ל, אי בי קנ ם תש ה - אי ן זל ימה ל סי טנ נה
ל וא"ו ין ענ תי מש יהה מנ הה ית, וש אלי מה שש הנ רועו  ל זש ענ ה  ם אותה יהשל ש אות מ', ונ חה נה ל הנ טנ יהד נה ל. מי םאכי כםל] נ ן [אה גה ץ הנ עי

ם. יהל ני פש כון לי "ת נה ול יות מה הש י לי די , כש יהה פי י"ו מי תה

א"ו יות וה אותי חו הה רש פה ד של מי לנ יף. מש קי תנ דול וש ם גה ענ טנ ה, בש שה אי א הה רל תי תוב (שם) ונ כה ד של ה, ענ תותה פנ יל לש חי תש הי
ד ם, ענ הל מה ת עי רל בל חנ תש ה מי תה יש םא הה ל ת, וש דל יורל ה וש ה עולה תה יש "ם הה אות מי הה "ם, וש אות מי ם הה ר עי בי חנ תש הי לו לש עה י"ו, וש תה

ית. תי פנ תש ני של

ג) תוב (בראשית  כה ים, של די דה צש ה  עה בה רש אנ לש "ם  אות מי ת הה אל יפו  קי הי וש ים,  מי עה פש ע  בנ רש י"ו אנ א"ו תה וה חו  רש ופה
בו בש סה ד של מי לנ ים ו' ת'. מש מי עה ע פש בנ רש ה אנ ני ם. הי יהל ני י שש יני ה עי נה חש קנ פה תי כו' ונ ה וש ישה אי ם לש ן גנ תי תי ל ונ םאכנ ת יו ונ רש פי ח מי קנ תי ונ

ים. די דה צש ל הנ כה ת בש ול ע, מה צנ מש אל "ם בה מי הנ ים, וש די דה ה צש עה בה רש אנ "ם לש אות מי לה

ה ל זל ענ ם. וש יי מנ שה לונות הנ חנ ד מי חה הוא אל ה סמא"ל, של ינו, זל לוני חנ ת בש ול ה מה לה י עה ר (ירמיה ט) כי מנ אל נל מו של כש
אות, רש רוך הוא לי דוש בה קה ד הנ א. יהרנ מה ה זגהמ יל בה טי הי ה וש ט בה לנ יהד שה ת. מי ול ה מה אל רש םא יי ל ילה וש חש ר יי בל י גל (תהלים פט) מי

תו. שש אי ם וש דה אה א הה בי חנ תש יי ונ

ן יוה ם. כי עולה ל הה ה ענ ם שורה ילה בי שש יות בי הש ם, לי יהל אשי ל רה ה ענ רה ה עמטה ינה כי שש ה הנ תה יש או הה טש חה ם של ה, קםדל אי םא ורש ב
ה ה, מנ יכה ר אי מנ אה ן, וש קוני יל לש חי תש רוך הוא הי בה דוש  קה הנ ה. וש טה לש םא שה ל ה וש קה לש תנ סש הי ה, וש כםחה ש  יהכול תה בש או, כי טש חה של
הוא רוך  בה דוש  קה הנ וש ר,  טון הוסנ לש שי הנ ש  דה קש מי ית הנ ן בי בנ רש חג אן בש ף כה ה. אנ נה מל ר מי טון הוסנ לש שי ה? הנ נה מל ילה מי הש יי
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? יהה לל א עה הי ה תש ה, מנ יכה ר אי אומי פםד, וש סש יל לי חי תש הי

ית ב בי רנ חל נל ה של עה שה גו'. בש ים וש רורי מש י תנ כי י בש הי ע נש מה שש ה ני מה רה ח, (ירמיה לא) קול בש תנ ס פה חה נש י פי בי ה. רנ יכה אי
ים דומי ם רש תל ים, אנ אשוני רי בות הה ר: אה מנ אה ים, וש אשוני רי בות הה אה י הה רי בש ל קי ר ענ עורי תש הי א קול וש ף, בה רנ שש ני ש וש דה קש מי הנ
ל ה של בה רנ הה ה  מונה אל לה ם  ם אותה תל סש ננ כש הי וש ר,  ענ צנ ם בש תל לש דנ גי של ם  יכל ני בש ם.  עולה ר הה ענ צנ ל  ענ ים  עי יודש ם  כל ינש אי וש ה,  נה שי בש
חור, אה קות לש דה הג ם מש יהל די ם, יש יהל אי ין שונש לות בי גה לנ כו  לש ה הה ני הי וש גו,  רש הל ה נל ני הי תו, וש ה מי ני הוא, הי רוך  בה דוש  קה הנ

ם! יהל לי רו אמ עורש תש ם? קומו הי כל תש מוננ ייה אל ם? אנ כל לה ים של מי חמ רנ ייה הה פו. אנ רש שש ם ני יהל תי ב, בה עה רה ים בה תי מי

ים? ני בה יפםה הנ ן, אי מה אל נל ה הנ רועל ה הה לו: מםשל רו  מש ה. אה ל מםשל אל כו  לש הה הות וש מה אי הה בות וש אה הה רו  עורש תש יהד הי מי
י ני בש לו,  לה בות הנ אה י הה ני בש ר לו:  מנ . אה ענ הושג יש ל  ם אל הל מה עי ך  לנ הה וש ה,  ר מםשל עורי תש יהד הי ם? מי אותה תה  רש אנ שש יפםה הי אי

ם? יפםה הי ך, אי יהדש ם בש י אותה תי רש אנ שש הי ם, וש יהל לי רוך הוא עמ דוש בה קה י הנ יד אותי קי פש הי ל, של אי רה שש יי

ל, י גורה ל פי ץ ענ רל אה ם הה הל י לה תי קש לנ חי ם, וש י אותה תי רש אנ שש ה הי דושה קש ץ הנ רל אה ה, בה נו מםשל בי ר: רנ מנ אה ענ וש הושג יב יש שי הי
לו. ל גורה ענ תו וש לה חמ ל ננ יש ענ י אי תי רש אנ שש ם הי כגלה י, וש ני יתנ וי צי מו של כש

או רה ש, וש דה קש מי סו לנ נש כש ה קול. ני ע בה מה שש ין ני אי ה, של בה רש חל נל ה של או אותה צש ה, ומה דושה קש ץ הנ רל אה ם לה כו כגלה לש יהד הה ומי
כו ים בה יוני לש על ים הה כי אה לש מנ ל הנ כה ם, וש יי מנ שה רום הנ יהה לש כי בש ירות הנ רי ע קול מש מנ שש ני ד של ד, ענ פי סש הל בו  שו  ף. עה רנ שש ני של

ה. לה עש מנ ם לש הל מה עי

ש. דה קש מי ר הנ פנ עמ תוך  יהה בש כי קול בש ים בש רי רש מה ם מש א אותה צה ם, ומה יהל לי א אמ הוא ובה רוך  בה דוש  קה ר הנ עורי תש הי
י? יתי בי י בש ידי ידי ה לי אן? (ירמיה יא) מל ם כה תל ה אנ י, מה שי פש י ננ הובי ם: אמ הל ר לה מנ אה

ר של ת. על מל ך אל רל דל יך בש נל פה י לש תי כש לנ הה תה של עש ה יהדנ תה ם: אנ עולה בון הה י רי ני פש ר לי מנ ה, אה אשונה רי ן בה קי זה ם הנ הה רה בש ם אנ קה
יים קנ י לש לי תה  עש בנ שש ני ץ של רל אה ם בה יהל רי בש י קול די תי עש מנ םא שה י? ל ננ ם בה יפםה הי כםל. אי י בנ תי דש מנ עה וש י,  אותי יתה  סי ני ים  מי עה פש

ה. ם בה אותה

ם הל מי לו  טש ך. בי יי לנ עה מי רו  בש ענ ינ ש  ר קםדל שנ י, (שם) ובש שי פש הוב ננ ם אמ הה רה בש י אנ הוא: אי רוך  בה דוש  קה הנ ר לו  מנ אה
בו םא שה ל ים, וש מי עה ה פש מה ם כנ הל י לה יתי כי ך חי לש לה גש ם, ובי יהל לי י עמ זי גש ר רג בי גנ תש ן הי ל כי ענ ה, וש רה ה זה עמבודה דו לנ בש עה ש וש קםדל ית הנ רי בש

לשפהנני.

ילה הש יי ד של ים, ענ מי ענ ין הה ם בי יהל אי טה ם חמ ל אותה כה ך  מש ת שי שנ דג ל קש ענ חו  מה ר: יי מנ ך, אה ם כה הה רה בש ע אנ מנ שה ן של יוה כי
ם. הל כו לה לש הה ה, וש מו זל ם כש ן כגלה כי יך. וש לל ם אי יבה שי המ ך לנ צונש רש

ה ל, מה חי רוך הוא: רה דוש בה קה ה הנ ר לה מנ ים. אה רורי מש ל תנ ירות של רי מש יהה בי כי ה קול בש ימה רי הי ל, וש חי ם רה ה שה רה אמ שש ני
י, ננ פה י לש תי רה יסו צה ני כש ה: הי ר לה מנ יך? אה לל או אי טש ה חה י, ומל ננ ם בה יפםה הי ה?! אי כל בש םא אל ל יו: וש נה פה ה לש רה מש ה? אה כה בנ תש מש אנ

י?! יתי בי י לש תי רה י צה תי סש ננ כש הי ר, של י יותי יתי שי םא עה י ל ני י אמ כי ה: וש רה מש יהד אה י. מי יתי בי יסוהה לש ני כש הי וש

י? י לי גי וש דנ זש תי ר: המ מנ הוא, אה יהה  בי י אה חי י אמ ל כי חי רה לש עמקםב  ינ ד  גי ינ ונ תוב (בראשית כט)  כה ה של עה שה ינו, בש ני שה של
ל חי רה עמקםב לש ד ינ גי ינ יהד - ונ אי. מי מנ הוא רנ א, של בה אנ ת מי דל י פוחל ני אמ י, ונ ני מל ה מי ישה שי י קש חות ייש לי ל אה בה ן, אמ ה לו: כי רה מש אה

אות. מה רנ יהה הוא, בש בי י אה חי י אמ כי

ה כה לש י. הה חותי אמ ייש  בנ תש ת תי עי ל, כה חי ה רה רה מש ה, אה לה יש לנ הנ אותו  ה בש אה ה לי סה נש כש ני ן של יוה ים. כי ני ימה סי ה  ן לה תנ יהד נה מי
ים. ני ימה סי ה הנ ה לה רה סש ומה

תוב כה ה, של תה אנ י?! וש יתי בי י לש תי רה י צה תי סש ננ כש הי ר, של י יותי יתי שי םא עה י ל ני אמ רוך הוא: ונ דוש בה קה ל הנ ה אל רה מש ה אה ל זל ענ וש
ם. יהל אי טה ל חמ יר ענ עמבי הנ ך לש יהה לש ם, הה יי פנ ך אנ רל נון אל חנ חום וש ך רנ בש

נו. ינל י אי גו' כי ע וש מה שש ה ני מה רה תוב (ירמיה לא) קול בש כה הו של ים. זל חומי נש ה תנ לה בש םא קי ה - ל ר לה מנ אה ה של ל מנ כה ובש
ק לי תנ סש י הי רי המ ם, ונ יהל יני רות בי שש ים לי אשוני רי ים הה יהמי נו, כנ ינל י אי שום כי ם? מי ענ טנ ה הנ ים. מה חומי נש ל תנ בי קנ ה לש םא רוצה ל

ה. לה עש מנ לש

י עי נש ר ה' מי מנ תוב (שם) כםה אה כה ה, של ע לה בנ שש ני ד של ים, ענ חומי נש ת תנ לל בל קנ םא מש , ל יהה נל תוך בה נו בש ינל י אי כי שום של ומי
ה. עה מש די ך מי יי יננ עי י וש כי בל ך מי קולי

ינהה כי שש ם, הנ יי מנ שה רום הנ ע בש מה שש ני ם, קול  גי רש תנ מש י של פי ה. כש לה עש מנ ה לש ינה כי שש הנ ך  ף כה ל - אנ חי ה רה תה שש עה של מו  כש
ם כגלה ים, וש יוני לש נות על חמ בוא מנ ים רי שי יהה שי לל רו אי עורש תש ה, הי כה בנ ה מש תה יש יא הה הי ה של עה שה ה הנ אותה . בש יהה נל ל בה ה ענ כה בנ מש

יהה. כי יהה בש לל ירו אי עי הי

א רה בש ני יום של ים מי נוזי יו גש הה מות של ף עולה לל ם אל יי אתנ עו מה זש עש דנ זש הי בות, וש יענ עמרה קי רה ע קול לה מנ שש ה ני עה שה ה הנ אותה בש
י בי ל גנ הוא ענ א, של נורה ח הנ רנ קל ין הנ עי כש יענ  קי רה ה הה י הוא? זל ם. ומי יי מנ שה רום הנ קול לש ע אותו הנ מנ שש ני ד של ם, ענ עולה הה

הנחניות.

יהה לוסל ל אוכש כה יא וש ה הי כה לש הה ם, וש שה ה מי דה רש פש ז ני ך. אה י קולי עי נש ה: מי ה לה רה מש אה ה, וש תה בי ם לש אי ה הה תה לש גנ תש הי ד של ענ
ד. דה ה בה בה יא יהשש הי כםל, וש לות לנ ילה גה הש תי ים, של די דה ה צש מה כנ ר לש זי פנ תש הי כו לש רש טה צש הי לות, וש גה לנ



1983

ה ל זל ענ א. וש בה ם הנ עולה ית) הה ימי ני פש ה, (הנ ימה עי ה נש יונה לש על רוחנ הה ה הה ה? אותה ר זל מנ י אה ה, מי יכה ר, אי מנ יהא אה חונש י נש בי רנ
ל. לה ם כש יי תנ פה םא שש ל ם, וש יי ננ שי שון וש םא לה ל, ל לה פות כש תה ה שג ין בה אי ית, וש ני יא רוחה ה זו הי בה תי

ה לה חי תש בנ ת.  דל םא עומל ל וש ה,  בה יהשש יט,  לי שנ וש דול  גה בון,  רי דון  אה ר,  קי הנ קור  רש קי ה  זל ה,  תה בי ל  ענ ת  לל ם שואל אי הה
א מי טנ מש של י  מי כש ב,  יישי ד  דה בה ר  מנ אל נל של מו  כש ד,  דה בה ה.  מה שומי וש ת  בל יושל ת  עי כה ים.  די עומש יהה  לוסל אוכש ל  כה וש ת,  דל עומל

ה. קומה מש ה בי בה ה, יהשש אה מי ה טש תה יש הה יא של הי ה, הנ תה רש בי ש גש ירנ י תי ה כי חה פש שי ה, וש אה מש טג בש

עמשות לנ פםד וש סש אוי לי ם רה כל לה כות, וש בש ים לי יכי רי ם צש תל אנ אוי של ה: רה דושה קש ץ הנ רל אה י הה ני בש ל לי בל י בה ני ם בש הל חו לה לש שה
ה חה רש ם, ופה ה שה נה ינל יא אי הי וש ל,  בל אי בש ך  פי הנ תש הי של ה  תה טה קום מי ים, ומש בי רי ם חמ אי לות הה יכש ת הי ם אל כל אותש רש ל, בי בל אי

ה. נה מל ם מי תל עש דנ םא יש ל ם, וש כל מי

אל קי זש חל י יש רי המ , של מםחנ שש ים לי יכי רי נו צש ך, אה ם כה ה? אי דורה ת מש ה אל ידה הורי לות וש גה תוך הנ נו בש מה יא עי הי רו של םאמש ת
. יהה לוסל ל אוכש כה אן, וש ה כה ה אותה אה יא רה בי נה הנ

נו אה ה, וש לה יכה הי חוץ לש ה מי שה יא גםרש הי ר, של בה דש מי נות הנ עמ ינ ין, וכש ני תנ פםד כנ סש לי כות וש בש ים לי יכי רי נו צש ה אה ל זל אי, ענ דנ ונ
ינו לי ים עה רי גוזש גות של הה נש ה הנ מה כנ רות, בש ה צה מה כנ ים בש יהמי ל הנ כה נו בש ה אותה רואה ירות, וש רי מש ינו בי לי ה עה אה יא בה הי לות, וש גה בנ

ים. לי נו סובש אה כות של מנ ם הנ ל אותה כה רות, וש צה ת הנ נו אל מה עי יר מי סי הה ה לש כולה םא יש ל ן, וש מנ ל זש כה בש

ם יכל לי אמ ה  דה יהרש וש ה,  לה יכה הי תוך  ה מי שה גםרש וש ה,  חה רש בה נו  מי אי ה הוא של אל נה ה:  דושה קש ץ הנ רל אה י הה ני בש ם  הל לה חו  לש שה
פםד. סש ם לי כל ה לה אל נה יל, וש צי הנ םא יהכול לש ל יש של אי ת, וכש ענ י דנ לי ת בש בל יושל ה של שה אי צוב, כש קול עה ירות ובש רי מש בי

ר בה דש מי י הנ לי שועמ ב, וש רי ל חה יכה הי ל יום הנ כה ים בש נו רואי אה ירות, של רי מש י ובי הי נש פםד בי סש לי כות וש בש נו לי נו ייש לה ל אה בה אמ
ים. ים ובוכי נו רואי אה תוכו, וש ים בש ני עי יש ים הנ קי שורש ים, וש אי יוצש ים וש סי נה כש ני

רות מה שש לש מי שה יהה בש לל גש ימות רנ עי ים קול נש עי נו שומש ר, אה פה עה ינו בש ים פי בי שוכש ים וש בוכי ים נש בי נו יושש אה עוד של ובש
קום מה ל, מי יכה הי ל לש יכה הי ת מי סל נל כש ני ים.  פי רה שש ים) ני בי רי ים (חמ בי יושש יך  ה, אי לה יכה ת הי ה אל רואה ת וש דל ה, יורל לה יש לנ ל הנ של

נו. שי פש ל ננ ענ ינו וש לי ה עה ת, ובוכה לל לל ינ ה ומש גועה קום, וש מה לש

ה עה י שה פי . ולש יהה לל ת אי חנ , ופורנ יהה רל חמ ת אנ כל נו הולל רוחי , וש יהה לותל ילש וי ה  יהתה כי ימות בש עי קול נש ים לש רי עורש תש נו מי אה וש
ת. ענ י דנ לי , בש י רוחנ לי ים, בש ני שי ים, יש בוכי נו נש רש אנ שש ני ת וש כל ה הולל ני הי ר, של בה נו דה עש םא יהדנ ל נו, וש עש מנ םא שה ל ת, וש כל הולל ת וש חנ פורנ

ה. יכה ים אי רי אומש ים, וש צועמקי

, יענ קי רה ה לה טה מנ ה, ומי טה מנ יענ לש קי רה רום הה ע מי מה שש יו"ן ני ל צי ב של אי ל כש ירות של רי ה קול מש לה יש לנ ה וש לה יש ל לנ כה ינו, בש ני שה
הו. וי ל נה ג ענ אנ שש אםג יי ן קולו שה תי שו יי דש עון קה מש ג ומי אה שש רום יי מה ר (ירמיה כה) ה' מי מנ אל נל מו של כש

חנ בי זש מי קום הנ מש ה, לי טה מנ ת לש דל ה. יורל לה עש מנ יענ לש קי רה רום הה ת מי גל שואל יהה, וש כי בש ת בי נל ול כנ יא מש ה הי לה יש לנ ית הנ אשי רי בש
ל קול של ת בש חנ ת, צוונ לל לל ינ ה ומש א בו. גועה צה מש םא ני קום ל ל מה כה ה, וש אה מש טג א בש מי ב, טה רי חה ה  קומה ה מש רואה יצון, וש חי הנ
ים. דושי ים קש הורי ה עולות טש מה כנ ים, בש סוכי ה ני מה כנ י בש יתה אותי וי רי י של תי סה נה רש י, פנ חי בש זש י, מי חי בש זש ת: מי רל אומל ירות, וש רי מש

ים קי לש חנ ים, ומש דוני ים עי לי ך. אוכש מש ים מי חי מי ים ושש וי רה יו  ים, הה ני מג מש ים הנ דולי גש ים, הנ דושי קש ים הנ ישי אי ל הה כה
ל כה ם. וש יהל מי דש י מי יך, אוי לי לל חו עה בש זש ני י של ננ ים. בה דושי ים קש ידי סי ת חמ לנ בש ך ני נו בש תש ה) נה תה ענ . (וש יענ קי רה י הה רומי ם בש יהל קי לש חל

ם. יהל חותי וש קול צי ם לש קומה מש לו מי פש ים נה ני מג מש ים הנ דולי גש ים הנ ישי אי הה

ם, יהל לי ר עמ טי ענ תש יהה מי הה דוש  קה מו הנ אות שש ים, של דושי ים קש לי אל רש ם אל ים אותה ים ובוכי חי חוץ צווש ים בנ בי יושש
רו אמ שש ני וש ים.  רומי י מש רומי לש ה  תה לש עה וש ם,  הל ה מי חה רש פה זו  אות הנ ם הה יהל יותי כש קול בי ים. לש די עומש וש ים  חי מי ם שש הי ובו 

ה. עמקו חוצה םא יו"ד, צה ל ם בש לה אל רש ה. אל צה עמקו חג ם צה לה אל רש ן אל תוב (ישעיה לג) הי כה הו של ת. זל לל לל ינ ה ומש בוכה ה של בה קי נש כי

יך, לל ם עה תה מה שש ני ם וש שה פש ננ רו  סש מה ים, של דושי ים קש ידי סי ים חמ ני לות בה בש ני י בש יתה אותי וי רש הי ר של חנ י, אנ חי בש זש י מי חי בש זש מי
צוב. קול עה ה בש ת ובוכה לל לל ינ ה ומש יך? גועה לל עה ש של אי יפםה הה ך? אי א אותש צה מש יפםה אל . אי תה זש ננ גש ני

ל יום, כה ן בש בה רש ים קה לי יו אוכש הה ם של ם, הי עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש ל אנ ד של ל צנ כה ים, בש דושי ים קש רי בה י גש פי לש ת אנ של שי
עמטו. מנ תש הי א של לה יו, אל ר הה יותי עולות. וש ח הה בנ זש ל מי ים ענ ים ובוכי לי לש ינ ה, ומש מה דו עי יהרש

ה לה יש לנ ית הנ אשי רי ים, בש רי דה פש הנ ים וש רי יבה אי ם הה אותה ים מי וי רה ת, של רל חל אנ רוחנ  חוץ, בש ים בנ די עומש ם של לו אותה פי אמ ונ
ה אה י רה נו. מי מל ה מי ול רנ תש מי קום של מה בוסו, הנ ד אי בי אי מור של חמ ה. אוי לנ זל הנ חנ  בי זש מי ל הנ ים ענ לי לש ינ ים ומש ים, גועי חי צווש

ה. טה מנ ה לש לה עש מנ ה, ומי לה עש מנ ה לש טה מנ ה, מי ירה בי גש ים בנ דושי קש ים הנ רי בה גש ת הנ מנ המ ננ

ה ה אותה רואה ים,  שי דה קר הנ י  שי דש קה ית  בי קום  מש יון,  צי ל  של ה  דה קג נש הנ ה  אותה תוך  לש ת  סל נל כש ני ה  לה יש לנ הנ צות  חמ בנ
ה, טה מנ לש ה  לה עש מנ ומי ה,  לה עש מנ לש ה  טה מנ מי ה  עולה ת,  לל לל ינ ומש ה  גועה ה,  תה טה ומי ה  בה מושה ית  בי קום  מש א  מה טש ני וש ב,  רה חל נל של
י! בי ית מושה קום בי י, מש תי טה י מי תי טה ת: מי רל אומל ה וש ה קולה ימה רי ר, ומש קול מנ ת בש חנ ים, צוונ רובי כש קום הנ מש ת בי לל כל תנ סש מי

ת: רל אומל יהה וש כי בש ה בי ה. גועה ירה בי גש ת הנ טנ י, מי בי כה שש ילות. מי לי י בנ בי כה שש ל מי תוב (שיר ג) ענ ה כה זל קום הנ מה ל הנ ענ
ים שי יו שי לה ים עה כי יו סומש הה ת, של פםרל כנ הנ ת וש רםכל פה ית הנ טובות, בי יות הנ לי גה רש מנ ל הנ קום של מה י, הנ שי דה קש קום מי י, מש תי טה מי
ים עי צה ים מג מוני י רי רי דש ה. סי ל זל ה ענ ים זל לי כש תנ סש ים, שורות שורות, מי רי דה ים סש רי דה ר, סש קה י יש ני בש ל אנ בות של בה ף רש לל אל
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ך. ילי בי שש ד בי מנ ם עה עולה ים. הה די דה ה צש עה בה רש אנ ך לש יי לנ עה

ה י עושל צוני ל רש כה נו, וש מל י מי יתי צי רה ה של ל מנ כה י, וש רועי ין זש ב בי הוא שוכי י, וש לנ א אי יהה בה י הה לי עש ם, בנ עולה בון הה רי
י. דנ ין שה ענ בי עמשי תנ שש דורו ומי י מש ם) בי שה ב (וש זנ עה י וש לנ א אי יהה בה הה של ה, כש זל ן הנ מנ זש בנ

יו ים הה מי לה עמ ינוקות הה תי ם הנ אותה ב, וש טוב לי ה ובש חה מש שי ך בש יי לנ ה אי אה י בה יתי יי הה של ת כש רל ך זוכל יני י, אי תי טה י מי תי טה מי
י. ני לי בש קנ ה לש חה מש שי ם בש יהל פי נש כנ ים בש כי י, מנ די גש נל ים כש אי יוצש

ל כה זון לש א מה יהצה אן  כה אן. מי יהה כה הה ה של תורה רון הנ ח אמ כנ שש ני יך  ה אי רואל קומו, וש מש ם מי יהה קה הה ך  בה ר של פה עה הל
כםל. כות לנ רה אור, ובש ם, וש עולה הה

ים ני ה בה מה יבו כנ בי י, וסש לי עש י בנ לי צש א אל יהה בה הה של ה כש זל ן הנ מנ זש ד. בנ ל צנ כה יחנ לש גי שש אן. אנ ינו כה י - אי לי עש ל בנ יחנ ענ גי שש אנ
לו. בש קנ נות לש זגמה מות מש עמלה ם הה ל אותה כה ים, וש ידי סי חמ

סו נש כה ם הי רל ע קולו טל מנ שש אל י של די יו, כש לה גש ין רנ ים בי שי קש שש קנ ים מש עממוני פנ י הנ חוק קול זוגי רה ים מי עי ינו שומש יי הה וש
ה, בה ית מושה בי ת לש חנ ל אנ כות כה הולש ך  ר כה חנ הוא, אנ רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש חות ומודות לי בש שנ י מש מותנ לש ל ענ י. כה לנ אי

ה. בה המ אנ ינו בש יקותי שי נש קות בי בש חנ ידות מש חי ינו יש יי הה וש

יפםה ך. אי ינש אי ד - וש ל צנ כה י בש תי לש כנ תנ סש ך. הי ה בש יחה גי שש י מנ יתי יי הה ן של מנ זש ת הוא הנ עי ? כה יתה ני יפםה פה י, אי לי עש י בנ לי עש בנ
ך? ילש בי שש ש בי קי בנ םא אמ ל ך, וש יחנ לש גי שש אנ

ה, בה המ אנ י הה מי ר יש ך זוכי ינש י. אי ני מל תה מי חש כנ שש י ני רי המ אן. ונ ת כה נל זגמל י מש יני רי י, המ לנ םא אי ב ה לה זל ן הנ מנ זש בנ ך  קומש הו מש זל
נו יוקש דש יר  אי שש מנ של ה  זל הנ ם  חותה כנ ך.  בש קוק  חה יהה  הה י  ני יוקש ודש ך,  נש יוקנ דש בי ה  קוקה חמ ונ ך,  יקש חי בש ת  בל י שוכל יתי יי הה של כש

י. אותנ בש תוך צי י בש עודי י, בש ני יוקש דש ע בי עמשנ תנ שש תי י של די ך, כש י בש ני יוקש י דש תי רש אנ שש ך הי ב, כה תה כש ת הנ יקנ קי חמ בנ

ך םאלש מ יט שש יתה מושי יי הה של ר, כש ך זוכי ינש ך. אי שה חש י נל רי ם המ יי יננ עי ל הה אור של י, הה לי עש י בנ לי עש ת: בנ רל אומל יהה וש כי בש ה בי גועה
זםב עמ םא תנ ל י של לי תה  רש דנ נה וש יקות.  שי נש ה ובי וה חמ אנ ת בש קל בל חנ מש ך  ינש ימי וי לום,  ל רםב שה ת ענ גל נל ענ תש י מי ני אמ ונ י,  םאשי ר ת לש חנ תנ מי

ך. מש י מי תי חש כנ שש ה ני ני י, הי יני מי ח יש כנ שש ם תי יי לנ רושה ך יש חי כה שש ם אל י (תהלים קלז) אי תה לי עש בנ שש ני ים. וש מי עולה י לש תי בה המ אנ

ם הל ך בה י לש תי רש טנ ענ תש הי ם, וש יהל לי לוך עמ בש קי ים של מי לי בוא שש ים רי שי שי י, וש יננ ר סי הנ ך בש לש צש י אל תי דש מנ עה של ר, כש ך זוכי ינש אי
םא ל בות, וש בה ים ורש פי לה אמ ם לנ הל ה בה גה רש ה הה חה פש ה שי אותה ך. וש צונש ל רש כה לש יך  רל חמ ים אנ כי ינו הולש יי הה ים, וש מי ענ ל הה כה ר מי יותי
זו. ץ הנ רל אה בה יך  נל פה עממםד לש ים לנ ני טנ קש ם הנ יהל ני בש נו  סש ננ כש הי ם, וש ם שה תה אותה רש אנ שש הי ר, וש בה דש מי בנ דו  בש אל ם נל כגלה י. וש תי חש גנ שש הי

ך. צונש יל רש בי שש יך בי נל פה עממםד לש ם לנ נו אותה לש דנ בש הי וש

ר ך זוכי ינש נו. אי למםה בש ד ושש וי י דה ימי דור, בי ל דור וה כה יך בש נל פה י לש תי דש מנ ים עה דושי ים קש ני ה בה מה כנ ר, בש ייה זוכי י, הל לי עש בנ
יך? לל כו עה פש הנ תש יך הי כגיות?! אי כםר זש זש םא תי ל ים, וש אי טה כםר חמ זש ך לי ה לש אל ם נה אי יך?! הנ נל פה שו לש עה ה טובות של מה כנ

א. מה טש י ני רי המ ה - ונ זל קום הנ מה ת הנ שנ דג ל קש ת ענ של קל בנ ם. מש ינה אי י - וש ננ ל בה ת ענ של קל בנ ך. מש ינש אי ך - וש ת אותש של קל בנ י מש ני אמ
ה לום. גועה שה בש יו  ם הה ה, כגלה זל ן הנ מנ זש ים בנ חי ין נובש ים אי בי לה כש ה. הנ זל קום הנ מה שום הנ לום מי שה יהה בש ם הה עולה ל הה כה

ית. ישי לי שש ה הנ מורה שש מי ית הנ אשי רי ה, בש טה מנ ים לש חי ים צווש בי לה כש הנ ה. וש לה עש מנ ים לש לוסי אוכש ם הה ל אותה כה ת, וש לל לל ינ ומש

את ה, ומוצי לה עש מנ ה לש עולה ת, וש לל לל ינ ה ומש ים, גועה מי סנ ת הנ טםרל ח קש בנ זש קום מי ל מש ת ענ דל עומל ה, וש אה את ובה יא יוצי הי
ם לל על ינוק הה תי אותו הנ ד. וש חה א אל לה ה אל יהה לה םא הה ן ל מנ זש אותו הנ ה, ומי מה יו עי הה ים של רובי כש י הנ ני ם שש אותה ד מי חה רוב אל כש

ה. לה ילה יהה וי כי ה בש נה מל ק מי ר, יוני אה שש ני של

ר מנ תוב (ירמיה לא) כםה אה ה כה ל זל ענ ה. וש מה ר עי בי דנ , ומש יהה לל ד אי יורי , וש יהה לל ן אי מי דנ זש רוך הוא הי דוש בה קה ז הנ אה וש
ה שה אי מו, וש י אי די שש ק מי ינוק יוני ינו, תי ני ה שה ל זל ענ ך. וש יתי רי חמ אנ ה לש וה קש י ייש תי ה, כי עה מש די ך מי יי יננ עי י וש כי בל ך מי י קולי עי נש ה' מי

ה). יכה ת אי לנ גי ל מש ה של יתה אשי ך רי ילה אי אן וש כה ה, מי יחה תי פש אן הנ ד כה ה. (ענ לה עש ם בנ ת עי רל פל סנ מש

ד ענ יך  חורםתל י בש ימי בי יך  אל ת בורש כםר אל ה, (קהלת יב) וזש זל סוק הנ פה ים בנ חי ינו פותש בותי ד, רנ דה ה בה בה ה יהשש יכה אי
- יך  אל ת בורש כםר אל ה. וזש דושה קש ץ הנ רל אה בה יו  הה של ל, כש אי רה שש יי בש נוהו  רש אנ ה בי זל סוק הנ פה ה. הנ עה רה י הה מי יש םא יהבםאו  ר ל של אמ
ים יהמי בנ הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ך  לש ה  שה עה ים של סי ני הנ וש אותות  ם הה ל אותה כה וש טובות  ן הנ ל אותה ת כה ר אל ילה זוכי הש תי

הו. בי אםהמ ל וה אי רה שש ר יי ענ י ננ ר (הושע יב) כי מנ אל נל מו של ה, כש מונה אל ר בל ענ יתה ננ יי הה של ים, כש אשוני רי הה

ים ה - יהמי עה רה י הה מי םא יהבםאו יש ר ל של ד אמ ם. ענ עולה ל הה ים של מי ענ ל הה כה ך מי ה בש צה רנ תש הי ן של מנ זש יך - בי חורםתל י בש ימי בי
ים. מי ענ ל הה כה ך בש רו אותש זש יפנ ים, וי מי ענ ר הה אה ך שש טו בש לש שש יי של

ה, נה שה י הנ חי ה ינרש עה בה רש ם אנ הי יך. וש לל ה עה לה עש מנ לש ה של ירה מי שש הנ ך, וש ים לש רורי ם בש הי ה, של נה שה מות הנ יך - יש חורםתל י בש ימי בי
ים. סי ם ני הל מה ם עי הל ה בה שה עה וש ל,  אי רה שש יי הוא בש רוך  בה דוש  קה ר הנ חנ בה ים של יהמי ם הנ אותה לו  ן, אי יוה יהר סי ן אי יסה ני ר  דה אמ

יו. לה ת אי בל רל קה תש ה ומי לה עש בנ ת בש רל עגטל ל מש אי רה שש ת יי סל נל וכש

ב ל גנ ף ענ ט. אנ בה ת שש בי ב טי מוז אה ם: תנ הי ש, וש מה ה מנ עה רה י הה מי ה, יש נה קש זי י הנ מי ה - יש עה רה י הה מי םא יהבםאו יש ר ל של ד אמ ענ
ב. ר לי סנ ו חמ גי ט לש בל שי ך - (משלי ו) וש נה ימה סי ך, וש ל כה ה כה לה גנ תש םא הי ל של

י ימי ים בי ידי ינו, עמתי ני שה ץ - של פל ם חי הל ין בה אי ים. וש לי טה לש טג ים מש כי ל הולש אי רה שש יי לות, של ל גה ים של ני ים - שה ני יעו שה גי הי וש
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יס. כי ן הנ ה מי רוטה פש ה הנ לל כש ז תי אה שוק, וש נות בנ קש ץ) לי פל ם (חי דה אה ינד הה א בש צי מה םא יי ל לות של גה הנ

י לי עמ ם? בנ י הי ה מי טה מנ ה. מי טה מנ לש ה ומי לה עש מנ לש ה, מי ינה כי שש ל הנ ים של ני ר פה תי סש לנ ה קש ש - זל מל של ך הנ שנ חש םא תל ר ל של ד אמ ענ
ים. מי ים רה רי ים הה שי תולש ים, וש עי לה ים סש קי דש הנ ל, מש זל רש י בנ ישי טי ל, פנ אי רה שש ץ יי רל אל יו בש הה ה של נה שש מי הנ

ך, חםשל בנ רו  אמ שש יהכול ני בש ה, כי ל זל טי בנ תש הי ר של חנ ה, אנ תורה יר אור הנ אי מי י, של מי לש רושנ יש מוד הנ לש תנ ה הנ אור - זל הה וש
ים. כי שנ חמ מנ ם בש עולה י הה ני ים בו בש כי הולש י, של לי בש מוד בנ לש ה תנ י, זל ני יבנ ים הושי כי שנ חמ מנ תוב (איכה ג) בש כה של

ם אותה לו  אי  - ים  בי כוכה הנ וש ת.  רל תל סש ני הנ ה  מה כש חה הנ אור  ירות  אי מש יו  הה של תות,  יש רנ בה הנ ן  הי לו  אי  - חנ  יהרי הנ וש
יו הה של כש ם. של ילה בי שש ד בי ם עומי עולה ל הה כה ים, של אי מורה אה הה ים וש אי נה תנ ם הנ ל אותה ה, כה דושה קש ץ הנ רל אה יו בה הה ים של ילי כי שש מנ הנ
ה או זל יום הנ ילה הנ הש יי ה של ה מנ י רואל ני יו, אמ פי ח מי רנ פה ה של ר זל בה תוך דה רו: מי בי חמ לנ יש  ר אי יהה אומי ד, הה ים ינחנ די עומש

ך. כה ך וש ר כה חה מה לש

ה יר לה אי יהה מי הה ה, של ינה כי שש י הנ ני ר פש תי סש לנ ל קש אור של ש - הה מל של ך הנ שנ חש םא תל ר ל של ד אמ ר, (קהלת יב) ענ חי ר אנ בה דה
ח. טנ בל ץ לה רל אה הו בה ל שה אי רה שש יי יים, וש קנ תש ם הי עולה אור הה אותו הה ל יום, ומי כה בש

ד סוף ענ וש ם  עולה סוף הה יר מי אי יהה מי הה ית, של אשי רי ה בש עמשי מנ הוא בש רוך  בה דוש  קה א הנ רה בה אור של אור - הה הה וש
רוך הוא, דוש בה קה ל הנ ינו של מי ל יש ד של חה נו חוט אל מל יא מי יר, ומוצי אי יהה) מי רוך הוא (הה דוש בה קה הנ ז. וש ננ גש ני ם, וש עולה הה

ינו. מי חור יש יב אה שי תוב (איכה ב) הי ן כה מנ זש אותו הנ ה. ובש נה בה לש ז בנ אוחי וש

ים ידועי וי ה  ים בה אי בה יו  הה ת, של רי שה י הנ כי אמ לש ים - מנ בי כוכה הנ וש ה.  ין בה לי יה ק  דל תוב (ישעיה א) צל כה - של חנ  יהרי הנ וש
י כי אמ לש תוב (שם לב) מנ כה ם, של של גה ר הנ חנ ים אנ בי עה בו הל שה לום. וש י שה כי אמ לש ים מנ אי רה קש ה ני לל אי ם, וש יומה קי לו מי טש ה, ובה לה צש אל

יון. כה בש ר יי לום מנ שה

ית. זי גה ת הנ כנ שש לי ה בש ים תורה די מש לנ מש יו  הה ין של י די תי ה בה לשה שש לו  ת (קהלת יב) - אי יי בנ י הנ רי שםמש זגעו  יה יום של בנ
ל כה ם, וש יי וי ים ולש ני כםהמ לו  נות - אי טםחמ הנ לו  טש ה. ובה נה טנ י קש רי דש הל נש סנ ה וש דולה י גש רי דש הל נש סנ לו  ל - אי יי חה י הל שי נש אנ תו  וש ענ תש הי וש

ם. יי לנ ירושה דות בי יו עומש הה רות של מה שש מי הנ

רו גש סג וש ש. (שם)  קםדל הנ רוחנ  ה ובש בואה נש ים בנ רואי יו  הה ים, של צופי ים וש יאי בי נש לו  בות - אי רג אמ רםאות בה הה כו  שש חה וש
ית ב בי רנ חל נל יום של מי עמלו  נש ים ני רי עה שש ל הנ י כה רי המ ם, של הל יב לה שי מי י של ין מי אי ים, וש חי ם צווש דה י אה ני בש שוק - של ם בנ יי תנ לה דש

ינו. להי ית אל ת בי ה עמבודנ לה טש ש, ובה דה קש מי הנ

ה. לה ה של ישה תי כש ל יום בנ כה ים קול בש ני יו נותש הה ת, של טםרל קש י הנ שי ם כותש ה אותה לל ה (שם) - אי נה חמ טנ ל קול הנ פנ שש בי
. יהה לל יחנ עה גי ינשש י של ין מי אי ים, וש בי ים שובה ני ל יום שובו בה כה ת בש חנ צוונ ה, של ינה כי שש ה - קול הנ נה חמ טנ ר, קול הנ חי ר אנ בה דה

בות רנ ל - לש יר. כה ל שי גון של ני ים  ני גש ננ ל יום, ומש כה ן בש דוכה ים לנ עולי ם של אותה לו  יר - אי שי נות הנ ל בש כה חו  שנ יי וש
ם אותה חו  ה. שנ טה מנ רות לש מה שש מי ם הנ ד אותה גל נל ה - כש לה עש מנ רות לש מה שש ים מי קי לש חנ תש מי יו  הה ה, של לה עש מנ יון לש לש י על כי אמ לש מנ

ים. די יו פוחמ ים, הה סי נה ם ננ בוהנ הי גה מי ב של ל גנ ף ענ אנ או. וש ירה בםהנ יי גה ם מי חו. גנ ה שנ לה עש מנ לש לו של ף אי יהכול אנ בש ה - כי טה מנ לש של

יעו גי הי של חור. כש אה ים לש קי דה הג ם מש יהל די יש יו  ם הה יי וי ף לש לל ים אל מוני י שש רי המ שום של יר, מי שי נות הנ ם בש אותה חו  שנ
ים (תהלים קלז) רי אומש ן, וש גי ננ ם לש הל ים מי שי קש בנ יו מש ם, הה נות שה ילה אי ל הה ים ענ לויי יו תש ם הה יהל נורותי ל, כי בל רות בה המ ננ לש
גו רש הה ן, וש גי ננ לש לו  םא יהכש ל ם, וש אותה תו  רש כה ם וש יהל די י יש ני הר ם בה יהל ני שי בש כו  שש ר? נה כה ת ני מנ דש ל אנ יר ה' ענ ת שי יר אל שי נה יך  אי

ם. אותה

ים לי נופש יו  ק, הה זה יהה חה הה דוק של הי הנ ם, ומי יהל ארי וש ל צנ ם ענ יי יחנ רי ים בש כי הולש יו  י הה רי המ - של ך  רל דל ים בנ תי חנ תש חנ וש
י, ננ ם: בה הל ר לה יהה אומי הה ם. וש יהל לי ה עמ ם, ובוכל ק אותה נושי יתו, וש לי טנ ם בש טה קש לנ יהה מש יהה הה מש רש יי ך, וש רל דל ם בנ יהל עותי בש צש אל
ים רי הה ל הל תוב (שם ט) ענ ה כה ל זל ענ גו'?! וש יך וש שי ם ינחש רל טל בוד בש ם כה יכל להי ה' אל נו לנ ם (ירמיה ג) תש כל י לה תי רש מנ םא אה ל וש

ה. ינה ר קי בה דש אות מי ל נש ענ י וש הי נל י וה כי א בש שה אל

ים רי שש ם על י, הי רי ה פש עושל יום של ד הנ ים ענ לובי בש ה לי זל ן הנ ילה אי ץ הה ני צש ננ מש יום של ד (קהלת יב) - מי קי שה אץ הנ ני יה וש
תוב (ירמיה א) כה הו של ם. זל יהל יני ד יום בי חה אל ים וש רי שש ב - על אה ה בש עה שש ד תי מוז ענ ר תנ שה ה עה עה בש שי מי ך  ד יום. כה חה אל וש

ה. י רםאל ני ד אמ קי ל שה קי מנ

ית ת בי ה עמבודנ לה טש בנ תש הי ה - של יונה בי אמ ר הה פי תה ד. וש וי ע דה רנ י זל פי תש ל כי א ענ שה ן מנ תנ ני ב (קהלת יב) - של גה חה ל הל בי תנ סש יי וש
י ין מי אי וש ים,  חי ם צווש דה י אה ני ובש ה,  לה עש מנ לש ק  לי תנ סש הי בוד של כה הנ הו  זל  - מו  ית עולה ל בי ם אל דה אה הה ך  י הםלי ינו. כי להי אל

שלמנששגייחנ בההלם.

ץ רג תה י. וש ימי ני פש חנ הנ בי זש מי ל הנ ת ענ טםרל יר קש טי קש יהה מנ ן הה כםהי הנ קום של מה ף (שם) - הנ סל כל ל הנ בל ק חל תי םא יירה ר ל של ד אמ ענ
ית כות בי לש בוענ - זו מנ מנ ל הנ ד ענ ר כנ בל שה תי ב. וש הה זה ל הנ ים של רובי כש ם הנ שה ים, של שי דה קר ש הנ ית קםדל הו בי ב - זל הה זה ת הנ גגלנ

ה. רה בש שש ני ד של וי דה

ר של ים אמ להי אל ל הה שוב אל רוחנ תה הה ר. וש פה עה ילה כש הש יי ש, וש דה קש מי ית הנ ב בי רי יהה - ייחה הה של ץ כש רל אה ל הה ר ענ פה עה יהשםב הל וש
ם. עולה ן הה ה מי בואה נש ל רוחנ הנ קות של לש תנ סש הי ה, וש ינה כי שש ה - זו הנ נה תה נש
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ל ם של עה ים הה רי יו שומש הה ים, של אי מורה אה ים וש אי נה לו תנ ת - אי יי בנ י הנ רי זגעו שםמש יה יום של ח, (שם יב) בנ תנ אי פה י יודנ בי רנ
ם. קומה מש עו מי זש עש דנ זש הי ל, וש אי רה שש ץ יי רל אל

יו הה עמקםב, של י ינ ני ל בש א של טש חי ל. הנ יי י חנ שי נש ם אנ בה ייש  ר (בראשית מז) וש מנ אל נל של מו  ל, כש יי חה י הל שי נש אנ תו  וש ענ תש הי וש
י שי נש ם אנ ין אותה די וות הנ עי לו  בש ט. קי פה שש ת מי וי ענ ל יש אי ר (איוב ח) הה מנ אל נל של מו  ין, כש די וות הנ ים עי לי סובש ל וש יי י חנ שי נש אנ

ין. די וות הנ הו עי ים. זל מי חמ י רנ לי ה בש יכה שי ך אותו נש נושי ר וש ם, חוזי דה אה ת הה ג אל הורי ר של חנ ש - אנ חה נה י הנ כי רש ך דנ כה ל. של יי חנ

יהה כי ל ובש בל י אי רי המ חוק, של רה ה מי בוכל י של מי כות כש בש ם לי כל ם ייש לה תל אנ ה של אל ה: נה דושה קש ץ הנ רל אה י הה ני ם בש הל חו לה לש שה
מו ם, כש קםדל מו מי ם כש ף אותה ני טנ ם לש יתל צי םא רש ל ם, וש יכל לי גש ם רנ תל צש חנ י רש רי המ ם, של כל יענ לה גי םא מנ ירות ל רי י ומש הי נש ד בי פי סש ומי

ם. פי נש טנ ה אמ כה יכה י אי לנ גש ת רנ י אל תי צש חנ ר (שיר ה) רה מנ אל נל של

ין די וות הנ ם עי יי יננ עי ים בה נו רואי אה ך, וש נושי ג וש ל יום, הורי כה נו בש ב לה אורי ש, וש חה נה י הנ רי דש ין גי ים בי ני שוכש נו של ל אה בה אמ
םא יהכול ל דול, וש ד גה חנ ם פנ הל ד מי פוחי ין, של ה די םא רוצל ל ק, וש ם שותי יהל ימי בי ל, של יי י חנ שי נש ם אנ אותה ינו, בש יני ה בי עמשל ננ של
ענ תובי רוך הוא וש דוש בה קה י הנ ני פש ש לי חה נה ד הנ ה, עומי שובה תש א) בי בה ם (הנ עולה אותו הה רו לש בש עה ן של יוה כי ם. וש יהל ני פש עממםד לי לנ

דיין.

רוך הוא דוש בה קה ר הנ מנ ת. אה יהדו מות יומה א בש צה מש ני רו וש כה יש ומש ב אי ני גם תוב (שמות כא) וש כה תוב, של כה ייק הנ די וש
א צי מה י יי ר, (דברים כד) כי מנ אה ר וש זנ א. חה צה מש םא ני ם ל יהל ידי י בי רי גו', המ וש יהדו  א בש צה מש ני יש. וש יהה אי םא הה ף ל ש: יוסי חה נה לנ

הוא. ב הנ נה גנ ת הנ רו ומי כה ר בו ומש מל ענ תש הי ל וש אי רה שש י יי ני בש יו מי חה אל ש מי פל ב נל ני יש גם אי

דון ים - ני יני י די ני שש ייב בי חנ תש ני י של ינו, מי ני נו שה אה ין. וש ש די קי בנ ש ומש חה נה ד אותו הנ יהה עומי ים הה ני אות שה ה מי מונל שש
ר. אוי חי ש אנ נל ל עם בי קנ ר לש חוזי ים, וש אי טה חמ ל הנ ת ענ רל פל כנ ה מש יתה מי י הנ רי המ או, של טש ל חל ש ענ נל ל עם בי קי י של מי ה. אוי לש מורה חמ בנ

ין. די בםענ הנ תש דו לי מש ש עה חה נה סמא"ל וש ל, וש יי חנ י הנ שי נש תו אנ וש ענ תש הי של

ה אותה ה. בש בה יו  הה טובות של ל הנ כה ד מי דה ה בה רה אמ שש ני ה  דושה קש יהה הנ רש קי הנ פםד, של סש לי וש כות  בש לי נו  ה לה אל נה ה  ל זל ענ
ין ע די בנ תה י, וש רומי ך  לל ע מל שה רה הה ל אותו  י של עי מש בנ זו  הנ רוחנ  יס הה ני כש הי ם, וש עולה ת הה ל אל בי לש ד סמא"ל ובי ה יהרנ עה שה הנ

ה. זל ם כה עולה א הה רה בש ני יום של א מי צה מש םא ני ין ל די וות הנ ם! עי עולה י לה ה! ונ זל י לה ם. ונ עולה י הה בורי גי מי

ם הל ר בה טי ענ תש ) מי תש אנ י (וש ני אמ ם, ונ יהל לי ד עמ ם עומי עולה הה ים, של כי ים תומש מודי ם, ענ עולה ל הה ים של מודי ענ ך הה יי ננ ה בה יכה אי
ים רי חי ים אמ יי רי כש ים נה בושי לש ש בי בי לנ תש הי דושות לש תו רוחות קש וש ענ תש יך הי ש? אי חה נה י הנ די ל יש תו ענ וש ענ תש יך הי ל יום? אי כה בש

ה! זל וות הנ עי י לה ה! ונ זל י לה ב? ונ לון רנ קה ם בש דון אותה לה

ל ין כה ן, בי גה ל הנ ל כה אור של יות יהפות, הה לי גה רש ר מנ של ה. על לה עש מנ ין לש די ר הנ סה מש ני ה של עה שה ן, בש דל עי ן הה תוך גנ ה בש אה י רה מי
י ים: ונ רי אומש ים וש חי ן צווש דל ן עי ל גנ נות של ילה אי ם הה ל אותה כה ה. וש חוצה ים הנ אי ם יוצש כגלה ים וש טי שש פנ תש נות, מי ילה אי ם הה אותה
םא ל וש ים,  די יורש וש ים  ים, עולי רובי כש ם הנ ים, אותה עי זש עש דנ זש ן מי דל עי ן הה גנ ל  ר של ענ שנ י הנ רי שומש וש ל!  יי חנ י הנ שי נש אנ תו  וש ענ תש הי של

לו. לה אורות הנ ת הה יא אל הוצי קום לש ים מה ני נותש

חומות י הנ רי ם שומש אותה ם, וש דה גש נל ים כש חי ים צווש תוני חש תנ ים וש יוני לש על ם. וש יהל בושי ל לש אור של תוך הה טו מי שש פנ תש הי של כש
ת דל ת? יורל לל לל ינ ה ומש גועה נו  מי ת אי ה אל אה י רה ים מי לי לש ינ ים ומש ם בוכי יי מנ שה אות רום הנ בש ל צי כה ים, וש עי זש עש דנ זש ה מי לה עש מנ לש

ה. מה ד עי חה רוב אל נו, וכש מי ה אי ים. עולה עי זש עש דנ זש ם מי הי ן, וש גה בנ ים של רי עה שש י הנ רי ים, שומש רובי כש לנ

אורות. הה ה  רה עמשה ם  אותה או  יהצש וש ים,  רי עה שש הנ תוך  לש ה  כל מנ ה,  בי רש הנ ה  נונה שש ת,  כל פל הנ תש מי הנ ב  רל חל הנ ט  הנ לנ ז  אה וש
דור! י לנ ם! ונ עולה י לה ים: ונ חי ים צווש תוני חש תנ הנ ים וש יוני לש על הה

ים מי שה בש הנ אורות וש ם הה ל אותה כה ן. וש גה ם בנ ם שה ה אותה אה צש םא מה ל ם, וש אי ה הה דה יהרש של ים, כש ני תנ פםד כש סש ה לי יהאל נו  לה
ים חי פותש ים,  לי לש ינ ומש ים  בוכי ים  רי עה שש הנ י  רי ים שומש רובי כש הנ ם  ת. אותה לל לל ינ ומש ה  גועה יא  הי ז  אה ים.  לי לש ינ ומש ים  גועי

ה. זל וות הנ עי ל הה ענ כםל, וש ל הנ כות ענ בש נו לי ה לה אל ה נה מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ נו ענ יהה. אה כי בש בי

ךש ייבש גו', ונ ם וש אתה טה חנ יך וש חל ע אנ שנ א פל א נה א שה נה גו', (שם) אה אמםר וש ף לי ל יוסי וו אל צנ יש ח, (בראשית נ) ונ תנ עוד פה
י מי ל, לש הוא מוחי ן של יוה ם. כי אה טש ל חל ר ענ פי כנ כםל, ומש ל הנ ר ענ פי כנ הוא מש שו, וש ם עה א - לו הי טש חי יו. הנ לה ם אי רה בש דנ ף בש יוסי
ם חי ננ י יש נו, מי י לה ל. ונ יי חה י הל שי נש ם אנ אותה יהה לש ב הה ין רנ די וות הנ ל. עי יי חה י הל שי נש תו אנ וש ענ תש הי הו וש ם? זל אה טש ל חל בםענ ענ תש ייש לי

נו? אותה

ין די וות הנ ה עי שום זל ה, ומי ה לה כה לש הה וש ה,  חה רש ה ובה שה גםרש נו  מי י אי רי המ שום של ה? מי זל ין הנ די וות הנ יהה עי ה הה מה לה
רו סש מש ה ני ל זל ה. ענ נה עמ טנ ינו  לי ן עה ענ טש יי וש יהדו  ה בש חל מש יי י של יהה מי םא הה ל ינו, וש לי ין עה טי סש הי דו אותו של בנ א לש צה מש ני א, של צה מש ני

נו. מי י אי קוני ל תי יהה כה יהדל בש

יא ה הי ל זל ענ ה, וש יא בוכה ה הי ל זל נו. ענ ה אותה יסה ני כש ה מנ תה יש ין הה די ת הנ שורנ ים מי ני פש נו, לי מי ם אי ה שה אה צש מש לו ני אי של
ם. נה חי דו בש מש שש הג של גו, וש רש הל נל של לו, וש גה יהה של נל ל בה ת, ענ לל לל ינ מש

ם, כל מש ה אי חה לש ם שג יכל עי שש פי תוב ובש ה כה ל זל ענ צונו. וש ת רש ש אל חה נה ם אותו הנ הל ה בה שה עה ה, וש אה צש מש םא ני ם ל יהל יני די ובש
ה ילה בי שש , ובי יהה נל ת בה ננ עמ ת טנ חנ ה לוקנ תה יש יא הה הי ה של עה שה ה הנ אותה ד בש דה ה בה בה ה יהשש יכה ם. אי יכל יני די ת בש נל זגמל ילה מש הש םא תי ל של

ין. די ע הנ רה קש יהה ני הה
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ים בושי לש ל הנ ים, כה רי חי ים אמ בושי לש בי ש  בי לנ תש הי ן לש דל עי ן הה גנ מי או  יהצש ים)  טי בה שש יות (הנ לי גה רש מנ ר הנ של ם על אותה של וכש
בור. ל הנ ן אל אובי ב רש יהשה תוב (בראשית לז) ונ כה ן, של אובי הוא רש ד, של חה אל ט לש רה ש, פש חה נה ינד הנ רו בש סש מש ני

שוהו פה תש של כש דול,  גה הנ ר  זל יעל לי אל י  בי רנ הו  זל וש ל.  צנ ני וש ר,  אי בש בי ס  פנ תש ני הוא  ר,  אי בש לנ קו  רש זה לש ה  צה עי הה ן  תנ נה של ל  ענ וש
ם עולה יהו"ה לש לוך  מש ן. יי מי אה ן וש מי ם אה עולה יהו"ה לש רוך  ן. בה אובי ל רש של תו  מה שש ה ני לה צש ני בור, וש בש נוהו  תה ינות, ונש מי לש

ן. מי אה ן וש מי אה

ש דה ר חה זםהנ ים מי קוני תי

י"ת - אשי רי ת. בש חנ ל אנ ים כה די דה י צש ני שש לי קו  לש חש נל לו  לה בות הנ תי י הנ תי ה, שש אי םא ורש ים. ב להי א אל רה ית בה אשי רי בש
ם יי מנ שה הנ של מו  הוא כש ן של כה שש מי ל הנ ים של די דה צש ת הנ של שי לו  ית? אי ה שי ה זל ה. מנ לל י אי - מי ים  להי י"ת. אל "א שי רה בה
או תוב (ישעיה מ) שש כה הו של ה. זל לל י אי ה הוא מי זל ן. וש כה שש מי י הנ קודי ה פש לל ר (שמות לח) אי מנ אל ם נל ילה בי שש ץ, ובי רל אה הה וש
ן כנ שש ן מי כה שש מי י הנ קודי ה פש לל ה: אי זל סוק הנ פה בנ זו  מש רש ני ם של נות הי כה שש י מי ני ה. ושש לל א אי רה י בה מי או  ם ורש יכל יני רום עי מה

ה. תון מה חש תנ ן הנ כה שש מי יון, הנ לש על ם הה עולה ה הה זל י, וש יון. מי לש על ן הה כה שש מי ת, הנ דג עי הה

י ה'? ם מועמדי י הי י ה'. ומי ה מועמדי לל לו אי ה? אי לל ה אי ה זל ה, מנ לל א אי רה י בה ר מי מנ אל ה נל ילה בי שש יון בי לש על ן הה כה שש מי הנ
ים. ה ופורי נגכה ה, חמ נה שה םאש הנ ים - ר רי חי אמ ת הה לשל ה. שש לשה י שש רי כות, המ סג ג הנ חנ בועות וש שה ג הנ חנ צות וש מנ ג הנ ם חנ לו הי אי
ם דה גש נל י, וכש דנ ם מועמ ה הי לל ים אי אי רה קש ים ני רי חי אמ ת הה לשל ש. שש י קםדל אי רה קש ם מי הי י ה', וש ים מועמדי אי רה קש ם ני הל ה מי לשה שש

ר. בל ם גה לוש עי ם שה יי עממנ ל פנ ל אי ענ פש ה יי לל ל אי ן כה ר (איוב לג) הי מנ אל נל

ה, מה ה שש זל ה, וש ינה בי יא הנ י, הי זו מי ה. וש לל א אי רה י בה תוב מי כה הו של י. זל א מי רה קש ם ני יהל לי עמ יון של לש על ן הה כה שש מי ה הנ זל וש
א בה ם הנ עולה א. ובה בה ם הנ עולה את הה רי קש ה ני ינה את בי רי קש ני של זו  ה הנ גה רש דנ הנ ים, וש פורי כי אי יום הנ דנ ה הוא ונ לה ה של גה רש דנ הנ וש
ה "ה, זל את מה רי קש כות ני לש מנ יהה. הנ תי ה ושש ילה כי ם אמ ין שה אי לו  ים של פורי כי ן יום הנ כי מו  יהה. כש תי ה ושש ילה כי אמ ין בו  אי

ת) בה ה שנ תה גה רש דנ ה, וש מה ה שש זל ך. (וש ידי עי ה אמ ר בו מה מנ אל דות, נל את עי צי מש בו ני שום של דות. ומי עי ן הה כנ שש מי

ת ם אי הי ים, וש ה מועמדי שה יא שי תון הוצי חש תנ ם הנ עולה הה ך  ים, כה ה מועמדי שה יא שי יון הוצי לש על ם הה עולה הה של מו  וכש
ם יי מנ שה ת הנ ה ה' אל שה ים עה ת יהמי של י שי תוב כי כה הו של ץ? זל רל אה הה ם וש יי מנ שה ה בנ שה ם שי הי ין של ננ ץ. ומי רל אה ת הה אי ם וש יי מנ שה הנ

ים. ת יהמי של שי י בש ר כי מנ םא אה ה ל שום זל ה. ומי שה ם שי הי אי של דנ ת ונ של י שי ץ. כי רל אה ת הה אל וש

הו זל ץ.  רל אה ובה ם  יי מנ שה דות בנ עי ייש  ך  ך, כה ידי עי ה אמ תוב מה כה של הו  זל תון.  חש תנ ם הנ עולה דות בה עי ר  מנ אל נל של מו  וכש
א רה תון בה חש תנ ם הנ עולה הה י"ת, וש אשי רי יון בש לש על ם הה עולה י הה רי ץ. המ רל אה ת הה אל ם וש יי מנ שה ת הנ יום אל ם הנ כל י בה ידםתי עי תוב הנ כה של

ה. שה ם שי הי ש של י קםדל אי רה קש י ה' מי ה מועמדי לל ר אי מנ אה ר של חנ ן, אנ ם כי עמקםב. אי יר ינ בי אמ נות לנ כה שש י מי ני ם שש לו הי אי ית, וש שי

קום מה כות. ובש לש יא מנ הי ם, של מועמדה א בש לה ם אל הל םא לה ר קש שות לי ין רש א אי לה ן? אל ר כי חנ ר אנ מנ אה ם של מועמדה הו בש מנ
ת, רל צל ג עמ י חנ יני מי הו שש זל י. וש דנ ם מועמ ה הי לל הו אי זל "ה, וש יות מה פוך אותי הי "ם הוא בש י. הי ם מועמדי ה הי לל ר אי מנ ר אה חי אנ

מו. צש י ענ ני פש ג בי הוא חנ של

ל ין של רוענ יהמי ח - זש סנ ם: פל ה הי לל אי דוש, וש קה ך הנ לל מל ל הנ גוף של קון הנ ל תי ים ענ כי י ה' הולש ה מועמדי לל ה, אי אי םא ורש ב
ה, בורה גש זו  וש ך,  לל מל ל הנ םאל של מ שש רוענ  זש  - ה  נה שה הנ םאש  ת. ר בל רל קה מש ין  יהמי הנ ר  מנ אל נל ה  ילה בי שש ובי ד,  סל ה חל זל וש ך,  לל מל הנ
ים ה ופורי נגכה י. חמ עי צה מש אל מוד הה ענ ת, הה רל אל פש זו תי ך, וש לל מל ל הנ גוף של ה הנ בועות - זל ה. שה םאל דוחה מ ר שש מנ אל ה נל ילה בי שש ובי
אי, דנ וות ונ צש י מי תי י, שש קודי ה פש לל ר אי מנ אל ם נל ילה בי שש ס, ובי ני ה הנ ם שורל יהל לי עמ ך, של לל מל ל הנ ם של יי שוקנ י הנ תי ם שש ה הי לל - אי

אי. דנ ם ונ ים הי יחי שי י מש ני ים, שש יאי בי י נש ני י. שש תי דש קנ קםד פה ר פה מנ אל ם נל ילה בי שש בי של

ם אותה ים. של די קג פש ל הנ ר ענ עםבי הוא הה ם, וש כגלה לול מי כות כה סג ג הנ ה חנ זל סוד, וש יש ה הנ ים - זל די קג פש ל הנ ר ענ עםבי ל הה כה
ית. (י"ם כ"ל) יעי בי שש יא הנ הי ה, של ינה ה בי יו שורה לה עה שום של א כםל? מי רה קש ה ני מה לה לו. וש א של בה צה הוד, אות הוא בנ ח וש צנ ני

הוא ן יה"ה, של ה בל ינה בון כםל, בי שש חל רות בש ל חי ים של רי עה ים שש שי מי ה חמ מה עי אי, וש דנ יא ונ ים, הי פורי כי ה יום הנ יהם, זל
ג יא חנ הי לו, של ה של לה כנ ם הנ ר עי בי חנ תש הי י לש די כות, כש סג ג הנ הוא חנ סוד, של יש יענ לנ גי ים, ומנ ני אות שה ש מי מי ך חמ לנ המ ך מנ הולי
ל לי הנ ר בו  ל לומנ אי רה שש ים יי יכי רי ח צש סנ 'ה. פל לה 'ל כנ ם כם יהל ני שש או  רש קש ד, ני חה בור אל חי ם בש הי ה של עה שה ת. ובש רל צל י עמ יני מי שש

עו. בש קה מור לש ל גה לי מור. הנ ינו גה אי ל של לי הנ מור וש גה

י ני ר שי פל סי

לו ים - אי לי כי שש מנ הנ ד (דניאל יב). וש על ם וה עולה ים לש בי כוכה ים כנ בי רנ י הה יקי די צש יענ ומנ קי רה ר הה זםהנ רו כש הי זש ים ינ לי כי שש מנ הנ וש
צון רה ה, הה לה עש מנ לש יון של לש על ר הה זםהנ הוא מי ה, של זל בור הנ חי ת הנ עמשות אל לנ סו  נש כנ תש הי של כש רו  הי זש ינ יו,  רה בי חמ ונ עון  מש י שי בי רנ
ל מות של שה נש ל הנ כה ים, ולש קי ים עממג רי תה סש ים ני זי רה לות בו  גנ יו לש רה בי חמ ונ עון  מש י שי בי רנ שות לש ה רש נה תש ה, ני לה גנ תש יון הי לש על הה
ן מה אל נל ה הנ רועל הה וש בות  אה ת הה לשל ם שש הי ים, של יוני לש ים על רי ה הה עה בש שי ה, ולש תונה חש תנ ה הנ יבה שי יש הנ ה, וש לה עש מנ לש ה של יבה שי יש הנ
ים כי אה לש מנ הנ וש ים,  לי טה עגרש מש ים  כי הולש של יבות  שי יש הנ ל  של מות  שה נש הנ ל  כה ולש ם,  הל מה עי יההו  לי אי וש למםה,  ושש ד  וי דה וש ן  רם המ אנ וש
יא הי של ה.  ינה כי שש הנ ל  של יהה  עותל רי יהה  רל חמ אנ תולות  בש ם  הי של ם,  ילה בי שש בי ים  לי טה עגרש מש ים  כי הולש וש ם,  יהל לי עמ ים  ני מג מש של
ן תוב (ישעיה לג) הי כה ה, של נה מל ים מי לי טה עגרש מש ך  לל מל אות הנ בש ם צי ך הי כה ה. וש נה מל ים מי לי טה עגרש ם מש הי ם, וש הל ת מי לל טל עגרש מש

יון. כה בש ר יי לום מנ י שה כי אמ לש ה מנ צה עמקו חג ם צה לה אל רש אל
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ר מנ אל נל ד, של דה ה בה בה 'י כם'ה יהשש ד. אי דה ה בה בה ה יהשש יכה תוב אי כה הו של ? זל יהה אותל בש צי ה מי ידה חי ה יש ינה כי שש הנ נו של ן לה יי ננ ומי
פור צי תוב (משלי כז) כש כה ר הנ מנ אה תו  ינה כי רוך הוא ושש בה דוש  קה ל הנ ענ 'ה. וש כה כו  רש בה יש יך  ידל סי חמ (תהלים קמה) ונ בו 
ת, לל טל עגרש יא מש הי ן של מנ זש ה. ובנ מה חה לש מי יש  (שמות טו) ה' אי ר בו  מנ אל נל קומו, של מש ד מי נודי יש  ן אי כי ה  נה קי ת מי דל נודל
מו ר, כש תנ אמ ר לנ תנ אמ קום, מי מה קום לש מה ים מי די נודש ים וש כי ם הולש ה, כגלה לה דות של י מי שי נש אנ ים וש יקי די צנ ים וש מי כה י חמ ידי מי לש תנ

מו. חמ רג םא יש ל יר, וש עי יר לש עי בו מי סובש ל יש יי י חנ שי נש א, אנ ד בה וי ן דה בל ה, דור של נה שש מי י הנ לי עמ רוהה בנ אמ בי של

ס ני כי ה, וש לה גנ תש הי ל ינד אותו של ה ענ זל בור הנ חי ת הנ עמשות אל תו לנ ינה כי רוך הוא ושש דוש בה קה ים הנ כי סש ה הי שום זל ומי
ם תוב (תהלים פד) גנ כה הו של . זל יהה נל בה ה ולש רות לה חי לות, וש גה ה בנ ינה כי שש ה לנ נוחה םא בו מש צ מש ים לי תוני חש תנ ים וש יוני לש בו על

. יהה בל ל יםשש כה ץ לש רל אה רור בה ם דש אתל רה ה (ויקרא כה) וקש ר בה מנ אל נל יא של הי ה. הנ ן לה רור קי ת ודש יי ה בנ אה צש פור מה צי

י לי עמ בנ ם  הי וש ים,  רםחי פש אל הה ל  ענ ת  צל רםבל ם  אי הה וש כב)  (דברים  ם  הל בה ר  מנ אל נל של לו  אי  - יהה  רוחל פש אל ה  תה שה ר  של אמ
ים ני מג מש ם של ה הי לל אי ם. של הל ת לה חנ אנ ם לש יי פנ נה ע כש בנ רש אנ ת וש חה אל ים לש ני ה פה עה בה רש אנ ר (יחזקאל א) וש מנ אל ם נל הל בה ם, של יי פנ נה כש הנ

ם. הל ת מי חנ ם פורנ רוחה ה, של נה שש מי י הנ לי עמ ל בנ ענ

ל ת ענ צל ם רםבל אי הה ה, וש זל בור הנ חי יל הנ בי שש בי א. של רה קש מי י הנ לי עמ ל בנ ים ענ ני מג מש ים של ני אופנ לו הה ים - אי יצי בי ל הנ או ענ
י בי לו רנ ם. אי יכל להי ה' אל ם לנ תל ים אנ ני ם בה הל ר בה מנ אל נל לו של ים, אי ני בה ל הנ ם ענ אי ח הה קנ םא תי ים ל יצי בי ל הנ ים או ענ רםחי פש אל הה

ה. זל בור הנ חי ת הנ ים אל עושי ה של יבה שי יש י הנ יו ומורי רה בי חמ עון ונ מש שי

מות שש ל ני ה כה זל בור הנ חי ים בנ סי נש כנ תש מי ך  ין. כה מי ין וה ל מי כה ה  בה סו  נש כנ תש הי ת נםחנ של בנ תי מו  יהה כש ה הה זל בור הנ חי הנ וש
ם ינה אי ים של רי חי אמ בו. ונ ים יהבםאו  יקי די ה' צנ ר לנ ענ שנ ה הנ ם (תהלים קיח) זל הל ר בה מנ אל נל דות, של י מי שי נש אנ ים וש יקי די צנ הנ
ם (דברים כט) הל ר בה מנ אל נל יו, של לה ים אי סי נש כנ תש ים מי בי ם, רנ עולה ה בה זל בור הנ חי ה הנ לה גנ תש הי של ם. וכש שה ים מי חי דש ים, ני יקי די צנ
ר (דניאל יב) מנ אל ם נל יהל לי עמ ונ יום.  הנ נו  מה ה - עי זל בור הנ חי פםה - בנ נו  ינל ר אי של ת אמ אל גו', וש וש פםה  נו  ר ילשש של ת אמ י אל כי
ר מנ אל נל ים. וש מי י עולה מי עולש ם ולש עולה ים לש יהמי יו קנ הש יי ים של בי כוכה ם הנ אותה ד, כש על ם וה עולה ים לש בי כוכה ים כנ בי רנ י הה יקי די צש ומנ
ים בי כוכה םא כנ ל ם, וש יי מנ שה ע הנ מנ שש ה תי תה הוא אנ י, של עי צה מש אל מוד הה ענ הוא הה ם, של יי מנ שה י הנ בי כוכש כש עמך  רש יהה זנ הה ם, וש הל בה

עממםד. ה תנ תה אנ דו וש םאבי ה י מה חו, (תהלים קב) הי לה מש ן ני שה עה ם כל יי מנ י שה ם (ישעיה נא) כי הל ר בה מנ אל נל ם, של יי מנ שה מי

ם הי ים של ירי פי סנ הנ לו  אי מי ם,  הל לה של מות  שה נש הנ ת  רנ זי גש ת  אל ת  ענ דנ לה ל  כל שי ם  הל בה ייש  של לו  אי ים,  לי כי שש מנ הנ וש עוד  וש
ים אי לי ם מש כגלה ל. של בוד אי ים כש רי פש סנ ם מש יי מנ שה ר (תהלים יט) הנ מנ אל ם נל יהל לי עמ ירות, של פי ר סש של על ים מי זורי גש ים של רי בה דש
י ני ם בש כות הי לש מנ ל הנ של ה  דה צי ם. מי ילותה צי ם אמ שה ם, ומי שומות שה ם רש יהל מותי שש ני דות,  י מי שי נש ם אנ אותה וש גגלות.  סש

ים. כי לה ל מש אי רה שש יי ים מי אי ה יוצש ד זל צנ ים, ומי כי לה י מש ני ל בש אי רה שש ל יי ם כה הל ר בה מנ אל נל ים, של כי לה מש

הוד ח וש צנ ל ני ד של צנ הנ ים. ומי יקי די ם צנ ך כגלה מי ענ תוב (ישעיה ס) וש כה הו של ים. זל יקי די או צנ רש קש יק ני די צנ ל הנ ד של צנ ומי
ת, מל ע אל רנ ק כגלה זל יך שורי תי עש טנ י נש נםכי אה ם (ירמיה ב) וש הל ר בה מנ אל י נל עי צה מש אל מוד הה ענ ל הה ד של צנ הנ ים. ומי יאי בי או נש רש קש ני
ץ רל פל ים בנ די ים עומש בורי גי או  רש קש ני ה  בורה גש ל הנ ד של צנ יהו. ומי פי ה בש תה יש ת הה מל ת אל ר (מלאכי ג) תורנ מנ אל נל ם  יהל לי עמ ונ
ים מי כה נו חמ ם כגלה הל ר בה מנ אל ה נל ינה ה ובי מה כש ל חה ד של צנ הנ ים. ומי ידי סי או חמ רש קש ד ני סל חל ל הנ ד של צנ רות. ומי זי גש ת הנ ים אל דוחי

ים. בוני נו נש כגלה

לו דות. אי י מי שי נש ר אנ מנ אל ם נל יהל לי עמ ל, של אי רה שש י יי פי לש י אנ אשי ם רה כםל, הי ל הנ םאש של ר הוא הה ר, של תל כל ל הנ ד של צנ ומי
יו הה ם  כגלה של ם,  הל מי ים  סי כנ תש מי ין  אי ם  בונה רי סודות  של ם,  בונה רי ת  אל יר  כי הנ לש ל  כל שי ם  הל בה ייש  של ים  ילי כי שש מנ הנ ם  הי

ה. זל בור הנ חי ה בנ מה כה סש הנ בש

לו אי ים, כש עי שה רש ה סודות לה לל גנ מש י של ל מי בה ים. אמ ירי מי לות סודות טש גנ לש יך  רי לו, צה לה דות הנ מי ם בנ הי ה של לל אי ולש
ה סודות לל גנ מש י של ה. מי עה יהה רה בובש רש ים, עי עי שה רש ל הה ם של מה ה לילית, אי עה רה ה הה חה פש י שי ני בש ה. של תורה יות בנ ה עמרה לל גנ מש
ן ן ומי יה עש מנ נו הנ מל ק מי לי תנ סש הי יו, של אה ירי ר בו (תהלים כה) סוד ה' לי מנ אל נל סוד, של הוא יש יק של די צנ ם לנ ה, גורי תורה הנ

ש. יהבי ב וש רנ ר ילחל הה נה י יהם וש ני ם מי יי לו מנ זש תוב (איוב יד) אה כה הו של ה. זל ינה כי שש הנ

י מי ל  כה וש גוף.  בנ ים  יי ני עמ ה,  תורה סודות הנ מי ים  יי ני עמ כםל,  הנ מי ים  יי ני עמ ה  טה מנ לש ים  יקי די צנ הנ ם  ן אותה מנ זש אותו  בש
"ז. א רה רה קש אור ני הה ה, של ינה כי שש לנ ה, וש תורה סודות הנ יר בש אי הה יק לש די צנ ם לנ ים, גורי יקי די צנ ה סודות לנ לל גנ מש של

לום, שה יו הנ לה עה נו  בי ה רנ ל מםשל ה של גה רש דנ ר? הנ זםהנ ה כש ה זל . מנ יענ קי רה ר הה זםהנ כש רו  הי זש ים ינ לי כי שש מנ הנ ן וש מנ זש אותו הנ ובש
ן ה מי נה בה לש בנ ת  רל זוהל וש ה בו,  ירה אי ה מש ינה כי שש הנ וש ר.  זםהנ ר הנ פל ה סי זל הנ בור  חי א הנ רה קש ני מו  ל שש ענ של י,  עי צה מש אל מוד הה ענ הה

ע. בנ של ה מי לולה ית כש יעי בי שש ה בנ נה בה לש הנ ים, וש דולי ים גש רי ה הה שה שי ה בש ירה אי ש מש מל של הנ ש. של מל של הנ

סות כנ תו לש גגלה ה הוא סש זל ם הנ שי הנ ד. וש חה אל ם לש יי פנ נה ש כש ם שי יי פנ נה ש כש ר (ישעיה ו) שי מנ אל ם נל יהל לי ם אבגית"ץ, עמ שי
י כי אמ לש מנ מי ילו  צי הנ ם, ולש דה אה ל הה ים של טובי ים הנ עמשי מנ ל הנ יד ענ עי הה ה לש לה יש לנ ה וש לה יש ל לנ כה ה בש לה עש מנ ה לש עולה של ה, כש מה שה נש לנ וש
ה סל כנ ם תש ל שי כה יות מי י אותי תי שש ה. בי לה עש מנ ת לש חנ ם פורנ הל ים, ובה די שי ין וש ילי לי רוחות וש הה ים וש יקי זי מנ ל הנ כה ה ומי לה בה חנ הנ
ד ש. ענ פל נל ך לנ ף כה אנ רוחנ וש ך לה ף כה אנ ה, וש לה עש מנ ת לש חנ יות פורנ י אותי תי שש , ובי יהה לל גש ה רנ סל כנ יות תש י אותי תי שש ם, בי הל יהה מי נל פה

כהאן.

ת חנ ה פורנ מה שה נש הנ אב"ג ית"ץ קר"ע שט"ן נג"ד יכ"ש בט"ר צת"ג חק"ב טנ"ע יג"ל פז"ק שקוצי"ת של
לו לה מות הנ שי ת הנ ענ בש שי ה, וש יונה לש על ם הה אי ן הה ילות מי צי אמ הה י, של ל חנ ת כה מנ שש י ני זוהי ה, וש לה יש לנ ה וש לה יש ל לנ כה ה בש לה עש מנ ם לש הל בה
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ם יהל לי עמ ירות, של פי ע סש בנ של ה מי לולה ה, כש תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש יא הנ הי ע, של בנ ת של בנ ים בש לולי כש ע, של בנ ם של ם הי הל ת בה חנ פורנ של
ץ. רל אה ם ובה יי מנ שה י כםל בנ הוד כי הנ ח וש צנ ני הנ ת וש רל אל פש תי הנ ה וש בורה גש הנ ה וש לה דג גש ך ה' הנ ד (דברי הימים-א כט) לש וי ר דה מנ אה

ר של על או  רש קש מות ני כש ר חה של על ה, וש מה כש דול, חה גה ם הנ דה אה ם, הה יי פנ נה כש ל הנ ענ דול בנ גה ר הנ של נל יא הנ ה הי יונה לש על ם הה אי הה וש
ר של על טותו בש שש פנ תש הי יא יו"ד ה"א וא"ו ה"א, של הי ה, וש דומה ה קש מה כש דו חה צי א מי רה קש יון ני לש ר על תל כל דו. וש צי ירות מי פי סש

ה. ל מםשל חו של בש ה שי ית, ובה יני מי שש יא הנ הי ע, וש בנ של טותו בש שש פנ תש הי יון, של לש ר על של ה נל יונה לש על ם הה אי ל הה בה ירות, אמ פי סש

ד, סל ייה חל רש ילות. אנ צי ל אמ ם של אי ת הה ח אל לנ שנ חנ תש לי פור, שנ צי ן הנ ת סוד קנ א אל צה מש נו תי מל ה, ומי יר מםשל ז יהשי אה
(יחזקאל א) ר בו  מנ אל נל ית, של ני ם שי דה ת אה רל אל פש תי יהה,  ני שש ה הנ בה כה רש מל ה. הנ יונה לש על הה ה  בה כה רש מל י הנ ה, זוהי בורה גש שור 
ל סוד של הו הנ ם. זל ית כגלה ני בש יא תנ כות הי לש סוד מנ ח הוד יש צנ ר. ני של ייה שור נל רש מות אנ ם, דש דה י אה ני ם פש יהל ני מות פש ודש

ד. חה קון אל תי

יות חנ מות הנ ם (שם) ודש הל ר בה מנ אל נל יות, של - חנ ל רוחנ  ד של צנ הנ ים, ומי פי רה שש או  רש קש ם ני ה הי מה שה נש ד הנ צנ ל מי בה אמ
מות ה דש תוכה ם (שם) ומי הל ר בה מנ אל נל יות. וש חנ ין הנ ת בי כל לל הנ תש יא מי ים הי די פי לנ ה הנ אי רש מנ ש בםעמרות כש י אי לי חמ גנ ם כש יהל אי רש מנ

ה. נה הי ם לה דה מות אה ן דש יהל אי רש ה מנ זל יות וש ע חנ בנ רש אנ

ים ני אופנ ים. הה ני ה פה עה בה רש ה אנ מה שה נש ה ייש לנ מו זל ים, כש ני ה פה עה בה רש ה אנ ייש לה י, וש עי צה מש אל מוד הה ענ ד הה צנ יא מי רוחנ הי הה וש
הוד. ח וש צנ ם ני הי ה של בה כה רש ל מל ים של ני ה פה עה בה רש ם אנ הל ייש לה ה, וש תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש ל הנ ד של צנ יא מי הי ש, וש פל נל ל הנ ד של צנ מי

ה. לה עש מנ ים לש פי רה שש ע, הנ צנ מש אל יות בה חנ ה, הנ לה עש מנ ה לש טה מנ ם מי ים הי ני אופנ יק. הה די ה צנ ץ זל רל אה ד בה חה ן אל ה אופנ ני הי וש

ל ד ענ עומי טון של לש ה הוא שי מה כש חה ר, ובנ תל כל ה בש כגסל א ומש לה פש כםל, מג ל הנ ט ענ יד שולי דון יהחי ם) אה ל כגלה ה (ענ לה עש מנ ולש
ה מו זל יות. כש ע אותי בנ רש אנ עות בש בה רג ירות, מש פי סש ל הנ ה כה טה מנ ם לש שה ל מי בה ש. אמ פםרה מש ם הנ שי ל הנ יות של ר אותי של על ם בש כגלה
ם לה שש ה, בו ני תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש ית בנ יעי בי ירות. ה' רש פי ש סש שי טותו בש שש פנ תש הי ל יה"ה הוא ו', של ן של ה יה"ו, אותו בי ינה בי

יהו"ה.

מות ל יו"ד ה"א וא"ו ה"א דש ד של צנ הנ ים, ומי ני ה פה עה בה רש יהה אנ ל חנ כה לו ייש לש לה יות הנ אותי ע הה בנ רש ל אנ ד של צנ הנ מי
חו תש פש ני (שם)  ם  הל בה ר  מנ אל נל של אות,  רש מנ ע  שנ תי אל  קי זש חל יש ה  אה רה לו  לה הנ ירות  פי סש ע הנ שנ תי ד  גל נל וכש ן.  תה עש בנ רש אנ לש ם  דה אה
ם םאשה ל ר ר ענ של אמ יענ  קי רה ל לה ענ מנ אשון - (שם) ומי רי ה הה אל רש מנ ם: הנ ה הי לל אי וש ים.  להי אות אל רש ה מנ אל רש אל וה ם  יי מנ שה הנ
ה. הוא לה עש מנ ה לש טה מנ ה מי אה אל רה קי זש יחל יר, וי פי ן סנ בל ה, אל ינה כי שש יא הנ זו הי ן הנ בל אל א. הה סי מות כי יר דש פי ן סנ בל ה אל אי רש מנ כש

ית. שי תוך עמשה ה מי רואל י של מי ה כש ה אותה אה רה

י עי צה מש אל מוד הה ענ ה הה אה אן רה ה. כה לה עש מה לש יו מי לה ם עה דה ה אה אי רש מנ מות כש א דש סי כי מות הנ ל דש ענ י - וש ני שי ה הנ אל רש מנ הנ
ל מנ שש ין חנ עי א כש רל אי וה - (שם)  י  ישי לי שש ה הנ אל רש מנ י. הנ דנ הוא שנ מטטרו"ן של תוך  מי ה אותו  אה רה וש ה,  ינה כי שש לנ מוך  סה
ין הוא יהו"ה, ובי הוא של רוך  בה דוש  קה ין הנ חוז בי אה ים, של מי עולה י הה יק חנ די ה צנ זל יב, וש בי סה ה  ית לה בי ש  ה אי אי רש מנ כש
ה אותו אה רה ם יאהדונה"י. וש הי לו, של לה מות הנ שי י הנ ני ל שש ל של לה כש ל, הנ מנ שש יק הוא חנ די צנ הנ יא אדנ"י. וש הי ה של ינה כי שש הנ

ים. ני פש ר הנ תוך שנ מי

ל כה ים. לש ני ה ד' פה ד ייש לה ל צנ כה ת, ולש ענ בנ רג יא מש יהה הי ל חנ ם אדנ"י. כה ם הי יי פנ נה ע כש בנ רש אנ ם יהו"ה, וש ים הי ני פה ד' הנ וש
ים לשי ם שש ם אותה יהה, הי ל חנ כה ם לש יי פנ נה ר כש שה ה עה שה שי ים. וש ני ר פה שה ה עה שה ם שי הי ם, וש יי פנ נה ף ד' כש נה ל כה כה ים, ולש ני ן ד' פה פה

ם. יי פנ נה ע כש בנ רש אנ ים וש שי שי ים וש ני ה פה עה בה רש אנ ים וש שי יות - שי ד' חנ ים לש ים עולי עי בה רג ם מש יי ננ ושש

ה עה בה רש יהה אנ ל חנ כה ם לש הי ם, וש הל ת לה חנ אנ ם לש יי פנ נה ע כש בנ רש אנ ת וש חה אל ים לש ני ה פה עה בה רש ת: אנ מל כםל אל הנ ך, וש ר כה ייש אומי וש
מות ית. ודש אשי רי ה בש עמשי ל מנ ים של להי ם אל יי ננ ים ושש לשי בון שש שש חל ם כש יי תנ ים ושש לשי ם שש י הי רי ם, המ יי פנ נה ע כש בנ רש אנ ים וש ני פה
ים שי שי ם. וש יי תנ ים ושש עי בה רש י אנ רי ירות, המ מי ר אמ של ד על גל נל ש, כש פםרה מש ם הנ שי ל הנ יות של ר אותי של הוא על ם, של דה י אה ני ם פש יהל ני פש
לו ן, אי יהל בי גנ ר (שם) וש מנ אל ם נל יהל לי עמ ם, ונ יי תנ ים ושש עי בש ל - שי מנ שש ל חנ יות של ה אותי מונל ם שש ם עי יי פנ נה ים וכש ני ה פה עה בה רש אנ וש
ם יהל לי עמ דות, של קג נש ל הנ צל יות אי אותי ם בה הי ים. של ני ם פה יי ננ ים ושש עי בש ם שי הי וש ם,  הל לה ה  גםבנ וש ם.  יי פנ נה ם כש יי תנ ים ושש עי בש שי
ר (יחזקאל א) מנ אל ם נל לה לה גש ים. ובי מי עה טש הנ לו  ם - אי יהל לי ים עמ בוהי ר. וגש שםמי בםהנ  ל גה ענ מי בםהנ  י גה ר (קהלת ה) כי מנ אל נל

ן. תה עש בנ רש אנ יב לש בי ם סה יי יננ אםת עי לי ם מש בםתה גנ וש

ם אותה וש עות.  בה צש אל הה של מו  כש יות  אותי הה ן  אותה וש ים,  גולי עי ם  הי עות של בה צש אל הה י  קי רש פי מו  כש דות  קג נש הנ ם  אותה וש
עוד וש ה.  ול ילהה ה  זל ם הנ שי ים בנ מוזי ם רש הי וש ם,  יהל רי חמ גוף אנ י הנ רי יבש ל אי ת כה ים אל יגי הי נש מנ ם של יי יננ עי הה מו  ים כש מי עה טש הנ
י תי מו (שמות כח) שש יש, כש רות אי ם חםבש יי תנ ם, שש יי פנ נה כש ר בנ מנ אל נל ה י, וש מו זל ן כש תה עש בנ רש אנ יב לש בי ם סה יי יננ אםת עי לי ם מש בםתה גנ וש
םאל. מ ין ושש ם יהמי רות - הי ם חםבש יי תנ ר. שש בה חג יו וש צותה י קש ני ל שש מו אל ה, כש נה יהל יםתי וי ת גש סות אי כנ ם מש יי תנ רםת. ושש פםת חםבש תי כש

לש שה יש, וש א אי רה קש ני ם, וש דה ה אה מה כש את חה רי קש ה, ני טה מנ ה לש לה עש מנ ים מי מי עה פש יש? לי אי י הה ה. מי מה חה לש יש מי יש - ה' אי אי
ה בורה ד גש סל ת ה'. חל פל תוסל ם, בש דה אה את הה רי קש ה ני יונה לש על ם הה אי ים הה מי עה פש לי וש יות.  חנ לש  שה או  רש קש יו ני תה חש ירות תנ פי סש
יש. א' ה אי מה כש ים חה מי עה פש לי יות. וש לש חנ סוד שה ח הוד יש צנ ם. ני דה את אה רי קש ת ני רל אל פש ים תי מי עה פש לי יות. וש לש חנ ת שה רל אל פש תי
ם יי תנ ה. ושש בורה וגש ה  לה דג גש  - יש  רות אי ם חםבש יי תנ ה, שש יונה לש על ם הה אי יא הה הי ה, של שובה ה, ש' תש מה כש י' חה יון,  לש ר על תל כל

גום אות. רש הוא תנ יק, של די ה צנ ת זל ה - אל נה יהל יםתי וי ת גש הוד. אי ח וש צנ ן ני סות - הי כנ מש

ם יהל לי י, עמ עי צה מש אל מוד הה ענ הה וש לו  בור של טנ הנ תו  ינה כי גוף, ושש הוא הנ י של עי צה מש אל מוד הה ענ ה הה ה - זל נה יהל יםתי וי ת גש אי
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ים םאל. סםכמכי מ ין ושש ה? יהמי לה עש מנ ם לש הל לה ם של יי פנ נה כש י הנ ה. מי לה עש מנ ם לש יי פנ נה י כש שי ים פםרש בי רג כש יו הנ הה ר (שמות כה) וש מנ אל נל
ה מה כש ם חה יו - הי חי ל אה יש אל ם אי יהל ני סותו. ופש כנ יך לש רי צה יק של די ה צנ ת - זל פםרל כנ ל הנ ת. ענ מל י אל מודי י ענ ני ם - שש יהל פי נש כנ בש

ים. רובי כש ל הנ ים של ני פה ם הנ הי ה, של ינה ובי

ה, כגסל הוא מש יון, של לש ר על תל כל ס בש נה כש ני של אותו  יו? לש חי ל אה אל יש  ים אי לי כש תנ סש ם ומי יהל פי נש ים כנ שי פורש יו  י הה מי ולש
ה לה עש מנ ים לש תוחי ם פש יהל פי נש יו, כנ לה ים אי רובי כש הנ קםר. וש חמ ל תנ ך אנ מש ה מי כגסל מש רםש ובנ דש ל תי ך אנ מש א מי לה פש מג ר בנ מנ אל יו נל לה עה של
ה ינה כי שש תוך הנ יו - מי לה ר אי בי דנ י. מי עי צה מש אל מוד הה ענ תוך הה קול - מי ת הנ ע אל מנ שש יי ם. (במדבר ז) ונ יהל לי ל אותו עמ בי קנ לש
מוד ענ ע אותו? הה מנ י שה ם. ומי אי תוך הה יו - מי לה ר אי בי דנ יש ב. ונ אה הה תוך  ה מי לה עש מנ קול - לש ת הנ ע אל מנ שש יי ה. ונ תונה חש תנ הנ

ה. ינה כי שש ל הנ ע אל מה שש בור ני די הנ י. וש עי צה מש אל הה

י תי ם שש הי ה, הוד. של טה מנ יו ולש נה תש ה מה אי רש מנ ח. ומי צנ ני ה,  לה עש מה יו ולש נה תש ה מה אי רש מנ י - מי ישי מי חמ ונ י  יעי בי ה רש אי רש מנ
ף הוא סל כל ב. של הה ים זה רובי ם כש יי ננ ם שש ם אותה שה מי ה, של בורה גש זו הנ ש, וש ה אי אי רש מנ י כש יתי אי י - רה שי שי ה הנ אל רש מנ ם. הנ יי שוקנ

ים בו. לי לה כש ב ני הה י זה יני ה מי עה בש שי םאל. וש מ שש ב לי הה זה ין, הנ יהמי לש

ם, ובו יי תנ ים ושש עי בש ה שי עולל ד של סל חל ה הנ ן? זל נה עה י הל ן. מי נה עה ילה בל הש ר יי של ת אמ של קל ה הנ אי רש מנ י - כש יעי בי שש ה הנ אל רש מנ הנ
הוא ם של יי תנ ים ושש עי בש ה. ובו ייש שי ם מםשל ר עי בי דנ א) לש בה של ם (כש עה ע הה מנ שש עמבור יי ן בנ נה עה ב הל ענ רוך הוא בש דוש בה קה א הנ בה
ים. לי לה כש ם ני בות, ובו הי ה אה לשה ל שש ים של ני וה ה גש לשה ם שש הי ים, של ירי אי מש יהה הנ נל וה גש יק בי די יא צנ הי ת של של ית קל אי רש ד, ני סל חל
כם'ל ם בנ הל ר בה מנ אל נל בות, של אה ת הה לשל ים שש לי לה כש ני בו  ם, של יי תנ ים ושש עי בש ה שי עולל כגלו, של יש יק ונ די צנ ר בנ מנ אל ה נל שום זל ומי

ם. ית עולה רי כםר בש זש ה, לי ינה כי שש ת הנ , אל יהה יתי אי ים, ורש ני וה גש ת הנ לשל לו שש אי 'ל. ובש 'ל כם כם מי

ילו בי שש ם, ובי יי תנ ים ושש עי בש ל שי ד כולי סל הוא חל ין, של יהמי ענ בש נוסי י. וש שי שי יום הנ י, הנ שי שי ף הנ לל אל יק הוא הה די צנ הנ של
בו (ישעיה נב) ין, של יהמי הוא הנ ין. של יהמי ץ הנ קי ך לש לש גםרה עממםד לש תנ יק, וש די צנ , בש נוחנ תה ץ וש קי ך לנ ה לי תה אנ ר (דניאל יב) וש מנ אל נל
ם יי ין מנ יל בי די בש י מנ יהי בו (בראשית א) וי י, של עי צה מש אל מוד הה ענ ל הה ע"ב של ענ בש נוסי יון. וש שוב ה' צי או בש רש ן יי יי ענ ן בש יי י ענ כי
ר סי י. (חה יתי לי םא גי י ל רנ יבה אי י, ולש יתי לי י גי בי לי י. לש יתי לי םא גי ת ל רי שה י הנ כי אמ לש מנ י, ולש יתי לי י גי בי לי ר לש מנ אל נל ה  ילה בי שש ם. ובי יי מה לה
ם אי יו. וש רה חמ ים אנ דור נוטי רםב הנ י של פי דור כש ה הנ ל מורי כה ם, בש יהל כגיותי י זש פי דור כש ל דור וה כה ץ) ייש בש קי ה של אל רש אן) (ני כה
לו, ין כה צי קי ל הנ ה כה שום זל רון. ומי חמ אנ דור הה ד הנ ית) ענ חי דש ה (ני לה אג גש יהיא, הנ י חי בי ר רנ מנ יהה - אה לל ים עה בי רנ תש ים מי אי טה חמ הנ

דור. ל דור וה ל כה דות של מי ל הנ כגיות של זש ה ובנ שובה תש לוי בנ כםל תה הנ וש

לוי! א בו תה לה דור, אל ל דור וה ל כה דות של מי כגיות ובנ זש לוי בנ םא תה רוך הוא ל דוש בה קה ם הנ שה ן של מנ זש הנ ץ וש קי ל הנ בה אמ
ל ל כה ץ של ל קי ה כה שום זל י. ומי מי ן שש ענ מנ לש ש  ענ אנ ה, (יחזקאל כ) וה עלשל י אל ני עמ מנ י לש ני עמ מנ תוב (ישעיה מח) לש כה הו של זל

ם. יהל כגיותי זש לוי בי םא תה רוך הוא ל דוש בה קה ל הנ ץ של קי הנ ם הוא, וש דה אה י הה ני ל בש כגיות של זש י הנ פי ה הוא כש גה רש דנ

ם יי אתנ ף ומה לל ר אל חנ ם אנ יי תנ ים ושש עי בש ייש שי יא. וש הי ה הנ דה מי י הנ פי י כש ישי מי חמ ף הנ לל אל ר הה חנ ם אנ יי תנ ים ושש עי בש ייש שי וש
ים עי בה רש ם אנ יי אתנ ר ייש מה חי ץ אנ או קי רש ן יי יי ענ ן בש יי י ענ לו, כי ל נםחנ של ש של שי ים וש שי מי חמ ם ונ יי אתנ ייש מה יא. וש הי ה הנ דה מי י הנ פי כש
ל כה ה וש זל יך. וש רי אמ ין אנ צי י קי ני הוא. שש רוך  בה דוש  קה הוא הנ צון של ל רה של זו  ה הנ גה רש דנ הנ ה, וש דה מי ה) הנ י (אותה פי כש ש  מי חה וש
ל ענ ב בנ תנ כה מו של בון, כש שש חל ץ וש ין קי ה אי לה עש מנ ר לש תל כל ה מי מה כש חה אות לנ רה פש רש ם פנ ים הי צי ל קי יהאות של רי טש ימנ גי בונות וש שש חל הנ
ים הוא, צי קי ל הנ ל כה סוף של ה, הנ מה כש ים - חה צי קי ל הנ ל כה של םאש  ר ר. הה ה סופי תה ה אנ ד מה חה י אל ני פש לי וש ה:  ירה צי יש ר  פל סי

ית. ירי עמשי יא הה ה הי ינה כי שש הנ של

ל כולי יק של די צנ ל בש לה כש כםל ני הנ יק, וש די צנ ל סוף הוא בש כה ים, וש צי קי ל הנ ל כה סוף של הנ םאש וש ר ל הה י כולי עי צה מש אל מוד הה ענ הה
י, יעי בי שש יום הנ ים בנ להי ל אל כנ יש תוב (בראשית ב) ונ כה הו של ים. זל מי עה פש לש  י שה יעי בי א שש רה קש ם ני הל בה בות של אה ת הה לשל שש
ים עי בש ן שי ם בל שי א הנ צה מש ני נו  מל ן, ומי נה עה ב הל ענ בש הו  זל וש י.  יעי בי שש ת יום הנ ים אל להי אל ך  רל בה יש ונ י,  יעי בי שש יום הנ בםת בנ שש יי ונ

. יענ קי רה יר וש וי אמ ם יהם ונ הי , וש רוחנ ש וש ם אי יי מנ ים בש לי לה כש ני ל, של לה ט וכש רה ל ופש לה ם כש הי 'ט, של יי יהבם'א ונ 'ע ונ סנ יי מות ונ ם שי יי תנ ושש

ים ה', לי אי מוך בה י כה ם (שמות טו) מי ל שי הוא ענ ל, של אי יכה ה מי זל ד, וש סל חל ך הנ אנ לש ין, מנ יהמי ף הנ תםקל יהם וש ם הנ הי וש
י הו כםחו, (ישעיה מג) כי זל ם. וש יי תנ ים ושש עי בה רש אורו אנ יות, וש בון אותי שש חל ם בש יי תנ ים ושש עי בש שי ה לש עולל י של בי כה מו מי שש של
ייט ם. (שמות טו) ונ יי מנ ייה מי רש הוא אנ ייה, של רש מות אנ ל הוא דש אי יכה ש, ומי ה אי בל כנ ה מש זל ה. של ול כה םא תי ש ל מו אי ך בש לי תי
שום ה. ומי בה רה ל חה ה ענ נל מג מש ה של בורה גש יחנ הנ לי ל שש יאי רי בש ל גנ כםחנ של ה, בש בה רה חה יהם לל ת הנ ם אל יהשל יהם, ונ ל הנ ת יהדו ענ ה אל מםשל
ם יי ין מנ יד בי רי פש י, הי עי צה מש אל מוד הה ענ ל הה של יחו  לי ל, שש יאי ל אורי ד של צנ הנ ה, מי בה רה חה יהם לל ת הנ ם אל יהשל ונ ר בו  מנ אל ה נל זל

ם. יי יא מנ הי ל, של אי רה שש ה יי ני חמ ין מנ יהה, ובי רי כש ש נה יא אי הי ם, של יי רנ צש ה מי ני חמ ין מנ םא בי יהב תוב, ונ כה הו של ש. זל אי וש

ה ב זל רנ םא קה ל ה, וש בורה ל גש םאל של מ שש ד הנ צנ ג לש רי טש קנ ך לש לנ הה םאל, של מ שש ים מי עי שה רש ל הה ך של חםשל הנ ין, וש יהמי ן מי נה עה י הל הי יש ונ
ך , כה יהה לל ב אי רי קה תש םא הי ל ש של קםדל ל הנ ין של יהמי ר לנ חי אנ ד הה צנ ל הנ םאל של מ שש ין הנ יד בי רי פש הי מו של ה. וכש לה יש לה ל הנ ה כה ל זל אל
ה שום זל שות, ומי לה שג יות מש וה המ הנ יות וש אותי הה ירות וש פי סש הנ מות וש שי בו הנ ש, של קםדל ל הנ םאל של מ שש הנ ין וש יהמי ין הנ ד בי ינחי מש
ל יות של אותי ים וש עי בה רג מות מש ל שי בה י. אמ וי לי לנ ן וש כםהי י לנ ישי לי ל שש אי רה שש יי שום של יות, מי לש אותי שה ש בש לה שג כו' מש וה"ו וש

ה. ינה כי שש הנ ם מי ע הי בנ רש ה אנ בה תי

סו'ד יש 'ת  רל אל פש 'ר תי תל 'ח כל צנ ני 'ד  סל ה חל 'מה 'כש ה: חה זל מו  י, כש עי צה מש אל מוד הה ענ שות בה לה שג ן מש ירות הי פי ע סש שנ תי וש
לש ית, ושש יני מי יא שש ה, הי יונה לש על ם הה אי ד הה צנ ם מי הל ית לה יעי בי ם, ורש הל ית לה ירי יא עמשי כות הי לש 'ה הו'ד, ומנ בורה 'ה גש ינה בי
ם יי מנ שה ת הנ חנ ע, תנ צנ מש אל ל בה פל עמרה הה וש ין,  יהמי ן לש נה עה םאל, הל מ שש לי ך  חםשל ל. הנ פל עמרה ונ ן  נה עה ך  ם חםשל בושה לש לו  לה ירות הנ פי סש הנ
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יא קול, יוצי ן של נה עה יו. בל לה גש ת רנ חנ ל תנ פל עמרה ד ונ יירנ ם ונ יי מנ ייט שה תוב (תהלים יח) ונ כה הו של י. זל עי צה מש אל מוד הה ענ הוא הה של
ם. יי מה ל הנ ר בו (שם כט) קול ה' ענ מנ אל נל של

ך, ם חםשל שה ה של בורה גש ד הנ צנ ים, מי בי ם רנ יי קםלות מנ ם (שם צג) מי הל ר בה מנ אל נל נו, של מל ים מי צי פוצש תש ה קולות מי מה כנ וש
ש, בות אי המ ב לנ ר בו (תהלים כט) קול ה' חםצי מנ אל נל ק קול של אםת. דופי רש יו מי ינה ה עי ין הל כש תי ק ונ חה צש בו (בראשית כז) יי של
תוב (ויקרא כה הו של ן. זל קי ק זה ל דופי אי רה שש יי דור לש יהדוענ הי ר, הנ דה הה ר בו קול ה' בל מנ אל נל קול של ק הנ ל דופי פל עמרה ד הה צנ ומי

ן. קי י זה ני תה פש רש דנ הה מט) וש

ם אי ן הה א מי י יוצי יעי בי שש קול הנ בות. הנ אה ת הה לשל ד שש גל נל ם כש הי סוד, של ח הוד יש צנ ני ים מי רי חי ה קולות אמ לשה שש
ם, יהל ני שש ה בי חוזה אמ ה של ילה תי י פש עי צה מש אל מוד הה ענ םאל, הה מ שש ר לי ין, ני יהמי ת לש יי זנ ם. הנ בות הי אה ת הה לשל ד שש גל נל ה. וכש יונה לש על הה
ה בורה גש ד הנ צנ ת מי בה ל שנ ר של ני ר, וש ני ל הנ י של לי כש ה הנ ץ, זל רל אה ל הה ענ בו  עו  רש ר זנ של ינו. אמ מי י לש רי ה פש י עםשל רי ץ פש יא עי הי של
יום ם בש יכל בםתי כםל מםשש בש ש  אי עמרו  בנ םא תש ה ל וה צי לו  לה גש בי , של יהה לל ה אי רה זה ש  יב אי רי קש מנ י של מי ת. אוי לש רל ת ומואל רל בועל
כו' ך וש ת זה יי ם (שמות כז) זנ שה ין, של יהמי ד הנ צנ את אור מי רי קש ני םאל, וש מ שש ד הנ צנ ר מי את ני רי קש ך ני ה כה ינה כי שש ף הנ אנ ת, וש בה שנ הנ
י עי צה מש אל מוד הה ענ ד הה צנ ה מי ילה תי יא פש הי ה אור, וש תורה ה וש וה צש ר מי י ני יא כי הי אור, של מה ן לנ מל הוא של יד, וש מי ר תה עמלת ני הנ לש

ם. יהל ני שש ז בי אוחי של

ה. נורה ל מש ר של ד ני גל נל ם כש דה ת אה מנ שש ר ה' ני ה. ני ילה תי ד פש גל נל ה כש ילה ית מי רי ן, ובש מל ד של גל נל ם כש דה ל אה ע של רנ ה זל מו זל וכש
ה טי ין מנ יהמי ד הנ צנ ה מי גנ נם ים. הנ להי אל "ה הה טי יב, מנ בי ה סה גנ נם ה הנ אי רש ן מנ את - כי רי קש ה ני יונה לש על ם הה אי י, הה יני מי שש ה הנ אל רש מנ הנ
ה טי םאל מנ מ שש ד הנ צנ ים. מי בי ל שה בי קנ לש ה  שוטה פש ך  ינש מי יש י  ר כי מנ אל נל בו  ה, של שובה תש י הנ לי עמ ל בנ ם ענ חי רנ ד, לש סל י חל פי לנ כש
ך יהדש ח בש אםר קנ יש ת הנ אל בו  יתה  כי ר הי של אמ ך  טש תוב (שמות יז) ומנ כה של הו  ים. זל עי שה רש ת הה אל כות בו  הנ ים, לש להי אל הה

ושההלהכשתה.

ע בנ של ך  לש תה  רש פנ סה (ויקרא כה) וש הו  זל ע. וש שנ תי ים וה עי בה רש אנ ים לש ים, עולי ה יהמי עה בש ת שי חנ ל אנ כה תות, לש בה ע שנ בנ של וש
ה, לל אי מות הה שי ת הנ ענ בש ד שי גל נל תות, כש בה ע שנ בנ ים של ה יהמי עה שש תי ים וש עי בה רש אנ ים. וש ני ע שה שנ תי ים וש עי בה רש ם אנ ים, הי ני תםת שה בש שנ

ם: הי של

ה עה בש ם שי אב"ג ית"ץ, קר"ע שט"ן, נג"ד יכ"ש, בט"ר צת"ג, חק"ב טנ"ע, יג"ל פז"ק, שק"ו צי"ת, הי
ר (ישעיה ו) מנ אל נל ם של הי לו  אי ת. וש בה שנ וש ת  בה ל שנ כה לש בוענ  שה י הנ מי יש ת  של ד שי גל נל יות כש אותי ש  ת שי חנ ל אנ כה מות, ולש שי
ים עי בה רש אנ וש תות,  בה ע שנ בנ ע של שנ תי ים וה עי בה רש ם אנ כגלה וש ד.  חה אל ם לה יי פנ נה כש ש  ם שי יי פנ נה כש ש  שי ל לו  ענ מנ ים מי די ים עםמש פי רה שש
ים ני ה פה עה שש תי ים וש עי בה רש אנ ים לש עולי גות, וש רה ש דש ת שי חנ ל אנ כה ירות, לש פי ע סש בנ תות של בה ע שנ בנ של ל חםל. וש ים של ם יהמי יי ננ ושש
ן גות הי רה לש דש שה "ה. וש טל ן מנ ה מי יונה לש על ר. ה' הה עםמל ת הה ירנ פי ל סש ים יום של שי מי ה חמ יונה לש על ם הה אי ה. הה תורה ל הנ הור של טה

ש. קםדל י הנ ני אופנ יות וש חנ ים וש פי רה יונות - שש לש על

ר מנ אל נל ם, של דה אה ל הה ים של יי חנ ת הנ מנ שש ה ני נה מל י, ומי ל חנ ת כה מנ שש יא ני הי ה של יונה לש על ם הה אי ת הה חנ ם פורנ הל ים, בה פי רה שש הנ
ה עה ל שה כה ה, ובש יונה לש על ם הה אי ה לה לה יש ל לנ כה ת בש חנ יא פורנ לו הי אי ים מי כי שה מש ני ים של פי רה שש ים. ובנ יי ת חנ מנ שש יו ני פה אנ ח בש פנ יי בו ונ
ים. רוחנ שי מי חמ בונו  שש "ם חל דה אה מו. הה לש צנ ם בש דה אה ת הה ים אל להי א אל רה בש יי ונ ר  מנ אל נל ה  ילה בי שש בי ה, של שובה תש ת בי רל חוזל של
ה לה טש ה, ני תורה ל הנ ם של יי מנ ה, הנ י תורה ני ם בש אותה ם. של יי מה י הנ ני ל פש ת ענ פל חל רנ ים מש להי אל רוחנ  וש ה  ר בה מנ אל נל של ש  קםדל הנ
ה לה עש מנ ים לש חי ם פורש הל ם, ובה יי פנ נה ע כש בנ רש ת אנ חנ ל אנ כה לש יות של ע חנ בנ רש אנ ה בש לה יש ל לנ כה ה בש עולה י, זו  עי צה מש אל מוד הה ענ הה מי
ר מנ אל נל ים, של ני אופנ ד הה צנ ה מי אה בה ש  פל נל םאל. הנ מ שש י מי נה דם ין, אמ יהמי ל יאהדונהי. יהו"ה מי כולי י של עי צה מש אל מוד הה ענ לה
ים ירי שי יר הנ שי ר בש מנ אל נל יש, וש שי רש אן תנ ר כה מנ אל יש. נל שי רש ין תנ עי ם כש יהל עמשי ים ומנ ני אופנ ה הה אי רש ם (יחזקאל א) ומנ יהל לי עמ

יש. שי רש תנ ים בנ אי לה מג ב מש הה י זה ילי לי יו גש דה (שיר ה) יה

יך רי ים, צה זי רה ים בו  שי דש חנ תש מי קום של ל מה כה ים, בש ני אופנ יות וש חנ ים וש פי רה ה, שש לה עש מנ לש נו  רש אנ י בי רי המ ב של ל גנ ף ענ אנ וש
ים, רובי כש י הנ לי גש ד רנ גל נל ים כש ני אופנ ים. הה רובי כש ד גוף הנ גל נל יות כש חנ הנ ים, וש רובי כש י הנ פי נש ד כנ גל נל ים כש פי רה שש ם הנ יר אותה זי חמ הנ לש
ה לה ענ תש י, הי עי צה מש אל מוד הה ענ הוא הה ד, של חה רוב אל יות, וכש חנ י הנ פי נש ים כנ עמטי מנ תש יו מי ל, הה אי רה שש יי לו  גה של ים. מי גגלי ם עמ הי של

עםף. יה רוב ונ ל כש ב ענ כנ רש יי ר בו (תהלים יח) ונ מנ אל נל ה), של כגסל א (ומש לה פש מג אותו הנ לש

ים, מי עולה "י הה חנ מות בש לי ם שש יי תנ פה שש ם בי ר אותה בי חנ מש י של יו מי רה שש לות. אנ גה ה בנ ינה כי שש יא הנ הי י, של ני רוב שי ר כש אה שש ני
ם ים, כגלה ני אופנ יות וש חנ ים וש פי רה ים שש סי נש כנ תש מי בו  ה, של לה פי תש כות הנ רש ה בי רי שש ה על מונל ל שש ים, כולי מודי שון לי הוא לש של
תוב (יחזקאל א) כה של הו  ם. זל הל ים לה עי שומש י וש עי צה מש אל מוד הה ענ הה תוך  ע מי מה שש ני קולו  דו, וש גש נל ים כש תוחי ם פש יהל פי נש כנ

ם. יהל פי נש ת קול כנ ע אל מנ שש אל וה

ח. תה פש י תי תנ פה י שש נה דם ים אמ רי ל אומש אי רה שש יי של חו? כש תש פש קום ני ה מה יזל אי ע, ובש מנ ת שש יאנ רי קש ע? בי מה שש קום ני ה מה יזל אי בש
ם ל אותה בי קנ יו לש לה ם אי יהל פי נש ים, כנ ני אופנ יות וש חנ ים וש פי רה ים שש חי תה פש ה, ני לה עש ת בנ ל אל בי קנ ת לש חנ תנ פש ני של ה, כש ינה כי שש י - הנ נה דם אמ
ד. ה ינחנ בה קי ר ונש כה ים זה רובי כש ם הנ אותה י של רי ה. המ לה עש מה לש דות מי רג ם פש יהל פי נש כנ ם וש יהל ני תוב (שם) ופש כה של הו  ם. זל בונה רי לש
ל אי רה שש אי יי דנ ם - ונ דה מש עה ן. בש יהל פי נש ה כנ ינה פל רנ ם תש דה מש עה ים, (שם) בש ני אופנ יות וש חנ ים וש פי רה שש ר בנ מנ אל ה נל ידה עממי ת הה לנ פי תש בי
לות בש קנ תש לות מי פי תש ן הנ מנ זש אותו הנ יו. בש חי ל אה יש אל ם אי יהל ני ים ופש רובי כש ם הנ ן אותה מנ זש אותו הנ ה, בש ידה עממי ת הה לנ פי תש בי
ה, לה פי א תש לה ה אל ין עמבודה אי ה, של נה שש מי י הנ לי עמ בנ שוהה  רש י פי רי עוד המ ין. וש ידי מי ד תש גל נל לות כש פי ן תש יהל לי ר עמ מנ אל נל צון, של רה בש

ם. הל לה נות של בה רש קה מו הנ ים, וכש ני כםהמ ת הנ עמבודנ ה כנ לה פי תש ה הנ קולה שש של
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א יוצי ת, וש לל בל קנ תש ה מי לה פי תש ין הנ ים, אי ני פה ים בש ני ם פה ינה ה, אי ינה כי שש הנ י וש עי צה מש אל מוד הה ענ ם הה הי ים, של רובי כש הנ ן של מנ זש בי
י ה' ני פש לי ש מי א אי צי תי הו (ויקרא ט) ונ זל לות, וש פי תש ם הנ הי ם, של הל לה נות של בה רש קה ת הנ כםל אל אל ב, לל לל כל הוא הנ סמא"ל, של
ין אי ן, וש רם המ י אנ ני בש מו של תו, כש יהמג ם ונ הל ר בה מנ אל נל ל, וש אי רה שש לות יי פי ן תש הי נות של בה רש קה ל הנ ה של ילה כי אמ זו הה ם. וש ל אותה םאכנ ת ונ
ים. ני ל פה ים אל ני ה פה ל מםשל ר ה' אל בל די ר (שמות לג) וש מנ אל לו נל לה ים הנ רובי כש ל הנ ים של ני פה יות. ובנ ני א עמ לה ל אל אי רה שש יי ה לש יתה מי

א רה קש ני הו של אי זל דנ א ונ לה לו? אל לה סודות הנ ה הנ לה גי י הוא של רו, מי מש אה ים, וש כי אה לש מנ הנ ה וש נה שש מי י הנ לי עמ ם בנ מו כגלה קה
ילה הש יו תי לה גש רנ לש ק, של זי חנ תש הי ץ וש עי ל הה דה ר בו (דניאל ד) גנ מנ אל נל בונו, של ל רי ן של יוקה דש הוא בנ לו, של ה של גה רש דנ ר, בנ זםהנ ר הנ פל סי
ל זון כה נו יי מל יונות. ומי לש על מות הה שה נש ן הנ הי ם, של יי מנ שה י הנ פררי יו יהדורו צי פה נה עמ ש. ובנ קםדל יות הנ ן חנ הי ה, של דל שה יות הנ ל חנ צי בנ
א יירה ונ ר (שמות ג)  מנ אל נל ילו  בי שש בי ה, של ינה כי שש ה הנ ירה אי מש ינו  ת עי בנ בה א בש לה םא עוד, אל ל וש ה.  טה מנ ל לש אי רה שש ה יי ר, זל שה בה
ם הי ה, של לה יבות של תי ל"ב נש ירות וש מי ר אמ של על ה מי לולה ת כש "ב, בנ "ת לי ה בנ זל ה. וש נל סש תוך הנ ש מי ת אי בנ לנ יו בש לה ך ה' אי אנ לש מנ
מוד ענ יר הה אי לו מי ן של יי ענ . בה ענ ב שומי לי ה הנ ב רואל לי ר, הנ מנ אל ה נל זל ל"ב הנ ל הנ לנ גש בי ית. של אשי רי ה בש עמשי ל מנ ים של להי ל"ב אל

ההאלמשצהעיי.

י מודי י ענ ני ים שש רי סוגש ים וש חי פותש ינו  י עי פי נש י כנ תי שש בות. בי ה אה לשה ים שש ירי אי ית מש ני מה יש הנ ינו  י עי עי בש ת צי לשל שש בי
ן יי ענ ת הה ת בנ חנ ים תנ ני פש בי מי ה ייש  נה טנ ה קש קה ת דנ יק. בנ די ה צנ לו, זל ן של יי ענ י הה פי נש י כנ תי שש ז בי אוחי ן של יי ענ רםב הה ת, בש מל אל
ת בנ יר בש אי מי אור של ה. הה יונה לש על ם הה אי ב, הה ה, לי מה כש ם חה ה שה יונה לש על ן הה יי ענ ת הה בנ ה. של תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש זו הנ ה, וש יונה לש על הה
מות שש ים ני ירי אי לו מש ן של יי ענ י הה די לש ה גי עה בש שי עוד, בש יון. וש לש ר על תל ה כל מון, זל דש קנ יר הנ וי אמ א הה רה קש מו ני עי יא י' וש הי ן של יי ענ הה

קות. ה מוצה עה בש שי ה וש עה בש ר (זכריה ד) שי מנ אל ם נל יהל לי עמ יו, ונ רה בי ת חמ של שי עון וש מש י שי בי רנ

ן יי ענ י הה עי בש ת צי לשל ן ושש יי ענ י הה די לש ה גי עה בש שי ש. בש פםרה מש ם הנ שי ל הנ יות של ה אותי רי שש ע על בנ רש אנ ך בש ם כה ש אותה רי פה ייש מש וש
י רובי י כש ני שש ם. בי דה י אה ני ם פש יהל ני מות פש הו (יחזקאל א) ודש זל ן יו"ד ה"א וא"ו ה"א, וש הי יות של ר אותי של ירות על אי מש
ם. דה י אה ני ם פש יהל ני מות פש ר ודש מנ אל ם נל יהל לי עמ ם יהו"ה, ונ הי ם ד', וש הי ם, של דה י אה ני ים פש ירי אי ן מש יי ענ י הה פי ענ פש י ענ ני שש ן ובי יי ענ הה
הו בש גה ה וש עה בה רש בו אנ חש רה יד, של יהחי שות הנ את רש צי מש לו, ני ר של יבה אי ר וש יבה ל אי ם, כה דה י אה ני מות פש ם דש יות הי חנ לש הנ מות שש דש
בוא ים רי שי ל שי ם של יהל מותי שש ל ני נות כה נש קנ לו מש ים של רי יבה אי ש. בה פםרה מש ם הנ שי יות הנ ה אותי רי שש ע על בנ רש ן אנ הי ה, של רה עמשה

ים בו. ני נש קנ ה מש זל בור הנ חי ים בנ סי נש כנ תש מי ם של ים כגלה כי אה לש ל מנ בוא של ים רי שי שי ל. של אי רה שש ל יי של

דור לות בש גה הי יד לש תי עה י, של עי צה מש אל מוד הה ענ תו הה גה רש דנ ה הוא של אי זל דנ ה: ונ יונה לש על ה הה יבה שי יש ל הנ מות של שה נש רו הנ מש אה
ת"ו בש כו"ן שי מש ה מי 'ה. ובה יל הש יי 'ה הו'א של יה הה 'ה של , מנ יחנ תוב מוכי כה ר הנ בה דה סוד הנ ה בו. וש לל גנ תש יחנ מי שי מה ך הנ לל מל הנ של

ץ. רל אה י הה בי ל יושש ל כה י"חנ אל גי שש הי

ם, יהל יני עי ה בש נה שי ים וש ני שי ם יש ה הי מה כנ ר. וש י עי בי לי ה וש נה שי י יש ני ר בו אמ מנ אל נל אותו של ר לש עורי תש הי ן לש מה אל נל ה הנ קום רועל
ר עורי ן ולש יי ענ ת הה בנ לש יר בו  אי הה א אור, לש רה קש ז ני ל רה כה ה, של תורה ל הנ סודות של ק בנ סי ענ תש הי ם לש ים אותה חי םא פותש ל של
ה, לה עש בנ ה לש ר אותה עורי יש ם של הל ד מי חה ין אל אי ה, של י תורה לי עמ ם בנ ין אותה לות בי גה ה בנ נה שי יא יש הי ה, של לה עש ל בנ ה בו אל אותה
ל בי ה קי ר בו מםשל מנ אל נל ה הוא של תה י אנ רי המ בון. של שש חל ז, אור הוא בש רה ן. של יי ענ ת הה בנ ה בש יר בה אי מי אור של "ז, הה הוא רה של
ין אי לות, של זה מנ הנ ים וש בי כוכה הנ ה וש נה בה לש ם כנ הי ך  לש צש ה אל לה בה י קנ לי עמ ים ובנ מי כה חמ הנ ים וש יאי בי נש ל הנ י כה רי המ י. של יננ סי ה מי תורה

ש. מל של ן הנ א מי לה ם אור אל הל לה

ה כה שי חמ ם בנ ם הי ם, כגלה הל יר לה אי ת מי מל אל ד של ענ ם, של הל ר לה אי ה, קום הה מה י חנ ני פש ה כי י מםשל ני ך פש ר בש מנ אל נל שום של ומי
ים. תוני חש תנ ים וש יוני לש ל על הוא כולי ם, של א שה צה מש י ני עי צה מש אל מוד הה ענ א, הה צי מה ה תי תה אנ קום של מה בנ ם אור. של הל ין לה אי וש
ה אל רש מנ ים. הנ להי אות אל רש ה מנ אל רש אל ם (יחזקאל א) וה הל ר בה מנ אל נל ה, של בואה נש אות הנ רש ל מנ ל כה ה של אל רש מנ ה הוא הנ תה אנ
ם, יהאות ייש שה רי טש ימנ גי בונות וש שש ה חל מה כנ 'ה, וש 'חנ מה ה כם ייש בה ה של מה כש זו חה בוד ה'. וש מות כש ה דש אי רש י - (שם) מנ יעי שי תש הנ
ר של ן) על "ה יו"ד ה"א וא"ו ה"א, הוא (הי ם מה הי ה. וש מה כש חה אות לנ רה פש רש יהאות פנ רי טש ימנ גי קופות וש ם תש הל ר בה מנ אל נל של

ירות. פי סש

םא ל ש, של פםרה מש ם הנ שי ל הנ יות של אותי ר הה של על של מו  םא י"א. כש ל וש םא ט'  ל וש ר,  של ה: על ירה צי יש ר  פל ל סי ענ ר בנ מנ אה של
ם לו הי של כםחנ  ם מ"ה. הנ ה הי לל אי יות הה אותי ר הה של ל על בון של שש חל ן. וש הל מי רםענ  גש םא לי ל ר, וש של על ר מי ן יותי יהל לי יף עמ הוסי לש
"א א"ו, הי "ף וה לל א"ו אה "ף, וה לל "א אה "ת, הי לל א"ו דה ם יו"ד וה הי לו. וש אי ר הה של ל על דות של ם תולה הי יות של כ"ח אותי
ר מנ אל ם נל ילה בי שש עות, ובי בה צש ר אל של י על קי רש ד כ"ח פי גל נל יות כש עות. כ"ח אותי בה צש ר אל של ד על גל נל יות כש ר אותי של "ף. על לל אה

י. נה דם א כם"חנ אמ ל נה דנ גש ה יי תה ענ (במדבר יד) וש

מו אול, כש שש ת לנ דל רל יד לה תי לו, עה בונות של שש חל יהאות וש רי טש ימנ גי בנ ענ  םא יודי ל י של מי ר, של מנ אל ה נל זל הנ כםחנ  שום הנ ומי
ת ענ דנ וש בון  שש חל וש ה  עמשל ין מנ י אי ה) כי עמשי ך  כםחמ עמשות בש לנ ך  יהדש א  צה מש ר תי של (כםל אמ ש, (קהלת ט)  רה דש מי בנ רוהה  אמ בי של
בו"ד. הוא "ד כה חה בונו אל שש א"ו חל ה וה זל מו  ד. כש חה בו"ד אל "ה הוא כה ה. מה מה ך שה ה הםלי תה ר אנ של אול אמ שש ה בי מה כש חה וש
מות ה דש אי רש ר (יחזקאל א) הוא מנ מנ אל לו נל לה גש "ד. ובי חה "ב אל הוא לי בון ל"ב, וש שש בוד הוא חל כה "א. וש "א הי יו"ד הי
ל נוי של כי ה הנ זל ים. וש להי בונו אל שש חל "י, וש נה דם יל"ה אמ הש יהא אל רי טש ימנ גי ה בש עולל "א של "ם הי יות מי אותי ה בה עוד, מה בוד ה'. וש כש
בונו כ"ו שש חל ה הוא בש ך עולל "א כה סי כי נוי. הנ כי ם בש שי הו הנ זל נוי. וש יהא כי רי טש ימנ גי י"ם בש להי ה אל ך עולל כה ש, של פםרה מש ם הנ שי הנ

כ"פ וא"ו הוא.

ד חה הוא אל ם של דה אה הה מו של כש ינו  אי ד, וש חה אל נויו  כי וש מו  שש ה של אל רש ת, מנ פל יהא א' תוסל רי טש ימנ גי י"ם בש להי ה אל " הוה יש
אל קי זש חל יש ה  אה רה לו  לה אות הנ רש מנ ע הנ שנ ד. תי חה כםל אל הנ נויו  כי וש מו  הוא הוא ושש רוך  בה דוש  קה א הנ לה ד, אל חה אל נויו  כי וש
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ם. עולה ה בה אל רש ה בו שום מנ לה םא גי ה, ל כגסל א ומש לה פש ר מג תל הוא כל י של ירי עמשי ה הה אל רש מנ רות. הנ חי ע צורות אמ שנ תוך תי מי
רםש דש ל תי ך אנ מש א מי לה פש מג יו בנ לה ר עה מנ אל נל שום של ה. מי אה ה רה ר מה מנ םא אה ל י, וש ננ ל פה פםל ענ אל ה וה אל רש אל תוב (שם) וה כה הו של זל

ים. רי תה סש ני ק בנ סל ך עי ין לש קםר. אי חמ ל תנ ך אנ מש ה מי כגסל מש ובנ

בון שש חל נו, כש מל ים מי לויי תש ים (סודות) של נוזי ה גש י תורה רי תש ים סי רי שש על אות וש ש מי לו שי לו? אי ים של רי תה סש מי י הנ מי
ים. יוני לש על ל הה ת כה לנ הוא עי א, של לה פש אותו מג ים לש נוזי מות גש ם עולה הי נו, וש מל ה מי לה עש מנ ד סוד לש מי לנ ד מש חה ל אל כה "ר, וש תל כל
ה עה בש שי ם. וש אי ב וה ל - אה פל עמרה ן ונ נה עה לות. וש עי ל הה ת כה לנ ן עי ך מי ה לש נה תש שות ני רש י הה רי המ יו, של חה בה ה שש לי ן, גנ מה אל נל ה הנ קום רועל
יו לה עה בון ע"ב. וש שש חל ה לש עולל ם יו"ד ה"י וי"ו ה"י של ים הי מי עממה לו הה ל אי ה של אה קה שש ירות. הנ פי ע סש בנ בוד - של י כה ני נש ענ
נו מל ד, ומי סל חל ל הנ ד של צנ לו בו מי לש כש ירות ני פי סש ר הנ של על ם. וש יי רנ צש א מי ל ובה ב קנ ל עה ב ענ ה ה' רםכי ני ר (ישעיה יט) הי מנ אל נל
הוא ה של עור קומה שי ל, בש יאי זי ר רה פל סי רו בש אמ בי מו של רוך הוא, כש דוש בה קה ל הנ רוענ של זש תוב בנ ם כה יי תנ ים ושש עי בש ן שי ם בל שי

אשון. רי ם הה דה ל אה ר של פל סי יהה הנ הה

ם הי יר, של וי אמ כות בה הולש יות של ה חנ מה כנ אי. וש שנ חמ ה בנ לה פי תש אי בי שנ חמ ה בנ לו, עולה לה ים הנ ני נה עמ ה בה ינה כי שש ה הנ עולה של וכש
ם יהל פי נש כנ ם וש יהל ני תוב (יחזקאל א) ופש כה הו של . זל יהה לל ם אי יהל פי נש ים כנ חי ם פותש ם כגלה תות הי ר כי של ים, על לי מנ שש ים חנ פי רה שש
ה עה בש ם שי הי ה, של פל ל הנ של לו  לה ים הנ לי בה המ ם בנ כגלה ה בש ה, עולה עולה של ם. וכש יהל לי ה עמ ינה כי שש ל הנ בי קנ ה, לש לה עש מה לש דות מי רג פש

ים. נוזי ה גש לשה ת ושש לל ר קםהל מנ אה ים של לי בה המ

ל נות של חמ מנ נות. הנ חמ אות ומנ בה ה צש מה כנ בש ה  ל אותה בי קנ הוא לש רוך  בה דוש  קה ד הנ יהד יורי ם, מי יהל לי ה עמ עולה של וכש
יונות, לש על הה מי תונות  חש תנ הנ בות  כה רש מל ם הנ הי וש ם,  יהל לי עמ ים  די יורש ך  לל מל הנ נות  חמ ומנ ה,  ינה כי שש ם הנ עי ה עולות  ינה כי שש הנ
ים די יםרש ים וש ים עםלי להי י אל כי אמ לש ה מנ ני הי ר, (בראשית כח) וש בה דה סוד הנ יקות. וש שי נש ה בי חה מש שי לו בש אי לו מי ים אי לי בש קנ ומש

. יהה לל ים בו אי די ים יורש כי אה לש ים, ומנ ים עולי להי ית אל עמשי ננ ה של ינה כי שש ל הנ ים של כי אה לש מנ ה הנ ני הי בו. וש

נות חמ ים מנ עולי של ה, כש שום זל ה. ומי ירה בי גש הנ וש ך  לל מל נות הנ חמ י מנ ני שש ם לי לה ה סג יא עושה הי ם של דה אה ת הה לנ פי י תש רי שש אנ
חוד יי ן הוא הנ מנ זש אותו הנ ם. בש יהל לי ים עמ רי בש דנ ם מש ם, הי יהל לי ך עמ לל מל נות הנ חמ ים מנ די יורש של אי, וכש שנ חמ ים בנ ה, עולי ירה בי גש הנ

ד. בור ינחנ די הנ קול וש ל הנ של

נות חמ ים מנ די יורש של , וכש שוהה רש י פי רי המ ונ ך.  רי בה מש ן הנ ר מי ן יותי מי ה אה עונל דול הה גה ר  מנ אל נל ילו  בי שש בי יאהדונהי, של
אםד. ק מש זה ר חה קםל שםפה ר וש הה ל הה ד ענ בי ן כה נה עה ים וש קי רה י קםלת ובש הי יש תוב (שמות יט) ונ כה הו של קולות. זל ים בש די ך, יורש לל מל הנ
ה תורה ת הנ אנ קה שש א הנ לה ר אל טה ין מה אי י קולות. וש קולי ר בש טה יד מה הורי אי, ולש שנ חמ ן בנ נה עמלות עה הנ ר - לש טה מה הנ ך  רל דל ך  כה של
ן מנ זש יד, ובי מי ר תה עמלת ני הנ ה לש ן תורה מל ת של ילנ תי ל פש אי רה שש ה. יי עםלה יא הה ה הי ר בה מנ אל נל ר, של יא ני ה הי ינה כי שש הנ ה. של ינה כי שש לנ

ית. מי יהה עולה בי ה כש ין לה ה, אי תורה ה בנ ה, עולה וה צש יא מי הי ה של לה פי תש הנ של

כםר זש יהה לי יתי אי ן ורש מנ זש אותו הנ ן, בש נה עה ים בש ירי אי יהה מש נל וה גש ת בי של קל ית הנ אי רש י ה', ני ני פש צון לי ת רה יא עי ה, הי לה פי תש של וכש
םא ם ל ל. אי אי רה שש ל יי ים של ים טובי עמשי מנ י ה' בש ני פש ה לי ה עולה ינה כי שש ע של לו נודה לה ים הנ ירי אי מש ים הנ ני וה גש בנ ם. של ית עולה רי בש
ל בוש של לש ית בי אי רש ני ה. וש לה פי עמבור תש ך מי ן לה נה עה ה בל כםתה ת (איכה ג) סנ זל יא רומל ים, הי ירי אי ים מש ני וה גש ת בי של קל ית הנ אי רש ני

חםר. ן שה נה עה

ים, ירי אי ת מש של קל י הנ עי בש ם צי אי ת. וש חםרל רש חנ י שש ני אמ י של ני אג רש ל תי ת אנ זל יא רומל ים, הי שוכי ים חמ ני וה גש ת בו בי של ם קל אי
ת, של קל ל הנ ים של ירי אי ים מש פי יה ים  ני וה גש ה - בי אוה נה וש חםר,  ן שה נה עה י - בש ני ה אמ חורה ה. שש אוה נה וש י  ני ה אמ חורה ת שש זל יא רומל הי

ל. אי רה שש ל יי ים של ים טובי עמשי מנ בש

ת ד אל בי הוא כי מו של א, כש בה ם הנ עולה ת לה כל לל גוף לה ן הנ ה מי מה שה נש את הנ יוצי של ה, כש זל קון הנ תי ל הנ ה של לה פי תש ר הנ כנ ושש
תו לה פי תש בי ה  ה אותה עללה הל בוד, וש י כה ני נש ענ או  רש קש ני ים, של די בה כש ים ני בושי ל לש ים של ני נה ה עמ מה כנ בש ה  אותה יש  בי לש הי ה וש ינה כי שש הנ
רוך הוא בה דוש  קה ה הנ ה אותה עמלל מנ ך  ה כה לה פי תש הנ אות, של הודה חות וש בה שש תי ירות וש מי ירות וזש שי רוך הוא בש בה דוש  קה לנ
ם יי רנ צש מי ל מי אי רה שש או יי יהצש מו של אות, כש הודה חות וש בה שש תי ירות וש ה שי מה כנ בוד ובש י כה ני נש בוש ענ לש תו בי מה שש ני א לש בה ם הנ עולה לה

גו'. ל וש אי רה שש י יי ני ה ובש יר מםשל ז יהשי תוב (שמות טו) אה כה הו של גון, זל ני בוד ובש י כה ני נש ענ בש

, יהה נל פה רוך הוא לש דוש בה קה נות הנ חמ ת מנ יהה אל לל יד אי ים, ומורי כי אה לש ל מנ נות של חמ ה מנ מה כנ ה בש ה אותה עמלל מנ מו של וכש
רוך הוא דוש בה קה ד הנ יורי ה, וש ינה כי שש נות הנ חמ ם מנ גוף עי ן הנ ה מי מה שה נש ת הנ ה אל עמלל ך מנ ם - כה הל מה רוך הוא עי דוש בה קה הנ וש

יו. נותה חמ ם מנ יהה עי נל פה לש

רוהה אמ בי של מו  ית, כש יצי צי א בנ סי כי ין לו  קי תש םאש, ומנ ל ר ין של לי פי תש הוא בי רוך  בה דוש  קה ת הנ ר אל טי ענ מש של מו  וכש
ה, זוזה ם מש ה עי ירה ן לו די קי תנ א, ומש סי תו כי מה שש ני ן לש קי תנ רוך הוא מש דוש בה קה ך הנ א - כה סי ד כי סל חל ן בנ הוכנ (ישעיה טז) וש

לו. ר של תל כל ר אותו בנ טי ענ ומש

לו רוחנ של ך הה ה בו - כה ד אותה ינחי ין ומש לי פי ל תש ר של של קל רוך הוא בש דוש בה קה ם הנ ה עי ינה כי שש ת הנ ר אל שנ קה מו של וכש
ר ה' ן - (משלי כ) ני ימה סי הנ מו. וש ה עי ירה די ין לו  קי תש ם, ומנ דה הוא אה ה, של לה עש ם בנ ה עי מה שה נש הנ וש ש,  פל נל ם הנ ה עי שורה קש
ת מנ שש ירות. ני פי ש סש ל שי כולי י של עי צה מש אל מוד הה ענ הה ה, וש ינה כי שש ל הנ ילות של צי ם אמ הי , וש "ש רו"חנ פל "ר - נל ם. ני דה ת אה מנ שש ני
יון, לש ר על תל ה כל בה שה חמ מנ אשון. הנ רי ם הה דה הוא אה "ה, של ם מה שה ה, של מה כש חה וש ה  יונה לש על ם הה אי ל הה ילות של צי אמ ם - הה דה אה
י ני יל בש בי שש ים לו. ובי די ה מודש ד, בה ם מודי דה אה ה של דה מי ם, בש דה אה ר בה מנ אל ה נל שום זל ם. ומי אי הה ב וש אה םאש - הה ל ר ין ענ לי פי תש
רות. ה, ייש לו חי תורה ל בנ די תנ שש מי י של א מי לה םא עוד, אל ל לו. וש י ייקה זנ ד ובם בי כנ י אמ דנ בש כנ י מש ר (שמואל-א ב) כי מנ אל ם נל דה אה הה
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ם, יי רנ צש מי או מי ל יהצש אי רה שש יי של ר. וכש של נל ה וכש יונה פור וכש צי ה, כש נה מל ה מי לה פי תש ה הנ עולה ה של ל פל ענ ש  רי פה לש יך  רי ת צה עי כה וש
ה, יונה ה כש ת בה חנ ה פורנ ינה כי שש לו הנ ד של צנ הנ מי ה של לה פי ך ייש תש , כה יהה רל חמ ף אנ יהה רודי ץ הה ני הנ ת, וש חנ ה בורנ יונה מו של או כש יהצש
ם ד אותה מי לנ ומש ה,  לה פי תש הנ ה  ל אותה ענ בנ ל  ענ ים  די מש לנ מש ים של אי טה ה חמ מה כנ בש יהה  רל חמ ים אנ פי יו רודש אותה בש צי וש סמא"ל  וש
ל ל ענ אי רה שש ת יי לנ פי י תש זוהי ה. וש לה פי תש ה הנ ם אותה רוך הוא עי דוש בה קה ה לנ לל עמ םא תנ ל ם, של ה שה ינה כי שש ת הנ ב אל כי ענ ה לש בורה גש בי

בות. עגכה לות מש פי תש ם הנ ך הי כה ה, וש ם חומה הל ם לה יי מנ הנ ים, וש ים טובי עמשי ה ומנ ל תורה כות של י זש לי יו בש הה יהם, של הנ

מםר י? אל לנ ק אי ענ צש ה תי לות מטטרון: מנ פי תש יחנ הנ לי שש ר לי אומי לות הוא של פי תש ל הנ ענ ה, בנ שובה תש ים בי רי ם חוזש אי וש
ך הולי ך, וש רל דל ך בנ הולי ם של דה אה עו. לש סה יי ל וש אי רה שש י יי ני ל בש ר אל בי תוב (שמות יד) דנ כה הו של ם. זל יהל עי סש מנ סםענ בש נש לות לי פי תש לנ
חנ ח, הוא צווי רנ בה שום של ך. מי לנ הה ים) וש סי י מי לו (סוגי ה בש דה נש ענ מי פורי ד של ז בו ענ אוחי ך, וש לל מל י הנ סי ל מי ענ יו אותו בנ רה חמ אנ
ך. לל מל ל הנ ים של סי מי ל הנ ענ א בנ יו. בה תי עש רנ י פש ני אמ כו, של רש דנ ך לש לי יי מםר) לו של ר, (אל םאמנ י דונו וש םא אמ יא אותו: יהב מוצי י של מי לש
תוב (שמות טו) כה הו של ים. זל רי צש מי ה בנ שה רוך הוא עה דוש בה קה ך הנ ג אותו. כה רנ הה יט וש טי םאשו בנ יענ ר בי טש ה? הי שה ה עה מל

ינם סוף. עו בש בש גו' טג עםה וש רש בות פנ כש רש מנ

שום רור, מי חש ר שי טנ יהה שש םא הה ה ל ם תורה הל ה לה תה יש ם הה רל טל שום של ל? מי אי רה שש י יי רי חמ ים אנ פי רודש ם של רנ י גה ומי
תוב (שם כה הו של ם. זל עולה י הה גי רש טש קנ ל מש כה ת ומי ול מה ך הנ אנ לש מנ ע ומי רה ר הה ייצל ם מי דה י אה ני בש רות לי ר חי טנ יא שש ה הי תורה של
יא הי ה, של ם תורה שה מי ים, של שי מי חמ ת הנ ננ ה שש יונה לש על ם הה אי זו הה לגחםת. וש ל הנ רות ענ ים הוא חה להי ב אל תנ כש ב מי תה כש מי הנ לב) וש
ל אי רה שש או יי רש קש ני ה  דה צי מי ה, של ינה כי שש יא הנ הי ה, של דושה קש ה הנ יונה ה לנ נה תש ם ני שה מי רות, של את חי רי קש ני י של עי צה מש אל מוד הה ענ הה

ה. יונה

םא ה ל נוסה מש או ובי צי זון תי פה חי םא בש י ל תוב בו? (ישעיה נב) כי ה כה ה, מנ תורה ה בנ ה, עולה יא יונה הי ה, של לה פי תש של ך כש כה וש
ל עופות כה ד מי ינו פוחי אי ר של של נל ה כש עולה ה, של תורה י הנ לי עמ ל בנ לות של פי תש ן הנ לו הי אי גו'. וש ם ה' וש יכל ני פש ך לי י הםלי כון כי לי תי

ת. מל כםל אל הנ ך, וש ר כה םאמנ י ייש של ם. וש יי מנ שה ר בנ של נל ך הנ רל יא דל ה הי ירה בי גש ה) הנ לה פי תש ל הנ ם (של הל לה ד של צנ הנ ם. ומי עולה הה

ם דה צי ה. ומי מו יונה ה כש ה עולה נה שש מי י הנ לי עמ ל בנ ם של דה צי פור. ומי מו צי ה כש לה פי תש ה הנ א עולה רה קש מי י הנ לי עמ ל בנ ם של דה צי ומי
ה, לה בה קנ ה וש נה שש א מי רה קש ם מי הל ין בה אי לו של ל אי ם של דה צי ל מי בה כםל. אמ ל הנ ה ענ ירה בי ר, גש של נל מו  ה כש ה עולה לה בה י קנ לי עמ ל בנ של

ם. הל יהה בה לי ה עמ ין לה ץ, אי רל אה י הה מי ם ענ הי של

רוחנ וש ה  לה עש מה יא לש ה הי עםלה ם הה דה אה י הה ני בש רוחנ  ענ  י יודי ז, (קהלת ג) מי מל רל ך  רל דל ת בש לל ר קםהל מנ ה אה שום זל ומי
ה, עגלל ע מש רנ ם זל הל ים מי אי ים יוצש מי עה פש לי ץ, וש רל אה י הה מי ם ענ לו הי ה, אי מה הי בש רוחנ הנ ץ. וש רל אה ה לה טה מנ יא לש ת הי דל יםרל ה הנ מה הי בש הנ
ים ני ם בה הל ים מי אי ים יוצש מי עה פש לי ץ, של רל אה י הה מי ענ רו בש המ זה ה, הי נה שש מי י הנ לי עמ רו בנ אמ ה בי שום זל ם. מי הל עמלות בה ה, לנ י תורה ני בש

ה. י תורה לי עמ ים בנ לי עג מש

ה צה םא רה ן ל קי אי אותו זה דנ עון, ונ מש י שי בי ר רנ מנ ח. אה רנ ן. פה קי ק אותו זה שי ננ נות לש חמ מנ ל הנ כה ה וש דושה קש ה הנ נורה מש ם הנ קה
ה לה פי ל תש של ה וש וה צש ל מי ר של כה שה מםענ  שש לי ינו  כי זה של נו  קי לש י חל רי שש ח. אנ רנ פה ך  שום כה ק אותו, ומי שי ננ לש נו  מה עי ר מי כה טםל שה לי

א. בה ם הנ עולה בה

ה דה תו יהרש מה שש ני ע של נודה א הנ בה א סה נונה מש ב הנ אי רנ דנ ר, ונ מנ ן? אה קי זה יהה אותו הנ י הה א, מי בה ר, אנ מנ אה ר וש זה עה לש י אל בי ם רנ קה
ים עולי לו של אי ים הה לי בה המ ל הנ ה, כה תורה ים בנ קי סש ענ תש ים מי יקי די צנ הנ ן של מנ זש בי ה. של תורה ל הנ ל של בל הל ל הנ יר של וי אמ ת בה של לגבל מש
ל ים של בורי די הנ קולות וש הנ ם. וש הל ים בה שי בש לנ תש ם ומי יהל לי ים עמ בי ם רוכש עולה ל אותו הה מות של שה ה נש מה ה, כנ תורה ם בנ יהל פי מי
ן כי ל של כה וש ים.  כי אה לש מנ הנ לו  פי אמ ונ ה,  זל ם הנ עולה ים בה די יורש וש ם  יהל לי עמ ים  בי רוכש וש ים,  סוסי מו  כש ם  הל לה ים  עמשי ננ ה  תורה הנ

ה. זל בור הנ חי בנ

יו לה ד עה הוא יהרנ י, וש יננ סי בש מו של ם כש יי מנ שה י הנ מי ם ושש יי מנ שה ה הנ טה רוך הוא הי דוש בה קה בו הנ ה של זל בור הנ חי י הנ לי עמ בנ ובש
תוב כה של הו  אות. זל רש בה הי ידות לש עמתי של וש או  רש בש ני מות של שה נש ל הנ כה ים, ובש כי אה לש ל מנ בוא של ים רי שי שי בש תו  ינה כי ים שש קי הה לש

גו'. נו וש מה נו פםה עי ר ילשש של ת אמ י אל (דברים כט) כי

ר בו (דברים ד) מנ אל נל דונו, של ל אמ קול של מו הנ א) כש לו (בה קול של הנ י. וש יננ יא סי יו, הי ל פי ילות של צי אמ מות הה שש ני ובש
ה עולה של ה, כש לה עש מנ ים לש יזי רי כש ה מנ לה לה גש תו בי מה שש ני ך. וש אה לש נו מנ מל ה מי עמשל בור ננ די בור וש ל די כה ים. וש עי ם שםמש תל ים אנ רי בה קול דש

יהדו. ענ בש לי קש ל מנ טנ א. נה ן בה מה אל נל ה הנ רועל ה הה ני ם הי יי תנ ינש ך. בי לל מל ן הנ יוקנ דש בוד לי נו כה ה: תש לה יש ל לנ כה בש

ן, ק אותה רנ זה של ה. וכש לה עש מנ ן לש ק אותה רנ זה ים וש ני בה לש אמ ל שה טנ א. נה תה גולש ך סל ר הולי ף שופה קה א מנ קה רש ר, זנ מנ אה ח וש תנ פה
י ם מי כל ין בה אי לות, וש גה ה בנ ינה כי שש י הנ רי המ זו, של ן הנ בל אל ת הה ם אל יכל לי לו אמ בש ה: קנ יבה שי יש י הנ אשי רה ר לש מנ אה ת, וש חנ ן אנ בל עמשו אל ננ
ל כה ים בש חי ם, צווש כל לש צש ים אל רי בי ם חמ הי שות, של רה דש י מי לי עמ ה בנ מה א כנ לה םא עוד, אל ל ה, וש לה עש בנ ה לש צותה רנ יהה לש לל ר אי עורי תש יי של
נםם יהי גי הנ מו של ב, כש ב הנ ים הנ רי אומש ים של בי לה כש מו  כש ה  ים בה חי צווש יות, וש שש ה קג מה כנ ה בש ל פל ענ בש ה של תורה ה בנ לה יש לנ יום וה
ר עםשל נו  ב לה ה, הנ זל ם הנ עולה ר בה עםשל נו  ב לה ב. הנ ב הנ נות הנ י בה תי ה שש לגקה עמ תוב (משלי ל) לנ כה של הו  ב. זל ב הנ הנ חנ  צווי
עמלות הנ ה לש תורה ל בנ די תנ שש יי י של ין מי אי ה. וש בי רש ר הנ כה ך שה נו לש תש יי ה, וש בי רש ה הנ מםד תורה , לש רוהה אמ בי מו של א. כש בה ם הנ עולה בה

ב. י לי תומי ם וסש יי יננ י עי טומי ם אמ הי שום של ה, מי לה עש ם בנ ה עי ד אותה ינחי לות ולש גה הנ ה מי ינה כי שש ה הנ בה

אותו יו, וש נה פה מות לש שה נש עולות הנ של ן, כש דל ן עי גנ רוך הוא לש דוש בה קה ד הנ יורי של ה, כש לה יש ל לנ כה א קול בש ה יוצי שום זל ומי
ה ינה כי שש ר הנ בי חנ י לש די ה כש תורה לו בנ דש תנ שש יי ם של הל מםר לה אל ך ול א, לי רה ר קש תוב (ישעיה מ) קול אםמי כה סוק כנ ר פה קול אומי הנ
א צה מש ד אל ה ענ נומה י תש פנ ענ פש ענ י לש ינה עי ת לש ננ ן שש תי ם אל ר (תהלים קלב) אי מנ אה ד של וי דה של מו  רוך הוא. כש בה דוש  קה ם הנ עי
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ם ך, עי מל ת אי טםש תורנ ל תי אנ ה (משלי א) וש ר בה מנ אל נל ם, של אי ת הה ר אל בי חנ ה לש תורה ל בנ די תנ שש יהה מי הוא הה ה'. וש קום לנ מה
ים. די סה ילות חמ מי את גש רי קש ד ני סל חל ל הנ ד של צנ ה מי ינה כי שש י הנ רי המ ה. של לה עש בנ

ה יר אותה עי יה י של ין מי אי ה, וש את תורה רי קש י ני עי צה מש אל מוד הה ענ ד הה צנ ן, ומי בה רש קה ה וש דה את עמקי רי קש ה ני בורה גש ד הנ צנ ומי
ה ר (ישעיה מ) מה קול אומי ה הנ שום זל גו'. ומי וש ה  ל לה הי ננ ין מש תוב (ישעיה נא) אי כה הו של ה. זל לה עש בנ לו לש לה דות הנ מי בנ
ים לי דש תנ שש מי של לו  אי וש ץ.  רל אה הה י  מי ענ ם  הי לו  אי וש ר,  שה בה בםחנ  זש לי א  לה אל ים  לי דש תנ שש מי םא  ל של יר.  צי חה ר  שה בה הנ ל  כה א  רה קש אל
לו ל אי כה ה. וש דל שה יץ הנ צי כש דו  סש ל חנ כה ר וש מנ אל ם נל ילה בי שש ם, ובי מה צש ענ א לש לה ים אל לי דש תנ שש םא מי ה, ל תורה ד ובנ סל ילות חל מי גש בי
תוב (תהלים עח) כה של הו  ם. זל יהל לי ה עמ םא שורה ה, ל ינה כי שש יא הנ הי ש, של קםדל הנ - רוחנ  ה  מה שש לי ה  ים בה לי דש תנ שש םא מי ל של

םא יהשוב. ל ך וש ה רוחנ הולי מה ר הי שה י בה כםר כי זש יי ונ

ה עמבםדה ם בנ יהל יי ת חנ אל רו  רמ מה יש ם (שמות א) ונ הל ר בה מנ אל נל ה, וש מה שש ה לי ל פל ענ בש ה של תורה ים בנ לי דש תנ שש םא מי ל של ייש  וש
נו. תי ים תי ני בי ן לש תםכל ר וש מנ אל ם נל יהל לי עמ כות. של לה המ בון הנ לי ים - בש ני בי לש ר. ובי חםמל ל וה ה קנ ר - זל חםמל יהה. בש שש ה - זו קג שה קה
יעו גי הי של ה. כש כה רש - פי ך  רל פה ם בש הל בה דו  בש ר עה של ה. אמ קה סש פי ם - זו  תה ל עמבםדה ת כה א. אי תה יש רנ בה ה - זו  דל שה ה בנ ל עמבםדה כה בש

י. לוני פש ה כי כה לה ין המ ם אי הל ר בה מנ אל ה, נל כה לה ל המ ה של קה מש עה לש

ם (במדבר יט) הל ר בה מנ אל נל ש, של רה דש מי ית הנ ל בי ים של ני גי מה י הנ לי עמ ם בנ הי ה, של מה שש ה לי ים בה לי דש תנ שש מי ים של רי חי ייש אמ וש
. יהה לל מו עה צש ית ענ מי מי י של מי א בש לה ת אל ילמל קנ תש ה מי תורה ין הנ ה, אי נה שש מי י הנ לי עמ רוהה בנ אמ בי מו של ל. כש אםהל י יהמות בש ם כי דה אה

לו יך. אי תל מי יו  חש יי ר (ישעיה כו)  מנ אל נל ם  יהל לי עמ ונ ל.  םאכי ח ת לנ מל ת בנ פנ בו  רוהה  אמ בי י, של ני א עם לה ה אל יתה ין מי אי וש
רוך הוא דוש בה קה יד הנ תי עה ה, וש ינה כי ת שש ילמל קנ תש ם מי הל אי בה דנ ונ ל. של אםהל י יהמות בש ם כי דה ם (במדבר יט) אה הל ר בה מנ אל נל של
לו קומון, אי י יש תי לה בי גו'. נש ר וש עםשל ה מי מה יש קנ י, סופו לש ני עם ה מי תורה ת הנ יים אל קנ מש ל הנ , כה רוהה אמ בי מו של ם בו, כש יותה חמ הנ לש
סוף ה, לנ תורה ל הנ ענ מו  צש ל ענ בי ננ מש ל הנ ה, כה נה שש מי י הנ לי עמ בנ רו  מש אה א. וש שי ננ תש הי בש תה  לש בנ נה ם  ם (משלי ל) אי הל ר בה מנ אל נל של

א. שי ננ תש מי

כםל ה (קהלת ג) הנ ר בה מנ אל נל יא של הי שום הנ ן. מי ישנ ץ תי רל אה ל הה ענ ם וש הל ר בה מנ אל נל לו של ר, אי פה י עה ני נו שםכש נש רנ יצו וש קי הה
ר פנ עמ עמך כנ רש יהה (ושמתי את) זנ הה ם וש הה רה בש ת אנ רוך הוא אל דוש בה קה ך הנ רנ בו בי ה, של מה ל חנ גנ לש לו גנ פי אמ ר, ונ פה עה ן הל יהה מי הה
ר פה ת עה מנ דש י אנ ני שי יש ים מי בי רנ ה, (דניאל יב) וש מה שש ה לי ים בה לי דש תנ שש מי לו של אי ר בש מנ אל ה נל ילה בי שש בי ה, של ינה כי שש זו הנ ץ. וש רל אה הה

ם). און עולה רש די פות לש רה חמ יו לנ הש ה, יי מה שש ה לי ים בה לי דש תנ שש םא מי ל לו של אי ם. (וש י עולה יי חנ ה לש לל יצו אי יהקי

הוא ה"א, ה, של ל פל ענ בש ה של "ל תורה בון טנ שש הו חל ה יו"ד ה"א וא"ו. זל זל ך (ישעיה כו), וש לל ל אםרות טנ י טנ כי
ה ל תורה ה, טנ ל תורה טנ ק בש עוסי ל הה ה, כה נה שש מי י הנ לי עמ בנ רו  אמ בי ה  ילה בי שש בון ה"א, ובי שש חל יא בש ה הי נה שש י מי רי דש ה סי שה שי

יר. עי בוא בש םא אה ר (הושע יא) ל מנ רוך הוא אה דוש בה קה הנ "ל. וש טנ יד הנ ים בו מורי לי לש פנ תש מי הו של זל ייהו. וש חנ מש

םא הו ל זל שוב. וש יי ס בנ נה כש םא ני ל ה של ע לה בנ שש , ני יהה לל א אי בה ן של מנ זש לי יהם, וש ת הנ יננ די מש ה לי לה עש ך בנ לנ הה ך של לל ת מל בנ ל לש שה מה
ים. תי מי יות בו  חמ הנ ל לש טנ הנ הו  זל "ל, של א טה לה מש ני י  םאשי ר ן של ימה סי ך  י לה רי י, המ ה לי ינה מי אמ מנ ך  יני ם אי אי יר. וש עי בוא בש אה
ר חי סוק אנ פה בש ם  הל בה ר  מנ אל נל של לו  ים? אי אי פה רש י הה מי ה,  נה שש מי י הנ לי עמ בנ שוהה  רש פי יל,  פי תנ ים  אי פה ץ רש רל אה וה (ישעיה כו) 

מו. ל יהקג ים בנ אי פה רש

ם מונה מה ת  אל לות  זה ומנ ים  בי י כוכה די עובש לש ים  ני נותש של ה,  רה זה ה  עמבודה לנ ה  י תורה רי בש די מי ים  פי רנ תש מי של ם  הי לו  אי וש
יהקומו, םא  ל לו  ם. אי הל מה עי ד  סל עמשות חל לנ ה  מה שש לי ה  תורה בנ ים  קי עוסש של לו  אי מי ם  יהל די יש ים  פי רש ומנ ם,  הל בה ר  בי גנ תש הי לש
א, יהמה ר קנ ינו בנ ל אי פל ני הנ יל. של פי ים תנ אי פה ץ רש רל אה וה הו  זל ים, וש לי פה ה נש ילה פי מנ ת של רל עגבל ה מש שה אי ם, כש ה אותה ילה פי ץ מנ רל אה הה וש

ת? רל עגבל מש י הנ ת. מי רל עגבל מש י הנ חי ה ינרש עה שש ם תי הי יו, של שה דה לו לו חר םא כה ל הו של זל וש

ם הל ר בה מנ אל נל לו של אי אשון מי רי ש הה חםדל ה, בנ תורה ה בנ נה מל ד מי נולה ד של לל יל ה, אותו הנ ינה כי שש יא הנ הי ה, וש א זו תורה לה אל
"ן. יי יחנ אנ שי אשון הוא מה רי ש הה חםדל ל. בנ אי רה שש ל יי ים ענ שי דה ה חר עה שש ה תי עה שש רי כות הה לש ט מנ שי פנ תש תי ד של א ענ ד בה וי ן דה ין בל אי
י ישי לי שש ש הנ חםדל א. בנ צי מה ן תי יי אנ ה מי מה כש חה הנ וש ה  ר בה מנ אל נל יהה של ני שש ה הנ ירה פי סש ן, בנ יי אנ ייש מי ה אותו  י עושל ני שי ש הנ חםדל ובנ
ם? כה הו חה יזל ה, אי נה שש מי י הנ לי עמ שוהה בנ רש ה פי שום זל ה. ומי ינה ה ובי מה כש יו רוחנ ה' רוחנ חה לה ה עה חה נה ה וש זל ה, וש ינה יף בו בי מוסי
ד, סל מו חל ל עי י גומי יעי בי רש ש הה חםדל ה. בנ ינה ה ובי מה כש ים אותו חה די מש לנ ם מש עולה א לה בה ם של קםדל ר. של בה תוך דה ר מי בה ין דה בי מי הנ
ל ד של צנ ע מי רה ר הה ל ייצל ר ענ בי גנ תש הי ה לש בורה ל גש ף של ן בו תםקל י נותי ישי מי חמ ש הנ חםדל מו. בנ בור אי טנ ה מי סה נה רש יס לו פנ ני כש מנ של

. יחנ שי מה רםג הנ המ ל לנ פל עמשות אותו ני מו לנ ן אי טל בל יו בש לה לט עה שש םא יי ל סמא"ל של

ל ד של צנ ש מי קםדל ן בו רוחנ הנ י נותי יני מי שש הנ י וש יעי בי שש ש הנ חםדל ים. בנ ני ל פה י של יםפי כםחנ וש ת וש ענ ן בו דנ י נותי יעי בי שש ש הנ חםדל בנ
ן טל בל בנ ך  רש צה ם אל רל טל יו, (ירמיה א) בש לה עה ש  קםדל הנ א רוחנ  בי ננ תש ה ני שום זל ת. ומי מל י אל יאי בי נש י  ני ם שש הי הוד, של ח וש צנ ני
אותו הול, וש ד מה נולה י של יעי שי תש ש הנ חםדל ת בנ ן לו אות ומופי יק נותי די צנ ד הנ צנ גו'. מי ם וש חל רל א מי צי ם תי רל טל ובש יך  תי עש דנ יש

לו. לה גות הנ רה דש ע הנ שנ תי ה לש כה ה זה שום זל ית, ומי ירי עמשי ה הה פה טי כות, הוא הנ לש מנ ד הנ צנ י מי ירי עמשי ינוק הוא הה תי הנ

יך (שמות ה) לל ר עה מנ אל נל ה הוא של תה אנ יך, של לל ך אי לש ן של בל אל לו הה ן, טש מה אל נל ה הנ רו, רועל מש אה ה וש נה שש מי י הנ לי עמ מו בנ קה
ה עה שש תי לול בש ה הוא כה תה אנ הול. וש ד מה נולנ י טוב? של ה כי ה זל ה, מנ נה שש מי י הנ לי עמ שוהה בנ רש י טוב הוא. ופי א אםתו כי רל תי ונ
ן, בל אל זו הה ך. וש לל רון מל ישג י בי הי יש ה (דברים לג) ונ ר בה מנ אל ה נל דושה קש כות הנ לש מנ ך, הנ לש בור של עי ד הה צנ לו, ומי לה ים הנ שי דה חר הל
נות בה הי יד לש תי יך עה לל עה ה, וש לה אג גש לויהה הנ ך תש ה, ובש נה מל תה מי כש שנ מש ני ע של רנ זל ה הוא הנ תה ה. אנ רה עמשה ה מי לולה ה כש דושה ה קש פה טי
רםק זש י אל ני ת, אמ חנ ן אנ בל אל ם מי תל לש צנ ם ני ל. אי צי נה הי ים לש כולי ם יש כל ינש ם, אי הל ר לה מנ יך. אה לל ה אי קום. טםל אותה יך תה לל עה ן וש יה נש בי
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ם. קםדל מו מי ענ כש לי קש מנ ל הנ טנ י"ת. נה "א שי רה ם בה הל ר בה מנ אל נל ש, של ם שי כל לה

יונות לש פות על לש טי א. שה תה גולש ן סל יונות הי לש ים על ני בה לש אמ א. שה תה גולש ך סל ר הולי ף שופה קה א מנ קה רש ר זנ מנ אה ח וש תנ פה
גול, ם סל דה גש נל תונות כש חש פות תנ לש טי שה ר. וש בל ם גה לוש עי ם שה יי עממנ ל פנ ל אי ענ פש ה יי לל ל אי ן כה ן (איוב לג) הל הל ר בה מנ אל נל של
ן הי ם, של כל לש צש יונות אל לש ים על ני בה לש אמ ה שה ני א הי לה ים? אל רי הה י הל יב ה'. מי ת רי ים אל רי עו הה מש ר (מיכה ו) שי מנ אל ן נל יהל לי עמ
ץ רל אל י מי בי רנ ל, וש בל בה ב מי ל רנ יו כה ם הה כל דש גש נל כש ה, של יונה לש על ה הה יבה שי יש ל הנ 'א של בה רנ 'ב וש רנ 'י וש בי רנ ם? לש כל י מי מי א. ולש תה גולש סל

צות. רה אמ ר הה אה שש א מי בה רנ ל, וש אי רה שש יי

ה טה טה יב וקש רי ת וש לקל חמ 'א מנ בה רנ וש 'ב  רנ 'י וש בי רנ ה, וש לה עש מנ ה לש כה לה המ ת בנ לקל חמ ה ומנ טה טה יב וקש יות רי אותי לה של עו  מש שה
חםק דש רוך הוא לי דוש בה קה ה לנ ינה כי שש יל הנ בי שש ת בי לקל חמ ה ומנ טה טה יב וקש ילה רי הש יי ם של כל ין בה אי ה. וש טה מנ ם לש הל לה ה של כה לה המ בנ

לות. גה ן הנ יא אותו מי יוצי ד של יות ענ שש ה קג מה כנ אותו בש

גול. ם סל הי ם, של כל לש צש ים אל ני בה לש אמ ה שה ני ה. הי טה מנ לש ה של יבה שי יש ל הנ ה של נה שש מי ל הנ ים של אי נה תנ לו הנ ים - אי ני תה אי הה וש
ר מנ ם אה יהל לי עמ תות, של כש סל ס' מנ ים לש עולי ר, וש של יא על ה הי דה קג ל נש כה ה, וש נה שש י מי רי דש ה סי שה ם שי לו הי לה דות הנ קג נש הנ ש  שי של
סוקות כות פש לה ל המ של יהה  עותל רי יהה  רל חמ תולות אנ ה בש מה לו כנ ייש  כות. וש לה ה מש מה ים הי שי למםה (שיר השירים ו) שי שש

ם. ל כגלה ר ענ תל יא כל ה הי ינה כי שש הנ ר. וש פה סש ין מי מות אי עמלה ן (שם) ונ הל ר בה מנ אל נל של

ה טה טה יב וקש יא רי הי ה. וש נה ל כגלה ית ענ לי תש עה אנ ל וש יי שו חה נות עה בות בה ר (משלי לא) רנ מנ אל יו נל לה א, עה קה רש ל זנ ג של תה הנ
ל יום כה ה בש תורה ים בנ לי דש תנ שש מי ה של נה שש מי י הנ ם. ומורי יכל חי ל אמ אי רה שש יל יי בי שש רוך הוא בי דוש בה קה יהה לנ שש קג ת וש לקל חמ ומנ
רוך הוא דוש בה קה ת לנ לקל חמ ה ומנ טה טה יב וקש ילה רי הש יי י של ין מי אי ם, וש יא אותה יוצי ם של ילה בי שש יב בי יא רי לות, הי גה ה בנ לה יש לנ וה

ביששביילו בנגהלות.

י לי עמ בנ עו  זש עש דנ זש הי של  , תה קש רנ זה של ים  ני בה אמ הה קות  זה חמ ה  מה כנ ן,  מה אל נל הנ ה  רועל ר,  מנ אה וש ם  יהל יני בי מי ד  חה אל ן  קי זה ם  קה
א סי כי הנ א, וש סי כי גות הנ רש דש מנ ש  ת שי ים אל כי ם סומש הי ים, של יוני לש על ים הה כי אה לש מנ הנ לו  פי אמ ה, ונ טה ה ומנ לה עש מנ לש ה של יבה שי יש הנ
יא י הי רי המ תה  קש רנ זה ן של בל אל י הה רי המ ה, של נה מל ר מי מי שה ית, הי יעי בי שש יא הנ הי יך, של לל אי ך  בש ן מושה יתה י אי רי ל המ בה ע. אמ זנ עמ דנ זש הי
םא ר (יחזקאל לו) ל מנ הוא אה שום של ך, מי לש צש ים אל רי חי ש אמ שי ך, וש נל ע קי לנ סל ים בנ שי ם. וש ל כגלה ר ענ תל יא כל הי ך, של לש צש אל
ה הוא תה א אנ לה םא עוד, אל ל ך. וש לש צש ית אל יעי בי שש י הנ רי י. המ שי דש ם קה שי ם לש י אי ך. כי לש צש ש אל י שי רי ה. המ י עםשל ני ם אמ כל נש ענ מנ לש

ך. ונש ר עמ פי כנ ך לש נל ש קי חה נה הנ ע, של לנ סל ים בנ שי ע, וש לנ סל ת הנ ינך אל ך ונ ר בש מנ אל נל של

רו מה אמ ם מנ יתל ם עמשי אי ך. של ם כה יתל םא עמשי ם ל תל אנ ע, וש לנ סל ל הנ ם אל תל רש בנ די וש ם  כל תש ה אל וה הוא צי רוך  בה דוש  קה הנ
ע, לנ סל ת הנ ינך אל ך (במדבר כ) ונ ר בש מנ אל נל שום של ת. ומי לקל חמ יהה ומנ שש י קג לי ק ובש פי י סה לי ה בש ים תורה די יו לומש בור, הה די בש

ם. שונה ם לש הי ע, וש לנ סל ה בנ כל מנ י של מי ם כש ה הי נה שש מי י הנ לי עמ ך בנ פות, כה פות טי א טי לה נו אל מל או מי םא יהצש ל וש

פות א טי לה ם אל הל ים מי אי םא יוצש ל כות, וש לה ל המ סוקות של כות פש לה ה המ מה כנ ה  ים בה קי ע, ופוסש לנ ץ סל פוצי יש יש  טי פנ כש
ל ה של לה אג גש לויהה הנ תש ך  רות. ובש חי אמ ש  שי וש ך  לש צש ן אל בל אל י הה רי ך. המ לוי בש כםל תה הנ ך  שום כה קוטות. ומי ן לש הי וש פות  טי
רו זש גול חה לש ל גי פות של ש טי ך, שי לש יבות של בי חמ יל הנ בי שש ה. ובי אשונה רי ס בה רנ הל נל ה של ך מנ ן בש קי תנ יש י של די , כש יהה נל ה ובה ינה כי שש הנ

ה. ה מםשל ם מםשל הל ל בה פנ כה ם ש' ש' של ך. אותה לש ים של פי נה עמ י הה אשי רה ים בש מוזי ם רש הי יך, של לל אי

ה ר מה מנ אה יהה  לל עה וש ם.  יי לנ רושה ת יש בנ הנ ה  ר בה מנ אל נל וש ך,  ה לה מל דנ ה אמ מה ך  ידי עי ה אמ ית (איכה ב) מה יעי בי שש ן הנ בל אל הה
ל ף ענ אנ בו, וש רנ יות כש הש ד לי בל על יו לה דנ ה, של מה ם עי חי ננ תש הי ך לש ייש לה ך. של מי חמ ננ אמ ך ונ לה רון של בה שי ך בנ ה לה ול שש יא אנ ך. הי ה לה ול שש אנ
ם אי יא הה הי ך, של א לה פה רש "י יי ך מי רי בש יהם שי דול כנ י גה תוב (שם) כי כה הו של יהם. זל מו הנ ך כש לה רון של בה שי דול הנ ילה גה הש יי ב של גנ
ל ה יהדו ענ ייט מםשל תוב (שמות יד) ונ כה הו של ה. זל תורה יא יהם הנ הי ה, של עה קש בנ תש הי ך של לה ר של אי ך בש לה ה של שובה תש ה, הנ יונה לש על הה

אן). ד כה ה. (ענ בה רה חה יהם לל ת הנ ם אל יהשל ה ונ לה יש לנ ל הנ ה כה זה ים ענ די רוחנ קה יהם בש ת הנ ך ה' אל יולל יהם ונ הנ

ל ך אל לי ינשש ץ ונ הו ה' עי יורי ר בו (שם טו) ונ מנ אל נל ים, של יי חנ ץ הנ הוא עי , וש יהה לל לו אי ם של יי מנ עו הנ קש בה יי ך, ונ ילה אי אן וש כה מי
ם, ים הי רי י מה ה כי רה מה ם מי יי תםת מנ שש לו לי םא יהכש ל ם (שם) וש הל ר בה מנ אל נל ה, של ל פל ענ בש ה של ל תורה ם, של יי מה קו הנ תש מש יי ם ונ יי מנ הנ
ה דה עי הה תש  שש תי ונ ן  מנ זש הנ אותו  ובש יהה.  שש יא קג הי ה, של שה ה קה עמבםדה ם בנ יהל יי ת חנ אל רו  רמ מה יש ונ (שמות א)  רוהה  אמ בי של מו  כש

ובשעיירהם.

רוהה (קהלת א) אמ בי מו של ם, כש יהל יני לות בי גנ תש הי יד לש תי ה עה תה אנ רון, של חמ אנ דור הה ים בנ יי חנ ץ הנ ך עי ה לש לה גנ תש הי של וכש
ם שה ט וש פה שש ם לו חםק ומי ם שה תוב שה כה הו של ל? זל אי רה שש ת יי סות אל ננ יונות ייש לש סש ה ני מה 'ה, כנ יל הש יי 'ה הו'א של יה הה 'ה של מנ
ם יי רנ צש מי בש מו של בות. כש רות רנ צה ם בש הי ה וש ים בה לי דש תנ שש מי ם של אותה יון לש סה ם ני הל ה לה ירה זי חל ה הל תורה הנ ה, וש ת מםשל הו, אל סה ני
ל ענ בש ה של תורה יון - הנ חנ ת תש בנ ל הנ כה ב, וש תה כש בי ה של תורה זו הנ יכגהו, וש לי שש ה תנ אםרה יש לוד הנ יי ן הנ בי ל הנ ר בו (שם א) כה מנ אל נל של
ל אור ענ ל בנ ה של יתה ין מי אי ז. וש מל רל ם בש כה חה שון, ולש ד לה בנ ה וכש ד פל בנ ה כש תה ילה אנ הש ם תי הל שון, ובה לה ה וש ן פל ן הי יהל תי שש ה, של פל

יות. ני א עמ לה ה אל תורה הנ

סוף ם בנ של תה ן, (שם) ונ מה אל נל ה הנ רועל ך, הה ר בש מנ אל נל יהם, של הנ מו של ל כש אי רה שש יי ילה לש הש ה תי ה, תורה רונה חמ אנ ה הה לה אג גש ובנ
הוא אור אםר, של יש ת הנ פנ ל שש סוף ענ ם בנ של תה ונ ך  ר בש מנ אל ה, נל לה אג ל גש ה של גה רש ים, דנ יהמי סו'ף פ"ו  אםר. בש יש ת הנ פנ ל שש ענ

ה. ינה כי שש תו הנ פה י. שש עי צה מש אל מוד הה ענ ה, הה תורה הנ

או שש ם (תהלים צג) נה הל ר בה מנ אל כות, נל לה י המ קי סש ן פי הי ע, של לנ סל הנ אות מי יו יוצש הה פות של טי לו הנ ן אי מנ זש אותו הנ בש
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יא הי ה, של יונה לש על ה הה דה קג נש ה הנ אותה רות. וש הה ים נש עמשי ננ י"ם וש וי י וה ני ם שש "י, עולות עי רי ן צי הי פות של י טי תי רות ה'. שש הה נש
ד צנ א. מי מה אי א וש בה ם אנ רות הי הה י נש ני לו שש א אי לה קום הוא? אל ה מה יזל אי יהתו בש לי עמ ם. ונ יהל פי נש ל כנ ה ענ תה לש ענ תש א, הי תה גולש סל
מות י עולה ני ייר שש ים. צי מי יהה ה' צור עולה י בש ר, (ישעיה כו) כי יצל יי ם ונ הל ר בה מנ אל נל פות, של או טי רש קש ך ני לל מל ל הנ ת של בנ הנ
או שש ה נה שום זל רות, ומי הה או נש רש קש י ני עי צה מש אל מוד הה ענ ד הה צנ ה. מי לה עש מנ ה לש טה מנ ם מי ך הי לל מל ת הנ ל בנ מות של עולה ים. הה קי דנ

נשההרות.

ת בו רל טל ענ תש א, ומי תה גולש ל סל יות כולי הש י י לי ם י  יהל בי גנ ל  "ר ענ תל כל ים אותו  לי עמ א, מנ תה גולש סל ה  אותה י? לש מי לש
לש שה רות ו'ו'ו' וש הה ה נש לשה ם שש ך הי כה ן. וש יהל בי ל גנ ה ענ ר תורה תל כל כות, וש לש ר מנ תל כל ה וש נה הג ר כש תל ם כל הי ים, של רי תה ה כש לשה שש בי
ים לי עמ א מנ מה אי א וש בה ם אנ הי ם של יי ננ 'ייט. שש םא ונ 'יהב ע ונ סנ 'יי ם ונ הי בות של י תי אשי ה רה לשה שש ים בי מוזי י"ם רש וי לש וה שה י"ם וש יודי

ם. יהל פי נש ל כנ ר ענ תל כל

י, עי צה מש אל מוד הה ענ ם? הה י קולה ם. מי רות קולה הה או נש שש ר נה מנ אל ם נל יהל לי ה, עמ בורה ד גש סל ם חל ם. הי רות קולה הה או נש שש נה
יו לה עה י, של עי צה מש אל מוד הה ענ ל הה ד של חה שור אל קי דות בש קג נש לש  ת שה לל ת כולל לל של לש שנ ה. הנ לה עש מנ ק לש ל שורג סוד של ה הנ זל וש

ת. מל ע אל רנ ק כגלה זל יך שורי תי עש טנ י נש נםכי אה ר (ירמיה ב) וש מנ אל נל

ד צנ מי ה  דה קג נש יא  הי גול, של סל ם  הי וש או,  שש יי א  לה אל או,  שש נה תוב  כה םא  ל הוד.  וש ח  צנ ני ם  יהם, הי כש דה רות  הה נש או  שש יי
ה פי תוב (תהלים מח) יש כה הו של פון. זל י צה תי כש ם ינרש הי ם, של יי לנ גש ת רנ חנ ה תנ ינה כי יק שש די צנ ה, של טה מנ ה לש דה קג יא נש ה, הי ינה כי שש הנ
ל ד של צנ את מי רי קש ני מוך. וש ר נה יון, הנ ר צי את הנ רי קש ת, ני מל י אל כי ת ינרש חנ ד' תנ ה וש דה קג יא נש הי של גו'. כש ץ וש רל אה ל הה שוש כה נוף מש
ך ל יהשםב דנ ם אנ הל ד, ובה על ם וה עולה כותו לש לש בוד מנ ם כש רוך שי ן בה הי יות של כ"ד אותי לול מי ך כה "ך יה"ם. דנ יהם, דנ כש יק דה די צנ

ניכשלהם.

סוק פה בנ ע  מנ ת שש יאנ רי קש בנ לולות  כש של יות  ים אותי שי מי חמ מי ה  לולה כש ה,  יונה לש על הה ם  אי הה ל  ד של צנ מי את  רי קש ני יהם 
כםה ן כםה וה פל יי ם ונ הל ד. ובה חה ינו ה' אל להי ל ה' אל אי רה שש ע יי מנ ם, שש יי עממנ רוך הוא פנ דוש בה קה ת הנ ים אל די ינחמ מש אשון של רי הה
ה (איכה א) ר בה מנ אל ת נל עי כה ב. וש ך רנ לל ינת מל רש ם, קי יהל פי נש ל כנ ה ענ דה קג יא נש ה הי יונה לש על ם הה אי ל הה ד של צנ י. ומי רי צש מי ת הנ ינך אל ונ

ה. נה מה לש אנ ה כש תה יש ם הה י עה תי בה יר רנ עי הה

ין כם"ה ה ובי יונה לש ין כם"ה על חוז בי ה אה תה אנ וש ירות,  פי סש ש  ל שי ה הוא ו' כולי תה אנ י, של עי צה מש אל מוד הה ענ קום הה
תון. חש תנ ענ הנ לי קש מנ ה, הנ תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש ם הנ הי ך, של לש ב של רה קש י הנ לי כש י, בי רי צש הוא מי ל סמא"ל, של צל ה. קום אי תונה חש תנ
ף כנ תוך  ה בש נה על לש קנ יש יך  בל יש אם ש  פל נל ת  אי וש ר (שמואל-א כה)  מנ אל נל יו  לה עה יון, של לש על הה ענ  לי קש מנ ה, הנ יונה לש על ה הה ינה כי שש הנ וש

ים. רי ה הה עה בש שי ה בש לה עש ים, ובנ עי לה ה סש עה בש שי ת בש נל נל קנ מש ים, של נוני ת זש של ש אי חה ת נה ול ם מה יך? סנ בל ש אויש פל י נל ע. מי לנ קה הנ

ך לש ים של רי הה יל הל בי שש ש, ובי חה נה ל הנ ים של עי לה סש הנ ים וש רי הה ת הל בםר אל שש ים לי רי הה קו בל לש תנ סש הי ך של לש ים של ני בה אמ קום בה
ר מנ אל נל ן של מה אל נל ה הנ רועל ה הה זל לול בו. וש כםל כה הנ הוא של א, הנ שי נה יא יי ל גל ם כה הל רות ה'. ובה הה או נש שש ר (תהלים צג) נה מנ אל נל
ה נוזה גש תו  מה שש ני ח. וש לנ יא מל גי דום בש ת אל אל ינך  ר (תהלים ס) ונ מנ אל נל ילו  בי שש בי י. של גנ בנ בםר אםתו  קש יי (דברים לד) ונ בו 
ם הוא שה א, מי בה ם הנ עולה ד הה צנ ה מי כה רג י אמ די צה הוא ץ'. של "י של די צה ה בש פונה ה צה ת מםשל ן אבגית"ץ. ת' תורנ י"א מי גי בנ

א. בה ם הנ עולה ים לה יקי די צנ טוב לנ

בו ה, של בורה ד. רי"ו גש סל עמבםר ע"ב רי"ו. ע"ב חל ינ יו. ונ נה ל פה עמבםר ה' ענ ינ ם וא"ו, ונ הי דות, של י"ג מי ב לש י"א אה גי בש
בו דות, של י"ג מי ב לש ד הוא אה סל חל ד הנ צנ ה. ומי תורה ל הנ יהם של ן הנ מי לו  רםענ  קש יד לי תי עה יהם, ובו  ן הנ קר"ע שט"ן מי

ד. סל י חל פי לנ ם כש הל ה לה טל ים ומנ ינוני בי ל הנ יך בו ענ רי אמ ם, ומנ יי פנ ך אנ רל י אל עי צה מש אל מוד הה ענ יהו"ה, הוא הה

לו אי בות. בש ה תי רי שש לש על ד שש ן ענ כי חו"ם גספ"י, וש "ל ת"ך, רנ יות א"ת ב"ש, יהו"ה הוא מצפ"ץ אי אותי ובה
יות, וי גש א  לי ם מה גויי ין בנ יהדי קר"ע שט"ן  ל בש בה ה. אמ שובה תש בי רו  זש ינחש ים של ינוני בי ל הנ ענ יך  רי אמ ה הוא מנ רי שש על לש  שש הנ
לולות כש דות, של מי ה הנ רי שש על לש  שש ב לי ה, אה מה כש ר חה תל א כל רה קש ני אבגית"ץ  ך  שום כה ם. ומי יי יננ א עי לי ן מה טה הוא שה של
ה רוצל ר הה מנ אל נל מו של ין, כש יהמי ה לש מה כש חה הו, וש י וה ני הו אמ ם, וה הל לה ל של לה כש ם הנ הי מות של ם שי יי ננ ים ושש עי בש ל שי כולי ד של סל חל בנ

ה. םאל) בה מ שש ה (לי בורה גש ה לי יונה לש על ם הה אי ים. הה רי ים ינדש כי חש הנ לש

ים, עי רה ר קש שה ים עה ני שש יהם לי ע הנ רנ ה קה ה, ובה בה רה חה יהם לל ת הנ ם אל יהשל ה (שמות יד) ונ םאל. ובה מ שש ן הנ קר"ע שט"ן מי
רוחנ תוב (מלכים-א יט) וש כה של הו  ש. זל חה נה ל הנ ים של עי לה ר סש בנ שה ים וש רי ר הה קנ עה ה  , ובה יהה אל צה אל צל וש ץ  רל אה ע הה רםקנ ה  ובה
י לי עמ ש  חה נה ך  רל דל ר בו  מנ אל נל ש, של חה נה ל הנ ים של עי לה סש הנ ים וש רי הה ם הל הי ים. של עי לה ר סש בי שנ ים ומש רי ק הה רי פה ק מש זה חה ה וש דולה גש

ה. ל פל ענ בש ה של תורה ים בנ רי ר הה ה עוקי בה יהה רנ ה הה זל ם הנ שי צור. ובנ

א תוב (שמות טו) נורה כה הו של יאות. זל לי ה פש ש עושל א אי רה קש ני י, של עי צה מש אל מוד הה ענ א, ובו הה לל יון הוא פל לש ר על תל כל
הוא הו נג"ד יכ"ש. נג"ד י"ש כ' של זל כו'. וש אות וש לה פש ה ני עלשל ך אל מש ל ענ ד כה גל ה נל ר מםשל מנ א. ובו אה לל ה פל לת עםשי הי תש
ר בו מנ אל נל ם, של יי מנ שה י הנ עי צה מש אל מוד הה ענ ל הה ם כולי ה. כגלה שובה ה, ש' תש מה כש ם י' חה הי י ייש. וש בנ יל אםהמ חי נש הנ ר. יי"ש, לש תל כל

ל. אי רה שש ע יי מנ ם. שש יי מנ שה ע הנ מנ שש ה תי תה אנ (מלכים-א ח) וש

ל (ישעיה אי רה שש יי יים בש קנ תש יי טםב. וש ן רה גנ יתה כש יי הה ים אותו גת"ץ רט"ב, בו וש רי ייש אומש ח, וש צנ הו ני בט"ר צת"ג זל
ן גת"ץ, ג' מי ר בש מנ אל נל וש גו'.  וש יץ  לי ינחמ יך  מםתל צש ענ וש ח (שם)  הוא צנ ח של צנ ני ד הנ צנ ך, מי של פש ננ חות  צה חש צנ בש יענ  בי שש הי וש נח) 
י, רי פש ה  עםשל י  רי פש ץ  עי א,  של דל ץ  רל אה א הה שי דש תנ א)  (בראשית  ובו  ת,  רל אל פש תי ים. ת'  מי חמ רנ טםב, הוא  רה ן  גנ כש יתה  יי הה וש

ם. יי ל מנ נות של יה עש ה מנ מה כנ ר, וש בה דש מי ל בנ אי רה שש יי לש
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ח צנ ה, ני בורה גש ר בי שה קש הוד ני הו. של סה ם ני שה ט וש פה שש ם לו חםק ומי ם שה הוד, בו (שמות ט) שה ה הנ חק"ב טנ"ע זל
ים רוגי ה המ מה כנ ש, וש דה קש מי ן הנ בנ רש חג ל בש כי תנ סש הי ה. בו  וה יום דה ל הנ ה כה מה י שםמי ני ננ תה הוד (איכה א) נש ר בנ מנ אל נל ד, וש סל חל בש
ז ן (ישעיה לה) אה מנ זש אותו הנ כו. בש רי ל יש ענ ענ הוא צםלי ר (בראשית לב) וש מנ אל ים, ובו נל עי שה רש הה מות מי קה טםל נש גו לי רש הל נל של
ך עי טש ני יום  בש יז)  (שם  תוב  כה של הו  זל ם.  דה א אה טה חה נט"ע, בו  יות  אותי פוך  הי בש עוד, טנ"ע  וש  . חנ סי פי יהל  אנ ג כה לי דנ יש

ר. אי פה תש הי י לש דנ ה יה עמשי י מנ ענ טה ר מנ צל תוב (ישעיה ס) ני כה הו של ם. זל עולה ש בה רי תה שש הי ע וש טנ נש י. ובו ני גי שי גש שנ תש

לול ם כה ל שי י כה רי המ ים. של טי ת חי מנ ך עמרי ני טש את בי רי קש ה בו ני ינה כי שש ם ע"ב. הנ שה ם בט"ן וש עוד, חק"ב טנ"ע, שה וש
ם יהל לי עמ ים, ונ קי חה י שש בי ם עה הו"ד הי "ח וש צנ ני בםת. של ץ עה ף עי ננ עמ תוב (ויקרא כג) ונ כה הו של ם ע"ב. זל שה ירות, וש פי סש ש לנ שי
ם הי יות, של ם אותי יי תנ ים ושש עי בש ל שי ד כולי חה ל אל ירות, כה פי לש סש שה ם וש יי תנ פה י שש תי שש יון לי מש ל. די חנ י נה בי רש ר (שם) ענ מנ אל נל

יות. ם (מ"ב) אותי יי תנ ים ושש עי בש ים שי לי ה כולש לשה שש ל הנ כה בות, וש אה ת הה לשל שש מו של סוד, כש הוד יש ח וש צנ ני

י"ם. דושי "ע קש רנ יו"ן זל דש "ה פי לל גנ הוא יש רוך  בה דוש  קה הנ בו  י, של שי שי ף הנ לל אל יק, הה די ה הוא צנ יג"ל פז"ק - זל
ם שי"ת וק"ץ, שה את שקוצי"ת, של רי קש ני ה של ינה כי שש ז בנ מה רש ני ה של לה אג גש ץ הנ מות, הוא סוד קי עולה סוד הה יש הוא  של
ך לש גםרה עממםד לש תנ נוחנ וש תה ץ וש קי ך לנ ה לי תה אנ ר (דניאל יב) וש מנ אל יהה נל לל ם. עה ל כגלה ץ של קי ם, הנ הל ית לה יעי בי שש ה הנ ינה כי שש יא הנ הי של
, יהה נל ובה יא  ם הי יי רנ צש מי ד בש בי עש תנ שש הי לש ים  ידי עמתי יו  הה ים של ני אות שה ע מי בנ רש אנ ג מי לי דנ מש "ץ של קי הוא הנ וש ין.  יהמי ץ הנ קי לש

ה. מה דו שה רו רד"ו, רש אמ שש ני וש

ין יא די ש, הי ר קםדל שנ ל אות בש בי חנ מש י של מי ר. לש שה ל בה ץ כה םאל קי מ שש ד הנ צנ ין, ומי יהמי ץ הנ את קי רי קש ין ני יהמי ל הנ ד של צנ מי
הוא ק וש סה סוק. הוא פש אות ו' הוא פה ל הה בור של חי כות. ובנ לה המ ק הנ סנ סוק, סוף פש יא סוף פה הי ר. וש שה ל בה ץ כה לו, קי

ה. ים לה אי ה קורש ל פל ענ בש ה של ה, תורה ינה כי שש יא הנ ק הי סה ה, ופש יכה רי ה צש לה אי שש כות. של לה י המ קי סש ל פי ל כה סוק, כולי פה

יהה, שש א, קג תה יש רנ ה, בה נה שש ה, מי כה לה ה, המ לה בה יהא, קנ נש יקו. תנ ה, תי דה גה א, הנ תה פש ה, תוסל שובה ה, תש טה א, שה תה עש מנ שש יא מי הי וש
(שמות ג) ה  ה, ובה כה לה המ יב כנ שי ן ומי יה נש עי ל כה ם שואי כה חה הל ה  בה ה של לה אי שש יא הנ ה הי ינה כי שש א. הנ לה ה, קג רה מש ת, חג לקל חמ מנ
יום י הנ תי דש גנ ה (שם כו) הי בה ה, של דה גה יא הנ הי ך, של דש גל ינ יך וש בי ל אה אנ ה (דברים לב) שש גו', ובה ה וש תה נש כל שש ה מי שה ה אי לה אמ שה וש
נו קש ה תי ך, ובה ן לה תל ה אל ל מה אנ למםה (מלכים א' ג) שש שש ר לי מנ ה אה ך. ובה תל לה חמ ם ננ ה גויי נה תש אל י וש ני מל ל מי אנ יך. שש להל ה' אל לנ
ך, לל מל י הנ ני פש לי תו  לה פי תש ם בי יקה זםר רי ינחמ םא  ל זו  ה הנ לה אי שש בנ ה, של לה פי תש ל הנ יות של עי צה מש אל כות הה רה בש בנ תו  שה קה בנ אםל  שש לי
ל של חו  בש ת שי ם אל דה אה ר הה די סנ לש נו  קש תי ה  בה ת, של חנ בנ שש את תי רי קש אשונות ני רי כות הה רה בש י. ובנ עי צה מש אל מוד הה ענ הוא הה של

ך. לל מל הנ

בו רנ ס מי רה ל פש בי קנ מש ד הנ בל מו על הוא מטטרו"ן, הוא כש ד, של בל על ה הה בה ה, של לה בה את קנ רי קש רונות ני חמ אנ לש הה שש ובי
םא ל ים של ני בה ם  אותה ל לש בה ס. אמ רה ל פש בי קנ ת לש נה ל מש ענ ים  לי לש פנ תש מי של לו  אי לות לש פי תש ר הנ כנ ים שש ני נותש ובו  לו,  ך  הולי וש

ים. לי בש קנ כות מש רה "י בש ל חנ ים כולי מי עולה "י הה סוד חנ יש יק, הנ די צנ ם בש בונה ת רי אנ רש יי ה וש בה המ תוך אנ א מי לה ים, אל לי לש פנ תש מי

את רי קש ה ני כה רה בש ים. הנ יקי די צנ מות לנ שה יש נש הורי בול לש קי ית הנ יא בי ה, הי לה בה את קנ רי קש יא ני יק הי די צנ ל הנ דו של צי מי של
ל ה ענ נל מג מש ה, של מה כש הוא חה אשון, של רי ם הה דה יב אה רי קש הי שור של הוא הנ ה, של בורה גש ל מי נוטי של י, כש עי צה מש אל מוד הה ענ ד הה צנ מי

םאל. מ שש ד הנ צנ שור מי הנ ין, וש יהמי ד הנ צנ ש הוא מי בל כל הנ נות. של בה רש קה ל הנ כה

הוא וש יס,  רי פש ן מנ רי קש ר מנ שור פה (תהלים סט) מי ר בו  מנ אל אשון נל רי ם הה דה יב אה רי קש הי שור של ה, הנ שום זל ומי
את רי קש ני נו  מל ה, ומי כה רה בש את הנ רי קש ה ני ינה כי שש ם הנ שה ר. ומי בה דש מי קום הנ מש ם בי יהל כי רש ק צה פי סי ר, ובו  בה דש מי ל הנ ה ענ נל מג מש

יך. רי ין צה ים אי יני די י הנ אוי ם לה שה ים. ומי יני די י הנ קי סש ם פי שה ק, ומי סה פש

ה, כה לה המ יב כנ שי ל ומי ה שואי ילה בה הש יי ה, של שובה ה ותש לה אי יא שש הי ה של דה ה ומי דה ל מי ם כה דה אה ת לה ענ דנ ה ייש לה שום זל ומי
"ה לה אי ם. שש עולה ק בה פי ילה בו סה הש םא יי ל יו של לה זםר עה חמ יך לנ רי צה ה לו. וש לה גנ תש ה הי כה לה המ ק הנ ל עםמל כה נוס לו, וש םא אה ז ל ל רה כה וש
רוך הוא דוש בה קה ר לו הנ מנ אה של ה, כש מה כש למםה חה ש שש קי ם בי שה ה. ומי מה כש ם חה שה דול של גה ל הנ אי ל, הה הוא אי ין של יהמי יא מי הי

למםה. שש ה לי מה כש ן חה תנ ה' נה בו ונ ענ לו, של יי סנ מש יהא של נש ם תנ שה ך. ומי ן לה תל ה אל ל מה אנ (מלכים-א ג) שש

ע מנ שש ה תי תה אנ ה (שם ח) וש ר בה מנ אל נל יהא, של מנ שש א די תה עש ינ את סי רי קש ם ני שה י, ומי עי צה מש אל מוד הה ענ ה הה יהא? זל נש ה תנ ה זל מנ
ין בי ם מי דה ין אה ם אי אי ה. של ינה בי ד הנ צנ את מי רי קש ה ני שובה תש ה. הנ בורה גש ד הנ צנ מי ה  אותה נו  רש אנ י בי רי א המ יכה רי ם. צש יי מנ שה הנ

ל? שואי יב לנ שי ה ומי יר אותה זי יך ינחמ ה, אי כה לה המ הנ

ע מנ ר בו שש מנ אל נל ד אותו של צנ ה, מי כה לה המ עות הנ מה שש א - מנ תה עש מנ שש ין. מי ק די סנ ין פש די ד הנ צנ נוהו מי רש אנ י בי רי ק, המ סה פש
, יחנ ה, יה"ו רי יעה מי יהה, י"ה שש אי ם: י' רש הי ם, וש דה אה זו בה מש רש ני ה של כה לה המ י הנ קוני ם תי ע הי בנ רש ל אנ הוא של ל הנ ל של אי רה שש יי
שוש, אדנ"י ה, אד"נ מי נועה מוש, א"ד תש ם א' שי דה גש נל יות. כש ע אותי בנ רש אנ ים מי לולי גוף כש ה בנ עה בה רש אנ בור. וש יהו"ה די
ם, יי דנ יה בנ שוש  ים, מי רי אומש ייש  ם.  יי לנ גש רנ ה בה יכה לי ית, המ רי בש בנ שוש  גוף, מי ה בנ נועה ם, תש יי דנ יה בנ מוש  ם: שי הי לוך. של הי

ת. מל כםל אל הנ ית, וש רי בש מוש בנ שי

יהה אי ם. רש תה עש בנ רש אנ ין לש יהמי ל הנ ייה אל רש י אנ ני ר בו (יחזקאל א) ופש מנ אל נל ין, של יהמי יא לש הי ייה, של רש ל אנ ד של צנ יהה - מי אי רש
יום הנ ל  אור של "ן, הה בי ן, או"ר  אובי ם רש שה ומי ים.  רי ינדש ים  כי חש הנ לש ה  רוצל ה. הה מה כש חה יהה  ני י' שש ת  פל ייה. תוסל רש אנ  -

ההריאשון.

ע. מנ ת שש יאנ רי ל קש יות של ים אותי שי מי ת חמ לל ה כולל יעה מי שש יא הנ הי ה, של ינה ם בי שה ה, של בורה שור, גש ה - בש יעה מי שש הנ
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עמך מש י שי תי עש מנ יא (חבקוק ג) ה' שה בי נה ר הנ מנ ה אה ילה בי שש ית, ובי בי רש ענ ית וש רי חמ ל שנ ע של מנ ת שש יאנ רי נו בו קש קש ה תי שום זל ומי
ע. מה ך ושמ נש זש ה ה' אה טי ר (ישעיה לז) הנ מנ ה אה ילה בי שש יות! ובי הש יך לי רי יהה צה י הה ינותי בי ה, המ נה שש מי י הנ לי עמ רו בנ מש אה י. וש אתי יהרי
ם שה י, של אתי יהרי עמך  מש י שי תי עש מנ ה, שה בורה גש ד הנ צנ ל מי בה ד. אמ סל הוא ע"ב חל או, של רש יי "ן  יי ענ "ן בש יי י ענ ד, כי סל חל ד הנ צנ ומי

ים. עי ם שומש שה א, ומי תה עש מנ שש ה, מי תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש יא הנ ם הי שה מי ה, של אה רש יי

הו ר. זל של ה נל ינה כי שש את הנ רי קש ם ני שה ר, ומי של נל ת הנ חנ יא פורנ ן. ובו הי תה עש בנ רש אנ ר לש של י נל ני - (יחזקאל א) ופש יחנ  רי הה
ם. יהל ני ל שש בור של םאל חי מ ין ושש יהמי יהה, של וי "י לש וי ם לי שה ם. ומי יי מנ שה ר בנ של נל ך הנ רל תוב (משלי ל) דל כה של

ה ינה כי שש את הנ רי קש ני ם  שה ת ה'. ומי ה אל ה. אודל ה בה יהודה וי ם.  דה י אה ני ם פש יהל ני מות פש בור - (יחזקאל א) ודש די
ר (איוב מנ אל ם נל ילה בי שש ה. ובי תונה חש תנ ה הנ מה כש חה הנ ה וש יונה לש על ה הה מה כש חה ם, הנ יי ננ ם שש הי ל. וש חי רה עמקםב לש ד ינ גי ינ שום ונ ה, מי דה גה אנ
ה יונה לש על ה הה מה כש חה הנ ן, מי טה קה ם הנ דה יא אה ה הי לה עש מנ ה לש טה מנ לש מי ה. של מה כש חה ה בש חה תש יהה פה ה. פי מה כש עמלגמות חה ך תנ ד לש גי ינ יא) וש

ם. יהל ני ין) שש ל בו (בי ם כולי דה ת אה רל אל פש י תי עי צה מש אל מוד הה ענ ד הה צנ דול, ומי גה ם הנ דה אה

ין אי ים, של מי חמ יהה רנ רל חמ אנ יהה ולש נל פה ה לש שוטה ה פש יעה קי מו תש ה, וכש שוטה ך פש ינש מי י יש ין, כי יהמי ד הנ צנ את מי רי קש ה ני שוטה פש
ה. של קה ין הנ די ל הנ ה של דה מי ה, הנ שה קה ין הנ די ת הנ דנ ין, מי די ד הנ צנ ה מי שה אי קה דנ יא ונ יהה הי שש קג הנ ין. של די ל הנ י של ם קםשי שה
וות צש מי ין. של די ים בש מי חמ םאל, רנ מ שש ין בנ יהמי ר הנ עורי תש יי ה, וש וות עמשי צש מי ל בש די תנ שש ה, מי כה לה נו המ מל ה מי שה קנ תש מי ה של רואל של וכש
תו גה רש דנ לום, של שה יו הנ לה ינו עה בי ם אה הה רה בש ל אנ ד של צנ י רמ"ח, מי רי כש ם זי הוא ו"ה, עי י, של רי כש ה זי זל וש שוהה  רש י פי רי ה המ עמשי
ר בנ עה ה? של כה לה נו המ מל ה מי שה קנ תש מי ם של י גורי מי ד. של סל יך חה תי כש שנ ן מש ל כי יך ענ תי בש הנ ם אמ ת עולה בנ המ רוהה אנ אמ בי מו של ד, כש סל חל
אות לש מי ם י"ה - שש י, עי מי ה שש ר בו זל מנ אל נל םאל, של מ שש ן מי הי ה, של עמשל םא תנ ש ל מי חה ים וש שי אות שי לש מי שש ת מי חנ ל אנ ענ

ש. מי חה ים וש שי שי

מוד ענ הה ד  צנ מי ה  וה שה ה  רה זי גש א).  (שמות  ר  חםמל וה ל  קנ מי הו  זל וש םאל,  מ שש מי קול  הנ ינו,  ימי מי את  רי קש ני ה  רה מש חג הנ
ה רה זי גש ה - בי דל שה ה בנ ל עמבםדה כה ר. ובש חםמל ל וה קנ ים - בש ני בי לש ר ובי חםמל ה. בש שה ה קה עמבםדה ם בנ יהל יי ת חנ רו אל רמ מה יש הו ונ זל י. וש עי צה מש אל הה
ל ל אי ד של צנ ה מי רה מש הוא חג ה, וש עמשל םא תנ ל ל ה ענ מונל הוא מש ל סמא"ל, של ד של צנ ם הנ שה םאל, של מ שש ה מי רה מש חג ה. וש וה שה

מור. ר חמ חי אנ

ר, מור נועי ם חמ שה ין, של יהמי ה מי רה מש חג ך  יהם כה הנ של ייש  ה. וש כה לה המ בון הנ לי ים, בש ני בי לש ובי ר בו  מנ אל נל ין, של יהמי א מי לה קג
ל בות של י אה בי הוא אמ ין, של יקי זי ל נש ד של ם שור מועה שה םאל, של מ שש א מי לה קג ים. הנ בי ם רנ יי ר מנ ר בו (חבקוק ג) חםמל מנ אל נל של
ר מנ אל נל ר, וש ר יותי יך בו חםמל רי ה צה שום זל ה. ומי אה מש טג בות הנ י אמ בי מור הוא אמ ל חמ בה נםם. אמ יהי גי ש הנ ין, הוא אי יקי זי נש הנ

ו. דה מםר ינחש חמ שור ובנ רםש בש חמ םא תנ ם (דברים כב) ל הל בה

ין יהמי ין  ה בי ול הוא שה וש ם,  יהל יני בי יד  רי פש הנ לש ת  לקל חמ ם מנ יהל יני בי ק  לי חנ מש י, של עי צה מש אל מוד הה ענ הה ה  זל ה  וה ה שה רה זי גש
ן. יהל יני רוד בי פי הוא הנ ה, וש אה מש טג גות הנ רש ין דנ י בי עי צה מש אל מוד הה ענ יא הה ת הי לקל חמ ה מנ שום זל ש. ומי קםדל ל הנ םאל של מ ושש

דושות. קש גות הנ רה דש חוד בנ יי הנ וש

ין, יהמי ד הנ צנ ה בש נה שש מי הנ ה. וש אה צה ה מש דל שה י בנ תוב (דברים כב) כי כה של הו  םאל, זל מ שש ה מי ינה כי שש יא הנ א הי תה יש רנ בה הנ
שום םאל? מי מ ין ושש ל יהמי ד של צנ א מי תה יש רנ ה ובה נה שש יא מי ה הי מה לה י. וש עי צה מש אל מוד הה ענ ד הה צנ א מי לה ינו אל לו אי חוד של יי הנ של

םאל. מ שש לי ין וש יהמי ם לש הי ים, של די שור מועה מור וש חמ

ל של ן  בה רש קה יא  הי ה  ינה כי שש הנ ם  שה ומי ים,  פי מוסה הנ ל  כה ל  כולי הוא  של יק,  די צנ הנ ד  צנ מי את  רי קש ני א  תה פש תוסל הנ
דות מי ל הנ כה ת וש ענ דנ ה וה ינה ה ובי מה כש א חה תה פש תוסל ף עוד. בו הנ נוסה ר וש זי פנ ר (משלי יא) ייש מש מנ אל ילו נל בי שש ים, ובי פי מוסה הנ
הוא יום ת. וש בה ב שנ רל על ת לש בה ב שנ רל על ם מי דה אה ת לה פל נוסל ה של רה תי ה יש מה שה ל נש ת של פל נו תוסל מל רוך הוא, ומי דוש בה קה ל הנ של
ים, נוגי עמ תנ ובש ים  לי כה אמ מנ בש ת  בה שנ בש יף בו  מוסי של י  מי ל  כה וש יות.  יעי בי שש בו  או  רש קש ני ירות  פי סש הנ ל  כה י,  יעי בי שש ת,  בה שנ הנ
ר אה שש ר מי דוש יותי קה ם הנ עה ים בו הה יפי מוסי ף של ל מוסה ה של לה פי תש ל הנ נות של בש רש קה יו? הנ לותה כש אנ ם מנ הל ים לו. ומה יפי מוסי

עודות. לש סש שה ג בש נל ת עם בה שנ אתה לנ רה קה נוג, וש דוש, עי ל קי ה של שה דג ת קש פל חםל. תוסל מות הנ יש

ד אותו צנ יק"ו, מי את תי רי קש ה ני ינה כי שש עוד, הנ ים לו. וש עי ענ גורש גורי ל הנ כה ים לו, וש יפי יף מוסי מוסי ל הנ ה כה שום זל ומי
ה לה ך עה תםק, כה ה, שש נה שש מי י הנ לי עמ שוהה בנ רש לו פי לה גש קםר. ובי חמ ל תנ ך אנ מש ה מי כגסל מש רםש ובנ דש ל תי ך אנ מש א מי לה פש מג ר בו בנ מנ אל נל של

ה. בה שה חמ מנ בש

ל אי רה שש יי קום בש קום. תה ה תה יבה י שי ני פש ר (ויקרא יט) מי מנ אל נל יך  לל א, עה בה א סה בה ר, סה מנ אה וש ן  מה אל נל ה הנ ם רועל קה
ל כה ך  בש לו  לש כש ני ך, של ים בש חי בש תנ שש ומי ך  בש ים  כי רש בה תש מי ים  תוני חש תנ הנ וש ים  יוני לש על ך. הה יהתש לי עמ לנ ין סוף  אי ד של ענ יון  לש על הה
ם אותה מםר לש י. אל לנ ע אי לנ קל י הנ ני בש , אנ ענ לי קש תה מנ קש רנ י זה רי ר, המ מנ רוך הוא. אה דוש בה קה ל הנ ים של יי ימי ני ים ופש יי חורי דות אמ מי הנ

ם. יהל לי ן אמ בל י אל רי המ יר, של וי אמ ים בה כי הולש של

ר (תהלים קד) מנ אל ם נל יכל לי עמ יות, של אותי ל הה ים של כי אה לש מנ א. הנ תה גולש ך סל ר הולי ף שופה קה א מנ קה רש ר, זנ מנ אה ח וש תנ פה
ר מנ אל נל ם, של כל מש ל שי ענ או  רש קש ני דות של קג נש ן הנ הי של לו  לה ים הנ ני בה אמ לו  בש ט, קנ להי ש  יו אי תה רש שה יו רוחות מש כה אה לש ה מנ עםשל

ם: לו הי יך. אי להל ח ה' אל בנ זש ת מי ה אל נל בש מות תי לי ים שש ני בה ם (דברים כז) אמ הל בה

י - צוריא"ל רזיא"ל רי ח - פדא"ל תומיא"ל חסדיא"ל. צי תה ץ - קדומיא"ל מלכיא"ל צוריא"ל. פנ מנ קה
"ם - חניא"ל "א - שמעיא"ל ברכיא"ל אהניא"ל. חםלה בה גול - סטטורי"ה גזריא"ל למוא"ל. שש יופיא"ל. סל
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"ק - שמועא"ל רעמיא"ל קניא"ל. רג "ק - חזקיא"ל רהטיא"ל קדושיא"ל. שג רי להריא"ל מהניא"ל. חי
"ק - שמשיא"ל רפא"ל קדשיא"ל. רג שג

ים. מי עה דות וטש קג יות ונש אותי ת בש בנ ה הנ ה אותה עמלה יך מנ ה, אי לה פי תש יר בנ כי הנ ל לש כל ם שי הל ייש בה לו של ים, אי ילי כי שש מנ הנ וש
ל דות של מי ל הנ כה ם בש יהל יני ה בי בה רש קי בור וש חי לום וש שה ה וש בה המ יס אנ ני כש הנ ה, לש לה ן של תה חה לל ך  לל מל ת הנ ת בנ בנ המ ם אנ ם הי כגלה של

ים. ני מג מש ים הנ עי בש שי ש וש חה נה סמא"ל וש ב לש רה ם קש הי ם. וש כגלה ד בש ם ינחנ יל אותה לי כש הנ ם, לש יהל ני שש

י הי יש ם,  עולה בון הה ר, רי מנ אה וש ם  עולה בון הה רי יו לש יהדה ה  לה על הל וש יו,  לה גש ל רנ ה ענ דושה קש ה הנ נורה מש עון הנ מש י שי בי ם רנ קה
ה זל ב הנ רה קש ס לנ ני כה הי ך, לש לש ד של צנ ן הנ ם מי הי ה, של זל ב הנ רה קש ים לנ סי נה כש ני ל הנ כה ים ולש רי בי חמ ל הנ כה י ולש ף לי נו תםקל ת לה תי ך לה צונש רש

ה. יונה לש על ה הה ירה בי גש י הנ ני פש לי יך וש נל פה ה לש י בושה לי ם בש שה את מי צי לה יך, וש נל פה ה לש י בושה לי בש

ת י בנ ני פש ה לי בושה ילה בש הש םא אל ל ה (תהלים קיג), וש חה מי ים שש ני בה ם הנ ה אי ר בה מנ אל בות, נל רה קש יהה בנ נל ים בה חי צש ננ מש של כש של
הו ה. זל ילה בי שש ים בי אי ים יוצש רוזי ה כה מה י כנ רי המ גו'. של ה וש ימה ני פש ך  לל ת מל ה בנ בודה ל כש ה (שם מה) כה ר בה מנ אל נל ך, של לל מל הנ
ים? (שם רוזי כה ים הנ רי ה אומש ר. ומה םאמי יהה ת רל מה יר אמ עי ים בה רי עה י שש חי תש פי א בש רה קש יות תי םאש הםמי ר תוב (משלי א) בש כה של

ם. דה י אה ני ל בש י אל קולי א וש רה קש ים אל ישי ם אי יכל לי ח) אמ

ם דה ת אה ג אל רנ הה י, של מוני דש קנ ש הנ חה ש, נה חה נה ם הנ ב עי רה קש ם בנ חי לה הי ים לש סי נש כנ תש יו מי ים הה קי זה ים חמ שי רה ה פה מה י כנ רי המ של
ענ יהה בולי ם הה הל נםם, ומי יהי יא גי הי לו של ש של אי ל בה יהה אוכי ם הה הל יו. מי רה חמ או אנ בה דורות של ל הנ ת כה ג אל רנ הה אשון, וש רי הה
ה מה כנ ג בש רנ ם הה הל ה. מי אםלה ים שש יי ם חנ הל ר לה של ל אמ כה ם וש דו הי יהרש ם (במדבר טז) וש הל ר בה מנ אל נל ח, של מו קםרנ ים כש יי ם חנ אותה

אות. ת תוצה ול מה ם (תהלים סח) לנ הל ר בה מנ אל נל ה, של יתה י מי יני מי

קות, סה ה פש מה יו כנ לה ים עה קי שות ופוסש רה דש י מי תי בה יות ובש סי ני י כש תי בה יו בש לה ים אי סי נש כנ תש יו מי ים הה ני גי י מה לי עמ ה בנ מה כנ וש
ש. חה נה ת הנ ג אל רנ הה ד של חה ם אל הל ין בה יש. אי ין אי י אי א כי ינרש ונ כם'ה  וה ן כם'ה  פל יי ונ לו. (שמות ב)  מורות של חמ ונ לות  קנ בש
ן, סוקות הי כות פש לה ה המ מה כנ וש לו.  ה של כה לה המ ילה הנ הש ש, תי חה נה ת הנ ג אל רנ הה וש ב  רה קש ח בנ צנ ני י של ים: מי אי ים יוצש רוזי כה הנ וש

ך. לל מל ת הנ ל בנ , של יהה עותל יהה רי רל חמ תולות אנ ן (תהלים מה) בש הי י, וש לוני פש ה כי כה לה ת המ חנ ל אנ כה ר בש מנ אל נל של

ה, מםשל ה לש רוסה יא אמ הי ה. וש נה ל כגלה ית ענ לי תש עה אנ ל וש יי שו חה נות עה בות בה ר (משלי לא) רנ מנ אל ך נל לל מל ת הנ ל בנ ל ענ בה אמ
ס ננ כש םא ני ה ל ל זל לנ גש בי ה. של דושה קש ץ הנ רל אה ס לה ני כה יי ש וש חה נה רםג הנ ינהמ ד של ה לו, ענ שואה ה נש ינה ן אי יי דנ עמ י, ונ יננ סי ה מי מםשל ה לש כה לה המ
ה, ה לה כל זש יי ית  יעי בי רש לות הה גה נו, ובנ מל ה מי חה רש פה רו  בש שש לוחות ני י הנ ני שש ז של אה מי ה, של ה לה כל זש יי ד של ה ענ דושה קש ץ הנ רל אה לה

ה. דושה קש ץ הנ רל אה ס לה ני כה הי ה לש כל זש ה יי לה לה גש ובי

ם אי ם הה שי בש י. של רי צש מי ת הנ אל ינך  ונ כםה  וה ן כםה  פל יי ונ ר (שמות ב)  מנ אל נל ך  לש לה גש בי ן, של מה אל נל ה הנ רועל ה הה תה קום אנ
ת אל ם  הל בה ים  די ינחמ מש של יות  אותי הה כם"ה,  וה כם"ה.  בש זו  מש רש ני של אותו,  יתה  כי הי ים,  רי עה שש ים  שי מי חמ יא  הי של ה,  יונה לש על הה
ש מי חה ים וש רי שש בות על תי הנ ש  שי בש ייש  ד, של חה ינו ה' אל להי ל ה' אל אי רה שש ע יי מנ ל יום שש כה ם בש יי עממנ רוך הוא פנ בה דוש  קה הנ

כות. ים מנ שי מי יו חמ דה ל עמבה ת כה אל עםה וש רש ת פנ ה אל כה ים הי שי מי חמ לו הנ אי ם ן'. בש ם הי יי עממנ יות, ופנ אותי

כותו הנ ד לש בל על ך הה רל דל ל. וש קי מנ כותו בש הנ ב, לש לל כל ך הנ רל ך דל כה ב, של לל מו כל כות אותו כש הנ ך לש לש ל של קי מנ יו בנ לה קום אי
ת עי יהם. כה ל הנ יתה אותו ענ כי ה הי לה חה תש הנ ד. בנ בל ר עה סל וה םא יי ים ל רי בה דש ר (משלי כט) בי מנ אל יו נל לה עה שום של ב, מי לל כל ל כש קי מנ בש
ה ייט מםשל ר בו (שמות יד) ונ מנ אל נל ך, של לש יהד של ך, בנ לש רוענ של זש ך, בנ לש מוס של קולש ה, בנ תורה ל הנ יהם של ה אותו בנ כי הנ קום וש
כו לש ל הה אי רה שש י יי ני תוב (שם טו) ובש כה הו של ה. זל שה ינבה ה הנ רה זש םאל חה מ שש יהם, ובנ ע הנ קנ בש ין ני יהמי י בש רי המ יהם, של ל הנ ת יהדו ענ אל

מו יהם. סה ך כי רוחמ תה בש פש שנ י, נה עי צה מש אל מוד הה ענ יהם. בה תוך הנ ה בש שה ינבה בנ

ל ים של בי אי ים וזש בי ה דג מה א כנ לה םא עוד, אל ל ת. וש רל ך חוזל יא, ולש ך הי לש ך של לל מל ת הנ י בנ רי המ בות, של רה קש ח בנ צנ ננ קום תש
י. יתי עי רש םאן מנ י צ םאני ן צ תי אנ ם (יחזקאל לד) וש הל ר בה מנ אל נל ך, של לש םאן של צ ת הנ כםל אל אל לות לל גה ים בנ סי נש כנ תש יהה מי בובש רש עי

י לגקי ה חנ שה מי ר לו חמ חנ בש יי ר (שמואל-א יז) ונ מנ אל ד נל וי ל דה עו של לש קש מנ י בש רי המ ם, של יהל לי ך עמ לש ענ של לי קש מנ ח הנ קום קנ
, ענ לי קש מנ ם אותו בנ שה של ד. וכש חה ינו ה' אל להי ל ה' אל אי רה שש ע יי מנ ן שש הי בות, של ש תי מי חה ן בש ל אותה טנ ל. נה חנ ננ ן הנ ים מי ני בה אמ

י. תי שש לי פש ת הנ ג אל רנ הה ת, וש חנ ן אנ בל ת, אל חנ עמשו אנ ננ

הו ץ. זל רל אה ל הה ה כה אה לש דול, ומי ר גה הנ ה לש תה יש ם הה לל צל ת הנ ה אל תה כש הי ן של בל אל הה ר (דניאל ב) וש מנ אל זו נל ן הנ בל אל ל הה ענ וש
םאש ר ה לש תה יש ים הה בוני סו הנ אמ ן מה בל ר (תהלים קיח) אל מנ אל ילו נל בי שש בודו. ובי ץ כש רל אה ל הה םא כה ל תוב (יחזקאל ג) מש כה של
י ני םאת אמ ז גו', בש י וש בי א לי ירה םא יי ה ל נל חמ י מנ לנ ה עה נל חמ ם תנ ד, (שם כז) אי וי ר דה מנ ה אה ילה בי שש םאת. ובי ה ז תה יש ת ה' הה אי ה. מי נה פי
ל י ענ בי ל לי יב אל שי םאת אה ל. (איכה ג) ז לי הנ תש מי ל הנ לי הנ תש םאת יי ז ם בש י אי ל, (ירמיה ט) כי לי הנ תש מי ל הנ לי הנ תש ל יי אנ . וש חנ בוטי

יל. ן אוחי כי

ר של םאת אמ ז תוב (בראשית מט) וש כה הו של יו, זל נה בה ה לש ד אותה מי כםל, לי ר הנ קנ יא עי הי ענ של יהה יודי הה שום של עמקםב, מי ינ וש
ה תורה םאת הנ ז תוב (דברים מד) וש כה של הו  ה, זל ל תורה בי ה קי נה מל לום מי שה יו הנ לה עה נו  בי ה רנ ם. ומםשל יהל בי ם אמ הל ר לה בל די
םא םאת יהב ז תוב (ויקרא טז) בש כה הו של נו, זל בה רש ל קה בי קנ תש הי ים, וש שי דה קר ש הנ קםדל ה לש מה ס עי ננ כש ן ני רם המ אנ ה. וש ם מםשל ר שה של אמ
ל ל. (זכריה ג) ענ אי רה שש ן יי בל ה אל ם רםעל שה ר (בראשית מט) מי מנ אל ה נל ילה בי שש ם. ובי יי וי לש ר לנ של םאת אמ ש. ז קםדל ל הנ רםן אל המ אנ

ם. יי ינה ה עי עה בש ת שי חנ ן אנ בל אל

ל של ם  יי מנ שה לנ ה  ק אותה זורי וש ע,  מנ שש ת  יאנ רי קש בנ יו,  פי הוא  של לו,  של ענ  לי קש מנ בנ ה  אותה ם  שה של י  מי י הוא  רי שש אנ
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ד גל בל ץ כנ רל אה הה חו וש לה מש ן ני שה עה לו) בל ם (של יי מנ י שה ה כי םאת. ובה ל ז ם ענ יי מנ ר (ירמיה ב) שםמו שה מנ אל ילו נל בי שש בי סמא"ל, של
ה. לל בש תי

ל כה ד ומי וי דה ר מי ה אותו, יותי עמלל ה מנ תה יון אנ לש קום על מה לש ך, של לש ענ של לי קש מנ ת הנ ן, קום טםל אל מה אל נל ה הנ ה רועל תה אנ וש
זו ן הנ בל אל הה א. של תה גולש ך סל ר הולי ף שופה קה א מנ קה רש ך - זנ לש ענ של לי קש מנ הו הנ זל דור. וש ל דור וה ל כה ים של מי כה חמ הנ ים וש יאי בי נש הנ

קםר. חמ ל תנ ך אנ מש ה מי כגסל מש רםש ובנ דש ל תי ך אנ מש א מי לה פש מג ר בו בנ מנ אל נל קום של מה ה לנ יך עולה פי מי

דוש, קה ם הנ שי ל הנ בון של שש חל ה לנ מה כש ה חה ך עולה כה ה. של דומה ה קש מה כש יא חה הי יון, של לש על ר הה תל כל ל הנ ם של שי יא הנ הי וש
ל ם של שי ת הנ יר אל תי כש מנ ם של שי ן הנ הי "ים, של לש יודי ם שה שה ם יו"ד ה"י וא"ו ה"י. של הי ל, של לה כש יות בנ ר אותי של ם על עי
ר של על ה.  לה עש מנ לש ה  טה מנ מי ר  של על ת  לל כולל ה  נה טנ קש הנ ה  מה כש חה הנ וש ה,  טה מנ לש ה  לה עש מנ מי ר  של על ל  ה כולי זל ה.  נה טנ קש הנ ה  מה כש חה הנ

ם. עולה מות הה ת אג ה אל ידה מי שש יא מנ הי ים, וש כי לה ת מש גגלנ ה סש ינה כי שש את הנ רי קש ם ני שה מי א, של תה גולש ה סל לה עש מנ ה מי בורה גש בי

לש יו"ד ה"א וא"ו ה"א. שש מוזות בש רש ה של לה עש מנ ה לש טה מנ יות מי ר אותי של על ה מי לולה ת כש חנ אנ ן הה בל אל יא הה הי
לויות בון. ותש שש חל ש בש מי חה ים וש עי בה רש ה אנ עולל ם של שי הו הנ זל "ה, של ם כם"חנ מה שה ה של נה טנ ה קש מה כש ל חה לו של אי י"ם הה פי לש אנ הה
לש ן יו"ד וא"ו דל"ת, ה"א אל"ף, וא"ו אל"ף וא"ו ה"א אל"ף. ושש הי יות, של ה אותי מונל ים ושש רי שש נו על מל מי
ך לש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ז  רומי של בון  שש חל כנ ים,  מי עה פש לש  שה ילה  הש אל ים  עולי של לו  אי ה,  זל הנ ם  שי הנ ל  של ים  פי לש אנ הה
ר של ילה אמ הש ה אל ל מםשל ים אל להי ר אל םאמל י תוב (שמות ג) ונ כה של הו  ם. זל יי רנ צש מי ל מי אי רה שש ת יי יא אל הוצי לש ך  יחותש לי שש בי
ל ד של צנ הנ ה מי כגסל א ומש לה פש הוא מג ע של ם. ובו נודה יכל לי י אמ ני חנ לה ילה שש הש ל אל אי רה שש י יי ני ל בש ר אל םאמנ ר כםה ת םאמל י ילה ונ הש אל

ים. להי ין אל י אי דנ עה לש בנ רון ומי חמ י אנ ני אמ אשון ונ י רי ני א אמ תה גולש ל סל ין של לש יודי שה ר בו בש מנ אל נל ים, של יוני לש על ל הה ת כה לנ עי

ר, של בון על שש חל זו י' בש ת הנ חנ אנ ן הה בל אל הה ל. וש אי רה שש ת יי מוננ ה אל ינה כי שש את הנ רי קש ים ני יוני לש על ל הה ת כה לנ ל עי ד של צנ הנ ומי
לש שש י בי עי צה מש אל מוד הה ענ ה לה מםשל א לש רה ם קה שה ד. ומי חה כםל אל הנ ע, וש צנ מש אל ה בה דה קג ה, ונש טה מנ קוץ לש ה וש לה עש מנ ה קוץ לש ייש לה וש
ר זם חמ םא תנ לות, ל עי ל הה ת כה לנ עי לש לו  לה ים הנ מי חמ רנ דות הה ה מי רי שש על לש  שש א בי קורי י של מי ים. של מי חמ רנ דות הה ה מי רי שש על

ם. יקה תו רי לה פי תש

אותו בש זו. של ן הנ בל אל י הה ני פש ד לי עומי ץ של רל אה ם וה יי מנ שה בנ יט של לי שנ ה וש נל מג ין מש ת, אי חנ ן אנ בל ל אל ב ענ הוא רוכי של וכש
ה תונה חש תנ י' הנ ך  כה גו'. וש וש ך  נל ים קי ים שי בי ין כוכה ם בי אי ר וש של נל כנ יהנ  בי גש ם תנ סמא"ל, (עובדיה א) אי ר בש מנ אל ן נל מנ זש הנ
ה יכה רי סוף. ו' כש ה בנ מה כש חה םאש וש ר ה בה מה כש ה. חה טה מנ י' לש ה וש לה עש מנ אות א', י' לש מוזות בה דות, ורש ה מי רי שש לש על שש ה לי עולה

ם. יהל ני ל שש של

ה, כה רג אי וא"ו אמ דנ ה, ונ לה עש ם, בנ יי פנ אנ ך  רל הוא אל א, של קה רש ל זנ חוט של אותו הנ ה בש רםך אותה ן, וכש בל אל קום טםל הה
םאת. ת ז ענ בנ טנ י בש ת לי של דל קג א מש הי ר תש מנ אל יהה נל לל עה ת, של ענ בנ טנ םאש הנ ר ים בש ני בה אמ ה' י' בה ה בש ך אותה ם כורי דה ין אה ם אי אי של
ל ה ענ רוכה יא כש הי של ת. וכש קל לל תנ סש םא מי ע, ל בנ צש אל ה בה רוכה יא כש הי יהד, של ל  ה של לה פי ין תש לי פי ר תש של יא קל הי ה, של צועה רש ובה

ר. ר עובי תל כל ש בש מי תנ שש מי ל הנ ר, כה מנ אל ה נל ילה בי שש ה. ובי ר תורה פל ל סי ר של תל את כל רי קש ל אות ו', ני םאש של ר הה

י לי עמ רוהה בנ אמ בי מו של יק, כש די ל צנ םאש של ל ר ל כה ה ענ רה יא עמטה יות, הי אותי ל הה ל כה ת ענ רל עגטל ת ומש לל כגלל ן מש בל יא אל הי
יא הי ם, וש יהל אשי רה ם בש יהל רותי טש ענ ים וש בי ים יושש יקי די א צנ לה יהה, אל תי םא שש ל ה וש ילה כי םא אמ ין בו ל א אי בה ם הנ עולה ה, הה נה שש מי הנ
לש שה ן. בש מה אל נל ה הנ ך, רועל מש שי ע בש ה נודה מםשל י"ן. מי ל שי ים של ני פה לש  שה כות בש לש ר מנ תל כל ה וש נה הג ר כש תל כל ה וש ר תורה תל כל

ם. ל כגלה תה ענ רש טנ ענ תש ים הי לי אי רש שש יי ם וש יי וי ים ולש ני כםהמ ל הנ םאש כה ל ר ר ענ תל יות כל הש תה לי רש טנ ענ תש יות הי אותי

אי דנ ה ונ בה שה חמ מנ ן יו"ד ה"א וא"ו ה"א, הנ הי ירות, של פי ר סש של על ה מי לולה ת כש חנ אנ ן הה בל אל ה הה בה שה חמ מנ ה בש תה לש עה של וכש
ה. בה שה חמ מנ ל בש אי רה שש יי לו  עה ה  ר, ובה תל את כל רי קש ר ני תל כל ל הנ ד של צנ ם. ומי ה שה א אותה צה מש תי ה מ"ה חש"ב, וש מה כש יא חה הי
יות הש לי ת  לל לל כש ני תוף, של י שי לי ר בש תל ית כל עמשי ננ ים  יוני לש על ל הה ת כה לנ עי לש ה  עולה של וכש ה,  בה כה רש מל לו  ה  תה שש על נל ה  בה שה חמ מנ של

תוף. שי בון וש שש ין לו חל אי אותו של ה לש בה כה רש מל

ה אותה ים  לי עמ ומנ ם,  הל לה של ענ  לי קש מנ בנ לות  פי תש ל  של בור  די בש אותו  ים  קי זורש וש ים,  ילי כי שש מנ ל  אי רה שש יי בש ייש  של וכש
ם י' "י, שי מי ע שש י יהדנ תוב (תהלים צא) כי כה הו של ים. זל ני עמ יהד ננ ר, מי תל כל ל הנ הוא ענ א של לה פש מג ד אותו הנ ה ענ בה שה חמ מנ בש
יך רי אמ הנ לש יך  רי צה בו  ה, של לה ה של יכה רי הוא כש חוט של אותו הנ גו'. בש י וש נםכי אה מו  עי הו  ני על אל י וש ני אי רה קש א. יי קה רש ל זנ ר של תל כל הנ

ם. יהל לותי פי ל תש בי קנ ה לש ד בה יורי ים, וש יוני לש על ל הה ת כה לנ ד עי ה ענ ה אותה עמלל מנ ד של ה, ענ אותה

ל פות של טי לש  שה כו  שש מש ני ם  הל מי א, של תה גולש ל סל דות של קג נש לש  שה בש לו  לות אי פי תש לש  ה שה עמלל מנ י של יו מי רה שש אנ
מםחנ ל הנ י של יםפי י הנ יפי ן מי הי נו  מל מי כו  שש מש ני פות של טי הנ לו  ע, אי רנ זל נו  מל מי ך  שה מש ם ני דה אה של כש ים. של יוני לש ים על ה מםחי לשה שש
ש, פל נל רוחנ וש ה וש מה שה ם נש הי ים, של רי שה ה קש לשה ם שש דה אה יש בה רוך הוא מורי דוש בה קה הנ של ה, כש מו זל ך כש כםל. כה ן הנ ר מי חה בש מג הנ
ה שום זל ם יו"ד ה"י וא"ו ה"י. ומי שי זו בנ מש רש ני א של תה גולש ל סל לש י י י של שה ם מי הי ם של ן אותה לו, נותי י של יםפי י הנ יפי מי

ה. גגלה ם סש ענ יות לו לש הש ר ה' לי חנ ך בה ם (דברים כו) ובש הל ר לה מנ אה

ם ל אותה כה וש ה אותו,  קה שש נה וש ה  ינה כי ה שש דה יהרש ה,  דושה קש ה הנ נורה מש י הנ פי מי לו  לה ים הנ רי בה דש הנ או  יהצש ן של מנ זש אותו  בש
יו. לה ן אי מי דנ זש ד הי חה ן אל קי ן זה מנ זש אותו הנ ק אותו. בש שנ נה וש ך אותו  רנ ן בי מה אל נל ה הנ רועל הה כו אותו, וש רש יבות בי שי י יש אשי רה
םא ל ל יהדו, של נו ענ ה לה נה תש ני ה של ל מםשל ה של תורה ל הנ ה זו של דושה ה קש פה יהה, טי קי ת נש הוא סםלל ר, של קו בנ שש ר, ננ מנ אה ח וש תנ פה
ן ייש בי תו. של ינה כי רוך הוא ושש דוש בה קה ל הנ ן של תו, הוא בי מה שש ני ת בש סםלל ין פש אי י של מי ן. של בל תל ל מםץ וש ת של סםלל יהה בו פש הה

ה. טה יהה חי אשון הה רי ם הה דה ל אה כנ אה ן של ילה אי ה הה ר בה מנ אל נל ה של טה ה חי אותה מי
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יא הי אות ה', של הה ן של מנ זש גו'. ובי י וש תי לש וון חולה עה ן בש ד (תהלים נא) הי וי ר דה מנ אה ילו  בי שש בי ן, של בל תל וש ח"ט מםץ 
ם (תהלים א) יהל לי ר עמ מנ אל נל לות, של גה ים בנ עי שה רש ) הה יהה רל חמ ים אנ פי רודש ין (הה ה בי רה סוי דה כי יא בש ם, הי חל י לל יני ה מי שה מי חמ

מו. ת עי רל בל חנ תש םא מי לו, ל ה של עמשל יא מנ הי נו רוחנ - י' של פל דש ר תי של מםץ אמ ם כנ י אי ים כי עי שה רש ן הה םא כי ל

ל יונות של לש על ם הה יי תנ פה שש הנ ר, של קו בנ שש ר. ננ קו בנ שש ה ננ שום זל ר, ומי עמשי מנ ן הנ ים מי טורי ן פש בל תל ה מםץ וש שום זל ומי
ים, מודי שון לי יק הוא לש די צנ הנ י ה'. וש מודי ם לי הי ת, של מל י אל מודי י ענ ני שש ם בי הל לה ה של אה קה שש הנ ם הנ הי ן, של מה אל נל ה הנ רועל הה

ה. טה מנ ית לש רי אות בש ה, וש לה עש מנ שון לש הוא לה

חוט "ה. הנ פה בון שה שש חל לש ה  ינה כי שש ה  עולה ך  כה ה, של יונה לש על הה ה  ינה כי שש יונות הנ לש על הה ם  יי תנ פה שש בנ ר,  בנ קו  שש ננ עוד  וש
ל הוא חוט של ד, וש סל ל חל ה הוא חוט של פה שה ת הנ יף אל קי מנ א של קה רש ל זנ חוט של ה, הנ יכה רי ה כש ה הוא אותה ב אותה סובי של
ת ת בנ ים אל בי סובש ה של לה עש מנ ם לש ים הי ה חוטי לשה ם. שש עולה ל הה ב כה סובי ה של שובה ל תש ד של צנ הנ ו יהרםק מי הוא קנ ב. וש הה זה
לו ן אי יי ת ענ ים? בנ בי ת רנ ה בנ ה זל ים. מנ בי ת רנ ר בנ ענ ל שנ בון ענ שש חל כות בש רי בש ך  יי יננ ר (שיר ז) עי מנ אל ם נל יהל לי עמ ן, של יי ענ הה
יר אי הה ר לש קו בנ שש ם ננ שה ם. ומי יי מנ ין הנ ק, עי סי פש ה הל ין לה אי ם של יי מנ ין הנ ן. עי יי ענ ל הה ם של ים הי ני וה ה גש לשה בות. שש אה ת הה לשל שש

ה. תורה ל הנ ים של רי תה סש סודות ני מות בש עולה

ענ לי קש יהה מנ ו הה שה כש ד ענ ה, ענ דושה קש ה הנ נורה מש ר, הנ מנ אה ח וש תנ יהדו. פה בש ענ  לי קש ל מנ טנ נה ן וש קי זה ם אותו  ן קה מנ זש אותו  בש
יא ים הי יקי די צנ הנ י  פי בש י  רי המ של ה.  לה של ים  ני בה אמ הה מי ך  מש צש ענ מםר  שש ים,  יוני לש על בה יתה  לי ענ תש י הי רי המ ך  ילה אי וש אן  כה מי ך,  יהדש בש
ן, ן בםחנ בל יא אל ה הי טה מנ ת לש דל יורל של זו, כש ן הנ בל אל ל הה ם של הל לה ים של עמשי מנ ובנ ה.  לה עש ל בנ ם אל הל לה לות של פי תש ה בנ לה ענ תש מי
סו אמ ן מה בל ר (תהלים קיח) אל מנ אל ה נל שום זל בות. ומי אה סו הה ננ תש ה ני ן. ובה חה בש יק יי די ר (תהלים יא) ה' צנ מנ אל יהה נל לל עה של

בות. אה ם הה הי ים, של בוני הנ

ה. נה םאש פי ר ה לש תה יש ים הה בוני סו הנ אמ ן מה בל ה אל ר בה מנ אל ה, נל עולה של ה: הוה"י. וכש מו זל ת כש דל ה, יורל טה מנ ת לש דל יורל של וכש
ד עומי ר של חנ אנ ך. וש מה נש ם, הוא מג דה ה אה ה בה סה ננ תש ני ן של מנ זש יונות. ובי סש ה ני רה עמשה ם בנ הה רה בש ה אנ סה ננ תש ה ני ה יהו"ה. בה מו זל כש

הוא יהו"ה. ה של לה עש בנ ה בו לש לה ענ תש יא מי לו, הי יון של סה ני בנ

ה סמא"ל רואל של ם. וכש דה ם אה הל ה בה סה ננ תש הי ים של ני מג גות ומש רה דש ן הנ ל אותה ל כה ם ענ דה ה אה לל ענ תש ן מי מנ זש אותו  בש
'ה 'ל זל כה ר (אסתר ה) וש יום, הוא אומי קי ד בש הוא עומי ה של רואל יון, וש סה יות לו ני הש יק לי די ל צנ שות ענ ים לו רש ני נותש של

בו יהה לו, של ל סמא"ל הה א של מה גש ן דג מה אי הה דנ ונ ן -  מה הה ר לו  מנ י אה כנ דש רש ל מה ענ ר של םאמנ ם ת אי וש 'י.  ה לי ' שול 'נו  ינל אי
ם אותה ן  תנ נה יון,  סה ני בנ י  כנ דש רש מה ד  מנ עה של שום  ומי יו.  נה בה ה  רה עמשה בנ שו  בש לנ תש הי ים  תוני חש תנ ים  רי תה כש ה  רה עמשה ונ ש,  בי לנ תש הי

לות. גה ה בנ ינה כי שש יל הנ בי שש ה בי סה ננ תש הי י של ה מי מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ יהדו. ענ רוך הוא בש דוש בה קה הנ

ירות פי ם סש הי ן יו"ד ה"י וא"ו ה"י, של הי ר, של תל כל ל הנ ם של שי ל הנ גגלות של ר סש של יו על לה ים עה די יורש שום של מי
יום ר בו בש מנ אל נל יון של לש על ר הה תל כל הו הנ זל ה. וש ירה בי גש הנ וש ך  לל מל ל הנ יון של לש על ר הה תל כל ת הנ ים אל בי סובש גגלות, של סש אות בנ לי מש
י, עי צה מש אל מוד הה ענ ת הה ים אל ירי תי כש בו מנ א של מה אי א וש בה אנ ינו? הה להי י ה' אל ינו. מי להי ך ה' אל נו לש תש ר יי תל ה כל שה דג קש ת בנ בה שנ
אות. בה בות, ה' צש ה אה לשה דוש, שש דוש קה דוש קה ם קה הי שו. וש לי שנ ך יש ה לש שה דג ה קש ר בה מנ אל נל ה. וש שה דג יא קש הי ה של ינה כי שש הנ וש

ה. ינה כי יא שש הי בודו, של ץ כש רל אה ל הה םא כה ל יק, בו מש די ה צנ ל - זל םא כה ל הוד. מש ח וש צנ אות? ני בה צש י הנ מי

ד עומי ק של פי ין בו סה שו, אי רש שה עו ומי זש גי הוא מי י של מי סות. של ננ תש הי לש יך  רי םא צה בות, ל אה ת הה לשל שש הוא מי י של ומי
עמקםב ינ ה, וש בורה ת גש דנ מי ק בש חה צש יי ד, וש סל ת חל דנ מי א בש לה ר, אל תל כל ל הנ ם של שי ה בנ סה ננ תש םא הי ם ל הה רה בש אנ ר של םאמנ ם ת אי יון. וש סה ני בנ
בור ה די סל ננ תש יי י של ה הוא, ומי ן - יהפל ן בםחנ בל ם אל הל את לה רי קש לו ני לה ים הנ די דה צש ת הנ לשל שש ה מי ינה כי שש הנ ת, וש רל אל פש ת תי דנ מי בש

סות. ננ תש הי ך, הוא יהכול לש כה ן של יוה כי סו) וש ננ תש םא הי ם ל ר. (שה תל כל ת הנ בות אל סובש יות של ר אותי של על בש

םא יהכול ל ך. של ה לה מל דנ ה אמ מה ך  ידי עי ה אמ תוב (איכה ב) מה כה של הו  יונו. זל סש ני ין סוף לש ם, אי ה שה סל ננ תש יי י של ומי
ין אי ך בה יונש סש ני ר של חנ כות, אנ לש מנ בות. ה"א בנ אה ת הה לשל שש הוא יו"ד ה"א וא"ו בי "ה, של מה ך לש לש יון של סה ני מות הנ דנ תש הי לש
ר בל של הנ מו של "ם, כש אי ה לש לל ענ תש ה, ובו תי כגסל א ומש לה פש הוא מג ך. אותו של א לה פה רש 'י יי ך מי רי בש 'יהם שי דול כנ י גה סוף, (שם) כי

. ך כםחנ ייש לש ה, וש בםל אותה סש ה יהכול לי תה אנ יך, של לל ן אי בל ה, טםל אל דושה קש ה הנ נורה מש ת, הנ עי כה ין לו סוף. וש ך אי לה של

מות שה נש ל הנ נות של חמ מנ ל הנ כה בות ולש אה לו לה פי א אמ לה םא! אל ה - ל תה אותה קש רנ זה ך הוא של דש בנ ה לש תה אנ ר של םאמנ ם ת אי וש
ד גל נל כש ה,  טה מנ לש ד  חה אל וש ה  לה עש מנ לש ד  חה אל ים,  צופי רש פנ י  ני שש לו  ייש  של ן  מה אל נל ה  רועל מו  כש ך,  נש יוקש דש בי ך  מש עי נות  נש קנ מש של
מו לש צנ ם בש דה אה ת הה ים אל להי א אל רה בש יי ר (בראשית א) ונ מנ אל ם נל ילה בי שש ה, ובי תונה חש תנ ה הנ בה כה רש מל הנ ה וש יונה לש על ה הה בה כה רש מל הנ
ם יי עממנ פנ מו  ל שש פנ ה כה שום זל ה. ומי טה מנ ן לש יוקה דש ים, הנ להי ם אל לל צל ה. בש לה עש מנ לש ן של יוקה דש מו, בנ לש צנ ים. בש להי ם אל לל צל בש
ים לולי ך כש ה, כה יאה רי ל בש ים של צופי רש פנ ל הנ כולי מו של ה. וכש ה מםשל ר מםשל םאמל י תוב (שמות ב) ונ כה הו של "ה. זל "ה מםשל מםשל

ילות. צי ל אמ ים של צופי רש פנ בו הנ

ל אי רה שש הוא יי יון של לש על ן הה קי זה ל הנ ד של צנ הנ ה הוא מי תה אנ ך של י בש תי עש ן, יהדנ קי ן זה קי ה: זה דושה קש ה הנ נורה מש ר לו הנ מנ אה
בוד יל כש בי שש לו, בי יונות של סש ני ית לנ לי כש תנ ין סוף וש אי צון של רה ה בש ים אותה לי בש קנ נו מש ך אה לש זו של ן הנ בל אל ת הה אל ה. וש לה עש מנ לש של
י די יך, וכש לל רות עה שש א לי תה גולש ה סל יר לה זי חמ הנ י לש די ל, כש אי רה שש ן יי בל ה אל ם רםעל שה ה (בראשית מט) מי ר בה מנ אל נל ה של ינה כי שש הנ

ים. יוני לש על ל הה ל כה ת ענ לנ יו עי לה ה עה רל שש יי של

לש, שה ים וש שי בונו שי שש חל יות, וש ר אותי של ם על ה, יו"ד ה"י וא"ו ה"י הי דושה קש ה הנ נורה מש ן: הנ קי זה ר אותו הנ מנ אה
ם הל ר בה מנ אל נל ע, של רה בוב הה רש עי ים הה אי בה נו  מל מי שום של ה. מי אה אםה גה י גה כי ר בו  מנ אל נל של "ס רוחנ  גנ ה מי מה קה ל נש נוטי ובו 
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ח נהא לנ הו שש זל ם ג"ע, וש ם ס"ג הי יות עי ר אותי של על ד. וש חה ם אל ין גנ ה טוב אי ין עםשי חו אי לה אל ו נל דה ג ינחש (תהלים נג) כגלו סה
זוז םא תה ל ם, של יכל לי ה אמ לו אותה זו, טש ן הנ בל אל ת הה ם אל תל לש בנ קי ר של חנ ה, אנ דושה קש ה הנ נורה מש הנ ר לו. וש של ל אמ כה ג"ע בש ך. וש יהדש
ין ה בי יונה לש על ם הה אי ת הה יב אל כי שש מנ י של י הוא מי רי שש ם. אנ יי תה פנ ין שש בון בי כש שש ם תי ר (תהלים סח) אי מנ אל יהה נל לל ם, עה כל מי

ם. א אי לה ם אל י אי רי קש ל תי ם. אנ יי תה פנ ין שש בון בי כש שש ם תי ר (שם) אי מנ אל ה נל ילה בי שש יו, ובי תותה פש שי

ר מנ אל נל יהה  לל עה ה, של תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש הנ ה וש יונה לש על ה הה ינה כי שש ה. הנ תונה חש תנ ם הנ אי הה ה וש יונה לש על ם הה אי ן, הה ם הי יי תנ ושש
יב כי שש מנ י של י הוא מי רי שש ן. אנ יהל תי ה שש נה כש לנ תי ר (רות א) ונ מנ אל ם נל דה גש נל ים, כש לוחי י שי ני ח, שש לנ שנ תש חנ  לי (דברים כב) שנ
ר בו מנ אל נל רוך הוא של דוש בה קה ם הנ שה נו, של יבי כי שש ת הנ לנ פי תש ע, בי מנ ת שש יאנ רי קש ה, בי תורה ה, בש לה פי תש יו בי תותה פש שי ם בש אותה
ד גל נל כש ד  חה אל לומות,  שש י  ני שש ך.  לומל ת שש כנ סג ינו  לי עה רםש  ופש ר  מנ אל נל ה  ינה כי שש ל הנ ענ וש גו'.  וש לום  שה לש ינו  בי אה נו  יבי כי שש הנ
ינו בי נו אה יבי כי שש ר הנ מנ אל ילו נל בי שש ת, ובי יי בנ ל הנ ענ ד הוא בנ חה ה. אל תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש ד הנ גל נל ד כש חה אל ה, וש יונה לש על ה הה ינה כי שש הנ

ך. רי בה חנ מש אורי הה , וש ענ ת בוצי יי בנ ל הנ ענ ר, בנ מנ אל ם נל יהל ני ל שש . ענ חנ י הוא אורי ני שי הנ י. וש עי צה מש אל מוד הה ענ ה הה זל לום, וש שה לש

לון ר מש בה דש מי י בנ ני ני תש יי י  תוב (ירמיה ט) מי כה של הו  ים. זל חי לון אורש ה מש ינה כי שש את הנ רי קש ני חנ  ל אורי ד של צנ הנ ומי
י ר בו (תהלים פד) כי מנ אל נל נו אותו של מל ס מי ני כנ תש הי ש. של מל של א הנ י בה ה? כי מה לה ם. וש ן שה לל יה ר ונ מנ אל ילו נל בי שש ים. ובי חי אםרש

לות. גה ה בנ כה שי חמ ה בנ ינה כי שש ה הנ רה אמ שש ני ים. וש להי ן ה' אל גי ש ומה מל של

ל אי ם הה הי ים ה', של להי ל אל או אי רש קש ני בות של אה ת הה לשל ל שש ד של צנ הנ ה, ומי בואה את נש רי קש הוד ני ח וש צנ ל ני ד של צנ הנ ומי
יהתו וה המ ל  ענ ה  ידה עי מש יא  הי לו  לה הנ מות  שי הנ ת  לשל שש ובי ת.  רל אל פש תי ה  בורה גש ה  לה דג גש את  רי קש ני א,  נורה הנ וש בור  גי הנ דול  גה הנ

מות. עולה ל הה ל כה תו ענ לש יכה הותו וי אלה וי

ים, מי עולה בון הה ל רי יהה של וה המ נוי ונ ל כי ה ענ אל רש מנ ה, של " ה ילהוי שובה ם תש את אי רי קש ה ני יונה לש על ם הה אי ל הה ד של צנ הנ ומי
"ה את מה רי קש יא ני הי נוי. וש ינו כי הוא אי ים לו, וש נויי ם כי יות הי וה המ הנ ים וש נויי כי ל הנ כה יות. של וה המ ל הנ כה ים וש נויי כי ל הנ ל כה ענ בנ
ין ה - אי מה כש ין חה ם אי אי ה. של אה רש יי ם לש י אי ך כי מה עי ל מי יך שםאי להל ה ה' אל ר (דברים י) מה מנ אל נל ה, של מה כש ל חה ד של צנ הנ מי

"ה הוא. עו מנ םא יהדש י ל ים, כי יוני לש על ל הה ת כה לנ ל עי יד ענ עי "ה מי ה מה זל ה. ובה מה כש ין חה ה - אי אה רש ין יי ם אי אי ה, וש אה רש יי

ע צנ מש אל ל הה ה של דה קג נש הנ ה, וש לה עש מנ לש קוץ של הנ ה וש טה מנ לש קוץ של ה י', הנ זל מו  דות. כש קג נש ם הנ ה הי מנ כש חה ל הנ ד של צנ ומי
ע בנ רש ה אנ אה רש ל אות מנ כה יו"ד ה"י וא"ו ה"י. וש ים בש מוזי ם רש הי ים י י י, וש רי שה ה קש לשה בו שש יון, של לש ר על תל ל כל ה ענ אה רש מנ
לש ם שש ה אותה ן י' יו"ד. ובה לויות מי תש יות של א יהו"ה, י"ב אותי שה ר יהו"ה, יי ך יהו"ה, יהאי כש רל בה ן: יש הי יות, של אותי
לש. ה שה ני ע - הי צנ מש אל בה ה של דה קג ם. ונש יי תנ ה - שש טה מנ קוץ לש הנ ת. וש חנ ה - אנ לה עש מנ קוץ לש ה י' הנ מו זל ת. כש חנ דות אנ ה מי רי שש על
ה ם. ומנ עולה א הה רה בש רות ני מה אמ ה מנ רה עמשה ם בנ הל ר בה מנ אל נל ים, של מי חמ רנ דות הה ה י"ג מי ני ר. הי של על ה  בונה שש חל אות י' בש הה וש

אות? רש בה הי ד יהכול לש חה ר אל מה אמ מנ םא בש ל המ ר ונ מוד לומנ לש תנ

ים מי עה טש ל הנ ד של צנ הנ ה . ומי מו זל נו, כש רש אנ בי מו של ת קול, כש ה בנ תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש את הנ רי קש דות ני קג נש ל הנ ד של צנ ומי
ה, טה מנ דות לש קג נש הנ ה, וש לה עש מנ ים לש מי עה טש זו הנ מש רש ה ני ף. בה לל אות אה ז בה מה רש כםל ני הנ ה . וש מו זל ה, כש בה שה חמ ה מנ ינה כי שש את הנ רי קש ני
בון שש חל ם כ"ו כש הי וש ית,  אשי רי י בש מי יש ת  של שי וש רות,  בש די ת הנ רל ירות, עמשל מי ר אמ של על כםל הוא  הנ וש ע,  צנ מש אל יות בה אותי הה
ה . מו זל ים, כש יוני לש ם על יי דות מנ קג ים ונש מי עה ם טש אותה ה יהו"ה, וש מו זל יות כש אותי דות וש קג ים ונש מי עה ל טש כולי יהו"ה, של

ה . מו זל ים כש יי בי קי ם נש יי מנ

י יהי וי ם  יי מה הנ תוך  בש יענ  קי י רה הי יש ר (בראשית א)  מנ אל נל ילו  בי שש יות. בי אותי ל הה ל כה ע כולי צנ מש אל ל הה של יענ  קי רה הה
ל מות ענ ר (יחזקאל א) ודש מנ אל יו נל לה עה ה. וש מונה אל ר הה קנ הו עי זל ר, וש קה יות עי פוך אותי הי יענ בש קי ם. רה יי מה ם לה יי ין מנ יל בי די בש מנ
ל ל כה ת ענ לנ ה, עי מונה אל ר הה קנ א עי רה קש ני אותו של ה לש בה כה רש הוא מל יון, של לש ר על תל כל בש יענ של קי רה הוא הה , של יענ קי יהה רה חנ י הנ אשי רה

נוז. גה יר וש מי ים טה יוני לש על הה

ים מי עה טש ל הנ ד של צנ הנ יו. ומי לה גש דום רנ הוא, המ רוך  בה דוש  קה ל הנ של תו  יא בי דות הי קג נש ד הנ צנ ה מי ינה כי שש עוד, הנ וש
יא ה הי זל ד הנ צנ ה הוה"י. מי זל מו  ך, כש לל מל ת הנ ת בנ ענ יות נודנ וה המ הנ ים וש רופי צי ה. ובנ לה עש ת בנ רל ל עמטל יי ת חנ של את אי רי קש ני

יו. לה גש דום רנ המ

ב, נה זה וש צוף  רש פנ ם  הי לו, של דות אי קג נש י  תי ל שש ד של צנ הנ ומי יו.  נה פה את  רי קש ני וש צוף  רש פנ את  רי קש ני ל יהו"ה  ד של צנ ומי
םאש ר ה בה מה כש ר, חה בה דה סוד הנ יא סוף. וש ה הי תונה חש תנ ה הנ דה קג נש םאש, ובנ יא ר ה הי יונה לש על ה הה דה קג נש הנ םאש  ר את א. בש רי קש ני
תוב (ישעיה מד) כה הו של רון. זל חמ אנ אשון וש הוא רי לות, של עי ת הה לנ ל עי ה ענ אל רש לו מנ לה דות הנ קג נש י הנ תי שש סוף. בי ה בנ מה כש חה וש

רון. חמ י אנ ני אמ אשון ונ י רי ני אמ

תוב (שם) כה הו של נו. זל מל לוהנ חוץ מי ין אל אי ים של יוני לש על ל הה ת כה לנ ל עי ה ענ אל רש י"ם מנ י יודי תי ל שש ע של צנ מש אל וא"ו בה
ים יוני לש על ל  של ם  שי בנ את  רי קש ני ים,  תוני חש תנ וש ים  יוני לש על הה מי ה  לולה כש ה  ינה כי שש הנ של שום  ומי ים.  להי אל ין  אי י  דנ עה לש בנ ומי
את רי קש ני או, של רש קש ה ני ינה כי שש ים בנ תוני חש תנ הנ ים וש יוני לש על ל הה כה א. לש רה קש ם יי שי ם בש כגלה תוב (שם מ) לש כה הו של ים. זל תוני חש תנ וש

ם. שי עמך בש דה אי לום (שמות לג) וה שה יו הנ לה נו עה בי ה רנ מםשל ר לש מנ ילו אה בי שש בי ם, של שי

ם שי את בנ רי קש ני נו של רש אנ י בי רי ים - המ יוני לש על ם. בה הל את בה רי קש םא ני ל ים של תוני חש תנ הנ ים וש יוני לש על ל הה כה ר מי דה עש םא נל יש ל אי
ים - תוני חש תנ ל הנ ם של שי את בנ רי קש ני וש ים.  נויי כי ל הנ ל כה מות של שי ה, ובנ תה דה קג נש ה, בי יהתה וה המ ה, בנ ירה פי ה וסש ירה פי ל סש ל כה של
י. עי צה מש אל מוד הה ענ ה הה ם? זל יי מנ ה שה ה זל או. מנ סש ין כי כי ם הי יי מנ שה א, (תהלים קג) ה' בנ סי ן. כי ך, אופנ אה לש ף, מנ רה א, שה סי כי

ה. לה שה כםל מה כותו בנ לש ך לו (שם) ומנ מנ ה סה שום זל ומי
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את רי קש יא ני הי מו של ה. וכש מה יש מנ שה א הנ ט נה בל תוב (בראשית טו) הנ כה הו של ה. זל מה יש מנ את שה רי קש ם ני יי מנ שה ל הנ ד של צנ מי
ת חנ ל אנ כה (בש יא  הי ים, של תוני חש תנ ובנ ים  יוני לש על י בה עי צה מש אל מוד הה ענ א הה רה קש ני ך  ים, כה תוני חש תנ הנ וש ים  יוני לש על ל הה ם של שי בנ

תו. עור קומה יא שי הי תו, וש דה תו) מי דה מי כש

את רי קש ני ף וש רה א שה רה קש ני ך של אה לש מנ מו של ים. כש פי רה שש ן הנ ד מי חה י אל לנ ף אי עה יה תוב (ישעיה ו) ונ כה הו של ף, זל רה את שה רי קש ני וש
יו נה פה ך  אנ לש ומנ ים.  להי אל הה ך  אנ לש מנ ע  סנ יי ונ ע.  רה ל  כה מי י  אםתי ל  גםאי הנ ך  אה לש מנ הנ (בראשית מח)  תוב  כה של הו  זל ך.  אה לש מנ

הושייעהם.

ם ל שי ן ענ את אופנ רי קש ני ה. וש לה עש ל בנ יחותו של לי ת שש ה בו אל יא עושה הי של ם מטטרו"ן, כש ל שי ך ענ אה לש את מנ רי קש ני וש
ה טה מנ לש ה של בה כה רש מל ל הנ יות של ע חנ בנ רש ם אנ ל שי ה ענ בה כה רש את מל רי קש ני וש ים.  תוני חש תנ ל הנ ענ בו  ה  טונה לש שי של סנדלפו"ן, כש
ייה, רש מות אנ ם, דש דה מות אה את דש רי קש ה. ני לה שה כםל מה בנ כותו  לש (תהלים קג) ומנ נו  רש אנ בי מו של ם, כש יהל לי ה עמ טונה לש שי של כש
תוב כה של הו  ים. זל יאי בי נש יו הנ דה ם עמבה הי ים, של תוני חש תנ ית לנ אי רש ני יונות  מש די הנ לו  אי ם. ובש הל ר בה של מות נל מות שור, דש דש

ה. מל דנ ים אמ יאי בי נש ינד הנ (הושע יב) ובש

ה רוך הוא, שורל דוש בה קה הנ א מי יהרי י של ה מי מו זל ים. כש ני או בה רש קש ני ה, של יונה לש על ה הה בה כה רש מל הנ ם מי הי ים של יאי בי ייש נש וש
ה' רםת לנ תה סש ני ר (דברים כט) הנ מנ אל נל לו  לה יות הנ אותי י הה תי ל שש ענ מםח. וש ה ה' בש ב אותו, שורל אוהי י של בו. ומי לי י' בש
י ן ו"ה. מי לות הי גש ני הנ ם, וש דה י אה ני בש ר הוא מי תה סש ב אותו, ני אוהי רוך הוא או של דוש בה קה ן הנ א מי יהרי י של מי ינו. של להי אל

יו. רה יבה ה אי מונה ים ושש עי בה רש ם אנ יי אתנ מה ה ה' בש ה, שורל וה צש מי ק בש עוסי י של יו. ומי פי ה ו' בש ה, שורל תורה ק בנ סי ענ תש מי של

שוהה רש ית, ופי יצי ם צי הל שו לה עה ה (במדבר טז) וש ר בה מנ אל נל ית של יצי צי הנ מו של יות, כש ע אותי בנ רש אנ ה מי לולה ה כש וה צש ומי
ין ר בי שה ה עה מונה ם שש הי ר. וש שה ה עה לשה ל שש יף ענ םא יוסי יף ל מוסי ל הנ כה ה, וש עה בש שי חםת מי פש םא יי ת ל פוחי ל הנ ה, כה נה שש מי י הנ לי עמ בנ

ם. יי ננ ים ושש עי בש ים שי ד - עולי ל צנ כה יות לש לש חג ים וש רי שה קש

ה דושה קש ה הנ נורה מש הנ ם. וש יי תנ ים ושש עי בש יהא שי רי טש ימנ גי "ד בש סל א. חל סי ד כי סל חל ן בנ הוכנ ר (ישעיה טז) וש מנ אל ם נל יהל לי עמ
לו אי ית כש יצי צי א בש לה םא עוד, אל ל ה. וש תורה ל הנ וות של צש ינ"ג מי רש יים תנ קנ לו מש אי ית, כש יצי צי ין וש לי פי יחנ תש ני מי י של ל מי ר, כה מנ אה

א. סי ל כי יד יהו"ה ענ לו הורי אי ם יהו"ה, כש ם שי הי ין, של לי פי תש רוך הוא. בנ דוש בה קה א לנ סי ן כי קי תנ מש

אן, ים כה יוני לש י סודות על ני אי שש דנ א ונ לה ים? אל סורי אמ ית הה בי מו מי צש יר ענ תי בוש מנ ין חה ר אי מנ אל ה נל מה ך, לה ם כה אי
ל כה ת  לנ עי בש א  לה אל לויהה  תש ין  אי יהו"ה,  ם  הי של ם  אי הה וש ב  אה הה וש ה,  ינה כי שש הנ וש י  עי צה מש אל הה מוד  ענ הה ת  לנ אג גש ל  של ד  חה אל
סור אה וש בוש  חה ינו  ים אי מורי גש ים  יקי די צנ ל  ד של צנ הנ מי ד של חה אל וש יון.  לש על ר  תל כל ה בש כגסל ומש א  לה פש הוא מג ים, של יוני לש על הה
שו פש ננ תוב (בראשית מד) וש כה הו של יבות. זל בי חמ ם בנ הל מה שור עי ה, קה בה המ אנ ם בש הל מה בוש עי חה סור וש א הוא אה לה לות, אל גה בנ
ים די יורש של חות  בה שש תי וש ירות  ה שי מה כנ בש לו  ה של בה כה רש מל ובנ לו  ים  ני קש תנ מש א של סי כי בנ ם  הל מה עי בוש  שו. חה פש ננ בש ה  שורה קש

ם. יהל פי נש ת קול כנ ע אל מנ שש אל ם (יחזקאל א) וה הל ר בה מנ אל נל רוך הוא, של דוש בה קה ל הנ נות של חמ ה מנ מה ם כנ יהל לי עמ

ה קול לה פי תש ים, ובנ ני אופנ יות וש חנ ים וש פי רה ם שש הי נות, של חמ ה מנ מה כנ יו בש לה ים אי די ים, יורש פי רה שש ים הנ אי ח בה בנ תנ שש יי ובש
ה לה פי תש הנ גו'. של ים וש רי ק הה רי פה ק מש זה חה ה וש דולה גש רוחנ  ר וש ה ה' עםבי ני הי (מלכים א' יט) וש רוהה  אמ בי מו של ה, כש קה ה דנ מה מה דש
ת לנ פי את תש רי קש ה ני שום זל ילו, ומי בי שש עממםד בי לנ יך  רי ך, צה לל מל א הנ ם בה שה שום של ה. ומי קה ה דנ מה מה יא קול דש אי הי שנ חמ בנ
תו. יאהדונהי ינה כי רוך הוא ושש דוש בה קה ד הנ ינחי תש כות, בו מי רה "י בש ל חנ ים, כולי מי עולה "י הה ה חנ שום זל ה. ומי ידה עממי

ה. נה שש מי י הנ לי עמ שוהה בנ רש ך פי כה ה, וש רה דש שי בנ יות של לש חג "י הנ קו חנ קש פנ תש יי ד של רםענ ענ כש יך לי רי ן. ובו צה מי בון אה שש חל ה לש עולל של

ה עולל ך  כה "י. של נה דם יא אמ הי לו, של יכה הי בש ך  לל מל ר הנ ענ שנ ס לש ני כה הי חו, לש בש ת שי ן אל קי תנ לש יך  רי אשונות צה רי הה לש  שש ובי
ך ר כה חנ ו"ו, אנ ן  הי כות של רה בש ה הנ רי שש על ים  תי שש בי תו  שה קה בנ ש  קי יבנ וי ם  שה לש ס  נה כש ני ר של חנ "י. אנ נה דם בון אמ שש חל כש "ל  יכה הי
יא ה הי ינה כי שש הנ ובו  ים,  מודי שון לי ם לש יי תנ פה י שש תי ין שש יק בי די צנ ם  שה רונות, של חמ אנ הה לש  שש בי תו  לה אי שש ים לו  ני נותש
לו, ה של בה כה רש מל ם הנ א עי סי ים לו כי ני קש תנ מש ה), של בה המ אנ ל הה בוש (של חה סור וש לו הוא אה לה ים הנ יקי די צנ ל הנ ד של צנ הנ ה. מי לה בה קנ

ים. יי חנ ץ הנ ל עי ד של צנ הנ ה מי נל חמ מנ הנ וש

ם ר אותו עי קושי ם, וש הל מה ר עי זל יות עי הש טוב לי ר הנ ייצל ם בש ר אותה קושי ע, של רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ ל עי ד של צנ הנ ל מי בה אמ
לות, גה בוש בנ חה סור וש ים הוא אה ינוני ל בי ד של צנ הנ ים. מי רי פה א סש מור נושי ם, חמ יהל תי חש א תנ שה מנ מור לש מו חמ ע כש רה ר הה ייצל
י ידי י ה' בי ני ננ תה ר (איכה א) נש מנ אל ים נל עי שה רש שאוי. בה מנ מור לש חמ כנ רםש וש חמ שור לנ ייה כש חםל, הל ימות הנ ר בי מנ אל ם נל יהל לי עמ של

ל קום. םא אוכנ ל

ר ל יהד קושי ה של לה פי ם, ותש ה אותה לל כנ םא יש ל ד של י סמא"ל, שור מועה ני רש קנ ים לש לי בה חמ ן כנ ין הי לי פי תש צועות הנ רש של
בות ים אמ לויי נו תש מל מי יו, של ינה םא עי ל מש נו כי מל ק מי חי רש ד הנ שור מועה ר מי מנ אל יו נל לה ין, עה לי פי יחנ תש ני םא מי ל י של יו. ומי לה גש רנ לש

יק. סי פש םא ינ בו ל ל עמקי רוך ענ ש כה חה לו נה פי ר אמ מנ אל ילו נל בי שש ש, בי חה ף. נה מור נואי ל חמ שאוי ענ ית מנ יצי ין, צי יקי זי נש

"ל. יכה בון הי שש חל ה כש ך עולל כה "י, של נה דם ה? אמ זל ל הנ יכה הי י הנ יות. מי ע אותי בנ רש אנ ל לש יכה הי ם כש ין הי לי פי י תש תי ה בה עה בה רש אנ וש
ם הי יות, וש חנ י הנ פי נש ד כנ גל נל ה כש עה בה רש ים אנ תי יות. ובה חנ י הנ ני מו פש ל יהו"ה, כש יות של ע אותי בנ רש יות אנ שי רה ע פה בנ רש ן אנ אותה וש

ה. בה קי ר ונש כה ן זה הי יות של אותי הה דות וש קג נש מו הנ כש

ם ם הי יי ננ י. ושש תי ה יונה ר בה מנ אל נל ה של ינה כי שש זו הנ ה, וש שםר אותה קש ל יהד לי ה של צועה ה, רש י יונה פי נש ד כנ גל נל צועות כש י רש תי שש
יהד מו, ומי עי ה  ר אותה קושי ה וש בה קי נש ל הנ ם, נוטי יהל ני ל שש ה של ידה צי צוד אותו  ה לה רוצל י של ה. מי בה קי ר ונש כה ים - זה יוני הנ
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ין, לי פי ל תש ר של של קל ה בש שםר אותה קש ה, לי ינה כי שש ה הנ וה צש ה מי דושה ה קש טםל יונה ל לי אי רה שש ים יי יכי רי ך צש כה םא. וש יהב ר וש כה זה א לנ רה קש יי
י. עי צה מש אל מוד הה ענ ה, הה לה עש מנ לש ל של אי רה שש הוא יי ה, של לה עש בנ א לש רה קש יהד יי ומי

שםר אותו קש יך לי רי , צה יהה לל ד אי יורי של יהד כש ין. ומי לי פי ת תש ונ צש ם מי קול עי ל בש אי רה שש ע יי מנ םא שש ר קש נו לי קש ה תי שום זל ומי
בוש ך חמ רש אי ה (יחזקאל כד) פש נה שש מי י הנ לי עמ רוהה בנ אמ בי מו של ל יהד, כש ין של לי פי ל תש ה של צועה רש ה בי מה בוש עי יות חה הש ה לי מה עי

יל. עי רוהה לש אמ בי מו של ין, כש לי פי לו תש יך. אי לל עה

יות שי רה ע פה בנ רש אנ ה מי לולה יא כש הי ם ד', של ד, א"ח עי חה ל אל חוד של יי ם בש ד אותה ינחי יך לש רי ם, צה ר אותה קושי יהד של ומי
ם שי ל הנ מות של לי שש ית הנ יעי בי רש הוא. ה' הה רוך  בה דוש  קה ל הנ יות של אותי ע הה בנ רש אנ ית לש יעי בי רש יא הה הי וש ין,  לי פי ל תש של
ה זל מו  ה. כש רה עמשה ם לנ לה שש ני ה  בון, ובה שש חל ע בש שנ הוא תי א"ח, של ית לה ירי "ת, עמשי לל אות דה ל הה קוץ של יא הנ הי יהו"ה, וש

. שוהה רש י פי רי המ יו"ד ה"א וא"ו ה"א, ונ

י לי ע בש מנ ת שש יאנ רי א קש קורי י של מי ה, של נה שש מי י הנ לי עמ שוהה בנ רש ין. ופי לי פי תש ע בי מנ ת שש יאנ רי םא קש ר קש נו לי קש ה תי שום זל ומי
אותו ין. ובש לי פי ל תש יק, אות של די ה צנ ינה כי שש הנ רוך הוא וש דוש בה קה ל הנ ר של של קל הנ ר. וש קל דות של יד עי עי לו מי אי ין, כש לי פי תש

יהדו. יא בש ה הי רה ם - עמבי יי תנ ינש ח בי שה י של תו, מי ינה כי רוך הוא ושש דוש בה קה ם בו לנ ר אותה קושי ן של מנ זש

מו רוענ עגזו. כש זש ר ובי מנ אל יהה נל לל רוך הוא, עה דוש בה קה ת אותו לנ רל טל ענ מש ם של אי ין, הה לי פי םאש הוא תש ל ר ין של לי פי ותש
ה בורה םאש. גש ר בה ין של לי פי לו תש רוענ עגזו - אי זש ה. ובי ינו - זו תורה ימי ע ה' בי בנ שש ה, (ישעיה סב) ני נה שש מי י הנ לי עמ רוהה בנ אמ בי של
ל ה של לה פי לו תש ד של צנ הנ ינו, מי להי ים, הוא אל רומי י מש הי בש גה ת עגזו בש יננ כי . ושש שוהה רש י פי רי המ זו, ונ יא עג הי לו, וש רוענ של הוא זש
ע, צנ מש אל בה יות של וה המ ם הנ ם אותה אי ד הה צנ ה. מי מה צש י ענ ני פש ה בי וה צש יא מי ת הי חנ ל אנ כה כו', של וש םאש  ל ר ת של בל כל ענ ה מש ינה יהד אי
ין, לי פי י זוגות תש ני ים שש מי רון, שה חמ אנ דור הה ל הנ של לו  אי ים  יאי קי םא בש ל שום של ומי ר.  אי בה תש ני י  רי המ ונ  , רוהה אמ בי של מו  כש

ים). כי רה צש ם ני יהל ני ה (שש זל סוד הנ ים בנ עי םא יודש ל ק של פי סה מי

ין ז בי אוחי יק הוא אות של די צנ של מו  ה, וכש רה מה אמ מנ ה בש וה צש מי יים הנ קנ מש של הו  אוי, זל רה ין כה לי פי ם תש שה י של עוד, מי וש
ח ין, שה לי פי תש ר בנ מנ אל נל ה. וש לה פי תש כות הנ רש ה בי רי שש ה על מונל שש ם בי יהל ני שש ז בי ך הוא אוחי תו, כה ינה כי רוך הוא ושש דוש בה קה הנ
ה לה פי תש בנ ה של פל י הנ רי שש יק. אנ סי פש םא ינ בו ל ל עמקי ענ רוך  ש כה חה לו נה פי אמ ה, ונ לה פי תש ר בנ מנ אל נל יהדו. וש יא בש ה הי רה ם - עמבי יי תנ ינש בי
יב כי שש הנ ח, לש תה פש י תי תנ פה י שש נה דם ן אמ הל בה ם, של יי תה פנ ין שש בון בי כש שש ם תי הו (תהלים סח) אי זל ה, וש ינה כי שש ב לנ כה שש ה בו מי עושל

ים. רםחי פש אל ל הה ת ענ צל ם רםבל אי הה ה (דברים כב) וש ר בה מנ אל נל ה של יונה לש על ם הה אי ם הה הל בה

ך) רי בה רוהה (לש אמ בי מו של ים, כש ים טובי יהמי תות וש בה שנ ל, בש אי רה שש ם יי הי , של יהה לל ל גוזה יהה ענ פל נה ת כש של יא פורל הי ן של מנ זש בי של
יא הי ים של ים טובי יהמי תות וש בה שנ ה בש שום זל ם, ומי עולה מות הה ל אג כה רות מי חי בש או  צש מש ינו, ני לי לום עה ת שה כנ סג ש  פורי הנ
חנ לי ר בו (שם) שנ מנ אל חםל, נל מות הנ יש יהבםאו  של ם. וכש עולה בה ים של גי רש טש קנ מש ל הנ כה ד מי חנ ם פנ הל ין לה ל, אי אי רה שש ל יי ת ענ צל רובל

ם. אי ת הה ח אל לנ שנ תש

ר מנ אל נל ה, וש יונה יא כש ה הי תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש א הנ לה ד? אל חה כםל אל הנ ה של תונה חש תנ ה לנ יונה לש על ה הה ינה כי שש ין הנ ה ייש בי ומנ
ה לה טש ני שום של ה, מי דה צי א מי צה מש ד ני חנ פנ ה וה אה רש יא יי הי ה, של סותה כנ יך לש רי ף, צה סל כל ה בנ פה חש ה נל י יונה פי נש ה (תהלים סח) כנ בה

ים. יני בםענ די תש ם סמא"ל לי שה ה של בורה גש ד הנ צנ מי

ין, הוא יהמי ף, של סל כל ה? בש מל ים אותו. ובנ ירי כי םא מנ ל ים של יני י די לי עמ ה בנ מה כנ ה מי סות אותה כנ יך לש רי ה צה שום זל ומי
ה שום זל יום. ומי ד בנ סל ל חל יו חוט של לה ך עה רוך הוא מושי דוש בה קה ה, הנ לה יש לנ ה בנ תורה ק בנ עוסי ל הה ר, כה מנ אל לו נל לה גש בי של

ין. די י הנ לי עמ ה בנ ירו בה םא ינכי ל ים, של מי חמ רנ ד הה צנ ה מי שםם אותה רש ף לי סל כל ה בנ פה חש נל

סוף ם מי הי ה  לה ם של יי פנ נה כש הנ וש ה,  לה עש מנ לש של עופות  ל הה כה מי ת  דל םא פוחל ל ר, של של נל כנ יא  ה הי יונה לש על הה ם  אי ל הה בה אמ
ר (שם כב) מנ אל יו נל לה עה ם. וש יי לנ רושה זו יש נו, וש יר קי עי ר יה של נל ר (דברים לב) כש מנ אל ה נל ילה בי שש ם, ובי עולה ד סוף הה ענ ם וש עולה הה
הוא ה של פל י הנ רי שש ה. אנ טה ל מנ ם של יי לנ רושה פור יש צי ן הנ קנ ה, וש לה עש ל מנ ם של יי לנ רושה יא יש ה הי לה ן של קי הנ פור. של ן צי א קנ רי קה י יי כי
ם, ת שה נל נל קנ יא מש הי של כש ה. של לה ן של קי יא הנ הי ה של מה שה נש י הנ רי שש ה. אנ לה ן של יא קי הי ה של לה פי תש הנ ה וש תורה י הנ רי שש ה. אנ לה ן של קי הנ

ם. עולה ל הה ים של גי רש טש קנ מש ל הנ כה ת מי דל םא פוחל ל

יום את  רי קש ני לו  של ד  צנ הנ מי יק  די צנ וש ת,  בה שנ הנ ת  לנ פי תש בי ת  נל נל קנ מש יא  הי י.  חנ ל  כה ת  מנ שש ני את  רי קש ני ה  זל שום  ומי
כות. ל סג אשון של רי יום הה הנ ח, וש סנ ל פל אשון של רי יום הה יא הנ הי ה, וש יונה לש על ם הה אי הה ים מי יהמי ים הנ בי שש חנ מש של י, כש יעי בי שש הנ
ל ל כה לות של פי תש ל הנ ים. כה פורי כי יא יום הנ הי וש ה,  ן תורה תנ יא יום מנ הי וש ת,  רל צל י עמ יני מי ג שש ה חנ תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש הנ וש
י אי רה קש י ה' מי ה מועמדי לל סוק (ויקרא כג) אי פה ר הנ מנ אה הו של זל עמשות אותו. וש ים לנ יכי רי ים צש טובי ים הנ יהמי הנ תות וש בה שנ הנ

ירות. פי ר סש של ה על יל בה לי כש הנ יך לש רי צה ה. וש יונה לש על ם הה אי ם? הה ה מועמדה ה זל ם. מנ מועמדה ם בש או אםתה רש קש ר תי של ש אמ קםדל

ם. יי מנ שה ר בנ של נל ך הנ רל למםה (משלי ל) דל ר שש מנ ה אה שום זל י. ומי עי צה מש אל מוד הה ענ ל הה ה ענ יא עולה ה, הי יא עולה הי של וכש
םאשו, ל ר ה ענ רה ה אותו עמטה עמלל מנ א של לה תו. אל שש ת אי ם עוד אל דה ע אה יידנ ה. ונ לה עש בנ א לש לה ת בו אל ענ םא נודנ ל ך וש רל ם דל ה שה עושה
או רש קש ני וש ה,  מה ים עי די אות יורש בה ה צש מה ת, כנ דל יורל של ה. וכש מה ים עי אות עולי בה ה צש מה ה, כנ עולה של םאש. וכש ר ל הה ין ענ לי פי תש

ים. ים טובי יהמי תות וש בה שנ ה בש נוחה ל מש אי רה שש יי ם ייש לש הל דוש, ובה קה ם הנ עה ים הה שי יורש רות של תי מות יש שה נש

ם, עולה יק בה די את צנ ם מוצי אי קום. וש מה קום לש מה ת מי דל ת נודל כל חםל הולל י הנ מי ת יש של ל שי כה ה, בש דושה קש ה הנ יונה הנ וש
ה? לה ן של קי ה הוא הנ פור. ומנ ן צי א קנ רה קש ני קום של אותו מה ם, בש את שה בי חנ תש ה ומי נה קי ת לש רל םא, חוזל ם ל ת בו. אי קל בל דש ני
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ה'. ר לנ ענ שנ ה הנ ר בו (תהלים קיח) זל מנ אל נל ר של ענ שנ ר הנ הוא שומי "י, של דנ מו שנ שש מטטרו"ן של

ם ה הי לה בה י חנ כי אמ לש ה מנ עה בה רש אנ ים וש שי אות שי לש מי שש ים. של ני פש בי ה מי יהוה חוץ וי בנ "י מי דנ ה, שנ זוזה מש ה בנ שום זל ומי
יו. לה טון עה לש ן שי טה שה ין לנ אי ים של פורי כי יום הנ הו  ד. זל חה ר אל סי ש חה מי חה ים וש שי אות שי לש מי ה, שש נה שה מות הנ בון יש שש חל כש
ה שום זל ב, ומי רי קה תש הי שות לש רש ין לו  ה, אי זוזה ם מש שה קום של מה ע. בנ בנ רש אנ וש ים  שי אות שי מי לש  ה שש עולל ך  ן כה טה שה הנ
ה נה קי ת לש רל קום, חוזל את מה םא מוצי ל של ה, כש שום זל ת. ומי ול ז מה זוזםת - זה ך. מש יתל זוזות בי ל מש ם ענ תה בש תנ (דברים יא) וכש

ה. דושה קש ה הנ יונה ל הנ ענ ם יהו"ה בנ שה "י, של דנ בונו שנ שש חל הוא מטטרו"ן, של של

ם הוא עי רוך  בה דוש  קה ל הנ חוד של יי הוא הנ שום של ב, מי רל ת על עי ה לש יונה יו הנ לה םא אי ב תה יק, ונ די ם צנ שה ת של בה שנ ובש
דוש קה ת הנ דל ינחל תש מי ה, ובו  לה עש מנ לש י של דנ הוא שנ ת, של בה שנ ל יום הנ קום של מה ה, הוא בנ טה מנ יק לש די צנ ייש  של תו. וכש ינה כי שש

ר. תנ אמ ר לנ תנ אמ קום ומי מה קום לש מה ת מי לל טל לש טג ת מש כל םא הולל ל ה, וש נוחה את מש ם מוצי שה רוך הוא. וש בה

כגלו, יש ונ ר בו  מנ אל נל רוך הוא, של דוש בה קה ל הנ דות של מי ל הנ כה לול מי כה ת בו? אותו של קל בל דש ני יק של די צנ י הוא הנ ומי
ך כה ה. וש בורה גש ף בי ה תםקל ן לה נותי ה, וש ינה כי שש ם הנ ד עי סל ל חל גומי יד וש סי הוא חה לו בו, של לש כש ירות ני פי סש ל הנ כה כםל. של ל הנ כולי
ר, מנ אל ילו נל בי שש ת. ובי בה שנ י הנ מי ת יש של ל שי כה נו בש מל זוז מי םא תה ל ת, וש קל בל דש יא ני ף. הי ה תםקל ן לה ה נותי ירה פי ה וסש ירה פי ל סש כה בש
יו לה ה עה סה כנ יא מש ף. הי סל כל ה בנ פה חש נל ה  יונה י  פי נש כנ כםל, ובו  א הנ נושי מוד של ענ ד. הוא הה ם עומי עולה ד הה חה יק אל די ל צנ ענ

ם. עולה ל הה ים של גי רש טש קנ מש ל הנ כה יו מי לה ה עה נה גי יהה ומש פל נה כש בי

יק די י צנ יתי אי םא רה ן. ל ול ל אה יק כה די צנ ה לנ נל אג םא יש יק. ל די צנ ם מוט לנ עולה ן לש תי םא יי ר (תהלים נה) ל מנ אל ילו נל בי שש ובי
כםר זש יהה לי יתי אי יהד (בראשית ט) ורש ים, ומי ירי אי ים מש ני וה גש ה בי לה אג ל גש ת של של קל ית הנ אי רש ם. ובו ני חל ש לה קל בנ עו מש רש זנ ב וש זה על נל
ה מה כנ וש ד  יורי יההו  לי ה אי ני א. הי קה רש זנ עוד  וש ד.  בל על הוא  ת של של קל ד הנ צנ ים מי די עמבה את הה צי א כש צי םא תי ל וש ם.  ית עולה רי בש

מות. שה ים ונש כי אה לש ל מנ מו של נות עי חמ מנ

ה רועל מםר לה םאן. אל צ ל הנ ים ענ די יורש ה של לה בה י חנ כי אמ לש ל מנ נות של חמ ה מנ מה ה כנ ני ה, הי דושה קש ה הנ נורה מש ר, הנ מנ אה ח וש תנ פה
לש ילה שה הש ה אל עולל ה: יו"ד ה"י וא"ו ה"י, של מו זל יון כש לש ר על תל כל ז בש מה רש ם. ני יהל לי דוש עמ קה ענ הנ לי קש מנ הנ ן מי בל רםק אל זש יי של
ה: אל"ף זל מו  ירות כש מי ר אמ של ל על הוא כולי ל מ"ב, וש ל של לה כש יל"ה הנ הש יל"ה אל הש אל של םא"ש  "ר ר של הוא אמ ים, וש מי עה פש
בםהנ י גה תוב כי כה הו של ב זו. זל ל גנ ן זו ענ הי יות, וש חורי ירות אמ פי ה סש מה כנ יות, וש ימי ני ירות פש פי ן סש ה הי מה כנ ה"א יו"ד ה"א. וש

ם. יהל לי ים עמ בםהי ר וגש בםהנ שםמי ל גה ענ מי

ם אותה וש ים.  אי רש ני םא  ל של ים  חורי אמ לנ ים  יי חורי אמ ה  מה כנ וש ים,  אי נורה הנ ים  ני פה לנ ים  ני פה ה  מה כנ וש ר  מנ אל נל ם  ילה בי שש ובי
ם: י' י"ה יה"ו ים הי יי חורי ם: יו"ד ה"י וא"ו ה"י. יו"ד ה"י וי"ו ה"י. יו"ד ה"א וא"ו ה"א. אמ ים הי יי ימי ני פש הנ
ל ענ ים  מי עה טש הנ מו  כש ה  לה עש מנ לש מי ים  יי ימי ני פש ם  אותה של כש אדנ"י.  אד"נ  א"ד  א'  אהי"ה.  אה"י  א א"ה  יהו"ה 
ם כגלה וש בות.  קי נש ם  יות, הי אותי ת הה חנ תנ דות  קג נש הנ יל  בי שש בי ה  טה מנ לש ם  ים הי יי ימי ני פש הנ של וכש ים.  רי כה זש ם  הי יות,  אותי הה

ה. בה קי ם נש ל יהו"ה הי יל"ה ענ הש אל של ה. כש סוד זל ים בש עי נודה

יל"ה י' הש "י א' אל נה דם ם אמ שי בנ זו  מש רש ני ם  יהל ני ם, ושש יא אי ר הי תל כל קום הנ ל מה כה ינו. ובש להי ה' אל ך  לש נו  תש יי ר  תל כל
ת פנ ת טי ה אל ימה די קש יא מנ ר הי של אמ ר, כנ כה זה ל הנ ה של פה טי מו של ת. כש יא בנ ה הי בה קי נש ל יהו"ה, הנ אדנ"י ענ של ך כש כה יהו"ה. וש
יום עמשות יהו"ה תוב (בראשית ב) בש כה של הו  ן. זל ר, הוא בי כה זה ת הנ ה אל ימה די קש ה מנ בה קי נש של ת, וכש יא בנ ה, הי בה קי נש הנ

ם. יי מה שה ץ וש רל י"ם אל להי אל

יה"ה, חנ בון  שש חל כש ר  תל כל ב'  הוא  וש א',  אות  בה ים  ילי חי תש מנ ילה  הש אל ל  של ד  צנ הנ מי ירות  פי סש ר  של על ה  זל שום  ומי
ך לה מה ה  " הוה יש ך  לל מל ה  " הוה יש ן  הי של יות  אותי הה של מו  כש ילה,  הש אל יהה  הה ילה  הל ם  הי וש יות,  וה המ ר  של על נו  מל מי ים  טי שש פנ תש ומי
יהה הוא הה ים של יוני לש על ל הה ת כה לנ ל עי ה ענ ידה עי מש זו  יהה הנ וה המ הנ ילה, של הש יי יהה וש ה הה ול ם הל הל לה ה של דה קג נש הנ לך. של מש ה יי " הוה יש
יד עי מי "י, של נה אדם ז בנ מה רש ני ין, של א אי רה קש ל אדנ"י ני ד של צנ הנ ין סוף. ומי ד אי יהה ענ וה ל המ ר כה חנ ילה אנ הש יי יהה, וש וה ל המ ם כה קםדל
י' חורי אמ ך של נש ימה סי יו, וש לה מון עה דש ין קנ אי מותו, של דש ל קנ יד ענ עי י מי הי אל ית. וה לי כש תנ ין סוף וש ד אי ית ענ רי חמ הוא אנ יו של לה עה

ה. " הוה יל"ה יש הש א"י א"י אל

ם - יי ננ ם שש הי ם, וש יהל יני ר בי ין זה אי ת של בה ל שנ יות של שג ע רה בנ רש ע. אנ בנ רש ע אנ בנ רש ה אנ רה ה עמשה רה ם עמשה ה. הי " הוה "י יש נה דם אמ
ד, חה ה אל הוה יש ינו  להי ה אל הוה או. י"א י"א יש םא יירה י ל ננ םאל. ופה מ שש ת לי חנ ה אנ בה קי ר ונש כה זה ין, וש יהמי ד לש חה ה אל בה קי ר ונש כה זה

ה: יו"ד מו זל ר, כש של על ים מי לויי ם. ותש יי תנ ים ושש עי בש שי ע לש בנ רש ע אנ בנ רש ים אנ עולי ה, וש רה הו עמשה בש גה ע וש בנ רש בו אנ חש ם רה ל שי כה וש
ם. יי תנ ים ושש עי בש שי ים לש ם. עולי יי תנ ים ושש רי שש י"ו על ים. וה לושי ים. ה"י ה"י שש רי שש ם יו"ד על הי ה"י וי"ו ה"י, וש

ים עי בש שי ין מי ם בי ין שי ם. אי יי תנ ושש ים  עי בש שי לש עולות  וש י' י"ה יה"ו יהו"ה,  ן  הי יות, של אותי ר הה של על של מו  כש
ל בה ירות. אמ פי ר סש של על ה מי לה לש כש ה ני ירה פי ל סש כה מו של ירות, כש פי סש ר הנ של על לוי מי םא תה ל ם של יי תנ ים ושש עי בה רש אנ ין מי ם בי יי תנ ושש
ה עולל ד של סל מו חל לו. כש ה של ירה פי סש ע לו בנ דנ וה הי ד לש חה ל אל יך כה רי מות, צה שי ל הנ ירות כה פי ר סש של על ים מי לויי תש ה של ל זל ם כה עי
הוא יו"ד ה"י וי"ו ה"י, ה, של זל ם הנ שי הנ או מי צש מש ני יות של וה ם המ יי תנ ים ושש עי בש יר שי כי הנ לש יך  רי ם, בו צה יי תנ ים ושש עי בש שי
ם: יהו הוה והי היה והו הוי ויו יוה והו ויה יהי היו יוי הוה והו והי ויו יוי היו יהה הוי והה הוו לו הי אי וש
ויה יוו יוה ויי יהו היי ייה יהה והה יוו ויי ההי יוה ההו ויה היו ווי יהו ייו ייה הוי ההי ייה ווה ההו ייו
אן י כה רי ווי היו ווה יהו ייה הוי והי ייו ייה הוי ייו ייה הוי והי ייו ייו ויי ההו ייה ווה ההו ייו ויו. המ
ר (תהלים כט) מנ אל ם נל יהל לי עמ ה, ונ מה שה נש ן הנ ינ נש ם בי לו הי ך. אי י כה יהי וי ך  י כה הי ם יש הל ר בה מנ אל נל יות של וה ם המ יי תנ ים ושש עי בש שי
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ה. נל בה ד יי סל ם חל י עולה תי רש מנ אה

ל כגלו, הוא כולי יש בו ונ ז' של הוא יום הנ ם, של סוד עולה יק יש די ל צנ ד של צנ הנ ן מי יה נש בי סוד הנ יא יש הי ן וש בל יא אל ל י' הי כה
יא י' הי ה, של מה כש חה בנ שורו  יק קי די צנ ת. של יי ה בה נל בה יי ה  מה כש חה בש מו  ת, כש יי בנ ן הנ ינ נש ל ה' בי כה וש יו"ת,  וה ם המ יי תנ ים ושש עי בש שי
מוד ענ ה. ו' הה יונה לש על ה' הה ית בנ ני בש ני זו  תון, וש חש תנ ית ה' הנ ה בי תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש ה. הנ נה טנ יק הוא י' קש די צנ ה. וש יונה לש על הה
ת ב'. יי יא בנ הי יק. ה' של די צנ יא בש ה הי נה טנ קש ו' הנ הנ ם. וש אי הה ב וש אה ין הה בי רםך  י אה עי צה מש אל מוד הה ענ הוא הה כםל, וש א הנ נושי של
יך רי אמ הנ יך לש רי ה, צה בה ל תי ל כה ע של צנ מש אל ה בש דה קג ל נש כה ה. וש זל ים בה גי ה גנ לשה ך ייש שש ה, כה זל ים בה גי ה גנ לשה ייש שש מו של א כש לה אל

ירות. פי ר סש של ה על יל בה לי כש הנ ת ולש רל אל פש תי עמלות בש הנ ה ולש בה

ה בה ל תי כה בש ך  כה כות. וש לש ד מנ ענ ה  ידה הורי ר ולש תל כל יו בש בותה שש חש עמלות מנ הנ לש יך  רי ה, צה בה ן תי ה מי לה עש מנ ה לש דה קג ל נש כה וש
יך רי םא צה יות, ל ל אותי ים ענ רי תה ם כש הי ים של מי עה טש ייש  של ים, וכש מי עה טש קום הנ מש ם בי דות הי קג ל נש ה של נועה תש ה. של בה תי וש

ר. תל כל יהה הנ לל עה ה של אותה א בש לה ה, אל בה ן תי אות מי ה בש נועה עמשות תש לנ

ה דות בה ינחמ תש מי של ך כש ים, כה יי חורי ם אמ או כגלה רש קש ה ני ירות, ובה פי ר סש של על ה מי לולה כש ב של ל גנ ף ענ ה, אנ ינה כי שש עוד, הנ וש
ים. יי ימי ני פש ד הנ צנ אות מי רה קש ירות ני פי סש ל הנ יות, כה ימי ני ן פש הי ירות של פי סש הנ

ים, יי ימי ני ופש ים.  ני פש לי וש י  ננ פש לי אות  רה קש ני ירות,  פי סש הנ ל  כה ה  בה ים  לי לה כש ני של וכש ים.  ני פש לי וש י  ננ פש לי ן  הי ירות של פי סש ייש  וש
ר, חי ין אנ תו מי מה שש ני ד וש חה ין אל גופו מי ם של דה אה הה מו של ם כש ינה אי ד. וש חה ם אל ם הי ים, כגלה יי חורי אמ ים, ונ יי ימי ני ל פש ים של יי ימי ני ופש
י ננ פש את לי רי קש ים, ני יוני לש על ל הה ת כה לנ עי ה לש רובה ר קש יא יותי הי ה של גה רש ל דנ כה ל אור וש א כה לה ד. אל חה כםל אל ה הנ לה עש מנ ל לש בה אמ

ים. ני פש לי וש

'סוד. ה,  שה רה 'דש יהה,  אי 'רש ט,  שה 'פש מי ה  לולה כש יא  הי של ם  שי ל  ענ ה,  תורה הנ ל  של ס  די רש פנ את  רי קש ני ה  ינה כי שש הנ עוד,  וש
ל ד של צנ ת. ומי סםלל ם פש הל ין בה אי ים של מורי ים גש יקי די ל צנ ד של צנ הנ ים מי יי חנ ץ הנ את עי רי קש ני ס. וש די רש ן פנ ימנ הו סי ה זל תורה הנ של

ם. יהל עמשי י מנ פי ם כש יהל יני ה בי ינה כי שש ת הנ ענ ם נודנ הל לה י של רי פש הנ מי ם, של נות הי ילה ה אי מה כנ

עול ל נה ה גנ לה י כנ חםתי עול אמ ן נה ה (שיר ד) גנ ר בה מנ אל נל ה של ינה כי שש ז לנ הו רומי תום, זל חה ר וש תה סש יו ני רש פי גוז של אל מו הה כש
ה ינה כי שש ם הנ גנ ך  ך, כה סי ננ תש םא הי ל ים, וש עי שה רש הה נו  מל ים מי ני הל ין נל אי תום, של חה תום וש הוא סה ן של יי ינ הנ מו  תום. כש ן חה יה עש מנ
י טוב הוא א אםתו כי רל תי ר בו (שמות ב) ונ מנ אל ה נל לה אור של הה ה, וש נה מל ים מי ני הל םא נל ל ים של עי שה רש ין הה ה בי תומה חמ ה ונ תומה סש
כםל ה אל שום זל ים, ומי עי שה רש ם הה הל ים מי ני הל ין נל אי ים, של תומי חמ ים ונ תומי סש ה  לה סודות של ה, הנ תורה הנ ך  כה הו. וש ני פש צש תי ונ

גוי. הו לש די מש לנ ל תש אנ ן וש יי ה ינ תי ש ושש בנ דש

רות. תה סש ני ק בנ סל עי ך  ין לש אי ן, וש בוני תש הי יתה  שי רש הג ה של מנ בש (משלי כה). של ילךה  כםל דנ אל אתה  צה מה ש  בנ ה, דש ל זל ם כה עי וש
ר מנ אל ם נל לה לה גש ים. ובי עי שה רש ין הה לות בי גה ה בנ סורה יא אמ הי ה, וש תומה ה סש ינה כי שש יא הנ הי ך  תום, כה גוז סה אל הה מםחנ  של מו  וכש

ת. סםלל ה פש ין בה ים אי יקי די צנ ין הנ ת. ובי רל גל סג ת ומש רל יא סוגל ם הי הל בה ל קום. של םא אוכנ י ל ידי י ה' בי ני ננ תה (איכה א) נש

ין אי ים וש ני פש בי תום מי סה סור וש הוא אה ר, של מה ל תה ת של סםלל פש סור כי יא סמא"ל, אה ה הי שובה תש י הנ לי עמ ים בנ יי ינוני בי ובנ
ר (יחזקאל ה) מנ אל נל ם של יי לנ רושה יש מו של ים, כש חוחי ין הנ ה בי נה שושנ יא כש ים הי יי ינוני בי ד הנ צנ עוד, מי לט. וש שש שות לי לו רש
ים, קוצי תוך הנ ץ בש עי ל הה ש של שםרל ה, הנ ינה כי שש יא הנ צות. זו הי רה יהה אמ יבותל בי יהה וסש תי מש ם שנ גויי תוך הנ ם בש יי לנ רושה םאת יש ז
ל צות של רה ם אמ הי ם. וש אםתה מש תוך טג ם בש תה ן אי שםכי ם (ויקרא טז) הנ הל ר בה מנ אל נל ים, של תוני חש תנ ים הנ רי תה כש ת הנ רל ם עמשל הי של

צות. רה יהה אמ יבותל בי ר וסש מנ אל ם נל יהל לי עמ ה, של ירה בי גש ת הנ חנ פש שי

ת רל מל שש מי ים בש טי שולש ש של חה נה אות סמא"ל וש בש ם צי הי ים, של בי לה ים וכש מורי ל חמ זונות של מש ל הנ א כה לה םא עוד, אל ל וש
יו ם הה ים. כגלה ים צועמקי בי לה יהה - כש ני ר, שש מור נועי ה - חמ אשונה ה רי רה מה שש ה, מי נה שש מי י הנ לי עמ בנ רוהה  אמ בי של מו  ה, כש לה יש לנ הנ
ים יוני לש על מי ה  לולה כש ה  ינה כי שש הנ י  רי המ ה.  לה שה מה כםל  בנ כותו  לש ומנ ם  הל בה יים  קנ לש זון,  מה ם  הל לה ת  תי לה ה  ירה בי גש לנ ים  חי צווש
ין לו אי קור של מה ר, הנ תל כל ד הנ צנ ים מי יי ם חנ יי קור מנ יא מש הי אות י'. וש ד הה צנ ן מי ילה אי ל הה ן של יה עש מנ יא הנ ים, הי תוני חש תנ וש
תוב כה הו של ים. זל לי חה ה נש עה בש שי ירות לש פי ע סש בנ ים של קי לה חל נל ה  ה, ובה יונה לש על ם הה אי ל הה ד של צנ הנ ה מי תורה יא יהם הנ הי סוף. וש

ים. לי חה ה נש עה בש שי הו לש כה הי (ישעיה יא) וש

אות ה' ל הה ד של צנ ן מי ילה אי י הה פי נש יא ענ הי אות ו'. וש ד הה צנ ן מי ילה אי יא גוף הה הי אות י'. וש ד הה צנ ץ מי עי י הה רי יא פש הי וש
ם דה יא אה הי "י. וש נה דם ל אמ ד של צנ ץ מי ע עי טנ בו נה ן, של יא גנ הי ה, של תונה חש תנ אות ה' הנ ד הה צנ ן מי ילה אי ש הה יא שםרל הי ה. וש יונה לש על הה
ד צנ ם מי דה יא אה ר. הי ר יהצה של ם אמ דה אה ת הה ם אל ם שה יהשל ם ונ דל קל ן מי דל עי ן בש ים גנ להי ע ה' אל טנ יי ר בו (בראשית ב) ונ מנ אל נל של
ים יוני לש על ה מי לולה יא כש הי שום של ים. ומי יוני לש על מות הה שי ל הנ כה ה מי לולה יא כש ש יו"ד ה"א וא"ו ה"א. הי פםרה מש ם הנ שי הנ

כםל. ל הנ טון ענ לש ים, ובו שי יוני לש על ל הה ת כה לנ יהה עי לל ה עה ים, שורל תוני חש תנ וש

י ייש מי , של יחנ שי מה דור הנ יא בש בי ל נה כה ים לש די קש ילה מנ הש ה תי תה אנ ים, של יוני לש על ל הה ת כה לנ ת עי חנ אל בי שנ יההו לש לי קום אי
י מי ייש לש תו, וש מה כש חה לות לו בש גנ תש הי יד לש תי ה עה תה אנ י של מי ייש לש לו, וש ל של כל שי תו בנ מה שש ד ני צנ לות לו מי גנ תש הי יד לש תי ה עה תה אנ של

ל גופו. ד של צנ ים מי ני פה ים בש ני לות לו פה גנ תש הי יד לש תי ה עה תה אנ של

ם הל ייש בה לו של ים? אי ילי כי שש מנ י הנ רו. מי הי זש ים ינ לי כי שש מנ הנ ר, וש מנ אה ח וש תנ יהד פה ה. מי ינה כי שש י הנ ני פש ים לי רי בה ח דש תנ קום פש
ר ענ שנ ה הנ ה (תהלים קיח) זל ר בה מנ אל נל ה, של ינה כי שש ים בנ יוני לש על ל הה ת כה לנ הוא עי ים, של מי עולה בון הה ת רי יר אל כי הנ ל לש כל שי
מו בול, כש יא גש ם הי הל לה ד של צנ הנ ירות, ומי פי ר סש של על ה מי לולה ר, כש של יות על פוך אותי הי ר בש ענ ים יהבםאו בו. שנ יקי די ה' צנ לנ
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שות יא רש הי ל יהו"ה, של ם של שי חום לנ בול ותש יא גש ך הי יהם. כה בול לנ י חול גש תי מש ר שנ של ר בו (ירמיה ה) אמ מנ אל נל יהם של הנ
ם יאהדונהי. הי ד. וש ל צנ כה ם לש יי פנ לש ה, אנ מה ים אנ פי לה ה אמ מונה חומו הוא שש תש יד, של יהחי הנ

ה, תורה יהם הנ בול לש ה יוד הר ואו הא. הוא גש רה הו עמשה בש גה ה יהוה, וש עה בה רש בו אנ חש הוא רה יד, של יהחי שות הוא לנ ורש
ל ת כה לנ ד עי צנ ל מי בה ה. אמ נה מל ים מי רי םא עובש יא כ"ח מ"ה, ל הי ה, של מה כש חה או מי צש מש ני יהה של לל גנ ה של יונה לש על ם הה אי יא הה הי של
ה לו, חוצה םא מי ל יו, וש לה שות עה םא רש ל וש דו  צי חום מי ה תש ין לה אי דו, וש צי בול מי גש ה  ין לה ה, אי נה מל ה מי לה עש מנ ין לש אי לות של עי הה

עור. שי ה וש דה ין לו מי אי וש

ה א"ח, לה תוף של שי יא וש הי ה של בה קי ר ונש כה מו זה בור, כש חי תוף וש ה שי י ייש לה עי צה מש אל מוד הה ענ ד הה צנ א מי לה םא עוד, אל ל וש
יא ד', ד הי חה ל אל ד של צנ הנ א מי לה םא עוד, אל ל תוף, וש י שי לי ד בש חה לות, אל עי ל הה ת כה לנ ל עי ד של צנ ל מי בה "ד. אמ חה ם אל יהל ני ושש
הוא נוי של מה הנ נוי וש כי ד הנ חה ל אל כה םא כש ל ד. וש חה יא אל ים הי יוני לש על ל הה ל כה ת ענ לנ ל עי ד של צנ הנ ל מי בה נוי. אמ מה "ד הנ חה מו י"ג אל עי

נו"י. ין לו כי כםל אי ל הנ בון ענ ל רי ד של צנ נו"י. ומי בון כי שש חל ה לש ך עולל אי כה דנ ים ונ להי יהו"ה. אל נוי לנ כי

ך כה ה, של אה לי יא מש הי ה. וש יעה בי נש ה  ת לה דל ים יורל מי עה פש לי בול, של ית קי את בי רי קש י ני עי צה מש אל מוד הה ענ ל הה ד של צנ עוד, מי וש
י ה'. ני יבנ שי ם הל יקה רי י וש תי כש לנ ה הה אה לי י מש ני (רות א) אמ מו  ה, כש שה בי יא יש ים הי מי עה פש לי "ה. וש אה לי ים מש להי ל אל יות של אותי
זו, מי לות זו  בש קנ ירות מש פי סש ל הנ כה של ת אורו  יענ בי נש יף.  די עש ינ םא  ל וש ר  סנ ילחש םא  ים ל יוני לש על ל הה ל כה ת ענ לנ ל עי ד של צנ הנ ומי
נו, הוא מל ה מי יעה בי ה נש ה אותה רה סש ם חה אי ן. וש ילה אי ת הה ים אל קי שש מנ ם של יי מנ ת הנ יענ בי נש מו של יון כש מש ם די עמשות שה ים לנ יכולי וי

גו'. י יהם וש ני ם מי יי לו מנ זש ר בו אה מנ אל נל ר של הה נה הנ מו של ש, כש יהבי ב וש רי חה

ם הל ענ מי ירות הוא גורי פי סש ל הנ כה בש ענ בו, של גורי יף בו וש מוסי נו של מל ה מי לה עש מנ ין לש ים אי יוני לש על ל הה ל כה ת ענ לנ עי ל בש בה אמ
ה ירה פי ל סש ך כה כה ה, וש רה סי יא חמ ים הי מי עה פש לי ה וש אה לי יא מש ים הי מי עה פש לי ה של ינה כי שש הנ מו של ה, כש יעה בי ם נש הל יף לה ה, ומוסי יעה בי נש
ע שנ תי יא  הוצי של הוא  א  לה אל עוד,  םא  ל וש  . ענ גורי וש יף  מוסי של יו  לה עה ין  אי וש ם,  כגלה בש ענ  גורי וש יף  מוסי של הוא  וש ה.  ירה פי וסש

ע. שנ תי ן הנ אותה לול מי י כה עי צה מש אל מוד הה ענ הה ל א"ח, של ל של לה ן כש הי ירות, של פי סש

ה לה לה גש ירות, ובי פי ר סש של על ה מי לולה ת זוגו כש יא לו בנ מוצי ד של חודו, ענ יו יי לה ד עה םא יורי ים ל יוני לש על ל הה ל כה ת ענ לנ עי וש
םא ל בש דו  צי ד מי חה ם אל הי ך  שום כה ם. (ומי יהל ני שש ז בי אוחי הוא של וש יו,  לה ה עה יבה בי ילה חמ הש תי י של די חודו, כש יי יהה  לל ד עה יורי
ל תוף של ייש שי ם א"ח ד', של ם) הי יהל ני שש ז בי הוא אוחי של רוד. וכש ם פי ין שה ם, אי יהל ני שש ז בי הוא אוחי ן של מנ זש בון. ובי שש חל
מו לו כש תוף של שי ץ. הנ רל אה ם ובה יי מנ שה ז בנ אוחי גומו, של רש תנ ץ. וש רל אה ם ובה יי מנ שה י כםל בנ ר בו כי מנ אל נל יק של די מו צנ ם, כש יהל ני שש

ה. דה רה פש ים הנ מי עה פש לי ווג, וש ים ייש זי דועי ים יש ני מה זש הוא לי ה, וש בה קי נש הנ ר וש כה זה חוז בנ אה ה של ילה מי ית הנ רי בש

ל רםן אל המ םא אנ םאת יהב ז ים בש מי עה פש לי ש. וש קםדל ל הנ ת אל ל עי כה םא בש ל יהב אנ ר בו (ויקרא טז) וש מנ אל נל ן של כםהי ן הנ רם המ מו אנ כש
ה. לה עש בנ ת לש רל תל ה מג הורה יא טש ים הי מי עה פש לי ה, וש לה עש בנ ת מי קל חל רג ה מש דה יא ני ים הי מי עה פש לי ה של שה מו אי ש. כש קםדל הנ

ר קושי הוא של רוד, וש םא פי ל צוץ וש םא קי ל חוק וש םא רי ל דות וש ם ני ין שה ם, אי יהל יני ים בי יוני לש על ל הה ל כה ת ענ לנ עי של ל כש בה אמ
ת מוננ ת אל ם אל ים, שה ני פש בי הוא מי שום של ם. ומי יהל לי ים אמ יי יצוני חי ירות הנ פי סש ר הנ של על ים וש יי ימי ני פש ירות הנ פי סש ר הנ של על
ין אי ד של ים ענ תוני חש תנ ים וש יוני לש על ה מי לולה יא כש הי ים, של יי יצוני חי ים וש יי ימי ני ם, פש כגלה ה בש שורה קש ה הנ אותה ם, בש הל ל בה אי רה שש יי

ית. לי כש תנ סוף וש

י ים. ומי יוני לש על ל הה ל כה ת ענ לנ עי ים, וש תוני חש תנ ים וש יוני לש ים על עי נודה ה  בה ל, של אי רה שש ת יי מוננ אל ה  א לה רה ה קה שום זל ומי
ה אה סש כי ה מי ינה כי שש ה הנ מה ים. קה תוני חש תנ הנ ים וש יוני לש על ל הה ל כה יך אותו ענ לי מש ד אותו ומנ ינחי לו מש אי ה, כש מה ד אותו עי ינחי מש של
אן ד כה נות. ענ תה נו לו מנ תש נה כו אותו וש רש ים בי תוני חש תנ הנ ים וש יוני לש על ל הה כה ק אותו, וש שנ ן נה מה אל נל ה הנ רועל ה אותו, וש קה שש נה וש

ה. י תורה עממי טנ ה וש י תורה רי תש ך סי ילה אי אן וש כה חוד. מי יי סוד הנ

ר בו מנ אל נל דוש, של ן קה מל של ה מי יעה בי נש יהה  לל יד אי הורי ה לש ינה כי שש י הנ ני פש ים לי רי בה ח דש תנ ה, פש דושה קש ה הנ נורה מש קום הנ
ת מנ שש ר ה' ני ה (משלי כ) ני ר בה מנ אל נל ה של ינה כי שש יא הנ הי יד. של מי ר תה עמלת ני הנ אור לש מה ית לנ תי ך כה ת זה יי ן זנ מל (שמות כז) של
ה ק בה סי ענ תש יי י של ל מי תו של מה שש ה ני בל כש םא תי ך ל כה ה. וש בל כש םא תי ל חנ  בי זש מי ל הנ ד ענ יד תוקנ מי ש תה ר אי מנ אל נל ה  לה לה גש ם. בי דה אה
ן ענ מנ תוב לש כה של הו  לו. זל צש אל ך  םא שוכי ר ל ני הנ , של יהה לל ר אי עורי תש יי ד של הוא ענ רוך  בה דוש  קה י לנ מי דר נו  תש ל תי יד. אנ מי תה

ה. וו בה שש םא יי ים ל צי פה ל חמ כה ים וש יני ני פש יא מי ה הי רה קה בודו, יש יא כש הי דםם. של םא יי ל בוד וש ך כה רש מל זנ יש

י נםכי אה י וש יים בי קנ ך לש צונש י רש הי ם, יש עולה בון הה ים. רי להי א אל רה ית בה אשי רי ר, בש מנ אה ח וש תנ ה, פה דושה קש ה הנ נורה מש ם הנ קה
ח תנ ך. פה תש ינה כי י שש ני פש ים לי רי בה תםחנ דש פש א לי לה י, אל יתי שי י עה בודי יל כש בי שש םא בי ל ר. של בי דנ ר תש של יך אמ יתי הורי יך וש ם פי ילה עי הש אל
ים מי עה ים פש עי בש ם שי הל ש בה רי פה יך לש רי צה ה של י תורה רי תש ל סי ים של ני ים פה עי בש יו, הוא שי אה ירי יהה. סו"ד ה' לי ני ם שש ענ ר פנ מנ אה וש

ית. אשי רי ל בש זו של ה הנ שה רה פה ל הנ ה של עמשל מנ בנ

אשון קון רי תי

אשון הוא, (משלי ח) ה' רי קומו. הה מש ש בי רי פה תש ד מי חה ל אל כה ית, וש אשי ה רי תורה ן בנ בות הי ים רנ מי עה ית. פש אשי רי בש
ן כגלה ה, של עמשל םא תנ ל ה וש ל עמשי וות של צש ה מי מה כנ יות, וש אותי דות וש קג ים ונש מי עה ה טש ייש בה ה של תורה כו. זו הנ רש ית דנ אשי י רי ני נה קה
ים שי אות שי לש מי ם י"ה - שש י עי מי ]דםר. שש דםר [וה י לש רי כש ה זי זל ם וש עםלה י לש מי ה שש תוב זל כה הו של ם יהו"ה. זל שי לויות בש תש
נו תש ה ני בורה גש ת הנ אנ רש יי םאל, מי מ שש ש מי מי חה ים וש שי אות שי לש מי ה. שש מונל ים ושש עי בה רש ם אנ יי אתנ ם ו"ה - מה י עי רי כש ש. זי מי חה וש
ת בנ המ ר בו (ירמיה לא) אנ מנ אל נל ם, של הה רה בש ת אנ גנ רש ל דנ ה של בה המ אנ ין, מי יהמי ה מי מונל ים ושש עי בה רש ם אנ יי אתנ ק. מה חה צש ד יי חנ פנ
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ם יהו"ה. שי א בש רה קש ה ני שום זל ם. ומי יהל ני ת שש ל אל י כולי עי צה מש אל מוד הה ענ ד. הה סל יך חה תי כש שנ ן מש ל כי יך ענ תי בש הנ ם אמ עולה

ים. להי ן אל מו י"ה מי ל עי םאל נוטי מ שש ן יהבוא. הנ ימה תי לוהנ מי תוב אל כה הו של מו ו"ה. זל ל עי "ל, נוטי ין אי יהמי ל הנ בה אמ
ה. זל סוק הנ פה ם בנ ל אותה ץ. כולי רל א אה רה קש יי ר ונ בל ים ה' די להי ל אל ה אי שום זל ם. ומי לי ם שה ל שי י נוטי עי צה מש אל מוד הה ענ הה

םא ם, ל בונה ל רי ים של רי תה סש ני סודות הנ ים הנ עי יודש ם של אותה ה יהדוענ לש רה כה ה, ושש לה עש מנ ם יהדוענ לש ענ ה ייש טנ וה צש ל מי כה ולש
ך. מש ר מי תה סש ין ני ל סוד אי תוב (דניאל ד) כה כה הו של ז. זל ל רה ם כה הל ה מי סה כנ תש הי

ים רי תה סש ם סודות ני הל לה ה, ייש  לה ים של מי עה טש הנ וש ה  לה קוד של ני הנ וש ה  לה קוץ של הנ ה, וש תורה ל הנ אות של וש ל אות  כה וש
ל אי ישה יהה מי נש ננ חמ ר בנ מנ אל נל של מו  ך, כש לל מל ל הנ יכנ הי עממםד בש לנ ם כםחנ  הל בה ייש  ם של ים אותה ירי כי ים מנ ילי כי שש מנ הנ וש ה.  לה עש מנ לש
ל כה ה מי לולה ך, כש לל מל ל הנ יכנ יא הי הי ה של לה פי תש ת הנ ידנ עממי ך, בנ לל מל ל הנ יכנ הי עממםד בש ם לנ הל בה ר כםחנ  של אמ יהה (שם א) ונ רש זנ עמ ונ
ם הל יר בה כי הנ יות, לש אותי ל הה ים של מי עה טש הנ דות וש קג נש ת הנ יענ די יש מו  ה כש יעה די ין יש אי יות. של אותי הה ים וש קודי ני הנ ים וש מי עה טש הנ
ה: י'י'י' ה'ה'ה' ו'ו'ו' זל מו  יות כש וה המ בנ זו  מש רש ם ני כגלה א. וש תה גולש סל ך  ר הולי ף שופה קה א מנ קה רש זנ ר בו  מנ אל נל א, של תה גולש סל

ה'ה'ה'.

ד סל ה חל מה כש חה ה מי לולה כש ה הנ ינה כי שש יא הנ הי א, של תה גולש סל ים י'י'י' לש זי ד, רומש י"ן ינחנ יודי לש  ם שה הי קום של ל מה כה בש
ם ה הי לשה שש ל הנ כה ים. של רי ינדש ים  כי חש הנ לש ה  רוצל ה, הה נה שש מי י הנ לי עמ בנ שוהה  רש פי ם  לה לה גש ובי ה.  נה רם תה חוץ  בנ מות  כש ח. חה צנ ני
י י הוא מי רי שש ין. אנ פי צש יר ינ עמשי הנ ה לש רוצל ר הה מנ אל ם נל לה לה גש פון. ובי צה ם לש כגלה ה הוד. וש בורה ה גש ינה ים. ה'ה'ה' בי יי רומי דש
ם, הל לה ה של גגלה סש הנ יא  הי ך  כה שו, של לי שנ יש ך  לש ה  שה דג קש ה  ר בה מנ אל נל של ה,  ינה כי שש לנ ר  עםשל וש ה  מה כש יד חה הורי ם לש הל ן בה וי כנ מש של

ר. עםשל ה וש מה כש יד חה הורי לש

ל ן של גגלות הי ן סש אותה ה, של ינה כי שש ל הנ לו אל לה גגלות הנ סש ד הנ מי לנ מש א של לה מו, אל צש ענ ר לש כה ל שה םא נוטי ל י של יו מי רה שש אנ
ם ו'. שה בון כ', של שש חל ה לש עולל ר הוא יו"ד של תל כל שום של סוד. מי ת יש רל אל פש ר תי תל . ו'ו'ו' כל יהה לל ן אי יד אותה מורי ה של לה עש בנ
ים וי וה לש  ך עולות שה כה ים, של מי עולה "י הה יק חנ די צנ לולות בש י"ם כש וי וה לש הנ ל שש כה אות וא"ו. וש מוזות בה י"ם רש וי י וה תי שש

יק. די םאש צנ ר כות לש רה הו ובש זל ה, וש רי שש ה על מונל בון שש שש חל כש

ם הי ים, של חוקי ב רש רי קה לש הו  זל רוך הוא, וש בה דוש  קה ם הנ ה עי ינה כי שש ת הנ ד אל ינחי ן לש תה גגלה לו, סש לה י"ם הנ וי וה הנ לש  ושש
עמקםב. ינ ב מי ך כוכה רנ תוב (במדבר כד) דה כה הו של ך. זל רל יא דל אות ו' הי הה עמקםב, של ינ ץ לש רל אה ה הה צה פש ם קה הל בה ים, של חי אורש
רוץ בור לה גי כש יש  הוא יהשי ה, וש לה עש בנ לש ך  רל דל ה הנ צה פש לו קה לה י"ם הנ וי וה בנ ה. של ינה כי שש ך  רל דל ת הנ יצנ פי ם. קש יי מנ שה ר בנ של נל הנ ך  רל דל

ם. י נםענ כי רש יהה דנ כל רה ר (משלי ג) דש מנ אל ם נל לה לה גש . ובי יהה לל ח אי אםרנ

ים ני ם שש יהל יני רו בי בש עה יהם, של ים בנ כי רה ה דש רי שש ים על תי ה שש ם עושל יי תנ ים ושש עי בש ן שי ם בל ן שי אות וא"ו מי ד הה צנ ומי
יהם ם וא"ו. הנ הל לה בות של י תי אשי רה ם וה"ו אנ"י וה"ו. וש הי ייט, וש םא ונ יהב ע ונ סנ יי ונ ם בש מות הי ה שי לשה שש ים, של טי בה ר שש שה עה

ה. א אותה צה מש תי ה, וש ינה ף בי לל ע א' אה צנ מש אל בה

, יענ קי רה בה ים  כי רה דש ה  רי שש על ים  תי שש ם  הל בה ה  עושל וש ים  יעי קי רש ש  מל של הנ ענ  בוקי לו  לה הנ י"ם  וי וה הנ י  תי ל שש ק של חםזל ובנ
ים עי בה רש אות אנ לש מי ם שש בונה שש ה חל ה ו"ה עולל רי שש ת על חנ אנ ה י"ה וש רי שש ש על מי חמ ם. ונ יי מנ שה ע הנ מנ שש ה תי תה אנ ר בו וש מנ אל נל של
ש פםרה מש ם הנ שי יות הנ ר אותי של על ים בש לולי כש ים של לי י תי יני ה י' מי לה עש מנ ם לש יי מנ בון שה שש חל ים לש עולי של כם"חנ  ל בש ענ ש. פה שי וה
דול. גה מו הנ עמבור שש מו בנ ת ענ טםש ה' אל םא יי י ל מ"ו. כי "ה שש י מנ רו לי מש אה הו וש זל ם שמ"ו - שצ"א. וש עי מ"ה, וש ים לש עולי וש
ם קה י יום נה ה (ישעיה סג) כי בועה שש מו, בו  ר שש אה שש ם, ני יי מנ שה ר מ"ד מי סי ר רנ"ו. חה אה שש מו, ני שש ג מ"ה מ"ה מי לי די

קםם. יו יי דה ם עמבה י דנ יים בו כי קנ "ם, לש בון דה שש חל "י, כש בי לי בש

אן י כה רי ד. המ חה כםל אל הנ אות של רש הנ ת א', לש פל תוסל ד בש חה מ"ה ומ"ה אל ד לש חה ר אל סי ם. חה יי מנ ם - שה ם דה שמ"ו עי
זונות . מש יהה לל עה ילה בש חנ ה תש מה כש חה ים - הנ יי זונות. חנ ים ומש יי ים חנ ני ם בה שה ים. ומי שי לה שג מות יה"ו מש ה שי לשה ל שש סוד של הנ
ה, מה יא יהד רה הי ן יה"ה. וש ים - בל ני ה. בה יונה לש על ם הה אי יא הה הי צון, וש י רה ל חנ כה יענ לש בי שש יך ומנ ת יהדל חנ אל - (תהלים קמה) פותי
יות, ם י"ד אותי הי ן וא"ו יהו"ה של ינו. ומי להי א אל ן ה' יוצי א יהו"ה. ומי ן יו"ד יוצי יהה יה"ו, ומי יותל אותי ה של ינה בי הנ

ד. חה כםל אל הנ ינו יהו"ה, וש להי ם יהו"ה אל שה ע, של מנ ת שש יאנ רי קש מוזות בנ ורש

יל"ה, הש יל"ה אל הש יל"ה אל הש ם אל תה יזה מי רש ה יה"ו יה"ו יה"ו של לשה ל שש ם של מותה לי ה, שש תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש ה'ה'ה' הנ
ר םאמל י יל"ה ונ הש ר אל של יל"ה אמ הש ה אל ל מםשל ים אל להי ר אל םאמל י ה, (שמות ג) ונ זל סוק הנ פה ם בנ הל לה ז של מל רל ה הה מםשל ר לש מנ אל נל של
ה רי שש על ש  שי ים י"ו וש מי עה ה פש רי שש על ש  הוא י"ו י"ו שי א של מה ם. של יכל לי י אמ ני חנ לה ילה שש הש ל אל אי רה שש י יי ני בש ר לי םאמנ כםה ת

אן). ר כה סי ר (חה יצל יי הו א ויי ונ ז יוי, זל ה א', רומי מו זל אות א' כש ם בה הל לה ז של מל רל ים ו"י, הה מי עה פש

ה נה שש מי י הנ לי עמ בוא בנ ים רי שי לו שי אי ה, וש לה עש מנ לש ה של נה שש מי י הנ לי עמ בוא בנ ים רי שי לו שי רו, אי הי זש ים ינ לי כי שש מנ הנ עוד, וש וש
י ני ר פש מנ אל נל אותו של ירו כש הי זש ם ינ ים, כגלה בי ל כוכה בוא של ים רי שי לו שי אי ים, וש כי אה לש ל מנ בוא של ים רי שי לו שי אי ה, וש טה מנ לש של
ר זםהנ ה כש זל ר הנ פל סי בנ תו  יבה תי כש בי ירו  הי זש ם ינ בורו. כגלה די בש ירו  הי זש ינ ה. בו  זל בור הנ חי בנ ירו  הי זש ם ינ ה. כגלה מה י חנ ני פש ה כי מםשל
ה יונה לש על ם הה אי הה לו מי ר של זםהנ ר הנ פל הוא סי י, של עי צה מש אל מוד הה ענ ל הה ן של יוקה דש ר בנ זםהנ ר הנ פל א סי רה קש מו ני ל שש ענ . וש יענ קי רה הה
ה רועל ב הה לי יר בש אי מי ר של זםהנ הוא הנ ר. וש בה דה תוך  ר מי בה ין דה בי מי ם? הנ כה חה הו  יזל ים, אי מי כה חמ רו  אמ בי ר, ובו  יא זםהנ הי של

ית. אשי רי ה בש עמשי ל מנ ים של להי ל"ב אל ר בש ן, זוהי מה אל נל הנ

י יעי בי ע, רש צנ מש אל הוא בה אן, וש כה ה מי לשה אן ושש כה ה מי לשה ים, שש יעי קי רש ת הה של ל שי יון ענ לש א על רה קש י ני עי צה מש אל מוד הה ענ הה וש
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ש ל אי ם, כולי יי מה שה יענ  קי רה ים לה להי א אל רה קש יי ונ ר (בראשית א)  מנ אל יו נל לה עה וש ה,  שה שי ל הנ כה י לש יעי בי ה, ושש לשה שש ל הנ כה לש
נו. יוקש דש ן בי מה אל נל ה הנ רועל הה ש, וש מה א לו מנ לה ים, אל יעי קי רש ר הה אה שש ך לי א כה רה םא קה ל ה של ם, מנ יי ומנ

ד חה ל אל יא כה צי מש הנ ה ולש זל ר הנ פל סי ים בנ תוני חש תנ ים וש יוני לש יל על לי כש הנ לש ך  צונש י רש הי ים, יש מי עולה בון הה ר, רי מנ אה ח וש תנ פה
מות שי ל הנ כה נו, ובש מל ירות מי אי מש יות של וה המ ל הנ כה יהו"ה ובש ך  מש ל שי של כםחנ  בור, בנ די ין בש ה, בי יבה תי כש ין בי ד בו, בי חה אל וש

נו. מל ירו מי הי זש ם ינ כגלה לו, של ים של נויי כי הנ וש

יר אי מי ר של זםהנ כש לו  יות של וה המ הנ ומי ך  מש שי ים מי רי ה זוהמ זל בור הנ חי בנ רו  כש זש ני ים של תוני חש תנ הנ ים וש יוני לש על ל הה כה יו  הש יי
ל לות בו כה גנ ן, לש יי ף ענ רל הל יהד בו כש ן מי מי דנ זש הי ך, לש מש ל שי כםחנ של ה בנ זל ר הנ פל סי יר בנ כי זש אנ י של ל מי כה שות לש ן רש תי . וש יענ קי רה בה
ה זל בור הנ חי ך בנ מש שי יר מי אי הה לות, לש גה ה בנ ידה חי יא יש הי ה, של ינה כי שש י הנ ני פש ים לי נוזי סודות גש ים וש די בה כש ים ני רי בה ד דש חה אל ד וש חה אל
כםר זש לי יהה  יתי אי יים בו (בראשית ט) ורש קנ ים, לש שוטי ה קי מה כנ בש יך  לל ר בו אי שי קנ תש הי ה, לש זל בור הנ חי בנ ך  מש ר עי בי חנ תש הי ולש

בשריית עולהם.

רםן המ אנ אשון וש רי ם הה דה אה עמקםב וש ינ ק וש חה צש ם יי הה רה בש ים, אנ דושי ים קש ר, רועי מנ אה יו וש לה גש ל רנ ן ענ מה אל נל ה הנ רועל ם הה קה
לש ל שש ים ענ רי עובש לו של אי לות, בש גה ה בנ נה שי י יש ני ה אמ ר בה מנ אל נל ה של ינה כי שש רו לנ עורש תש ים? הי ני שי ם יש תל ה אנ מה למםה. לה ד ושש וי דה וש
דוש קה ל הנ םאנו של ת צ כםל אל אל ים לל אי ים בה בי דג עות וש יות רה י חנ רי המ "ה. של נה שי בון יש שש חל וות כש צש ש מי מי חה ים וש שי אות שי מי
ם (ישעיה ט) הל ר בה מנ אל נל ן של מנ יענ זש גי ת הי עי כה י, של יתי עי רש םאן מנ י צ םאני ן צ תי אנ ם (יחזקאל לד) וש הל ר בה מנ אל נל רוך הוא, של בה

ר. תה סש ך ני רל דל ם בש ילה בי שש ים בי קי חה ה דש מה ים כנ לי ם סובש תל דור אנ ל דור וה כה י בש רי המ ה. של ל פל כה ל בש אי רה שש ת יי לו אל םאכש י ונ

ם כל מה רו עי עורש תש לו, יי ים של הורי טש הנ ים וש דושי קש ים הנ נויי כי ל הנ כה לו, ובש יות של וה המ ל הנ כה ם יהו"ה ובש שי ל הנ כםחנ של ובנ
יו הש ם יי כגלה ים, של יאי בי בוא נש ים רי שי שי ים, וש תוני חש תנ ים וש יוני לש ים על כי אה לש בוא מנ ים רי שי ה, שי נה שש מי י הנ לי עמ בוא בנ ים רי שי שי
ם אםל אותה גש לי ם, וש יהל אי טה ל חמ ת כה ם אל הל ל לה חנ מש יי לו, של לה עות הנ רה יות הה חנ ן הנ ם מי ילה צי הנ ל לש אי רה שש ל יי כות ענ ים זש די מש לנ מש
רוך הוא דוש בה קה ם הנ יהל לי ר אמ עורי תש יי ד של ענ י לו  מי נו דר תש ל תי ים. אנ צי קי ם הנ הי ים, של רי הה ל הל ג ענ לי דנ ם מש הל יים בה קנ ולש

ים. מי חמ רנ בש

ים מי יש קנ מש ל של אי רה שש יי ד מי חה אל ד וש חה ל אל ם כה א עי צי מה הי יסות לש ע טי בנ רש אנ ם בש עולה ת הה ג אל לי דנ ה מש תה אנ יההו, של לי קום אי
רוך בה דוש  קה הנ שות מי טםל רש ב לי כי ענ תש ל תי לו, אנ ים של נויי כי הנ יות וש וה המ ל הנ כה ם יהו"ה וש שי הנ כםחנ  ה. בש ילה ית מי רי אות בש
ת דל רל לה ם, וש יהל לי ם עמ הל ן בה גי הה הוא לש רוך  בה דוש  קה ל הנ מות של שי ל הנ כה ר בש טי ענ תש תי םאן. וש צ ת הנ מםר אל שש לי ת וש דל רל הוא לה
בו "ז, של בון רה שש חל הוא כש ה, של תורה סוד הנ ה בש יר לה אי הה ה, לש ינה כי שש י הנ ני פש ים לי רי תה סש לות בו סודות ני גנ ה לש זל בור הנ חי בנ

ד. חה הוא אל חוד, ובו ז"ו של יי יות הנ בו כ"ו ר"ז כ"ה אותי ר של זםהנ , כנ יענ קי רה ר הה זםהנ רו כש הי זש ים ינ לי כי שש מנ הנ וש

ים רי בה דש בו  ש  די חנ לש ה,  זל הנ ר  זםהנ בנ ה  אשונה רי בה חו  כש שש ני של יו  רה בי חמ ת  של שי וש ה  דושה קש הנ ה  נורה מש הנ ך  מש עי יהקומו  וש
ד וי ם דה יהל לי ר עמ מנ אה צות של רה ע אמ בנ של ה מי ירה אי ם מש הל ים, ובה יעי קי ה רש עה בש שי ה מי ירה אי ה מש ינה כי שש ם הנ יהל לי עמ ה, של אשונה רי בה כש

ים. יי חנ צות הנ רש אנ י ה' בש ני פש ך לי לי הנ תש (תהלים קטז) אל

י יקי די צש יענ ומנ קי רה ר הה זםהנ רו כש הי זש ים ינ לי כי שש מנ הנ ר, וש מנ אה ח וש תנ ה. פה ינה כי שש י הנ ני פש ים לי רי בה ח דש תנ עון ופש מש י שי בי (קום רנ
ף א'). םאש דנ ים ר קוני תי פוס בנ דש תוב בנ כה כו', כנ עון וש מש י שי בי לו רנ ים, אי לי כי שש מנ הנ ד. וש על ם וה עולה ים לש בי כוכה ים כנ בי רנ הה

ל ם של יי שולנ הנ וש גוף  הנ וש םאש  ר הה ן,  מל של בש חו  שש מש ני של יות  אותי ת הה אנ הוצה לש ים  ילי כי שש מנ הנ וש רו.  הי זש ינ ים  לי כי שש מנ הנ וש
דות קג , נש רוחנ . הה רוחנ ד הה גל נל ים כש מי עה פש פויהה, לי ה ורש גושה ל דש כי שש הנ ש בש פל נל . הנ י רוחנ לי גוף בש ים כש בי ים יושש רי הה בות הל נש זנ
ין יהמי לש ת  כל לל לה ים  עי יודש םא  ל וש ך,  רל דל בנ נות  עה הי לש יו  לה גש רנ ל  ענ ידו  עממי הנ ולש גוף  הנ יות  חמ הנ לש ן,  יהל חומי תש בי מות  חה תג מש של

חור. אה ים ולש ני פה םאל, לש מ שש לי וש

טו סש םא יי ל ת של מל אל ך  רל דל ת בש כל לל לה םאל וש מ שש לי ין וש יהמי לש ך  רל דל ד הנ מי לנ נועות לש תש ן הנ ה אותה מה שה נש ר הנ זםהנ כש ירו  הי זש ינ
ל ה של ידה די מש סוד הנ ה בש טה מנ ר ולש תה סש עור ני שי יות, בש חנ ב הנ ל גנ ענ ק של זה חה און הל פה קי מו הנ הוא כש , של יענ קי רה ר הה זםהנ ה. כש נה מל מי

הנמהאור.

ים, בי כוכה כנ כםל.  לנ םא  ל וש ים  בי רנ הה י  יקי די צש מנ ם  הי של נועות,  תש ים,  יקי סי פש הנ ם  הוא אותה של ים,  בי רנ הה י  יקי די צש ומנ
ה רה די י קש שולי ם כש יהל בות שולי נש םאל. זנ מ שש ם לי הל ין ומי יהמי ם לש הל ם, מי עולה הורות בה ים לש עי נוסש וש ים  ירי אי מש ה של עה בש שי הנ
ייש ש, וש ת אי לל ש סובל ת. ייש אי פל םא שורל ל ית וש אי רש ני ה של נל סש ל הנ ש של אי יא הה הי ת, וש פל ה שורל ינה אי ש של אי ל הה ת ענ דל עומל של

ם. יענ אותה סי י מנ יעי שי תש הנ ם, וש הל ה בה אל רש י ני יני מי שש ים. הנ די ה עומש עה בש שי ים וש עי ה נוסש עה בש ש. שי ת אי לל ש אוכל אי

ש מי ה. חה לל ד אי גל נל ה כש לל ל אי ך של רל דל םאל, הנ מ שש ה' מי ין וש יהמי יג, ה' מי הי נש הנ דות לש עומש דות של קג ר נש של ים. על לי כי שש מנ הנ וש
נות) טנ דות קש קג ם ה' נש הי יק וש ירי חי אג אש (כ"ל בש ין. אנ אל אר  יהמי בש אם א אי  ים. אה אי  ני טנ ן קש ול גה אותו הנ ים בש דולי ם גש הי
תוך בש ש  מי ם חה הי . וש ין רוחנ יהמי מי ש  מי חה ש, וש פל נל םאל  מ שש מי ש  מי גוף. חה יג הנ הי נש הנ לש לו  ם אי עי לו  ים אי לי לה כש ני םאל.  מ שש בי

כםל. ל הנ ל של לה כש ם אה הנ הה רה בש ל אנ קוד של ני ה הנ גה הה נש הנ ת הנ לנ חי ים, תש לויי םא גש ל ים וש רי תה סש ם ני יי תנ ש. שש מי חה

ים סי נה כש ה ני טה מנ לש לו של ל אי כה שום של ם, מי ת אותה לל כולל ים וש רי תה סש ני ם הנ ת אותה כל ם מושל הה רה בש ל אנ זו של ה הנ דה קג נש הנ
ה דה קג ם נש רושי אור וש ך מה קוק. מושי חה ם הל שי ם. אה סוד הנ עולה ד סוף הה ענ ם וש עולה סוף הה ה מי ירה אי מש ה של דה קג נש זו הנ ה, וש בה
ך. י חםשל ני קות מי ה עממג לי גנ ב. מש ר לי סנ תוך חמ ט לש בל את שי רי קש ק. אנ זו ני חה צש ל יי ה של דה קג נש זו הנ ל. וש לה י אור כש לי ה בש שוכה חמ

ם. שי ה בנ ך עולל שום כה ומי
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ל י של ישי לי שש יום הנ ה. אי  אל רש ני םא  הוא ל וש ים,  די דה י צש ני שש חוז לי אור אה מה ת בו  כל םא מושל עמקםב ל ינ ל  ה של דה קג נש הנ
נוז גה יר וש מי ל. הוא טה לה ך בו כש םא מושי אור ל מה ם. הנ תוכה םא יהדוענ בש ל נוז וש ם, הוא גה יי עממנ י טוב פנ י טוב כי ית, כי אשי רי בש

ה. אל רש םא ני ל וש

ל, לה ינו יהדוענ כש אי יו של לה ר עה תה סש ני יר וש מי טה שום של כםל. ומי הנ ר מי תה סש ני ת הנ ין בו אל קי תש הנ ם לש יהל רי חמ ז אנ נה גש בות ני עמרה
ע קנ רש יא קנ ם, הי יי ננ שש ת הנ חנ לויהה תנ תש ה של דה קג נש הנ ר. אל  תה סש הוא ני ב של ל גנ ף ענ אנ ה, וש אל רש בות ני ע עמרה קנ רש נוז. קנ כםל גה הנ
יא כםל, מוצי ל הנ יר של מי טה ב בו אותו הנ רוכי ר של חנ אנ ם לש יי ננ שש ין הנ ע בי םא נודה ל ר של תה סש ני נוז וש בות, הוא גה בות. עמרה עמרה

כםל. בות הנ ע עמרה קנ רש קנ ט בש שולי אותו וש

ר זםהנ רו כש הי זש נו ינ יש א טוב, הנ צה מש ר יי בה ל דה יל ענ כי שש ר (משלי טז) מנ מנ אל נל מו של ים כש לי כי שש מנ הנ רו. וש הי זש ים ינ לי כי שש מנ הנ וש
ים. רי ים זוהמ די דה ה צש מה כנ ץ לש יק, נוצי לי דש יר ומנ אי ר ומי ר זוהי זםהנ יהה. הנ לי עמ ים בנ רי הה ל זש ר של זוהי ר של ר, זםהנ זםהנ . כש יענ קי רה הה
דות. ה תולה עושל ר של ים. זםהנ מי עולה ק לש ינו פוסי אי ר של א. זםהנ יוצי ענ וש ר שופי ר. זםהנ בל ל עי כה ץ לש ר נוצי ד. זםהנ יורי ה וש ר עולל זםהנ
ה, םא רואל ל ה וש לוי, רואל גה ר וש תה סש יר, ני מי טה א וש גות בו יוצי רה דש ל הנ יצוץ. כה ל ני ל כה יצוץ של נוז, ני גה יר וש מי טה ר של ר זוהי זםהנ

יא. הוצי דות של תולה ה בנ לה יש לנ צות הנ חמ ענ בנ עמשי תנ שש ה. מי לה יש לנ יר בנ מי טה יום וש א בנ ר, יוצי אי בש בוענ הנ קור מנ עי ל בש קה שש מי

ה, נה בה לש הנ ש וש מל של ים הנ לויי בו תש יענ של קי רה . הה יענ קי רה ר הה הו זםהנ זל ה, וש תורה ל הנ ל של לה כש כםל, הנ יר לנ אי ר ומי זוהי ר של זםהנ הנ
ל ל כה ן של מה אל נל ה הנ רועל ט לה רה יש פש ה בו אי כה םא זה ל ה, של ירה אי מש יהה של רש לנ קש פנ סש אנ ל הה ר של זםהנ א הנ רה קש ה ני לות. זל זה ים ומנ בי כוכה

ה. ירה אי מש יהה של רש לנ קש פנ סש אנ ה לש כה זה נו, של מל ק מי ה, רנ ירה אי םא מש ל יהה של רש לנ קש פנ סש אנ ם הה ה אי נה בה לש ה הנ ירה אי ין מש אי ת, של יי בנ הנ

ל. י נוטי מי ענ מי ינו יודי ל אי נוטי י של ה, ומי אל רש םא ני ל יק וש לי דש , מנ ינו יהדוענ אי יר וש אי מי יון, של לש על ר הה תה סש ני , הנ יענ קי רה ר הה זםהנ
יות, ה חנ רי שש ים על תי שש ץ בי נוצי ר של זםהנ ים. הנ ני וה ה גש עה בה רש אנ ר בש תה סש יק ני די צנ ף הנ ל יוסי טו של בש נוז, שי גה ר וש תה סש לו ני ר של תל סי הנ
ין אי ין סוף של אי ין סוף. הה אי תוך סוד הה דוש, וש קה ם הנ שי סוד הנ ם בש ה הי רי שש לש על נו, שש מל ים מי צי אורות נוצש ים וש יוי זי

עור. לו שי

סודות ים בש ני טנ עות קש סה ים מנ עי ם נוסש הל יות בה אותי יות. הה אותי ים בה קי לש חנ תש ים ומי אי ה יוצש תורה דות בנ קג ע נש שנ תי
ם. יג אותה הי נש הנ דות לש קג נש רו הנ אמ שש ם. ני הל טות מי שש פנ תש יות מי אותי יות, הה אותי ל הה ים ענ טי ע שולש שנ תי לו הנ ים. אי לוקי חמ
ם הי של מו  ין סוף. כש אי ן בה יהל עותי סש יות מנ אותי ל הה ין סוף. כה אי או  רש קש ני לו  ים, אי אי ם יוצש הי של ק כש ים רנ עי םא נוסש ל
ת חנ ה אנ דה קג תוך נש ים מי ני תנ שש ל קולות, מי לות קולות של גנ יות מש ים אותי רי תה סש ני לו הנ ים אי אי ך נושש ם, כה ים אותה אי נושש

טו. שש פנ תש יות הי אותי ל הה ה כה דה קג נש ה הנ אותה ין סוף. ומי ים אי אי רה קש ני לו של לה דות הנ קג נש הנ את מי יוצי של

א יוצי ין סוף  אי עות. מי סה מנ ל הנ כה ם בש ים אותה לי נוטש וש ר,  תל סי הנ תוך  רות בש תש תנ סש דות מי קג נש הנ לו  אי ך  ר כה חנ אנ
תוב (איוב לח) כה הו של ה. זל חוצה עורו הנ שי א מי םא ייצי ל דול של גה יהם הנ ת הנ יג אל הי נש הנ כםל, לש ת הנ ר אל טי ענ ה לש של קה יצוץ הנ ני הנ
ית אשי תוך רי עות מי סה ים מנ מוני אור פ' שש מה ל הנ עור של שי יך. פם"ה הנ לל און גנ גש ית בי םא יהשי יף ופ םא תםסי ל בוא וש ד פםה תה ענ
גול ה עי זל פ' הנ הנ ה, וש זל כ"ו הנ ל הנ ן של יוקה דש גול, ו' בנ עי אותו הה ה לש ימה ני ס פש נה כש ני ק של עםמל גול, הה ק. כ' עי עםמל תוך הה גול בש עי הה
ש מה ן מנ יוקה דש הנ גול, אותו  עי ס בה נה כש ני ן של יוקה דש ה ו', כנ ידה די מש תוך  בוענ  עות, ה' רי סה ים מנ שי מי חמ תוך  בש בוענ  ק. רי עםמל וש
ע, ל' צנ מש אל ה, ו' בה לה עש מנ ם חו"ל. ח' לש יהל ני ימה סי ים וש רי שה קש ם הנ ל אותה כה ט בש שי פנ תש ה מי של קה יצוץ הנ ני . הנ בוענ רי ס בה נה כש ני
ים לי גנ ים הנ ילי חי תש פון) מנ ד צה צנ יהם. (לש י הנ לי בםר גנ שש חום לי ה תש ד עושל חה אל ד וש חה ל אל ט, כה שי פנ תש אור מי מה הנ של ם. כש כגלה בש

ים. לי גנ ים הנ רי חוזש ה, וש ידה די מש ם בי רושי ם וש ה אותה כל סודו ומנ ר בש של קל את ח' הנ ים. יוצי סי עה כש ים הנ עולי וש

ים, שומי ם רי ל אותה כה ר ו' בש של קל א סוד הנ יוצי ים, וש רועמשי ים וש עולי ים וש זי ים רוגש לי גנ ים הנ ילי חי תש ח מנ רה זש ד מי צנ לש
ים. לי גנ ים הנ רי חוזש ה וש ידה די מש תוך הנ ה בש ימה שי רש ם בי ם, רושי ה אותה כל ומנ

ה עמשה ננ ר של של קל את ל', הנ ים. יוצי די יורש ים וש ים, עולי רועמשי ים וש זי רוגש ים וש עולי ים, וש לי גנ ים הנ ילי חי תש רום מנ ד דה צנ לש
ח, רה זש ד מי צנ פון, לש ד צה צנ ים לש רי ים חוזש לי גנ הנ חום, וש תש ים בנ יחי רי תות ובש לה ים דש פי קה תו, מג חומה ל בש דה גש ים, מי רי שה קש ל הנ כה בש
יר וי אמ ים בה יהם. ח"ל עולי בול לנ י חול גש תי מש ר שנ של תוב (ירמיה ה) אמ כה הו של ז. זל גל רם ך הה שוכי וש רו  בש שש ני רום, וש ד דה צנ ולש
ל קון של תי חום לנ ם תש לו הי אי י קולות. וש ם קולי הל יא בה הוצי ם לש יהל לי ילות עמ חי תש יות מנ אותי הה יות, וש אותי ים בה בי רש עה תש מי

ה. מונה אל סוד הה

קול י, ובנ ימי ני פש קול הנ סו בנ כנ תש הי ם של ה הי לל אי כםל. וש ים הנ ה שורי לל ל אי ם, ענ יי ננ שי ל הנ דנ גש שו"ן ומי לה וש י"ך  לו חי אי וש
ה יעה גי ת, מנ טל של פנ תש מי של ר. וכש תל סי יהה בנ הה אשון של רי ר הה תל כל ים לנ ני שג לו מש לו. אי אי חום לש ם תש לו הי אי בור. וש די ע ובנ מה שש ני של
הוא ר של של קל הנ אותו  שום של ת. מי ענ יד נובנ מי תה ים וש מי עולה ת לש כל םא שוכל ל של ית רוחנ  עמשי ננ ה וש נה תנ שש לו, ומי אי ד מי חה אל לש

ם. דה ל אה רון של גה ן בנ יה נש ה בי ה עושל א. זל רה קש ך ני יך, כה ה סוד ח' חי זל אי, וש שנ חמ ענ בנ לו נובי לה גש ה בו, ובי כל אור מנ מה חום הנ תש

קום מה הנ ל אותו מי נוטי ה, וש זל ר הנ של קל ה הנ ה, עולל דה קג נש ה הנ ט אותה שי פנ תש הי ה לש רוצה של אשון. כש רי חום הה תש הו הנ זל וש
אור, מה ין סוף בנ אי ר מי שה קש ני של ה, כש זל ר הנ של קל הנ שום של ם. מי יי מנ רוחנ ובש ש בש אי ים, בש ני וה ה גש לשה שש ה אותו בי נל שנ ה, ומש זל הנ

ר. שה קש ך ני כה

חנ אותו שולי ק אותו, וש ה דוחי זל ר הנ של קל ה, הנ בה שה חמ מנ ל הנ ט של פושי ק של דםחנ תוך הנ ע מי מה שש ני יא קול של מוצי של וכש
ה זל ד הנ צנ ל הנ ה ענ שורל ה, וש זל ד הנ צנ ן הנ ע מי מה שש ני קול, וש ה בו אותו הנ כל שון, ומנ הוא לה ל וא"ו של סוד של י בנ ני שי ר הנ של קל לנ

שון. ה ו' לה זל קול הנ א הנ רה קש ך ני שום כה שון. ומי לה ל הנ של
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ז אה ם שורות, וש יי תנ ים ושש רי שש ל על ל של לה ל כש דה גש ק, מי זה ר חה של קל תוך  לש חנ אותו  שון, שולי הוא לה ה של זל ר הנ של קל הנ
אוי. רה הום כה תש תוך הנ עור, בש שי ר בש בה דה תוך הנ ך לש אותו קול שוכי

קול הנ ים מי אי יוצש ים של די דה צש ם הנ ל אותה כה בור, ולש די קול ולש יג לש הי נש הנ חום לש ם תש הי לו  לה ים הנ רי שה קש ת הנ לשל ושש
הו סוד (איוב כט) זל בור. וש די קול ולש אוי לש רה עור כה שי ים בש יהמי ת הנ ים אל בי רש לו מנ אי ם. וש דל י קל מי ים יש אי רה קש ני בור, של די הנ וש

ין סוף. אי כםל מי הנ אוי, וש רה אור כה מה ל הנ עור של שי ים תוך הנ יהמי ים הנ בי רש חול מנ שום הנ ים. מי ה יהמי בל רש חול אנ כנ וש

ל חול, סוד של עור הנ שי בש נו  רש מנ אה ים של רי שה קש ת הנ לשל שש לו  ים אי רי ה, קושש תורה ל הנ דות של קג נש ל הנ ין סוף, כה אי
ה אשון שורל רי נו. הה רש מנ אה ם חול של הי ה, וש טה מנ ע ולש צנ מש אל ה ובה לה עש מנ יות, לש אותי ל הה שורות ענ דות של קג נש הנ לש  ם שש הי וש
ק, זה הוא חה י של ישי לי שש ה. הנ טה ה ומנ לה עש ין מנ ר בי שה קש ני ם וש שי ה הנ נל שנ ע, ומש צנ מש אל ה בה י שורל ני שי ם. הנ כגלה א בש רה קש ני ה וש לה עש מנ לש

ר. חי ם אנ שי א בש רה קש ני

ה לה עש מנ כםל, לש חום לנ ים תש שי אור לה מה י הנ די דש לות, צי קש מנ ל הנ חום של תש בול, הנ גש או  רש קש ני לו  ת אי לשל ה שש ל זל ענ וש
לות זה ים ומנ בי כוכה ה כש נה בה לש הנ וש ש  מל של הנ בו  של יענ  קי רה ר הה הוא זםהנ ה, וש זל ר הנ זםהנ א הנ י יוצי ישי לי שש ר הנ של קל הנ ה. מי טה מנ ולש
ז אה ם, וש ל אותה די גנ ם ומש ה אותה בל רש ם ומנ ם אותה רושי ים, וש רי הה ם הל ל אותה כה ה בש כל יר ומנ אי ה מי זל ר הנ זםהנ הנ של יר. כש אי הה לש

ים. מי לה שש ם ני כגלה

יות יונות, אותי לש על ם הה ה אותה אי רש מנ קות כש יות דנ יא אותי ה הוצי זל ר הנ זםהנ . הנ יענ קי רה ר הה זםהנ רו כש הי זש ים ינ לי כי שש מנ הנ וש
ים רי זוהמ של לות  זה מנ ים  אי יוצש י  עי צה מש אל הה י  ני שי הנ ר  של קל הנ מי אוי.  רה כה יון  לש על סוד  בש ן  כגלה וש קות,  דנ יות  אותי יונות  לש על
יב) (דניאל  ה  זל ל  ענ וש ש,  מי תנ שש הי לש ים  בי כוכה הנ ים  אי יוצש י  ישי לי שש הנ ר  של קל הנ מי יון.  לש על הה ר  זםהנ הנ אותו  בש ל  כי תנ סש הי לש
ה. זל ר הנ זםהנ ים בנ לויי ם תש כגלה ק, וש דל ל צל ים של בי כוכה ם כנ הי א, וש קה וש י דנ יקי די צש ד. ומנ על ם וה עולה ים לש בי כוכה ים כנ בי רנ י הה יקי די צש ומנ

םא ל לו  ת. אי רל חל ה אנ דה קג נש תוך  ים מי אי יוצש ה של לל אי מו  יות, כש ם אותי הל טות מי שש פנ תש םא מי ים ל ירי אי ה מש עה שש תי
ם אותה ים  טי שש פנ תש מי של טות  שש פנ תש הי הנ ה  אותה וש ם,  יומה קי בש ה  לל אי רו  אמ שש ני וש ה,  קה דנ טות  שש פנ תש הי א  לה אל ים  טי שש פנ תש מי

ם. הל ן בה גי ננ ים לש אי יוצש ה של תורה ל הנ ים של מי עה טש הנ

ר אה שש ני ה, וש דה קג נש ה לנ לה עש מנ יות לש אותי ל הה ר ענ אה שש אשון ני רי ר הה של קל נו, הנ רש מנ אה ים של אשוני רי ים הה רי שה קש ת הנ לשל שש
ת לשל ל ו"ו. שש ן של יוקה דש תוך הנ דות בש קג י נש תי ם שש הי ד, וש חה ם אל ענ טנ ים לש יהמי ים קנ רי חי אמ י הה ני ה. שש לה עש מנ ם לש ענ טנ יות הנ הש לי
ם ל אותה כה כםל בש יג הנ הי נש הנ ים, לש רי שה ה קש לשה דות שש קג נש לש  ם שה יומה קי ים בש די א עומש לה ר, אל ים יותי טי שש פנ תש םא מי ל לו  אי

נו. רש מנ אה סודות של הנ

ית, ימי ני פש ת  רל תל סש ני יכות  מי סש מםך.  סש תי של ה  מנ ל  ענ ה  תורה לנ ייש  של שום  מי מםך,  סש לי ה  תורה הנ סוד  ם  הי ם  כגלה וש
זו יכות  מי י סש לי ה בש תורה חוץ. הנ בנ א  צי םא תי ל וש ת,  כל לל לה ה  תורה ל הנ עות של סה מנ ה הנ עושה וש ר  יותי ה  לה גנ מש יכות של מי וסש
ה, תורה ל הנ יות של ם אותי יי תנ ים ושש רי שש על ין סוף וש אי כםל מי הנ ה, וש יות תורה הש את לי צי מש םא ני ל יכות, וש מי םא סש ית ל ימי ני פש

ין סוף. אי ה מי אה יהצש ה של דה קג נש ן הנ לו מי אי וש

ה תורה ל הנ ים של מי עה ר טש שה ה עה לשה כםל. שש ל הנ טות ענ שולש ין סוף, וש ן אי יות הי אותי ל הה טות ענ שולש דות של קג ע נש שנ תי
ם ה, הי תורה י הנ עממי טנ דות וש קג נש לו כ"ב הנ ה. אי תורה ל הנ יות של אותי בון הה שש חל ם כש יי ננ ים ושש רי שש על ל הה כה ם, וש הל טו מי שש פנ תש הי
ה ידה די ין לו מש רום. אי לה ק וש עםמל ב לה רםחנ לה ך וש אםרל ה לה ידה די ל מש ה. כה זל סוד הנ כםל בנ ת הנ ידנ די מש ה לי של קה יצוץ הנ ני ל הנ סוד של הנ
ל כה ת בש דל ה עומל תורה סוד הנ ה הנ ל זל ים. ענ מי עה ר טש שה ה עה לשה דות ושש קג ע נש שנ ל תי סוד של ה, מי זל עור הנ שי ן הנ את מי יוצי של

ה. חוצה ה הנ זל סוד הנ ן הנ או מי םא ייצש ה ל תורה ל הנ ים של קי ערמה ל הה כה סודות וש ל הנ כה יו, וש דה דה צש

א, טש י חי אי רש יי ק לש לות רנ גנ ן לש תה םא ני ה ל זל סוד הנ הנ ידות, וש די מש ל הנ כה ה לש זל סוד הנ ה בנ ידה די ה מש שה ה עה של קה יצוץ הנ ני הנ
ל ים ענ טי שולש ם של יי ננ ים ושש רי שש ם על ל אותה חות של תש פש מנ לו הנ ם. אי הל לות לה גנ ים לש רי שי ם כש הי ם, וש יהל ידי ה בי מונה אל סוד הה של
ם ל אותה כה ידות בש די מש ל הנ ל כה ה של ידה די ל מש כה ה, וש תורה ל הנ ים של קי ערמה ל הה כה סודות וש ל הנ ים כה שי רש פה תש לו מי אי ה, ומי תורה הנ

ים. די דה צש הנ

ענ יהושג לי ש  חנ ל לנ סוד של ם בש ר אותה סנ יו, ומה נה ן עור פה רנ קה ה של עה שה י בש יננ סי ה בש מםשל לש רו  סש מש ני לו  לה חות הנ תש פש מנ הנ
א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ם בה קה לש י חל רי שש ת. אנ ענ דנ ה לה מונה אל י הה לי עמ בנ יעו לש גי הי ד של ים, ענ ני קי זש ם הנ ל אותה כה וש

ים עי יודש של לו  אי ים?  ילי כי שש מנ י הנ מי רו,  הי זש ינ ים  לי כי שש מנ הנ וש ם.  עולה הה ל רוחות  של קופות  תש ה  עה בה רש אנ בש ה.  נה שש מי
ר זםהנ הנ מו  ים כש רי זוהמ לו  א, אי בה ם הנ עולה ה לה י בושה לי ס בש ני כה הי ה לש מה כש חה ים סוד הנ עי יודש ם, וש בונה בוד רי כש ל בי כי תנ סש הי לש

יון. לש על הה

ים יי ימי ני פש הנ סודות  בנ ים  לי כש תנ סש מי ם של אי אותה דנ ונ לו  ים, אי עי יודש הנ וש ר  מנ םא אה ל וש ים  ילי כי שש מנ הנ וש ר  מנ אה ה של ומנ
יר הי זש ה מנ ל, זל כי שש הנ ם בש הל ל בה כי תנ סש הי ה לש זוכל י של ם. מי דה אה י הה ני ל בש כה רו לש סש מש םא ני ל לוי, וש גה ים בנ די םא עומש ל ים של רי תה סש ני הנ
ר זםהנ מו הנ ם כש עולה אותו הה ץ לש נוצי ר של ין זםהנ ה, אי זל יר כה הי זש מנ ר של ין זםהנ כםל. אי ל הנ יון ענ לש על ר הה זםהנ ל הנ טור של עי ץ בה נוצי של

ה. זל הנ

ים אי ם יוצש כםל. הי ל הנ ם ענ עולה הה ים אותו  שי יורש ה של מה כש חה י הנ לי עמ ל בנ ר של זםהנ ה הנ ה, זל תורה ל הנ ר של זםהנ ה הנ זל
ל כה ץ לש ה נוצי זל ר הנ זםהנ ם. הנ הל לה ר של זםהנ הנ ים מי שי יש בנ תש ם מי ם. כגלה יהל ידי ה בי חל מש יי י של ין מי אי ם, וש בונה י רי זי נש ל גי כה ים בש סי נה כש ני וש
ים? בי רנ ה וש ה זל יצו. מנ ר יהקי פה ת עה מנ דש י אנ ני שי יש ים מי בי רנ מו (דניאל יב) וש כםל, כש םא הנ ל ים וש בי רנ ים, הה בי רנ י הה יקי די צש ר. ומנ בל עי
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ץ רל י אל זוהי ר, וש פה עה יא מי הי ת של מנ דש א אנ לה ר? אל פה ת עה מנ דש ה אנ ה זל ר. מנ פה ת עה מנ דש יא אנ זו הי םא יהקומו, וש ל ייש של שום של מי
ים אורי ה, ונש מה ל חנ גנ לש לו גנ פי אמ ר, ונ פה עה ן הל יהה מי כםל הה תוב בו (קהלת ג) הנ כה ר, של פה אותו עה ת מי מנ דש יא אנ הי ל של אי רה שש יי

ל. אי רה שש לו יי ים - אי בי רנ ך וש שום כה םא יהקומו. ומי ל ה וש נה מל ים מי עי שה רש ר הה אה שש

ת. רל תל סש ני ה הנ דה קג נש ל הנ ה של תורה לנ כו  זה ל של אי רה שש יי לו  ד - אי על ם וה עולה ים לש בי כוכה ים כנ בי רנ י הה יקי די צש אן ומנ ף כה אנ
י כםל, מי ל הנ ל של לה כש יא הנ הי שום של ה. ומי ל פל ענ בש ה של ל תורה ל של לה כש ים, הנ תובי ים וכש יאי בי ל נש ל של לה יא כש ה הי תורה הנ וש
רום, ד דה צנ ים לש בי פון, כוכה ד צה צנ ים לש בי ח, כוכה רה זש ד מי צנ ים לש אי רש ני ים של בי ים, ייש כוכה בי כוכה כםל. כנ ה בנ ה זוכל ה בה זוכל של
ר ר זוהי ל זםהנ ב של בוק, כוכה דה ם כש יי ננ ים, ושש צי ים נוצש קי ד דנ ל צנ כה ה לש לשה ל, שש קי מנ ה בש דה ם מי ב. אי עמרה ד מנ צנ ים לש בי כוכה

ל. גל עי ל הה פו של קש תוך תה ר בש תה סש ני וש

ב הה זה מוך לנ ת סה ול ה מה זל ים וש יי ה חנ דםם. זל ר אה זוהי יר וש אי ר מי חי ב אנ ה. כוכה זל ד הנ צנ הנ ן מי לבל ר בש זוהי יר וש אי ב מי כוכה
קות דנ יות הנ אותי ל הה יכנ הי תוך  ים). בש אי נה בנ ת הנ דנ ה (מי טה טה ל קש ה של טה טש יא קי םא מוצי ל וש יר  אי םא מי ל ה, של זל ק הנ דנ הנ

ם. הל ים בה לויי ה תש ל תורה ים של מי עה ה טש עה בש שי

לו אי וש ן,  גי ננ ולש יג  הי נש הנ לש ים  די עומש של ר  שה עה ה  לשה שש ים  רי חי אמ הה ים  מי עה טש הנ ם  אותה מי דו  רש פש ני של ים  מי עה טש הנ לו  אי וש
לות יכה ה הי עה בש שי ה בש זל קום הנ מה ים לנ ידי חי לו יש אי ים. וש תובי כש ן לנ גי ננ יג ולש הי נש הנ ים לש רי חי ר אמ שה ה עה לשה שש ים לי די רה פש ה ני עה בש שי הנ
ם יהל לי עמ ונ ה,  רה עמשה לנ ים  די רה פש ני ים  תובי כש ים בנ שורי של ים. וכש רי חי אמ ם הה אותה ים מי די רה פש ני ה  עה בש שי הנ לו  אי וש ים,  תובי ל כש של
מו כםל כש הנ ר, וש שה ה עה לשה שש ים לי די רה פש ך ני ר כה חנ ם. אנ יהל לי ם עמ ים הי מוני ה אל רה עמשה ים. ונ מוני ר אל פל ים סי תובי ר כש פל א סי רה קש ני

ה. תורה ל הנ סוד של ך בנ כםל הולי הנ ם, וש קומה מש ים בי ים שורי יאי בי נש ה, הנ תורה ה בנ לה עש מנ לש של

ים, מי עה טש ל הנ גון של ני בנ ין סוף  אי ל הה סוד של בנ כםל  הנ וש נו,  רש מנ אה ידות של די מש בנ ה  ידה די מש ה  שה עה ה  של קה יצוץ הנ ני הנ
ה כל יר ומנ וי יא אמ מםחנ מוצי הנ , וש מםחנ תוך הנ ה לש כל ין סוף ומנ אי א מי יר יוצי וי אמ אותו הה ם. של הל לה יר של וי אמ ה הה כל יל ומנ חי תש מנ
ה לשה שש ים בי ילי חי תש מנ לו  ד, אי חה אל בש לו  לש כש ני וש ים  ירי וי ה אמ לשה שש או  צש מש ה. ני חוצה ר הנ חי יר אנ וי א אמ ם יוצי שה מי רון, של גה בנ
ם אותה רום לש לה ק וש עםמל ב לה רםחנ לה וש ך  אםרל ד לה ט, ומודי שי פנ תש הי טות לש שש פנ תש אור הי מה ן הנ ה מי ילה חי תש נו, ומנ רש מנ אה ים של רי שה קש

יות. ם אותי יי תנ ים ושש רי שש ד על ים, ומודי יוני לש חות על תש פש ם מנ יי ננ ים ושש רי שש על

כםל הנ ינו יהו"ה, וש להי ים, יהו"ה אל רי שה ה קש לשה ים, שש ירי וי ה אמ לשה ד שש גל נל ם כש הל לה ר של תל סי הנ ק וש עםמל הה סוד וש ל הנ כה וש
לו לה מות הנ שי ם לנ דםד אותה מש לי ך  רי טה צש הי אור, וש מה א הנ ה, יוצי פל רו) בנ בש חנ תש הי (של רו  כש זש ני ן של יוה כי י. וש יננ סי ה מי מםשל סוד לש בש
שום יך, מי רי ך צה כה . וש בוענ רי הה גול וש עי רום, הה הה ק וש עםמל ב, הה רםחנ הה ך וש אםרל ת הה ידנ די מש ה בי חוזה ם אמ תה ידה די ה, ומש ידה די מש תוך הנ בש
דות קג נש בי אור,  מה הנ ת  ידנ די מש תוך  בש ם  לי שה יום  קי בש יים  קנ תש הי ולש סוף,  ין  אי ל  ענ ך  מי תנ סש הי לש יך  רי צה מות  שי הנ סוד  של
י לי עמ בנ ט לש רה כםל, פש יום הנ ה קי ל מה ענ ענ  יודי י של ין מי אי אוי, וש רה חוד כה יי ל סוד הנ מות של לי שש י הנ זוהי גון. של ני ים בש מי עה וטש

ם. ים הי טי ענ ה, ומש מונה אל הה

ה דה קג ה נש ידה די מש ת הנ ה תורנ ידה די ה מש עושל ים, וש רי שה קש ם הנ אותה אור בש מה ר הנ שי קנ תש הי סוד לש ף, הנ טה חמ "ד א' בנ חה אל
מוד ענ ל הה כו ענ מש סש ה ני לל אי ה, וש טה מנ דו לש יהרש ה, וש לו בה לש כש ני טו וש שש פנ תש ה הי דה קג ה נש אותה ים מי יאי בי נש ן. הנ יי אנ ה מי אה יהצש ת של חנ אנ

נו. רש מנ אה י של פי ים כש רי שה ה קש לשה ין סוף שש אי ר מי תה סש ני של

י עו, מי מש שי וש בו  רש ל קי כי שש הנ ב, בש לי י הנ לי עמ ם בנ יי יננ עי י הה קוחי ים, פש ני גי מה י הנ לי עמ צורות בנ ל הנ כולות של שש אל ה. הה נה שש מי
ים נוצי צש ני ה  לשה ים, ושש עי נה קול  ים קולות בש רי ד ומי יורי וש ה  גול, עולל לש גי ב בש סובי ים וש עי נה ל של גנ לש ע קול גנ מנ שה ם של כל מי
ז אה ל, וש גנ לש גנ ת הנ יט אל הי לש יצוץ ומנ א ני יוצי ה, וש טה מנ ה ולש לה עש מנ ב לש ל סובי גנ לש גנ אותו הנ ל קול. וש ל כה ח של צנ מי הנ ים מי אי יוצש
ם אותה ט בש לוהי הור של יר טה וי א אמ ה, יוצי ידה די מש אור לי מה ל הנ גנ לש ט אותו גנ שי פנ תש מי של לות. כש קש מנ ת בש טל ש לוהל יא אי מוצי

ד. יורי עמלות וש לנ ב וש סובי ל של גנ לש גנ ה הנ א זל ט יוצי הנ לנ אותו הנ ד. ומי ים ינחנ טי לוהמ נו, וש רש מנ אה ים של ירי וי אמ ת הה לשל שש

ה ילה חי תש מנ של נות, וכש חמ מנ ל הנ ת כה ס אל ה כוני זל ל הנ גנ לש גנ ה, הנ טה מנ ה לש לה עש מנ ת מי דל את ומודל אור יוצי מה ת הנ ידנ די מש של וכש
ז אה וש ה,  תורה ל הנ יות של אותי בה ש  רי פה לש צות  נוצש נות  טנ יות קש יא אותי ומוצי ם,  נםענ בש ם  נוהי ה  זל הנ ל  גנ לש גנ ה, הנ ידה די מש הנ
ם אותה םא כש ל ש, וש רי פה רות לש חי יות אמ ט אותי הי לנ ט ומש שי פנ תש תון, ומי חש ר תנ חי ט אנ ה לוהי זל ל הנ גנ לש גנ הנ ת. מי סםרל את מה רי קש ני

ה. נה טנ ת קש סםרל את מה רי קש ני ים, וש אשוני רי הה

ה רועל י הה ידי רו לי סש מש לו ני לה סורות הנ מה י הנ תי ה. שש דולה ת גש סםרל ה ומה נה טנ ת קש סםרל ים מה אי רה קש לו ני לה ים הנ לי גנ לש גנ י הנ ני שש
ים ילי חי תש מנ ים  לי גנ לש גנ הנ של כש ים.  ני בה אמ הה לוחות  ל  ענ קו  קש חש נל וש יות  אותי הה דו  יהרש של ד  ענ ל,  כי תנ סש הי ולש ת  ענ דנ לה ן,  מה אל נל הנ
אות יוצש יות של אותי ם הה אותה ים, וש יעי קי רש ם הה אותה ים בש סי ם טה יי פנ נה י כש לי עמ נות, בנ חמ ה מנ מה כנ אות וש בה ה צש מה ים כנ בי סובש וש
יות. אותי יב הה בי ם סש ק אותה חוקי וש ך  ז הולי אה ה. וש מה כש חה ל הנ ענ א יופיא"ל בנ רה קש ני של דוש  קה ה הנ נל מג מש אותו הנ לש רו  סש מש ני
גו'. ם וש ייה שה הש ה ול רה הה י הה לנ ה אי ר (שמות כד) עמלי מנ אל נל מו של דוש, כש קה ן הנ מה אל נל ם לנ ר אותה סנ ה מה זל דוש הנ קה ה הנ נל מג מש הנ וש

צון רה ה בש י תורה רי בש די ים בש לי כש תנ סש ה, ומי תורה ים בנ לי דש תנ שש מי ם של לו אותה , אי יענ קי רה ר הה זםהנ כש רו  הי זש ים ינ לי כי שש מנ הנ וש
לוי תה קום של מה ים בנ לי כש תנ סש מי א של לה דו, אל בנ ר לש בה דה ים בנ לי כש תנ סש םא מי ל ים, וש לי כש תנ סש מי ים של ילי כי שש מנ הנ ב. וש לי הור הנ רש הי ובש
יון לש ל סוד על ר של חי ר אנ בה ה דה זל ר הנ בה דה א בנ צי מה יי ר. וש חי יון אנ לש ל סוד על לוי ענ םא תה ל ר של בה ין דה אי שום של ר, מי בה דה אותו הנ
- (משלי ך  נש ימה סי ה, וש ירה אי מש יהה הנ רש לנ קש פנ סש אנ ם סוד הה דה אה ה הה אל רש יי א וש צה מש ה, יי ירה אי מש ה  ינה אי יהה של רש לנ קש פנ סש אנ תוך הה מי

א טוב. צה מש ר יי בה ל דה יל ענ כי שש טז) מנ

םא ל ר, וש בה ל דה יל ענ כי שש ה. מנ ירה אי מש יהה הנ רש לנ קש פנ סש אנ א טוב - זו הה צה מש ה. יי ירה אי םא מש ל יהה של רש לנ קש פנ סש אנ ר - זו הה בה דה
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ל ע ענ נודה יענ הנ קי רה הו הה , זל יענ קי רה ר הה זםהנ הו כש זל ה. וש לה עש מנ יו לש לה ל עה כי תנ סש הי יך לש רי צה ר, של בה ל דה א ענ לה ר, אל בה יל דה כי שש תוב מנ כה
א יוצי ר של זםהנ ים. הנ יוני לש על ים הה רי זוהמ ר של זםהנ ץ הנ נוצי ר, של אותו זםהנ ל בש כי תנ סש ה יי זל יענ הנ קי רה תוך הה מי ה. של טה מנ יות לש חנ הנ

ד. ל צנ כה אורות לש ר הה אה ל שש יצוץ של ני ץ בש נוצי תש יי יר וש הי זש ה, ינ יונה לש על ה הה דה קג נש תוך הנ מי

גות הה נש ן הנ ל אותה יום של קי יד בנ מי ים תה די עומש ים של בי כוכה ה הנ ד. מה על וה ם  עולה ים לש בי כוכה ים כנ בי רנ י הה יקי די צש ומנ
- ים  בי רנ הה י  יקי די צש ומנ ים.  ירי אי מש של ים  בי כוכה הנ לו  אי ים,  בי כוכה הנ ת  אל וש ר  מנ אל נל של מו  כש יד,  מי תה יר  אי הה לש ם  יי מנ שה הנ
יות אותי ל הה ים של שי גי דש ם הנ אותה לו  - אי ים  בי כוכה ה. כנ תורה י הנ כי רש מםר דנ שש ם לי ים אותה קי לש ם ומנ ים אותה קי דוחמ של
ים ירי אי ד, ומש חה אל אור כש ים רוחנ וש יאי יט, מוצי בי שה י הנ בי ם כוכש לו הי אי אור. וש ם לה ים אותה יאי ם ומוצי ים אותה קי דוחמ של

יות. אותי סוד הה לש

ל ענ ת  צל רובל יא  הי של ה  דה קג נש הנ זו  וש ט,  שי פנ תש הי ולש ן  גי ננ לש יות  אותי הה ל  ענ ה  שורה של ה  דה קג נש הנ זו   - יענ  קי רה הה ר  זםהנ כש
ה. אל רש מנ ת בש טל של פנ תש םא מי ל גון וש ני ת לש טל של פנ תש ת מי חנ אנ ה הה דה קג נש יא הנ הי ב של ל גנ ף ענ אנ ים. וש ני ל בה ם ענ מו אי יות כש אותי הה
ל גון של ני ה הנ ל זל ענ ה. וש ה עולל זל ת בה בה שנ י יום הנ רי המ ת, של בה שנ יום הנ יר לש מור שי זש תוב (תהלים צב) מי כה הו סוד הנ זל וש

ת. בה שנ א יום הנ רה קש ני ה של זל יענ הנ קי רה ל הה ר של זםהנ הו הנ זל ה, וש נוחה מש ה בי זו עולה ה הנ דה קג נש הנ

אותו של שום  ומי ט.  שי פנ תש הי יענ  קי רה הה אותו  בו  ה  עולל של ר  זםהנ הנ אותו  בש ים  ילי כי שש מנ הנ ם  אותה רו,  הי זש ינ עוד  וש
םא ל ה, וש נוחה מש ט בי ענ גון מש ני ל הנ טות של שש פנ תש הי ה הנ ה בו אותה עולה זו של ה הנ דה קג נש ים, הנ יעי קי רש ל הה כה ן מי טה ט קה שי פנ תש הי של
י רוחות תי ם שש יהל ני ן בו שש ל כי ענ ים. וש די ינחמ תש ז מי ה אה זל יענ הנ קי רה םאל לה מ שש הנ ין וש יהמי יטו הנ הושי של גון כש ני עורו בש שי ה, וש בה רנ

ה. נוחה מש ה בי נה טנ ה רוחנ קש אה יהה, ובה חי דש ם בי הי גון, וש ני טות בש שש פנ תש מי

ה. סה כנ תש מי של זו  ת הנ ענ תולנ טות כנ שש פנ תש הי ת בש טל של פנ תש ומי ה  סה כנ תש ה, ומי תוכה ת בש רל תל סש ני זו  ה הנ דה קג נש הנ ך  ר כה חנ אנ
ין יהמי ת בנ בל ינשל תש מי שום של זו, מי ה הנ דה קג נש ת הנ יקנ רי את זש רי קש ני זו  גון, וש ני ה לנ טה מנ ת לש קל רל זש תוכו, ני ה בש סה כנ תש מי ר של חנ אנ וש
ז אה וש ת.  צל נוצל וש ה  ירה אי ומש ב,  ינשי תש הי לש ה  של קה הנ יצוץ  ני הנ ת  אל ת  זל אוחל ן,  גי ננ לש זו  הנ ה  דה קג נש הנ ת  טל של פנ תש מי של וכש ה.  זל הנ
אי דנ ר. ונ בה ל דה יל ענ כי שש ה מנ זל ב, וש ינשי תש הי יצוץ לש ק ני רה זש ני ט וש שי פנ תש הי ש של מה ר מנ זםהנ אותו הנ ר, כש זםהנ רו כש הי זש ים ינ לי כי שש מנ הנ וש
סוד הנ ל, וש כי תנ סש הי ר לש זוהי יצוץ וש הוא ני ה של זל ר הנ זםהנ טות הנ שש פנ תש א טוב. הי צה מש ר - יי בה ל דה ת ענ דל יא עומל הי שום של מי

ר. בה דה מו אותו הנ אור כש מה סוד הנ ב בש ינשי תש הי רום לש ק וש ה הוא עםמל זל הנ

ל טות של שש פנ תש אן הי לות. כה זה ים ומנ בי ה כוכה נה בה ש ולש מל בו של יענ של קי רה ה הה , זל יענ קי רה ר הה זםהנ רו כש הי זש ים ינ לי כי שש מנ הנ וש
ל כה ן לש נותי הו של זל ים, של יוני בש אל ן לה תנ ר נה זנ ך - (תהלים קיב) פי נש ימה סי כםל. וש ל הנ יהה ענ לי עמ ה בנ יהה מי תש ה בי ל זל ן ענ גי ננ אור לש מה הנ

דול. ר גה זנ אור פי מה ת הנ ידנ די ים, ומש תוני חש תנ הנ

ב, רםחנ לה וש ך  אםרל דות לה קג ש נש ל שי עור של שי מות בש ש אנ יט שי ה ומושי ז הוא עולל ת, אה לל דל גנ תש ה ומי ה עולה ידה די מש של כש
ב. הה זה יט הנ בי רש ת שנ ר אל תי סש אל ך לש לל מל ט הנ יושל ך - (אסתר ה) ונ נש ימה הו סי זל ר. וש זנ הוא פי ה של זל ה הנ אל רש מנ כנ

יט בי רש שנ הנ הו  זל וש ים.  יי ני עמ לנ ן  נותי וש ך  לה של ן  יה עש מנ א הנ לי מה ה  זל ר הנ זנ פי הנ מי ה.  לה בש קנ לש יט  מות הושי אנ ש  ינו, שי ני שה וש
מו ה כש עור זל גו'. שי וש ים  לי כי שש מנ הנ וש ז  אה וש אוי,  רה ים כה ני קה תש ני וש ים  עולי זו  ה הנ ידה די מש גון הנ ני זו. ובש ה הנ ידה די מש ן בנ קה תש ני של

ש. ל שי הוא סוד של שום של ב, מי רםחנ לש לה שה ך וש אםרל לש לה ן שה גי ננ דות, לש קג ש נש ל שי עור של שי

ז אה וש ה.  ד זל צנ לש לש  שה וש ה  ד זל צנ לש לש  ים שה לי כש תנ סש מי של ב כש רםחנ ם לה יי תנ ושש ך  אםרל לה לש  ש. שה מי ם חה הי וש ם,  הי ש  שי
ים בי ם כוכה אותה ה, וש טה מנ ירות לש אי צות ומש נוצש דות של קג נש ש הנ ם שי לו הי ד. אי על ם וה עולה ים לש בי כוכה ים כנ בי רנ י הה יקי די צש ומנ

אור. מה עוצות בנ נש ם של תה ידה די מש ד מי חה אל ד וש חה ל אל כה ת בש רל ה מואל נה בה לש הנ יר, וש אי הה ים לש רי תה סש ני

ך אםרל ד לה ה, מודי דה מי ו הנ ט קנ שי פנ תש דות. מי עומש יות של ל חנ של יענ  קי רה ה הה , זל יענ קי רה ר הה זםהנ כש רו  הי זש ים ינ לי כי שש מנ הנ וש
ד. חה מוד אל ה ענ לשה שש לו הנ אי ד, וש חה מוד אל ים ענ רי שה ה קש לשה לו שש םאל. אי מ שש ים לי רי שה ה קש לשה ין ושש יהמי ים לש רי שה ה קש לשה שש
י ני ן שש גי ננ עור לש שי ה הנ דה מי ו הנ ת קנ ידנ די ה. מש ד זל צנ ין לש ה בי ד זל צנ ין לש ה, בי ל זל ה ענ דות זל עומש דות של קג נש לש  שה לו  אי וש

דות. עומש ם של יי כנ רי יש ר הנ חנ ד אנ מודי ה של ידה די מש ל הנ גון של ים ני מי יש קנ מש ה של אל רש מנ ים בנ די עומש ים של מי עה טש

ן יי א לו ינ יהבי ל ונ סוד של יו הנ בי אה ס לש ננ כש ני של ה, כש ידה די מש ו הנ ת קנ ידנ די מש ים בי מודי ענ ל הה ך ענ מה סש גוף, ני הוא הנ עמקםב של ינ
ר זםהנ כש רו  הי זש ינ ים  לי כי שש מנ הנ וש גו'.  וש יענ  קי רה הה ר  זםהנ כש רו  הי זש ינ ים  לי כי שש מנ הנ וש ה  זל ל  ענ וש יומו.  קי בש יים  קנ תש גוף הי הנ וש  . תש יישש ונ
ד, ה ומודי ידה די מש ס בי נה כש ני ן וש נותי ר, וש זנ ל פי סוד של יים בנ קנ תש יט מי בי רש שנ הנ של ה, כש טה מנ ים לש ירי אי ים ומש טי שש פנ תש מי , של יענ קי רה הה

ה. ם זל ה עי ד זל אור ומודי מה ן הנ קי תנ תש ה, ומי טה מנ ה לש ידה די מש ים בי מודי ענ י הה ני לו שש ים אי ני קש תנ תש ני וש

נו קש תנ תש ם הי יי כנ רי יש הנ ר. וש כה זה ת הנ ל אל בי קנ ה לש בה קי נש ל הנ קון של תי ה בנ נה קש תנ תש ה הי טה מנ י לש רי המ רו, של הי זש ים ינ לי כי שש מנ הנ ז וש אה
ה בה קי נש ים, סוד הנ מי עה י טש ני ד שש גל נל א כש תה חש ננ תש את אל רי קש ני וש זו,  ה הנ ידה די מש הנ תוך  גון בש ני ין  אן אי כה וש טות.  שש פנ תש י הי לי בש

ת. חנ ננ כםל בש הנ גון של ין ני אן אי כה ר, וש כה זה ד הנ גל נל ה כש תוחה פש הנ

יק זי חמ יר ומנ אי ר ומי זוהי ין של יהמי יענ הנ קי הו רה . זל יענ קי רה ר הה זםהנ רו כש הי זש ים ינ לי כי שש מנ הנ ז וש ה, אה ירה מי זו טש ה הנ ידה די מש הנ
יבות בי ל חמ גון של ני ת הנ ה אל צל רנ ין מש יהמי ד הנ צנ מי ך  הולי גון של ני הנ יר, וש אי הה ט לש שי פנ תש ה ומי ידה די מש ו הנ יל קנ חי תש קו. מנ זש חה בש
טו שש פנ תש הי ח, וש נםכנ דו בש ד צי גל ל נל פה כש ני פוף, וש ה כה זל ר וש ה יהשה ר, זל של שםר קל קש ר לי א סוטי שה לש תנ הנ בוק. וש חי ה בש זל גון הנ ני ת בנ כל לל לה

םאל. מ שש ר הנ קושי יש של רי גש א וש לה זש ל אנ סוד של ד, בש חה אל רועות כש י זש תי שש

ה, לה עש מנ ה לש טה מנ ב מי רםחנ וש ך  אםרל ד בש םא מודי ל וש ה,  קה סש פה ה  ידה די מש ו הנ קנ וש אור  ק הה פוסי של רו, כש הי זש ינ ים  לי כי שש מנ הנ וש
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ה ידה די מש ים בנ תוני חש תנ ים וש יוני לש ים על כי רש בה תש ירות, ומי שי קש ל הנ סוד של ה בנ טה מנ ה לש לה עש מנ ז מי אוחי ה, וש ידה די מש ו הנ ט קנ שי פנ תש מי
ה. ל זל ה ענ ת כגלה כל מל סש ני ת וש דל עומל ת של חנ ה אנ ידה די כםל מש ה הנ עמשה ננ ידות, וש די מש ל הנ כה גון) לש ני ל הנ ה (של ידה די מש ו הנ ל קנ זו של הנ

כםל ז הנ ה, אה ל תורה ים של עמשי מנ ים, בש ים טובי עמשי מנ ים בש רי שה כש ני וש ה  טה מנ ים לש רי שי ים כש עמשי מנ הנ של ך, כש שום כה ומי
אן. כה ד לש ענ ענ נוסי ה, וש מונה אל סוי סוד הה כי לוי ובש גי ן בש מי דנ זש א ומי צה מש אן ני י כה רי המ ה. של זל ר הנ תנ אמ ד הה ן ענ קי תנ תש מי

ה ידה די מש הנ ין  בי ת  קל ופוסל ר,  תל סי בנ ת  רל חל אנ ה  ידה די מש ת  זל אוחל וש ים  ני קה תג מש ים  עמשי מנ הנ של כש רו,  הי זש ינ ים  לי כי שש מנ הנ וש
ך שום כה ל. ומי לה ה כש ידה די ין מש ה, אי ידה די מש םא לי ל וש ה  ידה די יא מש ה הי יונה לש על ה הה ידה די מש ה. הנ יונה לש על ה הה ידה די מש ה לנ טה מנ לש של
ד חה כםל אל הנ ם, וש תוכה ת בש קל ה סוד יהו"ה ו' יהו"ה פוסל זל ה. וש טה מנ ה לש לה עש מנ ה מי יקה סי פש ה, ומנ לה עש מנ ה לש טה מנ ת מי קל פוסל

ה. ידה די מש ו הנ סוד קנ בש

כםל הנ ך, וש פי הנ תש ר מי שופה ז הנ ט, אה שי פנ תש ינו מי ה אי ידה די מש ו הנ קנ ים וש רי שה כש םא ני ים ל עמשי מנ הנ של רו, כש הי זש ים ינ לי כי שש מנ הנ וש
ענ םא שופי ל ם וש ד שה עומי יט, וש בי רש שנ יענ לנ גי מנ ד של ענ ענ ה שופי זל ים של מי עה פש לי ה. וש טה מנ ענ לש םא שופי ל קומו וש מש יהם בי קנ ב וש כי ענ תש מי
םא ל וש ד  םא מודי ל וש ם  ד שה ה עומי ידה די מש ו הנ קנ וש ה,  אשונה רי יא הה הי ה, של גה רש דנ ה בש כל ד ומנ גון עומי ני הנ וש ב.  כי ענ תש ה ומי טה מנ לש

ים. רי שי ם כש ינה אי ם של יהל עמשי ל מנ ים ענ תוני חש תנ הנ ך מי פי הנ תש ר הי שופה הנ שום של ה מי ל זל כה ה. וש ידה די מש ת הנ טל של פנ תש מי

ב גנ ל  ענ ף  אנ וש קומו,  מש בי ים  יהמי קנ ים  רי שה קש ה  לשה ושש ך,  ר הולי שופה י הנ זנ אמ ד,  ומודי ט  שי פנ תש מי ה  דה מי ו הנ קנ של וכש
י אותו פי נש ת כנ חנ ים תנ די עומש קומו  מש בי של לו  לה ים הנ רי שה קש ת הנ לשל י שש רי המ ד, של חה סוד אל ד בש כםל עומי ר הנ חי סוד אנ בש של

יבות. בי תוך חמ ים מי כי רש בה תש ם ומי ד שה ה עומי דה מי ו הנ ר, קנ שופה הנ

זו ה הנ ידה די מש ת הנ ד אל ה מודי דה מי ו הנ אן קנ ר, כה שופה הנ תוך  ים בש די עומש בות הנ ה אה לשה ל שש סוד של א בש תה גולש סל הנ
יענ קי רה , הה יענ קי רה ר הה זםהנ ז כש אה לות, וש גנ תש הי ה לש ידה די מש אן הנ ת כה דל םא עומל ל גול. וש עי רום וש ק וש ב, עםמל רםחנ ך, בה אםרל ם. בה כגלה בש

בות. אה סוד הה ים בש די עומש ים של דושי קש יות הנ חנ י הנ אשי ל רה ד ענ עומי ל, וש לה ה כש לה גנ תש םא הי ל ר של תה סש ני הנ

ו קנ ד  ז עומי אה וש יות.  חנ ל הנ כה לש יר  אי מי של ר  זםהנ נו  מל מי יא  ומוצי ם.  יהל לי עמ ד  עומי יו  לה עה ר,  תה סש ני הנ יענ  קי רה הה ה  זל וש
ו ת קנ ד אל גון מודי ני הנ עור של שי ן בנ גי ננ ד לש ה עומי ידה די מש סוד הנ כםל בש ה הנ ל זל ענ הםר, וש זש ם לי כגלה ה בש כל יר ומנ אי מי ה של ידה די מש הנ
ים טי שש פנ תש םא מי ל ים וש עי םא גורש ל גון, וש ני ל הנ ים ענ די עומש ם של יי וי לש ם הנ ק אותה ה, רנ זל סוד הנ ת הנ יר אל כי מנ י של ין מי ה. אי דה מי הנ

ה. דה מי ו הנ ל סוד קנ ה של ידה די מש תוך הנ כםל בש א הנ לה ה, אל חוצה הנ

ילה הש יי ד של קי ננ יות לש אותי ל הה ר ענ אה שש אשון ני רי ר הה של קל הנ נו, של רש מנ אה ים של אשוני רי ים הה רי שה קש ת הנ לשל ם שש אותה
ה זל ר הנ של קל ה לנ טה מנ לש ה  יד אותה אור מורי מה ה, הנ לה עש מנ ם לש ענ טנ ת לש דל עומל של זו  ה הנ דה קג נש ים הנ מי עה פש ה. לי לה עש מנ ם לש ענ טנ הנ
ל ענ ד  עומי וש ד  יורי של וכש י"ר.  בי תש א  רה קש ני ד  יורי וא"ו  ל  של ן  יוקה דש הנ ל  סוד של בנ כםל  הנ וש ה.  טה מנ לש ה  ידה די מש בו  עמשות  לנ

ר. אי בה תש י ני רי יות, המ אותי הה

ה ידה די מש ן הנ בל ת אל טל של פנ תש יות, ומי אותי ל הה ים ענ די רו, עומש אמ שש ני נו של רש מנ אה ים של רי חי אמ ים הה רי שה קש י הנ ני ם שש אותה וש
לו, לה ים הנ רי שה קש י הנ ני שש זו בי טות הנ שש פנ תש הי ת הנ ילמל םא קנ ל של דול. וכש ף גה קי א זה רה קש ז ני אה ם, וש הל ז בה אוחי ל וא"ו וש סוד של בנ

ד. חה סוד אל ד בש כםל עומי ה הנ ני הי ב של ל גנ ף ענ אנ ן, וש טם ף קה קי א זה רה קש ני

יום סוד ת קי יים אל קנ ה, לש טה מנ ירו לש הי זש ה, ינ לה עש מנ ירו לש הי זש אוי. ינ רה ה כה זל סוד הנ גון בנ רו, ינעמשו ני הי זש ים ינ לי כי שש מנ הנ וש
ם כגלה של ר זו. כש חנ ימות זו אנ עי , ונש ר רוחנ חנ גון רוחנ אנ ני אותו הנ ירו בש הי זש ה. ינ ים לה ירי אי ה ומש ים אותה כי סומש ה, וש מונה אל הה
ם יי אתנ בון מה שש חל ה הוא כש זל ירו" הנ הי זש "ינ הנ שום של ירו. מי הי זש ינ בון  שש חל ה כש ה עולה ידה די מש ה, הנ זל סוד הנ ים בנ רי בש חנ תש מי
ת מםך אל סש ה לי ידה די מש אורות תוך הנ ל הה כה אור בש מה ט הנ שי פנ תש יי ן, של גי ננ נועות לש תש הנ לו וש לה רוחות הנ הה ה, של מונל ים ושש לשי שש

יר"ו. הי זש בון ינ שש חל ך הוא לש "ר, כה זםהנ רו כש הי זש ה ינ שום זל ה. ומי תורה הנ

ה ידה די כםל, מש ל הנ ר ענ תה סש ני יון הנ לש על יענ הה קי רה הה ר, של מנ אל נל מו של א כש לה ה? אל זל ה לה ין זל ה בי ד הוא. מנ חה ר אל זםהנ רו כש הי זש ינ
שום תונות, ומי חש תנ הנ יונות וש לש על דושות הה קש יות הנ חנ ל הנ ידות של די מש ל הנ כה ה בש זל יענ הנ קי רה ד בה עומי ה של דה מי ו הנ תוך קנ בש
כםל הנ ם, וש יהל לי ד עמ עומי יענ של קי רה ה הה אותה ר בש זםהנ תונות, כש חש תנ הנ יונות וש לש על יות הה חנ ם הנ ל אותה כה ר, בש זםהנ ירו כש הי זש ינ ך  כה
א לה ן אל תה םא ני ה ל זל סוד הנ הנ ה. וש זל ן הנ ימה סי ר הנ זםהנ רו כש הי זש ד, ינ ה עומי זל לו בה לה סודות הנ ל הנ ל כה ן של ימה סי הנ ה. וש ד זל גל נל ה כש זל

א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ים בה יקי די צנ ם הנ יהל רי שש ה. אנ זל ה הנ דה מי ו הנ סוד קנ ים בש עי יודש דות של י מי לי עמ בנ לש

ה, מה כש חה הנ סוד  בש ים  לי כש תנ סש מי של ם  ה אותה לל אי רו,  הי זש ינ ים  לי כי שש מנ הנ וש כו'.  וש רו  הי זש ינ ים  לי כי שש מנ הנ וש ה,  אי ורש םא  ב
לו אי ילות. וש לי ים וש ה יהמי תורה ים בנ לי דש תנ שש ם, ומי בונה צון רי ים רש עושי ים של יקי די צנ ה הנ לל ה. אי תורה ל הנ סודות של י הנ רי תש סי בש

ם. תה גה רש דנ ה כש גה רש ין דנ אי נו של רש אנ י בי רי המ יד, ונ מי ם תה בונה צון רי רש ים בי ילי כי שש ם מנ הי ים של ילי כי שש מנ ם הנ הי

סוד ים בש לי כש תנ סש ה, מי מה כש חה ים בנ לי כש תנ סש ים, מי ילי כי שש ים מנ אי רה קש ה ני תורה ים בנ לי דש תנ שש מי ם של ל אותה ך, כה שום כה מי
ים לי כי שש מנ הנ יים. וש קנ ית לש רי ין סוף בש אי א מי ה יוצי זל , וש םא יהדוענ ל ר של תה סש ט אור ני שי פנ תש ין סוף מי ה. אי יונה לש על ה הה מה כש חה הנ
ת ים אל ירי כי מנ ם של לו הי ה. אי תורה סוד הנ ים בש רי תה סש ה, בנ מה כש חה סוד הנ ים בש לי כש תנ סש מי ם של לו הי , אי יענ קי רה ר הה זםהנ רו כש הי זש ינ
ים עי יודש ה וש תורה סודות הנ ים בש די עומש א, וש יוצי ענ וש שופי ר של זםהנ אותו הנ ר בש הי דנ זש הי או לש רש יי ים וש לי כש תנ סש סודות, ומי סוד הנ

. יהה רל תה סש ל בי כי תנ סש הי לש

ענ ר שופי זםהנ אותו הנ ה. וש טה מנ יר לש אי ה ומי לה עש מנ ר לש טי ענ תש ה, ומי טה מנ יר לש אי הה ד לש עומי יענ של קי רה הו הה , זל יענ קי רה ר הה זםהנ כש
י בורי ים גי חי צש ננ ים, ומש טי שוטש ים ומש כי הולש ם וש יומה קי ים בש די עומש ים, וש זוני ם ני ר הי זםהנ הנ אותו  ים, ומי תוני חש תנ לנ ך  שה מש ני וש



2016

שות. בורות קה ים גש ני דה ם, וש יי מנ שה הנ

ם יהל עותי סש מנ ים בש עי נוסש וש ץ  נוצי אור של ים בה בי כוכה ים הנ ירי אי מש של ד. כש על ם וה עולה ים לש בי כוכה ים כנ בי רנ י הה יקי די צש ומנ
ים די עומש ים  לי שש לש תנ שש מי נות  חמ מנ ם  הי ה  מה כנ ח,  רה זש מי הנ ד  צנ מי יר  אי מי של ב  כוכה הנ דועות,  יש גות  רה דש תוך  מי ייאורו  של
ד חה ר אל של ל קל יצוץ של ל ני בי קנ ית לש יעי בי רש לו בה יצוץ של ני ת הנ ה אל כל ים, ומנ מי עה לש פש ץ שה ה נוצי זל ב הנ כוכה ם. הנ יהל לותי יכש הי בש
ה זל ם. וש קומה מש ר בי תה סש הוא ני ים, וש רי חי אמ ם הה ל אותה ים כה צי נוצש תש ך, ומי ך שוכי ר כה חנ אנ ה. וש לה עש מנ ד לש עומי י של ימי ני אור פש וש
ים כי הולש ים וש צי רה ים של בי ה כוכה עה בה רש ם אנ ץ עי ה נוצי זל ר, וש חי ב אנ רום כוכה דה ד הנ צנ א לש ך יוצי ר כה חנ ן. אנ מה ב אג כוכה א כש רה קש ני

ח. רה זש רום ומי ים, דה די דה י צש ני שש ץ מי נוצי ב של א כוכה רה קש ה ני זל ם, וש עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ ם לש ת אורה ים אל יטי ומושי

ש מל ש. של מל של הנ יר מי אי מי יצוצות של תוך ני יצוצות מי ני ר וש ים זםהנ לי נוטש ים של בי בות כוכה בש בוא רי רי ף וש לל ים אל אורי ונש
ים צי נוצש ים וש ירי אי מש ים של בי כוכה ם הנ ל אותה נו כה מל ים מי אורי עו, נש סה מנ יר בש אי מי של ש) כש מל של ל הנ קוף של שש קוף (מנ שש מנ ל הנ של

מו יגזריא"ל. שש ד של חה ה אל נל מג יו מש לה ר עה זוהי א וש ך, יוצי ר כה חנ ר אנ תה סש ני ב של ל גנ ף ענ ן. אנ ב אומה ם כוכה ל אותה כה

ר של אמ כנ ד. וש צנ הנ אותו  לום לש יד שה ה מורי נל מג מש הנ י אותו  זנ ר, אמ תה סש םא ני ל ץ וש נוצי א וש ה יוצי זל ן הנ ב אומה כוכה של וכש
יון לש על יענ הה קי רה ל הה רות של עורש תש ענ הי שופי יר וש אי ך ומי מי תנ סש כםל מי הנ ה, וש טה מנ ה ולש לה עש מנ ה לש ידה די ה מש ה עושל של קה יצוץ הנ ני הנ
לו, גש רנ הו לש אי רה קש ק יי דל ח צל רה זש מי יר מי עי י הי ך - (ישעיה מא) מי נש ימה סי ב, וש עמרה מנ ד הנ גל נל ר כש עורי תש הוא מי ח, וש רה זש מי ד הנ גל נל כש
ענ נוסי של ש, כש מל של הנ תוך  ים מי ני פה ל הנ אור של הה ילו  יובי ם  ים, כגלה בי כוכה ל הנ ענ ים  די עומש ים של ני מג מש ם הנ ל אותה ז כה אה
ד חה ה אל נל מג ל מש תוך כםחו של יר מי אי ץ מי נוצי ב של כוכה ז אותו הנ א, אה גה ילש ל בי קוף של שש הוא מנ ד של חה קוף אל שש מנ ש לש מל של הנ

. ענ ש נוסי מל של הנ של ענ כש נוסי של

יהה הה ל יהד. וש ין של לי פי ל תש ד של צנ הנ ה - מי חה פש שי ד וש בל על םאן וש םאש. צ ל ר ין של לי פי ל תש ד של צנ מור - מי חמ י שור ונ י לי הי יש ונ
מו כש יו,  לה אי ים  גולי לש גי ה  לשה שש לי ים  יכי רי צש ה, של דל שה הנ ץ  עי ם  דה אה הה י  כי שוהה  רש פי י  רי המ ונ ם,  יי מנ י  גי לש פנ ל  ענ תול  ץ שה עי כש
ים) כי ים (סומש בי ין רוכש אי ן, וש ילה אי ין בה ין עולי ת אי בה שנ ה, בש נה שש מי י הנ לי עמ שוהה בנ רש גו'. ופי יו וש נותה ם שש דה ש אה לי שנ רוהה יש אמ בי של

ן. ילה אי ים בה שי מש תנ שש ין מי אי ן, וש ילה אי בה

ים, יי ני גופה ה הנ נה שש מי י הנ לי עמ ל בנ יטות של שי פש םא בי ל ה, וש דושה קש ה הנ נורה מש ך, הנ ל אותש י שואי ני ך סוד אמ רל דל ה בש ת זל אל
י ני אמ י, של ני ר אמ ן, אםמנ קי ן זה קי ר לו, זה מנ רו. אה הי זש ים ינ לי כי שש מנ הנ ר וש מנ אל ם נל יהל לי עמ ים של יי לי כש שי ה הנ נה שש מי י הנ לי עמ ל בנ א של לה אל
, רוהה אמ בי מו של ה, כש ש בה מי תנ שש הי ם לש דה יך שום אה רי םא צה ל ה, של כה לש מנ ת הנ בנ שנ טוענ בש נה ים, של יי חנ ץ הנ א עי רה קש ני ץ של עי ד הה צנ מי
ש מי תנ שש מי ל הנ ינו, כה בותי רנ שוהה  רש ם. ופי דה בון אה שש חל ה לש עולל של ש  פםרה מש ם הנ שי ה הנ זל ר. וש ר - עובי תל כל בש ש  מי תנ שש מי ל הנ כה

ם. עולה ן הה ר מי עלקה ש, נל פםרה מש ם הנ שי בנ

ע, רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ ט עי חםל שולי ימות הנ בי ך הוא, של אי כה דנ ונ בש ה, של דושה קש ה הנ נורה מש ה הנ תה רוך אנ ר לו, בה מנ אה
ם, דה אה ת הה ים אל להי ר ה' אל יצל יי תוב (בראשית ב) ונ כה של הו  ע. זל רה ר הה ייצל טוב ובנ ר הנ ייצל ר, בנ יצל יי ל ונ ם של דה הוא אה של
הוא ה וש נה שש י מי רי דש ה סי שה שי ט בש שולי ד של בל הוא על הו מטטרו"ן של זל ם, וש דה אה א בו  טה חה ע של רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ הוא עי וש
ה נה שש י מי רי דש ה סי שה נו שי תש ני נו  מל ה, ומי רה הר ל טה ין של לי חג ה וש אה מש ל טג ין של לי ם חג הי חםל, של י הנ מי ת יש של שי ט בש שולי י, וש ני גופה

סול. ר ופה שי ה, כה רה הר טה ה וש אה מש ר, טג תי הל סור וש אי בש

ד בל על יות כש הש ם לי דה יך אה רי בו צה ה, של לה פי א תש לה ה אל ין עמבודה אי ך. וש תל אכש לנ ל מש יתה כה שי עה עמבםד וש ים תנ ת יהמי של ובו שי
ך לו. הולי בו וש רנ ס מי רה ל פש בי קנ מש ד הנ בל על בו, וכש רנ ס מי רה ל פש שואי ד הנ בל על בו, וכש י רנ ני פש יו לי חה בה ר שש די סנ מש הנ

ן ילה אי ים בה שי מש תנ שש ין מי אי שוהה של רש ע, פי רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ םא עי ל ים וש יי חנ ץ הנ ה עי ט בה שולי ה, של כה לש מנ ת הנ בנ שנ ל בש בה אמ
צו צש קנ יש םא  ל של ש,  מי תנ שש הי לש בו  ים  כי סומש םא  ל וש בו  ים  עולי םא  ל וש ר,  עובי  - ר  תל כל בש ש  מי תנ שש מי הנ ל  כה וש מוש,  שי שום 

ים. יי חנ ץ הנ עי רוד בש צוץ ופי ם קי ין שה אי יעות, של טי נש בנ

ל די ינבש תוב (בראשית ד) ונ כה של הו  ע. זל רה ין טוב לה רוד בי פי עמשות בו  לנ יך  רי ע צה רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ ל עי ץ של עי הה וש
ץ אותו קוצי של מו  ע, כש רה ר הה י ייצל לי ם בש דה אה ילה הה הש יי צוץ של קי עמשות בו  לנ יך  רי צה ך. וש חםשל ין הנ אור ובי ין הה ים בי להי אל
ים עי בה רש ם אנ ן מטטרו"ן הי ד מ"ט מי גל נל י. וכש בי רש קי ל בש לה י חה בי לי תוב (תהלים קט) וש כה הו של תו. זל סה רש גי גו בש הורש נו וש מל מי

א. מי ים טה ני ע פה שנ תי ים וש עי בה רש ל סמא"ל אנ דו של צי הור. ומי ים טה ני ע פה שנ תי וש

כות הנ ה לש טל ה מנ עמשל ה, ננ י תורה שי מש ה חג שה מי הוא חמ הור, של ל טה ים של ני ע פה שנ תי ים וש עי בה רש אנ ר ה' לש בי חנ ה לש זוכל י של ומי
ל ענ ים. ובנ להי אל ה הה טי א מנ רה קש ך ני שום כה ים. ומי להי ן אל "י מי נו הי יש הנ כות, וש ר מנ של יא על הי אות י' של ם הה רו עי צש ת יי בו אל
לש ל שש ית ענ רי מו בש ת עי רנ כה ך, של מש ל ענ ד כה גל ית נל רי ת בש י כםרי נםכי ה אה ני ר בו (שמות לד) הי מנ אל נל ה הוא ו', של זל ה הנ טל מנ הנ

ם. יקה א רי "י בה י הי לי ם בש לי אי תו. של לה פי תש ם בי יקה זםר רי םא ינחמ ל ים של מי חמ ל רנ דות של ה מי רי שש על

י ני תה חש לנ שי ם  יקה רי ה  תה ענ י  י כי לי יהה  ק הה חה צש יי ד  חנ ופנ ם  הה רה בש י אנ להי אל י  בי אה י  להי י אל עמקםב, לולי ינ ר  מנ אה של הו  זל וש
ס, ה לו ני עמשה אות י' ננ ים (שם). ובה ני ת מם רל י עמשל תי כגרש שש ת מנ ף אל לי חמ תנ ן ונ בה לה ר בש מנ אל נל שום של ה? מי מה לה (בראשית לא). וש
ים, יי חנ ץ הנ עי ה לש לה פי ל תש לי פנ תש מי י של ל מי בה ה. אמ ל פל ענ בש ה של י תורה לי יק בש ר אל"ם רי אה שש נו ה"י, ני מל יא מי ים הוצי להי אל של

ם. עולה תו לש לה פי תש ם בי יקה זםר רי םא ינחמ ל

ץ ל עי ד של צנ הנ ם מי ך עולה לל ים ומל יי ים חנ להי אל ייש  ע, וש רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ ל עי ד של צנ הנ ים מי להי אל ה ייש  שום זל ומי
ה. תורה ת סודות הנ ים אל עי יודש ה, של לה בה י קנ לי עמ א בנ לה ים לו אל ין זוכי אי ים, וש יי חנ הנ
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ירות פי ר סש של על הוא  ים, של יי חנ ץ הנ עי הוא בש י של ע מי נודה ה  מל ן, בנ קי זה הנ אותו  ה לש דושה קש ה הנ נורה מש הנ ר לו  מנ אה
ה יו"ד ה"א וא"ו ה"א עולל ך  כה ילות, של צי ל אמ ם של דה הוא אה ש, של פםרה מש ם הנ שי ל הנ יות של ר אותי של על "ה בש ימה לי בש

ל? ענ ינ לי ם בש דה אה ם טוב וש דה ייש בו אה ע, של רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ ל עי ם של דה ל אה ד של צנ הנ הוא מי י של מי ם, לש דה בון אה שש חל לש

מו לוף, כש ם חי הל ים, ייש בה יי חנ ץ הנ ל עי ם של דה אה ת לש ענ דנ ץ הנ ל עי ם טוב של דה ין אה ה, בי דושה קש ה הנ נורה מש ר לו הנ מנ אה
אי דנ ונ תו,  מה שש ני ים  יי חנ הנ ץ  עי מי הוא  י של מי ע  נודה ילות.  צי אמ בה ה  זל וש ה  יאה רי בש בנ ה  זל של גו'.  וש ם  כל לה ת  רםכל פה הנ ה  ילה די בש הי וש
יא הי של ה  יונה לש על הה ה  ינה כי שש הנ טון  לש ת שי חנ תנ ים  רי חי אמ ים  להי אל ל  כה יס  ני כש הנ לש ן  וי כנ תש מי םאשו,  ל ר ענ ין  לי פי תש יחנ  ני מי של כש

ה. תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש יא הנ הי ת ינד ה' של חנ מות תנ אג ל הה ת כה יס אל ני כש הנ ם, ולש דה אה ל הה םאש של ל ר ין של לי פי תש הנ

ם, חל ע לה בנ שש י יי ל כי בה נה וש לוך  מש י יי ד כי בל ת על חנ ץ, תנ רל ה אל זה גש רה לוש  ת שה חנ ר (משלי ל) תנ מנ אל לות נל גה בנ שום של מי
ה. טה מנ ה ולש לה עש מנ לש ה  תה רש בי ת גש חנ ה תנ חה פש יס שי ני כש הנ יהד, לש וש םאש  ל ר ין של לי פי ה תש שום זל ה. ומי תה רש בי גש ש  ירנ י תי ה כי חה פש שי וש
ה זל ה, וש טה מנ ה ולש לה עש מנ בו לש ת רנ חנ ד תנ בל יס על ני כש הנ יך לש רי ה, צה תורה קול לנ הוא שה ם של הל ים בה לולי כש ים של ני פש בי רות של כה זש הנ ובנ
ת ים אל עושי ה של לל אי ל. וש אי רה שש י יי כםרי י בש ני ר ה' בש מנ תוב כםה אה כה הו של תו. זל ינה כי רוך הוא ושש דוש בה קה ל הנ ן של בי א הנ רה קש ני
ת נה ל מש ב ענ רנ ת הה ים אל שי מש שנ מש ים הנ די עמבה יו כנ הש ל תי ר אנ מנ ה אה שום זל ם. ומי יכל להי ה' אל ם לנ תל ים אנ ני ם בה הל ר בה מנ אל ה, נל זל

ס. רה ל פש בי קנ לש

בודו, עש שי לש ילה  הש תי ה של רה זה ה  עמבודה ל  ים של רי חי ים אמ להי ר אל שי קנ לש ת  נה מש ל  ענ זו  ה הנ וה צש מי ת הנ ה אל עושל י של ומי
ם ים אי ני בה ם כש ה אי שום זל ה. ומי זל ד הנ בל על ד הה צנ א מי לה ה אל מה שה ים לו נש ני ין נותש ת יהדו, אי חנ ים תנ שי ה לה טה מנ לש מות של אג הה וש
א לה ה אל תורה ם בנ דה ק אה סי ענ תש םא יי ל ים, של מי כה שוהה חמ רש צו. ופי פש ת ה' חל תורנ ם בש י אי ה (תהלים א) כי שום זל ים. ומי די עמבה כנ
א לה ה אל ין רוצל אי ייש של ה, וש בה כה רש ה מל עמשי מנ ית ובש אשי רי ה בש עמשי מנ ה, בש י תורה רי תש סי ץ בש פי בו חה לי ץ. ייש של פי בו חה לי ה של מנ בש
א רה קש ה ני זל ה לה שום זל ד. ומי בל על דון וש ך. אה לל מל ל הנ ד של צנ הנ סודות מי ד, וש בל ל על ד של צנ הנ ם מי ים הי טי שה פש ה. של תורה י הנ טי שה פש בי

ה. ירה ין לו עמקי אי , של טוענ נה ר. וש של ין לו קל אי תול, של . שה טוענ ה נה זל לה תול, וש שה

ה ירה ה עמקי עמשות בה יך לנ רי םא צה ה, ל כה לש מנ ת הנ בנ ה שנ ינה כי שש יא הנ ם, הי ל עולה ידו של חי שות יש רש ת בי בה ל שנ ה של חה נה המ ונ
ל ד של צנ ל מי בה . אמ בוענ יות בו קה הש א לי לה ינו. אל בותי שוהה רנ רש צו, ופי פש ת ה' חל תורנ ם בש י אי ר בו כי מנ אל נל ץ, של פל אותו חי מי
ל ינו של בותי רוהה רנ אמ בי מו של קום, כש מה קום לש מה ה מי גולל ל וש טה לש טג ילה מש הש יי ה של ירה עמשות בו עמקי יך לנ רי ע, צה רה ץ טוב וה עי הה

ה. ינה די מש ה לי ינה די מש ם מי יהל לי גש ים רנ תי תש כנ מש ם של לו אותה גו' (דברים לג) - אי ים וש מי ב ענ ף חםבי ה, אנ נה שש מי הנ

ך. יהדל בש יו  הש יו יי דםשה ל קש דור, כה י הנ אי טה חמ לות בנ גה ים בנ מי ב ענ ה חובי תה אנ ן של מנ זש ר, בי אומי ך  כה ים אותו של שי דורש וש
א שה קום לי מה קום לש מה ה ומי ינה די מש ה לי ינה די מש ם מי יהל לי גש ים רנ תי תש כנ מש ם של לו אותה ך, אי לל גש רנ כו לש ם תג הי ר וש מנ ך אה ר כה חנ אנ וש

גול. לש גי ם כש הל ב לה שה חש קום, נל מה קום לש מה ים מי לי טה לש טג ים מש כי הולש ה, של ל תורה ן של תה א ומנ שה מנ ן בש תי לי וש

ה, ה עולל שובה תש ם, ובי דה ד אה ם יורי כגלה לש נםם, של יהי גי י  דורי ה מש עה בש שי ם כש דה אה לה ב לו  שה חש נל יות  ני י עמ יני ה מי עה בש שי של
ם הי ים, של יני ה מי עה בש שי ם בש דה א אה טה חה שום של ם. מי יכל םאתי ט ל חנ ע ענ בנ י של ני ף אה ם אנ כל תש י אל תי רש סנ יי ר וש מנ אל ם נל יהל לי עמ של
ן ילה ה, אי נה שש מי ל הנ של ינו  בותי ים רנ רי אומש יו  ה הה שום זל ש. ומי בנ ן ודש מל ית של מון זי רי וש ה  נה אי ן ותש פל גל וש ה  עורה ה ושש טה חי
יו םא הה ל וש ה.  תה יש ה הה נה אי ים תש רי ים אומש רי חי אמ יהה. ונ ן הה פל ים גל רי ים אומש רי חי אמ יהה. ונ ה הה טה אשון חי רי ם הה דה ל אה כנ אה של

ה. עורה ה ושש טה ץ, חי רל אה ים בה טועי ים נש יני מי ת הנ ענ בש שי ת. של מל כםל אל הנ ם, של יהל רי בש די ים בש לוקי חמ

ד צנ ד. ומי חה ד אל צנ ד מי חה ן אל ילה א אי רה ם קה כגלה ם. לש עולה ל הה דון כה ן ני ילה אי רות הה ל פי ת ענ רל צל עמ ינו, בנ ני שה ה של נו מנ יש הנ וש
ד חה ל אל ים כה יני מי ים הנ די רה פש ני ה,  לה עש מנ ה ולש טה מנ ת לש חנ ה אנ גגדה הוא אמ ב של לולה מו  ים. כש יני ה מי עה בש שי ים לש די רה פש ני ר  חי אנ
רות ם חםבש יי תנ ה, שש טה מנ ה. ולש לה עש מה לש דות מי רג ם פש יהל פי נש כנ ם וש יהל ני ן (יחזקאל א) ופש הל ר בה מנ אל נל יות של חנ מו הנ קו, כש לש חל לש

ה. נה יהל יםתי וי ת גש סות אי כנ ם מש יי תנ יש ושש אי

ר בו מנ אל נל ים, של יי חנ ץ הנ ל עי ד של צנ הנ הוא מי י של ר מי יותי ה. וש תורה ל הנ ם של יי י מנ גי לש ל פנ תול ענ הוא שה ץ של עי יו הה רה שש אנ
ה, תה עי ה. בש נה ישל חי "ה אמ תה עי י ה' בש ני לו. אמ ת של עי יא מי םא מוצי ל ה, וש ינה כי שש זו הנ ת"ו, וש עי ן בש תי יו יי רש ר פי של (בראשית א) אמ

יך. לל עה ה מי תה לש םא בה ך ל תש לה מש מו שי בול. כש םא יי הו ל לי עה ת, וש ן עי הוא ת' מי ה, של תורה ים לנ ני ם פה יי ננ ים ושש עי בש שי

ם יי יהדו. (מנ יחנ בש לי צש ה ה' מנ ר הוא עםשל של כםל אמ ן וש יהל לי ר עמ מנ אל נל ה, של וות עמשי צש לו מי יחנ - אי לי צש ה ינ עמשל ר ינ של כםל אמ וש
גו'. וש ך  בורל ם מי יי ה מנ תי שש ה  ר בה מנ אל נל ה, של תורה יא הנ הי ה של נה שש מי י הנ לי עמ בנ שוהה  רש ופי ם)  יי י מה גי לש ל פנ ענ תוב  כה של נו  יש הנ

ים. יי ם חנ יי ר מנ אי ים בש ני ן גנ ינ עש תוב מנ כה הו של ים. זל יי ם חנ יי ר מנ אי ים. בש סי כגנה ם מש יי , בור - מנ שוהה רש ופי

טוב, ד הנ צנ לו מי ים. אי רוחי ים סש סי כגנה ם מש יי ה. מנ ול קש מי ים לש סי כגנה ם מש יי יא מנ ע, הי רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ ל עי ד של צנ הנ מי
ך י, כה ני עה ה לל אה ה ופי חה כש ט שי קל מו לל ן כש הי קוטות של כות ולש לה לו המ ה) אי ול קש מי ים (לש סי כגנה מש ם הנ יי מנ הנ ע. וש רה ד הה צנ לו מי אי וש
חוץ בנ ה מי קה שש ני ים לו, של ני נותש ה של א מנ לה ין לו אל אי , של יהה וותל צש מי ה ובש תורה י בנ ני א עה רה קש ני אותו של ים לש סי כגנה מש ם הנ יי מנ הנ

ר. חי י אנ די ל יש ענ

הוא ץ של עי ים לש דומי ק, וש סי פש ם הל הל ין לה אי ים של יי ם חנ יי ר מנ אי בש ים לי ם דומי ים, הי יי חנ ץ הנ ל עי ד של ל צנ לו של ל אי בה אמ
ם הי ם, של יי י מנ גי לש ל פנ ענ לו אותו  תש שה ה וש שה ל ינבה קום של מה ן מי ילה אי רו אותו הה קש עה תול של ם, או שה יי י מנ גי לש ל פנ ענ טוענ  נה

ה. תורה ים בנ שי לה שג מש

ם יי ים הוא מנ יי חנ ץ הנ ל עי ת של לקל חמ מנ ך הנ כה ם, וש הל לה ה של נה שש מי ת בנ לקל חמ ם מנ הל ייש לה ם של ל שי ם, ענ יי י מנ גי לש או פנ רש קש ני וש



2018

דוש קה הנ רוך הוא. וש דוש בה קה הנ ים מי חוקי יו רש הש םא יי ל י של די ים כש ם בוכי הי בות. וש קי ים נש תוני חש ם תנ יי ים. מנ רי כה ים זש יוני לש על
ע נודה ילה  הש יי י של די , כש יענ קי רה הה ה מי טה מנ לש י  צי חמ ונ  , יענ קי רה הה ה מי לה עש מנ לש י  צי ם חמ שה ת, של לקל חמ ם מנ הל ה בה הוא עושל רוך  בה

ה. בה קי נש י הנ ני פש ר לי כה זה י הנ ני ין פש ה בי לה דה בש רוך הוא הנ דוש בה קה ם הנ ך שה שום כה ים. מי יי בי קי נש ים לנ יי רי כה זש ין הנ לוק בי חי הנ

תו, (ישעיה שש אי ם וש דה אה ר בש מנ אל נל מו של ד, כש חה ם אל ל כגלה בה יים. אמ קנ תש הי לש ה  סופה ם של יי מנ ם שה שי ת לש לקל חמ י מנ זוהי וש
ן "יה מי מו יש בות. כש קי ם נש יי ה מנ טה מנ ים. י' לש רי כה ם זש יי ה מנ לה עש מנ יא י' לש הי , של יחנ אות א' תוכי הה יו. וש אתי רה ד קש חה י אל נא) כי
ע, צנ מש אל יענ בה קי רה הוא הה ן א' של בון ו' מי שש חל ן יאהדונה"י כש "יה מי ין יש ע בי צנ מש אל יות בה ש אותי רו שי אמ שש יאהדונה"י, ני
ה. לה עש מה לש יו מי לה ם עה דה ה אה אי רש מנ מות כש ר בו דש מנ אל נל ם, וש םאשה ל ר ר ענ של אמ יענ  קי רה ל לה ענ מנ ר (יחזקאל א) ומי מנ אל יו נל לה עה וש

ם. דה ן אה ה א' מי זל וש

בות, קי נש ים לי רי כה ין זש ק בי לי חנ ת לש לקל חמ ייש מנ ע, וש רנ ין טוב לש ק בי לי חנ ת לש לקל חמ ייש מנ וות. של לוקות שה חמ מנ ל הנ םא כה ל וש
ם יי יא מנ הי ה של בה קי נש ל הנ ים ענ רי בש גנ תש יו מי הש ים יי יוני לש על ם הה יי מנ הנ לו, של ה של כה לה המ ל הנ ק ענ ה חולי זל ה, של נה שש מי י הנ לי עמ מו בנ כש
ת חנ אי תנ מנ ל שנ ה של כה לה המ ת הנ ענ ננ כש ני אי, של מנ ל שנ ה של כה לה ל המ ל ענ לי ל הי ה של כה לה מו המ ר. כש ים גובי לי אנ י של ים, ומי תוני חש תנ
יך רי ה, צה בה קי נש ד הנ צנ הוא מי י של מי אות, של רש הנ א לש לה ים. אל יי ים חנ להי י אל רי בש לו די אי לו וה אי י של ל פי ף ענ ל, אנ לי ל הי ה של כה לה המ הנ
ת פנ ל טי ת ענ טל ה שולל בה קי ת נש פנ ם טי אי ן. וש א בי רה קש ני ר של כה זה ת הנ חנ ת תנ ענ ננ כש ני ה של בה קי ל נש ה של פה מו טי ר, כש כה זה ת הנ חנ ע תנ ננ כה הי לש

ת. א בנ רה קש ר, ני כה זה הנ

י רי בש די או  רש קש ני ה, וש ל פל ענ בש ה של תורה ם סודות הנ ל אותה ם, של יי י מנ גי לש ל פנ תול ענ ץ שה עי יהה כש הה אן הוא סוד וש כה וש
פםץ ר ינחש של ל אמ ל כה ינד ה' ענ ך בש לל ב מל ם לל יי י מנ גי לש ר (משלי כא) פנ מנ אל ם נל יהל לי עמ ים, ונ יי חנ ץ הנ ל עי ד של צנ ים מי יי ים חנ להי אל

נו. ינטל

י בושי ל לש קות של סה פש ל הנ ים ענ קי חולש לו של מו אי ה, כש בה קי ר ונש כה זה נו  יש הנ ם, וש דה ן אה י א' מי בושי ל לש ת ענ לקל חמ ייש מנ וש
ם ינה אי יך. וש לל עה ה מי תה לש םא בה ך ל תש לה מש מו שי בול. כש םא יי הו ל לי עה ר וש מנ אל ם נל יהל לי ים. עמ שובי ה יי מה ם כנ הל ים לה עושי ה, וש ירה בי גש הנ
ם הל ים בה כי כש חנ תש מי ים, של לי בנ תש מי של ינו  בותי רנ ל  של לו  לה ים הנ די גה בש הנ סול, של פה ה  אה מש טג סור  ל אי ים של בושי לש ם  אותה כש

ה. וות עמשי צש לו מי יחנ - אי לי צש ה ינ עמשל ר ינ של כםל אמ ים. וש די שי הנ

לו בש םא קי ל ם של עולה מות הה אג ה לש מה יא חנ הי ם. וש ינה ימי ה מי ם חםמה הל ם לה יי מנ הנ וש מו  ה, כש את חומה רי קש ה ני עוד, תורה וש
ין יהמי ד הנ צנ גו'. מי וש י ה'  כי רש ים דנ רי שה י יש כי נו  יש הנ וש תו.  ומי ה  בה עו  בש טה וש ה,  מה ם חנ הל ה לה תה שש על נל ם של יי רנ צש מי מו  ה, כש אותה
ש ת אי ם ה' חומנ אג נש ה  ילה לה הש י אל ני אמ ונ ה -  בורה גש ד הנ צנ ה. ומי מה כש ם חה שה ד של סל חל ד הנ צנ ה, מי ה חומה ינה כי שש את הנ רי קש ני
יהד ה, בש בורה גש ד הנ צנ ק מי זה חה וש ד,  סל חל ד הנ צנ ה מי דולה גש ק.  זה חה וש ה  דולה גש את רוחנ  רי קש ני י  עי צה מש אל מוד הה ענ ד הה צנ יב. ומי בי סה

גו'. ה וש קה זה חמ

ם עולה מות הה ם אג הי ים. של עי לה ר סש בי שנ ים ומש רי ק הה רי פה ם מש יהל ני שש ה. מי דםלה גש יהד הנ ת הנ ל אל אי רה שש א יי ינרש ונ ה  דולה גש
י קול רנ חמ ע אנ מנ שש אל תוב וה כה הו של ש. זל ענ את רנ רי קש ני יו רוחנ ה'. וש לה ה עה חה נה ר בו וש מנ אל נל רוחנ ה', של ה. מי לו תורה בש םא קי ל של
ש. את אי רי קש ני ש ה' (מלכים-א יט). וש ענ רנ םא בה ר בו ל מנ אל נל ר, של חי אנ ד הה צנ ל הנ ש של ענ יר רנ עמבי הנ יד לש תי עה גו'. וש דול וש ש גה ענ רנ

ש ה'. אי םא בה ר בו ל מנ אל נל ר, של חי אנ ד הה צנ ל הנ ש של אי חםך הה לש יד לי תי עה ם ה'. וש אג ש נש אי י כה רי בה תוב כםה דש כה הו של זל

יד גי ינ י  ח ופי תה פש י תי תנ פה י שש נה דם אמ ה  בה אי, של שנ חמ ה בנ לה פי ה, תש ינה כי יא שש הי ה, של קה ה דנ מה מה קול דש בש ך  לל מל ר הנ אה שש ני
ים לי ם עמרי כל ילה לה הש ים יי ני לש שה פות, שה לי לש קש ל שה בה ה. אמ ינה כי שש יא הנ הי ה, של קה ית דנ יעי בי יא רש ה הי עה בה רש אנ בש ך. של תל לה הי תש
ס. די רש פנ ה לנ עה בה רש אנ סו  נש כש ה ני שום זל ה. ומי קה ה דנ מה מה ה קול דש ש, זל קםדל יו  רש ל פי ילה כה הש ת יי יעי בי רש ה הה נה שה ל ובנ כי םא ייאה ל
ה. עה בות רה רש תנ א לש יהצה י  ישי לי ע, שש גנ פש ני וש יץ  צי ד הי חה אל וש ת,  יץ ומי צי ד הי חה ים - אל לי ים עמרי ני שה לש  שה בש סו  נש כש ני ה של לשה שש
ס די רש פנ ל הנ סוד של הו  זל לום. וש שה א בש יהצה לום וש שה ס בש ננ כש ה'. ני ים לנ לולי הי ש  ית - קםדל יעי בי רש ה הה נה שה ס בנ ננ כש ני י של יעי בי רש הה

ה. דה גה הנ ל הנ ין ענ יבי שי ין מש רוהה אי אמ בי מו של ה, כש שה רה סוק, ד' דש ל פה יהה של אה ט, ר' רש שה הוא: פ' פש ן של גה תוך הנ בש

לום שה ס בש ננ כש א ני יבה י עמקי בי הוא ס' סוד, רנ י של יעי בי רש לו. הה שש כש ני ם וש י עולה יוני לש ה על לשה שש לו  פש נה לו  אי ה הה לשה שש בי
ים רי תה סש ני ה  ל תורה ים של רי דה סש "ן  גנ עול.  נה "ן  גנ תוב  כה של הו  זל "ן.  גנ ה  תורה הנ את  רי קש ני ה  זל שום  ומי לום.  שה בש א  יהצה וש
יות סודות הש ים לי יכי רי ך צש ף כה ך אותו גוי, אנ סי ננ םא מש ל תום של סה תום וש ן חה יי מו ינ תום. כש ן חה יה עש נו מנ יש הנ ים, וש תומי חמ ונ
סור ה, אה נה שש מי י הנ לי עמ שוהה בנ רש ה פי שום זל יהא סו"ד. ומי רי טש ימנ גי "ן בש ל גוי. כי כה ן לש ה כי שה םא עה תוב ל כה הו של ה. זל תורה הנ

ה. רה ה זה עמבודה ם לנ ך אותה סי ננ םא יש ל גוי, של ה לש י תורה רי תש לות סי גנ לש

הוא ה של רה ה זה עמבודה ל הה ייה של רש אנ ת הה גו אל רש ה הה דולה גש ת הנ סל נל י כש שי נש אנ ינו של בותי שוהה רנ רש י פי רי ר, המ םאמנ ם ת אי וש
ין אי י, וש ני טוף עה חמ רםב לנ כםה ילאל סג ייה בש רש אנ ר כש תה סש מי רםב בנ ד (תהלים י) ילאל וי ר דה מנ יו אה לה ייה, עה רש אנ יונו כש מש ע, די רה ר הה ייצל

. יהה וותל צש מי ה ומי תורה הנ י מי ני א עה לה י אל ני עה

ד כםבל ובש ס  מנ הנ ד  כםבל בש בו  ים  טועי יו  הש יי םא  ל של י  די וכש לות,  גה בנ ק  דםחנ בש ל  אי רה שש יי יות  הש לי ים  ידי עמתי של שום  מי
ם, דה י אה ני ל בש ע של רה ר הה י ייצל יני ת עי או אל מש יות, סי עמרה טו בה שש פנ תש םא יי ל י של די גו אותו. וכש רש ת, הה ענ דנ בוד הנ אי ה בש אכה לה מש הנ
אות ע מי בנ רש ד אנ ח קול ענ ונ נו, צה מל ר מי של ל נל ת של חנ ה אנ ימה ני בש סו אותו  פש תה של ה, כש רה ה זה ל עמבודה ייה של רש אנ שוהה של רש ופי
יים בו (דברים קנ ש, לש אי פו אותו בה רש שה ע בו קולו, וש מנ שש םא ני ל ת, וש רל ל עםפל י של לי כש יסו אותו בי ני כש ה הי שום זל ה. מי סה רש פנ

ש. אי פון בה רש שש ם תי יהל להי י אל ילי סי ז) פש

א רה קש מי בנ ינו  נותי שש ת  אל ש  לי שנ לש ן  נה בה רנ נו  קש תי ך  כה ים,  דועי יש ים  ני מנ זש בי לות  פי תש לש  בות שה אה הה נו  קש תי של מו  וכש
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י מי , של שוהה רש ה? ופי תורה ים לנ תי עי תה  עש בנ ר, קה הוא לומנ רוך  בה דוש  קה יד הנ תי עה של רו  אמ ם בי לה לה גש מוד. ובי לש תנ ה ובנ נה שש מי בנ
שום מוד. ומי לש תנ ה ובנ נה שש מי א בנ רה קש מי ה בנ לולה יא כש הי שום של כםל, מי ק בנ סי ענ תש לו הי אי מוד), כש לש תנ ה (בנ נה שש מי ק בנ סי ענ תש מי של
ר פי כנ ר לש פנ ה. בש עולה ל לש יי אנ את וש טה חנ ר לש קה ן בה ר בל פנ ש בש קםדל ל הנ רםן אל המ םא אנ םאת יהב ז ן, (ויקרא טז) בש רם המ אנ ר בש מנ אל ה נל זל

ק. חה צש ת יי דנ ת עמקי יר אל כי זש הנ ל לש יי אנ ל, וש גל עי ל הה ענ

ר - בה דה סוד הנ ינוקות, וש ה תי שה מי חמ ים ונ רי שש על ר מי ד יותי מי לנ אי לש שנ ילה רנ הש םא יי ד ל מי לנ מש נו של קש א תי רה קש מי עוד, בנ וש
יש. ין אי י אי א כי ינרש כם"ה ונ ן כם"ה וה פל יי נו ונ יש הנ ם ה'. וש אג ש נש אי י כה רי בה לוא כם"ה דש םאל המ מ שש ד הנ צנ כו, מי רמ בה ין כם"ה תש יהמי מי
ין אי ע, וש מנ ת שש יאנ רי ל קש אשון של רי סוק הה פה ית בנ רי חמ שנ ית וש בי רש ע ענ מנ ת שש יאנ רי ל קש יות של ש אותי מי חה ים וש רי שש ם על דה גש נל כש

ה. לה יש לנ ם וה יתה בו יומה גי הה יים וש קנ לו מש אי ר, כש בםקל ב וה רל ע על מנ ת שש יאנ רי א קש קורי י של ל מי כה ר. וש יך יותי רי אמ הנ לש

יות אותי ירות בה אי מש דות של קג נש לו הנ רו - אי הי זש ה. ינ תורה יות הנ לו אותי ים? אי ילי כי שש מנ י הנ רו. מי הי זש ים ינ לי כי שש מנ הנ וש
ר. תל כל ץ כש רל אה ל הה הוא ענ יענ של קי רה יות, כה אותי י הה אשי ל רה ים ענ רי תה ם כש הי ה, של י תורה עממי לו טנ ר - אי זםהנ גוף. כש ה בנ מה שה נש כי

ש. פל נל רוחנ וש ה וש מה שה נש ם כי ים הי מי עה טש הנ דות וש קג נש הנ יות וש אותי הה וש

ל ם של דה אה מו  ם כש הי שום של גול מי עי ים בש אי בה גול של עי דות בש קג נש הנ , וש בוענ רי יא בש הי של ש  פל נל ד הנ צנ ן מי יות הי אותי הה
ים קי עררה ל הה ת כה ה אל יגה הי נש רוחנ מנ הה מו של גול. וכש לש גי ים בש אי בה ים של לי גנ לש גנ ם הנ אותה רוחנ כש ד הה צנ ן מי דות הי קג נש ה. הנ ירה צי יש
רוחנ ה הה מה ילה שה הש ר יי של ל אמ ר - אל בה דה סוד הנ דות. וש קג נש גות לנ המ ננ תש יות מי אותי ך הה ב, כה לי ן הנ ים מי קי דופש ם של דה ל הנ של

כו. לי ת יי כל לל לה

ם הי ים, של ני אופנ יהה בה חנ י רוחנ הנ ה (יחזקאל א) כי ר בה מנ אל נל ה של גה רש דנ הנ ה, מי לה טש ם ני שה ם מי דה ל אה רוחו של שום של מי
, ה הוה ם יש שה שום של א. ומי סי כי הנ ה מי אה ה בה מה שה נש יהה. הנ חנ רוחנ הנ ם מי דושות הי קש ן רוחות הנ אותה דות, של קג נש רוחנ לנ גוף לה

ה. דה צי ם מי ה הי תורה ל הנ ים של רי תה כש ם הנ הי ים של מי עה טש כםל, הנ ת הנ יג אל הי נש הוא מנ של

םאל מ שש לי ענ  יק נוסי די צנ ה. הנ ינה כי שש לולות בנ כש ה של תורה ל הנ יות של אותי ד הה צנ ן מי יות הי אותי ל הה ה, כה אי ורש םא  ב
ץ רל אה הה ה וש ר בה מנ אל םאל נל מ שש ד הנ צנ ה מי תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש הנ םאל, וש מ שש שור בנ ים קה מי עולה י הה "י, חנ "ץ חנ ק. קי חה צש הוא יי של
ם הי לו  אי וש הום (שם).  י תש ני פש ל  ענ ך  חםשל וש י  עי צה מש אל מוד הה ענ ד הה צנ הוא. ומי בםהו, בו  וה ין  יהמי ד הנ צנ ה תםהו. ומי תה יש הה
ם עולה א הה רה בה ם של רוך הוא קםדל דוש בה קה א הנ לה ה? אל ת זל ם אל רנ י גה לות. ומי גה ה בנ תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש ל הנ ים של בושי לש הנ

. ה הוה ר יש תה סש יהה ני הה

ם יי מנ שה דות הנ ה תולש לל ר - אי בה דה סוד הנ בםהו. וש ה תםהו וה תה יש ץ הה רל אה הה ר בו וש מנ אל נל ה, וש טה מנ ה ה' לש טה שש פנ תש ך הי ר כה חנ אנ
גו' (שם ב), ים וש להי יר ה' אל טי מש םא הי י ל ך כי שום כה בושו תםהו. ומי יהה לש הה ך של י לש רי ם. המ אה רה ה' בש ם, בש אה רש בה הי ץ בש רל אה הה וש
הוא הו של ן יש ה ו' מי טה שש פנ תש הי ד של ן, ענ יי אנ ה בש לה עש מנ ר לש תה סש ה ני לה עש יהה בנ הה ן. של יי ם אנ דה אה שום של ה, מי יעה בי יו נש לה ה עה דה םא יהרש ל

ה. מה דה אמ י הה ני ל פש ת כה ה אל קה שש הי יהד וש ת. ומי רל תל סש ה ני דה קג יא נש הי ה של יעה בי נש קור הנ יא מש הי ה ם, של ינה בי

ת. דל ה יורל יעה בי נש ה  תה יש םא הה ל שום של ן, מי יבה רי חמ מות ומנ ה עולה הוא בונל רוך  בה דוש  קה יהה הנ ה, הה דה יהרש ם של קםדל וש
ך שום כה ה. ומי נל בה ד יי סל ם חל י עולה תי רש מנ תוב אה כה הו של ד. זל סל חל ית מי אשי רי ה הה תה יש ה', הה ה לנ יעה בי נש ה הנ דה יהרש ן של מנ אותו זש בש

דו. בנ ם לש דה אה יות הה םא טוב הל ה (בו) ל ר בה מנ אל נל ה. וש רה צה ת יש בל של ה, לה אה רה םא תםהו בש ל

ר מנ אל נל ק, של חה צש ל יי ץ של קי ה הנ זל י. וש ננ פה א לש ר בה שה ל בה ץ כה נםחנ (בראשית ו) קי ים לש להי ר אל מנ יהה תםהו, אה הה ן של מנ זש ובי
ה אה רש ך הל כה בו, וש רש חש םא נל ם, (ל יהל לי ים עמ מי חמ ש רנ קי בנ ה מש תה ם אנ אי ה (שם). של זל דור הנ י בנ ננ פה יק לש די י צנ יתי אי ך רה י אםתש בו כי
י רי המ ר לו, ונ מנ םאל. אה מ שש ד הנ צנ הוא מי יחנ של שי םא יהמות מה ל ם) וש יהל לי ים עמ מי חמ ש רנ קי בנ יש י של די ים, כש יהמי סוף הנ ז בש מל רל לו בש
ה אה רוך הוא רה דוש בה קה הנ ית, של רי חמ ית אנ אשי רי יד מי גי א מנ לה ם. אל עולה א הה רה בש ני ם של יהה קםדל ן הה יבה רי חמ מות ומנ ה עולה בונל
ן יוה כי וש בו,  רש חל נל ים של עמשי ים מנ עושי יו  הה ה של אה או. רה רש בש ני ם של קםדל בו  רש חש נל וש ה,  יהה בונל הה דורות של ל הנ כה תו  בש שנ חמ מנ בש

ם. יב אותה רי חל לו הל אי ם כש יב אותה שי חש כות, הל רה ם בש הל ע מי ננ א ומה רה בה של

לו ה של יעה בי נש ש. הנ יהבי ב וש רנ ר ילחל הה נה הנ ים של מי גורש יו  ים הה עי רה הה לו  לה דות הנ תולה הנ ים של יהמי ל סוף הנ ר ענ בי דנ ה מש זל וש
נםחנ י. ולש ני ת שי יי בנ ש - בש יהבי אשון, וש ת רי יי בנ ב - בש רנ הו ילחל זל ה. וש תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש ה ובנ יונה לש על ה הה ינה כי שש מות, בנ י עולה ני שש בי

ם. יהל לי ים עמ מי חמ ש רנ קי םא בי ל יות, וש הש יד לי תי יהה עה הה ה של ה מנ לה גנ תש הי

ה, חה פה שש מי ם מי יי ננ יר ושש עי ד מי חה א אל לה אל או  םא ייצש ל ל של אי רה שש יי יו  ים הה ידי עמתי ים. ונ מי חמ רנ ש  קי ה ובי א מםשל בה ד של ענ
םאל מ שש ם, הנ יהל לי ים עמ מי חמ ה רנ ש מםשל קי בי שום של בםהו. ומי תםהו וה ם לש עולה ר הה יהה חוזי הה ין, וש די יא הנ הי ה של בורה גש ד הנ צנ מי
מו צש ענ ן  תנ נה שום של ה, מי ומםשל ד.  סל י חל פי לנ ה כש טל ין מנ יהמי יא  הי ת, של בל רל קה ין מש יהמי וש ל.  אי רה שש יי בו  או  יהצש םא  ל וש ה,  דוחה
תוב (דברים לג) כה הו של ין. זל יהמי ה בש נה תש ני ה של תורה יא הנ הי י, של עי צה מש אל מוד הה ענ יא הה הי תו של גה רש דנ ף לש ן תםקל תנ ם, נה יהל לי עמ
םא י יהב ד כי גו', ענ ה וש יהודה ט מי בל םא יהסור שי תוב ל כה הו של לויהה בו. זל ה תש לה אג גש ה הנ שום זל מו, ומי ת לה ש דה ינו אי ימי מי

ה. א דוחה הי יק, בו ס"ו תש די סוד צנ בונו יש שש חל ה בש הוא מםשל ם"ה, של יל שי

ין יהמי םאל, וש מ שש ר בי שה קש ני שום של ש. מי שי ים וה שי ה שי מה יש רנ צש עמקםב מי ינ ה לש אה בה ש הנ פל נל ל הנ נו בו כה רש אנ בי ב של ל גנ ף ענ אנ
נו תש ני ה של נה שש י מי רי דש ה סי שה שי וש תות  כש סל ים מנ שי ם שי ס"ו הי י, של עי צה מש אל מוד הה ענ הה נו  מל לוי מי תה שום של ת. מי בל רל קה מש
ה ינה כי יא שש הי ה, של ל פל ענ בש ה של ם תורה שה ה של בורה גש ים מי עי נוסש או, של רש קש ים ני בורי ים גי שי םאל. שי מ שש יא הנ הי ה, של בורה גש מי

ה. נה שש י מי רי דש ה סי שה שי תות וש כש סל ים מנ שי ל שי ל של לה כש ה, הנ תונה חש תנ
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ה, לה םא גי ה ל פל ב לנ לי הו הנ זל ה. וש ה - פל ל פל ענ בש ה של תורה ים, וש להי ל"ב אל ל מי לה כש ב, הנ לי יא הנ ב הי תה כש בי ה של תורה הנ של
ה, פל הנ וש ב.  לי ת בנ רל תל סש ה ני לה אג גש הנ ך  ר, כה תה סש ב הוא ני לי הנ של מו  חות. וכש דה הי ה לש פל הוא הנ םאל של מ שש יד הנ תי עה שום של מי
שום ר. ומי בםקל ד הנ י ענ בי כש י ה' שי ר (רות ג) חנ מנ ין, אה יהמי לוי בנ כםל תה הנ שום של ה. ומי לה אג גש ת הנ ה אל לה םא גי לוי, ל הוא גה של
א פה רש י יי ר בו מי מנ אל נל אי, של דנ "י ונ ל מי ה. ענ תה לה גש י ני ל מי רוענ ה' ענ יא (ישעיה נג) וזש בי נה ר הנ מנ ין, אה יהמי לויהה בנ ה תש לה אג גש הנ של
"ה מה ר. בש ה אםמנ מו מה ה שש י מנ רו לי מש אה ר בו וש מנ אל נל הוא של ך, הנ ה לה מל דנ ה אמ ך מה ידי עי ה אמ תוב (איכה ב) מה כה הו של ך. זל לה
מו, ובו ה שש ה הוא מנ מםשל ך. של א לה פה רש י יי ך מי מי חמ ננ אמ ך ונ ה לה ול שש "ה אנ תוב מה כה הו של ה. זל פואה רש "י הה מי ה ובש מה חה נל םא הנ ב תה

ה. מה חה ילה נל הש תי

ל ענ ד  חה אל וש ה,  אשונה רי ה הה לה אג גש הנ ל  ענ ד  חה ה, אל ה מםשל מםשל מו  ת שש הוא אל רוך  בה דוש  קה ל הנ פנ כה ך  שום כה ומי
יר. ז יהשי א אה לה ר, אל מנ אל םא נל ר ל ז שה ה. אה יר מםשל ז יהשי ה אה שום זל ה. ומי רונה חמ אנ הה

ל ר ענ מנ ש אה קםדל רוחנ הנ ד בש וי דה ק. וש דל ה ה' צל עה מש ד שי וי דה ה לש לה פי ר תש מנ אל נל יהה  לל ה, עה ינה כי שש זו הנ ה, וש לה פי תש י בנ ירי עמשי הה
ה יוב מנ אי לות. וש א גה לה ה אל לה יש ין לנ אי ה. וש לה יש תה לנ דש קנ י פה בי תה לי נש חנ לות, (תהלים יז) בה גה ל הנ ים של יהמי ית הנ רי חמ אנ ל בש אי רה שש יי
רוך דוש בה קה ר הנ מנ אה יו, וש לה ג עה רי טש קנ ה לש צה ן רה טה שה הנ ך. וש לנ יי ן ונ נה ה עה לה ר כה מנ אה ל, של אי רה שש ל יי ל ענ שה יהה מה כםל הה ר, הנ מנ אה של

ר. בי דנ ת יש ענ דנ םא בש יוב ל הוא, אי

ר (בראשית לב) מנ ים, אה יהמי סוף הנ ה בש רונה חמ אנ לות הה גה ק הנ ת דםחנ אל ש  קםדל הנ רוחנ  ה בש אה רה שום של עמקםב, מי ינ וש
חות פה שש ת הנ ם אל יהשל תוב ונ כה של הו  ים. זל די דה ה צש לשה שש לות לי גה בנ דוש  קה ם הנ עה ק הה לי חי ר לו, וש ייצל אםד ונ עמקםב מש א ינ ירה יי ונ
ים ני רם חמ ף אנ ת יוסי אל ל וש חי ת רה אל ים וש ני רם חמ אנ יהה  דל ילה ה וי אה ת לי אל דום. וש ל אל לות של גה בנ םאש  ר ה, בה נה אשם ן רי יהל די לש ת ינ אל וש
ה י (שם כח), זל בי ית אה ל בי לום אל שה י בש תי בש שנ ר וש מנ ם, אה הל לה ר של ענ צנ הנ י וש ני עם ת הה ן אל ר כי חנ ה אנ אה רה שום של (שם לג). ומי

בםש. לש ד לי גל כםל ובל אל ם לל חל י לל ן לי תנ נה ר וש מנ אה ש. וש דה קש מי הנ

ה בה רי ה חמ ינה כי שש ה הנ אה רה שום של ר. ומי בה דש מי א בנ מי צה ייף וש עה ב וש עי ם רה עה ר (שמואל-א יז) הה מנ לות אה גה ל הנ לנ גש ד בי וי דה וש
י יני ה מי רה ן עמשה קי ה, תי חה מש שי ה בש שובה תש ל בי אי רה שש רו יי זש חה ה של אה רה ר של חנ אנ ה. של ילה בי שש ר בי ענ צנ ל הנ יהה נוטי ה, הוא הה שה יבי וי
יו גון הה ני לות הנ פי ל תש כה ה של אה גו'. רה י וש ני ני ך עמ נש זש ה ה' אה טי ד הנ וי דה ה לש לה פי ר (תהלים פו) תש מנ ם אה ל כגלה סוף של ים, ובנ לי הי תש
עמטםף (שם י ינ י כי ני עה ה לש לה פי תוב תש כה הו של י. זל ני עה ת הל לנ פי ס תש ני כה תי ד של סות ענ נה כש ני יו  םא הה ל ך, וש לל מל י הנ ני פש פות לי טש ענ תש מי

י. ני עה ת הל לנ פי ת תש סל נל כש ני ד של אשונות ענ רי לות הה פי ל תש ף כה עוטי קב), של

ה מה צש י ענ ני פש שות בי יא רש הי ית של בי רש ת) ענ לנ פי י? זו תש ני עה ת הל לנ פי יא תש י הי כםל. מי ים לנ די קש י הי ני עה ת (הל לנ פי ך תש שום כה ומי
י ני עה ה לל קה דה יא צש ת הי בה שנ ת הנ לנ פי ש. ותש יהבי י וש ני יק עה די צנ ה וש שה יבי יהה וי ני יא עמ ה, הי לה עש םא בנ ל יא בש הי שום של ה. ומי לה עש םא בנ ל בש
מו ילה הוא כש הש יי ם של דה יך אה רי ה צה שום זל ים). ומי יי ני עמ ה לנ קה דה ת צש בה שנ ש בש מל ה, של נה שש מי י הנ לי עמ רוהה בנ אמ בי מו של ה, כש לה (של
י, ני עה ה כש וה צש ל מי טוף של עי ף בש טי ענ תש ה. ומי ינה כי שש יל הנ בי שש חםל בי י הנ מי ת יש של ל שי כה ה בש ידה עממי ת הה לנ פי תש ך בי לל מל ר הנ ענ שנ י לש ני עה

ח. תה פש י תי תנ פה י שש נה דם הו אמ זל "ל. וש יכה בון הי שש חל ה לש ך עולל כה הוא אדנ"י, של ל של יכה הי ר הנ ענ שנ יון לש בש אל ין כש לי פי תש ילה בי הש יי וש

א רה קש ה ני זל ה, וש לה יש לנ ת הנ לנ פי ת תש יו אל פה נה כש ל בי בי קנ חםל לש ימות הנ ד בי ר יורי של נל ית, הנ בי רש ת ענ לנ פי תש יו בי פי חנ  פותי של וכש
ר הנ (דניאל ז) נש ה  ר בה מנ אל נל ת, של קל ש דולל יא אי הי ה, של בורה גש ד הנ צנ "ל מי יאי נורי ד, וש סל חל ד הנ צנ "ל מי יאי "ל. אורי יאי נורי
ע בנ רש אנ יו, של פה נה כש ובי רועו  זש ם בי דה אה ת הה לנ פי ל תש בי קנ לש ייה  רש ד אנ ית יורי רי חמ ת שנ לנ פי תש יו. ובי נה פה לש א מי יוצי וש ענ  ינור שופי די

"ל. יאי רי בש ה גנ זל יו, וש פה נה כש יו ובי נה רש קנ ה בש לה פי תש ל הנ בי קנ ד שור לש ה יורי חה נש מי ת הנ לנ פי תש "ל. ובי אי יכה ה מי זל יהה, וש ל חנ כה ם לש יי פנ נה כש

ת, ש' בה שנ ה סוד הנ זל ם, וש הל ה בה ידה חי יש ת הנ בנ ת הנ ל אל בי קנ בות לש אה ת הה לשל ם שש רוך הוא עי דוש בה קה ד הנ ת יורי בה שנ ובש
לו. ה של ידה חי יש ת הנ בנ ת, הנ בה שנ יא הנ הי ה של לה פי תש ת הנ רוך הוא אל דוש בה קה ל הנ בי קנ בות מש ה אה לשה שש ת. בי בנ

גו' ם וש יכל אשי ים רה רי עה או שש ים, שש רי אומש ים וש חי ל ה', פותש ם של שי או בנ רש קש ני יונות של לש על יות הה חנ ן הנ מנ זש אותו הנ בש
ה. אה רש יי ל הנ יכנ י - הי ני שי ה. הנ בה המ אנ ל הה יכנ אשון - הי רי ל הה יכה הי לות. הנ יכה ה הי עה בש ים שי חי תה פש ה ני עה שה ה הנ אותה (שם כד). בש
ה בואה נש ל הנ יכנ י - הי ישי מי חמ ה. הנ ירה אי מש יהה של רש לנ קש פנ סש אנ ל הה ה של בואה נש ל הנ יכנ י - הי יעי בי רש ים. הה מי חמ רנ ל הה יכנ י - הי ישי לי שש הנ
א רה ית, בה אשי רי תוב בש ם כה יהל לי עמ ין. ונ די ל הנ יכנ י - הי יעי בי שש ק. הנ דל צל ל הנ יכנ י - הי שי שי ה. הנ ירה אי םא מש ל יהה של רש לנ קש פנ סש אנ ל הה של
ל ם ז' קולות של דה גש נל ה. וכש לה עש מנ לות לש יכה ה הי עה בש שי ה וש טה מנ לות לש יכה ה הי עה בש ם שי הי י, וש יעי בי שש ל הנ יכה הי ים, הנ להי ש. אל שי
ב כל רל מות בש ר עולה שה ה עה מונה שש רוך הוא בי דוש בה קה ט הנ ן שה הל בה ה', של בו לנ ל הה רות של כה זש ה אנ רי שש ה על מונל ה'. ושש בו לנ הה

מות. בוא עולה ר רי שה ה עה מונה ם שש הי ן, של אה נש י שי פי לש ם אנ יי בותנ ים רי להי אל

ה דה מי א בש לה ס אל ני כה םא תי ה ל לה פי ל תש כה לות. וש פי תש ת הנ ים אל לי בש קנ מש לות של יכה הי י הנ רי ם שומש ים עי רי עה י שש רי ה שומש מה כנ וש
קםל ר, שה מנ אל ן נל יהל לי רות, עמ סי חמ לות הנ פי תש הנ וש גו'.  וש ך  יסש כי ילה בש הש יי םא  ה ל לה פי תש ל הנ ר ענ מנ אל ה נל שום זל ל, ומי קה שש מי ובש
ה, תורה ים לנ ני ים פה עי בש שוהו, שי רש ר פי חי קום אנ מה ה בש זל סוק הנ פה הנ ב של ל גנ ף ענ ר. אנ סי חה אתה  צי מש ני ם וש יי נה םאזש מ בש תה  לש קנ שה
תוב כה הו של ה מום. זל ייש בה ה של לה פי ת תש לל בל קנ ין מש אי ך, וש ין בה י ומום אי יהתי עש ה רנ פה ך יה ר כגלה מנ אל ה נל ינה כי שש ל הנ ענ שום של מי

יבו. רי קש םא תנ ר בו מום ל של (ויקרא כב) כםל אמ

ה עה ם טה ן אי כי ל של ת. כה ענ דנ בול הנ לש ה ובי בה שה חמ י מנ לי ה בש גומה ה פש עולה של ן, זו  מום? כי ה  בה ייש  ה של לה פי תש י ייש  כי וש
ה עה ה, טה נה שש מי י הנ לי עמ בנ שוהה  רש ה פי שום זל יות. ומי עי צה מש אל בה רונות או  חמ אנ הה לש  שה בש אשונות או  רי כות הה רה בש לש  שה בש
שום ר. ומי כה זש ני קום של מה ר לנ יות - חוזי עי צה מש אל ה. ובה עמבודה ר לה רונות - חוזי חמ אנ םאש. ובה ר ר לה אשונות - חוזי לש רי שה בש
ה ה, מנ חה נש ית ומי רי חמ ן שנ הי םאל, של מ שש ין או בי רוענ יהמי זש ה בי ה עולה לה פי תש של גו'. וכש ר ה' וש הנ ה בש לל עמ י ינ ה מי לה פי תש ר בנ מנ אל ה נל זל
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י. ני קי בש חנ ינו תש ימי י וי םאשי ר ת לש חנ םאלו תנ מ ה? שש תוב בה כה

י חםלי ית הנ בי יא בש הי ה, של טה מי םאש הנ ל ר ל ענ אי רה שש חו יי תנ שש יי עמקםב ונ ינ ר בש מנ אל ילו נל בי שש ה, ובי טה יא מי ית הי בי רש ת ענ לנ פי תש
או ר שש אומי וש א  רוז יוצי כה אוי, הנ רה לות עולות כה פי תש הנ של גו'. וכש וש ם  הל י מי תי רש בנ עה ט של ענ מש ה. כי לה יש לנ הוא הנ לות של גה בנ
זוז את ה' עי רי קש ני "י, וש יא מי הי ם של אי ל הה ד של צנ הנ בוד (תהלים כד), מי כה הנ ך  לל ה מל י זל ים מי רי אומש כו'. וש ים וש רי עה שש
מוד ענ ד הה צנ ה, מי לה בוד סל כה ך הנ לל אות הוא מל בה בוד ה' צש כה ך הנ לל ה מל י הוא זל ה. מי תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש ד הנ צנ בור מי גי וש

יק. די צנ י וש עי צה מש אל הה

ין בי יגוהה  שי הי יהה  פל ל רםדש כה ה  ר בה מנ אל נל וש  , יהה רל חמ ים אנ פי ה רודש לה בה י חנ כי אמ לש ה מנ מה ה, כנ מה לי ה שש לה פי תש ין הנ ם אי אי וש
ית. חי שש ה מנ ית - זל חי םא ינשש ל ש. וש חה הוא נה ה סמא"ל של ון, זל ר עה פי כנ חום יש הוא רנ ים וש לי לש פנ תש ה מי שום זל ים. ומי רי צה מש הנ

ה. לה פי תש ר הנ חנ פו אנ דש רש םא יי ל י של די ה, כש מה תו - זו חי מה ל חמ ף. כה ה אנ פו - זל יב אנ שי הה ה לש בה רש הי וש

יענ קי רה וש יענ  קי ל רה כה ם. ולש יהל יני ים בי לויי ים תש עי בש שי ים, וש ני מג מש ם הנ ע הי בנ ם. של הל ים מי לויי ה תש לה בה י חנ כי אמ לש ה מנ מה כנ וש
בוא. ף רי לל ים אל עי בש ם שי הל ים מי לויי ים ותש גי רש טש קנ ם מש הי

ף. לל ך אל דש צי פםל מי ם יי הל ר בה מנ אל רועו, נל זש םאשו ובי ל ר ין ענ לי פי תש ה, ובי וה צש ל מי טוף של עי ה בש מה לי ה שש ה עולה לה פי ם תש אי וש

םאש. ל ר ין של לי פי יא תש הי שוהה של רש י פי רי ם ה' המ גו'. שי ם ה' וש י שי ץ כי רל אה י הה מי ל ענ או כה רה וש םאש  ל ר ין של לי פי כות תש זש ובי
ים עי זש עש דנ זש ים ומי די ם פוחמ יהד כגלה יו, מי לה ין עה לי פי ה תש " הוה "י, יש נה דם יא אמ הי ה של לה פי תש םאשו בנ ל ר ם ה' ענ ים שי רואי יהד של ומי
ה, לה פי תש ר הנ ענ י שנ ני פש ד לי עומי י של ין מי אי ף. וש לל ך אל דש צי פםל מי תוב יי כה הו של ים. זל חי ם בורש הל ים ומי לי ם נופש הל ה, ומי לה פי תש הנ מי

ך. לל מל ר הנ ענ הוא שנ ר של ענ שנ ר. בנ ענ שה ים בנ בי ת אויש רו אל בש דנ י יש םא ייבםשו כי ר ל מנ אל יו נל לה עה וש

ה, רוך הוא תורה דוש בה קה הנ ה, וש ינה כי שש יא הנ ה הי לה פי תש הנ ה. וש קומה אן מש שוהה - כה רש ר פי חי קום אנ מה בש ב של ל גנ ף ענ אנ וש
ה. ינה כי זו שש ה וש וה צש יא מי ה הי לה פי תש שום של ה, מי נה שש מי י הנ לי עמ שוהה בנ רש י פי רי המ גו'. ונ ה וש מוענ תורה שש נו מי זש יר אה סי ר בו מי מנ אל נל וש
ל כה ה. של בה המ אנ ה וש אה רש יי ה בש וה צש ה ומי עמלות תורה הנ יך לש רי צה ם. וש יהל יני ה בי קה סה פש ך הנ ין צםרל רוך הוא אי דוש בה קה הנ ה וש תורה וש

לש ם י"ה - שש י עי מי ם. שש עםלה י לש מי ה שש ר - זל בה דה סוד הנ ה, וש " הוה ם יש שי לויות מי ן תש ה, כגלה עמשל םא תנ ל ה וש וות עמשי צש מי
ן בות הי ה תי מונל ושש ים  עי בה רש ם אנ יי אתנ ומה ה.  מונל ושש ים  עי בה רש ם אנ יי אתנ - מה ם ו"ה  י עי רי כש זי ש.  מי חה וש ים  שי אות שי מי

ה. בה המ ל אנ ה של בה המ אנ נו מי תש ני ע, וש מנ ת שש יאנ רי קש בי

ם הה רה בש ע אנ רנ זל ר בו  מנ אל נל ם, של הה רה בש אנ ים בש לולי כש לו  אי ה. וש בה המ אנ ל בש אי רה שש יי מו  ענ ר בש בוחי הנ נו  קש ה תי שום זל ומי
בםענ תש ים לי ים עולי גי רש טש קנ מש ל הנ ם כה שה ק, של חה צש ד יי חנ הו פנ זל םאל. וש מ שש יא לי הי ה של אה רש יי נו מי תש ני ן עםז, של ין הי לי פי תש י. הנ בי אוהמ
ל ת ה' כה בו אל הל תוב אל כה הו של ה. זל בה המ אנ ה, ו"ה בש אה רש יי ין, י"ה בש לי פי ה תש זו - זל רוענ עג זש ה, ובי שום זל ים. ומי יני די ל הנ כה

י. עי צה מש אל מוד הה ענ הוא הה יו, של לה ב עה צה ה ה' ני ני הי עמקםב וש ינ ר בש מנ אל ה נל שום זל כםל. ומי ל הנ ת, יהו"ה כולי רל אל פש יו. תי ידה סי חמ

אות. רש בה הי ה לש בה שה חמ מנ ה בש לה ל עה אי רה שש ר - יי בה דה סוד הנ יו"ד ה"א וא"ו ה"א, וש ה בש ל, עולל אי רה שש א יי רה קש ני ר של חנ אנ לש
ת ים אל להי א אל רה בש יי ר ונ מנ אל ל, נל אי רה שש הוא יי עמקםב, של יל ינ בי שש דוש. ובי קה ם הנ שי א בו הנ צה מש תי "ה, וש ב מה שנ ה - חה בה שה חמ מנ
נו ר: תש אומי ים וש יעי קי רש הה א מי רוז יוצי ה, כה לה עש מנ ה לש עולה תו  לה פי ר תש של אמ כנ אי. של דנ ונ בונו  ן רי יוקנ דש מו, בי לש צנ ם בש דה אה הה

ך. לל מל מות הנ דש בוד לי כה

ל יכה הי בנ ים. של דושי קש ים הנ ני בה זון לנ יא מה הוצי ח, לש תה פש י תי תנ פה י שש נה דם זו. אמ ה הנ לה פי תש י הנ ני פש ד לי עומי ר של ענ ין שנ אי וש
ים יי חנ ץ הנ הוא עי וש ל.  אי רה שש י יי כםרי י בש ני הוא בש וש י,  עי צה מש אל מוד הה ענ ד הה צנ זונות מי ים ומש יי ים חנ ני זון. בה מה ם הנ ה שה זל הנ
י ני ים. ובש ני קי זש ל הנ ן של קי זה הנ דוש  קה ל הנ זה מנ לוי בנ תה ם בו, וש כגלה זון לש מה ץ של עי הוא הה ה, וש לה עש מנ לש ים של יי חנ ן הנ א מי יוצי של

ן. בה רש קה ת לש בל של חש נל ה של לה פי לו תש זון של מה ה, הנ לו תורה ים של יי חנ ה, הנ טה מנ ל לש אי רה שש ם יי ה, הי ינה כי שש הנ

רוך הוא דוש בה קה ל הנ ן של בה רש קה יא הנ ה הי ינה כי שש הנ ים. וש ני י בה ה לי בה ל (בראשית ל) הה אי רה שש ל יי ר ענ מנ אל לות נל גה ובנ
ים. ים טובי יהמי ת וש בה אות שנ ין וש לי פי הוא אות תש יק של די צנ ה בש מה חודו עי יי גוף, וש םאל ובנ מ שש ין ובי יהמי ה בש ל אותה בי קנ מש של

ה דועה ה יש ירה פי סש ים לו בי לי לש פנ תש ים מי מי עה פש גות? לי רה ה דש מה כנ רוך הוא בש דוש בה קה ים לנ לי לש פנ תש ה מי מה אםל, לה שש ייש לי וש
הו זל םאל.  מ שש לי ים  מי עה פש לי ים.  רי ינדש ים  כי חש הנ לש ה  רוצל הה רו  מש אה של הו  זל ין.  יהמי לש ה  לה פי תש ים  מי עה פש לי ה,  דועה יש ה  דה מי ובש
י, עי צה מש אל הה מוד  ענ לה ים  מי עה פש לי וש םאל,  מ שש לי וש ין  יהמי לש ם  הי א  מה אי הה וש א  בה אנ הה של ין.  פי צש ינ יר  עמשי הנ לש ה  רוצל הה ים  רי אומש של

ה. ירה פי ה וסש ירה פי ל סש כה אי יהו"ה הוא בש דנ א ונ לה ה. אל דועה ה יש גה רש דנ ה לש ה עולה לה פי ל תש יק. כה די צנ ים לנ מי עה פש לי

ין עמשות די לנ יך  רי צה ן של מנ זש ין. ובי יהמי בש ה  ם, עולה עולה ל הה ם ענ חי רנ לש ים  יכי רי צש ן של מנ זש בי ה.  ינה כי יא שש ה הי לה פי תש הנ וש
ה'. ה לנ ה. ה' עםלה עםלה ת הה םאת תורנ םאת, ז שום ז קום. ומי ל מה כה הוא בש ה של " הוה ל יש כםל אל הנ םאל. וש מ שש ה לי ם, עולה עולה בה
ה שה דג ין קש אי ירות, של פי סש ל הנ כה ה  מה יל עי לי כש הנ לש יך  רי יו, צה לה ה אי עולה של ה'. וכש ן לנ בה רש ה קה ינה כי שש יא הנ הי ה, של לה פי תש הנ זו  וש

חודו. יי תו וש כה רש תו, בי שה דג יא קש הי ה, של רה עמשה חות מי פה

ה ש רוצל חה נה ם הנ אי נועות, וש תש ל הנ כה ה בש עמלותה הנ יך לש רי ה, צה לה עש מנ ה לש לה פי עמלות תש הנ ם לש דה ה אה רוצל של ך, כש שום כה ומי
א. תה גולש ך סל ר הולי ף שופה קה א מנ קה רש ר - זנ בה דה סוד הנ . וש ענ לי קש ה מנ עמשות אותה יך לנ רי ה, צה לה פי תש ג לנ רי טש קנ לש

ה. טה מנ ה ולש לה עש מנ לש ה של יבה שי יש י הנ אשי רה לו  סו. אי נש כנ תש ים הי תוני חש עו, תנ מש ים שי יוני לש ר, על מנ אה עון וש מש י שי בי ח רנ תנ פה
נוך ך. חמ לש ן  זגמה דול מש גה ב  רה י קש רי המ אן, של כה לש ד  רי וש הוא  רוך  בה דוש  קה ן הנ שות מי יך, טםל רש לל עה ה  בועה שש יההו, בי לי אי

ה. ינה כי שש בוד הנ כש א לי לה י, אל יתי שי י עה בודי כש םא לי ל ך, של ת יהדש חנ תנ ה של יבה שי יש י הנ אשי ל רה כה ה וש תה אן אנ כה ד לש מטטרו"ן רי
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ן בל י אל רי המ , של יהדוענ קום הנ מה אותו הנ ה לש לה פי תש עמלות הנ הנ יך לש רי ה צה אי בה דנ א, ונ קה רש זנ ר, הנ מנ אה ם וש קםדל מו מי ח כש תנ פה
ת לל לל כש מג ן  בל אל יא  הי ה,  זל הנ ר  תל כל בנ ה  לה פי תש בנ ה  בה שה חמ מנ הנ עמלות  הנ לש יך  רי צה ך  כה  , יהדוענ קום  מה לש ה  קה רש זש ני של ענ  לי קש מנ הנ
ה ה אותה עמלל מנ ה של עה ה שה אותה ה. ובש לה טש ני קום של מה ה לנ עמלותה הנ יך לש רי ם, צה שי ף בנ ף זוקי זוקי ל הנ ה כה ר בה מנ אל נל ת של רל עגטל ומש
ב - קי נו עה שופל ה תש תה אנ ר בו (בראשית ג) וש מנ אל נל ב של ל גנ ף ענ יק. אנ סי פש םא ינ בו ל ל עמקי רוך ענ ש כה חה לו נה פי ה, אמ לה עש ל בנ אל
אותו ה לש עמלותה הנ יק לש סי פש םא ינ ל, ל אי רה שש ן יי בל ה אל ם רםעל שה ה (שם מט) מי ר בה מנ אל נל עמקםב, של ל ינ יא י' של הי יא של הי ן הנ בל אל הה

ין סוף. ד אי ה ענ עמלותה הנ יך לש רי י צה עי צה מש אל מוד הה ענ הה ה. מי לה טש ני קום של מה הנ

ה עמלות אותה הנ יך לש רי ה) בו צה יד אותה ר מורי של אמ כנ רוך. (וש בה ענ בש ענ כורי כורי ל הנ ר בו כה מנ אל ה, נל יד אותה מורי של וכש
ים ו' הוא מי עה פש ה. לי טה מנ םא לש ל ה וש לה עש מנ םא לש נו ל מל ה מי יק אותה סי פש םא ינ ל ית, וש לי כש ין תנ ד אי ענ ה) וש ידה הורי ין סוף (ולש ד אי ענ
י תי שש ה הוא ו' בי לה עש ים בנ מי עה פש ם. לי יי י שוקנ תי שש יו בי לה ת אי דל ם, יורל יי שוקנ י הנ תי ל שש ים של קי רה פש ת הנ של שי יק בש די צנ ה בש לה עש בנ
יך רי צה "ן יה"ה  ם, בי אי הה ב וש אה ין הה בי ה  לה עש ים הוא בנ מי עה פש רועות. לי י זש תי שש יו בי לה ה אי ים עולה קי רה ה פש שה שי רועות, בש זש
ם שה ה לש עולה של יו. וכש לה ה אי עמלותה הנ יך לש רי ה א' צה מו זל ין י"י כש בי ר ו' בש תל כל ה בש לה עש ים הוא בנ מי עה פש ם. לי שה ה לש עמלותה הנ לש

גו'. ים וש בוני סו הנ אמ ן מה בל ה (תהלים קיח) אל ר בה מנ אל יו, נל לה אי

בודו כש קום  מש ייה  אנ ים  כי אה לש מנ הנ ה  ילה בי שש בי ים  לי שואמ ים,  אשי רה הה ל  כה ל  של םאש  ר בה ה  לה עש מנ לש ה  עולה יא  הי של כש
ית עמשי ננ ת וש דל מו, יורל ת עי דל יורל של םאשו. כש ל ר ה ענ רה ל , עמטה םאש של ר ר בה תל יא כל ה) הי לה עש מנ א' (לש ה לש עולה של יצו. וכש עמרי הנ לש
ת דל יורל של ים, וכש מי עה טש סוד הנ ר בש תל את כל רי קש ני ה  עולה של ת. כש דל יורל ך  ה, כה עולה ה של גה רש ל דנ כה נו. ובש מל ה מי טה מנ ה לש דה קג נש
ה לולה ן. כש יי את אות זנ רי קש םאשו, ני ל ר ר ענ תל יא כל הי של מו. וכש ת עי דל ינחל תש ה אוי, וי מי מו זל יא כש הי של ה, וכש דה קג את נש רי קש ני
ר מנ אל ה נל ילה בי שש מות, ובי עולה ל הה ן כה ינ נש יא בי זו הי ן הנ בל אל י. הה יעי בי אי שש דנ כםל ונ הנ ית, של יעי בי יא שש הי ית של רי בש נו אות הנ מל מי

ר. של על ה לש ה בה ה עולה ירה פי ל סש כה ה, של ירה פי ה וסש ירה פי ל סש ין כה ה בי דה יא מי ך. הי ילה לה הש ק יי דל צל ה וה מה לי ן שש בל (דברים כה) אל

מות ר אנ של ר - על בה דה סוד הנ ה, וש ירה פי ה וסש ירה פי ל סש ין כה ך בי מות אםרל ר אנ של ה, על מה ה אנ עמשל ננ ה  ו' בה ל הנ עור של שי הנ
ה. אה מי ה לש ים עולה מי עה ר פש של י' על ה. וש א אותה צה מש ק תי רל ק ופל רל ין פל ר, בי של יא על ה הי מה אנ ה וש מה ל אנ ין כה ש. ובי רל קל ך הנ אםרל

"ה. מה ה - אנ אה ל מי פוך של הי הנ וש

ש מי ה חה דה מי ל הנ עור של שי לו. וש ה של דה מי ל, י' הנ קל ה, ו' של דה עור ומי ם י"ו שי אותה ם. וש את עולה רי קש ה ני דה ה ומי דה ל מי כה
ש מי חמ ונ כו  רש ה אה נה אות שה מי ש  מי חמ ך  לנ המ מנ של יענ  קי ל רה ל כה עור של שי ד הנ גל נל ם כש הי ב, וש מות רםחנ אנ ש  מי חה וש ך  מות אםרל אנ
ם, יי מנ ת. שה רל אל פש יא תי ו' הי אות  הה יות יהו"ה, של אותי ה בש עור קומה שי ך  י לש רי ם ה"ה. המ הי וש בו.  חש ה רה נה אות שה מי
י מי ים שש יוני לש ה על שה מי ם. חמ יי מנ שה ים בנ לולי כש ים של יעי קי ה רש שה מי ם, חמ יי מנ שה הנ או  רש קש ני לו  לו, ה' אי ים של יעי קי ה רש שה מי חמ

ש. מי ם חה ש עי מי ם ה"ה חה ם כגלה הי ם. וש יי מנ שה הנ

צות רה אמ ן הה ך הי כה ר. וש שה ה עה עה בה רש ים אנ עולי ה, וש עה בש ם שי ה עי עה בש ם שי הי ם, וש הל י לה יעי בי ם. י' שש הל י לה שי שי יענ הנ קי רה ו' הה
י ל מי כה רםך. וש ם אה ן. ו' עולה טה ם קה את עולה רי קש ם. י' ני יי יננ י עי תי שש ים בי מוזי ם רש כגלה ים. וש לי צה י בש די לש גי ע כש בנ י של בי ל גנ ע ענ בנ של

ר בו. צי קנ ר - לש צה ם קה עולה יך בו, ובש רי אמ הנ יך לש רי רםך - צה ם אה י עולה בי גנ תו לש לה אי אםל שש שש ה לי רוצל של

יך. רי אמ הנ אי לש שנ ינו רנ ר - אי צי קנ ר, לש צי קנ אי לש שנ ינו רנ יך אי רי אמ הנ רו לש מש אה קום של ה, מה נה שש מי י הנ לי עמ רו בנ מש ה אה ל זל ענ וש
כםל פ"ו, הנ אות פ', וש ה בה ילה פי אות ו', ונש ד הה צנ - מי יך  רי אמ הנ ת י'. לש דנ קג נש בי ה  א לה א נה פה א רש ל נה - אי תו  לה פי תש ר בי צי קנ לש

ם. יי ית מנ עמשי ע ננ צנ מש אל ה בה דה קג נש "ם, י' הנ כםל מי הנ ה. וש לה יש ים לנ עי בה רש אנ ים יום וש עי בה רש י ה' אנ ני פש ל לי פנ ננ תש אל וה

ה נועה תש בנ יך  רי אמ הנ לש יך  רי צה וש  . יענ בי רש ה בי " הוה ה יש לל עמ ינ דוש  קה ם הנ שי תו. ובנ לה פי תש בי יך  רי אמ הנ לש יך  רי ד צה סל חל ד הנ צנ ומי
םא ל יכות וש רי אמ םא בנ י, ל ינוני יר בי בי ם תש שה ים, של רי בה ל שש ה של נועה תש ה בנ בורה גש ד הנ צנ ר מי צי קנ ה. לש יעה קי תש יא סוד הנ הי זו, של הנ
ם. ה חולה הוא עולל של יענ  בי ד רש גל נל ש, כש קםדל ל הנ קל ם של יהל ני שש ת, של לל של לש יא שנ הי י של עי צה מש אל מוד הה ענ ה בה רועה תש צור, בי קי בש
ה, רועה ים תש רי בה ם שש ה אותה שום זל ה. ומי יד אותה הורי יך לש רי ה צה זל עמלות קול, וש הנ יך לש רי ה צה א. זל בה ד שש גל נל ים כש רי בה שש הנ

א. תה גולש ת זו י' סל לל של לש שנ

ח תה ע, פנ מנ שה םא יי ל ה  קולה ה, וש תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש אי הנ שנ חמ א. בנ תה גולש סל ך  ר הולי ף שופה קה א מנ קה רש ר, זנ מנ אה ח וש תנ פה
עמלות קול. הנ לש יענ  בי לך. רש מש ה יי " הוה ית יש עי צה מש אל ה הה דה קג נש ך. הנ לה ה מה " הוה םאל יש מ ת שש דנ קג ך. נש לל ה מל " הוה ין יש ת יהמי דנ קג נש

יא הי וש ה,  בה תי הנ ה  בה יך  רי אמ מנ של יענ  בי רש הה מו  הוא כש ת. וש לל של לש שנ ם כש יהל ני שש ת בי זל ת אוחל לל של לש שנ קול. הנ ר הנ בי שנ יר לש בי תש
ף קי ד זה גל נל א כש בה א. שש תה גולש סל ל הנ גול אל ים. סל מי עה טש ה בנ לה מו של ה כש ין לה אי ה של דה קג ין נש ם. אי חולה הנ מו של ת כש חנ ה אנ דה קג נש

ים. רי תה סש ענ סודות ני יודי י של מי ים לש מי עה טש הנ מו של ים כש קודי ם נש א אותה צה מש ם תי דול, כגלה גה

ך מש עמרםך עי ים לנ די ה יורש נה שש מי י הנ לי עמ ל בנ י כה רי י, המ בי י רנ בי ר, רנ מנ אה עון וש מש י שי בי ל רנ לו של ר צי חנ אנ ים מי ני קי זש ן הנ קנ ם זש קה
ש, אי ם  הי ם  יהל סוסי של ים  סוסי הנ י  לי עמ בנ ל  כה א  לה אל עוד,  םא  ל וש ב.  רה קש הנ י  לי כש ל  כה ם  עי ז  רי דה זש הי וש ן  קי תנ תש הי ב.  רה קש
םא ל ש. וש ם אי יהל ילותי חי וש ש,  ם אי יהל תותי שש קנ ש, וש ם אי יהל בותי רש חנ ש, וש ם אי יהל חי מש ה, רה בה הה בות לל כש רש ם מנ יהל בותי כש רש מנ

כו'. ן וש בה ג לה לל של בושו כש ב, ולש ים יושי יהמי יק הנ תי ר בו (דניאל ז) ענ מנ אל נל ם, של הל מה א עי ים בה ני קי זש ן הנ קנ זש א של לה עוד, אל

ה, תורה הנ ה. וש זל ב הנ רה קש ינו בנ לי ן עה גי הה ינו לש יני ה בי ינה כי שש ין הנ קי תש הנ יא לש ה הי עה שה ים, הנ רי בי ר, חמ מנ אה עון וש מש י שי בי ם רנ קה
ה מה חה לש י מי די לגמש ים מש יפי קי ים תנ שי רה ה פה מה כנ רות, וש שופה י קולות וש לי עמ ה בנ מה כנ ת בש דל יא יורל י, הי עי צה מש אל מוד הה ענ יא הה הי של
י ן סוסי הי יות של אותי ה בה תורה יר הנ עי הה יך לש רי ת, צה דל י, יורל עי צה מש אל מוד הה ענ יא הה הי ה, של תורה הנ שום של נו. ומי מה ם עי חי לה הי לש

ב. רה קש י הנ לי ם כש הי ים של מי עה טש הנ ם, וש יהל לי ים עמ בי ים רוכש שי רה ן פה הי דות של קג נש הנ ש, וש אי
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ם עולה מות הה ין אג בי קו לש רש זש ני ל וש אי רה שש לו יי גה של א. כש תה גולש ך סל ר הולי ף שופה קה א מנ קה רש ר, זנ מנ אה עון וש מש י שי בי ח רנ תנ פה
ה זל פון. וש צה רום, ה' לנ דה ב, ו' לנ עמרה מנ ח, ה' לנ רה זש מי ה. י' לנ לה עש מנ לש יות מי ע אותי בנ רש ם אנ יהל לי קו עמ רש זש ים, ני די דה ה צש עה בה רש אנ לש

ם. עולה ל הה ים של די דה ה צש עה בה רש ל אנ ט ענ הוא יהו"ה שולי י של עי צה מש אל מוד הה ענ הה

ה נה גי ילה מש הש תי י של די ים, כש ים טובי יהמי ת וש בה ל שנ כה יהה בש פל נה ת כש ם אל יהל לי ת עמ של ה, פורל יונה לש על ם הה אי הוא הה ר, של של נל הנ וש
ת כל כל סנ מש שום של את, מי רי קש אי ני דנ ה ונ כה סג כו'. של לום וש ת שה כנ ש סג פורי הו הנ זל ים, וש עי רה ים הה די דה צש ל הנ כה אי מי דנ ם ונ יהל לי עמ
ת חנ ילה תנ הש ים יי ת יהמי ענ בש ר שי מנ אל ם נל יהל לי עמ ח, ונ סנ פל י הנ מי ת יש ענ בש ם שי דה גש נל , כש יהה נל ם בה כות, הי סג י הנ מי ת יש ענ בש שי ם בש יהל לי עמ

מו. אי

ה זל יון הנ לש על ר הה של נל הנ וש ה'.  ה לנ של ן אי בנ רש קה ה לש צל יירה ר  מנ אל יו נל לה ת, עה רל צל י עמ יני מי ה שש ה זל אה לש הה וה י  יני מי שש יום הנ ומי
ים עי בש ם שי הי ם, של יי מה י הנ ני ל פש ת ענ פל חל רנ ים מש להי רוחנ אל תוב וש כה הו של ף. זל חי רנ יו יש לה ל גוזה נו ענ ל קי יר ענ עי ר יה של נל ר בו כש מנ אל נל

ה. תורה ל הנ ים של ני פה

ל ענ הו  אי שה יי הו  חי קה יו יי פה נה כש רםש  פש יי ן  מנ זש הנ אותו  ל. בש אי רה שש יי ה לש לה אג ילה גש הש י אור. תי הי ים יש להי ר אל םאמל י יהד, ונ מי
בות, אה ת הה לשל ם שש לו הי ים של ני וה גש ת הנ לשל ן. שש יי ענ י הה רובי י כש ני ם שש יו הי פה נה ן, כש יי ר הוא ענ של נל ה הנ שום זל תו. ומי רה בש אל
ם יי יננ עי י הה רי שש ם. אנ הל ת בה מל קל רג יא מש הי ן של יי ענ ל הה ים של ני וה גש ם הנ ם. אותה ית עולה רי כםר בש זש לי יהה  יתי אי ם ורש הל ר בה מנ אל נל של
ם כל תש א אל בי אה ים וה רי שה י נש פי נש ל כנ ם ענ כל תש א אל שה אל יהד וה ם. ומי יהל לי ה עמ בה כה רש מל ה כש לה בש קנ יהה לש לל ים אי חי תה פש ני ים וש לי כש תנ סש מי של

אילהי.

ת לל נוטל וש יהה  פל נה ת כש של ה פורל יונה לש על ם הה אי א. הה קה רש םאש. זנ ר ר בה תל כל יא הנ ה. הי תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש הנ ן זו  יי ענ ת הה בנ
ר של ל על כה ת בש נל קל תג מש ה  ה אותה עמלה מנ של ין סוף. וכש ד אי ענ וש נו  מל מי ה  לה עש בנ לש ה  ת אותה ענ גנ מנ ד של ה, ענ מה ת עי חנ ופורנ ה  אותה
ה אורות שה מי חמ , ונ יהה לל עה ים של ני וה גש ל הנ כה ים מי מי קה רג ם מש ה, כגלה לה ים של בושי לש הנ ים וש קוני תי ל הנ כה ת בש טל של קנ תש ירות, מי פי סש הנ

ה. ים בה ירי אי מש

ת דל ינחל מש של ם. וכש ית עולה רי כםר בש זש יהה לי יתי אי י? ורש עי צה מש אל מוד הה ענ הוא ו' הה ה, של לה עש בנ תוב בש ה כה ן מנ מנ זש אותו הנ בש
ף קה הו מנ זל יך. וש לל ה עה פל ילה יה הש י יי כי לש ך מנ לל א, מל בה אנ הוא הה ה של יונה לש על י' הה ת לנ רל יא אומל ם, הי יהל ני ת שש ם אל אי ם הה אותה

י. ל יםפי שון של ר, לה שופה

ן מנ זש אותו  ה. בש לה עש ם בנ ה עי הובה א, אמ תה גולש סל ך  ב הולי אה הה ה  ר לה םאמנ ה, י לה עש ם בנ ת עי רל בל חנ תש מי ן של מנ זש הנ אותו  בש
הוא יום הנ ד. ובנ חה ר אל שה בה יו לש הה תו וש שש אי ק בש בנ דה מו וש ת אי אל יו וש בי ת אה יש אל זםב אי עמ ן ינ ל כי יים בו (בראשית ב) ענ קנ תש יי
רוך הוא דוש בה קה הנ ה, וש לה עש מנ ד, י"ה לש חה חוד אל יי ם בש אי הה ב וש אה יו הה הש יי ה. וש טה מנ ד לש חה מו אל ה, ושש לה עש מנ ד לש חה ילה ה' אל הש יי

"ד. חה "ד אל חה בון אל שש חל ה יהו"ה לש ך עולל כה ה. וש טה מנ ם ו"ה לש הי ד, של חה חוד אל יי תו בש ינה כי ושש

ה טה מנ ר לש עורי תש יי ץ. וש רל אה ל הה שוש כה ה נוף מש פי יש הו  זל יק. וש די צנ ל הנ ים ענ ד שורי חה ע אל בנ רש יו אנ הש יי ן של מנ זש אותו הנ בש
ה אותו יון? זל ר צי ה הנ ה זל פון. מנ י צה תי כש יון ינרש ר צי ץ הנ רל אה ל הה שוש כה ם. מש עולה ל הה כה תו בש מועה ה שש עמלל תנ , וש יחנ שי מה הנ
יו הש יי ף  יוסי ן  בל יחנ  שי ומה ד  וי דה ן  בל יחנ  שי ם מה הי ים, של יחי שי י מש ני ושש יהקום,  ם  שה ים, מי רי עמבה ר הה הנ ר בו  מנ אל נל ר של הה הה
ה ינה כי שש ן הנ מנ זש הנ אותו  אות. ובש הה ך  ה לש זל ר (שמות ג) וש מנ אל נל יהה  לל עה שום של ם, מי יהל יני הוא אות בי לו, וש ם של יי כנ רי יש הנ

. יהה לל ה עה רה ה עמטה ידה ה, מורי מה כש הוא חה ב, של ך רנ לל ינת מל רש יא קי הי ה, של יונה לש על הה

יק. די ה נוף - צנ פי אי, יש דנ ר לו, ונ מנ ה. אה טה מנ ד לש חה ם אל י הי רי המ יו, ונ ם הה יי ננ ן, שש קי ן זה קי ר, זה מנ אה ר וש חי ן אנ קי ם זה קה
ה, ינה כי שש יא הנ הי ץ, של רל אה הה א כםל. וש רה קש ני יק של די צנ ל הנ שוש של מה הוא הנ י, של עי צה מש אל מוד הה ענ ה הה ץ - זל רל אה ל הה שוש כה מש
ים פי נה עמ הה ד, וש חה הוא אל לו  של ש  שםרל הנ ן של ילה אי הה של מו  ם, כש יי ננ ם שש ה הי לה עש מנ ד. ולש חה אל ים לש בי שה חש ית נל רי גוף ובש ה  לה צש אל וש
ם רודות, אותה פש אי  דנ ונ ה.  לה עש מה לש מי דות  רג פש ם  יהל פי נש כנ וש ם  יהל ני ופש  - ר  בה דה הנ סוד  וש י,  רי פש הנ ל  בי קנ לש ים  די רה פש ני ה  לה עש מנ לש

ה. ינה כי שש ל הנ יק אל די צנ כםל בש יק הנ רי הה ין לו סוף, ולש אי יון של לש קור על מה ה מי יעה בי ל נש בי קנ ם לש אי הה ב וש אה ל הה ים אל פי נה עמ הה

ה עמשל ם ננ הל מה עי י, וש רי ם צי הי ת של מל אל י הה כי י ינרש ני ין שש יא בי יון, הי יא צי הי ה של דה קג נש פון, זו הנ י צה תי כש יון ינרש ר צי עוד, הנ וש
ה עמשל י, ננ רי ת צי חנ יק תנ ירי א. חי תה גולש ה סל עמשל י, ננ רי ל צי ם ענ ם חולה הל ה מי לה עש מנ א. לש תה גולש יא סל רועות הי זש י הנ תי שש גול. בי סל
תוב כה ר הנ מנ ק, אה חה צש יי ם וש הה רה בש ם אנ הי רועות של זש י הנ תי ל שש יא ענ א הי תה גולש סל שום של ם. ומי יי כנ רי יש י הנ ני ת שש חנ גול תנ סל

ה. נה םאש פי ר ה לש תה יש ים הה בוני סו הנ אמ ן מה בל (תהלים קיח) אל

ה רה עמשה ומי רונות  כש זי ה  רה עמשה ומי כגיות  לש מנ ר  של על מי ים  תי פוחמ ין  אי ר  מנ אל נל ן  יהל לי עמ ייי,  י"ם  יודי לש  שה ן  אותה וש
ה מה כש חה ? זו הנ מםחנ הו הנ או ייי. ומנ רש קש ני מםחנ של ל הנ פות של לש טי ם שה הי יו"ד ה"י וא"ו ה"י. וש זו בש מש רש ני רות, של שופה
'יום נו בש ני 'עמ ם ינ הל בה ה, של שה 'דג ה קש כה 'רה 'חוד בש ם יי לו הי אי יון. וש לש ר על תל הוא כל םאש של ר ל הה ר של תל כל ת בנ רל תל סש ני ה הנ יונה לש על הה
יל"ה הש בון אל שש חל ים בש עולי ר ינבםק, וש עמבנ ת מנ עמבםר אי ינ ר (בראשית לב) ונ מנ אל ם נל יהל לי עמ בות של תי י הנ אשי ם רה הי נו, של אי 'רש קה

ם. שה ילות מי צי ך אמ רל דל ש בש פל נל רוחנ וש ה וש מה שה ן נש הי "י, של נה דם ה אמ " הוה יש

כםחנ י בנ ימי רי יון הה ת צי רל של בנ ך מש י לה לי בםהנ עמ ר גה ל הנ ה (ישעיה מ) ענ ר בה מנ אל ם, נל עולה ית בה לי גנ תש זו מי א הנ קה רש זנ הנ של וכש
ך קולי כםחנ  י בנ ימי רי י. הה רי ל צי ם ענ הוא חולה א, של תה גולש ן סל ה מי יונה לש על ה הה דה קג נש בנ ך  י לה לי ם. עמ יי לה רושה ת יש רל של בנ מש ך  קולי

א. תה גולש ם סל כגלה י, וש רי ם צי הי י"ם, של י יודי ני שש י, בי אי ירה ל תי י אנ ימי רי ם הה יי לה רושה ת יש רל של בנ מש

או טש חל י בש לות. כי א גה לה ה אל יתה ין מי אי ר, וש בה דש מי ת בנ ינו מי בי א, אה קה רש זנ עוד בש ה קול, וש לה עש מנ ה לש ן עולל מנ זש אותו הנ בש
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ם ה, עי דה עי תוך הה יהה בש םא הה הוא ל ה. וש וה ת חנ ה אל תה פי ים של נוני ת זש של ש אי חה נה ה הנ ל סמא"ל, זל ה של בה קי נש י הנ אי טה חמ ת, בנ מי
הוא רוך  בה דוש  קה ין הנ בי רוד  פי שו  עה וש יעות  טי נש בנ ים  צי צש קנ מש יו  הה של לו  אי מי ח,  קםרנ ת  עמדנ בנ ל ה'  ענ ים  די נועה הנ לו  אי

ארו. וה ל צנ רוך ענ ה הוא כה זל ש הנ חה נה הנ תו, וש ינה כי שש לי

בםהו. וה ה תםהו  תה יש ץ הה רל אה הה וש ר בו  מנ אל נל יהרםק של ו  ה קנ זל ר. וש בה דש מי ת בנ מי ינו  בי ר אה מנ אה וש בו  יך  רי אל הל ך  שום כה ומי
יחנ ה' שי ינו מש פי ר (איכה ד) רוחנ אנ מנ אל יו נל לה עה ה. וש רה עה ק רוחנ סש נל חל ו בש ה קנ ם. זל עולה ל הה ת כה ב אל סובי ו יהרםק של הוא קנ וש
ם, יי מה י הנ ני ל פש ת ענ פל חל רנ ים מש להי רוחנ אל ר בו (בראשית א) וש מנ אל נל יחנ ה' של שי ד מש כנ לש ף בו ני ם. רוחנ אנ יתותה חי שש ד בי כנ לש ני

ה. תורה ל הנ ם של יי מנ לו הנ אי ם. וש יי מו מנ רש על יך נל פל רוחנ אנ ר ובש מנ אל יו נל לה עה וש

םא ל שום של ם. מי ט שה ענ ם מש ט שה ענ פות, מש פות טי ים, טי לי זש ד נם מו ני בו כש צש ם ני עולה ל הה ים של עי שה רש ם הה אותה ן של מנ זש בי
או, פש ם קה ית. כגלה אשי רי ה בש עמשי ל מנ ים של להי "ב אל ה לי ב יהם? זל ה לל ה זל ב יהם. מנ לל הםמםת בש או תש פש ה, קה מונה אל את הה צי מש ני
ה ימה רי זש מנ םא  ל וש ם,  יהל יני בי ה  תומה חמ ה,  פואה קש יא  הי ם של אי הה זו  יהם?  הו  מנ ף.  אנ ם  הל בה ה)  נל (ייהה ה  רל גה תש יי םא  ל של י  די כש
תה פש שנ נה תוב?  ה כה יו, מנ בותה כש רש מנ ומי ש  חה נה ן הנ ה מי מה קה נש טםל  הוא לי רוך  בה דוש  קה ה הנ רוצל של ם. וכש עולה ה בה יעה פי שש ומנ

מו יהם. סה ך כי רוחמ בש

ם יי מנ ת בש רל עופל למלו כנ ים צה ידוני ם זי יי ם מנ אותה ה. וש טה מנ ה לש יעה פי שש ה ומנ תורה ל הנ ם של יי ים מנ כי שה מש ן ני מנ זש אותו הנ ובש
ים ני בה ייש אמ ן). וש מות (הי פגלה ים מש ני בה ם אמ הל רום ה'. בה מה יר בנ די ר (תהלים לג) אנ מנ אל נל אותו של ם מי הי ם, של הל ים מי ירי די אנ
ל ים ענ טי ם שולש הי ם של י גורי בול. ומי מנ י הנ ים, מי ידוני ם זי יי ן מנ הל ים מי אי ן, יוצש בל אל ץ וה ם עי הל ר בה מנ אל נל ר של חי ד אנ צנ מי

ים. יי ם חנ יי ים מנ אי יו יוצש ן הה הל מי מות של פגלה ים מש ני בה ם אמ הי רו, של בש שש ני ה של תורה י הנ ני בש לוחות אנ ם? הנ עולה הה

ל ענ ך  חםשל ה וש ילה קי ל סש ים של ני בה ם אמ הל עמשו לה ננ יך. וש מל רםס קה המ ך תנ אונש רםב גש תוב? ובש ה כה ים, מנ רי בש גנ תש לו מי אי של וכש
יך שי םא ינחש ך ל ם חםשל ר בו (שם קלט) גנ מנ אל נל ה. וש לה יש לה ל הנ ה כה ל זל ה אל ב זל רנ םא קה ל ך, וש חםשל הנ ן וש נה עה י הל הי יש הום. ונ י תש ני פש

ם. בםתה מושש יהה אור בש ל הה אי רה שש י יי ני ל בש כה ם, ולש יי רנ צש ץ מי רל ל אל כה ה בש לה פי ך אמ י חםשל הי יש ר בו (שמות י) ונ מנ אל נל ךה. וש מל מי

אור, או  םא רה ה ל תה ענ אן וש ר כה מנ אל ים (איוב לז). נל קי חה שש יר הוא בנ הי אור בה או  םא רה ה ל תה ענ ר - וש בה דה סוד הנ וש
ך הוא חםשל יהה אור. וש ל הה אי רה שש י יי ני ל בש כה יו. ולש תה חש תנ יש מי מו אי םא קה ל יו וש חי ת אה יש אל או אי םא רה ים ל רי צש מי ר בנ מנ אל נל וש
ש ת אי לל אוכל ה של תורה ל הנ של ש  אי ש, הה ת אי לל אוכל ש  אי הו  זל ש. וש קנ כנ מו  לי םאכש י ך  רונש ח חמ לנ שנ ר תש מנ אל יו נל לה עה ה, וש פה רי שש

"ת. ול מה הו"ם הוא הנ יהה. תש רי כש נה

ם יך? אותה נורל ה צי ה זל יך. מנ נורל קול צי א לש הום קורי ל תש הום אל ר בו (תהלים מב) תש מנ אל נל ר של חי הום אנ ייש תש וש
ים קודי ני לו הנ יך - אי לל גנ ה. וש תורה ל הנ ים של מי עה טש לו הנ יך - אי רל בה שש ל מי ים. כה מודי ענ י הה וי ם וה הי ה של מה כש חה ל הנ נורות של צי הנ

א. רה קש יי יו ונ נה ל פה עמבםר ה' ענ ינ ר בו (שמות לד) ונ מנ אל נל בור, של עי ה סוד הה רו - זל בה י עה לנ ה. עה תורה ל הנ של

ל טות ענ ה שולש " הוה ם יש ל שי יות של אותי ע הה בנ רש אנ ג. וש רל הוא הל ת, וש ול מה יות הנ אותי פוך  הי הוא בש הום של תש ייש  וש
ו הוא קנ תםהו, של ה בש פה רי ה שש ה"ו. ה' עושה ה בש ילה קי ה סש ק. י' עושה נל חל ג וש רל ה הל פה רי ה שש ילה קי ין, סש ית די יתות בי ע מי בנ רש אנ
ש בי לנ תש ה. ה' הי פה רי עמשות בו שש ך לנ חםשל ה בנ שה בש לנ תש ים. ו' הי עי שה רש ין בה עמשות די ת בו לנ של בל לנ תש ה. ה' מי שובה הוא תש יהרםק, וש

ג. רל עמשות בו הל ת, לנ ול מה הוא הנ הום, של תש בנ

ת רוחנ אל ר וש מנ אל נל מו של ה, כש אה מש טג ת רוחנ הנ ר אל עי בנ ה לש ת בה של לגבל ה מש ינה כי שש הנ פות, וש לי קש ל הנ כה ה מי לולה ץ כש רל אה הה וש
ר בה דה סוד הנ פוך הוה"י, וש הי דוש בש קה ם הנ שי לו הוא הנ לה פות הנ לי קש בנ ר, של אומי י של ייש מי ץ. וש רל אה ן הה יר מי עמבי ה אנ אה מש טג הנ

ך - חםשל הום. וש י תש ני ל פש ך ענ חםשל בםהו. ב"ו הו"א אנ"י וה"ו. וש תםהו, ו' בש ם ה' בש הי "י. וש ה לי " נ"ו שול ינל "ה אי ל זל כה - וש
בור ה חי ין לה אי ה, של אה רה םא תםהו בש תוב? ל ה כה יא תםהו, מנ הי ה, של פה לי קש ה בנ נה טנ קש ר ה' הנ של אמ כנ הום - בו י'. וש בו ה'. תש

תםהו. ת בש של בל לנ תש יא מי הי של ה כש לה עש ם בנ חוד עי יי וש

ך, חםשל הום וש ה תש ה. זל לי גנ םא תש ך ל מש ת אי ונ רש על יך וש בי ת אה ונ רש ר על מנ אל ם נל יהל לי עמ יות, ונ אות עמרה רה קש לו ני לה פות הנ לי קש הנ וש
ך - זו מל ת אי יך או בנ בי ת אה ך בנ חותש ת אמ ונ רש ך. על חםשל ה - תםהו וש תה ה ובי שה ת אי ונ רש ן י"ה. על הי ם של אי הה ב וש אה ת הה ונ רש ם על הי של

יק. תי ה עה סל כנ מש לי ה וש עה בש שה כםל לש אל ר (ישעיה נג) לל מנ אל אן נל כה אן, וש ן כה יות הי עמרה ל הה ה. כה נה טנ קש ה' הנ

י רי המ ן. ונ יבה רי חמ מות ומנ ה עולה יהה בונל פות, הה לי קש לו הנ אי יהה בש רוך הוא הה דוש בה קה הנ ן של מנ זש ה תםהו. בי תה יש ץ הה רל אה הה וש
ם עולה ה ובה זל ם הנ עולה מות, בה י עולה ני שש ש, בי יהבי ב וש רנ יק, ילחל די הוא צנ ר, של הה נה הנ מות, וש עולה ל הה כה ה בש עה פה שש ין הנ אי שוהה של רש פי
םא ל לו  אי י, וש ים לי ילי ה מועי לל ר: אי מנ אה ן, וש יבה רי חמ הנ מות ולש נות עולה בש לי תו  בש שנ חמ מנ ה בש לה עה ר, של אומי י של מי ייש  א. וש בה הנ
ץ רל אה הה ם וש הל ר בה מנ אל נל ים של רי חי אמ י. הה ים לי ילי ץ - מועי רל אה ת הה אי ם וש יי מנ שה ת הנ ם אי הל ר בה מנ אל נל של לו  י. אי ים לי ילי מועי
ר תםהו מנ אל ם נל יהל לי ם, עמ ה אותה שה םא עה ל ם וש םא אותה ר בש לי צונו  רש ה בי לה עה מות של ל עולה ה ענ אל רש מנ בםהו, של וה ה תםהו  תה יש הה

י. ים לי ילי םא מועי ר ל מנ ה הוא אה לל אי בםהו, בש וה

ה. בםהו לה פי עמבור תש מי ך  ן לה נה עה ה בל כםתה (איכה ג) סנ ר בו  מנ אל פות, נל לי קש הנ לו  אי הוא בש רוך  בה דוש  קה הנ ן של מנ זש ובי
ים. די דה ה צש עה בה רש אנ ק לש לה חל נל ים של ני פש בי מםחנ מי גוז, הנ אל פות הה לי ם קש לו הי אי ך, וש חםשל הנ ן וש נה עה י הל הי יש ר ונ מנ אל ם נל יהל לי ך, עמ חםשל וש

םא ש ל אי ה הה ם ה'. מה אג ש נש אי י כה רי בה םא כםה דש ל ר (ירמיה כג) המ מנ אל נל מו של ה, כש אה מש ל טג בי קנ ינו מש הוא אי ה של " הוה ה יש זל
ה. אה מש ל טג בי קנ ינו מש מו אי ף שש ה, אנ אה מש ל טג בי קנ מש

ה, לה עש בנ לש ה  "י, עולה נה דם אמ ה  ינה כי שש יא הנ הי ה, של לה פי תש גוז. הנ אל הה מי רו  בש שה יי לו,  לה פות הנ לי קש רות הנ ערבה מה ן של מנ זש ובי
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ה א מנ לה ה אל ין לה אי ה, וש שה יבי יהה וי ני את עמ רי קש יא ני לו, הי לה פות הנ לי קש ה בנ נה מל ה מי כגסל יהה מש הוא הה ן של מנ זש בי הוא יו"ד, של של
אי. שנ חמ יהה בנ דל ה עמבה יאו לה בי הי של

ף עוד ני כה יי םא  ל וש (ישעיה ל)  ר בו  מנ אל נל לו,  לה פות הנ לי קש הנ הוא מי רוך  בה דוש  קה ט הנ שי פנ תש מי ן של מנ זש הנ אותו  ובש
את רי קש ני וש בודו.  כש ץ  רל אה ל הה םא כה ל מש ר בו  מנ אל נל ה,  שה ינבה הנ יהה  הש ני של יהד  ומי יך.  ת מורל רםאות אל יך  ינל עי יו  הה וש יך  מורל
ה עולה וש פות  לי קש ן הנ ל אותה ת כה פל שורל וש לו,  ה של עולה לו, הה שור של קי לו, הנ ן של בה רש קה לו, הנ ת של טםרל קש לו, הנ ה של כה רה בש הנ
ת לנ פי תש יו בי לה ה אי עולה יא הה ה - הי עםלה יא הה ית. הי רי חמ ת שנ לנ פי תש ה, בי עםלה ת הה םאת תורנ תוב (ויקרא ו) ז כה הו של יו. זל לה אי
לו לה פות הנ לי קש ל הנ ת כה ת אל פל יא שורל הי ה  בה ית, של בי רש ת ענ לנ פי תש ה - בי לה יש לנ ל הנ כה חנ  בי זש מי ל הנ ענ ה  דה ל מוקש ה. ענ חה נש מי הנ

לות. גה יא הנ הי ה, של לה יש לנ טות בנ שולש של

ר מנ אל יו נל לה עה ה, של תורה ל הנ ן של גה יא הנ הי ן, של דל ן עי ל גנ ים של מי שה יחות ובש ה רי מה כנ ה בש יו, עולה לה ה אי יא עולה הי של וכש
ח. תה פש י תי תנ פה י שש נה דם ה, אמ לה עש םא בנ יהב של ה. וכש לה עש בנ א לש לה ת אל חנ תנ פש ני ה  ינה אי ה של תומה ה. סש לה י כנ חםתי עול אמ ן נה (שיר ד) גנ
י םאשי ר ת לש חנ תנ םאלו  מ תוב (שם ב) שש כה של הו  רועות. זל י זש תי שש בי ה  ל אותה בי קנ ת, ומש מל אל י הה מודי י ענ ני ל שש ת אל חנ תנ פש ני

שום מות. ומי שי י הנ ני ל שש בור של חי ן יאהדונה"י, הוא הנ מי ל אה סוד של הו הנ זל , וש יהה לל ד אי ה יורי " הוה י. יש ני קי בש חנ ינו תש ימי וי
ך. רי בה מש ן הנ ר מי ן יותי מי ה אה עונל דול הה ה גה זל

ם הי ת, של לל קםהל י ובש לי שש מי ים, ובש ירי שי יר הנ שי ך בש לל מל ת הנ ר בנ עורי תש ד, תי חה אל מות כש שי י הנ ני יו שש הש יי ן של מנ זש אותו הנ בש
ן אה ן י'. ולש דות מי יורש מםחנ של ל הנ פות של לש טי ם שה הי י"ם של יודי לש  ל, שה שה ים מה פי לה ת אמ לשל ד), שש חה אל מות כש י שי ני (שש
ילה הש י יי תנ דול. מה ר גה זי ך פה ר הולי ר - שופה בה דה סוד הנ דול, וש ה גה עמשה ן ננ טה יהה קה הה ה של ת, ומנ של יא קל הי יק של די צנ ים? לנ כי שה מש ני

ה? זל ן הנ יוקה דש ץ בנ ק חי זורי

ם הל ר בה מנ אל נל של לו  אי ל בש כי תנ סש הי אםת, לש רש יו מי ינה עי ה  ין הל כש תי ן ונ הל ר בה מנ אל נל ם, של יי יננ עי שוכות הה נות עור חמ תש עוד, כה
ץ רל אה הה ם. וש נות עור הי תש ית. כה אשי רי ה בש עמשי ל מנ אור של ש  מי ם חה הי ים. של להי אות אל רש ה מנ אל רש אל ם וה יי מנ שה הנ חו  תש פש ני
ע בנ רש אנ וש ש.  מי - חה הום  ע. תש בנ רש - אנ ך  חםשל וש לש.  - שה ם. בםהו  יי תנ - שש ת. תםהו  חנ - אנ ץ  רל אה הה וש בםהו.  וה ה תםהו  תה יש הה
תםהו, ה  תה יש הה ץ  רל אה הה וש ה,  זל שום  ומי גוז.  אל הה פות  לי קש ן  הי של סודות  יש ה  עה בה רש אנ ן  הי וש גוף,  בנ לולות  כש של יות  אותי הה
ה ת - זל פל חל רנ ים מש להי רוחנ אל . וש מםחנ ת הנ ימות אל די קש מנ פות של לי קש ך הנ רל דל ך  כה ן, של כי ם לה קםדל ה מי תה יש תםהו הה שוהה של רש ופי
ים להי ר אל םאמל י תוב ונ כה הו של ה. זל לה אג ילה גש הש יהד תי ה, מי תורה י הנ י מי ני ל פש ת ענ פל חל רנ ילה מש הש תי יהד של . מי יחנ שי מה ל הנ רוחו של

י אור. הי יש

דון עי הה ן, מי דל ן עי גנ ים מי להי הו ה' אל חי לש שנ יש ר בו ונ מנ אל נל ן, של דל ן עי גנ הוא בש יחנ של שי מה ינד הנ ים מי להי הו ה' אל חי לש שנ יש ונ
ן גנ ם לש דל קל ן מי כי ינשש ם, ונ שה א מי יהצה יהד של הו. מי חי לש שנ יש ה ונ שום זל ה. מי ינה כי שש יא הנ הי ה, של מה דה אמ ת הה עמבםד אל ה? לנ מה לה לו. וש של
רוחנ וש ר בו  מנ אל נל , של יחנ שי מה ת רוחנ הנ ים אל כי מושש ם, של יי רנ פש ן אל בל יחנ  שי ד ומה וי ן דה בל יחנ  שי ם מה הי ים, של בי רג כש ת הנ ן אל דל עי

בון. שש חל ם"ה בש יל "ה שי ה מםשל ך עולל כה יך. של לל ר עה של רוחנ אמ ן הה י מי תי לש צנ אה ר בו וש מנ אל נל ם"ה, אותו של יל ה שי ים. זל להי אל

ה בו לה אג גש הנ ה, וש תורה ל הנ ם של יי מנ י הנ ני ל פש ת ענ פל חל רנ ילה מש הש יי י של די ם, כש יהל ני שש ילה לי ים שי די קש הי ם, של דל קל ן מי כי ינשש ונ
ך פי הנ תש מי י הוא? מטטרו"ן, של ה. ומי טל יהדו מנ ילה בש הש יהד תי ת. מי כל פל הנ תש מי ב הנ רל חל ט הנ הנ ת לנ אל שוהה וש רש י פי רי המ לויהה, ונ תש
ין, יהמי ד לש סל י חל פי לנ ה כש טל ל - מנ אי רה שש כו יי ם זה אי ה. וש תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש ה, זו הנ טל עוד מנ ה. וש טל מנ ש לש חה נה ש ומי חה נה ה לש טל מנ מי
ם, דה פםך  שש לי ש  קי בנ מש ר, של חי ל אנ אי ש  חה נה ם הנ שה ה, של בורה גש ד הנ צנ ה לש י חובה פי לנ ה כש טל םא - מנ ם ל אי ים, וש מי חמ רנ בש או  ייצש וש

ל. אי רה שש יי ים מי בי רנ יחנ וש שי מה ג הנ רי ייהה וש

ד. סל י חל פי לנ ה כש טל ילה מנ הש יי ם של הה רה בש ל אנ ר של בםקל הוא הנ ר, של בםקל ד הנ י ענ בי כש י ה' שי ר (רות ג) חנ מנ אל ה נל שום זל ומי
ץ ה עי ר בה מנ אל נל ה, של תורה יא הנ הי ים, של יי חנ ץ הנ ך עי רל ת דל מםר אל שש כםל לי הנ ת, וש כל פל הנ תש מי ב הנ רל חל ט הנ הנ ת לנ אל ה, וש שום זל ומי
יא םא - הי ם ל אי לו, וש ים של יי ם חנ יא סנ ם - הי דה אה ה הה כה ם זה ה. אי ל פל ענ בש ה של תורה יא הנ הי ה, וש ים בה יקי זי חמ מנ יא לנ ים הי יי חנ
ש חה נה ומי ש  חה נה ה לש טל מנ מי ך  פי הנ תש מי ה של טל מנ הנ של מו  ך, כש ה כה נה שש מי י הנ לי עמ בנ שוהה  רש י פי רי המ ת. ונ ול מה ם הנ סנ לש ת לו  כל פל הנ תש מי
ן. ם כי יהל טי לה ם בש יי רנ צש י מי מי טג רש ם חנ ם הי ינעמשו גנ ם ונ הל ר בה מנ אל נל ם של ל אותה ם כה עולה ן הה חו מי מה הוא יי ן הנ מנ זש ה. ובנ טל מנ לש

אן. ד כה ענ

םאת, ז א בש לה הוא אל רוך  בה דוש  קה הנ צון מי יק רה פי ם מי דה ין אה ה, אי אי םא ורש ש. ב קםדל ל הנ רםן אל המ םא אנ יהב םאת  ז בש
ר מנ אל ם נל יהל לי עמ ים ייש, ונ תי ה עי מה כנ ה'. וש עמשות לנ ת לנ יא עי םאת הי ז א טוב. וש צה ה מה שה א אי צה ר (משלי יח) מה מנ אל יהה נל לל עה של
ל ענ ה. וש מונל ים ושש רי שש ם על חוק. הי שש ת לי עי כות וש בש ת לי רו (קהלת ג) עי פש סי ם בש ר אותה מנ למםה אה ת. ושש ל עי כה םא בש ל יהב אנ וש

ה'. ל לנ אי רה שש ש יי הוא קםדל ש, של קםדל ל הנ ת אל ל עי כה םא בש ל יהב אנ ן וש רם המ אנ יר לש הי זש ה הי זל

ל אי רה שש ם, יי יהל בי יש ץ אם רל אל ם בש יותה הש םאת בי ם ז ף גנ אנ וש ה  ר בה מנ אל נל ל, של אי רה שש ם יי םאת עי את ז רי קש ני ה הנ ינה כי שש הנ של וכש
ית יצי צי וש לות  פי ים ותש נוני חמ ה תנ מה כנ ים (שיר השירים ו), בש שי נה ה בנ פה יה הנ ך  דודי ך  לנ ה הה נה ה? אה ים לה רי ם אומש ה הי מנ
ית רי ל בש יא. אות של ל אות הי אי רה שש י יי ני ין בש י ובי יני ר (שמות לא) בי מנ אל יו נל לה עה ים, של ים טובי יהמי תות וש בה שנ ין וש לי פי ותש
א צה יך. מה לל יד אי סי ל חה ל כה לי פנ תש םאת יי ל ז ר ענ מנ אל יו נל לה עה ין. וש לי פי ל תש ל יום טוב, אות של ת, אות של בה ל שנ ה, אות של ילה מי

םאת. ז ם בש י אי ם כי כה ל חה לי הנ תש ל יי ר (ירמיה יט) אנ מנ יא אה בי נה הנ א טוב. וש צה ה מה שה אי

יו נה בה ה לש וה ם, צי יי מנ שה בנ של ינו  בי צון אה יק רש פי הה ר לש קה ה עי תה יש יא הה םאת הי ז של ענ  יהה יודי הה עמבור של ינו, בנ בי עמקםב אה ינ וש
צון יק רה פי מי ה  בה ענ של יהה יודי ד הה וי דה ם. וש יהל בי ם אמ הל ר לה בל ר די של םאת אמ ז ר (בראשית מט) וש מנ אל נל םאת, של ז ם בש יעה הודי וש
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. חנ י בוטי ני םאת אמ ז ה, בש נל חמ י מנ לנ ה עה נל חמ ם תנ ר (תהלים כז) אי מנ יו אה בה ם אויש ם עי חה לש יהה ני הה של ה', כש מי

ר מנ םאת, אה עמבור ז א בנ לה ה אל לה אג ה וגש נוחה ם מש הל ה לה אה םא רה ל לות, וש גה ל בנ אי רה שש ל יי ן של עמרה ה צנ אה רה של יא, כש בי נה הנ וש
י ה. ומי יהודה םאת לי ז ה - וש יהודה ן לי כי יך. וש תי דש עלמנ םאת הל עמבור ז ם בנ אולה ה - וש ן מםשל כי י. וש בי ל לי יב אל שי םאת אה (איכה ג) ז

םאת. ת ז ין אל םא יהבי יל ל סי ר וכש מנ אל יו נל לה םאת, עה ז ם לה בו גנ ת לי םא שה ל של

ל לי פנ תש םאת יי ל ז הו סוד ענ זל ם ה' של יג שי שי ה מנ צונו, ובה יק רש פי ה יה ם בה דה אה הה ן של יוה ת, כי ענ דנ ה לה תה יך אנ רי ה צה תה ענ וש
ה חה נש מי ן בש כי ה, וש דועה ה יש דה מי ה לש לה פי ית תש רי חמ שנ נו בש קש ה תי מה םאת. לה ל ז הוא ענ ם ה' של שי אי לש דנ םאת - ונ ל ז ענ יד. וש סי ל חה כה
ת רל עמשל ן בנ כי ה, וש דועה ה יש דה מי יום טוב לש ן בש כי ה, וש דועה ה יש דה מי ת לש בה שנ ן בש כי ה, וש דועה ה יש דה מי ית לש בי רש ענ ן בש כי ה, וש דועה ה יש דה מי לש

מו ה, כש ירה פי ה וסש ירה פי ל סש כה ה הוא בש " הוה יש ה של םאת, הוא מורל ל ז ר ענ מנ אה ה של א מנ לה ה? אל דועה ה יש דה מי ה לש שובה י תש מי יש
ר מנ אל נל כות, של לש מנ י הנ די ל יש א ענ לה ים אל תוני חש תנ ה בנ לה עג ה פש ין לה ה אי ירה פי ל סש כה ה. וש בורה גש הנ ה וש לה דג גש ך ה' הנ ד לש וי ר דה מנ אה של

ה. לה שה כםל מה כותו בנ לש ה ומנ בה

ם עי כות  לש מנ הוא  של ה,  קה דה צש מו  עי עמשות  לנ וש יק  די צנ יק  די צש הנ לש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ יך  רי צה של ן  מנ זש בי ל  בה אמ
יק די ר צנ מנ אל נל יק, של די מו צנ ל שש א ענ רה קש ה' ני מו. ונ ל שש ים ענ יקי די ים צנ אי רה קש ני ירות וש פי סש ל הנ ים בו כה לי לה כש ים, ני תוני חש תנ הנ

ה. קה דה צש יו בי יותה רי ל בש ם ענ חי רנ יו, ומש כה רה ל דש כה ה' בש

כות. רה ה בש אה ל יום. ק' - מי כה שות בש דג ע קש בנ רש ים. ד' - אנ ני מי ים אמ עי שש יא צ' - תי הי ה, של לה פי א תש לה ה אל קה דה ין צש אי וש
ה. קה דה הה לו צש בל שש ינחש ם ונ הה רה בש אנ ר לש מנ אל יו נל לה עה ם גוי. וש רומי ה תש קה דה הו וצש זל ה. וש י תורה שי מש ה חג שה מי ה' - חמ

ד י' צנ ה. ומי קה דה יא צש ד ה' הי צנ ן. מי יה רש שי ה כנ קה דה צש ש  בנ לש יי (ישעיה נט) ונ ה  ר בה מנ אל ה, נל ן בה גי הה ה לש הוא רוצל של וכש
ד ה' צנ ה. מי דה ץ מי רל אל ה מי כה רג ה אמ ר בה מנ אל ד ו' נל צנ יק. ומי די ל צנ םאש כה ר ה בש רה ית עמטה רי יק, או בש די םאש צנ ל ר ע ענ יא כובנ הי

י יהם. ני ה מי בה חה ה - ורש יונה לש על

כות לש ים. ומנ יאי בי נש או  רש קש ני וש ה  ים בה לולי ירות כש פי סש ל הנ ה, כה בואה נש יך  שי מש הנ הוא לש רוך  בה דוש  קה ה הנ רוצל של וכש
מו יא כש הי ים, של יאי בי נש ל הנ י ענ תי רש בנ די ר וש מנ אל נל מו של ה, כש מל דנ ים אמ יאי בי נש ינד הנ ר (הושע יב) ובש מנ אל נל ם, של יון כגלה מש יא די הי
י פי יא כש בי ל נה כה ם, לש צורותה ם וש יונה מש די ם וש ה כםחה אות בה רש ירות מנ פי סש ל הנ ן כה כי ה. וש ים בה אי רש ים ני ני פה ל הנ כה יהה של רש לנ קש פנ סש אנ

ה. לה עש מנ תו לש גה שה הנ

ל כה ובש ש,  קםדל הנ יות  חנ וש ים  ני אופנ הה וש ים  כי אה לש מנ הנ ל  כה ובש בוד,  כה הנ א  סי כי בש ת  של בל לנ תש מי יא  הי ה  טה מנ לש ן  כי מו  וכש
ר (קהלת ה) מנ אל נל ם, של יהל לי ים עמ בוהי ים גש כי אה לש ייש מנ ם, של הל ים מי לויי תש ים הנ כי אה לש מנ ם הנ הל בה אות של סש כי הנ ים וש יעי קי רש הה
ינד הו ובש זל ה. וש לה שה כםל מה כותו בנ לש ר ומנ מנ אל נל מו של ל, כש זה ב ומנ ל כוכה כה ן בש כי ם. וש יהל לי ים עמ בםהי ר וגש בםהנ שםמי ל גה ענ בםהנ מי י גה כי

ל כםחו). כה ן בש מי ה אה עונל ם הה רה מש ן אה בי הה תו. (וש מה שש יא ני הי י כםחו של פי ה כש מל דש ד ני חה ל אל כה ה. לש מל דנ ים אמ יאי בי נש הנ

ית, אשי ת רי דנ מי ם בש עולה א הה רה בה של ר, כש תל כל ד בש בנ לש מו  ם הוא ושש עולה א הה רה בש ני ם של יהה קםדל הה ר, של תל כל ה' הוא בש
םא ל ה וש אשונה רי ן הה ר מי סי ינו חה אי ר, וש ני ר מי יק ני לי דש מנ ה כש ירה פי ה וסש ירה פי ל סש כה ן בש כי ה, וש לה עש מנ לש ר מי סי יהה חה םא הה ל יו וש לה ד עה יהרנ

ית. לי כש ין תנ אי ין סוף וש ד אי ה ענ תה רש בל חמ מי

ים, יוני לש על הה ה מי לולה יא כש הי עמבור של ים, בנ תוני חש תנ ים ובנ יוני לש על יר אותו בה כי לו מנ אי םאת, כש ז יר אותו בה כי מנ י של ומי
ל ר ה' אנ מנ יא (ירמיה ט) כםה אה בי נה ר הנ מנ ה אה ל זל ענ ים. וש תוני חש תנ ל הנ כה ת בש של בל לנ תש יא מי הי ם, וש ר כגלה של קל חוד וש יא יי הי וש
ד צנ מי ה  מה כש חה ים,  יאי בי נש הנ ד  צנ מי ה  בואה נש את  רי קש ני יא  י. הי אותי יהדםענ  וש ל  כי שש גו', הנ וש םאת  ז ם בש י אי ם, כי כה ל חה לי הנ תש יי

ה. מה כש ים חה אי רה קש ירות ני פי סש ל הנ כה ים. של מי כה חמ הנ

י תנ פה י שש נה דם ם אמ הל ה, ובה לה פי תש ל הנ ם של יי תנ פה שש ל הנ ה חוט של ה. זל אול נה ך  רי בה דש ומי ך  יי תותנ פש י שי ני שה חוט הנ עוד, כש וש
הוא ש, וש חה נה ם לנ ק אותה ה, זורי פה הוא שה ע, של לנ קל ם הנ הל בה לות של פי ע תש בנ רש ם אנ הי ש, וש חה נה ים לנ ני בה לש אמ רםק שה זש ח, לי תה פש תי

י. עי צה מש אל מוד הה ענ א בה תה גולש ים סל עמשי ננ ד, וש סל יא חל הי ין של רוענ יהמי זש ם בי ה אותה יכה ך, ומולי ף הולי תםקל ם בש יף אותה קי מנ

ר מנ אל ה נל לה לה גש "ה. ובי פה בון שה שש חל ה בש ך עולה כה ה, של ינה כי שש לו? זו הנ לה לות הנ פי תש לש הנ ת שש ת אל קל זורל ה של פה שה י הנ ומי
ה (שמואל- ר בה מנ אל ש, נל חה נה לו לנ לה ים הנ ני בה אמ ת הה קל זורל של ע. כש לנ קל ה הוא הנ זל ה הנ פה שה חוט הנ ך. וש יי תותנ פש י שי ני שה חוט הנ כש
עו מש שש ני בו  "י, של יננ ה הוא סי זל "ע הנ לנ קל הנ וש ע,  לנ קל יא הנ הי ע. של לנ קה ף הנ כנ תוך  ה בש נה על לש קנ יש יך  בל יש אם ש  פל נל ת  אי א כה) וש
ה עה בש שי ים בש ני נש קנ מש יות, של חנ ל הנ יהה) של ל חנ ים (של אשי ה רה עה בש שי ים מי לויי ם תש הי מות, של ים אג עי בש שי ים קולות לש עי בש שי

ע. לנ קל ת הנ פל תוסל ם ה' בש הי ה של י תורה שי מש ה חג שה מי ל חמ בי קנ צו לש םא רה ל שום של תו, מי ם מי כגלה ים, וש רי הה

ן הי חוד, של יי ל הנ בות של תי ש הנ מי מו חמ יו כש ם הה הי ה, וש י תורה שי מש ה חג שה מי ד חמ גל נל ים, כש ני בה ש אמ מי ל חה טנ ה' נה ד, בש וי דה וש
ת ג אל רנ הה ת, וש של רל דש ה ני תורה דות הנ י"ג מי ת. בש חנ ן אנ עמשו כגלה ע, ננ לנ קל ם בנ ם אותה שה של ינו ה'. וכש להי ל ה' אל אי רה שש ע יי מנ שש
ל כה ת. לש ול מה הנ ך  אנ לש י, הוא מנ תי שש לי ק, הוא פש לי הוא סמא"ל, הוא עממה ש, וש חה הוא נה ע, וש רה ר הה הוא ייצל י של תי שש לי פש הנ

יו. אה טה י חמ פי ה כש עמשל ם הוא ננ דה אה

ן: הי וש ה.  תורה הנ ל  של יות  ם אותי יי תנ ושש ים  רי שש על בש ה  פל הנ י  קוני תי ה  שה מי חמ בנ נות  קש תנ תש מי ים  ני בה אמ הה ש  מי חמ ל  כה וש
ל כה וש ם.  יי ננ שי רון, בנ גה בנ ך,  חי שון, בנ לה ם, בנ יי תנ פה שש שות בנ מש תנ שש ן מי הי וש אחה"ע בומ"ף גיכ"ק דטלנ"ת זסצר"ש. 

ד. חה "ה אל אות פל רה קש ש ני מי חה הל
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ר ייצל ע. של רה ר הה ייצל ת הנ ם אל הל רםג בה המ לו לנ לה ים הנ קוני תי ת הנ של מי חמ ה בנ נה תש ני ה של תורה ק) בנ עוסי ד (של לומי י של י מי רי שש אנ
ת יב אל רי קש ל יום, ומנ כה ס בש כוני ים של אי טה ה חמ מה כנ ב בש רה ם בו קש חי לה הי ל יום, לש כה גוף בש ת הנ ב אל סובי יו מש ילותה חי ע וש רה הה

לות. פי תש ן בנ קי תנ תש הי ם לש דה יך אה רי ן צה מנ אותו זש ין. בש די א הנ סי ל כי ה, אל נה שה םאש הנ הוא ר ין, של די ן הנ מנ זש ם בי כגלה

יך ל סוסל ב ענ כנ רש י תי ר - (חבקוק ג) כי בה דה סוד הנ ף, וש ת מוסה לנ פי ם תש ים עי ה סוסי עה בה רש ה, אנ טה מנ ד לש חה קון אל תי
ה קה דה צש ש  בנ לש יי תוב (ישעיה נט) ונ כה של הו  יון, זל רש שי לו  יש  בי לש הנ לש יך  רי צה לות. וש פי ע תש בנ רש אנ לו  אי ה, וש שועה יש יך  בםתל כש רש מנ
ה אה שות. ק' - מי דג ע קש בנ רש ן. ד' - אנ מי ל אה ן א' של ים מי לויי תש ים של ני מי ים אמ עי שש , צ' - תי שוהה רש י פי רי ה המ קה דה ן. צש יה רש שי כנ

ים. עי שש ן. מ"ן תי מי כםל אה הנ ה, וש י תורה שי מש ה חג שה מי כות. ה' - חמ רה בש

ת מל ן אל גו'. א' מי יהם וש 'קנ כון וש 'נה יב וש צי 'ינ ת וש מל ל אל ים של וי ה וה רי שש ש על מי חמ ן בנ וי כנ יך לש רי ם, צה ר אותה מנ םא אה ל י של ומי
ה ך עולל כה ים, של להי ל כםחו, הוא אל כה ם בש ר אותה אומי י של הוא סוד יאהדונה"י. ומי ן, וש מי בון אה שש חל ים לש ה עולי בה של
ין רי דש הל נש ים סנ עי בש ם שי הי ה, של נה ים שה עי בש ל שי ינו של ר די זנ גש ים לו  עי קורש ים, וש סוסי ף לנ ן תםקל נותי , וש "ל כם"חנ כה בון בש שש חל לש

ה. נה שה ל הנ כה ילה לו בש הש יי ה של ם מנ דה ל אה ים ענ רי ם גוזש הי של

ג הי ננ תש ומי ים  מי חמ רנ א  סי כי ל  ענ ב  יושי ך  לל מל ל  אי ים.  מי חמ רנ א  סי כי הוא  וש "א,  סי כי הנ בון  שש חל בש הוא  י"ם  להי אל
ים סויי כי ל הנ ים של זוגי ם הנ הי ית, וש יצי ל צי יות של לש חג ים וש רי שה ם קש יי ננ ים ושש עי בש שי ה לש עולל אי של דנ "ד ונ סל א חל סי ידות. כי סי חמ בנ
ת ים אל חי צש ננ ים מש סוסי הנ ר של חנ ים, אנ ני וה גש ם  יי ננ ושש ים  עי בש שי לש ם  הל לה של כוש  שש כי ל הנ גון של ני ה הנ עולל ים, של סוסי ל הנ של
ירות שי ירות  מי זש בי ים  חי פותש ם  כגלה לות,  פי תש הנ ל  ענ ים  ני מג מש של ים  סוסי הנ י  לי עמ בנ ן  מנ זש הנ אותו  בש לות.  פי תש בנ ב  רה קש הנ
ן, יי ענ ל הה ים של קוני ה תי שה מי חמ ש בנ מי ן חה הי ה. וש בה המ אנ ים בש ני בה ת אמ קל ע, זורל לנ קל יא הנ הי ה, של פה שה הנ אות. וש הודה חות וש בה שש תי וש

ן. יי ענ ל הה ם של יי פנ ענ פש ענ י הה ני ם, ושש יי יננ עי י הה עי בש ת צי לשל ם שש הי של

ן יי ענ י הה עי בש ת צי לשל ה. ושש רה טה מנ י לש ח לי לנ שנ תוב (שמואל-א כ) לש כה הו של ן. זל יי ענ ת הה בנ ים? לש קי רה זש קום ני ה מה יזל אי ולש
ים רי סוגש ים וש חי ם פותש הי ת, של מל י אל יאי בי י נש ני ן שש יי ענ י הה פי ענ פש י ענ ני בות, ושש אה ת הה לשל י שש בושי ה לש לשה שש ים בי מי קה רג ם מש הי
ר (במדבר יב) מנ אל יהה נל לל ה, עה תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש ן? הנ יי ת ענ ה הוא בנ ת. ומנ מל י אל יאי בי ל נש ה של אל רש מנ יא הנ הי ן, של יי ענ ת הה אל
י ן זו י'. מי יי ת ענ ם ה'. בנ ים הי ני וה ה גש שה מי יט. חמ ת ה' ינבי מוננ ה, ותש י מםשל בי גנ ר לש מנ אל יהה נל לל עה ע. וש דה ונ תש יו אל לה ה אי אה רש מנ ה' בנ

ת. רל סוגל ת וש חנ יא פותנ הי ים? זו ו' של ני וה גש ל הנ ת כה לל כולל ן של יי ענ הה

ים, ני פש בי ם מי ה אור הי שה מי אי חמ דנ ר, ונ מנ י הוא. אה ני ית אמ יעי בי רש ה, ה' הה דושה קש ה הנ נורה מש ר, הנ מנ אה וש יההו  לי ם אי קה
דםם, ן אה ול ן, גה בה ן לה ול ם גה הי ים, וש ני פש בי ם מי הל ים בה ירי אי מש ים של ני וה ה גש שה מי חוץ, חמ בנ ים מי ני וה ה גש שה מי זו חמ ה ה"ה הנ שום זל ומי
ל. מ' - יאי רי בש "ל. ג' - גנ אי פה "ן. א' - אורפניא"ל. ר' - רש מה גה רש ם אנ הל לה ים של בושי לש הנ חםר. וש ן שה ול ת, גה לל כי ן תש ול ן יהרםק, גה ול גה

ים. ני וה ה גש שה מי חמ ם גוף לנ לו הי "ל. אי יאי "ל. נ' - נורי אי יכה מי

ן כי ה, וש יר בה אי ה יהו"ה ומי ה בה שורל של ין, כש ן יהמי יי אי ענ דנ ה, ונ דושה קש ה הנ נורה מש עון, הנ מש י שי בי רנ יההו לש לי ר לו אי מנ אה
י. ני יבג הי רש הי ם  הי י של די גש נל מי ך  יי יננ עי י  בי סי ו) הה (שיר  ה,  בה המ אנ רםב  מי לו  לה הנ ם  יי יננ עי לה ת  רל ה אומל ינה כי שש םאל, הנ מ ן שש יי ענ בש

ר. בל ל עי כה ים לש קי זורש ה של בה המ ל אנ בות של הה לש שנ י בש ים אותי פי שורש

ם כל לה של ם  יי יננ עי הה אור  ולש ים,  ישי שי יש ם  תל אנ וש ים  יהמי לש י  ני אמ יר  עי צה ר,  מנ אה וש ח  תנ פה מטטרו"ן,  נוך  חמ ר  ענ ננ הנ ם  קה
ה ן. ומנ יהל רי חמ תש אנ כש לנ הה צםרון וש קש ר יי של ה אמ דל שה ך בנ יי יננ ר (רות ב) עי מנ אל ם נל יהל לי עמ ה, ונ טה ה ומנ לה עש ים מנ ירי אי מש י, של תי דש יהרנ
ם כגלה ים. וש ני צור שה קי רו בש טש פש ני ים של מי לה עמ ם הה לו הי אי י. וש ני ה או עם יתה ם - או מי יהל יני ים עי ני נותש קום של ל מה כה בש הוא? של
ם, יהל יני עי בש ה  ירה אי ם מש שה וש ם,  יהל יני בי ת  בל יושל של ה  ינה כי שש שום הנ ה? מי מה לה ה  זל וש  . יענ קי רה הה ת  יבנ ישי י בי תי לש שנ מש מל ת  חנ תנ

ילה. חנ אמ ית ונ מי י אה ני ר בו (דברים לב) אמ מנ אל נל של

שוחנ ק לה חה צש א יי ייצי ם ונ שה הוא של ה הנ דל שה צםרון. בנ קש ר יי של ה אמ דל שה ך בנ יי יננ רוך הוא, עי דוש בה קה ר הנ מנ ה אה שום זל ומי
ה דל שה ר בנ מנ אל ם נל הל ב, ובה ב רנ רל ם עי ע) עי ל (רנ אי רה שש ל יי בוב של רש ם עי הי ים של גי רש טש קנ מש ל הנ נות כה פש ב. לי רל נות עה פש ה לי דל שה בנ

צםרון. קש ר יי של אמ

ת ים אל ישי ני עמ מנ ה - של דל שה צםרון בנ קש ר יי של ה. אמ תורה ל הנ ם של יי יננ עי ם הה הי ים, של מי כה י חמ ידי מי לש לו תנ ך - אי יי יננ עוד עי וש
ר. צי קנ אי לש שנ ינו רנ אי יך  רי אמ הנ לש רו  מש אה קום של ר, מה מנ אל ם נל יהל לי עמ צםרון, של קש ר יי של עוד אמ ה. וש סור תורה אי ענ בש נוגי י של מי
ים עושי ה, וש רה הר טה ה וש אה מש ר, טג שי כה וש סול  ר, פה תי הל סור וש אי ה בש ים תורה קי ם פוסש הי יך. וש רי אמ הנ אי לש שנ רנ ינו  ר - אי צי קנ לש
תש כש לנ הה וש ה  זל שום  ומי ה.  פל ל  ענ בש של ה  תורה יא  הי ה, של ינה כי שש בנ רוד  ופי ה  צה רש פי ים  עושי םא  ל של ה,  תורה בנ רות  די גש ה  מה כנ
תש כש לנ הה ה וש שום זל ם. ומי כל מה ים ה' עי רי קוצש ר לנ םאמל י תוב (רות ב) ונ כה הו של ם. זל יהל לי יט עמ לי יהו"ה שנ שום של ן, מי יהל רי חמ אנ

ה. לה עש ר בנ חנ ת אנ כל לל ה לה שה אי ה הה יכה רי ך צש כה ן, של יהל רי חמ אנ

םא ל וש ט  קי לנ תש ים  רי ערמה הה ין  בי לות.  גה בנ ם  הל בה סו  נש רש פנ תש יי של ה  תורה ל הנ קוטות של לש לו  אי  - ים  לי בר שי בנ ה  טה קר לנ אמ
םא ל וש ם.  יכל שםתי פש ננ ר  פנ סש מי ת  גםלל גגלש לנ ר  עםמל ה.  דה מי בש ם  כגלה ר.  עםמל בה יהמםדו  ונ ר (שמות טז)  מנ אל נל ם  יהל לי עמ ונ  . ימוהה לי כש תנ
ה ינה כי שש הנ ק, וש יק זורי די צנ הנ ה. וש תורה י הנ רי בש די רםענ מי גש םא לי ל יף וש הוסי םא לש ל יר. של סי חש םא הל יט ל עי מש מנ הנ ה וש בל רש מנ יף הנ די עש הל
ה עוד מנ י. וש עי צה מש אל מוד הה ענ ה הה ף עוד? זל נוסה ה וש ה זל ף עוד. מנ נוסה ר וש זי פנ ר (משלי יא) ייש מש מנ אל ם נל יהל לי עמ ת, ונ סל כונל

דושו. חי ף בש נוסה ה, וש י תורה עממי ר טנ זי פנ מש י של ה מי ף? זל נוסה ה וש זל

א שה ר ה', יי ך ה', יהאי כש רל בה ל יש סוד של ה הנ זל ך ה'. וש כש רל בה רו לו יש םאמש י ם ונ כל מה ים ה' עי רי קוצש ר לנ םאמל י ן ונ מנ זש אותו הנ בש
ם, שה ה  לה עש בנ שום של כםל וא"ו. ומי הנ הוא א וש נור של צי הנ ים מי אי יוצש ם ו"ו של הי ם, וש יי ינות מנ ר עי שה ים עה ני ם שש הי ה', של
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גוף. ל הנ ה ענ רה עמטה ע, הה צנ מש אל ם, א בה יי שוקנ ל הנ ים של קי רה פש ת הנ של שי רועות, וש זש ל הנ ים של קי רה פש ת הנ של שי הוא ו"ו בש של
ים ייש רי עה ה, ונש לה עש מנ ים ייש לש רי עה ם. נש יי מה תות הנ קמ שי ים בש טי הה רש ם בה הי ים, של רי עה נש בון הנ אמ שש ר יי של אמ ית מי תי שה ה וש שום זל ומי

נות. טנ ים קש ני דולות ופה ים גש ני ם פה הי ה. וש טה מנ לש

ד צנ הנ ים מי ישי שי ם יש תל אנ ין, וש פי נש יר אנ עי ל זש דו של צי ים מי יהמי י לש ני יר אמ עי ן, צה נה בה ר, רנ מנ אה נוך מט"ט) וש ר (חמ ענ ננ ם הנ קה
ם יי תנ ינש בי ם.  כל תש אל י  עי די וםת  חנ מי א  ירה אי וה י  תי לש חנ זה ן  כי ל  ענ ם,  יי מה הנ תות  קמ שי בש ים  טי הה רש בה ם  הי של ין,  פי נש אנ יך  רי אמ ל  של
ל ה ענ קותה שש הנ יך לש רי י, צה עי צה מש אל מוד הה ענ יא הה הי ה של תורה ת הנ יבנ אי שש ים, מי מי לה עמ הה ית מי קי שש יות מג הש ה לי ה רוצה ינה כי שש הנ של

ים. יהמי יר לש עי הוא צה יק של די י צנ די יש

יהו? ה פי ה זל יהו. מנ יקות פי שי נש י מי ני קי שה ם (שיר א) יי הל ר בה מנ אל נל ם, של יי תנ פה י שש תי ד שש גל נל ם כש הי ת של מל י אל יאי בי י נש ני שש
ן, יי ענ ת הה בנ י בש עי צה מש אל מוד הה ענ יר הה אי ם מי הל בה ים, של רי סוגש ים וש חי פותש ן, של יי ענ י הה רובי י כש ני ד שש גל נל ם כש הי ה, וש ינה כי שש הנ זו 
ן יי ענ ת הה ה. ובנ ירה אי מש ה  ינה אי יהה של רש לנ קש פנ סש את אנ רי קש ן ני יי ענ ם הה סותי של ה, וכש ירה אי מש יהה הנ רש לנ קש פנ סש אנ הה דו  צי את מי רי קש ני וש
תות קמ או שי רש קש םאל ני מ ין ושש בםת. יהמי שםאמ את הנ ת צי עי ב לש רל ת על עי ר (בראשית כד) לש מנ אל יהה נל לל עה יק, וש די ל צנ ינו של יא עי הי

ם. יי י מנ יאי ת מוצי מל י אל יאי בי י נש ני ם, שש יי מנ הנ

ד, על ם וה עולה כותו לש לש בוד מנ ם כש רוך שי ן בה הי ם של יי י שוקנ תי ל שש עור של שי ה הנ יהה - זל לל ת עה יהשל ים ונ עםרי ש שש ד שי יהמה ונ
ם אי הה ים מי קי שש כםל ני הנ ל. וש אי רה שש ע יי מנ ן שש הי רועות, של י זש תי ל שש ה של יונה לש ם ו' על הי ים ו' של יוני לש ש על ייש שי ה. וש תונה חש תנ ו' הנ

כות. לש מנ ה הנ תונה חש תנ ל ה' הנ יהה אל לל ת עה יהשל ד, ונ חה עמשו אל ה ננ ה, ובה ינה ף בי לי יא א אנ הי ה של יונה לש על הה

ש. קםדל יות הנ ם חנ הי מות של הי בש ל הנ כנ אמ ם מנ הי ה, וש נה שש י מי רי דש ה סי שה ם שי ה, הי טה מנ ים, לש עםרי שש ש  ד שי יהמה ונ עוד  וש
חםק וש ה  יתה בי ף לש רל ן טל תי תי תוב (משלי לא) ונ כה של הו  . זל יהה אותל בש צי ם לש ת אותה קל ם, זורל ת אותה סל יא כונל הי ר של חנ אנ לש

ה. יף לה ה מוסי לה עש בנ ף עוד, של נוסה ר וש זי פנ ה ייש מש שום זל א. ומי קה רש את זנ רי קש ה, ני טה מנ ם לש ת אותה קל זורל של . וכש יהה עמרםתל ננ לש

כו אותו. רש כות ובי רה בש ים בי ני קי זש ם הנ חו אותה תש כו אותו. פה רש ים ובי תוני חש תנ הנ ים וש יוני לש על מו הה קה

ת אל ך  רי בה יש ע  רנ ל  כה מי י  אםתי ל  גםאי הנ ך  אה לש מנ הנ (בראשית מח)  ר,  מנ אה וש ים  ני קי זש הנ ם  אותה ן מי קי זה הנ ם אותו  קה
יא ת הי פל תוסל ל ה' בש בה מטטרו"ן. אמ נוך  ל חמ ענ ע  מה שש יהה מנ ך, הה אה לש ר מנ יהה אומי ם הה ך? אי אה לש מנ י הנ ים. מי רי עה נש הנ
ר, ענ ננ ם  ל שי ענ או  רש קש ני של ים  רי עה נש הנ ל  כה ים,  רי עה נש הנ ת  אל ך  רי בה יש יר.  עמשי תנ יא  ת ה' הי כנ רש בי ה,  כה רה בש יא  הי ה של ינה כי שש הנ

ר. ענ ננ י אותו הנ די ל יש ים ענ כי רש בה תש מי

יק די צנ ים - הנ רי עה נש ת הנ ך אל רי בה עוד יש בות. וש אה לו הה י - אי בותנ ם אמ שי ה. וש יונה לש על ה הה ינה כי שש י - זו הנ מי ם שש הל א בה רי קה יי וש
ל. די גנ תש תי ה וש בל רנ תש תי למםה, של ת שש מנ כש ב חה רל תי ה (מלכים-א ה) ונ ר בה מנ אל נל ה של מה כש חה רםב - הנ גו לה דש יי ת. וש מל י אל יאי בי י נש ני ושש
ר בו מנ אל נל בוענ של מנ ה, כש נה מל ה מי כה רה בש ק הנ סי פה םא תי ל ץ. וש רל אה ר הה פנ עמ עמך כנ רש יהה זנ הה ם וש הל ר בה מנ אל נל לו של אי ץ - בש רל אה ב הה רל קל בש

יו. ימה בו מי זש כנ םא יש ר ל של ם אמ יי א מנ מוצה (ישעיה נח) וכש

ה ים אותה לי עמ מנ רועות של ם זש י אותה רי שש ה. אנ ינה כי שש ל הנ דורון של רוך הוא כנ דוש בה קה י הנ ני פש יב לי בי ין דורון חה אי של
דורון ה הנ בו עולל ר של יבה אי ר וש יבה ל אי כה ם וש יי דנ יה גוף וש ם וש יי לנ גש ם רנ י אותה רי שש ם. אנ יהל אשי ל רה ענ ם וש יהל די ל יש ין ענ לי פי יו. תש לה אי
ה עושל ר של יבה אי י הה רי שש ה. אנ ינה כי שש ל הנ דורון של רוך הוא כנ דוש בה קה י הנ ני פש יב לי בי ין דורון חה אי רוך הוא, של דוש בה קה לנ
יש אי ה הה ל זל ענ לו. וש ר של יבה ל אי כה רות בש שש הוא לי רוך  בה דוש  קה ד הנ יורי ה  ילה בי שש בי הוא, של רוך  בה דוש  קה ה לנ וה צש מי בו 

ך. לל מל ן הנ יוקנ דש בוד לי נו כה ה: תש לה עש מנ ים לש יזי רי כש מנ

ים ים עםלי להי י אל כי אמ לש ם מנ הל ה, ובה ירה בי גש ים דורון לנ לי עמ מנ ם של דה י אה ני בש ם, ייש  יהל פי נש ת כנ חנ תנ ם מי דה י אה ידי עוד וי וש
ים ידי ר מורי של אמ כנ ה. של ירה בי גש נו לנ מל ה דורון מי ידה ך, ומורי לל מל ה דורון לנ עמלה מנ תו של מה שש ני הוא, בש ם הנ דה אה ים בו. בה די יםרש וש
לות אי שש הנ ם  הל לה ים  ני נותש וש ה,  ירה בי גש הנ י  לוחי שש ים  כי אה לש מנ הנ י  פי נש כנ ת  חנ תנ מי ים  די יורש ם  דה אה י  ידי וי ה,  ירה בי גש לנ דורון 
ים סי נה כש ני םא  ל ם  אי וש כםל.  הוא הנ ה  לה עש שות בנ רש ת, בי נל ה נותל ירה בי גש הנ ה של ל מנ כה וש ה.  ירה בי גש הנ ים מי לי שואמ שות של קה בנ הנ וש

ב. לל כל ר לנ סה מש ם ני הל לה דורון של הנ ה, וש חוצה ם הנ ים אותה ה, דוחי בה המ אנ ה וש אה רש יי בש

ל בה הוא. אמ ך  לל מל ן הנ אי בל דנ י ונ רי המ , של יהה יהדל בש ת לו  נל נותל נו דורון או  מל ת מי לל בל קנ ה מש ירה בי גש הנ של יש  אי י הה רי שש אנ
י לי עמ ם בנ הי ה, וש חה תש פי ים לש קי ים דופש אי ים בה רי חי אמ ים, ונ אי לו יוצש . אי יהה יהדל ם מי הל ת לה נל ים נותל יחי לי י שש די ל יש ים, ענ רי חי אמ לנ

ה. פל י הנ לי עמ ה, בנ תורה הנ

שון ם לש הל ן לה הוא נותי רוך  בה דוש  קה הנ ם, וש יהל לי ח אמ תה פש ני ל  יכה הי ל י"ה, הנ ה של בה המ אנ ה וש אה רש יי ים בש סי נה כש ם ני אי וש
י ל פי ע ענ גנ ינ ת יהדו ונ ח ה' אל לנ שש יי תוב (ירמיה א) ונ כה הו של ה. זל ירה בי גש י הנ ני פש ר לי בי דנ ם לש יהל פי בור בש ם די הל ם לה שה ים, וש מודי לי
ל ענ י  תי רש בנ די וש ה.  מל דנ אמ ים  יאי בי נש הנ ינד  ובש יב)  (הושע  ר  מנ אל נל ם  יהל לי עמ ונ יך,  פי בש י  רנ בה דש י  תי תנ נה ה  ני הי י  לנ אי ה'  ר  םאמל י ונ

ש. מה בור מנ די ים, בש יאי בי נש הנ

ם הל ה לה מל דש ני ד של ם, ענ מה ת עי רל בל דנ םא מש יא ל ה, הי ירה בי גש ם הנ ר עי בי דנ ים לש יאי בי נש ל הנ ל כה יכה הי סו לנ נש כה יי של ה, כש ל זל ם כה עי וש
ל ן של יוקה דש ם בי הל ר, ומי של ל נל ן של יוקה דש ם בי הל ל שור, ומי ן של יוקה דש ים בי סי נה כש ם ני הל לו. מי יות של חנ רוך הוא בנ דוש בה קה הנ

י תנ פה "י שש נה דם יו, אמ לה ה עה " הוה ם יש אי אות. וש נה יוקש דש ם הנ ל אותה כה ס בש נה כש ני י של מי ייש  ם. וש דה ל אה ן של יוקה דש ם בי הל ייה, ומי רש אנ
ה בודה יא כש ה הי ירה בי גש אות, הנ נה יוקש דש ם הנ ל אותה כה ם בש ינו שה ה אי " הוה ם יש ם שי אי יו. וש לה ח אי תה פש ל ני יכה הי אי, הנ דנ ונ ח בש תה פש תי

ם. לה זה ם ומנ יהל ני יוקש י דש פי ים כש יחי לי י שש די ל יש ם ענ הל מה ת עי רל בל דנ ל, ומש יכה הי ת בנ רל תל סש יא ני הי ה, וש ימה ני ך פש לל ת מל בנ
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ר. של ייה שור נל רש יות, אנ לש חנ ה שה ן מםשל ה ש' מי מו זל יו, כש לה ה עה " הוה ם יש שי יות. וש ע חנ בנ רש אנ ם בש לי יהה שה ה הה ומםשל
מ"ו "ה שש "י מנ לי רו  מש אה תוב (שמות ז) וש כה של הו  נו? זל ן לה יי ננ יו. מי לה ה עה " הוה ם יש ם? שי דה י אה ני ם פש יהל ני מות פש 'ה ודש מנ
ר מנ אל נל ח. וש תה פש י תי תנ פה י שש נה דם תוב אמ כה הו של ל. זל יכה הי יו הנ לה ח אי תה פש כםל, ני ם בנ לי הוא שה שום של ם. ומי יהל לי ר אמ "ה אםמנ מה
ים יאי בי נש ר הנ אה ן שש ין כי אי ה של ה. מנ ירה בי גש יא הנ הי יט. של ת ה' ינבי מוננ גו'. ותש וש ר בו  בל דנ ה אמ ל פל ה אל בו (במדבר יב) פל

מותו. ים כש מי לי ם שש ינה אי של

ים ני פה ים הנ עי בש ת שי ים אל עי יודש ים של ני פה י הנ לי עמ ם בנ הי ח, וש תנ פל ים לנ קי ים דופש רי חי ה אמ ני הי ים, וש אי ה יוצש לל י אי רי יהד המ ומי
ל של יהה  נל פה בש ל  כי תנ סש הי לש ים  כולי יש םא  ל וש ים  סי נה כש ני וש ר,  ענ שנ הנ ם  הל לה ח  תה פש ני ה,  בה המ אנ וש ה  אה רש יי בש ים  סי נה כש ני ם  אי וש ה.  תורה לנ
ים ני י. נותש ננ ל פה פםל ענ אל תוב (יחזקאל ג) וה כה הו של ם. זל יי פנ ת אנ ילנ פי נש ם בי יהל ני ל פש ים ענ לי נופש ם, וש הל לה ה של וה נה עמ הה ה מי ירה בי גש הנ

ים. אי יוצש ם וש יהל שותי קה ם בנ הל לה

ם. יי יננ אםת עי לי ם מש בםתה גנ ם וש הל ר בה מנ אל נל ם של יי יננ י עי לי עמ ם בנ הי מותו, וש אל או כש קי זש חל מו יש ים כש סי נה כש ים ני רי חי ה אמ ני הי וש
ה, וה צש ר מי ה ני וה צש ל מי ם כה הי וות, של צש ה מי מה כנ אות מי לי ם, מש יי יננ אםת עי לי ם מש נו, הי מל יות מי אותי הה יות, וש אותי ם לה הי של
לנות חנ ן הנ יחנ מי גי שש ה מנ ירה בי גש ים, הנ אי דה ם כש ם הי ר. אי ענ שנ ים לנ קי דופש ם, וש יי ינה ת עי ירנ אי ה מש רה ת ה' בה ונ צש ה מי ר בה מנ אל נל של
ר מנ אה אל של קי זש חל מו יש א, כש רל אי ם וה הל ר בה מנ אל נל ל. וש יכה הי סו לנ נש כה יי םא של ל ל בה ם, אמ יהל לי ל אמ יכה הי ל הנ ים של כי רנ חמ ן הנ יץ מי צי מי
יא הי ה של ינה כי שש זו הנ ת ה', וש א אל לה ה ה', אל אל רש אל ר וה מנ םא אה אי ל דנ ונ ת ה', של ה אל אל רש אל ר וה מנ אה יהה של עש שנ מו יש א, וכש רל אי וה

ים. יאי בי נש ה לנ אל רש ה ני בה רוך הוא של דוש בה קה ל הנ ה של אל רש מנ הנ

ים יזי רי ם זש הי ה, וש יעה מי ם שש הל בה ם של יי ננ זש אה י הה לי עמ ם בנ הי ח, וש תנ פל ים לנ קי דופש ים וש אי ים בה רי חי אמ ים, ונ אי ה יוצש לל ה אי ני הי
ה תה יש ה הה יעה מי שש י הנ לי עמ ם בנ אותה ה. וש מה י חנ דומי מש ם די ע עי מנ ת שש יאנ רי ים קש אי י קורש רי המ וות, ונ צש מי ים לש ימי די קש מנ יו  הה של
הוא רוך הוא של דוש בה קה ם הנ ה עי ים אותה חי מש שנ יו מש הה שום של ם מי ת אותה דל בל כנ ה מש תה יש הה ם, וש יהל ני פש ה לי ירה בי גש את הנ יוצי

י. אתי עמך יהרי מש י שי תי עש מנ ה שה " הוה ר (חבקוק ג) יש מנ אל ם נל יהל לי עמ ל, ונ אי רה שש יי

, ן יהדוענ מנ םא זש ל בוענ וש קום קה םא מה יהה ל םא הה ה ל מםשל ל לש בה , אמ ן יהדוענ מנ קום יהדוענ וזש יהה מה ם הה ים כגלה יאי בי נש ל הנ כה לש של
קון. ל תי כה נו בש מל ית מי סי כנ תש ה מי ירה בי גש ה הנ תה יש םא הה ל ל, וש כי תנ סש יהה מי קום הה ל מה כה א בש לה אל

יענ קי י רה הי ים יש להי ר אל םאמל י . ג' - ונ הם וש י אור ינהל הי ים יש להי ר אל םאמל י . ב' - ונ ולהי הה ת יש ים אי להי א אל רה ית בה אשי רי בש
ים להי ר אל םאמל י . ו' - ונ הה ונ ץ ינהל רל אה א הה שי דש ים תנ להי ר אל םאמל י . ה' - ונ הנ וי ם ינהל יי מנ וו הנ קה ים יי להי ר אל םאמל י . ד' - ונ הה וש ינהל
. ט' - והה ץ ינהל רל אה א הה ים תוצי להי ר אל םאמל י . ח' - ונ הנ וי ם ינהל יי מנ הנ צו  רש שש ים יי להי ר אל םאמל י . ז' - ונ הש וש אםרםת ינהל י מש הי יש

. הה וי י ינהל תי תנ ה נה ני ים הי להי ר אל םאמל י ה. י' - ונ וש בו ינהל רו ורש ים פש להי ר אל םאמל י ונ

ת. ב' - ים אי להי א אל רה ית בה אשי רי ים. א' - בש ילי בי ד ל"ב שש גל נל ם כש הי ית של אשי רי ל בש ים של להי ם ל"ב אל לו הי אי
ין ים בי להי ל אל די ינבש אור. ה' - ונ ת הה ים אל להי א אל ינרש י אור. ד' - ונ הי ים יש להי ר אל םאמל י ל. ג' - ונ ת ענ פל חל רנ ים מש להי רוחנ אל וש
. ט' - יענ קי רה ת הה ים אל להי ש אל ינענ . ח' - ונ יענ קי י רה הי ים יש להי ר אל םאמל י אור יום. ז' - ונ ים לה להי א אל רה קש יי אור. ו' - ונ הה
א ינרש ץ. יב' - ונ רל ה אל שה ינבה ים לנ להי א אל רה קש יי ם. יא' - ונ יי מה וו הנ קה ים יי להי ר אל םאמל י ם. י' - ונ יי מה יענ שה קי רה ים לה להי א אל רה קש יי ונ
י הי ים יש להי ר אל םאמל י י טוב. טו' - ונ ים כי להי א אל ינרש ץ. יד' - ונ רל אה א הה שי דש ים תנ להי ר אל םאמל י י טוב. יג' - ונ ים כי להי אל
י טוב. ים כי להי א אל ינרש ם. יח' - ונ יי מה שה יענ הנ קי רש ים בי להי ם אל ן אםתה תי יי י. יז' - ונ ני ת שש ים אל להי ש אל ינענ אםרםת. טז' - ונ מש
י טוב כב' - ים כי להי א אל ינרש ם. כא' - ונ יני ני תנ ת הנ ים אל להי א אל רה בש יי ם. כ' - ונ יי מה הנ צו  רש שש ים יי להי ר אל םאמל י יט' - ונ
א ינרש ינת. כה' - ונ ת חנ ים אל להי ש אל ינענ ץ. כד' - ונ רל אה א הה ים תוצי להי ר אל םאמל י אמםר. כג' - ונ ים לי להי ם אל ך אםתה רל בה יש ונ
א אםתו. רה ים בה להי ם אל לל צל ם. כח' - בש דה אה ת הה ים אל להי א אל רה בש יי ה. כז' - ונ עמשל ים ננ להי ר אל םאמל י י טוב. כו ונ ים כי להי אל
י. לב' תי תנ ה נה ני ים הי להי ר אל םאמל י בו. לא' - ונ רו ורש ים פש להי ם אל הל ר לה םאמל י ר. ל' - ונ םאמל י ים ונ להי ם אל ך אםתה רל בה יש כט' - ונ
ר של י. ג' - אמ יעי בי שש ת יום הנ ים אל להי ך אל רל בה יש י. ב' - ונ יעי בי שש יום הנ ים בנ להי ל אל כנ יש ל. א' - ונ ת כה ים אל להי א אל ינרש - ונ

עמשות. ים לנ להי א אל רה בה

ך ה' אנ לש יו מנ לה א אי יירה ה סוד (שמות ג) ונ זל ית. וש אשי רי ה בש עמשי ל מנ ים של להי ל ל"ב אל ל כה ים ענ ה עולי לשה שש לו הנ אי
ם יי תנ ים ושש עי בה רש ים אנ לי ם פועמ הל י. ובה בי לי ם בש קה י יום נה הו (ישעיה סג) כי זל ה, וש תורה ל הנ ש של אי ת הה בנ לנ ש. בש ת אי בנ לנ בש
יות אבג יתץ ם אותי יי תנ ים ושש עי בה רש ל אנ מות של ה שי עה בש ם שי הי ע, וש בנ ת של בנ ים בש לי לה כש ם ני כגלה ם, וש ל יהו"ה בה יות של אותי
יך. תי לש לנ יום הי ע בנ בנ ר (תהלים קיט) של מנ אל ן נל יהל לי קרע שטן נגד יכש בטר צתג חקב טנע יגל פזק שקו צית. עמ

ים. מי עה ע פש בנ ה של צה רש חו אנ תנ שש יי ם ונ הל ובה

יר כי זש יהה מנ הה ש וש קםדל רוחנ הנ עמקםב בש ענ ינ יהה יודי ה הה ל זל כה ע. וש בנ ת של ם בנ שה לות, של גה ו בנ שה עי יל אותו מי צי הי עמקםב של ינ
ם לו הי לה מות הנ שי ה הנ עה בש ד שי גל נל לות. כש גה י בנ נה דם ת אמ ר אותו אל שומי דון של אה הוא הה רוך הוא, של דוש בה קה ל הנ י אל נה דם אמ
ים לשי ירות) ושש מי ר אמ של על ירות, (וש מי אמ ר הה של על ים לש בושי יות לש ם אותי יי תנ ים ושש עי בה רש ן אנ הי ית. וש אשי רי י בש מי ה יש עה בש שי
בור ם קה שה אות של רש הנ כםל מ"ה, לש ה הנ כגלו, עולל יש ונ ל  ים של להי ה אל לשה ית ושש אשי רי ה בש עמשי ל מנ ים של להי ם אל יי ננ ושש
יל לי ה בש לה יש לנ מות הנ לי ה יו"ד ה"א וא"ו ה"א, ושש זל "ה, וש מה מ"ו  "ה שש "י מנ לי רו  מש אה וש ר בו  מנ אל נל הוא של לות הנ גה בנ
ל ה של בורה הוא קש לות, של גה ל הנ ש של פםרה מש ם הנ שי הוא הנ יר מ"ה, של אי מי יל, בו  לי בון בש שש חל נו ע"ב בש יש הנ ים, של מורי שי

ה. ינה כי שש הנ

ה נה תנ שש ה ני יו מנ בי אה ל לש ן שואי ן בי מנ אותו זש ש. בש פםרה מש ם הנ הוא שי "ה של יר לו מה אי לו, מי ה של לה אג גש יל הנ םא לי יהב של וכש
ה לו. כי ה חנ מנ המ מנ תש ם יי אי ם. וש דה אה י הה ני ל בש ת כה ה אל אה יט ה' רה בי ם הי יי מנ שה בו (שם לג) מי ילות, של לי ל הנ כה ה מי זל ה הנ לה יש לנ הנ
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ר בו מנ אל נל יהם, של הוא בנ ה. קרע שטן - קר"ע של תורה פון בנ ה צה נו מםשל ה. לה וה ה 'צי 'י 'תורה 'גנ בםר אם'תו בנ קש יי אבג יתץ - ונ
יל די בש הוא מנ יל, שט"ן, של די בש י מנ יהי יהם. וי ת הנ ע אל רנ חוד ובו קה יי ר הנ קנ יענ הוא עי קי ן רה ם. י' מי יי מה תוך הנ יענ בש קי י רה הי יש

ם. יי מה ם לה יי ין מנ בי

י. נגד יכש - ני שי יום הנ יענ בנ קי י רה הי יות א"ת ב"ש. קרע שטן - יש אותי ית אב"ג תש"ר בש אשי רי אבג יתץ - בש
הו ם, זל הל יך לה שי חש הל אורות וש ר הה בנ י, בו שה יעי בי רש יום הה אות. בטר צתג - בנ לה פש ה ני עלשל ך אל מש ל ענ ד כה גל י, נל ישי לי שש יום הנ הנ

ה. מה חנ ה הנ ה ובושה נה בה לש ה הנ רה פש חה תוב (ישעיה כד) וש כה של

ה ר בה מנ אל נל יא ה' של הי הוא ח"ק בט"ן, וש שום של נות, מי ילה אי ל הה ים של עי רה זש או הנ י יהצש ישי מי חמ יום הנ חקב טנע - בנ
ן בי ל הנ ר (שם א) כה מנ אל יו נל לה עה לות, של גה סותו בנ כנ י לש די ה כש תורה ל הנ סוף של ם בנ של תה ד. ונ לל יל ת הנ ה אל ם בה של תה (שמות ב) ונ

יכגהו. לי שש ה תנ אםרה יש לוד הנ יי הנ

ל יון. כה חנ ה - תש ל פל ענ בש ה של ה, תורה וה צש ר מי יא ני הי ת, של בנ ל הנ כה יכגהו. וש לי שש הוא אור, תנ ה, של תורה יא אור הנ הי של
ה ין יל חנ תש ה, ונ נה שש מי י הנ לי עמ ם בנ הי דות, של לש ינ מש ך הנ שו כה םא עה ל . וש יענ יא מושי הוצי יד לש תי יהה עה הה שום של ה, מי לו בה דש גנ תש יי לו של אי
ים להי אל ת הה דםת אל לש ינ מש ה הנ אן ירל תי תוב (שם) ונ כה הו של רוך הוא. זל דוש בה קה ן הנ דות מי יו פוחמ הה שום של ים, מי די לה יש ת הנ אל

גו'. יענ וש קי רה ר הה זםהנ רו כש הי זש ים ינ לי כי שש מנ הנ י"כגהו. וש לי שש ה בו תנ אםרה יש לוד הנ יי ה הנ זל ן הנ בי גו'. ובנ וש

ר גנ ר (בראשית לא) יש מנ אל יו נל לה עה ים, וש 'דושי ע קש 'רנ ן זל קנ "ל פג'רש גי י, בו יגל פזק, בו יה שי שי ף הנ לל י אל שי שי יום הנ בנ
יא הי אשון, של ת רי יי ד בנ גל נל ד כש חה ך, אל ים יהקומו כה יחי שי י מש ני י. ושש ני יק הוא עה די צנ הנ ד. וש עי לש א לו גנ רה עמקםב קה ינ א, וש דותה המ שה
ט שולי ה של ן מםשל "ה מי ה, יו"ד ה"א וא"ו ה"א, מה תונה חש תנ יא ה' הנ הי י, של ני ת שי יי ד בנ גל נל י כש ני שי הנ וש ה,  יונה לש על ה' הה
ר, של ל נל ע של בנ רש אנ ל שור וש ע של בנ רש ייה, אנ רש ל אנ ים של ני ע פה בנ רש ן י"הוה י"הוה י"הוה אנ ים מי לויי ם. ע"ב תש יהל לי ב עמ רוכי וש

ה. הוא מםשל ם של דה ל אה יהה של ב מ"ה חנ בםהו רוכי ם, וה יי אתנ ף ומה לל ים אל ם עולי הי וש

ף לל אל ר  חנ אנ ים  ני שה ש  מי חה וש ים  עי בה רש אנ מ"ה,  יהא  רי טש ימנ גי בש ה  מםשל הוא  של ילה  שי םא  יהב של ד  ענ ב  כי ענ תש מי כםל  הנ וש
י הוא? חוד, ומי ל יי ר של של הוא קל שום של רות בו, מי שה קש ני יק וש די צנ דות בש יות יורש ע אותי בנ רש אנ ל הה כה ים. וש ני ם שה יי אתנ ומה

לות. גה ין בנ יא אדנ"י, די הי ה של ינה כי שש ת הנ ים בו אל קי הה יק, לש די צנ יר בש אי י מי עי צה מש אל מוד הה ענ יהו"ה הה

יק די צנ ר הנ שי קנ תש יי ד של ם ענ שה ל מי אי גה םא יי ל ה, וש םאל דוחה מ שש ר, הנ עםשל ם הה שה מי ה של בורה גש ר בי שה קש יק ני די צנ הנ שום של ומי
יר? זו עי י הה תו. מי מה כש חה יר בש עי ת הה ט הוא אל לנ ם, ומי כה חה ן וש כי סש יק הוא מי די צנ ם הנ שה ם, של כה חה י וש ני הוא עה ין, של יהמי בנ
שום יהה, מי רש קי ת הנ יל אל צי ינ תו  מה כש חה וש יותו  ני שום עמ . ומי יחנ שי םא יהמות מה ל יר, וש עי ה הה דה כש לש ני וש ה  ר בה מנ אל נל ם, של יי לנ רושה יש

ת. מי שוב כש חה י וש ני הוא עה של

ה זל יהה, וש רש קי ל הנ ן ענ גי מי יר - של עי ד מי חה ה. אל חה פה שש מי ם מי יי ננ יר ושש עי ד מי חה א אל לה ה אל תורה רו בנ אמ שה םא יי ל ים של ידי עמתי ונ
ל נו ענ גי הי ת של מל אל י הה מודי י ענ ני ל שש ד של צנ הנ ים מי יחי שי י מש ני ה - שש חה פה שש מי ם מי יי ננ י. ושש עי צה מש אל מוד הה ענ תו הה גה רש דנ ילה, של שי
ה, לל ת אי לשל כות שש זש ה. ובי בואה נש ה ובי תורה ים בש יי ני ם עמ ים כגלה רי חי אמ הה ה. וש בואה נש ה ובי תורה ים בש ירי ם עמשי הי ה של חה פה שש מי

ת. בל רל קה ין מש יהמי ה וש םאל דוחה מ ה שש שום זל ים. ומי מי חמ רנ קםד בש פש יי רות וש צה ה וש יתה מי לו מי צש נה ם, יי הל לה י של ני עם ובה

ר - כוז"ו במוכס"ז כוז"ו, בה דה סוד הנ ין. וש יהמי ץ הנ ה קי י, בה יעי בי שש ף הנ לל אל הוא הה י, של יעי בי שש יום הנ שקו צית - בנ
ר, בםקל ד הנ י ענ בי כש י ה' שי י חנ נםכי יך אה תי לש אנ ר (רות ג) וגש מנ אל יהה נל לל ה, עה יונה לש על ה הה ינה כי שש יא הנ ינו הי להי . אל "יה ינו יש להי "יה אל יש
ש דה קש מי ית הנ ה בי נה בש ני מות בו  ם שי יי ננ ים ושש עי בש ל שי ם של שי ה הנ י. זל יתי לי "י גי בי לי עוד, לש י. וש בי לי ם בש קה י יום נה כי הו  זל וש
הוא ה, וש נל בה ד יי סל ם חל י עולה תי רש מנ תוב (תהלים פט) אה כה הו של ה. זל ינה כי יא שש הי ם של עולה ה הה נה בש ין, ובו ני רוענ יהמי הוא זש של
ה י' י"ה יה"ו "ב זל ם. עה יי רנ צש א מי ל ובה "ב קנ ל עה ב ענ ה ה' רםכי ני ר הי מנ אל ם נל יהל לי עמ מות, ונ ם שי יי ננ ים ושש עי בש ד, שי סל חל
מות, ם שי יי ננ ים ושש עי בש ם שי הל ים מי לויי בון, ותש שש חל ם בש יי תנ ים ושש עי בש שי עולות לש יות, וש ר אותי של אן על י כה רי יהו"ה. המ

ם. לו הי אי וש

וה"ו יל"י סי"ט על"ם מה"ש לל"ה אכ"א כה"ת הז"י אל"ד לא"ו הה"ע יז"ל מב"ה הק"ם לא"ו
כל"י לו"ו פה"ל נל"ך יי"י מל"ה חה"ו נת"ה הא"א יר"ת שא"ה רי"י או"ם לכ"ב וש"ר יח"ו לה"ח
כו"ק מנ"ד אנ"י חע"ם רה"ע יי"ז הה"ה מי"ך וו"ל יל"ה סא"ל ער"י עש"ל מי"ה וה"ו דנ"י הח"ש
עמ"ם ננ"א ני"ת מב"ה פו"י נמ"ם יי"ל הר"ח מצ"ר ומ"ב יה"ה ענ"ו מח"י דמ"ב מנ"ק אי"ע חב"ו
ר מנ אל ם נל יהל לי ים, עמ מי חמ ל רנ דות של ה מי רי שש לש על בות וא"ו, שש י תי אשי רא"ה יב"ם הי"י מו"ם וה"ו אנ"י וה"ו רה

ך. צי בש קנ ים אמ דםלי ים גש מי חמ רנ (ישעיה נד) ובש

ם הל ייש בה לות, וש גה ן הנ ל מי אי רה שש ת יי ם אל הל יא בה הוצי ה לש ם מםשל ת עי רנ כה ים של מי חמ רנ דות הה ה מי רי שש לש על ם שש לו הי אי וש
ן אותה ה. וש בורה בון גש שש חל יות בש ה אותי רי שש על ש  שי ם וש יי אתנ ם מה הל ין, ובה יהמי רוענ  ד זש סל ן חל הי בות, של ם תי יי תנ ים ושש עי בש שי
י י' י"ה יה"ו זוהי וש ל.  ב קנ ל עה ב ענ ה ה' רםכי ני הי הו  זל וש עמבםר, ע"ב רי"ו.  ינ ונ הו  זל וש בות,  תי ת הנ חנ עות תנ נה כש בות ני תי הנ
ן י' י"ה אות מי יוצש יות, וש ש אותי שי ים וש רי שש ן על הי יהו"ה יו"ד יו"ד ה"א יו"ד ה"א וא"ו יו"ד ה"א וא"ו ה"א, וש

"ל. "ב קנ ל עה ב ענ ה ה' רםכי ני הו הי זל יה"ו יהו"ה, וש

ר. בה גנ תש יו יי בה יש ל אם ענ יחנ  רי צש ף ינ יענ אנ ה יהרי אה נש יר קי עי מות יה חה לש יש מי אי א כש בור ייצי גי ן, (שם מב) ה' כנ מנ אותו זש בש
ת, לל של לש י שנ זוהי ה, וש רועה תש ר - בי בה גנ תש יו יי בה יש ל אם ין. ענ שי רי י גש ני לו שש אי ים, וש רי בה שש יחנ - בי רי צש . ינ יענ בי ה רש זל ה, וש יעה קי תש יענ - בי יהרי

ונהמריי פירששוהה.
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מות אג ת הה לל של מש ך מל פי הנ א מש לה ך? אל פה הג ה מש ה זל דול. מנ ף גה קי ן, זה טם ף קה קי א, זה מה דש ך קנ פה הג ר מש ן שופה מנ אותו זש בש
ן מנ אותו זש ן. ובש טם ף קה קי דול זה ף גה קי שון. זה שה ם לש לה בש י אל תי כש פנ הה ן וש מנ אותו זש ל. ובש אי רה שש ל יי ה של לה שה מש מל ם, לש עולה ל הה של
כו - ם זה , אי שוהה רש י פי רי המ ה. ונ נה ישל חי ה אמ תה עי י ה' בש ני צום אמ גוי עה יר לש עי צה הנ ף וש לל אל ילה לה הש ן יי טם קה יים (ישעיה ס) הנ קנ תש יי

ת ה'. עי ה, בש תה עי כו - בש םא זה ם ל אי ה, וש נה ישל חי אמ

ייש ת וש ה ייש עי זל ך, וש תל רו תורה פי ה' הי עמשות לנ ת לנ ר (תהלים קיט) עי מנ אל יהה נל לל עה ה של תה ה עי ה זל ת מנ ענ דנ יך לה רי צה
ת עי כות וש בש ת לי ר (קהלת ה) עי מנ ה אה שום זל ש. ומי קםדל ל הנ ת אל ל עי כה םא בש ל יהב אנ תוב (ויקרא טז) וש כה של הו  ת. זל עי
תוב כה של הו  ה. זל לה אג ת גש ם עי הל ילה לה הש יהד יי ל, מי אי רה שש יי ק לש ל דםחנ ת של יהה, עי כי םא בש יהב יהד של ר - מי בה דה סוד הנ חוק. וש שש לי
תוב (תהלים ט) כה של הו  ה, זל רה ל צה תות של עי יו  ים הה בי י רנ רי המ . של ענ שי וה ה יי נה מל עמקםב ומי ינ יא לש ה הי רה ת צה (ירמיה ל) עי

ה. רה צה תות בנ עי ב לש גה שש מי

ל י של כי בש י יהבםאו. בי כי בש ר - בי בה דה סוד הנ יא, וש יהה הי כי ל בש ת של א עי לה ם? אל יהל יני יא בי הי ת הנ עי ת הה ענ דנ י יהכול לה מי
ר בו מנ אל ל, נל אי רה שש יי לות לש ל דנ ה של זל ק הנ דםחנ ה הנ ה מםשל אה רה ן של יוה כי "ל. וש בון דנ שש חל י כש כי בש בון בי שש ה חל ך עולל כה לות, של דנ
יקו זי ינחמ ונ ה  מה הש מנ תש יי ונ  - ר  בה דה הנ סוד  וש דות.  פש בי יו,  לה עה מםל  חש תנ ונ יהה?  כי בש ר  חנ אנ תוב  כה ה  מנ יהד  מי ה.  בםכל ר  ענ ננ ה  ני הי וש
לות גה הנ ל  של דור  בנ יות  הש לי ים  ידי עמתי ך  כה של יו.  לה עה ת ה'  לנ מש חל בש יו  נםתה בש י  תי שש ינד  ובש תו  שש אי ינד  ובש יהדו  בש ים  שי נה אמ הה
הו חג ני ינ לות. ונ גה ן הנ הו - מי אג יםצי יר. ונ עי חוץ לה הו מי חג ני ינ הו ונ אג יםצי יהד ונ ה. ומי עממורה דום ונ י סש שי נש ם אנ מו אותה ה, כש רונה חמ אנ הה

בול. מנ י הנ מי - מי

ה ינה ל בי ים של רי עה ים שש שי מי חמ לול מי הוא כה כם"ה. וש ן כם"ה וה פל יי ונ ר בו  מנ אל נל ה, ב"ו כ"ה, של ר בםכל ענ ה ננ ני הי עוד, וש וש
ך. א לה פה רש י יי ר מי מנ אל ם נל יהל לי עמ ם, ונ יי רנ צש מי כות בש ים מנ שי מי ה חמ כה ם הי הל י, ובה רי צש מי ת הנ ינך אל ם ונ הל ה, ובה מםשל רו לש סש מש ני של
ך. ידי עי ה אמ ה מה יל זל בי שש ך. ובי א לה פה רש י אל ני ים, אמ יי רי צש מי ת הנ י אל תי צש חנ מה ה של מנ א. בש פה רש י אל ני אמ י ונ תי צש חנ תוב מה כה של הו  זל
ר יהד שופה ך. מי א לה פה רש "י יי מי ך  רי בש יהם שי דול כנ י גה ך, כי מי חמ ננ אמ ונ ך  ה לה ול שש ה אנ ם, מה יי לנ רושה ת יש בנ תוב - הנ כה מות הנ לי ושש

יב. ח יהתי נה תש ך אה הולי

ה. אכה לה מש ד הנ הוא כםבל נו, של עמשי מנ מי נו  מי חמ ננ ה יש זל ר בו  מנ אל נל של נםחנ  מו  הוא כש , של יחנ שי ר מה עורי תש ן מי מנ זש אותו  בש

נםחנ (בראשית ו). ך  לל הנ תש ים הי להי אל ת הה ח, אל נה תש הו אה זל ך. וש רל פה ם בש הל דו בה בש ר עה של ם אמ הל ר בה מנ אל נל ינו, של בון יהדי צש עי ומי
ץ. מי חה אור וש "ן שש בל תל ב מם"ץ וש ב רנ רל עי ץ, וש רל אה ן הה ים מי אי טה מו חנ תנ יי וש

ם הי ם. של יי מה שה ת הנ חנ תנ ק מי לי ר עממה כל ת זי ה אל חל מש ר (דברים כה) תי מנ אל ם נל יהל לי עמ יהה, של קי ת נש ל סםלל אי רה שש רו יי אמ שה יי וש
שום ש, מי מי חה ל בש אי רה שש ל יי ים ענ די יו עומש ם הה הי קום, של יש ל הנ ת כה י אל יתי חי ם ומה הל ר בה מנ אל נל בול של מנ י הנ מי רו מי אמ שש ני של
ב םא יישי ל ה של בועה ע שש בנ שש ני או, של סש ל כי רוך הוא ענ דוש בה קה ב הנ חו, יושי מש ני יהד של לות. ומי גה ם בנ יהל לי ים עמ אשי ם רה הי של

יב. ח יהתי נה תש הו אה זל גו'. וש ה וש מה חה לש ס יהה מי ל כי י יהד ענ תוב כי כה הו של ם. זל עולה ן הה חו מי מה יי ד של או ענ סש ל כי ענ

ב, ים יושי יהמי יק הנ תי ענ תוב וש כה הו של שו. זל עה ים של אי טה חמ ל הנ כה ל מי אי רה שש יי חםל לש מש א, יי סי כי ל הנ ב ענ יושי ן של מנ אותו זש בש
ע תולנ כנ ימו  די ם ינאש ש, אי י אי יבי בי שש או  סש ינו. כי בי לש ג ינ לל של ים כנ ני שה ם כנ יכל אי טה יו חמ הש ם יי יים אי קנ ן. לש בה ג לה לל של כש בושו  לש
בו ם, של הה רה בש ל אנ ד של צנ הנ ינו - מי בי לש ג ינ לל של ק, כנ חה צש ל יי ד של צנ הנ ים - מי ני שה ם כנ יכל אי טה יו חמ הש ם יי עוד, אי יו. וש הש ר יי מל צל כנ

ים. ני בש לנ תש מי

עמשות ה לנ לה לה קש י הנ רי ל הה ה ענ ה, שורה בה תי ח הנ ננ תה ח. ונ יהד נה או, מי סש ל כי ב ענ רוך הוא יושי דוש בה קה הנ ן של מנ אותו זש בש
רור תוב (דברים כח) אה כה הו של לות. זל גה ים בנ רורי לות אמ גה ל הנ ים של שוכי חמ ים הנ רי הה ט, הל רה רה י אמ רי ם הה הי ין, של ם די הל בה

ה. דל שה ה בנ תה רור אנ אה יר וש עי ה בה תה אנ

ל דות ענ כגיות יורש זש ל הנ כה וש ם,  יהל אי טה חמ מי רו  פש כנ תש יי י של די ל כש אי רה שש יי ל  לות ענ לה קש ל הנ ים כה די ן יורש מנ זש אותו  בש של
כגיות. זש ים הנ ים - עולי ים בו. עםלי די יםרש ים וש ים עםלי להי י אל כי אמ לש ה מנ ני הי ר - וש בה דה סוד הנ ם, וש רה כה ם שש הל ל בה בי קנ ים לש עי שה רש הה
יענ בי ך רש ר הולי הו שופה זל ם. וש לה ים הוא סג מי עה טש ה. ובנ זל ם הנ לה סג ים בנ די יורש ים וש כםל עולי הנ ים. וש אי טה חמ ים הנ די ים - יורש די יםרש וש

ים. מי עה י טש ני ה, שש גה רש דנ

ים עםלי ה  זל ה  מנ נו.  רש אנ בי של מו  כש ם,  יהל ים חובותי די יורש וש ה,  לה עש מנ לש ל  אי רה שש יי ל  של כות  זש הנ ה  עולה ן  מנ זש אותו  בש
ים די יורש ך  ר, כה פה ד עה ה ענ ינה כי שש ת הנ ידו אל הורי ה של גה רש ה דנ אותה ה. בש כותו עולה ד - זש יורי או  טש חל י של א מי לה ים? אל די יםרש וש
ידו הורי קום של מה ה לנ יעה גי מנ ד של ה ענ ם עולה לה זה יא מנ הי ה של ינה כי שש ך הנ ים, כה די ם יורש הי ה של מה כנ ה. וש ידו אותה הורי ם של אותה
תוב (בראשית ח) כה הו של ין. זל יהמי ה בש ל אותה בי קנ רוך הוא מש דוש בה קה יהד הנ ה, מי קומה מש ה לי עולה יהד של ם. ומי שה ה מי אותה

ה. בה תי ל הנ יו אל לה ה אי א אםתה יהבי הה ונ חל קה יי ח יהדו ונ לנ שש יי ונ

או רש ש ני חםדל ד לנ חה אל י בש ירי עמשי י. בה ירי עמשי ש הה חםדל ד הנ ב, ענ ב רנ רל ם עי הי סור, של חה לוך וש יו הה ם הה יי מנ הנ ן וש מנ אותו זש בש
ם שה בות. מי כות אה ה זש מה ן תנ מנ זש ד אותו  ענ ל. של אי רה שש יי ל  ם ענ כותה ת זש רל עורל תש בות, ומי אה ם הה הי ים, של רי הה י הל אשי רה
ן כי גו'. בש ה וש לל כש ן תי שה עה ה בש ה כגלה עה שש רי הה גו' וש חו וש מה שש יי או וש רש ים יי יקי די ן צנ כי ן, ובש מנ אותו זש בות בש כות אה ה זש לה ך חה ילה אי וש
ה א, ובה סי ד כי סל חל ן בנ הוכנ תוב וש כה הו של ין. זל יהמי ת בש נל קל תנ תש א מי סי כי הנ שום של א, מי סי ין כי רוענ יהמי ד זש סל הוא חל אי, של דנ ונ

ינו. להי ה הוא ה' אל תה לך אנ מש תי וש

ל ב ענ ך יושי לל ל מל ר אי מנ אל ים, נל מי חמ ל רנ הוא של ד של סל ל חל א של סי ל כי ב ענ רוך הוא יושי דוש בה קה הנ ן של מנ אותו זש בש
יך. ף עוד מורל ני כה םא יי ל ן וש מנ אותו זש ידות. בש סי חמ ג בנ הי ננ תש ים ומי מי חמ א רנ סי כי
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ים, ינוני בי ס לנ דנ המ ים, ונ יקי די צנ ה לנ רוג דומל תש אל ע, הה רנ ל טוב וה ץ של עי ל הה ד של צנ ים. ומי יי חנ ץ הנ ל עי דו של צי ה מי ל זל כה וש
ים יקי זי חמ מנ יא לנ ים הי יי ץ חנ ה עי ר בה מנ אל נל ב של ל גנ ף ענ ה. אנ לה שה כםל מה כותו בנ לש ה ומנ ר בה מנ אל ה נל ינה כי שש ים. ובנ עי שה רש ה לה בה עמרה ונ
ה בה קי נש ים הנ מי עה פש לו לי לה ים הנ די דה צש הנ ך. (ומי לל מל ה לנ רובה יא קש לו הי ד של צנ הנ ע, מי רנ ת טוב וה ענ דנ ץ הנ ל עי ת ענ טל יא שולל ה. הי בה
נו מל ה מי חוקה ים רש מי עה פש יא לי ין. הי יהמי ד הנ צנ ש, מי קםדל ל הנ רםן אל המ םא אנ םאת יהב ז תוב בש כה של הו  ך). זל לל מל ה לנ רובה יא קש הי
ל בה ין. אמ ה. טוב הוא יהמי אה מש ת טג לל בל קנ םא מש יא ל ין הי יהמי ד הנ צנ ש. מי קםדל ל הנ ת אל ל עי כה םא בש ל יהב אנ םאל. וש מ שש ד הנ צנ מי
ה, אה מש ת טג לל בל קנ םא מש יא ל ש, הי קםדל ל הנ ה. (אל בה רש קי ין לו  קום אי מה אותו  ת, בש ול ע ומה רנ ה מי אה מש ת טג לל בל קנ מש ה  קומה מש

ה). בה רש ין לו קי אי קום של מה אותו הנ ע, ומי רנ ה מי אה מש ת טג לל בל קנ ה טוב מש קומה ל מש בה אמ

םאל מ שש כות לי זש ב הנ רי קה קום, ולש מה הנ אותו  ה מי אה מש טג יק רוחנ  חי רש הנ ת לש טםרל ן, וקש בה רש יב קה רי קש הנ לש יך  רי צה ם  שה וש
ה. מות ייש בה שי ל הנ ה כה שום זל ה. ומי חה פש שי ם הנ שה יק מי חי רש הנ ה, ולש ירה בי גש הנ

ר חנ יק, אנ די הוא צנ ל - של ר יהד, כה חנ אנ לש ר - כי בה דה סוד הנ ר יהד, וש חנ אנ לש יו כי עמשה ל מנ יא כה הי ת. של בה ה שנ ה זל עמשל נוי מנ שי
ענ ענ כורי כורי ל הנ ה כה ר בה מנ אל נל ה של יעה רי ם כש ין שה ר יהד, אי חנ אנ לש יא כי הי ן של מנ זש ה. ובי עמשל נוי מנ ה שי ה, זל ינה כי יא שש הי יהד - של
נו מנ זש ל בי רו שועה מש אה ה של ל זל ם כה עי ב. וש נה ית זה עמשי ר יהד, ננ חנ אנ לש יא כי הי ן של מנ זש בי ה לו. של וי חמ תנ שש נו הי מנ זש ל בי רוך. שועה בה בש

קומו. מש ה לו בי וי חמ תנ שש הי

ד יהרנ ב של ל גנ ף ענ מור - אנ יק גה די י צנ רי המ ים. של לי שועה םאש לנ י ר הי ל תש אנ יות, וש רה אמ ב לה נה ילה זה הש קומו תי מש ל חוץ לי בה אמ
קוץ לו? אותו הנ ב של נה זה ה הנ ב. מה זה על יק נל די י צנ יתי אי םא רה ר (תהלים לז) ל מנ אל יו נל לה יות, עה רה אמ ב לה נה ה זה עמשה ננ וש תו  גה רש דנ מי
יק די פול צנ ע יי בנ י של ר (משלי כד) כי מנ אל יו נל לה ה, עה תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש ה, הנ נה טנ יא י' קש הי ד, של חה ן אל אות ד' מי ל הה של

והקהם.

י לי עמ רוהה בנ אמ בי מו של ם. כש ה גורי עה ל שה זנ ר מנ מנ אל יו נל לה עה תו, של עה שש א בי יוצי ל אות ו' הוא של גול של לש גי ה, הנ אי םא ורש ב
גול? (בראשית יט) לש גי א בש בה של תוב בו כש ה כה ם מנ הה רה בש אנ ם. בש ה גורי עה ל שה זנ א מנ לה ם, אל ל יום גורי זנ ין מנ ה, אי נה שש מי הנ
ק חה צש א יי ייצי גולו? (שם כד) ונ לש גי ק בש חה צש יי תוב בש ה כה ה. מנ ים אותה די קש הנ י לש די קום, כש מה ל הנ ר אל בםקל ם בנ הה רה בש ם אנ כי ינשש ונ

ים. חי לון אםרש ר מש בה דש מי י בנ ני ני תש י יי ה (ירמיה ט) מי ר בה מנ אל נל שום של ה, מי דל שה יהה לנ לל א אי ב. יהצה רל נות עה פש ה לי דל שה שוחנ בנ לה

עמקםב? (בראשית כח) ינ תוב בש ה כה ב. מנ רל על ה בה ש אותה פי חנ י - לש ני שי הנ ר, וש בםקל ה בנ ש אותה פי חנ ים לש די קש הנ ד - לש חה אל
יהה. וה יא לש ה הי ינה ה לי אותה ם. וש ן שה לל יה ר ונ מנ אל יו נל לה עה עמקםב של ינ מו  ה, כש ש בה פוגי י של י מי רי שש ה. אנ ע בה גנ קום. פה מה ע בנ גנ פש יי ונ
ד חי אנ תש םא הי ל ה וש ר אותה יהה שומי ה, הה ש בה גנ פה ה של ל זל ם כה עי ים. וש להי י אל כי אמ לש עו בו מנ גש פש יי ה, (שם לב) ונ ש בה גנ פה יהד של מי
הוא ש, של מל של ח לו הנ רנ זש יי ילו (שם לב) ונ בי שש בי ש, של מל של א הנ י בה ם כי ן שה לל יה הו (שם כח) ונ זל ה. וש לה עש א בנ בה ד של ה ענ תה אי

ה. ל מםשל גול רוחו של לש גי א בו בש בה ה של מםשל

לו. ה של מה שה נש ה בנ זל גוף, וש ה בנ ל זל בה י, אמ עי צה מש אל מוד הה ענ ת בה חנ ה אנ גה רש דנ ים בש די יו עומש ה הה עמקםב ומםשל ה ינ שום זל ומי
י בי רנ ה לש עה שה ה הנ קה חמ דה של ה, כש שום זל ה. ומי לה עש י בנ לי ה בש ינה כי שש יא הנ הי ם, של דה ל אה כה ת לש דל ה עומל עה שה ין הנ ה אי שום זל ומי

פםל. תי י של אולנ זונות, וש ל מש ה של עה שה פםל בש תי ר של שה פש אל ם, וש עולה יב הה רי חמ אנ ה של צל רש ם תי ר, אי מנ אה ת, וש דה פש

תו שש י אי רי המ זונות. של ל מש ה של עה שה פםל בש תי הוא של רוך  בה דוש  קה ה הנ צל רש יי ם  י אי אולנ וש א  לה י? אל אולנ וש ה  ה זל מנ
ה עה שה ין הנ ה אי מו זל ה. וכש לה עש ל בנ שות של י רש לי ה בש תה שש יא עה הי ה של יים מנ קנ ילה מש הש יי ה של לה עש ה בנ ם רוצל י אי אולנ ה, וש תה שש עה
סוד ה. וש עה שה ה הנ ל אותה ה) של לה עש ם (בנ דה אה אותו הה גול בש לש גי םא בש ם יהב א אי לה ם, אל דה אותו אה ה, לש ינה כי יא שש הי ת, של דל עומל
ש. (שם) קםדל ל הנ ת אל ל עי כה םא בש ל יהב אנ ר (ויקרא טז) וש מנ אל נל ה  לה עש י בנ לי ש. ובש קםדל ל הנ רםן אל המ םא אנ םאת יהב ז ר - בש בה דה הנ

ה. לה עש בנ ר מי א זה לה ר, אל ל מום זה ר של חי ר אנ זה םא כש ה ל זל ר הנ זה הנ יות. וש ני א עמ לה ה אל יתה ין מי אי ת. וש ב יומה רי קה ר הנ זה הנ וש

ר מנ אה מו של גול, כש לש גי ן בש מנ ת וזש ה ייש עי מה שה ל נש כה לש ית, של אשי רי י בש מי ת יש של שי א מי רה בש ני ה של עה שה ש בש גה פש ני י של י מי רי שש אנ
ל כה ן לש דה עי וש ן  מנ יא זש הי ה, של תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש הנ זו  וש ם.  יי מה שה ת הנ חנ ץ תנ פל ל חי כה ת לש עי וש ן  מה כםל זש ת (קהלת ג) לנ לל קםהל

גול. לש גי גול וש לש ל גי כה ה ולש ירה פי ה וסש ירה פי סש

םאל מ שש ה, בי חה נש מי ג הנ לנ מו פש א כש לה ן? אל דה י עי צי חמ ה ונ ה זל ה. מנ פל ים יה ני דה עי ל הה כה ן. של דה י עי צי חמ ים ונ ני דה עי ן וש דה יא עי הי וש
ר תי סש אל לש ה  ר בה מנ אל םאל, נל מ ין ושש יהמי ת בש קל לל חל נל של ת. וכש מל לל שש י ני עי צה מש אל מוד הה ענ ים. בה מי חמ רנ ין לש יהמי ין, ובש די ת לש קל לל חל נל

םאל. מ ה ינד שש לה י של צי חמ ין, ונ ה ינד יהמי לה י של צי ה, חמ " הוה יא כםחנ יש הי ש. וש עה תי כות וש לש מנ י הנ צי ד חמ ך ענ תי שה קה ה בנ (אסתר ה) מנ
גו'. ת וש דל לל ת לה תוב (קהלת ג) עי כה הו של ת. זל ים עי מי עה ה פש מונל ים ושש רי שש ת על לל יר קםהל כי זש ם הי יהל ני ד שש גל נל כש

יב כי רש מנ י של מי ר, כש חי גוף אנ בש יב אותו  כי רש הי יו, וש צה ת עי אל יו וש נה בה ת אמ ת אל יי בנ ת הנ ץ אל תנ נה - וש יחנ  לי צש םא הי ל ה של אה רה
יחנ - לי צש םא הי ל ה של אה ם. רה שי נוי הנ הו שי זל לו. וש י של רי פש הנ ן וש ילה אי ה הה נל תנ שש ם מי שה ים, וש בושי ין חמ מי ים בש פוחי ין תנ מי ן מי ילה אי
ר - בה דה סוד הנ לו, וש ים של יורי צי ל הנ כה ה ומי אשונה רי יהה בה הה ה של ל מנ כה יו מי עמשה ל מנ כה ה אותו בש נל שנ ם, ומש שה ר אותו מי עוקי

הו. חי לש שנ תש יו ונ נה ה פה נל שנ (איוב יד) מש

יו שה רה שה יו וש נה טו פה שש פנ תש הי יחנ וש לי צש הי ע אותו וש טנ ם נה שה ע של קנ רש קנ ר. בנ בל ם גה לוש עי ם שה יי עממנ ל פנ ל אי ענ פש ה יי לל ל אי ן כה הל
ה לל אי למםה. וש ך שש ף לש לל אל ר (שיר ח) הה מנ אל ם נל יהל לי עמ ף דור. ונ לל אל ה לש וה ר צי בה תוב דה כה הו של ה. זל ינה כי שש ף דור, זו הנ לל ד אל ענ
ים. פי לה אמ ד לנ סל ה חל עםשל ר - (דברים ה) וש בה דה סוד הנ ם, וש ל כגלה ם ענ דה אה ת הה יב אל כי רש הי ים של סופי ל כי מות של ף עולה לל אל
ר בו מנ אל , נל יחנ לי צש הי ר וש הה טש ם ני כגלה גול ובש לש ל גי כה יחנ בש לי צש הי ן של יוה ף דור (שם ז). כי לל אל ו לש ותה צש י מי רי שםמש יו ולש בה אםהמ י? לש מי לש

ים. פי לה אמ ד לנ סל ה חל עםשל וש
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ף לל אל ק בש לל ם חי הל ין לה ף. אי לל אל ך  דש צי פםל מי ם? יי הל תוב בה ה כה קום, מנ ל מה כה ים בש יחי לי צש םא מנ ל ים של עי שה רש ל לה בה אמ
ה ה זל כו. מנ לי הנ דוש יש קום קה מש או ומי בה ים וה רי בג ים קש עי שה י רש יתי אי ן רה כי ר - (קהלת ח) ובש בה דה סוד הנ לו. וש לה מות הנ עולה הה
ן כי אי ובש דנ א ונ לה ה? אל שה דג ל קש קום של מה ם מי הל יהה לה םא הה ז ל ים, אה עי שה ם רש ם הי י אי רי המ כו? של לי הנ יש דוש  קום קה מש ומי

ה. שה דג קש ק בנ לל ם חי הל ין לה ם אי הל לה עות של שש רי שום הה ים, מי עי שה י רש יתי אי רה

ייש מור, וש ע גה שה ייש רה ים, של וי ים שה עי שה רש ל הה םא כה ר לו, ל מנ אה יו, וש לה ים אי ני קי זש ל הנ ן של קי זה ן הנ מי דנ זש ה מי ני ך הי ין כה בי
ל ענ בו בו, וש רש עה תש ם הי יהל ני שש ה, של אה מש טג ק בנ לל ייש לו חי ה וש שה דג קש ק בנ לל מור ייש לו חי ינו גה אי ע של שה רה מור. הה ינו גה אי ע של שה רה
ע שה רה הה ים. של מורי ים גש עי שה י רש יתי אי ר רה מנ םא אה ל כו, וש לי הנ דוש יש קום קה מש או ומי בה ים וה רי בג ים קש עי שה י רש יתי אי ר רה מנ אל ה נל זל

אי. דנ ה ונ שה דג קש ק בנ לל ין לו חי מור אי גה הנ

ה זל לה גול, וש לש גי ים אותו בש ידי ה, מורי אה מש טג הנ ר מי הי טה הי י לש די ה. וכש שה דג קש ק בנ לל מור, ייש לו חי ינו גה אי ע של שה ל רה בה אמ
י לי יהה לו כש הה ן של מה אג ה. לש מה זגהמ ה הנ אותה ר מי הנ טש יי ד של גול ענ לש גי ים בש מי עה ה פש מה םא כנ א יהב לה , אל ן יהדוענ מנ ת וזש עי ה וש עה ין שה אי
ש אי קו לה זורש ים, וש מי עה ה פש מה י כנ לי כש ק אותו בי יהה יוצי ה? הה שה ה עה נו, מל בש לנ רו ולש רש בה ה לש צה ר, רה חי ין אנ מי ב בש עםרה ף מש סל ל כל של

ם. סודה ק יש ר יוצנ הה ת נה םא עי ל טו וש מש ר קג של ר - (איוב כב) אמ בה דה סוד הנ ן, וש בי לנ תש הי ר וש רי בה תש הי ד של ענ

ע שנ לו תש ת? אי םא עי ל טו וש מש ר קג של ה אמ ה זל ת. ומנ נל בל לנ תש מי ד של ה ענ מה שה נש ק הנ ם יוצי שה ינור של ר די הנ ה נש ר? זל הה ה נה יזל אי
דוש קה ם הנ ק אותה רנ זה ם, וש נה מנ ם זש רל ת טל םא עי ל קו בש לש תנ סש הי ת וש םא עי ל טו בש מש קנ תש הי ה דורות של עה בה רש אנ ים וש עי בש אות שי מי

סוד. יש ם לנ יר אותה זי חל הל דור, וש ל דור וה ל כה גול ענ לש גי רוך הוא בש בה

ייה רש צוף אנ רש ם ופנ דה צוף אה רש ם פנ הי ים, של צופי רש ה פנ עה בה רש ל אנ סודות של ם ד' יש הי ם, של סודה ק יש ר יוצנ הה נה וש הו  זל וש
ה, בה כה רש ם. שור מל יי גולו מנ לש גי ה, וש בה כה רש מל ייה מי רש ר. אנ פה עה רוחנ וש ש וש אי ם וש יי ל מנ ים ענ ני מג מש ר, של של צוף נל רש צוף שור ופנ רש ופנ

ר יהשוב. פה ל עה ם אל דה אה תוב וש כה הו של ר. זל פה גולו עה לש גי ה, וש בה כה רש ם מל דה . אה גולו רוחנ לש גי ה, וש בה כה רש ר מל של ש. נל גולו אי לש גי וש

י בי א רנ ף דור. בה לל אל ה לש וה ם צי דה ר. אה בל ם גה עי לוש  ם שה יי עממנ ל פנ ל אי ענ פש ה יי לל ל אי ן כה ר, הל מנ אל יות נל חנ לש  ל שה ענ
נו. כגלה ד לש חה ב אל לוא אה ר (מלאכי ב) המ מנ אל נל יך  לל ן, עה קי ן זה קי עון, זה מש י שי בי ר רנ מנ ה. אה לה עש מנ ח לש רנ קו, ופה שש ננ עון לש מש שי

ק. לל ך חי נו בש ילה לה הש יי ינו של כי זה נו של קי לש י חל רי שש ם. אנ יי מנ שה בנ ינו של בי ה, אה לה עש מנ לש ן של יוקה דש בנ

י בי רנ ר לו  מנ ה. אה וה רש ר על שנ סות בש כנ ד לש י בה סי נש כש ם מי הל ה לה עמשי ר בו (שמות כח) ונ מנ אל נל ים, של תי שש יהה? פי ה הה ומל
יב רי קש םא הי ה ל ים. זל וי יות שה עמרה ל הה םא כה י, ל ני ר לו, בש מנ ה - הוא טוב! אה וה רש על הה ה בו  תה סש כנ תש הי ן של ם כי ר, אי זה עה לש אל
בו רש קש םא תי רו ל שה ר בש אי ל שש ל כה יש אל יש אי ר בו (ויקרא יח) אי מנ אל נל ה', של תו לנ וה רש ת על ב אל רי קה א לש לה ה אל זל ן הנ בה רש קה הנ
אשון רי ם הה דה ה אה ר בה מנ אל נל יא של ה הי לה רש עה ה, של בה קי נש ה הנ לה רש עה ה, הה עה רה ה הה מה זגהמ תו? הנ וה רש י על הי י ה'. ומנ ני ה אמ וה רש לות על גנ לש

מושיך בשעהרשלהתו ההיהה.

י'ו רש פי ח מי קנ תי (בראשית ג) ונ ה  ר בה מנ אל נל ע, של רה וה ל טוב  ץ של עי י הה רי ה? פש עה רה יהה הה בובש רש עי ל הה ם של אי י הה הי ומנ
ל, אי רה שש יי ים בש בי עםרה ם מש הי ב, של ב רנ רל עי ים הה אי ם בה שה י? לילי"ת, מי הי ל. ומנ םאכנ י ונ ה  מה עי ה  ישה אי ם לש ן גנ תי תי ל ונ םאכנ 'ת ונ
ל אי רה שש יך יי להל ה אל לל רו אי מש אה גו'. וש ים וש יתי חי שש ים מנ ני ים בה עי רי ע מש רנ ם זל הי א, של ם (ישעיה א) הוי גוי חםטי הל ר בה מנ אל נל של

ה. עה םא שה תו ל חה נש ל מי אל ן וש יי ל קנ אל ה (בראשית ד) וש שום זל ל. ומי גל עי לה

מות פםץ בש חש םא אל י ל ר כי מנ אל נל וש יו,  עמשה ל מנ ל כה יו ענ מה חמ רנ הוא, (תהלים קמה) וש רוך  בה דוש  קה ר בנ מנ אל י נל רי המ ונ
צונו יהה רש ל הה בל ל הל בה ר. אמ אי בה תש ני מו של ע, כש רנ צונו לש יהה רש הה א של לה ן. אל יי ל קנ נו של בה רש קה ן לש כי ל של כה ם, וש ל אותה בי קי ת, וש מי הנ
ר ענ ן, ושש בה ג לה לל של כש בושו  ב, לש ים יושי יהמי יק הנ תי ענ (דניאל ז) וש ר בו  מנ אל נל של אותו  ה, לש ינה כי שש ת הנ ב אל רי קה לש נו  בה רש קה בש
י רי המ ל. ונ בל ל הל ע ה' אל שנ יי ה ונ שום זל ן. ומי הל בי לש חל ומי םאנו  כורות צ בש יב מי רי קש הי אותו של ה? בש מל י. בנ קי ר נה מל צל כש םאשו  ר

ניתשבהאיר.

ל בי קנ תש םא הי ל ך של ה לה רה ה חה מה ן לה יי ל קה ר ה' אל םאמל י אםד. ונ ן מש יי קנ ר לש חנ יי ן, ונ יי ל קנ נו של בה רש ל קה בי קנ תש םא הי ל של יהד כש ומי
ץ. את רםבי טה ח חנ תנ פל םא - לנ ם ל אי ה, וש שובה תש ל בי בי קנ תש תי ם וש עולה ך בה ת לש אי גול - שש לש גי יך בנ עמשל יב מנ יטי ם תי ך? אי נש בה רש קה

י תי ם? שש לל צל מו בש לש צנ ה בש ה זל ת. מנ רל אל פש ל תי רוהה ענ אמ בי ה, של יאה רי ל בש ם של דה ה, אה ירה יצי יהה וי ל עמשי ם של דה אן אה ה כה ני הי
ע. צנ מש אל ל הה ם של דה אה הוא הה ל א' של אות של נה יוקש י דש ני ם שש י"ן, הי וי י וה תי ם ו"ו, שש לו הי ה. אי לה עש מנ לו לש יות של מג דש הנ

הוא ם, של דה מות אה ה דש תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש הנ ה, וש מה כש הוא חה יון, של לש ם על דה מות אה יא דש ה הי יונה לש על ה הה ינה כי שש הנ של
יק די ה צנ ירה צי ל יש ם של דה אה ה. וש יאה רי ל בש ם של דה ה אה זל ר, וש תל ל כל ן של יוקה דש י בי עי צה מש אל מוד הה ענ עוד, הה י. וש עי צה מש אל מוד הה ענ הה

לום ה'. לום, שש ית שה רי יק בש די הוא צנ למםה. של שש ה לי מה כש ן חה תנ ה נה יהוה ה (מלכים-א ה) ונ שום זל ה. ומי מה כש חה ן הנ יוקנ דש בי
ה. יונה לש על ה הה ינה כי שש מות הנ יהה, דש ל עמשי ם של דה ה אה תונה חש תנ ה הנ ינה כי ושש

ד צנ הנ ין מי פי נש יר אנ עי ה, זש ירה צי ל יש ם של דה ה, אה יאה רי ל בש ם של דה ה אה זל ם, וש יי פנ ך אנ רל ל וא"ו הוא אל ד של צנ הנ ם מי דה עוד אה וש
י"ת, "א שי רה ית בה אשי רי עוד, בש ים. וש תוני חש תנ יהה הנ עמשי ה ונ ירה יצי ה וי יאה רי ל בש ירות של פי סש ם הנ הי לו  ר. יו"י אי יצל יי ל ונ של

ים. יוני לש על יהה הה עמשי ה ונ ירה יצי ה וי יאה רי ל בש ם של דה אה ים, וש תוני חש תנ יהה הנ עמשי ה ונ ירה יצי ה וי יאה רי ל בש ם של דה ם אה הי וש

ם, דה אה את  רי קש ני ה  ירה פי סש ל  כה וש ע,  שנ תי ן הוא  טה קה בון  שש חל בש ם  דה אה נוך, של חמ ל  של רו  פש סי בש ים  מוני טש של אנו  צה ומה
הו ך, זל מש םאש מי ר ילה הה הש ם, יי דה ה אה עמשל ר ננ תל כל ר לנ מנ לות אה עי ת הה לנ ה עי אשונה רי ם. בה דה מות אה ה דש תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש הנ וש

ל. מל רש כנ ך כנ יי לנ ך עה םאשי תוב (שיר ז) ר כה של
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ה עמשל ע. ננ שנ ה תי ני ם - הי חםטל ים וש ני י פה תי ש, ושש ה שי ני ם - הי יי ננ זש י אה תי ם ושש יי יננ י עי תי חו ושש צש ד, ומי חה ה אל ני םאש הי ר הה
יו גולה לש ל גי כה יהו, וש פי ם לש דה אה ל הה ל עממנ ם, כה עולה בון הה ר לו רי מנ כםל. אה ל הנ ל של לה כש ית, הנ ירי ילה עמשי הש יי ה של פל ה הנ ני ם, הי דה אה
ן מנ אותו זש יהו. בש פי ל בש מה ילה עה הש םא יי ם, ל כל מה ף עי תי תנ שש י אל ני ר לו, אמ מנ זונות? אה ל מש ה של עה שה ן בש תי נה יי ר של שה פש אל יהו, וש פי לש

ם. אה בה ל צש יו כה רוחנ פי עמשו ובש ם ננ יי מנ ר ה' שה בנ דש תוב (תהלים לג) בי כה הו של ה. זל יעה יגי ל וי מה י עה לי כםל בש א הנ רה בה

יהה מון הה דש ם קנ דה אה אותו  ן, של ר לו, כי מנ זון? אה ל מה רון של סה חי ה וש לה עש מנ יהה לש ל הה מה ה עה ר, ומל זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ם ם עי לי יהה שה םא הה ו ל שה כש ד ענ ענ שום של ם, מי ף שה תי תנ שש יהה מי םא הה לות ל עי ת הה לנ עי שום של ן, מי יבה רי חמ מות ומנ ה עולה בונל
קום מה א בש לה ה אל ינו שורל אי ם, של ף שה תי תנ שש הי ה, וש בה קי הוא נש ם, של דה ה אה עמשל ר (בראשית א) ננ מנ ה אה שום זל תו. ומי בה קי נש

ם. לי שה

ה ני ים - הי ה מםחי עה בה רש אנ ק לש לה חל נל ד, וש חה מםחנ הוא אל הנ ם. של דה ה אה עמשל ר ננ מנ אה ה, וש מה כש הוא חה , של מםחנ ד לנ ך יהרנ ר כה חנ אנ
ב, לי ה הנ ם, זל דה ה אה עמשל ננ ר  מנ אה וש ע.  שנ ה תי ני ים - הי ני פש בי מי מו  בות עי שה חש נל יות של לה י כש תי ה ושש אה י רי פי נש י כנ ני ש. ושש מי חה

כםל. מות הנ לי ילה שש הש יי של

י תי ושש גוף  הנ וש לש,  ה שה ני הי  - ט  של ווי ה  נל קה וש אר  וה צנ גוף,  הנ ל  ענ של ם.  דה אה ה  עמשל ננ ר  מנ אה וש גוף  לנ ד  יהרנ ך  כה ר  חנ אנ וש
קום ל מה כה ה. בש בה קי נש כםל, זו הנ ית לנ ירי עמשי ם - הה דה ה אה עמשל ע. ננ שנ ה תי ני ם - הי יי י שוקנ תי ית ושש רי ש, ובש ה שי ני רועות - הי זש הנ
ר מנ אה ה, וש ירה פי ה וסש ירה פי ל סש כה ר ובש יבה אי ר וש יבה ל אי כה ך בש ך הולי כה ים. וש תוני חש תנ הנ ים וש יוני לש על מות הה לי יא שש ה זו הי בה קי נש הנ

ר. יבה ל אי כה ה ובש ירה פי ל סש כה ה בש ינה כי שש ת הנ לל לל כש ני ד של ם, ענ דה ה אה עמשל ננ

ד ך יורי ר כה חנ ה: יו"ד ה"א וא"ו ה"א. אנ מו זל ר כש של על ד לש חה ל אל ה, כה ים בה רי יבה אי ל הה מו כה לש שש ני ן של מנ זש אותו הנ בש
ך כה ד. וש ל צנ כה ה מי לולה ה כש ינה כי שש ילה הנ הש תי ם, של דה ה אה עמשל ר ננ מנ אה ם יהו"ה, וש הי ם של דה ל אה טנ ם ני הל מי יות של חנ ע הנ בנ רש אנ לש
ה זל ל הנ לה כש ת הנ קםט אל י, נש ני ר בש זה עה לש אל ם. וש דה י אה ני בש ה בי טה מנ ך לש כה ם, וש דה ה אה עמשל ר ננ מנ אה ם וש יי מנ שה א הנ בה ל צש כה ה לש טה מנ ד לש יורי
י לי ם בש דה אה ה הה שום זל ם. ומי רוי שה םא שה לות ל עי ת הה לנ עי מות, וש לי ם שש ין שה ה, אי ינה כי ם שש ין שה אי קום של ל מה כה בש ך - של יהדש בש
םא ל לו  ם, אי ל שה ים של רי בי חמ ל הנ כה ר וש זה עה לש י אל בי ר רנ מנ הוא. אה רוך  בה דוש  קה יו הנ לה ה עה םא שורל ל גום וש ה הוא פה בה קי נש הנ

יק. פי סש םאת - מנ מםענ ז שש א לי לה ם אל עולה אנו לה בה

ם ת עי רל בל חנ תש ה מי ינה כי שש הנ ד של ה, ענ יעה בי נש םא הנ ל וש יתו,  ל בי דות ענ ין יורש כות אי רה בש עון, הנ מש י שי בי ר רנ מנ עוד אה וש
ן, יי ם אנ דה אה שום של ה? מי מה ץ. לה רל אה ל הה ים ענ להי יר ה' אל טי מש םא הי י ל תוב (בראשית ב) כי כה הו של רוך הוא. זל דוש בה קה הנ
יר טי מש םא הי י ל ה כי שום זל ה, ומי בה קי י נש לי א בש רה קש םא ני ם ל דה אה ך, וש יתל ל בי ה אל כה רה יחנ בש ני הה ר (יחזקאל מד) לש מנ אל יו נל לה עה של

ץ. רל אה ל הה ים ענ להי ה' אל

שום ה. ומי ינה כי שש ה הנ אה בה ד של ה, ענ יעה בי י נש לי ים בש שי יבי ים וי בי רי יו חמ ים הה ני יה נש בי ל הנ כה בםהו, וש וה ה תםהו  תה יש ץ הה רל אה הה וש
קום ל מה כה לוס, בש קש ם אונש גי רש תי וש יך.  תי כש רנ ובי יך  לל בוא אי י אה מי ת שש יר אל כי זש ר אנ של קום אמ מה ל הנ כה ה (שמות כ) בש זל

סות בו. נש כנ תש כות מי רה בש ל הנ כה י. של תי ינה כי ת שש ה אל רל שש אנ של

יונהה לש על ם הה אי ה. ב' הה מה כש ית חה אשי ר. ר' רי תל רוך? כ' כל ה בה ה זל רוך. מנ בה ענ בש ענ כורי כורי ל הנ ר כה מנ אל ילו נל בי שש ובי
ה שום זל . ומי יהה לל ים אי סי נש כנ תש ם מי כגלה וש ה,  ים בה לולי ה כש רה ה עמשה ני ירות. הי פי סש הנ ש  ל שי ו' כולי ה.  תונה חש תנ ם הנ אי הה וש

כםל. ל הנ נוס של כי ת, הנ סל נל כש ית הנ את בי רי קש ני

ר של ל על יון, כולי לש ל על רוך אי ר בו ובה מנ אל נל הוא של רוך, הנ בה ענ בש - כורי ענ  כורי ל הנ כה ם, וש שי ף בנ ף - זוקי זוקי ל הנ כה וש
ל ר, כה יהה לו לומנ ה? הה מה ם לה יי עממנ ם, פנ שי ף בנ ף זוקי זוקי ל הנ כה כות. וש רה בש ל הנ קור כה הוא מש ה, של טה מנ ה לש לה עש מנ ירות מי פי סש
יעות - רי י כש תי ל שש סוד של א הנ לה יפות? אל קי י זש תי יעות ושש רי י כש תי ה שש מה ם! לה שי ף בנ זוקי וש רוך  בה ענ בש ל, כורי לי פנ תש מי י של מי
יות לש חג הנ ל  כה קו  קש פנ תש יי של ד  ענ הו  זל וש יות.  לש חג ה  רי שש על ה  מונל שש ל  כולי הוא  של ים  מי עולה הה ד ח"י  ענ גוף,  הנ וש םאש  ר הה
םאש ר ם בש יעות הי רי י כש תי שש מו של ים. וכש מי עה ע פש בנ ה של צה רש חו אנ תנ שש יי עמקםב (בראשית לג) ונ ינ ר בש מנ אל יהה נל לל עה ה, וש רה דש שי בנ של

יפות. קי י זש תי ם שש יך שה רי ך צה רוך, כה הוא בה גוף של וש

ן יעות הי רי י כש תי ה. שש רה תי יא יש ים הי ני פש בי ה מי יעה בי נש ת הנ ידנ רי יש ר של יון ייש יותי לש א, סוד על בה ר, אנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
קו לש תנ סש הי י של ני שי אשון וש ת רי יי בנ מו של ם ו', כש ם י', ה' עי עמלות ה' עי הנ ה"ה לש יפות בש קי י זש תי ל ה"ה, ושש י? אל מי י"ו לש

ים. פופי כש ל הנ כה ף לש זוקי ים וש לי נםפש ל הנ כה ך ה' לש ר (תהלים קמה) סומי מנ אל ם נל יהל לי עמ ים, ונ מודי י ענ ני שש בי

ים פולי ם כש יך הי ר, אי של ים בו על לי לה כש ני יון של לש ל על הוא אי כות, של רה בש ענ בנ ענ כורי כורי ל הנ ר כה אי בה תש י ני רי המ ר לו, ונ מנ אה
ה טה מנ ר מי של יפות על קי ה. וזש טה מנ ה לש לה עש מנ ר מי של ן על יעות הי רי כש י הנ רי המ יעות? של רי י כש תי ם שש יו שה הש יי ים של יי ני ר שש של ם על שה
ד "י, ענ נה דם ל אמ ף של לל ן אה ר מי של על יעות בש רי כש ר - אל"ף ה"א יו"ד ה"א. יו"ד ה"א וא"ו ה"א. הנ בה דה סוד הנ ה. וש לה עש מנ לש

ל ה כה שום זל ה. ומי " הוה "י הוא יש נה דם ן אמ ילה. י' מי הש "י הוא אל נה דם ן אמ ף מי לל ד אה "י, ענ נה דם ל אמ ן י' של יפות מי קי ר זש של על
ה יפה קי אן זש י כה רי ם יו"ד ה"א וא"ו ה"א. המ שי ף בנ ף זוקי זוקי ל הנ כה רוך אל"ף ה"א יו"ד ה"א. וש בה ענ בש ענ כורי כורי הנ

יהה ני ה שש יעה רי יהה וכש ני ה שש יפה קי ן, זש ם כי י. אי נה דם אמ כםל בנ הנ ה, וש " יהוה ה בי יפה קי ילה, זש הש אל ה בש יעה רי כש ת. הנ חנ ה אנ יעה רי ת וכש חנ אנ
ה? מל בנ

יד מורי לות, של עי ת הה לנ עי יך לש רי יהה צה ני ה שש יעה רי ה וכש יפה קי זש אי של דנ ים, ונ יהמי יק הנ תי ענ י לש ני רוך בש עון, בה מש י שי בי ר רנ מנ אה
יהה לי עמ שותו. הה רש יהדו ובי כםל בש הנ ה של " הוה ם יש שי ה בש ף אותה הוא זוקי ה, של ינה כי שש עמלות בו הנ הנ ה ולש טה מנ ה לש לה עש מנ אותו מי
ם הוא אי ת. וש דל םא יורל ה, ל יעה בי יד נש םא מורי ם הוא ל אי שותו. וש רש א בי לה יד אל םא מורי ל שותו, של רש ה בי יעה בי נש הנ ה וש ידה רי יש הנ וש
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א קול ר. יהצה זה עה לש י אל בי ח רנ מנ שה ים וש רי בי חמ ל הנ חו כה מש ה. שה ת לה דל םא יורל ה ל יעה בי נש הנ ה, וש ינה כי שש יהה לנ לי ין עמ יד, אי םא מורי ל
ך. תל דש ל יולנ גי תה ר - וש זה עה לש י אל בי ל רנ ענ ך. וש מל אי יך וש בי ח אה מנ שש עון: יי מש י שי בי ל רנ ר ענ מנ אה וש

ה מה שה נש נו. הנ לה פות של תה שג ילה בש הש יי ם, של דה ה אה עמשל ננ רו  מש אה א וש סי כי וש ך  אה לש ן ומנ רו אופנ בש חנ תש ם, הי דה ה אה עמשל עוד ננ וש
מונו. ד אותו כה ינחי ש ולש די קנ ך ולש רי בה נו לש לה ן של יוקה דש ילה בנ הש יי ן, של אופנ הה ש מי פל נל הנ ך, וש אה לש מנ הנ רוחנ מי הה א, וש סי כי מי

עון, מש עון שי מש ר, שי מנ אה ד וש ים, יהרנ יקי תי ענ ל הה יק של תי ענ ים, הה ני קי זש ל הנ ן של קי זה ה הנ ני ם הי יי תנ ינש ם. בי דה ה אה עמשל עוד ננ וש
מו ה אותו. כש אה םא רה ל ח, וש רנ יהד פה ה? מי זל ים הנ להי אל אן הה י הוא כה ים, מי להי ר אל םאמל י ם? ונ דה ה אה עמשל ר ננ מנ אה י הוא של מי
רוך הוא, דוש בה קה אי הוא הנ דנ ר ונ מנ י, אה בי ם רנ שי א לו בש רה םא קה ל עון וש מש עון שי מש ר לו שי מנ אה עון של מש י שי בי ע רנ מנ שה של
אן אי כה דנ ונ ה, של זל סוד הנ תםחנ בנ פש ה לי עה שה ת הנ עי ן. כה בה ג לה לל של בושו כש ב, ולש ים יושי יהמי יק הנ תי ענ ר בו (דניאל ז) וש מנ אל נל של

לות. גנ שות לש ה רש נה תש ני ע של מה שש ת מנ עי כה לות, וש גנ שות לש ין רש אי ייש סוד של

א לה ר אל בה ה דה יהה עושל םא הה ן ל מה אג הה וש ן,  מה אג יהה לו  הה וש נות,  בש ים לי ני יה נש ה בי מה כנ לו  יו  הה של ך  לל מל ר, לש מנ אה ח וש תנ פה
ה, לה עש מנ ה לש יונה לש על ה הה מה כש חה אי הוא הנ דנ ך ונ לל מל גו'. הנ מון וש לו אה צש ילה אל הש אל תוב (משלי ח) וה כה הו של ך. זל לל מל שות הנ רש בי
זו ה, וש טה מנ ן לש מה אג ים הה להי ה. אל יונה לש על ם הה אי זו הה ה, וש לה עש מנ ן לש מה אג ים הה להי ה. אל טה מנ ך לש לל מל י הוא הנ עי צה מש אל מוד הה ענ הה וש

ה. לה עש ל בנ שות של רש י הה לי ר בש בה עמשות דה ה לנ שה אי ין לה אי ה. וש טה מנ לש ה של ינה כי שש הנ

תוב כה הו של יהה. זל ך הה כה - וש ך  י כה הי ם יש אי ה לה ירה מי אמ ר בנ ב אומי אה יהה הה ילות, הה צי אמ ך  רל דל יו בש הה ים של ני יה נש בי ל הנ כה וש
ן מה אג הה ר, וש אומי ן הוא של יה נש בי ל הנ ענ י אור, בנ הי ים יש אלהי ר לי יהה אומי ר, הה םאמל י י אור. ונ הי יש י אור ונ הי (בראשית א) יש

ה. עמשה יהד ננ כםל מי הנ אםרםת, וש י מש הי , יש יענ קי י רה הי ר יש יהה אומי ילות הה צי ך אמ רל דל ם בש הי ים של ני יה נש בי ל הנ כה ך בש כה יהד. וש ה מי עושל

נו מי לש צנ בש ם  דה אה ה  עמשל ננ ן,  יה נש בי הנ ל  ענ בנ לש ן  מה אג הה ר  מנ אה ים,  די רה פש ני הנ ם  עולנ הוא  של רוד,  פי הנ ם  עולנ לש יענ  גי הי של כש
הו יל. זל סי הוא כש שום של יך, מי נל פה םא לש ט חמ יד הוא לנ תי ל עה בה עמשותו, אמ אי טוב הוא לנ דנ ן, ונ יה נש בי ל הנ ענ ר בנ מנ נו. אה מותי דש כי
ב, אה םא בה ל ם וש אי לוי בה או תה טש חל ר של חנ ת, אנ רל יא אומל מו. הי ת אי יל תוגנ סי ן כש ב ובי ח אה מנ שנ ם יש כה ן חה תוב (משלי י) בי כה של
ה צה םא רה ל מו, וש לש צנ ם בש דה אה ת הה ים אל להי א אל רה בש יי תוב (בראשית א) ונ כה של הו  י. זל ני יוקש דש בי םא אותו  ר בש ה לי י רוצה ני אמ

ב. אה ף בו הה תי תנ שש הי לש

יד הוא תי עה של ך  י לה תי רש מנ םא אה ל ם, וש אי לה ך  לל מל ר הנ מנ ם. אה כל מש ה אי חה לש ם שג יכל עי שש פי תוב? ובש ה כה א מנ טה חה ן של מנ זש בי
הוא ם של דה ה אה ב, זל ח אה מנ שנ ם יש כה ן חה תוב בי ה כה שום זל מו. ומי עי ה  אותה ש  רנ גי אותו, וש ש  רנ ן גי מנ זש אותו  םא? בש ט חמ לנ

ה. יאה רי ל בש ם של דה ה אה מו, זל ת אי יל תוגנ סי ן כש ילות. ובי צי ך אמ רל דל בש

ילות צי ך אמ רל דל ב הוא בש אה ל הה דו של צי מי ם, של אי ב לה אה ין הה רוד בי י ייש פי כי י, וש בי י רנ בי רו, רנ מש אה ים וש רי בי חמ ל הנ מו כה קה
ל ם של דה צי יהה מי ה הה בה קי ר ונש כה ילות, זה צי ל אמ ם של דה ה אה ני הי ך, של םא כה ים, ל רי בי ים חמ רי בי ר, חמ מנ ה? אה יאה רי בש ם בנ אי ד הה צנ ומי
ד צנ י אור מי הי יש ב, ונ אה ד הה צנ י אור מי הי י אור. יש הי יש י אור ונ הי ים יש להי ר אל םאמל י (בראשית א) ונ הו  זל ם. וש אי הה ב וש אה הה
ים, להי בון אל שש חל ה לש עולל נו"י של יהה כי ם הה אי לה א של לה מות. אל ם ודש לל ין בו צל ה אי זל לה ים, וש צופי רש ם דו פנ דה הו אה זל ם. וש אי הה
םא ט חמ יד הוא לנ תי עה ב של אה ר הה מנ הוא אה נוי הנ כי יהה בנ הה הוא של הנ ך  חםשל שום הנ ך. ומי חםשל הוא הוא אור וש נוי הנ כי הנ וש
ז אותו ננ גה אשון של רי יום הה רוך הוא בנ דוש בה קה א הנ רה בה אור של הו הה זל יון, וש לש בוש על הוא אור לש ה, של יאה רי ל בש ם של דה אה לש

ים. יקי די צנ לנ

מו. דה יי ך  חםשל בנ ים  עי שה ורש תוב (שמואל-א ב)  כה של הו  זל ים,  עי שה רש לה אשון  רי יום הה בנ א  רה בש ני הוא של הנ ך  חםשל הנ וש
ר מנ ה אה שום זל ף בו. ומי תי תנ שש הי ב לש אה ה הה צה םא רה אור, ל הה אותו  יא לש טי חמ הנ יד לש תי יהה עה הה של ך  חםשל הנ שום אותו  ומי
בוש גוף הוא לש הנ מו של אור כש ל הה בוש של לש הוא הנ הוא, של ך הנ חםשל נו, הנ מותי דש הוא. כי אור הנ נו, הה מי לש צנ ם בש דה ה אה עמשל ננ
מםענ שש ינו לי כי זה נו של קי לש י חל רי שש רו, אנ מש אה ים וש רי בי חמ ל הנ חו כה מש י. שה ני ישי בי לש ר תנ שה תוב (איוב י) עור ובה כה הו של ה. זל מה שה נש לנ

ה. תה ד ענ עו ענ מש שש םא ני ל ים של רי בה דש

עו מש ר, שי מנ י. אה די מה ים עי להי ין אל אי וש י הוא  ני י אמ ני י אמ ה כי תה ענ או  ר, (דברים לב) רש מנ אה עון וש מש י שי בי ח רנ תנ פה
י ה כי תה או ענ ר רש מנ אה י הוא של לות. מי גנ שות לש רש י הה ה לי נה תש ני ר של חנ אנ לות, מי גנ ה לש י רוצל ני אמ ים של יקי תי ים ענ רי בה ים דש רי בי חמ
לו אי ת מי לנ לות, עי עי ת הה לנ א עי רה קש הוא ני הנ ים. וש יוני לש על ל הה ל כה ת ענ לנ הו עי א זל לה י? אל די מה ים עי להי ין אל אי י הוא וש ני י אמ ני אמ
מו יו, כש לה עה של הוא  יון הנ לש על הה שות מי ל רש נוטי ד של ענ ה  עמשל שום מנ לו  לה לות הנ עי הה ן  ת מי חנ ה אנ עמשל ינ םא  ל לות של עי הה

ם. דה ה אה עמשל ננ ה בש לה עש מנ נו לש רש אנ בי של

שות רש א בי לה ר אל בה ה דה םא עושל ל ה, וש עמשל ננ נו  מל ה מי לה עש מנ לש אותו של ר לש מנ ה אה זל ר. של מנ אל ם נל יי ננ ל שש אי ענ דנ ה ונ עמשל ננ
ל אותו בה רו. אמ בי חמ ה מי צה ל עי נוטי ד של ר ענ בה ה דה םא עושל נו ל מל ה מי לה עש מנ לש אותו של נו, וש מל ה מי לה עש מנ לש אותו של ה מי ירה מי אמ בנ
י ל מי אל תוב (ישעיה מ) וש כה הו של ה לו. זל ול שה ה של טה מנ ין לש אי נו, וש מל ה מי לה עש מנ ין לש אי לות, של עי ל הה ל כה ת ענ לנ א עי רה קש ני של
ר מנ אה הוא של מו הנ ה, כש צה נו עי מל ל מי נוטי י, של די מה ים עי להי ין אל אי י הוא וש ני י אמ ני י אמ ה כי תה או ענ ר, רש מנ גו'. אה י וש יוני מש דנ תש

נו. מי לש צנ ם בש דה ה אה עמשל ים ננ להי ר אל םאמל י ונ

ת לנ עי ה של לה עש מנ תה לש רש מנ י אה רי המ רו, ונ מש ה. אה זל קום הנ מה ר בנ בי דנ שות לש נו רש ן לה י, תי בי רו, רנ מש אה ים וש רי בי חמ ל הנ מו כה קה
י לי בש דו  בנ א הוא לש לה שות אל ה ורש צה ל עי םא נוטי ל לות של עי ת הה לנ עי בש רו  מש אה יך  אי ם, וש דה ה אה עמשל ר ננ תל כל ר לנ מנ לות אה עי הה

ילות? צי ל אמ ים של להי לו אל פי י, אמ די מה ים עי להי ין אל אי תוב וש כה בון, של שש חל תוף וש שי
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א רה קש ני ייש של ו של שה כש ם ענ כל י לה תי רש מנ םא אה י ל רי המ ר. ונ בי דנ ם מש יכל פי ה של ם מנ יכל ני זש עות אה ה שומש ינה יל הש ם, תי הל ר לה מנ אה
נו, מל ה מי צה ל עי נוטי י של ני ין לו שי לות אי עי ל הה ל כה ת ענ לנ עי לות?! של עי ל הה ל כה ת ענ לנ א עי רה קש ני ינו אותו של אי לות, וש עי ת הה לנ עי

ף. תה ין לו שג אי כםל, וש ם הנ יד קםדל הוא יהחי של

ם יד קםדל הוא יהחי ה. של צה נו עי מל ל מי נוטי י, של די מה ים עי להי ין אל אי י הוא וש ני י אמ ני י אמ ה כי תה או ענ ר רש מנ ה אה שום זל ומי
יו אתי רה ד קש חה י אל ם כי הל ר בה מנ אל נל ה של בה קי ר ונש כה מו זה תוף כש שי ד בש חה ייש אל בון. של שש ין חל אי ף וש תה םא שג ל י וש ני ין לו שי אי כםל, וש הנ
חו טש תנ שש הי ים וש רי בי חמ ל הנ מו כה י. קה די מה ים עי להי ין אל אי ה וש שום זל תוף, ומי י שי לי בון ובש שש י חל לי ד בש חה ל הוא אל בה כו'. אמ וש
ים. דושי ים קש כי אה לש מנ ים לש לי גנ תש יו מי םא הה ל ים של ירי מי לות סודות טש גנ מו לש ים עי כי סש בונו מנ רי י של י מי רי שש רו, אנ מש אה יו וש נה פה לש

ילה חנ אמ ית ונ מי י אה ני ה, אמ זל סוק הנ פה ים בנ ירי מי ה סודות טש מה כנ סוק, של פה ים הנ לי שש הנ נו לש ים, ייש לה רי בי ם, חמ הל ר לה מנ אה
םא ם ל אי ה. וש יתה םאל מי מ שש ד הנ צנ ים, ומי יי ין חנ יהמי ד הנ צנ ה. מי ירה פי סש ילה בי חנ אמ ה, ונ ירה פי סש ית בי מי י אה ני ים, אמ רי בי גו'. חמ וש

ד. ה ינחנ לשה ב שש מושנ הוא בש ין, של די יים הנ קנ תש םא מי י, ל עי צה מש אל מוד הה ענ ם בה יהל ני ימו שש כי סש הי

יא יהו"ה הי ים, של בי ל שה בי קנ ה לש שוטה יא פש הי ין של םא ינד יהמי ב תה ין, וש עמשות די ה לנ לשה שש ים הנ ימי כי סש ים מנ מי עה פש לי וש
ד צנ ה מי " הוה ה. ינד יש בורה גש ד הנ צנ םאל מי מ ד, ינד שש סל חל ד הנ צנ ין מי את ינד יהמי רי קש ה ני ינה כי שש זו הנ יו"ד ה"א וא"ו ה"א, וש
לות, עי ל הה ל כה ת ענ לנ ן עי דה של ל כש בה ין, אמ די ן הנ ם מי תה ילה צי מנ זו  יהד הנ ה, הנ שובה תש ר בי ם חוזי דה אה של י. כש עי צה מש אל מוד הה ענ הה

יל. צי י מנ יהדי ין מי אי ר בו וש מנ אל נל

יו"ד ה"י וא"ו זו בש מש רש ני ם א א א י י י, של הל ייש בה י, של ני י אמ ני י אמ ני ה אמ זל סוק הנ פה ים ייש בנ מי עה פש לש  עוד, שה וש
ל ם כה עי לו. וש לה מות הנ שי זו בנ מש רש ני "י, של ני אמ יל"ה ונ חנ אמ י"ן ונ אי י"ם - וש וי לש וה ם שה הל ייש בה ה"י. יו"ד ה"א וא"ו ה"א. וש
רוך דוש בה קה ה הנ י הוא, זל ני י אמ ני י אמ ה כי תה או ענ ים - רש רי חי ים אמ להי ל אל צל ה אי זל סוק הנ פה ת הנ ים אל רי בי חמ רו הנ אמ בי ה של זל
י ת מי ה אל ינה כי שש ית בנ מי י אה ני ש. אמ חה נה ה סמא"ל וש י - זל די מה ים עי להי ין אל אי ם אנ"י וה"ו. וש הל ר בה מנ אל נל תו של ינה כי הוא ושש

ה יו"ד ה"א " הוה יא יש הי ה של " הוה יל - זו ינד יש צי י מנ יהדי ין מי אי יק. וש די הוא צנ י של ת מי ה אל ילה בה חנ י אמ ני אמ ע, ונ שה הוא רה של
ת. מל כםל אל הנ יא כוז"ו במוכס"ז כוז"ו, וש הי וא"ו ה"א. וש

ים מי כה חמ א לנ לה ר אל סה מש םא ני ה ל זל סוד הנ לות, הנ עי ל הה ל כה ת ענ לנ הוא עי יון של לש על ל הה ה ענ לה עש מנ ר לש מנ אל נל ה של ל מנ בה אמ
ים. יאי בי ונש

סוק פה ת הנ רו אל מש ם אה הי ת, של רי שה י הנ כי אמ לש ל מנ ים ענ רי בי חמ שוהה הנ רש י פי רי נו, המ מותי דש נו כי מי לש צנ ם בש דה ה אה עמשל עוד ננ וש
ה צה ה רה מה לה םא, וש ט חמ יד לנ תי יהה עה הה ים של עי יו יודש ם הה הי יות. וש הש יד לי תי עה ה של יהה ומנ הה ה של ים מנ עי יו יודש הה ר של חנ ה אנ זל הנ
ה עמשל רוך הוא ננ דוש בה קה ה לנ ינה כי שש ה הנ רה מש אה ן של מנ זש יו בי לה ים עה גי רש טש קנ יו מש ל הה אי זה עמ א ונ זה א עמ לה םא עוד, אל ל עמשות לו? וש לנ

אהדהם.

יא הי תו של שש אי יך בש נל פה םא לש ט חמ יד לנ תי עה הו, וש עי דה תי ם ונ דה עמשות אה ה לנ ה רוצל תה ה אנ הו, מה עי דה תי ם ונ דה ה אה רו, מה מש אה
ה זל ה, בה ינה כי שש הנ ה לו  רה מש ן אה מנ זש אותו  ה. בש יאה רי ל בש של ך  םאל חםשל מ שש ה, הנ בה קי נש ך  חםשל ר, הנ כה אור הוא זה הה ך, של חםשל
ם, דה אה נות הה ת בש ים אל להי אל י הה ני בש או  רש יי תוב (בראשית ו) ונ כה של הו  פםל. זל נש ים לי ידי ם עמתי תל ים, אנ גי רש טש קנ ם מש תל אנ של

ם. תה שה דג קש ה מי ינה כי שש ם הנ ה אותה ילה פי הי ן, וש הל עו בה טה ן וש הל קו בה שש חה וש

ם. דה םא אה ט חמ יד לנ תי יהה עה ה הה בה קי נש אי בי דנ ונ ם, של יהל רי בש די ים בש רי קש שנ םא מש ל ל אי זה עמ א ונ זה ך, עמ ם כה ים, אי רי בי חמ רו הנ מש אה
ים ם טובי יתל יי ם הל תל ם אנ רום, אי מה א הנ בה ל צש כה ר מי י יותי ננ פה ג לש רי טש קנ ם לש תל נש מנ דנ זש הי ם של תל ה, אנ ינה כי שש ה הנ רה מש ך אה א כה לה אל
בות, ים רנ שי נה ם בש תל ת, אנ חנ ה אנ שה ם אי םא עי ט חמ יד לנ תי ם הוא עה ל אי בה יו. אמ לה ג עה רי טש קנ ם לש כל ה לה אל ם, נה יכל עמשי מנ ם בש דה אה מי
ם א אי לה םא עוד, אל ל ם. וש דה אה ת הה םא בנ ל ם וש דה אה נות הה ם. בש דה אה נות הה ת בש ים אל להי אל י הה ני או בש רש יי ר (שם) ונ מנ אל נל מו של כש

א. טה חה ה של מנ ן בש קי תנ תש הי בונו ולש רי זםר לש חמ ה לנ שובה ים לו תש די קש י הי רי א, המ ם חוטי דה אה

דוש קה א הנ רה בה ך של יהה כה םא הה ם ל ים, אי רי בי חמ ר לנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ה? אה ל זל ה כה מה ן לה ם כי ים, אי רי בי חמ רו לו הנ מש אה
שום א מי לה ה, אל יאה רי ל בש ם של דה אה ה לש חובה כות וש ה זש תה יש םא הה ך, ל חםשל ם אור וש הי ע של רה ר הה ייצל ר טוב וש רוך הוא ייצל בה
ת אל ת וש ול מה ת הנ אל טוב וש ת הנ אל ים וש יי חנ ת הנ יום אל יך הנ נל פה י לש תי תנ ה נה אי ה (דברים ל) רש שום זל ם. ומי יהל ני שש א מי רה בש ני של

ה ל מנ ם כה םא גורי ל ה, וש " הוה י יש ני פש םא לי ט חמ א לנ רה בש יהה ני םא הה ה? ל מה ה לה ל זל עוד כה לו, וש רו  מש ים. אה יי חנ בנ תה  רש חנ ע. ובה רה הה
ר. כה םא שה ל ש וש נל םא עם יהה לו ל םא הה ל ה, וש לה עש מנ ם לש רנ גה של

ים יקי די צנ ר לנ כה שה ה  תוב בה כה א, של רה בש ני ה  לה לה גש ה, בי תורה יל הנ בי שש בי םא אותו  ר בש יהה לי ין הה די ן הנ ים, מי רי בי ר חמ מנ אה
ה אה רה בש םא תםהו  ה, ל יאה רי ל בש ם של דה ל אה בי שש א בי לה ים. אל עי שה רש לה ש  נל עם וש ים  יקי די צנ ר לנ כה יהה שה םא הה ל וש ים,  עי שה רש לה ש  נל עם וש
ר בה רוך הוא דה דוש בה קה א הנ רה םא בה אי ל דנ ונ ו, של שה כש ד ענ נו ענ עש מנ םא שה ל ה של נו מנ עש מנ ת שה עי אי כה דנ רו, ונ מש ה. אה רה צה ת יש בל של לה

יך. רי ינו צה אי של

ה תה יש א, הה רי בה הי יד לש תי יהה עה םא הה ם ל דה ם אה ה. אי ינה כי שש ל הנ בוש של לש יא הנ ה הי יאה רי ל בש ה של תורה א הנ לה םא עוד, אל ל וש
שו נש הו עה זל ה, וש בושה לש ה מי ינה כי שש ת הנ יט אל שי פש לו הי אי א כש חוטי י של ל מי ה, כה שום זל י. ומי ני מו עה סוי, כש י כי לי ה בש ינה כי שש הנ
שוהה רש ה פי שום זל . ומי יהה בושל לש מנ ה בש ינה כי שש ת הנ יש אל בי לש לו הי אי ה, כש תורה וות הנ צש ת מי יים אל קנ מש י של ל מי כה ם. וש דה ל אה של

. שוהה רש י פי רי המ לות, ונ גה ב, בנ כה שש ה יי מל עםרו בנ תו לש לה מש יא שי ה הי דה בנ סותםה לש יא כש י הי ית (שמות כב) כי יצי ל צי סוי של כי בש

ך, חםשל ש בנ בי לנ תש אור מי אותו הה של ה. וכש תורה ל הנ ן של בה לה אור הנ ה, הה תורה ל הנ חםר של שה ך הוא הנ חםשל ה, הנ אי םא ורש ב
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ל ת אנ רל יא אומל ן, הי בה הוא לה ם אור של שה ק מי לי תנ סש מי של ה (שיר השירים א). וכש אוה נה י וש ני ה אמ חורה ה שש תורה ר בנ מנ אל נל
ן יי ענ ת הה ה בנ שום זל ה, ומי יר בה אי מי אור של ה בה פה יה ה וש חורה יא שש הי ן של יי ענ ת הה מו בנ ה כש תורה הנ ת. וש חםרל רש חנ י שש ני אמ י של ני אג רש תי
י ני ן. ושש יי ת ענ יא בנ הי י - אור י', של א. אורי ירה י אי מי י מי עי שש יי י וש ד (תהלים כז) ה' אורי וי ר דה מנ ה אה יר בה אי מי אור הנ הה וש
כםל כותו בנ לש תוב ומנ כה הו של פות. זל לי קש ל הנ ל כה ם ענ הל ט בה יות שולי הש חוץ לי בנ ך מי חםשל ים וש ני פש בי ה, אור מי ים ייש לה ני וה גש
ם, בםתה מושש יהה אור בש ל הה אי רה שש י יי ני ל בש כה ם ולש הל ר בה מנ אל נל ם של ל אותה ל כה ת ענ טל יא שולל ל אור הי בוש של לש ה. בי לה שה מה

מו. דה ך יי חםשל ים בנ עי שה ם ורש הל ר בה מנ אל נל ים של עי שה רש ל הה ת ענ טל חםר שולל בוש שה לש ובי

א רה קש יי ם, ונ הה רה בש ה אנ י אור, זל הי יש ר בו  מנ אל נל אשון של רי יום הה הוא אור הנ ין, של יהמי ד הנ צנ אור הוא מי הה עוד, של וש
אםת. רש יו מי ינה עי ה  ין הל כש תי ונ ר בו  מנ אל נל י, של ני שי יום הנ הוא הנ ק, של חה צש ל יי םאל של מ שש ד הנ צנ מי ך  חםשל אור יום. הנ ים לה להי אל

םאל. מ שש ל הנ ך של חםשל ין ובנ יהמי ל הנ אור של ם, בה יהל ני שש ש בי בי לנ תש עמקםב, הי ה ינ ם, זל דה גו'. אה ה וש לה יש א לה רה ך קה חםשל לנ וש

תוב כה הו של ם. זל יהל ני שש יר בי אי מי ה, של לה יש לנ ש  אי מוד הה ענ ם וש ן יומה נה עה מוד הל י הוא ענ עי צה מש אל מוד הה ענ ם הה יהל ני שש ובי
ך חםשל ם. הנ יי מנ לו  ד של צנ הנ ן מי נה עה גו'. הל ם וש עה י הה ני פש ה לי לה יש לה ש  אי מוד הה ענ ם וש ן יומה נה עה מוד הל ענ יש  םא יהמי (שמות יג) ל
הוא של וכש יו.  רומה מש לום בי ה שה עםשל תוב (איוב כה)  כה של הו  זל ם.  יהל יני בי לום  שה מוד הוא הנ ענ ש. הה אי לו  ד של צנ הנ מי
ם, יהל יני יד בי רי פש הוא הי מו של ם. כש יי מנ ש לנ םא אי ל ש, וש אי ם לה יי מנ ב הנ רנ םא קה ה. ל לה יש לנ ל הנ ה כה ל זל ה אל ב זל רנ םא קה ל ע, וש צנ מש אל בה

אי. מנ שנ ל וש לי ם, הי יי מנ ם שה שי ת לש לקל חמ י מנ זוהי

ל. יאי ל אורי יאי הוא נורי ם, של יהל יני יענ בי רי כש לום מנ ר שה שנ ל, וש יאי רי בש גנ ל וש אי יכה יענ - מי קי רה ים בה אי מורה י אה ני ם שש דה גש נל כש
ל ל כה ט ענ שולי מו, של ה, מטטרו"ן שש טה מנ לש ם של דה הוא אה םאל, וש מ שש ד הנ צנ ל מי יאי ין, נורי יהמי ל הנ ד של צנ א מי רה קש ל ני יאי אורי
ם שה ים מי שי יורש ה של תורה יהם הנ ים בש בי רנ תש מי ים של מי כה י חמ ידי מי לש לו תנ יהם. אי ת הנ גנ דש דו בי רש יי תוב וש כה הו של ה. זל נה שש מי י הנ לי עמ בנ

כו'. וש

ן אות, יי קנ ם ה' לש יהשל ר (בראשית ד) ונ מנ אל ילו נל בי שש או, ובי בה צש ה מטטרו"ן אות בי זל י"ת, וש "א שי רה ית בה אשי רי בש
ית רי אות בש זו  ן. וש דל ת עי מנ דש ץ נוד קי רל אל ב בש יישל יהד ונ ה נוד. מי עמשה גול, ננ לש גי ד בש נה ע וה נה ך  יהה הולי הה ה של יו. מנ לה ן עה גי הה לש
ר זנ חה ם  שה של שום  מי י,  יני קי בש לו?  ה  כה זה קום  מה ה  יזל אי ובש הול.  מה ד  נולנ של שום  מי יו,  חי אה ל  של ל  עה א  ני קי של ה  ילה מי הנ

ן. דל ת עי מנ דש ץ נוד קי רל אל ב בש יישל ה ונ שום זל ן, ומי דל ן עי גנ סו לש נש כש ני יו של נה נו בה מל או מי יהצש ה וש שובה תש בי

תו שש ת אי ן אל יי ע קנ יידנ ר ונ מנ אל ם נל יהל לי עמ ם, ונ עולה ים בה גולי לש גי בש טו  שש פנ תש הי ע, וש רה ד הה צנ דות מי ה תולה שה עה ך  ר כה חנ אנ
הוא נוש, של ל אל ד של צנ הנ נוך מי ייש חמ ע. וש רנ נוך לה ע, חי רה ר הה ה ייצל זל ן, וש יי ל קנ ד של צנ הנ נוך מי נוך. חמ ת חמ ד אל לי תי ר ונ הנ תנ ונ
ה זל ים. וש להי ח אםתו אל קנ י לה נו כי ינל אי ים וש להי אל ת הה נוך אל ך חמ לי הנ תש יי ר בו (שם ה) ונ מנ אל נל טוב, וש נוך לש טוב, חי ר הנ ייצל

ש. י אי ידי פי לנ רו לש שה ך בש פנ הש נל נוך של חמ

ם ה'. שי םא בש ר קש ל לי ז הוחנ תוב אה כה הו של דורות. זל ל הנ סו כה ינחמ תש נוש הי אל נוש. מי ת, אל ם, שי דה ם: אה ה הי לשה ושש
ש, י אי ידי פי לנ רו לש שה ך בש פנ הש נל נוש הוא מטטרו"ן של אל א מי יהצה נוך של ים. חמ יקי די צנ ל הנ ים של לי גנ לש גנ ל הנ טו כה שש פנ תש ם הי שה מי
ים עולי ך  שו"ב מטטרו"ן, כה וה ל.  יאי ה נורי צו"א זל שוב. רה צוא וה יות רה חנ הנ וש ר  מנ אל נל ם  יהל ני ל שש ענ וש ל,  יאי הוא נורי וש
י נמני ענ יהה בש הה ר בו (בראשית ט) וש מנ אל נל ן, של נה עה ילה בל הש ר יי של ת אמ של קל ה הנ אי רש מנ א הוא כש לה ק, אל זה בה ה הנ אי רש מנ בון. כש שש חל בש
ר, שה ל בה ת כה חי שנ בול לש מנ ם לש יי מנ ילה עוד הנ הש םא יי ל ר (שם) וש מנ אל נל ילו  בי שש ן, ובי נה עה ת בל של קל ה הנ תה אמ רש ני ץ וש רל אה ל הה ן ענ נה עה

ם. שה ם מי ים הי גולי לש גי ל הנ מות של שה נש ל הנ ים ענ ני מג מש ים הנ כי אה לש מנ ל הנ כה ש. וש י אי ידי פי לנ ך לש פי הנ תש הי שום של מי

ר. הה ה בה אל רש ה מה תה ר אנ של ם אמ יתה ני בש תנ ה בש עמשי ה ונ אי ה (שמות כה) ורש מםשל ר לש מנ אל יו נל לה ת, עה של קל ה הנ אי רש מנ עוד כש וש
ל יאי ה. נורי נורה לו מש ה מטטרו"ן, מ' של זל ה (במדבר ח). וש נםרה מש ת הנ ה אל שה ן עה ה כי ת מםשל ה ה' אל אה רש ר הל של ה אמ אל רש מנ כנ
ם שי םא בש ר קש ל לי ז הוחנ ה אה שום זל נוש, ומי אל ט מי שי פנ תש כםל ני הנ יך. וש ינל ין עי פות בי טםטה יו לש הה הוא ט"ט, וש ת, וש קל ש דולל אי

ה'.

ינו בותי רנ שוהו  רש פי ה של מנ ים בש ני ים פה עי בש שי לש ש  רי פה תש ה הי זל סוק הנ פה ים (בראשית א). הנ להי א אל רה ית בה אשי רי בש
ה - לה חי ת תש ה, בנ נה שש מי ל הנ ינו של בותי רנ שוהה  רש פי ך  א כה לה ה? אל מה ה, לה לה חי תש ת בנ י"ת בנ אשי רי ה. בש תורה ים לנ ני ים פה עי בש שי
ת של י שי ן (שמות כ) כי יהל לי ר עמ מנ אל נל י, של עי צה מש אל מוד הה ענ לולות בה כש ירות של פי סש ש הנ לו שי הו? אי ים. ומנ ני בה ן טוב לש ימה סי

ית. אשי רי ה בש עמשי מנ בש ים טוב של מי עה ש פש ם שי הי ץ. וש רל אה ת הה אל ם וש יי מנ שה ת הנ ה ה' אל שה ים עה יהמי

ם הי י. וש ישי לי שש יום הנ ל הנ ד של חה אל ית, וש אשי רי ל בש י של ני שי יום הנ ל הנ ד של חה י טוב, אל ם כי יי עממנ י פנ ישי לי שש יום הנ ובנ
יא הי זו  ת הנ בנ הנ יק. וש די צנ הוא הנ י כםל, של הוד כי הנ ח וש צנ ני הנ וש ת  רל אל פש תי הנ וש ה  בורה גש הנ ה וש לה דג גש (דברי הימים-א כט) הנ
בות, אה ת הה לשל שש ית לי יעי בי רש הה וש ה,  שה שי ית לש יעי בי שש הנ וש ה,  עה שש תי ית לש ירי עמשי ש, הה קםדל כות הנ לש ה, מנ תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש הנ

ת. רל צל י עמ יני מי ג שש ה, חנ עה בש שי ית לש יני מי ושש

ה, תורה ם:  הי וש ם,  צה רש אנ בש ל  אי רה שש יי ם  הל בה ים  שי מש תנ שש מי יו  הה של גות  רה דש הנ לש  שש לי ית  יעי בי רש הה קול,  ת  בנ יא  הי וש
י, עי צה מש אל מוד הה ענ ל הה דו של צי ה מי תורה יא הנ ה, הי דושה קש כות הנ לש מנ לולות בנ ם כש כגלה ת קול. וש ש, בנ קםדל ה, רוחנ הנ בואה נש
אות רש מנ הנ צורות וש ל הנ כה ת, בש מל י אל יאי בי י נש ני ם שש הי הוד, של ח וש צנ ל ני ד של צנ הנ ה מי בואה נש יא הנ הי ה. וש ימה מי ת ה' תש תורנ
ה לולה ה. י' כש נל סש הנ תוך  מי ש  ת אי בנ יא לנ הי ן, של יי ענ ת הה בנ ים בש שומי ם רש ים, כגלה יאי בי נש ל הנ יונות של זש חל הנ יונות וש מש די הנ וש
ב לי ה הנ רות, ובה מה אמ ה מנ רה עמשה ה מי לולה ית, כש אשי רי ה בש עמשי ל מנ ים של להי ם אל יי ננ ים ושש לשי שש ה מי ירה אי אות, ומש רש ר מנ של על מי

ין. בי ב מי לי , הנ ענ ב יודי לי ה, הנ רואל
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יבות. תי נש הנ רות וש מה אמ מנ ל הנ ה כה ל בה לנ כה ת, וש בנ ע בנ גנ ה נה לה בה קנ י הנ לי עמ רו בנ אמ יהה בי לל עה ה, וש מה כש יאות חה לי יבות פש תי ל"ב נש
'י 'י בי ים. כי עי גה ל פש יר של שי ה בש ם מםשל הל ז בה מנ רה ם של יי תנ ים ושש עי בה רש ן אנ יבות הי תי ם נש יי תנ ים ושש לשי ירות ושש מי אמ ר הה של על וש

ה. מה ה יהד רה קה זה חמ ה יהד הנ דולה גש את יהד הנ רי קש ם ני הל בה ם. של יי תנ ים ושש עי בה רש "י - אנ "י בי הו. כי טי לש פנ אמ ק ונ שנ חה

א רה קש ני י, של עי צה מש אל מוד הה ענ ל הה דו של צי ת קול מי יא בנ הי ים. וש מי עולה י הה יק חנ די ל צנ ד של צנ הנ ש מי קםדל יא רוחנ הנ הי וש
קול. נו בש נל עמ ים ינ להי אל הה ר וש בי דנ ה יש עמקםב. (שמות יט) מםשל קםל קול ינ ר, הנ שופה קול הנ

ה תה יש ת קול הה , בנ יהה לל עה רו  אמ ע. ובי לנ סל י הנ וי גש חנ י בש תי ר (שיר ב) יונה מנ אל נל ה, של יונה ת כש מל הל ננ מש ת קול של יא בנ הי
י. לוני פש ה כי כה לה ת המ רל אומל ם וש יי מנ שה ן הנ את מי יוצי

ה (תהלים מה) ר בה מנ אל נל ת של יא בנ ן. הי יי ת עה ישון בנ אי י כש ני רי מש יהה (תהלים יז) שה לל ר עה מנ אל נל קול של ת הנ יא בנ הי
ב הה צות זה בש שש מי ל יהו"ה. מי ד של צנ ים מי אי רש ם ני הי ים של ני פה ל הנ ה של נה שש מי ה לנ ימה ני גו'. פש ה וש ימה ני ך פש לל ת מל ה בנ בודה ל כש כה

ה, בורה ל גש ין של הוא די ל אדנ"י, של ד של צנ הנ ה, מי בושה לש

בוש לש "י  נה דם אמ יאהדונה"י.  ד  ינחנ ים  לולי וכש ין  יהמי בש ענ  נוסי של י  עי צה מש אל הה מוד  ענ של ים.  מי חמ רנ ה  ימה ני פש יא  הי וש
יא הי ן יאהדונה"י, וש םאל, יי מי מ ן שש יי ת ענ ין ובנ ן יהמי יי ת ענ ם בנ הי ה. וש ימה ני פש ך  לל ת מל ה בנ בודה אות י' כש הה ה, וש " יהוה לנ
ר (בראשית כג) מנ אל נל ה, של מה כםל שש ם ובנ הה רה בש אנ ה לש תה יש ת הה ה בנ ר בה מנ אל נל ם, של הה רה בש ל אנ תו של גה רש ד, דנ סל חל ד הנ צנ ת מי בנ הנ

כםל. ם בנ הה רה בש ת אנ ך אל רנ ה' בי ונ

ל כנ אה א של טה ם חה דה , אה שוהה רש י פי רי א המ לה ב'? אל ה בש ילה חי תש ה מנ תורה ה הנ מה ינו, לה בותי רנ שוהה  רש ית, פי אשי רי ית בש ני שי
זו. ץ הנ רל אה ה הה לה לש קנ תש םא הי ל ד של חה ר אל סי ץ, חה רל אה ע לה שנ תי לות, וש לה ר קש של ם על דה אה ת הה ל אל לי קי ע, וש רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ עי מי
יהה לל עה ב', וש יל בש חי תש ן מנ ל כי ענ תו. וש לה לש קי ם מי עולה ת הה יא אל הוצי ה, לש כה רה יא בש הי י"ת, של בי ח בש תנ ה פה ה תורה נה תש ני יהד של ומי

ך. יתל ל בי ה אל כה רה יחנ בש ני הה יר. (יחזקאל מד) לש עמשי יא תנ ת ה' הי כנ רש ר (משלי י) בי מנ אל נל

ר, מנ ם. אה יי ן מנ יה עש ר לו מנ פנ חה ץ וש רל אה ר בה פנ ין, חה רי טי לש נות פנ בש ה לי צה רה של ך  לל מל ה? לש כה רה את בש רי קש קום ני ה מה יזל אי ומי
ין לו אי ן של יה עש ר מנ הה נה ל אותו הנ קור של מה הנ ת. וש יי ה בה נל בה ה יי מה כש חה נו בש יש הנ ת. וש יי ה בנ נל בש ם, אל יי ן מנ ינ עש י מנ לי ייש  ר של חנ אנ מי
ה מה כש חה בש נו  יש הנ ת י', וש ת, בנ א בנ רה קש ה, ני מה כש חה א מי לי מנ תש מי של ת כש יי בנ הנ אותו  יון. וש לש על ר הה תל כל ה הנ ק. זל סי פש םא הל ל סוף וש

ת. ה בנ אה רש קש ה, ובו ני נו תורה יש הנ ת, דש רל אל פש תי ה מי אה לש מנ תש ה הי נה טנ י"ת קש ה. ובי לה עש בנ ת לש ה בנ שה ל אי ת. כה יי ה בה נל בה יי

ה. נה בש ע ני סה ה מנ מה לי ן שש בל נםתו אל בה הי ת בש יי בנ הנ ר (מלכים-א ו) וש מנ למםה אה ת י'. ושש פל תוסל ה בש יונה לש על ם הה אי ל הה בה אמ
ת יי בנ ה הנ נל בש יהה ני לל עה ה של נה טנ זו י' קש ת. וש יי ה בה נל בה ה יי מה כש חה ה בש שום זל ת, ומי יי בנ ה הנ נל בש יהה ני לל עה ה? זו י' של מה לי ן שש בל י אל הי מנ

"י, נה דם ה אמ " הוה ן יש ם י"י מי הי י. וש ני ת שי יי אשון ובנ ת רי יי ם בנ הי ה, וש לה עש מנ לש ת של יי בנ אות י' הנ ה בה נל בש ני של מו  ה, כש טה מנ לש של
י. ני שי חנ הנ בי זש מי בות הנ רנ ת - לש יך. אל להל ח ה' אל בנ זש ת מי ה אל נל בש מות תי לי ים שש ני בה ר (דברים כז) אמ מנ אל ם נל יהל לי עמ

נו. יי ה - דנ ת זל מםענ אל שש א לי לה ם אל עולה אנו לה םא בה לו ל אי אי של דנ מו, ונ יו עי הה ים של רי בי חמ ר הנ אה ר ושש זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ת, כל רל בה תש א מי לי מה ן הנ ה. מי שה רה רום יש דה ת ה' יהם וש כנ רש א בי לי נו ומה יש הנ ת ה', וש כנ רש ה בי אה רש קש ני ה וש כה רש בה תש י ני ע בו מי ת נודה עי כה וש
ן, נו בי יש הנ ן, וש ילה ע אי טנ ן, אל יה עש י מנ ייש לי ר של חנ ך, אנ לל מל ר הנ מנ ים. אה קי שש יות מג הש ים לי יכי רי צש ם של ל אותה ים כה קי שש ם ני שה ומי

ים. ני ל בה לנ כש נות בי שוה,ה בה רש ך. ופי יי א בוננ לה ך אל יי ננ י בה רי קש ל תי ינו, אנ בותי רוהה רנ אמ בי מו של ן, כש יה נש שון בי לש ן מי הוא בי של

ר לו, מנ י. אה ני מםר בש ר לו, אל מנ ה הוא? אה י מנ ני שי ה הנ מה כש חה קור הנ ר. מש תל כל ה, הוא הנ מה כש חה קור הנ הוא מש ב, של אה הה וש
םאש ר כות לש רה בש ר בו  מנ אל ה נל שום זל יק. ומי די ה צנ זל רוך, וש בה ך  קורש י מש הי למםה (משלי ה) יש שש ז לו  מנ ה רה זל סוק הנ פה בנ
ה שה ין אי ה אי שום זל רוך. ומי למםה בה שש ך  לל מל הנ וש ר בו  מנ אל נל למםה, וש שש מו  ל שש א ענ רה קש למםה ני לום. ושש ה שה זל יק, וש די צנ
כות רש בי ה  רי שש על ה  מונל שש ל  כולי הנ ים,  מי עולה י הה חנ ית  רי בש מי ע  רנ זל הוא  של ה,  לה עש בנ ל  ן של טל בל י  רי פש מי א  לה אל ת  כל רל בה תש מי

יו. לה רםענ אי כש יך לי רי נו, צה מל ה מי קל שש יות מג הש ה לי רוצל י של ה, מי שום זל ה. ומי לה פי תש הנ

ים עי יו כורש גות הה רה דש ל הנ כה לום של חמ ה בנ אה ים, רה מי עולה י הה יק חנ די ל צנ זו של ה הנ גה רש דנ ה לנ כה זה של יק, כש די צנ ף הנ יוסי וש
רוך. בה ענ בש ענ כורי כורי ל הנ ה, כה שום זל גו'. ומי חנ וש יהרי הנ ש וש מל של ה הנ ני הי תוב (בראשית לז) וש כה הו של תו. זל גה רש דנ לש

- זו ך  מל הוא. אי רוך  בה דוש  קה ה הנ - זל יך  בי ך. אה מל אי וש יך  בי ח אה מנ שש ים, יי יהמי יק הנ תי ענ י לש ני בש רוך  ר לו, בה מנ אה
כות רה בש הנ ה. וש טה מנ לש ה של ינה כי שש ת הנ כל רל בה תש מי רוך  אותו בה מי אי של דנ ונ ה. של טה מנ לש ך של מש - זו אי ך  תל דש ל יולנ גי תה ה. וש ינה כי שש הנ
ים בי שה חש נל ית  רי גוף ובש ה  זל שום  י. ומי עי צה מש אל מוד הה ענ י הה די יש ל  ענ ה  יונה לש על ה הה מה כש יא חה הי , של מםחנ ן הנ אות מי בה לו  של
יק, די צנ הנ קור  מש הוא  י  עי צה מש אל הה מוד  ענ הה ך  כה ף  אנ ה,  תונה חש תנ הנ ה  ינה כי שש הנ קור  מש הוא  יק  די צנ הנ של מו  וכש ד.  חה אל לש
ה כה רה ר, ובש כה רוך - זה קום בה ל מה כה ה. ובש יונה לש על ה הה מה כש חה קור הנ ר מש תל כל י, וש עי צה מש אל מוד הה ענ קור הה ה מש יונה לש על ה הה מה כש חה הנ וש

ך. יתל ל בי ה אל כה רה יחנ בש ני הה נו לש יש הנ ה, וש בה קי - נש

ך ך. כה לל מל ת הנ את בנ רי קש ני ה של ינה כי ייש שש ה, וש חה פש את שי רי קש ני ה של ינה כי ה, ושש מה את אה רי קש ני ה של ינה כי ה, ייש שש אי םא ורש ב
יש אי הה ר בו (דניאל ט) וש מנ אל נל יש של ייש אי ה, וש מה חה לש יש מי ר בו (שמות טו) ה' אי מנ אל נל יש של יש. ייש אי ייש אי יש וש ייש אי

רוך הוא. דוש בה קה ל הנ תו של יא בי ם הי גול - אי לש גי ת בש ילבל חג מש ה של מה שה נש ה הנ שום זל ל. ומי יאי רי בש גנ

ה! ילה לי חה ס וש ל סמא"ל - חנ ד של צנ הנ הוא מי ע של רה ר הה ל ייצל טון של לש שי ם הנ שה י של רי כש גוף נה ת בש רל כל מש ני ר של םאמנ ם ת אי
ה בו שורה גוף של אותו הנ ע. וש רה ר הה הוא ייצל ן, של תי םא אל ר ל חי אנ י לש בודי י וכש מי י ה' הוא שש ני תוב (ישעיה מב) אמ כה הו של זל
ר כי מה םא תי ץ ל רל אה הה ר וש מנ אל יהה נל לל ה! עה ילה לי חה ס וש ה - חנ אה מש טג ל הנ ים של תוני חש תנ ים הנ רי תה כש ר לנ כנ מש ני ר של מנ אל ך נל לל מל ת הנ בנ
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ץ. רל אה ל הה י כה י לי ת כי יתג מי צש לי

ה מה שה יא נש הי ב של ל גנ ף ענ ה. אנ ינה כי שש ל הנ ה של מה גוף הוא אה אותו הנ ה מטטרו"ן. וש ך? זל לל מל ת הנ ל בנ גוף של י הנ ומי
י כי תוב בו? (שמות כא) וש ה כה ם, מנ שה ה לש אה בה שום של ים. מי גולי לש גי ים בש אי בה גול של לש גי ם בנ בויהה שה ך, שש לל מל ת הנ יא בנ הי של

גו'. ה וש מה אה תו לש ת בי יש אל כםר אי מש יי

ל ד של צנ הנ ם מי הי ל, של אי רה שש לו יי תו - אי ת בי רוך הוא. אל דוש בה קה ה הנ יש - זל תו, אי ת בי יש אל כםר אי מש י יי כי עוד וש וש
ם יי רנ צש מי ה מי נוסה מש או בי לו יהצש אי מו של הוא מטטרו"ן כש ד של בל על ד הה צנ או מי ייצש ר של םאמנ ם ת תו. אי או בי רש קש ה ני ידה חי ת יש בנ

כון. לי םא תי ה ל נוסה מש או ובי צי זון תי פה חי םא בש י ל תוב (ישעיה נב) כי כה הו של ים. זל די עמבה את הה צי א כש צי םא תי - ל

ש. י קםדל ני או אופנ רש קש ני לו של אי ה מי רה הר טה ד הנ צנ ה מי מה הי ל בש ש של פל נל ים לו  ני ם, נותש דה ד אה נולה של יהד כש ה, מי אי םא ורש ב
א, סי כי ל הנ ד של צנ הנ ה מי מה שה ים לו נש ני ר - נותש ה יותי כה ש. זה קםדל יות הנ ן חנ הי יות של חנ ד הנ צנ ים לו רוחנ מי ני ר - נותש ה יותי כה זה

ך. לל מל ת הנ ל בנ ה של חה פש שי ד וש בל על ה וש מה ם: אה לו הי ת אי לשל ושש

ה כה ך. זה לל ת מל את בנ רי קש יא ני הי ה, וש ידה חי ת יש ל בנ ד של צנ הנ ילות מי צי ל אמ של ך  רל דל בש ש  פל נל ים לו  ני ר - נותש ה יותי כה זה
תוב כה הו של רוך הוא, זל דוש בה קה ן לנ א בי רה קש ני י, וש עי צה מש אל מוד הה ענ ל הה ד של צנ ן הנ ילות מי צי ל אמ ים לו רוחנ של ני ר - נותש יותי
תוב כה של הו  זל ם.  אי הה וש ב  אה הה ד  צנ מי ה  מה שה נש לו  ים  ני נותש  - ר  יותי ה  כה זה ם.  יכל להי אל ה'  לנ ם  תל אנ ים  ני בה יד)  (דברים 
ה מה שה נש ל הנ ר (תהלים קנ) כה מנ אל ם נל יהל לי עמ ם י"ה, ונ לו הי ים? אי יי חנ י הנ ים. מי יי ת חנ מנ שש יו ני פה אנ ח בש פנ יי (בראשית ב) ונ

ה. " הוה ם בו יש לה שש ני ל יהה. וש לי הנ תש

ן יוקה דש א בי רה קש ני ה, וש לה עש מנ ילות לש צי ל אמ ך של רל דל ם בש דה הוא אה ים לו יו"ד ה"א וא"ו ה"א, של ני ר - נותש ה יותי כה זה
ים פי רה ים ושש ני ל אופנ כה ים ובש יעי קי רש ל הה כה טון בש לש שי הו הנ יהם. זל ת הנ גנ דש דו בי ר (בראשית א) ורש מנ אל יו נל לה עה דונו, וש ל אמ של
ה, ידה חי ת יש ל בנ ד של צנ הנ ש מי פל נל ה בש ם זוכל דה אה של ה, כש שום זל ה. ומי טה מנ ה ולש לה עש מנ לש כםחות של הנ אות וש בה צש ל הנ כה יות ובש חנ וש

ים. די עמבה את הה צי א כש צי םא תי ה ל ר בה מנ אל נל

ה עמשל םא תנ וות ל צש ה ומי וות עמשי צש ה הוא? מי ן. ומנ דל עי א מי ר יםצי הה הוא נה 'ר, של ני 'ה, הוא הנ נה ים רי עי שה בםד רש אמ ובנ
ק, ינו שוחי חול אי טש הנ ן של מנ אותו זש ה. ובש נה ים רי עי שה בםד רש אמ ה ובנ ל זל ענ ם, וש דה ל אה כה יר לש אי מי ר הנ ני הוא הנ 'ר, וש הה בון נה שש חל כש

ה. רה חש י טוב סנ ה כי עממה טה שום של "ה, מי רה ה ני לה יש לנ ה בנ בל כש םא יי ז ל אה אי וש דנ ה. ונ נה נו רי שוני ינו ולש חוק פי א שש לי מה יי

"ב. לי "ב הנ הנ בון לנ שש חל ה כש בל כש . יי חנ בי זש מי "ב הנ הנ "ב, לנ לי יא הנ ב, הי לי יא הנ הי ם, של יי לנ רושה ת יש נל קל תג ן מש מנ אותו זש ובש
הו הוא. זל רוך  בה דוש  קה י הנ די יש ל  ה ענ נל בה תי וש ב,  לי יא הנ הי ם של יי לנ רושה יש זו  וש לות.  גה יא הנ הי ה, של רה ני ה  לה יש לנ ה בנ בל כש יי םא  ל

ם ה'. יי לנ רושה ה יש תוב בוני כה של

י לי כש ה בי לה רש ים עה מי ה שה מה ית לה רי בש א, סוד הנ בה ר, אנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ "ש. אה י"ת אי רי ים. בש להי א אל רה ית בה אשי רי בש
ר מנ ר. אה פה עה י בל לי נו לו כש קש ים תי רי ה אומש לה רש ל עה י אותו ענ תי לש אנ יההו, שה לי ת אי י אל תי לש אנ ד שה חה י, יום אל ני ר לו, בש מנ ר? אה פה עה
י לי ים כש ני קש תנ לו מש לה גש יות, ובי רי בש ל הנ כה ם ולש דה אה ה לה יתה ם מי רנ גה י, של מוני דש קנ ש הנ חה ל נה ת זוגו של יא בנ אי הי דנ ה ונ לה רש י, עה לי

ר. פה ל עה של

ר (שמות מנ אל יו נל לה עה ם, וש דה אה הה ד מי רה פש ה הוא ני זל מו, ובה חש ר לנ פה ש עה חה נה ר בו וש מנ אל נל אותו של זון לש ר מה פה עה אותו הל וש
ל 'ף, אנ 'ן אנ םא תי ק ל לי ה חי שום זל חוץ. ומי זון בנ ן לו מה נותי א של לה נו, אל מל נות מי הה קום לי ן לו מה תי ל תי ף, אנ אה נש םא תי כ) ל
ה זל ם. לה ת דה תי יך לה רי ב צה לל כל ח. לנ צנ רש םא תי ר ל מנ אל יו נל לה ים, עה מי ך דה ל שופי אי מה ל סה ה של בה קי נש ה הנ יעה רי קום פש ן לו מש תי תי
חוץ. כםל בנ הנ ם. וש יי הו מה קי שש א הנ מי ם צה אי ם וש חל הו לה ילי כי אמ ך הנ אמ ננ ב שם עי ם רה ם (משלי כה) אי הל יים בה קנ ם, לש ה דה זל לה ר וש פה עה

ים. עי שה רש הו לה ת. זל ול מה ך הנ אנ לש ל מנ בו של רש חנ ר ומי בל קל בוט הנ חי ם מי יל אותה צי ה מנ זל ובה

תוב כה של הו  . זל חנ בי זש מי ר הנ פנ עמ ב לו  שה חש נל ה  זל ר הנ פה עה הל וש ן,  בה רש קה ם הנ דנ ב לו  שה חש נל ה  זל ם הנ דה ים הנ יי ינוני בי ל לנ בה אמ
ה זל ל. וש סל ך פל ה לש עמשל םא תנ ל י של די ית, כש זי ן גה הל תש ה אל נל בש םא תי ם ל הל ר בה מנ אל נל גו', וש י וש ה לי עמשל ה תנ מה דה ח אמ בנ זש (שמות כ) מי
ין אי ים, של יקי די צנ ת לש בה ל שנ לי חנ ר, מש לומנ . כש יהה למלל חנ תש יהה ונ לל תה עה פש ננ ך הי בש רש י חנ ה, כי ה או גויהה או זונה חה פש ה או שי דה ל ני של

חוד. יי ה וש כה רה ה ובש שה דג קש ה בי עמשל ש, ננ חה נה ל הנ ה של מה זגהמ ם הנ הל בה

נ'ו 'ה לה לל עמ 'י ינ ר - מי בה דה סוד הנ ם ו"ה, וש הל ה בה ה שורל לה רש קום עה מש ם י"ה, ובי הל ה בה ה שורל יעה רי ל פש קום של מה בש
יו לה עה שו. וש פש ננ ע ה' בש בנ שש ני ר בו  מנ אל נל של שו, אותו  פש ננ ר ה'.  הנ ה בש לל עמ י ינ מי מו  ה, כש " הוה בות יש י תי סופי 'ה, בש מה יש מנ שה הנ

יום. ם הנ כל ים כגלש יי ם חנ יכל להי ה' אל ים בנ קי בי דש ם הנ תל אנ ר (דברים ד) וש מנ אל נל

ך לל מל בוד הנ ה, כש אי םא ורש גו'. ב יו וש אתי רה י בש בודי כש לי י וש מי שש א בי רה קש ני ר, (ישעיה מג) כםל הנ מנ אה עון וש מש י שי בי ח רנ תנ פה
ם עולה א הה רה ם, ובה עולה יג הה הי נש הנ לש ם כםחנ  הל ן לה תנ דוש, נה קה ם הנ שי ל הנ סוד של מות בנ עולה ל הה ת כה א אל רה בה של יון, כש לש על הה
ת גנ הה נש הנ ים. וש מי ה' צור עולה יהה  י בש תוב כי כה של הו  ל ה"א. זל סוד של תון בנ חש תנ ם הנ עולה הה ל יו"ד, וש סוד של יון בנ לש על הה

ה. לה עש מנ ה לש לה עש מנ לש ן לו מי תה ני כםחנ של תו הנ גה הה נש הנ ה בש אל רש ה מנ זל תון הנ חש תנ ם הנ עולה הה

ה אותו נל הנ הוא מש רוך  בה דוש  קה הנ ך  ה, כה לה פי ל תש נות של בה רש קה הוא בש רוך  בה דוש  קה ת הנ ה אל נל הנ ם מש דה ם אה אי
סודות מי ה  מה שה נש לנ ים  לי כה אמ מנ ה,  לה עש מנ לש של זון  מה הנ גוף  ל  של ים  לי כה אמ מנ ם  הי של הוא,  הנ ם  עולה בה ים  רי זוהמ ים  לי כה אמ מנ
י ני רו בש מש שה ר וש מנ אל נל מו של תות, כש בה שנ יו בנ ילותה חי תו ולש ינה כי שש לי רוך הוא וש דוש בה קה ה לנ ירה ה די עושל ם של דה אה ה. הה תורה הנ
ה ירה די ין לו  קי תש הוא מנ רוך  בה דוש  קה הנ ך  ה, כה ירה ל די שון של ם, לה דםרםתה ת לש בה שנ ת הנ עמשות אל ת לנ בה שנ ת הנ ל אל אי רה שש יי
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מו. ים עי אי בה ל של כה ם ולש עולה אותו הה בש

ם ם עי דה אה ה לה רוך הוא עושל דוש בה קה ך הנ ת, כה בה שנ תו בש ינה כי שש לי רוך הוא וש דוש בה קה ת לנ חנ ה ננ ם עושל דה אה מו של כש של
ר רוך הוא שומי דוש בה קה ך הנ ל, כה לי חנ תש םא תי ל ת של בה שנ מו בש ה עי ינה כי שש ת הנ ר אל ם. הוא שומי עולה אותו הה ת זוגו בש בנ

ל. לי חנ תש םא תי ל ת זוגו של ם בנ ם עי דה אה ת הה אל

ם ם עי דה ת אותו אה ר אל רוך הוא שומי דוש בה קה תו, הנ ינה כי ין שש רוך הוא ובי דוש בה קה ין הנ יד בי רי פש םא מנ ל ם של דה אה
דוש קה ת הנ ם אל דה יר אה מוקי ה של וה צש ה ומי וה צש ל מי כה ם. ובש יהל יני יד בי רי פש הנ ש לש חה נה שות לנ ין רש אי ם, וש עולה אותו הה ת זוגו בש בנ
ם. עולה אותו הה ת זוגו בש ם בנ ם) עי דה אה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה יר הנ ם מוקי כגלה ה בש זל ם הנ עולה תו (בה ינה כי רוך הוא ושש בה

ד. בי כנ י אמ דנ בש כנ י מש רוך הוא כי דוש בה קה ר הנ מנ אה הו של זל וש

דוש קה ך הנ ה, כה זל ם הנ עולה ים בה די דה צש ה הנ עה בה רש אנ ץ וש רל אה הה ם וש יי מנ שה ל הנ רוך הוא ענ דוש בה קה ת הנ יך אל לי מש מנ ם של דה אה
יק די ל צנ , כה שוהה רש ה פי שום זל הוא. ומי ם הנ עולה ים בה די דה צש ה הנ עה בה רש אנ ץ וש רל אה הה ם וש יי מנ שה ל הנ יך אותו ענ לי מש רוך הוא מנ בה
ים להי א אל רה בש יי הו ונ זל כםל. וש ל הנ בונו של ל רי ן של יוקה דש ם בנ דה ם הוא אה עולה אותו הה מו, ובש צש י ענ ני פש ם בי יק ייש לו עולה די צנ וש

מו. לש צנ ם בש דה אה ת הה אל

ים זו קי חה שש יר בנ הי ר בה זםהנ "ר.  תל כל ה הנ זל וש נוז,  גה וש יר  מי טה ר הנ זםהנ , הוא הנ יענ קי רה ר הה זםהנ כש רו  הי זש ינ ים  לי כי שש מנ הנ וש
דםם ר אה ר זוהי "ה. זםהנ לה דג ה זו גש נה בה לש ן כנ בה ר לה "ה. זםהנ ינה ם זו בי יי יננ עי ק לה רה בה יק כש הי בש יצוצות ומנ ק ני זורי ר הנ "ה. זםהנ מה כש חה
ן בה ל לה ר כולי "ח. זםהנ צנ ה ני ב זל כוכה ר יהרםק כש "ת. זםהנ רל אל פש דםם זו תי אה ן וש בה ל לה כולי יק הנ הי בש ר מנ "ה. זםהנ בורה ים זו גש די אש מנ כש
ם כגלה סו"ד. וש ה יש ים זל די דה צש ל הנ כה ים לש יבי בי ק שש זורי וש יש  טי פנ ה בש כל מנ י של מי ר כש בל ל עי כה ר לש ר זוהי ה הו"ד. זםהנ דםם זל אה וש

ל. אי רה שש ת יי סל נל כות, כש לש מנ ים לנ יעי פי שש מנ

ה בורה גש ים.  ידי סי ד חמ סל ים. חל בוני נש ה  ינה בי ים.  מי כה ה חמ מה כש ר חה תל כל ה (במדבר א),  מה ל הי אי רה שש יי י  פי לש י אנ אשי רה
או רש קש ה ני מה ל שש ענ ים. וש כי לה כות מש לש סוד. מנ ים יש יקי די ים הוד. צנ ח. חוזי צנ ים ני יאי בי ת. נש רל אל פש ה תי י תורה לי עמ ים. בנ בורי גי

ן. מי אה ן וש מי ם אה עולה רוך ה' לש ים. בה כי לה י מש ני ל בש אי רה שש יי

[ ת נםחנ שנ רה פה יהך לש ה שנ [זל

לו ן של יה נש בי ה. הנ ינה כי שש , זו הנ חנ בי זש ן מי בל יי יק. ונ די יש צנ א נםחנ אי לה ? אל ן נםחנ בל יי ה ונ ה זל חנ (בראשית ח). מנ בי זש ן נםחנ מי בל יי ונ
ה מה הי בש י  הי מנ ה,  טה מנ לש עוף  וש ה  לה עש מנ לש ה  מה הי בש ה.  הורה טש הנ ה  מה הי בש הנ ל  כה מי ח  קנ יי ונ י.  עי צה מש אל הה מוד  ענ הה הוא  של ין,  בי
יס. רי פש מנ ן  רי קש מנ בו  ר  מנ אל נל של ה,  לה עש מנ לש של יון  לש על הה ם  דה אה הה א  רה קש ני של יון,  לש על הה שור  הנ ה  זל ה  מה הי בש א  לה אל ה?  לה עש מנ לש

ה. י מםשל ני ן פש רנ נו קה מל מי ל, של יובי ן הנ רל י קל זוהי חו, וש צש מי ה לו בש תה יש ת הה חנ ן אנ רל קל תוב, של ן כה רל קל שוהה מי רש ופי

ה זו פור. מנ א צום כי רה קש מו ני ל שש ענ ה, וש יחה לי ים סש מי חמ ה פור, רנ עמשל ם ו' ננ ין, עי ר הוא די ר. פה ה הוא פה זל שור הנ הנ
ה. נה מל ה מי טה מנ לש ה של אותה ר לש תל ית כל עמשי םא ננ ל ה של ינה כי ין שש ה, אי אי םא ורש כות. ב לש ר מנ תל ה כל א זל לה ת פור? אל פל תוסל כ' בש
כות לש פור). ומנ כות (כי לש מנ יא הנ ה, הי לה את צום של רי קש כות ני לש כות, ומנ לש ר מנ תל יא כל ה הי יונה לש על ה הה ינה כי שש ה הנ שום זל ומי

ל. את אםכל רי קש י ני עי צה מש אל מוד הה ענ ל הה דו של צי ל מי בה יא צום, אמ ה הי יונה לש על ם הה אי ל הה ד של צנ הנ פור. מי את צום כי רי קש ני

ה תוחה מ' פש א זו  לה יש? אל אי אן הה י כה ה. ומי מה חה לש מי יש  ה' אי ר בו  מנ אל נל הוא של יש, הנ ל אי כנ ים אה ירי בי ם אנ חל לל
ירות פי סש ל הנ כה יהה, וש תי ה ושש ילה כי ין בו אמ אי א, של בה ם הנ עולה יא הה ל ם הי בה ה. אמ נה ן מ' שה מה ת הנ לו אל כש ה אה בה ים של ני פש בי מי
ה. תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש יא הנ שות, הי קה לות ובנ פי ם תש הי ים, של לי כש ענ תש מי נות של בה רש קה ה הנ שום זל ה, ומי צומות בה או  רש קש ני
ם. אי לה ב וש אה ם לה יב אותה רי קש נות ומנ בה רש קה ל הנ יחות של רי ל הה יחנ כה רי י, מי עי צה מש אל מוד הה ענ הוא הה ה, של נה מל ה מי נל הל נל הוא של הנ וש

יא. , זו הי יחםחנ ני יחנ הנ ת רי א אל לה תוב אל םא כה . ל יחםחנ ני יחנ הנ ת רי ח ה' אל יהרנ תוב (בראשית ח) ונ כה הו של זל

ו' ה  לה יחנ של רי ל הה בה יא ה'. אמ ים הי לי ה עה שה מי ם חמ אי עי דנ יא ונ ה הי נה שושנ ם. הנ אי הה ב וש אה טוב לה יחנ הנ ה, רי נה שושנ הנ
נהה שושנ ה, הנ שובה תש ים בי חי ל פותש אי רה שש יי של יחנ טוב. כש ה רי נה מל עמלות מי הנ ת לש חנ תנ פש ני ד של ענ ה בו  םא שורל , ל יחנ הוא רי של

. יחנ ת רי ח ה' אל יהרנ ם יה"ה, ונ הי ם של אי הה ב וש אה ל הה ה אל יחנ עולל רי אותו הה ה, וש לה יחנ של רי הוא הה ה, של לה עש בנ ת לש חנ תנ פש ני

ן מנ זש בי ין. של בי ב מי לי ה  ר בה מנ אל נל ם, של אי הה - זו  בו  ל לי ב, אל אה ה הה ר ה' - זל םאמל י ונ בו.  ל לי ר ה' אל םאמל י ונ (שם) 
ם יי מנ שה בנ ם של יהל בי אמ ל לנ אי רה שש ים יי ני הנ מש ן של מנ זש בו. ובי ל לי ב אל צי ענ תש יי ר ונ מנ אל ם, נל יי מנ שה בנ ם של יהל בי אמ ים לנ אי ל חוטש אי רה שש יי של

גו'. י וש מי חש י לנ ני בה רש ת קה ם אל הל תה לה רש מנ אה ל וש אי רה שש י יי ני ת בש ו אל ר (במדבר כח) צנ מנ אל נל מו של ה, כש לה פי ל תש נות של בה רש קה בש

הו תו. זל ינה כי שש ה בי לה עש מנ לש ה מי יעה בי ן ונש מל יק של רי הה לש יחנ  רי הנ אותו  ים בש מי גורש ב. וש ח לי מנ שנ ת יש טםרל ן וקש מל יהד - של מי
ר שה ה עה מונה מות? שש ה עמלה ה זל בוך. מנ הי מות אמ ן עמלה ל כי ך ענ מל ק שש ן תורנ מל ים של יך טובי נל מה יחנ שש רי תוב (שיר א) לש כה של

ן. אה נש י שי פי לש ם אנ יי בותנ ים רי להי ב אל כל ם רל הל ר בה מנ אל נל מות של ר עולה שה ה עה מונה שש ים בי לולי כש מות של עולה

ה. ב' מה כש ית חה אשי ה, רי מה כש יא חה ר לו, ר' הי מנ ב? אה כל ה רל ה זל ר, מנ מנ אה ח וש תנ יו. פה לה ן אי מי דנ זש ן הי קי ה זה ני ם הי יי תנ ינש בי
"י ל חנ בות ענ ן רוכש ירות הי פי סש לש הנ לו שש אי ם, וש יהל לי ב עמ רוכי נוז של גה יר וש מי אותו טה "ב לש כל ם רל יון. הי לש ר על תל ה. כ' כל ינה בי
ע שנ ם תי הי ה של טה מנ לש ם של דה אה ים וש מי עה טש נוז בנ גה יר וש מי יון טה לש ם על דה ם אה הי פולות, וש דות כש קג ע נש שנ ם תי הי ים, של מי עולה הה
ה תורה ה בנ לה גנ תש םא הי ל י של ישי לי שש ם הנ דה אה הוא הה לות, של עי ת הה לנ ם עי הל ט בה שה מות של ר עולה שה ה עה מונה ם שש דות, הי קג נש
יחנ ת רי ח ה' אל יהרנ ר ונ מנ אל נל לו  לה גש "ח. ובי יהרנ ונ ה? בש יפםה עולל ה אי זל ר הנ שה ה עה מונה שש הנ ה לו. וש בה כה רש ם מל הי ם, וש הל ט בה שה וש
בו. ל לי ר ה' אל םאמל י תוב? ונ ה כה ם. מנ שה ה מי נל הל יהד נל אוי, מי רה יו כה לה לות אי פי תש כות בנ רה ים בש לי עמ ל מנ אי רה שש יי של . וכש יחםחנ ני הנ
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(עכ"מ).

ים קוני תי

ר, מנ אה וש עון  מש י שי בי ח רנ תנ ד. פה על וה ם  עולה ים לש בי כוכה ים כנ בי רנ י הה יקי די צש ומנ יענ  קי רה ר הה זםהנ כש לו  כי ינשש ים  לי כי שש מנ הנ וש
ם רל טל ה. ובש ירה צי ל יש ך - זו רוחנ של רש צה ם אל רל טל ן. בש טל בל יד מי די ש יש די ר קי של תוב אמ כה הו של יך. זל תי עש דנ ן יש טל בל ך בנ רש צה ם אל רל טל בש

ה. מה שה נש יך - זו הנ תי תנ ם נש גויי יא לנ בי יהה. נה ל עמשי ש של פל ם - זו נל חל רל א מי צי תי

ה שום זל ה. ומי לה עש מנ ים לש רי בש חנ תש מי שו) של פש ננ גופו (וש תו וש מה שש ני רוחו וש ע לש ם, הוא נודה עולה םא לה ם יהב דה אה ם של קםדל של
ם יהל לי גוף, עמ הנ וש ש  פל נל הנ וש רוחנ  לו הה ל אי ענ גוף. וש ם לנ רה ש וש פל נל לנ וש רוחנ  ב לה יא אה הי ה של מה שה נש ם, זו הנ רה בש ל אנ ר ה' אל םאמל י ונ
ה ך - זל תש דש מולנ קום. ומי נוי מה ה שי ך - זל צש רש אנ ך מי ך לש י. לל לוני ה גוף פש ה זל מה שה נש גו'. הנ ל וש ל אי ענ פש ה יי לל ל אי ן כה ר הל מנ אל נל

ה. עמשל נוי מנ ה שי יך - זל בי ית אה בי ם. ומי שי נוי הנ שי

ר קנ עה שום של ה? מי ת זל ם לו אל רנ י גה ר. ומי חי גוף אנ ע בש טה נש ני קומו וש מש ר מי עלקה נל אשון, של גול רי לש ה גי קום זל נוי מה שי
אן ך, כה תש דש מולנ ם. ומי כל מש ה אי חה לש ם שג יכל עי שש פי ר ובש מנ אל נל מו של ה, כש ינה כי שש יא הנ הי ה, של קומה מש ה מי דושה קש ץ הנ רל אה ת הה אל
ם ת שי רי כה םא יי ל י של די ם. כש תה לה חמ ננ בש או  רש קה יי יו, ובו  הש יי ך  ם לש יהל רי חמ תה אנ דש ר הולנ של אמ ך  תש דש סוד (בראשית מח) ומולנ
קומו. מש ן מי גה ץ הנ הוא עי ן, של ילה אי ר הה קנ עה שום של ה? מי ת זל ם אל רנ י גה ם. ומי שי נוי הנ ה שי זל יו, וש חי ם אה ל שי א ענ רי קה ת, יי מי הנ

קומו. מש ים מי די דה ה צש שה ל שי כולי ר ו' של קנ הוא עה ם של ל שי ן, ענ םא בי ל ר בש קה א עה רה קש ני נו, וש מל ר מי עלקה ך נל כה

ה, יונה לש על ם הה אי יא הה הי ה, של עמשל מנ א בש טה חה שום של ה? מי ת זל ם לו אל רנ י גה ה, ומי עמשל נוי מנ ה שי יך - זל בי ית אה בי ומי
ל . אל יתה שי ה עה מה כש חה ם בש תוב כגלה כה הו של ה. זל בה שה חמ םא מנ ל יהה בש ין עמשי אי ה, של בה שה חמ מנ ה הנ נוזה ם גש שה ית, של אשי רי ה בש עמשי מנ
ר קנ עה ה של יר מנ זי חמ מנ ד של ב ענ כה רש ני וש ע בו  טה נש ני ך  ים, כה אי טה חמ יהב בנ חג הוא מש י של פי גוף. כש ה הנ - זל ךה  אל רש ר אנ של ץ אמ רל אה הה

קומו. מש לי

ה לה עש מנ גול לש לש גי בנ יון ייש  לש ר על חי ה, סוד אנ י, סוד זל בי י רנ בי ר, רנ מנ אה עון וש מש י שי בי ל רנ לו של ר צי חנ מוד אנ ענ ם הה קה
ר לו? אותו מנ י אה נו. ומי כגלה ד לש חה ב אל םא אה ל ר בו המ מנ אל נל הו של ם, זל רה בש ל אנ ר ה' אל םאמל י ונ הו  זל יונות, וש לש על גות הה רה דש בנ
ם שה אות ו' מי ן א'. הה ם י' י' מי ים, הי רושי י גי ני ך - שש ך לש ר לו? לל מנ ה אה ים. ומה בוהי ל גש ל כה ם ענ הוא רה יו, של לה עה ם של רה הה
ךה, אל רש ר אנ של ץ אמ רל אה ל הה ח אותו? אל לנ ן שה אה ים. ולש יוני לש על ל הה ל כה ת ענ לנ הוא עי ים, של מי ל רה ל כה ם ענ ה אותו רה ש אותה רנ גי

ה. תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש זו הנ

ם ים הי פי לה ת אמ לשל י, שש בי י רנ בי ר לו, רנ מנ ך? אה תש דש מולנ ומי ך  צש רש אנ ה מי ה זל ך, מנ ם כה עון, אי מש י שי בי רנ ר לו  מנ אה
ה. יונה לש על ל אותו ו' הה ן של יוקה דש הוא הנ ם, של יהל לי ה עמ מםשל ר לש מנ אל נל יל"ה של הש יל"ה אל הש יל"ה אל הש ם אל הי מות של ה שי לשה שש מי

ה, לל ה אי לשה שש מי ש  רי גה תש הי ז של מה רש אן ני ם. כה יכל לי י אמ ני חנ לה ילה שש הש ילה. אל הש ר אל של ילה אמ הש ה אל ל מםשל ר ה' אל םאמל י ונ
ה יונה לש על ם הה אי י הה זוהי יך (בראשית יב). וש בי ית אה בי ך ומי תש דש מולנ ך ומי צש רש אנ ם מי הל ר בה מנ אל נל מות של ה עולה לשה ם שש הי של
ית ישי לי יא שש "ף הי לל אה ה, וש ינה בי ית בש ני שי א' הנ יון, וש לש ר על תל כל יא א' בש יהה הי על מי אות ו' בש הה י. של ל חנ ם כה ר אי תל יא כל הי של
ינהה כי שש ץ - זו  רל אה ל הה כות. אל לש ר מנ תל יא כל הי וש יו"ד ה"א וא"ו ה"א,  ר -  בה דה סוד הנ וש ו',  אות  ל הה ע של צנ מש אל בה
ד צנ הנ ך - מי מל ה שש לה דש גנ אמ ה. ונ יונה לש על ל א' הה ד של צנ הנ ך - מי כש רל בה אמ דול ונ גוי גה ך לש שש על אל ם. וש ה כגלה ים בה לולי כש ה של תונה חש תנ הנ

ית. ישי לי שש ל א' הנ ד של צנ הנ ה - מי כה רה ייה בש הש יהה. ול ני שש ל א' הנ של

ר של ץ אמ רל ר אל מנ אל נל ה, של עה בי יא שש הי ה, וש מה שה נש יור הנ ב הוא די לי י הנ ע כי ה. דנ מה יש רנ צש ם מי רה בש ד אנ יירל ץ ונ רל אה ב בה עה י רה הי יש ונ
םא ד ל בי כה שום של ב, מי עה הוא רה חול, של טש ה לנ מה שה נש ת הנ דל יורל של ה. וכש ר כםל בה סנ חש םא תל ם ל חל ה לל ל בה םאכנ נגת ת כש סש מי םא בש ל

ץ. רל אה ב בה עה רה ד הה בי י כה ה (שם) כי שום זל לו, ומי ים של עי רה ם הה יי ירנ שי א הנ לה ם אל דה הנ ן לו מי נותי

ם ה. קםדל מה יש רה צש םא מי ב יב לה רי קש ר הי של אמ י כנ הי יש ר ונ מנ אל נל ם, של שה ת מי דל ה, פוחל מה שה נש ם הנ ת שה דל יורל ן של מנ זש אותו הנ בש
ת פנ ה יש שה י אי י כי תי עש א יהדנ ה נה ני ה? הי ר לה ה אומי גוף. ומה ה הנ - זל תו  שש ה אי רה ל שה ר אל םאמל י ה. ונ מה שה נש ם הנ ה שה בה רש קש ני של
ה שום זל יק, ומי די צנ ע לנ שה ה רה צופל ך, של לי לה גש י בי אותי גו  רש ינהנ ד של י פוחי ני אמ ך  לי לה גש כגיות, ובי זש ה בנ פה יה תש  . אנ תש ה אה אל רש מנ
ך אםתה או  רש יי י  יהה כי הה וש ה  שום זל ם. ומי יהל יני ס בי פה תש ני ים,  עי שה רש ין הה א בי צה מש ני יק של די צנ ר. של תה סש ני וש ה  עה ה רה עה רום רה עה
הו . זל תש י אה חםתי א אמ י נה רי מש א אי לה יו. אל חנ יש ך  אםתה י וש אםתי גו  רש הה וש ה  שום זל לוד. ומי יי ן הנ בי ל הנ ה סוד כה זל וש ים,  רי צש מי הנ

א. בה ם הנ עולה ך - לה לי לה גש י בי שי פש ה ננ תה יש חה ה. וש זל ם הנ עולה ך - בה עמבורי י בנ ב לי יטנ ן יי ענ מנ . לש תש י אנ חםתי ה אמ מה כש חה מםר לנ תוב אל כה של

יך רי םא צה ל אן סוד וש י, כה בי י רנ בי ר לו, רנ מנ אה עון, וש מש י שי בי ל רנ לו של צי ה בש אל רש ני אור של ל הה מוד של ענ ה הה ני ם הי יי תנ ינש בי
ת יי מונו? בנ הו מה מונו. ומנ ל מה ענ גו אותו  רש םא ינהנ ל ר, של י עםשל לי עמ ם, בנ יהל ני פש ה לי אל רש י חובות מנ לי עמ שום בנ סות, מי כנ לש
ין בי סות  כנ תש הי לש יך  רי צה של ם,  יי יננ עי סות  כש ה  בה ר  מנ אל נל של ן,  יי ענ ת  בנ זו  וש ת.  לל כה שש מנ ה  שה אי ה'  ומי בות  אה ת  לנ חמ ננ הון  וה
ס פה תש םא ני ל ם של יהל יני בי סותו מי כנ יך לש רי הוא סוד, צה ה, של לה עש הוא בנ ה, של יר בה אי מי אור של שום אותו הה ים, מי עי שה רש הה

עהלהיו.

י א אםתו כי רל תי ר בו ונ מנ אל נל נוז, של גה הוא אור הנ אור של ל הה א ענ ני קנ י, מש מוני דש קנ ש הנ חה הוא נה ה, של כה שי חמ שום של מי
הו (שמות ב). ני פש צש תי טוב הוא ונ
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יר אי הה לש ים  יקי די צנ הנ יהבםאו  של ד  ענ סותו  כנ לש יך  רי צה ים,  עי שה רש הה ין  בי "ז  רה הוא  אור של לו  ה  לל גנ תש מי של י  מי ך  כה וש
ם רה בש בוא אנ י כש הי יש תוב? (בראשית יב) ונ ה כה ין אותו, מנ מי טש םא מנ ם ל אי יק. וש די צנ ענ לנ רג תוב אור זה כה הו של ם. זל יהל יני בי

עםה. רש ית פנ ה בי שה אי ח הה קנ תג עםה ונ רש ל פנ ה אל למלו אםתה הנ יש ה, ונ מה יש רה צש מי

ה סודות מה י כנ רי המ ם, של יי יננ י עי תומי ב וסש לי ים בנ טומי ם אמ הי ם של עולה י הה ני בש ר, אוי לי מנ אה עון וש מש י שי בי ח רנ תנ פה
ט, שה פש הוא הנ ה, של תורה ל הנ ן של בל תל ת הנ כםל אל אל א לל לה ים אל ין רוצי אי ם, של הל ים בה יחי גי שש םא מנ ל ה וש תורה ים ייש בנ רי תה סש ני

ים. ני פש בי מםחנ של ן הנ ים מי םא טועממי ל ה, וש תורה ל הנ ה של בושה לש

ייש ם. וש רה בש את אנ רי קש ני ית של רי כה ה זש מה שה ייש נש ה, וש מה שה נש ה לי מה שה ייש נש ה, וש מה שה נש יא גוף לנ הי ה של מה שה ה, ייש נש אי םא ורש ב
ה מה שה נש ה לנ לה פי יא טש י ה' הי לי ם בש רה בש אנ זו  ה הנ מה שה נש ר, הנ כה את זה רי קש ני ב של ל גנ ף ענ אנ י. וש רנ את שה רי קש ני ה של בה קי ה נש מה שה נש
ה רה שה ם לש רה בש יהה אנ ל הה פי טה ה של נה שש מי י הנ לי עמ שוהה בנ רש ה פי שום זל ם ה'. ומי שה ה של רה שה ם י', או לש שה י של רנ ה שה בה קי יא נש הי של
ה תה יש יו"ד הה ה בש תה יש הה של ה'. כש ה בש רה סוף שה בנ י, ולש רנ ה, שה לה חי תש יות - י' בנ י אותי תי שש ה לי תה כש יא זה הי שום של ה, מי בואה נש בי

ן. יי ת ענ ישון בנ אי י כש ני רי מש יהה שה לל ר עה מנ אל יו"ד נל ה בש ידה חי ה יש תה יש הה של ם. וכש את אי רי קש ה' ני ה בש תה כש זה של ה, וכש ידה חי יש

לות גה ז לש ה רומי זל עםה. וש רש ית פנ ה בי שה אי ח הה קנ תג תוב ונ , כה חוהה בש שי ר של חנ ע, אנ שה ש רה חה ל נה מות של הוא דש עםה, של רש ופנ
ת ע ה' אל גנ ננ יש ת. ונ ב יומה רי קה ר הנ זה הנ תוב? וש ה כה , מנ יהה לל ב אי רנ קש ה לי צה ש רה חה נה הנ ם. וש יי רנ צש מי ה בש ינה כי שש ה הנ תה לש גה ם של יי רנ צש מי
ה ם. ומנ הל לה ים של ני מג מש ת הנ אל ים וש רי צש מי ת הנ אל עםה וש רש ת פנ רוך הוא אל בה דוש  קה ה הנ כה הי כות של מנ ז לנ ה רומי זל עםה. וש רש פנ
או. ייצי י וש ננ ל פה ענ ח מי לנ ל שנ אי רה שש יי ה ולש מםשל ר לש מנ אה ם של יי רנ צש מי עםה בש רש פנ של מו  ך. כש לי ח וה קנ ך  תש שש ה אי ני ה הי תה ענ תוב? וש כה

ה. רונה חמ אנ לות הה גה ל בנ אי רה שש יי ה ולש ינה כי שש ה לנ חה טה בש הנ י הנ זוהי וש

ק, דםחנ ה הנ לה כנ ר הנ כנ ה, שש חםק אותה דש לי וש יהה  לל ב אי רנ קש ם לי עולה ל הה ים של בי כוכה י הנ די מות עובש אג הה צו  רש יי של יהד כש מי
י בודי י וכש מי י ה' הוא שש ני ר אמ מנ אל ה נל ינה כי שש ל הנ ענ ים. של טי פה ה ה' שש שה ם עה יהל אלהי יהד - ובי עםה. מי רש ת פנ ע ה' אל גנ ננ יש תוב ונ כה

ת. יהה יומנ לל ב אי רי קה ר הנ זה הנ ן, וש תי םא אל ר ל חי אנ לש

ים ידי ך עמתי כה י, וש מי תוך ענ או מי עםה קומו צש רש ר פנ מנ ך אה ך, כה לי ח וה ך קנ תש שש ה אי ני ר הי מנ אשון אה רי עםה הה רש פנ מו של וכש
ם יהל יני בי ם מי יא אותה םא מוצי רוך הוא ל דוש בה קה הנ ינו. וש יני בי או מי או, צש ל קומו צש אי רה שש יי ר לש ם לומנ עולה ל הה ים של מי ענ הה

יו. לה ת כי ח אל קנ לה ד של ענ

לות גה ן בנ כי מו  - כש ר לו  של ל אמ ת כה אל וש תו  שש ת אי אל וש אםתו  חו  לש שנ יש ים ונ שי נה עםה אמ רש יו פנ לה ו עה צנ יש ר ונ מנ אל נל של מו  וכש
גו'. ה' וש ה לנ חה נש ם מי גויי ל הנ כה ם מי יכל חי ל אמ ת כה יאו אל בי הי תוב וש כה הו של ה. זל רונה חמ אנ הה

ה. ינה כי שש ד הנ צנ יא מי הי ה של מה שה נש ה הוא בנ מו זל אי כש דנ י, ונ בי י רנ בי ר, רנ מנ אה יו, וש לה ן אי מי דנ זש יההו הי לי ה אי ני ם הי יי תנ ינש בי
ר בנ ל דש עםה ענ רש ת פנ ה אל כה הי מו של כות, כש ה מנ מה כנ ה אותו בש כל רוך הוא מנ דוש בה קה הנ , וש יהה לל ב אי רנ קש ה לי ע רוצל רה ר הה ייצל וש

ם. רה בש ת אנ של י אי רנ שה

רוך הוא, דוש בה קה ת לנ בל רל קה תש מי ד של ה ענ ר אותה שומי יא, וש הי ה הנ מה שה נש יו לנ ילה ל חי כה "ל וש אי מה ד סה ן יורי מנ אותו זש ובש
כות ה מנ מה כנ בש ה אותו  כל הוא מנ רוך  בה דוש  קה יק אותו, הנ זי הנ יק לש די צנ ב לנ רנ קש ה לי רוצל ם של דה ל אה ה כה זל מו  כש ך  כה וש
ים הודי יש ע הנ רנ זל ם מי ו) אי ע, (אסתר  שה רה ן הה מה ל הה של תו  שש ה אי רה מש ה אה שום זל בודו. ומי עש שי זםר לש ינחמ ד של ענ יקו  זי הנ לש
שות ייש רש ר, של מי שה הי ה לש ש, ייש לה קםדל ד רוחנ הנ צנ ה מי ינה אי ה של מה שה נש ל הנ בה יו. אמ נה פה פםל לש פול תי י נה ל לו כי םא תוכנ י, ל כנ דר רש מה

ר. תה סש ני ה וש עה ה רה אה רום רה עה , וש יהה לל ג עה רי טש קנ מש לנ

ה צולה ה ני מה שה נש הנ ן של מנ זש אי בי דנ יההו, ונ לי אי ר לו  מנ ם? אה יי רנ צש מי ם מי רה בש ל אנ ענ ינ ה ונ ה זל ם. מנ יי רנ צש מי ם מי רה בש ל אנ ענ ינ ונ
מות, שה נש ת הנ ים אל קי דוחמ ים של רי צורש ם הנ ל אותה של ך  לל ם, מל יי רנ צש מי ך  לל ר מל חי ל אנ הוא אי הוא, של ע הנ רה ה הה נל מג מש הנ מי
ם. עולה ים בה יקי זי מנ ם הנ ם הי ים הי עי שה רש מות הה שש ה, ני נה שש מי י הנ לי עמ רו בנ אמ בי מו של ים, כש יקי זי מנ ה הנ לה בה חנ י הנ כי אמ לש ם מנ אותה וש

ר לו. של ל אמ כה תו וש מה שש ני ב, הוא וש ק רנ חםזל ם בש יהל לי ה עמ לה ענ תש ם. הי יי רנ צש מי ם מי רה בש ל אנ ענ ינ ה? ונ מה שה נש ל הנ ענ בנ תוב בש ה כה מנ
ים, דושי ים קש כי אה לש מו מנ ם כש הי ים של די ייש שי ים. של וי ים שה די שי ל הנ םא כה ל ין, של יהמי ד הנ צנ ד מי הוא שי מו, של לו לוט עי פי אמ ונ
ה - כה ם זה ר. אי זל ה לו עי עלשל רוך הוא אל דוש בה קה ר הנ מנ ה אה זל ד הנ שי ל הנ ענ יות, וש הש יד לי תי עה ה של יהה ומנ הה ה של ים מנ עי יודש של
הו דו. זל גש נל ד הוא כש שי םא) - הנ ם ל אי י. וש דנ ה שה עמשה ננ ה, וש ילה ית מי רי ל בש אות י' של ה לה כה זה ר, של זל דו עי גש נל םא (כש ם ל אי ר, וש זל עי

ו. דה ת ינחש בל של ץ לה רל אה ם הה א אםתה שה םא נה ל תוב (בראשית יג) וש כה של

טוב ר הנ ייצל ה הנ ם, זל דה אה ת הה ים אל כי אה לש י מנ ני ים שש וי לנ מש ת של בה יל שנ לי י? בש תנ ר. מה זל ם - הוא עי דה ה אה כה ם זה עוד, אי וש
ר לו ע עוזי רה ר הה ייצל ר לו, וש של ל אמ כה תו וש שש ת אי אל ת וש יי בנ ל הנ ענ ת בנ ך אל רי בה טוב מש ר הנ ה - ייצל כה ם זה ע. אי רה ר הה ייצל ה הנ זל וש
יא בי מי א לוט, של רה קש ה ני שום זל ר לו. ומי של ל אמ כה וש ל אותו  לי קנ ומש דו  גש נל םא - הוא כש ם ל אי ן. וש מי ה אה עונל וש חו  רש ל כה ענ בש
ין ם ובי רה בש ה אנ ני קש י מי ין רםעי יב בי י רי הי יש תוב ונ כה הו של יתו. זל בי ה בש טה טה יס קש ני כש יתו ומנ ל בי ענ יש וש אי ל אותו הה לות ענ לה קש

ה לוט. ני קש י מי רםעי

נו. חש נה ים אמ חי ים אנ שי נה י אמ גו' כי ך וש ינל י ובי יני ה בי יבה רי י מש הי א תש ל נה ל לוט אנ ם אל רה בש ר אנ םאמל י ן, (שם) ונ מנ אותו זש ובש
יתה אי ם רה ה, אי נה שש מי י הנ לי עמ רו בנ מש ה אה שום זל יך (שם). ומי נל פה ץ לש רל אה ל הה םא כה ל ר לו? המ מנ ה אה גוף. ומה הוא הנ ד של צנ מי

י בי ר רנ מנ ץ. אה פוצי תש ל - מי זל רש ם בנ אי , וש מוחנ ן הוא ני בל ם אל ש. אי רה דש מי ית הנ בי לש הו  יכי יך, הולי לל ר עה בי גנ תש ע מי רה ר הה ייצל של
ה שה רה פה י הנ רי בש ל סוד די בה ך הוא, אמ אי כה דנ י, ונ בי י רנ בי ר לו, רנ מנ ים אותו. אה עי ים יודש די לה ם יש ה גנ ת זל יההו, אל לי אי עון לש מש שי



2043

ך. ינל י ובי יני א בי לה ך, אל לוי כה גי ם לש ינה זו אי הנ

ץ רל אל מי ה  יעה בי נש הנ ת  קל לל תנ סש מי של כש אי  דנ ונ א  לה אל אן?  ב כה עה רה ה הה מה ץ.  רל אה ב בה עה רה י  הי יש ונ יב)  ר, (שם  מנ אה וש ח  תנ פה
ין בי דור  לה הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ד  יהרנ ה,  מה יש רנ צש מי ם  רה בש אנ ד  יירל ונ (שם).  ץ  רל אה בה ב  עה רה י  הי יש ונ תוב  כה יהד  מי ה,  ינה כי שש הנ

ם. יהל יני מור בי ילה שה הש עו יי רש זנ י של די לו, כש לה ים הנ עי רה ים הה די דה צש הנ

ר לו, מנ ם. אה חל ה לל ל בה םאכנ נגת ת כש סש מי םא בש ר ל של ץ אמ רל ה אל ינה כי שש תוב בנ י כה רי המ י, ונ בי י רנ בי עון, רנ מש י שי בי ר לו רנ מנ אה
ע. פנ ה (של נה מל ר מי סי םא חה ל וש ל טוב  את כה לי מנ תש יא מי ית, הי רי בש ים אות הנ רי ל שומש אי רה שש יי ן של מנ זש בי הוא! של ך  אי כה דנ ונ

ה. שה ינבה ה הנ אל רה תי ה וש ר בה מנ אל נל ה), וש נה מל ע מי פנ של ק הנ לי תנ סש ית, מי רי בש ים הנ רי םא שומש ר ל של אמ כנ וש

ם. שה ב לש רנ קש ים לי רי חי אמ ים הה די דה צש שות לנ ה, ייש רש מםר אותה שש רוך הוא לי דוש בה קה ד הנ םא יורי ם ל ן, אי מנ אותו זש ובש
ים רי צש מי ך הנ או אםתה רש י יי יהה כי הה וש ה  ר לה מנ ה אה שום זל רםג אותו. מי המ ג לנ רי טש קנ מש שות לנ ה, ייש רש ת זל ם אל גורי אותו של וש

ם. יהל יני י בי עי דש וה םא תי תש (שם), ל י אה חםתי א אמ י נה רי מש ה אי ל זל ענ גו' (שם). וש וש

יהה. ם הה שה רונו  סש חל אות ה', בש יהה בה ם הה עולה א לה בה ם של קםדל או  טש א חל לה ם? אל רה בש א אנ טה ה חה ר מל םאמנ ם ת אי וש
י, רנ שה ה בש תה יש הה שום יו"ד של יו. ומי רה יבה ל אי כה ם בש לנ שש ני ה  ה ובה ה לה כה זה ד של י ה', ענ לי ם בש רה בש א אנ רה קש יהה ני ה הה שום זל ומי
ים. בוני סו הנ אמ ן מה בל ה אל ר בה מנ אל נל ה, וש ידה חי ת יש ך (שם), בנ עמבורי י בנ ב לי יטנ ן יי ענ מנ ן. לש גי הה , לש תש י אה חםתי א אמ י נה רי מש ר אי מנ אה
ם הל ה בה נה בש לו ני לה גות הנ רה דש י הנ תי שש שום של ים, מי מי עולה "י הה ל חנ ד של צנ י - מי שי פש ה ננ תה יש חה טוב, וש ל הנ ד של צנ י - מי ב לי יטנ יי

יק. די צנ י וש עי צה מש אל מוד הה ענ הה

אן? זו ה כה רה י שה ה, מי רה י שה יי חנ יו  הש יי רון קומו. ונ בש י חל ני שי ר, יש מנ אה עון וש מש י שי בי ח רנ תנ גו'. פה ה וש רה י שה יי חנ יו  הש יי ונ
ל ה של נה יוקש דש ה בי אה רש בש זו ני ת הנ קל דל צנ ך הנ מו. כה לש צנ ם בש דה אה ת הה ים אל להי א אל רה בש יי יק ונ די צנ ה בש טה מנ לש שום של ה, מי ינה כי שש הנ

ה. ינה כי שש הנ

ל ים של יי חנ הו הנ זל ן יה"ה. וש כי ה. שה ינה כי שש הו הנ זל ה? יה"ה, וש לה ים של יי חנ י הוא הנ ה. ומי ינה כי שש ה - זו הנ רה י שה יי יו חנ הש יי ונ
כות רה ה בש אה ם מי הי ק', וש ה לש ם י' עולל א"ת ב"ש - צ'. עי זו בש ה' הנ הנ ל יה"ה. וש לי הנ ה תש מה שה נש ל הנ תוב כה כה הו של ה. זל מה שה נש הנ
ה ה' ם מה דה אה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה ה הנ וה ם צי יהל לי עמ ה. ונ נה ה שה אה הו מי זל ה, וש ינה כי שש ל יום בנ כה יק בש רי הה ם לש דה יהב אה חנ של

"ה. אה א מי לה "ה אל י מה רי קש ל תי ך. אנ מה עי ל מי יך שםאי להל אל

ה עמשי ל מנ ים של אשוני רי ים הה יהמי ה הנ עה בש שי רות וש בש ה די רה עמשה ירות ונ מי ר אמ של לו על ים - אי ני ע שה בנ של ה וש נה ים שה רי שש על וש
ים רי שש על ה בש ה תורה נה תש ם ני דה גש נל ם. וכש ל כגלה ל של לה כש כגלו, הנ יש הוא ונ ת, של בה שנ יום הנ ה וש עמשל מנ י הנ מי ת יש של שי ית, וש אשי רי בש

ם. רו אותה מש ים אה צופי הנ ן מנצפ"ך של הי ש של מי חה ה, וש תורה ל הנ ם של יי תנ ים ושש רי שש יות - על ע אותי בנ של וש

הו ם. זל הל מה ה עי תה לש ה גה ינה כי שש הנ ים, וש די דה צש ת הנ ענ בנ רש אנ ים לש רי זש פנ תש ל, מי אי רה שש ם יי יהל לי ים עמ רי לום עובש שה ס וש ם חנ אי וש
ל י יהד ענ ר כי םאמל י ה ונ שום זל ר. ומי סי "ס חה ר כי אה שש ני וש ה יה"ה  נה מל ק מי לי תנ סש הי של ה  לה ה של יתה מי ה. הנ רה ת שה מה תה תוב ונ כה של

"ס יה"ה. כי

ד ינחנ נו  צי בש קנ וש ה  לה פי תש בנ נו  קש ה תי שום זל ל, ומי אי רה שש ם יי ר ענ זי פנ תש הי ים של די דה ה צש עה בה רש אנ לו  ע - אי בנ רש ינת אנ רש קי בש
. יהה נל ל בה אי רה שש ל יי כה ה ולש ינה כי שש ה לנ יתה יא מי לות הי גה הנ ץ. של רל אה פות הה נש ע כנ בנ רש אנ מי

ה ר בה מנ אל נל ץ, של רל אה ת בה של בל לנ תש יא מי הי הום, של ך ותש חםשל בםהו וש לו תםהו וה ע - אי בנ רש ינת אנ רש קי ה בש רה ת שה מה תה עוד, ונ וש
לו, יות של חנ ע הנ בנ רש אנ ה. מי תורה ל הנ ה של יעה בי נש ין בו  אי יק של די צנ ה וש ינה כי שש גו' (בראשית א). מי וש ה תםהו  תה יש ץ הה רל אה הה וש
גוז. אל ל הה ה של קה רג יש ה הנ פה לי קש ו יהרםק, הנ ם תםהו - קנ הי לו, של סודות אי ה יש עה בה רש אנ לו בש א, גה סי כי ל הנ יות של חנ ע הנ בנ רש ן אנ הי של
גוז אל ל הה לנ הום - חמ ת. תש חנ קנ לנ תש ש מי הוא אי גוז, של אל ל הה ית של ישי לי ה שש פה לי ך - קש חםשל יהה. וש ני ה שש פה לי ן, קש בה ן לה ול בםהו - גה
ים די דה ה צש עה בה רש אנ גוז לש אל ל הה מםחנ של ק הנ לה חל ך נל כה לו. של יות של חנ ע הנ בנ רש אנ בוד וש כה א הנ סי ה, כי ינה כי שש יא הנ הי , של מםחנ ם הנ שה של

. מםחנ ד הנ ם עומי יהל לי עמ של

ן י. הי ני כי כש שם ים תש ידי גי וש מות  עמצה י ובנ ני ישי בי לש ר תנ שה ובה ם, עור  דה ל אה של מםחנ  י הנ ירי וי ה אמ עה בה רש ד אנ גל נל ם כש הי לו  אי וש
נות עור תש כה תו  שש אי ולש ם  דה אה לש ים  להי אל ה'  ש  ינענ ונ ר  מנ אל נל ן  יהל לי עמ ה, של לה רש עה הה סוד  ן בש הי גוז של אל פות הה לי ע קש בנ רש אנ

ש. חה נה ה עור הנ ה עור? זל ה זל ים, מנ אשוני רי שוהו הה רש ם (שם ג). ופי שי בי לש ינ ונ

מו ד, ושש חה יו גוי אל םא הה לו ל אי יהכול, כש בש רוד כי פי ם בש לגיות, הי ע גה בנ רש ן אנ הי פות, של לי קש ן הנ אותה ל בש אי רה שש יי ן של מנ זש ובי
י מי ה כש ץ דומל רל אה חוץ לה ר בש דה ל הנ ה, כה נה שש מי י הנ לי עמ רו בנ אמ ה בי שום זל ם. ומי יהל לי ה עמ םא שורל רוך הוא ל דוש בה קה ל הנ של

. לוהנ ין לו אל אי של

םא ל ן ה', וש ן ה', ו' מי רוד מי פי ן י' בש ך הי דוש כה קה ם הנ שי יות הנ אותי י של תי עש מנ י שה רי המ א, ונ בה ר, אנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
רוך הוא, דוש בה קה ל הנ ים של בושי ן לש הי יות של י, ייש אותי ני ר לו, בש מנ לות. אה גה ן הנ או מי ל ייצש אי רה שש יי ד של רות ענ בש חנ תש מי
רוד. פי בש ם  הי לו  אי וש יו.  אתי רה בש י  בודי כש לי וש י  מי שש בי א  רה קש ני הנ ל  כה תוב  כה של הו  זל או.  רש בש ני של מו  שש ל  ענ או  רש קש ני של

בון שש חל ה כש " הוה יש ש  שי וש ים  רי שש על ים לש עולי וש ה,  טה מנ ה לש רי שש על לש  ה ושש לה עש מנ ה לש רי שש על לש  ן, שש יה נש מי ים בש רי בש חנ תש מי של וכש
ם ין שה ילות אי צי ך אמ רל דל חוד בש יי יות הנ ל אותי בה ד. אמ חה מו אל ד ושש חה ילה ה' אל הש הוא יי יום הנ תוב בנ כה "ד, כנ חה "ד אל חה אל
ה, לה אג םא גש ב תה ן של מנ זש ים. בי אשי ה רה עה בה רש אנ יהה לש הה ד וש רי פה ם יי שה גו' ומי ן וש דל עי א מי ר יםצי הה נה ה וש שום זל רוד. ומי םא פי ל בון וש שש חל
ם רה בש חנ רוך הוא לש דוש בה קה יד הנ תי עה רון של בש יא חל ר. הי מנ אל ץ. (נל רל אה פות הה נש ע כנ בנ רש אנ ץ מי בי קנ ה יש הודה פגצות יש יים ונש קנ תש יי
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ץ). רל אה פות הה נש ע כנ בנ רש אנ ד מי נו ינחנ צי בש קנ הו וש זל ד, וש חה אל כש

י ני ם שש ה עי אה מי ה לש עולה יו"ד של ה, זו  נה ה שה אה ים. מי ני ע שה בנ של וש ה  נה ים שה רי שש על וש ה  נה ה שה אה ה מי רה י שה יי חנ יו  הש יי ונ
ים רי שש על ה. וש אה י מי רי ים. המ שי מי ת חמ רל חל אנ ך ה' הה כה ים. וש שי מי ם חמ ים י' הי מי עה ש פש מי ה יו"ד. חה ה ה"י עולל מו זל י"ן, כש הי הי

ית כ"ו. עמשי ננ ר וש תל ל כל כ' של ה לש עולה ה זו ו' של נה שה

ים י' מי עה פש לי ה. וש טה מנ "ת לש לל ע, דה צנ מש אל ה, ו' בה לה עש מנ יא יו"ד לש ה א' הי מו זל בון, כש שש חל יות י' י' בש הש ת י' לי מל לל שש בו ני
צון רה ים וש מי חמ ר, רנ תל יא כל כ' הי שום של ן כוז"ו. ומי זו כ"ו מי בון כ"ו. וש שש חל ה לש עולל ע, וש צנ מש אל ה, ו' בה טה מנ ה, י' לש לה עש מנ לש

ה. זל ם הנ עולה ים בה ישי ני עמ םא מנ ה ל טה מנ ים ולש רי שש על מי ה של נה שש מי י הנ לי עמ רו בנ מש ל, אה לה ין כש ם די ין שה אי של

ית, רי בש ה בנ מםר אותה שש יא ז' לי הי ה של ינה כי שש ה בנ כה ם זה אי ית ז'. וש עמשי םאשו ננ ל ר ה י' ענ שורה של ים זו ו'. כש ני ע שה בנ של וש
תוב בו םא - כה ם ל אי יך, וש תי לש לנ יום הי ע בנ בנ ר בו של מנ אל נל י, וש יעי בי יא יום שש הי יו ז', של לה ה עה ש שורה מה ית מנ רי בש הנ שום של מי

ע. בנ י של ני ף אה ם אנ כל תש י אל תי רש סנ יי וש

םא ל ה וש ילה כי םא אמ ל ין בו  אי א של בה ם הנ הוא עולה א, של בה ם הנ עולה ה לה זוכל בו  ית, של רי בש כםל הוא אות הנ ר הנ קנ עי וש
ה. ינה כי שש יו הנ זי מי ים  ני הל נל וש ם  יהל אשי רה בש ם  יהל רותי טש ענ וש ים  בי יושש ים  יקי די צנ א  לה רות, אל חמ תנ םא  ל וש ה  אה נש קי םא  ל וש יהה  תי שש

א בו כוז"ו. צה מש תי י, וש יעי בי שש יסוד הוא יום הנ א בו כ"ו. וי צה מש תי "ך וש מל ק סה לי הוא כ"ו. חנ סוד של יש "ך בנ מל א סה צה מש תי וש

י, ני ר לו, בש מנ יות! אה אותי בה אנו  צה םא מה ה ל רונה חמ אנ ל ו' הה בה אנו, אמ צה י כוז"ו מה רי המ א, ונ בה ר, אנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ה, ה יהפל ר לו, זל מנ א ו'. אה רה קש ה ני לה דג יא גש הי ין של יהמי ב מי שי חנ ה מש תה אנ של א ז', וכש רה קש ה ני יונה לש על ם הה אי הה ב, מי שי חנ ה מש תה אנ של כש
י לי ירות בש פי ר סש של ה, על ירה צי ר יש פל סי ים בש רי אומש מו של ר. כש םא יותי ל ר וש של י על רי ם, המ יי תנ ים ושש לשי ירות שש פי סש ת בנ בל של חש ף נל כה

ה. רי שש ת על חנ םא אנ ל ר וש של ע, על שנ םא תי ל ר וש של ה, על מה

ד. חה כםל אל הנ ל יו"ד וש סוד של יא הנ הי כםל א' של הנ ה, וש לה עש מנ ה לש טה מנ ה ומי טה מנ ה לש לה עש מנ ה י' מי אל רש י, כ' מנ ני ר לו, בש מנ אה
יך להל "יה אל י יש ד. כי חה כםל אל הנ בון כ', וש שש חל ה בש עולל אות י' של ל הה ר של תל יא כ', כל אות יו"ד הי הה א של צה מש ה תי שום זל ומי

ה סוד זל בון כ"י, וש שש חל ה ל' לש יות עולל ע אותי בנ רש ם אנ עי ה כ"ו, וש עולל ה של " הוה הוא יש י הוא י' וש ה הוא. כי לה ש אוכש אי
ה. " הוה יש

ה לה עש מנ לש ה מי דה יהרש ה? של לה ה של יתה מי ה הנ ים. ומה יי ת חנ מנ שש יו ני פה אנ ח בש פנ יי ה ונ ר בה מנ אל נל ה, של מה שה נש ה - זו הנ רה ת שה מה תה ונ
ם יא שה הי שום של ה, מי מה הי בש ש הנ פל ל נל תוף של ם שי הי ר, וש פה ם עה יי ש רוחנ מנ ם אי הי ים, של עי סודות רה ה יש עה בה רש אנ ה לש סה נש כש ני וש
ת סל נל כש ני של יהד כש ה. ומי ה כגלה תורה ה הנ נה תש לו, ני לה סודות הנ יש ה הנ עה בה רש אנ גוף בש ת לנ דל ה יורל מה שה נש הנ ם של קםדל ה. של י תורה לי בש

י ה'. ני יבנ שי ם הל יקה רי י וש תי כש לנ ה הה אה לי י מש ני ר - אמ בה דה סוד הנ נו, וש מל ת מי קל לל תנ סש גוף, מי לנ

ם ה, אי ל זל ם כה עי ה. וש זל גוף הנ י ה' לנ ני ירנ זי חל ם הל יקה ת רי עי כה ה, וש זל ם הנ עולה י לה תי כש לנ ה הה אה לי י מש ני ה, אמ מה שה נש ה הנ רה מש אה
ה מה שה נש הנ ה. של ה לה רה בש חנ תש ה - הי מה שה נש הנ ה מי קה לש תנ סש הי ה, של תורה יא הנ הי רון, של בש יא חל ה - הי תורה ק בנ סי ענ תש הי ם לש דה ה אה כה זה
ה. ים בה יקי זי חמ מנ יא לנ ים הי יי ץ חנ ה. עי ימה מי ת ה' תש רוך הוא, תורנ דוש בה קה ל הנ מו של ה שש תורה הנ בוד. וש כה א הנ סי כי יא מי הי
יא רון, הי בש חל ה  אותה בש ק  זי חנ תש יי ם  אי ע,  רה הה ר  ייצל ב אותו  סובי של י  ני עמ ננ כש ה,  עה רה ץ  רל אל בש ם  דה אה הוא  של ב  גנ ל  ענ ף  אנ וש

ת לו. רל בל חנ תש מי

יו. לה רון אי בש יא חל רוך הוא, הי דוש בה קה ן הנ ה מי קה חמ רנ תש הי ב של ל גנ ף ענ ה. אנ ינה כי שש רון - זו הנ בש יא חל ר, הי חי ר אנ בה דה
ף ך, אנ מל יר שש כי זש ך ננ ד בש בנ ה, לש ל זל ם כה עי ך. וש תל ים זולה ני דם לונו אמ עה ינו בש להי ים (ישעיה כו) ה' אל רי אומש ל של אי רה שש יי מו של כש
ד רה פש םא ני ל נו  לה ה של פל הנ וש נו  לה ב של לי ה הנ ל זל ם כה עי י (שיר השירים ח), וש ח דודי רנ תוב בש כה של הו  ק. זל חי רנ תש הי י של ל פי ענ
ה פל ב ובנ לי ל בנ אי רה שש ע יי מנ ים שש רי אומש ל יום וש כה בש ך  מש ים שי די ינחמ מש נו  ת אה עי י (שם). כה בי צש לי ך  ה לש מי תוב ודש כה ך, כנ מש מי

ה. בה שה חמ מנ ובנ

ל כה מו בש ים שש די ינחמ ל מש אי רה שש יי רוך הוא, וש דוש בה קה ן הנ ה מי זה םא זה ה ל ינה כי שש שום של רון, מי בש יא חל ה הי שום זל ומי
ים. אשוני רי רוהה הה אמ בי מו של יו, כש לה כות עה ה מנ מה ים כנ לי סובש יום וש

ים רי שש על ה, וש מה כש חה מי או  צש מש ני כות של רה ה בש אה מי לו  ה - אי נה ה שה אה ה מי רה י שה יי חנ יו  הש יי ר, ונ מנ אה עון וש מש י שי בי ח רנ תנ פה
םא ל ע. של מנ ת שש יאנ רי קש ע - זו  בנ רש ינת אנ רש קי ה בש רה ת שה מה תה ה. ונ יונה לש על ם הה אי ד הה צנ ים מי ני ע שה בנ של ר, וש תל כל ד הנ צנ ה מי נה שה
בור רון, חי בש יא חל יות. הי ע אותי בנ רש אנ ע בש מנ ת שש יאנ רי קש ה בי ה רוחה אה יהצש א של לה ש, אל חה נה י הנ די ל יש ענ זו  ת הנ קל דל צנ ה הנ תה מי

. ה' ה הוה ם י' יש הי דוש של קה ם הנ שי ל הנ יות של אותי ע הה בנ רש ע, אנ בנ רש ינת אנ רש יא קי הי ה, של ינה כי שש יא הנ ה, הי לה ה של מה שה נש ל הנ של
ד. (עכ"מ). על ם וה עולה כותו לש לש בוד מנ ם כש רוך שי ד. בה חה . ה' אל ה הוה ינו. ו' יש להי אל

יו ה' - לה א אי יירה ר, ונ מנ אה עון וש מש י שי בי ח רנ תנ כו' (בראשית כו). פה ה וש מה יש רה צש ד מי רי ל תי ר אנ םאמל י יו ה' ונ לה א אי יירה ונ
מוד ענ הה ד  צנ ומי ם.  דה אה גוף  בש ה  מה שה נש כי ה  ירה פי וסש ה  ירה פי סש ל  כה בש ה'  הוא  ך  כה ה  ירה אי מש של יהה  רש לנ קש פנ סש אנ הה ל  של ד  צנ מי
ם, יי רנ צש לות מי ל גה ה של לה אג גש ם בנ הל ה לה לה גנ תש הי של מו  ל כש אי רה שש יי ים לש מי חמ רנ ה בש לה גנ תש יו ה', הי לה א אי יירה ר ונ מנ אל י נל עי צה מש אל הה

ף. רה םא שה ל י וש ני ך אמ אה לש םא מנ ל י וש ני ה אמ ר בה מנ אל נל של

ירות פי סש ל הנ ה כה בואה נש ד הנ צנ ה, מי דושה קש ה הנ נורה מש ר, הנ מנ אה יו וש לה ן אי מי דנ זש ים הי ני קי זש ל הנ ן של קי זה ה הנ ני ם הי יי תנ ינש בי
ל ה כה לה פי תש הנ ך  כה וש ה,  לה ייש  ה  דועה יש ה  גה רש ה, דנ בואה נש ל הנ בה אי. אמ דנ ונ קום  ל מה כה ם ה' הוא בש ל שי בה ם, אמ לות שה לה כש ני
ירות פי סש ל הנ ה כה וה צש ה ומי וה צש ל מי כה וות, בש צש ן מי ל אותה כה ך בש כה ה. וש ה ייש לה דועה ה יש גה רש ל דנ בה ה, אמ לות בה לה כש ירות ני פי סש הנ
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ים לי לה כש ה ני וות, ובה צש מי ל הנ ל כה ה של וה צש מי יא הנ ה הי ינה כי שש הנ ה. וש דועה ה יש גה רש ה דנ ת ייש לה חנ אנ ת וש חנ ל אנ ל כה בה ה. אמ לות בה לה כש ני
את רי קש ם ני שה י, מי עי צה מש אל מוד הה ענ ה. הה ינה כי שש הנ י וש עי צה מש אל מוד הה ענ ים הה לי לה כש ם ני הל הוד, ובה ח וש צנ אי, ני דנ ים ונ יאי בי נש ל הנ כה

ך. של פש חות ננ צה חש צנ יענ בש בי שש הי ר וש מנ אל ילו נל בי שש ח, ובי ה הוא אור צנ בה ח של צנ ני ד של צנ ה מי ירה אי מש יהה הנ רש לנ קש פנ סש אנ הה

ה זל ים מי תובי ם כש הי ה, וש ירה אי םא מש ל יהה של רש לנ קש פנ סש את אנ רי קש הוד, ני ד הנ צנ ה מי דושה קש כות הנ לש יא מנ הי ה, של ינה כי שש הנ
ם ה' ה', הי תםב. וש כש ם לי יי דנ י יה תי ם שש הל בה ה, של בורה ד וגש סל םאל, חל מ ין ושש ם יהמי הי ם, וש יהל רי בש י על ני שש מי תוב בו  כה ה, וש זל ומי
ם יהל לי ב, עמ תה כש בי ה של יא תורה ו' הי ש  קםדל םאל. רוחנ הנ מ ל ינד שש עות של בה צש אל ש הה מי חמ ין, ונ ל ינד יהמי עות של בה צש אל ש הה מי חמ

ה תורה י לוחות הנ ני ים, שש תובי י כש ני ים, שש יאי בי י נש ני הוד, שש ח וש צנ ם ני הי ה, וש " הוה ית יש עמשי ה ננ מה כש יא חה הי ם י' של עי ה"ה ו', וש
םאל. מ שש ין ומי יהמי נו מי תש ני של

יהה רש לנ קש פנ סש יא אנ הי םאל. וש מ שש ה מי ל פל ענ בש ה של תורה כות הנ לש ין. מנ יהמי ב מי תה כש בי ה של י הוא תורה עי צה מש אל מוד הה ענ הה
ה. בה קי ר ונש כה ש זה קםדל ם רוחנ הנ הי םאל, וש מ שש ה מי ירה אי םא מש ל יהה של רש לנ קש פנ סש יא אנ הי ין, וש יהמי ה מי ירה אי מש הנ

שום ים, ומי יאי בי נש ין בנ ים בי תובי כש ין בנ ה בי תורה ין בנ ה בי ינה כי שש הנ י וש עי צה מש אל מוד הה ענ ים הה רי בש חנ תש יק מי די צנ ד הנ צנ מי
ין אי םאל, של מ ין ושש ם יהמי גות הי רה דש ל הנ כה בש ץ, של רל אה ם ובה יי מנ שה ז בנ אוחי של שוהה  רש י פי רי המ ץ. ונ רל אה ם ובה יי מנ שה י כםל בנ ה כי זל
ים די ינחמ תש םאל ומי מ שש לי ין וש יהמי ים לש די רה פש ים ני פי נה עמ הה ן של ילה אי ם כש הי יק, של די צנ א בש לה רוך הוא אל דוש בה קה ה לנ בה רש קי חוד וש יי

חוד. יי ר הנ קנ יק, עי די צנ הוא הנ ה, של גגדה יא אמ הי ש של שםרל ה בש טה מנ לש

ה בה רש י קי עי צה מש אל מוד הה ענ ך הוא הה ה, כה טה מנ תו לש ינה כי רוך הוא ושש דוש בה קה חוד לנ יי ר הנ קנ יק הוא עי די צנ הנ מו של וכש
ם. אי לה ב וש אה ר לה קה עי חוד וש יי וש

ל כות של רה ה בש רי שש ה על מונל ל שש כולי ים הנ מי עולה י הה יק חנ די צנ לו בש לש כש ב ני יםשל ה מי לה פי ד ותש עםמל ה מי לה פי ה תש מו זל ך כש כה וש
הוא י של עי צה מש אל מוד הה ענ ים בה לי לה כש ני ם, וש אי הה ב וש אה ם הה םאל, שה מ ין ושש ן יהמי ה הי חה נש ת מי לנ פי ית ותש רי חמ ת שנ לנ פי ה. ותש לה פי תש הנ

קום. מה ע בנ גנ פש יי בו (בראשית כח) ונ ית, של בי רש ת ענ לנ פי תש

ה - מה כש ה: חה מו זל ם כש ר) אותה די סנ שםר (לש קש יך לי רי ין, ובו צה לי פי תש ר הנ קנ הוא עי י, וש עי צה מש אל מוד הה ענ ל הה ה של גה רש דנ הנ
זו ה', םאל, וש מ שש מםענ לי ם שה יהה אי הה ין - ו'. וש יהמי ל לש אי רה שש ע יי מנ זו ה'. שש ך, וש יאמ בי י יש יהה כי הה ה - וש ינה ה י'. בי זל י, וש ש לי דל קנ

ים. לי לה כש י ני עי צה מש אל מוד הה ענ ובה

יק, סי פש הנ לש יך  רי םא צה ל ת, וש חנ ה אנ וה צש ם מי ין. ובו הי לי פי אות תש רה קש ל יהד, ני של וש םאש  ל ר ין של לי פי תש לות בו  לה כש ני של וכש
י תי שש ים אותו  עושי של לו  אי א. וש רה מה גש ר הנ קנ עי הו  זל וש יהדו.  יא בש ה הי רה ה - עמבי לה פי תש ה לי לה פי ין תש ח בי , סה רוהה אמ בי של מו  כש
ם יי תנ םאל. שש מ שש הנ ין וש יהמי ד הנ צנ מי ים של די רה פש ים ני פי נה עמ ם הה שה םאל של מ ין ושש יהמי י, הוא מי מי לש רושנ ל יש מוד) של לש תנ וות (כש צש מי
ל ין של לי פי ת תש ונ צש ל מי ת ענ חנ אנ ל יהד, וש ל של ין ענ לי פי יחנ תש ני הה ת לש חנ כות, אנ רה י בש תי ן שש יהל לי ך עמ רי בה יך לש רי ים - צה להי ר אל בי די

ם. יי תנ םאש שש ל ר ל של ך ענ רי בה ם, מש יי תנ ינש ח בי ם סה אי םאש. וש ר

י ת, כי חנ ה אנ כה רה א בש לה אל יך  רי םא צה ל ים, וש להי ר אל בל ת די חנ ר אנ מנ אל ם נל יהל לי י, עמ עי צה מש אל מוד הה ענ ל הה ד של צנ ל מי בה אמ
יא ה הי רה ה עמבי שום זל חוד, ומי יי רוד בנ ה פי םאש, הוא עושל ל ר ה של לה פי תש ל יהד לי ה של לה פי ין תש ח בי ם סה אי יו. וש אתי רה ד קש חה אל
ין א"ח יד בי רי פש ת ינ ול מה י הנ ר כי מנ אל יהה נל לל עה ת, של ול דות מה יהה יםרש לל גש ר רנ מנ אל נל ת, של ול א מה לה ה אל רה ין עמבי אי ה. וש וה צש םא מי ל יהדו וש בש

ה, יהמות. א זל טש חי ם בש שה א מי ם יוצי אי של ה. וש מה חה לש מי י הנ כי עורש יהה מי לל ים עה רי חוזש יהדו, וש יא בש ה הי רה ה עמבי שום זל ד'. ומי לש

ם ד אותה ינחי ים לש יכי רי ד צש חה בור אל די מור בש שה כור וש ת, זה בה הוא יום שנ יק של די צנ ה הנ ים. זל להי ר אל בל ת די חנ הו אנ זל וש
ם יהל ני ם שש םאל הי מ ין ושש ל יהמי ד של צנ ל מי בה ה. אמ בה קי נש מור לי שה ר וש כה זה כור לש , זה שוהה רש י פי רי המ ד. ונ חה ם אל עמשות אותה לנ בו וש

וות. צש מי ל הנ ה כה מו זל וות, וכש צש י מי תי שש

מוד ענ בה ל  בה אמ םאל.  מ ושש ין  יהמי בש הוא  וות  צש מי הנ ר  אה ושש ין,  לי פי תש בנ ים  רי בי חמ הנ ין  בי יא  הי ת  לקל חמ מנ הנ שום  ומי
ם, הוא ו' יש תה עמקםב אי א ינ רה קש ם ני שה ה, ומי מה לי יא שש הי א של רה מה גש ר הנ קנ הוא עי שום של ת, מי לקל חמ ם מנ ין שה י אי עי צה מש אל הה

. ה הוה ם יש לי תנ שש בות יה"ו, ובו ני אה ת הה לשל שש ם בי יא תה ה הי לה א של רה מה גש ה. ה' הנ נה שש י מי רי דש ה סי שה ל שי כולי של

מוד ענ ת בה חנ ה אנ גגדה את אמ רי קש ה ני טה מנ ל לש בה םאל, אמ מ שש לי ין וש יהמי ים לש פי נה עמ ים הה די רה פש ני קום של ל מה כה ה, בש שום זל ומי
ה תורה ל הנ ב של עה ה רה מה רש גה ה של עה רה ה הה גה רש דנ ה. זו הנ מה יש רה צש ד מי רי ל תי ר אנ םאמל י יו ה' ונ לה א אי יירה ה ונ שום זל י, ומי עי צה מש אל הה
חוץ ר בש דה ל הנ ים, כה אשוני רי שוהה הה רש י פי רי המ ה. ונ ינה כי ץ - זו שש רל אה ן בה כם , שש שוהה רש י פי רי המ ה, של תורה וות הנ צש ל מי יות של ני עמ ונ

. לוהנ ין לו אל אי י של מי ה כש ץ דומל רל אה לה

ץ רל אה רוך הוא גור בה דוש בה קה ר לו הנ מנ ה אה שום זל ייה, ומי רש ר בו גור אנ מנ אל נל ייה, של רש תו אנ גה רש ם דנ רה בש אנ שום של ומי
ין יהמי ד הנ צנ ץ. ומי רל אה יא הה הי ם של הה רה בש ל אנ יל ה' של בי שש ם ו' בי שה יל"ה, וש הש בון אל שש חל ה לש עולל ם יה"ו של ין שה יהמי םאת. הנ ז הנ

יך. תי תנ ם נש מון גויי ב המ י אנ "ץ, כי רל אה הו בה זל ב, וש יות אה אותי פוך הה הי ב, ב"א בש ם אה שה ץ, של רל אה א בה רה קש ני

ך. מש ילה עי הש ן אל מי ן יה"ה  הוא בל - ו' של ך  מש ילה עי הש אל יל ה'. וש בי שש יל"ה, בי הש בון אל שש חל - זו יה"ו בש ך  מש ילה עי הש אל וש
ד צנ ה מי שה דג ין, וקש יהמי ד הנ צנ ה מי כה רה את בש רי קש ני ה  יונה לש על ה הה ינה כי שש ן. הנ כםהי ל הנ של דו  צי ן מי כות הי רה בש הנ - של ךה  כל רמ בה אמ ונ

ל. אי רה שש ך יי רי בה ך יש תוב בש כה הו של ך. זל רי בה א יש רה קש י ני עי צה מש אל מוד הה ענ הה םאל, וש מ שש הנ

םאל. מ שש ד הנ צנ מי דוש  קה או. וש ירה י תי שי דה קש ה'. ומי ל לנ אי רה שש יי ש  תוב קםדל כה של הו  ש, זל א קםדל רה קש םאל ני מ שש ד הנ צנ ומי
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ה, לה עש מנ י לש עי צה מש אל מוד הה ענ ד הה צנ ע הוא מי רנ זל עמך. הנ רש זנ ך ולש י לש ךה כי כל רמ בה אמ ר ונ מנ ין, אה יהמי ד הנ צנ יא מי ה הי כה רה בש הנ שום של ומי
ל ל כה ה ענ ית עולל רי בש ר הנ שומי י של מי ה. של טה מנ ע לש רנ ה, זל לה עש מנ רוענ לש . זי רוענ ע זי רנ ל זל ל כה הו ענ זל ה, וש טה מנ יק לש די צנ ד הנ צנ ומי
ך י לש ה כי שום זל ם. ומי עולה מות הה ל אג ל כה ים של ני מג מש ש, הנ חה נה ל וש אי מה ם סה שה ה, של יעה רי ה ופש לה רש ן עה הי לו של לה פות הנ לי קש הנ

ר. חי ל אנ ל אי טון של לש שי ם הנ הי ל, של אי צםת הה רה אמ ל הה ת כה ן אל תי עמך אל רש זנ ולש

י תי עש בנ שש ני ר  של אמ י.  עי צה מש אל הה מוד  ענ הה ה  לה של יום  קי הנ וש ה,  ינה כי שש הנ יא  הי ה  בועה שש הנ ה,  עה בג שש הנ ת  אל י  מםתי קי המ ונ
"ב קל י, עי קםלי ם בש הה רה בש ע אנ מנ ר שה של ב אמ קל ר. עי בםקל ד הנ י ענ בי כש י ה' שי תוב חנ כה הו של ה. זל לה אג גש בו הנ יך, של בי ם אה הה רה בש אנ לש
ה וה נה ת ה'. עמ אנ רש ה יי וה נה ב עמ קל ה עי שום זל ה, ומי אה רש ה - יי וה נה עמ ל לנ דה נש ה. סנ כה רה ה, ב' בש שה דג ה, ק' קש וה נה בות: ע' עמ י תי אשי רה
ין. יהמי מי ה  וה נה עמ הה וש אםד.  מש ו  נה עה ה  מםשל יש  אי הה וש בו  ר  מנ אל נל ם,  שה מי יהה  הה ה  מםשל של שום  ומי י.  עי צה מש אל הה מוד  ענ הה ד  צנ מי
ת. מל אל ך  רש בה דש םאש  ר ר בו  מנ אל י, נל עי צה מש אל מוד הה ענ ב לה קי יא עה ה הי ינה כי שש שום של םאל. ומי מ שש ד הנ צנ ה מי אה רש ה יי ינה כי שש הנ וש

ת ה'. אנ רש ה יי וה נה ב עמ קל ה עי ינה כי שש ר בנ מנ אל נל וש

תוב כה הו של םאש. זל ך ר שופש עמקםב הוא יש ינ ר בש מנ אל ך נל ר כה חנ ב. אנ קי נו עה שופל ה תש תה אנ םאש וש ך ר שופש ה הוא. הוא יש זל כה
י. תי רומה ת תש רל מל שש יא מי הי ה, של ינה כי שש י - זו  תי רש מנ שש מםר מי שש יי ונ רום.  מה רום בנ מה א הנ בה ל צש קםד ה' ענ פש יי (ישעיה כד) 
י חםק ם כי שה מי םאל של מ שש ד הנ צנ י - מי קותנ ים. חג רי יבה ה אי מונה ים ושש עי בה רש ם אנ יי אתנ מה ים בש לולי ין כש יהמי ד הנ צנ י - מי ותנ צש מי
מוד ענ ד הה צנ י - מי תורםתה ים. וש יני די ל הנ ת כה רנ זי ם גש שה ך, של לל מל ת הנ רנ זי ם גש שה ם מי ים הי טי פה שש ים ומי קי ל הוא. חג אי רה שש יי לש

י. עי צה מש אל מוד הה ענ ה, הה ר תורה פל יק הוא סי די צנ ה. הנ ר תורה פל הוא סי י, וש עי צה מש אל הה

"ק דל ם בל הי ה, של ר תורה פל ל סי ים של גי תה הנ לו  ם - אי יהל אשי רה ם בש יהל רותי טש ענ ים וש די ים עומש יקי די ר, צנ םאמנ ם ת אי וש
יענ אותו ני יהדו ומי ן בש יי י זנ לי ז כש אוחי ם של דה אה ן, כש יי י זנ לי ם כש ים הי גי תה לו הנ ה, אי נה שש מי י הנ לי עמ רו בנ מש אה יה"ה שעטנ"ז ג"ץ. וש חנ
אות ל הה ת של רל טםטל ין חמ מי יא כש הי יות ז"ן בדח"ק, של ה אותי רי שש לש על שש ם בי ן הי יי זנ י הנ לי ה. וכש שה דג קש לי םאל וש מ שש לי ין וש יהמי לש

םאשו. ל ר ה ענ רה ם י' עמטה הוא עי אות, וש ל אות וה כה יק בש די ך - ז"ה ו"ד ז"ח ח"ק ח"י. ז' צנ נש ימה סי ה, וש ה זל עמשל ננ ן וש יי זנ

ה, בה תי ן הנ ר אות מי סי ילה חה הש םא יי ל אות, וש ין אות לש ק בי בי ילה דה הש םא יי ל יך של רי ה, צה אי םא ורש ר. ב רה גש ק בי חה צש ב יי יישל ונ
ה זל קון הנ תי ל הנ כה סול. וש ה פה תורה ר הנ פל םא - סי ם ל אי תוחות, וש פש תומות לי סש תומות ומי סש תוחות לי פש ים מי ני שנ םא מש ל וש
ר. תה סש ני ם הנ עולה ה, הה יונה לש על ם הה אי ד הה צנ תומות מי סש הנ ה, וש תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש ד הנ צנ תוחות מי יות פש אותי א הה לה ה? אל מה לה
םאל, מ שש הנ וש ין  יהמי ד הנ צנ ה, מי ינה בי  - ה  תומה כות. ם סש לש - מנ ה  תוחה ה. מ' פש תומה סש זו  וש ה  תוחה פש זו  "ם,  ם מי אותה וש
םא ל יף אות וש םא יוסי ש, ל קםדל ל הנ קל הוא של י, של עי צה מש אל מוד הה ענ ד הה צנ אות. ומי ק אות בש בנ דש םא יי ים ל די רש פה תש ים מי פי נה עמ של

גו'. ר וש רה גש ק בי חה צש ב יי יישל ה ונ שום זל ר, ומי רה גש יק - ני בי דש ם הי אי , וש ענ יף גורי מוסי ל הנ כה ר אות, של סי חנ יש

יא ה הי דה קג ל נש י, כה ני ר לו, בש מנ ה? אה ר תורה פל סי קוד בש ין ני ה אי מה ר, לה מנ אה ם וש יהל יני ן בי מי דנ זש ם הי לל ה עי ני ם הי יי תנ ינש בי
י די ה. וכש מה כש חה ד הנ צנ ם מי ה הי נועה ל תש כה גוף, וש י הנ רי יבש ל אי נועות של תש ם הנ הי ים של קי רה פש הנ מו  יות, כש ל אותי ה של נועה תש
ים, ני ם, פה יי יננ גוף, עי ן בנ דות הי קג נש ל הנ כה דות. וש קג ין בו נש י, אי עי צה מש אל מוד הה ענ ד הה צנ ה, הוא מי תורה ר הנ פל ת סי יר אל כי הנ לש

ה. פל ל הנ ם ענ ל כגלה ם של חםטל ם. הנ יי ננ זש אה

םא ל ה, של ר תורה פל ב, סי תה כש בי ה של תורה שוהה של רש ה, פי יבה תי ם כש שה ין, של יהמי ד הנ צנ ה מי נה תש ב ני תה כש בי ה של תורה הנ שום של ומי
דות. קג ים ונש מי עה ה ייש טש ל פל ענ בש ה של תורה ים. לנ קודי ין לו ני אי ר של מנ אל נל ה, וש ל פל םא אותו ענ ר קש לי

ייש ה, וש יעה מי שש ה מי בואה ייש נש , וש יחנ רי ה מי בואה ייש נש יהה, וש אי רש ה מי בואה ה, ייש נש אי םא ורש יו ה'. ב לה א אי יירה ר ונ חי ר אנ בה דה
ה לה עש מנ לש ה של בה כה רש מל ד הנ גל נל וכש ה,  אל רש יא מנ הי ה של יאה רי יהה, בש אי רש . בי ה הוה יש ם  שי לנ בות  כה רש ם ד' מל הי וש בור,  די ה מי בואה נש

ם. דה ה אה עמשל רוך הוא ננ דוש בה קה ר הנ מנ אה

יד, יהחי שון  לש ה בי יאה רי יר בש כי זש ית הי אשי רי ה בש עמשי מנ א בש רה בה יות של רי בש ל הנ כה ר של חנ ים, אנ אשוני רי הה שו  קש י הי רי המ ונ
תוב (הושע יד) אן כה א כה לה ים? אל רי מומה לנ ים וש יני מי ה לנ חון פל תש ת פי תי י לה די ים כש בי שון רנ לש ם בי דה ה אה עמשל ננ יר בש כי זש ה הי מה לה
הוא ה של מה תש ה סה תורה י הנ רי המ ה. של נה ים רי עי שה בםד רש אמ ם ובנ הל יים בה קנ ם. לש לו בה שש כה ים יי עי גו' ופםשש י ה' וש כי רש ים דנ רי שה י יש כי
א אותו רה בה בות של רנ ת - לש מו. אל לש צנ ם בש דה אה ת הה ים אל להי א אל רה בש יי תוב ונ כה הו של אשון, זל רי יון הה לש על ם הה דה אה ת הה א אל רה בה

ם. דה י אה ני ם פש יהל ני מות פש ר בו ודש מנ אל נל ה, של בה כה רש מל יון בנ לש ם על דה ל אה ן של יוקה דש בי

ל ם של דה אה רום, וש בוד מה כה א הנ סי ל כי ם של דה ם אה הי ם, של לל צל מו, בש לש צנ תוב בש כה אות של נה יוקש י דש ני שש בי א אותו  רה ובה
ד חה אל ד וש חה ל אל כה ד לש מי לנ ה לש ם, זל דה ה אה עמשל ר ננ מנ אה ה של אשון. ומנ רי רום מי הו מה זל אשון, וש רי ר בו מי מנ אל נל י של ני שי א הנ סי כי הנ
ר מנ ה אה שום זל יו בו. ומי לו בונה מש א עה וש ת שה יי ה בנ נל בש םא יי ם ה' ל אי ווגו, של זי ף אותו בש תי שנ ה לש בה קי ר ונש כה ם זה הי ל של אי רה שש יי מי
ת לנ עי ר בש מנ אל אי נל דנ ונ י ה'. של כי רש ים דנ רי שה יש י  ם כי הל ר בה מנ אל נל יך. של חםתל ר אםרש ינשי יש הוא  וש הו  עי דה יך  כל רה ל דש כה סוק בש פה הנ
ל ת ענ לנ ם עי הל ייר בה צי מות של י עולה ני ה. שש שה אי ה' מי יש וש אי ם י' מי הי כםל, וש ל הנ ת ענ לנ ם עי הל ייר בה צי מות של י עולה ני לות שש עי הה

הו יו"ד ה"א וא"ו ה"א. זל ה י"ה, וש זל א, וש בה ם הנ עולה הה ה וש זל ם הנ עולה ם ו' ה', הה כםל הי הנ

ת, יי ת בנ בל של ם לה דה אה א לה סי כי ם, וש עולה א הה רה בש יות ני אותי הה לו  אי בש ר של מנ אל נל ב של ל גנ ף ענ כםל, אנ ל הנ ת ענ לנ ר עי מנ אה וש
ם דה ם אה הל ר בה מנ אל נל ם, וש יכל להי ה' אל ם לנ תל ים אנ ני ל בה אי רה שש או יי רש קש ם ני הל ם אי"ה או"ה, ובה הל בה א, של סי כי ל הנ ת ענ בל של לה
אות סש כי ל הנ כה מות וש עולה ל הה י כה אתי רה בה י הוא של ני אמ ם, של יהל עמשי מו מנ יש קנ תש יי לו וש לה יות הנ אותי ם בה כל מה י עי פוני תש ם - שנ תל אנ

לו. לה יות הנ אותי ם בה דה י אה ני ים ובש יוני לש על א הה בה צה ל הנ כה ים וש כי אה לש מנ הנ יות וש חנ הנ וש

לו לה יות הנ אותי בה או  צש מש םא יי ם, ל הל ן לה תנ נה ה של תורה יל הנ בי שש בי לו  לה יות הנ אותי ל הה אי רה שש יי בש ייש  ב של ל גנ ף ענ אנ וש
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םא ל וש י,  לי תוף של שי ם, בש דה ה אה עמשל ננ ם  הל לה ר  מנ ה אה זל שום  ומי ם.  הל מה עי י  אותי פו  תש שנ יש םא  ל ם של הל בה ה  עמשל מנ עמשות  לנ
י. ני מל חות מי ה פה טה מנ ה ולש לה עש מנ ה לש לה עג שו פש ה עה וה צש מי הנ ה וש תורה הנ

ה, יעה די יש בו  ם  הל לה ין  אי ה,  תורה נו  מל מי לו  בש קי םא  ל של ם  עולה הה מות  אג ל  כה וש הו.  עי דה יך  כל רה דש ל  כה בש ה  זל שום  ומי
ל כה הות, וש לה ה אל בי רש ים הנ עושי יו, וש להה ם אל שי יש בש כו אי לש ים יי מי ענ ל הה י כה ם כי הל ר בה מנ אל נל ה, וש י רועל לי םאן בש צ ים כש כי הולש וש
ל כה ובש לו  ים של דושי קש מות הנ שי הנ וש יות  אותי ל הה כה ובש ד בו,  חה אל ים אותו  די ם עובש ה, הי תורה נו  מל מי לו  בש ל קי אי רה שש יי

ם. הל או בה רש בש ני ים של תוני חש תנ הנ ים וש יוני לש על נות הה חמ מנ הנ

ם, כגלה ל  של ים  ני פש בי ומי ם,  כגלה מי ה  טה מנ ולש ד,  חה אל ם  כגלה מי ה  לה עש מנ ולש תונות  חש תנ הנ וש יונות  לש על הה יות  רי בש הנ ל  כה ובש
מו מות כש עולה ל הה ל כה ים של ני פש בי ך הוא מי רו. כה בה ך תוכו כש כה נו, וש פל צנ חוץ תש ת ומי יי בנ ד. מי חה ם הוא אל ל כגלה חוץ של בנ ומי
ם אי נו. של מל לו חוץ מי ים של נויי כי ל הנ כה ם ה' ובש ל שי יות של בור אותי חי ם וש ין שי אי ה, וש נל תנ שש םא מי מות ל עולה ל הה כה חוץ לש מי

"י, נה דם ה אמ " הוה ר יש בי חנ הוא מש ה, וש " הוה יש ם  שי יות בש אותי הה או  רש קש ני םא  ה', ל ה' ו' בש ה י' בש נה בל רש קי ר בש בי הוא חי םא של ל
הוא ם, של הל חות מי ד פה חה א אל רה קש םא ני הוא ל "י. וש נה דם יל"ה אמ הש בון אל שש חל ה לש עולל ים, של אלהי ה בי " הוה ר יש בי חנ הוא מש וש
יו. אתי רה ד קש חה י אל ה כי וה חנ ם וש דה אה תוב בש כה של הו  ד. זל חה ם אל ה אותה עושי ה, וש בה קי ר ונש כה ם זה הי ם, של יי ננ ר שש בי חנ מש ד של חה אל

ת. יי ה בנ נל בש םא יי ם ה' ל הו אי זל ן. וש יה נש ל בי שון של ים, לה ני ם בה הי ת של ן ובנ ן בי ינ נש בי ף בש תה שג הוא מש וש

יהד, ה. ומי לל בש ד תי גל בל ץ כנ רל אה הה חו וש לה מש ן ני שה עה ם כל יי מנ י שה תוב בו? כי ה כה ף בו, מנ תה שג ינו מש אי ה של עמשל ן ומנ יה נש ל עי כה וש
ץ, רל אה ם וה יי מנ ם שה ם הי עולה מות הה ל אג ים של לי בה המ ל הנ כה לו. של ף של תה שג הנ ן וש יה נש בי ם הנ הי ץ, של רל אה ל הה גי תה ם וש יי מנ שה חו הנ מש שש יי
יהם קנ י וש ה הוא חנ לו. ומנ ן של יה נש בי ץ הנ רל אה ם וה יי מנ ם שה חודו. אותה יי יי' בש ל בנ אי רה שש ל יי ים של לי בה המ ל הנ כה ד, וש בי אה הי ים לש ידי עמתי ונ
יהה. חה כו וש רש דנ שובו מי ם בש י אי ע כי שה רה מות הה פםץ בש חש ם אל ם ה' אי אג י נש ני י אמ ר חנ מנ ה אה שום זל יהם. ומי קנ י וש הו חנ עמשי ך מנ - כה

אשון הוא רי י של עי צה מש אל מוד הה ענ ה הה ם. זל דה ה אה עמשל ירות ננ פי סש ר לנ מנ ך אה ם, כה דה ה אה עמשל ל ננ אי רה שש יי ר לש מנ אה מו של וכש
ה שום זל קו, ומי לש חל ת בו  נל ה נותל ירה פי ל סש כה סוף. של ה בנ מה כש חה וש םאש  ר ה בה מה כש ם חה הי ה, של עמשל מנ רון לנ חמ אנ ה וש בה שה חמ מנ לנ

נו. יוקש דש ן בי מה אל נל ה הנ רועל אות. וש בה צש נות הנ חמ מנ ל הנ כה ף לש סי אנ נו מש יוקש דש הוא בי

א בה צש לי ר  מנ אה ך  כה וש קו.  לש חל בו  ם  שה יהה  חנ וש ך  אה לש מנ ל  כה של ה מטטרו"ן,  זל וש ם,  דה אה ה  עמשל ננ ים  כי אה לש מנ לנ ר  מנ אה וש
קום, ל מה כה בש ף בו  תי תנ שש כםל הי ל הנ ת ענ לנ עי וש קו,  לש חל ן בו  ב נותי ל כוכה כה וש נו,  יוקש דש בי ש  מל של ת הנ עמשות אל ם לנ יי מנ שה הנ

ה. זל יך בה רי אמ הנ ין לש אי ש, וש מל של רו"ן ובנ טש טנ מש "ת בי רל אל פש תי בש

ה לל אי ר לש מנ ך אה ר כה חנ יומו. אנ א בש ד יהצה חה ל אל כה ת, וש חנ ת אנ בנ ים בש עוני רש ה זי מה ע כנ רנ זה ן של מה אג ם, לש דה ה אה עמשל עוד ננ וש
ם, כל י בה תי תנ נה ה של מנ ק מי לל ן בו חי תי ם יי הל ד מי חה ל אל כה י, וש לי עמשות כש ם לנ כל פו כגלש תש תנ שש תי ה של י רוצל ני ים: אמ לי ם פועמ הי של
לול ילה כה הש יי יך של נל פה שוב לש ך חה ל כה ה כה זל י הנ לי כש ה הנ רו לו: מה מש י. אה ני מל ק מי לל הוא חי י הנ לי כש ם בנ כל מה ף עי תי תנ שש י אל ני אמ ונ

יון. לש על ם הה דה אה ל הה ן של יוקה דש ילה בנ הש יי ם של דה ה הוא אה זל י הנ לי כש ם: הנ הל ר לה מנ כםל? אה הנ מי

אתה רה ה בה תה אנ כםל, וש דון הנ ה הוא אמ תה י אנ רי המ קו, ונ לש ן בו חל ד נותי חה אל ד וש חה ל אל כה נו של ר לה םאמנ ה ת מה רו לו: לה מש אה
ך, כה ים בש עי םא יודש ל ם של אותה ה לש חון פל תש ילה פי הש יי םא  ל ה, של ה רוצל תה אנ ה של ד מנ חה אל וש ד  חה ל אל כה ה מי תה כםל? טםל אנ הנ

ך. לש ים של יחי לי שש הנ יך מי רי ה צה תה ם אנ דה ל אה ה של עמשל מנ רו של םאמש י של

ך ר כה חנ ה, אנ נה תה ה מנ אותה תו מי שה ירג קו וי לש ד חל חה אל ד וש חה ל אל כה ן לש תנ נה יו וש דה עמבה ה לנ נה תה ן מנ תנ נה ך של לל מל ם: לש הל ר לה מנ אה
י ני ך אמ לו, כה ים של רי יבה אי ל הה כה י בש ד אותי בנ ה עה זל ד הנ בל על ך: הה לל מל ר הנ מנ ה. אה נה תה נו מנ מל ש מי קי יו ובי לה ן אי מה אל נל ד הנ בל על א הה בה
ה י רוצל ני ר: אמ מנ אה לו וש נות של חמ מנ ל הנ ת כה ס אל ני ה? כי שה ה עה י. מל לי אות של בה צש ל הנ כה ה מי נה תה לו מנ י של לי כש עמשות הנ ה לנ רוצל

י. לי של ה מי נה תה ן בו מנ תי אל ם וש הל מה ף עי תי תנ שש י אל ני אמ ה, ונ זל ד הנ בל על לו לה של ה מי נה תה ן מנ תי ד יי חה אל ד וש חה ל אל ם כה כל מי

ם, עולה א הה רה בש ני ם של קםדל ך  ף כה ם. אנ לי צון שה רה בש רו  מש ם אה הל נו, ומי רל כש זש י תי כי נוש  ה אל מה רו  מש אה וש שו  קש ם הי הל מי
ית, אשי רי ה בש עמשי ל מנ ם של עולה ל הה יות של רי בש ל הנ כה ים וש כי אה לש מנ או הנ רש בש ני ם של אות, קםדל רש בה הי ה לש בה שה חמ מנ ל בש אי רה שש סו יי נש כש ני

ם. דה ה אה עמשל יו ננ לה ר עה מנ אה ית. וש אשי רי ה בש עמשי מנ ים לש רוני חמ יו אנ הש יי ם של הל לה ה של עמשל מנ ת הנ יחנ אל ני ם הי הל לה יבות של בי חמ ובנ

מו שש א בי רי קה הי ים לש ידי יו עמתי ם הה הי ל, וש אי רה שש א יי רה קש ני ם של יי מנ שה בנ ם של יהל בי ל אמ יבות של בי חמ יל הנ בי שש א בי לה ה? אל מה לה וש
ים אי צה מש ני ם  ם, כגלה דה אה א הה טה ילחל ם  אי שום של ם. מי כגלה ק מי לל ת חי תי לה ים  תוני חש תנ הנ וש ים  יוני לש על הה ת  ס אל ני כי ל,  אי רה שש יי
שום מי לו,  של מי ם  הל בה ן  תנ נה הוא  וש ילו.  בי שש בי ים  מי חמ רנ שו  קש בנ יש ם  כגלה וש בו,  נו  תש נה של ק  לל חי הנ אותו  מי ם  הל בה ים  רי סי חמ
ק ה' לל י חי תוב כי כה הו של ל. זל אי רה שש יי תה בש תנ נה ך של לש ק של לל חי יל אותו הנ בי שש נו, בי ני עמ מנ םא לש ם ל ך אי נש ענ מנ ה לש ים לו עמשי וי רש מנ של

ם. הל ן בה תנ נה מו של ל שש לו של ק של לל חי יל אותו הנ בי שש ם בי הל ל לה הוא מוחי מו. וש ענ

נו חי רש ל כה נו ענ מה עי תה מי לש טנ ה נה תה אנ יו, של לה ים עה ני יו טועמ ם הה ם, כגלה צונה רש ק בו בי לל ם חי מה צש ענ ם מי נו הי תש םא יי ם ל אי של
ה שום זל ה, מי חון פל תש ם פי הל ילה לה הש םא יי ל י של די יו. וכש לה ים עה מי חמ רנ יו מש םא הה ל ד, וש חה אל ד וש חה ל אל כה ם מי דה אה הוא בה נו של קי לש חל

ם. צונה רש א בי לה ק אל לל טםל חי ה לי צה םא רה ל

ים יקי זי מנ הנ שום של ם. ומי דה אה נות בה תה תה מנ חש קנ י לה בי יתה של בי רום שה מה יתה לנ לי ן, עה מה אל נל ה הנ רועל ר בה מנ אל נל ה של מו זל כש
ים גופי ם הנ הי ים, של בושי ם לש הל א לה רה םא בה גו', ל וש נו  רל כש זש י תי נוש כי ה אל רו מה מש אה ק, וש לל ת בו חי תי צו לה םא רה ל חו לו וש רש סה
ל אי רה שש ר יי של אמ מו כנ יך, כש נל פה ם לש הי מות של ם אג יי תנ ים ושש עי בש ל שי ענ ים של ני מג מש ן הנ ל כי ענ ם. וש ים אותה אי ם שונש הי ם, וש הל לה של

ם. הל ם בה קותה לש הנ ם לש עולה א הה י בורי ידי צועות בי ם רש ם הי עולה מות הה ם אג ם, אותה יי מנ שה בנ ם של יהל בי אמ ים לנ יהבי חג מש



2048

ינו צועות אי רש ל הה של כםחנ  הנ ש. של מה ם מנ הל ילה בה הש םא יי ל יהדו, וש צועות מי רש ת הה ק אל ה, זורי שובה תש ים בי רי חוזש של וכש
א בורי ק מי לל ם חי הל בה ל ייש  אי רה שש יי שום של דו. ומי גש ן נל יי אנ ם כש גויי ל הנ ר כה מנ אל ם נל יהל לי עמ ל, של נוטי י של ל מי י של ידי א בי לה אל
לות, זה מנ הנ וש ים  בי כוכה הנ וש ים  כי אה לש מנ הנ ומי אות  סש כי הנ ומי ירות  פי סש הנ ר  של על ומי כםל,  הנ ל  ענ ת  לנ עי הוא  של מות  עולה הה
ה, אה מש טג כםחות הנ ים וש יקי זי ים ומנ די שי ים, חוץ מי מי חמ ם רנ יהל לי ים עמ שי קש בנ לו מש טש ני ה של ל מנ כה ה, מי שובה תש ים בי רי חוזש של כש

ם. הל ק בה לל ם חי הל ין לה אי ה, של לל ל אי כה או בש מש טנ ל תי ל אנ אי רה שש יי ר בש מנ אל נל של

ה ילה כי אמ בנ ם  מה עי ף  תי תנ שש הי לש ין  אי ה,  אה מש טג הנ כםחות  ם  אותה מי ם  יהל מותי שש ני של ם,  עולה הה מות  אג ה  זל שום  ומי
ל י כה ר כי מנ אל ם נל יהל לי עמ ר ה'. ונ חנ ך בה גו', ובש יך וש להל ק ה' אל לנ ר חה של תוב אמ ם כה יהל לי עמ ם, של יהל עמשי ל מנ כה םא בש ל יהה, וש תי ושש

ם. הל ים בה לולי כש נות של חמ מנ ל הנ כה ד בש יגחה יד ומש הוא יהחי גו', של יו וש להה ם אל שי יש בש כו אי לש ים יי מי ענ הה

ר ים יותי הובי ם אמ הי ם, וש הל מו בה ת שש ם אל כםל שה ל הנ ת ענ לנ עי ים, וש תוני חש תנ ים וש יוני לש על ים מי לולי ל כש אי רה שש יי שום של ומי
לו ם גורה ל הי אי רה שש יי שום של ים, מי כי אה לש מנ ן בנ ין כי אי ה של ירות מנ פי סש ק בנ לל ם חי הל לה ייש  שום של ת, מי רי שה י הנ כי אמ לש מנ מי
ים בי רוכש ל הה ים אל סוסי מו  א כש לה ירות אל פי סש ל הנ ם אל ינה ים אי כי אה לש מנ הנ ם. של יהל בי ל אמ צל ים אי ני בה הנ של מו  תו, כש לה חמ ננ וש
ד ענ ים  לי אה גש ני ל  אי רה שש יי ין  אי ה,  נה שש מי הנ י  לי עמ בנ שוהה  רש ופי הוא,  רוך  בה דוש  קה הנ ל  של ים  ני בה ל  אי רה שש יי ל  בה אמ ם,  יהל לי עמ
ם יי תנ ושש ים  עי בש ת שי יב אל רי חי נש סנ הוא בש רוך  בה דוש  קה ל הנ לנ ה כה שום זל ומי מות.  ם אג יי תנ ושש ים  עי בש שי בש דו  בש עש תנ שש יי של

דור דור. ק מי לי 'עממה 'ה' בנ ה לנ מה חה 'לש ם מי הל יים בה קנ מות, לש אג הה

ב ה ה' רםכי ני ם הי הל יים בה קנ ייט, לש םא ונ יהב ע ונ סנ יי ל ונ ם של יי ננ ים ושש עי בש מות שי שי ם הנ ים הי רי ם שה יי ננ ים ושש עי בש ד שי גל נל וכש
כגלו יש מות ונ ם שי יי ננ ים ושש עי בש ד שי גל נל מות. וכש ם אג יי תנ ים ושש עי בש ל בו שי כולי ק של לי עממה ה מי מה קה ם נש הל טםל מי "ל, לי "ב קנ ל עה ענ

ם. יי תנ ים ושש עי בש ה שי עולל הוא של

רוך דוש בה קה ן הנ ה מי כה לש מנ ת הנ בנ ה, שנ לה כנ יא הנ הי ה, וש ידה חי ת יש חנ ת אנ בנ ים בש עוני רש זי ל הנ ע כה רנ זה ר של מנ אל יו נל לה ה עה זל וש
ה תורה ה הנ ילה חי תש הי ך  כה לש ה,  ים בה לי לה כש ני ית  אשי רי יות בש רי ל בש כה שום של ומי לו.  ה של עמשל מנ הנ וש ת  רל אל פש יא תי הי הוא, של

קו. לש ן בו חל תנ ד נה חה ל אל ם, כה דה ת אה רל אל פש ל תי ת זוגו של יא בנ הי ית, וש אשי רי בש י"ת מי בי בש

ה ידה חי יש ת  י', בנ אות  בה או  רש בש ני ם  כגלה שום של ם, מי יהל לי ת עמ טל שולל ה וש דולה גש ה  ן אותה תנ נה הוא  רוך  בה דוש  קה הנ וש
ה שה אשון. ו' שי רי יום הה ל הנ אור של ה אורות, הה שה מי חמ ה מי לולה ים. ה' כש להי ר אל של על וש ירות,  מי ר אמ של על ה מי לולה כש הנ

ת. חנ ת אנ בנ ה ה' בש מה לש שש י ו', ני שי שי יום הנ בנ יל של בי שש בי י ה', של שי שי ת. יום הנ מל י אל מודי ענ

ל כה ד של ה ענ של עה םא תי ל ם וש לי תנ שש םא תי ה, ל לה עג ם פש שה מי , של ם יהדוענ שי ה בש לה עג עמשות פש ירות לנ פי סש ייש לנ של ה, כש אי םא ורש ב
ה, ידה חי ת יש ל בנ ד של צנ הנ ים מי חורי שש ים הנ ני וה גש ל הנ ם כה הי יות של אותי ם הה ן שה ה נותי ה). זל ה (כםחה קה לש ם חל ת שה נל ה נותל ירה פי סש
ל כה ל  של ם  שי הנ אותו  בש לות  לה כש ני של ד  ענ כו'  וש ן  נותי ה  זל וש בות,  אה הה ת  לשל שש ל  של ם  דה צי מי מות  דג אמ הה דות  קג נש הנ ם  הי וש

ירות. (עכ"מ). פי סש הנ

יו לה א אי יירה ת ונ שנ רה פה עוד לש

אשון דור דור רי ם הה דה אה הוא לש רוך  בה דוש  קה ה הנ אה רש הל מו של א כש לה יו? אל לה א אי יירה ונ הו  עון, מנ מש י שי בי ר רנ מנ אה
ים, יי ינוני ה בי זל דור הנ ים, ובנ יקי די יו צנ הש ה יי זל דור הנ ר לו: בנ מנ אה ם וש רה בש אנ ה לש אה רש ך הל יו, כה יגה הי נש יו, דור דור ומנ סה נה רש ופנ

ים. עי שה ה רש זל דור הנ ובנ

ר (דברים מנ אל נל ם (של יי מנ ת שה אנ רש יי ם חוץ מי יי מנ י שה ידי כםל בי שוהה הנ רש י פי רי ה, המ דושה קש ה הנ נורה מש י, הנ י יוסי בי ר רנ מנ אה
ם אי טוב. וש הנ עות וש רה א הה צי םא תי יון ל לש י על פי תוב (איוב ג) מי ר כה חי סוק אנ פה ה), ובש אה רש יי ם לש י אי גו', כי ל וש אי רה שש ה יי תה ענ י) וש
ר כה ם שה הל יות לה הש יד לי תי יהה עה םא הה ים, ל יי ינוני ים או בי עי שה ים או רש יקי די יות צנ הש ם לי יהל לי ר עמ זנ גש ם ני עולה או לה בה ם של קםדל
ר יות לומנ נה שש י) מי לי עמ בנ ם לש הל יהה לה םא הה ל טוב, וש הנ עות וש רה א הה צי םא תי יון ל לש י על פי ם (מי הל ר לה יא לומנ בי נה יהה לנ םא הה ל ש, וש נל עם וש

ם. יי מנ ת שה אנ רש יי ם חוץ מי יי מנ י שה ידי כםל בי הנ

יעו גי םא הי ל שום של ה, מי לו בה שש ים כה בי רנ ים, וש מוני דש קנ ה הנ קו בה לש חש נל ה, וש קה זו עממג ה הנ לה אי שש עון, הנ מש י שי בי ר רנ מנ אה
פוי כםל צה ה סוד הנ זל יך. וש תי עש דנ ן יש טל בל בנ ך  רש צה ם אל רל טל ה (ירמיה א) בש זל סוק הנ פה ר הנ מנ אל יא נל בי נה ל הנ סוד. ענ ק הנ עםמל לש
ה ה טובה בה שה חמ ינו, מנ בותי רנ רו  אמ בי ה של מנ א בש לה ים אל לי גנ תש םא מי ל ים, וש תומי סש לו  לה ים הנ רי בה דש י הנ רי ה. המ תונה שות נש רש הה וש

ה. עמשל מנ ה לש פה רש צה רוך הוא מש דוש בה קה ין הנ ה אי עה ה רה בה שה חמ ה, מנ עמשל מנ ה לש פה רש צה רוך הוא מש דוש בה קה הנ

ל לי פנ תש ם הוא מי עולה א לה בה ם של קםדל אן, של כה נו מי דש מנ ה - לה עמשל מנ ה לש פה רש צה רוך הוא מש דוש בה קה ה הנ ה טובה בה שה חמ מנ
ם וגוו'. רל טל כו' ובש וש יך  תי עש דנ ן יש טל בל ך בנ רש צה ם אל רל טל תוב בש ך כה שום כה ווג, ומי זי ת הנ ענ שש תו בי בש שנ חמ ם בו מנ שה ילו, וש בי שש בי
ווג, זי ת הנ ענ שש ן בי טל בל תו בנ ירה צי ם יש תו קםדל בש שנ חמ ם בו מנ שה שום של ם, מי עולה א לה בה ם של ילו קםדל בי שש ל בי לי פנ תש הי ל של ד ענ חה אל
ה לה פי תש בי אותו  ה  ימה די קש הי של שום  ומי וגוו'.  ם  חל רל מי א  צי תי ם  רל טל ובש יך  תי עש דנ יש ן  טל בל בנ ך  רש צה אל ם  רל טל בש ה  זל שום  ומי

ם. עולה יהבםאו לה ם של ידות קםדל א עמתי בי ננ מו, הוא מש ם אי חל רל א מי יהצה ם של קםדל תו וש ירה צי ם יש תו קםדל בש שנ חמ מנ ובש

ם, עולה ם לה דה ן אה ל בל םא כה יהב ם של קםדל ם. של עולה יהבםאו לה ם של דורות קםדל ל הנ ע כה יהדנ רוך הוא של דוש בה קה ן הנ כי ל של כה
ם או כה יא או חה בי ילה נה הש ם יי יו אי לה ר עה רוך הוא גוזי דוש בה קה הנ יא, וש הי ה הנ פה טי ל הנ ה ענ נל מג מש ך הנ אה לש תו מנ ירה צי ם יש קםדל
ה כה לה ר המ םאמנ י לו, וש בור של די ת בנ גל הל ננ תש קול מי ת הנ בנ ת קול, של ל בנ ענ ש או בנ קםדל ל רוחנ הנ ענ ה או בנ נה שש א ומי רה קש ל מי ענ בנ
ה עושל ה, של עה ה רה בה שה חמ מנ ה אותו בש שה יו עה בי אה ב של ל גנ ף ענ ר. אנ םא גוזי יק ל די צנ ע וש שה ל רה בה ש. אמ פי ילה טי הש ם יי י, או אי לוני פש כי
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ה. חה פש שי ה או בש זונה גויהה או בש יות, או בש ם עמרה ה או עי דה ם ני ה אותו עי עושל ה של עמשל בו מנ

רוך הוא דוש בה קה ה הנ וה םא צי תו, ל ירה צי ם יש ר קםדל זי מש ע או מנ שה ן רה הוא בי ענ של רוך הוא יודי דוש בה קה הנ ב של ל גנ ף ענ אנ
ה שה ל אי אל תוב וש כה הו של דות, זל ני ל הנ ענ יות וש עמרה ל הה ה ענ תורה ה בו בנ וה י צי רי המ דות, של ני יות או בש עמרה עמשותו בנ יו לנ בי ל אה ענ

ב. רנ קש םא תי ה ל תה אה מש ת טג דנ ני בש

ך א כה לה טוב? אל הנ וש עות  רה ה הה זל ה  טוב. מנ הנ וש עות  רה א הה צי םא תי יון ל לש על י  פי יא, מי בי נה הנ ר מי מנ אל נל ה הוא של זל וש
יו, בי ת אה בל של חמ ת מנ ע אל יהדנ הוא  תו  ירה צי יש ם  א קםדל לה טוב, אל וש יק  די צנ ילה  הש יי יו של לה עה ר  זנ גה םא  ל הוא  רוך  בה דוש  קה הנ

ט. רה פש ד בי חה ל אל ה הוא כה ה. זל עמשל מנ ה לש ה טובה בה שה חמ ף מנ רי צה רוך הוא מש דוש בה קה הנ וש

ה תונה נש שות  רש הה וש ה,  עה רה הה תו  בש שנ חמ ת מנ אל ענ  יודי הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ה, של בה שה חמ מנ פוי בש צה כםל  ה הנ זל שום  ומי
ר זנ חה הוא  וש ע,  רה וה ל טוב  ץ של עי בה קו  בש דש ני של ם  עולה לה ם  רנ גה וש ה,  עמשל מנ ובנ ה  בה שה חמ מנ בנ א  טה ם חה דה אה וש ה.  עמשל מנ בש ם  דה אה לה

ים. יי חנ ץ הנ עי ק בש בנ דה ה וש שובה תש בי

ה לו אה רש דורות הל ל הנ כה ל. וש אי רה שש ל יי כה ה ולש מםשל ן לש תנ ן לו, נה תנ נה ה של תורה הנ ים בו, וש לויי דורות תש ל הנ כה שום של ומי
יו. יגה הי נש יו, דור דור ומנ סה נה רש רוך הוא דוד דור ופנ דוש בה קה הנ

ר םאמל י ה ונ רה קה ם חמ גנ ה וש ינה כי ה הל רה פש סנ יש ה ונ אה ז רה תוב אה כה הו של ה? זל ן לו תורה תנ רוך הוא נה דוש בה קה הנ נו של ן לה יי ננ ומי
ם יהל בותי ה אמ עמשי מנ של לו  ים - אי ני ל בה בות ענ ון אה ד עמ פםקי הו  זל וש נו,  מל מי או  יהצש ים  יקי זי מנ הנ וש ים  די שי הנ לו  פי ם. אמ דה אה לה

ם. יהל ידי םא בי ם ל בותה ה אמ עמשי מנ לו של בות - אי ל אה תו ענ םא יומש ים ל ני ים, ובה ני ל בה בות ענ תו אה םא יומש ל ם. וש יהל ידי בי

א דור לה יא, אל בי שום נה םא לש ל ם, וש הה רה בש אנ םא לש ל ם, וש דה אה ה לה אה רש הל ר של מנ םא אה רוך הוא ל דוש בה קה א הנ לה םא עוד, אל ל וש
יות הש לי ם  יהל לי עמ ר  זנ גה של םא  ל וש ים,  יי ינוני בי ים או  עי שה רש ים או  יקי די צנ לו  ה  אה רש הל ר של מנ אה םא  ל וש כו'.  וש יו  שה דורש וש דור 
יו, יגה הי נש יו, דור דור ומנ סה נה רש ה לו דור דור ופנ אה רש הל ר של חנ י, אנ י יוסי בי ר לו רנ מנ ים. אה עי שה ים או רש יי ינוני ים או בי יקי די צנ
מםק, ר עה בה דה ל סוד הנ בה אי, אמ דנ ך הוא ונ ר לו, כה מנ ים! אה יי ינוני ים או בי עי שה ים או רש יקי די ם צנ ם הי ם אי הל יר בה כי אי הי דנ ונ

ינו. להי ה' אל רםת לנ תה סש ני הנ

ם, הל ר לה מנ ה. אה עמשל מנ חו לו הנ ם? סה תל קש ה עמסנ מה ם, בנ הל ר לה מנ אה ם וש יהל לי ן אמ מי דנ זש יון הי לש על ן הה קי זה ם אותו הנ יי תנ ינש בי
כו', יו וש שה דורש אשון דור דור וש רי ם הה דה אה ה לש אה רש ה הל ם, ובה עולה א הה רה בש ני ם של ה קםדל נה ם שה יי פנ לש ה אנ אה רש בש ה ני תורה אי של דנ ונ
ך לנ מש ה ני י. ובה תורםתה י וש קותנ י חג ותנ צש י מי תי רש מנ שש מםר מי שש יי ה ונ שום זל תוב בו. ומי כה ה של ך מנ ף כה ם אנ הה רה בש אנ ה לש אה רש ה הל ובה

ם. עולה ת הה א אל רה רוך הוא ובה דוש בה קה הנ

ין אי ית, וש אשי רי תוב בש כה הו של ם. זל עולה א הה רה רוך הוא ובה דוש בה קה ן הנ הל ך בה לנ מש ך ני לו כה פי ים אמ יקי די צנ מות הנ שש ני וש
ל ד כה גל נל ה כש קולה ת שש בה שנ שום של ה, מי מה שה נש ה לנ לה פי ה טש תורה הנ ה. וש מה שה א נש לה ית אל אשי ין רי אי ה, וש א תורה לה ית אל אשי רי

נו. מנ ם זש נו קםדל מל א מי צי םא תי ל ם של דה ת אה מנ שש יל ני בי שש ה בי ים אותה לי לש חנ ה, ומש ה כגלה תורה הנ

יו לה ן עה גי הה דור לש ל דור וה כה ח אותו בש לנ רוך הוא שה דוש בה קה הנ ם, וש עולה א הה רה בש ה ני ית בה בואי יא נש זו הי ה הנ מה שה נש הנ וש
ץ ם עי הי ש, של נל עם ר וש כה םא שה ל ה וש חובה כות וש ה זש נה מל לוי מי םא תה ל ים, של יי חנ ץ הנ עי יא מי הי שום של ם מי הל לה עםל של בםל הה סש לי וש
דור ם הנ ם, אי דה אה ה לש אה רש הל ה. וש מה שה נש ה הנ ל אותה ה של טונה לש בוא, שי ים רי שי שי חות מי ינו פה ל דור אי כה ע. וש רה ת טוב וה ענ דנ הנ
ד, סל י חל פי לנ ם כש הל ה לה טל ד, ומנ סל ל חל ד של צנ ים מי יקי די יו צנ הש יי ד, וש סל ל חל ד של צנ ה מי מה שה ת נש של רל ם יהקום לה דה אי, אה כנ ילה זנ הש יי

ד. סל חל ן וה י חי לי עמ יו בנ הש ה יי זל דור הנ הנ וש

הוא רוך  בה דוש  קה ים, הנ ידי סי חמ יו  הש יי יו של סה נה רש דור ופנ ל הנ ה ענ נל מג מש הוא הנ ם, של תה גה רש דנ ים בש גי המ ננ תש םא מי ם ל אי וש
ה גה רש דנ י הנ פי םא כש ל ם, וש יהל עמשי י מנ פי ם כש דון אותה ין, לה די ת הנ דנ ה, מי בורה גש ם הנ יהל לי יט עמ לי שש ד, ומנ סל חל ת הנ ם אל הל יר מי עמבי מנ
מור חמ הנ שור וש ל הנ גל י רל חי לש שנ , מש רוהה אמ בי שות, של רה דות ודש גה הנ נו בש מוז לה ה רה זל ר הנ בה דה סוד הנ ם. וש הל לה ל של זה מנ הנ ד וש מולה הנ וש
שור ל הנ גל י רל חי לש שנ ם מש הל יים בה קנ תש יהב, מי דור הוא חנ ם הנ לו. אי לה דורות הנ םא בנ ב ים לה ידי עמתי ים של יחי שי מש י הנ ני לו שש - אי

ושהנחממור.

יהה יד הה תי עה ה, של ה מםשל ם - זל גנ שנ נו, בש רש אנ ר. ובי שה ם הוא בה גנ שנ מםך לו, בש סש ר לי חי ר אנ בה ה דה סוד זל נו בש דש מנ עוד לה וש
ה תה יש הה ך  ף כה ים. אנ יקי די צנ לנ ה  ז אותה ננ גה הוא  רוך  בה דוש  קה הנ וש ים,  עי שה רש יו  הה א של לה בול, אל מנ דור הנ ה בש ת תורה תי לה
ה כל זש םא יי ל ים של מי ם גורש דה אה י הה אי טה חמ נו של דש מנ לה ה, וש גה ה פנ לה כה אמ א של לה ית, אל אשי רי י בש מי ת יש של שי ד מי וי דה ע לש בנ ת של ת בנ נל זגמל מש

ית. אשי רי י בש מי ת יש של שי יו מי לה ת עה נל זגמל מש ה של טובה לש

יו, עמשה ן מנ קי תנ מש ד של ענ נו  מל ק מי חי רנ תש מי י של ת מי אל יות, ייש  הש ידות לי עמתי עות של לות רה חמ ך, דור טוב, מנ ף כה אנ
ים לי עה בש הנ שו  יהאמ תש הי ה של דה בי אמ י הה זוהי ם, וש עולה לש ר לו  םא חוזי ל וש או  טש חל בש ד אותו  בי אנ מש של ייש  תו. וש דה בי אמ יר לו  זי חמ ומנ
ל כה ה לש אל רש רוך הוא מנ דוש בה קה הנ הו של זל רו. וש בי ת חמ ה אל ים בה די קש ם הי ה, אי ה אותה נה ה קה יאה צי מש ה בנ כה זה ה של זל ה, וש נה מל מי

ד. סל חל טונו הנ לש אשון שי רי ף הה לל אל ל הה כה בש ה של אה רש הל ב, וש רי ד חה חה אל ים וש ני י שה פי לש ת אנ של ם שי עולה הה

יות הש טונו לי לש י שי ישי לי שש ף הנ לל אל ים, ובה ידי סי חמ ים ונ בורי גות - גי רה י דש תי שש ים בי רי דה ה, של בורה טונו גש לש י שי ני שי ף הנ לל אל בה
ם יות דורותה הש ים לי ידי יו עמתי הה טונו הוד, וש לש י שי ישי מי חמ ף הנ לל אל הה ח, וש צנ טונו ני לש י שי יעי בי רש ף הה לל אל ת. הה מל י אל שי נש דורו אנ

ים. יאי בי נש
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ים יקי די יות צנ הש ם לי ת אותה ילבל חנ ם מש תה גה רש דנ קום של מש לום בי שה ס וש ם חנ אי ם. וש סוד עולה יק יש די י צנ שי שי ף הנ לל אל הה
ט שולי בםהו, וש תםהו וה ם לש עולה ת הה ים אל ירי זי חמ ם, ומנ עולה ן הה ם מי סוד עולה יק יש די צנ מוד הנ ירו ענ עלבי לו הל אי ים, כש עי שה ם רש הי וש

ע. שה רה ל הה אי מה יק סה די צנ קום הנ מש ם בי יהל לי עמ

ם אי ר. וש קל של י הנ יאי בי ים נש טי ת - שולש מל אל י הה יאי בי קום נש מש ים בי עי שה ם רש הוד הי ח וש צנ ל ני דורות של ם הנ ך אי ף כה אנ
ה בורה גש דורות הנ ם לש אי ר. וש קל של ם הנ יהל לי ט עמ שולי ת, וש מל אל ם הה הל ת מי קל לל תנ סש ת - מי מל אל ים בו בל יגי הי נש םא מנ ת ל מל אל דור של
יסו ני ם יה יי ננ ף ושש לל דםף אל רש ד יי חה אל ר. וש ם זה יהל לי ט עמ שולי ה וש בורה גש ם הנ הל ת מי קל לל תנ סש ץ - מי רל פל ים בנ די ה עומש בורה ין גש אי

ם. ל אותה גוזי ן של לה זש ם גנ יהל לי ט עמ ידות, שולי סי חמ ים בנ גי המ ננ תש םא מי ים ל ידי סי ל חמ ם דור של אי ה. וש בה בה רש

דוש קה ם, הנ יהל רי חמ ת אנ כל לל דורות לה ים הנ אי כה ם זנ ם. אי הל לה ים של יגי הי נש מנ הנ דורות וש ל הנ ם כה דה אה ה לש אה רש הל של הו  זל וש
ה. עה ה רה גה רי דש מנ ם, בש יהל עמשי י מנ פי ם לש תה ג אי הי ננ תש םא - מי ם ל אי וש ה.  ה טובה גה רי דש מנ ה  אותה ם בש הל ג בה הי ננ תש הוא מי רוך  בה

טוב. הנ עות וש רה א הה צי םא תי יון ל לש י על פי ה, (איכה ג) מי שום זל ומי

יום יך הנ נל פה י לש תי תנ ה נה אי ר - (דברים ד) רש בה דה סוד הנ דור. וש ת הנ גנ רי דש י מנ פי ע לש רנ הה טוב וש ם הנ הל ן לה ל דור נותי כה ובש
ם יות, אי הש ים לי ידי יו עמתי הש יי דורות של ל הנ ה כה תורה תוב בנ כה הו של זל ע. וש רה ת הה אל ת וש ול מה ת הנ אל טוב וש ת הנ אל ים וש יי חנ ת הנ אל

זהכו לשהיתשננהיג.

ים סי נה רש ל פנ ה של גה הה נש הנ כו לש ם זה ע. אי רה ר הה ל ייצל ד של צנ ים מי סי נה רש טוב, ופנ ר הנ ל ייצל ד של צנ ים מי סי נה רש ה לו פנ אה רש הל וש
טון לש שי י הנ פי ם, כש סוד עולה יק יש די ים, או צנ יאי בי ת, או נש מל ה, או אל בורה ד או גש סל י חל פי לנ ם כש ה אותה טל טוב, מנ ר הנ ל ייצל של
עות, דות רה מי ם בש רוך הוא יהדון אותה דוש בה קה ע, הנ רה ל הה ד של צנ ים מי עי ים רה סי נה רש פנ ים בש גי המ ננ תש ם מי אי ה. וש גה רי דש ל מנ ל כה של
ר זנ גה ר של מנ אל נל םא של ל ל דור. וש כה בש ים של יקי די צנ ים וש עי שה ים רש סי נה רש ם פנ הל ה לה אל רש מנ של הו  זל גות טובות. וש רי דש ל מנ של ך  פל הי בש

ים. עי שה ים או רש יקי די יות צנ הש דורות לי ל הנ רוך הוא ענ דוש בה קה הנ

לו גנ תש ת הי עי רו, כה מש אה ן וש קי זה י אותו הנ ני פש חו לי טש תנ שש לו, הי ים אי רי בה י דש י יוסי בי רנ ה וש דושה קש ה הנ נורה מש ע הנ מנ שה יהד של מי
אי דנ ה, ונ דושה קש ה הנ נורה מש ר הנ מנ ן. אה קי ף אותו זה יהד עה ה זו. מי לה אי שש ם בי עולה יהה בה שש ה קג אה צש מש םא ני ל ם. וש רורה ל בי ים ענ רי בה דש
ם עולה בה ם  דה אה ן  בל ל  ה של גה רי דש מנ ין  אי וש ה,  מה כש חה בש יות  רי בש הנ ל  כה בש מוהו  כה ין  אי ן, של קי זה יהה אותו  הה אשון  רי ם הה דה אה

יות. (עכ"מ) רי בש ל הנ כה ת לש מל מותו קודל ך דש יות. כה רי בש ל הנ כה ם לש הוא קודי יך] של י אי כי תו, [וש גה רי דש מנ כש

קום מה ם בנ הל ד מי חה ל אל ה, כה זל ן הנ ול גה ן בנ כה שש מי יב הנ בי ים סש די ים עומש טי בה ר שש שה ים עה ני ה, שש טה מנ ם לש דה גש נל ן כש ם כי ך גנ כה
ה, פונה ים צה ה פוני לשה ר, שש קה ר בה שה ים עה ני ל שש ד ענ עומי ה יהם של טה מנ למםה לש ה שש שה עה זו  ה הנ גה רש דנ ד הנ גל נל אוי לו. וכש רה הה
ה לה עש מנ זו לש ה הנ גה רש דנ את הנ רי קש ם ני ענ טנ ה הנ ב. ומה עמרה ים מנ ה פוני לשה ח, ושש רה זש ים מי ה פוני לשה רום, ושש ים דה ה פוני לשה ושש

יהם?

אור יום, ים לה להי א אל רה קש יי תוב ונ כה הו של א יום. זל רה קש ה ני זל יהם הנ ת הנ א אל לי מנ מש הוא של יק הנ די צנ הנ שום של א מי לה אל
יום הנ אותו  דוש, וש קה ם הנ שי ל הנ ל וא"ו של סוד של יר בנ אי הוא מי ה. וש חה מש ב שי י לי רי שש יי יק ולש די צנ לנ ענ  רג תוב אור זה כה וש
הו דוש. זל קה ם הנ שי ל הנ ה של תונה חש תנ א ה"א הנ רה קש ני ה של זל יהם הנ ת הנ א אל לי מנ מש בו  דוש, של קה ם הנ שי הנ ל כםחנ  סוד של בנ

נו. מל ים מי אי ים יוצש נוקי פש תנ ל הנ כה שום של יק, מי די ל צנ ה של גה רש דנ ה הנ ל זל כה יהם. וש ל הנ ים אל כי ים הםלש לי חה נש ל הנ תוב כה כה של

ת את בנ רי קש ני זו  ה הנ גה רש דנ הנ א אותו. וש לי מנ יהם לש ים לנ כי הולש מו, של עי גות של רה דש הנ ש  מי חמ לו  ים? אי לי חה נש ה הנ ה זל מנ
ע בנ של בועות  שה ה  עה בש שי את  רי קש ני של זו  הנ ה  גה רש דנ לנ ק,  דל צל את  רי קש ני של זו  הנ ה  גה רש דנ לנ ה  זל הנ יק  די צנ הנ יר  אי מי של וכש ע.  בנ של
ה? דולה ה גש מה ה כנ נה בה לש ת הנ ננ ה. שש לה יש לנ ת בנ טל שולל ה של נה בה לש את הנ רי קש ני זו של ה הנ גה רש דנ תון הנ חש תנ ם הנ עולה ם הה ז גנ ים, אה מי עה פש
ה לה עש מנ לש יהם של ל הנ של זו  ה הנ גה רש דנ ד הנ גל נל ם כש הל בועות מי ה שה עה שש תי ים וש עי בה רש אנ ים, וש ה יהמי שה מי חמ ים ונ שי אות שי מי לש  שש

נו. מל ת מי לל בל קנ יא מש הי של

ת רל מל שש ת מי מםר אל שש ה לי זל יום הנ ת הנ ים אל יפי קי מנ ים הנ טי בה ר שש שה עה ים  ני ד שש גל נל כש ים  יהמי ר  שה עה ים  ני שש רו  אמ שש ני
יר אי הוא מי יק של די צנ ת הנ גנ רש י, זו דנ מי שש א בי רה קש ני תוב כםל הנ ה כה ל זל ענ יון. וש לש על כםחנ הה אות הנ רש הנ י לש די כםל כש הנ ן, וש כה שש מי הנ

בוד. א כה רה קש ני ה של מה כש חה ה יהם הנ יו, זל אתי רה י בש בודי כש לי תוב וש כה הו של דוש. זל קה מו הנ ל שש כםחנ של בנ

ה ל זל ענ ה. וש טה מנ לש ה של נה בה לש יו, זו הנ יתי ף עמשי ה. אנ לה עש מנ לש ד כםל של גל נל הוא כש ה של טה מנ יום לש ל הנ ה סוד של יו, זל תי רש צנ יש
ז אה יו, וש רומה מש לום בי ה שה ים, עושל רי בש חנ תש מי של ז כש ה. אה נה בה לש הנ וש ש  מל של ל הנ ה של גה רש דנ ך, הנ א חםשל ר אור ובורי תוב יוצי כה
ה לה עש מנ לום לש ה, שה טה מנ חוד לש יי הנ ה וש לה עש מנ חוד לש יי ז הנ אה ד. וש חה ר יום אל י בםקל הי יש ב ונ רל י על הי יש תוב ונ כה הו של ם. זל עולה לום לה שה

רוב. קה לנ חוק וש רה לום לה לום שה ר שה מנ אל נל ה, של טה מנ לום לש שה וש

. םא יהדוענ ל יר וש מי ד טה חה אל ים, וש הורי טש יו הנ לה גנ לש גנ ים בש קוקי ה חי עה שש ק תי קנ ך, חה לל מל צון הנ םאש רש ר ר, בש טםהנ ה. בנ נה שש מי
ל . כה םא יהדוענ ל ירות, יהדוענ וש מי טש יר בי מי ד טה חה צון אל ל רה נו של מל ד מי חה א אל יהצה ד וש חה אור אל תוך מה ה לש כה הי ים וש קוקי ק חי קנ חה
ים הורי רש הי ל הנ . כה םא יהדוענ ל יו וש עה ל מי ר של תל סי יר בנ מי נותו הוא טה טש תוך קנ ן הוא, ומי טה חור. קה אה ר לש ל בו חוזי כי שש הנ הנ
תוחות. םא פש ל ם של יי יננ ם עי הי ם, וש יי יננ ם עי יי תנ ים ושש לשי ים בו שש רי תה סש ים. ני קי בה דש ין ני אי ים וש רי חוזש ים וש בי ים, שה שי בה שג בו מש
קו, רש זש ני ה של עה שה ם בש ס אותה ם. כוני יהל עממי ה טנ לה םא גי ל ים וש עמשי ים ומנ הורי רש הי ים בו  ן, עולי טה ם קה רםשל ן בש שומות הי רש

ים. לויי םא גש ל ים וש רי תה סש ים ני יורי ים בו צי רי יש טנ צש ם. מי ק אותה סו זורי נש כנ תש הי ה של עה שה ובש

ל, דה גש מי בנ ה  כל מנ יר.  וי אמ בה חנ  ופורי יב  בי סה יב  בי סה ב  סובי של ה  טה מנ לש של ד  חה אל ב'  א  יוצי וש ה  כל ומנ יקות  קי חמ ק  חוקי
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ך ת. הולי חםשל ב ונש הה זה ף וש סל כל י הנ לי ל כש כה ים בש ני מה אה ים הה יורי ים צי מי שה . בו  חנ פורי יר הנ וי אמ הה תוך  ל מי יכה הי ב הנ תובי סש ומי
ע. םא נודה ל ע קול של מה שש יו ני עה מי ים בש ני פש בי ה. מי חוצה ע קולו הנ מה שש םא ני ל ר וש תה סש ני וש

ת טל שולל ה  ינה ן אי יי ענ ד. הה עומי וש ך  ד, הולי יורי וש ה  ם, עולל עולה עוד סוף הה ם וש עולה סוף הה א מי קול יוצי הנ אותו  וש
ת ימנ טי אמ ים אותו. בנ ם רואי יי יננ עי ת הה ימנ תי סש ה. בי סל כנ תש ה מי לל גנ תש מי ה של עה שה ה, ובש לל גנ תש ה מי סל כנ תש מי ה של עה שה אות. בש רש לי
ת מל י אל יקי די צנ נו  חה לש שג ים לש ני מש דנ זש מי ד של , ענ םא יהדוענ ל ים אותו, וש סי כנ ם מש יי יננ עי ת הה יחנ תי פש ים אותו. בי עי ם שומש יי ננ זש אה הה

כםל. אל לל

יום בנ ה  לל גנ תש מי טו.  ני בש אנ בש ז  רה זם מש פוד,  אי הה וש ן  חםשל הנ ה  סל כנ תש מי של ג'  א  יוצי וש יור,  צי ל  של ה  יקה קי חמ ק תוך  חוקי
ינו אי קומו, וש מש ב לי שה ייס וש פנ תש ת בו, ומי זל אוחל ה ו' של אה בה ד של ז, ענ נה גש ני ט וש רי חה תש ת ומי חנ ם אנ ענ א פנ ה. יוצי לה יש לנ ה בנ סל כנ תש ומי
ם מה ר עי בי חנ תש מי ק של דנ ן וש טה ל חוט קה ם של ה רםשל לל גנ ר מש בםקל ה. ובנ לה יש לנ ים לו בנ אי קורש ם הנ אותה א לש לה לות אל גנ תש הי ה לש רוצל
יים קנ ומש ם  שה רש ני וש ין,  יהמי לש ל  גל דל ה הנ לל עמ כםל. מנ לנ ד  סל ה חל עושל וש ה,  לה יש לנ בנ ים לו  רי מש זנ מש ה של וה דש חל וש ה  ירה שי תוך  יום בש בנ

ם. עולה הה

בוא רי ים  שי שי בש מון  טה סוף הוא  ובנ ית  אשי רי בה מות  ה עולה ובונל א,  יוצי וש ים  יי ימי ני פש הנ לות  יכה הי תוך  לש ס  נה כש ני
ל ה של יקה קי ק חמ ם. חוקי הל יר לה אי כםל ומי זון לנ יא מה ה, ומוצי פה רי גש ז מנ אוחי א, וש יוצי יל וש חי תש רום מנ דה ד הנ צנ מות. בש עולה
נו מל יר. מי אי מי ל אור של ר של ד הנ מות ענ ף עולה לל ם אל יי אתנ ל מה בון של שש חל ית בש יעי בי רש יא הה ך, ומוצי ר זנ ל טםהנ אור של
א. פי רנ ר מש חי אנ ה, וש כל ב. הוא מנ רי קה ר מש חי אנ ה, וש ך. הוא דוחל שה חש נל ן וש מה טש ני יר וש אי מי אור של לות. הה גנ קות לש ים עממג אי יוצש
ם שה מי ת, של טל לוהל ב הנ רל חל חו וש מש י רה לי עמ ב, בנ רה י קש כי ים עורש ני בה אות אמ ע מי בנ רש אנ מון בש ת, טה ול ים ומה יי ל חנ יט של בי רש יהדו שנ בש

בון. שש י חל לי ים בש טי שש פנ תש ים ומי אי יוצש

ים בי דג ים כש לויי יו תש עמרותה ה. שנ נה שושנ ד כנ חה דםם אל נו אה מל א מי ת, יוצי רל ש בועל ל אי תוך של הי ה כש יקה קי ק חמ חוקי של כש
יום ת. בנ כל פל הנ תש מי ב הנ רל ל חל ת של בל הל לש שנ קות בנ בי יו דש תה בו. יהדה פש ה הוסנ רה תי ה יש יפה קי ה תנ ימה אי ד וש חנ ך. פנ חםשל י הנ רי ל הה של

נו. מל צול מי ני יו וש לה ב אי רי קה תש מי י של י מי רי שש רון. אנ י מה ני בש יו כי נה פה ים לש רי ם עובש ר, כגלה עורי תש יי של

יו, נה פה ים לש די כםל עומש ם. הנ עולה י הה מודי ענ תוך  ת בש דל עומל יא ה' של ל אור, ומוצי ים של רי ל הה יקות של קי ק חמ חוקי
ה עה שה ם. בש יהל יני לום בי ה שה דו. עושל גש נל ים כש די ים עומש ני מג ים מש דולי ים גש רי י שה ני או. שש בה תוך צש ך בש לל מל ם כש יהל יני ב בי יושי וש
ל כה ים, וש דולי ים גש רי ל הה בוא ענ ף רי לל ים אל שי ים שי די ילו עומש בי שש . ובי חנ ר ופותי ם, סוגי קומה מש ים בי די כםל עומש ה, הנ לל גנ תש מי של

ים. די ך בו עומש לל מל חות הנ תש פש מנ

יו לה עה ים  די עומש ים  ירי מי וטש ים  מי רה ים  יוני לש על הה ים  רי תה סש ני הנ יהדו.  בש ה  חל מש יי של י  מי ין  אי וש צונו,  רש כי ה  עושל הוא 
א בה צש צונו בי רש ה כי יהדו, עושל ך בש לל מל ל הנ ר של תה סש ם ני ל אור. חותה לונות של ים חנ ירי אי ים ומש תוחי נו פש מל ים בו, מי חי מי ושש
ד ענ ם וש עולה י הה סופי כו מי רש מות. אה בוא עולה ף רי לל אות אל לש מי יו יהדורו שש י יהדה ילי צי תוך אמ ץ. בש רל אה י הה יהרי דנ ם וש יי מנ שה הנ
ד חה ד הוא אל חה ים. אל זוני ני נו  מל מות ומי ים עולה אורי נש נו  מל ש. מי ל אי ים של יבי בי ל שש א של סי ל כי ם. יושב ענ עולה י הה סופי

ים. מי י עולה מי עולש ם ולש עולה רוך הוא לש א, בה רה קש ד ני חה יות אל הש לי

זון לה אורות  הה ק  שוחי וש ם,  יי חנ רי ז  אוחי וש יד.  מי תה ת  כל הולל של ו'  יא  ומוצי יור,  צי בנ ה  כל ומנ ה  יקה קי חמ ק  חוקי מש
יר אי ק ומי ם. הוא שוחי מה ים עי בי רש עה תש ים מי מי שה בש ת הנ טםרל י קש ני מש מש ת סנ של מי ק. חמ שוחי אורות של ם הה אותה ים בש מי עולה הה
אות מי ש  מי ל חמ סוד של בש מוש  שי ם לנ . קםדל יחנ רי בו  יחו  םא יהרי ל ם וש שי בנ תש םא יי ל של מו  צש ן ענ חוץ. טומי ם בנ שי בנ תש םא מי ל וש

ך. לל מל ל הנ ים של זי רה

ן ד ייש לו, נותי חה ר אל בי ת. חה מל ל אל ים של ני מה אל ם נל ל אותה ים בו כה יו. שורי לה מוך עה ך תה לל מל הנ קומו, וש ל מש ד ענ עומי
ל צל אי ר של חי אנ ן הה מה אל נל הנ יא ז' אותו  יו ומוצי יקותה קי חמ ה בנ כל ק ומנ ך חוקי ים כה די יו. לומש הה יום של ה מי זל ה לה שות זל רש

דול. צון גה רה לו בש צש ד אל ה, עומי רו הוא עושל בי נות חמ מה ל אג ת כה רו. אל בי חמ

ק חה צש ה. יי ל זל ענ מוך  ב תה אוהי ם הה הה רה בש ד. אנ וי ית דה בי ד לש סל עמשות חל ם לנ ים הי ני מה אל . נל ענ ד, נוסי ה עומי ל זל ה ענ זל
ית שי עמשה בנ ים  כגסי ומש ם,  הי ד  ינחנ ם.  יהל לי עמ מוך  תה וש ד  עומי כםל  הנ מות  לי שש עמקםב  ינ ה.  זל ל  ענ מוך  תה ם  לי שה הנ ן  בה רש קה הנ
ל ד של חה הוב אל יא אה בון, ומוצי שש חל ית לנ יני מי שש זו הנ יא ח', וש אור ומוצי מה ה הנ כל יקות ומנ קי ק חמ ש. חוקי מל ת של לל בל קנ מש של

כםל. ת הנ שוקנ כםל, תש הנ

ים, הוא רי הה ה זש עה בה רש אנ ט לש שי פנ תש מי ר של זםהנ הוא. הנ ם הנ לי שה ל הנ ן של יוקה דש כםל, הנ ל הנ ן של מה אל נל כםל, הנ ל הנ יק של די צנ
ה ל אותה צי ת בנ בל יו יושל תה חש כםל. תנ זון לנ מה ב, ובו  רנ יו  רש ה ופי פל יה ם. נופו  יי מנ שה ה הנ צי קש לי יענ  גי מנ םאשו  ר וש ץ  רל אה עוץ בה נה
מות אות עולה ש מי מי חמ ף בנ עה ך וש ם, הולי יי מנ שה י הנ פררי יו יהדורו צי פה נה עמ ם, בנ עולה ל הה ים של די דה ה צש עה בה רש אנ ת לש מל חל תש ני יהה של חנ הנ

ן. ן מה ה נותי זל ן, וש מל ן של ה נותי זל ם, וש יי ן מנ ה נותי זל ם, וש חל ן לל ה נותי ם. זל הל ה מי גובל ענ וש הוא נוסי ם, וש כגלה ל מי כה אמ יא מנ ומוצי

ם עולה סוף הה חוץ. אורו מי ל בנ כי תנ סש הי ן לש יוקה ין בו דש יר. אי מי הוא טה ים, וש יי ני עמ ר הה אוצנ יס לש ני כש ה ומנ הוא גובל וש
אות מי ש  מי ם חמ אותה ס לש נה כש ל. ני לה ים כש יי חנ ין לו  אי י של מי ן לש הוא נותי ים בו, וש ים שורי יי חנ ל הנ ם, כה עולה ד סוף הה ענ וש

ר. םא יותי ל ים וש ני ים שה שי מי ם חמ הל ל מי נוטי מות, וש עולה

יום, ה בנ לל גנ תש ים. מי עי בש שי ים לש לי שש ן ומנ ים לו הוא נותי ני נותש ה של מנ ם, ומי אי לה ב וש אה ס לה נה כש ך ני ר כה חנ ן. אנ הוא נותי וש
ים יקי די צנ הנ ים  לויי תש בו  ים  עי נובש של נות  יה עש מנ ר  שה עה ים  ני ושש ים  רי מה תש ים  עי בש שי ים.  חומי תש ר  שה עה ים  ני שש לי ם  חה תש ני וש
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י מי עולש ם ולש עולה רו לש כש רוך זי ן. בה הוא נותי ט וש ם הוא לוקי עולה ל הה ה של בואה ל תש כה ל וש כה אמ ל מנ מו. כה ל שש ים ענ אי רה קש ני של
ים. מי עולה

ה, לה יש לנ ד בנ יורי יום וש ה בנ עולל י של יעי שי ם תש צל הוא על ע, וש שנ יא תי ת ומוצי חנ יפות אנ קי ל תנ און של פה קי ף הנ תםקל ק בש חוקי
רועות י זש תי ין שש ים בי מוני ד, טש עומי ד וש ה יורי עולי ך וש ים. הולי רי תה סש אות ני נה יוקש ה דש שה מי חמ ים ונ שי אות שי לש מי שש מון בי טה

ך. לל מל הנ

ים רי פה ל סש יון של ל עי יב ענ יטי ים ומי יני ן די ך, דה רל דל ר בנ שומי של יחנ  לי ת. שה מל חותל ל הנ יט של בי רש שנ ת הנ ענ בנ טנ קוק בש חה
ד ד עומי חה ש אל חה ירות. נה רי דו מש צי יקות ומי תי דו מש צי ת. מי ול דו מה צי ים ומי יי דו חנ צי דו. מי גש נל ד כש ע עומי רה ים. טוב וה תוחי פש
ד יד אותו ענ ם מורי יו, שה שה קנ שש קנ ש בש פוגי י של בו. מי נה זש ה בי כל םאשו, מנ יא ר מוצי ה של עה שה יו. בש לה גש רנ ת לש חנ םאשו תנ דו, ר גש נל כש
ד . עומי יענ גי םא מנ ל יענ וש גי מנ יר של וי אמ יהם בה ענ הנ ק, בוקי לי תנ סש מי של ש. כש חה נה םאש אותו הנ ל ר לו ענ גש ד רנ ה. עומי בה הום רנ ב תש קל נל

ה. לה יש לנ בנ

ט שי קנ תש ים, מי ני ה פה מונה ים ושש עי בה רש ם אנ יי אתנ מה ן בש מה טש ני ר וש בי חנ תש יתו. מי בי זון לש ן מה ים. נותי ירי עמשי ים לה סי כה ק נש לי חנ מש
ל נוטי ים וש אי ם שונש ב עי רה קש ם בנ חה לש ה, ני תורה רון לנ אה ץ בה רה יר וש אי מי תוכו אור של ז בש ננ ץ גה רל אה ל הה בון כה ך. רי לל מל י הנ שוטי קי בש
ף תםקל ים בש טי ק לוהמ זורי ים של צי חי ש. הנ י אי יבי בי לו שש ח של רםמנ יהדו. הה ה בש נונה ב שש רל ק, חל זה ר חה בל גל מו כש צש ז ענ רי זה מות. מש קה נש

ת. לל ש אוכל ל אי של

בון. שש ין לו חל לו אי לות של יכה הי ם הנ ל אותה ר של תל סי ת. הנ מל י אל יקי די ל צנ ם של םאשה ל ר ה ענ שורל ר של ני ל הנ אור של מה הנ
תוכו, ים מי רי יש טנ צש ים מי כי לה ה מש עה בה רש ים. אנ די דה ה צש עה בה רש אנ ם לש חי תנ תש ת) הי רל נל ר (כי ינוסה ת יהם גי פנ ד שש לו ענ ים של חומי תש הנ
מות ר) עולה שה ה עה מונה שש ר (בי שה ים עה ני שש ם בי הל ס בה יו. טה תה חש ים תנ בועי ים קש מי לה י עמ ני ם. שש עולה ל הה ט ענ ם הוא שולי הל בה

ד. על ה וה לה ח סל צנ ן נל מי ים אה מי י עולה מי עולש ם ולש עולה רוך הוא לש ם. בה ז שה נה גש ני וש

ם. א עולה ל בורי אי ח לש בנ של ם הנ לה שש ני ם וש תה

מיותר

נלה מש תי של ה, כש אי םא ורש ם. ב יכל םאתי ט ל חנ ע ענ בנ ל של סוד של רו מי סש חה ים של ני שה ן הנ ן אותה ינ נש י מי די ל יש ם ענ הל ע מי רנ פש ז ני אה וש
ף תק"מ, לל א אל צה מש רו אותו, תי כש מה ה של רה עמשה ם הה אותה ם מי ל אותה כה ים, לש מי עה ים ז' פש ני כ"ב שה

1תיקונים 

ש רות רנ דש מי

ר י בםקל בי ד כוכש ן ינחנ רה תוב (איוב לח) בש כה א של רה קש מי ים הנ רי ינו פותש בותי ים (רות א). רנ טי שםפש פםט הנ י שש ימי י בי הי יש ונ
י ני ם בש י הי יום. מי ים בנ טי שולש ים של דושי קש ים הנ כי אה לש מנ ם הנ ר? אותה בםקל י הנ בי ם כוכש י הי ים. מי להי י אל ני ל בש כה יעו  יהרי ונ

ה. לה יש לנ ים בנ טי שולש ים של דושי קש ים הנ כי אה לש מנ ם הנ ים? אותה להי אל

ר (ישעיה מג) כםל מנ אל נל בודו, של כש א לי לה א אל רה םא בה מו, ל עולה רוך הוא בש דוש בה קה א הנ רה בה ה של ל מנ ה, כה אי םא ורש ב
ת אל ן בו  תנ נה ם, וש עולה ם בה דה א אה רה הוא בה רוך  בה דוש  קה יו. הנ יתי ף עמשי יו אנ תי רש צנ יו יש אתי רה י בש בודי כש לי י וש מי שש א בי רה קש ני הנ
ן ם. ו"ה - בי אי ב וה ם י"ה - אה אה רה ה. וקש מה שה נש ה לי מה שה ה. י' - נש מה שה את נש רי קש . ה' - ני ש. ו' - רוחנ פל מו יהו"ה. ה' - נל שש

ובנת.

ל ן ענ יי ינ ל אותו הנ א של מה גש דג םאל. ובנ מ שש ד הנ צנ ש מי פל נל וש א רוחנ  רה בה ך  ה, כה שה דג ל קש ש של פל נל וש א רוחנ  רה בה א של מה גש דג הנ
ד צנ יא מי הי ל של ית? ענ מי המ את בנ רי קש ה ני מה לה ית. וש מי המ בנ הנ ש  פל נל וש ל רוחנ  ית ענ לי כש שי הנ ש  פל נל הנ וש רוחנ  הוא הה ך  יו, כה רה מה שש
ענ רוחנ י יודי תו, (קהלת ג) מי מה כש חה ך בש לל מל למםה הנ ר שש מנ ן אה ל כי ענ ה. וש בה קי ר ונש כה ם זה הי ש, של חה נה ל סמא"ל וש םאל של מ שש הנ

ץ. רל אה ה לה טה מנ יא לש ת הי דל יםרל ה הנ מה הי בש רוחנ הנ ה וש לה עש מה יא לש ה הי עםלה ם הה דה אה י הה ני בש

י בודי י וכש מי י ה' הוא שש ני ר (ישעיה מב) אמ מנ אל נל מו, של ת שש הוא אל רוך  בה דוש  קה ן הנ תנ םא נה ה ל אה מש טג ד הנ צנ ולש
ים. מי חמ רנ ת הה דנ מי ז לש מל י. ה' - רל ני ף אה ם אנ כל תש י אל תי רש סנ יי וש מו  ז כש מל י - רל ני ים. אמ ילי סי פש י לנ תי לה הי ן ותש תי םא אל ר ל חי אנ לש

ה. אה מש טג ד הנ צנ הוא בש ר, של חי ל אנ אי ה לש ול חמ תנ שש םא תי ר ל מנ אל נל ר, של חי ל אנ אי ז לש מל ן - רל תי םא אל ר ל חי אנ לש

ה מה לה י. וש ערמי נה א, זו  מה גש דג א בש רה קש ך. ה' ני לל ימל לי ה אל א, זל מה גש דג א בש רה קש ל יהוה. י' ני סוד של ר, בש מנ אה י וש בי ח רנ תנ פה
ה. לה עש א, זו רות ובנ מה גש גו'. ו"ה דג ינו וש לי ינו עה להי ם ה' אל י נםענ יהי ר וי מנ אל נל י? של ערמי ה נה מה את שש רי קש ני

ר תל סי בש ע  לנ סל הנ י  וי גש חנ בש י  תי יונה ב)  (שיר  ל.  גוזה וש תור  וש טו)  (בראשית  ר  מנ אל נל של תור,  לש ה  מה שש ה  כה פש הה רות 
ה. אול יך נה אי רש ב ומנ רי ך עה י קולי ך כי ת קולי י אל ני יעי מי שש ך הנ יי אנ רש ת מנ י אל יני אי רש ה הנ גה רי דש מנ הנ

ים - ים טובי עמשי ם מנ ם הי ם. אי דה אה ה הה עמשל ינ ה של עמשל מנ ה הנ ינו? זל לי ה עה נה ינו כונש ה יהדי עמשי ה ומנ ה זל ר, ומנ מנ אה ח וש תנ פה
יהה יהדל ת בש לל ול אי וש ה  יתה ה בי תה נש ים בה שי מות נה כש ר (משלי יד) חנ מנ אל נל נו, של מל ק מי לי תנ סש םא - יי ם ל אי יו הויה, וש לה ן עה כם שש יי

ה. פה רש את עה רי קש ני ית של אלי מה שש ש הנ פל ת - זו נל לל ול אי ש. וש פל נל הנ ה וש מה שה נש ים - זו הנ שי מות נה כש נו. חנ סל רש הל תל

מו מו, כש ינת אי לש שי ה בש פה טי ם מי דה ה אה עמשל ננ של ך? כש יי אנ רש ת מנ י אל יני אי רש ר (שיר ב) הנ מנ אה ה של ה זל ר, מנ מנ אה ח וש תנ פה
ל ן ענ תה ר ני ני ש, וש פל נל וש ט רוחנ  ענ ט מש ענ הוא מש רוך  בה דוש  קה הנ יס בו  ני כש א) - מנ רה בש ני ים יום של עי בה רש ר אנ חנ ל (אנ די גנ תש מי של
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מוד ע ענ סנ יי ר (שמות יד) ונ מנ אל נל יום, של מוד אור בנ ענ י. וש םאשי י ר לי רו עמ ני לו  הי ר (איוב כט) בש מנ אל נל ה, של לה יש לנ םאשו בנ ר
ה אור. תורה ה וש וה צש ר מי י ני ר (משלי ו) כי מנ אל נל ה. וש לה יש לה ם וה ת יומה כל לל ש כו' לה מוד אי ענ ה בש לה יש לנ גו', (שם יג) וש ן וש נה עה הל

ך רל י דל זוהי ה, של אי ים לו: רש רי אומש וות, וש צש מי ל הנ ת כה אל ים אותו  די מש לנ ה, ומש תורה ל הנ ת כה ים אותו אל די מש לנ ומש
ם הוא דול שה גה ן וש טה ר (איוב ג) קה מנ אל נל יש, של אי ל הה ש של פל ל נל יסו כה ני כש ה ינ זל קום הנ מה ה. ובנ לה יש את לנ רי קש ני תון, של לה עמקנ

יו. דונה אמ י מי שי פש ד חה בל על וש

ים בי יושש ה של לה בה י חנ כי אמ לש יות ומנ רה אמ ים ונ רי מי ים ונש בי ה דג מה םאשו, כנ ל ר הוא ענ ש, של ל אי מוד של ענ ים לו בש אי רש ומנ
ה הוא זל קום הנ מה הנ י. וש תי ידה חי ב יש לל ינד כל י מי שי פש ב ננ רל חל ה מי ילה צי ד (תהלים כב) הנ וי ר דה מנ ה אה ל זל ענ ב. וש לל כל ם הנ שה ם. וש שה

או. רש קש ש ני מה ילות מנ ילות. לי לי ד בנ חנ פנ ר מי מנ ה אה ל זל ענ ילות. וש ם לי ים אותה אי ה קורש לה בה חנ י הנ כי אמ לש ך, ומנ חםשל

קום מה ס לנ ני כה תי ן של מנ זש ך טוב. ובי אה לש ה מנ נה מל ך מי ה ינעמשו לש וה צש ה ומי וה צש ל מי וות, כה צש מי ה לש כל זש ם תי ים לו: אי רי אומש וש
י כי אמ לש יך (מנ לל טו עה לש שש םא יי ל ה, וש י זל לוני ך פש רל דל שול מי כש ימו מי רי ך הה רל נו דל רו: סםלו סםלו פנ םאמש וות, י צש מי ה לש כל זש תי ה וש זל הנ

ה). לה בה חנ

ה. זל קום הנ מה בנ ך  רש זה עש ינ ך, של אה לש ילה מנ הש אות תי ל אות וש ה, כה תורה ה בנ כל זש ם תי רו: אי םאמש יום, י א בנ מה גש דג הנ זו  ובש
או לו ה ינרש ר זל חנ אנ ך. וש רל דל ם הנ חותה נש ר לנ מנ ן אה ל כי ענ יך. וש לל טו עה לש שש םא יי ל זו, של ך הנ רל דל ך בנ לי ך, תי רל את דל רי קש ני ה של תורה הנ וש

ה. תורה ל הנ יים כה קנ יש ים אותו של יעי בי שש מו. ומנ צש י ענ ני פש יק בי די צנ ייש לנ ק של לל חי ק וש לל ל חי כה ן, וש דל עי ן הה גנ

גו'. וש דול  גוי גה לש ך  שש על אל וש גו', (שם)  וש ך  לש ך  ם לל רה בש ל אנ ר ה' אל םאמל י ונ לו, (בראשית יב)  רו  םאמש ן י ר כי חנ אנ וש
ך - זו תש דש מולנ ן. ומי דל עי ן הה ה גנ ך - זל צש רש אנ ך מי ך לש גוף. לל ם לנ רה רוחנ וש ב לה יא אה הי ה, של מה שה נש ם - זו הנ רה בש ל אנ ר ה' אל םאמל י ונ
דוש קה א הנ לה יו אל בי ין אה אי רוך הוא. של בה דוש  קה ה הנ - זל יך  בי ה. אה ינה כי שש ית - זו הנ בי ם. ומי דה ר וה שה ל בה ם, של אי ן הה טל בל
מו כות כש רה ע בש בנ של ים לו  ני נותש ל. וש פה שה ם הנ עולה ה הה ץ - זל רל אה ל הה ל. אל אי רה שש ת יי סל נל א כש לה אל מו  ין אי אי הוא, וש רוך  בה

גו'. ה וש מה דה אמ חות הה פש שש ל מי ד כה גו', ענ ך וש שש על אל וש יל, מי עי נו לש רש מנ אה של

ן ק מי לי תנ סש מי של ים לו כש רי ה אומש רוך הוא - מה דוש בה קה ם הנ ת שי יר אל כי יק, ומנ די ילה צנ הש יי ה, וש כל זש ם יי דה אה ם הה אי
ך רל ל דל ן של בל אל ן הה ן. מי בל אל גםף בה ן תי ך פל אונש שה ם יי יי פנ ל כנ גו', (שם) ענ ה וש לה יש ד לה חנ פנ א מי ירה םא תי ם? (תהלים צא) ל עולה הה

י. מי ע שש י יהדנ ד כי ך כו', ענ לל גש תון. רנ לה עמקנ

נו, רש מנ אה ה של שוכה חמ ך הנ רל דל ס לנ ני כה ם, יי עולה ן הה ק מי לי תנ סש יי של ים - כש ים טובי עמשי מנ ה ולש תורה ה לנ כל זש םא יי ם ל דה ם אה אי וש
ה אה לי ל טוב, מש ה כה אה לי ה מש זל ך הנ רל דל ה בנ כה לש הה י, של ערמי םאת נה ז רו: המ םאמש י קום, וש מה אותו הנ נו בש ילשש י של ל מי ים כה עי זש עש דנ זש ומי
ה זל קום הנ מה ת בנ כל לל לה ה  יר לה אי הה לש ש  אי מוד הה ענ יום, וש ת בנ כל לל ה לה זל קום הנ מה בנ ה  יר לה אי הי ן של נה עה מוד הל ה?! ענ תורה מי

ה?! מה שה נש ה לי מה שה ה, נש לה עש ם בנ עי ה, וש לה יש לנ בנ

יל עי נש הי אםד. של י מש י לי דנ ר שנ מנ י הי ה, כי רה י מה ה לי אן רל י, קש ערמי י נה ה לי אנה רל קש ל תי ת, (רות א) אנ רל אומל ה וש יבה שי יא מש הי
י ה'. ני יבנ שי ם הל יקה רי ה, וש זל קום הנ מה י בנ תי כש לנ ה הה אה לי י מש ני ע. אמ גוף רנ י בש אותי

ה רות יבה שי י. מש נםתנ ה בש נה יהה שםבש לתל כנ י לש ערמי ר נה םאמל ת ר ונ מנ אל נל גו', של י וש נםתנ ה בש נה ת, שםבש רל יא אומל ה הי עה ה שה אותה בש
ין לי י אה יני לי ר תה של אמ ך ובנ לי י אי כי לש ר תי של ל אמ י אל ך כי יי רה חמ אנ שוב מי ך לה בי זש עה י לש י בי עי גש פש ל תי ת, אנ רל אומל ה וש דושה קש ש הנ פל נל הנ

כו'. וש

יו לה רו עה שה ך בש ר (איוב יד) אנ מנ אל נל יו, של לה ת עה לל בל אנ תש גוף ומי ת לנ כל םאל, הולל מ שש ד הנ יא צנ הי ש של פל נל ה, הנ פה רש ל עה בה אמ
יהה תי שש הנ ה וש ילה כי אמ יל הה בי שש ית: בי מי המ בנ ש הנ פל נל גוף לנ ר הנ יו, אומי לה ל עה בי אנ תש מי ן של מנ ל זש כה ל. וש בה אל יו תל לה שו עה פש ננ ב וש אה כש יי

גוף. ע הנ קה בש ני י. וש תה לי תנ נה ה של וות. טםל מנ צש םא מי ל ה ובש םא תורה ל דול, ובש ר גה ענ צנ ה בש מה שה נש י, הנ תה לי תנ נה של

י כי י, וש ן לי תל ה תי ר מנ םאמל י ר. ונ תה סש יש ני ל? אי הו דנ גו'. מנ ל וש ל דה יל אל כי שש י מנ רי שש תוב (תהלים מא) אנ י, כה בי ר רנ מנ אה
תוב כה יל לו, של כי שש מנ י של י מי רי שש רוך הוא. אנ דוש בה קה ם הנ ה עי יבה רי ה מש עמשל ינ ם? וש עולה בה ם של דה אה ל הה כה י מי ני ע אמ שה ר רה יותי

י. ה לי עמשל לום ינ י שה לום לי ה שה עמשל י ינ זי עג מה ק בש זי (ישעיה כז) או ינחמ

לום, שה ל הנ ענ הוא בנ הוא של רוך  בה דוש  קה י הנ כי וש גו',  וש י  זי עג מה ק בש זי ינחמ ר או  מנ אה ה של אי, מנ הורנ י נש בי ר רנ מנ אה של
לו! לום של שה םא הנ ל המ לום? ונ ה לו שה עמשל ינ י של מי יך לש רי יו, צה רומה מש לום בי ה שה עושל

י ני ל עה יהדו של יק בש זי חמ מנ הנ ה. וש לה עש י מנ פי לנ ה כש יבה רי ה מש ק, הוא עושל דםחנ מו בש צש ת ענ ה אל רואל ה של עה שה י, בש ני עה א הל לה אל
יו נה פה לש ה מי ילה חי ש מש קי בנ מש י של ני עה ם לל גורי י של פי לום, לש ה שה רוך הוא עושל דוש בה קה ם הנ יהכול עי בש ה, כי קה דה מו צש ה עי עושל וש
ה לום? זל עמשות שה לנ ם לו  רנ י גה ין קונו. מי בי לש ינו  לום בי ה שה ז עושל אה ה, וש לה עש י מנ פי לנ ים כש רי בה דש יחנ  טי הי ל של ענ ך  רנ בה תש יי
הו הוא מנ רוך  בה דוש  קה הנ וש ל.  דנ הנ הו  זל וש גו',  וש י  זי עג מה ק בש זי ינחמ תוב או  כה יהדו, של יק בש זי חמ מנ הנ וש י,  ני עה ה לל קה דה צש ן  נותי הנ

עמרו. י צנ פי ם לש דה אה ת הה ים אל ני ין דה ר? אי אומי

הו אי צה מש אל י וש תי עש ן יהדנ תי י יי רוך הוא, (איוב כג) מי דוש בה קה יוב לנ ר אי מנ חום, אה נש י תנ בי ר רנ מנ אה יוב. של אי ם בש ך גנ כה וש
ה. לה עש י מנ פי לנ ים כש רי בה יוב דש יחנ אי טי הי ד של ט. ענ פה שש יו מי נה פה ה לש כה רש על כו' אל

ין יקוני ל אי קנ סה ה, וש לה עש י מנ פי לנ ים כש רי בה דש יחנ  טי הי ים, וש תי מי ינת הנ חי תש קומות בי ה מש מה כנ ר בש פנ םא כה ל המ םא? ונ ר ל יותי וש
ך?! לל ל מל של
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יש יו אי לה תה עה רש מנ אה יוב של רוך הוא: אי דוש בה קה ג לנ רי טש קנ מש ר הנ מנ ה אה עה שה ה הנ אותה אי, בש הורנ י נש בי ר רנ מנ א, אה לה אל
ר מנ ך! אה לל ל מל ין של יקוני ל אי קנ סה ים, וש רי בה יחנ דש טי הי ים, וש תי מי ינת הנ חי תש ר בי פנ י כה רי ע, המ רה ר מי סה ים וש להי א אל ירי ר וי יהשה ם וש תה

ר! בי דנ ת יש ענ דנ םא בש יוב ל רוך הוא: אי דוש בה קה הנ

ס אנ מש י תי עמשםק כי י תנ ך כי טוב לש ר? (שם י) המ ה הוא אומי רוך הוא, מנ דוש בה קה ם הנ יוב עי ח אי כנ ונ תש ני ה של עה שה בש
ף תה שג יתה  עמשי ה ננ תה אנ גוף, וש ת הנ י אל לי שו  י עה מי אי י וש בי י?! אה ה לי עמשל תנ ק של עםשל ה הה י הוא טוב זל כי גו'. וש וש יך  פל כנ יענ  גי יש
י - מי אי י וש בי ל אה ה של , מנ תה רש מנ - שה ך  לש ה של מםר. מנ שש שו  פש ת ננ ק אל ג רנ רי טש קנ מש לנ תה  רש מנ אה ה, וש מה שה י נש בי תה  תנ נה ם, וש הל מה עי
י סורי ד יי צנ ה מי אוסה ש מש פל נל הנ יך, של פל יענ כנ גי ס יש אנ מש י תי י, כי ה לי עמשל תנ ק של עםשל ה הה י הוא טוב זל כי ך. וש יהדש נו בש תה הי רש מנ אה

ך?! לל ל מל ין של יקוני ל אי קנ , סה תה עש ים הופה עי שה ת רש ל עמצנ ענ גוף?! וש הנ

ת ענ דנ םא בש יוב ל הוא: אי רוך  בה דוש  קה הנ ר לו  מנ הוא. אה רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש ה לי ל זל ל כה ג ענ רי טש ג קי רי טש קנ מש הנ וש
ת חנ ר, (שם מ) אנ מנ אה וש ר בו  זנ מו, חה ח עי כנ ונ תש ני וש הוא  רוך  בה דוש  קה א הנ בה ן של יוה כי עמרו. וש ל צנ ס ענ פה תש ני ינו  אי וש ר,  בי דנ יש

ן. יה דנ י הנ ני פש יו לי ר פי גנ יף. סה םא אוסי ל ם וש יי תנ ה ושש נל על םא אל ל י וש תי רש בנ די

ה. כונה י נש לנ ם אי תל רש בנ םא די י ל א (שם מב) כי לה יוב, אל י אי די בש ענ ה בש כונה ם נש תל רש בנ םא די י ל תוב כי םא כה ר, ל מנ ת אה דה י פש בי רנ
ל ענ שו  קש םא בי ם ל הי ר, וש מנ אה ה של ל מנ ענ מו  צש ל ענ ענ ש  קי ין, ובי די ת הנ יק אל די צש הי ד וש מנ ה. הוא עה כונה ם נש תל רש בנ םא די י ל לנ אי

ם. שונה ה לש ני עמ מנ עוהו בש טש הי ה של ל מנ ם, ענ מה צש ענ

תוב כה של ת,  ענ רנ צה בש קות  לש לי אוי  רה ים  רי שי כש בי ד  חושי הנ ל  כה ר,  מנ אה א  יודה י  בי רנ ם  שי בש ין  ני כש סי מי של ענ  הושג יש י  בי רנ
םא ל ה של מנ דוהו בש שה יוב חמ ל אי יו של רה בי ת. חמ מי י כנ הי א תש ל נה תוב (שם) אנ כה אנו. וש טה ר חה של אמ נו ונ לש ר נואנ של (במדבר יב) אמ
רוך דוש בה קה הנ ים. וש מי חמ ם רנ יהל לי יוב עמ ש אי קי בי ד של ם, ענ שה פש ל ננ שו ענ קש םא בי ל ה, וש ילה חי נו מש מל שו מי קש םא בי ל יהה בו, וש הה

ם. כל דש ענ ל בנ לי פנ תש יוב יי י אי די בש ענ ך, וש יכה פי דוהו. ולש שה חמ ה של מנ או בש טש חה ם, של הל יענ לה הוא הודי

ה ה זל ה. מנ לה בה ם נש כל מה י עמשות עי תי לש בי א לש שה יו אל נה ם פה י אי ר (איוב מב) כי מנ אה ה של א, מנ מה סש ן קי י בל י יוסי בי ר רנ מנ אה וש
. יהה פל אנ ל בש בי ננ ל יש בי ננ יהה מש בי אה י, וש י יוסי בי ם רנ גי רש תי . וש יהה נל פה ק בש יהה יהרםק יהרנ בי אה תוב (במדבר יב) וש כה ת, של ענ רנ ה? זו צה לה בה נש

ה רה עה סש ן הנ יוב מי ת אי ן ה' אל ענ ינ תוב? (איוב לח) ונ ה כה יוב, מנ ל אי רוך הוא אל דוש בה קה ה הנ לה גש ני של ה, כש אי םא ורש ב
יוב: ר אי מנ י. אה ני שופי ה יש רה עה שש ר בי של ר (שם ט) אמ מנ אה ה של ל מנ ענ יב לו  שי ר, הי מנ א אה תה פש לנ ר חמ י בנ י יוסי בי ר. רנ םאמנ י ונ
יג) (שם  תוב  כה של הו  זל אוייב?  יוב בש אי י  מי שש ך  לש ף  לי חנ תש ני וש יך,  נל פה לש ה  רה בש עה ה  רה עה סש א רוחנ  מה ם, של ל עולה של בונו  רי

ה. רה עה סש ן הנ יבו מי שי ך הל יכה פי ך. לש אוייב לה י לש ני בי שש חש תנ ונ

תוב כה ה? של רה עה סש את  רי קש ני של נו  לה ן  יי ננ ומי יוב.  אי ל  של גופו  יר  עי סש הי ן, של טה ל שה ה של רה עה סש ים,  רי אומש ינו  בותי רנ
רוך דוש בה קה ל הנ רו של מה אמ מנ א בש לה ר, אל בה עמשות שום דה שות לנ ין לו רש אי רו. של בה ה דש ה עושה רה עה (תהלים קמח) רוחנ סש

הוא.

תוב ה. כה רה עה סש ן הנ תוב מי כה ך, של מל סה תוב בש כה י. וש ני שופי ה יש רה עה שש ר בי של תוב אמ כה י"ן, של שי תוב בש ר, כה י בון אומי בי רנ
ם. יהל רי חמ ים אנ ני ם זם ר הי של ם אמ ירי עי שש ם (ויקרא יז) לנ תוב שה כה ה, וש רה עה שש ר בי של אן אמ כה

תוב כה ר - של כה ת זה חנ ם אנ ענ ה. פנ בה קי ת נש חנ ם אנ ענ ר, ופנ כה ת זה חנ ם אנ ענ ר, פנ מנ אי אה חומנ י רש בי ה. רנ רה עה שש תוב בי כה ה של זל וש
תוב (שם כה ה - של בה קי ת נש חנ ם אנ ענ יר. פנ עי יש שה י אי חי ו אה שה ן עי תוב (בראשית כז) הי כה יו. וש לה יר עה עי שה א הנ שה נה (שם טז) וש
ל יר גופו של עי סש מנ ם? של ענ טנ ה הנ ה. מה רה עה סש ן הנ תוב מי כה ך, של מל סה תוב בש כה ה, וש ירה עי כו שי רש דנ ו לש שה הוא עי יום הנ ב בנ יהשה לג) ונ

אהדהם.

ה עללה הל של ים, כש רי ה אומש הודה י יש בי רנ יהה וש מש חל י נש בי ם. רנ יי מה שה ה הנ רה עה סר יההו בנ לי ל אי ענ ינ תוב (מלכים-ב ב) ונ י כה רי המ ונ
דו. גש נל ת כש ול מה ך הנ אנ לש ד מנ מנ , עה יענ קי רה יההו לה לי רוך הוא אי דוש בה קה הנ

ת: ול מה ך הנ אנ לש ר לו מנ מנ ם. אה שה יההו לש לי ה אי לל עמ ינ ם, של יי מנ י שה אתי רה ן בה ת כי נה ל מש רוך הוא: ענ דוש בה קה ר לו הנ מנ אה
יהכול יות, וש רי ר בש אה שש ה כי ין זל רוך הוא: אי דוש בה קה ר לו הנ מנ יות. אה רי בש ה לנ חון פל תש ילה פי הש ו יי שה כש ם, ענ ל עולה בונו של רי
ר מנ יו. אה לה ד אי רי אי שות וש י רש ן לי ם, תי ל עולה בונו של ר לו: רי מנ ענ כםחו. אה ך יודי ינש אי ם, וש עולה ן הה ך מי יר אותש עמבי הנ הוא לש
ן לו תנ םא נה ל ם, וש עולה ן הה ירו מי עמבי הנ לש ש  קי יו, ובי לה גש ת רנ חנ יחו תנ רי כש יההו, הי לי ה אותו אי אה רה ן של יוה ד. כי יהד יהרנ ד. מי לו רי

ם. יי מה שה ה הנ רה עה סר יההו בנ לי ל אי ענ ינ תוב ונ כה ם, של יי מנ שה ה לנ לה עה יו, וש תה חש ף אותו תנ פנ יהד כה שות. מי רוך הוא רש דוש בה קה הנ

ה, פופה נו"ן כש ה. הנ רה עה סש ן הנ תוב מי כה יו, של לה ה אי לה גש ה ני רה עה ה סש אותה יוב, בש אי רוך הוא לש דוש בה קה ה הנ לה גש ני ן של יוה כי
יוב? (איוב לח) אי ר לש מנ ה אה מו. מה ר עי בי די חון, וש ל גה ך ענ ש הולי חה נה רוך הוא כש דוש בה קה ף אותו הנ פנ ה. כה שוטה םא פש ל וש
הוא רוך  בה דוש  קה ל הנ יו של עמשה מנ הורות של תו. לש חש תוכנ עממםד בש םא יהכםל לנ ל ק, וש תנ יהד שה ץ. מי רל י אה די יהסש בש יתה  יי יפםה הה אי

בלאלמלת.

ה, חוץ לה יש לנ בנ ים  טי רום שולש מה בנ ים של בי ר, כוכה י בםקל בי ד כוכש ינחנ ן  רה (שם) בש ר,  מנ אה וש ח  תנ פה י  רי דש נש סנ כש לל י אמ בי רנ
תוב כה הו של רוך הוא. זל בה דוש  קה ל הנ מו של ים שש די ינחמ ים ומש רי אמ פה ים ומש חי בש שנ ם מש כגלה ר. וש בםקל ים בנ טי שולש ם של אותה מי

ע. גנ רל ם כש תה לש שנ מש מל י של ל פי ף ענ ה, אנ לה יש י לנ בי םא כוכש ל ר, וש י בםקל בי ד כוכש ן ינחנ רה בש

ם ר, אותה חנ שנ מוד הנ ה ענ עולל ה של עה שה י, בש רי דש נש סנ כש לל י אמ בי ר רנ מנ יעו? אה יהרי ה ונ מה ים (שם), לה להי י אל ני ל בש יעו כה יהרי ונ
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ם אותה ים  ירי עמבי מנ ה  לה יש לנ בנ ים  ני מג מש הנ ים  בי כוכה הנ וש ים  כי אה לש מנ הנ ם  אותה ל  כה וש ה,  רועה תש בי ים  יעי רי מש ים  להי אל י  ני בש
יום. ים בנ ני מג ם מש יותה הש ם לי קומה מש ים בי רי חי ים אמ כי אה לש ים מנ טי שולש ם, וש קומה מש מי

הוא מו. וש ילון שש קומו, וי מש מי יאו  רוך הוא מוצי בה דוש  קה הנ רום, וש מה ד ייש בנ חה ב אל ר, כוכה אי אומי דנ סש י חי בי רנ
ע לה בש ני ז וש נה גש ים, ני טי ר שולש י בםקל בי ם כוכש אותה ן של יוה ה. כי לה יש לנ ל הנ ש כה מי שנ ים, ומש בי כוכה ר הנ אה יא שש הוצי יס ולש ני כש הנ ה לש נל מג מש

קומו. מש בי

הוא רוך  בה דוש  קה הנ של צון. כש לה פנ תש יי יהה  מודל ענ וש ה  קומה מש ץ מי רל יז אל גי רש מנ תוב (שם ט) הנ ל, כה מואי י שש בי ר רנ מנ אה
קומו? י הוא מש קומו. מי מש א מי לה יש אותו אל עי רש םא מנ יו, ל מודה ת ענ יש אל עי רש הנ ש ולש גי רנ ם, ולש עולה ל הה יז כה גי רש הנ ה לש רוצל

יון. ל צי ה של דה קג נש זו הנ

ר בל ים ה' די להי ל אל ף אי סה אה מור לש זש נ) מי תוב (תהלים  כה ם, של עולה ת הה תנ שש יון הג צי ר, מי אי אומי חומנ י רש בי רנ
. יענ ים הופי להי י אל ל יםפי לנ כש יון מי צי יו, מי רה חמ תוב אנ כה בםאו. וש ד מש ש ענ מל ח של רנ זש מי ץ מי רל א אל רה קש יי ונ

א רה ה, ובה זל ה בה יש זל בי לש הי אור, וש יס אור בש ני כש ם, הי עולה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה בה של אי, כש לנ מש י שי בי ר רנ מנ אה וש
ה. יעה רי יש ם כנ יי מנ ה שה ה נוטל מה לש שנ ה אור כנ תוב (שם קד) עםטל כה ם, של יי מנ שה

ט שי פנ תש אור הי אותו הה רוך הוא. וש דוש בה קה ש בו הנ בי לנ תש הי אשון של רי אור הה בושו. הה א אור לש רה קש ה ני זל אור הנ הה וש
ה. יעה רי יש ם כנ יי מנ ה שה תה כו' נוטל שש בה ר לה דה הה תוב הוד וש כה ם, של עולה א הה רה בש ני ר, וש דה הה הוד וש בש

ל טנ בודו, נה א כש סי ת כי חנ תנ ם, מי יי מנ תוך הנ ק לש רנ זה ג וש לל של ת הנ רוך הוא אל דוש בה קה ל הנ טנ נה של ר, כש מנ יהה אה קי זש י חי בי רנ
ם. יי ערלו מנ שה ד בש דנ י מה תוב (ישעיה מ) מי כה ערלו, של עור שה שי כש

ץ. רל אה ר הה פנ עמ ש  לי שה ל בנ כה תוב (שם) וש כה ם, של יי מנ הנ תוך  ק לש רנ זה ל, וש טנ ת נה רל זל יש  לי עור שש שי ר, כש מנ אי אה י יודנ בי רנ
ץ. רל א אה וי ר הל םאמנ ג י לל של י לנ תוב (איוב לז) כי כה וש

ע צנ מש אל ת בש ענ קנ שג ת מש חנ ן אנ בל ם אל שה ית מי עמשי ננ הום, וש תש ע הנ צנ מש אל ה, בש לה חי תש ד בנ חה קום אל א מה פה קש ם ני יי מנ ת הנ חנ תנ ומי
ם. עולה ת הה דנ קג יא נש הי יון, וש צי ית בש אי רש ני ה וש לה עש מנ ה לש תה לש עה הום, וש תש

תוך א מי לה ים) אל בי תובש סש םא מי יו ל קה לה חמ ל ונ גנ לש גנ ים (הנ מי ים) מוקה קי תש מנ ין (מש דור אי כנ הנ גםל וש עה ר, הל י אומי י יוסי בי רנ
י בי . רנ יהה ל רוחותל כה ץ לש רל אה ה הה טה שש פנ תש ם ני שה ם, ומי ל עולה של קומו  יא מש ה הי דה קג נש הנ ה  אותה ע, וש צנ מש אל ת בה חנ ה אנ דה קג נש

ם. דה ל אה יהתו של רי ין בש עי ר, כש מנ יהה אה קי זש חי

קום ל מה ם אל יי מנ שה ת הנ חנ תנ ם מי יי מנ וו הנ קה תוב? (בראשית א) יי ה כה ם, מנ יי מנ ת הנ חנ תנ ץ מי רל אה ה הה אה פש קש ני ה של עה שה בש
ם הל ר בה ענ גה ד של ה, ענ אשונה רי בה ה כש סותה כנ ים לש הי בה גש ני ים וש יו עולי ה, הה שה ם ינבה יי מנ או הנ רה ן של יוה ה. כי שה ינבה ה הנ אל רה תי ד וש חה אל

נוסון. ך יש תש עמרה ן גנ תוב (תהלים קד) מי כה סו, של נה רוך הוא וש דוש בה קה הנ

ו שה כש ענ ה, וש לה חי תש בנ יהה  לל ים עה סי כנ מש יו  הה י של ני פש ם? מי ענ טנ ה הנ ים. מה כי כש תנ שש מי יו  םא הה ים, ל סי נה יו  הה י של ל פי ף ענ אנ וש
ם יי ננ ים ושש עי בש ל שי מו של ק בו שש קנ חה ש, וש רל ל חל רור של ין צש מי ל כש טנ רוך הוא? נה בה דוש  קה ה הנ שה ה עה . מל יהה נל פה ים מי סי נה

כו. כש תנ שש ני יהד וש דו מי מש עה ם, וש יי מנ תוך הנ יך לש לי שש הי מות וש שי

הוא. רוך  בה דוש  קה ל הנ של מו  ה שש זל י,  יםפי ל  לנ כש מי יון  צי מי נ)  (שם  תוב  כה יון, של צי בש דו?  מש עה קום  ה מה יזל אי ובש
ם. עולה קום הה הוא מש ה, של קום זל מה א מי לה ת אל טל מוטל תש ה מי ינה ת, אי טל מוטל תש ץ מי רל אה הה של וכש

ק לי תנ סש מו, מי שש תום בו  חה ה של רור זל הוא, צש רוך  בה דוש  קה ל הנ של מו  שש ת בי מל אל ע בל בה שש ני ר, הנ ת אומי דה י פש בי רנ
הוא ה של רואל ק, וש לי תנ סש ה ומי רור עולל ר, אותו צש קל של ע לנ בה שש ני הנ יים. וש קנ תש ם מי עולה הה יים בו, וש קנ תש ה, ומי וה דש חל ה בש לה עש מנ לש
ת. מל אל תום בל חה מו הל ל שש א ענ לה יים אל קנ תש ם מי עולה ין הה אי בםהו, של תםהו וה זםר לש חמ ה לנ רוצל ט, וש מוטי תש ם מי עולה ז הה אה א, וש וש שה

א. וש שה יך לנ להל ם ה' אל ת שי א אל שה םא תי תוב (שמות כ) ל ה כה ל זל ענ וש

רוך ינו בה בוד אי כה הנ כםל. וש ד הנ יהה עומי לל ר עה של ת, אמ חנ ה אנ דה קג יא נש ם כגלו הי עולה ל הה קום כה ר, מש יהה אומי קי זש י חי בי רנ
קומו. מש בוד ה' מי רוך כש תוב (יחזקאל ג) בה כה קומו, של מש א מי לה אל

ל יומו של קי סוד, וש יש ים הנ כי תומש ים הנ מודי ענ לו הה ר, אי יהא אומי חש רנ י פש בי צון (איוב ט)? רנ לה פנ תש יהה יי מודל ענ ה וש ה זל מנ
יק די ים צנ כי תומש ם הנ ל אותה סוד של יש ה. הנ עה בש יהה שי מודל ה ענ בה צש תוב (משלי ט) חה כה ם? ז', של ה הי מה כנ ם. וש יהל לי ם עמ עולה הה

יו. לה ים עה די כםל עומש הנ סוד של יש סוד, הנ א יש לה תוב, אל םא כה מוד ל ם. ענ סוד עולה יק יש די צנ תוב (שם י) וש כה ד, של חה אל

ה עה בש ים. שי ה ינמי עה בש צות. שי רה ע אמ בנ ם. של ים הי רי חוזש ים וש צי ים רה בי ה כוכה עה בש שי ם, וש ים הי יעי קי ה רש עה בש ה שי ד זל גל נל כש
עמלות מנ ירות,  פי סש ע  בנ של ם  הי ו.  עמלותה מנ ם  יי מנ שה בנ ה  בונל הנ ר  מנ אל נל של הוא,  הנ ר  מה אמ מנ בנ ים  לויי תש ם  כגלה וש הומות.  תש

ים. יוני לש על ם הה יי מנ ם שה הי ד, וש חה ר אל מה אמ מנ ים בש לויי ם תש כגלה דול, וש גה מו הנ שש ים בי קוקי ים חמ מודי דולות, ענ גש

ד. יום חה ר יום אל י בםקל הי יש ב ונ רל י על הי יש ר ונ מנ אל נל רוד, של ם פי הל ין בה אי ם, וש הל מה ים עי גי וש דנ זש מי דושות של צות קש רה ע אמ בנ של וש
ה ה'. שה ים עה ת יהמי של י שי י. (שמות כ) כי יעי בי שש ד יום הנ י. ענ שי שי י. יום הנ ישי מי י. יום חמ יעי בי י. יום רש ישי לי י. יום שש ני שי

ים לויי ם תש הי ים, של טי בה ר שש שה ים עה ני ם שש הי וש ם.  יי מנ שה ים בנ לויי ם תש הי ים, של קוקי ים חמ מודי ה ענ עה בש ם שי דה גש נל וכש
תוב (דברים ו) כה ך, וש תל בש כון שי ם מש יי מנ שה ע הנ מנ שש ה תי תה אנ ר (מלכים-א ח) וש מנ אל נל ם, של יי מנ א שה רה קש ני עמקםב הנ ת ינ דנ מי בש
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גו'. ל וש אי רה שש ע יי מנ שש

ה ה זל תו - מנ גגדה אמ רוך הוא. (עמוס ט) ונ דוש בה קה ל הנ מו של ם שש ים הי יוני לש על ה הה עה בש שי ר, הנ אי אומי חומנ י רש בי רנ
ה. תונה חש תנ ץ הנ רל ץ - זו אל רל ל אל ים אותו. ענ יגי הי נש ם ומנ עולה ל הה ים ענ די עומש ם, של הל ה מי טה מנ עמלות לש ע מנ בנ ם של תו? הי גגדה אמ
ין כי ר (ירמיה י) מי מנ אל נל ל, של בי ה הוא? תי ה. ומנ מה כש חה לויהה בש יא תש הי ה, וש ינה את בי רי קש ני ה הנ יונה לש על ץ הה רל ה - זו אל דה סה יש

תו. מה כש חה ל בש בי תי

ם הוא? עולה ד בה חה םא יהם אל ל ר, המ אי אומי דנ פש רוסש י כש בי ה. רנ עה בש ם שי הי ד, וש חה יהם (עמוס ט), יהם אל י הנ מי א לש קורי הנ
ים. א ינמי רה ם קה יי מנ ה הנ וי קש מי תוב ולש כה תוב, של ים כה אי, ינמי חומנ י רש בי ר רנ מנ אה

א יהם צה מש תי ד של הום, ענ תש ד הנ ה, ענ זל ה מי טה מנ ה לש ים בו, זל סי נה כש ם ני כגלה ה, וש עה בש ם שי הי דול, וש גה יהם הנ ים לנ סי נה כש ם ני כגלה וש
ד. חה ר אל מה אמ מנ ים בש לויי ם תש כגלה ה, וש ל זל ה ענ ה זל עה בש דול שי גה הנ

ר מנ אל נל ה בו, של רואל יט וש בי רוך הוא מנ בה דוש  קה הנ ה של עה שה ט? בש מוטי תש ם מי עולה י הה תנ ימה אי, אי לנ מש י שי בי ר רנ מנ אה
גו'. ם וש דה י אה ני ל בש יף ענ קי שש ם הי יי מנ שה (תהלים יד) ה' מי

י בי יו רנ ינה ים עי רי או, הי יהצש ם של רל טל ך. בש רל דל ת בנ כל לל יום, לה יר הנ אי הי של אור, כש בה מו  ק קה חה צש י יי בי רנ אי וש הורנ י נש בי רנ
ת אנ רש יי ים בש תי תש רנ מש ים של בי כוכה ם הנ ה אותה אל רש ק: תי חה צש י יי בי ר לו רנ מנ ים. אה תי תש רנ ר מש בםקל י הנ בי כוכש ה של אה אי, רה הורנ נש

ר. מי זנ ם לש נה מנ יענ זש גי ת מנ עי ם, כה דונה אמ

ם ה, אותה לה יש לנ ים בנ חי בש שנ מש אות של בה צש ר הנ אה ים שש מי יש סנ מש של ם. וכש יהל לי ים עמ די ים עומש להי י אל ני ם בש אותה שום של מי
ם. קומה מש ה לי לה יש לנ ים בנ טי שולש נות של חמ מנ ל הנ ים כה סי נש כנ תש ה, ומי רועה ים תש עי ים תוקש להי י אל ני בש

ם נה מנ זש יענ  גי ת מנ עי כה ה. וש ירה ים שי לי עמ ים ומנ אי ירי ים וי תי תש רנ ר, מש בםקל יום, בנ ים בנ טי שולש ים של בי כוכה ם הנ ז אותה אה וש
ל יעו כה יהרי ר ונ י בםקל בי ד כוכש ן ינחנ רה תוב (איוב לח) בש כה ה, של רועה תש ה הנ ים אותה עי שומש ה של זל ן הנ מנ זש ם, בנ בונה ת רי חנ אל בי שנ לש

ים. להי י אל ני בש

אי: הורנ י נש בי רנ ק לש חה צש י יי בי ר לו רנ מנ ם, אה עולה ה לה לה גנ תש הי ש וש מל של א הנ יהצה של יום. כש יר הנ אי יהה מי הה כו, וש לש הה ימו וש די קש הי
ה? מה ן. לה בה לה ר לש זנ ך חה ר כה חנ אנ דםם, וש א אה א, יהצה יהצה של כש ש. של מל של י בנ תי לש כנ תנ סש הי של י כש ני הנ מי תש

א ש, יוצי מל של א הנ יוצי של א: כש הודה ן יש ק בל חה צש י יי בי ר רנ מנ לום אה ן שה י בל י יוסי בי ר רנ מנ אה ר של בה דה י בנ תי רש כנ זש אי ני דנ ונ
. יענ קי י רה לוני ל חנ ים של קופי שש ה מנ רי שש לש על ענ שש יף, ובוקי קי ר תנ בל גל ף, כש תםקל בש

א לה אל ה?  עושל ה  בורה גש יזו  אי ש.  מל של לנ ט  רה פש בור,  גי א  רה קש ני של לות  זה מנ הנ וש ם  יי מנ שה הנ י  בי כוכש ם  ל אותה כה בש ין  אי וש
א בה ה של עה שה . בש יענ קי רה ל הה ים של קופי שש מנ הנ לונות וש חנ ם הנ ל אותה ים כה מי תש תנ סש ה, מי לה יש לנ ס הנ נה כש ני וש יום  יים הנ תנ סש מי של כש
ל ת כה ס אל לו הוא כוני כםחנ של ף ובנ תםקל דוש, ובנ קה ם הנ שי ל סוד הנ יות של אותי ק בה קה חש נל ר וש טי ענ תש א, מי ש יוצי מל של הנ יום וש הנ

ה. חוצה א הנ יוצי ם וש חנ אותה יו, ופותי בותה המ לש שנ ים בש פי רה שש ני לונות, וש חנ ם הנ ל אותה ת כה ענ אל ים, ובוקי יעי קי רש ם הה אותה

את צי תוב (שופטים ה) כש כה ח. וש רוץ אםרנ בור לה גי כש יש  תוב (תהלים יט) יהשי כה בור? של א גי רה קש ני של נו  ן לה יי ננ ומי
ש, מל של הנ ך  אשון. כה רי הה גונו  ר לש ח, חוזי צנ ני של דםם. כש , הוא אה חנ נוצי וש ה  מה חה לש מי לנ ס  ננ כש ני בור של גי כש תו.  רה בג גש בי ש  מל של הנ

אשון. רי ן הה ול גה ר לנ ך חוזי ר כה חנ אנ תו, וש בורה רםב גש דםם מי הוא אה יו, וש בותה המ לש ים בו שנ קי לה דש א, ני יוצי של כש

ע. מנ ת שש יאנ רי קש בי ים של לי עג מש ים הנ רי בה דש ם הנ אותה ר מי ר מנ םאמנ ק, י חה צש י יי בי ר רנ מנ ד, אה חה ה אל דל שה יעו לש גי הי של כו. כש לש הה
עמקםב ינ י  ני בש רו  מש אה ה של עה שה בש נוחנ  ה  זל הנ סוק  פה הנ ד.  חה אל ה'  ינו  להי אל ה'  ל  אי רה שש יי ע  מנ ו) שש (דברים  ר,  מנ אה וש ח  תנ פה

ים? רי ל אומש אי רה שש ה יי יזל אי ל. לש אי רה שש ע יי מנ ים שש רי ם אומש עולה ל הה ו, כה שה כש ל ענ בה ל, אמ אי רה שש יי ה לש ם, או מםשל יהל בי אמ לנ

יד מי יות תה הש בודו לי א כש סי תוך כי ם אותו בש תנ רוך הוא חה דוש בה קה הנ ת, וש םא מי ינו ל בי עמקםב אה ינו, ינ ני ה שה ני א, הי לה אל
ל מו של ת שש ים אל די ינחמ ם מש הי של ם. וכש יי עממנ ל יום פנ כה אוי בש רה רוך הוא כה דוש בה קה ל הנ מו של ים שש די ינחמ מש יו, של נה ל בה ד ענ עי
רוך דוש בה קה ל הנ מו של ת שש ים אל די ינחמ נו מש אה ינו, של לי יד עה עי ילה מי הש ל, תי אי רה שש ע יי מנ ים שש רי רוך הוא, אומש דוש בה קה הנ

אוי. רה הוא כה

ים אותו לי עמ ם, ומנ עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ ים לש רושי ם, פש יי פנ נה ה כש עה בה רש אנ עמקםב בש ינ ת  ים אל לי ה נוטש עה שה הנ ה  אותה בש
יד הולי ב של אה י הה רי שש ר: אנ אומי רוך הוא וש דוש בה קה חנ הנ כות. פותי רה ע בש בנ של ך אותו בש רי בה יון, ומש לש על דוש הה קה י הנ ני פש לי
ם יי מנ שה אות הנ בש צי ל  כה ה  עה שה הנ ה  אותה בש ך!  כה ם  יהל בי אמ ת  ים אל רי טש ענ מש ים של ני בה הנ י  רי שש אנ ץ!  רל אה בה ה  זל הנ ע  רנ זל הנ ת  אל

ד. על ם וה עולה כותו לש לש בוד מנ ם כש רוך שי ים, בה רי אומש ים וש חי פותש

י ני פש יו לי נה ל בה ה ענ ת חומה פל קל יהה מג רש קי יד כש מי ד תה עומי ך, וש מון זנ סש רש פנ רות אמ המ ר ננ שה ה עה לשה שש ר בי טי ענ תש עמקםב מי ינ וש
הו ם. זל ידה מי שש הנ ים לש כולי ין יש ם אי עולה י הה ני ל בש כה וש ם,  יהל לי לט עמ שש ה לי של קה ין הנ די ן לנ םא נותי ל וש הוא,  רוך  בה דוש  קה הנ

עמקםב. י ינ די בש א ענ ירה ל תי תוב (ישעיה מד) אנ כה של

עמקםב ינ ייש  ך  עמקםב, כה ינ י  ני בש ם  הי ה, של טה מנ ים לש טי בה ר שש שה ים עה ני שש ייש  א של מה גש דג ר, בנ מנ אה וש אי  הודנ יש י  בי ח רנ תנ פה
ל אי רה שש יי הוא  רוך  בה דוש  קה ל הנ של מו  ים שש די ינחמ מש א של מה גש דג ים. ובנ יוני לש ים על טי בה ר שש שה ים עה ני ם, ושש יי מנ שה יון בנ לש על הה

ה. לה עש מנ לש מו של כםל כש הנ ה, וש לה עש מנ ים לש דושי קש ים הנ כי אה לש מנ ים הנ די ינחמ ך מש ה, כה טה מנ לש
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ה תה םא ענ ם ל הה רה בש ת אנ ה אל דה ר פה של עמקםב אמ ית ינ ל בי ר ה' אל מנ ן כםה אה כי ר, (שם כט) לה מנ אה אי וש הורנ י נש בי ח רנ תנ פה
ם! עולה א בה רה בש ם ני רל עמקםב טל ינ ם? וש הה רה בש ת אנ ה אל דה עמקםב פה י ינ כי רו. וש וה יו ילחל נה ה פה תה םא ענ ל עמקםב וש ייבוש ינ

יהא לש מנ פה ת הנ ס אל ני רוך הוא כי דוש בה קה ים, הנ די שש אור כנ ם בש הה רה בש ת אנ ים אל ילי פי יו מנ הה ה של עה שה ה, בש אי םא ורש א ב לה אל
י. הובי הוא אמ לו, של ה של פה רי שש תוך הנ ם מי הה רה בש ת אנ ילו אל צי ר: הנ מנ אה לו וש של

ק! חה צש נו יי מל א מי י ייצי רי רוך הוא: המ דוש בה קה ר הנ מנ אל! אה עי מה שש נו יי מל א מי י ייצי רי רוך הוא: המ דוש בה קה רו לנ מש אה
י רי רו: המ מש עמקםב! אה נו ינ מל א מי י ייצי רי רוך הוא: המ דוש בה קה ר הנ מנ ו! אה שה נו עי מל א מי י ייצי רי רוך הוא: המ דוש בה קה רו לנ מש אה

ם. הה רה בש צול אנ כותו ני זש בי ם, של הה רה בש ת אנ ה אל דה ר פה של ר, אמ מנ ה אה ל זל ענ ל. וש צי נה עמקםב יי כות ינ זש בי אי של דנ ונ

יהה נש ננ ת, חמ דל יוקל ש הנ אי ן הה שנ בש תוך כי ם לש ילו אותה פי ינ יהה של רש זנ עמ ל ונ אי ישה יהה מי נש ננ ת חמ תו אל פש כה ה של עה שה י, בש בי ר רנ מנ אה
י די בש א ענ ירה ל תי ה אנ תה אנ ר (ירמיה ל) וש מנ ל אה אי ישה ם. מי דה י אה ה לי עמשל ה ינ א מנ ירה םא אי י ל ר (תהלים קיח) ה' לי מנ אה

גו'. ל וש אי רה שש ע יי מנ ר, שש מנ יהה אה רש זנ ם ה'. עמ אג י נש ני ך אה תש י אי ל כי אי רה שש ת יי חנ ל תי אנ עמקםב וש ינ

ה זל א. וש ירה םא אי י ל ר ה' לי מנ אה יהה, של נש ננ ה חמ י - זל ני ה' אה ר לנ םאמנ ה י רוך הוא, (ישעיה מד) זל בה דוש  קה ר הנ מנ אה
יהה, רש זנ ה עמ ה - זל נל כנ ל יש אי רה שש ם יי שי עמקםב. ובש י ינ די בש א ענ ירה ל תי ה אנ תה אנ ר וש מנ אה ל, של אי ישה ה מי עמקםב - זל ם ינ שי א בש רה קש יי

רו. וה יו ילחל נה ה פה תה םא ענ ל עמקםב וש ה ייבוש ינ תה םא ענ כו'. ל ל וש אי רה שש ע יי מנ ר שש מנ אה של

ר מנ אל נל לו, של יל של לי אל ם הה שי ר, כש אצנ שנ טש לש א בי רה קש י ני ני ר, אמ מנ ייאל אה ני א דה לה ם? אל הל מה ייאל עי ני יהה דה םא הה ה ל מה לה וש
ייאל. ני דה ה לש וה חמ תנ שש הי יו וש נה ל פה ל ענ פנ ר נה צנ נל דש בוכנ ך נש לל מל ז הנ תוב (שם ב) אה כה י כו', וש הי לה ם אל שג ר כש אצנ שנ טש לש (דניאל ד) בי

ם. הל מה יהה עי םא הה ל ך וש לנ ש. הה אי פון בה רש שש ם תי יהל להי י אל ילי סי ר, פש מנ רוך הוא אה דוש בה קה הנ וש

ע רנ הה י לש די ש כש אי ם בה ת גופה ילו אל פי ים הי עי דש רש פנ צש רו, הנ מש א אה לה ש? אל אי לו לה פש נה יהה של רש זנ עמ ל ונ אי ישה יהה מי נש ננ או חמ ה רה מה
נו. בוני בוד רי יל כש בי שש ה בי מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ נו ענ חש ננ רוך הוא - אמ דוש בה קה ל הנ רו של מה אמ מנ ם, בש יי רנ צש מי לש

ק סי ענ תש ני ר, וש הה ה לה לל עמ ננ ך וש רל דל הנ עמבםר מי אי, ננ הורנ י נש בי ר רנ מנ ש. אה מל של ד הנ ם יהרנ יי תנ ינש ה. בי תורה קו בנ סש ענ תש הי כו וש לש הה
ן. ישנ םא ני ל ה, וש תורה בנ

ים. יוני לש על קומו  ר:  אומי יהה  הה של ד  חה אל קול  עו  מש שה ה,  זל ם  עי ה  זל ה  תורה בנ ים  קי סש ענ תש ומי ים  בי יושש ם  עודה בש
ם, עולה ת הה יז אל גי רש הנ לש ה  הוא רוצל רוך  בה דוש  קה ה הנ ני הי רו!  עורש תש ם, הי יהל ירי חי נש בי ה  נה שי ים, של ני שי יש ים הנ תוני חש תנ הנ
ל ה ענ בוכל ים, של לי יה ר אנ ל עםפל יהה של כי ים. קול בש תי תש רנ ם, מש יהל לי עמ מוך  ם סה עולה הה ים, של יהמי קנ ים הנ מודי ענ ם הה אותה וש

דוש. קה א הנ סי כי יד בנ מי שום תה רה ד, של חה ייה אל רש אנ

י. ני טש ז בי גנ רש תי י ונ תי עש מנ י, שה תי רש מנ ה אה ל זל ענ י, וש תי עש מנ ר לו, שה מנ ר? אה בה תה דה עש מנ ק, שה חה צש י יי בי רנ אי לש הורנ י נש בי ר רנ מנ אה
ה קול ני ין, הי די ה הנ עמשל ינ ם של רל טל לו, וש ם של עולה ת הה דון אל ה לה הוא רוצל רוך  בה דוש  קה אי הנ דנ אי, ונ הורנ י נש בי ר רנ מנ אה
ה זל ט לש רה נו, פש רור לה כםל בה הנ ם. וש עולה קו בה לש תנ סש ו יי שה כש ים ענ מי רה ל הה ים של מי רה אי הה דנ ם. ונ עולה יד בה מי יז תה רי כש ר, ומנ עורי תש מי

ה הוא. י מנ תי עש םא יהדנ ד, ל חה ייה אל רש ל אנ ה ענ בוכל ים של לי יה ר אנ ל עםפל יהה של כי ר קול בש מנ אה של

יהה כי בש יהה? זו הנ כי בש י הנ הי ם. ומנ עולה ה בה לה גנ תש ים הי טי ים מועה יהמי ה. לש עה י שה פי ה לש זל עו בה םא יהדש יהה, ל מש חל י נש בי ר רנ מנ אה
םא יהה ל כי בש ה הנ אותה ל. של יאי לי מש ן גנ עון בל מש ן שי בה ל רנ םאשו של ל ר ה ענ כה בה דול, של ן גה ע כםהי ישה לי ן אל אל בל עי מה שש י יי בי ל רנ של

ים. מי ענ ר הה אה שש מות בי קה רוך הוא נש דוש בה קה ה הנ עמשל ינ ד של ך, ענ לל מל ל הנ א של סי כי ה מי רה בש עה

י דולי ת גש ה? אל לה חי ן תש י דה ת מי ם, אל עולה ת הה ן אל רוך הוא דה דוש בה קה הנ ה של עה שה ה, בש אי םא ורש אי, ב חומנ י רש בי ר רנ מנ אה
פםט ים. שש טי שםפש פםט הנ י שש ימי י בי הי יש ונ תוב  כה אן, של כה נו? מי לה ן  יי ננ מי ם.  עולה ת הה ן אל דה ך  ר כה חנ אנ וש ה,  לה חי ן תש דור דה הנ
ט פנ שש עמשות מי אן (מלכים-א ח) לנ כה ר, מי מנ ה אה הודה ר יש י בנ י יוסי בי ץ. רנ רל אה ב בה עה י רה הי יש ך ונ ר כה חנ אנ ה, וש לה חי ים תש טי שםפש הנ

ל. אי רה שש מו יי ט ענ פנ שש ך מי ר כה חנ אנ ה, וש לה חי דו תש בש ט ענ פנ שש ל. מי אי רה שש מו יי ט ענ פנ שש דו ומי בש ענ

ק לי סנ יר, יש עי א לה ין בה די הנ ן של מנ זש ים, בי רי אומש ן של נה בה רנ ה וש הודה י יש בי ה (רות א). רנ הודה ם יש חל ית לל בי מי יש  אי ך  לל יי ונ
ע בו, ייש לו גנ פה יש של אי ם, וש דה ל אה כה ש לש ינו חושי ת, אי ול מה ך הנ אנ לש מנ שות לש ן רש תה ני ן של יוה כי יר, של ה עי אותה מו מי צש ם ענ דה אה

יקו. זי הנ שות לש רש

נו. מל צול מי םא ני ה ל ל זל ם כה עי ין, וש די ן הנ ק מי לי תנ סש הי ח לש רנ יהד בה ם, מי עולה א לה ין בה די הנ של ך  לל ימל לי ה אל אה רה ן של יוה כי
ה, הוא לה עש מנ ר לש כה הוא ני י של ל מי כה ה, וש לה עש מנ ר לש כה יהה ני הה יהה, וש דור הה דול הנ ך גש לל ימל לי ים, אל רי ין אומש רי יסה ל קי ים של מי כה חמ

ה. לה חי ס תש פה תש ני

יך רי צה אן של כה ת. מי בל י יושםה נםכי י אה מי תוך ענ ר בש םאמל ת ית? (מלכים-ב ד) ונ מי שוננ תוב בנ ה כה ר, מנ מנ ענ אה הושג י יש בי רנ
ד. בנ ם לש שה רש א ני הי םא יש ל ים, וש בי תוך רנ םאשו לש יס ר ני כש הנ לש

ת דנ ירו? מי כי זש י הי ירו בו. מי םא ינכי ל מו של צש יר ענ תי סש הנ יא ולש בי חש הנ ה לש צה ם, רה תה יש סש ך אי לל יי ה? ונ לה חי תש תוב בנ ה כה מנ
ה זל ין  אי הנ וש ר.  תי סה הי ולש יא  בי חש הנ לש אוי  רה ינו  אי הוא,  ם  שה רש ני וש ר  כה ני ם  דה אה ך,  לל ימל לי אל יש  אי הה ם  שי וש ר,  מנ אה וש ין.  די הנ

ם?! עה י הה עמשי מנ יו מי ינה ם עי יהה סותי הה ך של לל ימל לי ה אל ין זל אי הנ ם?! וש עה ס הה ננ רש ך, פנ לל ימל לי אל

ד, ה עומי לה עש מנ לש ין של די ית הנ ם, ובי עולה ת הה ן אל רוך הוא דה דוש בה קה יהה הנ ה הה עה שה ה הנ אותה ר, בש מנ יהא אה חש רנ י פש בי רנ
יש אי הה ם  שי וש ירו,  כי זש הי וש ין  די הנ ת  דנ מי ה  דה מש עה ם.  תה סש יש,  אי ך  לל יי ונ ר,  אומי וש ירו  תי סש מנ יהה  הה הוא  רוך  בה דוש  קה הנ וש
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גו'. ך וש לל ימל לי ת אל יהמה יב ונ תי כש די יו, כש נה ל בה ענ ין וש די יו הנ לה ר עה זנ גש יהד ני ך. מי לל ימל לי אל

דור הנ ה של אה רה ן של יוה א כי לה ה? אל זל ך הנ לל ימל לי ה אל י זל ענ מי יהה יודי םא הה ל י הוא של ך, מי לל ימל לי ר, אל מנ ה אה הודה י יש בי רנ
ת כםלל יהה יש הה יהה, וש דור הה דול הנ ך גש לל ימל לי אל ם. ול תוכה ס בש פה תש ילה ני הש םא אל ל אן, וש כה ך מי לי אי אי דנ ר, ונ מנ ים, אה דולי גש ים בי זי בנ מש

ש. ננ על נל מו וש ר שש כנ זש ך ני יכה פי ח, ולש רנ ם ובה שה ך מי לנ הה ה. וש חה םא מי ל חות, וש מש יהדו לי בש

ר הוא. ענ שון צנ י, לש ימי י בי הי יש ר ונ מנ אל נל קום של ל מה ר, כה מנ ענ אה הושג י יש בי ים (רות א). רנ טי שםפש פםט הנ י שש ימי י בי הי יש ונ
מות, אג ין הה גור בי לה ך  לנ הה וש ל,  אי רה שש יי מי מו  צש יט ענ מי שש ר, הי בה דה יר בנ כי הי ן של יוה ך. כי לל ת מל מנ גש דג יהה כש הוא הה ך  לל ימל לי אל

ש. פנ תש ני ירו, וש כי זש הי ין וש די ת הנ דנ ה מי דה מש ם. עה יהל יני דון בי ילה ני הש םא יי ל ר של בנ סה של

ה אה רש חוק ה' ני רה תוב (ירמיה לא) מי כה סוק של פה ח בנ תנ ר פה זל יעל לי ר אל יהה בנ קי לש י חי בי ים. רנ טי שםפש פםט הנ י שש ימי י בי הי יש ונ
מות ים דש ן רואי ל כי ענ חוק. וש רה א מי לה ם אל יהל לי ה אמ לל גש ינו ני ים, אי יאי בי נש ם הנ ר עי בי דנ רוך הוא מש דוש בה קה הנ של גו'. כש י וש לי

ה. מםשל ק, חוץ מי חה רש מל ד מי עומי ם הה דה אה ים, כש רי בה דש

ה ינה אי יהה של רש לנ קש פנ סש תוך אנ א מי לה או אל בש ננ תש םא ני ם ל ים כגלה יאי בי נש ל הנ א, כה ינה ני י חמ בי ר רנ מנ ר אה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה של
ר (במדבר יב) מנ אל נל רוב, של קה ה מי חוק - ומםשל רה ים מי יאי בי נש ר הנ אה ה. שש ירה אי מש יהה הנ רש לנ קש פנ סש תוך אנ ה מי ה - מםשל ירה אי מש

ך. לל מל רוב הוא לנ ך, קה לל מל ית הנ בי ן בש מה אל ן הוא. נל מה אל י נל יתי ל בי כה ה בש י מםשל די בש ן ענ םא כי ל

תוב (ירמיה לא) ם - כה יהל לי קום עמ ל מה תו של בה המ ין אנ חוק, אי רה או מי בש ננ תש ים ני יאי בי נש ל הנ כה ן של יוה ר, כי םאמנ ם ת אי וש
ד. סל יך חה תי כש שנ ן מש ל כי יך ענ תי בש הנ ם אמ ת עולה בנ המ אנ י וש ה לי אה רש חוק ה' ני רה מי

ק חה רש מל תוב (משלי לא) מי כה ב, של רי קה תש ני חוק וש ק. ייש רה חי רנ תש ני רוב וש קה ב, וש רי קה תש ני חוק וש א, ייש רה ינה ני י חמ בי ר רנ מנ אה
י בי כות. רנ לש מנ חוק לנ ה רה זל ים, וש יאי בי נש רוב לנ ה קה י. זל ה לי אה רש חוק ה' ני רה תוב מי כה ק, של חי רנ תש ני רוב וש ה. קה מה חש יא לנ בי תה

ין גוף. מי ה כש לה עש ל מנ יונות של מש די ים הנ רואי ים. של יאי בי נש חוק לנ רה כות, וש לש מנ רוב לנ פוך - קה ר הה ר אומי זה עה לש אל

ה, כה שי חמ ים בנ רואי של ב. וכש יטנ מי דון לש ם ני עולה הה יהדוענ של , בש צוחנ חש צי ים בש יאי בי נש ים הנ רואי של ר, כש מנ יהה אה קי לש י חי בי רנ
גו'. ים וש טי שםפש פםט הנ י שש ימי י בי הי יש סוק ונ פה ח הנ תנ י פה זנ אמ נגיות. ונ עה פגרש דון לש ני

ים יי ני עמ הה יו  הה ים, של חי סורש ם של עה הה ת  ה אל אה רה ד  חה אל יום  ין.  רי יסה קי בש יהה  הה יו  יהמה ל  כה בון  י  בי רנ י.  ימי בי י  הי יש ונ
ך לו. לנ הה ם וש אן. קה כה אוי לש ין רה די אי הנ דנ ר, ונ מנ ם. אה יהל לי ים עמ יחי גי שש ין מנ אי ים, וש כי הולש

ת ננ רי ק בש עוסי ד של חה א אל נה ל תנ ד של חה ע קול אל מנ ם. שה דנ רש ני מון, וש רי ין בש ני יכש ר סי פנ כש ע בי גנ תו. פה עש ה דנ שה לש ד חה חה יום אל
ר מנ אל נל ל, של חי רה - זו  ך  רל דל ה. בנ שובה תש ן - זו  כו'. קנ וש יך  נל פה פור לש ו צי א קנ רי קה י יי ר, (דברים כב) כי אומי ה של תורה הנ
יא הי ין. וש יהמי נש ף ובי ים, יוסי ני י בה ני ים, שש יקי די צנ יום. וש כון הנ ד נש אור ענ וה ך  ה הולי גנ אור נם ים כש יקי די ח צנ אםרנ (משלי ד) וש

עמקםב. הוא ינ יום, של כון הנ ד נש ם ענ הל יר לה אי ה, ומי לה יש לנ ל הנ ת כה כל ה, הולל נה בה את לש רי קש ני

ץ - רל אה ל הה ה. ענ ים בה יקי זי חמ מנ יא לנ ים הי יי ץ חנ ר עי מנ אל נל ה, של ינה כי ץ זו שש ים. עי מי עולה י הה יק חנ די ה צנ ל זל ץ - כה ל עי כה בש
ם הי ה, של טה מנ לש ל של אי רה שש ה יי ים - זל יצי בי ה. או  לה עש מנ לש ים של טי בה ר שש שה ים עה ני ה שש ים - זל רםחי פש ה. אל תונה חש תנ ץ הנ רל אל זו 
ם יכל עי שש פי ר (ישעיה נ) ובש מנ אל נל ם, של אי ת הה ח אל לנ שנ תש חנ  לי כו', שנ ים וש רםחי פש אל ל הה ת ענ צל ם רםבל אי הה גוף. וש לנ של בוש  לש מנ כש

ם. כל מש ה אי חה לש שג

םא ל ר וש מנ םא אה ה, ל ל זל ל ענ בה ר: חמ אומי קול של ת הנ ע אל מנ שה יו, וש נה זש י בון אה בי ין רנ כי רש ך. הי ח לה קנ ים תי ני בה ת הנ אל וש
ת? אוי רל יא אומל ה הי ן, מנ קי ן הנ ת מי של גםרל ם מש אי הה ה של לו. ומנ ך  הולי וש יהה  נל ובה ם  אי יר הה אי שש ס, מנ חה י של לום. מי כש
הוא, רוך  בה דוש  קה ם הנ חי רנ יש ה  ל זל ענ וש מות.  אג ין הה בי י לש ננ י בה יתי לי גש הי וש י  לי יכה ת הי י אל תי פש רנ שה י וש יתי ת בי י אל תי בש רנ חל הל של

אן. א כה לה א אל צה מש ין ני ן אי מה חמ רנ י הה רי המ של

י. ני ת שי יי אשון ובנ ת רי יי ם בנ הי ים, של לוחי י שי ני ח, שש לנ שנ חנ תש לי תוב שנ ה כה ני . הי יהה נל ל בה ת ענ קל ה צועל ינה כי ה שש ל זל ענ וש
ד ים, ענ מי עה ה פש מה כנ לו  פי אמ חנ  לי , שנ יהה נל ת בה בנ המ אנ יהה תוך  לל ל גוזה ת ענ רל ם חוזל אי ים, של מי עה לו ק' פש פי ח - אמ לנ שנ תש חנ  לי שנ
א לה א אל צה מש ין ני ן אי מה חמ רנ י הה רי ג, המ גנ ם לנ ילה טי הנ ן, לש קי ים בנ רי תה סש ני ים הנ ני בה טםל הנ יי ה, וש לה ן של קי ת הנ ר אל סותי ך לו וש הולי של

גו'. ם וש יי פנ ך אנ רל נון אל חנ חום וש ל רנ ים. ה' ה' אי ני או בה רש קש ני ים, של ת יהמי של ן שי ז מי גל יך רם רי ינאמ ים - של תה יהמי כש רנ אמ הנ ך. וש כה

ת הוא אל רוך  בה דוש  קה א הנ רה בה של כש ל,  מואי י שש בי רנ ר  מנ א אה מה יסש ן קי בל י  יוסי י  בי רנ ר  מנ אה יהה  קי זש חי י  בי רנ ר  מנ אה
ן ץ כוני רל ד אה ה יהסנ מה כש חה תוב (משלי ג) ה' בש כה ת, של ענ דנ ה וה בונה ה ותש מה כש ם חה הי ים, וש רי שה ה קש לשה שש א אותו בי רה ם, בה עולה הה

עו. קה בש הומות ני תו תש עש דנ ה בש בונה תש ם בי יי מנ שה

י פי ל לש כי שש הנ ם ייש  כגלה יות, ובש רי בש ר הנ אה שש ט בי שי פנ תש ם, הי הל ע מי קנ פה ה של בונה תש ר הנ של קל ם. וש דה אה ים בה רי שה קש ל הנ כה וש
כו. רש דנ

ד ך, נודי קום הולי ה מה יזל אי לש ענ  םא יודי ל ך, וש הולי ף וש צי פש צנ יו, מש נה ל בה ענ ח מי לה שש ני יו וש לה גוזה מי חנ  פורי של ה, כש זל עוף הנ הה
ן טה ל ינתוש קה לו ענ פי יו, אמ עמשה ל מנ ל כה יו ענ מה חמ רנ תוב בו (תהלים קמה) וש כה רוך הוא של דוש בה קה הנ מו. וש צש ת ענ ד אל בי אנ לש

רוך הוא. דוש בה קה ל הנ ר אל עורי תש עוף מי ל הה ה ענ נל מג מש כםל. אותו הנ ל הנ יו ענ מה חמ ם, רנ עולה בה

ד יש נודי ן אי ה כי נה ן קי ת מי דל פור נודל צי ר: כש אומי יו וש נה פה א לש ז קול יוצי יו. אה נה ל בה ר ענ עורי תש רוך הוא מי דוש בה קה הנ וש
ר. חי ר אנ תנ אמ ר לנ תנ אמ קום, ומי מה קום לש מה ים מי די נודש ים וש כי הולש ם הנ ל אותה ל כה ים ענ מי חמ ר רנ עורי ז הוא מש קומו. אה מש מי
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ם, קומה מש ים מי די נודש י הנ אי טה ת חמ ב אל עוזי ם, וש יהל לי ס עמ חה מות וש עולה ל הה ל כה ים ענ מי חמ ר רנ עורי . ומש י כםחנ בורי ב, שש י לי בורי שש
ם. עולה ל הה ל כה ענ ם וש יהל לי ס עמ חה וש

ם רנ י גה ם. מי עולה ל הה ל כה ים ענ מי חמ ת רנ רל עורל יא מש הי חוץ. וש פור בנ צי י הנ רי שש רוך הוא, אנ דוש בה קה ר הנ מנ ן אה ל כי ענ וש
ך ים, כה ני וה גש י  ני שש בי ה  עמרה צנ פור לש צי הנ ה  אותה חנ  שולי ם של דה אה הה ים? אותו  מי חמ ם רנ יהל לי ר עמ עורי ם ולש עולה ל הה חוס ענ לה
ם. קומה מש ים מי די נודש ם של ל אותה ל כה ענ ר, וש ענ צנ י הנ לי עמ ם בנ ל אותה ל כה ים ענ מי חמ א רנ לי מנ תש רוך הוא ומי דוש בה קה ר הנ עורי תש מי

ים. תה יהמי כש רנ אמ הנ ך וש ב לה יטנ ן יי ענ מנ תוב בו? (דברים כב) לש ה כה ה, מנ זל ם הנ דה אה ל הה רו של כה ך, שש שום כה ומי

י אתי םא בה א ל לי מה לש אי וש ה,  זל קול הנ ת הנ י אל תי עש מנ שה ן של מה חמ רנ הה רוך  ר: בה מנ אה ח וש מנ שה יו, וש לה גש ל רנ י בון ענ בי ם רנ קה
י! י לי ה - דנ ת זל מםענ אל שש א לי לה ם אל עולה לה

גו'. יתה וש שי ה עה מה כש חה ם בש יך ה' כגלה עמשל בו מנ ה רנ ר, (תהלים קד) מה מנ אה ח וש תנ ם, פה קםדל מו מי קול כש ר אותו הנ זנ חה
ה מה כש ל חה ת) של פל תוסל יור (בש צי יות, בש רי בש ר הנ אה כםל. שש א בנ לי מנ תש ם הי דה אה הה וש ה,  מה כש חה א בש לה ים אל אי םא בה ם ל עולה ל הה כה

ם. דה אה ה בה רה אמ שש ני של

ה ם בונל דה עוף. אה מו הה ם כש דה אה ה הה עמשי ר מנ חנ דםף אנ רש ה לי לה יהה קנ רי ה בש תה יש םא הה ך, ל יות כה רי בש ל הנ כה ב של ל גנ ף ענ אנ וש
ת א אל פי רנ ם מש דה יו. אה נה בה זון לש יא מה בי עוף מי נו, הה בש זון לי יא מה בי ם מי דה יורו. אה די ן לש יה נש ה בי עוף בונל הה יורו, וש די ן לש יה נש בי
יו לה ל גוזה עוף נוטי הה וש יהם,  יות בנ ני ה אר עושל וש ן  מה ם אג דה ב. אה של עי לות בש חמ מנ ת הנ א אל פי רנ עוף מש הה וש ב,  של עי לות בש חמ מנ הנ

יהם. ל חוף הנ ם ענ ינה קי תש ומנ

יון. לש על הה לוהנ  אל הוא הה בונו, של ת רי אל חנ  בי שנ ף ומש צי פש צנ עוף מש הה יון, וש לש על הה ך  לל מל ת הנ ם אל רומי ומש חנ  בי שנ ם מש דה אה
, חנ לי שנ מש פור של צי הנ ל  של לוחנ  שי הנ ך. אותו  לה ב  יטנ יי א  לה אל ך,  לה יב  יטי תוב אי כה םא  ך. ל לה ב  יטנ יי ן  ענ מנ לש ך,  כה שום  ומי

ך. יב לה יטי הי ם לש עולה ל הה ר ענ עורי מש של

ר, מנ םאש. אה ר קו בה שה לו ונש צש ס אל ננ כש ים. ני רי בי חמ ן הנ ן, מי קי זה אי הנ ננ י ינ בי הוא רנ א של צה יו, ומה לה ך אי לנ הה ם וש י בון קה בי רנ
ד. בו ינחנ ך. יהשש רוך הוא אותש דוש בה קה ם הנ חי ננ ך יש י, כה בי ת לי תה אל מש חנ ני מו של כש

רוך בה דוש  קה הנ ן של מנ זש ץ. בי רל אה ב בה עה י רה הי יש ים ונ טי שםפש פםט הנ י שש ימי י בי הי יש ר, (רות א) ונ מנ אה ן וש קי זה הנ ח אותו  תנ פה
ן י דה ם, מי עולה ת הה ים אל ני ם דה ם. הי עולה ת הה ים אל ני ם דה הי ם של ת אותה ה? אל לה חי ן תש י הוא דה ת מי ם, אל עולה ת הה ן אל הוא דה

ם. עולה א לה ב בה עה ין רה די קול הנ לש י קי ני פש רוך הוא. מי דוש בה קה ם? הנ אותה

ל ב אםכל תוב (משלי יג) רה כה ה של אי, מנ י יודנ בי ר רנ מנ אה ה של מו זל ם. כש עה י הה אשי ון רה עמ א בנ לה א, אל ינו בה ן אי מנ ל זש כה בש
ע. בנ שם ים לה לי אוכש ים וש עי ם זורש ים, הי אשי יר רה ם, ני עולה ל בה פוק אםכל ייש סי של ט - כש פה שש םא מי ל ה בש פל סש ייש ני ים וש אשי יר רה ני
ון ל עה ון? ענ ה עה יזל ל אי ם. ענ עולה ן הה ה מי פל סש ני ה, וש וה לש שנ ד בש עומי י של ט, ייש מי פה שש םא מי ל ה בש פל סש ם, ייש ני עולה ל בה ין אםכל אי של וכש

ים אותו. תי וש ענ ט ומש פה שש מי ת הנ אל ין וש די ת הנ ים אל לי קש לש קנ מש של

א הוא בה רוך  בה דוש  קה ם, הנ עולה ט בה פה שש מי שו  םא עה ל ט, של פה שש םא מי ל ים בש אי ים חוטש דולי גש ם הנ ר, אי םאמנ ם ת אי וש
א ב בה עה רה הה של יו. וכש לה ים אי רובי ם קש הי רוך הוא, וש דוש בה קה ל הנ יו של לה ם כי ים הי יי ני עמ א הה לה ם? אל ילה בי שש ים בי יי ני עמ רםג הה המ לנ
ר ענ צנ מו הנ רש גה ם של ת אותה ן אל דה ם, וש עולה ל הה ן ענ יי ענ ם, ומש הל ענ לה רוך הוא שומי דוש בה קה הנ יו, וש לה ים אי ם צועמקי ם, הי עולה לה
י י כי תי עש מנ שה גו' וש י וש לה ק אי ענ צש עםק יי ם צה תוב (שמות כב) אי כה ם, של נה מנ ם זש ם קםדל עולה ן הה ים מי פי סש ני ים, וש יי ני עמ ל הה ה ענ זל הנ

גו'. ב וש רל חה ם בל כל תש י אל תי גש רנ הה י וש פי ה אנ רה חה ר, (שם) וש אומי י. וש ני נון אה חנ

ט פה שש מי יאו הנ םא הוצי ל ל של ט - ענ פה שש םא מי ל נו, בש מנ ם זש ם קםדל עולה ן הה ק מי לי תנ סש ה ומי פל סש ן, ייש ני מנ אותו זש אי בש דנ ונ בש
ינו ין די ירי מי חש ין מנ ין, אי די ת הנ יר אל מי חש ינו מנ אי ן של יה ל דנ י, כה י יוסי בי ר רנ מנ אה ט. של פה שש מי לו הנ קש לש קי תו וש וש עי ל של ענ ה, וש אורה לש

ט. פה שש םא מי ל ה בש פל סש תוב (משלי יג) ייש ני כה הו של נו. זל מנ ם זש ם קםדל עולה ן הה ק מי לי תנ סש ה, ומי לה עש מנ לש מי

ת מל ין אל ן די דה י של מי ייש  הוא. וש רוך  בה דוש  קה ת הנ אי יו מי לה ר עה כה ל שה בי קנ תו, ומש מי אמ ין לנ די ת הנ ן אל דה י של מי ייש 
ן םא מי ל ין של שי עונש וש ין  כי ין מנ ית די נו, בי דש מנ לה ע. של שה רה לש כות  זנ לש ים  דוקי קש ק די די קש דנ מש ן של יה דנ גון  ש, כש פה תש ני וש תו  מי אמ לנ
ק די קש דנ ישו, ומש ני עמ הנ לש ין ומי די ן הנ מו מי צש ק ענ לי סנ ן מש יה דנ הנ ם, וש ן גורי מנ זש הנ י של ני פש ה, או מי תורה ג לנ יה עמשות סש י לנ די ה, כש תורה הנ
ן רוך הוא דה דוש בה קה הנ של ך, כש לו כה פי ת. אמ מל ין אל הוא די ש, וש מה ין מנ די ן הנ כות אותו מי זנ ח לש תנ םא פל צ מש ין לי די ן הנ ינ נש עי בש
ר (איוב יח) תוב אומי כה יו הנ לה םא, עה ם ל אי נו. וש מנ ם זש ם קםדל עולה ן הה ק מי לי תנ סש יו, ומי לה ס עה פה תש ן ני יה דנ ם, אותו הנ עולה ת הה אל

עו. רש ס זנ פה תש ס - ני פה תש ינו ני מו אי צש ענ של מו. כש ענ ד בש כל םא נל ל ין לו וש םא ני ל

יש ת אי של אי ק לש בי חנ ד מש חה ה אל אה רה א, של בה גון אנ ר. כש כה יו שה לה ל עה בי קנ תו, ומש מי אמ ין לנ די ת הנ ן אל דה ינו  אי י של מי ייש 
רו, םאמש םא י ל ה, של תורה ג לנ יה עמשות סש א לנ לה ה, אל יגה רי י המ ני ם בש הי םא של ם. ל גה רה המ קות, ונ לש מנ ם לש יא אותה ה, הוצי קה שש ננ ומש
ין ה, אי תורה ג לנ יה ה סש םא עושל ל ן של יה דנ הנ ה. וש תורה ג לנ יה עמשו סש א ונ לה ג, אל רל ים הל יהבי חג םא מש ל ה, של ין תורה די ם מי יאה ן הוצי יה דנ הנ
ים, ים טובי עמשי ם מנ נו אותה מל ים מי ירי עמבי א מנ בה ם הנ עולה זוב. ובה עה צור וש ילה עה הש יי ד וש כל נל ין וש ל ני ה, של זל ם הנ עולה ג בה יה לו סש
ה זל ם הנ עולה ים בה יכו יהמי רי אמ תנ י של די ה כש תורה ג לנ יה י, עמשו סש י נורי בי ר רנ מנ אה ה של מו זל א. כש בה ם הנ עולה ם לה דה אה ג לה יה ם סש הי של

ובהעולהם הנבהא.

ים. רי חי ל אמ ענ וש מו  צש ל ענ עממםד ענ ל לנ יוכנ דורו הוא, של דול בש יק גה די יש, צנ ר אי מנ אל נל קום של ל מה כה - בש יש  אי ך  לל יי ונ
ד. םא פוחי ל ם וש דה י אה ני חנ בש פי קנ ג, ומש עו הורי שש רי ע בש שה ה, רה דל יש שה ד אי יי ענ צנ יש יודי אי - אי ננ גש ה לי ן זל ינ נש עי כש
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ש. ננ על נל ך  יכה פי ח. לש רנ יהד בה ב, מי עה רה ה הה אה רה ן של יוה ים. כי רי חי ל אמ ענ וש מו  צש ל ענ עממםד ענ אוי לנ דורו רה דול בש גה ך  לל ימל לי אל
י ר (שמואל-ב כג) מי מנ אל נל מו של ם, כש שה ה של תורה ל הנ ה של יעה בי נש הנ ה, מי דולה ין גש רי דש הל נש קום סנ מש ה - מי הודה ם יש חל ית לל בי מי

ר. ענ שה ר בנ של ם אמ חל ית לל בור בי ם מי יי י מנ ני קי ינשש

ה תה אנ שו. וש נש על נל ך  שום כה ב, ומי י מואה די שש גור בי ה, לה הודה ם יש חל ית לל ל בי ה של תורה ת הנ יענ בי נש יו מי לה גש ר רנ קנ ה עה זל וש
אן כה י לש ני חנ לה שש ן של מה חמ רנ הה רוך  ר, בה מנ אן? אה ה כה ל תורה נות של יה עש ים מנ רי בי חמ ים הנ עי נובש קום של מה בש ך  מש צש ענ יתה  לי י, גי בי רנ

יך. רל בה ת דש מםענ אל שש לי

ך, רל דל ך בנ מש ך עי לי אי ה של צל רש תי י, המ בי ר לו: רנ מנ ד. אה חה ינוק אל ש בו תי גנ ך. פה רל דל ד בנ חה ך יום אל יהה הולי י בון הה בי רנ
יו. רה חמ ך אנ לנ ך. הה ר לו: לי מנ זו? אה ך הנ רל דל יך בנ נל פה ש לש מי שנ אמ ונ

י ין מי אי ך, וש דש בנ ה לש תה רו לו: אנ מש י. אה י יוסי בי רנ א וש י יודה בי רנ א וש בה י אנ בי רנ יהיא וש י חי בי שו בו רנ גש ך, פה יהה הולי הה ד של ענ
ך, שש פש ננ ייב בש חנ תש תי יתה של יי אי הה דנ יהיא: כש י חי בי ר רנ מנ י. אה רנ חמ ך אנ הולי אן של ד כה חה ינוק אל ם: תי הל ר לה מנ יך? אה רל חמ עםן אנ טש יי של

ד. חה ן אל ילה ת אי חנ ה תנ דל שה בו בש ה. יהשש י תורה רי בש די ר בש בי דנ תש י של ם מי ך עי מש ין עי אי של

ך רל דל בנ ך  הולי יום. הנ כון הנ ד נש אור ענ וה ך  ה הולי גנ אור נם ים כש יקי די ח צנ אםרנ ר, (משלי ד) וש מנ אה יהיא וש י חי בי ח רנ תנ פה
ה, י תורה רי בש די מו  עי וש ך  אור, הולי וה ך  ים, הולי יקי די ל צנ ן של כה רש ן דנ כי ה. וש י תורה רי בש די ר בש בי דנ יש י של מי מו  יות עי הש לי יך  רי צה
ל כה ינו, בש ני שה נו. של מל זוז מי םא תה ל ה וש ינה כי שש הנ מו  ף עי תי תנ שש תי ד של יום, ענ כו"ן הנ ד נש ה אור. ענ תורה תוב (שם ו) וש כה של

כו'. י וש מי ת שש יר אל כי זש ר אנ של קום אמ ל מה כה ר (שמות כ) בש מנ אל נל ם, של ה שה ינה כי ה, שש י תורה רי בש ייש די קום של מה

מות, עמצה לה גוף וש ם, לנ דה אה ה לה פואה יא רש ה הי תורה גו'. הנ ך וש רל שה י לש הי אות תש פש ר, (משלי ג) רי מנ אה ה וש הודה י יש בי ח רנ תנ פה
י ל יום - מי כה ה בש זל ם הנ עולה ם בה דה אה ה לה פואה רש אי, הה הורנ י נש בי ר רנ מנ יהה אה מש חל י נש בי ר רנ מנ אה א. של בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה בה

ה. קונה ל תי ע ענ מנ ת שש יאנ רי א קש קורי של

ים עי בה רש אנ ם  יי אתנ ן מה ינ נש מי בות, כש תי ה  מונל ושש ים  עי בה רש אנ ם  יי אתנ מה ייש  ע  מנ ת שש יאנ רי קש אי, בי הורנ נש י  בי רנ ר  מנ אה וש
מו, צש ענ ת לש חנ ה אנ בה ל תי ר נוטי יבה אי וש ר  יבה ל אי ה, כה קונה תי ע כש מנ ת שש יאנ רי א קש קורי הנ ם. וש דה ל אה ים של רי יבה ה אי מםנה ושש

יך. מותל צש ענ קוי לש שי ך וש רל שה י לש הי אות תש פש ה רי זל א בו. וש פי רנ תש ומי

יו לה גש רנ ל  ם ענ לו, קה לה ים הנ רי בה דש ת הנ ע אל מנ ם. שה יהל ני פש ב לי יהשנ וש ך,  רל דל הנ ייף מי ינוק עה תי הנ אותו  יענ  גי ם הי יי תנ ינש בי
י. ני ב בש יהיא: שי י חי בי ר לו רנ מנ בות? אה תי ש  מי חה ים וש עי בה רש ם אנ יי אתנ א מה לה ם אל ין שה ע אי מנ ת שש יאנ רי קש םא בי ל המ ר: ונ מנ אה וש

ר? בה ה דה זל י בה ני תה בש עש מנ שה ר: המ מנ ב. אה יהשנ

ן ינ נש מי לש לש ר שה סי בות חה ה תי מונל ים ושש עי בה רש ם אנ יי אתנ ע ייש מה מנ ת שש יאנ רי קש בי א, של בה אנ י מי תי עש מנ ך שה ר לו: כה מנ אה
ת. מל ים אל להי ן? ה' אל הל לו, ומה לה בות הנ תי לש הנ ל שש ר ענ בור חוזי יחנ צי לי שש הנ נו של קש תו? תי נה קה ה תנ ם. מנ דה ל אה יו של רה יבה אי
םא ל לש, וש שה חות מי םא פה ת, ל מל אל יק לל סי פש םא ינ ל י של די ל, וכש הה קה ל הנ בות ענ ה תי מונל ים ושש עי בה רש ם אנ יי אתנ ים מה לי שש הנ י לש די כש

לש. שה ר מי יותי

י רי בש די רו לו: בש מש ם? אה תל קש ה עמסנ מה ם: בנ הל ר לה מנ אה ם, וש לה צש ב אל יהשנ ס, וש חה נש י פי בי ל רנ נו של א בש י יודה בי א רנ ם בה יי תנ ינש בי
ן י בל י יוסי בי ר רנ מנ י אה ן נורי ן בל נה י יוחה בי ר רנ מנ ך אה כה ך הוא, וש כה אי של דנ ר: ונ מנ ה. אה זל ינוק הנ תי ר הנ מנ ך אה כה ע, וש מנ ת שש יאנ רי קש
ד גל נל רות, וכש בש די ת הנ רל ד עמשל גל נל ע כש מנ ת שש יאנ רי נו קש קש ים תי אשוני רי ים הה ידי סי א, חמ יבה י עמקי בי ל רנ מו של שש ית מי קי סש מנ דורש
ן? ה' הל ן. ומה ים אותה לי שש ר ומנ בור חוזי יחנ צי לי ילה שש הש יי נו של קש לש? תי ן שה הל רו מי סש י חה רי המ ם. ונ דה ל אה יו של רה יבה ן אי ינ נש מי

ת. מל ם אל יכל להי אל

מות שי ה  לשה שש  - ע  מנ שש ת  יאנ רי קש בי רונות.  חמ אנ כות  רה בש לש  שה וש אשונות  רי כות  רה בש לש  שה נו  קש תי ה  לה פי תש בנ
ה, מו זל ע כש מנ ת שש יאנ רי א קש קורי ל הנ כה ת. וש מל ם אל יכל להי ה - ה' אל רונה חמ אנ מות בה ה שי לשה ינו ה', ושש להי ה, ה' אל אשונה רי בה

אותו יום. זוק בש ינו ני אי יהדוענ של בש

יחנ לי שש בות של לש תי שה ר הנ סי חה י של ני פש יו, מי רה יבה ים אי לי שש ינו מנ בור, אי צי ם הנ םא עי ל ע של מנ ת שש יאנ רי ר קש אומי ל הה כה וש
יב. צי ינ ת וש מל ל אל י"ם של וי ה וה רי שש ש על מי חמ ן בנ וי כנ תו? יש נה קה ה תנ ר. מנ בור חוזי צי

ת יאנ רי קש בי בות של לש תי ן שה גו'. אותה ן וש קם תש ל לי םא יוכנ ת ל וה עג א, (קהלת א) מש בה יו אנ לה א עה יהה קורי ה הה ל זל ם כה עי וש
בור. צי ר הנ אה שש ה כי מונל ים ושש עי בה רש ם אנ יי אתנ לום מה שש תנ ם לש נות אותה מה הי ל לש םא יוכנ ן, ל ר אותה בור חוזי יחנ צי לי שש ע של מנ שש

ט. עה ה מש ים בה שי נה אמ ה ונ נה טנ יר קש ר, (שם ט) עי מנ אה ח וש תנ ך! פה סוקש סםק פש ינוק, פש תי אותו הנ ר לש מנ אה

ת חנ פור אנ או צי ר. רה הה רום הה ד, בש חה ע אל לנ ינת סל לי עמ אי בנ ן יוחנ עון בל מש י שי בי י רנ רי חמ ד אנ חה ין יום אל עי טש י בון הי בי רנ
ת דל פור נודל צי ה, (משלי כג) כש זל סוק הנ פה ת הנ ר אל מנ יהה אה לל עה , וש יהה פל נה ת כש טו אל רש ים, ומה אי ים בה רי חי אמ , ונ יהה לל גוזה ת מי דל נודל

קומו. מש ד מי יש נודי ן אי ה כי נה ן קי מי

י בי ר רנ מנ ל. אה אוכי ן וש זל ף אם טורי ייה של רש או אנ רה ך לו, וש הולי ם וש דה ג אה הורי ד של חה ש אל חה או נה ים, רה כי יו הולש הה עוד של בש
ם? נה חי ף לש טורי ה של זל ש הנ חה נה ת לו לנ לל ה תועל עון, מנ מש שי

כו רש דנ ן, של טה שה ה הנ ה - זל רה עה שש ר בי של ם. אמ נה י חי ענ צה ה פש בה רש הי וש י  ני שופי ה יש רה עה שש ר בי של ר, (איוב ט) אמ מנ אה ח וש תנ פה
שום םאש. ומי ך ר שופש ם הוא יש תוב שה כה י, וש ני שופי אן יש תוב כה י - כה ני שופי יל לו. יש םא מועי ל ם וש נה חי ג לש הורי ף וש ש, טורי חה נה כש
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ם. נה חי ף לש רל ף טל טורי ם, וש נה יק חי זי הנ כו לש רש דנ ם. של נה י חי ענ צה ה פש בה רש י, הי ני שופי ה יש רה עה שש בי של

ש חה נה שםך הנ ם יי תוב (קהלת י) אי כה רו? וש בה ה דש ה עםשה רה עה תוב רוחנ סש ה כה ני הי שות - וש י רש לי ה בש עושל ר של םאמנ ם ת אי וש
םא ל ה, וש לה עש מנ לש ים לו מי שי לוחמ עון, ייש של מש י שי בי ר רנ מנ אה ה. של לה עש מנ לש ים לו מי שי לוחמ ד של ך ענ ינו נושי ש אי חה ש. נה חנ לוא לה בש

יו. נה פה ם לש שה רש םא ני ל יו וש לה ע אי םא נודה ל י של י מי רי שש ר. אנ חי הו אנ ישל ת מי ג אל הורי ש, וש חה נה יו אותו הנ לה ע אי נודה

ג רנ הה ד של יו, ענ לה ין עה די ין בנ טי סש לו, הי צש ם אל שנ רש ני ן של יוה ך. כי לל ימל לי יש אל אי ם הה שי ך? (רות א) וש לל ימל לל אל תוב בל ה כה מנ
ל ש של נל עם ש כה נל ין עם אי ן, של יה דנ ל הנ ש של נל עם כםל בה הנ יו, וש נה בה יל בש חי תש יל בו, הי חי תש הי ן של יוה ך. כי לל ימל לי ת אל יהמה תוב ונ כה אותו, של

ין. די א הנ טש חי סו בש פש תה יתו יי ל בי כה יו וש נה א הוא ובה לה דו, אל בנ ש לש נה על הוא נל ן של יה דנ ר הנ םאמנ םא י ל ין. של די הנ

י ני ן, אמ יה דנ ר הנ םאמנ םא י ל ם. של יהל אי טה חמ ס בנ פה תש הוא ני י של ני פש יר, מי עי י הה ני י בש עמשי י מנ רי חמ ת אנ ענ דנ לה דםף וש רש ן ייש לו לי יה דנ הנ
יו ינה ם עי ם אוטי אי ארו. וש וה ל צנ ים ענ לויי יר תש עי י הה ני י בש עמשי ל מנ א כה לה ר. אל םא יותי ל רו, וש בי חמ יש לנ ין אי ין בי דון די י לה די כש

ם. יהל אי טה חמ ס בנ פה תש יר, הוא ני עי י הה עמשי מנ מי

ל ין ענ די ר בש עורי תש רוך הוא הי דוש בה קה הנ ה של עה שה יהה. בש יק הה די צנ ל דורו, וש ן ענ גי הה עממםד ולש יהה לנ יהכול הה ך  לל ימל לל אל
תוב םא כה ל ם, וש תה יש סש תוב? אי ה כה ה מנ אשונה רי ך. בה לל ימל לל ל אל סות ענ כנ ה לש צה רה ם, וש עה י הה אשי רה יחנ בש גי שש ם, הוא מנ עולה הה

יתו. ל בי כה ע הוא וש נודה ם וש שה רש הוא ני ך, של לל ימל לי יש אל אי ם הה שי ר, וש מנ אה ג וש רי טש קנ מש ם הנ יהד קה י הוא. מי מי

ל ין ענ די ר הנ עורי תש מי ה של עה שה ה. ובש לה עש מנ לו לש צש ע אל נודה ם וש שה רש םא ני ל דור של ל דור וה כה ן בש יה ין דנ אי נו, של דש מנ אן לה כה מי
ים. טי שםפש פםט הנ תוב שש כה ה, של אשונה רי דון בה ם, הוא ני עולה הה

הוא רוך  בה דוש  קה הנ ל לו  חנ מה לון - של חש רו, מנ מש יהא אה חש רנ י פש בי רנ וש ת  דה י פש בי יון. רנ לש כי לון וש חש יו מנ נה י בה ני ם שש שי וש
ם. עולה ן הה ה מי לה כש ני ל של יון - ענ לש ים. כי טי פה שש מי ל הנ ל בו ענ די תנ שש יו, ומי בי ל אה יהדו של ה בש יהה מוחל הה ל של ן, ענ מנ ר זש חנ אנ לש

ף, ת עםרל שנ ית, קש דוני ה ני מה ל שש ה - ענ פה רש ם. עה יהל שותי יו נש ך הה ם - כה יו הי הה ם של שי ר, כש מנ א אה מה יסש ן קי י בל י יוסי בי רנ
י פי ים, לש רי ן אומש נה בה ים. רנ ני םא פה ל וש ף  י עםרל לנ אי נו  י פה ר כי מנ אל נל של מו  ל, כש אי רה שש ם יי ק עי לל חי ה  ילה לה הש יי ה של תה צש םא רה ל של

ה. מותה חמ ף לנ ה עםרל ירה זי חל הל של

ה: כה לה ה המ מה יש קנ תש ני יהה  לל עה ל, של הה קה םא בנ ב ה לה רה שי רות כש ך  . כה חנ בי זש מי ל הנ ר ענ שי הוא כה ם תור, של ל שי רות - ענ
ירות שי בש הוא  רוך  בה דוש  קה לנ ה  וה רי של ן  בי ה  נה מל מי א  יהצה של  - רות  ית.  בי םא מואה ל וש י  בי מואה ית,  מוני ענ םא  ל וש י  מוני ענ

ושתיששבהחות.

ת של ה אי פה רש ר. עה כה זש מו ני יות שש הש רוך הוא לי דוש בה קה ל לו הנ חנ מה לון, של חש ל. מנ הה קה ה בנ אתה לון, בה חש ת מנ של רות אי
ל. אי רה שש יי מו בש ר שש כה זש םא ני יון ל לש רוך הוא. כי דוש בה קה ם הנ ה אותה לה כי ל, של הה קה ה בנ אתה םא בה יון, ל לש כי

ש פל נל  - ית. רות  לי כש שי הנ - רוחנ  לון  חש מנ ה.  מה שה נש לי ה  מה שה נש  - ך  לל ימל לי אל ה.  מה שה נש  - י  ערמי נה ה,  זל הנ קון  תי ל הנ ענ וש
יא ה הי עםלה ם הה דה אה י הה ני בש רוחנ  ענ  י יודי למםה, (קהלת ג) ומי ר שש מנ ה אה ל זל ענ וש ית.  מי המ בנ הנ יון - רוחנ  לש ית. כי לי כש שי הנ
הוא יון, של לש ה כי ה - זל מה הי בש לון. רוחנ הנ חש ה מנ ם - זל דה אה ץ. רוחנ הה רל אה ה לה טה מנ יא לש ת הי דל יםרל ה הנ מה הי בש רוחנ הנ ה וש לה עש מה לש
ר כה זש םא ני יון ל לש ן כי ל כי ענ םאל. וש מ שש ד הנ צנ יא מי הי ף, וש ת עםרל שנ קש יא מנ הי ה, של פה רש ית - זו עה מי המ בנ ש הנ פל םאל. נל מ שש ד הנ צנ מי

ל. אי רה שש יי מו בש שש

ך? כה לון לש גש ה על כה ה זה י מה ני פש יו. ומי ב הה ך מואה לל לון מל גש נות על אי, בש חומנ י רש בי ר רנ מנ יות. אה בי ים מםאמ שי ם נה חו לל קש יי ונ
ר לו מנ א, אה סי כי ל הנ ענ ם מי יהקה ונ יך  לל י אי ים לי להי ר אל בנ ר (שופטים ג) דש מנ אה וש הוד  א אי בה של אי, כש חומנ י רש בי ר רנ מנ אה
ר (דברי מנ אל נל י, של אי סש ל כי ב ענ יישי י של א מי ך ייצי מש יך, מי יל י - חנ בודי יל כש בי שש ך בי אמ סש כי תה מי מש ה קנ תה רוך הוא: אנ דוש בה קה הנ

א ה'. סי ל כי למםה ענ ב שש יישל הימים-א כט) ונ

יו לה ק עה י חולי יתי יי ית - הה בי םא מואה ל י וש בי ה מואה כה לה המ ה הנ מה יש קנ תש הי של ם, כש י שה יתי יי א הה לי מה לש ר, אי מנ י בון אה בי רנ
ב מואה נות  בש ל  אל נות  זש לי ם  עה הה ל  יהחל ונ כח)  (במדבר  ם  הל בה תוב  כה של י  מי ה  ומנ י.  בי מואה םא  ל וש ית  בי מואה ר,  אומי וש
ת עמדנ ה בנ פה גי מנ י הנ הי תש ם ונ עה לש ר בי בנ דש ל בי אי רה שש י יי ני בש יו לי ה הה נה ן הי תוב (שם לא) הי כה ן, וש יהל להי י אל חי בש זי ם לש עה ה לה אנה רל קש תי ונ

רות?! תה ן מג הי ים וש סורי ים אמ רי בה גש הנ ה, וש ל זל כה מו לש רש ם גה ה'. הי

יו חמ ר הנ כה ב זה כנ שש עו מי םא יהדש ר ל של תוב (שם) אמ כה ן, של לו אותה בש ר קי זה עה לש אל ה וש ה מםשל י! ומה י בי תי רש זנ ר, חה מנ יהד אה ומי
ן יהא בל סש י אנ בי ר רנ מנ יהה אה קי לש י חי בי ר רנ מנ אה ה. של עמשל מנ הנ אותו  ב בש נות מואה בש דו  מש עה חנ  רי כש הל בש ם? של ענ טנ ה הנ ם. מה כל לה
או צש מש ני ד של ענ ה.  ים אותה גי - הורש ה  לה בש םא קי ל יא של הי הנ וש ן,  חה רש ל כה ענ ן בש ים אותה יאי בי ומש ים  אי ים בה שי נה אמ הה יון,  גורש
י ני ה שש תורה תוב בנ עוד, כה וש רות.  תה ים מג שי נה הנ וש ים,  סורי ים אמ שי נה אמ אי הה דנ ונ ן  ל כי ענ וש  . חנ רי כש הל ם בש ן שה יות כגלה בי מואמ
ים רי בה ר גש בה דה ר הנ קנ עי ם, של עה לש ת בי יך אל לל ר עה כנ ר שה של אמ ם, ונ יי מנ ם ובנ חל לל ם בנ כל תש מו אל דש םא קי ר ל של ר אמ בנ ל דש ים - ענ מי עה טש

ההיו.

ן חה רש ל כה ענ בש תה של רש מנ ה אה תה אנ ים הוא, וש שי ל נה אוף של ני ל הנ די גנ ים מש טי ל שי חנ ננ ינו, של ני י שה רי המ אי, ונ דנ סש י חי בי ר רנ מנ אה
ים, טי שי ל הנ חנ ננ ת  אל ה  קה שש הי וש א  ייצי ית ה'  בי מי ן  יה עש ומנ (יואל ד)  תוב  כה ה של מנ יהא,  עש י אושנ בי רנ ר  מנ אה וש ם?!  שה יו  הה
ן יה עש א מנ אוף, ייצי ה ני בל רש ים מנ טי ל שי חנ ננ י של ני פש ם, ומי עולה ל הה ת כה םאת אל פ רנ רוך הוא לש דוש בה קה יד הנ תי ן עה מנ אותו זש בש של

ן. מה צש ענ אות מי ן בה אוף הי ני יל הנ בי שש י בי ך כי י לש רי ן, המ ם כי ל. אי חנ ננ םאת אותו הנ פ רנ ית ה' לש בי מי
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ן מה צש ענ אות מי ן בה ינה אי ם, של ן שה יהל בי אמ ונ ן  יהל לי עש בנ קום של מש בי , של יהדוענ וש לוי  גה לום!  שה ס וש יהא, חנ סש ננ י מש בי ר רנ מנ אה
ם. עה לש ת בי עמצנ ן בנ חה רש ל כה ענ ן בש ירו אותה קי פש ם הי א הי לה יהה, אל סש הל רש פנ בש

רות א מי בה ד של וי ע דה רנ ס זל ינחי י לש די א כש לה ה אל אה םא בה ל ה זו  לה גי ם מש י אי ני אמ הנ  מי א, תה מה סש ן קי י בל י יוסי בי ר רנ מנ אה
דות ה תולש לל ר אי םאמנ י ת רות, וש א אל שה נה של ז, כש בםענ ס מי ינחנ תםב הנ כש ה? לי ל זל י כה ה לי מה לה ר, וש ר יותי פי סנ םא יש יהה - ל בי מואמ הנ
י פי נש ת כנ חנ סות תנ חמ לנ ייר וש גנ תש הי ה לש אה בה זו, של ת הנ קל דל צנ יל הנ בי שש ך בי רי טה צש כםל הי א הנ לה ד. אל וי ת דה יד אל י הולי שנ יי ד וש ץ, ענ רל פל

ה. קותה דש צי ה וש בה יעות של ני ה וצש נותה תה וש נש יענ ענ הודי ה, ולש ינה כי שש הנ

ץ רל י פל רי המ ץ. של רל אה יל לה לי עמ רוף בנ ף צה סל הוא (תהלים יב) כל ד, של וי ע דה רנ יענ זל הודי ר, לש מנ י אה י יוסי בי רנ ר בש זה עה לש י אל בי רנ
ם. יי תנ ם ושש ענ ף פנ רה צש ני ה של זל ף הנ סל כל רוף הוא, כנ ף צה סל ד כל עובי וש

ד וי ע דה רנ זל ה. וש בה ים של גי סי תוך  ק מי זגקה ף מש סל א כל לה ה? אל ן זל ינ נש עי הות בש מה אי ן הה מי או  ה בה י מה ני פש ר, מי םאמנ ם ת אי וש
טוב ר הנ ייצל יך, בנ רל צה י יש ני שש גו', בי ך וש בש בה ל לש כה יך בש להל ת ה' אל תה אי בש הנ אה תוב (דברים ו) וש כה ה, של ד זל צנ ה ומי ד זל צנ רוף מי צה

ך. יך כה רי ד צה וי ע דה רנ זל ד. וש חה אל יך כש רי כםל צה ע. הנ רה ר הה ייצל ובנ

ם ד עי חה ין אל מי ל מי בל ל - הל בל הל ן וש יי ה. קנ מה שה ה - נש וה ה. חנ מה שה נש ה לי מה שה אשון - נש רי ם הה דה ך אה ר, כה מנ אה י וש בי ח רנ תנ פה
םא ל יהה של בובש רש יהה עי הה וש ם.  יי אנ לש א כי רה קש םאל, ני מ שש ל הנ ה של אה מש ל טג של ן רוחנ  יי ש. קנ קםדל הנ א רוחנ  רה קש ני וש ה,  וה חנ וש ם  דה אה
יס ני כש ל תנ ה אנ ל זל ענ ו. וש דה מםר ינחש חמ שור ובנ רםש בש חמ םא תנ ה, ל ל זל ענ ה. וש וה חנ ם וש דה ל אה ין של מי הנ םא מי ל ר, של חי אנ ד הה צנ יך. הנ רי צה

י. נה ל פה ים ענ רי חי ים אמ להי ך אל ילה לש הש םא יי ת, ל רל חל שות אנ רש ש בי קםדל ית הנ רי בש

יס ני כש מנ י של ה, מי ל זל ענ ה. וש בה קי ר ונש כה תון, זה אה מור וש ה חמ ים - זל רי חי ים אמ להי ה. אל לה עש ל מנ א של מה גש ם הוא דג דה אה וש
רוך הוא דוש בה קה ה לנ אה נש ין קי אי דו. וש לה ים יה רי ים זה ני י בה דו כי גה ה' בה תוב בו (הושע ה) בנ ת, כה רל חל שות אנ רש ש בי ית קםדל רי בש

ש. קםדל ית הנ רי ל בש ה של זל ט לה רה פש

ם, דה את אה רי קש ני ה  זל וש ה,  מה שה נש ה לי מה שה נש דוש,  קה הנ מו  הוא שש ם י"ה ו"ה, של דה אה הוא בה רוך  בה דוש  קה א הנ רה בה
ה גוף ל זל ענ וש רוד.  י פי לי ד בש חה הוא אור אל וש י',  ן  ים מי לי שש לש תנ שש ם מי הי וש ה אורות,  עה שש תי אורות בש ים הה טי שש פנ תש ומי

ם. דה ל אה בוש של לש א הנ רה קש ם ני דה אה הה

א רה בש יי ה, ונ ל זל ענ רוד. וש י פי לי ד. י"ה בש חה הוא אל ה אורות, וש מה כנ ת לש טל של פנ תש ם י', ומי ג עי וי דנ זש תי ה, וש מה שה את נש רי קש ה' ני
ם. דה ם אה מה ת שש א אל רה קש יי ם כו', ונ אה רה ה בש בה קי ר ונש כה א אםתו, זה רה ים בה להי ם אל לל צל מו בש לש צנ ם בש דה אה ת הה ים אל להי אל

ר בה דה סוד הנ ת. וש ן ובנ ם בי אי ב וה ה, אה ל זל ענ ת. וש את בנ רי קש ני ש, וש פל את נל רי קש ן י"ה. ה' ני א בל רה קש ני , וש את רוחנ רי קש ו' ני
ם מ"ה. דה בון אה שש הו חל זל ים אורות, וש עי בה רש אנ ה וש שה מי חמ ט אורו לנ שי פנ תש "ם. ומי דה א אה רה קש יו"ד ה"א וא"ו ה"א, ני

גוף, ר הנ יהצנ ך  ר כה חנ אנ ם. וש דה ם אה מה ת שש א אל רה קש יי ם כו'. ונ אה רה ה בש בה קי ר ונש כה ם יו"ד ה"א וא"ו ה"א, זה שי הנ וש
ים. יי ת חנ מנ שש יו ני פה אנ ח בש פנ יי ה ונ מה דה אמ ן הה ר מי פה ם עה דה אה ת הה ים אל להי ר ה' אל יצל יי תוב (בראשית ב) ונ כה של

קום מה א, בש לה ה? אל זל ה לה ין זל ה בי ם, מנ דה א אה רה קש גוף ני הנ ם, וש דה א אה רה קש י יהו"ה ני רי ם, המ דה אה ם לש דה ין אה ה ייש בי מנ
מו, הוא גוף. לש צנ א בש רה קש םא ני ל קום של מה מו, הוא יהו"ה. ובש לש צנ ם בש דה אה ת הה ים אל להי א אל רה בש יי א (שם א) ונ רה קש ני של

ם דה אה ים לש להי ה' אל ש  ינענ ונ תוב (שם ג)  כה או, של ם, עמשה דה אה ת הה ר אל יהצנ ים, של להי ר ה' אל יצל יי ונ ר  מנ אה ר של חנ אנ וש
נות עור. תש או - כה טש חה ר של חנ אנ ה, וש לה עש ל מנ א של מה גש דג נות אור, בש תש ה כה אשונה רי ם. בה שי בי לש ינ נות עור ונ תש תו כה שש אי ולש

ה יו"ד יו - זל אתי רה יו. בש יתי ף עמשי יו אנ תי רש צנ יו יש אתי רה י בש בודי כש לי י וש מי שש א בי רה קש ני ר, (ישעיה מג) כםל הנ מנ ה אה ל זל ענ וש
ה. ב זל בי ף סי אנ הה שום של נות עור, מי תש ה כה יו - זל יתי "ף עמשי נות אור. אנ תש ה כה יו - זל תי רש צנ ה"א וא"ו ה"א. יש

יש. ל אי ל כה ענ ת, וש ול ה מה וה חנ ם וש דה ל אה ר ענ זנ גש ני ב של בנ סה ה וש שה עה ש, של חה נה ה הנ זל ע, וש רה ר הה ה ייצל ע? זל א רה רה קש י יי מי ולש

ים רי חי ים אמ להי ך אל ילה לש הש םא יי ה, ל ל זל ענ א. וש מי הוא טה ה, של אה מש ל טג ם של ך ייש שי ש, כה ל קםדל ם של ייש שי א של מה גש דג ובנ
ה. לה עש מנ לש ם מי לו פוגי אי ה, כש טה מנ לש יו מי רה יבה אי ד מי חה ם אל פוגי ל הנ כה י. וש נה ל פה ענ

י מי גו', לש נות וש מה לש ם אנ יכל שי יו נש הה ה (שמות כב) וש ל זל ענ ם, וש עולה ים לה אי ת בה ול ב ומה עה רה ם, וש עולה א לה ב בה רל ה חל ל זל ענ וש
רםש חמ םא תנ יך. (דברים כב) ל לל ה עה לל עמ םא ינ ז ל ני טש ענ ה (ויקרא יט) שנ ל זל ענ ת. וש רל חל שות אנ רש ש לי קםדל ית הנ רי יס בש ני כש מנ של
ית, גוף כותי ה? זו  מה הי בש יא הנ י הי ה. מי מה הי ל בש ם כה ב עי רור שםכי ר, (שם כז) אה מנ ה אה ל זל ענ ו. וש דה מםר ינחש חמ שור ובנ בש

ה. אה מי ה, טש לה עש מנ לש ת של רל חל אנ ה הה מה הי בש ד הנ צנ יא מי הי של

ת ע. אל רה ת הה אל ת וש ול מה ת הנ אל וש טוב  ת הנ אל ים וש יי חנ ת הנ יום אל הנ יך  נל פה י לש תי תנ נה ה  אי ר, (שם ל) רש מנ ה אה ל זל ענ וש
םאל, מ שש ד הנ צנ ה מי מה שה נש ה לי מה שה ל סמא"ל, נש מו של ה שש ע - זל רה ת הה אל ת וש ול מה ת הנ אל ה יהו"ה. וש טוב - זל ת הנ אל ים וש יי חנ הנ
ר? מנ ה אה ם. ומה דה ים אה אי רה קש םא ני ל ים של מי ר ענ אה שש הוא מי ם של דה אה גוף, של יא בנ הי םאל, של מ שש ד הנ צנ ש מי פל נל רוחנ וש ה וש מה שה ונש

ים. יי חנ תה בנ רש חנ ובה

אל עי מה שש יי א לש לה ים, אל רי חי ים אמ להי אל ך  ילה לש הש יי םא  ר ל מנ אה סוק של פה א הנ םא בה ל וש ים,  הודי ים יש די שי ה ייש  ל זל ענ וש
ל ענ ים, וש הודי יש ים הנ די שי ל הנ ים של רי מה שש ן הנ או? מי קום יהצש ה מה יזל אי ו מי שה עי אל ומי עי מה שש יי ים מי רי חי ים אמ אלהי ו. וי שה עי ולש
ל ה - אנ מה הי ם בש ב עי כנ םא ושש ט ע חמ רה ר הה ך ייצל ר לש מנ ם אה ן, אי ל כי ענ ע. וש פנ א צל ש ייצי חה ש נה שםרל י מי תוב (ישעיה יד) כי ה כה זל
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ן בו. מי אמ תנ

קום ה מה יזל אי ים. ומי אלי עי מש שש יי וש ו  שה י עי ני בש ה לי דולה גש הנ וש ים,  רי נוצש וש ים  אלי עי מש שש יי וש ים  הודי ים יש די שי ה ייש  ל זל ענ וש
ה מה שה נש םא מי ל ש, וש פל נל םא מי ל , וש ן רוחנ םא מי ל ה, וש מה שה נש םא מי ל גוף, וש ן הנ נו מי מה ים עי חי ם אנ הי ם, של הל לה גופות של ן הנ יא? מי הי

לינששהמהה.

ו, שה י עי ני ל בש ים של אלהי רוך הוא. וי בה דוש  קה ים לנ וי חמ תנ שש ם מי ל הי אי רה שש י יי ני ל בש דול. כה ח גה תנ פל ך  לש חנ  י פותי ני אמ ונ
לו ים של להי ה. אל לה יש לנ לום הנ חמ ם בנ עה לש ל בי ים אל להי םא אל יהב תוב, ונ כה ר הנ מנ אה ז של מל נו? רל ן לה יי ננ ם. מי הל ה לה ול חמ תנ שש הוא יי
ה? מה ה לה זל וש לום)  חמ לו. (נ"א הנ לון של חנ ן הנ ם מי עה לש בי מו  ר עי בי דנ יש ונ יתו,  ד בי םא - ענ יהב ונ ה לו. (במדבר כב)  ול חמ תנ שש יי

ם. הל לה ר של קה הוא עי גוף, של בוד הנ יל כש בי שש בי

רוחנ הוא בו  רוך  בה דוש  קה יס הנ ני כש ינ ה,  רה עמבי ומי ה  רה זה ה  עמבודה מי ד  רי פה יי וש ה  שובה ה תש עמשל ינ גוי של ל  ה, כה זל ל  ענ וש
י ני פש ם בי עולה מו וש צש י ענ ני פש ק בי לל א חי לה ל, אל אי רה שש י יי ני ם בש םא עי ל א וש בה ם הנ עולה ק לה לל ה ייש חי ל זל ענ ה. וש דושה ש קש פל נל ה וש דושה קש

מו. צש ענ

ה, דושה קש הנ ש  פל נל וש ה,  דושה קש הנ רוחנ  הה וש ה.  אה מש טג ן הנ ם מי הי גופו, של בש ייש  ים של רי מה שש יל הנ בי שש ה? בי מה ה לה ל זל כה וש
ים די בה אל יהמות, נל של ה. ומי פה שש אנ ר בש דה ם הנ דה אה מו הה גוף, כש ה הנ זל ה לש יאו אותה ה יהבי דולה ה גש קה זש חה ים, בש רי מה שש ל הנ בו ענ יהשש של

לו. ים של רי מה שש הנ

גוף הנ תו, וש מה שש ד ני םאבנ ת יל של בי שש ה? בי מה הור. לה מותו טה א, ובש מי יו טה יה חנ י - בש כותי ן הנ גוף מי רו, הנ מש ה אה ל זל ענ וש
ר אה שש ני , וש בוהנ קום גה מה ה לש תו עולה מה שש ני יל של בי שש א, בי מי מותו טה הור, ובש יו טה יה חנ י - בש הודי יש יהה. הנ הה של ר כש פה עה ל הל יהשוב אל

הור. י טה כותי הנ מותו, וש א בש מי א טה רה קש ה ני ה, זל ל זל ענ גוף. וש ית בנ מי המ בנ ש הנ פל נל

י א? מי מי טה י הוא הנ דוש, ומי קה י הוא הנ א. מי מי ד טה חה אל וש דוש  ד קה חה נות, אל ילה י אי ני שש ה? לי ר דומל בה דה ה הנ מה לש
ם ה הי ל זל ם כה עי ה. וש רה ה זה עמבודה ל לנ ה צי עמשל ינ הו של זל א. וש מי טה י הוא הנ רי ה פש ין עושל אי י של דוש, ומי קה י הוא הנ רי ה פש עושל של
ד חה ץ אל עי י, וש רי ה פש עמשל ד ינ חה ץ אל ה, עי ל זל ם כה עי ם. וש יי ין (ייש) מנ ר אי חי אנ ץ הה עי לה ם, וש יי ד ייש מנ חה ץ אל עי ץ, ולש רל אה ים בה טועי נש

י. רי ה פש עמשל םא ינ ל

ל רוחנ של ה, וש שה דג ל קש ץ. רוחנ של רל אה ים בה טועי ם נש הי נות, של ילה י אי ני מות. שש אג י הה ני ל ובש אי רה שש ם יי זו הי א הנ מה גש דג בנ
יא י, זו הי רי ה פש עושל ם וש יי ד ייש מנ חה אל נו. ולש מה ינו עי חי גוף, אנ ן הנ ן מי הי ת, של חנ ץ אנ רל אל ם בש הי נות, וש ילה אי הו הה ה. זל אה מש טג
א לה ם אל יי ין מנ אי ם, וש יי מנ כו לנ א לש מי ל צה ר (ישעיה נה) הוי כה מנ אל נל ם, של יי מנ ה לש לה שש מש ני ל של אי רה שש ל יי ה של דושה קש ה הנ תורה הנ

תורהה.

גוף ש  יורי ן, וש דל עי ן הה גנ ש  יורי גו'. וש ץ וש רל אה ל הה ענ בו  עו  רש ר זנ של י אמ רי ה פש ץ עםשל עי ר, וש מנ ל אה אי רה שש ל יי גוף של ל הנ ענ וש
ה. ינה כי שש אור הנ תו מי מה שש ית ני ני הל נל ה, וש לה עש מנ לש דוש של קה

י רי פש ין בי ינו? אי מי י לש רי ה פש י עםשל רי ץ פש ר עי מנ סוק אה פה ה הנ מה ה, לה אה מש טג ן הנ ילנ אי י בש רי ין פש אי , של תה רש מנ ר, אה םאמנ ם ת אי וש
ר, מנ ה אה ל זל ענ . וש רוחנ נו הה פל דש יי נו, וש מל ים מי לי םא אוכש ל י, של רי ה פש עמשל ינ יו של לה רו עה םאמש י ה של רה ה זה עמבודה ל לנ ה צי עמשל ינ ץ של עי הה

גו'. מםץ וש ם כנ י אי ים כי עי שה רש ן הה םא כי ל

. זו נו רוחנ פל דש ר תי של מם"ץ אמ נו, כנ רש מנ אה מו של א כש לה י, אל רי ה פש עמשל םא ינ ל ם, וש יי ה מנ אה מש טג ל הנ ה של זל ן הנ ילה אי לה ייש  וש
תוב? ה כה ל, מנ אי רה שש יי ן בש ין כי אי ה של מםץ כו'. מנ ם כנ י אי ים כי עי שה רש ן הה םא כי תוב (תהלים א) ל כה ם, של הל לה ה של תורה הנ

ם. יי י מה גי לש ל פנ תול ענ ץ שה עי יהה כש הה וש

ד צנ ע. טוב - מי רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ ה, עי מו זל ד כש וי ע דה רנ ע, זל רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ עי ה, מי אי םא ורש ר, ב מנ יהא אה עש י אושנ בי רנ
ע מנ שה ן של יוה יהה. כי ה הה ם זל הל לה יפות של צי חמ הנ םא מי ה, ל ל זל ם כה עי מות. וש אג ן הה יו מי הה הות, של מה אי ד הה צנ ע - מי רה בות, וה אה הה

םאשו. ר קו בש שה א ונש ה, בה ת זל י אל ר יוסי ר בנ זה עה לש י אל בי רנ

ד. וי דה ה  נה מל מי א  יהצה וש ה,  ינה כי שש הנ י  פי נש כנ ת  חנ תנ ה  סה נש כש ני וש ה,  תה יש הה ם  הל בה של יעות  ני צש מי רות  אי,  דנ סש חי י  בי רנ ר  מנ אה
ד צנ ים מי רי זה כש אנ ב, וש אה ד הה צנ ים מי ני מה חמ ים. רנ רי זה כש אנ ים וש ני מה חמ יו רנ הש יי י של די ד, כש וי ע דה רנ זל יות מי הש לי בו  יש חנ תש ים הי כי לה מש הנ וש

ים. לי אי רש שש יי ן לנ מה חמ רנ מות, וש אג ש לה חה נה ר כש נוטי ם וש ד נוקי וי ע דה רנ ך זל יכה פי ד. ולש חה אל יות כש הש יך לי רי ה צה זל ה וה זל ם. וש אי הה

י ני פש יחנ טוב לי ה רי נה תש מות נה אג ע הה רנ זל ך רות מי יחנ טוב - כה ת רי נל ים נותל חוחי ין הנ ה בי נה שושנ א, כש תה פש לנ י חמ בי ר רנ מנ אה
ה. ינה כי שש י הנ פי נש ת כנ חנ ה תנ סה נש כש ים ני טובי יהה הנ עמשל מנ ך רות מי יחנ טוב - כה ה רי תה לש על הל ה של נה שושנ רוך הוא. כש דוש בה קה הנ

ר? חי ם אנ שי אוהה בש רה םא קש ה ל י מה ני פש ה, מי רה יש גנ תש ני ן של יוה יש סוכו, רות, כי י אי י יוסי בי ל רנ נו של ת בש ת אל דה י פש בי ל רנ אנ שה
ה. ם זל שי ה בש תה לש ם עה שה ה רות, ומי מה או שש רש לון, קה חש מנ את לש שי ני של ה, וכש יהה לה ר הה חי ם אנ שי י, של תי עש מנ ך שה ר לו, כה מנ אה

ן. מנ ר זש חנ אנ םא לש ל ה, וש רה יש גנ תש לון ני חש מנ את לש שי ני של י כש רי המ של

ה תה שש אות עה רה תש ה הנ בי רש כו'. הנ י וש להה ך אל יי אלהנ ין וי לי י אה יני לי ר תה של אמ ך, (רות א) בנ ר כה חנ תוב אנ י כה רי המ ר לו, ונ מנ אה
ה? ל זל ת כה עי ה כה ה לה מה ם, לה ה קםדל רה יש גנ תש ם ני אי . וש יהה לל ה עה לה בש ן קי כגלה ינו, וש ני שה מו של י, כש ערמי נה

ה דה מש ה עה לה עש ת בנ ימנ ת אי קנ זש חל ה, ובש רה יש גנ תש ה ני אה שה נש של א כש לה יא גויהה, אל הי לון וש חש ה מנ אה שה נש ה של ילה לי חה ס וש ר לו, חנ מנ אה
ה בה ה שה ני תוב, הי כה ה, של מה עש טנ ה בש דה מש רות עה ה, וש נה חה סורש ה לש רה זש ה חה פה רש ן, עה יהל לי עש תו בנ מי ן של יוה ה. כי ן זל ינ נש עי ה בש פה רש עה יא וש הי



2064

ה קה בש דה ה  צונה רש ה, בי לה עש ת בנ מי ן של יוה ה. כי לה חי תש ה בנ תה יש הה של מו  ה, כש ה בה קה בש רות דה , וש יהה להל ל אל אל וש ה  מה ל ענ אל ך  תי מש בי יש
ה. תורה בנ

ה מה שש א לי רה לון, קה חש מנ ה  אה שה נש של ה. כש מה ית שש ילי ית) גי לוני ר לו, (פש מנ ה? אה לה חי תש בנ ה  מה ה שש מנ תה  עש מנ ר לו, שה מנ אה
ל ך אל תי מש בי ה יש בה ה שה ני תוב (שם) הי כה , של יהה אלהל לי ה, וש מה ענ ה, ולש מה שש לי ה, וש חונה רש סי ה לש רה זש חה ה, וש מה ה שש פה רה ה, הה פה רש רות. עה

ה. רה ה זה עמבםד עמבודה יהה - לנ להל ל אל אל אשון. וש רי ם הה שי א בנ רי קה הי ה - לש מה ל ענ . אל יהה להל ל אל אל ה וש מה ענ

י בי רנ ים, וש בי יו יושש ד הה חה ת. יום אל בה שנ ת לש בה שנ אונו מי ד בש ים ינחנ צויי יו מש ים הה רי ן גי י בל מי יסש י קי בי רנ אי וש חומנ י רש בי רנ
ה ה זל ה'. מנ דו  בש ים כנ רי אג ן בה ל כי ר, (ישעיה כד) ענ מנ אה ח וש תנ יו. פה נה פה ב לש ם יושי עה הה ש, וש דורי ב וש יהה יושי אי הה חומנ רש

ים. מי תג ים וש לו אורי ים? אי רי אג בה

ר אור לו של ם ה' אמ אג תוב (שם לא) נש כה ם, של יי לנ ירושה יון ובי צי ם בש הי שות, של י אי תי שש ים - בי רי אג ר, בה חי ר אנ בה דה
ם. הל ים בה עי ם יודש דה י אה ני ין בש אי ים. וש לה ירושה נור לו בי תנ יון וש צי בש

ה, ם זל ה עי לו זל ם אי ך גנ ה, כה ם זל ה עי ם זל יי לנ ירושה יון וי צי מו של א, כש לה ך? אל תש עש ל דנ ה ענ ד עולל בנ ם לש יי לנ ירושה יון ובי צי בש
ם. יי לנ רושה ל יש צל ה אי זל יון, וש ל צי צל ה אי ק. זל זה ה חה בה קי ל נש של לוש, וש ר חה כה ל זה ש של הוא אי ה. וש בה קי ר ונש כה ין זה עי ם כש הי וש

רוך דוש בה קה הנ טוב. וש ר הנ ייצל ע וש רה ר הה ים ייצל אי רה קש ם ני הי לו, וש שות אי י אי תי ין לו שש אי ם של עולה ם בה דה ך אה ין לש אי וש
קונו. ד לש בי כנ ם מש דה אה ם הה הל דו ה', בה בש ים כנ רי אג ן בה ל כי ר, ענ מנ תוב אה כה הנ ם, וש הל ם בה סותה ננ י לש די ם כש דה י אה ני בש ם לי נה תה הוא נש

ק ש הוא דנ אי ת הה לנ חה תש הנ מות, וש ם אנ יי פנ לש ל אנ מות ענ ם אנ יי פנ לש ץ אנ רל אה ת הה חנ הוא תנ יון, וש ת צי חנ ד ייש תנ חה ר אל ענ שנ
קום ד מה ת, ענ יי בנ ר הנ קום הנ ם, מש יי לנ רושה ד יש ט ענ שי פנ תש ומי ך  ם הולי שה ית, ומי פוני את צש רי קש הוא ני ר הנ ענ שנ הנ לוש. וש חה וש

אות. בה דון ה' צש אה י הה ני ת פש אות אל רה הי ר לש כה ל זה ד כה עומי של

ים שי שי אות וש מי לש  עור שש יו שי תה חש תנ ה, מי רה זה עמ י הה ני פש ד לי עומי ת, של יי בנ ר הנ ת הנ חנ ם תנ שה י של ני פש ם? מי ענ טנ ה הנ מה
ה לה רש עה ת הה מנ גש דג ש  אי ה, הה טה מנ ק. ולש זה נור חה תנ ר כש בועי ינו  אי ש  אי ה, הה לה עש מנ ל לש בה ש. אמ אי ם הה יי לנ פש מות כי ה אנ שה מי חמ ונ

ה. טה מנ יא לש הי ית, וש רי בש ל הנ ת ענ פל חופל הנ

דו ה'. בש י"ם כנ רי אג ן בה ל כי ך, ענ י כה ני פש דון ה'. ומי אה י הה ני פש יו לי לה ד עה ם, עומי שה רש ית ני רי ייש לו בש ר של כה ל זה ן, כה ל כי ענ וש
ם. יי לנ רושה ל יש אור של יון, וש ל צי אור של בש

הוא ה, וש בה הום רנ ד תש ענ ש  אי ע אותו הה קה שש יו, ני לה ים עה די ים עומש רי כה זש הנ של ל, וכש רי א עה רה קש ק ני זה חה נור הל תנ ר הנ ענ שנ
נםם. יהי ל גי ש של אי

ה עה בש שי י. וש פוני ל, צש רי שול, עה כש ן מי בל א, אל ן, שוני טה א, שה מי ע, טה ם: רה לו הי אי ע, וש רה ר הה ייצל מות לנ ה שי עה בש ייש לו שי וש
ים ייש חי תה ה פש עה בש ית. שי תי חש ץ תנ רל ת, אל ול מה לש אול, צנ ן, שש וי יה יט הנ ה, טי ת, דומה חנ ם: בור, שנ לו הי אי נםם, וש יהי גי מות לנ שי
ם. דון שה ים לי עי שה רש ים לה ני זגמה דורות מש ם מה כגלה ל זו, וש ן זו ענ דורות הי ע מה בנ ייש לו. של מות של ה שי עה בש ד שי גל נל נםם, כש יהי גי לנ

ם. תה לש ש אוכנ אי הה ת, וש פל רל שש ם ני תה מה שש ני ר, וש בל קל ה בנ לל ם כה גופה

ין בו ר אי של בור אמ ין הנ עי ה, כש לה בה י חנ כי אמ לש ל מנ תות של ה כי מה ם כנ שה יון, וש לש על דור הה הוא מה אשון - בור, וש רי דור הה מה
ין עי ה, כש לה בה י חנ כי אמ לש ל מנ תות של ה כי מה כנ א בור, בו  רה קש ה ני זל דור הנ מה הנ ך  ים ייש בו. כה בי רנ קש ענ ים וש שי חה ל נש בה ם, אמ יי מנ

ש. חנ ם לנ הל ין לה ר אי של ים, אמ פי רה שש ים הנ שי חה נש

ים ני מג ים מש רי חי אמ ל הה כה ה. וש מה ף, חי ית, אנ חי שש ם: מנ הי ה. וש י דומה די ת יש חנ תנ נםם מי יהי גי ים בנ טי ים שולש ני מג ה מש לשה ושש
ים. עי שה ל רש ם של שותה פש ם ננ ים בה ני דה ים, וש בי שה ים וש צי ים רה ני מג מש ם הנ ל אותה כה ם. וש תה חש תנ

ים עי שה רש קול הה . וש יענ קי רה ם בה ע קולה מה שש ני וש נםם,  יהי ים גי ישי עי רש ם מנ ה, כגלה לה בה י חנ כי אמ לש ל מנ תות של ם כי ל אותה כה וש
ם. יהל לי ם עמ חי רנ ין מש אי י! וש י ונ ים: ונ רי אומש ים וש חי נםם צווש יהי גי בנ

ם יהל לי ר עמ מנ נםם, אה יהי ים גי ישי עי רש מנ ה, של לה בה י חנ כי אמ לש ל מנ תות של ר כי אה ם שש ים, עי ני מג ה מש לשה שש הנ לו  ל אי ל כה ענ וש
יו. בה יש אם מול לש ם גש לי שנ ל קול ה' מש יכה הי יר קול מי עי און מי תוב (ישעיה סו) קול שה כה הנ

ים ני דה ה,  לה יש לנ ל הנ כה ית,  בי רש ענ ת  לנ פי ן תש מנ זש . מי בוענ שה י הנ מי יש ל  ים כה טי שולש לו, של לה הנ ים  יתי חי שש ה מנ לשה ד שש גל נל כש
ר מנ ם אה יהל לי עמ ם. ונ בותה כש שש ל מי ים ענ הורי רש ים הי רי המ רש הנ גו', ומש ם וש יהל עמשי מנ ך  שה חש מנ יהה בש ר (שם כט) הה של ם אמ אותה לש
ן יוה כי גו'. וש ם וש בותה כש שש ל מי ע ענ י רה לי ן ופםעמ ול י אה בי גו'. (מיכה ב) הוי חםשש ם וש יהל עמשי מנ ך  שה חש מנ יהה בש הה תוב (שם) וש כה הנ
ים אי רה קש ה ני ל זל ענ ה. וש לה יש לנ ך הנ שנ חש תל של נםם מי יהי גי ים בנ עי שה רש ין בה די ת הנ לנ חה תש ל הנ בה ם. אמ ל כגלה יום ענ ים בנ רי ילו, גומש חי תש הי של

נםם. יהי ל גי ה של דה חש פנ אי, מי רנ דש נש סנ כש לל י אמ בי ר רנ מנ אה ילות. וש לי ד בנ חנ פנ ר (שיר ג) מי מנ אל נל מו של ילות, כש לי

ך, שנ חש תל ה של עה ה שה אותה י מי ל כי ון. ענ ר עה פי כנ חום יש הוא רנ , וש בוענ שה י הנ מי ל יש ית כה בי רש ת ענ לנ פי תש בי נו  קש תי ך  יכה פי ולש
הוא ל וש ה של זל ים בה לי לה כש ם ני כגלה ה. וש מה חי ף וש ית אנ חי שש ם מנ הי ים, של יתי חי שש מנ י הנ די ל יש נםם ענ יהי גי ים בנ עי שה רש ת הה ים אל ני דה
םא ל תוב וש כה ה, של מה פו. חי יב אנ שי הה ה לש בה רש הי תוב וש כה ף, של ית. אנ חי םא ינשש ל תוב (תהלים עח) וש כה הו של ית, זל חי שש חום. מנ רנ

תו. מה ל חמ יר כה עי יה

ם, עולה ן הה ין מי די ק הנ לי תנ סש ת, מי בה ס שנ נה כש ני ן של יוה כי ת. של בה שנ םא בש ל חםל וש י הנ ימי חום בי הוא רנ ר וש נו לומנ קש ך תי יכה פי ולש
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יום. ש הנ די קי ה של עה שה ם מי יהל לי ים עמ טי ם שולש ינה ה אי לה בה י חנ כי אמ לש ה, ומנ נוחה ם מש הל נםם ייש לה יהי גי ים בנ עי שה רש הה וש

י ני פש סור מי ך הוא אה יכה פי ה. ולש לה בה י חנ כי אמ לש רו מנ עורש תש םא יי ל חום, של הוא רנ ת וש בה ב שנ רל על ים בש רי ין אומש ן אי ל כי ענ וש
שות רש ין  אי ר  בה וכש ם,  עולה ן הה מי ין  די הנ ק  לי תנ סש ני ר  בה כש של הורות  לש ת,  בה שנ בש ים  עי שה רש הה ל  ענ ן  גי מי הנ ך  לל מל ל  של בודו  כש

ל. בי חנ ים לש לי בש חנ מש לנ

י ני פש ד לי עומי ן של יוה יו. כי נה פה לש ם אותו  שה ם, וש יהל לי ן עמ גי הה לש ך  לל מל א הנ ים. בה עי שה רש ת הה ה אל קל לש יהה מנ הה ר של שומי לש
נםם יהי גי י הנ עי שש ת רי ל אל ת, נוטי בה שנ ך הוא הנ לל מל ך הנ ך? כה לל מל ל הנ לונו של ה קש ין זל אי כות, הנ לש מנ ם בנ ידה חי פש מנ י של ך, מי לל מל הנ
ם, יד אותה חי פש ך ומנ לל מל י הנ ני פש ה לי צועה ל רש נוטי י של ך. מי לל מל י הנ ני פש לי ים מי רי ערבה ים מה רי שומש ל הנ כה ם, וש יהל לי ן עמ גי יו, ומי נה פה לש

ל. אי רה שש מו יי ר ענ ר שומי ין לומנ אי ין של די הוא הנ ך? וש לל מל ל הנ לונו של ין הוא קש אי הנ

ה יחה י שי לי לוחות עמ נו בנ תש ני ים של רי בה ים דש יקי סי פש מנ , הנ יחנ י שי לי לוחנ עמ ים מנ פי קוטש ם של אותה ים לש ני ה דה זל דור הנ מה בנ
י ם, כי כה יד חה מי לש ה תנ זל בנ מש ה לי זל קום הנ מה ים בנ ני ין דה אי ים. וש מי כה י חמ ידי מי לש תנ בוד בש ים כה גי ם נוהמ ינה אי ם של אותה ה, וש לה טי בש

ן. וי יה יט הנ טי ים אותו בש ני דה

ים. רי חי אמ י  ני פש לי דום  בש כי של י  פי ל  ענ ף  אנ בו,  לי בש ם  כה חה יד  מי לש תנ ה  זל בנ מש ים הנ ני דה וש ים  ידי אשון מורי רי דור הה מה ובנ
רו בי ח חמ בנ ר של פי סנ מש הנ ים. וש לי לש פנ תש בור מי צי הנ ה של עה שה ת בש סל נל כש ית הנ י בי חורי ר אמ עובי הה ם. וש הל א בה יוצי כנ ש וש רי ל חי לי קנ מש הנ וש

אשון. רי דור הה מה ים בנ דוני ם ני הל א בה יוצי כנ לו וש ל אי כה ע) וש רה שון הה ק לה בנ ל אמ ענ ה. (וש עה רה ים אותו לש אי שונש י של י מי ני פש בי

ם שה ל. וש לה ים כש מי חמ ם רנ ין שה אי ך, וש ם חםשל י אי ם כי ין שה אי ה. וש קה רג ש יש הוא אי ת, וש חנ א שנ רה קש י הוא ני ני שי דור הנ מה הנ
םא ל ה של כה לה המ בנ לו  פי אמ ים, ונ בי רנ בה רו  בי י חמ ני ין פש בי לש מנ הנ ים. וש מי כה י חמ ידי מי לש ל תנ ם של תה טה ת מי חנ ים אנ רי פש סנ מש ל הנ ים כה ני דה
ים או רי בה דש ל בי שי כה יי רו של בי חמ ענ בנ יודי הנ רו. וש בי ל חמ לון של קה ד בנ בי כנ תש מי הנ ם. וש יי מנ ם שה שי םא לש ל ה של אל גה תש מי הנ נו. וש מל מםד מי לש לי
ית בי לו  ייש  י של ים. ומי רי חי אמ ח הוא או  מנ שש יי וש ל,  שי כה יי ם של קםדל יעו  מודי ינו  אי וש ת,  חנ יר אנ עי ם בש הי ת, וש חנ ה אנ כה לה המ בנ
ת קל פל סש ה מנ ינה אי ה של עודה סש ל מי אוכי הה ה. וש כה לה המ רו בנ בי חמ ינו נוחנ לנ אי י של ל. ומי לי פנ תש הי ה לש ס בה נה כש ינו ני אי ירו וש עי ת בש סל נל כש הנ
ת. יענ לו בםשל גי ינ ן של ינ נש עי רו בש בי חמ חוק לנ שש ל בי לי קנ מש י של הו. ומי כה םא הי ל י של ל פי ף ענ רו, אנ בי ל חמ יהנ יהדו ענ בי גש מנ הנ . וש יהה לל עה בש לי

ם. הל א בה יוצי ל כנ כה ה, וש דור זל מה ם בש ים שה דוני לו ני ל אי כה

י ני פש ה לי כה לה המ ם בנ בה לי ים בש אי גה תש מי רוחנ הנ י הה סי ם גנ ל אותה ים כה דוני ם ני שה ה, וש א דומה רה קש י הוא ני ישי לי שש דור הנ מה הנ
ה ול לש מנ הנ ה. וש ף חובה כנ רו לש בי ת חמ ן אל דה הנ ה. וש אה הורה בו בש יס לי גי מי הנ ע. וש רה שון הה ים לה רי פש סנ מש הנ ם. וש יי מנ ם שה שי םא לש ל ם של עה הה
ה עושל י של ומי ך.  רי בה מש ר הנ חנ ן אנ מי ה אה עונל ינו  אי י של ומי ה.  כה לה המ םא כנ ל ה של תורה ים בנ ני פה ה  לל גנ מש הנ וש ית.  בי רי בש רו  בי חמ לנ
י קי סש א פי רה קש הוא ני יק, וש סי פש ר ומנ חוזי ר, וש חי ר אנ בה ר דה אומי ר וש חוזי תו וש לה פי תש ר בי פי סנ מש גון הנ קות, כש סה קות פש סה תו פש לה פי תש
ינו. בי ינו לש יעו בי ינו מודי אי רו וש בי חמ ה בנ וה רש ר על בנ ה דש רואל הה מודו. וש לש ח תנ כנ שה ן של קי זה ל הנ ענ רו וש בי ל חמ ץ ענ לוצי תש מי הנ י. וש קי סש פי

ם. הל א בה יוצי ל כנ כה ם, וש ים שה דוני ה ני לל ל אי כה

ים יי ני עמ זות לנ ים ענ עוני ם הה ל אותה כה , וש רוחנ י הה סי ם גנ ל אותה ים כה דוני ם ני שה ן, וש וי יה יט הנ א טי רה קש י ני יעי בי רש דור הה מה הנ
י ני עה דות לש ים עי עי יודש ם הנ ל אותה כה תו. וש אה נה נו המ מל ש מי קי בנ מש ד של הו, ענ וי לש ינו מנ אי ק וש דםחנ י בש ני עה ה לש רואל הה ים. וש אי כה דג ומש
ינו אי י וש ני עה ן לש כי שש מנ מש הנ ה. וש דה ני ל גויהה וש א ענ בה הנ ה. וש לה טה בנ ע לש רנ יא זל מוצי הנ יר. וש כי ר שה כנ ק שש עושי הה ים. וש יעי ם מודי ינה אי וש

ה. זל דור הנ מה ים בנ דוני ם ני ד. כגלה חנ שםחנ לוקי הנ ט. וש פה שש ה מי טל מנ הנ ר. וש חי ר אנ בה ין לו דה אי של יו כש כונותה שש יר לו מנ זי חמ מנ

ה, תורה ים בנ רי כופש הנ ים, וש סי יקורש פי אל הה ים, וש רי מוסש הנ ים, וש יני מי ים הנ דוני ם ני שה אול, וש א שש רה קש י ני ישי מי חמ דור הנ מה הנ
ר אה ל שש ענ ה. וש לל עמ םא ינ אול ל ד שש ן יורי כי ך  לנ יי ונ ן  נה ה עה לה ר (איוב ז) כה מנ אל ה נל לל ל אי ים. ענ תי מי ינת הנ חי תש ים בי רי כופש הנ וש

ל. ענ יה אול ונ יד שש ילה מורי חנ ית ומש מי תוב (שמואל-ב ב) ה' מי ים כה אי חוטש הנ

דור מה ם גויהה. הנ עי וש ה  דה ני וש ם  מותה ם אי עי בו  כש שה ם של ל אותה ים כה דוני ני ם  שה ת, וש ול מה לש א צנ רה קש י ני שי שי דור הנ מה הנ
גו'. ים וש עי שה ם רש סותל ענ ר (מלאכי ג) וש מנ אל ם נל יהל לי עמ ה, ונ ינו עולל ם שוב אי שה ד לש יורי ית. הנ תי חש ץ תנ רל א אל רה קש י ני יעי בי שש הנ

דון ני ע וש שה א רה רה קש ני י של ים. ייש מי עי שה ל רש ם של שותה פש ננ יום לש ה וה לה יש ת לנ קל ה דולל לה ש אוכש דורות, אי מה לו הנ ל אי כה וש
נםם. יהי גי ם בנ עולה דון לש ני ה, וש נה קה תנ ין לו  ה, אי שובה הור תש רש הי ין לו  אי מור של ע גה שה רה ייש  ש. וש ר חםדל שה ים עה ני נםם שש יהי גי בנ
רו המ רש הי של לו כש ים אי רי בה ש. ודש ר חםדל שה ים עה ני מור - שש ע גה שה ים. רה שי דה ה חר שה נםם שי יהי גי דון בנ ע ני שה ים, רה רי ים אומש מי כה חמ
ר (ישעיה מנ סוק אה פה ם הנ יהל לי ה, עמ שובה שו תש םא עה ל ה וש שובה עמשות תש רו לנ המ רש םא הי ם ל ל אי בה תו. אמ ה ומי שובה עמשות תש לנ

גו'. י וש ים בי עי פםשש ים הנ שי נה אמ י הה רי גש פי או בש רה או וש יהצש סו) וש

א רה קש ני ה הנ דור זל מה א מי יהרי תש ן, ני דל ן עי גנ אשון מי רי ם הה דה ת אה רוך הוא אל דוש בה קה ש הנ רנ גי של אי, כש חומנ י רש בי ר רנ מנ אה וש
ע תםפנ ים ונ רי דה םא סש ל ת וש ול מה לש ל צנ מו אםפל ה כש תה פה ץ עי רל ר (איוב י) אל מנ אל ה נל ל זל ענ עור, וש ין לו שי אי י של ני פש ית, מי תי חש ץ תנ רל אל

ל. מו אםפל כש

קום מה לש קו  לש סי יו וש לה ס עה הוא חה רוך  בה דוש  קה הנ ארו. וש וה ד צנ יחון ענ י גי מי ס בש ננ כש ני ה וש שובה ה תש שה ה? עה שה ה עה מל
ל. בל הל ן וש יי ת קנ יד אל ם הולי שה צות, וש רה ה אמ עה בש שי ת מי חנ יא אנ הי ה, של מה דה א אמ רה קש ני הנ

ן תוב? (בראשית ד) הי ה כה ץ. מנ רל אה ד בה נה ע וה יות נה הש רוך הוא לי דוש בה קה יו הנ לה ר עה זנ ל, גה בל ת הל ן אל יי ג קנ רנ הה של כש
קו לש סי ה, וש שובה תש לו בי בש רוך הוא קי דוש בה קה הנ ץ. וש רל אה ד בה נה ע וה י נה יתי יי הה גו', וש ה וש מה דה אמ י הה ני ל פש ענ יום מי י הנ תה אםתי שש רנ גי

לשאנרשקהא.
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ץ רל קום אל מש ל. בי בי תי צות, לש רה אמ ל הה כה ה מי לה עש מנ אשון לש רי ם הה דה אה הוא לש רוך  בה דוש  קה הנ קו  לש ת, סי ד שי נולנ של כש
תו, בורה ה קש תה יש ם הה שה ן, וש דל ן עי גנ לש מוך  ה סה רה עה מש ים מי ני פש ה לי רה עה ה מש שה עה וש ר,  בל קל ב לו  צנ ם חה שה רון. וש בש חל ל, בש אי רה שש יי

הות. מה אי הה עמקםב וש ינ ק וש חה צש ם יי הה רה בש ת אנ בורנ וקש

ם, שה ה  רה בש קה ם לש דה א אה ה בה וה ה חנ תה מי ה של עה שה ן. בש דל ן עי ח גנ תנ פל לש מוך  ה סה לה פי כש מנ ת הנ רנ עה ר, מש מנ א אה מה יסש י קי בי רנ
ךה. יל ה: דנ רה מש אה וש ת קול  ה בנ אה יהצש ר,  צםב יותי חש ה לנ צה ם. רה יהה שה הה של יחנ  רי הה אותו  ן, בש דל ן עי גנ יחות  רי מי יחנ  רי ם הי שה וש

מו. לש צנ מותו ובש דש יהה בי הוא הה נו, של ת בש ק בו? שי סי ענ תש י ני ר. מי בנ קש ם ני שה ר, וש ב יותי צנ םא חה ל ד, וש מנ ה עה עה ה שה אותה בש

ענ בו, יודי י של יהה מי םא הה ל ת. וש מי של ק בו כש סי ענ תש ני ר, וש נוצנ של ק בו כש סי ענ תש רוך הוא ני דוש בה קה אי, הנ חומנ י רש בי ר רנ מנ אה
ע קול מנ שה ן, וש דל ן עי ל גנ ים של מי שה יחנ בש יחנ רי רי הי ה אותו, וש אה רה ם, וש שה ס לש ננ כש ני לום וש שה יו הנ לה ינו עה בי ם אה הה רה בש א אנ בה ד של ענ
ה אה ה. רה זל קום הנ מה יו לנ הש ים יי ני עמקםב מוכה ינ ק וש חה צש ם יי הה רה בש אנ ם, וש בור שה אשון קה רי ם הה דה ים: אה רי ת אומש רי שה י הנ כי אמ לש מנ

ה. זל קום הנ מה ל הנ תו ענ וה אמ ה תנ תה יש יהד הה א. מי יהצה ק - וש ר דולי ני הנ

ים רי שומש יו  ת הה רי שה י הנ כי אמ לש ם, ומנ ר שה בי קה ים לי שי קש בנ מש יו  ים הה בי ם, רנ הה רה בש א אנ בה ם של א, קםדל ב הונה ר רנ מנ אה
קום. מה ת הנ ה אל נה קה ס, וש ננ כש ני ם וש הה רה בש א אנ בה ד של נםס. ענ כש לו לי םא יהכש ל ם, וש ת שה קל ש דולל ים אי רואי קום, וש מה הנ

ת רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה בה של גו'. כש ם וש דל קל ן מי דל עי ן בש ים גנ להי ע ה' אל טנ יי ח, (בראשית ב) ונ תנ יהה פה מש חל י נש בי רנ
ל ד ענ מנ עה וש א אותו  רה בה ן של יוה א אותו. כי רה ל ובה טנ נה ש  דה קש מי ית הנ ר בי פנ עמ או, ומי רה בש ש  דה קש מי ית הנ בי אשון, מי רי ם הה דה אה

וות לו. חמ תנ שש הי יות לש רי בש ל הנ או כה יו, בה לה גש רנ

פות ר חג של ת על מנ גש דג פות, כש ר חג של ה לו על שה עה ן, וש דל ן עי גנ יסו לש ני כש הי ם, וש שה לו מי טה רוך הוא? נש דוש בה קה ה הנ שה ה עה מל
ים עולי ים וש די יורש יו  ת הה רי שה י הנ כי אמ לש םא. ומנ ב יד לה תי עה ן לל דל ן עי גנ ים בש יקי די צנ עמשות לנ הוא לנ רוך  בה דוש  קה יד הנ תי עה של

ה. יונה לש ה על מה כש ן לו חה תנ נה יו, וש נה פה ה לש חה מש ים שי עושי וש

ע יירנ תו, ונ פה חג יו בש נה פה ים לש שי מש שנ ת מש רי שה י הנ כי אמ לש ם, ומנ דה ל אה תו של עמלה ה מנ אה רום, רה י מה מי שש ד סמא"ל מי יהרנ של וכש
רו. ר יוצש מנ אמ ר מנ בנ עה ד של ה אותו, ענ תה ד ופי יהרנ יו, וש לה ב עה כנ רה ל וש מה ין גה מי ש כש חה ל נה טנ ה? נה שה ה עה יו. מל ינה עי בש

ה תה יש ה הה אה מש טג ר, רוחנ הנ מנ יהה אה קי זש י חי בי תוכו. רנ ס בש ננ כש ים ני נוני זש ר, רוחנ  מנ י אה רי דש נש סנ כש לל י אמ בי ר? רנ בנ עה הו של ומנ
רות, זי ר גש של יו על לה ר עה זנ גה ן, וש דל ן עי גנ שו מי רש גי רוך הוא וש דוש בה קה יו הנ לה ה עה לה גש ר, ני בנ עה ן של יוה רו. כי ר יוצש מנ אמ ר מנ בנ עה בו, וש
ים עי בה רש ד אנ גל נל ת, כש חנ ר אנ סי ים חה עי בה רש או אנ צש מש רות. ני זי ע גש שנ ה תי מה דה אמ ל הה ענ ר, וש של ש על חה נה ל הנ ענ רות, וש זי ר גש של ה על וה ל חנ ענ וש

ין. ית די בי ע בש שה רה ייב הה חנ תש ני יות של קג לש מנ

הו לום, מנ ר שה בנ ה  הודה יש י  בי רנ ר  מנ אה ה. של עה שה ה  אותה הוא בש רוך  בה דוש  קה הנ לו  בש קי וש ה,  שובה ה תש שה עה סוף  לנ
ך לל מל ד הנ וי ך? דה מה י עי נםכי ר אה י גי ש כי רה חל ל תל י אנ תי עה מש ל די ה אל ינה זי אמ י הנ תי עה וש שנ ה ה' וש לה פי ה תש עה מש תוב (תהלים לט) שי כה של

ים לו. אי קורש ם של ל אותה כה רוב לש רוך הוא הוא קה דוש בה קה ד, הנ וי ר דה מנ א, אה מה ר חה י בון בנ בי ר רנ מנ אה ה. של ת זל ר אל מנ אה

ם ל אותה י כה רי המ ת. של מל אל הו בל אג רה קש ר יי של כםל אמ יו לש אה ל קםרש כה רוב ה' לש ה, (שם קמה) קה זל סוק הנ פה ר הנ מנ אה ח וש תנ פה
רוך הוא דוש בה קה הנ ם, וש ל אותה בי קנ ם ומש ב אותה רי קה רוך הוא מש דוש בה קה רוך הוא, הנ דוש בה קה ת לנ מל אל ים בל אי קורש של

ב. לי ת הנ ש אל קי בנ מש

צונו רש ם  שה ם  דה אה הה של ן  יוה כי ם.  עולה הה ל  כה ל  של עולות  הה וש נות  בה רש קה הנ ל  כה מי יו  נה פה לש שוב  חה ם  דה אה ל  של צונו  ורש
תוב כה צון, של רה וש ב  לי לוי בש ם תה דה ל אה של נו  בה רש יו. קה לה אי חנ  םא פותי ל ים של יעי קי רש ם הה ל אותה כה ר בש ענ ין שנ ה, אי שובה תש בי

ב. לי לוי בנ כםל תה הנ יו. וש לה ה עה דה ונ תש הי . וש יהה לל א עה טה ר חה של ה אמ דה ונ תש הי וש

יו נה פה נוחנ לש ם, וש דה ל אה בו של לי קום כש מה י הנ ני פש רוב לי ין קה ם, אי יכל יי י, חנ ננ ים: בה מי כה חמ ר לנ מנ ה אה נה קה ן הנ יהא בל חונש י נש בי רנ
ם. עולה ל הה ל כה עולות של הה נות וש בה רש קה ל הנ כה מי

יב רי קש מנ רוך הוא של דוש בה קה נוחנ לו לנ ם, של לי ן שה בה רש יב קה רי קש צונו, הוא מנ בו ורש ים לי יהשי ית, וש ני עמ תנ ב בש יושי י של מי
ה. רה פה ח כנ בנ זש ים מי אי רה קש צון ני רה הה ב וש לי הנ יו. וש ל פי יחנ של רי הה ש וש אי יו הה נה פה יב לש רי קש גופו, ומנ מו וש דה בו וש לש יו חל נה פה לש

ים. קי לה ה חמ מה כנ ים, לש די דה ה צש מה כנ ת לש קל לל חל ם נל דה ל אה ית של ני עמ תנ ים. הנ קי לה ה חמ מה כנ ים, לש די דה ה צש מה כנ ק לש לה חל ן נל בה רש קה הנ
צון. רה הה ב וש לי א הנ לה כםל אל הנ ל מי םא נוטי רוך הוא ל דוש בה קה הנ וש

ן נותי וש כםל  הנ ל מי ב אוכי לי ב. הנ לי ן לנ נותי כםל וש הנ ל מי אוכי מםחנ  ד. הנ בי כה ב, וש לי , וש גוף: מםחנ ם בנ ים הי כי לה ה מש לשה ושש
ת מנ גש דג הוא בש א. וש לי נו מה ינל יהם אי הנ יהם וש ת הנ ים אל כי ים הםלש לי חה נש ל הנ ר (קהלת א) כה מנ אל נל כםל, של ן לנ ד נותי בי כה ד. הנ בי כה לנ

ן. לה בש קנ רוך הוא מש דוש בה קה הנ יהם. וש

י יני ה מי לשה ה, שש הודה י יש בי ר רנ מנ אה ם. וש דה ל אה ה של לה פי ה ותש שובה א תש לה יו, אל נה פה ים לש די עומש ם של עולה ל הה כה ך בש ין לש אי
י תי לה פי ה תש עה מש ה, (תהלים לט) שי זל סוק הנ פה ים בנ תובי ם כש כגלה ה. וש עה מש ה, די עה וש ה, שנ לה פי ה: תש זל סוק הנ פה אן בנ ה כה שובה תש

ש. רנ חל ל תל י אנ תי עה מש ל די ה אל ינה זי אמ י הנ תי עה וש שנ ה' וש

עות מה דש י בנ רי המ ה. של עה מש די ק הנ ם, רנ הל ה מי שובה ין חמ ם אי כגלה רוך הוא, ומי דוש בה קה י הנ ני פש ים לי שובי ה חמ לשה שש ל הנ כה
רוך הוא. דוש בה קה י הנ ני פש ים לי סי נה כש ים ני רי עה ר שש שה ה עה לשה גוף. שש ל הנ צון כה ב ורש לי ך הנ הולי



2067

םא ה - ל עה מש ה. די ינה זי אמ י הנ תי עה וש שנ תוב וש כה ה - של עה וש ה ה'. שנ לה פי ה תש עה מש תוב שי כה ה, של יעה מי תוב בו שש כה ה - של לה פי תש
ש. רנ חל ל תל י אנ תי עה מש ל די תוב אל כה כםל, של הנ ר מי א יותי לה ה, אל לל אי כש

ל לי פנ תש ם מי דה אה ים של מי עה פש ה - לי לה פי ר, תש מנ ף אה ר יוסי ר בנ זה עה לש י אל בי רנ י, וש רי יסה ל קי ים של ני בה רנ ה? הה זל ה לה ין זל ה בי מנ
ין י אי רי המ יחנ בו, של גי שש םא מנ ל נו וש מל ק מי שותי תו, וש שה קה עמשות בנ ה לנ םא רוצל ל ל בה , אמ ענ רוך הוא שומי דוש בה קה הנ תו וש לה פי תש

ה. יעה מי א שש לה תוב אל כה

תוב בו כה ר,  יותי צונו  רש ם  שה שום של ומי בונו.  רי י  ני פש לי ב  לי הנ צון  רש בי חנ  צווי ה, של לה פי תש מי ר  יותי יא  ה הי עה וש שנ הנ
יא ה הי עה מש ל די בה צונו. אמ עמשות רש ה לנ םא רוצל ל ק, וש ה שותי ל זל ם כה עי בור, וש די ל אותו הנ נו אל זש ין אה כי רש מנ י של מי ה, כש ינה זי אמ הנ

ש. רנ חל ל תל י אנ תי עה מש ל די תוב בו אל ך כה שום כה גוף, ומי ל הנ ל כה צון של רה ב ובה לי בנ

ין ר די ל מוסי עות של מה ז, ודש גל ל רם עות של מה ך. דש לל מל י הנ ני פש סות לי נה כש ני עות  מה דש ל הנ םא כה ים, ל רי ים אומש מי כה חמ ונ
ם, תה רה תוך צה ה מי שה קה ים בנ שי קש בנ מש של ה, וש שובה ל תש של ה וש לה פי ל תש עות של מה א דש לה ך. אל לל מל י הנ ני פש ים לי סי נה כש םא ני רו, ל בי חמ לנ

ך. לל מל י הנ ני פש ים לי סי נה כש ני ים, וש רי עה ים שש חי ים, ופותש יעי קי ים רש עי ם בוקש כגלה

תוב כה ה  מנ עמלו.  נש ני םא  ל עות  מה דש י  עמרי שנ וש עמלו,  נש ני ים  רי עה שש הנ ל  כה ש,  דה קש מי הנ ית  בי ב  רנ חל נל של יום  בנ ינו,  ני שה של
עות. מה תוך דש ש מי מה יהה מנ אי ך. רש תש עה מש ת די י אל יתי אי ך רה תש לה פי ת תש י אל תי עש מנ יההו? (ישעיה לח) שה קי זש חי בש

ייש וש טוב,  עות לש מה דש ים. ייש  ני ל פה ל כה ענ ה מי עה מש ה די י ילהוי נה דם ה אמ חה תוב? (שם כה) ומה ה כה םא מנ ב יד לה תי עה לל וש
ה לה פי ל תש עות של מה ה ודש רה ל צה לו של לה עות הנ מה דש ל הנ ע. ענ רה ר הה ל ייצל ע - של ל רנ טוב. של ר הנ ל ייצל טוב - של ע. לש רנ עות לש מה דש

ם. ילי ים אובי נוני חמ תנ י יהבםאו ובש כי בש תוב, (ירמיה לא) בי כה

או יהה. רה ת הה בה שנ יום, יום הנ הנ ים. אותו  מי כה חמ א ונ מה סש ן קי י בל י יוסי בי יו רנ לה סו אי נש כש ה. ני לה אי חה דנ פש רוסש י כש בי רנ
ת רל חל ה אנ חה רש טי לו, וש טש לש טנ סור לש אה ת הוא, וש בה שנ רו, יום הנ מש ם. אה דנ רש ם ני יי תנ ינש ק. בי חנ ך צה ר כה חנ אנ ה, וש יהה בוכל הה אותו של

ירוהו. אי שש יך. הי רי םא צה ל

- ך  לל ימל לי ת אל . מי יהה נל י בה ני יא ושש ר הי אי שה תי ונ י  ערמי נה יש  אי ך  לל ימל לי ת אל יהמה ונ ש, (רות א)  רנ דה וש ן  נה י יוחה בי ם רנ קה
ה. מה שה נש ה לי מה שה יהה נש הה ך, של לל ימל לי קום אל ת מש ים אל לי שש הנ יו לש נה י בה ני רו שש אמ שש ני ם, של הל ם בה חי ננ תש הי יהה לש נל רו בה אמ שש ני

ל ר ענ בל ו הוא של שה כש ה. ענ אה מש טג רוחנ הנ ש וש קםדל יון, רוחנ הנ לש כי לון וש חש ם מנ יהל ני ם שש יהמותו גנ תוב? ונ ה כה ך מנ ר כה חנ אנ
ד יורי ם  דה א אה לה יהמותו, אל םא  ל יא וא"ו,  הי ית של לי כש שי הנ רוחנ  הה וש י',  הוא  של ש  קםדל ל הנ ה של מה שה נש ה לי מה שה נש ר. הנ בל של

ת. א מי רה קש תו ני לה דג גש מי

י בי תו רנ יו. מי רה בי חמ י ונ ן נורי ן בל נה י יוחה בי ם רנ הי רו, וש אמ שש ני ים של מי כה חמ ה בנ מה חה נל ר, הנ זל יעל לי י אל בי ת רנ מי של אן, כש ף כה אנ
ר. בל ל של ר ענ בל ו, הוא של שה כש ת ענ מי אי של דנ פש רוסש י כש בי נו רנ רי בי ת חמ עי כה אי. וש דנ פש רוסש י כש בי ר רנ אנ שש יו - ני רה בי חמ י ונ ן נורי ן בל נה יוחה

א רה יו. קה פי חוק בש יו, וצש נה ל פה עות ענ מה דש רות הנ חוזש ה אותו של אה לו, רה צש יהה אל הה יהה של קי לש י חי בי ים, רנ בי ם יושש עודה בש
ת. םא מי אי ל דנ ונ רו של מש יו. אה פי חוק בש יו, וצש נה ל פה עות ענ מה ם דש או אותו עי רה ים, וש רי בי חמ לנ ן וש נה י יוחה בי רנ לש

ן נה יוחה י  בי רנ יו  לה אי בו  רש קה תות.  שש לי ם  יי מנ ש  קי יו, בי ינה עי ח  תנ פה ב  רל על בה יו.  לה ב אי רנ קש לי ם  דה אה בו  זש עה םא  ל וש בו,  יהשש
יענ הודי י לש וו אותי צנ י, וש יתי אי רה ה של ם מנ כל ר לה אםמנ י וש לנ ר שובו אי חה מה לום. לש שה כו לש י, לש בותנ ם: רנ הל ר לה מנ ים. אה מי כה חמ ונ

ים. רי בי חמ לנ

םא ל י, וש יתי אי ר רה חי ם אנ ם, עולה י שה יתי יי הה ה של זל ה הנ לה יש לנ י, ובנ יתי אי רה ים של רי בה דש ל הנ ן כה קי תנ י לש תי כש רנ טה צש ו הי שה כש ענ של
ם, ר שה אנ שש ן ני נה י יוחה בי רנ כו. וש לש ם הה אן. כגלה ם כה דה ילה אה הש םא יי ל י, וש לנ בו אי רש קש םא יי ל י של יתי י בי ני בש רו לי מש ה הוא. אי י מנ תי עש יהדנ

ה. לה יש ל אותו לנ יו כה לה ב אי רנ םא קה ל וש

ן. נה י יוחה בי רנ א לש רה קה ב, וש יהשנ ם וש ר. קה בה דה עו  םא יהדש ל ה. וש ר ובוכל בי דנ יהה מש הה של או אותו  יום, רה יר הנ אי יהה מי הה של כש
ך א לש לה ר, אל בה לות דה גנ שות לש י רש נו לי תש םא נה ל ם, וש שה י לש תי סש ננ כש ני י, וש אתי ר בה חי ם אנ עולה ר: מי מנ ? אה יתה אי ה רה ר לו: מה מנ אה

ה. אה רה ה של ם מנ הל ר לה מנ אה ך. וש רש בי חמ לנ וש

יהבםאו ים  רי בי חמ הנ מי ר  שה עה ים  ני שש י  רי המ ך, של לש נו  קש תי של ך  אמ סש כי לש ך  לי וש יך,  רל בה דש ן  קי תש ן: הנ נה יוחה י  בי רנ לש לו  ר  מנ אה
לות. גנ שות לש י רש נו לי תש םא נה ל ה של י מנ יתי אי י רה ני אמ ך, ונ ילש בי שש בי

ם. יחנ שה שי מה ך הנ לל ל מל קום של מה ת אותו הנ י אל יתי אי רה ם. וש יהדה ם בש מודה לש יים תנ קנ תש הי ים של רי בי חמ ם הנ אותה י מי יתי אי רה וש
ת אל ה  בה ים  כי זנ מש של ם  אותה וש ה,  תורה בנ ים  לי דש תנ שש מי של ים  רי בי חמ הנ ם  יהל רי שש אנ יום:  ל  כה בש יז  רי כש מנ רוז  כה י  תי עש מנ שה וש

ם. יהל דותי ל מי ים ענ ירי עמבי מנ ם הנ אותה ים, וש רי חי אמ הה

י, לי צש ה אל ינה כי שש י הנ יתי אי רה י, וש יא אותי בי הה ת לש ול מה ך הנ אנ לש מנ ה לש נה תש שות ני רש ק, הה צוחי ה וש י בוכל יתי יי הה של ם, כש יתל אי רש
ת לו. נל םא נותל ל ה של ינה כי שש י הנ יתי אי רה של י כש תי קש חנ צה ת, וש ול מה ך הנ אנ לש מנ י מי יתי כי ן בה ל כי ענ נו לו. וש תש םא נה ל וש

ים קי סש ענ תש ם מי ם כגלה נות, שה חמ אות ומנ בה ה צש מה י כנ יתי אי רה ם, וש שה ין של די ית הנ בי י לש ים אותי לי נוטש ד של י ענ יתי אי רה וש
ל כה יו, וש לה ה עה רוסה ת פש חנ ת אנ רםכל דונו, ופה אמ ים לנ רי שה ר קש קושי ים, של ני פה ל הנ ענ ם סנדלפו"ן בנ יהל אשי רה ם, ובש עולה י הה יני די בש

אותו. רש ב לי רנ קש שות לי ה רש נה תש םא ני ל ת יהדו, וש חנ תנ ם של יי מנ שה אות הנ בש צי
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לו טש ים. נה גורי טי ם קה הל ם, ומי עולה י הה ני ל בש ים ענ גורי ני ם סה הל ם, מי יהל ני פש ים לי ני מג ים מש רי ה שה מה כנ ין, וש ית די י בי יתי אי רה וש
ים. רי בי חמ ן הנ ים מי בי ם רנ י שה יתי אי רה ם. וש יהל לי י אמ בו אותי רש קי וש

ית אותו, מי הה י לש ים לי ני םא נותש ל ם: של הל ר לה מנ ך? אה לש צש ם אל עולה י הה ני בש ה מי ה זל ת: מנ ול מה הנ ך  אנ לש מנ לש לו  רו  מש אה
יהדונו ין של רי דש הל נש ה סנ לשה י שש ני פש ין לי די י לנ בו אותי רש קי ת וש בל של י לה יחו אותי ני הי ינו! וש ם, דונו די הל ר לה מנ ין. (אה די יו לנ תי בש רנ קי וש

י). תי עש מנ שה י, וש יני די

ל יד ענ מי י תה תי רש עלבנ הל י של לנ ידו עה עי הי ר, וש אנו כםפל צה ר, מה אנו כםפל צה ים מה מי עה לש פש רו שה מש אה ים, וש די ה עי לשה מו שש קה של
או צש מש ני י, וש לי ים של ני שה ים וש ל יהמי בון של שש חל שו  עה י, וש תי נש יהשנ ם של יתל אי רש יום, של הנ ל אותו  י כה יני די בש קו  סש ענ תש י. הי דותנ מי

ים. מי לי יד שש מי תה

קום מה י לש יני ת די אל עללו  הל ד של ה, ענ זל דון בה לה לו  םא יהכש ל ין, וש די ת הנ אל בו  זש י, עה דותנ ל מי יד ענ מי י תה תי רש עלבנ הל ל של ענ וש
קום. ה מה יזל אי י לש תי עש םא יהדנ ל ר, וש חי אנ

םא ל י אותו, וש תי רש מנ םא גה ן ל יי דנ עמ ה, של זל ם הנ עולה י בה מודי לש ים תנ לי שש הנ ן לש מנ י זש ת לי תי לה י, וש זםר אותי עמ ין לנ די ן הנ א מי ובה
י. ב אותי זנ ז עה אה ם, וש קםדל ל מי ן של קי זה אי הנ דנ פש רוסש י כש בי ת רנ י אל קומי מש נו לו בי תש נה ד של ת, ענ ול מה ך הנ אנ לש י מנ ב אותי זנ עה

י - תי קש חנ צה ת, וש ול מה ך הנ אנ לש ל מנ דו של חש פנ י מי יתי כי בה עות - של מה דש ם הנ ה, אותה פל חוק בנ י וצש ננ פה עות בש מה דש ם הנ יתל אי רש של כש
ך אנ לש ל ינד מנ י ענ תי נש םא יהשנ ל ם. וש כל י לה יתי לי גי ה של י מנ יענ לי הודי י לש די ר כש חי ן אנ מנ ד זש י ענ כו לי חי ל של ענ ה, וש ינה כי שש ת הנ חנ מש שי מי

ם. שה י לש ני ך אמ מו הולי עי יהא, וש עש י אושנ בי ת רנ י אל מי ירו עי אי שש א הי לה ת, אל ול מה הנ

ה. ה מורל טל עש כות ינ רה ם בש יתוהו גנ שי ן יש יה עש א מנ כה בה ק הנ מל עי י בש רי יו, (תהלים פד) עםבש לה או עה רש קה ים, וש רי בי חמ הו הנ מש תה
ם רנ הוא גה א, של כה בה ק הנ מל הוא עי ת, של ול מה ך הנ אנ לש ל מנ ה של ל זל ר ענ בנ עה אי, של דנ פש רוסש י כש בי ה רנ א - זל כה בה ק הנ מל עי י בש רי עםבש
ם גנ ך,  יכה פי לש ה.  תורה ין בנ יי ענ יות מש הש לי וש מודו,  לש ת תנ מםר אל גש לי יחוהו  ני הי - של יתוהו  שי יש ן  יה עש ם. מנ עולה ל הה כה לש יהה  כי בש

ה. ד אותה לומי ה וש סה רש ה גי ס אותה גורי י של ן מי כי ל של ים, כה יי ת לו חנ מל ה גורל תורה ם הנ ה. אי ה מורל טל עש כות ינ רה בש

הו ך, מנ חםשל ח בנ רנ יק. זה די צנ חום וש רנ נון וש ים חנ רי שה יש ך אור לנ חםשל ח בנ רנ ן, (תהלים קיב) זה נה י יוחה בי יו רנ לה א עה רה קה
יר אי מי ים של רי שה יש הום. אור לנ י תש ני ל פש ך ענ חםשל ר וש מנ אל נל מו של ם, כש עולה י הה ני ת פש יך אל שי חש מנ ת, של ול מה ך הנ אנ לש הו מנ ך? זל חםשל
רוך הוא, דוש בה קה ה? הנ ת זל ה אל י עושל ה. ומי תורה ת אור הנ אי, אל דנ פש רוסש י כש בי ה, רנ זל יק הנ די צנ רוך הוא לנ דוש בה קה הנ

יק. די צנ חום וש רנ נון וש א חנ רה קש ני של

ם הל ת לה תי לה מו  ת ענ ד ה' אל קנ י פה ב כי ה מואה די שש ה בי עה מש י שה גו' (רות א), כי וש יהה  לתל י] כנ תי שש י [לי ערמי ר נה םאמל ת ונ
או רש יי ם  ת, הי צםרל י בנ ני שש ים בי יי ני עמ יו מי ינה ים עי לי עש מנ י של ה, מי אי םא ורש ק, ב חה צש יי י  בי ר רנ מנ יהה אה כש רל י בל בי ר רנ מנ ם. אה חל לה
ה אה רה ן של יוה יהה. כי יר הה שי ך עה לל ימל לי ה. אל אותה רש ה לי כל זש םא יי הוא ל ה, וש טובה דו לש קש יגפש ד של םא יהמותו, ענ ל ם וש עולה מות הה חה נל בש

ב. ה מואה די שש ח לי רנ ה, ובה קה דה צש ן הנ יו מי ינה ים עי לי עש ב, הל עה רה הה

ם הה רה בש ך, אנ לל ימל לי אל ים מי דולי י גש רי המ ונ ב,  עה רה י הה ני פש מי רםחנ  בש ים לי יקי די ל צנ ן של כה רש םא דנ י ל כי יהה, וש כש רל י בל בי ר רנ מנ אה
ים? תי שש לי ץ פש רל אל ה לש זל ב, וש עה רה י הה ני פש ם מי יי רנ צש מי ה לש ך זל לנ הה נו, וש מל ים מי ירי ק, עמשי חה צש יי וש

תוך מי את  צי לה לו  לה הנ ים  יקי די צנ לנ ם  הל לה ם  רנ גה הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ק,  חה צש יי י  בי רנ ר  מנ אה יהה  כש רל בל י  בי רנ ר  מנ אה
ב. עה רה יא הה בי ך הי יכה פי ם, ולש עולה ם בה עה בש יענ טי הודי ים ולש עי שה רש הה

ים יי ני עמ ב, הה עה רה א הה בה של ב. וכש ר רנ עםשל ה, ובש ל תורה קום של מה ב, בש יהה יושי ים הה יקי די ל צנ קום של מה ך, בש לל ימל לי ל אל בה אמ
מות. אג ין הה ך בי לנ הה ח וש רנ ם, ובה עולה ל הה ל ענ ין חה די ה הנ אה רה עוד, של ח. וש רנ ם, ובה הל ינו מי ים עי לי עש הל יו, וש לה ים אי אי יו בה הה

ל מו של שש י מי י יוסי בי ר רנ מנ ך אה ה, כה נה טנ יר קש ט. עי עה ה מש ים בה שי נה אמ ה ונ נה טנ יר קש ח, (קהלת ט) עי תנ אי פה דנ סש י חי בי רנ
ה דול - זל ך גה לל יהה מל לל א אי ים. ובה רי יבה אי לו הה ט - אי עה ה מש ים בה שי נה אמ ם. ונ דה ל אה ה גופו של ה - זל נה טנ יר קש ק, עי חה צש י יי בי רנ
יש ה אי א בה צה ם. ומה יהל לי ך עמ לל הוא מל יו, וש תה חש ים תנ די בה עש שג ן מש ם כי ם גנ דה י אה ני יל, ובש סי ן וכש קי ך זה לל הוא מל ע, של רה ר הה ייצל
ה שה נש עה ל מי צי נה הי ין לו, לש זי אמ מנ ים לנ כי חש הוא מנ ם, של כה ין לו. חה זי אמ ין מנ אי ן, וש כי סש הוא מי ר טוב, של ה ייצל ם - זל כה ן חה כי סש מי

נםם. יהי ל גי של

ת ר אל כנ םא זה ם ל דה אה ה. וש אה י בורש ני פש א לי טה חל םא תל ל ם, של דה ל אה תו של מה שש - זו ני תו  מה כש חה יר בש עי ת הה ט הוא אל לנ ומי
ע. רה ר הה אותו ייצל םא בש ט חמ ם לנ דה אה יהשוב הה ר אותו, וש ין זוכי הוא. אי ן הנ כי סש מי יש הנ אי הה

ה - נה טנ יר קש ח: עי תנ ך פה א כה לה ה? אל זל סוק הנ פה ר בנ מנ ה אה נו, מה לי צש ב אל יהה יושי הה ינוק של תי י בון, אותו הנ בי ר רנ מנ אה
נו (שיר השירים רש מנ אה מו של רוך הוא. כש דוש בה קה ל הנ ה אל דושה יהה קש רש ש, קי קםדל יר הנ את עי רי קש ני ל, של אי רה שש ת יי סל נל זו כש

בות. אה לו הה ט - אי עה ה מש ים בה שי נה אמ ל. ונ חי ה רה נה טנ קש ם הנ שי ר (בראשית כט) וש מנ אל נל ה, של נה טנ נו קש חות לה ח) אה

, א נםחנ נו. בה מל ה מי קה לש תנ סש ני אשון, וש רי ם הה דה א אה טה תוכו. חה ה בש תה רש שה ה וש ינה כי מו שש ה עי דה אשון - יהרש רי ם הה דה א אה בה
דום, סש י  שי נש אנ או  בה ה.  ידה הורי וש ם  הה רה בש אנ א  בה ם.  עולה הה ן  מי ה  קה לש תנ סש ני וש בול,  מנ הנ דור  או  טש חה ץ.  רל אה לה ה  ידה הורי וש

ה. בי רש ה הנ מו בה יש קנ תש םא ני ל יו, וש ט הה ן מועה מנ ם. זש עולה ה בה מה יים עי קנ תש הי ט לש עה ה מש ים בה שי נה אמ ך ונ יכה פי ה. לש קה לש תנ סש ני וש

יהה נות הה כי סש מי בש עמקםב. של ה ינ ם - זל כה ן חה כי סש יש מי ה אי א בה צה י. ומה לוני ה פש ה - זל ב אםתה בנ סה דול וש ך גה לל יהה מל לל א אי ובה
ה תו - זל מה כש חה יר בש עי ת הה ט הוא אל לנ נו. ומי מל ה מי ירה בי גש ה הנ דה רש פש ני נו, וש מל ע מי פנ של ע הנ ננ מש ני ף, וש יוסי יו בש נה או בה טש חה ן של מנ זש בי
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תוב כה לות, של גה ה בנ ירה בי גש ב הנ כי ענ תש הי יל לש בי שש לות, בי גה ל בנ אי רה שש או יי טש ילחל י של לוני ק פש סי ענ תש מי ה? של ב אםתה בנ סה הו וש ה. מנ מםשל
גו'. י וש נםכי מו אה (תהלים צא) עי

יהה לל א אי ית. ובה אשי רי י בש מי ת יש של לו שי ט - אי עה ה מש ים בה שי נה אמ יון. ונ ה - זו צי נה טנ יר קש ר, (קהלת ט) עי חי ר אנ בה דה
ב רםכי י וש ני ר בו (זכריה ט) עה מנ אל נל ד, של וי ן דה יחנ בל שי ה מה ן - זל כי סש יש מי ה אי א בה צה י. ומה לוני ה פש ה - זל ב אםתה בנ סה דול וש ך גה לל מל
ב רנ ר ילחל הה נה ר (שם יט) וש מנ אל יו נל לה עה ע. וש פנ של יו הנ לה םא עה םא יהב ל ן של מנ ל זש ד. כה בה יק אה די צנ ר (ישעיה נז) הנ מנ אל נל מור, וש ל חמ ענ

ש. יהבי וש

ילה הש יי תו. של מה כש חה יר בש עי ת הה ט הוא אל לנ ר ומי מנ אל יו נל לה עה ד. וש וי ן דה בל יחנ  שי ה מה ם - זל כה ה סמא"ל. חה מור - זל חמ
ה. לה עש מנ לש ה מי לה אג גש י הנ זוהי ם, וש יי רנ פש ן אל יחנ בל שי ל מה גואי

יהה לל א אי יו. ובה נה תו ובה שש אי לו נםחנ וש ט - אי עה ה מש ים בה שי נה אמ . ונ ת נםחנ בנ ה - זו תי נה טנ יר קש ר, (קהלת ט) עי חי ר אנ בה דה
תו - מה כש חה יר בש עי ת הה ט הוא אל לנ . ומי ה נםחנ ם - זל כה ן חה כי סש יש מי ה אי א בה צה ה. ומה ב לה בי סי ע, של רה ר הה ה ייצל דול - זל ך גה לל מל

יו. נה טו נםחנ ובה לש תו, ומה מה כש חה ה בש בה תי ת הנ ט אל לנ םא, מי ב יד לה תי עה ם של הה רה בש עמבור אנ בנ ם, של הה רה בש ה אנ זל

ם ים הי טי ענ ט - מש עה ה מש ים בה שי נה אמ ה. ונ בה רי חמ ה ונ נה טנ ה קש זל ן הנ מנ זש יא בנ הי ם, של יי לנ רושה ה - זו יש נה טנ יר קש ר, עי חי ר אנ בה דה
ייאל, (דניאל ב) ני דה יו בש לה ר עה מנ אל נל ו, של שה י עי ני בש ך מי לל ה מל ה - זל ב אםתה בנ סה דול וש ך גה לל יהה מל לל א אי ה. ובה ייש בה ים של הודי יש הנ
לו אי ל  כה לש יא סוף  בי תה וש ק  דנ ם  עמשי תנ גו'  וש ים  כי לה מש הנ . של רוענ תי וש ק  דנ ם  עמשי תנ לו,  ל אי כה ענ  רועי מש ל. של זל רש בנ מי יו  שוקה
ת ט הוא אל לנ אשון, ומי רי יחנ  שי ה מה ם - זל כה ן חה כי סש מי יש  אי ה  א בה צה ם, מה יי לנ ירושה ב בי בי הוא סי ן של מנ זש כגיות. ובנ לש מנ הנ

רון. חמ יחנ אנ שי ה מה תו - זל מה כש חה יר בש עי הה

ה כה רג תוב (איוב יא) אמ י כה רי המ ה? ונ נה טנ יא קש ה הי מה לה ט. וש עה ה מש ים בה שי נה אמ ה. ונ תורה ה - זו הנ נה טנ יר קש ר, עי חי ר אנ בה דה
ם. ט הי ענ ה מש ים בה שי נה אמ שום של א מי לה גו'? אל ה וש דה ץ מי רל אל מי

ם - כה ד. חה וי ה דה ן - זל כי סש יש מי ה אי א בה צה ה. ומה ב אותה בנ סה ת, של ול מה ם הנ ה סנ ב כו' - זל בנ סה דול וש ך גה לל יהה מל לל א אי ובה
יר עי ת הה ט הוא אל לנ יו. ומי רה פה יו וסש לה שה מש אור, בי ה בש יר לה אי הי ר, וש ני ה  ין לה קי תש הי לום, של שה יו הנ לה ך עה לל מל למםה הנ ה שש זל

ה. תורה ם לנ יי ננ זש ן אה קי הוא תי ים, של יני מי הנ ים וש סי יקורש פי אל ינד הה תו, מי מה כש חה בש

ן יוה ף. כי רנ שש ני יהה  לל ב אי רנ קה י של ם, ומי יי ננ זש ה אה ין לה אי ת של חנ לנ קנ ה כש תורה ה הנ תה יש למםה, הה א שש בה ם של רל טל ינו, בש ני שה של
ה? מל ובנ ה.  לה צה הנ יהכול  בש כי יר  עי הה ה  אותה בש ן  תנ נה תו,  עמצה בנ ם  עולה הה י  ני בש לו  צש ני וש ם,  יי ננ זש אה ה  לה ה  שה עה וש למםה  שש א  בה של

בשחהכשמהתו.

יש ין אי אי ד, של וי הוא דה ן, של כי סש מי יהה אותו הנ רל חמ ל אנ די תנ שש הי לות של דש תנ שש הי הנ ין, וש קי תש הי קון של תי שום הנ ה מי ל זל כה וש
ך. לל מל ד הנ וי מו דה יהה כש רל חמ ל אנ די תנ שש הי של

ים, הוא ני ה שה אה יים מי קנ תש א הוא הי לי מה לש אי ים. של ני ה שה אה ם מי עולה יים בה קנ תש הי ך לש לל מל ד הנ וי יהה דה אוי הה ינו, רה ני שה וש
מו רש ה גה מה ל כנ בה ש. אמ דה קש מי ית הנ ב בי רה חל יהה נל םא הה ל ים, וש מי עולה םא יהסור לש ל ק של זה קון חה אור תי מה ת הנ ן אל קי תנ יהה מש הה

מו. יש קנ תש םא הי ל ים של ני שה ן הנ אותה

ים. ני ים שה עי בש ק שי יו רנ נותה שש מי ן לו  תנ נה אשון, של רי ם הה דה ה אה הוא, זל ן הנ כי סש מי הנ יש  אי ת הה ר אל כנ םא זה ם ל דה אה וש
ילה הש י יי ני עם בש ד, של וי ת דה ר אל כנ םא זה א, ל טה חה ב אותו של בנ סה ל, וש מה ל גה ב ענ רוכי א ס"מ וש בה ה של עה שה ר אותו בש כנ םא זה ם ל דה אה וש

אשון. רי ם הה דה אה סמא"ל לש ה, וש וה חנ ב לש בי ש סי חה נה הנ ה. של זל ון הנ עה ל הל ענ

בו ת לי ה אל כה פש ה הה וה חנ ה, וש וה ב חנ ת לי ך אל פנ הה ש וש חה נה א הנ בה ד של ם, ענ דה אה ת הה פםך אל ינהמ יהה לו כםחנ של םא הה סמא"ל ל וש
ץ עי ן הה י מי ה לי נה תש וא נה י הי די מה ה עי תה תנ ר נה של ה אמ שה אי ר, (בראשית ג) הה מנ ה אה ל זל ענ ם. וש יהל ני שש או  טש חה ם, וש דה אה ל הה של
ן ל כי ענ נו, וש מל ל מי כנ אה ה לו של מה רש גה ה, וש וה ה חנ אה בה ד של ם, ענ דה אה ב הה ת לי פםך אל ינהמ שות של רש ה הה תה יש םא הה סמא"ל ל ל. ולש אםכי וה
דום אל לו לש ם. גה הל מה ה עי ינה כי ל שש בל בה לו לש ם. גה הל מה ה עי ינה כי לו שש גה קום של ל מה כה ן, בש ינה רי מש אנ א הוא דש דה ה. ((המ שה נש על ה נל שה אי הה

דות)) מי ן הנ ת מי חה םא אנ ל ם וש הל מה ה עי ינה כי שש

נו, מל ר מי כנ זש א ני לי מה לש אי ה, של אשונה רי נו בה מל ר מי כנ םא זה ה, ל נה ים שה עי בש ן שי יו אותה נותה שש ן לו מי תנ אשון נה רי ם הה דה אה של כש
םא א ל לה אור. אל מה קון הנ ת תי ן אל קי יתנ ם, וי עולה ק בה זי חנ תש הי י לש די ים לו, כש אויי רש מו של יו, כש נותה שש יר לו מי אי ה ינשש נה ה שה אה מי

ר. םא יותי ל ה, וש נה ים שה עי בש ק שי נו, רנ מל ר מי כנ זש ני

זויהה, ן בש כי סש מי ת הנ מנ כש חה ן - וש מנ זש אותו הנ םאן. ובש צ ם בנ הל ר, ומי בה דש מי ם בנ הל מי ך  יהה הולי הה יו, של ה הה נה ים שה לשי שש
ת חנ ה אנ נה י שה רי המ ת, של חנ ר אנ סי ים חה עי בה רש א אנ לה רו בו אל אמ שש םא ני ל ה של ך. זל לל מל אול הנ י שה ני פש לי ים מי עי מה שש ם ני ינה יו אי רה בה ודש

ת. ול מה ין הנ ינו ובי ע בי שנ פל יהה כש הה ד של ר, ענ ני קון הנ ד תי ך יהרנ שום כה לום. ומי שה בש נו אנ י בש ני פש לי חנ מי יהה בורי הה

ים לו לי שש הנ ה, לש טה מנ ים לש ני ים שה לשי ם שש יף לו אותה הוסי ה לש אשונה רי נו בה מל ר מי כנ זש םא ני ם ל דה אה י של ני פש ה, מי ל זל כה וש
ם ינה אי יו  רה בה ודש זויהה  בש תו  מה כש חה ה  תה יש הה של ים  ני שה הנ ים  עי בש שי ם  אותה מי ה,  טה מנ לש ים  ני שה ים  לשי שש מו  גש פש ני וש ה.  אה מי לש

ים. עי מה שש ני

ר מנ ך הוא אה שום כה א מי לה ם. אל כה מו חה צש ל ענ א ענ הוא קורי מו, וש צש ת ענ חנ אל בי שנ ך מש ל כה ך כה לל מל למםה הנ שש הו, של זל וש
ר חי ין אנ אי יל וש א הואי לה י, אל מי צש ת ענ חנ אל בי שנ א לש י בה ני אמ דול של ה גה ר זל בה י. דה לה יא אי ה הי דולה ה, (קהלת ט) וגש אשונה רי בה
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ך. יי נה לום בה ב שש רנ י ה' וש מודי ך לי יי ננ ל בה כה יו (ישעיה נד) וש לה או עה רש קה קוהו, וש שה ים ונש רי בי חמ או הנ ר לו. בה םאמנ י של

ין די ל הנ ענ יענ לו של הודי י לש די ם? כש ענ טנ ה הנ יו. מה יהמה ב בש עה יהה רה ים הה ני לש שה ך, שה לל מל ד הנ וי אי, דה חומנ י רש בי ר רנ מנ אה
ן יוה ין. כי די ם הנ לנ שש ני ד של גו'. ענ ש וש קי בנ יש ים ונ ני לש שה ד שה וי י דה ימי ב בי עה י רה הי יש תוב (שמואל-ב כא) ונ כה הו של ר. זל בה דה לוי הנ תה

כו'. ץ וש רל אה ים לה להי ר אל תי עה יי יהד (שם) ונ ם, מי לנ שש ני של

יא ם, הי עולה ד הה קה פש ני של ל. כש אי רה שש ץ יי רל ל אל של ה  יתה צי מש תנ א מי לה ים אל ין שותי ם אי עולה ל הה יהיא, כה י חי בי ה רנ נה שה של
. יהה לל ן עה גי יה ה וש יל אותה צי ינ י של א מי צה מש םא ני ל שום של ה, מי לה חי תש ת בנ דל קל פש ני

שום מות, ומי אג ר הה אה ין שש ח לו בי רנ ם, ובה עולה ל הה ים של יהרי דנ ל הנ ן ענ גי הה יהכםל לש יק, וש די יהה צנ ך הה לל ימל לי ה אל ילה חי תש בנ
שו. נש על נל רות, וש חי מות אמ אג יות מי רי כש ים נה שי או נה שש נה ל וש יו ענ נה תו בה ת, ומי ש. הוא מי ננ על ך נל כה

ים שי ם נה הל חו לה קש יי ה ונ נה י טםבםת הי ם כי דה אה נות הה ת בש ים אל להי אל י הה ני או בש רש יי ח, (בראשית ו) ונ תנ יהה פה מש חל י נש בי רנ
ם ילה פי הי וש ם,  בונה רי לש גו  רש טש קי יו, של הה ים  כי אה לש מנ י  ני שש עזא"ל,  ונ - עז"א  ים  להי אל י הה ני בש או  רש יי ונ רו.  חה בה ר  של אמ כםל  מי

נוש. י אל ני בש עמשו כי ננ יר, וש וי אמ מו בה לש גנ תש דו, ני יהרש של ה. וכש לה עש ל מנ דוש של קום קה מה רוך הוא מי דוש בה קה הנ

ם אותה ים, וכש ישי או אי רש קש ני ם של אותה נוש כש י אל ני תוך בש ב בש רי עה תש הי מו לש רש גש יי ים של כי אה לש מנ ם הנ ל אותה כה ך בש ין לש אי וש
ם, דה אה י  ני בש ל  סודות של יש ם  ל אותה כה מי מו  לש גנ תש הוא, הי רוך  בה דוש  קה ם הנ ילה פי הי ן של יוה כי ים.  להי י אל ני בש ים  אי רה קש ני של

ם. הל ים בה שי בש לנ תש ומי

ים לי נוטש וש ם,  עולה (הה יר  וי אמ בנ מו  לש גנ תש הי ם,  יהל קומותי מש לי שוב  לה ים  ידי עמתי ם  הי וש דו,  יהרש של כש ים,  כי אה לש מנ ר הנ אה שש
ל כה ם, או בש יי עממנ יום, או פנ ם בש ענ ר. פנ םא יותי ל ה, וש עה י שה פי ים לש אי רש ני ך  שום כה ר. ומי םא יותי ל ם, וש הל מה ים עי שי נה ת אמ צורנ

ם. קומה מש ים לי רי חוזש נו, וש מל ים מי טי שש פנ תש יר) ומי וי אמ ים בה חי ך פורש ר כה חנ אנ ם, וש יי תנ ת או שש חנ ם אנ ענ יום פנ

ים כי אה לש ט. ייש מנ ש להי יו אי תה רש שה יו רוחות מש כה אה לש ה מנ ח, (תהלים קד) עםשל תנ אי פה ננ י ינ בי ר רנ א בנ מה יסש י קי בי רנ
ם ה, אותה ל זל ענ ם. וש יהל יני לום בי ייש שה שום של רו, מי בי חמ לו לנ של ן מי ה נותי ש, זל אי ם מי הי ים של כי אה לש ייש מנ , וש רוחנ ם מי הי של

ים. מי לש גנ תש ה, ומי זל ם הנ עולה יר הה וי אמ ר בנ ים יותי שי בש לנ תש ים, מי די יורש של ים. כש די ה יורש לל אי סודות הה יש י הנ ני שש ים, מי די יורש של

ם, קומה מש שוב לי לה רםחנ וש פש ים לי כולי םא יש ל ה, וש זל ם הנ עולה יסודות הה ים בי שי בש לנ תש ה, מי זל ם הנ עולה בו בה רש עה תש הי ם של אותה
ם. שה ים לש רי םא חוזש ה, ל ר זל חנ ה אנ ים זל ה יהמי עה בש אן שי ים כה בי כש ענ תש מי ן של יוה אן. כי ים כה בי כש ענ תש ומי

מו ן כש הל לה י של יםפי יר הנ אי יהה מי הה ה? של נה י טםבםת הי ה כי ה זל גו'. מנ ם וש דה אה נות הה ת בש ים אל להי אל י הה ני או בש רש יי ה ונ ל זל ענ וש
יון. לש אור על

י רי רמ ים הנ אי רה קש ני ך, של חםשל י הנ רי הה ם בש יס אותה ני כש הי הוא וש רוך  בה דוש  קה ם הנ ח אותה קנ ים, לה ני בה ידו  הולי ן של יוה כי
ם שה ה, וש דולה גש הום הנ תש תוך הנ ד לש עות ענ קה שג אות מש לה שש לש שנ ן הנ אותה ל. וש זל רש ל בנ אות של לה שש לש שנ ם בש ר אותה שנ קה ם, וש דל קל

ם. דה אה י הה ני בש ים לי פי שה ים כש די מש לנ מש

נו חי נש ם ינ רה ן אמ תוב (במדבר כג) מי כה הו של ים. זל רי הה ם הל אותה ם, בש הל ד מי מנ לה יו, וש פה שה ת כש ם אל שה ל מי טנ ם נה עה לש בי
ם. עולה בה ים של פי שה כש י הנ עי ל יודש רו כה טש ענ תש ם הי שה ם. ומי דל י קל רי רמ הנ ב מי ך מואה לל ק מל לה בה

ם אותה ה? בש מל ם בנ בונה רי ים לש גי רש טש קנ ם מש ה, הי זל יום הנ ד הנ ענ ה וש אשונה רי ם בה בונה ל רי ים ענ גי רש טש קנ יו מש הה תוך של ומי
ה דולה גש הום הנ תש תוך הנ עות בש קה שג מש אות הנ לה שש לש שנ ן הנ א אותה לי מה לש אי ה. וש לה עש ל מנ יהא של לש מנ ים פה ישי חי כש מנ ים, של פי שה כש הנ

בםל. סש ינו יהכול לי ם אי עולה הה ם, וש עולה ת הה ים אל יבי רי חמ יו מנ ה, הה בה ה רנ יסה פי תש ם בי הל ים בה חוזי אמ ונ

ים רי עורש תש ים מי יני מי ם הנ ל אותה ד כה צנ הנ אותו  י מי רי המ פון, של צה ד הנ צנ ים מי קי ך, יונש חםשל י הנ רי ם הה אותה ם, בש שה וש
ם. עולה בה

עון מש י שי בי . רנ יהה רל חמ ים אנ ם טועי עולה ל הה כה ן, וש מנ אותו זש ה בש תה יש ה הה עממה ה, ננ הודה י יש בי ר רנ מנ יהה אה מש חל י נש בי ר רנ מנ אה
. יהה רל חמ עו אנ ים, טה להי אל י הה ני ה בש או אותה רה ן של יוה ה. כי תה יש ים הה די ל שי א של מה ר, אי אומי

גנם תוב (בראשית ו) וש כה של הו  ם. זל הל מי דו  לש יה ן, וש הל לה או  מות, ובה כות עמרג ם הולש דה אה נות הה בש או  ן רה ר כי חנ אנ לש
ם עולה דו בה מש לה ים של ילי פי נש לו הנ גו'? אי ם וש י שי שי נש ה אנ ה זל ם, מנ י שי שי נש גו'. אנ ים וש להי אל י הה ני ר יהבםאו בש של אמ ן כנ י כי רי חמ אנ
ר מנ אל נל מו של ש, כש מה ם מנ י שי שי נש רו, אנ מש י אה י יוסי בי רנ ה וש הודה י יש בי ם. רנ יהל פי שש ת כי ים אל לי שש הנ ר, לש בה דה ר וש בה ל דה כה ם בש שי

ל. אי רה שש י יי בורי גי תוב מי ק, כה חה צש י יי בי ר לו רנ מנ ה. אה יב לה בי ים סה בורי ים גי שי (שיר ג) שי

ים, רי בה גש םא בנ ל ים, וש שי נה ר בנ ם יותי ים הי פי שה כש ם הנ ענ טנ ה הנ ר אונו, מה פנ יש כש י אי י יוסי בי ת רנ ל אל אנ יהה שה רש זנ י עמ בי רנ
ף? שי כנ תוב מש םא כה ל ילה, וש חנ םא תש ה ל פה שי כנ תוב (שמות כב) מש כה של

אי. דנ ה ונ בה קי נש ד הנ הו צנ ה. זל עה א רה לה ע, אל תוב רה םא כה ה. ל עה יך רה לל ה אי נל אג םא תש תוב (תהלים צא) ל ר לו, כה מנ אה
הו ם. זל עולה ים לה אי ים בה עי רה ים הה קי עמסה ל הה כה ים, וש פי שה כש י הנ ל סוגי ה כה בה קי נש ן הנ ר. ומי כה זה הו הנ ך - זל לל הר אה ב לש רנ קש םא יי ע ל גנ נל וש

גו'. ה וש שה אי ת הה ת אל ול מה ר מי י מנ ני א אמ תוב (קהלת ז) ומוצל כה של

ה נה מל ל מי בי קנ מש ה, או  שה אי בה ענ  נוגי ל הנ ר, כה ד אומי חה יהא. אל עש הושנ י יש בי רנ וש אי  ננ י ינ בי ? רנ יהה יהדל ים  סורי ה אמ ה זל ומנ
אי. דנ , ונ יהה ים יהדל סורי תוב אמ כה הו של ע. זל ה רה קל נה םא יי יהד ל ר יהד לש מנ אל נל נםם, של יהי ל גי ה של ינה די ה מי קל נה םא יי יהדו, ל ה לש יהדה מי
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, יהה ים יהדל סורי אמ א של לי מה לש אי ים. וש עי ים רה הורי רש ל הי כה שוף וש כי ש וש חנ י ננ יני ל מי אות כה ה בה בה קי נש ן הנ ר, מי ד אומי חה אל וש
ן. מנ ת וזש ל עי כה ם בש עולה ל הה ים כה יתי מי ים ומש גי יו הורש ם, הה יי מנ שה ן הנ ה מי ים לה ני םא נותש ל של

ת יענ אל בי שש הנ ת לש ענ יא יודנ הי לו, של ים של קי ערמה ה בה יא שורה הי ר, של כה זה ל הנ כםחנ של א בנ לה ה אל בה קי נש ת הנ רל בל גנ תש ין מי אי וש
ם, שי ה? בנ מל ה) ובנ צונה ים רש לי שש הנ יך לש רי ם צה דה אה הה ישוף וש י כי יני ל מי כה ת בש ענ יא יודנ הי ה. (של צונה ת רש ים אל לי שש הנ ם לש דה אה הה
ים רי עורש תש ם מי יהל ני ר. ושש כה זה ים בנ רי בה דש הנ ה, וש ים בה לויי ים תש עמשי מנ ן הנ ל כי ענ ה. וש אה מש ל טג ם של שי ים, בש קי ים עממג רי בה דש ובי

ר. כה זה םא בנ ל ה, וש בה קי נש ים בנ אי צה מש ים ני פי שה כש י הנ יני ך מי שום כה ה. ומי בה קי נש הנ מי

ם ת דה ננ כה ר, סנ בה םא ינעמשו לו דה ם ל גופו אי זוז מי םא תה ל ה. וש פל כש ן - ני דות הי ם ני ים, אי שי י נה תי ין שש ר בי עובי ינו, הה ני שה
מונו. מה גופו או בש ט בו בש ע שולי רה ן הה יי דות - ענ ן ני ינה ם אי אי ת לו. וש נל זגמל ה מש יגה רי או המ

לו כש תנ סש ים. הי שי י נה תי ין שש ר בי בנ ין. עה רי סה ל קי ך של רנ כש יהה בי ת הה חנ ם אנ ענ אי, פנ לנ מש י שי בי רנ חום בש י ננ בי ל רנ ה של מו זל כש
יק. זי הנ ה לש יכולה ן, וי יהל לי ה עמ תה רש ה שה עה ה רוחנ רה אותה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ מונו. מה מה גופו ובש יהד בש ן מי כי תנ סש הי בו, וש

יל חי ך ינתש ר כה חנ אנ י. וש םא לי ל םא וש ר, ל של קל ת הנ ירנ שי ת קש י אל ירי סי י, הה י דםמי י, דםמי כי י לש כי ך: לש ר כה םאמנ תו? י נה קה ה תנ מנ
ש חנ םא ננ י ל ל, (שם) כי אי יים בש יסנ ם. וי יי רנ צש מי יאו מי ל מוצי תוב (במדבר כג) אי כה ל, של אי יל בש חי ל. ינתש אי יים בש יסנ ל וי אי בש

יו. רה חמ יחנ אנ גי םא ינשש ל ך לו, וש לי יי ל. וש ל אי ענ ה פה ד מנ גו', ענ עמקםב וש ינ בש

ה שה אי ה  ה אותה אה ד, רה חה ר אל פה כש ע לי לנ קש ני ם.  שה ה לש יהה עולל הה וש ל,  אי רה שש יי ץ  רל אל ל לש בל בה ה מי יהה עולל א הה ב הונה רנ
י חי י וקש ה: עמשי ר לה מנ אה וש םאשו  יר ר זי חל יו. הל לה גש רנ ר מי פה ה עה לה טש נה יו, וש פה תי ל כש ם ענ יי ה מנ קה רש יו. זה רה חמ ת אנ כל ה הולל תה יש הה של

ך. תי עש דנ בול בש לש ך בי יי לנ ר עה י גוזי ני ל אמ בה י, אמ לי צש לום אל ין כש י אי רי המ י, של רנ חמ אנ

ה, תה עש ה דנ לה בש לש בנ תש יהה. הי ן הה כי ים. וש רי חי ם אמ דה י אה ני י בש גי רש הנ םא תנ ל יל של בי שש א בי לה י, אל ילי בי שש םא בי ר: ל מנ ך אה ר כה חנ אנ
ך. לל הר אה ב בש רנ קש םא יי ע ל גנ נל ה וש עה יך רה לל ה אי נל אג םא תש תוב (תהלים צא) ל ה כה ל זל ענ ה. וש תה ר, ומי בה ה דה עה םא יהדש ל וש

ר של ה, אמ תוב בה כה ה של שה אי ה הה אותה י? מי מי ה. מי נה מל ט מי לי מה ים יי להי אל י הה ני פש יהיא, (קהלת ז) טוב לי י חי בי ה רנ נה שה
ע. רה ר הה ר ייצל חנ ך אנ הולי ה - אותו של ד בה כל לה א יי חוטי כו'. וש ים וש מי רה חמ ים ונ צודי יא מש הי

ת ול מה ך הנ אנ לש מנ י של ני פש יר, מי עי י בה ידי חי ך יש לי םא יי ל מו, וש צש ת ענ ם אל דה ה אה אל םא ינרש יר, ל עי ב בה עה רה הה ן של מנ זש ה, בי אי םא ורש ב
א בו, יוצי או. כנ רה תש ה תי מה יו לה נה בה עמקםב לש ר ינ םאמל י תוב (בראשית מב) ונ ן כה ל כי ענ ל. וש בי חנ שות לש ייש לו רש ם, וש א שה צה מש ני
זוק, ני ענ בו  פוגי י של ל - מי בי חנ מש שות לנ ן רש תה ני ן של יוה כי שוק. של ה בנ אל רה תש םא יי ל מו וש צש ם ענ דה גםר אה סש יר, יי עי ר בה בל דל ן של מנ זש בי

שו. פש ננ ייב בש חנ תש הוא מי וש

שו נש על ה נל י מה ני פש ב כו'. מי ה מואה די שש ה בי עה מש י שה סוף - כי ב, לנ ה מואה די שש י בי ערמי ה נה תה יש ים הה ני ר שה של ה, על אי םא ורש ב
יות. בי ים מואמ שי או נה שש נה י של ני פש יון? מי לש כי לון וש חש מנ

ל םאכנ י תוב (במדבר כה) ונ כה ה? של מה יות. מי בי מואמ מו  שוף כש כי ובש ש  חנ ננ קות בש סש ענ תש ים מי שי ם נה עולה בה ך  ין לש אי
ד מי צה יי ם. (שם) ונ יהל לולי גי ים לש וי חמ תנ שש יו מי יהד הה ם, מי יהל פי שש כי ר בש בה ים דה לי יו אוכש הה ן של יוה ן. כי יהל אלהי וו לי חמ תנ שש יי ם ונ עה הה

עור. ל פש ענ בנ ים לש רי בש חנ תש יו מי ך הה ים, כה יטי שי כש תנ ים הנ ידי מי צש מו הנ ר, כש מנ יהיא אה י חי בי עור. רנ ל פש ענ בנ ל לש אי רה שש יי

ם עה לש ת בי עמצנ ם. בנ עה לש ר בי בנ דש ל בי אי רה שש י יי ני בש יו לי ה הה נה ן הי תוב (שם לא) הי כה נו? של ן לה יי ננ ים, מי שי נה ל הנ ן של יהל פי שש כי בש
ם מותה כש יו  םא הה ים ל מי סה ים וקש פי שה עמשות כש י לנ רי המ ה, של פל ים בנ רי בה ם דש ד אותה מי ם. לי עה לש ר בי בנ דש א בי לה ר, אל מנ אל םא נל ל
ים לי שש הי וש שו,  ם עה עה לש ר בי בנ דש ה בי ל זל ענ וש ים.  עי יודש יו  םא הה ם ל יהל פי שש ים כי לי שש הנ ה לש פל ל הנ ים של רי בה דש ל הנ בה ם, אמ עולה בה

ה רות. תה יש ה הה רה שי ר, כש מנ ן אה נה י יוחה בי ם. רנ הל יהכםל לה ם, וש יהל פי שש כי

ם: הל ה לה רה מש תוב. אה ה כה עמשל ש ה' (רות א), ינ ה ינענ מה ית אי בי ה לש שה ה אי נה ה שםבש נה כש יהה לי לתל י כנ תי שש י לי ערמי ר נה םאמל ת ונ
ר ה'. סי ש, חה םא - ינענ ם ל אי ה, וש עמשל ה - ינ ינה כי שש י הנ פי נש ת כנ חנ ס תנ ני כה כו לי זש ם תי אי

ם? כל ה מי ה זל יך. מנ לל י עה ר לי ר (שמואל-ב א) צנ מנ אל נל מו של יות, כש הש יך לו לי רי ם צה יכל לי ם, עמ כל אםד מי י מש ר לי י מנ כי
ר. חי ל אנ ם ענ עי רנ תש מי י של מי יהמותו, וכש י של ננ בה ן לש תל מש רנ ן גש תל אנ ם, של כל י מי בי לי ה בש רה א, צה נה המ ב כנ ר רנ מנ יהא אה רונש י קש בי ר רנ מנ אה

ה, מותה חמ ף לנ ה עםרל ירה זי חל הל ל של ה? ענ פה רש ה עה מה א שש רה קש ה ני מה ה. לה מה ה שש פה רה ה - הה פה רש ה. עה מותה חמ ה לנ פה רש ק עה שנ תי ונ
יפות, רי הה כש ה  ים בה שי כםל דה הנ וש ים.  תי שש לי ץ פש רל אל ה לש כה לש הה וש  , לוהה בש םא קי ל וש ה,  תה נש ב. זה ה מואה די שש לי ה  קומה מש ה לי רה זש חה וש

נות. זש ה לי מה צש ה ענ ירה קי פש הי של

ר (שם כא) מנ אל נל ל רות, של של ה  נה ן בש יהה בל הה יו, של שה נה אמ ונ ד  וי ינד דה בש לו  פש נה ם  כגלה ים, וש ני ה בה שה נות שי זש ה מי דה לש יה וש
ל, אי רה שש ץ יי רל אל יא, בש ם הי יי לנ ירושה ה לי מוכה םא נםב סש ל המ נםב? ונ ם בש ן אותה תנ י נה י מי כי ה. וש פה רה י הה ידי ילי ר בי של נםב אמ י בש בי שש יי וש

ים? תי שש לי ץ פש רל אל הוא בש וש

רוך דוש בה קה הנ ים, וש ני כםהמ יר הנ ן נםב עי ינ נש ם עי רנ גה י של ני פש י נםב, מי קי סש ל עי א ענ בה ד של מי לנ ס, מש חה נש י פי בי ר רנ מנ ך אה א כה לה אל
יר נםב עי ך בש ל כה תה כה מש רנ ד, גה וי רוך הוא: דה דוש בה קה ר לו הנ מנ ה. אה עמרה שנ חוט הנ לו כש פי ים אמ יקי די צנ ם הנ ק עי די קש דנ הוא מש

ד. חה א אל לה ר אל אי שה םא יי ל עמך, וש רש ל זנ ך, או ענ מש צש ל ענ ין יהחול ענ די יך, או הנ יל ים, חנ ני כםהמ הנ

ית ל בי כה ך מי לל ימל חי אמ ר לנ אנ שש םא ני ל גו'. של ך וש לל ימל חי אמ ד לנ חה ן אל ט בי לי מה יי תוב (שמואל-א כב) ונ יהיא, כה י חי בי ה רנ נה שה
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ד וי ל דה ר ענ זנ גש ני וש ל,  אי רה שש יי בות מי בה ים ורש פי לה ה אמ מה כנ וש יו,  נה אול ובה ת שה ה מי ון זל ל עה ענ וש דו,  בנ ר לש יהתה בש י אל תי יו זולה בי אה
מות. לה

יענ גי ה הי עה שה ה הנ אותה יך. בש חי ג אה רנ הה ה של ה: זל נה בש ה לי רה מש ה. אה פה רה ה אותו הה תה אמ ים, רה תי שש לי ץ פש רל אל ך לש לנ הה ן של יוה כי
י נםב. קי סש ל עי א ענ בה נםב, של י בש בי שש יי יהד - וש גו. מי רש הה י לש בי שש ת יי ן אל מי זי י נםב, וש קי סש ל עי ד ענ וי דה ם מי קי נה הי ין לש די ת הנ דנ ן מי מנ זש

ין. די ת הנ י אל לנ ל עה בי קנ י מש יני רי המ יך, ונ נל פה כון לש ילה נה הש י יי עי רש ם, זנ ל עולה בונו של ד: רי וי ר דה מנ ך אה ן, כה נה י יוחה בי ר רנ מנ אה

יר, וי אמ קו בה רה לו וזש טה י. נש בודי ין כש ר לו: אי מנ ה. אה טל מנ ל הנ ענ יו וש לה מו עה צש ת ענ ים אל רי גש הי י, וש בי שש לו יי טה ה? נש שה ה עה מל
יהד ד. מי וי ת דה כות אל הנ ר לש םאמל י ה ונ שה דה ב חמ רל גור חל הוא חה תוב (שמואל-ב כא) וש כה הו של ד. זל וי ג בו דה רי ייהה ף של יי סנ ם הנ שה וש

ם. יי לנ ירושה ך לי לנ הה ט, וש מנ שש יהד ני סוסו מי יר, וש וי אמ ד בה מנ עה ש, וש פםרה מש ם הנ י שי ישנ בי יר אמ כי זש הי

או צה ירוהו. מש תי הי ק? וש חנ דש ת הנ ענ שש בי ך  לל ל מל של ל סוסו  כםב ענ רש לי הו  ר, מנ מנ אה ין וש רי דש הל נש סנ א לנ י ובה ישנ בי אמ ך  לנ הה
ך. תש לה פי תש זםר מי ר לו, חמ מנ יר. אה וי אמ ד בה ד עומי וי דה לש

ל מואי ל שש של ינו  ית די בי י מי ני לנ בש קג מש ך  כה י. של לה עה י  מולוהי גש ל תנ ה' כה לנ יב  שי ה אה ר לו, (תהלים קטז) מה מנ אה
תו, לה פי תש ר מי זנ יהד חה ים. מי מי חמ רנ ן הה מי מו  צש ע ענ ננ מש ל יי ם אנ דה ל אה של ארו  וה ל צנ ת ענ חנ ננ ה מג דה ב חנ רל חל לו  פי אמ י, של תי מה רה הה

גו'. י וש תי שש לי פש ת הנ ינך אל רויהה ונ ן צש י בל ישנ בי ר לו אמ זה עמ ינ תוב (שמואל-ב כא) ונ כה עו, של רש ל זנ ין ענ די ל הנ בי קי וש

ם, (דברי הימים-ב כב) קה תה ונ ה  נה בש ת  י מי ה כי תה אמ רה יההו  זש חנ ם אמ יהה אי לש עמתנ ונ יא)  תוב? (שמואל-א  כה ה  מנ
ין ידי עמתי ה, של רה מש ר? אה בי דנ תש הו ונ ע כו'. מנ רנ ל זל ת כה ר אל בי דנ תש תוב ונ כה ד, וש בי אנ תש תוב ונ ה. כה כה לה מש מנ ע הנ רנ ל זל ת כה ד אי בי אנ תש ונ

ם. עולה ן הה ד מי בי אה ד לי וי ל דה עו של רש זנ

ל ענ ה. וש דה ד מי גל נל ה כש דה ן מי רוך הוא דה דוש בה קה הנ ד של מי לנ ש כו'. מש ת יואה ם כו', אל ך יורה לל מל ת הנ ע בנ בנ הושל ח יש קנ תי ונ
עממםד. נםב לנ יום בש תוב (ישעיה י) עוד הנ ה כה ל זל ין, ענ די ת הנ דנ מי שות לש ן רש תנ ני ה זו וש רה זי ה גש רה זש גש ני י של ל פי ף ענ ה, אנ ל זל כה
רוך דוש בה קה ק הנ די קש דנ ים מש יקי די צנ ה בש רוך הוא. ומה דוש בה קה י הנ ני פש לי ין מי ת די ענ תובנ ת וש דל נםב עומל ין בש די ת הנ דנ ן מי יי דנ עמ

ה. מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ ים ענ עי שה רש ך - בי הוא כה

ה זל ה, מי הודה י יש בי ר רנ מנ חום אה י ננ בי ר רנ מנ (רות א). אה יהה  להל ל אל אל וש ה  מה ל ענ אל ך  תי מש בי ה יש בה ה שה ני ר הי םאמל ת ונ
י, ערמי נה ם  עי ה  יהה לה ד הה חה אל לוהנ  י אל רי המ , של יהה להל ל אל אל תוב וש כה וש ה.  לה חי תש ה בנ תה יש ת הה יורל גי ד של מי לנ ה, מש בה ר שה מנ אה של

ה. לה ה של רה ה זה ר עמבודה חנ ה אנ עמתה טה אשון, וש רי ה הה חונה רש סי ה לש רה זש ו חה שה כש ענ וש

ל רות, ה של חה בש ה שי אי םא ורש ה. ב תה מונה אל ה בל קה בש ה, דה לה עש י בנ יי חנ יהה בש לל ה עה לה בש קי מו של ה (שם), כש ה בה קה בש רות דה וש
ה, לה חי תש מי כש ה  ה לה שה דש י חי ערמי נה ה,  ל זל ל כה ענ וש ה.  תה מונה אל ה בל קה בש , דה יהה לל ה עה תה יש םא הה ל ה  לה עש ת בנ ימנ אי י של ל פי ף ענ אנ של

. יהה לל ן עה תנ לה בש ן קי כגלה אות, וש רה תש ה הנ ה בה תה רש תש הי וש

ר גה ל הה ן אל תי יי ם ונ יי ת מנ מנ חי ם וש חל ח לל קנ יי ר ונ בםקל ם בנ הה רה בש ם אנ כי ינשש תוב (בראשית כא) ונ ר, כה מנ א אה רוקה י בש בי רנ
ל עםל ענ ה  ירה הי זש הי ד, של מי לנ א מש לה ה? אל מה כש ל שי ם ענ שה הו  ר, מנ גה ל הה תוב אל כה ן של יוה ד. כי לל יל ת הנ אל וש ה  מה כש ל שי ענ ם  שה
ם ם (שמות טו) שה תוב שה כה ה, וש מה כש ל שי ם ענ אן שה תוב כה מו. כה ה עי לה חי תש ה בנ ילה גי ה רש תה יש הה ה של מנ עממםד בש לנ ה, וש מונה אל הה

ה. ינה כי אן עםל שש ף כה ה - אנ ינה כי ה עםל שש טה מנ ה לש ט. מנ פה שש ם לו חםק ומי שה

תוב? ה כה ה. מנ קולה לש קי ה לש רה זש ם, חה הה רה בש ל אנ של שותו  ת רש חנ תנ את מי יוצי ה  מה צש ה ענ תה אמ רה ן של יוה ה? כי תה שש ה עה מל
י"ם. תועי עש ה תנ עמשי ה מנ מה ל הי בל תוב הל כה . וש יהה בי ית אה י בי לולי גי ים וש לולי ת גי י עמבודנ רי חמ "ע, אנ תנ תי ך ונ לל תי ונ

י רי כש ינו, נה ני י שה רי א, המ קה ידש י חי בי רנ עון לש מש י שי בי ר רנ מנ ך. אה רל דל ים בנ כי יו הולש י הה ר יוסי עון בנ מש י שי בי רנ א וש קה ידש י חי בי רנ
דות ם עי יהקל תוב (תהלים עח) ונ י כה רי המ דול, ונ ן גה כםהי ל אותו לש קנ ם שה ענ טנ ה הנ דול. מה ן גה מו כםהי ה הוא כש תורה ק בנ עוסי וש
י א. ומי בה ם הנ עולה ר לה כה יהה שה לל ל עה בי קנ ל, לש אי רה שש יי ה לש ן אותה תנ רוך הוא נה דוש בה קה ל. הנ אי רה שש יי ם בש ה שה תורה עמקםב וש ינ בש

א. בה ם הנ עולה ר בה כה ם שה יהל לי ים עמ לי בש קנ םא מש , ל לוהה בש םא קי ל של

ר ל הנ דו ענ מש םא עה ל ים של רי כש ר. נה כה יהה שה לל ים עה לי בש קנ י, מש יננ ר סי ל הנ דו ענ מש עה ל של אי רה שש א, יי יבה י עמקי בי ר רנ מנ ך אה כה של
דול?! ן גה מו כםהי י הוא כש רי ה המ תורה ק בנ עוסי י וש רי כש , נה תה רש מנ ה אה תה אנ ר. וש כה יהה שה לל ים עה לי בש קנ ין מש י, אי יננ סי

תוב כה ה של ן, מנ נה י יוחה בי ר רנ מנ א אה ר יודה י בנ י יוסי בי ר רנ מנ אה אי. של דנ ינו ונ ני ץ שה רל אה ם הה דול ענ ן גה מו כםהי ר לו, כש מנ אה
ם דול ענ ן גה כםהי יף מי די ם עה כה יד חה מי לש ר תנ זי מש לו מנ פי - אמ ה  וו בה שש םא יי ל יך  צל פה ל חמ כה ים וש יני ני פש יא מי ה הי רה קה (משלי ג) יש
ר, כה יהה שה לל ל עה בי קנ ינו מש אי ה, וש עמבודה תו  ין עמבודה ה, אי תורה א בנ ינו קורי אי יל וש הואי ים. וש ני פש לי י וש ננ פש לי ש  מי שנ מש ץ הנ רל אה הה
תו ין עמבודה ה, אי ל עמבודה ר של קה עי ענ  יודי ינו  אי דול של ן גה םא טוב. כםהי ל ש  פל נל ת  ענ םא דנ ל ם בש תוב (שם יט) גנ יו כה לה עה וש

ה. עמבודה

רו מש שש ן יי י כםהי תי פש י שי תוב (מלאכי ב) כי כה ם? של כה יד חה מי לש יות תנ הש יך לי רי דול צה ן גה כםהי ן של יי ננ א, מי י יודה בי ר רנ מנ אה וש
יל ה - הואי תורה ק בנ עוסי גוי הה ך  ר. כה כה שה יהה  לל ל עה בי קנ ין מש ץ, אי רל אה ם הה ם הוא ענ אי יהו. וש פי שו מי קש בנ ה יש תורה ת וש ענ דנ

ר. כה ל שה בי קנ ינו מש אי ק, וש סל ה עי תורה קו בנ סש ין עי הוא גוי, אי וש

ים. וי צג ם מש ינה ים אי ני ר כםהמ אה ים, ושש וי צג יו מש נה ן ובה רם המ אמםר. אנ יו לי נה ת בה אל ן וש רם המ ת אנ ו אל ר, (ויקרא ו) צנ מנ אה ח וש תנ פה

ה. תו עמבודה ין עמבודה ד, אי ם עובי אי ה. וש ול צג ינו מש יו, אי נה ן ובה רם המ אנ ה כש עמבודה ר הה קנ ענ עי ינו יודי אי ן של ל כםהי א, כה לה אל
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יו? נה ן ובה רם המ אנ ה כש עמבודה ר הה קנ ענ עי ינו יודי אי ן של יוה ן, כי וי כנ ה מש מל י בנ רי המ של

ן בה רש קה ר הנ קנ ן. עי בה רש קה ת הנ ים אל בי כש ענ ים מש לי אי רש שש יי וש ם  יי וי ים לש ני ק, כםהמ חה צש יי י  בי ר רנ מנ יהיא אה י חי בי ר רנ מנ אה ך  כה וש
ים יוני לש חנ על מי שנ ם, ולש לי חוד שה יי כםל בש ד הנ ינחי יונות, ולש לש על גות הה רה דש ר הנ די סנ דוש ולש קה ם הנ שי ת הנ ן אל וי כנ יך לש רי צה ן, של כםהי הנ

לו. ה של נה וה כנ צון ובנ רה ים בה תוני חש תנ וש

לש ת שה עגמנ א, לש לה ה'? אל יחוחנ לנ ני יחנ  ה רי שי תוב (שם א) אי כה הו של ק, מנ חה צש י יי בי ר רנ מנ יהיא אה י חי בי ר רנ מנ ך אה כה וש
ים ני וש כנ ה, ומש של ל אי ד של צנ הוא מי קול, וש ת הנ מנ רה המ לנ יר וש שי ל הנ ים ענ ני מג מש ם הנ יי וי לש ה הנ ד זל גל נל ה. כש של - אי לו  גות אי רה דש

יר. שי הנ ה וש וה דש חל הנ גון וש ני ם הנ נםענ בש

ים קול רי הה לש ה בו  קה זה חמ ש  אי ת הה בל הל לש שנ ר, וש בל הוא גל עוד של ן בש דוכה ל הנ ה ענ יהה עולל הה ם של ענ ל פנ ך, כה תוך כה ומי
ה ני תוכו, הי ים בש דועמכי ש  אי י הה לי חמ גנ וש רותו,  חמ ת בנ בל הל לש ה שנ שה לש חש נל ן של יוה כי ה.  עמבודה ר לה שי גון, הוא כה ני ימות הנ עי נש בי
עמבםד םא ינ ל ה וש עמבםדה א הה בה צש ה יהשוב מי נה ים שה שי מי ן חמ בל תוב (במדבר ח) ומי ז כה ר. אה בי שה הי יל לש חי תש קול מנ הנ ש כםחו, וש לה חל נל

עמבםד. םא ינ ה ל עמבםדה גו', ונ יו וש חה ת אל ת אל רי שי ה, (שם) וש אה לש הה אן וה כה ה. מי עמבודה סול לה עוד. ופה

מו שש י מי תי עש מנ ך שה כה ים. וש ישי ים אי אי רה קש ם, ני בונה י רי ני פש ן לי גי ננ ים לש אי בה ן של יוה כי מי ם, של ך גנ ף כה , אנ יענ קי רה רות הה מש שש מי
ן הל חוץ, ומי ים בנ רי עה שש ל הנ נות ענ מג מש ן של הל לו, ייש מי לה גות הנ רה דש ר, הנ זל יעל לי י אל בי ר רנ מנ אה אי, של ן יוחנ עון בל מש י שי בי ל רנ של

ים. ני פה לש ים של יי ימי ני פש ים הנ רי עה שש ל הנ ענ

ד גל נל כש ים,  שי מי חמ ד  ענ גות,  רה דש ש  מי חה זו  הנ ה  ירה שי בנ ים  סי נה כש ני וש ים  עולי וש ה,  ירה שי ים  רי אומש ים  יי ימי ני פש הנ ם  אותה
ן יוה ם. כי ת כםחה רל שובל ת וש טל ש לוהל ל אי ם רוחנ של ת אותה לל ם, נוטל שה ים לש עולי ן של יוה ל. כי יובי ל הנ ים של רי עה שש ים הנ שי מי חמ

גות. רה דש ן הנ אותה ים מי די יורש ם, וש ים אותה ם, דוחי ר כםחה בה שש ני של

ן, חוץ בה רש קה הנ ל  של ש  אי הה ן  עמשנ מי ם  קה לש חל ים  לי נוטש לו  אי וש חוץ,  בנ ים  רי עה שש הנ ל  ענ ים  ני מג מש הנ חוץ  בנ ים  די עומש וש
ה. של הו אי זל ה, וש ירה שי ל הנ ים ענ ני מג מש ים הנ שי דש חנ תש יום מי ל יום וה כה ים. ובש ני פש ים בי לי נוטש ם של אותה מי

ן ל גנ ים של מי שה בש יחנ  רי מו  הוא כש רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש ה לי שובה חמ ה, של לה פי ים תש לי לש פנ תש מי ל, של אי רה שש ד יי גל נל כש יחנ  רי הה
דוש, קה ם הנ שי ל הנ צון של רה הה מו של ה, כש נה וה ן כנ וי כנ הוא מש ן, של כםהי ה הנ ד זל גל נל . כש בוהנ גה לש ת רוחנ  חנ הוא ננ , של יחוחנ ן. ני דל עי
ק עםמל הה תוך  יון מי לש על יצוץ  ני בש צות  נוצש וש טות,  לוהמ וש ירות  אי מש גות  רה דש ל הנ כה וש שומות,  יות רש אותי בש חוד  יי ד  ינחי ומש

יר. מי טה יון הנ לש על הה

חנ קי יז, ופי רי זה ה, וש תורה אור הנ ה בש פל יה ל, וש כי שש הנ ה בש אל נה ה, וש מה כש חה ט) בש שי קנ תש הי ם (ולש כה יות חה הש ן לי כםהי יך הנ רי ן צה ל כי ענ וש
בו ינצש תש יי םא  תוב (תהלים ה) ל יו כה לה עה וש ה,  עמבודה תו  ין עמבודה ץ, אי רל אה ם הה ם הוא ענ אי וש ם.  עולה י הה ני ל בש כה ר מי יותי

יך. ינל ד עי גל נל ים לש לי הולש

ל ה דורות, כה לשה ד שש ה ענ מה זגהמ נו הנ מל רםש מי פש ה לי של ייר, קה גנ תש הי ב של ל גנ ף ענ י, אנ כותי ל הנ ה של מה זגהמ ה, הנ אי םא ורש ב
ה, פה רש ית. עה לי כש שי ש הנ פל נל י הנ זוהי ל. וש לה י כש ה שום דםפי אנו בה צה םא מה ל ם רות, וש הל בה ה של רה שי כש י. הנ הוא כותי עוד של ן בש כי של
ם ים הי טי ענ אי מש דנ ר, ונ מנ קו. אה שה א ונש קה ידש י חי בי א רנ ה. בה קולה לש קי ה ולש חונה רש סי ה לש רה זש יהד חה ית, מי מי המ בנ ש הנ פל נל יא הנ הי של

ם. הל ם מי תה מש ת זגהנ רל עובל של

ה תה אמ רה ה וש תה כש זה יהה, של בי מואמ ך. זו רות הנ לל מל ם הנ אי א לש סי ם כי יהשל תוב (מלכים-א ב) ונ ר, כה יהה אומי מש חל י נש בי רנ
או. סש ל כי למםה ענ ך שש לל מל לנ

תוב ה. כה מה לי ך שש תי כגרש שש י מנ הי תוב (רות ב) ותש כה הו של . זל יהה נותל יהה ושש ים יהמל לי שש ך הי ם, כה לי יהה שה ה הה בה לי ם של שי כש
ם עולה ה ובה זל ם הנ עולה ה בה רה כה ה שש תה אמ רה או, וש סש ל כי למםה ענ ך שש לל מל ת הנ ה אל תה אמ רה ד של מי לנ ה. מש ימה לי ים שש אי קורש ה, וש מה לי שש

א. בה הנ

ה נה ה שםבש נה כש יהה לי לתל י כנ תי שש י לי ערמי ר נה םאמל ת ה כו'. ונ מה יהה עי לתל י כנ תי ה ושש מה ה שה תה יש ר הה של קום אמ מה ן הנ א מי צי תי ונ
ה מה ל ענ ך אל תי מש בי ה יש בה ה שה ני ר הי םאמל ת י כו'. ונ נםתנ ה בש נה י שםבש ערמי ר נה םאמל ת ך. ונ מי ענ שוב לש ך נה תה י אי ה כי ה לה נה רש םאמנ ת כו'. ונ
ר גי ים לש קי ך בודש ך. כה יי רה חמ אנ שוב מי ך לה בי זש עה י לש י בי עי גש פש ל תי ר רות אנ םאמל ת . ונ יהה להל ל אל אל ה וש מה ל ענ ה אל בה ה שה פה רש כו'. עה

ם. לי ב שה בה לי רות, בש ה כש ינה כי שש י הנ פי נש ת כנ חנ יים תנ קנ תש יי יל של בי שש בי

ינו, ני ם שה גו'. שה ע וש ישה לי ל אל ה אל עמקה ים צה יאי בי נש י הנ ני י בש שי נש ת מי חנ ה אנ שה אי ח, (מלכים-ב ו) וש תנ י פה רי דש נש סנ כש לל י אמ בי רנ
יר בו כי יההו, הי לי ל אי צל יההו אי דש ך עובנ לנ הה ה של עה שה ל. ובש אי רה שש ך יי לל ב מל אה חש ית אנ ל בי יהה ענ ה הה נל מג יההו, ומש דש ת עובנ של זו אי

אלליישהע.

תוב, ן כה ל כי ענ ר. וש חה אג ם ומש דה קש ין מג אי ש, וש מי שנ יהה מש ר הה בה ן - כש יי דנ יו עמ נה פה לש ש  מי םא שי ע ל ישה לי ר, אל םאמנ ם ת אי וש
ה. עה ה שה אותה ע מי ישה לי יר בו אל כי אי הי דנ ונ ת ה', של א אל יהה יהרי ך הה דש בש י ענ תה כי עש ה יהדנ תה אנ וש

יו. דה לה י יש ני ת שש ת אל חנ קנ א לה ם בה הורה ך יש לל ב. ומל אה חש ת אנ יההו, מי דש ת עובנ מי ה של עה ה שה אותה ע. בש ישה לי ל אל ה אל עמקה צה
ך כה וש ך  ים, כה להי א אל רי ה: יש עמקה צה וש רו  בש ל קי ה ענ דה מש רות. עה בה קש ית הנ בי ה לש ת ובוכה קל צועל ה וש ה גועה כה לש ה? הה תה שש ה עה מל

יך! יתומל ים לי עושי

ר לו: מנ יההו, אה קי זש ל חי צל ך לו אי לנ ה? הה שה ה עה ך. מל רש בש ל קי ת ענ קל צועל ת וש דל ך עומל תש שש י אי רי יההו: המ דש עובנ רו לש מש אה



2074

ל צל אי ך  , לי יהה עמקותל צנ נו  עש מנ ר שה בה רו לו: כש מש י. אה לי ייש  ך  כה וש ך  ר: כה מנ בות, אה אה ל הה צל אי לו  ך  לנ ה. הה זל ם הנ עולה י בה יי דנ
יא. בי נה ע הנ ישה לי אל

יהד ה. מי צה ך עי ן לה תי הוא יי ע, וש ישה לי ל אל צל י אי כי יהה, לש ני י עמ ה: אי ר לה מנ רו. אה בש ל קי ת ענ קל צועל ה וש ה גועה רה זש ם חה יי תנ ינש בי
ע. ישה לי ל אל צל ה אי כה לש הה

ר חי קום אנ מה ם בש שותה פש ננ םא  ל המ ונ ה,  ם זל ה עי ם זל רותה בש קי ים בש תי מי ים הנ רי פש סנ מש ך  יאנ ה הי אי םא ורש י, ב בי ר רנ מנ אה
ת עי כה ת, וש דל ך עומל יהה - כה שש ה קג נה ם ילשש ר: אי מנ י בון. אה בי ן לו רנ מי דנ זש כו'. ני יו וש אה ירי ת. (תהלים כה) סוד ה' לי דל עומל

לום. י כש לי ה בש יקה תי ם ושש יי ננ שש בור בי די

ים רי שה י קש ני ך, שש יתי וי י אי שי פש ךה. ננ רל חמ שנ י אמ בי רש קי י בש ף רוחי ה אנ לה יש לנ בנ ך  יתי וי י אי שי פש ננ ר, (ישעיה כו)  מנ אה ח וש תנ פה
וות צש מי גוף, בנ יום הנ קי ש - לש פל נל . הנ רוחנ ש וש פל ם נל הי ה, וש זל ם הנ עולה ש בה מי שנ ם לש דה אה רוך הוא בה דוש בה קה ן הנ תנ ים נה טובי
רוחנ הה וות, וש צש מי בנ ש  פל נל כו, הנ ם זה אי ה. וש זל ם הנ עולה בה יגו  הי נש הנ ה ולש תורה בנ ר אותו  עורי - לש רוחנ  הה נו, וש מל מי רו  עורש תש יי של

יו. כה רה י דש פי ה, כש לה עש מנ לש ה מי רה תי לות יש דש יו גנ לה ים עה ידי ז מורי ה, אה תורה יים בנ קנ תש הי לש

א לה אל גוף,  בנ ת  ילמל קנ תש מי םא  ל ש  פל נל הנ ה  אותה של ם,  הל בה ש  מי שנ לש ה  זל הנ ם  עולה בה ם  דה אה הה ך  הולי לו  לה הנ ם  יי ננ שש ובנ
יו. לה ה עה שורה רוחנ של ל הה רות של עורש תש הי בנ

ה, שה דג קש רות  עורש תש הי ה  לה עש מנ לש מי יו  לה עה ת  רל עורל תש מי לו,  אי י  ני שש בי בונו  רי ת  אל עמבםד  לנ וש ש  מי שנ לש ם  דה אה ס  נה כש ני של כש
ל יכנ הי יות בש הש לי כות וש זש ה, לי יונה לש ה על מה כש חה בש ת בו  רל עורל תש ים. ומי די דה צש ל הנ כה מי ה אותו  יפה קי ם, ומנ דה אה ל הה ה ענ שורה וש

ך. לל מל הנ

ם דה אה ר לה עורי תש ה תי נה מל ה. ומי מה שה ה? נש מה ה שש יון. ומנ לש קום על מה יא מי יו הי לה ה עה שורה רות של עורש תש הי הנ ה  אותה וש
ה. ן לה רוחנ בי הה , וש רוחנ ם לה אי ה, הה שובה תש יון, כםחנ הנ לש הוא כםחנ על ים. וש ים טובי עמשי ה ומנ שובה תש

ר עורי תש תי נו  מל . מי רוחנ ב לה א אה רה קש הוא ני ה. וש מה שה נש ה לי מה שה מו? נש ה שש יון. ומנ לש ב על אוהי ה  לה ה ייש  מה שה נש ל הנ ענ וש
ה זל ת. וש ן. ה"א בנ ם. וא"ו בי ב. ה"א אי ת. יו"ד אה ן ובנ ם בי אי ב וה אה ם מי הי ה. וש וה צש ה ומי ה, תורה בה המ אנ ה וש אה רש ם יי דה אה לה

א. לי יהו"ה מה

ה ל זל ענ ע. וש רה ר הה ל ייצל םאל, של מ שש ל הנ ש של פל נל ך ייש רוחנ וש טוב, כה ר הנ ל ייצל ין, של יהמי ל הנ ש של פל נל ייש רוחנ וש א של מה גש דג בנ
ת אל ים וש יי חנ ת הנ ע. אל רה ת הה אל ת וש ול מה ת הנ אל טוב וש ת הנ אל ים וש יי חנ ת הנ יום אל יך הנ נל פה י לש תי תנ ה נה אי ר, (דברים ל) רש מנ אה
ת טוב ענ דנ ץ הנ עי ז, ומי מנ ה רה ל זל ענ ע. וש רה ר הה ל ייצל םאל, של מ שש ל הנ ע - של רה ת הה אל ת וש ול מה ת הנ אל ה. וש שה דג קש ל הנ טוב - של הנ

נו. מל ל מי םאכנ םא ת ע ל רה ן הה כםל, ומי טוב אל ן הנ ע, מי רה וה

ה (משלי זל סוק הנ פה א הנ רה קש ת, ני בנ יא הנ הי ה של תונה חש תנ ל ה"א הנ ענ ם, וש אי ה הה מה שה נש יא הנ הי ה של יונה לש על ה"א הה ל הנ ענ וש
נו - סל רש הל יהה תל יהדל ע. בש רה ר הה ל ייצל ית של מי המ בנ ש הנ פל נל נו - זו הנ סל רש הל יהה תל יהדל ת בש לל ול אי ה. וש יתה ה בי תה נש ים בה שי מות נה כש יד) חנ

ה. לה עש מנ לש מוש של שי יר לנ עי הה ה לש מה שה ה, ונש זל ם הנ עולה ש בה מי שנ רוך הוא לש דוש בה קה ן לו הנ תנ נה ש של קםדל ל הנ גוף של הנ

ים ני מג ה מש מה כנ ה. וש לה יש ל לנ כה עמלות בש צונו לנ ת, ורש כל הולל ת וש טל שוטל תו, רוחו מש טה מי ן בש ה יהשי זל ם הנ עולה ם בה דה אה של כש
. יענ קי רה יענ וש קי ל רה כה ים בש די ים עומש ני גי מה

ם ים, כגלה פי רה ים שש כי אה לש י מנ אתי צה יון מה לש על יענ הה קי רה , בה יענ קי רה י לה יתי לי עה של ים, כש אי ן גי י בל ח לי יהא, סה חונש י נש בי ר רנ מנ אה של
ש, ל אי ים של יבי בי ם שש יהל יני עי וש ם  יהל ני שי ש, וש י אי לי חמ גנ ם כש בותה גנ ם, וש ים אותה בי סובש ש  י אי לי גנ לש גנ ים, וש ידי פי לנ ה הנ אי רש מנ כש

מו. ד, הדומיעם שש חה ה אל נל מג ם מש יהל לי עמ ת, ונ טל ש לוהל ם אי הל לה סות של כש הנ

יות י אותי תי רש כנ זש הי נו, וש מל י מי תי דש חנ ה? פה זל קום הנ מה ינו בנ יני ה בי שה לוד אי ן יש תנ י נה רו: מי מש ם, אה י שה או אותי רה של כש
ה נל מג מש דול הנ גה ר הנ שנ הנ י אותו  ר לי מנ ם. אה כגלה דו  מש עה ם, וש יהל ל פי בל הל י בש רםף אותי שש ים לי שי קש בנ מש י של יתי אי רה של ם, כש שי הנ

י. מי י לו שש תי רש מנ ה? אה תה י אנ ם: מי יהל לי עמ

ל ענ ב  כנ שש לי ים  אי בה של ה  עה שה בש ה,  לה יש לנ וש ה  לה יש לנ ל  כה בש י  די יה ל  ענ ים  רי עובש ם  עולה י  אי בה ל  כה יד,  יהדי י  אי י:  לי ר  מנ אה
יו. נה פה ים לש עולי ם, וש הל ים מי חי יהד פורש ם. מי דון עולה ינד אמ ם בש ים רוחה ידי קי פש ם, ומנ יהל טותי מי

וות צש שו מי עה ם של אותה י. חוץ מי ננ פה ים לש תובי כש ם הנ א אותה לה יס אל ני כש הנ שות לש י רש ן לי תנ םא נה ל י, וש ננ פה רוחות לש ל הה כה וש
ם. יהל רי חמ ים אנ שי פש חנ ים ומש שי קש בנ נו מש ן אה יי דנ יום, עמ יו בנ נה פה לש

ח, רה זש ד מי צנ ם לש כגלה וש ה.  מה חנ מות הנ יש ן  ינ נש מי לות, כש יכה ה הי שה מי חמ ונ ים  שי אות שי מי לש  י שש יתי אי י, רה יננ י עי אתי שה נה
ים אי קורש ם, וש הל ת לה חנ מות אנ ם דש כגלה ם, וש יהל לי ים עמ תי רש שה ים ומש ני מג ה מש מה כנ ל, וש יכה הי ל וש יכה ל הי כה ים בש רי עה ה שש עה בה רש אנ וש

רום. ד דה צנ ן לש כי ח. וש רה זש י מי תי רש שה ם מש הל לה

י: ר לי מנ הוא. אה ר הנ ענ שנ ל הנ י ענ תי לש אנ ים. שה רי עה שש ל הנ כה אםד מי ד מש בוהנ ענ ר גה ענ ד שנ אותו צנ י לש יתי אי רה ה של מנ חוץ מי
י לי עמ ם בנ ל אותה כה וש ם.  עולה מות הה ר אג ענ צנ ה, מי עה מש י די לי עמ ל בנ כה וש ר,  ענ י צנ לי עמ ל בנ ים כה רי ה עובש זל ר הנ ענ שנ יד, בנ יהדי י  אי

ה. ר זל ענ שנ ים בש סי נה כש ם ני ה, כגלה שובה תש

ה זל ר הנ ענ שנ י, הנ ר לי מנ יו. אה לה י עה תי לש אנ יו. שה יבה בי ים סש רי עה ה שש רה עמשה דול, ונ ר גה ענ י שנ ננ פה ה לש לה גש ר ני ענ שנ ה הנ זל ה מי לה עש מנ לש
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ת, או בה ס שנ נה כש ני של ן, כש מנ אותו זש ים. בש ים טובי יהמי תות וש בה שנ ים וש שי דה י חר אשי רה א בש לה ח אל תה פש םא ני ל יו, וש לה שות עה י רש ין לי אי
יק די םא גוי צנ יהב ים וש רי עה חו שש תש ר, (ישעיה כו) פי אומי ים, וש יעי קי ם רש ל אותה כה ץ בש פוצי תש ד, קול מי ש, או מועי םאש חםדל ר

ים. ני מג ר אל שםמי

ן מנ זש אותו  תוכו. ובש לות בש יש טנ ם, ומש דות שה עומש בוענ  שה י הנ מי ל יש ץ, כה רל אה בה ן של דל ן עי גנ בש רוחות של ל הה כה י של ני פש מי
ל יות של ד' אותי שומות בש לונות, רש חות ד' חנ תה פש ים ני רי עה ם שש אותה בש ץ, של רל אה בה ן של דל ן עי י גנ בי ל גנ ענ של יענ  קי רה אותו  ובש
ן, דל ן עי גנ אותו  ר בש יהקה בוש  לש שות בי בש לנ תש רוחות מי ם הה ל אותה כה וש ים,  רומי י מש זי נש גי ד בש יגחה מש ש, הוא הנ פםרה מש ם הנ שי הנ

ה. רוחה ה סש פה טי ר מי שה בוש בה לש מנ דות בש יו עומש הה ם של מות אותו עולה דש כי

עולות לונות, וש ם חנ אותה ה בש לה עש מנ ים לש חי ם, ופורש יהל בושי לש ים מנ טי ם פושש ים, כגלה חי תה פש לונות ני חנ הנ ה של עה שה ובש
ים, רי עה ה שש רה עמשה הה לו  ל אי כה ה. וש זל ר הנ ענ שנ ים הנ חי ם, פותש הל מה ים עי ני מג ה מש מה כנ ם, וש יי פנ נה י כש לי עמ ה בנ שה שי ה. וש זל קום הנ מה בנ

ה. בה ה רנ חה מש שי לום ובש שה ה, בש ך זל רל דל יענ בש קי רה יענ וש קי ל רה ן כה כי ה. וש לה עש מנ עולות לש ה וש וה דש חל ם בש שה סות לש נה כש רוחות ני הה

לו אי ם.  עולה הה אותו  בש ים  יי חנ הנ ין  בי פו  תוסש ני של דות,  יורש רות  חי אמ רוחות עולות, רוחות  הה לו  אי ה של עה שה בש
נוי. ר פה אה שש קום ני מה ין הנ אי רות, וש חי אמ ם חונות הה ם, שה שה לו מי דו אי יהרש קום של אותו מה דות. בש לו יורש אי עולות, וש

ת, בה שנ ם בש הל דו לה יהרש רוחות של ם הה ינו כו', אותה להי ם ה' אל י נםענ יהי ים וי רי ל אומש אי רה שש יי ה של עה שה ת, בש בה י שנ אי מוצה בש
ה. ן זל ינ נש עי יד בש מי ן תה כי ן. וש קומה מש דות לי לו יורש אי ן, וש קומה מש לו עולות בי דות. אי לו יורש אי לו עולות, וש עולות. אי

ר (רות א) מנ אל נל ד, של כות ינחנ ש הולש פל נל הנ ה וש מה שה נש ם, הנ עולה ן הה ם מי דה אה ר הה טנ פש ני ה של עה שה י, בש רי דש נש סנ כש לל י אמ בי ר רנ מנ אה
ם. חל ית לה ה בי נה ד בואה ם ענ יהל תי ה שש נה כש לנ תי ונ

ה זל קום הנ מה ן הנ ה מי כה לש הה י. של ערמי נה םאת  ז ה המ נה רש םאמנ ת ונ ן  יהל לי יר עמ עי ל הה הםם כה תי ונ ם  חל ית לל ה בי נה בואה י כש הי יש ונ
. יהה נל פה יר לש אי ר מי ני וש ה,  לה יש לנ בנ ש  אי מוד הה ענ וש יום,  בנ ה  םאשה ר ן בש נה עה מוד הל ה, ענ תורה ן הנ ה מי אה לי ל טוב, מש כה ה מי אה לי מש
ים, עי שה רש ל הה ם של נותה עה קום פגרש נםם, מש יהי גי ה  לה או  ינרש ים. וש יקי די צנ ל הנ טוב של ם הנ רה כה קום שש ן, מש דל עי ן הה גנ ה  לה או  ינרש וש

י. םאשי ל ר רו ענ לו ני הי ר בש מנ אל נל ם, של יהל אי טה ל חמ ים בו ענ דוני ני של

מו י, כש תי כש לנ ה הה אה לי י מש ני גו', אמ א וש רה י מה ה לי אן רל י, קש ערמי י נה ה לי אנה רל קש ל תי ה, אנ מה שה נש ת הנ רל ה אומל עה שה ה הנ אותה בש
ת עי כה ל טוב, וש כה ה מי אה לי ה, מש תורה ה מי אה לי י מש יתי יי ה, הה זל קום הנ מה י בנ יתי יי הה של י ה'. כש ני יבנ שי ם הל יקה ת רי עי כה ם, וש תל רש מנ אמ של

ה. זל ם הנ עולה י ה', לה ני יבנ שי ם הל יקה רי

ש פל נל ית וש מי המ בנ ע, רוחנ הנ רה ר הה י ייצל ס בי ננ כש ני י (רות א). של ע לי רנ י הי דנ שנ י וש ה בי נה ה' עה י ונ ערמי י נה ה לי אנה רל קש ה תי מה לה
ה תה נש ים בה שי מות נה כש נו. חנ סל רש הל יהה תל יהדל ת בש לל ול אי ה וש יתה ה בי תה נש ים בה שי מות נה כש ר (משלי יד) חנ מנ אל יהה נל לל עה יות, של מי המ בנ הנ
גוף ן הנ ינ נש רםס בי המ תנ יות, של מי המ בנ הנ ש  פל נל - זו  נו  סל רש הל תל יהה  יהדל ת בש לל ול אי וש ש.  קםדל ל הנ של ש  פל נל הנ וש ה  מה שה נש הנ - זו  ה  יתה בי
פו תש תנ שש הי ל, של בה אל יו תל לה עה שו  פש ננ ב וש אנ כש יו יי לה עה רו  שה בש ך  ר (איוב יד) אנ מנ אל נל גוף, של ת בנ רל אל שש ני י של זוהי ה. וש תה לש ונ אי בש

ד. ינחנ בש

ם: הל ר לה מנ א. אה ד סומה חה אל הה , וש חנ סי ד פי חה אל ים, הה רי י שומש ני לו שש ן של גה ה בנ נה מי ך של לל מל ה? לש ר דומל בה דה ה הנ מה ל לש שה מה
ייש בו. י של רי ל פש יר כה כי י מנ ני אמ ה, של זל ן הנ גה י הנ רי פש לו מי םאכש םא ת ל רו של מש שה הי

םא י ל ני א: אמ סומה ר הנ מנ לו. אה לה נות הנ ילה אי י הה רי פש ל מי םאכנ נ של נו  צוני י רש רי א: המ סומה ר לנ מנ אה חנ  סי פי שו? הנ ה עה מל
לו. כש אה א וש סומה ל הנ חנ ענ סי פי ב הנ כנ שו? רה ה עה ת. מל כל לל י יהכול לה יני י אי רי המ ר: ונ מנ חנ אה סי פי הנ ה. וש רואל

םא י ל ני ר: אמ מנ א אה סומה ן? הנ ילה אי י הה רי פש ל מי כנ י אה ם: מי הל ר לה מנ ן. אה ילה אי י הה רי פש מי לו  כש אה ה של אה רה ך, וש לל מל א הנ ובה
ן - ילה אי י הה רי פש ם מי תל לש כנ אמ ם ונ יתל עמשי מו של ר: כש מנ ך? אה לל מל ה הנ שה ה עה ת. מל כל לל י יהכול לה יני י אי רי : המ חנ סי פי ר הנ מנ ה. אה רואל
קום מה כות בנ ים מנ שי ם שי הל נו לה א, ותש סומה ל הנ חנ ענ סי פי יבו הנ כי רש יו: הנ דה עמבה ר לנ מנ ך? אה לל מל ה הנ שה ה עה ם. מל כל ה לה של עה ך יי כה

ה. זל הנ

ית מי המ בנ ש הנ פל נל ד, הנ חה בור אל ם חי הל ה לה רוך הוא עושל דוש בה קה גוף. הנ ם הנ ע, עי רה ר הה ן ייצל ית מי מי המ בנ ש הנ פל נל ך הנ כה
ד. ר טוב ינחנ כה ים שה לי בש קנ רוך הוא, ומש דוש בה קה ם הנ רה בש חנ יק, מש די יהה צנ ם הה ן אי כי ד. וש ן ינחנ ישה ני עמ גוף, ומנ ם הנ עי

ר מנ ם. אה יהל רי חמ ר אנ מי חנ יהה מש הה ר, של סוחי ם אותו הנ הל מה יהה עי ל. הה גל רל ים לה יו עולי יהה הה קי זש י חי בי רנ יהה וש רש זנ י עמ בי רנ
י בי אי אות בש רש י לי תי דש יהרנ גוז  ת אל ננ גי ל  תוב אל כה סוק של פה הנ אותו  ר בש בה דה תה  עש מנ ם שה אי יהה, הנ קי זש י חי בי רנ יהה לש רש זנ י עמ בי רנ

ך? יאנ גוז, הי אל ים לל לי שה מש ה ני תורה י הנ רי בש ל? די חנ נה הנ

ה, דה גה הנ ש, וש רה דש ה, מי עמשל ה מנ ה ייש בה י תורה רי בש ף די ים, אנ ני פש חוץ ומםחנ בי ה בנ פה לי גוז ייש לו קש אל ה הה ר לו, מה מנ אה
ה. זל ים מי ני פש ה לי כםל זל סוד, הנ וש

ש חה נה הנ ת אותו  מנ ים, זגהמ ירי שי יר הנ ה שי לה למםה גי שש ך  לל מל הנ ן של מנ זש הנ אותו  ה. בש ת זל י אל תי עש מנ שה ך  ר לו, כה מנ אה
ה אותה ה, מי וה חנ ם וש דה אה ם מי עולה דות לה או תולה יהצש של כש שום של ם, מי עולה ן הה ה מי קה סש פש ה ני וה חנ ם וש דה אה יל בש טי הי י של מוני דש קנ הנ

או. ה יהצש מה זגהמ הנ

ע ם יהדנ דה אה הה תוב (בראשית ד) וש כה ה של ך, מנ ר כה מנ אה יההו, של לי ל אי יו של ד פי עו ענ מש ם שה הי י, וש בותנ רנ י מי תי עש מנ ך שה כה וש
ש חה א נה בה של אשון, כש רי ם הה דה ה אה ם - זל דה אה הה ת ה'. וש יש אל י אי יתי ני ר קה םאמל ת ן ונ יי ת קנ ד אל לי תי ר ונ הנ תנ תו ונ שש ה אי וה ת חנ אל
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ך גנם ית, כה מי הה רםג ולש המ כו לנ רש ש דנ חה ה נה א. מנ יהצה ש  חה נה ל אותו הנ ד של צנ אותו הנ ן מי יי קנ ה, וש מה זגהמ ה  יל בה טי ה, הי וה ל חנ ענ
ג. ה הורי עמשה יהד ננ ן, מי יי קנ

ש חה נה ה  זל  - ש  חה נה ש  שםרל מי י  כי ף.  עופי מש ף  רה שה יו  רש ופי ע  פנ צל א  ייצי ש  חה נה ש  שםרל מי יד)  (ישעיה  ר,  מנ אל נל של מו  כש
ין אי ה, של זל ף הנ רה שה ג כנ ה הורי עמשה ננ ף - של עופי ף מש רה יו שה רש רו. ופי קה עי שו ומי רש שה א מי יהצה ן, של יי ה קנ ע - זל פנ א צל י. ייצי מוני דש קנ הנ

פול. ינו כה מי ש בש חה נה ה הנ עמשה ר ננ בה כש פול, של ף כה עופי ש. מש חנ תו לנ כה מנ לש

ן - יי ת קנ ד אל לל תי ר ונ הנ תנ תו ונ שש ה אי וה ת חנ ע אל ם יהדנ דה אה הה ר וש מנ סוק אה פה הנ א, וש ה יהצה מה זגהמ ה הנ אותה ר מי םאמנ ם ת אי וש
ה בה אמ שש ני ה של מה זגהמ הנ ה  אותה ה, וש וה חנ ה בש מה יל זגהמ טי הי ש  חה נה הנ א אותו  לה ה? אל מה זגהמ ה  אותה םא מי ל יהה, וש ם הה דה אה אי מי דנ ונ

ם. עולה רוחנ לה ה הה יא אותה הוצי ל בו ולש לי כה הי יהה לו גוף לש םא הה ל , וש יהה על מי ת בש של כל שש כנ ה מש תה יש ה, הה בה

ה, עה ה רוחנ רה אותה ה גוף לש שה עה ע, וש רנ זל אותו הנ ה בש מה זגהמ ה הנ ה אותה בה רש עה תש , הי יהה לל אשון עה רי ם הה דה א אה בה ן של יוה כי
יו הה ם של עולה ל הה ם של דה אה י הה ני ר בש אה ל שש כה ה מי דולה מות גש דש ם בי עולה א לה יהצה ה בו. וש לה לש כש ני יהה  על מי ה בש תה יש הה ה של מה זגהמ הנ וש

אנחמרהיו.

ה, עה ה רוחנ רה ה אותה רה בש גנ תש הי יהה, וש ע הה רה ד הה צנ אותו הנ עמשות גוף, מי ם לנ דה ה אה יל בה טי הי ע של רנ זל אותו הנ עוד, של וש
ם ה'. ת ה', עי יש אל י אי יתי ני ה קה רה מש ה, אה וה ה אותו חנ תה אמ רה ן של יוה ם. כי עולה א לה יהצה ה בו, וש מה לש גנ תש הי וש

םא ל ע, וש רה ד הה צנ הוא הנ י"ם, של ץ יהמי קי י מי הי יש תוב ונ כה יא אותו, של בי ע הי רה ד הה צנ הנ אותו  נו, מי בה רש יא קה בי הי של וכש
י"ן. ץ יהמי קי הוא מי ה, של שה דג קש ד הנ צנ מי

א, יתה "א בי פה לש ל אנ יום של יהה סי ה הה ת זל נו. שי מל מי ך  ר כה חנ או אנ יהצש ים של ידי סי חמ ים ונ יקי די צנ ם בש עולה ם הה סי ת בי שי
"ת. ר - שי יםשל יות לש אותי רו הה זש נו חה מל ומי

ם כגלה ן של יוה חו. כי מש ם ני כגלה בול, של מנ י הנ ני ם בש יו אותה הה , וש ד נםחנ ים ענ ידי סי חמ ים ונ יקי די ם צנ מו אותה יש תנ סש הי ן של יוה כי
א פה לש אנ יות בש אותי ילו הה חי תש ז הי ץ. אה רל אה ל הה ה כה צה פש ה נה לל אי תוב (שם ט) ומי ז כה ה, אה בה תי הנ יו מי נה ובה א נםחנ  יהצה חו, וש מש ני

ש. חה נה ת אותו הנ מנ זגהמ ם בש עולה ל הה ך כה לנ הה ץ, וש רל אה ל הה ה כה צה פש ה נה לל אי תוב, ומי ז כה אה ענ - תש"ר. וש רי פש מנ א לש יתה בי

םא ש ל חה נה ת הנ מנ ה זגהמ ל זל ם כה ים, עי יקי די צנ הנ ק וש חה צש יי עמקםב וש ן ינ כי ם, וש דה ה אה שה עה ה של ן מנ קי ם תי הה רה בש אנ ב של ל גנ ף ענ אנ וש
ת חנ אנ אן וש כה ת מי חנ , אנ ענ רי פש מנ ם לש הל ה, ומי רה שה יש ך  רל דל יות לש אותי רו הה זש חה י, וש יננ ר סי ל הנ ל ענ אי רה שש יי דו  מש עה ד של ה, ענ קה סש פה

ר. חי ן אנ ול גה יות בש אותי רו הה זש ר. חה חי גוף אנ רו בש זש חו, חה רש סה של אן. וכש כה מי

יות אותי הה או  צש מש למםה, ני א שש בה ן של יוה למםה. כי א שש בה ד של א, ענ יתה א בי פה לש ל אנ סודות של ם בש עולה הה ך  לנ הה ך  כה וש
ה לה גנ תש ז הי אה מות, וש לי שש ה בי נה בה לש ה הנ דה מש עה למםה, וש ת שש מנ כש ב חה רל תי תוב (מלכים-א ה) ונ ז כה אה ן. וש יומה ל קי דות ענ עומש

ם. עולה ים לה ירי שי יר הנ שי

ך, יהה כה ם הה עולה ך הה סוף, כה בנ א לש לה א אל צה מש םא ני מםחנ ל גוז, הנ ה אל י. מה תי דש גוז יהרנ ת אל ננ ל גי ר, (שיר ו) אל מנ ז אה אה וש
ה. מותה לי שש ה בי נה בה לש הנ מםחנ וש ם בש עולה ד הה מנ עה פות, וש לי קש מו הנ יש קנ תש הי ד של ענ

ד ם ענ יהל תי ה שש נה כש לנ תי תוב, (רות א) ונ כה ה של זל סוק הנ פה ת הנ רו אל אמ בה ם ותש תל רש מנ ה אמ מה ר, בנ סוחי ר אותו הנ מנ אה
י, ערמי םא"ת נה ז ה המ נה רש םאמנ ת ם. ונ יי תנ אן שש ד כה "ן. ענ יהל לי יר עמ עי ל הה הםם כה תי ם ונ חל ית לל ה בי נה בואה י כש הי יש ם ונ חל ית לה ה בי נה בואה
ים עמשי ה ומנ ים תורה אי לי ם מש כל בה ים של ני יקה רי הה לו  פי אמ ל, של אי רה שש יי ם  יהל רי שש יהה, אנ רש זנ עמ י  בי ר רנ מנ ר. אה יותי םא  ל וש ת  חנ אנ

ים. טובי

רוך דוש בה קה ה הנ צה רה ן של מנ זש י - בי תי עש מנ ך שה ר, כה מנ ה? אה זל סוק הנ פה ר בנ בה ך דה ע לש מה שש ני רו לו, המ מש ם, אה יהל ני דו שש יהרש
ים. תובי ם כש ה הי זל ה ומי זל ר (שמות לב) מי מנ אל נל חור, של אה ים וש ני ים פה תובי יו כש לוחות הה ל, הנ אי רה שש יי ה לש ת תורה תי הוא לה

ים להי ה אל עמשי לגחםת מנ הנ ר (שמות לב) וש מנ אל נל םאל, של מ ין ושש ת יהמי רל חל אנ לוחנ  הנ וש חור,  אה ים וש ני ד פה חה אל לוחנ  הנ וש
ב? תנ כש ב מי תה כש מי הנ ם וש יי עממנ ר פנ מנ ה אה ל מה ם. ענ יי ננ לגחםת. שש ל הנ רות ענ ים הוא חה להי ב אל תנ כש ב מי תה כש מי הנ ה וש מה הי

ל לו, ענ אי ה הה ל פל ענ בש של ב וש תה כש בי י תורות, של תי ת שש תי רוך הוא לה דוש בה קה ה הנ צה רה ל, וש גל עי ל הה אי רה שש שו יי עה ם של קםדל של
ב תה כש ב, מי תה כש א ו"ה לוחות. ו"ה מי מה גש דג יו בש לוחות הה הנ גו'. וש ה וש מה ים הי להי ה אל עמשי לגחםת מנ הנ ל - וש אי רה שש יי ה לש י מםשל די יש

הו ו"ה. תוב זל כה של

עמקםב ם ינ ב - הי תה כש רועות. ו"ה מי י זש תי ם שש ה. ו"ה הי יונה לש על ה הה ינה בי ה - זו הנ מה ים הי להי ה אל עמשי לוחות י"ה. מנ
ים להי ב אל תנ כש ב מי תה כש ר, ו"ה מי מנ ה אה ל זל ענ ד. וש חה אל או  רש קש ני ם, וש יי דנ י שה ני שש או  רש קש ני , וש חנ יהרי וש ש  מל של או  רש קש ני ל, של חי רה וש
ל כה וש כגיות,  לש מנ בוד  עש שי ומי ת,  ול מה הנ ך  אנ לש מנ מי רות  חי רות,  חי א  לה אל רות  חה י  רי קש תי ל  אנ לגחםת,  הנ ל  ענ רות  חה הוא. 

ם. עולה ל הה ים של עי רה ים הה אי לה חר הנ

ר יהשה הנ ך  רל דל הנ ך  לש ח  תנ פש י אל ני אמ ונ ין.  יהמי וש ים  ני פה ים  די דה צש י הנ ני שש יות מי אותי הה חו  רש פה ל,  גל עי ת הה אל שו  עה ן של יוה כי וש
םאל. מ ין ושש ד, יהמי חה י לוחנ אל ערמי נה ך וש לל ימל לי לוחות. אל י הנ ני זו שש א הנ מה גש דג רות - בנ לון וש חש י, ומנ ערמי נה ך וש לל ימל לי ין. אל בי תה של
י, ערמי נה רו רות וש אמ שש לון. ני חש ך ומנ לל ימל לי ק אל לי תנ סש ל, הי גל עי ת הה שו אל עה יון של כי ר. וש חי חור, לוחנ אנ אה ים וש ני רות, פה לון וש חש ומנ

בות. קי י נש תי שש
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ה, לוחות ת תורה רל חל ם אנ ענ ן פנ תנ נה "ם. של חל ם לה הל ת לה תי מו לה ת ענ ד ה' אל קנ י פה עו כי מש י שה ד כי ן, ענ יהל תי כו שש לש הה וש
יות. ני שש

יון, ה צי יר - זל עי יק. הה די ה צנ ל - זל ן. כה יהל לי יר עמ עי ל הה הםם כה תי גו', ונ ם וש חל ית לה ה בי נה ד בואה ם ענ יהל תי ה שש נה כש לנ תי ונ
ת ים אל ם רםאי עה ל הה כה תוב (שמות כ) וש י, כה יננ ר סי ל הנ ה ענ ה תורה נה תש ני ה של עה שה בש י, של ערמי םאת נה ז ה המ נה רש םאמנ ת ד. ונ וי יר דה עי

ם. ידי פי לנ ת הנ אל קולת וש הנ

ל כה טובות וש ל הנ כה ה ומי חה מש ל שי כה י, מי תי כש לנ ה הה אה לי י מש ני י, אמ ערמי י נה ה לי אנה רל קש ל תי ה, אנ רה מש אה ה, וש תורה ה הנ חה וש ז צה אה
י. ערמי י נה ה לי אנה רל קש ה תי מה ה, לה רה מש ז אה כגיות. אה לש בוד מנ עש שי לו מי פי ם, אמ עולה ל הה רות של חי הנ

או. יירה םא  י ל ננ ופה י  חםרה ת אמ אל יתה  אי רה וש ה, (שמות לג)  י מםשל די יש ל  הוא ענ רוך  בה דוש  קה ר הנ מנ אה סוד של הנ הו  זל וש
ם הי של אן כש כה ל. וש גל עי ת הה אל שו  עה צו, וש םא רה ם ל חור - הי אה ים וש ני םאל פה מ ין ושש ל, יהמי אי רה שש יי ה לש ת תורה תי י לה יתי צי רה של כש

ה. צל רש םא אל י ל ני ים - אמ רוצי

ה תורה ב וש תה כש בי ה של ל תורה טנ ל, נה אי רה שש יי ה לש ת תורה תי רוך הוא לה דוש בה קה ה הנ צה רה ן של מנ זש י, בי תי עש מנ ך שה ר, כה מנ אה
י. יננ ר סי ל הנ ל ענ אי רה שש יי ם לש יד אותה הורי ד של ם. ענ לה בש קנ צו לש םא רה ל ים, וש מי ענ ר הה אה שש ך הוא לי לנ הה ה, וש ל פל ענ בש של

ם הי ל, של אי רה שש יי ר: לש מנ לו? אה לה י תורות הנ תי ת שש תי רוך הוא לה דוש בה קה ה הנ י רוצל מי ת: לש רי שה י הנ כי אמ לש רו מנ מש אה
י תי ם שש הל ן לה י נותי ני אמ ם. ונ יי ננ י שש רי תו, המ לה חמ ל ננ בל עמקםב חל ינ מו  ק ה' ענ לל י חי תוב (דברים לב) כי כה י, של קי לש חל י וש לי גורה
י פי מי תוב  כה של לו,  לה הנ תורות  י הנ תי שש רו  עורש תש יי ם  ילה בי שש ובי ים.  קי יונש וש ים  לי עולש בון  רה עי בש ים  עולי עוד, של וש תורות. 

תה עםז. דש סנ ים יי קי נש ים ים וש לי עולש

ב לה חה י מי מולי ה גש מועה ין שש י יהבי ת מי אל ה וש עה ה די י יורל ת מי תוב (ישעיה כח) אל כה א, של ם יוצי שה א? מי אן יוצי כה ומי
י מולי ה. גש ל פל ענ בש ה של ה - זו תורה מועה ין שש י יהבי ת מי אל ב. וש תה כש בי ה של ה - זו תורה עה ה די י יורל ת מי ם. אל יי דה שה י מי יקי תי ענ

י. יננ ר סי ל הנ ל ענ אי רה שש יי ה לש ה תורה דה ם יהרש לה לה גש בי ם -של יי דה שה י מי יקי תי ב ענ לה חה מי

דו מש עה ד של ים, ענ מי ענ ר הה אה שש כו? לי לש ן הה אה ם. לש חל ית לה ה בי נה ד בואה ם ענ יהל תי ה שש נה כש לנ תי תוב (רות א) ונ כה של הו  זל
ה נה רש םאמנ ת ן ונ יהל לי יר עמ עי ל הה הםם כה תי יהד ונ ה, מי ל פל ענ בש ה של תורה ב וש תה כש בי ה של דו תורה יהרש ן של יוה י. כי יננ ר סי ל הנ ל ענ אי רה שש יי
קולת ת הנ ים אל ם רםאי עה ל הה כה יהד - וש ה? מי נוזה ה גש דה מש ה חל תורה יא הנ רו, זו הי מש אה ם, וש עולה ל הה ע כה זנ עמ דנ זש י. הי ערמי םאת נה ז המ

ה. תורה ימות הנ עי יא נש י, זו הי ערמי םאת נה ז ה, המ רה מש ז אה ם. אה ידי פי לנ ת הנ אל וש

ם תוב, שה כה ה. וש תה רה יהבםאו מה תוב (שמות טו) ונ כה ה, של רה מה או לש בה ד של ה, ענ תורה ל הנ ש של נל עם ל הה אי רה שש עו יי םא יהדש ל וש
א. רה י מה ה לי אן רל ה, קש תורה ה הנ רה מש ז אה הו. אה סה ם ני שה ט וש פה שש ם לו חםק ומי שה

לו פי ך. אמ תי קה מון רנ רי ח הה לנ פל יו, כש לה עה או  רש לו. קה לה סודות הנ ם בנ הל מה ק עי הוא עוסי סות, וש רש פנ לש  שה יבו  כי רש הי וש
מון. רי וות כה צש ה ומי ים תורה אי לי ל מש אי רה שש יי בש ים של ני יקה רי הה

ל גל עי ת הה שו אל עה ן של יוה ים. כי יוני לש ים על קוקי מות חמ שי רו בש טש ענ תש ה, הי תורה ים בנ רי טש ענ תש ל מי אי רה שש יו יי ז הה ר לו, אה מנ אה
רות ל טובות, חי כה ים מי אי לי ים, מש יוני לש ים על ני בה ל אמ ל לוחות של ה ענ תובה ה, כש תורה ת הנ ה אל יא מםשל בי יהה מי הה חו, וש רש סה וש

ם. עולה ל הה עות של רה לות הה חמ מנ ל הנ כה כגיות, ומי לש בוד מנ עש שי ת, ומי ול מה ך הנ אנ לש מנ מי

י ני ה, אמ רה מש אה וש ה  תורה ה הנ חה וש צה ז  ה. אה לה עש מנ לש לו  עה ם  כגלה וש יות,  אותי הה חו  רש פה ל,  גל עי ת הה ה אל ה מםשל אה רה ן של יוה כי
חו וש צה ז  אה ם.  הל לה ה  ילה מועי םא  ל של ם,  נה חי לש ם  יקה רי י  תי רש זנ חה ו  שה כש ענ וש ל,  אי רה שש יי לש טובות  ה  מה כנ מי י,  תי כש לנ הה ה  אה לי מש

ם. בונה ל רי ה של מונה אל דו בה מש םא עה ל ם של הל י. אוי לה ני מל דו מי דש י נה ם כי הל רו, (הושע ז) אוי לה מש אה ים, וש יוני לש על הה

ה זל ים מי כי הולש וש ד,  ינחנ ים  פי תה ם שג גוף הי הנ וש ש  פל נל אי, הנ רנ דש נש סנ כש לל י אמ בי ר רנ מנ אה עממו. של טנ אי לש רנ דש נש סנ כש לל י אמ בי רנ
ז ם. אה ב ייש שה רה ין וקש די ל הנ רוג של טש קי ין וש די ית הנ א בי לה ך? אל את כה רי קש ה ני מה לה ם. וש חל ית לה ה בי נה ד בואה ד. ענ ינחנ ם בש עולה הה

ין. די ל הנ ב של רה קש קול הנ ם, לש יהל לי ים עמ ישי עי רש ים מנ תי מי ר הנ אה ל שש ן. כה יהל לי יר עמ עי ל הה הםם כה תי תוב ונ כה

יט בי ומנ יו  לה עה ד  עומי ר,  בה קש ני של ה  עה שה בש ר  בל קל לנ ס  נה כש ני רות,  בה קש הנ ית  בי ל  ענ ה  נל מג מש הנ ך  אה לש מנ אותו  ינו,  ני שה של
כו לש הה ם של יי לנ גש רנ לה ם וש יי דנ יה ם לנ הל ה! אוי לה רה עמבי ה בנ זל ם הנ עולה הה מי נו  הל נל ם של יי יננ עי ה! אוי לה י זל לוני פש לי ר: אוי לו  אומי וש

ם. עולה י הה לי בש הנ בש

ם הי ך. וש ילי ת לי ענ י יודנ יני י אי ני ש: אמ פל נל ת הנ רל י. אומל לי יג של הי נש מנ יא הנ הי ש  פל נל ה, הנ י רואל יני י אי ני גוף: אמ ר הנ מנ אה
ה. ר זל חנ ה אנ ים זל ה יהמי לשה ם שש ן אותה דה גוף, וש הנ תוך  לש ש  פל נל יס הנ ני כש ה? מנ שה ה עה . מל חנ סי פי הנ ר וש וי עי ת הה מנ גש ם דג יי ננ שש הנ

יו. לה גש רנ יו ומי יהדה יו ומי פי דון מי ים, ני ה יהמי לשה ר שש חנ אנ לש

ך תוב (איוב יד) אנ כה יו. של לה ת עה לל בל אנ תש מי ש  פל נל הנ יו, וש לה ה עה ה עולל עה תולי ה וש מה רי ע, וש קה בש גוף ני אן הנ כה ר מי חנ אנ לש
ה זל י ה' לש ני יבנ שי ם הל יקה רי ם, וש עולה אותו הה י לש תי כש לנ ה הה אה לי י מש ני ת, אמ רל אומל ל. וש בה אל יו תל לה שו עה פש ננ ב וש אנ כש יו יי לה עה רו  שה בש

ה. םא תורה ל ים ובש עמשי םא מנ ל ם, בש עולה הה

י"ו תותה פש שי ר  בל קל בנ לו  פי אמ של מו.  עולה ית  בי לש ם  דה אה ך  הולי של ן  מנ זש בי יהדו  בש יים  קנ תש מי מודו  לש תנ של י  מי י  רי שש אנ וש
תוב כה של הו  ם. זל יהל לי ה עמ נה גי ם מש תה תורה י של ני פש ים. מי שוני א של לה ים, אל ני י שושנ רי קש ל תי י"ם. אנ ני ם שושנ הי שות, וש רוחמ

יך. לל מםר עה שש ך תי בש כש שה (משלי ו) בש
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תוך ע מי מנ ה. שה לה יש לנ בנ רו  בש ל קי ם ענ ן שה לה וש נו  י בש י יוסי בי רנ ך  לנ מו, הה עולה ר לש טנ פש ני של א, כש דה סש י חי בי ל רנ ה של זל מו  כש
א. דה סש י חי בי ל רנ ה של תורה ל הנ ה של לולה הי ת הנ חנ מש שי ך לש לי ים: ני רי אומש ים וש סי נש כנ תש מי תות, של תות כי ל כי ה של חה מש רו שי בש קי

מו. מםחנ עי שש ים לי סי נש כנ תש ת מי רי שה י הנ כי אמ לש לו מנ פי אמ ונ

ך י, לי ני ר לו, בש מנ הוא! אה ם הנ עולה ה בה תורה בנ קו  סש ענ ינ אן?  כה נו  תי חה מש שי ים בש יי חנ ה לנ ים, מנ רי אומש יו  הה ע של מנ שה
ים כולי םא יש ת ל רי שה י הנ כי אמ לש לו מנ פי י אמ רי המ יהדו. של מודו בש לש תנ אן וש כה א לש בה י של י הוא מי רי שש אנ ך, של מודש לש יים תנ קנ אן וש כה מי

אן. כה םא לש י יהב לוני יום פש בש מודו, של לש מםר תנ גש יי י, של גנ י חנ בי רנ מםר לש אל ך ול יו. לי לה ב אי רנ קש לי

ך, לנ הה וש נו,  י בש י יוסי בי ם רנ קה וש ה.  יונה לש על ה הה יבה שי יש לנ א  דה סש י חי בי ת רנ אל עללוהו  מו, הל ר עי בי דנ יהה מש הה ם של יי תנ ינש בי
ים. רי בי חמ ה לנ אה רש הל וש

א בה ל אנ עמרו של יל צנ בי שש ר לו, בי מנ ם. אה ש שה ני עה הי יתה לש יי אוי הה ה, רה תה י אנ י יוסי בי א רנ לי מה לש אי, אי הודנ י יש בי ר לו רנ מנ אה
ר חי אנ סוק הה פה הנ ך. וש תל נה ה שש בה רש עה וש תה  בש כנ שה א, (משלי ג) וש דה סש י חי בי ל רנ ן ענ תה י יונה בי א רנ רה ה. קה ל זל י כה תי עש מנ שה י וש תי כש לנ הה

ל. םאכי ה י בי רש ם הנ אי ט וש ענ ם מש ד אי עםבי ת הה ננ ה שש תוקה ה, (קהלת ה) מש זל הנ

ם שה ה לש ינה כי שש ה הנ לה גש ה הי מה לו, לה גה או וש טש ל חה אי רה שש ם יי ל. אי אי רה שש יי גוף לש הנ ה, וש ינה כי שש ה לנ לה שש מש ש ני פל נל ר, הנ חי ר אנ בה דה
אםד, בוד מש כה ר וש ם עםשל הל ת לה ענ פנ שש ים, ומנ מי חמ ם רנ יהל לי ת עמ של קל בנ ה מש תה יש הה ל של א ענ לה ה? אל אה טש םא חה יא ל הי ם, של הל מה עי
יתה שי יתה כה בי תה עה נש מנ ט שה עה בש יי רון ונ שג ן יש מנ שש יי ר (דברים לב) ונ מנ אל ה נל ל זל ענ או. וש טש ם חה הי צו, וש רש יי ה של ל מנ ם כה הל ה לה נה תש נה וש

ם. הל מה ה עי תה לש ה גה ל זל ענ תו. וש עה שג ל צור יש בי ננ יש הו ונ שה לוהנ עה טםש אל יי ונ

אל, עי מה שש יי ו וש שה י עי ני ם, בש עולה מות הה ים, אג עי ם רה ל הי אי רה שש יי ה של עה שה ך בש גוף - כה ל הנ ה ענ ה עולה עה תולי ה וש מה ה רי מה
רו שה ך בש ה, (איוב יד) אנ ל זל ענ ל. וש אי רה שש ת יי גו אל רש ינהנ ע וש קה בש גוף ני הנ ם, וש יהל לי ים עמ טי ה, שולש עה תולי ה וש מה ים רי אי רה קש ני של
ל שו של פש ננ ם, וש יהל לי ב עמ אנ כש יי רו  שה ל? בש בה אל יו תל לה עה שו  פש ננ ב וש אה כש יו יי לה עה רו  שה בש הו  ל. מנ בה אל יו תל לה עה שו  פש ננ ב וש אה כש יו יי לה עה

י. ערמי את נה רי קש ני ה של יונה לש על ה הה מה שה נש ת לנ קל תוקל שש יא מי ז הי אה ל. וש בנ אל ל תל אי רה שש יי

ח, תנ אי פה חומנ י רש בי גו' (רות ב). רנ ז וש מו בםענ ך ושש לל ימל לי ת אל חנ פנ שש מי ל מי יי בור חנ יש גי ה אי ישה אי ע לש י מודנ ערמי נה ולש
י ידי חי יש ך  לי םא יי ל י של די ה, כש זל ם הנ עולה ים בה ני בה ך בש רי בה תש מי י של י הוא מי רי שש עו. אנ רש ילה זנ הש ץ יי רל אה בור בה (תהלים קיב) גי

ם. עולה אותו הה לש

א לי ם מה שי גוף הנ בנ אן ייש  מ"ה, כה לש לו  אור של הה ש  רי פה תש א, ומי לי ם יהו"ה מה דה אה בה ייש  א של מה גש דג ה, בנ אי םא ורש ב
ע. בנ של ים וה רי שש ם על ם מנצפ"ך הי עי יות, וש ם אותי יי תנ ים ושש רי שש על ש לש רי פה תש יהו"ה, ומי

ייש ך  דול, כה הוא אור גה יות, וש ע אותי בנ רש אנ הוא מי ם, של דה ת אה מנ גש הוא דג מו של ר. כש יהשה ך  רל דל ך  ח לש תנ פש י אל ני אמ ונ
ית, מי המ בנ ש הנ פל נל ית, וש מי המ בנ ם: רוחנ הנ לו הי אי ה כםחות. וש עה בה רש ם אנ הי ם, וש יי ר רוחנ ומנ פה עה ש וש סודות - אי ה יש עה בה רש גוף אנ בנ

םאל. מ שש ד הנ צנ ם מי הי ה. וש מה שה נש ה לי מה שה נש הנ ה, וש מה שה נש הנ וש

ן ה. ומי מה שה נש ן הנ ת מי כל של מש ל ני כל שי ת הנ ונ אמ תנ ה. וש מה שה נש ה לי מה שה נש הנ ל מי כל שי ה: הנ מו זל ה כש זל ם הנ עולה ים בה לי ם פועמ הי וש
יהה תי ה ושש ילה כי אמ לנ כו  לש יי ים, של רי יבה אי יג הה הי נש הנ ית לש מי המ בנ הנ ש  פל נל וש ם.  גויי ם הנ ן עי תה א ומנ שה מנ םא הנ יהב ית  מי המ בנ הנ רוחנ 

ף). חםרל ץ וה יי חםם קנ ע רוחות, קםר וה בנ רש רוחנ אנ ן הה ית (מי מי המ בנ ש הנ פל נל י הנ זוהי ל, וש גה שש מי ת הנ ונ אמ תנ וש

ם, יי תנ פה שש רון, בומ"ף מי גה ם: אחה"ע מי הי ם, וש הל רות בה כה זש ני יות  ם אותי יי תנ ים ושש רי שש על קומות של ה מש שה מי חמ ונ
ם הי ה כםחות, של עה בה רש אנ ים בש לי לה כש קומות ני מש ת הנ של מי לו חמ אי ם. וש יי ננ שי שון, זסצר"ש מי לה יך, דטלנ"ת מי חי גיכ"ק מי
ר מנ ם אה יהל לי עמ ם, ונ דה או אה רש קש ני דושות, של יות קש ע אותי בנ רש אנ ם הה יהל לי עמ גוף. ונ ל הנ א כה רה בש ם ני הל ים, ובה רי יבה אי ים הה יגי הי נש מנ

מו. לש צנ ם בש דה אה ת הה ים אל להי א אל רה בש יי תוב, (בראשית א) ונ כה הנ

ה שובה ת תש רל עורל תש ה' מי ן הנ נו. ומי מל א מי ם יהרי דה אה ילה הה הש יי ים, של דוני אמ י הה דוני אמ ה לנ אה רש ת יי רל עורל תש יו"ד מי ן הנ ומי
ם שי הו הנ א. זל טה םא ילחל ל וות, וש צש ים ומי ים טובי עמשי ים מנ רי עורש תש ה' מי ן הנ ה. ומי ם תורה דה אה ת לה רל עורל תש ו' מי ן הנ יש. ומי אי לה

ם. דה אה ר בה תה סש ם ני שי ה הנ ך הוא זל מו, כה עולה ר בש תה סש רוך הוא ני דוש בה קה הנ מו של מו. כש לש צנ ר בש תה סש ני הנ

ה עה בה רש אנ ת  מנ גש דג יות  אותי ע  בנ רש אנ הה של ע  דנ וש יהו"ה.  יהו"ה.  יהו"ה.  יהו"ה.  מות:  שי ה  עה בה רש אנ ם  הי של ע  דנ וש
ע בנ רש אנ ייש  ה  עה בה רש אנ הה לו  אי ל  ענ וש ים.  רי יבה אי ה  מונה ושש ים  עי בה רש אנ ם  יי אתנ מה לש ים  טי שש פנ תש ומי גוף,  או  רש קש ני של סודות  יש
י, ת י' אי רנ בה המ י בנ דות. כי קג ים נש אי רה קש ני נו, וש רש כנ זש הי ים של ה גופי עה בה רש אנ ל הה ים ענ לי ענ תש ם מי הי ה, וש לה עש מנ ים לש רי כה זש ני יות הנ אותי

ה. ת ה' אה רנ בה המ ת ו' או. ובנ רנ בה המ ה. ובנ ת ה' אי רנ בה המ ובנ

א ם מוצה הי ה, של בה כה רש מל י הנ לי גש ד רנ גל נל ם כש הי יות, של ע אותי בנ רש אנ ים לש יגי הי נש ם מנ הי ים, של מי עה דות טש קג נש ל הנ ענ ייש  וש
ם הו שי זל ת. וש לל של לש א שנ שה לי א תש קה רש ם זנ הי ים, וש מי עה ה טש לשה ם שש יהל לי עמ דות. ונ קג ים נש אי רה קש ם ני הי ים, וש לי פה שש סודות הנ יש הנ

ם הוי"ה. הוא שי דוש, של קה הנ הור וש טה ר הנ תה סש ני הנ

ט שי פנ תש ף הי לל אה ן הה ה. ומי ה, או, אה י, אה ם: אי ל שי יות של ע אותי בנ רש אנ טו  שש פנ תש הי ה  דה בנ א' לש ן הה ם, מי דה אה ן בה כי וש
יו"ד הנ יד. וש י מולי ני שי הנ ל וש בי קנ אשון מש רי י או - הה יו אי רותה בה י המ תי ם שש גנ ל. וש בי קי ה של יא מנ י הוא מוצי ם, כי לה עש נל ה"א הנ
ם לה עש נל יו"ד הנ הנ יד. וש י מולי ני שי הנ ל, וש בי קנ אשון מש רי א הה רה קש ן ני ל כי ענ כםל. וש ט הנ שי פנ תש נו מי מל י מי ה כי י מורל ל אי ם של לה עש נל הנ

כםל. ט הנ שי פנ תש נו מי מל י מי ה כי מורל של
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ה לה א, מי שה לי יהה תש ני שש הנ וש סוף.  ין לו  אי ה של י הוא מורל ן הוא, כי כי מו  שש א, כי קה רש אשון זנ רי א הה רה קש ן ני ל כי ענ וש
ים כםל פוני הנ ל של תי ת לנ ענ פנ שש מנ יא, הנ ן הי ה כי מה שש ת, כי לל של לש י שנ ישי לי שש הנ ת"ל. וש את הנ יא נושי י הי ת: ת"ל ש"א. כי בל כל רש מג

רו). מש אה ר בש בי חנ מש ן הנ וי ה כי ל זל ענ ם (וש שה

גוף, או  רש קש ני של יות  אותי ע  בנ רש אנ ייש  י.  יוסי י  יוסי י  יוסי י  יוסי זו:  הנ א  מה גש דג בנ מות,  שי ה  עה בה רש אנ ם  הי של ע  דנ וש
ל ים ענ לי ענ תש ם מי הי דות, וש קג נש או  רש קש ני יות של ע אותי בנ רש אנ ייש  ים. וש רי יבה ה אי מונה ים ושש עי בה רש ם אנ יי אתנ מה ים לש טי שש פנ תש ומי
דות גוף קג נש הנ דוש, וש קה ר וש תה סש ם ני ה שי לשה ל שש ענ יות. וש אותי ת הה ים אל יגי הי נש ם מנ הי ים, של מי עה דות טש קג נש ל הנ ייש ענ גוף. וש הנ

דות. קג נש יות גוף לנ אותי הה ים, וש מי עה טש לנ

ים ני בה בש ך  רי בה תש הי ה לש כל זש יי י של י הוא מי רי שש עו. אנ רש זנ ילה  הש יי ץ  רל אה בור בה גי ח, (תהלים קיב)  תנ אי פה חומנ י רש בי רנ
יהד? (תהלים ה יהד לש ה זל ע. מנ ה רה קל נה םא יי יהד ל תוב (משלי יא) יהד לש כה יהד. וש יהד לש ך מי םא, הוא הולי ם ל אי ה. וש זל ם הנ עולה בה

יו. אה ירי כה) סוד ה' לי

תוב (רות ב) כה ז. וש מו בםענ ך ושש לל ימל לי ת אל חנ פנ שש מי ל מי יי בור חנ יש גי ה אי ישה אי ע לש י מודנ ערמי נה ר, ולש ן אומי מה חש י ננ בי רנ
ע? ה רה קל נה םא יי ה ל ה זל ך, מנ ם) כה ר, (אי מנ אי אה חומנ י רש בי רנ נו הוא. וש לי גםאמ יש מי אי נו הה רוב לה קה

ר שוטי ים לנ ני םא נותש ן, ל ם נותי אי ב. וש רי עה ים לו  ני נותש ד של ים, ענ עי שה רש ת הה ה אל קל לש יהה מנ הה ר של שוטי ר לו, לש מנ אה
ה. ת זל ע אל דנ ם, תי דה אה ת הה יהה אל חל הל י של ה מי לל גנ תש יי םא וש יהב ה של עה שה א בש לה ך! אל םא כה ר לו, ל מנ קות. אה לש הנ לש

בות. הה לש עמלות שנ מנ יטות של לי בש י הנ טי מש קי בש ים של יעי קי בש ם הנ ת אותה ה אל אה ה אונו, רה די שש א לי יהצה ה  אה ירה מי י זש בי רנ
ך לנ ם. הה דה י אה ני בש רות מי תה סש יאות ני לי ך פש ה לש אל רש אנ י, וש מי ך עי י: לי בי רש ענ ר לו אותו הה מנ ע קולות. אה מנ שה נו, וש זש ין אה כי רש הי
ר לו: מנ ים. אה רי חי קולות אמ עו  מש ה. שה לה עש מנ עולות לש בות של הה לש שנ ים וש רי חי ים אמ יעי קי ה בש אה רה וש ע,  לנ סל י הנ חורי אמ מו  עי

י. י ונ ים ונ רי אומש ע קולות של מנ שה נו, וש זש ת אה ין אל כי רש אן. הי כה ך לש נש זש ן אה כי רש הנ

ר. אנ שש ני הוא  וש י,  בי רש ענ הה ר אותו  בנ עה וש אן.  כה נםם  יהי גי הנ ל  של קומות  מש הנ ם  אותה מי קום  מה הו  זל אי,  דנ ונ ר:  מנ אה
ים אותו יסי ני כש ים אותו, ומנ חי יו לוקש הה ים קולות, וש רי יהה מי הה ד של חה יש אל ה אי אה רה ר, וש חי קום אנ תוך מה ן לש חנ ם גה יי תנ ינש בי

ר. ה יותי אה םא רה ל ה, וש סה כנ תש ני ר, וש חי דור אנ ל מה ק של עםמל לה

עות י רה תי רש אנ שש םא הי ל י, של ני ע אמ שה י רה הודי ר לו: יש מנ ה? אה תה י אנ ר לו: מי מנ יש. אה אי לום אותו הה חמ ה בנ אה רה ם, וש דנ רש ני
ל ים של עי שה רש הה , של ענ י יודי יני ר לו: אי מנ ך? אה מש ה שי לום: מנ חמ הנ תוך  בש ר לו  מנ י. אה יתי שי עה םא  ל ם של עולה ים בה אי טה חמ ונ

ם. מה ים שש רי םא זוכש נםם ל יהי גי הנ

ם, י שה יתי שי עה בות של רנ עות הה רה תוך הה ב, ומי צה י קנ יתי יי יון הה לש על יל הה לי גה ר לו: בנ מנ הו? אה ך מנ קומש ם מש ר לו: שי מנ אה
ן). ר לו: כי מנ ? אה תה רש אנ שש ן הי ר לו: ובי מנ ה. (אה לה יש לנ ים בש מי עה לש פש שה יום וש ים בש מי עה לש פש יש שה אי ת אותו הה ים אל ני דה

ף סל כה ה כנ נה של קש בנ ם תש ר, (משלי ב) אי יהה אומי הה ינוק של ע קול תי מנ יון. שה לש על יל הה לי גה לנ לו  ך  לנ הה וש ם,  שה ם מי קה
ר, יהה אומי הה ר של חי ינוק אנ ע קול תי מנ ר, שה חי אנ ש  רה דש ית מי בי לש ך  לנ ת ה'. הה אנ רש יי ין  בי ז תה ה אה נה של פש חש ים תנ ני מם טש מנ כנ וש

גו'. רו וש תש סה י תי ה אולנ וה נה שו עמ קש ק בנ דל שו צל קש (צפניה ב) בנ

יש, אי אותו הה ך לש כה ך וש םא כה י, יהב בי ר לו: רנ מנ ל. אה אנ ד שה חה ינוק אל ל תי אל ע. וש שה רה יש הה אי ר אותו הה חנ ש אנ פי חי ך וש לנ הה
ת) קל ינל מי (הנ ה  אותה ע, ולש שה רה הה יש  אי הה אותו  ילה לש הש יי ך  כה וש ך  ה! כה שה םא עה ל ם של עולה ים בה אי טה חמ עות ונ יר רה אי שש םא הי ל של

ה אותו! יקה יני הי של

הוא יו, וש בי מו אה ע כש שה הוא רה יר, וש אי שש ד הוא הי חה ן אל ן, בי ר לו: כי מנ ם? אה עולה ן בה יר בי אי שש ם הי אי ר לו: הנ מנ אה
ה לה פי א ותש רה קש דו מי מש לי ד של ה, ענ תורה ד אותו בנ מי לי וש ח אותו  קנ לה יו, וש רה חמ אנ ש  פי ם. חי יי חנ בה טש מי ית הנ בי בש ך  הולי ד של לל יל הנ
חום י ננ בי נו רנ יש הנ ר, וש ם יותי כי חנ תש הי ד של דות, ענ גה הנ כות וש לה המ מוד ונ לש תנ ה וש נה שש ד אותו מי מי ך לי ר כה חנ ע. אנ מנ ת שש יאנ רי וקש

הנפהקוליי.

ל אותו ין של די הנ יו מי בי ת אה יא אל הוצי יהה. של ילי לי קו פש ר (ישעיה כח) פה מנ אל נל מו של י? כש קולי פה או לו הנ רש ה קה מה לה וש
י. קולי או פה רש קש נו ני מל או מי יהצש דור של י הנ מי כש ה חנ מה כנ ם. וש עולה הה

י רי המ רוך הוא. של דוש בה קה ך הנ ם אותש חי ננ ך יש י, כה ני תנ מש חנ ני מו של י, כש בי ר לו: רנ מנ אה לום, וש חמ א לו בנ יש בה אי אותו הה
יום ין בנ י בי לי ין של די עללו הנ ע, הל מנ ת שש יאנ רי א קש רה קה ן של יוה ין. כי די ן הנ י מי יאו אותי ד, הוצי חה סוק אל י פה ני ע בש יהדנ יום של ן הנ מי

כםל. כםל וה י מי יני ת די ירו אל עלבי ב, הל רנ א בו הה רה קה ן של יוה ת. כי חנ ם אנ ענ ה פנ לה יש לנ ין בנ ובי

יום וה יום  ל  כה ובש ן.  דל עי ן  גנ בש ים  יקי די צנ הנ ין  בי י  אי סש כי ת  אל ינו  קי תש הי י,  בי רנ לו  או  רש קה וש ם  כה חה יהה  הש ני של יום  הנ
ים. רי טש ענ תש ים מי יקי די צנ הנ ה, של יונה לש ה על רה עמטה י בנ ים אותי רי טש ענ מו, מש שש ה בי ת תורה של דל חנ תש מי של

ה. זל ם הנ עולה ה בה תורה ק בנ עוסי ן של יר בי אי שש מנ י של ל מי קו של לש י הוא חל רי שש ה. אנ זל בוד הנ כה ל הנ כה י בש יתי כי זה ך  לש לה גש בי
א. יבה י עמקי בי רנ ע לו לש רנ ה אי מו זל א, כש בה ר אנ יהיא בנ י חי בי ר רנ מנ אה

ר לו, מנ םא? אה ן או ל יהה בי יההו הה לי אי ם לש אי ר לו, הנ מנ אה ד, וש חה א יום אל ינה ני ר חמ י בנ י יוסי בי ת רנ ל אל אנ ן שה תה י נה בי רנ
ל עו? אנ רי ל תה ה אנ ה זל עו. מנ רי ל תה י אנ יאנ בי נש י ובי יחה שי מש עו בי גש ל תי תוב (דברי הימים-א טז) אנ כה יהה בו, וש ר הה חי ר אנ בה דה
תו, עמבודה לנ ל  אי רה שש יי מי ם  ילה די בש הי וש ם,  הל בה ר  חנ בה הוא  רוך  בה דוש  קה הנ וש י.  יאנ בי נש לי ים  רי בי חמ ונ ים  עי רי ם  כל מש צש ענ עמשו  תנ
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יו?! לה ל עה ה שואי תה ם, אנ יי מנ שה ך בנ אה לש הוא מנ י של ר מי חםמל ל וה לו, קנ יכה הי ם בש יסה ני כש הי וש

י תוב (משלי ל) מי כה יהה בו, של ר הה חי ר אנ בה יההו, דה לי ר, אי מנ אי אה הורנ י נש בי יהה. רנ ד הה ט גה בל שי ר, מי ן אומי נה י יוחה בי רנ
ן. כי ם לה קםדל ד - מי יירנ יההו. ונ לי ה אי עון, זל מש י שי בי ל רנ מו של שש ר מי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ם - אה יי מנ ה שה לה י עה ד. מי יירנ ם ונ יי מנ ה שה לה עה

דוש קה א לנ ני קי יל של בי שש ם בי ס. אי חה נש ה פי יההו זל לי ר, אי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה ר, של זה עה לש י אל בי ל רנ ר ענ זה עה לש י אל בי רנ ה מי של קה וש
םא נ י. קנ אתי ני םא קי נ תוב (מלכים-א מט) קנ ר, כה זל יעל לי י אל בי ר רנ מנ אה ך, של םא כה א! ל ני ה קי זל וש א  ני ה קי הוא - זל רוך  בה

י? מי שש א לי ני קנ ה מש תה י אנ תנ ד מה רוך הוא: ענ דוש בה קה ר לו הנ מנ אן. אה י כה אתי ני קי ים, וש טי שי בנ

ה רה עה סר יההו בנ לי ל אי ענ ינ תוב (מלכים-ב ב) ונ כה יההו, של לי ה אי ם - זל יי מנ ה שה לה י עה לום, מי ר שה ה בנ הודה י יש בי ר רנ מנ אה
ף סנ י אה י. מי תי דש ים יהרנ רי י הה בי צש קי גו'. לש ה וש ינה פי סש י הנ תי כש ל ינרש ד אל ה יהרנ יונה תוב (יונה א) וש כה ה, של ה יונה ד - זל יירנ ם. ונ יי מה שה הנ

ה. ה מםשל יו - זל נה פש חה רוחנ בש

ל ים כה קי י הי יההו. מי לי ל אי תו של לה מש שי כםחנ  ה - בש לה מש שי יחו. בנ ירי ם בי יי מנ א הנ פי רי ע, של ישה לי ה אל ם - זל יי ר מנ רנ י צה מי
ם. הה רה בש אנ ם, בש אה רש בה הי ץ בש רל אה הה ם וש יי מנ שה דות הנ ה תולש לל תוב (בראשית א) אי כה ם, של הה רה בש ה אנ ץ - זל רל י אה סי פש אנ

תוב כה ל, של אי רה שש נו? יי ם בש ה שי מו. ומנ אות שש בה תו? ה' צש עמבודה לנ לו  לה יא הנ בי הי דון של אה ל אותו  של מו  ה שש מנ
ר. בי דנ רוך הוא מש דוש בה קה ה בנ ל זל ר, כה ן אומי מה חש י ננ בי ל. רנ אי רה שש י יי כורי י בש ני (שמות א) בש

א בה ד של חה ק אל וה או רנ ם רה יי תנ ינש ים. בי בי יו יושש הה ה, וש דל שה ד בנ חה ן אל ילה ת אי חנ שו תנ גש פש אי ני הודנ י יש בי רנ אי וש הורנ י נש בי רנ
נו. מה עי ד מי פוחי ים, או של טי סש הוא לי ה, או של דל שה יש בנ אי ה אותו הה טועל אי: או של י יודנ בי ר רנ מנ ה. אה דל שה ה בנ עה טה וש

ם). יהל לי ב אמ רנ ם, קה ה אותה אה רה ן של יוה ימו לו קול. כי רי מו. הי נו, קום! קה לי צש ה אל ינה כי שש אי: הנ הורנ י נש בי ר רנ מנ (אה

י ני י. אמ ם אותי תל רש כנ םא הי לום, ל שה ם בש כל תש י אל תי לש אנ םא שה ל תוך של ר לו: מי מנ ה? אה תה י אנ אי: מי הורנ י נש בי ר רנ מנ אה
ין תוב (ישעיה מח) אי כה ים, וש עי שה ם רש א הי מה י של תי רש מנ אה ם, של יכל לי י עמ תי לש אנ םא שה ל ה, וש זל ה הנ דל שה אן בנ י כה יתי עי טה י, וש הודי יש
לום ו שה שה כש י. ענ תי חש מנ שה ה, וש וה צש י מי פי נש ם כנ כל י בה יתי אי רה ד של ם, ענ כל תש י אל תי רש כנ םא הי ל ר של חנ אנ ים. ומי עי שה רש ר ה' לה מנ לום אה שה

ה. תורה ח בנ תנ פש ני נו, וש בוני ת רי עמבודנ ק בנ סי ענ תש אי, ני י יודנ בי ר רנ מנ ן. אה ילה אי ת הה חנ בו תנ ים. יהשש מי כה ם חמ יכל לי עמ

ם? ענ טנ ה הנ תוב, מה זגזות כה יך. מש רל עה שש ובי ך  יתל זגזות בי ל מש ם ענ תה בש תנ ר, (דברים ו) וכש מנ אה אי וש י יודנ בי ח רנ תנ פה
ך תש בש שי תוב בש כה ם, של קומה ם ובש בה כש שה ם, בש תה כש לל ם ובש תה בש שי וות, בש צש מי יד בש מי ים תה ני יה צג ם מש הי ל, של אי רה שש ם יי יהל רי שש א אנ לה אל

ך. קומל ך ובש בש כש שה ך ובש רל דל ך בנ תש כש לל ך ובש יתל בי בש

ם תל אנ וש תוב  כה הוא, של רוך  בה דוש  קה יד בנ מי תה קו  בש דש יי י של די וות, כש צש מי ה ובש תורה ים בש רי עגטה ל מש אי רה שש יי יו  הש יי של וש
ם. עולה זוק לש ינו ני קונו, אי ק בש בי דה ל הנ כה יום. וש ם הנ כל ים כגלש יי ם חנ יכל להי ה' אל ים בנ קי בי דש הנ

תוב (תהלים כה םאלו, של מ שש ד בי חה אל ינו וש ימי ד בי חה ם, אל דה אה ין לו לה וי לנ ת מש רי שה י הנ כי אמ לש י מנ ני שש א של לה םא עוד, אל ל וש
דוש קה הנ יהכול של בש ה, כי וה צש מי צוי בש יד מה מי ם תה אי א של לה םא עוד, אל ל יך. וש כל רה ל דש כה ך בש רש מה שש ך לי ה לה ול צנ יו יש כה אה לש י מנ צא) כי

ך. רל ר (שם קכא) ה' שםמש מנ אל נל ר, של ה לו שומי עמשל רוך הוא ננ בה

קומו, מש ד בי הוא עומי וש יו,  נה פה לש ידו  עממי ינו, ומנ ימי בי ך  הולי הנ ך  אה לש ל מנ הוא? נוטי רוך  בה דוש  קה ה הנ ה עושל מה
רוך הוא דוש בה קה הנ ם, וש דה אה י הה רי חמ ידו אנ עממי םאלו, מנ מ שש הוא מי ך של אה לש מנ אותו הנ ך. וש ינל מי ד ינד יש ך ענ לש ר ה' צי מנ אל נל של

יק אותו. זי הנ ל לש י יוכנ יו, מי דה דה ל צש כה ר מי מה שש ם ני דה אה א הה צה מש םאל. ני מ שש ין ומי יהמי מי

רוך דוש בה קה יתו הנ בי ת. בש חנ ה אנ עה לו שה פי וות אמ צש םא מי ל ה ובש םא תורה ל צוי בש ם מה דה אה א הה הי םא יש ל יך של רי ן צה ל כי ענ וש
ים. ני פש בי ם מי דה אה הה חוץ, וש בנ רו מי הוא שומש

ב רי קה תש ע מי ע רנ גנ ין פל אי ן וש טה ין שה אי יק וש זי ין מנ ה, אי זוזה מש ן בנ יה צג מש ח הנ תנ ה, פל הודה ר יש י בנ י יוסי בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה וש
יו, ינה ף עי ל. זוקי בי חנ ת לש ול מה ך הנ אנ לש מנ שות לש ן רש תה ני ה של עה שה לו בש פי ח, אמ תנ פל ר הנ רוך הוא שומי דוש בה קה הנ י של ני פש יו. מי לה אי
ך יכה פי גםף. לש נש ם לי יכל תי ל בה םא אל ב ית לה חי שש מנ ן הנ תי םא יי ל תוב (שמות יב) וש כה ח, של תנ פל ל הנ ד ענ י עומי דנ ם שנ שי ה של רואל וש

ה. זוזה ת מש ונ צש מי צוי בש יד מה מי א תה הי יש ם של דה אה יך הה רי צה

ה ם. מנ דםרםתה ם לש יהל די גש י בי פי נש ל כנ ת ענ יצי ם צי הל שו לה עה ש, (במדבר טו) וש רנ דה ית וש יצי ת צי שנ רה פה אי בש הורנ י נש בי ח רנ תנ פה
ר סי ם, חה דםרםתה ת לש בה שנ ת הנ עמשות אל תוב (שמות לא) לנ כה ר, של סי ם חה דםרםתה ת לש בה שנ אן ובש כה ה של שונל

ע, חוץ מנ ת שש יאנ רי ת קש שנ רה פה א  צה מש ני ם  דה ל אה של תו  ירה די ובש ע.  מנ ת שש יאנ רי קש ית בי יצי צי ת  שנ רה פה נו  קש ינו, תי ני שה של
י רי חו, המ תש פי א בו לש יוצי ית, וש יצי צי יתו בנ בי ף בש טי ענ תש ם מי דה אה של א כש לה ם? אל לה שש ה ני מל ם. בנ שה ר מי סי חה ית, של יצי ת צי שנ רה פה מי

ניששלהם.

יתו ח בי תנ פל א מי ייצי ם. וש לי ילה שה הש יי ם, של דםרםתה נו לש יש הנ ם, וש שה ז מי ת זה ול מה ך הנ אנ לש חנ בו, ומנ מי רוך הוא שה דוש בה קה הנ וש
יו יותה אותי זגזות, מי תוב מש כה ה של מנ נו? מי ן לה יי ננ ק. מי זל ל ני כה ם מי דה אה צול הה ני ם, וש שה ז מי ית זה חי שש מנ ך הנ אה לש ה זו, ומנ וה צש מי בש

חו. תש פי ז מי זה ל, וש בי חנ שות לש ן לו רש תה םא ני ל "ת. של ול "ז מה ע: זה מה שש מנ

ר ני יות בש הש ה לי יכה רי ל צש אי רה שש ל יי ם של תה ירה יום, די ש הנ די קי ן של יוה כי י של ני פש ם? מי ענ טנ ה הנ ם, מה דםרםתה תוב לש כה ת, של בה שנ בש
יא ת הי בה ה הוא? שנ ה. ומנ לה כנ ל בו הנ בי קנ ן לש תה ת חה ירנ די ת כש נל קל תג ן מש תה ירה די ת, וש ענ צנ מג ה מש טה רוך, ומי ן עה חה לש שג לוק, וש דה
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ת עמשות אל תוב לנ ה כה ל זל ענ ה. וש אוי לה רה י הה פי ה, כש בודה כש ת לי נל קל תג ה מש ירה די א בש לה ה אל ין אותה יסי ני כש ין מנ ם אי עולה ה, ולש לה כנ
ה. תוכה יות בש הש לי ה וש תה ירה די ה לש דושה ה קש לה ה כנ יס בה ני כש הנ ם, לש דםרםתה תוב לש כה ת. וש בה שנ הנ

ה זו לה לוק - כנ ר דה ני וש רוך  ן עה חה לש שג ת וש נל קל תג ה מש ירה ה די אה מוצש ה  ינה אי ה, וש אה בה ה זו  לה כנ יום, וש הנ ש  די קי ה של עה שה בש
ן ל כי ה. ענ שה דג קש תו לי ירה ין די ל, אי אי רה שש יי ה מי ין זל תוב, אי ל כה אי רה שש י יי ני ין בש י ובי יני ל. בי אי רה שש יי ה זו מי ירה ין די ת: אי רל אומל

ית. יצי צי ת ובש בה שנ ם, בש דםרםתה תוב לש ה כה ל זל ענ ת. וש יי בנ ה בנ שה דג ר קש כי יך הל רי צה

ה עה שה םאשו, בש ר ין בש לי פי ה, ותש וה צש ל מי טוף של עי בש יתו  ר בי ענ שנ א מי יוצי י של ל מי יד ענ עי י מי ני אי, אמ הורנ י נש בי ר רנ מנ אה
ד חה אל וש ין  יהמי מי ד  חה אל יו,  לה עה ים  די עומש של ים  כי אה לש מנ י  ני ושש ה,  ינה כי שש יו  לה עה ת  נל מל דנ זש מי ים,  רי עה שש הנ י  ני שש ין  בי א  יוצי של
ם דה אה י הה חי תש י פי ני פש ד לי עומי ד של חה ג אל רי טש קנ ים אותו. ומש כי רש בה ת ומש סל נל כש ית הנ ד בי ענ ים אותו  וי לנ ם מש כגלה םאל, וש מ שש מי

ן. מי ר אה אומי יב וש שי חו מי רש ל כה ענ ם, וש יהל רי חמ אנ ך מי הולי

ך ר - כה בי דנ ה מש בה קי נש ה בי זוזה ר, מש םאמנ ם ת אי ה. וש זוזה ת מש שנ רה יא פה כור הי ה. זה תורה ל הנ ל של לה כש מור - הנ שה כור וש זה וש
ית. יצי מור הוא צי ה. שה בה קי נש לול בנ כור כה זו, זה ה הנ שה רה פה ל הנ בה אי. אמ דנ הוא ונ

מור, ופוגיש יא שה הי ם, של מה ית עי יצי צי כור, וש ל זה ל של לה כש ם הנ הי ין, של לי פי תש א בי יתו, יוצי ר בי ענ שנ ם מי דה א אה יוצי של וכש
מור. ל שה ל של לה כש ה לו לנ ימה לי שש ית מנ יצי צי כור - הנ ל זה לנ הוא כש יתו, של ר בי ענ שנ ה בש זוזה מש בנ

ם מור הי שה כור וש זה של ינו  ני י שה רי המ דו, ונ בנ כור לש ד זה עומי יך  ח? אי תנ פל ת בנ דל םא עומל ית ל יצי י צי רי ר, המ םאמנ ם ת אי וש
ל לה ה כש זוזה מש הנ ד. וש ם ינחנ הי רו, וש מה אל ד נל חה בור אל די מור בש שה כור וש ינו זה ני מור. שה שה כור וש ת זה לל ה כולל זוזה א, מש לה ד? אל ינחנ

ד. ה ינחנ בה קי ר ונש כה ל זה ל של לה כש ם, הנ יהל ני ל שש של

א לה ה אל תובה ין כש יהה אי עמשי ה. הה ם זל ה עי ים זל לולי מור, כש ל יהד - שה ין של לי פי כור. תש ל זה לנ ה - כש לה עש מנ ין לש לי פי תש הנ
י יהכול ים, מי אשי ים רה אי צה מש ה ני זל קום הנ מה ר, בנ מנ אה ק וש וה רנ א אותו הה ד. בה ינחנ ך  כםל הולי הנ מור, וש יא שה הי ית, של יצי צי בנ

ר? בי דנ לש

םא ה זו ל לה גי ז. מש מו בםענ ך ושש לל ימל לי ת אל חנ פנ שש מי ל מי יי בור חנ יש גי ה אי ישה אי ע לש י מודנ ערמי נה ר, (רות ב) ולש מנ אה ח וש תנ פה
ה. סוק זל פה א מי לה יל אל חי תש הנ ה לש יהה לה הה

ד ד, ענ יהה עומי םא הה ל וש יו,  נה פה ם לש עולה יט הה רי חמ יהה מנ ם, הה עולה םא הה ר בש ה לי צה הוא רה רוך  בה דוש  קה הנ של ינו, כש ני שה
ה הוא? הוא ד. מנ חה מוד אל ל ענ דו, ענ מש ל עה ידו ענ עלמי הל ם, וש עולה ת הה א אל רה ה, בה שובה תש א הנ רה בה ן של יוה ה. כי שובה תש א הנ רה בה של

ם. סוד עולה יק יש די צנ

ד סופו, ובו ענ ם וש עולה סוף הה יר מי אי הי יר וש הי בש הוא הי אור הנ הה ה, וש נה מל ץ אור מי נוצי תש ה, הי שובה תש א הנ רה בה ן של יוה כי
א בה ם הנ עולה זו לה נה ה, וגש זל ם הנ עולה םא בה ב ים לה ידי עמתי ים הה עי שה רש ל בה כי תנ סש ני רוך הוא, וש דוש בה קה הו הנ אה ם. רה עולה א הה רה בש ני

ים. יקי די צנ לנ

םא ה, ל הוא אור זל רוך  בה דוש  קה א הנ רה בה של א כש לה או? אל רה ה בש מה זו, לה נש גה יד לש תי הוא עה יל וש ר, הואי םאמנ ם ת אי וש
ם עולה ים לה יקי די צנ לנ זו  נה םא, וגש ב ים לה עי שה ים רש ידי עמתי ה של אה רה ל וש כי תנ סש ני ם). וש עולה ר (הה פה עה ת הל אל םא בו  ר בש א לי לה אל או  רה בש

יים. קנ תש ם מי עולה זו, בו הה נה רוך הוא גש דוש בה קה הנ י של ל פי ף ענ יום, אנ עוד הנ א. וש בה הנ

ם עולה הה דול, וש אור גה א מי יוצי מו חוט הנ הוא כש נו. וש מל א מי יוצי ר הנ חי אור אנ מםר, בש א אל לה ך? אל תש עש ל דנ ה ענ לל עמ בו ינ
ם. סוד עולה יק יש די צנ ר (משלי י) וש מנ אל נל ם, של ל עולה מודו של הוא ענ יים. וש קנ תש בו מי

דור. הוא ה' לנ ר לנ פנ סג יש נו  דל בש ענ ע ינ רנ ר (תהלים כב) זל מנ אל נל לום, של שה יו הנ לה ד עה וי ע דה רנ א זל יהצה יל וש תי שש נו הי מל ומי
ל ה' ענ ה - (משלי טז) כםל פה ן זל ינ נש עי א. כש ה יהצה יק זל די צנ ד, מי וי ל דה עו של רש ל זנ כה י. וש די גש ש נל מל של או כנ סש כי ר (שם פט) וש מנ אל נל של

לנמנעמניהו.

יך, ח פי תנ אי, פש הורנ י נש בי רנ ר לו  מנ ה זו! אה לה גי יל מש חי תש הנ אוי לש יהה רה אן הה כה ה, מי ישה אי ע לש י מודנ ערמי נה תוב ולש כה
ם. עולה א הה רה בש ני יום של הנ ם מי ים הי יקי תי ים ענ שי דה לו חמ לה ים הנ רי בה דש י הנ רי המ של

ה ינה כי שש אי, הנ י יודנ בי ר רנ מנ י. אה מי ה שש ר מנ ך אםמנ ר כה חנ אנ לו, וש לה ים הנ רי בה דש ר הנ ר לו, אםמנ מנ ך? אה מש ה שי ר לו, מנ מנ אה
ילה! הש רוך תי מםר - בה ך אל י לש תי רש ענ הי ים, וש קי יך שותש רל בה דש ך של י אותש יתי אי רה של נו, ומי מה עי

ד וי ע דה רנ זל ים, וש די יונות עומש לש על גות הה רה דש ל הנ יבות של שי חמ ן הנ יוקנ דש ם בי תה שש לה ז, שש י ובםענ ערמי נה ם, רות וש הל ר לה מנ אה
ם. עולה ל בה תנ שש ן ני ילה אי ן הה יוקנ תוך דש מי

ם ה נםענ י זל ם. מי עולה ם בה שי ל אותו הנ תנ שש ה ני זל ם הנ שי ל הנ ענ ינו. וש לי ינו עה להי י אל נה דם ם אמ י נםענ יהי ר וי מנ אל נל מו של י, כש ערמי נה
ה לו - זל יכה הי ר בש קי בנ א. ולש בה ם הנ עולה הה ה, וש שובה ם ה', זו תש נםענ זות בש חמ ר (תהלים כז) לנ מנ אל נל מו של ה, כש שובה תש ה'? זו הנ

עולהם אנחיר לשמנטהה.

ם ל שי חות. רות, ענ בה שש תי ירות וש שי יד בש מי רוך הוא תה דוש בה קה ה לנ ול רש מנ תון, של חש תנ ם הנ עולה ל הה מות של דש רות בנ
קולות. ר הנ אה ל שש כה ת מי חנ בנ שש תי קול בנ ה בנ נה שג ל מש אי רה שש ת יי סל נל ף כש קולות - אנ ר הנ אה ל שש כה קולו מי ה בש נל שג מש תור, של
ל אי רה שש ת יי סל נל ף כש ד - אנ כםל ינחנ הנ תון, וש חש ד תנ חה אל יון וש לש ד על חה ד, אל י קולות ינחנ ני ן שש ה נותי זל תור הנ ר) הנ ה יותי חה בש שי (של
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ד. חה קול אל ת ובש חנ ם אנ ענ פנ כםל בש הנ ה, וש טה מנ ת לש רל עורל תש ה ומי לה עש מנ ת לש רל עורל תש מי

ר עורי תש הי לש ש, מי רנ חל ל תל ל. אנ קםט אי שש ל תי אנ וש ש  רנ חל ל תל אנ ך  לה י  מי ל דר ים אנ להי תוב, (שם פג) אל כה של נו  יש הנ וש
ד. כםל ינחנ ה, הנ טה מנ ר לש עורי תש הי לש קםט, מי שש ל תי אנ ה. וש לה עש מנ לש

יהה. יק הה די צנ אי של דנ ל, ונ יי בור חנ א גי רה קש ני רו, וש צש ל יי ר ענ בי גנ תש הי ית. וש רי ר בש בור, שומי יק, גי די יון, צנ לש ן על יוקה דש "ז בי בםענ

י הוא? י, ומי ני מל רוב מי ל קה גואי תוב, ייש  י כה רי המ יק! ונ די ה צנ ל? זל אי רה שש ת יי סל נל כש רוב לי י קה י מי כי ר, וש םאמנ ם ת אי וש
אור ת הה ים אל להי א אל ינרש תוב (בראשית א) ונ כה א טוב, של רה קש ני אשון של רי אור הה ה הה י זל ני מל רוב מי ל קה אי גואי דנ א ונ לה אל

י טוב. כי

תוב (ישעיה כה מותו, של א טוב כש רה קש יק ני די ף צנ אנ ח טוב. וש קנ את לל רי קש ני "ה, של יהא תורה רי טש ימנ גי או"ר - בש "ת הה אל
הוא י וש ני אמ י, של ני מל רוב מי תוב קה ה כה ל זל ענ יק. וש די ל צנ טוב של אותו הנ ים לש די קש הי רוב, וש הו קה זל י טוב. וש יק כי די רו צנ מש ג) אי
ק בי חנ תש הי לש ר  עורי תש הי וש ים  די קש הי וש יל  חי תש הי של י, הוא  ני מל מי רוב  קה הוא  של ל,  אה גש יי טוב  ך  לי אה גש יי ם  אי ה,  זל ל  ענ וש טוב. 

ל. חי רה עמקםב לש ק ינ שנ יי תוב (בראשית כט) ונ כה רוב, של י הוא קה רי המ ה, ונ אשונה רי בה

ך לל מל י הנ ינו. מי ני שה לו  לום של שה הנ של ך  לל מל י הנ רי המ יות, של הש לי יך  רי צה יהה  הה ה  לה ע  ה, מודנ ישה אי לש ע  י מודנ ערמי נה ולש
יק. די לו? צנ לום של שה הנ של

אן ף כה יו, אנ לה ת עה דל עומל ה של יונה לש על ה הה בה שה חמ מנ ה הנ אותה א מי לה ה אל לל גנ תש םא מי ל א וש םא בה א, ל בה ם הנ עולה מו הה א כש לה אל
ל אל חנ  מי יון שה לש על הה ך  לל מל הנ מו של ך. כש לל ימל לי מו? אל ה שש ה. ומנ יונה לש ה על בה שה חמ ה מנ ל אותה ש של מה ן מנ ול גה אותו הנ יק בש די צנ
אותו תון, בש חש תנ ך הנ לל מל אותו הנ יות לש הש לי מםחנ וש שש יו, לי לה ר אי כה ע ומג יק נודה די צנ אן הנ ף כה יו, אנ לה ט עה שולי א וש בה ם הנ עולה הה

ש. מה ן מנ ול גה הנ

יס ני כש הו מנ ם. ומנ שה ס לש נה כש ני גוף, וש י הנ פי ל יש כה גוף וש י הנ נוגי ל עי ת כה טםל אל יף לי קי "ז, בו הוא תנ א בםענ רה קש ן ני ל כי ענ וש
י חנ ש.  לה חנ םא  ל וש יף  קי תנ הוא  בו  ן  כי ל  ענ וש ה,  תורה הנ וות  צש ומי ים  כי לה מש הנ י  קוני תי ל  כה וש ד,  וי דה ל  של עו  רש זנ ל  כה ם?  שה לש

ה. ן לה נותי גוף, וש י הנ פי ל יש כה ים וש נוגי עי ל הה כה שוקות וש תש ל הנ טםל כה "ז לי יות בםענ הש ים, לי מי עולה לש

ל יום של קי ן הנ כי ז. וש ם בםענ ה עי רה בש חנ תש הי ד של ט, ענ ענ ט מש ענ ם מש עולה נות) בה בה הי ב (לש רי קה תש הי ה רות לש ילה חי תש ת הי עי כה וש
ם. רות הי ז וש י ובםענ ערמי זו - נה ה הנ לה גי מש הנ

ל ה של זל ם הנ עולה תוך הה ים, מי להי ח אםתו אל קנ י לה נו כי ינל אי ים וש להי אל ת הה נוך אל ך חמ לל הנ תש יי תוב (בראשית ה) ונ כה
ק, זה חה דול וש גה אוי. מטטרו"ן הנ רה קומו כה מש ה בי הה שה ה, וש עמשה ננ ה של ה מנ עמשה ננ ד של ט, ענ ענ ט מש ענ נוך מש ך חמ שנ מש ני ם. וש דה י אה ני בש
ים יטי לי שנ ים, וש תוני חש תנ ים וש יוני לש ים על עי זש עש דנ זש נו מי מל מי ים) של עי נה כש נו ני מל ים, מי דולי ים גש רי ים, (מ"ט הה ני פה ל הנ ה של נל מג מש הנ

דושות. רות קש עמטה נו כםחנ ונ מל יא מי הוצי לט ולש שש ים לו, לי רובי קש ים של יוני לש ים על שי מה שנ וש

ה ב אותה רנ קי ים, וש מי ענ ר הה אה שש מי ה  לה טה יו, ונש רה חמ ת רות אנ הוא אל רוך  בה דוש  קה הנ ך  שנ ה מה זל מו  ם כש אן גנ ף כה אנ
ים. דושי נות קש חמ אות ומנ בה ה צש נה מל יא מי הוצי יו, לש לה אי

רוחנ ל הה טור של עי אוי, בה רה קות כה בי דש ידו בי קי פש קומו, תנ מש לו מי טה נש ן של מנ זש רוך הוא בי דוש בה קה ה הנ שה נוך עה ת חמ אל
יון, לש על ל הה תון. אל חש תנ יון וש לש על לו  צש ) אל רוחנ ד (לה עומי ר. וש ענ תוב ננ ה כה עמרה ננ ל  כה ילו  בי שש ר. ובי ענ ננ א לו  רה קה ה. וש יונה לש על הה
ה לולה כש ה הנ לה כנ ד הנ צנ ל מי לה כש ני לות, של לש כנ תש ה) הי אותה ה (מי אותה לול בש תון כה חש תנ ה. הנ יונה לש על רוחנ הה ה) הה אותה ה (מי אותה בש

ה. טה מנ לש ל מי טנ ני של

ם כו גנ רש י דנ ל פי ר ענ ענ ננ נםך לנ תוב (משלי כב) חמ ה. כה לה עש מנ חוז לש אה ה וש טה מנ חוז לש ים, אה די דה י צש ני שש טונו בי לש ן שי ל כי ענ וש
יג הי נש הי ה, וש טה מנ לש רוך הוא מי דוש בה קה ך אותו הנ שנ מה ה הוא מטטרו"ן, של ר, זל ענ ננ נםך לנ נה. חמ מל םא יהסור מי ין ל קי זש י ינ כי
- ך  ילי ה לי ם רוצל דה אה של ך  רל דל כו, בנ רש י דנ ל פי ם ענ גנ ה. או  טה מנ לש של כו  רש י דנ פי כו, לש רש ים) דנ תוני חש תנ ל הנ י (אל ל פי ענ אותו 
ם עולה ר הה ה שנ זל סוק הנ פה ינו, הנ ני שה י. וש תי נש קנ ם זה י גנ יתי יי ר הה ענ תוב (תהלים לז) ננ כה ין, של קי זש י ינ ם כי ים אותו. גנ יכי מולי

ה. טה מנ ך לש שי מה הי י לש די ך, כש רל דל אותו הנ םא יהסור מי ל םא יהסור, וש ין ל קי זש י ינ ם כי ה, גנ ל זל ענ רו. וש מה אמ

י בי רנ כו  ע. בה מה שש כםל ני אן הנ כה זו, ומי ה הנ צורה בנ ה  אותה ש  רי פה מש עון, של מש י שי בי רנ ר בש זה עה לש י אל בי רנ י מי תי עש מנ י שה ני אמ ונ
ש. מה ייה מנ רש אנ ת הה ה אל רואל י של ן מי כי ל של ד, כה ייה ופוחי רש אנ ל הה בו של נה ת זש ה אל רואל י של רו, מי מש אה אי וש י יודנ בי רנ אי וש הורנ נש

ק) בי אנ תש ק (מי בי חנ תש מי ן, של טה קה א הנ יסה י יי בי ה רנ זל אי של דנ רו, ונ מש ן. אה טה קה א הנ יסה י יי מי ם, שש הל ר לה מנ קוהו. אה שה מו ונש קה
אי. ר יוחנ עון בנ מש י שי בי ל רנ ים של מי שה בש ר הנ פנ עמ יד מי מי תה

י ידי מי לש תנ לו  - אי ך  כי חי וש ים.  רי ישה מי לש י  דודי לש ך  טוב הולי ין הנ יי כש ך  כי חי וש ז)  ש, (שיר  רנ דה וש אי  הורנ נש י  בי ח רנ תנ פה
ם ים הי מי כה י חמ ידי מי לש ף תנ חוק - אנ רה מי לש ך  הולי יחו  רי וש אן  כה ד בש טוב עומי ין הנ יי ה  טוב. מנ ין הנ יי ם כש הי ים, של מי כה חמ

קום. ל מה כה חוק בש רה מי ת לש כל ם הולל תה תורה ד, וש חה קום אל מה בש

ן כי של ל  כה ים.  ני שי יש י  תי פש שי ב  (שם) דובי תוב  כה של הו  זל ן.  תה שות תורה ם רוחמ יהל תותי פש ר, שי בל קל בנ ם  הי של כש ף  אנ וש
עממםד לנ ם כםחנ  הל ין לה ת אי רי שה י הנ כי אמ לש מנ לו  פי י אמ רי המ ה, של מה כנ וש ה  מה ת כנ חנ ל אנ ענ ם  י עולה מודי ים ענ די עומש קום של מה בש

ליפשנייהלם.
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ה אי, מנ ן יוחנ עון בל מש י שי בי רנ רו לש מש יר. אה עי אי לה ן יוחנ עון בל מש י שי בי א רנ לוד. בה ר בש בל יהה דל ת הה חנ ם אנ ענ י פנ רי המ של
ל. טי בנ תש יי י של ני רנ אן?! גוזש י כה ני אמ יר, ונ עי ה בה ל זל ר, כה מנ ים. אה תי ם מי דה י אה ני ה בש אה רה יר, וש עי ר בה בנ עה ם וש ה? קה עמשל ננ

רוך הוא דוש בה קה הנ אן, של אי כה ן יוחנ עון בל מש י שי בי י רנ רי המ אן, של כה או מי ת: צש רל ה אומל תה יש הה ת קול של עו בנ מש שה
חו בש שי עממםד בש י יהכול לנ יר, מי אי י מי בי ר לו רנ מנ יר. אה אי י מי בי רנ ר לש מנ אה א וש א. בה ינה ני י חמ בי ם רנ יהה שה ל. הה טי בנ הוא מש ר - וש גוזי

ה? מו מםשל דול) כש םא (גה ם ל אי

ים שי וש חנ  בי זש מי ל הנ ענ ש מי יהה אי לל ן עה תל ה וש תה חש מנ ת הנ ח אל רםן קנ המ ל אנ ה אל ר מםשל םאמל י ר, (במדבר יז) ונ מנ אה ח וש תנ פה
ים תי מי ין הנ עממםד בי ינ תוב ונ כה ם. וש עה ף בה גל נל ל הנ חי ה הי ני הי תוב (שם) וש כה גו'. וש ן וש רם המ ח אנ קנ יי תוב (שם) ונ כה ת. וש טםרל ) קש יהה לל (עה
רוך דוש בה קה רו - הנ מה אמ מנ אי בש ן יוחנ עון בל מש י שי בי רנ . וש רםחנ טש ה לי מםשל יך לו לש רי ה צה ל זל ה. כה פה גי מנ ר הנ צנ עה תי ים ונ יי חנ ין הנ ובי

ה. פה גי מנ ת הנ ל אל טי בנ הוא מש ר, וש הוא גוזי

ים יוני לש על לו הה לה ים הנ רי בה דש ק בנ סי ענ תש ל רות, ני לו של לה ים הנ רי בה דש י בנ תי רש עורנ תש הי יל וש א, הואי יסה י יי בי ם רנ הל ר לה מנ אה
ה רה כש םא ני ה, ל רה שי ה כש תה יש הה ב של ל גנ ף ענ אי, אנ י יודנ בי רנ ר לו  מנ ה. אה רה שי ה כש תה יש י רות הה רי המ י, של תי רש מנ ה, אה מה כש ל חה של

יק. די צנ אותו הנ ה בש קה בש דה ד של ה, ענ רותה שש כנ

כםה ר גו', וש חי ה אנ דל שה קםט בש לש י לי כי לש ל תי ז? (רות ב) אנ ה בםענ ר לה מנ ה אה מות רות. מה אג ל הה כה ה מי רה שי ה, כש אי םא ורש ב
ך, ה כה מותה ה חמ תה אמ רה ן של יוה ין. כי קי בה דש י תי ר לי של ים אמ רי עה נש ם הנ י עי ר לי מנ ם אה ה? גנ רה מש יא אה ה הי י. מה עמרםתה ם ננ ין עי קי בה דש תי

ים. רי עה נש ם הנ םא עי ל יו וש עמרותה ם ננ י עי אי צש י תי י כי תי ך, טוב בי םא כה ה, ל ה לה רה מש אה

תוב עון, כה מש י שי בי ר רנ מנ ך אה כה ה. של תה יש ה הה רה שי אי, כש ננ י גש רי בש די זו מי ת הנ קל דל צנ ה לנ ילה לי חה ס וש א, חנ יסה י יי בי ר רנ מנ אה
ה דל שה א הנ ה נה כה לש ה? (שם) אי לה עש מנ תוב לש ה כה ר. מנ חי ה אנ דל שה קםט בש לש י לי כי לש ל תי י אנ תי תש בי ענ מנ לוא שה ז המ ה בםענ ר לה םאמל י ונ
ה. בה ה רנ מונה אל ה בל קה דש קש ה? די דל שה י הנ ה, מי דל שה א הנ ה נה כה לש ש. אי קםדל ה רוחנ הנ ה בה צה נש צש ני ד של מי לנ ים. מש לי בר שי ה בנ טה קר לנ אמ ונ

ים. דושי קש ים הנ פוחי תנ ל הנ ה של דל הוא שה כו ה'. וש רמ ר בי של ה אמ דל שה ה הוא? הוא הנ ומנ

י רי שון קל לש ר, בי קה יי ונ ם.  עה לש ל בי ים אל להי ר אל קה יי ונ תוב, (במדבר כג)  ם כה עה לש בי . ובש הה רל קש ר מי קל יי ונ תוב?  ה כה מנ
ים. להי ך אל דש סש ר חנ ה יהקה ר (תהלים לו) מנ מנ אל נל מו של בוד, כש שון כה לש אן בי , כה הה רל קש ר מי קל יי ר ונ מנ אה ה וש נה אן שי כה ה. וש אה מש טג וש

ה סה נש כש ני ה, וש כה לש ם הה שה ים, וש יקי די צנ ל הנ ה של זל ה הנ דל שה ל הנ ק של לל חי גו', הנ ה וש דל שה ת הנ קנ לש ה? חל ע בה גנ פש ר ני ה יהקה ומנ
י רי ים קוצש אי רה קש ני ים, של מי כה י חמ ידי מי לש ם? תנ י הי ים. ומי רי קוצש ם הנ אותה ה בו מי ירה כי הי יו, וש כה רה ה דש דה מש לה ד, וש חה ק אל לל חי לש

ה. דל שה הנ

ים? רי קוצש י הנ ים, מי רי קוצש ר לנ םאמל י שות. ונ דג ה קש מה כנ כות, וש רה עון בש א טה א, בה יק בה די צנ א. הנ ז בה ה בםענ ני הי ם, וש יי תנ ינש בי
ם הי וש ים,  דושי קי וש כות  רה ם בש הל ן לה תנ נה ת  עי ם, כה כל מה עי ם. ה'  ל שה ה של דולה גש ין הנ רי דש הל נש סנ ין, הנ די ית הנ ם בי ה הי לה עש מנ לש

א. בה ם הנ עולה תוך הה ים, מי יי חנ קור הנ מש אםב מי שש ף לי ים לו תםקל ני ך ה', נותש כש רל בה ים יש רי אומש

עון, מש י שי בי ה רנ דושה קש ה הנ נורה מש ר הנ מנ אה ך  כה ה. וש בה תו  בה המ אנ , של יהה לל אםל עה שש לי תו  שוקה םאת? תש ז ה הנ עמרה ננ י הנ מי לש
ה תורה ים סוד הנ יקי די צנ ה לנ רה עורש תש י הי רי המ א. של בה ם הנ עולה לה ה וש ל פל ענ בש ה של תורה ב וש תה כש בי ה של תורה ז לנ מל זו רל ה הנ לה גי מש הנ
ה. ן תורה תנ ן מנ מנ זש בועות, בי שה זו בש ה הנ לה גי מש ת הנ ן אל נה בה נו רנ קש ך תי שום כה ה. ומי ל פל ענ בש ה של ם תורה ר עי בי חנ תש הי ב, לש תה כש בי של

עמקםב ר לו ינ חנ בה דושות של קש בות הנ כה רש מל ם הנ לו הי ר (רות ב). אי חי ה אנ דל שה קםט בש לש י לי כי לש ל תי י אנ תי תש בי ענ מנ םא שה ל המ
דו בנ ים לש רי ת לו עמדה יהשל ר (בראשית ל) ונ מנ אל נל מו של ים, כש רי חי ם אמ ים עי בי רש עה תש ין מי אי ים, של דושי קש ים הנ רי עמדה דוש, הה קה הנ
בות כה רש מל ת ובש רל חל כות אנ לש מנ ה בש צל רנ תש םא תי ר, ל חי ה אנ דל שה קםט בש לש י לי כי לש םא תי ה, ל ל זל ענ ן. וש בה םאן לה ל צ ם ענ תה םא שה ל וש
נו מל ך. ומי לי עש בנ י מי זוזי םא תה ה ל זל ים. ומי מי עולה י לש זוזי ל תה ך, אנ לה לו של לה ים הנ רי תה כש הנ ה, מי זל י מי עמבורי םא תנ ם ל גנ רות. וש חי אמ

ים. מי עולה נו לש מל זוז מי םא תה ל

ר (תהלים קמה) מנ אל נל מו של ם "כםה", כש הל ד מי חה אל , וש יהה מותל ם שש ים הי בי י (רות ב). רנ עמרםתה ם ננ ין עי קי בה דש כםה תי וש
ן. הל ק בה בי דה הי ך) לש רו לה חמ בש ני או (של רש בש ני מות של עמלה בות, הה כה רש מל לו הנ ם אי ין, עי קי בה דש כםה תי ה. וש כו"כה רש בה יך יש ידל סי חמ ונ

ים אויי רש ים של די דה ה צש שה ד שי דנ ה, ומה ידה די ה מש שה עה ד, וש חה אל ה הה דה ו מי ל קנ טנ . נה יהה לל ת עה יהשל ים ונ עםרי ש שש ד שי יהמה יהד, ונ מי
א. בה ם הנ עולה ס לה ני כה הי ה לש כולה םא יש לו ל י אי לי י בש רי המ נות, של תה רות ומנ ה אוצה ן לה תנ נה ם, וש הל לה חוד של יי ז בנ חי אה הי ה לש לה

לו ים - אי עורי ש שש ך. שי מותי ל חמ ם אל יקה י רי בואי ל תה ר אנ מנ י אה י כי ן לי תנ ים נה עםרי שש ש הנ תוב (רות ג) שי כה הו של זל
או ר (תהלים כד) שש מנ אל נל מו של ים, כש עורי א שש בה ם הנ ם. עולה יהל לי ד עמ א עומי בה ם הנ עולה הה ים של יוני לש ים על די דה ה צש שה שי
ת של ל שי כה ה מי לולה ה כש לה יא כנ ה הי ל זל ענ וש ה.  אותה ך  רי בה ולש ה  יגה הי נש הנ לש יהה  לל ם עה , שה יהה לל ת עה יהשל ונ ם.  יכל אשי ים רה רי עה שש

יא). ה הי רה מש ים אה די דה צש ת הנ של לו שי ל אי כה א, בש בה ם הנ עולה ה הה ה אותה אה ר רה של אמ ך כנ שום כה ים (ומי די דה צש הנ

ך לל מל הנ ה, (מלכים-א ב) וש ל זל ענ לו. וש לום של שה הנ ך של לל מל למםה, הנ ה שש רוך? זל י בה רוך (רות ב). (מי ך בה ירי כי י מנ הי יש
ה ת לה נל א, נותל בה ם הנ עולה יא, הה ז הי אה וש לו.  לה ים הנ די דה צש ת הנ של ל שי כה ת מי כל בםרל ילה מש הש ה תי זל ם הנ שי רוך). בנ למםה בה שש
ה. זו עה בש שה ה מי רה ר הותי של ת אמ אי ה  ן לה תל תי א ונ תוצי תוב (רות ב) ונ כה של הו  ה. זל לה ייש  ן של ל אותה כות ענ רה ת בש פל תוסל

כות. רה ים ובש דושי ת קי פל תוסל

לו ים, אי רי עה נש ם הנ יד עי מי ק תה בי דה הי ה לש תה שוקה י תש רי המ ין (שם). של קי בה דש י תי ר לי של ים אמ רי עה נש ם הנ י עי לנ ר אי מנ י אה ם כי גנ
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דוש. סוד קה ה הוא בש זל ר הנ בה דה ם. הנ הל ה בה תה שוקה ל תש כה ים, של דושי קש ים הנ רובי כש הנ

א לה ים? אל רי עה נש ם הנ ר עי מנ םא אה ל י, וש עמרםתה ם ננ ין עי קי בה דש כםה תי ר וש מנ י הוא אה רי המ , ונ תה רש מנ ב אה ר כוזי בה ר, דה םאמנ ם ת אי וש
ים רי שש ל על סוד של כות בנ רה ל בש בי קנ ים, לש רובי כש י הנ ני ל שש ת) ענ נל קל תג מש של ת (כש בל רל קה תש מי של א כש לה ינו אל א כםה, אי רה קש ני ם של שי הנ
חוד יי יות הנ ש אותי מי חה ים וש רי שש י על רי ד. המ חה ינו ה' אל להי ל ה' אל אי רה שש ע יי מנ ן (דברים ו) שש הי חוד, של יי יות הנ ש אותי מי חה וש
ם ה - עי ל זל ם כה עי ין. וש קי בה דש כם"ה תי ר וש מנ ז אה אה את כם"ה, וש רי קש ז ני ן, אה הל ה בה נה קש תש ני ן של יוה כי ים, של רובי כש ל הנ קון של תי בנ

בות. קי ים ונש רי כה ן זש ירה אי שש הנ םא לש ל ך, של רי טה צש כםל הי הנ י, של עמרםתה ננ

ם, דה ל אה רו של פש סי ייש בש ים. וש רובי כש ה  ה לה אה רש הל ד של מי לנ ך, מש ר כה מנ א אה בה א סה יבה י יי בי ה. רנ זל י מי עמבורי םא תנ ם ל גנ וש
םא ם ל גנ תוב (רות ב) וש כה הו של ה, זל מו זל ים. כש מי עולה ד לש חה רוב אל כש זוז מי םא תה ל ש, של דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל נל ב של ל גנ ף ענ אנ של

ים. מי עולה ם לש הל ד מי חה אל י מי זוזי םא תה ה, ל זל י מי עמבורי תנ

בות כה רש מל ם הנ ם אותה ן עי כי וש אי.  דנ ונ ין  קי בה דש תי ים,  רובי כש י הנ ני ם שש ים, אותה רי עה נש ם הנ ה עי רה מש יא אה ה הי זל ל  ענ וש
ל בה ש. אמ רי דה הי א לש ה בה זל סוק הנ פה ן. הנ יהל רי חמ אנ תש  כש לנ הה צםרון וש קש ר יי של ה אמ דל שה בנ ך  יי יננ ר (שם) עי מנ אל נל של מו  בות, כש קי נש הנ
תש כש לנ הה ם, וש עולה ל הה כה ים בש טי שוטש מש יל של הואי צםרון, של קש ר יי של ה אמ דל שה ץ. בנ רל אה ל הה כה טות בש שוטש י ה' מש יני ם עי ך, הי יי יננ עי

אנחמרייהלן להדנענת.

מו ה, כש נה מל ינםק מי י לי די ים, כש מי עולה ים לש כי םא שוכש ים ל רובי כש י הנ רי המ ך, של עי גש י נה תי לש בי ים לש רי עה נש ת הנ י אל יתי וי לוא צי המ
ם יי יננ עי הה ר  חנ אנ ת  כל יא הולל הי של ן  מנ זש הנ אותו  ובש ה.  בודה כש יז  זי מי ם  תל גש ננ ענ תש הי וש מםצו  תה ן  ענ מנ לש סו)  (ישעיה  ר  מנ אל נל של

ה. נה מל ינםק מי ים לי רי עורש תש םא מי ל , וש יהה לל ים אי בי רי ין קש ים אי רובי כש ם הנ ם, אותה עולה י הה עמשי ל מנ ת כה אות אל רש לי

ם אותה רות  עורש תש הי בש יון  לש על הה ם  עולה הה סוד  מי ינםק  לי ך  תי שוקה תש של כש ת,  מי צה וש ים.  לי כי הנ ל  אל תש  כש לנ הה וש ית  מי צה וש
ים, רי עה נש בון הנ אמ שש "ר יי של אמ ית מי תי שה תוב וש כה של הו  ה, זל יונה לש על ה הה אה קה שש הנ הנ ית מי קי שש יא מג ם הי ילה בי שש ים, ובי רובי כש הנ

דולות. ים גש ני ים פה אי רה קש ני ים של יוני לש על קורות הה מש ם הנ ים - אותה לי כי ל הנ ים. אל רובי כש ם הנ אותה

יון לש ן על יוקה דש כםל בי הנ זו, וש ה הנ לה גי מש ל הנ ים של רי בה דש ה בנ יונה לש ה על שה דג יק וקש תי ל ענ ים של רי תה סש ני ים הנ רי בה דש אן הנ ד כה ענ
ה דושה קש ה הנ נורה מש הנ תוך  ת מי ענ דנ ה, לה ל זל כה ה לש זוכל דור של י הנ רי שש רו, אנ מש אה וש קוהו,  שה ונש מו  ים. קה רי תה סש ני סודות  וש

ה. בונה יק תש פי ם יה דה אה ה וש מה כש א חה צה ם מה דה י אה רי שש תוב (משלי ג) אנ ה כה ל זל ה. ענ מה כש י חה רי בש ים, די דושי ים קש רי בה דש

ר מנ ש? אה רה דש בו  רםש  דש ים לי עי יודש נו  י אה רי המ ה, של מה כש ל חה ר של קה עי תה בו  עש מנ ה, שה זל ר הנ חי אנ סוק הה פה לו, הנ רו  מש אה
ך תי תש פי לש בנ טה ם וש חל לל ן הנ תש מי לש כנ אה לם וש י המ ל גםשי אםכל ת הה עי ז לש ה בםענ ר לה םאמל י תוב (רות ב) ונ רו, כה מש ה הוא? אה ם, מנ הל לה

י. תי עש מנ ם, שה הל ר לה מנ ץ. אה חםמל בנ

י מי ן שש ענ מנ ם לש יכל די ננ ם מש יכל אי נש ם שם יכל חי רו אמ מש רו אה בה ל דש ים אל די רי חמ ר ה' הנ בנ עו דש מש ר, (ישעיה סו) שי מנ אה ח וש תנ פה
ר ה', בנ עו דש מש תוב שי כה ן של יוה ר, כי זה עה לש י אל בי ר אותו רנ אי ה בי זל סוק הנ פה ם ייבםשו. הנ הי ם וש כל תש חנ מש שי ה בש אל רש ני ד ה' וש בנ כש יי

רו? בה ל דש ים אל די רי חמ הו הנ מנ

ר בה ר ה', הוא דה בנ דש עו  מש תוב שי כה קום של ל מה כה ט לש רה ה, פש מונה ל אל ה של גה רש קום הוא דנ ל מה כה ר ה' בש בנ א דש לה אל
א יוצי ר של בה דה ר ה' - הנ בנ עו דש מש יו. שי לה ה עה שורה ה של גה רש דנ יא הנ הי ר ה'. וש בנ א לו דש רה קש ני יא, של הי ה הנ גה רש דנ תוך הנ א מי יוצי של

ה. גה רש דנ ה הנ אותה א מי יוצי ר של בה דה ם, הנ ר ה' גויי בנ עו דש מש מו (ירמיה לא) שי נו, כש מל מי

ל אותו ים ענ די רי יד חמ מי ם תה הי ל, של אי רה שש יי לו  ים? אי די רי חמ י הנ ש. מי מה ה מנ גה רש דנ הנ ה  - אותה רו  בה ל דש ים אל די רי חמ הנ
ר. בה דה ת אותו הנ ן אל קי תנ דות, לש רה ה חמ מה כנ ים בש די רי ים, חמ מי ענ ין הה דות בי רה ה חמ מה כנ ים בש די רי ר. חמ בה דה הנ

א לה י? אל ת מי ה אל דל ננ י מש ם - מי יכל די ננ ים. מש מי ענ ר הה אה אל ושש עי מה שש י יי ני ו ובש שה י עי ני לו בש ם - אי יכל אי נש ם שם יכל חי רו אמ מש אה
דוי. ני ם בש כל ם מי ה הי ל זל ענ ם. וש יהל לי בו אמ רש קש םא תי ל ם, וש הל מה תו עי שש םא תי ל ם, וש הל מה לו עי םאכש םא ת ל ם, של כל דוי מי ני ם בש הי

ים? רי ם אומש ה הי מו. ומנ לה או  רש א קה מי טה ר (איכה ד) סורו  מנ אל נל של מו  ם, כש כל לותש גה ם - בש יכל די ננ ר, מש חי ר אנ בה דה
ים, רי עורש תש ל מי אי רה שש יי של נו הוא. וכש ילי בי שש בודו בי ל כש כה ד ה', וש בנ כש יי נו  שי פש יל ננ בי שש נו ובי ילי בי שש ד ה', בי בנ כש י יי מי ן שש ענ מנ לש
ה אל רש ני ר  אומי וש ל,  לה כש ים  יני מי אמ מנ םא  ל ם  הי הוא,  רוך  בה דוש  קה הנ ל  של ה  לה אג גש הנ ת  חנ מש שי לש יום  ל  כה בש ים  כי חנ ומש

ים. רי חי אמ חונות בנ רש ה סי תולל י של מי ם ייבושו, כש הי ם. וש כל לה ה של חה מש שי ה הנ ת אותה דל יורל ן של מנ זש ם, בי כל תש חנ מש שי בש

ל מות של שי הנ ים וש טורי עי ל הה כה יו. וש ד הה ינחנ ם, וש יי ננ ם שש הי ד, וש חה הוא אל ד וש חה יר אל שי ן ייש עה גםרל ית הנ ל בי דור של מה בנ
סוד חוץ לש ך, מי לל מל ית הנ ח בי תנ י פל ני פש יד לי מי ים תה די עומש ע, של רנ לה כות של פש הנ תש י הי לי ם, בש הל ך לה ף כה ה, אנ דושה קש ה הנ מונה אל הה

ם. ה' הוא טוב. ר (קהלת ז) טוב שי מנ אל נל מו של ם טוב, כש א שי רה קש ר ה' ני בנ ה. אותו דש מונה אל הה

ים להי אל ע,  רה ל  של ך  פל הי בנ ם  הל לה של מות  שי הנ וש ים,  רי בה חג מש ם  הי וש ה,  בה קי ונש ר  כה זה ם,  יי ננ שש ם  ע הי רה הה ד  צנ הנ אותו 
ים. די רה פש ין ני אי ה, של מה ר עי בי חנ תש הי ר של כה ל זה בור של חי את, בש רי קש ך ני ה כה בה קי נש ה הנ ע. אותה ם רה ר, שי חי ל אנ ים, אי רי חי אמ

יא נו, הי מל ת מי קל חל רג ת ומש דל יא נודל הי ב של ל גנ ף ענ ם, אנ הל לה ם של שי שום הנ םא מי ל ים, וש מי ענ ר הה אה ל שש ים ענ ני מג מש הנ וש
ם שי ת אותו הנ קל זל חנ ה ומש ינה זי יא מש הי ים, של רי בש גנ תש ם מי נו הי לה דוש של קה ם הנ שי ה בנ ני הי ים של עי םא יודש ל ם. וש לותה גה ם בש הל מה עי
ים, טי שולש ן של מנ זש בנ לו  פי אמ ים. ונ מי רה כש ת הנ ה אל רה י נםטי ני מג ר, (שיר א) שה מנ אל נל של מו  ל, כש אי רה שש ל יי ם של יהל אי טה חמ ע בנ רה הה

ים. עי שה רש ים הה זוני נו ני מל ב, ומי לל כל ם לנ צל ק על לל ן חי נותי ל וש ה נוטי מונה אל ל הה ה של שה דג קש ל הנ אותו של
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ים. יוני לש על וש ים  תוני חש תנ תוך  ה מי נה קש תנ תש יא הי הי ן של מנ זש ל. בנ אםכל ת הה עי ז לש בםענ ה  ר לה םאמל י ונ תוב? (רות ב)  ה כה מנ
ים קוני תי ים - בנ יוני לש על הה ים. מי תוני חש תנ ן הנ ה מי עולל צון, של רה צון הה לות, ורש פי עולות, ותש נות וש בה רש קה ים - בש תוני חש תנ הנ מי
ת עי לש הו  זל צון, של רה וש ה)  חה מש שי ובש צון  רה ה בש עמבודה ד  עובי י של מי (כש ה  חה מש שי בש ה,  לה כה אמ מנ ים, בש רובי כש הנ וש בות  כה רש מל ל הנ של

ל. אםכל הה

ך לל מל י הנ שוטי קי בש ם"ם,  ל המ י  גםשי ה?  לה ר  ה אומי ומה  . יהה בותל כש רש מנ ל  ענ ת  נל קל תנ תש ומי  , יהה לל אי י  חנ יק  די צנ הנ צון  ורש
ה. טה מנ ה ולש לה עש מנ ים לש דושי קש ך הנ יי לוסנ אוכש ק לש לי חנ דוש לש ל קה כה אמ צון ומנ רה זון וש י מה לי בש קנ ם, תש חל לל ן הנ תש מי לש כנ אה יון. וש לש על הה

אותו יק לש יני הי םאל, לש מ שש ד הנ ל צנ ץ של חםמל אותו הנ בול מי ך טי רל טםל דל ך לי ץ, ייש לה חםמל ך בנ תי תש פי לש בנ טה ה, וש ל זל ם כה עי וש
זון הי ים, ולש מי ענ ר הה אה ת שש זון אל ע, לה רה ד) הה צנ אותו  ים מי מי ענ ר הה אה שש ת לי תי ץ לה חםמל אותו  א מי לה ל, אל אםכל הה ד (מי צנ הנ

נו. מל מי

ל כה ים, וש בי לה כש לו לנ פי אמ כםל, ונ ף לנ רל טל זון וש ת מה תי י לה די םאל, כש מ ד שש ל צנ ש של אי א מי יוצי ל של כה אמ י - מנ לי ה קה ט לה בה צש יי ונ
ה. אה מש טג ל הנ ר של חי אנ ד הה צנ אותו הנ ים מי טי שש פנ תש ים ומי אי יוצש ם של אותה

ר, חי אנ ל הה כה אמ מנ אותו הנ ר - מי תםתנ דוש. ונ קה ל הנ כה אמ מנ אותו הנ ע - מי בנ שש תי ל ונ םאכנ ת ר. ונ תםתנ ע ונ בנ שש תי ל ונ םאכנ ת ז, ונ אה וש
ר. חי אנ ד הה צנ ל לנ כה אמ אותו מנ ים לש יורי ה שי ר, עושל תםתנ ע. ונ שבנ ל הנ א ענ בה ל של כה אמ מנ ים, הנ יורי ים שי יורי א שי הוא בה של

נו! יי לו - דנ לה ים הנ רי בה דש מםענ הנ שש א לי לה ם אל עולה אנו לה םא בה א ל לי מה לש רו, אי מש אה אי, וש י יודנ בי רנ אי וש הורנ י נש בי חו רנ מש שה

ך רנ בי בו? של ב לי יטנ יי הו ונ זונו. מנ ל מש ך ענ רנ בי ד של מי לנ יהה, מש קי זש י חי בי ר רנ מנ בו. אה ב לי יטנ יי תש ונ יישש ז ונ ל בםענ םאכנ י (רות ג) ונ
ב. א לי רה קש ני ה של זל קום הנ מה ת הנ אל

ך. ן לה תנ ר נה של ה אמ טםבה ץ הנ רל אה ל הה ענ יך  להל ת ה' אל תה אל כש רנ ובי תה  עש בה שה וש תה  לש כנ אה ח, (דברים ח) וש תנ יהה פה מש חל י נש בי רנ
יו בי ל אה ר (משלי כח) גוזי מנ אל נל ן, של לה זש גנ ית וש חי שש א מנ רה קש זון, ני מה ת הנ כנ רש ך בי רי בה ינו מש אי ל וש אוכי ל הה תה - כה עש בה שה תה וש לש כנ אה וש

ית. חי שש יש מנ אי ר הוא לש בי ע חה שנ ין פה ר אי אםמי מו וש אי וש

א, ינה ני י חמ בי ר רנ מנ ה. אה לה עש ל מנ יהא של לש מנ פה ה בש כה רה בש יף כםחנ  מוסי זון, של מה ת הנ כנ רש בי דול כםחנ  אי, גה י יודנ בי ר רנ מנ אה וש
ם. דה ל אה יו של ה יהדה עמשי ל מנ ה ענ כה רה יף בש מוסי זון, של מה ת הנ כנ רש דול כםחנ בי גה

ם ם עי נו שה ה. יהשש זל ר הנ פה כש עו בנ לש קש ים. ני בויי יון שש דש פי לש ך  רל דל ים בנ כי יו הולש א הה ינה ני י חמ בי רנ י בש י יוסי בי רנ י בון וש בי רנ
ם עודה ר. בש ני ם  הל לה ה  יקה לי דש הי וש ת  יי בנ ת הנ של אי ה  ה אותה מה ה. קה תורה עמסםק בנ לנ מו  ה קה לה יש לנ צות הנ חמ לון. בנ מה הנ אותו 

. יהה לל יחו עה גי שש ה. הי י תורה רי בש מםענ די שש ם לי יהל רי חמ יא אנ ה הי בה ים, יהשש בי יושש

ר ני ה הנ אי. מה דנ ם, ונ דה ת אה מנ שש ר ה' ני ן. ני טל י בה רי דש ל חנ ש כה ם חופי דה ת אה מנ שש ר ה' ני ר, (משלי כ) ני מנ אה ד וש חה ח אל תנ פה
גוף. ה לנ ירה אי ם מש דה ל אה תו של מה שש ף ני ה, אנ לה פי אמ יר בנ אי מי

יר זי חל ך הל ין כה ינו. בי ני ם שה כגלה ר. וש ני ת הנ קנ לה דש הנ ה, ובש דה ני ה, ובש לה חנ ה - בש ה זוכה שה אי ים הה רי בה ה דש לשה שש ר, בי מנ אה ר וש זנ חה
ם. יהל יני ב בי יהשנ יהה וש בי ם אה ה. קה בוכה ה של שה אי ה הה ה אותה אה רה םאשו, וש ר

ים תי ין שש ם בי לל הוא על ה, וש תורה עמסםק בנ ינ ה  לה עש בנ ה של תה כש םא זה ל ר, של מנ ה? אה ך בוכה תש ה בי מה י בון, לה בי ר לו רנ מנ אה
נו ירל עמבי ך, הנ ם כה ר לו, אי מנ ד אותו. אה מי לנ לש מו  י עי תי יהכםלש םא  ל וש  , ענ יודי ינו  זון אי מה ת הנ כנ רש בי לו  פי אמ ונ ים,  ני ה שה רי שש על

ך? תש ת בי תה לו אל תנ ה נה מה לה ר, וש חי אנ בש

ה, טה מנ ג לש גנ הנ ג מי לי ד די חה יש אל די מםענ קנ שש ה לי ני הי ד, של חה י יום אל יתי אי רה ל של א ענ לה י בו, אל תי רש כנ םא הי ר הוא, ל מנ אה
ים, רי חי ים אמ רי בה דש י לי תי שש שנ םא חה ל י, וש תי ת בי י לו אל תי תנ נה ת, וש סל נל כש ית הנ בי י מי אתי י. יהצה תי ת בי יא לו אל שי הנ י לש לנ י עה תי רש דנ נה

ר. בה מםד דה לש ה לי םא רוצל ל , וש ענ ינו יודי ה אי תורה ד בנ חה ר אל בה לו דה פי אמ א, של צה מש ת ני עי כה ר. וש י יותי תי חש גנ שש םא הי ל וש

ג לי די תו, וש טה מי ם מי לל על ם אותו הה ם קה יי תנ ינש ה. בי בי רש ה הנ ד אותו תורה מי לנ יש ן של בי ה לש כל זש י יי י בון, אולנ בי ר לו רנ מנ אה
ם לל על הה א מי ה ייצי תורה ל הנ דול של אור גה יו של נה פה י בש יתי אי י רה ני ר, אמ מנ י בון. אה בי ל בו רנ כי תנ סש ם. הי יהל יני ב בי יהשנ ם, וש יהל לי עמ

ה. זל הנ

י עי וםת די חנ א מי ירה אי י וה תי לש חנ ן זה ל כי ים ענ ישי שי ם יש תל אנ ים וש יהמי י לש ני יר אמ עי ר, (איוב לב) צה מנ אה ק וש וה ח אותו רנ תנ פה
זון. מה ת הנ כנ רש ל בי ים של רי בה דש ר בי מנ אה ח וש תנ פה ד של ם. ענ כל תש אל

ם י'. הי ים, וש דועי ים יש רי בה זון ייש דש מה ת הנ כנ רש בי י - בש תי עש םא יהדנ זון ל מה ת הנ כנ רש לו בי פי אמ ) של תה רש מנ אה ו (של שה כש ר, ענ מנ אה וש
ח, בה שג נו - הוא מש חה לש ר שג די יסנ ך וי ל כה זון כה יהה לו מה םא הה ל י של ן). ומי מנ זש לי זון (וש מה י אותו הנ פי ן כש חה לש שג קון הנ תי ד - לש חה אל

יך. להל י ה' אל ני פש תה לי לש כנ אה תוב וש כה ך, של לל מל י הנ ני פש כםל לי אל ב לל יושי שום של מי

א. מי ל טה כנ לו אה אי ם, כש יי דנ ת יה ילנ טי י נש לי ל בש אוכי י של ה. מי ילה כי ם אמ ם קםדל יי דנ ת יה ילנ טי ית - נש ני שי

רו זש גה ק של רל פל עור הנ ד שי טםל ענ יי ין, וש יהמי ת הנ םאל אל מ שש ש בי מי ישנ םאל, וי מ שש ין בי טםל יהמי יי ם של יי דנ ת יה ילנ טי ית - נש ישי לי שש
חמכהמיים.

ת ענ שש ת בי חנ אנ יו כש רועותה י זש תי ג שש וי יזנ ך, וי רי בה מש ה של עה שה ה בש ילה טי נש ר הנ חנ אנ לש יהדו  יהנ  בי גש הנ לש יך  רי צה ית - של יעי בי רש הה
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יו. ת יהדה הנ בה גש הנ

זו. ה הנ ילה טי נש ה לנ כה רה מםך בש סש יך לי רי צה ית - של ישי מי חמ

ים. יי ני עמ ת לנ פנ הנ ת מי תי ית - לה שי שי

ה. כה רה י בש לי כםל בש אל סור לל אה ה"א, וש ק בנ די קש דנ יא, ולש מוצי ת הנ כנ רש ך בי רי בה ית - לש יעי בי שש

ך. לל מל י הנ ני פש ל לי אוכי א כש לה ן, אל עה לש ן ובנ רה גש רש ילה גנ הש םא יי ל יך של רי נו, צה חה לש ל שג ל ענ אוכי ית - הה יני מי שש

יו. כותה רש בי י לו בש ה, דנ תורה עמסםק בנ י לנ ם מי ין לו עי אי יד של יהחי ה. וש י תורה רי בש נו די חה לש ל שג ר ענ יך לומנ רי ית - צה יעי שי תש

ל. כה אמ מנ הנ תוך  מות מי זםהה יו מש יהדה ב של ל גנ ף ענ ה, אנ כה רה בש בו  יכו  רי צש םא הי ל ה, וש ים חובה רוני חמ ם אנ יי ית - מנ ירי עמשי
ם. יי דנ ת יה יצנ חי ל רש ך ענ רי בה ינו מש אי וש

ה, יונה לש על ה הה יבה שי יש תוך הנ ם מי ענ ד ייש בו טנ חה אל ד וש חה ל אל כה זון, וש מה ת הנ כנ רש ם בי כו קםדל רש צש לו הג לה ה הנ רה עמשה ל הה כה
ם. יהל לי י עמ תי רש זנ י חה ני אמ ונ

ינו, ני שה גופו. של זון לש ן לו מה נותי ך, של לל מל בוד הנ שום כש ם, מי דה ל אה זון של מה ל אותו הנ ן ענ חה לש שג קון הנ תי ד - לש חה אל
ת ינם סוף. יענ רי קש רוך הוא כי דוש בה קה י הנ ני פש ם לי דה ל אה יו של זונותה ים מש שי קה

ל יר ענ עמבי רוך הוא מנ דוש בה קה הנ ין, וש די תוך הנ א מי לה ים אל אי ין בה ם אי עולה זונות הה מש שום של א מי לה ים? אל שי ה קה מה לה
ד ם ענ אי י רש ני רש קנ ם, מי ת כגלה ן אל רוך הוא זה דוש בה קה הנ ים. וש גוני ם המ ינה אי של ים ולש גוני המ ת הנ ים, אל עי שה רש ת הה ן אל זה ין, וש די הנ

ים. ני י כי יצי בי

י ה'. ני פש ר לי של ן אמ חה לש שג ה הנ תוב (יחזקאל מא) זל כה ל, כנ אי רה שש יי ד מי חה אל ד וש חה ל אל ל כה ה ענ רואה ת וש דל ה עומל ינה כי ושש
יך רי ת צה בה יום שנ רוך, ובש םא עה ל רוך וש חםל עה נו בנ חה לש ילה שג הש יי יך של רי ך צה יכה פי יך. לש להל י ה' אל ני פש תה לי לש כנ אה תוב וש כה אי. וש דנ ונ

ה. לל עג מש ר לנ חי נוי אנ ת שי פל תוסל

ת רי שה י הנ כי אמ לש מנ מו של יות, כש קי ה נש יכה רי ה צש ילה כי אמ שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ה, מה ילה כי ם אמ ם קםדל יי דנ ת יה ילנ טי ית - נש ני שי
י כי אמ לש מנ ם של חל לל יש - הנ ל אי כנ ים אה ירי בי ם אנ חל תוב (תהלים עח) לל כה הו של א, מנ בה א סה נונה מש ב הנ ר רנ מנ ך אה כה ה. של לה עש מנ לש

ים. לי ת אוכש רי שה הנ

ים יכי רי ן צש ל כי אי רה שש ף יי יות - אנ קי נש ה ובי רה הר טה ה ובש שה דג קש ים בי לי ת אוכש רי שה י הנ כי אמ לש ה מנ א מה לה ה? אל זל א מי ה יוצי מנ
לו ים - אי דםשי ם קש יתל יי הש ים. וי אשוני ם רי יי מנ לו  ם. אי תל שש די קנ תש הי תוב (ויקרא יא) וש כה ה, של רה הר טה ה ובש שה דג קש כםל בי אל לל

זון. מה ת הנ כנ רש י ה' - זו בי ני ן טוב. אמ מל ה של דוש - זל י קה ים. כי רוני חמ ם אנ יי מנ

ם הי ת של רי שה י הנ כי אמ לש מנ ה לש מל דש ני יות,  קי נש ה ובי רה הר טה ה ובש שה דג קש ל בי אוכי ל הה כה ם, של תל שש די קנ תש הי וש ים.  רי אומש ך  כה וש
זון. מה ת הנ כנ רש בי ה בש נה וה יך כנ רי צה ד של מי לנ י ה', מש ני דוש אמ י קה תוב כי כה של ים. וש דושי קש

ת ם אל חנ לש ל תי ת? (משלי כג) אנ רל יא אומל ה הי ה מנ ינה כי שש הנ א. וש מי תו טה ילה כי ם, אמ יי דנ ת יה ילנ טי םא נש ל ל בש אוכי ל הה כה וש
ל כה ע. וש רה ן הה יי ענ מו  ם, ושש עולה נות בה עה ת פגרש דנ מי ייש  שום של ם? מי ענ טנ ה הנ יו. מה מםתה ענ טש מנ ו לש אנ תש ל תי אנ ן וש יי ע עה ם רנ חל לל
ם חל א לל רה קש ה הוא ני לה ל של כה אמ מנ ל אותו הנ כה יו. וש לה ה עה נות שורה עה ל פגרש ה של דה מי ה הנ ם, אותה יי דנ ת יה ילנ טי םא נש ל ל בש אוכי הה

ן. יי ע עה רנ

ת דנ ת מי חנ אנ ת טוב, וש דנ ת מי חנ ם, אנ דה ל אה נו של חה לש ל שג דות ענ דות עומש י מי תי א, שש בה א סה נונה מש ב הנ ר רנ מנ ך אה כה של
ל יהה ענ ה יהדל יחה ני רוך הוא. ומנ דוש בה קה ל הנ נו של חה לש הו שג ת: זל רל ת טוב אומל דנ ך, מי רי בה יו ומש ש יהדה די קנ ם מש דה אה הה של ע. כש רנ
ה תה י אה די בש י ענ ר לי םאמל י ר (ישעיה מט) ונ מנ אל נל של מו  ה, כש תה קום אנ ל מה של דו  בש ה, ענ תה י אה די בש ת לו: ענ רל אומל וש םאשו  ר

ר. אה פה תש ך אל ר בש של ל אמ אי רה שש יי

ה אה מש טנ יו ומש לה ה עה יהד שורה י הוא! מי לי ה של ת: זל רל ע אומל ת רנ דנ ל, מי אוכי יו וש יהדה ת  אל ש  די קנ ם מש דה ין אה אי של וכש
ן. יי ע עה ם רנ חל א לל רה קש לו ני כה אמ אותו, ומנ

י ני עה ל. אותו הל כנ אה יו וש דה ל יה טנ םא נה ל ה אותו של אה כםל. רה אל י לל ני עה ן אותו הל מי זי ד של חה יש אל אי ל, בש בל בה יהה בש ה הה עמשל מנ
כםל! אל ך ול קומש מש ב בי ר לו: שי מנ אה א לו וש רה ך לו. קה לנ הה ן וש חה לש שג הנ ם מי קה

םא ל כו', וש ן וש יי ע עה ם רנ חל ת לל ם אל חנ לש ל תי תוב (משלי כג) אנ יך כה לל עה ך, של מש ל עי י אםכנ ני אמ לום של שה ס וש ר לו: חנ מנ אה
יו רוחנ לה ה עה שורה י של ל מי כה ם. של ם בה תל מי טש ני ם וש הל או בה מש טנ םא תי ל תוב (ויקרא יא) וש כה א, וש מי ך טה לש כה אמ מנ א של לה עוד, אל

ה אה י מי ני עה אותו הל נו לש תש נה ים, וש מי כה י חמ ני פש ה לי עמשל מנ א הנ ל. בה לה יחות כש תי ה פש ין לה אי ה, של תומה ה סש אה מש ל טג בי קנ ן, מש יי ע ענ רנ
זוזיים.

ב, עי יהה רה הה י, של ני עה ה הל וות! ומה צש מי ה ובנ תורה ים בנ קי ם עוסש יכל רי שש ל! אנ אי רה שש ם יי יכל רי שש ר, אנ מנ אה י וש גנ י חנ בי ה רנ כה בה
ה. תורה ים בנ קי עוסש י של מי יד לש תי ר טוב עה כה ה שה מה דונו - כנ בוד אמ כש א לי לה ש אל שנ םא חה ל מו, וש צש ר ענ מנ שה יו, וש עה ר מי צנ עה וש

ין יהמי ת הנ טםל אל יך לי רי צה כםל, וש םאל בנ מ שש ל הנ ח ענ בנ ין ייש לו של יהמי הנ שום של םאל, מי מ שש ין בי טםל יהמי ית - לי ישי לי שש הנ
םאל. מ שש ל הנ ח ענ בנ יות לו של הש יון, לי לש ן על ול גה ם כש דה אה ל הה ין של יהמי י הנ רי המ ש אותו, של מי שנ םאל ולש מ שש בנ
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ה מה ין ה' רומי מי תוב (תהלים קיח) יש כה מו. וש ת לה ש דה ינו אי ימי תוב (דברים לג) מי כה ין, של יהמי ה בש נה תש ה ני תורה הנ של
ל. אי רה שש ר יי בנ גה ה יהדו וש ים מםשל ר יהרי של אמ ה, כנ ל זל ענ ל. וש יי ה חה ין ה' עםשה מי יש

י, וי לי ר מי ה אומי וי יו? הל ל יהדה י נוטי מי ן, מי דוכה ה לנ עולל ן של כםהי ין. הנ יהמי ת הנ ש אל די קנ םאל לש מ שש יך הנ רי יו, צה ש יהדה די קנ לש
םאל. מ שש תוך הנ ש מי די קנ תש הי אוי ולש רה ין כה יות יהמי הש ן לי דוכה ה לנ עולל ן הה כםהי ת הנ ש אל מי שנ הוא מש םאל, של מ שש ד הנ צנ הוא מי של

םאל. מ שש תוך הנ א מי לה ש אל די קנ תש הי יך לש רי םא צה ין ל יהמי ם, הנ אן גנ ף כה אנ

ס ל כי י יהד ענ ה הוא כי זל ים י"ד, וש אי רה קש ני ם, של ים הי קי רה ר פש שה ה עה עה בה רש יהד. אנ י הנ קי רש ל פי ת כה טםל אל יך לי רי עוד, צה וש
ל כה וש ים א"ת ב"ש.  אי רה קש ני סוף, של וה םאש  א ר יתה א בי פה לש ל אנ יות של אותי א בה בה א סה נונה מש ב הנ רנ ה  רה אמ בי של מו  יה"ה, כש
ים די י"ד עובש וש ים.  קי רה ים י"ד פש אי רה קש ני וש ה,  לה עש מנ וה ה'  תוך  "א, מי יתה "א בי פה לש ל אנ סוד של ים, בנ קי רה פש ם י"ד הנ אותה

ה. ם זל ה עי יל זל לי כש הנ ם, לש יי דנ ת יה ילנ טי ה נש ל זל ענ ין, וש יהמי םאל בנ מ שש הנ םאל, וש מ שש ין בנ ל יהמי ל של לה יות כש הש י"ד, לי לש

או תוב (תהלים קלד) שש כה יו, של ש יהדה די יקנ ה, וי ילה טי ר נש חנ אנ ך לש רי בה מש ה של עה שה יו בש יהנ יהדה בי גש הנ יך לש רי צה ית - של יעי בי רש
ם? ענ טנ ה הנ ת ה'. מה כו אל רש ש ובה ם קםדל יכל די יש

ן הל ד, ייש בה רות ינחנ בה חג ן מש הי עות של בה צש ע אל בנ רש ש. אנ מי ן חה עות הי בה צש אל יון. הה לש ן על יוקה ן דש עות הי בה צש אל הה שום של מי
ע, בנ רש יא אנ ה הי דושה קש ה הנ בה כה רש מל י הנ רי המ ה. של יונה לש על ה הה בה כה רש מל ן הנ יוקנ ל דש ן סוד של הי ת, של חנ ל אנ כה ים בש קי רה ה פש לשה שש
ם שי הו  זל יות הוא. וש ה אותי רי שש ים על תי יות, שש ע אותי בנ רש ל אנ של ש  פםרה מש ם הנ ן שי ל כי ענ ים, וש קי רה ר פש שה ים עה ני ם שש הי וש

א אות. רה קש ק ני רל ק ופל רל ל פל ים, כה קי רה ר פש שה ים עה ני ם שש יו, הי יותה אותי ש בש פםרה מש הנ

י תי שש ים,  קי רה פש הנ י  ני שש ם  ים. אותה קי רה פש י  ני שש ה  בה ייש  וש ם,  הל מי יא חוץ  הי של ל,  גודה את  רי קש ני של ה  רה תי יש ע  בנ צש אל
ם. ם הי ל כגלה ח של בנ של ירות. הנ מי יונות טש לש גות על רה י דש תי שש ירות בי מי יות טש אותי

ל אותו ים אל קופי ם זש ים כגלה קי רה פש לו הנ אי ה, וש לל גנ תש ינו מי אי יר של מי טה ל אותו הנ ה, אל לה עש מנ ם לש ל כגלה חנ של תי פש מנ הנ וש
נו. מל ים מי כי רש בה תש ם מי כגלה שום של ים, מי שי דש קנ תש מי ר של חנ אנ יר לש מי טה הנ

ים יוני לש על הה ים  קי רה פש הנ ם  אותה יר  עי הה לש ה,  לה עש מנ לש עות  בה צש אל הה ת  אל קםף  זש לי יך  רי צה שו,  דש קנ תש הי של ן  יוה כי ו,  שה כש ענ וש
ים קי רה פש וב'  ר.  שה עה ה  עה שש תי י  רי - המ ן  הל בה ייש  ים של קי רה פש י"ד הנ וש עות  בה צש אל ן, ה'  כי ל  ענ וש רו).  תש תנ סש הי (של ים  דושי קש הנ
ים רי שש םאל על מ ינד שש ן בש כי ת. וש חנ אנ ים וש רי שש בונו על שש חל ילה של הש ד אל גל נל ין, כש יהמי רוענ הנ זש ד בי חה אל ים וש רי שש י על רי ים - המ יוני לש על

ילה. הש ר אל של ילה אמ הש ה אל ל זל ענ ת. וש חנ אנ ים וש רי שש בונו על שש חל ילה של הש ד אל גל נל ד, כש חה אל וש

ם. יכל טי בש ם שי יכל אשי ר (דברים כט) רה מנ ה אה ל זל ענ וש םא"ש.  ר כו  פש "ר הל של ילה. אמ הש אל םא"ש  יל"ה ר הש סוד, אל הנ וש
םאל. מ רוענ שש ם - זש יכל טי בש ין. שי רוענ יהמי ם - זש יכל אשי רה

עות. בה צש אל ל הה ן של יוקה דש ה, בנ לה עש מנ כות לש רה ר בש עורי י לש די נו, כש רש מנ אה מו של ה, כש נה וה כנ ך בש רי בה יך לש רי צה ית - של ישי מי חמ הנ
ל, הוא אוכי ל של כה אמ מנ אותו הנ ת מי תי ר לה חה בש מג ן הנ ה מי וה צש אוי. ומי רה הו כה זל י, של ני עה ל לש כה אמ מנ אותו הנ ת מי תי ית - לה שי שי הנ
אותו שום של י, מי ני עה ן לל הוא נותי זון של מה אותו הנ ה מי נל הל רוך הוא נל דוש בה קה י הנ רי המ ב, של אי הוא תה ים של רי פה שג מש ל הנ כה מי

חנ אותו. מי שנ ה, ומש זל י הנ ני עה ש הל פל נל ת לש חנ ה ננ ן, עושל הוא נותי ל של כה אמ מנ הנ

ם כגלה ן, וש צות הי רה ע אמ בנ א, של בה א סה נונה מש ב הנ ר רנ מנ אה ך  כה ם. של חל לל ל הנ יא ענ מוצי ת הנ כנ רש בי ך  רי בה ית - לש יעי בי שש הנ
ה עה בש ם שי אותה מי יו  םא הה ן ל כגלה זו. ובש ל הנ בי תי א בנ לה הוא אל רוך  בה דוש  קה ה הנ צה רנ תש םא הי ן ל כגלה ה. ומי טה מנ ים לש דורי מש

זו. ל הנ בי תי א בנ לה ים אל יני מי

ים, יני מי ת הנ ענ בש לו שי אי ט לש רה ים, פש ני מג ינד מש ץ בש רל אה י הה בולי ל יש כה ים וש בי עמשה ל הה רוך הוא כה דוש בה קה ן הנ ן נותי כגלה ובש
םא ל יהדו, וש ר בש סה מש ם ני חל לל י הנ רי המ יא, של מוצי ל הנ ה"א של ק בנ די קש דנ יך לש רי ך צה שום כה ם. ומי דה אה י הה ני ל בש כנ אמ ל מנ ם של חל לל

יא. םא מוצי ל יא, וש 'מוצי ן הנ כי לה ר, וש חי םא אנ ל יא אותו וש מוצי הוא של ים, וש ני מג מש י הנ ידי בי

ל יו של עה מי ה בש ה שורה כה רה בש ין הנ אי ך. של לל מל י הנ ני פש ל לי אוכי י של מי א כש לה ן, אל עה לש ן ובנ רה גש רש ילה גנ הש םא יי ל ית - של יני מי שש הנ
י ני יטי עי לש תוב (בראשית כה) הנ כה ו, של שה מו עי ן הוא כש עה לש בנ הנ ן. וש עה לש א בנ צה מש םא ני ל אותו של א בש לה ן, אל עה לש א בנ צה מש ני אותו של
םא ל ע. וש בנ שש םא יי ל יו, וש עה מי רוי בש ע שה רה הה ש  חה נה הנ שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ה. מה טה עה לש הנ ך  רל ה, דל זל דםם הנ אה דםם הה אה ן הה א מי נה
נו, חה לש ל שג ת ענ חנ ננ כםל בש אל יך לל רי ך צה שום כה ר. מי סה חש ים תל עי שה ן רש טל תוב (משלי יג) ובל כה ע, של שה א רה רה קש ני א של לה עוד, אל

ך. לל מל י הנ ני פש ב לי יושי י של מי כש

י מי י הוא כש רי ה, המ י תורה רי בש די ין בו  אי ן של חה לש ינו, שג ני י שה רי המ ה, של י תורה רי בש די נו  חה לש ל שג ילה ענ הש יי ית - של יעי שי תש
קום. י מה לי ה בש יא צםאה קי או  לש נות מה חה לש ל שג י כה תוב (ישעיה כח) כי כה ה, של רה ה זה עמבודה ים. זו  תי י מי חי בש זי ל מי אוכי של

ה. יא צואה את קי רי קש ה ני רה ה זה עמבודה

ים יוני לש על לה ם,  עולה לה זונות  מש ה  לה יש לנ ל  כה ובש יום  ל  כה בש ים  קי לה חמ ק  לי חנ מש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ של שום  מי
מו ה, כש לה יש לנ ים בנ לי ה, אוכש לה יש לנ ים בנ טי שולש ם, וש קומה ל מש ים ענ ני מג מש ים הנ כי אה לש מנ ם הנ אותה ה - לש לה יש לנ ים. בנ תוני חש תנ לנ וש

. יהה עמרותל ננ חםק לש ה וש יתה בי ף לש רל ן טל תי תי ה ונ לה יש עוד לנ ם בש קה תה ר (משלי לא) ונ מנ אל נל של

זון רוך הוא מה דוש בה קה ם הנ הל ק לה לי חנ יום, מש ים בנ טי שולש ם וש קומה ל מש ים ענ ני מג מש ים הנ כי אה לש מנ ם הנ אותה יום - לש בנ
ה. זל ם הנ עולה י הה ני ל בש כה ק לש לי חנ ם מש יהל רי חמ אנ ם, לש הל ק לה לי חי ן של יוה יום. כי בנ
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ם, דונה ת אמ ים אל אי שש ננ ים ומש חי בש שנ ים ומש ם מודי ם, כגלה זונה ים מש לי ם אוכש עודה ה, בש לה עש מנ לש ים של כי אה לש מנ ם הנ ל אותה כה
ם. הל מה ים עי רי בי יות חמ הש ש, לי מה ה מנ זל ן הנ ול גה ם בנ הל יך לה רי ה, צה טה מנ ל לש אי רה שש ה יי מו זל ך. כש ף כה ך אנ ר כה חנ אנ וש

ה אותה ע מי רה ד הה צנ ק לנ לל ת חי תי לה נו, וש מל ה מי עה רה ה הה מה זגהמ יר הנ עמבי הנ ה, לש ם חובה הי ים, של רוני חמ ם אנ יי ית - מנ ירי עמשי הה
ג. רי טש קנ יו מש לה א אי צי מה םא יי ל י של די ל יהדו, כש ענ ה של מה זגהמ

ת כנ רש ין, ובי ני הל נל ת הנ כנ רש יא, ובי מוצי הנ ם, וש יי דנ ת יה ילנ טי ל נש ה של נה וה כנ הנ צון וש רה ה אותו הה לה טש ה נה ה טובה דה ינו, מי ני שה של
ה זל יו) ובה לה ג עה רי טש קנ םא יש ל נו, (וש מל ד מי רי פה ה יי זל ים, ובה רוני חמ ם אנ יי מנ ם בש יי דנ ל יה ה של מה ה זגהמ ה אותה לה טש ה נה עה ה רה דה זון. מי מה הנ

קו. לש ל חל נוטי

ב, א לי רה קש ני קום של מה ח אותו הנ מנ שי זונו, וש ל מש ך ענ רנ בי בו, של ב לי יטנ יי תש ונ יישש ז ונ ל בםענ םאכנ י תוב, (רות ג) ונ ה כה ל זל ענ וש
ם. דה ל אה צון של רה ב וש יך לי רי צה ב של לי אותו הנ

י תי שש שום של תו. מי עש ה דנ חה ם נה יי מנ ם הנ אותה ה, ובש א חובה רה קש ני ם אותו של ל אותה בי קנ ה, ומש ים חובה רוני חמ ם אנ יי ומנ
ל כה וש כות,  זש לי ים  חי פותש ה  זל ל  של ים  רי בה דש הנ ל  כה וש ה.  את חובה רי קש ני ת  חנ אנ וש כות,  זש את  רי קש ני ת  חנ אנ לו,  לה הנ גות  רה דש הנ
ה נל הל נל ה, של ל חובה ים של קי לה חמ ם הנ ים הי רוני חמ ם אנ יי ה, מנ ל זל ענ ה. וש חובה ים לש דוני ני ה, וש חובה ים לש חי ה פותש ל זל ים של רי בה דש הנ

ה. סוד יהפל ה. וש זל מי

יך כוס. רי ה צה לשה שש זון בי מה ת הנ כנ רש ים. בי מי כה ם חמ הל ירו בה עי הי מו של ים, כש רי בה ה דש רה ה עמשה יכה רי ה צש כה רה ל בש כוס של

ה. לה עש מנ ה וה לשה שש ה, ומי לשה שש א בי לה ת אל כל רל בה תש ין מי ה אי כה רה ל בש כוס של ם? של ענ טנ ה הנ יך כוס. מה רי ין צה ה - אי לשה שש םא בי ל של
םא. ה - ל לשה שש חות מי ה פה ני הי

ם הי ב של ל גנ ף ענ ך, אנ רי בה י מש מי ים לש רי םא אומש אן ל לו. כה של נו מי לש כנ אה ר של הוא אומי ינו, של בותי רו רנ מש ה, אה לשה שש בי
י. מי ים לש רי םא אומש ל נו, וש לש כנ אה ך של רי בה א נש לה ים אל רי םא אומש ל ם, וש שי לו, או לנ של נו מי לש כנ אה י של מי ר לש מנ םא אה ה, ל לשה שש

סוד - (דברים הנ ה, וש ים בה לי כש תנ סש יו מי ינה עי יו, וש נה פה ת לש דל ה עומל כה רה ל בש זו של כוס הנ הנ ינו, של בותי ירו רנ עי אן הי כה וש
בות. אה ת הה לשל שש תוך  זונות מי ומש כות  רה ת בש לל ה נוטל כה רה ל בש כוס של הנ ה  אותה וש ה.  בה יך  להל י ה' אל יני עי יד  מי יא) תה

ים. לי נו אוכש ל אה טנ הוא נה זון של מה אותו הנ ומי

לו, של נו מי לש כנ אה שום של ך, מי רי בה נו לש תי עש י"ם דנ כי סש לו. ננ של נו מי לש כנ אה "ך של רי בה ים נש רי אומש ים בו, וש לי כש תנ סש ה מי ל זל ענ וש
ם. עולה ת הה זון אל ל לה טנ הוא נה זון של מה אותו הנ מי

ים מי רושש ת  עי כה וש ינו.  יי חה טובו  ובש לו  של מי נו  לש כנ אה של רוך  בה יון,  לש על הה ם)  עולה (הה ל  אל ים  רי אומש וש ים  עוני ם  הי וש
לו, לום של שה הנ ך של לל מל רוך? אותו הנ בה י הנ רוך. מי ים בה רי אומש ה, וש נה מל א מי זון יוצי מה ל הנ כה ה, של דועה ה יש גה רש ים דנ רי אומש וש
למםה ך שש לל מל הנ תוב (מלכים-א ב) וש כה נו? של ן לה יי ננ ה, מי זל הנ רוך  נו. ובה מל אות מי כות יוצש רה בש ל הנ כה יון, של לש על הה ך  לל מל הנ

לו. לום של שה הנ ך של לל מל רוך, הנ בה

יון לש על ם הה עולה הה שום של ם? מי ענ טנ ה הנ ר. מה מנ םא אה הוא ל ה של קום, מנ מה ל הנ ם של רםשל ים הה רי ם אומש ה הי ל זל ענ וש
ל ענ ה. וש בורה ד וגש סל םאל, חל מ ין ושש ם יהמי הי , וש יהה תל חש תנ ים של רובי כש י הנ ני שש ה לי אשונה רי כות בה רה יק בש רי ה, מי ינה הוא בי ה, של זל הנ
כםל ל הנ ע, נוטי צנ מש אל הוא בה ך של רי בה מש ה. אותו של יונה לש על ה הה גה רש דנ ה הנ ל אותה ם של עמשות רםשל ם, לנ יי ננ ם שש מו אותה שש רש ן ני כי
ד ים) ינחנ מי שש בנ תש ים (מי ימי כי סש ז מנ אה ה, וש גה רש דנ הנ קום וש מה ם הנ רושי ה, וש אה לש הה אן וה כה ך מי רי בה הוא מש ים, וש די דה צש י הנ ני ין שש בי מי

ה. לה עש מנ לש ים של טי בה שש ר הנ שה ים עה ני דול שש לום גה שה בש

ה, מה צש ענ טוב  הנ ת  דנ מי מי א  יהצה של תון,  חש תנ הנ ם  עולה הה אותו  ת  אל טוב  בש ן  זה של טובו.  מי םא  ל וש ינו,  יי חה טובו  ובש
ל טובו - אל תון. וש חש תנ ם הנ עולה ה הה ל ה' - זל ל טובו. אל אל ל ה' וש דו אל חמ ר (הושע ג) ופה מנ אל נל מו של את טובו, כש רי קש ני של

מות. עולה ל הה ים כה אורי ים ונש זוני ל יהדו ני ענ ל טוב ה'. של רו אל המ נה ים. (ירמיה לא) וש יי חנ ץ הנ הו עי זל

ר אומי ך  רי בה מש הנ גות. אותו  רה דש ל הנ ד סוף כה ענ וש יון  לש על הה םאש  ר הה ת, מי חנ ה אנ מה כה סש הנ כםל בש י הנ רי המ ה, של רה עמשה בנ
ינו. אלהי ך לי רי בה ם, נש רושי וש

ל קור של מה הוא הנ יון, של לש על ם הה עולה תוך הה א מי יהצה זון של מה ל הנ ן ענ זה ת הנ כנ רש ך בי רי בה מש ן של יוה ה, כי אה לש הה ם ולש שה ן מי כי וש
ל ת כה אל שום של ם? מי ענ טנ ה הנ תון. מה חש תנ ם הנ עולה ל הה סוד של ה, הנ דה מש ץ חל רל ל אל ר ענ אומי וש ך  ר כה חנ ר אנ כםל, חוזי הנ

דוש. קה תון הנ חש תנ ם הנ עולה ל הה ך אל ר כה חנ אנ כםל, וש ל הנ קור של מה הוא הנ יון, של לש על ם הה עולה ה לה אשונה רי יך בה רי כות צה רה בש הנ

ם עולה י) הה בי גנ (לש ה  שה דג קש ך  כה ר  חנ אנ וש יון,  לש על הה ם  עולה הה י  בי גנ לש ה  אשונה רי בה ה  לה דג גש הנ י  רי המ (של יש,  די קנ בנ ה  זל מו  כש
ים, יי חנ ל הנ קור של מה כםל, הנ ל הנ יון ענ לש על דול הה גה ם הנ שי הנ א. אותו  בה רנ יה  מי שש ש  דנ קנ תש יי ל וש דנ גנ תש דוש) יי קה תון הנ חש תנ הנ
א רה בה ם של עולה בה נו  מל ים מי יכי שי מש מנ ך  ר כה חנ אנ א. וש בה ם הנ עולה הה הו  זל שות, וש דג קש ל הנ כה כות וש רה בש ל הנ אות כה יוצש נו  מל מי של
ה טה מנ יל מי חי תש מנ ן, של הל ה בה ם שוחל דה אה כות של רה בש ה בנ לה פי תש כות, חוץ מי רה בש ל הנ ה כה זל ן הנ ול גה תון. בנ חש תנ ם הנ עולה צונו, הה רש כי

ה. לה עש מנ לש

ה - תורה ים, וש יי חנ ץ הנ ה עי ית - זל רי בש ה. הנ תורה ית וש רי ל בש סוד של ל בנ לה כש ני תון, של חש תנ ם הנ עולה ה הה ץ, זל רל אה ת הה כנ רש בי
תון. חש תנ ם הנ עולה ת הה ם אל הל זון בה א לה בה ם הנ עולה ן הה ים מי אי יוצש זון - של ים ומה יי י. חנ עי צה מש אל מוד הה ענ הה

ם דה אה ינו, אוי לו לה ני י שה רי המ ים, של כי רש בה ם מש ינה ם אי ל הי בה זון. אמ מה ת הנ כנ רש בי ים בש יהבי ים חנ ני טנ ים וקש די עמבה ים ונ שי נה
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ים לו. כי רש בה יו מש נה תו ובה שש אי של

מםענ שש יהבות לי ל חנ בה ים, אמ רי חי אמ אות לנ ן קורש ינה ן אי ל הי בה ה, אמ לה גי א מש רה קש מי יהבות בש ים חנ שי א, נה בה י אנ בי ר רנ מנ אה וש
ן, חה לש שג ל הנ ה ענ ין לה תי מש הנ ה לש לה עש יהב בנ חנ ה, וש לה עש י בנ פי ה מי כה רה בש מםענ הנ שש ה לי שה אי ת הה ילבל ה חנ ין זל עי ך. כש רי בה מש י הנ פי ה מי כה רה בש הנ

ך. רי בה מש י הנ פי מםענ מי שש י לי די כש

ם. שי בנ ך  רי בה מש ינו  ן אי יהל לי עמ ך  רי בה מש ה - הנ בי רש ים הנ שי נה יו  ם. הה הל לה ך  רי בה מש י של מי ים לש אי ר - קורש כה זה ם  ין שה אי
ר קנ עי ם, של שי ן בנ יהל לי ים עמ כי רש בה ין מש מון, אי זי פות לש רש טה צש ן מי ינה אי יל וש הואי מון. וש זי פות לש רש טה צש ן מי ינה ים אי שי ינו, נה ני שה של
מםענ שש ה לי לה גי א מש רה קש מי יהבות בש חג זון, ומש מה ת הנ כנ רש מםענ בי שש יהבות לי חג ל מש בה ה. אמ בה קי נש םא בי ל ר הוא, וש כה זה זון בש מה ת הנ כנ רש בי

א. קורי י הנ פי מי

ך רי בה ה, ולש טה מנ ך לש רי בה ייש לש ה, וש לה עש מנ ו לש שה כש ד ענ ים ענ כי רש בה נו מש י אה רי המ זון, של מה ת הנ כנ רש בי ם בש יי לנ רושה ן יש ינ נש ת בי כנ רש בי
ן ם, מי שה א מי לה ים אל זוני ני ם  ינה ם אי עולה י הה ני ר בש אה ם. ושש עולה ל הה כה א לש זון יוצי ם מה שה י מי רי המ ש, של דה קש מי ן הנ ינ נש ל בי ענ

מון. זי ת הנ כנ רש אן בי ד כה ענ כםל. וש ל הנ לנ ה, כש אשונה ה רי כה רה בש כםל הוא בי הנ ית. וש צי מש תנ הנ

י די ב, כש לי צון הנ רש ה ובי חה מש שי בש ך  רי בה לש יך  רי צה ה. וש טה מנ לש חנ  מי שנ ה ומש לה עש מנ לש חנ  מי שנ זון, מש מה ת הנ כנ רש בי ך  רי בה מש י של ומי
ב טוב לי תוב (משלי טו) וש כה טוב, של ת הנ דנ י מי בו. זוהי ב לי יטנ יי ונ תש  יישש ז ונ ל בםענ םאכנ י תוב ונ כה טוב, של ת הנ דנ מי חנ  מי שנ לש
מוהו שה קום, וש מה י הנ ני ל בש ת כה ינו אל מי זש הי ת, וש רל חל ה אנ לולה הי ה וש חה מש שו שי עה קוהו, וש שה ים ונש רי בי חמ או הנ יד. בה מי ה תה תל שש מי

ם. כגלה םאש לש ר

עון מש י שי בי ת רנ עו אל מש יהה. שה רש בל טש לי או  אי בה הודנ י יש בי רנ אי וש הורנ י נש בי ה (רות ג). רנ מה עמרי ה הה צי קש ב בי כנ שש םא לי יהב ונ
ים יי חנ ם הנ אותה ה, ומי לה עש ל מנ ים של יי ת חנ ילנ כי - אמ בו  ב לי יטנ יי כו'. ונ תש  יישש ז ונ ל בםענ םאכנ י ה, ונ זל סוק הנ פה ת הנ ר אל אומי של
יות טובות לי גה רש ים טובות ומנ ני בה לו אמ ה - אי מה עמרי ה הה צי קש ב בי כנ שש םא לי יהב יהד ונ ח אותו, מי מנ שי ן של יוה כי בו. וש ת לי ח אל מנ שי

ים. ני שושנ ה בנ ים סוגה טי ת חי מנ ך עמרי ני טש ר (שיר ז) בי מנ אל נל מו של דוש, כש קה א הנ סי כי ת הנ בות אל סובש יונות של לש על

םא ל דו, וש גש נל ה כש בה כש שש םא ני ל יו, וש לה גש רנ ה לש בה כש שש ב - ני כה שש תי יו ונ לתה גש רש ל מנ גנ תש ט ונ לה םא בנ ב תה תוב (רות ג) ונ כה ה של ומנ
ם ן עי דל ן עי גנ ס לש נה כש ני הוא  רוך  בה דוש  קה ין הנ אי ע, של יהדנ םא  ה ל לה יש לנ י הנ צי ד חמ ענ אן של כה ה, מי לה יש לנ י הנ צי חמ י בנ הי יש לו. ונ צש אל

ה. לה יש לנ י הנ צי ר חמ חנ ד אנ א ענ לה ים אל יקי די צנ הנ

ז קול ה, אה לה יש לנ ק הנ לה חל נל של ם. כש הל ת בה נל קל תנ תש ים מי טי חי ת הנ מנ עמרי מות עולות, ונ שה נש ל הנ ה כה לה יש לנ ית הנ אשי רי י בש רי המ של
א רה קש ני קום של מה ד אותו הנ יעות ענ גי בות מנ הה לש שנ ם הנ אותה פון. וש צה ד הנ צנ ר מי עורי תש קול מי אותו הנ א, וש קורי ר וש עורי תש מי
גול נש רש תנ י הנ פי נש כנ ת בש בל הל לש שנ הנ ה  ה אותה כה "ל. מנ יאי רי בש יהו? גנ ר. ומי בל גל ת הנ יאנ רי את קש רי קש ני ל, וש יי חנ א בש ז קורי אה ר, וש בל גל

א. קורי ה, וש טה מנ לש של

ד רנ ילחל ה ונ לה יש לנ י הנ צי חמ י בנ הי יש תוב (רות ג) ונ ז כה אה ים. וש די םאל עומש מ שש ל הנ ין של די יום הנ קי ה בש טה ה ומנ לה עש ז מנ אה וש
יו. לתה גש רש ת מנ בל ה שםכל שה ה אי ני הי ת וש פי לה יי יש ונ אי הה

רוך בה דוש  קה ב הנ ר יושי מה שש ר ומי מה שש ל מי ל כה ענ ה, וש לה יש לנ רות הוא הנ מה שש מי לש  ינו, שה ני ה. שה לה יש לנ י הנ צי חמ י בנ הי יש ונ
לו. לה רות הנ מה שש מי לש הנ שש ה בי לה יש לנ ים בנ ני מג ים, מש דועי ים יש כי אה לש ה מנ רה מה שש ה ומי רה מה שש ל מי כה י. ובש רי אמ ג כנ שואי הוא וש

ים? (תהלים רי ם אומש ה הי ה. ומנ לה יש לנ ית הנ אשי רי ה בש ירה ים שי רי אומש ים של כי אה לש מנ ם הנ ה, הי אשונה רי ה הה רה מה שש מי בנ
גו'. ב וש בה ר לי ם ובנ יי פנ י כנ קי ר ה'. (שם) נש הנ ה בש לל עמ י ינ גו', (שם) מי ץ וש רל אה ה' הה מור לנ זש ד מי וי דה כד) לש

ם שה לו של לה ים הנ ני מג מש ל הנ קום של מה עולות לנ של עמלות. כש רוצות לנ אות וש ם יוצש דה אה י הה ני מות בש שש ל ני כה שום של מי
ים ני מג ה, ומש נה שה מות הנ בון יש שש חל לות, כש יכה ה הי שה מי חמ ים ונ שי אות שי לש מי ם שש ה, ייש שה אשונה רי ה הה רה מה שש מי ים הנ די עומש

ם. יהל לי ים עמ ני גי מש

כות הולש ה, וש חוצה ן הנ ים אותה םא, דוחי ם ל אי ים. וש יוני לש ים על חי תה ן פש הל ים לה חי מות, פותש שה נש ן הנ ם זוכות אותה אי
ם הל ים ומי בי ם כוזש הל ים, מי רי בה ן דש הל יעות לה עות, ומודי רה רוחות הה ן הה ת אותה שות אל ם, ופוגש עולה ל הה כה טות בש שוטש ומש

רות. חי אמ ן הה קום אותה מש עולות לי סות וש נה כש ני ח, וש תנ ן פל הל ים לה חי ס, פותש ני כה הי ם זוכות לש ת. אי מל אל

ית בי ן  בנ רש חג ל  ענ ים  לי בש אנ תש מי של יון,  צי י  לי בי אמ ים  אי רה קש ני של ים,  רי חי אמ הה ים  ני מג מש הנ ם  הי ם  שה יהה,  ני שש ת  רל מל שש מי
ש. דה קש מי הנ

רות עורש תש ה הי אותה פון, מי צה ד הנ ל צנ ת של בל הל לש שנ ה הנ ת אותה רל עורל תש מי ר, של בל גל ת הנ יאנ רי ל קש ה של עה שה ה הנ אותה ובש
ר: אומי וש ל,  יי חנ בש א  קורי ה,  זל הנ ם  עולה הה ל  של גול  נש רש תנ הנ י  פי נש כנ ד  ענ ה,  זל הנ ם  עולה לה ת  דל יורל של כש םאת,  ז הנ ת  בל הל לש שנ הנ

יון. כה בש ר יי לום מנ י שה כי אמ לש תוב (ישעיה לג) מנ כה לום, של שה י הנ לי עמ ם בנ ל אותה ש כה דה קש מי ית הנ ל בי יהה של כי בש רו לנ עורש תש הי

ל יהה של בובש רש עי ה הה אה י רה ש. מי דה קש מי ית הנ ל בי י של כי בש ים לנ סי נש כנ תש ם מי י, כגלה כי ה בל םא רואל ל י של י, ומי כי ה בל רואל י של מי
גועות ובוכות? דושות של קש בות הנ כה רש מל ל הנ כה ם, וש יי מנ שה אות הנ בש ל צי כה

ה אותה בש ז,  אה וש ים.  יעי קי רש ים)  עי שש תי (וש ים  עי בש שי וש אות  מי לש  שש בי ט  ובועי ה,  ובוכל ה  גועל הוא  רוך  בה דוש  קה הנ וש
ן נותי ג וש שואי רוך הוא, של דוש בה קה ה הנ יש - זל אי ת. הה פי לה יי יש ונ אי ד הה רנ ילחל ה ונ לה יש לנ י הנ צי חמ י בנ הי יש תוב, (רות ג) ונ ה כה עה שה הנ
ג אנ שש אםג יי ן קולו. שה תי שו יי דש עון קה מש ג ומי אה שש רום יי מה תוב (ירמיה כה) ה' מי כה הו של ש. זל דה קש מי ית הנ ן בי בנ רש ל חג קול ענ
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ם. כה רש חות דנ רש תו אה פש לה ר (איוב ו) יי מנ אל נל מו של ת - כש פי לה יי ה. ונ ינה כי שש הו - זו הנ וי ל נה ענ

ה ה. מנ עה שה ה הנ אותה ים בש לי בש אנ תש ים ומי בות בוכי כה רש מל ל הנ כה אות וש בה צש ל הנ כה ים, וש יעי קי רש ל הה כה ט בש ז הוא בועי אה וש
ל גו'. (שם קלט) ענ וש יך  דל ת עמבה לנ בש ני ת  אל נו  תש נה גו'.  וש ך  תל לה חמ ננ ם בש גויי או  ים בה להי ים? (תהלים עט) אל רי ם אומש הי

גו'. ל וש בל רות בה המ ננ

ם, זו יי לנ גש רנ ין הה ת בי קל דל הג ר, מש פה עה ת לל בל יו, שוכל לתה גש רש ת מנ בל ה שםכל שה ה אי ני י) הי רי המ שום (של ה? מי מה ת, לה פי לה יי ונ
תש י אנ לות, ומי גה י בנ תי בי תש  י אנ ה, מי ל אותה הוא שואי יו, וש לה ת אי רל עורל תש יא מי ה הי עה שה ה  אותה ז בש ל. אה אי רה שש ת יי סל נל כש

זו? ה הנ עה שה בנ

ין רי טי לש פנ הנ ל  ענ וש לות,  גה בנ ם)  הי (של י  ננ בה ל  ענ ים  אובי כש מנ בש וויהה  רש ר,  ענ צנ בש וויהה  רש ך.  תל מה אמ י רות  נםכי אה ר  םאמל ת ונ
לות גה ה בנ י פל ין לי אי ם, וש יהל לי ל יום עמ כה ים בש לי לש קנ ים ומש פי רש חה מש א של לה י, אל תי שש גםרנ י של םא דנ ל ם. וש הל י מי תי שש גםרנ ים של דושי קש הנ

ם. הל יר לה זי חמ הנ לש

ל ם דנ ים אי חורי בנ י הנ רי חמ ת אנ כל י לל תי לש בי אשון לש רי ן הה רון מי חמ אנ ך הה די סש תש חנ בש יטנ י הי תי ה' בי תש לנ ה אנ רוכה ר בש םאמל י ונ
ד א ענ הוא בה ם, וש יי לנ ירושה מי ש  י גםרנ יחי שי ד מש וי דה של י, כש ננ פה ר לש כנ זש י, ני תי הוא, בי רוך  בה דוש  קה הנ ה  ר לה מנ יר. אה שי ם עה אי
יהה םא הה ה ל זל דוף הנ גי מו הנ ק. כש תנ שה יו, וש לה ל אי לי קי ף וש די גי י, וש יחי שי ל מש י אל יני מי יש ן הנ א מי רה ן גי י בל עי מש א שי יהצה ים, וש חורי בנ

ק. תנ שה יבו, וש שי המ ש לנ שנ םא חה ל ת, וש צל רל מש ה ני לה לה ל אותו קש לי קי דוף, וש גי

ה זל רון הנ חמ אנ ד הה סל חל ת הנ ) אל תש בש יטנ הי תש (של בש יטנ הי י, וש די מה ית עי שי ה עה בי רש ת הנ מל אל ד ול סל אן חל ף כה לות, אנ גה ת בנ עי כה וש
ם הי ים, של מי ענ ר הה אה ל שש ים של דופי גי הנ ים וש רופי חי ר הנ חנ ת אנ כל לל ת לה של ך חושל יני אי ים, וש חורי בנ יהה מי הה אשון של רי אותו הה מי
ן בל ך  לל מל ר הנ צנ נל דש בוכנ ה נש יר - זל שי ם עה אי ך. וש לל ן מל יהה בל םא הה ל נוס, של יה סש פנ סש ה אנ ל - זל ם דנ ים. אי חורי בנ מי מו אותו  כש

ב. הה זה םאש הנ ך, ר לל מל

א א צי ל. צי ענ יה לי בש יש הנ אי ים וש מי דה יש הנ א אי א צי תוב בו? (שמואל-ב טז) צי ה כה י, מנ עי מש ל שי למםה אל ת שש מנ כש חה וש
ם יי לנ ירושה ת בי יי ך בנ ה לש ני א (מלכים-א ב) בש לה ך, אל י כה יני למםה, אי ר לו שש מנ ך. אה יתש בי א מי ם, צי יי לנ ירושה א מי ם. צי יי עממנ פנ

גו'. ך וש אתש יום צי יהה בש הה גו', וש וש

םא ל י, וש לנ יום אי קי תש בש ינמש קנ תש הי אשון, של רי ן הה רון מי חמ אנ ך הה די סש תש חנ בש יטנ רוך הוא, הי דוש בה קה ר לו הנ מנ ה אה ל זל ענ וש
ם שה לש ך  יי ננ ת בה י אל ילי הובי לות, וש גה ת בנ עי י כה יי הש ה, תי לה יש לנ י הנ יני ל לי בה ים. אמ מי ענ ר הה אה ל שש דוף של גי הנ וש רוף  חי לנ תש  שש שנ חה
י. נםכי יך אה תי לש אנ םא - וגש ם ל אי ל, וש אנ גש ך - יי אםל אותה גש ים לי ים טובי עמשי ך מנ יי לנ ידו עה עי ם יה אי ים. וש ים טובי עמשי מנ ה ובש תורה בנ

גו'). ה וש לה יש לנ י הנ יני ה. (לי לה אג גש ת הנ רנ אה הל ר וש בםקל םא הנ יהב ד של ר, ענ בםקל ד הנ י ענ בי כש י ה' שי חנ

ים, יקי די צנ ם הנ ן עי דל עי ן הה גנ רוך הוא לש דוש בה קה ס הנ נה כש ז ני אה יו, וש לה ת אי רל עורל תש יא מי ה, הי לה יש לנ ק הנ לה חל נל ה של עה שה בש
יום. םא הנ ד ב ן ענ דל עי ן הה גנ ה בש תורה ענ בנ עמשי תנ שש הי לש

ל ים ענ רויי ל שש אי רה שש יי ה, וש לה פי תש ה לי לה אג ים גש כי סומש ה, וש לה פי ים תש לי לש פנ תש ל מי אי רה שש יי ן של מנ זש י? בי תנ ל. מה גואי א הנ ז בה אה וש
לות. גה ת בנ כל הולל ה, וש ת זל ה אל ך זל םא סומי ז ל ה, אה לה פי תש ה לי לה אג ים גש כי םא סומש ל של ה. וכש דושה קש ץ הנ רל אה הה

ם עולה רוב לה ה קה בי רש ה. הנ לה אג גש רוב לנ ר קה רוב, יותי ל קה גואי הו  ז (רות ד), זל ר בםענ בל ר די של ר אמ ל עםבי גםאי ה הנ ני הי וש
יון. לש על ין הה יהמי הנ א, וש בה הנ

ינו. מי חור יש יב אה שי תוב, הי י כה רי המ ש. של מה י מנ מוני לש י? אנ מוני לש ה אנ ה זל י. מנ מוני לש י אנ לוני ה פםה פש בה ה שש ר סורה םאמל י ונ
א רה בש ני יום של נוז מי ה, גה כגסל י מש לוני י. פש מוני לש ז הוא אנ ץ, אה רל אה ת לה בל ין שוכל יהמי ץ הנ ד קי י ענ רי המ שום של א מי לה ה? אל מה לה

ם. עולה הה

חוק. ל רה גואי רוב וש ל קה ם, גואי ים הי יחי שי י מש ני שש אן של כה י (שם). מי תי לה חמ ת ננ ית אל חי שש ן אנ י פל ל לי אה גש ל לי םא אוכנ ל
א בה יחנ של שי מה הו הנ זל יק, וש די א צנ רה קש ני ף של י הוא? יוסי ף. ומי ן יוסי יחנ בל שי ה מה חוק זל ל רה ין. גואי יהמי ד הנ צנ רוב מי ל קה גואי

אשון. רי

תוב בו ינו), כה מי יש חור  יב אה שי תוב (איכה ב) הי כה חור, של אה הוא לש ין (של יהמי י הנ רי המ י, של ל לי אה גש ל לי םא אוכנ ל
י. ל לי אה גש ל לי םא אוכנ ה, ל ע זל נושה ד של ענ י. וש ני ני עמ ך ונ ינש מי ה יש יעה הושי

נוז, גה ין הנ יהמי ר הנ עורי תש ך מי ר כה חנ אשון. אנ רי ל הה אנ גש יי א וש ף בה ן יוסי יחנ בל שי י מה רי המ י. של תי לה אג ת גש ה אל תה ך אנ ל לש אנ גש
רו בש חנ תש יי ה יהקומו וש זל ים, ובה יקי די צנ נוז לנ הוא גה ינו של ני ה שה ל זל ענ ק. וש דל צל יק וש די לו, צנ לה ים הנ יקי די צנ י הנ ני שש נוז לי הוא גה של

ה. מה ין ה' רומי מי ז יש אה ם, וש עולה רות בה דות ופי עמשות תולה ה, לנ יזה ני גש ה בי שוקה תש בי

יש - ף אי לנ ה. (שה וה גי א מי ייצי ף ונ לנ ר (איוב כ) שה מנ אל נל מו של עמלו (רות ד), כש לף ננ שש יי ך ונ ה לה ני ז קש בםענ ל לש גםאי ר הנ םאמל י ונ
לף שש יי יהד ונ יק, מי די צנ ל הנ ין אל יהמי ר הנ עורי תש מי ן של יוה כי בוד. של שון כה לש ר, ובי בי דנ ית מש רי ל בש רות של עורש תש הי ה) בנ ה מםשל זל
ל גואי הנ אותו  כםחנ  ם) בש עולה דות בה עמשות תולה ר לנ עורי תש ז מי תון. (אה חש תנ ם הנ עולה ל הה אל לו  רות) של עורש תש הי עמלו, (הנ ננ

ך. ה לה ני ר קש אומי ם, וש עולה ל הה ר אותו אל עורי רוב, ומש קה הנ

ל אי אור של דנ רו, ונ מש יהדו. אה םאשו וש קו ר שש נה אי, וש הודנ י יש בי רנ אי וש הורנ י נש בי או רנ זו. בה ה הנ לה גי מש אן סודות הנ ד כה ענ
אור הוא. ל הה אור של מה יו, הנ נה פה ם לש ך גנ יון) כה לש על ע הה לנ סל י (בנ יננ סי
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םאת ז וש הו  עי רי ן לש תנ נה וש עמלו  ננ יש  ף אי לנ ר שה בה ל דה יים כה קנ ה לש מורה תש ל הנ ענ וש ה  אולה גש ל הנ ל ענ אי רה שש יי ים בש ני פה םאת לש ז וש
ץ רל אה ים הה ני פה תוב (תהלים קב) לש כה של הו  ים, זל רי אומש סוק, וש פה ים הנ רי ינו פותש בותי ל (רות ד). רנ אי רה שש יי ה בש עודה תש הנ
ה תורה הנ ה. וש תורה ם הנ א עי לה א אותו אל רה םא בה מו, ל רוך הוא עולה דוש בה קה א הנ רה בה של ם. כש יי מה יך שה ה יהדל עמשי תה ומנ דש יהסנ

ים יום יום. עמשועי ילה שנ הש אל תוב (משלי ח) וה כה ם, של עולה א הה רה בש ני ם של ה קםדל נה ם שה יי פנ לש ה אנ תה יש הה

ה רה פש סנ יש ה ונ אה ז רה תוב (איוב כח) אה כה ה, של תורה ת הנ ין אל כי מו, הי ת עולה רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה בה של ינו, כש ני שה של
ם דה אה ר לה םאמל י תוב (שם) ונ כה ה לו, של דה מש לי אשון, וש רי ם הה דה א אה רה בה ד של ה. ענ זה נה גש ך  ר כה חנ אנ ם, וש עולה ה הה א בה רה גו'. ובה וש

גו'. וש

םאת ז מו, וש ת עולה רוך הוא אל דוש בה קה א הנ רה בש י יי ת: בי רל םאת אומל יו. ז נה פה יות לש אותי ל הה דו כה מש ה עה עה ה שה אותה בש
תש"ר. , בש ענ רי פש מנ יות לש אותי ל הה יו כה נה פה דו לש מש מו. עה רוך הוא עולה דוש בה קה א הנ רה בש י יי ת: בי רל אומל

ת ימנ תי י חמ ני אמ ך, של מש ת עולה י אל םא בי ר בש ך לי צונש ם, רש ל עולה בונו של רוך הוא: רי דוש בה קה י הנ ני פש ה לי רה מש אה ה ת', וש אה בה
ך בה י, של מי ת עולה ך אל םא בה ר בש אי לי דנ ך כש ינה םא, אי ה: ל ר לה מנ ם? אה תה חש י נל ת, בי מל ך הוא אל מש שי עוד, של יות, וש אותי ל הה כה
ה אה יהד יהצש גו'. ומי ים וש שי נה אמ חות הה צש ל מי "ו ענ יתה תה וי תש הי תוב (יחזקאל ט) וש כה מות, של י לה ננ בה ים מי יקי די ה צנ מה ין כנ ידי עמתי

ש. פל י נל חי פנ יו בש נה פה לש

ם, עולה ת הה י אל םא בי ר בש לי ך  צונש ם, רש ל עולה בונו של יו: רי נה פה ה לש רה מש אה הוא, וש רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש י"ן לי ה שי דה מש עה
י. מי ת עולה ך אל א בה רה בש םא אל ה: ל ר לה מנ י? אה תום בי י חה דנ הוא שנ ך של מש שי של

"ף. ד כה ם, ענ יו כגלה נה פה או לש ן בה כי י. וש מי ת עולה ם אל הל א בה רה בש םא אל ר: ל מנ ד. אה ים ינחנ רי בה חג או ק"ר מש בה ד של ענ

ר. תל כל ים בנ בועי קש יות הנ לי גה רש בוא מנ ף רי לל ים אל מוני עו שש זש עש דנ זש ני ר, וש תל כל ע הנ זנ עש דנ זש ר, ני תל כל ל הנ ענ "ף מי ה כה דה יהרש ן של יוה כי
ינו נו, אי בודי ל כש כה נו וש ל טובי ם, כה ל עולה בונו של רו: רי מש ים? אה עי זש עש דנ זש ם מי תל ה אנ מה רוך הוא: לה דוש בה קה ם הנ הל ר לה מנ אה

ינו. לי עה ה מי דה ו יהרש שה כש ענ "ף, וש אות כה א בה לה אל

דוש קה ה הנ ר בה ענ ך? גה בודש ל כש י אות של ני אמ ך, של מש ת עולה י אל םא בי ר בש ך לי צונש ם, רש ל עולה בונו של יו: רי נה פה ה לש רה מש אה
ך בה י, של מי ת עולה ך אל א בה רה בש םא אל ל , וש רוענ י גה לי ר של תל כל ר הנ אי שה םא יי ל ך, וש קומש מש זםר לי "ף, חמ "ף כה ר: כה מנ רוך הוא, אה בה
יש. י אי פי לש ת אנ לשל שש הוא כי יום הנ ם בנ עה ן הה פםל מי יי ר (שמות לב) ונ מנ אל נל ל, של אי רה שש יי ים מי פי לה ה אמ מה ל כנ שי כה ין לי ידי עמתי

ם. ן כגלה כי ש, וש פל י נל חי פנ יו בש נה פה לש ה מי רה זש יהד חה מי

ה, כה רה ל בש י אות של ני אמ ך, של מש ת עולה י אל םא בי ר בש ך לי צונש ם, רש ל עולה בונו של יו: רי נה פה ה לש רה מש אה י"ת, וש ה בי אה בה ד של ענ
רוך דוש בה קה ה הנ ר לה מנ ה ה'? אה תה רוך אנ ים בה רי אומש ם, וש עולה םא בה ב ים לה ידי עמתי ל הה אי רה שש יך יי נל ך בה ים אותש כי רש בה י מש ובי

ך! כה אויהה לש תש רש אנ י, וש מי ת עולה א אל רה בש אי אל דנ ך ונ הוא: בה

י סי נש כה םא תי ה ל מה "ף, לה לל "ף אה לל הוא: אה רוך  בה דוש  קה הנ ה  ר לה מנ יו. אה נה פה ה לש סה נש כש םא ני ל "ף, וש לל ה אות אה דה מש עה
סו נש כש ני יות של אותי ל הה י כה יתי אי רה י של ני פש ם, מי ל עלה של בונו  יו: רי נה פה ה לש רה מש י? אה ננ פה לש סו  נש כש ני יות של אותי ל הה ר כה אה שש כי
ים, כי לה מש ך הנ לל מל אוי לש ין רה אי ך, וש מש ת עולה ה אל א בה רה בש תי שות של י"ת רש אות בי תה לה תנ ר נה בה ש. וכש פל י נל חי פנ או בש יהצש יך, של נל פה לש
ך הוא, כה יל וש רוך הוא: הואי דוש בה קה ה הנ ר לה מנ י. אה קומי מש י בי תי דש מנ ך עה יכה פי נו, ולש מל ה מי ירה עמבי הנ ה, לש נה תה ן מנ תנ נה י של מי לש

ד. חה י אל מי ך שש א בה רי קה הי ה לש לל ענ תש י מי ני ך אמ יות. בה אותי ל הה כה ה לש אשונה י רי יי הש תש תי אנ

ם, עולה ת הה א אל רה ד בה בנ לש אות ב' בי י בה רי המ ם. ונ עולה ת הה א אל רוך הוא, ובורי דוש בה קה יחנ הנ גי שש יהה מנ ה הה תורה ובנ
ם?! עולה ת הה א אל רה ה בה ה כגלה תורה תה בנ רש מנ ה) אה תה אנ םא (וש ל המ ונ

אות יות בה אותי ל הה כה ל, וש ענ ה מי כגסל מש רון של ין אה מי י"ת כש אות בי רוך הוא לה בה דוש  קה ה הנ שה עה ד של מי לנ א, מש לה אל
ת א אל רה רוך הוא ובה דוש בה קה יחנ הנ גי שש ש הי מה ה מנ תורה ך בנ יכה פי ה. לש דו בה מש יות עה אותי ל הה כה ן, וש ת כםחה ה אל אות בה רש ומנ

כו) רש ית דנ אשי י רי ני נה תוב (משלי ח) ה' קה כה הו של מו. (זל עולה

סו נש כש יות ני אותי הה י של ל פי ף ענ יהה. אנ רי ל בש ר כה כנ חנ שש פי קנ רוך הוא מש דוש בה קה ין הנ אי ה של אי םא ורש ר, ב מנ א אה ב הונה רנ
א מו, בה ת עולה םא אל ר בש א לי בה של אות ב' - כש בוד לה כה רוך הוא הנ דוש בה קה ן הנ תנ נה יו, וש נה פה לש ן מי יחה די הי , תש"ר, וש ענ רי פש מנ לש

ה. מה פו עי רש טה צש אות יו"ד, ני אות א', וש ך תש"ר, וש י לש רי ית. המ אשי רי תוב בש כה אות ב', של ן לה פה רש צי וש

או רש קש ם ני יות כגלה אותי הה מו. וש ת עולה ם אל הל א בה רה רוך הוא בה דוש בה קה הנ ה, וש מה יות עי אותי ל הה ה כה לה טש אות ב' נה וש
א רה בה ים,  ני פה לש ה  אה רש קש ני ה, של תורה ובנ ם.  עולה א הה רה בש ני של ם  ה קםדל נה ם שה יי פנ לש אנ או  רש בש ני י של ני פש ם? מי ענ טנ ה הנ ים. מה ני פה לש

ם. יי מה יך שה ה יהדל עמשי תה ומנ דש ץ יהסנ רל אה ים הה ני פה תוב (תהלים קב) לש כה הו של מו. זל ת עולה רוך הוא אל דוש בה קה הנ

- מו  ת עולה הוא אל רוך  בה דוש  קה א הנ רה בה של ם  קםדל ה  בה שה חמ מנ בנ לו  עה ים של רי בה דש ם  אותה ר, מי א אומי ינה ני י חמ בי רנ
ה לה עה של ן  יוה כי םאשו.  ר בש רו  תש כש ני יות  אותי ל הה כה וש ה.  תורה ל הנ בי קנ לש ים  אויי רי ם  הי י של ני פש מי ה,  בה שה חמ מנ בנ ה  לה עה ל  אי רה שש יי

םאשו. ר רו) בש תש כש בו (ני תש כש יות ני אותי ל הה כה ה, וש תורה ת הנ ק בו אל קנ חה רוך הוא, וש דוש בה קה ד הנ מנ יהכול עה בש ה, כי בה שה חמ מנ בנ

יא הי ה, של תורה א הנ לה םאת אל ין ז אי ל. וש אי רה שש יי ים בש ני פה םאת לש ז תוב (רות ד) וש כה הו של ה. זל תורה ה הנ מה יש קנ תש יו ני לה עה וש
ל. אי רה שש יי ם בש שה רש ני קוק וש יהה חה כםל הה הנ יות. וש אותי לו הה ים אי ני פה ל. לש אי רה שש יי ם לש קםדל

ץ רל אל י. בש דה מג לי ה בש תום תורה ה חמ עודה תוב (ישעיה ח) צור תש כה י, של מי לש רושנ מוד יש לש תנ ה - זו  עודה תש םאת הנ ז וש
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ה - מורה תש ל הנ ענ ה. וש עודה תש לי ה, וש תורה תוב (שם) לש כה ץ. וש רל אה חוץ לה םא בש ל יו, וש ם הה שה י ה', וש מודי או לי רש קש ם ני ל, שה אי רה שש יי
ם. עולה א הה רה בה ם של רוך הוא קםדל דוש בה קה י הנ ני פש יהה לי כםל הה הנ ית, וש הודי שון יש לה לו בש פש לש פי י, של לי בש מוד בנ לש זו תנ

ן תנ נה ה. וש יצה לי ת חמ ונ צש מי - זו  עמלו  ננ יש  ף אי לנ ה. שה תורה ל הנ יום כה הוא קי ה, של ילה ית מי רי ה בש ר - זל בה ל דה יים כה קנ לש
ה עודה תש םאת הנ ז בום) וש ת יי ונ צש מי ת לש מל ה קודל יצה לי ת חמ ונ צש א, מי יבה י עמקי בי ר רנ מנ אן אה כה בום. (מי ת יי ונ צש מי - זו  הו  עי רי לש
ב לי הנ שות, וש בה שג עות מש די הנ ה, וש צה י עי לופי עו אנ דש גש ש, ני דה קש מי ית הנ ב בי רנ חה יום של א, מי יבה י עמקי בי ר רנ מנ אן אה כה ל, מי אי רה שש יי בש

ן. יי ענ ית הה אי רש ר מנ חנ כםל אנ ך הנ הולי יו, וש רש ל בג יהם ענ ינו קנ אי

רוך הוא. דוש בה קה ף לנ תה ה שג עמשל ה, ננ מה שש בום לי ת יי ונ צש יים מי קנ מש הנ ת. וש חנ בנ שג בום מש ת יי ונ צש אי, מי י יודנ בי ר רנ מנ אה
י אי בש נה הי י קול כש הי יש תוב (יחזקאל לז) ונ כה אל, של קי זש יחל הוא כי רוך  דול בה גה הנ מו  שש ה לי בום זוכל ת יי ונ צש יים מי קנ מש הנ וש

ת. חנ ננ םא בש ל ש, וש ענ רנ ה בש תה יש תו הה בואה נש ש, של ענ ה רנ ני הי וש

רוך דוש בה קה ף לנ תה ה שג עמשל ה, ננ מה שש בום לי ת יי ונ צש יים מי קנ מש הנ בום, של ת יי ונ צש ה מי דולה ר, גש מנ א) אה ינה ני יהה (חמ קי זש י חי בי רנ
גו'. יש וש ך אי ת לש רי כה םא יי ל תוב (מלכים-א ח) וש כה ת. וש מי ם הנ ת שי רי כה םא יי ל תוב (רות ד) וש כה הוא, של

ם דה אה ל לש שה א, מה ינה ני י חמ בי ר רנ מנ הו? אה עי רי ן לש תנ נה וש הו  בום. מנ ת יי ונ צש מי - זו  הו  עי רי ן לש תנ נה מו. וש עש טנ א לש ינה ני י חמ בי רנ
ל חו כה פש קי כוהו, וש הי יו וש לה דו עה מש ה, עה ים טועל טי סש לי אוהו  רה ן של יוה יות. כי חנ ים וש טי סש קום לי מש ר בי בה דש מי ה בנ יהה טועל הה של

לו. ל עממה כה רו וש כה שש

ה שה עה נות, וש תה ן לו מנ תנ נה ת וש יי ה לו בנ נה ה? בה שה ה עה כםל. מל רםם מי ם עה יהדה יאו מי הוצי ך וש לנ הה מו וש צש ן ענ יי רו, זי בי ע חמ מנ שה
יחנ וי רש הנ לש יל  חי תש הי וש ת,  יי בנ הנ אותו  בש ב  יהשנ וש ים,  בושי לש מנ הנ ם  אותה ש  בנ לה וש א  בה לו.  ן  תנ נה וש ים  רי חי אמ ים  בושי לש מנ לו 

אי. דנ הו ונ עי רי ן לש תנ נה ה וש זל ה. וש לה חי תש בנ כש

תוב (ירמיה י) ם כה יהל לי עמ ה זו, ונ וה צש ם מי הל ה לה נה תש םא ני ל ים, של בי י כוכה די עובש םא בש ל ל, וש אי רה שש יי ה בש עודה תש םאת הנ ז וש
תוב כה א, של בה ם הנ עולה םא בה ל וש ה  זל ם הנ עולה םא בה ה ל קומה ם תש הל לה ין  אי וש לו.  ם אי יי מנ שה ת הנ חנ תנ ץ ומי רל אה ן הה מי דו  םאבש י

גו'. מו וש ל יהקג ים בנ אי פה יו רש חש ל יי ים בנ תי (ישעיה כו) מי

גו' ה וש אה לי ל וכש חי רה ך כש יתל ל בי ה אל אה בה ה הנ שה אי ת הה ן ה' אל תי ים יי די ים עי ני קי זש הנ ר וש ענ שנ ר בנ של ם אמ עה ל הה רו כה םאמש י ונ
ל ענ בש י יי תוב (ישעיה סב) כי כה ה, של לה את כנ רי קש ני ה של תולה בש א לי לה כות אל רה ע בש בנ ים של כי רש בה ין מש אי אן של כה (רות ד). מי

גו'. ן וש תה שוש חה גו', ומש ה וש תולה חור בש בה

ז א, בםענ ינה ני י חמ בי ר רנ מנ אה רות. (של וש ז  ן בםענ ינ נש עי כות, כש רה ע בש בנ ין של עי ם כש ים אותה כי רש בה ה מש נה מה לש אנ וש ן  מה לש ל אנ בה אמ
נות. זו תה מנ כות ובש רה בש ה בי עולה ל בש ה ענ תולה ח בש בנ של כות, של רה ע בש בנ ין של עי ה כש כו אותה רש יו, ובי ה הה נה מה לש אנ ן וש מה לש רות) אנ וש

ה. לה ל כנ ן ענ תה שוש חה ך ומש יי נה לוך בה עה בש ה יי תולה חור בש ל בה ענ בש י יי תוב כי כה ה, של לה את כנ רי קש םא ני זו ל ה, וש לה את כנ רי קש ני

ים ני קי זש ל הנ כה וש ר  ענ שנ ר בנ של ם אמ עה ל הה כה רו  םאמש י ונ תוב  כה של הו  ם? זל ה הי ז. מנ בםענ לש כו  רש בי כות של רה ע בש בנ ין של עי כש
ית ת בי ם אל יהל תי נו שש ר בה של ה. ד' - אמ אה לי ל. ג' - וכש חי רה ך. ב' - כש יתל ל בי ה אל אה בה ה הנ שה אי ת הה ן ה' אל תי ים. א' - יי די עי

ץ. רל ית פל בי ך כש יתש י בי יהי ם. ז' - וי חל ית לה בי ם בש א שי רה ה. ו' - וקש תה רה פש אל ל בש יי ה חנ עמשי ל. ה' - ונ אי רה שש יי

ע, צנ מש אל בה זו  ה  כה רה בש ים  לי כולש וש ה,  תולה בש ה כי נה מה לש אנ ולש ן  מה לש אנ לש ן  פל גל י הנ רי פש א  ים בורי כי רש בה בוד מש כה יל הנ בי שש ובי
ה רה עמשה בו  ייש  ם, של הל לה בוד של כה שום הנ גו', מי ה וש לה כנ ן וש תה ה חה חה מש שי שון וש א שה רה ר בה של ך: אמ רי בה מש ם הנ סוף חותי בנ ולש

ם. עולה א הה רה בש ם ני הל בה רות של מה אמ ה מנ רה ד עמשה גל נל ים), כש ני מי ים (אמ מוני אל

ה - נה רי ה וש ילה ה. גי לשה ה - שש לה כנ ם. וש יי ננ ן - שש תה ד. חה חה ם. (אל יי ננ ה - שש חה מש שי שון וש ם. שה ה הי עה בש ר, שי מנ אי אה י יודנ בי רנ
ה בה המ ה. אנ לשה ה - שש לה כנ ן וש תה ה). חה עה בש עות - שי רי לום וש ה. שה שה ה - שי וה חמ אנ ה וש בה המ ה. אנ שה מי ה - חמ וה דש חל ה וש יצה ה. די עה בה רש אנ

ה. עה בש עות - שי רי לום וש ה שה וה חמ אנ וש

ה ה'. ילה יף, גי ה ד'. ומוסי לה כנ ן ג'. וש תה ה ב'. חה חה מש ד. שי חה שון אל קומו. שה ל מש ד ענ חה אל ד וש חה ל אל ש כה רנ א פי ינה ני י חמ בי רנ

ם. עולה א הה רה בש ם ני הל בה רות של מה אמ ד מנ גל נל ה כש רה ם עמשה י הי רי המ עות י'. של רי לום ט'. וש ה ח'. שה וה חמ אנ ה ז'. וש בה המ ה ו'. אנ יצה די
אויהה, יא רש י הי רי המ כות, של רה בש ה בנ תולה ה בש לה ת כנ של ם יורל כגלה ה, וש תורה ה הנ נה תש ם ני הל בה ה קולות של שה מי ה זו חמ כה רה בש ייש בי וש

אויהה. ה רש ינה ה אי נה מה לש אנ וש

בור ם מי יי י מנ ני קי י ינשש ר (שמואל-ב כג) מי מנ אל נל מו של ם, כש יו שה הה ה של דולה י גש רי דש הל נש ר - זו סנ ענ שנ ר בנ של ם אמ עה ל הה כה
י רי המ ם, של הל ה זו לה כה רה כו בש רש ם בי כגלה ים. וש סי נה רש פנ הנ ים וש מי כה י חמ ידי מי לש לו תנ ים - אי די ים עי ני קי זש הנ ר. וש ענ שנ ר בנ של ם אמ חל ית לל בי

ם. חל ית לה בי ן מי צה בש י הוא? אי יהה, ומי דור הה ס הנ ננ רש פנ

תוב (שמות כה ה של זל סוק בה פה ים הנ רי ים פותש מי כה י (רות ד). חמ ערמי נה ן לש ד בי אמםר יגלנ ם לי נות שי כי שש ה לו הנ אנה רל קש תי ונ
ה זל ר בש בי דנ ם מש דה ל אה ה של מה שה נש ה בנ זל סוק הנ פה לו. הנ נו  יבל שי תש ש  מל של םא הנ ד ב ענ ך  על ת רי מנ לש בםל שנ חש בםל תנ ם חה כב) אי
ה לה יש ל לנ כה את בש ם יוצי דה ל אה תו של מה שש ני ד של מי לנ ם) מש עולה ה הה זל ה בש מה שה נש מו, בנ ית עולה בי לש ך  הולי של גופו כש ם. (ובש עולה הה

ם. דה ל אה יקו של חי ה לש יב אותה שי ה מי תה רה חר מה ה, ולש ן אותה כי שש מנ רוך הוא מש דוש בה קה הנ ה, וש לה יש לנ וש

ך יהדש גון (תהלים לא) בש ים, כש מי חמ ל רנ ד של חה סוק אל א פה קורי רו, וש יוצש תו לש מה שש יד ני קי פש הנ ם לש דה אה יך הה רי ך צה יכה פי לש
ה חובות, מה כנ ת בש ילבל חג יא מש הי י של ל פי ף ענ דון - אנ קה פי יא בש הי יל וש הואי ת. וש מל ל אל י ה' אי אותי יתה  די י פה יד רוחי קי פש אנ



2093

ם. דה ל אה יקו של חי ה לש יב אותה שי רוך הוא מי דוש בה קה הנ

תה כש לנ הה תוב (דברים כח) וש כה יו, של כה רה דש ת בי כל לל לה רוך הוא וש דוש בה קה ל הנ יו של דותה מי ג בש הי ננ תש הי יך לש רי ה צה ן זל ינ נש עי כש
דון קש י פי רי ה. המ רוחה ה סש פה טי ר מי הוא נוצה בוד, וש כה א הנ סי ת כי חנ תנ יא מי הי יהדו, של דון בש קה פי תו  מה שש י ני רי המ יו. של כה רה דש בי

יהדו. תו בש מה שש ני

ל של בושו  אור לש הוא מי ך, של תש מה שש ני תה  כש לנ כש לי וש יך  עמשל מנ תה  לש בנ ם חה ך, אי על ת רי מנ לש בםל שנ חש בםל תנ ם חה תוב אי כה וש
לו, נו  יבל שי ם, תש עולה הה ר מי טי פה הי לש ך  נש מנ זש יענ  גי ינ של ש, כש מל של םא הנ ד ב - ענ יך  בי אה ענ  רי וש עמך  הוא רי הוא, של רוך  בה דוש  קה הנ

ך. ה לש נה תה נש מו של ה לו כש נה ה. תש נה תה ר נש של ים אמ להי אל ל הה שוב אל רוחנ תה הה תוב (קהלת יב) וש כה של

לו ת של ל אל קונו, חובי יו לש רםב חובותה תו, מי עה יענ שש גי הי של ן כש ר כי חנ אנ יו, לש עמשה ם מנ דה ל אה בנ ם חה בםל. אי חש בםל תנ ם חה אי
תו. מה שש ל ני נוטי וש

ן כי שש מנ יך לש רי ין צה קום, אי ל מה יהדו של תו בש כגנש שש יל ומנ ם? הואי ענ טנ ה הנ ה. מה נה מה לש ד אנ גל בםל בל חש םא תנ תוב ל ך כה יכה פי לש
ם רוך הוא. אי דוש בה קה ל הנ יהדו של שות בש פה נש ל הנ ה. כה רה ם צה יי עממנ קום פנ םא תה תוב (נחום א) ל כה ת, של רל חל ם אנ ענ ה פנ אותה

נםם. יהי גי סו בנ נש כש כו - ני םא זה ן. ל דל ן עי גנ ים בש יקי די צנ ל הנ ן של תה צה חי מש סות בי נה כש כו - ני זה

ם שותה פש טות ננ שוטש אות ומש ם יוצש שה נםם, ומי יהי גי ים בנ עי שה רש ם לה הל ר לה צי בנ תש קום ני ר, מה מנ י אה ר יוסי יהא בנ חונש י נש בי רנ
י ם. ומי עולה רות לה חוזש ים, וש יי י חנ עמרי שנ חות מי דה ני ן, וש י כי רי חמ אנ אות לש נםם, ובה יהי גי רות לנ חוזש ה, וש נוחה ם מש הל ין לה אי ם וש עולה בה

יהה. בי יהה ורש רי פש קו בי סש ענ תש םא ני ל ם וש יתה רי ת בש ימו אל גי פש הי ם של ם? אותה הי

ה אה ן. רה ילה ע אי טנ נה ם של דה אה ל לש שה ם. מה עולה ם בה ענ אותה נוטי ל וש שותי ם, וש ה אותה רוך הוא ובונל דוש בה קה א הנ בה ד של ענ
ל ל אי ענ פש יי ה  לל ל אי ן כה תוב (איוב לג) הל כה בות, של ים רנ מי עה ן פש כי וש ר.  חי קום אנ מה בש לו  שותש וש רו  , עוקש יחנ לי צש םא הי ל של

ר. בל ם גה לוש עי ם שה יי עממנ פנ

ה עה בה רש ם) אנ דה אה ר הה ים חוזי חי תה ה פש עה בה רש (עמוס ב). (אנ נו  יבל שי םא אמ ה ל עה בה רש ל אנ ענ ל וש אי רה שש י יי עי שש ה פי לשה ל שש ענ
ב ם שה ר. אי חי קום אנ מה בש לו  תש שה וש רו  קש עה וש ים,  ני מה חמ ים רנ אשוני רי ים. הה ני מג ח מש תנ ח ופל תנ ל פל כה ם, ובש יי מנ שה ים בנ חי תה פש

ה. זל ח הנ תנ פל ן הנ א מי צי תי ך של זםר לש עמ ננ ה, וש זל ח הנ תנ פל ן הנ א מי ים לו: צי רי ים אומש ני מה חמ רנ ים הה אשוני רי ה - הה שובה תש בי

ים יי ני שש ים  אשוני רי הה י  רי המ ה,  לה חי תש בנ כש יחנ  וי רש ינ וש ה  שובה תש בי יהשוב  ם  אי ים.  ישי לי שש הנ וש ים  יי ני שש הנ זו  א  מה גש דג כש
ה לשה ל שש ר ענ מנ אל נל ם, של עולה א לש םא ייצי י, ל יעי בי רש ח הה תנ פל םא לנ ם יהב ל אי בה יאוהו. אמ יוצי ים וש ני מה חמ ם רנ עמשו כגלה ים ננ ישי לי ושש

ש. ית קםדל רי ימו בש גי פש הי ם של ם אותה הי נו. וש יבל שי םא אמ ה ל עה בה רש ל אנ ענ ל וש אי רה שש י יי עי שש פי

ם עולה ם בה ין אותה די ננ מות. ומש דש ת הנ ט אל עי מנ מש י של ני פש א, מי י יודה בי ר רנ מנ י אה י יוסי בי ר רנ מנ ינו, אה ני שה ם? של ענ טנ ה הנ מה
ים עי פםשש ים הנ שי נה אמ י הה רי גש פי או בש רה או וש יהצש תוב (ישעיה סו) וש ם כה יהל לי עמ קום, ונ מה י הנ ני פש ם לי יהל עמשי ים מנ עמטי מנ תש א, ומי בה הנ

ר. חי קום אנ מה ם בש לו פוגי אי יהכול כש בש יתו, כי רי ם בש פוגי ל הנ כה מות. של םא תה ם ל תה עש י תולנ י כי בי

יהה בי יהה ורש רי פש ק בי סי ענ תש מי גו'. בנ ם וש הל תו מי פה שש ת אנ א אל לי ר מי של ר אמ בל גל י הנ רי שש ח, (תהלים קכז) אנ תנ י פה י יוסי בי רנ
ר? ענ שה ים בנ בי ת אויש רו אל בש דנ י יש םא ייבםשו כי הו ל ר. מנ בי דנ תוב מש כה הנ

ה לה בה י חנ כי אמ לש ה מנ מה ה, כנ אוי לה רה קום הה מה ס בנ ני כה ה לי אה שו בה פש ננ ה וש זל ם הנ עולה ן הה א מי ם יוצי דה אה הה ן של מנ זש א בי לה אל
י כי אמ לש ים לו מנ ימי די קש ה - מנ כה ה. זה ד זל צנ ה ומי ד זל צנ ים מי די לום עומש י שה כי אמ לש ה מנ מה כנ ה, וש ד זל צנ ה ומי ד זל צנ ים מי די עומש
ע ע רה שה רה ים (ישעיה ג) אוי לש רי אומש ים לו וש ימי די קש ה מנ לה בה י חנ כי אמ לש ה - מנ כה םא זה ך. ל לום בואמ ים לו שה רי אומש לום וש שה

ה לו. של עה יו יי דה מול יה י גש כי

ה תורה דו  מש לנ ומש ה  זל הנ ם  עולה בה ן  בי יחנ  ני מנ הנ ל  כה ה. של זל הנ ם  עולה בה ן  בי יחנ  ני הנ לש ק  סי ענ תש ני םא  ל של י  מי י הוא?  ומי
ת רו אל בש דנ י יש םא ייבםשו כי תוב (תהלים קכז) ל כה הו של ים בו. זל טי נםם שולש יהי גי ה וש לה בה י חנ כי אמ לש ין מנ ים, אי ים טובי עמשי ומנ

יו. לה לט עה שש ים לי כולי ם יש ינה אי ה של לה בה י חנ כי אמ לש לו מנ ר. אי ענ שה ים בנ בי אויש

ל ף ענ א אנ לה יהה. אל בי יהה ורש רי פש ק בי סי ענ תש םא אל ל י, וש לנ ים עה ני גי ים מש ים טובי עמשי י ומנ תי י תורה רי ם, המ דה ר אה םאמנ םא י ל של
א. בה ם הנ עולה ק לה לל ין לו חי אי רוך הוא, וש דוש בה קה ל הנ תו של צה חי מש ס בי נה כש ינו ני ים, אי ים טובי עמשי ה ומנ יהדו תורה ייש בש י של פי

י בי ל רנ של א קולו  לי מה לש אי ם, של עולה הה ל אותו  ים של רי עה ר שש שה ה עה לשה שש מי יאוהו  הוצי נו, של רי בי חמ ד מי חה אל מו  כש
ך לל יהה מל קי זש חי ים כש ים טובי עמשי ה ומנ ל תורה ענ ם בנ דה ך אה ין לש י אי רי המ מות. של עולה י הה ני שש ד מי רה טש יהה ני יד, הה סי חה אי הל יודנ
ה תה ת אנ י מי ילה. כי חש םא תי ל ה וש תה ת אנ י מי ך כי יתש בי ו לש ר ה' צנ מנ תוב בו (ישעיה לח) כםה אה כה לום, וש שה יו הנ לה ה, עה הודה יש

א. בה ם הנ עולה ילה בה חש םא תי ל ה, וש זל ם הנ עולה בה

ק סי ענ תש הי לש יך  רי גו' - צה וש ך  ח יהדל ננ ל תנ ב אנ רל על לה וש ך  על רש ת זנ ע אל רנ ר זש בםקל ש, (קהלת יא) בנ יהה דורי ן הה נה י יוחה בי רנ
ה מו. מה צש ק ענ לי סנ םא יש ן ל קי הוא זה י של ל פי ף ענ נו, אנ מל זםב מי עמ םא ינ ל נותו של קש זי רותו ובש חמ בנ יהה בש בי יהה ורש רי פש ה בי זל ם הנ עולה בה

גו'. ה וש ה או זל זל ר המ שנ כש ה יי י זל ] אי ענ ך יודי ינש ע [אי דנ םא תי י ל ם? כי ענ טנ הנ

י ני ה אמ ר, מה מנ אה ם וש יו. קה לה ה עה רה בש גנ תש ה הי שה לש חג הנ וש ל,  כי תנ סש הי לש יו מי ינה עי הו  כה ים, וש יהמי יש  שי יהה קש ן הה נה י יוחה בי רנ
( תה רש אנ שש ה הי תה רו (אנ אמ שש ים ני ני ה בה מה ים, כנ נו שותי יך אה ימל נו, מי בי רו לו, רנ מש תו? אה ים ומי ני י בה יו לי הה א, של בה ם הנ עולה לה

תו. עש ה דנ חה םא נה א. ל בה ם הנ עולה ך לה ים אותש קי זש חנ מש של



2094

ה שה לש חג ן וש קי ה זה תה אנ ן, של נה י יוחה בי רנ יך  לל ר, עה מנ אה ם וש ד. קה חה ן אל קי י זה יני ת עי רוך הוא אל בה דוש  קה יר הנ אי הי ד של ענ
רו מש שש ר יי של ים אמ יסי רי סה ר ה' לנ מנ תוב (ישעיה נו) כםה אה כה ר הנ מנ ר אה קה הוא עה יהה של קי זש י חי בי ל רנ ענ יך, וש לל ה עה רה בש גנ תש הי
נות בה ים ומי ני בה ם טוב מי שי י יהד וה חומםתנ י ובש יתי בי ם בש הל י לה תי תנ נה כו', (שם) וש י וש תי צש פה ר חה של אמ בנ רו  חמ י ובה תותנ בש ת שנ אל

י. תי עש ת דנ תה אל חש ננ הי מו של ך כש תש עש נוחנ דנ ר לו, תה מנ ן. אה נה י יוחה בי ל רנ תו של עש ה דנ חה ת. נה רי כה םא יי ר ל של ן לו אמ תל ם אל ם עולה שי

ה הוא מנ גוף הנ ת, הנ רי כה ש תי פל נל ם הנ י. אי ננ פה לש וא מי הי ש הנ פל נל ה הנ תה רש כש ני תוב (ויקרא כב) וש ר, כה מנ א אה רוקה י בש בי רנ
רוך הוא דוש בה קה ך הנ ר כה חנ ם אנ י אי רי המ ם! של נה חי ים לש יוני ה צי מה נות! כנ יקה רי ים בש רי בה ה קש מה ך, כנ ם כה נו? אי מל ילה מי הש יי
דו, בש אל מות נל ה עמצה מה ך, כנ ם כה יק. אי רי ר לה בל קל הנ ד, וש בה אל ב נל זנ עה גוף של ה, הנ זל ם הנ עולה ם בה קםדל מו מי ש כש פל נל ה הנ ה אותה בונל

ושכנמהה קשבהריים לשחינהם.

ה, טה מנ לש דו  יירש ה. וש לל אי ם הה יי מנ שה ת הנ חנ תנ ץ ומי רל אה הה א מי לה יו, אל י יהדה עמשי ה מנ לל כנ םא יש רוך הוא ל דוש בה קה א הנ לה אל
י דורות. דורי חו) לש כש שה סו (יי נש כנ תש ם יי ם הי שה יהה, וש שי א נש רה קש ני דור של מה ים, בנ תוני חש תנ ם הנ תוך אותה ר בש חי יום אנ קי נו בש בה יי וש

דור מה ל הוא הנ בי ל. תי בי יהה, תי יהה, צי שי יא, נש א, גי קה רש ה, אנ מה דה ץ, אמ רל ן: אל לו הי אי ה, וש טה מנ צות לש רה ע אמ בנ י של רי המ של
יהה בי יהה ורש רי פש בי קו  סש ענ תש םא הי ל ם וש בונה וות רי צש ת מי אל חו  כש ם שה הי א של לה יהה? אל שי נש ם בי הי לו  לה ים הנ גופי ה הנ מה נו. לה לה של
ם נה חי ר לש בל ין קל ם אי עולה י דורות, ולש דורי יהה לש שי נש חו בי כש שה ם יי ן הי כי ם, לה עולה ש בה קםדל ית הנ רי טות בש שש פנ תש הי מו לש רש םא גה ל וש

יק. רי יון לה ין צי אי וש

ין אי ם וש נה חי ם לש שה ים לש די יורש ים של גופי ם, הנ נה י חי ים גופי אי רה קש ני ם של א אותה לה ין אל יהה, אי שי ל נש דור של מה אותו הנ ובש
ים. עושי ה של ל מנ ים כה חי שוכש ים, וש לי אוכש ים וש עי זורש ם, וש יהל יני ין בי ים אי שי י נה רי המ דות, של ים תולה עושי

ד ה, ענ זל ם הנ עולה טות בה שוטש כות ומש הולש ים, וש רי עה ה שש מה כנ חות מי דש ה, ני זל ם הנ עולה נות בה בש ני ם של רל שות, טל פה נש הנ
ה נה בש ה ני זל גוף הנ הנ גו'. וש ם וש נות שי כי שש ה לו הנ אנה רל קש תי תוב (רות ד) ונ כה הו של נות. זל כי אות שש רה קש לו ני אי ל. וש או גואי צש מש יי של

צו. רש ל אנ בי תי יים בש קנ תש הי לש

יתות רי ם כש אותה א מי טש ם חי הל ן לה מי דנ זש הי ים של יקי די ר לו, צנ מנ אי. אה ימנ ר סי יהה בנ רש זנ י עמ בי י רנ ני פש יהה לי אי הה י יודנ בי רנ
ים מי עה פש לי ן, וש ר לו, כי מנ םא? אה ם או ל יהל לי ת עמ רל פל כנ ה מש יתה ם מי אי תו, הנ ה ומי שובה בו) תש שש חה (וש רו  המ רש הי ה, וש תורה ל הנ של

ם. הל ר לה פי כנ תש ם, ומי עולה אותו הה ים בש שי נה על נל של

לוא ר (ירמיה כג) המ מנ אל נל ה, של אה מש ת טג לל בל קנ ין מש ה אי תורה ר, הנ םאמנ ת ה של מםר מנ ר לו, אל מנ קות. אה רג יו יש נה ה פה אה רה
כות לש י מנ רוגי ים המ ני קי ה זש רה יו. עמשה אה ירי ר, סוד ה' לי מנ ך. אה בש בה לש ים בי שי ים רוטש הורי רש ם ה'. הי אג נש ש  אי י כה רי בה כםה דש

ף. ת יוסי ירנ כי ל מש שו ענ נש על נל

ה ינה בי י  עי יודש ר  שכה שה יי י  ני בש ומי יב)  ר, (דברי הימים-א  מנ אה בות.  אה כות  זש ין לו  אי א  יבה עמקי י  בי רנ לו,  ר  מנ אה
להעיתיים.

י בוא כי י תה לנ ר אי םאמל ת ונ אתו  רה קש ה לי אה א לי צי תי ב ונ רל על ה בה דל שה ן הנ עמקםב מי םא ינ יהב ר, (בראשית ל) ונ מנ אה ח וש תנ פה
ם. יי מנ כות שה לש מנ לש יו  הש ני ן  מנ זש ר  חנ אנ ר. ולש כה שה ייש   - ר  שכה שה יי ן.  מנ זש ר  חנ אנ לש יך  תי רש כנ ת, שש עי כםר כה יך. שה תי רש כנ כםר שש שה
תו כה רש בי ר כש של יש אמ תוב (שם מט) אי ם. כה קםדל מו מי ר כש כםל חוזי הנ ה, וש זל ם הנ עולה ם בה קומה מש רו בי אמ שה ם יי הל לה ים של גופי הנ

ם. ך אםתה רנ בי

יא טי חמ יך לנ ת פי ן אל תי ל תי ה, (קהלת ה) אנ זל סוק הנ פה לומו הנ חמ או לו בנ רש ם. הל דנ רש ני אי, וש י יודנ בי יו רנ נה ל פה ל ענ פנ נה
ך דש סש ר חנ ה יהקה ר, (תהלים לו) מנ ילה אומי הש א תי לה ה, אל זל ר בה יבי םא די יום ל הנ אותו  תםם. מי - סש תה  סש ננ כש ך. ני רל שה ת בש אל

א. צה מש כםל ני ד ה' בנ סל י חל רי המ יו, של נה בה ר בש בי דנ ין לש אי ש, וש מה יך מנ פל נה ל כש צי יון. ובש סה יך ילחל פל נה ל כש צי ם בש דה י אה ני ים ובש להי אל

ל י אנ יאנ בי נש י ובי יחה שי מש בי עו  גש ל תי תוב (דברי הימים-א טז) אנ י כה רי המ הוא, של ך  אי כה דנ יהה, ונ רש זנ י עמ בי ר רנ מנ אה
ל, לה ר כש בי דנ ין לש לו אי ים של מי לה עש נל ים הנ שי בה כש יש. בנ ר אי שנ ל בש רוחנ כה י וש ל חה ש כה פל יהדו נל ר בש של תוב (איוב יב) אמ כה עו. וש רי תה

ם. הל ס בה ני כה הי ין לש ה, אי הוא עושל ים של רי תה סש ני ים הנ רי בה דש ים, הנ יקי די ל צנ מות של שה יהדו רוחות ונש בש י של י מי רי המ של

ק, דנ גוף הנ הנ ה מי דה נה ש של פל נל ה הנ אותה אן של כה . מי תש דש בנ אי ה של דה בי אמ את הה צה ה) מה זל ה (בה י (רות ד), מנ ערמי נה ן לש ד בי יגלנ
יו. י עמלומה ימי תוב (איוב לג) יהשוב לי כה , של ין לו כםחנ אי אות של רש הנ ט, לש שי פנ תש הי יר ולש אי הה שות לש ה רש ין לה אי

ה מה לה ם. וש נות שי כי שש ה לו הנ אנה רל קש תי יהד) ונ ק מי לה דש ק ני ץ דנ עי של מו  יהד (כש ה, מי נל בש ה ני זל גוף הנ הנ ה של עה שה ה הנ אותה בש
אן כה ש. וש פל נל הנ ת. זו  מי ם הנ ת שי רי כה םא יי ל ר (רות ד) וש מנ אל נל של מו  ש, כש פל נל הנ ם, זו  תוב שי כה קום של ל מה כה ם? בש אן שי כה
ש פל נל ה הנ אותה אות לש ם, קורש ת שי עי ה כה נל בש ני גוף של אותו הנ אות לש נות קורש כי שש ן הנ ם, אותה נות שי כי שש ה לו הנ אנה רל קש תי ונ
ת כל הולל של שום  מי ת,  נל זגמל מש ה  ינה אי ים  מי עה פש לי וש ש,  פל נל הנ ם  שה לש ת  נל זגמל מש ים  מי עה פש לי י  רי המ של גוף.  הנ אותו  בש ן  קי תנ תש הי לש

גוף. ל אותו הנ ה אל ים לה אי ז קורש אה ם, וש עולה ת בה טל שוטל ומש

אן, ז כה ר בםענ עורי תש מי ד של ים, ענ ידי סי חמ י הנ רי בש ל קי בות, אל אה י הה רי בש ל קי ת אל כל צון, הולל רה ר הה עורי תש מי ה של עה שה ובש
ה. זל קום הנ מה ת בנ נל קל תנ תש את ומי צי מש ני ה וש אה ה, ובה אות לה מות קורש שה נש ר הנ אה ושש

רוב, ל קה יהה גואי הה אן, של ה כה סםף? שונל יו ילאל לה תו אי מה שש ני בו רוחו וש יו לי לה ים אי ם יהשי תוב, (איוב לג) אי י כה רי המ ונ
יו. לה ר אי עורי תש הי יהד של ם, מי שה ן לש זגמה יות מש הש ר לי עורי תש הי רוב, של א קה רה קש ני ל של גואי הנ אותו  ה בש רה תי ת יש לל י תועל רי המ של
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א לה יך, אל רי ין צה ה אי רובה ה קש בה שה חמ מנ ה. בש תה יש ה הה חוקה ה רש בה שה חמ י מנ רי המ ה, של םא לה ר קש כו לי רש טה צש חוק, הי יהה רה הה אן של כה וש
ם. נות שה בה הי ש לש פל נל ה הנ ם, אותה גוף שי אותו הנ ה לש אנה רל קש תי ן ונ ל כי ענ ם. וש נות שה בה הי רות לש עורש תש הי ה הנ אותה ה בש אה יא בה הי

אות םא מוצש ל שות של פה נש ן הנ ם אותה ד עי סל רוך הוא חל בה דוש  קה ה הנ שה קומות עה ה מש מה כנ ר, בש מנ ה אה אה ימה י סי בי רנ
ן. שו בי םא עה ל ד וש סל שו חל םא עה ל שום של ה, מי נוחה מש

י בי רנ אי וש ימנ י סי בי ן? רנ ה בי תה שש םא עה ל ם וש עולה אותו הה ד לש לה י וה לי ת בש כל הולל ה של מה שה נש ה הנ ם, אותה הל ה מי עמשל ה ננ ומנ
ם, שה ד לש יורי י של דון. מי בנ אמ ר בה מנ ד אה חה אל ה. וש תונה חש תנ ץ הנ רל אה רוך הוא לה דוש בה קה ה הנ יד אותה ר, מורי ד אומי חה י. אל יוסי

יא. הי ש הנ פל נל ת הנ י אל תי דש בנ אמ הנ תוב (ויקרא כג) וש ם כה יהל לי עמ כםל. ונ כםל וה ד מי אובי

יר כי מנ י של מות. מי שה נש ם הנ שה ם של עולה ת אותו הה ת אל ענ דנ ל לה די תנ שש מי י של י מי רי שש ר, אנ מנ ימון אה ר סי אי בנ י יודנ בי רנ
תו. מה כש חה עור לש ין שי ת אותו, אי ענ דנ ל לה די תנ שש אותו ומי

ת ענ דנ ל לה די תנ שש יד מי מי יהה תה הוא הה ך. וש ף כה אנ שו  פש ננ קומו,  מש ח בי םא נה גוף ל הנ ן של מנ ל זש ר, כה מנ יהא אה חש רנ י פש בי רנ
מות. שה נש ל הנ ם של עולה אותו הה בש

י, הודי הוא יש א של צה בו, ומה יחנ  גי שש ת. הי ב מי רי ן חה ילה ת אי חנ ד תנ חה א גוף אל צה ה, ומה דל שה בנ ך  יהה הולי ד הה חה יום אל
מו. ה עי דה גה ל אנ ר של פל סי ה, וש וה צש ל מי יכות של רי א כש צה ומה

י ני ין בש מי זש הי ר. וש בל קל ים וש יכי רי כש תנ ן לו  קי תי יר, וש עי לה ך  לנ הה רו, וש בש קי ק בש סי ענ תש ם הוא. הי כה יד חה מי לש אי תנ דנ ר, ונ מנ אה
יהדו. יהה בש הה ה של ל מנ יא כה הוצי יו וש לה ל עה די תנ שש הי יו, וש לה ה עה כה ם, ובה דה אה

ת עי כה ך  ין לה ה: אי לה רו  מש ה. אה יונה לש על ה הה יבה שי יש הנ תוך  ה לש סה נש כש ני לו  של ש  פל נל גוף, הנ הנ ר אותו  בנ קש ני ז וש ננ גש ני ן של יוה כי
ך! ים לה לי שש הי י של מי ד לש סל י חל ימי לי שש הנ י וש כי יון, לש לש על ע הה לנ סל קום) הנ מש ך (לי רנ כש ס בנ ני כה הי שות לש רש

ה. עה שה ה הנ חוקה ה לו דש תה יש הה צוב, של יהה עה הה ל לוד, וש ח של תנ פל ל הנ ר של ענ שנ ל הנ ב ענ יהה יושי יהה הה חש רנ י פש בי ד רנ חה יום אל
ל די תנ שש ני י של די ף, כש סל י כל לי ך כש ן לש תי אל י, וש מי י עי לוני קום פש מה ת לש כל לל ה לה צל רש תי י, המ בי ר לו: רנ מנ ד. אה חה יש אל יו אי לה א אי בה
ים עי ים יודש יי חנ י הנ תוב (קהלת ט) כי כה ה של ה) זל י, (מנ בי ר לו: רנ מנ כו. אה לש ך. הה לי ר לו: ני מנ ך? אה רל דל ד בנ ה ינחנ תורה בנ

ים. עי שה רש לו הה ים אי תי מי הנ ים, וש יקי די צנ לו הנ ים אי יי חנ ר לו: הנ מנ ה? אה אומה ים מש עי ם יודש ינה ים אי תי מי הנ תו וש יהמג של

י יני די ים ובש יקי די צנ בוד הנ כש ים בי עי יודש ם, וש עמרה צנ ים בש עי ם יודש עולה אותו הה ים בש עי שה רש לו הה פי י, אמ בי יך, רנ יל ר לו: חנ מנ אה
ה? אומה ים מש עי ם יודש ינה ים אי תי מי הנ ה וש ה זל ן, מנ ם כי ר לו: אי מנ ים. אה עי שה רש הה

יהמותו, של ים  עי יודש וש ים  לי כש תנ סש מי ים,  יי חנ ים  אי רה קש ני של ים  יקי די צנ הנ י  רי המ של תוב,  כה ה  זל הנ ם  עולה בה לו:  ר  מנ אה
ים אי רה קש ני ים של עי שה רש ל הה בה בו. אמ ל לי ן אל תי יי י  חנ הנ וש ר  מנ אל נל של מו  ן, כש יה דנ ייש  וש ין  די ייש  ין, של די ת הנ ת אל תי ים לה ידי עמתי ונ
י עמשי מנ יר בש כי ינו מנ אי י של לום. ומי ם כש עולה י אותו הה עמשי מנ ים בש לי כש תנ סש םא מי ל ים, וש יחי גי שש ין מנ אי ים וש עי םא יודש ים, ל תי מי
רוחות הוא, מות וש שה ל נש הוא של ם הנ עולה הה ים. של יי חנ י הנ ני בש םא מי ה ל זל ם הנ עולה הה שום של ת, מי א מי רה קש ם ני עולה אותו הה

גוף. ל הנ ם הוא של עולה ה הה זל וש

ה, זל לה ה  זל ים  רי כה מג אות,  נה יוקש דש בנ ים  דומי וש ם,  דה אה י הה ני בש ל  ם (רוחות) של יהל חי אמ ים בו  רי דה ם של עולה הה אותו 
אותו ם, בש ם שה בונה בוד רי ת כש יר אל כי הנ ים לש לי דש תנ שש ם). ומי עולה םא לה ב יד לה תי עה ה (של זל ם הנ עולה ים בה ה דומי מנ ים בש עי יודש וש

ם. עולה ל אותו הה בוש של לש מנ הנ

ה דה בי ר לו: אמ מנ ח? אה נה אל ה נל תה ה אנ מה ר לו: לה מנ ח. אה ננ אל ת. נל עי ב כה כי ענ תש ר לו: ני מנ ה, אה דל שה אותו הנ לש יעו  גי הי של כש
ך. ה לש נה מש זנ רוך הוא יש דוש בה קה ר: הנ מנ ה. אה זל קום הנ מה י בנ ה לי דה בש אה

דו סו, יהרש נש כש אן. ני יר כה כי י מנ ני אמ י של תי עש י יהדנ רי המ אן, של כה ס לש ני כה י, ני בי יש: רנ אי ר אותו הה מנ ת. אה חנ ה אנ רה עה או מש צש מה
ן ילה אי ם, וש עולה ל הה נות של ילה אי ר הה אה שש ה ומי זל ה מי ים זל ני שג נות מש ילה ם אי או שה רה ד, וש חה ס אל די רש פנ יעו לש גי הי ד של גות, ענ רי דש מנ בנ

נות. ילה אי ר הה אה שש ה מי נל שג ד מש חה אל

ה עה רה כש ני וש ה  ול חמ תנ שש ני ים, (תהלים צה) בםאו  רי אומש יו  הה ים של בי נות רנ חמ ל מנ ד של חה קול אל עו  מש ם, שה שה לש לו  עה
תםק. ר לו: שש מנ ה? אה ה זל ר: מנ מנ אה יהא, וש חש רנ י פש בי ה רנ מנ נו. תה י ה' עםשי ני פש ה לי כה רש בש ני

ד צנ נות מי חמ ים, ומנ כי רה י דש תי י שש יתי אי רה ה, וש זל ס הנ די רש פנ ע הנ צנ מש אל מו לש י עי תי עש גנ הי של ים, כש להי אל יהא: הה חש רנ י פש בי ר רנ מנ אה
י ומי ן,  דל עי ן  גנ ים לש כי הולש י של שות, מי פה נש י הנ כי רש דות דנ רה פש ני אן  י, כה ר לי מנ אה וש ה?  זל ה  מנ י לו  תי רש מנ אה וש ה,  ד זל צנ ומי ה  זל
נםם - יהי גי לנ ך  הולי י של לום. ומי ים לו שה ימי לי שש מו), ומנ ים (עי כי לו הולש ן - אי דל ן עי גנ ך לש הולי י של נםם. מי יהי גי ים לנ כי הולש של

נםם. יהי גי ם) אותו בנ דון (אותה ים לה לי לו נוטש אי

ח, רה זש מי ר הנ ענ א שנ רה קש ני ד, של חה ר אל ענ שנ נו לש עש גנ הי של ים. כש רי עה ים ושש לי דה גש חומות ומי נו לש עש גנ הי ס, וש די רש פנ נו אותו הנ רש בנ עה
י. אתי ם בה עולה בון הה ל רי יחות של לי שש ם: בי הל ר לה מנ ה? אה מה רו לו: לה מש ק. אה דל י צל עמרי י שנ חו לי תש יש: פי אי א אותו הה רה קה
יהא. חש רנ י פש בי ה הוא רנ ם: זל הל ר לה מנ ה? אה זל קום הנ מה אן בנ ה כה זל ה הנ שה אי לוד הה ת יש ן אל תנ י נה ם: מי כגלה רו  מש אה וש חו  תש פה

ן. ר כי מנ ם? אה עולה אותו הה ד בש סל חל ך הנ ים לש לי שש הי ה הוא של רו: זל מש אה

יטו שי פש יהד הי הוא. מי ם הנ עולה ל הה גוף של אן בנ כה ס לש ני כה הי שות לש ין רש אי יטו אותו, של שי פש רו: הנ מש אה לו, וש חו  תש פה
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ים. ני פה לש ן של גה ל הנ ים של ירי וי אמ ש בה בי לנ תש הי אותו, וש

ל ד ענ עומי יענ של קי רה אותו הה ד מי רה פש יענ ני קי רה אותו הה ן). של גה גוף (הנ י אותו הנ בי ל גנ ענ יענ של קי רה ה אותו הה אה רה ס וש ננ כש ני וש
ים תוחי ים פש קופי שש לונות, מנ ה חנ עה בה רש ם. אנ עולה ל הה ים של ני וה גש ל הנ כה חום מי תש ם בי חה תש ה ני זל יענ הנ קי רה ם. הה עולה י הה ני ר בש אה שש

ע. צנ מש אל ד בה חה אל ם, וש עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ בו בש

יות יהו"ה, ע אותי בנ רש ל אנ סוד של ים, בנ מי קה רג ים מש קופי שש ה מנ עה בה רש ים אנ יהמי קנ ח, בו  רה זש ד מי צנ בש ד של חה לון אל חנ
ד. חה אל ד וש חה ל אל כה יות לש לש אותי ה, שה רי שש ים על תי שש עולות לי

נלה מג דוש. מש קה ם הנ שי רות לנ בש חנ תש יות מי אותי ל הה כה וש ים,  קופי שש מנ ם הנ ים אותה רי בש חנ תש יום מי ים בנ מי עה פש לש  שה
ה עה בה רש ם אנ הל בה חנ  הוא פותי יהדו, של חות בש תש פש ה מנ עה בה רש אנ ויזריעאל (יעזריאל). וש מו  ד, ושש צנ הנ אותו  ד לש ד עומי חה אל

ם. הל יר בה כי מנ י של ין מי אי , וש יענ קי רה י אותו הה בי ל גנ ם ענ הי ים, של רי עה שש

רםענ כש לי ים,  רי בה קש בנ גוף  הנ ם  עי פות  תש תנ שש מי של שות  פה נש הנ ן  אותה אות  בה של תות,  בה שנ וש ים  שי דה חר י  אשי רה לש ט  רה פש
ת בה י שנ די שו ומי דש חה ש בש י חםדל די יהה מי הה ר (ישעיה סו) וש מנ אל נל מו של כםל, כש בון הנ רי ים לש רי עה שש ם הנ י אותה ני פש וות לי חמ תנ שש הי ולש

ר. שה ל בה אות כה רה קש ני גוף, וש ם הנ רות עי דה שות של פה ן נש בות אותה רנ ל - לש י. כה ננ פה ות לש חמ תנ שש הי ר לש שה ל בה תו יהבוא כה בנ שנ בש

ן אותה א  לה אל ה,  זל הנ קום  מה לנ ים  סי נה כש ני םא  ל ים,  קופי שש מנ ה  שה שי ים  די עומש בו  רום,  דה הנ ד  צנ בש של ר  חי אנ לון  חנ
ל יום. כה ה בש נה וה כנ צון ובש רה ע בש מנ ת שש יאנ רי קש קות בי עוסש של

נלה מג מש מו ענא"ל, של שש ה, של נל מג מש ב אותו הנ רנ לון, קה חנ אותו הנ י בש תי לש כנ תנ סש הי של ים, כש להי אל יהא: הה חש רנ י פש בי ר רנ מנ אה
םא ל ם וש שה ס לש ני כה הי שות לש ין רש אי ה, של זל לון הנ חנ ת הנ ה אל אי ך, ורש קומש מש י, קום בי ר לי מנ רום. אה דה ד הנ ל צנ ר של ענ שנ ל הנ ענ

אוי. רה ע כה מנ ת שש יאנ רי קש ים בי קי עוסש ם של אותה ט לש רה אות אותו, פש רש לי

ים ירי תי כש ), ומנ יחנ שי מה ל הנ יו (של נה פה ים לש סי נה כש ים ני ני מג ים מש שי אוי, שי רה ע כה מנ ת שש יאנ רי קש ים בי קי עוסש ם של ל אותה כה וש
אוי! רה ע כה מנ ת שש יאנ רי קש ק בי סנ עה י של לוני ל פש ר של תל כל הו הנ ים לו: זל רי אומש ים, וש דושי ים קש רי תה כש אותו בי

יד, סוד סי י חה י: אי ר לי מנ יא? אה ה הי אוי, מנ רה כה זו  ע הנ מנ ת שש יאנ רי קש י, הנ דוני י לו: אמ תי רש מנ אה וש י אותו  תי לש אנ שה
יות. שי רה ע פה בנ רש ע ייש אנ מנ ת שש יאנ רי קש אן. בנ יון הוא כה לש על

יון, לש על חוד הה יי בות בנ ש תי בות. שי ה תי רי שש ים על תי שש ים, בי חודי י יי ני יא שש הי חוד, של יי ל הנ ה של אשונה רי ה הה שה רה פה הנ
ים עי בה רש ל אנ ם של שי סוד הנ בות, בש ם תי יי תנ ים ושש עי בה רש אנ , בש תה בש הנ אה יהה - וש ני שש ה הנ שה רה פה ר. הנ חי חוד אנ יי בות בש תי ש  שי וש

יות. ם אותי יי תנ ושש

ל ר של תל סי סוד וש הוא בש ין. וש יהמי םאל בנ מ שש הנ םאל, וש מ שש ין בנ יהמי ל הנ לה כש ני , של מוענ ם שה יהה אי הה ית - וש ישי לי ה שש שה רה פה
בות, ם תי יי תנ ים ושש עי בש ל שי סוד של יא בש כםל. הי ל הנ ת ענ טל שולל ה של שה רה פה יא הנ הי ם, של תל מש שנ ד וש ה, ענ דושה קש ה הנ בה כה רש מל הנ

ה. דושה קש ה הנ בה כה רש מל ל הנ מות של ם שי יי ננ ים ושש עי בש ל שי סוד של תוך הנ

ית יצי צי ת הנ שנ רה ה. פה ינה י בי רי עמ ים שנ שי מי ד חמ גל נל יא כש הי בות, של ים תי שי מי יא חמ הי ם, של תל מש שנ ית - וש יעי בי ה רש שה רה פה
ם. דה ל אה ן של יה נש מי יות לש שי רה פה עולות הנ ם. וש כגלה ה מי לולה כש

ה בה קי נש הנ חוד וש ר לש כה זה ה, הנ תורה קומות בנ מש ר הנ אה ל שש כה ין בש ה, בי תורה וות הנ צש מי ין בש קומות, בי מש ר הנ אה ל שש כה וש
ד. חה עור אל שי ים בש עולי ד, וש ים ינחנ סי נש כנ תש ה מי בה קי ר ונש כה רוך הוא, זה דוש בה קה ד בו הנ ינחי תש מי חוד, של הוא יי אן של כה חוד. וש לש

ה, יונה לש על ה הה מונה אל ל הה ח של בנ של הו הנ זל ה. וש תורה ל הנ קומות של מש ר הנ אה ל שש כה ן בש ין כי אי ה של ה, מנ ם בה לי תנ שש ר ני כה זה הנ
ה. בה קי נש ם הנ ה עי נל בש ר ני כה זה ד, הנ חה ם אל ד עי חה ים אל לי לה כש ני ה, וש בה קי נש ם בנ לה שש ר ני כה זה ים. הנ להי אל ה) ה' הוא הה ני הי ה (של ת זל ענ דנ לה

ד. ה ינחנ בה קי ר ונש כה זה א בש לה מות אל לי ין שש אי ם. וש לי שה חוד הנ יי הו הנ זל וש

ים קופי שש מנ לנ ה  זוכל יום,  ל  כה בש לו  לה הנ יות  שי רה פה בנ ן  וי כנ ומש אוי  רה כה חוד  יי הנ ים  לי שש מנ של י  מי ל  כה ה,  אי רש םא  וב
ים יוני לש על סודות הה ן בנ וי יכנ אוי, וי רה א כה רה קש יי ד של בנ לש ל יהדו, ובי ב ענ כי ענ יש י של ין מי אי אן. וש ם כה לי יות שה הש לו, לי לה לונות הנ חנ הנ וש

הנלהלו.

אוי רה כה דוש  קה ם הנ שי ת הנ ים אל די ינחמ מש ם של בוד אותה ת כש ה אל אי םא ורש יד, ב סי י חה י: אי ר לי מנ אה י וש יני ימי ז בי חנ אה וש
ה. מו זל ע כש מנ ת שש יאנ רי קש ים בי קי עוסש וש

ה. נה שה מות הנ בון יש שש חל לות, כש יכה ה הי שה מי חמ ים ונ שי אות שי לש מי יו שש ל הה יכה אותו הי ד, ובש חה ל אל יכה הי י לש תי סש ננ כש ני
ם. תוכה אשון בש רי ם הה דה אה ל, וש יכה הי אותו הנ ים בש טי עמקםב שולש ינ ק וש חה צש ם יי הה רה בש אנ

יון, לש בוד על ל כה ים של ני וה גש ה  מה כנ וש ים,  יי חנ ץ הנ ל עי ה של מה קש רי שות בה לגבה מות מש שה נש ל  בוצות של ה קש מה י כנ יתי אי רה וש
ם. הל מה ה עי תורה ל הנ דול של ה גה נל מג כםל, מש ל הנ דול ענ גה ה הנ נל מג מש יופיאל הנ ל, וש יכה הי תוך הנ ים לש סי נה כש ני וש

ים ני וש כנ דוש, ומש קה ם הנ שי ת הנ ים אל די ינחמ מש ים, של דושי קש ם הנ יכל ני י בש רי ם, המ עולה י הה דושי רו קש עורש תש ר: הי מנ אה ח וש תנ פה
ע. מנ ת שש יאנ רי ל קש יות של שי רה פה ל הנ צון של רה בה

ה ם, עולה דה ן אה א בל קורי ע של מנ ת שש יאנ רי ת קש סל נל כש ני ה של עה שה ם. ובש הל ל בה די תנ שש מי אשון של רי ם הה דה ת אה י אל יתי אי רה וש
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ה, ל אותה בי קנ ינו מש ע, אי מנ ינת שש רי קש ת מי חנ ה אות אנ רה סי ם חמ אשון. אי רי ם הה דה ה אה יחנ בה רי ה, ומי זל ל הנ יכה הי ה לנ אשונה רי בה
בור. צי יחנ הנ לי ר שש חוזי בות של תי ן הנ אותה ה, בש מונל ים ושש עי בה רש ם אנ יי אתנ הוא מה ם, של דה ל אה נו של יה נש ר בי סי י חה רי המ של

י ה. מי ים אותה קי נושש עמקםב, וש ינ ק וש חה צש ם יי הה רה בש אנ נו  מל ים מי לי נוטש ה, וש ל אותה בי קנ אוי, מש רה כה ה  א אותה ם מוצי אי וש
ה. חה מש שי ה הנ אותה ים לש אי בה ן, של דל ן עי גנ בש ים של יקי די צנ ם הנ ל אותה כה יהה בש בובש רש עי ה הה אה י רה ה, מי חה מש שי ה הנ אה רה

יום, ם בש יי עממנ ם פנ לה צש בות אל אה ים אותו הה יבי מושי תו, של חה מש ת שי ה אל אל רש י יי ם, מי עולה אותו הה םא לש יהב ה של עה שה ובש
ך. לל מל םאש הנ ר ל מי יו טנ לה ד עה ל יום יורי כה ובש

ה ומנ יהה,  הה ה של מנ ים  עי יודש וש ים.  לי אוכש ים  יוני לש על הה ים  כי אה לש מנ של ל  כה אמ מנ ים הנ לי אוכש וש ים  עי יודש ל  טנ הנ אותו  ובש
ה, זל ם הנ עולה ים בה רוחי סש ים הנ גופי ת הנ ים אל יהקי הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ן של מנ זש ד הנ יות, ענ הש יד לי תי עה ה של ילה, ומנ הש יי של

אוי. רה ן כה קה תג ן מש יה נש בי רוך הוא בש דוש בה קה ם הנ ימי יקי וי

י אותו תי לש אנ ר ו'. שה חי אנ ד הה צנ ר ו', ובנ חי ד אנ צנ ה ו', ובש ד זל צנ בש ים ש', של שומי רש יו  רום הה דה ד הנ צנ בש לון של חנ בנ
. ענ י יודי יני ר: אי מנ לו? אה לה יות הנ אותי ן הה הי י: מה תי רש מנ אה יש, וש אי הה

ת יאנ רי ל קש יות של שי רה פה י) הנ מודי י (ענ ני ימה יות סי אותי ן הה יד, אותה סי י חה י: אי ר לי מנ אה ה וש נל מג מש הנ א אותו  בה ד של ענ
ב. לי צון הנ רש ל יום בי כה ם בש ר אותה אומי י של ל מי קו של לש י חל רי שש ע. אנ מנ שש

י תי ם. שש תוכה צות בש נוצש טות וש יות לוהמ ש אותי מי חה ים, וש קופי שש י מנ ני ים שש די עומש פון, בו  ד צה צנ בש ר של חי לון אנ חנ
דוש קה ם הנ שי סוד הנ ם בש הי ם, וש יהל לי לויהה עמ ם תש הל ה מי לה עש מנ ת לש חנ אנ ה, וש ד זל צנ יות בש י אותי תי ה ושש ד זל צנ יות בש אותי

י"ם. להי א אל רה קש ני וש

גזריאל (עזריאל), ם צורטק וש הי , וש יענ קי רה אותו הה ים בש ני מג י מש ני ים שש ים שורי קופי שש מנ ם הנ אותה ה ובש זל לון הנ חנ בנ
ח. תה פש םא ני ל ד של צנ אותו הנ ם בש ים שה ני מג מש של

ם ת שי ים אל שי דש קנ מש ם של ל אותה ים כה די ים, ובו עומש יורי ה צי מה כנ ים וש ני וה ה גש מה כנ ם בש קה רג ד מש חה ל אל יכה ם ייש הי שה וש
ים אותו ישי די קש ד, ומנ על ם וה עולה ך לש בםרה מש רוך ה' הנ ים בה רי אומש ים אותו, וש כי רש בה מש ר של חנ ל יום, אנ כה ה בש ירה מי אמ ם בנ בונה רי

ת. של לל שג ה מש שה דג קש ך בי ר כה חנ אנ

ל יכה הי אותו הנ ה. וש מה ל ה' הי יכנ ל ה' הי יכנ ל ה' הי יכנ ר (ירמיה ז) הי מנ אל נל מו של ש, כש לה שג א מש רה קש ל ני יכה הי אותו הנ וש
ם. מה ל דה ם ענ יהל מי ל יש ים כה לי םא אוכש ל ם של לו הי יש: אי אי ר אותו הה מנ ה. אה ה זל י מנ תי לש אנ שה ש. וש לה שג הוא מש

ה שורה יו, וש לה ת אי רל ר חוזל בםקל ה. בנ לה יש לנ ה וש לה יש ל לנ כה נו בש מל את מי ה יוצי זל ם הנ עולה ם בה דה ל אה ה של מה שה נש הנ שום של מי
מו, ל דה ל ענ לי פנ תש רוך הוא ומי דוש בה קה ת הנ ך אל רי בה מש ד של יו ענ עה מי ת בש בל ינשל תש םא מי ל ת וש סל נל כש םא ני ל ם, וש דה אה ל הה ם של חםטל בנ

ה. קומה מש ת בי בל ינשל תש ז מי אה

שום פו? מי אנ ה בש מה שה ר נש של ה אמ ה זל פו. מנ אנ ה בש מה שה ר נש של ם אמ דה אה ן הה ם מי כל לו לה דש תוב (ישעיה ב) חי ן כה ל כי ענ וש
ך רי בה ם מש תו. אי לה פי ל תש לי פנ תש יי ת של נה ל מש מו, ענ טש חה י לו בש הי י ושש כי רוך הוא: לש דוש בה קה ה הנ ר לה אומי ר, וש בםקל ת בנ דל יורל של
ת שנ דג קש ה  אותה נו  מל ה מי רה סי חמ ם של דה אה א הה צה מש ני וש ה,  עולה וש ת  חנ םא, פורנ ם ל אי וש תוכו.  ה בש רל שש יא תי אוי, הי רה הוא כה

הננששהמהה.

ן ל כי ענ וש ם.  עולה יהה בה םא הה ל לו  אי לום, כש כש ב לי שה חש נל ינו  ב הוא? אי שה חש ה נל מל נו, בנ מל ה מי רה סי חמ תו  מה שש ני ן של יוה כי וש
ה. לה פי תש ית הנ אשי רי בונו בש ת רי ך אל רי בה מש ד של רו ענ בי ת חמ ך אל רי בה ם לש דה אה סור לה אה

ם שה בונו, מי רי לש ך  רי בה מש ן של יוה כי ד. וש על ם וה עולה לש ך  בםרה מש ה' הנ רוך  ר בה הוא אומי ת ה', וש אל כו  רש ר בה ן אומי זה חנ הנ וש
ל יום כה ם בש בונה ת רי ים אל שי דש קנ ים ומש כי רש בה מש ם הנ י הי רי שש שות. אנ דג קש ן שורות הנ ל כי ענ ל, וש לי פנ תש הי ה לש לה פי תש ית הנ אשי רי

ב. לי צון הנ רש בי

רוך הוא בה דוש  קה ת הנ ים אל כי רש בה מש ד של ה, ענ רה עמשה ה בנ לה פי ל תש לי פנ תש הי שות לש ין רש אי י, של תי דש מנ ה לה עה שה הנ ה  אותה בש
ם. תה לה פי ים תש לי לש פנ תש ים אותו, מי כי רש בה מש ן של יוה כי כםל. וש ית הנ אשי רי בש

ם, תה מה שש ם ני הל יר לה זי חל הל ם, של בונה רי ח לש בנ של ן הנ קי תנ א לש לה אל ה  ינה יא אי הי ה הנ כה רה בש י, הנ בי יש: רנ אי הה ר אותו  מנ אה
ה, לה פי תש ה הנ זו שורה ה הנ כה רה בש ל הנ ענ כו'. וש ך  בםרה מש ה' הנ רוך  בות, בה תי ש  מי חה ה בש כה רה בש הנ מות. וש ה שי שה מי חמ את בנ רי קש ני של
א לה אל ה  ינה אי זו  הנ ה  שה דג קש הנ וש זו  הנ ה  כה רה בש הנ וש כםל.  בנ ם  בונה רי בש יק  זי חמ הנ לש ה,  כה רה בש הנ ל  ענ א  לה אל ה  םא שורה ל ה  שה דג קש הנ וש

ה. רה עמשה בנ

םא ל ים של עי רה ים הה די דה צש ל הנ ים כה עי נה כש ה ני זל ל הנ יכה הי י: בנ ר לי מנ פון? אה צה ד הנ צנ ל לש יכה הי ה הנ מה י אותו: לה תי לש אנ שה
ם. עולה טו בה לש שש יי

ם כםל הי הנ ם, וש ם שה דורה מש ם של אותה ט לש רה ל בו, פש כי תנ סש הי שות לש ין רש אי ה, וש גנ ל נם לון של חנ א הנ רה קש ה ני זל לון הנ חנ הנ
ה. זל ם הנ עולה יות הה מג דש ים בי בושי לש מנ ים בש כי ם, הולש שה ם של ל אותה ל. כה כי תנ סש הי ים לש יכולי ים, וי לי כש תנ סש ים, ומי רואי

ה, זל לה ה  זל ים  רי כה מג ם  כגלה וש ם,  יהל לי אמ ב  רי קה תש הי לש שות  רש י  לי ה  נה תש ני םא  ל וש ים,  רי בי חמ הנ ן  מי ים  בי רנ י  יתי אי רה ם  שה וש
ים. יוני לש ים על קי זה ל חמ ל של כה אמ ים מנ לי אוכש וש
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ים אי ן. ובה גה תוך הנ ים לש יי ל חנ ל של יף טנ עי רש , מנ ענ נוסי של ם. וכש עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ ל יום לש כה ענ בש ה נוסי זל יענ הנ קי רה הה
י ני פש לי וש  , יחנ שי מה הנ י  ני פש לי ים  סי נה כש ני וש  , יענ קי רה הה ר  זםהנ כש ים  רי זוהמ וש ל,  טנ הנ אותו  בש ים  צי רוחמ וש ם,  שה ל  של ים  יקי די צנ הנ ל  כה

ם. יר אותה כי הנ שות לש י רש ה לי נה תש םא ני ל אשון. וש רי ם הה דה אה בות, וש אה הה

ם שי ל הנ יות של ע אותי בנ רש אנ ם בש חה תג אורות. מש ים ובה ני וה גש לונות, בנ חנ ר הנ אה ל שש כה ה מי נל שג ב מש עמרה ד מנ צנ בש לון של חנ הנ
קום מה י בש או לי רש הל ים. וש רי תה סש ים ני מי עה פש ים, לי לי גנ תש ים מי מי עה פש לון. לי חנ ב אותו הנ ל גנ ים ענ צי נוצש ים וש רי זוהמ דוש, של קה הנ

ם. ל כגלה רות ענ תי גות יש רה דש ים בי יקי די ל צנ תות של ד כי חה אל

ה יכה ל אי ם ענ לה עש נל ש הנ רה דש מי

ית ן בי בנ רש ל חג ד ענ פי סש עמשות הל אוי לנ נו רה כות, לה בש ים לי אי תש נו מנ ה: לה דושה קש ץ הנ רל אה י הה ני בש ל לי בל י בה ני ם בש הל חו לה לש שה
"א פה לש אנ הה ש  רי פה ד, ולש פי סש הל בנ תםחנ  פש לי נו  לה ייש  ה) וש רה ה זה ד עמבודה עובי י של מי ים, (כש מי ענ ין הה בי נו  רש זנ פנ תש הי ל של ינו, ענ להי אל

יתו. ן בי בנ רש ל חג ד של פי סש הל ם לנ עולה בון הה ח רי לנ שה א של יתה בי

ץ רל אה לה חוץ  מי ם  תל אנ וש ים,  מי ענ הה ין  בי ם  תל רש זנ פנ תש הי ם  תל אנ של ים  אי תש מנ ה:  דושה קש הנ ץ  רל אה הה י  ני בש ם  הל לה חו  לש שה
נו ל אה בה בו. אמ ית רנ בי א מי יהצה ד של בל על ך כש חםשל אור לש ם מי אתל צה יש ם, של כל מש צש ל ענ ענ ם וש יכל לי כות עמ בש ם לי כל ה לה אל נה ה, וש דושה קש הנ
י ני בש נו מי אה ה, וש ירה בי גש י הנ ני נו בש אה ד, של פי סש הל ר הנ פל רוך הוא סי דוש בה קה ח הנ לנ נו שה לה ד, וש פי סש עמשות הל לנ כות וש בש נו לי ייש לה

י"ם. יתי "א בי פה לש אנ ם הה ש אותה רי פה כות ולש בש אוי לי נו רה לה ם, וש עולה בון הה ל רי בודו של ת כש ים אל עי יודש ה, וש יתה בי

ה. אנו אותה צה םא מה ל ב, וש רנ חל ה נל ני הי נו - וש מי ית אי י בי לי תש כה ם לש יי יננ עי ים הה לי כש תנ סש ם, ומי אי ב וה י אה לי ים בש תומי נו יש אה וש
ת מל חל ננ ה מש תה יש הה וש  ,( יהה על ל מי י של יםפי ין הנ (בי ה  לה י של יםפי הנ ים מי אשוני רי ים הה יהמי ל יום בנ כה בש נו  ה אותה יקה ני ה מש תה יש הה של

גו'. נו וש מל חמ ננ מו תש ר אי של יש אמ אי ר (ישעיה סו) כש מנ אל נל מו של ה, כש נה בש ם לי אי נו כש בי ל לי ת ענ רל בל דנ נו, ומש אותה

םאש ר ה הה כל ב. ננ רנ חל ה נל ני הי ל, וש בי לש בנ תש נו הי מי ל אי ה של בה ית מושה קום בי ד, ומש ל צנ כה ם לש יי יננ עי לות הה כש תנ סש ת מי עי כה וש
ך? לל מל י הנ ני פש ינו לי לי ן עה גי יה נו וש בי ל לי ר ענ בי דנ י יש נו, ומי ם אותה חי ננ י יש ה. מי בה ת ומושה יי בנ י הנ לי תש כה לש

ת לל בל קנ ומש ינו,  ני פה לש ה  דה מש עה יא  הי נו,  אותה קות  לש הנ לש ה  צועה רש הה ה  לל עמ ומנ ינו,  בי אה י  ני פש לי ים  אי חוטש ינו  יי הה של כש
כו' ינו  ונותי עמ א מי כה דג מש ינו  עי שה פש ל מי חםלה הוא מש ר (שם נג) וש מנ אל נל של מו  ינו, כש לי ן עה גי הה י לש די כש ך  לל מל ל הנ קות של לש מנ הנ
אוי רה נו  פםד, לה סש אוי לי רה נו  כות, לה בש אוי לי רה נו  ם! לה כל י לה נו! ונ י לה י! ונ ם. ונ אי נו  ין לה ת אי עי כה נו. וש א לה פה רש ני תו  רה בג חמ ובנ

ד. פי סש י הל רי בש כות די בש ים לי עי יודש ם של אותה ם לש יעה הודי ירות, לש רי י מש רי בש ם די תםר אותה פש לי

ל אנ שש ינו. ני לי עה יחנ  גי שש מנ י של ין מי - אי יהה  לל ל עה אנ שש ם. ני שה ה  א אותה צה מש םא ני ל וש  - נו  מי ת אי טנ מי ל יום לש ב כה רנ קש ני
ל אנ שש ה. ני נה מל ים מי עי םא יודש ל ים של עי בה שש ם ני יהה - הי לותל יכש הי ל לש אנ שש ה. ני לה פש ה - נה אה סש כי ל לש אנ שש ה. ני לה בש לש בנ תש ה - הי תה טה מי לש

ם. ין שה בות אי ל עמקי ם של ר - רםשל פה עה ת הל אל

קול ת בש חנ ה, צוונ כה בנ ת מש כל הולל ינו) וש לי ת (עה לל לל ינ ה ומש כה בנ ם מש ה שה בה יהשש נו, של יב לה שי ג מי גנ י הנ רי ג - המ גנ ת הנ ל אל אנ שש ני
ים כי רה דש ת הנ ל אל אנ שש גות. ני גנ ך לנ ית כגלה לי י עה פוא כי ך אי ה לה ר (שם כב) מנ מנ אל נל מו של ג, כש גנ ג לש גנ ינו מי לי ירות עה רי ל מש של

ה. קה לש תנ סש ן הי אה ים לש עי םא יודש ל , וש יהה נל ל בה ה ענ כה בנ מש יהה של כש ל בי ירות של רי עו קול מש מש שה ים של רי ם אומש ים - כגלה ילי בי שש הנ וש

ת ק אל שי ננ ה, נש בה ית מושה קום בי ת מש ק אל שי ננ , נש יהה לל גש ר רנ פנ ת עמ ק אל שי ננ פםד! נש סש אוי לי רה נו  כות! לה בש אוי לי רה נו  לה
ח כנ שש ני םא  ל וש יד  מי ה תה כל בש ני ה.  זל ל  יום כה ל  כה בש ינו  אי רה ד, של פי סש הל בנ ח  תנ פש ני נו  ירות. אה רי מש ה בי כל בש ני וש ל,  יכה הי י הנ לי תש כה

נו. מה עי י מי כי בש ירות הנ רי מש

ה בוסה ה ומש הומה י יום מש תוב (ישעיה כב) כי יר. כה עי ד הה דה ה בה בה יהשש ה  יכה רו, (איכה א) אי מש אה וש ם  הי חו  תש פה
ים ה יהמי שה ים. שי יהמי ר הנ אה ל שש כה לול מי שו, כה פש הוב ננ רוך הוא, אמ דוש בה קה ד ייש לנ חה י יום, יום אל גו'. כי ה וש בוכה ומש

ים. יי חנ ם הנ ית עולנ בי ה, לש לה עש מנ ק לש לי תנ סש ים הי אי טה חמ בו הנ רנ תש הי ל של ענ ם. וש ל כגלה ל של לה כש הוא הנ ים בו, וש לולי כש

ה הומה א מש רה קש ני ר, יום של ענ ל צנ יהה, יום של כי ל בש ירות, יום של רי ל מש ם יום של ן, קה כה שש מי י הנ פולי ת שי חנ תנ ז, מי אה
תוך בו לש תוך מושה ש מי גםרנ ח וש רנ ך ובה לנ ן הה כה שש מי בון הנ רי א. וש מי טנ ה ומש לל כנ ן, ומש כה שש מי תוך הנ ס לש נה כש ני ה. וש בוכה ה ומש בוסה ומש

ב. רנ חל נל ד) וש מנ שש ן (הג כה שש מי הנ רוב, וש חה ר של הה תוך הה חוץ, ולש בנ ר של הה הה

ת עמלנ בנ בש יחנ  גי שש הי ס וש ננ כש ב. ני רנ חל ה נל ני הי - וש נו  כה שש ל מי ל ענ אנ ק, שה לי תנ סש הי יון של לש על יום הה הנ ד אותו  יהרנ ך  ר כה חנ אנ
ר חנ יהה אנ כי כות, בש בש יל לי חי תש ז הי תור. אה סה ה  נה יה נש ל בי כה ה, וש חה רש ה ובה שה יא גםרש הי - וש שו  פש ת ננ הובנ ה אמ ירה בי גש ן, הנ כה שש מי הנ

יט. לי שנ בון הנ רי ר - הה גול. קי נש רש תנ ת הנ מנ המ ר, ננ ר קי קנ רש קנ תוב (שם) מש כה הו של תו. זל בה קי ל נש גול ענ נש רש תנ ת הנ מנ המ ננ יהה, כש כי בש

ל ה של מה הה נש א בי קורי חנ וש , צווי ה שוענ שה ה. עה ירה בי גש ה הנ חה רש ם בה שה לש ר, של הה ל הה ח אל ונ צה ה וש ה שועה שה ר, עה הה ל הה שוענ אל וש
ה יכה אי חוד.  יי בש י  מי עי ה  דה ינחמ תש הי י, של תי ידה חי יש ה  יכה אי י,  תי מה לי שש י  תי יונה ה  יכה אי י,  שי פש ננ ת  הובנ ה אמ יכה אי ה.  יכה אי יהה  כי בש

ה כם"ה. ל זל את ענ רי קש ני חוד, וש יי יות הנ ים אותי רי שש על ש וש מי ל יום חה כה ת בש לל ית נוטל יי הה של

נו נו, לה בוני ל רי ה של זל קור הנ רש קי ל יום הנ כה ים בש עי שומש נו של ת? אה כל לל ית לה ני ן פה אה ? לש תש כש לנ ן הה אה י, לש מי י אי תי י בי חותי אמ
גו'. ד וש דה ה בה בה ה יהשש יכה ה. אי יכה תםחנ אי פש אוי לי נו רה פםד, לה סש אוי לי נו רה כות, לה בש אוי לי רה

ה תה יש ה הה בה ה רנ אה נש עמך. שי רש ין זנ ה ובי שה אי ין הה ך ובי ינש ית בי שי ה אה יבה אי ח, (בראשית ג) וש תנ ה פה חוזל ס הנ יטנ וי י לש בי רנ
הוא ך, וש לל מל ר הנ ענ י שנ ני פש לי ה מי חה דש ל, ני לי קנ תש הי ה של עה שה ה הנ אותה ש. מי חה נה ת הנ ל עמצנ ה של לה עי ל הה ענ ם, וש עולה א הה רה בש ני יום של מי
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רות די גש ם הנ אותה ב, בש קי עה ים בל שי דה ם של ל אותה ה, כה תורה רות הנ דש ם גי ין אותה ם, בי עולה ל הה רות של די גש ין הנ יד בי מי ב תה אורי
ם. ך אותה נושי

זו, ה הנ שה אי ה לו בה תה יש הה ה של עה רה ה הה אה נש שי ל הנ ה, ענ רה מש שש ני ה של עה רה ה הה אה נש שי ל הנ ך. אוי ענ שנ נה א, אוי של צה מה אוי של
ר. פה עה ב לל כנ שש ר, לי בל של ה בש ר אותה בנ שה ד של ם, ענ עולה א הה רה בש ני יום של ה מי ר לה מנ ה שה עה ה רה אה נש ת ה'. שי אנ רש ה יי שה ה אי אה רש קש ני של

ה בה ל תי כה םאש  ל ר יות של אותי ל בה כי תנ סש ה (איכה א). הי תה יש ם "הה י "עה תי בה יר "רנ עי ד "הה דה ה "בה בה ה "יהשש יכה "אי
יות אותי י הה אשי רה "ה בש עה "ה רה יבה ש. אי דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל נל ד של ה ענ רה מש שש ני ה, של עה ה רה אה נש ל שי ה של ירה מי א שש צה מש תי ה, וש בה תי וש

ר. פה עה ב לל כנ שש ש, לי דה קש מי ית הנ ל בי רון של בה שי ל, בנ יי ת חנ של ה אי אותה ה לש ה לה רה מש שש ני

י אשי רה ענ בש רי פש מנ א לש רה קש ס. תי מנ ה "לה תה יש ינות "הה די מש י "בנ תי רה ם "שה גויי י "בנ תי בה ה "רנ נה מה לש אנ תוב (שם) "כש כה הו של זל
יק בי דש ה הי עה ה רה אה נש שי ל, של אי רה שש ת יי סל נל ל כש ה של רונה בש שי ש, בש דה קש מי ית הנ ל בי רון של בה שי "ך. בנ רי בש שי בש "ה  יות - לה אותי הה

"ך. רי בש שי "ה בש לה

ים אי לו קורש ים. אי יעי קי רש יהה בה כי ל בש ירות של רי ש, קול מש חה נה זו, קול הנ ה הנ עה ה רה יבה ה אי אותה ה לש קה בש דש ני ה של יכה אי
ד צנ ין הנ ה, ובי זל ד הנ צנ ין הנ ה. בי שה אי ין הה ך ובי ינש ית בי שי ה אה יבה אי תוב וש כה הו של ה. זל יבה ים אי אי ר קורש חי ד אנ צנ ה, ומי יכה אי
יק בי דש הי זו  כ"ה הנ ת של ענ דנ כםל, לה ם הנ שה רש ני אשון  רי סוק הה פה ש. ובנ דה קש מי ית הנ ן בי בנ רש חג ם) בש ם (שה שי א הנ צה מש ני ה,  זל הנ

ם. עולה א הה רה בש ני יום של ה מי ר לה מנ שה ה של עה "ה רה יבה ה אי אותה

ת ש אל רל גה יש ן. ונ דל ן עי גנ ם לש דל קל ן מי כי ינשש ם ונ דה אה ת הה ש אל רל גה יש ח, (בראשית ג) ונ תנ ס פה יננ כי רש י הנ בי ד. רנ דה ה בה בה ה יהשש יכה אי
ה. לה פש נה ך של לל מל א הנ סי ין, כי לוחי שי ה בש חה לש שש ני ין, של רושי גי ה בש שה גםרש ש, של דה קש מי ית הנ ן בי בנ רש חג ל, בש אי רה שש ת יי סל נל - זו כש

תוב בו כה א, של סי כי ל הנ ט ענ שולי ם, אותו של דה אה ה. הה לה פש נה ה, אוי של שה גםרש ך. אוי של לל מל א הנ סי ה כי ת - זל ש אל רל גה יש ונ
כםל. ל הנ פנ א - נה סי כי ה הנ לה פש כו'. נה ם וש דה ה אה אי רש מנ מות כש א דש סי כי מות הנ ל דש ענ (יחזקאל א) וש

ק לי ש, סי דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל נל ה של עה שה פוכו. בש הי ר בש חי שוב אנ ה יי רה שש הי ין וש כי שש ה, הי ת זל ש אל רנ גי ן - אותו של כי ינשש ונ
ד. רנ פש ני נו וש מל ע מי סנ א נה סי כי הנ יהה, וש הה מו של כש מותו מי יט דש עי מש הי ה, וש לה עש מנ יון לש לש על בוד הה כה ת הנ אל

ה ת אותה ה אל רה שש הי יון, וש לש על בוד הה כה אותו הנ ד מי רנ פש ני ה, וש טה מנ ים לש רובי כש ם הנ ן עי דל עי ן הה ת גנ ה אל רה שש יהכול הי בש כי
ים. יי חנ ץ הנ עי ת מי ענ שופנ ך של רל דל ה הנ חםץ) אותה רש לי יר (וש תי סש הנ אםב ולש שש לי מםר וש שש תו, לי רש בי קום גש מש עממםד בי ב, לנ רל חל ט הנ הנ לנ

י ה כי חה פש שי לוך כו' וש מש י יי ד כי בל ת על חנ ץ כו' תנ רל ה אל זה גש לוש רה ת שה חנ ר, (משלי ל) תנ אומי חנ וש ך צווי לל מל למםה הנ ושש
חוץ ב מי ד יישי דה ר בה מנ אל נל מו של ד? כש דה ה בה ה זל ד, מנ דה ה בה בה ה יהשש יכה חוץ. אי ה בנ תה רש בי ים, גש ני פש ה בי חה פש שי ה. הנ תה רש בי ש גש ירנ תי

בו. ה מושה נל חמ מנ לנ

ים להי ח ה' אל קנ יי אשון. (בראשית ב) ונ רי ם הה דה אה תוב בש כה ים הנ חי ן פותש נה בה רנ אי וש יננ ני י חמ בי ד, רנ דה ה בה בה ה יהשש יכה אי
ר (ויקרא מנ אל נל מו של ים, כש רי בה דש חו בי קה ר, לש מנ אי אה יננ ני י חמ בי חו? רנ קה ה לש מל ח, בנ קנ יי גו'. ונ ן וש דל ן עי גנ הו בש חי ני ינ ם ונ דה אה ת הה אל
ל ענ מי יך  נל דם ת אמ אל חנ  יום ה' לקי ר (מלכים-ב ב) הנ מנ אל נל של מו  , כש רוחנ בש חו  קה רו, לש מש ן אה נה בה רנ ן. וש רם המ ת אנ ח אל ח) קנ

ך. םאשל ר

ה תורה אי, הנ יננ ני י חמ בי ר רנ מנ אה ה. של תורה הנ ה וש מה כש חה יר הנ כי הנ ת ולש ענ דנ ה, לה נוחה יות לו מש הש י לי די ן, כש דל ן עי גנ הו בש חי ני ינ ונ
יו הה ם. וש דה אה ר לה םאמל י גו', ונ וש ה  רה פש סנ יש ונ ה  אה ז רה תוב (איוב כח) אה כה של הו  ם. זל דה אה ת הה הוא אל רוך  בה דוש  קה הנ ה  דה מש לי

יו. נה פה ים לש סי לש קנ ת מש רי שה י הנ כי אמ לש מנ

ל צי הנ ה, וש אה רש ני ש  חה נה ש. הנ חה ל נה ל ענ מות צי דש ם כי יי מנ שה ן הנ ד מי יהרנ א בו, וש ני קנ תש ני ם, וש יי מנ שה ה סמא"ל בנ אה רה ד של ענ
לו. כםחנ של הנ ף וש תםקל יו, הנ לה עה

ת. רל חל ה אנ שה אי א בש לה ית אל תי פנ תש םא מי ה ל שה אי אן של כה יש. מי אי ן הה ה מי לה קנ ה  תה עש דנ ה, של שה אי לה ש  חה נה הנ ב אותו  רנ קה
ר כה ם ני דה ל אה יו של רה בה ת דש לנ חי תש בי אן של כה ף. מי אנ ח בש תנ יהד פה ים, מי להי ר אל מנ י אה ף כי ה אנ שה אי ל הה ר אל םאמל י (בראשית ג) ונ

י הוא. יענ מי הודי ף, לש אנ ח בש תנ ך הוא פה י הוא. כה מי

ל כה ה מי רה מש אה "ם, וש אות מי ה בה חה תש פה ד של ים, ענ רי בה דש ה בי יכה שי מש הי ל. וש בי קנ םא תש ם ל ל, אי בי קנ ם תש ה - אי ן זל ימה ל סי טנ נה
ל וא"ו ין ענ תי מש יהה מנ הה ית, וש אלי מה שש הנ רועו  ל זש ענ ה  ם אותה יהשל ש אות מ', ונ חה נה ל הנ טנ יהד נה ל. מי םאכי כםל] נ ן [אה גה ץ הנ עי

ם. יהל ני פש כון לי "ת נה ול יות מה הש י לי די , כש יהה פי י"ו מי תה

א"ו יות וה אותי חו הה רש פה ד של מי לנ יף. מש קי תנ דול וש ם גה ענ טנ ה, בש שה אי א הה רל תי תוב (שם) ונ כה ד של ה, ענ תותה פנ יל לש חי תש הי
ד ם, ענ הל מה ת עי רל בל חנ תש ה מי תה יש םא הה ל ת, וש דל יורל ה וש ה עולה תה יש "ם הה אות מי הה "ם, וש אות מי ם הה ר עי בי חנ תש הי לו לש עה י"ו, וש תה

ית. תי פנ תש ני של

ג) תוב (בראשית  כה ים, של די דה צש ה  עה בה רש אנ לש "ם  אות מי ת הה אל יפו  קי הי וש ים,  מי עה פש ע  בנ רש י"ו אנ א"ו תה וה חו  רש ופה
בו בש סה ד של מי לנ ים ו' ת'. מש מי עה ע פש בנ רש ה אנ ני ם. הי יהל ני י שש יני ה עי נה חש קנ פה תי כו' ונ ה וש ישה אי ם לש ן גנ תי תי ל ונ םאכנ ת יו ונ רש פי ח מי קנ תי ונ

ים. די דה צש ל הנ כה ת בש ול ע, מה צנ מש אל "ם בה מי הנ ים, וש די דה ה צש עה בה רש אנ "ם לש אות מי לה

ה ל זל ענ ם. וש יי מנ שה לונות הנ חנ ד מי חה הוא אל ה סמא"ל, של ינו, זל לוני חנ ת בש ול ה מה לה י עה ר (ירמיה ט) כי מנ אל נל מו של כש
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אות, רש רוך הוא לי דוש בה קה ד הנ א. יהרנ מה ה זגהמ יל בה טי הי ה וש ט בה לנ יהד שה ת. מי ול ה מה אל רש םא יי ל ילה וש חש ר יי בל י גל (תהלים פט) מי
תו. שש אי ם וש דה אה א הה בי חנ תש יי ונ

ן יוה ם. כי עולה ל הה ה ענ ם שורה ילה בי שש יות בי הש ם, לי יהל אשי ל רה ה ענ רה ה עמטה ינה כי שש ה הנ תה יש או הה טש חה ם של ה, קםדל אי םא ורש ב
ה ה, מנ יכה ר אי מנ אה ן, וש קוני יל לש חי תש רוך הוא הי בה דוש  קה הנ ה. וש טה לש םא שה ל ה וש קה לש תנ סש הי ה, וש כםחה ש  יהכול תה בש או, כי טש חה של
הוא רוך  בה דוש  קה הנ וש ר,  טון הוסנ לש שי הנ ש  דה קש מי ית הנ ן בי בנ רש חג אן בש ף כה ה. אנ נה מל ר מי טון הוסנ לש שי ה? הנ נה מל ילה מי הש יי

? יהה לל א עה הי ה תש ה, מנ יכה ר אי אומי פםד, וש סש יל לי חי תש הי

ית ב בי רנ חל נל ה של עה שה גו'. בש ים וש רורי מש י תנ כי י בש הי ע נש מה שש ה ני מה רה ח, (ירמיה לא) קול בש תנ ס פה חה נש י פי בי ה. רנ יכה אי
ים דומי ם רש תל ים, אנ אשוני רי בות הה ר: אה מנ אה ים, וש אשוני רי בות הה אה י הה רי בש ל קי ר ענ עורי תש הי א קול וש ף, בה רנ שש ני ש וש דה קש מי הנ
ל ה של בה רנ הה ה  מונה אל לה ם  ם אותה תל סש ננ כש הי וש ר,  ענ צנ ם בש תל לש דנ גי של ם  יכל ני בש ם.  עולה ר הה ענ צנ ל  ענ ים  עי יודש ם  כל ינש אי וש ה,  נה שי בש
חור, אה קות לש דה הג ם מש יהל די ם, יש יהל אי ין שונש לות בי גה לנ כו  לש ה הה ני הי וש גו,  רש הל ה נל ני הי תו, וש ה מי ני הוא, הי רוך  בה דוש  קה הנ

ם! יהל לי רו אמ עורש תש ם? קומו הי כל תש מוננ ייה אל ם? אנ כל לה ים של מי חמ רנ ייה הה פו. אנ רש שש ם ני יהל תי ב, בה עה רה ים בה תי מי

ים? ני בה יפםה הנ ן, אי מה אל נל ה הנ רועל ה הה לו: מםשל רו  מש ה. אה ל מםשל אל כו  לש הה הות וש מה אי הה בות וש אה הה רו  עורש תש יהד הי מי
י ני בש לו,  לה בות הנ אה י הה ני בש ר לו:  מנ . אה ענ הושג יש ל  ם אל הל מה עי ך  לנ הה וש ה,  ר מםשל עורי תש יהד הי ם? מי אותה תה  רש אנ שש יפםה הי אי

ם? יפםה הי ך, אי יהדש ם בש י אותה תי רש אנ שש הי ם, וש יהל לי רוך הוא עמ דוש בה קה י הנ יד אותי קי פש הי ל, של אי רה שש יי

ל, י גורה ל פי ץ ענ רל אה ם הה הל י לה תי קש לנ חי ם, וש י אותה תי רש אנ שש ה הי דושה קש ץ הנ רל אה ה, בה נו מםשל בי ר: רנ מנ אה ענ וש הושג יב יש שי הי
לו. ל גורה ענ תו וש לה חמ ל ננ יש ענ י אי תי רש אנ שש ם הי כגלה י, וש ני יתנ וי צי מו של כש

או רה ש, וש דה קש מי סו לנ נש כש ה קול. ני ע בה מה שש ין ני אי ה, של בה רש חל נל ה של או אותה צש ה, ומה דושה קש ץ הנ רל אה ם לה כו כגלה לש יהד הה ומי
כו ים בה יוני לש על ים הה כי אה לש מנ ל הנ כה ם, וש יי מנ שה רום הנ יהה לש כי בש ירות הנ רי ע קול מש מנ שש ני ד של ד, ענ פי סש הל בו  שו  ף. עה רנ שש ני של

ה. לה עש מנ ם לש הל מה עי

ש. דה קש מי ר הנ פנ עמ תוך  יהה בש כי קול בש ים בש רי רש מה ם מש א אותה צה ם, ומה יהל לי א אמ הוא ובה רוך  בה דוש  קה ר הנ עורי תש הי
י? יתי בי י בש ידי ידי ה לי אן? (ירמיה יא) מל ם כה תל ה אנ י, מה שי פש י ננ הובי ם: אמ הל ר לה מנ אה

ר של ת. על מל ך אל רל דל יך בש נל פה י לש תי כש לנ הה תה של עש ה יהדנ תה ם: אנ עולה בון הה י רי ני פש ר לי מנ ה, אה אשונה רי ן בה קי זה ם הנ הה רה בש ם אנ קה
יים קנ י לש לי תה  עש בנ שש ני ץ של רל אה ם בה יהל רי בש י קול די תי עש מנ םא שה י? ל ננ ם בה יפםה הי כםל. אי י בנ תי דש מנ עה וש י,  אותי יתה  סי ני ים  מי עה פש

ה. ם בה אותה

ם הל מי לו  טש ך. בי יי לנ עה מי רו  בש ענ ינ ש  ר קםדל שנ י, (שם) ובש שי פש הוב ננ ם אמ הה רה בש י אנ הוא: אי רוך  בה דוש  קה הנ ר לו  מנ אה
בו םא שה ל ים, וש מי עה ה פש מה ם כנ הל י לה יתי כי ך חי לש לה גש ם, ובי יהל לי י עמ זי גש ר רג בי גנ תש ן הי ל כי ענ ה, וש רה ה זה עמבודה דו לנ בש עה ש וש קםדל ית הנ רי בש

לשפהנני.

ילה הש יי ד של ים, ענ מי ענ ין הה ם בי יהל אי טה ם חמ ל אותה כה ך  מש ת שי שנ דג ל קש ענ חו  מה ר: יי מנ ך, אה ם כה הה רה בש ע אנ מנ שה ן של יוה כי
ם. הל כו לה לש הה ה, וש מו זל ם כש ן כגלה כי יך. וש לל ם אי יבה שי המ ך לנ צונש רש

ה ל, מה חי רוך הוא: רה דוש בה קה ה הנ ר לה מנ ים. אה רורי מש ל תנ ירות של רי מש יהה בי כי ה קול בש ימה רי הי ל, וש חי ם רה ה שה רה אמ שש ני
י, ננ פה י לש תי רה יסו צה ני כש ה: הי ר לה מנ יך? אה לל או אי טש ה חה י, ומל ננ ם בה יפםה הי ה?! אי כל בש םא אל ל יו: וש נה פה ה לש רה מש ה? אה כה בנ תש מש אנ

י?! יתי בי י לש תי רה י צה תי סש ננ כש הי ר, של י יותי יתי שי םא עה י ל ני י אמ כי ה: וש רה מש יהד אה י. מי יתי בי יסוהה לש ני כש הי וש

י? י לי גי וש דנ זש תי ר: המ מנ הוא, אה יהה  בי י אה חי י אמ ל כי חי רה לש עמקםב  ינ ד  גי ינ ונ תוב (בראשית כט)  כה ה של עה שה ינו, בש ני שה של
ל חי רה עמקםב לש ד ינ גי ינ יהד - ונ אי. מי מנ הוא רנ א, של בה אנ ת מי דל י פוחל ני אמ י, ונ ני מל ה מי ישה שי י קש חות ייש לי ל אה בה ן, אמ ה לו: כי רה מש אה

אות. מה רנ יהה הוא, בש בי י אה חי י אמ כי

ה כה לש י. הה חותי אמ ייש  בנ תש ת תי עי ל, כה חי ה רה רה מש ה, אה לה יש לנ הנ אותו  ה בש אה ה לי סה נש כש ני ן של יוה ים. כי ני ימה סי ה  ן לה תנ יהד נה מי
ים. ני ימה סי ה הנ ה לה רה סש ומה

תוב כה ה, של תה אנ י?! וש יתי בי י לש תי רה י צה תי סש ננ כש הי ר, של י יותי יתי שי םא עה י ל ני אמ רוך הוא: ונ דוש בה קה ל הנ ה אל רה מש ה אה ל זל ענ וש
ם. יהל אי טה ל חמ יר ענ עמבי הנ ך לש יהה לש ם, הה יי פנ ך אנ רל נון אל חנ חום וש ך רנ בש

נו. ינל י אי גו' כי ע וש מה שש ה ני מה רה תוב (ירמיה לא) קול בש כה הו של ים. זל חומי נש ה תנ לה בש םא קי ה - ל ר לה מנ אה ה של ל מנ כה ובש
ק לי תנ סש י הי רי המ ם, ונ יהל יני רות בי שש ים לי אשוני רי ים הה יהמי נו, כנ ינל י אי שום כי ם? מי ענ טנ ה הנ ים. מה חומי נש ל תנ בי קנ ה לש םא רוצה ל

ה. לה עש מנ לש

י עי נש ר ה' מי מנ תוב (שם) כםה אה כה ה, של ע לה בנ שש ני ד של ים, ענ חומי נש ת תנ לל בל קנ םא מש , ל יהה נל תוך בה נו בש ינל י אי כי שום של ומי
ה. עה מש די ך מי יי יננ עי י וש כי בל ך מי קולי

ינהה כי שש ם, הנ יי מנ שה רום הנ ע בש מה שש ני ם, קול  גי רש תנ מש י של פי ה. כש לה עש מנ ה לש ינה כי שש הנ ך  ף כה ל - אנ חי ה רה תה שש עה של מו  כש
ם כגלה ים, וש יוני לש נות על חמ בוא מנ ים רי שי יהה שי לל רו אי עורש תש ה, הי כה בנ ה מש תה יש יא הה הי ה של עה שה ה הנ אותה . בש יהה נל ל בה ה ענ כה בנ מש

יהה. כי יהה בש לל ירו אי עי הי
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א רה בש ני יום של ים מי נוזי יו גש הה מות של ף עולה לל ם אל יי אתנ עו מה זש עש דנ זש הי בות, וש יענ עמרה קי רה ע קול לה מנ שש ה ני עה שה ה הנ אותה בש
י בי ל גנ הוא ענ א, של נורה ח הנ רנ קל ין הנ עי כש יענ  קי רה ה הה י הוא? זל ם. ומי יי מנ שה רום הנ קול לש ע אותו הנ מנ שש ני ד של ם, ענ עולה הה

הנחניות.

יהה לוסל ל אוכש כה יא וש ה הי כה לש הה ם, וש שה ה מי דה רש פש ז ני ך. אה י קולי עי נש ה: מי ה לה רה מש אה ה, וש תה בי ם לש אי ה הה תה לש גנ תש הי ד של ענ
ד. דה ה בה בה יא יהשש הי כםל, וש לות לנ ילה גה הש תי ים, של די דה ה צש מה כנ ר לש זי פנ תש הי כו לש רש טה צש הי לות, וש גה לנ

ה ל זל ענ א. וש בה ם הנ עולה ית) הה ימי ני פש ה, (הנ ימה עי ה נש יונה לש על רוחנ הה ה הה ה? אותה ר זל מנ י אה ה, מי יכה ר, אי מנ יהא אה חונש י נש בי רנ
ל. לה ם כש יי תנ פה םא שש ל ם, וש יי ננ שי שון וש םא לה ל, ל לה פות כש תה ה שג ין בה אי ית, וש ני יא רוחה ה זו הי בה תי

ה לה חי תש בנ ת.  דל םא עומל ל וש ה,  בה יהשש יט,  לי שנ וש דול  גה בון,  רי דון  אה ר,  קי הנ קור  רש קי ה  זל ה,  תה בי ל  ענ ת  לל ם שואל אי הה
א מי טנ מש של י  מי כש ב,  יישי ד  דה בה ר  מנ אל נל של מו  כש ד,  דה בה ה.  מה שומי וש ת  בל יושל ת  עי כה ים.  די עומש יהה  לוסל אוכש ל  כה וש ת,  דל עומל

ה. קומה מש ה בי בה ה, יהשש אה מי ה טש תה יש הה יא של הי ה, הנ תה רש בי ש גש ירנ י תי ה כי חה פש שי ה, וש אה מש טג בש

עמשות לנ פםד וש סש אוי לי ם רה כל לה כות, וש בש ים לי יכי רי ם צש תל אנ אוי של ה: רה דושה קש ץ הנ רל אה י הה ני בש ל לי בל י בה ני ם בש הל חו לה לש שה
ה חה רש ם, ופה ה שה נה ינל יא אי הי וש ל,  בל אי בש ך  פי הנ תש הי של ה  תה טה קום מי ים, ומש בי רי ם חמ אי לות הה יכש ת הי ם אל כל אותש רש ל, בי בל אי

ה. נה מל ם מי תל עש דנ םא יש ל ם, וש כל מי

אל קי זש חל י יש רי המ , של מםחנ שש ים לי יכי רי נו צש ך, אה ם כה ה? אי דורה ת מש ה אל ידה הורי לות וש גה תוך הנ נו בש מה יא עי הי רו של םאמש ת
. יהה לוסל ל אוכש כה אן, וש ה כה ה אותה אה יא רה בי נה הנ

נו אה ה, וש לה יכה הי חוץ לש ה מי שה יא גםרש הי ר, של בה דש מי נות הנ עמ ינ ין, וכש ני תנ פםד כנ סש לי כות וש בש ים לי יכי רי נו צש ה אה ל זל אי, ענ דנ ונ
ינו לי ים עה רי גוזש גות של הה נש ה הנ מה כנ רות, בש ה צה מה כנ ים בש יהמי ל הנ כה נו בש ה אותה רואה ירות, וש רי מש ינו בי לי ה עה אה יא בה הי לות, וש גה בנ

ים. לי נו סובש אה כות של מנ ם הנ ל אותה כה רות, וש צה ת הנ נו אל מה עי יר מי סי הה ה לש כולה םא יש ל ן, וש מנ ל זש כה בש

ם יכל לי אמ ה  דה יהרש וש ה,  לה יכה הי תוך  ה מי שה גםרש וש ה,  חה רש בה נו  מי אי ה הוא של אל נה ה:  דושה קש ץ הנ רל אה י הה ני בש ם  הל לה חו  לש שה
פםד. סש ם לי כל ה לה אל נה יל, וש צי הנ םא יהכול לש ל יש של אי ת, וכש ענ י דנ לי ת בש בל יושל ה של שה אי צוב, כש קול עה ירות ובש רי מש בי

ר בה דש מי י הנ לי שועמ ב, וש רי ל חה יכה הי ל יום הנ כה ים בש נו רואי אה ירות, של רי מש י ובי הי נש פםד בי סש לי כות וש בש נו לי נו ייש לה ל אה בה אמ
ים. ים ובוכי נו רואי אה תוכו, וש ים בש ני עי יש ים הנ קי שורש ים, וש אי יוצש ים וש סי נה כש ני

רות מה שש לש מי שה יהה בש לל גש ימות רנ עי ים קול נש עי נו שומש ר, אה פה עה ינו בש ים פי בי שוכש ים וש בוכי ים נש בי נו יושש אה עוד של ובש
קום מה ל, מי יכה הי ל לש יכה הי ת מי סל נל כש ני ים.  פי רה שש ים) ני בי רי ים (חמ בי יושש יך  ה, אי לה יכה ת הי ה אל רואה ת וש דל ה, יורל לה יש לנ ל הנ של

נו. שי פש ל ננ ענ ינו וש לי ה עה ת, ובוכה לל לל ינ ה ומש גועה קום, וש מה לש

ה עה י שה פי . ולש יהה לל ת אי חנ , ופורנ יהה רל חמ ת אנ כל נו הולל רוחי , וש יהה לותל ילש וי ה  יהתה כי ימות בש עי קול נש ים לש רי עורש תש נו מי אה וש
ת. ענ י דנ לי , בש י רוחנ לי ים, בש ני שי ים, יש בוכי נו נש רש אנ שש ני ת וש כל ה הולל ני הי ר, של בה נו דה עש םא יהדנ ל נו, וש עש מנ םא שה ל ת, וש כל הולל ת וש חנ פורנ

ה. יכה ים אי רי אומש ים, וש צועמקי

, יענ קי רה ה לה טה מנ ה, ומי טה מנ יענ לש קי רה רום הה ע מי מה שש יו"ן ני ל צי ב של אי ל כש ירות של רי ה קול מש לה יש לנ ה וש לה יש ל לנ כה ינו, בש ני שה
הו. וי ל נה ג ענ אנ שש אםג יי ן קולו שה תי שו יי דש עון קה מש ג ומי אה שש רום יי מה ר (ירמיה כה) ה' מי מנ אל נל מו של כש

חנ בי זש מי קום הנ מש ה, לי טה מנ ת לש דל ה. יורל לה עש מנ יענ לש קי רה רום הה ת מי גל שואל יהה, וש כי בש ת בי נל ול כנ יא מש ה הי לה יש לנ ית הנ אשי רי בש
ל קול של ת בש חנ ת, צוונ לל לל ינ ה ומש א בו. גועה צה מש םא ני קום ל ל מה כה ה, וש אה מש טג א בש מי ב, טה רי חה ה  קומה ה מש רואה יצון, וש חי הנ
ים. דושי ים קש הורי ה עולות טש מה כנ ים, בש סוכי ה ני מה כנ י בש יתה אותי וי רי י של תי סה נה רש י, פנ חי בש זש י, מי חי בש זש ת: מי רל אומל ירות, וש רי מש

ים קי לש חנ ים, ומש דוני ים עי לי ך. אוכש מש ים מי חי מי ים ושש וי רה יו  ים, הה ני מג מש ים הנ דולי גש ים, הנ דושי קש ים הנ ישי אי ל הה כה
ל כה ם. וש יהל מי דש י מי יך, אוי לי לל חו עה בש זש ני י של ננ ים. בה דושי ים קש ידי סי ת חמ לנ בש ך ני נו בש תש ה) נה תה ענ . (וש יענ קי רה י הה רומי ם בש יהל קי לש חל

ם. יהל חותי וש קול צי ם לש קומה מש לו מי פש ים נה ני מג מש ים הנ דולי גש ים הנ ישי אי הה

ם, יהל לי ר עמ טי ענ תש יהה מי הה דוש  קה מו הנ אות שש ים, של דושי ים קש לי אל רש ם אל ים אותה ים ובוכי חי חוץ צווש ים בנ בי יושש
רו אמ שש ני וש ים.  רומי י מש רומי לש ה  תה לש עה וש ם,  הל ה מי חה רש פה זו  אות הנ ם הה יהל יותי כש קול בי ים. לש די עומש וש ים  חי מי ם שש הי ובו 

ה. עמקו חוצה םא יו"ד, צה ל ם בש לה אל רש ה. אל צה עמקו חג ם צה לה אל רש ן אל תוב (ישעיה לג) הי כה הו של ת. זל לל לל ינ ה ומש בוכה ה של בה קי נש כי

יך, לל ם עה תה מה שש ני ם וש שה פש ננ רו  סש מה ים, של דושי ים קש ידי סי ים חמ ני לות בה בש ני י בש יתה אותי וי רש הי ר של חנ י, אנ חי בש זש י מי חי בש זש מי
צוב. קול עה ה בש ת ובוכה לל לל ינ ה ומש יך? גועה לל עה ש של אי יפםה הה ך? אי א אותש צה מש יפםה אל . אי תה זש ננ גש ני

ל יום, כה ן בש בה רש ים קה לי יו אוכש הה ם של ם, הי עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש ל אנ ד של ל צנ כה ים, בש דושי ים קש רי בה י גש פי לש ת אנ של שי
עמטו. מנ תש הי א של לה יו, אל ר הה יותי עולות. וש ח הה בנ זש ל מי ים ענ ים ובוכי לי לש ינ ה, ומש מה דו עי יהרש

ה לה יש לנ ית הנ אשי רי ים, בש רי דה פש הנ ים וש רי יבה אי ם הה אותה ים מי וי רה ת, של רל חל אנ רוחנ  חוץ, בש ים בנ די עומש ם של לו אותה פי אמ ונ
ה אה י רה נו. מי מל ה מי ול רנ תש מי קום של מה בוסו, הנ ד אי בי אי מור של חמ ה. אוי לנ זל הנ חנ  בי זש מי ל הנ ים ענ לי לש ינ ים ומש ים, גועי חי צווש

ה. טה מנ ה לש לה עש מנ ה, ומי לה עש מנ ה לש טה מנ ה, מי ירה בי גש ים בנ דושי קש ים הנ רי בה גש ת הנ מנ המ ננ

ה ה אותה רואה ים,  שי דה קר הנ י  שי דש קה ית  בי קום  מש יון,  צי ל  של ה  דה קג נש הנ ה  אותה תוך  לש ת  סל נל כש ני ה  לה יש לנ הנ צות  חמ בנ
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ה, טה מנ לש ה  לה עש מנ ומי ה,  לה עש מנ לש ה  טה מנ מי ה  עולה ת,  לל לל ינ ומש ה  גועה ה,  תה טה ומי ה  בה מושה ית  בי קום  מש א  מה טש ני וש ב,  רה חל נל של
י! בי ית מושה קום בי י, מש תי טה י מי תי טה ת: מי רל אומל ה וש ה קולה ימה רי ר, ומש קול מנ ת בש חנ ים, צוונ רובי כש קום הנ מש ת בי לל כל תנ סש מי

ת: רל אומל יהה וש כי בש ה בי ה. גועה ירה בי גש ת הנ טנ י, מי בי כה שש ילות. מי לי י בנ בי כה שש ל מי תוב (שיר ג) ענ ה כה זל קום הנ מה ל הנ ענ
ים שי יו שי לה ים עה כי יו סומש הה ת, של פםרל כנ הנ ת וש רםכל פה ית הנ טובות, בי יות הנ לי גה רש מנ ל הנ קום של מה י, הנ שי דה קש קום מי י, מש תי טה מי
ים עי צה ים מג מוני י רי רי דש ה. סי ל זל ה ענ ים זל לי כש תנ סש ים, שורות שורות, מי רי דה ים סש רי דה ר, סש קה י יש ני בש ל אנ בות של בה ף רש לל אל

ך. ילי בי שש ד בי מנ ם עה עולה ים. הה די דה ה צש עה בה רש אנ ך לש יי לנ עה

ה י עושל צוני ל רש כה נו, וש מל י מי יתי צי רה ה של ל מנ כה י, וש רועי ין זש ב בי הוא שוכי י, וש לנ א אי יהה בה י הה לי עש ם, בנ עולה בון הה רי
י. דנ ין שה ענ בי עמשי תנ שש דורו ומי י מש ם) בי שה ב (וש זנ עה י וש לנ א אי יהה בה הה של ה, כש זל ן הנ מנ זש בנ

יו ים הה מי לה עמ ינוקות הה תי ם הנ אותה ב, וש טוב לי ה ובש חה מש שי ך בש יי לנ ה אי אה י בה יתי יי הה של ת כש רל ך זוכל יני י, אי תי טה י מי תי טה מי
י. ני לי בש קנ ה לש חה מש שי ם בש יהל פי נש כנ ים בש כי י, מנ די גש נל ים כש אי יוצש

ל כה זון לש א מה יהצה אן  כה אן. מי יהה כה הה ה של תורה רון הנ ח אמ כנ שש ני יך  ה אי רואל קומו, וש מש ם מי יהה קה הה ך  בה ר של פה עה הל
כםל. כות לנ רה אור, ובש ם, וש עולה הה

ים ני ה בה מה יבו כנ בי י, וסש לי עש י בנ לי צש א אל יהה בה הה של ה כש זל ן הנ מנ זש ד. בנ ל צנ כה יחנ לש גי שש אן. אנ ינו כה י - אי לי עש ל בנ יחנ ענ גי שש אנ
לו. בש קנ נות לש זגמה מות מש עמלה ם הה ל אותה כה ים, וש ידי סי חמ

סו נש כה ם הי רל ע קולו טל מנ שש אל י של די יו, כש לה גש ין רנ ים בי שי קש שש קנ ים מש עממוני פנ י הנ חוק קול זוגי רה ים מי עי ינו שומש יי הה וש
ה, בה ית מושה בי ת לש חנ ל אנ כות כה הולש ך  ר כה חנ הוא, אנ רוך  בה דוש  קה י הנ ני פש חות ומודות לי בש שנ י מש מותנ לש ל ענ י. כה לנ אי

ה. בה המ אנ ינו בש יקותי שי נש קות בי בש חנ ידות מש חי ינו יש יי הה וש

יפםה ך. אי ינש אי ד - וש ל צנ כה י בש תי לש כנ תנ סש ך. הי ה בש יחה גי שש י מנ יתי יי הה ן של מנ זש ת הוא הנ עי ? כה יתה ני יפםה פה י, אי לי עש י בנ לי עש בנ
ך? ילש בי שש ש בי קי בנ םא אמ ל ך, וש יחנ לש גי שש אנ

ה, בה המ אנ י הה מי ר יש ך זוכי ינש י. אי ני מל תה מי חש כנ שש י ני רי המ אן. ונ ת כה נל זגמל י מש יני רי י, המ לנ םא אי ב ה לה זל ן הנ מנ זש בנ ך  קומש הו מש זל
נו יוקש דש יר  אי שש מנ של ה  זל הנ ם  חותה כנ ך.  בש קוק  חה יהה  הה י  ני יוקש ודש ך,  נש יוקנ דש בי ה  קוקה חמ ונ ך,  יקש חי בש ת  בל י שוכל יתי יי הה של כש

י. אותנ בש תוך צי י בש עודי י, בש ני יוקש דש ע בי עמשנ תנ שש תי י של די ך, כש י בש ני יוקש י דש תי רש אנ שש ך הי ב, כה תה כש ת הנ יקנ קי חמ בנ

ך םאלש מ יט שש יתה מושי יי הה של ר, כש ך זוכי ינש ך. אי שה חש י נל רי ם המ יי יננ עי ל הה אור של י, הה לי עש י בנ לי עש ת: בנ רל אומל יהה וש כי בש ה בי גועה
זםב עמ םא תנ ל י של לי תה  רש דנ נה וש יקות.  שי נש ה ובי וה חמ אנ ת בש קל בל חנ מש ך  ינש ימי וי לום,  ל רםב שה ת ענ גל נל ענ תש י מי ני אמ ונ י,  םאשי ר ת לש חנ תנ מי

ך. מש י מי תי חש כנ שש ה ני ני י, הי יני מי ח יש כנ שש ם תי יי לנ רושה ך יש חי כה שש ם אל י (תהלים קלז) אי תה לי עש בנ שש ני ים. וש מי עולה י לש תי בה המ אנ

ם הל ך בה י לש תי רש טנ ענ תש הי ם, וש יהל לי לוך עמ בש קי ים של מי לי בוא שש ים רי שי שי י, וש יננ ר סי הנ ך בש לש צש י אל תי דש מנ עה של ר, כש ך זוכי ינש אי
םא ל בות, וש בה ים ורש פי לה אמ ם לנ הל ה בה גה רש ה הה חה פש ה שי אותה ך. וש צונש ל רש כה לש יך  רל חמ ים אנ כי ינו הולש יי הה ים, וש מי ענ ל הה כה ר מי יותי
זו. ץ הנ רל אה בה יך  נל פה עממםד לש ים לנ ני טנ קש ם הנ יהל ני בש נו  סש ננ כש הי ם, וש ם שה תה אותה רש אנ שש הי ר, וש בה דש מי בנ דו  בש אל ם נל כגלה י. וש תי חש גנ שש הי

ך. צונש יל רש בי שש יך בי נל פה עממםד לש ם לנ נו אותה לש דנ בש הי וש

ר ך זוכי ינש נו. אי למםה בש ד ושש וי י דה ימי דור, בי ל דור וה כה יך בש נל פה י לש תי דש מנ ים עה דושי ים קש ני ה בה מה כנ ר, בש ייה זוכי י, הל לי עש בנ
יך? לל כו עה פש הנ תש יך הי כגיות?! אי כםר זש זש םא תי ל ים, וש אי טה כםר חמ זש ך לי ה לש אל ם נה אי יך?! הנ נל פה שו לש עה ה טובות של מה כנ

א. מה טש י ני רי המ ה - ונ זל קום הנ מה ת הנ שנ דג ל קש ת ענ של קל בנ ם. מש ינה אי י - וש ננ ל בה ת ענ של קל בנ ך. מש ינש אי ך - וש ת אותש של קל בנ י מש ני אמ
ה לום. גועה שה בש יו  ם הה ה, כגלה זל ן הנ מנ זש ים בנ חי ין נובש ים אי בי לה כש ה. הנ זל קום הנ מה שום הנ לום מי שה יהה בש ם הה עולה ל הה כה

ית. ישי לי שש ה הנ מורה שש מי ית הנ אשי רי ה, בש טה מנ ים לש חי ים צווש בי לה כש הנ ה. וש לה עש מנ ים לש לוסי אוכש ם הה ל אותה כה ת, וש לל לל ינ ומש

את ה, ומוצי לה עש מנ ה לש עולה ת, וש לל לל ינ ה ומש ים, גועה מי סנ ת הנ טםרל ח קש בנ זש קום מי ל מש ת ענ דל עומל ה, וש אה את ובה יא יוצי הי
ם לל על ינוק הה תי אותו הנ ד. וש חה א אל לה ה אל יהה לה םא הה ן ל מנ זש אותו הנ ה, ומי מה יו עי הה ים של רובי כש י הנ ני ם שש אותה ד מי חה רוב אל כש

ה. לה ילה יהה וי כי ה בש נה מל ק מי ר, יוני אה שש ני של

ר מנ תוב (ירמיה לא) כםה אה ה כה ל זל ענ ה. וש מה ר עי בי דנ , ומש יהה לל ד אי יורי , וש יהה לל ן אי מי דנ זש רוך הוא הי דוש בה קה ז הנ אה וש
ה שה אי מו, וש י אי די שש ק מי ינוק יוני ינו, תי ני ה שה ל זל ענ ך. וש יתי רי חמ אנ ה לש וה קש י ייש תי ה, כי עה מש די ך מי יי יננ עי י וש כי בל ך מי י קולי עי נש ה' מי

ה). יכה ת אי לנ גי ל מש ה של יתה אשי ך רי ילה אי אן וש כה ה, מי יחה תי פש אן הנ ד כה ה. (ענ לה עש ם בנ ת עי רל פל סנ מש

ד ענ יך  חורםתל י בש ימי בי יך  אל ת בורש כםר אל ה, (קהלת יב) וזש זל סוק הנ פה ים בנ חי ינו פותש בותי ד, רנ דה ה בה בה ה יהשש יכה אי
- יך  אל ת בורש כםר אל ה. וזש דושה קש ץ הנ רל אה בה יו  הה של ל, כש אי רה שש יי בש נוהו  רש אנ ה בי זל סוק הנ פה ה. הנ עה רה י הה מי יש םא יהבםאו  ר ל של אמ
ים יהמי בנ הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ך  לש ה  שה עה ים של סי ני הנ וש אותות  ם הה ל אותה כה וש טובות  ן הנ ל אותה ת כה ר אל ילה זוכי הש תי

הו. בי אםהמ ל וה אי רה שש ר יי ענ י ננ ר (הושע יב) כי מנ אל נל מו של ה, כש מונה אל ר בל ענ יתה ננ יי הה של ים, כש אשוני רי הה

ים ה - יהמי עה רה י הה מי םא יהבםאו יש ר ל של ד אמ ם. ענ עולה ל הה ים של מי ענ ל הה כה ך מי ה בש צה רנ תש הי ן של מנ זש יך - בי חורםתל י בש ימי בי
ים. מי ענ ל הה כה ך בש רו אותש זש יפנ ים, וי מי ענ ר הה אה ך שש טו בש לש שש יי של

ה, נה שה י הנ חי ה ינרש עה בה רש ם אנ הי יך. וש לל ה עה לה עש מנ לש ה של ירה מי שש הנ ך, וש ים לש רורי ם בש הי ה, של נה שה מות הנ יך - יש חורםתל י בש ימי בי
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ים. סי ם ני הל מה ם עי הל ה בה שה עה וש ל,  אי רה שש יי הוא בש רוך  בה דוש  קה ר הנ חנ בה ים של יהמי ם הנ אותה לו  ן, אי יוה יהר סי ן אי יסה ני ר  דה אמ
יו. לה ת אי בל רל קה תש ה ומי לה עש בנ ת בש רל עגטל ל מש אי רה שש ת יי סל נל וכש

ב ל גנ ף ענ ט. אנ בה ת שש בי ב טי מוז אה ם: תנ הי ש, וש מה ה מנ עה רה י הה מי ה, יש נה קש זי י הנ מי ה - יש עה רה י הה מי םא יהבםאו יש ר ל של ד אמ ענ
ב. ר לי סנ ו חמ גי ט לש בל שי ך - (משלי ו) וש נה ימה סי ך, וש ל כה ה כה לה גנ תש םא הי ל של

י ימי ים בי ידי ינו, עמתי ני שה ץ - של פל ם חי הל ין בה אי ים. וש לי טה לש טג ים מש כי ל הולש אי רה שש יי לות, של ל גה ים של ני ים - שה ני יעו שה גי הי וש
יס. כי ן הנ ה מי רוטה פש ה הנ לל כש ז תי אה שוק, וש נות בנ קש ץ) לי פל ם (חי דה אה ינד הה א בש צי מה םא יי ל לות של גה הנ

י לי עמ ם? בנ י הי ה מי טה מנ ה. מי טה מנ לש ה ומי לה עש מנ לש ה, מי ינה כי שש ל הנ ים של ני ר פה תי סש לנ ה קש ש - זל מל של ך הנ שנ חש םא תל ר ל של ד אמ ענ
ים. מי ים רה רי ים הה שי תולש ים, וש עי לה ים סש קי דש הנ ל, מש זל רש י בנ ישי טי ל, פנ אי רה שש ץ יי רל אל יו בש הה ה של נה שש מי הנ

ך, חםשל בנ רו  אמ שש יהכול ני בש ה, כי ל זל טי בנ תש הי ר של חנ ה, אנ תורה יר אור הנ אי מי י, של מי לש רושנ יש מוד הנ לש תנ ה הנ אור - זל הה וש
ים. כי שנ חמ מנ ם בש עולה י הה ני ים בו בש כי הולש י, של לי בש מוד בנ לש ה תנ י, זל ני יבנ ים הושי כי שנ חמ מנ תוב (איכה ג) בש כה של

ם אותה לו  אי  - ים  בי כוכה הנ וש ת.  רל תל סש ני הנ ה  מה כש חה הנ אור  ירות  אי מש יו  הה של תות,  יש רנ בה הנ ן  הי לו  אי  - חנ  יהרי הנ וש
יו הה של כש ם. של ילה בי שש ד בי ם עומי עולה ל הה כה ים, של אי מורה אה הה ים וש אי נה תנ ם הנ ל אותה ה, כה דושה קש ץ הנ רל אה יו בה הה ים של ילי כי שש מנ הנ
ה או זל יום הנ ילה הנ הש יי ה של ה מנ י רואל ני יו, אמ פי ח מי רנ פה ה של ר זל בה תוך דה רו: מי בי חמ לנ יש  ר אי יהה אומי ד, הה ים ינחנ די עומש

ך. כה ך וש ר כה חה מה לש

ה יר לה אי יהה מי הה ה, של ינה כי שש י הנ ני ר פש תי סש לנ ל קש אור של ש - הה מל של ך הנ שנ חש םא תל ר ל של ד אמ ר, (קהלת יב) ענ חי ר אנ בה דה
ח. טנ בל ץ לה רל אה הו בה ל שה אי רה שש יי יים, וש קנ תש ם הי עולה אור הה אותו הה ל יום, ומי כה בש

ד סוף ענ וש ם  עולה סוף הה יר מי אי יהה מי הה ית, של אשי רי ה בש עמשי מנ הוא בש רוך  בה דוש  קה א הנ רה בה אור של אור - הה הה וש
רוך הוא, דוש בה קה ל הנ ינו של מי ל יש ד של חה נו חוט אל מל יא מי יר, ומוצי אי יהה) מי רוך הוא (הה דוש בה קה הנ ז. וש ננ גש ני ם, וש עולה הה

ינו. מי חור יש יב אה שי תוב (איכה ב) הי ן כה מנ זש אותו הנ ה. ובש נה בה לש ז בנ אוחי וש

ים ידועי וי ה  ים בה אי בה יו  הה ת, של רי שה י הנ כי אמ לש ים - מנ בי כוכה הנ וש ה.  ין בה לי יה ק  דל תוב (ישעיה א) צל כה - של חנ  יהרי הנ וש
י כי אמ לש תוב (שם לב) מנ כה ם, של של גה ר הנ חנ ים אנ בי עה בו הל שה לום. וש י שה כי אמ לש ים מנ אי רה קש ה ני לל אי ם, וש יומה קי לו מי טש ה, ובה לה צש אל

יון. כה בש ר יי לום מנ שה

ית. זי גה ת הנ כנ שש לי ה בש ים תורה די מש לנ מש יו  הה ין של י די תי ה בה לשה שש לו  ת (קהלת יב) - אי יי בנ י הנ רי שםמש זגעו  יה יום של בנ
ל כה ם, וש יי וי ים ולש ני כםהמ לו  נות - אי טםחמ הנ לו  טש ה. ובה נה טנ י קש רי דש הל נש סנ ה וש דולה י גש רי דש הל נש סנ לו  ל - אי יי חה י הל שי נש אנ תו  וש ענ תש הי וש

ם. יי לנ ירושה דות בי יו עומש הה רות של מה שש מי הנ

רו גש סג וש ש. (שם)  קםדל הנ רוחנ  ה ובש בואה נש ים בנ רואי יו  הה ים, של צופי ים וש יאי בי נש לו  בות - אי רג אמ רםאות בה הה כו  שש חה וש
ית ב בי רנ חל נל יום של מי עמלו  נש ים ני רי עה שש ל הנ י כה רי המ ם, של הל יב לה שי מי י של ין מי אי ים, וש חי ם צווש דה י אה ני בש שוק - של ם בנ יי תנ לה דש

ינו. להי ית אל ת בי ה עמבודנ לה טש ש, ובה דה קש מי הנ

ה. לה ה של ישה תי כש ל יום בנ כה ים קול בש ני יו נותש הה ת, של טםרל קש י הנ שי ם כותש ה אותה לל ה (שם) - אי נה חמ טנ ל קול הנ פנ שש בי
. יהה לל יחנ עה גי ינשש י של ין מי אי ים, וש בי ים שובה ני ל יום שובו בה כה ת בש חנ צוונ ה, של ינה כי שש ה - קול הנ נה חמ טנ ר, קול הנ חי ר אנ בה דה

בות רנ ל - לש יר. כה ל שי גון של ני ים  ני גש ננ ל יום, ומש כה ן בש דוכה ים לנ עולי ם של אותה לו  יר - אי שי נות הנ ל בש כה חו  שנ יי וש
ם אותה חו  ה. שנ טה מנ רות לש מה שש מי ם הנ ד אותה גל נל ה - כש לה עש מנ רות לש מה שש ים מי קי לש חנ תש מי יו  הה ה, של לה עש מנ יון לש לש י על כי אמ לש מנ

ים. די יו פוחמ ים, הה סי נה ם ננ בוהנ הי גה מי ב של ל גנ ף ענ אנ או. וש ירה בםהנ יי גה ם מי חו. גנ ה שנ לה עש מנ לש לו של ף אי יהכול אנ בש ה - כי טה מנ לש של

יעו גי הי של חור. כש אה ים לש קי דה הג ם מש יהל די יש יו  ם הה יי וי ף לש לל ים אל מוני י שש רי המ שום של יר, מי שי נות הנ ם בש אותה חו  שנ
ים (תהלים קלז) רי אומש ן, וש גי ננ ם לש הל ים מי שי קש בנ יו מש ם, הה נות שה ילה אי ל הה ים ענ לויי יו תש ם הה יהל נורותי ל, כי בל רות בה המ ננ לש
גו רש הה ן, וש גי ננ לש לו  םא יהכש ל ם, וש אותה תו  רש כה ם וש יהל די י יש ני הר ם בה יהל ני שי בש כו  שש ר? נה כה ת ני מנ דש ל אנ יר ה' ענ ת שי יר אל שי נה יך  אי

ם. אותה

ים לי נופש יו  ק, הה זה יהה חה הה דוק של הי הנ ם, ומי יהל ארי וש ל צנ ם ענ יי יחנ רי ים בש כי הולש יו  י הה רי המ - של ך  רל דל ים בנ תי חנ תש חנ וש
י, ננ ם: בה הל ר לה יהה אומי הה ם. וש יהל לי ה עמ ם, ובוכל ק אותה נושי יתו, וש לי טנ ם בש טה קש לנ יהה מש יהה הה מש רש יי ך, וש רל דל ם בנ יהל עותי בש צש אל
ים רי הה ל הל תוב (שם ט) ענ ה כה ל זל ענ גו'?! וש יך וש שי ם ינחש רל טל בוד בש ם כה יכל להי ה' אל נו לנ ם (ירמיה ג) תש כל י לה תי רש מנ םא אה ל וש

ה. ינה ר קי בה דש אות מי ל נש ענ י וש הי נל י וה כי א בש שה אל

ים רי שש ם על י, הי רי ה פש עושל יום של ד הנ ים ענ לובי בש ה לי זל ן הנ ילה אי ץ הה ני צש ננ מש יום של ד (קהלת יב) - מי קי שה אץ הנ ני יה וש
תוב (ירמיה א) כה הו של ם. זל יהל יני ד יום בי חה אל ים וש רי שש ב - על אה ה בש עה שש ד תי מוז ענ ר תנ שה ה עה עה בש שי מי ך  ד יום. כה חה אל וש

ה. י רםאל ני ד אמ קי ל שה קי מנ

ית ת בי ה עמבודנ לה טש בנ תש הי ה - של יונה בי אמ ר הה פי תה ד. וש וי ע דה רנ י זל פי תש ל כי א ענ שה ן מנ תנ ני ב (קהלת יב) - של גה חה ל הל בי תנ סש יי וש
י ין מי אי וש ים,  חי ם צווש דה י אה ני ובש ה,  לה עש מנ לש ק  לי תנ סש הי בוד של כה הנ הו  זל  - מו  ית עולה ל בי ם אל דה אה הה ך  י הםלי ינו. כי להי אל

שלמנששגייחנ בההלם.
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ץ רג תה י. וש ימי ני פש חנ הנ בי זש מי ל הנ ת ענ טםרל יר קש טי קש יהה מנ ן הה כםהי הנ קום של מה ף (שם) - הנ סל כל ל הנ בל ק חל תי םא יירה ר ל של ד אמ ענ
ית כות בי לש בוענ - זו מנ מנ ל הנ ד ענ ר כנ בל שה תי ב. וש הה זה ל הנ ים של רובי כש ם הנ שה ים, של שי דה קר ש הנ ית קםדל הו בי ב - זל הה זה ת הנ גגלנ

ה. רה בש שש ני ד של וי דה

ר של ים אמ להי אל ל הה שוב אל רוחנ תה הה ר. וש פה עה ילה כש הש יי ש, וש דה קש מי ית הנ ב בי רי יהה - ייחה הה של ץ כש רל אה ל הה ר ענ פה עה יהשםב הל וש
ם. עולה ן הה ה מי בואה נש ל רוחנ הנ קות של לש תנ סש הי ה, וש ינה כי שש ה - זו הנ נה תה נש

ל ם של עה ים הה רי יו שומש הה ים, של אי מורה אה ים וש אי נה לו תנ ת - אי יי בנ י הנ רי זגעו שםמש יה יום של ח, (שם יב) בנ תנ אי פה י יודנ בי רנ
ם. קומה מש עו מי זש עש דנ זש הי ל, וש אי רה שש ץ יי רל אל

יו הה עמקםב, של י ינ ני ל בש א של טש חי ל. הנ יי י חנ שי נש ם אנ בה ייש  ר (בראשית מז) וש מנ אל נל של מו  ל, כש יי חה י הל שי נש אנ תו  וש ענ תש הי וש
י שי נש ם אנ ין אותה די וות הנ עי לו  בש ט. קי פה שש ת מי וי ענ ל יש אי ר (איוב ח) הה מנ אל נל של מו  ין, כש די וות הנ ים עי לי סובש ל וש יי י חנ שי נש אנ

ין. די וות הנ הו עי ים. זל מי חמ י רנ לי ה בש יכה שי ך אותו נש נושי ר וש ם, חוזי דה אה ת הה ג אל הורי ר של חנ ש - אנ חה נה י הנ כי רש ך דנ כה ל. של יי חנ

יהה כי ל ובש בל י אי רי המ חוק, של רה ה מי בוכל י של מי כות כש בש ם לי כל ם ייש לה תל אנ ה של אל ה: נה דושה קש ץ הנ רל אה י הה ני ם בש הל חו לה לש שה
מו ם, כש קםדל מו מי ם כש ף אותה ני טנ ם לש יתל צי םא רש ל ם, וש יכל לי גש ם רנ תל צש חנ י רש רי המ ם, של כל יענ לה גי םא מנ ירות ל רי י ומש הי נש ד בי פי סש ומי

ם. פי נש טנ ה אמ כה יכה י אי לנ גש ת רנ י אל תי צש חנ ר (שיר ה) רה מנ אל נל של

ין די וות הנ ם עי יי יננ עי ים בה נו רואי אה ך, וש נושי ג וש ל יום, הורי כה נו בש ב לה אורי ש, וש חה נה י הנ רי דש ין גי ים בי ני שוכש נו של ל אה בה אמ
םא יהכול ל דול, וש ד גה חנ ם פנ הל ד מי פוחי ין, של ה די םא רוצל ל ק, וש ם שותי יהל ימי בי ל, של יי י חנ שי נש ם אנ אותה ינו, בש יני ה בי עמשל ננ של
ענ תובי רוך הוא וש דוש בה קה י הנ ני פש ש לי חה נה ד הנ ה, עומי שובה תש א) בי בה ם (הנ עולה אותו הה רו לש בש עה ן של יוה כי ם. וש יהל ני פש עממםד לי לנ

דיין.

רוך הוא דוש בה קה ר הנ מנ ת. אה יהדו מות יומה א בש צה מש ני רו וש כה יש ומש ב אי ני גם תוב (שמות כא) וש כה תוב, של כה ייק הנ די וש
א צי מה י יי ר, (דברים כד) כי מנ אה ר וש זנ א. חה צה מש םא ני ם ל יהל ידי י בי רי גו', המ וש יהדו  א בש צה מש ני יש. וש יהה אי םא הה ף ל ש: יוסי חה נה לנ

הוא. ב הנ נה גנ ת הנ רו ומי כה ר בו ומש מל ענ תש הי ל וש אי רה שש י יי ני בש יו מי חה אל ש מי פל ב נל ני יש גם אי

דון ים - ני יני י די ני שש ייב בי חנ תש ני י של ינו, מי ני נו שה אה ין. וש ש די קי בנ ש ומש חה נה ד אותו הנ יהה עומי ים הה ני אות שה ה מי מונל שש
ר. אוי חי ש אנ נל ל עם בי קנ ר לש חוזי ים, וש אי טה חמ ל הנ ת ענ רל פל כנ ה מש יתה מי י הנ רי המ או, של טש ל חל ש ענ נל ל עם בי קי י של מי ה. אוי לש מורה חמ בנ

ין. די בםענ הנ תש דו לי מש ש עה חה נה סמא"ל וש ל, וש יי חנ י הנ שי נש תו אנ וש ענ תש הי של

ה אותה ה. בש בה יו  הה טובות של ל הנ כה ד מי דה ה בה רה אמ שש ני ה  דושה קש יהה הנ רש קי הנ פםד, של סש לי וש כות  בש לי נו  ה לה אל נה ה  ל זל ענ
ין ע די בנ תה י, וש רומי ך  לל ע מל שה רה הה ל אותו  י של עי מש בנ זו  הנ רוחנ  יס הה ני כש הי ם, וש עולה ת הה ל אל בי לש ד סמא"ל ובי ה יהרנ עה שה הנ

ה. זל ם כה עולה א הה רה בש ני יום של א מי צה מש םא ני ין ל די וות הנ ם! עי עולה י לה ה! ונ זל י לה ם. ונ עולה י הה בורי גי מי

ם הל ר בה טי ענ תש ) מי תש אנ י (וש ני אמ ם, ונ יהל לי ד עמ ם עומי עולה הה ים, של כי ים תומש מודי ם, ענ עולה ל הה ים של מודי ענ ך הה יי ננ ה בה יכה אי
ים רי חי ים אמ יי רי כש ים נה בושי לש ש בי בי לנ תש הי דושות לש תו רוחות קש וש ענ תש יך הי ש? אי חה נה י הנ די ל יש תו ענ וש ענ תש יך הי ל יום? אי כה בש

ה! זל וות הנ עי י לה ה! ונ זל י לה ב? ונ לון רנ קה ם בש דון אותה לה

ל ין כה ן, בי גה ל הנ ל כה אור של יות יהפות, הה לי גה רש ר מנ של ה. על לה עש מנ ין לש די ר הנ סה מש ני ה של עה שה ן, בש דל עי ן הה תוך גנ ה בש אה י רה מי
י ים: ונ רי אומש ים וש חי ן צווש דל ן עי ל גנ נות של ילה אי ם הה ל אותה כה ה. וש חוצה ים הנ אי ם יוצש כגלה ים וש טי שש פנ תש נות, מי ילה אי ם הה אותה
םא ל וש ים,  די יורש וש ים  ים, עולי רובי כש ם הנ ים, אותה עי זש עש דנ זש ן מי דל עי ן הה גנ ל  ר של ענ שנ י הנ רי שומש וש ל!  יי חנ י הנ שי נש אנ תו  וש ענ תש הי של

לו. לה אורות הנ ת הה יא אל הוצי קום לש ים מה ני נותש

חומות י הנ רי ם שומש אותה ם, וש דה גש נל ים כש חי ים צווש תוני חש תנ ים וש יוני לש על ם. וש יהל בושי ל לש אור של תוך הה טו מי שש פנ תש הי של כש
ת דל ת? יורל לל לל ינ ה ומש גועה נו  מי ת אי ה אל אה י רה ים מי לי לש ינ ים ומש ם בוכי יי מנ שה אות רום הנ בש ל צי כה ים, וש עי זש עש דנ זש ה מי לה עש מנ לש

ה. מה ד עי חה רוב אל נו, וכש מי ה אי ים. עולה עי זש עש דנ זש ם מי הי ן, וש גה בנ ים של רי עה שש י הנ רי ים, שומש רובי כש לנ

אורות. הה ה  רה עמשה ם  אותה או  יהצש וש ים,  רי עה שש הנ תוך  לש ה  כל מנ ה,  בי רש הנ ה  נונה שש ת,  כל פל הנ תש מי הנ ב  רל חל הנ ט  הנ לנ ז  אה וש
דור! י לנ ם! ונ עולה י לה ים: ונ חי ים צווש תוני חש תנ הנ ים וש יוני לש על הה

ים מי שה בש הנ אורות וש ם הה ל אותה כה ן. וש גה ם בנ ם שה ה אותה אה צש םא מה ל ם, וש אי ה הה דה יהרש של ים, כש ני תנ פםד כש סש ה לי יהאל נו  לה
ים חי פותש ים,  לי לש ינ ומש ים  בוכי ים  רי עה שש הנ י  רי ים שומש רובי כש הנ ם  ת. אותה לל לל ינ ומש ה  גועה יא  הי ז  אה ים.  לי לש ינ ומש ים  גועי

ה. זל וות הנ עי ל הה ענ כםל, וש ל הנ כות ענ בש נו לי ה לה אל ה נה מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ נו ענ יהה. אה כי בש בי

ךש ייבש גו', ונ ם וש אתה טה חנ יך וש חל ע אנ שנ א פל א נה א שה נה גו', (שם) אה אמםר וש ף לי ל יוסי וו אל צנ יש ח, (בראשית נ) ונ תנ עוד פה
י מי ל, לש הוא מוחי ן של יוה ם. כי אה טש ל חל ר ענ פי כנ כםל, ומש ל הנ ר ענ פי כנ הוא מש שו, וש ם עה א - לו הי טש חי יו. הנ לה ם אי רה בש דנ ף בש יוסי
ם חי ננ י יש נו, מי י לה ל. ונ יי חה י הל שי נש ם אנ אותה יהה לש ב הה ין רנ די וות הנ ל. עי יי חה י הל שי נש תו אנ וש ענ תש הי הו וש ם? זל אה טש ל חל בםענ ענ תש ייש לי

נו? אותה

ין די וות הנ ה עי שום זל ה, ומי ה לה כה לש הה וש ה,  חה רש ה ובה שה גםרש נו  מי י אי רי המ שום של ה? מי זל ין הנ די וות הנ יהה עי ה הה מה לה
רו סש מש ה ני ל זל ה. ענ נה עמ טנ ינו  לי ן עה ענ טש יי וש יהדו  ה בש חל מש יי י של יהה מי םא הה ל ינו, וש לי ין עה טי סש הי דו אותו של בנ א לש צה מש ני א, של צה מש ני

נו. מי י אי קוני ל תי יהה כה יהדל בש
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יא ה הי ל זל ענ ה, וש יא בוכה ה הי ל זל נו. ענ ה אותה יסה ני כש ה מנ תה יש ין הה די ת הנ שורנ ים מי ני פש נו, לי מי ם אי ה שה אה צש מש לו ני אי של
ם. נה חי דו בש מש שש הג של גו, וש רש הל נל של לו, וש גה יהה של נל ל בה ת, ענ לל לל ינ מש

ם, כל מש ה אי חה לש ם שג יכל עי שש פי תוב ובש ה כה ל זל ענ צונו. וש ת רש ש אל חה נה ם אותו הנ הל ה בה שה עה ה, וש אה צש מש םא ני ם ל יהל יני די ובש
ה ילה בי שש , ובי יהה נל ת בה ננ עמ ת טנ חנ ה לוקנ תה יש יא הה הי ה של עה שה ה הנ אותה ד בש דה ה בה בה ה יהשש יכה ם. אי יכל יני די ת בש נל זגמל ילה מש הש םא תי ל של

ין. די ע הנ רה קש יהה ני הה

ים בושי לש ל הנ ים, כה רי חי ים אמ בושי לש בי ש  בי לנ תש הי ן לש דל עי ן הה גנ מי או  יהצש ים)  טי בה שש יות (הנ לי גה רש מנ ר הנ של ם על אותה של וכש
בור. ל הנ ן אל אובי ב רש יהשה תוב (בראשית לז) ונ כה ן, של אובי הוא רש ד, של חה אל ט לש רה ש, פש חה נה ינד הנ רו בש סש מש ני

שוהו פה תש של כש דול,  גה הנ ר  זל יעל לי אל י  בי רנ הו  זל וש ל.  צנ ני וש ר,  אי בש בי ס  פנ תש ני הוא  ר,  אי בש לנ קו  רש זה לש ה  צה עי הה ן  תנ נה של ל  ענ וש
ם עולה יהו"ה לש לוך  מש ן. יי מי אה ן וש מי ם אה עולה יהו"ה לש רוך  ן. בה אובי ל רש של תו  מה שש ה ני לה צש ני בור, וש בש נוהו  תה ינות, ונש מי לש

ן. מי אה ן וש מי אה

ש דה ר חה זםהנ ים מי קוני תי

י"ת - אשי רי ת. בש חנ ל אנ ים כה די דה י צש ני שש לי קו  לש חש נל לו  לה בות הנ תי י הנ תי ה, שש אי םא ורש ים. ב להי א אל רה ית בה אשי רי בש
ם יי מנ שה הנ של מו  הוא כש ן של כה שש מי ל הנ ים של די דה צש ת הנ של שי לו  ית? אי ה שי ה זל ה. מנ לל י אי - מי ים  להי י"ת. אל "א שי רה בה
או תוב (ישעיה מ) שש כה הו של ה. זל לל י אי ה הוא מי זל ן. וש כה שש מי י הנ קודי ה פש לל ר (שמות לח) אי מנ אל ם נל ילה בי שש ץ, ובי רל אה הה וש
ן כנ שש ן מי כה שש מי י הנ קודי ה פש לל ה: אי זל סוק הנ פה בנ זו  מש רש ני ם של נות הי כה שש י מי ני ה. ושש לל א אי רה י בה מי או  ם ורש יכל יני רום עי מה

ה. תון מה חש תנ ן הנ כה שש מי יון, הנ לש על ם הה עולה ה הה זל י, וש יון. מי לש על ן הה כה שש מי ת, הנ דג עי הה

י ה'? ם מועמדי י הי י ה'. ומי ה מועמדי לל לו אי ה? אי לל ה אי ה זל ה, מנ לל א אי רה י בה ר מי מנ אל ה נל ילה בי שש יון בי לש על ן הה כה שש מי הנ
ים. ה ופורי נגכה ה, חמ נה שה םאש הנ ים - ר רי חי אמ ת הה לשל ה. שש לשה י שש רי כות, המ סג ג הנ חנ בועות וש שה ג הנ חנ צות וש מנ ג הנ ם חנ לו הי אי
ם דה גש נל י, וכש דנ ם מועמ ה הי לל ים אי אי רה קש ים ני רי חי אמ ת הה לשל ש. שש י קםדל אי רה קש ם מי הי י ה', וש ים מועמדי אי רה קש ם ני הל ה מי לשה שש

ר. בל ם גה לוש עי ם שה יי עממנ ל פנ ל אי ענ פש ה יי לל ל אי ן כה ר (איוב לג) הי מנ אל נל

ה, מה ה שש זל ה, וש ינה בי יא הנ י, הי זו מי ה. וש לל א אי רה י בה תוב מי כה הו של י. זל א מי רה קש ם ני יהל לי עמ יון של לש על ן הה כה שש מי ה הנ זל וש
א בה ם הנ עולה א. ובה בה ם הנ עולה את הה רי קש ה ני ינה את בי רי קש ני של זו  ה הנ גה רש דנ הנ ים, וש פורי כי אי יום הנ דנ ה הוא ונ לה ה של גה רש דנ הנ וש
ה "ה, זל את מה רי קש כות ני לש מנ יהה. הנ תי ה ושש ילה כי ם אמ ין שה אי לו  ים של פורי כי ן יום הנ כי מו  יהה. כש תי ה ושש ילה כי אמ ין בו  אי

ת) בה ה שנ תה גה רש דנ ה, וש מה ה שש זל ך. (וש ידי עי ה אמ ר בו מה מנ אל דות, נל את עי צי מש בו ני שום של דות. ומי עי ן הה כנ שש מי

ת ם אי הי ים, וש ה מועמדי שה יא שי תון הוצי חש תנ ם הנ עולה הה ך  ים, כה ה מועמדי שה יא שי יון הוצי לש על ם הה עולה הה של מו  וכש
ם יי מנ שה ת הנ ה ה' אל שה ים עה ת יהמי של י שי תוב כי כה הו של ץ? זל רל אה הה ם וש יי מנ שה ה בנ שה ם שי הי ין של ננ ץ. ומי רל אה ת הה אי ם וש יי מנ שה הנ

ים. ת יהמי של שי י בש ר כי מנ םא אה ה ל שום זל ה. ומי שה ם שי הי אי של דנ ת ונ של י שי ץ. כי רל אה ת הה אל וש

הו זל ץ.  רל אה ובה ם  יי מנ שה דות בנ עי ייש  ך  ך, כה ידי עי ה אמ תוב מה כה של הו  זל תון.  חש תנ ם הנ עולה דות בה עי ר  מנ אל נל של מו  וכש
א רה תון בה חש תנ ם הנ עולה הה י"ת, וש אשי רי יון בש לש על ם הה עולה י הה רי ץ. המ רל אה ת הה אל ם וש יי מנ שה ת הנ יום אל ם הנ כל י בה ידםתי עי תוב הנ כה של

ה. שה ם שי הי ש של י קםדל אי רה קש י ה' מי ה מועמדי לל ר אי מנ אה ר של חנ ן, אנ ם כי עמקםב. אי יר ינ בי אמ נות לנ כה שש י מי ני ם שש לו הי אי ית, וש שי

קום מה כות. ובש לש יא מנ הי ם, של מועמדה א בש לה ם אל הל םא לה ר קש שות לי ין רש א אי לה ן? אל ר כי חנ ר אנ מנ אה ם של מועמדה הו בש מנ
ת, רל צל ג עמ י חנ יני מי הו שש זל י. וש דנ ם מועמ ה הי לל הו אי זל "ה, וש יות מה פוך אותי הי "ם הוא בש י. הי ם מועמדי ה הי לל ר אי מנ ר אה חי אנ

מו. צש י ענ ני פש ג בי הוא חנ של

ל ין של רוענ יהמי ח - זש סנ ם: פל ה הי לל אי דוש, וש קה ך הנ לל מל ל הנ גוף של קון הנ ל תי ים ענ כי י ה' הולש ה מועמדי לל ה, אי אי םא ורש ב
ה, בורה גש זו  וש ך,  לל מל ל הנ םאל של מ שש רוענ  זש  - ה  נה שה הנ םאש  ת. ר בל רל קה מש ין  יהמי הנ ר  מנ אל נל ה  ילה בי שש ובי ד,  סל ה חל זל וש ך,  לל מל הנ
ים ה ופורי נגכה י. חמ עי צה מש אל מוד הה ענ ת, הה רל אל פש זו תי ך, וש לל מל ל הנ גוף של ה הנ בועות - זל ה. שה םאל דוחה מ ר שש מנ אל ה נל ילה בי שש ובי
אי, דנ וות ונ צש י מי תי י, שש קודי ה פש לל ר אי מנ אל ם נל ילה בי שש ס, ובי ני ה הנ ם שורל יהל לי עמ ך, של לל מל ל הנ ם של יי שוקנ י הנ תי ם שש ה הי לל - אי

אי. דנ ם ונ ים הי יחי שי י מש ני ים, שש יאי בי י נש ני י. שש תי דש קנ קםד פה ר פה מנ אל ם נל ילה בי שש בי של

ם אותה ים. של די קג פש ל הנ ר ענ עםבי הוא הה ם, וש כגלה לול מי כות כה סג ג הנ ה חנ זל סוד, וש יש ה הנ ים - זל די קג פש ל הנ ר ענ עםבי ל הה כה
ית. (י"ם כ"ל) יעי בי שש יא הנ הי ה, של ינה ה בי יו שורה לה עה שום של א כםל? מי רה קש ה ני מה לה לו. וש א של בה צה הוד, אות הוא בנ ח וש צנ ני

הוא ן יה"ה, של ה בל ינה בון כםל, בי שש חל רות בש ל חי ים של רי עה ים שש שי מי ה חמ מה עי אי, וש דנ יא ונ ים, הי פורי כי ה יום הנ יהם, זל
ג יא חנ הי לו, של ה של לה כנ ם הנ ר עי בי חנ תש הי י לש די כות, כש סג ג הנ הוא חנ סוד, של יש יענ לנ גי ים, ומנ ני אות שה ש מי מי ך חמ לנ המ ך מנ הולי
ל לי הנ ר בו  ל לומנ אי רה שש ים יי יכי רי ח צש סנ 'ה. פל לה 'ל כנ ם כם יהל ני שש או  רש קש ד, ני חה בור אל חי ם בש הי ה של עה שה ת. ובש רל צל י עמ יני מי שש

עו. בש קה מור לש ל גה לי מור. הנ ינו גה אי ל של לי הנ מור וש גה

י ני ר שי פל סי

לו ים - אי לי כי שש מנ הנ ד (דניאל יב). וש על ם וה עולה ים לש בי כוכה ים כנ בי רנ י הה יקי די צש יענ ומנ קי רה ר הה זםהנ רו כש הי זש ים ינ לי כי שש מנ הנ וש
צון רה ה, הה לה עש מנ לש יון של לש על ר הה זםהנ הוא מי ה, של זל בור הנ חי ת הנ עמשות אל לנ סו  נש כנ תש הי של כש רו  הי זש ינ יו,  רה בי חמ ונ עון  מש י שי בי רנ
ל מות של שה נש ל הנ כה ים, ולש קי ים עממג רי תה סש ים ני זי רה לות בו  גנ יו לש רה בי חמ ונ עון  מש י שי בי רנ שות לש ה רש נה תש ה, ני לה גנ תש יון הי לש על הה
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ן מה אל נל ה הנ רועל הה וש בות  אה ת הה לשל ם שש הי ים, של יוני לש ים על רי ה הה עה בש שי ה, ולש תונה חש תנ ה הנ יבה שי יש הנ ה, וש לה עש מנ לש ה של יבה שי יש הנ
ים כי אה לש מנ הנ וש ים,  לי טה עגרש מש ים  כי הולש של יבות  שי יש הנ ל  של מות  שה נש הנ ל  כה ולש ם,  הל מה עי יההו  לי אי וש למםה,  ושש ד  וי דה וש ן  רם המ אנ וש
יא הי של ה.  ינה כי שש הנ ל  של יהה  עותל רי יהה  רל חמ אנ תולות  בש ם  הי של ם,  ילה בי שש בי ים  לי טה עגרש מש ים  כי הולש וש ם,  יהל לי עמ ים  ני מג מש של
ן תוב (ישעיה לג) הי כה ה, של נה מל ים מי לי טה עגרש מש ך  לל מל אות הנ בש ם צי ך הי כה ה. וש נה מל ים מי לי טה עגרש ם מש הי ם, וש הל ת מי לל טל עגרש מש

יון. כה בש ר יי לום מנ י שה כי אמ לש ה מנ צה עמקו חג ם צה לה אל רש אל

ר מנ אל נל ד, של דה ה בה בה 'י כם'ה יהשש ד. אי דה ה בה בה ה יהשש יכה תוב אי כה הו של ? זל יהה אותל בש צי ה מי ידה חי ה יש ינה כי שש הנ נו של ן לה יי ננ ומי
פור צי תוב (משלי כז) כש כה ר הנ מנ אה תו  ינה כי רוך הוא ושש בה דוש  קה ל הנ ענ 'ה. וש כה כו  רש בה יש יך  ידל סי חמ (תהלים קמה) ונ בו 
ת, לל טל עגרש יא מש הי ן של מנ זש ה. ובנ מה חה לש מי יש  (שמות טו) ה' אי ר בו  מנ אל נל קומו, של מש ד מי נודי יש  ן אי כי ה  נה קי ת מי דל נודל
מו ר, כש תנ אמ ר לנ תנ אמ קום, מי מה קום לש מה ים מי די נודש ים וש כי ם הולש ה, כגלה לה דות של י מי שי נש אנ ים וש יקי די צנ ים וש מי כה י חמ ידי מי לש תנ

מו. חמ רג םא יש ל יר, וש עי יר לש עי בו מי סובש ל יש יי י חנ שי נש א, אנ ד בה וי ן דה בל ה, דור של נה שש מי י הנ לי עמ רוהה בנ אמ בי של

ס ני כי ה, וש לה גנ תש הי ל ינד אותו של ה ענ זל בור הנ חי ת הנ עמשות אל תו לנ ינה כי רוך הוא ושש דוש בה קה ים הנ כי סש ה הי שום זל ומי
ם תוב (תהלים פד) גנ כה הו של . זל יהה נל בה ה ולש רות לה חי לות, וש גה ה בנ ינה כי שש ה לנ נוחה םא בו מש צ מש ים לי תוני חש תנ ים וש יוני לש בו על

. יהה בל ל יםשש כה ץ לש רל אה רור בה ם דש אתל רה ה (ויקרא כה) וקש ר בה מנ אל נל יא של הי ה. הנ ן לה רור קי ת ודש יי ה בנ אה צש פור מה צי

י לי עמ בנ ם  הי וש ים,  רםחי פש אל הה ל  ענ ת  צל רםבל ם  אי הה וש כב)  (דברים  ם  הל בה ר  מנ אל נל של לו  אי  - יהה  רוחל פש אל ה  תה שה ר  של אמ
ים ני מג מש ם של ה הי לל אי ם. של הל ת לה חנ אנ ם לש יי פנ נה ע כש בנ רש אנ ת וש חה אל ים לש ני ה פה עה בה רש אנ ר (יחזקאל א) וש מנ אל ם נל הל בה ם, של יי פנ נה כש הנ

ם. הל ת מי חנ ם פורנ רוחה ה, של נה שש מי י הנ לי עמ ל בנ ענ

ל ת ענ צל ם רםבל אי הה ה, וש זל בור הנ חי יל הנ בי שש בי א. של רה קש מי י הנ לי עמ ל בנ ים ענ ני מג מש ים של ני אופנ לו הה ים - אי יצי בי ל הנ או ענ
י בי לו רנ ם. אי יכל להי ה' אל ם לנ תל ים אנ ני ם בה הל ר בה מנ אל נל לו של ים, אי ני בה ל הנ ם ענ אי ח הה קנ םא תי ים ל יצי בי ל הנ ים או ענ רםחי פש אל הה

ה. זל בור הנ חי ת הנ ים אל עושי ה של יבה שי יש י הנ יו ומורי רה בי חמ עון ונ מש שי

מות שש ל ני ה כה זל בור הנ חי ים בנ סי נש כנ תש מי ך  ין. כה מי ין וה ל מי כה ה  בה סו  נש כנ תש הי ת נםחנ של בנ תי מו  יהה כש ה הה זל בור הנ חי הנ וש
ם ינה אי ים של רי חי אמ בו. ונ ים יהבםאו  יקי די ה' צנ ר לנ ענ שנ ה הנ ם (תהלים קיח) זל הל ר בה מנ אל נל דות, של י מי שי נש אנ ים וש יקי די צנ הנ
ם (דברים כט) הל ר בה מנ אל נל יו, של לה ים אי סי נש כנ תש ים מי בי ם, רנ עולה ה בה זל בור הנ חי ה הנ לה גנ תש הי של ם. וכש שה ים מי חי דש ים, ני יקי די צנ
ר (דניאל יב) מנ אל ם נל יהל לי עמ ונ יום.  הנ נו  מה ה - עי זל בור הנ חי פםה - בנ נו  ינל ר אי של ת אמ אל גו', וש וש פםה  נו  ר ילשש של ת אמ י אל כי
ר מנ אל נל ים. וש מי י עולה מי עולש ם ולש עולה ים לש יהמי יו קנ הש יי ים של בי כוכה ם הנ אותה ד, כש על ם וה עולה ים לש בי כוכה ים כנ בי רנ י הה יקי די צש ומנ
ים בי כוכה םא כנ ל ם, וש יי מנ שה ע הנ מנ שש ה תי תה הוא אנ י, של עי צה מש אל מוד הה ענ הוא הה ם, של יי מנ שה י הנ בי כוכש כש עמך  רש יהה זנ הה ם, וש הל בה

עממםד. ה תנ תה אנ דו וש םאבי ה י מה חו, (תהלים קב) הי לה מש ן ני שה עה ם כל יי מנ י שה ם (ישעיה נא) כי הל ר בה מנ אל נל ם, של יי מנ שה מי

ם הי ים של ירי פי סנ הנ לו  אי מי ם,  הל לה של מות  שה נש הנ ת  רנ זי גש ת  אל ת  ענ דנ לה ל  כל שי ם  הל בה ייש  של לו  אי ים,  לי כי שש מנ הנ וש עוד  וש
ים אי לי ם מש כגלה ל. של בוד אי ים כש רי פש סנ ם מש יי מנ שה ר (תהלים יט) הנ מנ אל ם נל יהל לי עמ ירות, של פי ר סש של על ים מי זורי גש ים של רי בה דש
י ני ם בש כות הי לש מנ ל הנ של ה  דה צי ם. מי ילותה צי ם אמ שה ם, ומי שומות שה ם רש יהל מותי שש ני דות,  י מי שי נש ם אנ אותה וש גגלות.  סש

ים. כי לה ל מש אי רה שש יי ים מי אי ה יוצש ד זל צנ ים, ומי כי לה י מש ני ל בש אי רה שש ל יי ם כה הל ר בה מנ אל נל ים, של כי לה מש

הוד ח וש צנ ל ני ד של צנ הנ ים. ומי יקי די ם צנ ך כגלה מי ענ תוב (ישעיה ס) וש כה הו של ים. זל יקי די או צנ רש קש יק ני די צנ ל הנ ד של צנ ומי
ת, מל ע אל רנ ק כגלה זל יך שורי תי עש טנ י נש נםכי אה ם (ירמיה ב) וש הל ר בה מנ אל י נל עי צה מש אל מוד הה ענ ל הה ד של צנ הנ ים. ומי יאי בי או נש רש קש ני
ץ רל פל ים בנ די ים עומש בורי גי או  רש קש ני ה  בורה גש ל הנ ד של צנ יהו. ומי פי ה בש תה יש ת הה מל ת אל ר (מלאכי ג) תורנ מנ אל נל ם  יהל לי עמ ונ
ים מי כה נו חמ ם כגלה הל ר בה מנ אל ה נל ינה ה ובי מה כש ל חה ד של צנ הנ ים. ומי ידי סי או חמ רש קש ד ני סל חל ל הנ ד של צנ רות. ומי זי גש ת הנ ים אל דוחי

ים. בוני נו נש כגלה

לו דות. אי י מי שי נש ר אנ מנ אל ם נל יהל לי עמ ל, של אי רה שש י יי פי לש י אנ אשי ם רה כםל, הי ל הנ םאש של ר הוא הה ר, של תל כל ל הנ ד של צנ ומי
יו הה ם  כגלה של ם,  הל מי ים  סי כנ תש מי ין  אי ם  בונה רי סודות  של ם,  בונה רי ת  אל יר  כי הנ לש ל  כל שי ם  הל בה ייש  של ים  ילי כי שש מנ הנ ם  הי

ה. זל בור הנ חי ה בנ מה כה סש הנ בש

לו אי ים, כש עי שה רש ה סודות לה לל גנ מש י של ל מי בה ים. אמ ירי מי לות סודות טש גנ לש יך  רי לו, צה לה דות הנ מי ם בנ הי ה של לל אי ולש
ה סודות לל גנ מש י של ה. מי עה יהה רה בובש רש ים, עי עי שה רש ל הה ם של מה ה לילית, אי עה רה ה הה חה פש י שי ני בש ה. של תורה יות בנ ה עמרה לל גנ מש
ן ן ומי יה עש מנ נו הנ מל ק מי לי תנ סש הי יו, של אה ירי ר בו (תהלים כה) סוד ה' לי מנ אל נל סוד, של הוא יש יק של די צנ ם לנ ה, גורי תורה הנ

ש. יהבי ב וש רנ ר ילחל הה נה י יהם וש ני ם מי יי לו מנ זש תוב (איוב יד) אה כה הו של ה. זל ינה כי שש הנ

י מי ל  כה וש גוף.  בנ ים  יי ני עמ ה,  תורה סודות הנ מי ים  יי ני עמ כםל,  הנ מי ים  יי ני עמ ה  טה מנ לש ים  יקי די צנ הנ ם  ן אותה מנ זש אותו  בש
"ז. א רה רה קש אור ני הה ה, של ינה כי שש לנ ה, וש תורה סודות הנ יר בש אי הה יק לש די צנ ם לנ ים, גורי יקי די צנ ה סודות לנ לל גנ מש של

לום, שה יו הנ לה עה נו  בי ה רנ ל מםשל ה של גה רש דנ ר? הנ זםהנ ה כש ה זל . מנ יענ קי רה ר הה זםהנ כש רו  הי זש ים ינ לי כי שש מנ הנ ן וש מנ זש אותו הנ ובש
ן ה מי נה בה לש בנ ת  רל זוהל וש ה בו,  ירה אי ה מש ינה כי שש הנ וש ר.  זםהנ ר הנ פל ה סי זל הנ בור  חי א הנ רה קש ני מו  ל שש ענ של י,  עי צה מש אל מוד הה ענ הה

ע. בנ של ה מי לולה ית כש יעי בי שש ה בנ נה בה לש הנ ים, וש דולי ים גש רי ה הה שה שי ה בש ירה אי ש מש מל של הנ ש. של מל של הנ

סות כנ תו לש גגלה ה הוא סש זל ם הנ שי הנ ד. וש חה אל ם לש יי פנ נה ש כש ם שי יי פנ נה ש כש ר (ישעיה ו) שי מנ אל ם נל יהל לי ם אבגית"ץ, עמ שי
י כי אמ לש מנ מי ילו  צי הנ ם, ולש דה אה ל הה ים של טובי ים הנ עמשי מנ ל הנ יד ענ עי הה ה לש לה יש לנ ה וש לה יש ל לנ כה ה בש לה עש מנ ה לש עולה של ה, כש מה שה נש לנ וש
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ה סל כנ ם תש ל שי כה יות מי י אותי תי שש ה. בי לה עש מנ ת לש חנ ם פורנ הל ים, ובה די שי ין וש ילי לי רוחות וש הה ים וש יקי זי מנ ל הנ כה ה ומי לה בה חנ הנ
ד ש. ענ פל נל ך לנ ף כה אנ רוחנ וש ך לה ף כה אנ ה, וש לה עש מנ ת לש חנ יות פורנ י אותי תי שש , ובי יהה לל גש ה רנ סל כנ יות תש י אותי תי שש ם, בי הל יהה מי נל פה

כהאן.

ת חנ ה פורנ מה שה נש הנ אב"ג ית"ץ קר"ע שט"ן נג"ד יכ"ש בט"ר צת"ג חק"ב טנ"ע יג"ל פז"ק שקוצי"ת של
לו לה מות הנ שי ת הנ ענ בש שי ה, וש יונה לש על ם הה אי ן הה ילות מי צי אמ הה י, של ל חנ ת כה מנ שש י ני זוהי ה, וש לה יש לנ ה וש לה יש ל לנ כה ה בש לה עש מנ ם לש הל בה
ם יהל לי עמ ירות, של פי ע סש בנ של ה מי לולה ה, כש תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש יא הנ הי ע, של בנ ת של בנ ים בש לולי כש ע, של בנ ם של ם הי הל ת בה חנ פורנ של

ץ. רל אה ם ובה יי מנ שה י כםל בנ הוד כי הנ ח וש צנ ני הנ ת וש רל אל פש תי הנ ה וש בורה גש הנ ה וש לה דג גש ך ה' הנ ד (דברי הימים-א כט) לש וי ר דה מנ אה

ר של על או  רש קש מות ני כש ר חה של על ה, וש מה כש דול, חה גה ם הנ דה אה ם, הה יי פנ נה כש ל הנ ענ דול בנ גה ר הנ של נל יא הנ ה הי יונה לש על ם הה אי הה וש
ר של על טותו בש שש פנ תש הי יא יו"ד ה"א וא"ו ה"א, של הי ה, וש דומה ה קש מה כש דו חה צי א מי רה קש יון ני לש ר על תל כל דו. וש צי ירות מי פי סש

ה. ל מםשל חו של בש ה שי ית, ובה יני מי שש יא הנ הי ע, וש בנ של טותו בש שש פנ תש הי יון, של לש ר על של ה נל יונה לש על ם הה אי ל הה בה ירות, אמ פי סש

ד, סל ייה חל רש ילות. אנ צי ל אמ ם של אי ת הה ח אל לנ שנ חנ תש לי פור, שנ צי ן הנ ת סוד קנ א אל צה מש נו תי מל ה, ומי יר מםשל ז יהשי אה
(יחזקאל א) ר בו  מנ אל נל ית, של ני ם שי דה ת אה רל אל פש תי יהה,  ני שש ה הנ בה כה רש מל ה. הנ יונה לש על הה ה  בה כה רש מל י הנ ה, זוהי בורה גש שור 
ל סוד של הו הנ ם. זל ית כגלה ני בש יא תנ כות הי לש סוד מנ ח הוד יש צנ ר. ני של ייה שור נל רש מות אנ ם, דש דה י אה ני ם פש יהל ני מות פש ודש

ד. חה קון אל תי

יות חנ מות הנ ם (שם) ודש הל ר בה מנ אל נל יות, של - חנ ל רוחנ  ד של צנ הנ ים, ומי פי רה שש או  רש קש ם ני ה הי מה שה נש ד הנ צנ ל מי בה אמ
מות ה דש תוכה ם (שם) ומי הל ר בה מנ אל נל יות. וש חנ ין הנ ת בי כל לל הנ תש יא מי ים הי די פי לנ ה הנ אי רש מנ ש בםעמרות כש י אי לי חמ גנ ם כש יהל אי רש מנ

ה. נה הי ם לה דה מות אה ן דש יהל אי רש ה מנ זל יות וש ע חנ בנ רש אנ

ים ני אופנ ים. הה ני ה פה עה בה רש ה אנ מה שה נש ה ייש לנ מו זל ים, כש ני ה פה עה בה רש ה אנ ייש לה י, וש עי צה מש אל מוד הה ענ ד הה צנ יא מי רוחנ הי הה וש
הוד. ח וש צנ ם ני הי ה של בה כה רש ל מל ים של ני ה פה עה בה רש ם אנ הל ייש לה ה, וש תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש ל הנ ד של צנ יא מי הי ש, וש פל נל ל הנ ד של צנ מי

ה. לה עש מנ ים לש פי רה שש ע, הנ צנ מש אל יות בה חנ ה, הנ לה עש מנ ה לש טה מנ ם מי ים הי ני אופנ יק. הה די ה צנ ץ זל רל אה ד בה חה ן אל ה אופנ ני הי וש

ל ד ענ עומי טון של לש ה הוא שי מה כש חה ר, ובנ תל כל ה בש כגסל א ומש לה פש כםל, מג ל הנ ט ענ יד שולי דון יהחי ם) אה ל כגלה ה (ענ לה עש מנ ולש
ה מו זל יות. כש ע אותי בנ רש אנ עות בש בה רג ירות, מש פי סש ל הנ ה כה טה מנ ם לש שה ל מי בה ש. אמ פםרה מש ם הנ שי ל הנ יות של ר אותי של על ם בש כגלה
ם לה שש ה, בו ני תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש ית בנ יעי בי ירות. ה' רש פי ש סש שי טותו בש שש פנ תש הי ל יה"ה הוא ו', של ן של ה יה"ו, אותו בי ינה בי

יהו"ה.

מות ל יו"ד ה"א וא"ו ה"א דש ד של צנ הנ ים, ומי ני ה פה עה בה רש יהה אנ ל חנ כה לו ייש לש לה יות הנ אותי ע הה בנ רש ל אנ ד של צנ הנ מי
חו תש פש ני (שם)  ם  הל בה ר  מנ אל נל של אות,  רש מנ ע  שנ תי אל  קי זש חל יש ה  אה רה לו  לה הנ ירות  פי סש ע הנ שנ תי ד  גל נל וכש ן.  תה עש בנ רש אנ לש ם  דה אה
ם םאשה ל ר ר ענ של אמ יענ  קי רה ל לה ענ מנ אשון - (שם) ומי רי ה הה אל רש מנ ם: הנ ה הי לל אי וש ים.  להי אות אל רש ה מנ אל רש אל וה ם  יי מנ שה הנ
ה. הוא לה עש מנ ה לש טה מנ ה מי אה אל רה קי זש יחל יר, וי פי ן סנ בל ה, אל ינה כי שש יא הנ זו הי ן הנ בל אל א. הה סי מות כי יר דש פי ן סנ בל ה אל אי רש מנ כש

ית. שי תוך עמשה ה מי רואל י של מי ה כש ה אותה אה רה

י עי צה מש אל מוד הה ענ ה הה אה אן רה ה. כה לה עש מה לש יו מי לה ם עה דה ה אה אי רש מנ מות כש א דש סי כי מות הנ ל דש ענ י - וש ני שי ה הנ אל רש מנ הנ
ל מנ שש ין חנ עי א כש רל אי וה - (שם)  י  ישי לי שש ה הנ אל רש מנ י. הנ דנ הוא שנ מטטרו"ן של תוך  מי ה אותו  אה רה וש ה,  ינה כי שש לנ מוך  סה
ין הוא יהו"ה, ובי הוא של רוך  בה דוש  קה ין הנ חוז בי אה ים, של מי עולה י הה יק חנ די ה צנ זל יב, וש בי סה ה  ית לה בי ש  ה אי אי רש מנ כש
ה אותו אה רה ם יאהדונה"י. וש הי לו, של לה מות הנ שי י הנ ני ל שש ל של לה כש ל, הנ מנ שש יק הוא חנ די צנ הנ יא אדנ"י. וש הי ה של ינה כי שש הנ

ים. ני פש ר הנ תוך שנ מי

ל כה ים. לש ני ה ד' פה ד ייש לה ל צנ כה ת, ולש ענ בנ רג יא מש יהה הי ל חנ ם אדנ"י. כה ם הי יי פנ נה ע כש בנ רש אנ ם יהו"ה, וש ים הי ני פה ד' הנ וש
ים לשי ם שש ם אותה יהה, הי ל חנ כה ם לש יי פנ נה ר כש שה ה עה שה שי ים. וש ני ר פה שה ה עה שה ם שי הי ם, וש יי פנ נה ף ד' כש נה ל כה כה ים, ולש ני ן ד' פה פה

ם. יי פנ נה ע כש בנ רש אנ ים וש שי שי ים וש ני ה פה עה בה רש אנ ים וש שי יות - שי ד' חנ ים לש ים עולי עי בה רג ם מש יי ננ ושש

ה עה בה רש יהה אנ ל חנ כה ם לש הי ם, וש הל ת לה חנ אנ ם לש יי פנ נה ע כש בנ רש אנ ת וש חה אל ים לש ני ה פה עה בה רש ת: אנ מל כםל אל הנ ך, וש ר כה ייש אומי וש
מות ית. ודש אשי רי ה בש עמשי ל מנ ים של להי ם אל יי ננ ים ושש לשי בון שש שש חל ם כש יי תנ ים ושש לשי ם שש י הי רי ם, המ יי פנ נה ע כש בנ רש אנ ים וש ני פה
ים שי שי ם. וש יי תנ ים ושש עי בה רש י אנ רי ירות, המ מי ר אמ של ד על גל נל ש, כש פםרה מש ם הנ שי ל הנ יות של ר אותי של הוא על ם, של דה י אה ני ם פש יהל ני פש
לו ן, אי יהל בי גנ ר (שם) וש מנ אל ם נל יהל לי עמ ם, ונ יי תנ ים ושש עי בש ל - שי מנ שש ל חנ יות של ה אותי מונל ם שש ם עי יי פנ נה ים וכש ני ה פה עה בה רש אנ וש
ם יהל לי עמ דות, של קג נש ל הנ צל יות אי אותי ם בה הי ים. של ני ם פה יי ננ ים ושש עי בש ם שי הי וש ם,  הל לה ה  גםבנ וש ם.  יי פנ נה ם כש יי תנ ים ושש עי בש שי
ר (יחזקאל א) מנ אל ם נל לה לה גש ים. ובי מי עה טש הנ לו  ם - אי יהל לי ים עמ בוהי ר. וגש שםמי בםהנ  ל גה ענ מי בםהנ  י גה ר (קהלת ה) כי מנ אל נל

ן. תה עש בנ רש אנ יב לש בי ם סה יי יננ אםת עי לי ם מש בםתה גנ וש

ם אותה וש עות.  בה צש אל הה של מו  כש יות  אותי הה ן  אותה וש ים,  גולי עי ם  הי עות של בה צש אל הה י  קי רש פי מו  כש דות  קג נש הנ ם  אותה וש
עוד וש ה.  ול ילהה ה  זל ם הנ שי ים בנ מוזי ם רש הי וש ם,  יהל רי חמ גוף אנ י הנ רי יבש ל אי ת כה ים אל יגי הי נש מנ ם של יי יננ עי הה מו  ים כש מי עה טש הנ
י תי מו (שמות כח) שש יש, כש רות אי ם חםבש יי תנ ם, שש יי פנ נה כש ר בנ מנ אל נל ה י, וש מו זל ן כש תה עש בנ רש אנ יב לש בי ם סה יי יננ אםת עי לי ם מש בםתה גנ וש
םאל. מ ין ושש ם יהמי רות - הי ם חםבש יי תנ ר. שש בה חג יו וש צותה י קש ני ל שש מו אל ה, כש נה יהל יםתי וי ת גש סות אי כנ ם מש יי תנ רםת. ושש פםת חםבש תי כש

לש שה יש, וש א אי רה קש ני ם, וש דה ה אה מה כש את חה רי קש ה, ני טה מנ ה לש לה עש מנ ים מי מי עה פש יש? לי אי י הה ה. מי מה חה לש יש מי יש - ה' אי אי
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ה בורה ד גש סל ת ה'. חל פל תוסל ם, בש דה אה את הה רי קש ה ני יונה לש על ם הה אי ים הה מי עה פש לי וש יות.  חנ לש  שה או  רש קש יו ני תה חש ירות תנ פי סש
יש. א' ה אי מה כש ים חה מי עה פש לי יות. וש לש חנ סוד שה ח הוד יש צנ ם. ני דה את אה רי קש ת ני רל אל פש ים תי מי עה פש לי יות. וש לש חנ ת שה רל אל פש תי
ם יי תנ ה. ושש בורה וגש ה  לה דג גש  - יש  רות אי ם חםבש יי תנ ה, שש יונה לש על ם הה אי יא הה הי ה, של שובה ה, ש' תש מה כש י' חה יון,  לש ר על תל כל

גום אות. רש הוא תנ יק, של די ה צנ ת זל ה - אל נה יהל יםתי וי ת גש הוד. אי ח וש צנ ן ני סות - הי כנ מש

ם יהל לי י, עמ עי צה מש אל מוד הה ענ הה וש לו  בור של טנ הנ תו  ינה כי גוף, ושש הוא הנ י של עי צה מש אל מוד הה ענ ה הה ה - זל נה יהל יםתי וי ת גש אי
ים םאל. סםכמכי מ ין ושש ה? יהמי לה עש מנ ם לש הל לה ם של יי פנ נה כש י הנ ה. מי לה עש מנ ם לש יי פנ נה י כש שי ים פםרש בי רג כש יו הנ הה ר (שמות כה) וש מנ אל נל
ה מה כש ם חה יו - הי חי ל אה יש אל ם אי יהל ני סותו. ופש כנ יך לש רי צה יק של די ה צנ ת - זל פםרל כנ ל הנ ת. ענ מל י אל מודי י ענ ני ם - שש יהל פי נש כנ בש

ים. רובי כש ל הנ ים של ני פה ם הנ הי ה, של ינה ובי

ה, כגסל הוא מש יון, של לש ר על תל כל ס בש נה כש ני של אותו  יו? לש חי ל אה אל יש  ים אי לי כש תנ סש ם ומי יהל פי נש ים כנ שי פורש יו  י הה מי ולש
ה לה עש מנ ים לש תוחי ם פש יהל פי נש יו, כנ לה ים אי רובי כש הנ קםר. וש חמ ל תנ ך אנ מש ה מי כגסל מש רםש ובנ דש ל תי ך אנ מש א מי לה פש מג ר בנ מנ אל יו נל לה עה של
ה ינה כי שש תוך הנ יו - מי לה ר אי בי דנ י. מי עי צה מש אל מוד הה ענ תוך הה קול - מי ת הנ ע אל מנ שש יי ם. (במדבר ז) ונ יהל לי ל אותו עמ בי קנ לש
מוד ענ ע אותו? הה מנ י שה ם. ומי אי תוך הה יו - מי לה ר אי בי דנ יש ב. ונ אה הה תוך  ה מי לה עש מנ קול - לש ת הנ ע אל מנ שש יי ה. ונ תונה חש תנ הנ

ה. ינה כי שש ל הנ ע אל מה שש בור ני די הנ י. וש עי צה מש אל הה

י תי ם שש הי ה, הוד. של טה מנ יו ולש נה תש ה מה אי רש מנ ח. ומי צנ ני ה,  לה עש מה יו ולש נה תש ה מה אי רש מנ י - מי ישי מי חמ ונ י  יעי בי ה רש אי רש מנ
ף הוא סל כל ב. של הה ים זה רובי ם כש יי ננ ם שש ם אותה שה מי ה, של בורה גש זו הנ ש, וש ה אי אי רש מנ י כש יתי אי י - רה שי שי ה הנ אל רש מנ ם. הנ יי שוקנ

ים בו. לי לה כש ב ני הה י זה יני ה מי עה בש שי םאל. וש מ שש ב לי הה זה ין, הנ יהמי לש

ם, ובו יי תנ ים ושש עי בש ה שי עולל ד של סל חל ה הנ ן? זל נה עה י הל ן. מי נה עה ילה בל הש ר יי של ת אמ של קל ה הנ אי רש מנ י - כש יעי בי שש ה הנ אל רש מנ הנ
הוא ם של יי תנ ים ושש עי בש ה. ובו ייש שי ם מםשל ר עי בי דנ א) לש בה של ם (כש עה ע הה מנ שש עמבור יי ן בנ נה עה ב הל ענ רוך הוא בש דוש בה קה א הנ בה
ים. לי לה כש ם ני בות, ובו הי ה אה לשה ל שש ים של ני וה ה גש לשה ם שש הי ים, של ירי אי מש יהה הנ נל וה גש יק בי די יא צנ הי ת של של ית קל אי רש ד, ני סל חל
כם'ל ם בנ הל ר בה מנ אל נל בות, של אה ת הה לשל ים שש לי לה כש ני בו  ם, של יי תנ ים ושש עי בש ה שי עולל כגלו, של יש יק ונ די צנ ר בנ מנ אל ה נל שום זל ומי

ם. ית עולה רי כםר בש זש ה, לי ינה כי שש ת הנ , אל יהה יתי אי ים, ורש ני וה גש ת הנ לשל לו שש אי 'ל. ובש 'ל כם כם מי

ילו בי שש ם, ובי יי תנ ים ושש עי בש ל שי ד כולי סל הוא חל ין, של יהמי ענ בש נוסי י. וש שי שי יום הנ י, הנ שי שי ף הנ לל אל יק הוא הה די צנ הנ של
בו (ישעיה נב) ין, של יהמי הוא הנ ין. של יהמי ץ הנ קי ך לש לש גםרה עממםד לש תנ יק, וש די צנ , בש נוחנ תה ץ וש קי ך לנ ה לי תה אנ ר (דניאל יב) וש מנ אל נל
ם יי ין מנ יל בי די בש י מנ יהי בו (בראשית א) וי י, של עי צה מש אל מוד הה ענ ל הה ע"ב של ענ בש נוסי יון. וש שוב ה' צי או בש רש ן יי יי ענ ן בש יי י ענ כי
ר סי י. (חה יתי לי םא גי י ל רנ יבה אי י, ולש יתי לי י גי בי לי י. לש יתי לי םא גי ת ל רי שה י הנ כי אמ לש מנ י, ולש יתי לי י גי בי לי ר לש מנ אל נל ה  ילה בי שש ם. ובי יי מה לה
ם אי יו. וש רה חמ ים אנ דור נוטי רםב הנ י של פי דור כש ה הנ ל מורי כה ם, בש יהל כגיותי י זש פי דור כש ל דור וה כה ץ) ייש בש קי ה של אל רש אן) (ני כה
לו, ין כה צי קי ל הנ ה כה שום זל רון. ומי חמ אנ דור הה ד הנ ית) ענ חי דש ה (ני לה אג גש יהיא, הנ י חי בי ר רנ מנ יהה - אה לל ים עה בי רנ תש ים מי אי טה חמ הנ

דור. ל דור וה ל כה דות של מי ל הנ כגיות של זש ה ובנ שובה תש לוי בנ כםל תה הנ וש

לוי! א בו תה לה דור, אל ל דור וה ל כה דות של מי כגיות ובנ זש לוי בנ םא תה רוך הוא ל דוש בה קה ם הנ שה ן של מנ זש הנ ץ וש קי ל הנ בה אמ
ל ל כה ץ של ל קי ה כה שום זל י. ומי מי ן שש ענ מנ לש ש  ענ אנ ה, (יחזקאל כ) וה עלשל י אל ני עמ מנ י לש ני עמ מנ תוב (ישעיה מח) לש כה הו של זל

ם. יהל כגיותי זש לוי בי םא תה רוך הוא ל דוש בה קה ל הנ ץ של קי הנ ם הוא, וש דה אה י הה ני ל בש כגיות של זש י הנ פי ה הוא כש גה רש דנ

ם יי אתנ ף ומה לל ר אל חנ ם אנ יי תנ ים ושש עי בש ייש שי יא. וש הי ה הנ דה מי י הנ פי י כש ישי מי חמ ף הנ לל אל ר הה חנ ם אנ יי תנ ים ושש עי בש ייש שי וש
ים עי בה רש ם אנ יי אתנ ר ייש מה חי ץ אנ או קי רש ן יי יי ענ ן בש יי י ענ לו, כי ל נםחנ של ש של שי ים וש שי מי חמ ם ונ יי אתנ ייש מה יא. וש הי ה הנ דה מי י הנ פי כש
ל כה ה וש זל יך. וש רי אמ ין אנ צי י קי ני הוא. שש רוך  בה דוש  קה הוא הנ צון של ל רה של זו  ה הנ גה רש דנ הנ ה, וש דה מי ה) הנ י (אותה פי כש ש  מי חה וש
ל ענ ב בנ תנ כה מו של בון, כש שש חל ץ וש ין קי ה אי לה עש מנ ר לש תל כל ה מי מה כש חה אות לנ רה פש רש ם פנ ים הי צי ל קי יהאות של רי טש ימנ גי בונות וש שש חל הנ
ים הוא, צי קי ל הנ ל כה סוף של ה, הנ מה כש ים - חה צי קי ל הנ ל כה של םאש  ר ר. הה ה סופי תה ה אנ ד מה חה י אל ני פש לי וש ה:  ירה צי יש ר  פל סי

ית. ירי עמשי יא הה ה הי ינה כי שש הנ של

ל כולי יק של די צנ ל בש לה כש כםל ני הנ יק, וש די צנ ל סוף הוא בש כה ים, וש צי קי ל הנ ל כה סוף של הנ םאש וש ר ל הה י כולי עי צה מש אל מוד הה ענ הה
י, יעי בי שש יום הנ ים בנ להי ל אל כנ יש תוב (בראשית ב) ונ כה הו של ים. זל מי עה פש לש  י שה יעי בי א שש רה קש ם ני הל בה בות של אה ת הה לשל שש
ים עי בש ן שי ם בל שי א הנ צה מש ני נו  מל ן, ומי נה עה ב הל ענ בש הו  זל וש י.  יעי בי שש ת יום הנ ים אל להי אל ך  רל בה יש ונ י,  יעי בי שש יום הנ בםת בנ שש יי ונ

. יענ קי רה יר וש וי אמ ם יהם ונ הי , וש רוחנ ש וש ם אי יי מנ ים בש לי לה כש ני ל, של לה ט וכש רה ל ופש לה ם כש הי 'ט, של יי יהבם'א ונ 'ע ונ סנ יי מות ונ ם שי יי תנ ושש

ים ה', לי אי מוך בה י כה ם (שמות טו) מי ל שי הוא ענ ל, של אי יכה ה מי זל ד, וש סל חל ך הנ אנ לש ין, מנ יהמי ף הנ תםקל יהם וש ם הנ הי וש
י הו כםחו, (ישעיה מג) כי זל ם. וש יי תנ ים ושש עי בה רש אורו אנ יות, וש בון אותי שש חל ם בש יי תנ ים ושש עי בש שי ה לש עולל י של בי כה מו מי שש של
ייט ם. (שמות טו) ונ יי מנ ייה מי רש הוא אנ ייה, של רש מות אנ ל הוא דש אי יכה ש, ומי ה אי בל כנ ה מש זל ה. של ול כה םא תי ש ל מו אי ך בש לי תי
שום ה. ומי בה רה ל חה ה ענ נל מג מש ה של בורה גש יחנ הנ לי ל שש יאי רי בש ל גנ כםחנ של ה, בש בה רה חה יהם לל ת הנ ם אל יהשל יהם, ונ ל הנ ת יהדו ענ ה אל מםשל
ם יי ין מנ יד בי רי פש י, הי עי צה מש אל מוד הה ענ ל הה של יחו  לי ל, שש יאי ל אורי ד של צנ הנ ה, מי בה רה חה יהם לל ת הנ ם אל יהשל ונ ר בו  מנ אל ה נל זל

ם. יי יא מנ הי ל, של אי רה שש ה יי ני חמ ין מנ יהה, ובי רי כש ש נה יא אי הי ם, של יי רנ צש ה מי ני חמ ין מנ םא בי יהב תוב, ונ כה הו של ש. זל אי וש

ה ב זל רנ םא קה ל ה, וש בורה ל גש םאל של מ שש ד הנ צנ ג לש רי טש קנ ך לש לנ הה םאל, של מ שש ים מי עי שה רש ל הה ך של חםשל הנ ין, וש יהמי ן מי נה עה י הל הי יש ונ
ך , כה יהה לל ב אי רי קה תש םא הי ל ש של קםדל ל הנ ין של יהמי ר לנ חי אנ ד הה צנ ל הנ םאל של מ שש ין הנ יד בי רי פש הי מו של ה. וכש לה יש לה ל הנ ה כה ל זל אל
ה שום זל שות, ומי לה שג יות מש וה המ הנ יות וש אותי הה ירות וש פי סש הנ מות וש שי בו הנ ש, של קםדל ל הנ םאל של מ שש הנ ין וש יהמי ין הנ ד בי ינחי מש
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ל יות של אותי ים וש עי בה רג מות מש ל שי בה י. אמ וי לי לנ ן וש כםהי י לנ ישי לי ל שש אי רה שש יי שום של יות, מי לש אותי שה ש בש לה שג כו' מש וה"ו וש
ה. ינה כי שש הנ ם מי ע הי בנ רש ה אנ בה תי

סו'ד יש 'ת  רל אל פש 'ר תי תל 'ח כל צנ ני 'ד  סל ה חל 'מה 'כש ה: חה זל מו  י, כש עי צה מש אל מוד הה ענ שות בה לה שג ן מש ירות הי פי ע סש שנ תי וש
לש ית, ושש יני מי יא שש ה, הי יונה לש על ם הה אי ד הה צנ ם מי הל ית לה יעי בי ם, ורש הל ית לה ירי יא עמשי כות הי לש 'ה הו'ד, ומנ בורה 'ה גש ינה בי
ם יי מנ שה ת הנ חנ ע, תנ צנ מש אל ל בה פל עמרה הה וש ין,  יהמי ן לש נה עה םאל, הל מ שש לי ך  חםשל ל. הנ פל עמרה ונ ן  נה עה ך  ם חםשל בושה לש לו  לה ירות הנ פי סש הנ
יא קול, יוצי ן של נה עה יו. בל לה גש ת רנ חנ ל תנ פל עמרה ד ונ יירנ ם ונ יי מנ ייט שה תוב (תהלים יח) ונ כה הו של י. זל עי צה מש אל מוד הה ענ הוא הה של

ם. יי מה ל הנ ר בו (שם כט) קול ה' ענ מנ אל נל של

ך, ם חםשל שה ה של בורה גש ד הנ צנ ים, מי בי ם רנ יי קםלות מנ ם (שם צג) מי הל ר בה מנ אל נל נו, של מל ים מי צי פוצש תש ה קולות מי מה כנ וש
ש, בות אי המ ב לנ ר בו (תהלים כט) קול ה' חםצי מנ אל נל ק קול של אםת. דופי רש יו מי ינה ה עי ין הל כש תי ק ונ חה צש בו (בראשית כז) יי של
תוב (ויקרא כה הו של ן. זל קי ק זה ל דופי אי רה שש יי דור לש יהדוענ הי ר, הנ דה הה ר בו קול ה' בל מנ אל נל קול של ק הנ ל דופי פל עמרה ד הה צנ ומי

ן. קי י זה ני תה פש רש דנ הה מט) וש

ם אי ן הה א מי י יוצי יעי בי שש קול הנ בות. הנ אה ת הה לשל ד שש גל נל ם כש הי סוד, של ח הוד יש צנ ני ים מי רי חי ה קולות אמ לשה שש
ם, יהל ני שש ה בי חוזה אמ ה של ילה תי י פש עי צה מש אל מוד הה ענ םאל, הה מ שש ר לי ין, ני יהמי ת לש יי זנ ם. הנ בות הי אה ת הה לשל ד שש גל נל ה. וכש יונה לש על הה
ה בורה גש ד הנ צנ ת מי בה ל שנ ר של ני ר, וש ני ל הנ י של לי כש ה הנ ץ, זל רל אה ל הה ענ בו  עו  רש ר זנ של ינו. אמ מי י לש רי ה פש י עםשל רי ץ פש יא עי הי של
יום ם בש יכל בםתי כםל מםשש בש ש  אי עמרו  בנ םא תש ה ל וה צי לו  לה גש בי , של יהה לל ה אי רה זה ש  יב אי רי קש מנ י של מי ת. אוי לש רל ת ומואל רל בועל
כו' ך וש ת זה יי ם (שמות כז) זנ שה ין, של יהמי ד הנ צנ את אור מי רי קש ני םאל, וש מ שש ד הנ צנ ר מי את ני רי קש ך ני ה כה ינה כי שש ף הנ אנ ת, וש בה שנ הנ
י עי צה מש אל מוד הה ענ ד הה צנ ה מי ילה תי יא פש הי ה אור, וש תורה ה וש וה צש ר מי י ני יא כי הי אור, של מה ן לנ מל הוא של יד, וש מי ר תה עמלת ני הנ לש

ם. יהל ני שש ז בי אוחי של

ה. נורה ל מש ר של ד ני גל נל ם כש דה ת אה מנ שש ר ה' ני ה. ני ילה תי ד פש גל נל ה כש ילה ית מי רי ן, ובש מל ד של גל נל ם כש דה ל אה ע של רנ ה זל מו זל וכש
ה טי ין מנ יהמי ד הנ צנ ה מי גנ נם ים. הנ להי אל "ה הה טי יב, מנ בי ה סה גנ נם ה הנ אי רש ן מנ את - כי רי קש ה ני יונה לש על ם הה אי י, הה יני מי שש ה הנ אל רש מנ הנ
ה טי םאל מנ מ שש ד הנ צנ ים. מי בי ל שה בי קנ לש ה  שוטה פש ך  ינש מי יש י  ר כי מנ אל נל בו  ה, של שובה תש י הנ לי עמ ל בנ ם ענ חי רנ ד, לש סל י חל פי לנ כש
ך יהדש ח בש אםר קנ יש ת הנ אל בו  יתה  כי ר הי של אמ ך  טש תוב (שמות יז) ומנ כה של הו  ים. זל עי שה רש ת הה אל כות בו  הנ ים, לש להי אל הה

ושההלהכשתה.

ע בנ של ך  לש תה  רש פנ סה (ויקרא כה) וש הו  זל ע. וש שנ תי ים וה עי בה רש אנ ים לש ים, עולי ה יהמי עה בש ת שי חנ ל אנ כה תות, לש בה ע שנ בנ של וש
ה, לל אי מות הה שי ת הנ ענ בש ד שי גל נל תות, כש בה ע שנ בנ ים של ה יהמי עה שש תי ים וש עי בה רש אנ ים. וש ני ע שה שנ תי ים וש עי בה רש ם אנ ים, הי ני תםת שה בש שנ

ם: הי של

ה עה בש ם שי אב"ג ית"ץ, קר"ע שט"ן, נג"ד יכ"ש, בט"ר צת"ג, חק"ב טנ"ע, יג"ל פז"ק, שק"ו צי"ת, הי
ר (ישעיה ו) מנ אל נל ם של הי לו  אי ת. וש בה שנ וש ת  בה ל שנ כה לש בוענ  שה י הנ מי יש ת  של ד שי גל נל יות כש אותי ש  ת שי חנ ל אנ כה מות, ולש שי
ים עי בה רש אנ וש תות,  בה ע שנ בנ ע של שנ תי ים וה עי בה רש ם אנ כגלה וש ד.  חה אל ם לה יי פנ נה כש ש  ם שי יי פנ נה כש ש  שי ל לו  ענ מנ ים מי די ים עםמש פי רה שש
ים ני ה פה עה שש תי ים וש עי בה רש אנ ים לש עולי גות, וש רה ש דש ת שי חנ ל אנ כה ירות, לש פי ע סש בנ תות של בה ע שנ בנ של ל חםל. וש ים של ם יהמי יי ננ ושש
ן גות הי רה לש דש שה "ה. וש טל ן מנ ה מי יונה לש על ר. ה' הה עםמל ת הה ירנ פי ל סש ים יום של שי מי ה חמ יונה לש על ם הה אי ה. הה תורה ל הנ הור של טה

ש. קםדל י הנ ני אופנ יות וש חנ ים וש פי רה יונות - שש לש על

ר מנ אל נל ם, של דה אה ל הה ים של יי חנ ת הנ מנ שש ה ני נה מל י, ומי ל חנ ת כה מנ שש יא ני הי ה של יונה לש על ם הה אי ת הה חנ ם פורנ הל ים, בה פי רה שש הנ
ה עה ל שה כה ה, ובש יונה לש על ם הה אי ה לה לה יש ל לנ כה ת בש חנ יא פורנ לו הי אי ים מי כי שה מש ני ים של פי רה שש ים. ובנ יי ת חנ מנ שש יו ני פה אנ ח בש פנ יי בו ונ
ים. רוחנ שי מי חמ בונו  שש "ם חל דה אה מו. הה לש צנ ם בש דה אה ת הה ים אל להי א אל רה בש יי ונ ר  מנ אל נל ה  ילה בי שש בי ה, של שובה תש ת בי רל חוזל של
ה לה טש ה, ני תורה ל הנ ם של יי מנ ה, הנ י תורה ני ם בש אותה ם. של יי מה י הנ ני ל פש ת ענ פל חל רנ ים מש להי אל רוחנ  וש ה  ר בה מנ אל נל של ש  קםדל הנ
ה לה עש מנ ים לש חי ם פורש הל ם, ובה יי פנ נה ע כש בנ רש ת אנ חנ ל אנ כה לש יות של ע חנ בנ רש אנ ה בש לה יש ל לנ כה ה בש עולה י, זו  עי צה מש אל מוד הה ענ הה מי
ר מנ אל נל ים, של ני אופנ ד הה צנ ה מי אה בה ש  פל נל םאל. הנ מ שש י מי נה דם ין, אמ יהמי ל יאהדונהי. יהו"ה מי כולי י של עי צה מש אל מוד הה ענ לה
ים ירי שי יר הנ שי ר בש מנ אל נל יש, וש שי רש אן תנ ר כה מנ אל יש. נל שי רש ין תנ עי ם כש יהל עמשי ים ומנ ני אופנ ה הה אי רש ם (יחזקאל א) ומנ יהל לי עמ

יש. שי רש תנ ים בנ אי לה מג ב מש הה י זה ילי לי יו גש דה (שיר ה) יה

יך רי ים, צה זי רה ים בו  שי דש חנ תש מי קום של ל מה כה ים, בש ני אופנ יות וש חנ ים וש פי רה ה, שש לה עש מנ לש נו  רש אנ י בי רי המ ב של ל גנ ף ענ אנ וש
ים, רובי כש י הנ לי גש ד רנ גל נל ים כש ני אופנ ים. הה רובי כש ד גוף הנ גל נל יות כש חנ הנ ים, וש רובי כש י הנ פי נש ד כנ גל נל ים כש פי רה שש ם הנ יר אותה זי חמ הנ לש
ה לה ענ תש י, הי עי צה מש אל מוד הה ענ הוא הה ד, של חה רוב אל יות, וכש חנ י הנ פי נש ים כנ עמטי מנ תש יו מי ל, הה אי רה שש יי לו  גה של ים. מי גגלי ם עמ הי של

עםף. יה רוב ונ ל כש ב ענ כנ רש יי ר בו (תהלים יח) ונ מנ אל נל ה), של כגסל א (ומש לה פש מג אותו הנ לש

ים, מי עולה "י הה חנ מות בש לי ם שש יי תנ פה שש ם בי ר אותה בי חנ מש י של יו מי רה שש לות. אנ גה ה בנ ינה כי שש יא הנ הי י, של ני רוב שי ר כש אה שש ני
ם ים, כגלה ני אופנ יות וש חנ ים וש פי רה ים שש סי נש כנ תש מי בו  ה, של לה פי תש כות הנ רש ה בי רי שש ה על מונל ל שש ים, כולי מודי שון לי הוא לש של
תוב (יחזקאל א) כה של הו  ם. זל הל ים לה עי שומש י וש עי צה מש אל מוד הה ענ הה תוך  ע מי מה שש ני קולו  דו, וש גש נל ים כש תוחי ם פש יהל פי נש כנ

ם. יהל פי נש ת קול כנ ע אל מנ שש אל וה

ח. תה פש י תי תנ פה י שש נה דם ים אמ רי ל אומש אי רה שש יי של חו? כש תש פש קום ני ה מה יזל אי ע, ובש מנ ת שש יאנ רי קש ע? בי מה שש קום ני ה מה יזל אי בש
ם ל אותה בי קנ יו לש לה ם אי יהל פי נש ים, כנ ני אופנ יות וש חנ ים וש פי רה ים שש חי תה פש ה, ני לה עש ת בנ ל אל בי קנ ת לש חנ תנ פש ני של ה, כש ינה כי שש י - הנ נה דם אמ
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ד. ה ינחנ בה קי ר ונש כה ים זה רובי כש ם הנ אותה י של רי ה. המ לה עש מה לש דות מי רג ם פש יהל פי נש כנ ם וש יהל ני תוב (שם) ופש כה של הו  ם. זל בונה רי לש
ל אי רה שש אי יי דנ ם - ונ דה מש עה ן. בש יהל פי נש ה כנ ינה פל רנ ם תש דה מש עה ים, (שם) בש ני אופנ יות וש חנ ים וש פי רה שש ר בנ מנ אל ה נל ידה עממי ת הה לנ פי תש בי
לות בש קנ תש לות מי פי תש ן הנ מנ זש אותו הנ יו. בש חי ל אה יש אל ם אי יהל ני ים ופש רובי כש ם הנ ן אותה מנ זש אותו הנ ה, בש ידה עממי ת הה לנ פי תש בי
ה, לה פי א תש לה ה אל ין עמבודה אי ה, של נה שש מי י הנ לי עמ בנ שוהה  רש י פי רי עוד המ ין. וש ידי מי ד תש גל נל לות כש פי ן תש יהל לי ר עמ מנ אל נל צון, של רה בש

ם. הל לה נות של בה רש קה מו הנ ים, וכש ני כםהמ ת הנ עמבודנ ה כנ לה פי תש ה הנ קולה שש של

א יוצי ת, וש לל בל קנ תש ה מי לה פי תש ין הנ ים, אי ני פה ים בש ני ם פה ינה ה, אי ינה כי שש הנ י וש עי צה מש אל מוד הה ענ ם הה הי ים, של רובי כש הנ ן של מנ זש בי
י ה' ני פש לי ש מי א אי צי תי הו (ויקרא ט) ונ זל לות, וש פי תש ם הנ הי ם, של הל לה נות של בה רש קה ת הנ כםל אל אל ב, לל לל כל הוא הנ סמא"ל, של
ין אי ן, וש רם המ י אנ ני בש מו של תו, כש יהמג ם ונ הל ר בה מנ אל נל ל, וש אי רה שש לות יי פי ן תש הי נות של בה רש קה ל הנ ה של ילה כי אמ זו הה ם. וש ל אותה םאכנ ת ונ
ים. ני ל פה ים אל ני ה פה ל מםשל ר ה' אל בל די ר (שמות לג) וש מנ אל לו נל לה ים הנ רובי כש ל הנ ים של ני פה יות. ובנ ני א עמ לה ל אל אי רה שש יי ה לש יתה מי

א רה קש ני הו של אי זל דנ א ונ לה לו? אל לה סודות הנ ה הנ לה גי י הוא של רו, מי מש אה ים, וש כי אה לש מנ הנ ה וש נה שש מי י הנ לי עמ ם בנ מו כגלה קה
ילה הש יו תי לה גש רנ לש ק, של זי חנ תש הי ץ וש עי ל הה דה ר בו (דניאל ד) גנ מנ אל נל בונו, של ל רי ן של יוקה דש הוא בנ לו, של ה של גה רש דנ ר, בנ זםהנ ר הנ פל סי
ל זון כה נו יי מל יונות. ומי לש על מות הה שה נש ן הנ הי ם, של יי מנ שה י הנ פררי יו יהדורו צי פה נה עמ ש. ובנ קםדל יות הנ ן חנ הי ה, של דל שה יות הנ ל חנ צי בנ
א יירה ונ ר (שמות ג)  מנ אל נל ילו  בי שש בי ה, של ינה כי שש ה הנ ירה אי מש ינו  ת עי בנ בה א בש לה םא עוד, אל ל וש ה.  טה מנ ל לש אי רה שש ה יי ר, זל שה בה
ם הי ה, של לה יבות של תי ל"ב נש ירות וש מי ר אמ של על ה מי לולה ת כש "ב, בנ "ת לי ה בנ זל ה. וש נל סש תוך הנ ש מי ת אי בנ לנ יו בש לה ך ה' אי אנ לש מנ
מוד ענ יר הה אי לו מי ן של יי ענ . בה ענ ב שומי לי ה הנ ב רואל לי ר, הנ מנ אל ה נל זל ל"ב הנ ל הנ לנ גש בי ית. של אשי רי ה בש עמשי ל מנ ים של להי ל"ב אל

ההאלמשצהעיי.

י מודי י ענ ני ים שש רי סוגש ים וש חי פותש ינו  י עי פי נש י כנ תי שש בות. בי ה אה לשה ים שש ירי אי ית מש ני מה יש הנ ינו  י עי עי בש ת צי לשל שש בי
ן יי ענ ת הה ת בנ חנ ים תנ ני פש בי מי ה ייש  נה טנ ה קש קה ת דנ יק. בנ די ה צנ לו, זל ן של יי ענ י הה פי נש י כנ תי שש ז בי אוחי ן של יי ענ רםב הה ת, בש מל אל
ת בנ יר בש אי מי אור של ה. הה יונה לש על ם הה אי ב, הה ה, לי מה כש ם חה ה שה יונה לש על ן הה יי ענ ת הה בנ ה. של תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש זו הנ ה, וש יונה לש על הה
מות שש ים ני ירי אי לו מש ן של יי ענ י הה די לש ה גי עה בש שי עוד, בש יון. וש לש ר על תל ה כל מון, זל דש קנ יר הנ וי אמ א הה רה קש מו ני עי יא י' וש הי ן של יי ענ הה

קות. ה מוצה עה בש שי ה וש עה בש ר (זכריה ד) שי מנ אל ם נל יהל לי עמ יו, ונ רה בי ת חמ של שי עון וש מש י שי בי רנ

ן יי ענ י הה עי בש ת צי לשל ן ושש יי ענ י הה די לש ה גי עה בש שי ש. בש פםרה מש ם הנ שי ל הנ יות של ה אותי רי שש ע על בנ רש אנ ך בש ם כה ש אותה רי פה ייש מש וש
י רובי י כש ני שש ם. בי דה י אה ני ם פש יהל ני מות פש הו (יחזקאל א) ודש זל ן יו"ד ה"א וא"ו ה"א, וש הי יות של ר אותי של ירות על אי מש
ם. דה י אה ני ם פש יהל ני מות פש ר ודש מנ אל ם נל יהל לי עמ ם יהו"ה, ונ הי ם ד', וש הי ם, של דה י אה ני ים פש ירי אי ן מש יי ענ י הה פי ענ פש י ענ ני שש ן ובי יי ענ הה
הו בש גה ה וש עה בה רש בו אנ חש רה יד, של יהחי שות הנ את רש צי מש לו, ני ר של יבה אי ר וש יבה ל אי ם, כה דה י אה ני מות פש ם דש יות הי חנ לש הנ מות שש דש
בוא ים רי שי ל שי ם של יהל מותי שש ל ני נות כה נש קנ לו מש ים של רי יבה אי ש. בה פםרה מש ם הנ שי יות הנ ה אותי רי שש ע על בנ רש ן אנ הי ה, של רה עמשה

ים בו. ני נש קנ ה מש זל בור הנ חי ים בנ סי נש כנ תש מי ם של ים כגלה כי אה לש ל מנ בוא של ים רי שי שי ל. של אי רה שש ל יי של

דור לות בש גה הי יד לש תי עה י, של עי צה מש אל מוד הה ענ תו הה גה רש דנ ה הוא של אי זל דנ ה: ונ יונה לש על ה הה יבה שי יש ל הנ מות של שה נש רו הנ מש אה
ת"ו בש כו"ן שי מש ה מי 'ה. ובה יל הש יי 'ה הו'א של יה הה 'ה של , מנ יחנ תוב מוכי כה ר הנ בה דה סוד הנ ה בו. וש לל גנ תש יחנ מי שי מה ך הנ לל מל הנ של

ץ. רל אה י הה בי ל יושש ל כה י"חנ אל גי שש הי

ם, יהל יני עי ה בש נה שי ים וש ני שי ם יש ה הי מה כנ ר. וש י עי בי לי ה וש נה שי י יש ני ר בו אמ מנ אל נל אותו של ר לש עורי תש הי ן לש מה אל נל ה הנ קום רועל
ר עורי ן ולש יי ענ ת הה בנ לש יר בו  אי הה א אור, לש רה קש ז ני ל רה כה ה, של תורה ל הנ סודות של ק בנ סי ענ תש הי ם לש ים אותה חי םא פותש ל של
ה, לה עש בנ ה לש ר אותה עורי יש ם של הל ד מי חה ין אל אי ה, של י תורה לי עמ ם בנ ין אותה לות בי גה ה בנ נה שי יא יש הי ה, של לה עש ל בנ ה בו אל אותה
ל בי ה קי ר בו מםשל מנ אל נל ה הוא של תה י אנ רי המ בון. של שש חל ז, אור הוא בש רה ן. של יי ענ ת הה בנ ה בש יר בה אי מי אור של "ז, הה הוא רה של
ין אי לות, של זה מנ הנ ים וש בי כוכה הנ ה וש נה בה לש ם כנ הי ך  לש צש ה אל לה בה י קנ לי עמ ים ובנ מי כה חמ הנ ים וש יאי בי נש ל הנ י כה רי המ י. של יננ סי ה מי תורה

ש. מל של ן הנ א מי לה ם אור אל הל לה

ה כה שי חמ ם בנ ם הי ם, כגלה הל יר לה אי ת מי מל אל ד של ענ ם, של הל ר לה אי ה, קום הה מה י חנ ני פש ה כי י מםשל ני ך פש ר בש מנ אל נל שום של ומי
ים. תוני חש תנ ים וש יוני לש ל על הוא כולי ם, של א שה צה מש י ני עי צה מש אל מוד הה ענ א, הה צי מה ה תי תה אנ קום של מה בנ ם אור. של הל ין לה אי וש
ה אל רש מנ ים. הנ להי אות אל רש ה מנ אל רש אל ם (יחזקאל א) וה הל ר בה מנ אל נל ה, של בואה נש אות הנ רש ל מנ ל כה ה של אל רש מנ ה הוא הנ תה אנ
ם, יהאות ייש שה רי טש ימנ גי בונות וש שש ה חל מה כנ 'ה, וש 'חנ מה ה כם ייש בה ה של מה כש זו חה בוד ה'. וש מות כש ה דש אי רש י - (שם) מנ יעי שי תש הנ
ר של ן) על "ה יו"ד ה"א וא"ו ה"א, הוא (הי ם מה הי ה. וש מה כש חה אות לנ רה פש רש יהאות פנ רי טש ימנ גי קופות וש ם תש הל ר בה מנ אל נל של

ירות. פי סש

םא ל ש, של פםרה מש ם הנ שי ל הנ יות של אותי ר הה של על של מו  םא י"א. כש ל וש םא ט'  ל וש ר,  של ה: על ירה צי יש ר  פל ל סי ענ ר בנ מנ אה של
ם לו הי של כםחנ  ם מ"ה. הנ ה הי לל אי יות הה אותי ר הה של ל על בון של שש חל ן. וש הל מי רםענ  גש םא לי ל ר, וש של על ר מי ן יותי יהל לי יף עמ הוסי לש
"א א"ו, הי "ף וה לל א"ו אה "ף, וה לל "א אה "ת, הי לל א"ו דה ם יו"ד וה הי לו. וש אי ר הה של ל על דות של ם תולה הי יות של כ"ח אותי
ר מנ אל ם נל ילה בי שש עות, ובי בה צש ר אל של י על קי רש ד כ"ח פי גל נל יות כש עות. כ"ח אותי בה צש ר אל של ד על גל נל יות כש ר אותי של "ף. על לל אה

י. נה דם א כם"חנ אמ ל נה דנ גש ה יי תה ענ (במדבר יד) וש

מו אול, כש שש ת לנ דל רל יד לה תי לו, עה בונות של שש חל יהאות וש רי טש ימנ גי בנ ענ  םא יודי ל י של מי ר, של מנ אל ה נל זל הנ כםחנ  שום הנ ומי
ת ענ דנ וש בון  שש חל וש ה  עמשל ין מנ י אי ה) כי עמשי ך  כםחמ עמשות בש לנ ך  יהדש א  צה מש ר תי של (כםל אמ ש, (קהלת ט)  רה דש מי בנ רוהה  אמ בי של
בו"ד. הוא "ד כה חה בונו אל שש א"ו חל ה וה זל מו  ד. כש חה בו"ד אל "ה הוא כה ה. מה מה ך שה ה הםלי תה ר אנ של אול אמ שש ה בי מה כש חה וש
מות ה דש אי רש ר (יחזקאל א) הוא מנ מנ אל לו נל לה גש "ד. ובי חה "ב אל הוא לי בון ל"ב, וש שש בוד הוא חל כה "א. וש "א הי יו"ד הי
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ל נוי של כי ה הנ זל ים. וש להי בונו אל שש חל "י, וש נה דם יל"ה אמ הש יהא אל רי טש ימנ גי ה בש עולל "א של "ם הי יות מי אותי ה בה עוד, מה בוד ה'. וש כש
בונו כ"ו שש חל ה הוא בש ך עולל "א כה סי כי נוי. הנ כי ם בש שי הו הנ זל נוי. וש יהא כי רי טש ימנ גי י"ם בש להי ה אל ך עולל כה ש, של פםרה מש ם הנ שי הנ

כ"פ וא"ו הוא.

ד חה הוא אל ם של דה אה הה מו של כש ינו  אי ד, וש חה אל נויו  כי וש מו  שש ה של אל רש ת, מנ פל יהא א' תוסל רי טש ימנ גי י"ם בש להי ה אל " הוה יש
אל קי זש חל יש ה  אה רה לו  לה אות הנ רש מנ ע הנ שנ ד. תי חה כםל אל הנ נויו  כי וש מו  הוא הוא ושש רוך  בה דוש  קה א הנ לה ד, אל חה אל נויו  כי וש
ם. עולה ה בה אל רש ה בו שום מנ לה םא גי ה, ל כגסל א ומש לה פש ר מג תל הוא כל י של ירי עמשי ה הה אל רש מנ רות. הנ חי ע צורות אמ שנ תוך תי מי
רםש דש ל תי ך אנ מש א מי לה פש מג יו בנ לה ר עה מנ אל נל שום של ה. מי אה ה רה ר מה מנ םא אה ל י, וש ננ ל פה פםל ענ אל ה וה אל רש אל תוב (שם) וה כה הו של זל

ים. רי תה סש ני ק בנ סל ך עי ין לש קםר. אי חמ ל תנ ך אנ מש ה מי כגסל מש ובנ

בון שש חל נו, כש מל ים מי לויי תש ים (סודות) של נוזי ה גש י תורה רי תש ים סי רי שש על אות וש ש מי לו שי לו? אי ים של רי תה סש מי י הנ מי
ים. יוני לש על ל הה ת כה לנ הוא עי א, של לה פש אותו מג ים לש נוזי מות גש ם עולה הי נו, וש מל ה מי לה עש מנ ד סוד לש מי לנ ד מש חה ל אל כה "ר, וש תל כל
ה עה בש שי ם. וש אי ב וה ל - אה פל עמרה ן ונ נה עה לות. וש עי ל הה ת כה לנ ן עי ך מי ה לש נה תש שות ני רש י הה רי המ יו, של חה בה ה שש לי ן, גנ מה אל נל ה הנ קום רועל
יו לה עה בון ע"ב. וש שש חל ה לש עולל ם יו"ד ה"י וי"ו ה"י של ים הי מי עממה לו הה ל אי ה של אה קה שש ירות. הנ פי ע סש בנ בוד - של י כה ני נש ענ
נו מל ד, ומי סל חל ל הנ ד של צנ לו בו מי לש כש ירות ני פי סש ר הנ של על ם. וש יי רנ צש א מי ל ובה ב קנ ל עה ב ענ ה ה' רםכי ני ר (ישעיה יט) הי מנ אל נל
הוא ה של עור קומה שי ל, בש יאי זי ר רה פל סי רו בש אמ בי מו של רוך הוא, כש דוש בה קה ל הנ רוענ של זש תוב בנ ם כה יי תנ ים ושש עי בש ן שי ם בל שי

אשון. רי ם הה דה ל אה ר של פל סי יהה הנ הה

ם הי יר, של וי אמ כות בה הולש יות של ה חנ מה כנ אי. וש שנ חמ ה בנ לה פי תש אי בי שנ חמ ה בנ לו, עולה לה ים הנ ני נה עמ ה בה ינה כי שש ה הנ עולה של וכש
ם יהל פי נש כנ ם וש יהל ני תוב (יחזקאל א) ופש כה הו של . זל יהה לל ם אי יהל פי נש ים כנ חי ם פותש ם כגלה תות הי ר כי של ים, על לי מנ שש ים חנ פי רה שש
ה עה בש ם שי הי ה, של פל ל הנ של לו  לה ים הנ לי בה המ ם בנ כגלה ה בש ה, עולה עולה של ם. וכש יהל לי ה עמ ינה כי שש ל הנ בי קנ ה, לש לה עש מה לש דות מי רג פש

ים. נוזי ה גש לשה ת ושש לל ר קםהל מנ אה ים של לי בה המ

ל נות של חמ מנ נות. הנ חמ אות ומנ בה ה צש מה כנ בש ה  ל אותה בי קנ הוא לש רוך  בה דוש  קה ד הנ יהד יורי ם, מי יהל לי ה עמ עולה של וכש
יונות, לש על הה מי תונות  חש תנ הנ בות  כה רש מל ם הנ הי וש ם,  יהל לי עמ ים  די יורש ך  לל מל הנ נות  חמ ומנ ה,  ינה כי שש ם הנ עי ה עולות  ינה כי שש הנ
ים די יםרש ים וש ים עםלי להי י אל כי אמ לש ה מנ ני הי ר, (בראשית כח) וש בה דה סוד הנ יקות. וש שי נש ה בי חה מש שי לו בש אי לו מי ים אי לי בש קנ ומש

. יהה לל ים בו אי די ים יורש כי אה לש ים, ומנ ים עולי להי ית אל עמשי ננ ה של ינה כי שש ל הנ ים של כי אה לש מנ ה הנ ני הי בו. וש

נות חמ ים מנ עולי של ה, כש שום זל ה. ומי ירה בי גש הנ וש ך  לל מל נות הנ חמ י מנ ני שש ם לי לה ה סג יא עושה הי ם של דה אה ת הה לנ פי י תש רי שש אנ
חוד יי ן הוא הנ מנ זש אותו הנ ם. בש יהל לי ים עמ רי בש דנ ם מש ם, הי יהל לי ך עמ לל מל נות הנ חמ ים מנ די יורש של אי, וכש שנ חמ ים בנ ה, עולי ירה בי גש הנ

ד. בור ינחנ די הנ קול וש ל הנ של

נות חמ ים מנ די יורש של , וכש שוהה רש י פי רי המ ונ ך.  רי בה מש ן הנ ר מי ן יותי מי ה אה עונל דול הה גה ר  מנ אל נל ילו  בי שש בי יאהדונהי, של
אםד. ק מש זה ר חה קםל שםפה ר וש הה ל הה ד ענ בי ן כה נה עה ים וש קי רה י קםלת ובש הי יש תוב (שמות יט) ונ כה הו של קולות. זל ים בש די ך, יורש לל מל הנ
ה תורה ת הנ אנ קה שש א הנ לה ר אל טה ין מה אי י קולות. וש קולי ר בש טה יד מה הורי אי, ולש שנ חמ ן בנ נה עמלות עה הנ ר - לש טה מה הנ ך  רל דל ך  כה של
ן מנ זש יד, ובי מי ר תה עמלת ני הנ ה לש ן תורה מל ת של ילנ תי ל פש אי רה שש ה. יי עםלה יא הה ה הי ר בה מנ אל נל ר, של יא ני ה הי ינה כי שש הנ ה. של ינה כי שש לנ

ית. מי יהה עולה בי ה כש ין לה ה, אי תורה ה בנ ה, עולה וה צש יא מי הי ה של לה פי תש הנ של

כםר זש יהה לי יתי אי ן ורש מנ זש אותו הנ ן, בש נה עה ים בש ירי אי יהה מש נל וה גש ת בי של קל ית הנ אי רש י ה', ני ני פש צון לי ת רה יא עי ה, הי לה פי תש של וכש
םא ם ל ל. אי אי רה שש ל יי ים של ים טובי עמשי מנ י ה' בש ני פש ה לי ה עולה ינה כי שש ע של לו נודה לה ים הנ ירי אי מש ים הנ ני וה גש בנ ם. של ית עולה רי בש
ל בוש של לש ית בי אי רש ני ה. וש לה פי עמבור תש ך מי ן לה נה עה ה בל כםתה ת (איכה ג) סנ זל יא רומל ים, הי ירי אי ים מש ני וה גש ת בי של קל ית הנ אי רש ני

חםר. ן שה נה עה

ים, ירי אי ת מש של קל י הנ עי בש ם צי אי ת. וש חםרל רש חנ י שש ני אמ י של ני אג רש ל תי ת אנ זל יא רומל ים, הי שוכי ים חמ ני וה גש ת בו בי של ם קל אי
ת, של קל ל הנ ים של ירי אי ים מש פי יה ים  ני וה גש ה - בי אוה נה וש חםר,  ן שה נה עה י - בש ני ה אמ חורה ה. שש אוה נה וש י  ני ה אמ חורה ת שש זל יא רומל הי

ל. אי רה שש ל יי ים של ים טובי עמשי מנ בש

ת ד אל בי הוא כי מו של א, כש בה ם הנ עולה ת לה כל לל גוף לה ן הנ ה מי מה שה נש את הנ יוצי של ה, כש זל קון הנ תי ל הנ ה של לה פי תש ר הנ כנ ושש
תו לה פי תש בי ה  ה אותה עללה הל בוד, וש י כה ני נש ענ או  רש קש ני ים, של די בה כש ים ני בושי ל לש ים של ני נה ה עמ מה כנ בש ה  אותה יש  בי לש הי ה וש ינה כי שש הנ
רוך הוא בה דוש  קה ה הנ ה אותה עמלל מנ ך  ה כה לה פי תש הנ אות, של הודה חות וש בה שש תי ירות וש מי ירות וזש שי רוך הוא בש בה דוש  קה לנ
ם יי רנ צש מי ל מי אי רה שש או יי יהצש מו של אות, כש הודה חות וש בה שש תי ירות וש ה שי מה כנ בוד ובש י כה ני נש בוש ענ לש תו בי מה שש ני א לש בה ם הנ עולה לה

גו'. ל וש אי רה שש י יי ני ה ובש יר מםשל ז יהשי תוב (שמות טו) אה כה הו של גון, זל ני בוד ובש י כה ני נש ענ בש

, יהה נל פה רוך הוא לש דוש בה קה נות הנ חמ ת מנ יהה אל לל יד אי ים, ומורי כי אה לש ל מנ נות של חמ ה מנ מה כנ ה בש ה אותה עמלל מנ מו של וכש
רוך הוא דוש בה קה ד הנ יורי ה, וש ינה כי שש נות הנ חמ ם מנ גוף עי ן הנ ה מי מה שה נש ת הנ ה אל עמלל ך מנ ם - כה הל מה רוך הוא עי דוש בה קה הנ וש

יו. נותה חמ ם מנ יהה עי נל פה לש

רוהה אמ בי של מו  ית, כש יצי צי א בנ סי כי ין לו  קי תש םאש, ומנ ל ר ין של לי פי תש הוא בי רוך  בה דוש  קה ת הנ ר אל טי ענ מש של מו  וכש
ה, זוזה ם מש ה עי ירה ן לו די קי תנ א, ומש סי תו כי מה שש ני ן לש קי תנ רוך הוא מש דוש בה קה ך הנ א - כה סי ד כי סל חל ן בנ הוכנ (ישעיה טז) וש

לו. ר של תל כל ר אותו בנ טי ענ ומש
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לו רוחנ של ך הה ה בו - כה ד אותה ינחי ין ומש לי פי ל תש ר של של קל רוך הוא בש דוש בה קה ם הנ ה עי ינה כי שש ת הנ ר אל שנ קה מו של וכש
ר ה' ן - (משלי כ) ני ימה סי הנ מו. וש ה עי ירה די ין לו  קי תש ם, ומנ דה הוא אה ה, של לה עש ם בנ ה עי מה שה נש הנ וש ש,  פל נל ם הנ ה עי שורה קש
ת מנ שש ירות. ני פי ש סש ל שי כולי י של עי צה מש אל מוד הה ענ הה ה, וש ינה כי שש ל הנ ילות של צי ם אמ הי , וש "ש רו"חנ פל "ר - נל ם. ני דה ת אה מנ שש ני
יון, לש ר על תל ה כל בה שה חמ מנ אשון. הנ רי ם הה דה הוא אה "ה, של ם מה שה ה, של מה כש חה וש ה  יונה לש על ם הה אי ל הה ילות של צי אמ ם - הה דה אה
י ני יל בש בי שש ים לו. ובי די ה מודש ד, בה ם מודי דה אה ה של דה מי ם, בש דה אה ר בה מנ אל ה נל שום זל ם. ומי אי הה ב וש אה םאש - הה ל ר ין ענ לי פי תש
רות. ה, ייש לו חי תורה ל בנ די תנ שש מי י של א מי לה םא עוד, אל ל לו. וש י ייקה זנ ד ובם בי כנ י אמ דנ בש כנ י מש ר (שמואל-א ב) כי מנ אל ם נל דה אה הה

ם, יי רנ צש מי או מי ל יהצש אי רה שש יי של ר. וכש של נל ה וכש יונה פור וכש צי ה, כש נה מל ה מי לה פי תש ה הנ עולה ה של ל פל ענ ש  רי פה לש יך  רי ת צה עי כה וש
ה, יונה ה כש ת בה חנ ה פורנ ינה כי שש לו הנ ד של צנ הנ מי ה של לה פי ך ייש תש , כה יהה רל חמ ף אנ יהה רודי ץ הה ני הנ ת, וש חנ ה בורנ יונה מו של או כש יהצש
ם ד אותה מי לנ ומש ה,  לה פי תש הנ ה  ל אותה ענ בנ ל  ענ ים  די מש לנ מש ים של אי טה ה חמ מה כנ בש יהה  רל חמ ים אנ פי יו רודש אותה בש צי וש סמא"ל  וש
ל ל ענ אי רה שש ת יי לנ פי י תש זוהי ה. וש לה פי תש ה הנ ם אותה רוך הוא עי דוש בה קה ה לנ לל עמ םא תנ ל ם, של ה שה ינה כי שש ת הנ ב אל כי ענ ה לש בורה גש בי

בות. עגכה לות מש פי תש ם הנ ך הי כה ה, וש ם חומה הל ם לה יי מנ הנ ים, וש ים טובי עמשי ה ומנ ל תורה כות של י זש לי יו בש הה יהם, של הנ

מםר י? אל לנ ק אי ענ צש ה תי לות מטטרון: מנ פי תש יחנ הנ לי שש ר לי אומי לות הוא של פי תש ל הנ ענ ה, בנ שובה תש ים בי רי ם חוזש אי וש
ך הולי ך, וש רל דל ך בנ הולי ם של דה אה עו. לש סה יי ל וש אי רה שש י יי ני ל בש ר אל בי תוב (שמות יד) דנ כה הו של ם. זל יהל עי סש מנ סםענ בש נש לות לי פי תש לנ
חנ ח, הוא צווי רנ בה שום של ך. מי לנ הה ים) וש סי י מי לו (סוגי ה בש דה נש ענ מי פורי ד של ז בו ענ אוחי ך, וש לל מל י הנ סי ל מי ענ יו אותו בנ רה חמ אנ
ך. לל מל ל הנ ים של סי מי ל הנ ענ א בנ יו. בה תי עש רנ י פש ני אמ כו, של רש דנ ך לש לי יי מםר) לו של ר, (אל םאמנ י דונו וש םא אמ יא אותו: יהב מוצי י של מי לש
תוב (שמות טו) כה הו של ים. זל רי צש מי ה בנ שה רוך הוא עה דוש בה קה ך הנ ג אותו. כה רנ הה יט וש טי םאשו בנ יענ ר בי טש ה? הי שה ה עה מל

ינם סוף. עו בש בש גו' טג עםה וש רש בות פנ כש רש מנ

שום רור, מי חש ר שי טנ יהה שש םא הה ה ל ם תורה הל ה לה תה יש ם הה רל טל שום של ל? מי אי רה שש י יי רי חמ ים אנ פי רודש ם של רנ י גה ומי
תוב (שם כה הו של ם. זל עולה י הה גי רש טש קנ ל מש כה ת ומי ול מה ך הנ אנ לש מנ ע ומי רה ר הה ייצל ם מי דה י אה ני בש רות לי ר חי טנ יא שש ה הי תורה של
יא הי ה, של ם תורה שה מי ים, של שי מי חמ ת הנ ננ ה שש יונה לש על ם הה אי זו הה לגחםת. וש ל הנ רות ענ ים הוא חה להי ב אל תנ כש ב מי תה כש מי הנ לב) וש
ל אי רה שש או יי רש קש ני ה  דה צי מי ה, של ינה כי שש יא הנ הי ה, של דושה קש ה הנ יונה ה לנ נה תש ם ני שה מי רות, של את חי רי קש ני י של עי צה מש אל מוד הה ענ הה

ה. יונה

םא ה ל נוסה מש או ובי צי זון תי פה חי םא בש י ל תוב בו? (ישעיה נב) כי ה כה ה, מנ תורה ה בנ ה, עולה יא יונה הי ה, של לה פי תש של ך כש כה וש
ל עופות כה ד מי ינו פוחי אי ר של של נל ה כש עולה ה, של תורה י הנ לי עמ ל בנ לות של פי תש ן הנ לו הי אי גו'. וש ם ה' וש יכל ני פש ך לי י הםלי כון כי לי תי

ת. מל כםל אל הנ ך, וש ר כה םאמנ י ייש של ם. וש יי מנ שה ר בנ של נל ך הנ רל יא דל ה הי ירה בי גש ה) הנ לה פי תש ל הנ ם (של הל לה ד של צנ הנ ם. ומי עולה הה

ם דה צי ה. ומי מו יונה ה כש ה עולה נה שש מי י הנ לי עמ ל בנ ם של דה צי פור. ומי מו צי ה כש לה פי תש ה הנ א עולה רה קש מי י הנ לי עמ ל בנ ם של דה צי ומי
ה, לה בה קנ ה וש נה שש א מי רה קש ם מי הל ין בה אי לו של ל אי ם של דה צי ל מי בה כםל. אמ ל הנ ה ענ ירה בי ר, גש של נל מו  ה כש ה עולה לה בה י קנ לי עמ ל בנ של

ם. הל יהה בה לי ה עמ ין לה ץ, אי רל אה י הה מי ם ענ הי של

רוחנ וש ה  לה עש מה יא לש ה הי עםלה ם הה דה אה י הה ני בש רוחנ  ענ  י יודי ז, (קהלת ג) מי מל רל ך  רל דל ת בש לל ר קםהל מנ ה אה שום זל ומי
ה, עגלל ע מש רנ ם זל הל ים מי אי ים יוצש מי עה פש לי ץ, וש רל אה י הה מי ם ענ לו הי ה, אי מה הי בש רוחנ הנ ץ. וש רל אה ה לה טה מנ יא לש ת הי דל יםרל ה הנ מה הי בש הנ
ים ני ם בה הל ים מי אי ים יוצש מי עה פש לי ץ, של רל אה י הה מי ענ רו בש המ זה ה, הי נה שש מי י הנ לי עמ רו בנ אמ ה בי שום זל ם. מי הל עמלות בה ה, לנ י תורה ני בש

ה. י תורה לי עמ ים בנ לי עג מש

ה צה םא רה ן ל קי אי אותו זה דנ עון, ונ מש י שי בי ר רנ מנ ח. אה רנ ן. פה קי ק אותו זה שי ננ נות לש חמ מנ ל הנ כה ה וש דושה קש ה הנ נורה מש ם הנ קה
ה לה פי ל תש של ה וש וה צש ל מי ר של כה שה מםענ  שש לי ינו  כי זה של נו  קי לש י חל רי שש ח. אנ רנ פה ך  שום כה ק אותו, ומי שי ננ לש נו  מה עי ר מי כה טםל שה לי

א. בה ם הנ עולה בה

ה דה תו יהרש מה שש ני ע של נודה א הנ בה א סה נונה מש ב הנ אי רנ דנ ר, ונ מנ ן? אה קי זה יהה אותו הנ י הה א, מי בה ר, אנ מנ אה ר וש זה עה לש י אל בי ם רנ קה
ים עולי לו של אי ים הה לי בה המ ל הנ ה, כה תורה ים בנ קי סש ענ תש ים מי יקי די צנ הנ ן של מנ זש בי ה. של תורה ל הנ ל של בל הל ל הנ יר של וי אמ ת בה של לגבל מש
ל ים של בורי די הנ קולות וש הנ ם. וש הל ים בה שי בש לנ תש ם ומי יהל לי ים עמ בי ם רוכש עולה ל אותו הה מות של שה ה נש מה ה, כנ תורה ם בנ יהל פי מי
ן כי ל של כה וש ים.  כי אה לש מנ הנ לו  פי אמ ונ ה,  זל ם הנ עולה ים בה די יורש וש ם  יהל לי עמ ים  בי רוכש וש ים,  סוסי מו  כש ם  הל לה ים  עמשי ננ ה  תורה הנ

ה. זל בור הנ חי בנ

יו לה ד עה הוא יהרנ י, וש יננ סי בש מו של ם כש יי מנ שה י הנ מי ם ושש יי מנ שה ה הנ טה רוך הוא הי דוש בה קה בו הנ ה של זל בור הנ חי י הנ לי עמ בנ ובש
תוב כה של הו  אות. זל רש בה הי ידות לש עמתי של וש או  רש בש ני מות של שה נש ל הנ כה ים, ובש כי אה לש ל מנ בוא של ים רי שי שי בש תו  ינה כי ים שש קי הה לש

גו'. נו וש מה נו פםה עי ר ילשש של ת אמ י אל (דברים כט) כי

ר בו (דברים ד) מנ אל נל דונו, של ל אמ קול של מו הנ א) כש לו (בה קול של הנ י. וש יננ יא סי יו, הי ל פי ילות של צי אמ מות הה שש ני ובש
ה עולה של ה, כש לה עש מנ ים לש יזי רי כש ה מנ לה לה גש תו בי מה שש ני ך. וש אה לש נו מנ מל ה מי עמשל בור ננ די בור וש ל די כה ים. וש עי ם שםמש תל ים אנ רי בה קול דש

יהדו. ענ בש לי קש ל מנ טנ א. נה ן בה מה אל נל ה הנ רועל ה הה ני ם הי יי תנ ינש ך. בי לל מל ן הנ יוקנ דש בוד לי נו כה ה: תש לה יש ל לנ כה בש

ן, ק אותה רנ זה של ה. וכש לה עש מנ ן לש ק אותה רנ זה ים וש ני בה לש אמ ל שה טנ א. נה תה גולש ך סל ר הולי ף שופה קה א מנ קה רש ר, זנ מנ אה ח וש תנ פה
י ם מי כל ין בה אי לות, וש גה ה בנ ינה כי שש י הנ רי המ זו, של ן הנ בל אל ת הה ם אל יכל לי לו אמ בש ה: קנ יבה שי יש י הנ אשי רה ר לש מנ אה ת, וש חנ ן אנ בל עמשו אל ננ
ל כה ים בש חי ם, צווש כל לש צש ים אל רי בי ם חמ הי שות, של רה דש י מי לי עמ ה בנ מה א כנ לה םא עוד, אל ל ה, וש לה עש בנ ה לש צותה רנ יהה לש לל ר אי עורי תש יי של
נםם יהי גי הנ מו של ב, כש ב הנ ים הנ רי אומש ים של בי לה כש מו  כש ה  ים בה חי צווש יות, וש שש ה קג מה כנ ה בש ל פל ענ בש ה של תורה ה בנ לה יש לנ יום וה
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ר עםשל נו  ב לה ה, הנ זל ם הנ עולה ר בה עםשל נו  ב לה ב. הנ ב הנ נות הנ י בה תי ה שש לגקה עמ תוב (משלי ל) לנ כה של הו  ב. זל ב הנ הנ חנ  צווי
עמלות הנ ה לש תורה ל בנ די תנ שש יי י של ין מי אי ה. וש בי רש ר הנ כה ך שה נו לש תש יי ה, וש בי רש ה הנ מםד תורה , לש רוהה אמ בי מו של א. כש בה ם הנ עולה בה

ב. י לי תומי ם וסש יי יננ י עי טומי ם אמ הי שום של ה, מי לה עש ם בנ ה עי ד אותה ינחי לות ולש גה הנ ה מי ינה כי שש ה הנ בה

אותו יו, וש נה פה מות לש שה נש עולות הנ של ן, כש דל ן עי גנ רוך הוא לש דוש בה קה ד הנ יורי של ה, כש לה יש ל לנ כה א קול בש ה יוצי שום זל ומי
ה ינה כי שש ר הנ בי חנ י לש די ה כש תורה לו בנ דש תנ שש יי ם של הל מםר לה אל ך ול א, לי רה ר קש תוב (ישעיה מ) קול אםמי כה סוק כנ ר פה קול אומי הנ
א צה מש ד אל ה ענ נומה י תש פנ ענ פש ענ י לש ינה עי ת לש ננ ן שש תי ם אל ר (תהלים קלב) אי מנ אה ד של וי דה של מו  רוך הוא. כש בה דוש  קה ם הנ עי
ם ך, עי מל ת אי טםש תורנ ל תי אנ ה (משלי א) וש ר בה מנ אל נל ם, של אי ת הה ר אל בי חנ ה לש תורה ל בנ די תנ שש יהה מי הוא הה ה'. וש קום לנ מה

ים. די סה ילות חמ מי את גש רי קש ד ני סל חל ל הנ ד של צנ ה מי ינה כי שש י הנ רי המ ה. של לה עש בנ

ה יר אותה עי יה י של ין מי אי ה, וש את תורה רי קש י ני עי צה מש אל מוד הה ענ ד הה צנ ן, ומי בה רש קה ה וש דה את עמקי רי קש ה ני בורה גש ד הנ צנ ומי
ה ר (ישעיה מ) מה קול אומי ה הנ שום זל גו'. ומי וש ה  ל לה הי ננ ין מש תוב (ישעיה נא) אי כה הו של ה. זל לה עש בנ לו לש לה דות הנ מי בנ
ים לי דש תנ שש מי של לו  אי וש ץ.  רל אה הה י  מי ענ ם  הי לו  אי וש ר,  שה בה בםחנ  זש לי א  לה אל ים  לי דש תנ שש מי םא  ל של יר.  צי חה ר  שה בה הנ ל  כה א  רה קש אל
לו ל אי כה ה. וש דל שה יץ הנ צי כש דו  סש ל חנ כה ר וש מנ אל ם נל ילה בי שש ם, ובי מה צש ענ א לש לה ים אל לי דש תנ שש םא מי ה, ל תורה ד ובנ סל ילות חל מי גש בי
תוב (תהלים עח) כה של הו  ם. זל יהל לי ה עמ םא שורה ה, ל ינה כי שש יא הנ הי ש, של קםדל הנ - רוחנ  ה  מה שש לי ה  ים בה לי דש תנ שש םא מי ל של

םא יהשוב. ל ך וש ה רוחנ הולי מה ר הי שה י בה כםר כי זש יי ונ

ה עמבםדה ם בנ יהל יי ת חנ אל רו  רמ מה יש ם (שמות א) ונ הל ר בה מנ אל נל ה, וש מה שש ה לי ל פל ענ בש ה של תורה ים בנ לי דש תנ שש םא מי ל של ייש  וש
נו. תי ים תי ני בי ן לש תםכל ר וש מנ אל ם נל יהל לי עמ כות. של לה המ בון הנ לי ים - בש ני בי לש ר. ובי חםמל ל וה ה קנ ר - זל חםמל יהה. בש שש ה - זו קג שה קה
יעו גי הי של ה. כש כה רש - פי ך  רל פה ם בש הל בה דו  בש ר עה של ה. אמ קה סש פי ם - זו  תה ל עמבםדה ת כה א. אי תה יש רנ בה ה - זו  דל שה ה בנ ל עמבםדה כה בש

י. לוני פש ה כי כה לה ין המ ם אי הל ר בה מנ אל ה, נל כה לה ל המ ה של קה מש עה לש

ם (במדבר יט) הל ר בה מנ אל נל ש, של רה דש מי ית הנ ל בי ים של ני גי מה י הנ לי עמ ם בנ הי ה, של מה שש ה לי ים בה לי דש תנ שש מי ים של רי חי ייש אמ וש
. יהה לל מו עה צש ית ענ מי מי י של מי א בש לה ת אל ילמל קנ תש ה מי תורה ין הנ ה, אי נה שש מי י הנ לי עמ רוהה בנ אמ בי מו של ל. כש אםהל י יהמות בש ם כי דה אה

לו יך. אי תל מי יו  חש יי ר (ישעיה כו)  מנ אל נל ם  יהל לי עמ ונ ל.  םאכי ח ת לנ מל ת בנ פנ בו  רוהה  אמ בי י, של ני א עם לה ה אל יתה ין מי אי וש
רוך הוא דוש בה קה יד הנ תי עה ה, וש ינה כי ת שש ילמל קנ תש ם מי הל אי בה דנ ונ ל. של אםהל י יהמות בש ם כי דה ם (במדבר יט) אה הל ר בה מנ אל נל של
לו קומון, אי י יש תי לה בי גו'. נש ר וש עםשל ה מי מה יש קנ י, סופו לש ני עם ה מי תורה ת הנ יים אל קנ מש ל הנ , כה רוהה אמ בי מו של ם בו, כש יותה חמ הנ לש
סוף ה, לנ תורה ל הנ ענ מו  צש ל ענ בי ננ מש ל הנ ה, כה נה שש מי י הנ לי עמ בנ רו  מש אה א. וש שי ננ תש הי בש תה  לש בנ נה ם  ם (משלי ל) אי הל ר בה מנ אל נל של

א. שי ננ תש מי

כםל ה (קהלת ג) הנ ר בה מנ אל נל יא של הי שום הנ ן. מי ישנ ץ תי רל אה ל הה ענ ם וש הל ר בה מנ אל נל לו של ר, אי פה י עה ני נו שםכש נש רנ יצו וש קי הה
ר פנ עמ עמך כנ רש יהה (ושמתי את) זנ הה ם וש הה רה בש ת אנ רוך הוא אל דוש בה קה ך הנ רנ בו בי ה, של מה ל חנ גנ לש לו גנ פי אמ ר, ונ פה עה ן הל יהה מי הה
ר פה ת עה מנ דש י אנ ני שי יש ים מי בי רנ ה, (דניאל יב) וש מה שש ה לי ים בה לי דש תנ שש מי לו של אי ר בש מנ אל ה נל ילה בי שש בי ה, של ינה כי שש זו הנ ץ. וש רל אה הה

ם). און עולה רש די פות לש רה חמ יו לנ הש ה, יי מה שש ה לי ים בה לי דש תנ שש םא מי ל לו של אי ם. (וש י עולה יי חנ ה לש לל יצו אי יהקי

הוא ה"א, ה, של ל פל ענ בש ה של "ל תורה בון טנ שש הו חל ה יו"ד ה"א וא"ו. זל זל ך (ישעיה כו), וש לל ל אםרות טנ י טנ כי
ה ל תורה ה, טנ ל תורה טנ ק בש עוסי ל הה ה, כה נה שש מי י הנ לי עמ בנ רו  אמ בי ה  ילה בי שש בון ה"א, ובי שש חל יא בש ה הי נה שש י מי רי דש ה סי שה שי

יר. עי בוא בש םא אה ר (הושע יא) ל מנ רוך הוא אה דוש בה קה הנ "ל. וש טנ יד הנ ים בו מורי לי לש פנ תש מי הו של זל ייהו. וש חנ מש

םא הו ל זל שוב. וש יי ס בנ נה כש םא ני ל ה של ע לה בנ שש , ני יהה לל א אי בה ן של מנ זש לי יהם, וש ת הנ יננ די מש ה לי לה עש ך בנ לנ הה ך של לל ת מל בנ ל לש שה מה
ים. תי מי יות בו  חמ הנ ל לש טנ הנ הו  זל "ל, של א טה לה מש ני י  םאשי ר ן של ימה סי ך  י לה רי י, המ ה לי ינה מי אמ מנ ך  יני ם אי אי יר. וש עי בוא בש אה
ר חי סוק אנ פה בש ם  הל בה ר  מנ אל נל של לו  ים? אי אי פה רש י הה מי ה,  נה שש מי י הנ לי עמ בנ שוהה  רש פי יל,  פי תנ ים  אי פה ץ רש רל אה וה (ישעיה כו) 

מו. ל יהקג ים בנ אי פה רש

ם מונה מה ת  אל לות  זה ומנ ים  בי י כוכה די עובש לש ים  ני נותש של ה,  רה זה ה  עמבודה לנ ה  י תורה רי בש די מי ים  פי רנ תש מי של ם  הי לו  אי וש
יהקומו, םא  ל לו  ם. אי הל מה עי ד  סל עמשות חל לנ ה  מה שש לי ה  תורה בנ ים  קי עוסש של לו  אי מי ם  יהל די יש ים  פי רש ומנ ם,  הל בה ר  בי גנ תש הי לש
א, יהמה ר קנ ינו בנ ל אי פל ני הנ יל. של פי ים תנ אי פה ץ רש רל אה וה הו  זל ים, וש לי פה ה נש ילה פי מנ ת של רל עגבל ה מש שה אי ם, כש ה אותה ילה פי ץ מנ רל אה הה וש

ת? רל עגבל מש י הנ ת. מי רל עגבל מש י הנ חי ה ינרש עה שש ם תי הי יו, של שה דה לו לו חר םא כה ל הו של זל וש

ם הל ר בה מנ אל נל לו של אי אשון מי רי ש הה חםדל ה, בנ תורה ה בנ נה מל ד מי נולה ד של לל יל ה, אותו הנ ינה כי שש יא הנ הי ה, וש א זו תורה לה אל
"ן. יי יחנ אנ שי אשון הוא מה רי ש הה חםדל ל. בנ אי רה שש ל יי ים ענ שי דה ה חר עה שש ה תי עה שש רי כות הה לש ט מנ שי פנ תש תי ד של א ענ ד בה וי ן דה ין בל אי
י ישי לי שש ש הנ חםדל א. בנ צי מה ן תי יי אנ ה מי מה כש חה הנ וש ה  ר בה מנ אל נל יהה של ני שש ה הנ ירה פי סש ן, בנ יי אנ ייש מי ה אותו  י עושל ני שי ש הנ חםדל ובנ
ם? כה הו חה יזל ה, אי נה שש מי י הנ לי עמ שוהה בנ רש ה פי שום זל ה. ומי ינה ה ובי מה כש יו רוחנ ה' רוחנ חה לה ה עה חה נה ה וש זל ה, וש ינה יף בו בי מוסי
ד, סל מו חל ל עי י גומי יעי בי רש ש הה חםדל ה. בנ ינה ה ובי מה כש ים אותו חה די מש לנ ם מש עולה א לה בה ם של קםדל ר. של בה תוך דה ר מי בה ין דה בי מי הנ
ל ד של צנ ע מי רה ר הה ל ייצל ר ענ בי גנ תש הי ה לש בורה ל גש ף של ן בו תםקל י נותי ישי מי חמ ש הנ חםדל מו. בנ בור אי טנ ה מי סה נה רש יס לו פנ ני כש מנ של

. יחנ שי מה רםג הנ המ ל לנ פל עמשות אותו ני מו לנ ן אי טל בל יו בש לה לט עה שש םא יי ל סמא"ל של

ל ד של צנ ש מי קםדל ן בו רוחנ הנ י נותי יני מי שש הנ י וש יעי בי שש ש הנ חםדל ים. בנ ני ל פה י של יםפי כםחנ וש ת וש ענ ן בו דנ י נותי יעי בי שש ש הנ חםדל בנ
ן טל בל בנ ך  רש צה ם אל רל טל יו, (ירמיה א) בש לה עה ש  קםדל הנ א רוחנ  בי ננ תש ה ני שום זל ת. ומי מל י אל יאי בי נש י  ני ם שש הי הוד, של ח וש צנ ני
אותו הול, וש ד מה נולה י של יעי שי תש ש הנ חםדל ת בנ ן לו אות ומופי יק נותי די צנ ד הנ צנ גו'. מי ם וש חל רל א מי צי ם תי רל טל ובש יך  תי עש דנ יש



2114

לו. לה גות הנ רה דש ע הנ שנ תי ה לש כה ה זה שום זל ית, ומי ירי עמשי ה הה פה טי כות, הוא הנ לש מנ ד הנ צנ י מי ירי עמשי ינוק הוא הה תי הנ

יך (שמות ה) לל ר עה מנ אל נל ה הוא של תה אנ יך, של לל ך אי לש ן של בל אל לו הה ן, טש מה אל נל ה הנ רו, רועל מש אה ה וש נה שש מי י הנ לי עמ מו בנ קה
ה עה שש תי לול בש ה הוא כה תה אנ הול. וש ד מה נולנ י טוב? של ה כי ה זל ה, מנ נה שש מי י הנ לי עמ שוהה בנ רש י טוב הוא. ופי א אםתו כי רל תי ונ
ן, בל אל זו הה ך. וש לל רון מל ישג י בי הי יש ה (דברים לג) ונ ר בה מנ אל ה נל דושה קש כות הנ לש מנ ך, הנ לש בור של עי ד הה צנ לו, ומי לה ים הנ שי דה חר הל
נות בה הי יד לש תי יך עה לל עה ה, וש לה אג גש לויהה הנ ך תש ה, ובש נה מל תה מי כש שנ מש ני ע של רנ זל ה הוא הנ תה ה. אנ רה עמשה ה מי לולה ה כש דושה ה קש פה טי
רםק זש י אל ני ת, אמ חנ ן אנ בל אל ם מי תל לש צנ ם ני ל. אי צי נה הי ים לש כולי ם יש כל ינש ם, אי הל ר לה מנ יך. אה לל ה אי קום. טםל אותה יך תה לל עה ן וש יה נש בי

ם. קםדל מו מי ענ כש לי קש מנ ל הנ טנ י"ת. נה "א שי רה ם בה הל ר בה מנ אל נל ש, של ם שי כל לה

יונות לש פות על לש טי א. שה תה גולש ן סל יונות הי לש ים על ני בה לש אמ א. שה תה גולש ך סל ר הולי ף שופה קה א מנ קה רש ר זנ מנ אה ח וש תנ פה
גול, ם סל דה גש נל תונות כש חש פות תנ לש טי שה ר. וש בל ם גה לוש עי ם שה יי עממנ ל פנ ל אי ענ פש ה יי לל ל אי ן כה ן (איוב לג) הל הל ר בה מנ אל נל של
ן הי ם, של כל לש צש יונות אל לש ים על ני בה לש אמ ה שה ני א הי לה ים? אל רי הה י הל יב ה'. מי ת רי ים אל רי עו הה מש ר (מיכה ו) שי מנ אל ן נל יהל לי עמ
ץ רל אל י מי בי רנ ל, וש בל בה ב מי ל רנ יו כה ם הה כל דש גש נל כש ה, של יונה לש על ה הה יבה שי יש ל הנ 'א של בה רנ 'ב וש רנ 'י וש בי רנ ם? לש כל י מי מי א. ולש תה גולש סל

צות. רה אמ ר הה אה שש א מי בה רנ ל, וש אי רה שש יי

ה טה טה יב וקש רי ת וש לקל חמ 'א מנ בה רנ וש 'ב  רנ 'י וש בי רנ ה, וש לה עש מנ ה לש כה לה המ ת בנ לקל חמ ה ומנ טה טה יב וקש יות רי אותי לה של עו  מש שה
חםק דש רוך הוא לי דוש בה קה ה לנ ינה כי שש יל הנ בי שש ת בי לקל חמ ה ומנ טה טה יב וקש ילה רי הש יי ם של כל ין בה אי ה. וש טה מנ ם לש הל לה ה של כה לה המ בנ

לות. גה ן הנ יא אותו מי יוצי ד של יות ענ שש ה קג מה כנ אותו בש

גול. ם סל הי ם, של כל לש צש ים אל ני בה לש אמ ה שה ני ה. הי טה מנ לש ה של יבה שי יש ל הנ ה של נה שש מי ל הנ ים של אי נה תנ לו הנ ים - אי ני תה אי הה וש
ר מנ ם אה יהל לי עמ תות, של כש סל ס' מנ ים לש עולי ר, וש של יא על ה הי דה קג ל נש כה ה, וש נה שש י מי רי דש ה סי שה ם שי לו הי לה דות הנ קג נש הנ ש  שי של
סוקות כות פש לה ל המ של יהה  עותל רי יהה  רל חמ תולות אנ ה בש מה לו כנ ייש  כות. וש לה ה מש מה ים הי שי למםה (שיר השירים ו) שי שש

ם. ל כגלה ר ענ תל יא כל ה הי ינה כי שש הנ ר. וש פה סש ין מי מות אי עמלה ן (שם) ונ הל ר בה מנ אל נל של

ה טה טה יב וקש יא רי הי ה. וש נה ל כגלה ית ענ לי תש עה אנ ל וש יי שו חה נות עה בות בה ר (משלי לא) רנ מנ אל יו נל לה א, עה קה רש ל זנ ג של תה הנ
ל יום כה ה בש תורה ים בנ לי דש תנ שש מי ה של נה שש מי י הנ ם. ומורי יכל חי ל אמ אי רה שש יל יי בי שש רוך הוא בי דוש בה קה יהה לנ שש קג ת וש לקל חמ ומנ
רוך הוא דוש בה קה ת לנ לקל חמ ה ומנ טה טה יב וקש ילה רי הש יי י של ין מי אי ם, וש יא אותה יוצי ם של ילה בי שש יב בי יא רי לות, הי גה ה בנ לה יש לנ וה

ביששביילו בנגהלות.

י לי עמ בנ עו  זש עש דנ זש הי של  , תה קש רנ זה של ים  ני בה אמ הה קות  זה חמ ה  מה כנ ן,  מה אל נל הנ ה  רועל ר,  מנ אה וש ם  יהל יני בי מי ד  חה אל ן  קי זה ם  קה
א סי כי הנ א, וש סי כי גות הנ רש דש מנ ש  ת שי ים אל כי ם סומש הי ים, של יוני לש על ים הה כי אה לש מנ הנ לו  פי אמ ה, ונ טה ה ומנ לה עש מנ לש ה של יבה שי יש הנ
יא י הי רי המ תה  קש רנ זה ן של בל אל י הה רי המ ה, של נה מל ר מי מי שה ית, הי יעי בי שש יא הנ הי יך, של לל אי ך  בש ן מושה יתה י אי רי ל המ בה ע. אמ זנ עמ דנ זש הי
םא ר (יחזקאל לו) ל מנ הוא אה שום של ך, מי לש צש ים אל רי חי ש אמ שי ך, וש נל ע קי לנ סל ים בנ שי ם. וש ל כגלה ר ענ תל יא כל הי ך, של לש צש אל
ה הוא תה א אנ לה םא עוד, אל ל ך. וש לש צש ית אל יעי בי שש י הנ רי י. המ שי דש ם קה שי ם לש י אי ך. כי לש צש ש אל י שי רי ה. המ י עםשל ני ם אמ כל נש ענ מנ לש

ך. ונש ר עמ פי כנ ך לש נל ש קי חה נה הנ ע, של לנ סל ים בנ שי ע, וש לנ סל ת הנ ינך אל ך ונ ר בש מנ אל נל של

רו מה אמ ם מנ יתל ם עמשי אי ך. של ם כה יתל םא עמשי ם ל תל אנ ע, וש לנ סל ל הנ ם אל תל רש בנ די וש ם  כל תש ה אל וה הוא צי רוך  בה דוש  קה הנ
ע, לנ סל ת הנ ינך אל ך (במדבר כ) ונ ר בש מנ אל נל שום של ת. ומי לקל חמ יהה ומנ שש י קג לי ק ובש פי י סה לי ה בש ים תורה די יו לומש בור, הה די בש

ם. שונה ם לש הי ע, וש לנ סל ה בנ כל מנ י של מי ם כש ה הי נה שש מי י הנ לי עמ ך בנ פות, כה פות טי א טי לה נו אל מל או מי םא יהצש ל וש

פות א טי לה ם אל הל ים מי אי םא יוצש ל כות, וש לה ל המ סוקות של כות פש לה ה המ מה כנ ה  ים בה קי ע, ופוסש לנ ץ סל פוצי יש יש  טי פנ כש
ל ה של לה אג גש לויהה הנ תש ך  רות. ובש חי אמ ש  שי וש ך  לש צש ן אל בל אל י הה רי ך. המ לוי בש כםל תה הנ ך  שום כה קוטות. ומי ן לש הי וש פות  טי
רו זש גול חה לש ל גי פות של ש טי ך, שי לש יבות של בי חמ יל הנ בי שש ה. ובי אשונה רי ס בה רנ הל נל ה של ך מנ ן בש קי תנ יש י של די , כש יהה נל ה ובה ינה כי שש הנ

ה. ה מםשל ם מםשל הל ל בה פנ כה ם ש' ש' של ך. אותה לש ים של פי נה עמ י הה אשי רה ים בש מוזי ם רש הי יך, של לל אי

ה ר מה מנ אה יהה  לל עה וש ם.  יי לנ רושה ת יש בנ הנ ה  ר בה מנ אל נל וש ך,  ה לה מל דנ ה אמ מה ך  ידי עי ה אמ ית (איכה ב) מה יעי בי שש ן הנ בל אל הה
ל ף ענ אנ בו, וש רנ יות כש הש ד לי בל על יו לה דנ ה, של מה ם עי חי ננ תש הי ך לש ייש לה ך. של מי חמ ננ אמ ך ונ לה רון של בה שי ך בנ ה לה ול שש יא אנ ך. הי ה לה ול שש אנ
ם אי יא הה הי ך, של א לה פה רש "י יי ך מי רי בש יהם שי דול כנ י גה תוב (שם) כי כה הו של יהם. זל מו הנ ך כש לה רון של בה שי דול הנ ילה גה הש יי ב של גנ
ל ה יהדו ענ ייט מםשל תוב (שמות יד) ונ כה הו של ה. זל תורה יא יהם הנ הי ה, של עה קש בנ תש הי ך של לה ר של אי ך בש לה ה של שובה תש ה, הנ יונה לש על הה

אן). ד כה ה. (ענ בה רה חה יהם לל ת הנ ם אל יהשל ה ונ לה יש לנ ל הנ ה כה זה ים ענ די רוחנ קה יהם בש ת הנ ך ה' אל יולל יהם ונ הנ

ל ך אל לי ינשש ץ ונ הו ה' עי יורי ר בו (שם טו) ונ מנ אל נל ים, של יי חנ ץ הנ הוא עי , וש יהה לל לו אי ם של יי מנ עו הנ קש בה יי ך, ונ ילה אי אן וש כה מי
ם, ים הי רי י מה ה כי רה מה ם מי יי תםת מנ שש לו לי םא יהכש ל ם (שם) וש הל ר בה מנ אל נל ה, של ל פל ענ בש ה של ל תורה ם, של יי מה קו הנ תש מש יי ם ונ יי מנ הנ
ה דה עי הה תש  שש תי ונ ן  מנ זש הנ אותו  ובש יהה.  שש יא קג הי ה, של שה ה קה עמבםדה ם בנ יהל יי ת חנ אל רו  רמ מה יש ונ (שמות א)  רוהה  אמ בי של מו  כש

ובשעיירהם.

רוהה (קהלת א) אמ בי מו של ם, כש יהל יני לות בי גנ תש הי יד לש תי ה עה תה אנ רון, של חמ אנ דור הה ים בנ יי חנ ץ הנ ך עי ה לש לה גנ תש הי של וכש
ם שה ט וש פה שש ם לו חםק ומי ם שה תוב שה כה הו של ל? זל אי רה שש ת יי סות אל ננ יונות ייש לש סש ה ני מה 'ה, כנ יל הש יי 'ה הו'א של יה הה 'ה של מנ
ם יי רנ צש מי בש מו של בות. כש רות רנ צה ם בש הי ה וש ים בה לי דש תנ שש מי ם של אותה יון לש סה ם ני הל ה לה ירה זי חל ה הל תורה הנ ה, וש ת מםשל הו, אל סה ני
ל ענ בש ה של תורה יון - הנ חנ ת תש בנ ל הנ כה ב, וש תה כש בי ה של תורה זו הנ יכגהו, וש לי שש ה תנ אםרה יש לוד הנ יי ן הנ בי ל הנ ר בו (שם א) כה מנ אל נל של
ל אור ענ ל בנ ה של יתה ין מי אי ז. וש מל רל ם בש כה חה שון, ולש ד לה בנ ה וכש ד פל בנ ה כש תה ילה אנ הש ם תי הל שון, ובה לה ה וש ן פל ן הי יהל תי שש ה, של פל
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יות. ני א עמ לה ה אל תורה הנ

סוף ם בנ של תה ן, (שם) ונ מה אל נל ה הנ רועל ך, הה ר בש מנ אל נל יהם, של הנ מו של ל כש אי רה שש יי ילה לש הש ה תי ה, תורה רונה חמ אנ ה הה לה אג גש ובנ
הוא אור אםר, של יש ת הנ פנ ל שש סוף ענ ם בנ של תה ונ ך  ר בש מנ אל ה, נל לה אג ל גש ה של גה רש ים, דנ יהמי סו'ף פ"ו  אםר. בש יש ת הנ פנ ל שש ענ

ה. ינה כי שש תו הנ פה י. שש עי צה מש אל מוד הה ענ ה, הה תורה הנ

או שש ם (תהלים צג) נה הל ר בה מנ אל כות, נל לה י המ קי סש ן פי הי ע, של לנ סל הנ אות מי יו יוצש הה פות של טי לו הנ ן אי מנ זש אותו הנ בש
יא הי ה, של יונה לש על ה הה דה קג נש ה הנ אותה רות. וש הה ים נש עמשי ננ י"ם וש וי י וה ני ם שש "י, עולות עי רי ן צי הי פות של י טי תי רות ה'. שש הה נש
ד צנ א. מי מה אי א וש בה ם אנ רות הי הה י נש ני לו שש א אי לה קום הוא? אל ה מה יזל אי יהתו בש לי עמ ם. ונ יהל פי נש ל כנ ה ענ תה לש ענ תש א, הי תה גולש סל
מות י עולה ני ייר שש ים. צי מי יהה ה' צור עולה י בש ר, (ישעיה כו) כי יצל יי ם ונ הל ר בה מנ אל נל פות, של או טי רש קש ך ני לל מל ל הנ ת של בנ הנ
או שש ה נה שום זל רות, ומי הה או נש רש קש י ני עי צה מש אל מוד הה ענ ד הה צנ ה. מי לה עש מנ ה לש טה מנ ם מי ך הי לל מל ת הנ ל בנ מות של עולה ים. הה קי דנ

נשההרות.

ת בו רל טל ענ תש א, ומי תה גולש ל סל יות כולי הש י י לי ם י  יהל בי גנ ל  "ר ענ תל כל ים אותו  לי עמ א, מנ תה גולש סל ה  אותה י? לש מי לש
לש שה רות ו'ו'ו' וש הה ה נש לשה ם שש ך הי כה ן. וש יהל בי ל גנ ה ענ ר תורה תל כל כות, וש לש ר מנ תל כל ה וש נה הג ר כש תל ם כל הי ים, של רי תה ה כש לשה שש בי
ים לי עמ א מנ מה אי א וש בה ם אנ הי ם של יי ננ 'ייט. שש םא ונ 'יהב ע ונ סנ 'יי ם ונ הי בות של י תי אשי ה רה לשה שש ים בי מוזי י"ם רש וי לש וה שה י"ם וש יודי

ם. יהל פי נש ל כנ ר ענ תל כל

י, עי צה מש אל מוד הה ענ ם? הה י קולה ם. מי רות קולה הה או נש שש ר נה מנ אל ם נל יהל לי ה, עמ בורה ד גש סל ם חל ם. הי רות קולה הה או נש שש נה
יו לה עה י, של עי צה מש אל מוד הה ענ ל הה ד של חה שור אל קי דות בש קג נש לש  ת שה לל ת כולל לל של לש שנ ה. הנ לה עש מנ ק לש ל שורג סוד של ה הנ זל וש

ת. מל ע אל רנ ק כגלה זל יך שורי תי עש טנ י נש נםכי אה ר (ירמיה ב) וש מנ אל נל

ד צנ מי ה  דה קג נש יא  הי גול, של סל ם  הי וש או,  שש יי א  לה אל או,  שש נה תוב  כה םא  ל הוד.  וש ח  צנ ני ם  יהם, הי כש דה רות  הה נש או  שש יי
ה פי תוב (תהלים מח) יש כה הו של פון. זל י צה תי כש ם ינרש הי ם, של יי לנ גש ת רנ חנ ה תנ ינה כי יק שש די צנ ה, של טה מנ ה לש דה קג יא נש ה, הי ינה כי שש הנ
ל ד של צנ את מי רי קש ני מוך. וש ר נה יון, הנ ר צי את הנ רי קש ת, ני מל י אל כי ת ינרש חנ ד' תנ ה וש דה קג יא נש הי של גו'. כש ץ וש רל אה ל הה שוש כה נוף מש
ך ל יהשםב דנ ם אנ הל ד, ובה על ם וה עולה כותו לש לש בוד מנ ם כש רוך שי ן בה הי יות של כ"ד אותי לול מי ך כה "ך יה"ם. דנ יהם, דנ כש יק דה די צנ

ניכשלהם.

סוק פה בנ ע  מנ ת שש יאנ רי קש בנ לולות  כש של יות  ים אותי שי מי חמ מי ה  לולה כש ה,  יונה לש על הה ם  אי הה ל  ד של צנ מי את  רי קש ני יהם 
כםה ן כםה וה פל יי ם ונ הל ד. ובה חה ינו ה' אל להי ל ה' אל אי רה שש ע יי מנ ם, שש יי עממנ רוך הוא פנ דוש בה קה ת הנ ים אל די ינחמ מש אשון של רי הה
ה (איכה א) ר בה מנ אל ת נל עי כה ב. וש ך רנ לל ינת מל רש ם, קי יהל פי נש ל כנ ה ענ דה קג יא נש ה הי יונה לש על ם הה אי ל הה ד של צנ י. ומי רי צש מי ת הנ ינך אל ונ

ה. נה מה לש אנ ה כש תה יש ם הה י עה תי בה יר רנ עי הה

ין כם"ה ה ובי יונה לש ין כם"ה על חוז בי ה אה תה אנ וש ירות,  פי סש ש  ל שי ה הוא ו' כולי תה אנ י, של עי צה מש אל מוד הה ענ קום הה
תון. חש תנ ענ הנ לי קש מנ ה, הנ תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש ם הנ הי ך, של לש ב של רה קש י הנ לי כש י, בי רי צש הוא מי ל סמא"ל, של צל ה. קום אי תונה חש תנ
ף כנ תוך  ה בש נה על לש קנ יש יך  בל יש אם ש  פל נל ת  אי וש ר (שמואל-א כה)  מנ אל נל יו  לה עה יון, של לש על הה ענ  לי קש מנ ה, הנ יונה לש על ה הה ינה כי שש הנ וש

ים. רי ה הה עה בש שי ה בש לה עש ים, ובנ עי לה ה סש עה בש שי ת בש נל נל קנ מש ים, של נוני ת זש של ש אי חה ת נה ול ם מה יך? סנ בל ש אויש פל י נל ע. מי לנ קה הנ

ך לש ים של רי הה יל הל בי שש ש, ובי חה נה ל הנ ים של עי לה סש הנ ים וש רי הה ת הל בםר אל שש ים לי רי הה קו בל לש תנ סש הי ך של לש ים של ני בה אמ קום בה
ר מנ אל נל ן של מה אל נל ה הנ רועל ה הה זל לול בו. וש כםל כה הנ הוא של א, הנ שי נה יא יי ל גל ם כה הל רות ה'. ובה הה או נש שש ר (תהלים צג) נה מנ אל נל
ה נוזה גש תו  מה שש ני ח. וש לנ יא מל גי דום בש ת אל אל ינך  ר (תהלים ס) ונ מנ אל נל ילו  בי שש בי י. של גנ בנ בםר אםתו  קש יי (דברים לד) ונ בו 
ם הוא שה א, מי בה ם הנ עולה ד הה צנ ה מי כה רג י אמ די צה הוא ץ'. של "י של די צה ה בש פונה ה צה ת מםשל ן אבגית"ץ. ת' תורנ י"א מי גי בנ

א. בה ם הנ עולה ים לה יקי די צנ טוב לנ

בו ה, של בורה ד. רי"ו גש סל עמבםר ע"ב רי"ו. ע"ב חל ינ יו. ונ נה ל פה עמבםר ה' ענ ינ ם וא"ו, ונ הי דות, של י"ג מי ב לש י"א אה גי בש
בו דות, של י"ג מי ב לש ד הוא אה סל חל ד הנ צנ ה. ומי תורה ל הנ יהם של ן הנ מי לו  רםענ  קש יד לי תי עה יהם, ובו  ן הנ קר"ע שט"ן מי

ד. סל י חל פי לנ ם כש הל ה לה טל ים ומנ ינוני בי ל הנ יך בו ענ רי אמ ם, ומנ יי פנ ך אנ רל י אל עי צה מש אל מוד הה ענ יהו"ה, הוא הה

לו אי בות. בש ה תי רי שש לש על ד שש ן ענ כי חו"ם גספ"י, וש "ל ת"ך, רנ יות א"ת ב"ש, יהו"ה הוא מצפ"ץ אי אותי ובה
יות, וי גש א  לי ם מה גויי ין בנ יהדי קר"ע שט"ן  ל בש בה ה. אמ שובה תש בי רו  זש ינחש ים של ינוני בי ל הנ ענ יך  רי אמ ה הוא מנ רי שש על לש  שש הנ
לולות כש דות, של מי ה הנ רי שש על לש  שש ב לי ה, אה מה כש ר חה תל א כל רה קש ני אבגית"ץ  ך  שום כה ם. ומי יי יננ א עי לי ן מה טה הוא שה של
ה רוצל ר הה מנ אל נל מו של ין, כש יהמי ה לש מה כש חה הו, וש י וה ני הו אמ ם, וה הל לה ל של לה כש ם הנ הי מות של ם שי יי ננ ים ושש עי בש ל שי כולי ד של סל חל בנ

ה. םאל) בה מ שש ה (לי בורה גש ה לי יונה לש על ם הה אי ים. הה רי ים ינדש כי חש הנ לש

ים, עי רה ר קש שה ים עה ני שש יהם לי ע הנ רנ ה קה ה, ובה בה רה חה יהם לל ת הנ ם אל יהשל ה (שמות יד) ונ םאל. ובה מ שש ן הנ קר"ע שט"ן מי
רוחנ תוב (מלכים-א יט) וש כה של הו  ש. זל חה נה ל הנ ים של עי לה ר סש בנ שה ים וש רי ר הה קנ עה ה  , ובה יהה אל צה אל צל וש ץ  רל אה ע הה רםקנ ה  ובה
י לי עמ ש  חה נה ך  רל דל ר בו  מנ אל נל ש, של חה נה ל הנ ים של עי לה סש הנ ים וש רי הה ם הל הי ים. של עי לה ר סש בי שנ ים ומש רי ק הה רי פה ק מש זה חה ה וש דולה גש

ה. ל פל ענ בש ה של תורה ים בנ רי ר הה ה עוקי בה יהה רנ ה הה זל ם הנ שי צור. ובנ

א תוב (שמות טו) נורה כה הו של יאות. זל לי ה פש ש עושל א אי רה קש ני י, של עי צה מש אל מוד הה ענ א, ובו הה לל יון הוא פל לש ר על תל כל
הוא הו נג"ד יכ"ש. נג"ד י"ש כ' של זל כו'. וש אות וש לה פש ה ני עלשל ך אל מש ל ענ ד כה גל ה נל ר מםשל מנ א. ובו אה לל ה פל לת עםשי הי תש
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ר בו מנ אל נל ם, של יי מנ שה י הנ עי צה מש אל מוד הה ענ ל הה ם כולי ה. כגלה שובה ה, ש' תש מה כש ם י' חה הי י ייש. וש בנ יל אםהמ חי נש הנ ר. יי"ש, לש תל כל
ל. אי רה שש ע יי מנ ם. שש יי מנ שה ע הנ מנ שש ה תי תה אנ (מלכים-א ח) וש

ל (ישעיה אי רה שש יי יים בש קנ תש יי טםב. וש ן רה גנ יתה כש יי הה ים אותו גת"ץ רט"ב, בו וש רי ייש אומש ח, וש צנ הו ני בט"ר צת"ג זל
ן גת"ץ, ג' מי ר בש מנ אל נל וש גו'.  וש יץ  לי ינחמ יך  מםתל צש ענ וש ח (שם)  הוא צנ ח של צנ ני ד הנ צנ ך, מי של פש ננ חות  צה חש צנ בש יענ  בי שש הי וש נח) 
י, רי פש ה  עםשל י  רי פש ץ  עי א,  של דל ץ  רל אה א הה שי דש תנ א)  (בראשית  ובו  ת,  רל אל פש תי ים. ת'  מי חמ רנ טםב, הוא  רה ן  גנ כש יתה  יי הה וש

ם. יי ל מנ נות של יה עש ה מנ מה כנ ר, וש בה דש מי ל בנ אי רה שש יי לש

ח צנ ה, ני בורה גש ר בי שה קש הוד ני הו. של סה ם ני שה ט וש פה שש ם לו חםק ומי ם שה הוד, בו (שמות ט) שה ה הנ חק"ב טנ"ע זל
ים רוגי ה המ מה כנ ש, וש דה קש מי ן הנ בנ רש חג ל בש כי תנ סש הי ה. בו  וה יום דה ל הנ ה כה מה י שםמי ני ננ תה הוד (איכה א) נש ר בנ מנ אל נל ד, וש סל חל בש
ז ן (ישעיה לה) אה מנ זש אותו הנ כו. בש רי ל יש ענ ענ הוא צםלי ר (בראשית לב) וש מנ אל ים, ובו נל עי שה רש הה מות מי קה טםל נש גו לי רש הל נל של
ך עי טש ני יום  בש יז)  (שם  תוב  כה של הו  זל ם.  דה א אה טה חה נט"ע, בו  יות  אותי פוך  הי בש עוד, טנ"ע  וש  . חנ סי פי יהל  אנ ג כה לי דנ יש

ר. אי פה תש הי י לש דנ ה יה עמשי י מנ ענ טה ר מנ צל תוב (ישעיה ס) ני כה הו של ם. זל עולה ש בה רי תה שש הי ע וש טנ נש י. ובו ני גי שי גש שנ תש

לול ם כה ל שי י כה רי המ ים. של טי ת חי מנ ך עמרי ני טש את בי רי קש ה בו ני ינה כי שש ם ע"ב. הנ שה ם בט"ן וש עוד, חק"ב טנ"ע, שה וש
ם יהל לי עמ ים, ונ קי חה י שש בי ם עה הו"ד הי "ח וש צנ ני בםת. של ץ עה ף עי ננ עמ תוב (ויקרא כג) ונ כה הו של ם ע"ב. זל שה ירות, וש פי סש ש לנ שי
ם הי יות, של ם אותי יי תנ ים ושש עי בש ל שי ד כולי חה ל אל ירות, כה פי לש סש שה ם וש יי תנ פה י שש תי שש יון לי מש ל. די חנ י נה בי רש ר (שם) ענ מנ אל נל

יות. ם (מ"ב) אותי יי תנ ים ושש עי בש ים שי לי ה כולש לשה שש ל הנ כה בות, וש אה ת הה לשל שש מו של סוד, כש הוד יש ח וש צנ ני

י"ם. דושי "ע קש רנ יו"ן זל דש "ה פי לל גנ הוא יש רוך  בה דוש  קה הנ בו  י, של שי שי ף הנ לל אל יק, הה די ה הוא צנ יג"ל פז"ק - זל
ם שי"ת וק"ץ, שה את שקוצי"ת, של רי קש ני ה של ינה כי שש ז בנ מה רש ני ה של לה אג גש ץ הנ מות, הוא סוד קי עולה סוד הה יש הוא  של
ך לש גםרה עממםד לש תנ נוחנ וש תה ץ וש קי ך לנ ה לי תה אנ ר (דניאל יב) וש מנ אל יהה נל לל ם. עה ל כגלה ץ של קי ם, הנ הל ית לה יעי בי שש ה הנ ינה כי שש יא הנ הי של
, יהה נל ובה יא  ם הי יי רנ צש מי ד בש בי עש תנ שש הי לש ים  ידי עמתי יו  הה ים של ני אות שה ע מי בנ רש אנ ג מי לי דנ מש "ץ של קי הוא הנ וש ין.  יהמי ץ הנ קי לש

ה. מה דו שה רו רד"ו, רש אמ שש ני וש

ין יא די ש, הי ר קםדל שנ ל אות בש בי חנ מש י של מי ר. לש שה ל בה ץ כה םאל קי מ שש ד הנ צנ ין, ומי יהמי ץ הנ את קי רי קש ין ני יהמי ל הנ ד של צנ מי
הוא ק וש סה סוק. הוא פש אות ו' הוא פה ל הה בור של חי כות. ובנ לה המ ק הנ סנ סוק, סוף פש יא סוף פה הי ר. וש שה ל בה ץ כה לו, קי

ה. ים לה אי ה קורש ל פל ענ בש ה של ה, תורה ינה כי שש יא הנ ק הי סה ה, ופש יכה רי ה צש לה אי שש כות. של לה י המ קי סש ל פי ל כה סוק, כולי פה

יהה, שש א, קג תה יש רנ ה, בה נה שש ה, מי כה לה ה, המ לה בה יהא, קנ נש יקו. תנ ה, תי דה גה א, הנ תה פש ה, תוסל שובה ה, תש טה א, שה תה עש מנ שש יא מי הי וש
(שמות ג) ה  ה, ובה כה לה המ יב כנ שי ן ומי יה נש עי ל כה ם שואי כה חה הל ה  בה ה של לה אי שש יא הנ ה הי ינה כי שש א. הנ לה ה, קג רה מש ת, חג לקל חמ מנ
יום י הנ תי דש גנ ה (שם כו) הי בה ה, של דה גה יא הנ הי ך, של דש גל ינ יך וש בי ל אה אנ ה (דברים לב) שש גו', ובה ה וש תה נש כל שש ה מי שה ה אי לה אמ שה וש
נו קש ה תי ך, ובה ן לה תל ה אל ל מה אנ למםה (מלכים א' ג) שש שש ר לי מנ ה אה ך. ובה תל לה חמ ם ננ ה גויי נה תש אל י וש ני מל ל מי אנ יך. שש להל ה' אל לנ
ך, לל מל י הנ ני פש לי תו  לה פי תש ם בי יקה זםר רי ינחמ םא  ל זו  ה הנ לה אי שש בנ ה, של לה פי תש ל הנ יות של עי צה מש אל כות הה רה בש בנ תו  שה קה בנ אםל  שש לי
ל של חו  בש ת שי ם אל דה אה ר הה די סנ לש נו  קש תי ה  בה ת, של חנ בנ שש את תי רי קש אשונות ני רי כות הה רה בש י. ובנ עי צה מש אל מוד הה ענ הוא הה של

ך. לל מל הנ

בו רנ ס מי רה ל פש בי קנ מש ד הנ בל מו על הוא מטטרו"ן, הוא כש ד, של בל על ה הה בה ה, של לה בה את קנ רי קש רונות ני חמ אנ לש הה שש ובי
םא ל ים של ני בה ם  אותה ל לש בה ס. אמ רה ל פש בי קנ ת לש נה ל מש ענ ים  לי לש פנ תש מי של לו  אי לות לש פי תש ר הנ כנ ים שש ני נותש ובו  לו,  ך  הולי וש

ים. לי בש קנ כות מש רה "י בש ל חנ ים כולי מי עולה "י הה סוד חנ יש יק, הנ די צנ ם בש בונה ת רי אנ רש יי ה וש בה המ תוך אנ א מי לה ים, אל לי לש פנ תש מי

את רי קש ה ני כה רה בש ים. הנ יקי די צנ מות לנ שה יש נש הורי בול לש קי ית הנ יא בי ה, הי לה בה את קנ רי קש יא ני יק הי די צנ ל הנ דו של צי מי של
ל ה ענ נל מג מש ה, של מה כש הוא חה אשון, של רי ם הה דה יב אה רי קש הי שור של הוא הנ ה, של בורה גש ל מי נוטי של י, כש עי צה מש אל מוד הה ענ ד הה צנ מי

םאל. מ שש ד הנ צנ שור מי הנ ין, וש יהמי ד הנ צנ ש הוא מי בל כל הנ נות. של בה רש קה ל הנ כה

הוא וש יס,  רי פש ן מנ רי קש ר מנ שור פה (תהלים סט) מי ר בו  מנ אל אשון נל רי ם הה דה יב אה רי קש הי שור של ה, הנ שום זל ומי
את רי קש ני נו  מל ה, ומי כה רה בש את הנ רי קש ה ני ינה כי שש ם הנ שה ר. ומי בה דש מי קום הנ מש ם בי יהל כי רש ק צה פי סי ר, ובו  בה דש מי ל הנ ה ענ נל מג מש

יך. רי ין צה ים אי יני די י הנ אוי ם לה שה ים. ומי יני די י הנ קי סש ם פי שה ק, ומי סה פש

ה, כה לה המ יב כנ שי ל ומי ה שואי ילה בה הש יי ה, של שובה ה ותש לה אי יא שש הי ה של דה ה ומי דה ל מי ם כה דה אה ת לה ענ דנ ה ייש לה שום זל ומי
"ה לה אי ם. שש עולה ק בה פי ילה בו סה הש םא יי ל יו של לה זםר עה חמ יך לנ רי צה ה לו. וש לה גנ תש ה הי כה לה המ ק הנ ל עםמל כה נוס לו, וש םא אה ז ל ל רה כה וש
רוך הוא דוש בה קה ר לו הנ מנ אה של ה, כש מה כש למםה חה ש שש קי ם בי שה ה. ומי מה כש ם חה שה דול של גה ל הנ אי ל, הה הוא אי ין של יהמי יא מי הי

למםה. שש ה לי מה כש ן חה תנ ה' נה בו ונ ענ לו, של יי סנ מש יהא של נש ם תנ שה ך. ומי ן לה תל ה אל ל מה אנ (מלכים-א ג) שש

ע מנ שש ה תי תה אנ ה (שם ח) וש ר בה מנ אל נל יהא, של מנ שש א די תה עש ינ את סי רי קש ם ני שה י, ומי עי צה מש אל מוד הה ענ ה הה יהא? זל נש ה תנ ה זל מנ
ין בי ם מי דה ין אה ם אי אי ה. של ינה בי ד הנ צנ את מי רי קש ה ני שובה תש ה. הנ בורה גש ד הנ צנ מי ה  אותה נו  רש אנ י בי רי א המ יכה רי ם. צש יי מנ שה הנ

ל? שואי יב לנ שי ה ומי יר אותה זי יך ינחמ ה, אי כה לה המ הנ

ע מנ ר בו שש מנ אל נל ד אותו של צנ ה, מי כה לה המ עות הנ מה שש א - מנ תה עש מנ שש ין. מי ק די סנ ין פש די ד הנ צנ נוהו מי רש אנ י בי רי ק, המ סה פש
, יחנ ה, יה"ו רי יעה מי יהה, י"ה שש אי ם: י' רש הי ם, וש דה אה זו בה מש רש ני ה של כה לה המ י הנ קוני ם תי ע הי בנ רש ל אנ הוא של ל הנ ל של אי רה שש יי
שוש, אדנ"י ה, אד"נ מי נועה מוש, א"ד תש ם א' שי דה גש נל יות. כש ע אותי בנ רש אנ ים מי לולי גוף כש ה בנ עה בה רש אנ בור. וש יהו"ה די
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ם, יי דנ יה בנ שוש  ים, מי רי אומש ייש  ם.  יי לנ גש רנ ה בה יכה לי ית, המ רי בש בנ שוש  גוף, מי ה בנ נועה ם, תש יי דנ יה בנ מוש  ם: שי הי לוך. של הי
ת. מל כםל אל הנ ית, וש רי בש מוש בנ שי

יהה אי ם. רש תה עש בנ רש אנ ין לש יהמי ל הנ ייה אל רש י אנ ני ר בו (יחזקאל א) ופש מנ אל נל ין, של יהמי יא לש הי ייה, של רש ל אנ ד של צנ יהה - מי אי רש
יום הנ ל  אור של "ן, הה בי ן, או"ר  אובי ם רש שה ומי ים.  רי ינדש ים  כי חש הנ לש ה  רוצל ה. הה מה כש חה יהה  ני י' שש ת  פל ייה. תוסל רש אנ  -

ההריאשון.

ע. מנ ת שש יאנ רי ל קש יות של ים אותי שי מי ת חמ לל ה כולל יעה מי שש יא הנ הי ה, של ינה ם בי שה ה, של בורה שור, גש ה - בש יעה מי שש הנ
עמך מש י שי תי עש מנ יא (חבקוק ג) ה' שה בי נה ר הנ מנ ה אה ילה בי שש ית, ובי בי רש ענ ית וש רי חמ ל שנ ע של מנ ת שש יאנ רי נו בו קש קש ה תי שום זל ומי
ע. מה ך ושמ נש זש ה ה' אה טי ר (ישעיה לז) הנ מנ ה אה ילה בי שש יות! ובי הש יך לי רי יהה צה י הה ינותי בי ה, המ נה שש מי י הנ לי עמ רו בנ מש אה י. וש אתי יהרי
ם שה י, של אתי יהרי עמך  מש י שי תי עש מנ ה, שה בורה גש ד הנ צנ ל מי בה ד. אמ סל הוא ע"ב חל או, של רש יי "ן  יי ענ "ן בש יי י ענ ד, כי סל חל ד הנ צנ ומי

ים. עי ם שומש שה א, ומי תה עש מנ שש ה, מי תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש יא הנ ם הי שה מי ה, של אה רש יי

הו ר. זל של ה נל ינה כי שש את הנ רי קש ם ני שה ר, ומי של נל ת הנ חנ יא פורנ ן. ובו הי תה עש בנ רש אנ ר לש של י נל ני - (יחזקאל א) ופש יחנ  רי הה
ם. יהל ני ל שש בור של םאל חי מ ין ושש יהמי יהה, של וי "י לש וי ם לי שה ם. ומי יי מנ שה ר בנ של נל ך הנ רל תוב (משלי ל) דל כה של

ה ינה כי שש את הנ רי קש ני ם  שה ת ה'. ומי ה אל ה. אודל ה בה יהודה וי ם.  דה י אה ני ם פש יהל ני מות פש בור - (יחזקאל א) ודש די
ר (איוב מנ אל ם נל ילה בי שש ה. ובי תונה חש תנ ה הנ מה כש חה הנ ה וש יונה לש על ה הה מה כש חה ם, הנ יי ננ ם שש הי ל. וש חי רה עמקםב לש ד ינ גי ינ שום ונ ה, מי דה גה אנ
ה יונה לש על ה הה מה כש חה הנ ן, מי טה קה ם הנ דה יא אה ה הי לה עש מנ ה לש טה מנ לש מי ה. של מה כש חה ה בש חה תש יהה פה ה. פי מה כש עמלגמות חה ך תנ ד לש גי ינ יא) וש

ם. יהל ני ין) שש ל בו (בי ם כולי דה ת אה רל אל פש י תי עי צה מש אל מוד הה ענ ד הה צנ דול, ומי גה ם הנ דה אה

ין אי ים, של מי חמ יהה רנ רל חמ אנ יהה ולש נל פה ה לש שוטה ה פש יעה קי מו תש ה, וכש שוטה ך פש ינש מי י יש ין, כי יהמי ד הנ צנ את מי רי קש ה ני שוטה פש
ה. של קה ין הנ די ל הנ ה של דה מי ה, הנ שה קה ין הנ די ת הנ דנ ין, מי די ד הנ צנ ה מי שה אי קה דנ יא ונ יהה הי שש קג הנ ין. של די ל הנ י של ם קםשי שה
וות צש מי ין. של די ים בש מי חמ םאל, רנ מ שש ין בנ יהמי ר הנ עורי תש יי ה, וש וות עמשי צש מי ל בש די תנ שש ה, מי כה לה נו המ מל ה מי שה קנ תש מי ה של רואל של וכש
תו גה רש דנ לום, של שה יו הנ לה ינו עה בי ם אה הה רה בש ל אנ ד של צנ י רמ"ח, מי רי כש ם זי הוא ו"ה, עי י, של רי כש ה זי זל וש שוהה  רש י פי רי ה המ עמשי
ר בנ עה ה? של כה לה נו המ מל ה מי שה קנ תש מי ם של י גורי מי ד. של סל יך חה תי כש שנ ן מש ל כי יך ענ תי בש הנ ם אמ ת עולה בנ המ רוהה אנ אמ בי מו של ד, כש סל חל
אות לש מי ם י"ה - שש י, עי מי ה שש ר בו זל מנ אל נל םאל, של מ שש ן מי הי ה, של עמשל םא תנ ש ל מי חה ים וש שי אות שי לש מי שש ת מי חנ ל אנ ענ

ש. מי חה ים וש שי שי

מוד ענ הה ד  צנ מי ה  וה שה ה  רה זי גש א).  (שמות  ר  חםמל וה ל  קנ מי הו  זל וש םאל,  מ שש מי קול  הנ ינו,  ימי מי את  רי קש ני ה  רה מש חג הנ
ה רה זי גש ה - בי דל שה ה בנ ל עמבםדה כה ר. ובש חםמל ל וה קנ ים - בש ני בי לש ר ובי חםמל ה. בש שה ה קה עמבםדה ם בנ יהל יי ת חנ רו אל רמ מה יש הו ונ זל י. וש עי צה מש אל הה
ל ל אי ד של צנ ה מי רה מש הוא חג ה, וש עמשל םא תנ ל ל ה ענ מונל הוא מש ל סמא"ל, של ד של צנ ם הנ שה םאל, של מ שש ה מי רה מש חג ה. וש וה שה

מור. ר חמ חי אנ

ר, מור נועי ם חמ שה ין, של יהמי ה מי רה מש חג ך  יהם כה הנ של ייש  ה. וש כה לה המ בון הנ לי ים, בש ני בי לש ובי ר בו  מנ אל נל ין, של יהמי א מי לה קג
ל בות של י אה בי הוא אמ ין, של יקי זי ל נש ד של ם שור מועה שה םאל, של מ שש א מי לה קג ים. הנ בי ם רנ יי ר מנ ר בו (חבקוק ג) חםמל מנ אל נל של
ר מנ אל נל ר, וש ר יותי יך בו חםמל רי ה צה שום זל ה. ומי אה מש טג בות הנ י אמ בי מור הוא אמ ל חמ בה נםם. אמ יהי גי ש הנ ין, הוא אי יקי זי נש הנ

ו. דה מםר ינחש חמ שור ובנ רםש בש חמ םא תנ ם (דברים כב) ל הל בה

ין יהמי ין  ה בי ול הוא שה וש ם,  יהל יני בי יד  רי פש הנ לש ת  לקל חמ ם מנ יהל יני בי ק  לי חנ מש י, של עי צה מש אל מוד הה ענ הה ה  זל ה  וה ה שה רה זי גש
ן. יהל יני רוד בי פי הוא הנ ה, וש אה מש טג גות הנ רש ין דנ י בי עי צה מש אל מוד הה ענ יא הה ת הי לקל חמ ה מנ שום זל ש. ומי קםדל ל הנ םאל של מ ושש

דושות. קש גות הנ רה דש חוד בנ יי הנ וש

ין, יהמי ד הנ צנ ה בש נה שש מי הנ ה. וש אה צה ה מש דל שה י בנ תוב (דברים כב) כי כה של הו  םאל, זל מ שש ה מי ינה כי שש יא הנ א הי תה יש רנ בה הנ
שום םאל? מי מ ין ושש ל יהמי ד של צנ א מי תה יש רנ ה ובה נה שש יא מי ה הי מה לה י. וש עי צה מש אל מוד הה ענ ד הה צנ א מי לה ינו אל לו אי חוד של יי הנ של

םאל. מ שש לי ין וש יהמי ם לש הי ים, של די שור מועה מור וש חמ

ל של ן  בה רש קה יא  הי ה  ינה כי שש הנ ם  שה ומי ים,  פי מוסה הנ ל  כה ל  כולי הוא  של יק,  די צנ הנ ד  צנ מי את  רי קש ני א  תה פש תוסל הנ
דות מי ל הנ כה ת וש ענ דנ ה וה ינה ה ובי מה כש א חה תה פש תוסל ף עוד. בו הנ נוסה ר וש זי פנ ר (משלי יא) ייש מש מנ אל ילו נל בי שש ים, ובי פי מוסה הנ
הוא יום ת. וש בה ב שנ רל על ת לש בה ב שנ רל על ם מי דה אה ת לה פל נוסל ה של רה תי ה יש מה שה ל נש ת של פל נו תוסל מל רוך הוא, ומי דוש בה קה ל הנ של
ים, נוגי עמ תנ ובש ים  לי כה אמ מנ בש ת  בה שנ בש יף בו  מוסי של י  מי ל  כה וש יות.  יעי בי שש בו  או  רש קש ני ירות  פי סש הנ ל  כה י,  יעי בי שש ת,  בה שנ הנ
ר אה שש ר מי דוש יותי קה ם הנ עה ים בו הה יפי מוסי ף של ל מוסה ה של לה פי תש ל הנ נות של בש רש קה יו? הנ לותה כש אנ ם מנ הל ים לו. ומה יפי מוסי

עודות. לש סש שה ג בש נל ת עם בה שנ אתה לנ רה קה נוג, וש דוש, עי ל קי ה של שה דג ת קש פל חםל. תוסל מות הנ יש

ד אותו צנ יק"ו, מי את תי רי קש ה ני ינה כי שש עוד, הנ ים לו. וש עי ענ גורש גורי ל הנ כה ים לו, וש יפי יף מוסי מוסי ל הנ ה כה שום זל ומי
ה לה ך עה תםק, כה ה, שש נה שש מי י הנ לי עמ שוהה בנ רש לו פי לה גש קםר. ובי חמ ל תנ ך אנ מש ה מי כגסל מש רםש ובנ דש ל תי ך אנ מש א מי לה פש מג ר בו בנ מנ אל נל של

ה. בה שה חמ מנ בש

ל אי רה שש יי קום בש קום. תה ה תה יבה י שי ני פש ר (ויקרא יט) מי מנ אל נל יך  לל א, עה בה א סה בה ר, סה מנ אה וש ן  מה אל נל ה הנ ם רועל קה
ל כה ך  בש לו  לש כש ני ך, של ים בש חי בש תנ שש ומי ך  בש ים  כי רש בה תש מי ים  תוני חש תנ הנ וש ים  יוני לש על ך. הה יהתש לי עמ לנ ין סוף  אי ד של ענ יון  לש על הה
ם אותה מםר לש י. אל לנ ע אי לנ קל י הנ ני בש , אנ ענ לי קש תה מנ קש רנ י זה רי ר, המ מנ רוך הוא. אה דוש בה קה ל הנ ים של יי ימי ני ים ופש יי חורי דות אמ מי הנ
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ם. יהל לי ן אמ בל י אל רי המ יר, של וי אמ ים בה כי הולש של

ר (תהלים קד) מנ אל ם נל יכל לי עמ יות, של אותי ל הה ים של כי אה לש מנ א. הנ תה גולש ך סל ר הולי ף שופה קה א מנ קה רש ר, זנ מנ אה ח וש תנ פה
ר מנ אל נל ם, של כל מש ל שי ענ או  רש קש ני דות של קג נש ן הנ הי של לו  לה ים הנ ני בה אמ לו  בש ט, קנ להי ש  יו אי תה רש שה יו רוחות מש כה אה לש ה מנ עםשל

ם: לו הי יך. אי להל ח ה' אל בנ זש ת מי ה אל נל בש מות תי לי ים שש ני בה ם (דברים כז) אמ הל בה

י - צוריא"ל רזיא"ל רי ח - פדא"ל תומיא"ל חסדיא"ל. צי תה ץ - קדומיא"ל מלכיא"ל צוריא"ל. פנ מנ קה
"ם - חניא"ל "א - שמעיא"ל ברכיא"ל אהניא"ל. חםלה בה גול - סטטורי"ה גזריא"ל למוא"ל. שש יופיא"ל. סל
"ק - שמועא"ל רעמיא"ל קניא"ל. רג "ק - חזקיא"ל רהטיא"ל קדושיא"ל. שג רי להריא"ל מהניא"ל. חי

"ק - שמשיא"ל רפא"ל קדשיא"ל. רג שג

ים. מי עה דות וטש קג יות ונש אותי ת בש בנ ה הנ ה אותה עמלה יך מנ ה, אי לה פי תש יר בנ כי הנ ל לש כל ם שי הל ייש בה לו של ים, אי ילי כי שש מנ הנ וש
ל דות של מי ל הנ כה ם בש יהל יני ה בי בה רש קי בור וש חי לום וש שה ה וש בה המ יס אנ ני כש הנ ה, לש לה ן של תה חה לל ך  לל מל ת הנ ת בנ בנ המ ם אנ ם הי כגלה של

ים. ני מג מש ים הנ עי בש שי ש וש חה נה סמא"ל וש ב לש רה ם קש הי ם. וש כגלה ד בש ם ינחנ יל אותה לי כש הנ ם, לש יהל ני שש

י הי יש ם,  עולה בון הה ר, רי מנ אה וש ם  עולה בון הה רי יו לש יהדה ה  לה על הל וש יו,  לה גש ל רנ ה ענ דושה קש ה הנ נורה מש עון הנ מש י שי בי ם רנ קה
ה זל ב הנ רה קש ס לנ ני כה הי ך, לש לש ד של צנ ן הנ ם מי הי ה, של זל ב הנ רה קש ים לנ סי נה כש ני ל הנ כה ים ולש רי בי חמ ל הנ כה י ולש ף לי נו תםקל ת לה תי ך לה צונש רש

ה. יונה לש על ה הה ירה בי גש י הנ ני פש לי יך וש נל פה ה לש י בושה לי ם בש שה את מי צי לה יך, וש נל פה ה לש י בושה לי בש

ת י בנ ני פש ה לי בושה ילה בש הש םא אל ל ה (תהלים קיג), וש חה מי ים שש ני בה ם הנ ה אי ר בה מנ אל בות, נל רה קש יהה בנ נל ים בה חי צש ננ מש של כש של
הו ה. זל ילה בי שש ים בי אי ים יוצש רוזי ה כה מה י כנ רי המ גו'. של ה וש ימה ני פש ך  לל ת מל ה בנ בודה ל כש ה (שם מה) כה ר בה מנ אל נל ך, של לל מל הנ
ים? (שם רוזי כה ים הנ רי ה אומש ר. ומה םאמי יהה ת רל מה יר אמ עי ים בה רי עה י שש חי תש פי א בש רה קש יות תי םאש הםמי ר תוב (משלי א) בש כה של

ם. דה י אה ני ל בש י אל קולי א וש רה קש ים אל ישי ם אי יכל לי ח) אמ

ם דה ת אה ג אל רנ הה י, של מוני דש קנ ש הנ חה ש, נה חה נה ם הנ ב עי רה קש ם בנ חי לה הי ים לש סי נש כנ תש יו מי ים הה קי זה ים חמ שי רה ה פה מה י כנ רי המ של
ענ יהה בולי ם הה הל נםם, ומי יהי יא גי הי לו של ש של אי ל בה יהה אוכי ם הה הל יו. מי רה חמ או אנ בה דורות של ל הנ ת כה ג אל רנ הה אשון, וש רי הה
ה מה כנ ג בש רנ ם הה הל ה. מי אםלה ים שש יי ם חנ הל ר לה של ל אמ כה ם וש דו הי יהרש ם (במדבר טז) וש הל ר בה מנ אל נל ח, של מו קםרנ ים כש יי ם חנ אותה

אות. ת תוצה ול מה ם (תהלים סח) לנ הל ר בה מנ אל נל ה, של יתה י מי יני מי

קות, סה ה פש מה יו כנ לה ים עה קי שות ופוסש רה דש י מי תי בה יות ובש סי ני י כש תי בה יו בש לה ים אי סי נש כנ תש יו מי ים הה ני גי י מה לי עמ ה בנ מה כנ וש
ש. חה נה ת הנ ג אל רנ הה ד של חה ם אל הל ין בה יש. אי ין אי י אי א כי ינרש ונ כם'ה  וה ן כם'ה  פל יי ונ לו. (שמות ב)  מורות של חמ ונ לות  קנ בש
ן, סוקות הי כות פש לה ה המ מה כנ וש לו.  ה של כה לה המ ילה הנ הש ש, תי חה נה ת הנ ג אל רנ הה וש ב  רה קש ח בנ צנ ני י של ים: מי אי ים יוצש רוזי כה הנ וש

ך. לל מל ת הנ ל בנ , של יהה עותל יהה רי רל חמ תולות אנ ן (תהלים מה) בש הי י, וש לוני פש ה כי כה לה ת המ חנ ל אנ כה ר בש מנ אל נל של

ה, מםשל ה לש רוסה יא אמ הי ה. וש נה ל כגלה ית ענ לי תש עה אנ ל וש יי שו חה נות עה בות בה ר (משלי לא) רנ מנ אל ך נל לל מל ת הנ ל בנ ל ענ בה אמ
ס ננ כש םא ני ה ל ל זל לנ גש בי ה. של דושה קש ץ הנ רל אה ס לה ני כה יי ש וש חה נה רםג הנ ינהמ ד של ה לו, ענ שואה ה נש ינה ן אי יי דנ עמ י, ונ יננ סי ה מי מםשל ה לש כה לה המ
ה, ה לה כל זש יי ית  יעי בי רש לות הה גה נו, ובנ מל ה מי חה רש פה רו  בש שש לוחות ני י הנ ני שש ז של אה מי ה, של ה לה כל זש יי ד של ה ענ דושה קש ץ הנ רל אה לה

ה. דושה קש ץ הנ רל אה ס לה ני כה הי ה לש כל זש ה יי לה לה גש ובי

ם אי ם הה שי בש י. של רי צש מי ת הנ אל ינך  ונ כםה  וה ן כםה  פל יי ונ ר (שמות ב)  מנ אל נל ך  לש לה גש בי ן, של מה אל נל ה הנ רועל ה הה תה קום אנ
ת אל ם  הל בה ים  די ינחמ מש של יות  אותי הה כם"ה,  וה כם"ה.  בש זו  מש רש ני של אותו,  יתה  כי הי ים,  רי עה שש ים  שי מי חמ יא  הי של ה,  יונה לש על הה
ש מי חה ים וש רי שש בות על תי הנ ש  שי בש ייש  ד, של חה ינו ה' אל להי ל ה' אל אי רה שש ע יי מנ ל יום שש כה ם בש יי עממנ רוך הוא פנ בה דוש  קה הנ

כות. ים מנ שי מי יו חמ דה ל עמבה ת כה אל עםה וש רש ת פנ ה אל כה ים הי שי מי חמ לו הנ אי ם ן'. בש ם הי יי עממנ יות, ופנ אותי

כותו הנ ד לש בל על ך הה רל דל ל. וש קי מנ כותו בש הנ ב, לש לל כל ך הנ רל ך דל כה ב, של לל מו כל כות אותו כש הנ ך לש לש ל של קי מנ יו בנ לה קום אי
ת עי יהם. כה ל הנ יתה אותו ענ כי ה הי לה חה תש הנ ד. בנ בל ר עה סל וה םא יי ים ל רי בה דש ר (משלי כט) בי מנ אל יו נל לה עה שום של ב, מי לל כל ל כש קי מנ בש
ה ייט מםשל ר בו (שמות יד) ונ מנ אל נל ך, של לש יהד של ך, בנ לש רוענ של זש ך, בנ לש מוס של קולש ה, בנ תורה ל הנ יהם של ה אותו בנ כי הנ קום וש
כו לש ל הה אי רה שש י יי ני תוב (שם טו) ובש כה הו של ה. זל שה ינבה ה הנ רה זש םאל חה מ שש יהם, ובנ ע הנ קנ בש ין ני יהמי י בש רי המ יהם, של ל הנ ת יהדו ענ אל

מו יהם. סה ך כי רוחמ תה בש פש שנ י, נה עי צה מש אל מוד הה ענ יהם. בה תוך הנ ה בש שה ינבה בנ

ל ים של בי אי ים וזש בי ה דג מה א כנ לה םא עוד, אל ל ת. וש רל ך חוזל יא, ולש ך הי לש ך של לל מל ת הנ י בנ רי המ בות, של רה קש ח בנ צנ ננ קום תש
י. יתי עי רש םאן מנ י צ םאני ן צ תי אנ ם (יחזקאל לד) וש הל ר בה מנ אל נל ך, של לש םאן של צ ת הנ כםל אל אל לות לל גה ים בנ סי נש כנ תש יהה מי בובש רש עי

י לגקי ה חנ שה מי ר לו חמ חנ בש יי ר (שמואל-א יז) ונ מנ אל ד נל וי ל דה עו של לש קש מנ י בש רי המ ם, של יהל לי ך עמ לש ענ של לי קש מנ ח הנ קום קנ
, ענ לי קש מנ ם אותו בנ שה של ד. וכש חה ינו ה' אל להי ל ה' אל אי רה שש ע יי מנ ן שש הי בות, של ש תי מי חה ן בש ל אותה טנ ל. נה חנ ננ ן הנ ים מי ני בה אמ

י. תי שש לי פש ת הנ ג אל רנ הה ת, וש חנ ן אנ בל ת, אל חנ עמשו אנ ננ

הו ץ. זל רל אה ל הה ה כה אה לש דול, ומי ר גה הנ ה לש תה יש ם הה לל צל ת הנ ה אל תה כש הי ן של בל אל הה ר (דניאל ב) וש מנ אל זו נל ן הנ בל אל ל הה ענ וש
םאש ר ה לש תה יש ים הה בוני סו הנ אמ ן מה בל ר (תהלים קיח) אל מנ אל ילו נל בי שש בודו. ובי ץ כש רל אה ל הה םא כה ל תוב (יחזקאל ג) מש כה של
י ני םאת אמ ז גו', בש י וש בי א לי ירה םא יי ה ל נל חמ י מנ לנ ה עה נל חמ ם תנ ד, (שם כז) אי וי ר דה מנ ה אה ילה בי שש םאת. ובי ה ז תה יש ת ה' הה אי ה. מי נה פי
ל י ענ בי ל לי יב אל שי םאת אה ל. (איכה ג) ז לי הנ תש מי ל הנ לי הנ תש םאת יי ז ם בש י אי ל, (ירמיה ט) כי לי הנ תש מי ל הנ לי הנ תש ל יי אנ . וש חנ בוטי

יל. ן אוחי כי
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ר של םאת אמ ז תוב (בראשית מט) וש כה הו של יו, זל נה בה ה לש ד אותה מי כםל, לי ר הנ קנ יא עי הי ענ של יהה יודי הה שום של עמקםב, מי ינ וש
ה תורה םאת הנ ז תוב (דברים מד) וש כה של הו  ה, זל ל תורה בי ה קי נה מל לום מי שה יו הנ לה עה נו  בי ה רנ ם. ומםשל יהל בי ם אמ הל ר לה בל די
םא םאת יהב ז תוב (ויקרא טז) בש כה הו של נו, זל בה רש ל קה בי קנ תש הי ים, וש שי דה קר ש הנ קםדל ה לש מה ס עי ננ כש ן ני רם המ אנ ה. וש ם מםשל ר שה של אמ
ל ל. (זכריה ג) ענ אי רה שש ן יי בל ה אל ם רםעל שה ר (בראשית מט) מי מנ אל ה נל ילה בי שש ם. ובי יי וי לש ר לנ של םאת אמ ש. ז קםדל ל הנ רםן אל המ אנ

ם. יי ינה ה עי עה בש ת שי חנ ן אנ בל אל

ל של ם  יי מנ שה לנ ה  ק אותה זורי וש ע,  מנ שש ת  יאנ רי קש בנ יו,  פי הוא  של לו,  של ענ  לי קש מנ בנ ה  אותה ם  שה של י  מי י הוא  רי שש אנ
ד גל בל ץ כנ רל אה הה חו וש לה מש ן ני שה עה לו) בל ם (של יי מנ י שה ה כי םאת. ובה ל ז ם ענ יי מנ ר (ירמיה ב) שםמו שה מנ אל ילו נל בי שש בי סמא"ל, של

ה. לל בש תי

ל כה ד ומי וי דה ר מי ה אותו, יותי עמלל ה מנ תה יון אנ לש קום על מה לש ך, של לש ענ של לי קש מנ ת הנ ן, קום טםל אל מה אל נל ה הנ ה רועל תה אנ וש
זו ן הנ בל אל הה א. של תה גולש ך סל ר הולי ף שופה קה א מנ קה רש ך - זנ לש ענ של לי קש מנ הו הנ זל דור. וש ל דור וה ל כה ים של מי כה חמ הנ ים וש יאי בי נש הנ

קםר. חמ ל תנ ך אנ מש ה מי כגסל מש רםש ובנ דש ל תי ך אנ מש א מי לה פש מג ר בו בנ מנ אל נל קום של מה ה לנ יך עולה פי מי

דוש, קה ם הנ שי ל הנ בון של שש חל ה לנ מה כש ה חה ך עולה כה ה. של דומה ה קש מה כש יא חה הי יון, של לש על ר הה תל כל ל הנ ם של שי יא הנ הי וש
ל ם של שי ת הנ יר אל תי כש מנ ם של שי ן הנ הי "ים, של לש יודי ם שה שה ם יו"ד ה"י וא"ו ה"י. של הי ל, של לה כש יות בנ ר אותי של ם על עי
ר של על ה.  לה עש מנ לש ה  טה מנ מי ר  של על ת  לל כולל ה  נה טנ קש הנ ה  מה כש חה הנ וש ה,  טה מנ לש ה  לה עש מנ מי ר  של על ל  ה כולי זל ה.  נה טנ קש הנ ה  מה כש חה הנ

ם. עולה מות הה ת אג ה אל ידה מי שש יא מנ הי ים, וש כי לה ת מש גגלנ ה סש ינה כי שש את הנ רי קש ם ני שה מי א, של תה גולש ה סל לה עש מנ ה מי בורה גש בי

לש יו"ד ה"א וא"ו ה"א. שש מוזות בש רש ה של לה עש מנ ה לש טה מנ יות מי ר אותי של על ה מי לולה ת כש חנ אנ ן הה בל אל יא הה הי
לויות בון. ותש שש חל ש בש מי חה ים וש עי בה רש ה אנ עולל ם של שי הו הנ זל "ה, של ם כם"חנ מה שה ה של נה טנ ה קש מה כש ל חה לו של אי י"ם הה פי לש אנ הה
לש ן יו"ד וא"ו דל"ת, ה"א אל"ף, וא"ו אל"ף וא"ו ה"א אל"ף. ושש הי יות, של ה אותי מונל ים ושש רי שש נו על מל מי
ך לש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ז  רומי של בון  שש חל כנ ים,  מי עה פש לש  שה ילה  הש אל ים  עולי של לו  אי ה,  זל הנ ם  שי הנ ל  של ים  פי לש אנ הה
ר של ילה אמ הש ה אל ל מםשל ים אל להי ר אל םאמל י תוב (שמות ג) ונ כה של הו  ם. זל יי רנ צש מי ל מי אי רה שש ת יי יא אל הוצי לש ך  יחותש לי שש בי
ל ד של צנ הנ ה מי כגסל א ומש לה פש הוא מג ע של ם. ובו נודה יכל לי י אמ ני חנ לה ילה שש הש ל אל אי רה שש י יי ני ל בש ר אל םאמנ ר כםה ת םאמל י ילה ונ הש אל

ים. להי ין אל י אי דנ עה לש בנ רון ומי חמ י אנ ני אמ אשון ונ י רי ני א אמ תה גולש ל סל ין של לש יודי שה ר בו בש מנ אל נל ים, של יוני לש על ל הה ת כה לנ עי

ר, של בון על שש חל זו י' בש ת הנ חנ אנ ן הה בל אל הה ל. וש אי רה שש ת יי מוננ ה אל ינה כי שש את הנ רי קש ים ני יוני לש על ל הה ת כה לנ ל עי ד של צנ הנ ומי
לש שש י בי עי צה מש אל מוד הה ענ ה לה מםשל א לש רה ם קה שה ד. ומי חה כםל אל הנ ע, וש צנ מש אל ה בה דה קג ה, ונש טה מנ קוץ לש ה וש לה עש מנ ה קוץ לש ייש לה וש
ר זם חמ םא תנ לות, ל עי ל הה ת כה לנ עי לש לו  לה ים הנ מי חמ רנ דות הה ה מי רי שש על לש  שש א בי קורי י של מי ים. של מי חמ רנ דות הה ה מי רי שש על

ם. יקה תו רי לה פי תש

אותו בש זו. של ן הנ בל אל י הה ני פש ד לי עומי ץ של רל אה ם וה יי מנ שה בנ יט של לי שנ ה וש נל מג ין מש ת, אי חנ ן אנ בל ל אל ב ענ הוא רוכי של וכש
ה תונה חש תנ י' הנ ך  כה גו'. וש וש ך  נל ים קי ים שי בי ין כוכה ם בי אי ר וש של נל כנ יהנ  בי גש ם תנ סמא"ל, (עובדיה א) אי ר בש מנ אל ן נל מנ זש הנ
ה יכה רי סוף. ו' כש ה בנ מה כש חה םאש וש ר ה בה מה כש ה. חה טה מנ י' לש ה וש לה עש מנ אות א', י' לש מוזות בה דות, ורש ה מי רי שש לש על שש ה לי עולה

ם. יהל ני ל שש של

ה, כה רג אי וא"ו אמ דנ ה, ונ לה עש ם, בנ יי פנ אנ ך  רל הוא אל א, של קה רש ל זנ חוט של אותו הנ ה בש רםך אותה ן, וכש בל אל קום טםל הה
םאת. ת ז ענ בנ טנ י בש ת לי של דל קג א מש הי ר תש מנ אל יהה נל לל עה ת, של ענ בנ טנ םאש הנ ר ים בש ני בה אמ ה' י' בה ה בש ך אותה ם כורי דה ין אה ם אי אי של
ל ה ענ רוכה יא כש הי של ת. וכש קל לל תנ סש םא מי ע, ל בנ צש אל ה בה רוכה יא כש הי יהד, של ל  ה של לה פי ין תש לי פי ר תש של יא קל הי ה, של צועה רש ובה

ר. ר עובי תל כל ש בש מי תנ שש מי ל הנ ר, כה מנ אל ה נל ילה בי שש ה. ובי ר תורה פל ל סי ר של תל את כל רי קש ל אות ו', ני םאש של ר הה

י לי עמ רוהה בנ אמ בי מו של יק, כש די ל צנ םאש של ל ר ל כה ה ענ רה יא עמטה יות, הי אותי ל הה ל כה ת ענ רל עגטל ת ומש לל כגלל ן מש בל יא אל הי
יא הי ם, וש יהל אשי רה ם בש יהל רותי טש ענ ים וש בי ים יושש יקי די א צנ לה יהה, אל תי םא שש ל ה וש ילה כי םא אמ ין בו ל א אי בה ם הנ עולה ה, הה נה שש מי הנ
לש שה ן. בש מה אל נל ה הנ ך, רועל מש שי ע בש ה נודה מםשל י"ן. מי ל שי ים של ני פה לש  שה כות בש לש ר מנ תל כל ה וש נה הג ר כש תל כל ה וש ר תורה תל כל

ם. ל כגלה תה ענ רש טנ ענ תש ים הי לי אי רש שש יי ם וש יי וי ים ולש ני כםהמ ל הנ םאש כה ל ר ר ענ תל יות כל הש תה לי רש טנ ענ תש יות הי אותי

אי דנ ה ונ בה שה חמ מנ ן יו"ד ה"א וא"ו ה"א, הנ הי ירות, של פי ר סש של על ה מי לולה ת כש חנ אנ ן הה בל אל ה הה בה שה חמ מנ ה בש תה לש עה של וכש
ה. בה שה חמ מנ ל בש אי רה שש יי לו  עה ה  ר, ובה תל את כל רי קש ר ני תל כל ל הנ ד של צנ ם. ומי ה שה א אותה צה מש תי ה מ"ה חש"ב, וש מה כש יא חה הי
יות הש לי ת  לל לל כש ני תוף, של י שי לי ר בש תל ית כל עמשי ננ ים  יוני לש על ל הה ת כה לנ עי לש ה  עולה של וכש ה,  בה כה רש מל לו  ה  תה שש על נל ה  בה שה חמ מנ של

תוף. שי בון וש שש ין לו חל אי אותו של ה לש בה כה רש מל

ה אותה ים  לי עמ ומנ ם,  הל לה של ענ  לי קש מנ בנ לות  פי תש ל  של בור  די בש אותו  ים  קי זורש וש ים,  ילי כי שש מנ ל  אי רה שש יי בש ייש  של וכש
ם י' "י, שי מי ע שש י יהדנ תוב (תהלים צא) כי כה הו של ים. זל ני עמ יהד ננ ר, מי תל כל ל הנ הוא ענ א של לה פש מג ד אותו הנ ה ענ בה שה חמ מנ בש
יך רי אמ הנ לש יך  רי צה בו  ה, של לה ה של יכה רי הוא כש חוט של אותו הנ גו'. בש י וש נםכי אה מו  עי הו  ני על אל י וש ני אי רה קש א. יי קה רש ל זנ ר של תל כל הנ

ם. יהל לותי פי ל תש בי קנ ה לש ד בה יורי ים, וש יוני לש על ל הה ת כה לנ ד עי ה ענ ה אותה עמלל מנ ד של ה, ענ אותה

ל פות של טי לש  שה כו  שש מש ני ם  הל מי א, של תה גולש ל סל דות של קג נש לש  שה בש לו  לות אי פי תש לש  ה שה עמלל מנ י של יו מי רה שש אנ
מםחנ ל הנ י של יםפי י הנ יפי ן מי הי נו  מל מי כו  שש מש ני פות של טי הנ לו  ע, אי רנ זל נו  מל מי ך  שה מש ם ני דה אה של כש ים. של יוני לש ים על ה מםחי לשה שש
ש, פל נל רוחנ וש ה וש מה שה ם נש הי ים, של רי שה ה קש לשה ם שש דה אה יש בה רוך הוא מורי דוש בה קה הנ של ה, כש מו זל ך כש כםל. כה ן הנ ר מי חה בש מג הנ
ה שום זל ם יו"ד ה"י וא"ו ה"י. ומי שי זו בנ מש רש ני א של תה גולש ל סל לש י י י של שה ם מי הי ם של ן אותה לו, נותי י של יםפי י הנ יפי מי
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ה. גגלה ם סש ענ יות לו לש הש ר ה' לי חנ ך בה ם (דברים כו) ובש הל ר לה מנ אה

ם ל אותה כה וש ה אותו,  קה שש נה וש ה  ינה כי ה שש דה יהרש ה,  דושה קש ה הנ נורה מש י הנ פי מי לו  לה ים הנ רי בה דש הנ או  יהצש ן של מנ זש אותו  בש
יו. לה ן אי מי דנ זש ד הי חה ן אל קי ן זה מנ זש אותו הנ ק אותו. בש שנ נה וש ך אותו  רנ ן בי מה אל נל ה הנ רועל הה כו אותו, וש רש יבות בי שי י יש אשי רה
םא ל ל יהדו, של נו ענ ה לה נה תש ני ה של ל מםשל ה של תורה ל הנ ה זו של דושה ה קש פה יהה, טי קי ת נש הוא סםלל ר, של קו בנ שש ר, ננ מנ אה ח וש תנ פה
ן ייש בי תו. של ינה כי רוך הוא ושש דוש בה קה ל הנ ן של תו, הוא בי מה שש ני ת בש סםלל ין פש אי י של מי ן. של בל תל ל מםץ וש ת של סםלל יהה בו פש הה

ה. טה יהה חי אשון הה רי ם הה דה ל אה כנ אה ן של ילה אי ה הה ר בה מנ אל נל ה של טה ה חי אותה מי

יא הי אות ה', של הה ן של מנ זש גו'. ובי י וש תי לש וון חולה עה ן בש ד (תהלים נא) הי וי ר דה מנ אה ילו  בי שש בי ן, של בל תל וש ח"ט מםץ 
ם (תהלים א) יהל לי ר עמ מנ אל נל לות, של גה ים בנ עי שה רש ) הה יהה רל חמ ים אנ פי רודש ין (הה ה בי רה סוי דה כי יא בש ם, הי חל י לל יני ה מי שה מי חמ

מו. ת עי רל בל חנ תש םא מי לו, ל ה של עמשל יא מנ הי נו רוחנ - י' של פל דש ר תי של מםץ אמ ם כנ י אי ים כי עי שה רש ן הה םא כי ל

ל יונות של לש על ם הה יי תנ פה שש הנ ר, של קו בנ שש ר. ננ קו בנ שש ה ננ שום זל ר, ומי עמשי מנ ן הנ ים מי טורי ן פש בל תל ה מםץ וש שום זל ומי
ים, מודי שון לי יק הוא לש די צנ הנ י ה'. וש מודי ם לי הי ת, של מל י אל מודי י ענ ני שש ם בי הל לה ה של אה קה שש הנ ם הנ הי ן, של מה אל נל ה הנ רועל הה

ה. טה מנ ית לש רי אות בש ה, וש לה עש מנ שון לש הוא לה

חוט "ה. הנ פה בון שה שש חל לש ה  ינה כי שש ה  עולה ך  כה ה, של יונה לש על הה ה  ינה כי שש יונות הנ לש על הה ם  יי תנ פה שש בנ ר,  בנ קו  שש ננ עוד  וש
ל הוא חוט של ד, וש סל ל חל ה הוא חוט של פה שה ת הנ יף אל קי מנ א של קה רש ל זנ חוט של ה, הנ יכה רי ה כש ה הוא אותה ב אותה סובי של
ת ת בנ ים אל בי סובש ה של לה עש מנ ם לש ים הי ה חוטי לשה ם. שש עולה ל הה ב כה סובי ה של שובה ל תש ד של צנ הנ ו יהרםק מי הוא קנ ב. וש הה זה
לו ן אי יי ת ענ ים? בנ בי ת רנ ה בנ ה זל ים. מנ בי ת רנ ר בנ ענ ל שנ בון ענ שש חל כות בש רי בש ך  יי יננ ר (שיר ז) עי מנ אל ם נל יהל לי עמ ן, של יי ענ הה
יר אי הה ר לש קו בנ שש ם ננ שה ם. ומי יי מנ ין הנ ק, עי סי פש ה הל ין לה אי ם של יי מנ ין הנ ן. עי יי ענ ל הה ם של ים הי ני וה ה גש לשה בות. שש אה ת הה לשל שש

ה. תורה ל הנ ים של רי תה סש סודות ני מות בש עולה

ענ לי קש יהה מנ ו הה שה כש ד ענ ה, ענ דושה קש ה הנ נורה מש ר, הנ מנ אה ח וש תנ יהדו. פה בש ענ  לי קש ל מנ טנ נה ן וש קי זה ם אותו  ן קה מנ זש אותו  בש
יא ים הי יקי די צנ הנ י  פי בש י  רי המ של ה.  לה של ים  ני בה אמ הה מי ך  מש צש ענ מםר  שש ים,  יוני לש על בה יתה  לי ענ תש י הי רי המ ך  ילה אי וש אן  כה מי ך,  יהדש בש
ן, ן בםחנ בל יא אל ה הי טה מנ ת לש דל יורל של זו, כש ן הנ בל אל ל הה ם של הל לה ים של עמשי מנ ובנ ה.  לה עש ל בנ ם אל הל לה לות של פי תש ה בנ לה ענ תש מי
סו אמ ן מה בל ר (תהלים קיח) אל מנ אל ה נל שום זל בות. ומי אה סו הה ננ תש ה ני ן. ובה חה בש יק יי די ר (תהלים יא) ה' צנ מנ אל יהה נל לל עה של

בות. אה ם הה הי ים, של בוני הנ

ה. נה םאש פי ר ה לש תה יש ים הה בוני סו הנ אמ ן מה בל ה אל ר בה מנ אל ה, נל עולה של ה: הוה"י. וכש מו זל ת כש דל ה, יורל טה מנ ת לש דל יורל של וכש
ד עומי ר של חנ אנ ך. וש מה נש ם, הוא מג דה ה אה ה בה סה ננ תש ני ן של מנ זש יונות. ובי סש ה ני רה עמשה ם בנ הה רה בש ה אנ סה ננ תש ה ני ה יהו"ה. בה מו זל כש

הוא יהו"ה. ה של לה עש בנ ה בו לש לה ענ תש יא מי לו, הי יון של סה ני בנ

ה סמא"ל רואל של ם. וכש דה ם אה הל ה בה סה ננ תש הי ים של ני מג גות ומש רה דש ן הנ ל אותה ל כה ם ענ דה ה אה לל ענ תש ן מי מנ זש אותו  בש
'ה 'ל זל כה ר (אסתר ה) וש יום, הוא אומי קי ד בש הוא עומי ה של רואל יון, וש סה יות לו ני הש יק לי די ל צנ שות ענ ים לו רש ני נותש של

בו יהה לו, של ל סמא"ל הה א של מה גש ן דג מה אי הה דנ ונ ן -  מה הה ר לו  מנ י אה כנ דש רש ל מה ענ ר של םאמנ ם ת אי וש 'י.  ה לי ' שול 'נו  ינל אי
ם אותה ן  תנ נה יון,  סה ני בנ י  כנ דש רש מה ד  מנ עה של שום  ומי יו.  נה בה ה  רה עמשה בנ שו  בש לנ תש הי ים  תוני חש תנ ים  רי תה כש ה  רה עמשה ונ ש,  בי לנ תש הי

לות. גה ה בנ ינה כי שש יל הנ בי שש ה בי סה ננ תש הי י של ה מי מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ יהדו. ענ רוך הוא בש דוש בה קה הנ

ירות פי ם סש הי ן יו"ד ה"י וא"ו ה"י, של הי ר, של תל כל ל הנ ם של שי ל הנ גגלות של ר סש של יו על לה ים עה די יורש שום של מי
יום ר בו בש מנ אל נל יון של לש על ר הה תל כל הו הנ זל ה. וש ירה בי גש הנ וש ך  לל מל ל הנ יון של לש על ר הה תל כל ת הנ ים אל בי סובש גגלות, של סש אות בנ לי מש
י, עי צה מש אל מוד הה ענ ת הה ים אל ירי תי כש בו מנ א של מה אי א וש בה אנ ינו? הה להי י ה' אל ינו. מי להי ך ה' אל נו לש תש ר יי תל ה כל שה דג קש ת בנ בה שנ
אות. בה בות, ה' צש ה אה לשה דוש, שש דוש קה דוש קה ם קה הי שו. וש לי שנ ך יש ה לש שה דג ה קש ר בה מנ אל נל ה. וש שה דג יא קש הי ה של ינה כי שש הנ וש

ה. ינה כי יא שש הי בודו, של ץ כש רל אה ל הה םא כה ל יק, בו מש די ה צנ ל - זל םא כה ל הוד. מש ח וש צנ אות? ני בה צש י הנ מי

ד עומי ק של פי ין בו סה שו, אי רש שה עו ומי זש גי הוא מי י של מי סות. של ננ תש הי לש יך  רי םא צה בות, ל אה ת הה לשל שש הוא מי י של ומי
עמקםב ינ ה, וש בורה ת גש דנ מי ק בש חה צש יי ד, וש סל ת חל דנ מי א בש לה ר, אל תל כל ל הנ ם של שי ה בנ סה ננ תש םא הי ם ל הה רה בש אנ ר של םאמנ ם ת אי יון. וש סה ני בנ
בור ה די סל ננ תש יי י של ה הוא, ומי ן - יהפל ן בםחנ בל ם אל הל את לה רי קש לו ני לה ים הנ די דה צש ת הנ לשל שש ה מי ינה כי שש הנ ת, וש רל אל פש ת תי דנ מי בש

סות. ננ תש הי ך, הוא יהכול לש כה ן של יוה כי סו) וש ננ תש םא הי ם ל ר. (שה תל כל ת הנ בות אל סובש יות של ר אותי של על בש

םא יהכול ל ך. של ה לה מל דנ ה אמ מה ך  ידי עי ה אמ תוב (איכה ב) מה כה של הו  יונו. זל סש ני ין סוף לש ם, אי ה שה סל ננ תש יי י של ומי
ין אי ך בה יונש סש ני ר של חנ כות, אנ לש מנ בות. ה"א בנ אה ת הה לשל שש הוא יו"ד ה"א וא"ו בי "ה, של מה ך לש לש יון של סה ני מות הנ דנ תש הי לש
ר בל של הנ מו של "ם, כש אי ה לש לל ענ תש ה, ובו תי כגסל א ומש לה פש הוא מג ך. אותו של א לה פה רש 'י יי ך מי רי בש 'יהם שי דול כנ י גה סוף, (שם) כי

. ך כםחנ ייש לש ה, וש בםל אותה סש ה יהכול לי תה אנ יך, של לל ן אי בל ה, טםל אל דושה קש ה הנ נורה מש ת, הנ עי כה ין לו סוף. וש ך אי לה של

מות שה נש ל הנ נות של חמ מנ ל הנ כה בות ולש אה לו לה פי א אמ לה םא! אל ה - ל תה אותה קש רנ זה ך הוא של דש בנ ה לש תה אנ ר של םאמנ ם ת אי וש
ד גל נל כש ה,  טה מנ לש ד  חה אל וש ה  לה עש מנ לש ד  חה אל ים,  צופי רש פנ י  ני שש לו  ייש  של ן  מה אל נל ה  רועל מו  כש ך,  נש יוקש דש בי ך  מש עי נות  נש קנ מש של
מו לש צנ ם בש דה אה ת הה ים אל להי א אל רה בש יי ר (בראשית א) ונ מנ אל ם נל ילה בי שש ה, ובי תונה חש תנ ה הנ בה כה רש מל הנ ה וש יונה לש על ה הה בה כה רש מל הנ
ם יי עממנ פנ מו  ל שש פנ ה כה שום זל ה. ומי טה מנ ן לש יוקה דש ים, הנ להי ם אל לל צל ה. בש לה עש מנ לש ן של יוקה דש מו, בנ לש צנ ים. בש להי ם אל לל צל בש
ים לולי ך כש ה, כה יאה רי ל בש ים של צופי רש פנ ל הנ כולי מו של ה. וכש ה מםשל ר מםשל םאמל י תוב (שמות ב) ונ כה הו של "ה. זל "ה מםשל מםשל

ילות. צי ל אמ ים של צופי רש פנ בו הנ
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ל אי רה שש הוא יי יון של לש על ן הה קי זה ל הנ ד של צנ הנ ה הוא מי תה אנ ך של י בש תי עש ן, יהדנ קי ן זה קי ה: זה דושה קש ה הנ נורה מש ר לו הנ מנ אה
בוד יל כש בי שש לו, בי יונות של סש ני ית לנ לי כש תנ ין סוף וש אי צון של רה ה בש ים אותה לי בש קנ נו מש ך אה לש זו של ן הנ בל אל ת הה אל ה. וש לה עש מנ לש של
י די יך, וכש לל רות עה שש א לי תה גולש ה סל יר לה זי חמ הנ י לש די ל, כש אי רה שש ן יי בל ה אל ם רםעל שה ה (בראשית מט) מי ר בה מנ אל נל ה של ינה כי שש הנ

ים. יוני לש על ל הה ל כה ת ענ לנ יו עי לה ה עה רל שש יי של

לש, שה ים וש שי בונו שי שש חל יות, וש ר אותי של ם על ה, יו"ד ה"י וא"ו ה"י הי דושה קש ה הנ נורה מש ן: הנ קי זה ר אותו הנ מנ אה
ם הל ר בה מנ אל נל ע, של רה בוב הה רש עי ים הה אי בה נו  מל מי שום של ה. מי אה אםה גה י גה כי ר בו  מנ אל נל של "ס רוחנ  גנ ה מי מה קה ל נש נוטי ובו 
א ח נה לנ הו שש זל ם ג"ע, וש ם ס"ג הי יות עי ר אותי של על ד. וש חה ם אל ין גנ ה טוב אי ין עםשי חו אי לה אל ו נל דה ג ינחש (תהלים נג) כגלו סה
זוז םא תה ל ם, של יכל לי ה אמ לו אותה זו, טש ן הנ בל אל ת הה ם אל תל לש בנ קי ר של חנ ה, אנ דושה קש ה הנ נורה מש הנ ר לו. וש של ל אמ כה ג"ע בש ך. וש יהדש
ין ה בי יונה לש על ם הה אי ת הה יב אל כי שש מנ י של י הוא מי רי שש ם. אנ יי תה פנ ין שש בון בי כש שש ם תי ר (תהלים סח) אי מנ אל יהה נל לל ם, עה כל מי

ם. א אי לה ם אל י אי רי קש ל תי ם. אנ יי תה פנ ין שש בון בי כש שש ם תי ר (שם) אי מנ אל ה נל ילה בי שש יו, ובי תותה פש שי

ר מנ אל נל יהה  לל עה ה, של תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש הנ ה וש יונה לש על ה הה ינה כי שש ה. הנ תונה חש תנ ם הנ אי הה ה וש יונה לש על ם הה אי ן, הה ם הי יי תנ ושש
יב כי שש מנ י של י הוא מי רי שש ן. אנ יהל תי ה שש נה כש לנ תי ר (רות א) ונ מנ אל ם נל דה גש נל ים, כש לוחי י שי ני ח, שש לנ שנ תש חנ  לי (דברים כב) שנ
ר בו מנ אל נל רוך הוא של דוש בה קה ם הנ שה נו, של יבי כי שש ת הנ לנ פי תש ע, בי מנ ת שש יאנ רי קש ה, בי תורה ה, בש לה פי תש יו בי תותה פש שי ם בש אותה
ד גל נל כש ד  חה אל לומות,  שש י  ני שש ך.  לומל ת שש כנ סג ינו  לי עה רםש  ופש ר  מנ אל נל ה  ינה כי שש ל הנ ענ וש גו'.  וש לום  שה לש ינו  בי אה נו  יבי כי שש הנ
ינו בי נו אה יבי כי שש ר הנ מנ אל ילו נל בי שש ת, ובי יי בנ ל הנ ענ ד הוא בנ חה ה. אל תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש ד הנ גל נל ד כש חה אל ה, וש יונה לש על ה הה ינה כי שש הנ

ך. רי בה חנ מש אורי הה , וש ענ ת בוצי יי בנ ל הנ ענ ר, בנ מנ אל ם נל יהל ני ל שש . ענ חנ י הוא אורי ני שי הנ י. וש עי צה מש אל מוד הה ענ ה הה זל לום, וש שה לש

לון ר מש בה דש מי י בנ ני ני תש יי י  תוב (ירמיה ט) מי כה של הו  ים. זל חי לון אורש ה מש ינה כי שש את הנ רי קש ני חנ  ל אורי ד של צנ הנ ומי
י ר בו (תהלים פד) כי מנ אל נל נו אותו של מל ס מי ני כנ תש הי ש. של מל של א הנ י בה ה? כי מה לה ם. וש ן שה לל יה ר ונ מנ אל ילו נל בי שש ים. ובי חי אםרש

לות. גה ה בנ כה שי חמ ה בנ ינה כי שש ה הנ רה אמ שש ני ים. וש להי ן ה' אל גי ש ומה מל של

ל אי ם הה הי ים ה', של להי ל אל או אי רש קש ני בות של אה ת הה לשל ל שש ד של צנ הנ ה, ומי בואה את נש רי קש הוד ני ח וש צנ ל ני ד של צנ הנ ומי
יהתו וה המ ל  ענ ה  ידה עי מש יא  הי לו  לה הנ מות  שי הנ ת  לשל שש ובי ת.  רל אל פש תי ה  בורה גש ה  לה דג גש את  רי קש ני א,  נורה הנ וש בור  גי הנ דול  גה הנ

מות. עולה ל הה ל כה תו ענ לש יכה הותו וי אלה וי

ים, מי עולה בון הה ל רי יהה של וה המ נוי ונ ל כי ה ענ אל רש מנ ה, של " ה ילהוי שובה ם תש את אי רי קש ה ני יונה לש על ם הה אי ל הה ד של צנ הנ ומי
"ה את מה רי קש יא ני הי נוי. וש ינו כי הוא אי ים לו, וש נויי ם כי יות הי וה המ הנ ים וש נויי כי ל הנ כה יות. של וה המ ל הנ כה ים וש נויי כי ל הנ ל כה ענ בנ
ין ה - אי מה כש ין חה ם אי אי ה. של אה רש יי ם לש י אי ך כי מה עי ל מי יך שםאי להל ה ה' אל ר (דברים י) מה מנ אל נל ה, של מה כש ל חה ד של צנ הנ מי

"ה הוא. עו מנ םא יהדש י ל ים, כי יוני לש על ל הה ת כה לנ ל עי יד ענ עי "ה מי ה מה זל ה. ובה מה כש ין חה ה - אי אה רש ין יי ם אי אי ה, וש אה רש יי

ע צנ מש אל ל הה ה של דה קג נש הנ ה, וש לה עש מנ לש קוץ של הנ ה וש טה מנ לש קוץ של ה י', הנ זל מו  דות. כש קג נש ם הנ ה הי מנ כש חה ל הנ ד של צנ ומי
ע בנ רש ה אנ אה רש ל אות מנ כה יו"ד ה"י וא"ו ה"י. וש ים בש מוזי ם רש הי ים י י י, וש רי שה ה קש לשה בו שש יון, של לש ר על תל ל כל ה ענ אה רש מנ
לש ם שש ה אותה ן י' יו"ד. ובה לויות מי תש יות של א יהו"ה, י"ב אותי שה ר יהו"ה, יי ך יהו"ה, יהאי כש רל בה ן: יש הי יות, של אותי
לש. ה שה ני ע - הי צנ מש אל בה ה של דה קג ם. ונש יי תנ ה - שש טה מנ קוץ לש הנ ת. וש חנ ה - אנ לה עש מנ קוץ לש ה י' הנ מו זל ת. כש חנ דות אנ ה מי רי שש על
ה ם. ומנ עולה א הה רה בש רות ני מה אמ ה מנ רה עמשה ם בנ הל ר בה מנ אל נל ים, של מי חמ רנ דות הה ה י"ג מי ני ר. הי של על ה  בונה שש חל אות י' בש הה וש

אות? רש בה הי ד יהכול לש חה ר אל מה אמ מנ םא בש ל המ ר ונ מוד לומנ לש תנ

ים מי עה טש ל הנ ד של צנ הנ ה . ומי מו זל נו, כש רש אנ בי מו של ת קול, כש ה בנ תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש את הנ רי קש דות ני קג נש ל הנ ד של צנ ומי
ה, טה מנ דות לש קג נש הנ ה, וש לה עש מנ ים לש מי עה טש זו הנ מש רש ה ני ף. בה לל אות אה ז בה מה רש כםל ני הנ ה . וש מו זל ה, כש בה שה חמ ה מנ ינה כי שש את הנ רי קש ני
בון שש חל ם כ"ו כש הי וש ית,  אשי רי י בש מי יש ת  של שי וש רות,  בש די ת הנ רל ירות, עמשל מי ר אמ של על כםל הוא  הנ וש ע,  צנ מש אל יות בה אותי הה
ה . מו זל ים, כש יוני לש ם על יי דות מנ קג ים ונש מי עה ם טש אותה ה יהו"ה, וש מו זל יות כש אותי דות וש קג ים ונש מי עה ל טש כולי יהו"ה, של

ה . מו זל ים כש יי בי קי ם נש יי מנ

י יהי וי ם  יי מה הנ תוך  בש יענ  קי י רה הי יש ר (בראשית א)  מנ אל נל ילו  בי שש יות. בי אותי ל הה ל כה ע כולי צנ מש אל ל הה של יענ  קי רה הה
ל מות ענ ר (יחזקאל א) ודש מנ אל יו נל לה עה ה. וש מונה אל ר הה קנ הו עי זל ר, וש קה יות עי פוך אותי הי יענ בש קי ם. רה יי מה ם לה יי ין מנ יל בי די בש מנ
ל ל כה ת ענ לנ ה, עי מונה אל ר הה קנ א עי רה קש ני אותו של ה לש בה כה רש הוא מל יון, של לש ר על תל כל בש יענ של קי רה הוא הה , של יענ קי יהה רה חנ י הנ אשי רה

נוז. גה יר וש מי ים טה יוני לש על הה

ים מי עה טש ל הנ ד של צנ הנ יו. ומי לה גש דום רנ הוא, המ רוך  בה דוש  קה ל הנ של תו  יא בי דות הי קג נש ד הנ צנ ה מי ינה כי שש עוד, הנ וש
יא ה הי זל ד הנ צנ ה הוה"י. מי זל מו  ך, כש לל מל ת הנ ת בנ ענ יות נודנ וה המ הנ ים וש רופי צי ה. ובנ לה עש ת בנ רל ל עמטל יי ת חנ של את אי רי קש ני

יו. לה גש דום רנ המ

ב, נה זה וש צוף  רש פנ ם  הי לו, של דות אי קג נש י  תי ל שש ד של צנ הנ ומי יו.  נה פה את  רי קש ני וש צוף  רש פנ את  רי קש ני ל יהו"ה  ד של צנ ומי
םאש ר ה בה מה כש ר, חה בה דה סוד הנ יא סוף. וש ה הי תונה חש תנ ה הנ דה קג נש םאש, ובנ יא ר ה הי יונה לש על ה הה דה קג נש הנ םאש  ר את א. בש רי קש ני
תוב (ישעיה מד) כה הו של רון. זל חמ אנ אשון וש הוא רי לות, של עי ת הה לנ ל עי ה ענ אל רש לו מנ לה דות הנ קג נש י הנ תי שש סוף. בי ה בנ מה כש חה וש

רון. חמ י אנ ני אמ אשון ונ י רי ני אמ

תוב (שם) כה הו של נו. זל מל לוהנ חוץ מי ין אל אי ים של יוני לש על ל הה ת כה לנ ל עי ה ענ אל רש י"ם מנ י יודי תי ל שש ע של צנ מש אל וא"ו בה
ים יוני לש על ל  של ם  שי בנ את  רי קש ני ים,  תוני חש תנ וש ים  יוני לש על הה מי ה  לולה כש ה  ינה כי שש הנ של שום  ומי ים.  להי אל ין  אי י  דנ עה לש בנ ומי
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את רי קש ני או, של רש קש ה ני ינה כי שש ים בנ תוני חש תנ הנ ים וש יוני לש על ל הה כה א. לש רה קש ם יי שי ם בש כגלה תוב (שם מ) לש כה הו של ים. זל תוני חש תנ וש
ם. שי עמך בש דה אי לום (שמות לג) וה שה יו הנ לה נו עה בי ה רנ מםשל ר לש מנ ילו אה בי שש בי ם, של שי

ם שי את בנ רי קש ני נו של רש אנ י בי רי ים - המ יוני לש על ם. בה הל את בה רי קש םא ני ל ים של תוני חש תנ הנ ים וש יוני לש על ל הה כה ר מי דה עש םא נל יש ל אי
ים - תוני חש תנ ל הנ ם של שי את בנ רי קש ני וש ים.  נויי כי ל הנ ל כה מות של שי ה, ובנ תה דה קג נש ה, בי יהתה וה המ ה, בנ ירה פי ה וסש ירה פי ל סש ל כה של
י. עי צה מש אל מוד הה ענ ה הה ם? זל יי מנ ה שה ה זל או. מנ סש ין כי כי ם הי יי מנ שה א, (תהלים קג) ה' בנ סי ן. כי ך, אופנ אה לש ף, מנ רה א, שה סי כי

ה. לה שה כםל מה כותו בנ לש ך לו (שם) ומנ מנ ה סה שום זל ומי

את רי קש יא ני הי מו של ה. וכש מה יש מנ שה א הנ ט נה בל תוב (בראשית טו) הנ כה הו של ה. זל מה יש מנ את שה רי קש ם ני יי מנ שה ל הנ ד של צנ מי
ת חנ ל אנ כה (בש יא  הי ים, של תוני חש תנ ובנ ים  יוני לש על י בה עי צה מש אל מוד הה ענ א הה רה קש ני ך  ים, כה תוני חש תנ הנ וש ים  יוני לש על ל הה ם של שי בנ

תו. עור קומה יא שי הי תו, וש דה תו) מי דה מי כש

את רי קש ני ף וש רה א שה רה קש ני ך של אה לש מנ מו של ים. כש פי רה שש ן הנ ד מי חה י אל לנ ף אי עה יה תוב (ישעיה ו) ונ כה הו של ף, זל רה את שה רי קש ני וש
יו נה פה ך  אנ לש ומנ ים.  להי אל הה ך  אנ לש מנ ע  סנ יי ונ ע.  רה ל  כה מי י  אםתי ל  גםאי הנ ך  אה לש מנ הנ (בראשית מח)  תוב  כה של הו  זל ך.  אה לש מנ

הושייעהם.

ם ל שי ן ענ את אופנ רי קש ני ה. וש לה עש ל בנ יחותו של לי ת שש ה בו אל יא עושה הי של ם מטטרו"ן, כש ל שי ך ענ אה לש את מנ רי קש ני וש
ה טה מנ לש ה של בה כה רש מל ל הנ יות של ע חנ בנ רש ם אנ ל שי ה ענ בה כה רש את מל רי קש ני וש ים.  תוני חש תנ ל הנ ענ בו  ה  טונה לש שי של סנדלפו"ן, כש
ייה, רש מות אנ ם, דש דה מות אה את דש רי קש ה. ני לה שה כםל מה בנ כותו  לש (תהלים קג) ומנ נו  רש אנ בי מו של ם, כש יהל לי ה עמ טונה לש שי של כש
תוב כה של הו  ים. זל יאי בי נש יו הנ דה ם עמבה הי ים, של תוני חש תנ ית לנ אי רש ני יונות  מש די הנ לו  אי ם. ובש הל ר בה של מות נל מות שור, דש דש

ה. מל דנ ים אמ יאי בי נש ינד הנ (הושע יב) ובש

ה רוך הוא, שורל דוש בה קה הנ א מי יהרי י של ה מי מו זל ים. כש ני או בה רש קש ני ה, של יונה לש על ה הה בה כה רש מל הנ ם מי הי ים של יאי בי ייש נש וש
ה' רםת לנ תה סש ני ר (דברים כט) הנ מנ אל נל לו  לה יות הנ אותי י הה תי ל שש ענ מםח. וש ה ה' בש ב אותו, שורל אוהי י של בו. ומי לי י' בש
י ן ו"ה. מי לות הי גש ני הנ ם, וש דה י אה ני בש ר הוא מי תה סש ב אותו, ני אוהי רוך הוא או של דוש בה קה ן הנ א מי יהרי י של מי ינו. של להי אל

יו. רה יבה ה אי מונה ים ושש עי בה רש ם אנ יי אתנ מה ה ה' בש ה, שורל וה צש מי ק בש עוסי י של יו. ומי פי ה ו' בש ה, שורל תורה ק בנ סי ענ תש מי של

שוהה רש ית, ופי יצי ם צי הל שו לה עה ה (במדבר טז) וש ר בה מנ אל נל ית של יצי צי הנ מו של יות, כש ע אותי בנ רש אנ ה מי לולה ה כש וה צש ומי
ין ר בי שה ה עה מונה ם שש הי ר. וש שה ה עה לשה ל שש יף ענ םא יוסי יף ל מוסי ל הנ כה ה, וש עה בש שי חםת מי פש םא יי ת ל פוחי ל הנ ה, כה נה שש מי י הנ לי עמ בנ

ם. יי ננ ים ושש עי בש ים שי ד - עולי ל צנ כה יות לש לש חג ים וש רי שה קש

ה דושה קש ה הנ נורה מש הנ ם. וש יי תנ ים ושש עי בש יהא שי רי טש ימנ גי "ד בש סל א. חל סי ד כי סל חל ן בנ הוכנ ר (ישעיה טז) וש מנ אל ם נל יהל לי עמ
לו אי ית כש יצי צי א בש לה םא עוד, אל ל ה. וש תורה ל הנ וות של צש ינ"ג מי רש יים תנ קנ לו מש אי ית, כש יצי צי ין וש לי פי יחנ תש ני מי י של ל מי ר, כה מנ אה

א. סי ל כי יד יהו"ה ענ לו הורי אי ם יהו"ה, כש ם שי הי ין, של לי פי תש רוך הוא. בנ דוש בה קה א לנ סי ן כי קי תנ מש

אן, ים כה יוני לש י סודות על ני אי שש דנ א ונ לה ים? אל סורי אמ ית הה בי מו מי צש יר ענ תי בוש מנ ין חה ר אי מנ אל ה נל מה ך, לה ם כה אי
ל כה ת  לנ עי בש א  לה אל לויהה  תש ין  אי יהו"ה,  ם  הי של ם  אי הה וש ב  אה הה וש ה,  ינה כי שש הנ וש י  עי צה מש אל הה מוד  ענ הה ת  לנ אג גש ל  של ד  חה אל
סור אה וש בוש  חה ינו  ים אי מורי גש ים  יקי די צנ ל  ד של צנ הנ מי ד של חה אל וש יון.  לש על ר  תל כל ה בש כגסל ומש א  לה פש הוא מג ים, של יוני לש על הה
שו פש ננ תוב (בראשית מד) וש כה הו של יבות. זל בי חמ ם בנ הל מה שור עי ה, קה בה המ אנ ם בש הל מה בוש עי חה סור וש א הוא אה לה לות, אל גה בנ
ים די יורש של חות  בה שש תי וש ירות  ה שי מה כנ בש לו  ה של בה כה רש מל ובנ לו  ים  ני קש תנ מש א של סי כי בנ ם  הל מה עי בוש  שו. חה פש ננ בש ה  שורה קש

ם. יהל פי נש ת קול כנ ע אל מנ שש אל ם (יחזקאל א) וה הל ר בה מנ אל נל רוך הוא, של דוש בה קה ל הנ נות של חמ ה מנ מה ם כנ יהל לי עמ

ה קול לה פי תש ים, ובנ ני אופנ יות וש חנ ים וש פי רה ם שש הי נות, של חמ ה מנ מה כנ יו בש לה ים אי די ים, יורש פי רה שש ים הנ אי ח בה בנ תנ שש יי ובש
ה לה פי תש הנ גו'. של ים וש רי ק הה רי פה ק מש זה חה ה וש דולה גש רוחנ  ר וש ה ה' עםבי ני הי (מלכים א' יט) וש רוהה  אמ בי מו של ה, כש קה ה דנ מה מה דש
ת לנ פי את תש רי קש ה ני שום זל ילו, ומי בי שש עממםד בי לנ יך  רי ך, צה לל מל א הנ ם בה שה שום של ה. ומי קה ה דנ מה מה יא קול דש אי הי שנ חמ בנ
תו. יאהדונהי ינה כי רוך הוא ושש דוש בה קה ד הנ ינחי תש כות, בו מי רה "י בש ל חנ ים, כולי מי עולה "י הה ה חנ שום זל ה. ומי ידה עממי

ה. נה שש מי י הנ לי עמ שוהה בנ רש ך פי כה ה, וש רה דש שי בנ יות של לש חג "י הנ קו חנ קש פנ תש יי ד של רםענ ענ כש יך לי רי ן. ובו צה מי בון אה שש חל ה לש עולל של

ה עולל ך  כה "י. של נה דם יא אמ הי לו, של יכה הי בש ך  לל מל ר הנ ענ שנ ס לש ני כה הי חו, לש בש ת שי ן אל קי תנ לש יך  רי אשונות צה רי הה לש  שש ובי
ך ר כה חנ ו"ו, אנ ן  הי כות של רה בש ה הנ רי שש על ים  תי שש בי תו  שה קה בנ ש  קי יבנ וי ם  שה לש ס  נה כש ני ר של חנ "י. אנ נה דם בון אמ שש חל כש "ל  יכה הי
יא ה הי ינה כי שש הנ ובו  ים,  מודי שון לי ם לש יי תנ פה י שש תי ין שש יק בי די צנ ם  שה רונות, של חמ אנ הה לש  שש בי תו  לה אי שש ים לו  ני נותש
לו, ה של בה כה רש מל ם הנ א עי סי ים לו כי ני קש תנ מש ה), של בה המ אנ ל הה בוש (של חה סור וש לו הוא אה לה ים הנ יקי די צנ ל הנ ד של צנ הנ ה. מי לה בה קנ

ים. יי חנ ץ הנ ל עי ד של צנ הנ ה מי נל חמ מנ הנ וש

ם ר אותו עי קושי ם, וש הל מה ר עי זל יות עי הש טוב לי ר הנ ייצל ם בש ר אותה קושי ע, של רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ ל עי ד של צנ הנ ל מי בה אמ
לות, גה בוש בנ חה סור וש ים הוא אה ינוני ל בי ד של צנ הנ ים. מי רי פה א סש מור נושי ם, חמ יהל תי חש א תנ שה מנ מור לש מו חמ ע כש רה ר הה ייצל
י ידי י ה' בי ני ננ תה ר (איכה א) נש מנ אל ים נל עי שה רש שאוי. בה מנ מור לש חמ כנ רםש וש חמ שור לנ ייה כש חםל, הל ימות הנ ר בי מנ אל ם נל יהל לי עמ של

ל קום. םא אוכנ ל

ר ל יהד קושי ה של לה פי ם, ותש ה אותה לל כנ םא יש ל ד של י סמא"ל, שור מועה ני רש קנ ים לש לי בה חמ ן כנ ין הי לי פי תש צועות הנ רש של
בות ים אמ לויי נו תש מל מי יו, של ינה םא עי ל מש נו כי מל ק מי חי רש ד הנ שור מועה ר מי מנ אל יו נל לה ין, עה לי פי יחנ תש ני םא מי ל י של יו. ומי לה גש רנ לש
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יק. סי פש םא ינ בו ל ל עמקי רוך ענ ש כה חה לו נה פי ר אמ מנ אל ילו נל בי שש ש, בי חה ף. נה מור נואי ל חמ שאוי ענ ית מנ יצי ין, צי יקי זי נש

"ל. יכה בון הי שש חל ה כש ך עולל כה "י, של נה דם ה? אמ זל ל הנ יכה הי י הנ יות. מי ע אותי בנ רש אנ ל לש יכה הי ם כש ין הי לי פי י תש תי ה בה עה בה רש אנ וש
ם הי יות, וש חנ י הנ פי נש ד כנ גל נל ה כש עה בה רש ים אנ תי יות. ובה חנ י הנ ני מו פש ל יהו"ה, כש יות של ע אותי בנ רש יות אנ שי רה ע פה בנ רש ן אנ אותה וש

ה. בה קי ר ונש כה ן זה הי יות של אותי הה דות וש קג נש מו הנ כש

ם ם הי יי ננ י. ושש תי ה יונה ר בה מנ אל נל ה של ינה כי שש זו הנ ה, וש שםר אותה קש ל יהד לי ה של צועה ה, רש י יונה פי נש ד כנ גל נל צועות כש י רש תי שש
יהד מו, ומי עי ה  ר אותה קושי ה וש בה קי נש ל הנ ם, נוטי יהל ני ל שש ה של ידה צי צוד אותו  ה לה רוצל י של ה. מי בה קי ר ונש כה ים - זה יוני הנ
ין, לי פי ל תש ר של של קל ה בש שםר אותה קש ה, לי ינה כי שש ה הנ וה צש ה מי דושה ה קש טםל יונה ל לי אי רה שש ים יי יכי רי ך צש כה םא. וש יהב ר וש כה זה א לנ רה קש יי

י. עי צה מש אל מוד הה ענ ה, הה לה עש מנ לש ל של אי רה שש הוא יי ה, של לה עש בנ א לש רה קש יהד יי ומי

שםר אותו קש יך לי רי , צה יהה לל ד אי יורי של יהד כש ין. ומי לי פי ת תש ונ צש ם מי קול עי ל בש אי רה שש ע יי מנ םא שש ר קש נו לי קש ה תי שום זל ומי
בוש ך חמ רש אי ה (יחזקאל כד) פש נה שש מי י הנ לי עמ רוהה בנ אמ בי מו של ל יהד, כש ין של לי פי ל תש ה של צועה רש ה בי מה בוש עי יות חה הש ה לי מה עי

יל. עי רוהה לש אמ בי מו של ין, כש לי פי לו תש יך. אי לל עה

יות שי רה ע פה בנ רש אנ ה מי לולה יא כש הי ם ד', של ד, א"ח עי חה ל אל חוד של יי ם בש ד אותה ינחי יך לש רי ם, צה ר אותה קושי יהד של ומי
ם שי ל הנ מות של לי שש ית הנ יעי בי רש הוא. ה' הה רוך  בה דוש  קה ל הנ יות של אותי ע הה בנ רש אנ ית לש יעי בי רש יא הה הי וש ין,  לי פי ל תש של
ה זל מו  ה. כש רה עמשה ם לנ לה שש ני ה  בון, ובה שש חל ע בש שנ הוא תי א"ח, של ית לה ירי "ת, עמשי לל אות דה ל הה קוץ של יא הנ הי יהו"ה, וש

. שוהה רש י פי רי המ יו"ד ה"א וא"ו ה"א, ונ

י לי ע בש מנ ת שש יאנ רי א קש קורי י של מי ה, של נה שש מי י הנ לי עמ שוהה בנ רש ין. ופי לי פי תש ע בי מנ ת שש יאנ רי םא קש ר קש נו לי קש ה תי שום זל ומי
אותו ין. ובש לי פי ל תש יק, אות של די ה צנ ינה כי שש הנ רוך הוא וש דוש בה קה ל הנ ר של של קל הנ ר. וש קל דות של יד עי עי לו מי אי ין, כש לי פי תש

יהדו. יא בש ה הי רה ם - עמבי יי תנ ינש ח בי שה י של תו, מי ינה כי רוך הוא ושש דוש בה קה ם בו לנ ר אותה קושי ן של מנ זש

מו רוענ עגזו. כש זש ר ובי מנ אל יהה נל לל רוך הוא, עה דוש בה קה ת אותו לנ רל טל ענ מש ם של אי ין, הה לי פי םאש הוא תש ל ר ין של לי פי ותש
ה בורה םאש. גש ר בה ין של לי פי לו תש רוענ עגזו - אי זש ה. ובי ינו - זו תורה ימי ע ה' בי בנ שש ה, (ישעיה סב) ני נה שש מי י הנ לי עמ רוהה בנ אמ בי של
ל ה של לה פי לו תש ד של צנ הנ ינו, מי להי ים, הוא אל רומי י מש הי בש גה ת עגזו בש יננ כי . ושש שוהה רש י פי רי המ זו, ונ יא עג הי לו, וש רוענ של הוא זש
ע, צנ מש אל בה יות של וה המ ם הנ ם אותה אי ד הה צנ ה. מי מה צש י ענ ני פש ה בי וה צש יא מי ת הי חנ ל אנ כה כו', של וש םאש  ל ר ת של בל כל ענ ה מש ינה יהד אי
ין, לי פי י זוגות תש ני ים שש מי רון, שה חמ אנ דור הה ל הנ של לו  אי ים  יאי קי םא בש ל שום של ומי ר.  אי בה תש ני י  רי המ ונ  , רוהה אמ בי של מו  כש

ים). כי רה צש ם ני יהל ני ה (שש זל סוד הנ ים בנ עי םא יודש ל ק של פי סה מי

ין ז בי אוחי יק הוא אות של די צנ של מו  ה, וכש רה מה אמ מנ ה בש וה צש מי יים הנ קנ מש של הו  אוי, זל רה ין כה לי פי ם תש שה י של עוד, מי וש
ח ין, שה לי פי תש ר בנ מנ אל נל ה. וש לה פי תש כות הנ רש ה בי רי שש ה על מונל שש ם בי יהל ני שש ז בי ך הוא אוחי תו, כה ינה כי רוך הוא ושש דוש בה קה הנ
ה לה פי תש בנ ה של פל י הנ רי שש יק. אנ סי פש םא ינ בו ל ל עמקי ענ רוך  ש כה חה לו נה פי אמ ה, ונ לה פי תש ר בנ מנ אל נל יהדו. וש יא בש ה הי רה ם - עמבי יי תנ ינש בי
יב כי שש הנ ח, לש תה פש י תי תנ פה י שש נה דם ן אמ הל בה ם, של יי תה פנ ין שש בון בי כש שש ם תי הו (תהלים סח) אי זל ה, וש ינה כי שש ב לנ כה שש ה בו מי עושל

ים. רםחי פש אל ל הה ת ענ צל ם רםבל אי הה ה (דברים כב) וש ר בה מנ אל נל ה של יונה לש על ם הה אי ם הה הל בה

ך) רי בה רוהה (לש אמ בי מו של ים, כש ים טובי יהמי תות וש בה שנ ל, בש אי רה שש ם יי הי , של יהה לל ל גוזה יהה ענ פל נה ת כש של יא פורל הי ן של מנ זש בי של
יא הי ים של ים טובי יהמי תות וש בה שנ ה בש שום זל ם, ומי עולה מות הה ל אג כה רות מי חי בש או  צש מש ינו, ני לי לום עה ת שה כנ סג ש  פורי הנ
חנ לי ר בו (שם) שנ מנ אל חםל, נל מות הנ יש יהבםאו  של ם. וכש עולה בה ים של גי רש טש קנ מש ל הנ כה ד מי חנ ם פנ הל ין לה ל, אי אי רה שש ל יי ת ענ צל רובל

ם. אי ת הה ח אל לנ שנ תש

ר מנ אל נל ה, וש יונה יא כש ה הי תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש א הנ לה ד? אל חה כםל אל הנ ה של תונה חש תנ ה לנ יונה לש על ה הה ינה כי שש ין הנ ה ייש בי ומנ
ה לה טש ני שום של ה, מי דה צי א מי צה מש ד ני חנ פנ ה וה אה רש יא יי הי ה, של סותה כנ יך לש רי ף, צה סל כל ה בנ פה חש ה נל י יונה פי נש ה (תהלים סח) כנ בה

ים. יני בםענ די תש ם סמא"ל לי שה ה של בורה גש ד הנ צנ מי

ין, הוא יהמי ף, של סל כל ה? בש מל ים אותו. ובנ ירי כי םא מנ ל ים של יני י די לי עמ ה בנ מה כנ ה מי סות אותה כנ יך לש רי ה צה שום זל ומי
ה שום זל יום. ומי ד בנ סל ל חל יו חוט של לה ך עה רוך הוא מושי דוש בה קה ה, הנ לה יש לנ ה בנ תורה ק בנ עוסי ל הה ר, כה מנ אל לו נל לה גש בי של

ין. די י הנ לי עמ ה בנ ירו בה םא ינכי ל ים, של מי חמ רנ ד הה צנ ה מי שםם אותה רש ף לי סל כל ה בנ פה חש נל

סוף ם מי הי ה  לה ם של יי פנ נה כש הנ וש ה,  לה עש מנ לש של עופות  ל הה כה מי ת  דל םא פוחל ל ר, של של נל כנ יא  ה הי יונה לש על הה ם  אי ל הה בה אמ
ר (שם כב) מנ אל יו נל לה עה ם. וש יי לנ רושה זו יש נו, וש יר קי עי ר יה של נל ר (דברים לב) כש מנ אל ה נל ילה בי שש ם, ובי עולה ד סוף הה ענ ם וש עולה הה
הוא ה של פל י הנ רי שש ה. אנ טה ל מנ ם של יי לנ רושה פור יש צי ן הנ קנ ה, וש לה עש ל מנ ם של יי לנ רושה יא יש ה הי לה ן של קי הנ פור. של ן צי א קנ רי קה י יי כי
ם, ת שה נל נל קנ יא מש הי של כש ה. של לה ן של קי יא הנ הי ה של מה שה נש י הנ רי שש ה. אנ לה ן של יא קי הי ה של לה פי תש הנ ה וש תורה י הנ רי שש ה. אנ לה ן של קי הנ

ם. עולה ל הה ים של גי רש טש קנ מש ל הנ כה ת מי דל םא פוחל ל

יום את  רי קש ני לו  של ד  צנ הנ מי יק  די צנ וש ת,  בה שנ הנ ת  לנ פי תש בי ת  נל נל קנ מש יא  הי י.  חנ ל  כה ת  מנ שש ני את  רי קש ני ה  זל שום  ומי
כות. ל סג אשון של רי יום הה הנ ח, וש סנ ל פל אשון של רי יום הה יא הנ הי ה, וש יונה לש על ם הה אי הה ים מי יהמי ים הנ בי שש חנ מש של י, כש יעי בי שש הנ
ל ל כה לות של פי תש ל הנ ים. כה פורי כי יא יום הנ הי וש ה,  ן תורה תנ יא יום מנ הי וש ת,  רל צל י עמ יני מי ג שש ה חנ תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש הנ וש
י אי רה קש י ה' מי ה מועמדי לל סוק (ויקרא כג) אי פה ר הנ מנ אה הו של זל עמשות אותו. וש ים לנ יכי רי ים צש טובי ים הנ יהמי הנ תות וש בה שנ הנ

ירות. פי ר סש של ה על יל בה לי כש הנ יך לש רי צה ה. וש יונה לש על ם הה אי ם? הה ה מועמדה ה זל ם. מנ מועמדה ם בש או אםתה רש קש ר תי של ש אמ קםדל
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ם. יי מנ שה ר בנ של נל ך הנ רל למםה (משלי ל) דל ר שש מנ ה אה שום זל י. ומי עי צה מש אל מוד הה ענ ל הה ה ענ יא עולה ה, הי יא עולה הי של וכש
םאשו, ל ר ה ענ רה ה אותו עמטה עמלל מנ א של לה תו. אל שש ת אי ם עוד אל דה ע אה יידנ ה. ונ לה עש בנ א לש לה ת בו אל ענ םא נודנ ל ך וש רל ם דל ה שה עושה
או רש קש ני וש ה,  מה ים עי די אות יורש בה ה צש מה ת, כנ דל יורל של ה. וכש מה ים עי אות עולי בה ה צש מה ה, כנ עולה של םאש. וכש ר ל הה ין ענ לי פי תש

ים. ים טובי יהמי תות וש בה שנ ה בש נוחה ל מש אי רה שש יי ם ייש לש הל דוש, ובה קה ם הנ עה ים הה שי יורש רות של תי מות יש שה נש

ם, עולה יק בה די את צנ ם מוצי אי קום. וש מה קום לש מה ת מי דל ת נודל כל חםל הולל י הנ מי ת יש של ל שי כה ה, בש דושה קש ה הנ יונה הנ וש
ה? לה ן של קי ה הוא הנ פור. ומנ ן צי א קנ רה קש ני קום של אותו מה ם, בש את שה בי חנ תש ה ומי נה קי ת לש רל םא, חוזל ם ל ת בו. אי קל בל דש ני

ה'. ר לנ ענ שנ ה הנ ר בו (תהלים קיח) זל מנ אל נל ר של ענ שנ ר הנ הוא שומי "י, של דנ מו שנ שש מטטרו"ן של

ם ה הי לה בה י חנ כי אמ לש ה מנ עה בה רש אנ ים וש שי אות שי לש מי שש ים. של ני פש בי ה מי יהוה חוץ וי בנ "י מי דנ ה, שנ זוזה מש ה בנ שום זל ומי
יו. לה טון עה לש ן שי טה שה ין לנ אי ים של פורי כי יום הנ הו  ד. זל חה ר אל סי ש חה מי חה ים וש שי אות שי לש מי ה, שש נה שה מות הנ בון יש שש חל כש
ה שום זל ב, ומי רי קה תש הי שות לש רש ין לו  ה, אי זוזה ם מש שה קום של מה ע. בנ בנ רש אנ וש ים  שי אות שי מי לש  ה שש עולל ך  ן כה טה שה הנ
ה נה קי ת לש רל קום, חוזל את מה םא מוצי ל של ה, כש שום זל ת. ומי ול ז מה זוזםת - זה ך. מש יתל זוזות בי ל מש ם ענ תה בש תנ (דברים יא) וכש

ה. דושה קש ה הנ יונה ל הנ ענ ם יהו"ה בנ שה "י, של דנ בונו שנ שש חל הוא מטטרו"ן, של של

ם הוא עי רוך  בה דוש  קה ל הנ חוד של יי הוא הנ שום של ב, מי רל ת על עי ה לש יונה יו הנ לה םא אי ב תה יק, ונ די ם צנ שה ת של בה שנ ובש
דוש קה ת הנ דל ינחל תש מי ה, ובו  לה עש מנ לש י של דנ הוא שנ ת, של בה שנ ל יום הנ קום של מה ה, הוא בנ טה מנ יק לש די צנ ייש  של תו. וכש ינה כי שש

ר. תנ אמ ר לנ תנ אמ קום ומי מה קום לש מה ת מי לל טל לש טג ת מש כל םא הולל ל ה, וש נוחה את מש ם מוצי שה רוך הוא. וש בה

כגלו, יש ונ ר בו  מנ אל נל רוך הוא, של דוש בה קה ל הנ דות של מי ל הנ כה לול מי כה ת בו? אותו של קל בל דש ני יק של די צנ י הוא הנ ומי
ך כה ה. וש בורה גש ף בי ה תםקל ן לה נותי ה, וש ינה כי שש ם הנ ד עי סל ל חל גומי יד וש סי הוא חה לו בו, של לש כש ירות ני פי סש ל הנ כה כםל. של ל הנ כולי
ר, מנ אל ילו נל בי שש ת. ובי בה שנ י הנ מי ת יש של ל שי כה נו בש מל זוז מי םא תה ל ת, וש קל בל דש יא ני ף. הי ה תםקל ן לה ה נותי ירה פי ה וסש ירה פי ל סש כה בש
יו לה ה עה סה כנ יא מש ף. הי סל כל ה בנ פה חש נל ה  יונה י  פי נש כנ כםל, ובו  א הנ נושי מוד של ענ ד. הוא הה ם עומי עולה ד הה חה יק אל די ל צנ ענ

ם. עולה ל הה ים של גי רש טש קנ מש ל הנ כה יו מי לה ה עה נה גי יהה ומש פל נה כש בי

יק די י צנ יתי אי םא רה ן. ל ול ל אה יק כה די צנ ה לנ נל אג םא יש יק. ל די צנ ם מוט לנ עולה ן לש תי םא יי ר (תהלים נה) ל מנ אל ילו נל בי שש ובי
כםר זש יהה לי יתי אי יהד (בראשית ט) ורש ים, ומי ירי אי ים מש ני וה גש ה בי לה אג ל גש ת של של קל ית הנ אי רש ם. ובו ני חל ש לה קל בנ עו מש רש זנ ב וש זה על נל
ה מה כנ וש ד  יורי יההו  לי ה אי ני א. הי קה רש זנ עוד  וש ד.  בל על הוא  ת של של קל ד הנ צנ ים מי די עמבה את הה צי א כש צי םא תי ל וש ם.  ית עולה רי בש

מות. שה ים ונש כי אה לש ל מנ מו של נות עי חמ מנ

ה רועל מםר לה םאן. אל צ ל הנ ים ענ די יורש ה של לה בה י חנ כי אמ לש ל מנ נות של חמ ה מנ מה ה כנ ני ה, הי דושה קש ה הנ נורה מש ר, הנ מנ אה ח וש תנ פה
לש ילה שה הש ה אל עולל ה: יו"ד ה"י וא"ו ה"י, של מו זל יון כש לש ר על תל כל ז בש מה רש ם. ני יהל לי דוש עמ קה ענ הנ לי קש מנ הנ ן מי בל רםק אל זש יי של
ה: אל"ף זל מו  ירות כש מי ר אמ של ל על הוא כולי ל מ"ב, וש ל של לה כש יל"ה הנ הש יל"ה אל הש אל של םא"ש  "ר ר של הוא אמ ים, וש מי עה פש
בםהנ י גה תוב כי כה הו של ב זו. זל ל גנ ן זו ענ הי יות, וש חורי ירות אמ פי ה סש מה כנ יות, וש ימי ני ירות פש פי ן סש ה הי מה כנ ה"א יו"ד ה"א. וש

ם. יהל לי ים עמ בםהי ר וגש בםהנ שםמי ל גה ענ מי

ם אותה וש ים.  אי רש ני םא  ל של ים  חורי אמ לנ ים  יי חורי אמ ה  מה כנ וש ים,  אי נורה הנ ים  ני פה לנ ים  ני פה ה  מה כנ וש ר  מנ אל נל ם  ילה בי שש ובי
ם: י' י"ה יה"ו ים הי יי חורי ם: יו"ד ה"י וא"ו ה"י. יו"ד ה"י וי"ו ה"י. יו"ד ה"א וא"ו ה"א. אמ ים הי יי ימי ני פש הנ
ל ענ ים  מי עה טש הנ מו  כש ה  לה עש מנ לש מי ים  יי ימי ני פש ם  אותה של כש אדנ"י.  אד"נ  א"ד  א'  אהי"ה.  אה"י  א א"ה  יהו"ה 
ם כגלה וש בות.  קי נש ם  יות, הי אותי ת הה חנ תנ דות  קג נש הנ יל  בי שש בי ה  טה מנ לש ם  ים הי יי ימי ני פש הנ של וכש ים.  רי כה זש ם  הי יות,  אותי הה

ה. בה קי ם נש ל יהו"ה הי יל"ה ענ הש אל של ה. כש סוד זל ים בש עי נודה

יל"ה י' הש "י א' אל נה דם ם אמ שי בנ זו  מש רש ני ם  יהל ני ם, ושש יא אי ר הי תל כל קום הנ ל מה כה ינו. ובש להי ה' אל ך  לש נו  תש יי ר  תל כל
ת פנ ת טי ה אל ימה די קש יא מנ ר הי של אמ ר, כנ כה זה ל הנ ה של פה טי מו של ת. כש יא בנ ה הי בה קי נש ל יהו"ה, הנ אדנ"י ענ של ך כש כה יהו"ה. וש
יום עמשות יהו"ה תוב (בראשית ב) בש כה של הו  ן. זל ר, הוא בי כה זה ת הנ ה אל ימה די קש ה מנ בה קי נש של ת, וכש יא בנ ה, הי בה קי נש הנ

ם. יי מה שה ץ וש רל י"ם אל להי אל

יה"ה, חנ בון  שש חל כש ר  תל כל ב'  הוא  וש א',  אות  בה ים  ילי חי תש מנ ילה  הש אל ל  של ד  צנ הנ מי ירות  פי סש ר  של על ה  זל שום  ומי
ך לה מה ה  " הוה יש ך  לל מל ה  " הוה יש ן  הי של יות  אותי הה של מו  כש ילה,  הש אל יהה  הה ילה  הל ם  הי וש יות,  וה המ ר  של על נו  מל מי ים  טי שש פנ תש ומי
יהה הוא הה ים של יוני לש על ל הה ת כה לנ ל עי ה ענ ידה עי מש זו  יהה הנ וה המ הנ ילה, של הש יי יהה וש ה הה ול ם הל הל לה ה של דה קג נש הנ לך. של מש ה יי " הוה יש
יד עי מי "י, של נה אדם ז בנ מה רש ני ין, של א אי רה קש ל אדנ"י ני ד של צנ הנ ין סוף. ומי ד אי יהה ענ וה ל המ ר כה חנ ילה אנ הש יי יהה, וש וה ל המ ם כה קםדל
י' חורי אמ ך של נש ימה סי יו, וש לה מון עה דש ין קנ אי מותו, של דש ל קנ יד ענ עי י מי הי אל ית. וה לי כש תנ ין סוף וש ד אי ית ענ רי חמ הוא אנ יו של לה עה

ה. " הוה יל"ה יש הש א"י א"י אל

ם - יי ננ ם שש הי ם, וש יהל יני ר בי ין זה אי ת של בה ל שנ יות של שג ע רה בנ רש ע. אנ בנ רש ע אנ בנ רש ה אנ רה ה עמשה רה ם עמשה ה. הי " הוה "י יש נה דם אמ
ד, חה ה אל הוה יש ינו  להי ה אל הוה או. י"א י"א יש םא יירה י ל ננ םאל. ופה מ שש ת לי חנ ה אנ בה קי ר ונש כה זה ין, וש יהמי ד לש חה ה אל בה קי ר ונש כה זה

ה: יו"ד מו זל ר, כש של על ים מי לויי ם. ותש יי תנ ים ושש עי בש שי ע לש בנ רש ע אנ בנ רש ים אנ עולי ה, וש רה הו עמשה בש גה ע וש בנ רש בו אנ חש ם רה ל שי כה וש
ם. יי תנ ים ושש עי בש שי ים לש ם. עולי יי תנ ים ושש רי שש י"ו על ים. וה לושי ים. ה"י ה"י שש רי שש ם יו"ד על הי ה"י וי"ו ה"י, וש

ים עי בש שי ין מי ם בי ין שי ם. אי יי תנ ושש ים  עי בש שי לש עולות  וש י' י"ה יה"ו יהו"ה,  ן  הי יות, של אותי ר הה של על של מו  כש
ל בה ירות. אמ פי ר סש של על ה מי לה לש כש ה ני ירה פי ל סש כה מו של ירות, כש פי סש ר הנ של על לוי מי םא תה ל ם של יי תנ ים ושש עי בה רש אנ ין מי ם בי יי תנ ושש
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ה עולל ד של סל מו חל לו. כש ה של ירה פי סש ע לו בנ דנ וה הי ד לש חה ל אל יך כה רי מות, צה שי ל הנ ירות כה פי ר סש של על ים מי לויי תש ה של ל זל ם כה עי
הוא יו"ד ה"י וי"ו ה"י, ה, של זל ם הנ שי הנ או מי צש מש ני יות של וה ם המ יי תנ ים ושש עי בש יר שי כי הנ לש יך  רי ם, בו צה יי תנ ים ושש עי בש שי
ם: יהו הוה והי היה והו הוי ויו יוה והו ויה יהי היו יוי הוה והו והי ויו יוי היו יהה הוי והה הוו לו הי אי וש
ויה יוו יוה ויי יהו היי ייה יהה והה יוו ויי ההי יוה ההו ויה היו ווי יהו ייו ייה הוי ההי ייה ווה ההו ייו
אן י כה רי ווי היו ווה יהו ייה הוי והי ייו ייה הוי ייו ייה הוי והי ייו ייו ויי ההו ייה ווה ההו ייו ויו. המ
ר (תהלים כט) מנ אל ם נל יהל לי עמ ה, ונ מה שה נש ן הנ ינ נש ם בי לו הי ך. אי י כה יהי וי ך  י כה הי ם יש הל ר בה מנ אל נל יות של וה ם המ יי תנ ים ושש עי בש שי

ה. נל בה ד יי סל ם חל י עולה תי רש מנ אה

ל כגלו, הוא כולי יש בו ונ ז' של הוא יום הנ ם, של סוד עולה יק יש די ל צנ ד של צנ הנ ן מי יה נש בי סוד הנ יא יש הי ן וש בל יא אל ל י' הי כה
יא י' הי ה, של מה כש חה בנ שורו  יק קי די צנ ת. של יי ה בה נל בה יי ה  מה כש חה בש מו  ת, כש יי בנ ן הנ ינ נש ל ה' בי כה וש יו"ת,  וה ם המ יי תנ ים ושש עי בש שי
מוד ענ ה. ו' הה יונה לש על ה' הה ית בנ ני בש ני זו  תון, וש חש תנ ית ה' הנ ה בי תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש ה. הנ נה טנ יק הוא י' קש די צנ ה. וש יונה לש על הה
ת ב'. יי יא בנ הי יק. ה' של די צנ יא בש ה הי נה טנ קש ו' הנ הנ ם. וש אי הה ב וש אה ין הה בי רםך  י אה עי צה מש אל מוד הה ענ הוא הה כםל, וש א הנ נושי של
יך רי אמ הנ יך לש רי ה, צה בה ל תי ל כה ע של צנ מש אל ה בש דה קג ל נש כה ה. וש זל ים בה גי ה גנ לשה ך ייש שש ה, כה זל ים בה גי ה גנ לשה ייש שש מו של א כש לה אל

ירות. פי ר סש של ה על יל בה לי כש הנ ת ולש רל אל פש תי עמלות בש הנ ה ולש בה

ה בה ל תי כה בש ך  כה כות. וש לש ד מנ ענ ה  ידה הורי ר ולש תל כל יו בש בותה שש חש עמלות מנ הנ לש יך  רי ה, צה בה ן תי ה מי לה עש מנ ה לש דה קג ל נש כה וש
יך רי םא צה יות, ל ל אותי ים ענ רי תה ם כש הי ים של מי עה טש ייש  של ים, וכש מי עה טש קום הנ מש ם בי דות הי קג ל נש ה של נועה תש ה. של בה תי וש

ר. תל כל יהה הנ לל עה ה של אותה א בש לה ה, אל בה ן תי אות מי ה בש נועה עמשות תש לנ

ה דות בה ינחמ תש מי של ך כש ים, כה יי חורי ם אמ או כגלה רש קש ה ני ירות, ובה פי ר סש של על ה מי לולה כש ב של ל גנ ף ענ ה, אנ ינה כי שש עוד, הנ וש
ים. יי ימי ני פש ד הנ צנ אות מי רה קש ירות ני פי סש ל הנ יות, כה ימי ני ן פש הי ירות של פי סש הנ

ים, יי ימי ני ופש ים.  ני פש לי וש י  ננ פש לי אות  רה קש ני ירות,  פי סש הנ ל  כה ה  בה ים  לי לה כש ני של וכש ים.  ני פש לי וש י  ננ פש לי ן  הי ירות של פי סש ייש  וש
ר, חי ין אנ תו מי מה שש ני ד וש חה ין אל גופו מי ם של דה אה הה מו של ם כש ינה אי ד. וש חה ם אל ם הי ים, כגלה יי חורי אמ ים, ונ יי ימי ני ל פש ים של יי ימי ני ופש
י ננ פש את לי רי קש ים, ני יוני לש על ל הה ת כה לנ עי ה לש רובה ר קש יא יותי הי ה של גה רש ל דנ כה ל אור וש א כה לה ד. אל חה כםל אל ה הנ לה עש מנ ל לש בה אמ

ים. ני פש לי וש

'סוד. ה,  שה רה 'דש יהה,  אי 'רש ט,  שה 'פש מי ה  לולה כש יא  הי של ם  שי ל  ענ ה,  תורה הנ ל  של ס  די רש פנ את  רי קש ני ה  ינה כי שש הנ עוד,  וש
ל ד של צנ ת. ומי סםלל ם פש הל ין בה אי ים של מורי ים גש יקי די ל צנ ד של צנ הנ ים מי יי חנ ץ הנ את עי רי קש ני ס. וש די רש ן פנ ימנ הו סי ה זל תורה הנ של

ם. יהל עמשי י מנ פי ם כש יהל יני ה בי ינה כי שש ת הנ ענ ם נודנ הל לה י של רי פש הנ מי ם, של נות הי ילה ה אי מה כנ

עול ל נה ה גנ לה י כנ חםתי עול אמ ן נה ה (שיר ד) גנ ר בה מנ אל נל ה של ינה כי שש ז לנ הו רומי תום, זל חה ר וש תה סש יו ני רש פי גוז של אל מו הה כש
ה ינה כי שש ם הנ גנ ך  ך, כה סי ננ תש םא הי ל ים, וש עי שה רש הה נו  מל ים מי ני הל ין נל אי תום, של חה תום וש הוא סה ן של יי ינ הנ מו  תום. כש ן חה יה עש מנ
י טוב הוא א אםתו כי רל תי ר בו (שמות ב) ונ מנ אל ה נל לה אור של הה ה, וש נה מל ים מי ני הל םא נל ל ים של עי שה רש ין הה ה בי תומה חמ ה ונ תומה סש
כםל ה אל שום זל ים, ומי עי שה רש ם הה הל ים מי ני הל ין נל אי ים, של תומי חמ ים ונ תומי סש ה  לה סודות של ה, הנ תורה הנ ך  כה הו. וש ני פש צש תי ונ

גוי. הו לש די מש לנ ל תש אנ ן וש יי ה ינ תי ש ושש בנ דש

רות. תה סש ני ק בנ סל עי ך  ין לש אי ן, וש בוני תש הי יתה  שי רש הג ה של מנ בש (משלי כה). של ילךה  כםל דנ אל אתה  צה מה ש  בנ ה, דש ל זל ם כה עי וש
ר מנ אל ם נל לה לה גש ים. ובי עי שה רש ין הה לות בי גה ה בנ סורה יא אמ הי ה, וש תומה ה סש ינה כי שש יא הנ הי ך  תום, כה גוז סה אל הה מםחנ  של מו  וכש

ת. סםלל ה פש ין בה ים אי יקי די צנ ין הנ ת. ובי רל גל סג ת ומש רל יא סוגל ם הי הל בה ל קום. של םא אוכנ י ל ידי י ה' בי ני ננ תה (איכה א) נש

ין אי ים וש ני פש בי תום מי סה סור וש הוא אה ר, של מה ל תה ת של סםלל פש סור כי יא סמא"ל, אה ה הי שובה תש י הנ לי עמ ים בנ יי ינוני בי ובנ
ר (יחזקאל ה) מנ אל נל ם של יי לנ רושה יש מו של ים, כש חוחי ין הנ ה בי נה שושנ יא כש ים הי יי ינוני בי ד הנ צנ עוד, מי לט. וש שש שות לי לו רש
ים, קוצי תוך הנ ץ בש עי ל הה ש של שםרל ה, הנ ינה כי שש יא הנ צות. זו הי רה יהה אמ יבותל בי יהה וסש תי מש ם שנ גויי תוך הנ ם בש יי לנ רושה םאת יש ז
ל צות של רה ם אמ הי ם. וש אםתה מש תוך טג ם בש תה ן אי שםכי ם (ויקרא טז) הנ הל ר בה מנ אל נל ים, של תוני חש תנ ים הנ רי תה כש ת הנ רל ם עמשל הי של

צות. רה יהה אמ יבותל בי ר וסש מנ אל ם נל יהל לי עמ ה, של ירה בי גש ת הנ חנ פש שי

ת רל מל שש מי ים בש טי שולש ש של חה נה אות סמא"ל וש בש ם צי הי ים, של בי לה ים וכש מורי ל חמ זונות של מש ל הנ א כה לה םא עוד, אל ל וש
יו ם הה ים. כגלה ים צועמקי בי לה יהה - כש ני ר, שש מור נועי ה - חמ אשונה ה רי רה מה שש ה, מי נה שש מי י הנ לי עמ בנ רוהה  אמ בי של מו  ה, כש לה יש לנ הנ
ים יוני לש על מי ה  לולה כש ה  ינה כי שש הנ י  רי המ ה.  לה שה מה כםל  בנ כותו  לש ומנ ם  הל בה יים  קנ לש זון,  מה ם  הל לה ת  תי לה ה  ירה בי גש לנ ים  חי צווש
ין לו אי קור של מה ר, הנ תל כל ד הנ צנ ים מי יי ם חנ יי קור מנ יא מש הי אות י'. וש ד הה צנ ן מי ילה אי ל הה ן של יה עש מנ יא הנ ים, הי תוני חש תנ וש
תוב כה הו של ים. זל לי חה ה נש עה בש שי ירות לש פי ע סש בנ ים של קי לה חל נל ה  ה, ובה יונה לש על ם הה אי ל הה ד של צנ הנ ה מי תורה יא יהם הנ הי סוף. וש

ים. לי חה ה נש עה בש שי הו לש כה הי (ישעיה יא) וש

אות ה' ל הה ד של צנ ן מי ילה אי י הה פי נש יא ענ הי אות ו'. וש ד הה צנ ן מי ילה אי יא גוף הה הי אות י'. וש ד הה צנ ץ מי עי י הה רי יא פש הי וש
ם דה יא אה הי "י. וש נה דם ל אמ ד של צנ ץ מי ע עי טנ בו נה ן, של יא גנ הי ה, של תונה חש תנ אות ה' הנ ד הה צנ ן מי ילה אי ש הה יא שםרל הי ה. וש יונה לש על הה
ד צנ ם מי דה יא אה ר. הי ר יהצה של ם אמ דה אה ת הה ם אל ם שה יהשל ם ונ דל קל ן מי דל עי ן בש ים גנ להי ע ה' אל טנ יי ר בו (בראשית ב) ונ מנ אל נל של
ים יוני לש על ה מי לולה יא כש הי שום של ים. ומי יוני לש על מות הה שי ל הנ כה ה מי לולה יא כש ש יו"ד ה"א וא"ו ה"א. הי פםרה מש ם הנ שי הנ

כםל. ל הנ טון ענ לש ים, ובו שי יוני לש על ל הה ת כה לנ יהה עי לל ה עה ים, שורל תוני חש תנ וש

י ייש מי , של יחנ שי מה דור הנ יא בש בי ל נה כה ים לש די קש ילה מנ הש ה תי תה אנ ים, של יוני לש על ל הה ת כה לנ ת עי חנ אל בי שנ יההו לש לי קום אי
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י מי ייש לש תו, וש מה כש חה לות לו בש גנ תש הי יד לש תי ה עה תה אנ י של מי ייש לש לו, וש ל של כל שי תו בנ מה שש ד ני צנ לות לו מי גנ תש הי יד לש תי ה עה תה אנ של
ל גופו. ד של צנ ים מי ני פה ים בש ני לות לו פה גנ תש הי יד לש תי ה עה תה אנ של

ם הל ייש בה לו של ים? אי ילי כי שש מנ י הנ רו. מי הי זש ים ינ לי כי שש מנ הנ ר, וש מנ אה ח וש תנ יהד פה ה. מי ינה כי שש י הנ ני פש ים לי רי בה ח דש תנ קום פש
ר ענ שנ ה הנ ה (תהלים קיח) זל ר בה מנ אל נל ה, של ינה כי שש ים בנ יוני לש על ל הה ת כה לנ הוא עי ים, של מי עולה בון הה ת רי יר אל כי הנ ל לש כל שי
מו בול, כש יא גש ם הי הל לה ד של צנ הנ ירות, ומי פי ר סש של על ה מי לולה ר, כש של יות על פוך אותי הי ר בש ענ ים יהבםאו בו. שנ יקי די ה' צנ לנ
שות יא רש הי ל יהו"ה, של ם של שי חום לנ בול ותש יא גש ך הי יהם. כה בול לנ י חול גש תי מש ר שנ של ר בו (ירמיה ה) אמ מנ אל נל יהם של הנ

ם יאהדונהי. הי ד. וש ל צנ כה ם לש יי פנ לש ה, אנ מה ים אנ פי לה ה אמ מונה חומו הוא שש תש יד, של יהחי הנ

ה, תורה יהם הנ בול לש ה יוד הר ואו הא. הוא גש רה הו עמשה בש גה ה יהוה, וש עה בה רש בו אנ חש הוא רה יד, של יהחי שות הוא לנ ורש
ל ת כה לנ ד עי צנ ל מי בה ה. אמ נה מל ים מי רי םא עובש יא כ"ח מ"ה, ל הי ה, של מה כש חה או מי צש מש ני יהה של לל גנ ה של יונה לש על ם הה אי יא הה הי של
ה לו, חוצה םא מי ל יו, וש לה שות עה םא רש ל וש דו  צי חום מי ה תש ין לה אי דו, וש צי בול מי גש ה  ין לה ה, אי נה מל ה מי לה עש מנ ין לש אי לות של עי הה

עור. שי ה וש דה ין לו מי אי וש

ה א"ח, לה תוף של שי יא וש הי ה של בה קי ר ונש כה מו זה בור, כש חי תוף וש ה שי י ייש לה עי צה מש אל מוד הה ענ ד הה צנ א מי לה םא עוד, אל ל וש
יא ד', ד הי חה ל אל ד של צנ הנ א מי לה םא עוד, אל ל תוף, וש י שי לי ד בש חה לות, אל עי ל הה ת כה לנ ל עי ד של צנ ל מי בה "ד. אמ חה ם אל יהל ני ושש
הוא נוי של מה הנ נוי וש כי ד הנ חה ל אל כה םא כש ל ד. וש חה יא אל ים הי יוני לש על ל הה ל כה ת ענ לנ ל עי ד של צנ הנ ל מי בה נוי. אמ מה "ד הנ חה מו י"ג אל עי

נו"י. ין לו כי כםל אי ל הנ בון ענ ל רי ד של צנ נו"י. ומי בון כי שש חל ה לש ך עולל אי כה דנ ים ונ להי יהו"ה. אל נוי לנ כי

ך כה ה, של אה לי יא מש הי ה. וש יעה בי נש ה  ת לה דל ים יורל מי עה פש לי בול, של ית קי את בי רי קש י ני עי צה מש אל מוד הה ענ ל הה ד של צנ עוד, מי וש
י ה'. ני יבנ שי ם הל יקה רי י וש תי כש לנ ה הה אה לי י מש ני (רות א) אמ מו  ה, כש שה בי יא יש ים הי מי עה פש לי "ה. וש אה לי ים מש להי ל אל יות של אותי
זו, מי לות זו  בש קנ ירות מש פי סש ל הנ כה של ת אורו  יענ בי נש יף.  די עש ינ םא  ל וש ר  סנ ילחש םא  ים ל יוני לש על ל הה ל כה ת ענ לנ ל עי ד של צנ הנ ומי
נו, הוא מל ה מי יעה בי ה נש ה אותה רה סש ם חה אי ן. וש ילה אי ת הה ים אל קי שש מנ ם של יי מנ ת הנ יענ בי נש מו של יון כש מש ם די עמשות שה ים לנ יכולי וי

גו'. י יהם וש ני ם מי יי לו מנ זש ר בו אה מנ אל נל ר של הה נה הנ מו של ש, כש יהבי ב וש רי חה

ם הל ענ מי ירות הוא גורי פי סש ל הנ כה בש ענ בו, של גורי יף בו וש מוסי נו של מל ה מי לה עש מנ ין לש ים אי יוני לש על ל הה ל כה ת ענ לנ עי ל בש בה אמ
ה ירה פי ל סש ך כה כה ה, וש רה סי יא חמ ים הי מי עה פש לי ה וש אה לי יא מש ים הי מי עה פש לי ה של ינה כי שש הנ מו של ה, כש יעה בי ם נש הל יף לה ה, ומוסי יעה בי נש
ע שנ תי יא  הוצי של הוא  א  לה אל עוד,  םא  ל וש  . ענ גורי וש יף  מוסי של יו  לה עה ין  אי וש ם,  כגלה בש ענ  גורי וש יף  מוסי של הוא  וש ה.  ירה פי וסש

ע. שנ תי ן הנ אותה לול מי י כה עי צה מש אל מוד הה ענ הה ל א"ח, של ל של לה ן כש הי ירות, של פי סש

ה לה לה גש ירות, ובי פי ר סש של על ה מי לולה ת זוגו כש יא לו בנ מוצי ד של חודו, ענ יו יי לה ד עה םא יורי ים ל יוני לש על ל הה ל כה ת ענ לנ עי וש
םא ל בש דו  צי ד מי חה ם אל הי ך  שום כה ם. (ומי יהל ני שש ז בי אוחי הוא של וש יו,  לה ה עה יבה בי ילה חמ הש תי י של די חודו, כש יי יהה  לל ד עה יורי
ל תוף של ייש שי ם א"ח ד', של ם) הי יהל ני שש ז בי הוא אוחי של רוד. וכש ם פי ין שה ם, אי יהל ני שש ז בי הוא אוחי ן של מנ זש בון. ובי שש חל
מו לו כש תוף של שי ץ. הנ רל אה ם ובה יי מנ שה ז בנ אוחי גומו, של רש תנ ץ. וש רל אה ם ובה יי מנ שה י כםל בנ ר בו כי מנ אל נל יק של די מו צנ ם, כש יהל ני שש

ה. דה רה פש ים הנ מי עה פש לי ווג, וש ים ייש זי דועי ים יש ני מה זש הוא לי ה, וש בה קי נש הנ ר וש כה זה חוז בנ אה ה של ילה מי ית הנ רי בש

ל רםן אל המ םא אנ םאת יהב ז ים בש מי עה פש לי ש. וש קםדל ל הנ ת אל ל עי כה םא בש ל יהב אנ ר בו (ויקרא טז) וש מנ אל נל ן של כםהי ן הנ רם המ מו אנ כש
ה. לה עש בנ ת לש רל תל ה מג הורה יא טש ים הי מי עה פש לי ה, וש לה עש בנ ת מי קל חל רג ה מש דה יא ני ים הי מי עה פש לי ה של שה מו אי ש. כש קםדל הנ

ר קושי הוא של רוד, וש םא פי ל צוץ וש םא קי ל חוק וש םא רי ל דות וש ם ני ין שה ם, אי יהל יני ים בי יוני לש על ל הה ל כה ת ענ לנ עי של ל כש בה אמ
ת מוננ ת אל ם אל ים, שה ני פש בי הוא מי שום של ם. ומי יהל לי ים אמ יי יצוני חי ירות הנ פי סש ר הנ של על ים וש יי ימי ני פש ירות הנ פי סש ר הנ של על
ין אי ד של ים ענ תוני חש תנ ים וש יוני לש על ה מי לולה יא כש הי ים, של יי יצוני חי ים וש יי ימי ני ם, פש כגלה ה בש שורה קש ה הנ אותה ם, בש הל ל בה אי רה שש יי

ית. לי כש תנ סוף וש

י ים. ומי יוני לש על ל הה ל כה ת ענ לנ עי ים, וש תוני חש תנ ים וש יוני לש ים על עי נודה ה  בה ל, של אי רה שש ת יי מוננ אל ה  א לה רה ה קה שום זל ומי
ה אה סש כי ה מי ינה כי שש ה הנ מה ים. קה תוני חש תנ הנ ים וש יוני לש על ל הה ל כה יך אותו ענ לי מש ד אותו ומנ ינחי לו מש אי ה, כש מה ד אותו עי ינחי מש של
אן ד כה נות. ענ תה נו לו מנ תש נה כו אותו וש רש ים בי תוני חש תנ הנ ים וש יוני לש על ל הה כה ק אותו, וש שנ ן נה מה אל נל ה הנ רועל ה אותו, וש קה שש נה וש

ה. י תורה עממי טנ ה וש י תורה רי תש ך סי ילה אי אן וש כה חוד. מי יי סוד הנ

ר בו מנ אל נל דוש, של ן קה מל של ה מי יעה בי נש יהה  לל יד אי הורי ה לש ינה כי שש י הנ ני פש ים לי רי בה ח דש תנ ה, פש דושה קש ה הנ נורה מש קום הנ
ת מנ שש ר ה' ני ה (משלי כ) ני ר בה מנ אל נל ה של ינה כי שש יא הנ הי יד. של מי ר תה עמלת ני הנ אור לש מה ית לנ תי ך כה ת זה יי ן זנ מל (שמות כז) של
ה ק בה סי ענ תש יי י של ל מי תו של מה שש ה ני בל כש םא תי ך ל כה ה. וש בל כש םא תי ל חנ  בי זש מי ל הנ ד ענ יד תוקנ מי ש תה ר אי מנ אל נל ה  לה לה גש ם. בי דה אה
ן ענ מנ תוב לש כה של הו  לו. זל צש אל ך  םא שוכי ר ל ני הנ , של יהה לל ר אי עורי תש יי ד של הוא ענ רוך  בה דוש  קה י לנ מי דר נו  תש ל תי יד. אנ מי תה

ה. וו בה שש םא יי ים ל צי פה ל חמ כה ים וש יני ני פש יא מי ה הי רה קה בודו, יש יא כש הי דםם. של םא יי ל בוד וש ך כה רש מל זנ יש

י נםכי אה י וש יים בי קנ ך לש צונש י רש הי ם, יש עולה בון הה ים. רי להי א אל רה ית בה אשי רי ר, בש מנ אה ח וש תנ ה, פה דושה קש ה הנ נורה מש ם הנ קה
ח תנ ך. פה תש ינה כי י שש ני פש ים לי רי בה תםחנ דש פש א לי לה י, אל יתי שי י עה בודי יל כש בי שש םא בי ל ר. של בי דנ ר תש של יך אמ יתי הורי יך וש ם פי ילה עי הש אל
ים מי עה ים פש עי בש ם שי הל ש בה רי פה יך לש רי צה ה של י תורה רי תש ל סי ים של ני ים פה עי בש יו, הוא שי אה ירי יהה. סו"ד ה' לי ני ם שש ענ ר פנ מנ אה וש

ית. אשי רי ל בש זו של ה הנ שה רה פה ל הנ ה של עמשל מנ בנ

אשון קון רי תי
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אשון הוא, (משלי ח) ה' רי קומו. הה מש ש בי רי פה תש ד מי חה ל אל כה ית, וש אשי ה רי תורה ן בנ בות הי ים רנ מי עה ית. פש אשי רי בש
ן כגלה ה, של עמשל םא תנ ל ה וש ל עמשי וות של צש ה מי מה כנ יות, וש אותי דות וש קג ים ונש מי עה ה טש ייש בה ה של תורה כו. זו הנ רש ית דנ אשי י רי ני נה קה
ים שי אות שי לש מי ם י"ה - שש י עי מי ]דםר. שש דםר [וה י לש רי כש ה זי זל ם וש עםלה י לש מי ה שש תוב זל כה הו של ם יהו"ה. זל שי לויות בש תש
נו תש ה ני בורה גש ת הנ אנ רש יי םאל, מי מ שש ש מי מי חה ים וש שי אות שי לש מי ה. שש מונל ים ושש עי בה רש ם אנ יי אתנ ם ו"ה - מה י עי רי כש ש. זי מי חה וש
ת בנ המ ר בו (ירמיה לא) אנ מנ אל נל ם, של הה רה בש ת אנ גנ רש ל דנ ה של בה המ אנ ין, מי יהמי ה מי מונל ים ושש עי בה רש ם אנ יי אתנ ק. מה חה צש ד יי חנ פנ

ם יהו"ה. שי א בש רה קש ה ני שום זל ם. ומי יהל ני ת שש ל אל י כולי עי צה מש אל מוד הה ענ ד. הה סל יך חה תי כש שנ ן מש ל כי יך ענ תי בש הנ ם אמ עולה

ים. להי ן אל מו י"ה מי ל עי םאל נוטי מ שש ן יהבוא. הנ ימה תי לוהנ מי תוב אל כה הו של מו ו"ה. זל ל עי "ל, נוטי ין אי יהמי ל הנ בה אמ
ה. זל סוק הנ פה ם בנ ל אותה ץ. כולי רל א אה רה קש יי ר ונ בל ים ה' די להי ל אל ה אי שום זל ם. ומי לי ם שה ל שי י נוטי עי צה מש אל מוד הה ענ הה

םא ם, ל בונה ל רי ים של רי תה סש ני סודות הנ ים הנ עי יודש ם של אותה ה יהדוענ לש רה כה ה, ושש לה עש מנ ם יהדוענ לש ענ ה ייש טנ וה צש ל מי כה ולש
ך. מש ר מי תה סש ין ני ל סוד אי תוב (דניאל ד) כה כה הו של ז. זל ל רה ם כה הל ה מי סה כנ תש הי

ים רי תה סש ם סודות ני הל לה ה, ייש  לה ים של מי עה טש הנ וש ה  לה קוד של ני הנ וש ה  לה קוץ של הנ ה, וש תורה ל הנ אות של וש ל אות  כה וש
ל אי ישה יהה מי נש ננ חמ ר בנ מנ אל נל של מו  ך, כש לל מל ל הנ יכנ הי עממםד בש לנ ם כםחנ  הל בה ייש  ם של ים אותה ירי כי ים מנ ילי כי שש מנ הנ וש ה.  לה עש מנ לש
ל כה ה מי לולה ך, כש לל מל ל הנ יכנ יא הי הי ה של לה פי תש ת הנ ידנ עממי ך, בנ לל מל ל הנ יכנ הי עממםד בש ם לנ הל בה ר כםחנ  של אמ יהה (שם א) ונ רש זנ עמ ונ
ם הל יר בה כי הנ יות, לש אותי ל הה ים של מי עה טש הנ דות וש קג נש ת הנ יענ די יש מו  ה כש יעה די ין יש אי יות. של אותי הה ים וש קודי ני הנ ים וש מי עה טש הנ
ה: י'י'י' ה'ה'ה' ו'ו'ו' זל מו  יות כש וה המ בנ זו  מש רש ם ני כגלה א. וש תה גולש סל ך  ר הולי ף שופה קה א מנ קה רש זנ ר בו  מנ אל נל א, של תה גולש סל

ה'ה'ה'.

ד סל ה חל מה כש חה ה מי לולה כש ה הנ ינה כי שש יא הנ הי א, של תה גולש סל ים י'י'י' לש זי ד, רומש י"ן ינחנ יודי לש  ם שה הי קום של ל מה כה בש
ם ה הי לשה שש ל הנ כה ים. של רי ינדש ים  כי חש הנ לש ה  רוצל ה, הה נה שש מי י הנ לי עמ בנ שוהה  רש פי ם  לה לה גש ובי ה.  נה רם תה חוץ  בנ מות  כש ח. חה צנ ני
י י הוא מי רי שש ין. אנ פי צש יר ינ עמשי הנ ה לש רוצל ר הה מנ אל ם נל לה לה גש פון. ובי צה ם לש כגלה ה הוד. וש בורה ה גש ינה ים. ה'ה'ה' בי יי רומי דש
ם, הל לה ה של גגלה סש הנ יא  הי ך  כה שו, של לי שנ יש ך  לש ה  שה דג קש ה  ר בה מנ אל נל של ה,  ינה כי שש לנ ר  עםשל וש ה  מה כש יד חה הורי ם לש הל ן בה וי כנ מש של

ר. עםשל ה וש מה כש יד חה הורי לש

ל ן של גגלות הי ן סש אותה ה, של ינה כי שש ל הנ לו אל לה גגלות הנ סש ד הנ מי לנ מש א של לה מו, אל צש ענ ר לש כה ל שה םא נוטי ל י של יו מי רה שש אנ
ם ו'. שה בון כ', של שש חל ה לש עולל ר הוא יו"ד של תל כל שום של סוד. מי ת יש רל אל פש ר תי תל . ו'ו'ו' כל יהה לל ן אי יד אותה מורי ה של לה עש בנ
ים וי וה לש  ך עולות שה כה ים, של מי עולה "י הה יק חנ די צנ לולות בש י"ם כש וי וה לש הנ ל שש כה אות וא"ו. וש מוזות בה י"ם רש וי י וה תי שש

יק. די םאש צנ ר כות לש רה הו ובש זל ה, וש רי שש ה על מונל בון שש שש חל כש

ם הי ים, של חוקי ב רש רי קה לש הו  זל רוך הוא, וש בה דוש  קה ם הנ ה עי ינה כי שש ת הנ ד אל ינחי ן לש תה גגלה לו, סש לה י"ם הנ וי וה הנ לש  ושש
עמקםב. ינ ב מי ך כוכה רנ תוב (במדבר כד) דה כה הו של ך. זל רל יא דל אות ו' הי הה עמקםב, של ינ ץ לש רל אה ה הה צה פש ם קה הל בה ים, של חי אורש
רוץ בור לה גי כש יש  הוא יהשי ה, וש לה עש בנ לש ך  רל דל ה הנ צה פש לו קה לה י"ם הנ וי וה בנ ה. של ינה כי שש ך  רל דל ת הנ יצנ פי ם. קש יי מנ שה ר בנ של נל הנ ך  רל דל

ם. י נםענ כי רש יהה דנ כל רה ר (משלי ג) דש מנ אל ם נל לה לה גש . ובי יהה לל ח אי אםרנ

ים ני ם שש יהל יני רו בי בש עה יהם, של ים בנ כי רה ה דש רי שש ים על תי ה שש ם עושל יי תנ ים ושש עי בש ן שי ם בל ן שי אות וא"ו מי ד הה צנ ומי
יהם ם וא"ו. הנ הל לה בות של י תי אשי רה ם וה"ו אנ"י וה"ו. וש הי ייט, וש םא ונ יהב ע ונ סנ יי ונ ם בש מות הי ה שי לשה שש ים, של טי בה ר שש שה עה

ה. א אותה צה מש תי ה, וש ינה ף בי לל ע א' אה צנ מש אל בה

, יענ קי רה בה ים  כי רה דש ה  רי שש על ים  תי שש ם  הל בה ה  עושל וש ים  יעי קי רש ש  מל של הנ ענ  בוקי לו  לה הנ י"ם  וי וה הנ י  תי ל שש ק של חםזל ובנ
ים עי בה רש אות אנ לש מי ם שש בונה שש ה חל ה ו"ה עולל רי שש ת על חנ אנ ה י"ה וש רי שש ש על מי חמ ם. ונ יי מנ שה ע הנ מנ שש ה תי תה אנ ר בו וש מנ אל נל של
ש פםרה מש ם הנ שי יות הנ ר אותי של על ים בש לולי כש ים של לי י תי יני ה י' מי לה עש מנ ם לש יי מנ בון שה שש חל ים לש עולי של כם"חנ  ל בש ענ ש. פה שי וה
דול. גה מו הנ עמבור שש מו בנ ת ענ טםש ה' אל םא יי י ל מ"ו. כי "ה שש י מנ רו לי מש אה הו וש זל ם שמ"ו - שצ"א. וש עי מ"ה, וש ים לש עולי וש
ם קה י יום נה ה (ישעיה סג) כי בועה שש מו, בו  ר שש אה שש ם, ני יי מנ שה ר מ"ד מי סי ר רנ"ו. חה אה שש מו, ני שש ג מ"ה מ"ה מי לי די

קםם. יו יי דה ם עמבה י דנ יים בו כי קנ "ם, לש בון דה שש חל "י, כש בי לי בש

אן י כה רי ד. המ חה כםל אל הנ אות של רש הנ ת א', לש פל תוסל ד בש חה מ"ה ומ"ה אל ד לש חה ר אל סי ם. חה יי מנ ם - שה ם דה שמ"ו עי
זונות . מש יהה לל עה ילה בש חנ ה תש מה כש חה ים - הנ יי זונות. חנ ים ומש יי ים חנ ני ם בה שה ים. ומי שי לה שג מות יה"ו מש ה שי לשה ל שש סוד של הנ
ה, מה יא יהד רה הי ן יה"ה. וש ים - בל ני ה. בה יונה לש על ם הה אי יא הה הי צון, וש י רה ל חנ כה יענ לש בי שש יך ומנ ת יהדל חנ אל - (תהלים קמה) פותי
יות, ם י"ד אותי הי ן וא"ו יהו"ה של ינו. ומי להי א אל ן ה' יוצי א יהו"ה. ומי ן יו"ד יוצי יהה יה"ו, ומי יותל אותי ה של ינה בי הנ

ד. חה כםל אל הנ ינו יהו"ה, וש להי ם יהו"ה אל שה ע, של מנ ת שש יאנ רי קש מוזות בנ ורש

יל"ה, הש יל"ה אל הש יל"ה אל הש ם אל תה יזה מי רש ה יה"ו יה"ו יה"ו של לשה ל שש ם של מותה לי ה, שש תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש ה'ה'ה' הנ
ר םאמל י יל"ה ונ הש ר אל של יל"ה אמ הש ה אל ל מםשל ים אל להי ר אל םאמל י ה, (שמות ג) ונ זל סוק הנ פה ם בנ הל לה ז של מל רל ה הה מםשל ר לש מנ אל נל של
ה רי שש על ש  שי ים י"ו וש מי עה ה פש רי שש על ש  הוא י"ו י"ו שי א של מה ם. של יכל לי י אמ ני חנ לה ילה שש הש ל אל אי רה שש י יי ני בש ר לי םאמנ כםה ת

אן). ר כה סי ר (חה יצל יי הו א ויי ונ ז יוי, זל ה א', רומי מו זל אות א' כש ם בה הל לה ז של מל רל ים ו"י, הה מי עה פש

ה נה שש מי י הנ לי עמ בוא בנ ים רי שי לו שי אי ה, וש לה עש מנ לש ה של נה שש מי י הנ לי עמ בוא בנ ים רי שי לו שי רו, אי הי זש ים ינ לי כי שש מנ הנ עוד, וש וש
י ני ר פש מנ אל נל אותו של ירו כש הי זש ם ינ ים, כגלה בי ל כוכה בוא של ים רי שי לו שי אי ים, וש כי אה לש ל מנ בוא של ים רי שי לו שי אי ה, וש טה מנ לש של
ר זםהנ ה כש זל ר הנ פל סי בנ תו  יבה תי כש בי ירו  הי זש ם ינ בורו. כגלה די בש ירו  הי זש ינ ה. בו  זל בור הנ חי בנ ירו  הי זש ם ינ ה. כגלה מה י חנ ני פש ה כי מםשל
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יונהה לש על ם הה אי הה לו מי ר של זםהנ ר הנ פל הוא סי י, של עי צה מש אל מוד הה ענ ל הה ן של יוקה דש ר בנ זםהנ ר הנ פל א סי רה קש מו ני ל שש ענ . וש יענ קי רה הה
ה רועל ב הה לי יר בש אי מי ר של זםהנ הוא הנ ר. וש בה דה תוך  ר מי בה ין דה בי מי ם? הנ כה חה הו  יזל ים, אי מי כה חמ רו  אמ בי ר, ובו  יא זםהנ הי של

ית. אשי רי ה בש עמשי ל מנ ים של להי ל"ב אל ר בש ן, זוהי מה אל נל הנ

י יעי בי ע, רש צנ מש אל הוא בה אן, וש כה ה מי לשה אן ושש כה ה מי לשה ים, שש יעי קי רש ת הה של ל שי יון ענ לש א על רה קש י ני עי צה מש אל מוד הה ענ הה וש
ש ל אי ם, כולי יי מה שה יענ  קי רה ים לה להי א אל רה קש יי ונ ר (בראשית א)  מנ אל יו נל לה עה וש ה,  שה שי ל הנ כה י לש יעי בי ה, ושש לשה שש ל הנ כה לש

נו. יוקש דש ן בי מה אל נל ה הנ רועל הה ש, וש מה א לו מנ לה ים, אל יעי קי רש ר הה אה שש ך לי א כה רה םא קה ל ה של ם, מנ יי ומנ

ד חה ל אל יא כה צי מש הנ ה ולש זל ר הנ פל סי ים בנ תוני חש תנ ים וש יוני לש יל על לי כש הנ לש ך  צונש י רש הי ים, יש מי עולה בון הה ר, רי מנ אה ח וש תנ פה
מות שי ל הנ כה נו, ובש מל ירות מי אי מש יות של וה המ ל הנ כה יהו"ה ובש ך  מש ל שי של כםחנ  בור, בנ די ין בש ה, בי יבה תי כש ין בי ד בו, בי חה אל וש

נו. מל ירו מי הי זש ם ינ כגלה לו, של ים של נויי כי הנ וש

יר אי מי ר של זםהנ כש לו  יות של וה המ הנ ומי ך  מש שי ים מי רי ה זוהמ זל בור הנ חי בנ רו  כש זש ני ים של תוני חש תנ הנ ים וש יוני לש על ל הה כה יו  הש יי
ל לות בו כה גנ ן, לש יי ף ענ רל הל יהד בו כש ן מי מי דנ זש הי ך, לש מש ל שי כםחנ של ה בנ זל ר הנ פל סי יר בנ כי זש אנ י של ל מי כה שות לש ן רש תי . וש יענ קי רה בה
ה זל בור הנ חי ך בנ מש שי יר מי אי הה לות, לש גה ה בנ ידה חי יא יש הי ה, של ינה כי שש י הנ ני פש ים לי נוזי סודות גש ים וש די בה כש ים ני רי בה ד דש חה אל ד וש חה אל
כםר זש לי יהה  יתי אי יים בו (בראשית ט) ורש קנ ים, לש שוטי ה קי מה כנ בש יך  לל ר בו אי שי קנ תש הי ה, לש זל בור הנ חי בנ ך  מש ר עי בי חנ תש הי ולש

בשריית עולהם.

רםן המ אנ אשון וש רי ם הה דה אה עמקםב וש ינ ק וש חה צש ם יי הה רה בש ים, אנ דושי ים קש ר, רועי מנ אה יו וש לה גש ל רנ ן ענ מה אל נל ה הנ רועל ם הה קה
לש ל שש ים ענ רי עובש לו של אי לות, בש גה ה בנ נה שי י יש ני ה אמ ר בה מנ אל נל ה של ינה כי שש רו לנ עורש תש ים? הי ני שי ם יש תל ה אנ מה למםה. לה ד ושש וי דה וש
דוש קה ל הנ םאנו של ת צ כםל אל אל ים לל אי ים בה בי דג עות וש יות רה י חנ רי המ "ה. של נה שי בון יש שש חל וות כש צש ש מי מי חה ים וש שי אות שי מי
ם (ישעיה ט) הל ר בה מנ אל נל ן של מנ יענ זש גי ת הי עי כה י, של יתי עי רש םאן מנ י צ םאני ן צ תי אנ ם (יחזקאל לד) וש הל ר בה מנ אל נל רוך הוא, של בה

ר. תה סש ך ני רל דל ם בש ילה בי שש ים בי קי חה ה דש מה ים כנ לי ם סובש תל דור אנ ל דור וה כה י בש רי המ ה. של ל פל כה ל בש אי רה שש ת יי לו אל םאכש י ונ

ם כל מה רו עי עורש תש לו, יי ים של הורי טש הנ ים וש דושי קש ים הנ נויי כי ל הנ כה לו, ובש יות של וה המ ל הנ כה ם יהו"ה ובש שי ל הנ כםחנ של ובנ
יו הש ם יי כגלה ים, של יאי בי בוא נש ים רי שי שי ים, וש תוני חש תנ ים וש יוני לש ים על כי אה לש בוא מנ ים רי שי ה, שי נה שש מי י הנ לי עמ בוא בנ ים רי שי שי
ם אםל אותה גש לי ם, וש יהל אי טה ל חמ ת כה ם אל הל ל לה חנ מש יי לו, של לה עות הנ רה יות הה חנ ן הנ ם מי ילה צי הנ ל לש אי רה שש ל יי כות ענ ים זש די מש לנ מש
רוך הוא דוש בה קה ם הנ יהל לי ר אמ עורי תש יי ד של ענ י לו  מי נו דר תש ל תי ים. אנ צי קי ם הנ הי ים, של רי הה ל הל ג ענ לי דנ ם מש הל יים בה קנ ולש

ים. מי חמ רנ בש

ים מי יש קנ מש ל של אי רה שש יי ד מי חה אל ד וש חה ל אל ם כה א עי צי מה הי יסות לש ע טי בנ רש אנ ם בש עולה ת הה ג אל לי דנ ה מש תה אנ יההו, של לי קום אי
רוך בה דוש  קה הנ שות מי טםל רש ב לי כי ענ תש ל תי לו, אנ ים של נויי כי הנ יות וש וה המ ל הנ כה ם יהו"ה וש שי הנ כםחנ  ה. בש ילה ית מי רי אות בש
ת דל רל לה ם, וש יהל לי ם עמ הל ן בה גי הה הוא לש רוך  בה דוש  קה ל הנ מות של שי ל הנ כה ר בש טי ענ תש תי םאן. וש צ ת הנ מםר אל שש לי ת וש דל רל הוא לה
בו "ז, של בון רה שש חל הוא כש ה, של תורה סוד הנ ה בש יר לה אי הה ה, לש ינה כי שש י הנ ני פש ים לי רי תה סש לות בו סודות ני גנ ה לש זל בור הנ חי בנ

ד. חה הוא אל חוד, ובו ז"ו של יי יות הנ בו כ"ו ר"ז כ"ה אותי ר של זםהנ , כנ יענ קי רה ר הה זםהנ רו כש הי זש ים ינ לי כי שש מנ הנ וש

ים רי בה דש בו  ש  די חנ לש ה,  זל הנ ר  זםהנ בנ ה  אשונה רי בה חו  כש שש ני של יו  רה בי חמ ת  של שי וש ה  דושה קש הנ ה  נורה מש הנ ך  מש עי יהקומו  וש
ד וי ם דה יהל לי ר עמ מנ אה צות של רה ע אמ בנ של ה מי ירה אי ם מש הל ים, ובה יעי קי ה רש עה בש שי ה מי ירה אי ה מש ינה כי שש ם הנ יהל לי עמ ה, של אשונה רי בה כש

ים. יי חנ צות הנ רש אנ י ה' בש ני פש ך לי לי הנ תש (תהלים קטז) אל

י יקי די צש יענ ומנ קי רה ר הה זםהנ רו כש הי זש ים ינ לי כי שש מנ הנ ר, וש מנ אה ח וש תנ ה. פה ינה כי שש י הנ ני פש ים לי רי בה ח דש תנ עון ופש מש י שי בי (קום רנ
ף א'). םאש דנ ים ר קוני תי פוס בנ דש תוב בנ כה כו', כנ עון וש מש י שי בי לו רנ ים, אי לי כי שש מנ הנ ד. וש על ם וה עולה ים לש בי כוכה ים כנ בי רנ הה

ל ם של יי שולנ הנ וש גוף  הנ וש םאש  ר הה ן,  מל של בש חו  שש מש ני של יות  אותי ת הה אנ הוצה לש ים  ילי כי שש מנ הנ וש רו.  הי זש ינ ים  לי כי שש מנ הנ וש
דות קג , נש רוחנ . הה רוחנ ד הה גל נל ים כש מי עה פש פויהה, לי ה ורש גושה ל דש כי שש הנ ש בש פל נל . הנ י רוחנ לי גוף בש ים כש בי ים יושש רי הה בות הל נש זנ
ין יהמי לש ת  כל לל לה ים  עי יודש םא  ל וש ך,  רל דל בנ נות  עה הי לש יו  לה גש רנ ל  ענ ידו  עממי הנ ולש גוף  הנ יות  חמ הנ לש ן,  יהל חומי תש בי מות  חה תג מש של

חור. אה ים ולש ני פה םאל, לש מ שש לי וש

טו סש םא יי ל ת של מל אל ך  רל דל ת בש כל לל לה םאל וש מ שש לי ין וש יהמי לש ך  רל דל ד הנ מי לנ נועות לש תש ן הנ ה אותה מה שה נש ר הנ זםהנ כש ירו  הי זש ינ
ל ה של ידה די מש סוד הנ ה בש טה מנ ר ולש תה סש עור ני שי יות, בש חנ ב הנ ל גנ ענ ק של זה חה און הל פה קי מו הנ הוא כש , של יענ קי רה ר הה זםהנ ה. כש נה מל מי

הנמהאור.

ים, בי כוכה כנ כםל.  לנ םא  ל וש ים  בי רנ הה י  יקי די צש מנ ם  הי של נועות,  תש ים,  יקי סי פש הנ ם  הוא אותה של ים,  בי רנ הה י  יקי די צש ומנ
ה רה די י קש שולי ם כש יהל בות שולי נש םאל. זנ מ שש ם לי הל ין ומי יהמי ם לש הל ם, מי עולה הורות בה ים לש עי נוסש וש ים  ירי אי מש ה של עה בש שי הנ
ייש ש, וש ת אי לל ש סובל ת. ייש אי פל םא שורל ל ית וש אי רש ני ה של נל סש ל הנ ש של אי יא הה הי ת, וש פל ה שורל ינה אי ש של אי ל הה ת ענ דל עומל של

ם. יענ אותה סי י מנ יעי שי תש הנ ם, וש הל ה בה אל רש י ני יני מי שש ים. הנ די ה עומש עה בש שי ים וש עי ה נוסש עה בש ש. שי ת אי לל ש אוכל אי

ש מי ה. חה לל ד אי גל נל ה כש לל ל אי ך של רל דל םאל, הנ מ שש ה' מי ין וש יהמי יג, ה' מי הי נש הנ דות לש עומש דות של קג ר נש של ים. על לי כי שש מנ הנ וש
נות) טנ דות קש קג ם ה' נש הי יק וש ירי חי אג אש (כ"ל בש ין. אנ אל אר  יהמי בש אם א אי  ים. אה אי  ני טנ ן קש ול גה אותו הנ ים בש דולי ם גש הי
תוך בש ש  מי ם חה הי . וש ין רוחנ יהמי מי ש  מי חה ש, וש פל נל םאל  מ שש מי ש  מי גוף. חה יג הנ הי נש הנ לש לו  ם אי עי לו  ים אי לי לה כש ני םאל.  מ שש בי

כםל. ל הנ ל של לה כש ם אה הנ הה רה בש ל אנ קוד של ני ה הנ גה הה נש הנ ת הנ לנ חי ים, תש לויי םא גש ל ים וש רי תה סש ם ני יי תנ ש. שש מי חה
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ים סי נה כש ה ני טה מנ לש לו של ל אי כה שום של ם, מי ת אותה לל כולל ים וש רי תה סש ני ם הנ ת אותה כל ם מושל הה רה בש ל אנ זו של ה הנ דה קג נש הנ
ה דה קג ם נש רושי אור וש ך מה קוק. מושי חה ם הל שי ם. אה סוד הנ עולה ד סוף הה ענ ם וש עולה סוף הה ה מי ירה אי מש ה של דה קג נש זו הנ ה, וש בה
ך. י חםשל ני קות מי ה עממג לי גנ ב. מש ר לי סנ תוך חמ ט לש בל את שי רי קש ק. אנ זו ני חה צש ל יי ה של דה קג נש זו הנ ל. וש לה י אור כש לי ה בש שוכה חמ

ם. שי ה בנ ך עולל שום כה ומי

ל י של ישי לי שש יום הנ ה. אי  אל רש ני םא  הוא ל וש ים,  די דה י צש ני שש חוז לי אור אה מה ת בו  כל םא מושל עמקםב ל ינ ל  ה של דה קג נש הנ
נוז גה יר וש מי ל. הוא טה לה ך בו כש םא מושי אור ל מה ם. הנ תוכה םא יהדוענ בש ל נוז וש ם, הוא גה יי עממנ י טוב פנ י טוב כי ית, כי אשי רי בש

ה. אל רש םא ני ל וש

ל, לה ינו יהדוענ כש אי יו של לה ר עה תה סש ני יר וש מי טה שום של כםל. ומי הנ ר מי תה סש ני ת הנ ין בו אל קי תש הנ ם לש יהל רי חמ ז אנ נה גש בות ני עמרה
ע קנ רש יא קנ ם, הי יי ננ שש ת הנ חנ לויהה תנ תש ה של דה קג נש הנ ר. אל  תה סש הוא ני ב של ל גנ ף ענ אנ ה, וש אל רש בות ני ע עמרה קנ רש נוז. קנ כםל גה הנ
יא כםל, מוצי ל הנ יר של מי טה ב בו אותו הנ רוכי ר של חנ אנ ם לש יי ננ שש ין הנ ע בי םא נודה ל ר של תה סש ני נוז וש בות, הוא גה בות. עמרה עמרה

כםל. בות הנ ע עמרה קנ רש קנ ט בש שולי אותו וש

ר זםהנ רו כש הי זש נו ינ יש א טוב, הנ צה מש ר יי בה ל דה יל ענ כי שש ר (משלי טז) מנ מנ אל נל מו של ים כש לי כי שש מנ הנ רו. וש הי זש ים ינ לי כי שש מנ הנ וש
ים. רי ים זוהמ די דה ה צש מה כנ ץ לש יק, נוצי לי דש יר ומנ אי ר ומי ר זוהי זםהנ יהה. הנ לי עמ ים בנ רי הה ל זש ר של זוהי ר של ר, זםהנ זםהנ . כש יענ קי רה הה
דות. ה תולה עושל ר של ים. זםהנ מי עולה ק לש ינו פוסי אי ר של א. זםהנ יוצי ענ וש ר שופי ר. זםהנ בל ל עי כה ץ לש ר נוצי ד. זםהנ יורי ה וש ר עולל זםהנ
ה, םא רואל ל ה וש לוי, רואל גה ר וש תה סש יר, ני מי טה א וש גות בו יוצי רה דש ל הנ יצוץ. כה ל ני ל כה יצוץ של נוז, ני גה יר וש מי טה ר של ר זוהי זםהנ

יא. הוצי דות של תולה ה בנ לה יש לנ צות הנ חמ ענ בנ עמשי תנ שש ה. מי לה יש לנ יר בנ מי טה יום וש א בנ ר, יוצי אי בש בוענ הנ קור מנ עי ל בש קה שש מי

ה, נה בה לש הנ ש וש מל של ים הנ לויי בו תש יענ של קי רה . הה יענ קי רה ר הה הו זםהנ זל ה, וש תורה ל הנ ל של לה כש כםל, הנ יר לנ אי ר ומי זוהי ר של זםהנ הנ
ל ל כה ן של מה אל נל ה הנ רועל ט לה רה יש פש ה בו אי כה םא זה ל ה, של ירה אי מש יהה של רש לנ קש פנ סש אנ ל הה ר של זםהנ א הנ רה קש ה ני לות. זל זה ים ומנ בי כוכה

ה. ירה אי מש יהה של רש לנ קש פנ סש אנ ה לש כה זה נו, של מל ק מי ה, רנ ירה אי םא מש ל יהה של רש לנ קש פנ סש אנ ם הה ה אי נה בה לש ה הנ ירה אי ין מש אי ת, של יי בנ הנ

ל. י נוטי מי ענ מי ינו יודי ל אי נוטי י של ה, ומי אל רש םא ני ל יק וש לי דש , מנ ינו יהדוענ אי יר וש אי מי יון, של לש על ר הה תה סש ני , הנ יענ קי רה ר הה זםהנ
יות, ה חנ רי שש ים על תי שש ץ בי נוצי ר של זםהנ ים. הנ ני וה ה גש עה בה רש אנ ר בש תה סש יק ני די צנ ף הנ ל יוסי טו של בש נוז, שי גה ר וש תה סש לו ני ר של תל סי הנ
ין אי ין סוף של אי ין סוף. הה אי תוך סוד הה דוש, וש קה ם הנ שי סוד הנ ם בש ה הי רי שש לש על נו, שש מל ים מי צי אורות נוצש ים וש יוי זי

עור. לו שי

סודות ים בש ני טנ עות קש סה ים מנ עי ם נוסש הל יות בה אותי יות. הה אותי ים בה קי לש חנ תש ים ומי אי ה יוצש תורה דות בנ קג ע נש שנ תי
ם. יג אותה הי נש הנ דות לש קג נש רו הנ אמ שש ם. ני הל טות מי שש פנ תש יות מי אותי יות, הה אותי ל הה ים ענ טי ע שולש שנ תי לו הנ ים. אי לוקי חמ
ם הי של מו  ין סוף. כש אי ן בה יהל עותי סש יות מנ אותי ל הה ין סוף. כה אי או  רש קש ני לו  ים, אי אי ם יוצש הי של ק כש ים רנ עי םא נוסש ל
ת חנ ה אנ דה קג תוך נש ים מי ני תנ שש ל קולות, מי לות קולות של גנ יות מש ים אותי רי תה סש ני לו הנ ים אי אי ך נושש ם, כה ים אותה אי נושש

טו. שש פנ תש יות הי אותי ל הה ה כה דה קג נש ה הנ אותה ין סוף. ומי ים אי אי רה קש ני לו של לה דות הנ קג נש הנ את מי יוצי של

א יוצי ין סוף  אי עות. מי סה מנ ל הנ כה ם בש ים אותה לי נוטש וש ר,  תל סי הנ תוך  רות בש תש תנ סש דות מי קג נש הנ לו  אי ך  ר כה חנ אנ
תוב (איוב לח) כה הו של ה. זל חוצה עורו הנ שי א מי םא ייצי ל דול של גה יהם הנ ת הנ יג אל הי נש הנ כםל, לש ת הנ ר אל טי ענ ה לש של קה יצוץ הנ ני הנ
ית אשי תוך רי עות מי סה ים מנ מוני אור פ' שש מה ל הנ עור של שי יך. פם"ה הנ לל און גנ גש ית בי םא יהשי יף ופ םא תםסי ל בוא וש ד פםה תה ענ
גול ה עי זל פ' הנ הנ ה, וש זל כ"ו הנ ל הנ ן של יוקה דש גול, ו' בנ עי אותו הה ה לש ימה ני ס פש נה כש ני ק של עםמל גול, הה ק. כ' עי עםמל תוך הה גול בש עי הה
ש מה ן מנ יוקה דש הנ גול, אותו  עי ס בה נה כש ני ן של יוקה דש ה ו', כנ ידה די מש תוך  בוענ  עות, ה' רי סה ים מנ שי מי חמ תוך  בש בוענ  ק. רי עםמל וש
ע, ל' צנ מש אל ה, ו' בה לה עש מנ ם חו"ל. ח' לש יהל ני ימה סי ים וש רי שה קש ם הנ ל אותה כה ט בש שי פנ תש ה מי של קה יצוץ הנ ני . הנ בוענ רי ס בה נה כש ני
ים לי גנ ים הנ ילי חי תש פון) מנ ד צה צנ יהם. (לש י הנ לי בםר גנ שש חום לי ה תש ד עושל חה אל ד וש חה ל אל ט, כה שי פנ תש אור מי מה הנ של ם. כש כגלה בש

ים. לי גנ ים הנ רי חוזש ה, וש ידה די מש ם בי רושי ם וש ה אותה כל סודו ומנ ר בש של קל את ח' הנ ים. יוצי סי עה כש ים הנ עולי וש

ים, שומי ם רי ל אותה כה ר ו' בש של קל א סוד הנ יוצי ים, וש רועמשי ים וש עולי ים וש זי ים רוגש לי גנ ים הנ ילי חי תש ח מנ רה זש ד מי צנ לש
ים. לי גנ ים הנ רי חוזש ה וש ידה די מש תוך הנ ה בש ימה שי רש ם בי ם, רושי ה אותה כל ומנ

ה עמשה ננ ר של של קל את ל', הנ ים. יוצי די יורש ים וש ים, עולי רועמשי ים וש זי רוגש ים וש עולי ים, וש לי גנ ים הנ ילי חי תש רום מנ ד דה צנ לש
ח, רה זש ד מי צנ פון, לש ד צה צנ ים לש רי ים חוזש לי גנ הנ חום, וש תש ים בנ יחי רי תות ובש לה ים דש פי קה תו, מג חומה ל בש דה גש ים, מי רי שה קש ל הנ כה בש
יר וי אמ ים בה יהם. ח"ל עולי בול לנ י חול גש תי מש ר שנ של תוב (ירמיה ה) אמ כה הו של ז. זל גל רם ך הה שוכי וש רו  בש שש ני רום, וש ד דה צנ ולש
ל קון של תי חום לנ ם תש לו הי אי י קולות. וש ם קולי הל יא בה הוצי ם לש יהל לי ילות עמ חי תש יות מנ אותי הה יות, וש אותי ים בה בי רש עה תש מי

ה. מונה אל סוד הה

קול י, ובנ ימי ני פש קול הנ סו בנ כנ תש הי ם של ה הי לל אי כםל. וש ים הנ ה שורי לל ל אי ם, ענ יי ננ שי ל הנ דנ גש שו"ן ומי לה וש י"ך  לו חי אי וש
ה יעה גי ת, מנ טל של פנ תש מי של ר. וכש תל סי יהה בנ הה אשון של רי ר הה תל כל ים לנ ני שג לו מש לו. אי אי חום לש ם תש לו הי אי בור. וש די ע ובנ מה שש ני של
הוא ר של של קל הנ אותו  שום של ת. מי ענ יד נובנ מי תה ים וש מי עולה ת לש כל םא שוכל ל של ית רוחנ  עמשי ננ ה וש נה תנ שש לו, ומי אי ד מי חה אל לש

ם. דה ל אה רון של גה ן בנ יה נש ה בי ה עושל א. זל רה קש ך ני יך, כה ה סוד ח' חי זל אי, וש שנ חמ ענ בנ לו נובי לה גש ה בו, ובי כל אור מנ מה חום הנ תש

קום מה הנ ל אותו מי נוטי ה, וש זל ר הנ של קל ה הנ ה, עולל דה קג נש ה הנ ט אותה שי פנ תש הי ה לש רוצה של אשון. כש רי חום הה תש הו הנ זל וש
אור, מה ין סוף בנ אי ר מי שה קש ני של ה, כש זל ר הנ של קל הנ שום של ם. מי יי מנ רוחנ ובש ש בש אי ים, בש ני וה ה גש לשה שש ה אותו בי נל שנ ה, ומש זל הנ

ר. שה קש ך ני כה



2130

חנ אותו שולי ק אותו, וש ה דוחי זל ר הנ של קל ה, הנ בה שה חמ מנ ל הנ ט של פושי ק של דםחנ תוך הנ ע מי מה שש ני יא קול של מוצי של וכש
ה זל ד הנ צנ ל הנ ה ענ שורל ה, וש זל ד הנ צנ ן הנ ע מי מה שש ני קול, וש ה בו אותו הנ כל שון, ומנ הוא לה ל וא"ו של סוד של י בנ ני שי ר הנ של קל לנ

שון. ה ו' לה זל קול הנ א הנ רה קש ך ני שום כה שון. ומי לה ל הנ של

ז אה ם שורות, וש יי תנ ים ושש רי שש ל על ל של לה ל כש דה גש ק, מי זה ר חה של קל תוך  לש חנ אותו  שון, שולי הוא לה ה של זל ר הנ של קל הנ
אוי. רה הום כה תש תוך הנ עור, בש שי ר בש בה דה תוך הנ ך לש אותו קול שוכי

קול הנ ים מי אי יוצש ים של די דה צש ם הנ ל אותה כה בור, ולש די קול ולש יג לש הי נש הנ חום לש ם תש הי לו  לה ים הנ רי שה קש ת הנ לשל ושש
הו סוד (איוב כט) זל בור. וש די קול ולש אוי לש רה עור כה שי ים בש יהמי ת הנ ים אל בי רש לו מנ אי ם. וש דל י קל מי ים יש אי רה קש ני בור, של די הנ וש

ין סוף. אי כםל מי הנ אוי, וש רה אור כה מה ל הנ עור של שי ים תוך הנ יהמי ים הנ בי רש חול מנ שום הנ ים. מי ה יהמי בל רש חול אנ כנ וש

ל חול, סוד של עור הנ שי בש נו  רש מנ אה ים של רי שה קש ת הנ לשל שש לו  ים אי רי ה, קושש תורה ל הנ דות של קג נש ל הנ ין סוף, כה אי
ה אשון שורל רי נו. הה רש מנ אה ם חול של הי ה, וש טה מנ ע ולש צנ מש אל ה ובה לה עש מנ יות, לש אותי ל הה שורות ענ דות של קג נש הנ לש  ם שש הי וש
ק, זה הוא חה י של ישי לי שש ה. הנ טה ה ומנ לה עש ין מנ ר בי שה קש ני ם וש שי ה הנ נל שנ ע, ומש צנ מש אל ה בה י שורל ני שי ם. הנ כגלה א בש רה קש ני ה וש לה עש מנ לש

ר. חי ם אנ שי א בש רה קש ני

ה לה עש מנ כםל, לש חום לנ ים תש שי אור לה מה י הנ די דש לות, צי קש מנ ל הנ חום של תש בול, הנ גש או  רש קש ני לו  ת אי לשל ה שש ל זל ענ וש
לות זה ים ומנ בי כוכה ה כש נה בה לש הנ וש ש  מל של הנ בו  של יענ  קי רה ר הה הוא זםהנ ה, וש זל ר הנ זםהנ א הנ י יוצי ישי לי שש ר הנ של קל הנ ה. מי טה מנ ולש
ז אה ם, וש ל אותה די גנ ם ומש ה אותה בל רש ם ומנ ם אותה רושי ים, וש רי הה ם הל ל אותה כה ה בש כל יר ומנ אי ה מי זל ר הנ זםהנ הנ של יר. כש אי הה לש

ים. מי לה שש ם ני כגלה

יות יונות, אותי לש על ם הה ה אותה אי רש מנ קות כש יות דנ יא אותי ה הוצי זל ר הנ זםהנ . הנ יענ קי רה ר הה זםהנ רו כש הי זש ים ינ לי כי שש מנ הנ וש
ים רי זוהמ של לות  זה מנ ים  אי יוצש י  עי צה מש אל הה י  ני שי הנ ר  של קל הנ מי אוי.  רה כה יון  לש על סוד  בש ן  כגלה וש קות,  דנ יות  אותי יונות  לש על
יב) (דניאל  ה  זל ל  ענ וש ש,  מי תנ שש הי לש ים  בי כוכה הנ ים  אי יוצש י  ישי לי שש הנ ר  של קל הנ מי יון.  לש על הה ר  זםהנ הנ אותו  בש ל  כי תנ סש הי לש
ה. זל ר הנ זםהנ ים בנ לויי ם תש כגלה ק, וש דל ל צל ים של בי כוכה ם כנ הי א, וש קה וש י דנ יקי די צש ד. ומנ על ם וה עולה ים לש בי כוכה ים כנ בי רנ י הה יקי די צש ומנ

םא ל לו  ת. אי רל חל ה אנ דה קג נש תוך  ים מי אי יוצש ה של לל אי מו  יות, כש ם אותי הל טות מי שש פנ תש םא מי ים ל ירי אי ה מש עה שש תי
ם אותה ים  טי שש פנ תש מי של טות  שש פנ תש הי הנ ה  אותה וש ם,  יומה קי בש ה  לל אי רו  אמ שש ני וש ה,  קה דנ טות  שש פנ תש הי א  לה אל ים  טי שש פנ תש מי

ם. הל ן בה גי ננ ים לש אי יוצש ה של תורה ל הנ ים של מי עה טש הנ

ר אה שש ני ה, וש דה קג נש ה לנ לה עש מנ יות לש אותי ל הה ר ענ אה שש אשון ני רי ר הה של קל נו, הנ רש מנ אה ים של אשוני רי ים הה רי שה קש ת הנ לשל שש
ת לשל ל ו"ו. שש ן של יוקה דש תוך הנ דות בש קג י נש תי ם שש הי ד, וש חה ם אל ענ טנ ים לש יהמי ים קנ רי חי אמ י הה ני ה. שש לה עש מנ ם לש ענ טנ יות הנ הש לי
ם ל אותה כה כםל בש יג הנ הי נש הנ ים, לש רי שה ה קש לשה דות שש קג נש לש  ם שה יומה קי ים בש די א עומש לה ר, אל ים יותי טי שש פנ תש םא מי ל לו  אי

נו. רש מנ אה סודות של הנ

ית, ימי ני פש ת  רל תל סש ני יכות  מי סש מםך.  סש תי של ה  מנ ל  ענ ה  תורה לנ ייש  של שום  מי מםך,  סש לי ה  תורה הנ סוד  ם  הי ם  כגלה וש
זו יכות  מי י סש לי ה בש תורה חוץ. הנ בנ א  צי םא תי ל וש ת,  כל לל לה ה  תורה ל הנ עות של סה מנ ה הנ עושה וש ר  יותי ה  לה גנ מש יכות של מי וסש
ה, תורה ל הנ יות של ם אותי יי תנ ים ושש רי שש על ין סוף וש אי כםל מי הנ ה, וש יות תורה הש את לי צי מש םא ני ל יכות, וש מי םא סש ית ל ימי ני פש

ין סוף. אי ה מי אה יהצש ה של דה קג נש ן הנ לו מי אי וש

ה תורה ל הנ ים של מי עה ר טש שה ה עה לשה כםל. שש ל הנ טות ענ שולש ין סוף, וש ן אי יות הי אותי ל הה טות ענ שולש דות של קג ע נש שנ תי
ם ה, הי תורה י הנ עממי טנ דות וש קג נש לו כ"ב הנ ה. אי תורה ל הנ יות של אותי בון הה שש חל ם כש יי ננ ים ושש רי שש על ל הה כה ם, וש הל טו מי שש פנ תש הי
ה ידה די ין לו מש רום. אי לה ק וש עםמל ב לה רםחנ לה ך וש אםרל ה לה ידה די ל מש ה. כה זל סוד הנ כםל בנ ת הנ ידנ די מש ה לי של קה יצוץ הנ ני ל הנ סוד של הנ
ל כה ת בש דל ה עומל תורה סוד הנ ה הנ ל זל ים. ענ מי עה ר טש שה ה עה לשה דות ושש קג ע נש שנ ל תי סוד של ה, מי זל עור הנ שי ן הנ את מי יוצי של

ה. חוצה ה הנ זל סוד הנ ן הנ או מי םא ייצש ה ל תורה ל הנ ים של קי ערמה ל הה כה סודות וש ל הנ כה יו, וש דה דה צש

א, טש י חי אי רש יי ק לש לות רנ גנ ן לש תה םא ני ה ל זל סוד הנ הנ ידות, וש די מש ל הנ כה ה לש זל סוד הנ ה בנ ידה די ה מש שה ה עה של קה יצוץ הנ ני הנ
ל ים ענ טי שולש ם של יי ננ ים ושש רי שש ם על ל אותה חות של תש פש מנ לו הנ ם. אי הל לות לה גנ ים לש רי שי ם כש הי ם, וש יהל ידי ה בי מונה אל סוד הה של
ם ל אותה כה ידות בש די מש ל הנ ל כה ה של ידה די ל מש כה ה, וש תורה ל הנ ים של קי ערמה ל הה כה סודות וש ל הנ ים כה שי רש פה תש לו מי אי ה, ומי תורה הנ

ים. די דה צש הנ

ענ יהושג לי ש  חנ ל לנ סוד של ם בש ר אותה סנ יו, ומה נה ן עור פה רנ קה ה של עה שה י בש יננ סי ה בש מםשל לש רו  סש מש ני לו  לה חות הנ תש פש מנ הנ
א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ם בה קה לש י חל רי שש ת. אנ ענ דנ ה לה מונה אל י הה לי עמ בנ יעו לש גי הי ד של ים, ענ ני קי זש ם הנ ל אותה כה וש

ים עי יודש של לו  אי ים?  ילי כי שש מנ י הנ מי רו,  הי זש ינ ים  לי כי שש מנ הנ וש ם.  עולה הה ל רוחות  של קופות  תש ה  עה בה רש אנ בש ה.  נה שש מי
ר זםהנ הנ מו  ים כש רי זוהמ לו  א, אי בה ם הנ עולה ה לה י בושה לי ס בש ני כה הי ה לש מה כש חה ים סוד הנ עי יודש ם, וש בונה בוד רי כש ל בי כי תנ סש הי לש

יון. לש על הה

ים יי ימי ני פש הנ סודות  בנ ים  לי כש תנ סש מי ם של אי אותה דנ ונ לו  ים, אי עי יודש הנ וש ר  מנ םא אה ל וש ים  ילי כי שש מנ הנ וש ר  מנ אה ה של ומנ
יר הי זש ה מנ ל, זל כי שש הנ ם בש הל ל בה כי תנ סש הי ה לש זוכל י של ם. מי דה אה י הה ני ל בש כה רו לש סש מש םא ני ל לוי, וש גה ים בנ די םא עומש ל ים של רי תה סש ני הנ
ר זםהנ מו הנ ם כש עולה אותו הה ץ לש נוצי ר של ין זםהנ ה, אי זל יר כה הי זש מנ ר של ין זםהנ כםל. אי ל הנ יון ענ לש על ר הה זםהנ ל הנ טור של עי ץ בה נוצי של

ה. זל הנ
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ים אי ם יוצש כםל. הי ל הנ ם ענ עולה הה ים אותו  שי יורש ה של מה כש חה י הנ לי עמ ל בנ ר של זםהנ ה הנ ה, זל תורה ל הנ ר של זםהנ ה הנ זל
ל כה ץ לש ה נוצי זל ר הנ זםהנ ם. הנ הל לה ר של זםהנ הנ ים מי שי יש בנ תש ם מי ם. כגלה יהל ידי ה בי חל מש יי י של ין מי אי ם, וש בונה י רי זי נש ל גי כה ים בש סי נה כש ני וש
ים? בי רנ ה וש ה זל יצו. מנ ר יהקי פה ת עה מנ דש י אנ ני שי יש ים מי בי רנ מו (דניאל יב) וש כםל, כש םא הנ ל ים וש בי רנ ים, הה בי רנ י הה יקי די צש ר. ומנ בל עי
ץ רל י אל זוהי ר, וש פה עה יא מי הי ת של מנ דש א אנ לה ר? אל פה ת עה מנ דש ה אנ ה זל ר. מנ פה ת עה מנ דש יא אנ זו הי םא יהקומו, וש ל ייש של שום של מי
ים אורי ה, ונש מה ל חנ גנ לש לו גנ פי אמ ר, ונ פה עה ן הל יהה מי כםל הה תוב בו (קהלת ג) הנ כה ר, של פה אותו עה ת מי מנ דש יא אנ הי ל של אי רה שש יי

ל. אי רה שש לו יי ים - אי בי רנ ך וש שום כה םא יהקומו. ומי ל ה וש נה מל ים מי עי שה רש ר הה אה שש

ת. רל תל סש ני ה הנ דה קג נש ל הנ ה של תורה לנ כו  זה ל של אי רה שש יי לו  ד - אי על ם וה עולה ים לש בי כוכה ים כנ בי רנ י הה יקי די צש אן ומנ ף כה אנ
י כםל, מי ל הנ ל של לה כש יא הנ הי שום של ה. ומי ל פל ענ בש ה של ל תורה ל של לה כש ים, הנ תובי ים וכש יאי בי ל נש ל של לה יא כש ה הי תורה הנ וש
רום, ד דה צנ ים לש בי פון, כוכה ד צה צנ ים לש בי ח, כוכה רה זש ד מי צנ ים לש אי רש ני ים של בי ים, ייש כוכה בי כוכה כםל. כנ ה בנ ה זוכל ה בה זוכל של
ר ר זוהי ל זםהנ ב של בוק, כוכה דה ם כש יי ננ ים, ושש צי ים נוצש קי ד דנ ל צנ כה ה לש לשה ל, שש קי מנ ה בש דה ם מי ב. אי עמרה ד מנ צנ ים לש בי כוכה

ל. גל עי ל הה פו של קש תוך תה ר בש תה סש ני וש

ב הה זה מוך לנ ת סה ול ה מה זל ים וש יי ה חנ דםם. זל ר אה זוהי יר וש אי ר מי חי ב אנ ה. כוכה זל ד הנ צנ הנ ן מי לבל ר בש זוהי יר וש אי ב מי כוכה
קות דנ יות הנ אותי ל הה יכנ הי תוך  ים). בש אי נה בנ ת הנ דנ ה (מי טה טה ל קש ה של טה טש יא קי םא מוצי ל וש יר  אי םא מי ל ה, של זל ק הנ דנ הנ

ם. הל ים בה לויי ה תש ל תורה ים של מי עה ה טש עה בש שי

לו אי וש ן,  גי ננ ולש יג  הי נש הנ לש ים  די עומש של ר  שה עה ה  לשה שש ים  רי חי אמ הה ים  מי עה טש הנ ם  אותה מי דו  רש פש ני של ים  מי עה טש הנ לו  אי וש
לות יכה ה הי עה בש שי ה בש זל קום הנ מה ים לנ ידי חי לו יש אי ים. וש תובי כש ן לנ גי ננ יג ולש הי נש הנ ים לש רי חי ר אמ שה ה עה לשה שש ים לי די רה פש ה ני עה בש שי הנ
ם יהל לי עמ ונ ה,  רה עמשה לנ ים  די רה פש ני ים  תובי כש ים בנ שורי של ים. וכש רי חי אמ ם הה אותה ים מי די רה פש ני ה  עה בש שי הנ לו  אי וש ים,  תובי ל כש של
מו כםל כש הנ ר, וש שה ה עה לשה שש ים לי די רה פש ך ני ר כה חנ ם. אנ יהל לי ם עמ ים הי מוני ה אל רה עמשה ים. ונ מוני ר אל פל ים סי תובי ר כש פל א סי רה קש ני

ה. תורה ל הנ סוד של ך בנ כםל הולי הנ ם, וש קומה מש ים בי ים שורי יאי בי נש ה, הנ תורה ה בנ לה עש מנ לש של

ים, מי עה טש ל הנ גון של ני בנ ין סוף  אי ל הה סוד של בנ כםל  הנ וש נו,  רש מנ אה ידות של די מש בנ ה  ידה די מש ה  שה עה ה  של קה יצוץ הנ ני הנ
ה כל יר ומנ וי יא אמ מםחנ מוצי הנ , וש מםחנ תוך הנ ה לש כל ין סוף ומנ אי א מי יר יוצי וי אמ אותו הה ם. של הל לה יר של וי אמ ה הה כל יל ומנ חי תש מנ
ה לשה שש ים בי ילי חי תש מנ לו  ד, אי חה אל בש לו  לש כש ני וש ים  ירי וי ה אמ לשה שש או  צש מש ה. ני חוצה ר הנ חי יר אנ וי א אמ ם יוצי שה מי רון, של גה בנ
ם אותה רום לש לה ק וש עםמל ב לה רםחנ לה וש ך  אםרל ד לה ט, ומודי שי פנ תש הי טות לש שש פנ תש אור הי מה ן הנ ה מי ילה חי תש נו, ומנ רש מנ אה ים של רי שה קש

יות. ם אותי יי תנ ים ושש רי שש ד על ים, ומודי יוני לש חות על תש פש ם מנ יי ננ ים ושש רי שש על

כםל הנ ינו יהו"ה, וש להי ים, יהו"ה אל רי שה ה קש לשה ים, שש ירי וי ה אמ לשה ד שש גל נל ם כש הל לה ר של תל סי הנ ק וש עםמל הה סוד וש ל הנ כה וש
לו לה מות הנ שי ם לנ דםד אותה מש לי ך  רי טה צש הי אור, וש מה א הנ ה, יוצי פל רו) בנ בש חנ תש הי (של רו  כש זש ני ן של יוה כי י. וש יננ סי ה מי מםשל סוד לש בש
שום יך, מי רי ך צה כה . וש בוענ רי הה גול וש עי רום, הה הה ק וש עםמל ב, הה רםחנ הה ך וש אםרל ת הה ידנ די מש ה בי חוזה ם אמ תה ידה די ה, ומש ידה די מש תוך הנ בש
דות קג נש בי אור,  מה הנ ת  ידנ די מש תוך  בש ם  לי שה יום  קי בש יים  קנ תש הי ולש סוף,  ין  אי ל  ענ ך  מי תנ סש הי לש יך  רי צה מות  שי הנ סוד  של
י לי עמ בנ ט לש רה כםל, פש יום הנ ה קי ל מה ענ ענ  יודי י של ין מי אי אוי, וש רה חוד כה יי ל סוד הנ מות של לי שש י הנ זוהי גון. של ני ים בש מי עה וטש

ם. ים הי טי ענ ה, ומש מונה אל הה

ה דה קג ה נש ידה די מש ת הנ ה תורנ ידה די ה מש עושל ים, וש רי שה קש ם הנ אותה אור בש מה ר הנ שי קנ תש הי סוד לש ף, הנ טה חמ "ד א' בנ חה אל
מוד ענ ל הה כו ענ מש סש ה ני לל אי ה, וש טה מנ דו לש יהרש ה, וש לו בה לש כש ני טו וש שש פנ תש ה הי דה קג ה נש אותה ים מי יאי בי נש ן. הנ יי אנ ה מי אה יהצש ת של חנ אנ

נו. רש מנ אה י של פי ים כש רי שה ה קש לשה ין סוף שש אי ר מי תה סש ני של

י עו, מי מש שי וש בו  רש ל קי כי שש הנ ב, בש לי י הנ לי עמ ם בנ יי יננ עי י הה קוחי ים, פש ני גי מה י הנ לי עמ צורות בנ ל הנ כולות של שש אל ה. הה נה שש מי
ים נוצי צש ני ה  לשה ים, ושש עי נה קול  ים קולות בש רי ד ומי יורי וש ה  גול, עולל לש גי ב בש סובי ים וש עי נה ל של גנ לש ע קול גנ מנ שה ם של כל מי
ז אה ל, וש גנ לש גנ ת הנ יט אל הי לש יצוץ ומנ א ני יוצי ה, וש טה מנ ה ולש לה עש מנ ב לש ל סובי גנ לש גנ אותו הנ ל קול. וש ל כה ח של צנ מי הנ ים מי אי יוצש
ם אותה ט בש לוהי הור של יר טה וי א אמ ה, יוצי ידה די מש אור לי מה ל הנ גנ לש ט אותו גנ שי פנ תש מי של לות. כש קש מנ ת בש טל ש לוהל יא אי מוצי

ד. יורי עמלות וש לנ ב וש סובי ל של גנ לש גנ ה הנ א זל ט יוצי הנ לנ אותו הנ ד. ומי ים ינחנ טי לוהמ נו, וש רש מנ אה ים של ירי וי אמ ת הה לשל שש

ה ילה חי תש מנ של נות, וכש חמ מנ ל הנ ת כה ס אל ה כוני זל ל הנ גנ לש גנ ה, הנ טה מנ ה לש לה עש מנ ת מי דל את ומודל אור יוצי מה ת הנ ידנ די מש של וכש
ז אה וש ה,  תורה ל הנ יות של אותי בה ש  רי פה לש צות  נוצש נות  טנ יות קש יא אותי ומוצי ם,  נםענ בש ם  נוהי ה  זל הנ ל  גנ לש גנ ה, הנ ידה די מש הנ
ם אותה םא כש ל ש, וש רי פה רות לש חי יות אמ ט אותי הי לנ ט ומש שי פנ תש תון, ומי חש ר תנ חי ט אנ ה לוהי זל ל הנ גנ לש גנ הנ ת. מי סםרל את מה רי קש ני

ה. נה טנ ת קש סםרל את מה רי קש ני ים, וש אשוני רי הה

ה רועל י הה ידי רו לי סש מש לו ני לה סורות הנ מה י הנ תי ה. שש דולה ת גש סםרל ה ומה נה טנ ת קש סםרל ים מה אי רה קש לו ני לה ים הנ לי גנ לש גנ י הנ ני שש
ים ילי חי תש מנ ים  לי גנ לש גנ הנ של כש ים.  ני בה אמ הה לוחות  ל  ענ קו  קש חש נל וש יות  אותי הה דו  יהרש של ד  ענ ל,  כי תנ סש הי ולש ת  ענ דנ לה ן,  מה אל נל הנ
אות יוצש יות של אותי ם הה אותה ים, וש יעי קי רש ם הה אותה ים בש סי ם טה יי פנ נה י כש לי עמ נות, בנ חמ ה מנ מה כנ אות וש בה ה צש מה ים כנ בי סובש וש
יות. אותי יב הה בי ם סש ק אותה חוקי וש ך  ז הולי אה ה. וש מה כש חה ל הנ ענ א יופיא"ל בנ רה קש ני של דוש  קה ה הנ נל מג מש אותו הנ לש רו  סש מש ני
גו'. ם וש ייה שה הש ה ול רה הה י הה לנ ה אי ר (שמות כד) עמלי מנ אל נל מו של דוש, כש קה ן הנ מה אל נל ם לנ ר אותה סנ ה מה זל דוש הנ קה ה הנ נל מג מש הנ וש

צון רה ה בש י תורה רי בש די ים בש לי כש תנ סש ה, ומי תורה ים בנ לי דש תנ שש מי ם של לו אותה , אי יענ קי רה ר הה זםהנ כש רו  הי זש ים ינ לי כי שש מנ הנ וש
לוי תה קום של מה ים בנ לי כש תנ סש מי א של לה דו, אל בנ ר לש בה דה ים בנ לי כש תנ סש םא מי ל ים, וש לי כש תנ סש מי ים של ילי כי שש מנ הנ ב. וש לי הור הנ רש הי ובש
יון לש ל סוד על ר של חי ר אנ בה ה דה זל ר הנ בה דה א בנ צי מה יי ר. וש חי יון אנ לש ל סוד על לוי ענ םא תה ל ר של בה ין דה אי שום של ר, מי בה דה אותו הנ
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- (משלי ך  נש ימה סי ה, וש ירה אי מש יהה הנ רש לנ קש פנ סש אנ ם סוד הה דה אה ה הה אל רש יי א וש צה מש ה, יי ירה אי מש ה  ינה אי יהה של רש לנ קש פנ סש אנ תוך הה מי
א טוב. צה מש ר יי בה ל דה יל ענ כי שש טז) מנ

םא ל ר, וש בה ל דה יל ענ כי שש ה. מנ ירה אי מש יהה הנ רש לנ קש פנ סש אנ א טוב - זו הה צה מש ה. יי ירה אי םא מש ל יהה של רש לנ קש פנ סש אנ ר - זו הה בה דה
ל ע ענ נודה יענ הנ קי רה הו הה , זל יענ קי רה ר הה זםהנ הו כש זל ה. וש לה עש מנ יו לש לה ל עה כי תנ סש הי יך לש רי צה ר, של בה ל דה א ענ לה ר, אל בה יל דה כי שש תוב מנ כה
א יוצי ר של זםהנ ים. הנ יוני לש על ים הה רי זוהמ ר של זםהנ ץ הנ נוצי ר, של אותו זםהנ ל בש כי תנ סש ה יי זל יענ הנ קי רה תוך הה מי ה. של טה מנ יות לש חנ הנ

ד. ל צנ כה אורות לש ר הה אה ל שש יצוץ של ני ץ בש נוצי תש יי יר וש הי זש ה, ינ יונה לש על ה הה דה קג נש תוך הנ מי

גות הה נש ן הנ ל אותה יום של קי יד בנ מי ים תה די עומש ים של בי כוכה ה הנ ד. מה על וה ם  עולה ים לש בי כוכה ים כנ בי רנ י הה יקי די צש ומנ
- ים  בי רנ הה י  יקי די צש ומנ ים.  ירי אי מש של ים  בי כוכה הנ לו  אי ים,  בי כוכה הנ ת  אל וש ר  מנ אל נל של מו  כש יד,  מי תה יר  אי הה לש ם  יי מנ שה הנ
יות אותי ל הה ים של שי גי דש ם הנ אותה לו  - אי ים  בי כוכה ה. כנ תורה י הנ כי רש מםר דנ שש ם לי ים אותה קי לש ם ומנ ים אותה קי דוחמ של
ים ירי אי ד, ומש חה אל אור כש ים רוחנ וש יאי יט, מוצי בי שה י הנ בי ם כוכש לו הי אי אור. וש ם לה ים אותה יאי ם ומוצי ים אותה קי דוחמ של

יות. אותי סוד הה לש

ל ענ ת  צל רובל יא  הי של ה  דה קג נש הנ זו  וש ט,  שי פנ תש הי ולש ן  גי ננ לש יות  אותי הה ל  ענ ה  שורה של ה  דה קג נש הנ זו   - יענ  קי רה הה ר  זםהנ כש
ה. אל רש מנ ת בש טל של פנ תש םא מי ל גון וש ני ת לש טל של פנ תש ת מי חנ אנ ה הה דה קג נש יא הנ הי ב של ל גנ ף ענ אנ ים. וש ני ל בה ם ענ מו אי יות כש אותי הה
ל גון של ני ה הנ ל זל ענ ה. וש ה עולל זל ת בה בה שנ י יום הנ רי המ ת, של בה שנ יום הנ יר לש מור שי זש תוב (תהלים צב) מי כה הו סוד הנ זל וש

ת. בה שנ א יום הנ רה קש ני ה של זל יענ הנ קי רה ל הה ר של זםהנ הו הנ זל ה, וש נוחה מש ה בי זו עולה ה הנ דה קג נש הנ

אותו של שום  ומי ט.  שי פנ תש הי יענ  קי רה הה אותו  בו  ה  עולל של ר  זםהנ הנ אותו  בש ים  ילי כי שש מנ הנ ם  אותה רו,  הי זש ינ עוד  וש
םא ל ה, וש נוחה מש ט בי ענ גון מש ני ל הנ טות של שש פנ תש הי ה הנ ה בו אותה עולה זו של ה הנ דה קג נש ים, הנ יעי קי רש ל הה כה ן מי טה ט קה שי פנ תש הי של
י רוחות תי ם שש יהל ני ן בו שש ל כי ענ ים. וש די ינחמ תש ז מי ה אה זל יענ הנ קי רה םאל לה מ שש הנ ין וש יהמי יטו הנ הושי של גון כש ני עורו בש שי ה, וש בה רנ

ה. נוחה מש ה בי נה טנ ה רוחנ קש אה יהה, ובה חי דש ם בי הי גון, וש ני טות בש שש פנ תש מי

ה. סה כנ תש מי של זו  ת הנ ענ תולנ טות כנ שש פנ תש הי ת בש טל של פנ תש ומי ה  סה כנ תש ה, ומי תוכה ת בש רל תל סש ני זו  ה הנ דה קג נש הנ ך  ר כה חנ אנ
ין יהמי ת בנ בל ינשל תש מי שום של זו, מי ה הנ דה קג נש ת הנ יקנ רי את זש רי קש ני זו  גון, וש ני ה לנ טה מנ ת לש קל רל זש תוכו, ני ה בש סה כנ תש מי ר של חנ אנ וש
ז אה וש ת.  צל נוצל וש ה  ירה אי ומש ב,  ינשי תש הי לש ה  של קה הנ יצוץ  ני הנ ת  אל ת  זל אוחל ן,  גי ננ לש זו  הנ ה  דה קג נש הנ ת  טל של פנ תש מי של וכש ה.  זל הנ
אי דנ ר. ונ בה ל דה יל ענ כי שש ה מנ זל ב, וש ינשי תש הי יצוץ לש ק ני רה זש ני ט וש שי פנ תש הי ש של מה ר מנ זםהנ אותו הנ ר, כש זםהנ רו כש הי זש ים ינ לי כי שש מנ הנ וש
סוד הנ ל, וש כי תנ סש הי ר לש זוהי יצוץ וש הוא ני ה של זל ר הנ זםהנ טות הנ שש פנ תש א טוב. הי צה מש ר - יי בה ל דה ת ענ דל יא עומל הי שום של מי

ר. בה דה מו אותו הנ אור כש מה סוד הנ ב בש ינשי תש הי רום לש ק וש ה הוא עםמל זל הנ

ל טות של שש פנ תש אן הי לות. כה זה ים ומנ בי ה כוכה נה בה ש ולש מל בו של יענ של קי רה ה הה , זל יענ קי רה ר הה זםהנ רו כש הי זש ים ינ לי כי שש מנ הנ וש
ל כה ן לש נותי הו של זל ים, של יוני בש אל ן לה תנ ר נה זנ ך - (תהלים קיב) פי נש ימה סי כםל. וש ל הנ יהה ענ לי עמ ה בנ יהה מי תש ה בי ל זל ן ענ גי ננ אור לש מה הנ

דול. ר גה זנ אור פי מה ת הנ ידנ די ים, ומש תוני חש תנ הנ

ב, רםחנ לה וש ך  אםרל דות לה קג ש נש ל שי עור של שי מות בש ש אנ יט שי ה ומושי ז הוא עולל ת, אה לל דל גנ תש ה ומי ה עולה ידה די מש של כש
ב. הה זה יט הנ בי רש ת שנ ר אל תי סש אל ך לש לל מל ט הנ יושל ך - (אסתר ה) ונ נש ימה הו סי זל ר. וש זנ הוא פי ה של זל ה הנ אל רש מנ כנ

יט בי רש שנ הנ הו  זל וש ים.  יי ני עמ לנ ן  נותי וש ך  לה של ן  יה עש מנ א הנ לי מה ה  זל ר הנ זנ פי הנ מי ה.  לה בש קנ לש יט  מות הושי אנ ש  ינו, שי ני שה וש
מו ה כש עור זל גו'. שי וש ים  לי כי שש מנ הנ וש ז  אה וש אוי,  רה ים כה ני קה תש ני וש ים  עולי זו  ה הנ ידה די מש גון הנ ני זו. ובש ה הנ ידה די מש ן בנ קה תש ני של

ש. ל שי הוא סוד של שום של ב, מי רםחנ לש לה שה ך וש אםרל לש לה ן שה גי ננ דות, לש קג ש נש ל שי עור של שי

ז אה וש ה.  ד זל צנ לש לש  שה וש ה  ד זל צנ לש לש  ים שה לי כש תנ סש מי של ב כש רםחנ ם לה יי תנ ושש ך  אםרל לה לש  ש. שה מי ם חה הי וש ם,  הי ש  שי
ים בי ם כוכה אותה ה, וש טה מנ ירות לש אי צות ומש נוצש דות של קג נש ש הנ ם שי לו הי ד. אי על ם וה עולה ים לש בי כוכה ים כנ בי רנ י הה יקי די צש ומנ

אור. מה עוצות בנ נש ם של תה ידה די מש ד מי חה אל ד וש חה ל אל כה ת בש רל ה מואל נה בה לש הנ יר, וש אי הה ים לש רי תה סש ני

ך אםרל ד לה ה, מודי דה מי ו הנ ט קנ שי פנ תש דות. מי עומש יות של ל חנ של יענ  קי רה ה הה , זל יענ קי רה ר הה זםהנ כש רו  הי זש ים ינ לי כי שש מנ הנ וש
ד. חה מוד אל ה ענ לשה שש לו הנ אי ד, וש חה מוד אל ים ענ רי שה ה קש לשה לו שש םאל. אי מ שש ים לי רי שה ה קש לשה ין ושש יהמי ים לש רי שה ה קש לשה שש
י ני ן שש גי ננ עור לש שי ה הנ דה מי ו הנ ת קנ ידנ די ה. מש ד זל צנ ין לש ה בי ד זל צנ ין לש ה, בי ל זל ה ענ דות זל עומש דות של קג נש לש  שה לו  אי וש

דות. עומש ם של יי כנ רי יש ר הנ חנ ד אנ מודי ה של ידה די מש ל הנ גון של ים ני מי יש קנ מש ה של אל רש מנ ים בנ די עומש ים של מי עה טש

ן יי א לו ינ יהבי ל ונ סוד של יו הנ בי אה ס לש ננ כש ני של ה, כש ידה די מש ו הנ ת קנ ידנ די מש ים בי מודי ענ ל הה ך ענ מה סש גוף, ני הוא הנ עמקםב של ינ
ר זםהנ כש רו  הי זש ינ ים  לי כי שש מנ הנ וש גו'.  וש יענ  קי רה הה ר  זםהנ כש רו  הי זש ינ ים  לי כי שש מנ הנ וש ה  זל ל  ענ וש יומו.  קי בש יים  קנ תש גוף הי הנ וש  . תש יישש ונ
ד, ה ומודי ידה די מש ס בי נה כש ני ן וש נותי ר, וש זנ ל פי סוד של יים בנ קנ תש יט מי בי רש שנ הנ של ה, כש טה מנ ים לש ירי אי ים ומש טי שש פנ תש מי , של יענ קי רה הה

ה. ם זל ה עי ד זל אור ומודי מה ן הנ קי תנ תש ה, ומי טה מנ ה לש ידה די מש ים בי מודי ענ י הה ני לו שש ים אי ני קש תנ תש ני וש

נו קש תנ תש ם הי יי כנ רי יש הנ ר. וש כה זה ת הנ ל אל בי קנ ה לש בה קי נש ל הנ קון של תי ה בנ נה קש תנ תש ה הי טה מנ י לש רי המ רו, של הי זש ים ינ לי כי שש מנ הנ ז וש אה
ה בה קי נש ים, סוד הנ מי עה י טש ני ד שש גל נל א כש תה חש ננ תש את אל רי קש ני וש זו,  ה הנ ידה די מש הנ תוך  גון בש ני ין  אן אי כה וש טות.  שש פנ תש י הי לי בש

ת. חנ ננ כםל בש הנ גון של ין ני אן אי כה ר, וש כה זה ד הנ גל נל ה כש תוחה פש הנ

יק זי חמ יר ומנ אי ר ומי זוהי ין של יהמי יענ הנ קי הו רה . זל יענ קי רה ר הה זםהנ רו כש הי זש ים ינ לי כי שש מנ הנ ז וש ה, אה ירה מי זו טש ה הנ ידה די מש הנ
יבות בי ל חמ גון של ני ת הנ ה אל צל רנ ין מש יהמי ד הנ צנ מי ך  הולי גון של ני הנ יר, וש אי הה ט לש שי פנ תש ה ומי ידה די מש ו הנ יל קנ חי תש קו. מנ זש חה בש
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טו שש פנ תש הי ח, וש נםכנ דו בש ד צי גל ל נל פה כש ני פוף, וש ה כה זל ר וש ה יהשה ר, זל של שםר קל קש ר לי א סוטי שה לש תנ הנ בוק. וש חי ה בש זל גון הנ ני ת בנ כל לל לה
םאל. מ שש ר הנ קושי יש של רי גש א וש לה זש ל אנ סוד של ד, בש חה אל רועות כש י זש תי שש

ה, לה עש מנ ה לש טה מנ ב מי רםחנ וש ך  אםרל ד בש םא מודי ל וש ה,  קה סש פה ה  ידה די מש ו הנ קנ וש אור  ק הה פוסי של רו, כש הי זש ינ ים  לי כי שש מנ הנ וש
ה ידה די מש ים בנ תוני חש תנ ים וש יוני לש ים על כי רש בה תש ירות, ומי שי קש ל הנ סוד של ה בנ טה מנ ה לש לה עש מנ ז מי אוחי ה, וש ידה די מש ו הנ ט קנ שי פנ תש מי

ה. ל זל ה ענ ת כגלה כל מל סש ני ת וש דל עומל ת של חנ ה אנ ידה די כםל מש ה הנ עמשה ננ ידות, וש די מש ל הנ כה גון) לש ני ל הנ ה (של ידה די מש ו הנ ל קנ זו של הנ

כםל ז הנ ה, אה ל תורה ים של עמשי מנ ים, בש ים טובי עמשי מנ ים בש רי שה כש ני וש ה  טה מנ ים לש רי שי ים כש עמשי מנ הנ של ך, כש שום כה ומי
אן. כה ד לש ענ ענ נוסי ה, וש מונה אל סוי סוד הה כי לוי ובש גי ן בש מי דנ זש א ומי צה מש אן ני י כה רי המ ה. של זל ר הנ תנ אמ ד הה ן ענ קי תנ תש מי

ה ידה די מש הנ ין  בי ת  קל ופוסל ר,  תל סי בנ ת  רל חל אנ ה  ידה די מש ת  זל אוחל וש ים  ני קה תג מש ים  עמשי מנ הנ של כש רו,  הי זש ינ ים  לי כי שש מנ הנ וש
ך שום כה ל. ומי לה ה כש ידה די ין מש ה, אי ידה די מש םא לי ל וש ה  ידה די יא מש ה הי יונה לש על ה הה ידה די מש ה. הנ יונה לש על ה הה ידה די מש ה לנ טה מנ לש של
ד חה כםל אל הנ ם, וש תוכה ת בש קל ה סוד יהו"ה ו' יהו"ה פוסל זל ה. וש טה מנ ה לש לה עש מנ ה מי יקה סי פש ה, ומנ לה עש מנ ה לש טה מנ ת מי קל פוסל

ה. ידה די מש ו הנ סוד קנ בש

כםל הנ ך, וש פי הנ תש ר מי שופה ז הנ ט, אה שי פנ תש ינו מי ה אי ידה די מש ו הנ קנ ים וש רי שה כש םא ני ים ל עמשי מנ הנ של רו, כש הי זש ים ינ לי כי שש מנ הנ וש
ענ םא שופי ל ם וש ד שה עומי יט, וש בי רש שנ יענ לנ גי מנ ד של ענ ענ ה שופי זל ים של מי עה פש לי ה. וש טה מנ ענ לש םא שופי ל קומו וש מש יהם בי קנ ב וש כי ענ תש מי
םא ל וש ד  םא מודי ל וש ם  ד שה ה עומי ידה די מש ו הנ קנ וש ה,  אשונה רי יא הה הי ה, של גה רש דנ ה בש כל ד ומנ גון עומי ני הנ וש ב.  כי ענ תש ה ומי טה מנ לש

ים. רי שי ם כש ינה אי ם של יהל עמשי ל מנ ים ענ תוני חש תנ הנ ך מי פי הנ תש ר הי שופה הנ שום של ה מי ל זל כה ה. וש ידה די מש ת הנ טל של פנ תש מי

ב גנ ל  ענ ף  אנ וש קומו,  מש בי ים  יהמי קנ ים  רי שה קש ה  לשה ושש ך,  ר הולי שופה י הנ זנ אמ ד,  ומודי ט  שי פנ תש מי ה  דה מי ו הנ קנ של וכש
י אותו פי נש ת כנ חנ ים תנ די עומש קומו  מש בי של לו  לה ים הנ רי שה קש ת הנ לשל י שש רי המ ד, של חה סוד אל ד בש כםל עומי ר הנ חי סוד אנ בש של

יבות. בי תוך חמ ים מי כי רש בה תש ם ומי ד שה ה עומי דה מי ו הנ ר, קנ שופה הנ

זו ה הנ ידה די מש ת הנ ד אל ה מודי דה מי ו הנ אן קנ ר, כה שופה הנ תוך  ים בש די עומש בות הנ ה אה לשה ל שש סוד של א בש תה גולש סל הנ
יענ קי רה , הה יענ קי רה ר הה זםהנ ז כש אה לות, וש גנ תש הי ה לש ידה די מש אן הנ ת כה דל םא עומל ל גול. וש עי רום וש ק וש ב, עםמל רםחנ ך, בה אםרל ם. בה כגלה בש

בות. אה סוד הה ים בש די עומש ים של דושי קש יות הנ חנ י הנ אשי ל רה ד ענ עומי ל, וש לה ה כש לה גנ תש םא הי ל ר של תה סש ני הנ

ו קנ ד  ז עומי אה וש יות.  חנ ל הנ כה לש יר  אי מי של ר  זםהנ נו  מל מי יא  ומוצי ם.  יהל לי עמ ד  עומי יו  לה עה ר,  תה סש ני הנ יענ  קי רה הה ה  זל וש
ו ת קנ ד אל גון מודי ני הנ עור של שי ן בנ גי ננ ד לש ה עומי ידה די מש סוד הנ כםל בש ה הנ ל זל ענ הםר, וש זש ם לי כגלה ה בש כל יר ומנ אי מי ה של ידה די מש הנ
ים טי שש פנ תש םא מי ל ים וש עי םא גורש ל גון, וש ני ל הנ ים ענ די עומש ם של יי וי לש ם הנ ק אותה ה, רנ זל סוד הנ ת הנ יר אל כי מנ י של ין מי ה. אי דה מי הנ

ה. דה מי ו הנ ל סוד קנ ה של ידה די מש תוך הנ כםל בש א הנ לה ה, אל חוצה הנ

ילה הש יי ד של קי ננ יות לש אותי ל הה ר ענ אה שש אשון ני רי ר הה של קל הנ נו, של רש מנ אה ים של אשוני רי ים הה רי שה קש ת הנ לשל ם שש אותה
ה זל ר הנ של קל ה לנ טה מנ לש ה  יד אותה אור מורי מה ה, הנ לה עש מנ ם לש ענ טנ ת לש דל עומל של זו  ה הנ דה קג נש ים הנ מי עה פש ה. לי לה עש מנ ם לש ענ טנ הנ
ל ענ ד  עומי וש ד  יורי של וכש י"ר.  בי תש א  רה קש ני ד  יורי וא"ו  ל  של ן  יוקה דש הנ ל  סוד של בנ כםל  הנ וש ה.  טה מנ לש ה  ידה די מש בו  עמשות  לנ

ר. אי בה תש י ני רי יות, המ אותי הה

ה ידה די מש ן הנ בל ת אל טל של פנ תש יות, ומי אותי ל הה ים ענ די רו, עומש אמ שש ני נו של רש מנ אה ים של רי חי אמ ים הה רי שה קש י הנ ני ם שש אותה וש
לו, לה ים הנ רי שה קש י הנ ני שש זו בי טות הנ שש פנ תש הי ת הנ ילמל םא קנ ל של דול. וכש ף גה קי א זה רה קש ז ני אה ם, וש הל ז בה אוחי ל וא"ו וש סוד של בנ

ד. חה סוד אל ד בש כםל עומי ה הנ ני הי ב של ל גנ ף ענ אנ ן, וש טם ף קה קי א זה רה קש ני

יום סוד ת קי יים אל קנ ה, לש טה מנ ירו לש הי זש ה, ינ לה עש מנ ירו לש הי זש אוי. ינ רה ה כה זל סוד הנ גון בנ רו, ינעמשו ני הי זש ים ינ לי כי שש מנ הנ וש
ם כגלה של ר זו. כש חנ ימות זו אנ עי , ונש ר רוחנ חנ גון רוחנ אנ ני אותו הנ ירו בש הי זש ה. ינ ים לה ירי אי ה ומש ים אותה כי סומש ה, וש מונה אל הה
ם יי אתנ בון מה שש חל ה הוא כש זל ירו" הנ הי זש "ינ הנ שום של ירו. מי הי זש ינ בון  שש חל ה כש ה עולה ידה די מש ה, הנ זל סוד הנ ים בנ רי בש חנ תש מי
ת מםך אל סש ה לי ידה די מש אורות תוך הנ ל הה כה אור בש מה ט הנ שי פנ תש יי ן, של גי ננ נועות לש תש הנ לו וש לה רוחות הנ הה ה, של מונל ים ושש לשי שש

יר"ו. הי זש בון ינ שש חל ך הוא לש "ר, כה זםהנ רו כש הי זש ה ינ שום זל ה. ומי תורה הנ

ה ידה די כםל, מש ל הנ ר ענ תה סש ני יון הנ לש על יענ הה קי רה הה ר, של מנ אל נל מו של א כש לה ה? אל זל ה לה ין זל ה בי ד הוא. מנ חה ר אל זםהנ רו כש הי זש ינ
שום תונות, ומי חש תנ הנ יונות וש לש על דושות הה קש יות הנ חנ ל הנ ידות של די מש ל הנ כה ה בש זל יענ הנ קי רה ד בה עומי ה של דה מי ו הנ תוך קנ בש
כםל הנ ם, וש יהל לי ד עמ עומי יענ של קי רה ה הה אותה ר בש זםהנ תונות, כש חש תנ הנ יונות וש לש על יות הה חנ ם הנ ל אותה כה ר, בש זםהנ ירו כש הי זש ינ ך  כה
א לה ן אל תה םא ני ה ל זל סוד הנ הנ ה. וש זל ן הנ ימה סי ר הנ זםהנ רו כש הי זש ד, ינ ה עומי זל לו בה לה סודות הנ ל הנ ל כה ן של ימה סי הנ ה. וש ד זל גל נל ה כש זל

א. בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה ים בה יקי די צנ ם הנ יהל רי שש ה. אנ זל ה הנ דה מי ו הנ סוד קנ ים בש עי יודש דות של י מי לי עמ בנ לש

ה, מה כש חה הנ סוד  בש ים  לי כש תנ סש מי של ם  ה אותה לל אי רו,  הי זש ינ ים  לי כי שש מנ הנ וש כו'.  וש רו  הי זש ינ ים  לי כי שש מנ הנ וש ה,  אי ורש םא  ב
לו אי ילות. וש לי ים וש ה יהמי תורה ים בנ לי דש תנ שש ם, ומי בונה צון רי ים רש עושי ים של יקי די צנ ה הנ לל ה. אי תורה ל הנ סודות של י הנ רי תש סי בש

ם. תה גה רש דנ ה כש גה רש ין דנ אי נו של רש אנ י בי רי המ יד, ונ מי ם תה בונה צון רי רש ים בי ילי כי שש ם מנ הי ים של ילי כי שש מנ ם הנ הי

סוד ים בש לי כש תנ סש ה, מי מה כש חה ים בנ לי כש תנ סש ים, מי ילי כי שש ים מנ אי רה קש ה ני תורה ים בנ לי דש תנ שש מי ם של ל אותה ך, כה שום כה מי
ים לי כי שש מנ הנ יים. וש קנ ית לש רי ין סוף בש אי א מי ה יוצי זל , וש םא יהדוענ ל ר של תה סש ט אור ני שי פנ תש ין סוף מי ה. אי יונה לש על ה הה מה כש חה הנ
ת ים אל ירי כי מנ ם של לו הי ה. אי תורה סוד הנ ים בש רי תה סש ה, בנ מה כש חה סוד הנ ים בש לי כש תנ סש מי ם של לו הי , אי יענ קי רה ר הה זםהנ רו כש הי זש ינ
ים עי יודש ה וש תורה סודות הנ ים בש די עומש א, וש יוצי ענ וש שופי ר של זםהנ אותו הנ ר בש הי דנ זש הי או לש רש יי ים וש לי כש תנ סש סודות, ומי סוד הנ
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. יהה רל תה סש ל בי כי תנ סש הי לש

ענ ר שופי זםהנ אותו הנ ה. וש טה מנ יר לש אי ה ומי לה עש מנ ר לש טי ענ תש ה, ומי טה מנ יר לש אי הה ד לש עומי יענ של קי רה הו הה , זל יענ קי רה ר הה זםהנ כש
י בורי ים גי חי צש ננ ים, ומש טי שוטש ים ומש כי הולש ם וש יומה קי ים בש די עומש ים, וש זוני ם ני ר הי זםהנ הנ אותו  ים, ומי תוני חש תנ לנ ך  שה מש ני וש

שות. בורות קה ים גש ני דה ם, וש יי מנ שה הנ

ם יהל עותי סש מנ ים בש עי נוסש וש ץ  נוצי אור של ים בה בי כוכה ים הנ ירי אי מש של ד. כש על ם וה עולה ים לש בי כוכה ים כנ בי רנ י הה יקי די צש ומנ
ים די עומש ים  לי שש לש תנ שש מי נות  חמ מנ ם  הי ה  מה כנ ח,  רה זש מי הנ ד  צנ מי יר  אי מי של ב  כוכה הנ דועות,  יש גות  רה דש תוך  מי ייאורו  של
ד חה ר אל של ל קל יצוץ של ל ני בי קנ ית לש יעי בי רש לו בה יצוץ של ני ת הנ ה אל כל ים, ומנ מי עה לש פש ץ שה ה נוצי זל ב הנ כוכה ם. הנ יהל לותי יכש הי בש
ה זל ם. וש קומה מש ר בי תה סש הוא ני ים, וש רי חי אמ ם הה ל אותה ים כה צי נוצש תש ך, ומי ך שוכי ר כה חנ אנ ה. וש לה עש מנ ד לש עומי י של ימי ני אור פש וש
ים כי הולש ים וש צי רה ים של בי ה כוכה עה בה רש ם אנ ץ עי ה נוצי זל ר, וש חי ב אנ רום כוכה דה ד הנ צנ א לש ך יוצי ר כה חנ ן. אנ מה ב אג כוכה א כש רה קש ני

ח. רה זש רום ומי ים, דה די דה י צש ני שש ץ מי נוצי ב של א כוכה רה קש ה ני זל ם, וש עולה י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ ם לש ת אורה ים אל יטי ומושי

ש מל ש. של מל של הנ יר מי אי מי יצוצות של תוך ני יצוצות מי ני ר וש ים זםהנ לי נוטש ים של בי בות כוכה בש בוא רי רי ף וש לל ים אל אורי ונש
ים צי נוצש ים וש ירי אי מש ים של בי כוכה ם הנ ל אותה נו כה מל ים מי אורי עו, נש סה מנ יר בש אי מי של ש) כש מל של ל הנ קוף של שש קוף (מנ שש מנ ל הנ של

מו יגזריא"ל. שש ד של חה ה אל נל מג יו מש לה ר עה זוהי א וש ך, יוצי ר כה חנ ר אנ תה סש ני ב של ל גנ ף ענ ן. אנ ב אומה ם כוכה ל אותה כה

ר של אמ כנ ד. וש צנ הנ אותו  לום לש יד שה ה מורי נל מג מש הנ י אותו  זנ ר, אמ תה סש םא ני ל ץ וש נוצי א וש ה יוצי זל ן הנ ב אומה כוכה של וכש
יון לש על יענ הה קי רה ל הה רות של עורש תש ענ הי שופי יר וש אי ך ומי מי תנ סש כםל מי הנ ה, וש טה מנ ה ולש לה עש מנ ה לש ידה די ה מש ה עושל של קה יצוץ הנ ני הנ
לו, גש רנ הו לש אי רה קש ק יי דל ח צל רה זש מי יר מי עי י הי ך - (ישעיה מא) מי נש ימה סי ב, וש עמרה מנ ד הנ גל נל ר כש עורי תש הוא מי ח, וש רה זש מי ד הנ גל נל כש
ענ נוסי של ש, כש מל של הנ תוך  ים מי ני פה ל הנ אור של הה ילו  יובי ם  ים, כגלה בי כוכה ל הנ ענ ים  די עומש ים של ני מג מש ם הנ ל אותה ז כה אה
ד חה ה אל נל מג ל מש תוך כםחו של יר מי אי ץ מי נוצי ב של כוכה ז אותו הנ א, אה גה ילש ל בי קוף של שש הוא מנ ד של חה קוף אל שש מנ ש לש מל של הנ

. ענ ש נוסי מל של הנ של ענ כש נוסי של

יהה הה ל יהד. וש ין של לי פי ל תש ד של צנ הנ ה - מי חה פש שי ד וש בל על םאן וש םאש. צ ל ר ין של לי פי ל תש ד של צנ מור - מי חמ י שור ונ י לי הי יש ונ
מו כש יו,  לה אי ים  גולי לש גי ה  לשה שש לי ים  יכי רי צש ה, של דל שה הנ ץ  עי ם  דה אה הה י  כי שוהה  רש פי י  רי המ ונ ם,  יי מנ י  גי לש פנ ל  ענ תול  ץ שה עי כש
ים) כי ים (סומש בי ין רוכש אי ן, וש ילה אי ין בה ין עולי ת אי בה שנ ה, בש נה שש מי י הנ לי עמ שוהה בנ רש גו'. ופי יו וש נותה ם שש דה ש אה לי שנ רוהה יש אמ בי של

ן. ילה אי ים בה שי מש תנ שש ין מי אי ן, וש ילה אי בה

ים, יי ני גופה ה הנ נה שש מי י הנ לי עמ ל בנ יטות של שי פש םא בי ל ה, וש דושה קש ה הנ נורה מש ך, הנ ל אותש י שואי ני ך סוד אמ רל דל ה בש ת זל אל
י ני אמ י, של ני ר אמ ן, אםמנ קי ן זה קי ר לו, זה מנ רו. אה הי זש ים ינ לי כי שש מנ הנ ר וש מנ אל ם נל יהל לי עמ ים של יי לי כש שי ה הנ נה שש מי י הנ לי עמ ל בנ א של לה אל
, רוהה אמ בי מו של ה, כש ש בה מי תנ שש הי ם לש דה יך שום אה רי םא צה ל ה, של כה לש מנ ת הנ בנ שנ טוענ בש נה ים, של יי חנ ץ הנ א עי רה קש ני ץ של עי ד הה צנ מי
ש מי תנ שש מי ל הנ ינו, כה בותי רנ שוהה  רש ם. ופי דה בון אה שש חל ה לש עולל של ש  פםרה מש ם הנ שי ה הנ זל ר. וש ר - עובי תל כל בש ש  מי תנ שש מי ל הנ כה

ם. עולה ן הה ר מי עלקה ש, נל פםרה מש ם הנ שי בנ

ע, רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ ט עי חםל שולי ימות הנ בי ך הוא, של אי כה דנ ונ בש ה, של דושה קש ה הנ נורה מש ה הנ תה רוך אנ ר לו, בה מנ אה
ם, דה אה ת הה ים אל להי ר ה' אל יצל יי תוב (בראשית ב) ונ כה של הו  ע. זל רה ר הה ייצל טוב ובנ ר הנ ייצל ר, בנ יצל יי ל ונ ם של דה הוא אה של
הוא ה וש נה שש י מי רי דש ה סי שה שי ט בש שולי ד של בל הוא על הו מטטרו"ן של זל ם, וש דה אה א בו  טה חה ע של רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ הוא עי וש
ה נה שש י מי רי דש ה סי שה נו שי תש ני נו  מל ה, ומי רה הר ל טה ין של לי חג ה וש אה מש ל טג ין של לי ם חג הי חםל, של י הנ מי ת יש של שי ט בש שולי י, וש ני גופה

סול. ר ופה שי ה, כה רה הר טה ה וש אה מש ר, טג תי הל סור וש אי בש

ד בל על יות כש הש ם לי דה יך אה רי בו צה ה, של לה פי א תש לה ה אל ין עמבודה אי ך. וש תל אכש לנ ל מש יתה כה שי עה עמבםד וש ים תנ ת יהמי של ובו שי
ך לו. הולי בו וש רנ ס מי רה ל פש בי קנ מש ד הנ בל על בו, וכש רנ ס מי רה ל פש שואי ד הנ בל על בו, וכש י רנ ני פש יו לי חה בה ר שש די סנ מש הנ

ן ילה אי ים בה שי מש תנ שש ין מי אי שוהה של רש ע, פי רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ םא עי ל ים וש יי חנ ץ הנ ה עי ט בה שולי ה, של כה לש מנ ת הנ בנ שנ ל בש בה אמ
צו צש קנ יש םא  ל של ש,  מי תנ שש הי לש בו  ים  כי סומש םא  ל וש בו  ים  עולי םא  ל וש ר,  עובי  - ר  תל כל בש ש  מי תנ שש מי הנ ל  כה וש מוש,  שי שום 

ים. יי חנ ץ הנ עי רוד בש צוץ ופי ם קי ין שה אי יעות, של טי נש בנ

ל די ינבש תוב (בראשית ד) ונ כה של הו  ע. זל רה ין טוב לה רוד בי פי עמשות בו  לנ יך  רי ע צה רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ ל עי ץ של עי הה וש
ץ אותו קוצי של מו  ע, כש רה ר הה י ייצל לי ם בש דה אה ילה הה הש יי צוץ של קי עמשות בו  לנ יך  רי צה ך. וש חםשל ין הנ אור ובי ין הה ים בי להי אל
ים עי בה רש ם אנ ן מטטרו"ן הי ד מ"ט מי גל נל י. וכש בי רש קי ל בש לה י חה בי לי תוב (תהלים קט) וש כה הו של תו. זל סה רש גי גו בש הורש נו וש מל מי

א. מי ים טה ני ע פה שנ תי ים וש עי בה רש ל סמא"ל אנ דו של צי הור. ומי ים טה ני ע פה שנ תי וש

כות הנ ה לש טל ה מנ עמשל ה, ננ י תורה שי מש ה חג שה מי הוא חמ הור, של ל טה ים של ני ע פה שנ תי ים וש עי בה רש אנ ר ה' לש בי חנ ה לש זוכל י של ומי
ל ענ ים. ובנ להי אל ה הה טי א מנ רה קש ך ני שום כה ים. ומי להי ן אל "י מי נו הי יש הנ כות, וש ר מנ של יא על הי אות י' של ם הה רו עי צש ת יי בו אל
לש ל שש ית ענ רי מו בש ת עי רנ כה ך, של מש ל ענ ד כה גל ית נל רי ת בש י כםרי נםכי ה אה ני ר בו (שמות לד) הי מנ אל נל ה הוא ו', של זל ה הנ טל מנ הנ

ם. יקה א רי "י בה י הי לי ם בש לי אי תו. של לה פי תש ם בי יקה זםר רי םא ינחמ ל ים של מי חמ ל רנ דות של ה מי רי שש על

י ני תה חש לנ שי ם  יקה רי ה  תה ענ י  י כי לי יהה  ק הה חה צש יי ד  חנ ופנ ם  הה רה בש י אנ להי אל י  בי אה י  להי י אל עמקםב, לולי ינ ר  מנ אה של הו  זל וש
ס, ה לו ני עמשה אות י' ננ ים (שם). ובה ני ת מם רל י עמשל תי כגרש שש ת מנ ף אל לי חמ תנ ן ונ בה לה ר בש מנ אל נל שום של ה? מי מה לה (בראשית לא). וש
ים, יי חנ ץ הנ עי ה לש לה פי ל תש לי פנ תש מי י של ל מי בה ה. אמ ל פל ענ בש ה של י תורה לי יק בש ר אל"ם רי אה שש נו ה"י, ני מל יא מי ים הוצי להי אל של
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ם. עולה תו לש לה פי תש ם בי יקה זםר רי םא ינחמ ל

ץ ל עי ד של צנ הנ ם מי ך עולה לל ים ומל יי ים חנ להי אל ייש  ע, וש רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ ל עי ד של צנ הנ ים מי להי אל ה ייש  שום זל ומי
ה. תורה ת סודות הנ ים אל עי יודש ה, של לה בה י קנ לי עמ א בנ לה ים לו אל ין זוכי אי ים, וש יי חנ הנ

ירות פי ר סש של על הוא  ים, של יי חנ ץ הנ עי הוא בש י של ע מי נודה ה  מל ן, בנ קי זה הנ אותו  ה לש דושה קש ה הנ נורה מש הנ ר לו  מנ אה
ה יו"ד ה"א וא"ו ה"א עולל ך  כה ילות, של צי ל אמ ם של דה הוא אה ש, של פםרה מש ם הנ שי ל הנ יות של ר אותי של על "ה בש ימה לי בש

ל? ענ ינ לי ם בש דה אה ם טוב וש דה ייש בו אה ע, של רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ ל עי ם של דה ל אה ד של צנ הנ הוא מי י של מי ם, לש דה בון אה שש חל לש

מו לוף, כש ם חי הל ים, ייש בה יי חנ ץ הנ ל עי ם של דה אה ת לש ענ דנ ץ הנ ל עי ם טוב של דה ין אה ה, בי דושה קש ה הנ נורה מש ר לו הנ מנ אה
אי דנ ונ תו,  מה שש ני ים  יי חנ הנ ץ  עי מי הוא  י של מי ע  נודה ילות.  צי אמ בה ה  זל וש ה  יאה רי בש בנ ה  זל של גו'.  וש ם  כל לה ת  רםכל פה הנ ה  ילה די בש הי וש
יא הי של ה  יונה לש על הה ה  ינה כי שש הנ טון  לש ת שי חנ תנ ים  רי חי אמ ים  להי אל ל  כה יס  ני כש הנ לש ן  וי כנ תש מי םאשו,  ל ר ענ ין  לי פי תש יחנ  ני מי של כש

ה. תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש יא הנ הי ת ינד ה' של חנ מות תנ אג ל הה ת כה יס אל ני כש הנ ם, ולש דה אה ל הה םאש של ל ר ין של לי פי תש הנ

ם, חל ע לה בנ שש י יי ל כי בה נה וש לוך  מש י יי ד כי בל ת על חנ ץ, תנ רל ה אל זה גש רה לוש  ת שה חנ ר (משלי ל) תנ מנ אל לות נל גה בנ שום של מי
ה. טה מנ ה ולש לה עש מנ לש ה  תה רש בי ת גש חנ ה תנ חה פש יס שי ני כש הנ יהד, לש וש םאש  ל ר ין של לי פי ה תש שום זל ה. ומי תה רש בי גש ש  ירנ י תי ה כי חה פש שי וש
ה זל ה, וש טה מנ ה ולש לה עש מנ בו לש ת רנ חנ ד תנ בל יס על ני כש הנ יך לש רי ה, צה תורה קול לנ הוא שה ם של הל ים בה לולי כש ים של ני פש בי רות של כה זש הנ ובנ
ת ים אל עושי ה של לל אי ל. וש אי רה שש י יי כםרי י בש ני ר ה' בש מנ תוב כםה אה כה הו של תו. זל ינה כי רוך הוא ושש דוש בה קה ל הנ ן של בי א הנ רה קש ני
ת נה ל מש ב ענ רנ ת הה ים אל שי מש שנ מש ים הנ די עמבה יו כנ הש ל תי ר אנ מנ ה אה שום זל ם. ומי יכל להי ה' אל ם לנ תל ים אנ ני ם בה הל ר בה מנ אל ה, נל זל

ס. רה ל פש בי קנ לש

בודו, עש שי לש ילה  הש תי ה של רה זה ה  עמבודה ל  ים של רי חי ים אמ להי ר אל שי קנ לש ת  נה מש ל  ענ זו  ה הנ וה צש מי ת הנ ה אל עושל י של ומי
ם ים אי ני בה ם כש ה אי שום זל ה. ומי זל ד הנ בל על ד הה צנ א מי לה ה אל מה שה ים לו נש ני ין נותש ת יהדו, אי חנ ים תנ שי ה לה טה מנ לש מות של אג הה וש
א לה ה אל תורה ם בנ דה ק אה סי ענ תש םא יי ל ים, של מי כה שוהה חמ רש צו. ופי פש ת ה' חל תורנ ם בש י אי ה (תהלים א) כי שום זל ים. ומי די עמבה כנ
א לה ה אל ין רוצל אי ייש של ה, וש בה כה רש ה מל עמשי מנ ית ובש אשי רי ה בש עמשי מנ ה, בש י תורה רי תש סי ץ בש פי בו חה לי ץ. ייש של פי בו חה לי ה של מנ בש
א רה קש ה ני זל ה לה שום זל ד. ומי בל על דון וש ך. אה לל מל ל הנ ד של צנ הנ סודות מי ד, וש בל ל על ד של צנ הנ ם מי ים הי טי שה פש ה. של תורה י הנ טי שה פש בי

ה. ירה ין לו עמקי אי , של טוענ נה ר. וש של ין לו קל אי תול, של . שה טוענ ה נה זל לה תול, וש שה

ה ירה ה עמקי עמשות בה יך לנ רי םא צה ה, ל כה לש מנ ת הנ בנ ה שנ ינה כי שש יא הנ ם, הי ל עולה ידו של חי שות יש רש ת בי בה ל שנ ה של חה נה המ ונ
ל ד של צנ ל מי בה . אמ בוענ יות בו קה הש א לי לה ינו. אל בותי שוהה רנ רש צו, ופי פש ת ה' חל תורנ ם בש י אי ר בו כי מנ אל נל ץ, של פל אותו חי מי
ל ינו של בותי רוהה רנ אמ בי מו של קום, כש מה קום לש מה ה מי גולל ל וש טה לש טג ילה מש הש יי ה של ירה עמשות בו עמקי יך לנ רי ע, צה רה ץ טוב וה עי הה

ה. ינה די מש ה לי ינה די מש ם מי יהל לי גש ים רנ תי תש כנ מש ם של לו אותה גו' (דברים לג) - אי ים וש מי ב ענ ף חםבי ה, אנ נה שש מי הנ

ך. יהדל בש יו  הש יו יי דםשה ל קש דור, כה י הנ אי טה חמ לות בנ גה ים בנ מי ב ענ ה חובי תה אנ ן של מנ זש ר, בי אומי ך  כה ים אותו של שי דורש וש
א שה קום לי מה קום לש מה ה ומי ינה די מש ה לי ינה די מש ם מי יהל לי גש ים רנ תי תש כנ מש ם של לו אותה ך, אי לל גש רנ כו לש ם תג הי ר וש מנ ך אה ר כה חנ אנ וש

גול. לש גי ם כש הל ב לה שה חש קום, נל מה קום לש מה ים מי לי טה לש טג ים מש כי הולש ה, של ל תורה ן של תה א ומנ שה מנ ן בש תי לי וש

ה, ה עולל שובה תש ם, ובי דה ד אה ם יורי כגלה לש נםם, של יהי גי י  דורי ה מש עה בש שי ם כש דה אה לה ב לו  שה חש נל יות  ני י עמ יני ה מי עה בש שי של
ם הי ים, של יני ה מי עה בש שי ם בש דה א אה טה חה שום של ם. מי יכל םאתי ט ל חנ ע ענ בנ י של ני ף אה ם אנ כל תש י אל תי רש סנ יי ר וש מנ אל ם נל יהל לי עמ של
ן ילה ה, אי נה שש מי ל הנ של ינו  בותי ים רנ רי אומש יו  ה הה שום זל ש. ומי בנ ן ודש מל ית של מון זי רי וש ה  נה אי ן ותש פל גל וש ה  עורה ה ושש טה חי
יו םא הה ל וש ה.  תה יש ה הה נה אי ים תש רי ים אומש רי חי אמ יהה. ונ ן הה פל ים גל רי ים אומש רי חי אמ יהה. ונ ה הה טה אשון חי רי ם הה דה ל אה כנ אה של

ה. עורה ה ושש טה ץ, חי רל אה ים בה טועי ים נש יני מי ת הנ ענ בש שי ת. של מל כםל אל הנ ם, של יהל רי בש די ים בש לוקי חמ

ד צנ ד. ומי חה ד אל צנ ד מי חה ן אל ילה א אי רה ם קה כגלה ם. לש עולה ל הה דון כה ן ני ילה אי רות הה ל פי ת ענ רל צל עמ ינו, בנ ני שה ה של נו מנ יש הנ וש
ד חה ל אל ים כה יני מי ים הנ די רה פש ני ה,  לה עש מנ ה ולש טה מנ ת לש חנ ה אנ גגדה הוא אמ ב של לולה מו  ים. כש יני ה מי עה בש שי ים לש די רה פש ני ר  חי אנ
רות ם חםבש יי תנ ה, שש טה מנ ה. ולש לה עש מה לש דות מי רג ם פש יהל פי נש כנ ם וש יהל ני ן (יחזקאל א) ופש הל ר בה מנ אל נל יות של חנ מו הנ קו, כש לש חל לש

ה. נה יהל יםתי וי ת גש סות אי כנ ם מש יי תנ יש ושש אי

ר בו מנ אל נל ים, של יי חנ ץ הנ ל עי ד של צנ הנ הוא מי י של ר מי יותי ה. וש תורה ל הנ ם של יי י מנ גי לש ל פנ תול ענ הוא שה ץ של עי יו הה רה שש אנ
ה, תה עי ה. בש נה ישל חי "ה אמ תה עי י ה' בש ני לו. אמ ת של עי יא מי םא מוצי ל ה, וש ינה כי שש זו הנ ת"ו, וש עי ן בש תי יו יי רש ר פי של (בראשית א) אמ

יך. לל עה ה מי תה לש םא בה ך ל תש לה מש מו שי בול. כש םא יי הו ל לי עה ת, וש ן עי הוא ת' מי ה, של תורה ים לנ ני ם פה יי ננ ים ושש עי בש שי

ם יי יהדו. (מנ יחנ בש לי צש ה ה' מנ ר הוא עםשל של כםל אמ ן וש יהל לי ר עמ מנ אל נל ה, של וות עמשי צש לו מי יחנ - אי לי צש ה ינ עמשל ר ינ של כםל אמ וש
גו'. וש ך  בורל ם מי יי ה מנ תי שש ה  ר בה מנ אל נל ה, של תורה יא הנ הי ה של נה שש מי י הנ לי עמ בנ שוהה  רש ופי ם)  יי י מה גי לש ל פנ ענ תוב  כה של נו  יש הנ

ים. יי ם חנ יי ר מנ אי ים בש ני ן גנ ינ עש תוב מנ כה הו של ים. זל יי ם חנ יי ר מנ אי ים. בש סי כגנה ם מש יי , בור - מנ שוהה רש ופי

טוב, ד הנ צנ לו מי ים. אי רוחי ים סש סי כגנה ם מש יי ה. מנ ול קש מי ים לש סי כגנה ם מש יי יא מנ ע, הי רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ ל עי ד של צנ הנ מי
ך י, כה ני עה ה לל אה ה ופי חה כש ט שי קל מו לל ן כש הי קוטות של כות ולש לה לו המ ה) אי ול קש מי ים (לש סי כגנה מש ם הנ יי מנ הנ ע. וש רה ד הה צנ לו מי אי וש
חוץ בנ ה מי קה שש ני ים לו, של ני נותש ה של א מנ לה ין לו אל אי , של יהה וותל צש מי ה ובש תורה י בנ ני א עה רה קש ני אותו של ים לש סי כגנה מש ם הנ יי מנ הנ

ר. חי י אנ די ל יש ענ

הוא ץ של עי ים לש דומי ק, וש סי פש ם הל הל ין לה אי ים של יי ם חנ יי ר מנ אי בש ים לי ם דומי ים, הי יי חנ ץ הנ ל עי ד של ל צנ לו של ל אי בה אמ
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ם הי ם, של יי י מנ גי לש ל פנ ענ לו אותו  תש שה ה וש שה ל ינבה קום של מה ן מי ילה אי רו אותו הה קש עה תול של ם, או שה יי י מנ גי לש ל פנ ענ טוענ  נה
ה. תורה ים בנ שי לה שג מש

ם יי ים הוא מנ יי חנ ץ הנ ל עי ת של לקל חמ מנ ך הנ כה ם, וש הל לה ה של נה שש מי ת בנ לקל חמ ם מנ הל ייש לה ם של ל שי ם, ענ יי י מנ גי לש או פנ רש קש ני וש
דוש קה הנ רוך הוא. וש דוש בה קה הנ ים מי חוקי יו רש הש םא יי ל י של די ים כש ם בוכי הי בות. וש קי ים נש תוני חש ם תנ יי ים. מנ רי כה ים זש יוני לש על
ע נודה ילה  הש יי י של די , כש יענ קי רה הה ה מי טה מנ לש י  צי חמ ונ  , יענ קי רה הה ה מי לה עש מנ לש י  צי ם חמ שה ת, של לקל חמ ם מנ הל ה בה הוא עושל רוך  בה

ה. בה קי נש י הנ ני פש ר לי כה זה י הנ ני ין פש ה בי לה דה בש רוך הוא הנ דוש בה קה ם הנ ך שה שום כה ים. מי יי בי קי נש ים לנ יי רי כה זש ין הנ לוק בי חי הנ

תו, (ישעיה שש אי ם וש דה אה ר בש מנ אל נל מו של ד, כש חה ם אל ל כגלה בה יים. אמ קנ תש הי לש ה  סופה ם של יי מנ ם שה שי ת לש לקל חמ י מנ זוהי וש
ן "יה מי מו יש בות. כש קי ם נש יי ה מנ טה מנ ים. י' לש רי כה ם זש יי ה מנ לה עש מנ יא י' לש הי , של יחנ אות א' תוכי הה יו. וש אתי רה ד קש חה י אל נא) כי
ע, צנ מש אל יענ בה קי רה הוא הה ן א' של בון ו' מי שש חל ן יאהדונה"י כש "יה מי ין יש ע בי צנ מש אל יות בה ש אותי רו שי אמ שש יאהדונה"י, ני
ה. לה עש מה לש יו מי לה ם עה דה ה אה אי רש מנ מות כש ר בו דש מנ אל נל ם, וש םאשה ל ר ר ענ של אמ יענ  קי רה ל לה ענ מנ ר (יחזקאל א) ומי מנ אל יו נל לה עה וש

ם. דה ן אה ה א' מי זל וש

בות, קי נש ים לי רי כה ין זש ק בי לי חנ ת לש לקל חמ ייש מנ ע, וש רנ ין טוב לש ק בי לי חנ ת לש לקל חמ ייש מנ וות. של לוקות שה חמ מנ ל הנ םא כה ל וש
ם יי יא מנ הי ה של בה קי נש ל הנ ים ענ רי בש גנ תש יו מי הש ים יי יוני לש על ם הה יי מנ הנ לו, של ה של כה לה המ ל הנ ק ענ ה חולי זל ה, של נה שש מי י הנ לי עמ מו בנ כש
ת חנ אי תנ מנ ל שנ ה של כה לה המ ת הנ ענ ננ כש ני אי, של מנ ל שנ ה של כה לה ל המ ל ענ לי ל הי ה של כה לה מו המ ר. כש ים גובי לי אנ י של ים, ומי תוני חש תנ
יך רי ה, צה בה קי נש ד הנ צנ הוא מי י של מי אות, של רש הנ א לש לה ים. אל יי ים חנ להי י אל רי בש לו די אי לו וה אי י של ל פי ף ענ ל, אנ לי ל הי ה של כה לה המ הנ
ת פנ ל טי ת ענ טל ה שולל בה קי ת נש פנ ם טי אי ן. וש א בי רה קש ני ר של כה זה ת הנ חנ ת תנ ענ ננ כש ני ה של בה קי ל נש ה של פה מו טי ר, כש כה זה ת הנ חנ ע תנ ננ כה הי לש

ת. א בנ רה קש ר, ני כה זה הנ

י רי בש די או  רש קש ני ה, וש ל פל ענ בש ה של תורה ם סודות הנ ל אותה ם, של יי י מנ גי לש ל פנ תול ענ ץ שה עי יהה כש הה אן הוא סוד וש כה וש
פםץ ר ינחש של ל אמ ל כה ינד ה' ענ ך בש לל ב מל ם לל יי י מנ גי לש ר (משלי כא) פנ מנ אל ם נל יהל לי עמ ים, ונ יי חנ ץ הנ ל עי ד של צנ ים מי יי ים חנ להי אל

נו. ינטל

י בושי ל לש קות של סה פש ל הנ ים ענ קי חולש לו של מו אי ה, כש בה קי ר ונש כה זה נו  יש הנ ם, וש דה ן אה י א' מי בושי ל לש ת ענ לקל חמ ייש מנ וש
ם ינה אי יך. וש לל עה ה מי תה לש םא בה ך ל תש לה מש מו שי בול. כש םא יי הו ל לי עה ר וש מנ אל ם נל יהל לי ים. עמ שובי ה יי מה ם כנ הל ים לה עושי ה, וש ירה בי גש הנ
ם הל ים בה כי כש חנ תש מי ים, של לי בנ תש מי של ינו  בותי רנ ל  של לו  לה ים הנ די גה בש הנ סול, של פה ה  אה מש טג סור  ל אי ים של בושי לש ם  אותה כש

ה. וות עמשי צש לו מי יחנ - אי לי צש ה ינ עמשל ר ינ של כםל אמ ים. וש די שי הנ

לו בש םא קי ל ם של עולה מות הה אג ה לש מה יא חנ הי ם. וש ינה ימי ה מי ם חםמה הל ם לה יי מנ הנ וש מו  ה, כש את חומה רי קש ה ני עוד, תורה וש
ין יהמי ד הנ צנ גו'. מי וש י ה'  כי רש ים דנ רי שה י יש כי נו  יש הנ וש תו.  ומי ה  בה עו  בש טה וש ה,  מה ם חנ הל ה לה תה שש על נל ם של יי רנ צש מי מו  ה, כש אותה
ש ת אי ם ה' חומנ אג נש ה  ילה לה הש י אל ני אמ ונ ה -  בורה גש ד הנ צנ ה. ומי מה כש ם חה שה ד של סל חל ד הנ צנ ה, מי ה חומה ינה כי שש את הנ רי קש ני
יהד ה, בש בורה גש ד הנ צנ ק מי זה חה וש ד,  סל חל ד הנ צנ ה מי דולה גש ק.  זה חה וש ה  דולה גש את רוחנ  רי קש ני י  עי צה מש אל מוד הה ענ ד הה צנ יב. ומי בי סה

גו'. ה וש קה זה חמ

ם עולה מות הה ם אג הי ים. של עי לה ר סש בי שנ ים ומש רי ק הה רי פה ם מש יהל ני שש ה. מי דםלה גש יהד הנ ת הנ ל אל אי רה שש א יי ינרש ונ ה  דולה גש
י קול רנ חמ ע אנ מנ שש אל תוב וה כה הו של ש. זל ענ את רנ רי קש ני יו רוחנ ה'. וש לה ה עה חה נה ר בו וש מנ אל נל רוחנ ה', של ה. מי לו תורה בש םא קי ל של
ש. את אי רי קש ני ש ה' (מלכים-א יט). וש ענ רנ םא בה ר בו ל מנ אל נל ר, של חי אנ ד הה צנ ל הנ ש של ענ יר רנ עמבי הנ יד לש תי עה גו'. וש דול וש ש גה ענ רנ

ש ה'. אי םא בה ר בו ל מנ אל נל ר, של חי אנ ד הה צנ ל הנ ש של אי חםך הה לש יד לי תי עה ם ה'. וש אג ש נש אי י כה רי בה תוב כםה דש כה הו של זל

יד גי ינ י  ח ופי תה פש י תי תנ פה י שש נה דם אמ ה  בה אי, של שנ חמ ה בנ לה פי ה, תש ינה כי יא שש הי ה, של קה ה דנ מה מה קול דש בש ך  לל מל ר הנ אה שש ני
ים לי ם עמרי כל ילה לה הש ים יי ני לש שה פות, שה לי לש קש ל שה בה ה. אמ ינה כי שש יא הנ הי ה, של קה ית דנ יעי בי יא רש ה הי עה בה רש אנ בש ך. של תל לה הי תש
ס. די רש פנ ה לנ עה בה רש אנ סו  נש כש ה ני שום זל ה. ומי קה ה דנ מה מה ה קול דש ש, זל קםדל יו  רש ל פי ילה כה הש ת יי יעי בי רש ה הה נה שה ל ובנ כי םא ייאה ל
ה. עה בות רה רש תנ א לש יהצה י  ישי לי ע, שש גנ פש ני וש יץ  צי ד הי חה אל וש ת,  יץ ומי צי ד הי חה ים - אל לי ים עמרי ני שה לש  שה בש סו  נש כש ני ה של לשה שש
ס די רש פנ ל הנ סוד של הו  זל לום. וש שה א בש יהצה לום וש שה ס בש ננ כש ה'. ני ים לנ לולי הי ש  ית - קםדל יעי בי רש ה הה נה שה ס בנ ננ כש ני י של יעי בי רש הה

ה. דה גה הנ ל הנ ין ענ יבי שי ין מש רוהה אי אמ בי מו של ה, כש שה רה סוק, ד' דש ל פה יהה של אה ט, ר' רש שה הוא: פ' פש ן של גה תוך הנ בש

לום שה ס בש ננ כש א ני יבה י עמקי בי הוא ס' סוד, רנ י של יעי בי רש לו. הה שש כש ני ם וש י עולה יוני לש ה על לשה שש לו  פש נה לו  אי ה הה לשה שש בי
ים רי תה סש ני ה  ל תורה ים של רי דה סש "ן  גנ עול.  נה "ן  גנ תוב  כה של הו  זל "ן.  גנ ה  תורה הנ את  רי קש ני ה  זל שום  ומי לום.  שה בש א  יהצה וש
יות סודות הש ים לי יכי רי ך צש ף כה ך אותו גוי, אנ סי ננ םא מש ל תום של סה תום וש ן חה יי מו ינ תום. כש ן חה יה עש נו מנ יש הנ ים, וש תומי חמ ונ
סור ה, אה נה שש מי י הנ לי עמ שוהה בנ רש ה פי שום זל יהא סו"ד. ומי רי טש ימנ גי "ן בש ל גוי. כי כה ן לש ה כי שה םא עה תוב ל כה הו של ה. זל תורה הנ

ה. רה ה זה עמבודה ם לנ ך אותה סי ננ םא יש ל גוי, של ה לש י תורה רי תש לות סי גנ לש

הוא ה של רה ה זה עמבודה ל הה ייה של רש אנ ת הה גו אל רש ה הה דולה גש ת הנ סל נל י כש שי נש אנ ינו של בותי שוהה רנ רש י פי רי ר, המ םאמנ ם ת אי וש
ין אי י, וש ני טוף עה חמ רםב לנ כםה ילאל סג ייה בש רש אנ ר כש תה סש מי רםב בנ ד (תהלים י) ילאל וי ר דה מנ יו אה לה ייה, עה רש אנ יונו כש מש ע, די רה ר הה ייצל

. יהה וותל צש מי ה ומי תורה הנ י מי ני א עה לה י אל ני עה

ד כםבל ובש ס  מנ הנ ד  כםבל בש בו  ים  טועי יו  הש יי םא  ל של י  די וכש לות,  גה בנ ק  דםחנ בש ל  אי רה שש יי יות  הש לי ים  ידי עמתי של שום  מי
ם, דה י אה ני ל בש ע של רה ר הה י ייצל יני ת עי או אל מש יות, סי עמרה טו בה שש פנ תש םא יי ל י של די גו אותו. וכש רש ת, הה ענ דנ בוד הנ אי ה בש אכה לה מש הנ
אות ע מי בנ רש ד אנ ח קול ענ ונ נו, צה מל ר מי של ל נל ת של חנ ה אנ ימה ני בש סו אותו  פש תה של ה, כש רה ה זה ל עמבודה ייה של רש אנ שוהה של רש ופי
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יים בו (דברים קנ ש, לש אי פו אותו בה רש שה ע בו קולו, וש מנ שש םא ני ל ת, וש רל ל עםפל י של לי כש יסו אותו בי ני כש ה הי שום זל ה. מי סה רש פנ
ש. אי פון בה רש שש ם תי יהל להי י אל ילי סי ז) פש

א רה קש מי בנ ינו  נותי שש ת  אל ש  לי שנ לש ן  נה בה רנ נו  קש תי ך  כה ים,  דועי יש ים  ני מנ זש בי לות  פי תש לש  בות שה אה הה נו  קש תי של מו  וכש
י מי , של שוהה רש ה? ופי תורה ים לנ תי עי תה  עש בנ ר, קה הוא לומנ רוך  בה דוש  קה יד הנ תי עה של רו  אמ ם בי לה לה גש מוד. ובי לש תנ ה ובנ נה שש מי בנ
שום מוד. ומי לש תנ ה ובנ נה שש מי א בנ רה קש מי ה בנ לולה יא כש הי שום של כםל, מי ק בנ סי ענ תש לו הי אי מוד), כש לש תנ ה (בנ נה שש מי ק בנ סי ענ תש מי של
ר פי כנ ר לש פנ ה. בש עולה ל לש יי אנ את וש טה חנ ר לש קה ן בה ר בל פנ ש בש קםדל ל הנ רםן אל המ םא אנ םאת יהב ז ן, (ויקרא טז) בש רם המ אנ ר בש מנ אל ה נל זל

ק. חה צש ת יי דנ ת עמקי יר אל כי זש הנ ל לש יי אנ ל, וש גל עי ל הה ענ

ר - בה דה סוד הנ ינוקות, וש ה תי שה מי חמ ים ונ רי שש על ר מי ד יותי מי לנ אי לש שנ ילה רנ הש םא יי ד ל מי לנ מש נו של קש א תי רה קש מי עוד, בנ וש
יש. ין אי י אי א כי ינרש כם"ה ונ ן כם"ה וה פל יי נו ונ יש הנ ם ה'. וש אג ש נש אי י כה רי בה לוא כם"ה דש םאל המ מ שש ד הנ צנ כו, מי רמ בה ין כם"ה תש יהמי מי
ין אי ע, וש מנ ת שש יאנ רי ל קש אשון של רי סוק הה פה ית בנ רי חמ שנ ית וש בי רש ע ענ מנ ת שש יאנ רי ל קש יות של ש אותי מי חה ים וש רי שש ם על דה גש נל כש

ה. לה יש לנ ם וה יתה בו יומה גי הה יים וש קנ לו מש אי ר, כש בםקל ב וה רל ע על מנ ת שש יאנ רי א קש קורי י של ל מי כה ר. וש יך יותי רי אמ הנ לש

יות אותי ירות בה אי מש דות של קג נש לו הנ רו - אי הי זש ה. ינ תורה יות הנ לו אותי ים? אי ילי כי שש מנ י הנ רו. מי הי זש ים ינ לי כי שש מנ הנ וש
ר. תל כל ץ כש רל אה ל הה הוא ענ יענ של קי רה יות, כה אותי י הה אשי ל רה ים ענ רי תה ם כש הי ה, של י תורה עממי לו טנ ר - אי זםהנ גוף. כש ה בנ מה שה נש כי

ש. פל נל רוחנ וש ה וש מה שה נש ם כי ים הי מי עה טש הנ דות וש קג נש הנ יות וש אותי הה וש

ל ם של דה אה מו  ם כש הי שום של גול מי עי ים בש אי בה גול של עי דות בש קג נש הנ , וש בוענ רי יא בש הי של ש  פל נל ד הנ צנ ן מי יות הי אותי הה
ים קי עררה ל הה ת כה ה אל יגה הי נש רוחנ מנ הה מו של גול. וכש לש גי ים בש אי בה ים של לי גנ לש גנ ם הנ אותה רוחנ כש ד הה צנ ן מי דות הי קג נש ה. הנ ירה צי יש
רוחנ ה הה מה ילה שה הש ר יי של ל אמ ר - אל בה דה סוד הנ דות. וש קג נש גות לנ המ ננ תש יות מי אותי ך הה ב, כה לי ן הנ ים מי קי דופש ם של דה ל הנ של

כו. לי ת יי כל לל לה

ם הי ים, של ני אופנ יהה בה חנ י רוחנ הנ ה (יחזקאל א) כי ר בה מנ אל נל ה של גה רש דנ הנ ה, מי לה טש ם ני שה ם מי דה ל אה רוחו של שום של מי
, ה הוה ם יש שה שום של א. ומי סי כי הנ ה מי אה ה בה מה שה נש יהה. הנ חנ רוחנ הנ ם מי דושות הי קש ן רוחות הנ אותה דות, של קג נש רוחנ לנ גוף לה

ה. דה צי ם מי ה הי תורה ל הנ ים של רי תה כש ם הנ הי ים של מי עה טש כםל, הנ ת הנ יג אל הי נש הוא מנ של

םאל מ שש לי ענ  יק נוסי די צנ ה. הנ ינה כי שש לולות בנ כש ה של תורה ל הנ יות של אותי ד הה צנ ן מי יות הי אותי ל הה ה, כה אי ורש םא  ב
ץ רל אה הה ה וש ר בה מנ אל םאל נל מ שש ד הנ צנ ה מי תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש הנ םאל, וש מ שש שור בנ ים קה מי עולה י הה "י, חנ "ץ חנ ק. קי חה צש הוא יי של
ם הי לו  אי וש הום (שם).  י תש ני פש ל  ענ ך  חםשל וש י  עי צה מש אל מוד הה ענ ד הה צנ הוא. ומי בםהו, בו  וה ין  יהמי ד הנ צנ ה תםהו. ומי תה יש הה
ם עולה א הה רה בה ם של רוך הוא קםדל דוש בה קה א הנ לה ה? אל ת זל ם אל רנ י גה לות. ומי גה ה בנ תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש ל הנ ים של בושי לש הנ

. ה הוה ר יש תה סש יהה ני הה

ם יי מנ שה דות הנ ה תולש לל ר - אי בה דה סוד הנ בםהו. וש ה תםהו וה תה יש ץ הה רל אה הה ר בו וש מנ אל נל ה, וש טה מנ ה ה' לש טה שש פנ תש ך הי ר כה חנ אנ
גו' (שם ב), ים וש להי יר ה' אל טי מש םא הי י ל ך כי שום כה בושו תםהו. ומי יהה לש הה ך של י לש רי ם. המ אה רה ה' בש ם, בש אה רש בה הי ץ בש רל אה הה וש
הוא הו של ן יש ה ו' מי טה שש פנ תש הי ד של ן, ענ יי אנ ה בש לה עש מנ ר לש תה סש ה ני לה עש יהה בנ הה ן. של יי ם אנ דה אה שום של ה, מי יעה בי יו נש לה ה עה דה םא יהרש ל

ה. מה דה אמ י הה ני ל פש ת כה ה אל קה שש הי יהד וש ת. ומי רל תל סש ה ני דה קג יא נש הי ה של יעה בי נש קור הנ יא מש הי ה ם, של ינה בי

ת. דל ה יורל יעה בי נש ה  תה יש םא הה ל שום של ן, מי יבה רי חמ מות ומנ ה עולה הוא בונל רוך  בה דוש  קה יהה הנ ה, הה דה יהרש ם של קםדל וש
ך שום כה ה. ומי נל בה ד יי סל ם חל י עולה תי רש מנ תוב אה כה הו של ד. זל סל חל ית מי אשי רי ה הה תה יש ה', הה ה לנ יעה בי נש ה הנ דה יהרש ן של מנ אותו זש בש

דו. בנ ם לש דה אה יות הה םא טוב הל ה (בו) ל ר בה מנ אל נל ה. וש רה צה ת יש בל של ה, לה אה רה םא תםהו בש ל

ר מנ אל נל ק, של חה צש ל יי ץ של קי ה הנ זל י. וש ננ פה א לש ר בה שה ל בה ץ כה נםחנ (בראשית ו) קי ים לש להי ר אל מנ יהה תםהו, אה הה ן של מנ זש ובי
ה אה רש ך הל כה בו, וש רש חש םא נל ם, (ל יהל לי ים עמ מי חמ ש רנ קי בנ ה מש תה ם אנ אי ה (שם). של זל דור הנ י בנ ננ פה יק לש די י צנ יתי אי ך רה י אםתש בו כי
י רי המ ר לו, ונ מנ םאל. אה מ שש ד הנ צנ הוא מי יחנ של שי םא יהמות מה ל ם) וש יהל לי ים עמ מי חמ ש רנ קי בנ יש י של די ים, כש יהמי סוף הנ ז בש מל רל לו בש
ה אה רוך הוא רה דוש בה קה הנ ית, של רי חמ ית אנ אשי רי יד מי גי א מנ לה ם. אל עולה א הה רה בש ני ם של יהה קםדל ן הה יבה רי חמ מות ומנ ה עולה בונל
ן יוה כי וש בו,  רש חל נל ים של עמשי ים מנ עושי יו  הה ה של אה או. רה רש בש ני ם של קםדל בו  רש חש נל וש ה,  יהה בונל הה דורות של ל הנ כה תו  בש שנ חמ מנ בש

ם. יב אותה רי חל לו הל אי ם כש יב אותה שי חש כות, הל רה ם בש הל ע מי ננ א ומה רה בה של

לו ה של יעה בי נש ש. הנ יהבי ב וש רנ ר ילחל הה נה הנ ים של מי גורש יו  ים הה עי רה הה לו  לה דות הנ תולה הנ ים של יהמי ל סוף הנ ר ענ בי דנ ה מש זל וש
נםחנ י. ולש ני ת שי יי בנ ש - בש יהבי אשון, וש ת רי יי בנ ב - בש רנ הו ילחל זל ה. וש תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש ה ובנ יונה לש על ה הה ינה כי שש מות, בנ י עולה ני שש בי

ם. יהל לי ים עמ מי חמ ש רנ קי םא בי ל יות, וש הש יד לי תי יהה עה הה ה של ה מנ לה גנ תש הי

ה, חה פה שש מי ם מי יי ננ יר ושש עי ד מי חה א אל לה אל או  םא ייצש ל ל של אי רה שש יי יו  ים הה ידי עמתי ים. ונ מי חמ רנ ש  קי ה ובי א מםשל בה ד של ענ
םאל מ שש ם, הנ יהל לי ים עמ מי חמ ה רנ ש מםשל קי בי שום של בםהו. ומי תםהו וה ם לש עולה ר הה יהה חוזי הה ין, וש די יא הנ הי ה של בורה גש ד הנ צנ מי
מו צש ענ ן  תנ נה שום של ה, מי ומםשל ד.  סל י חל פי לנ ה כש טל ין מנ יהמי יא  הי ת, של בל רל קה ין מש יהמי וש ל.  אי רה שש יי בו  או  יהצש םא  ל וש ה,  דוחה
תוב (דברים לג) כה הו של ין. זל יהמי ה בש נה תש ני ה של תורה יא הנ הי י, של עי צה מש אל מוד הה ענ יא הה הי תו של גה רש דנ ף לש ן תםקל תנ ם, נה יהל לי עמ
םא י יהב ד כי גו', ענ ה וש יהודה ט מי בל םא יהסור שי תוב ל כה הו של לויהה בו. זל ה תש לה אג גש ה הנ שום זל מו, ומי ת לה ש דה ינו אי ימי מי

ה. א דוחה הי יק, בו ס"ו תש די סוד צנ בונו יש שש חל ה בש הוא מםשל ם"ה, של יל שי

ין יהמי םאל, וש מ שש ר בי שה קש ני שום של ש. מי שי ים וה שי ה שי מה יש רנ צש עמקםב מי ינ ה לש אה בה ש הנ פל נל ל הנ נו בו כה רש אנ בי ב של ל גנ ף ענ אנ
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נו תש ני ה של נה שש י מי רי דש ה סי שה שי וש תות  כש סל ים מנ שי ם שי ס"ו הי י, של עי צה מש אל מוד הה ענ הה נו  מל לוי מי תה שום של ת. מי בל רל קה מש
ה ינה כי יא שש הי ה, של ל פל ענ בש ה של ם תורה שה ה של בורה גש ים מי עי נוסש או, של רש קש ים ני בורי ים גי שי םאל. שי מ שש יא הנ הי ה, של בורה גש מי

ה. נה שש י מי רי דש ה סי שה שי תות וש כש סל ים מנ שי ל שי ל של לה כש ה, הנ תונה חש תנ

ה, לה םא גי ה ל פל ב לנ לי הו הנ זל ה. וש ה - פל ל פל ענ בש ה של תורה ים, וש להי ל"ב אל ל מי לה כש ב, הנ לי יא הנ ב הי תה כש בי ה של תורה הנ של
ה, פל הנ וש ב.  לי ת בנ רל תל סש ה ני לה אג גש הנ ך  ר, כה תה סש ב הוא ני לי הנ של מו  חות. וכש דה הי ה לש פל הוא הנ םאל של מ שש יד הנ תי עה שום של מי
שום ר. ומי בםקל ד הנ י ענ בי כש י ה' שי ר (רות ג) חנ מנ ין, אה יהמי לוי בנ כםל תה הנ שום של ה. ומי לה אג גש ת הנ ה אל לה םא גי לוי, ל הוא גה של
א פה רש י יי ר בו מי מנ אל נל אי, של דנ "י ונ ל מי ה. ענ תה לה גש י ני ל מי רוענ ה' ענ יא (ישעיה נג) וזש בי נה ר הנ מנ ין, אה יהמי לויהה בנ ה תש לה אג גש הנ של
"ה מה ר. בש ה אםמנ מו מה ה שש י מנ רו לי מש אה ר בו וש מנ אל נל הוא של ך, הנ ה לה מל דנ ה אמ ך מה ידי עי ה אמ תוב (איכה ב) מה כה הו של ך. זל לה
מו, ובו ה שש ה הוא מנ מםשל ך. של א לה פה רש י יי ך מי מי חמ ננ אמ ך ונ ה לה ול שש "ה אנ תוב מה כה הו של ה. זל פואה רש "י הה מי ה ובש מה חה נל םא הנ ב תה

ה. מה חה ילה נל הש תי

ל ענ ד  חה אל וש ה,  אשונה רי ה הה לה אג גש הנ ל  ענ ד  חה ה, אל ה מםשל מםשל מו  ת שש הוא אל רוך  בה דוש  קה ל הנ פנ כה ך  שום כה ומי
יר. ז יהשי א אה לה ר, אל מנ אל םא נל ר ל ז שה ה. אה יר מםשל ז יהשי ה אה שום זל ה. ומי רונה חמ אנ הה

ל ר ענ מנ ש אה קםדל רוחנ הנ ד בש וי דה ק. וש דל ה ה' צל עה מש ד שי וי דה ה לש לה פי ר תש מנ אל נל יהה  לל ה, עה ינה כי שש זו הנ ה, וש לה פי תש י בנ ירי עמשי הה
ה יוב מנ אי לות. וש א גה לה ה אל לה יש ין לנ אי ה. וש לה יש תה לנ דש קנ י פה בי תה לי נש חנ לות, (תהלים יז) בה גה ל הנ ים של יהמי ית הנ רי חמ אנ ל בש אי רה שש יי
רוך דוש בה קה ר הנ מנ אה יו, וש לה ג עה רי טש קנ ה לש צה ן רה טה שה הנ ך. וש לנ יי ן ונ נה ה עה לה ר כה מנ אה ל, של אי רה שש ל יי ל ענ שה יהה מה כםל הה ר, הנ מנ אה של

ר. בי דנ ת יש ענ דנ םא בש יוב ל הוא, אי

ר (בראשית לב) מנ ים, אה יהמי סוף הנ ה בש רונה חמ אנ לות הה גה ק הנ ת דםחנ אל ש  קםדל הנ רוחנ  ה בש אה רה שום של עמקםב, מי ינ וש
חות פה שש ת הנ ם אל יהשל תוב ונ כה של הו  ים. זל די דה ה צש לשה שש לות לי גה בנ דוש  קה ם הנ עה ק הה לי חי ר לו, וש ייצל אםד ונ עמקםב מש א ינ ירה יי ונ
ים ני רם חמ ף אנ ת יוסי אל ל וש חי ת רה אל ים וש ני רם חמ אנ יהה  דל ילה ה וי אה ת לי אל דום. וש ל אל לות של גה בנ םאש  ר ה, בה נה אשם ן רי יהל די לש ת ינ אל וש
ה י (שם כח), זל בי ית אה ל בי לום אל שה י בש תי בש שנ ר וש מנ ם, אה הל לה ר של ענ צנ הנ י וש ני עם ת הה ן אל ר כי חנ ה אנ אה רה שום של (שם לג). ומי

בםש. לש ד לי גל כםל ובל אל ם לל חל י לל ן לי תנ נה ר וש מנ אה ש. וש דה קש מי הנ

ה בה רי ה חמ ינה כי שש ה הנ אה רה שום של ר. ומי בה דש מי א בנ מי צה ייף וש עה ב וש עי ם רה עה ר (שמואל-א יז) הה מנ לות אה גה ל הנ לנ גש ד בי וי דה וש
י יני ה מי רה ן עמשה קי ה, תי חה מש שי ה בש שובה תש ל בי אי רה שש רו יי זש חה ה של אה רה ר של חנ אנ ה. של ילה בי שש ר בי ענ צנ ל הנ יהה נוטי ה, הוא הה שה יבי וי
יו גון הה ני לות הנ פי ל תש כה ה של אה גו'. רה י וש ני ני ך עמ נש זש ה ה' אה טי ד הנ וי דה ה לש לה פי ר (תהלים פו) תש מנ ם אה ל כגלה סוף של ים, ובנ לי הי תש
עמטםף (שם י ינ י כי ני עה ה לש לה פי תוב תש כה הו של י. זל ני עה ת הל לנ פי ס תש ני כה תי ד של סות ענ נה כש ני יו  םא הה ל ך, וש לל מל י הנ ני פש פות לי טש ענ תש מי

י. ני עה ת הל לנ פי ת תש סל נל כש ני ד של אשונות ענ רי לות הה פי ל תש ף כה עוטי קב), של

ה מה צש י ענ ני פש שות בי יא רש הי ית של בי רש ת) ענ לנ פי י? זו תש ני עה ת הל לנ פי יא תש י הי כםל. מי ים לנ די קש י הי ני עה ת (הל לנ פי ך תש שום כה ומי
י ני עה ה לל קה דה יא צש ת הי בה שנ ת הנ לנ פי ש. ותש יהבי י וש ני יק עה די צנ ה וש שה יבי יהה וי ני יא עמ ה, הי לה עש םא בנ ל יא בש הי שום של ה. ומי לה עש םא בנ ל בש
מו ילה הוא כש הש יי ם של דה יך אה רי ה צה שום זל ים). ומי יי ני עמ ה לנ קה דה ת צש בה שנ ש בש מל ה, של נה שש מי י הנ לי עמ רוהה בנ אמ בי מו של ה, כש לה (של
י, ני עה ה כש וה צש ל מי טוף של עי ף בש טי ענ תש ה. ומי ינה כי שש יל הנ בי שש חםל בי י הנ מי ת יש של ל שי כה ה בש ידה עממי ת הה לנ פי תש ך בי לל מל ר הנ ענ שנ י לש ני עה

ח. תה פש י תי תנ פה י שש נה דם הו אמ זל "ל. וש יכה בון הי שש חל ה לש ך עולל כה הוא אדנ"י, של ל של יכה הי ר הנ ענ שנ יון לש בש אל ין כש לי פי תש ילה בי הש יי וש

א רה קש ה ני זל ה, וש לה יש לנ ת הנ לנ פי ת תש יו אל פה נה כש ל בי בי קנ חםל לש ימות הנ ד בי ר יורי של נל ית, הנ בי רש ת ענ לנ פי תש יו בי פי חנ  פותי של וכש
ר הנ (דניאל ז) נש ה  ר בה מנ אל נל ת, של קל ש דולל יא אי הי ה, של בורה גש ד הנ צנ "ל מי יאי נורי ד, וש סל חל ד הנ צנ "ל מי יאי "ל. אורי יאי נורי
ע בנ רש אנ יו, של פה נה כש ובי רועו  זש ם בי דה אה ת הה לנ פי ל תש בי קנ לש ייה  רש ד אנ ית יורי רי חמ ת שנ לנ פי תש יו. ובי נה פה לש א מי יוצי וש ענ  ינור שופי די

"ל. יאי רי בש ה גנ זל יו, וש פה נה כש יו ובי נה רש קנ ה בש לה פי תש ל הנ בי קנ ד שור לש ה יורי חה נש מי ת הנ לנ פי תש "ל. ובי אי יכה ה מי זל יהה, וש ל חנ כה ם לש יי פנ נה כש

ת, ש' בה שנ ה סוד הנ זל ם, וש הל ה בה ידה חי יש ת הנ בנ ת הנ ל אל בי קנ בות לש אה ת הה לשל ם שש רוך הוא עי דוש בה קה ד הנ ת יורי בה שנ ובש
לו. ה של ידה חי יש ת הנ בנ ת, הנ בה שנ יא הנ הי ה של לה פי תש ת הנ רוך הוא אל דוש בה קה ל הנ בי קנ בות מש ה אה לשה שש ת. בי בנ

גו' ם וש יכל אשי ים רה רי עה או שש ים, שש רי אומש ים וש חי ל ה', פותש ם של שי או בנ רש קש ני יונות של לש על יות הה חנ ן הנ מנ זש אותו הנ בש
ה. אה רש יי ל הנ יכנ י - הי ני שי ה. הנ בה המ אנ ל הה יכנ אשון - הי רי ל הה יכה הי לות. הנ יכה ה הי עה בש ים שי חי תה פש ה ני עה שה ה הנ אותה (שם כד). בש
ה בואה נש ל הנ יכנ י - הי ישי מי חמ ה. הנ ירה אי מש יהה של רש לנ קש פנ סש אנ ל הה ה של בואה נש ל הנ יכנ י - הי יעי בי רש ים. הה מי חמ רנ ל הה יכנ י - הי ישי לי שש הנ
א רה ית, בה אשי רי תוב בש ם כה יהל לי עמ ין. ונ די ל הנ יכנ י - הי יעי בי שש ק. הנ דל צל ל הנ יכנ י - הי שי שי ה. הנ ירה אי םא מש ל יהה של רש לנ קש פנ סש אנ ל הה של
ל ם ז' קולות של דה גש נל ה. וכש לה עש מנ לות לש יכה ה הי עה בש שי ה וש טה מנ לות לש יכה ה הי עה בש ם שי הי י, וש יעי בי שש ל הנ יכה הי ים, הנ להי ש. אל שי
ב כל רל מות בש ר עולה שה ה עה מונה שש רוך הוא בי דוש בה קה ט הנ ן שה הל בה ה', של בו לנ ל הה רות של כה זש ה אנ רי שש ה על מונל ה'. ושש בו לנ הה

מות. בוא עולה ר רי שה ה עה מונה ם שש הי ן, של אה נש י שי פי לש ם אנ יי בותנ ים רי להי אל

ה דה מי א בש לה ס אל ני כה םא תי ה ל לה פי ל תש כה לות. וש פי תש ת הנ ים אל לי בש קנ מש לות של יכה הי י הנ רי ם שומש ים עי רי עה י שש רי ה שומש מה כנ וש
קםל ר, שה מנ אל ן נל יהל לי רות, עמ סי חמ לות הנ פי תש הנ וש גו'.  וש ך  יסש כי ילה בש הש יי םא  ה ל לה פי תש ל הנ ר ענ מנ אל ה נל שום זל ל, ומי קה שש מי ובש
ה, תורה ים לנ ני ים פה עי בש שוהו, שי רש ר פי חי קום אנ מה ה בש זל סוק הנ פה הנ ב של ל גנ ף ענ ר. אנ סי חה אתה  צי מש ני ם וש יי נה םאזש מ בש תה  לש קנ שה
תוב כה הו של ה מום. זל ייש בה ה של לה פי ת תש לל בל קנ ין מש אי ך, וש ין בה י ומום אי יהתי עש ה רנ פה ך יה ר כגלה מנ אל ה נל ינה כי שש ל הנ ענ שום של מי

יבו. רי קש םא תנ ר בו מום ל של (ויקרא כב) כםל אמ

ה עה ם טה ן אי כי ל של ת. כה ענ דנ בול הנ לש ה ובי בה שה חמ י מנ לי ה בש גומה ה פש עולה של ן, זו  מום? כי ה  בה ייש  ה של לה פי תש י ייש  כי וש
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ה עה ה, טה נה שש מי י הנ לי עמ בנ שוהה  רש ה פי שום זל יות. ומי עי צה מש אל בה רונות או  חמ אנ הה לש  שה בש אשונות או  רי כות הה רה בש לש  שה בש
שום ר. ומי כה זש ני קום של מה ר לנ יות - חוזי עי צה מש אל ה. ובה עמבודה ר לה רונות - חוזי חמ אנ םאש. ובה ר ר לה אשונות - חוזי לש רי שה בש
ה ה, מנ חה נש ית ומי רי חמ ן שנ הי םאל, של מ שש ין או בי רוענ יהמי זש ה בי ה עולה לה פי תש של גו'. וכש ר ה' וש הנ ה בש לל עמ י ינ ה מי לה פי תש ר בנ מנ אל ה נל זל

י. ני קי בש חנ ינו תש ימי י וי םאשי ר ת לש חנ םאלו תנ מ ה? שש תוב בה כה

י חםלי ית הנ בי יא בש הי ה, של טה מי םאש הנ ל ר ל ענ אי רה שש חו יי תנ שש יי עמקםב ונ ינ ר בש מנ אל ילו נל בי שש ה, ובי טה יא מי ית הי בי רש ת ענ לנ פי תש
או ר שש אומי וש א  רוז יוצי כה אוי, הנ רה לות עולות כה פי תש הנ של גו'. וכש וש ם  הל י מי תי רש בנ עה ט של ענ מש ה. כי לה יש לנ הוא הנ לות של גה בנ
זוז את ה' עי רי קש ני "י, וש יא מי הי ם של אי ל הה ד של צנ הנ בוד (תהלים כד), מי כה הנ ך  לל ה מל י זל ים מי רי אומש כו'. וש ים וש רי עה שש
מוד ענ ד הה צנ ה, מי לה בוד סל כה ך הנ לל אות הוא מל בה בוד ה' צש כה ך הנ לל ה מל י הוא זל ה. מי תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש ד הנ צנ בור מי גי וש

יק. די צנ י וש עי צה מש אל הה

ין בי יגוהה  שי הי יהה  פל ל רםדש כה ה  ר בה מנ אל נל וש  , יהה רל חמ ים אנ פי ה רודש לה בה י חנ כי אמ לש ה מנ מה ה, כנ מה לי ה שש לה פי תש ין הנ ם אי אי וש
ית. חי שש ה מנ ית - זל חי םא ינשש ל ש. וש חה הוא נה ה סמא"ל של ון, זל ר עה פי כנ חום יש הוא רנ ים וש לי לש פנ תש ה מי שום זל ים. ומי רי צה מש הנ

ה. לה פי תש ר הנ חנ פו אנ דש רש םא יי ל י של די ה, כש מה תו - זו חי מה ל חמ ף. כה ה אנ פו - זל יב אנ שי הה ה לש בה רש הי וש

יענ קי רה וש יענ  קי ל רה כה ם. ולש יהל יני ים בי לויי ים תש עי בש שי ים, וש ני מג מש ם הנ ע הי בנ ם. של הל ים מי לויי ה תש לה בה י חנ כי אמ לש ה מנ מה כנ וש
בוא. ף רי לל ים אל עי בש ם שי הל ים מי לויי ים ותש גי רש טש קנ ם מש הי

ף. לל ך אל דש צי פםל מי ם יי הל ר בה מנ אל רועו, נל זש םאשו ובי ל ר ין ענ לי פי תש ה, ובי וה צש ל מי טוף של עי ה בש מה לי ה שש ה עולה לה פי ם תש אי וש

םאש. ל ר ין של לי פי יא תש הי שוהה של רש י פי רי ם ה' המ גו'. שי ם ה' וש י שי ץ כי רל אה י הה מי ל ענ או כה רה וש םאש  ל ר ין של לי פי כות תש זש ובי
ים עי זש עש דנ זש ים ומי די ם פוחמ יהד כגלה יו, מי לה ין עה לי פי ה תש " הוה "י, יש נה דם יא אמ הי ה של לה פי תש םאשו בנ ל ר ם ה' ענ ים שי רואי יהד של ומי
ה, לה פי תש ר הנ ענ י שנ ני פש ד לי עומי י של ין מי אי ף. וש לל ך אל דש צי פםל מי תוב יי כה הו של ים. זל חי ם בורש הל ים ומי לי ם נופש הל ה, ומי לה פי תש הנ מי

ך. לל מל ר הנ ענ הוא שנ ר של ענ שנ ר. בנ ענ שה ים בנ בי ת אויש רו אל בש דנ י יש םא ייבםשו כי ר ל מנ אל יו נל לה עה וש

ה, רוך הוא תורה דוש בה קה הנ ה, וש ינה כי שש יא הנ ה הי לה פי תש הנ ה. וש קומה אן מש שוהה - כה רש ר פי חי קום אנ מה בש ב של ל גנ ף ענ אנ וש
ה. ינה כי זו שש ה וש וה צש יא מי ה הי לה פי תש שום של ה, מי נה שש מי י הנ לי עמ שוהה בנ רש י פי רי המ גו'. ונ ה וש מוענ תורה שש נו מי זש יר אה סי ר בו מי מנ אל נל וש
ל כה ה. של בה המ אנ ה וש אה רש יי ה בש וה צש ה ומי עמלות תורה הנ יך לש רי צה ם. וש יהל יני ה בי קה סה פש ך הנ ין צםרל רוך הוא אי דוש בה קה הנ ה וש תורה וש

לש ם י"ה - שש י עי מי ם. שש עםלה י לש מי ה שש ר - זל בה דה סוד הנ ה, וש " הוה ם יש שי לויות מי ן תש ה, כגלה עמשל םא תנ ל ה וש וות עמשי צש מי
ן בות הי ה תי מונל ושש ים  עי בה רש ם אנ יי אתנ ומה ה.  מונל ושש ים  עי בה רש ם אנ יי אתנ - מה ם ו"ה  י עי רי כש זי ש.  מי חה וש ים  שי אות שי מי

ה. בה המ ל אנ ה של בה המ אנ נו מי תש ני ע, וש מנ ת שש יאנ רי קש בי

ם הה רה בש ע אנ רנ זל ר בו  מנ אל נל ם, של הה רה בש אנ ים בש לולי כש לו  אי ה. וש בה המ אנ ל בש אי רה שש יי מו  ענ ר בש בוחי הנ נו  קש ה תי שום זל ומי
בםענ תש ים לי ים עולי גי רש טש קנ מש ל הנ ם כה שה ק, של חה צש ד יי חנ הו פנ זל םאל. וש מ שש יא לי הי ה של אה רש יי נו מי תש ני ן עםז, של ין הי לי פי תש י. הנ בי אוהמ
ל ת ה' כה בו אל הל תוב אל כה הו של ה. זל בה המ אנ ה, ו"ה בש אה רש יי ין, י"ה בש לי פי ה תש זו - זל רוענ עג זש ה, ובי שום זל ים. ומי יני די ל הנ כה

י. עי צה מש אל מוד הה ענ הוא הה יו, של לה ב עה צה ה ה' ני ני הי עמקםב וש ינ ר בש מנ אל ה נל שום זל כםל. ומי ל הנ ת, יהו"ה כולי רל אל פש יו. תי ידה סי חמ

אות. רש בה הי ה לש בה שה חמ מנ ה בש לה ל עה אי רה שש ר - יי בה דה סוד הנ יו"ד ה"א וא"ו ה"א, וש ה בש ל, עולל אי רה שש א יי רה קש ני ר של חנ אנ לש
ת ים אל להי א אל רה בש יי ר ונ מנ אל ל, נל אי רה שש הוא יי עמקםב, של יל ינ בי שש דוש. ובי קה ם הנ שי א בו הנ צה מש תי "ה, וש ב מה שנ ה - חה בה שה חמ מנ
נו ר: תש אומי ים וש יעי קי רש הה א מי רוז יוצי ה, כה לה עש מנ ה לש עולה תו  לה פי ר תש של אמ כנ אי. של דנ ונ בונו  ן רי יוקנ דש מו, בי לש צנ ם בש דה אה הה

ך. לל מל מות הנ דש בוד לי כה

ל יכה הי בנ ים. של דושי קש ים הנ ני בה זון לנ יא מה הוצי ח, לש תה פש י תי תנ פה י שש נה דם זו. אמ ה הנ לה פי תש י הנ ני פש ד לי עומי ר של ענ ין שנ אי וש
ים יי חנ ץ הנ הוא עי וש ל.  אי רה שש י יי כםרי י בש ני הוא בש וש י,  עי צה מש אל מוד הה ענ ד הה צנ זונות מי ים ומש יי ים חנ ני זון. בה מה ם הנ ה שה זל הנ
י ני ים. ובש ני קי זש ל הנ ן של קי זה הנ דוש  קה ל הנ זה מנ לוי בנ תה ם בו, וש כגלה זון לש מה ץ של עי הוא הה ה, וש לה עש מנ לש ים של יי חנ ן הנ א מי יוצי של

ן. בה רש קה ת לש בל של חש נל ה של לה פי לו תש זון של מה ה, הנ לו תורה ים של יי חנ ה, הנ טה מנ ל לש אי רה שש ם יי ה, הי ינה כי שש הנ

רוך הוא דוש בה קה ל הנ ן של בה רש קה יא הנ ה הי ינה כי שש הנ ים. וש ני י בה ה לי בה ל (בראשית ל) הה אי רה שש ל יי ר ענ מנ אל לות נל גה ובנ
ים. ים טובי יהמי ת וש בה אות שנ ין וש לי פי הוא אות תש יק של די צנ ה בש מה חודו עי יי גוף, וש םאל ובנ מ שש ין ובי יהמי ה בש ל אותה בי קנ מש של

ה דועה ה יש ירה פי סש ים לו בי לי לש פנ תש ים מי מי עה פש גות? לי רה ה דש מה כנ רוך הוא בש דוש בה קה ים לנ לי לש פנ תש ה מי מה אםל, לה שש ייש לי וש
הו זל םאל.  מ שש לי ים  מי עה פש לי ים.  רי ינדש ים  כי חש הנ לש ה  רוצל הה רו  מש אה של הו  זל ין.  יהמי לש ה  לה פי תש ים  מי עה פש לי ה,  דועה יש ה  דה מי ובש
י, עי צה מש אל הה מוד  ענ לה ים  מי עה פש לי וש םאל,  מ שש לי וש ין  יהמי לש ם  הי א  מה אי הה וש א  בה אנ הה של ין.  פי צש ינ יר  עמשי הנ לש ה  רוצל הה ים  רי אומש של

ה. ירה פי ה וסש ירה פי ל סש כה אי יהו"ה הוא בש דנ א ונ לה ה. אל דועה ה יש גה רש דנ ה לש ה עולה לה פי ל תש יק. כה די צנ ים לנ מי עה פש לי

ין עמשות די לנ יך  רי צה ן של מנ זש ין. ובי יהמי בש ה  ם, עולה עולה ל הה ם ענ חי רנ לש ים  יכי רי צש ן של מנ זש בי ה.  ינה כי יא שש ה הי לה פי תש הנ וש
ה'. ה לנ ה. ה' עםלה עםלה ת הה םאת תורנ םאת, ז שום ז קום. ומי ל מה כה הוא בש ה של " הוה ל יש כםל אל הנ םאל. וש מ שש ה לי ם, עולה עולה בה
ה שה דג ין קש אי ירות, של פי סש ל הנ כה ה  מה יל עי לי כש הנ לש יך  רי יו, צה לה ה אי עולה של ה'. וכש ן לנ בה רש ה קה ינה כי שש יא הנ הי ה, של לה פי תש הנ זו  וש

חודו. יי תו וש כה רש תו, בי שה דג יא קש הי ה, של רה עמשה חות מי פה

ה ש רוצל חה נה ם הנ אי נועות, וש תש ל הנ כה ה בש עמלותה הנ יך לש רי ה, צה לה עש מנ ה לש לה פי עמלות תש הנ ם לש דה ה אה רוצל של ך, כש שום כה ומי
א. תה גולש ך סל ר הולי ף שופה קה א מנ קה רש ר - זנ בה דה סוד הנ . וש ענ לי קש ה מנ עמשות אותה יך לנ רי ה, צה לה פי תש ג לנ רי טש קנ לש
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ה. טה מנ ה ולש לה עש מנ לש ה של יבה שי יש י הנ אשי רה לו  סו. אי נש כנ תש ים הי תוני חש עו, תנ מש ים שי יוני לש ר, על מנ אה עון וש מש י שי בי ח רנ תנ פה
נוך ך. חמ לש ן  זגמה דול מש גה ב  רה י קש רי המ אן, של כה לש ד  רי וש הוא  רוך  בה דוש  קה ן הנ שות מי יך, טםל רש לל עה ה  בועה שש יההו, בי לי אי

ה. ינה כי שש בוד הנ כש א לי לה י, אל יתי שי י עה בודי כש םא לי ל ך, של ת יהדש חנ תנ ה של יבה שי יש י הנ אשי ל רה כה ה וש תה אן אנ כה ד לש מטטרו"ן רי

ן בל י אל רי המ , של יהדוענ קום הנ מה אותו הנ ה לש לה פי תש עמלות הנ הנ יך לש רי ה צה אי בה דנ א, ונ קה רש זנ ר, הנ מנ אה ם וש קםדל מו מי ח כש תנ פה
ת לל לל כש מג ן  בל אל יא  הי ה,  זל הנ ר  תל כל בנ ה  לה פי תש בנ ה  בה שה חמ מנ הנ עמלות  הנ לש יך  רי צה ך  כה  , יהדוענ קום  מה לש ה  קה רש זש ני של ענ  לי קש מנ הנ
ה ה אותה עמלל מנ ה של עה ה שה אותה ה. ובש לה טש ני קום של מה ה לנ עמלותה הנ יך לש רי ם, צה שי ף בנ ף זוקי זוקי ל הנ ה כה ר בה מנ אל נל ת של רל עגטל ומש
ב - קי נו עה שופל ה תש תה אנ ר בו (בראשית ג) וש מנ אל נל ב של ל גנ ף ענ יק. אנ סי פש םא ינ בו ל ל עמקי רוך ענ ש כה חה לו נה פי ה, אמ לה עש ל בנ אל
אותו ה לש עמלותה הנ יק לש סי פש םא ינ ל, ל אי רה שש ן יי בל ה אל ם רםעל שה ה (שם מט) מי ר בה מנ אל נל עמקםב, של ל ינ יא י' של הי יא של הי ן הנ בל אל הה

ין סוף. ד אי ה ענ עמלותה הנ יך לש רי י צה עי צה מש אל מוד הה ענ הה ה. מי לה טש ני קום של מה הנ

ה עמלות אותה הנ יך לש רי ה) בו צה יד אותה ר מורי של אמ כנ רוך. (וש בה ענ בש ענ כורי כורי ל הנ ר בו כה מנ אל ה, נל יד אותה מורי של וכש
ים ו' הוא מי עה פש ה. לי טה מנ םא לש ל ה וש לה עש מנ םא לש נו ל מל ה מי יק אותה סי פש םא ינ ל ית, וש לי כש ין תנ ד אי ענ ה) וש ידה הורי ין סוף (ולש ד אי ענ
י תי שש ה הוא ו' בי לה עש ים בנ מי עה פש ם. לי יי י שוקנ תי שש יו בי לה ת אי דל ם, יורל יי שוקנ י הנ תי ל שש ים של קי רה פש ת הנ של שי יק בש די צנ ה בש לה עש בנ
יך רי צה "ן יה"ה  ם, בי אי הה ב וש אה ין הה בי ה  לה עש ים הוא בנ מי עה פש רועות. לי י זש תי שש יו בי לה ה אי ים עולה קי רה ה פש שה שי רועות, בש זש
ם שה ה לש עולה של יו. וכש לה ה אי עמלותה הנ יך לש רי ה א' צה מו זל ין י"י כש בי ר ו' בש תל כל ה בש לה עש ים הוא בנ מי עה פש ם. לי שה ה לש עמלותה הנ לש

גו'. ים וש בוני סו הנ אמ ן מה בל ה (תהלים קיח) אל ר בה מנ אל יו, נל לה אי

בודו כש קום  מש ייה  אנ ים  כי אה לש מנ הנ ה  ילה בי שש בי ים  לי שואמ ים,  אשי רה הה ל  כה ל  של םאש  ר בה ה  לה עש מנ לש ה  עולה יא  הי של כש
ית עמשי ננ ת וש דל מו, יורל ת עי דל יורל של םאשו. כש ל ר ה ענ רה ל , עמטה םאש של ר ר בה תל יא כל ה) הי לה עש מנ א' (לש ה לש עולה של יצו. וכש עמרי הנ לש
ת דל יורל של ים, וכש מי עה טש סוד הנ ר בש תל את כל רי קש ני ה  עולה של ת. כש דל יורל ך  ה, כה עולה ה של גה רש ל דנ כה נו. ובש מל ה מי טה מנ ה לש דה קג נש
ה לולה ן. כש יי את אות זנ רי קש םאשו, ני ל ר ר ענ תל יא כל הי של מו. וכש ת עי דל ינחל תש ה אוי, וי מי מו זל יא כש הי של ה, וכש דה קג את נש רי קש ני
ר מנ אל ה נל ילה בי שש מות, ובי עולה ל הה ן כה ינ נש יא בי זו הי ן הנ בל אל י. הה יעי בי אי שש דנ כםל ונ הנ ית, של יעי בי יא שש הי ית של רי בש נו אות הנ מל מי

ר. של על ה לש ה בה ה עולה ירה פי ל סש כה ה, של ירה פי ה וסש ירה פי ל סש ין כה ה בי דה יא מי ך. הי ילה לה הש ק יי דל צל ה וה מה לי ן שש בל (דברים כה) אל

מות ר אנ של ר - על בה דה סוד הנ ה, וש ירה פי ה וסש ירה פי ל סש ין כה ך בי מות אםרל ר אנ של ה, על מה ה אנ עמשל ננ ה  ו' בה ל הנ עור של שי הנ
ה. אה מי ה לש ים עולה מי עה ר פש של י' על ה. וש א אותה צה מש ק תי רל ק ופל רל ין פל ר, בי של יא על ה הי מה אנ ה וש מה ל אנ ין כה ש. ובי רל קל ך הנ אםרל

"ה. מה ה - אנ אה ל מי פוך של הי הנ וש

ש מי ה חה דה מי ל הנ עור של שי לו. וש ה של דה מי ל, י' הנ קל ה, ו' של דה עור ומי ם י"ו שי אותה ם. וש את עולה רי קש ה ני דה ה ומי דה ל מי כה
ש מי חמ ונ כו  רש ה אה נה אות שה מי ש  מי חמ ך  לנ המ מנ של יענ  קי ל רה ל כה עור של שי ד הנ גל נל ם כש הי ב, וש מות רםחנ אנ ש  מי חה וש ך  מות אםרל אנ
ם, יי מנ ת. שה רל אל פש יא תי ו' הי אות  הה יות יהו"ה, של אותי ה בש עור קומה שי ך  י לש רי ם ה"ה. המ הי וש בו.  חש ה רה נה אות שה מי
י מי ים שש יוני לש ה על שה מי ם. חמ יי מנ שה ים בנ לולי כש ים של יעי קי ה רש שה מי ם, חמ יי מנ שה הנ או  רש קש ני לו  לו, ה' אי ים של יעי קי ה רש שה מי חמ

ש. מי ם חה ש עי מי ם ה"ה חה ם כגלה הי ם. וש יי מנ שה הנ

צות רה אמ ן הה ך הי כה ר. וש שה ה עה עה בה רש ים אנ עולי ה, וש עה בש ם שי ה עי עה בש ם שי הי ם, וש הל י לה יעי בי ם. י' שש הל י לה שי שי יענ הנ קי רה ו' הה
י ל מי כה רםך. וש ם אה ן. ו' עולה טה ם קה את עולה רי קש ם. י' ני יי יננ י עי תי שש ים בי מוזי ם רש כגלה ים. וש לי צה י בש די לש גי ע כש בנ י של בי ל גנ ע ענ בנ של

ר בו. צי קנ ר - לש צה ם קה עולה יך בו, ובש רי אמ הנ יך לש רי רםך - צה ם אה י עולה בי גנ תו לש לה אי אםל שש שש ה לי רוצל של

יך. רי אמ הנ אי לש שנ ינו רנ ר - אי צי קנ ר, לש צי קנ אי לש שנ ינו רנ יך אי רי אמ הנ רו לש מש אה קום של ה, מה נה שש מי י הנ לי עמ רו בנ מש ה אה ל זל ענ וש
כםל פ"ו, הנ אות פ', וש ה בה ילה פי אות ו', ונש ד הה צנ - מי יך  רי אמ הנ ת י'. לש דנ קג נש בי ה  א לה א נה פה א רש ל נה - אי תו  לה פי תש ר בי צי קנ לש

ם. יי ית מנ עמשי ע ננ צנ מש אל ה בה דה קג נש "ם, י' הנ כםל מי הנ ה. וש לה יש ים לנ עי בה רש אנ ים יום וש עי בה רש י ה' אנ ני פש ל לי פנ ננ תש אל וה

ה נועה תש בנ יך  רי אמ הנ לש יך  רי צה וש  . יענ בי רש ה בי " הוה ה יש לל עמ ינ דוש  קה ם הנ שי תו. ובנ לה פי תש בי יך  רי אמ הנ לש יך  רי ד צה סל חל ד הנ צנ ומי
םא ל יכות וש רי אמ םא בנ י, ל ינוני יר בי בי ם תש שה ים, של רי בה ל שש ה של נועה תש ה בנ בורה גש ד הנ צנ ר מי צי קנ ה. לש יעה קי תש יא סוד הנ הי זו, של הנ
ם. ה חולה הוא עולל של יענ  בי ד רש גל נל ש, כש קםדל ל הנ קל ם של יהל ני שש ת, של לל של לש יא שנ הי י של עי צה מש אל מוד הה ענ ה בה רועה תש צור, בי קי בש
ה, רועה ים תש רי בה ם שש ה אותה שום זל ה. ומי יד אותה הורי יך לש רי ה צה זל עמלות קול, וש הנ יך לש רי ה צה א. זל בה ד שש גל נל ים כש רי בה שש הנ

א. תה גולש ת זו י' סל לל של לש שנ

ח תה ע, פנ מנ שה םא יי ל ה  קולה ה, וש תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש אי הנ שנ חמ א. בנ תה גולש סל ך  ר הולי ף שופה קה א מנ קה רש ר, זנ מנ אה ח וש תנ פה
עמלות קול. הנ לש יענ  בי לך. רש מש ה יי " הוה ית יש עי צה מש אל ה הה דה קג נש ך. הנ לה ה מה " הוה םאל יש מ ת שש דנ קג ך. נש לל ה מל " הוה ין יש ת יהמי דנ קג נש

יא הי וש ה,  בה תי הנ ה  בה יך  רי אמ מנ של יענ  בי רש הה מו  הוא כש ת. וש לל של לש שנ ם כש יהל ני שש ת בי זל ת אוחל לל של לש שנ קול. הנ ר הנ בי שנ יר לש בי תש
ף קי ד זה גל נל א כש בה א. שש תה גולש סל ל הנ גול אל ים. סל מי עה טש ה בנ לה מו של ה כש ין לה אי ה של דה קג ין נש ם. אי חולה הנ מו של ת כש חנ ה אנ דה קג נש

ים. רי תה סש ענ סודות ני יודי י של מי ים לש מי עה טש הנ מו של ים כש קודי ם נש א אותה צה מש ם תי דול, כגלה גה

ך מש עמרםך עי ים לנ די ה יורש נה שש מי י הנ לי עמ ל בנ י כה רי י, המ בי י רנ בי ר, רנ מנ אה עון וש מש י שי בי ל רנ לו של ר צי חנ אנ ים מי ני קי זש ן הנ קנ ם זש קה
ש, אי ם  הי ם  יהל סוסי של ים  סוסי הנ י  לי עמ בנ ל  כה א  לה אל עוד,  םא  ל וש ב.  רה קש הנ י  לי כש ל  כה ם  עי ז  רי דה זש הי וש ן  קי תנ תש הי ב.  רה קש
םא ל ש. וש ם אי יהל ילותי חי וש ש,  ם אי יהל תותי שש קנ ש, וש ם אי יהל בותי רש חנ ש, וש ם אי יהל חי מש ה, רה בה הה בות לל כש רש ם מנ יהל בותי כש רש מנ

כו'. ן וש בה ג לה לל של בושו כש ב, ולש ים יושי יהמי יק הנ תי ר בו (דניאל ז) ענ מנ אל נל ם, של הל מה א עי ים בה ני קי זש ן הנ קנ זש א של לה עוד, אל

ה, תורה הנ ה. וש זל ב הנ רה קש ינו בנ לי ן עה גי הה ינו לש יני ה בי ינה כי שש ין הנ קי תש הנ יא לש ה הי עה שה ים, הנ רי בי ר, חמ מנ אה עון וש מש י שי בי ם רנ קה
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ה מה חה לש י מי די לגמש ים מש יפי קי ים תנ שי רה ה פה מה כנ רות, וש שופה י קולות וש לי עמ ה בנ מה כנ ת בש דל יא יורל י, הי עי צה מש אל מוד הה ענ יא הה הי של
י ן סוסי הי יות של אותי ה בה תורה יר הנ עי הה יך לש רי ת, צה דל י, יורל עי צה מש אל מוד הה ענ יא הה הי ה, של תורה הנ שום של נו. ומי מה ם עי חי לה הי לש

ב. רה קש י הנ לי ם כש הי ים של מי עה טש הנ ם, וש יהל לי ים עמ בי ים רוכש שי רה ן פה הי דות של קג נש הנ ש, וש אי

ם עולה מות הה ין אג בי קו לש רש זש ני ל וש אי רה שש לו יי גה של א. כש תה גולש ך סל ר הולי ף שופה קה א מנ קה רש ר, זנ מנ אה עון וש מש י שי בי ח רנ תנ פה
ה זל פון. וש צה רום, ה' לנ דה ב, ו' לנ עמרה מנ ח, ה' לנ רה זש מי ה. י' לנ לה עש מנ לש יות מי ע אותי בנ רש ם אנ יהל לי קו עמ רש זש ים, ני די דה ה צש עה בה רש אנ לש

ם. עולה ל הה ים של די דה ה צש עה בה רש ל אנ ט ענ הוא יהו"ה שולי י של עי צה מש אל מוד הה ענ הה

ה נה גי ילה מש הש תי י של די ים, כש ים טובי יהמי ת וש בה ל שנ כה יהה בש פל נה ת כש ם אל יהל לי ת עמ של ה, פורל יונה לש על ם הה אי הוא הה ר, של של נל הנ וש
ת כל כל סנ מש שום של את, מי רי קש אי ני דנ ה ונ כה סג כו'. של לום וש ת שה כנ ש סג פורי הו הנ זל ים, וש עי רה ים הה די דה צש ל הנ כה אי מי דנ ם ונ יהל לי עמ
ת חנ ילה תנ הש ים יי ת יהמי ענ בש ר שי מנ אל ם נל יהל לי עמ ח, ונ סנ פל י הנ מי ת יש ענ בש ם שי דה גש נל , כש יהה נל ם בה כות, הי סג י הנ מי ת יש ענ בש שי ם בש יהל לי עמ

מו. אי

ה זל יון הנ לש על ר הה של נל הנ וש ה'.  ה לנ של ן אי בנ רש קה ה לש צל יירה ר  מנ אל יו נל לה ת, עה רל צל י עמ יני מי ה שש ה זל אה לש הה וה י  יני מי שש יום הנ ומי
ים עי בש ם שי הי ם, של יי מה י הנ ני ל פש ת ענ פל חל רנ ים מש להי רוחנ אל תוב וש כה הו של ף. זל חי רנ יו יש לה ל גוזה נו ענ ל קי יר ענ עי ר יה של נל ר בו כש מנ אל נל

ה. תורה ל הנ ים של ני פה

ל ענ הו  אי שה יי הו  חי קה יו יי פה נה כש רםש  פש יי ן  מנ זש הנ אותו  ל. בש אי רה שש יי ה לש לה אג ילה גש הש י אור. תי הי ים יש להי ר אל םאמל י יהד, ונ מי
בות, אה ת הה לשל ם שש לו הי ים של ני וה גש ת הנ לשל ן. שש יי ענ י הה רובי י כש ני ם שש יו הי פה נה ן, כש יי ר הוא ענ של נל ה הנ שום זל תו. ומי רה בש אל
ם יי יננ עי י הה רי שש ם. אנ הל ת בה מל קל רג יא מש הי ן של יי ענ ל הה ים של ני וה גש ם הנ ם. אותה ית עולה רי כםר בש זש לי יהה  יתי אי ם ורש הל ר בה מנ אל נל של
ם כל תש א אל בי אה ים וה רי שה י נש פי נש ל כנ ם ענ כל תש א אל שה אל יהד וה ם. ומי יהל לי ה עמ בה כה רש מל ה כש לה בש קנ יהה לש לל ים אי חי תה פש ני ים וש לי כש תנ סש מי של

אילהי.

ת לל נוטל וש יהה  פל נה ת כש של ה פורל יונה לש על ם הה אי א. הה קה רש םאש. זנ ר ר בה תל כל יא הנ ה. הי תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש הנ ן זו  יי ענ ת הה בנ
ר של ל על כה ת בש נל קל תג מש ה  ה אותה עמלה מנ של ין סוף. וכש ד אי ענ וש נו  מל מי ה  לה עש בנ לש ה  ת אותה ענ גנ מנ ד של ה, ענ מה ת עי חנ ופורנ ה  אותה
ה אורות שה מי חמ , ונ יהה לל עה ים של ני וה גש ל הנ כה ים מי מי קה רג ם מש ה, כגלה לה ים של בושי לש הנ ים וש קוני תי ל הנ כה ת בש טל של קנ תש ירות, מי פי סש הנ

ה. ים בה ירי אי מש

ת דל ינחל מש של ם. וכש ית עולה רי כםר בש זש יהה לי יתי אי י? ורש עי צה מש אל מוד הה ענ הוא ו' הה ה, של לה עש בנ תוב בש ה כה ן מנ מנ זש אותו הנ בש
ף קה הו מנ זל יך. וש לל ה עה פל ילה יה הש י יי כי לש ך מנ לל א, מל בה אנ הוא הה ה של יונה לש על י' הה ת לנ רל יא אומל ם, הי יהל ני ת שש ם אל אי ם הה אותה

י. ל יםפי שון של ר, לה שופה

ן מנ זש אותו  ה. בש לה עש ם בנ ה עי הובה א, אמ תה גולש סל ך  ב הולי אה הה ה  ר לה םאמנ ה, י לה עש ם בנ ת עי רל בל חנ תש מי ן של מנ זש הנ אותו  בש
הוא יום הנ ד. ובנ חה ר אל שה בה יו לש הה תו וש שש אי ק בש בנ דה מו וש ת אי אל יו וש בי ת אה יש אל זםב אי עמ ן ינ ל כי יים בו (בראשית ב) ענ קנ תש יי
רוך הוא דוש בה קה הנ ה, וש לה עש מנ ד, י"ה לש חה חוד אל יי ם בש אי הה ב וש אה יו הה הש יי ה. וש טה מנ ד לש חה מו אל ה, ושש לה עש מנ ד לש חה ילה ה' אל הש יי

"ד. חה "ד אל חה בון אל שש חל ה יהו"ה לש ך עולל כה ה. וש טה מנ ם ו"ה לש הי ד, של חה חוד אל יי תו בש ינה כי ושש

ה טה מנ ר לש עורי תש יי ץ. וש רל אה ל הה שוש כה ה נוף מש פי יש הו  זל יק. וש די צנ ל הנ ים ענ ד שורי חה ע אל בנ רש יו אנ הש יי ן של מנ זש אותו הנ בש
ה אותו יון? זל ר צי ה הנ ה זל פון. מנ י צה תי כש יון ינרש ר צי ץ הנ רל אה ל הה שוש כה ם. מש עולה ל הה כה תו בש מועה ה שש עמלל תנ , וש יחנ שי מה הנ
יו הש יי ף  יוסי ן  בל יחנ  שי ומה ד  וי דה ן  בל יחנ  שי ם מה הי ים, של יחי שי י מש ני ושש יהקום,  ם  שה ים, מי רי עמבה ר הה הנ ר בו  מנ אל נל ר של הה הה
ה ינה כי שש ן הנ מנ זש הנ אותו  אות. ובש הה ך  ה לש זל ר (שמות ג) וש מנ אל נל יהה  לל עה שום של ם, מי יהל יני הוא אות בי לו, וש ם של יי כנ רי יש הנ

. יהה לל ה עה רה ה עמטה ידה ה, מורי מה כש הוא חה ב, של ך רנ לל ינת מל רש יא קי הי ה, של יונה לש על הה

יק. די ה נוף - צנ פי אי, יש דנ ר לו, ונ מנ ה. אה טה מנ ד לש חה ם אל י הי רי המ יו, ונ ם הה יי ננ ן, שש קי ן זה קי ר, זה מנ אה ר וש חי ן אנ קי ם זה קה
ה, ינה כי שש יא הנ הי ץ, של רל אה הה א כםל. וש רה קש ני יק של די צנ ל הנ שוש של מה הוא הנ י, של עי צה מש אל מוד הה ענ ה הה ץ - זל רל אה ל הה שוש כה מש
ים פי נה עמ הה ד, וש חה הוא אל לו  של ש  שםרל הנ ן של ילה אי הה של מו  ם, כש יי ננ ם שש ה הי לה עש מנ ד. ולש חה אל ים לש בי שה חש ית נל רי גוף ובש ה  לה צש אל וש
ם רודות, אותה פש אי  דנ ונ ה.  לה עש מה לש מי דות  רג פש ם  יהל פי נש כנ וש ם  יהל ני ופש  - ר  בה דה הנ סוד  וש י,  רי פש הנ ל  בי קנ לש ים  די רה פש ני ה  לה עש מנ לש

ה. ינה כי שש ל הנ יק אל די צנ כםל בש יק הנ רי הה ין לו סוף, ולש אי יון של לש קור על מה ה מי יעה בי ל נש בי קנ ם לש אי הה ב וש אה ל הה ים אל פי נה עמ הה

ה עמשל ם ננ הל מה עי י, וש רי ם צי הי ת של מל אל י הה כי י ינרש ני ין שש יא בי יון, הי יא צי הי ה של דה קג נש פון, זו הנ י צה תי כש יון ינרש ר צי עוד, הנ וש
ה עמשל י, ננ רי ת צי חנ יק תנ ירי א. חי תה גולש ה סל עמשל י, ננ רי ל צי ם ענ ם חולה הל ה מי לה עש מנ א. לש תה גולש יא סל רועות הי זש י הנ תי שש גול. בי סל
תוב כה ר הנ מנ ק, אה חה צש יי ם וש הה רה בש ם אנ הי רועות של זש י הנ תי ל שש יא ענ א הי תה גולש סל שום של ם. ומי יי כנ רי יש י הנ ני ת שש חנ גול תנ סל

ה. נה םאש פי ר ה לש תה יש ים הה בוני סו הנ אמ ן מה בל (תהלים קיח) אל

ה רה עמשה ומי רונות  כש זי ה  רה עמשה ומי כגיות  לש מנ ר  של על מי ים  תי פוחמ ין  אי ר  מנ אל נל ן  יהל לי עמ ייי,  י"ם  יודי לש  שה ן  אותה וש
ה מה כש חה ? זו הנ מםחנ הו הנ או ייי. ומנ רש קש ני מםחנ של ל הנ פות של לש טי ם שה הי יו"ד ה"י וא"ו ה"י. וש זו בש מש רש ני רות, של שופה
'יום נו בש ני 'עמ ם ינ הל בה ה, של שה 'דג ה קש כה 'רה 'חוד בש ם יי לו הי אי יון. וש לש ר על תל הוא כל םאש של ר ל הה ר של תל כל ת בנ רל תל סש ני ה הנ יונה לש על הה
יל"ה הש בון אל שש חל ים בש עולי ר ינבםק, וש עמבנ ת מנ עמבםר אי ינ ר (בראשית לב) ונ מנ אל ם נל יהל לי עמ בות של תי י הנ אשי ם רה הי נו, של אי 'רש קה

ם. שה ילות מי צי ך אמ רל דל ש בש פל נל רוחנ וש ה וש מה שה ן נש הי "י, של נה דם ה אמ " הוה יש

כםחנ י בנ ימי רי יון הה ת צי רל של בנ ך מש י לה לי בםהנ עמ ר גה ל הנ ה (ישעיה מ) ענ ר בה מנ אל ם, נל עולה ית בה לי גנ תש זו מי א הנ קה רש זנ הנ של וכש
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ך קולי כםחנ  י בנ ימי רי י. הה רי ל צי ם ענ הוא חולה א, של תה גולש ן סל ה מי יונה לש על ה הה דה קג נש בנ ך  י לה לי ם. עמ יי לה רושה ת יש רל של בנ מש ך  קולי
א. תה גולש ם סל כגלה י, וש רי ם צי הי י"ם, של י יודי ני שש י, בי אי ירה ל תי י אנ ימי רי ם הה יי לה רושה ת יש רל של בנ מש

או טש חל י בש לות. כי א גה לה ה אל יתה ין מי אי ר, וש בה דש מי ת בנ ינו מי בי א, אה קה רש זנ עוד בש ה קול, וש לה עש מנ ה לש ן עולל מנ זש אותו הנ בש
ם ה, עי דה עי תוך הה יהה בש םא הה הוא ל ה. וש וה ת חנ ה אל תה פי ים של נוני ת זש של ש אי חה נה ה הנ ל סמא"ל, זל ה של בה קי נש י הנ אי טה חמ ת, בנ מי
הוא רוך  בה דוש  קה ין הנ בי רוד  פי שו  עה וש יעות  טי נש בנ ים  צי צש קנ מש יו  הה של לו  אי מי ח,  קםרנ ת  עמדנ בנ ל ה'  ענ ים  די נועה הנ לו  אי

ארו. וה ל צנ רוך ענ ה הוא כה זל ש הנ חה נה הנ תו, וש ינה כי שש לי

בםהו. וה ה תםהו  תה יש ץ הה רל אה הה וש ר בו  מנ אל נל יהרםק של ו  ה קנ זל ר. וש בה דש מי ת בנ מי ינו  בי ר אה מנ אה וש בו  יך  רי אל הל ך  שום כה ומי
יחנ ה' שי ינו מש פי ר (איכה ד) רוחנ אנ מנ אל יו נל לה עה ה. וש רה עה ק רוחנ סש נל חל ו בש ה קנ ם. זל עולה ל הה ת כה ב אל סובי ו יהרםק של הוא קנ וש
ם, יי מה י הנ ני ל פש ת ענ פל חל רנ ים מש להי רוחנ אל ר בו (בראשית א) וש מנ אל נל יחנ ה' של שי ד מש כנ לש ף בו ני ם. רוחנ אנ יתותה חי שש ד בי כנ לש ני

ה. תורה ל הנ ם של יי מנ לו הנ אי ם. וש יי מו מנ רש על יך נל פל רוחנ אנ ר ובש מנ אל יו נל לה עה וש

םא ל שום של ם. מי ט שה ענ ם מש ט שה ענ פות, מש פות טי ים, טי לי זש ד נם מו ני בו כש צש ם ני עולה ל הה ים של עי שה רש ם הה אותה ן של מנ זש בי
או, פש ם קה ית. כגלה אשי רי ה בש עמשי ל מנ ים של להי "ב אל ה לי ב יהם? זל ה לל ה זל ב יהם. מנ לל הםמםת בש או תש פש ה, קה מונה אל את הה צי מש ני
ה ימה רי זש מנ םא  ל וש ם,  יהל יני בי ה  תומה חמ ה,  פואה קש יא  הי ם של אי הה זו  יהם?  הו  מנ ף.  אנ ם  הל בה ה)  נל (ייהה ה  רל גה תש יי םא  ל של י  די כש
תה פש שנ נה תוב?  ה כה יו, מנ בותה כש רש מנ ומי ש  חה נה ן הנ ה מי מה קה נש טםל  הוא לי רוך  בה דוש  קה ה הנ רוצל של ם. וכש עולה ה בה יעה פי שש ומנ

מו יהם. סה ך כי רוחמ בש

ם יי מנ ת בש רל עופל למלו כנ ים צה ידוני ם זי יי ם מנ אותה ה. וש טה מנ ה לש יעה פי שש ה ומנ תורה ל הנ ם של יי ים מנ כי שה מש ן ני מנ זש אותו הנ ובש
ים ני בה ייש אמ ן). וש מות (הי פגלה ים מש ני בה ם אמ הל רום ה'. בה מה יר בנ די ר (תהלים לג) אנ מנ אל נל אותו של ם מי הי ם, של הל ים מי ירי די אנ
ל ים ענ טי ם שולש הי ם של י גורי בול. ומי מנ י הנ ים, מי ידוני ם זי יי ן מנ הל ים מי אי ן, יוצש בל אל ץ וה ם עי הל ר בה מנ אל נל ר של חי ד אנ צנ מי

ים. יי ם חנ יי ים מנ אי יו יוצש ן הה הל מי מות של פגלה ים מש ני בה ם אמ הי רו, של בש שש ני ה של תורה י הנ ני בש לוחות אנ ם? הנ עולה הה

ל ענ ך  חםשל ה וש ילה קי ל סש ים של ני בה ם אמ הל עמשו לה ננ יך. וש מל רםס קה המ ך תנ אונש רםב גש תוב? ובש ה כה ים, מנ רי בש גנ תש לו מי אי של וכש
יך שי םא ינחש ך ל ם חםשל ר בו (שם קלט) גנ מנ אל נל ה. וש לה יש לה ל הנ ה כה ל זל ה אל ב זל רנ םא קה ל ך, וש חםשל הנ ן וש נה עה י הל הי יש הום. ונ י תש ני פש

ם. בםתה מושש יהה אור בש ל הה אי רה שש י יי ני ל בש כה ם, ולש יי רנ צש ץ מי רל ל אל כה ה בש לה פי ך אמ י חםשל הי יש ר בו (שמות י) ונ מנ אל נל ךה. וש מל מי

אור, או  םא רה ה ל תה ענ אן וש ר כה מנ אל ים (איוב לז). נל קי חה שש יר הוא בנ הי אור בה או  םא רה ה ל תה ענ ר - וש בה דה סוד הנ וש
ך הוא חםשל יהה אור. וש ל הה אי רה שש י יי ני ל בש כה יו. ולש תה חש תנ יש מי מו אי םא קה ל יו וש חי ת אה יש אל או אי םא רה ים ל רי צש מי ר בנ מנ אל נל וש
ש ת אי לל אוכל ה של תורה ל הנ של ש  אי ש, הה ת אי לל אוכל ש  אי הו  זל ש. וש קנ כנ מו  לי םאכש י ך  רונש ח חמ לנ שנ ר תש מנ אל יו נל לה עה ה, וש פה רי שש

"ת. ול מה הו"ם הוא הנ יהה. תש רי כש נה

ם יך? אותה נורל ה צי ה זל יך. מנ נורל קול צי א לש הום קורי ל תש הום אל ר בו (תהלים מב) תש מנ אל נל ר של חי הום אנ ייש תש וש
ים קודי ני לו הנ יך - אי לל גנ ה. וש תורה ל הנ ים של מי עה טש לו הנ יך - אי רל בה שש ל מי ים. כה מודי ענ י הה וי ם וה הי ה של מה כש חה ל הנ נורות של צי הנ

א. רה קש יי יו ונ נה ל פה עמבםר ה' ענ ינ ר בו (שמות לד) ונ מנ אל נל בור, של עי ה סוד הה רו - זל בה י עה לנ ה. עה תורה ל הנ של

ל טות ענ ה שולש " הוה ם יש ל שי יות של אותי ע הה בנ רש אנ ג. וש רל הוא הל ת, וש ול מה יות הנ אותי פוך  הי הוא בש הום של תש ייש  וש
ו הוא קנ תםהו, של ה בש פה רי ה שש ה"ו. ה' עושה ה בש ילה קי ה סש ק. י' עושה נל חל ג וש רל ה הל פה רי ה שש ילה קי ין, סש ית די יתות בי ע מי בנ רש אנ
ש בי לנ תש ה. ה' הי פה רי עמשות בו שש ך לנ חםשל ה בנ שה בש לנ תש ים. ו' הי עי שה רש ין בה עמשות די ת בו לנ של בל לנ תש ה. ה' מי שובה הוא תש יהרםק, וש

ג. רל עמשות בו הל ת, לנ ול מה הוא הנ הום, של תש בנ

ת רוחנ אל ר וש מנ אל נל מו של ה, כש אה מש טג ת רוחנ הנ ר אל עי בנ ה לש ת בה של לגבל ה מש ינה כי שש הנ פות, וש לי קש ל הנ כה ה מי לולה ץ כש רל אה הה וש
ר בה דה סוד הנ פוך הוה"י, וש הי דוש בש קה ם הנ שי לו הוא הנ לה פות הנ לי קש בנ ר, של אומי י של ייש מי ץ. וש רל אה ן הה יר מי עמבי ה אנ אה מש טג הנ

ך - חםשל הום. וש י תש ני ל פש ך ענ חםשל בםהו. ב"ו הו"א אנ"י וה"ו. וש תםהו, ו' בש ם ה' בש הי "י. וש ה לי " נ"ו שול ינל "ה אי ל זל כה - וש
בור ה חי ין לה אי ה, של אה רה םא תםהו בש תוב? ל ה כה יא תםהו, מנ הי ה, של פה לי קש ה בנ נה טנ קש ר ה' הנ של אמ כנ הום - בו י'. וש בו ה'. תש

תםהו. ת בש של בל לנ תש יא מי הי של ה כש לה עש ם בנ חוד עי יי וש

ך, חםשל הום וש ה תש ה. זל לי גנ םא תש ך ל מש ת אי ונ רש על יך וש בי ת אה ונ רש ר על מנ אל ם נל יהל לי עמ יות, ונ אות עמרה רה קש לו ני לה פות הנ לי קש הנ וש
ך - זו מל ת אי יך או בנ בי ת אה ך בנ חותש ת אמ ונ רש ך. על חםשל ה - תםהו וש תה ה ובי שה ת אי ונ רש ן י"ה. על הי ם של אי הה ב וש אה ת הה ונ רש ם על הי של

יק. תי ה עה סל כנ מש לי ה וש עה בש שה כםל לש אל ר (ישעיה נג) לל מנ אל אן נל כה אן, וש ן כה יות הי עמרה ל הה ה. כה נה טנ קש ה' הנ

י רי המ ן. ונ יבה רי חמ מות ומנ ה עולה יהה בונל פות, הה לי קש לו הנ אי יהה בש רוך הוא הה דוש בה קה הנ ן של מנ זש ה תםהו. בי תה יש ץ הה רל אה הה וש
ם עולה ה ובה זל ם הנ עולה מות, בה י עולה ני שש ש, בי יהבי ב וש רנ יק, ילחל די הוא צנ ר, של הה נה הנ מות, וש עולה ל הה כה ה בש עה פה שש ין הנ אי שוהה של רש פי
םא ל לו  אי י, וש ים לי ילי ה מועי לל ר: אי מנ אה ן, וש יבה רי חמ הנ מות ולש נות עולה בש לי תו  בש שנ חמ מנ ה בש לה עה ר, של אומי י של מי ייש  א. וש בה הנ
ץ רל אה הה ם וש הל ר בה מנ אל נל ים של רי חי אמ י. הה ים לי ילי ץ - מועי רל אה ת הה אי ם וש יי מנ שה ת הנ ם אי הל ר בה מנ אל נל של לו  י. אי ים לי ילי מועי
ר תםהו מנ אל ם נל יהל לי ם, עמ ה אותה שה םא עה ל ם וש םא אותה ר בש לי צונו  רש ה בי לה עה מות של ל עולה ה ענ אל רש מנ בםהו, של וה ה תםהו  תה יש הה

י. ים לי ילי םא מועי ר ל מנ ה הוא אה לל אי בםהו, בש וה

ה. בםהו לה פי עמבור תש מי ך  ן לה נה עה ה בל כםתה (איכה ג) סנ ר בו  מנ אל פות, נל לי קש הנ לו  אי הוא בש רוך  בה דוש  קה הנ ן של מנ זש ובי
ים. די דה ה צש עה בה רש אנ ק לש לה חל נל ים של ני פש בי מםחנ מי גוז, הנ אל פות הה לי ם קש לו הי אי ך, וש חםשל הנ ן וש נה עה י הל הי יש ר ונ מנ אל ם נל יהל לי ך, עמ חםשל וש
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םא ש ל אי ה הה ם ה'. מה אג ש נש אי י כה רי בה םא כםה דש ל ר (ירמיה כג) המ מנ אל נל מו של ה, כש אה מש ל טג בי קנ ינו מש הוא אי ה של " הוה ה יש זל
ה. אה מש ל טג בי קנ ינו מש מו אי ף שש ה, אנ אה מש ל טג בי קנ מש

ה, לה עש בנ לש ה  "י, עולה נה דם אמ ה  ינה כי שש יא הנ הי ה, של לה פי תש גוז. הנ אל הה מי רו  בש שה יי לו,  לה פות הנ לי קש רות הנ ערבה מה ן של מנ זש ובי
ה א מנ לה ה אל ין לה אי ה, וש שה יבי יהה וי ני את עמ רי קש יא ני לו, הי לה פות הנ לי קש ה בנ נה מל ה מי כגסל יהה מש הוא הה ן של מנ זש בי הוא יו"ד, של של

אי. שנ חמ יהה בנ דל ה עמבה יאו לה בי הי של

ף עוד ני כה יי םא  ל וש (ישעיה ל)  ר בו  מנ אל נל לו,  לה פות הנ לי קש הנ הוא מי רוך  בה דוש  קה ט הנ שי פנ תש מי ן של מנ זש הנ אותו  ובש
את רי קש ני וש בודו.  כש ץ  רל אה ל הה םא כה ל מש ר בו  מנ אל נל ה,  שה ינבה הנ יהה  הש ני של יהד  ומי יך.  ת מורל רםאות אל יך  ינל עי יו  הה וש יך  מורל
ה עולה וש פות  לי קש ן הנ ל אותה ת כה פל שורל וש לו,  ה של עולה לו, הה שור של קי לו, הנ ן של בה רש קה לו, הנ ת של טםרל קש לו, הנ ה של כה רה בש הנ
ת לנ פי תש יו בי לה ה אי עולה יא הה ה - הי עםלה יא הה ית. הי רי חמ ת שנ לנ פי תש ה, בי עםלה ת הה םאת תורנ תוב (ויקרא ו) ז כה הו של יו. זל לה אי
לו לה פות הנ לי קש ל הנ ת כה ת אל פל יא שורל הי ה  בה ית, של בי רש ת ענ לנ פי תש ה - בי לה יש לנ ל הנ כה חנ  בי זש מי ל הנ ענ ה  דה ל מוקש ה. ענ חה נש מי הנ

לות. גה יא הנ הי ה, של לה יש לנ טות בנ שולש של

ר מנ אל יו נל לה עה ה, של תורה ל הנ ן של גה יא הנ הי ן, של דל ן עי ל גנ ים של מי שה יחות ובש ה רי מה כנ ה בש יו, עולה לה ה אי יא עולה הי של וכש
ח. תה פש י תי תנ פה י שש נה דם ה, אמ לה עש םא בנ יהב של ה. וכש לה עש בנ א לש לה ת אל חנ תנ פש ני ה  ינה אי ה של תומה ה. סש לה י כנ חםתי עול אמ ן נה (שיר ד) גנ
י םאשי ר ת לש חנ תנ םאלו  מ תוב (שם ב) שש כה של הו  רועות. זל י זש תי שש בי ה  ל אותה בי קנ ת, ומש מל אל י הה מודי י ענ ני ל שש ת אל חנ תנ פש ני

שום מות. ומי שי י הנ ני ל שש בור של חי ן יאהדונה"י, הוא הנ מי ל אה סוד של הו הנ זל , וש יהה לל ד אי ה יורי " הוה י. יש ני קי בש חנ ינו תש ימי וי
ך. רי בה מש ן הנ ר מי ן יותי מי ה אה עונל דול הה ה גה זל

ם הי ת, של לל קםהל י ובש לי שש מי ים, ובש ירי שי יר הנ שי ך בש לל מל ת הנ ר בנ עורי תש ד, תי חה אל מות כש שי י הנ ני יו שש הש יי ן של מנ זש אותו הנ בש
ן אה ן י'. ולש דות מי יורש מםחנ של ל הנ פות של לש טי ם שה הי י"ם של יודי לש  ל, שה שה ים מה פי לה ת אמ לשל ד), שש חה אל מות כש י שי ני (שש
ילה הש י יי תנ דול. מה ר גה זי ך פה ר הולי ר - שופה בה דה סוד הנ דול, וש ה גה עמשה ן ננ טה יהה קה הה ה של ת, ומנ של יא קל הי יק של די צנ ים? לנ כי שה מש ני

ה? זל ן הנ יוקה דש ץ בנ ק חי זורי

ם הל ר בה מנ אל נל של לו  אי ל בש כי תנ סש הי אםת, לש רש יו מי ינה עי ה  ין הל כש תי ן ונ הל ר בה מנ אל נל ם, של יי יננ עי שוכות הה נות עור חמ תש עוד, כה
ץ רל אה הה ם. וש נות עור הי תש ית. כה אשי רי ה בש עמשי ל מנ אור של ש  מי ם חה הי ים. של להי אות אל רש ה מנ אל רש אל ם וה יי מנ שה הנ חו  תש פש ני
ע בנ רש אנ וש ש.  מי - חה הום  ע. תש בנ רש - אנ ך  חםשל וש לש.  - שה ם. בםהו  יי תנ - שש ת. תםהו  חנ - אנ ץ  רל אה הה וש בםהו.  וה ה תםהו  תה יש הה
תםהו, ה  תה יש הה ץ  רל אה הה וש ה,  זל שום  ומי גוז.  אל הה פות  לי קש ן  הי של סודות  יש ה  עה בה רש אנ ן  הי וש גוף,  בנ לולות  כש של יות  אותי הה
ה ת - זל פל חל רנ ים מש להי רוחנ אל . וש מםחנ ת הנ ימות אל די קש מנ פות של לי קש ך הנ רל דל ך  כה ן, של כי ם לה קםדל ה מי תה יש תםהו הה שוהה של רש ופי
ים להי ר אל םאמל י תוב ונ כה הו של ה. זל לה אג ילה גש הש יהד תי ה, מי תורה י הנ י מי ני ל פש ת ענ פל חל רנ ילה מש הש תי יהד של . מי יחנ שי מה ל הנ רוחו של

י אור. הי יש

דון עי הה ן, מי דל ן עי גנ ים מי להי הו ה' אל חי לש שנ יש ר בו ונ מנ אל נל ן, של דל ן עי גנ הוא בש יחנ של שי מה ינד הנ ים מי להי הו ה' אל חי לש שנ יש ונ
ן גנ ם לש דל קל ן מי כי ינשש ם, ונ שה א מי יהצה יהד של הו. מי חי לש שנ יש ה ונ שום זל ה. מי ינה כי שש יא הנ הי ה, של מה דה אמ ת הה עמבםד אל ה? לנ מה לה לו. וש של
רוחנ וש ר בו  מנ אל נל , של יחנ שי מה ת רוחנ הנ ים אל כי מושש ם, של יי רנ פש ן אל בל יחנ  שי ד ומה וי ן דה בל יחנ  שי ם מה הי ים, של בי רג כש ת הנ ן אל דל עי

בון. שש חל ם"ה בש יל "ה שי ה מםשל ך עולל כה יך. של לל ר עה של רוחנ אמ ן הה י מי תי לש צנ אה ר בו וש מנ אל נל ם"ה, אותו של יל ה שי ים. זל להי אל

ה בו לה אג גש הנ ה, וש תורה ל הנ ם של יי מנ י הנ ני ל פש ת ענ פל חל רנ ילה מש הש יי י של די ם, כש יהל ני שש ילה לי ים שי די קש הי ם, של דל קל ן מי כי ינשש ונ
ך פי הנ תש מי י הוא? מטטרו"ן, של ה. ומי טל יהדו מנ ילה בש הש יהד תי ת. מי כל פל הנ תש מי ב הנ רל חל ט הנ הנ ת לנ אל שוהה וש רש י פי רי המ לויהה, ונ תש
ין, יהמי ד לש סל י חל פי לנ ה כש טל ל - מנ אי רה שש כו יי ם זה אי ה. וש תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש ה, זו הנ טל עוד מנ ה. וש טל מנ ש לש חה נה ש ומי חה נה ה לש טל מנ מי
ם, דה פםך  שש לי ש  קי בנ מש ר, של חי ל אנ אי ש  חה נה ם הנ שה ה, של בורה גש ד הנ צנ ה לש י חובה פי לנ ה כש טל םא - מנ ם ל אי ים, וש מי חמ רנ בש או  ייצש וש

ל. אי רה שש יי ים מי בי רנ יחנ וש שי מה ג הנ רי ייהה וש

ד. סל י חל פי לנ ה כש טל ילה מנ הש יי ם של הה רה בש ל אנ ר של בםקל הוא הנ ר, של בםקל ד הנ י ענ בי כש י ה' שי ר (רות ג) חנ מנ אל ה נל שום זל ומי
ץ ה עי ר בה מנ אל נל ה, של תורה יא הנ הי ים, של יי חנ ץ הנ ך עי רל ת דל מםר אל שש כםל לי הנ ת, וש כל פל הנ תש מי ב הנ רל חל ט הנ הנ ת לנ אל ה, וש שום זל ומי
יא םא - הי ם ל אי לו, וש ים של יי ם חנ יא סנ ם - הי דה אה ה הה כה ם זה ה. אי ל פל ענ בש ה של תורה יא הנ הי ה, וש ים בה יקי זי חמ מנ יא לנ ים הי יי חנ
ש חה נה ומי ש  חה נה ה לש טל מנ מי ך  פי הנ תש מי ה של טל מנ הנ של מו  ך, כש ה כה נה שש מי י הנ לי עמ בנ שוהה  רש י פי רי המ ת. ונ ול מה ם הנ סנ לש ת לו  כל פל הנ תש מי
ן. ם כי יהל טי לה ם בש יי רנ צש י מי מי טג רש ם חנ ם הי ינעמשו גנ ם ונ הל ר בה מנ אל נל ם של ל אותה ם כה עולה ן הה חו מי מה הוא יי ן הנ מנ זש ה. ובנ טל מנ לש

אן. ד כה ענ

םאת, ז א בש לה הוא אל רוך  בה דוש  קה הנ צון מי יק רה פי ם מי דה ין אה ה, אי אי םא ורש ש. ב קםדל ל הנ רםן אל המ םא אנ יהב םאת  ז בש
ר מנ אל ם נל יהל לי עמ ים ייש, ונ תי ה עי מה כנ ה'. וש עמשות לנ ת לנ יא עי םאת הי ז א טוב. וש צה ה מה שה א אי צה ר (משלי יח) מה מנ אל יהה נל לל עה של
ל ענ ה. וש מונל ים ושש רי שש ם על חוק. הי שש ת לי עי כות וש בש ת לי רו (קהלת ג) עי פש סי ם בש ר אותה מנ למםה אה ת. ושש ל עי כה םא בש ל יהב אנ וש

ה'. ל לנ אי רה שש ש יי הוא קםדל ש, של קםדל ל הנ ת אל ל עי כה םא בש ל יהב אנ ן וש רם המ אנ יר לש הי זש ה הי זל

ל אי רה שש ם, יי יהל בי יש ץ אם רל אל ם בש יותה הש םאת בי ם ז ף גנ אנ וש ה  ר בה מנ אל נל ל, של אי רה שש ם יי םאת עי את ז רי קש ני ה הנ ינה כי שש הנ של וכש
ית יצי צי וש לות  פי ים ותש נוני חמ ה תנ מה כנ ים (שיר השירים ו), בש שי נה ה בנ פה יה הנ ך  דודי ך  לנ ה הה נה ה? אה ים לה רי ם אומש ה הי מנ
ית רי ל בש יא. אות של ל אות הי אי רה שש י יי ני ין בש י ובי יני ר (שמות לא) בי מנ אל יו נל לה עה ים, של ים טובי יהמי תות וש בה שנ ין וש לי פי ותש
א צה יך. מה לל יד אי סי ל חה ל כה לי פנ תש םאת יי ל ז ר ענ מנ אל יו נל לה עה ין. וש לי פי ל תש ל יום טוב, אות של ת, אות של בה ל שנ ה, אות של ילה מי
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םאת. ז ם בש י אי ם כי כה ל חה לי הנ תש ל יי ר (ירמיה יט) אנ מנ יא אה בי נה הנ א טוב. וש צה ה מה שה אי

יו נה בה ה לש וה ם, צי יי מנ שה בנ של ינו  בי צון אה יק רש פי הה ר לש קה ה עי תה יש יא הה םאת הי ז של ענ  יהה יודי הה עמבור של ינו, בנ בי עמקםב אה ינ וש
צון יק רה פי מי ה  בה ענ של יהה יודי ד הה וי דה ם. וש יהל בי ם אמ הל ר לה בל ר די של םאת אמ ז ר (בראשית מט) וש מנ אל נל םאת, של ז ם בש יעה הודי וש

. חנ י בוטי ני םאת אמ ז ה, בש נל חמ י מנ לנ ה עה נל חמ ם תנ ר (תהלים כז) אי מנ יו אה בה ם אויש ם עי חה לש יהה ני הה של ה', כש מי

ר מנ םאת, אה עמבור ז א בנ לה ה אל לה אג ה וגש נוחה ם מש הל ה לה אה םא רה ל לות, וש גה ל בנ אי רה שש ל יי ן של עמרה ה צנ אה רה של יא, כש בי נה הנ וש
י ה. ומי יהודה םאת לי ז ה - וש יהודה ן לי כי יך. וש תי דש עלמנ םאת הל עמבור ז ם בנ אולה ה - וש ן מםשל כי י. וש בי ל לי יב אל שי םאת אה (איכה ג) ז

םאת. ת ז ין אל םא יהבי יל ל סי ר וכש מנ אל יו נל לה םאת, עה ז ם לה בו גנ ת לי םא שה ל של

ל לי פנ תש םאת יי ל ז הו סוד ענ זל ם ה' של יג שי שי ה מנ צונו, ובה יק רש פי ה יה ם בה דה אה הה ן של יוה ת, כי ענ דנ ה לה תה יך אנ רי ה צה תה ענ וש
ה חה נש מי ן בש כי ה, וש דועה ה יש דה מי ה לש לה פי ית תש רי חמ שנ נו בש קש ה תי מה םאת. לה ל ז הוא ענ ם ה' של שי אי לש דנ םאת - ונ ל ז ענ יד. וש סי ל חה כה
ת רל עמשל ן בנ כי ה, וש דועה ה יש דה מי יום טוב לש ן בש כי ה, וש דועה ה יש דה מי ת לש בה שנ ן בש כי ה, וש דועה ה יש דה מי ית לש בי רש ענ ן בש כי ה, וש דועה ה יש דה מי לש

מו ה, כש ירה פי ה וסש ירה פי ל סש כה ה הוא בש " הוה יש ה של םאת, הוא מורל ל ז ר ענ מנ אה ה של א מנ לה ה? אל דועה ה יש דה מי ה לש שובה י תש מי יש
ר מנ אל נל כות, של לש מנ י הנ די ל יש א ענ לה ים אל תוני חש תנ ה בנ לה עג ה פש ין לה ה אי ירה פי ל סש כה ה. וש בורה גש הנ ה וש לה דג גש ך ה' הנ ד לש וי ר דה מנ אה של

ה. לה שה כםל מה כותו בנ לש ה ומנ בה

ם עי כות  לש מנ הוא  של ה,  קה דה צש מו  עי עמשות  לנ וש יק  די צנ יק  די צש הנ לש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ יך  רי צה של ן  מנ זש בי ל  בה אמ
יק די ר צנ מנ אל נל יק, של די מו צנ ל שש א ענ רה קש ה' ני מו. ונ ל שש ים ענ יקי די ים צנ אי רה קש ני ירות וש פי סש ל הנ ים בו כה לי לה כש ים, ני תוני חש תנ הנ

ה. קה דה צש יו בי יותה רי ל בש ם ענ חי רנ יו, ומש כה רה ל דש כה ה' בש

כות. רה ה בש אה ל יום. ק' - מי כה שות בש דג ע קש בנ רש ים. ד' - אנ ני מי ים אמ עי שש יא צ' - תי הי ה, של לה פי א תש לה ה אל קה דה ין צש אי וש
ה. קה דה הה לו צש בל שש ינחש ם ונ הה רה בש אנ ר לש מנ אל יו נל לה עה ם גוי. וש רומי ה תש קה דה הו וצש זל ה. וש י תורה שי מש ה חג שה מי ה' - חמ

ד י' צנ ה. ומי קה דה יא צש ד ה' הי צנ ן. מי יה רש שי ה כנ קה דה צש ש  בנ לש יי (ישעיה נט) ונ ה  ר בה מנ אל ה, נל ן בה גי הה ה לש הוא רוצל של וכש
ד ה' צנ ה. מי דה ץ מי רל אל ה מי כה רג ה אמ ר בה מנ אל ד ו' נל צנ יק. ומי די ל צנ םאש כה ר ה בש רה ית עמטה רי יק, או בש די םאש צנ ל ר ע ענ יא כובנ הי

י יהם. ני ה מי בה חה ה - ורש יונה לש על

כות לש ים. ומנ יאי בי נש או  רש קש ני וש ה  ים בה לולי ירות כש פי סש ל הנ ה, כה בואה נש יך  שי מש הנ הוא לש רוך  בה דוש  קה ה הנ רוצל של וכש
מו יא כש הי ים, של יאי בי נש ל הנ י ענ תי רש בנ די ר וש מנ אל נל מו של ה, כש מל דנ ים אמ יאי בי נש ינד הנ ר (הושע יב) ובש מנ אל נל ם, של יון כגלה מש יא די הי
י פי יא כש בי ל נה כה ם, לש צורותה ם וש יונה מש די ם וש ה כםחה אות בה רש ירות מנ פי סש ל הנ ן כה כי ה. וש ים בה אי רש ים ני ני פה ל הנ כה יהה של רש לנ קש פנ סש אנ

ה. לה עש מנ תו לש גה שה הנ

ל כה ובש ש,  קםדל הנ יות  חנ וש ים  ני אופנ הה וש ים  כי אה לש מנ הנ ל  כה ובש בוד,  כה הנ א  סי כי בש ת  של בל לנ תש מי יא  הי ה  טה מנ לש ן  כי מו  וכש
ר (קהלת ה) מנ אל נל ם, של יהל לי ים עמ בוהי ים גש כי אה לש ייש מנ ם, של הל ים מי לויי תש ים הנ כי אה לש מנ ם הנ הל בה אות של סש כי הנ ים וש יעי קי רש הה
ינד הו ובש זל ה. וש לה שה כםל מה כותו בנ לש ר ומנ מנ אל נל מו של ל, כש זה ב ומנ ל כוכה כה ן בש כי ם. וש יהל לי ים עמ בםהי ר וגש בםהנ שםמי ל גה ענ בםהנ מי י גה כי

ל כםחו). כה ן בש מי ה אה עונל ם הה רה מש ן אה בי הה תו. (וש מה שש יא ני הי י כםחו של פי ה כש מל דש ד ני חה ל אל כה ה. לש מל דנ ים אמ יאי בי נש הנ

ית, אשי ת רי דנ מי ם בש עולה א הה רה בה של ר, כש תל כל ד בש בנ לש מו  ם הוא ושש עולה א הה רה בש ני ם של יהה קםדל הה ר, של תל כל ה' הוא בש
םא ל ה וש אשונה רי ן הה ר מי סי ינו חה אי ר, וש ני ר מי יק ני לי דש מנ ה כש ירה פי ה וסש ירה פי ל סש כה ן בש כי ה, וש לה עש מנ לש ר מי סי יהה חה םא הה ל יו וש לה ד עה יהרנ

ית. לי כש ין תנ אי ין סוף וש ד אי ה ענ תה רש בל חמ מי

ים, יוני לש על הה ה מי לולה יא כש הי עמבור של ים, בנ תוני חש תנ ים ובנ יוני לש על יר אותו בה כי לו מנ אי םאת, כש ז יר אותו בה כי מנ י של ומי
ל ר ה' אנ מנ יא (ירמיה ט) כםה אה בי נה ר הנ מנ ה אה ל זל ענ ים. וש תוני חש תנ ל הנ כה ת בש של בל לנ תש יא מי הי ם, וש ר כגלה של קל חוד וש יא יי הי וש
ד צנ מי ה  מה כש חה ים,  יאי בי נש הנ ד  צנ מי ה  בואה נש את  רי קש ני יא  י. הי אותי יהדםענ  וש ל  כי שש גו', הנ וש םאת  ז ם בש י אי ם, כי כה ל חה לי הנ תש יי

ה. מה כש ים חה אי רה קש ירות ני פי סש ל הנ כה ים. של מי כה חמ הנ

י תנ פה י שש נה דם ם אמ הל ה, ובה לה פי תש ל הנ ם של יי תנ פה שש ל הנ ה חוט של ה. זל אול נה ך  רי בה דש ומי ך  יי תותנ פש י שי ני שה חוט הנ עוד, כש וש
הוא ש, וש חה נה ם לנ ק אותה ה, זורי פה הוא שה ע, של לנ קל ם הנ הל בה לות של פי ע תש בנ רש ם אנ הי ש, וש חה נה ים לנ ני בה לש אמ רםק שה זש ח, לי תה פש תי

י. עי צה מש אל מוד הה ענ א בה תה גולש ים סל עמשי ננ ד, וש סל יא חל הי ין של רוענ יהמי זש ם בי ה אותה יכה ך, ומולי ף הולי תםקל ם בש יף אותה קי מנ

ר מנ אל ה נל לה לה גש "ה. ובי פה בון שה שש חל ה בש ך עולה כה ה, של ינה כי שש לו? זו הנ לה לות הנ פי תש לש הנ ת שש ת אל קל זורל ה של פה שה י הנ ומי
ה (שמואל- ר בה מנ אל ש, נל חה נה לו לנ לה ים הנ ני בה אמ ת הה קל זורל של ע. כש לנ קל ה הוא הנ זל ה הנ פה שה חוט הנ ך. וש יי תותנ פש י שי ני שה חוט הנ כש
עו מש שש ני בו  "י, של יננ ה הוא סי זל "ע הנ לנ קל הנ וש ע,  לנ קל יא הנ הי ע. של לנ קה ף הנ כנ תוך  ה בש נה על לש קנ יש יך  בל יש אם ש  פל נל ת  אי א כה) וש
ה עה בש שי ים בש ני נש קנ מש יות, של חנ ל הנ יהה) של ל חנ ים (של אשי ה רה עה בש שי ים מי לויי ם תש הי מות, של ים אג עי בש שי ים קולות לש עי בש שי

ע. לנ קל ת הנ פל תוסל ם ה' בש הי ה של י תורה שי מש ה חג שה מי ל חמ בי קנ צו לש םא רה ל שום של תו, מי ם מי כגלה ים, וש רי הה

ן הי חוד, של יי ל הנ בות של תי ש הנ מי מו חמ יו כש ם הה הי ה, וש י תורה שי מש ה חג שה מי ד חמ גל נל ים, כש ני בה ש אמ מי ל חה טנ ה' נה ד, בש וי דה וש
ת ג אל רנ הה ת, וש של רל דש ה ני תורה דות הנ י"ג מי ת. בש חנ ן אנ עמשו כגלה ע, ננ לנ קל ם בנ ם אותה שה של ינו ה'. וכש להי ל ה' אל אי רה שש ע יי מנ שש
ל כה ת. לש ול מה הנ ך  אנ לש י, הוא מנ תי שש לי ק, הוא פש לי הוא סמא"ל, הוא עממה ש, וש חה הוא נה ע, וש רה ר הה הוא ייצל י של תי שש לי פש הנ

יו. אה טה י חמ פי ה כש עמשל ם הוא ננ דה אה
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ן: הי וש ה.  תורה הנ ל  של יות  ם אותי יי תנ ושש ים  רי שש על בש ה  פל הנ י  קוני תי ה  שה מי חמ בנ נות  קש תנ תש מי ים  ני בה אמ הה ש  מי חמ ל  כה וש
ל כה וש ם.  יי ננ שי רון, בנ גה בנ ך,  חי שון, בנ לה ם, בנ יי תנ פה שש שות בנ מש תנ שש ן מי הי וש אחה"ע בומ"ף גיכ"ק דטלנ"ת זסצר"ש. 

ד. חה "ה אל אות פל רה קש ש ני מי חה הל

ר ייצל ע. של רה ר הה ייצל ת הנ ם אל הל רםג בה המ לו לנ לה ים הנ קוני תי ת הנ של מי חמ ה בנ נה תש ני ה של תורה ק) בנ עוסי ד (של לומי י של י מי רי שש אנ
ת יב אל רי קש ל יום, ומנ כה ס בש כוני ים של אי טה ה חמ מה כנ ב בש רה ם בו קש חי לה הי ל יום, לש כה גוף בש ת הנ ב אל סובי יו מש ילותה חי ע וש רה הה

לות. פי תש ן בנ קי תנ תש הי ם לש דה יך אה רי ן צה מנ אותו זש ין. בש די א הנ סי ל כי ה, אל נה שה םאש הנ הוא ר ין, של די ן הנ מנ זש ם בי כגלה

יך ל סוסל ב ענ כנ רש י תי ר - (חבקוק ג) כי בה דה סוד הנ ף, וש ת מוסה לנ פי ם תש ים עי ה סוסי עה בה רש ה, אנ טה מנ ד לש חה קון אל תי
ה קה דה צש ש  בנ לש יי תוב (ישעיה נט) ונ כה של הו  יון, זל רש שי לו  יש  בי לש הנ לש יך  רי צה לות. וש פי ע תש בנ רש אנ לו  אי ה, וש שועה יש יך  בםתל כש רש מנ
ה אה שות. ק' - מי דג ע קש בנ רש ן. ד' - אנ מי ל אה ן א' של ים מי לויי תש ים של ני מי ים אמ עי שש , צ' - תי שוהה רש י פי רי ה המ קה דה ן. צש יה רש שי כנ

ים. עי שש ן. מ"ן תי מי כםל אה הנ ה, וש י תורה שי מש ה חג שה מי כות. ה' - חמ רה בש

ת מל ן אל גו'. א' מי יהם וש 'קנ כון וש 'נה יב וש צי 'ינ ת וש מל ל אל ים של וי ה וה רי שש ש על מי חמ ן בנ וי כנ יך לש רי ם, צה ר אותה מנ םא אה ל י של ומי
ה ך עולל כה ים, של להי ל כםחו, הוא אל כה ם בש ר אותה אומי י של הוא סוד יאהדונה"י. ומי ן, וש מי בון אה שש חל ים לש ה עולי בה של
ין רי דש הל נש ים סנ עי בש ם שי הי ה, של נה ים שה עי בש ל שי ינו של ר די זנ גש ים לו  עי קורש ים, וש סוסי ף לנ ן תםקל נותי , וש "ל כם"חנ כה בון בש שש חל לש

ה. נה שה ל הנ כה ילה לו בש הש יי ה של ם מנ דה ל אה ים ענ רי ם גוזש הי של

ג הי ננ תש ומי ים  מי חמ רנ א  סי כי ל  ענ ב  יושי ך  לל מל ל  אי ים.  מי חמ רנ א  סי כי הוא  וש "א,  סי כי הנ בון  שש חל בש הוא  י"ם  להי אל
ים סויי כי ל הנ ים של זוגי ם הנ הי ית, וש יצי ל צי יות של לש חג ים וש רי שה ם קש יי ננ ים ושש עי בש שי ה לש עולל אי של דנ "ד ונ סל א חל סי ידות. כי סי חמ בנ
ת ים אל חי צש ננ ים מש סוסי הנ ר של חנ ים, אנ ני וה גש ם  יי ננ ושש ים  עי בש שי לש ם  הל לה של כוש  שש כי ל הנ גון של ני ה הנ עולל ים, של סוסי ל הנ של
ירות שי ירות  מי זש בי ים  חי פותש ם  כגלה לות,  פי תש הנ ל  ענ ים  ני מג מש של ים  סוסי הנ י  לי עמ בנ ן  מנ זש הנ אותו  בש לות.  פי תש בנ ב  רה קש הנ
ן, יי ענ ל הה ים של קוני ה תי שה מי חמ ש בנ מי ן חה הי ה. וש בה המ אנ ים בש ני בה ת אמ קל ע, זורל לנ קל יא הנ הי ה, של פה שה הנ אות. וש הודה חות וש בה שש תי וש

ן. יי ענ ל הה ם של יי פנ ענ פש ענ י הה ני ם, ושש יי יננ עי י הה עי בש ת צי לשל ם שש הי של

ן יי ענ י הה עי בש ת צי לשל ה. ושש רה טה מנ י לש ח לי לנ שנ תוב (שמואל-א כ) לש כה הו של ן. זל יי ענ ת הה בנ ים? לש קי רה זש קום ני ה מה יזל אי ולש
ים רי סוגש ים וש חי ם פותש הי ת, של מל י אל יאי בי י נש ני ן שש יי ענ י הה פי ענ פש י ענ ני בות, ושש אה ת הה לשל י שש בושי ה לש לשה שש ים בי מי קה רג ם מש הי
ר (במדבר יב) מנ אל יהה נל לל ה, עה תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש ן? הנ יי ת ענ ה הוא בנ ת. ומנ מל י אל יאי בי ל נש ה של אל רש מנ יא הנ הי ן, של יי ענ ת הה אל
י ן זו י'. מי יי ת ענ ם ה'. בנ ים הי ני וה ה גש שה מי יט. חמ ת ה' ינבי מוננ ה, ותש י מםשל בי גנ ר לש מנ אל יהה נל לל עה ע. וש דה ונ תש יו אל לה ה אי אה רש מנ ה' בנ

ת. רל סוגל ת וש חנ יא פותנ הי ים? זו ו' של ני וה גש ל הנ ת כה לל כולל ן של יי ענ הה

ים, ני פש בי ם מי ה אור הי שה מי אי חמ דנ ר, ונ מנ י הוא. אה ני ית אמ יעי בי רש ה, ה' הה דושה קש ה הנ נורה מש ר, הנ מנ אה וש יההו  לי ם אי קה
דםם, ן אה ול ן, גה בה ן לה ול ם גה הי ים, וש ני פש בי ם מי הל ים בה ירי אי מש ים של ני וה ה גש שה מי חוץ, חמ בנ ים מי ני וה ה גש שה מי זו חמ ה ה"ה הנ שום זל ומי
ל. מ' - יאי רי בש "ל. ג' - גנ אי פה "ן. א' - אורפניא"ל. ר' - רש מה גה רש ם אנ הל לה ים של בושי לש הנ חםר. וש ן שה ול ת, גה לל כי ן תש ול ן יהרםק, גה ול גה

ים. ני וה ה גש שה מי חמ ם גוף לנ לו הי "ל. אי יאי "ל. נ' - נורי אי יכה מי

ן כי ה, וש יר בה אי ה יהו"ה ומי ה בה שורל של ין, כש ן יהמי יי אי ענ דנ ה, ונ דושה קש ה הנ נורה מש עון, הנ מש י שי בי רנ יההו לש לי ר לו אי מנ אה
י. ני יבג הי רש הי ם  הי י של די גש נל מי ך  יי יננ עי י  בי סי ו) הה (שיר  ה,  בה המ אנ רםב  מי לו  לה הנ ם  יי יננ עי לה ת  רל ה אומל ינה כי שש םאל, הנ מ ן שש יי ענ בש

ר. בל ל עי כה ים לש קי זורש ה של בה המ ל אנ בות של הה לש שנ י בש ים אותי פי שורש

ם כל לה של ם  יי יננ עי הה אור  ולש ים,  ישי שי יש ם  תל אנ וש ים  יהמי לש י  ני אמ יר  עי צה ר,  מנ אה וש ח  תנ פה מטטרו"ן,  נוך  חמ ר  ענ ננ הנ ם  קה
ה ן. ומנ יהל רי חמ תש אנ כש לנ הה צםרון וש קש ר יי של ה אמ דל שה ך בנ יי יננ ר (רות ב) עי מנ אל ם נל יהל לי עמ ה, ונ טה ה ומנ לה עש ים מנ ירי אי מש י, של תי דש יהרנ
ם כגלה ים. וש ני צור שה קי רו בש טש פש ני ים של מי לה עמ ם הה לו הי אי י. וש ני ה או עם יתה ם - או מי יהל יני ים עי ני נותש קום של ל מה כה בש הוא? של
ם, יהל יני עי בש ה  ירה אי ם מש שה וש ם,  יהל יני בי ת  בל יושל של ה  ינה כי שש שום הנ ה? מי מה לה ה  זל וש  . יענ קי רה הה ת  יבנ ישי י בי תי לש שנ מש מל ת  חנ תנ

ילה. חנ אמ ית ונ מי י אה ני ר בו (דברים לב) אמ מנ אל נל של

שוחנ ק לה חה צש א יי ייצי ם ונ שה הוא של ה הנ דל שה צםרון. בנ קש ר יי של ה אמ דל שה ך בנ יי יננ רוך הוא, עי דוש בה קה ר הנ מנ ה אה שום זל ומי
ה דל שה ר בנ מנ אל ם נל הל ב, ובה ב רנ רל ם עי ע) עי ל (רנ אי רה שש ל יי בוב של רש ם עי הי ים של גי רש טש קנ מש ל הנ נות כה פש ב. לי רל נות עה פש ה לי דל שה בנ

צםרון. קש ר יי של אמ

ת ים אל ישי ני עמ מנ ה - של דל שה צםרון בנ קש ר יי של ה. אמ תורה ל הנ ם של יי יננ עי ם הה הי ים, של מי כה י חמ ידי מי לש לו תנ ך - אי יי יננ עוד עי וש
ר. צי קנ אי לש שנ ינו רנ אי יך  רי אמ הנ לש רו  מש אה קום של ר, מה מנ אל ם נל יהל לי עמ צםרון, של קש ר יי של עוד אמ ה. וש סור תורה אי ענ בש נוגי י של מי
ים עושי ה, וש רה הר טה ה וש אה מש ר, טג שי כה וש סול  ר, פה תי הל סור וש אי ה בש ים תורה קי ם פוסש הי יך. וש רי אמ הנ אי לש שנ רנ ינו  ר - אי צי קנ לש
תש כש לנ הה וש ה  זל שום  ומי ה.  פל ל  ענ בש של ה  תורה יא  הי ה, של ינה כי שש בנ רוד  ופי ה  צה רש פי ים  עושי םא  ל של ה,  תורה בנ רות  די גש ה  מה כנ
תש כש לנ הה ה וש שום זל ם. ומי כל מה ים ה' עי רי קוצש ר לנ םאמל י תוב (רות ב) ונ כה הו של ם. זל יהל לי יט עמ לי יהו"ה שנ שום של ן, מי יהל רי חמ אנ

ה. לה עש ר בנ חנ ת אנ כל לל ה לה שה אי ה הה יכה רי ך צש כה ן, של יהל רי חמ אנ

םא ל וש ט  קי לנ תש ים  רי ערמה הה ין  בי לות.  גה בנ ם  הל בה סו  נש רש פנ תש יי של ה  תורה ל הנ קוטות של לש לו  אי  - ים  לי בר שי בנ ה  טה קר לנ אמ
םא ל וש ם.  יכל שםתי פש ננ ר  פנ סש מי ת  גםלל גגלש לנ ר  עםמל ה.  דה מי בש ם  כגלה ר.  עםמל בה יהמםדו  ונ ר (שמות טז)  מנ אל נל ם  יהל לי עמ ונ  . ימוהה לי כש תנ
ה ינה כי שש הנ ק, וש יק זורי די צנ הנ ה. וש תורה י הנ רי בש די רםענ מי גש םא לי ל יף וש הוסי םא לש ל יר. של סי חש םא הל יט ל עי מש מנ הנ ה וש בל רש מנ יף הנ די עש הל
ה עוד מנ י. וש עי צה מש אל מוד הה ענ ה הה ף עוד? זל נוסה ה וש ה זל ף עוד. מנ נוסה ר וש זי פנ ר (משלי יא) ייש מש מנ אל ם נל יהל לי עמ ת, ונ סל כונל
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דושו. חי ף בש נוסה ה, וש י תורה עממי ר טנ זי פנ מש י של ה מי ף? זל נוסה ה וש זל

א שה ר ה', יי ך ה', יהאי כש רל בה ל יש סוד של ה הנ זל ך ה'. וש כש רל בה רו לו יש םאמש י ם ונ כל מה ים ה' עי רי קוצש ר לנ םאמל י ן ונ מנ זש אותו הנ בש
ם, שה ה  לה עש בנ שום של כםל וא"ו. ומי הנ הוא א וש נור של צי הנ ים מי אי יוצש ם ו"ו של הי ם, וש יי ינות מנ ר עי שה ים עה ני ם שש הי ה', של
גוף. ל הנ ה ענ רה עמטה ע, הה צנ מש אל ם, א בה יי שוקנ ל הנ ים של קי רה פש ת הנ של שי רועות, וש זש ל הנ ים של קי רה פש ת הנ של שי הוא ו"ו בש של
ים ייש רי עה ה, ונש לה עש מנ ים ייש לש רי עה ם. נש יי מה תות הנ קמ שי ים בש טי הה רש ם בה הי ים, של רי עה נש בון הנ אמ שש ר יי של אמ ית מי תי שה ה וש שום זל ומי

נות. טנ ים קש ני דולות ופה ים גש ני ם פה הי ה. וש טה מנ לש

ד צנ הנ ים מי ישי שי ם יש תל אנ ין, וש פי נש יר אנ עי ל זש דו של צי ים מי יהמי י לש ני יר אמ עי ן, צה נה בה ר, רנ מנ אה נוך מט"ט) וש ר (חמ ענ ננ ם הנ קה
ם יי תנ ינש בי ם.  כל תש אל י  עי די וםת  חנ מי א  ירה אי וה י  תי לש חנ זה ן  כי ל  ענ ם,  יי מה הנ תות  קמ שי בש ים  טי הה רש בה ם  הי של ין,  פי נש אנ יך  רי אמ ל  של
ל ה ענ קותה שש הנ יך לש רי י, צה עי צה מש אל מוד הה ענ יא הה הי ה של תורה ת הנ יבנ אי שש ים, מי מי לה עמ הה ית מי קי שש יות מג הש ה לי ה רוצה ינה כי שש הנ של

ים. יהמי יר לש עי הוא צה יק של די י צנ די יש

יהו? ה פי ה זל יהו. מנ יקות פי שי נש י מי ני קי שה ם (שיר א) יי הל ר בה מנ אל נל ם, של יי תנ פה י שש תי ד שש גל נל ם כש הי ת של מל י אל יאי בי י נש ני שש
ן, יי ענ ת הה בנ י בש עי צה מש אל מוד הה ענ יר הה אי ם מי הל בה ים, של רי סוגש ים וש חי פותש ן, של יי ענ י הה רובי י כש ני ד שש גל נל ם כש הי ה, וש ינה כי שש הנ זו 
ן יי ענ ת הה ה. ובנ ירה אי מש ה  ינה אי יהה של רש לנ קש פנ סש את אנ רי קש ן ני יי ענ ם הה סותי של ה, וכש ירה אי מש יהה הנ רש לנ קש פנ סש אנ הה דו  צי את מי רי קש ני וש
תות קמ או שי רש קש םאל ני מ ין ושש בםת. יהמי שםאמ את הנ ת צי עי ב לש רל ת על עי ר (בראשית כד) לש מנ אל יהה נל לל עה יק, וש די ל צנ ינו של יא עי הי

ם. יי י מנ יאי ת מוצי מל י אל יאי בי י נש ני ם, שש יי מנ הנ

ד, על ם וה עולה כותו לש לש בוד מנ ם כש רוך שי ן בה הי ם של יי י שוקנ תי ל שש עור של שי ה הנ יהה - זל לל ת עה יהשל ים ונ עםרי ש שש ד שי יהמה ונ
ם אי הה ים מי קי שש כםל ני הנ ל. וש אי רה שש ע יי מנ ן שש הי רועות, של י זש תי ל שש ה של יונה לש ם ו' על הי ים ו' של יוני לש ש על ייש שי ה. וש תונה חש תנ ו' הנ

כות. לש מנ ה הנ תונה חש תנ ל ה' הנ יהה אל לל ת עה יהשל ד, ונ חה עמשו אל ה ננ ה, ובה ינה ף בי לי יא א אנ הי ה של יונה לש על הה

ש. קםדל יות הנ ם חנ הי מות של הי בש ל הנ כנ אמ ם מנ הי ה, וש נה שש י מי רי דש ה סי שה ם שי ה, הי טה מנ ים, לש עםרי שש ש  ד שי יהמה ונ עוד  וש
חםק וש ה  יתה בי ף לש רל ן טל תי תי תוב (משלי לא) ונ כה של הו  . זל יהה אותל בש צי ם לש ת אותה קל ם, זורל ת אותה סל יא כונל הי ר של חנ אנ לש

ה. יף לה ה מוסי לה עש בנ ף עוד, של נוסה ר וש זי פנ ה ייש מש שום זל א. ומי קה רש את זנ רי קש ה, ני טה מנ ם לש ת אותה קל זורל של . וכש יהה עמרםתל ננ לש

כו אותו. רש כות ובי רה בש ים בי ני קי זש ם הנ חו אותה תש כו אותו. פה רש ים ובי תוני חש תנ הנ ים וש יוני לש על מו הה קה

ת אל ך  רי בה יש ע  רנ ל  כה מי י  אםתי ל  גםאי הנ ך  אה לש מנ הנ (בראשית מח)  ר,  מנ אה וש ים  ני קי זש הנ ם  אותה ן מי קי זה הנ ם אותו  קה
יא ת הי פל תוסל ל ה' בש בה מטטרו"ן. אמ נוך  ל חמ ענ ע  מה שש יהה מנ ך, הה אה לש ר מנ יהה אומי ם הה ך? אי אה לש מנ י הנ ים. מי רי עה נש הנ
ר, ענ ננ ם  ל שי ענ או  רש קש ני של ים  רי עה נש הנ ל  כה ים,  רי עה נש הנ ת  אל ך  רי בה יש יר.  עמשי תנ יא  ת ה' הי כנ רש בי ה,  כה רה בש יא  הי ה של ינה כי שש הנ

ר. ענ ננ י אותו הנ די ל יש ים ענ כי רש בה תש מי

יק די צנ ים - הנ רי עה נש ת הנ ך אל רי בה עוד יש בות. וש אה לו הה י - אי בותנ ם אמ שי ה. וש יונה לש על ה הה ינה כי שש י - זו הנ מי ם שש הל א בה רי קה יי וש
ל. די גנ תש תי ה וש בל רנ תש תי למםה, של ת שש מנ כש ב חה רל תי ה (מלכים-א ה) ונ ר בה מנ אל נל ה של מה כש חה רםב - הנ גו לה דש יי ת. וש מל י אל יאי בי י נש ני ושש
ר בו מנ אל נל בוענ של מנ ה, כש נה מל ה מי כה רה בש ק הנ סי פה םא תי ל ץ. וש רל אה ר הה פנ עמ עמך כנ רש יהה זנ הה ם וש הל ר בה מנ אל נל לו של אי ץ - בש רל אה ב הה רל קל בש

יו. ימה בו מי זש כנ םא יש ר ל של ם אמ יי א מנ מוצה (ישעיה נח) וכש

ה ים אותה לי עמ מנ רועות של ם זש י אותה רי שש ה. אנ ינה כי שש ל הנ דורון של רוך הוא כנ דוש בה קה י הנ ני פש יב לי בי ין דורון חה אי של
דורון ה הנ בו עולל ר של יבה אי ר וש יבה ל אי כה ם וש יי דנ יה גוף וש ם וש יי לנ גש ם רנ י אותה רי שש ם. אנ יהל אשי ל רה ענ ם וש יהל די ל יש ין ענ לי פי יו. תש לה אי
ה עושל ר של יבה אי י הה רי שש ה. אנ ינה כי שש ל הנ דורון של רוך הוא כנ דוש בה קה י הנ ני פש יב לי בי ין דורון חה אי רוך הוא, של דוש בה קה לנ
יש אי ה הה ל זל ענ לו. וש ר של יבה ל אי כה רות בש שש הוא לי רוך  בה דוש  קה ד הנ יורי ה  ילה בי שש בי הוא, של רוך  בה דוש  קה ה לנ וה צש מי בו 

ך. לל מל ן הנ יוקנ דש בוד לי נו כה ה: תש לה עש מנ ים לש יזי רי כש מנ

ים ים עםלי להי י אל כי אמ לש ם מנ הל ה, ובה ירה בי גש ים דורון לנ לי עמ מנ ם של דה י אה ני בש ם, ייש  יהל פי נש ת כנ חנ תנ ם מי דה י אה ידי עוד וי וש
ים ידי ר מורי של אמ כנ ה. של ירה בי גש נו לנ מל ה דורון מי ידה ך, ומורי לל מל ה דורון לנ עמלה מנ תו של מה שש ני הוא, בש ם הנ דה אה ים בו. בה די יםרש וש
לות אי שש הנ ם  הל לה ים  ני נותש וש ה,  ירה בי גש הנ י  לוחי שש ים  כי אה לש מנ הנ י  פי נש כנ ת  חנ תנ מי ים  די יורש ם  דה אה י  ידי וי ה,  ירה בי גש לנ דורון 
ים סי נה כש ני םא  ל ם  אי וש כםל.  הוא הנ ה  לה עש שות בנ רש ת, בי נל ה נותל ירה בי גש הנ ה של ל מנ כה וש ה.  ירה בי גש הנ ים מי לי שואמ שות של קה בנ הנ וש

ב. לל כל ר לנ סה מש ם ני הל לה דורון של הנ ה, וש חוצה ם הנ ים אותה ה, דוחי בה המ אנ ה וש אה רש יי בש

ל בה הוא. אמ ך  לל מל ן הנ אי בל דנ י ונ רי המ , של יהה יהדל בש ת לו  נל נותל נו דורון או  מל ת מי לל בל קנ ה מש ירה בי גש הנ של יש  אי י הה רי שש אנ
י לי עמ ם בנ הי ה, וש חה תש פי ים לש קי ים דופש אי ים בה רי חי אמ ים, ונ אי לו יוצש . אי יהה יהדל ם מי הל ת לה נל ים נותל יחי לי י שש די ל יש ים, ענ רי חי אמ לנ

ה. פל י הנ לי עמ ה, בנ תורה הנ

שון ם לש הל ן לה הוא נותי רוך  בה דוש  קה הנ ם, וש יהל לי ח אמ תה פש ני ל  יכה הי ל י"ה, הנ ה של בה המ אנ ה וש אה רש יי ים בש סי נה כש ם ני אי וש
י ל פי ע ענ גנ ינ ת יהדו ונ ח ה' אל לנ שש יי תוב (ירמיה א) ונ כה הו של ה. זל ירה בי גש י הנ ני פש ר לי בי דנ ם לש יהל פי בור בש ם די הל ם לה שה ים, וש מודי לי
ל ענ י  תי רש בנ די וש ה.  מל דנ אמ ים  יאי בי נש הנ ינד  ובש יב)  (הושע  ר  מנ אל נל ם  יהל לי עמ ונ יך,  פי בש י  רנ בה דש י  תי תנ נה ה  ני הי י  לנ אי ה'  ר  םאמל י ונ

ש. מה בור מנ די ים, בש יאי בי נש הנ

ם הל ה לה מל דש ני ד של ם, ענ מה ת עי רל בל דנ םא מש יא ל ה, הי ירה בי גש ם הנ ר עי בי דנ ים לש יאי בי נש ל הנ ל כה יכה הי סו לנ נש כה יי של ה, כש ל זל ם כה עי וש
ל ן של יוקה דש ם בי הל ר, ומי של ל נל ן של יוקה דש ם בי הל ל שור, ומי ן של יוקה דש ים בי סי נה כש ם ני הל לו. מי יות של חנ רוך הוא בנ דוש בה קה הנ
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י תנ פה "י שש נה דם יו, אמ לה ה עה " הוה ם יש אי אות. וש נה יוקש דש ם הנ ל אותה כה ס בש נה כש ני י של מי ייש  ם. וש דה ל אה ן של יוקה דש ם בי הל ייה, ומי רש אנ
ה בודה יא כש ה הי ירה בי גש אות, הנ נה יוקש דש ם הנ ל אותה כה ם בש ינו שה ה אי " הוה ם יש ם שי אי יו. וש לה ח אי תה פש ל ני יכה הי אי, הנ דנ ונ ח בש תה פש תי

ם. לה זה ם ומנ יהל ני יוקש י דש פי ים כש יחי לי י שש די ל יש ם ענ הל מה ת עי רל בל דנ ל, ומש יכה הי ת בנ רל תל סש יא ני הי ה, וש ימה ני ך פש לל ת מל בנ

ר. של ייה שור נל רש יות, אנ לש חנ ה שה ן מםשל ה ש' מי מו זל יו, כש לה ה עה " הוה ם יש שי יות. וש ע חנ בנ רש אנ ם בש לי יהה שה ה הה ומםשל
מ"ו "ה שש "י מנ לי רו  מש אה תוב (שמות ז) וש כה של הו  נו? זל ן לה יי ננ יו. מי לה ה עה " הוה ם יש ם? שי דה י אה ני ם פש יהל ני מות פש 'ה ודש מנ
ר מנ אל נל ח. וש תה פש י תי תנ פה י שש נה דם תוב אמ כה הו של ל. זל יכה הי יו הנ לה ח אי תה פש כםל, ני ם בנ לי הוא שה שום של ם. ומי יהל לי ר אמ "ה אםמנ מה
ים יאי בי נש ר הנ אה ן שש ין כי אי ה של ה. מנ ירה בי גש יא הנ הי יט. של ת ה' ינבי מוננ גו'. ותש וש ר בו  בל דנ ה אמ ל פל ה אל בו (במדבר יב) פל

מותו. ים כש מי לי ם שש ינה אי של

ים ני פה ים הנ עי בש ת שי ים אל עי יודש ים של ני פה י הנ לי עמ ם בנ הי ח, וש תנ פל ים לנ קי ים דופש רי חי ה אמ ני הי ים, וש אי ה יוצש לל י אי רי יהד המ ומי
ל של יהה  נל פה בש ל  כי תנ סש הי לש ים  כולי יש םא  ל וש ים  סי נה כש ני וש ר,  ענ שנ הנ ם  הל לה ח  תה פש ני ה,  בה המ אנ וש ה  אה רש יי בש ים  סי נה כש ני ם  אי וש ה.  תורה לנ
ים ני י. נותש ננ ל פה פםל ענ אל תוב (יחזקאל ג) וה כה הו של ם. זל יי פנ ת אנ ילנ פי נש ם בי יהל ני ל פש ים ענ לי נופש ם, וש הל לה ה של וה נה עמ הה ה מי ירה בי גש הנ

ים. אי יוצש ם וש יהל שותי קה ם בנ הל לה

ם. יי יננ אםת עי לי ם מש בםתה גנ ם וש הל ר בה מנ אל נל ם של יי יננ י עי לי עמ ם בנ הי מותו, וש אל או כש קי זש חל מו יש ים כש סי נה כש ים ני רי חי ה אמ ני הי וש
ה, וה צש ר מי ה ני וה צש ל מי ם כה הי וות, של צש ה מי מה כנ אות מי לי ם, מש יי יננ אםת עי לי ם מש נו, הי מל יות מי אותי הה יות, וש אותי ם לה הי של
לנות חנ ן הנ יחנ מי גי שש ה מנ ירה בי גש ים, הנ אי דה ם כש ם הי ר. אי ענ שנ ים לנ קי דופש ם, וש יי ינה ת עי ירנ אי ה מש רה ת ה' בה ונ צש ה מי ר בה מנ אל נל של
ר מנ אה אל של קי זש חל מו יש א, כש רל אי ם וה הל ר בה מנ אל נל ל. וש יכה הי סו לנ נש כה יי םא של ל ל בה ם, אמ יהל לי ל אמ יכה הי ל הנ ים של כי רנ חמ ן הנ יץ מי צי מי
יא הי ה של ינה כי שש זו הנ ת ה', וש א אל לה ה ה', אל אל רש אל ר וה מנ םא אה אי ל דנ ונ ת ה', של ה אל אל רש אל ר וה מנ אה יהה של עש שנ מו יש א, וכש רל אי וה

ים. יאי בי נש ה לנ אל רש ה ני בה רוך הוא של דוש בה קה ל הנ ה של אל רש מנ הנ

ים יזי רי ם זש הי ה, וש יעה מי ם שש הל בה ם של יי ננ זש אה י הה לי עמ ם בנ הי ח, וש תנ פל ים לנ קי דופש ים וש אי ים בה רי חי אמ ים, ונ אי ה יוצש לל ה אי ני הי
ה תה יש ה הה יעה מי שש י הנ לי עמ ם בנ אותה ה. וש מה י חנ דומי מש ם די ע עי מנ ת שש יאנ רי ים קש אי י קורש רי המ וות, ונ צש מי ים לש ימי די קש מנ יו  הה של
הוא רוך הוא של דוש בה קה ם הנ ה עי ים אותה חי מש שנ יו מש הה שום של ם מי ת אותה דל בל כנ ה מש תה יש הה ם, וש יהל ני פש ה לי ירה בי גש את הנ יוצי

י. אתי עמך יהרי מש י שי תי עש מנ ה שה " הוה ר (חבקוק ג) יש מנ אל ם נל יהל לי עמ ל, ונ אי רה שש יי

, ן יהדוענ מנ םא זש ל בוענ וש קום קה םא מה יהה ל םא הה ה ל מםשל ל לש בה , אמ ן יהדוענ מנ קום יהדוענ וזש יהה מה ם הה ים כגלה יאי בי נש ל הנ כה לש של
קון. ל תי כה נו בש מל ית מי סי כנ תש ה מי ירה בי גש ה הנ תה יש םא הה ל ל, וש כי תנ סש יהה מי קום הה ל מה כה א בש לה אל

יענ קי י רה הי ים יש להי ר אל םאמל י . ג' - ונ הם וש י אור ינהל הי ים יש להי ר אל םאמל י . ב' - ונ ולהי הה ת יש ים אי להי א אל רה ית בה אשי רי בש
ים להי ר אל םאמל י . ו' - ונ הה ונ ץ ינהל רל אה א הה שי דש ים תנ להי ר אל םאמל י . ה' - ונ הנ וי ם ינהל יי מנ וו הנ קה ים יי להי ר אל םאמל י . ד' - ונ הה וש ינהל
. ט' - והה ץ ינהל רל אה א הה ים תוצי להי ר אל םאמל י . ח' - ונ הנ וי ם ינהל יי מנ הנ צו  רש שש ים יי להי ר אל םאמל י . ז' - ונ הש וש אםרםת ינהל י מש הי יש

. הה וי י ינהל תי תנ ה נה ני ים הי להי ר אל םאמל י ה. י' - ונ וש בו ינהל רו ורש ים פש להי ר אל םאמל י ונ

ת. ב' - ים אי להי א אל רה ית בה אשי רי ים. א' - בש ילי בי ד ל"ב שש גל נל ם כש הי ית של אשי רי ל בש ים של להי ם ל"ב אל לו הי אי
ין ים בי להי ל אל די ינבש אור. ה' - ונ ת הה ים אל להי א אל ינרש י אור. ד' - ונ הי ים יש להי ר אל םאמל י ל. ג' - ונ ת ענ פל חל רנ ים מש להי רוחנ אל וש
. ט' - יענ קי רה ת הה ים אל להי ש אל ינענ . ח' - ונ יענ קי י רה הי ים יש להי ר אל םאמל י אור יום. ז' - ונ ים לה להי א אל רה קש יי אור. ו' - ונ הה
א ינרש ץ. יב' - ונ רל ה אל שה ינבה ים לנ להי א אל רה קש יי ם. יא' - ונ יי מה וו הנ קה ים יי להי ר אל םאמל י ם. י' - ונ יי מה יענ שה קי רה ים לה להי א אל רה קש יי ונ
י הי ים יש להי ר אל םאמל י י טוב. טו' - ונ ים כי להי א אל ינרש ץ. יד' - ונ רל אה א הה שי דש ים תנ להי ר אל םאמל י י טוב. יג' - ונ ים כי להי אל
י טוב. ים כי להי א אל ינרש ם. יח' - ונ יי מה שה יענ הנ קי רש ים בי להי ם אל ן אםתה תי יי י. יז' - ונ ני ת שש ים אל להי ש אל ינענ אםרםת. טז' - ונ מש
י טוב כב' - ים כי להי א אל ינרש ם. כא' - ונ יני ני תנ ת הנ ים אל להי א אל רה בש יי ם. כ' - ונ יי מה הנ צו  רש שש ים יי להי ר אל םאמל י יט' - ונ
א ינרש ינת. כה' - ונ ת חנ ים אל להי ש אל ינענ ץ. כד' - ונ רל אה א הה ים תוצי להי ר אל םאמל י אמםר. כג' - ונ ים לי להי ם אל ך אםתה רל בה יש ונ
א אםתו. רה ים בה להי ם אל לל צל ם. כח' - בש דה אה ת הה ים אל להי א אל רה בש יי ה. כז' - ונ עמשל ים ננ להי ר אל םאמל י י טוב. כו ונ ים כי להי אל
י. לב' תי תנ ה נה ני ים הי להי ר אל םאמל י בו. לא' - ונ רו ורש ים פש להי ם אל הל ר לה םאמל י ר. ל' - ונ םאמל י ים ונ להי ם אל ך אםתה רל בה יש כט' - ונ
ר של י. ג' - אמ יעי בי שש ת יום הנ ים אל להי ך אל רל בה יש י. ב' - ונ יעי בי שש יום הנ ים בנ להי ל אל כנ יש ל. א' - ונ ת כה ים אל להי א אל ינרש - ונ

עמשות. ים לנ להי א אל רה בה

ך ה' אנ לש יו מנ לה א אי יירה ה סוד (שמות ג) ונ זל ית. וש אשי רי ה בש עמשי ל מנ ים של להי ל ל"ב אל ל כה ים ענ ה עולי לשה שש לו הנ אי
ם יי תנ ים ושש עי בה רש ים אנ לי ם פועמ הל י. ובה בי לי ם בש קה י יום נה הו (ישעיה סג) כי זל ה, וש תורה ל הנ ש של אי ת הה בנ לנ ש. בש ת אי בנ לנ בש
יות אבג יתץ ם אותי יי תנ ים ושש עי בה רש ל אנ מות של ה שי עה בש ם שי הי ע, וש בנ ת של בנ ים בש לי לה כש ם ני כגלה ם, וש ל יהו"ה בה יות של אותי
יך. תי לש לנ יום הי ע בנ בנ ר (תהלים קיט) של מנ אל ן נל יהל לי קרע שטן נגד יכש בטר צתג חקב טנע יגל פזק שקו צית. עמ

ים. מי עה ע פש בנ ה של צה רש חו אנ תנ שש יי ם ונ הל ובה

יר כי זש יהה מנ הה ש וש קםדל רוחנ הנ עמקםב בש ענ ינ יהה יודי ה הה ל זל כה ע. וש בנ ת של ם בנ שה לות, של גה ו בנ שה עי יל אותו מי צי הי עמקםב של ינ
ם לו הי לה מות הנ שי ה הנ עה בש ד שי גל נל לות. כש גה י בנ נה דם ת אמ ר אותו אל שומי דון של אה הוא הה רוך הוא, של דוש בה קה ל הנ י אל נה דם אמ
ים לשי ירות) ושש מי ר אמ של על ירות, (וש מי אמ ר הה של על ים לש בושי יות לש ם אותי יי תנ ים ושש עי בה רש ן אנ הי ית. וש אשי רי י בש מי ה יש עה בש שי
בור ם קה שה אות של רש הנ כםל מ"ה, לש ה הנ כגלו, עולל יש ונ ל  ים של להי ה אל לשה ית ושש אשי רי ה בש עמשי ל מנ ים של להי ם אל יי ננ ושש
יל לי ה בש לה יש לנ מות הנ לי ה יו"ד ה"א וא"ו ה"א, ושש זל "ה, וש מה מ"ו  "ה שש "י מנ לי רו  מש אה וש ר בו  מנ אל נל הוא של לות הנ גה בנ
ל ה של בורה הוא קש לות, של גה ל הנ ש של פםרה מש ם הנ שי הוא הנ יר מ"ה, של אי מי יל, בו  לי בון בש שש חל נו ע"ב בש יש הנ ים, של מורי שי
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ה. ינה כי שש הנ

ה נה תנ שש ה ני יו מנ בי אה ל לש ן שואי ן בי מנ אותו זש ש. בש פםרה מש ם הנ הוא שי "ה של יר לו מה אי לו, מי ה של לה אג גש יל הנ םא לי יהב של וכש
ה לו. כי ה חנ מנ המ מנ תש ם יי אי ם. וש דה אה י הה ני ל בש ת כה ה אל אה יט ה' רה בי ם הי יי מנ שה בו (שם לג) מי ילות, של לי ל הנ כה ה מי זל ה הנ לה יש לנ הנ
ר בו מנ אל נל יהם, של הוא בנ ה. קרע שטן - קר"ע של תורה פון בנ ה צה נו מםשל ה. לה וה ה 'צי 'י 'תורה 'גנ בםר אם'תו בנ קש יי אבג יתץ - ונ
יל די בש הוא מנ יל, שט"ן, של די בש י מנ יהי יהם. וי ת הנ ע אל רנ חוד ובו קה יי ר הנ קנ יענ הוא עי קי ן רה ם. י' מי יי מה תוך הנ יענ בש קי י רה הי יש

ם. יי מה ם לה יי ין מנ בי

י. נגד יכש - ני שי יום הנ יענ בנ קי י רה הי יות א"ת ב"ש. קרע שטן - יש אותי ית אב"ג תש"ר בש אשי רי אבג יתץ - בש
הו ם, זל הל יך לה שי חש הל אורות וש ר הה בנ י, בו שה יעי בי רש יום הה אות. בטר צתג - בנ לה פש ה ני עלשל ך אל מש ל ענ ד כה גל י, נל ישי לי שש יום הנ הנ

ה. מה חנ ה הנ ה ובושה נה בה לש ה הנ רה פש חה תוב (ישעיה כד) וש כה של

ה ר בה מנ אל נל יא ה' של הי הוא ח"ק בט"ן, וש שום של נות, מי ילה אי ל הה ים של עי רה זש או הנ י יהצש ישי מי חמ יום הנ חקב טנע - בנ
ן בי ל הנ ר (שם א) כה מנ אל יו נל לה עה לות, של גה סותו בנ כנ י לש די ה כש תורה ל הנ סוף של ם בנ של תה ד. ונ לל יל ת הנ ה אל ם בה של תה (שמות ב) ונ

יכגהו. לי שש ה תנ אםרה יש לוד הנ יי הנ

ל יון. כה חנ ה - תש ל פל ענ בש ה של ה, תורה וה צש ר מי יא ני הי ת, של בנ ל הנ כה יכגהו. וש לי שש הוא אור, תנ ה, של תורה יא אור הנ הי של
ה ין יל חנ תש ה, ונ נה שש מי י הנ לי עמ ם בנ הי דות, של לש ינ מש ך הנ שו כה םא עה ל . וש יענ יא מושי הוצי יד לש תי יהה עה הה שום של ה, מי לו בה דש גנ תש יי לו של אי
ים להי אל ת הה דםת אל לש ינ מש ה הנ אן ירל תי תוב (שם) ונ כה הו של רוך הוא. זל דוש בה קה ן הנ דות מי יו פוחמ הה שום של ים, מי די לה יש ת הנ אל

גו'. יענ וש קי רה ר הה זםהנ רו כש הי זש ים ינ לי כי שש מנ הנ י"כגהו. וש לי שש ה בו תנ אםרה יש לוד הנ יי ה הנ זל ן הנ בי גו'. ובנ וש

ר גנ ר (בראשית לא) יש מנ אל יו נל לה עה ים, וש 'דושי ע קש 'רנ ן זל קנ "ל פג'רש גי י, בו יגל פזק, בו יה שי שי ף הנ לל י אל שי שי יום הנ בנ
יא הי אשון, של ת רי יי ד בנ גל נל ד כש חה ך, אל ים יהקומו כה יחי שי י מש ני י. ושש ני יק הוא עה די צנ הנ ד. וש עי לש א לו גנ רה עמקםב קה ינ א, וש דותה המ שה
ט שולי ה של ן מםשל "ה מי ה, יו"ד ה"א וא"ו ה"א, מה תונה חש תנ יא ה' הנ הי י, של ני ת שי יי ד בנ גל נל י כש ני שי הנ וש ה,  יונה לש על ה' הה
ר, של ל נל ע של בנ רש אנ ל שור וש ע של בנ רש ייה, אנ רש ל אנ ים של ני ע פה בנ רש ן י"הוה י"הוה י"הוה אנ ים מי לויי ם. ע"ב תש יהל לי ב עמ רוכי וש

ה. הוא מםשל ם של דה ל אה יהה של ב מ"ה חנ בםהו רוכי ם, וה יי אתנ ף ומה לל ים אל ם עולי הי וש

ף לל אל ר  חנ אנ ים  ני שה ש  מי חה וש ים  עי בה רש אנ מ"ה,  יהא  רי טש ימנ גי בש ה  מםשל הוא  של ילה  שי םא  יהב של ד  ענ ב  כי ענ תש מי כםל  הנ וש
י הוא? חוד, ומי ל יי ר של של הוא קל שום של רות בו, מי שה קש ני יק וש די צנ דות בש יות יורש ע אותי בנ רש אנ ל הה כה ים. וש ני ם שה יי אתנ ומה

לות. גה ין בנ יא אדנ"י, די הי ה של ינה כי שש ת הנ ים בו אל קי הה יק, לש די צנ יר בש אי י מי עי צה מש אל מוד הה ענ יהו"ה הה

יק די צנ ר הנ שי קנ תש יי ד של ם ענ שה ל מי אי גה םא יי ל ה, וש םאל דוחה מ שש ר, הנ עםשל ם הה שה מי ה של בורה גש ר בי שה קש יק ני די צנ הנ שום של ומי
יר? זו עי י הה תו. מי מה כש חה יר בש עי ת הה ט הוא אל לנ ם, ומי כה חה ן וש כי סש יק הוא מי די צנ ם הנ שה ם, של כה חה י וש ני הוא עה ין, של יהמי בנ
שום יהה, מי רש קי ת הנ יל אל צי ינ תו  מה כש חה וש יותו  ני שום עמ . ומי יחנ שי םא יהמות מה ל יר, וש עי ה הה דה כש לש ני וש ה  ר בה מנ אל נל ם, של יי לנ רושה יש

ת. מי שוב כש חה י וש ני הוא עה של

ה זל יהה, וש רש קי ל הנ ן ענ גי מי יר - של עי ד מי חה ה. אל חה פה שש מי ם מי יי ננ יר ושש עי ד מי חה א אל לה ה אל תורה רו בנ אמ שה םא יי ל ים של ידי עמתי ונ
ל נו ענ גי הי ת של מל אל י הה מודי י ענ ני ל שש ד של צנ הנ ים מי יחי שי י מש ני ה - שש חה פה שש מי ם מי יי ננ י. ושש עי צה מש אל מוד הה ענ תו הה גה רש דנ ילה, של שי
ה, לל ת אי לשל כות שש זש ה. ובי בואה נש ה ובי תורה ים בש יי ני ם עמ ים כגלה רי חי אמ הה ה. וש בואה נש ה ובי תורה ים בש ירי ם עמשי הי ה של חה פה שש מי

ת. בל רל קה ין מש יהמי ה וש םאל דוחה מ ה שש שום זל ים. ומי מי חמ רנ קםד בש פש יי רות וש צה ה וש יתה מי לו מי צש נה ם, יי הל לה י של ני עם ובה

ר - כוז"ו במוכס"ז כוז"ו, בה דה סוד הנ ין. וש יהמי ץ הנ ה קי י, בה יעי בי שש ף הנ לל אל הוא הה י, של יעי בי שש יום הנ שקו צית - בנ
ר, בםקל ד הנ י ענ בי כש י ה' שי י חנ נםכי יך אה תי לש אנ ר (רות ג) וגש מנ אל יהה נל לל ה, עה יונה לש על ה הה ינה כי שש יא הנ ינו הי להי . אל "יה ינו יש להי "יה אל יש
ש דה קש מי ית הנ ה בי נה בש ני מות בו  ם שי יי ננ ים ושש עי בש ל שי ם של שי ה הנ י. זל יתי לי "י גי בי לי עוד, לש י. וש בי לי ם בש קה י יום נה כי הו  זל וש
הוא ה, וש נל בה ד יי סל ם חל י עולה תי רש מנ תוב (תהלים פט) אה כה הו של ה. זל ינה כי יא שש הי ם של עולה ה הה נה בש ין, ובו ני רוענ יהמי הוא זש של
ה י' י"ה יה"ו "ב זל ם. עה יי רנ צש א מי ל ובה "ב קנ ל עה ב ענ ה ה' רםכי ני ר הי מנ אל ם נל יהל לי עמ מות, ונ ם שי יי ננ ים ושש עי בש ד, שי סל חל
מות, ם שי יי ננ ים ושש עי בש ם שי הל ים מי לויי בון, ותש שש חל ם בש יי תנ ים ושש עי בש שי עולות לש יות, וש ר אותי של אן על י כה רי יהו"ה. המ

ם. לו הי אי וש

וה"ו יל"י סי"ט על"ם מה"ש לל"ה אכ"א כה"ת הז"י אל"ד לא"ו הה"ע יז"ל מב"ה הק"ם לא"ו
כל"י לו"ו פה"ל נל"ך יי"י מל"ה חה"ו נת"ה הא"א יר"ת שא"ה רי"י או"ם לכ"ב וש"ר יח"ו לה"ח
כו"ק מנ"ד אנ"י חע"ם רה"ע יי"ז הה"ה מי"ך וו"ל יל"ה סא"ל ער"י עש"ל מי"ה וה"ו דנ"י הח"ש
עמ"ם ננ"א ני"ת מב"ה פו"י נמ"ם יי"ל הר"ח מצ"ר ומ"ב יה"ה ענ"ו מח"י דמ"ב מנ"ק אי"ע חב"ו
ר מנ אל ם נל יהל לי ים, עמ מי חמ ל רנ דות של ה מי רי שש לש על בות וא"ו, שש י תי אשי רא"ה יב"ם הי"י מו"ם וה"ו אנ"י וה"ו רה

ך. צי בש קנ ים אמ דםלי ים גש מי חמ רנ (ישעיה נד) ובש

ם הל ייש בה לות, וש גה ן הנ ל מי אי רה שש ת יי ם אל הל יא בה הוצי ה לש ם מםשל ת עי רנ כה ים של מי חמ רנ דות הה ה מי רי שש לש על ם שש לו הי אי וש
ן אותה ה. וש בורה בון גש שש חל יות בש ה אותי רי שש על ש  שי ם וש יי אתנ ם מה הל ין, ובה יהמי רוענ  ד זש סל ן חל הי בות, של ם תי יי תנ ים ושש עי בש שי
י י' י"ה יה"ו זוהי וש ל.  ב קנ ל עה ב ענ ה ה' רםכי ני הי הו  זל וש עמבםר, ע"ב רי"ו.  ינ ונ הו  זל וש בות,  תי ת הנ חנ עות תנ נה כש בות ני תי הנ
ן י' י"ה אות מי יוצש יות, וש ש אותי שי ים וש רי שש ן על הי יהו"ה יו"ד יו"ד ה"א יו"ד ה"א וא"ו יו"ד ה"א וא"ו ה"א, וש

"ל. "ב קנ ל עה ב ענ ה ה' רםכי ני הו הי זל יה"ו יהו"ה, וש
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ר. בה גנ תש יו יי בה יש ל אם ענ יחנ  רי צש ף ינ יענ אנ ה יהרי אה נש יר קי עי מות יה חה לש יש מי אי א כש בור ייצי גי ן, (שם מב) ה' כנ מנ אותו זש בש
ת, לל של לש י שנ זוהי ה, וש רועה תש ר - בי בה גנ תש יו יי בה יש ל אם ין. ענ שי רי י גש ני לו שש אי ים, וש רי בה שש יחנ - בי רי צש . ינ יענ בי ה רש זל ה, וש יעה קי תש יענ - בי יהרי

ונהמריי פירששוהה.

מות אג ת הה לל של מש ך מל פי הנ א מש לה ך? אל פה הג ה מש ה זל דול. מנ ף גה קי ן, זה טם ף קה קי א, זה מה דש ך קנ פה הג ר מש ן שופה מנ אותו זש בש
ן מנ אותו זש ן. ובש טם ף קה קי דול זה ף גה קי שון. זה שה ם לש לה בש י אל תי כש פנ הה ן וש מנ אותו זש ל. ובש אי רה שש ל יי ה של לה שה מש מל ם, לש עולה ל הה של
כו - ם זה , אי שוהה רש י פי רי המ ה. ונ נה ישל חי ה אמ תה עי י ה' בש ני צום אמ גוי עה יר לש עי צה הנ ף וש לל אל ילה לה הש ן יי טם קה יים (ישעיה ס) הנ קנ תש יי

ת ה'. עי ה, בש תה עי כו - בש םא זה ם ל אי ה, וש נה ישל חי אמ

ייש ת וש ה ייש עי זל ך, וש תל רו תורה פי ה' הי עמשות לנ ת לנ ר (תהלים קיט) עי מנ אל יהה נל לל עה ה של תה ה עי ה זל ת מנ ענ דנ יך לה רי צה
ת עי כות וש בש ת לי ר (קהלת ה) עי מנ ה אה שום זל ש. ומי קםדל ל הנ ת אל ל עי כה םא בש ל יהב אנ תוב (ויקרא טז) וש כה של הו  ת. זל עי
תוב כה של הו  ה. זל לה אג ת גש ם עי הל ילה לה הש יהד יי ל, מי אי רה שש יי ק לש ל דםחנ ת של יהה, עי כי םא בש יהב יהד של ר - מי בה דה סוד הנ חוק. וש שש לי
תוב (תהלים ט) כה של הו  ה, זל רה ל צה תות של עי יו  ים הה בי י רנ רי המ . של ענ שי וה ה יי נה מל עמקםב ומי ינ יא לש ה הי רה ת צה (ירמיה ל) עי

ה. רה צה תות בנ עי ב לש גה שש מי

ל י של כי בש י יהבםאו. בי כי בש ר - בי בה דה סוד הנ יא, וש יהה הי כי ל בש ת של א עי לה ם? אל יהל יני יא בי הי ת הנ עי ת הה ענ דנ י יהכול לה מי
ר בו מנ אל ל, נל אי רה שש יי לות לש ל דנ ה של זל ק הנ דםחנ ה הנ ה מםשל אה רה ן של יוה כי "ל. וש בון דנ שש חל י כש כי בש בון בי שש ה חל ך עולל כה לות, של דנ
יקו זי ינחמ ונ ה  מה הש מנ תש יי ונ  - ר  בה דה הנ סוד  וש דות.  פש בי יו,  לה עה מםל  חש תנ ונ יהה?  כי בש ר  חנ אנ תוב  כה ה  מנ יהד  מי ה.  בםכל ר  ענ ננ ה  ני הי וש
לות גה הנ ל  של דור  בנ יות  הש לי ים  ידי עמתי ך  כה של יו.  לה עה ת ה'  לנ מש חל בש יו  נםתה בש י  תי שש ינד  ובש תו  שש אי ינד  ובש יהדו  בש ים  שי נה אמ הה
הו חג ני ינ לות. ונ גה ן הנ הו - מי אג יםצי יר. ונ עי חוץ לה הו מי חג ני ינ הו ונ אג יםצי יהד ונ ה. ומי עממורה דום ונ י סש שי נש ם אנ מו אותה ה, כש רונה חמ אנ הה

בול. מנ י הנ מי - מי

ה ינה ל בי ים של רי עה ים שש שי מי חמ לול מי הוא כה כם"ה. וש ן כם"ה וה פל יי ונ ר בו  מנ אל נל ה, ב"ו כ"ה, של ר בםכל ענ ה ננ ני הי עוד, וש וש
ך. א לה פה רש י יי ר מי מנ אל ם נל יהל לי עמ ם, ונ יי רנ צש מי כות בש ים מנ שי מי ה חמ כה ם הי הל י, ובה רי צש מי ת הנ ינך אל ם ונ הל ה, ובה מםשל רו לש סש מש ני של
ך. ידי עי ה אמ ה מה יל זל בי שש ך. ובי א לה פה רש י אל ני ים, אמ יי רי צש מי ת הנ י אל תי צש חנ מה ה של מנ א. בש פה רש י אל ני אמ י ונ תי צש חנ תוב מה כה של הו  זל
ר יהד שופה ך. מי א לה פה רש "י יי מי ך  רי בש יהם שי דול כנ י גה ך, כי מי חמ ננ אמ ונ ך  ה לה ול שש ה אנ ם, מה יי לנ רושה ת יש בנ תוב - הנ כה מות הנ לי ושש

יב. ח יהתי נה תש ך אה הולי

ה. אכה לה מש ד הנ הוא כםבל נו, של עמשי מנ מי נו  מי חמ ננ ה יש זל ר בו  מנ אל נל של נםחנ  מו  הוא כש , של יחנ שי ר מה עורי תש ן מי מנ זש אותו  בש

נםחנ (בראשית ו). ך  לל הנ תש ים הי להי אל ת הה ח, אל נה תש הו אה זל ך. וש רל פה ם בש הל דו בה בש ר עה של ם אמ הל ר בה מנ אל נל ינו, של בון יהדי צש עי ומי
ץ. מי חה אור וש "ן שש בל תל ב מם"ץ וש ב רנ רל עי ץ, וש רל אה ן הה ים מי אי טה מו חנ תנ יי וש

ם הי ם. של יי מה שה ת הנ חנ תנ ק מי לי ר עממה כל ת זי ה אל חל מש ר (דברים כה) תי מנ אל ם נל יהל לי עמ יהה, של קי ת נש ל סםלל אי רה שש רו יי אמ שה יי וש
שום ש, מי מי חה ל בש אי רה שש ל יי ים ענ די יו עומש ם הה הי קום, של יש ל הנ ת כה י אל יתי חי ם ומה הל ר בה מנ אל נל בול של מנ י הנ מי רו מי אמ שש ני של
ב םא יישי ל ה של בועה ע שש בנ שש ני או, של סש ל כי רוך הוא ענ דוש בה קה ב הנ חו, יושי מש ני יהד של לות. ומי גה ם בנ יהל לי ים עמ אשי ם רה הי של

יב. ח יהתי נה תש הו אה זל גו'. וש ה וש מה חה לש ס יהה מי ל כי י יהד ענ תוב כי כה הו של ם. זל עולה ן הה חו מי מה יי ד של או ענ סש ל כי ענ

ב, ים יושי יהמי יק הנ תי ענ תוב וש כה הו של שו. זל עה ים של אי טה חמ ל הנ כה ל מי אי רה שש יי חםל לש מש א, יי סי כי ל הנ ב ענ יושי ן של מנ אותו זש בש
ע תולנ כנ ימו  די ם ינאש ש, אי י אי יבי בי שש או  סש ינו. כי בי לש ג ינ לל של ים כנ ני שה ם כנ יכל אי טה יו חמ הש ם יי יים אי קנ ן. לש בה ג לה לל של כש בושו  לש
בו ם, של הה רה בש ל אנ ד של צנ הנ ינו - מי בי לש ג ינ לל של ק, כנ חה צש ל יי ד של צנ הנ ים - מי ני שה ם כנ יכל אי טה יו חמ הש ם יי עוד, אי יו. וש הש ר יי מל צל כנ

ים. ני בש לנ תש מי

עמשות ה לנ לה לה קש י הנ רי ל הה ה ענ ה, שורה בה תי ח הנ ננ תה ח. ונ יהד נה או, מי סש ל כי ב ענ רוך הוא יושי דוש בה קה הנ ן של מנ אותו זש בש
רור תוב (דברים כח) אה כה הו של לות. זל גה ים בנ רורי לות אמ גה ל הנ ים של שוכי חמ ים הנ רי הה ט, הל רה רה י אמ רי ם הה הי ין, של ם די הל בה

ה. דל שה ה בנ תה רור אנ אה יר וש עי ה בה תה אנ

ל דות ענ כגיות יורש זש ל הנ כה וש ם,  יהל אי טה חמ מי רו  פש כנ תש יי י של די ל כש אי רה שש יי ל  לות ענ לה קש ל הנ ים כה די ן יורש מנ זש אותו  בש של
כגיות. זש ים הנ ים - עולי ים בו. עםלי די יםרש ים וש ים עםלי להי י אל כי אמ לש ה מנ ני הי ר - וש בה דה סוד הנ ם, וש רה כה ם שש הל ל בה בי קנ ים לש עי שה רש הה
יענ בי ך רש ר הולי הו שופה זל ם. וש לה ים הוא סג מי עה טש ה. ובנ זל ם הנ לה סג ים בנ די יורש ים וש כםל עולי הנ ים. וש אי טה חמ ים הנ די ים - יורש די יםרש וש

ים. מי עה י טש ני ה, שש גה רש דנ

ים עםלי ה  זל ה  מנ נו.  רש אנ בי של מו  כש ם,  יהל ים חובותי די יורש וש ה,  לה עש מנ לש ל  אי רה שש יי ל  של כות  זש הנ ה  עולה ן  מנ זש אותו  בש
ים די יורש ך  ר, כה פה ד עה ה ענ ינה כי שש ת הנ ידו אל הורי ה של גה רש ה דנ אותה ה. בש כותו עולה ד - זש יורי או  טש חל י של א מי לה ים? אל די יםרש וש
ידו הורי קום של מה ה לנ יעה גי מנ ד של ה ענ ם עולה לה זה יא מנ הי ה של ינה כי שש ך הנ ים, כה די ם יורש הי ה של מה כנ ה. וש ידו אותה הורי ם של אותה
תוב (בראשית ח) כה הו של ין. זל יהמי ה בש ל אותה בי קנ רוך הוא מש דוש בה קה יהד הנ ה, מי קומה מש ה לי עולה יהד של ם. ומי שה ה מי אותה

ה. בה תי ל הנ יו אל לה ה אי א אםתה יהבי הה ונ חל קה יי ח יהדו ונ לנ שש יי ונ

או רש ש ני חםדל ד לנ חה אל י בש ירי עמשי י. בה ירי עמשי ש הה חםדל ד הנ ב, ענ ב רנ רל ם עי הי סור, של חה לוך וש יו הה ם הה יי מנ הנ ן וש מנ אותו זש בש
ם שה בות. מי כות אה ה זש מה ן תנ מנ זש ד אותו  ענ ל. של אי רה שש יי ל  ם ענ כותה ת זש רל עורל תש בות, ומי אה ם הה הי ים, של רי הה י הל אשי רה
ן כי גו'. בש ה וש לל כש ן תי שה עה ה בש ה כגלה עה שש רי הה גו' וש חו וש מה שש יי או וש רש ים יי יקי די ן צנ כי ן, ובש מנ אותו זש בות בש כות אה ה זש לה ך חה ילה אי וש
ה א, ובה סי ד כי סל חל ן בנ הוכנ תוב וש כה הו של ין. זל יהמי ת בש נל קל תנ תש א מי סי כי הנ שום של א, מי סי ין כי רוענ יהמי ד זש סל הוא חל אי, של דנ ונ
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ינו. להי ה הוא ה' אל תה לך אנ מש תי וש

ל ב ענ ך יושי לל ל מל ר אי מנ אל ים, נל מי חמ ל רנ הוא של ד של סל ל חל א של סי ל כי ב ענ רוך הוא יושי דוש בה קה הנ ן של מנ אותו זש בש
יך. ף עוד מורל ני כה םא יי ל ן וש מנ אותו זש ידות. בש סי חמ ג בנ הי ננ תש ים ומי מי חמ א רנ סי כי

ים, ינוני בי ס לנ דנ המ ים, ונ יקי די צנ ה לנ רוג דומל תש אל ע, הה רנ ל טוב וה ץ של עי ל הה ד של צנ ים. ומי יי חנ ץ הנ ל עי דו של צי ה מי ל זל כה וש
ים יקי זי חמ מנ יא לנ ים הי יי ץ חנ ה עי ר בה מנ אל נל ב של ל גנ ף ענ ה. אנ לה שה כםל מה כותו בנ לש ה ומנ ר בה מנ אל ה נל ינה כי שש ים. ובנ עי שה רש ה לה בה עמרה ונ
ה בה קי נש ים הנ מי עה פש לו לי לה ים הנ די דה צש הנ ך. (ומי לל מל ה לנ רובה יא קש לו הי ד של צנ הנ ע, מי רנ ת טוב וה ענ דנ ץ הנ ל עי ת ענ טל יא שולל ה. הי בה
נו מל ה מי חוקה ים רש מי עה פש יא לי ין. הי יהמי ד הנ צנ ש, מי קםדל ל הנ רםן אל המ םא אנ םאת יהב ז תוב בש כה של הו  ך). זל לל מל ה לנ רובה יא קש הי
ל בה ין. אמ ה. טוב הוא יהמי אה מש ת טג לל בל קנ םא מש יא ל ין הי יהמי ד הנ צנ ש. מי קםדל ל הנ ת אל ל עי כה םא בש ל יהב אנ םאל. וש מ שש ד הנ צנ מי
ה, אה מש ת טג לל בל קנ םא מש יא ל ש, הי קםדל ל הנ ה. (אל בה רש קי ין לו  קום אי מה אותו  ת, בש ול ע ומה רנ ה מי אה מש ת טג לל בל קנ מש ה  קומה מש

ה). בה רש ין לו קי אי קום של מה אותו הנ ע, ומי רנ ה מי אה מש ת טג לל בל קנ ה טוב מש קומה ל מש בה אמ

םאל מ שש כות לי זש ב הנ רי קה קום, ולש מה הנ אותו  ה מי אה מש טג יק רוחנ  חי רש הנ ת לש טםרל ן, וקש בה רש יב קה רי קש הנ לש יך  רי צה ם  שה וש
ה. מות ייש בה שי ל הנ ה כה שום זל ה. ומי חה פש שי ם הנ שה יק מי חי רש הנ ה, ולש ירה בי גש הנ

ר חנ יק, אנ די הוא צנ ל - של ר יהד, כה חנ אנ לש ר - כי בה דה סוד הנ ר יהד, וש חנ אנ לש יו כי עמשה ל מנ יא כה הי ת. של בה ה שנ ה זל עמשל נוי מנ שי
ענ ענ כורי כורי ל הנ ה כה ר בה מנ אל נל ה של יעה רי ם כש ין שה ר יהד, אי חנ אנ לש יא כי הי ן של מנ זש ה. ובי עמשל נוי מנ ה שי ה, זל ינה כי יא שש הי יהד - של
נו מנ זש ל בי רו שועה מש אה ה של ל זל ם כה עי ב. וש נה ית זה עמשי ר יהד, ננ חנ אנ לש יא כי הי ן של מנ זש בי ה לו. של וי חמ תנ שש נו הי מנ זש ל בי רוך. שועה בה בש

קומו. מש ה לו בי וי חמ תנ שש הי

ד יהרנ ב של ל גנ ף ענ מור - אנ יק גה די י צנ רי המ ים. של לי שועה םאש לנ י ר הי ל תש אנ יות, וש רה אמ ב לה נה ילה זה הש קומו תי מש ל חוץ לי בה אמ
קוץ לו? אותו הנ ב של נה זה ה הנ ב. מה זה על יק נל די י צנ יתי אי םא רה ר (תהלים לז) ל מנ אל יו נל לה יות, עה רה אמ ב לה נה ה זה עמשה ננ וש תו  גה רש דנ מי
יק די פול צנ ע יי בנ י של ר (משלי כד) כי מנ אל יו נל לה ה, עה תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש ה, הנ נה טנ יא י' קש הי ד, של חה ן אל אות ד' מי ל הה של

והקהם.

י לי עמ רוהה בנ אמ בי מו של ם. כש ה גורי עה ל שה זנ ר מנ מנ אל יו נל לה עה תו, של עה שש א בי יוצי ל אות ו' הוא של גול של לש גי ה, הנ אי םא ורש ב
גול? (בראשית יט) לש גי א בש בה של תוב בו כש ה כה ם מנ הה רה בש אנ ם. בש ה גורי עה ל שה זנ א מנ לה ם, אל ל יום גורי זנ ין מנ ה, אי נה שש מי הנ
ק חה צש א יי ייצי גולו? (שם כד) ונ לש גי ק בש חה צש יי תוב בש ה כה ה. מנ ים אותה די קש הנ י לש די קום, כש מה ל הנ ר אל בםקל ם בנ הה רה בש ם אנ כי ינשש ונ

ים. חי לון אםרש ר מש בה דש מי י בנ ני ני תש י יי ה (ירמיה ט) מי ר בה מנ אל נל שום של ה, מי דל שה יהה לנ לל א אי ב. יהצה רל נות עה פש ה לי דל שה שוחנ בנ לה

עמקםב? (בראשית כח) ינ תוב בש ה כה ב. מנ רל על ה בה ש אותה פי חנ י - לש ני שי הנ ר, וש בםקל ה בנ ש אותה פי חנ ים לש די קש הנ ד - לש חה אל
יהה. וה יא לש ה הי ינה ה לי אותה ם. וש ן שה לל יה ר ונ מנ אל יו נל לה עה עמקםב של ינ מו  ה, כש ש בה פוגי י של י מי רי שש ה. אנ ע בה גנ קום. פה מה ע בנ גנ פש יי ונ
ד חי אנ תש םא הי ל ה וש ר אותה יהה שומי ה, הה ש בה גנ פה ה של ל זל ם כה עי ים. וש להי י אל כי אמ לש עו בו מנ גש פש יי ה, (שם לב) ונ ש בה גנ פה יהד של מי
הוא ש, של מל של ח לו הנ רנ זש יי ילו (שם לב) ונ בי שש בי ש, של מל של א הנ י בה ם כי ן שה לל יה הו (שם כח) ונ זל ה. וש לה עש א בנ בה ד של ה ענ תה אי

ה. ל מםשל גול רוחו של לש גי א בו בש בה ה של מםשל

לו. ה של מה שה נש ה בנ זל גוף, וש ה בנ ל זל בה י, אמ עי צה מש אל מוד הה ענ ת בה חנ ה אנ גה רש דנ ים בש די יו עומש ה הה עמקםב ומםשל ה ינ שום זל ומי
י בי רנ ה לש עה שה ה הנ קה חמ דה של ה, כש שום זל ה. ומי לה עש י בנ לי ה בש ינה כי שש יא הנ הי ם, של דה ל אה כה ת לש דל ה עומל עה שה ין הנ ה אי שום זל ומי

פםל. תי י של אולנ זונות, וש ל מש ה של עה שה פםל בש תי ר של שה פש אל ם, וש עולה יב הה רי חמ אנ ה של צל רש ם תי ר, אי מנ אה ת, וש דה פש

תו שש י אי רי המ זונות. של ל מש ה של עה שה פםל בש תי הוא של רוך  בה דוש  קה ה הנ צל רש יי ם  י אי אולנ וש א  לה י? אל אולנ וש ה  ה זל מנ
ה עה שה ין הנ ה אי מו זל ה. וכש לה עש ל בנ שות של י רש לי ה בש תה שש יא עה הי ה של יים מנ קנ ילה מש הש יי ה של לה עש ה בנ ם רוצל י אי אולנ ה, וש תה שש עה
סוד ה. וש עה שה ה הנ ל אותה ה) של לה עש ם (בנ דה אה אותו הה גול בש לש גי םא בש ם יהב א אי לה ם, אל דה אותו אה ה, לש ינה כי יא שש הי ת, של דל עומל
ש. (שם) קםדל ל הנ ת אל ל עי כה םא בש ל יהב אנ ר (ויקרא טז) וש מנ אל נל ה  לה עש י בנ לי ש. ובש קםדל ל הנ רםן אל המ םא אנ םאת יהב ז ר - בש בה דה הנ

ה. לה עש בנ ר מי א זה לה ר, אל ל מום זה ר של חי ר אנ זה םא כש ה ל זל ר הנ זה הנ יות. וש ני א עמ לה ה אל יתה ין מי אי ת. וש ב יומה רי קה ר הנ זה הנ וש

ר מנ אה מו של גול, כש לש גי ן בש מנ ת וזש ה ייש עי מה שה ל נש כה לש ית, של אשי רי י בש מי ת יש של שי א מי רה בש ני ה של עה שה ש בש גה פש ני י של י מי רי שש אנ
ל כה ן לש דה עי וש ן  מנ יא זש הי ה, של תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש הנ זו  וש ם.  יי מה שה ת הנ חנ ץ תנ פל ל חי כה ת לש עי וש ן  מה כםל זש ת (קהלת ג) לנ לל קםהל

גול. לש גי גול וש לש ל גי כה ה ולש ירה פי ה וסש ירה פי סש

םאל מ שש ה, בי חה נש מי ג הנ לנ מו פש א כש לה ן? אל דה י עי צי חמ ה ונ ה זל ה. מנ פל ים יה ני דה עי ל הה כה ן. של דה י עי צי חמ ים ונ ני דה עי ן וש דה יא עי הי וש
ר תי סש אל לש ה  ר בה מנ אל םאל, נל מ ין ושש יהמי ת בש קל לל חל נל של ת. וכש מל לל שש י ני עי צה מש אל מוד הה ענ ים. בה מי חמ רנ ין לש יהמי ין, ובש די ת לש קל לל חל נל

םאל. מ ה ינד שש לה י של צי חמ ין, ונ ה ינד יהמי לה י של צי ה, חמ " הוה יא כםחנ יש הי ש. וש עה תי כות וש לש מנ י הנ צי ד חמ ך ענ תי שה קה ה בנ (אסתר ה) מנ
גו'. ת וש דל לל ת לה תוב (קהלת ג) עי כה הו של ת. זל ים עי מי עה ה פש מונל ים ושש רי שש ת על לל יר קםהל כי זש ם הי יהל ני ד שש גל נל כש

יב כי רש מנ י של מי ר, כש חי גוף אנ בש יב אותו  כי רש הי יו, וש צה ת עי אל יו וש נה בה ת אמ ת אל יי בנ ת הנ ץ אל תנ נה - וש יחנ  לי צש םא הי ל ה של אה רה
יחנ - לי צש םא הי ל ה של אה ם. רה שי נוי הנ הו שי זל לו. וש י של רי פש הנ ן וש ילה אי ה הה נל תנ שש ם מי שה ים, וש בושי ין חמ מי ים בש פוחי ין תנ מי ן מי ילה אי
ר - בה דה סוד הנ לו, וש ים של יורי צי ל הנ כה ה ומי אשונה רי יהה בה הה ה של ל מנ כה יו מי עמשה ל מנ כה ה אותו בש נל שנ ם, ומש שה ר אותו מי עוקי

הו. חי לש שנ תש יו ונ נה ה פה נל שנ (איוב יד) מש

יו שה רה שה יו וש נה טו פה שש פנ תש הי יחנ וש לי צש הי ע אותו וש טנ ם נה שה ע של קנ רש קנ ר. בנ בל ם גה לוש עי ם שה יי עממנ ל פנ ל אי ענ פש ה יי לל ל אי ן כה הל
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ה לל אי למםה. וש ך שש ף לש לל אל ר (שיר ח) הה מנ אל ם נל יהל לי עמ ף דור. ונ לל אל ה לש וה ר צי בה תוב דה כה הו של ה. זל ינה כי שש ף דור, זו הנ לל ד אל ענ
ים. פי לה אמ ד לנ סל ה חל עםשל ר - (דברים ה) וש בה דה סוד הנ ם, וש ל כגלה ם ענ דה אה ת הה יב אל כי רש הי ים של סופי ל כי מות של ף עולה לל אל
ר בו מנ אל , נל יחנ לי צש הי ר וש הה טש ם ני כגלה גול ובש לש ל גי כה יחנ בש לי צש הי ן של יוה ף דור (שם ז). כי לל אל ו לש ותה צש י מי רי שםמש יו ולש בה אםהמ י? לש מי לש

ים. פי לה אמ ד לנ סל ה חל עםשל וש

ף לל אל ק בש לל ם חי הל ין לה ף. אי לל אל ך  דש צי פםל מי ם? יי הל תוב בה ה כה קום, מנ ל מה כה ים בש יחי לי צש םא מנ ל ים של עי שה רש ל לה בה אמ
ה ה זל כו. מנ לי הנ דוש יש קום קה מש או ומי בה ים וה רי בג ים קש עי שה י רש יתי אי ן רה כי ר - (קהלת ח) ובש בה דה סוד הנ לו. וש לה מות הנ עולה הה
ן כי אי ובש דנ א ונ לה ה? אל שה דג ל קש קום של מה ם מי הל יהה לה םא הה ז ל ים, אה עי שה ם רש ם הי י אי רי המ כו? של לי הנ יש דוש  קום קה מש ומי

ה. שה דג קש ק בנ לל ם חי הל ין לה ם אי הל לה עות של שש רי שום הה ים, מי עי שה י רש יתי אי רה

ייש מור, וש ע גה שה ייש רה ים, של וי ים שה עי שה רש ל הה םא כה ר לו, ל מנ אה יו, וש לה ים אי ני קי זש ל הנ ן של קי זה ן הנ מי דנ זש ה מי ני ך הי ין כה בי
ל ענ בו בו, וש רש עה תש ם הי יהל ני שש ה, של אה מש טג ק בנ לל ייש לו חי ה וש שה דג קש ק בנ לל מור ייש לו חי ינו גה אי ע של שה רה מור. הה ינו גה אי ע של שה רה
ע שה רה הה ים. של מורי ים גש עי שה י רש יתי אי ר רה מנ םא אה ל כו, וש לי הנ דוש יש קום קה מש או ומי בה ים וה רי בג ים קש עי שה י רש יתי אי ר רה מנ אל ה נל זל

אי. דנ ה ונ שה דג קש ק בנ לל ין לו חי מור אי גה הנ

ה זל לה גול, וש לש גי ים אותו בש ידי ה, מורי אה מש טג הנ ר מי הי טה הי י לש די ה. וכש שה דג קש ק בנ לל מור, ייש לו חי ינו גה אי ע של שה ל רה בה אמ
י לי יהה לו כש הה ן של מה אג ה. לש מה זגהמ ה הנ אותה ר מי הנ טש יי ד של גול ענ לש גי ים בש מי עה ה פש מה םא כנ א יהב לה , אל ן יהדוענ מנ ת וזש עי ה וש עה ין שה אי
ש אי קו לה זורש ים, וש מי עה ה פש מה י כנ לי כש ק אותו בי יהה יוצי ה? הה שה ה עה נו, מל בש לנ רו ולש רש בה ה לש צה ר, רה חי ין אנ מי ב בש עםרה ף מש סל ל כל של

ם. סודה ק יש ר יוצנ הה ת נה םא עי ל טו וש מש ר קג של ר - (איוב כב) אמ בה דה סוד הנ ן, וש בי לנ תש הי ר וש רי בה תש הי ד של ענ

ע שנ לו תש ת? אי םא עי ל טו וש מש ר קג של ה אמ ה זל ת. ומנ נל בל לנ תש מי ד של ה ענ מה שה נש ק הנ ם יוצי שה ינור של ר די הנ ה נש ר? זל הה ה נה יזל אי
דוש קה ם הנ ק אותה רנ זה ם, וש נה מנ ם זש רל ת טל םא עי ל קו בש לש תנ סש הי ת וש םא עי ל טו בש מש קנ תש הי ה דורות של עה בה רש אנ ים וש עי בש אות שי מי

סוד. יש ם לנ יר אותה זי חל הל דור, וש ל דור וה ל כה גול ענ לש גי רוך הוא בש בה

ייה רש צוף אנ רש ם ופנ דה צוף אה רש ם פנ הי ים, של צופי רש ה פנ עה בה רש ל אנ סודות של ם ד' יש הי ם, של סודה ק יש ר יוצנ הה נה וש הו  זל וש
ה, בה כה רש ם. שור מל יי גולו מנ לש גי ה, וש בה כה רש מל ייה מי רש ר. אנ פה עה רוחנ וש ש וש אי ם וש יי ל מנ ים ענ ני מג מש ר, של של צוף נל רש צוף שור ופנ רש ופנ

ר יהשוב. פה ל עה ם אל דה אה תוב וש כה הו של ר. זל פה גולו עה לש גי ה, וש בה כה רש ם מל דה . אה גולו רוחנ לש גי ה, וש בה כה רש ר מל של ש. נל גולו אי לש גי וש

י בי א רנ ף דור. בה לל אל ה לש וה ם צי דה ר. אה בל ם גה עי לוש  ם שה יי עממנ ל פנ ל אי ענ פש ה יי לל ל אי ן כה ר, הל מנ אל יות נל חנ לש  ל שה ענ
נו. כגלה ד לש חה ב אל לוא אה ר (מלאכי ב) המ מנ אל נל יך  לל ן, עה קי ן זה קי עון, זה מש י שי בי ר רנ מנ ה. אה לה עש מנ ח לש רנ קו, ופה שש ננ עון לש מש שי

ק. לל ך חי נו בש ילה לה הש יי ינו של כי זה נו של קי לש י חל רי שש ם. אנ יי מנ שה בנ ינו של בי ה, אה לה עש מנ לש ן של יוקה דש בנ

י בי רנ ר לו  מנ ה. אה וה רש ר על שנ סות בש כנ ד לש י בה סי נש כש ם מי הל ה לה עמשי ר בו (שמות כח) ונ מנ אל נל ים, של תי שש יהה? פי ה הה ומל
יב רי קש םא הי ה ל ים. זל וי יות שה עמרה ל הה םא כה י, ל ני ר לו, בש מנ ה - הוא טוב! אה וה רש על הה ה בו  תה סש כנ תש הי ן של ם כי ר, אי זה עה לש אל
בו רש קש םא תי רו ל שה ר בש אי ל שש ל כה יש אל יש אי ר בו (ויקרא יח) אי מנ אל נל ה', של תו לנ וה רש ת על ב אל רי קה א לש לה ה אל זל ן הנ בה רש קה הנ
אשון רי ם הה דה ה אה ר בה מנ אל נל יא של ה הי לה רש עה ה, של בה קי נש ה הנ לה רש עה ה, הה עה רה ה הה מה זגהמ תו? הנ וה רש י על הי י ה'. ומנ ני ה אמ וה רש לות על גנ לש

מושיך בשעהרשלהתו ההיהה.

י'ו רש פי ח מי קנ תי (בראשית ג) ונ ה  ר בה מנ אל נל ע, של רה וה ל טוב  ץ של עי י הה רי ה? פש עה רה יהה הה בובש רש עי ל הה ם של אי י הה הי ומנ
ל, אי רה שש יי ים בש בי עםרה ם מש הי ב, של ב רנ רל עי ים הה אי ם בה שה י? לילי"ת, מי הי ל. ומנ םאכנ י ונ ה  מה עי ה  ישה אי ם לש ן גנ תי תי ל ונ םאכנ 'ת ונ
ל אי רה שש יך יי להל ה אל לל רו אי מש אה גו'. וש ים וש יתי חי שש ים מנ ני ים בה עי רי ע מש רנ ם זל הי א, של ם (ישעיה א) הוי גוי חםטי הל ר בה מנ אל נל של

ה. עה םא שה תו ל חה נש ל מי אל ן וש יי ל קנ אל ה (בראשית ד) וש שום זל ל. ומי גל עי לה

מות פםץ בש חש םא אל י ל ר כי מנ אל נל וש יו,  עמשה ל מנ ל כה יו ענ מה חמ רנ הוא, (תהלים קמה) וש רוך  בה דוש  קה ר בנ מנ אל י נל רי המ ונ
צונו יהה רש ל הה בל ל הל בה ר. אמ אי בה תש ני מו של ע, כש רנ צונו לש יהה רש הה א של לה ן. אל יי ל קנ נו של בה רש קה ן לש כי ל של כה ם, וש ל אותה בי קי ת, וש מי הנ
ר ענ ן, ושש בה ג לה לל של כש בושו  ב, לש ים יושי יהמי יק הנ תי ענ (דניאל ז) וש ר בו  מנ אל נל של אותו  ה, לש ינה כי שש ת הנ ב אל רי קה לש נו  בה רש קה בש
י רי המ ל. ונ בל ל הל ע ה' אל שנ יי ה ונ שום זל ן. ומי הל בי לש חל ומי םאנו  כורות צ בש יב מי רי קש הי אותו של ה? בש מל י. בנ קי ר נה מל צל כש םאשו  ר

ניתשבהאיר.

ל בי קנ תש םא הי ל ך של ה לה רה ה חה מה ן לה יי ל קה ר ה' אל םאמל י אםד. ונ ן מש יי קנ ר לש חנ יי ן, ונ יי ל קנ נו של בה רש ל קה בי קנ תש םא הי ל של יהד כש ומי
ץ. את רםבי טה ח חנ תנ פל םא - לנ ם ל אי ה, וש שובה תש ל בי בי קנ תש תי ם וש עולה ך בה ת לש אי גול - שש לש גי יך בנ עמשל יב מנ יטי ם תי ך? אי נש בה רש קה

י תי ם? שש לל צל מו בש לש צנ ה בש ה זל ת. מנ רל אל פש ל תי רוהה ענ אמ בי ה, של יאה רי ל בש ם של דה ה, אה ירה יצי יהה וי ל עמשי ם של דה אן אה ה כה ני הי
ע. צנ מש אל ל הה ם של דה אה הוא הה ל א' של אות של נה יוקש י דש ני ם שש י"ן, הי וי י וה תי ם ו"ו, שש לו הי ה. אי לה עש מנ לו לש יות של מג דש הנ

הוא ם, של דה מות אה ה דש תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש הנ ה, וש מה כש הוא חה יון, של לש ם על דה מות אה יא דש ה הי יונה לש על ה הה ינה כי שש הנ של
יק די ה צנ ירה צי ל יש ם של דה אה ה. וש יאה רי ל בש ם של דה ה אה זל ר, וש תל ל כל ן של יוקה דש י בי עי צה מש אל מוד הה ענ עוד, הה י. וש עי צה מש אל מוד הה ענ הה

לום ה'. לום, שש ית שה רי יק בש די הוא צנ למםה. של שש ה לי מה כש ן חה תנ ה נה יהוה ה (מלכים-א ה) ונ שום זל ה. ומי מה כש חה ן הנ יוקנ דש בי
ה. יונה לש על ה הה ינה כי שש מות הנ יהה, דש ל עמשי ם של דה ה אה תונה חש תנ ה הנ ינה כי ושש

ד צנ הנ ין מי פי נש יר אנ עי ה, זש ירה צי ל יש ם של דה ה, אה יאה רי ל בש ם של דה ה אה זל ם, וש יי פנ ך אנ רל ל וא"ו הוא אל ד של צנ הנ ם מי דה עוד אה וש
י"ת, "א שי רה ית בה אשי רי עוד, בש ים. וש תוני חש תנ יהה הנ עמשי ה ונ ירה יצי ה וי יאה רי ל בש ירות של פי סש ם הנ הי לו  ר. יו"י אי יצל יי ל ונ של
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ים. יוני לש על יהה הה עמשי ה ונ ירה יצי ה וי יאה רי ל בש ם של דה אה ים, וש תוני חש תנ יהה הנ עמשי ה ונ ירה יצי ה וי יאה רי ל בש ם של דה ם אה הי וש

ם, דה אה את  רי קש ני ה  ירה פי סש ל  כה וש ע,  שנ תי ן הוא  טה קה בון  שש חל בש ם  דה אה נוך, של חמ ל  של רו  פש סי בש ים  מוני טש של אנו  צה ומה
הו ך, זל מש םאש מי ר ילה הה הש ם, יי דה ה אה עמשל ר ננ תל כל ר לנ מנ לות אה עי ת הה לנ ה עי אשונה רי ם. בה דה מות אה ה דש תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש הנ וש

ל. מל רש כנ ך כנ יי לנ ך עה םאשי תוב (שיר ז) ר כה של

ה עמשל ע. ננ שנ ה תי ני ם - הי חםטל ים וש ני י פה תי ש, ושש ה שי ני ם - הי יי ננ זש י אה תי ם ושש יי יננ י עי תי חו ושש צש ד, ומי חה ה אל ני םאש הי ר הה
יו גולה לש ל גי כה יהו, וש פי ם לש דה אה ל הה ל עממנ ם, כה עולה בון הה ר לו רי מנ כםל. אה ל הנ ל של לה כש ית, הנ ירי ילה עמשי הש יי ה של פל ה הנ ני ם, הי דה אה
ן מנ אותו זש יהו. בש פי ל בש מה ילה עה הש םא יי ם, ל כל מה ף עי תי תנ שש י אל ני ר לו, אמ מנ זונות? אה ל מש ה של עה שה ן בש תי נה יי ר של שה פש אל יהו, וש פי לש

ם. אה בה ל צש יו כה רוחנ פי עמשו ובש ם ננ יי מנ ר ה' שה בנ דש תוב (תהלים לג) בי כה הו של ה. זל יעה יגי ל וי מה י עה לי כםל בש א הנ רה בה

יהה מון הה דש ם קנ דה אה אותו  ן, של ר לו, כי מנ זון? אה ל מה רון של סה חי ה וש לה עש מנ יהה לש ל הה מה ה עה ר, ומל זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ם ם עי לי יהה שה םא הה ו ל שה כש ד ענ ענ שום של ם, מי ף שה תי תנ שש יהה מי םא הה לות ל עי ת הה לנ עי שום של ן, מי יבה רי חמ מות ומנ ה עולה בונל
קום מה א בש לה ה אל ינו שורל אי ם, של ף שה תי תנ שש הי ה, וש בה קי הוא נש ם, של דה ה אה עמשל ר (בראשית א) ננ מנ ה אה שום זל תו. ומי בה קי נש

ם. לי שה

ה ני ים - הי ה מםחי עה בה רש אנ ק לש לה חל נל ד, וש חה מםחנ הוא אל הנ ם. של דה ה אה עמשל ר ננ מנ אה ה, וש מה כש הוא חה , של מםחנ ד לנ ך יהרנ ר כה חנ אנ
ב, לי ה הנ ם, זל דה ה אה עמשל ננ ר  מנ אה וש ע.  שנ ה תי ני ים - הי ני פש בי מי מו  בות עי שה חש נל יות של לה י כש תי ה ושש אה י רי פי נש י כנ ני ש. ושש מי חה

כםל. מות הנ לי ילה שש הש יי של

י תי ושש גוף  הנ וש לש,  ה שה ני הי  - ט  של ווי ה  נל קה וש אר  וה צנ גוף,  הנ ל  ענ של ם.  דה אה ה  עמשל ננ ר  מנ אה וש גוף  לנ ד  יהרנ ך  כה ר  חנ אנ וש
קום ל מה כה ה. בש בה קי נש כםל, זו הנ ית לנ ירי עמשי ם - הה דה ה אה עמשל ע. ננ שנ ה תי ני ם - הי יי י שוקנ תי ית ושש רי ש, ובש ה שי ני רועות - הי זש הנ
ר מנ אה ה, וש ירה פי ה וסש ירה פי ל סש כה ר ובש יבה אי ר וש יבה ל אי כה ך בש ך הולי כה ים. וש תוני חש תנ הנ ים וש יוני לש על מות הה לי יא שש ה זו הי בה קי נש הנ

ר. יבה ל אי כה ה ובש ירה פי ל סש כה ה בש ינה כי שש ת הנ לל לל כש ני ד של ם, ענ דה ה אה עמשל ננ

ד ך יורי ר כה חנ ה: יו"ד ה"א וא"ו ה"א. אנ מו זל ר כש של על ד לש חה ל אל ה, כה ים בה רי יבה אי ל הה מו כה לש שש ני ן של מנ זש אותו הנ בש
ך כה ד. וש ל צנ כה ה מי לולה ה כש ינה כי שש ילה הנ הש תי ם, של דה ה אה עמשל ר ננ מנ אה ם יהו"ה, וש הי ם של דה ל אה טנ ם ני הל מי יות של חנ ע הנ בנ רש אנ לש
ה זל ל הנ לה כש ת הנ קםט אל י, נש ני ר בש זה עה לש אל ם. וש דה י אה ני בש ה בי טה מנ ך לש כה ם, וש דה ה אה עמשל ר ננ מנ אה ם וש יי מנ שה א הנ בה ל צש כה ה לש טה מנ ד לש יורי
י לי ם בש דה אה ה הה שום זל ם. ומי רוי שה םא שה לות ל עי ת הה לנ עי מות, וש לי ם שש ין שה ה, אי ינה כי ם שש ין שה אי קום של ל מה כה בש ך - של יהדש בש
םא ל לו  ם, אי ל שה ים של רי בי חמ ל הנ כה ר וש זה עה לש י אל בי ר רנ מנ הוא. אה רוך  בה דוש  קה יו הנ לה ה עה םא שורל ל גום וש ה הוא פה בה קי נש הנ

יק. פי סש םאת - מנ מםענ ז שש א לי לה ם אל עולה אנו לה בה

ם ת עי רל בל חנ תש ה מי ינה כי שש הנ ד של ה, ענ יעה בי נש םא הנ ל וש יתו,  ל בי דות ענ ין יורש כות אי רה בש עון, הנ מש י שי בי ר רנ מנ עוד אה וש
ן, יי ם אנ דה אה שום של ה? מי מה ץ. לה רל אה ל הה ים ענ להי יר ה' אל טי מש םא הי י ל תוב (בראשית ב) כי כה הו של רוך הוא. זל דוש בה קה הנ
יר טי מש םא הי י ל ה כי שום זל ה, ומי בה קי י נש לי א בש רה קש םא ני ם ל דה אה ך, וש יתל ל בי ה אל כה רה יחנ בש ני הה ר (יחזקאל מד) לש מנ אל יו נל לה עה של

ץ. רל אה ל הה ים ענ להי ה' אל

שום ה. ומי ינה כי שש ה הנ אה בה ד של ה, ענ יעה בי י נש לי ים בש שי יבי ים וי בי רי יו חמ ים הה ני יה נש בי ל הנ כה בםהו, וש וה ה תםהו  תה יש ץ הה רל אה הה וש
קום ל מה כה לוס, בש קש ם אונש גי רש תי וש יך.  תי כש רנ ובי יך  לל בוא אי י אה מי ת שש יר אל כי זש ר אנ של קום אמ מה ל הנ כה ה (שמות כ) בש זל

סות בו. נש כנ תש כות מי רה בש ל הנ כה י. של תי ינה כי ת שש ה אל רל שש אנ של

יונהה לש על ם הה אי ה. ב' הה מה כש ית חה אשי ר. ר' רי תל רוך? כ' כל ה בה ה זל רוך. מנ בה ענ בש ענ כורי כורי ל הנ ר כה מנ אל ילו נל בי שש ובי
ה שום זל . ומי יהה לל ים אי סי נש כנ תש ם מי כגלה וש ה,  ים בה לולי ה כש רה ה עמשה ני ירות. הי פי סש הנ ש  ל שי ו' כולי ה.  תונה חש תנ ם הנ אי הה וש

כםל. ל הנ נוס של כי ת, הנ סל נל כש ית הנ את בי רי קש ני

ר של ל על יון, כולי לש ל על רוך אי ר בו ובה מנ אל נל הוא של רוך, הנ בה ענ בש - כורי ענ  כורי ל הנ כה ם, וש שי ף בנ ף - זוקי זוקי ל הנ כה וש
ל ר, כה יהה לו לומנ ה? הה מה ם לה יי עממנ ם, פנ שי ף בנ ף זוקי זוקי ל הנ כה כות. וש רה בש ל הנ קור כה הוא מש ה, של טה מנ ה לש לה עש מנ ירות מי פי סש
יעות - רי י כש תי ל שש סוד של א הנ לה יפות? אל קי י זש תי יעות ושש רי י כש תי ה שש מה ם! לה שי ף בנ זוקי וש רוך  בה ענ בש ל, כורי לי פנ תש מי י של מי
יות לש חג הנ ל  כה קו  קש פנ תש יי של ד  ענ הו  זל וש יות.  לש חג ה  רי שש על ה  מונל שש ל  כולי הוא  של ים  מי עולה הה ד ח"י  ענ גוף,  הנ וש םאש  ר הה
םאש ר ם בש יעות הי רי י כש תי שש מו של ים. וכש מי עה ע פש בנ ה של צה רש חו אנ תנ שש יי עמקםב (בראשית לג) ונ ינ ר בש מנ אל יהה נל לל עה ה, וש רה דש שי בנ של

יפות. קי י זש תי ם שש יך שה רי ך צה רוך, כה הוא בה גוף של וש

ן יעות הי רי י כש תי ה. שש רה תי יא יש ים הי ני פש בי ה מי יעה בי נש ת הנ ידנ רי יש ר של יון ייש יותי לש א, סוד על בה ר, אנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
קו לש תנ סש הי י של ני שי אשון וש ת רי יי בנ מו של ם ו', כש ם י', ה' עי עמלות ה' עי הנ ה"ה לש יפות בש קי י זש תי ל ה"ה, ושש י? אל מי י"ו לש

ים. פופי כש ל הנ כה ף לש זוקי ים וש לי נםפש ל הנ כה ך ה' לש ר (תהלים קמה) סומי מנ אל ם נל יהל לי עמ ים, ונ מודי י ענ ני שש בי

ים פולי ם כש יך הי ר, אי של ים בו על לי לה כש ני יון של לש ל על הוא אי כות, של רה בש ענ בנ ענ כורי כורי ל הנ ר כה אי בה תש י ני רי המ ר לו, ונ מנ אה
ה טה מנ ר מי של יפות על קי ה. וזש טה מנ ה לש לה עש מנ ר מי של ן על יעות הי רי כש י הנ רי המ יעות? של רי י כש תי ם שש יו שה הש יי ים של יי ני ר שש של ם על שה
ד "י, ענ נה דם ל אמ ף של לל ן אה ר מי של על יעות בש רי כש ר - אל"ף ה"א יו"ד ה"א. יו"ד ה"א וא"ו ה"א. הנ בה דה סוד הנ ה. וש לה עש מנ לש

ל ה כה שום זל ה. ומי " הוה "י הוא יש נה דם ן אמ ילה. י' מי הש "י הוא אל נה דם ן אמ ף מי לל ד אה "י, ענ נה דם ל אמ ן י' של יפות מי קי ר זש של על
ה יפה קי אן זש י כה רי ם יו"ד ה"א וא"ו ה"א. המ שי ף בנ ף זוקי זוקי ל הנ כה רוך אל"ף ה"א יו"ד ה"א. וש בה ענ בש ענ כורי כורי הנ
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יהה ני ה שש יעה רי יהה וכש ני ה שש יפה קי ן, זש ם כי י. אי נה דם אמ כםל בנ הנ ה, וש " יהוה ה בי יפה קי ילה, זש הש אל ה בש יעה רי כש ת. הנ חנ ה אנ יעה רי ת וכש חנ אנ
ה? מל בנ

יד מורי לות, של עי ת הה לנ עי יך לש רי יהה צה ני ה שש יעה רי ה וכש יפה קי זש אי של דנ ים, ונ יהמי יק הנ תי ענ י לש ני רוך בש עון, בה מש י שי בי ר רנ מנ אה
יהה לי עמ שותו. הה רש יהדו ובי כםל בש הנ ה של " הוה ם יש שי ה בש ף אותה הוא זוקי ה, של ינה כי שש עמלות בו הנ הנ ה ולש טה מנ ה לש לה עש מנ אותו מי
ם הוא אי ת. וש דל םא יורל ה, ל יעה בי יד נש םא מורי ם הוא ל אי שותו. וש רש א בי לה יד אל םא מורי ל שותו, של רש ה בי יעה בי נש הנ ה וש ידה רי יש הנ וש
א קול ר. יהצה זה עה לש י אל בי ח רנ מנ שה ים וש רי בי חמ ל הנ חו כה מש ה. שה ת לה דל םא יורל ה ל יעה בי נש הנ ה, וש ינה כי שש יהה לנ לי ין עמ יד, אי םא מורי ל

ך. תל דש ל יולנ גי תה ר - וש זה עה לש י אל בי ל רנ ענ ך. וש מל אי יך וש בי ח אה מנ שש עון: יי מש י שי בי ל רנ ר ענ מנ אה וש

ה מה שה נש נו. הנ לה פות של תה שג ילה בש הש יי ם, של דה ה אה עמשל ננ רו  מש אה א וש סי כי וש ך  אה לש ן ומנ רו אופנ בש חנ תש ם, הי דה ה אה עמשל עוד ננ וש
מונו. ד אותו כה ינחי ש ולש די קנ ך ולש רי בה נו לש לה ן של יוקה דש ילה בנ הש יי ן, של אופנ הה ש מי פל נל הנ ך, וש אה לש מנ הנ רוחנ מי הה א, וש סי כי מי

עון, מש עון שי מש ר, שי מנ אה ד וש ים, יהרנ יקי תי ענ ל הה יק של תי ענ ים, הה ני קי זש ל הנ ן של קי זה ה הנ ני ם הי יי תנ ינש ם. בי דה ה אה עמשל עוד ננ וש
מו ה אותו. כש אה םא רה ל ח, וש רנ יהד פה ה? מי זל ים הנ להי אל אן הה י הוא כה ים, מי להי ר אל םאמל י ם? ונ דה ה אה עמשל ר ננ מנ אה י הוא של מי
רוך הוא, דוש בה קה אי הוא הנ דנ ר ונ מנ י, אה בי ם רנ שי א לו בש רה םא קה ל עון וש מש עון שי מש ר לו שי מנ אה עון של מש י שי בי ע רנ מנ שה של
אן אי כה דנ ונ ה, של זל סוד הנ תםחנ בנ פש ה לי עה שה ת הנ עי ן. כה בה ג לה לל של בושו כש ב, ולש ים יושי יהמי יק הנ תי ענ ר בו (דניאל ז) וש מנ אל נל של

לות. גנ שות לש ה רש נה תש ני ע של מה שש ת מנ עי כה לות, וש גנ שות לש ין רש אי ייש סוד של

א לה ר אל בה ה דה יהה עושל םא הה ן ל מה אג הה וש ן,  מה אג יהה לו  הה וש נות,  בש ים לי ני יה נש ה בי מה כנ לו  יו  הה של ך  לל מל ר, לש מנ אה ח וש תנ פה
ה, לה עש מנ ה לש יונה לש על ה הה מה כש חה אי הוא הנ דנ ך ונ לל מל גו'. הנ מון וש לו אה צש ילה אל הש אל תוב (משלי ח) וה כה הו של ך. זל לל מל שות הנ רש בי
זו ה, וש טה מנ ן לש מה אג ים הה להי ה. אל יונה לש על ם הה אי זו הה ה, וש לה עש מנ ן לש מה אג ים הה להי ה. אל טה מנ ך לש לל מל י הוא הנ עי צה מש אל מוד הה ענ הה וש

ה. לה עש ל בנ שות של רש י הה לי ר בש בה עמשות דה ה לנ שה אי ין לה אי ה. וש טה מנ לש ה של ינה כי שש הנ

תוב כה הו של יהה. זל ך הה כה - וש ך  י כה הי ם יש אי ה לה ירה מי אמ ר בנ ב אומי אה יהה הה ילות, הה צי אמ ך  רל דל יו בש הה ים של ני יה נש בי ל הנ כה וש
ן מה אג הה ר, וש אומי ן הוא של יה נש בי ל הנ ענ י אור, בנ הי ים יש אלהי ר לי יהה אומי ר, הה םאמל י י אור. ונ הי יש י אור ונ הי (בראשית א) יש

ה. עמשה יהד ננ כםל מי הנ אםרםת, וש י מש הי , יש יענ קי י רה הי ר יש יהה אומי ילות הה צי ך אמ רל דל ם בש הי ים של ני יה נש בי ל הנ כה ך בש כה יהד. וש ה מי עושל

נו מי לש צנ בש ם  דה אה ה  עמשל ננ ן,  יה נש בי הנ ל  ענ בנ לש ן  מה אג הה ר  מנ אה ים,  די רה פש ני הנ ם  עולנ הוא  של רוד,  פי הנ ם  עולנ לש יענ  גי הי של כש
הו יל. זל סי הוא כש שום של יך, מי נל פה םא לש ט חמ יד הוא לנ תי ל עה בה עמשותו, אמ אי טוב הוא לנ דנ ן, ונ יה נש בי ל הנ ענ ר בנ מנ נו. אה מותי דש כי
ב, אה םא בה ל ם וש אי לוי בה או תה טש חל ר של חנ ת, אנ רל יא אומל מו. הי ת אי יל תוגנ סי ן כש ב ובי ח אה מנ שנ ם יש כה ן חה תוב (משלי י) בי כה של
ה צה םא רה ל מו, וש לש צנ ם בש דה אה ת הה ים אל להי א אל רה בש יי תוב (בראשית א) ונ כה של הו  י. זל ני יוקש דש בי םא אותו  ר בש ה לי י רוצה ני אמ

ב. אה ף בו הה תי תנ שש הי לש

יד הוא תי עה של ך  י לה תי רש מנ םא אה ל ם, וש אי לה ך  לל מל ר הנ מנ ם. אה כל מש ה אי חה לש ם שג יכל עי שש פי תוב? ובש ה כה א מנ טה חה ן של מנ זש בי
הוא ם של דה ה אה ב, זל ח אה מנ שנ ם יש כה ן חה תוב בי ה כה שום זל מו. ומי עי ה  אותה ש  רנ גי אותו, וש ש  רנ ן גי מנ זש אותו  םא? בש ט חמ לנ

ה. יאה רי ל בש ם של דה ה אה מו, זל ת אי יל תוגנ סי ן כש ילות. ובי צי ך אמ רל דל בש

ילות צי ך אמ רל דל ב הוא בש אה ל הה דו של צי מי ם, של אי ב לה אה ין הה רוד בי י ייש פי כי י, וש בי י רנ בי רו, רנ מש אה ים וש רי בי חמ ל הנ מו כה קה
ל ם של דה צי יהה מי ה הה בה קי ר ונש כה ילות, זה צי ל אמ ם של דה ה אה ני הי ך, של םא כה ים, ל רי בי ים חמ רי בי ר, חמ מנ ה? אה יאה רי בש ם בנ אי ד הה צנ ומי
ד צנ י אור מי הי יש ב, ונ אה ד הה צנ י אור מי הי י אור. יש הי יש י אור ונ הי ים יש להי ר אל םאמל י (בראשית א) ונ הו  זל ם. וש אי הה ב וש אה הה
ים, להי בון אל שש חל ה לש עולל נו"י של יהה כי ם הה אי לה א של לה מות. אל ם ודש לל ין בו צל ה אי זל לה ים, וש צופי רש ם דו פנ דה הו אה זל ם. וש אי הה
םא ט חמ יד הוא לנ תי עה ב של אה ר הה מנ הוא אה נוי הנ כי יהה בנ הה הוא של הנ ך  חםשל שום הנ ך. ומי חםשל הוא הוא אור וש נוי הנ כי הנ וש
ז אותו ננ גה אשון של רי יום הה רוך הוא בנ דוש בה קה א הנ רה בה אור של הו הה זל יון, וש לש בוש על הוא אור לש ה, של יאה רי ל בש ם של דה אה לש

ים. יקי די צנ לנ

מו. דה יי ך  חםשל בנ ים  עי שה ורש תוב (שמואל-א ב)  כה של הו  זל ים,  עי שה רש לה אשון  רי יום הה בנ א  רה בש ני הוא של הנ ך  חםשל הנ וש
ר מנ ה אה שום זל ף בו. ומי תי תנ שש הי ב לש אה ה הה צה םא רה אור, ל הה אותו  יא לש טי חמ הנ יד לש תי יהה עה הה של ך  חםשל הנ שום אותו  ומי
בוש גוף הוא לש הנ מו של אור כש ל הה בוש של לש הוא הנ הוא, של ך הנ חםשל נו, הנ מותי דש הוא. כי אור הנ נו, הה מי לש צנ ם בש דה ה אה עמשל ננ
מםענ שש ינו לי כי זה נו של קי לש י חל רי שש רו, אנ מש אה ים וש רי בי חמ ל הנ חו כה מש י. שה ני ישי בי לש ר תנ שה תוב (איוב י) עור ובה כה הו של ה. זל מה שה נש לנ

ה. תה ד ענ עו ענ מש שש םא ני ל ים של רי בה דש

עו מש ר, שי מנ י. אה די מה ים עי להי ין אל אי וש י הוא  ני י אמ ני י אמ ה כי תה ענ או  ר, (דברים לב) רש מנ אה עון וש מש י שי בי ח רנ תנ פה
י ה כי תה או ענ ר רש מנ אה י הוא של לות. מי גנ שות לש רש י הה ה לי נה תש ני ר של חנ אנ לות, מי גנ ה לש י רוצל ני אמ ים של יקי תי ים ענ רי בה ים דש רי בי חמ
לו אי ת מי לנ לות, עי עי ת הה לנ א עי רה קש הוא ני הנ ים. וש יוני לש על ל הה ל כה ת ענ לנ הו עי א זל לה י? אל די מה ים עי להי ין אל אי י הוא וש ני י אמ ני אמ
מו יו, כש לה עה של הוא  יון הנ לש על הה שות מי ל רש נוטי ד של ענ ה  עמשל שום מנ לו  לה לות הנ עי הה ן  ת מי חנ ה אנ עמשל ינ םא  ל לות של עי הה

ם. דה ה אה עמשל ננ ה בש לה עש מנ נו לש רש אנ בי של

שות רש א בי לה ר אל בה ה דה םא עושל ל ה, וש עמשל ננ נו  מל ה מי לה עש מנ לש אותו של ר לש מנ ה אה זל ר. של מנ אל ם נל יי ננ ל שש אי ענ דנ ה ונ עמשל ננ
ל אותו בה רו. אמ בי חמ ה מי צה ל עי נוטי ד של ר ענ בה ה דה םא עושל נו ל מל ה מי לה עש מנ לש אותו של נו, וש מל ה מי לה עש מנ לש אותו של ה מי ירה מי אמ בנ
י ל מי אל תוב (ישעיה מ) וש כה הו של ה לו. זל ול שה ה של טה מנ ין לש אי נו, וש מל ה מי לה עש מנ ין לש אי לות, של עי ל הה ל כה ת ענ לנ א עי רה קש ני של
ר מנ אה הוא של מו הנ ה, כש צה נו עי מל ל מי נוטי י, של די מה ים עי להי ין אל אי י הוא וש ני י אמ ני י אמ ה כי תה או ענ ר, רש מנ גו'. אה י וש יוני מש דנ תש
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נו. מי לש צנ ם בש דה ה אה עמשל ים ננ להי ר אל םאמל י ונ

ת לנ עי ה של לה עש מנ תה לש רש מנ י אה רי המ רו, ונ מש ה. אה זל קום הנ מה ר בנ בי דנ שות לש נו רש ן לה י, תי בי רו, רנ מש אה ים וש רי בי חמ ל הנ מו כה קה
י לי בש דו  בנ א הוא לש לה שות אל ה ורש צה ל עי םא נוטי ל לות של עי ת הה לנ עי בש רו  מש אה יך  אי ם, וש דה ה אה עמשל ר ננ תל כל ר לנ מנ לות אה עי הה

ילות? צי ל אמ ים של להי לו אל פי י, אמ די מה ים עי להי ין אל אי תוב וש כה בון, של שש חל תוף וש שי

א רה קש ני ייש של ו של שה כש ם ענ כל י לה תי רש מנ םא אה י ל רי המ ר. ונ בי דנ ם מש יכל פי ה של ם מנ יכל ני זש עות אה ה שומש ינה יל הש ם, תי הל ר לה מנ אה
נו, מל ה מי צה ל עי נוטי י של ני ין לו שי לות אי עי ל הה ל כה ת ענ לנ עי לות?! של עי ל הה ל כה ת ענ לנ א עי רה קש ני ינו אותו של אי לות, וש עי ת הה לנ עי

ף. תה ין לו שג אי כםל, וש ם הנ יד קםדל הוא יהחי של

ם יד קםדל הוא יהחי ה. של צה נו עי מל ל מי נוטי י, של די מה ים עי להי ין אל אי י הוא וש ני י אמ ני י אמ ה כי תה או ענ ר רש מנ ה אה שום זל ומי
יו אתי רה ד קש חה י אל ם כי הל ר בה מנ אל נל ה של בה קי ר ונש כה מו זה תוף כש שי ד בש חה ייש אל בון. של שש ין חל אי ף וש תה םא שג ל י וש ני ין לו שי אי כםל, וש הנ
חו טש תנ שש הי ים וש רי בי חמ ל הנ מו כה י. קה די מה ים עי להי ין אל אי ה וש שום זל תוף, ומי י שי לי בון ובש שש י חל לי ד בש חה ל הוא אל בה כו'. אמ וש
ים. דושי ים קש כי אה לש מנ ים לש לי גנ תש יו מי םא הה ל ים של ירי מי לות סודות טש גנ מו לש ים עי כי סש בונו מנ רי י של י מי רי שש רו, אנ מש אה יו וש נה פה לש

ילה חנ אמ ית ונ מי י אה ני ה, אמ זל סוק הנ פה ים בנ ירי מי ה סודות טש מה כנ סוק, של פה ים הנ לי שש הנ נו לש ים, ייש לה רי בי ם, חמ הל ר לה מנ אה
םא ם ל אי ה. וש יתה םאל מי מ שש ד הנ צנ ים, ומי יי ין חנ יהמי ד הנ צנ ה. מי ירה פי סש ילה בי חנ אמ ה, ונ ירה פי סש ית בי מי י אה ני ים, אמ רי בי גו'. חמ וש

ד. ה ינחנ לשה ב שש מושנ הוא בש ין, של די יים הנ קנ תש םא מי י, ל עי צה מש אל מוד הה ענ ם בה יהל ני ימו שש כי סש הי

יא יהו"ה הי ים, של בי ל שה בי קנ ה לש שוטה יא פש הי ין של םא ינד יהמי ב תה ין, וש עמשות די ה לנ לשה שש ים הנ ימי כי סש ים מנ מי עה פש לי וש
ד צנ ה מי " הוה ה. ינד יש בורה גש ד הנ צנ םאל מי מ ד, ינד שש סל חל ד הנ צנ ין מי את ינד יהמי רי קש ה ני ינה כי שש זו הנ יו"ד ה"א וא"ו ה"א, וש
לות, עי ל הה ל כה ת ענ לנ ן עי דה של ל כש בה ין, אמ די ן הנ ם מי תה ילה צי מנ זו  יהד הנ ה, הנ שובה תש ר בי ם חוזי דה אה של י. כש עי צה מש אל מוד הה ענ הה

יל. צי י מנ יהדי ין מי אי ר בו וש מנ אל נל

יו"ד ה"י וא"ו זו בש מש רש ני ם א א א י י י, של הל ייש בה י, של ני י אמ ני י אמ ני ה אמ זל סוק הנ פה ים ייש בנ מי עה פש לש  עוד, שה וש
ל ם כה עי לו. וש לה מות הנ שי זו בנ מש רש ני "י, של ני אמ יל"ה ונ חנ אמ י"ן ונ אי י"ם - וש וי לש וה ם שה הל ייש בה ה"י. יו"ד ה"א וא"ו ה"א. וש
רוך דוש בה קה ה הנ י הוא, זל ני י אמ ני י אמ ה כי תה או ענ ים - רש רי חי ים אמ להי ל אל צל ה אי זל סוק הנ פה ת הנ ים אל רי בי חמ רו הנ אמ בי ה של זל
י ת מי ה אל ינה כי שש ית בנ מי י אה ני ש. אמ חה נה ה סמא"ל וש י - זל די מה ים עי להי ין אל אי ם אנ"י וה"ו. וש הל ר בה מנ אל נל תו של ינה כי הוא ושש

ה יו"ד ה"א " הוה יא יש הי ה של " הוה יל - זו ינד יש צי י מנ יהדי ין מי אי יק. וש די הוא צנ י של ת מי ה אל ילה בה חנ י אמ ני אמ ע, ונ שה הוא רה של
ת. מל כםל אל הנ יא כוז"ו במוכס"ז כוז"ו, וש הי וא"ו ה"א. וש

ים מי כה חמ א לנ לה ר אל סה מש םא ני ה ל זל סוד הנ לות, הנ עי ל הה ל כה ת ענ לנ הוא עי יון של לש על ל הה ה ענ לה עש מנ ר לש מנ אל נל ה של ל מנ בה אמ
ים. יאי בי ונש

סוק פה ת הנ רו אל מש ם אה הי ת, של רי שה י הנ כי אמ לש ל מנ ים ענ רי בי חמ שוהה הנ רש י פי רי נו, המ מותי דש נו כי מי לש צנ ם בש דה ה אה עמשל עוד ננ וש
ה צה ה רה מה לה םא, וש ט חמ יד לנ תי יהה עה הה ים של עי יו יודש ם הה הי יות. וש הש יד לי תי עה ה של יהה ומנ הה ה של ים מנ עי יו יודש הה ר של חנ ה אנ זל הנ
ה עמשל רוך הוא ננ דוש בה קה ה לנ ינה כי שש ה הנ רה מש אה ן של מנ זש יו בי לה ים עה גי רש טש קנ יו מש ל הה אי זה עמ א ונ זה א עמ לה םא עוד, אל ל עמשות לו? וש לנ

אהדהם.

יא הי תו של שש אי יך בש נל פה םא לש ט חמ יד לנ תי עה הו, וש עי דה תי ם ונ דה עמשות אה ה לנ ה רוצל תה ה אנ הו, מה עי דה תי ם ונ דה ה אה רו, מה מש אה
ה זל ה, בה ינה כי שש הנ ה לו  רה מש ן אה מנ זש אותו  ה. בש יאה רי ל בש של ך  םאל חםשל מ שש ה, הנ בה קי נש ך  חםשל ר, הנ כה אור הוא זה הה ך, של חםשל
ם, דה אה נות הה ת בש ים אל להי אל י הה ני בש או  רש יי תוב (בראשית ו) ונ כה של הו  פםל. זל נש ים לי ידי ם עמתי תל ים, אנ גי רש טש קנ ם מש תל אנ של

ם. תה שה דג קש ה מי ינה כי שש ם הנ ה אותה ילה פי הי ן, וש הל עו בה טה ן וש הל קו בה שש חה וש

ם. דה םא אה ט חמ יד לנ תי יהה עה ה הה בה קי נש אי בי דנ ונ ם, של יהל רי בש די ים בש רי קש שנ םא מש ל ל אי זה עמ א ונ זה ך, עמ ם כה ים, אי רי בי חמ רו הנ מש אה
ים ם טובי יתל יי ם הל תל ם אנ רום, אי מה א הנ בה ל צש כה ר מי י יותי ננ פה ג לש רי טש קנ ם לש תל נש מנ דנ זש הי ם של תל ה, אנ ינה כי שש ה הנ רה מש ך אה א כה לה אל
בות, ים רנ שי נה ם בש תל ת, אנ חנ ה אנ שה ם אי םא עי ט חמ יד לנ תי ם הוא עה ל אי בה יו. אמ לה ג עה רי טש קנ ם לש כל ה לה אל ם, נה יכל עמשי מנ ם בש דה אה מי
ם א אי לה םא עוד, אל ל ם. וש דה אה ת הה םא בנ ל ם וש דה אה נות הה ם. בש דה אה נות הה ת בש ים אל להי אל י הה ני או בש רש יי ר (שם) ונ מנ אל נל מו של כש

א. טה חה ה של מנ ן בש קי תנ תש הי בונו ולש רי זםר לש חמ ה לנ שובה ים לו תש די קש י הי רי א, המ ם חוטי דה אה

דוש קה א הנ רה בה ך של יהה כה םא הה ם ל ים, אי רי בי חמ ר לנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ה? אה ל זל ה כה מה ן לה ם כי ים, אי רי בי חמ רו לו הנ מש אה
שום א מי לה ה, אל יאה רי ל בש ם של דה אה ה לש חובה כות וש ה זש תה יש םא הה ך, ל חםשל ם אור וש הי ע של רה ר הה ייצל ר טוב וש רוך הוא ייצל בה
ת אל ת וש ול מה ת הנ אל טוב וש ת הנ אל ים וש יי חנ ת הנ יום אל יך הנ נל פה י לש תי תנ ה נה אי ה (דברים ל) רש שום זל ם. ומי יהל ני שש א מי רה בש ני של

ה ל מנ ם כה םא גורי ל ה, וש " הוה י יש ני פש םא לי ט חמ א לנ רה בש יהה ני םא הה ה? ל מה ה לה ל זל עוד כה לו, וש רו  מש ים. אה יי חנ בנ תה  רש חנ ע. ובה רה הה
ר. כה םא שה ל ש וש נל םא עם יהה לו ל םא הה ל ה, וש לה עש מנ ם לש רנ גה של

ים יקי די צנ ר לנ כה שה ה  תוב בה כה א, של רה בש ני ה  לה לה גש ה, בי תורה יל הנ בי שש בי םא אותו  ר בש יהה לי ין הה די ן הנ ים, מי רי בי ר חמ מנ אה
ה אה רה בש םא תםהו  ה, ל יאה רי ל בש ם של דה ל אה בי שש א בי לה ים. אל עי שה רש לה ש  נל עם וש ים  יקי די צנ ר לנ כה יהה שה םא הה ל וש ים,  עי שה רש לה ש  נל עם וש
ר בה רוך הוא דה דוש בה קה א הנ רה םא בה אי ל דנ ונ ו, של שה כש ד ענ נו ענ עש מנ םא שה ל ה של נו מנ עש מנ ת שה עי אי כה דנ רו, ונ מש ה. אה רה צה ת יש בל של לה

יך. רי ינו צה אי של

ה תה יש א, הה רי בה הי יד לש תי יהה עה םא הה ם ל דה ם אה ה. אי ינה כי שש ל הנ בוש של לש יא הנ ה הי יאה רי ל בש ה של תורה א הנ לה םא עוד, אל ל וש
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שו נש הו עה זל ה, וש בושה לש ה מי ינה כי שש ת הנ יט אל שי פש לו הי אי א כש חוטי י של ל מי ה, כה שום זל י. ומי ני מו עה סוי, כש י כי לי ה בש ינה כי שש הנ
שוהה רש ה פי שום זל . ומי יהה בושל לש מנ ה בש ינה כי שש ת הנ יש אל בי לש לו הי אי ה, כש תורה וות הנ צש ת מי יים אל קנ מש י של ל מי כה ם. וש דה ל אה של

. שוהה רש י פי רי המ לות, ונ גה ב, בנ כה שש ה יי מל עםרו בנ תו לש לה מש יא שי ה הי דה בנ סותםה לש יא כש י הי ית (שמות כב) כי יצי ל צי סוי של כי בש

ך, חםשל ש בנ בי לנ תש אור מי אותו הה של ה. וכש תורה ל הנ ן של בה לה אור הנ ה, הה תורה ל הנ חםר של שה ך הוא הנ חםשל ה, הנ אי םא ורש ב
ל ת אנ רל יא אומל ן, הי בה הוא לה ם אור של שה ק מי לי תנ סש מי של ה (שיר השירים א). וכש אוה נה י וש ני ה אמ חורה ה שש תורה ר בנ מנ אל נל
ן יי ענ ת הה ה בנ שום זל ה, ומי יר בה אי מי אור של ה בה פה יה ה וש חורה יא שש הי ן של יי ענ ת הה מו בנ ה כש תורה הנ ת. וש חםרל רש חנ י שש ני אמ י של ני אג רש תי
י ני ן. ושש יי ת ענ יא בנ הי י - אור י', של א. אורי ירה י אי מי י מי עי שש יי י וש ד (תהלים כז) ה' אורי וי ר דה מנ ה אה יר בה אי מי אור הנ הה וש
כםל כותו בנ לש תוב ומנ כה הו של פות. זל לי קש ל הנ ל כה ם ענ הל ט בה יות שולי הש חוץ לי בנ ך מי חםשל ים וש ני פש בי ה, אור מי ים ייש לה ני וה גש
ם, בםתה מושש יהה אור בש ל הה אי רה שש י יי ני ל בש כה ם ולש הל ר בה מנ אל נל ם של ל אותה ל כה ת ענ טל יא שולל ל אור הי בוש של לש ה. בי לה שה מה

מו. דה ך יי חםשל ים בנ עי שה ם ורש הל ר בה מנ אל נל ים של עי שה רש ל הה ת ענ טל חםר שולל בוש שה לש ובי

א רה קש יי ם, ונ הה רה בש ה אנ י אור, זל הי יש ר בו  מנ אל נל אשון של רי יום הה הוא אור הנ ין, של יהמי ד הנ צנ אור הוא מי הה עוד, של וש
אםת. רש יו מי ינה עי ה  ין הל כש תי ונ ר בו  מנ אל נל י, של ני שי יום הנ הוא הנ ק, של חה צש ל יי םאל של מ שש ד הנ צנ מי ך  חםשל אור יום. הנ ים לה להי אל

םאל. מ שש ל הנ ך של חםשל ין ובנ יהמי ל הנ אור של ם, בה יהל ני שש ש בי בי לנ תש עמקםב, הי ה ינ ם, זל דה גו'. אה ה וש לה יש א לה רה ך קה חםשל לנ וש

תוב כה הו של ם. זל יהל ני שש יר בי אי מי ה, של לה יש לנ ש  אי מוד הה ענ ם וש ן יומה נה עה מוד הל י הוא ענ עי צה מש אל מוד הה ענ ם הה יהל ני שש ובי
ך חםשל ם. הנ יי מנ לו  ד של צנ הנ ן מי נה עה גו'. הל ם וש עה י הה ני פש ה לי לה יש לה ש  אי מוד הה ענ ם וש ן יומה נה עה מוד הל ענ יש  םא יהמי (שמות יג) ל
הוא של וכש יו.  רומה מש לום בי ה שה עםשל תוב (איוב כה)  כה של הו  זל ם.  יהל יני בי לום  שה מוד הוא הנ ענ ש. הה אי לו  ד של צנ הנ מי
ם, יהל יני יד בי רי פש הוא הי מו של ם. כש יי מנ ש לנ םא אי ל ש, וש אי ם לה יי מנ ב הנ רנ םא קה ה. ל לה יש לנ ל הנ ה כה ל זל ה אל ב זל רנ םא קה ל ע, וש צנ מש אל בה

אי. מנ שנ ל וש לי ם, הי יי מנ ם שה שי ת לש לקל חמ י מנ זוהי

ל. יאי ל אורי יאי הוא נורי ם, של יהל יני יענ בי רי כש לום מנ ר שה שנ ל, וש יאי רי בש גנ ל וש אי יכה יענ - מי קי רה ים בה אי מורה י אה ני ם שש דה גש נל כש
ל ל כה ט ענ שולי מו, של ה, מטטרו"ן שש טה מנ לש ם של דה הוא אה םאל, וש מ שש ד הנ צנ ל מי יאי ין, נורי יהמי ל הנ ד של צנ א מי רה קש ל ני יאי אורי
ם שה ים מי שי יורש ה של תורה יהם הנ ים בש בי רנ תש מי ים של מי כה י חמ ידי מי לש לו תנ יהם. אי ת הנ גנ דש דו בי רש יי תוב וש כה הו של ה. זל נה שש מי י הנ לי עמ בנ

כו'. וש

ן אות, יי קנ ם ה' לש יהשל ר (בראשית ד) ונ מנ אל ילו נל בי שש או, ובי בה צש ה מטטרו"ן אות בי זל י"ת, וש "א שי רה ית בה אשי רי בש
ית רי אות בש זו  ן. וש דל ת עי מנ דש ץ נוד קי רל אל ב בש יישל יהד ונ ה נוד. מי עמשה גול, ננ לש גי ד בש נה ע וה נה ך  יהה הולי הה ה של יו. מנ לה ן עה גי הה לש
ר זנ חה ם  שה של שום  מי י,  יני קי בש לו?  ה  כה זה קום  מה ה  יזל אי ובש הול.  מה ד  נולנ של שום  מי יו,  חי אה ל  של ל  עה א  ני קי של ה  ילה מי הנ

ן. דל ת עי מנ דש ץ נוד קי רל אל ב בש יישל ה ונ שום זל ן, ומי דל ן עי גנ סו לש נש כש ני יו של נה נו בה מל או מי יהצש ה וש שובה תש בי

תו שש ת אי ן אל יי ע קנ יידנ ר ונ מנ אל ם נל יהל לי עמ ם, ונ עולה ים בה גולי לש גי בש טו  שש פנ תש הי ע, וש רה ד הה צנ דות מי ה תולה שה עה ך  ר כה חנ אנ
הוא נוש, של ל אל ד של צנ הנ נוך מי ייש חמ ע. וש רנ נוך לה ע, חי רה ר הה ה ייצל זל ן, וש יי ל קנ ד של צנ הנ נוך מי נוך. חמ ת חמ ד אל לי תי ר ונ הנ תנ ונ
ה זל ים. וש להי ח אםתו אל קנ י לה נו כי ינל אי ים וש להי אל ת הה נוך אל ך חמ לי הנ תש יי ר בו (שם ה) ונ מנ אל נל טוב, וש נוך לש טוב, חי ר הנ ייצל

ש. י אי ידי פי לנ רו לש שה ך בש פנ הש נל נוך של חמ

ם ה'. שי םא בש ר קש ל לי ז הוחנ תוב אה כה הו של דורות. זל ל הנ סו כה ינחמ תש נוש הי אל נוש. מי ת, אל ם, שי דה ם: אה ה הי לשה ושש
ש, י אי ידי פי לנ רו לש שה ך בש פנ הש נל נוש הוא מטטרו"ן של אל א מי יהצה נוך של ים. חמ יקי די צנ ל הנ ים של לי גנ לש גנ ל הנ טו כה שש פנ תש ם הי שה מי
ים עולי ך  שו"ב מטטרו"ן, כה וה ל.  יאי ה נורי צו"א זל שוב. רה צוא וה יות רה חנ הנ וש ר  מנ אל נל ם  יהל ני ל שש ענ וש ל,  יאי הוא נורי וש
י נמני ענ יהה בש הה ר בו (בראשית ט) וש מנ אל נל ן, של נה עה ילה בל הש ר יי של ת אמ של קל ה הנ אי רש מנ א הוא כש לה ק, אל זה בה ה הנ אי רש מנ בון. כש שש חל בש
ר, שה ל בה ת כה חי שנ בול לש מנ ם לש יי מנ ילה עוד הנ הש םא יי ל ר (שם) וש מנ אל נל ילו  בי שש ן, ובי נה עה ת בל של קל ה הנ תה אמ רש ני ץ וש רל אה ל הה ן ענ נה עה

ם. שה ם מי ים הי גולי לש גי ל הנ מות של שה נש ל הנ ים ענ ני מג מש ים הנ כי אה לש מנ ל הנ כה ש. וש י אי ידי פי לנ ך לש פי הנ תש הי שום של מי

ר. הה ה בה אל רש ה מה תה ר אנ של ם אמ יתה ני בש תנ ה בש עמשי ה ונ אי ה (שמות כה) ורש מםשל ר לש מנ אל יו נל לה ת, עה של קל ה הנ אי רש מנ עוד כש וש
ל יאי ה. נורי נורה לו מש ה מטטרו"ן, מ' של זל ה (במדבר ח). וש נםרה מש ת הנ ה אל שה ן עה ה כי ת מםשל ה ה' אל אה רש ר הל של ה אמ אל רש מנ כנ
ם שי םא בש ר קש ל לי ז הוחנ ה אה שום זל נוש, ומי אל ט מי שי פנ תש כםל ני הנ יך. וש ינל ין עי פות בי טםטה יו לש הה הוא ט"ט, וש ת, וש קל ש דולל אי

ה'.

ינו בותי רנ שוהו  רש פי ה של מנ ים בש ני ים פה עי בש שי לש ש  רי פה תש ה הי זל סוק הנ פה ים (בראשית א). הנ להי א אל רה ית בה אשי רי בש
ה - לה חי ת תש ה, בנ נה שש מי ל הנ ינו של בותי רנ שוהה  רש פי ך  א כה לה ה? אל מה ה, לה לה חי תש ת בנ י"ת בנ אשי רי ה. בש תורה ים לנ ני ים פה עי בש שי
ת של י שי ן (שמות כ) כי יהל לי ר עמ מנ אל נל י, של עי צה מש אל מוד הה ענ לולות בה כש ירות של פי סש ש הנ לו שי הו? אי ים. ומנ ני בה ן טוב לש ימה סי

ית. אשי רי ה בש עמשי מנ בש ים טוב של מי עה ש פש ם שי הי ץ. וש רל אה ת הה אל ם וש יי מנ שה ת הנ ה ה' אל שה ים עה יהמי

ם הי י. וש ישי לי שש יום הנ ל הנ ד של חה אל ית, וש אשי רי ל בש י של ני שי יום הנ ל הנ ד של חה י טוב, אל ם כי יי עממנ י פנ ישי לי שש יום הנ ובנ
יא הי זו  ת הנ בנ הנ יק. וש די צנ הוא הנ י כםל, של הוד כי הנ ח וש צנ ני הנ וש ת  רל אל פש תי הנ וש ה  בורה גש הנ ה וש לה דג גש (דברי הימים-א כט) הנ
בות, אה ת הה לשל שש ית לי יעי בי רש הה וש ה,  שה שי ית לש יעי בי שש הנ וש ה,  עה שש תי ית לש ירי עמשי ש, הה קםדל כות הנ לש ה, מנ תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש הנ

ת. רל צל י עמ יני מי ג שש ה, חנ עה בש שי ית לש יני מי ושש

ה, תורה ם:  הי וש ם,  צה רש אנ בש ל  אי רה שש יי ם  הל בה ים  שי מש תנ שש מי יו  הה של גות  רה דש הנ לש  שש לי ית  יעי בי רש הה קול,  ת  בנ יא  הי וש
י, עי צה מש אל מוד הה ענ ל הה דו של צי ה מי תורה יא הנ ה, הי דושה קש כות הנ לש מנ לולות בנ ם כש כגלה ת קול. וש ש, בנ קםדל ה, רוחנ הנ בואה נש
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אות רש מנ הנ צורות וש ל הנ כה ת, בש מל י אל יאי בי י נש ני ם שש הי הוד, של ח וש צנ ל ני ד של צנ הנ ה מי בואה נש יא הנ הי ה. וש ימה מי ת ה' תש תורנ
ה לולה ה. י' כש נל סש הנ תוך  מי ש  ת אי בנ יא לנ הי ן, של יי ענ ת הה בנ ים בש שומי ם רש ים, כגלה יאי בי נש ל הנ יונות של זש חל הנ יונות וש מש די הנ וש
ב לי ה הנ רות, ובה מה אמ ה מנ רה עמשה ה מי לולה ית, כש אשי רי ה בש עמשי ל מנ ים של להי ם אל יי ננ ים ושש לשי שש ה מי ירה אי אות, ומש רש ר מנ של על מי

ין. בי ב מי לי , הנ ענ ב יודי לי ה, הנ רואל

יבות. תי נש הנ רות וש מה אמ מנ ל הנ ה כה ל בה לנ כה ת, וש בנ ע בנ גנ ה נה לה בה קנ י הנ לי עמ רו בנ אמ יהה בי לל עה ה, וש מה כש יאות חה לי יבות פש תי ל"ב נש
'י 'י בי ים. כי עי גה ל פש יר של שי ה בש ם מםשל הל ז בה מנ רה ם של יי תנ ים ושש עי בה רש ן אנ יבות הי תי ם נש יי תנ ים ושש לשי ירות ושש מי אמ ר הה של על וש

ה. מה ה יהד רה קה זה חמ ה יהד הנ דולה גש את יהד הנ רי קש ם ני הל בה ם. של יי תנ ים ושש עי בה רש "י - אנ "י בי הו. כי טי לש פנ אמ ק ונ שנ חה

א רה קש ני י, של עי צה מש אל מוד הה ענ ל הה דו של צי ת קול מי יא בנ הי ים. וש מי עולה י הה יק חנ די ל צנ ד של צנ הנ ש מי קםדל יא רוחנ הנ הי וש
קול. נו בש נל עמ ים ינ להי אל הה ר וש בי דנ ה יש עמקםב. (שמות יט) מםשל קםל קול ינ ר, הנ שופה קול הנ

ה תה יש ת קול הה , בנ יהה לל עה רו  אמ ע. ובי לנ סל י הנ וי גש חנ י בש תי ר (שיר ב) יונה מנ אל נל ה, של יונה ת כש מל הל ננ מש ת קול של יא בנ הי
י. לוני פש ה כי כה לה ת המ רל אומל ם וש יי מנ שה ן הנ את מי יוצי

ה (תהלים מה) ר בה מנ אל נל ת של יא בנ ן. הי יי ת עה ישון בנ אי י כש ני רי מש יהה (תהלים יז) שה לל ר עה מנ אל נל קול של ת הנ יא בנ הי
ב הה צות זה בש שש מי ל יהו"ה. מי ד של צנ ים מי אי רש ם ני הי ים של ני פה ל הנ ה של נה שש מי ה לנ ימה ני גו'. פש ה וש ימה ני ך פש לל ת מל ה בנ בודה ל כש כה

ה, בורה ל גש ין של הוא די ל אדנ"י, של ד של צנ הנ ה, מי בושה לש

בוש לש "י  נה דם אמ יאהדונה"י.  ד  ינחנ ים  לולי וכש ין  יהמי בש ענ  נוסי של י  עי צה מש אל הה מוד  ענ של ים.  מי חמ רנ ה  ימה ני פש יא  הי וש
יא הי ן יאהדונה"י, וש םאל, יי מי מ ן שש יי ת ענ ין ובנ ן יהמי יי ת ענ ם בנ הי ה. וש ימה ני פש ך  לל ת מל ה בנ בודה אות י' כש הה ה, וש " יהוה לנ
ר (בראשית כג) מנ אל נל ה, של מה כםל שש ם ובנ הה רה בש אנ ה לש תה יש ת הה ה בנ ר בה מנ אל נל ם, של הה רה בש ל אנ תו של גה רש ד, דנ סל חל ד הנ צנ ת מי בנ הנ

כםל. ם בנ הה רה בש ת אנ ך אל רנ ה' בי ונ

ל כנ אה א של טה ם חה דה , אה שוהה רש י פי רי א המ לה ב'? אל ה בש ילה חי תש ה מנ תורה ה הנ מה ינו, לה בותי רנ שוהה  רש ית, פי אשי רי ית בש ני שי
זו. ץ הנ רל אה ה הה לה לש קנ תש םא הי ל ד של חה ר אל סי ץ, חה רל אה ע לה שנ תי לות, וש לה ר קש של ם על דה אה ת הה ל אל לי קי ע, וש רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ עי מי
יהה לל עה ב', וש יל בש חי תש ן מנ ל כי ענ תו. וש לה לש קי ם מי עולה ת הה יא אל הוצי ה, לש כה רה יא בש הי י"ת, של בי ח בש תנ ה פה ה תורה נה תש ני יהד של ומי

ך. יתל ל בי ה אל כה רה יחנ בש ני הה יר. (יחזקאל מד) לש עמשי יא תנ ת ה' הי כנ רש ר (משלי י) בי מנ אל נל

ר, מנ ם. אה יי ן מנ יה עש ר לו מנ פנ חה ץ וש רל אה ר בה פנ ין, חה רי טי לש נות פנ בש ה לי צה רה של ך  לל מל ה? לש כה רה את בש רי קש קום ני ה מה יזל אי ומי
ין לו אי ן של יה עש ר מנ הה נה ל אותו הנ קור של מה הנ ת. וש יי ה בה נל בה ה יי מה כש חה נו בש יש הנ ת. וש יי ה בנ נל בש ם, אל יי ן מנ ינ עש י מנ לי ייש  ר של חנ אנ מי
ה מה כש חה בש נו  יש הנ ת י', וש ת, בנ א בנ רה קש ה, ני מה כש חה א מי לי מנ תש מי של ת כש יי בנ הנ אותו  יון. וש לש על ר הה תל כל ה הנ ק. זל סי פש םא הל ל סוף וש

ת. ה בנ אה רש קש ה, ובו ני נו תורה יש הנ ת, דש רל אל פש תי ה מי אה לש מנ תש ה הי נה טנ י"ת קש ה. ובי לה עש בנ ת לש ה בנ שה ל אי ת. כה יי ה בה נל בה יי

ה. נה בש ע ני סה ה מנ מה לי ן שש בל נםתו אל בה הי ת בש יי בנ הנ ר (מלכים-א ו) וש מנ למםה אה ת י'. ושש פל תוסל ה בש יונה לש על ם הה אי ל הה בה אמ
ת יי בנ ה הנ נל בש יהה ני לל עה ה של נה טנ זו י' קש ת. וש יי ה בה נל בה ה יי מה כש חה ה בש שום זל ת, ומי יי בנ ה הנ נל בש יהה ני לל עה ה? זו י' של מה לי ן שש בל י אל הי מנ

"י, נה דם ה אמ " הוה ן יש ם י"י מי הי י. וש ני ת שי יי אשון ובנ ת רי יי ם בנ הי ה, וש לה עש מנ לש ת של יי בנ אות י' הנ ה בה נל בש ני של מו  ה, כש טה מנ לש של
י. ני שי חנ הנ בי זש מי בות הנ רנ ת - לש יך. אל להל ח ה' אל בנ זש ת מי ה אל נל בש מות תי לי ים שש ני בה ר (דברים כז) אמ מנ אל ם נל יהל לי עמ

נו. יי ה - דנ ת זל מםענ אל שש א לי לה ם אל עולה אנו לה םא בה לו ל אי אי של דנ מו, ונ יו עי הה ים של רי בי חמ ר הנ אה ר ושש זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ת, כל רל בה תש א מי לי מה ן הנ ה. מי שה רה רום יש דה ת ה' יהם וש כנ רש א בי לי נו ומה יש הנ ת ה', וש כנ רש ה בי אה רש קש ני ה וש כה רש בה תש י ני ע בו מי ת נודה עי כה וש
ן, נו בי יש הנ ן, וש ילה ע אי טנ ן, אל יה עש י מנ ייש לי ר של חנ ך, אנ לל מל ר הנ מנ ים. אה קי שש יות מג הש ים לי יכי רי צש ם של ל אותה ים כה קי שש ם ני שה ומי

ים. ני ל בה לנ כש נות בי שוה,ה בה רש ך. ופי יי א בוננ לה ך אל יי ננ י בה רי קש ל תי ינו, אנ בותי רוהה רנ אמ בי מו של ן, כש יה נש שון בי לש ן מי הוא בי של

ר לו, מנ י. אה ני מםר בש ר לו, אל מנ ה הוא? אה י מנ ני שי ה הנ מה כש חה קור הנ ר. מש תל כל ה, הוא הנ מה כש חה קור הנ הוא מש ב, של אה הה וש
םאש ר כות לש רה בש ר בו  מנ אל ה נל שום זל יק. ומי די ה צנ זל רוך, וש בה ך  קורש י מש הי למםה (משלי ה) יש שש ז לו  מנ ה רה זל סוק הנ פה בנ
ה שה ין אי ה אי שום זל רוך. ומי למםה בה שש ך  לל מל הנ וש ר בו  מנ אל נל למםה, וש שש מו  ל שש א ענ רה קש למםה ני לום. ושש ה שה זל יק, וש די צנ
כות רש בי ה  רי שש על ה  מונל שש ל  כולי הנ ים,  מי עולה י הה חנ ית  רי בש מי ע  רנ זל הוא  של ה,  לה עש בנ ל  ן של טל בל י  רי פש מי א  לה אל ת  כל רל בה תש מי

יו. לה רםענ אי כש יך לי רי נו, צה מל ה מי קל שש יות מג הש ה לי רוצל י של ה, מי שום זל ה. ומי לה פי תש הנ

ים עי יו כורש גות הה רה דש ל הנ כה לום של חמ ה בנ אה ים, רה מי עולה י הה יק חנ די ל צנ זו של ה הנ גה רש דנ ה לנ כה זה של יק, כש די צנ ף הנ יוסי וש
רוך. בה ענ בש ענ כורי כורי ל הנ ה, כה שום זל גו'. ומי חנ וש יהרי הנ ש וש מל של ה הנ ני הי תוב (בראשית לז) וש כה הו של תו. זל גה רש דנ לש

- זו ך  מל הוא. אי רוך  בה דוש  קה ה הנ - זל יך  בי ך. אה מל אי וש יך  בי ח אה מנ שש ים, יי יהמי יק הנ תי ענ י לש ני בש רוך  ר לו, בה מנ אה
כות רה בש הנ ה. וש טה מנ לש ה של ינה כי שש ת הנ כל רל בה תש מי רוך  אותו בה מי אי של דנ ונ ה. של טה מנ לש ך של מש - זו אי ך  תל דש ל יולנ גי תה ה. וש ינה כי שש הנ
ים בי שה חש נל ית  רי גוף ובש ה  זל שום  י. ומי עי צה מש אל מוד הה ענ י הה די יש ל  ענ ה  יונה לש על ה הה מה כש יא חה הי , של מםחנ ן הנ אות מי בה לו  של
יק, די צנ הנ קור  מש הוא  י  עי צה מש אל הה מוד  ענ הה ך  כה ף  אנ ה,  תונה חש תנ הנ ה  ינה כי שש הנ קור  מש הוא  יק  די צנ הנ של מו  וכש ד.  חה אל לש
ה כה רה ר, ובש כה רוך - זה קום בה ל מה כה ה. ובש יונה לש על ה הה מה כש חה קור הנ ר מש תל כל י, וש עי צה מש אל מוד הה ענ קור הה ה מש יונה לש על ה הה מה כש חה הנ וש

ך. יתל ל בי ה אל כה רה יחנ בש ני הה נו לש יש הנ ה, וש בה קי - נש

ך ך. כה לל מל ת הנ את בנ רי קש ני ה של ינה כי ייש שש ה, וש חה פש את שי רי קש ני ה של ינה כי ה, ושש מה את אה רי קש ני ה של ינה כי ה, ייש שש אי םא ורש ב
יש אי הה ר בו (דניאל ט) וש מנ אל נל יש של ייש אי ה, וש מה חה לש יש מי ר בו (שמות טו) ה' אי מנ אל נל יש של יש. ייש אי ייש אי יש וש ייש אי
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רוך הוא. דוש בה קה ל הנ תו של יא בי ם הי גול - אי לש גי ת בש ילבל חג מש ה של מה שה נש ה הנ שום זל ל. ומי יאי רי בש גנ

ה! ילה לי חה ס וש ל סמא"ל - חנ ד של צנ הנ הוא מי ע של רה ר הה ל ייצל טון של לש שי ם הנ שה י של רי כש גוף נה ת בש רל כל מש ני ר של םאמנ ם ת אי
ה בו שורה גוף של אותו הנ ע. וש רה ר הה הוא ייצל ן, של תי םא אל ר ל חי אנ י לש בודי י וכש מי י ה' הוא שש ני תוב (ישעיה מב) אמ כה הו של זל
ר כי מה םא תי ץ ל רל אה הה ר וש מנ אל יהה נל לל ה! עה ילה לי חה ס וש ה - חנ אה מש טג ל הנ ים של תוני חש תנ ים הנ רי תה כש ר לנ כנ מש ני ר של מנ אל ך נל לל מל ת הנ בנ

ץ. רל אה ל הה י כה י לי ת כי יתג מי צש לי

ה מה שה יא נש הי ב של ל גנ ף ענ ה. אנ ינה כי שש ל הנ ה של מה גוף הוא אה אותו הנ ה מטטרו"ן. וש ך? זל לל מל ת הנ ל בנ גוף של י הנ ומי
י כי תוב בו? (שמות כא) וש ה כה ם, מנ שה ה לש אה בה שום של ים. מי גולי לש גי ים בש אי בה גול של לש גי ם בנ בויהה שה ך, שש לל מל ת הנ יא בנ הי של

גו'. ה וש מה אה תו לש ת בי יש אל כםר אי מש יי

ל ד של צנ הנ ם מי הי ל, של אי רה שש לו יי תו - אי ת בי רוך הוא. אל דוש בה קה ה הנ יש - זל תו, אי ת בי יש אל כםר אי מש י יי כי עוד וש וש
ם יי רנ צש מי ה מי נוסה מש או בי לו יהצש אי מו של הוא מטטרו"ן כש ד של בל על ד הה צנ או מי ייצש ר של םאמנ ם ת תו. אי או בי רש קש ה ני ידה חי ת יש בנ

כון. לי םא תי ה ל נוסה מש או ובי צי זון תי פה חי םא בש י ל תוב (ישעיה נב) כי כה הו של ים. זל די עמבה את הה צי א כש צי םא תי - ל

ש. י קםדל ני או אופנ רש קש ני לו של אי ה מי רה הר טה ד הנ צנ ה מי מה הי ל בש ש של פל נל ים לו  ני ם, נותש דה ד אה נולה של יהד כש ה, מי אי םא ורש ב
א, סי כי ל הנ ד של צנ הנ ה מי מה שה ים לו נש ני ר - נותש ה יותי כה ש. זה קםדל יות הנ ן חנ הי יות של חנ ד הנ צנ ים לו רוחנ מי ני ר - נותש ה יותי כה זה

ך. לל מל ת הנ ל בנ ה של חה פש שי ד וש בל על ה וש מה ם: אה לו הי ת אי לשל ושש

ה כה ך. זה לל ת מל את בנ רי קש יא ני הי ה, וש ידה חי ת יש ל בנ ד של צנ הנ ילות מי צי ל אמ של ך  רל דל בש ש  פל נל ים לו  ני ר - נותש ה יותי כה זה
תוב כה הו של רוך הוא, זל דוש בה קה ן לנ א בי רה קש ני י, וש עי צה מש אל מוד הה ענ ל הה ד של צנ ן הנ ילות מי צי ל אמ ים לו רוחנ של ני ר - נותש יותי
תוב כה של הו  זל ם.  אי הה וש ב  אה הה ד  צנ מי ה  מה שה נש לו  ים  ני נותש  - ר  יותי ה  כה זה ם.  יכל להי אל ה'  לנ ם  תל אנ ים  ני בה יד)  (דברים 
ה מה שה נש ל הנ ר (תהלים קנ) כה מנ אל ם נל יהל לי עמ ם י"ה, ונ לו הי ים? אי יי חנ י הנ ים. מי יי ת חנ מנ שש יו ני פה אנ ח בש פנ יי (בראשית ב) ונ

ה. " הוה ם בו יש לה שש ני ל יהה. וש לי הנ תש

ן יוקה דש א בי רה קש ני ה, וש לה עש מנ ילות לש צי ל אמ ך של רל דל ם בש דה הוא אה ים לו יו"ד ה"א וא"ו ה"א, של ני ר - נותש ה יותי כה זה
ים פי רה ים ושש ני ל אופנ כה ים ובש יעי קי רש ל הה כה טון בש לש שי הו הנ יהם. זל ת הנ גנ דש דו בי ר (בראשית א) ורש מנ אל יו נל לה עה דונו, וש ל אמ של
ה, ידה חי ת יש ל בנ ד של צנ הנ ש מי פל נל ה בש ם זוכל דה אה של ה, כש שום זל ה. ומי טה מנ ה ולש לה עש מנ לש כםחות של הנ אות וש בה צש ל הנ כה יות ובש חנ וש

ים. די עמבה את הה צי א כש צי םא תי ה ל ר בה מנ אל נל

ה עמשל םא תנ וות ל צש ה ומי וות עמשי צש ה הוא? מי ן. ומנ דל עי א מי ר יםצי הה הוא נה 'ר, של ני 'ה, הוא הנ נה ים רי עי שה בםד רש אמ ובנ
ק, ינו שוחי חול אי טש הנ ן של מנ אותו זש ה. ובש נה ים רי עי שה בםד רש אמ ה ובנ ל זל ענ ם, וש דה ל אה כה יר לש אי מי ר הנ ני הוא הנ 'ר, וש הה בון נה שש חל כש

ה. רה חש י טוב סנ ה כי עממה טה שום של "ה, מי רה ה ני לה יש לנ ה בנ בל כש םא יי ז ל אה אי וש דנ ה. ונ נה נו רי שוני ינו ולש חוק פי א שש לי מה יי

"ב. לי "ב הנ הנ בון לנ שש חל ה כש בל כש . יי חנ בי זש מי "ב הנ הנ "ב, לנ לי יא הנ ב, הי לי יא הנ הי ם, של יי לנ רושה ת יש נל קל תג ן מש מנ אותו זש ובש
הו הוא. זל רוך  בה דוש  קה י הנ די יש ל  ה ענ נל בה תי וש ב,  לי יא הנ הי ם של יי לנ רושה יש זו  וש לות.  גה יא הנ הי ה, של רה ני ה  לה יש לנ ה בנ בל כש יי םא  ל

ם ה'. יי לנ רושה ה יש תוב בוני כה של

י לי כש ה בי לה רש ים עה מי ה שה מה ית לה רי בש א, סוד הנ בה ר, אנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ "ש. אה י"ת אי רי ים. בש להי א אל רה ית בה אשי רי בש
ר מנ ר. אה פה עה י בל לי נו לו כש קש ים תי רי ה אומש לה רש ל עה י אותו ענ תי לש אנ יההו, שה לי ת אי י אל תי לש אנ ד שה חה י, יום אל ני ר לו, בש מנ ר? אה פה עה
י לי ים כש ני קש תנ לו מש לה גש יות, ובי רי בש ל הנ כה ם ולש דה אה ה לה יתה ם מי רנ גה י, של מוני דש קנ ש הנ חה ל נה ת זוגו של יא בנ אי הי דנ ה ונ לה רש י, עה לי

ר. פה ל עה של

ר (שמות מנ אל יו נל לה עה ם, וש דה אה הה ד מי רה פש ה הוא ני זל מו, ובה חש ר לנ פה ש עה חה נה ר בו וש מנ אל נל אותו של זון לש ר מה פה עה אותו הל וש
ל 'ף, אנ 'ן אנ םא תי ק ל לי ה חי שום זל חוץ. ומי זון בנ ן לו מה נותי א של לה נו, אל מל נות מי הה קום לי ן לו מה תי ל תי ף, אנ אה נש םא תי כ) ל
ה זל ם. לה ת דה תי יך לה רי ב צה לל כל ח. לנ צנ רש םא תי ר ל מנ אל יו נל לה ים, עה מי ך דה ל שופי אי מה ל סה ה של בה קי נש ה הנ יעה רי קום פש ן לו מש תי תי
חוץ. כםל בנ הנ ם. וש יי הו מה קי שש א הנ מי ם צה אי ם וש חל הו לה ילי כי אמ ך הנ אמ ננ ב שם עי ם רה ם (משלי כה) אי הל יים בה קנ ם, לש ה דה זל לה ר וש פה עה

ים. עי שה רש הו לה ת. זל ול מה ך הנ אנ לש ל מנ בו של רש חנ ר ומי בל קל בוט הנ חי ם מי יל אותה צי ה מנ זל ובה

תוב כה של הו  . זל חנ בי זש מי ר הנ פנ עמ ב לו  שה חש נל ה  זל ר הנ פה עה הל וש ן,  בה רש קה ם הנ דנ ב לו  שה חש נל ה  זל ם הנ דה ים הנ יי ינוני בי ל לנ בה אמ
ה זל ל. וש סל ך פל ה לש עמשל םא תנ ל י של די ית, כש זי ן גה הל תש ה אל נל בש םא תי ם ל הל ר בה מנ אל נל גו', וש י וש ה לי עמשל ה תנ מה דה ח אמ בנ זש (שמות כ) מי
ין אי ים, של יקי די צנ ת לש בה ל שנ לי חנ ר, מש לומנ . כש יהה למלל חנ תש יהה ונ לל תה עה פש ננ ך הי בש רש י חנ ה, כי ה או גויהה או זונה חה פש ה או שי דה ל ני של

חוד. יי ה וש כה רה ה ובש שה דג קש ה בי עמשל ש, ננ חה נה ל הנ ה של מה זגהמ ם הנ הל בה

נ'ו 'ה לה לל עמ 'י ינ ר - מי בה דה סוד הנ ם ו"ה, וש הל ה בה ה שורל לה רש קום עה מש ם י"ה, ובי הל ה בה ה שורל יעה רי ל פש קום של מה בש
יו לה עה שו. וש פש ננ ע ה' בש בנ שש ני ר בו  מנ אל נל של שו, אותו  פש ננ ר ה'.  הנ ה בש לל עמ י ינ מי מו  ה, כש " הוה בות יש י תי סופי 'ה, בש מה יש מנ שה הנ

יום. ם הנ כל ים כגלש יי ם חנ יכל להי ה' אל ים בנ קי בי דש ם הנ תל אנ ר (דברים ד) וש מנ אל נל

ך לל מל בוד הנ ה, כש אי םא ורש גו'. ב יו וש אתי רה י בש בודי כש לי י וש מי שש א בי רה קש ני ר, (ישעיה מג) כםל הנ מנ אה עון וש מש י שי בי ח רנ תנ פה
ם עולה א הה רה ם, ובה עולה יג הה הי נש הנ לש ם כםחנ  הל ן לה תנ דוש, נה קה ם הנ שי ל הנ סוד של מות בנ עולה ל הה ת כה א אל רה בה של יון, כש לש על הה
ת גנ הה נש הנ ים. וש מי ה' צור עולה יהה  י בש תוב כי כה של הו  ל ה"א. זל סוד של תון בנ חש תנ ם הנ עולה הה ל יו"ד, וש סוד של יון בנ לש על הה

ה. לה עש מנ ה לש לה עש מנ לש ן לו מי תה ני כםחנ של תו הנ גה הה נש הנ ה בש אל רש ה מנ זל תון הנ חש תנ ם הנ עולה הה
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ה אותו נל הנ הוא מש רוך  בה דוש  קה הנ ך  ה, כה לה פי ל תש נות של בה רש קה הוא בש רוך  בה דוש  קה ת הנ ה אל נל הנ ם מש דה ם אה אי
סודות מי ה  מה שה נש לנ ים  לי כה אמ מנ ה,  לה עש מנ לש של זון  מה הנ גוף  ל  של ים  לי כה אמ מנ ם  הי של הוא,  הנ ם  עולה בה ים  רי זוהמ ים  לי כה אמ מנ
י ני רו בש מש שה ר וש מנ אל נל מו של תות, כש בה שנ יו בנ ילותה חי תו ולש ינה כי שש לי רוך הוא וש דוש בה קה ה לנ ירה ה די עושל ם של דה אה ה. הה תורה הנ
ה ירה די ין לו  קי תש הוא מנ רוך  בה דוש  קה הנ ך  ה, כה ירה ל די שון של ם, לה דםרםתה ת לש בה שנ ת הנ עמשות אל ת לנ בה שנ ת הנ ל אל אי רה שש יי

מו. ים עי אי בה ל של כה ם ולש עולה אותו הה בש

ם ם עי דה אה ה לה רוך הוא עושל דוש בה קה ך הנ ת, כה בה שנ תו בש ינה כי שש לי רוך הוא וש דוש בה קה ת לנ חנ ה ננ ם עושל דה אה מו של כש של
ר רוך הוא שומי דוש בה קה ך הנ ל, כה לי חנ תש םא תי ל ת של בה שנ מו בש ה עי ינה כי שש ת הנ ר אל ם. הוא שומי עולה אותו הה ת זוגו בש בנ

ל. לי חנ תש םא תי ל ת זוגו של ם בנ ם עי דה אה ת הה אל

ם ם עי דה ת אותו אה ר אל רוך הוא שומי דוש בה קה תו, הנ ינה כי ין שש רוך הוא ובי דוש בה קה ין הנ יד בי רי פש םא מנ ל ם של דה אה
דוש קה ת הנ ם אל דה יר אה מוקי ה של וה צש ה ומי וה צש ל מי כה ם. ובש יהל יני יד בי רי פש הנ ש לש חה נה שות לנ ין רש אי ם, וש עולה אותו הה ת זוגו בש בנ
ם. עולה אותו הה ת זוגו בש ם בנ ם) עי דה אה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה יר הנ ם מוקי כגלה ה בש זל ם הנ עולה תו (בה ינה כי רוך הוא ושש בה

ד. בי כנ י אמ דנ בש כנ י מש רוך הוא כי דוש בה קה ר הנ מנ אה הו של זל וש

דוש קה ך הנ ה, כה זל ם הנ עולה ים בה די דה צש ה הנ עה בה רש אנ ץ וש רל אה הה ם וש יי מנ שה ל הנ רוך הוא ענ דוש בה קה ת הנ יך אל לי מש מנ ם של דה אה
יק די ל צנ , כה שוהה רש ה פי שום זל הוא. ומי ם הנ עולה ים בה די דה צש ה הנ עה בה רש אנ ץ וש רל אה הה ם וש יי מנ שה ל הנ יך אותו ענ לי מש רוך הוא מנ בה
ים להי א אל רה בש יי הו ונ זל כםל. וש ל הנ בונו של ל רי ן של יוקה דש ם בנ דה ם הוא אה עולה אותו הה מו, ובש צש י ענ ני פש ם בי יק ייש לו עולה די צנ וש

מו. לש צנ ם בש דה אה ת הה אל

ים זו קי חה שש יר בנ הי ר בה זםהנ "ר.  תל כל ה הנ זל וש נוז,  גה וש יר  מי טה ר הנ זםהנ , הוא הנ יענ קי רה ר הה זםהנ כש רו  הי זש ינ ים  לי כי שש מנ הנ וש
דםם ר אה ר זוהי "ה. זםהנ לה דג ה זו גש נה בה לש ן כנ בה ר לה "ה. זםהנ ינה ם זו בי יי יננ עי ק לה רה בה יק כש הי בש יצוצות ומנ ק ני זורי ר הנ "ה. זםהנ מה כש חה
ן בה ל לה ר כולי "ח. זםהנ צנ ה ני ב זל כוכה ר יהרםק כש "ת. זםהנ רל אל פש דםם זו תי אה ן וש בה ל לה כולי יק הנ הי בש ר מנ "ה. זםהנ בורה ים זו גש די אש מנ כש
ם כגלה סו"ד. וש ה יש ים זל די דה צש ל הנ כה ים לש יבי בי ק שש זורי וש יש  טי פנ ה בש כל מנ י של מי ר כש בל ל עי כה ר לש ר זוהי ה הו"ד. זםהנ דםם זל אה וש

ל. אי רה שש ת יי סל נל כות, כש לש מנ ים לנ יעי פי שש מנ

ה בורה גש ים.  ידי סי ד חמ סל ים. חל בוני נש ה  ינה בי ים.  מי כה ה חמ מה כש ר חה תל כל ה (במדבר א),  מה ל הי אי רה שש יי י  פי לש י אנ אשי רה
או רש קש ה ני מה ל שש ענ ים. וש כי לה כות מש לש סוד. מנ ים יש יקי די ים הוד. צנ ח. חוזי צנ ים ני יאי בי ת. נש רל אל פש ה תי י תורה לי עמ ים. בנ בורי גי

ן. מי אה ן וש מי ם אה עולה רוך ה' לש ים. בה כי לה י מש ני ל בש אי רה שש יי

[ ת נםחנ שנ רה פה יהך לש ה שנ [זל

לו ן של יה נש בי ה. הנ ינה כי שש , זו הנ חנ בי זש ן מי בל יי יק. ונ די יש צנ א נםחנ אי לה ? אל ן נםחנ בל יי ה ונ ה זל חנ (בראשית ח). מנ בי זש ן נםחנ מי בל יי ונ
ה מה הי בש י  הי מנ ה,  טה מנ לש עוף  וש ה  לה עש מנ לש ה  מה הי בש ה.  הורה טש הנ ה  מה הי בש הנ ל  כה מי ח  קנ יי ונ י.  עי צה מש אל הה מוד  ענ הה הוא  של ין,  בי
יס. רי פש מנ ן  רי קש מנ בו  ר  מנ אל נל של ה,  לה עש מנ לש של יון  לש על הה ם  דה אה הה א  רה קש ני של יון,  לש על הה שור  הנ ה  זל ה  מה הי בש א  לה אל ה?  לה עש מנ לש

ה. י מםשל ני ן פש רנ נו קה מל מי ל, של יובי ן הנ רל י קל זוהי חו, וש צש מי ה לו בש תה יש ת הה חנ ן אנ רל קל תוב, של ן כה רל קל שוהה מי רש ופי

ה זו פור. מנ א צום כי רה קש מו ני ל שש ענ ה, וש יחה לי ים סש מי חמ ה פור, רנ עמשל ם ו' ננ ין, עי ר הוא די ר. פה ה הוא פה זל שור הנ הנ
ה. נה מל ה מי טה מנ לש ה של אותה ר לש תל ית כל עמשי םא ננ ל ה של ינה כי ין שש ה, אי אי םא ורש כות. ב לש ר מנ תל ה כל א זל לה ת פור? אל פל תוסל כ' בש
כות לש פור). ומנ כות (כי לש מנ יא הנ ה, הי לה את צום של רי קש כות ני לש כות, ומנ לש ר מנ תל יא כל ה הי יונה לש על ה הה ינה כי שש ה הנ שום זל ומי

ל. את אםכל רי קש י ני עי צה מש אל מוד הה ענ ל הה דו של צי ל מי בה יא צום, אמ ה הי יונה לש על ם הה אי ל הה ד של צנ הנ פור. מי את צום כי רי קש ני

ה תוחה מ' פש א זו  לה יש? אל אי אן הה י כה ה. ומי מה חה לש מי יש  ה' אי ר בו  מנ אל נל הוא של יש, הנ ל אי כנ ים אה ירי בי ם אנ חל לל
ירות פי סש ל הנ כה יהה, וש תי ה ושש ילה כי ין בו אמ אי א, של בה ם הנ עולה יא הה ל ם הי בה ה. אמ נה ן מ' שה מה ת הנ לו אל כש ה אה בה ים של ני פש בי מי
ה. תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש יא הנ שות, הי קה לות ובנ פי ם תש הי ים, של לי כש ענ תש מי נות של בה רש קה ה הנ שום זל ה, ומי צומות בה או  רש קש ני
ם. אי לה ב וש אה ם לה יב אותה רי קש נות ומנ בה רש קה ל הנ יחות של רי ל הה יחנ כה רי י, מי עי צה מש אל מוד הה ענ הוא הה ה, של נה מל ה מי נל הל נל הוא של הנ וש

יא. , זו הי יחםחנ ני יחנ הנ ת רי א אל לה תוב אל םא כה . ל יחםחנ ני יחנ הנ ת רי ח ה' אל יהרנ תוב (בראשית ח) ונ כה הו של זל

ו' ה  לה יחנ של רי ל הה בה יא ה'. אמ ים הי לי ה עה שה מי ם חמ אי עי דנ יא ונ ה הי נה שושנ ם. הנ אי הה ב וש אה טוב לה יחנ הנ ה, רי נה שושנ הנ
נהה שושנ ה, הנ שובה תש ים בי חי ל פותש אי רה שש יי של יחנ טוב. כש ה רי נה מל עמלות מי הנ ת לש חנ תנ פש ני ד של ענ ה בו  םא שורל , ל יחנ הוא רי של

. יחנ ת רי ח ה' אל יהרנ ם יה"ה, ונ הי ם של אי הה ב וש אה ל הה ה אל יחנ עולל רי אותו הה ה, וש לה יחנ של רי הוא הה ה, של לה עש בנ ת לש חנ תנ פש ני

ן מנ זש בי ין. של בי ב מי לי ה  ר בה מנ אל נל ם, של אי הה - זו  בו  ל לי ב, אל אה ה הה ר ה' - זל םאמל י ונ בו.  ל לי ר ה' אל םאמל י ונ (שם) 
ם יי מנ שה בנ ם של יהל בי אמ ל לנ אי רה שש ים יי ני הנ מש ן של מנ זש בו. ובי ל לי ב אל צי ענ תש יי ר ונ מנ אל ם, נל יי מנ שה בנ ם של יהל בי אמ ים לנ אי ל חוטש אי רה שש יי של

גו'. י וש מי חש י לנ ני בה רש ת קה ם אל הל תה לה רש מנ אה ל וש אי רה שש י יי ני ת בש ו אל ר (במדבר כח) צנ מנ אל נל מו של ה, כש לה פי ל תש נות של בה רש קה בש

הו תו. זל ינה כי שש ה בי לה עש מנ לש ה מי יעה בי ן ונש מל יק של רי הה לש יחנ  רי הנ אותו  ים בש מי גורש ב. וש ח לי מנ שנ ת יש טםרל ן וקש מל יהד - של מי
ר שה ה עה מונה מות? שש ה עמלה ה זל בוך. מנ הי מות אמ ן עמלה ל כי ך ענ מל ק שש ן תורנ מל ים של יך טובי נל מה יחנ שש רי תוב (שיר א) לש כה של

ן. אה נש י שי פי לש ם אנ יי בותנ ים רי להי ב אל כל ם רל הל ר בה מנ אל נל מות של ר עולה שה ה עה מונה שש ים בי לולי כש מות של עולה

ה. ב' מה כש ית חה אשי ה, רי מה כש יא חה ר לו, ר' הי מנ ב? אה כל ה רל ה זל ר, מנ מנ אה ח וש תנ יו. פה לה ן אי מי דנ זש ן הי קי ה זה ני ם הי יי תנ ינש בי
"י ל חנ בות ענ ן רוכש ירות הי פי סש לש הנ לו שש אי ם, וש יהל לי ב עמ רוכי נוז של גה יר וש מי אותו טה "ב לש כל ם רל יון. הי לש ר על תל ה. כ' כל ינה בי
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ע שנ ם תי הי ה של טה מנ לש ם של דה אה ים וש מי עה טש נוז בנ גה יר וש מי יון טה לש ם על דה ם אה הי פולות, וש דות כש קג ע נש שנ ם תי הי ים, של מי עולה הה
ה תורה ה בנ לה גנ תש םא הי ל י של ישי לי שש ם הנ דה אה הוא הה לות, של עי ת הה לנ ם עי הל ט בה שה מות של ר עולה שה ה עה מונה ם שש דות, הי קג נש
יחנ ת רי ח ה' אל יהרנ ר ונ מנ אל נל לו  לה גש "ח. ובי יהרנ ונ ה? בש יפםה עולל ה אי זל ר הנ שה ה עה מונה שש הנ ה לו. וש בה כה רש ם מל הי ם, וש הל ט בה שה וש
בו. ל לי ר ה' אל םאמל י תוב? ונ ה כה ם. מנ שה ה מי נל הל יהד נל אוי, מי רה יו כה לה לות אי פי תש כות בנ רה ים בש לי עמ ל מנ אי רה שש יי של . וכש יחםחנ ני הנ

(עכ"מ).

ים קוני תי

ר, מנ אה וש עון  מש י שי בי ח רנ תנ ד. פה על וה ם  עולה ים לש בי כוכה ים כנ בי רנ י הה יקי די צש ומנ יענ  קי רה ר הה זםהנ כש לו  כי ינשש ים  לי כי שש מנ הנ וש
ם רל טל ה. ובש ירה צי ל יש ך - זו רוחנ של רש צה ם אל רל טל ן. בש טל בל יד מי די ש יש די ר קי של תוב אמ כה הו של יך. זל תי עש דנ ן יש טל בל ך בנ רש צה ם אל רל טל בש

ה. מה שה נש יך - זו הנ תי תנ ם נש גויי יא לנ בי יהה. נה ל עמשי ש של פל ם - זו נל חל רל א מי צי תי

ה שום זל ה. ומי לה עש מנ ים לש רי בש חנ תש מי שו) של פש ננ גופו (וש תו וש מה שש ני רוחו וש ע לש ם, הוא נודה עולה םא לה ם יהב דה אה ם של קםדל של
ם יהל לי גוף, עמ הנ וש ש  פל נל הנ וש רוחנ  לו הה ל אי ענ גוף. וש ם לנ רה ש וש פל נל לנ וש רוחנ  ב לה יא אה הי ה של מה שה נש ם, זו הנ רה בש ל אנ ר ה' אל םאמל י ונ
ה ך - זל תש דש מולנ קום. ומי נוי מה ה שי ך - זל צש רש אנ ך מי ך לש י. לל לוני ה גוף פש ה זל מה שה נש גו'. הנ ל וש ל אי ענ פש ה יי לל ל אי ן כה ר הל מנ אל נל

ה. עמשל נוי מנ ה שי יך - זל בי ית אה בי ם. ומי שי נוי הנ שי

ר קנ עה שום של ה? מי ת זל ם לו אל רנ י גה ר. ומי חי גוף אנ ע בש טה נש ני קומו וש מש ר מי עלקה נל אשון, של גול רי לש ה גי קום זל נוי מה שי
אן ך, כה תש דש מולנ ם. ומי כל מש ה אי חה לש ם שג יכל עי שש פי ר ובש מנ אל נל מו של ה, כש ינה כי שש יא הנ הי ה, של קומה מש ה מי דושה קש ץ הנ רל אה ת הה אל
ם ת שי רי כה םא יי ל י של די ם. כש תה לה חמ ננ בש או  רש קה יי יו, ובו  הש יי ך  ם לש יהל רי חמ תה אנ דש ר הולנ של אמ ך  תש דש סוד (בראשית מח) ומולנ
קומו. מש ן מי גה ץ הנ הוא עי ן, של ילה אי ר הה קנ עה שום של ה? מי ת זל ם אל רנ י גה ם. ומי שי נוי הנ ה שי זל יו, וש חי ם אה ל שי א ענ רי קה ת, יי מי הנ

קומו. מש ים מי די דה ה צש שה ל שי כולי ר ו' של קנ הוא עה ם של ל שי ן, ענ םא בי ל ר בש קה א עה רה קש ני נו, וש מל ר מי עלקה ך נל כה

ה, יונה לש על ם הה אי יא הה הי ה, של עמשל מנ א בש טה חה שום של ה? מי ת זל ם לו אל רנ י גה ה, ומי עמשל נוי מנ ה שי יך - זל בי ית אה בי ומי
ל . אל יתה שי ה עה מה כש חה ם בש תוב כגלה כה הו של ה. זל בה שה חמ םא מנ ל יהה בש ין עמשי אי ה, של בה שה חמ מנ ה הנ נוזה ם גש שה ית, של אשי רי ה בש עמשי מנ
ר קנ עה ה של יר מנ זי חמ מנ ד של ב ענ כה רש ני וש ע בו  טה נש ני ך  ים, כה אי טה חמ יהב בנ חג הוא מש י של פי גוף. כש ה הנ - זל ךה  אל רש ר אנ של ץ אמ רל אה הה

קומו. מש לי

ה לה עש מנ גול לש לש גי בנ יון ייש  לש ר על חי ה, סוד אנ י, סוד זל בי י רנ בי ר, רנ מנ אה עון וש מש י שי בי ל רנ לו של ר צי חנ מוד אנ ענ ם הה קה
ר לו? אותו מנ י אה נו. ומי כגלה ד לש חה ב אל םא אה ל ר בו המ מנ אל נל הו של ם, זל רה בש ל אנ ר ה' אל םאמל י ונ הו  זל יונות, וש לש על גות הה רה דש בנ
ם שה אות ו' מי ן א'. הה ם י' י' מי ים, הי רושי י גי ני ך - שש ך לש ר לו? לל מנ ה אה ים. ומה בוהי ל גש ל כה ם ענ הוא רה יו, של לה עה ם של רה הה
ךה, אל רש ר אנ של ץ אמ רל אה ל הה ח אותו? אל לנ ן שה אה ים. ולש יוני לש על ל הה ל כה ת ענ לנ הוא עי ים, של מי ל רה ל כה ם ענ ה אותו רה ש אותה רנ גי

ה. תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש זו הנ

ם ים הי פי לה ת אמ לשל י, שש בי י רנ בי ר לו, רנ מנ ך? אה תש דש מולנ ומי ך  צש רש אנ ה מי ה זל ך, מנ ם כה עון, אי מש י שי בי רנ ר לו  מנ אה
ה. יונה לש על ל אותו ו' הה ן של יוקה דש הוא הנ ם, של יהל לי ה עמ מםשל ר לש מנ אל נל יל"ה של הש יל"ה אל הש יל"ה אל הש ם אל הי מות של ה שי לשה שש מי

ה, לל ה אי לשה שש מי ש  רי גה תש הי ז של מה רש אן ני ם. כה יכל לי י אמ ני חנ לה ילה שש הש ילה. אל הש ר אל של ילה אמ הש ה אל ל מםשל ר ה' אל םאמל י ונ
ה יונה לש על ם הה אי י הה זוהי יך (בראשית יב). וש בי ית אה בי ך ומי תש דש מולנ ך ומי צש רש אנ ם מי הל ר בה מנ אל נל מות של ה עולה לשה ם שש הי של
ית ישי לי יא שש "ף הי לל אה ה, וש ינה בי ית בש ני שי א' הנ יון, וש לש ר על תל כל יא א' בש יהה הי על מי אות ו' בש הה י. של ל חנ ם כה ר אי תל יא כל הי של
ינהה כי שש ץ - זו  רל אה ל הה כות. אל לש ר מנ תל יא כל הי וש יו"ד ה"א וא"ו ה"א,  ר -  בה דה סוד הנ וש ו',  אות  ל הה ע של צנ מש אל בה
ד צנ הנ ך - מי מל ה שש לה דש גנ אמ ה. ונ יונה לש על ל א' הה ד של צנ הנ ך - מי כש רל בה אמ דול ונ גוי גה ך לש שש על אל ם. וש ה כגלה ים בה לולי כש ה של תונה חש תנ הנ

ית. ישי לי שש ל א' הנ ד של צנ הנ ה - מי כה רה ייה בש הש יהה. ול ני שש ל א' הנ של

ר של ץ אמ רל ר אל מנ אל נל ה, של עה בי יא שש הי ה, וש מה שה נש יור הנ ב הוא די לי י הנ ע כי ה. דנ מה יש רנ צש ם מי רה בש ד אנ יירל ץ ונ רל אה ב בה עה י רה הי יש ונ
םא ד ל בי כה שום של ב, מי עה הוא רה חול, של טש ה לנ מה שה נש ת הנ דל יורל של ה. וכש ר כםל בה סנ חש םא תל ם ל חל ה לל ל בה םאכנ נגת ת כש סש מי םא בש ל

ץ. רל אה ב בה עה רה ד הה בי י כה ה (שם) כי שום זל לו, ומי ים של עי רה ם הה יי ירנ שי א הנ לה ם אל דה הנ ן לו מי נותי

ם ה. קםדל מה יש רה צש םא מי ב יב לה רי קש ר הי של אמ י כנ הי יש ר ונ מנ אל נל ם, של שה ת מי דל ה, פוחל מה שה נש ם הנ ת שה דל יורל ן של מנ זש אותו הנ בש
ת פנ ה יש שה י אי י כי תי עש א יהדנ ה נה ני ה? הי ר לה ה אומי גוף. ומה ה הנ - זל תו  שש ה אי רה ל שה ר אל םאמל י ה. ונ מה שה נש ם הנ ה שה בה רש קש ני של
ה שום זל יק, ומי די צנ ע לנ שה ה רה צופל ך, של לי לה גש י בי אותי גו  רש ינהנ ד של י פוחי ני אמ ך  לי לה גש כגיות, ובי זש ה בנ פה יה תש  . אנ תש ה אה אל רש מנ
ך אםתה או  רש יי י  יהה כי הה וש ה  שום זל ם. ומי יהל יני ס בי פה תש ני ים,  עי שה רש ין הה א בי צה מש ני יק של די צנ ר. של תה סש ני וש ה  עה ה רה עה רום רה עה
הו . זל תש י אה חםתי א אמ י נה רי מש א אי לה יו. אל חנ יש ך  אםתה י וש אםתי גו  רש הה וש ה  שום זל לוד. ומי יי ן הנ בי ל הנ ה סוד כה זל וש ים,  רי צש מי הנ

א. בה ם הנ עולה ך - לה לי לה גש י בי שי פש ה ננ תה יש חה ה. וש זל ם הנ עולה ך - בה עמבורי י בנ ב לי יטנ ן יי ענ מנ . לש תש י אנ חםתי ה אמ מה כש חה מםר לנ תוב אל כה של

יך רי םא צה ל אן סוד וש י, כה בי י רנ בי ר לו, רנ מנ אה עון, וש מש י שי בי ל רנ לו של צי ה בש אל רש ני אור של ל הה מוד של ענ ה הה ני ם הי יי תנ ינש בי
ת יי מונו? בנ הו מה מונו. ומנ ל מה ענ גו אותו  רש םא ינהנ ל ר, של י עםשל לי עמ ם, בנ יהל ני פש ה לי אל רש י חובות מנ לי עמ שום בנ סות, מי כנ לש
ין בי סות  כנ תש הי לש יך  רי צה של ם,  יי יננ עי סות  כש ה  בה ר  מנ אל נל של ן,  יי ענ ת  בנ זו  וש ת.  לל כה שש מנ ה  שה אי ה'  ומי בות  אה ת  לנ חמ ננ הון  וה
ס פה תש םא ני ל ם של יהל יני בי סותו מי כנ יך לש רי הוא סוד, צה ה, של לה עש הוא בנ ה, של יר בה אי מי אור של שום אותו הה ים, מי עי שה רש הה
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עהלהיו.

י א אםתו כי רל תי ר בו ונ מנ אל נל נוז, של גה הוא אור הנ אור של ל הה א ענ ני קנ י, מש מוני דש קנ ש הנ חה הוא נה ה, של כה שי חמ שום של מי
הו (שמות ב). ני פש צש תי טוב הוא ונ

יר אי הה לש ים  יקי די צנ הנ יהבםאו  של ד  ענ סותו  כנ לש יך  רי צה ים,  עי שה רש הה ין  בי "ז  רה הוא  אור של לו  ה  לל גנ תש מי של י  מי ך  כה וש
ם רה בש בוא אנ י כש הי יש תוב? (בראשית יב) ונ ה כה ין אותו, מנ מי טש םא מנ ם ל אי יק. וש די צנ ענ לנ רג תוב אור זה כה הו של ם. זל יהל יני בי

עםה. רש ית פנ ה בי שה אי ח הה קנ תג עםה ונ רש ל פנ ה אל למלו אםתה הנ יש ה, ונ מה יש רה צש מי

ה סודות מה י כנ רי המ ם, של יי יננ י עי תומי ב וסש לי ים בנ טומי ם אמ הי ם של עולה י הה ני בש ר, אוי לי מנ אה עון וש מש י שי בי ח רנ תנ פה
ט, שה פש הוא הנ ה, של תורה ל הנ ן של בל תל ת הנ כםל אל אל א לל לה ים אל ין רוצי אי ם, של הל ים בה יחי גי שש םא מנ ל ה וש תורה ים ייש בנ רי תה סש ני

ים. ני פש בי מםחנ של ן הנ ים מי םא טועממי ל ה, וש תורה ל הנ ה של בושה לש

ייש ם. וש רה בש את אנ רי קש ני ית של רי כה ה זש מה שה ייש נש ה, וש מה שה נש ה לי מה שה ייש נש ה, וש מה שה נש יא גוף לנ הי ה של מה שה ה, ייש נש אי םא ורש ב
ה מה שה נש ה לנ לה פי יא טש י ה' הי לי ם בש רה בש אנ זו  ה הנ מה שה נש ר, הנ כה את זה רי קש ני ב של ל גנ ף ענ אנ י. וש רנ את שה רי קש ני ה של בה קי ה נש מה שה נש
ה רה שה ם לש רה בש יהה אנ ל הה פי טה ה של נה שש מי י הנ לי עמ שוהה בנ רש ה פי שום זל ם ה'. ומי שה ה של רה שה ם י', או לש שה י של רנ ה שה בה קי יא נש הי של
ה תה יש יו"ד הה ה בש תה יש הה של ה'. כש ה בש רה סוף שה בנ י, ולש רנ ה, שה לה חי תש יות - י' בנ י אותי תי שש ה לי תה כש יא זה הי שום של ה, מי בואה נש בי

ן. יי ת ענ ישון בנ אי י כש ני רי מש יהה שה לל ר עה מנ אל יו"ד נל ה בש ידה חי ה יש תה יש הה של ם. וכש את אי רי קש ה' ני ה בש תה כש זה של ה, וכש ידה חי יש

לות גה ז לש ה רומי זל עםה. וש רש ית פנ ה בי שה אי ח הה קנ תג תוב ונ , כה חוהה בש שי ר של חנ ע, אנ שה ש רה חה ל נה מות של הוא דש עםה, של רש ופנ
ת ע ה' אל גנ ננ יש ת. ונ ב יומה רי קה ר הנ זה הנ תוב? וש ה כה , מנ יהה לל ב אי רנ קש ה לי צה ש רה חה נה הנ ם. וש יי רנ צש מי ה בש ינה כי שש ה הנ תה לש גה ם של יי רנ צש מי
ה ם. ומנ הל לה ים של ני מג מש ת הנ אל ים וש רי צש מי ת הנ אל עםה וש רש ת פנ רוך הוא אל בה דוש  קה ה הנ כה הי כות של מנ ז לנ ה רומי זל עםה. וש רש פנ
או. ייצי י וש ננ ל פה ענ ח מי לנ ל שנ אי רה שש יי ה ולש מםשל ר לש מנ אה ם של יי רנ צש מי עםה בש רש פנ של מו  ך. כש לי ח וה קנ ך  תש שש ה אי ני ה הי תה ענ תוב? וש כה

ה. רונה חמ אנ לות הה גה ל בנ אי רה שש יי ה ולש ינה כי שש ה לנ חה טה בש הנ י הנ זוהי וש

ק, דםחנ ה הנ לה כנ ר הנ כנ ה, שש חםק אותה דש לי וש יהה  לל ב אי רנ קש ם לי עולה ל הה ים של בי כוכה י הנ די מות עובש אג הה צו  רש יי של יהד כש מי
י בודי י וכש מי י ה' הוא שש ני ר אמ מנ אל ה נל ינה כי שש ל הנ ענ ים. של טי פה ה ה' שש שה ם עה יהל אלהי יהד - ובי עםה. מי רש ת פנ ע ה' אל גנ ננ יש תוב ונ כה

ת. יהה יומנ לל ב אי רי קה ר הנ זה הנ ן, וש תי םא אל ר ל חי אנ לש

ים ידי ך עמתי כה י, וש מי תוך ענ או מי עםה קומו צש רש ר פנ מנ ך אה ך, כה לי ח וה ך קנ תש שש ה אי ני ר הי מנ אשון אה רי עםה הה רש פנ מו של וכש
ם יהל יני בי ם מי יא אותה םא מוצי רוך הוא ל דוש בה קה הנ ינו. וש יני בי או מי או, צש ל קומו צש אי רה שש יי ר לש ם לומנ עולה ל הה ים של מי ענ הה

יו. לה ת כי ח אל קנ לה ד של ענ

לות גה ן בנ כי מו  - כש ר לו  של ל אמ ת כה אל וש תו  שש ת אי אל וש אםתו  חו  לש שנ יש ים ונ שי נה עםה אמ רש יו פנ לה ו עה צנ יש ר ונ מנ אל נל של מו  וכש
גו'. ה' וש ה לנ חה נש ם מי גויי ל הנ כה ם מי יכל חי ל אמ ת כה יאו אל בי הי תוב וש כה הו של ה. זל רונה חמ אנ הה

ה. ינה כי שש ד הנ צנ יא מי הי ה של מה שה נש ה הוא בנ מו זל אי כש דנ י, ונ בי י רנ בי ר, רנ מנ אה יו, וש לה ן אי מי דנ זש יההו הי לי ה אי ני ם הי יי תנ ינש בי
ר בנ ל דש עםה ענ רש ת פנ ה אל כה הי מו של כות, כש ה מנ מה כנ ה אותו בש כל רוך הוא מנ דוש בה קה הנ , וש יהה לל ב אי רנ קש ה לי ע רוצל רה ר הה ייצל וש

ם. רה בש ת אנ של י אי רנ שה

רוך הוא, דוש בה קה ת לנ בל רל קה תש מי ד של ה ענ ר אותה שומי יא, וש הי ה הנ מה שה נש יו לנ ילה ל חי כה "ל וש אי מה ד סה ן יורי מנ אותו זש ובש
כות ה מנ מה כנ בש ה אותו  כל הוא מנ רוך  בה דוש  קה יק אותו, הנ זי הנ יק לש די צנ ב לנ רנ קש ה לי רוצל ם של דה ל אה ה כה זל מו  כש ך  כה וש
ים הודי יש ע הנ רנ זל ם מי ו) אי ע, (אסתר  שה רה ן הה מה ל הה של תו  שש ה אי רה מש ה אה שום זל בודו. ומי עש שי זםר לש ינחמ ד של ענ יקו  זי הנ לש
שות ייש רש ר, של מי שה הי ה לש ש, ייש לה קםדל ד רוחנ הנ צנ ה מי ינה אי ה של מה שה נש ל הנ בה יו. אמ נה פה פםל לש פול תי י נה ל לו כי םא תוכנ י, ל כנ דר רש מה

ר. תה סש ני ה וש עה ה רה אה רום רה עה , וש יהה לל ג עה רי טש קנ מש לנ

ה צולה ה ני מה שה נש הנ ן של מנ זש אי בי דנ יההו, ונ לי אי ר לו  מנ ם? אה יי רנ צש מי ם מי רה בש ל אנ ענ ינ ה ונ ה זל ם. מנ יי רנ צש מי ם מי רה בש ל אנ ענ ינ ונ
מות, שה נש ת הנ ים אל קי דוחמ ים של רי צורש ם הנ ל אותה של ך  לל ם, מל יי רנ צש מי ך  לל ר מל חי ל אנ הוא אי הוא, של ע הנ רה ה הה נל מג מש הנ מי
ם. עולה ים בה יקי זי מנ ם הנ ם הי ים הי עי שה רש מות הה שש ה, ני נה שש מי י הנ לי עמ רו בנ אמ בי מו של ים, כש יקי זי מנ ה הנ לה בה חנ י הנ כי אמ לש ם מנ אותה וש

ר לו. של ל אמ כה תו וש מה שש ני ב, הוא וש ק רנ חםזל ם בש יהל לי ה עמ לה ענ תש ם. הי יי רנ צש מי ם מי רה בש ל אנ ענ ינ ה? ונ מה שה נש ל הנ ענ בנ תוב בש ה כה מנ
ים, דושי ים קש כי אה לש מו מנ ם כש הי ים של די ייש שי ים. של וי ים שה די שי ל הנ םא כה ל ין, של יהמי ד הנ צנ ד מי הוא שי מו, של לו לוט עי פי אמ ונ
ה - כה ם זה ר. אי זל ה לו עי עלשל רוך הוא אל דוש בה קה ר הנ מנ ה אה זל ד הנ שי ל הנ ענ יות, וש הש יד לי תי עה ה של יהה ומנ הה ה של ים מנ עי יודש של
הו דו. זל גש נל ד הוא כש שי םא) - הנ ם ל אי י. וש דנ ה שה עמשה ננ ה, וש ילה ית מי רי ל בש אות י' של ה לה כה זה ר, של זל דו עי גש נל םא (כש ם ל אי ר, וש זל עי

ו. דה ת ינחש בל של ץ לה רל אה ם הה א אםתה שה םא נה ל תוב (בראשית יג) וש כה של

טוב ר הנ ייצל ה הנ ם, זל דה אה ת הה ים אל כי אה לש י מנ ני ים שש וי לנ מש ת של בה יל שנ לי י? בש תנ ר. מה זל ם - הוא עי דה ה אה כה ם זה עוד, אי וש
ר לו ע עוזי רה ר הה ייצל ר לו, וש של ל אמ כה תו וש שש ת אי אל ת וש יי בנ ל הנ ענ ת בנ ך אל רי בה טוב מש ר הנ ה - ייצל כה ם זה ע. אי רה ר הה ייצל ה הנ זל וש
יא בי מי א לוט, של רה קש ה ני שום זל ר לו. ומי של ל אמ כה וש ל אותו  לי קנ ומש דו  גש נל םא - הוא כש ם ל אי ן. וש מי ה אה עונל וש חו  רש ל כה ענ בש
ין ם ובי רה בש ה אנ ני קש י מי ין רםעי יב בי י רי הי יש תוב ונ כה הו של יתו. זל בי ה בש טה טה יס קש ני כש יתו ומנ ל בי ענ יש וש אי ל אותו הה לות ענ לה קש

ה לוט. ני קש י מי רםעי
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נו. חש נה ים אמ חי ים אנ שי נה י אמ גו' כי ך וש ינל י ובי יני ה בי יבה רי י מש הי א תש ל נה ל לוט אנ ם אל רה בש ר אנ םאמל י ן, (שם) ונ מנ אותו זש ובש
יתה אי ם רה ה, אי נה שש מי י הנ לי עמ רו בנ מש ה אה שום זל יך (שם). ומי נל פה ץ לש רל אה ל הה םא כה ל ר לו? המ מנ ה אה גוף. ומה הוא הנ ד של צנ מי

י בי ר רנ מנ ץ. אה פוצי תש ל - מי זל רש ם בנ אי , וש מוחנ ן הוא ני בל ם אל ש. אי רה דש מי ית הנ בי לש הו  יכי יך, הולי לל ר עה בי גנ תש ע מי רה ר הה ייצל של
ה שה רה פה י הנ רי בש ל סוד די בה ך הוא, אמ אי כה דנ י, ונ בי י רנ בי ר לו, רנ מנ ים אותו. אה עי ים יודש די לה ם יש ה גנ ת זל יההו, אל לי אי עון לש מש שי

ך. ינל י ובי יני א בי לה ך, אל לוי כה גי ם לש ינה זו אי הנ

ץ רל אל מי ה  יעה בי נש הנ ת  קל לל תנ סש מי של כש אי  דנ ונ א  לה אל אן?  ב כה עה רה ה הה מה ץ.  רל אה ב בה עה רה י  הי יש ונ יב)  ר, (שם  מנ אה וש ח  תנ פה
ין בי דור  לה הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ד  יהרנ ה,  מה יש רנ צש מי ם  רה בש אנ ד  יירל ונ (שם).  ץ  רל אה בה ב  עה רה י  הי יש ונ תוב  כה יהד  מי ה,  ינה כי שש הנ

ם. יהל יני מור בי ילה שה הש עו יי רש זנ י של די לו, כש לה ים הנ עי רה ים הה די דה צש הנ

ר לו, מנ ם. אה חל ה לל ל בה םאכנ נגת ת כש סש מי םא בש ר ל של ץ אמ רל ה אל ינה כי שש תוב בנ י כה רי המ י, ונ בי י רנ בי עון, רנ מש י שי בי ר לו רנ מנ אה
ע. פנ ה (של נה מל ר מי סי םא חה ל וש ל טוב  את כה לי מנ תש יא מי ית, הי רי בש ים אות הנ רי ל שומש אי רה שש יי ן של מנ זש בי הוא! של ך  אי כה דנ ונ

ה. שה ינבה ה הנ אל רה תי ה וש ר בה מנ אל נל ה), וש נה מל ע מי פנ של ק הנ לי תנ סש ית, מי רי בש ים הנ רי םא שומש ר ל של אמ כנ וש

ם. שה ב לש רנ קש ים לי רי חי אמ ים הה די דה צש שות לנ ה, ייש רש מםר אותה שש רוך הוא לי דוש בה קה ד הנ םא יורי ם ל ן, אי מנ אותו זש ובש
ים רי צש מי ך הנ או אםתה רש י יי יהה כי הה וש ה  ר לה מנ ה אה שום זל רםג אותו. מי המ ג לנ רי טש קנ מש שות לנ ה, ייש רש ת זל ם אל גורי אותו של וש

ם. יהל יני י בי עי דש וה םא תי תש (שם), ל י אה חםתי א אמ י נה רי מש ה אי ל זל ענ גו' (שם). וש וש

יהה. ם הה שה רונו  סש חל אות ה', בש יהה בה ם הה עולה א לה בה ם של קםדל או  טש א חל לה ם? אל רה בש א אנ טה ה חה ר מל םאמנ ם ת אי וש
י, רנ שה ה בש תה יש הה שום יו"ד של יו. ומי רה יבה ל אי כה ם בש לנ שש ני ה  ה ובה ה לה כה זה ד של י ה', ענ לי ם בש רה בש א אנ רה קש יהה ני ה הה שום זל ומי
ים. בוני סו הנ אמ ן מה בל ה אל ר בה מנ אל נל ה, וש ידה חי ת יש ך (שם), בנ עמבורי י בנ ב לי יטנ ן יי ענ מנ ן. לש גי הה , לש תש י אה חםתי א אמ י נה רי מש ר אי מנ אה
ם הל ה בה נה בש לו ני לה גות הנ רה דש י הנ תי שש שום של ים, מי מי עולה "י הה ל חנ ד של צנ י - מי שי פש ה ננ תה יש חה טוב, וש ל הנ ד של צנ י - מי ב לי יטנ יי

יק. די צנ י וש עי צה מש אל מוד הה ענ הה

אן? זו ה כה רה י שה ה, מי רה י שה יי חנ יו  הש יי רון קומו. ונ בש י חל ני שי ר, יש מנ אה עון וש מש י שי בי ח רנ תנ גו'. פה ה וש רה י שה יי חנ יו  הש יי ונ
ל ה של נה יוקש דש ה בי אה רש בש זו ני ת הנ קל דל צנ ך הנ מו. כה לש צנ ם בש דה אה ת הה ים אל להי א אל רה בש יי יק ונ די צנ ה בש טה מנ לש שום של ה, מי ינה כי שש הנ

ה. ינה כי שש הנ

ל ים של יי חנ הו הנ זל ן יה"ה. וש כי ה. שה ינה כי שש הו הנ זל ה? יה"ה, וש לה ים של יי חנ י הוא הנ ה. ומי ינה כי שש ה - זו הנ רה י שה יי יו חנ הש יי ונ
כות רה ה בש אה ם מי הי ק', וש ה לש ם י' עולל א"ת ב"ש - צ'. עי זו בש ה' הנ הנ ל יה"ה. וש לי הנ ה תש מה שה נש ל הנ תוב כה כה הו של ה. זל מה שה נש הנ
ה ה' ם מה דה אה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה ה הנ וה ם צי יהל לי עמ ה. ונ נה ה שה אה הו מי זל ה, וש ינה כי שש ל יום בנ כה יק בש רי הה ם לש דה יהב אה חנ של

"ה. אה א מי לה "ה אל י מה רי קש ל תי ך. אנ מה עי ל מי יך שםאי להל אל

ה עמשי ל מנ ים של אשוני רי ים הה יהמי ה הנ עה בש שי רות וש בש ה די רה עמשה ירות ונ מי ר אמ של לו על ים - אי ני ע שה בנ של ה וש נה ים שה רי שש על וש
ים רי שש על ה בש ה תורה נה תש ם ני דה גש נל ם. וכש ל כגלה ל של לה כש כגלו, הנ יש הוא ונ ת, של בה שנ יום הנ ה וש עמשל מנ י הנ מי ת יש של שי ית, וש אשי רי בש

ם. רו אותה מש ים אה צופי הנ ן מנצפ"ך של הי ש של מי חה ה, וש תורה ל הנ ם של יי תנ ים ושש רי שש יות - על ע אותי בנ של וש

הו ם. זל הל מה ה עי תה לש ה גה ינה כי שש הנ ים, וש די דה צש ת הנ ענ בנ רש אנ ים לש רי זש פנ תש ל, מי אי רה שש ם יי יהל לי ים עמ רי לום עובש שה ס וש ם חנ אי וש
ל י יהד ענ ר כי םאמל י ה ונ שום זל ר. ומי סי "ס חה ר כי אה שש ני וש ה יה"ה  נה מל ק מי לי תנ סש הי של ה  לה ה של יתה מי ה. הנ רה ת שה מה תה תוב ונ כה של

"ס יה"ה. כי

ד ינחנ נו  צי בש קנ וש ה  לה פי תש בנ נו  קש ה תי שום זל ל, ומי אי רה שש ם יי ר ענ זי פנ תש הי ים של די דה ה צש עה בה רש אנ לו  ע - אי בנ רש ינת אנ רש קי בש
. יהה נל ל בה אי רה שש ל יי כה ה ולש ינה כי שש ה לנ יתה יא מי לות הי גה הנ ץ. של רל אה פות הה נש ע כנ בנ רש אנ מי

ה ר בה מנ אל נל ץ, של רל אה ת בה של בל לנ תש יא מי הי הום, של ך ותש חםשל בםהו וש לו תםהו וה ע - אי בנ רש ינת אנ רש קי ה בש רה ת שה מה תה עוד, ונ וש
לו, יות של חנ ע הנ בנ רש אנ ה. מי תורה ל הנ ה של יעה בי נש ין בו  אי יק של די צנ ה וש ינה כי שש גו' (בראשית א). מי וש ה תםהו  תה יש ץ הה רל אה הה וש
גוז. אל ל הה ה של קה רג יש ה הנ פה לי קש ו יהרםק, הנ ם תםהו - קנ הי לו, של סודות אי ה יש עה בה רש אנ לו בש א, גה סי כי ל הנ יות של חנ ע הנ בנ רש ן אנ הי של
גוז אל ל הה לנ הום - חמ ת. תש חנ קנ לנ תש ש מי הוא אי גוז, של אל ל הה ית של ישי לי ה שש פה לי ך - קש חםשל יהה. וש ני ה שש פה לי ן, קש בה ן לה ול בםהו - גה
ים די דה ה צש עה בה רש אנ גוז לש אל ל הה מםחנ של ק הנ לה חל ך נל כה לו. של יות של חנ ע הנ בנ רש אנ בוד וש כה א הנ סי ה, כי ינה כי שש יא הנ הי , של מםחנ ם הנ שה של

. מםחנ ד הנ ם עומי יהל לי עמ של

ן י. הי ני כי כש שם ים תש ידי גי וש מות  עמצה י ובנ ני ישי בי לש ר תנ שה ובה ם, עור  דה ל אה של מםחנ  י הנ ירי וי ה אמ עה בה רש ד אנ גל נל ם כש הי לו  אי וש
נות עור תש כה תו  שש אי ולש ם  דה אה לש ים  להי אל ה'  ש  ינענ ונ ר  מנ אל נל ן  יהל לי עמ ה, של לה רש עה הה סוד  ן בש הי גוז של אל פות הה לי ע קש בנ רש אנ

ש. חה נה ה עור הנ ה עור? זל ה זל ים, מנ אשוני רי שוהו הה רש ם (שם ג). ופי שי בי לש ינ ונ

מו ד, ושש חה יו גוי אל םא הה לו ל אי יהכול, כש בש רוד כי פי ם בש לגיות, הי ע גה בנ רש ן אנ הי פות, של לי קש ן הנ אותה ל בש אי רה שש יי ן של מנ זש ובי
י מי ה כש ץ דומל רל אה חוץ לה ר בש דה ל הנ ה, כה נה שש מי י הנ לי עמ רו בנ אמ ה בי שום זל ם. ומי יהל לי ה עמ םא שורל רוך הוא ל דוש בה קה ל הנ של

. לוהנ ין לו אל אי של

םא ל ן ה', וש ן ה', ו' מי רוד מי פי ן י' בש ך הי דוש כה קה ם הנ שי יות הנ אותי י של תי עש מנ י שה רי המ א, ונ בה ר, אנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
רוך הוא, דוש בה קה ל הנ ים של בושי ן לש הי יות של י, ייש אותי ני ר לו, בש מנ לות. אה גה ן הנ או מי ל ייצש אי רה שש יי ד של רות ענ בש חנ תש מי
רוד. פי בש ם  הי לו  אי וש יו.  אתי רה בש י  בודי כש לי וש י  מי שש בי א  רה קש ני הנ ל  כה תוב  כה של הו  זל או.  רש בש ני של מו  שש ל  ענ או  רש קש ני של
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בון שש חל ה כש " הוה יש ש  שי וש ים  רי שש על ים לש עולי וש ה,  טה מנ ה לש רי שש על לש  ה ושש לה עש מנ ה לש רי שש על לש  ן, שש יה נש מי ים בש רי בש חנ תש מי של וכש
ם ין שה ילות אי צי ך אמ רל דל חוד בש יי יות הנ ל אותי בה ד. אמ חה מו אל ד ושש חה ילה ה' אל הש הוא יי יום הנ תוב בנ כה "ד, כנ חה "ד אל חה אל
ה, לה אג םא גש ב תה ן של מנ זש ים. בי אשי ה רה עה בה רש אנ יהה לש הה ד וש רי פה ם יי שה גו' ומי ן וש דל עי א מי ר יםצי הה נה ה וש שום זל רוד. ומי םא פי ל בון וש שש חל
ם רה בש חנ רוך הוא לש דוש בה קה יד הנ תי עה רון של בש יא חל ר. הי מנ אל ץ. (נל רל אה פות הה נש ע כנ בנ רש אנ ץ מי בי קנ ה יש הודה פגצות יש יים ונש קנ תש יי

ץ). רל אה פות הה נש ע כנ בנ רש אנ ד מי נו ינחנ צי בש קנ הו וש זל ד, וש חה אל כש

י ני ם שש ה עי אה מי ה לש עולה יו"ד של ה, זו  נה ה שה אה ים. מי ני ע שה בנ של וש ה  נה ים שה רי שש על וש ה  נה ה שה אה ה מי רה י שה יי חנ יו  הש יי ונ
ים רי שש על ה. וש אה י מי רי ים. המ שי מי ת חמ רל חל אנ ך ה' הה כה ים. וש שי מי ם חמ ים י' הי מי עה ש פש מי ה יו"ד. חה ה ה"י עולל מו זל י"ן, כש הי הי

ית כ"ו. עמשי ננ ר וש תל ל כל כ' של ה לש עולה ה זו ו' של נה שה

ים י' מי עה פש לי ה. וש טה מנ "ת לש לל ע, דה צנ מש אל ה, ו' בה לה עש מנ יא יו"ד לש ה א' הי מו זל בון, כש שש חל יות י' י' בש הש ת י' לי מל לל שש בו ני
צון רה ים וש מי חמ ר, רנ תל יא כל כ' הי שום של ן כוז"ו. ומי זו כ"ו מי בון כ"ו. וש שש חל ה לש עולל ע, וש צנ מש אל ה, ו' בה טה מנ ה, י' לש לה עש מנ לש

ה. זל ם הנ עולה ים בה ישי ני עמ םא מנ ה ל טה מנ ים ולש רי שש על מי ה של נה שש מי י הנ לי עמ רו בנ מש ל, אה לה ין כש ם די ין שה אי של

ית, רי בש ה בנ מםר אותה שש יא ז' לי הי ה של ינה כי שש ה בנ כה ם זה אי ית ז'. וש עמשי םאשו ננ ל ר ה י' ענ שורה של ים זו ו'. כש ני ע שה בנ של וש
תוב בו םא - כה ם ל אי יך, וש תי לש לנ יום הי ע בנ בנ ר בו של מנ אל נל י, וש יעי בי יא יום שש הי יו ז', של לה ה עה ש שורה מה ית מנ רי בש הנ שום של מי

ע. בנ י של ני ף אה ם אנ כל תש י אל תי רש סנ יי וש

םא ל ה וש ילה כי םא אמ ל ין בו  אי א של בה ם הנ הוא עולה א, של בה ם הנ עולה ה לה זוכל בו  ית, של רי בש כםל הוא אות הנ ר הנ קנ עי וש
ה. ינה כי שש יו הנ זי מי ים  ני הל נל וש ם  יהל אשי רה בש ם  יהל רותי טש ענ וש ים  בי יושש ים  יקי די צנ א  לה רות, אל חמ תנ םא  ל וש ה  אה נש קי םא  ל וש יהה  תי שש

א בו כוז"ו. צה מש תי י, וש יעי בי שש יסוד הוא יום הנ א בו כ"ו. וי צה מש תי "ך וש מל ק סה לי הוא כ"ו. חנ סוד של יש "ך בנ מל א סה צה מש תי וש

י, ני ר לו, בש מנ יות! אה אותי בה אנו  צה םא מה ה ל רונה חמ אנ ל ו' הה בה אנו, אמ צה י כוז"ו מה רי המ א, ונ בה ר, אנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ה, ה יהפל ר לו, זל מנ א ו'. אה רה קש ה ני לה דג יא גש הי ין של יהמי ב מי שי חנ ה מש תה אנ של א ז', וכש רה קש ה ני יונה לש על ם הה אי הה ב, מי שי חנ ה מש תה אנ של כש
י לי ירות בש פי ר סש של ה, על ירה צי ר יש פל סי ים בש רי אומש מו של ר. כש םא יותי ל ר וש של י על רי ם, המ יי תנ ים ושש לשי ירות שש פי סש ת בנ בל של חש ף נל כה

ה. רי שש ת על חנ םא אנ ל ר וש של ע, על שנ םא תי ל ר וש של ה, על מה

ד. חה כםל אל הנ ל יו"ד וש סוד של יא הנ הי כםל א' של הנ ה, וש לה עש מנ ה לש טה מנ ה ומי טה מנ ה לש לה עש מנ ה י' מי אל רש י, כ' מנ ני ר לו, בש מנ אה
יך להל "יה אל י יש ד. כי חה כםל אל הנ בון כ', וש שש חל ה בש עולל אות י' של ל הה ר של תל יא כ', כל אות יו"ד הי הה א של צה מש ה תי שום זל ומי

ה סוד זל בון כ"י, וש שש חל ה ל' לש יות עולל ע אותי בנ רש ם אנ עי ה כ"ו, וש עולל ה של " הוה הוא יש י הוא י' וש ה הוא. כי לה ש אוכש אי
ה. " הוה יש

ה לה עש מנ לש ה מי דה יהרש ה? של לה ה של יתה מי ה הנ ים. ומה יי ת חנ מנ שש יו ני פה אנ ח בש פנ יי ה ונ ר בה מנ אל נל ה, של מה שה נש ה - זו הנ רה ת שה מה תה ונ
ם יא שה הי שום של ה, מי מה הי בש ש הנ פל ל נל תוף של ם שי הי ר, וש פה ם עה יי ש רוחנ מנ ם אי הי ים, של עי סודות רה ה יש עה בה רש אנ ה לש סה נש כש ני וש
ת סל נל כש ני של יהד כש ה. ומי ה כגלה תורה ה הנ נה תש לו, ני לה סודות הנ יש ה הנ עה בה רש אנ גוף בש ת לנ דל ה יורל מה שה נש הנ ם של קםדל ה. של י תורה לי בש

י ה'. ני יבנ שי ם הל יקה רי י וש תי כש לנ ה הה אה לי י מש ני ר - אמ בה דה סוד הנ נו, וש מל ת מי קל לל תנ סש גוף, מי לנ

ם ה, אי ל זל ם כה עי ה. וש זל גוף הנ י ה' לנ ני ירנ זי חל ם הל יקה ת רי עי כה ה, וש זל ם הנ עולה י לה תי כש לנ ה הה אה לי י מש ני ה, אמ מה שה נש ה הנ רה מש אה
ה מה שה נש הנ ה. של ה לה רה בש חנ תש ה - הי מה שה נש הנ ה מי קה לש תנ סש הי ה, של תורה יא הנ הי רון, של בש יא חל ה - הי תורה ק בנ סי ענ תש הי ם לש דה ה אה כה זה
ה. ים בה יקי זי חמ מנ יא לנ ים הי יי ץ חנ ה. עי ימה מי ת ה' תש רוך הוא, תורנ דוש בה קה ל הנ מו של ה שש תורה הנ בוד. וש כה א הנ סי כי יא מי הי
יא רון, הי בש חל ה  אותה בש ק  זי חנ תש יי ם  אי ע,  רה הה ר  ייצל ב אותו  סובי של י  ני עמ ננ כש ה,  עה רה ץ  רל אל בש ם  דה אה הוא  של ב  גנ ל  ענ ף  אנ וש

ת לו. רל בל חנ תש מי

יו. לה רון אי בש יא חל רוך הוא, הי דוש בה קה ן הנ ה מי קה חמ רנ תש הי ב של ל גנ ף ענ ה. אנ ינה כי שש רון - זו הנ בש יא חל ר, הי חי ר אנ בה דה
ף ך, אנ מל יר שש כי זש ך ננ ד בש בנ ה, לש ל זל ם כה עי ך. וש תל ים זולה ני דם לונו אמ עה ינו בש להי ים (ישעיה כו) ה' אל רי אומש ל של אי רה שש יי מו של כש
ד רה פש םא ני ל נו  לה ה של פל הנ וש נו  לה ב של לי ה הנ ל זל ם כה עי י (שיר השירים ח), וש ח דודי רנ תוב בש כה של הו  ק. זל חי רנ תש הי י של ל פי ענ
ה פל ב ובנ לי ל בנ אי רה שש ע יי מנ ים שש רי אומש ל יום וש כה בש ך  מש ים שי די ינחמ מש נו  ת אה עי י (שם). כה בי צש לי ך  ה לש מי תוב ודש כה ך, כנ מש מי

ה. בה שה חמ מנ ובנ

ל כה מו בש ים שש די ינחמ ל מש אי רה שש יי רוך הוא, וש דוש בה קה ן הנ ה מי זה םא זה ה ל ינה כי שש שום של רון, מי בש יא חל ה הי שום זל ומי
ים. אשוני רי רוהה הה אמ בי מו של יו, כש לה כות עה ה מנ מה ים כנ לי סובש יום וש

ים רי שש על ה, וש מה כש חה מי או  צש מש ני כות של רה ה בש אה מי לו  ה - אי נה ה שה אה ה מי רה י שה יי חנ יו  הש יי ר, ונ מנ אה עון וש מש י שי בי ח רנ תנ פה
םא ל ע. של מנ ת שש יאנ רי קש ע - זו  בנ רש ינת אנ רש קי ה בש רה ת שה מה תה ה. ונ יונה לש על ם הה אי ד הה צנ ים מי ני ע שה בנ של ר, וש תל כל ד הנ צנ ה מי נה שה
בור רון, חי בש יא חל יות. הי ע אותי בנ רש אנ ע בש מנ ת שש יאנ רי קש ה בי ה רוחה אה יהצש א של לה ש, אל חה נה י הנ די ל יש ענ זו  ת הנ קל דל צנ ה הנ תה מי

. ה' ה הוה ם י' יש הי דוש של קה ם הנ שי ל הנ יות של אותי ע הה בנ רש ע, אנ בנ רש ינת אנ רש יא קי הי ה, של ינה כי שש יא הנ ה, הי לה ה של מה שה נש ל הנ של
ד. (עכ"מ). על ם וה עולה כותו לש לש בוד מנ ם כש רוך שי ד. בה חה . ה' אל ה הוה ינו. ו' יש להי אל

יו ה' - לה א אי יירה ר, ונ מנ אה עון וש מש י שי בי ח רנ תנ כו' (בראשית כו). פה ה וש מה יש רה צש ד מי רי ל תי ר אנ םאמל י יו ה' ונ לה א אי יירה ונ
מוד ענ הה ד  צנ ומי ם.  דה אה גוף  בש ה  מה שה נש כי ה  ירה פי וסש ה  ירה פי סש ל  כה בש ה'  הוא  ך  כה ה  ירה אי מש של יהה  רש לנ קש פנ סש אנ הה ל  של ד  צנ מי
ם, יי רנ צש לות מי ל גה ה של לה אג גש ם בנ הל ה לה לה גנ תש הי של מו  ל כש אי רה שש יי ים לש מי חמ רנ ה בש לה גנ תש יו ה', הי לה א אי יירה ר ונ מנ אל י נל עי צה מש אל הה
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ף. רה םא שה ל י וש ני ך אמ אה לש םא מנ ל י וש ני ה אמ ר בה מנ אל נל של

ירות פי סש ל הנ ה כה בואה נש ד הנ צנ ה, מי דושה קש ה הנ נורה מש ר, הנ מנ אה יו וש לה ן אי מי דנ זש ים הי ני קי זש ל הנ ן של קי זה ה הנ ני ם הי יי תנ ינש בי
ל ה כה לה פי תש הנ ך  כה וש ה,  לה ייש  ה  דועה יש ה  גה רש ה, דנ בואה נש ל הנ בה אי. אמ דנ ונ קום  ל מה כה ם ה' הוא בש ל שי בה ם, אמ לות שה לה כש ני
ירות פי סש ל הנ ה כה וה צש ה ומי וה צש ל מי כה וות, בש צש ן מי ל אותה כה ך בש כה ה. וש ה ייש לה דועה ה יש גה רש ל דנ בה ה, אמ לות בה לה כש ירות ני פי סש הנ
ים לי לה כש ה ני וות, ובה צש מי ל הנ ל כה ה של וה צש מי יא הנ ה הי ינה כי שש הנ ה. וש דועה ה יש גה רש ה דנ ת ייש לה חנ אנ ת וש חנ ל אנ ל כה בה ה. אמ לות בה לה כש ני
את רי קש ם ני שה י, מי עי צה מש אל מוד הה ענ ה. הה ינה כי שש הנ י וש עי צה מש אל מוד הה ענ ים הה לי לה כש ם ני הל הוד, ובה ח וש צנ אי, ני דנ ים ונ יאי בי נש ל הנ כה

ך. של פש חות ננ צה חש צנ יענ בש בי שש הי ר וש מנ אל ילו נל בי שש ח, ובי ה הוא אור צנ בה ח של צנ ני ד של צנ ה מי ירה אי מש יהה הנ רש לנ קש פנ סש אנ הה

ה זל ים מי תובי ם כש הי ה, וש ירה אי םא מש ל יהה של רש לנ קש פנ סש את אנ רי קש הוד, ני ד הנ צנ ה מי דושה קש כות הנ לש יא מנ הי ה, של ינה כי שש הנ
ם ה' ה', הי תםב. וש כש ם לי יי דנ י יה תי ם שש הל בה ה, של בורה ד וגש סל םאל, חל מ ין ושש ם יהמי הי ם, וש יהל רי בש י על ני שש מי תוב בו  כה ה, וש זל ומי
ם יהל לי ב, עמ תה כש בי ה של יא תורה ו' הי ש  קםדל םאל. רוחנ הנ מ ל ינד שש עות של בה צש אל ש הה מי חמ ין, ונ ל ינד יהמי עות של בה צש אל ש הה מי חמ

ה תורה י לוחות הנ ני ים, שש תובי י כש ני ים, שש יאי בי י נש ני הוד, שש ח וש צנ ם ני הי ה, וש " הוה ית יש עמשי ה ננ מה כש יא חה הי ם י' של עי ה"ה ו', וש
םאל. מ שש ין ומי יהמי נו מי תש ני של

יהה רש לנ קש פנ סש יא אנ הי םאל. וש מ שש ה מי ל פל ענ בש ה של תורה כות הנ לש ין. מנ יהמי ב מי תה כש בי ה של י הוא תורה עי צה מש אל מוד הה ענ הה
ה. בה קי ר ונש כה ש זה קםדל ם רוחנ הנ הי םאל, וש מ שש ה מי ירה אי םא מש ל יהה של רש לנ קש פנ סש יא אנ הי ין, וש יהמי ה מי ירה אי מש הנ

שום ים, ומי יאי בי נש ין בנ ים בי תובי כש ין בנ ה בי תורה ין בנ ה בי ינה כי שש הנ י וש עי צה מש אל מוד הה ענ ים הה רי בש חנ תש יק מי די צנ ד הנ צנ מי
ין אי םאל, של מ ין ושש ם יהמי גות הי רה דש ל הנ כה בש ץ, של רל אה ם ובה יי מנ שה ז בנ אוחי של שוהה  רש י פי רי המ ץ. ונ רל אה ם ובה יי מנ שה י כםל בנ ה כי זל
ים די ינחמ תש םאל ומי מ שש לי ין וש יהמי ים לש די רה פש ים ני פי נה עמ הה ן של ילה אי ם כש הי יק, של די צנ א בש לה רוך הוא אל דוש בה קה ה לנ בה רש קי חוד וש יי

חוד. יי ר הנ קנ יק, עי די צנ הוא הנ ה, של גגדה יא אמ הי ש של שםרל ה בש טה מנ לש

ה בה רש י קי עי צה מש אל מוד הה ענ ך הוא הה ה, כה טה מנ תו לש ינה כי רוך הוא ושש דוש בה קה חוד לנ יי ר הנ קנ יק הוא עי די צנ הנ מו של וכש
ם. אי לה ב וש אה ר לה קה עי חוד וש יי וש

ל כות של רה ה בש רי שש ה על מונל ל שש כולי ים הנ מי עולה י הה יק חנ די צנ לו בש לש כש ב ני יםשל ה מי לה פי ד ותש עםמל ה מי לה פי ה תש מו זל ך כש כה וש
הוא י של עי צה מש אל מוד הה ענ ים בה לי לה כש ני ם, וש אי הה ב וש אה ם הה םאל, שה מ ין ושש ן יהמי ה הי חה נש ת מי לנ פי ית ותש רי חמ ת שנ לנ פי ה. ותש לה פי תש הנ

קום. מה ע בנ גנ פש יי בו (בראשית כח) ונ ית, של בי רש ת ענ לנ פי תש

ה - מה כש ה: חה מו זל ם כש ר) אותה די סנ שםר (לש קש יך לי רי ין, ובו צה לי פי תש ר הנ קנ הוא עי י, וש עי צה מש אל מוד הה ענ ל הה ה של גה רש דנ הנ
זו ה', םאל, וש מ שש מםענ לי ם שה יהה אי הה ין - ו'. וש יהמי ל לש אי רה שש ע יי מנ זו ה'. שש ך, וש יאמ בי י יש יהה כי הה ה - וש ינה ה י'. בי זל י, וש ש לי דל קנ

ים. לי לה כש י ני עי צה מש אל מוד הה ענ ובה

יק, סי פש הנ לש יך  רי םא צה ל ת, וש חנ ה אנ וה צש ם מי ין. ובו הי לי פי אות תש רה קש ל יהד, ני של וש םאש  ל ר ין של לי פי תש לות בו  לה כש ני של וכש
י תי שש ים אותו  עושי של לו  אי א. וש רה מה גש ר הנ קנ עי הו  זל וש יהדו.  יא בש ה הי רה ה - עמבי לה פי תש ה לי לה פי ין תש ח בי , סה רוהה אמ בי של מו  כש
ם יי תנ םאל. שש מ שש הנ ין וש יהמי ד הנ צנ מי ים של די רה פש ים ני פי נה עמ ם הה שה םאל של מ ין ושש יהמי י, הוא מי מי לש רושנ ל יש מוד) של לש תנ וות (כש צש מי
ל ין של לי פי ת תש ונ צש ל מי ת ענ חנ אנ ל יהד, וש ל של ין ענ לי פי יחנ תש ני הה ת לש חנ כות, אנ רה י בש תי ן שש יהל לי ך עמ רי בה יך לש רי ים - צה להי ר אל בי די

ם. יי תנ םאש שש ל ר ל של ך ענ רי בה ם, מש יי תנ ינש ח בי ם סה אי םאש. וש ר

י ת, כי חנ ה אנ כה רה א בש לה אל יך  רי םא צה ל ים, וש להי ר אל בל ת די חנ ר אנ מנ אל ם נל יהל לי י, עמ עי צה מש אל מוד הה ענ ל הה ד של צנ ל מי בה אמ
יא ה הי רה ה עמבי שום זל חוד, ומי יי רוד בנ ה פי םאש, הוא עושל ל ר ה של לה פי תש ל יהד לי ה של לה פי ין תש ח בי ם סה אי יו. וש אתי רה ד קש חה אל
ין א"ח יד בי רי פש ת ינ ול מה י הנ ר כי מנ אל יהה נל לל עה ת, של ול דות מה יהה יםרש לל גש ר רנ מנ אל נל ת, של ול א מה לה ה אל רה ין עמבי אי ה. וש וה צש םא מי ל יהדו וש בש

ה, יהמות. א זל טש חי ם בש שה א מי ם יוצי אי של ה. וש מה חה לש מי י הנ כי עורש יהה מי לל ים עה רי חוזש יהדו, וש יא בש ה הי רה ה עמבי שום זל ד'. ומי לש

ם ד אותה ינחי ים לש יכי רי ד צש חה בור אל די מור בש שה כור וש ת, זה בה הוא יום שנ יק של די צנ ה הנ ים. זל להי ר אל בל ת די חנ הו אנ זל וש
ם יהל ני ם שש םאל הי מ ין ושש ל יהמי ד של צנ ל מי בה ה. אמ בה קי נש מור לי שה ר וש כה זה כור לש , זה שוהה רש י פי רי המ ד. ונ חה ם אל עמשות אותה לנ בו וש

וות. צש מי ל הנ ה כה מו זל וות, וכש צש י מי תי שש

מוד ענ בה ל  בה אמ םאל.  מ ושש ין  יהמי בש הוא  וות  צש מי הנ ר  אה ושש ין,  לי פי תש בנ ים  רי בי חמ הנ ין  בי יא  הי ת  לקל חמ מנ הנ שום  ומי
ם, הוא ו' יש תה עמקםב אי א ינ רה קש ם ני שה ה, ומי מה לי יא שש הי א של רה מה גש ר הנ קנ הוא עי שום של ת, מי לקל חמ ם מנ ין שה י אי עי צה מש אל הה

. ה הוה ם יש לי תנ שש בות יה"ו, ובו ני אה ת הה לשל שש ם בי יא תה ה הי לה א של רה מה גש ה. ה' הנ נה שש י מי רי דש ה סי שה ל שי כולי של

מוד ענ ת בה חנ ה אנ גגדה את אמ רי קש ה ני טה מנ ל לש בה םאל, אמ מ שש לי ין וש יהמי ים לש פי נה עמ ים הה די רה פש ני קום של ל מה כה ה, בש שום זל ומי
ה תורה ל הנ ב של עה ה רה מה רש גה ה של עה רה ה הה גה רש דנ ה. זו הנ מה יש רה צש ד מי רי ל תי ר אנ םאמל י יו ה' ונ לה א אי יירה ה ונ שום זל י, ומי עי צה מש אל הה
חוץ ר בש דה ל הנ ים, כה אשוני רי שוהה הה רש י פי רי המ ה. ונ ינה כי ץ - זו שש רל אה ן בה כם , שש שוהה רש י פי רי המ ה, של תורה וות הנ צש ל מי יות של ני עמ ונ

. לוהנ ין לו אל אי י של מי ה כש ץ דומל רל אה לה

ץ רל אה רוך הוא גור בה דוש בה קה ר לו הנ מנ ה אה שום זל ייה, ומי רש ר בו גור אנ מנ אל נל ייה, של רש תו אנ גה רש ם דנ רה בש אנ שום של ומי
ין יהמי ד הנ צנ ץ. ומי רל אה יא הה הי ם של הה רה בש ל אנ יל ה' של בי שש ם ו' בי שה יל"ה, וש הש בון אל שש חל ה לש עולל ם יה"ו של ין שה יהמי םאת. הנ ז הנ

יך. תי תנ ם נש מון גויי ב המ י אנ "ץ, כי רל אה הו בה זל ב, וש יות אה אותי פוך הה הי ב, ב"א בש ם אה שה ץ, של רל אה א בה רה קש ני
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ך. מש ילה עי הש ן אל מי ן יה"ה  הוא בל - ו' של ך  מש ילה עי הש אל יל ה'. וש בי שש יל"ה, בי הש בון אל שש חל - זו יה"ו בש ך  מש ילה עי הש אל וש
ד צנ ה מי שה דג ין, וקש יהמי ד הנ צנ ה מי כה רה את בש רי קש ני ה  יונה לש על ה הה ינה כי שש ן. הנ כםהי ל הנ של דו  צי ן מי כות הי רה בש הנ - של ךה  כל רמ בה אמ ונ

ל. אי רה שש ך יי רי בה ך יש תוב בש כה הו של ך. זל רי בה א יש רה קש י ני עי צה מש אל מוד הה ענ הה םאל, וש מ שש הנ

םאל. מ שש ד הנ צנ מי דוש  קה או. וש ירה י תי שי דה קש ה'. ומי ל לנ אי רה שש יי ש  תוב קםדל כה של הו  ש, זל א קםדל רה קש םאל ני מ שש ד הנ צנ ומי
ה, לה עש מנ י לש עי צה מש אל מוד הה ענ ד הה צנ ע הוא מי רנ זל עמך. הנ רש זנ ך ולש י לש ךה כי כל רמ בה אמ ר ונ מנ ין, אה יהמי ד הנ צנ יא מי ה הי כה רה בש הנ שום של ומי
ל ל כה ה ענ ית עולל רי בש ר הנ שומי י של מי ה. של טה מנ ע לש רנ ה, זל לה עש מנ רוענ לש . זי רוענ ע זי רנ ל זל ל כה הו ענ זל ה, וש טה מנ יק לש די צנ ד הנ צנ ומי
ך י לש ה כי שום זל ם. ומי עולה מות הה ל אג ל כה ים של ני מג מש ש, הנ חה נה ל וש אי מה ם סה שה ה, של יעה רי ה ופש לה רש ן עה הי לו של לה פות הנ לי קש הנ

ר. חי ל אנ ל אי טון של לש שי ם הנ הי ל, של אי צםת הה רה אמ ל הה ת כה ן אל תי עמך אל רש זנ ולש

י תי עש בנ שש ני ר  של אמ י.  עי צה מש אל הה מוד  ענ הה ה  לה של יום  קי הנ וש ה,  ינה כי שש הנ יא  הי ה  בועה שש הנ ה,  עה בג שש הנ ת  אל י  מםתי קי המ ונ
"ב קל י, עי קםלי ם בש הה רה בש ע אנ מנ ר שה של ב אמ קל ר. עי בםקל ד הנ י ענ בי כש י ה' שי תוב חנ כה הו של ה. זל לה אג גש בו הנ יך, של בי ם אה הה רה בש אנ לש
ה וה נה ת ה'. עמ אנ רש ה יי וה נה ב עמ קל ה עי שום זל ה, ומי אה רש ה - יי וה נה עמ ל לנ דה נש ה. סנ כה רה ה, ב' בש שה דג ה, ק' קש וה נה בות: ע' עמ י תי אשי רה
ין. יהמי מי ה  וה נה עמ הה וש אםד.  מש ו  נה עה ה  מםשל יש  אי הה וש בו  ר  מנ אל נל ם,  שה מי יהה  הה ה  מםשל של שום  ומי י.  עי צה מש אל הה מוד  ענ הה ד  צנ מי
ת. מל אל ך  רש בה דש םאש  ר ר בו  מנ אל י, נל עי צה מש אל מוד הה ענ ב לה קי יא עה ה הי ינה כי שש שום של םאל. ומי מ שש ד הנ צנ ה מי אה רש ה יי ינה כי שש הנ וש

ת ה'. אנ רש ה יי וה נה ב עמ קל ה עי ינה כי שש ר בנ מנ אל נל וש

תוב כה הו של םאש. זל ך ר שופש עמקםב הוא יש ינ ר בש מנ אל ך נל ר כה חנ ב. אנ קי נו עה שופל ה תש תה אנ םאש וש ך ר שופש ה הוא. הוא יש זל כה
י. תי רומה ת תש רל מל שש יא מי הי ה, של ינה כי שש י - זו  תי רש מנ שש מםר מי שש יי ונ רום.  מה רום בנ מה א הנ בה ל צש קםד ה' ענ פש יי (ישעיה כד) 
י חםק ם כי שה מי םאל של מ שש ד הנ צנ י - מי קותנ ים. חג רי יבה ה אי מונה ים ושש עי בה רש ם אנ יי אתנ מה ים בש לולי ין כש יהמי ד הנ צנ י - מי ותנ צש מי
מוד ענ ד הה צנ י - מי תורםתה ים. וש יני די ל הנ ת כה רנ זי ם גש שה ך, של לל מל ת הנ רנ זי ם גש שה ם מי ים הי טי פה שש ים ומי קי ל הוא. חג אי רה שש יי לש

י. עי צה מש אל מוד הה ענ ה, הה ר תורה פל יק הוא סי די צנ ה. הנ ר תורה פל הוא סי י, וש עי צה מש אל הה

"ק דל ם בל הי ה, של ר תורה פל ל סי ים של גי תה הנ לו  ם - אי יהל אשי רה ם בש יהל רותי טש ענ ים וש די ים עומש יקי די ר, צנ םאמנ ם ת אי וש
יענ אותו ני יהדו ומי ן בש יי י זנ לי ז כש אוחי ם של דה אה ן, כש יי י זנ לי ם כש ים הי גי תה לו הנ ה, אי נה שש מי י הנ לי עמ רו בנ מש אה יה"ה שעטנ"ז ג"ץ. וש חנ
אות ל הה ת של רל טםטל ין חמ מי יא כש הי יות ז"ן בדח"ק, של ה אותי רי שש לש על שש ם בי ן הי יי זנ י הנ לי ה. וכש שה דג קש לי םאל וש מ שש לי ין וש יהמי לש

םאשו. ל ר ה ענ רה ם י' עמטה הוא עי אות, וש ל אות וה כה יק בש די ך - ז"ה ו"ד ז"ח ח"ק ח"י. ז' צנ נש ימה סי ה, וש ה זל עמשל ננ ן וש יי זנ

ה, בה תי ן הנ ר אות מי סי ילה חה הש םא יי ל אות, וש ין אות לש ק בי בי ילה דה הש םא יי ל יך של רי ה, צה אי םא ורש ר. ב רה גש ק בי חה צש ב יי יישל ונ
ה זל קון הנ תי ל הנ כה סול. וש ה פה תורה ר הנ פל םא - סי ם ל אי תוחות, וש פש תומות לי סש תומות ומי סש תוחות לי פש ים מי ני שנ םא מש ל וש
ר. תה סש ני ם הנ עולה ה, הה יונה לש על ם הה אי ד הה צנ תומות מי סש הנ ה, וש תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש ד הנ צנ תוחות מי יות פש אותי א הה לה ה? אל מה לה
םאל, מ שש הנ וש ין  יהמי ד הנ צנ ה, מי ינה בי  - ה  תומה כות. ם סש לש - מנ ה  תוחה ה. מ' פש תומה סש זו  וש ה  תוחה פש זו  "ם,  ם מי אותה וש
םא ל יף אות וש םא יוסי ש, ל קםדל ל הנ קל הוא של י, של עי צה מש אל מוד הה ענ ד הה צנ אות. ומי ק אות בש בנ דש םא יי ים ל די רש פה תש ים מי פי נה עמ של

גו'. ר וש רה גש ק בי חה צש ב יי יישל ה ונ שום זל ר, ומי רה גש יק - ני בי דש ם הי אי , וש ענ יף גורי מוסי ל הנ כה ר אות, של סי חנ יש

יא ה הי דה קג ל נש י, כה ני ר לו, בש מנ ה? אה ר תורה פל סי קוד בש ין ני ה אי מה ר, לה מנ אה ם וש יהל יני ן בי מי דנ זש ם הי לל ה עי ני ם הי יי תנ ינש בי
י די ה. וכש מה כש חה ד הנ צנ ם מי ה הי נועה ל תש כה גוף, וש י הנ רי יבש ל אי נועות של תש ם הנ הי ים של קי רה פש הנ מו  יות, כש ל אותי ה של נועה תש
ים, ני ם, פה יי יננ גוף, עי ן בנ דות הי קג נש ל הנ כה דות. וש קג ין בו נש י, אי עי צה מש אל מוד הה ענ ד הה צנ ה, הוא מי תורה ר הנ פל ת סי יר אל כי הנ לש

ה. פל ל הנ ם ענ ל כגלה ם של חםטל ם. הנ יי ננ זש אה

םא ל ה, של ר תורה פל ב, סי תה כש בי ה של תורה שוהה של רש ה, פי יבה תי ם כש שה ין, של יהמי ד הנ צנ ה מי נה תש ב ני תה כש בי ה של תורה הנ שום של ומי
דות. קג ים ונש מי עה ה ייש טש ל פל ענ בש ה של תורה ים. לנ קודי ין לו ני אי ר של מנ אל נל ה, וש ל פל םא אותו ענ ר קש לי

ייש ה, וש יעה מי שש ה מי בואה ייש נש , וש יחנ רי ה מי בואה ייש נש יהה, וש אי רש ה מי בואה ה, ייש נש אי םא ורש יו ה'. ב לה א אי יירה ר ונ חי ר אנ בה דה
ה לה עש מנ לש ה של בה כה רש מל ד הנ גל נל וכש ה,  אל רש יא מנ הי ה של יאה רי יהה, בש אי רש . בי ה הוה יש ם  שי לנ בות  כה רש ם ד' מל הי וש בור,  די ה מי בואה נש

ם. דה ה אה עמשל רוך הוא ננ דוש בה קה ר הנ מנ אה

יד, יהחי שון  לש ה בי יאה רי יר בש כי זש ית הי אשי רי ה בש עמשי מנ א בש רה בה יות של רי בש ל הנ כה ר של חנ ים, אנ אשוני רי הה שו  קש י הי רי המ ונ
תוב (הושע יד) אן כה א כה לה ים? אל רי מומה לנ ים וש יני מי ה לנ חון פל תש ת פי תי י לה די ים כש בי שון רנ לש ם בי דה ה אה עמשל ננ יר בש כי זש ה הי מה לה
הוא ה של מה תש ה סה תורה י הנ רי המ ה. של נה ים רי עי שה בםד רש אמ ם ובנ הל יים בה קנ ם. לש לו בה שש כה ים יי עי גו' ופםשש י ה' וש כי רש ים דנ רי שה י יש כי
א אותו רה בה בות של רנ ת - לש מו. אל לש צנ ם בש דה אה ת הה ים אל להי א אל רה בש יי תוב ונ כה הו של אשון, זל רי יון הה לש על ם הה דה אה ת הה א אל רה בה

ם. דה י אה ני ם פש יהל ני מות פש ר בו ודש מנ אל נל ה, של בה כה רש מל יון בנ לש ם על דה ל אה ן של יוקה דש בי

ל ם של דה אה רום, וש בוד מה כה א הנ סי ל כי ם של דה ם אה הי ם, של לל צל מו, בש לש צנ תוב בש כה אות של נה יוקש י דש ני שש בי א אותו  רה ובה
ד חה אל ד וש חה ל אל כה ד לש מי לנ ה לש ם, זל דה ה אה עמשל ר ננ מנ אה ה של אשון. ומנ רי רום מי הו מה זל אשון, וש רי ר בו מי מנ אל נל י של ני שי א הנ סי כי הנ
ר מנ ה אה שום זל יו בו. ומי לו בונה מש א עה וש ת שה יי ה בנ נל בש םא יי ם ה' ל אי ווגו, של זי ף אותו בש תי שנ ה לש בה קי ר ונש כה ם זה הי ל של אי רה שש יי מי
ת לנ עי ר בש מנ אל אי נל דנ ונ י ה'. של כי רש ים דנ רי שה יש י  ם כי הל ר בה מנ אל נל יך. של חםתל ר אםרש ינשי יש הוא  וש הו  עי דה יך  כל רה ל דש כה סוק בש פה הנ
ל ת ענ לנ ם עי הל ייר בה צי מות של י עולה ני ה. שש שה אי ה' מי יש וש אי ם י' מי הי כםל, וש ל הנ ת ענ לנ ם עי הל ייר בה צי מות של י עולה ני לות שש עי הה

הו יו"ד ה"א וא"ו ה"א. זל ה י"ה, וש זל א, וש בה ם הנ עולה הה ה וש זל ם הנ עולה ם ו' ה', הה כםל הי הנ

ת, יי ת בנ בל של ם לה דה אה א לה סי כי ם, וש עולה א הה רה בש יות ני אותי הה לו  אי בש ר של מנ אל נל ב של ל גנ ף ענ כםל, אנ ל הנ ת ענ לנ ר עי מנ אה וש
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ם דה ם אה הל ר בה מנ אל נל ם, וש יכל להי ה' אל ם לנ תל ים אנ ני ל בה אי רה שש או יי רש קש ם ני הל ם אי"ה או"ה, ובה הל בה א, של סי כי ל הנ ת ענ בל של לה
אות סש כי ל הנ כה מות וש עולה ל הה י כה אתי רה בה י הוא של ני אמ ם, של יהל עמשי מו מנ יש קנ תש יי לו וש לה יות הנ אותי ם בה כל מה י עי פוני תש ם - שנ תל אנ

לו. לה יות הנ אותי ם בה דה י אה ני ים ובש יוני לש על א הה בה צה ל הנ כה ים וש כי אה לש מנ הנ יות וש חנ הנ וש

לו לה יות הנ אותי בה או  צש מש םא יי ם, ל הל ן לה תנ נה ה של תורה יל הנ בי שש בי לו  לה יות הנ אותי ל הה אי רה שש יי בש ייש  ב של ל גנ ף ענ אנ וש
םא ל וש י,  לי תוף של שי ם, בש דה ה אה עמשל ננ ם  הל לה ר  מנ ה אה זל שום  ומי ם.  הל מה עי י  אותי פו  תש שנ יש םא  ל ם של הל בה ה  עמשל מנ עמשות  לנ

י. ני מל חות מי ה פה טה מנ ה ולש לה עש מנ ה לש לה עג שו פש ה עה וה צש מי הנ ה וש תורה הנ

ה, יעה די יש בו  ם  הל לה ין  אי ה,  תורה נו  מל מי לו  בש קי םא  ל של ם  עולה הה מות  אג ל  כה וש הו.  עי דה יך  כל רה דש ל  כה בש ה  זל שום  ומי
ל כה הות, וש לה ה אל בי רש ים הנ עושי יו, וש להה ם אל שי יש בש כו אי לש ים יי מי ענ ל הה י כה ם כי הל ר בה מנ אל נל ה, וש י רועל לי םאן בש צ ים כש כי הולש וש
ל כה ובש לו  ים של דושי קש מות הנ שי הנ וש יות  אותי ל הה כה ובש ד בו,  חה אל ים אותו  די ם עובש ה, הי תורה נו  מל מי לו  בש ל קי אי רה שש יי

ם. הל או בה רש בש ני ים של תוני חש תנ הנ ים וש יוני לש על נות הה חמ מנ הנ

ם, כגלה ל  של ים  ני פש בי ומי ם,  כגלה מי ה  טה מנ ולש ד,  חה אל ם  כגלה מי ה  לה עש מנ ולש תונות  חש תנ הנ וש יונות  לש על הה יות  רי בש הנ ל  כה ובש
מו מות כש עולה ל הה ל כה ים של ני פש בי ך הוא מי רו. כה בה ך תוכו כש כה נו, וש פל צנ חוץ תש ת ומי יי בנ ד. מי חה ם הוא אל ל כגלה חוץ של בנ ומי
ם אי נו. של מל לו חוץ מי ים של נויי כי ל הנ כה ם ה' ובש ל שי יות של בור אותי חי ם וש ין שי אי ה, וש נל תנ שש םא מי מות ל עולה ל הה כה חוץ לש מי

"י, נה דם ה אמ " הוה ר יש בי חנ הוא מש ה, וש " הוה יש ם  שי יות בש אותי הה או  רש קש ני םא  ה', ל ה' ו' בש ה י' בש נה בל רש קי ר בש בי הוא חי םא של ל
הוא ם, של הל חות מי ד פה חה א אל רה קש םא ני הוא ל "י. וש נה דם יל"ה אמ הש בון אל שש חל ה לש עולל ים, של אלהי ה בי " הוה ר יש בי חנ הוא מש וש
יו. אתי רה ד קש חה י אל ה כי וה חנ ם וש דה אה תוב בש כה של הו  ד. זל חה ם אל ה אותה עושי ה, וש בה קי ר ונש כה ם זה הי ם, של יי ננ ר שש בי חנ מש ד של חה אל

ת. יי ה בנ נל בש םא יי ם ה' ל הו אי זל ן. וש יה נש ל בי שון של ים, לה ני ם בה הי ת של ן ובנ ן בי ינ נש בי ף בש תה שג הוא מש וש

יהד, ה. ומי לל בש ד תי גל בל ץ כנ רל אה הה חו וש לה מש ן ני שה עה ם כל יי מנ י שה תוב בו? כי ה כה ף בו, מנ תה שג ינו מש אי ה של עמשל ן ומנ יה נש ל עי כה וש
ץ, רל אה ם וה יי מנ ם שה ם הי עולה מות הה ל אג ים של לי בה המ ל הנ כה לו. של ף של תה שג הנ ן וש יה נש בי ם הנ הי ץ, של רל אה ל הה גי תה ם וש יי מנ שה חו הנ מש שש יי
יהם קנ י וש ה הוא חנ לו. ומנ ן של יה נש בי ץ הנ רל אה ם וה יי מנ ם שה חודו. אותה יי יי' בש ל בנ אי רה שש ל יי ים של לי בה המ ל הנ כה ד, וש בי אה הי ים לש ידי עמתי ונ
יהה. חה כו וש רש דנ שובו מי ם בש י אי ע כי שה רה מות הה פםץ בש חש ם אל ם ה' אי אג י נש ני י אמ ר חנ מנ ה אה שום זל יהם. ומי קנ י וש הו חנ עמשי ך מנ - כה

אשון הוא רי י של עי צה מש אל מוד הה ענ ה הה ם. זל דה ה אה עמשל ירות ננ פי סש ר לנ מנ ך אה ם, כה דה ה אה עמשל ל ננ אי רה שש יי ר לש מנ אה מו של וכש
ה שום זל קו, ומי לש חל ת בו  נל ה נותל ירה פי ל סש כה סוף. של ה בנ מה כש חה וש םאש  ר ה בה מה כש ם חה הי ה, של עמשל מנ רון לנ חמ אנ ה וש בה שה חמ מנ לנ

נו. יוקש דש ן בי מה אל נל ה הנ רועל אות. וש בה צש נות הנ חמ מנ ל הנ כה ף לש סי אנ נו מש יוקש דש הוא בי

א בה צש לי ר  מנ אה ך  כה וש קו.  לש חל בו  ם  שה יהה  חנ וש ך  אה לש מנ ל  כה של ה מטטרו"ן,  זל וש ם,  דה אה ה  עמשל ננ ים  כי אה לש מנ לנ ר  מנ אה וש
קום, ל מה כה בש ף בו  תי תנ שש כםל הי ל הנ ת ענ לנ עי וש קו,  לש חל ן בו  ב נותי ל כוכה כה וש נו,  יוקש דש בי ש  מל של ת הנ עמשות אל ם לנ יי מנ שה הנ

ה. זל יך בה רי אמ הנ ין לש אי ש, וש מל של רו"ן ובנ טש טנ מש "ת בי רל אל פש תי בש

ה לל אי ר לש מנ ך אה ר כה חנ יומו. אנ א בש ד יהצה חה ל אל כה ת, וש חנ ת אנ בנ ים בש עוני רש ה זי מה ע כנ רנ זה ן של מה אג ם, לש דה ה אה עמשל עוד ננ וש
ם, כל י בה תי תנ נה ה של מנ ק מי לל ן בו חי תי ם יי הל ד מי חה ל אל כה י, וש לי עמשות כש ם לנ כל פו כגלש תש תנ שש תי ה של י רוצל ני ים: אמ לי ם פועמ הי של
לול ילה כה הש יי יך של נל פה שוב לש ך חה ל כה ה כה זל י הנ לי כש ה הנ רו לו: מה מש י. אה ני מל ק מי לל הוא חי י הנ לי כש ם בנ כל מה ף עי תי תנ שש י אל ני אמ ונ

יון. לש על ם הה דה אה ל הה ן של יוקה דש ילה בנ הש יי ם של דה ה הוא אה זל י הנ לי כש ם: הנ הל ר לה מנ כםל? אה הנ מי

אתה רה ה בה תה אנ כםל, וש דון הנ ה הוא אמ תה י אנ רי המ קו, ונ לש ן בו חל ד נותי חה אל ד וש חה ל אל כה נו של ר לה םאמנ ה ת מה רו לו: לה מש אה
ך, כה ים בש עי םא יודש ל ם של אותה ה לש חון פל תש ילה פי הש יי םא  ל ה, של ה רוצל תה אנ ה של ד מנ חה אל וש ד  חה ל אל כה ה מי תה כםל? טםל אנ הנ

ך. לש ים של יחי לי שש הנ יך מי רי ה צה תה ם אנ דה ל אה ה של עמשל מנ רו של םאמש י של

ך ר כה חנ ה, אנ נה תה ה מנ אותה תו מי שה ירג קו וי לש ד חל חה אל ד וש חה ל אל כה ן לש תנ נה יו וש דה עמבה ה לנ נה תה ן מנ תנ נה ך של לל מל ם: לש הל ר לה מנ אה
י ני ך אמ לו, כה ים של רי יבה אי ל הה כה י בש ד אותי בנ ה עה זל ד הנ בל על ך: הה לל מל ר הנ מנ ה. אה נה תה נו מנ מל ש מי קי יו ובי לה ן אי מה אל נל ד הנ בל על א הה בה
ה י רוצל ני ר: אמ מנ אה לו וש נות של חמ מנ ל הנ ת כה ס אל ני ה? כי שה ה עה י. מל לי אות של בה צש ל הנ כה ה מי נה תה לו מנ י של לי כש עמשות הנ ה לנ רוצל

י. לי של ה מי נה תה ן בו מנ תי אל ם וש הל מה ף עי תי תנ שש י אל ני אמ ה, ונ זל ד הנ בל על לו לה של ה מי נה תה ן מנ תי ד יי חה אל ד וש חה ל אל ם כה כל מי

ם, עולה א הה רה בש ני ם של קםדל ך  ף כה ם. אנ לי צון שה רה בש רו  מש ם אה הל נו, ומי רל כש זש י תי כי נוש  ה אל מה רו  מש אה וש שו  קש ם הי הל מי
ית, אשי רי ה בש עמשי ל מנ ם של עולה ל הה יות של רי בש ל הנ כה ים וש כי אה לש מנ או הנ רש בש ני ם של אות, קםדל רש בה הי ה לש בה שה חמ מנ ל בש אי רה שש סו יי נש כש ני

ם. דה ה אה עמשל יו ננ לה ר עה מנ אה ית. וש אשי רי ה בש עמשי מנ ים לש רוני חמ יו אנ הש יי ם של הל לה ה של עמשל מנ ת הנ יחנ אל ני ם הי הל לה יבות של בי חמ ובנ

מו שש א בי רי קה הי ים לש ידי יו עמתי ם הה הי ל, וש אי רה שש א יי רה קש ני ם של יי מנ שה בנ ם של יהל בי ל אמ יבות של בי חמ יל הנ בי שש א בי לה ה? אל מה לה וש
ים אי צה מש ני ם  ם, כגלה דה אה א הה טה ילחל ם  אי שום של ם. מי כגלה ק מי לל ת חי תי לה ים  תוני חש תנ הנ וש ים  יוני לש על הה ת  ס אל ני כי ל,  אי רה שש יי
שום מי לו,  של מי ם  הל בה ן  תנ נה הוא  וש ילו.  בי שש בי ים  מי חמ רנ שו  קש בנ יש ם  כגלה וש בו,  נו  תש נה של ק  לל חי הנ אותו  מי ם  הל בה ים  רי סי חמ
ק ה' לל י חי תוב כי כה הו של ל. זל אי רה שש יי תה בש תנ נה ך של לש ק של לל חי יל אותו הנ בי שש נו, בי ני עמ מנ םא לש ם ל ך אי נש ענ מנ ה לש ים לו עמשי וי רש מנ של

ם. הל ן בה תנ נה מו של ל שש לו של ק של לל חי יל אותו הנ בי שש ם בי הל ל לה הוא מוחי מו. וש ענ

נו חי רש ל כה נו ענ מה עי תה מי לש טנ ה נה תה אנ יו, של לה ים עה ני יו טועמ ם הה ם, כגלה צונה רש ק בו בי לל ם חי מה צש ענ ם מי נו הי תש םא יי ם ל אי של
ה שום זל ה, מי חון פל תש ם פי הל ילה לה הש םא יי ל י של די יו. וכש לה ים עה מי חמ רנ יו מש םא הה ל ד, וש חה אל ד וש חה ל אל כה ם מי דה אה הוא בה נו של קי לש חל

ם. צונה רש א בי לה ק אל לל טםל חי ה לי צה םא רה ל
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ים יקי זי מנ הנ שום של ם. ומי דה אה נות בה תה תה מנ חש קנ י לה בי יתה של בי רום שה מה יתה לנ לי ן, עה מה אל נל ה הנ רועל ר בה מנ אל נל ה של מו זל כש
ים גופי ם הנ הי ים, של בושי ם לש הל א לה רה םא בה גו', ל וש נו  רל כש זש י תי נוש כי ה אל רו מה מש אה ק, וש לל ת בו חי תי צו לה םא רה ל חו לו וש רש סה
ל אי רה שש ר יי של אמ מו כנ יך, כש נל פה ם לש הי מות של ם אג יי תנ ים ושש עי בש ל שי ענ ים של ני מג מש ן הנ ל כי ענ ם. וש ים אותה אי ם שונש הי ם, וש הל לה של

ם. הל ם בה קותה לש הנ ם לש עולה א הה י בורי ידי צועות בי ם רש ם הי עולה מות הה ם אג ם, אותה יי מנ שה בנ ם של יהל בי אמ ים לנ יהבי חג מש

ינו צועות אי רש ל הה של כםחנ  הנ ש. של מה ם מנ הל ילה בה הש םא יי ל יהדו, וש צועות מי רש ת הה ק אל ה, זורי שובה תש ים בי רי חוזש של וכש
א בורי ק מי לל ם חי הל בה ל ייש  אי רה שש יי שום של דו. ומי גש ן נל יי אנ ם כש גויי ל הנ ר כה מנ אל ם נל יהל לי עמ ל, של נוטי י של ל מי י של ידי א בי לה אל
לות, זה מנ הנ וש ים  בי כוכה הנ וש ים  כי אה לש מנ הנ ומי אות  סש כי הנ ומי ירות  פי סש הנ ר  של על ומי כםל,  הנ ל  ענ ת  לנ עי הוא  של מות  עולה הה
ה, אה מש טג כםחות הנ ים וש יקי זי ים ומנ די שי ים, חוץ מי מי חמ ם רנ יהל לי ים עמ שי קש בנ לו מש טש ני ה של ל מנ כה ה, מי שובה תש ים בי רי חוזש של כש

ם. הל ק בה לל ם חי הל ין לה אי ה, של לל ל אי כה או בש מש טנ ל תי ל אנ אי רה שש יי ר בש מנ אל נל של

ה ילה כי אמ בנ ם  מה עי ף  תי תנ שש הי לש ין  אי ה,  אה מש טג הנ כםחות  ם  אותה מי ם  יהל מותי שש ני של ם,  עולה הה מות  אג ה  זל שום  ומי
ל י כה ר כי מנ אל ם נל יהל לי עמ ר ה'. ונ חנ ך בה גו', ובש יך וש להל ק ה' אל לנ ר חה של תוב אמ ם כה יהל לי עמ ם, של יהל עמשי ל מנ כה םא בש ל יהה, וש תי ושש

ם. הל ים בה לולי כש נות של חמ מנ ל הנ כה ד בש יגחה יד ומש הוא יהחי גו', של יו וש להה ם אל שי יש בש כו אי לש ים יי מי ענ הה

ר ים יותי הובי ם אמ הי ם, וש הל מו בה ת שש ם אל כםל שה ל הנ ת ענ לנ עי ים, וש תוני חש תנ ים וש יוני לש על ים מי לולי ל כש אי רה שש יי שום של ומי
לו ם גורה ל הי אי רה שש יי שום של ים, מי כי אה לש מנ ן בנ ין כי אי ה של ירות מנ פי סש ק בנ לל ם חי הל לה ייש  שום של ת, מי רי שה י הנ כי אמ לש מנ מי
ים בי רוכש ל הה ים אל סוסי מו  א כש לה ירות אל פי סש ל הנ ם אל ינה ים אי כי אה לש מנ הנ ם. של יהל בי ל אמ צל ים אי ני בה הנ של מו  תו, כש לה חמ ננ וש
ד ענ ים  לי אה גש ני ל  אי רה שש יי ין  אי ה,  נה שש מי הנ י  לי עמ בנ שוהה  רש ופי הוא,  רוך  בה דוש  קה הנ ל  של ים  ני בה ל  אי רה שש יי ל  בה אמ ם,  יהל לי עמ
ם יי תנ ושש ים  עי בש ת שי יב אל רי חי נש סנ הוא בש רוך  בה דוש  קה ל הנ לנ ה כה שום זל ומי מות.  ם אג יי תנ ושש ים  עי בש שי בש דו  בש עש תנ שש יי של

דור דור. ק מי לי 'עממה 'ה' בנ ה לנ מה חה 'לש ם מי הל יים בה קנ מות, לש אג הה

ב ה ה' רםכי ני ם הי הל יים בה קנ ייט, לש םא ונ יהב ע ונ סנ יי ל ונ ם של יי ננ ים ושש עי בש מות שי שי ם הנ ים הי רי ם שה יי ננ ים ושש עי בש ד שי גל נל וכש
כגלו יש מות ונ ם שי יי ננ ים ושש עי בש ד שי גל נל מות. וכש ם אג יי תנ ים ושש עי בש ל בו שי כולי ק של לי עממה ה מי מה קה ם נש הל טםל מי "ל, לי "ב קנ ל עה ענ

ם. יי תנ ים ושש עי בש ה שי עולל הוא של

רוך דוש בה קה ן הנ ה מי כה לש מנ ת הנ בנ ה, שנ לה כנ יא הנ הי ה, וש ידה חי ת יש חנ ת אנ בנ ים בש עוני רש זי ל הנ ע כה רנ זה ר של מנ אל יו נל לה ה עה זל וש
ה תורה ה הנ ילה חי תש הי ך  כה לש ה,  ים בה לי לה כש ני ית  אשי רי יות בש רי ל בש כה שום של ומי לו.  ה של עמשל מנ הנ וש ת  רל אל פש יא תי הי הוא, של

קו. לש ן בו חל תנ ד נה חה ל אל ם, כה דה ת אה רל אל פש ל תי ת זוגו של יא בנ הי ית, וש אשי רי בש י"ת מי בי בש

ה ידה חי יש ת  י', בנ אות  בה או  רש בש ני ם  כגלה שום של ם, מי יהל לי ת עמ טל שולל ה וש דולה גש ה  ן אותה תנ נה הוא  רוך  בה דוש  קה הנ וש
ה שה אשון. ו' שי רי יום הה ל הנ אור של ה אורות, הה שה מי חמ ה מי לולה ים. ה' כש להי ר אל של על וש ירות,  מי ר אמ של על ה מי לולה כש הנ

ת. חנ ת אנ בנ ה ה' בש מה לש שש י ו', ני שי שי יום הנ בנ יל של בי שש בי י ה', של שי שי ת. יום הנ מל י אל מודי ענ

ל כה ד של ה ענ של עה םא תי ל ם וש לי תנ שש םא תי ה, ל לה עג ם פש שה מי , של ם יהדוענ שי ה בש לה עג עמשות פש ירות לנ פי סש ייש לנ של ה, כש אי םא ורש ב
ה, ידה חי ת יש ל בנ ד של צנ הנ ים מי חורי שש ים הנ ני וה גש ל הנ ם כה הי יות של אותי ם הה ן שה ה נותי ה). זל ה (כםחה קה לש ם חל ת שה נל ה נותל ירה פי סש
ל כה ל  של ם  שי הנ אותו  בש לות  לה כש ני של ד  ענ כו'  וש ן  נותי ה  זל וש בות,  אה הה ת  לשל שש ל  של ם  דה צי מי מות  דג אמ הה דות  קג נש הנ ם  הי וש

ירות. (עכ"מ). פי סש הנ

יו לה א אי יירה ת ונ שנ רה פה עוד לש

אשון דור דור רי ם הה דה אה הוא לש רוך  בה דוש  קה ה הנ אה רש הל מו של א כש לה יו? אל לה א אי יירה ונ הו  עון, מנ מש י שי בי ר רנ מנ אה
ים, יי ינוני ה בי זל דור הנ ים, ובנ יקי די יו צנ הש ה יי זל דור הנ ר לו: בנ מנ אה ם וש רה בש אנ ה לש אה רש ך הל יו, כה יגה הי נש יו, דור דור ומנ סה נה רש ופנ

ים. עי שה ה רש זל דור הנ ובנ

ר (דברים מנ אל נל ם (של יי מנ ת שה אנ רש יי ם חוץ מי יי מנ י שה ידי כםל בי שוהה הנ רש י פי רי ה, המ דושה קש ה הנ נורה מש י, הנ י יוסי בי ר רנ מנ אה
ם אי טוב. וש הנ עות וש רה א הה צי םא תי יון ל לש י על פי תוב (איוב ג) מי ר כה חי סוק אנ פה ה), ובש אה רש יי ם לש י אי גו', כי ל וש אי רה שש ה יי תה ענ י) וש
ר כה ם שה הל יות לה הש יד לי תי יהה עה םא הה ים, ל יי ינוני ים או בי עי שה ים או רש יקי די יות צנ הש ם לי יהל לי ר עמ זנ גש ם ני עולה או לה בה ם של קםדל
ר יות לומנ נה שש י) מי לי עמ בנ ם לש הל יהה לה םא הה ל טוב, וש הנ עות וש רה א הה צי םא תי יון ל לש י על פי ם (מי הל ר לה יא לומנ בי נה יהה לנ םא הה ל ש, וש נל עם וש

ם. יי מנ ת שה אנ רש יי ם חוץ מי יי מנ י שה ידי כםל בי הנ

יעו גי םא הי ל שום של ה, מי לו בה שש ים כה בי רנ ים, וש מוני דש קנ ה הנ קו בה לש חש נל ה, וש קה זו עממג ה הנ לה אי שש עון, הנ מש י שי בי ר רנ מנ אה
פוי כםל צה ה סוד הנ זל יך. וש תי עש דנ ן יש טל בל בנ ך  רש צה ם אל רל טל ה (ירמיה א) בש זל סוק הנ פה ר הנ מנ אל יא נל בי נה ל הנ סוד. ענ ק הנ עםמל לש
ה ה טובה בה שה חמ ינו, מנ בותי רנ רו  אמ בי ה של מנ א בש לה ים אל לי גנ תש םא מי ל ים, וש תומי סש לו  לה ים הנ רי בה דש י הנ רי ה. המ תונה שות נש רש הה וש

ה. עמשל מנ ה לש פה רש צה רוך הוא מש דוש בה קה ין הנ ה אי עה ה רה בה שה חמ ה, מנ עמשל מנ ה לש פה רש צה רוך הוא מש דוש בה קה הנ

ל לי פנ תש ם הוא מי עולה א לה בה ם של קםדל אן, של כה נו מי דש מנ ה - לה עמשל מנ ה לש פה רש צה רוך הוא מש דוש בה קה ה הנ ה טובה בה שה חמ מנ
ם וגוו'. רל טל כו' ובש וש יך  תי עש דנ ן יש טל בל ך בנ רש צה ם אל רל טל תוב בש ך כה שום כה ווג, ומי זי ת הנ ענ שש תו בי בש שנ חמ ם בו מנ שה ילו, וש בי שש בי
ווג, זי ת הנ ענ שש ן בי טל בל תו בנ ירה צי ם יש תו קםדל בש שנ חמ ם בו מנ שה שום של ם, מי עולה א לה בה ם של ילו קםדל בי שש ל בי לי פנ תש הי ל של ד ענ חה אל
ה לה פי תש בי אותו  ה  ימה די קש הי של שום  ומי וגוו'.  ם  חל רל מי א  צי תי ם  רל טל ובש יך  תי עש דנ יש ן  טל בל בנ ך  רש צה אל ם  רל טל בש ה  זל שום  ומי

ם. עולה יהבםאו לה ם של ידות קםדל א עמתי בי ננ מו, הוא מש ם אי חל רל א מי יהצה ם של קםדל תו וש ירה צי ם יש תו קםדל בש שנ חמ מנ ובש
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ם, עולה ם לה דה ן אה ל בל םא כה יהב ם של קםדל ם. של עולה יהבםאו לה ם של דורות קםדל ל הנ ע כה יהדנ רוך הוא של דוש בה קה ן הנ כי ל של כה
ם או כה יא או חה בי ילה נה הש ם יי יו אי לה ר עה רוך הוא גוזי דוש בה קה הנ יא, וש הי ה הנ פה טי ל הנ ה ענ נל מג מש ך הנ אה לש תו מנ ירה צי ם יש קםדל
ה כה לה ר המ םאמנ י לו, וש בור של די ת בנ גל הל ננ תש קול מי ת הנ בנ ת קול, של ל בנ ענ ש או בנ קםדל ל רוחנ הנ ענ ה או בנ נה שש א ומי רה קש ל מי ענ בנ
ה עושל ה, של עה ה רה בה שה חמ מנ ה אותו בש שה יו עה בי אה ב של ל גנ ף ענ ר. אנ םא גוזי יק ל די צנ ע וש שה ל רה בה ש. אמ פי ילה טי הש ם יי י, או אי לוני פש כי

ה. חה פש שי ה או בש זונה גויהה או בש יות, או בש ם עמרה ה או עי דה ם ני ה אותו עי עושל ה של עמשל בו מנ

רוך הוא דוש בה קה ה הנ וה םא צי תו, ל ירה צי ם יש ר קםדל זי מש ע או מנ שה ן רה הוא בי ענ של רוך הוא יודי דוש בה קה הנ ב של ל גנ ף ענ אנ
ה שה ל אי אל תוב וש כה הו של דות, זל ני ל הנ ענ יות וש עמרה ל הה ה ענ תורה ה בו בנ וה י צי רי המ דות, של ני יות או בש עמרה עמשותו בנ יו לנ בי ל אה ענ

ב. רנ קש םא תי ה ל תה אה מש ת טג דנ ני בש

ך א כה לה טוב? אל הנ וש עות  רה ה הה זל ה  טוב. מנ הנ וש עות  רה א הה צי םא תי יון ל לש על י  פי יא, מי בי נה הנ ר מי מנ אל נל ה הוא של זל וש
יו, בי ת אה בל של חמ ת מנ ע אל יהדנ הוא  תו  ירה צי יש ם  א קםדל לה טוב, אל וש יק  די צנ ילה  הש יי יו של לה עה ר  זנ גה םא  ל הוא  רוך  בה דוש  קה הנ

ט. רה פש ד בי חה ל אל ה הוא כה ה. זל עמשל מנ ה לש ה טובה בה שה חמ ף מנ רי צה רוך הוא מש דוש בה קה הנ וש

ה תונה נש שות  רש הה וש ה,  עה רה הה תו  בש שנ חמ ת מנ אל ענ  יודי הוא  רוך  בה דוש  קה הנ ה, של בה שה חמ מנ פוי בש צה כםל  ה הנ זל שום  ומי
ר זנ חה הוא  וש ע,  רה וה ל טוב  ץ של עי בה קו  בש דש ני של ם  עולה לה ם  רנ גה וש ה,  עמשל מנ ובנ ה  בה שה חמ מנ בנ א  טה ם חה דה אה וש ה.  עמשל מנ בש ם  דה אה לה

ים. יי חנ ץ הנ עי ק בש בנ דה ה וש שובה תש בי

ה לו אה רש דורות הל ל הנ כה ל. וש אי רה שש ל יי כה ה ולש מםשל ן לש תנ ן לו, נה תנ נה ה של תורה הנ ים בו, וש לויי דורות תש ל הנ כה שום של ומי
יו. יגה הי נש יו, דור דור ומנ סה נה רש רוך הוא דוד דור ופנ דוש בה קה הנ

ר םאמל י ה ונ רה קה ם חמ גנ ה וש ינה כי ה הל רה פש סנ יש ה ונ אה ז רה תוב אה כה הו של ה? זל ן לו תורה תנ רוך הוא נה דוש בה קה הנ נו של ן לה יי ננ ומי
ם יהל בותי ה אמ עמשי מנ של לו  ים - אי ני ל בה בות ענ ון אה ד עמ פםקי הו  זל וש נו,  מל מי או  יהצש ים  יקי זי מנ הנ וש ים  די שי הנ לו  פי ם. אמ דה אה לה

ם. יהל ידי םא בי ם ל בותה ה אמ עמשי מנ לו של בות - אי ל אה תו ענ םא יומש ים ל ני ים, ובה ני ל בה בות ענ תו אה םא יומש ל ם. וש יהל ידי בי

א דור לה יא, אל בי שום נה םא לש ל ם, וש הה רה בש אנ םא לש ל ם, וש דה אה ה לה אה רש הל ר של מנ םא אה רוך הוא ל דוש בה קה א הנ לה םא עוד, אל ל וש
יות הש לי ם  יהל לי עמ ר  זנ גה של םא  ל וש ים,  יי ינוני בי ים או  עי שה רש ים או  יקי די צנ לו  ה  אה רש הל ר של מנ אה םא  ל וש כו'.  וש יו  שה דורש וש דור 
יו, יגה הי נש יו, דור דור ומנ סה נה רש ה לו דור דור ופנ אה רש הל ר של חנ י, אנ י יוסי בי ר לו רנ מנ ים. אה עי שה ים או רש יי ינוני ים או בי יקי די צנ
מםק, ר עה בה דה ל סוד הנ בה אי, אמ דנ ך הוא ונ ר לו, כה מנ ים! אה יי ינוני ים או בי עי שה ים או רש יקי די ם צנ ם הי ם אי הל יר בה כי אי הי דנ ונ

ינו. להי ה' אל רםת לנ תה סש ני הנ

ם, הל ר לה מנ ה. אה עמשל מנ חו לו הנ ם? סה תל קש ה עמסנ מה ם, בנ הל ר לה מנ אה ם וש יהל לי ן אמ מי דנ זש יון הי לש על ן הה קי זה ם אותו הנ יי תנ ינש בי
כו', יו וש שה דורש אשון דור דור וש רי ם הה דה אה ה לש אה רש ה הל ם, ובה עולה א הה רה בש ני ם של ה קםדל נה ם שה יי פנ לש ה אנ אה רש בש ה ני תורה אי של דנ ונ
ך לנ מש ה ני י. ובה תורםתה י וש קותנ י חג ותנ צש י מי תי רש מנ שש מםר מי שש יי ה ונ שום זל תוב בו. ומי כה ה של ך מנ ף כה ם אנ הה רה בש אנ ה לש אה רש ה הל ובה

ם. עולה ת הה א אל רה רוך הוא ובה דוש בה קה הנ

ין אי ית, וש אשי רי תוב בש כה הו של ם. זל עולה א הה רה רוך הוא ובה דוש בה קה ן הנ הל ך בה לנ מש ך ני לו כה פי ים אמ יקי די צנ מות הנ שש ני וש
ל ד כה גל נל ה כש קולה ת שש בה שנ שום של ה, מי מה שה נש ה לנ לה פי ה טש תורה הנ ה. וש מה שה א נש לה ית אל אשי ין רי אי ה, וש א תורה לה ית אל אשי רי

נו. מנ ם זש נו קםדל מל א מי צי םא תי ל ם של דה ת אה מנ שש יל ני בי שש ה בי ים אותה לי לש חנ ה, ומש ה כגלה תורה הנ

יו לה ן עה גי הה דור לש ל דור וה כה ח אותו בש לנ רוך הוא שה דוש בה קה הנ ם, וש עולה א הה רה בש ה ני ית בה בואי יא נש זו הי ה הנ מה שה נש הנ וש
ץ ם עי הי ש, של נל עם ר וש כה םא שה ל ה וש חובה כות וש ה זש נה מל לוי מי םא תה ל ים, של יי חנ ץ הנ עי יא מי הי שום של ם מי הל לה עםל של בםל הה סש לי וש
דור ם הנ ם, אי דה אה ה לש אה רש הל ה. וש מה שה נש ה הנ ל אותה ה של טונה לש בוא, שי ים רי שי שי חות מי ינו פה ל דור אי כה ע. וש רה ת טוב וה ענ דנ הנ
ד, סל י חל פי לנ ם כש הל ה לה טל ד, ומנ סל ל חל ד של צנ ים מי יקי די יו צנ הש יי ד, וש סל ל חל ד של צנ ה מי מה שה ת נש של רל ם יהקום לה דה אי, אה כנ ילה זנ הש יי

ד. סל חל ן וה י חי לי עמ יו בנ הש ה יי זל דור הנ הנ וש

הוא רוך  בה דוש  קה ים, הנ ידי סי חמ יו  הש יי יו של סה נה רש דור ופנ ל הנ ה ענ נל מג מש הוא הנ ם, של תה גה רש דנ ים בש גי המ ננ תש םא מי ם ל אי וש
ה גה רש דנ י הנ פי םא כש ל ם, וש יהל עמשי י מנ פי ם כש דון אותה ין, לה די ת הנ דנ ה, מי בורה גש ם הנ יהל לי יט עמ לי שש ד, ומנ סל חל ת הנ ם אל הל יר מי עמבי מנ
מור חמ הנ שור וש ל הנ גל י רל חי לש שנ , מש רוהה אמ בי שות, של רה דות ודש גה הנ נו בש מוז לה ה רה זל ר הנ בה דה סוד הנ ם. וש הל לה ל של זה מנ הנ ד וש מולה הנ וש
שור ל הנ גל י רל חי לש שנ ם מש הל יים בה קנ תש יהב, מי דור הוא חנ ם הנ לו. אי לה דורות הנ םא בנ ב ים לה ידי עמתי ים של יחי שי מש י הנ ני לו שש - אי

ושהנחממור.

יהה יד הה תי עה ה, של ה מםשל ם - זל גנ שנ נו, בש רש אנ ר. ובי שה ם הוא בה גנ שנ מםך לו, בש סש ר לי חי ר אנ בה ה דה סוד זל נו בש דש מנ עוד לה וש
ה תה יש הה ך  ף כה ים. אנ יקי די צנ לנ ה  ז אותה ננ גה הוא  רוך  בה דוש  קה הנ וש ים,  עי שה רש יו  הה א של לה בול, אל מנ דור הנ ה בש ת תורה תי לה
ה כל זש םא יי ל ים של מי ם גורש דה אה י הה אי טה חמ נו של דש מנ לה ה, וש גה ה פנ לה כה אמ א של לה ית, אל אשי רי י בש מי ת יש של שי ד מי וי דה ע לש בנ ת של ת בנ נל זגמל מש

ית. אשי רי י בש מי ת יש של שי יו מי לה ת עה נל זגמל מש ה של טובה לש

יו, עמשה ן מנ קי תנ מש ד של ענ נו  מל ק מי חי רנ תש מי י של ת מי אל יות, ייש  הש ידות לי עמתי עות של לות רה חמ ך, דור טוב, מנ ף כה אנ
ים לי עה בש הנ שו  יהאמ תש הי ה של דה בי אמ י הה זוהי ם, וש עולה לש ר לו  םא חוזי ל וש או  טש חל בש ד אותו  בי אנ מש של ייש  תו. וש דה בי אמ יר לו  זי חמ ומנ
ל כה ה לש אל רש רוך הוא מנ דוש בה קה הנ הו של זל רו. וש בי ת חמ ה אל ים בה די קש ם הי ה, אי ה אותה נה ה קה יאה צי מש ה בנ כה זה ה של זל ה, וש נה מל מי

ד. סל חל טונו הנ לש אשון שי רי ף הה לל אל ל הה כה בש ה של אה רש הל ב, וש רי ד חה חה אל ים וש ני י שה פי לש ת אנ של ם שי עולה הה



2168

יות הש טונו לי לש י שי ישי לי שש ף הנ לל אל ים, ובה ידי סי חמ ים ונ בורי גות - גי רה י דש תי שש ים בי רי דה ה, של בורה טונו גש לש י שי ני שי ף הנ לל אל בה
ם יות דורותה הש ים לי ידי יו עמתי הה טונו הוד, וש לש י שי ישי מי חמ ף הנ לל אל הה ח, וש צנ טונו ני לש י שי יעי בי רש ף הה לל אל ת. הה מל י אל שי נש דורו אנ

ים. יאי בי נש

ים יקי די יות צנ הש ם לי ת אותה ילבל חנ ם מש תה גה רש דנ קום של מש לום בי שה ס וש ם חנ אי ם. וש סוד עולה יק יש די י צנ שי שי ף הנ לל אל הה
ט שולי בםהו, וש תםהו וה ם לש עולה ת הה ים אל ירי זי חמ ם, ומנ עולה ן הה ם מי סוד עולה יק יש די צנ מוד הנ ירו ענ עלבי לו הל אי ים, כש עי שה ם רש הי וש

ע. שה רה ל הה אי מה יק סה די צנ קום הנ מש ם בי יהל לי עמ

ם אי ר. וש קל של י הנ יאי בי ים נש טי ת - שולש מל אל י הה יאי בי קום נש מש ים בי עי שה ם רש הוד הי ח וש צנ ל ני דורות של ם הנ ך אי ף כה אנ
ה בורה גש דורות הנ ם לש אי ר. וש קל של ם הנ יהל לי ט עמ שולי ת, וש מל אל ם הה הל ת מי קל לל תנ סש ת - מי מל אל ים בו בל יגי הי נש םא מנ ת ל מל אל דור של
יסו ני ם יה יי ננ ף ושש לל דםף אל רש ד יי חה אל ר. וש ם זה יהל לי ט עמ שולי ה וש בורה גש ם הנ הל ת מי קל לל תנ סש ץ - מי רל פל ים בנ די ה עומש בורה ין גש אי

ם. ל אותה גוזי ן של לה זש ם גנ יהל לי ט עמ ידות, שולי סי חמ ים בנ גי המ ננ תש םא מי ים ל ידי סי ל חמ ם דור של אי ה. וש בה בה רש

דוש קה ם, הנ יהל רי חמ ת אנ כל לל דורות לה ים הנ אי כה ם זנ ם. אי הל לה ים של יגי הי נש מנ הנ דורות וש ל הנ ם כה דה אה ה לש אה רש הל של הו  זל וש
ה. עה ה רה גה רי דש מנ ם, בש יהל עמשי י מנ פי ם לש תה ג אי הי ננ תש םא - מי ם ל אי וש ה.  ה טובה גה רי דש מנ ה  אותה ם בש הל ג בה הי ננ תש הוא מי רוך  בה

טוב. הנ עות וש רה א הה צי םא תי יון ל לש י על פי ה, (איכה ג) מי שום זל ומי

יום יך הנ נל פה י לש תי תנ ה נה אי ר - (דברים ד) רש בה דה סוד הנ דור. וש ת הנ גנ רי דש י מנ פי ע לש רנ הה טוב וש ם הנ הל ן לה ל דור נותי כה ובש
ם יות, אי הש ים לי ידי יו עמתי הש יי דורות של ל הנ ה כה תורה תוב בנ כה הו של זל ע. וש רה ת הה אל ת וש ול מה ת הנ אל טוב וש ת הנ אל ים וש יי חנ ת הנ אל

זהכו לשהיתשננהיג.

ים סי נה רש ל פנ ה של גה הה נש הנ כו לש ם זה ע. אי רה ר הה ל ייצל ד של צנ ים מי סי נה רש טוב, ופנ ר הנ ל ייצל ד של צנ ים מי סי נה רש ה לו פנ אה רש הל וש
טון לש שי י הנ פי ם, כש סוד עולה יק יש די ים, או צנ יאי בי ת, או נש מל ה, או אל בורה ד או גש סל י חל פי לנ ם כש ה אותה טל טוב, מנ ר הנ ל ייצל של
עות, דות רה מי ם בש רוך הוא יהדון אותה דוש בה קה ע, הנ רה ל הה ד של צנ ים מי עי ים רה סי נה רש פנ ים בש גי המ ננ תש ם מי אי ה. וש גה רי דש ל מנ ל כה של
ר זנ גה ר של מנ אל נל םא של ל ל דור. וש כה בש ים של יקי די צנ ים וש עי שה ים רש סי נה רש ם פנ הל ה לה אל רש מנ של הו  זל גות טובות. וש רי דש ל מנ של ך  פל הי בש

ים. עי שה ים או רש יקי די יות צנ הש דורות לי ל הנ רוך הוא ענ דוש בה קה הנ

לו גנ תש ת הי עי רו, כה מש אה ן וש קי זה י אותו הנ ני פש חו לי טש תנ שש לו, הי ים אי רי בה י דש י יוסי בי רנ ה וש דושה קש ה הנ נורה מש ע הנ מנ שה יהד של מי
אי דנ ה, ונ דושה קש ה הנ נורה מש ר הנ מנ ן. אה קי ף אותו זה יהד עה ה זו. מי לה אי שש ם בי עולה יהה בה שש ה קג אה צש מש םא ני ל ם. וש רורה ל בי ים ענ רי בה דש
ם עולה בה ם  דה אה ן  בל ל  ה של גה רי דש מנ ין  אי וש ה,  מה כש חה בש יות  רי בש הנ ל  כה בש מוהו  כה ין  אי ן, של קי זה יהה אותו  הה אשון  רי ם הה דה אה

יות. (עכ"מ) רי בש ל הנ כה ת לש מל מותו קודל ך דש יות. כה רי בש ל הנ כה ם לש הוא קודי יך] של י אי כי תו, [וש גה רי דש מנ כש

קום מה ם בנ הל ד מי חה ל אל ה, כה זל ן הנ ול גה ן בנ כה שש מי יב הנ בי ים סש די ים עומש טי בה ר שש שה ים עה ני ה, שש טה מנ ם לש דה גש נל ן כש ם כי ך גנ כה
ה, פונה ים צה ה פוני לשה ר, שש קה ר בה שה ים עה ני ל שש ד ענ עומי ה יהם של טה מנ למםה לש ה שש שה עה זו  ה הנ גה רש דנ ד הנ גל נל אוי לו. וכש רה הה
ה לה עש מנ זו לש ה הנ גה רש דנ את הנ רי קש ם ני ענ טנ ה הנ ב. ומה עמרה ים מנ ה פוני לשה ח, ושש רה זש ים מי ה פוני לשה רום, ושש ים דה ה פוני לשה ושש

יהם?

אור יום, ים לה להי א אל רה קש יי תוב ונ כה הו של א יום. זל רה קש ה ני זל יהם הנ ת הנ א אל לי מנ מש הוא של יק הנ די צנ הנ שום של א מי לה אל
יום הנ אותו  דוש, וש קה ם הנ שי ל הנ ל וא"ו של סוד של יר בנ אי הוא מי ה. וש חה מש ב שי י לי רי שש יי יק ולש די צנ לנ ענ  רג תוב אור זה כה וש
הו דוש. זל קה ם הנ שי ל הנ ה של תונה חש תנ א ה"א הנ רה קש ני ה של זל יהם הנ ת הנ א אל לי מנ מש בו  דוש, של קה ם הנ שי הנ ל כםחנ  סוד של בנ

נו. מל ים מי אי ים יוצש נוקי פש תנ ל הנ כה שום של יק, מי די ל צנ ה של גה רש דנ ה הנ ל זל כה יהם. וש ל הנ ים אל כי ים הםלש לי חה נש ל הנ תוב כה כה של

ת את בנ רי קש ני זו  ה הנ גה רש דנ הנ א אותו. וש לי מנ יהם לש ים לנ כי הולש מו, של עי גות של רה דש הנ ש  מי חמ לו  ים? אי לי חה נש ה הנ ה זל מנ
ע בנ של בועות  שה ה  עה בש שי את  רי קש ני של זו  הנ ה  גה רש דנ לנ ק,  דל צל את  רי קש ני של זו  הנ ה  גה רש דנ לנ ה  זל הנ יק  די צנ הנ יר  אי מי של וכש ע.  בנ של
ה? דולה ה גש מה ה כנ נה בה לש ת הנ ננ ה. שש לה יש לנ ת בנ טל שולל ה של נה בה לש את הנ רי קש ני זו של ה הנ גה רש דנ תון הנ חש תנ ם הנ עולה ם הה ז גנ ים, אה מי עה פש
ה לה עש מנ לש יהם של ל הנ של זו  ה הנ גה רש דנ ד הנ גל נל ם כש הל בועות מי ה שה עה שש תי ים וש עי בה רש אנ ים, וש ה יהמי שה מי חמ ים ונ שי אות שי מי לש  שש

נו. מל ת מי לל בל קנ יא מש הי של

ת רל מל שש ת מי מםר אל שש ה לי זל יום הנ ת הנ ים אל יפי קי מנ ים הנ טי בה ר שש שה עה ים  ני ד שש גל נל כש ים  יהמי ר  שה עה ים  ני שש רו  אמ שש ני
יר אי הוא מי יק של די צנ ת הנ גנ רש י, זו דנ מי שש א בי רה קש ני תוב כםל הנ ה כה ל זל ענ יון. וש לש על כםחנ הה אות הנ רש הנ י לש די כםל כש הנ ן, וש כה שש מי הנ

בוד. א כה רה קש ני ה של מה כש חה ה יהם הנ יו, זל אתי רה י בש בודי כש לי תוב וש כה הו של דוש. זל קה מו הנ ל שש כםחנ של בנ

ה ל זל ענ ה. וש טה מנ לש ה של נה בה לש יו, זו הנ יתי ף עמשי ה. אנ לה עש מנ לש ד כםל של גל נל הוא כש ה של טה מנ יום לש ל הנ ה סוד של יו, זל תי רש צנ יש
ז אה יו, וש רומה מש לום בי ה שה ים, עושל רי בש חנ תש מי של ז כש ה. אה נה בה לש הנ וש ש  מל של ל הנ ה של גה רש דנ ך, הנ א חםשל ר אור ובורי תוב יוצי כה
ה לה עש מנ לום לש ה, שה טה מנ חוד לש יי הנ ה וש לה עש מנ חוד לש יי ז הנ אה ד. וש חה ר יום אל י בםקל הי יש ב ונ רל י על הי יש תוב ונ כה הו של ם. זל עולה לום לה שה

רוב. קה לנ חוק וש רה לום לה לום שה ר שה מנ אל נל ה, של טה מנ לום לש שה וש

. םא יהדוענ ל יר וש מי ד טה חה אל ים, וש הורי טש יו הנ לה גנ לש גנ ים בש קוקי ה חי עה שש ק תי קנ ך, חה לל מל צון הנ םאש רש ר ר, בש טםהנ ה. בנ נה שש מי
ל . כה םא יהדוענ ל ירות, יהדוענ וש מי טש יר בי מי ד טה חה צון אל ל רה נו של מל ד מי חה א אל יהצה ד וש חה אור אל תוך מה ה לש כה הי ים וש קוקי ק חי קנ חה
ים הורי רש הי ל הנ . כה םא יהדוענ ל יו וש עה ל מי ר של תל סי יר בנ מי נותו הוא טה טש תוך קנ ן הוא, ומי טה חור. קה אה ר לש ל בו חוזי כי שש הנ הנ
תוחות. םא פש ל ם של יי יננ ם עי הי ם, וש יי יננ ם עי יי תנ ים ושש לשי ים בו שש רי תה סש ים. ני קי בה דש ין ני אי ים וש רי חוזש ים וש בי ים, שה שי בה שג בו מש
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קו, רש זש ני ה של עה שה ם בש ס אותה ם. כוני יהל עממי ה טנ לה םא גי ל ים וש עמשי ים ומנ הורי רש הי ים בו  ן, עולי טה ם קה רםשל ן בש שומות הי רש
ים. לויי םא גש ל ים וש רי תה סש ים ני יורי ים בו צי רי יש טנ צש ם. מי ק אותה סו זורי נש כנ תש הי ה של עה שה ובש

ל, דה גש מי בנ ה  כל מנ יר.  וי אמ בה חנ  ופורי יב  בי סה יב  בי סה ב  סובי של ה  טה מנ לש של ד  חה אל ב'  א  יוצי וש ה  כל ומנ יקות  קי חמ ק  חוקי
ך ת. הולי חםשל ב ונש הה זה ף וש סל כל י הנ לי ל כש כה ים בש ני מה אה ים הה יורי ים צי מי שה . בו  חנ פורי יר הנ וי אמ הה תוך  ל מי יכה הי ב הנ תובי סש ומי

ע. םא נודה ל ע קול של מה שש יו ני עה מי ים בש ני פש בי ה. מי חוצה ע קולו הנ מה שש םא ני ל ר וש תה סש ני וש

ת טל שולל ה  ינה ן אי יי ענ ד. הה עומי וש ך  ד, הולי יורי וש ה  ם, עולל עולה עוד סוף הה ם וש עולה סוף הה א מי קול יוצי הנ אותו  וש
ת ימנ טי אמ ים אותו. בנ ם רואי יי יננ עי ת הה ימנ תי סש ה. בי סל כנ תש ה מי לל גנ תש מי ה של עה שה ה, ובש לל גנ תש ה מי סל כנ תש מי ה של עה שה אות. בש רש לי
ת מל י אל יקי די צנ נו  חה לש שג ים לש ני מש דנ זש מי ד של , ענ םא יהדוענ ל ים אותו, וש סי כנ ם מש יי יננ עי ת הה יחנ תי פש ים אותו. בי עי ם שומש יי ננ זש אה הה

כםל. אל לל

יום בנ ה  לל גנ תש מי טו.  ני בש אנ בש ז  רה זם מש פוד,  אי הה וש ן  חםשל הנ ה  סל כנ תש מי של ג'  א  יוצי וש יור,  צי ל  של ה  יקה קי חמ ק תוך  חוקי
ינו אי קומו, וש מש ב לי שה ייס וש פנ תש ת בו, ומי זל אוחל ה ו' של אה בה ד של ז, ענ נה גש ני ט וש רי חה תש ת ומי חנ ם אנ ענ א פנ ה. יוצי לה יש לנ ה בנ סל כנ תש ומי
ם מה ר עי בי חנ תש מי ק של דנ ן וש טה ל חוט קה ם של ה רםשל לל גנ ר מש בםקל ה. ובנ לה יש לנ ים לו בנ אי קורש ם הנ אותה א לש לה לות אל גנ תש הי ה לש רוצל
יים קנ ומש ם  שה רש ני וש ין,  יהמי לש ל  גל דל ה הנ לל עמ כםל. מנ לנ ד  סל ה חל עושל וש ה,  לה יש לנ בנ ים לו  רי מש זנ מש ה של וה דש חל וש ה  ירה שי תוך  יום בש בנ

ם. עולה הה

בוא רי ים  שי שי בש מון  טה סוף הוא  ובנ ית  אשי רי בה מות  ה עולה ובונל א,  יוצי וש ים  יי ימי ני פש הנ לות  יכה הי תוך  לש ס  נה כש ני
ל ה של יקה קי ק חמ ם. חוקי הל יר לה אי כםל ומי זון לנ יא מה ה, ומוצי פה רי גש ז מנ אוחי א, וש יוצי יל וש חי תש רום מנ דה ד הנ צנ מות. בש עולה
נו מל יר. מי אי מי ל אור של ר של ד הנ מות ענ ף עולה לל ם אל יי אתנ ל מה בון של שש חל ית בש יעי בי רש יא הה ך, ומוצי ר זנ ל טםהנ אור של
א. פי רנ ר מש חי אנ ה, וש כל ב. הוא מנ רי קה ר מש חי אנ ה, וש ך. הוא דוחל שה חש נל ן וש מה טש ני יר וש אי מי אור של לות. הה גנ קות לש ים עממג אי יוצש
ם שה מי ת, של טל לוהל ב הנ רל חל חו וש מש י רה לי עמ ב, בנ רה י קש כי ים עורש ני בה אות אמ ע מי בנ רש אנ מון בש ת, טה ול ים ומה יי ל חנ יט של בי רש יהדו שנ בש

בון. שש י חל לי ים בש טי שש פנ תש ים ומי אי יוצש

ים בי דג ים כש לויי יו תש עמרותה ה. שנ נה שושנ ד כנ חה דםם אל נו אה מל א מי ת, יוצי רל ש בועל ל אי תוך של הי ה כש יקה קי ק חמ חוקי של כש
יום ת. בנ כל פל הנ תש מי ב הנ רל ל חל ת של בל הל לש שנ קות בנ בי יו דש תה בו. יהדה פש ה הוסנ רה תי ה יש יפה קי ה תנ ימה אי ד וש חנ ך. פנ חםשל י הנ רי ל הה של

נו. מל צול מי ני יו וש לה ב אי רי קה תש מי י של י מי רי שש רון. אנ י מה ני בש יו כי נה פה ים לש רי ם עובש ר, כגלה עורי תש יי של

יו, נה פה ים לש די כםל עומש ם. הנ עולה י הה מודי ענ תוך  ת בש דל עומל יא ה' של ל אור, ומוצי ים של רי ל הה יקות של קי ק חמ חוקי
ה עה שה ם. בש יהל יני לום בי ה שה דו. עושל גש נל ים כש די ים עומש ני מג ים מש דולי ים גש רי י שה ני או. שש בה תוך צש ך בש לל מל ם כש יהל יני ב בי יושי וש
ל כה ים, וש דולי ים גש רי ל הה בוא ענ ף רי לל ים אל שי ים שי די ילו עומש בי שש . ובי חנ ר ופותי ם, סוגי קומה מש ים בי די כםל עומש ה, הנ לל גנ תש מי של

ים. די ך בו עומש לל מל חות הנ תש פש מנ

יו לה עה ים  די עומש ים  ירי מי וטש ים  מי רה ים  יוני לש על הה ים  רי תה סש ני הנ יהדו.  בש ה  חל מש יי של י  מי ין  אי וש צונו,  רש כי ה  עושל הוא 
א בה צש צונו בי רש ה כי יהדו, עושל ך בש לל מל ל הנ ר של תה סש ם ני ל אור. חותה לונות של ים חנ ירי אי ים ומש תוחי נו פש מל ים בו, מי חי מי ושש
ד ענ ם וש עולה י הה סופי כו מי רש מות. אה בוא עולה ף רי לל אות אל לש מי יו יהדורו שש י יהדה ילי צי תוך אמ ץ. בש רל אה י הה יהרי דנ ם וש יי מנ שה הנ
ד חה ד הוא אל חה ים. אל זוני ני נו  מל מות ומי ים עולה אורי נש נו  מל ש. מי ל אי ים של יבי בי ל שש א של סי ל כי ם. יושב ענ עולה י הה סופי

ים. מי י עולה מי עולש ם ולש עולה רוך הוא לש א, בה רה קש ד ני חה יות אל הש לי

זון לה אורות  הה ק  שוחי וש ם,  יי חנ רי ז  אוחי וש יד.  מי תה ת  כל הולל של ו'  יא  ומוצי יור,  צי בנ ה  כל ומנ ה  יקה קי חמ ק  חוקי מש
יר אי ק ומי ם. הוא שוחי מה ים עי בי רש עה תש ים מי מי שה בש ת הנ טםרל י קש ני מש מש ת סנ של מי ק. חמ שוחי אורות של ם הה אותה ים בש מי עולה הה
אות מי ש  מי ל חמ סוד של בש מוש  שי ם לנ . קםדל יחנ רי בו  יחו  םא יהרי ל ם וש שי בנ תש םא יי ל של מו  צש ן ענ חוץ. טומי ם בנ שי בנ תש םא מי ל וש

ך. לל מל ל הנ ים של זי רה

ן ד ייש לו, נותי חה ר אל בי ת. חה מל ל אל ים של ני מה אל ם נל ל אותה ים בו כה יו. שורי לה מוך עה ך תה לל מל הנ קומו, וש ל מש ד ענ עומי
ל צל אי ר של חי אנ ן הה מה אל נל הנ יא ז' אותו  יו ומוצי יקותה קי חמ ה בנ כל ק ומנ ך חוקי ים כה די יו. לומש הה יום של ה מי זל ה לה שות זל רש

דול. צון גה רה לו בש צש ד אל ה, עומי רו הוא עושל בי נות חמ מה ל אג ת כה רו. אל בי חמ

ק חה צש ה. יי ל זל ענ מוך  ב תה אוהי ם הה הה רה בש ד. אנ וי ית דה בי ד לש סל עמשות חל ם לנ ים הי ני מה אל . נל ענ ד, נוסי ה עומי ל זל ה ענ זל
ית שי עמשה בנ ים  כגסי ומש ם,  הי ד  ינחנ ם.  יהל לי עמ מוך  תה וש ד  עומי כםל  הנ מות  לי שש עמקםב  ינ ה.  זל ל  ענ מוך  תה ם  לי שה הנ ן  בה רש קה הנ
ל ד של חה הוב אל יא אה בון, ומוצי שש חל ית לנ יני מי שש זו הנ יא ח', וש אור ומוצי מה ה הנ כל יקות ומנ קי ק חמ ש. חוקי מל ת של לל בל קנ מש של

כםל. ת הנ שוקנ כםל, תש הנ

ים, הוא רי הה ה זש עה בה רש אנ ט לש שי פנ תש מי ר של זםהנ הוא. הנ ם הנ לי שה ל הנ ן של יוקה דש כםל, הנ ל הנ ן של מה אל נל כםל, הנ ל הנ יק של די צנ
ה ל אותה צי ת בנ בל יו יושל תה חש כםל. תנ זון לנ מה ב, ובו  רנ יו  רש ה ופי פל יה ם. נופו  יי מנ שה ה הנ צי קש לי יענ  גי מנ םאשו  ר וש ץ  רל אה עוץ בה נה
מות אות עולה ש מי מי חמ ף בנ עה ך וש ם, הולי יי מנ שה י הנ פררי יו יהדורו צי פה נה עמ ם, בנ עולה ל הה ים של די דה ה צש עה בה רש אנ ת לש מל חל תש ני יהה של חנ הנ

ן. ן מה ה נותי זל ן, וש מל ן של ה נותי זל ם, וש יי ן מנ ה נותי זל ם, וש חל ן לל ה נותי ם. זל הל ה מי גובל ענ וש הוא נוסי ם, וש כגלה ל מי כה אמ יא מנ ומוצי

ם עולה סוף הה חוץ. אורו מי ל בנ כי תנ סש הי ן לש יוקה ין בו דש יר. אי מי הוא טה ים, וש יי ני עמ ר הה אוצנ יס לש ני כש ה ומנ הוא גובל וש
אות מי ש  מי ם חמ אותה ס לש נה כש ל. ני לה ים כש יי חנ ין לו  אי י של מי ן לש הוא נותי ים בו, וש ים שורי יי חנ ל הנ ם, כה עולה ד סוף הה ענ וש
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ר. םא יותי ל ים וש ני ים שה שי מי ם חמ הל ל מי נוטי מות, וש עולה

יום, ה בנ לל גנ תש ים. מי עי בש שי ים לש לי שש ן ומנ ים לו הוא נותי ני נותש ה של מנ ם, ומי אי לה ב וש אה ס לה נה כש ך ני ר כה חנ ן. אנ הוא נותי וש
ים יקי די צנ הנ ים  לויי תש בו  ים  עי נובש של נות  יה עש מנ ר  שה עה ים  ני ושש ים  רי מה תש ים  עי בש שי ים.  חומי תש ר  שה עה ים  ני שש לי ם  חה תש ני וש
י מי עולש ם ולש עולה רו לש כש רוך זי ן. בה הוא נותי ט וש ם הוא לוקי עולה ל הה ה של בואה ל תש כה ל וש כה אמ ל מנ מו. כה ל שש ים ענ אי רה קש ני של

ים. מי עולה

ה, לה יש לנ ד בנ יורי יום וש ה בנ עולל י של יעי שי ם תש צל הוא על ע, וש שנ יא תי ת ומוצי חנ יפות אנ קי ל תנ און של פה קי ף הנ תםקל ק בש חוקי
רועות י זש תי ין שש ים בי מוני ד, טש עומי ד וש ה יורי עולי ך וש ים. הולי רי תה סש אות ני נה יוקש ה דש שה מי חמ ים ונ שי אות שי לש מי שש מון בי טה

ך. לל מל הנ

ים רי פה ל סש יון של ל עי יב ענ יטי ים ומי יני ן די ך, דה רל דל ר בנ שומי של יחנ  לי ת. שה מל חותל ל הנ יט של בי רש שנ ת הנ ענ בנ טנ קוק בש חה
ד ד עומי חה ש אל חה ירות. נה רי דו מש צי יקות ומי תי דו מש צי ת. מי ול דו מה צי ים ומי יי דו חנ צי דו. מי גש נל ד כש ע עומי רה ים. טוב וה תוחי פש
ד יד אותו ענ ם מורי יו, שה שה קנ שש קנ ש בש פוגי י של בו. מי נה זש ה בי כל םאשו, מנ יא ר מוצי ה של עה שה יו. בש לה גש רנ ת לש חנ םאשו תנ דו, ר גש נל כש
ד . עומי יענ גי םא מנ ל יענ וש גי מנ יר של וי אמ יהם בה ענ הנ ק, בוקי לי תנ סש מי של ש. כש חה נה םאש אותו הנ ל ר לו ענ גש ד רנ ה. עומי בה הום רנ ב תש קל נל

ה. לה יש לנ בנ

ט שי קנ תש ים, מי ני ה פה מונה ים ושש עי בה רש ם אנ יי אתנ מה ן בש מה טש ני ר וש בי חנ תש יתו. מי בי זון לש ן מה ים. נותי ירי עמשי ים לה סי כה ק נש לי חנ מש
ל נוטי ים וש אי ם שונש ב עי רה קש ם בנ חה לש ה, ני תורה רון לנ אה ץ בה רה יר וש אי מי תוכו אור של ז בש ננ ץ גה רל אה ל הה בון כה ך. רי לל מל י הנ שוטי קי בש
ף תםקל ים בש טי ק לוהמ זורי ים של צי חי ש. הנ י אי יבי בי לו שש ח של רםמנ יהדו. הה ה בש נונה ב שש רל ק, חל זה ר חה בל גל מו כש צש ז ענ רי זה מות. מש קה נש

ת. לל ש אוכל ל אי של

בון. שש ין לו חל לו אי לות של יכה הי ם הנ ל אותה ר של תל סי ת. הנ מל י אל יקי די ל צנ ם של םאשה ל ר ה ענ שורל ר של ני ל הנ אור של מה הנ
תוכו, ים מי רי יש טנ צש ים מי כי לה ה מש עה בה רש ים. אנ די דה ה צש עה בה רש אנ ם לש חי תנ תש ת) הי רל נל ר (כי ינוסה ת יהם גי פנ ד שש לו ענ ים של חומי תש הנ
מות ר) עולה שה ה עה מונה שש ר (בי שה ים עה ני שש ם בי הל ס בה יו. טה תה חש ים תנ בועי ים קש מי לה י עמ ני ם. שש עולה ל הה ט ענ ם הוא שולי הל בה

ד. על ה וה לה ח סל צנ ן נל מי ים אה מי י עולה מי עולש ם ולש עולה רוך הוא לש ם. בה ז שה נה גש ני וש

ם. א עולה ל בורי אי ח לש בנ של ם הנ לה שש ני ם וש תה

מיותר

נלה מש תי של ה, כש אי םא ורש ם. ב יכל םאתי ט ל חנ ע ענ בנ ל של סוד של רו מי סש חה ים של ני שה ן הנ ן אותה ינ נש י מי די ל יש ם ענ הל ע מי רנ פש ז ני אה וש
ף תק"מ, לל א אל צה מש רו אותו, תי כש מה ה של רה עמשה ם הה אותה ם מי ל אותה כה ים, לש מי עה ים ז' פש ני כ"ב שה

ם יי ננ ים ושש רי שש קון על תי

י ני ם שש הי ם ב', וש הי ם, וש ם הי יי ננ ם, שש יי ננ א שש רה ה, ובה לה גנ תש םא הי ל ד הוא של חה ית אל אשי רי י"ם, בש להי א אל רה ית בה אשי רי בש
ה מה כש חה ם בש ר כגלה מנ אל יהה נל לל עה ית, וש אשי את רי רי קש ני ת של חנ ת אנ רל תל סש ה ני דה קג נש ם? בי א אותה רה ה בה מל ים, ובנ רי תה סש מות ני עולה
ת אי ם וש יי מנ שה ת הנ ם? אי הי ים, ומה בושי י לש ני ם שש הל ה לה שה עה ד של ים, ענ לי גנ תש מי יו  םא הה ים ל רי תה סש מות ני י עולה ני , ושש יתה שי עה
תון, חש תנ ם הנ עולה לה בוש  ץ, לש רל אה ת הה אי ה, וש יונה לש על ה הה דה קג נש א בנ רה בש ני יון, של לש על ם הה עולה לה בוש  ם, לש יי מנ שה ת הנ ץ. אי רל אה הה

ה. יונה לש על ם הה אי יא הה הי י"ם, של אלהי א בי רה בש ני של

םא ב, ל יא אה הי ה, של מה כש חה הנ י, וש ל חה ם כה כםל, אי ל הנ ם של יא אי הי י"ם, וש להי כםל, ה' אל ב לנ יא אה הי ית, וש אשי א רי רה קש י' ני
י ני ם שש ים, ו"ה הי רי תה סש ני מות  י עולה ני ד, שש חה אל א כש מה אי א וש בה ם י"ה אנ שה י"ם, וש להי יא אל הי ה של ינה בי א בש לה ת אל ענ נודנ

רםך. ינו אה אי ה, של זל ם הנ עולה רםך, ה' הה ם אה הוא עולה א, של בה ם הנ עולה א. ו' הה בה ם הנ עולה הה ה וש זל ם הנ עולה ם הה הי ים, וש ני בה

י ה. ומי קומה ת מש ע אל הוא יהדנ ה וש כה רש ין דנ בי י"ם הי להי ר אל מנ אל יו נל לה עה ן י"ה, וש הי יות של י אותי תי שש לות לי יכה י הי ני ב' שש
ב יות י"ה, אה י אותי תי שש ים לי נויי ם כי ם הי יהל ני י אדנ"י, ושש ני שי הנ ד הוא אהי"ה, וש חה א אל לה לו? אל לה לות הנ יכה ם ב' הי הי
הו זל ם, וש אי הה ב וש אה ים הה נוזי גש ה  נו"י, ובה בון כי שש חל בון אלהי"ם) לש שש חל בון אהי"ה אדנ"י (וש שש ה חל עולל ך  כה ם, וש אי וה
ים, רי תה ם סש הי שום של ש, ומי מה ה מנ י תורה רי תש ם סי הי ים, וש זי נה ים וגש רי תה ם סש לו הי אי ינ"ו, י"ה, וש להי יהו"ה אל רםת לנ תה סש ני הנ
אי דנ ה ונ לי גנ םא תש ה, ל לי גנ םא תש ך ל מש ת אי ונ רש על וש יך  בי ת אה ונ רש ם על הל ר בה מנ אל נל יות, של עמרה הו סוד הה זל ם, וש לותה גנ םא לש ל יך של רי צה

ם. הל לה סוי של כי הנ מי

ה דושה קש הנ ה  ינה כי שש הנ י  רי המ של ה,  דושה קש הנ ה  נורה מש הנ ה  תה אנ של אן,  כה לש ד  רי י,  בי רנ י  בי רנ ר:  מנ אה וש ח  תנ פה ן,  קי זה ם  קה
י אשי ם רה ל אותה כה י לש תי רש מנ ך אה כה ם, וש תל אן אנ כה ת לש דל רל ם לה בו שה כש ענ תש ל תי ם, אנ יכל לי ה עמ בועה שש יך, בי רל בי חמ לנ ך וש ה לש ינה תי מש מנ
יהלות חמ ונ ים  כי אה לש ם מנ אותה י לש תי עש בנ שש י הי ני ן אמ כי וש ם,  כל מה עי ים  די יורש יו  הש יי ם  כגלה ה, של תונה חש תנ הנ וש ה  יונה לש על ה הה יבה שי יש הנ

ה. ינה כי שש בוד הנ כש א לי לה י, אל מי אי י וש בי בוד אה כש םא לי ל י וש יתי שי י עה בודי כש םא לי ל ם, וש כל תש מםר אל שש ים לי ני מג מש ים של דושי קש

ת דל רל סו לה נש כנ תש ים) הי תוני חש ים) (תנ כי אה לש דו, (ומנ ים יהרש יוני לש ן, על דל עי ן הה ל גנ נות של ילה אי י הה פי נש ענ ר בש עורי תש יהד קול הי מי
טו שש פנ תש ם הי יהד כגלה ה. מי לה עש מנ לש מי ם  כל לה ה  נה תש ני שות  י רש רי המ לו, של לה ה הנ תונה חש תנ הנ וש ה  יונה לש על ה הה יבה שי יש י הנ אשי ם רה עי

דושות. קש יות הנ אותי ה לה ירה תי נוי וסש הוא כי ה, של זל ם הנ עולה ל הה ים של ירי וי אמ שו בה בש לנ תש הי ם, וש יהל ני יוקש דש מי

יך פי ה, של דושה קש ה הנ נורה י, מש בי י רנ בי ר: רנ מנ אה ח וש תנ ם, פה בה ת מושה ם אל הל ן לה קי תנ ים לש די קש יההו הי לי י אי רי המ ך  ין כה בי
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שום כו', מי וש ן כגלו  שנ י עה יננ ר סי הנ ר וש מנ אל נל יך  פי ים, ובש תוני חש תנ ים וש יוני לש ים על עי זש עש דנ זש נו מי מל ה, מי תורה דולות בנ ר גש בי דנ מש
ת ים אל ם רםאי עה ל הה כה וש נו,  מל יך, ומי פי ו' בש ין,  בי ב מי לי הנ ה  ה, ובה ינה יא בי הי ך, של בש לי ך, ה' בש מםחמ ה בש אות י' שורה הה של

ש. בות אי המ ב לנ ר קול יהו"ה חוצי מנ אל ם נל יהל לי עמ יך, של פי ים מי אי יוצש ים של לי בה ם המ אותה הוא בש קולת, של הנ

יא אי ה' הי דנ ונ "ל, ה' ל"ב, של בל יא הל ב הי לי א, ה' בנ סי כי גות לנ רה ן ו' דש הי ה ו', וש ן עולל הל בה ה, של נל קה ן בנ עות הי בה ש טנ שי
ל. בל הל א מי יוצי קול של הו הנ זל נו, וש מל א מי יוצי קול של קול), בנ ב, ו' (הנ לי בנ

י תי י בה ני שש ה, בי תונה חש ה' תנ ה וש יונה לש ם ה' על הי ל, וש בל יא הל ד מוצי חה אל ל, וש בל יא הל ד מוצי חה ב, אל לי ים ייש בנ תי י בה ני ושש
ר בנ דש ר בי מנ אל יו נל לה עה ה, וש פל ה בנ שורל בור של די ם, י' הנ יהל ני שש א מי יוצי קול של י, ו' הנ ני שי אשון וש ת רי יי ד בנ גל נל ם כש הי ב, של לי הנ
ם זו יי תנ י"ם שש להי ר אל בל ת די חנ ר - אנ בה דה סוד הנ ירות, וש מי ר אמ של ל על כולי ד של חה בור אל הוא די עמשו, וש ם ננ יי מנ יהו"ה שה
ד, חה הוא אל ך, וש ילה לש הש םא יי ל י וש נםכי לו אה ם זו, אי יי תנ ד, שש חה בור אל די רו בש מש אל רות נל בש די ת הנ רל עמשל ה של אות בה רש הנ י, לש תי עש מה שה
ר בי ם די יהל ני שש רוך הוא מי דוש בה קה הנ ה, וש עמשל םא תנ ל ה וש וות עמשי צש לויות מי ם תש יהל ני שש בי נו של רש מנ אה הו של זל ם, וש יהל יני ד בי חה אל
בון, שש חל "ד בש חה י? ז"ו אל תי עש מה ם זו שה יי תנ ר שש מנ ה אה מה לה כםל, וש ר הנ מנ ד אה חה בור אל די י הוא בש רי המ ה, של תורה בוד לנ ת כה תי לה
ים עי בש שי ק לש לה חל נל קול וש א הנ ים יהצה בורי י די ני שש ד, ומי חה מו אל ם ושש יהל יני ד בי חה רוך הוא אל דוש בה קה הנ יו, וש י תורות הה תי שש של
י תי ג שש רנ ים הה בורי י די ני שש ה, ובי תורה ת הנ לו אל בש םא קי ל ל של מות ענ ים אג עי בש ם שי הל ג בה רנ הה ים, וש ני ים פה עי בש ד שי גל נל קולות, כש

ה. תורה ת הנ ל אל בי קנ צו לש םא רה ל אל, של עי מה שש יי ו וש שה ן עי הי מות, של אג

א לה י, אל נםכי ל אה ים של בורי די הנ קולות וש לו הנ אי ר בש בי דנ יהה מש םא הה הוא ל ד, וש חה רוך הוא הוא אל דוש בה קה י הנ רי המ של
ל עו כה זש עש דנ זש יי י של די ין), כש די ה (בש נה מל ר מי בי רוך הוא די בה דוש  קה ה הנ שום זל ה, ומי תורה יו בנ הה בודו  וכש מו  שש אות של רש הנ לש
ה זל ם וש עםלה י לש מי ה שש ה זל מםשל הוא לש רוך  בה דוש  קה ר הנ מנ ה אה שום זל ה, ומי ים בה לי דש תנ שש מי ם של אותה ם מי עולה מות הה אג
אות רש הנ ה, לש וות עמשי צש "ח מי מנ ם ו"ה - רש י עי רי כש ה, זי עמשל םא תנ ל ל וות של צש "ה מי סה ם י"ה - שש י עי מי דור דור. שש י לש רי כש זי
ה ה שורל כו', ובה י וש מי שש א בי רה קש ני ל הנ תוב כה כה הו של את. זל רי קש מו ני ל שש ענ רוך הוא וש דוש בה קה ם הנ שי ה בש אה רש בש ה ני תורה הנ של

י. יננ סי ר בש בי ה די נה מל רוך הוא ומי דוש בה קה הנ

ם דה ל אה כה ד, וש חה כםל אל הוא - הנ יא וש הי לו, וש ילות של צי אמ א הה לה ה אל יאה רי ה בש את בה רי קש םא ני ל ה של יונה לש ה על ייש תורה וש
ה דושה קש ה הנ נורה מש הנ ה, וש דושה קש ה הנ נורה מש ן בנ כי ל של כה ן וש כי ל של ם, כה רוך הוא שה דוש בה קה ל הנ מו של ה, שש תורה ל בנ די תנ שש מי של
ה עה בש ם שי הי ע, של בנ ת של יא בנ הי ם, של יהל לי ה עמ ה שורה ינה כי שש יך, הנ פי ים מי אי יוצש ים של לי בה המ ת הנ ענ בש י, שי יננ יך הוא סי אי פי דנ ונ

יות. ם אותי יי תנ ים ושש עי בה רש ל אנ ם של שי הוא הנ ש, של פםרה מש ם הנ שי ל הנ מות של שי

ע, בנ של לש ה בו  אי עולה דנ ונ יא  הי ים קולות, של עי בש שי ה לש לל ענ תש י, ומי עי צה מש אל מוד הה ענ הוא הה ה קול של עולל נו  מל ומי
ה ו' ה עולל יא י', ובה הי ה של מה כש חה ל הנ ד של צנ ים, מי כי חש הוא מנ ל של אי רה שש ץ יי רל ל אל יר של וי ך, אמ יר זנ וי ה, אמ יונה לש על יא ה' הה הי של
ת רל ם עמשל ה, הי פל ב ובנ לי ם בנ ם הי יהל ני חוץ, ושש בנ ל מי בל ים, ה' הל ני פש בי ל מי בל ם, ה' הל י"ן הי הי ים, וב' הי מי עה ר ו' פש של על לש
ה פל ילה הנ הש יי של יך  רי ז צה ה, אה תורה ק בנ סי ענ תש מי י של ים, ומי וי ה שה פל הנ ב וש לי ם הנ הל הוא, ובה רוך  בה דוש  קה ל הנ רות של בש די הנ

ש. רה דש מי ית הנ בי ס לש ני כה ל יי רו אנ בה ין תוכו כש אי י של ל מי ה, כה נה שש מי י הנ לי עמ שוהו בנ רש ם פי נה חי םא לש ל ים, וש וי ב שה לי הנ וש

ר מנ אל יו נל לה עה ם, וש הל א מי יוצי קול של י, ו' הנ תי עש מה ם זו שה יי תנ ם שש הל ר בה מנ אל נל ים, של בורי י די ני ם שש אי הי דנ י"ן ונ הי י הי ני שש
לוחנ רות, ה' בש בש ה די רה ים עמשה לי כולש הוא ה"ה, של ים של בורי י די ני שש א מי ה יוצי זל קול הנ הנ ים, וש עי ם שםמש תל ים אנ רי בה קול דש
לוחנ ה בנ שה מי י חמ רי ל, המ אי רה שש יי יש  ל אי ם כה יכל רי שםטש ם וש יכל ני קש ם זי יכל טי בש ם שי יכל אשי ם, רה יהל לי ים אמ רי דה סג מש יו  הה ד, וש חה אל
יך צל ב עי חםטי ך מי רש גי ם וש יכל שי ם נש כל פש ם טנ הי ים, של רי חי ים אמ קוני ה תי שה מי ם חמ יהל לי ים אמ רי דה סג יו מש י הה ני שי לוחנ הנ אשון. בנ רי הה
ל יהה כולי ם הה הל א מי יהה יוצי הה קול של הנ ה, וש רה ם עמשה הל ים בה לולי כש ים של בורי י די ני י שש רי ם ה', המ ה הי לל יך, אי ימל ב מי ד שםאי ענ
אות י', ו' ם בש הל ה מי ה עולה תה יש יא הה הי ית, וש אשי רי י בש מי ת יש של שי תוב טוב בש כה ים, של מי עה ל ו' פש ה ו', כולי זל ם, וש אותה

מות). ע"ב שי ה לש יהה עולל םא הה ל ירות, (של מי יא י' אמ הי א של צה מש ים, ני שי ם שי ים י' הי מי עה פש

י רי ים - המ שי ם שי הי ים י' של מי עה אות י', ו' פש ה בה ר. ו' עולל שה ים עה ני י שש רי ה - המ רה ם עמשה הל ים, ובה בורי י די ני ה' ה' שש
נו, מל ר מי בי םא די ל ה של טה מנ ה ולש לה עש מנ קום לש א מה צה מש םא ני ר, ל םא יותי ל ר וש בי ה די תורה בנ ר של םאמנ ם ת אי ם. וש יי ננ ים ושש עי בש שי
"י נםכי ה אה ך עולל כה י, וש נםכי תוב אה כה הו של א, זל סי כי ר בנ בי די ם, וש עולה ר ייש בה חי לו"הנ אנ אל א של צה מש םא ני ל ים, של כי אה לש מנ לו בנ פי אמ
י עוף ר כי מנ אל ם נל יהל לי עמ קולת, של ת הנ ים אל ם רםאי עה ל הה כה תוב וש כה הו של ים. זל כי אה לש מנ ר בנ בי ר די חנ אנ "א, וש סי בון כי שש חל לש

קול כו'. ת הנ יך אל ם יולי יי מנ שה הנ

יהה חנ ה: יהו"ה, י' בש זל מו  ם, כש יהל לי עמ מו  ד שש ים, יהרנ כי אה לש מנ ר בנ בי דנ ה לש צה הוא רה רוך  בה דוש  קה הנ של כש שום של מי
ה' יו, וש פי יו, ו' בש פה נה ל כש םאש, ה' ענ ר קום? י' בה ה מה יזל אי א, ובש ירה םא יי י ל ג מי אה ייה שה רש ר אנ מנ אל יי"ה, ובו נל רש יא אנ הי ת של חנ אנ
ד יהה יורי הה ך  ר כה חנ אנ ם, וש תה עש בנ רש אנ ין לש יהמי ל הנ ייה אל רש י אנ ני ופש הו  זל כו', וש יות וש רה אמ ב לנ נה י זה וי ר הל מנ אל נל ה  לה לה גש בו, ובי נה זש בי
םאל, מ שש הנ י שור מי ני ופש הו  זל בו, וש נה זש יו, י' בי פה נה כש יו, ה' בי פי םאשו, ו' בש ר ה: הוה"י, ה' בש זל מו  ה שור, כש מה שש יהה של חנ בש
הו זל בו, וש נה ל זש יו, ה' ענ פה נה כש יו, י' בי פי םאשו, ה' בש ר ה: והי"ה, ו' בש מו זל ר, כש של ה נל מה שש יהה של ל חנ ד ענ יהה יורי ך הה ר כה חנ אנ וש
ים ם רםאי עה ל הה כה וש הו  זל ם, וש יי ננ ים ושש עי בש שי ים לש ש, עולי ד שי חה ל אל כה ים, לש ני ר פה שה ים עה ני ם שש ם, הי תה עש בנ רש אנ ר לש של י נל ני ופש

קולת. ת הנ אל

ש (שי ם  הי וש יות,  ם אותי יי תנ ושש ים  עי בה רש אנ ל  של ם  שי ל  הוא כולי של ה מטטרו"ן,  זל ן,  יהל בי גנ ל  ענ ב  ם רוכי דה אה וש
הו זל וש ם,  יי תנ ים ושש עי בה רש אנ עולות לש יות, וש אותי ש  ה שי בה ל תי כה בות, ובש ע תי בנ ש), של ים שי ל אות עולי כה יות, ולש אותי
ם יי תנ שש יו ובי לה גש ה רנ סל כנ ם יש יי תנ שש יו ובי נה ה פה סל כנ ם יש יי תנ שש ד, בי חה אל ם לש יי פנ נה ש כש ם שי יי פנ נה ש כש ל לו, שי ענ מנ ים מי די ים עםמש פי רה שש
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ף. עופי יש

ל ם של שי ך הוא הנ ה, כה לה עש מנ ם לש יי תנ ים ושש עי בש שי ם וש יי תנ ים ושש עי בה רש ל אנ רוך הוא של דוש בה קה ל הנ מו של שש מו של כש של
ל כה הו וש זל ץ, וש רל י אל וי צש ל קנ ך ענ תל לה הי ן תש י"ם כי להי ך אל מש שי תוב כש כה הו של ה. זל טה מנ ם לש יי תנ ים ושש עי בש שי ם וש יי תנ ים ושש עי בה רש אנ
ל אי רה שש יי ד מי חה ל אל כה יר, וש וי אמ חנ בה ה קול ופורי עמשל יהה ננ ד הה חה ל אל כה ים, של כי אה לש מנ יו הנ ם הה הי קולת, וש ת הנ ים אל ם רםאי עה הה

ה. תורה ל הנ ת כה דו אל מש לנ יהה מש הה יו, וש פי ה בש יהה שורל ע, הה מה שש ני ה וש עמשל ר ננ יהה אומי הה של

ץ רל אה ל הה ענ וש ךה  רל ינסש לש ת קולו  אל יעמך  מי שש ם הי יי מנ שה ן הנ תוב מי כה של הו  ץ, זל רל אל ם וש יי מנ שה ם מי מה ר עי בי די ך  ר כה חנ אנ וש
ל גי 'תה וש ם  יי מנ 'שה הנ חו  מש 'שש יי יהד  מי ע,  מה שש ני וש ה  עמשל ננ ל  אי רה שש יי רו  מש אה ן של מנ זש אותו  כו'. בש וש ה  דולה גש הנ שו  ת אי אל ך  אמ רש הל
קול, ת הנ ים אל עי יו שומש הה ח וש רה זש מי ל הנ ים אל לי כש תנ סש יו מי הה ים, וש די דה ה צש עה בה רש אנ ם מי הל מה ר עי בי דנ יהה מש ך הה ר כה חנ ץ, אנ רל 'אה הה
ה לה עש מנ קום לש יהה מה םא הה ל ם, וש מה ר עי בי קום די ל מה כה מי אות של רש הנ קול, לש ת הנ ים אל עי יו שומש פון הה צה רום וש דה ב וש עמרה מנ ולש
ך הוא סומי ים, וש תוני חש תנ ים וש יוני לש ל על הוא סובי בודו, של ץ כש רל אה ל הה םא כה ל מש אות של רש הנ ם, לש מה ר עי בי םא די ל ה של טה ומנ
ך סומי י של ין מי אי כםל, וש ד הנ ינחי כםל ומש ר הנ קושי כםל וש ל הנ מות, הוא סובי שה ים ונש כי אה לש בוד, ומנ כה א הנ סי כי ה וש טה ה ומנ לה עש מנ

אותו.

ין לו אי יו, וש לה ה עה שורל ה של נל מג ה ומש גה רש ה דנ אותה ם, מי שי ם וש ל שי כה פו בש קש יענ תה הודי מות, לש שי ל הנ כה א בש רה קש הוא ני וש
הוא גות, וש רה דש ר הנ אה שש ים) מי די חה ים) (אמ רי חי ם (אמ ל אותה ה של גה רש דנ ה בש שורל של בון, כש שש חל ד בש חה א אל רה קש הוא ני , וש ם יהדוענ שי
ל כה אות לש רש הנ מו, לש ל שש א ענ רה קש ם, ני הל לה ה של נל מג ל מש ל כה ענ ים) וש יוני לש על מות (הה עולה ל הה ל כה ה ענ שורל של בון. כש שש ין לו חל אי
ים - כי חש הנ ין, לש פי צש ינ יר  עמשי הנ ה לש רוצל רוהו, הה אמ בי של מו  ם, כש יהל כי רש י צה פי לש ים לו  אי קורש קום של מה ל מי אי רה שש יי ד מי חה אל

ינדשריים.

ה נורה מש הנ ר  מנ אה אותו.  כו  רש ובי ן  קי זה הנ י  ני פש לי חו  טש תנ שש הי וש יבות,  שי יש הנ י  אשי רה ל  כה וש ה  דושה קש הנ ה  נורה מש הנ ם  קה
ים רי בה דש מםענ  שש לי ינו  כי זה של נו  קי לש י חל רי שש ל, אנ די גנ תש ם הי שה ים וש יהמי יק הנ תי קום ענ מש א מי ה בה זל ן הנ קי זה אי הנ דנ ה: ונ דושה קש הנ

ה. זל ינו לה כי זה נו של קי לש י חל רי שש ים, אנ יהמי יק הנ תי ל ענ קום של מה הנ ים מי יקי תי ענ

ים תוני חש תנ וש ים  יוני לש על של ם  רםשל וש אות  הוא  של "ש,  אי י"ת  רי בש י"ת  אשי רי בש ר:  מנ אה וש ח  תנ פה עון,  מש שי י  בי רנ ם  קה
אות הוא הה או"ת, וש בה רוך הוא יהו"ה צש דוש בה קה א הנ רה קש ם ני הל בה ה, של לה עש מנ לש א של בה צה ל הנ אות של ים בו, הוא הה די עומש
ה לה יש לה ם וה י יומה יתי רי םא בש ם ל ר אי מנ אל נל מו של ץ, כש רל אה ם וה יי מנ ים שה יהמי בו קנ ית של רי ה, הוא אות ובש טה מנ לש א של בה צה ל הנ של

ך. לל מל ם הנ ל חותנ ם של הוא רםשל אי, של דנ י. הוא אות ונ תי מש םא שה ץ ל רל אה ם וה יי מנ קות שה חג

"י י"ק חנ די אי צנ דנ ית הוא ונ רי בש י, (י') הנ בי י רנ בי ר: רנ מנ אה ח וש תנ ם, פה קםדל מו מי יו כש לה ד אי ה יהרנ זל ן הנ קי זה ה הנ ני ך הי ין כה בי
ה יונה לש י' על קומו  מש בי ב של ל גנ ף ענ יו, אנ לה ת י' אי דל יורל של כש ה של יונה לש על ה הה מה כש חה ד הנ צנ ה מי ירה עי הוא י' זש ים, של מי עולה הה
מוד ענ בה ה  קומה מש ה בי יונה לש על ו' הה יא  הי ב של גנ ל  ף ענ ו', אנ אות  הה וש ה,  ירה עי זש י'  את  רי קש ני יק  די צנ ת לנ דל יורל של את, כש רי קש ני
ה' ם בו, וש נות הי טנ קש יות הנ אותי ל הה א"ב של ה. הה ירה עי את ו' זש רי קש ם ה', ני ר עי בי חנ תש הי יק לש די צנ ת לנ דל יורל של י, כש עי צה מש אל הה
ם בו, הי ים  לולי כש דוש  קה הנ ם  שי יות הנ אותי של ב  גנ ל  ענ ף  אנ וש ה.  ירה עי זש את  רי קש ני יק  די צנ הנ ל  אל ת  דל יורל של כש ה,  יונה לש על הה
ים? עי ם נודה ה הי מה ים בו, בנ רי תה סש ם ני ם הי אי ם, וש יעה הודי יתו לש רי יו ובש אה ירי ר סוד יהו"ה לי מנ אל לו נל לה גש ים בו, ובי רי תה סש ני
הו זל ים,  עי נודה ה  נה מל ומי אי,  דנ ונ יר בו  אי הה לש יק  די צנ לנ יהו"ה  ד  יורי של כש ה  ירה אי מש של יהה  רש לנ קש פנ סש אנ יא הה הי של ה,  ינה כי שש בנ
אותו ה, ובש ירה אי מש יהה הנ רש לנ קש פנ סש את אנ רי קש ם, ני ם הוא שה תו. אי מה כש חה ם בש כה ל חה לי הנ תש ל יי ר יהו"ה אנ מנ תוב כםה אה כה של
יהד ש, מי יהבי ב וש רי ר חה אה שש הוא ני יק וש די צנ ק מי לי תנ סש ם יי אי , וש 'יהדוענ ל וש כי 'שש ל הנ לי הנ תש 'מי ל הנ לי הנ 'תש םאת יי ז ם בש י אי ן, כי מנ זש

תו. מה כש חה ם בש כה ל חה לי הנ תש ל יי ן, אנ מנ אותו זש ה. בש ירה אי ה מש ינה אי יהה של רש לנ קש פנ סש את אנ רי קש ני

ר ענ שנ ה הנ זל  - ר  בה דה סוד הנ וש ית,  רי ר בש שומי י של הוא? מי רוך  בה דוש  קה לנ ה  ע בה דנ וה הי ולש ה  לה יר  אי הה לש ם  רנ גה י  ומי
יק, ובו די הוא צנ י של מי הו  זל ם. וש שה ס לש ני כה הי שות לש ם רש הל לה ייש  ים, וש יקי די צנ ר הנ ענ ה שנ בו, זל ים יהבםאו  יקי די יהו"ה צנ לנ
יא הי ך, וש לל מל הוא הנ י, של עי צה מש אל מוד הה ענ הוא הה ך, של לל מל ה לנ מה ה עי עולל ה, וש ש אותה יורי ה וש ינה כי שש ה בנ יהו"ה, הוא זוכל
ץ רל אה הה וש ה  ר בה מנ אל נל ה של ינה כי שש י הנ זוהי ץ, וש רל אה שו  ירש ם יי עולה ים לש יקי די ם צנ כגלה ך  מי ענ ר - וש בה דה סוד הנ לו, וש כות של לש מנ הנ

י. לה גש דום רנ המ

ה, ים בה יהרי צג ם מש ם הי יהל מותי ל שש כה ירות וש פי סש יות הנ מג ל דש ים, כה תוני חש תנ הנ ים וש יוני לש על ל הה יור של יא צי ה הי ינה כי שש הנ וש
ם דה י אה ני ם פש יהל ני מות פש ם ודש הל ר בה מנ אל נל ה של ים מנ קוקי ה חמ דושות, ובה יות קש חנ ים וש כי אה לש מות ומנ שה קוקות נש ה חמ ובה

כו'. וש

ה ים בה קוקי יך חמ רוך הוא, אי דוש בה קה ל הנ חוד של יי יא הנ ה הי ינה כי שש י הנ רי המ ן, ונ קי ן זה קי ר: זה מנ אה עון וש מש י שי בי ם רנ קה
אותו, רש ים לי סי נה כש ים ני שי נה ה אמ מה כנ לו, וש יכה הי ב בש יושי ך של לל מל י, לש בי ר לו: רנ מנ ה? אה יאותה צי ם מש ינה אי ה של טה מנ לש יות של מג דש
ך, לל מל י הוא הנ ע מי יו נודה עמשה מנ בש אי של דנ ונ יו, ובש עמשה מנ ים בש לי כש תנ סש ם מי הל גופו, ומי ם בש הל בושו, ומי לש ים בי לי כש תנ סש ם מי הל מי
ים בושי לש הנ ב, וש רל על ש בה םא לובי ר ל בםקל בוש בנ הוא לה ים של בושי לש ים, ובנ נויי ה שי מה כנ ם לש הל ה בה נל תנ שש ים הוא מי בושי לש בנ של

ים. בושי לש ה בנ נל תנ שש ים מי ים טובי יהמי ת וש בה שנ ה וש נה שה ש וש חםדל ל יום וש כה ך בש כה י, וש ני ש יום שי םא לובי ד ל חה ש יום אל לובי של

ים כי אה לש או), ומנ סש אות (כי סש הוא כי רוך  בה דוש  קה א הנ רה ם בה הל מי ים, של בושי ה לש מה כנ ה  לה ה ייש  ינה כי שש ן הנ כי מו  כש
ת ם אל שנ ה, רה לה לו של לה ים הנ בושי לש הנ א מי רה בה יות של רי בש ל הנ כה ם, וש הל א בה רה בה ה של ל מנ כה ץ, וש רל אה ם וה יי מנ שה ים, וש פי רה יות ושש חנ וש
כםר זש לי יהה  יתי אי ר - ורש בה דה סוד הנ ם, וש יהל לי ם עמ חי רנ יות לש רי בש ל הנ כה ה בש נה מל ל מי כי תנ סש הי י לש די , כש יהה בושל לש ם בי קה קה חמ ם ונ כגלה
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ם הל ים לה ירי אי ל מש אי רה שש יי ים של מי עה פש יות), לי רי בש ל (הנ כה ים בש ירי אי ם מש הי של לו  לה ים הנ בושי לש בנ יהה  יתי אי ם, ורש ית עולה רי בש
ם. יהל לי ם עמ חי רנ רוך הוא מש דוש בה קה ם הנ לה לה גש ים, ובי ים טובי עמשי מנ בש

י לי עמ ם בנ ל אותה ים כה שומי ם רש הל בה ים, של חורי ים שש רי חי ים אמ בושי ת לש של בל לנ תש יא מי ים, הי עי ים רה עמשי ים מנ ם עושי אי וש
ת, חםרל רש חנ י שש ני אמ י של ני אג רש ל תי ת, אנ רל יא אומל ן הי מנ אותו זש ם, ובש עולה ת הה ם אל הל דון בה ילות, לה ים לי אי רה קש ני ים של יני די הנ
ים, תוני חש תנ ל הנ ענ ים  יטי לי שנ וש ים  כי לה מש ם  הי ים של יוני לש על הה ה,  בה ים  קוקי ם חמ ים הי בושי לש הנ ד  צנ מי לו  אי ה,  זל שום  ומי
גוף םאל, הנ מ רוענ שש ה זש בורה ין, גש רוענ יהמי ד זש סל א חל רה קש גוף ני ד הנ צנ כות, ומי לש מנ ד הנ צנ או מי רש קש ים) ני כי לה מש הנ ים (וש כי אה לש מנ הנ וש

. שוהה רש י פי רי המ ית, ונ רי יק אות בש די צנ ם, הנ יי י שוקנ תי הוד שש ח וש צנ י, ני עי צה מש אל מוד הה ענ הה

מו הוא יהו"ה, כש רוך הוא של דוש בה קה יר הנ אי גוף, מי קון הנ הוא תי ה, של נה מל ים מי ני פש לי ם, וש ל כגלה יור של צי יא הנ הי וש
ה, ינה כי שש ז בנ מה רש כםל ני הנ ז, וש מל שום רל ז בש מה רש םא ני ל כםל, של ר הנ קושי כםל וש ז הנ אוחי כםל, אותו של הנ ים מי ני פש גוף, לי ה בש מה שה נש
יות חנ ע הנ בנ רש מות אנ יא דש הי מות, וש שי ל הנ כה את בש רי קש יא ני יות, הי רי בש ל הנ ים כה יהרי צג ם מש הל בה ים של בושי לש ת בי של בל לנ תש מי של
ן הי יות של ר אותי של ל על ם של רםשל ה הה ה, זל נה הי ם לה דה מות אה יות, ודש ע אותי בנ רש שום אנ ד רה חה אל ד וש חה ל אל כה בש , של יהה בושל לש בי
ם), דה ל אה מות של מותו (דש יא דש הי ה, של ינה כי אי זו שש דנ ם ונ דה מות אה ם, דש דה בון אה שש חל ה לש עולל יו"ד ה"א וא"ו ה"א, של
י, עי צה מש אל מוד הה ענ ל הה חוד של יי יא הנ גוף הי ד הנ צנ ל מי בה בוש, אמ לש ד הנ צנ ה מי זל יט, וש ת יהו"ה ינבי מוננ ר ותש מנ אל נל יהה  לל עה וש
נו ימי ים, שי ני פש בי הוא מי יהו"ה, של לנ ה  ינה כי שש ת הנ רל ם, אומל הוא חותה שום של גוף, ומי ד הנ צנ ם מי יא) חותה (הי הוא 

ם. עולה י לש ני מל םא יהסור מי ל י וש מי ר עי אה שש ך ני מש לות, חותה גה י בנ ני מל ק מי לי תנ סש ה תי תה אנ ב של ל גנ ף ענ אנ ך, של בל ל לי ם ענ חותה כנ

י ני ימי ך. שי בל ל לי ם ענ חותה י כנ ני ימי ה, שי זל מו  י כש תי דש מנ לה סוק של פה ך  ר לש ן, אםמנ קי ן זה קי ר: זה מנ אה עון וש מש י שי בי ם רנ קה
ך, מש ל חותה ם של אותו רםשל ם, כש חותה י כנ ני ימי ים, שי מי עולה בון הה ה, רי ינה כי שש ה הנ רה מש ם. אה חותה א כנ לה תוב, אל םא כה ם ל חותה
ים יוני לש על ים  עי זש עש דנ זש מי ם  רםשל הה אותו  ומי ה,  קה תש פי בש הוא  לו  של ם  רםשל הה ך,  יהדש בש ר  אה שש ני ם  חותה הנ של ב  גנ ל  ענ ף  אנ של
ב ל גנ ף ענ אנ יהדו הוא, וש ם בש חותה ל הנ לו של ם של רםשל ק, הה תל פל ם בנ רושי ה של ם, מנ דה ר וה שה הוא בה ך של לל מל מו של ים כש תוני חש תנ וש

ם. יהה חותה ם הה ה אי מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ ך, ענ לל יהה מל לו הה אי ם כש חותה ם הנ רםשל ים מי די ך פוחמ יהדו, כה ר בש אה שש ם ני חותה הנ של

ן הל לה צועות של ם רש אותה ין, של לי פי לו תש א אי לה ב? אל לי ל הנ ם ענ ם) חותה ה (שה אה י רה י מי כי ך, וש בל ל לי ם ענ חותה י כנ ני ימי שי
ך, בל ל לי ם ענ חותה הו כנ זל ב, וש לי ד הנ גל נל םאל, כש מ שש יא בי הי ל יהד של ה של לה פי םאש, ותש ל ר ין של לי פי לו תש אי ב, וש לי ל הנ לויות ענ תש
י יהה כי הה כור, ה' וש ל בש י כה ש לי דל הוא י' קנ דוש, של קה ם הנ שי ל הנ ם של רםשל ם הה הי ל יהד, של ה של לה פי ך - תש רועל ל זש ם ענ חותה כנ וש
ל או כה רה תוב וש כה הו של ם. זל עולה מות הה ים אג עי זש עש דנ זש ם מי רםשל אותו הה , ומי מםענ ם שה יהה אי הה ל, ה' וש אי רה שש ע יי מנ ך, ו' שש יאמ בי יש

םאש. ל ר ין של לי פי לו תש ם יהו"ה - אי שוהו, שי רש ן פי כי ךה, וש מל או מי יהרש יך וש לל א עה רה קש ם יהו"ה ני י שי ץ כי רל אה י הה מי ענ

ה, מו זל דוש כש קה ם הנ שי ל הנ ם של רםשל הוא הה ים, של ים טובי ל יהמי אות של ה, וש ילה ית מי רי ם, זו אות בש חותה י כנ ני ימי שי
ת ר אל שומי י של יות - יהו"ה. מי אותי י הה סופי ה, וש ילה בות) - מי יות (תי אותי י הה אשי ה, רה מה יש מנ 'שה הנ 'נו  ה לה לל 'עמ ינ 'י  מי
ה זל דוש, של קה ם הנ שי ר בנ קי שנ מש לו  אי ה כש זל ם הנ רםשל ר בה קי שנ מש י של דוש, ומי קה ם הנ שי ת הנ ר אל מנ שה לו  אי ה כש זל ם הנ רםשל הה

ך. לל מל ל הנ ה של קה נש פנ גושש ל הנ ם של א חותה רה קש ני

ל ין, אות של לי פי ת, אות תש בה ית, אות שנ רי בש הוא אות הנ ה, של טה מנ ה לש זל ם הנ רםשל ת הה ר אל שומי ם של דה ל אה כה של
מו ים, כש תוני חש תנ וש ים  יוני לש על ים  עי זש עש דנ זש מי נו  מל ומי ה,  לה עש מנ לש יר  אי ומי ה,  לה עש מנ לש קוק  חה וש שום  ים, הוא רה ים טובי יהמי
ית רי ל בש ם של רםשל הה אותו  הו  אי, זל דנ ונ ם יהו"ה  יך, שי לל א עה רה קש ם יהו"ה ני י שי ץ כי רל אה י הה מי ל ענ כה או  רה וש ר  מנ אל נל של
ה, לה עש מנ לש תו מי יקה קי ת חמ רל עלבל ה, נל טה מנ לש ר בו  קי שנ מש י של ים, ומי ים טובי יהמי ת וש בה ל שנ אות של ין, וש לי פי תש אות הנ ה, וש ילה מי

ים. תוני חש תנ הנ ים וש יוני לש על ים הה גי רש טש קנ מש ל הנ יו כה לה ים עה טי ן שולש מנ אותו זש ובש

עמקםב ל ינ של נו  יוקש עמקםב, דש ינ בש רוהו  אמ בי של מו  ה, כש לה עש מנ קוק לש חה ה  לה ם של רםשל הה ה, של מה שה נש הנ ם, זו  חותה י כנ ני ימי שי
ה, טה מנ ם לש הל לה ם של רםשל הה ה, וש לה עש מנ ה לש קוקה ם חמ תה יקה קי ם, חמ שה זורות מי גש מות של שה נש ל הנ כה בוד, של כה א הנ סי כי ה בש קוקה חמ
ל ם של רםשל הה יהד של ומי ם,  חותה ל הנ ם של רםשל הה ה הוא  טה מנ לש של ם  רםשל הה וש ם,  חותה יא הנ ה הי לה עש מנ לש ה של יקה קי חמ ה  אותה וש
ים די יםרש ים וש י"ם עםלי להי י אל כי אמ לש ה מנ ני הי וש ה  ר בה מנ אל ה, נל טה מנ לש ה  לה ם של רםשל הה ה, וש לה עש מנ יא לש ה הי מה שה נש ל הנ ה של יקה קי חמ הנ
ים די ה, יורש נה מל ים מי עי זש עש דנ זש ה ומי יקה קי חמ ה הנ אותה ה בש ירה אי מש ה של מה שה נש ל הנ ם של רםשל ים בה לי כש תנ סש ה ומי לה עש מנ ים לש בו, עולי
ים די ה ופוחמ לה עש מנ ל לש ן של יוקה דש הנ ה מי נה תנ שש םא הי ל ים של רואי ה, וש טה ל מנ מות של ל אותו דש ם של רםשל ים בה לי כש תנ סש ה ומי טה מנ לש

נו. מל מי

ה, לה פי תש ל הנ כות של רה בש ה הנ רי שש ה על מונל שש ים בי מי עולה "י הה שום חנ רה קוק וש ה חה בה ה, של לה פי תש ם, זו הנ חותה י כנ ני ימי שי
ים. מי עולה "י הה יק חנ די הו צנ ם, זל חותה ל הנ יות של אותי ת הה יקנ קי ה, חמ תורה יא הנ הי ה, של קה תש פי ם בנ חותה ל הנ ם של רםשל הו הה זל וש
ם, שי ף בנ הוא זוקי ן של מנ זש ים, בי י"ם עםלי להי י אל כי אמ לש ה מנ ני הי ע. וש מנ ת שש יאנ רי יא קש הי י, של עי צה מש אל מוד הה ענ ה הה ם זל חותה
ים די יםרש ים וש י"ם עםלי להי י אל כי אמ לש ה מנ ני הי אי הוא וש דנ מו, ונ ים עי די רוך, יורש בה ענ בש כורי יך וש מי נש הוא מנ ן של מנ זש מו, בי ים עי עולי
ן מנ זש ים, בי די יםרש כות. וש יו זש לה ים עה די מש לנ ים ומש די ם עומש ין, כגלה די ד בנ הוא עומי ן של מנ זש ים, בי י"ם עםלי להי י אל כי אמ לש בו. מנ
ה מה יש רנ צש מי ך  מש ד עי רי י אי נםכי עמקםב, אה ינ בש רוהו  אמ בי של מו  מו, כש ים עי די ם יורש ה, כגלה טה מנ ד לש יורי ין וש די בנ ים אותו  חי צש ננ מש של

לה. ם עה ך גנ לש ענ י אנ נםכי אה וש

א סי כי ה, הנ לה פי תש ה בנ טה מנ ת לש רל עורל תש יא מי הי ן של מנ זש א. בי סי כי ה בנ קוקה יא חמ הי ה, של מה שה נש הנ ם, זו  חותה י כנ ני ימי שי
ת רל עורל תש יא מי הי ן של מנ זש ים. בי כי אה לש מנ קוק בנ חמ ל ש) הנ ל יש) (של יור (של יא צי הי , של ם, זו רוחנ חותה ה. כנ לה עש מנ ר לש עורי תש מי
ים די דה צש ת הנ ענ בנ רש אנ ה בש קוקה יא חמ הי ש, של פל נל ך, זו הנ רועל ל זש ה. ענ לה עש מנ ה לש מה ים עי רי עורש תש ים מי כי אה לש מנ ה, הנ לה פי תש ה בנ טה מנ לש
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ה. מה ים עי רי עורש תש ם מי עולה ל הה ים של די דה צש ת הנ ענ בנ רש ה, אנ טה מנ ה לש לה פי תש ת בנ רל עורל תש יא מי הי ן של מנ זש ם, בי עולה ל הה של

יות אותי ל הה ם של רםשל - הה ש  פל נל ם, הנ חותה קוקות בנ חמ יות של אותי ל הה יור של - צי ם, רוחנ  יא חותה ה הי מה שה נש הנ
ע ש נודה פל נל ל הנ שום של אותו רי ק, ובש תל פל ם בש ל חותה ם של מו רםשל ם כש דה אה ן הה ל בל ים של יורי צי ים בנ שומי ם רש הי ם, של חותה בנ
ה. עה בה רש ים ייש בו? אנ שומי ה רי מה ה כנ זל ם הנ חותה בנ שוהו של רש ה פי שום זל קום הוא, ומי ה מה יזל אי ם מי דה אה גוף הה צוף בש רש פנ הנ
ם רושי של יהו  ם. ומי ם שה דה מות אה ל דש ם של רםשל ם, וש ר שה של ל נל ם של ם, רםשל ל שור שה ם של ם, רםשל ייה שה רש ל אנ ם של רםשל

ם. עולה יות הה רי ל בש ם, כה ים הי שומי לו רש לה ה הנ עה בה רש אנ בה ת, של מל ם? יהו"ה אל חותה ם בנ אותה

ל ר ענ קל ר של בי די ש של חה נה הוא הנ ר, וש קל ל של ם של חותה א בש לה ים בו, אל שומי ם רש ינה רו בו, אי קש שי ם של עולה מות הה ל אג בה אמ
ך, לי תי ך  נש חם ל גש ם, ענ יי לנ גש ין רנ אי ש  חה נה ן לנ כי ם, וש יי לנ גש ין רנ ר אי קל של ל, לנ שה מה ך  רל דל ר בש מנ אל נל לו  לה גש הוא, ובי רוך  בה דוש  קה הנ
ל ל כה ענ ה מי עה מש י"ם די להי ה יהו"ה אל חה ר ומה מנ אל נל מו של ם, כש עולה ן הה ר מי קל של חות הנ מש רוך הוא לי דוש בה קה יד הנ תי עה וש
ר, חי ל אנ הוא אי ה, של עה מש די ם לש גורי ם וש דה אה י הה ני ת בש ג אל הורי ת של ול מה הנ ך  אנ לש ה הוא מנ זל הנ ש  חה נה אי הנ דנ ונ כו', של ים וש ני פה

הו סמא"ל. זל נםם, וש יהי הוא גי לו, של ת של ול מה ם הנ סנ ג? בש ה הורי מה ובנ

םא ם יהו"ה ל ר - אי בה דה סוד הנ ם, וש תותה פנ ר לש קל של ך  רל דל ים בש שי נה אמ ה לה לל גנ תש לו הוא מי לה ים הנ שי חה נש י הנ צופי רש פנ ובש
רוך דוש בה קה ל הנ מו של שש ים בי שומי ם רש יות הי חנ י הנ יורי ל צי בה יום, אמ ם קי הל ין לה אי יו בו, וש לו בונה מש א עה וש ת שה יי ה בנ נל בש יי
ה, שד"י ילה ית מי רי ל בש ם של רםשל הה הו  זל ים, וש ני פש בי חוץ יהו"ה מי בנ הוא שד"י מי ה, של זוזה מש ל הנ ה של זל ם הנ רםשל הוא, בה
ת לשל ם שש הי לו  גוף, אי רועות וש י זש תי ם שש הי בות, של אה ת הה לשל ש שש שוהו  רש י פי רי ים. שד"י המ ני פש בי חוץ יהו"ה מי בנ מי
ל אל ק וש חה צש ל יי ם אל הה רה בש ל אנ א אל רה אי ר וה מנ אל ה נל זל שד"י הנ ל הנ ענ ה, וש ילה ית מי רי יק, אות בש די ה, י צנ ינה כי ש', ד שש י הנ פי נש ענ
יא הי ה, של זוזה מש ים הנ ני פש הוא בי י יהו"ה, של מי ל ושש בה ה, אמ זוזה מש חוץ לנ הוא מי ה, של זל שד"י הנ "י, בנ דנ "ל שנ אי עמקםב בש ינ

ם. הל י לה תי עש םא נודנ יהו"ה, ל ר לנ ענ שנ ה הנ ה זל ר בה מנ אל נל רוך הוא, של דוש בה קה ל הנ ר של ענ שנ הנ

םא ל ה, וש ינה כי שש יא הנ הי ת, של יי בנ ן הנ ת מי ול ז מה ת, זה מל י אל מודי י ענ ני לו שש יך, אי רל עה שש ובי ך  יתל זגזות בי ל מש ם ענ תה בש תנ וכש
י ה, מי יל זל בי שש "ת, ובי ול "ז מה ש זה מה ן מנ זגזו"ת הי ל מש יות של אותי הה ת, וש ב יומה רי קה ר הנ זה הנ תוב וש כה הו של . זל יהה לל ב אי רי קה תש מי
ך אנ לש י, מנ פוני א, צש מי ע, טה ע, רה רה ר הה ן, ייצל טה שה הוא הנ נו, של מל ת מי ול ז מה לו, זה ם של חותה הוא הנ ה, של ילה ית מי רי ר בש שומי של

ל יהדו. םא יהמות ענ ל יו וש לה ב אי רי קה תש םא יי ל ת, של ול מה הנ

יהו"ה חוץ  בנ מי בו, שד"י  שום  רה הוא  של ך,  לל מל הנ ם  חותנ בש ר  קי שנ מש הוא  ה,  ילה מי ית  רי בש בי ר  קי שנ מש של י  ומי
בות י תי "ה, סופי ילה בות מי י תי אשי "ה - רה מה יש מנ שה נ"ו הנ "ה לה עמלל "י ינ ע, מי מה שש ה מנ זל תוב הנ כה הנ נו? מי ן לה יי ננ ים. מי ני פש בי מי
ר, חי ל אנ הוא אי ן של טה יו שה לה ה עה שורל שד"י, וש נו יהו"ה וש מל ק מי לי תנ סש ה, מי ילה ית מי רי בש ר בי קי שנ מש י של אי מי דנ ונ יהו"ה, ובש
תוב כה ר הנ מנ אה הו של זל חוץ, וש בנ ל שד"י מי קום של מה ה בש ת שורל ול מה ם הנ סנ ים, וש ני פש בי ל יהו"ה מי קום של מה ה בש ש שורל חה נה הנ
ת אל ם וש שה ש מי חה נה יר אותו הנ עמבי הנ ים לש סורי ה יי מה ל כנ סובי ה וש שובה תש ב בי םא שה ם ל כו', אי א וש מי ש יהו"ה טי דנ קש ת מי אל
סוד ר, וש פה הוא עה ר של שה ר בו בה אה שש םא ני ל ד של כות, ענ לות ומנ חמ ה מנ מה ם כנ ת, עי רל אל מש ת מנ ענ רנ יא צה הי לו, של ת של ול מה ם הנ סנ
נו, מל םא יהזוז מי ר ל שה אותו בה ס מי ני רש פנ תש יי ד של מו, ענ חש ר לנ פה ש עה חה נה שום של ת, מי יי בה ת הנ ח אל טה ח וש קנ ר יי חי ר אנ פה עה ר - וש בה דה הנ
י ני בש ם זגלגת לי רג כש שוהו  רש י פי רי המ נות. ונ תנ שש יו מי נה י פה ני עה ה הל זל מו  נות, כש תנ שש יו מי נה ה פה יתה מי ה בש ת. מה מי שוב כש י חה ני עה וש
ך ים נושי סורי ל יי יכות של שי ה נש מה כנ רום, וש כש נות כי תנ שש יו מי נה יות פה רי בש יך לנ רי צה י של א מי לה ם זגלגת? אל רג ה כש ה זל ם, מנ דה אה

הוא. ש הנ חה נה אותו הנ

חוץ ע מי צםרה ה מש י. מנ ני עה ך  כו', כה וש רוענ  ילה פה הש יי םאשו  ר וש ע  צםרה ה מש ע, מנ צםרה מש שוב כי י חה ני עה א של לה םא עוד, אל ל וש
ם אות הי נה יוקש ה דש עה בה רש אנ ת, וש ענ רנ קום צה מש ל בי אי רה שש יי יא לש ל הי אי רה שש יי יות לש ני עמ ף. ונ יהחי רום וש י עה ני ך עה בו, כה ה מושה נל חמ מנ לנ
ם ייש כגלה ה, ולש עה בה רש י אנ רי ה, המ חורה ת שש רל הל ק בנ רנ קש רנ יש ם  דנ מש דנ ן אמ בה ע לה גנ נל ם  הי וש ת,  ענ רנ צה י הנ עי בש ת צי ענ בנ רש אנ ים) כש ני וה (גש
ק - רנ קש רנ ד, יש בי כה א וש מי ב טה לל ם - חי דנ מש דנ אמ ן ונ בה לות. לה חמ ה מנ מה ם כנ דה י אה ני בש ים לי אי ם בה הל גוף, ומי ים בנ דועי קומות יש מש
ה רה ה, מה מה דג ה אמ רה ה, מה נה בה ה לש רה ן מה הי וש לות,  חמ י מנ יני ה מי עה בה רש ים אנ עי ם נובש הל חול, ומי ה - טש חורה ת שש רל הל ה, בנ רה מה

ה. חורה ה שש רה ה, מה קה רג יש

לות, חמ מנ י הנ יני לו מי אי א לו, מי פה רה ב וש שה ה וש ר בה מנ אל נל ה, וש ינה כי יא שש הי ים של יי ם חנ יו סנ לה ד עה ה, יורי שובה תש ב בי ם שה אי וש
ים, תי ים מי רויי ם קש ים הי יי ני ל עמ אי רה שש יי ן של מנ זש בי יו, של חש וי יבו  שי הה ר וש מנ אל נל של מו  יות, כש ני ל עמ ה של יתה מי מי ילה אותו  חנ ומש
תו פואה י רש הי ת, מנ א מי רה קש ה ני תורה ין בו  אי י של מי ה, של תורה יות הנ ני עמ יות כנ ני ין עמ אי וש יו,  חש וי ר שובו  מנ אל ם נל ילה בי שש ובי
אות פש ר רי מנ אל נל מו של לות, כש חמ מנ ל הנ כה ה לש פואה יא רש הי ר, וש גומי יא וש ים הי יי ץ חנ ה עי ר בה מנ אל נל ה, של תורה ם? הנ עולה אותו הה לש

כו'. ך וש רל שה י לש הי תש

מו ה, כש ילה ית מי רי בש קול לי הוא שה יום טוב, של ת וש בה ה אות שנ ה? זל זל קום הנ מה ם בנ חותה ה הנ ם, מה חותה י כנ ני ימי שי
יא הי ה ד' של זל בות, ב'  ה אה לשה שש יונות, מי לש על יות  חנ לש  שה לול מי ם שד"י, כה ל שי י"ן של ד שי גל נל "ת, ש' כש בה ן שנ כי
ם, דה י אה ני ם פש יהל ני מות פש תוב ודש כה הו של ם. זל דה םא אה ל ם, וש דה מות אה יא דש הי יות, וש לש חנ שה ית לש יעי בי בות ורש אה ית לה יעי בי רש
הו בש גה ה וש עה בה רש בו אנ חש יד, רה יהחי שות הנ ת בו שד"י, יהו"ה הוא רש בה ם? יו"ד ה"א וא"ו ה"א. שנ דה ה אה ה זל א מנ לה אל

ירות. פי ר סש של זו בו על מש רש ים, י' ני ים טובי יהמי ת וש בה ל שנ ד אות של גל נל ל שד"י כש ה יו"ד ה"א וא"ו ה"א, י' של רה עמשה

ר בו כםל מנ אל נל ל אותו של ד של צנ הנ לו שד"י, מי ם של רםשל ך הה לל מל ל הנ ד של בל על ל לה בה ך, אמ לל מל ן הנ בל ה הוא לש זל ם הנ רםשל הה
הו זל ה, וש לה עש ל מנ מות של דש ן בי טה ם קה דה הוא אה בון שד"י, וש שש חל ה לש עולל י הוא? מטטרו"ן, של כו', ומי י וש מי שש א בי רה קש ני הנ

כו'. ים וש די עמבה ם כנ ים אי ני בה ם כש אי
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הוא י של יו. מי נה פה דםם בש ל שור, הוא אה ם של חותה הוא בש י של יו. מי נה פה ן בש בה מו, הוא לה חותה ייה בש רש ל אנ ם של רםשל י של מי
ה תורה הנ של מו  יו, כש נה פה חםר בש ם, הוא שה דה מות אה ל דש ם של חותה הוא בש י של יו. מי נה פה יהרםק בש ר, הוא  של נל ל  ם של חותה בש

ה. אוה נה י וש ני ה אמ חורה ה שש ר בה מנ אל נל של

ם הי ירות של מי ר אמ של על ה מי לולה יא כש הי יהו, וש פי ה בש תה יש ת הה מל ת אל ה תורנ ר בה מנ אל נל ה, של תורה ם, זו הנ חותה י כנ ני ימי שי
ם יי ננ ים ושש לשי ה שש ך - זל בל ל לי ית, ענ אשי רי י בש מי ת יש של ל שי כולי ה? ו' הנ ה תורה ה זל ן ה"ה, ומנ הי רות של בש ה די רה עמשה י', ומי
ם יי תנ ים ושש עי בה רש ל אנ ם של שי ם (ו') הנ לי תנ שש ני ה  ים טוב, ובה מי עה הוא ו' פש ו', של ים מי לויי תש בון ל"ב, של שש חל י"ם בש להי אל
ה "י עולל בי י, לי בי לי ם בש קה י יום נה ל כי סוד של הנ הו  זל ם, וש הל בה ייש  ה של ל מנ כה ץ וש רל אה ם וה יי מנ שה או  רש בש ם ני הל בה יות של אותי
ם הי י, של רנ יבה אי י, ולש יתי לי י גי בי לי ר לש מנ אל יו נל לה עה ש, וש פםרה מש ם הנ שי ל הנ מות של ם שי יי ננ ים ושש עי בש כגלו, שי יש ם. ונ יי תנ ים ושש עי בה רש אנ
ב רל י על הי יש ונ הו  זל ו', וש הוא בש י של שי שי ה, (ה' בנ זל כגלו הנ יש ונ י, ובנ יתי לי םא גי ה, ל תורה וות הנ צש ה מי מונל ים ושש עי בה רש ם אנ יי אתנ מה
אםל גש ב ו' לי ה רוכי את ע"ב, ובה רי קש יא ני הי ית, וש יעי בי שש כות הנ לש מנ יא הנ י הי שי שי ל הנ ה' של זו) הנ י, של שי שי ר יום הנ י בםקל הי יש ונ
ים לויי תש בות של אה ת הה לשל ל שש ל של לה כש יא הנ הי שום של ל, מי "ב קנ ל עה ב ענ ה יהו"ה רוכי ני תוב הי כה הו של ל. זל אי רה שש ת יי אל
הו זל י, וש יעי בי ים שש מי עה פש לש  שה כגלו  יש ונ ר בש מנ אל בות נל אה ת הה לשל ד שש גל נל ה, וכש ים בה לי לה כש ני מות וש ם שי יי ננ ים ושש עי בש ם שי הל מי
יום מי בות, של כות אה ה זש לה ן חה מנ זש אותו  "ת, בש בנ ים בש לי לה כש ני ייט של םא ונ יהב ע ונ סנ יי ם ונ הי "ת ש, של "ת, בנ בה ל שנ סוד של הנ
ה, נל בה ד יי סל ם חל י עולה תי רש מנ תוב אה כה יים הנ קנ תש הי ך  ילה אי ם וש שה בםהו, מי וה א תםהו  רה קש ם ני עולה ש, הה דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל נל של

מות. ם שי יי ננ ים ושש עי בש בון שי שש חל ה לש ד עולל סל חל

ים, ים טובי יהמי ת וש בה ל שנ אות של יק הה די ה צנ י? זל יעי בי שש י הנ אשון, ומי רי יום הה י בנ יעי בי שש ר הנ שה קש ני סוד של ה הנ זל וש
ר, בםקל ם בנ הה רה בש ם אנ כי ינשש ר בו ונ מנ אל נל ם, אותו של הה רה בש ל אנ ר של בםקל ה הנ זל ר, וש בםקל ד הנ י ענ בי כש י יהו"ה שי ר - חנ בה דה סוד הנ וש
א, ובו סי ד כי סל חל ן בנ הוכנ תוב וש כה של הו  ה, זל ילה פי יא נש הי א, של סי כי ן הנ קה תש ה ני זל ד הנ סל חל בנ שום של לו, מי ד של סל חל הוא הנ וש
ינו ימי ר מי מנ אל יו נל לה עה שום של ין, מי יהמי רות בש שה קש ירות ני פי סש ל הנ כה יך, וש תי מש חנ ם רי ד עולה סל חל ר - ובש בה דה סוד הנ קום, וש תה
ה תורה ל הנ ם של יי מנ הנ ענ  תו, ובוקי רש אנ פש תי רוענ  ה זש ין מםשל ימי לי יך  ה מולי ל זל לנ גש ה, בי ה תורה נה תש ין ני יהמי מו, מי ת לה דה ש  אי
ם הה רה בש י אנ בי גנ כון לש שש מנ יא בש הי ה, של ל מםשל ה ה' של מה לש תנ שש ה הי ם, ובה ם עולה ה שי יות לו בה הש ם, לי הה רה בש ל אנ ה' של ם, מי שה מי
אות. לה פש נו ני אל רש ם אנ יי רה צש ץ מי רל אל ך מי אתש י צי ימי ר - כי בה דה סוד הנ יו, וש נה ת בה ה אל דל פש יי ד של ה, ענ תורה ת הנ יא אל בי הי ה, של מםשל בש

ה ה עולל חה מש שי לון, בש לום תובה שה ובש או  צי ה תי חה מש שי י בש ר כי מנ אל נל יו  לה עה ה, של זל ם הנ חותה ה הוא בנ לה אג גש סוד הנ וש
ם הי אות, וש לש מי הוא שש אות ש' של ט לה רה א, פש רה קש ץ ני רל אה ל הה דון כה ית, אמ רי בש רון הנ יא אדנ"י, אמ הי "ן של דל בון אל שש חל לש
יא הי "ה ה"ן, וש מה חנ בות, בש ה אה לשה "ה, ש שש בה שה חמ ן מנ "ה הי חה מש שי יות בש אותי ה, וש מה עי רו  בש חנ תש הי בות של אה ת הה לשל שש
ה לולה ה כש ינה כי שש הנ מו של ה, כש אה עמשו מי ננ ה וש רה עמשו עמשה ננ יות ה"ן, וש אותי מו של ה, כש ינה מי א בש לה חוד אל ה יי ין לה אי ה של ינה כי שש הנ
ן ר - הי בה דה סוד הנ ם, וש יי מנ שה י הנ מי ם ושש יי מנ שה י"ך הנ להל יהו"ה אל ן לנ תוב הי כה ה של נו מנ יש הנ ה, וש אה מי ל הנ כה ה וש רה עמשה ל הה כה

אדנ"י.

הו זל וש ע"ב,  ים לש לו"ם עולי שה ובש ל  ים, מ' ל"ב של יחי שי מש י  ני ו"ו שש בות,  אה ת הה לשל לון, ש שש לום תובה שה ובש
ב טוב לל ה בש תי ושש ך  מל חש ה לנ חה מש שי כםל בש אל ך  לי ה  ר בה מנ אל נל יא, של ה הי חה מש י, שי בי ית אה ל בי לום אל שה י בש תי בש שנ ר וש מנ אל נל של
ד, בה יק אה די צנ ר בו הנ מנ אל נל יק, של די ה צנ ן טוב זל יי יו. ינ אה ירי ר סוד יהו"ה לי מנ אל יו נל לה עה יו, וש בה נה עמ ר בנ מה שג מש ן הנ יי ה ינ ך, זל ינל יי

י. ני שי אשון וש ת רי יי בנ ש, בש יהבי ב וש רה חל ר נל אה שש ני ן, וש יה עש מנ ד אותו הנ בנ ד? אה בה ה אה ה זל ומנ

עור י ני י יהו"ה כי ני פש ר מי שה ל בה "ס כה ר הנ מנ אל יו נל לה עה בון, וש שש חל םא בש ל ה וש בה שה חמ מנ ה בש ר: אדנ"י עולל מנ אה ן וש קי זה ם הנ קה
יים קנ ים, לש מי חמ הוא רנ ר יהו"ה של עורי תש יי ד של תו ענ נה שש ר לי זנ חה תו, וש נה שש ר מי עורי תש הי מו של ר בו כש עורי תש שו, יי דש עון קה מש מי
ה בו ה עולה ינה כי שש הנ וש ד,  סל הוא חל דול של גה "ל הנ אי ל הה ד של צנ את מי רי קש ני ים  דולי גש ך,  צי בש קנ ים אמ דולי גש ים  מי חמ רנ ובש בו 
הוא ה, של לה אג גש א"ו בו סוד הנ ה: יו"ד ה"א וא"ו ה"א יהו"ה, וה מו זל ה, כש לה אג גש אי סוד הנ דנ ה, ובו ונ דולה א גש רי קה הי לש
ה, תורה ל הנ ים של מי חמ ל רנ דות של ה מי רי שש לש על א"ו, שש בות וה י תי אשי ה"ו, רה "י וה ני ה"ו אמ ם וה הי ל ע"ב, של ם של שי שום בנ רה

ין. יהמי ה מי נה תש ני של

ל. אי רה שש ל יי י כה יני עי ית, ל' לש אשי רי ן בש הוא ב' מי ם, וש יי תנ ים ושש לשי בון שש שש חל ה לש עולל ר יו"ד ה"א ה"א של אה שש ני
ה, אה י בה אולנ ת גש ננ י ושש בי לי ם בש קה י יום נה ר כי מנ אל יו נל לה עה ית, של אשי רי ה בש עמשי ל מנ י"ם של להי ם אל יי ננ ים ושש לשי יא שש עוד, הי וש
כגל"ו, ובו יש בון ונ שש הוא חל י, של יתי לי י גי בי לי ר לש מנ אל יו נל לה עה ה, וש לה אג גש ם סוד הנ לה שש ני כגל"ו, בו  יש ל ע"ב הוא ונ ם של שי הנ וש
או ך ייצש מות, כה ם שי יי ננ ים ושש עי בש ל שי סוד של ם בש יי רנ צש מי או מי יהצש מו של ה, וכש נל בה ד יי סל ם חל י עולה תי רש מנ תוב אה כה יים הנ קנ תש הי
יהמוש םא  ל ך  תי אי י מי די סש חנ וש ר  מנ אל יו נל לה עה וש ץ,  רל אה ה הה אה לש ד יהו"ה מה סל ן חל מנ זש אותו  ה, בש רונה חמ אנ בה לו  אמ גה יי של ם כש הל בה
מו ה, כש זל ד הנ סל חל אול, בנ יא שש הי לות, של גה רוך הוא בנ דוש בה קה ת הנ ד אל וי ח דה בנ ה שי שום זל יך, ומי תי מש חנ ם רי ד עולה סל חל ובש

יהה. תי חש אול תנ שש י מי שי פש תה ננ לש צנ הי י וש לה דול עה ך גה דש סש י חנ ר כי מנ אל נל של

יא הי ד, של סל ן חל ל ד' מי ס ענ רוך הוא חה דוש בה קה אי, הנ דנ ר מי ל יותי אי רה שש ת יי ים אל קי ם דוחמ עולה מות הה ם אג אי וש
ה, רה יום צה ך יהו"ה בש נש ענ מור ינ זש מי ל הנ בות של ים תי עי בש שי ה, וש דה לה יל יה חי ם תה רל טל תוב בש כה יים בו הנ קנ תש לות, ומי גה "ת בנ לל דה
ים אי רה קש יות ב' ני אותי ה, של תונה חש תנ הנ ה וש יונה לש על ה הה ינה כי שש ל הנ ים של לי בה חמ הנ ים וש ירי צי ם הנ הי ים, של רי ים שה עי בש ד שי גל נל ם כש הי
דול ר גה מנ אל נל מו של דול, כש א בו גה רה קש רוך הוא ני דוש בה קה הנ י יהו"ה, וש עמשי ים מנ דםלי תוב גש כה הו של ים, זל דולי ין גש רי טש לש בו פנ

ה. לה דג גש ל לי אי רה שש ים יי , ובו עולי ב כםחנ רנ ינו וש דוני אמ

ר מנ אל ה (ובו) נל י, ובה תי יהו"ה אי לו לנ דש תוב גנ כה ה הנ יים בה קנ תש ן הי מנ אותו זש י. בש תי קום אי ה מה ני ר הי מנ אל ה נל ינה כי שש ובנ
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כגלו, יש "ד, בו ונ סל הו חל זל ר, וש קל ין חי ד אי דולות ענ ה גש ר, ובו עושל גומי ה וש תה דול אנ י גה ן כי מנ אותו זש רוך הוא בש דוש בה קה בנ
הו ב. זל רה קש ר י"ה לנ עורי תש יהד יי ו', מי יהה  לל אי ך  ם הולי הה רה בש ל אנ ה' של בו  שום של י), מי שי שי הנ בש כגלו  יש ונ י (ובו  שי שי ה' בנ
הו ירות. זל פי סש ש  שי דו  ינחמ תש הי וש לו  לש כש ני סוד, בו  י יש יעי בי י, שש שי שי ף הנ לל אל י הוא הה שי שי ס יה"ה, וש ל כי י יהד ענ תוב כי כה של
ר מנ אל יו נל לה עה שום של י, מי שי שי ם ו"ה, יום הנ הי ה של ינה כי שש הנ רוך הוא וש דוש בה קה ה הנ ץ, זל רל אה הה ם וש יי מנ שה כגלו הנ יש תוב ונ כה של
ם? אה בה ה צש ה זל ם, מנ אה בה ל צש כה ר וש מנ אל יו נל לה עה הו כם"ל, וש זל ץ, וש רל אה ם ובה יי מנ שה ז בנ אוחי גומו של רש תנ ץ, וש רל אה ם ובה יי מנ שה י כםל בנ כי

ת. מל י אל מודי י ענ ני שש

יום בנ בות  שש יי ונ י,  יעי בי שש הנ יום  בנ י"ם  להי אל ל  כנ יש ונ ר  מנ אל נל של מו  כש יות,  יעי בי שש בות  אה הה ת  לשל שש או  רש קש ני ובו 
ה, שה דג ל קש ד של צנ מי אותו  ש  די קנ יש ה, ונ כה רה ל בש ד של צנ מי אותו  ך  רל בה יש י. ונ יעי בי שש ת יום הנ י"ם אל להי אל ך  רל בה יש י, ונ יעי בי שש הנ
ן כי מו  ל ע"ב, כש ם של שי סוד הנ ם בש הי בות, של אה ת הה לשל שש בו  לו  לש כש ני כגלו, של יש ונ הו  זל חוד, וש יי ל הנ ד של צנ מי בות בו  שש יי ונ
ל ע"ב, ם של שי ייש בנ יות של ל רי"ו אותי ל של לה כש "ה הנ בורה בות, גש ל ע"ב תי ל של לה כש הוא הנ שום של דול, מי א גה רה קש ד ני סל חל
ה ה זל יו, מנ נה ל פה יו, ע"ב רי"ו יהו"ה, ענ נה ל פה עמבםר יהו"ה ענ ינ הו סוד ונ זל כםל, וש ל הנ הוא ו' כולי י, של עי צה מש אל מוד הה ענ הה
ל ד של צנ אי מי דנ ים ונ דולי ך, גש צי בש קנ ים אמ דולי ים גש מי חמ רנ ם ובש הל ר בה מנ אל נל ים, של מי חמ רנ דות הה א"ו, י"ג מי ה וה יו זל נה יו? פה נה פה

דול. גה "ל הנ אי הוא הה ד, של סל חל הנ

ל יום יא ה' של הי וש ה,  לולה יות כש יעי בי שש ל הנ כה אי, בש דנ ונ י ה'  יעי בי 'שש כות, הנ לש יא מנ הי ית של יעי בי שש ל בנ לה כש ני כםל  הנ וש
י יעי בי שש יום הנ י, וש שי שי ר, הוא יום הנ גומי ץ וש רל אה ל הה ל כה ך ענ לל מל יהה יהו"ה לש הה ר וש מנ אל יו נל לה יק, עה די ה צנ י, יום זל שי שי הנ
ר, בםקל ם בנ הה רה בש ם אנ כי ינשש תוב ונ כה ם, של הה רה בש ל אנ ר של הו בםקל זל ר, וש בםקל ד הנ י ענ בי כש ר שי מנ אל יו נל לה עה ים, וש יהמי ל הנ ל כה יום של הנ
יהה אור, ל הה אי רה שש י יי ני ל בש כה ר בו ולש מנ אל נל אור של הו הה זל ה אור, וש תורה ר בו וש מנ אל נל ר אור, של בםקל ה, ובו הנ לה אג גש ם לנ כי ינשש ונ

ל. אי גה הי ים לש ידי ין, ובו עמתי רוענ יהמי ח זש סנ הוא פל וש

ם, תוב חותה םא כה לות. ל גה יא בנ הי ה של ינה כי שש ל הנ ר ענ מנ אל ה נל זל סוק הנ פה ך, הנ בל ל לי ם ענ חותה י כנ ני ימי ר, שי חי ר אנ בה דה
ם חותה יהו הנ ים, ומי יי חנ נו לש מי תש ה) חה זל ה (וש ת, ובה מל ם אל יא חותנ הי ה, של קה נש פנ גושש ל הנ ם של אותו חותה ם, בש חותה א כנ לה אל
ץ ר בו עי מנ אל נל אי, אותו של דנ ץ ונ ים, עי אי זונות יוצש ים ומש יי ים חנ ני בו בה ים של יי חנ ץ הנ הו עי א זל לה ים? אל יי בו ייש חנ ה של זל הנ
ם אי ב וה ם אה ים הי יי חנ ה ה', הנ ים זל ני אות שה ש מי מי ך חמ לנ המ יא ו', מנ ה הי זל ץ הנ עי הה ה, וש נה אות שה ש מי מי ך חמ לנ המ ים מנ יי חנ הנ
ם אי הה , ה' בו  יהה לל עה ילה בש חנ ה תש מה כש חה הנ וש ר  מנ אל נל של מו  ים? כש יי א חנ רה קש ני של נו  ן לה יי ננ ה, ומי מה כש יא חה י' הי ם י"ה,  הי של

ם. יהל אי מםצש ם לש ים הי יי י חנ ם כי יהל ני אי, ושש דנ יא ונ ים הי יי ץ חנ ר עי מנ אל נל מו של ים? כש יי את חנ רי קש ני נו של ן לה יי ננ ה. מי יונה לש על הה

ים שומי ם רש ה הי זל ם הנ חותה י הנ יורי ל צי כה ת, וש מל ם אל הוא חותנ ה, של זל ם הנ חותה ה בנ שומה ה רש תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש הנ וש
לו יו"ד ה"א וא"ו ה"א, ם של חותה הו) הנ ם (זל דה ת, אה מל הוא אל י של עי צה מש אל מוד הה ענ ל הה יור של צי יא הנ הי יענ של הודי ה, לש בה
ם הי ם של אי הה ב וש אה ל הה ד של צנ ים מי יי זונות, חנ ים ומש יי ים חנ ני ל בה אי רה שש י יי ני ים בש שי נו יורש מל ים, ומי יי חנ ם בו לש הוא חותי
הוא ו'. ל, וש אי רה שש י יי כםרי י בש ני ה בש טה מנ ל לש אי רה שש יי או  רש קש ני מו  ל) שש ענ ל (וש ענ י, של עי צה מש אל מוד הה ענ ל הה ד של צנ ים מי ני י"ה, בה
לו לה גות הנ רה דש י) הנ תי (שש לש  נו שש מל ים מי שי יורש ן של מנ זש ץ, ובי רל אה ן הה ם מי חל יא לל מוצי יא הנ הי ל ה', של ד של צנ הנ זונות מי מש
יהו"ה לנ ם  תל אנ ים  ני בה ר  מנ אל נל של מו  כש הוא,  רוך  בה דוש  קה הנ י  ני בש ל  אי רה שש יי ה  טה מנ לש ים  אי רה קש ני מו,  שש בי לולות  כש של
ר מנ אל זונות, נל ים ומש יי ים חנ ני ה, בה לל ת אי לשל רוך הוא שש דוש בה קה ל הנ מו של שש ל מי אי רה שש ים יי שי יורש ן של מנ זש "ם, ובי יכל להי אל
ה דה רה פש ייש הנ נו של ן לה יי ננ יו. ומי נה בה רוך הוא מי דוש בה קה ת הנ דנ רה פש ה הנ יתה מי יא מי ה הי שה ה, קה בה המ ת אנ ול מה ה כנ זה י ענ ם כי הל בה
יהה לל עה ה, וש יתה מי יא מי ה הי שה קה כו', וש ים וש לי די בש יו מנ ם הה יכל ונותי ם עמ י אי , כי יחנ אן מוכי יו? כה נה רוך הוא ובה דוש בה קה ין הנ בי

ך. יני י ובי יני יד בי רי פש ת ינ ול מה י הנ ר כי מנ אל נל

רוך בה דוש  קה א הנ ני קנ מש ה, של אה נש אול קי שש ה כי שה ה, קה בה המ אנ ה בש תורה וות הנ צש ת מי ים אל מי יש קנ ל מש אי רה שש יי ן של מנ זש ובי
יד תי ה עה שום זל םא, ומי ט חמ ים לו לנ מי גורש ם וש יהל אי טה חמ ה בנ יתה ם מי דה אה ים לה מי ם גורש הי תו, של בה קי ל נש ענ ל סמא"ל וש הוא ענ
י"ת, ילי יא לי הי ה, של יתה יא מי תו הי בה קי סמא"ל ונש ם, של עולה ן הה ם מי ירה עמבי הנ ה ולש מה קה ם נש הל טםל מי רוך הוא לי דוש בה קה הנ
תוב כה , של יחנ תוב מוכי כה נו? הנ ן לה יי ננ ה מי זל ה, וש בה קי נש ם הנ ר עי כה זה ר, וש כה זה ם הנ יא עי ה הי בה קי נש ע, של רה ר הה ת, ייצל ול מה ך הנ אנ לש מנ
ע רה ר הה ייצל ה  ן לה תנ ר, ני כה ם זה ה עי אה טש ה חה וה ה, חנ בה קי ע נש רה ר הה ייצל ן לו  תנ ה, ני בה קי ם נש א עי טה ם חה דה ה. אה נה םאכמלל בון ת צה עי בש

כו'. ה וש בה המ ת אנ ול מה ה כנ זה י ענ הו כי זל ים, וש ני י בה די לש ב תי צל על ר בש מנ אל יהה נל לל עה ר, וש כה זה מי

אוי, רה ה כה ירה עי המ ים לנ יכי רי ן, צש מנ זש ם הנ זו קםדל ה הנ בה המ אנ ת הה ירו אל עי ל יה אי רה שש ם יי ה, אי בה המ ת אנ ול מה ה כנ זה י ענ עוד כי וש
ה דל שה לות הנ יש אנ בש או"ת או  בה צש בי םי  לנ רושה יש נות  ם בש כל תש י אל תי עש בנ שש תוב הי כה של הו  ה. זל אותה רו  עורש יש ל  םא, אנ ם ל אי וש
ן י"ה, הי יות של י אותי תי ל שש לי חי ק, של לי עממה ה מי מה קה ל נש נוטי ד של א ענ סי כי ל הנ ה ענ םא שורל ל יא של ה הי בועה שש ר, של גומי וש

זו א. ס יה"ה, וש ל כי י יהד ענ ה כי שום זל "ל י"ה, ומי ה מה ילה ן מי א מי יהצה של

ש אי י  פי שש רי יהה  פל שה רש ר  מנ אל נל של מו  כש זו,  הנ י"ה  מי אות  יוצש ש  אי בות  המ לש שנ וש נו,  מל מי קםם  נש לי ן  מנ זש הנ יענ  גי מנ של וכש
יש ר יהו"ה אי מנ אל נל מו של יש כש ם י"ה. אי שה "ש, וש "ש אי ם אי שה ה, של שה אי וש יש  ל אי בות של הה לש שנ ן הנ הי ת יה"ה, וש בל הל לש שנ

ר. גומי א טוב וש צה ה מה שה א אי צה ה מה ר בה מנ אל נל ה, של ינה כי ה זו שש שה מו, אי ענ עםה ומי רש פנ מות מי קה ל נש נוטי ה, של מה חה לש מי

ר מנ אל נל יהה  לל עה ה, וש מה כש ן חה "ה מי ה, כם"חנ מה יונה לש על ה הה ינה כי שש "ם, כם"חנ זו הנ ם, כם"חנ תה חותה י כנ ני ימי ר שי חי ר אנ בה דה
יש עמקםב אי ינ ר וש מנ אל נל מו של ם, כש עמקםב תה א ינ רה קש מו ני ל שש ענ ה, של לה עש מנ לש ל של אי רה שש ה יי "ם זל א כםחנ אדנ"י, תה ל נה דנ גש ה יי תה ענ וש
ה תורה ל בנ די תנ שש מי י של עמקםב, ומי ינ ת לש מל ן אל תי ר בו תי מנ אל ה, נל לה עש ל מנ ת של מל אל ם הה ל חותנ מות של הוא דש שום של ם, ומי תה
ה תורה ת הנ יל אל פי לו הי אי ה, כש ר בה קי שנ מש י של ת, ומי מל ם אל אותו חותנ ה בש לה עש מנ קוק לש נו חה יוקש ת, דש מל ת אל את תורנ רי קש ני של
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ק לי תנ סש לו, ומי זה ל מנ נופי ה, וש טה מנ מו לש חותה נו וש יוקש ל דש ן נופי מנ אותו זש ה, ובש צה רש ת אנ מל ך אל לי שש תנ תוב וש כה הו של ה. זל טה מנ לש
הו יו. זל רה חמ ים אנ פי ים, רודש אי מי עופות טש וש מות  הי יות ובש ם חנ הי כםחו, של וש ן סמא"ל  מנ זש אותו  נו. בש מל מי כםחנ  אותו 

ף. י רודי ני פש םא כםחנ לי ל כו בש לש יי תוב ונ כה של

ם דה ן אה תי אל וש יים בו  קנ תש ן מי מנ אותו זש ה, בש יונה לש על ה הה ינה כי שש יא הנ הי , של יו אותו כםחנ לה ב אי ה, שה שובה תש ב בי ם שה אי
אםם ים - ולש מי אג דום, ולש א אל לה ם אל דה י אה רי קש ל תי אנ שוהו  רש י פי רי ם? המ דה ה אה ה זל ך. מנ של פש ת ננ חנ ים תנ מי אג ולש יך  תל חש תנ
כםחנ הנ ל  של ל  יי חנ בנ ו  שה עי ל  של ה  מה אג הה ל  ענ רו)  בש גנ תש (יי קו  זש חנ תש יי ל  אי רה שש יי ל  של ה  מה אג הה ן  מנ זש אותו  בש ץ.  מה ילאל אםם  לש מי
בות תי ע  בנ של ה,  יונה לש על הה ה  ינה כי שש הנ יות  ה אותי מונל ושש ים  רי שש על ית,  אשי רי בש ה  עמשי מנ ל  של בות  תי ע  בנ של בש ש  בי לנ תש הי של

ה. תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש לולות בנ כש

ה ים מםשל ר יהרי של אמ יהה כנ הה ם וש הל בה עות, של בה צש ר אל של ל על ים של קי רה ה פש מונה ים ושש רי שש ל על ה הוא סוד של זל כם"חנ הנ הנ וש
עמלות הנ יך לש רי צה ם, של יי מנ שה רום הנ ם? לש יי פנ ים כנ אי י נושש מי ה, לש כה רה בש ם לי רונה כש שוהו זי רש ה פי שום זל ל, ומי אי רה שש ר יי בנ גה יהדו וש
ה, זל הנ כםחנ  ל הנ עות ענ בה צש ר אל של על ה בש שורל הו יו"ד ה"א וא"ו ה"א של זל ם, וש יי מנ שה הו רום הנ זל ה, וש מה כש חה ה לנ זל הנ כםחנ  הנ
ת לנ פי תש בי עממםד  לנ ך,  לל מל ל הנ יכנ הי בש עממםד  לנ ם  הל בה כםחנ  ר  של אמ ונ יו  לה עה ר  מנ אל נל ה  זל הנ כםחנ  הנ וש "ה,  מה כם"חנ  ה,  מה כש חה הוא  וש
יהו"ה ל  סוד של הנ ה הוא  זל הנ כם"חנ  הנ וש "ל,  יכה הי בון  שש חל לש ה  עולל של ה אדנ"י  זל ם  תה סש ך  לל מל הנ ל  יכנ הי בש ה.  ידה עממי הה
ל כםחו, כה בש ך  רנ בה א מש בה רנ יה  מי א שש הי ן יש מי ה אה עונל ל הה ר כה מנ אל יו נל לה עה אלהינ"ו יהו"ה, כוז"ו במוכס"ז כוז"ו, וש
ידו הורי ם, ולש יי מנ שה הוא רום הנ י', של עמלותו לש הנ יך לש רי צה ה, וש בורה ד וגש סל ן חל הי רועות, של י זש תי שש ש בי בי לנ תש הי הוא כםחנ של של
ת אל אםל בו  גש לי י  עי צה מש אל מוד הה ענ הה ל  אל ידו  מורי של כש ם,  יי מנ שה ע הנ מנ שש ה תי תה אנ וש ר  מנ אל נל יו  לה עה של ם,  יי מנ הוא שה ו', של לש

ק. לי עממה ה מי מה קה טםל נש יא י', לי הי ם של יי מנ שה רום הנ ה לש ה אותה עמלל מנ של יו, כש נה ל בה אי רה שש יי

ה זל הנ כם"חנ  ד הנ יורי ך  ר כה חנ אנ הוא י"ה, וש הוא יו"ד, וש יא יהד ו', וש הי ה יהד"ו, וש ים מםשל ר יהרי של אמ יהה כנ הה וש הו  זל וש
כם"חנ ך, וש צי בש קנ ים אמ דולי ים גש מי חמ רנ ר ובש מנ אל נל מו של ל, כש אי רה שש י יי ני ת בש אםל אל גש ים, לי מי חמ רנ דות הה הוא י"ג מי א"ו, של וה לש
בו ים, של מי עולה "י הה חנ הו  זל "י, וש ל חה "ם כה ה אי תה יש יא הה י הי ן כי מנ זש הנ אותו  "ם, בש ה אי עמשה ננ ם וש לי תנ שש ה הי זל א"ו הנ וה בנ

ה. לה פי תש כות הנ רש "י בי חנ ם בש לי תנ שש הי א וש לי מנ תש הי

ם הי פולות, וש יות כש לויות אותי ם תש הל בון י"ב, ומי שש חל "א בש "א הי ם הי הי ם ה"ה, של יי ננ ן שש ים מי לויי "א תש "א הי הי
דות א"ו י"ג מי ן וה כי ס יה"ה, וש ל כי י יה"ד ענ כי הו  זל בון יה"ד, וש שש חל ים לש ם עולי הל שוטות, ובה ם ה"ה פש יי ננ שש ים מי לויי תש
ל ה נוטי טה מנ ה ולש לה עש מנ ק, לש לי ה עממה ע, זל ה רה קל נה םא יי יהד ל יהד לש הו  זל ם י"ד, וש לי תנ שש ה הי שוטות, ובה ן ו"ו פש לויות מי תש של
ם "א עי הי "א (ו' וש ה ינ"ד יהו"ה הויהה, ו' ו' הי ני הו הי זל יה"ד, וש ה בש טה מנ יה"ד, ולש ה בש לה עש מנ ה לש מה קה ל נש נו, נוטי מל ה מי מה קה נש
ה כםל עולל הנ בון אהי"ה, וש שש חל ת, כש חנ אנ ים וש רי שש י על רי ה - המ שוטה ן יו"ד פש ים מי לויי ם כ"ח, יו"ד כ' ותש "ה הי הי ו') וש
י רי ת - המ חנ אנ ים וש רי שש הוא על ים, אהי"ה של רי שש על ה וש מונל יא שש הי ן כ"ח של מו כי ה, כש תורה ל הנ ים של ני ע פה שנ תי ים וש עי בה רש אנ לש
ים עי בה רש אנ ה לש כםל יו"ד ה"א וא"ו ה"א, יהו"ה יו"ד ה"א וא"ו ה"א מ"ה, יהו"ה ד' עולל הנ ע, וש שנ תי ים וה עי בה רש אנ

והתישנע.

"א - ל הי בוש של לש ת, הנ רל אל פש א"ו - תי ל וה של בוש  לש ה, הנ בורה "א - גש ל הי בוש של לש ד, הנ סל ל יו"ד - חל בוש של לש הנ
יק, די צנ ה, הנ בורה לו גש ר של של קל ח. הוד, הנ צנ ך נל ינש ימי מות בי עי תוב נש כה הו של ד. זל סל ם חל לו עי ר של של קל ח הוא הנ צנ כות, ני לש מנ
מות לי יא שש ם, הי הל לה מות של לי שש יא הנ כות הי לש מנ ד. הנ חה אל ים לש בי שה חש ית נל רי גוף ובש י, של עי צה מש אל מוד הה ענ לו הה ר של של קל הנ

ים. תוני חש תנ הנ ים וש יוני לש על הה

עו דה םא יש יב ל תי ר נה מנ אל יו נל לה עה ה, של מםשל ן לש תנ םא ני ל הו של זל ה, וש ינה י בי רי עמ ים שנ שי מי ל חמ מות של לי י שש יון זוהי לש ר על תל כל
קור מה ין לו סוף, ובש אי קור של הוא מה שום של כו', מי רםש וש דש ל תי ך אנ מש א מי לה פש מג ה, בנ כה רה בש ם לי רונה כש רו זי מש יו אה לה עה ט, וש יי עה

םא לו (סוף)? צ מש לי יג וש שי הנ י יהכול לש ין לו סוף מי אי של

ה? בורה ם גש ן הוד עי כי ח, וש צנ נל ך  ינש ימי מות בי עי נש נו  רש אנ בי מו של ד כש סל ם חל ח עי צנ ר ני שה קש ה ני מה לה ל: וש אנ שה ן וש קי זה ם הנ קה
ייש ין, של ר שוק יהמי שה קש ך ני שום כה םאל, ומי מ שש ן בנ כי ים, וש קי רה ה פש לשה א שש לה ה אל ין בה ין, אי יהמי רוענ הנ זש בי שום של מי א של לה אל
ן כי "א, וש רות בו הי שש הנ םאל לש מ ם שוק שש םאל עי מ רוענ שש ן זש כי "א, וש רות בו הי שש הנ ין לש רוענ יהמי ם זש ים עי קי רה ה פש לשה ה שש בה
ם יי דנ יה ל הנ עות של בה צש ר אל של על ים בש א"ו, יו"ד שורי עמשו י"ג, וה ננ ם, וש אי יא הה הי ם א של הל ה בה שורל ם ו' ו', וש ית הי רי גוף ובש

עות. בה צש אל יא בה הי ה של מה כש חה ה מי ילה חי תש דוש מנ קה ם הנ שי ת הנ לנ חי תש שום של ם, מי יי לנ גש רנ ל הה עות של בה צש ר אל של על ובש

ך הוא ה, כה תומה יא סש ה הי בה שה חמ מנ מו של ת, וכש רל תל סש ני ה הנ בה שה חמ מנ ם הנ שה ם, של דה אה הה םאש  ר ה בש יון שורל לש ר על תל כל
ה ם שורל הל בה גוף של סודות הנ ע יש בנ רש יון, אנ לש על םאש הה ר ר הה תל חוץ, כל בנ יון מי לש ר על תל ים, כל ני פש בי א מי רה קש ין סוף ני ר, אי תה סש ני
יא הי ה, של דושה קש ה הנ מה שה נש יו זו הנ אתי רה יו, בש יתי ף עמשי יו אנ תי רש צנ יו יש אתי רה י בש בודי כש לי י וש מי שש א בי רה קש ני הו כםל הנ זל יהו"ה, וש
יהה, ם עמשי שה ש, של פל נל יו זו הנ יתי רות, עמשי בש דנ ים) מש יי חנ יות (הנ חנ ה הנ נה מל מי ת של רל בל דנ יו זו רוחנ מש תי רש צנ ה, יש בה שה חמ מנ ם הנ עולנ

וות. צש ה מי מונל ים ושש עי בה רש ם אנ יי אתנ מה ה בש שורה של

ה לשה ים ושש רי שש קון על תי

מונהה יא שש הי גוף, ח' של י הנ רי יבש ל אי ל כה ר של של קל א כםל, הנ רה קש ני יק של די ה צנ ית זל רי "ש, בש י"ת אי רי ית, בש אשי רי בש
ים, ה יהמי מונה ם שש ן הי מו כי ת. כש בה ם אות שנ הל מםר בה שש ד, לי ל צנ כה מות לש ם אנ יי פנ לש הוא אנ ת, של בה ל שנ עור של ם שי ים, הי יהמי

לול. ית חי רי בש אות הנ ה בש עמשל םא ננ ל ם, של הל מםר אותו בה שש לי ית וש רי ם אות בש הל ל בה בי קנ חום לש תש הנ
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אותו ן מי קי זה א הנ נונה מש ב הנ ל רנ נו של א בש י, ובה י יוסי בי רנ י וש ני ך אמ י הולי יתי יי ד הה חה א, יום אל בה ר: אנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ת ה אל ה זל נו, מנ לש אנ שה ים, וש מורי י חמ ני ם שש ר עי מי חנ מש מו של כש ך  רל דל נו בנ ן לה מי דנ זש הי ה, וש זל ם הנ עולה ל הה מות של דש ם בי עולה הה
ר לו: מנ יך. אה פי מםענ מי שש י לי יתי צי ה רה ל זל ם כה ל עי בה ים, אמ פי ים יה רי בה ר הוא דש מנ אה או? וש ירה י תי שי דה קש מםרו ומי שש י תי תםתנ בש שנ

כו'). ת וש בה א שנ ית יהרי אשי רי ה (בש שום זל ת, ומי בה שנ ה לש קולה ית שש רי בש אי של דנ י, ונ ני בש

ה עה בה רש אנ ים וש רי שש קון על תי

ת ירנ מי יך שש רי צה מו של י"ת, כש רי "א בש "ה, יהרי "א תורה א, יהרי ילה יהרי הש י תי תותנ בש ה) שנ "ת, (ובה בה "א שנ ית, יהרי אשי רי בש
יס ני כש ינ יד וש יהחי שות הנ רש יא מי הוצי םא לש ל ת, של בה ת שנ ירנ מי ם שש דה יך אה רי ן צה מו כי ה, כש רה שות זה רה ה לש נה יסל ני כש םא ינ ל ית, של רי בש הנ
ה יו"ד ה"א וא"ו ה"א, רה עמשה הו  בש גה ם יהו"ה, וש הי ד' וש בו  חש ה, רה ינה כי שש יא הנ יד הי יהחי שות הנ ים. רש בי רנ שות הה רש לי
יא הי מות, וש ים אג עי בש ל שי ל של לה כש הוא הנ הוא סמא"ל, וש ר של חי ל אנ ל אי ם של ים, סנ נוני ת זש של ש אי חה ים נה בי רנ שות הה רש

ה. ילה קי יהב סש ים חנ בי רנ שות הה רש יד לי יהחי שות הנ רש יא מי מוצי י של ה מי שום זל ת, ומי בה לול שנ ה הוא חי לה עש ה, ובנ ה זונה לה לה חמ

ם יהל לי עמ ה, ונ תונה חש תנ ה וש יונה לש ה על ינה כי ם שש הי ת, של יי בנ ת לש יי בנ ים מי לי טש לש טנ מש י, ובו  עי צה מש אל מוד הה ענ רוב הוא הה עי הה
מםר אותו שש לי יך  רי צה ית), של רי ת, (זו בש בה יו"ד, אות שנ ש  דה קש ה מי זל או  ירה י תי שי דה קש מםרו, ומי שש י תי תםתנ בש ת שנ ר אל מנ אל נל
ש אותו. די קנ יש י ונ יעי בי שש ת יום הנ י"ם אל להי ך אל רל בה יש ר ונ מנ אל יהה נל לל עה לו, של ה של כה רה בש לו, הנ ה של שה דג קש יא הנ הי ת זוגו, של בנ בש
י ם בםאי יי עממנ ים פנ רי יו אומש הה ה וש לה כנ י הנ ני פש ים לי אשוני רי ים הה אי יו יוצש ם הה יהל ני שש לי ה, וש שה דג ש זו קש די קנ יש ה, ונ כה רה ך זו בש רל בה יש ונ

ה. לה קול כנ ן וש תה ן קול חה מנ אותו זש ה, בש לה י כנ ה בםאי לה כנ

ל דוש ענ קי ם בש ש אותה די קנ ם ולש כה רש בה יך לש רי צה ה, וש רה עמשה חות מי ה פה שה דג ין קש אי שום של אות יו"ד, מי י בש שי דה קש עוד מי וש
ים עוני ים וש רי אומש ם של אותה ן, וש נה רה י מה רי בש ר סנ יך לומנ רי צה "ן, וש יי ינ בון בש שש חל כגל"ו כש יש דוש, וונ ל קי בות של ים תי עי בש שי ן בש יי ינ הנ
ר מנ ד אה חה אל אשון, וש רי ם הה דה א אה טה חה בו  ן של פל הוא גל ת, של ול מה ץ הנ עי םא בש ל ים, וש יי חנ ץ הנ עי בש רו  שש קש ני שום של ים, מי יי חנ לש

ת. מל כםל אל הנ ן, וש פל ר גל מנ ד אה חה אל יהה, וש ה הה טה חי

ר, אי בה תש ני י  רי המ ונ ה  עורה ושש ה  טה ש. חי בה ן ודש מל ית של זי מון  רי וש ה  נה אי ן ותש פל גל ה  עורה ה ושש טה ם, חי ים הי יני ה מי עה בש שי
שות רש ים בי בי נה ה עמ טה חמ ן סה פל ה, גל לה עור של שי הנ יא ה' מי מוצי ה של עורה ר, שש אי בה תש י ני רי ה המ טה ם, חי יהל רי חמ ר אנ זי חנ לש יך  רי צה וש
ט קה לש ך ני ילו, כה שי בש הי ם של ם קםדל נה מנ ם זש ים קםדל ני אי ט תש ה לוקי נה אי ע. תש רה ל טוב וה ץ של עי ה הה עמשה ננ ך, וש סל ן נל יי ה ינ שה עה ר, וש חי אנ
צםף קש יי ה  מה לה תוב  כה של הו  זל ם.  נה מנ זש ם  קםדל ים  ני בה יהמותו  של ם  גורי י של מי סוד  הו  זל וש נו,  מנ זש ם  קםדל ם  עולה ן הה מי הוא 
םא ה ל שום זל ר, ומי גומי ם וש יכל ני ת בש י אל יתי כי א הי וש שה ר - לנ בה דה סוד הנ יך, וש ה יהדל עמשי ת מנ ל אל בי חי וש ך  ל קולל י"ם ענ להי אל הה
ק, רנ זה תו  פה לי ל קש כנ יר, תוכו אה אי י מי בי ל רנ בה א בו, אמ טה א חה ן זומה מון, בל א. רי וש שה לנ י"ך  להל ם יהו"ה אל ת שי א אל שה תי
יא מםחנ הי לות, וש גה ס בנ די רש יא פנ ה הי ינה כי שש ה, הנ זל מו  ן כש ם. כי יהל יני בי מםחנ  ל הנ אי רה שש ם, יי עולה מות הה ן אג פות הי לי קש הנ של
ים. ני פש בי י מי רי יא פש ה הי ינה כי שש הנ י, וש תי דש גוז יהרנ ת אל ננ ל גי ך אל לל מל למםה הנ ר שש מנ אה מו של ה, כש ים לה אי גוז קורש ים, אל ני פש בי מי
ת בה שנ יות, ובש רי כש יות נה שג ה רה מה ן כנ פות הי לי קש הנ ה, וש בושה ב לש הה צות זה בש שש מי ה מי ימה ני ך פש לל ת מל ה בנ בודה ל כש תוב כה כה הו של זל
ים בושי לש ת בי בה שנ ש בש די חנ תש הי ה, לש טה מנ ל לש אי רה שש ים יי יכי רי ן צש כי ים, וש פי ים יה בושי לש ת בי של בל לנ תש כםל ומי ן הנ ת מי טל של פנ תש יא מי הי
ירות, פי סש הנ ל  כה מי יהה  לל אי כות  רה בש יק  רי הה ולש ר  שי קנ לש י  די כש ים,  טובי הנ ים  לי כה אמ מנ הנ ל  כה מי ת  בה שנ בש עםם  טש לי ן  כי וש ים,  פי יה

ם. כגלה ית מי קי שש ילה מג הש תי של וש

ן, זו גה ת הנ קות אל שש הנ א, לש בה ם הנ עולה ה, הה ינה יא בי הי ן, של דל עי א מי יוצי יק של די הוא צנ ג, של נל עם ה  יים בה קנ לש יך  רי צה וש
יענ גי ירות, ומנ פי ש סש מי ם חה הי ים, של ני אות שה ש מי מי ך חמ הולי ן י"ה, וש א מי יוצי אור הוא ו' של הה ה, וש תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש הנ

ר. גומי תו וש שש אי ק בש בנ דה מו וש ת אי אל יו וש בי ת אה יש אל ב אי זה עמ ן ינ ל כי ענ הוא ה', וש ן של גה ת הנ נו אל מל קות מי שש הנ יק לש די צנ לנ

לות גנ ם ולש שה ם מי ירה עמבי הנ ה, ולש יעה רי פש הנ ה וש לה רש עה פות הה לי ת קש בםר אל שש יך לי רי גוז, צה מו אל יא כש ה הי ילה ית מי רי ן בש כי וש
ר מנ אל יו נל לה ה, עה יעה רי ין בו פש אי תו וש לה רש עה יא בש הי ית של רי בש ל הנ בה ים, אמ יי ץ חנ ה עי זל ית, וש רי זו אות בש ים, וש ני פש בי מםחנ מי ת הנ אל
מות - ה, תה זל ם הנ עולה מות, מות - בה מות תה נו  מל מי ך  לש כה יום אמ י בש נו, כי מל ל מי םאכנ םא ת ע ל רה וה ת טוב  ענ דנ ץ הנ עי ומי

א. בה ם הנ עולה בה

םא י"ם ל להי ה אל כל דש ני ר וש בה שש ב ני ר לי מנ אל יו נל לה ע, עה רה ר הה הוא ייצל תו, של פה לי ר קש שובי י של גוז, ומי ב הוא אל לי עוד הנ וש
םא ה ל ינה כי שש הנ ב, וש ה לי בנ ל גש ת יהו"ה כה ר תועמבנ מנ אל יו נל לה ר, עה בה שש םא ני ל יו וש פותה לי קש ם בי לי הוא שה ב של לי סות הנ גנ ה, וש זל בש תי

ב. י לי לי רש ם ענ דה י אה ני או בש רש קש פות ני לי קש ד הנ צנ יו, ומי לה ה עה שורה

כםל בש ש  אי עמרו  בנ םא תש ל ל אי רה שש יי ה לש וה צי ה  ל זל לנ גש לו, בי ים של ני מג מש םא הנ ל וש ם  עולה ט בה םא שולי נםם ל יהי גי ת,  בה שנ ובש
ש אי ת הה ה אל בל כנ י מש יתי יי י הה ני רוך הוא, אמ דוש בה קה ר הנ ת, אומי בה שנ יר בש עי בש ם מנ דה ם אה אי ת, וש בה שנ יום הנ ם בש יכל בותי מושש
ם, יכל בותי כםל מושש ש בש עמרו אי בנ םא תש ה ל ל זל לנ גש נםם, בי יהי גי בנ פו  רש שה ם תי תל ה? אנ ים אותה ירי עי בש ם מנ תל אנ רםף, וש שש םא תי ל של
בו רש ר, חנ חי ל אנ ל אי ם של ת, סנ ול מה ם הנ נםם, סנ יהי הוא גי ה, של רה מה בו הנ ד של בי כה גוף? הנ נםם בנ יהי גי ה הוא הנ גוף, ומנ לו בנ פי אמ ונ

יות. ב פי רל חל ה כש דה ה, חנ נה עמ לנ ה כנ רה ה מה יתה רי חמ אנ ר וש מנ אל יו נל לה עה ת, וש ול מה ך הנ אנ לש ל מנ של

ת בה הוא שנ ם, של כגלה מור מי ב שה לי ילה הנ הש יי א של לה חול, אל טש ד הנ צנ ה מי טה טה ב וקש צל ר) על עורי יר (לש עי םא יה ל של יך  רי צה וש
ה ינה כי שש יא הנ הי ה, של רה תי יש ה הנ מה שה נש ל הנ ים של מי לה עמ ים, הה כי אה לש ם מנ הי ים של חי ל אורש בי קנ לש יך  רי צה כור, וש מםחנ זה הנ מור, וש שה

ה. מה ים עי די יורש ים של חי אורש הה ה, וש תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש יא הנ הי ה, של רה תי ש יש פל נל ה וש יונה לש על הה

פון, צה ן בנ חה לש שג רום וש דה ה בנ נורה ה מש נה קש תי לו  אי כש ה  ב לה שה חש נל וש ין,  יהמי ת לש בה יל שנ לי ר בש ני ן  קי תנ ה לש שה אי ה הה יכה רי וצש
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ינהה כי שש ה, הנ תונה חש תנ ה וש יונה לש ה על ינה כי ן שש הי וש ין,  פי צש ינ יר  עמשי הנ ה לש רוצל ים, הה רי ינדש ים  כי חש הנ ה לש רוצל ר הה מנ אל ם נל יהל לי עמ ונ
ים. רי ים ינדש כי חש הנ ה לש רוצל ה הה שום זל ה, ומי מה כש ם חה שה שום של ה, מי נה קש תנ יך לש רי רום, צה דה ה לנ נורה ה מש יונה לש על הה

פון ין צה ה בי טה פון, ומי צה ן בנ חה לש שג רום וש דה ה בנ נורה ה, מש זל דור הנ סי ת בנ נל קל תג ה זו מש ירה ים די אי מוצש ת של יי אותו בנ ובש
ל יוט של דש קום הל ה מש ין זל ה, אי רה תי יש ה הנ מה שה נש יא הנ הי ה, של ינה כי שש ם הנ ים עי די יורש לו של לה ים הנ כי אה לש מנ ים הנ רי רום, אומש דה לש

י יהו"ה. ני פש לי צון בו מי ל רה קום של ן מה א הי לה ץ, אל רל אה ם הה ענ

ה ימה ני ך פש לל ת מל ה בנ בודה ל כש ה כה ר בה מנ אל נל ה, של תונה חש תנ ה הנ ינה כי יא שש ן הי חה לש שג הנ פון, וש צה נו לנ קש תנ יך לש רי ן צה חה לש שג הנ
י מודי י ענ ני ב, שש הה צות זה בש שש מי ה. מי תל ב ילאל הה פון זה צה ה מי ר בה מנ אל נל ה, של בורה ב? זו גש הה ה זה ה זל ה. מנ בושה ב לש הה צות זה בש שש מי מי
ת יי בנ ל, ובש אי רה שש י יי כםרי י בש ני בש ר בו  מנ אל נל י, של עי צה מש אל מוד הה ענ ל הה ה אל נה קש תנ רום, לש דה פון לש ין צה ב בי עמרה מנ ה לנ טה ת. מי מל אל
רו מש שה ה וש ר בה מנ אל נל ל, של אי רה שש ל יי ה של ירה םא די ים, זו ל רי ים אומש חי אורש ת, הה בה יל שנ לי לו בש לה ים הנ קוני תי ים הנ ני קש תנ םא מש ל של
לו לה ים הנ קוני תי ל הנ כה ה, וש ירה שון די לש ר, מי סי תוב חה ם כה דםרםתה ם, לש דםרםתה ת לש בה שנ ת הנ עמשות אל ת לנ בה שנ ת הנ ל אל אי רה שש י יי ני בש

ה. ילה ית מי רי ש אות בש מה יא מנ הי ת, של בה יל שנ לי ן בש קי תנ יך לש רי צה

ים, עי שה רש ה לה ילה ית מי רי בש םא, של ר לו: ל מנ ה? אה וה יא שה ם הי דה אה י הה ני ל בש כה ה לש ילה מי ית הנ רי י בש כי ר: וש זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
זון מה ית הוא הנ רי בש ם הנ דנ מו, וש חש ר לנ פה ש עה חה נה תוב וש כה הו של נו, זל מל יד מי רי פש הי ש של חה נה זון לנ י הוא מה לי כש ן בנ קי תי ר של פה עה הל
הו קי שש א הנ מי ם צה אי ם וש חל הו לה ילי כי אמ ך הנ אמ ננ ב שם עי ם רה ר - אי בה דה סוד הנ נו, וש מל יד מי רי פש הי , של חנ הוא רוצי ל סמא"ל, של של

מהיים.

ת אל וש יך  ת עםלתל יו אל לה עה תה  חש בנ זה תוב וש כה הו של ן, זל בה רש קה ר כש שה ם ובה ת דה רנ עמבה ה הנ ילה מי ית הנ רי ב בש שה חש ים נל יי ינוני בי לנ
ם יהל לי עמ ונ  , לו"הנ ה אל זל חל י אל רי שה בש ומי הו  זל וש ה יהו"ה,  ה שורל יעה רי פש הנ וש ה  ילה מי קום הנ מש אי, בי דנ ים ונ יקי די צנ יך, לנ מל לה שש

נםם). יהי הוא גי בור, של ך מי יי ירנ סי י אמ תי חש לנ ך שי יתי רי ם בש דנ תש בש ם אנ תוב גנ כה ים (וש יקי די צנ י, לנ יי ך חמ יי מנ דה ך בש ר לה אםמנ ר וה מנ אל נל

ה שה מי חמ ים ונ רי שש קון על תי

ר מנ אל נל קום של אותו מה ז, מי אה יו מי לה עה פש ם מי דל כו קל רש ית דנ אשי י רי ני נה תוב יהו"ה קה כה הו של ה, זל תורה ית זו הנ אשי רי בש
ר פל סי ך  לל מל ילה לנ הש יי ית של ני שי הנ ה, וש לה יש לנ ם וה יומה בו  יתה  גי הה ת וש חנ וות, אנ צש י מי תי שש ה ייש  תורה ז, ובנ אה מי ך  אמ סש כון כי נה בו 
ך? לל מל ה לנ ר תורה פל ה סי מה יו. לה יה י חנ מי ל יש א בו כה רה קה וש מו  ה עי תה יש הה תוב וש כה הו של קום. זל ל מה כה מו בש עי ך  הולי ה, של תורה
מוד ענ הוא הה ה, של ר תורה פל קום סי ל מה כה מו בש ילה לו עי הש יי יך של רי צה כות, וש לש מנ ד הנ צנ א מי לה ך אל לל ינו מל הוא אי שום של מי
ר בו מנ אל נל עמקםב, של ל ינ ה של גה רש דנ ה הוא הנ תורה ר הנ פל סי תו, וש ינה כי ם שש רוך הוא עי דוש בה קה ת הנ שםר בו אל קש י לי עי צה מש אל הה
א, או לי ל מה קום של מה ר בש סי ה חה תורה ר הנ פל ם סי אי ת, וש סםלל םא פש ל ם בש יות תה הש יך לי רי ך צה ה כה ר תורה פל סי ם, וש יש תה עמקםב אי ינ וש
מות דש ינו כי סול, הוא אי ה פה תורה ר הנ פל ת, סי פל לל חש ה או מג רה תי ה או יש רה סי ת חמ חנ ר, או אות אנ סי ל חה קום של מה א בש לי מה

ה. לה עש ל מנ ה של תורה ר הנ פל סי

ר פל הוא סי ר של פל סי ה הנ זל של מו  א כש דה רש ונ הנ וש ה,  י תורה שי מש ה חג שה מי חמ של מו  ה, כש אה י רי פי נש ה כנ שה מי ם חמ ה הי זל מו  כש
ה תורה ל הנ ר ענ בנ עה לו  אי ם כש יהל לי ר עמ עובי י של סול, ומי פה ש  בל ף, הוא כל לה חש מג ר או  יהתי ר או  סי ם אונות חה ים, אי רי שה יש
ל ר) ענ בנ לו עה אי ה, כש ל זל ר (ענ עובי י של ל מי ה ו', כה ש, זל ם שי א הי דה רש ונ הנ ה וש אה י רי פי נש ה כנ שה מי חמ ה, של לה ים של שי מה חג ה הנ שה מי חמ ונ

ה. זל

י פי נש כנ ן יהו"ה, בש ה' מי ר בנ בנ לו עה אי ם), כש יהל לי ר עמ עובי י של ל מי ה, (כה יטה חי שש ת הנ ים אל ידי סי פש מנ ים הנ רי בה ה דש שה מי חמ ונ
ית רי ל בש ר ענ בנ עה לו  אי ם כש יהל לי ר עמ עובי י של ן, מי כות הי רה ה סש רי שש ה על מונל כות, שש רה ם סש הל ילה בה הש םא יי ל של יך  רי ה צה אה רי הה
יהה לל גש ר רנ מנ אל נל יהה  לל הוא סמא"ל, עה ר, של חי ל אנ ל אי ם של סנ ת, הנ ול מה ם הנ יא סנ ה הי כה רש סי הנ ים, וש מי עולה "י הה הוא חנ של
ה. לה עש מנ לש רודות מי יות פש הש יכות לי רי יות, וצש חנ י הנ פי נש ם כנ ה הי אה י רי פי נש כנ ת, וש גל ת, הורל כל רל סש ני קום של ל מה כה ת, בש ול דות מה יםרש
ה, אה רי ן בה מות (אונות) הי י אג תי ה, ושש פה רי בור, טש חי ם בש ם הי ה, אי לה עש מה לש רודות מי ם פש יהל פי נש כנ ם וש יהל ני תוב ופש כה הו של זל
ם יי פנ נה כש ש  ם שי יי פנ נה כש ש  שי ל לו  ענ מנ ים מי די ים עםמש פי רה ר שש מנ אל נל ם  יהל לי עמ ונ א,  דה רש וונ אונות  ש  מי ם, חה יי פנ נה כש ש  ן שי הל ובה

ה. תורה ר הנ פל הוא סי אות ו', של ל הה ד של צנ הנ ם מי ה הי שה ד, שי חה אל לש

יו, לה ים עה בי נושש ה של אה רי י הה פי נש םא כנ ם ל אי ת, וש רל ש בועל יא אי הי ב, וש לי ל הנ יס של כי ה הנ ה זל תורה ר הנ פל ל סי רון של אה הה
י קי עורש יו בש רה חמ ת אנ בל נושל רוחנ  ב, הה לי ל הנ ים של קי עורש ם הה יא דנ הי ש של אי ה הה אותה גוף, וש ל הנ ת כה ף אל ב שורי לי יהה הנ הה
רוחנ ה הה עולה של ר, וכש גומי כו וש לי ת יי כל לל רוחנ לה ה הה מה ילה שה הש ר יי של ל אמ תוב אל כה הו של זל יו, וש רה חמ ים אנ גי המ ננ תש ם מי כגלה ם, וש דה הנ

יו לה רוחנ אי םא הה יהב של ה, וכש נה שי י יש ני ש אמ פל נל ר בנ מנ אל ת, נל רל ש בועל אי ם הה דה ל הנ יא ו'), ענ הי ש, של פל נל ן הנ ת מי דל רל פש ני ב (וש לי ן הנ מי
ש, פל נל ם הנ שה ב של לי לנ רוחנ  םא הה ב תה של ךה, וכש רל חמ שנ י אמ בי רש קי י בש ף רוחי ה אנ לה יש לנ בנ יך  יתי וי י אי שי פש ננ הו  זל וש ר,  י עי בי לי וש ר  מנ אל נל
יא הי ל ה' (ד'), של םא אל יהב ו' הוא של הנ יענ של הודי יקות, לש פי ש דש ב שי לי ר הנ ענ ל שנ ק ענ ק, דופי י דופי ר בו קול דודי מנ אל נל

ל. א טה לה מש י ני םאשי ר י של תי מה י תנ תי י יונה יהתי עש י רנ חותי י אמ י לי חי תש תוב פי כה הו של יוס. זל פי ם בש כגלה ה, וש רה ם עמשה ה הי ש, ובה פל נל הנ

י י לי חי תש ה: פי מו זל ים כש מוזי ם רש י"ת, הי "א שי רה הוא בה יות) של ש אותי ה שי קון זל תי ר, (ובש שה ה עה מונה קון שש תי ובש
א לה מש י ני םאשי ר אות ת', של י בה תי מה אות י', תנ י בה תי אות ר', יונה י בה יהתי עש אות א', רנ י בה חותי ר, אמ ענ שנ יא הנ הי אות ב' של בה
ם הי וש ש,  י שי מודי יו ענ ם שוקה הל ר בה מנ אל נל ים, של די דה צש ת הנ של שי לו  יו אי וגצותה ל אות ב', קש ה של דה קג נש ה יו"ד, הנ ל זל טה
לו, ץ של רל אה הה ם וש יי מנ שה הנ י של ת מי יד אל ה ומורי עמלל לו, ומנ ים של די דה צש ת הנ ענ בנ רש אנ י של ת מי יא אל בי יך ומי מולי יקות, בש פי דש הנ
ר בל של יעות, בנ קי תש ה הנ מו זל ד כש סל ל חל יכות של רי אמ ם בנ הל ד בה יורי ה וש ק עולל דםפל הנ ירות, וש פי סש ש הנ ם שי ים הי די דה צש ת הנ של שי וש
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ים, ם עולי ת הי רל אל פש ה תי בורה ד גש סל חל ה, בש רועה הוא תש י של עי צה מש אל מוד הה ענ ל הה ירות של הי מש ים, בנ רי בה ם שש הי ה של בורה גש ל הנ של
ים. די ם יורש סוד הי הוד יש ח וש צנ ני בש

ים, די יורש ים וש י"ם עולי להי י אל כי אמ לש ב, ובו מנ לי ה הנ זל גות, וש רה ש דש בו שי ם, של לה יא סג הי ה של ינה כי שש ים לנ קי ם דופש כגלה וש
לו לש כש ני ד של ענ ן קשר"ק קש"ק קר"ק,  י', הי ה  זל וש ר,  של על ים לש עולי ש  שי ם הנ אותה וש  , רוחנ ל הה יקות של פי דש ם הנ הי של
ים די יורש ים  לושי ושש ה,  לה עש מנ ה לש טה מנ ים מי ים עולי לושי רות, שש ה שופה רה עמשה ובנ כגיות  לש ר מנ של על רונות ובש כש זי ה  רה עמשה בנ
רות, בש גנ תש הי ה בש בורה גש ל הנ ק של חםזל ק בנ דםפל ה הנ עולל של ר, כש של ים על מי עה פש ש  ים, שי שי שי ים לש ם עולי כגלה ה, וש טה מנ ה לש לה עש מנ מי

ד. סל י חל פי לנ ה כש טל י מנ רי המ א, של פי רנ תש י יי חםלי א, הנ פי רנ תש ק ומי דםפל ה הנ עולל של ה, כש של קה ין הנ די הוא הנ

י חםלי ל הנ ם של לו הי לה ים הנ ני ימה סי י הנ רי ה, המ דושה קש ה הנ נורה ר: מש מנ אה ה, וש יבה שי יש י הנ אשי ם רה אותה ית מי ני ן שי קי זה ם הנ קה
ים אי רש ה מנ פה גי מנ הנ וש דול,  גה ין הנ די ית הנ ה בי בורה י גש פי לנ ה כש טל י מנ רי ר, המ צי קנ תש לות מי גה הנ וש ר  צי קנ תש ק מי דםפל הנ של לות, כש גה בנ
ילה הש םא יי ל רו, של עורש ם תש אי וש ירו  עי ם תה ל, אי אי רה שש יי לות לש גה ה בנ ה חולה ה אותה עה בש שש ה ני שום זל ים, ומי טי בה שש לנ וש יחנ  שי מה לנ

ץ. פה חש תל ד של א ענ לה ירות, אל הי מש בי

רםך םא אה ק ל דםפל ם הנ אי ך, וש רי אנ תש לות מי גה י בנ חםלי ה הנ ל זל ם כה עי ד, וש סל י חל פי לנ ה כש טל י מנ רי ך, המ רי אנ תש ק מי דםפל ם הנ אי וש
הו זל ל, וש אי רה שש , יי יהה נל ם בה הי ה של לה ים של קי עורש לה ב, וש לי יא הנ הי לות, של גה ה בנ חולל ים לנ מי חמ ים רנ רי עורש תש י מי רי ר, המ צה םא קה ל וש

ך. צי בש קנ ים אמ דולי ים גש מי חמ רנ ר ובש מנ אל יו נל לה י, עה עי צה מש אל מוד הה ענ הה

ה, ה חולה עוד, אותה ה. וש לה אג גש םא הנ ב יהד תה ק, מי ר דםחנ חנ ק אנ ירות, דםחנ הי מש ה בי רועה מו תש ק הוא כש דםפל הנ של עוד, כש וש
םא ל יא  ם, הי יי מה י הנ ני פש ל  ענ ת  פל חל רנ מש י"ם  להי אל רוחנ  וש ר בו  מנ אל נל , של יהה לל ת אי בל נושל ה  ינה אי רוחנ  הה של ב, כש לי יא הנ הי של
ם, י עולה תי מי י כש ני יבנ ים הושי כי שנ חמ מנ ם בנ הל ר בה מנ אל נל ים, וש תי מו מי לות כש גה ים בנ שובי ם חמ כגלה ה, וש לה ים של קי עורש ת בה קל דופל
ה מה ם כנ יהה עי לל ים עה לי דש תנ שש ים מי מי כה י חמ ידי מי לש ים תנ אי ה רופש מה כנ לות, וש גה ה בנ יא חולה הי ה, וש נה שי י יש ני לות אמ גה ה בנ שום זל ומי
ה, לה י של חםלי לות בנ גה ם בנ הל רוחנ בה יהה הה לל ת אי רל םא חוזל ל ים, וש מוני רי ים וש גוזי אל ים ול פוחי ים, תנ ני ל שושנ יחות של רי ים וש מי שה בש
ה יא לה בי ים, ומי ני שושנ ה בנ רועל ר בו הה מנ אל נל ה, של לה הוב של אה ן הה מה אל נל ה הנ רועל םא הה יהב ד של , ענ יהה לל ר אי םא חוזי ק ל דםפל הנ וש
ק דםפל הנ רוחנ וש ת הה רל יהד חוזל י. מי שי פש יב ננ שי ם מי חי ננ תוב מש כה הו של יו. זל לה ת אי ענ נודנ ה בו, וש יחה רי ה, ומש מה טש חה ם בש שה פוחנ וש תנ

אילליהה.

יא ן ומוצי גה ס לנ ני כה יי ך  ר כה חנ אנ כו', וש ים וש ני בה ין הנ י בי ן דודי ר כי ענ ינ י הנ צי עמ פוחנ בנ תנ ת אותו, כש חנ בנ שנ ן מש מנ אותו זש בש
יא הי ים, וש ני פש בי מי מםחנ  ה הנ ן לה נותי פות, וש לי קש ר הנ שובי גוז וש ט אל לוקי ים, וש מוני רי יס הה עמסי מי ה  ן לה נותי ים, וש מוני ם רי שה מי
א ה בה ני ם הי יי תנ ינש י. בי תי דש יהרנ גוז  ת אל ננ גי ל  תוב אל כה ר הנ מנ אה של הו  זל וש את,  פי רש ני וש ים  מוני רי יס הה עמסי ה מי שותה וש ת  לל אוכל
אי דנ ונ יו: בש רה בי חמ עון לנ מש י שי בי ר רנ מנ ים. אה רי הה ה לל עולל ה קולות, וש לשה ן שש נותי ם, וש יי פנ נה כש ל הנ ענ דול בנ גה ר הנ של נל ר, הנ של נל הנ
ייה רש ה, אנ בה כה רש מל ן בנ יות הי לש חנ אי שה דנ ונ לות, של גה ל בנ אי רה שש יי ה וש ינה כי שש ים לנ אי צה מש ים ני מי חמ רנ ה, וש לה עש מנ צון לש א רה צה מש ני של
יא בי אה ים וה רי שה י נש פי נש ל כנ ם ענ כל תש א אל שה אל ל וה אי רה שש יי ר לש מנ ה אה שום זל ר, ומי של נל בנ ים כש מי חמ ין רנ ם אי כגלה ר, ובש של שור נל
ר. הה ה לה לה עה ים קולות וש רי הי ם, וש יהל לי יו עמ פה נה כש ה בי כה הי ת, וש רל חל ם אנ ענ ם פנ יהל לי א אמ ר בה של נל ה הנ ני ם הי יי תנ ינש י. בי לה ם אי כל תש אל
לו יך. עה רל חמ נו אנ חש ננ י אמ רי המ ה, ונ לי רו לו: עמ מש ם. אה ה שה עולל וש ינו  לי יו עה פה נה כש ה בי כל הוא מנ אי של דנ ונ עון: בש מש י שי בי ר רנ מנ אה

ה. אה רש םא ני ל ד של ה ענ לה עש מנ ה לש לה הוא עה ר, וש הה יו לה רה חמ ם אנ כגלה

ח מנ יהד שה יו). מי ל יהדה ם (ענ םאשה ם) ר יהל די ל (יש ם ענ ק אותה רנ זה יו, וש פי ים בש ני י שושנ תי א, ושש ר בה של נל י הנ רי ה המ עה י שה פי לש
ם י אי רי המ ה, של יא חולה הי ה של ינה כי שש ה לנ נה מש דנ זש ה הי חה מש אי שי דנ ונ ים, בש רי בי ם: חמ הל ר לה מנ ה. אה בה ה רנ חה מש עון שי מש י שי בי רנ
ע בנ שש ני י, של ני שי אשון וש ת רי יי ד בנ גל נל ים כש מוזי ים רש ני שושנ שום של ה, מי פואה ה זו רש תה יש םא הה ינו, ל יני ן בי תנ ת נה חנ ה אנ נה שושנ
ה פואה י רש ת זוהי עי ים, כה ני י שושנ ני ל שש ז ענ ה רומי ם, זל יי ננ ק שש רנ זה שום של ה, ומי י זל לי ה בש ס זל ני כה םא יי ל רוך הוא של דוש בה קה הנ

ינו. יי הה מו של ם כש יהל לי תםחנ עמ פש יך לי רי ז צה אה ה, וש מה לי שש

ה נה שושנ א הנ לה ים? אל ני ה שושנ זל ה  ים. מנ ני שושנ ה בנ רועל י הה לי י  דודי וש י  דודי לש י  ני ר: אמ מנ אה וש עון  מש י שי בי ח רנ תנ פה
ית, בי רש ל ענ ע של מנ ת שש יאנ רי ל קש יהה של ני שש ה הנ נה שושנ ית, וש רי חמ ל שנ ע של מנ ת שש יאנ רי יא קש הי ה, וש יונה לש על ה הה ינה כי שש ה, הנ יונה לש על הה
ל ה של יונה לש על ה הה נה שושנ הנ י, וש עי צה מש אל מוד הה ענ ה הה ים זל ני שושנ ה בנ רועל םאל, הה מ שש זו לי ין וש יהמי ה, זו לש תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש הנ
ל יהו"ה אי רה שש ע יי מנ ם שש הי ים, וש לי ה עה שה מי ה חמ ם, ייש לה הה רה בש ל אנ ין של יהמי ר, הנ הוא בםקל ית, של רי חמ ל שנ ע של מנ ת שש יאנ רי קש
ם הל ת בה לל לל כש ני ה של נה שושנ הנ ים, וש ני בה ה לש שה שי ים וש מי דג ה אמ שה "ד, שי חה ים אל ני פש בי ים מי לי ר עה שה ה עה לשה ינ"ו יהו"ה, ושש להי אל
ים רי שש בון על שש חל ה, כש לה פוחנ של תנ ים בנ יני עי רש ה גנ שה מי חמ ים ונ רי שש על ה  ה בה נה ן שושנ כי "ד, וש חה בון אל שש חל ה בש רי שש על לש  י שש רי המ
ין ה בי נה ים, שושנ שי מי חמ ים לנ ם עולי כגלה ים, וש יני עי רש ה גנ שה מי חמ ים ונ רי שש יהה על ני שש ה הנ נה שושנ ן בנ כי חוד, וש יי יות הנ ש אותי מי חה וש

ה י'). נה ית ב' שושנ אשי רי ה (בש זל א, וש רה ית בה אשי רי ה בש ים זל חוחי הנ

ה שה שי ים וש רי שש קון על תי

ר, שה ה עה לשה נוך שש ל חמ ן של טה בון קה שש חל י"ת לש אשי רי י"ת, בש אשי רי ה  לה ים של לי עה ת הל של מי ה, חמ נה ית ב' שושנ אשי רי בש
ץ רל אה הה ץ וש רל אה ת הה אי ם וש יי מנ שה ת הנ ם: אי ה הי לל אי י"ם, וש להי ד אל ענ י"ם וש להי ן אל בות מי ה תי רי שש על לש  ה שש לה ים של חוחי הנ
ם יי מה י הנ ני פש ל  ת ענ פל חל רנ ים - מש רי חי ים אמ ה חוחי שה מי י"ם, חמ להי אל רוחנ  וש הום  י תש ני פש ל  ענ ך  חםשל וש בםהו  וה ה תםהו  תה יש הה

ר. םאמל י ונ

ין ה בי נה שושנ ה הנ לה פש נה וש בםהו,  וה ה תםהו  תה יש ץ הה רל אה הה ש, וש דה קש מי ית הנ ב בי רנ חה של א מי לה ים? אל חוחי ין הנ יא בי ה הי מנ
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ם הי חו), וש לש ים שג שי נה אמ הה ר אור (וש בםקל הנ ה  ר בה מנ אל נל ית, של רי חמ ל שנ ה של נה שושנ ילה כש הש ה, תי לה אג גש םא הנ ב תה של ים. כש חוחי הנ
י אור, הי יש ונ י -  ני שי י אור, הנ הי יש י"ם  להי ר אל םאמל י ונ ד -  חה ה, אל יונה לש על ה הה נה שושנ ל הנ ים של לי ה עה שה מי ה אור, חמ שה מי חמ
אור י"ם לה להי א אל רה קש יי ה - ונ שה מי אור, חמ ין הה י"ם בי להי ל אל די ינבש ה - ונ עה בה רש אור, אנ ת הה י"ם אל להי א אל ינרש ה - ונ לשה שש
יו לה ה יהו"ה, עה ים, זל ני י שושנ תי שש ד בי חה ד אל חה ד, אל חה ר יום אל י בםקל הי יש ב ונ רל י על הי יש ים, ונ ני פש בי ים מי לי ר עה שה ה עה לשה יום. שש
בונו שש חל וש ים,  ני שושנ בנ ה  רועל י, הה עי צה מש אל מוד הה ענ הה הוא  וש ד,  חה אל מו  ושש ד  חה אל יהו"ה  ילה  הש יי הוא  יום הנ בנ ר  מנ אל נל
ירו עי ם תה ר אי מנ אל ה נל ה, ובה בה המ אנ ת הה בנ המ ה אנ יונה לש על ה הה נה שושנ ה, הנ אה רש הוא יי ד וש חנ ה פנ ה, בה תונה חש תנ ה הנ נה שושנ "ד, הנ חה אל

ץ. פה חש תל ד של ה ענ בה המ אנ ת הה רו אל עורש ם תש אי וש

י"ם להי רוחנ אל ר בו וש מנ אל נל ן, של מה אל נל ה הנ רועל םא הה יהב ד של ם, ענ הל ה בה םא רוצה יא ל הי ין, וש יהמי ה? בש ירה עי המ ה יהבםאו לנ מל בנ
את, פי רש ני ה וש ה חולה ה אותה יחה רי רוחנ זו מש יו רוחנ יהו"ה, בש לה ה עה חה נה ר בו וש מנ אל נל , של יחנ שי ל מה הוא רוחו של ת, של פל חל רנ מש
ת אל רו  עורש ם תש אי וש ירו  עי ם תה ה אי דל שה לות הנ יש אנ בש או"ת או  בה צש בי םי  לנ רושה יש נות  ם בש כל תש י אל תי עש בנ שש ה הי זל שום  ומי
יחנ רי ם וש הל ר (בו) בה מנ אל נל ים), של פוחי י תנ ני ל שש יחנ של הוא רי ים (וש פוחי י תנ ני שש יחנ בי יחנ רי רי הוא מי ץ, וש פה חש תל ד של ה ענ בה המ אנ הה

ה, ינה כי שש גוז זו הנ ת אל ננ יק, גי די צנ ה הנ גוז זל אל ים, הה מוני י רי ני ם שש הי ת, וש מל י אל מודי י ענ ני ם? שש ה הי ים, ומנ פוחי תנ כנ ך  פי אנ
י. תי דש גוז יהרנ ת אל ננ ל גי למםה אל ר שש מנ אה הו של זל וש

יהאות רי טש ימנ ה, גי מורה יקון, ת' תש רי ה, נ' נוטש מה כש חה אות לנ רה פש רש ן פנ הי יהו"ה), של יהאות (אדנ"י בש רי טש ימנ "ת ג' גי ננ גי
הוא י"ם, של להי ה אל שה שי וש ים  מוני בון שש שש חל ה בש "ן, אהי"ה אדנ"י עולל מי בון אה שש חל ה בש ה אדנ"י יהו"ה, עולל זל
ר של הו על זל יהא מ"ה, וש רי טש ימנ גי י"ם, יו"ד ה"א וא"ו ה"א בש להי יהא אל רי טש ימנ גי "א בש "ם הי "א, מי "ם הי נו"י, מ"ה - מי כי

ך. ידי עי "ה אמ ה מה שום זל דוש, ומי קה חוד הנ יי ל הנ יד ענ עי הוא מי "ה, וש ימה לי ירות בש פי סש

לש ם, ג' שה יי עממנ ת, ב' פנ חנ ם אנ ענ ה: א' פנ מו זל "ה, כש ינה כי יהא שש רי טש ימנ גי ר, א"ב ג"ד ה"ו ז"ח ט"י בש חי ר אנ בה דה
ע שנ ים, ט' תי מי עה ה פש מונל ים, ח' שש מי עה ע פש בנ ים, ז' של מי עה פש ש  ים, ו' שי מי עה פש ש  מי ים, ה' חה מי עה ע פש בנ רש ים, ד' אנ מי עה פש
חות ת פה דל ה יורל ינה כי ין שש אי יים של קנ בון, לש שש חל סוד הנ "ה, וש ינה כי בון שש שש חל ים לש ם עולי ים, כגלה מי עה ר פש של ים, י' על מי עה פש

ר. של על ה מי לה עש מנ ה לש םא עולה ל ה, וש רה עמשה מי

בודו קום כש ייה מש ים אנ לי שואמ וש ים,  עי םא יודש ים ל כי אה לש מנ הנ וש ם,  ל עולה של קומו  הוא מש רוך  בה דוש  קה עוד, הנ וש
ים - מי עה ש פש מי ה, ה' חה אה ים - מי מי עה ר פש של ה: י' על מו זל יקו"ן כש רי קום נוטש יהא מה רי טש ימנ גי אנו אותו בש צה יצו, ומה עמרי הנ לש
יו לה עה קום, וש יהא מה רי טש ימנ גי ש בש מי חה ים וש רי שש ים - על מי עה פש ש  מי ש, ה' חה שי ים וה לשי ים - שש מי עה פש ש  ש, ו' שי מי חה ים וש רי שש על
ם הי שום של בון, מי שש ם חל הל ין לה אי יהאות של רי טש ימנ גי ים בש רי חי קומו, ייש אמ מש בוד יהו"ה מי כש רוך  ים בה כי אה לש מנ רו הנ מש אה
מורות ן תש הי מו כוז"ו במוכס"ז כוז"ו, של יתות, כש א בי פה לש לו אנ מורות אי תש ה סוף, הנ ין לה אי ה של מה כש חה אות לנ רה פש רש פנ

ים. יני ה מי מה כנ רות מי חי מורות אמ ייש תש ינ"ו יהו"ה, וש להי יהו"ה אל

ב, י לי טומי ם אמ הי ם של עולה י הה ני בש י, אוי לי ני ר לו: בש מנ י? אה יתי ני םא שה י יהו"ה ל ני תוב אמ י כה רי המ ר: ונ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
םא יא ל י, הי ני ף אה ם אנ כל תש י אל תי רש סנ יי תוב וש כה הו של ה. זל ינה כי שש יא הנ י, הי ני אי אמ דנ ים, ונ עי םא יודש ל ים וש עי יודש ים של בי חושש של
נלה תנ שש ים מי עי שה רש ל הה ל אל בה ה, אמ נה מל ר מי תי תנ סש םא מי ל ה וש נל תנ שש םא מי הוא ל ר, וש חי אנ בש נו  מל ה מי מורה תש ה  ינה אי ה וש נה תנ שש מי
י ל כי לנ גש ה? בי מה לה ם, וש יתה רי חמ ה אנ ה מה אל רש ם אל הל י מי ננ ה פה ירה תי סש תוב אנ כה הו של ם. זל הל ר מי תי תנ סש רוך הוא ומי דוש בה קה הנ

ם. מון בה םא אי ים ל ני ה בה מה פוכות הי הש דור תנ

אנו םא בה ל לו  רו, אי מש אה םאשו, וש ל ר ענ אותו  קו  שש נה וש לו,  לה ים הנ רי בה דש ת הנ אל עו  מש שה ים של רי בי חמ ל הנ כה מו  יהד קה מי
ים רי חי אמ ל לנ בה ה, אמ זל ה מי ים זל ני תנ שש םא מי תו ל ינה כי רוך הוא ושש דוש בה קה אי הנ דנ ונ נו, של יי ה - דנ ת זל מםענ אל שש א לי לה ם אל עולה לה
לום, שה יו הנ לה למםה, עה ר שש מנ ה אה שום זל פות, ומי לי ה קש מה כנ ים, ובש סויי ה כי מה כנ ים, ובש בושי ה לש מה כנ ר בש תי תנ סש ה ומי נל תנ שש מי
ע, םא יהדנ ל שוף של י כי יני לו מי פי יר אמ אי שש םא הי ה ל שום זל פות, ומי לי קש ל הנ ת כה ענ אל יהה יודי הוא הה י, של תי דש גוז יהרנ ת אל ננ ל גי אל
הוא , של מםחנ ם הנ שה יא מי פות, ומוצי לי קש ל הנ ת כה בםר אל שש ן יי מה אל נל ה הנ רועל הה וש פות,  לי קש ת הנ ת) אל ענ דנ ע (לה יהדנ שום של מי
יא הי ה של חולה ה  ת אותה אל נו  מל ס מי ני רש פנ הום), ומש ותש ך  חםשל וש בםהו  וה ם תםהו  הי גוז, (של אל י הה די דש ת צי ענ בנ רש אנ יהו"ה, לש
ים נויי שי ייש  ם, וש הל י מי ננ ה פה ירה תי סש ר אנ מנ הום, אה ותש ך  חםשל וש בםהו  וה ם תםהו  הי גוז, של אל בה של לו  לה פות הנ לי קש בנ אדנ"י, של
םא י ל ג מי אה ייה שה רש תוב אנ כה הו של ייה, זל רש מות אנ דש ם בי הל ה לה לל גנ תש ים מי מי עה פש יו. לי עמשה י מנ פי ד כש חה ל אל כה טוב לש ים לש רי חי אמ
הו ר, זל של מות נל דש ים בי מי עה פש לי יו, וש נה רש ם קנ אי י רש ני רש קנ ר לו וש דה כור שורו הה תוב בש כה הו של מות שור, זל דש ים בי מי עה פש א, לי ירה יי
יהה הוא הה הו, של וי נש אנ י וש לי ה אי רו זל מש אה לו, של אי ה לש מה דש ני מו של ן, כש קי ם זה דה מות אה דש ים בי מי עה נו, ופש יר קי עי ר יה של נל תוב כש כה של
ים לויי תש לו של אי ל לש בה יש צור, אמ מי לש חנ ן מי מל של ע וש לנ סל ש מי בנ הו דש קי ני יי ם (בו) ונ הל ר בה מנ אל נל ן, וש קי מות זה דש ם בי הל ה לה מל דנ תש מי

ם. עולה ה לש נל תנ שש םא מי תו, ל ינה כי שש נו ומי מל מי

ף לנ ר, שה בה ל דה יים כה קנ ה, לש מורה תש ל הנ ענ ה וש לה אג גש ל הנ ה ענ מה בה יש ה בנ ר בה מנ אל נל בום, של יי ן סוד הנ מורות הי תש ן הנ אותה וש
ם שי נוי הנ שי קום וש נוי מה יך שי רי ם צה שה צון, וש נוי רה שי ה וש מורה הו ייש תש עי רי ן לש תנ נה ל של ענ ה ננ אותה הו, בש עי רי ן לש תנ נה עמלו וש יש ננ אי

גוף. ל הוא הנ ענ ננ ר, הנ בה ל דה יים כה קנ ה לש עמשל נוי מנ שי וש

א לה ך, אל ר כה םאמנ ל ת י, אנ בי י רנ בי ד: רנ חה ן אל קי ר זה מנ נוי? אה שי ה וש מורה ייש תש הו  עי רי ן לש תנ נה ל של ענ ת ננ יצנ לי חמ ה בנ מה לה וש
לו, של ים  גי רש טש קנ מש הנ ל  אל ע  נודנ םא  ל וש נו,  מל מי ל  צי נה הי לש ה  בה ר  תי תנ סש הי לש ה  פה לי קש הנ יא  הי א  לה אל ל?  ענ ננ בש ה  יצה לי חמ ה  מה לה
ן י"ה, הוא בל עגל, של ן נה ל ו', גנ ענ הו, ננ עי רי ן לש תנ נה וש עמלו  ננ יש  ף אי לנ ה שה שום זל י"ה, ומי ץ לו  ל חולי ענ ל ננ ה של יצה לי חמ ובנ

ץ י"ה. לנ הו חה זל ין ו"ה, וש ס בי ני כה הי לש
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ם ה עי ינה כי שש י הנ ני פש אות לי רה הי לש יך  רי םא צה ל ים, של רי חי ל אמ של ך  פל הי ה בש יך, זל לל גש ל רנ ענ יך מי לל עה ל נש ר שנ מנ אל ה נל מםשל ובש
תוב כה הו של ים, זל לי עה נש א בנ לה ה אל אה רש םא ני בות ל אה לה ק, וש בוש שה לש ך בי לל מל ר הנ ענ ל שנ םא אל ב ין לה י אי ר - כי בה דה סוד הנ ה, וש פה לי קש
ק חה צש ל יי ם אל הה רה בש ל אנ א אל רה אי ר - וה בה דה סוד הנ ל, וש לה סוי כש י כי לי ה בש מםשל ל לש בה יב, אמ די ת נה ים בנ לי עה נש ך בנ יי מנ עה ה יהפו פש מנ
ר "ה אומנ מה מ"ו  ה שש "י מנ לי רו  מש אה ר וש מנ אל ה נל מםשל ם, ובש הל י לה תי עש םא נודנ י יהו"ה ל מי "י ושש דנ "ל שנ אי עמקםב בש ל ינ אל וש

אמלייהלם.

סוד ם, וש ינבה לנ לו  גש רנ שור בש ן, הוא קה י בי לי יהמות בש י של מי שום של ה? מי שה אי ל בה ענ ננ ה בנ יצה לי חמ יך  רי ה צה מה עוד, לה וש
יך רי בו, צה ל עמקי רוך ענ הוא כה ש של חה נה ית אותו הנ םא יהמי ל י של די ב, וכש קי נו עה שופל ה תש תה אנ וש םאש  ך ר שופש ר - הוא יש בה דה הנ

ש. חה נה נו אותו הנ מל ר מי טה פש ני ה, וש שה ל אי ל של ענ י ננ בי גנ לץ לש חמ לנ

ה, כורה בש ת הנ נו אל מל ה מי נה ה קה ל זל לנ גש עמקםב בי ינ קומו, וש מש עמקםב לי ינ ה מי חה רש פה יא י', של הי ה, של פה ה טי ל אותה כםל ענ הנ וש
ה שום זל ר, ומי זל י עי לי יד בש ר יהחי אה שש ני נו, וש מל ה מי חה רש ם ופה דה א אה טה ה חה בה ה, של כורה ה בש פה יא טי הי ה, של קומה מש יר י' לי זי חמ הנ לש
לש אשון שה רי ם הה דה ת אה רוך הוא אל דוש בה קה יא הנ בי ה הי שום זל י, ומי ני סובי י יש בנ ון עמקי ע עמ י רה ימי א בי ירה ה אי מה ר לה מנ אה
ם שי נוי הנ שי קום וש נוי מה הו שי זל ר, וש בל ם גה לוש עי ם שה יי עממנ "ל פנ ל אי ענ פש ה יי לל ל אי ן כה תוב הל כה הו של גול. זל לש גי ים בש מי עה פש

ה. עמשל נוי מנ שי וש

ים ני נו שש מל ה מי יאה הוצי עמקםב, וש ינ ה בש קה בש דש ני יב, וש די ת נה ים בנ לי עה נש בנ ך  יי מנ עה פש ה יהפו  מנ ה  ר בה מנ אל ה נל פה ה טי ל אותה ענ וש
עמקםב ינ יחנ  וי רש ן הי מנ אותו זש ל, ובש אי רה שש ם יי דה ר בו אה מנ אל נל ל, של אי רה שש יי דות לש י יה"ה עי טי בש תוב שי כה הו של ים. זל טי בה ר שש שה עה

ל. אי רה שש ם יי י אי ך כי מש ר עוד שי מי עמקםב ייאה םא ינ תוב ל כה הו של עמקםב. זל ינ הוא י' מי ד, של בי אי ה של מנ

ק חה צש יי ף. בש אה נש םא תי ה ל ר בה מנ אל נל ים של נוני ת זש של ש, אי חה נםם, נה יהי ם, גי דה ל אה או של טש ת, חל ול ם מה סנ יל מי צי ם הי הה רה בש אנ בש
ין אי קום, וש נוי מה ה שי זל יו, וש נה קות) בה ננ יק (לש יני הי קום לש א מה צה עמקםב מה ינ ח. בש צנ רש םא תי ר בו ל מנ אל נל ר של חי ל אנ אי יל מי צי הי

ר. בל ם גה לוש עי ם שה יי עממנ "ל פנ ל אי ענ פש ה יי לל ל אי ן כה יים הל קנ ה, לש לשה שש ל בנ לה כש םא ני ל ם של הל ד מי חה אל

ר מנ י? אה תי עש מנ ר שה בה דה רור הנ י בי רי המ ה, של יצה לי חמ בום ונ ל יי סוד של ימותה הנ קי ה המ מה י, בנ בי י רנ בי ר: רנ מנ אה ן וש קי ם זה קה
תוב גנם כה הו של ית, זל אי ילה טי רש ה ענ מה שה ה נש קום אותה ה מה אה צש בום מה יי סוד הנ אי בש דנ ר: ונ מנ מםר. אה תה אל עש מנ שה ה של לו: מנ
יהה, ני ם שש ענ גול פנ לש גי ה בש אה בה ה - זו רוחנ של ן לה רור קי ה, ודש אשונה ם רי ענ גול פנ לש גי ה בש אה בה ש של פל נל זו הנ ת, וש יי ה בנ אה צש פור מה צי
ים, ני ם בה הי ים של רוחי פש ים אל אי ה יוצש נה מל ית, ומי ישי לי ם שש ענ גול פנ לש גי ה בש אה בה ה של מה שה נש - זו  יהה  רוחל פש ה אל תה ר שה של אמ
סםף. יו ילאל לה תו אי מה שש ני בו, רוחו וש יו לי לה ים אי ם יהשי תוב אי כה הו של ת, זל חנ ת אנ בנ ים בש די לש יורש שה ל הנ בום כה יי סוד הנ ובש
ה ה אותה ילה צי ה מנ יצה לי חמ ל הנ בה ד, אמ חה ר אל של קל ד בש חה ם אל כגלה , וש מםחנ ה בנ מה שה נש ה, הנ אה י רי פי נש כנ רוחנ בש ש, הה פל נל ם הנ שה בו של לי
ח פנ ה מי טה לש מש פור ני צי כש נו  שי פש ר - ננ בה דה סוד הנ ש, וש חה נה ל הנ ים של רי שה ה קש לשה שש ים בי שורי ם קש הי ש, של פל נל וש רוחנ  ה וש מה שה נש

ה. אה רש םא ני ל יהד וש ח מי רנ ק אותו, פה שי ננ י לש די עון כש מש י שי בי ם רנ נו. קה טש לה מש נו ני חש ננ אמ ר ונ בנ שש ח ני פנ ים הנ שי יוקש

ה מונה ים ושש רי שש קון על תי

שוהו. רש י פי רי המ "ת, ונ "א בםשל רה י"ת יש אשי רי ה: בש זל מו  ת יהו"ה כש אנ רש ת - יי חנ אנ וות, הה צש מי לש  ית, בו שה אשי רי בש
"א. "ת יהרי בה ה: שנ מו זל ת כש בה ית - שנ ישי לי "ש. שש י"ת אי רי י"ת בש אשי רי ה: בש מו זל ית כש רי יהה - בש ני שש הנ

ת יהו"ה אנ רש יי ה  ר בה מנ אל עוד נל רו, וש יא אוצה ת יהו"ה הי אנ רש ר יי מנ אל נל יהה  לל ת יהו"ה, עה אנ רש יי ה  אשונה ה רי וה צש מי
ה. מה כש ם חה ין שה ר, אי יא אוצה הי ה, של אה רש יי ין בו  אי י של אי מי דנ ונ ת יהו"ה, ובש אנ רש יי ה  מה כש ית חה אשי ת, רי ענ ית דה אשי רי
עול ן נה ר גנ מנ אל נל יהה  לל לו, עה יכה הי ה בש דה קג ית, נש אשי ית ב' רי אשי רי ר, בש חי קון אנ תי יא ב'. ובש זו הי ה הנ מה כש חה ל הנ ר של אוצה הה
ה ל הוא תורה ה, גנ תורה ל הנ ים של רי דה "ן סש הוא גנ ב, של תה כש בי ה של ן הוא תורה גה תום, הנ ן חה יה עש עול מנ ל נה ה גנ לה י כנ חותי אמ

לו. יכה הי ה בש דה קג ית נש אשי תום זו רי ן חה יה עש ית, מנ אשי רי בש ם ב' מי יהל ני ה, ושש ל פל ענ בש של

תום ן סה יי ה ם, ינ תה שש על יהה ב' נל הה ה של ל ו' ם, מנ ה של ימה תי חמ ם הנ ית ב' עי עמשי ננ אות ו', וש תום? בה ה הוא חה מל ובנ
ית, אשי רי י בש מי ת יש של שי יו מי בה נה עמ ר בנ מה שג מש ן הנ יי ה ינ זל ם, וש שה י לש רי כש ס נה ני כה םא יי ל תום של חה תום וש ה סה ל תורה ה של ינה תום, יי חה וש
םא ר ל מנ אל ה נל זל ן הנ יי ינ ל הנ ענ ר, וש חי אנ ד הה צנ ב בנ רי עה תש יי וש ך  סי ננ תש םא הי ל ן של יי ת ינ ימנ תי ה, חמ נה שש מי י הנ לי עמ בנ נו  קש ם תי נה חי םא לש ל וש
ר סוד מנ אל ם נל יהל לי עמ ונ ה,  תורה ל הנ ים של ני פה ים הנ עי בש "ן, שי יי ינ אי  דנ ונ "ן  עום, כי דה יש ל  ים בנ טי פה שש ל גוי ומי כה ן לש ה כי שה עה

יו. אה ירי יהו"ה לי

ע, רה ר הה הוא ייצל ך, של סל ן נל יי ינ בש ך  סי ננ תש הי וש ש  דה ן חה קנ נש ם הוא קנ אי ם, של דה ל אה בו של ה לי ה זל זל ן הנ יי ינ ל הנ ן של קנ נש קנ הנ
ה כה רה ל בש נו כוס של קש ם תי נה חי םא לש ל ר, וש בל ם גה לוש עי ם שה יי עממנ "ל פנ ל אי ענ פש ה יי לל ל אי ן כה הל ה, וש חה דה ים המ מי עה לש פש יך שה רי צה
שו, דש קי רו וש המ טי ר - וש בה דה סוד הנ רו, וש בה יות תוכו כש הש חוץ, לי בנ ה מי יפה טי ים ושש ני פש בי ה מי חה דה ה, המ יפה טי ה ושש חה דה ך המ ף כה אנ
כו, רש ית דנ אשי י רי ני נה ה יהו"ה קה ר בה מנ אל נל ה, של מה כש ם חה ה שה חוץ, שורה בנ ים ומי ני פש בי ך מי ב זנ הוא לי ן, של קנ נש קנ ר הנ של אמ כנ וש

ה. ענ בה גי נם ל הנ ה כה קל נה םא יי או, ל ם לה אי ה, וש קי ננ ר בו וש מנ אל ך, נל ה הוא זנ זל ן הנ קנ נש קנ ם הנ אי אי, וש דנ ן ונ קנ נש י הוא קנ ני נה קה

יהה לל עה ה, וש כה רה ל בש יא כוס של ם הי ה, אי חה דה המ ה ונ יפה טי ה שש יכה רי צש ך  הוא כוס, כה ה, וש שה אי ם זו הה דה ל אה ן של קנ נש קנ וש
ן יי ינ ד וש אובי ר לש כה נו שי ר תש מנ אל ה נל לה ן של יי ינ ל הנ ענ ה, וש לה עי רש תנ את כוס הנ רי קש או, ני ם לה אי ך, וש יתל ל בי ה אל כה רה יחנ בש ני הה ר, לש מנ אל נל
ח מנ שנ ן יש יי ינ ר וש מנ אל יו נל לה ה עה כה רה ל בש ל כוס של ן של יי ינ ל הנ בה רורות, אמ כולות מש שש ן אנ ה הי לה ם של יי דנ שה כו'. הנ ש וש פל י נה רי מה לש

ה. לה כולות של שש אל ם הה הי ב, של י לי חי מש שנ ים מש רי שה י יהו"ה יש קודי ם פי שה נוש, של ב אל בנ לש
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י תום. מי ן חה יה עש עול מנ ל נה ה גנ לה י כנ חותי עול אמ ן נה ר גנ מנ אל יהה נל לל לו, עה יכה הי ה בש דה קג י"ם, ב' נש להי א אל רה ית בה אשי רי בש
ה דולה יא ם גש ה, הי תומה ית ם סש עמשי ל, ובו ננ יכה הי תום לנ סה ה ו' של ה? זל לה עול של נה י הוא הנ ה. מי דה קג תום? זו נש חה ן הל יה עש מנ הנ
ד צנ זו מי ה הנ דה קג נש הנ ה, וש רה תה סש ם ני יי מנ שה עוף הנ י ומי ל חה י כה יני עי ה מי מה לש על נל ר וש מנ אל זו נל ה הנ דה קג נש ל הנ ענ ה, וש רה שש מי ה הנ בל רש םנ לש מי
ה, וה צש יא מי הי ה, וש את תורה רי קש י ני עי צה מש אל מוד הה ענ ד הה צנ ה, ומי אה רש את יי רי קש םאל ני מ שש ד הנ צנ ה, ומי בה המ את אנ רי קש ין ני יהמי הנ
ל ע כולי צנ מש אל ו' בה הנ םאל, וש מ שש לי ין וש יהמי ם לש הי ת י"ה, של ל אל ו' כולי הנ שום של ם, מי יהל ני ת שש ל אל י כולי עי צה מש אל מוד הה ענ הה של
ד צנ ה, ה' מי מה כש חה ד הנ צנ את י' מי רי קש יא ני יות, הי ע אותי בנ רש אנ ה מי לולה כש ה הנ וה צש ה מי תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש הנ ם, וש יהל ני ת שש אל
כו רש כו, דנ רש ית דנ אשי י רי ני נה תוב יהו"ה קה כה הו של י. זל עי צה מש אל מוד הה ענ ל הה ד של צנ הנ ה מי את תורה רי קש ני ה, וש יונה לש על ם הה אי הה
יות א"ת ב"ש אותי ה. מ"ץ בש וה צש את מי רי קש ע, ני בנ רש אנ ל הה כה ה מי לולה יא כש הי שום של ה, ומי לה ן של קי הוא הנ י של ני נה ך ו', קה רל דל
הוא ין של די ד הנ צנ ה מי עמשל םא תנ ל ל וות של צש מי ה. הנ עמשל םא תנ ל וש ה  וות עמשי צש ים מי לולי כש ה  הוא י"ה, י"ם ה"ץ, ובה
ים, מי חמ הוא רנ ין של יהמי ד הנ צנ ה מי עמשי וות  צש שוהו. מי רש פי י  רי המ ונ "י,  מי ה שש זל ר  מנ אל נל יהה  לל עה וש ם י"ה,  שה י"ם, של להי אל

כםר. זש ם תי חי ז רנ גל רם ר בש מנ אל ם נל יהל לי עמ ם, ונ הה רה בש אנ ים בש לולי כש של

ה, וה צש יא מי הי ר של ק ני לי דש ה, קום הנ דושה קש ה הנ נורה י, מש בי י רנ בי ר: רנ מנ אה ל) וש כםתל ל (הנ צי ר הנ חנ אנ ד מי חה ן אל קי ם זה קה
ר יד, ני מי ר תה עמלת ני הנ ר לש מנ אל יהה נל לל עה ה, וש בל כש םא תי חנ ל בי זש מי ל הנ ד ענ יד תוקנ מי ש תה ר אי מנ אל יהה נל לל עה ה, של דושה קש ה הנ ינה כי שש הנ

ה. ק בה לי דש ם, קום הנ דה ת אה מנ שש ה בו ני ירה אי מש אור של אי, הה דנ את ונ רי קש יהו"ה ני

ה לל גנ ים ומש כי לה מש ל הנ ענ ה הוא בנ תה אנ ים, של מי עולה בון הה ר: רי מנ אה ד וש חה ע אל גנ ב רל יהשנ יו, וש לה גש ל רנ עון ענ מש י שי בי ם רנ קה
ה בושה ס בש ני כה םא אל ל יך, של ם פי ילה עי הש י אל נםכי אה ה, וש זל סוק הנ פה ת הנ י אל יים בי קנ י, לש פי ים בש רי בה ר דש די סנ ך לש צונש י רש הי ים, יש זי רה

ר. מנ אה ח וש תנ יך, פה נל פה לש

ים לשי קון שש תי

זו ה, וש ימה ני ך פש לל ת מל ה בנ בודה ל כש ה כה ר בה מנ אל נל ים, של ני פש ל בי ה של דה קג נש ה, זו  מה כש ית? זו חה אשי רי י הה ית, מי אשי רי בש
ייש ית, וש אשי רי ת בש לנ מי ה בש מוזה יא רש הי ת, וש ענ ית דה אשי ת יהו"ה רי אנ רש ר יי מנ אל יהה נל לל עה ה, וש אשונה ה רי וה צש יא מי הי ה של אה רש יי
ין לי פי ל תש אות של ים, וש ים טובי יהמי ת וש בה יא אות שנ זו הי ה הנ דה קג נש הנ ים, וש עי שה רש ת הה קות אל לש הנ ה לש צועה ה, רש עה ה רה אה רש יי
נו, מל ה מי יר אותה עמבי מנ י של י הוא מי רי שש ה. אנ לה רש יא עה ה, הי עה ה רה אה רש יא יי ה הי צועה רש ה הה ה. אותה ילה ית מי רי ל בש אות של וש
י א מי לה ? אל יהה למלל חנ ה מש ה זל ת. מנ יהה מות יומה למלל חנ ר מש מנ אל זו נל ה הנ דה קג נש ל הנ ענ קות אותו, וש לש הנ ה לש צועה רש שות לה ין רש אי של
י ל, כי הה קה תוך הנ יא מי הי ש הנ פל נל ה הנ תה רש כש ני ר וש מנ אל יהה נל לל עה יד, של יהחי שות הנ יא רש הי ה, של לה ל של לה חה ה בל רה שות זה יס רש ני כש מנ של

א. מי ש יהו"ה טי דנ קש ת מי אל

"ת בה ית, שנ אשי רי י"ת בש רי י"ת, בש אשי רי "ת בש אנ רש ה: יי מו זל "ת, כש בה י"ת שנ רי "ה בש אה רש זו, יי ה הנ בה תי ז בנ מה רש כםל ני הנ וש
ת, חנ ה אנ דה קג יא נש כםל הי ית, הנ אשי רי ה בש מו זל כו, כש רש ית דנ אשי י רי ני נה ית, יהו"ה קה אשי יא רי זו הי ה הנ דה קג נש הנ י"ת, וש אשי רי בש

ת יהו"ה. אנ רש יא יי הי ת, וש בה יא אות שנ הי ית, וש רי יא אות בש הי ית, וש אשי יא רי הי

י מי ת יש של גור שי ילה סה הש תוב יי כה הו של לות, זל גה ת בנ רל תל סש ני ה וש מורה יא שש ה, בו הי לה עש ה? ב', ו' הוא בנ לה ל של לה חה י הל מי
ה ר תורה פל ל סי ר של תל כל םאשו, וש ל ר ר ענ תל ית כל יעי בי שש יא הנ ה הי דה קג נש הנ ר, וש אי בה תש י ני רי המ ה, ונ תומה ה ם סש מו זל ה, כש עמשל מנ הנ
, חנ תי פה ת יי בה שנ יום הנ ר ובש מנ אל יו נל לה עה אי, וש דנ י ונ יעי בי ת, שש בה שנ י, יום הנ יעי בי שש יום הנ יא הנ הי ית, ז' של רי בש ל הנ ה ענ רה עמטה הה

אות ו'. ה בה תומה את סש רי קש ה. ני לה י כנ חותי עול אמ ן נה חםל גנ ימות הנ ל בי בה אמ

"ב הנ לנ "ל  בל הוא הל "א, של את הי רי קש ני חםל  ימות הנ ה, בי טה חי ל הנ ן של בל תל וש מוץ  ן כש הי זו  ה הנ יעה רי פש הנ וש ה  לה רש עה הה וש
את י' רי קש ני ים  ים טובי יהמי וש ת  בה ל שנ ים של יהמי ל בש בה יהה, אמ קי נש ת  ת סםלל רל אל שש יא ני הי וש ן,  בל תל וש יק מוץ  לי דש הנ , לש חנ בי זש מי הנ
ה לולה יא כש ב' הי הנ וש ית,  אשי רי ה בש עמשי ל מנ י"ם של להי ם אל יי ננ ים ושש לשי שש ה  לה א) של סי כי הנ ת (וש יי בנ הנ וש כםל,  ל הנ ה ענ רה עמטה

ה. וה צש ל מי כה ך בש כה ין, וש די ין בנ ה ובי ילה ית מי רי בש ין בי ת בי בה שנ ין בש ה, בי אה רש את יי רי קש זו ני י' הנ ד, הנ ל צנ כה ירות בש מי ר אמ עמשל מי

יהה? ין אנ ה עי ה זל יהה. מנ ין אנ תו עי פנ זה םא שש ל ט וש יי עו עה דה םא יש יב ל תי ר נה מנ אל יו נל לה אשון, עה רי יב הה תי נה ה הנ י"ם זל להי אל
ה, יעה די ה יש ם בה הל ין לה ה, אי זל יב הנ תי נה יא בנ הי של יצו, כש עמרי הנ בודו לש קום כש ייה מש ים אנ רי אומש ים של כי אה לש ם מנ אותה א מי לה אל

ה. בה כה רש מל יות הנ חנ ת מי רל תל סש יא ני הי של

שות רש יד לי יהחי שות הנ רש יא מי מוצי י של א מי לה בםהו? אל ה תםהו וה תה יש ץ הה רל אה הה ה וש ה זל בםהו, מנ ה תםהו וה תה יש ץ הה רל אה הה וש
םא ל לגיות, וש ע גה בנ רש ן אנ הי פות, של לי ן קש אותה ת בש של בל לנ תש מי הום, של ך ותש בםהו חםשל יות תםהו וה הש ה לי ינה כי שש ם לנ ים, גורי בי רנ הה

ה. שה בי ת יש רל אל שש ני יא ב', וש הי ה, של לה ל של לה חה הל ה מי דה קג נש ת הנ קל לל תנ סש מי ה, תםהו, של שה יות ינבה הש ה לי ם לה גורי א של לה עוד, אל

ת דל ה יורל ינה כי שש הנ ן של מנ זש אי בי דנ ונ א בש לה ? אל רוחנ ה וש ה זל ם. מנ יי מה י הנ ני ל פש ת ענ פל חל רנ י"ם מש להי רוחנ אל י, וש ני שי יב הנ תי נה הנ
זו הנ רוחנ  הה ם, וש יהל יני את בי צי מש ה ני ינה כי שש הנ שום של ה, מי תורה ים בנ קי סש ענ תש מי ם של ל אותה ת ענ בל נושל זו  הנ רוחנ  לות, הה גה לנ
רו עורש תש הי ב, קומו וש לי י הנ טומי אמ ם ונ יי יננ עי י הה תומי ם, סש יהל ירי חי נש ה בי נה שי ים של ני שי ם יש ך: אותה ר כה םאמנ ת ית קול, וש עמשי ננ

ם. יכל יני יא בי הי ה, וש ת אותה ענ דנ ל לה כי שש י הנ לי ב בש ם לי כל ייש לה ה, של ינה כי שש ל הנ אל

ה ת מה רל יא אומל הי ה, וש נל פש ים תי דושי קש י מי ל מי אל ך וש ייש עונל א המ א נה רה מו קש א, כש רה ר קש ר - קול אומי בה דה סוד הנ וש
ים, עושי ד של סל חל ל הנ ה, כה דל שה יץ הנ צי דו כש סש ל חנ כה יר, וש צי לות חה אוכש מות של הי בש ם כי כםל הי יר, הנ צי ר חה שה בה ל הנ א, כה רה קש אל
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כםר זש יי ן ונ מנ אותו זש ים. בש ם עושי מה צש ענ ים - לש עושי ד של סל ל חל ה, כה תורה ים בנ לי דש תנ שש מי לו של ל אי לו כה פי אמ ם. ונ מה צש ענ ים לש עושי
ן מי לו  ך  לי יי ים של מי גורש י של ם מי הל , אוי לה יחנ שי ל מה של י רוחו  זוהי ם, וש עולה םא יהשוב לש ל וש ך  הולי ה רוחנ  מה ר הי שה י בה כי
ה, לה בה קנ ת הנ מנ כש חה ל בש די תנ שש הי ים לש םא רוצי ל ה, וש שה ה ינבה תורה ת הנ ים אל עושי ם של לו הי אי ם, של עולה םא יהשוב לש ל ם וש עולה הה
ב רל חל יות וש ני ים עמ מי גורש ם של הל ה, אוי לה שה בי ת ב' יש רל אל שש ני ה, וש נה מל יא י' מי הי ה, של מה כש חה ן הנ ינ עש ק מנ לי תנ סש מי ים של מי גורש וש
ש, קםדל הנ יא רוחנ  הי ר, וש אי בה תש ני של מו  , כש יחנ שי מה הנ יא רוחנ  ת הי קל לל תנ סש מי של זו  הנ רוחנ  הה ם, וש עולה ן בה דה בש אנ ג וש רל הל ה וש זה ובי

ת יהו"ה. אנ רש יי ת וש ענ ה, רוחנ דנ בורה ה וגש צה ה רוחנ עי ינה ה ובי מה כש יא רוחנ חה הי וש

ת בנ המ אנ תוב וש כה הו של ד. זל סל ת חל בנ המ יא אנ הי ה של בה המ זו אנ י אור, וש הי יש י אור ונ הי י"ם יש להי ר אל םאמל י יהה, ונ ני ה שש וה צש מי
ה אה רש ץ. יי פה חש תל ד של ה ענ בה המ אנ ת הה רו אל עורש ם תש אי ירו וש עי ם תה ר אי מנ אל יהה נל לל עה ד, וש סל יך חה תי חש שנ ן מש ל כי יך ענ תי בש הנ ם אמ עולה

ין. יהמי ד הנ צנ את מי רי קש ה ני בה המ אנ םאל, וש מ שש ד הנ צנ את מי רי קש ני

ד םא יירי ל י של די רוך הוא כש בה דוש  קה הנ ם מי דה א אה יהרי ה, של אה רש ה. יי בה המ אנ ייש  ה וש בה המ אנ ה, ייש  אה רש יי ייש  ה וש אה רש יי ייש 
םא יו, הוא ל יה חנ יו בש נה ם יהמותו בה יו או אי סה כה נש ד מי יהה יורי ם הה אי א של צה מש יו. ני יה חנ יו בש נה םא יהמותו בה ל י של די יו או כש סה כה נש מי
ת אל וש ת יהו"ה  אנ רש יי ת  ם אל םא שה ל לו  לה ה הנ בה המ אנ הה וש ה  אה רש יי ב אותו, הנ יהה אוהי ה הה זל שום  ומי נו,  מל א מי יהרי יהה  הה
ה בה המ אנ הה ה וש אה רש יי אות הנ רה קש ה ני שום זל ע, ומי ין רנ ין טוב ובי לו בי ר של קה עי ה הה אה רש יי ה וש בה המ ל אנ בה ר, אמ קה עי לו לש ה של בה המ אנ הה

ס. רה ל פש בי קנ ת לש נה ל מש לו ענ לה הנ

ם ה אי דל שה לות הנ יש אנ או"ת או בש בה צש םי בי לנ רושה נות יש ם בש כל תש י אל תי עש בנ שש רוך הוא, הי דוש בה קה ר הנ מנ ה אה שום זל ומי
ץ), פנ הוא ילחש ד של ס, (ענ רה י פש לי ים) בש מי חמ יא רנ הי ה (של בה המ יא אנ הי ץ, של פה חש תל ד של ה ענ בה המ אנ ת הה רו אל עורש ם תש אי ירו וש עי תה
ץ רל ה אל זה גש רה לוש  ת שה חנ תנ ה, וש חה פש ל שי יא של ס הי רה ל פש בי קנ ת לש נה ל מש ה ענ בה המ אנ ה וש אה רש יי ס, של רה ל פש בי קנ ת לש נה ל מש םא ענ ל וש

ה. תה רש בי ש גש ירנ י תי ה כי חה פש שי לוך וש מש י יי ד כי בל ת על חנ ר תנ גומי וש

י', י"ר, או"ר  וי י אור י"ה אמ הי יש י,  ישי לי שש יב הנ תי נה הנ י אור, הוא  הי יש י"ם  להי ר אל םאמל י ונ ן  ה מי זל י"ם  להי אל
יות. וה המ ל הנ כו כה שש מש אן ני כה יר, מי וי ית אמ עמשי ננ ה וש זל אור הנ ת) בה טל של פנ תש ת (מי פל טל ענ תש זו מי ה הנ דה קג נש הנ של וכש

ל כה בש םאל, של מ שש ה הנ י אור זל הי יש ין, ונ יהמי ה הנ י אור זל הי י אור, יש הי יש י אור ונ הי ר: יש מנ אה ח וש תנ ד, פה חה ן אל קי ם זה קה
ל ין כה ת די ן אל הוא דה םאל של מ הוא שש ה, של נה שה םאש הנ הו ר זל יום, של י הנ הי יש ך ונ שום כה ר, ומי ענ שון צנ י הוא לש הי יש קום ונ מה
ל די ינבש הוא טוב, ונ י של עי צה מש אל מוד הה ענ ה הה י טוב, זל אור כי ת הה י"ם אל להי א אל ינרש י אור. ונ הי יש ר ונ מנ אל ה נל לה לה גש ם, ובי עולה הה
אוי י רה ה, לי ר מםשל מנ ח. אה ה קםרנ ך - זל חםשל ין הנ ן, ובי כםהי ן הנ רם המ ה אנ אור - זל ין הה ך, בי חםשל ין הנ אור ובי ין הה י"ם בי להי אל
ר חי אנ ד הה צנ ל הנ ה של כה שי חמ ח בנ ק קםרנ בנ דש ני ה של אה ה. רה לה עש ל מנ טוב של ל הנ מות של י הוא דש ני אמ ת, של לקל חמ מנ יד הנ רי פש הנ לש

םאת. ז ה הנ דה עי תוך הה לו מי דש בה ר הי מנ י, אה וי הוא לי םאל של מ שש ק בנ בי דה הי ה לש צה םא רה ל ית, של אשי רי ה בש עמשי ת מנ יש אל חי כש הי וש

ה. לה יש א לה רה ך קה חםשל לנ אור יום, וש י"ם לה להי א אל רה קש יי ך, ונ חםשל ין הנ אור ובי ין הה י"ם בי להי ל אל די ינבש ר - ונ בה דה סוד הנ וש
ך ינש ימי מות בי עי ר בו נש מנ אל נל ן, של כםהי ין הנ מי אור, הוא שוק יש ין הה י"ם בי להי ל אל די ינבש ר ונ מנ אל נל הוא אור, של ין של יהמי שוק הנ
ל ב של רל על ה הה ב זל רל ד, על חה ר יום אל י בםקל הי יש ב ונ רל י על הי יש םאל. ונ מ שש ר בנ שה קש ך הוד ני ין, כה יהמי ר בנ שה קש ח ני צנ נל מו של ח, וכש צנ נל
ין יום אי ד, וש חה אל ם כש ים אותה בי חושש יק, של די צנ י וש עי צה מש אל מוד הה ענ ד הה חה ם, יום אל הה רה בש ל אנ ר של בםקל ה הנ ר זל ק, בםקל חה צש יי

ה. ינה כי שש יא הנ הי ה, של לה יש י לנ לי בש

יענ קי רה ת הה יבנ שי ל יש ים של דושי נות קש חמ ר: מנ יהה אומי הה ים וש יעי קי רש י הה רומי ץ בש פוצי תש ה ומי י קול עולל רי ך, המ ין כה בי
וות צש ל מי ים של שוטי ה קי מה כנ ך בש לל מל י הנ ני פש ס לי ני כה הי ה לש אה בה ה של ירה בי גש י הנ ני פש נו לי קש תנ תש הי וש זו  רש דה זש ה, הי טה ה ומנ לה עש ל מנ של
ה אה ה בה ינה כי שש י הנ רי חות, המ תש פש מנ י הנ לי עמ ל בנ ר אל עורי תש יהה מי י הה ני י קול שי רי ם המ יי תנ ינש ה. בי אתה רה קש נות לי חמ ה, קומו מנ עמשי

ח. תה פש י תי תנ פה ה, אדנ"י שש לה יכה הי ס לש ני כה הי לש

רות, שופה וש קולות  ה  מה כנ בש ה  אשונה רי הה ה  וה צש מי בנ ה  לה בש קנ לש יהה  לל אי ת  דל יורל ה  יונה לש על הה ה  ירה בי גש הנ ן  מנ זש אותו  בש
םאת ז ה, בש יונה לש על ם הה אי יא הה הי "י, של ר? מי בה דש מי ן הנ ה מי םאת עולה י ז ים, מי לי יו שואמ ם הה כגלה ך, וש לל מל ן עולות לנ יהל תי ושש
"א, סי כי בון  שש חל לש ה  עולל ך  כה של "י,  נםכי אה חנ  פותי ה  ובה יון,  לש על הה ך  לל מל לנ א  סי כי ית  עמשי ננ ה,  לה עש מנ לש ה  עולה של וכש ה,  עולה

ם. יי רנ צש ץ מי רל אל יך מי אתי ר הוצי של י"ך אמ להל י יהו"ה אל נםכי ם אה הל ר בה מנ אל רו, נל בש חנ תש ם הי יהל ני שש של וכש

ר של יו, אמ ותה צש מי נו בש שה דש ר קי של יל"ה, אמ הש ר אל של יא אמ הי ם, של אי ר, זו הה של ית. אמ אשי רי ת בש לנ מי ז הוא בש מל ר, רל של אמ
מוד ענ ה הה א? זל ה נורה ה זל א. מנ נורה ח הנ רנ קל ח, הנ רנ קה א הנ י יהצה ן מי טל בל ה מי ר בה מנ אל נל ן של טל בל יא הנ הי ן, של טל בל יד מי די ש יש די קי
נו, שה דש ה, קי יונה לש על ם הה אי יא הה הי ר, של של יק, אמ די ה צנ זל ר בו  מנ אל נל ן של טל בל ן? הנ טל בל יד מי די יש ש  די ה קי ה זל י. מנ עי צה מש אל הה
ל ה ענ ול צג ד מש חה ה, אל ד עושל חה אל ה וש ול צג ד הוא מש חה אל שום של ה, מי וה צש ה ומי וה צש ל מי ל כה יק ענ די צנ נו, בנ וה צי י, וש עי צה מש אל מוד הה ענ בה
ה, וה צש ל מי ה של עמשל יא מנ הי של ה  יהתה ה עמשי ד עושל חה אל ם, וש יי ינה ת עי ירנ אי ה מש רה ת יהו"ה בה ונ צש ה, מי ינה כי יא שש הי ה של וה צש מי הנ

ה. עושל ה וש ול צג ינו מש אי י של מי ה מי עושל ה וש ול צג מש דול הנ ה, גה נה שש מי י הנ לי עמ שוהו בנ רש ך פי כה של

ך כה "ר, וש של יא אמ הי ם של אי ד הה צנ םא"ש, ומי הוא ר ב של אה ד הה צנ ה מי ול צג הוא מש י, של עי צה מש אל מוד הה ענ ה הה ה זל ול צג עוד מש וש
ל נו. ענ וה ב - צי אה הה נו, וש שה דש ם - קי אי נו. הה שה דש ר קי של ם אמ יהל ני ל שש ר ענ מנ אל ך נל שום כה ם, ומי יהל ני שש ה מי עושל ה וש ול צג יק מש די צנ
וות, צש ה מי מונל ים ושש עי בה רש ם אנ יי אתנ הוא מה ם, של חל רל ת הה יחנ תי ם, פש חל ל רל ר כה טל יא פל הי ה של תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש ל הנ י? ענ מי
הו ם. זל אי הה ב וש אה ד הה צנ נו, מי שה דש ר קי של עוד אמ ה, וש וה צש יא מי ך, הי לל מל ל הנ ר של יבה אי וש ר  יבה ל אי כה ת יהו"ה בש ונ צש יא מי הי
יא ה', הי ם של אי ד הה צנ י - מי הי יש הוא י',  ב של אה ד הה צנ ר - מי םאמל י י אור, ונ הי יש י אור ונ הי י"ם יש להי ר אל םאמל י ונ תוב  כה של
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י אור. הי ם - יש יהל ני ל שש ה של יהתה ת, עמשי חנ יהה אנ וה המ ת ונ חנ ה אנ ירה מי אמ

ית בי הוא בש ד של בל י על כי ם, וש יי רנ צש ץ מי רל אל מי יך  אתי ר הוצי של נות, אמ י בה רוני שש י אי י כי רי שש אה ם בש ל שי ר, ענ של עוד אמ וש
יך אתי ר הוצי של מו אמ צש ת ענ חנ אל בי שנ ך לש לל מל ים, ייש לו לנ סורי אמ ית הה בי יאו מי הוצי ך לש לל מל יחנ לו הנ טי בש הי ך, וש לל מל י הנ סורי אמ
ה, ינה י בי רי עמ ים שנ שי מי ד חמ גל נל ם כש יי רנ צש ת מי יאנ צי ה יש תורה יר בנ כי זש ים הי מי עה ים פש שי מי א חמ לה ים? אל מי עה ה פש מה ם כנ יי רנ צש ץ מי רל אל מי

לות. גה ן הנ ם מי יאה קום הוצי ה מה יזל אי ם מי הל יענ לה הודי לש

יות הש י בי ישי לי שש יום הנ י בנ הי יש תוב ונ כה הו של ים, זל קי רה ה קולות ובש מה כנ ם בש אםל אותה גש ה לי דה ם, יהרש יהל לי ה אמ דה יהרש של וכש
ה תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש ת, זו הנ קולת. אל ת הנ ים אל ם רםאי עה ל הה כה ר וש מנ אל ם נל יהל לי עמ ר, ונ גומי ים וש קי רה י קולות ובש הי יש ר ונ בםקל הנ
ים רי בה ד, קול דש חה אל ד וש חה ל אל ל כה ת קול של ה בנ תה יש יא הה הי ע קולות, וש בנ ם של אותה קול מי ל קול וש כה ה בש ה עולה תה יש הה של
ם אי ל הה ענ יונות, וש לש על ירות הה פי סש לש הנ ם שש הי ים של יוני לש ה קולות על לשה שש לול מי כה יון הנ לש על קול הה ה הנ ים, זל עי ם שםמש תל אנ
קולת ת הנ ים אל ם רואי עה ל הה כה ר וש מנ אל ת קול נל ל בנ ל ענ בה י קול, אמ תי ים זולה ם רואי כל ינש ה אי מונה ר, ותש מנ אל ה נל יונה לש על הה
ר שופה י, הוא קול הנ עי צה מש אל מוד הה ענ ל הה דו של צי ם מי יט. קולות הי ת יהו"ה ינבי מוננ ה ותש ר בה מנ אל נל אי, של דנ ת ונ אל ת, וש אל וש

ה קולות. שה ה שי טה מנ ה, ולש יונה לש על ם הה אי י בה יעי בי שש הנ

בו בוד, של י כה ני נש ה ענ עה בש שי ה מי לולה כש ה הנ ינה כי שש ן זו הנ נה צו, עה ק חי רה בה א כנ יהצה ר בו וש מנ אל נל יק, של די צנ ד הנ צנ ים מי קי רה בש
ל אל ש  גנ ני ה  תוב ומםשל כה של הו  ל. זל פל םאל עמרה מ שש ד הנ צנ ן, ומי נה עה את  רי קש ני ין  יהמי ד הנ צנ ים, ומי קי רה ים קולות ובש סי כנ תש מי
ם. כל מש חל ננ י הוא מש נםכי י אה נםכי ר - אה בה דה סוד הנ ה, וש תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש י זו  נםכי עוד, אה י"ם. וש להי אל ם הה ר שה של ל אמ פל עמרה הה
י הוא, ני י אמ ני י אמ ה כי תה או ענ ר רש מנ אל ן נל יהל תי ל שש ה, ענ טה מנ ה לש תונה חש תנ ם הנ אי י הה נםכי ה, אה לה עש מנ י לש נםכי ה אה יונה לש על ם הה אי הה

ץ. רל י אל וי צש ל קנ ך ענ תל לה הי ן תש י"ם כי להי ך אל מש שי כש

ד חנ פנ ית הנ אשי רי בש ה ב' מי זל הוא ב', וש ה של בה המ אנ ה וש אה רש יי ה בש נה תש םא ני ל ה של וה צש ין מי אי ה, וש אשונה ה רי וה צש אן מי י כה רי המ
ה רונה חמ ה, ב' אנ בה המ אנ ה וש אה רש יא יי הי ר של אי בה תש י ני רי ה המ יונה לש על ה, ב' הה תונה חש ה וב' תנ יונה לש ן ב' על הי ה, של בה המ אנ ה וש אה רש יי ל הנ של
ר, יבה אי ר וש יבה ל) אי ל כה ל (של כה ה בש וה צש יא מי "ר, הי בה יות אי פוך אותי הי "א, בש רה בה יא ב' מי הי ה, וש וה צש ה ומי ה) תורה תונה חש (תנ
ל ד של צנ מי או  ירה יו תי בי אה וש מו  אי יש  ה, אי בה המ אנ ה וש אה רש הוא ב', יי י"ך, וש להל י יהו"ה אל נםכי יא אה ה הי אשונה רי ה הה וה צש מי הנ

מור. שה כור וש ם זה ם הי יהל ני ה, ושש בה המ אנ ל הה ד של צנ ך מי מל ת אי אל יך וש בי ת אה ד אל בי ה, כנ אה רש יי הנ

מוד ענ ת, הה מל ך אל רש בה םאש דש הוא ר םאש), של ר ל הה םאש (ענ ל ר ין של לי פי ב תש אה ל יהד, הה ין של לי פי םאש ותש ל ר ין של לי פי תש
רוך דוש בה קה ם, הנ עולה בון הה ל רי ין של לי פי ם תש אי ב וה אה ה. הה תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש יא הנ הי ל יהד, של ין של לי פי ם תש אי הה י, וש עי צה מש אל הה

נו. לה ין של לי פי תש ם הנ ת, הי ן ובנ ם בי הי תו, של ינה כי הוא ושש

י אור הי י"ם יש להי ר אל םאמל י תוב ונ כה הו של "ה, זל בואה יא נש הי ית, של ישי לי שש ה הנ וה צש מי "י, בו הנ ישי לי שש י"ב הנ תי עוד נה וש
ה יונה לש על הה ם  אי הה י"ם,  להי אל אות  רש מנ ה  אל רש אל וה ם  יי מנ שה הנ חו  תש פש ני ר  מנ אל נל ם  יהל לי עמ ונ ם,  הי ה אור  שה מי חמ י אור,  הי יש ונ
ים יאי בי נש ינד הנ ר ובש מנ אל יהה נל לל עה יון, וש מש ה די ייש בה לוי של גה ה בש אל רש ה מנ תונה חש תנ ם הנ אי יון, הה מש ין בו די אי ר של תה סש ני ה הנ אל רש מנ הנ
בות כה רש מל ל הנ ל כה ת ענ טל יא שולל הי שום של י כםחו, ומי פי ד כש חה ל אל כה ים, ולש יאי בי נש ל הנ כה יון לש מש יא די ה הי מל דנ ה, אמ מל דנ אמ
ל לנ גש יהם, בי י הנ גי ץ ודש רל אה יות הה חנ ם וש יי מנ שה ל עופות הנ ל כה ענ ים, וש אי שה נות ודש ילה אי לות וש זה ים ומנ בי ל כוכה ל כה ענ ה, וש טה מנ לש של
ים - גי דה ד הנ צנ פור, ומי ה צי ר יונה של עופות - נל ד הה צנ יהה, ומי את חנ רי קש יא ני יות הי חנ ד הנ צנ ם. מי ל כגלה ם של שי את בנ רי קש ה ני זל

ה. נה ה שושנ ינה כי את שש רי קש ים ני בי עמשה ד הה צנ ה, ומי גה פוך דה הי ע בש רה ה) הה חה פש ד (שי ג. צנ דה הנ

תוב כה של הו  ה, זל לה יש לנ ך  ם, חםשל ה הי בה קי ר ונש כה ך, זה חםשל ין הנ אור ובי ין הה י"ם בי להי ל אל די ינבש י - ונ יעי בי רש יב הה תי נה הנ
ה לה יש לנ ךה וש מל יך מי שי םא ינחש ך ל ם חםשל תוב גנ כה הו של ר, זל טםהנ ד הנ צנ ה מי לה יש לנ ר וש טםהנ ד הנ צנ ך מי ייש חםשל ה, וש לה יש א לה רה ך קה חםשל לנ וש
ת לל בל קנ מש ה של נה בה לש הנ מו של ר, כש כה הוא אור זה אור של הה ת מי לל בל קנ מש ה של בה קי יא נש ך הי חםשל הנ ה, וש אורה ה כה כה שי חמ יר כנ יום יהאי כנ
ר חי אנ ד הה צנ ל הנ ך של ייש חםשל ה, וש ירה אי ה מש ינה אי יהה של רש לנ קש פנ סש אנ הה ה וש ירה אי מש יהה הנ רש לנ קש פנ סש אנ ם הה ם הי יהל ני ש, ושש מל של ן הנ מי

גוז. אל מםחנ בל אור הוא כש אותו הה בור, וש םא חי ל ה וש לה דה בש ייש בו הנ של

י רי לות, המ יכה הי ת הנ חו אל תש לות, פי יכה הי י הנ לי עמ רות, בנ אוצה י הה לי עמ ים: בנ יעי קי רש י הה רומי ע בש מנ שש ה קול ני ני ם הי יי תנ ינש בי
ן מנ אותו זש לות. בש יכה ה הי עה בש שי לול מי ל כה יכה הי ח, הנ תה פש י תי תנ פה ן אדנ"י שש מנ אותו זש לו. בש יכה הי ס לש ני כה הי ה לש ה רוצה ירה בי גש הנ
ל ת של יי בנ י הנ לי עמ ם בנ הי ים של יאי בי נש ים, ייש  יאי בי נש ייש  ים וש יאי בי נש ייש  ה, של מה ים עי סי נש כנ תש ומי ה  מה ים עי ים עולי יאי בי ה נש מה כנ
יהה רש לנ קש פנ סש אנ הה מי לו  אי ה, וש ירה אי מש יהה הנ רש לנ קש פנ סש אנ הה מי לו  ך, אי לל מל ל הנ ת של יי בנ י הנ לי עמ ם בנ הי ים של יאי בי נש ייש  ה, וש ירה בי גש הנ
יהה רש לנ קש פנ סש אנ ל הה ים של יאי בי נש הנ ל יהו"ה, וש ד של צנ ם מי ה הי ירה אי מש יהה הנ רש לנ קש פנ סש אנ ל הה ים של יאי בי נש ה. הנ ירה אי ה מש נה ינל אי של
ל דו של צי ים מי יאי בי נש ה. הנ ל פל ענ בש ה של תורה לנ ב וש תה כש בי ה של תורה ים לנ קולי ם שש הי ל אדנ"י, וש ד של צנ ם מי ה הי ירה אי ה מש ינה אי של

ה. בה המ אנ ל הה ד של צנ ם מי ל יהו"ה הי דו של צי ם מי הי ים של יאי בי נש הנ ה, וש אה רש יי ד הנ צנ אדנ"י - מי

י לי עמ בנ ה  מה כנ וש מות,  חותה י  לי עמ בנ ה  מה כנ וש ל,  יכה הי לנ ים  ני מש דנ זש ומי ים  עי זש עש דנ זש מי ים  רי עה שש י  לי עמ בנ ה  מה כנ ן  מנ זש אותו  בש
יד תי עה ה של יהה ומנ הה ה של ידות, מנ י עמתי לי עמ ה בנ מה כנ יב, וש שי ל ומי יא שואי בי ם נה הל בה שובות, של י תש לי עמ ה בנ מה כנ לות, וש אי שש
ר מנ אל נל ם, של יי פנ נה י כש לי עמ ם בנ הי ם של יי ננ זש י אה לי עמ ה בנ מה כנ ים, וש יאי בי ל נש ים של חוזי אות וש רש ם מנ הי ם של יי יננ י עי לי עמ ה בנ מה כנ יות, וש הש לי
י לי עמ ה בנ מה כנ , וש יחםחנ ני יחנ  ה רי שי ם אי הל ר בה מנ אל נל , של יחנ ם רי שה ם של י חםטל לי עמ ה בנ מה כנ ם, וש יהל פי נש ת קול כנ ע אל מנ שש אל ם וה הל בה
בות המ ם לנ הי ים של לי בה י המ לי עמ ים ובנ בורי י די לי עמ י קולות ובנ לי עמ ה בנ מה כנ ת, וש חה אל ים לש ני ה פה עה בה רש אנ ם וש הל ר בה מנ אל נל ים, של ני פה
ם, יהל פי נש ת כנ חנ תנ ם מי דה י אה ידי ם וי הל ר בה מנ אל נל ם, של יי דנ י יה לי עמ ה בנ מה כנ ש, וש בות אי המ ב לנ תוב קול יהו"ה חםצי כה הו של ש, זל אי
אות, ך הה ה לש זל ם וש הל ר בה מנ אל נל ית, של רי י אות בש לי עמ ה בנ מה כנ א, וש סי כי ל הנ ה של קומה עור הנ ם שי הי ה, וש י קומה לי עמ ה בנ מה כנ וש
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שוב. צוא וה יות רה חנ הנ ם וש הל ר בה מנ אל נל ם של יי לנ גש י רנ לי עמ ה בנ מה כנ וש

שום , ומי מםחנ ים בנ ני פש בי ם מי ה הי מה כש חה י הנ לי עמ גוף, בנ י הנ רי יבש אי גוף, בש ים) בנ ני פש בי חוץ (מי בנ ים מי יאי בי נש י הנ קוני ל תי כה
ין י"ם בי להי ל אל די ינבש ין, ונ בי ב מי ר לי מנ אל נל "ב, של ה לי זל יבות, וש תי ים ל"ב נש לויי תש מםחנ  ן הנ יא, ומי בי נה יף מי די ם עה כה ה חה זל
ם ר הי קל י של יאי בי ה נש מה א כנ לה ה? אל בואה נש אן בנ ה כה לה דה בש הנ ה הנ י, מה יעי בי רש יב הה תי נה ל הנ סוד של אן הנ ך, כה חםשל ין הנ אור ובי הה
ל די ינבש תו, ונ ינה כי ם שש רוך הוא עי דוש בה קה ילה הנ הש יי ן של מנ אותו זש ם. בש דה י אה ני עות בש טש הנ יר לש וי אמ ים בה כי הולש ך, של חםשל ד הנ צנ מי

ך. חםשל ין הנ אור ובי ין הה י"ם בי להי אל

י לי עמ ה, ובנ ילה תי ם פש א הי רה קש י מי לי עמ בנ א, של רה קש י מי לי עמ בנ לו  אור יום, אי י"ם לה להי א אל רה קש יי ונ י,  ישי מי חמ יב הנ תי נה הנ
ר. י - ני יננ סי ה מי מםשל ה לש לה בה הוא קנ מוד של לש י תנ לי עמ ת, ובנ יי ה - זנ נה שש מי הנ

ה אה מש טג ר,  תי הל וש סור  אי בש גות,  רה דש ש  שי ם בש הל יד בה רי פש הנ ולש ה  פל ל  ענ בש ה של תורה בנ ק  סי ענ תש הי לש  - ית  יעי בי רש ה  וה צש מי
ין ם, בי יי מה ם לה יי ין מנ יל בי די בש י מנ יהי ם וי יי מה תוך הנ יענ בש קי י רה הי י"ם יש להי ר אל םאמל י תוב ונ כה הו של סול. זל ר ופה שי ה, כה רה הר טה וש
ם יי ים, מנ רי בה שש י בורות ני ם מי הי סול, של א פה מי סור טה ם אה הי ה, של אה מש ל טג ם של יי ין מנ ר, ובי שי ר כה תי ה הל רה הר ל טה ם של יי מנ
יל די בש מנ של ה  זל הנ יענ  קי רה הה וש י,  נה פה ל  ענ ים  רי חי אמ ים  להי אל ך  לש ילה  הש יי םא  ל ר  מנ אל נל ם  יהל לי עמ ונ ים,  פי נה טג מש ם  יי מנ ים,  רוחי סש
יו לה עה , וש יענ קי יהה רה חנ י הנ אשי ל רה מות ענ ר ודש מנ אל יו נל לה עה ה מטטרו"ן, של זל יות, וש חנ י הנ אשי ל רה ענ יענ של קי רה ה הה ם, זל יהל יני בי
ם יי ין מנ יד בי רי פש מנ יק של די צנ ה הנ זל וש  , יענ קי רה ל לה ענ מי יענ  קי רה ייש  וש י,  שי שי יב הנ תי נה ה הנ זל וש ר,  גומי וש י"ם  להי אל ש  ינענ ונ ר  מנ אל נל
ת חנ תנ ר מי של ם אמ יי מנ ין הנ ל בי די ינבש , ונ יענ קי רה ת הה י"ם אל להי ש אל ינענ ר ונ מנ אל יו נל לה עה ע בו, וש דנ וה הי ים לש יי רי כה ם זש יי מנ ים לש יי בי קי נש

יק. די י - צנ יעי בי שש יב הנ תי נה ה הנ זל , וש יענ קי רה ל לה ענ ר מי של ם אמ יי מנ ין הנ יענ ובי קי רה לה

ה - זל יענ  קי רה ה, לה יונה לש על ם הה אי הה י"ם - זו  להי א אל רה קש יי ם. ונ יי מה שה יענ  קי רה י"ם לה להי א אל רה קש יי י, ונ יני מי שש יב הנ תי נה הנ
ד, חה ר יום אל י בםקל הי יש ב ונ רל י על הי יש תוב ונ כה הו של ם. זל יהל ני ת שש ל אל כולי םאל וש מ ין ושש ין יהמי הוא בי י, של עי צה מש אל מוד הה ענ הה

ם. הה רה בש ל אנ ר של בםקל הנ ק וש חה צש ל יי ב של רל על ם הה הי וש

ד חה אל ים וש לשי קון שש תי

ה תורה ב וש תה כש בי ה של י תורות, תורה תי ן שש הי ר, וש גומי ם וש יהל תי ה שש נה כש לנ תי ר ונ מנ אל ן נל יהל לי עמ "י, ונ תי "א שש רה ית, בה אשי רי בש
תוב כה הו של ם. זל עולה ל הה ע כה זנ עש דנ זש ן, הי יהל לי יר עמ עי ל הה הםם כה תי יהד ונ י, מי יננ ר סי הנ כו לש לש י לוחות הה ני עוד, שש ה, וש ל פל ענ בש של
יהד ה?! מי תורה ל הנ ימות של עי נש י הנ י, זוהי ערמי םאת נה ז רו המ מש אה נועו, וש יה ם ונ עה א הה ינרש כו' ונ קםלת וש ת הנ ים אל ם רםאי עה ל הה כה וש
ם יקה ת רי עי כה י, וש יננ ר סי הנ י לש תי כש לנ ה הה אה לי י מש ני ה, אמ רה מש אה ם וש שה ה מי תורה ה הנ חה רש ר. פה הה ת הה חנ ם תנ ר אותה בי שנ יש ר ונ מנ אל נל
"ם, לי ה אי ידה חי ה ה' יש רה אמ שש ני הוא יה"ו, וש "א י"ה, של לי י מה ני מל ח מי רנ ת פה עי כה א י"ה, וש לי "ה מה יאה לי י יהו"ה, מש ני יבנ שי הל

הוא ו'. טוב של י מי יתי שי חל יה"ה, דו"ם י"ה, הל י דומי תי מש לנ אל נל

ב, קה רש ני וש דון  ני גוף  רות, הנ בה קש ית הנ בי כו? לש לש קום הה ה מה יזל אי ש, לש פל נל הנ וש גוף  ן, הנ יהל תי ה שש נה כש לנ תי ונ ר  חי ר אנ בה דה
ב. כה שש תי יו ונ לותה גש רש ל מנ גנ תש ר ונ מנ אל ש נל פל נל ובנ

ה לה של ה  פה תה שג ש, הנ פל נל יא הנ גוף, רות הי יא הנ ה הי פה רש ך, עה זםר בש ה חמ דושה קש ה הנ נורה ר: מש מנ אה ד וש חה ן אל קי ם זה קה
ה קה בש דש ני ש  פל נל ה), הנ ינה כי שש ה (הנ מה שה נש ל הנ ף אל ה עםרל ירה זי חל ה הל פה רש יא עה הי גוף של , הנ רוחנ לון הה חש ים, מנ יי ת חנ מנ שש י, ני ערמי נה

ה. עמשל םא תנ וות ל צש מי ין - בש לי י אה יני לי ר תה של אמ ה, ובנ וות עמשי צש מי ך - בש לי י אי כי לש ר תי של אמ תוב בנ כה הו של ה, זל מה שה נש בנ

ין, לי י אה יני לי ר תה של אמ ם, ובנ כל מש ה אי חה לש ם שג יכל עי שש פי ובש ה  ר בה מנ אל נל לות, של גה - בנ ך  לי י אי כי לש ר תי של אמ ר, בנ חי ר אנ בה דה
דוש קה ה הנ "י - זל להה "ך אל יי אלהנ ל, וי אי רה שש לו יי י - אי מי ך ענ מי ילות. ענ לי י בנ בי כה שש ל מי תוב ענ כה הו של לות, זל גה ך בנ בי כה שש מי של
קול ר וש מנ אל נל יהה  לל עה ה, וש ה תורה תה שש על נל ה ה' וש קה בש דש ני ה  לון ו', רות בה חש י זו ה', מנ ערמי ה י', נה זל ך  לל ימל לי רוך הוא. אל בה

נו. צי רש אנ ע בש מנ שש תור ני הנ

ף ה עםרל ירה זי חל הל ה וש חונה רש סי ה לש רה זש חה ף הוא, של ה עםרל שי ם קש י ענ ם כי הל ר בה מנ אל נל ב, של ב רנ רל עי ל הה ם של אי יא הה ה הי פה רש עה
יהה. לה ית כש ילי תו לי שש אי יון, וש לש הוא כי ם, וש עולה נו לה מל יהה מי לה ה כש אה בה ע, של רה ר הה ה, ייצל פה רש ל עה ה של לה עש יון בנ לש ה, כי מותה חמ לנ

גוף, הנ ת מי קל לל תנ סש ים מי יי ת חנ מנ שש ים, ני רי יבה אי ל הה ים ענ רי בש גנ תש ם מי הי ים וש אי טה חמ יהב בנ חג ם מש דה אה של ש, כש פל נל ה וש מה שה נש
"ז, ענ "ז ב"ו  הוא בוענ ה, של ילה ית מי רי בש זו  יק, וש די צנ י? לנ מי יו, לש לותה גש רש ל מנ גנ תש ונ ה  ר בה מנ אל נל ם, וש ת שה רל אל שש ני ש  פל נל הנ וש
שוהה רש , ופי יהה לל ן עה גי הה יהה לש לל ם עה ה אותה מה ש, שה י שי מודי יו ענ , שוקה יהה לל ת עה יהשל ים ונ עורי ש שש ד שי יהמה רו, ונ צש ל יי יף ענ קי תנ
ד אמםר יגלנ ם, לי נות שי כי שש ה לו הנ אנה רל קש תי ר ונ מנ אל ם נל יהל לי עמ ה, ונ תונה חש תנ הנ ה וש יונה לש על ה הה ינה כי שש ם הנ ם, עי יהל תי ה שש נה כש לנ תי ונ
קות לש תנ סש הי לש מו  רש גה וש ל  אי רה שש יי או  טש חה של כש ל.  אי רה שש יי י  כםרי בש י  ני בש בו  ר  מנ אל נל של י,  עי צה מש אל הה מוד  ענ הה ה  זל י,  ערמי נה לש ן  בי

יו. לותה גש רש ל מנ גנ תש ר ונ מנ אל ה נל תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש ל הנ ה, ענ ינה כי שש הנ

ש פל נל ר הנ םאמנ ה, ת שובה ל תש ענ הוא בנ של גוף כש ת הנ בנ המ אנ ש, ומי פל נל גוף וש ר בש בי דנ ם, הוא מש יהל תי ה שש נה כש לנ תי ר ונ חי ר אנ בה דה
ך - ה אותה חל נש ך תנ כש לל הנ תש הי ר בש מנ אל יו נל לה עה נו, וש מל ר מי בל קל ש בנ פל נל זוז הנ םא תה ל ר, וש בי קה ם אל שה מות וש י אה מותי ר תה של אמ יו בנ לה אי
- זו ך  יחל שי יא תש א), הי בה ם הנ עולה ים (לה תי מי ינת הנ חי תש יצותה - לי קי המ ר, ונ בל קל - בנ יך  לל מםר עה שש תי ך  בש כש שה ה, בש זל ם הנ עולה בה
נו מל ת מי דל רל פש ני ש  פל נל ה, הנ שובה תש ף לנ יר עםרל זי חל הל ה וש שובה תש ר בי םא חוזי גוף ל ם הנ ה, אי דושה קש ה הנ נורה גוף, ומש לנ ש  פל נל הנ

מות. עולה י הה ני שש ד מי בה אל ה נל זל גוף הנ הנ "ה, וש פה רש את עה רי קש ני וש

ינת חי תש לי ש  פל נל קום הנ ה תה ל מה ד, ענ בה אל נל גוף  ם הנ י אי רי המ ונ ם,  נה חי ים לש רי בה ה קש מה י כנ רי המ ונ ן,  קי ן זה קי ר לו: זה מנ אה
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י דורי ח לש כה שש ם ני שה יהה של שי נש ד לי י יהרנ רי המ ונ מות,  י עולה ני שש ד מי בה אל נל ר של אי בה תש ני וש ד,  בה אל נל גוף  אי הנ דנ ונ י  רי המ ים? של תי מי הנ
ם? נה חי ים לש רי בה ה קש מה ן, כנ ם כי דורות, אי

ם הי א, של בה ם הנ עולה הה ה וש זל ם הנ עולה אי הה דנ ונ יו, של י יהדה עמשי ת מנ ה אל נל שנ םא יש רוך הוא ל בה דוש  קה הנ אי של דנ א ונ לה אל
י ני פש ך לי לי הנ תש ץ - אל רל אה יהו"ה, הה ם לנ יי מנ ם שה יי מנ שה ד הנ וי ר דה מנ ם אה יהל לי עמ רוך הוא, ונ דוש בה קה ל הנ ם של ץ, הי רל אה ם וה יי מנ שה
חו מש 'שש יי תוב  כה של הו  זל יהו"ה.  ם  שי בש א  בה הנ ם  עולה הה וש ה  זל הנ ם  עולה הה ר  מנ אל נל ם  יהל לי עמ ים,  יי חנ הנ צות  רש אנ בש יהו"ה 
חו לה מש ן ני שה עה ם כש יי מנ י שה ש, כי חה נה ל סמא"ל וש ץ, של רל אה הה ם וש יי מנ שה ר לנ מנ אל נל ן של מנ זש י? בי תנ ץ, מה רל 'אה ל הה גי 'תה ם וש יי מנ 'שה הנ
רוך דוש בה קה ש הנ די חנ יהד יש ם, מי יהל לי עמ ים של ני מג מש ם הנ ת אותה יד אל מי ינשש ם וש ה אותה חל מש יי ר של חנ אנ ה, וש לל בש ד תי גל בל ץ כנ רל אה הה וש
ם יי מנ שה הנ ר  של אמ כנ י  כי תוב  כה של הו  זל לו.  לה הנ ים  עי רה הה ים  ני מג מש הנ ל  לנ גש בי חו  מה יי של ץ,  רל אה הה ת  אל וש ם  יי מנ שה הנ ת  אל הוא 
גופות הנ מות וש שה נש ם הנ הי יו, של י יהדה עמשי לו מנ כש םא יי ל י של די כםל כש הנ ר, וש גומי ה וש י עםשל ני ר אמ של ה אמ שה דה חמ ץ הנ רל אה הה ים וש שי דה חמ הנ

ם. הל לה ה הוא של זל ם הנ עולה הה ל של לנ גש לות, בי גה בנ ים של ירי עמשי לו הה אי מות, וש עולה י הה ני שש דו מי בש אל נל של

י תורות, תי שש או  רש בש ם ני הל בה ים, של טובי מות הנ עולה ם הה אותה ם לש הל לה טוב של ים, הנ יקי די ם צנ הי ים של יי ני עמ ל הה בה אמ
מות שה נש גופות לי ם הנ ים, שה יי חנ ץ הנ רל ל אל ה של טה מנ לש יל של בי שש ם, ובי ם שה רה כה שש ה, של ל פל ענ בש ה של תורה ב וש תה כש בי ה של תורה
יהה, ם הה שה יחםה, מי ס לי םא נה ל וש ינו  ה עי תה המ םא כה ל ר בו  מנ אל נל ה, של ל מםשל גוף של הנ וש ם יהו"ה,  שי בש או  רש בש ני דושות של קש
לו צש א אל רה קש ני ה של זל ם הנ עולה ל הה גוף של ל הנ םא ענ ל נו, וש מל א מי ייצי םא יהמות וש ל ים של מי חמ רנ ש  קי בנ יהה מש ילו הוא הה בי שש ובי

יך. לל גש ל רנ ענ יך מי לל עה ל נש ר לו שנ מנ אל יו נל לה עה ל, של דה נש סנ

ם הל ר בה מנ אל נל ה של לל ל אי יון של לש מות על דש ם בי הי ית, וש אשי רי י בש עמשי ם מנ ם הי ל שה עופות של מות וש הי יות ובש חנ ם וש דה אה וש
ץ ם עי שה ה לו, וש כי חנ מש ה לי עמשל ר ינ מנ אל ן נל יהל לי יונות, עמ לש מות על הי ם בש הי ר, של גומי ם וש דה י אה ני ם פש יהל ני מות פש ה ודש בה כה רש מל בנ

ם. עולה י לש חנ ל וה כנ אה ר בו וש מנ אל נו נל מל ל מי אוכי י של מי ים, של יי חנ הנ

ה ן מםשל ה אותה וה צי וות של צש "ח מי מנ ף, ורש סל כל ב וה הה ל זה טות של רות, ומי קה ים יש ני בה אמ ף ונ סל כל ב וה הה ל זה אות של סש ם כי שה וש
ם עולה ל הה גוף של הנ גוף, וש הנ ל אותו  ים של רי יבה ה אי מונה ים ושש עי בה רש ם אנ יי אתנ ת מה ר אל הי טנ ה, לש זל ם הנ עולה ל בה אי רה שש יי לש
ים מי עה ת פש חנ אנ ים וש לשי אן שש י כה רי ה. המ זל ם הנ עולה ת הה מנ זגהמ ת) בש פל נל טנ תש ף (ומי ני טנ תש מי ה, של מה שה נש ל לנ דה נש ה הוא סנ זל ל הנ פה שה הנ
ם. ש אותה רי פה לש יך  רי צה ם, וש יי תנ ים ושש עי בש י שי רי ים, המ ילי בי ם שש יי ננ ים ושש לשי ירות, ושש מי ר אמ של על ית, וש אשי רי בש ש  רי פה תש הי של

ית. אשי רי ר בש מנ אה ח וש תנ פה

ם יי ננ ים ושש לשי קון שש תי

ד, חה בור אל די רו בש מש אל נל ך, של ילה לש הש םא יי ל י וש נםכי ים, אה בורי י די ני ל שש הוא כולי כםל, וש אשון לנ רי ר הה מה אמ מנ ית, הנ אשי רי בש
כםל הנ ך, וש ילה לש הש םא יי י ב' ל נםכי י"ת, א"ב א' אה שי י"ת, א"ב רי אשי רי ה בש ל זל לנ גש ית, בי אשי רי ת בש לנ מי ים בש מוזי ם רש יהל ני ושש

ית. אשי רי בש יא ב' מי הי ת ב', וש חנ אות אנ בש

מו צש ת ענ חנ אל בי שנ בונו לש רי בודו, ייש לש עש שי רות מי חי יא אותו לנ הוצי ד וש בל ייש לו על י של י מי כי ר: וש זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
מו צש חנ ענ בי שנ כו', ייש לש עמך וש רש ילה זנ הש ר יי י גי ם כי הה רה בש אנ ר לש מנ אה רוך הוא של דוש בה קה י הנ כי דו? וש בש ל ענ רות של חי ה לנ אה הוצה בנ
חנ בי שנ םא מש אן ל ל כה בה הוא, אמ ך  אי כה דנ עון: ונ מש י שי בי רנ ר לו  מנ ם? אה יי רנ צש ץ מי רל אל מי יך  אתי ר הוצי של ים אמ מי עה ה פש מה כנ
ם, יי רנ צש ת מי יאנ צי ה יש תורה יר בנ כי זש ם הי ענ ים פנ שי מי א חמ לה לות, אל גה ן הנ ם מי יא אותה הוצי מו של צש ת ענ רוך הוא אל דוש בה קה הנ
ים שי מי ם חמ הי ה, וש נה ים שה שי מי חמ ת הנ ננ יא שש ל הי ה יובי ר בה מנ אל נל ל, של יובי יא הנ הי ם, של ה אותה יאה הוצי ה של גה רש דנ יענ הנ הודי לש
ת יאנ צי ה יש תורה ם בנ ענ ים פנ שי מי יר חמ כי זש ן הי כי לה ר לו, וש סנ מש םא ני ל ד של חה אל ט לש רה י, פש יננ סי ה בש מםשל לש רו  סש מש ני ה של ינה י בי רי עמ שנ

י. תי עש ה דנ בה ינשש תש אי הי דנ י ונ רי ר, המ מנ ם. אה יי רנ צש מי

ל לנ גש ם, בי יי ננ ים ושש עי בש י שי רי "ש המ חה נה סמא"ל וש מות, וש ים אג עי בש ל שי ים של ני מג מש לו הנ ים? אי רי חי ים אמ להי ה אל י זל מי
ל צי נה הי ים לש ני ים פה עי בש ה שי ייש בה ה, של בורה הוא גש םאל של מ שש ד, ומי סל הוא חל ין, של יהמי ה מי רוך הוא תורה דוש בה קה ן הנ תנ ה נה זל
ם יי מנ ם מי הי ש, של חה נה סמא"ל וש ל מי אי רה שש ת יי יל אל צי הנ ם, לש יי ננ ם שש הי ש, של אי ם וש יי מנ ה מי נה תש ה ני תורה הנ מות, וש ים אג עי בש שי מי
ל ר ענ עובי י של ש, ומי פל ים נל עי בש מות שי ים אג עי בש ד שי גל נל י, וכש נה ל פה ים ענ רי חי ים אמ להי ך אל ילה לש הש םא יי ר ל מנ אל ם נל לה לה גש ש, ובי אי וש
ל מות של אג ים וש ני מג ים מש עי בש ים שי טי י, שולש נה ל פה ים ענ רי חי ים אמ להי ך אל ילה לש הש םא יי ר ל מנ אל נל ה, של תורה ל הנ ים של ני ים פה עי בש שי

ש. פל ים נל עי בש ל שי ע ענ רה ר הה ייצל

לו, אותו לה ים הנ גולי לש גי ה בנ שובה תש ם בי דה אה ר הה םא חוזי ם ל אי לו, וש לה ים הנ אי טה חמ ל הנ ם ענ דה אה ים יהבםאו לה גולי לש ה גי מה כנ וש
ר ם חוזי אי גוף, וש יא הנ הי ן של בה ל סוס לה ש ענ פל נל ת הנ בל רוכל ן, וש בה ע לה בנ צל ע בש בה צש אשון ני רי גול הה לש גי דון, הנ בנ אמ ד לנ גוף יורי הנ
ל סוס ב ענ רוכי י, וש ני גול שי לש גי םא בש םא, יהב ם ל אי ינו, וש בי לש ינ ג  לל של ים כנ ני שה ם כנ יכל אי טה חמ יו  הש ם יי אי ר בו  מנ אל ה, נל שובה תש בי
גול לש גי ל בש גי לש גנ תש ר ומי םא, חוזי ם ל אי יו, וש הש ר יי מל צל ע כנ תולה ימו כנ די ם ינאש או אי טש ל חל ר ענ מנ אל ה נל שובה תש ר בי ם חוזי אי דםם, וש אה

גוף. ה הנ זל ל סוס יהרםק, וש ב ענ רוכי י, וש ישי לי שש

ר, בל ם גה לש עי ם שה יי עממנ "ל פנ ל אי ענ פש ה יי לל ל אי ן כה ר הל מנ אל ם נל יהל לי עמ ר, של של ל נל זנ ל שור, מנ זנ ייה, מנ רש ל אנ זנ ם מנ הי וש
ין ם אי נה ה חי אה יהצש ה, וש עונה סות וש ר כש אי שש ה  ה לה עושל ים, של גולי לש ה גי לשה שש ש, בי פל נל ה, לנ ה לה עמשל םא ינ ה ל לל אי ש  לה ם שש אי וש
םא ל נו, של יבל שי םא אמ ם, ל דה ל אה זנ הוא מנ ה, של עה בה רש ל אנ ענ נו, וש יבל שי םא אמ ה ל עה בה רש ל אנ ענ ל וש אי רה שש י יי עי שש ה פי לשה ל שש ענ ף, וש סל כה

לו אותו. קש לש קנ יש

ים, פי לה ת אמ לשל יחנ שש וי רש ם הוא מנ הל ים בה גולי לש ה גי לשה אי, שש דנ ים ונ פי לה ים, אמ פי לה אמ ד לנ סל ה חל עםשל ים, וש יקי די צנ ל לנ בה אמ
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ת לשל שש ה בי שובה תש רו בי זש םא ינחש ם ל הי ים של עי שה רש יו. לה ותה צש י מי רי שםמש יו ולש בה אםהמ י? לש מי ים, ולש סופי ל כי מות של ם עולה הי של
א לה ד, אל י יורי ני ן אמ ם כי י, אי בי ר: רנ מנ ה. אה מה ב ענ רל קל יא מי הי ש הנ פל נל ת הנ י אל תי דש בנ אמ הנ ם וש הל ר בה מנ אל לו, נל לה ים הנ גולי לש גי הנ
יהה, יא, צי א, גי קה רש ה, אנ מה דה ץ, אמ רל ן: אל צות הי רה ע אמ בנ של ש, וש פל ים נל עי בש ד שי גל נל ים כש עי בש שי ים לש עולי ן, וש צות הי רה ע אמ בנ של
ה יד אותה ה, מורי לל אי ת  לשל שש ה בי שובה תש ה בי רה זש םא חה ל של ש  פל נל ה  נםם. אותה יהי גי י  דורי ה מש עה בש ם שי הי וש ל,  בי יהה, תי שי נש

י דורות. דורי ת לש חנ כנ שש ם ני שה לו, וש לה נםם הנ יהי גי י הנ דורי מש רוך הוא לי דוש בה קה הנ

ד ה יירי מה יק, לה די ם הוא צנ אי ר: וש זה עה לש י אל בי ר לו רנ מנ ם. אה קה יק וה די פול צנ ע יי בנ י של ר בו כי מנ אל יק, נל די ם הוא צנ אי וש
ילו, בי שש חנ בי הוא טורי ים, וש ני צור שה קי תו בש ה ומי שובה רו תש המ רש הי ש של פל נל וש ש  פל ל נל ם כה שה יא מי הוצי י לש די א כש לה ם? אל שה לש

ית. אשי רי הוא בש אשון של ר רי מה אמ הו מנ זל

ה לשה ים ושש לשי קון שש תי

ל י"ם של להי ם אל יי ננ ים ושש לשי ם שש הי ים, של ילי בי ם שש יי ננ ים ושש לשי שש ה בי זה מש רש ני ה, של אשונה ה רי וה צש ית, זו מי אשי רי בש
יהה לל עה וש ה,  אה רש יי אשון  רי קון הה תי ם. הנ הל בה לו  לש כש ני ירות של מי ר אמ של על וש יות  ם אותי יי תנ ושש ים  רי שש ית, על אשי רי ה בש עמשי מנ

ה, דושה קש כות הנ לש מנ ה, הנ ינה כי שש ת יהו"ה זו הנ אנ רש ה. יי אה רש יי ייש  ה וש אה רש יי ייש  ת יהו"ה, של אנ רש ה יי מה כש ית חה אשי ר רי מנ אל נל
ת יהו"ה אנ רש לו, יי ה של בה קי נש ל סמא"ל, הנ ת של ול מה ם הנ י הוא? סנ ים, ומי עי שה רש ת הה קות אל לש הנ ה לש צועה ה זו רש עה ה רה אה רש יי

ן. יהל לי ר עמ עובי י של ת מי קות אל לש הנ ה לש צועה יא רש ה הי עה ה רה אה רש ה, יי עמשל םא תנ וות ל צש ר מי שומי י של מי ר לש כה יא שה הי

ל דנ גש יי יו וש נה ת בה אל יו  יחה יש י של די הוא כש רוך  בה דוש  קה הנ א מי יהרי י של מי י, ייש  ני ר בש זה עה לש ר: אל מנ אה עון וש מש י שי בי ם רנ קה
א יהרי י של ל מי בה ר, אמ קה עי ת יהו"ה לה אנ רש ת יי ם לו אל םא שה ה ל נו, זל מל א מי ינו יהרי ה, אי זל ר מי סי ם חה אי ה, וש זל ם הנ עולה רו בה שש עה
ל ן של גות הי רה לש דש שה ר, של קה עי ת יהו"ה בו לש אנ רש ת יי ם אל שה י של הו מי ה, זל רה צה ין בש טוב בי ין בש רוך הוא בי דוש בה קה ת הנ אל
ה אה רש ייש יי ה, וש רה צה םא בש ל טוב וש רוך הוא בש דוש בה קה ת הנ א אל יהרי ה של אה רש ייש יי ה, וש רה צה ין בש טוב בי ין בש ה בי אה רש ה, ייש יי אה רש יי
ין, די ין לש טוב בי ין לש ר בי קה עי יו לש לה ה עה ם אותה מור שה יק גה די ה. צנ רה צה ין לש טוב בי ין לש ר, בי קה עי יו לש לה ה עה ם אותה םא שה ל של

ין. די םא בש ל טוב וש םא בש ר, ל קה ה עי ם אותה םא שה מור ל גה ע הנ שה רה ין, הה די םא לש ל טוב וש יו לש לה ה עה ם אותה י שה ינוני בי הנ

י עי צה מש אל מוד הה ענ הה מו של א כש לה י. אל עי צה מש אל מוד הה ענ ד הה צנ ה מי לה טש יא ני י הי רי המ ה? של אה רש את יי רי קש ה ני ינה כי שש ה הנ מה לה וש
ד חנ ה, פנ אה רש את יי רי קש ני םאל זו  מ שש ד הנ צנ ם, מי יהל ני שש ת מי לל יא נוטל ך הי םאל, כה מ ין ושש ם יהמי הי ין, של די ים וש מי חמ רנ ל מי נוטי
יך תי כש שנ ן מש ל כי יך ענ תי בש הנ ם אמ ת עולה בנ המ אנ ה וש ר בה מנ אל נל יהה של ני שש ה הנ וה צש מי זו הנ "ה, וש בה המ א אנ רה קש ין ני יהמי ד הנ צנ מי ק, של חה צש יי

ד. סל חה

ים הודי יש ה - לנ ה. אורה בוקה ה, אמ ה אורה ינה כי שש הנ ר, וש ני י אור וש עי צה מש אל מוד הה ענ א הה רה קש לו ני לה ים הנ די דה צש י הנ ני ד שש צנ ומי
ה, בוקה אמ י הה ני פש ר לי ני ה כש ינה כי שש י הנ ני פש ים לי די ים עומש יקי די צנ ה, של נה שש מי י הנ לי עמ בנ שוהו  רש פי ך  ה - כה בוקה ה, אמ ה אורה תה יש הה
י אור, הי י"ם יש להי ר אל םאמל י אשון ונ רי יום הה ה בנ שום זל ין, ומי די ם הנ שה םאל אדנ"י, של מ שש ד הנ צנ ין יהו"ה, ומי יהמי ד הנ צנ מי
ן ה ה"י מי זל ר, וש ה ני זל םאל, וש מ שש ים, י' בי ירי אי ם מש שה ה, ומי יונה לש על ם ה' הה הי אשון, וש רי יום הה ם בנ ה אור הי שה מי חמ שום של מי
"א ה"י, לי י"ם מה להי הו סוד אל זל ן י"ה, וש י, בל עי צה מש אל מוד הה ענ ם הה יהל ני שש "א מי לי םאל, (ו' מה מ שש ין י' לי יהמי י"ם, ה' לש להי אל
ה אה לי יא מש הי ה, של ירה עי זו ה' זש יות, וש פוך אותי הי "ה בש יאה לי ה מש י"ם זל להי "א, אל ר - הי בה דה סוד הנ ה. וש אשונה ה רי תובה זו כש
ך ט"י, ר כה חנ אנ ה ה"ו וש תורה יות הנ ים אותי ילי חי תש ה מנ ה הוא הוי"ה, ובה לה עש מנ ית היו"ה, לש עמשי ננ יות, וש לש אותי שה מי
א לה ה? אל לה ך של יהרי הוא הנ ה ו' של נה מל ח מי רנ פה ם של רנ י גה א מי לה יות ה', אל הש ה לי תה יש א ד' הה לה ה? אל רונה חמ את ה' אנ צי מש ה ני נה אה וש
ח רנ פה שום של י, מי ישי מי חמ ף הנ לל אל ה בה וה ר דה זנ הוא חה ה, של לה של ך  יהרי הוא הנ הו הוד של ה, זל וה יום דה ל הנ ה כה מה י שומי ני ננ תה נש
הוד הוא ח, וש צנ ד ני אות ד' ענ נות הה מש ה לי ילה חי תש ין מנ יהמי מי ע של עמקםב, נודה ך ינ ף ילרל ע כנ קנ תי ר ונ מנ אל יו נל לה עה ך, של ה יהרי נה מל מי

ה). מםשל ן הוד לש תנ נה ר וש מנ אל נל הו של ה, זל מםשל ן לש תנ ני הו של זל ה, וש לה מות של לי שש ך, הנ יהרי הנ

ה עה בה רש אנ ים וש לשי קון שש תי

ל אות י' ענ הה ה? של מה לה ד, וש סל חל ה  מה ל עי גומי אותו) של (מי אותו  ין, לש יהמי ל מי בי קנ ה לש תוחה ה פש בה קי ית, ב' נש אשי רי בש
יש אי ר - וש בה דה א סוד הנ לה ב'? אל חור לנ ה ג' אה מה ן, לה ם כי ים, אי רי ים ינדש כי חש הנ ה לש רוצל ה הה שום זל ה ג', ומי מו זל םאשו כש ר
ד הוא, ב' סל חל תו  וה רש ת על ה אל אל רש יא תי הי וש ה  תה וה רש על ת  ה אל אה רה וש מו  ת אי בנ יו או  בי ת אה בנ חםתו  ת אמ ח אל קנ יי ר  של אמ
יות אותי ל הה ד', כה מי יהה  נל פה ה  ירה זי חל ג', ה' הל מי יהה  נל ה פה ירה זי חל ב', ד' הל מי יהה  נל ה פה ירה זי חל א', ג' הל מי יהה  נל פה ה  ירה זי חל הל
ירות זי חמ ה מנ מה לה כו', וש י וש חםרה ת אמ יתה אל אי רה ר - וש בה דה א סוד הנ לה ה? אל מה לה ים, וש ני פה ים בש ני ן פה ינה אי זו, וש ן זו מי יהל ני ירו פש זי חל הל
חםתו, ם אמ ב עי רור שםכי ר אה מנ אל יו נל לה עה ה, וש וה רש הוא על רור של ד אה גל נל ם, א' כש דה גש נל ן כש הי יות של עמרה יל הה בי שש זו? בי ים זו מי ני פה
ת ם בםשל הל ין לה אי ם, של יהל לי ים אמ ני ים פה ירי זי חמ תו, ומנ ם בי עי חותו וש ם אמ עי מו וש ם אי ב עי ד שוכי חה ל אל לו, כה לה יות הנ עמרה הה של
םא ר ל וי י עי ני פש לי ר וש מנ אל ה נל לה לה גש עור, ובי יהה תי רש ה, על וה נה עמ ת בנ בםשל ן בש יהל ני ירות פש זי חמ דושות מנ קש יות הנ אותי ל הה בה ים, אמ ני פה

ר. תה סש ני ה וש עה ה רה אה רום רה ר - עה בה דה סוד הנ הוא עור, וש ר של וי שול, עי כש ן מי תי תי

חותו. ם אמ ח עי ם, אה ם אי ב עי ים אה די ינחמ תש שו, ומי בםשה תש םא יי ל ים וש די ינחמ תש ם מי ם, כגלה הל ים מי טי שש פנ תש מי של ך כש ר כה חנ אנ וש

ך. יני י ובי יני ים) בי חי ין אנ יד (בי רי פש ת ינ ול מה י הנ תוב כי כה הו של ן יהו"ה, זל הי יות של אותי רוד בה ם, ייש פי יהל יני ה בי וה רש על ת של עי כה
ם יהל ני ל שש ה של וה רש על ח ד', הה ד - אה חה ל אל סוד של הנ ד, וש חה מו אל ד ושש חה ילה יהו"ה אל הש ן, יי הל רות מי יות עובש עמרה הה ר של חנ אנ

ל. גה ל תש ר אנ חי סוד אנ ר וש מנ אל יו נל לה עה ר, וש חי ר אנ אה שש ד ני חה ל אל ד' של קוץ מי ק הנ לי תנ סש מי ן של מנ זש ר. בי חי אנ

ה שה מי חמ ים ונ לשי קון שש תי
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שום ומי י,  רי שש תי בש א  רה בש ני של ם  דה אה ה  זל ית,  אשי רי בש יות  הש לי א'  ר  סי חה ם,  עולה הה א  רה בש ני "י  רי שש תי בש ית,  אשי רי בש
ה כה רה יא בש הי ב' של ח בש תנ י ופה רי שש ן תי ק מי לי תנ סש ך. הי עמבורל ה בנ מה דה אמ ה הה רורה הו אמ לו, זל לה גש ל בי לי קנ תש הי ץ לש רל אה ה הה ידה עמתי של
ם ר שה כנ זש ני םא  ל ין,  די י הוא  רי שש תי שום של א מי לה אל םא עוד,  ל וש ה,  לה לה קש ן הנ מי ה  יא אותה הוצי ולש ץ,  רל אה הה ך  רי בה תש תי של

ם. דה ת אה מנ שש ר יהו"ה ני תוב ני כה הו של ת. זל רל חל ם אנ ענ ן בו פנ כי תה םא יי ל י, של רי שש תי בש

ה שה שי ים וש לשי קון שש תי

ל כה ה, וש עמשל מנ י הנ מי ה יש שה ת ייש לו שי חנ ל אנ כה ן, ולש תות הי בה ע שנ בנ י של רי המ ית, של אשי רי ת בש בנ הוא שנ ית, של אשי רי בש
ת של ית שי אשי רי ת בש בנ שנ כו'. וש יך וש ינל עי ים בש ני ף שה לל י אל תוב כי כה הו של ים, זל ני ף שה לל רוך הוא הוא אל דוש בה קה ל הנ יום של

. יחנ שי מה מות הנ ים יש פי לה י אמ ני ה, שש ים תורה פי לה י אמ ני ים תםהו, שש פי לה י אמ ני ם שש לו הי ים של יהמי הנ

ין אי ם, וש יי מה י הנ ני ל פש ת ענ פל חל רנ י"ם מש להי רוחנ אל ה - וש ים תורה פי לה י אמ ני ה תםהו, שש תה יש ץ הה רל אה הה ים תםהו - וש פי לה י אמ ני שש
ין דםם, יהמי אה ן וש בה ה, לה עמשל םא תנ וות ל צש ה ומי וות עמשי צש ן מי הי ה, של לה ים של ני פה י הנ ני ם - שש יי מה י הנ ני ה, פש א תורה לה ם אל יי מנ
י אור, הי יש ונ י אור  הי יש י"ם  להי ר אל םאמל י ונ  . יחנ שי מה מות הנ ים יש פי לה י אמ ני ה, שש ים תורה פי לה י אמ ני ם שש ה הי לל אי וש םאל,  מ ושש
י ני שש ל  ענ וש ים,  עי בש שי ם  הי וש "ן,  י כי הי יש ונ ר בו  מנ אל נל של אי,  דנ ונ ן  כי ל  ענ יהו"ה,  דו  בש ים כנ אורי בה ן  כי ל  ענ ר  מנ אל נל ם  יהל לי עמ
םאש י אור - ר הי יש ר, ונ שה ה עה עה בה רש אנ ח, אור לש סנ ה פל י אור - זל הי ה. יש בה קי ר ונש כה ים זה צופי רש ר דו פנ מנ אל לו נל לה אורות הנ מש הנ

ר. ענ שון צנ י לש הי יש קום ונ ל מש כה י, ובש הי יש ם ונ שה י וש הי יש אן ונ יום, כה י הנ הי יש ר בו ונ מנ אל נל ה, של נה שה הנ

ה, דה קג ה נש ת אותה י? אל ת מי ל אל לי ל, חי לי ת חי בה ית), י' שנ רי ת בש בה יא שנ הי ה, (של לה ל של לה חה ה בל דה קג ית נש אשי רי ת בש בנ שנ
אן ה כה שום זל ה, ומי ך זונה סל ן נל יי ים, ינ בי רנ שות הה יא רש הי ה, של לה ל של לה חה יהה בל רי כש יס נה ני כש מנ י של מי ת, לש יהה מות יומה למלל חנ מש
י מםרו, ומי שש י תי תםתנ בש ת שנ אל וש או  ירה יו תי בי אה וש מו  יש אי תוב אי כה הו של "ת. זל בה "א שנ ית יהרי אשי רי הו בש זל ה, וש אה רש יי יך  רי צה
א מי ש יהו"ה טי דנ קש ת מי ר אל מנ אל יו נל לה ה, עה ך זונה סל ן נל יי ים, ינ בי רנ שות הה יא רש הי ה, של לה ל של לה חה יהה בל רי כש שות נה יס רש ני כש מנ של
ית רי ל בש ין, אות של לי פי ל תש ים, אות של ים טובי ל יהמי ת, אות של בה ל שנ יא אות של הי זו  ה הנ דה קג נש הנ כו', וש ה וש תה רש כש ני וש
ם דה ר אה מנ אל יהה נל לל עה ה של דה קג נש יק, הנ די ל צנ םאש כה ר ר בש תל ים לו, כל אי ה קורש ר תורה פל ל סי ר של תל ית, כל רי בש ת הנ רל ה, עמטל ילה מי

ד. חה ר אל תל כל שו בש מש תנ שש יי ים של כי לה י מש ני שש ר לי שה פש י אל ה אי נה בה לש ה הנ רה מש יהה אה לל עה ים, וש צופי רש יו דו פנ הה ה של וה חנ וש

זו ה הנ דה קג נש הנ ד, וש חה עמשו אל ה ננ ם י', ובה יהל ני שש ה, של רונה חמ יא ה' אנ ב, (זו) (ד' ו') הי לי י הנ מי כש חנ ר לש סנ מש ה ני זל סוד הנ הנ
אות ו', (ב') ה? בה מל ה, בנ עמשל מנ י הנ מי ת יש של שי גור בש ילה סה הש תוב יי כה הו של חםל. זל י הנ מי ת יש של שי ה בש תומה חמ ה ונ תומה יא סש הי
י ידי מי לש ל תנ ווג של זי ה הנ שום זל ה, ומי לה עש ת בנ ל אל בי קנ ת לש חנ תנ פש י ני יעי בי שש יום הנ חםל, ובנ מות הנ ו' יש אות ו', בש ה בה תומה סש

ם. יהל ני בש שות לי דה דושות חמ מות קש שה ים נש שי יורש ת, וש בה שנ ת לש בה שנ ים מי מי כה חמ

ת חנ תנ פש ני ד של תום, ענ ן חה יה עש עול מנ ן) נה ל (גנ יא גנ הי של ה, כש עה דה םא יש ל יש  אי ה, וש תולה את בש רי קש ה ני דה קג נש ה הנ שום זל ומי
ירות מי ר אמ של על ה בש מורה ה ושש גורה יא סש הי חםל של י הנ מי יש ת  של ל שי כה ה, בש אה רש יי את  רי קש ני ה,  תומה יא סש הי של וכש ה,  לה עש בנ לש
ם, יי מנ שה הנ כגלו  יש ונ ת  בה שנ ה, בש ינה ם בי שה ה, של בורה גש יות הנ ם אותי יי תנ ים ושש עי בה רש ם אנ הי י"ם, של להי ם אל יי ננ ים ושש לשי ושש
ים. רי ים ינדש כי חש הנ ה לש רוצל נו הה רש מנ אה מו של ה, כש מה כש ם חה שה מות, של ם שי יי ננ ים ושש עי בש ל שי ין כולי יהמי ל הנ ד של סל חל כגל"ו הנ יש ונ
ת חנ תנ פש ני של ך. כש מל ת אי אל וש יך  בי ת אה ד אל בי ת, כנ בה שנ ה בש בה המ או, אנ ירה יו תי בי אה וש מו  אי יש  חםל, אי י הנ מי יש ת  של שי ה בש אה רש יי

ה. עמשל םא תנ ל ה וש וות עמשי צש נו מי תש ה ני בה המ אנ ה וש אה רש יי ה, ומי בה המ את אנ רי קש ה ני לה עש בנ לש

ים לשי ה ושש עה בש קון שי תי

יך רי ם צה ה, שה יעה רי ופש ה  לה רש עה ן  הי של לו  לה פות הנ לי קש ל הנ ים של בושי לש הוא בנ של אי כש דנ ונ י"ת,  רי ית הוא בש אשי רי בש
ל, אי רה שש א יי לה ה אל ים אותה שי ין יורש זו אי אות הנ הה י, וש נה ל פה ים ענ רי חי ים אמ להי ך אל ילה לש הש םא יי ר ל מנ אל ם נל יהל לי עמ ה, ונ אה רש יי

ם. ת דה פנ טה ם הנ ה עי יעה רי ה ופש לה רש ן עה הי ם, של הל לו מי לה פות הנ לי קש ת הנ ים אל ירי עמבי מנ ד של ית ענ רי ין אות בש אי של

ך. תםהו חםשל בםהו וש ה תםהו וה תה יש ץ הה רל אה הה ר וש מנ אל ם נל יהל לי עמ גוז, ונ אל פות הה לי לש קש ד שש גל נל ה כש לה רש עה ן בה פות הי לי לש קש שש
ת לשל ד שש גל נל ב זו, כש ל גנ לו זו ענ לש אי שה ית, וש ישי לי ה שש פה לי ך - קש יהה, חםשל ני ה שש פה לי ה, בםהו - קש אשונה ה רי פה לי ו יהרםק, קש - קנ
ם הל בה ת של של קל י הנ עי בש ת צי לשל ם שש דה גש נל כו', כש ם וש יכל יני י עי רי חמ אנ ם וש כל בש בנ י לש רי חמ תורו אנ םא תה ל ם וש הל ר בה מנ אל נל ן, של יי ענ י הה עי בש צי
לש ר שה מנ אל ם נל יהל לי עמ ונ ם,  ית עולה רי כםר בש זש לי יהה  יתי אי ר ורש מנ אל נל יהה  לל ית, עה רי ה אות בש דה קג נש יא  הי ן, של יי ת ענ א בנ רה קש ני
ית רי כםר בש זש יי ם וש עולה ן הה לו מי לה פות הנ לי קש ת הנ רוך הוא אל דוש בה קה יר הנ עמבי י ינ תנ ם, ומה ילנ מי י אמ כו' כי ם וש ל גויי ים כה מי עה פש
ה, נה מל עות מי רה פות הה לי קש לש הנ ירו שש עמבי ינ ר של חנ י? אנ תנ יך, מה ף עוד מורל ני כה םא יי ל תוב וש כה הו של ה. זל לה אג גש ן הנ מנ זש ם? בי עולה
יא הי לו  לה פות הנ לי קש בנ ת, של חםרל רש חנ י שש ני אמ י של ני אג רש ל תי ת אנ רל יא אומל לו, הי לה פות הנ לי קש ת בנ של בל לנ תש יא מי הי ן של מנ זש ובי

ת. יהה מות יומה למלל חנ ה מש שום זל ת, ומי לל לל חנ תש מי

ה לה גנ תש םא מי יא ל זו, הי ה הנ יעה רי פש ת הנ ענ רנ פש ני ד של ענ ם, וש ת דה פנ טה ם הנ ה עי יעה רי יך פש רי יו צה לה "ת, אי ול מה יא הנ הו"ם הי תש
יהד א, מי ינה די אנש טה קושש א וש ה, רומה יעה רי ה ופש לה רש ה עה נה מל ים מי רי עובש של ר, כש בה דה סוד הנ ם, וש עולה ילה אות בה הש םא תי ל ם וש עולה בה
ך אתש י צי ימי תוב כי כה יים בו הנ קנ יך, לש תי חש לנ י שש נםכי י אה אות כי ך הה ה לש זל וש ר בו  מנ אל נל אותו של ם לש עולה אות בה ה הה לה גנ תש מי

אות. לה פש נו ני אל רש ם אנ יי רה צש ץ מי רל אל מי

ד ים, או ענ ירי אי מש יהה הנ נל וה גש ת בי של קל ת הנ ה אל אל רש תי ד של , ענ יחנ שי י מה לי גש רנ ה לש פל צנ ל תש י, אנ ני ר בש זה עה לש ה, אל שום זל ומי
ט בל ם שי קה וש יהד  ית. ומי רי י', אות בש אות  הה עמקםב, זו  ינ ב מי כםכה ך  רנ א דה לה ה אות? אל ה זל ם. מנ עולה ה אות בה לל גנ תש יי של

ך. לל רון מל ישג י בי הי יש ר בו ונ מנ אל נל , אותו של יהה לל ל אי אי רה שש יי מי
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ה, יבה שי יש י בנ תי עש מנ י, שה ר לי מנ ר? אה פה י עה לי כש ה בי לה רש עה ים הה מי ה שה מה יההו, לה לי ת אי י אל תי לש אנ ד שה חה ה, יום אל אי םא ורש ב
מו, חש ר לנ פה עה ש  חה נה תוב וש כה הו של זונו, זל מש ת לו  תי לה יך  רי קומו, צה מש ים אותו מי ירי עמבי מנ ן של יוה כי ש, וש חה ה הוא נה לה רש עה של
הוא ב של לל כל אותו הנ זון לש ת מה תי ה, לה יעה רי פש הנ ים מי יפי טי מנ ם של דה הנ ר, וש בל קל בוט הנ ין חי די ם מי דה ל אה צה ה ני זל י, בה ני אי, בש דנ ונ ובש

ת. ול מה ך הנ אנ לש ל מנ בו של רש חנ ם מי דה ל אה צה ה ני זל , ובה חנ רוצי

ב רל ר לו, חל מנ ת? אה כל פל הנ תש מי ב הנ רל חל י מי ננ יל בה צי י מנ רוך הוא, מי דוש בה קה י הנ ני פש אשון לי רי ם הה דה ר אה מנ ן אה ל כי ענ וש
ה ילה ד מי גל נל יות, כש יפי ה פי רי שש ש על רוך הוא שי דוש בה קה ל הנ בו של רש חנ ים, וש בות צורי רש ך חנ ה לש ר עמשי מנ אל נל מו של ה, כש ילה מי הנ
יות ה פי רי שש על ש  שי ם מי דה אה ת הה ה אל ילה צי ה מנ תורה ן הנ כי , וש יהה לל עה תו  רש כש ני יתות של רי ה בש רי שש על לש  ה ושש יצה צי ה ומש יעה רי ופש

ה. רי שש ש על שי ה לנ עולל י"א, של ים הי יי ץ חנ למםה עי ר שש מנ אה מו של ב, כש רל חל הנ

ד גל נל ח כש צנ רש םא תי ים, ל נוני ת זש של ש אי חה ד נה גל נל ף כש אה נש םא תי ף. ל אה נש םא תי ל ח וש צנ רש םא תי ה ל ה תורה רה מש ה אה לל י אי ני ד שש גל נל וכש
"ף י"ת אנ חי שש ן מנ ה הי לה רש עה פות הה לי קש לש  י. שש תי ידה חי ב יש לל ינד כל י מי שי פש ב ננ רל חל ה מי ילה צי יו, הנ לה ד עה וי ר דה מנ אה סמא"ל, וש
םא ל ון, וש ה עה ון - זל ר עה פי כנ חום יש הוא רנ ם, וש לה צש ה אל לה פי תש נו בנ קש תי ה של נו מנ יש הנ ון. וש עה ה, הוא הל לה רש עה ד הה גל נל "ה, כש מה חי וש
ית רי בש ת הנ יס אל ני כש מנ י של ה, ומי מה תו - זו חי מה ל חמ יר כה עי םא יה ל ף, וש ה אנ פו - זל יב אנ שי הה ה לש בה רש הי ית, וש חי שש ה מנ ית - זל חי ינשש
ה ץ - זל רל אה ל הה ץ. ענ רל אה ל הה אםד ענ אםד מש רו מש בש ם גה יי מנ הנ תוב וש כה הו של יו. זל לה ים עה טי לו שולש לה ה הנ עה בה רש יהה, אנ רי כש שות נה רש לי

שוהו. רש י פי רי המ ם, ונ דה גש נל רו, כש בש ם, גה יי מנ רו הנ בש גש יי ת נםחנ ונ שנ רה פה ר בש מנ אל ים נל מי עה ע פש בנ רש אנ לו, וש גוף של הנ

ה אות לל גנ תש ם, מי עולה ן הה ה מי נה עמבםרש תנ ן של מנ זש ה, בי נה טנ קש י הנ רומי וש י  תי בה י רנ ן רומי הי י של תי עש מנ ה, שה יעה רי ה ופש לה רש עה
ם עולה ר הה ם, חוזי עולה טות בה לו שולש לה פות הנ לי קש הנ ן של מנ זש בי ם, של עולה ת הה דנ קג יא נש הי יון, של ן, צי יי ת ענ יא בנ הי ית, של רי בש הנ
י הי יש י אור ונ הי י"ם יש להי ר אל םאמל י יהד ונ ה, מי לה אג גש םא הנ ב תה ן של מנ זש בםהו, בי ה תםהו וה תה יש ץ הה רל אה הה תוב וש כה הו של בםהו. זל תםהו וה לש
ילה יהו"ה הש הוא יי יום הנ ד, בנ חה ר יום אל י בםקל הי יש ב ונ רל י על הי יש י אור) אור, ונ הי יש י (ונ הי א יש לה תוב, אל םא כה יהה אור ל אור. הה

ד. חה מו אל ד ושש חה אל

ים לשי ה ושש מונה קון שש תי

ים ני פש בי ים מי לי ה עה שה מי ה ייש חמ נה שושנ כו', בנ ים וש חוחי ין הנ ה בי נה שושנ ר כש מנ אה ח וש תנ י"ם, פה להי א אל רה ית בה אשי רי בש
לו יות של אותי ש הה מי י"ם. חמ להי כםל אל הנ ה י', וש לה פוחנ של תנ ה ו', הנ לה יט של בי רש שנ ם ה"ה, הנ הי חוץ, וש בנ ים מי לי ה עה שה מי חמ ונ

יט. בי רש "א שנ לי , ו' מה פוחנ ים, י' תנ ני פש בי ים מי לי ה עה שה מי חוץ, ה' חמ בנ ים מי לי ה עה שה מי ה' חמ

ה אור. שה מי חמ ת בנ חנ תנ פש ם, ני עולה ה בה לה אג ילה גש הש תי ן של מנ זש ה. בי טומה יא אמ לות, הי גה יא בנ זו הי ה הנ נה שושנ הנ ן של מנ זש בי
ל אורות ים של בושי לש ה  מה כנ בש ת  של בל לנ תש מי ת,  חנ תנ פש ני של ן  מנ זש הנ אותו  ובש י אור,  הי יש י"ם  להי אל ר  םאמל י ונ תוב  כה של הו  זל
ה עה בה רש אנ , בש יהה שוטל קי ת בש טל של קנ תש ת ומי חנ תנ פש ני ן של מנ זש ה, ובי וות עמשי צש ל מי ים של שוטי ה קי מה כנ ת בש טל של קנ תש ה, ומי תורה הנ
ין לי פי י תש תי ת בה ענ בנ רש אנ ל יהד ובש ין של לי פי י תש תי ת בה ענ בנ רש אנ ם אדנ"י, בש הי ב של הה י זה די גש ה בי עה בה רש אנ ם יהו"ה, ובש הי ן של בה י לה די גש בי

ה. ה בה סל כנ ר תש של ך אמ סותש פות כש נש ע כנ בנ רש ד אנ גל נל ם כש יוט, הי דש ן הל י כםהי בושי ה לש עה בה רש ם. אנ דה גש נל ם כש הי םאש של ל ר של

קול ח, ולש תה פש י תי תנ פה תוב אדנ"י שש כה של הו  . זל יהה לל ל אי יכה הי ח הנ תה פש ני יהד  לו, מי לה ים הנ בושי לש ת בנ נל קל תנ תש מי של וכש
ים רי ל אומש אי רה שש יי של ם, וכש יהל פי נש ת קול כנ ע אל מנ שש אל יות וה חנ ר בנ מנ אל ה, נל בושה ל לש ים של עממוני פנ הנ ים וש מוני רי ימות הה עי נש
ם הי ים, של רובי כש י הנ ני ין שש בי יהה מי לל ע אי מה שש קול ני יו, הנ לה ר אי בי דנ קול מי ת הנ ע אל מנ שש יי ה? ונ תוב בה ה כה ע, מנ מנ ת שש יאנ רי קש
י ן, מי מנ אותו זש אי, ובש שנ חמ ה בנ לה פי זו תש ה, וש קה ה דנ מה מה ים קול דש עמשי קול, ננ ם הנ בור עי די ד הנ ינחי תש מי של ים, וכש צופי רש דו פנ
ז ד - יאהדונה"י, אה חה אל מות כש שי י הנ ני י שש רי המ צון, של ת רה ילה עי הש ן יי מנ זש אותו  בש ש, של קי בנ יש תו  שה קה בנ ש  קי בנ ה לש רוצל של
רור ה סוד אה זל ר, (וש של י על רי ם, המ הל בה יות של ה אותי מונל מות ושש י שי ני "ז יאהדונה"י, שש יהד אה ה, מי נל עמ יהו"ה ינ א ונ רה קש תי
ה פה ים שה מי ל ענ אל פםך  הש ז אל י אה ה, כי לה כנ ן וש תה ל חה בור של חי הנ הו  כו', זל םאת וש ז ה הנ תורה י הנ רי בש ת די ים אל םא יהקי ר ל של אמ

"ן). מי ם אה עה ל הה ר כה מנ אה ה סוד וש זל כו', וש ה וש רורה בש

רו בש חנ תש לות, יי גה ן הנ ל מי אי רה שש יי או  ייצש ן של מנ זש ד, ובי חה ווג אל זי בש יו  הש םא יי לות, ל גה ן הנ ל מי אי רה שש י יי ני בש או  ייצש ד של ענ וש
ן מנ זש אותו  לות. בש גה ת הנ יאנ צי הוא יש י אור, של הי י"ם יש להי ר אל םאמל י ונ יהד  ה, ומי יר מםשל "ז יהשי ן אה מנ זש אותו  ד. בש חה אל כש
ה יבה שי יש ל הנ ים של בי רנ נות הה חמ מנ ך: הנ ר כה םאמנ י ים וש יעי קי רש י הה רומי ה בש ה, קול עולל לה יכה הי ס לש ני כה הי ה לש ה רוצה ירה בי גש הנ של
ן מי יהה  נל ת בה אםל אל גש ן, לי קי תנ תש הי ה לש אה בה ה של ירה בי גש מול הנ לש נו  קש תנ תש דושות, הי מות קש שה ל נש ה של תונה חש תנ הנ ה וש יונה לש על הה
ים קי רה י קולות ובש הי יש ם ונ הל ר בה מנ אל נל ים, של קי רה י בש לי עמ י קולות ובנ לי עמ רות ובנ י שופה לי עמ ה בנ מה ן כנ מנ זש אותו  לות. בש גה הנ
ר בי דנ ה יש ן מםשל מנ אותו זש קול, בש נו בש נל עמ י"ם ינ להי אל הה ר וש בי דנ ה יש כו', מםשל אםד וש ק מש זה ר חה קול שופה ר וש הה ל הה ד ענ בי ן כה נה עה וש
הוא קול, של בש נו  נל עמ ינ ה,  יונה לש על ם הה אי יא הה הי י"ם, של להי אל הה וש ר בו,  בל דנ ה אמ ל פל ה אל תוב פל כה של הו  ה. זל ינה כי שש ם הנ עי

ה. ל מםשל קולו של ה בש נה שש מי י הנ לי עמ שוהו בנ רש י פי רי המ י, ונ עי צה מש אל מוד הה ענ הה

ם ר שה מנ אל נל י, של יננ ר סי הנ ר בש מנ אל נל מו של ב זו, כש ל גנ ה עולות זו ענ תונה חש תנ הנ ה וש יונה לש על ה הה ינה כי שש ן, הנ מנ זש אותו הנ ובש
י יננ ר סי הנ רוך הוא בש דוש בה קה ח הנ תנ ה פה בה ה, של יונה לש על ם הה אי "י - הה ה, מי םאת עולה ז י בש ר, מי בה דש מי ן הנ ה מי םאת עולה י ז מי

אהנםכי"י.

יעמך מי שש ם הי יי מנ שה ן הנ ר מי מנ אל נל י של יתי אי י רה רי י, המ בי י רנ בי ר: רנ מנ אה עון וש מש י שי בי ל רנ ל של צי ר הנ חנ אנ ד מי חה ן אל קי ם זה קה
ל כה שוהו, של רש פי ך  כה ים, של כי אה לש מנ ל הנ ד של צנ ל מי אי רה שש ם יי ר עי בי די י של תי עש מנ ר שה חי קום אנ מה כו', ובש וש ךה  רל ינסש לש ת קםלו  אל
ר מנ ר אה חי קום אנ מה ם, ובש ידי פי לנ ת הנ אל קולת וש ת הנ ים אל ם רםאי עה ל הה כה הו וש זל ך, וש אה לש ה מנ עמשה יו ננ פי א מי יהצה בור של די בור וש די
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ה? ה זל י. מנ תי עש מה ם זו שה יי תנ י"ם שש להי ר אל בל ת די חנ תוב אנ כה הנ

רוחנ וש ה  מה שה ים, נש רי שה ה קש לשה הוא שש רוך  בה דוש  קה ן הנ תנ נה ם  דה אה בה י של תי עש מנ ן, שה קי ן זה קי עון: זה מש י שי בי ר רנ מנ אה
ר מנ אל ן נל יהל לי עמ יונות, ונ לש ירות על פי לש סש שה ה מי לולה ה כש יונה לש על ה הה ינה כי שש ת הנ דל ם יורל בוד, שה כה א הנ סי כי ה מי מה שה נש ש, הנ פל נל וש
ת חנ ת, אנ חנ ן אנ הל ר בה מנ אל נל יונות, של לש ירות על פי לש סש י שה רי ם - המ יי תנ ת ושש חנ י, אנ תי עש מה ם זו שה יי תנ י"ם שש להי ר אל בל ת די חנ אנ

"ד. חה ם אל ה אותה ה עושל י, ז"ו - בה תי עש מה ם זו שה יי תנ י"ם שש להי ר אל בל ת די חנ הו אנ זל ים, וש די חה ה אמ לשה ת, שש חנ אנ וש

בו ש  בי לנ תש הי שום של ה, מי טה מנ לש ם של יי מנ שה א הנ בה ל צש ל כה הוא מטטרו"ן, כולי , של רוחנ הה מו מי ר עי בי די ך  ר כה חנ אנ וש
נו מל א מי יהה יוצי נו, הה מל א מי יהצה בור של די בור וש ל די כה ן בש כי לה וש ירות,  פי סש ש  ל שי כולי י הנ עי צה מש אל מוד הה ענ יו הה לה ב עה רוכי וש
ש פל הוא נל ן, של אופנ ית בה ירי ה עמשי תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש ה הנ דה יהרש ך  ר כה חנ קולת. אנ ת הנ ים אל ם רםאי עה ל הה כה וש הו  זל ך, וש אה לש מנ
ץ, רל אה ד בה חה ן אל ה אופנ ני הי ר וש מנ אל יו נל לה עה שום של ה, מי דולה גש שו הנ ת אי ך אל אמ רש ץ הל רל אה ל הה ענ ר בו וש מנ אל נל ם, וש שה ם מי דה אה הה
ה מה שה נש כי ה  טה ומנ ה  לה עש מנ ל  כה בש בו  ירו  ינכי של ץ,  רל אה וה ם  יי מנ שה וש ים  כי אה לש מנ הנ וש א  סי כי הנ ן  מי בורו  די וש ע קולו  מנ שה יי י של די כש

ה. נה מל נוי מי ר פה יבה ין אי אי ן, וש טה ר קה יבה אי לו בש פי אמ גוף ונ ל הנ כה ה בש טונה לש שי של

ים לשי ה ושש עה שש קון תי תי

י רוני שש י אי י כי רי שש אה ר בש שי ילה, אה הש ר אל של ילה אמ הש כו', אל וש יך  אתי ר הוצי של ר בו אמ מנ אל נל "ר, של של ם אמ ית, שה אשי רי בש
ם הי ם, של חל ל רל ר כה טל ן פל הי ה, של וה צש ה ומי וה צש ל מי ל כה נו, ענ וה צי יו וש ותה צש מי בש נו  שה דש ר קי של ה, אמ יונה לש על ם הה אי הה זו  נות, וש בה
ם, חל ל) רל ר כה טל ח (פל תה פש ני ית, של רי הוא אות בש הוא כםל, של יק של די צנ שורות בש ן קש כגלה ה, של מונל ים ושש עי בה רש ם אנ יי אתנ מה
ה ר בה מנ אל נל ם של אי הה זו  ן, וש טל בל יד מי די יש ש  די ר קי של ר אמ מנ אל יו נל לה עה וש ה,  וות עמשי צש ה מי מונל ים ושש עי בה רש ם אנ יי אתנ ן מה הי של
יק, די צנ יו - בש ותה צש מי בש נו  שה דש ה. קי יונה לש על ם הה אי יא הה הי ר - של של א). אמ נורה ח הנ רנ קל הנ הו  זל ח, (וש רנ קה א הנ יהצה י  ן מי טל בל מי
מוד ענ ה הה זל  - נו  שה דש ר קי של עוד אמ וש ה.  עושל וש ה  ול צג הוא מש שום של ם, מי יהל לי עמ  - נו  וה צי וש ן.  טל בל יד מי די יש ש  די הוא קי של
םאל, מ שש ד הנ צנ נו - מי שה דש עוד קי ה. וש עושל ה וש ול צג ך הוא מש כה נו - של וה צי יהו"ה, וש ל לנ אי רה שש יי ש  ר בו קםדל מנ אל נל י של עי צה מש אל הה
ל י כה לי ש  דל יא קנ הי רות, (של מה אמ ה מנ רה עמשה לו  אי ה, וש רה עמשה חות מי ה פה שה דג ין קש אי ם, וש יי וי לש ת הנ אל תה  שש דנ קי וש ר בו  מנ אל נל של

י אור. הי י"ם יש להי ר אל םאמל י ם ונ הל ר בה מנ אל נל ה), של בה שה חמ מנ ה בש לה ל עה אי רה שש יא יי הי ה של מה כש חה יון וש לש ר על תל הוא כל כור, של בש

בון שש חל כות כש רה ה בש אה ם מי הי ין, של יהמי כות לש רה בש ל הנ ם כה שה ל, של ם עה הוקנ ר בו  מנ אל נל ין של יהמי ד הנ צנ ל, מי ענ נו  וה צי וש
ב אה ד הה צנ ר, מי של ם - אמ אי ד הה צנ םאש, מי ב - ר אה ד הה צנ כםל, מי ל הנ ן של בה רש קה יא הנ הי ה, של אה מי ה לש ם ק' עולל אות י' עי "ל, של ענ
ים יבי שי חמ מנ ית של רי ם גוף ובש הי נו של עש מנ שה י, וש רי ה פש ה עושל ה זל עושל י, וש רי ץ פש ה עי ה זל ול צג ה, ומש ם - עושל אי ד הה צנ ה, מי ול צג - מש
ה שה רות אי ה חובש תונה חש תנ הנ ה וש יונה לש על ה הה ינה כי שש ך הנ רות, כה ן חובש הי מו של רםת. כש פםת חםבש תי י כש תי ר שש מנ אל ם נל יהל לי ד, עמ חה אל

ה. חותה ל אמ אל

ר תל ה כל זל אי, וש דנ ר אהי"ה ונ של ר הוא אמ של נו, אמ יתה וי צי נו וש תה שש דנ ר קי מנ םא אה ל נו, וש וה צי יו וש ותה צש מי נו בש שה דש ר קי של עוד אמ
א), בה א (סה בה ה אנ נו זל שה דש ים. קי אשי רה ל הה ל כה םאש של ר םאש, הה א ר רה קש ר ני כה זה ד הנ צנ ר, ומי של א אמ רה קש ה ני בה קי נש ד הנ צנ יון, מי לש על
י די ל יש א ענ לה יה"ה אל וה ין המ אי י אור, וש הי יש ונ ה  ר בה מנ אל נל ם, של אי הה - זו  נו  וה צי י אור. וש הי י"ם יש להי ר אל םאמל י ונ ר בו  מנ אל נל של

םאל. מ שש לי ין וש יהמי ם לש יהל ני יהה, ושש עמשי

ל ענ מותו, וש דש כי וש מו  לש צנ יק בש די צנ ך  כה י, וש עי צה מש אל מוד הה ענ ה הה ה? זל ינה כי יא שש הי ה של וה צש מי ל הנ ה ענ עושל ה וש ול צג י מש ומי
ים יקי די ם צנ ך כגלה מי ענ תוב וש כה הו של ים, זל יקי די או צנ רש קש יק ני די צנ ם הנ ל שי ענ ל, וש אי רה שש י יי כםרי י בש ני ל בש אי רה שש יי או  רש קש ני מו  שש

ץ. רל שו אה ירש ם יי עולה לש

הוא י של י מי כי א, וש בה ר: אנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ם, אה יי רנ צש ץ מי רל אל מי יך  אתי ר הוצי של אמ י"ך  להל "י יהו"ה אל נםכי עוד אה וש
יאו הוצי מו של צש ת ענ אל חנ  בי שנ יא אותו, ייש לו לש הוצי רות וש חי יאו לנ הוצי יחנ לו לש טי בש בונו הי רי דונו, וש בוד אמ עש ת שי חנ תנ
י הוא רי המ ונ ם,  הל םא לה ץ ל רל אל בש עמך  רש ילה זנ הש יי ר  י גי ם כי הה רה בש אנ ר לש מנ הוא אה רוך  בה דוש  קה י הנ רי המ ונ בוד?  עש שי הנ תוך  מי
ה מה מו כנ צש ת ענ חנ אל בי שנ הוא מש דול, וש כגש גה רש או בי ן ייצש י כי רי חמ אנ תוב וש כה הו של לות, זל גה ן הנ יו מי נה ת בה יא אל הוצי יחנ לש טי בש הי

ם? יי רנ צש ץ מי רל אל יך מי אתי ר הוצי של ים אמ מי עה פש

םאש את ר רי קש ה ני ירה פי ה וסש ירה פי ל סש א כה לה מו, אל צש ת ענ אל חנ  בי שנ םא לש ה ל ל זל בה , אמ תה רש מנ ה אה יהפל י,  ני ר לו: בש מנ אה
ר של יר אמ כי זש הי וש י,  נםכי אה ח בש תנ פה בוד,  עש שי הנ תוך  ם מי יא אותה קום הוצי ה מה יזל אי ם מי הל לה יענ  הודי י לש די וכש ה,  תה רש בל חמ לנ

ה. ינה י בי רי עמ ים שנ שי מי ד חמ גל נל ים, כש מי עה ים פש שי מי ר חמ גומי ם וש יי רנ צש ץ מי רל אל יך מי אתי הוצי

יהה לו ה, הה עושל ה וש ול צג י הוא מש עי צה מש אל מוד הה ענ ם הה י אי רי א, המ בה ר: אנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ נו, אה שה דש ר קי של עוד אמ וש
מוד ענ ל הה אי ענ דנ ונ , בש תה רש מנ ה אה אי, יהפל דנ ר לו: ונ מנ נו? אה וה צי נו וש שה דש ר קי של ה אמ ה זל י, מנ ני ונ צי י וש ני שנ דש ר קי של ילו אמ בי שש ר בי לומנ
ם אי ר אהי"ה, הה של יא אמ הי אי, של דנ ונ ר  של נו, אמ וה צי וש יו  ותה צש מי בש נו  שה דש ר קי של ם אמ יהל ני ל שש ר ענ מנ אל יק נל די צנ וש י  עי צה מש אל הה
שו רש פש ני ן של ילה אי י הה פי נש ענ ם כש יי ננ ה שש לה עש מנ ם לש הי ם, וש הל ד מי חה ל אל כה ה, לש וה צש יא מי הי ה של ינה כי שש ל הנ ם ענ ה אותה וה ה, צי יונה לש על הה
חוד יי ין הנ אי ד, של חה ה אל טה מנ ם ולש יי ננ ה שש לה עש מנ ם לש ה הי שום זל ת, ומי חנ ה אנ גגדה ה אמ עמשו בה ם ננ ה הי טה מנ םאל, ולש מ שש לי ין וש יהמי לש
ד. חה ים אל עמשי ם ננ ה כגלה ר, ובה יבה אי ר וש יבה ל אי ל כה ה של גגדה יא אמ ם, הי ל כגלה ת של דל יא אוגל הי ה, של א בה לה ן אל ילה אי י הה פי נש ל ענ כה בש

זון יא חמ הי ע, וש דה ונ תש יו אל לה ה אי אה רש מנ בנ ה  ר בה מנ אל נל ה, של אה רש מנ ה בש בואה נש י אור, זו  הי יש י"ם  להי ר אל םאמל י ונ עוד,  וש
ש מי חה ים וש שי ר ו' שי סי ן חה זם ה חה ך עולל כה הוא יהו"ה אדנ"י, של ה, של רוך הוא חוזל דוש בה קה הנ זון וש יא חה ים, הי יאי בי נש הנ
ית עמשי אות ו', בו ננ זון? בה יא חה ה הי מל י ס"ו, ובנ רי ה המ בה תי בון אדנ"י, וש שש חל "ה ס"ו, ס"ה כש בואה נש בון אדנ"י, בי שש חל כש
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ה. לה דון של אה ה הה ירה אי מש יהה הנ רש לנ קש פנ סש אנ

ים עי בה רש קון אנ תי

"י ש' עי מש "י, שי אי ם רש "ת, שה ם בנ "י, שה עי מש ם שי ית שה אשי רי ר, בש גומי ך וש ני זש י אה טי הנ י וש אי ת ורש י בנ עי מש ית, שי אשי רי בש
ילה הש תי של י"ת, וכש אשי רי ה בש זל מו  ע, כש צנ מש אל ע בה ם נודה "י שה אי ה, רש בה תי סוף הנ וש םאש  ר ע בש ם נודה "ת שה ית, בנ אשי רי ן בש מי
ת אל יו וש בי ת אה יש אל ב אי זה עמ ן ינ ל כי ענ יך, של בי ית אה ך ובי מי י ענ חי כש שי ה וש ר לה ה: יאהדונה"י, הוא אומי מו זל בור כש חי מו בש עי

אי. דנ ץ ונ רל אה ל הה דון כה י לו, אמ וי חמ תנ שש הי ך וש יי דוננ י הוא אמ ד, כי חה ר אל שה בה יו לש הה תו וש שש אי ק בש בנ דה מו וש אי

את רי קש ני ה,  לה עש בנ י  לי יא, בש אדנ"י הי של וכש ה,  ירה אי מש יהה הנ רש לנ קש פנ סש אנ את הה רי קש ני ל יהו"ה  ד של צנ ה מי זל שום  ומי
ל ד של צנ ים מי יאי בי ונש ה,  ירה אי מש יהה של רש לנ קש פנ סש ם אנ יהו"ה הי ל  ד של צנ ים מי יאי בי נש הנ וש ה,  ירה אי מש ה  ינה אי יהה של רש לנ קש פנ סש אנ
ה בואה נש הנ ין, של ים די אי בש ננ תש מי לו  אי ים, וש מי חמ ים רנ אי בש ננ תש מי לו  אי ה, של ירה אי מש ה  ינה אי יהה של רש לנ קש פנ סש אנ ן הה ם מי אדנ"י הי

ה. ל פל ענ בש ה של תורה לנ ב וש תה כש בי ה של תורה ה לנ קולה שש

או בש ני וש תוב  כה של הו  ם, זל עולה בה רו  עורש תש ידות יי י עמתי לי עמ ה בנ מה ה, כנ בואה נש לות הנ יכש ים הי חי תה פש ני ן של מנ זש אותו  ובש
ד צנ יו מי הה ה של מנ יות, מי הש ים לי ידי עמתי ונ יו  הה ה של מנ ידות מי י עמתי לי עמ י אותות ובנ לי עמ ה בנ מה כנ כו', וש ם וש יכל נותי ם ובש יכל ני בש
ה ר - מנ בה דה סוד הנ ה, וש יונה לש על ם הה אי ד הה צנ יות מי הש יד לי תי עה ה של ה, ומנ בה שה חמ מנ ה בש לה ל עה אי רה שש יי ה וש ר בה מנ אל נל ה, של בה שה חמ מנ הנ

יהה. ר הה בה יות כש הש ר לי של אמ ר הוא, ונ בה יהה כש הה של

ם, יי ננ זש י אה לי עמ ה בנ מה כנ י יהו"ה, וש יני ם עי הי ם, של עולה בה רו  עורש תש ים, יי יאי בי ים ונש ם חוזי הי ם, של יי יננ י עי לי עמ ה בנ מה כנ וש
ר, גומי ים וש ני ה פה עה בה רש אנ ם וש הל ר בה מנ אל נל ים של ני י פה לי עמ ם, ובנ יהל פי נש ת קול כנ ע אל מנ שש אל ם וה הל ר בה מנ אל נל ה, של יעה מי ם שש שה של
ה, י קומה לי עמ ר, ובנ גומי ם וש דה י אה ידי ם וי הל ר בה מנ אל נל ם, של יי דנ י יה לי עמ ש, ובנ קםדל י רוחנ הנ לי עמ ים, ובנ בורי י די לי עמ י קולות, ובנ לי עמ ובנ
ין אור ובי ין הה י"ם בי להי ל אל די ינבש ן ונ מנ זש אותו  שוב, בש צוא וה יות רה חנ הנ ם וש הל ר בה מנ אל נל ם, של יי לנ גש י רנ לי עמ י אות ובנ לי עמ ובנ
רוך דוש בה קה ם הנ ידה רי פש הי ר, של גומי ם וש יי רנ צש י מי מי טג רש ם חנ ם הי ינעמשו גנ ם ונ הל ר בה מנ אל נל ר, של קל של י הנ יאי בי ם נש לו הי ך, אי חםשל הנ

ת. מל אל י הה יאי בי נש הוא מי

ה תורה ק בנ סי ענ תש הי סוד לש אן הנ ם, כה יי מה ם לה יי ין מנ יל בי די בש י מנ יהי ם וי יי מה הנ תוך  בש יענ  קי י רה הי י"ם יש להי ר אל םאמל י ונ
תות שש לי לו  םא יהכש ל םאל, וש מ שש ד הנ צנ ים מי רי ם מה יי ים, ומנ תוקי ם מש יי ם מנ הי ר, של תי הל סור וש ין אי יד בי רי פש הנ ה ולש ל פל ענ בש של
ם, יהל יני יד בי רי פש הנ יך לש רי צה ה של דה ם ני דנ הור וש ם טה דה מו של ם כש הי ם, וש יי מה קו הנ תש מש יי ין ונ יהמי ד הנ צנ ם, ומי ים הי רי י מה ם כי יי מנ
ה נה קה נו תנ קש ה תי שום זל ה, ומי אה מש טג י הנ ם מי ה עי רה הר י טה ב מי רי עה ה לש מה רש ה, גה וה חנ ש בש חה יל נה טי הי ה של מה ה זגהמ אותה שום של מי
ל מות ענ ר בו ודש מנ אל נל יות, של חנ י הנ אשי ל רה ענ יענ של קי רה ה הה ם, זל יהל יני יד בי רי פש הי אותו של ם, וש יהל יני יד בי רי פש הנ ה לש חובה זו כש

ה מטטרו"ן. , זל יענ קי יהה רה חנ י הנ אשי רה

יו םאל הה מ שש ד הנ צנ מי ם של יי מנ הנ א של לה ה, אל אה מש טג ד הנ צנ ם מי יי ין מנ אן אי כו', כה ל וש די ינבש יענ ונ קי רה ת הה י"ם אל להי ש אל ינענ ונ
יות הש ים לי נו רוצי ים אה רי לו אומש אי ד של ם, ענ יהל לי לות עמ ענ תש הי ים לש יו רוצי ין הה יהמי ד הנ צנ מי ם של יי מנ הנ ר, וש בי גנ תש הי ים לש רוצי
לום שה יס  ני כש הי וש י  עי צה מש אל הה מוד  ענ הה א  בה של ד  ענ ך,  לל מל הנ י  ני פש לי יות  הש לי ים  רוצי נו  אה ים  רי אומש לו  אי וש ך,  לל מל הנ י  ני פש לי
ה זו רוצה ל, של חי רה ה וש אה מו לי ם, כש יי מנ ם שה שי ת לש לקל חמ זו מנ ם, וש יהל יני לום) בי ל (שה קל ה של עמשל ננ ם וש ר אותה שנ קה ם, וש יהל יני בי
שום ן, מי יהל תי ת שש אל ן בו  ר אותה שנ קה עמקםב וש ן ינ ל אותה טנ נה ה, וש לה עש ם בנ ר עי בי חנ תש הי ה לש רוצה זו  וש ה  לה עש ם בנ ר עי בי חנ תש הי לש
ן, מו כי ה כש בה שש ל חה חי ך רה כה ע, וש שה רה ו הה שה י עי א אותי י, נושי חותי ת אמ א אל עמקםב נושי ם ינ ה, אי בה לי ה בש אה ת לי בל של חמ ה מנ תה יש הה של

יק. די צנ ם הנ רו עי בש חנ תש הי ע, וש שה רה אותו הה יל אותו מי צי הי עמקםב, וש ינ ן לש יהל תי ת שש ן אל תנ רוך הוא נה דוש בה קה ה הנ שום זל מי

א יבה י עמקי בי ר רנ מנ אה ה של ה זל ים, מנ רי בי חמ לו הנ אמ שה ש, וש רה דש מי ית הנ בי י בש יתי יי ד הה חה א, יום אל בה ר: אנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ים רי קה ר שש ר דםבי מנ אל נל ם, של כל מש צש נו ענ כש סנ א תש מה ם, של יי ם מנ יי רו מנ םאמש ל ת הור, אנ ש טה יי י שנ ני בש אנ יעו לש גי תנ של יו, כש ידה מי לש תנ לש
א יבה י עמקי בי ר רנ מנ אה ה הוא של י, מנ בי י רנ בי ר: רנ מנ אה ים, וש יקי תי ענ יק הה תי ים, ענ ני קי זש ן הנ קנ ם זש י? [נ"א. קה ינה ד עי גל נל כון לש םא יי ל
ר תוב דםבי כה של הו  ם, זל כל מש צש ענ בש נו  כש סנ א תש מה ם של יי ם מנ יי מנ רו  םאמש ל ת הור אנ טה ש  יי י שנ ני בש אנ לש יעו  גי תנ של יו כש ידה מי לש תנ לש
ם, יי מה ם לה יי ין מנ יל בי די בש י מנ יהי ם וי יי מה תוך הנ יענ בש קי י רה הי תוב (בראשית א, ו) יש י כה רי י, המ ינה ד עי גל נל כון לש םא יי ים ל רי קה שש
ה: דושה קש ה הנ נורה מש ר לו הנ מנ ם? אה יי ם מנ יי רו מנ םאמש ל ת ר אנ מנ ה אה מה ם, לה ים ייש שה תוני חש ם תנ יי ים ומנ יוני לש ם על יי עוד מנ וש
ים: ני קי זש ן הנ קנ ר לו זש מנ יו. אה רש ל בג עממםד בו ענ ים לנ כולי ים יש רי בי חמ ין הנ אי ה, של זל סוד הנ לות הנ גנ ה לש אל ך נה ים, לש ני קי זש ן הנ קנ זש
יהה יו"ד ני שש הנ ן א, וש ה מי יונה לש ד יו"ד על חה ן אל הי ן י' י', של הור הי ש טה יי י שנ ני בש אי אנ דנ ונ ה, בש דושה קש ה הנ נורה י, מש בי י רנ בי רנ
ד, חה חוד אל כםל יי הנ ם, של יי מנ ם לש יי ין מנ ה בי שה רה פש ין הנ אי הור, וש ש טה יי י שנ ני בש א אנ לה ה אל אה מש ין טג אן אי כה ה, וש נה מל ה מי תונה חש תנ
ם, עםלה י לש חנ ל וה כנ אה ים וש יי חנ ץ הנ עי ם מי ח גנ קנ לה ר בו וש מנ אל נל ל א, של ע של צנ מש אל הוא ו בה ים, של יי חנ ץ הנ ל עי ד של צנ ם מי לו הי אי של
ים, מי כה ם: חמ הל ר לה אומי ד וש ים, יורי יקי תי ענ יק הה תי ים, ענ ני קי זש ן הנ קנ ה זש ני ך הי ין כה ה]. בי טה מנ ת לש ענ דנ ץ הנ ל עי ן של ילה אי ל הה בה אמ
רו םאמש ל ת הור אנ ש טה יי י שנ ני בש אנ יעו לש גי תנ של יו, כש ידה מי לש תנ א לש יבה י עמקי בי ר רנ מנ אה ה של זל אי בה דנ רו לו: ונ מש ם? אה תל קש ה עמסנ מה בנ
י תי דש עו יהרנ טש םא תי ל י של די ה, וכש יונה לש על ה הה יבה שי יש שוהה בנ רש י פי רי המ אן, ונ יון ייש כה לש אי סוד על דנ ם: ונ הל ר לה מנ אה ם. וש יי ם מנ יי מנ

דור). ם (הנ דה אה י הה ני בש יר מי מי יון טה לש הוא סוד על ם, של יכל יני ה בי זל סוד הנ ה הנ לל גנ תש יי י של די ם, כש יכל לי אמ

סוף י' םאש ובנ ר אות א, בה ים בה מוזי ם רש הי ים, וש כי ם זנ יי ים מנ אי ם יוצש הל מי ן י' י', של הור הי ש טה יי י שנ ני בש אי אנ דנ ונ בש
ם. עםלה י לש חנ נו, וה מל ל מי אוכי י של ים, מי יי חנ ץ הנ ם, הוא עי יהל יני טוי בי הוא נה י', ו' של

ים, תוני חש ל תנ ה של ירה יצי ים וי יוני לש ל על ה של ירה צי ירות, יש צי י יש תי ם שש הי ר, וש יצל יי ונ ים בש מוזי ם רש י"ם הי יודי י הנ ני לו שש אי וש
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ת חנ יא) תנ הי ה (של יונה לש על ה הה מה כש חה הנ עמלומות מי ם תנ אי הי דנ ה, ונ מה כש עמלומות חה סוף, תנ ה בנ מה כש חה םאש וש ר ה בה מה כש ם חה הי וש
יון. לש על ר הה תל כל הנ

י ני שש ה, מי תורה הנ שום של דו? מי ה יהרש מה לה דול, וש גה יהם הנ דות לנ עות יורש מה י דש תי ם שש הל בה ם, של יי יננ י עי תי ד שש גל נל ם כש הי וש
י, ני שי אשון וש ת רי יי ל בנ ן של דנ בש אה ם לה רנ ה גה זל לו, וש פש נה וש רו  בש שש ני כו, וש םא זה ל ל, וש אי רה שש יי ה לש יד מםשל יהה מורי הה לו  לה לוחות הנ

ר. יצל יי ן ונ יא ו' מי הי ם ו', של הל ח מי רנ פה שום של לו? מי פש ה נה מה לה וש

ים יי ין חנ יהמי ר, מי תי הל וש סור  אי ה בש ה תורה נה תש ני ם  שה מי ע, של רה וה ת טוב  ענ דנ ץ הנ ל עי ד של צנ ים מי רי חי ם אמ הל ן לה תנ נה וש
ל אנ ם, וש יי ם מנ יי ידו מנ גי ל תנ ש אנ יי י שנ ני בש אנ יעו לש גי תנ של יו, כש ידה מי לש תנ א לש יבה י עמקי בי ר רנ מנ ה אה שום זל ה, ומי יתה םאל מי מ שש ומי
ב לי ם, וש דה ל אה ינו של ימי ם לי כה ב חה ם לי שה ה, של יתה ים ומי יי ן חנ הי רות, של חי ים אמ ני בה אמ הור לנ ש טה יי י שנ ני בש ים אנ לי יו שוקש הש תי
ן ע הי רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ ל עי לו של לה ים הנ ני בה אמ הה שום של ם, מי כל מש צש ענ נו  כש סנ ם תש תל א אנ לה םא עוד, אל ל םאלו, וש מ שש יל לי סי כש
ים יי חנ ץ הנ ם עי הל ק מי לי תנ סש י הי רי המ רו של םאמש ם ת אי ל, וש לה רוד כש י פי לי חוד, בש יי ן בש לו הי לה הור הנ ש טה יי שנ י הנ ני בש אנ רוד, וש פי בש
רו, בש שש ני של לו  אי ה, וש לה עש מנ רוד לש ם פי ין שה י אי רי המ י, של ינה ד עי גל נל כון לש םא יי ים ל רי קה ר שש רוד - דםבי ן פי יהל יני בי ייש  וש לו  פש נה וש

ם. הל ק מי לי תנ סש הי ח וש רנ ק אותו, פה שי ננ או לש יו. בה ים) הה לי ם (כי אותה מי

דוש קה ילה הנ חנ יש ן של מנ זש ה לי אשונה רי בה יהקומו  וש יו  חש ל יי אי רה שש ץ יי רל ל אל ים של תי מי ם הנ ל אותה ק, כה חה צש י יי בי ר רנ מנ אה
קומון, י יש תי לה בי יך נש תל יו מי חש תוב יי כה הו של ם. זל יהל לי ר עמ עורי תש רוך הוא יי דוש בה קה הנ שום של ים, מי תי מי ת הנ רוך הוא אל בה
א לה יהה אל חי ם תש הל תוב בה םא כה ל יהה, של רי כש ץ נה רל אל בש לו של קומון - אי י יש תי לה בי ל, נש אי רה שש ץ יי רל ל אל ם של לו הי יך - אי תל יו מי חש יי
י תי לה בי נש יו.  חש יי ם  הל תוב בה כה ך  שום כה ל, ומי אי רה שש יי ץ  רל אל א בש לה ם אל יהל לי ה עמ רל שש םא תי ים ל יי חנ הנ י רוחנ  רי המ ה, של ימה קי
יעו גי ינ ד של ר ענ פה עה ת הל חנ תנ לו מי גש לש גנ תש ך יי ר כה חנ אנ , וש י רוחנ לי יהקומו, גוף בש ם וש הל לה גוף של א הנ רי בה חוץ, יי בנ לו של קומון, אי יש

אוי. רה ם כה עולה מו בה יש קנ תש יי י של די ת, כש רל חל שות אנ רש םא בי ל ה, וש מה שה לו נש בש קנ ם יש שה ל, וש אי רה שש ץ יי רל אל לש

מות שה ן נש ל אותה ים, כה תי מי ת הנ יות אל חמ הנ רוך הוא לש דוש בה קה יד הנ תי עה ה של עה שה ה, בש אי םא ורש ר: ב זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
א קורי הוא וש רוך  בה דוש  קה ן הנ יד אותה ה, ומורי זל ם הנ עולה בה יו  הה של ש  מה מות מנ דש אותו  בש ם יהקומו  רו, כגלה עורש תש יי של
אוי, רה ם כה עולה יום בה קי דו בש מש ענ ינ ה, וש קומה מש ס לי ני כה ה תי מה שה ל נש כה א. וש רה קש ם יי שי ם בש כגלה תוב לש כה הו של מות, זל שי ם בנ הל לה
ט שולי ם וש דה אה י הה ני יך פש שי חש מנ ע של רה ר הה ה ייצל יר, זל מו יהסי ת ענ פנ רש חל תוב וש ן כה מנ ל אותו זש ענ ם, וש לי ם שה עולה ילה הה הש ז יי אה וש

בו.

ים גופי ם  ר, אותה פה עה ן הל מי רו  עורש תש יי וש יהקומו  ם  עולה ל הה גופות של ל הנ כה ר של םאמנ ם ת יהה: אי קי זש י חי בי ר רנ מנ אה
םא ל ם כש י הי רי יחו, המ לי צש םא הי ל כו וש םא זה ל ים של ם גופי י, אותה י יוסי בי ר רנ מנ ם? אה הל ילה מי הש ה יי ת מנ חנ ה אנ מה שה נש עו בי טש נש ני של
ע טנ נה יחנ וש לי צש הי ע וש טנ נש ני רון יהקום, אותו של חמ אנ גוף הה הנ ן, וש מנ זש אותו הנ ם בש ך גנ ה, כה זל ם הנ עולה ש בה ץ יהבי יו עי הה מו של יו, כש הה
ים שי רה ע שה טנ נה רות וש ה פי שה עה ם, של יי י מה גי לש ל פנ תול ענ ץ שה עי יהה כש הה תוב וש רון כה חמ אנ גוף הה ל אותו הנ ענ אוי, וש רה יו כה שה רה שה
םא טוב, זו י יהב םא טוב. כי י יהב ה כי אל רש םא יי ל ה וש בה עמרה ר בה עה רש ענ יהה כש הה תוב וש אשון כה רי גוף בה ל אותו הנ ענ אוי, וש רה יחנ כה לי צש הי וש

ים. תי מי ינת הנ חי תש

תוב כה של הו  ם, זל עולה א הה רה בש ני יום של יו מי נה פה נוז לש יהה גה הה ים, של יקי די צנ יר לנ אי הה יד לש תי עה אור של הה יר אותו  אי ומי
י אי רש ם יי כל ה לה חה רש זה תוב וש כה הו של ים, זל תי יות מי חמ הנ רוך הוא לש דוש בה קה יד הנ תי י טוב, בו עה אור כי ת הה ים אל להי א אל ינרש ונ
ם גופות ז אותה אה ם, וש עולה ן הה עמבםר מי ע ינ א רה רה קש ני אותו של ם, וש עולה טוב בה ר הנ בי גנ תש ז יי אה א, וש פי רש ה ומנ קה דה ש צש מל י של מי שש

יו. םא הה ל יו כש הש ים יי אשוני רי

יהקומו ם,  הל בה כו  ם זה ם גופות רוחות. אי ל אותה יק ענ רי הה הוא לש רוך  בה דוש  קה יד הנ תי ק: עה חה צש יי י  בי ר רנ מנ אה
יצו ר יהקי פה ת עה מנ דש י אנ ני שי יש ים מי בי רנ תוב וש כה של הו  ים. זל יקי די צנ י הנ לי גש ת רנ חנ ר תנ פל אי יו  הש םא, יי ם ל אי אוי, וש רה ם כה עולה לש

ר. גומי וש

קום ה מה יזל אי ים, מי ני ים שה רי שש על יו לש יהמה יעו  גי הי ם של רל ם טל עולה ן הה ק מי לי תנ סש הי י של ה מי זל ר: וש זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
או טש חל א בש לה ש, אל נל ר עם ינו בנ ה אי טה מנ ה וה רי שש לש על שש י מי רי המ ה), של לה עש מנ ים וה ני ה שה רי שש לש על שש יהה מי הה שום (של ש? מי נה על נל
ן לו נותי אי, וש כנ יהמות זנ יו של לה ס עה רוך הוא, חה דוש בה קה ר לו הנ מנ ה הוא? אה ה מנ לה עש מנ ה וה רי שש לש על שש ל מי בה יו, אמ בי ל אה של

. שוהה רש י פי רי המ ם, ונ עולה אותו הה ש בש ני עה יי יהב של םא יהמות חנ ל ם, וש עולה אותו הה ר טוב בש כה שה

ה הוא מה ם בנ עולה ן הה ק מי לי תנ סש הי ן של יוה ה הוא? כי ים מנ ני ים שה רי שש על יו לש יענ יהמה גי םא הי ל ע וש שה ם הוא רה ר לו: אי מנ אה
אותו בש ש  פוגי של ם, אותו  עולה לה ד  יורי ש  נל עם של כש של ט,  פה שש מי םא  ל בש ה  פל סש ני ייש  וש  - יים  קנ תש הי ה  זל בה לו:  ר  מנ אה שו?  נש עה
י בות מי רנ ת - לש ע. אל שה רה ת הה אל דונו  כש לש יו יי ונותה תוב עמ יו כה לה עה ה, וש לה עש מנ לש יו מי לה עה יחו  גי שש םא הי ל ש, של נה על ית נל חי שש מנ הנ
ין די ית הנ םא בי ל ך, וש מי תה אתו יי טה י חנ לי בש חנ ה, ובש לה עש מנ לש ין של די ית הנ םא בי ל דונו, וש כש לש יו יי ונותה ש, עמ ני עה הי יו לש יעו יהמה גי םא הי ל של

שללשמנטהה.

ים עי בה רש אנ ד וש חה קון אל תי

ה, נה שה םאש הנ יא ר ה ר', הי רה אמ שש רו. ני תש סי ך  "ת חםשל י, יהשל ני שי יהה, יום הנ ני רוענ שש זש זו  "י, וש רי שש ם תי ית, שה אשי רי בש
דו, צי ים מי טי פה שש ים ומי יני או די רש קש ירות ני פי סש ל הנ כה ין, וש ך הוא די לל מל ה הנ נה שה םאש הנ ר ע, ובש רה ין טוב וה ה בי לה דה בש ם הנ שה וש
ה, ף חובה כנ ים לש ילי אי מש שש לו מנ אי כות, וש ף זש כנ ים לש יני מי יש לו מנ םאלו, אי מ שש ינו ומי ימי יו מי לה ים עה די ם עומש יי מנ שה א הנ בה ל צש כה וש
שום רות, מי ה שופה רה עמשה ך כנ לל ת מל רוענ יא תש הי ה, של ינה כי שש ת הנ ם אל שה ים לש לי עמ רות, ומנ ם שופה ל עי אי רה שש רו יי עורש תש יי של וכש
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ין רוך הוא בי דוש בה קה יד הנ רי פש ם, מנ יי מה ם לה יי ין מנ יל בי די בש י מנ יהי ן וי מנ אותו זש ה, בש רה עמשה חות מי ה פה ה עולה ינה יא אי הי של
ה לל כנ אמ םאת ונ ז ה הנ דה עי תוך הה לו מי דש בה ר הי מנ אל נל ה, וש ף חובה כנ ים לש ילי אי מש שש מנ לו של ין אי כות, ובי ף זש כנ ים לש יני מי יש מנ לו של אי

ע. גנ רה ם כש אותה

ש, ת שי ם בנ שה תות, (וש בה ע שנ בנ ן של אותה יהה מי ני ת שש בה ם שנ שה ם, וש עולה א הה רה בש י ני רי שש תי ר בש מנ אל ה נל זל י הנ רי שש תי ל הנ ענ וש
ט רה ר טוב, פש מנ ם אה כגלה ית, ובש אשי רי י בש מי ת יש של ד שי גל נל ם כש ם, הי יי מנ י שה שי שי ים, וש יעי קי ה רש שה מי חמ ש), ונ שי הנ לו  אי ת מי בנ
ך שום כה ם, ומי דה ל אה או של טש חל ק בש לי תנ סש הי שום של ית, מי אשי רי בש ים לי לי שש הנ י א' לש רי שש תי ין בש אי שום של י, מי ני שי יום הנ לנ
יום ין,  יהמי הוא  של ם  הה רה בש אנ של מו  וכש ם,  לי תנ שש מי של ד  ענ ה,  עה רה הה ח  תנ פה תי פון  צה מי ה  זל שום  ומי גום,  פה הוא  פון  צה הנ
יום מו הנ הוא כש ק, של חה צש יי ם מי גנ ך  ה, כה וות עמשי צש ה מי מונל ים ושש עי בה רש ם אנ יי אתנ לויות מה לולות ותש בו כש אשון של רי הה
לויות נו תש מל לול, ומי כםל כה י בו הנ ישי לי שש ה, יום הנ עמשל םא תנ וות ל צש ש מי מי חה ים וש שי אות שי לש מי לויות בו שש י, תש ני שי הנ

כול. שש אל ים בש בי נה עמ ה כנ עמשל םא תנ ל ה וש וות עמשי צש מי

ם יי ננ ים ושש עי בה רש קון אנ תי

ד ענ יו  ים הה ני מה ה אה לשה י שש רי המ י, של ישי לי שש יום הנ ה הנ זל ם, וש תה יש  עמקםב אי ינ וש ר בו  מנ אל נל יש, של ם אי ית, שה אשי רי בש
ר לו מנ אשון אה רי יום הה נותו. הנ מה ת אה יא אל ד הוצי חה ל אל י, כה ישי לי שש יום הנ הנ י וש ני שי יום הנ הנ אשון וש רי יום הה אן. הנ כה
יות ה' אותי ה, וש ינה ה, ן' בי מה כש ר, י' חה תל ירות, א' כל פי סש לש  ל שה כולי "ן, הנ יי הוא אנ ה, של כגסל א ומש לה פש מון מג אה אותו 

ה. יונה לש על ד ה' הה גל נל ם כש א הי בה ם הנ עולה הה מנצפ"ך מי

נותו מה יא אה יהד הוצי י אור, מי הי אשון יש רי יום הה ר לנ מנ נותו, אה מה יא אה יוצי ים של יהמי ת הנ לשל שש ד מי חה ל אל כה ר לש מנ אה
חנ יהה פורי הה "ן של יי ן אנ יהה, א' מי י עמשי די ל יש א ענ לה יהה אל וה ין המ אי שוהו של רש י פי רי המ י אור, ונ הי יש תוב ונ כה הו של ה, זל ה אותה שה עה וש

ם יי מנ הנ וו  קה יי י"ם  להי ר אל םאמל י ונ תוב  כה של הו  ה. זל שה ינבה יא  ן הוצי יי ן אנ , ן' מי יענ קי יא רה יא אור, י' הוצי יר הוצי וי אמ בה
ת ונ צש וות, מי צש ה מי מה אן כנ ם, כה יי מנ הנ וו  קה י"ם יי להי ר אל םאמל י ה. ונ שה ינבה ה הנ אל רה תי ד וש חה קום אל ל מה ם אל יי מנ שה ת הנ חנ תנ מי
ה ירה פי ה וסש ירה פי ל סש ל כה חוד של יי ים הנ סי נש כנ תש ם, מי יי מנ הנ וו  קה יא יי הי חוד של יי ת הנ ונ צש יהה. מי בש רי וש יהה  רש ת פי ונ צש חוד ומי יי הנ

ל יהו"ה. אי רה שש ה יי וי קש הוא מי ד, של חה קום אל ל מה כםל, אל ל הנ נוס של כי יא הנ הי ד, של חה קום אל מה לש

שוהה רש י פי רי המ קום, ונ א מה רה קש יהו"ה הוא ני ד, וש חה יהו"ה אל ינ"ו  להי ל יהו"ה אל אי רה שש ע יי מנ י שש ישי לי שש יום הנ הנ
ים מי עה ר פש של ן י' על מו כי קומו, כש ם מש עולה ין הה אי ם, וש ל עולה קומו של א מש רה קש רוך הוא ני דוש בה קה הנ ה, של נה שש מי י הנ לי עמ בנ
בון שש חל כש ש,  מי חה וש ים  רי שש על ש  מי חה וש ים  רי שש על ים  עולי ד  חה אל וש ד  חה אל ל  כה ים,  מי עה פש ש  מי קום, ה"ה חה ן מה מי הוא ק' 
ים רי שש על ש  מי חה ים וש רי שש ן על הל בה בות, של תי ש  ם שי הי ל, של אי רה שש ע יי מנ ים שש די ינחמ מש ים של מי עה פש י הנ תי חוד, שש יי יות הנ אותי
ר אה שש ל יום, ני כה רוך הוא בש דוש בה קה ת הנ ך אל רי בה ם לש דה יהב אה חנ כות של רה ה בש אה ה ק'? מי ה זל ן, מנ ם כי יות. אי ש אותי מי חה וש
ל ל"ו, ענ מנ ים מי די ים עםמש פי רה ם שש הל ר בה מנ אל נל ים, של פי רה שש י הנ פי נש בון כנ שש חל ש, כש שי ים וה לשי ים שש ש עולי ים שי מי עה ש פש ו', שי
ן הל בה יות של ם אותי יי תנ ים ושש עי בה רש ים אנ עולי חוד, ובו  יי ל הנ בות של תי הנ ש  הוא שי ו', של לויות מי תש לו  לה ם הנ יי פנ נה כש הנ וש
ה ה: י' ק', ה"ה כ"ה כ"ה, ו' ל"ו, עולל מו זל בון כש שש חל ה יהו"ה בש קו"ם עולל מה א של צה מש ץ. תי רל אה ם וה יי מנ או שה רש בש ני

ב יהם. לי הומות בש פ"ו תש יהה, ובו קה ילי לי ק"ו פש קו"ם, ובו פה בון מה שש חל ש כש שי ים וה מוני ה שש אה כםל מי הנ

ה: יו"ד ה"א מו זל ירות כש פי ר סש של יל בו על לי כש הנ חוד ולש יי גות הנ רש ת דנ ס אל ני כנ יך לש רי הוא יהו"ה, צה ה של זל ם הנ שי בנ
שום ם, ומי לה עש נל תום וש הוא סה יו"ד ה"א וא"ו ה"א, של קום לש ה, יהו"ה מה ימה לי ירות בש פי ר סש של ן על הי וא"ו ה"א, של
ה מה לש על נל תוב וש כה הו של ה, זל מה לה על ה נל ינה כי שש הנ ם, וש הוא עםלה ם, של עולה ל הה כה ים אותו מי לי עש הנ יך לש רי ם, צה לל ם על א עולה רה קש ה ני זל

י. ל חה י כה יני עי מי

מות שי ל הנ כה קום, של ל מה כה כםל בש ס בו הנ ני כנ יך לש רי ך צה כה ם יהו"ה יו"ד ה"א וא"ו ה"א, וש ין שה אי ה של ירה פי ין סש אי
קום ה, מה א בה לה קום אל א מה רה קש םא ני הוא ל יות, וש ע אותי בנ רש אנ ה מי לולה יא כש יא יהו"ה, הי תו הי ינה כי ים לו, ושש נויי ן כי הי
ר כה ר בו זה מנ אל נל מותו, של דש א בי רה בה ה של טה מנ לש ם של דה אה הה מו של ה, כש א בה לה ד) אל חה ם (אל דה א אה רה קש םא ני אי, הוא ל דנ ד ונ חה אל

ם. דה ם אה מה ת שש א אל רה קש יי ם ונ ך אםתה רל בה יש ם ונ אה רה ה בש בה קי ונש

ד ה ענ מה כש חה ירות מי פי ה סש מונל יון, ח' שש לש ר על תל ן א' כל הי ירות, של פי סש ר הנ של על מו של יו, כש אתי רה ד קש חה י אל עוד, כי וש
ם דה ת אה לום פוחי שה ס וש ם חנ אי תו, וש כש לנ מש ל מנ ים ענ יהמי יך  רי ן ינאמ ענ מנ ר לש מנ אל נל יהה  לל ה, עה דושה קש כות הנ לש מנ יק, ד' הנ די צנ
ם, יי מנ שה ת הנ חנ תנ ם מי יי מנ וו הנ קה ר - יי בה דה סוד הנ ה, וש שה ת ינבה רל אל שש ני ד וש חה ן אל ן ד' מי קוץ מי ק הנ לי תנ סש ה, מי ד בה ינחי ר לש של על מי
ת חנ יא תנ ה הי בה קי נש הנ ם, של יי מנ שה ע הנ מנ שש ה תי תה אנ וש ר בו  מנ אל נל הוא, של רוך  בה דוש  קה הוא הנ ם, של יי מנ שה ת הנ חנ יא תנ הי של

ה. לה עש בנ

ם ר, גורי חי קום אנ מה ה בש ק אותה זורי חוד, וש יי יא הנ הי ה של פה טי ה הנ אותה ית, בש רי בש ת אות הנ ם אל פוגי י של ל מי ך כה כה וש
ם, עולה ן הה בנ רש ם חג ה גורי זל ה, וש שה בי ת יש רל אל שש יא ני הי ה, וש נה מל חוד מי יי הנ ן וש יה עש מנ ק הנ לי תנ סש הי דו, של צי ה מי שה בי יות יש הש לי ה  לה
ה פל ל  ענ בש של ה  תורה יא  הי של ן,  גה הנ ת  אל ה  קל שש מנ ן, של דל עי מי א  יוצי של ר  הה נה הנ הוא  ש, של יהבי וש ב  רנ ילחל ר  הה נה וש ר  מנ אל נל יהד  ומי

ה. תורה ל הנ ים של רי דה ה סש לשה ים ושש שי מי ת חמ לל כולל ב, של תה כש בי ה של תורה ית מי קי שש ני של

ה לשה ים ושש עי בה רש קון אנ תי

ים חי ה, צווש שה בי יש יא  הי וש ש  יהבי הוא  ן של מנ זש אותו  ש, בש יהבי וש ב  רנ ילחל ר  הה נה הו  זל וש "ש,  יהבי "ר  תנ ם אמ ית, שה אשי רי בש
ה. נל על םא אל ל י וש ני נש אג רה קש ז יי תוב אה כה הו של ה. זל ין עונל אי ין קול וש אי ל, וש אי רה שש ע יי מנ ים שש רי אומש חוד וש יי ה בש טה מנ ים לש ני בה הנ



2195

לו דש תנ שש םא יי ל ם של גורי ב, וש תה כש בי ה של תורה ה ומי ל פל ענ בש ה של תורה ה מי מה כש חה ה וש לה בה ק קנ לי תנ סש תי ם של גורי י של מי ך  כה וש
אותו ר ומי הה אותו נה ן מי יה עש מנ ת הנ ק אל לי סנ לו הוא יש אי אי כש דנ ונ מוד, בש לש תנ ה ובנ תורה ט בנ שה א פש לה ין אל אי ים של רי אומש ן, וש הל בה
לו אי כש ב לו  שה חש נל ה, של ל פל ענ בש ה של תורה ב וש תה כש בי ה של תורה ה  ד אותה מנ לש םא יי ל ם וש עולה א בה רה בש םא ני ל ן. אוי לו, טוב של גנ

לות. גה ך הנ אםרל ם וש עולה י בה ני ם עם גורי בםהו, וש תםהו וה ם לש עולה יר הה זי חל הל

יפםה אי ה, מי שה ינבה א לו  רה י קה רי המ ונ א,  בה ר: אנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ כו', אה וש א  של ץ דל רל אה א הה שי דש י"ם תנ להי ר אל םאמל י ונ
ה יד לה ה, מורי שובה תש זםר בי ינחמ ם  דה ם אה אי ם, של עולה י הה ני ל בש כה ה לש שובה ד תש מי לי ך  י, כה ני ר לו: בש מנ ץ? אה רל אה א הה שי דש תנ
ם יי מנ ה הנ וי קש מי א לו  רה קה ש  יהבי וש ב  רי יהה חה הה ר של הה נה לנ וש ץ,  רל אל ה  א לה ה קורי שה ינבה ה  תה יש הה ה של ומנ ק,  לי תנ סש הי ן של יה עש מנ הנ
ץ, רל את אל רי קש ני ן של מנ אותו זש ים. בש א ינמי רה ם קה יי מנ ה הנ וי קש מי ץ ולש רל ה אל שה ינבה י"ם לנ להי א אל רה קש יי תוב ונ כה הו של ים, זל ינמי וש
לו הו, אי יני מי ד לש חה ל אל מות, כה שה ן נש הי רות של ים ופי עי רה יא זש הוצי ץ, לש רל אה א הה שי דש י"ם תנ להי ר אל םאמל י תוב בו? ונ ה כה מנ
ד חה ל אל ים, כה ני אופנ הה רו מי זש גש ני שות של פה נש לו הנ אי ים, וש כי אה לש מנ רו מי זש גש ני לו רוחות של אי בודו, וש א כש סי כי רו מי זש גש ני מות של שה נש הנ
ל אוי, (כה רה ד כה חה ל אל כה ת זוגו, לש י - זו בנ רי ה פש ם, עםשל כה יד חה מי לש ה תנ י - זל רי ץ פש אוי. עי רה ד כה חה ל אל ת כה הו אל יני מי יא לש הוצי

ינו). מי יא לש ד הוצי חה אל

ל כה ה, של ינה כי שש ץ - זו הנ רל אה ל הה עו בו ענ רש ר זנ של יק, אמ די ה צנ י - זל רי ה פש י, עםשל עי צה מש אל מוד הה ענ ה הה י - זל רי ץ פש עוד, עי וש
ה אה רה בש םא תםהו  תוב ל כה של הו  ים, זל עי רה רות וזש עמשות פי יהה, לנ בש רי יהה וש רש ל פי ה של וה צש מי אן הנ כה ה, וש ים בה לי לה כש ים ני עי רה זש הנ
ל כות, כה רה ה בש נה מל ענ מי ה, ומוני שה ץ ינבה רל ה אל ת אותה יר אל זי חל לו הל אי יהה, כש בש רי יהה וש רש פי ל מי טי בנ תש מי י של ה, ומי רה צה ת יש בל של לה

תו. מה שש ה ני רה זש גש ני קום של מה ת הנ ה אל לה עש מנ ם לש ה פוגי טה מנ ם לש פוגי י של תו, מי גה רש י דנ פי ד לש חה אל

ה עה בה רש אנ ים וש עי בה רש קון אנ תי

אםרםת ם. מש יי מנ שה יענ הנ קי רש אםרםת בי י מש הי י"ם יש להי ר אל םאמל י ר ונ מנ אל ם נל יהל לי עמ "ש, ונ ם אי "י, שה רי ם תש ית, שה אשי רי בש
ר זו סי אםרםת חה רוהה מש אמ בי ב של ל גנ ף ענ אנ ה, וש ל פל ענ בש ה של אםרםת? זו תורה ה מש ה זל ב. מנ תה כש בי ה של ר ו', זו תורה סי יב, חה תי כש
ה אור תורה ה, וש וה צש ר מי י ני ה כי ר בה מנ אל נל ה של ה, אותה זל קום הנ מה אםרםת בנ ה מש שום זל ה, ומי תורה ים לנ ני ים פה עי בש ית, שי ילי לי
ת לל של מש מל לש ן  טם קה אור הנ מה ת הנ אל וש יום  ת הנ לל של מש מל לש דםל  גה הנ אור  מה ת הנ ר אל מנ אל נל ם  יהל לי עמ ונ י,  עי צה מש אל מוד הה ענ הה ה  זל

ה. לה יש לנ הנ

ים, יי ני עמ ן - סוד הה טם קה אור הנ מה ת הנ אל ים, וש ירי עמשי דםל - סוד הה גה אור הנ מה ת הנ ה, אל קה דה עמשות צש ה לנ וה צש אן מי כה
י לנ וו עה ת לש רל ה אומל ינה כי שש ך הנ ה, כה ת לה נל ש נותל מל של הנ ה של מנ א מי לה ה אור אל ין לה אי ש וש מל של ן הנ ה מי ה לווה נה בה לש הנ מו של וכש
ה ים זל כי אה לש מנ הנ ה, וש זל ה מי לות זל זה מנ הנ ים וש בי כוכה ים הנ ן לווי מו כי י, וכש ני עה ה לל ול לש יות מנ הש ם לי דה יך אה רי ך צה כה , של ענ י פורי ני אמ ונ
רוך הוא, דוש בה קה ן הנ ה, מי דושה קש ה הנ נה בה לש יא הנ הי ה, של ינה כי שש ה הנ ך לווה ה, כה זל ה מי ים זל לי בש קנ ר - ומש בה דה סוד הנ ה. וש זל מי
רוהו אמ בי מו של ה, כש מםשל ענ מי הושג ל יש בי קנ יהה מש ן הה כי י"ם, וש להי ן יהו"ה אל גי ש ומה מל י של ר בו כי מנ אל נל נו, של מל ת מי לל בל קנ ומש
י ני פש ים לי בי כוכה הנ ה וש נה בה לש מו הנ ה כש י מםשל ני פש ים לי יאי בי נש ל הנ יו כה ך הה כה ה, וש נה בה י לש ני פש ענ כי הושג י יש ני ה ופש מה י חנ ני פש ה כי י מםשל ני פש

ש. מל של ן הנ א מי לה ם אור אל הל ין לה אי ש, של מל של הנ

ה שה מי חמ ים ונ עי בה רש קון אנ תי

ם יי מנ הנ צו  רש שש י"ם יי להי ר אל םאמל י ר ונ מנ אל יו נל לה עה ה, וש תורה ל הנ יהם של יה"ם, הנ "ל הנ י"ם, אי להי א אל רה ית בה אשי רי בש
לו אי ם, וש יי מנ כו לנ א לש מי ל צה ה הוי כה ר בה מנ אל נל ה, של תורה עמסםק בנ ה לנ וה צש אן מי ץ. כה רל אה ל הה ף ענ עופי עוף יש יהה וש ש חנ פל ץ נל רל של
, ף - זו רוחנ עופי עוף יש יהה, וש ש חנ פל ץ נל רל ם של יי מנ צו הנ רש שש תוב יי כה הו של ה. זל ינה כי שש הנ ש מי פל ים נל שי ה יורש תורה ים בנ קי עוסש של

י. עי צה מש אל מוד הה ענ הו יהו"ה, הה זל ר, וש בה יד דה גי ם ינ יי פנ נה ל כש ענ קול ובנ ת הנ יך אל ם יולי יי מנ שה י עוף הנ ר בו כי מנ אל נל של

חנ ם פורי הל בה יו, של פה נה י כש ני לו, ה"ה שש גוף של עוף, ו' הנ ל הה של םאש  ר בו, י' הה ם רנ שי כש מו  שש דו מטטרו"ן של גש נל כש
ם הי שוב, של צוא וה יות רה חנ הנ ר וש מנ אל ם נל הל בה ים ה"ה, של לי בה י המ ני ם שש ם הי יי פנ נה כש י הנ ני שש לו  אי ה, וש טה מנ ד לש יורי ה וש לה עש מנ לש
ים, בי שה ים וש צי יו רה לה גנ ד וש יורי ה וש יהם עולל הנ ך  כה ן, וש שה בש כי י הנ פי א מי יוצי ל של בל הל ו', כש ד בש ל יורי בל י', הל ה בש ל עולל בל י"ו, הל
ים רי חוזש יהם,  הנ חום  תש יא  הי של ה,  ינה כי שש בנ ים  לי כש תנ סש מי של ן  מנ זש ובי בםהו,  וה תםהו  לש ם  עולה הה ת  אל יר  זי חמ הנ לש ים  רוצי וש
קול, ה בנ ל עולל בל בור, הל די ד בנ יורי ל של בל ה, ו' קול, ה"ה הל יאה רי בור וקש די ה וש ירה מי יא אמ ה, י' הי אי םא ורש ם. ב קומה מש לי
נות חמ מנ הנ ם  הי של בו,  ים  די יורש וש ים  עולי י"ם  להי אל י  כי אמ לש מנ ד,  יורי וש ה  עולל הוא  של וכש ד,  יורי בור  די ה,  עולל קול  הנ
ה בה ם של לה יא סג ה הי לה פי תש י הנ רי המ לות, של פי ה בו תש עמלל מנ י של י מי רי שש ד. אנ יירנ ם ונ יי מנ ה שה לה י עה ה סוד מי זל לו, וש יהלות של חמ הנ וש

י"ם. להי י אל כי אמ לש ה מנ ים אותה ידי ים ומורי לי עמ מנ

ים לי עמ ה, מנ לה עש מנ ה לש ים אותה לי עמ מנ של ה. כש טה מנ ה לש ים אותה ידי מורי י של ייש מי ה, וש לה עש מנ ה לש ים אותה לי עמ מנ י של ייש מי
י ינוני בי כגיות. לש זש ת בו בי דל יורל כגיות וש זש נו בי מל ה מי מור עולל יק גה די צנ ה לש כגיות, זל זש ת בי דל ת, יורל דל יורל של כגיות, וכש זש ה בי אותה
יא ה), הי עמרה שנ חוט הנ כגיות (כש זש ל הנ ים ענ בי חובות רנ ם הנ יר, אי וי אמ לויהה בה יא תש יו, הי חובותה ים לש קולי יו שש כגיותה זש של
כות זש ין לו  אי מור, של ע גה שה רה ה. לש זל ם הנ עולה בה רו  כה שש ה  ל בה נוטי כגיות, וש זש בי ה אותו  ידה חובות ומורי בש ה אותו  עמלה מנ

חובות. יו בש לה ת עה דל יורל חובות וש נו בש מל ה מי ה, עולל טה מנ םא לש ל ה וש לה עש מנ םא לש ם ל עולה בה

יענ קי י רש ני ל פש ף. ענ יעה ף בי מועה מו  ף, כש עופי עוף יש וש ר בו  מנ אל נל קול, של ת הנ אל יך  ם יולי יי מנ שה י עוף הנ אן כי י כה רי המ
ים שי יורש ר, של גומי וש יהה  חנ ש  פל נל ץ  רל ם של יי מנ הנ צו  רש שש יי ם  הל ר בה מנ אל ה נל תורה ים בנ זוכי של לו  אי ה, של מה שה נש הנ ם, זו  יי מה שה הנ
א י"ם תוצי להי ר אל םאמל י י ונ שי שי יום הנ תוב בנ כה הו של יו. זל עמשה י מנ פי ינו כש מי ד לש חה ל אל ים - כה רי חי אמ ה, לה תורה ן הנ מות מי שה נש
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ר מנ אל ם נל יהל לי מות, עמ הי בש ם כנ יהל עמשי מנ ץ של רל אה י הה מי לו ענ ה - אי מה הי ר. בש גומי ש וש מל רל ה וה מה הי ה בש ינה מי יהה לש ש חנ פל ץ נל רל אה הה
ש. מל רל ה וה מה הי ה בש ינה מי יהה לש ש חנ פל ץ נל רל אה א הה תוצי

ים עי בה רש אנ ה וש שה קון שי תי

יענ קי י רש ני ל פש ענ ץ  רל אה ל הה ענ ף  עופי יש עוף  וש ה  ר בה מנ אל נל יהה, של ל חנ ם של יי פנ נה כש הנ ש  ן שי הי וש ית,  א שי רה ית, בה אשי רי בש
ך רל דל בש ש  קםדל הנ רוחנ  ש  יורי י של מי י, ייש  עי צה מש אל מוד הה ענ הוא הה ה, של זל עוף הנ ל הה כולי ירות של פי סש ש  ן שי ם, הי יי מה שה הנ
ש רוחנ יורי י של ייש מי בו, וש ם רנ שי מו כש שש ר, של ענ הוא ננ עוף של אותו הה ש רוחנ מי יורי י של ייש מי ה, וש זל עוף הנ ן הה ילות מי צי אמ
ת דל יםרל ה הנ מה הי בש רוחנ הנ ה, וש לה עש מה יא לש ה הי עםלה ם הה דה אה י הה ני ענ רוחנ בש י יודי ת מי לל ר קםהל מנ אה מו של ץ, כש רל אה ל הה ה של טה מנ לש מי

ץ. רל אה ה לה טה מנ יא לש הי

ים עי בה רש אנ ה וש עה בש קון שי תי

ים ני מה ה אה לשה אן שש י, כה שי שי ר יום הנ י בםקל הי יש ב ונ רל י על הי יש ר בו ונ מנ אל נל י, של שי שי יום הנ ה הנ זל ית, וש א שי רה ית, בה אשי רי בש
י ני שי ן הנ מה אה ר בו אור, הה מנ אל נל אשון של רי יום הה ים בנ לויי יו תש הה י, של יעי בי רש יום הה אורות בנ יא מש ד הוצי חה ן אל מה ים. אה יי ני שש
תוב כה הו של ם, זל יי ר בו מנ מנ אל נל י של ני שי יום הנ לוי בנ יהה תה ה הה זל ם, וש יי מנ צו הנ רש שש תוב יי כה הו של ם, זל יי מנ ץ הנ רל ת של יא אל הוצי
י, ישי לי שש יום הנ ד הנ גל נל ים) כש עי רה ים וזש בי יא עמשה י (הוצי ישי לי שש ן הנ מה אה ם. הה יי אן מנ כה ם וש יי אן מנ ם. כה יי מה תוך הנ יענ בש קי י רה הי יש
ץ. רל אה ת הה או אל לש בו ומי רו ורש י פש שי שי יום הנ ר בנ מנ אל נל הו, וש יני מי ע לש רנ יענ זל רי זש ב מנ של א עי של ץ דל רל אה א הה שי דש ר בו תנ מנ אל נל של
הו ץ, זל רל אה ת הה או אל לש אן ומי ר כה מנ אל י, נל ישי לי שש יום הנ ה בנ שה ה ינבה תה יש הה ה של א אותה לה ץ? אל רל אה ת הה או אל לש ה ומי ה זל מנ
יהו"ה דוש  קה דוש  קה דוש  קה ד.  על וה ם  עולה לש כותו  לש מנ בוד  כש ם  שי רוך  בה ה  זל וש בודו,  כש ץ  רל אה הה ל  כה םא  ל מש תוב  כה של
בודו. ץ כש רל אה ל הה םא כה ל ד מש גל נל ה, כש שה ינבה ה הנ אל רה תי ד וש חה קום אל ל מה ם אל יי מנ שה ת הנ חנ תנ ם מי יי מנ וו הנ קה ד יי גל נל או"ת כש בה צש
הו א. זל סי כי ל הנ ת ענ בל של ן לה הוא מוכה מו, של לש צנ ם בש דה א אה רה בש א, ובו ני סי כי ל הנ גות של רה דש ש הנ נו שי קש תנ תש י הי שי שי יום הנ בנ
נו, מותי דש כי נו  מי לש צנ ם בש דה ה אה עמשל ננ ת -  חנ וות, אנ צש י מי תי אן שש כה וש מו,  לש צנ ם בש דה אה ת הה י"ם אל להי א אל רה בש יי ונ תוב  כה של

מו. לש צנ ם בש דה אה ת הה י"ם אל להי א אל רה בש יי יהה - ונ ני שש הנ וש

ר ם שומי אי ה, וש יעה רי פש נו בנ מותי דש ה, כי לה רש עה ת הה ילנ מי נו בש מי לש צנ יות בש הש ר, לי גי ת הנ מול אל ה לה וה צש ם, זו מי דה ה אה עמשל ננ
נו מי לש צנ ת, הוא בש בה שנ מור בש שה כור וש יים זה קנ ם מש אי םא. וש םא - ל ם ל אי נו, וש מותי דש נו כי מי לש צנ ם, הוא בש יהל ני שש ית בי רי בש אות הנ
ל יום כה ם בש יי עממנ רוך הוא פנ דוש בה קה ת הנ ד אל ינחי ם מש אי ל, וש אי רה שש ע יי רנ זל ק בש לל ין לו חי אי םא, וש םא - ל ם ל אי נו, וש מותי דש כי
ין לי פי ל יהד ותש ין של לי פי יחנ תש ני ם הוא מי אי םא, וש םא - ל ם ל אי נו, וש מותי דש נו כי מי לש צנ ה, הוא בש לה יש לנ יום ובנ ע בנ מנ ת שש יאנ רי קש בי
בום יים יי קנ ם הוא מש אי םא, וש םא - ל ם ל אי נו, וש מותי דש נו כי מי לש צנ מור, הוא בש שה כור וש ד זה גל נל ם כש הי ל יום, של כה םאש בש ל ר של

רוך הוא. דוש בה קה ל הנ ה של אה רש יי ה וש בה המ אנ כםל בש הנ םא, וש םא - ל ם ל אי נו, וש מותי דש נו כי מי לש צנ ה הוא בש יצה לי חמ ונ

ים כי רש בה מש ים של כי אה לש מנ הנ ם  אותה לש ה)?  לה עש מנ (לש ה  זל ת  אל ר  מנ אה י  מי לש נו,  מותי דש כי נו  מי לש צנ בש ם  דה אה ה  עמשל ננ עוד,  וש
ל ה אל א זל רה קה תוב וש כה הו של דוש. זל דוש קה דוש קה קה רוך וש בה ל יום בש כה ה בש לה עש מנ רוך הוא לש דוש בה קה ת הנ ים אל שי דש קנ ומש
יצו, עמרי הנ בודו לש קום כש ייה מש ים אנ לי שואמ של א כש לה ים אותו? אל כי רש בה מש נו של ן לה יי ננ דוש. ומי דוש קה דוש קה ר קה מנ אה ה וש זל
ים אותו כי רש בה דוש, ומש קה דוש  קה דוש  קה בש ים אותו  שי דש קנ ם מש דה גש נל כש נו  אה קומו, וש מש בוד יהו"ה מי כש רוך  ים בה רי אומש

קומו. מש בוד יהו"ה מי רוך כש בה

רוך הוא דוש בה קה ת הנ ים אל שי דש קנ מש נו, של מי לש צנ נו. בש מותי דש נו כי מי לש צנ ם בש דה ה אה עמשל ל ננ אי רה שש ל יי ים ענ רי ם אומש הי וש
רוך ים בה רי אומש ים וש חי בש שנ ם מש תה עגמה נו, לש מותי דש דוש, כי קה דוש  קה דוש  ר קה מנ אה ה וש ל זל ה אל א זל רה קה נו, וש רש אנ בי של מו  כש
ן הי ן יו"ד ה"א וא"ו ה"א, של הי ירות, של פי סש ל הנ לו כה לש כש אן ני ם, כה דה ה אה עמשל ה ננ לה עש מנ עוד לש קומו, וש מש בוד יהו"ה מי כש
ת גנ דש דו בי רש יי נו. וש מותי דש נו כי מי לש צנ ם בש דה ה אה עמשל ה, ננ טה מנ ל לש אי רה שש יל יי בי שש ים בי רי אומש ם, וש דה בון אה שש חל עולות לש ר, וש של על
י לי עמ לו בנ ם - אי יי מנ שה עוף הנ יהה, ובש ש חנ פל ם נל שה ים מי שי יורש ה, של תורה יהם הנ ים בש לי דש גנ תש מי ים של מי כה י חמ ידי מי לש לו תנ יהם - אי הנ
וות צש ל מי ם של יי פנ נה כש ף בי עופי הוא עוף יש , של ם רוחנ שה ים מי שי יורש ה וש לה עש מנ ים לש חי ם) פורש כותה זש ם (של כותה זש בי כגיות של זש הנ

ם. נו הי מי חש י לנ ץ כי רל אה ם הה ת ענ או אל ירש ל תי ם אנ הל ר בה מנ אל נל ץ, של רל אה י הה מי לו ענ ה - אי מה הי בש ה, ובנ עמשי

ם דה ת אה רל אל פש תי ר בו כש מנ אל נל רוך הוא, של דוש בה קה ן הנ ה מי צה ת עי לל ה נוטל תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש ם, הנ דה ה אה עמשל עוד ננ וש
ה טה מנ ר לש מנ מותו אה ם, וכש דה או אה רש קש ני ם, וש אה רה ה בש בה קי ר ונש כה ר זה מנ אל ה נל ינה כי שש הנ י וש עי צה מש אל מוד הה ענ ל הה ענ ת, של יי ת בה בל של לה
ך ד, כה חה א אל רה קש תו ני ינה כי רוך הוא ושש דוש בה קה הנ מו של ם, וכש דה ם אה מה ת שש א אל רה קש יי ם ונ אה רה ה בש בה קי ר ונש כה ה, זה וה חנ ם וש דה אה בש
ירות, פי סש ע  שנ תי ל  כולי ת הוא א"ח  רל אל פש תי של יו,  אתי רה קש ד  חה אל י  כי תוב  כה של הו  זל ד.  חה אל תו  שש אי ולש ם  דה אה לש א  רה קה
ן הי יות של ע אותי בנ רש אנ ה מי לולה ד' כש הנ וש ם יו"ד ה"א וא"ו ה"א,  הי ר של של על ה מי לולה ית לו, כש ירי כות ד' עמשי לש מנ הנ
ה, רה הו עמשה בש גה ה וש עה בה רש בו אנ חש יד - רה יהחי שות הנ ך רש כה ה, של עה בה רש ל אנ ד' ענ ר, וש של ל על ה ענ אות ד' מורל ל הה קוץ של יהו"ה. הנ

ונהמריי פירששוהה.

י ל מי ה, כה אי םא ורש ין. ב לי פי ת תש ונ צש אן מי א אםתו, כה רה י"ם בה להי ם אל לל צל מו בש לש צנ ם בש דה אה ת הה י"ם אל להי א אל רה בש יי ונ
ים כי אה לש ים ומנ פי רה ים ושש ני אופנ בות, וש כה רש יות, מל חנ ל הנ כה ל יום לש כה ה בש רועו, קול עולל ל זש ענ םאשו וש ל ר ין ענ לי פי יחנ תש ני מי של
ת י"ם אל להי א אל רה בש יי ר ונ מנ אל יו נל לה עה ין, של לי פי יחנ תש ני מי י של הוא מי ך, של לל מל מות הנ דש בוד לי נו כה לות: תש פי תש ל הנ ים ענ ני מג מש של
ן הי ם, של עולה בון הה ל רי ין של לי פי תש מו הנ םאש, כש ל ר ין של לי פי תש מו - בי לש צנ א אםתו. בש רה י"ם בה להי ם אל לל צל מו בש לש צנ ם בש דה אה הה
אשונות, רי ירות הה פי סש לש הנ ל שש ל של לה כש יא הנ הי י, של עי צה מש אל מוד הה ענ הוא) הה םאש (של ר ל הה ין ענ לי פי ה, תש יונה לש על ה הה ינה כי שש הנ
רוך דוש בה קה יחנ הנ ני מי ין של לי פי תש םאשו, הוא הנ ל ר ין ענ לי פי ה תש יונה לש על ם הה אי הה ירות, וש פי ש סש ל שי י כולי עי צה מש אל מוד הה ענ הה וש
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ר מנ אל נל יהה  לל עה ה לו, וש שורה יא קש הי ה, של תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש הנ ל יהד, זו  ין של לי פי י"ם - תש להי ם אל לל צל ל יום. בש כה הוא בש
ין דושי קי ה הנ םאל, זל מ ע שש בנ צש אל ה בש רוכה ה כש צועה רש ד, הה חה ר אל של קל ד, בש חה חוד אל יי ם בש יהל ני שו, שש פש ננ ה בש שורה קש שו  פש ננ וש

ה. שה דג י קש רי ה, המ מה הוא עי מו וש ה עי שורה יא קש ה הי ה, ובה לה ע של בנ צש אל ה בה רוכה ת כש ענ בנ טנ יא הנ הי ה, של לה של

ר מנ אל יו נל לה יק, עה די י צנ יעי בי שש ן ז', יום הנ הי ן, של תה ל חה כות של רה בש ע הנ בנ ן של הי ירות, וש פי ע סש בנ ל של ל של לה כש ה, הנ כה רה בש
ע בנ ה ז', של עמשל ננ ה  י', בה ה  מה כש יא חה הי םאשו  ל ר י' ענ אות  הה וש ה,  יונה לש על ם הה אי הה מי ש  יורי יק, של די צנ םאש  ר כות לש רה ובש
הוא יאהדונה"י, ה, של לה כנ ן וש תה ים חה די ינחמ תש מי בו  י, של יעי בי שש יק יום הנ די צנ ים בש לולי ה, וכש לה כנ ן וש תה חה ש  יורי כות של רה בש
חוד ין יי אי ית, של רי בש הוא אות הנ ץ, וש רל אה ם ובה יי מנ שה חוז בנ אה גום - של רש תנ ץ, וש רל אה ם ובה יי מנ שה י כםל בנ כי שוהו  רש י פי רי המ ונ

נו. מל ה חוץ מי לה כנ ן וש תה חה לש

ים רי יבה אי ל הה ירות, כה פי סש ל הנ כה ים וש רי יבה אי ל הה ים כה לי לה כש יק ני די צנ כגלו, בש יש ם. ונ אה בה ל צש כה ץ וש רל אה הה ם וש יי מנ שה כגלו הנ יש ונ
כםל, הוא הנ כםל, וש ל הנ כם"ל כולי וות, של צש מי ל הנ ת כה עמשות אל נו לנ וה צי יו וש ותה צש מי נו בש שה דש ר קי של בו אמ ה, של וות עמשי צש ם מי הי של
ל כגלו, כולי יש ה ונ שום זל ל, ומי לה ט וכש רה ל ופש לה כש עמשו  ננ יו, ובו  לה ץ עה רל אה ם וה יי מנ א שה נושי מוד של ענ כםל, הה לוי הנ תה נו  מל ומי
ץ - רל אה ם, הה יהל ני ת שש ל אל י, כולי עי צה מש אל מוד הה ענ ם - הה יי מנ ין, שה יהמי םאל וש מ ה שש זל ם, וש יי ומנ ש  ם אי יי מנ ץ, שה רל אה ם וה יי מנ שה
ד וי דה ירות של פי ע סש בנ ל של הוא כולי שום של ם, מי יי מנ שה א הנ בה ם צש הי הוד, של ח וש צנ ם - ני אה בה ל צש כה ה, וש תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש הנ
א יום רה קש ה ני ל זל לנ גש ר. בי גומי ה וש בורה גש הנ ה וש לה דג גש יהו"ה הנ ך  תוב לש כה של הו  הוא. זל רוך  בה דוש  קה ת הנ ם אל הל ח בה בנ שי

כגלו. יש דוש וונ ל קי בות של תי בון הנ שש ל חל ים של עי בש שי ים לש עולי ע, וש בנ ל של לנ י כש יעי בי שש הנ

או רש קש ירות, ני פי ע סש בנ ל בו של לנ כה ר של חנ י"ם. אנ להי יא אל הי ה של יונה לש על ם הה אי י, זו הה יעי בי שש יום הנ י"ם בנ להי ל אל כנ יש ונ
ה, יונה לש על ם הה אי לולות בה כש יונות של לש ירות על פי סש לש  שה ל בו  כולי ך  ר כה חנ תות, אנ בה ע שנ בנ תות של בה שנ ל הנ כה מו  ל שש ענ
לול בו, כה ד של חה ה אל ני י, הי יעי בי שש יום הנ י"ם בנ להי ל אל כנ יש תוב ונ כה הו של מו. זל ל שש י ענ יעי בי י שש יעי בי י שש יעי בי ם שש הל א לה קורי וש
ירות, פי ר סש של על ל בש לי כה הי לש, לש י שה רי י - המ יעי בי שש ת יום הנ י"ם אל להי ך אל רל בה יש י, ונ ני שי ה הנ י - זל יעי בי שש יום הנ בות בנ שש יי ונ
ל או כה רש קש י, בו ני יעי בי שש יום הנ יק הנ די צנ ת הנ לל של מש ל מל בה ה, אמ תה לש שנ מש מל ת בש חנ ל אנ ר, כה של על ת בה לל לל כש םא ני ל ה של ירה פי ין סש אי של

כגלו. יש בון ונ שש חל ם כש יי תנ ים ושש עי בש י שי רי מור המ שה כור וש זה כגלו, וש יש דוש וונ קי ן בנ בות הי ים תי עי בש יות, שי יעי בי שש ירות הנ פי סש הנ

י ני פש ר לי של ן אמ חה לש שג ה הנ ר בו זל מנ אל נל ה, של לה עש מנ לש ן של חה לש שג מו הנ ם, כש יי לנ גש ע רנ בנ רש ם אנ ן עי חה לש ן שג קי תנ יך לש רי ת צה בה שנ ובש
הוא פון של צה ד הנ צנ יא מי ה, הי ינה כי שש רוך הוא זו הנ דוש בה קה ל הנ נו של חה לש ן, שג חה לש י שג ננ פה עמרםך לש ר תנ מנ אל יהה נל לל עה יהו"ה, וש
ה נורה מש ר בו  מנ אל נל ה, של לה עש מנ לש של מו  ין כש יהמי ק לש ר דולי ני פון, וש צה ן בנ חה לש ה שג נה שש מי י הנ לי עמ בנ נו  קש ה תי שום זל ה, ומי בורה גש

י. עי צה מש אל מוד הה ענ ד הה צנ ע מי צנ מש אל ה בה טה רום, מי דה בנ

ל של דו  צי ת מי ענ צנ מג מש ה  טה ומי ין,  יהמי הנ ד  צנ מי ה  נורה מש הנ וש םאל,  מ שש ד הנ צנ ן מי חה לש שג את  רי קש ני ה  ינה כי שש ה,  אי ורש םא  ב
ין בי תו  טה ן מי נותי ל הנ ים, כה מי כה חמ שוהה  רש י פי רי המ רום, ונ דה פון לש ין צה ע בי צנ מש אל בה ווגו  ה זי שום זל י, ומי עי צה מש אל מוד הה ענ הה
ים בו כי תומש גוף של הנ מו של הוא כש ים, של מודי ה ענ עה בה רש ל אנ מוך ענ ן סה חה לש שג כו'. הנ ים וש רי כה ים זש ני יו לו בה הש רום יי דה פון לש צה

ה. ד זל צנ ים מי מי חה ה לש שה שי ה, וש ד זל צנ ים מי מי חה ה לש שה יך שי רי צה ע, וש בנ רש ם אנ הי ם של יי שוקנ הנ רועות וש זש הנ

רועות זש י הנ תי ל שש ים של קי רה ה פש שה ם שי הי בון ו' ו', של שש חל "ה בש י יהו"ה, זל ני פש ר לי של ן אמ חה לש שג ה הנ ר - זל בה דה סוד הנ וש
ר שה עה ים  ני שש לו  אי ובש ה,  קונה תי ל  כה בש ך  לל מל לנ גוף  ית  עמשי ננ ה  ינה כי שש י הנ רי המ ם, של יי שוקנ י הנ תי ל שש ים של קי רה פש הנ ה  שה שי וש
דוש ר קה מנ אה ה וש ל זל ה אל א זל רה קה ים וש רי ים אומש כי אה לש מנ ר, הנ כה זה ל הנ ים של קי רה פש ר הנ שה ים עה ני ה ושש בה קי נש ל הנ ים של קי רה פש הנ
"ד, חה כםל יהו"ה אל הנ "ד, וש חה ה אל ינה כי שש ם הנ "ה עי "ד, זל חה רוך הוא הוא אל דוש בה קה ם הנ "ה עי ר. זל גומי דוש וש דוש קה קה
י רי פש ה סי עה בה רש אנ וש ים  רי שש ד על גל נל ם כש הי נות, וש נה ע רש בנ רש אנ ים וש רי שש ד על וי ר דה מנ ה אה ל זל ה אל ד זל גל נל ם, וכש יהל ני ת שש ד אל ינחי מש

ה. תורה הנ

יות, לש חנ שה יהה לש ל חנ כה ם לש יי פנ נה ע כש בנ רש ד אנ גל נל י כש ני שי ה הנ יות, זל לש חנ שה יהה לש ל חנ כה ים לש ני ה פה עה בה רש ד אנ גל נל ה הוא כש זל
י יהו"ה ני פש ן לי חה לש שג ים בנ חי ם פורש כגלה ם, של הל ת לה חנ אנ ם לש יי פנ נה ע כש בנ רש אנ ת וש חה אל ים לש ני ה פה עה בה רש אנ ר - וש בה דה הו סוד הנ זל וש
י לי עמ בנ שוהו  רש פי ה  זל שום  ומי הוא,  רוך  בה דוש  קה הנ יא  הי של ה,  תורה ה  זל הנ ן  חה לש שג לנ ר  בי חנ לש יך  רי צה וש נות,  נה רש ה  מה כנ בש
ענ ת בוצי יי בנ ל הנ ענ ת, בנ יי בנ ל הנ ענ ד בנ חה אל וש חנ  ד אורי חה ם הוא אל אי כו', וש ד וש חה ן אל חה לש ל שג ים ענ לי אוכש ם של יי ננ ה, שש נה שש מי הנ
ח אםרנ וש ר בו  מנ אל נל יק, של די צנ ה הנ זל ך  רי בה חנ מש אורי ה, וש לה עש מנ י לש עי צה מש אל מוד הה ענ ה הה ענ זל ת בוצי יי בנ ל הנ ענ ך. בנ רי בה חנ מש אורי וש

ת. בה שנ ת וש בה ל שנ כה ך בש הולי א וש בה חנ של אורי ת כש בה שנ יק הוא בש די צנ הנ ר, וש גומי ה וש גנ אור נם ים כש יקי די צנ

ן נותי ה, וש פה יא טי הי ם של חל ת לל רוסנ ס פש ענ ופורי הוא בוצי י, וש עי צה מש אל מוד הה ענ ה - הה לה ת של יי בנ ל הנ ענ ה, בנ ינה כי ת שש בה שנ הנ
ם הי כות של רה בש בות, בנ אה ת הה לשל ם שש הי כםל כםל, של כםל מי ת בנ יי בנ ל הנ ענ בנ לש ך  רי בה מש חנ  אורי י, וש ני עה יק וש די הוא צנ של חנ  אורי לה
ה י זל יק. מי די צנ םאש  ר כות לש רה תוב ובש כה של הו  י. זל עי צה מש אל מוד הה ענ דות לה יק יורש די צנ י הנ די יש ל  כות ענ רה בש הנ כו, של רש בה תש הי
ה טה מנ ן מי ע הי שנ תי יק, וש די ד צנ ר ענ תל כל ה, מי טה מנ ה לש לה עש מנ ן מי כות הי רה ע בש שנ י. תי עי צה מש אל מוד הה ענ ה הה יק? זל די צנ הנ םאש  ר

ם. הל ה מי לולה ה כש לה כנ הנ ה, וש רי שש ה על מונל שש ן עולות לי כגלה יון, וש לש ר על תל ד כל יק ענ די צנ ה, מי לה עש מנ לש

הוא סוס שום של יא מי ה הי לה פי תש כות, הנ רה בש ל הנ ל כה נוס של ת הוא כי סל נל כש ית הנ ד, בי וי דה ה לש לה פי ה, תש מםשל ה לש לה פי תש
א לה סוס אל ל לנ פי ב טה רוכי ין הה ה, אי נה שש מי י הנ לי עמ בנ שוהו  רש פי ך  ב, כה רוכי ה לה לה פי ית טש עמשי יא ננ הי הוא, וש רוך  בה דוש  קה לנ

ת'. יא בש ך הי זו כה ה הנ לה פי תש הנ ח?! וש לנ י מל לי בש ל מי פי ל תה כי ייאה מו המ ת', כש ל בש פי ייש תה ט' וש ל בש פי ב. ייש טה רוכי ה לה לה פי סוס טש הנ

י לי עמ רוהו בנ אמ בי מו של ים, כש רי בה ה דש רה עמשה יך בו  רי צה סוד, וש ן יש בון סו"ד מי שש "ן חל יי הוא ינ ן, של יי ל ינ יא כוס של הי וש
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נו נותש יו וש דה י יה תי שש לו בי בש קנ א, מש לי "י ומה ה, חנ יפה טי ה ושש חה דה טוף, המ עי טור וש ם עי הי סוד, וש ן יש בון י' מי שש חל ן כש הי ה, וש נה שש מי הנ
ל ה של רה ל עמטה ד של צנ טור מי יתו, עה י בי שי נש אנ ה לש נה תה מנ רו בש גש שנ ח, ומש פנ ע טל קנ רש קנ ן הנ קו מי לש סנ יו בו, ומש ינה ן עי נותי ין, וש יהמי בש
אות ל הה עור של שי יא הנ הי ית לוג, של יעי בי א רש לה ין לו אל אי י של ני ם הוא עה אי ה, וש מה לש שנ ה אור כנ טוף, עםטל ה, עי ילה ית מי רי בש
רו המ טי ר - וש בה דה סוד הנ חוץ, וש בנ ה מי יפה טי ים ושש ני פש בי ה מי חה דה ה, המ יפה טי ה ושש חה דה עמטםף, המ י ינ י כי ני עה ה לש לה פי ר תש מנ אל ד', נל

שו. דש קי וש

זו כוס הנ ת הנ ל אל בה , אמ תה רש מנ ה אה י, יהפל בי י רנ בי ר: רנ מנ אה אי, וש ן יוחה עון בל מש י שי בי ל רנ ל של צי ר הנ חנ אנ ד מי חה ן אל קי ם זה קה
ה מו עםטל טוף - כש יק, עי די צנ םאש הנ ל ר יון ענ לש ר על תל יא כל הי ה, של רה ל עמטה ד של צנ טור - מי , עי יהה גותל רש דנ ה בש עמלותה הנ יך לש רי צה
ה חה דה המ ה,  מה כש חה ף הוא  טי ענ תש הי של ה  זל וש יר,  וי אמ ה  עמשה ננ וש אור  בה ף  טי ענ תש הי של י'  ה  זל ה?  עוטל ה  זל ה  מנ ה.  מה לש שנ כנ אור 
שו דש קי ה, וש רומה תש כםל בי אל ר לל הה טש ה, ני לה עה ל וש בנ ן טה כםהי ר בנ מנ אל נל ן, של כםהי ד הנ צנ ה מי רה הר שו, טה דש קי רו וש המ טי הוא וש ה, של יפה טי ושש
ה רי שש ה על מונל ל שש ים כולי מי עולה "י הה יק חנ די ל צנ ד של צנ "י מי ם, חנ יי וי לש ת הנ אל תה  שש דנ קי תוב וש כה של הו  םאל. זל מ שש ד הנ צנ מי
ר בו מנ אל נל של הו  ין, זל יהמי בש נו  נותש יו וש דה י יה תי שש בי לו  בש קנ י, ומש עי צה מש אל מוד הה ענ ל הה ד של צנ א מי לי ה, ומה לה פי תש ל הנ כות של רה בש
ן ה"ה, ם הי יי דנ י יה תי , שש כםחנ י בנ רי דה אש ך יהו"ה נל ינש מי הוא יש ים, וש בי ל שה בי קנ ה לש שוטה ך פש ינש מי י יש מו, כי ת לה ש דה ינו אי ימי מי
יו ינה ן עי נותי א, וש שה שועות אל שום כוס יש עות, מי בה צש ש אל מי חה ן בש תי נה הי יך לש רי ך צה שום כה ין, ומי ת יהמי חנ אנ םאל וש מ ת שש חנ אנ
ן יי ת ענ ין ובנ יהמי ן  יי ת ענ ם בנ הי ם י' י', של הי ת של מל י אל מודי י ענ ני ם שש הי רו, וש בי שנ יש יך  לל י כםל אי יני ר עי מנ אל ם נל יהל לי בו, עמ

ש. י שי מודי יו ענ הוא שוקה ין, של פי נש יר אנ עי ה, זש נה טנ ם ו' קש יהל יני םאל, ובי מ שש

ם אי הה יתו, זו  י בי שי נש אנ ה לש נה תה מנ בש רו  גש שנ למםה, ומש ת שש מנ כש ה חה נה טנ ל י' קש ד של צנ ח מי פנ ע טל קנ רש קנ ן הנ ק מי לי סנ ומש
ה יפה "טי א שש "לי "י מה ה, חנ עה בה רש א אנ לה אל נו  לה ין  לות אי גה ובנ קו,  לש ת חל ננ תש מנ ה בש ח מםשל מנ שש יי ה  בה ר  מנ אל נל ה, של יונה לש על הה
שום מי יהה,  ני עמ "ת  לל דה יא  הי וש בון,  שש חל לנ ית  יעי בי רש יא  הי של ה'  אות  הה ל  של ד  צנ מי ן  הי וש ה,  שה מי חמ ך  נש ימה סי וש ה,  חה "דה המ
בון שש חל הוא כ"ו ה"ס, כוס בש ל יאהדונה"י, של סוד של כוס הוא בש גות, הנ רה דש ש הנ הוא שי ה ו' של נה מל ק מי לי תנ סש הי של

אללהיי"ם.

ים עי בה רש אנ ה וש מונה קון שש תי

ר מנ אל ם נל יהל לי תות, עמ בה י שנ תי ן שש הי י"ת, וש "א שי רה י"ת בה אשי ן ב' רי מו כי "ת, כש בה ם שנ "י, שה רי ם תש ית, שה אשי רי בש
ה יונה לש על ה הה ינה כי שש ד הנ גל נל ת, כש בה אן שנ יר כה כי זש ם הי יי עממנ ר. פנ גומי ת וש בה שנ ת הנ עמשות אל ת לנ בה שנ ת הנ ל אל אי רה שש י יי ני רו בש מש שה וש
ב, לי י הנ תי י בה ני שש ת בי בה שנ ה בש ירה ם די ה אותה עושל י של י הוא מי רי שש א אנ לה ם? אל דםרםתה ה לש ה זל ם, מנ דםרםתה ה. לש תונה חש תנ הנ וש
םאת אותו ל מנ ד לש חה יו, אל לה ים עה ם שורי יהל ני שש יק, של די ה צנ ם, זל ית עולה רי ת. בש בה לול שנ הוא חי ע של רה ר הה ם ייצל שה ה מי נל פנ ומש

נו. מל א מי לי מנ תש הי ד לש חה אל וש

י יעי בי י שש יעי בי שש לש  י, שה עי צה מש אל מוד הה ענ א - הה בה ל סה אי רה שש י יי ני הוד, בש ח וש צנ יות - ני לה י כש תי ם שש ל הי אי רה שש י יי ני בש
ר, ייש הה ייש נה ר וש הה ר, ייש נה הה נה "ן. וש גה ת הנ קות אל שש הנ "ן לש דל עי א מי ר יוצי "הה נה ת וש בה ג שנ נל בות, עם אה ת הה לשל לו שש י אי יעי בי שש
י"ם להי ה אל תה אמ םא רה ן ל יי ר ענ מנ אל יון נל לש על ן הה דל עי ל הה ים, ענ דומי ל קש חנ א ננ רה קש ני ר של הה נה ייש  יו, וש גה לה ר פש הה א נה רה קש ני ר של הה נה
אות ש מי מי ך חמ הולי א וש מה אי הה א וש בה אנ ין הה ר בי עובי הוא א', וש יון של לש על ן הה דל עי הה א מי יוצי ה הוא ו', של זל ר הנ הה נה ך, הנ תל זולה

ה. תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש יא הנ הי ן, של גה ת הנ ה אל קל שש ם מנ שה י, ומי יעי בי יק שש די ד צנ יענ ענ גי ה, ומנ נה שה

יא הי ה של רה מה ס הנ ענ כנ חול וש טש ב הנ צל ם על שה ב לש רי קה תש םא מי ל ב, של לי הוא הנ ת, של בה שנ ה לש ירה ר די שומי י של י הוא מי רי שש אנ
ס כועי י של ל מי כה אי, של דנ ך הוא ונ כה ת, וש בה שנ יום הנ ם בש יכל בותי כםל מושש ש בש עמרו אי בנ םא תש ר ל מנ אל יהה נל לל עה נםם, של יהי גי ש הנ אי
ת, בה שנ ת בש חנ ר אנ סי יות חה קג לש ים מנ עי בה רש ד אנ גל נל ן כש ת, הי חנ ר אנ סי אכות חה לה ים מש עי בה רש נםם. אנ יהי גי ל הנ ש של יק אי לי דש לו מנ אי כש
ין ה אי נה שש מי י הנ לי עמ בנ רו  מש ן אה כי לה וש ה,  מה דה אמ ה לה עה שש תי ש, וש חה נה ה לנ רה עמשה ונ ה,  וה חנ ה לש רה עמשה ונ ם,  דה ה אה קה לה ה של רה ם עמשה הי וש

יות. קג לש ד מנ גל נל ל כש אי רה שש יי בות לש שה חש ם נל אכות הי לה מש לו הנ אי ת, של בה שנ ין בש לוקי

יחנ ני קומו ומנ מש ץ מי פל ר חי עוקי י של ת. מי חנ ת אנ בנ ם בש ה אותה עושל ה, של חה נה הנ ה וש ירה ן עמקי ם, הי יי תנ ת שש בה שנ יאות הנ צי יש
יהה, רי כש שות נה רש יחנ אותו בי ני הי ית, וש רי הוא אות בש ים, של יי חנ ץ הנ ת עי ר אל קנ לו עה אי שותו, כש רש קומו ומי מש חוץ לי אותו מי
ם רנ ה גה זל חול, וש ה וטש רה יא מה הי ת, של רל חל שות אנ רש ה בי יחה ני ה ומנ שותה רש תו מי מה שש ר ני עוקי ם של ה, גורי ת זל ה אל עושל י של מי
ית רי יס אות בש ני כש מנ י של ך הוא מי כה ים, וש בי רנ שות הה יא רש הי יהה, של רי כש ץ נה רל אל לו לש גה ל וש אי רה שש ץ יי רל אל רו מי קש על נל ל של אי רה שש יי לש
ין ק אי בור רי הנ ר וש מנ אל א"י נל תנ בש ל שנ ה, ענ רה ה מה עה ה רה שה "ה, אי מה חול חנ א"י הוא טש תנ בש יהה. שנ רי כש שות נה רש לו לי ש של קםדל
יא הי ל, וש פל עמרה ה ונ כה שי חמ ד ונ פי סש הל ה וש ינה קי און וש מה צי ב וש עה הוא רה ים ילש בו, וש בי רנ קש ענ ים וש שי חה ל נש בה ין בו אמ ם אי יי ם, מנ יי בו מה
סור הוא אה ל חםל של בור של הוא די וש  , שוהה רש י פי רי המ ונ כםל,  נוי בנ שי ה  עמשות לה ל לנ אי רה שש ים יי יכי רי ל, וצש אי רה שש יי לות לש גה
י רנ י שה ני פש ה מי ר בה מנ אל נל ם של הה רה בש ל אנ ה של חה פש שי מו הנ ת, כש חנ יא בורנ ם, הי רות שה שש קום לי את מה ה מוצי ינה אי של ת, וכש בה שנ בש

ת. חנ י בםרנ נםכי י אה תי רש בי גש

ד ה עומי תה ר אנ של קום אמ מה י הנ ה, כי רוחה ה סש פה ל טי ף של נה טג ל מש ענ יך, ננ לל גש ל רנ ענ מי יך  לל עה ל נש ר שנ מנ אל חול נל טש ל הנ ענ
ת י אל תי צש חנ ה, רה נה של בה לש ה אל כה יכה י אי תי נש ת כגתה י אל תי טש שנ ה פה ינה כי שש ת הנ רל יו אומל לה עה ת, וש בה ה שנ ש הוא, זל ת קםדל מנ דש יו אנ לה עה
יות הש לי יך  רי צה וש ים,  לי כה אמ מנ ובנ ר  ני בנ ים,  בושי לש בנ נות  שנ לש ת  בה שנ בש ם  דה אה יך  רי צה ה  זל שום  ומי ם,  פי נש טנ אמ ה  כה יכה אי י  לנ גש רנ
ש פל נל ה  ים לו אותה עי , גורש ענ גורי ל הנ כה ת, וש בה שנ ה בש רה תי יש ש  פל נל ים לו  יפי יף, מוסי מוסי ל הנ כה ש, וש קםדל ל הנ חםל ענ יף מי מוסי

לום. שה ס וש ה חנ רה תי יש

ים עי בה רש אנ ה וש עה שש קון תי תי
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א רה י בה י"ם, מי להי ה - הוא אל לל י אי ה, מי לל א אי רה י בה או מי ם ורש יהל יני רום עי או מה י"ם. שש להי א אל רה ית בה אשי רי בש
רוך הוא דוש בה קה ת הנ ל אל אי רה שש ים יי די ינחמ מש ע של מנ בות שש י תי אשי ע, רה מנ ת שש יאנ רי ם - זו קש יכל 'יני 'רום עי 'או מה ה. שש לל אי לש
ר מנ אל נל אותו של ית? בש רי חמ שנ דו בש ינחמ יך לש רי ה צה מל יות. ובנ ים אותי שי מי ל חמ ל של לה הוא כש "י של ם מי או שה צש מש תי ם, וש יי עממנ פנ
ים, בי כוכה ה אור הנ זל ם או"ר, וש שה של א"ו  ן, ורש כם שש ים יי רומי הוא מש שום של רום, מי הוא מה א, של שה נה יהו  רום יהדי בו 
מו כש ה,  לה יש לנ בנ ע  מנ שש ת  יאנ רי קש ה  זל שום  ומי ם,  אה בה צש ר  פה סש מי בש יא  מוצי הנ תוב  כה של הו  זל את.  יוצי ה  ינה כי שש הנ ם  הל בה של
יא ב הי רל על בה שום של ך, מי לל מל ם הנ ה עי ד אותה ינחי ים לש יכי רי ר צש בםקל ב וה רל ים, על בי כוכה ת הנ יאנ יצי ה בי נה שש מי י הנ לי עמ רוהו בנ אמ בי של

ל. אי רה שש ין יי ה בי לה עש ם בנ שה ם, של הה רה בש ל אנ ר של ק ובםקל חה צש ל יי ב של רל על ה הה זל יו, וש לה ה אי בה יא שה ר הי בםקל מו ובנ ה עי אה בה

ר פה סש מי יא בש מוצי עוד הנ כו'. וש ן וש תה ני מו  חש ר לנ מנ אל נל ה  ילה בי שש ץ, בי רל אה ן הה ם מי חל יא לל מוצי ה הנ יא, זל מוצי עוד הנ וש
א רה קש יי תוב ונ כה של הו  א. זל רה קש ם יי שי ם בש כגלה ע, לש מנ ת שש יאנ רי ל קש בות של ה תי מונל ים ושש עי בה רש ם אנ יי אתנ מה לו  ם, אי אה בה צש
ל כה ש ולש קםדל יות הנ ל חנ כה מות לש א שי רה קה ת, של יי ת בה בל של ם לה דה ת אה רל אל פש תי ר בו כש מנ אל נל ה אותו של ר, זל גומי מות וש ם שי דה אה הה
ד חה ל אל כה לש יענ  הודי ה, לש דועה ה יש גה רש דנ ובש ם יהדוענ  שי בש א לו  רה ד קה חה ל אל כה ה, לש לה עש מנ לש א של בה צה הנ וש ים  ני אופנ הה ים וש פי רה שש הנ
ל ים אל כי ים הולש לי חה נש ל הנ תוב כה כה הו של יחות. זל לי שש לו בי טש נש ני קום של מה ים לנ רי חוזש יהם של י הנ לי חמ ננ מו של ל, כש טנ ני קום של מה מי
ים רי חוזש ם  שה לש ים,  כי הולש של קום  מה מי ת.  כל לל לה ים  בי שה ם  הי ם  שה ים  כי הולש ים  לי חה נש הנ של קום  מש ל  אל ר,  גומי וש יהם  הנ

ביששלייחות.

הו ר - זל דה עש םא נל יש ל ה, אי יונה לש על ם הה אי הו כםחו? הה ה, מנ מה כש יץ כםחנ - זו חה מי אנ יון, וש לש ר על תל ה כל ים - זל רםב אוני מי
ה, ש' מה כש יון, י' חה לש ר על תל יש - א' כל מו? אי ה יהו"ה שש מה חה לש יש מי יש, יהו"ה אי ה אי ה זל ירות. מנ פי לש סש ל שה ל של לה כש
לו ים של אוני י, הה עי צה מש אל מוד הה ענ ה הה ים - זל רםב אוני עוד, מי אי. וש דנ ה ונ שובה ה תש יונה לש על ם הה אי ם הה הי ן, של ילה אי הה ש  שםרל

ר. אי בה תש י ני רי המ ה, ונ מה חה לש יש מי ר - יהו"ה אי דה עש םא נל יש ל יק, אי די ה צנ יץ כםחנ - זל מי אנ הוד, וש ח וש צנ ני

רום מה או  ה, שש זל סוק הנ פה ת הנ י אל תי עש מנ שה ך  י, כה בי י רנ בי ר: רנ מנ אה עון, וש מש י שי בי ל רנ של לו  ר צי חנ אנ ן מי קי זה ם הנ קה
ם אי י - הה יון. מי לש ר על תל לו כל רום של מה ית, הנ אשי יהו"ה רי ל לנ אי רה שש ש יי ה קםדל זל ש, וש ם קםדל יכל די או יש מו שש או כש ם, שש יכל יני עי
יא מוצי בות. הנ אה ת הה לשל ם שש הי וש ם,  בותה ית אמ י בי אשי ה רה לל ה? אי לל ם אי י הי ה. מי לל אי ם בש עולה א הה רה בה ה של יונה לש על הה
ה כםל, זל בנ בון של שש חל ר וש פה סש א מי לה ם? אל הל לה ר של פה סש ה מי הוד, מנ ח וש צנ ני ם  הי ם של יי מנ שה א הנ בה צש לו  ם, אי אה בה ר צש פה סש מי בש
רםב ם. מי שי עמך בש דה אי וה ה  ילה בי שש ה בי מםשל ר לש מנ אל נל ה, של תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש א, זו הנ רה קש ם יי שי ם בש כגלה ה. לש יונה לש על ה הה ינה כי שש הנ
לו הוא כםחנ של יק, הנ די יש צנ , אי יץ כםחנ מי הוא אנ יק, וש די ה צנ זל ץ, וש רל אה ב הה רל קל רםב בש גו לה דש יי וש ר בו  מנ אל נל ים, אותו של אוני
כםל ה הנ זל ה וה זל ם, וש עולה ה לש ינה כי שש הנ ר מי דה עש םא נל א כםחנ אדנ"י, ל ל נה דנ גש ה יי תה ענ ר בו וש מנ אל נל ית, של אשי רי ה בש עמשי ל מנ כםחנ של הנ

ה. תורה ים לנ ני ים פה עי בש ת, שי מל אל

ה ם מםשל עמקםב, שה ינ ק וש חה צש ם יי הה רה בש ם אנ אשון, שה רי ם הה דה ם אה , שה יץ כםחנ מי אנ ים וש רםב אוני ן, מי קי ן זה קי ר לו: זה מנ אה
דורות ל הנ ל כה של ל וש אי רה שש ל יי בוא של ים רי שי ל שי מות של שה נש ל הנ כה ים, וש טי בה ר שש שה ים עה ני למםה ושש ד ושש וי ם דה ן, שה רם המ אנ וש
םא ל יש  ם, אי ם שה ר, כגלה גומי יום וש ד הנ נו עומי מה פםה עי נו  ר ילשש של ת אמ י אל ם כי הל ר בה מנ אל נל ים, של תוני חש תנ הנ ים וש יוני לש על הה

ם. יי מנ שה א הנ בה מו צש בון, כש שש חל הנ ד מי חה ם אל הל ר מי סי םא חה ר, ל דה עש נל

ה יונה לש על ם הה אי יא הה הי י"ם, של להי ה אל - זל יץ כםחנ  מי אנ ן און, וש ר בו כםהי מנ אל נל ן, של כםהי ה הנ ים - זל רםב אוני עוד מי וש
עמקםב, ה ינ ר - זל דה עש םא נל יש ל . אי יץ כםחנ מי בור אנ ך הוא גי שום כה ין, ומי די ת הנ דנ מי ם בש עולה א הה רה ה, ובה בורה גש ת בי של בל לנ תש מי של
ים, תוני חש תנ לש הנ שה ר בש מנ אל נל ים וש יוני לש על לש הה שה ר בש מנ אל ה, נל לל לש אי שה ר בש מנ אל נל ה של ם. מנ יש תה עמקםב אי ינ וש ר בו  מנ אל נל של

ים. יהמי ר הנ פנ סש יא מי ה הי ינה כי שש ם, הנ ל כגלה ר של פה סש מי הנ

ים שי מי קון חמ תי

י אשי ה, רה לל א אי רה י בה מי או  ם ורש יהל יני רום עי מה או  ר: שש מנ אה וש עון  מש י שי בי ח רנ תנ י"ם, פה להי א אל רה ית בה אשי רי בש
"ל ל אי ענ פש ה יי לל ל אי ן כה ר הל מנ אל ן נל יהל לי לות, עמ פי לש תש ית, שה בי 'רש ה ענ חה 'נש ית מי רי 'חמ ם - שנ יכל 'יני 'רום עי 'או מה בות שש תי
ם יי מנ שה דות הנ ה תולש לל ר אי מנ אל ם נל יהל לי עמ בות, ונ אה ת הה לשל ל שש ה של בה כה רש מל ם הנ הי שום של ר, מי בל ם גה עי לוש  ם שה יי עממנ פנ
י"ך להל אל ה  לל אי רו  מש אה של ים  אשוני רי הה ת  אל ל  סנ פה אי  דנ ונ ה  לל אי ים,  אשוני רי הה ת  אל ל  סנ פה ה  לל אי ם,  אה רש בה הי בש ץ  רל אה הה וש
ה שה מי ם חמ הי וש ץ תםה"ו,  רל אה 'הה וש ם  יי מנ 'שה דות הנ בות ת'ולש י תי אשי רה ז בש מה רש ני של ל תםהו,  דות של ם תולה הי ל, של אי רה שש יי
ה ה' חה רש טה ך  שום כה ים, ומי אי פה ים, רש קי נה ים, עמ ילי פי ים, נש בורי ים, גי קי לי ם עממה הי ם, וש אה רה ה' בש ם בש הל ר בה מנ אל נל ים של יני מי
ה, רה צה ת יש בל של ם, לה יהל יני ת בי בל של ה, לה אה רה םא תםהו בש ר ל מנ אל יהה נל לל עה ם, וש הה רה בש ל אנ ם, ה' של אה רה ה' בש בש שום של ם, מי ילה בי שש בי

שוב. ם יי הל עמשות מי לנ

רוך הוא דוש בה קה ת הנ ם אל הל יד בה הורי לות, לש פי לש תש נו שה קש בות, תי ת אה לשל ם שש הי ה, של לל זו, אי ה' הנ שום הנ ומי
םאל, מ ין ושש יו יהמי רועותה י זש תי גוף, ושש י הוא הנ עי צה מש אל מוד הה ענ ה, של נה טנ יא ה' קש הי ה של ינה כי שש ת הנ ם אל הל עמלות בה הנ ולש
ה, לל א אי רה י בה ה, מי יונה לש על ם הה אי "י, הה גוף? מי ל הנ ענ ה  ה אותה עמלל י מנ ה, ומי יא עולה גוף הי ל הנ ענ ה, וש ז בה ם אוחי הל בה של
ים שי ם שי הי ל, של אי רה שש ל יי כה ם, וש אה בה ר צש פה סש מי יא בש מוצי תוב הנ כה הו של ה. זל לה עש מנ לש א של בה צה ל הנ ה כה מה ים עי ה, עולי עולה של וכש
ר דה עש םא נל יש ל ה, אי לה עש מנ לש א של בה צה ם הנ ל שי או ענ רש קש ם ני א, כגלה רה קש ם יי שי ם בש כגלה ה, לש לה עש מנ לש א של בה צה ים בנ סי ינחמ תש בוא, מי רי

מיהנחלששבון.

י די יש ל  ים ענ מי עה פש , לי יחנ לי י שה די יש ל  ת ענ סל נל רש פנ תש ים מי מי עה פש ה, לי נה מל מי ה  לה עש ק בנ חה רג מש ן של מנ זש לות, בי גה ה בנ ינה כי שש הנ וש
יק, די צנ י הנ די ל יש ים ענ מי עה פש ים, לי ני בה י הנ די ל יש ים ענ מי עה פש א, לי בה אנ י הה די ל יש ים ענ מי עה פש א, לי מה אי י הה די ל יש ים ענ מי עה פש בות, לי אה הה
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ה תה סה נה רש ה פנ יד לה ם, הוא מורי אי הה ב וש אה ין הה הוא בי של ן י"ה, וכש א בל מה אי א וש בה ין אנ הוא ו', הוא בי ה של לה עש ן בנ כםל נותי הנ וש
רועות, י זש תי שש ה בי סה נה רש ה פנ יד לה ים, מורי קי רה ה פש שה ם שי הל ייש בה רועות של זש י הנ תי ין שש ד בי יורי של ם, וכש אי הה ב וש אה י הה די ל יש ענ
ש, י שי מודי יו ענ ם שוקה הי ם, של יי שוקנ י הנ תי שש יד בי מורי של ל יהדו, וכש זון ענ ה מה יד לה עמקםב, מורי הוא ינ גוף של יד בנ מורי של וכש
יהדו, ל  ענ זון  מה ה  לה יד  מורי יק,  די צנ בש ה  לה יד  מורי של וכש ם,  יהדה ל  ענ זון  מה ה  לה יד  מורי ים,  קי רה פש ה  שה שי ם  הל בה ייש  של
א יוצי של ל יהדו, וכש א ענ לה ם אל עולה יחנ בה לי י שה די ל יש זון ענ ה מה יד לה הורי יך לש רי םא צה ה', ל ר ו' בש בי חנ תש מי של ה, כש יד בה מורי של וכש
םא ל ם, וש אי הה ב וש אה ם הה הי ים של יי חנ םא בש ל לוי, וש ר תה בה דה כות הנ זש םא בי ל ה  זונה הוא א'. מש ין סוף של ד אי ה ענ לל ענ תש ה, מי בה
ה, מה דור עי רוך הוא לה דוש בה קה ד הנ יורי ה וש קומה מש ת מי דל יורל של ל, וכש זה מנ לוי בש ר תה בה דה א הנ לה הוד, אל ח וש צנ ם ני הי ים, של ני בה בש
הוא הוא מטטרו"ן, וש רו"ב, של ל כש ב ענ רוך הוא רוכי דוש בה קה א הנ לה ל, אל אי רה שש יי ל לש זה ין מנ , אי יהה נל ל בה ענ וש ה  ר בה מנ אל נל
ה ל זל כה , וש יחנ לי י שה די ל יש ת ענ סל נל רש פנ תש יא מי ן הי מנ אותו זש ה, ובש לה ד של בל ם, על ד עולה בל הוא על ל יהדו, של ת ענ סל נל רש פנ תש רו"ך, ומי בה

ת. סל נל רש פנ תש ך מי ל כה אי רה שש ל יי ם של יהל עמשי י מנ פי כש

ל ב ענ ה יהו"ה רםכי ני ר בו (הי מנ אל נל קומו, של מש רוך הוא לי דוש בה קה ת הנ אל ה וש קומה מש ה לי ה אותה עמלל מנ י של י מי רי שש אנ
רוך דוש בה קה ת הנ יר אל זי חמ הנ ם לש דה י יהכול אה כי א, וש בה ר: אנ זה עה לש י אל בי ר לו רנ מנ קומו. אה מש א מי ה יהו"ה יםצי ני ל) הי ב קנ עה
א צה מש ד אל ה ענ נומה י תש פנ ענ פש ענ י לש ינה עי ת לש נה ן שש תי ם אל ר, אי מנ אה ד של וי דה בש אנו  צה מה של מו  ן, כש ר לו: כי מנ קומו? אה מש הוא לי
יו מה חמ רנ ן בש פל קומו הוא יי מש תוב בו? מי ה כה קומו, מנ מש לי יר אותו  זי חמ ם מנ דה אה ן של מנ זש אותו  יהו"ה כו'. בש קום לנ מה
ר מנ אה ר של חנ אנ , של יחנ ה, ומוכי לה פי תש בנ נו  קש תי קון של תי מות הנ לי שש א בי לה קומו? אל מש לי ים אותו  ירי זי חמ ה מנ מל מו, ובנ ענ לש
ם הי ם, וש יי עממנ ים פנ רי ל יום אומש כה יד בש מי ר תה בםקל ב וה רל על מו  ת שש ים אל די ינחמ מש ר, הנ מנ מו, אה ענ יו לש מה חמ רנ ן בש פל יי קומו  מש מי
שום ה, מי טה מנ לש קום של יא מה הי ה', של יר ו' לש זי חמ הנ ה, ולש לה עש מנ לש קום של מה הוא הנ ה', של יר י' לש זי חמ הנ לש יך  רי צה ה"ה, של
םא ב םא אה ר - ל בה דה סוד הנ ה, וש טה מנ לש ת ה' של יר אל זי ינחמ ד של ה ענ לה עש מנ לש ת ה' של יר אל זי םא ינחמ ל ע של בנ שש רוך הוא ני דוש בה קה הנ של

. שוהה רש י פי רי המ ר, ונ גומי יר וש עי בש

ים שי מי חמ ד ונ חה קון אל תי

ל כה ים,  מוני דש קנ הנ שוהה  רש פי ך  כה א  לה אל ת?  ה אל זל ה  מנ ץ,  רל אה ת הה אי וש ם  יי מנ שה ת הנ י"ם אי להי אל א  רה בה ית  אשי רי בש
ם, יי מנ שה ת הנ עוד אי ץ. וש רל אה ם וה יי מנ שה או  רש בש ני ה  בה ד ת', של א' ענ ה מי לולה ה כש תורה הנ זו  "ת הנ אל בוי, וש רי ם לש ים הי תי אל הה
ת יק ובנ די ה צנ ת - זל אי מו, וש ת זוגו עי ת בנ אל ם, וש יי מנ שה ע הנ מנ שש ה תי תה אנ תוב וש כה הו של רוך הוא, זל דוש בה קה ה הנ ם זל יי מנ שה
ץ רל אה ילה בה הש ם יי רל ה טל דל שה יחנ הנ ל שי כה ר - וש בה דה סוד הנ רות, וש ים ופי עי רה זש ה  יא בה הוצי ם לש ל כגלה י של לי כש ץ - הנ רל אה זוגו, הה

ר. גומי וש

ת ם אי הי ל יהו"ה, של ם של שי ן בנ קנ תש ני א וש רה בש כםל ני הנ ב של ל גנ ף ענ אן, אנ יון ייש כה לש י, סוד על ני עון: בש מש י שי בי ר רנ מנ אה
ה ל זל ם כה ץ. עי רל 'אה ל הה גי 'תה ם וש יי מנ 'שה הנ חו  מש 'שש תוב יי כה הו של ץ. זל רל אה ם, ו"ה בה יי מנ שה ר - י"ה בנ בה דה סוד הנ ם, וש יי מנ שה הנ
הוא ה של דל שה הנ יחנ  ם שי הי רות של פי הנ ים וש עי רה זש ל הנ ה ענ לה עש מנ לש ה מי יעה בי ת נש דל ין יורל יות, אי ע אותי בנ רש אנ ן בש קנ תש כםל ני הנ של
עמבםד הוא יו"ד ה"א וא"ו ה"א, לנ ן, של יי ם אנ דה אה שום של ה? מי מה לה י, וש עי צה מש אל מוד הה ענ הוא הה ה של דל שה ב הנ של עי יק, וש די צנ

ה. מה דה אמ ת הה אל

ל "י ש', הוא כולי א חנ צה מש י, בו תי ני ר לו: בש מנ יק? אה די הוא צנ נו של ן לה יי ננ , מי יחנ שי א, הנ בה ר: אנ זה עה לש י אל בי ר לו רנ מנ אה
ם, הל מה או"ת הוא עי בה לו, צש א של בה צה הוא אות בנ ים, של מי עולה "י הה ה חנ זל ן, וש ילה אי ש הה ם שםרל הי םאן, של י צ רי דש ה על לשה שש

ל ש'. ים של פי נה עמ ת הה לשל ד שש גל נל גות כש רה לש דש ל שה כולי

ן, ילה אי י הה שי רש ה - שה תונה חש תנ ן, ש' הנ ילה אי י הה פי נש ה - ענ יונה לש על א ש' הה לה ם, אל בות הי אה ת הה לשל ל שש י ש' של רי המ ונ
ן, ילה אי י הה פי נש ם ענ הי בות, של אה ת הה לשל ל שש כולי עמקםב הנ ה ינ ב - ע"ב ש', זל של ל עי כה יק, וש די ה צנ יחנ - זל ל שי כה ה, וש שום זל ומי
מות שש ני ם  הי נות של ילה אי וש ים  בי עמשה או  רש בש ני ה  זל ם הנ שי בנ ייט, של ונ םא  יהב ונ ע  סנ יי ונ ל  מות של ם שי יי ננ ושש ים  עי בש שי ים לש עולי וש
יש, ל אי כנ ים אה ירי בי ם אנ חל ץ, לל רל אה ן הה ם מי חל יא לל הוצי ם לש דה אה ת הה עמבודנ ב לנ של עי יו וש לה ר עה מנ אל ה נל זל ב הנ של עי הה ים, וש יקי די צנ הנ
ה ר בה מנ אל נל ם של דה ל אה ם, ה' של דה אה ת הה עמבודנ הוא לנ ך, וש מל חש ה לנ חה מש שי כםל בש אל ך  לי ר בו  מנ אל נל ה, של תורה ם הנ חל הוא לל וש
ה, ינה כי שש ת הנ יא עמבודנ הי ה, של לה פי א תש לה אן אל ה כה ין עמבודה ם? אי דה אה ת הה עמבודנ ה לנ ה זל ץ. מנ רל אה ן הה ם מי חל יא לל מוצי הנ
ת לנ פי תש - זו  ערלו  פה ם לש דה א אה ייצי ב.  רל עה י  די עמ תו  עמבודה לנ וש ערלו  פה ם לש דה א אה ייצי ר  מנ אל נל יהה  לל עה וש אי,  דנ ונ ת יהו"ה  עמבודנ

ב. רל נות עה פש ה לי דל שה שוחנ בנ ק לה חה צש א יי ייצי ה ונ ר בה מנ אל נל ה, של חה נש ת מי לנ פי ב - זו תש רל י עה די תו עמ עמבודה לנ ית. וש רי חמ שנ

ים שי מי חמ ם ונ יי ננ קון שש תי

סוד ש, וש מי חה ה לש ך עולל ן אדנ"י כה בון ה', א"ד מי שש חל יות כש ש אותי מי י"ם חה להי י"ם. אל להי א אל רה ית בה אשי רי בש
ה, לה עש מנ ה לש טה מנ ה מי יכה רי רות צש עורש תש ה, הי אי םא ורש ה. ב מה דה אמ י הה ני ל פש ת כה ה אל קה שש הי ץ וש רל אה ן הה ה מי עמלל ד ינ אי ר - וש בה דה הנ
ים דומי ל קש חנ ננ יא  הי ה, של טה מנ לש ה  לה עש מנ ה מי אה קה שש יא הנ ו' הי ה  קה שש הי וש ה,  מה דה אמ י הה ני פש ל  ת כה ה אל קה שש הי וש ך  ר כה חנ אנ וש
יהד , ומי יענ רי זש י תנ ה כי שה ר - אי בה דה סוד הנ ה, וש שה אי הה ה מי אשונה רי רות בה עורש תש יר הי עי הה לש יך  רי צה ך  כה , וש מםחנ ן הנ מי ך  שה מש ני של
ר - בה דה סוד הנ ה יאהדונה"י, וש עמשל ננ ר וש כה זה ט הנ ת, שולי בנ ה הנ ימה די קש מנ של ר יהו"ה, כש כה זה ה אדנ"י, הנ בה קי נש ר. הנ כה ה זה דה לש יה וש

ה ה זל ם. מנ יי שוקנ י הנ תי ה ושש מה אנ י - הה ינותה גי נש חנ בי צי ננ מש בות, לנ אה לו הה י - אי ני יכי רי י ינדש מותנ ל בה ענ י, וש ילי ה אדנ"י חי ילהוי
ה סוף. ין לה אי ה של יעה בי נש פו - הנ קש ב, תה אה ה הה זל יל י', וש י - חי ילי ה, חי לה עש מנ לש כםל מי ל הנ ף של תםקל י? הנ ילי חי

ר, כה זה ה לש בה קי נש זםר הנ חמ ה לנ כולה ים יש ים יהמי עי בה רש ד אנ ענ ה, של נה שש מי י הנ לי עמ שוהו בנ רש י פי רי המ א, ונ בה ר: אנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ם י"ם, אי להי ר יהו"ה אל יצל יי ר בו ונ מנ אל נל מות, של ם דש ין שה ת אי עי ד כה ענ שום של שוהו מי רש ים, ופי מי חמ רנ ין לש די ך מי פי הנ תש ומי
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אי דנ "י, ונ ית יה"ם מי עמשי ה ננ בה עור) של שי ה, (הנ פה יא י' טי הי ה של דה קג נש עור הנ יא שי הי שום של מ', מי עור בש ל שי טנ ה נה מה ן, לה כי
ם הי לו  א אי לה ה? אל מה דה אמ י הה ני ה פש ה זל ה, מנ מה דה אמ י הה ני ל פש ת כה ה אל קה שש הי י' (יהם). וש מי ך  שה מש ני ה ו' של ים זל דומי ל קש חנ ננ
ת יענ בי זו, נש ה הנ שה ינבה הנ ם מי ים הי ני וה גש הנ ן, של יה עש מנ יר אותו הנ אי לו מי לה ים הנ ני וה גש חםר, בנ שה יהרםק וש ן וש בה לה דםם וש ם אה הי ים, של ני פה הנ
ך ם, כה יי מנ א בש לה ל אל די גנ תש םא מי ן ל ילה אי הה מו של גוף, כש ה לנ מה שה נש מו הנ ץ כש רל אה ה לה יעה בי נש ך הנ כה ה), של ל כםחה ה (של לה ה של אורה הה

ה. תורה ת הנ יענ בי נש א בי לה ים אל לי דש גנ תש םא מי ן ל ילה אי י הה פי נש ם ענ הי ל של אי רה שש יי

א, לה פש מון מג ר, הוא אה תל ה כל מה כש ה חה ן זל יה עש נון. מנ בה ן לש ים מי לי זש נם ים וש יי ם חנ יי ר מנ אי ים בש ני ן גנ ינ עש ר - מנ בה דה סוד הנ וש
ר חנ אנ ן וש יה עש יא מנ ר, אוצי מנ ה? אה שה ה עה ם, מל יי ן מנ ינ עש ם מנ א שה צה םא מה ל ן וש גה ל הנ כה ל בש כי תנ סש ן, הי גה נות בנ ילה טםענ אי נש ה לי צה רה של
ים שי מי ה חמ זל ים, וש ני גנ ך  ר כה חנ אנ ן וש יה עש יר מנ כי זש ה הי אשונה רי ים, בה ני ן גנ ינ עש מנ ך  שום כה ן, ומי ילה אי ל הה די גנ תש ן ומי ע גנ טנ אל ך  כה
ן - ילה אי , הה מםחנ ה הוא בנ זל ן הנ יה עש מנ הנ ה, וש לה עש מנ ן לש גנ ייש  ך  ה, כה טה מנ ן לש גנ ייש  של מו  ה, וכש תורה ל הנ ים של רי דה סש ה הנ לשה ושש
יהה לל עה לות, וש גה ה בנ לה "ת, דנ לל יא דה הי "ה), של נה בה ב (לש לי ה הנ נון - זל בה ן לש ים מי לי זש נם ם, וש יי לנ גש רנ הה רועות וש זש יו - הנ פה נה גוף, עמ הנ

ו. יה לש דה ם מי יי ל מנ זנ ר יי מנ אל נל

ש אי ף בש רי שה הי ים לש ידי ם עמתי הי ים, של שי בי ים יש צי עי או  רש קש ני ה, של תורה ים בנ קי סש ענ תש םא מי ל ם של דה י אה ני בש ם לי הל אוי לה
הוא ן, של ילה אי ל הה די גנ תש מי ב של ל גנ ף ענ אנ נםם, וש יהי ים גי שי יורש ים וש לי ם עממי הי ה של נה שש מי י הנ לי עמ רו בנ מש ם אה נה חי םא לש ל נםם, וש יהי גי הנ
ל הוא אותו כה אמ ץ מנ םא עי י ל ע כי דנ ר תי של ץ אמ ק עי תוב בו? רנ ה כה ה, מנ וות עמשי צש ם מי הי י, של רי ין לו פש אי ה, וש תורה גוף הנ

ר. קה עי ה הוא הה עמשל מנ א הנ לה ר, אל קה ש עי רה דש מי םא הנ ל ה של נה שש מי י הנ לי עמ רו בנ מש ה אה שום זל , ומי תה רה כה ית וש חי שש תנ

ה לשה ים ושש שי מי קון חמ תי

תון. חש תנ ן הנ גה הנ יון וש לש על ן הה גה ם הנ הי י"ם, וש להי אל "ם מי הוא אי "ם, של ם אי "ת, שה ם בנ י"ם שה להי א אל רה ית בה אשי רי בש
ע יהו"ה טנ יי ר. ונ צה ר יה של ם אמ דה אה ת הה ם אל ם שה יהשל ם ונ דל קל ן מי דל עי ן בש י"ם גנ להי ע יהו"ה אל טנ יי ר: ונ מנ אה עון וש מש י שי בי ח רנ תנ פה
ר ר יהצה של ם אמ דה אה ת הה ם אל ם שה יהשל יון, ונ לש על ב הה אה ם - הה דל קל ה, מי יונה לש על ם הה אי ן - זו הה דל עי ה, בש ינה כי שש ן - זו הנ י"ם גנ להי אל
ת מנ שש יו ני פה אנ ח בש פנ יי ה ונ מה דה אמ ן הה ר מי פה ם עה דה אה ת הה י"ם אל להי ר יהו"ה אל יצל יי ר ונ מנ אל יו נל לה עה י, וש עי צה מש אל מוד הה ענ ה הה - זל
ים - זו יי ת חנ מנ שש יו ני פה אנ ח בש פנ יי א, ונ בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה מות, בה י עולה ני שש בי ייר אותו  ר, צי יצל יי ר. ונ גומי ים וש יי חנ

ה. תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש יהה - זו הנ ש חנ פל נל ים, לש יי חנ ם - זו רוחנ הנ דה אה י הה הי יש י, ונ ל חנ ת כה מנ שש ני

ל ם של דה אה ת הה ם אל ם שה שה ה, וש תורה דון הנ ה עי ן - זל דל ב, עי תה כש בי ה של ן - זו תורה י"ם גנ להי ע יהו"ה אל טנ יי עוד, ונ וש
ל ם, כה אי ב וה י"ם - אה להי כו', יהו"ה אל י"ם וש להי ח יהו"ה אל מנ ינצש י. ונ גי שי גש שנ ך תש עי טש יום ני תוב בו? בש ה כה ה, ומנ יאה רי בש
ת רל אל פש ה, תי אל רש מנ ד לש מה חש ה נל שום זל ים בו, ומי אי רש ים ני פי יה ים הנ ני וה גש ל הנ כה י, של עי צה מש אל מוד הה ענ ה הה ה - זל אל רש מנ ד לש מה חש ץ נל עי

יק. די ה צנ ל - זל כה אמ מנ טוב לש ים, וש ני וה גש ל הנ ל כה י של יםפי - הנ

אי דנ ר לו: ונ מנ ץ? אה ל עי תוב כה ל כה בה ה, אמ פל ץ - יה ר עי יהה אומי ם הה ץ, אי ל עי תוב כה י כה רי המ ה: ונ הודה י יש בי ר לו רנ מנ אה
ית רי גוף ובש י, של עי צה מש אל מוד הה ענ ה הה ץ זל יק, עי די ה צנ ד. כםל זל חה כםל אל ל הנ בה יק, אמ די קום, כם"ל הוא צנ ל מה כה בש ה, של ך זל כה
ה, ינה כי שש ה - זו הנ אל רש מנ יק, לש די ה צנ ל - זל כה אמ מנ טוב לש ה וש אל רש מנ ד לש מה חש ץ נל ל עי ה כה זל תוב הנ כה ל בנ בה ד, אמ חה אל ים לש בי שה חש נל
ר מנ אל נל ה, של לה עש מנ לש ים של יי חנ ץ הנ הוא עי י, של עי צה מש אל מוד הה ענ ה הה ים - זל יי חנ ץ הנ עי ע, וש דה ונ תש יו אל לה ה אי אה רש מנ ה בנ ר בה מנ אל נל של

. יהה לל עה ילה בש חנ ה תש מה כש חה בו הנ

תוך ים בש יי חנ ץ הנ עי ר וש מנ אל נל מו של , כש טוענ ים נה יי חנ ץ הנ ם עי שה מי ן, של גה יא הנ ה הי תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש י הנ רי ר לו: המ מנ אה
ל ד של צנ יק. כם"ל הוא מי די הוא צנ ץ, של ל עי ע כה טה נש ה ני נה מל מי ה של יונה לש על ה הה ינה כי שש א זו הנ לה ה? אל מה דה אמ ן הה ה מי ה זל ן. מנ גה הנ

א. נורה ח הנ רנ קל הוא הנ ר, של גומי ח וש רנ קה א הנ י יהצה ן מי טל בל ר מי מנ אל ה נל ילה בי שש "י, ובי בון כם"ל מי שש חל ה לש ך עולל כה "י, של מי

ץ עי ה וש שום זל ה סמא"ל, ומי ע - זל רה ה מטטרו"ן, וה ת טוב - זל ענ דנ ץ הנ ה, עי טה מנ ע, הוא לש רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ עי וש
ן י"ם מי להי ח יהו"ה אל מנ ינצש ונ עוד,  וש ע.  רה וה ת טוב  ענ דנ ץ הנ עי וש ר,  חי קום אנ מה א מי הוא בה בות, של רנ א לש ו' בה ת,  ענ דנ הנ
ן לו נותי ן של בי ית, אותו הנ רי ר בש שומי י של ל מי ה, כה אל רש םא תי ח. ב מנ צש יו יי תה חש תנ יק ומי די ח צנ מנ הו צל ץ, זל ל עי ה כה מה דה אמ הה
טוב וש ה,  תורה סודות הנ ה - בש אל רש מנ לש ד  מה חש נל ץ  עי ל  י"ם כה להי ח יהו"ה אל מנ ינצש ונ ר  מנ אל נל יו  לה הוא עה רוך  בה דוש  קה הנ
תוב בו? ה כה רוך הוא, מנ דוש בה קה ל הנ ה של בה המ אנ ה וש אה רש יי ה בש עמשה םא ננ ל ר של חי ן אנ ל בי בה ה, אמ תורה וות הנ צש מי ל - בש כה אמ מנ לש

אור. ה ושש צה מנ ב מי עםרה ע, מש רה ל טוב וה יהה של בובש רש זו עי ע, וש רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ עי וש

ת טוב ענ דנ ץ הנ עי תוב ומי כה הו של יהה. זל בש רי יהה וש רש פי מו בש צש ת ענ מםר אל שש ל לי אי רה שש ת יי רוך הוא אל דוש בה קה ה הנ וה ן צי כי לה וש
י ני ל שש ן של דנ בש ם אה ה גורי זל ן הנ בי הנ דות, של ם ני ל דנ ד של צנ ע - מי רה הור, וה ם טה ל דה ד של צנ נו, טוב - מי מל ל מי םאכנ םא ת ע ל רה וה

א. בה ם הנ עולה מות - בה ה, תה זל ם הנ עולה מות, מות - בה נו מות תה מל ך מי לש כה יום אמ י בש תוב כי כה הו של מות, זל עולה

ה עה בה רש אנ ים וש שי מי קון חמ תי

ה תה יש ץ הה רל אה הה ה, וש אל רש מנ ד לש מה חש ץ נל ל עי ץ - כה רל אה ת הה אי ים, וש יי חנ ץ הנ ם - עי יי מנ שה ת הנ י"ם, אי להי א אל רה ית בה אשי רי בש
ם י שה ע, כי רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ ה עי זל ק טוב, וש ע, בםהו - עםמל ק רה הו סוד תםהו, עםמל זל ע, וש רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ ה עי בםהו זל תםהו וה
ע שה ע לו רה רנ יק וש די ל צנ סוד של הוא הנ ע, של רה ל טוב וה יהה של בובש רש עי ל הה ה כה אה אן יהצש כה ץ, ומי רל אה ל הה ת כה פנ ל יהו"ה שש לנ בה

טוב לו. וש

ה שה מי חמ ים ונ שי מי קון חמ תי
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ר הה נה ר וש מנ אל יו נל לה עה י, וש עי צה מש אל מוד הה ענ ן, הוא הה גום בי רש א תנ רה ם. בש אי ב וה ם אה הי םא"ש, וש "ת ר יי א, בנ רה ית בה אשי רי בש
יון, לש ר על תל יון, כל לש ן על דל עי הו  אי, זל דנ ונ יך  נל דה ם, עמ קי שש תנ יך  נל דה ל עמ חנ ננ תוב וש כה של הו  ן, זל דל עי ייש  ן וש דל עי ן, ייש  דל עי א מי יוצי
ה, נה מל ה מי טה מנ לש ר של הה נה ל הנ ן אל דל יא עי יא ד', הי הי ה של יונה לש על ם הה אי זו הה ה, וש טה מנ לש ן של דל ייש עי ה י', וש ה זל טה מנ לש ן של דל עי הה

ן. גה ת הנ קות אל שש הנ ן לש דל עי א מי ר יוצי הה נה תוב וש כה הו של זל

א רה קש ני ה, של לה עש מנ לש אור של הה ר מי הה נה ר. ייש  הה נה ייש  ר וש הה נה ה, ייש  זל ה מי ים זל ני שג מש ם של רות הי הה ה נש מה ה כנ אי םא ורש ב
ה מה כנ יו, של גה לה ר פש הה א נה רה קש ני ר של הה נה ייש  ים, וש יי קור חנ ם מש כה ת חה תורנ ה  ר בה מנ אל נל ה, של תורה ל הנ ם של יי מנ ל הנ ר של הה נה הנ
ים, דומי ל קש חנ ננ א  רה קש ני ר של הה נה ייש  וש ר,  גומי וש ך  לל ב מל ם לל יי י מנ גי לש ם פנ הל ר בה מנ אל נל נו, של מל ים מי לויי ים תש קי ים עממג גי לה פש
ייש נו, וש ני רנ ים יש רי ד הה ף ינחנ או כה חמ מש רות יי הה ם נש הל ר בה מנ אל נל רות, של הה ה נש עה בש ים שי לויי נו תש מל ים, ומי יוני לש על הה ך מי שה מש ני של
קום הוא ו'. ל מה כה ר בש הה נה ר, וש גומי ן וש ק מי פי נה ד וש גי י-נור נה ר די הנ ר בו נש מנ אל נל םאל, של מ שש ד הנ צנ ינור מי ר די הנ א נש רה קש ני ר של הה נה

ם. קי שש יך תנ נל דה ל עמ חנ ננ ר בו וש מנ אל יון נל לש על ן הה דל עי ל הה ד של צנ ים, ומי דומי ל קש חנ א ננ רה קש ם ני אי ב וה ל אה ד של צנ הנ מי

ש ל אי ים של פי נה ים עמ שי ים שי לויי נו תש מל ינור, ומי ר די הנ א נש רה קש םאל ני מ שש ד הנ צנ יו, ומי גה לה ר פש הה א נה רה קש ין ני יהמי ד הנ צנ ומי
ל כה ר בש מנ אל םאל נל מ שש הנ ין וש יהמי ד הנ צנ ת מטטרו"ן, ומי כו אל הי ש של ל אי כות של ים מנ שי ם שי הי ים, וש בורי ים גי שי או שי רש קש ני של
ר הה נה וש ר בו  מנ אל נל ן, של דל עי א מי יוצי ר של הה נה ה הנ יך, זל נל דה ל עמ חנ ננ ה. וש אה מש חל וש ש  בנ י דש לי חמ י ננ רי המ ם, ננ הל ים מי לויי תש ים של לי חה נש הנ
יהה הה ד וש רי פה ם יי שה יון, ומי לש ר על תל הוא כל נוז, של גה תום וש כו', סה י"ם וש להי ה אל תה אמ םא רה ן ל יי ענ ן של דל עי הו הה זל ן, וש דל עי א מי יוצי
םא ת. ב בנ הנ וש ן  בי ם, הנ אי הה ב וש אה ם הה הי יהו"ה של לו  ן ד'), אי ם בל ל שי יות של הוא ד' אותי ים (א, של אשי ה רה עה בה רש אנ לש
ד, חה מו אל יהה יהו"ה הוא ושש ן הה הל לו בה ים של די דה צש ת הנ ענ בנ רש ה: (ציור למעלה), אנ מו זל "ף כש לל ת זו אה פל קל רש קנ ה, הנ אי ורש

ל (ציור למעלה). לה תוף כש י שי לי רוד ובש י פי לי דו, בש בנ לש ין עוד מי אי

ע בנ רש אנ לו  ה ד', (אי ים - זל אשי ה רה עה בה רש אנ יהה לש הה ד וש רי פה ם יי שה ה י', ומי ן - זל דל עי א מי ה ו', יוצי ר - זל הה נה עוד, וש וש
ה ה מנ נה שש מי י הנ לי עמ רוהו בנ אמ בי מו של יהה, כש ני שש יא א' הנ הי ה, של יונה לש על ם הה אי ן - זו הה דל עי א מי ר יוצי הה נה עוד, וש יות). וש אותי הה
י תי רועות ושש י זש תי שש לו  ים, אי אשי ה רה עה בה רש אנ יהה לש הה וש ד  רי פה יי ם  שה גוף? ומי בנ ך  שה מש ני ן  אה ה, ולש ינה ף בי לי "ף? אנ לל ה אה זל
תוב כה הו של ה. זל טה מנ ד לש חה אל ה וש לה עש מנ ד לש חה ם, אל ים הי ני י גנ ני שש ה, של ינה כי שש ה? זו הנ טה מנ נו לש מל ה מי קה שש ני ן של גה י הנ ם. מי יי שוקנ

. שוהה רש י פי רי המ ים, ונ ני גנ ת בנ בל יושל הנ

"ל, אי פה "ל רש יאי "ל נורי יאי רי בש "ל גנ אי יכה ם מי הי ים, של די דה ה צש עה בה רש אנ ד לש רה פש ני יא מטטרו"ן, של הי ה של טה מנ ר לש הה ייש נה וש
פון צה תוב מי כה הו של פון, זל צה ב הוא לנ הה זה הנ ב, וש הה זה ם הנ ר שה של ה אמ ילה וי חמ ץ הנ רל ל אל ת כה ב אי סםבי ישון הוא הנ ד פי חה אל ם הה שי
ם שה יחון של גי ה  זל וש רום,  דה ל  אל ך  הולי ך  כה ר  חנ אנ וש "ל,  יאי רי בש גנ ה  זל פון,  צה ל  אל ך  - הולי ר  בה דה הנ סוד  וש ה,  תל ילאל ב  הה זה
ב פון, סובי ל צה ב אל ך סובי ר כה חנ אנ ה, וש אשונה רי רום בה ל דה ך אל תוב הולי כה יו הנ לה ר עה מנ אה ה, של לה עש מנ לש ך מי פל הי "ל, הנ אי יכה מי

"ל. אי פה "ל רש יאי ם אורי שה ת, של רה ל ופש קל דל ם חי הי ב, של עמרה ח ומנ רה זש ם מי הי ים של די דה י צש ני שש ב לי סובי

יות חנ ם הנ שה ד, וש סל ל חל "יחו"ן - ג' ג"ומי כות. גי לה ה המ י שונל ישון - פי ם פי שה ה, ומי ל פל ענ בש ה של תורה ד הנ גל נל ישון כש פי
חון, ל גה ענ ך  ל הולי כה ר בו  מנ אל נל ש, של חה םאל נה מ שש ד הנ צנ ין, מי יהמי ד הנ צנ ייה מי רש ל אנ ד של צנ הנ מי ש  קםדל יות הנ חנ או  רש קש ני של
ל ר ענ עובי י של ת מי אל יש  ני עמ הנ יפון, לש פי ם שש ישון - שה ין. פי יהמי ה מי נה תש ני ה של תורה ל הנ ר ענ עובי י של ת מי אל בו  יש  ני עמ הנ לש
ד מי לנ לש םאל,  מ שש ד הנ צנ "ל מי ין, קנ יהמי ד  צנ ד מי חה אל וש שונו,  לש יף בי רי ה חה "ל, זל "ד קנ ל - חנ קל דל ה. חי פל ל  ענ בש ה של תורה הנ
ר בו מנ אל נל יחון, אותו של יחון - גנ כות, גי לה ה המ י שונל ישון - פי ה, פי שום זל ם, ומי יי תנ פה שש "ל בנ קנ ם וש יי ננ שי "ד בנ ם, חנ יהל ני שש
ין בון בי כש שש ם תי ר אי מנ אל יו נל לה יהה, עה בש רי יהה וש רש ה פי ם, זל ת כגלה ל אל ת כולי רה ין, פש ד יהמי צנ רוי לש ם שה י, שה גנ בםר אםתו בנ קש יי ונ

יהה. בש רי יהה וש רש ם פי עמשות שה אי לנ דנ ם ונ ם, אי יי תה פנ שש

יץ צי ד הי חה ת, אל יץ ומי צי ד הי חה פות, אל לי ם קש סו עי נש כש ני לו של לו. אי לה ה הנ עה בה רש אנ ס הה די רש פנ סו לנ נש כש ה ני עה בה רש אנ ה הה לל אי ובש
ה לום. זל שה א בש יהצה לום וש שה ס בש ננ כש גוז, ני אל מםחנ הה ס לש ננ כש ני י של יעי בי רש ה), הה עה בות רה רש תנ א לש ד (יהצה מה שש א לי ד יהצה חה אל ע, וש גנ פש ני וש
הוא ן, של דל עי א מי יוצי ר של הה ה נה זל ע, וש גנ נל לש לו  ך  פי הנ תש אוי, הי רה כה ס בו  ננ כש םא ני ל ג וש נל עם ס בש ננ כש ע, ני גנ פש ני יץ וש צי הי ר בו  מנ אל נל של

סול. ר ופה שי ה, כה רה הר טה ה וש אה מש ר, טג תי הל סור וש אן אי 'ן, כה ר גנ 'הה ן נה 'דל "ג, עי נל ן עם ימנ סי

הוא רוך  בה דוש  קה ה, הנ אי םא ורש ה. ב רה מש שה ולש ה  דה בש עה ן לש דל ן עי גנ בש הו  יחי ני ינ ם ונ דה אה ת הה י"ם אל להי ח יהו"ה אל קנ יי ונ
ן גנ הו בש יחי ני ינ ונ הו  זל ם, וש דה אה ר לש םאמל י ונ ה  רה קה ם חמ גנ וש ה  ינה כי ה הל רה פש סנ יש ונ ה  אה ז רה תוב אה כה הו של ה, זל ם תורה דה אה ת הה ד אל מי לי
םא וות ל צש מי ה - בש רה מש שה ר, ולש כה זה כור, הנ הוא זה ה, של תורה ל הנ ה של וות עמשי צש מי ה - בנ דה בש עה ה, לש תורה ל הנ ן של גה ה הנ ן, זל דל עי
ם דה אה ה לה נה תש ני ה של תורה בות הנ רנ "ת לש אל ה, של תורה ל הנ ן של יוקה דש יהה בי הה ם, של דה אה ת הה ה. אל בה קי נש מור, הנ הוא שה ה, של עמשל תנ
ד ו"ה גל נל ין כש יהמי ה מי ל עמשי וות של צש ה, מי עמשל םא תנ ל ה וש וות עמשי צש ם מי שה םאל, של מ שש ין ומי יהמי ה מי נה תש ני ד ת', של א' ענ מי
ם, יהל ני ל שש י כולי עי צה מש אל מוד הה ענ "י, הה מי ד י"ה שש גל נל םאל כש מ שש ה מי עמשל םא תנ ל ל וות של צש רונות, מי כש זי ה  זל וש "י,  רי כש זי
ד צנ ים מי רי בה ין, ושש יהמי ד הנ צנ יא מי ה הי יעה קי תש ר. הנ יא שופה הי ה של יונה לש על ם הה אי ד הה צנ ר מי שופה הוא קול הנ מו, וש יהו"ה שש

ם. יהל ני ל שש ד של צנ ה מי רועה יא תש הי "ת של לל של לש שנ םאל, הנ מ שש הנ

ה עולה וש ת  בל רוכל של ה,  יונה לש על הה ם  אי הה יא  הי ה  זל הנ י"ם  להי אל הה י"ם.  להי אל א  רה בה י"ת),  שי "א  רה (בה ית,  אשי רי בש
םא ל עמקםב וש ינ ן בש ול יט אה בי םא הי ר בו ל מנ אל נל ה], של רועה תש י"ם בי להי ה אל לה תוב עה כה הו של ה. זל נה שה םאש הנ יא ר הי ה [של רועה תש בי
ה לה עה ר בו  מנ אל נל עמקםב, וש ינ יא בש ה הי רועה תש ך של י לש רי ך בו, המ לל ת מל רוענ ותש מו  י"ו עי להה ל יהו"ה אל אי רה שש יי ל בש מה ה עה אה רה
ה. נה בה לש ה הנ סה כנ תש מי ש של חםדל ה הנ זל ה, וש יעה קי ר זו תש ש שופה חםדל עו בנ קש ה. תי ר עולל קול שופה ה, יהו"ה בש רועה תש ים בי להי אל
הוא ה  ץ, ובה רל אה ל הה ל כה ענ ך  לל מל ע לש הוא נודנ רוך  בה דוש  קה ם הנ שה י, של מי ה שש הוא זל כות, של לש מנ ד הנ צנ כגיות מי לש מנ הנ
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כות. לש מנ םאל הנ מ שש ב לי לי ה הנ זל י"ם, וש להי ץ אל רל אה ל הה ל כה ענ ך  לל םאל, מל מ שש ד הנ צנ ט מי פה שש מי הנ ך  לל מל דוש, הנ קה הנ ך  לל מל הנ
א קול ם יוצי שה ר, ומי הוא שופה ה של נל ה קה רות זל רונות. שופה כש ם זי שה וש ין,  יהמי לש מםחנ  ה הנ זל וש ר,  כה זה כור לנ רונות, זה כש זי

גוף. ב ובנ לי מםחנ בנ הוא יהו"ה, בנ י, וש עי צה מש אל מוד הה ענ הוא הה ר, של שופה הנ

ה רות, זל ה שופה רה עמשה רונות ומי כש ה זי רה עמשה כגיות ומי לש ה מנ רה עמשה מי ין בו  תי ין פוחמ אי ה, של נה שש מי י הנ לי עמ בנ שוהה  רש ופי
ה תה רונות - אנ כש ינ"ו, זי להי ה הוא יהו"ה אל תה לך אנ מש תי כגיות - וש לש יו"ד ה"א וא"ו ה"א (יו"ד ה"י וא"ו ה"י). מנ

דול. ר גה שופה ע בש קנ רות - תש ים, שופה יי חנ נו לש רי כש ר, זה זוכי

ים, יי חנ לש נו  בי תש ה כה ה, ובה תונה חש ה תנ ינה כי ה? זו שש סל כל ה בנ ה זל נו, מנ גי יום חנ ה לש סל כל ר בנ ש שופה חםדל עו בנ קש עוד, תי וש
ה יהד יונה לש יא יהד על הי ה (של יבה תי ם כש יי עממנ יר פנ כי זש ז בו, הי חה אל נל שום של םאל, ומי מ שש ד הנ צנ ין ומי יהמי ד הנ צנ ה מי יבה תי יא כש הי של
נו בי תש קםר, כה חש ל תנ ך אנ מה ה מי כגסל מש ר בו בנ מנ אל נל אותו של ה, בש סל כל םאל). בנ מ שש ד הנ צנ יא מי ה הי תונה חש תנ ם הנ אי ה) (הה תונה חש תנ
לגחםת, ל הנ רות ענ י"ם הוא חה להי ב אל תנ כש ב מי תה כש מי הנ ה וש מה י"ם הי להי ה אל עמשי לוחות מנ הנ ה, וש זל תוב הנ כה ים הוא בנ יי חנ לש
ת, בנ הנ ן וש בי ם ו"ה, הנ לגחםת" הי "הנ רות, וש יא חי רור הי ץ, דש רל אה רור בה ם דש אתל רה ה וקש ר בה מנ אל נל רות? זו ה', של ה חה ה זל מנ
י"ם להי ב אל תנ כש יהה, ומי עמשי ם  שה ם של יי דנ יה י  תי שש ה הוא בי עמשל מנ ה, הנ יונה לש על ם הה אי יא הה הי י"ם, של להי ה אל עמשי ם מנ הי וש
ר מנ אל נל ת של חנ ה אנ דולה גש יא יהד הנ הי ת, וש מל יהד חותל ת וש בל לגחםת, יהד כותל ל הנ רות ענ יא חה הי ה, וש יבה תי ם כש שה ם של יי דנ י יה תי שש בי
ר - יהו"ה בה דה סוד הנ כו', וש ה וש קה זה יהד חמ תוב ובש כה הו של ה, זל קה זה חמ ית יהד הנ ני שי הנ ה, וש דםלה גש יהד הנ ת הנ ל אל אי רה שש א יי ינרש ה ונ בה
יהד ין,  יהמי הנ ד  צנ מי ה  יונה לש על יהד  ם,  הי וש ה,  קה זה חמ הנ יה"ד  ה. כוז"ו במוכס"ז כוז"ו.  דולה גש הנ יה"ד  יהו"ה  ינ"ו,  להי אל
יד גי יו הי עמשה מנ ה כםחנ  זל אדנ"י, וש א כםחנ  ל נה דנ גש ה יי תה ענ ם וש הל ר בה מנ אל נל ים, של קי רה כםל כ"ח פש הנ םאל, וש מ ד שש צנ ה מי תונה חש תנ

ית. אשי רי ה בש עמשי מו, כםחנ מנ ענ לש

זו אהי"ה ה, וש לה בה קנ יהה לש ני ייש יהד שש ה יהו"ה יו"ד ה"א וא"ו ה"א, וש זל ה, וש מה את יהד רה רי קש ני עוד, ייש יה"ד של וש
םא ל כו בש לש יי ם ונ הל ר בה מנ אל נל ם, וש הל ה מי זל כםחנ הנ ק הנ לי תנ סש ל, הי אי רה שש או יי טש חה ן של מנ זש . בי ה כם"חנ זל אל"ף ה"א יו"ד ה"א, וש

ף. י רודי ני פש כםחנ לי

"י לי "י, אי לי "ב אי תה ה. כתביא"ל כש ימה תי חמ ל הנ ה, חתמיא"ל ענ יבה תי כש ל הנ ה ענ נל מג מש ים כתביא"ל הנ כי אה לש מנ ובנ
ר תל יא כל ה, הי יונה לש על ם הה אי כםל הה הנ ה, וש כה רה ה, ב' בש ר, ת' תורה תל ב - כ' כל תה הו, כש וי נש אנ י וש לי ה אי בון, זל שש חל "ם בש הוא אי
ה, מה כש חה ד הנ צנ יר. חתמיא"ל מי עמשי יא תנ ת יהו"ה הי כנ רש יא בי הי ה, וש ימה מי ת יהו"ה תש יא תורנ הי יק, וש די ל צנ םאש כה ר בש
ה, ים בה יקי זי חמ מנ יא לנ ים הי יי חנ ץ הנ ה עי יונה לש על ם הה אי , הה יהה לל עה ילה בש חנ ה תש מה כש חה תוב הנ כה ה, של מה כש ים. חה יי ם חנ יהל ני ושש

םאל. מ שש לי ין וש יהמי ם לש יהל ני ושש

ם יי מנ ים לנ יוני לש על ם הה יי ין מנ ין בי א, אי ן זומה ר בל מנ ם אה יהל לי עמ ה, ונ יבה תי כש מוס לנ קולש דות בש ינחמ תש עות מי בה צש לש אל שה
ה ים זל רוסי פש ים של בושי י לש ני שש ם כי הי ם, וש ים אותה כי סומש ם של עות הי בה צש י אל ני עות, ושש בה צש לש אל שה א כש לה ים אל תוני חש תנ הנ
ה זל וש ה,  מונל ושש ים  עי בה רש אנ ם  יי אתנ מה  - ו"ה  ם  עי "י,  רי כש זי ה  זל וש ר  מנ אל נל יו  לה עה וש "ל,  יאי אורי ה, רזיא"ל הוא  זל ל  צל אי
י. מי בות שש י תי אשי ש. ש'מועא"ל מ'טטרו"ן י'הוא"ל רה מי חה ים וש שי אות שי מי לש  ם י"ה - שש י עי מי רזיא"ל, שש
ד צנ י הוא מי לי ד אי ל צנ כה י, בש עי צה מש אל מוד הה ענ ד הה צנ "ל מי יאי ה, אורי בורה גש ד הנ צנ "ל מי יאי רי בש ד, גנ סל חל ד הנ צנ חסדיא"ל מי

ם יהו"ה. ל עםז שי דנ גש יא מי הי ה, של יונה לש על ם הה אי ה, ה' הה מה כש ר, י' חה תל "י, א' כל לי ם אי הי ם, וש אי הה

םאל, מ שש ין ומי יהמי בות מי ם כותש יי דנ י יה תי י"ם הוא, שש להי ב אל תנ כש ב מי תה כש מי הנ י, וש בי י רנ בי ן: רנ קי ר אותו זה מנ עוד אה וש
ים בי כותש ה של לה עש מנ ים ייש לש רי ים סופש כי אה לש ה מנ מה אי). כנ דנ ן י"ה הוא ונ י, (בל עי צה מש אל מוד הה ענ לגחםת, הה ל הנ רות ענ ל חה בה אמ
ים כי אה לש ה מנ מה כנ ל, וש אי רה שש כגיות יי ת זש ים אל מי חותש ם של יהל ידי ך בי לל מל ם הנ חותנ ים של כי אה לש ה מנ מה כנ ל, וש אי רה שש כגיות יי ת זש אל
ך לל מל ת הנ ענ בנ טנ ם בש הוא חותי של ל, וכש ייה שוקי ר אנ ייה סופי תוב אנ כה הו של ה, זל תורה ל הנ מורות של חמ לות ונ ים קנ לי שוקש של
יונהה לש ת, ה' על בל ה כותל תונה חש ם. ה' תנ יהד חותי ב וש ת, יהד כותי מל ם אל ם הוא ו', חותנ יב. חותה שי הה ין לש הוא ו' (י'), אי של
הוא אות ו', של ת בה בל ה כותל תונה חש םאל. ה' תנ מ ל ינד שש עות של בה צש ה' אל ין וש ל ינד יהמי עות של בה צש ם ה' אל הי ת, של מל חותל

יהד. ף הנ הוא כנ אות י', של ת בה מל ה חותל יונה לש על , ה' הה רוענ ל זש ה של נל מוס, קה קולש

ה, ירה עי ה (ז') יו"ד זש זל ים, וש מודי שון לי י לש ן לי תנ י"ם נה להי ר יהו"ה אל מנ אל יו נל לה יק, עה די הוא צנ "ש  דורי "ם הנ שי
ב תנ כש ב מי תה כש מי הנ ב, וש כותי ם הנ ל שי ה של דה קג ץ, ונש רל אה ל הה ף ענ עופי עוף יש ם, וש הל בה ם ה"ה של ר, הי בה ף דה עי ת יה עות אל ת לה ענ דנ לה
ר, בה ף דה עי ת יה עות אל ת לה ענ דנ ים לה מודי שון לי י לש ן לי תנ י"ם נה להי "ש, יהו"ה אל דורי "ם הנ ולהו, שי הי ה יש י"ם הוא זל להי אל

. וש הנ הנ ה יי זל , וש 'יהדוענ ל וש כי 'שש ל הנ לי הנ תש 'מי ל הנ לי הנ 'תש זו יי ה הנ דה קג נש תו, בנ ינה כי ם שש רוך הוא עי דוש בה קה ת הנ יענ די , יש הה ול ה יההה זל וש

יה"ה ייש וה ל המ כה ת, וש מל ך אל רל דל ים בש תובי ם כש הי מו של ה, כש תורה י הנ סוקי פש ם מי ד אותה קי ננ יך לש רי לו צה לה דות הנ קג נש ל הנ כה
ל ר ענ כה זה מו  , כש יהה לל ט עה שולי יג של הי נש מנ ה  לה יה"ה ייש  וה המ ה  אותה לו, וש ה של בה כה רש מל יא הנ הי , וש יהה לל ב עה רוכי של ש  מי שנ מש ה  לה
ה, בה קי נש יא הנ ל, הי בי קנ מש י של ל מי כה ה, של לה עש שות בנ י רש לי ר בש בה עמשות דה לנ ה  לוחה שש לי ה או  בה קי נש שות לנ ין רש אי וש ה,  בה קי נש
ה מטטרו"ן, לה עש מנ לש יחנ  לי שה ה הנ גון זל ר, וכש שומי בוהנ  ל גה ענ מי בוהנ  י גה ר - כי בה דה סוד הנ ת, וש לל בל קנ יא מש הי קום של מה הנ מי
קום שום מה ת לש כל לל שות לה ה רש ין לה ה, אי בה קי יא נש ה, הי ינה כי שש הנ ה, וש ינה כי שש י הנ יחי לי ם שש הי יו של ת יהדה חנ תנ ים של ני מג ה מש מה כנ וש
י, חו לי קש יי ם - וש יכל יני י בי תי ינה כי ה שש רל שש תי ים של ם רוצי תל ם אנ ה. אי רומה י תש חו לי קש יי ר - וש בה דה סוד הנ ה, וש לה עש שות בנ י רש לי בש

לות. גנ תש הי ה לש אשונה רי שות בה י רש ני מל חו מי קש

ה שה שי ים וש שי מי קון חמ תי
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יא הי של (ה"י),  ה'  אות  הה ד  צנ מי ד,  חנ פנ ה,  אה רש יי ם  שה שוהו  רש פי י  רי המ י"ם  להי אל י"ם,  להי אל א  רה בה ית  אשי רי בש
ה ה"י, מו זל ה, כש בה קי את נש רי קש יא ני יהה הי לל ת ה' עה טל שולל קום של מה ים, בש מי חמ יא רנ אות י' הי הה ב של ל גנ ף ענ אנ םאל, של מ שש לי
ר כה י זה לי יהה בש רי ין בש אי יו"ד ה"א וא"ו ה"א), של י"ה ה"א וא"ו ה"א) יו"ד ה"י וא"ו ה"י (בש ה (בש לה גנ תש ה הי סוד זל וש
ל ר ענ כה זה ט הנ שולי של ה, וכש בה קי ד נש חה אל ר וש כה ה זה פה ן טי ד נותי חה ם, אל אי הה ב וש אה ת, הה בנ ן ובש בי ם בש ים הי פי תה י שג ני שש ה, של בה קי ונש
ה דה לש יה יענ וש רי זש י תנ ה כי שה ל אי סוד של שוהו בש רש י פי רי המ ה, ונ בה קי יא נש ר הי כה זה ל הנ ה ענ בה קי נש ת הנ טל שולל של ר, וכש כה ה הוא זה בה קי נש הנ

ר. כה זה

ים ו', מי עה פש ים ה', לי מי עה פש ע, לי בנ רש ים אנ מי עה פש לש, לי ים שה מי עה פש פות, לי י טי תי קו שש רש זש ים ני מי עה פש אן, לי יון כה לש סוד על וש
"א, בה ים שש מי עה פש לי "י וש רי ים צי מי עה פש ן לי פות הי י טי תי ה, שש עה בש שי דו  יהרש ם וש יי ננ ה שש טה מי לנ לו  עה סוד של ה הנ זל ים ז', וש מי עה פש לי
ה ירה מי יכות שש רי פות צש לש טי שה ע, וש רנ ן זל ה ז' מי מו זל ע כש בנ ים של מי עה פש "ק, לי ים שורי מי עה פש לי גו"ל וש ן סל ים הי מי עה פש לש לי שה
ה, רה ה זה א עמבודה לה ו אל ין צנ שוהו, אי רש ם, ופי דה אה ל הה י"ם ענ להי ו יהו"ה אל צנ יש ם ונ הל ר בה מנ אל נל "ה, של רה חו"ל מה "ד טש בי ן כה מי
ה, בה המ אנ א בש לה פות אל יק טי רי הה יך לש רי םא צה ה ל שום זל ה, ומי רה ה זה ד עמבודה לו עובי אי ס כש כועי ל הנ ר בו כה מנ אל נל ד, של בי כה ה הנ זל וש
"ף קה "א מנ קה רש ר - זנ בה דה סוד הנ "א, וש תה גולש או סל רש קש ה, ני בה המ אנ פות בש לש טי ם שה דה ק אה זורי של ה, וכש טה טה קש ס ובי ענ כנ םא בש ל וש

"א. תה גולש ך סל ר הולי שופה

ה בה קי נש ל הנ ה של פה טי ל הנ רות של עורש תש הי ך, זו  פי שה יי מו  ם דה דה אה תוב בה כה של הו  ים, זל מי יכות דה פי שש ם, זו  דה אה ל הה ענ
ה ק אותה זורי של ר, וכש כה יא זה ה הי לה עש מנ לש ה של דה קג ה, נש בה קי יא נש ה הי טה מנ ה לש דה קג גו"ל, נש יא סל ם הי אי ה, וש מה דג ה אמ חה לי יא מי הי של

ה). ת (אותה גל נםם, הורל יהי יא גי הי "ה, של רה מה בש

ן כי לה וש ה,  וה רש על ה בו  תה לש גנ תש ה, הי טה טה קש ב ובי צל על בש תו  שש אי ק בש זורי י של חו"ל, מי ה טש זל וש יות,  לוי עמרה ה גי אמםר, זל לי
ה). לה כנ ל הנ כםל (של ת הנ ונ רש ה, על חםרה ה שש רה ית, מה ילי יא לי חול הי ה. טש לל גנ םא תש ך ל מש ת אי ונ רש על יך וש בי ת אה ונ רש על

ב, י, יהו"ה הוא י' אה ני ר לו: בש מנ םא? אה קום יהדוענ או ל מה ם בש יות הי ל עמרה עור של שי א, הנ בה ר: אנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ים די רה פש ן ני ילה אי י הה פי נש או. ענ רש קש ך ני ן כה ילה אי י הה פי נש י ענ פי ה, כש מותה חמ ה ונ לה ה, כנ תה ה ובי שה ם אי ת, ה"ה הי ן, ה' בנ ם, ו' בי ה' אי
יו, בי ף אה ננ ה כש לל גנ םא יש ל ר וש מנ אל ם נל יהל לי עמ ה, ונ לה עש מה לש רודות מי ם פש יהל פי נש כנ וש ם  יהל ני ופש רוהו  אמ בי של מו  ן, כש ילה אי ה בה לה עש מנ לש

ה. טה מנ ים לש די ינחמ תש ם מי הי וש

י תי ים ושש סי דנ ה המ לשה ם שש הי ה, של בה עמרה ס ונ דנ ל המ ים של יני מי לו הנ ל אי כה ה בש טה מנ ת לש חנ ה אנ גגדה הוא אמ ב, של מו לולה כש
דו רש פש סול, ני יו - פה לה עה צו  רש פש ה, ני שום זל םאל, ומי מ שש לי ין וש יהמי ים לש די רה פש ים ני פי נה עמ הה ה, של לה עש מנ רוד לש פי הוא בש בות, וש עמרה
םא ה, ל וה רש לות על גנ לש בו  רש קש םא תי ם ל ר שה מנ אל ן נל כי לה ף, וש נה עה ף לש נה ין עה ה בי וה רש על רוץ בש ה הוא פה זל ץ הנ רל פל הנ ר, וש שי יו - כה לה עה
"ר "ה עי "ר וה יות על ם) אותי י (עי תי שש ז בי מה רש ה ני וה רש על סוד הה ה, וש וה רש קום על מש ן יהו"ה לי הי יות של אותי ת הה ב אל רי קה יך לש רי צה
דוש קה ל הנ קומו של מש א חוץ מי לה ינו אל ם, אי יהל יני ה בי וה רש ילה על הש תי דו של רש פש םא) ני לו (ל לה ים הנ פי נה עמ הה י יהו"ה, וש יני עי "ע בש רנ
"ן י"ה, ה, בל ינה בי ד בנ חה אל ן כש ם ובי אי ב וה א אה צה מש ירות תי פי סש בנ ע, של ך רה גגרש םא יש תוב ל כה הו של הוא אדנ"י. זל רוך הוא של בה
חותו, י, ד' - אמ עי צה מש אל מוד הה ענ ח הוא הה אה חוד, הה יי ם בש יהל ני חות שש אה ח וש ה, אה טה מנ ם לש א אותה צה מש תי ה, וש וה רש ם על ין שה אי וש

ם. ל כגלה חוד של יי יק הוא הנ די צנ ב של ל גנ ף ענ רוד, אנ י פי לי ד בש חה ם אל ם הי יהל ני ושש

ל כה אי, בש דנ ונ ן הוא  יות כי עמרה עור הה י, שי בי י רנ בי ר לו: רנ מנ אה וש עון,  מש י שי בי רנ ן לש מי דנ זש הי יההו  לי ה אי ני ם הי יי תנ ינש בי
ינו ם אי יהל ני ל שש חוד של יי הנ יק, של די צנ ק בש א רנ לה ה, אל בה קי ר ונש כה ל זה מו של ה כש תה רש בל ם חמ ת עי חנ ל אנ חוד של ין יי ירות אי פי סש הנ
חוד, ל יי םא של ל ם וש ה ייש שה וה חמ ל אנ ה של בה רש ים קי רי יבה אי ר הה אה שש ה, בי ילה ית מי רי בש ק בי א רנ לה ם, אל הל לה ים של רי יבה אי ל הה כה בש
ל בה יו, אמ י יהדה רםעי פםזו זש יה תו ונ שש ן קנ יתה אי ב בש של תי ר - ונ בה דה סוד הנ ד, וש ל צנ כה ה בש לה עש מנ ים לש די רה פש יו ני פה נה עמ ן של ילה אי הו סוד הה זל וש
תו, ינה כי ם שש יות יהו"ה עי ת אותי ב אל רי קה יך לש רי יק צה די צנ ה בנ טה מנ ה לש שום זל ד, ומי חה חוד אל ת, יי חנ ה אנ גגדה ם אמ ה כגלה טה מנ לש

יהו"ה. ן לנ בה רש ה קה לה ה של בה רש יא קי הי של

ים רי שה קש ני וש ים  די ינחמ תש מי ם  שה ים  פי נה עמ הה ל  כה וש יק  די צנ לנ ם  בה רש קה לש יך  רי צה ה,  מה כש חה ם  עי ה  יונה לש על הה ה  ינה כי שש הנ ך  כה וש
ה שום זל ה, ומי וה חמ א אנ לה חוד אל יי ת הנ בנ רש ין קי יק אי די י צנ לי יק, ובש די צנ י הנ די ל יש כםל ענ הנ ה, וש זל ה מי ים זל לי בש קנ ים, ומש בי לה שג ומש
יו בי ת אה חותו בנ ת אמ ח אל קנ ר יי של יש אמ אי ר וש מנ אל ה נל זל קום הנ מה ין, ובנ יהמי ד הנ צנ חות, מי ה' אה ח וש א ו' אה רה קש ם ני ד שה סל חל
קום מה יות בש ר אותי בי חנ מש י של ם. מי מה י ענ ני י בש יני עי תו לש רש כש ני ד הוא, וש סל חל ה של ל זל ם כה עי ד הוא, וש סל ר, חל גומי מו וש ת אי או בנ

ה. דה ד מי גל נל ה כש דה תו, מי רש כש ני ך וש שום כה ן, ומי יהל יני יד בי רי פש לו הי אי רוד, כש ל פי של

לות גנ בו לש רש קש םא תי ה ל זל קום הנ מה ה בנ שום זל יק, ומי די י צנ די ל יש א ענ לה חוד אל ין יי אי ה, וש וה חמ אנ ם בש ין הי יהמי ך י"ה בש כה וש
ים רי חי ים אמ להי אל ן של מנ זש יות בי ם אותי ב שה רי קה יך לש רי םא צה ל ים, וש רי חי ים אמ להי ם אל םאל שה מ ין ושש שוק יהמי ך בש כה ה, וש וה רש על

ה. רה ש זה י יהו"ה אי ני פש יבו לי רי ינקש ר - ונ בה דה סוד הנ ה, וש רה ה זה ל עמבודה ד של צנ ם מי הי ם, של שה

שום י יהו"ה, ומי ני פש ם לי ים אותה לי גנ ים ומש יני עמשות די ים לנ עי תובש ש, של חה נה ם סמא"ל וש יות הי עמרה ם הה ל אותה כה וש
תו וה רש ה על לל גנ מש י של ים, מי מי ענ ין הה ה בי גולל לות וש ם גה ה גורי זל ל, של גה ל תש ר אנ חי סוד אנ הו סוד, וש זל יות, וש עמרה או  רש קש ה ני זל
ם, יהל יני ה בי סל כנ תש ך הוא מי ם, כה יהל לי ה עמ סל כנ מש י של ים, ומי רי חי ים אמ להי ם אל הי יות, של עמרה ין הה ה בי לל גנ תש ך הוא מי ם, כה שה
ם יכל עי שש פי ר ובש מנ אל נל מו של ה, כש זל א הנ טש חי ל הנ לנ גש ים בי מי ענ ין הה ה בי תה לש גה ה של ינה כי יו, זו שש בי ף אה ננ ה כש לל גנ םא יש ל ה וש שום זל ומי

ם. כל מש ה אי חה לש שג

ר מנ אל נל ב של ל גנ ף ענ אנ יות, וש אותי ע הה בנ רש ין אנ ה בי וה רש יסו על ני כש הי שום של לות, מי גה ה לנ ינה כי ה שש תה לש ים גה מי עה ע פש בנ רש אנ וש
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ירות פי סש ל הנ ה, כה תה לש ה גה ינה כי שש של א כש לה ה, אל לה עש מנ לש קומו של מש םא בי ל יהו"ה, ל ם של שי ירות ובנ פי סש לו בנ לה יות הנ עמרה ל הה כה
ד סל ים, חל פי נה ה עמ שה חםל שי י הנ מי ת יש של שי בש שו  בש לנ תש דו, הי יהרש של ירות, וכש פי סש ר הנ של ין על ובי ה  רוד בה ין פי אי וש ה,  מה עי דו  יהרש
ים ה יהמי לשה שש יות בי ני ירות שש פי סש לש  י, שה ישי לי שש יום הנ י בנ עי צה מש אל מוד הה ענ י, הה ני שי יום הנ ה בנ בורה אשון, גש רי יום הה בנ

י. שי שי י וש ישי מי י חמ יעי בי ם רש הי ים, של רי חי אמ

חםל, ה' מות הנ ת יש של שי ייש בש ים טוב ו' של מי עה ש פש א, שי מה אי ה אור זו ה' הה שה מי א, חמ בה אנ ה י' הה ירות זל מי ר אמ של על וש
ים. אשי רה ל הה כה םאש לש ר ר, הה תל ה כל י"ת זל אשי רי ל בש םא"ש של ל יהו"ה, ר י ה' של שי שי ל הנ של

הוא ץ, של רל אה יק בה די ם צנ דה ין אה ר - אי בה דה סוד הנ ם, וש ית, שה רי בש יק, אות הנ די ין צנ אי שום של רוד? מי ה ייש פי מה לה וש
שום ירות, ומי פי סש ל הנ כה ם יהו"ה וש ל שי חוד של יי הנ ה וש יבה רי ם קש י, שה יעי בי שש יום הנ הוא הנ ת של בה שנ ם, ובש ית שה רי בש אות הנ
ר מנ אל ה נל לה עש מנ ל לש בה ה, אמ טה מנ אי לש דנ ם ונ לו הי לה יות הנ עמרה ת, הה בה י שנ ילי לי ת לש בה י שנ ילי לי ים מי מי כה י חמ ידי מי לש ל תנ ם של ווגה ך זי כה
ם גורי ע לו, של רנ וש יק  די יו צנ לה ר עה מנ אל ה, נל עושל ן של בי הנ חםל, אותו  ימות הנ בי תו  שש אי ב לש רי קה יק של די צנ וש ע,  רה ך  גגרש יש םא  ל
ל בה טוב לו, אמ ע וש שה רה ע לו  רנ וש יק  די ל צנ סוד של ן הוא הנ מנ זש אותו  י, ובש יעי בי שש יום הנ הוא הנ חםל, של ש  ה קםדל עמשל ננ של
ה) לה עש מנ לש ך, של ר כה םאמנ ת ך, של רש יוצל ה לש מל דה ך לי ין לש ה (אי לה עש מנ ה לש שום זל רוץ, ומי רוד ופי צוץ ופי קי ה וש וה רש ין על ה אי לה עש מנ לש
םא ל ם של יתה גורי יי ה הה תה אנ ך, של רש יוצל מות לש דה ך לי ין לש ן, אי ם כי ן. אי ם בי ם עי אי ת, בש בנ ן ובש בי חות, ובש אה ח וש אה חוד בש ייש יי

"ם. יכל להי ין אל בי ם לש כל יני ים בי לי די בש יו מנ ם הה יכל ונותי ם עמ י אי ר כי מנ אל נל מו של ה, כש לה עש מנ מותו לש דש ילה בי הש תי

מותו, דש מו  כש עמשות אותו  ה לנ יהה רוצל הה ך  ם, כה דה םא אה ר בש רוך הוא לי בה דוש  קה ה הנ צה רה ה של עה שה ה, בש אי םא ורש וב
לולות בו, ירות כש פי סש ל הנ כה יו  הש יי נו, של מותי דש כי נו  מי לש צנ ם בש דה ה אה עמשל ר ננ מנ אל נל מו של רוד, כש ץ ופי רל י פל לי ה ובש וה רש י על לי בש
יו הש יי תוב וש כה של הו  ים, זל אומי ים תש חי ר אנ מנ אל ם נל יהל לי עמ ים, של חי ם אנ הי ת של ם בנ ן עי ד בי ינחי תש הי צוץ, ולש קי רוד וש י פי לי בש
ה, ילה ית מי רי ל אות בש ת של ענ בנ טנ ת, זו הנ ענ בנ טנ ל הנ קום? אל ה מה יזל אי םאשו, בש ל ר ים ענ מי יו תנ הש ו יי דה ינחש ה וש טה מנ לש ם מי מי תםאמ
ל כנ אה ים וש יי חנ ץ הנ עי ם מי ח גנ קנ לה ר בו וש מנ אל ה נל לה עש מנ ה, ולש לה עש מנ חוד לש יי ל הנ עור של שי ה, וש טה מנ יות לש עמרה ל הה כה עור לש הוא שי של
ם אי ע, וש ם רה חוד טוב עי יי ב בנ רי עה ל תש נו, אנ מל ל מי םאכנ םא ת ע ל רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ עי ר בו ומי מנ אל ה נל טה מנ ל לש בה ם, אמ עולה י לש חנ וה

ת. יהה מות יומה למלל חנ ת מש בה שנ ר בש מנ אל נל מות, וש אן מות תה ר כה מנ אל מות. נל םא, מות תה ל

יך א, אי בה ר: אנ זה עה לש י אל בי ר לו רנ מנ ם. אה שה ד מי רה פש ני רוד וש ם פי ה שה שה עה ה, וש לה עש ל מנ מות של דש ה בי עמשה אי ננ דנ ם ונ דה אה וש
לו לש כש ני ירות  פי סש ל הנ ה, כה עמשה ננ של י, כש ני ר לו: בש מנ עות? אה ה די מה ם כנ שה נו  עש מנ י שה רי המ ה, של לה עש ל מנ מות של דש ה בי עמשה ננ
ם דה אה ת הה י"ם אל להי א אל רה בש יי ר ונ מנ אל יהה נל לל עה תו, של מה שש ני מו של ם, כש הל ה לה בה כה רש ה מל תה יש תו הה מה שש ני תו, וש מה שש ל ני מות של דש בנ
יו, נה ל פה ים ענ ירי אי יו מש הה תו וש מה שש ני ים בש ירי אי יו מש מות הה שה נש ל הנ ים של ני וה גש ל הנ כה ה, וש ימה לי ירות בש פי ר סש של על מו של מו, כש לש צנ בש
מו ים בו. כש ירי אי יו מש הה לו של לה אורות הנ מש ל הנ לנ גש ים לו בי וי חמ תנ שש יו מי הה ים, וש תוני חש תנ ים וש יוני לש ים על עי זש עש דנ זש יו מי נו הה מל ומי
ר בואו יהה אומי הוא הה ד של ה, ענ טה מנ לש ם של דה אה ים לה וי חמ תנ שש מי יו  הה ך  ים לו, כה וי חמ תנ שש מי יו  הה ה של לה עש מנ לש ם של דה אה הה של
ה לה עש ל מנ ים של מוני המ ל הנ ל כה ענ ט  יהה שולי ן הוא הה מנ זש אותו  ובש נו,  י יהו"ה עושי ני פש לי ה  כה רש בש ני ה  עה רה כש ני וש ה  ול חמ תנ שש ני

ה. טה ומנ

ן לבל ן וש יי ענ ן הה ם. לבל אי ד הה צנ נו בו מי תש ים ני פי ים יה חורי ים שש ני וה גש ל הנ כה חורות, וש יו שש רה עה ן, ושש יי ענ ל הה חםר של שה ן הנ ול גה הנ
מםחנ הנ ן וש יי ענ בה ן של לבל הנ ה של נה שש מי י הנ לי עמ בנ שוהו  רש י פי רי המ ב, של אה ד הה צנ מי בו  נו  תש מות ני עמצה ן הה לבל וש מםחנ  ן הנ לבל ים וש ני פה הנ
יון, לש על ר  תל כל מי או  צש מש ני ם  יהל ני חםר, שש שה הנ וש ן  לבל הנ וש ם,  אי הה מי נו  תש ני ר  עה שי הנ וש ן  יי ענ חםר הה ושש ב,  אה הה מי נו  תש ני מות  עמצה הה וש
ר ר אומי חי תוב אנ כה ים, וש קי חה שש יר הוא בנ הי או אור בה םא רה ה ל תה ענ ר וש מנ אל יו נל לה עה ים, וש ני פש בי ן מי לבל הנ חוץ וש בנ חםר מי שה הנ

רו. תש ך סי ת חםשל יהשל

ה לה עש מנ חוץ, ולש בנ חםר מי שה ים וש ני פש בי ן מי יא לבל ם הי שה ה מי תורה הנ ן, וש לבל ה לנ בה קי חםר נש ים, שה רי בי חמ שוהו הנ רש י פי רי המ ונ
ן לבל י בש עי צה מש אל מוד הה ענ נו, הה מותי דש כי נו  מי לש צנ ם בש דה ה אה עמשל ננ תו  ינה כי י ושש עי צה מש אל מוד הה ענ ל הה ענ רו  מש ם אה אי הה וש ב  אה הה
י אותו אור ני פש ה לי חורה ה שש תה יש ה הה יונה לש על ם הה אי ה, הה אל רש םא תי ה. וב אוה נה י וש ני ה אמ חורה תוב שש כה הו של חםר, זל שה ה בש ינה כי שש הנ וש
ין רוענ יהמי ן, זש ילה אי י הה פי נש ת ענ של מי ם חמ הי ירות, של פי ש סש מי חה יהה בש נל וה ים גש אי רש ה ני טה מנ ת לש דל יורל של ל כש בה ה, אמ נה מל ים מי ני פה לש של
יהה יתי אי ם, ורש ית עולה רי כםר בש זש יהה לי יתי אי תוב ורש כה הו של ים. זל ני וה גש ל הנ ל כה יק נוטי די צנ ם, הנ יי י שוקנ תי גוף ושש הנ םאל וש מ ושש
ש ל שי ים של ני וה גש הנ לו  אי וש ה,  לה עש מנ ה לש טה מנ ים מי ני וה גש ה  שה מי חמ ית בנ אי רש ני ה  תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש הנ ך  כה וש ים,  ירי אי ים מש ני וה גש בי
ה לה עש מנ ים מי ני וה גש ל הנ ים כה לי לה כש ני של מו  ים, וכש זי עי וש ש  שי י וש ני ת שה ענ תולנ ן וש מה גה רש אנ ת וש לל כי ר ותש מנ אל ם נל יהל לי עמ ירות, ונ פי סש הנ

י. עי צה מש אל מוד הה ענ ה בה לה עש מנ ה לש טה מנ ים מי ני וה גש ל הנ ים כה לי לה כש ך ני יק, כה די צנ ה בנ טה מנ לש

ל עור של שי ם בנ כגלה ם, וש יי י שוקנ תי רועות ושש י זש תי יו שש ם הה הי ן, וש ילה אי יו בה ים הה דולי ים גש פי נה ה עמ עה בה רש ה, אנ אי םא ורש ב
עור שי ם הנ הי ן, וש כי ת תי רל זל ם בנ יי מנ שה ר בו וש מנ אל נל ת, של רל ם זל הי ים של ני טנ ים קש פי נה ה עמ שה מי ה חמ מה ל אנ כה ה, ובש יונה לש על אות ו' הה הה
ם הי יהד, של ף הנ כנ ים בש מי קה רג ים מש טוטי רש ה שי מה כנ ן, וש ילה אי י הה רי ה פש זל יהד, וש ף הנ הוא כנ יהה י' של ים הה פי נה ל ה' עמ ענ ל ה', וש של
ים ני קה ת הנ של שי ח לש רנ פל תור וה פש ם כנ הי י, וש רי ה פש נה מל ה מי עמשל ננ ה, של נה שושנ ת הנ חנ תנ פש ם ני הל בה י, של רי פש ל הנ ים של פי יה ים הנ ני וה גש הנ

ע. צנ מש אל ל הה גוף של ה, הנ נורה מש םאל. הנ מ רוענ שש זש לש בי שה ין וש רוענ יהמי זש מות בי לש עמצה לו שה אי ה, וש נםרה מש ן הנ ים מי אי יםצש הנ

רוך דוש בה קה ין הנ ה בי לה עש מנ רוד לש ה פי שה ם) הוא עה אי ת זוגו, (וש ם ובנ דה אה ת הה א אל רה לו בה לה ים הנ קוני תי ל הנ כה י, בש ני בש
ת זוגו נו בנ מל ק מי לי סנ הוא מש רוך  בה דוש  קה הנ ך  רוך הוא, כה בה דוש  קה הנ ה מי ינה כי שש לוק הנ סי ם לש רנ גה תו, של ינה כי הוא ושש
ן יי ננ ם, ומי ה שה רוך הוא שורל דוש בה קה ין הנ ה, אי ינה כי ה שש ין שורה אי קום של מה בש נו, של מל רוך הוא מי דוש בה קה ק הנ לי תנ סש ומי
עמקםב ינ ם לש רנ ה גה זל דו, וש בנ ם לש דה אה יות הה םא טוב הל ר יהו"ה ל םאמל י ר ונ מנ אל נל של מו  נו? כש מל ת זוגו מי ה בנ קה לש תנ סש הי נו של לה
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יד גי ? בש חנ קום פורי ה מה יזל אי כו, בש רי ף יש כנ ע בש גנ יי ת סמא"ל, ונ ח אל צנ ן ני מנ זש אותו  דו, ובש בנ עמקםב לש ר ינ תי וה יי ונ ר בו  מנ אל נל של
יהדו ל וש סוד של ה הנ זל ב, וש קי עה ש בל הוא דה ב, של קי ר עה אה שש הוא ני עמקםב, וש ל ינ יא י' של הי ה, של של נה יד הנ גי ה י' מי חה רש פה ה, של של נה הנ

םאש). ר םא לש ל ב וש נה זה הוא לש מות, של ים אג עי בש כות שי לש ל מנ עםל של לות ובה גה ב בנ קי עה ש בל הוא דה ו, (של שה ב עי עמקי ת בנ זל אוחל

ם, כל מש ה אי חה לש ם שג יכל עי שש פי ר ובש מנ אל נל של מו  הוא, כש רוך  בה דוש  קה ן הנ ה מי דה רש פש ה ני ינה כי שש הנ ם של דה ם אה רנ גה של מו  כש
ה, ירה בי גש לנ ד  בנ ד? אה בה ה אה ה זל ד, מנ בה יק אה די צנ תוב הנ כה של הו  זל ה,  ירה בי גש י הנ לי י בש ידי חי יש הוא  רוך  בה דוש  קה ר הנ אה שש ני וש
ת ענ דנ ץ הנ ל עי ד של צנ ת זוגו, מי ה בנ ינה אי ת, של רל חל ה אנ דו, זל גש נל ר כש זל ה לו עי עלשל דו אל בנ ם לש דה אה יות הה םא טוב הל ה ל שום זל ומי
ה עמשל ה - ננ כה , זה שוהה רש ה פי שום זל ה, ומי דה ם ני דנ הור וש ם טה סול, דה ר ופה שי ה, כה רה הר טה ה וש אה מש ר, טג תי הל סור וש אי ע, בש רה טוב וה
ים יקי זי חמ מנ יא לנ ים הי יי ץ חנ ה עי ר בה מנ אל נל ים, של יי חנ ץ הנ יא עי הי ה של שה נו אי מל ה מי קה לש תנ סש הי דו, של גש נל ה - כש כה םא זה ר, ל זל לו עי
יהה הוא הה ם, של עםלה י לש חנ ל וה כנ אה ים וש יי חנ ץ הנ עי ם מי ח גנ קנ לה ר וש מנ אל יהה נל לל עה , של תה בש הנ ר אה של ה אמ שה ם אי ים עי יי ה חנ אי ה, רש בה
יות ני עמ עות, מי רה לות הה חמ מנ ל הנ כה רות מי כגיות, חי לש בוד מנ עש שי רות מי ת, חי ול מה הנ ך  אנ לש מנ רות מי לוחות, חי ל הנ רות ענ חה

כו'. ם וש חל ה לל ל בה םאכנ נות ת כי סש מי םא בש ר ל של ץ אמ רל ר, אל מנ אל יהה נל לל עה ב, וש עה רה ק וש דםחנ ר וש ענ צנ שות וש פש טי וש

ים יי יהה חנ צש חל כו', של מות וש ת לה עי ת וש דל לל ת לה ה עי ר בה מנ אל נל ה, של נה בה לש ד הנ צנ ת מי רל חל ה לו אנ נה תש ני נו, וש מל ה מי קה לש תנ סש הי
ן כי לה פות, וש תה שג ם בש יי ננ םאלו, שש מ שש יל לי סי ב כש לי ינו וש ימי ם לי כה ב חה ר בו לי מנ אל נל ב של לי הנ מו של י, כש ני עם ת וש ול יהה מה צש חל ר, וש עםשל וש

ה. נה בה לש רון הנ סש חל דו, בש גש נל ה - כש כה םא זה ם ל אי ה, וש נה בה לש לוי הנ מי ר, בש זל ה - עי כה ם זה אי

זו "ה, וש "ר וה לות עי גנ בו לש רש קש םא תי ל ו"ה, ל ד של צנ הנ יות מי ך, עמרה תל שש עור קנ "ר יה"ה תי ל י"ה, עי ד של צנ יות מי עמרה הה
ה מורה אמ ה הה לה כנ יא הנ הי ל אדנ"י, של ה של נה טנ י' קש זו  ך  תש לה ת כנ ונ רש ן ה"ה, על הי ה, של תה ה ובי שה ת אי ונ רש יא על הי י"ת של ילי לי
ל ד של צנ הנ ה מי לה כנ הנ ה, וש יונה לש על ם הה אי ל הה ד של צנ הנ ה מי תה את בי רי קש ה ני תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש ה, הנ אי םא ורש ים. ב ירי שי יר הנ שי בש
ר, שה ם הוא בה גנ שנ ר בו בש מנ אל נל ל אותו של ד של צנ הנ רו מי שה ר בש אי י, שש עי צה מש אל מוד הה ענ ל הה ד של צנ הנ חות מי "ל ה', אה "ל כה כה

תו. גה רש ל דנ ד של צנ מי

ים שי מי חמ ה ונ עה בש קון שי תי

ה מה 'דה אמ ן הה ים מי להי ר יהו"ה אל יצל יי ן ונ הל ר בה מנ אל נל ירות, של צי י יש תי דות שש קג י נש תי ם שש הי "א, וש בה "י שש רי ית, תש אשי רי בש
מות שה ה נש מה ה כנ אי םא ורש כו'. ב וש א לו  רה קש ה יי אות מנ רש ם לי דה אה ל הה א אל יהבי ם, ונ יי מנ שה ל עוף הנ ת כה אי ה וש דל שה ינת הנ ל חנ כה
ים שי ם יורש דה י אה ני בש ש, של קםדל יות הנ ן חנ הי ה, של לה עש ל מנ בות של כה רש מל מות הנ דש רוך הוא בי דוש בה קה ייר הנ ים צי יורי ה צי מה כנ וש
ם הל א בה צה םא מה ל א לו, וש רה קש ה יי אות מנ רש ם לי ל כגלה גול ענ לש גי ם בש דה אה ת הה רוך הוא אל דוש בה קה יא הנ בי מות, ומי שה ם נש הל מי
ה, לה עש מנ לש של כםחנ  י הנ פי מות כש ד שי חה ל אל כה ם לש הל לה א  רה הוא קה וש דו,  גש נל כש ר  זל עי א  צה םא מה ם ל דה אה תוב ולש כה של הו  זל ר.  זל עי
ל כה , לש ם יהדוענ שי א לו בש רה ן קה אופנ ך וש אה לש יהה ומנ ל חנ כה א, לש רה קש מות יי ם שי כגלה ם לש אה בה ר צש פה סש מי יא בש מוצי ם הנ הל ר בה מנ אל נל של

תו. רש מנ שש מי תו ובש עמבודה תו בנ כגנש תש ל מנ ד ענ חה אל

יהה הה יחותו, וש לי ל שש ה ענ נל מג יהה מש הה ד של חה ל אל ף, כה רה שה יהה וש חנ ן וש אופנ וש ך  אה לש ל מנ יר כה כי יהה מנ ם הה דה ה, אה אי םא ורש ב
ם דה אה ן לש תנ ני ר רזיא"ל של פל סי אנו בש צה ך מה כה א לו, של יהה קורי ך הה כה יחותו, וש לי י שש פי יהה כש הה ד של חה ל אל ל כה ם של ל שי ענ כה יודי
ן מנ זש א מיטטו"ר (מי"מטור) בי רה קש ים ני מי עה פש ים, לי בי מות רנ רוך הוא שי דוש בה קה א לו הנ רה מטטרו"ן קה אשון, של רי הה
ת ם אל הוא אוטי ן של מנ זש א פתחו"ן סגרו"ן (אטימו"ן) (אטמו"ן), אטמו"ן בי רה קש ים ני מי עה פש לי ר, וש טה מה ל הנ ה ענ נל מג מש של
(פסקו"ן) ה,  לה פי תש הנ ר  ענ שנ חנ  פותי של ן  מנ זש בי פתחו"ן  ה,  לה פי תש הנ י  עמרי שנ ר  סוגי של ן  מנ זש בי סגרו"ן  ל.  אי רה שש יי י  אי טה חמ
ל כה ך  כה יחותו, וש לי י שש פי מות כש שי ל הנ כה ך  כה ה, וש תונה חש תנ ה הנ יבה שי יש ה בנ נה שש מי ל הנ כות של לה ק המ פוסי ן של מנ זש (פיסקו"ן) בי
ך ים - כה עושי ס של ני י הנ פי אי, וכש לי הוא פל י וש מי שש ל לי אנ שש ה תי ה זל מה תוב לה כה הו של יחותו. זל לי י שש פי מו כש ה שש נל תנ שש ך מי אה לש מנ

ם. הל לה ם של שי הנ

ה, נל תנ שש ם מי שה ב יהדוענ וש כוכה יום יהדוענ וש ל יהדוענ וש זה ה, ומנ דועה ה יש עה שה ע וש גנ ם ייש רל הל לה יחות של לי יחות ושש לי ל שש כה ולש
ם ד עי סל ה חל עושל ן של מנ זש בי א חסדיא"ל  רה קש ני ים, הוא  כי אה לש ל מנ מות של בוא שי ים רי שי שי א בש רה קש ני ה  זל הנ ך  אה לש מנ הנ
י כי אמ לש מנ יו מי פה נה כש ם בי עולה י הה ני ת בש יר אל תי סש מנ ן של מנ זש ם, סתוריא"ל בי עולה ה בה בורה ה גש עושל ן של מנ זש "ל בי יאי רי בש ם, גנ עולה הה
י ני ל בש חובות ענ כגיות וש ם זש חותי ן של מנ זש א חתמיא"ל בי רה קש ני ה, וש נה ה צי סל חש יו תל פה נה ת כש חנ תנ תוב וש כה הו של לו, זל לה ה הנ לה בה חנ הנ

כגיות. ב חובות וזש כותי ן של מנ זש ם, כתביא"ל בי עולה הה

ר, גומי וש י"ם הוא  להי ב אל תנ כש ב מי תה כש מי הנ וש ם  ל שי ה. כתביא"ל ענ תורה סוק בנ פה ייש  מו  י שש פי כש ך  אה לש ל מנ כה ולש
מור, חסדיא"ל שה כור, שמריא"ל בש זה ע בש נה כש ני ים, וש יי חנ נו לש רי כש תוב זה ייש לו כה בות, וש ית אה רי ר בש ם זוכי ל שי זכריא"ל ענ
ין כות. אי לש מנ ת, מלכיא"ל בש רל אל פש תי ה, יתוא"ל) בש פואה רש "ל (בי אי פה ק, רש דל צל ה, צדקיא"ל בש בורה גש "ל בי יאי רי בש ד, גנ סל חל בש
ם הל ם ייש לה מות שה שי ל הנ כה ה, ולש דועה יה"ה יש וה המ ם יהדוענ ונ ה ייש שי ירה פי ל סש כה ירות, ולש פי סש יסוד בנ ר וי קה ין לו עי אי ך של אה לש מנ

יסוד. ר וי קה עי

ד חה ל אל כה ם ייש לש יהל מותי שש לי ירות, וש פי סש ים בנ לויי ם תש מותה יל, שש עי לש ים של ני מג מש ל הנ כה ך, של יהדש קםט בש ה נש זל ל הנ לה כש הנ וש
מו. ל שש סוק ענ פה

י לי ל כש כה ש, וש ם אי יהל חי מש רה ש, וש ם אי יהל תותי שש קנ ש, וש ם אי יהל בותי כש רש ש, ומנ י אי ם סוסי יהל סוסי ים של כי אה לש מנ ל הנ כה וש
ר מנ אל נל ים של כי אה לש ייש מנ נםם, וש יהי גי ם בנ סודה - יש ש  ם אי הי ה של לה בה חנ י הנ כי אמ לש ה, ומנ בורה גש ם בי סודה - יש ש  ם אי הל לה ב של רה קש הנ
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ר מנ אל נל , של יענ קי רה ל הה ם של יי מנ הנ ם מי הי ים של כי אה לש מנ ייש  י, וש עי צה מש אל מוד הה ענ ם בה סודה יו רוחות - יש כה אה לש ה מנ ם עושל הל בה
ם יהו"ה, א בו שי צה מש םא ני ל ך של אה לש ין מנ אי ה, וש לה עש מנ ם לש רה קה ם עי ין - כגלה יהמי ד הנ צנ ם, מי יי מה שה ל הנ ענ ר מי של ם אמ יי מנ הנ ם וש הל בה
ת יהו"ה יך אל לי מש הנ ם לש דה אה ה ייש לה שום זל ר, ומי יבה אי ר וש יבה ל אי כה את בש צי מש ני ה של מה שה נש הנ מו של קום, כש ל מה כה א בש צה מש ני של
םא נו, ל מל נוי מי קום פה ין מה אי ם, של דה אה ל הה ר של יבה אי ר וש יבה ל אי כה ים ובש כי אה לש מנ ל הנ כה אות ובש סש כי ל הנ כה ירות ובש פי סש ל הנ כה בש
ם, ד אותה ינחי מש לות של עי ת הה לנ עי א בש לה יות, אל אותי ע הה בנ רש ל אנ חוד של יי א בנ רה קש םא ני ים, יהו"ה ל תוני חש תנ םא בנ ל ים וש יוני לש על בה
ם ה שה שום זל ד, ומי חה מו אל ד ושש חה ד יהו"ה אל חה חוד אל יי או בו יהו"ה בש רש קש יות, ני ע אותי בנ רש ד אנ ינחי הוא מש שום של ומי
ין סוף ד אי ם ענ ין שי ה, אי זל ם הנ שי ים לנ נויי ם כי מות שה שי ל הנ ת כה אל לו, וש לה יות הנ אותי ע הה בנ רש אנ ל בש אי רה שש ת יי מוננ ת אל אל
נות חמ מנ הנ וש יהלות  חמ ל הנ ית, כה לי כש ין תנ ד אי ה ענ טה מנ ין סוף, ולש ד אי ה ענ לה עש מנ ה, לש זל יט מי לי שנ דול וש ית גה לי כש ין תנ ד אי ענ וש

ים. עי זש עש דנ זש ים ומי די נו פוחמ מל מי

ים שי מי חמ ה ונ מונה קון שש תי

יהה לל עה ה, וש לה ה של מה אה ת הה יא) אל ה, (הי ימה ני ך פש לל ת מל יא בנ ה הי ידה חי ת יש ת, בנ יא) אל י"ם, (הי להי א אל רה ית בה אשי רי בש
יחו ירי ר: וי מנ אה עון וש מש י שי בי ח רנ תנ גםר? פה סש יי ה ונ ה זל כו', מנ ן וש ישה יי ם ונ דה אה ל הה ה ענ מה די רש י"ם תנ להי ל יהו"ה אל פי ינ ר ונ מנ אל נל
ה, לה ה של דה קג נש יא הנ הי ך, של לל מל ת הנ בנ ה מי מה אה ה, הה לה גוף של הוא הנ של חנ  יהרי הנ הו  יחו? זל ירי ה וי ה זל ת, מנ רל גל סג ת ומש רל גל סם

ה: כ. מו זל ים כש ני פש בי ת מי רל גל סג ת ומש רל גל סם

ב, לי ל הנ ם של יי ננ זש אה י הה ני לו שש עםת? אי בה טנ ה הנ ה זל ר, מנ גומי עםת וש בה טנ ה הנ ין יל הש ת תי רל גל סש מי ת הנ עגמנ ר לש מנ אל ה נל ילה בי שש ובי
ה ה זל ים, מנ די בנ ים לש תי בה פון. לש צה ן בנ חה לש םאל, שג מ שש יך לי רי ן צה חה לש שג ך הנ םאל, כה מ שש ב הוא לי לי הנ עות, וש בה טנ ים כש גגלי ם עמ הי של
ם מי יו תואמ הה ר וש מנ אל ם נל יהל לי חוץ, עמ ם בנ יהל ני יות, שש לה כש י הנ תי לו שש ים? אי די בנ ה לש ה זל ב. מנ לי י הנ תי י בה ני לו שש ים? אי תי בה לש
ה נה שש מי י הנ לי עמ שוהה בנ רש ב, פי לי לויהה בנ ה תש יעה מי שש שום של םאשו, ומי ל ר ים ענ מי יו תנ הש ו יי דה ינחש ה, וש אה י רי פי נש י כנ ני ה, שש טה מנ לש מי

. ענ ב שומי לי הנ

נםה א בה לה ן? אל בל יי ה ונ ה זל ע. מנ לה צי ת הנ י"ם אל להי ן יהו"ה אל בל יי ך ונ ר כה חנ אנ ח, וש קנ יי זו ונ ע הנ לנ צי ר בנ מנ אל ה, נל אי םא ורש ב
ל ים של ני יה נש י בי ני ם שש ב, הי לי י הנ תי י בה ני ה. שש נה בש ני ע  סה ה מנ מה לי ן שש בל אל נותו  בה הי ת בש יי בנ הנ ר, וש גומי וש ך  ל לה בג ית זש י בי יתי ני בה
ם דה גש נל י, וכש ני ת שי יי ה בנ ה - זל נה בש ע ני סה ה מנ מה לי ן שש בל אשון, אל ת רי יי ה בנ נותו - זל בה הי ת בש יי בנ הנ תוב וש כה הו של ה, זל זל תוב הנ כה הנ

ה. תונה חש תנ ם הנ אי ל הה ן של יה נש בי י הנ ני שי הנ ה, וש יונה לש על ם הה אי ל הה ן של יה נש בי א הנ רה קש ד ני חה ים, אל ני יה נש י בי ני י - שש יתי ני נםה בה ר בה מנ אה

ך ת, כה רל גל סג ה ומש גורה יא סש זו הי ה הנ דה קג נש הנ מו של בום, וכש ל יי ן של יה נש בי ה, הנ נה מל י מי נםכי ם אה ה גנ נל בה אי שון וש ן, לש בל יי עוד ונ וש
ה, זו נה יש ענ ד הה רל תי ה. ונ עה דה םא יש יש ל אי ה וש תולה , בש יהה בי ית אה בי ת בש רל גל סג ה ומש גורה יות סש הש ה, לי תולה יא בש הי ת, של בנ ה הנ יכה רי צש
"ל ל אי ענ פש יי ה  לל ל אי ן כה ר הל מנ אל נל ם  יהל לי עמ ונ ה,  ים אותה בי ים סובש ני וה גש ה  לשה ן, ושש יי ענ בה ת  רל גל סג ת ומש רל ן, סוגל יי ענ ת הה בנ
ל ים אנ ת יהמי לשל שש ים לי ני כם נש יו  ר, הל מנ ה, אה נה מל ל מי אי רה שש יי ה לש ה תורה ם מםשל הל יד לה הורי של ר, וכש בל ם גה לוש עי ם שה יי עממנ פנ
ה עה דה םא יש יש ל אי ם, וש הל ת בה רל תל סש ני ה וש ירה מי יא טש הי ן, וש יי ענ ל הה ים של ני וה גש ת הנ לשל ד שש גל נל ים כש ת יהמי לשל ה, שש שה ל אי שו אל גש תי

ם. הל ה מי טה שש פנ תש הי ד של ם, ענ הל בה

ם צל על תוב  כה של הו  זל ר.  שה בה רוב  קי בש ה  לה עש בנ ם  עי ת  דל ינחל תש מי לו,  לה הנ ים  בושי לש הנ מי ה  טה שש פנ תש הי של ן  מנ זש אותו  ובש
ק בנ דה מו וש ת אי אל יו וש בי ת אה יש אל ב אי זה עמ ן ינ ל כי םאת, ענ ה ז חה יש לגקר אי י מי ה כי שה א אי רי קה םאת יי ז י לש רי שה בש ר מי שה י ובה מנ צה עמ מי
חוד יי ל הנ ה) של בה רש קי בוק (הנ די ה הנ זל ר, וש שה רוב בה קי ה, בש בה קי ר ונש כה ד זה ינחי תש הי ך לש רל דל ך הנ כה ד. של חה ר אל שה בה יו לש הה תו וש שש אי בש
דוש קה ת הנ ד אל ינחי ל ומש לי פנ תש ם מי דה אה של כש ה, של נה שש מי י הנ לי עמ שוהו בנ רש ה פי שום זל ץ, ומי ר חוצי בה ילה דה הש םא יי ל ה, של לה עש מנ לש של
ב), לי ירות הנ יר, קי קי ל הנ קורו של רש תו, (קי ינה כי יר, שש קי ין הנ בי ינו לש ץ בי ר חוצי בה ילה דה הש םא יי ל תו של ינה כי ם שש רוך הוא עי בה
ם דה אה ים הה ם עמרומי יהל ני יו שש הש יי ונ  - ר  בה דה סוד הנ וש תו,  ינה כי הוא ושש רוך  בה דוש  קה ין הנ צוץ בי קי וש רוד  ה פי עמשל ינ םא  ל של
בוש י לש לי ד בש חה אל תו כש ינה כי רוך הוא ושש דוש בה קה הנ ן של מנ זש אותו הנ ל, ובש לה בוש כש י לש לי ר בש שה רוב בה קי ים בש מי תו, עמרג שש אי וש

יך. ת מורל יך רואות אל ינל יו עי הה יך וש ף עוד מורל ני כה םא יי ל ר בו וש מנ אל ל, נל לה כש

ה ייש וה רש על ייש  קום של מה י, בש ני ר לו: בש מנ שו? אה בםשה תש םא יי ל תוב וש כה יום הנ הו סי א, מנ בה ר: אנ זה עה לש י אל בי ר לו רנ מנ אה
ה לשה שש ת הוא בי בםשל הנ י, וש יננ ר סי ל הנ יו ענ בותה י אמ לי גש דו רנ מש םא עה אי ל דנ ונ ת, בש ין לו בםשל אי י של ת, ומי א בםשל הו יהרי זל ת, וש בםשל
רו, וה יו ילחל נה ה פה תה םא ענ ל יהרםק, וש דםם וש ן אה ול גה עמקםב, בש ה ייבוש ינ תה םא ענ ל ם וש הל ר בה מנ אל נל ים, של ני פה יהרםק בנ דםם וש ן אה בה ים, לה ני וה גש
ם הי גוז, של אל פות הה לי קש לש  ל שש ים של ני וה גש ת הנ לשל ם שש לו הי ת, אי ם בםשל הל ייש בה של לו  לה ים הנ ני וה גש ת הנ לשל ן, ושש בה ן לה ול גה בש

ם. הל ית בה אי רש ני ת וש של קל ת הנ של בל לנ תש ם מי הל בה יות, של עמרה

ל כי תנ סש הי סור לש אה ה, וש לשה שש יות בי עמרה ים בה שי ין דורש ם אי הל ר בה מנ אל פות, נל לי קש לש  יות - שה ן עמרה אותה שום של ומי
יך רי צה פות של לי לש קש ה שה ייש לה ה של לה רש עה ה סוד הה זל ת, וש של קל י הנ גוני ל בש כי תנ סש הי דוש לש קה ם הנ עה סור לה ה אה שום זל ן, ומי הל בה
ל ר שנ מנ אל נל לו  לה פות הנ לי קש ת הנ לשל ל שש ענ וש ם,  ית עולה רי כםר בש זש לי יהה  יתי אי יהד ורש ש, ומי קםדל ית הנ רי אות בש ם מי ירה עמבי הנ לש
יהד לום, מי ב המ רנ קש ל תי תוב בו? אנ ה כה ם, מנ הל ש בה בי לנ תש יהה מי ה הה מםשל ן של מנ זש , ובי יהה יתי אי יהד ורש יך, ומי לל גש ל רנ ענ יך מי לל עה נש

ם. שה ב לש רי קה תש ם, הי הל ט מי שי פנ תש הי של

ת םאת תורנ ז תוב  כה של הו  זל לו,  לה פות הנ לי קש הנ לש  ת שש יק אל לי דש הנ לש ש  ת אי דל יורל ה  תה יש הה ן, של בה רש קה ה סוד הנ זל וש
יק לי דש הנ לות לש פי תש לש  שה ים בש די יורש יו  הה ש, של ל אי ים של ני וה ה גש לשה י שש רי ר, המ גומי ה וש דה ל מוקש ה ענ עםלה יא הה ה הי עולה הה
ים בי רש קה תש מי יו  הה וש תו,  ינה כי שש לי ב  רי קה תש הוא מי רוך  בה דוש  קה יהה הנ ן הה מנ זש הנ אותו  ובש לו,  לה פות הנ לי קש ת הנ רםף אל שש לי וש
ה, וה רש לות על גנ בו לש רש קש םא תי ם ל הל ר בה מנ אל לו, נל לה פות הנ לי קש ים בנ שי בש לנ תש יו מי הה ן של מנ זש ם ה', ובי ם ה' ו' עי יו י' עי יותה אותי
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ם ה'. ם ה', ו' עי יות י' עי ב אותי רי קה יך לש רי םא צה ל וש

יא הי ית, של רי בש אות הנ ה מי לה רש ל עה לו של לה פות הנ לי קש לש הנ ת שש יר אל עמבי הנ ל יום, לש כה לות בש פי לש תש נו שה קש ן תי כי לה וש
ך יי מנ עה ה יהפו פש ר מנ מנ אל ם נל יהל לי עמ ל, של אי רה שש יי ם וש יי וי ים לש ני ם כםהמ הי ים, של ירי אי ים מש ני וה ה גש לשה שש ה בי ה שורה זל ה, ובה ינה כי שש הנ
לש ה, שש נה שה י בנ חםג לי ים תה לי גה רש לש  ר שה מנ אל ם נל יהל לי עמ ים, של ים ומועמדי ני מנ ים וזש גי ת חנ ילנ עי ם נש הי יב, וש די ת נה ים בנ לי עה נש בנ
נות אור, תש ה כה אשונה רי ם, בה ישי בי לש ינ נות עוד ונ תש תו כה שש אי ם ולש דה אה י"ם לש להי ש יהו"ה אל ינענ ר ונ מנ אל ן נל יהל לי פות, עמ לי קש הנ
נו. מל עור) מי ש) (הה חה נה ט אותו (הנ שי פנ תש ים מי ני ים שה עי בש שי ש, ולש חה נה הוא עור הנ עור של נות עור, מי תש או - כה טש חה ר של חנ אנ וש

נות תש ים כה רי ערבה מה ן של מנ זש ייט, בי םא ונ יהב ע ונ סנ יי ל ונ י"ם של וי לש וה ם, שה ה הי ינה כי שש ל הנ ים של בושי ל לש ים של ני וה ה גש לשה שש של
י"ם וי לש וה ם שה אותה ם, וש ית עולה רי כםר בש זש יהה לי יתי אי יהד ורש ה, ומי ינה כי שש ל אור הנ ים של ני וה ה גש לשה ים שש ירי אי ש, מש חה נה עור הנ
ם הי ים, וש ני וה ים גש עי בש ים שי לויי זו תש ב' הנ הנ יהם. ומי ד לנ חה אל ץ וש רל אה ד לה חה ם, אל יי מנ שה ד לנ חה אות ב, אל ל הה גות של ה גנ לשה ם שש הי
ים ני וה ם גש יי ננ ים ושש עי בש שי ל ע"ב, בש ם, ענ יי רנ צש א מי ל ובה ב קנ ל עה ב ענ ה יהו"ה רוכי ני ר הי מנ אל ם נל יהל לי עמ ם, של יי ננ ים ושש עי בש שי

יו. נה פה ם מי יי רנ צש י מי ילי לי עו אל יהד ונה ים, ומי ירי אי מש

יא הי ך, של לל מל ת הנ ל בנ ים של ירי אי ים מש בושי לש ם מנ ה הי לה גות של ה גנ לשה ה', ה', שש ים בנ מוזי ים רש ני וה ה גש לשה ם שש אותה וש
"ד, סל חל תו  גה רש דנ ם של הה רה בש ל אנ ה של נה טנ יא ה' קש הי וש ם,  עולה ת הה יאנ רי ל בש ים של ני י שה פי לש ת אנ של מי יא חמ הי וש ן,  יי ת ענ י' בנ
בוש ן יו"ד ה"א וא"ו ה"א. (יו"ד ה"י וא"ו ה"י). ה' לש י"ם, ה"י מי להי ן אל ם, ה' י' מי יי תנ ים ושש עי בש שי ה לש עולל של

ל י'. ה ענ סל כנ מש של

ים שי מי חמ ה ונ עה שש קון תי תי

א ל בורי אי רה שש ים יי רי אומש של ה, כש לה דה בש ם הנ הל יך בה רי צה נות עור של תש ם כה הי ט, של פה שש יהו"ה ני ש  אי י בה ית, כי אשי רי בש
ם הל ר בה מנ אל נל ים, של חורי שש לו  עור של נות הה תש חםר, כה שה ך  ך. חםשל חםשל ין אור לש יל בי די בש מנ ים הנ רי אומש ש, וש אי י הה אורי מש
י מי ת יש של שי בש או  רש בש ני יות של רי בש ל הנ כה ים ולש בושי לש א מנ רה יהה בה ל חנ כה לש ם, של הל רםם מי יהה עה הה ש  חה נה הנ ב, וש עורי חורות כה שש
א רה ר בה של הו אמ זל ת, וש בה ב שנ רל יהה על הה שום של ם, מי ה אותה שה םא עה ל עמשות וש ים לנ יקי זי מנ ל הנ ים של גופי רו הנ אמ שש ני ית, וש אשי רי בש
ה שה ם עה כגלה לש י"ם, של להי ה ה' אל שה ר עה של ה אמ דל שה ינת הנ ל חנ כה רום מי יהה עה הה ש  חה נה הנ ה וש שום זל עמשות, ומי י"ם לנ להי אל

ם. עולה ל הה ים של יקי זי מנ יו הנ הה שום של ה, מי שה םא עה לו ל ים, וש בושי לש

ה שום זל ם, ומי א אותה רה םא בה לו ל לה גש ת, ובי בה ב שנ רל על ם בש דה םא אה ר בש יהה לו לי הה שום של ם? מי ה אותה שה םא עה ה ל מה לה וש
ך ר כה חנ ם אנ רנ הוא גה ים, וש בושי לש םא מנ ל לש לו  לה גש רםם בי ר עה אנ שש ני שום של ם, מי דה ם אה עי ש  חה נה ל הנ של בו  לי ה לש אה נש ה קי סה נש כש ני
יהה הה ש  חה נה הנ וש ה  שום זל ש, ומי חה נה מות הנ יהה דש ו הה שה עי ו, של שה עי וש רוד  מש ני ם  אותה ש  יהרנ וש יו,  בושה לש ם מי דה ט אה שי פנ תש הי של
ה תה פי ה של תה יש תו הה מה רש עה תו, וש שש אי ם ולש דה אה ה לש יתה ת, מי ול מה ם הנ ה, סנ עה ה רה בה קי נש תו לנ מה רש עה ם בש רנ גה ע, של רה רום לה רום, עה עה
םא י"ם ל להי ר אל מנ י אה ף כי ה אנ שה אי ל הה ש אל חה נה ר הנ םאמל י ה? ונ ר לה מנ ה אה ה, ומה לה ים קנ שי ל נה ן של תה עש דנ שום של ה, מי וה ת חנ אל
ה אותו וה םא צי הוא ל ל, של םאכי כםל ת ן אה גה ץ הנ כםל עי א מי לה ר, אל מנ םא אה רוך הוא ל בה דוש  קה הנ ן, וש גה ץ הנ כםל עי מי לו  םאכש ת
ב, לי ד בנ חה אל ה וש פל ד בנ חה ר, אל קל של ן הנ ילנ ע, אי רה ל טוב וה יהה של בובש רש הוא עי ע, של רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ עי א מי לה כםל, אל אל םא לל ל של

ת. מל י אל רי בש די יו בש פי ה בש תה ר, ופי קל א של לי בו מה לי

םא ל נםב, וש גש םא תי ל ל ענ ף, וש אה נש םא תי ל ל ענ ח, וש צנ רש םא תי ל ל ענ ר, וש קל ד שה עמך עי רי ה בש נל עמ םא תנ ל ל ר ענ בנ אן עה ע כה רה ש הה חה נה הנ וש
םא י"ם ל להי ר אל מנ י אה ף כי ר (אנ מנ אה ר של קל יד של עי הי עמך, של רי ה בש נל עמ םא תנ ל ל א, ענ וש שה י"ך לנ להל ם יהו"ה אל ת שי א אל שה תי
ענ י יודי ר), כי גומי י"ם וש להי ר אל מנ י אה ף כי ר אנ מנ אה ה של מו זל ה, כש וה ת חנ ענ ב דנ ננ גה נםב, של גש םא תי ל ל ענ ן, וש גה ץ הנ כםל עי לו מי םאכש ת
יו הש תי םא  ל של י  די כש ע,  רה וה י טוב  עי יודש י"ם  אלהי כי ם  יתל יי הש וי ם  יכל יני עי חו  קש פש ני וש נו  מל מי ם  כל לש כה אמ יום  בש י  כי י"ם  להי אל
ך כה ה, של וה ת חנ אל ם וש דה ת אה ג אל רנ הה ח של צנ רש םא תי ל ל ר ענ בנ עה ה, וש וה חנ ה בש מה יל זגהמ טי הי ף של אה נש םא תי ל ל ר ענ בנ עה מותו, וש דש בי

ה. מה שה נש ל הנ נוטי ד וש יורי שות וש ל רש נוטי יו, וש לה ין עה שי לש ה ומנ ך עולל ר כה חנ אנ ם, וש דה י אה ני ה בש תל פנ ע - מש רה ר הה ייצל ל הנ כו של רש דנ

ים שי קון שי תי

ם דה אה לש ר  בל של ם  רנ גה של י"ר,  בי תש פוך  הי ובש  , שוהה רש פי י  רי המ ונ ים,  יי חנ הנ ץ  עי ה  בה ר  מנ אל נל של י"ת,  רי בש זו  ית  אשי רי בש
י כי ל וש כה אמ מנ ץ לש עי י טוב הה ה כי שה אי א הה רל תי תוב ונ כה ן, אותו של ילה אי ע, טוב הוא הה רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ ה עי זל אשון, וש רי הה
ים יהפות לי ה, מי פל בנ מו של חוץ, כש בנ ה מי ה לה אל רש יהה (הוא) ני ך הה ה כה לה ה של אל רש מנ י הנ פי ע, כש יו רה רש ם, ופי יי יננ עי ה הוא לה וה אמ תנ
ח קנ תי תוב ונ כה הו של י. זל רי פש ים הנ ני פש יהה בי ת הה ול מה ם הנ סנ ת של ענ ה יודנ תה יש םא הה זו ל ים, וש ני פש בי ים מי נופי טי א בש לי ב מה לי חוץ וש בנ מי

ה). לה כש אה ה של ם לה רנ ים, גה ני פש בי "ת (מי ול ם מה שה ן, של ילה אי י הה רי י פש רי ר, המ גומי ה וש ישה אי ם לש ן גנ תי תי ל ונ םאכנ "ת יו ונ רש "פי מי

ץ ים טוב, עי ני פש בי מםחנ מי ע, הנ ן רה לו הי לה פות הנ לי קש הנ הום, של ך ותש חםשל בםהו וש ן תםהו וה הי י של רי פש ל הנ פות של לי ייש קש וש
ם ה כגלה פה לי קש הנ מםחנ וש ע, הנ כגלו רה ן של ילה ייש אי ב, וש יו רנ רש ה ופי אל פו נה נה הו עמ זל ה, וש פל לו יה מםחנ של הנ יו יהפות וש פותה לי ים, קש יי חנ הנ
ר, גומי ם וש ים הי רי י מה ה כי רה מה ם מי יי תות מנ שש לו לי םא יהכש ל ה וש תה רה יהבםאו מה תוב ונ כה הו של ים, זל רי ם מה הל לה ם של יי מנ הנ ים, וש רי מה
ם הל ר בה מנ אל נל ים, של שי רה שה ים וש פי נה ים עמ אי יוצש נו  מל מי תוק של ץ מה ם, עי יי מה הנ קו  תש מש יי ונ ר, ובו  גומי וש ץ  יהו"ה עי הו  יורי ונ
ים תוקי ם מש יי ייש מנ ים, וש רי יו מה פה נה עמ ץ של עי ים וש תוקי יו מש פה נה עמ ץ של ה ייש עי שום זל ים, ומי ת צופי נםפל וש ש  בנ דש ים מי תוקי ומש
ת טוב ענ דנ ץ הנ ה עי זל ר, וש יו מנ צש חל תוק וש יו מה צש הוא חל ייש של רוך הוא, וש דוש בה קה ה הנ שה ה עה ת זל עגמנ ה לש זל ים, של רי ם מה יי ומנ
ם דה א אה צה מש ך תי ים. כה ני פש בי תוק מי מםחנ מה הנ חוץ וש בנ ים מי עי יו רה פותה לי קש ץ של ייש עי ת, וש רל עםפל ב בש עםרה מש ף הנ סל כל הנ מו של ע, כש רה וה
ת טוב ענ דנ ץ הנ הו עי ע, זל בו רה לי יו טוב וש פי ייש מי ים, וש ני פש בי בו מי לי טוב בש חוץ) וש בנ ע מי יא רה יו מוצי פי יו (ובש י פי רי בש די ע בש רה
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אי. מנ ש רנ חה ן נה ני קנ אן מש ע, כה רה וה

א צה מש תי ים, וש ני פש בי ע מי שה ש רה פל תו נל מה שש ני ה, וש דה מי ים בש פי ם יה יו כגלה נה ימה סי ה, וש פל א אותו גופו יה צה מש תי ם של דה ך הוא אה כה
ע רנ וש חוץ  בנ הוא טוב מי י של ל מי בה ע לו, אמ רנ וש יק  די צנ הו  זל ה,  פה יה ים  ני פש בי מי תו  מה שש ני וש יו  נה ימה ל סי כה ע בש רה גופו  ם  דה אה
טוב לו, יק וש די ים - צנ ני פש בי חוץ ומי בנ א, טוב מי בה ם הנ עולה ק בה לל ילה לו חי הש םא יי ל י של די טוב לו, כש ע וש שה ים, הוא רה ני פש בי מי

. שוהה רש י פי רי המ ע לו, ונ רנ ע וש שה ים - רה ני פש בי חוץ ומי בנ ע מי רנ

ר מנ אל ה נל ל זל חוץ, ענ בנ ה מי יהפל בושו  ים ולש ני פש בי ע מי מור, רנ ל חמ ב ענ רוכי י וש ני עה הו  ע, זל רנ בושו  ים ולש ני פש בי טוב מי
םא ים ל אשוני רי רו הה אמ ם בי נה חי םא לש ל חוץ, וש בנ הוא מי י של ם מי דה אה י הה עמשי מנ ע בש כםל נודה הנ ים, וש ל סוסי ים ענ די י עמבה יתי אי רה
ר שה תוב עוד ובה כה הו של בוש, זל לש הוא הנ גוף של ים בנ לי כש תנ סש ים מי שוטי הנ ר, של קה עי ה הוא הה עמשל מנ א הנ לה ר אל קה ש עי רה דש מי הנ

ים. ים טובי עמשי מנ ים בש יקי די צנ הנ י, וש ני ישי בי לש תנ

ט הנ מו לנ ה, כש טל מנ ש לש חה נה ש ומי חה נה ה לש טל מנ ך מי פי הנ תש יהה מי הה ה, של ל מםשל ה של טל מנ ה הנ ץ, זל הו יהו"ה עי יורי עוד ונ וש
ש מי תנ שש הוא מי י של עי צה מש אל מוד הה ענ הה מו של נו, כש בי ה רנ ש מםשל מי תנ שש יהה מי בו הה ה מטטרו"ן, של זל ת, וש כל פל הנ תש מי ב הנ רל חל הנ
א רה קש ני ה  מה לה וש ה.  טל מנ בנ ש  מי תנ שש מי יהה  הה מוהו,  כה יהה  הה של ה,  מםשל ך  כה ף  אנ ים,  תוני חש תנ ת הנ אל בו  יג  הי נש מנ יהה  הה וש בו 
ך פי הנ תש ן הי כי לה וש ים,  עי שה רש לה ה  ה חובה טל ים מנ מי עה פש לי וש ים,  יקי די צנ לנ כות  י זש פי לנ ה כש טל ים מנ מי עה פש לי ה? של טל מטטרו"ן מנ

ר. כה ם בו שה הל ת לה תי ים, לה יקי די צנ ה לנ טל מנ ש לש חה נה ם בו, ומי קותה לש הנ ים לש עי שה רש ש, לה חה נה ה לש טל מנ מי

ה זל קום הנ מה יק, בנ די צנ גוף, וש ל הנ ת ענ בל רוכל ה של מה שה נש הנ מו של ה, כש זל ך הנ אה לש מנ ל הנ רוך הוא ענ דוש בה קה ך הוא הנ כה של
ה עמשל נוי מנ יך שי רי ה צה זל קום הנ מה ים, ובנ מי חמ רנ ין לש ך די פי הנ הוא מש שום של י"ם, מי להי ת אל אנ רש ל יי יק מושי די ר בו צנ מנ אל נל
י ני ר בו אמ מנ אל ים, נל ני פש בי הוא מי רוך הוא של דוש בה קה הנ קום, וש נוי מה שי ם וש שי נוי הנ שי ים, וש מי חמ רנ ין לש די ך מי פי הנ תש יי י של די כש

ים. נויי םא שי ל ל וש לה ין כש ין בו די נון, אי חנ חום וש הוא רנ י, של יתי ני םא שה יהו"ה ל

ס נה יה יהד ונ ש, ומי חה נה ה לש טל מנ ך מי פה הש יו, נל לה ט עה רו שולי צש ם יי אי ה, וש טל מנ ש לש חה נה ך הנ פה הש רו, נל צש ל יי ט ענ ם שולי דה אה של וכש
י יני ה עי נה חש קנ פה תי הו סוד ונ זל יו, וש נה פה לש קומו ומי מש ח מי רנ בה קום, של נוי מה ז שי אן רומי א כה לה ס? אל נה יה ה ונ ה זל יו. מנ נה פה ה מי מםשל
ר בו מנ אל ה, נל טל מנ ש לש חה נה ך מי פי הנ תש הי של ם. כש יהל ני שש לול מי כה ה הנ טל מנ הוא הנ ע, של רה ת טוב וה ענ דנ חו? לה קש פש ה ני מל ם, ובנ יהל ני שש

טוב לו. ע וש שה ר בו רה מנ אל ש, נל חה נה ה לש טל מנ ך מי פי הנ תש הי של טוב לו, וכש יק וש די צנ

ים שי שי ד וש חה קון אל תי

ם - יי מנ שה ת הנ ה, אי בה המ אנ ה וש אה רש ם יי יהל ני שש ה, של עמשל ה, מנ יונה לש על ם הה אי י"ם - זו הה להי ה, אל בה שה חמ ית - זו מנ אשי רי בש
ה, עמשל ה ומנ בה שה חמ ן מנ הי ם, של אי הה ב וש אה ין הה ידו בי רי פש ה, הי וה חנ ם וש דה או אה טש כםל חה בור, ובנ די ה הנ ץ - זל רל אה ת הה אי קול, וש ה הנ זל
יום. רוחנ הנ ן לש גה ך בנ לי הנ תש י"ם מי להי ת קול יהו"ה אל עו אל מש שש יי ה ונ שום זל ת, ומי בנ הנ ן וש בי ם הנ הי בור של די הנ קול וש ין הנ ובי
יות יהו"ה, ע אותי בנ רש ם אנ הי ם, וש אי הה ב וש אה י"ם - הה להי מו, יהו"ה אל ה עי ינה כי שש הנ י וש עי צה מש אל מוד הה ענ ה הה "ת קו"ל - זל אל
ה, עמשל מנ ת לש פל רל טה צש ה מי בה שה חמ ר - מנ בה דה סוד הנ בור, (וש די ה, קול וש עמשל ה ומנ בה שה חמ ם מנ הי ת, של ן, ה' בנ ם, ו' בי ב, ה' אי י' אה
ה ן זל גה בנ ך  יהה הולי הה קול של ם), הנ אה בה ל צש כה וש ץ  רל אה ם וה יי מנ הוא שה בור של די וש קול  יא י', וש הי ל יו"ד, של סוד של ה הנ זל וש
ר יהה אומי הה אשון, של רי ם הה דה א בו אה טה חה ץ של אותו עי ץ, מי עי י הה פי נש ענ ן בש גה ך בנ יהה הולי הה ע קולו של מנ י, שה עי צה מש אל מוד הה ענ הה
הוא ן, של גה קול? בנ ך הנ יהה הולי קום הה ה מה יזל אי י. ובש ע בי גנ ל תי ע, אנ שה י: רה מוני דש קנ ש הנ חה נה ע, הנ שה רה סמא"ל הה ן לש ילה אי הה
רוחנ הו לש זל ל יהו"ה, וש ב ענ ינצי תש הי י"ם לש להי אל י הה ני יהבםאו בש יום ונ י הנ הי יש ונ ר בו  מנ אל נל םאל, של מ שש ד הנ צנ אדנ"י דינ"א, לש
רוך בה דוש  קה ר הנ מנ אה של כש ר יהו"ה, של מנ אמ ל מנ ב ענ ינצי תש הי לש או  א בה לה י"ם? אל להי אל י הה ני ים בש רי אומש יו  ה הה יום, ומל הנ
ר). גומי נו וש רל כש זש י תי נוש כי ה אל ם, מה רו הי מש הו. (אה עי דה תי ם ונ דה ה אה ם, מה רו הי מש נו, אה מותי דש נו כי מי לש צנ ם בש דה ה אה עמשל הוא ננ

, טוענ ים נה יי חנ ץ הנ ם עי שה ה, של ינה כי שש יא הנ הי ן, של גה יהה בנ קול הה י"ם, אותו הנ להי ת קול יהו"ה אל עו אל מש שש יי עוד, ונ וש
ן, גה ת לנ דל ה יורל תה יש הה ן, של ילה אי ת הה יענ בי ה נש קה לש תנ סש הי תו של בש שנ חמ מנ ם בש רנ ם גה דה אה ן, וש גה ן הנ ן מי ילה אי ר הה עלקנ נל ה של מה רש ה גה וה חנ
ה: מו זל לו כש ה של דה קג נש הנ נו, וש יה עש יו, מנ רש ן, י' פי ילה אי יו, ו' גוף הה שה רה שה יו וש פה נה ן, ה"ה עמ ילה אי ה הה ה. יהו"ה זל שה ה ינבה רה אמ שש ני וש
ת חנ תנ מי ם  יי מנ הנ וו  קה יי ר  מנ אל נל של מו  כש ת?  חנ אנ ה  יעה בי נש הנ את  רי קש ני של נו  לה ן  יי ננ ומי ד.  חה אל מו  ושש ד  חה אל הוא  יהו"ה, של

ה, אדנ"י. שה ינבה ה הנ אל רה תי ד וש חה קום אל ל מה ם אל יי מנ שה הנ

תוב י כה רי המ נו, ונ מל סות מי כנ תש הי ם לש דה י יהכול אה כי י"ם. וש להי י יהו"ה אל ני פש תו מי שש אי ם וש דה א אה בי חנ תש יי ה ונ שום זל ומי
ת, בםשל יו מי נה פה סו  כנ תש ים, הי לי רג יו חמ נה פה סו  א כה לה ם יהו"ה? אל אג נש נו  אל רש םא אל י ל ני אמ ונ ים  רי תה סש מי בנ יש  ר אי תי סה יי ם  אי
הו זל ם, וש שה ק מי לי סנ ן לש יה עש מנ הנ וש קומו  מש ן מי ילה אי ת הה עמקםר אל לנ מו  רש גה ה, של לה עש מנ לש שו  עה ה של מנ או  רה ם וש יהל יני עי חו  קש פש ני של
יו. נה סו פה כנ תש ם הי ן, שה גה ץ הנ תוך עי יהה בש הה ה של מנ או, בש טש ם חה שה ת, של בםשל יו מי נה סו פה כנ תש ם הי ר, שה גומי ם וש דה אה א הה בי חנ תש יי ונ
יר כי זש ה, הי אשונה רי ע לו בה רנ אי ה של ר מנ כנ זש ני יו, של נה ה פה ר מםשל תי ינסש ה ונ קום זל מה יק, ובש די ה צנ ץ - זל תוך עי ר, בש אומי י של ייש מי
י רי הוא פש ה, וש תונה חש תנ ה הנ מה כש חה הוא הנ ה י' של זל יט, וש ת יהו"ה ינבי מוננ ותש ה לש כה ה זה שום זל ת, ומי בםשל ה מי סה כנ תש הי או וש טש חל
יק די ל צנ יו ענ יות הה ע אותי בנ רש ה, אנ יעה רי ה ופש לה רש עה קום הה ה מש ית, ה"ה זל רי בש יק, ו' - גוף הנ די םאש צנ ר יהה בש הה ן, של ילה אי הה
ם דה אה ת הה הוא אל רוך  בה דוש  קה ר הנ קנ עה ך  ן, כה גה ן הנ ר מי עלקנ הוא נל נו, וש מל מי קו  לש תנ סש הי ם של רנ י, הוא גה רי ץ פש הוא עי של

ם. דה אה ת הה ש אל רל גה יש ר ונ מנ אל נל מו של נו, כש גנ שו מי רש גי גופו וש מי

ם יי ננ ים ושש שי קון שי תי

ה רה אמ שש ני תו וש ינה כי שש רוך הוא מי דוש בה קה ק הנ לי תנ סש ן הי מנ אותו זש י). בש רי שש ם אנ "ש (שה ם אי "ת, שה ם בנ ית, שה אשי רי בש
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ר לו םאמל י ונ ם  דה אה ל הה י"ם אל להי א יהו"ה אל רה קש יי ונ ר -  בה דה סוד הנ ד, וש דה ה בה בה ה יהשש יכה תוב אי כה של הו  ה, זל ידה חי יש ת  בנ
ה', ה', ו' מי ק י' מי לי תנ סש הי יות של אותי רוד בה פי יתה  שי עה ה וש ל זל כה לש תה  מש רנ גה ב של ל גנ ף ענ ר לו, אנ מנ ייה כם"ה? אה ה, אנ ילכה אנ
ר םאמל י יי"ה כם"ה, ונ ה, אנ ילכה ר לו אנ םאמל י ך ונ שום כה ה, מי ידה חי ה יש טה מנ ה לש ינה כי שש הנ ה, וש ידה חי ה יש לה עש מנ ה לש ינה כי שש ה הנ רה אמ שש ני וש
ה עה ה רה אה רום רה ר - עה בה דה א, סוד הנ בי חה אי עוד וה א. וש בי חה אי י וה נםכי ירםם אה י עי א כי ירה אי ה וה ל זל לנ גש ן, בי גה י בנ תי עש מנ ך שה ת קולש אל
א צי י תי ר בו כי מנ אל ית, נל חי שש הנ ית לש חי שש מנ שות לנ ייש רש ן של מנ זש ה, בי אל רש םא תי א ב לה ם? אל דה אה ל הה ה של ירה תי סש ה הנ ר, מה תה סש ני וש
ר תי תנ סש הי ן לש מנ זש הנ אותו  ם בש דה אה לה ה ייש  שום זל ע, ומי שה רה יק כה די צנ יהה כנ הה ן וש מנ זש אותו  כו', ובש ים וש ה קוצי אה צש ומה ש  אי
י נםכי ירםם אה י עי א כי ירה אי ה וה שום זל ט, ומי פה שש םא מי ל ה בש פל סש ן ייש ני מנ זש אותו הנ בש ם, של יהל יני א בי צי מה םא יי ל סות, של כנ תש הי ולש
ר תל סי ב בש תוב יםשי כה הו של ה. זל שובה תש יו? בי לה טו עה לש שש םא יי ל ים של רוגי טש קי הנ ים וש יני די לו הנ אי ם מי דה ר אה תה סש ה ני מל א, ובנ בי חה אי וה
ם אי הה ן, זו  לונה תש "י יי דנ ל שנ צי ה'. בש א בש לה ת אל ענ םא נודנ ל ה של מה כש חה ה זו  נה מל יון מי לש ר, על תל יא סי הי ם של אי הה יון, זו  לש על
זו וש יש,  אי ך  לל הנ תש יי ם  לל צל בש ך  אנ ר בו  מנ אל נל ש, של ית קםדל רי הוא אות בש "י של דנ ל שנ ל של צי ה), הנ יונה לש על (הה ה  תונה חש תנ הנ
מו, לש צנ ם בש דה אה ת הה י"ם אל להי א אל רה בש יי ר ונ מנ אל יהה נל לל עה רוך הוא, וש דוש בה קה ל הנ מו של לש יא צנ הי ה, של תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש הנ
ה ע. מנ רנ םא גה ל יף וש םא הוסי ל לו, של עור של שי לו, בנ ה של דה מי רוך הוא, בנ דוש בה קה ל הנ מו של לש ה, צנ ינה כי ש, זו שש מה מו מנ לש צנ בש

י) עי צה מש אל מוד הה ענ ה הה ה. (זל ינה כי ם? זו שש דה אה ה הה זל

א רה בש יי ר ונ לומנ יהה לו  הה עוד, של ילות, וש צי א אמ לה ה אל יאה רי בש ה  תוב בה םא כה ה ל ינה כי שש י בנ רי המ ר: ונ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ר מנ אל ם, נל דה אה ה בה נה תש ני ה של מה שה ה נש ל אותה ענ י"ם, וש להי את אל רי קש ה ני ינה כי א שש לה י"ם? אל להי ה אל ה זל ם, מנ דה אה ת הה יהו"ה אל
יש, אי ך  לל הנ תש ם יי לל צל בש ך  ר אנ מנ אל נל ה  מה שה נש ה  ל אותה ענ וש ה,  ינה כי שש מות הנ דש מו, בי לש צנ ם בש דה אה ת הה י"ם אל להי א אל רה בש יי ונ
י, ני ים, ובש יהמי יק הנ תי ענ י לש ני רוך בש ר לו: בה מנ . אה ענ ני עמ ננ תש הי ינו יהכול לש ם, אי דה אה ן הה ה מי מה שה נש ת הנ קל לל תנ סש מי ן של מנ זש י בי רי המ של
יו לה ים עה טי ן שולש מנ זש אותו הנ ם. ובש ה שה םא שורה ה ל ינה כי שש הנ מות, וש דש ת הנ ט אל עי מנ לו מש אי זו כש מות הנ דש ם בנ פוגי י של ל מי כה
ה, לל אי עות הה רה י הה אוני צה י מש בי רש קי "י בש להנ ין אל י אי ל כי ר - ענ בה דה סוד הנ ם, וש גה פש הנ ל אותו  ד של צנ הנ ים מי גי רש טש קנ מש ל הנ כה

"י. להנ יא אל הי י של ני מל ה מי ינה כי שש ה הנ קה לש תנ סש הי שום של י מי אוני צה עות מש רה הה

ה לשה ים ושש שי קון שי תי

ה תה ירםם אה י עי כי ך  יד לש גי י הי ר, מי מנ אל י נל ה מי ל זל ענ ה, וש לל י אי י"ם? מי להי ה אל ה זל י"ם, מנ להי א אל רה ית בה אשי רי בש
םא ר ל של יש אמ אי י הה רי שש ה אנ ר בה מנ אל נל ה של אותה יו, וש וותה צש מי נו בש שה דש ר קי של ה אמ ר בה מנ אל נל ה של יך. אותה יתי וי ר צי של ר, אמ גומי וש
ר מנ אה ה של ש, אותה חה נה ה סמא"ל וש ים? זל עי שה ה רש ה זל ים. מנ נוני ת זש של ים, אי בי רנ שות הה יא רש הי ים, של עי שה ת רש עמצנ ך בנ לנ הה
אי, דנ "י ונ ם, מי יי רנ צש ץ מי רל אל מי יך  אתי ר הוצי של אמ ר בו  מנ אל נל ר של של קולו, אמ ע בש מנ שש ר אל של י יהו"ה אמ עםה מי רש פנ יהה  לל עה
א לו, פה רה ב וש שה ר וש מנ אל נל יהה  לל עה ך, וש א לה פה רש "י יי תוב מי כה הו של כות. זל מנ הנ ים וש אי לה חר ל הל כה ה לש פואה רש ה, הה שובה יא תש הי של
גהה רש דנ ה  יב אותה יהשי יר וש זי ינחמ ה, של שובה תש יא סוד הנ ה, הי לה של ה  לה עש בנ ב לש שה י של י הוא מי רי שש ך. אנ רל שה י לש הי אות תש פש רי
ת קל חל רג ה מש ינה כי שש ן של מנ זש אותו  ם. בש שה לש ה  ב אותה רי יקה וי ה  קומה מש לי ה  יר אותה זי ינחמ ה, של קומה מש מי ה  יק אותה חי רש הי של
ים, יי ת חנ מנ שש יו ני פה אנ ח בש פנ יי תוב ונ כה הו של את, זל רי קש ני יך  יל ד, חנ גל נל מי ך  ים לש לואי יך תש יל יו חנ הה ם וש דה אה ר בה מנ אל ה, נל לה עש בנ מי
א לו קורי י של מי כו'? של יו וש אה ל קורש כה רוב יהו"ה לש יהד) קה ה (ומי ה זל ה. מנ לה עש בנ לש ה  ב אותה רי קה מש י של י הוא מי רי שש אנ

נו. מל חוק הוא מי ר, רה קל של בש

לו יו"ד ה"א וא"ו ה"א שור של עי יות) הה סופו. (ד' אותי ע, ת' בש צנ מש אל ית, מ' בה ף בי לל אה םאש הה ר ת, א' בש מל אל
ל אי רה שש יי ן של מנ זש ים מ"ה. בי עי בה רש אנ ה וש שה מי ל חמ סוד של י הנ רי ד, המ חה אל ים וש עי בה רש אנ אות וש ע מי בנ רש ל אנ שור של הוא עי ת, של מל אל
ה, ינה כי שש הנ ה? זו  צה רש ה אנ ה זל ה. מנ צה רש ת אנ מל אל ך  לי שש תנ וש ר בו  מנ אל ר, נל קל ל של ה של בועה שש ת בי מל ת אל תורנ ים בש רי קש שנ מש
י הי תש ר ונ מנ אל לות נל גה ח, ובנ מה צש ץ תי רל אל ת מי מל ר בו אל מנ אל ת, נל מל ת אל בוענ שש ת בי מל ת אל ים תורנ מי יש קנ ל מש אי רה שש יי ן של מנ זש ובי
ם. עולה ן הה ר מי קל של ה הנ חל מש קומו, ני מש ה לי לל ענ תש ת ומי מל אל ן הה קה תג מש ן של מנ זש ם, (ובי עולה ט בה ר שולי קל של הנ ת, וש רל דל עש ת נל מל אל הה
ה ה זל ר, מנ קל שון שה ה לש יעה גי רש ד אנ ענ ת), וש מל ד (אל ענ כון לה א תי לה תוב, אל םא כה תה ל נש ד, כוננ ענ כון לה ת תי מל ת אל פנ תוב שש כה הו של זל
ט שולי ן של מנ זש ה סמא"ל, בי ר? זל קל של י הנ יהו), ומי פי ה בש תה יש ת הה מל ת אל - תורנ תו  ינה כי י, שש עי צה מש אל מוד הה ענ ת? הה מל אל

ם. עולה ן הה ר מי קל של ר הנ ת, עובי מל אל הה

יו לה עה ם, וש עולה ת הה א אל רה 'ת, בו בה י'ם אי להי 'א אל רה עמשו'ת, בה י'ם לנ להי 'א אל רה ל בה בות של תי י הנ סופי ת הוא בש מל אל
קום מה יהכול בנ בש ט כי ר שולי קל של הנ ה, וש צה רש ת אנ מל ך אל לי שש תנ לו וש אי ר, כש קל של ע בש בה שש ני י של ל מי כה ם, וש עולה ל הה ד כה עומי א וש רה קש ני
ב רנ שוהו, חה רש ך פי כה בםהו. של תםהו וה ם לש עולה ר הה זנ חה ת וש יי בנ ב הנ רנ חל נל ם של רנ ה גה זל ם, וש יי לנ רושה הוא יש לו, של קום) של מה ש מי (גםרנ
ים, תוני חש תנ ים וש יוני לש את על ת נושי מל אל הום, של י תש ני ל פש ך ענ חםשל י - וש ני ת שי יי ב בנ רנ ה תםהו, חה תה יש ץ הה רל אה הה אשון - וש ת רי יי בנ
יך תוב אי כה של הו  יף קום, זל םא תוסי ה ל לה פש ה, נה ינה כי שש ר בנ מנ אל ן נל מנ זש אותו  ן. בש יה נש בי ס הנ רי הה תש ר יי קל ה של עמשל ננ ן של מנ זש ובי
א י נושי עי צה מש אל מוד הה ענ ה, ו' הה תונה חש ה' תנ ה וש יונה לש ם ה' על הי נו, של םאשי ת ר רל ה עמטל לה פש ר, נה חנ ן שה ל בל ילי ם הי יי מנ שה תה מי לש פנ נה
י' הנ יל אותו, וש פי הי כםל וש ר הנ קנ לו עה אי ה, כש ר בה עובי ר וש קי שנ מש י של ל מי ית, כה רי בש כםל י', זו הנ ל הנ סוד של יש ם, הנ יהל ני ת שש אל
ל סוד של יש יא הנ הי כו', וש ים וש בוני הנ סו  אמ ן מה בל ר אל מנ אל נל יהה  לל עה ם, וש עולה ת הה תנ שש ה הג נה מל מי יהה של תי שש ן הנ בל יא אל זו, הי הנ
ה, ילה ית מי רי אות בש ים, ובש ים טובי אות יהמי ין, ובש לי פי אות תש ת, ובש בה אות שנ א בש חוטי י של מי ה. אוי לש נה בש יהה ני לל עה כםל, וש הנ

בםהו. תםהו וה ם לש עולה ת הה יר אל זי חל הל קומו וש מש ר אותו מי קנ לו עה אי כש

יון, לש ה סוד על י, זל ני ר לו: בש מנ ה? אה טה מנ יא לש אן הי ה כה מה ה, לה לה עש מנ יא לש י י' הי רי המ א, ונ בה ר: אנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ן ה' הוה"י (והי"ה ן ו' והי"ה, מי ן ה' הוי"ה, ומי ן י' יהו"ה, מי מות. מי ה שי עה בה רש לויות אנ יות תש ע אותי בנ רש אנ מי
ד צנ ה, ומי טה מנ יא לש י' הי ם הנ יי חורנ ל אמ ד של צנ או), ומי םא יירה י ל ננ י (ופה חורה ת אמ יתה אל אי רה אי וש דנ ר ונ מנ אל ם נל יהל לי הוה"י), עמ
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ין, הוא די לש ך  פי הנ תש מי של ין. כש די ים לש מי חמ רנ ים ומי מי חמ רנ ין לש די ם מי שי הנ ך  פי הנ תש מי סוד של הנ הו  זל ה, וש לה עש מנ ים - לש ני פה ל הנ של
ים, סורי יי ים הנ יבי בי חמ לו של אי ה, וש לה ים של סורי יי ת הנ סו אל אמ ים, מה בוני סו הנ אמ ן מה בל אל ה  ר בה מנ אל נל ה, של טה מנ הוה"י, י' לש
ה, לה עש מנ ה לש רה זש ה, חה טה מנ ה י' לש תה יש הה ה של כו', מנ וש סו  אמ ן מה בל ן אל מנ זש אותו  ים יהו"ה, ובש מי חמ רנ ין לש די ם מי הל לה ך  פי הנ תש מי
ה זל ה, של זל י לה יתי כי זה י של קי לש י חל רי שש ר: אנ מנ אה לו וש צש ח אל טנ תנ שש ן הי מנ זש אותו הנ ע. בש צנ מש אל יא בה י' הי ל והי"ה הנ ד של צנ הנ ומי

כםל. יסוד הנ ר וי קה עי

ה עה בה רש אנ ים וש שי קון שי תי

י כוני מש סנ ר  מנ אל נל ם  יהל לי עמ ונ י"ם,  להי אל ל  של ה'  ם  עי ה  שה אי ם  שה י"ש,  אי ם  שה י"ם,  להי אל "א  רה בה ית  אשי רי בש
ה, זל שום  ומי ה,  וה חנ וש ם  דה אה נות אור  תש כה מי טו  שש פנ תש הי שום של ה? מי זל ת  אל ם  רנ גה י  ומי ה,  שה אי וש יש  אי בש ישות,  שי אמ בה

כו'. ים וש מי דה אה ם מש ילי עםרםת אי ד וש גל נל ם כש הי נות עור, של תש כה ישות - בש שי אמ י בה כוני מש סנ

דוש קה ר הנ מנ ה אה שום זל ר, ומי גומי י וש די מה עי תה  תנ ר נה של ה אמ שה אי ם הה דה אה ר הה םאמל י תוב ונ י כה רי המ ם? ונ רנ ם גה דה י אה כי וש
א טש ל חי ית? כה שי םאת עה ה ז ה מנ שה אי ל הה י"ם אל להי ר יהו"ה אל םאמל י ר ונ מנ אל נל של מו  ית? כש שי ה עה ה מל שה אי רוך הוא לה בה
ה אי, מה דנ םאת ונ ה ז מו, מנ ה שש יא מנ הי ית, של שי םאת עה ה ז ה מנ שום זל ית, ומי שי םאת, עה יא ז הי ה, של ינה כי שש ית לנ שי עה של
או, ירה יו תי בי אה מו וש יש אי תוב אי כה הו של ם, (זל א אי לה ם אל י אי רי קש ל תי אנ ה, וש אה רש יי ם לש י אי ך כי מה עי ל מי י"ך שםאי להל יהו"ה אל
ה ר בה מנ אל נל אי, של דנ ה ונ ל זל ית כה שי םאת עה ז ה, לה יונה לש על ם הה אי ן הה תש מי דש חנ םא פה תש ל אנ ה), וש יונה לש על ם הה אי הה ב וש אה הוא י"ה, הה של

ית. רי בש םאת אות הנ ז

לוי יהה תה ם הה דה אה א הה טש ה חי שום זל תו, ומי ינה כי הוא ושש רוך  בה דוש  קה ל הנ נו של יוקש דש בי או  רש בש ני תו  שש אי ם וש דה אה של
ה זל א הנ טש חי הנ אי, וש דנ ית ונ שי םאת עה ז ית, לה שי םאת עה ה ז ה מנ שום זל ה, ומי ינה כי שש ה בנ וה ל חנ א של טש חי הנ י, וש עי צה מש אל מוד הה ענ בה
םאת ז ם  גנ ף  אנ וש ר  מנ אה ה  זל שום  ומי ם,  יהל בותי אמ ה  עמשי מנ ים  עושי ל  אי רה שש יי יו  הה של לות,  גה לנ ה  ינה כי שש הנ ה  דה יהרש של ם  רנ גה
י בי א לי ירה םא יי ה ל נל חמ י מנ לנ ה עה נל חמ ם תנ ד אי וי ר דה מנ ה אה כו', ובה ים וש תי לש ענ םא גש ל ים וש תי סש אנ םא מש ם ל יהל בי יש ץ אם רל אל ם בש יותה הש בי
שום ה? מי מור בה ילה שה הש הוא יי ם של רנ י גה גוג, ומי ת גוג ומה מל חל לש מי ר בש מנ אל ה נל ר, זל גומי חנ וש י בוטי ני םאת" אמ "ז ר, בש גומי וש

ר. גומי יהו"ה וש קום לנ א מה צה מש ד אל ה ענ נומה י תש פנ ענ פש ענ י לש ינה עי ת לש נה ן שש תי ם אל ר אי מנ אל יו נל לה עה של

לו. י ייקה ד ובוזנ בי כנ י אמ דנ בש כנ י מש ר כי מנ אל יהה נל לל עה זויהה, וש ן בש כי סש מי ת הנ מנ כש חה ר וש מנ אל יהה נל לל עה למםה, וש ת שש מנ כש י חה זוהי וש
ב רל תי ונ ר בו  מנ אל נל כותו  לש מנ ה בש לה ענ תש הי של וכש ים,  שוטי י הנ יני עי בש זויהה  בש תו  מה כש חה ה  תה יש הה כותו,  לש מנ מי למםה  ד שש יהרנ של כש
ה מה כש יא חה הי ה, של יונה לש על ה הה מה כש חה קום הנ מש ם, לי שה ה מי לה טש ני ה של זל קום הנ מה ה לנ יעה גי הי ד של ה ענ לה דש גנ תש הי למםה, של ת שש מנ כש חה
ה טה מנ ם, לש כה ת חה ה תורנ לה עש מנ ת, לש מל ת אל י, תורנ עי צה מש אל מוד הה ענ ע, בה צנ מש אל ה בה יא תורה הי סוף, וש ה בנ מה כש יא חה הי םאש, וש ר בה
מו ה בו, כש תה לש עה וש ה בו  דה יהרש זויהה, של ן בש כי סש מי ת הנ מנ כש חה וש ר  מנ אל נל למםה  ל שש ד של צנ הנ ה מי שום זל למםה, ומי ת שש מנ כש חה

ם. דל י קל ני ל בש ת כה מנ כש חה למםה מי ת שש מנ כש ב חה רל תי ר בו ונ מנ אל נל של

י ל פי ף ענ אנ יף קום, וש םא תוסי ל ה וש לה פש ל קום, נה םא אוכנ י ל ידי י יהו"ה בי ני ננ תה ם? נש הל תוב בה ה כה ים מנ עי שה רש ל בה בה אמ
ת כנ ת סג ים אל קי הוא אה יום הנ ר בנ מנ אל נל מו של ה, כש ים אותה רוך הוא יהקי דוש בה קה ה, הנ מה צש ענ עממםד מי שות לנ ה רש ין לה אי של
י ש כי חה נה ל הנ י"ם אל להי ר יהו"ה אל םאמל י ר ונ מנ אל נל מו של ש, כש חה נה ה הנ ה? זל קומה מש ה מי ה לה דה יהרש ם של רנ י גה ת, ומי לל נםפל ד הנ וי דה
ר, גומי ה וש מה הי בש ל הנ כה ה מי תה רור אנ ה, אה קומה מש ה מי לה פש נה ה וש שה את ינבה צי מש ני ה של מה רש גה ה, של ינה כי שש יא הנ הי םאת, של ז יתה  שי עה
הוא מו של ם, כש ץ אותה צי קי יו של יהדה יו וש לה גש ם רנ הי ך, של סומי ה של ל מנ ים ענ יטי לי שנ ים וש כי לה מש ילה לו  הש םא יי ל של ל אותו  לי קי
ו שה עי ק לש חה צש ר יי מנ אה הו של זל יך, וש יל י חנ מי ל יש ל כה םאכנ ר ת פה עה וש ך  לי תי ך  נש חם ל גש ה ענ שום זל ה, ומי לה עש מנ רוד לש צוץ ופי ם קי רנ גה

ך. בל ילה מושה הש ץ יי רל אה י הה ני מנ שש מי

ם, דה אה ר לה של על ה, וש לה עש בנ ית מי ירי יא עמשי הי ה של ינה כי שש ה הנ דה רש פש ני ם של רנ גה שום של ש, מי חה נה ת הנ ל אל לי לות קי לה ר קש של על
ה מה יק, ומי די צנ ץ לנ רל אה הה ית, וש ירי עמשי או לה טש ם חה י. כגלה יעי שי תש הוא הנ יק של די צנ ה לנ אה טש חה ץ, של רל אה ע לה שנ תי ה, וש וה חנ ר לש של על וש
הו ה, זל נה מל ל מי טנ ני ץ של רל אה ת הה ל אל לי ם קי דה אה ל הה לנ גש עוד, בי ם, וש דה אה ר לה מנ ך אה עמבורל י בנ רי המ יק? של די צנ ה לנ אה טש ה) חה מה לה (וש

י? יעי שי תש הוא הנ יק של די צנ ה לנ אה טש ה חה ן, מל ם כי ה, אי מה דה אמ ן הה ר מי פה ם עה דה אה ת הה י"ם אל להי ר יהו"ה אל יצל יי תוב ונ כה של

ץ עי ל וש כה אמ מנ טוב לש ה וש אל רש מנ ד לש מה חש ץ נל ל עי ה כה מה דה אמ ן הה י"ם מי להי ח יהו"ה אל מנ ינצש ונ ה  ר בה מנ אל נל שום של א מי לה אל
םא ל וש ת  ול מה ץ הנ עי ל מי םאכנ םא י ל ם של דה י אה ידי חות בי מש שות לי רש יהה לו  הה וש ע,  רה וה ת טוב  ענ דנ ץ הנ עי וש ן  גה הנ תוך  ים בש יי חנ הנ
תוב כה הו של ן, זל ר לו: כי מנ ה? אה ל זל כה ץ לש רל אה ת בה ענ י ייש דנ כי ר: וש זה עה לש י אל בי ר לו רנ מנ ך. אה עמבורל ר בנ מנ ה אה ל זל לנ גש ה, בי תה חמ מה
ה. זל תוב הנ כה ר הנ מנ אל רוך הוא נל דוש בה קה ל הנ ץ של רל אה ה ובה יונה לש ה על מה כש חה י בש רי המ ר לו: ונ מנ ץ. אה רל ד אה ה יהסנ מה כש חה יהו"ה בש

ץ. רל ייש אל ץ וש רל ה, ייש אל מה כש ייש חה ה וש מה כש רוך הוא, ייש חה דוש בה קה ה הנ שה ה עה ד זל גל נל ה כש י, זל ני ר לו: בש מנ אה

ע רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ עי שום של ר לו: מי מנ ה? אה עה שש ה תי תה קש לה יק של די צנ ץ לנ רל אה ה הה אה טש ה חה ן, מל ם כי ר לו: אי מנ אה
ץ ל עי א של טש חי הנ שום של חוץ, ומי בנ ה מי זל ים וש ני פש בי ה מי ע, זל ה רנ לה רש עה ים טוב, וש ני פש בי ית מי רי בש ית, אות הנ רי בש מו הנ הוא כש
יא הי ה, של ינה כי שש בנ או  טש חה ם של אותה ה, וש עה שש ץ תי רל אה ה הה תה קש ה לה ל זל לנ גש ה, בי ינה כי שש יק לנ די צנ ין הנ רוד בי ם פי רנ ת גה ענ דנ הנ
ם דה אה ל, וש בי ייה, תי יהה, צי שי א, נש יש א, גנ קה רש ה, אנ מה דה ץ, אמ רל ן: אל צות הי רה ע אמ בנ ה, של אי םא ורש ר. וב של ר על של קו על ית לה ירי עמשי
ם שה ד לש יהרנ של ה, וכש יהה עולל הה ם, וש קה ר בו וה מנ אל נל ה וש שובה ר תש הי רש יק, הי די פםל צנ ע יי בנ י של ר בו כי מנ אל נל ע, וש בנ ת של בנ א בש טה חה
יות, רי ם בש ייש שה ים, וש חי יו צומש םא הה ם ל הל ים ומי חי יו צומש ם הה הל ץ, מי רל אל ץ וש רל ל אל כה דות בש תולה ים וש עמשי ה מנ יהה עושל הה
ים בי כוכה הנ וש ה  נה בה לש הנ וש ה  ירה אי מש ש  מל של הנ קום של ם מה שה ייש  וש ה,  עה בש ד שי ה ענ לשה שש ם בי הל מי ייש  וש ים,  אשי י רה ני שש ן בי הל מי

ל. פל עמרה ה ונ כה שי א חמ לה ל, אל לה ין בו אור כש אי קום של ייש מה לות, וש זה מנ הנ וש
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יות, ני עמ ם בנ ם הי יהל מי ל יש כה ל, של לה ם אור כש הל ין לה אי ם של הל יות, ייש מי ני י עמ יני ה מי עה בש שי ים לש די יורש לו של ם אי ך הי כה
לו ה. אי כה שי ים חמ מי עה פש לי ם אור וש הל ים ייש לה מי עה פש לי ם של הל ייש מי ר, וש עםשל ם בש הי ם וש יהל מי ל יש ם אור כה הל ייש לה ם של הל ייש מי וש
ייש ים, וש די יורש יות וש ני ים עמ מי עה פש לי ים, וש עולי ר וש ם עםשל הל לה ים ייש  מי עה פש ים, לי יי ינוני ה, בי נה בה לש ע הנ צנ מש אל בש דו  נולש ם של אותה
ד ים) ענ חי ים (צומש יחי לי צש מנ ם של הל מי ייש  וש ים,  יחי לי צש םא מנ ל ם של הל מי ייש  וש ים,  יחי לי צש ומנ דות  ים תולה עושי ים של רי חי אמ
ל ת כה ים אל ימי לי שש ים ומנ יי חנ ים וש חי ם צומש ה, הי נה בה לש לוי הנ מי דו בש נולש לו של ים. אי צור יהמי קי ים בש תי ם ומי יהל מי ית יש צי חמ מנ
ים רי צש קנ תש ה מי נה בה לש ע הנ צנ מש אל דו בש נולש לו של אי יהד, וש ים מי תי ים ומי חי םא צומש ה ל נה בה לש רון הנ סש חל דו בש נולש לו של אי ם, וש יהל מי יש

ם. יהל מי ית יש צי חמ מנ בש

ך ייש ף כה ים ייש בו, אנ בי רנ קש ענ ים וש שי חה ל נש בה ין בו אמ ם אי יי ם, מנ יי ין בו מה ק אי בור רי הנ ן וש הל ר בה מנ אל נל צות של רה ייש אמ וש
ה מה כנ ם בש ים אותה כי נושש ים, וש בי רנ קש ענ ים וש שי חה ם נש הי ה, של לה בה י חנ כי אמ לש ים מנ אי לי ם מש יהל תי בה ץ, של רל אה י הה מי ם ענ הי יות של רי בש
לו, לה ים הנ תי בה ובנ לו  לה ים הנ גופי גול בנ לש גי יהבםאו) בש י של די ם, (כש עולה לה יהבםאו  י של ני פש לי מו  רש ם גה הי ים, של סורי ל יי יכות של שי נש
ת, יי בנ ה בנ טה טה ם קש כגלה ייש לש י, וש י ונ ים ונ חי ם צווש ים, הי סורי ה יי מה כנ ים בש בי רנ קש ענ הה ים וש שי חה נש ם הנ ם אותה ים אותה כי נושש של וכש
ל כה ל מי לה ב כש צל י על לי ה בש וה לש שנ ה ובש וה דש חל ם בש יהל מי ל יש כה ים של רי חי ייש אמ ים בו, וש דוני ני נםם של יהי גי י הנ לי עמ לו בנ ם אי ים עי חי צווש וש
לו, לה ים הנ זי רה י הה מי כש חנ ה, וש זל מו  ם כש דה י אה ני בש ייש בי נםם, וש יהי י גי דורי ה מש עה בש שי דונו בש ני צות, וש רה ע אמ בנ של ל בש די גנ תש מי ה של מנ

ת. ענ דנ ר לה סה מש ם ני הל לה

ה שה מי חמ ים ונ שי קון שי תי

ר בה דה סוד הנ ם, וש ם אי ם י"ה), שה הי ם, של "ם שה אי "ב וה בות אה י תי סופי בות וש י תי אשי י'ם (רה 'להי 'א אל 'רה ית בה אשי רי בש
א, רה קש ה תי ינה בי ם לנ י אי ה כי ר בה מנ אל נל ה של אותה מו של י, כש ל חה ם כה ה אי תה יש יא הה י הי ה כי וה תו חנ שש ם אי ם שי דה אה א הה רה קש יי - ונ
ם, עולה ל הה כה ה לש יתה ה מי מה רש גה י, של די מה תה עי תנ ר נה של ה אמ שה אי ה הה ר בה מנ אל נל ה, של אשונה רי ה הה שה אי ה כה ינה זו אי י הנ ל חנ ם כה אי הה

. תה בש הה ר אה של ה אמ שה ם אי ים עי יי ה חנ אי ה רש ר בה מנ אל נל י, של ל חה ם כה ה אי תוב בה י כה רי המ של

ד צנ ד מי חה ע, אל רה ר הה ד ייצל חה אל טוב וש ר הנ ד ייצל חה ן, אל ר לו: כי מנ יו לו? אה ים הה שי י נה תי י שש כי ר: וש זה עה לש י אל בי ר לו רנ מנ אה
ל ענ ף, וש י עםרל שי ם קש ם הי צל על ד הה צנ מי לו של אי ב, וש לי י הנ כי ם רנ ם הי שה ר, מי שה בה ד הנ צנ ד מי חה אל ה, וש של קה ין הנ די ה, הנ של קה ם הנ צל על הה
ד צנ מי ה של שה אי ל הה ענ רםר אותו. וש ע, גש רה ך, טוב או  קש לש חל ל בש פנ נה ם של צל א, על ירה ן סי ר בל מנ ם אה צל על הה ה מי לה טש ני ה של שה אי הה
ם ם שי דה אה א הה רה קש יי ה ונ ר בה מנ אל נל ה של וה חנ מו של תו, כש שש ה אי א לה רה םא קה י. ל די מה תה עי תנ ר נה של ה אמ שה אי ם הה דה ר אה מנ ם, אה צל על הה
ים יי חנ ץ הנ ל עי ד של צנ ד טוב, ומי חה אל ע וש ד רה חה ע, אל רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ ד עי צנ מי ה של חה פש ה שי תה יש ת הה רל חל אנ הה ה, של וה תו חנ שש אי

ים. יי ם חנ יהל ני שש

ם אי הה מו  כש יא  דוש, ח' הי קה ם הנ שי הנ ל  ל של לה כש הנ "ה,  מה כם"חנ  ה,  מה כש חה ו"ה, ח'  ה ח'  וה חנ ה  י תורה רי תש סי ובש
יא ים הי יי ץ חנ ר עי מנ אל יהה נל לל עה ה, וש ת בה ענ ה נודנ מה כש חה הנ ה, וש לה עש מנ ה לש טה מנ ירות מי פי סש ר הנ של על ית לש יני מי שש יא הנ הי ה של יונה לש על הה
ה חה יש לגקר אי י מי ה כי שה א אי רי קה םאת יי ז ר לה מנ אל נל יהה  לל עה ים, וש יי ת חנ מנ שש יו ני פה אנ ח בש פנ יי ונ ה  לה ד של צנ הנ ה, ומי ים בה יקי זי חמ מנ לנ
שום ם, ומי ם הי מי ירג י עי עו כי יידש ה, ונ מה רש ה גה חה פש שי י הנ רי המ ת, של ול ה לו מה מה רש גה ם, של צל על ן הה ה מי לה טש ני ת של רל חל אנ םא הה ל םאת, וש ז

ם. שי בי לש ינ נות עור ונ תש תו כה שש אי ם ולש דה אה י"ם לש להי ש יהו"ה אל ינענ ה ונ זל

ה מה ם, לה דה אה י מי ר כי לומנ יהה לו  םאת? הה ה ז חה לגקר יש  אי י מי כי ה  ילה בי שש ר בי מנ ה אה מה לה ר:  זה עה לש י אל בי רנ ר לו  מנ אה
ה ינה בי ם לנ י אי ם, כי ם אי י ייש. שה בנ יל אםהמ חי נש הנ תוב לש כה הו של ם יי"ש, זל ם יי"ש. שה שה "ם וש ם אי יש, שה אי א מי לה יש? אל אי מי

םאת. ה ז חה יש לגקר אי י מי ה כי שום זל ה, ומי לה טש ם ני שה מי ה, של ינה ה ובי מה כש ם, חה אי ב וה ם אה הי א, וש רה קש תי

ם. דה ם אה מה ת שש א אל רה קש יי ם ונ ך אםתה רל בה יש ם ונ אה רה ה בש בה קי ר ונש כה תוב זה כה הו של ת זוגו, זל את בנ רי קש ני ת של רל חל ייש לו אנ וש
ן יו"ד ה"א וא"ו הי ירות של פי ר סש של ל על מות של דש א, ובי רה בש ל יהו"ה הוא ני מותו של דש אשון בי רי ם הה דה ה, אה אי םא ורש ב
י, ל חה ם כה ה, אי שה את אי רי קש ני תו  שש ה אי יונה לש על ל ה' הה ד של צנ יש, ומי א אי רה קש ל י' ני ד של צנ ל יהו"ה, מי ד של צנ הנ ה"א מי
מותו - דש יהה בי הה ה של ל מנ כה ם, ובש דה את אה רי קש ה ני וה ל יו"ד ה"א וא"ו ה"א חנ ד של צנ הנ תו, ומי שש ה אי וה ל ו"ה חנ ד של צנ הנ ומי

ה. קה לה

ה שה שי ים וש שי קון שי תי

ר, שה ם ובה צל ע, על רה ל טוב וה ץ של עי ל הה ד של צנ הנ חות מי פה י שש תי ם שש הי ש, וש ל שי כולי ם של דה ה אה ית, זל א שי רה ית, בה אשי רי בש
ה בה קי ר ונש כה תוב זה כה של הו  ה, זל בה קי ר ונש כה ם זה דה ע, אה בנ רש י אנ רי םאת, המ ה ז חה לגקר יש  אי י מי כי ה  ר בה מנ אל נל ה, של שה אי וש יש  אי
ע רה ת טוב וה ענ דנ לה נו  מל ד מי חנ אנ יהה כש ם הה דה אה ן הה י"ם הי להי ר יהו"ה אל םאמל י ה ונ שום זל ש, ומי י שי רי ר, המ גומי ם וש אה רה בש

ת. רי שה י הנ כי אמ לש מנ ד מי חה אל ים, כש אשוני רי שוהו הה רש ר, ופי גומי וש

יהה ת הה רי שה י הנ כי אמ לש ל מנ ם ענ ר, אי יהה לו לומנ ם הה הל ד מי חה אל י, כש בי ר: רנ מנ אה יו, וש לה ן אי מי דנ זש הי יההו וש לי א אי ך בה ין כה בי
ם דה אה ל הה א ה' של לה ת ה'? אל פל תוסל ם בש דה אה ה הה ה זל ם, מנ דה ן אה ר הי יהה לו לומנ עוד, הה נו? וש מל ד מי חנ אנ ה כש ה זל ר, מנ אומי
ע בנ רש אנ ת מי חנ אנ ן יהו"ה, כש הי יות של ע אותי בנ רש אנ ת מי חנ יהה, אנ א הה לה א (הוא), אל הי תוב יש םא כה נו, ל מל ד מי חנ אנ יהה כש הה

יא ו'. הי יות של אותי

אי, דנ י ונ ה ו', חנ ם זל עםלה י לש חנ ל וה כנ אה ים, זו ו' (ה'), וש יי חנ ץ הנ עי ם מי ח גנ קנ לה ה וש כה ם זה ח יהדו, זו י', אי לנ שש ן יי ה פל תה ענ וש
י תי ם, שש דה אה ת הה י"ם אל להי ר יהו"ה אל יצל יי ונ תוב  כה של הו  זל ע,  רה לה ין טוב  ה בי סה נש כש ני נו,  מל ה מי ידה חי יש ה  תה יש ה' הה של כש
יו הה ה של ת) מנ ענ דנ ע, לה רה ת טוב וה ענ דנ זו ה' לה ים, וש יי ת חנ מנ שש יו ני פה אנ ח בש פנ יי ם ונ הל ר בה מנ אל נל ת (וש ענ דנ ע, לה רה ירות, טוב וה צי יש
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ם. יהל יני ה בי סה נש כש ה ני שום זל עמשות, ומי ים לנ מי גורש

יו לה ה אי רה זש םא חה ל שום של נו, ומי מל ה מי קה לש תנ סש הי וש ה  יונה לש על ה ה' הה דה רש פש ני ה,  ירה צי יש ל הנ ם של דה אה א הה טה חה ר של חנ אנ
םא ל שום של ן, ומי גה ץ הנ עי טוענ בש יהה נה ה הה זל ים הנ יי חנ ץ הנ עי ם, וש עםלה י לש חנ ל וה כנ אה ים, וש יי חנ ץ הנ עי ם מי ח גנ קנ לה ה וש כה ם זה ר, אי מנ אה
ם, שה ח מי ר לגקנ של ה אמ מה דה אמ ת הה עמבםד אל ן לנ דל ן עי גנ י"ם מי להי יהו"ה אל הו  חי לש שנ יש תוב בו? ונ ה כה נו, מנ מל כםל מי אל ה לל כה זה
ה, תורה ן הנ גנ יות בש הש אי לי דנ יהה כש םא הה ל ה, של מה דה אמ ן הה ר מי פה ם עה דה אה ת הה י"ם אל להי ר יהו"ה אל יצל יי ר בו ונ מנ אל נל אותו של
םא ל ר של יהה שומי ם הה אי בונו, של ר רי מנ אמ ל מנ ר ענ בנ עה ר, וש תי הל סור וש אי ע בש רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ ת עי ה אל ר בה מנ םא שה ל ן של יוה כי
ץ ת, עי ול י מה שי מםקש סור מי ים לה יי קור חנ ם מש כה ת חה ר בו תורנ מנ אל נל ים, של יי חנ ץ הנ עי ם מי ח גנ קנ לה בונו, וש ר רי מנ אמ ל מנ עמבםר ענ ינ
ן, ילה אי י הה רי ה, פש בה קי נש בות הנ רנ ם - לש ם, גנ עםלה י לש חנ ל וה כנ אה ים וש יי חנ ץ הנ עי ם מי ח גנ קנ לה הו וש זל ה, וש ים בה יקי זי חמ מנ יא לנ ים הי יי חנ

יק. די י צנ רי פש

מו נו, כש מל ד מי חנ אנ ילה הוא כש הש יי י של די ים, כש דושי קש ים הנ כי אה לש מנ רו הנ מש נו, אה מל ד מי חנ אנ יהה כש ם הה דה אה ן הה עוד, הי וש
ה כה ם זה אי ת, של ול מה ת הנ ם לו אל רנ ה גה ע, זל רה ת טוב וה ענ דנ לה הו  זל ע, וש רה י טוב וה עי י"ם יםדש אלהי ם כי יתל יי הש וי ש  חה נה ר הנ מנ אה של

ר. גומי ים וש יי חנ ץ הנ עי ם מי ח גנ קנ לה תוב בו? וש ה כה ה, מנ ים בה יקי זי חמ מנ יא לנ ים הי יי ץ חנ הוא עי ים, של יי חנ ץ הנ עי כםל מי אל לל

ים, יי חנ ץ הנ עי ם מי ח גנ קנ לה וש ה  ר בה מנ אל נל ה, של תורה עמסםק בנ לנ ים מי יחי ני מנ ם של אותה ם לש הל עון: אוי לה מש י שי בי ר רנ מנ אה
ש חה נה ד הנ צנ ם מי ים אותה תי פנ מש לו של ר אי חנ ים אנ כי הולש ם, וש עםלה י לש חנ ל וה כנ אה ר בו וש מנ אל נל ן, של ילה אי י הה רי ן פש הי יהה של וותל צש מי ובש
ים ני מג מש לו של ל אי ענ ה, וש נה בה לש הנ ש וש מל של הנ ים וש בי כוכה ל הנ ים ענ ני מג מש ים של כי אה לש מנ לו בנ דש תנ שש ם, הי הל ים לה רי אומש י, של מוני דש קנ הנ
ים רי טש קנ מש לנ ים וש חי בש זנ מש ר יהו"ה לנ מנ ר כםה אה מנ אל ם נל יהל לי עמ ע, ונ רה י טוב וה עי י"ם יםדש אלהי יות כי הש ים, לי די שי ל רוחות וש ענ
ת רוך הוא אל דוש בה קה ה הנ וה צי הו של זל י, וש יתי וי םא צי ר ל של ם אמ יי מנ שה א הנ בה ל צש כה חנ ולש יהרי לנ וש ש  מל של לנ לות וש זה מנ לנ ים וש בי כםכה לנ
דור נוש וש דור אל ה, וש ם זל ק עי סי ענ תש יהה מי ע הה שה רה ם הה עה לש ר, ובי גומי נו וש מל ל מי םאכנ םא ת ע ל רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ עי ם, ומי דה אה הה
ך לש כה יום אמ י בש הו כי זל א, וש בה ם הנ עולה הה ה ומי זל ם הנ עולה הה ם מי ר אותה קנ רוך הוא עה דוש בה קה הנ ה, וש גה לנ פש דור הנ בול וש מנ הנ
ש דה קש מי ית הנ ן בי בנ רש ת חג ם אל רנ ה גה זל א הנ טש חי הנ א, וש בה ם הנ עולה מות - בה תה ה, וש זל ם הנ עולה מות, מות - בה נו מות תה מל מי

ם. הל גו מי רש הל נל ם וש עולה מות הה ין אג ל בי אי רה שש לות יי גה וש

ה ם, מנ ר אותה ינסי יא מש בי נה יהה הנ הה של ה, וכש לה עש מנ לש יהלות של חמ ים הנ די יורש יו  הה ר, וש טי קנ ומש חנ  בי זנ יהה מש ד הה חה ל אל כה של
רו זש ינחש ם של הל ר לה יהה אומי יא? הה בי נה ם הנ ר אותה ינסי יהה מש ה הה מל ה, ובנ חוזל וש יא  בי נה קול  לש עו  מש םא שה ל וש ם?  הל תוב בה כה
ים לי זש לש זנ יו מש ם הה הי ה, וש בולה ת יש ן אל תי םא תי ה ל מה דה אמ הה ר וש טה ילה מה הש םא יי ל ם וש יי מנ שה ת הנ ר אל צנ עה םא - וש ם ל אי ה, וש שובה תש בי
רוך בה דוש  קה הנ ר, וש טה יד מה הורי ם לש ינו אותה פי כה ר וש טה מה ל הנ ים ענ ני מג מש לו של ת אי נו אל עש בנ שש נו הי ים, אה רי יו אומש הה בו, וש
ם, ילה בי שש בי ש  דה קש מי ית הנ ת בי יב אל רי חל הל ם, וש ג אותה רנ הה ם, וש ילה בי שש ם בי יחותה לי שש ים בי ני מג מש ת הנ ם אל הל יף לה לי חל הוא הל
ם ה אותה תה פי תו, של שש אי ה לו ולש יתה ש מי חה נה ם לו הנ רנ גה ם של דה ל אה א של טש חי הו הנ זל ם, וש עולה מות הה ין אג בי ל לש אי רה שש לו יי גה וש
יתה שי רש הה ה של מנ ם. בש דה אה רוך הוא לה דוש בה קה ה הנ וה ה צי שום זל כו', ומי י"ם וש להי ענ אל י יודי תוב כי כה הו של ץ. זל עי אותו הה בש

רות. תה סש ני ק בש סל ך עי ין לש ן, אי בוני תש הי

ים? די יורש יו  הה ב, של ה חושי תה ה אנ י, מה ני ר לו: בש מנ לו? אה לה יהלות הנ חמ ים הנ די יורש יו  ה הה מה ר: בנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ין א בי לה ם, אל עולה ם לה סה פגרש לותו מש גנ רוך הוא לש דוש בה קה יד הנ תי םא עה ל ע, של רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ ל עי ץ של עי הו סוד הה אי זל דנ ונ
ר לו: מנ ה הוא? אה ים מנ רי בי חמ ין הנ ה בי לה גנ תש הוא הי ן של יוה ר לו: כי מנ . אה יחנ שי מה ך הנ לל ל מל דור של םא הנ יהב ד של ים, ענ רי בי חמ הנ
ה שה ך עה כה יר בו, וש כי יהה מנ ר הה צנ נל דש בוכנ ע, נש יהה רנ ה הה טה מנ יו ולש נה תש ה מה אי רש מנ יהה טוב, מי ה הה לה עש מה יו ולש נה תש ה מה אי רש מנ י, מי ני בש
ל יו של רועותה הו וזש זי ב טוב, חה הה ל זה םאשו של ה ר אשי תוב רי כה הו של ע, זל רה ל טוב וה ץ של עי ע הה לו, ובו נודנ ם של לל צל ת הנ אל
יו עה תוב מי כה של הו  ע, זל ה רנ טה מנ יו ולש נה תש ה מה אי רש מנ ב טוב, מי הה ל זה ר של מנ ה אה שום זל טוב, ומי ד הנ צנ אן מי ד כה ף. ענ סל כל

י. מוני דש קנ ש הנ חה נה ל הנ ד של צנ ת, מי חםשל ל נש יו של כותה ינרש וש

ץ עי הה לויות מי ים תש ימי ה ני מה כנ ע, וש רה ל טוב וה יהה של בובש רש ם עי הי ב, של ב רנ רל עי מות הה שש דות ני ה יורש זל ן הנ ילה אי הה ומי
ים לויי ים תש פי נה עמ יו הה הה ע, וש רה ים טוב וה בי עםרה ם מש כגלה לות, וש זה מנ הנ ים וש בי כוכה ל הנ ים ענ ני מג מש ם, של יי מנ שה א הנ בה ם צש הי ה, של זל הנ
ין, יהמי ד הנ צנ ים מי כי אה לש לו מנ אי םאל, וש מ שש ד הנ צנ ים מי די לו שי ים, אי יי חנ לו מש אי ים וש יתי מי לו מש ה, אי זל ד הנ צנ הנ ה ומי זל ד הנ צנ הנ מי
ים ני וה גש ל הנ של מו  ים כש בי ים עמשה טי לוקש יו  הה ים, וש בי כוכה לות וש זה ם מנ הי ן של ילה אי י הה פי נש ל ענ ים של ני וה גש ל הנ ים כה עי יודש יו  הה וש
ה או תולה ה או שור או בש לל מו טה יד אותו, כש הורי ים לש יו רוצי הה ל של זה מנ י אותו הנ פי יות כש מג ים דש יו עושי הה לו, וש לה הנ
ב רה קש ם או ענ יי ננ םאזש ייה או מ רש ן או אנ טה רש ה, או סנ בה קי ל נש מות של יא דש הי ים, של צופי רש ם דו פנ דה ת אה הוא צורנ ים, של אומי תש
ה צורה י הנ פי ד כש חה ל אל כה ה, לש ל צורה כה לו בש לה ים הנ בי עמשה ם בה הל ים לה רי טש קנ יו מש הה ים, וש גי י או דה לי י או דש די גש ת או  של או קל
יו הה ה של ל צורה כה ים לש רי טש קנ יו מש הה ת, וש כל י לל בי ה כוכש עה בש שי ה וש נה בה ה ולש מה ת חנ ל צורנ יות של מג יו דש ך הה כה ה, וש לה עש מנ לש לו  של
לות זה מנ לנ ים וש בי כםכה ים לנ חי בש זנ מש לנ ים וש רי טש קנ מש ר יהו"ה לנ מנ ם כםה אה יהל לי ר עמ מנ אל ה נל שום זל ם, ומי עולה יד לה הורי ים לש רוצי

י. יתי וי םא צי ר ל של ם אמ יי מנ שה א הנ בה ל צש כה חנ או לש יהרי ש או לנ מל של לנ וש

י אותו פי מות או עופות כש הי ים בש לי נוטש ים, של יו עושי מות הה ל דש כה ר לו: לש מנ ים? אה חי בש זנ מש ה לנ ה זל ר לו: מנ מנ אה
ם, צונה ים רש יו עושי הה ם, וש הל מה ים עי רי בש דנ ם ומש ים אותה ידי יו מורי הה ים, וש חי בש זנ מש הו לנ זל ם, וש יהל לי ים עמ חי יו זובש הה ל וש זה מנ הנ
ת ים אל עי יו יודש י, הה ני ר לו: בש מנ ם? אה ים אותה ידי יו מורי ה הה מה ר לו: בנ מנ ם. אה הל ים בה יני מי אמ ם ומנ הל ים לה וי חמ תנ שש יו מי הה וש
ל ם של יהל פי בש ש  פםרה מש ם הנ שי ת הנ ים אל יסי ני כש מנ ך  ר כה חנ אנ ם, וש ים אותה יעי בי שש מנ יו  הה וש ש  פםרה מש ם הנ שי ל הנ מות של שי ל הנ כה
ל פנ יהד נה ש, ומי פםרה מש ם הנ שי ל הנ פנ יו. נה פי מי עו  לש ת בי י אל אתי הוצי תוב וש כה סוד הנ הו  זל ים, וש רי בש דנ מש יו  הה וש לו  לה יות הנ מג דש הנ
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ה ל זל י, ענ ני ר לו: בש מנ ם? אה הל ר בה בי דנ רוך הוא מש דוש בה קה ם הנ יהה שי יך הה י אי כי ר: וש זה עה לש י אל בי ר לו רנ מנ יו. אה נה ל פה ם ענ לל צל הנ
ם ת שי מםד אל לש ם לי דה י יהכול אה כי ר לו: וש מנ כו'. אה ה וש קל ננ םא יש י ל א כי וש שה י"ך לנ להל ם יהו"ה אל ת שי א אל שה םא תי ר ל מנ אל נל

ן. ר לו כי מנ ם? אה נה חי רוך הוא לש דוש בה קה הנ

ית רי אות בש מי נו  מל ע מי רנ יא זל מוצי של ים, או  בי רנ שות הה רש יס בי ני כש יד ומנ יהחי שות הנ רש יא מי מוצי י של ה מי גון זל וכש
ה או חה פש ה או שי זונה ע בש טנ נה ן של ה בי שום זל ע, ומי רה ל טוב וה ן של ילה אי ע הה טנ ה נה לו זל אי יהה, כש רי כש שות נה רש יס לי ני כש ש ומנ קםדל
רור ר אה מנ אל ם נל יהל לי עמ ה, ונ כה סי את מנ רי קש ה ני ן זל ול גה ה בש תה שש על נל ת של ל בנ ענ ל, וש סל פל ך  ה לש עמשל םא תנ ר ל מנ אל ה, נל דה ני גויהה או 
ר מנ ה אה שום זל ם, ומי ל עולה של רו  תש סי ר? בש תל סה ה בנ ה זל ר. מנ תל סה ם בנ שה ר, וש גומי ה וש כה סי ל ומנ סל ה פל עמשל ר ינ של אמ יש  אי הה
מות דש י כי תי עמשון אי םא תנ ים, ל רי בי חמ שוהו הנ רש ך פי כה ב, וש הה י זה אלהי ף וי סל י כל להי י אל תי עמשון אי םא תנ רוך הוא ל דוש בה קה הנ
ת ה אל לה עש מנ ייר לש צי י של ל מי כה יון, של מש יור או די י שום צי לי ר של תל סי ייר בנ צנ רום לש מה י) בנ ננ פה י (לש ים אותי שי מש שנ מש י של שנ מה שנ
ים רי יש צנ מש מו של מות כש ם ודש לל צל יור וש ירות) שום צי פי ר סש של על ה מי לולה כש תו הנ ינה כי יא שש הי ר (של תל סי רוך הוא בנ דוש בה קה הנ
ם לל צל ת הנ : אל יהה לל א אי קול יוצי ה, וש זל ם הנ עולה ן הה את מי יוצי של ם כש לל צל אותו  ת בש של בל לנ תש מי תו  מה שש לו, ני ים של שי מה שנ בנ
י ל מי אל דוש, וש ר קה םאמנ ה י ול שש אל י וש יוני מש דנ י תש ל מי אל הוא, וש רוך  בה דוש  קה ר הנ מנ ה אה שום זל ש, ומי אי בה פו  רש שש ה תי זל הנ

כו לו. רש ענ מות תנ ה דש "ל ומנ יון אי מש דנ תש

שות רש יס לי ני כש יד ומנ יהחי שות הנ רש יד או מי יהחי שות הנ רש יס לי ני כש ים ומנ בי רנ שות הה רש יא מי מוצי י של ל מי אי כה דנ י, ונ ני ובש
יהה ל הה סוד של הו הנ זל ע, וש רה ל טוב וה ץ של ה עי שה עה ה וש רה ה זה עמבודה רוך הוא בנ דוש בה קה ם הנ ת שי ב אל רנ לו עי אי ים, כש בי רנ הה
ת א אל שה םא תי ה ל יל זל בי שש י"ך, ובי להל י יהו"ה אל נםכי ר אה צנ נל דש בוכנ ל נש מו של לש ר צנ יהה אומי בו הה יו, של פי עו מי לש יא בי מוצי
נםם. יהי גי רםף אותו בנ שש לי ם וש עולה ן הה ה מי זל ץ הנ עי ת הה עמקםר אל רוך הוא לנ דוש בה קה יד הנ תי עה א, וש וש שה י"ך לנ להל ם יהו"ה אל שי

ר. גומי ת וש עםרל נש ן לי סם חה יהה הל הה תוב וש כה הו של זל

ייש של ר  חנ אנ ם  עולה בה ם  שי בש םא  ל וש ך  אה לש מנ שום  בש ש  מי תנ שש הי לש ם  עה לה סור  אה ן,  כי ם  אי ר:  זה עה לש אל י  בי רנ לו  ר  מנ אה
ץ עי ל, מי םאכי כול ת ן אה גה ץ הנ כםל עי ם, מי דה אה הוא לה רוך  בה דוש  קה ר הנ מנ י אה רי המ ך, של םא כה י, ל ני ר לו: בש מנ יהה. אה בובש רש עי
ב רי עה תש הי וש קומו  מש ד מי יהרנ א וש טה חה ר של חנ א, אנ טה חה ם של יהה קםדל ה הה ר: זל זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ל. אה םאכנ םא ת ע ל רה ת טוב וה ענ דנ הנ
ל טוב ן של ילה אי ים בה בי עםרה ם מש לו הי אי לות, כש גה ם בנ ל הי אי רה שש יי ן של מנ זש ך הוא, ובי אי כה דנ ר לו: ונ מנ ע. אה רה ל טוב וה ץ של עי בה

ם. ה הי רה הר טה ה, בש רה ה זה ים עמבודה די לות עובש גה ל בנ אי רה שש ים, יי מוני דש קנ שוהו הנ רש ה פי שום זל ע, ומי רה וה

יא הי של לו  ן של גה בנ טוענ  נה הנ ים  יי חנ הנ ץ  עי הוא  הוא. של רוך  בה דוש  קה ל הנ ן של ילה אי ת הה ים אל עי יודש של לו  אי ל  בה אמ
ה, וה צש ה ומי וה צש ל מי כה ל בש לה יהה כש בובש רש י עי לי תו בש ינה כי שש ם לי שה יד כםחנ מי הורי ים לש כולי ע, יש ך רה גגרש םא יש ה ל ר בה מנ אל נל תו, של ינה כי שש
ע רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ ל עי בה ינו, אמ מי ר לש מנ ה אה שום זל ל, ומי לה יהה כש בובש רש י עי לי ן בש גה טוענ בנ ינו, נה מי י לש רי ה פש י עםשל רי ץ פש הוא עי
םא ז ל ני טש ענ כו', שנ ם וש יי אה לש ע כי רנ זש םא תי ך ל דש ר שה מנ אל ילו נל בי שש ינו, ובי ינו מי אי של ין בש ב מי עםרה ל מש בה ינו, אמ מי ר בו לש מנ אל םא נל ל

יך. לל ה עה לל עמ ינ

ירות, מי ר אמ של על ה מי לולה כש הנ תו  ינה כי יא שש הי הוא, של רוך  בה דוש  קה ל הנ ה של מונה אל ת הה ה אל עמלל מנ י הוא של רי שש אנ
ירות פי סש ל הנ כה ן של גה יא הנ הי ה בו, וש טועה ה נש ירה פי ה וסש ירה פי ל סש כה ל, של לה יהה כש בובש רש י עי לי ד בש חה צון אל רה ת, בש חנ ה אנ בה שה חמ מנ בש
ה, חוצה ים הנ עי רה ה זש נה מל יא מי םא מוצי ד ל חה אל ד וש חה ל אל כה ין של יא מי ינו, הי מי י לש רי ה פש ה בה ד עושל חה ל אל כה ד, וש חה ן אל ה, הי בה
ם דה יך אה רי צה ן של מנ אותו זש לו, ובש חוד של יי הנ לו וש ין של מי יא הנ הי ת זוגו, של בנ חוץ לש ע מי רנ יא זל םא יוצי ל ם של דה יך אה רי ך צה כה
ן הל ר בה מנ אל נל פות, של לי ן קש הי בות של שה חמ מנ ל הנ נו כה מל יט מי שי פש הנ לש יך  רי תו, צה ינה כי ם שש רוך הוא עי דוש בה קה ת הנ ד אל ינחי לש
קום, יא תה ת יהו"ה הי עמצנ תוב ונ כה הו של ת. זל חנ ה אנ בה שה חמ מנ ה בש ינה כי שש ת הנ עמלות אל הנ יש, ולש ב אי לל בות בש שה חמ בות מנ רנ
ך ד, כה חה ר אל שה בה יו לש הה תוב וש כה הו של ד, זל חה ה אל מה יות עי הש יו לי בושה לש ט מי שי פנ תש ת זוגו ומי ם בנ ד עי ינחי תש מי ם של דה אה מו של כש
ע מנ ם שש יי עממנ ל יום פנ כה רוך הוא בש דוש בה קה ת הנ ד אל ינחי מש ן של מנ זש רות בי חי אמ בות הה שה חמ מנ ל הנ נו כה מל יט מי שי פש הנ יך לש רי צה

ד. חה ינ"ו יהו"ה אל להי ל יהו"ה אל אי רה שש יי

ה עה בש שי ים וש שי קון שי תי

א בה ל צש כה ית לש אשי רי מון וש דש הוא קנ רוך  בה דוש  קה הנ א אותו  רה בה ה מטטרו"ן, של י"ם, זל להי א אל רה ית בה אשי רי בש
יהה, בובש רש י עי לי ה בש לה עש ל מנ יור של צי מות וש דש ה אותו בי שה רוך הוא עה דוש בה קה הנ ן, של טם קה ם הנ דה הו אה זל ה, וש טה מנ לש ם של יי מנ שה הנ
ה עושל י של מי ה. אוי לש לה עש מנ לש מו של ינו, כש מי י לש רי ה פש י עםשל רי ץ פש הוא עי ה, וש ינה מי יהה לש ש חנ פל ץ נל רל אה א הה ר תוצי מנ אל יו נל לה עה וש
ך פי הנ תש מי ה, של טל א מנ רה קש ה ני ל זל לנ גש ת, בי ול מה ץ הנ עי יהה מי בובש רש יהה, עי בובש רש ל עי ן של ילה הו אי זל ה, של טה מנ ה ולש לה עש מנ יהה לש בובש רש עי

. שוהה רש י פי רי המ יו, ונ לה ט עה שולי רוך הוא של דוש בה קה ך אותו? הנ הופי יהו של ים, ומי עי שה רש ת הה קות בו אל לש הנ ש לש חה נה לש

ה יתה רםם מי גש יד לי תי יהה עה ה הה זל ן הנ ילה אי הה ענ של יהה יודי רוך הוא הה דוש בה קה הנ ן של יוה א, כי בה ר: אנ זה עה לש י אל בי ר לו רנ מנ אה
י, ני ר לו: בש מנ יו? אה נה פה םא לש ט חמ יד לנ תי עה ם של דה אה ת הה א אל רה ה בה מה יו), לה רה חמ יות אנ הש ידות לי עמתי יות של רי בש ל הנ כה ם (ולש דה אה לה
ם דה אה הה י  פי לנ (כש ה  לה עש מנ לש של ם  דה אה הה יהה  הה ך  כה של ם,  דה אה הה ת  אל א  רה בה של ד  ענ ה  מה לי שש ה  תה יש הה םא  ל ה  לה עש מנ לש של מות  דש הנ
מות עמשות דש לנ יך  רי יהה צה הה ך  גוף, כה םא הנ ל ה לש מה שה נש ה לנ עמשל ין מנ אי מו של גוף. וכש י הנ פי לנ ה כש מה שה נש הנ מו של ה), כש טה מנ לש של
דות, קג ע נש שנ נו"ך תי ל חמ ן של טה בון קה שש חל "ם הוא לש דה ה, אה לה עש מנ לש ה) של עמשל מנ מו (כש כםל כש הנ ה, וש עמשל יא בו מנ הוצי ה לש טה מנ לש

ה. לה עש מנ לש מו של כםל כש הנ ה, וש תורה יות הנ ל) אותי כה ל (מי כה ה בש לולה ה כש ינה כי שש לו, הנ ה של עגלה פש הנ

ם, דה ם אה מה ת שש א אל רה קש יי ם ונ אה רה ה בש בה קי ר ונש כה תוב זה כה של הו  ה, זל בה קי י נש לי ם בש לי יהה שה םא הה ה ל לה עש מנ לש ם של דה אה הה
ם דה אה ת הה י"ם אל להי א אל רה בש יי תוב ונ כה הו של ה, זל בה קי הוא נש ה של טה מנ לש ם של דה אה א הה רה בש ני של ה, וכש בה קי ם נש דה אה ר וש כה ם זה דה אה
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ם דה אה שום של ה? מי מה לה כו', וש י"ם וש להי יר יהו"ה אל טי מש םא הי י ל הו סוד כי זל ה, וש לה עש מנ לש מות של דש ם הנ לי תנ שש מו, הי לש צנ בש
ה זל ם הנ דה אה ה בה בה קי נש הנ ה, וש לה עש מנ לש מות של דש ת הנ אל ים בו  לי שש הנ םא אותו, לש ר בש ם לי דה יהה אה ח הה רה כש ה מג שום זל ן, ומי יי אנ

ה. מה שה נש ה סוד הנ זל ר, וש גומי יו וש אתי רה ד קש חה י אל תוב כי כה הו של ת. זל חנ ה אנ תה יש הה

לול ה כה חה פש ד שי בל הוא על גוף, של ה הנ דו, זל גש נל ר כש זל עי ה לו  עלשל אל דו  בנ ם לש דה אה יות הה םא טוב הל ר ל מנ אה ך  ר כה חנ אנ
ת טוב אל ת הנ אל ים וש יי חנ ת הנ יום אל יך הנ נל פה י לש תי תנ ה נה אי ר רש מנ ילו אה בי שש ש, ובי נל עם ר וה כה ילה לו שה הש יי י של די ע, כש רה טוב וה מי
ם עי ה, וש מה הי בש יהה כי הה ש וש נל עם ר וה כה יהה לו שה םא הה יהדו, ל ה בש נה תה םא נש ם ל אי ים, של יי חנ תה בנ רש חנ ר לו ובה מנ אה ע, וש רה ת הה אל ת וש ול מה הנ
ם כות, או אי י זש פי לנ הוא כש ד, של סל י חל פי לנ ה כש טל יהה מנ ם הה ע לו, אי רנ אי ה של ל מנ רוך הוא כה דוש בה קה ה לו הנ אה רש ה הל ל זל כה
לו, ים של כי רה דש י הנ ני ה לו שש אל רש יהה מנ םא הה תו, ל יתה מי ה בש צה רוך הוא רה דוש בה קה ם הנ אי ה, של י חובה פי לנ ה כש ה בה טל יהה מנ הה

שון. ינד לה ים בש יי חנ ת וש ול ם מה הי של

ין י"ם בי להי ל אל די ינבש ר ונ מנ אל נל מו של רוך הוא, כש דוש בה קה ם הנ ידה רי פש הי ע, של רנ ב טוב בש רי עה יהה מש לא הה ה לו של אה רש הל וש
ת, פל על רש ם שנ דה אה גוף הה רוך הוא בש דוש בה קה ה הנ שה ך עה כה ם, וש כל ת לה רםכל פה ה הנ ילה די בש הי ר - וש בה דה סוד הנ ך, וש חםשל ין הנ אור ובי הה
מו ע, כש ם רנ ב טוב עי רי עה םא לש ל ה אותו של וה צי ע, וש רה ץ הה עי ל הה גות של רה דש ין הנ טוב ובי ץ הנ עי ל הה גות של רה דש ין הנ יד בי רי פש הי של
ר מנ ך אה ר כה חנ אנ נו, וש מל ר מי מי שה הי ה אותו לש וה רוך הוא צי דוש בה קה נו. הנ מל ל מי םאכנ םא ת ע ל רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ עי ר ומי מנ אל נל של

ר. גומי י וש די מה תה עי תנ ר נה של ה אמ שה אי הה

י יהמות ם כי דה ה אה תורה ר בנ אומי סוק של י פה יתי אי י רה רי י, המ בי י רנ בי ר: רנ מנ אה ן לו, וש מי דנ זש ד הי חה ן אל קי ה זה ני ם הי יי תנ ינש בי
יו כה רה וצש ם  עולה ל הה כה ם, של דה אה לה ם  דנ ם קה עולה הה י של יתי אי רה וש ם,  עולה א הה רה בש ני של ם  ה קםדל תה יש ה הה תורה י הנ רי המ ונ ל,  אםהל בש
ים יקי די צנ מות הנ שש ני תוב של י כה רי המ ן, ונ קי ר לו: זה מנ אן? אה ייש כה ה של נה קה תנ ה הנ ך, מה ם כה ם, אי דה א אה רה בש ני ם של או קםדל רש בש ני
ה ר בה מנ אל נל ה, של מה שה א נש לה ית אל אשי ין רי אי י"ם, וש להי א אל רה ית בה אשי רי ר בש מנ אל נל מו של ם, כש עולה א הה רה בש ני ם של או קםדל רש קש ני
ם דה הוא אה ם של דה ם, ייש אה דה ייש אה ם וש דה א ייש אה לה ה. אל לה עש מנ לש ם של דה אה ל הה ה של מה שה נש יא הנ ם, הי דה ת אה מנ שש ר יהו"ה ני ני
יו לה עה ל, וש אםהל י יהמות בש ם כי דה ר אה מנ אל יו נל לה עה ה, וש מה ל דה בל הל ם לנ דה אה ר בו  מנ אל נל גוף, של ל הנ ם של דה ייש אה ה, וש מה שה נש ל הנ של
י תי ייש לו שש ן, וש ול אה יש  ל אי ענ ינ לי ם בש דה ה סמא"ל, אה זל רועו, וש ר זש שה ם בה שה ם וש דה אה ח בה טנ בש ר יי של ר אמ בל גל רור הנ ר אה מנ אל נל
דוש קה א הנ לה יו אל בי ין אה אי א, וש מה טנ םא יי מו ל אי יו ולש בי אה םא לש םא יהב ת ל שות מי פש ל ננ ל כה ענ ר וש מנ אל ן נל יהל לי עמ עות, ונ בות רה קי נש
ם אג ש נש אי י כה רי בה םא כםה דש ל תו המ ינה כי רוך הוא ושש דוש בה קה ר בנ מנ אל םא נל י ל כי ה, וש ינה כי שש א הנ לה מו אל ין אי אי רוך הוא, וש בה
יהו"ה ש  דנ קש ת מי תוב אל י כה רי המ ר לו: ונ מנ ה. אה אה מש ל טג בי קנ םא מש ך הוא ל ה, כה אה מש ל טג בי קנ ינו מש ש אי ה אי יהו"ה, מה
ה מנ ל  כה ל  בה אמ ה,  אה מש טג ים  לי בש קנ מש םא  ל תו  ינה כי ושש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ של אי  דנ ונ לו:  ר  מנ אה תו?  ינה כי שש זו  וש א,  מי טי
א, מה טנ םא יי ל מו  אי יו ולש בי אה ה לש שום זל ה אותו, ומי שה עה לו  אי כש ב לו  שה חש ה בו, נל יא שורה הי קום של מה ת הנ א אל מי טנ מש של
שות רש ים לי בי רנ שות הה רש יס מי ני כש מנ י של ה סוד מי זל ה, וש ינה כי א שש לה מו אל ין אי אי רוך הוא וש דוש בה קה א הנ לה יו אל בי ין אה אי וש
ידו חי הוא יהו"ה יש יד, של יהחי שות הנ הוא רש ה אדנ"י, של זל י, וש שי דש ם קה ת שי לו אל לש חנ םא תש ל ר וש מנ ה אה שום זל יד, ומי יהחי הנ

ם. דה הו אה זל ם, וש ל עולה של

שום יד, ומי יהחי שות הנ רש ים לי בי רנ שות הה רש יס מי ני כש מנ י של הו סוד מי זל א, וש מה טנ םא יי מו ל אי יו ולש בי אה ה לש שום זל (ומי
א רה בש ני י של ני פש רו, לי קה עי ת מי רוי מי ע קה שה ם רה דה ה אה ד זל צנ ל, ומי ענ ינ לי בש ם  דה ה אה זל ל,  אםהל יהמות בש י  ם כי דה ר) אה מנ ה אה זל
דוש קה י הנ רי ים, המ רי אומש ם של עולה ם בה ים הי שי פש ה טי מה כנ ה, וש שה דג קש ד הנ צנ הוא מי ם של דה ל אה ר ענ מנ אל םא נל ל ל בה ם, אמ עולה הה
נו? אוי מל ה מי יתה ילה מי הש םא תי ל ים של רי יך אומש אי י יהמות, וש ם כי דה תוב אה כה הו של יהמות, זל ם של דה ל אה ר ענ זנ רוך הוא גה בה
ם דה אה ת הה אל ל וש אי רה שש א יי רה קש ני ם של דה אה ת הה ים אל וי שש ם, מנ ים אותה וי שש מנ ם של לו הי אי ם, של עולה או בה רש בש םא ני ל ם, טוב של הל לה
ך, כה ים  רי אומש ים של עי שה רש הה לו  אי י רוחנ  ני פש לי מוץ  כש יו  הש יי ים,  וי ם שה כגלה א,  חוטי כנ ם טוב  דה אה ים כש רי אומש וש ל,  ענ ינ לי בש

ם. הל ה מי ך יהו"ה דוחל אנ לש ומנ

רוך בה דוש  קה מות הנ דש ם בי דה אה ייש  וש ה מטטרו"ן,  זל וש ך,  אה לש הוא מנ ם של דה אה ייש  ל, וש אי רה שש הוא יי ם של דה אה ייש  של
קום מה ילות, ובנ צי א אמ לה יהה, אל עמשי ה ונ ירה יצי ה וי יאה רי ין לו בש אי ה יו"ד ה"א וא"ו ה"א, וש זל ילותו, וש צי הוא אמ הוא, של
םא ל רוך הוא של דוש בה קה ה הנ וה ה צי זל ל הנ ענ ינ לי בש ם הנ דה אה ל הה ענ ע, וש ך רה גגרש םא יש תוב ל כה הו של ת. זל ול םא מה ל א וש טש ין חי ה אי זל הנ
ל יהא של לש מנ פה בול בש לש ם בי ה גורי זל ת, וש רל ם עםפל ף עי סל ב כל רי עה מש י של מי הו כש זל ם טוב, של ב אותו עי רי עה םא לש ל של נו וש מל כםל מי אל לל
אור ין הה י"ם בי להי ל אל די ינבש ר ונ מנ אל נל של מו  יד, כש רי פש הוא הי רוך  בה דוש  קה הנ ה של ם אור, מנ ה עי כה שי ב חמ רי עה ה, ומש לה עש מנ

ך. חםשל ין הנ ובי

יד רי פש הי ה של ב מנ רי עה מש לו  אי ה, כש זונה גויהה או  ה או  חה פש שי ה או  דה ני בש עו  רש ת זנ יס אל ני כש מנ י של א מי לה םא עוד, אל ל וש
ר, תה ה מג זל סור וש ה אה זל ה, של רה הר י טה מי ה לש דה י ני ם מי הי ם, של יי מה ם לה יי ין מנ יל בי די בש י מנ יהי תוב וי כה רוך הוא, של דוש בה קה הנ
יד רי פש הנ ה) לש מםשל ה) (לש נה שש ם מי הל ה (בה נה תש ני ים של רי דה סש ת הנ של ם שי לו הי ה, אי רה הר ה טה זל ה וש אה מש ה טג סול, זל ה פה זל ר וש שי ה כה זל וש

יו. רה חמ או אנ בה דורות של הנ ם וש דה ם אה ב אותה רנ עי ע, של רה ין טוב לה בי

ים שי שי ה וש מונה קון שש תי

ה טי ים, מנ יי חנ הנ ך  רל ת דל מםר אל שש ת לי כל פל הנ תש מי ב הנ רל חל ט הנ הנ י"ם? לנ להי ה אל ה זל י"ם, מנ להי "א אל רה ית בה אשי רי בש
יות מג דש ל הנ או) כה צש מש (ני נו  תנ שש ים, ובו הי מי חמ רנ ין לש די מי ך  פי הנ תש מי נו של רש אנ י בי רי המ ה מטטרו"ן, ונ זל אי, וש דנ י"ם ונ להי אל הה
ין, יהמי םאל לש מ שש מי ך  פי הנ תש מי של ל שור. וכש צוף של רש ה פנ אל רש םאל, הוא מנ מ שש ין לי יהמי מי ך  פי הנ תש מי של זו. כש לה זו  מו  םא דה ל של
ך פי הנ תש מי של ם). וכש דה אה ר (לש של נל ך לש פי הנ תש יו ומי נה יר פה זי חמ ב, מנ עמרה מנ ם לנ יהל ני שש ך מי פי הנ תש מי של ייה. וכש רש ל אנ צוף של רש ה פנ אל רש מנ
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ת בו. ענ םא נודנ ל ם של עולה מות בה ין דש ר, אי של נל ה לש טה מנ לש ר), מי של נל ם (לש דה אה ך לש פי הנ תש ע, מי צנ מש אל הוא בה ח, של רה זש מי ם לנ יהל ני שש מי

ל ל כה יות של מג דש הנ מות, וש שה נש ל הנ יות של מג דש הנ ים, וש כי אה לש מנ ל הנ יות של מג דש ל הנ כה ים בו, וש אי רש לות ני זה ר מנ שה ים עה ני שש
לול יהה) כה םא הה ל ם הוא) (כש א אי לה ים, אל קוני תי ל הנ כה ם בש לי ם שה דה ל אה מות של ינו דש ץ, (אי רל אה ם ובה יי מנ שה א בנ רה בש ני ה של מנ
ן תה ם ני יהל ני ל שש ד של צנ הנ נםם, מי יהי גי ן וש דל ן עי גנ ים וש כי אה לש מנ הנ א וש סי כי הנ לות וש זה ים ומנ בי כוכה חנ וש יהרי ש וש מל של ץ וש רל אה ם ובה יי מנ שה בנ
ה, שה אי ת הה ת אל ול מה ר מי י מנ ני א אמ נםם - ומוצל יהי גי א טוב,  צה ה מה שה א אי צה ן - מה דל ן עי גנ ע.  רה ר הה ייצל הנ וש טוב  ר הנ ייצל הנ

םאלו. מ שש יל לי סי ב כש לי ינו וש ימי ם לי כה ב חה ב, לי לי ם בנ יהל ני ושש

ה עה שש תי ים וש שי קון שי תי

ר מנ אל זו נל ת הנ ענ דנ ת, ובנ ענ ית דה אשי ת יהו"ה רי אנ רש ית, יי ישי לי שש ה), הנ ינה ה (ובי בונה ה ותש מה כש ם, חה יי ננ ית, ב' שש אשי רי בש
ך ם, כה אי הה ב וש אה ל הה חוד של יי י, הנ עי צה מש אל מוד הה ענ הוא הה ת, של ענ דנ א בש לה ווג אל ין זי אי תו, של שש ה אי וה ת חנ ע אל ם יהדנ דה אה הה וש
"ל י אי ר כי מנ אל ית נל רי בש הנ גוף וש ל הנ ענ ה, וש טה מנ לש ה של ינה כי שש ם הנ י עי עי צה מש אל מוד הה ענ ל הה חוד של יי יק הנ די צנ ה הנ טה מנ הוא לש

ם. יי ננ שש חות מי דות פה ין עי אי דות, של ם עי יהל ני ר, ושש גומי עות יהו"ה וש די

ר מנ אל ץ נל רל אל ם וה יי מנ שה מו של כםל, כש א הנ נושי י של עי צה מש אל מוד הה ענ ם, הוא הה אי הה ב וש אה ל הה חוד של יי ה הוא הנ זל ן הנ בי הנ וש
מוד ענ ל הה ים ענ מוכי ם סש אי הה ב וש אה ך הה ם, כה סוד עולה יק יש די צנ ר וש מנ אל נל מו של ד, כש חה מוד אל ל ענ ד ענ ם עומי עולה הה ם של הל בה
לש אן ושש ה כה רי שש על לש  ד, שש חה ד אל חה ה"ה אל עמשו  ננ ה: הו"ה ובו  זל מו  ת כש ם ובנ ין אי חוד בי יי הוא הנ י, וש עי צה מש אל הה
ה, טה מנ ה, י' לש לה עש מנ ל א' - י' לש סוד של ה הנ ר יהו"ה, זל יצל יי ה: ונ מו זל יות, כש חה י אמ תי ל שש חוד של ו' הוא יי הנ אן, וש ה כה רי שש על

ע. צנ מש אל ו' בה

ם יהל ני ל שש ל של לה כש א), הנ לי י"ם ו' מה להי ן אל י"ם ו') (ה"י מי להי ן אל ה, (ה' מי מותה חמ ה ונ לה ם כנ יהל ני ל שש חוד של יי הנ
ה חוץ טה מנ ך, לש רש יוצל ה לש מל דש םא תי ר ל מנ ה אה זל קום הנ מה ובנ ה,  וה רש ין על ה אי לה עש מנ לש ן,  יהל תי ין שש ו' בי ת,  ם ובנ ה"ה, אי
ר, ין עי ו' בי של "ר ו"ה, כש "ה עי וה רש יון, על לש אנו סוד על צה עוד מה יל. וש עי נו לש רש אנ י בי רי המ לות, ונ גנ בו לש רש קש םא תי ר ל מנ קומו אה מש לי
ם יהל לי עמ ם, ונ שי בי לש ינ ונ נות עור  תש כה תו  שש אי ם ולש דה אה י"ם לש להי יהו"ה אל ש  ינענ תוב ונ כה של הו  ה עור, זל עמשל ננ ע,  הוא רנ של
חות, אה ח וש ם אה הי ין ו"ה של ה בי ידה רי פש מנ ה של וה רש ר, הוא על וי ן עי ע מי י רנ רי המ שול, של כש ן מי תי םא תי ר ל וי י עי ני פש לי וש ר  מנ אל נל
ן מנ זש ע, בי רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ עי ן וש גה הנ תוך  ים בש יי חנ ץ הנ עי תוב וש כה של הו  ע, זל רה ל טוב וה ץ של עי ים בה יי חנ ץ הנ עי ש  בי לנ תש מי של כש
ם, יהל יני ע בי ה רנ לל גנ תש םא יי ל ה', של ו' לש בו  רש קש םא תי ה, ל וה רש לות על גנ לש בו  רש קש םא תי ת ל בנ הנ ן וש בי ין הנ ר, בי ה) עי זל יא (של הי של
ין י"ה, אותו הוא בי ן של מנ זש ע בי ר יה, רנ ך, עי תל שש עור קנ יה"ה תי רש ל, על גנ ל תש ר אנ חי סוד אנ ר וש מנ אל יו נל לה עה ר, של חי הוא אנ של

ם ה'. ב י' עי רנ קש םא תי ע ל רה הה

ם דה ה, אה נה שש מי י הנ לי עמ בנ רוהה  אמ בי של מו  ה, כש זל בה א  טה ם חה דה "ע, אה ה רה לה רש עה ן  "ר מי עי ה,  לה רש עה ל  ה של פה לי י קש זוהי וש
ת ונ רש עור הוא על ך, תי תל שש עור קנ יהה תי רש ה על שום זל ם, ומי עולה יות בה ם עמרה רנ ה גה זל יהה, וש הה תו  לה רש עה בש ך  אשון מושי רי הה
ה, תה דש לי בש ש  קנ תש ונ ל  חי ד רה לל תי ונ ר  מנ אל נל יהה  לל עה ית, של רי בש ת הנ של הוא קל ך, של תל שש קום? קנ ה מה יזל אי יות, בש אותי פוך  הי בש

י. נםכי "ת רוחנ אה שנ ה קש שה ה אי נה ה חנ רה מש ם אה שה ים), ומי ני י בה די לש ב תי צל על ר - בש בה דה סוד הנ "ת, (וש של "ש הוא קל קנ תש

ש יהה מוקי בו הה ש, של תוב בו מוקי י כה יש לי קי מנ ר של בה ים, דה רי בי חמ שוהו הנ רש ן, ופי נה עה י בל תי תנ י נה תי שש ת קנ ה סוד אל זל וש
פות תה שג ש בש קי הל ר אותו הוא בש מנ שה ה של תו, ומנ לה רש עה ך בש יהה מושי אשון הה רי ם הה דה רוהו אה אמ בי מו של אשון, כש רי ם הה דה אה לש
ה ית זוכל רי בש ת הנ ר אל שומי י של מי שום של מו, מי לש צנ ם בש דה אה ת הה י"ם אל להי א אל רה בש יי ר ונ מנ אל יהה נל לל י, עה לי ן של יוקה דש י, בנ מי עי
ל ענ אות ה', וש ה לה של ה לו, קה של "ש, קה ר קנ ר אותו, חוזי מנ םא שה ם ל אי י, וש מי פות עי תה שג י בש ש לי קי הל י הוא בש רי כות, המ לש מנ לש
ים רי שומש ים של יקי די צנ ל לנ קל הוא של "ל, וש קל יות של אותי פוך  הי בש "ש  קנ הוא לש ש, וש קנ ו לש שה ית עי ר ובי מנ אל ה נל זל הנ ש  קנ הנ
זו, ית הנ רי בש ת הנ ר אל שומי י של ר אותו. ומי שומי י של יו מי רה שש אנ ר אותו, וש םא שומי ל י של מי ש. אוי לו לש קםדל ל הנ קל ית של רי בש
ד חה ן אל ל ד' מי קוץ של הנ נו  מל מי חנ  ית, פורי רי בש ת הנ ר אל םא שומי ם ל אי ד. וש חה ן אל ע, ד' מי מנ ן שש יו - ע' מי לה ד עה יא עי הי

ר). ד עי ר, (עי חי ר אנ אה שש ני וש

ן מנ זש א בי לה תו? אל שש ת אי ענ אל ם יודי דה יהה אה םא הה אן ל ד כה ענ י, וש בי י רנ בי ר: רנ מנ אה ח וש תנ ן פה קי ם זה כו', קה ע וש ם יהדנ דה אה הה וש
סור ה, אה קומה מש ה בי ינה כי ין שש אי ן של מנ זש בי ה, של נה שש מי י הנ לי עמ בנ שוהו  רש פי ך  כה וש קומו,  מש ה מי ינה כי שש ה הנ קה לש תנ סש א הי טה חה של
ין יהמי ה? מי קה לש תנ סש קום הי ה מה יזל אי ה, ומי טה מי םאש הנ ל ר ל ענ אי רה שש חו יי תנ שש יי ר ונ מנ אל יהה נל לל עה שום של ה, מי טה מי יש הנ מי שש תנ בש
י לי עמ שוהו בנ רש ם פי נה חי םא לש ל ה, וש בורה ד וגש סל עמבו"ר) ע"ב רי"ו, חל ינ בור (ס"א ונ עי הו סוד הה זל ה, וש תה יש ם הה שה םאל של מ ושש
ך ם, כה שה ה מי טה ה מי ק אותה לי תנ סש תי ם של רנ הוא גה ים, וש רי כה ים זש ני יו לו בה הש רום יי דה פון לש ין צה תו בי טה ן מי נותי ה הנ נה שש מי הנ
ת ע אל ם יהדנ דה אה הה ן, וש מנ אותו זש ה. בש קומה מש ה לי טה מי ת הנ רל שו, חוזל נש ל עה בי קי ר של חנ אנ ה, וש טה מי יש הנ מי שש תנ ק מי לי תנ סש הוא מי

תו. שש ה אי וה חנ

מו ם, וכש ם הי מי ירג י עי עו כי יידש מו ונ ע, כש רנ ה לש יעה די ייש יש טוב וש ה לש יעה די יש תו, ייש  שש ה אי וה ת חנ ע אל ם יהדנ דה אה הה עוד וש וש
ה. ל פל ענ בש ה של תורה יהה מי רש על ב, וש תה כש בי ה של תורה רום מי יהה, עי רש על רום וש תש עי אנ וש

רוך דוש בה קה ין הנ ה בי דה רה פש ם הנ רנ גה ע של ם יהדנ דה ך אה ה, כה עמשה ר ננ של ל אמ ת כה ע אל י יהדנ כנ דר רש מו ומה ע, כש ם יהדנ דה אה הה עוד וש וש
ה לה עה ל  אי רה שש יי בו  ר  מנ אל נל של קום  מה אותו  בש ה,  עמשל מנ בש ה  אה טש חה ה  וה חנ וש ה,  בה שה חמ מנ בש א  טה חה ם  דה אה של תו,  ינה כי ושש הוא 
לו, של כםחנ  יא הנ הי לו, של ה של עמשל מנ ה בנ וה חנ א, וש טה ם חה ילות שה צי אמ ך  רל דל תו בש מה שש ה ני לה טש ני קום של אותו מה ה, בש בה שה חמ מנ בש

"ה. "ה, כם"חנ מה מה כש כםל חה הנ ית, וש אשי רי ה בש עמשי ל מנ יות של אותי כ"ח הה



2217

י ר כי מנ אל יהה נל לל עה שום של ן, מי יי ת קנ ד אל לל תי ר ונ הנ תנ ר ונ מנ אל נל מו של ן, כש יי קנ ה? בש מל או בנ טש ע חל ע, יהדנ ם יהדנ דה אה הה עוד וש וש
ה, ן מםשל י חותי ני ד קי ה ענ טה שש פנ תש הי תו של מש ענ זגהנ יהה יודי הה ה, וש וה חנ ש בש חה נה יל הנ טי הי ה של מה זגהמ זו הנ ע, וש פנ א צל ש ייצי חה ש נה שםרל מי
י אותו יתי ני קה של י אותו  תי עש ז יהדנ ת יהו"ה, אה אל יש  י אי יתי ני ר קה מנ ם, אה שה לו  ה של שובה תש הנ גול וש לש גי ת הנ ה אל אה רה של וכש
י יתי אי ן רה כי ל ובש הו סוד של זל ת יהו"ה, וש יש אל י אי יתי ני ר קה מנ אל ה נל שום זל ם, ומי י אותו שה תי חש ונ רש הי ה, וש ן מםשל י חותי ני קי בש

כו'. או וש בה ים וה רי בג ים קש עי שה רש

ר לו: מנ גול? אה לש גי ם בש יא אותה בי הה ם לש הל רוך הוא בה דוש בה קה ח הנ רנ ה טה מה לה ן, וש קי ן זה קי עון: זה מש י שי בי ר לו רנ מנ אה
ם, לי תנ שש םא הי ם ל דה ל אה ם של גה פש ה, הנ שובה תש ב בי ן שה יי קנ ד של ענ ם, של יהל ני בש א מי טש חי עמבםר הנ ינ ים, של יקי די צנ בוד הנ יל כש בי שש בי

ים. יקי די י צנ ני ם בש הי ים של עי שה רש ל הה כה ן בש כי ן, וש יי קנ רוך הוא בש דוש בה קה ח הנ רנ בודו טה כש ן לי כי לה וש

יא הי ה, וש מה זגהמ יא הנ ה, הי רוחה ה סש פה י"ת טי ילי לי ר לו: זו  מנ ה? אה וה חנ בש ש  חה יל נה טי הי ה של מה זגהמ ה הנ ר לו: מה מנ אה
יו רש פי ח מי קנ תי ר בו ונ מנ אל נל ל סמא"ל, של י של רי פש הוא הנ ה, וש סה עי בה אור של ב? שש כי ענ י מש ר מי מנ אל יו נל לה עה ה, של סה עי בה אור של שש
ה מה ת זגהמ ול מה ם הנ ר, סנ חי ל אנ ל אי ה של מה ה, זגהמ עה ה רה פה יא טי הי ת, וש ול דות מה יהה יםרש לל גש יהה רנ לל ר עה מנ אל נל "ת, של ול ה מה ל, זל םאכנ ת ונ

תו. לה רש עה ך בש יהה מושי ם הה דה ה אה נה שש מי י הנ לי עמ שוהה בנ רש ה פי לה לה גש ת, ובי ול מה ץ הנ ל עי ה של לה רש עה וש

מוז אן רה שובון. כה יש ם  רה פה עמ ל  אל וש עון  וה גש יי ם  ף רוחה ר: תםסי מנ אה וש ח  תנ ל. פה בל ת הה יו אל חי ת אה ת אל דל לל לה ף  תוסל ונ
ך יהה הולי הה יך  דור, אי וה ל דור  כה בש לו  גול של לש גי ת הנ הוא אל רוך  בה דוש  קה הנ ה לו  אה רש הל וש ים,  יקי די צנ ל הנ גול של לש גי הנ
שוהה רש ל, ופי בל ה הל ם זל גנ שנ ר, בש שה ם הוא בה גנ שנ ר בו בש מנ אל נל אותו של יענ לש גי הי ד של בוא, ענ ים רי שי ד שי יק, ענ די צנ יק לש די צנ מי
נות בה רש ה קה מה כנ לו  לה גש ה בי יפה ל יהדו, הוסי ן ענ תי נה הי ה לש ה תורה ידה עמתי ה של אה רה יהד של ה, ומי ה מםשל ם זל גנ שנ ים בש אשוני רי הה

ת. דל לל ף לה תוסל הו ונ זל שות, וש קה לות ובנ פי ה תש מה כנ רוך הוא וש דוש בה קה לנ

ה ו', זל ך  ה דור הולי לה עש מנ בוא, ולש ים רי שי שי חות מי ין דור פה אי א, וש דור בה וש ך  ר בו דור הולי מנ אל ה נל שום זל ומי
ה עה שה יא הנ הי וש ת לו,  דל יא עומל הי ה, של ינה כי שש ת, זו  דל ם עםמה עולה ץ לש רל אה הה וש ירות,  פי סש ש  שי בוא בש ים רי שי שי ה לש עולל של
ה, עה שה ת הנ דל ם עומל דה ל אה כה םא לש ל ם, וש ה גורי עה שה ל הנ זנ א מנ לה ם, אל יום גורי ל הנ זנ ין מנ ר אי מנ אל ה נל ילה בי שש ת לו, ובי דל עומל של
ים יי ים חנ ני זו בה ה הנ עה שה הנ ה, ומי לה עש בנ א לש לה ה אל עה שה ת הנ דל םא עומל ל ת לו, של דל ה עומל עה שה ין הנ אי יק של די ם צנ דה י ייש אה רי המ של
ל זה מנ א בש לה ים, אל לויי ם תש כות הי זש םא בי זונות ל ים ומש יי ים חנ ני ה, בה נה שש מי י הנ לי עמ שוהה בנ רש ה פי שום זל ם, ומי דה אה זונות לה ומש
כםל הנ ב של ל גנ ף ענ אנ ל, וש אי רה שש יי ל לש זה ין מנ נו אי רש אנ בי מו של ל, כש זה ין מנ ה אי לה עש בנ ה, ולש לה עש ה? בנ לה ל של זה מנ ה הנ ר. מה בה דה לוי הנ תה

יק. די ה - צנ ר תורה פל ה, סי תונה חש תנ ה הנ ינה כי ל - שש יכה ל, הי יכה הי בנ ה של ר תורה פל לו סי פי ל, אמ זה מנ לוי בש תה

ם ו' א' שה א"ו, וש ל וה סוד של ה הנ זל אות א', וש הה או מי צש מש ני א ו') (של צה מש ני ם ו"ו, (של הי ם, וש לות הי זה ר מנ שה ים עה ני ושש
ל ל של זה מנ ל אות א הוא הנ ע של צנ מש אל ל הה ם, ו' של הוא א שה ה), של בה שה חמ מנ ה בש עולל יון של לש על ל הה זה מנ הוא הנ ה של יונה לש על
ה, בה שה חמ מנ ה בש לה ל עה אי רה שש ר יי מנ אל ה, נל בה שה חמ מנ ה בש עולה של אות א, וכש םאש הה ר יא בש הי ה, של יונה לש על אות י' הה ה בה עולל כםל, של הנ
ל ה ענ נל מג ל הוא מש זה ל מנ כה ה, וש ה עולל בה שה חמ מנ י בש רי המ ל, (של אי רה שש יי ל לש זה ין מנ ה אי שום זל א', ומי םאש הה ל ר ענ יא י' של הי של
ל ים ענ ני מג מש ם ו' ו', של הי של נו  מל ים מי לויי לות תש זה מנ ל הנ כה וש כםל,  ל הנ ל של זה מנ הוא הנ לות), של זה ר מנ שה ים עה ני שש ה מי עה שה

ה. עה שה ת לו הנ דל עומל י של י הוא מי רי שש ם ה"א ה"א. אנ הי עות, של ה שה רי שש ים על תי שש

ר מנ אל נל סוד, של ן יש ל ס"ו מי סוד של הוא בש גול, של לש ה גי עמשל ם ו' ננ עי ל, וש גנ לש הוא גנ ה י' של ם, זל ל כגלה גול של לש הוא גי של
ל רות של עורש תש הי ים, לנ שי י שי עי צה מש אל מוד הה ענ רות הה עורש תש הי ש, לש שי ים וה שי ה שי מה יש רנ צש עמקםב מי ינ ה לש אה בה ש הנ פל נל ל הנ בו כה
ים גולי לש גי ל הנ כה מי ח בו  נה וש ל בו  גי לש גנ תש מי ם יו"ד, של סוד, שה עוד יש גול. וש לש גי בו  יק של די צנ ז בש מה רש כםל ני הנ ש, וש שי יק וה די צנ הנ
יק די צנ ה הנ גול בו עולל לש ל גי אות ו' של ה, וש שה ר עה של תו אמ אכש לנ י מש יעי בי שש יום הנ י"ם בנ להי ל אל כנ יש ה ונ שום זל ל, ומי גי לש גנ תש הי של
ים שי שי ה לש הוא א עולל יון של לש ר על תל כל ובש ים,  שי שי ה לש י עולל עי צה מש אל מוד הה ענ ש, ובה ם שי יק הי די צנ בוא, בש ים רי שי שי לש

א. דור בה ך וש הו דור הולי זל בוא, וש רי

ח בו נה יו וש לה ה עה שורל ל בו וש גי לש גנ תש מי ם י' של שה סוד, וש יש גול הוא בנ לש גי הנ ר של מנ ן אה קי זה י הנ רי המ עון: ונ מש י שי בי ר לו רנ מנ אה
ת של שי ר, ולש של ים על מי עה ש פש י' שי ים בש שי שי אות ו', ולש ש בה שי ים לש עולי ים, של ה יהמי שה שי ח בש רנ טה גול של לש גי ת הנ חנ רש ה טי אותה מי

ת. דל ם עםמה עולה ץ לש רל אה הה א וש דור בה ך וש הו דור הולי זל יון, וש לש ר על תל כל בוא בש ים רי שי שי ף, ולש לל אה ים בש פי לה אמ

ת לו דל ת זוגו עומל ה בנ זל לה ת, של דל ם עםמה עולה ץ לש רל אה הה תוב וש כה הו של ת לו, זל דל ה עומל עה שה ך, הנ הולי א וש בה ן של מנ ל זש כה ובש
י מי טוב לו, ולש וש יק  די צנ הו  זל ים,  גולי לש גי ה  מה כנ א בש ובה ך  הולי ב של גנ ל  ף ענ ה, אנ עה ל שה כה ובש גול  לש גי ל  כה ובש קום  ל מה כה בש
רוהה אמ בי של מו  ע לו, כש רנ יק וש די צנ הו  זל ת לו, וש דל עומל ת זוגו  בנ ה  ינה אי ת של רל חל ה אנ עה א שה לה ת לו, אל דל םא עומל ל תו  עה שש של

תו. קש ה דוחנ עה שה ה, הנ עה שה ת הנ ק אל דוחי י של ל מי ה, כה נה שש מי י הנ לי עמ בנ

ן ת זוגו בל יא בנ הי לו של ה של עה שה ל בנ פנ םא נה ה ל מה לה יהה, וש מור הה יק גה די ת צנ דה י פש בי י רנ רי המ ר: ונ זה עה לש י אל בי ר לו רנ מנ אה
םא ל ר  של אמ ץ  רל אל ר בו  מנ אל נל ילו, של גי ן  בל הוא  של לו  זה מנ ל בש נופי של ייב אותו  חנ מש גול של לש גי ייש  י,  ני בש לו:  ר  מנ אה ילו?  גי
ל םא נופי ל של ייב אותו  חנ מש גול של לש גי ייש  ים, וש ני בה הנ ים וש יי חנ ת הנ ענ זון, שש מה ת הנ ענ יא שש הי ם, של חל לל ה  ל בה םאכנ נגת ת כי סש מי בש
ה, נה שש מי י הנ לי עמ שוהה בנ רש ה פי שום זל ם, ומי עולה כגיות בה ה זש מה ה כנ שה עה ב של ל גנ ף ענ ילו, אנ ת גי יא בנ הי זונות של מש ל הנ ה של עה שה בש
לוי ר תה בה דה הנ לו של אי ם לו כש גול גורי לש גי הנ ל, של זה מנ לוי בש ר תה בה דה א הנ לה כות, אל זש לוי בי םא תה ר ל בה דה זונות, הנ ים ומש יי ים חנ ני בה

ל. זה מנ בש

ך זונות, כה מש ת הנ ענ שש תה בי לש פנ נה ר של שה פש אל א אותו וש רה בש אל זור וש חש ם אל עולה ת הה יב אל רי חמ אנ יתה של צי ם רה ר, אי מנ אה ה של ומנ
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ך שום כה ן, ומי טה ם קה א עולה רה קש ני ם של דה אה ה גוף הה מו, זל צש י ענ ני פש ם בי יק ייש לו עולה די צנ יק וש די ל צנ כה אי של דנ ונ י, בש תי עש מנ שה
זונות. מש ת הנ ענ שש תה בי לש פנ נה י של אולנ ר, וש חי גול אנ לש גי יא אותו בש בי אה ם, וה עולה ת הה יב אל רי חמ אנ יתה של צי ם רה ר, אי מנ אל נל

ה, ינה כי שש הנ יק זו  די צנ ל  כה לש ם של עולה ר, הה אומי וש יו  לה ד אי יורי ים,  יקי תי ענ יק הה תי ים, ענ ני קי זש ן הנ קנ זש י  רי ם המ יי תנ ינש בי
ל כה ם? של עולה ת הה יב אל רי חמ אנ ה של צל רש ר תי מנ אל נל ה  ילה בי שש ה, ובי בה רי ת חמ רל אל שש ני י וש עי צה מש אל מוד הה ענ ה הה נה מל ק מי לי תנ סש הי של כש
הו דור זל בוא, וש ים רי שי שי ים לש יות עולי אותי ירות בה פי ש סש שי גול, וש לש ם ו' הוא גי עי ל, וש גנ לש את גנ רי קש ה ני ירה פי ה וסש ירה פי סש

ה. ינה כי שש ת, זו הנ דל ם עםמה עולה ץ לש רל אה הה בוא, וש ים רי שי שי חות מי ין דור פה אי א, וש דור בה ך וש הולי

ל ל אובנ ר ענ מנ אל נל יהה  לל עה זונות, וש מש ל הנ ה של עה שה ה לנ זוכל י של אולנ ה וש ל זל ר כה מנ אל נל יהה  לל עה י, וש את אולנ רי קש יא ני הי של
ה לה עש מנ יא לש הי ה של ירה פי סש ייב בנ חנ תש ה הי זל ה, וש תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש יא הנ הי ם, של עולה םא לה יהב ם של ייב קםדל חנ תש ר הי בה כש י, של אולה
ה עה שה יא הנ הי ה, של תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש ה בנ נה קה ין לו תנ ם, אי דה אה ת הה מנ שש ה ני לה טש ני קום של אותו מה ן לש קי תנ תש הי ד של ה. ענ נה מל מי
כות זש םא בי כגיות, ל ה זש מה ה כנ עמשל ינ לו של פי יון, אמ לש על ל הה זה מנ לוי בנ ם תה אי ת לו, וש דל םא עומל ה ל עה שה ה הנ שום זל ם, ומי ל כגלה של
יא הי ה, של ינה כי שש לוי בנ גול תה לש גי ע הנ מה שש אן מנ כה עון: מי מש י שי בי ר רנ מנ ה. אה לה עש מנ לש יהב מי חג י הוא מש רי המ לוי, של ר תה בה דה הנ
ת דל תוב בו? עומל ה כה נו, מנ מל ינו מי י אי רי המ ר, של חי גוף אנ םא בש ב ה רוחנ תה ם אותה ח לו, אי קנ ת יי רל חל ם אנ ל אי בה ינו, אמ מי בש
םא ם ל מו, אי ה עי לה גש לש גנ תש הי ת זוגו של יא בנ הי ת לו, של דל ה עומל עה שה הנ אי של דנ ר: ונ מנ ת זוגו. אה יא בנ הי ה, וש עה שה ם הנ לו שה
יא י הי - כי ה  סותה רו, כש שה ר בש אי אשון, שש רי גול הה לש גי ה הנ - זל ה  רה אי ע. שש רה גש םא יי ל ה  תה נה עם וש ה  סותה כש ה  רה אי ד בו, שש עומי

י. ישי לי שש גול הנ לש גי הוא הנ לו, של חוד של יי ם הנ דה אה ה - הה תה נה עם י, וש ני שי גול הנ לש גי ה הנ עורו, זל תו לש לה מש יא שי ה הי דה בנ סותםה לש כש

ה רה אי ן: שש קי ר לו אותו זה מנ ים. אה תומי יך סש רל בה י דש רי המ ר, של ים יותי רי בה דש ח בי תנ ן, פש קי ן זה קי עון: זה מש י שי בי ר רנ מנ אה
צון. י רה ל חנ כה יענ לש בי שש יך ומנ ת יהדל חנ אל תוב פותי כה הו של א, זל זון בה מה ל הנ ם כה שה מי ין, של יהמי ד הנ צנ זון מי מה ה הנ זל

ם, גה פש ם הנ םאל שה מ שש ד הנ צנ שום של םאל, מי מ שש יות לי עמרה ם הה שה מי ם, של יי יננ סות עי יא כש הי םאל, של מ שש ד הנ צנ ה מי סותה כש
ם שה אות, וש רש יו מי ינה ה עי ין הל כש תי ק ונ חה צש ן יי קי י זה י כי הי יש ק ונ חה צש יי ר בש מנ אל ה נל שום זל ה, ומי עה רה ח הה תנ פה פון תי צה תוב מי כה הו של זל
ית יצי ה צי שום זל י"ם, ומי להי אל ל הה יט אל בי הנ א מי י יהרי יו כי נה ה פה ר מםשל תי ינסש ר בו ונ מנ אל נל אותו של ה בש סוי, ומםשל יך כי רי צה
סותםה ין כש לי פי ל תש עור של עורו, (ובש תו לש לה מש יא שי ה הי דה בנ סותםה לש יא כש י הי תוב כי כה הו של ה. זל לה סוי של כי ם הנ ין הי לי פי ותש

ה. ה בה סל כנ ר תש של ך אמ סותש פות כש נש ע כנ בנ רש ל אנ ה ענ תה סג ין כש לי פי ל תש עור של עורו), בש תו לש לה מש יא שי ה הי דה בנ לש

ם אי תוב וש כה הו של ה. זל לה חוד של יי ם הנ שה ל, לש אי רה שש ע יי מנ ל שש אי רה שש הוא יי י, של עי צה מש אל מוד הה ענ ל הה דו של צי ה מי תה נה עם וש
ר. בל ם גה לוש עי ם שה יי עממנ "ל פנ ל אי ענ פש ה יי לל ל אי ן כה הל ף, של סל ין כה ם אי נה ה חי אה יהצש ה וש ה לה עמשל םא ינ ה ל לל ש אי לה שש

דו יהרש ם וש יי ננ ה שש טה מי לנ לו  עה ה של וה חנ ם וש דה אה תוב בש י כה רי המ גול, ונ לש גי ד בש ה יורי לל ת אי לשל שש ה, בי מה כש הוא חה ב, של אה הה
ל בל הל לש שום של ן, מי יי קנ יו. וש אומותה י תש תי ל ושש בל תו, הל אומה ן ותש יי ה, קנ וה חנ ם וש דה ם אה הי ך הוא, של אי כה דנ ר, ונ מנ ע. אה בנ של
א טה חה ם, של קה יק וה די פול צנ ע יי בנ י של ם לו, כי רנ ה גה זל ל, וש בל הל א לש ני ת, קי חנ א אנ לה ה אל תה יש םא הה ל לו  אומות וש י תש תי יו שש הה
ה ינה כי שש ה הנ דה יהרש לו של ה של ידה רי יש זו הנ ה, וש יתה ה לו מי מה רש ה גה שה אי הה ע, של בנ של ל בש פנ ה נה שום זל ע, ומי בנ ת של יא בנ הי ה של ינה כי שש בנ

ה. קומה מש ה מי תונה חש תנ הנ

ה יהה, זל בש רי יהה וש רש הוא פי י, של רי עמשות פש ה לנ יעה בי נש ם הנ שה ה לש דה יהרש ן, וש ילה אי ה) הה זל ש בש מי תנ שש הי ה (של ש בה רה שש ני ר של חנ אנ וש
ר חנ אנ לש ה.  לה של גות  רה דש ע הנ בנ של ומי ה  תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש ן הנ מי ה  יעה בי נש הנ ה  קה לש תנ סש הי מותו, של דש בי א  רה בש ני של ם  דה ם אה רנ גה

ם. קה הו סוד וש זל קומו, וש מש ה לי לה כםל עה ם, הנ שה דו לש יהרש של

ד לו ו' יהרנ יון, של לש על ל הה זה מנ הוא הנ ין סוף, של ד אי ק ענ לי תנ סש הי ו' של נו? הנ מל ה מי קה לש תנ סש הי ה של יעה בי נש ה הנ תה יש ה הה ומל
ך ר כה חנ אנ נו, וש בש ב לי אה הוא הה ם של ידה הורי קומו. (של מש לי נו  ל בש ב כה אה ה הה עללה הל ך  ר כה חנ אנ קומו, ולש מש א לי בה אנ הוא הה של

קומו). מש נו לי בש ב מי אה ה הה לה עה

מו כש ה,  עה שה הנ לו  ה  חוקה דש םא  ל וש לו  ת  דל עומל של י  מי י  רי שש אנ לו,  ת  דל עומל ה של עה שה יא הנ הי (של זה מיותר)  (כל 
רוך דוש בה קה ר לו הנ מנ ה, אה עה שה ה לו הנ קה חמ דה ת של דה י פש בי י רנ רי המ תו. ונ קש ה דוחנ עה שה ה, הנ עה שה ת הנ ק אל דוחי ל הנ , כה רוהה אמ בי של
ה: דושה קש ה הנ נורה מש הנ ר לו  מנ זונות? אה ל מש ה של עה שה פםל בש תי ר של שה פש אל ם, וש עולה ת הה יב אל רי חמ אנ ה של צל רש ם תי אי הוא: הנ
ף ם, אנ עולה םא לה יהב י של ני פש בונו לי רי ייב לש חנ תש הי גול וש לש גי א בש בה ם של דה אה י, של תי עש מנ דול שה ה סוד גה ר לו: זל מנ ה? אה ל זל ה כה מה לה
יב רי חמ אנ ה של צל רש ם תי אי ר הנ מנ אה ה של ם לו, ומנ רנ לו גה זה י מנ רי המ לוי, של ר תה בה דה כותו הנ זש םא בי כגיות, ל ה זש מה ה כנ עמשל ינ ב של ל גנ ענ
מו, צש י ענ ני פש ם בי יק ייש עולה די צנ יק וש די ל צנ כה לש י, של תי עש מנ ך שה אי כה דנ ונ זונות - בש ל מש ה של עה שה פםל בש תי ר של שה פש אל ם וש עולה ת הה אל
גוף יא אותו בש בי אה ם וש עולה ת הה יב אל רי חמ אנ ה של צל רש ם תי אי ר, הנ מנ ה אה שום זל ן, ומי טה ם קה א עולה רה קש ני ם של דה אה ה גוף הה זל וש
ה תה עונה ה וש סותה ה כש רה אי ח לו שש קנ ת יי רל חל ם אנ תוב, אי י כה רי המ ר לו: ונ מנ זונות? אה ל מש ה של עה שה פםל בש תי ר של שה פש אל ר, וש חי אנ
אי דנ ר לו: ונ מנ ף. אה סל ין כה ם אי נה ה חי אה יהצש ה וש ה לה עמשל םא ינ ה ל לל ש אי לה ם שש אי כו' וש "ל וש ל אי ענ פש ה יי לל ל אי ן כה הל ע וש רה גש םא יי ל
הו לו. זל ים של יי חנ יא הנ הי א של צה מש ני גופו, וש ה לש תו דומה שש ה אי נה שש מי י הנ לי עמ רוהו בנ אמ בי מו של יון, כש לש אן סוד על ה כה לה גנ תש הי
ץ רל תוב אל כה הו של תו, זל סה נה רש יא פנ הי ה, וש ים בה יקי זי חמ מנ יא לנ ים הי יי ץ חנ , עי תה בש הה ר אה של ה אמ שה ם אי ים עי יי ה חנ אי תוב רש כה של

זונות. ע"כ). ים ומש יי ים חנ ני ה בה נה מל כו', ומי ם וש חל ה לל ל בה םאכנ נות ת כי סש מי םא בש ר ל של אמ

בו הוא, של רוך  בה דוש  קה הנ של מו  נוי כש ה, שי עמשל נוי מנ שי ם וש שי נוי הנ שי קום וש נוי מה לו, שי אי ים הה גולי לש גי ד הנ גל נל וכש
י לי עמ רוהו בנ אמ בי מו של ין, כש די ים לש מי חמ רנ ים ומי מי חמ רנ ין לש די ה מי נל תנ שש א, מי יוצי של קומו, וכש מש א מי ה יהו"ה יוצי ני ר הי מנ אל נל
ם עולה יהו"ה. בה א בש רה קש ני יהו"ה וש ב בש תה כש קומו, ני הוא מש א, של בה ם הנ עולה א. בה רה קש י ני ני ב אמ תה כש י ני ני אמ של םא כש ה, ל נה שש מי הנ
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ין א אי בה ם הנ עולה א. בה בה ם הנ עולה הוא הה קומו, של מש חוץ לי קום מי נוי מה ה שי אדנ"י. זל א בנ רה קש ני יהו"ה וש ב בש תה כש ה ני זל הנ
ים, מי חמ א רנ רה קש ם יהו"ה, יהו"ה ני שי א בש רה קש ני ם יהו"ה וש שי ב בש תה כש י, ני יתי ני םא שה י יהו"ה ל ני תוב אמ כה של הו  נוי, זל שי

ין. א די סי ל כי ב ענ יושי ים וש מי חמ א רנ סי כי ד מי ה סוד עומי זל ין, וש א די רה קש ני א אדנ"י וש רה קש ני ה וש נל תנ שש קומו מי מש חוץ לי מי

ל ר יהד, כה חנ אנ לש ל כי יך כה רי צה ת, של בה ה שנ ה זל עמשל נוי מנ א"ת ב"ש - יהו"ה. שי הוא בש ה מצפ"ץ, של ם זל שי נוי הנ שי
יהה, וה חמ תנ שש ם הי ין שה אי יהד  ר  חנ אנ לש הוא כי ן של מנ זש ובי ה,  עמשל מנ נוי  שי ה  זל ה,  ינה כי שש יא הנ הי יהד של ר  חנ אנ יק,  די צנ הוא  של
ם עי ב, וש נה ה זה עמשל ר יהד, ננ חנ אנ לש הוא כי ן של מנ זש בי ה לו, של וי חמ תנ שש נו, הי מנ זש ל בי שועה רוך. הנ בה ענ בש ענ כורי כורי ל הנ ר בו כה מנ אל נל של
םאש י ר הי ל תש אנ יות וש רה אמ ב לנ נה י זה וי קומו הל מש חוץ לי ל מי בה קומו, אמ מש ה לו בי וי חמ תנ שש נו, הי מנ זש ל בי שועה הנ של ר כש מנ אה ה של ל זל כה

לנשועהליים.

ב, זה על יק נל די י צנ יתי אי םא רה ר ל מנ אל יו נל לה יות, עה רה אמ ב לנ נה ה זה עמשל ננ תו וש גה רש דנ ד מי יורי ב של ל גנ ף ענ מור, אנ יק גה די י צנ רי המ של
י ר כי מנ אל יו נל לה ה, עה תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש ה, הנ נה טנ יא י' קש הי "ד, של חה ן אל אות ד' מי ל הה הוא של קוץ הנ לו? הנ ב של נה זה ה הנ ה זל מנ

ם. קה יק וה די פול צנ ע יי בנ של

ל זנ ין מנ רוהה אי אמ בי מו של ם, כש ה גורי עה ל שה זנ ר מנ מנ אל יו נל לה עה תו, של עה שש א בי יוצי אות ו' הוא של גול הה לש ה, גי אי םא ורש ב
קום. מה ל הנ ר אלל בםקל ם בנ הה רה בש ם אנ כי ינשש גול? ונ לש גי א בש בה של ם כש הה רה בש אנ תוב בש ה כה ם. מנ ה גורי עה ל שה זנ א מנ לה ם אל יום גורי
ה, דל שה ל הנ א אל ב, יהצה רל נות עה פש ה לי דל שה בנ שוחנ  ק לה חה צש יי א  ייצי גול? ונ לש גי תוב בנ ה כה ק, מנ חה צש ת יי ים אל די קש הנ יל לש בי שש ובי
ש פי חנ ים לש די קש י הי ני שי הנ ר, וש בםקל ה בנ ש בה פי חנ ים לש די קש ד הי חה אל ים. הה חי לון אורש ר מש בה דש מי י בנ ני ני תש י יי ר בו מי מנ אל נל שום של מי
ם, ן שה לל יה ר ונ מנ אל יו נל לה עה עמקםב, של ינ מו  ענ כש פוגי י של י מי רי שש ה. אנ ע בה גנ קום, פה מה ע בנ גנ פש יי עמקםב? ונ ינ תוב בש ה כה ב. מנ רל על ה בה בה
ר יהה שומי ה, הה ע בה גנ פה ה של ל זל ם כה עי י"ם, וש להי י אל כי אמ לש מנ בו  עו  גש פש יי ונ ה,  בה ש  גנ פה יהד של יהה, מי וה יא לש ה הי ינה לי ה  אותה וש
הוא ש, של מל של ח לו הנ רנ זש יי ילו ונ בי שש בי ש, של מל של א הנ י בה ם כי ן שה לל יה הו ונ זל ה, וש לה עש א בנ בה ד של ה ענ מה ד עי חי אנ תש םא הי ל ה, וש אותה
י, עי צה מש אל מוד הה ענ ת בה חנ ה אנ גה רש דנ ים בש די יו עומש ה הה עמקםב ומםשל ה ינ שום זל ה, ומי ל מםשל גול רוחו של לש גי א בו בש בה ה של מםשל

ה. לה עש י בנ לי ה בש ינה כי יא שש הי ם, של דה ל אה כה ת לש דל ה עומל עה שה ין הנ ה אי שום זל ה, ומי מה שה נש ה בנ זל גוף וש ה בנ ל זל בה אמ

ה עה שה פםל בש תי ר של שה פש אל ם, וש עולה ת הה יב אל רי חמ אנ ה של צל רש ם תי ר אי מנ אה ת, וש דה י פש בי רנ ה לש עה שה ה הנ קה חמ דה של ה כש שום זל ומי
ל ה של עה שה פםל בש תי הוא של רוך  בה דוש  קה ה הנ ם רוצל י אי אולנ וש א  לה י? אל אולנ וש ה  ה זל פםל, מנ תי י של אולנ וש זונות,  ל מש של

ה. לה עש ל בנ שות של י רש לי ה בש יא עושה הי ה של ד מנ יהה עומי הה ה של לה עש ה בנ ם רוצל י אי אולנ ה, וש תה שש תו עה שש י אי רי המ זונות, של מש

ל יש של אי אותו הה גול בש לש גי םא בש ם יהב א אי לה ם, אל דה אותו אה ה, לש ינה כי שש יא הנ הי ת, של דל ה עומל עה שה ין הנ ה אי גון זל וכש
ש, קםדל ל הנ ת אל ל עי כה םא בש ל יהב אנ ר וש מנ אל נל ה  לה עש י בנ לי ש, ובש קםדל ל הנ רםן אל המ םא אנ םאת יהב ז ר - בש בה דה סוד הנ ה, וש עה ה שה אותה

ה. לה עש בנ ר מי א זה לה ר, אל ל מום זה ר של חי ר אנ זה ינו בש ה אי זל ר הנ זה הנ יות, וש ני א עמ לה ה אל יתה ין מי אי ת, וש ב יומה רי קה ר הנ זה הנ וש

ר מנ אה מו של גול, כש לש גי ן בש מנ ת וזש ה ייש עי מה שה ל נש כה לש ית, של אשי רי י בש מי ת יש של שי ה מי אה רה בש ני ה של עה שה ש בנ פוגי י של י מי רי שש אנ
ה ירה פי ה וסש ירה פי ל סש כה ת לש עי ן וש מנ יא זש הי ה של תונה חש ה תנ ינה כי שש זו  ם, וש יי מה שה ת הנ חנ ץ תנ פל ל חי כה ת לש עי ן וש מה כםל זש ת לנ לל קםהל
א לה ן? אל דה י עי צי חמ ה ונ ה זל ל מנ בה ה, אמ פל ים? יה ני דה עי ל הה ל כה ן של דה ן, עי דה י עי צי חמ ים ונ ני דה עי ן וש דה יא עי הי גול, וש לש גי גול וש לש ל גי כה ולש
ין יהמי ת לש קל לל חל נל של י, וכש עי צה מש אל מוד הה ענ ת בה מל לל שש ני וש ים,  מי חמ רנ ין לש יהמי ין ובש די ת לש קל לל חל נל םאל  מ שש ה, בי חה נש מי ג הנ לנ פש מו  כש
ין, ינד יהמי ה  לה י של צי הוא כ"ח יהו"ה, חי ש, וש עה תי כות וש לש מנ י הנ צי ד חמ ענ ך  תי שה קה ה בנ ר מנ תי סש אל לש ה  ר בה מנ אל םאל נל מ שש לי וש
ת דל לל ת לה תוב עי כה הו של ת. זל ים עי מי עה ה פש מונל ים ושש רי שש ת על לל ה קםהל יר בה כי זש ם הי יהל ני ד שש גל נל םאל, וכש מ ה ינד שש לה י של צי חי וש
נות, בש פוא, לי רש ת, לי ענ טנ ת, לה דל לל ים: לה מי חמ ין רנ ה, ינד יהמי רי שש ע על בנ רש ה אנ רי שש ע על בנ רש ן אנ הי כו', וש ת וש ענ טנ ת לה מות עי ת לה עי וש
ין: דון די םאל לה מ לום. ינד שש הםב שה אל ר, לל בי דנ פור, לש תש מור, לי שש ש, לי קי בנ בוק, לש חמ ים, לנ ני בה נוס אמ קוד, כש רש חוק, לי שש לי
שות, חמ , לנ רוענ קש יך, לי לי שש הנ ד, לש בי אנ חוק, לש רש ים, לי ני בה יך אמ לי שש הנ פוד, לש כות, סש בש רוץ, לי פש רוג, לי המ עמקור, לנ מות, לנ לה
ך יהו"ה ינש מי ה, יש מה יהד רה ים בש אי ל יםצש אי רה שש י יי ני תוב ובש כה ים, של בי ל שה בי קנ ה לש שוטה יא פש ין הי ה. ינד יהמי מה חה לש םא, מי נ שש לי

ם. מה הג ם לש ה בה תה יש ה ינד יהו"ה הויהה, ינד יהו"ה הה ני תוב הי כה ין, של םאל - די מ ים, ינד שש מי חמ ין - רנ , ינד יהמי כםחנ י בנ רי דה אש נל

םא ל יהב אנ ה וש ר בה מנ אל נל ין של ל די ת של ייש עי ש, וש קםדל ל הנ רםן אל המ םא אנ םאת יהב ז ה בש ר בה מנ אל נל צון, וש ת רה ה ייש עי שום זל ומי
ה, מה לי יא שש ים הי ר יהמי שה ה עה עה בה רש ה, אנ נה בה לש ל הנ ים של ה יהמי מונה ים ושש רי שש ם על ה הי שום זל ש, ומי קםדל ל הנ ת אל ל עי כה בש
ה חה מש שי בש זונות  מש בי ר,  עםשל ובש ים  יי חנ בש ים  ני בה בש ם  לי מות הוא שה לי שש הנ י  ימי בי ד  נולה של י  ומי ה,  רה סי חמ ר  שה עה ה  עה בה רש אנ וש
לו, ים אי ר יהמי שה ה עה עה בה רש ל אנ כה ה בש רה סי יא חמ הי ן של מנ זש ד בי נולה י של תות - טוב, ומי ה עי רי שש ע על בנ רש ל אנ כה ן, בש יה נש בי ה בש וה לש שנ בש

י. ינוני ילה בי הש ע, יי צנ מש אל ד בה נולה י של ים, ומי יי י חנ לי זונות ובש י מש לי ן, בש כי סש י מי ני ם, הוא עה כגלה ר בש סי הוא חה

ד נולה ה של ם זל י גורי ייב אותו, (ומי חנ מש גולו של לש ה גי ע? זל צנ מש אל סוף או בה םאש או בנ ר ד בה נולה ם של י גורי ה מי ל זל כה וש
ה צל רש ם תי אי ת, של דה י פש בי רנ ר לש מנ ה אה שום זל ם, ומי עולה א לה בה י של ני פש ה) לי לה עש מנ לש ייב מי חנ תש הי ם של רנ לו גה זה מנ שום של ם? מי שה
ם, גורי לו  זה מנ ר, של סי ים, הוא חה יהמי ר הנ שה ה עה עה בה רש ל אנ כה ה בש נה בה לש רון הנ סש חל ד בש נולה י של ם? (ומי עולה ת הה יב אל רי חמ אנ של
י"ד ד בש נולה ה של זל ם הנ דה אה לה זונות, של ת מש ענ שש פםל בי תי ר של שה פש ת ינם סוף) (אל יענ רי קש יו כי זונותה ים לו מש שי ה קה זל ם הנ דה אה לה וש
ה זל ין בה ה ובי זל ין בה ם. בי חל גוף - לל זון הנ ה, מש ה - תורה מה שה נש זון הנ מש ת ינם סוף, של יענ רי קש יו כי זונותה ים מש שי םאל, קה מ שש
הוא יהו"ה, ים של מי חמ רנ א בש רה בש ני י של הוא אדנ"י, ומי ין של די א בש רה בש ני ין של די ד הנ צנ ם מי הי שום של יו), מי זונותה ין מש שי קה

ים. יני מי ת הנ של מי חמ ם מי חל גוף - לל זון הנ ה, מש ה - תורה מה שה נש זון הנ ים, ומש שי יו קה זונותה ין מש אי

כםל ט בנ כו', שולי יהם וש ת הנ גנ דש דו בי רש יי וש ר בו  מנ אל הוא יו"ד ה"א וא"ו ה"א, נל ם של דה ל אה ד של צנ הוא מי י של ומי
ה, זל ם הנ עולה םא לה יהב ם של יהה קםדל הה ה של ר הוא, מנ בה יהה כש הה ה של ר מנ מנ אל יו נל לה עה יהם, וש ץ ובנ רל אה ם ובה יי מנ שה א בנ רה בש ני מו של כש
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ך רש צה ם אל רל טל ר בש מנ אל נל מו של ה, כש זל ם הנ עולה יות בה הש יהב לי חג ר הוא מש בה ש, כש מל שה ת הנ חנ תנ ש  דה ל חה ין כה ר אי מנ אל נל של מו  כש
םא יהב ם של יות קםדל הש יהב לי חג ר הוא מש בה ה כש זל ם הנ עולה יות בה הש ר הוא לי של אמ יהה, ונ ר הה בה יות כש הש ר לי של אמ יך. ונ תי עש דנ ן יש טל בל בנ

גול. לש גי אן בש כה ם לש עולה לה

ן יי ם קנ יהקה תוב ונ כה הו של ג אותו, זל רנ הה ן וש יי ם קנ קה ן, וש יי קנ ף מי דנ רש הוא ני ל של בל ה הל ף, זל דה רש ת ני ש אל קי בנ י"ם יש להי אל הה וש
יו, חי אה א לש ני קי ם של ל שי א ענ רה קש ן ני יי הו. קנ גי רש ינהנ ן ונ יי ם קנ קה יו, וש לה ל עה בל יהה הל הה אי, של דנ ם ונ יהקה הו, ונ גי רש ינהנ יו ונ חי ל אה בל ל הל אל
ים יהמי יק הנ תי ענ ר בו וש מנ אל נל ים, של יהמי יק הנ תי ל ענ קום של מה ה לש לה ענ תש נו הי בה רש קה ה, של לה עש מנ כםחו לש בודו וש ה כש אה רה שום של מי

צון. רה ל לו בש בי קנ תש הי םאנו וש כורות צ בש יהה מי נו הה בה רש קה כו', וש ב וש יושי

ץ רל אה ל הה ה ענ עמשה ר ננ של ל אמ בל ה ייש הל ל זל לנ גש גו? (בי רש הה ן לש יי קנ ן כםחנ לש תנ ה ני מה ל, לה בי קנ תש נו הי בה רש קה ן של ם כי ר לו, אי מנ אה
א בו, טה חה ע של רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ ל עי ה של גה רש דנ יהה בש הוא הה יון, של לש סוד על אי ייש  דנ אן ונ ר לו, כה מנ ה?) אה מה ר, לה גומי וש
י ני שש ם, של עולה ל אותו הה ש של נל עם ל מי צנ נו, ני מל ל מי בי קנ תש הי ן של בה רש אותו קה ה, ובש זל ם הנ עולה שו בה נש ל עה בי א בו קי טה חה ה של מנ ובש
י רי המ ר לו, ונ מנ מות. אה נו מות תה מל ך מי לש כה יום אמ י בש תוב כי כה הו של ה, זל טה מנ ד לש חה אל ה וש לה עש מנ ד לש חה יהב, אל חג יהה מש ים הה שי נה ער
מות נו מות תה מל ך מי לש כה יום אמ י בש ר לו, כי מנ ת. אה יהה לו ומי יו הה בי ה אה עמשי ר לו, מנ מנ ה? אה זל ץ הנ עי א בה טה חה יהה של ם הה דה אה

ת. יץ ומי צי יום הי אותו הנ ר לו, בש מנ תוב. אה כה

ם יהל לי יענ אמ גי מנ ים של יקי די ר ייש צנ של ץ אמ רל אה ל הה ה ענ עמשה ר ננ של ל אמ בל תוב ילש הל ה כה יל זל בי שש עון: בי מש י שי בי ר רנ מנ אה
ים יקי די צנ ז, ייש  מה רש אן ני כה ע לו  רנ יק וש די טוב לו. צנ ע וש שה רה ע לו  רנ יק וש די ז צנ מה רש אן ני כה ר, וש גומי ים וש עי שה רש ה הה עמשי מנ כש
םא ל ע וש שה הוא רה םא של ים, ל עי שה רש ה הה עמשי מנ ה לו כש קורל יק של די ל צנ סוד של ה הנ זל ים, וש עי שה רש ה הה עמשי מנ ם כש יהל לי יענ אמ גי מנ של
ם, הל לה ה של עמשל ה לו מנ רה ש, קה חה נה ם סמא"ל וש הי ים, של עי שה רש ה הה עמשי מנ א בש טה חה ים, של עי שה רש ה הה עמשי מנ א כש לה ע, אל שה ן רה בל
ת ה, ומי יתה ל מי בל הל ם לש רנ ה גה ם, זל יהל ידי ם בי יהל בותי ה אמ עמשי מנ שום של ים, מי ני ל בה בות ענ ון אה ד עמ ל פםקי סוד של הו הנ זל וש
י ת לי י שה תוב כי כה הו של י"ן (ש"ת), זל יחנ שי וי רש ם הי שה "ת, מי ה הוא שי ל מםשל י"ן של גול. שי לש גי ך בש לנ ה הה שום זל ן, ומי י בי לי בש
יא הי ה לו, וש בה כה רש ת הנ ה שי עמשה ננ יו, וש לה ב עה כנ ל רה בל הל אי, של דנ ל ונ בל ת הל חנ ן, תנ יי גו קה רה י המ ל כי בל ת הל חנ ר תנ חי ע אנ רנ י"ם זל להי אל

ל. בל ת הל חנ ה תנ שום זל א, ומי יתה א בי פה לש ל אנ יום של סי הנ

ין, בי ב מי לי י"ם, הנ להי הוא אל םאל, של מ שש ב הוא לי לי הנ ה, וש מםשל הוא ה' מי ה, וש ב רואל לי ר הנ מנ אל יו נל לה עה ב, וש לי ל הנ בל הל
ם שה שום של י"ם, מי להי אל ל הה יט אל בי הנ א מי י יהרי יו כי נה ה פה ר מםשל תי ינסש ה ונ שום זל לו, ומי לה גש ה בי לה פש נה ן וש יה נש בי ר הנ תנ הוא סה וש
ך לל מל ת הנ ש, בנ ת אי בנ ה. לנ עמשל מנ א בש טה חה הו של זל ית, וש אשי רי ה בש עמשי ל מנ י"ם של להי הוא אל י"ם, של להי אל א בה טה חה יהה של הה
הו זל ת, וש ה בםשל עמשה ננ מו ב' וש ר עי בי חנ תש ת, הי יהה שי הה ה של ת, ומנ שי כםחו) בש לו (בש של ה אותו בש סה ייש, כי בנ תש הי ה, וש א בה טה חה של
ר מנ אל נל יא יו"ד של הי ית, וש א שי רי אות יו"ד, בש ה בה כה זה ר של חנ אנ "ת לש ב, שי ם אה א"ת ב"ש הי ת בש עוד שי "ת. וש "א בםשל רה יש
ה כה ם זה שה ית, ומי אשי רי את בש רי קש ה, ני קומה מש ה לי יב אותה שי הי ה דורות, וש רה יא עמשה הי כו, של רש ית דנ אשי י רי ני נה ה יהו"ה קה בה

ל יהדו. ה ענ נה תש ני ה של תורה לנ

ה, יחנ אותה וי רש ם הי ת, שה שי יא מי ה הי מםשל י"ן מי יהו"ה, שי אדנ"י י' מי ל, י' מי אי רה שש יי י' מי עמקםב וש ינ יא מי זו הי י' הנ הנ וש
לו, ם ה' של שה יחנ  וי רש ם, הי הה רה בש ד אנ ה דורות ענ רה עמשה ך  לנ הה של "ם, וכש יות שי י אותי תי ם שש שה יחנ  וי רש ם הי שי לש ך  לנ הה של וכש
ם, ם עולה עמשות לו שי ם לנ יהל ני פש ם מי יי ענ מנ תו בוקי רש אנ פש רוענ תי ה זש ין מםשל ימי יך לי ר - מולי בה דה סוד הנ "ה, וש א מםשל רה קש ני וש
ש מי ינד יהו"ה הויהה, ה' חה ה  ני תוב הי כה של הו  זל ים.  רי צש מי ת הנ ה אל כה הי ה  ובה לות,  גה ן הנ יו מי נה בה ת  יא אל הוצי ה  ובה
ין. יהמי ה מי תורה ת יהם הנ אל ענ  יות בוקי הש יד לי תי עה ה  ם, ובה יהל ני פש ם מי יי מנ ענ  בוקי הו  זל יהם, וש ת הנ ע אל קנ בה ה  עות, ובה בה צש אל
הוא מםחנ של ה לנ לה ם עה שה ין, ומי יהמי ה לש לה ענ תש ל הי בל ב, הל לי הוא הנ ל, של בל יהה הל ב הה לי םאל בנ מ שש יהה לי הה ה של ן, מנ מנ זש אותו הנ
ה יד תורה הורי ץ לש רל אה ל הה ד ענ ך יהרנ ר כה חנ אנ ין, ולש בי ב מי לי ר הנ מנ אל יהה נל לל עה ה, של יונה לש על ם הה אי ב הוא הה לי י הנ רי המ ה, של מה כש חה

ץ. רל אה ל הה ענ

ה ים, זל עי שה רש ה הה עמשי מנ ם כש יהל לי יענ אמ גי ר מנ של ים אמ יקי די ר ייש צנ של ץ אמ רל אה ל הה ה ענ עמשה ר ננ של ל אמ בל ה ייש הל שום זל ומי
ר מנ אל נל יהה  לל יא י', עה ה הי בה שה חמ מנ ה, בש עמשל מנ ה ובש בה שה חמ מנ א בש טה ה חה זל ה, וש עמשל מנ ה ובש בה שה חמ מנ א בש טה ה חה זל ל, של בל הל ם וש דה אה
יונות, סש ני ה  רה עמשה בנ ה בו  סה ננ תש ם, הי הה רה בש אנ גול בש לש גי בש ם  דה א אה בה של ה, כש זל שום  ים, ומי מי עה ר פש של על ה  זל י  אותי סו  ננ יש ונ
ק חה צש יי ובש ה,  בה שה חמ מנ בש ה  סה ננ תש ני ם  הה רה בש אנ בש ה.  עמשל מנ בש ה  סה ננ תש ני ק,  חה צש יי בש ל  גי לש גנ תש הי של כש ה  עמשל מנ בש א  טה חה של שום  ומי
ה, בה שה חמ מנ ם הנ שה ם, של הה רה בש ל אנ ד של צנ עמקםב, ומי ינ א לו  רה ק קה חה צש ל יי ד של צנ הנ ם. מי יהל ני ת שש ל אל עמקםב כולי ה, ינ עמשל מנ בש
שום עמקםב מי ינ וש םאל,  מ שש לי הוא  ק של חה צש יי ם בש אי הה וש ין,  יהמי לש הוא  ם של הה רה בש אנ ל בש גי לש גנ תש ב הי אה הה ל, של אי רה שש יי א לו  רה קה
הוא של יון,  לש על ר  תל כל בש ה  בה שה חמ מנ בש ה  לה עה ל  אי רה שש יי בו  ר  מנ אל נל ם,  אי הה ת  אל וש ב  אה הה ת  אל ם,  יהל ני שש ת  אל ל  כולי הוא  של
ף סל כל ף לנ רי צש ר - מנ בה דה סוד הנ ץ, וש רל אה יו בה שה רה טו שה שש פנ תש הי ם, וש הה רה בש אנ ף בש רי טה צש ם, הי דה א אה בה של ה, וכש תומה סש ה הנ בה שה חמ מנ הנ
ה ירה פי ין סש עמקםב, אי ה ינ בות יהו"ה - זל ן לי ק, ובוחי חה צש ה יי ב - זל הה זה כור לנ ם, וש הה רה בש ה אנ ף - זל סל כל ף לנ רי צש ב. מנ הה זה כור לנ וש
ת ן אל בי לנ ף ולש רי צה י לש די אי, כש דנ ונ ה  מה כש "ה, חה מה הוא יו"ד ה"א וא"ו ה"א, כם"חנ  יון, של לש ם על דה ל אה גי לש גנ תש םא הי ל של
ל לנ גש א בי לה ם אל דה אה ה בה תה יש םא הה ה ל לה עש מנ לש ה של חה רש טי ל הנ כה ילותו, וש צי ת אמ יל בו אל צי אל הל ה וש טה מנ מותו לש דש א בי רה בה ם של דה אה הה

ה. זל לוי בה ה תה זל ה, של לה עש מנ לש ילות של צי אמ הה

ר לו: מנ ה? אה בה שה חמ מנ ה בש לה ל עה אי רה שש ה יי שום זל יו, (ומי י עמלומה ימי יהשוב לי ה וש ה זל ן, מנ ם כי ר: אי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
יא הי ים, של רי ים ינדש כי חש הנ ה לש רוצל ה הה נה שש מי י הנ לי עמ נו בנ קש ם תי נה חי םא לש ר לו: ל מנ ה? אה בה שה חמ מנ ם בש ם שה הה רה בש אנ נו של ן לה יי ננ מי
ב. הה זה כור לנ ף וש סל כל ף לנ רי צש ר - מנ בה דה סוד הנ ף, וש רי טה צש ק הי חה צש יי ם, ובש דה ן אה בי לנ תש ם הי הה רה בש אנ ה, בש בה שה חמ יא מנ הי ה וש מה כש חה
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"ל ל אי ענ פש ה יי לל ל אי ן כה הל עמקםב, וש ה ינ בות יהו"ה - זל ן לי ק, ובוחי חה צש ה יי ב - זל הה זה כור לנ ם, וש הה רה בש ה אנ ף - זל סל כל ף לנ רי צש מנ
יו?). י עמלומה ימי יהשוב לי ה וש ה זל ן, מנ ם כי ר לו: אי מנ ר. אה בל ם גה לוש עי ם שה יי עממנ פנ

נו מל מי מו  קה יו, של שה רה שה בש יחנ  מי צש הי וש אותו  צו  צש יו, קי פה נה עמ שו  ינבש תש הי וש ים  יהמי יש  שי יהה קש הה ן של ילה אי לש ר לו:  מנ אה
ה אה רה של לום  חמ הנ יהה  הה ה  זל וש יו,  עמלומה י  ימי לי יהשוב  וש הו  זל וש יו,  עמלומה בנ יהה  הה של מו  כש ה,  אשונה רי בה כש ים  שי דה חמ ים  פי נה עמ
ר, מנ ר אה חנ אנ יו, וש פה נה ת עמ צו אל צש קנ ן וש ילה אי ר גםדו הה יהה אומי לומו הה סוף חמ יף, ובש קי תנ דול וש ץ גה לומו, עי חמ ר בנ צנ נל דש בוכנ נש
ת אל ה, וש דל שה ץ הנ ם עי דה אה י הה ר בו כי מנ אל נל יון, של לש ם על דה א אה לה אן אל ן כה ילה ין אי אי ירו, וש אי שש ץ הנ רל אה יו בה שה רה ר שה קנ ם עי רנ בש

. יחנ לי צש םא הי ל ה דורות וש מה כנ רוך הוא בש דוש בה קה ע הנ טנ ה נה זל ץ הנ עי הה

ה לל ל אי ן כה ה הל שום זל ם, ומי יחנ שה לי צש הי בות וש אה ת הה לשל שש יב אותו בי כי רש הי ל, וש אי רה שש ץ יי רל אל ע אותו בש טנ נה ד של (ענ
יא הי של ץ,  רל אה הה ל  ענ יו  שה רה שה טו  שש פנ תש הי ם,  שה ז  חנ אה וש ם  שה יחנ  לי צש הי של יהד  מי ר.  בל גה ם  עי לוש  שה ם  יי עממנ פנ "ל  אי ל  ענ פש יי
ים, ני אופנ ים וש פי רה יות ושש חנ ים וש כי אה לש מנ הנ מות וש שה נש ל הנ בות של כה רש מל ל הנ כה ים ובש יעי קי רש ל הה כה ים בש פי נה לו עמ ענ תש הי ה, וש ינה כי שש הנ
רומו יף וש קי תנ ן וש ילה אי דול הה ה, גה נה ך ת"ק שה לנ המ ים מנ יי חנ ץ הנ עי שוהה של רש י פי רי המ ין סוף), ונ ד אי ה (ענ אשונה רי בה ר כש זנ חה ד של ענ
ם הי ם, של יי מנ שה י הנ פררי צי יו יהדורו  פה נה עמ ר, ובנ בנ ינת הנ ל חנ ל כה לנ צש יו תי תה חש ץ, תנ רל אה ל הה סוף כה לש זותו  חה ם, וש יי מנ שה לנ יענ  גי מנ

ר.) שה ל בה זון כה נו יי מל דושות, ומי מות קש שה נש

ר של ה על ם עולל הל בה ירות, שה פי ר סש של על ף דור בש לל אל ה לש יא עולה הי ה של ינה כי שש הנ מו של ף דור, כש לל ד אל יב אותו ענ כי רש הי וש
יו שה רה ה, שה לה עש מנ לש ן מי ילה אי ד הה יהרנ ץ,  רל אה ן בה ילה אי הה יחנ  לי צש הי יהד של ף דור, ומי לל אל ם לש הל ה בה עולה ד של ה, ענ אה ים מי מי עה פש
ן מנ אותו זש ית. בש לי כש ין תנ ד אי יו ענ שה רה ה שה טו בה שש פנ תש הי ין סוף, וש ד אי יו ענ פה נה ם עמ לו שה דש גנ תש הי ה, וש ינה כי שש יא הנ הי ץ של רל אה בה
ץ, רל אה ל הה סוף כה זותו לש חה ם, וש יי מנ שה יענ לנ גי רומו מנ יף, וש קי תנ ן וש ילה אי דול הה תוב גה כה הו של ם, זל קםדל מו מי ן כש ילה אי ל הה די גנ תש הי
דול תוב גה כה של הו  ם, זל קםדל מי מו  ן כש ילה אי ל הה די גנ תש ן הי מנ זש אותו  ה. בש טה מנ לש ם של דה אה י הה ני ל בש ר. כה שה ל בה זון כה יי נו  מל ומי
ה, טה מנ ר לש שה ל בה זון כה נו יי מל מות, ומי שה נש לו הנ ם אי יי מנ שה י הנ פררי ש, צי קםדל יות הנ לו חנ ר אי בנ ינת הנ כו'. חנ יף וש קי תנ ן וש ילה אי הה
ים ני אופנ וש ים  פי רה ושש ים  כי אה לש ומנ יות  חנ ר  קנ עה לו  אי כש יהכול  בש כי יעות,  טי נש בנ ץ  צי קנ מש יהה  הה וש ם  דה אה א  טה חה של ן  מנ זש בי של
יד גי ם ינ יי פנ נה ל כש ענ קול ובנ ת הנ יך אל ם יולי יי מנ שה י עוף הנ ם כי הל ר בה מנ אל נל לות, של פי ל תש בי קנ מש י של יהה מי םא הה ל ם, וש קומה מש מי

ל. אי רה שש ל יי כגיות של זש הנ לות וש פי תש ר? בנ בה יד דה גי ה ינ ה זל ר. מנ בה דה

שוהה רש ם פי נה חי םא לש ל אשון, וש רי ם הה דה אה ים בש לויי תש יו  ים הה תוני חש תנ ים וש יוני לש על אי של דנ ונ ר: בש זה עה לש י אל בי רנ ר לו  מנ אה
דוש קה יו הנ לה ח עה רנ טה ם של דה ל אה בה יו, אמ לה לוי עה ם תה עולה ל הה לו כה אי מו כש צש ל ענ ם ענ דה אה ה הה אל רש ם יי עולה ה לש נה שש מי י הנ לי עמ בנ
קום, ה לו מה נל שנ ר ומש חי קום אנ מה ם אותו בש שה קומו וש מש ר אותו מי קומו, עוקי מש יחנ בי לי צש םא הי ל גול וש לש גי רוך הוא בש בה
םא ם ל אי ב, וש , מוטה יחנ לי צש ם הי קום (כאן חסר). אי נוי מה ה שי זל ת, וש יי בה ת הנ ח אל טה ח וש קנ ר יי חי ר אנ פה עה ר - וש בה דה סוד הנ וש
, יחנ לי צש ם הי ם. אי שי נוי הנ ה שי זל וש מו,  ת שש ה אל נל שנ ר ומש חי קום אנ מה בש יב אותו  כי רש ם ומנ שה מי ר אותו  , עוקי יחנ לי צש הי
קום מה ענ אותו בש נוטי יו, וש צה ת עי אי יו וש נה בה ת אמ ת אל יי בנ ת הנ ץ אל תנ נה הו וש זל ם, וש שה ר אותו מי , עוקי יחנ לי צש םא הי ם ל אי ב, וש מוטה

הו. חי לש שנ תש יו ונ נה ה פה נל שנ לו מש ים של יורי צי ל הנ כה ה, ומי אשונה רי יהה בה הה ה של ל מנ כה יו מי עמשה ה מנ נל שנ ר, ומש חי אנ

יו פה נה ט עמ שי פנ תש , ומי יחנ לי צש הי וש ם  שה ע אותו  טנ נה ע של קנ רש קנ ר, הנ בל ם גה עי לוש  ם שה יי עממנ "ל פנ ל אי ענ פש יי ה  לל ל אי ן כה הל
ה וה ר צי בה ר דה מנ אל נל של מו  ף, כש לל ד אל ים? ענ מי עה ה פש מה ד כנ ענ ה, וש עמשל נוי מנ ה שי זל ה, וש ינה כי שש הנ ף דור, זו  לל ד אל יו ענ שה רה שה וש
ם, יב אותו שה כי רש יחנ ומנ לי צש מנ ד של ע אותו ענ טנ נה מות, של ף עולה לל ם אל הי למםה, וש ך שש ף לש לל אל ר הה מנ אל יו נל לה עה ף דור, וש לל אל לש

ף דור. לל אל יו לש ותה צש י מי רי שםמש יו, ולש בה אםהמ י? לש מי ים, לש פי לה אמ ד לנ סל ה חל עםשל ר - וש בה דה סוד הנ וש

ר מנ ם? אה הל ר בה םאמנ ה ת כו', מנ או וש בה ים וה רי בג ים קש עי שה י רש יתי אי ן רה כי תוב ובש י כה רי המ ים? של עי שה רש ה לה ר לו: ומה מנ אה
טו מש ר קג של ה אמ ה זל ך, מנ ם כה ר לו: אי מנ ז. אה מל רל י בש רו לי מש ך אה ר, כה גומי ף וש לל ך אל דש צי פול מי ם סוד, יי הל י בה תי עש מנ לו: שה
הו זל ם, וש נה מנ ם זש קו קםדל לש תנ סש הי טו וש מש קנ תש הי ה דורות של עה בה רש אנ ים וש עי בש שי אות וש ע מי שנ לו תש ר לו: אי מנ ר? אה גומי ת וש םא עי ל וש
ר הה נה הו  דור, זל ל דור וש ל כה הוא ענ רוך  בה דוש  קה ם הנ ק אותה רנ זה ם וש נה מנ ם זש קםדל קו  לש תנ סש הי ת, של םא עי ל וש טו  מש ר קג של אמ
םא. ב ים לה שי דה ים חמ ידי ז עמתי אה וש גוף,  בנ מות של שה נש ל הנ כה לו  כש יי ד של א ענ ד בה וי ן דה ין בל אי סוד של הנ הו  זל וש ם,  סודה יש ק  יוצנ
י רי שש יון. אנ לש על ם הה דה אה ים, הה ני קי זש ן הנ קנ הו זש אי זל דנ ים, ונ רי בי ים: חמ רי בי חמ עון לנ מש י שי בי ר רנ מנ אה ן, וש קי זה ק הנ לי תנ סש ם הי יי תנ ינש בי

ה בו. לה גנ תש ה הי זל סוד הנ הנ דור של הנ

(נוסח אחר וזה לשונו והוא מכתב יד)

ש גנ ם. פה מותה ים כש מי כה דור חמ ל הנ כה יו בש םא הה ל ים של מי כה י חמ ני א שש צה ם מה יי לנ גש י רנ לי ר בש גי ד חי חה ם אל דה אה יהה, של ה הה עמשל מנ
ם תל אנ ן  אה לש דור),  י הנ מי כש חנ ם  תל אנ ם של יכל לי עמ י  תי עש מנ (שה ים,  מי כה ם חמ יכל לי עמ לום  ם: שה הל לה ר  מנ אה ר,  גי חי ם אותו  הל בה
מות הי ל בש ים ענ בי ם רוכש תל אנ ב של ל גנ ף ענ ם: אנ הל ר לה מנ יהה. אה ת הה בה ב שנ רל על י. וש לוני קום פש מה לו: לש רו  מש ים? אה כי הולש
רו מש הו. אה מש ת. תה בה שנ ת הנ ם אל כל ן לה קי תנ ים לש די קש י אנ ני ים, אמ ם רוצי תל ם אנ ם, אי יי לנ גש י רנ לי ר בש גי י חי ני אמ ה, ונ בי רש צות הנ רה של
ל מ"ב ם של שי ם הנ הל ר לה מנ ה? אה בי רש צות הנ רה מות של הי בש ת הנ יג אל שי הנ ה יהכול לש תה אנ יך  אי ר, וש גי ה חי תה םא אנ ל המ ונ לו: 

ד. חה ע אל גנ רל ה בש סה רש ם ת"ק פנ הל ג לה לי די יות וש אותי

ם רום עי דה ה בנ נורה יו, ומש לה ם עה עולה י הה ני דנ עמ ל מנ ם כה םאל עי מ שש ן לי חה לש שג ת, וש חנ ה אנ רה עה י מש ל פי ם ענ מה צש ת ענ או אל צש מה
אות לש מי ח, ושש רה זש מי א בנ סי כי רום, וש דה פון לש ין צה ב בי עמרה מנ רות בנ קה ים יש ני בה אמ ב ונ הה זה ף וש סל ת כל טנ , ומי יהה לל רות עה ה ני עה בש שי
מו צש ת ענ ט אל שנ ר ופה בי חה ם אותו  ם, קה מה ים עי מי כה חמ ם הנ אותה לו, וש כש ם אה כגלה ר של חנ ן. אנ חה לש שג ל אותו הנ ים ענ ידי מי לש תנ
י ני כו', ופש וש רו  הי זש ים ינ לי כי שש מנ הנ וש ר בו  מנ אל נל ר של זםהנ ים כש רי יו זוהמ נה פה גוף של בש ש  בי לנ תש הי ם, וש יי לנ גש רנ י הה לי גוף בש הנ אותו  מי
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ת לל ר קםהל מנ ים אה לי בה ל המ בי ים בו המ אי קורש ת, וש לל ר קםהל פל ים סי חי יו פותש הה ד, וש על ם וה עולה ים לש בי כוכה ים כנ ירי אי יו מש ידה מי לש תנ
ת? לל קםהל ר בש חי סוק אנ ה פה שה םא עה למםה ל י שש כי דור: וש י הנ מי כש ם חנ לו אותה רו  מש ים. אה מי עה ה פש מה ים כנ רי יו חוזש הה כו', וש
ה עה בש ל שי יכה הי ובנ רות,  קה יש ים  ני בה אמ ונ ב  הה זה וש ף  סל כל מי לות  יכה ה הי עה בש שי לש ך,  רל דל ר בנ גי חי ה  אה רש ני של ם אותו  יס אותה ני כש הי
ת יר אל כי םא מנ ל י של ל מי כה ה  תוב בה כה ה, וש םאשה ל ר ב ענ הה ת זה רל עמטל ף ונ סל ל כל ה של ם יונה שה יות, וש ע חנ בנ רש ל אנ אות של סש כי
ה אותה תוב בש כה ת של דור אל י הנ מי כש ם חנ אותה ך  כה או  רה יהד של ת. מי יומה ב  רי קה ר הנ זה הנ וש תוב  יו כה לה עה לו,  לה ים הנ לי בה המ הנ
דור? י הנ מי כש ם חנ תל אנ ר של מנ אל ם נל יכל לי י עמ כי וש ר:  גי חי ם כש יהל לי ה עמ אה רש ני של ם אותו  הל ר לה מנ חור. אה אה לש רו  זש ה, חה רה עמטה הה
הו, יעי בי שש ים אנ יהמי ך  ד אםרל הו, ענ טי לש פנ אמ ק ונ שנ י חה י בי ם כי יכל מודי ל לי כה ם בש יתל אי םא רש ל דור, וש י הנ שי פש א טי לה ם אל כל ינש אי
יות, ם אותי יי תנ ים ושש עי בה רש ם אנ הל בה מות, של ה שי עה בש ל שי סוד של ם בש ת הי לל ל קםהל ים של לי בה המ לו הנ רםך, אי כגלו אה ם של עולה לש
ם, יי תנ ושש ים  עי בה רש אנ ם  הי וש י"ם,  להי אל ם  יי ננ ושש ים  לשי ושש ירות  מי אמ ר  של על ם  הל בה ייש  של ית  אשי רי בש י  מי יש ה  עה בש שי ד  גל נל כש
ם יהל לי בות אבגית"ץ, עמ ע תי בנ לו של ם, אי יהל לי ים עמ בוהי נו וגש יש הנ י"ם, וש להי אל י"ם הה להי ם אל הל ר בה מנ אל נל ב, של ם לי יהל לי עמ ונ
ל יד ענ עי הה ה לש לה יש ל לנ כה ה בש לה עש מנ ה לש עולה של ה, כש מה שה נש ת הנ סות אל כנ תו לש גגלה ה הוא סש זל ם הנ שי הנ ר. וש גומי ים וש פי רה ר שש מנ אל נל
ת חנ פורנ ם  הל ובה ין,  די שי וש ין  ילי לי וש רוחות  הה וש ים  יקי זי מנ הנ ל  כה ומי ה  לה בה חנ י  כי אמ לש מנ מי ם,  דה אה ל  של ים  טובי הנ ים  עמשי מנ הנ
ת חנ יות פורנ י אותי תי שש , ובי יהה לל גש ה רנ סל כנ יות תש י אותי תי שש ם, ובי הל יהה מי נל ה פה סל כנ ם תש ל שי כה יות מי י אותי תי שש ה, בי לה עש מנ לש
ל יור של צי ם מ"ב בש ייש שי ב, וש תה כש ה ני וה עמ ם שנ ת חותנ צורנ ן מ"ב בש ם בל ייש שי ש, וש פל נל ך לנ ף כה אנ , וש רוחנ ך לה ף כה אנ ה, וש לה עש מנ לש
מותו, הוא יהו"ה, הוא דש ם מ"ב של ש, שי מה מותו מנ הוא דש ם מ"ב של ייש שי ם, וש חותה ל הנ קוק ענ ך חה לל מל מות הנ דש
הוא ם מ"ב של יו"ד וא"ו דל"ת, ה"א אל"ף, וא"ו אל"ף וא"ו, ה"א אל"ף, שי יו"ד ה"א וא"ו ה"א, 

ה אבגית"ץ. ה זל וה עמ שנ יור מ"ב בש ר אהי"ה, צי של ם הוא אהי"ה אמ חותה הנ

ם, מותה ים כש די י שי די עובש שוף וש א כי לה ם אל הל ים בה לי םא פועמ ל ים, וש יקי זי מנ הנ ים ומי די שי ל הנ ם של תה מה שש ים ני עי שה רש הה וש
שום ם, ומי ים אותה אי ים שונש כי אה לש מנ ל הנ כה רוך הוא וש דוש בה קה ל הנ יו"ת של וה המ ל הנ כה מות וש שי ל הנ ים כה עי שה רש הה שום של מי
םא ה ל שום זל ינו, ומי מי ין בש א מי לה ס אל םא תופי ל ים, של כי אה לש םא מנ ל ים וש דושי מות קש םא שי ל וש יענ  מי םא קה יל ל םא מועי ל ך  כה
יו לה יהו"ה, עה לו  ה של דה קג נש או"ת הנ בה ר, צש גומי וש או"ת  בה ם יהו"ה צש רל י כל ם כי הל ר בה מנ אל נל ם, של יי אה לש כי ך  מש רש ע כנ רנ זש תי
ן כםהי ד, הנ סל ם חל תה גה רש עמקםב, דנ ינ וש ק  חה צש יי ם  הה רה בש ע אנ רנ ם זל הי וש "ץ,  מי "א קה בה "ם שש "ק, חםלי שנ חה יך  בותל אמ ק בנ ר רנ מנ אל נל
ד, סל ל חל ה ענ מה כש "ץ חה מי ת, קה רל אל פש ל תי ר ענ תל "ם כל חםלי שום של י, מי עי צה מש אל מוד הה ענ ל - הה אי רה שש י, יי וי ה - לי בורה דול, גש גה הנ
ם כגלה מו  קה "ה.  כל חנ מש ה  מה כש חה ים,  תי מי הנ ינת  חי תש לי ה  כל חנ מש הנ י  רי שש אנ ה  מה כש חה ובנ ים,  רי ינדש ים  כי חש הנ לש ה  רוצל הה ובו 

כו'. יו וש נה פה חו לש טש תנ שש הי וש

ד חה יש אל אי ה בש עמשל יהה מנ הה י של תי עש מנ ה, שה אי םא ורש כו'. ב ץ וש רל אה ל הה ה ענ עמשה ר ננ של ל אמ בל ר, ייש הל מנ אה ם וש קםדל מי ח כש תנ פה
ם: הל ר לה מנ ה. אה תורה ת הנ מנ כש י חה לי עמ דור, בנ י הנ לי עמ ים בנ מי כה י חמ ני שש ש בי גנ ך, פה רל דל ך בנ יהה הולי הה ם של יי בנ י קנ לי עמ ם בנ אותה מי
י. לוני קום פש מה רו לו: לש מש ים? אה כי ם הולש תל ן אנ אה דור, לש י הנ מי כש ם חנ תל אנ ם של יכל לי י עמ תי עש מנ ים, שה מי כה ם חמ יכל לי לום עמ שה
ים. ם רוצי תל ם אנ ם, אי כל בש ית מושנ קום בי ם מש כל ר לה די סנ אמ ך) ונ לי ם, (אי שה ך לש י הולי ני ם: אמ הל ר לה מנ יהה. אה ת הה בה ב שנ רל על וש
ם תל אנ ב של ל גנ ף ענ ם: אנ הל ר לה מנ ה? אה ילה זל הש יי ן של כי תה יי יך  אי ם, וש יי לנ גש י רנ לי ה בש תה אנ ים וש ם סוסי נו עי י אה רי המ רו לו: ונ מש אה
ת. בה שנ ת הנ ם אל כל ר לה די סנ ים לש די קש י אנ ני צו, אמ רש ם תי ם, אי יי לנ גש י רנ לי ר בש גי י חי ני אמ ה, ונ בי רש צות הנ רה מות של הי ל בש ים ענ בי רוכש
או צש ה, ומה יצה פי ם קש הל ה לה שה יט. עה בי ב שה מו כוכה ץ כש יהה רה הה או אותו של רה יו וש לה ם אי יהל אשי ירו רה זי חל ם הל יי תנ ינש הו. בי מש תה
ע גנ רל סות בש רש אות פנ ש מי מי ם חמ הל ג לה לי יות, די ל מ"ב אותי ם של שי ם הנ הל ר לה מנ ן. [אה יי ף ענ רל הל ה כש רה עה י מש ל פי ם ענ מה צש ת ענ אל

או כו'.] צש ד, מה חה אל

ם יהה שה הה ד, וש חה ס אל די רש פנ סו לש נש כש ני ד של ה, ענ רה עה תוך מש ה בש רה עה מש יו לי רה חמ סו אנ נש כש סו. ני נש כה ים, הי מי כה ם: חמ הל ר לה מנ אה
ב יהה יושי הה ש, וש מל של ים כנ ירי אי יו מש יו הה נה פה ר של חי גוף אנ ש בש בי לנ תש יהה מי הה גוף, וש אותו הנ ט מי שי פנ תש ם מי יי בנ ל קנ ענ אותו בנ
ת, לל ר קםהל מנ ים אה לי בה ל המ בי ים המ אי יו קורש הה יו, וש לה גש רנ א לש סי כי ת הנ חנ יו תנ ידה מי לש אות תנ לש מי כות, ושש לש ל מנ א של סי ל כי ענ
סוק ין פה י אי כי ה, וש ה זל דור: מנ י הנ לי עמ ים בנ מי כה ם חמ ם אותה הל רו לה מש בון. אה שש י חל לי ים בש מי עה ה פש סוק זל ים פה אי יו קורש הה וש
ם יס אותה ני כש הי וש ם,  יהל ידי ז בי חנ אה וש א,  סי ל כי ענ ב  יושי יהה  הה ם של יי בנ קנ ל הנ ענ בנ ם אותו  יהד קה ת? מי לל ר קםהל פל סי ר בש חי אנ
יו, פי ה בש רה עמטה ונ ר  של נל יהה  י הה יעי בי שש ל הנ יכה הי ובנ ים,  לי בה ל המ בי תוב המ יהה כה ל הה יכה הי וש ל  יכה ל הי כה ובש לות,  יכה ה הי עה בש שי לש
יו לה ם, עה הל לה סוד של לו ובנ לה ים הנ לי בה המ ת הנ יר אל כי םא מנ ל י של ל מי ה: כה רה עמטה תוב בה יהה כה הה ה, וש רה ה עמטה אותה ה בש מות יונה ודש
דור? י הנ לי עמ ים בנ מי כה ם חמ תל ם: אנ יי בנ קנ ל הנ ענ ם אותו בנ הל ר לה מנ חור. אה אה רו לש זש ם חה יהד הי ת. מי ב יומה רי קה ר הנ זה הנ ר וש מנ אל נל
י יתי שי ה עה זל סוק הנ פה בנ אי של דנ ונ ים, של מי כה ם חמ כל ינש אי אי של דנ ונ ם, ובש כל תש מנ כש ת חה ת אל ענ דנ ת לה עי ד כה ם ענ יכל רי חמ י אנ תי כש לנ הה של
ע, בנ רש אנ ם בש ענ לש, ופנ שה ם בש ענ ם, ופנ יי תנ שש ת בי חנ ם אנ ענ ת, ופנ חנ ה אנ יסה טי ם בש עולה ת הה ס אל י טה יתי יי ה, ובו הה זל ן הנ יה נש בי ל הנ כה
י תי שש יהרנ ה  זל סוק הנ פה הנ וש ם,  יי בנ ל קנ ים ענ כי הולש נו  כגלה זו  ץ הנ רל אה בה נו  אה וש ע,  בנ של ם בש ענ ש, ופנ שי ם בש ענ ש, ופנ מי חה ם בש ענ ופנ

ן. יי ף ענ רל הל ם כש קומה מש ם בי ם אותה שה ב וש מון רנ ם מה הל ן לה תנ דורות. נה ל הנ ד כה יו, ענ בי אה י מי בי אה א, וש בה אנ מי

ה, זל סוק הנ פה ז בנ מל נו שום רל מםר לה י, אל בי ים: רנ רי בי חמ רו לו הנ מש ץ. אה רל אה ל הה ה ענ עמשה ר ננ של ל אמ בל ה ייש הל שום זל ומי
ם כל ר לה ל אםמנ בה ם, אמ יון ייש שה לש סוד על אי של דנ ונ ים, בש מי כה ם: חמ הל ר לה מנ ים. אה מי כה חמ ן הנ זו מי ה הנ מה כש חה ה הנ תה סש כנ תש םא הי ל של
ם הי ע, וש בנ ת של בנ ים בש לולי כש ם של הי ה, וש זל ם הנ עולה ם בה רה כה ת שש ל אל םא נוטי ל י של י מי רי שש אנ ם, וש ים הי לי בה ה המ עה בש ז. שי מל רל בש
ם דה גש נל ה, וכש עה בש י שי רי ל - המ בל כםל הה ה, הנ שה י שי רי ה, המ לשה ים שש לי בה ל המ בי ם, המ יי ננ ים שש לי בה ד, המ חה ל אל בי ה, המ זל סוק הנ פה בנ
ים, פולי כש ה,  נורה מש ל הנ רות של ני ת הנ ענ בש ד שי גל נל כש ים,  פולי ם כש ים הי לי בה המ הנ ת  ענ בש שי לו  אי מות אבגית"ץ,  ה שש עה בש שי
יהד, יהה מי הה וש י אור,  הי יש ה  ירה מי אמ בנ ן  הל בה ר  מנ אל נל של יו"ת  וה ע המ בנ ם) של הי (וש קות,  ה מוצה עה בש שי ה  עה בש שי ם  הל ר בה מנ אל נל של
ים, בי הה ים לל לי בה ב, המ הנ ל הוא לנ בל יו, הל רה בי חמ מות אבגית"ץ ונ ה שש עה בש ם שי יו"ת הי וה ע המ בנ ם של ל אותה ים של בושי לש הנ וש
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יו פי ם מי יא אותה מוצי של לו, כש לה ים הנ לי בה המ ת הנ יר אל כי מנ י של ומי ש,  בות אי המ לנ ב  ר קול יהו"ה חוצי מנ אל נל ם  יהל לי עמ ונ
ה, תונה חש תנ הנ ה  ינה כי שש בנ ים  שי בש לנ תש ומי ה  נה מל מי ים  אי יוצש ים  לי בה המ הנ ל  כה של ה,  יונה לש על הה ה  ינה כי שש בנ ן  וי כנ לש ענ  יודי בו,  לי ומי
ים לויי תש לו  אי של ץ,  רל אה וה ם  יי מנ שה או  רש בש ני ן  הל בה של יות  אותי הה ם  הי של יו,  רה בי חמ ונ אבגית"ץ  מות  שש ה  עה בש שי ת  לל כולל של
רות ה ני עה בש ד שי גל נל ים, כש פולי ם כש לו הי לה ים הנ לי בה המ ת הנ ענ בש שי יהד, וש ה מי עושל ר וש ל אומי סוד של יהה, בש עמשי לו בנ אי ה וש ירה מי אמ בנ
ם הי יהה, וש עמשי לו בנ אי ה וש ירה מי אמ לו בנ ר, (אי גומי רות וש ני קות לנ ה מוצה עה בש שי ה וש עה בש ם שי הל ר בה מנ אל נל ים, של פולי ה, כש נורה מש הנ

קות). ה מוצה עה בש שי ה וש עה בש ם שי לו הי "א, אי א"ו הי "א, ו"ה וה י"ה יו"ד הי

י רי המ כו', ונ יך וש פי י בש רנ בה ים דש שי אה ר וה מנ אל יו נל לה עה ה, וש עמשל מנ ה ובש ירה מי אמ לות בנ פי עמלות תש הנ ים לש עי יודש ם של עה י הה רי שש (אנ
ה תה אנ ך  כה כו',  עמשו  ננ ם  יי מנ ר יהו"ה שה בנ דש בי ר בו  מנ אל נל של מו  פות, כש תה שג י, בש מי עי א  לה אל י  מי ענ י  רי קש תי ל  אנ שוהה  רש פי

ץ. רל אה ם וה יי מנ עמשו שה יך ננ בורל די בש י, של מי פות עי תה שג בש

א. סי כי עמלות לנ מנ ש  א, ו' שי סי כי י הנ לי גש ת רנ ענ בנ רש ים, ד"ו, ד' אנ צופי רש פנ ד"ו  ק לש לי חנ תש ל ה' לב, ה' מי בי עוד, המ וש
יהו"ה, א לנ סי ה כי ה אותה עושל לו, וש לה ים הנ קוני תי ה הנ רה עמשה לול מי כה בוד הנ כה א הנ סי כי ה מי מה שה ש נש יורי י של י הוא מי רי שש אנ
ל ים, כה מוני דש קנ הנ שוהו  רש פי ך  כה תו, של מה שש ני א לש סי ם כי דה אה הה ן לו  קי תנ ילות, לש צי אמ ך  רל דל הוא בש ל יהו"ה של ם של שי הנ של
ס ל כי י יהד ענ כי ך  שום כה י י', ומי לי ין ה' בש אי ה, וש יונה לש על ה הה ינה כי שש ה הנ ם שורה שה בוד, וש כה א הנ סי כי זורות מי מות גש שה נש הנ

יה"ה.

ך רל דל ית בש לי כש שי הנ ש  פל נל זו  וש ן,  אופנ ה בש ילות, ה' שורה צי הוא אמ י של לי כש שי הנ הו רוחנ  זל וש מטטרו"ן,  ה בי ו' שורה
ך אה לש א ומנ סי ם כי הי זורות, וש ן גש הל ר בה מנ אל א נל לה ילות, אל צי אמ ך  רל דל םא בש ל ית וש לי כש ש שי פל נל וש רוחנ  ה וש מה שה נש ייש  ילות, של צי אמ
הוא רוך  בה דוש  קה הנ ל  של יות  אותי הה ל  אל ם  הל בה לות  פי תש הנ ל  של ים  לי בה המ הנ ים  לי עמ מנ של ל  אי רה שש יי ם  יהל רי שש אנ ן,  אופנ וש
ם הי ים, של עי שה ל רש ל של בל הל ייש  וש ץ,  רל אה ל הה ה ענ עמשה ננ ר  של ל אמ בל הל ה ילש  שום זל ה, ומי תונה חש תנ הנ וש ה  יונה לש על ה הה ינה כי שש הנ וש
ר מנ אל ם נל יהל לי עמ ר, ונ קל ל של צות של רה אמ ים ונ יעי קי ם רש הל ים בה עי נוטש ה, וש לה בה י חנ כי אמ לש ם מנ ים אותה לי נוטש ר, וש קל ל של ים של לי בה המ
ה - ת זל מםע אל שש א לי לה ם אל עולה אנו לה םא בה לו ל רו, אי מש אה יו, וש נה פה חו לש טש תנ שש הי ם וש מו כגלה ים. קה עי תג עש ה תנ עמשי ה מנ מה ל הי בל הל

דני.)

ים בושי ם לש פולות בג"ד כפר"ת הי ע כש בנ של הנ ן י"ה יו"ד ה"א, ו"ה וא"ו ה"א, וש הי ה, וש םאשה ל ר ר ענ של רות אמ ני לנ
ה עה בש ה שי שום זל ם, ומי קות אותה שש הנ ים לש די ה יורש עה בש ים, שי ים עולי לי בה ה המ עה בש ה, שי פל ב לנ לי הנ ים מי ם עולי כגלה ם, וש הל לה
ם י הי רי , המ ם רוחנ יי מנ ש  ם אי הי "ש, של מל ם אל הל לה ים של בושי לש הנ ה, של לה עש מנ ים לש נוזי ם גש ה הי לשה קות, שש ה מוצה עה בש שי וש
ית אשי רי ל בש ים של להי ם אל יי ננ ים ושש לשי ירות, ושש מי ר אמ של ם על ם הי דה גש נל יבות, וכש תי ם נש יי תנ ים ושש לשי שש ים מי עולי ה של רה עמשה
ש אי ם וש יי מנ ה בש חוזה רוחנ אמ הה ם, וש יי מםחנ - מנ ן הנ , מי ה - רוחנ אה רי י הה פי נש כנ ש, מי את אי ב יוצי לי הנ ם. מי יי תנ ים ושש עי בה רש י אנ רי - המ
ב קול יהו"ה חםצי ר בו  מנ אל נל ש  אי ז בה אוחי של ם, כש יי מה ל הנ קול יהו"ה ענ ר בו  מנ אל ם נל יי מנ ז בנ אוחי של ה קול. כש עמשל ננ וש
ר ר קול יהו"ה שובי מנ אל יו נל לה עה ים, וש עי לה ר סש בי שנ ים ומש רי ק הה רי פה ק מש זה חה הוא רוחנ  רוחנ  ז בה אוחי של ש, כש בות אי המ לנ

אמרהזיים.

"א בה "ם שש הוא חםלי ק יהו"ה, וש שנ יך חה בםתל אמ ק בנ תוב רנ כה הו של "ק, זל שנ ם חה הי "ש, וש מל ד אל גל נל ן כש דות הי קג לש נש שה וש
י"ם להי אל רוחנ  וש ר בו  מנ אל נל "ם,  הוא חםלי ז בו, של אוחי רוחנ  של ם, וכש יי מה ל הנ ין, קול יהו"ה ענ יהמי "ץ לש מי "ץ, קה מי קה
ר בי שנ ים ומש רי ק הה רי פה ק מש זה חה , הוא רוחנ  רוחנ הה ת בו  זל אוחל של ש, וכש אי "א הוא בה בה שש ם. הנ יי מה י הנ ני ל פש ת ענ פל חל רנ מש
ש, אי ם וש יי ם מנ הי "א, של בה "ץ שש מי ין קה "ם בי הוא חםלי , של רוחנ ת בו הה זל אוחל של ה, כש של הוא קה ה של בורה גש ד הנ צנ ים. מי עי לה סש
ם קול יהו"ה הל ר בה מנ אל ים, נל קי רה ה פש מונה ים ושש רי שש ם על הי םאל, של מ ין ינד שש ם ינד יהמי הל בה ייש  רועות של י זש תי ם שש הי של
ם הי ם של יי י שוקנ תי שש ת בי זל אוחל של ר. כש דה הה ר בו קול יהו"ה בל מנ אל ע, נל צנ מש אל ל הה מוד של ענ ת בה זל זו אוחל רוחנ הנ הה של . כש כםחנ בנ

קו. בה דג יהו יש חי אה יש בש ים, אי חי ם אנ יי ננ ה, שש לה יה אנ י הה רי פש י עה ני ם שש הי יהלות, של ל אנ חולי ם קול יהו"ה יש הל ר בה מנ אל "י, נל רי צי

יום ל הנ ה כה מה י שםמי ני ננ תה ר - נש בה דה סוד הנ ים אותו, וש יהקי י של ני שי י הנ רי יו, המ חי פםל אה ם יי אי בום, של יי אן סוד הנ כה וש
ח רנ פה שום של לות, מי גה ה בנ וה יא דה ה הי ינה כי שש לו, הנ ף של כנ עמקםב, בנ ינ ך  ף ילרל כנ ע בש גנ י נה כי ר בו  מנ אל נל ה הו"ד, של זל "ה, וש וה דה
יק, די ה צנ זל "ק וש ירי ה חי ר, זל בה דש יל מי ה). קול יהו"ה יהחי לה ה (דנ לה ה ד' של רה אמ שש יא ני הי ן ה', וש הוא ו' מי ך של יהרי ה הנ נה מל מי

כו'. מות אבגית"ץ וש ה שש עה בש ד שי גל נל ה קולות כש עה בש ר, שי בה דש יל מי ת בו, הוא יהחי זל רוחנ אוחל הה של כש

ה, שה ית אי עמשי ננ ם, וש אי הוא הה ה' של ל הנ ה אל ש עולה אי מון, הה דש יר קנ וי יון, אמ לש ר על תל הוא כל יר של וי אמ ה בה רוחנ עולה הה
ל י של לי כש יא הנ כות הי לש מנ סוד, הנ הוד יש ח וש צנ ני ל הנ ים אל די ך יורש כה ה, וש מה כש זו חה ים, וש ה ינמי עמשל ננ י' וש ל הנ ה אל ם עולל יי מנ הנ
קולות ת הנ ענ בש ל שי ענ דות, וש קג נש י לנ לי ם כש הי יות של אותי ל הה ל כה ל של לה כש יא הנ הי ם, וש כגלה ה מי לולה כש ר הנ פה יא עה הי ם, וש כגלה
ת קול ים, בנ עי ם שומש תל ים אנ רי בה ר קול דש מנ ים אה זי נה גש ה  לשה ל שש ענ וש קולת,  ת הנ ים אל ם רםאי עה ל הה כה וש ר  מנ אל נל לו  לה הנ

ה. תונה חש ה תנ ינה כי ם שש כגלה של

ל קוץ של ם, הנ ה הוא חםלל לה עש מנ ל י' לש ם, קוצו של "ק, חםלל "ם שורי "ק חםלי ירי ן, חי דות הי קג נש לש  ה, שה אי םא ורש ב
ת, לל של לש ם שנ הי א, וש תה גולש ן סל ד, הי חה אל לש כש ם שה הי של "ק, כש ע הוא שורי צנ מש אל תוך הה "ק, בש ירי ה הוא חי טה מנ אות י' לש הה

גו"ל. ם סל הי "ק וש ם שורי הי וש

ה, בורה ד גש סל "י, חל רי ת צי חנ ה תנ דה קג גו"ל הוא נש "י, סל רי ל צי "ם ענ "א, חםלי תה גולש ה הוא סל ינה ה ובי מה כש ל חה ר ענ תל כל
"א בה שש ת. הנ לל של לש ע, הוא שנ צנ מש אל ת בה רל אל פש תי של כש ך  כה "ק, וש ע הוא שורי צנ מש אל סוד בה יש ח הוד, הנ צנ ה, ני טה מנ ת לש רל אל פש תי
ל ה זו ענ ירה פי ל סש כות, כה לש ל מנ סוד ענ ם יש הי של ם, או כש יי ל מנ ש ענ ש או אי ל אי ם ענ יי ים מנ רי בש גנ תש מי של דות, כש קג י נש תי הוא שש
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יו ם הה ים הי וי ם שה הי של ן, כש טם קה אור הנ מה ת הנ אל דםל וש גה אור הנ מה ת הנ ר - אל בה דה סוד הנ "א, וש בה קום הוא שש ל מה כה י זו בש בי גנ
ן הי ה"ה, וש ים מי לויי תש ים, של לי בה ל המ בי יות המ אותי הה בור, וש ן די דות הי קג נש ל הנ כה ים, וש דםלי גש אםרםת הנ מש י הנ ני ת שש "י, אל רי צי
דות), קג יות ונש ם אותי הי ן ו', וש ם מי קולות הי אי, הנ דנ ת קול ונ י' בנ דות מי קג נש נות, (הנ טנ יות קש אותי דולות וש יות גש אותי
ן יות מי אותי ים), הה רי ים ינדש כי חש הנ ה לש רוצל ר הה מנ אל נל ין, של יהמי ם בש יי מנ שות בנ בש לנ תש קדות מי נש ן, (הנ הל ים בה לולי ים כש מי עה טש הנ וש
ים כי חש הנ ה לש רוצל הה ר בו  מנ אל נל ין, של יהמי בש ם  יי מנ שות בנ בש לנ תש דות מי קג נש ו', הנ ן  ים מי מי עה טש י', הנ ן  דות מי קג נש ה' ה', הנ
ים, לי בה ם המ הי ש, של בות אי המ ב לנ ר קול יהו"ה חםצי מנ אל ם נל יהל לי עמ םאל, ונ מ שש מי ש  אי שות בה בש לנ תש יות מי אותי ים, הה רי ינדש
ד צנ יות מי אותי הה ה, וש מה כש חה ד הנ צנ דות מי קג נש הנ ר, וש תל כל ד הנ צנ ם מי ים הי מי עה טש הנ ע, וש צנ מש אל יר בה וי אמ ים בה שי בש לנ תש ים מי מי עה טש הנ
ח הוד צנ ני ים בש שי בש לנ תש מי ך  כה ת, וש רל אל פש ה תי בורה ד גש סל ם חל הי , של רוחנ וש ש  ם אי יי מנ ים בנ שי בש לנ תש ה) ומי ילה בי שש בי ה, (של ינה בי הנ

ם. כגלה ה מי לולה ם, כש ל כגלה י של לי כש כות הנ לש מנ סוד, הנ יש

ם בו כגלה ב של לי יא הנ הי וש ה,  ים בה לי לה כש ני ם  כגלה וש ים,  בורי די הנ וש קולות  הנ ים וש לי בה המ ים הנ אי יוצש נו  מל מי ה של פל יא הנ הי
ין, יהמי הוא לש ם של יי מנ ק בנ רוחנ דופי הה של . כש רוענ זש ל הנ ים של קי עורש ל הה כה לש רוחנ  ל הה ק של דםפל ים הנ אי ה יוצש נה מל ים, ומי לי לה כש ני
ק דופי של וכש  , תש י אה חותי ה אמ מה כש חה לנ מור  אל ה  ר בה מנ אל נל של ה  אותה י, לש חותי י אמ לי י  חי תש פי ק  י דופי קול דודי ר בו  מנ אל נל
יהה פל שה ם רש הל ר בה מנ אל נל י"ם, של פי רה ם שש הי י"ם של פי שה ה רש מה כנ ף בש רה שש ני בו  י, של יהתי עש רנ ה  ר בה מנ אל ש, נל יא אי הי םאל של מ שש לי

ת יה"ה. בל הל לש ש שנ י אי פי שש רי

ם, תה יש  עמקםב אי ינ וש ר בו  מנ אל נל עמקםב, של ינ ל  ה של גה רש דנ יא הנ הי שום של י, מי תי מה י תנ תי יונה י  עי צה מש אל מוד הה ענ ד הה צנ מי
ה בו עולל יכות, וש רי אמ יו בנ לה ן אי יה עש מנ יק הנ די צנ ל הנ ד אל ם יורי יי מנ בנ ד, של םא יורי ל ה וש םא עולל ל, ל קה שש מי ם בש ה שה לה ק של דםפל הנ וש
"ת, לל של לש ם שנ יהל ני שש ז) בי ד (אוחי י יורי עי צה מש אל מוד הה ענ ר, ובה בל של ים בש רי בה שש ק בי דםפל ש הוא הנ אי ה. בה יעה קי ל תש יכות של רי אמ בנ
ה יאו לה בי הי שום של ק, מי דםפל ם אותו הנ י, תה תי מה ה. תנ תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש ל הנ ה אל קה ה דנ מה מה ה, קול דש רועה זו תש י, וש ינוני בי

בנחמשנאי.

רוך דוש בה קה הנ שום של ק, מי ה דםפל ין בה ה אי נה שי יא יש הי של ר, כש י עי בי לי ה וש נה שי י יש ני ה אמ ר בה מנ אל לות, נל גה ה בנ ינה כי שש הנ של וכש
ה מה לה טוב,  מי י  יתי שי חל הל יהה  דומי י  תי מש לנ אל נל תוב  כה של הו  זל ה.  נה מל מי ק  חי רנ תש הי ה,  לה של ק  דםפל הנ קול,  הנ הוא  של הוא 
ית, אשי רי ה בש עמשי ל מנ ים של להי ם אל יי ננ ושש ים  לשי הוא שש י"ם, של אלהי ז בי מה רש ני יהה של יא דומי הי יה"ה, של י? מי תי מש לנ אל נל
ת רל אל שש ן ני מנ זש אותו הנ הוא קול. בש טוב, של י מי יתי שי חל הל שום של י"ם, מי להי רוחנ אל ר בו וש מנ אל נל ק, של ש דופי קםדל רוחנ הנ של
אי, שנ חמ בנ ה  לה יאו  בי לות, הי גה ת קול בנ ין בנ אי שום של לות, ומי גה ת קול בנ ין בנ ה אי שום זל י קול, ומי לי ה בש ידה חי ת יש בנ

ה. תורה ים ייש לנ ני ים פה עי בש אן, שי ים ייש כה דולי סודות גש ב של ל גנ ף ענ אי. אנ שנ חמ יא בנ ה הי לה פי תש ה הנ שום זל ומי

ם הל בה ר, של של על ן  הי עות של בה צש אל ק הה דםפל בש ים  די קש ננ מש דות של קג נש הנ של מו  כש הוא  ק, של דםפל ה  לה ין  אי ן  מנ זש אותו  ובש
ד גל נל גון, כש ני ה בש עולל קול של הנ מו  ק הוא כש דםפל ד, הנ וי נור דה ל כי ים של ימי ני ים בנ די קש ננ ם מש הי , וש רוחנ ק הה דםפל ים בש די קש ננ מש
י יהתי עש י רנ חותי ם, אמ ה הי עה בה רש ים. אנ לי הי תש ים בנ גוני י ני יני ה מי רה ד עמשה וי ה דה שה ק, עה דםפל א בנ רופי ל הה כי תנ סש מי ים של קי פה ה דש רה עמשה
ב, לי ל הנ םאל של מ ן שש זל אם א מי ק יוצי דםפל ד יו"ד ה"א וא"ו ה"א, הנ גל נל ים כש קי פה ה דש רה עמשה ד יהו"ה, ונ גל נל י, כש תי מה י תנ תי יונה
ם הי גוף של ל הנ ים של ידי רי וש הנ ים וש קי עורש ל הה כה יו, וש לה אי ן מי גי ננ יהה מש הה ד של וי נור דה כי ת בש בל של ננ ה מש תה יש הה ית של פוני י רוחנ צש זוהי וש

כו. לי ת יי כל לל רוחנ לה ה הה מה ילה שה הש ר יי של ל אמ ר - אל בה דה סוד הנ ב, וש לי ן הנ ים מי קי יו) דופש ם (הה ים, הי קי פה דש

ין ה אי שום זל ים, ומי קי םא דופש ל לו  ים של קי עורש ש, הה קםדל הנ רוחנ  ין בו  אי ו, של שה ד הוא סמא"ל, הוא עי בי כה הנ
ר, גומי יו רוחנ יהו"ה וש לה ה עה חה נה וש ר בו  מנ אל נל ש, של קםדל ה רוחנ הנ קה לש תנ סש הי לות של גה ם, ובנ עולה מות הה אג ה בש ה שורה ינה כי שש
ה), יהה עולל הה ה (של פל ת קול בנ ין בנ אי ר, וש י עי בי לי ה וש נה שי י יש ני ה אמ ר בה מנ אל ה נל שום זל ה, ומי ינה כי שש יא הנ הי ב של לי ק בנ ין דםפל אי
יכות רי אמ םא בנ ית, ל ינוני "ת, קול בי לל של לש ה שנ רועה תש ר, ובי בל של ים בש רי בה שש ך, ובי אםרל ה בש יעה קי תש רוחנ בי קול בה ה) הנ ה עולל בה (של
םא יהב של ה, וכש וה רש ה על שה אי י קול בש רי המ אי, של שנ חמ מוך בנ ה, קול נה נה טנ ה קש קה ה דנ מה מה יא קול דש ת קול הי ה, בנ רה צה קש םא בי ל וש
ה יונה לש על ה ה' הה ד, עולה יורי ה וש ק עולל דםפל ק, הנ י דופי ת קול דודי רל יא אומל יהד הי ש, ומי קםדל יו רוחנ הנ לה ת עה דל , יורל יחנ שי מה הנ

ד. יורי ה וש ן עולל בה רש יהו"ה, קה ן לנ בה רש הוא קה ל ו', של ה אל תונה חש תנ ת ה' הנ דל יורל י', וש ל הנ אל

יא ה' הי ת, של בנ ד הנ הוא י' יהסנ א של בה אנ ה, בש בונה תש ם בי יי מנ ן שה ץ כוני רל ד אה ה יהסנ מה כש חה ר - יהו"ה בש בה דה סוד הנ וש
ן י"ה, הוא בל הוא ו', וש ם, של יי מנ ן שה ה כוני יונה לש על יא ה' הה הי ם של אי ר, בה בה דה ת הנ ר אל מנ יו שה בי אה ר וש מנ אל יהה נל לל עה ה, של נה טנ קש
י', ה' ה) לש ה (עולה ליונה על ת זוגו, ה' הה ם בנ ד עי חה ל אל ת, כה ם בנ ן עי ם, בי ם אי ב עי יות אה אותי ים הה בי רש קה תש יו מי הש יי של וכש
ר - בה דה סוד הנ מו, וש צש ל ענ ם אל צל מות על בו עמצה רש קש תי ן ונ מנ זש אותו הנ ד. בש יורי ה וש ן עולל בה רש הו קה ו'. זל ת לש דל ה) יורל תונה חש תנ (הנ
יו בי ת אה יש אל ב אי זה עמ ן ינ ל כי ענ ם ה', וש י זו ו' עי רי שה בש ר מי שה ם ה', ובה י זו י' עי מנ צה עמ ם מי צל י, על רי שה בש ר מי שה י ובה מנ צה עמ ם מי צל על

ר. גומי מו וש ת אי אל וש

ל ה אל ה) עולה תה יש הה יא (של הי ה, של עםלה יא הה ה הי עםלה ת הה םאת תורנ ז ה  ר בה מנ אל ל י', נל ה ה' אל עולה של ה כש שום זל ומי
ת ו' דל יורל של ך כש כה ה, וש בה המ ל אנ בות של הה לש שנ ת בו בש פל רל שש ד בו, ני חנ תוקנ בי זש מי ש הנ אי ה וש ר בה מנ אל ן, נל בי ת לנ דל יורל של ב, וכש אה הה
ים קי פה דש ל הנ ים בו. כה די יםרש ים וש י"ם עםלי להי י אל כי אמ לש ה מנ ני הי ן וש מנ זש אותו הנ ה, בש לה ה' של ל הנ ה אל י' עולה ה, וש לה ה' של ל הנ אל
ים די יורש זו, וש ה לה ם י"ה זל יי ננ ים שש ם, עולי יי ננ ים שש די יורש ם וש יי ננ ים שש שוהו, עולי רש פי ך  כה ים, וש קי עורש ר הה אה ל שש של לו  לה הנ

זו. ה לה ם ו"ה זל יי ננ שש

ים די בי ם כש הי ר, של פה עה ם וש יי ם - מנ יי ננ ים שש די יורש ק, וש דםפל ים בנ עולי ם קולות, וש הי ש, של אי ם - רוחנ וש יי ננ ים שש עוד עולי וש
ר, פה "ל עה אי פה , רש "ל רוחנ יאי ש, נורי "ל אי יאי רי בש ם, גנ יי "ל מנ אי יכה "ל. מי אי פה "ל רש יאי "ל נורי יאי רי בש "ל גנ אי יכה ם מי הי ק, וש דםפל בש
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הוא י', של ה לש עולה ה של יונה לש ה זו ה' על ל עולל בל ד, הל ל יורי בל הל הנ ה וש ל עולל בל הל גוף, ה"ה הנ ם, ו' בנ יי דנ יה םאש, ה"ה בנ ר י' בה
הוא ו'. קול של ה? בנ ה עולל מל ירות, ובנ מי ר אמ של על

בור הוא די קול וש ים וש לי בה המ ל הנ ל כה ה של בה רש קי בור, הנ ית די עמשי ננ יו וש לה ת אי דל יורל ה של תונה חש תנ ד זו ה' הנ ל יורי בל הל הנ וש
זו וש יהו"ה,  לנ ן  בה רש קה י  עי צה מש אל הה מוד  ענ בה ל אדנ"י  של ה  בה רש קי כםל, הוא  הנ ל  כולי "ה,  ילה מי בון  שש חל בש הוא  של "ה,  פל
י הוא רי שש אנ ית, וש רי בש הוא אות הנ יק, של די ם צנ יות יהו"ה עי אותי ל הה חוד של יי הוא) הנ יא (וש הי ה, וש תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש הנ
י הוא רי שש יו, אנ פי תו, בש ינה כי רוך הוא, שש דוש בה קה ל הנ ן של בה רש קה הוא הנ לות, של פי תש לו בי לה יות הנ אותי ת הה יב אל רי קש מנ י של מי
יק, די צנ ם בנ הל לה חוד של יי י, הנ עי צה מש אל מוד הה ענ אי בה דנ ם ונ הל לה ה של בה רש קי הנ תו, של לה פי תש ע ובי מנ ת שש יאנ רי קש ם בי ד אותה ינחי מש י של מי

לות. עי ת הה לנ כםל? עי ב הנ רי קה כםל ומש ד הנ ינחי מש י הוא של ומי

אי דנ י, ונ בי י רנ בי ר: רנ מנ אה מו, וש יר שש ן יהאי ס בל חה נש י פי בי מות, רנ עולה יר הה אי יהה מי הה ן לו של מי דנ זש ן מי קי ה זה ני ם הי יי תנ ינש בי
י תי שש יק, ובי די צנ הוא בנ ך  ם, כה הל לה חוד של יי הנ וש ה  בה רש קי הנ וש י,  עי צה מש אל מוד הה ענ ם בה חודה יי וש יות  אותי ת הה ענ בנ רש ת אנ בנ רש קי של
ית רי חמ ת שנ לנ פי תש בי ם  ים אותה בי רש קה ומש ית,  רי חמ שנ וש ית  בי רש ענ ל  ע של מנ ת שש יאנ רי קש ל, בי אי רה שש יי ם  ים אותה די ינחמ גות מש רה דש
ה ת, עולל מל כםל אל הנ ב של ל גנ ף ענ יק, אנ די צנ ד בש י, ו' יורי עי צה מש אל מוד הה ענ ה בה ד, ה' עולה יורי ה וש ן עולל בה רש ה קה זל ית, וש בי רש ענ וש

ח. רנ לו, פה לה ים הנ רי בה דש ר הנ מנ אה יהד של ם אות ו'. מי ם אות י', ה' עי ד ה' עי יורי וש

הו זל נו.  לה ענ  יי סנ לש ה  מה כה סש הנ בש ם  הי ים  תוני חש תנ וש ים  יוני לש על של נו  קי לש חל י  רי שש אנ ים:  רי בי חמ לנ עון  מש שי י  בי רנ ר  מנ אה
מו יועו, כש סי ם בש ם הי עולה ל הה יות של רי בש ל הנ כה בונו, של ת רי עמבודנ ל בנ די תנ שש מי ם של דה אה ה, של נה שש מי י הנ לי עמ בנ רוהו  אמ בי של
עו, יש סנ א לש לה או אל רש בש םא ני ים ל ני אופנ יות וש חנ ים וש פי רה לו שש פי אמ ה, ונ זל וות לה צנ א לש לה א אל רה בש םא ני ם כגלו ל עולה ל הה רוהה כה אמ בי של
תוב כה הו של ם, זל ל אותה בי קנ ם לש יהל ם ופי יהל פי נש ים כנ חי ה עופות פותש מה תו, כנ לה פי תש ים בי בורי די ים וש לי בה יא המ ם מוצי דה אה של וכש
ה ובונל לו  לה ים הנ רי בה דש הוא הנ רוך  בה דוש  קה ל הנ נוטי ר, וש בה יד דה גי ם ינ יי פנ נה ל כש ענ קול ובנ ת הנ אל יך  ם יולי יי מנ שה י עוף הנ כי
ר - בה דה סוד הנ ה, וש י עםשל ני ר אמ של ה אמ שה דה חמ ץ הנ רל אה הה ים וש שי דה חמ ם הנ יי מנ שה ר הנ של אמ י כנ ם כי הל ר בה מנ אל נל מות, של ם עולה הל מי
א לה י אל מי י ענ רי קש ל תי ה, אנ תה י אה מי יון ענ צי אמםר לש לי ץ וש רל יסםד אה לי ם וש יי מנ טםענ שה נש יך לי יתי סי י כי ל יהדי צי יך ובש פי י בש רנ בה ים דש שי אה וה

פות. תה שג י, בש מי עי

ר י עי בי לי י, וש ני מל ק מי חי רנ תש הי י של הובי אמ ה מי נה שי י יש ני ר, אמ י עי בי לי ה וש נה שי י יש ני ר: אמ מנ אה ח וש תנ ד, פה ן יורי קי זה י הנ רי ם המ יי תנ ינש בי
ל כה יהה  לל אי צו  בש קנ תש הי וש יהה,  לש חה ית  בי בש ה  לה פש נה ה,  נה מל מי ק  חי רנ תש הי וש ן  תה חה לש ה  שואה נש ה  תה יש הה של ה  לה כנ לש י.  לנ אי א  בה של כש
ה רה עמשה ק, בנ דםפל יר בש כי יהה מנ הה ם של יהה שה י הה ני טה רש קנ א הנ ה. רופי לה ה של לה חמ מנ ת הנ ת אל ענ דנ ים לה כולי יו יש םא הה ל ים, וש אי רופש הה
ה מה כנ א הוא, של לה יהה אל לש חה ים בש ירי כי יו מנ םא הה ל עות, וש בה צש ר אל של ד על גל נל א, כש ם רופי הל ן בה בוני תש הי יך לש רי צה ים של קי פה י דש יני מי
יו ים הה מוני יס רי עמסי ים מי קי שש ה מנ מה כנ ים, וש פוחי תנ ך כש פי יחנ אנ רי ם וש הל ר בה מנ אל נל ים, של פוחי תנ ים מי יחות טובי רי ים וש קי שש מנ
ק דםפל ל בנ כי תנ סש הי י וש ני טה רש קנ א הנ רופי ה) הה זל א (של בה ד של ה, ענ ים לה ילי יו מועי םא הה ל ים, וש רי חי ים אמ אי ה רופש ים אותה קי שש מנ
ה רה יא עמשה הי אות י', של ת הה י אל חי תש י, פי י לי חי תש ר פי מנ הוא אה ק, וש י דופי ה קול דודי רה מש אה א, וש רופי ה לה רה כש יא ני הי ה, וש לה של
יו ר - יהדה בה דה סוד הנ רועות, וש זש ל הנ ים של קי רה פש ים) הנ קי פה דש ת (הנ של שי ר, בש ענ שנ ק בנ ה ו', דופי ק זל י דופי ק, קול דודי י דםפל יני מי
ית, אשי רי ת בש לנ מי ים בש מוזי ם רש כגלה ים, וש קי רה ה פש שה רועות שי י זש תי שש "ש, בי "י שי רי תש יש, בי שי רש תנ ים בנ אי לה מג ב מש הה י זה ילי לי גש

י"ת. "א שי רה הוא בה של

ם י עולה חי תש או פי שש נה הי ם וש יכל אשי ים רה רי עה או שש ק, שש דל י צל עמרי י שנ חו לי תש אות ב', פי י בה י לי חי תש ר פי מנ אל ם נל יהל לי עמ ונ
י - חותי ית. אמ אשי רי ן בש אות ב' מי זו הה יהו"ה, וש ר לנ ענ שנ ה הנ אות ב', זל י בה י לי חי תש ה פי שום זל בוד, ומי כה ך הנ לל םא מל יהב וש
ן אות ת' מי י - בה תי מה ית. תנ אשי רי בש אות י' מי י - בה תי ית. יונה אשי רי ן בש אות ר' מי י - בה יהתי עש ית. רנ אשי רי ן בש אות א' מי בה
"ל). בון טה שש חל ה לש עולל "ד, של חה ר - יהו"ה אל בה דה ל, סוד הנ א טה לה מש ית. (ני אשי רי ן בש אות ש' מי י - בה םאשי ר ית. של אשי רי בש
םאשו ל ר ענ י, וש שי שי הוא הנ י של יעי בי שש יום הנ קום? בנ ה מה יזל אי "ה, בש אה לי יא מש י"ם, ובו הי אלהי "ל, בי א טה לה מש ר ני חי ר אנ בה דה
ן זל אם את מי יוצי רוחנ של ם, ו' הה יי י מנ יקי פי ל ה' אמ מםחנ אל ן הנ ת מי כל של מש ני ה של פה יא טי ה, י' הי רה עמשה ה מי לולה כש ה הנ רה עמטה י', הה
יו, לה אי ן מי גי ננ יהה מש הה ד, וש וי נור דה כי ת בש בל של ננ ה מש תה יש הה ב, וש לי ל הנ םאל של מ ן שש זל אם את מי ה יוצי תה יש הה ית של פוני םאל, רוחנ צש מ שש
הוא י של לנ ר ו' אי עורי תש הי ד של ן י"ה, ענ ה מי נה שי י יש ני ה אמ נה טנ ה ה' קש רה מש ה אה אשונה רי בה ק, של י דופי ר קול דודי מנ אל יו נל לה עה וש
ת של ד שי גל נל ן כש הי חוד, וש יי ל הנ בות של תי ש הנ ד שי גל נל ם כש הי ית, של אשי רי בש יות מי ש אותי שי ק בש י דופי יהד קול דודי , ומי רוחנ

ית. אשי רי י בש מי יש

יך צון, יהדל י רה ל חנ כה יענ לש בי שש יך ומנ ת יהדל חנ אל ר פותי מנ אל יו נל לה עה ין, של הוא יהמי אשון, של רי יום הה י בנ י לי חי תש עוד, פי וש
ל א טה לה מש י ני םאשי ר ם ו', של שה י, של ישי לי שש יום הנ י בנ תי ם ה', יונה שה י, של ני שי יום הנ י בנ חותי ין, אמ יהמי יא לש הי יך, זו י' של יודל
ים בי שה חש נל ית של רי הו גוף ובש זל "ל, וש בון טה שש הוא חל ל יו"ד ה"א וא"ו, של ל של לה כש הוא הנ י), של ישי לי שש י (הנ יעי בי רש יום הה בנ
ה אל רש יק, א' מנ די ה - צנ תונה חש תנ י, ו' הנ עי צה מש אל מוד הה ענ ה - הה יונה לש על "ד, ו' הה חה ה אל עולל א"ו של הוא וה בון, של שש חל ד בש חה אל

ד. חה ם אל הי ם של יהל ני ל שש ענ

יום י וש ישי מי ם יום חמ הי ם, של יי י שוקנ תי שש ים בי לולי כש ים של קי רה ה פש שה "א, שי ן הי הי וות של צה ש קש לו שי יו, אי וגצותה קש
יו"ד ה"א וא"ו ה מי לולה כש ה הנ תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש ה - זו הנ לה יש י לה יסי סי ש, רש י שי מודי יו ענ ר שוקה מנ אל ם נל יהל לי עמ י, של שי שי
ץ רל אל ם מי אותה יאו  הוצי יהו"ה, בש אי לנ דנ יא ונ הי ים, של מורי יל שי ת לי בה יל שנ יא לי הי ה? של לה יש את לה רי קש ה ני מה לה ה"א, וש
י ידי מי לש ם תנ הי , של יהה גל ה פנ טה נש ה חה נה אי תש הנ ה  ר בה מנ אל נל ה, של תורה ר - בנ י עי בי לי ה, וש נה שש מי ה - בש נה שי י יש ני עוד, אמ ם. וש יי רה צש מי
ל"ב ית, בש אשי רי ה בש עמשי ל מנ י"ם של להי ם אל יי ננ ים ושש לשי שש ה, בי מה כש יאות חה לי יבות פש תי ם נש יי תנ ים ושש לשי שש ים בי מי כה חמ
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י יהתי עש ך רנ י לה וות. קומי צש י מי לי עמ לו בנ יחנ - אי נו רי תש ר נה דנ מה ים סש ני פה גש הנ ל. וש אי רה שש ל יי י כה יני עי לש ל' מי ית וש אשי רי ן בש הוא ב' מי של
אות לש מי שש ה - בי נה שי י יש ני עוד, אמ ה. וש ל פל ענ בש ה של תורה ה בנ כה לה המ ך - בנ י לה כי י ולש תי פה ב, יה תה כש בי ה של תורה ך - בנ י לה כי י ולש תי פה יה
וות צש ה מי מונל ים ושש עי בה רש ם אנ יי אתנ מה ר - בש י עי בי לי "ה, וש נה שי יות יש בון אותי שש חל ה כש עמשל םא תנ ל ל וות של צש ש מי מי חה ים וש שי שי וש
מוד ענ ה הה ת? זל פל תוסל הוא בש ר של ן עי ה ע' מי ה זל םאל. מנ מ שש ין ומי יהמי נו מי תש ני ז של מל ר, רל עי ר' מי "י וש בי לי בון וש שש חל ה כש עמשי
ין יהמי מי נו  תש ני ה, של עמשל םא תנ ל וש ה  וות עמשי צש ל מי כולי י של עי צה מש אל מוד הה ענ הוא הה עמקםב, של ינ ין  עי ר בו  מנ אל נל י של עי צה מש אל הה

ים. לולי ם כש םאל בו הי מ שש ומי

ם שה רועות, של י זש תי שש ן מי תנ ני ל תרי"א, של "ה כולי הוא תורה י של עי צה מש אל מוד הה ענ ה הה ק, זל י דופי עוד, קול דודי וש
ה לולה ה כש ל פל ענ בש ה של ה, תורה תונה חש ינ"ג, ה' תנ רש ל תנ הוא ו' כולי ה של ם תורה לי תנ שש ם הי הל ם י"ה, ובה הי ם של אי הה ב וש אה הה

ם יהו"ה. לי תנ שש ה הי יות, ובה אותי ל הה כה מי

ר - יהו"ה בה דה סוד הנ הוא ו', וש י של הובי י אמ ני מל ק מי חי רנ תש הי של יא י', כש הי ה של מה כש חה אי לנ דנ יהה ונ ני ה, שש נה שי י יש ני עוד, אמ וש
ץ רל אה ה - הה נה טנ ץ, ה' קש רל יא אה הי ת של בנ ד הנ ב י', יהסנ הוא אה ה, של מה כש חה ה. בש בונה תש ם בי יי מנ ן שה ץ כוני רל ד אה ה יהסנ מה כש חה בש
ה בונה ה, ותש לה עש ם בנ יא עי הי של ה כש לה עש מנ את לש רי קש ה ני ינה בי ה, של יונה לש על ם הה אי ה - זו הה בונה תש ה ו', בי ם זל יי מנ ן שה אי, כוני דנ ונ
אות י' הה ן של מנ אותו זש מו, ובש יא ה' עי ת הי רל אל שש ת, ני רל אל פש הוא תי ת' של ן, ו', וש הוא בי ם ו' של יא עי הי של ה כש טה מנ את לש רי קש ני

ה). יהה לה ני יא שש הי ה (וש נה שי י יש ני ה אמ ר בה מנ אל ה, נל נה מל ת מי קל חל רג יא מש הי ם וש אי ם הה יא עי הי

ה, לה הוב של אה הוא ו', הה ק, של י דופי ה, קול דודי לה עש םא בנ יהב ן של מנ אותו זש ה, ובש ק בה םא דופי ל לות, של גה ה, בנ נה שי עוד יש וש
י ני ל פש ת ענ פל חל רנ י"ם מש להי רוחנ אל ין, וש יהמי ד הנ צנ ית מי רומי רוחנ דש ד, וש וי נור דה כי ת בש בל נושל יהה של לל את אי ית יוצי פוני רוחנ צש

ה. מה כש ם חה שה ד של סל חל ד הנ צנ ם מי יי ם מנ הי ם, של יי מה הנ

ת ה' דל יורל י', וש ה לנ יונה לש על ה ה' הה ד, עולה יורי ה וש ן עולל בה רש קה הנ מו של ד כש יורי ה וש ק עולל דםפל ה, הנ לה אג גש םא הנ ב תה ן של מנ זש ובי
יא בי נה ר הנ מנ ה אה שום זל ת, ומי בנ ם הנ ן עי בי ם, הנ אי ם הה ב עי אה יות יהו"ה, הה הש ר לי יהה יהה"ו חוזי הה ה של ו', ומנ ה לש תונה חש תנ
ל אנ תו, וש ינה כי שש ק מי חה רג רוך הוא מש דוש בה קה הנ ן של מנ זש ין בי יהמי הוא לש תו, של מה כש חה ם בש כה ל חה לי הנ תש ל יי ר יהו"ה אנ מנ כםה אה
ל ה אנ יל זל בי שש ה, ובי תל ב ילאל הה פון זה צה תוב מי כה הו של ר, זל עםשל ם הה שה פון וש צה ה בנ בורה ם גש שה תו, של בורה גש בור בי גי ל הנ לי הנ תש יי
ם י אי ה, כי לה ה' של ת מי קל חל רג אות ו' מש הה ן של מנ זש ה), בי תל ב ילאל הה פון זה צה ר מי מנ אל נל פון, של צה ם לנ רו, (שה שש עה יר בש שי ל עה לי הנ תש יי
ם ל אות עי אוי, כה רה ילה יהו"ה כה הש יי של ר, כש גומי וש י יהו"ה  ני י אמ י כי אותי יהדוענ  וש ל  כי שש ל הנ לי הנ תש מי ל הנ לי הנ תש יי םאת  ז בש

םאת. ה ז חה יש לגקר אי י מי ה כי שה א אי רי קה םאת יי ז י לש רי שה בש ר מי שה י ובה מנ צה עמ ם מי צל תוב על כה הו של ה, זל תה רש בל חמ

ה ינה בי ם לנ י אי תוב כי כה של הו  ם, זל אי ה - הה ינה יו, ובי בי ה, אה מה כש חה מו, זו  ת אי אל יו וש בי ת אה אל יש  ב אי זה עמ ינ ן  ל כי ענ
ה ן עולל בה רש קה הו  זל וש ד,  חה ר אל שה בה לש יו  הה וש יא ה',  הי של תו  שש אי ק בש בנ דש ני ר של חנ אנ ן, וש בי ה ו' הנ זל תו  שש אי ק בש בנ דה וש א,  רה קש תי
ת בל רל קה תש מי יהו"ה, של ן לנ בה רש ה קה שום זל ם ה', ומי ם ה', ו' עי בות י' עי רש קה תש מי יות של אותי ת הה בנ רש ן - קי בה רש ד, קה יורי וש
ה יו"ד ה"א וא"ו ה"א, ם? זל דה ה אה ה זל יהו"ה, מנ ן לנ בה רש ם קה כל יב מי רי י ינקש ם כי דה תוב אה כה של הו  ה. זל לה עש בנ ה לש שה אי
ד יורי ה וש ק עולל דםפל ן הנ מנ זש אותו  לות. בש עי ל הה ל כה ת ענ לנ ה עי יות? זל אותי ב לה רי י קה יות, ומי אותי בות הה רש קה תש הוא הי של
ניה הי ר - וש בה דה סוד הנ ר, וש פה עה ם וש יי מנ ד בש יורי רוחנ וש ש וש אי ה בש יות עולל ע אותי בנ רש ל אנ ק של דםפל ה, הנ רה עמשה ים לנ קי פה ה דש עה בה רש אנ מי
, "ם רוחנ ש, חםלי "א אי בה "ץ, שש מי ם קה יי ם מנ הי ם, וש יי ננ ים שש די יורש ם וש יי ננ ים שש ים בו, עולי די יםרש ים וש י"ם עםלי להי י אל כי אמ לש מנ
ש, "א אי בה יא שש הי םאל, של מ שש יא לי הי ה ה' של ם י', בו עולה יי הוא מנ "ץ של מי קה שום של ם, מי ל כגלה י של לי כש ר, הנ פה "ק עה שורי
יו י"ה הש יי ים, וש רי ים ינדש כי חש הנ ה לש רוצל רוהו הה אמ בי מו של ה, כש מה כש יא חה הי ם י' של שה שום של "ץ? מי מי קה ה ה' בש ה עולה מה לה וש
ן זל אם ב בש נושי הוא רוחנ של "ם, של הוא חםלי רוחנ של ם הה שה םאל של מ שש ת לי דל ץ, יורל רל יא אל הי ב, וש אה ם הה יא עי ין. ה' הי יהמי בש

כו. לי ת יי כל לל רוחנ לה ה הה מה ילה שה הש ר יי של ל אמ ן, אל מנ אותו זש ב. בש לי ד הנ גל נל םאל כש מ שש יו ו"ה בי הש יי ב, וש לי ל הנ םאל של מ שש

ה "ה? זל מה ה הוא שה ב, ומנ לי ר רוחנ הנ חנ ים אנ גי המ ננ תש ם מי כגלה ב של לי י הנ קי עורש יו, כש רה חמ ים אנ גי המ ננ תש ים מי יאי בי נש ל הנ כה
ים ם, עולי יי ננ ים שש די יורש וש ם  יי ננ ים שש עולי ר של חנ אנ ר. וש גומי וש פון  ל צה ב אל סובי רום וש ל דה אל ך  הולי ר בו  מנ אל נל "ה, של מםשל
ה א' עולל יהה בש ני שש אות ו', ה' הנ ה ה', ובה אות י' עולל ה: יו"ד ה"א וא"ו ה"א. בה מו זל ה, כש רה עמשה ים לנ קי פה ה) דש עה בה רש (אנ
"ד, חה הוא אל א"ו של וה בש יות עולות  אותי ל הה ם, כה יי לנ גש רנ עות הה בש צש ר אל של על ובש ם  יי דנ יה הנ עות  בש צש אל ר  של על הוא בש י', של
א ו', בה י י"ב, שש רי ח כ', צי תה ץ י"ד, פנ מי נוך, קה ל חמ ן של טה בון קה שש חל דות לש קג נש ה לי ה, עולה ינה כי יא שש הי "ץ, של רל בון אל שש חל כש
בון שש חל ץ) לש רל ק? הוא אל הו שורג ם ו' י"ב, (מנ ק עי ק ו', שורי רי י' י"ב, שג ק בש ירי ק י"א, חי רי ם ט"ו, חי גול ח"י, חםלל סל

ן. טה בון קה שש חל דות לש קג נש ל הנ כה בון לש שש חל הו הנ זל נוך, וש ל חמ ן של טה קה

ת דל ד? ו' יורל י יורי ה ומי אשונה רי ה בה י עולל ד, מי יורי ה וש ן עולל בה רש ן קה הי ל יהו"ה, של יות של אותי י הה רי המ ר לו: ונ מנ אה
ל ם של יי לנ ירושה םא בי ב םא אה ה, ל נה שש מי י הנ לי עמ שוהה בנ רש ך פי כה ה, של יונה לש על ל ה' הה ה י' אל ך עולה ר כה חנ אנ ל ה', וש ה אל אשונה רי בה
ל ם של יי לנ רושה יא יש הי ה', של ס ו' בש ני כה תי ד של ה, ענ לה עש ל מנ ם של יי לנ רושה יא יש הי ה, של יונה לש על ה' הה ס י' בנ ני כה םא יי כו', ל ה וש לה עש מנ

מנטהה.

יר עי הה יך לש רי ה, צה הובה אמ יהה מי לש ית חה בי יא בש ה הי לה כנ י הנ רי י, המ בי י רנ בי ר: רנ מנ אה ד, וש ים יורי ני קי זש ן הנ קנ ה זש ני ם הי יי תנ ינש בי
תוב כה הו של ים, זל די דה ה צש עה בה רש אנ ב לש ק רנ חםזל יהה בש לל ק אי ה דופי הובה ק, קול אמ י דופי י קול דודי רי המ ר, של ה יותי לה ק של דםפל בנ
רוחנ הוא ק הה כםל, דםפל ל הנ מון ענ דש הוא קנ אשון של רי יר הה וי אמ ד הה צנ . מי רוחנ י הה ע רוחות בםאי בנ רש אנ ר יהו"ה מי מנ כםה אה
ענ נוסי י וש עי צה מש אל מוד הה ענ ענ בה אשון נוסי רי יר הה וי אמ הה שום של ב, מי חםם רנ ם הוא בש אי ד הה צנ ר, מי ה הוא קנ מה כש חה ד הנ צנ ח, מי לנ
ה ינה כי שש ד הנ צנ הוד, ומי ה וש בורה גש ת בי ענ ה, נוסנ מה יא חנ הי ם, של אי הה ח, וש צנ ני ד וש סל חל ענ בש ר, נוסי הוא קנ ה, של מה כש חה יק, וש די צנ בנ
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ר, של על ים לש עולי ע וש בנ רש ם אנ י הי רי המ ץ, ונ רל ה אל שה ינבה י"ם לנ להי א אל רה קש יי ה ונ ר בה מנ אל נל ץ, של רל יא אל הי ש, של יא יהבי ה הי תונה חש תנ הנ
ר יו"ד ה"א וא"ו ה"א. של על עולות לש ן יהו"ה של הי יות של אותי ע הה בנ רש מו אנ כש

ם רוחנ יהו"ה, הל ר בה מנ אל נל רוחות, של ע הה בנ רש אנ ים לש בושי ם לש "ל, הי אי פה "ל רש יאי "ל נורי יאי רי בש "ל גנ אי יכה ה מי טה מנ ולש
ה מה כש אשון, רוחנ חה רי יר הה וי אמ ה הה ת יהו"ה. רוחנ יהו"ה - זל אנ רש יי ת וש ענ ה, רוחנ דנ בורה ה וגש צה ה, רוחנ עי ינה ה ובי מה כש רוחנ חה
מוד ענ ה הה ת יהו"ה - זל אנ רש יי וש ת  ענ דנ םאל, רוחנ  מ ין ושש יהמי ה -  בורה וגש ה  צה עי יו, רוחנ  רה חמ ירות אנ פי י סש תי ה - שש ינה ובי

כות. לש י ומנ עי צה מש אל הה

יק. די צנ יש  אי נםחנ  ה, של נוחה מש בו  יק של די ה צנ ? זל יחםחנ ני יחנ  רי הו  , ומנ יחםחנ ני הנ יחנ  ה רי ת יהו"ה, זל אנ רש יי בש יחו  רי המ ונ
ר מנ אל ם נל יהל לי או, עמ רש קש י יהו"ה ני שי י, אי שנ אי י לש מי חש י לנ ני בה רש ת קה ר אל מנ אל ם נל יהל לי הוד, עמ ח וש צנ ה ני יהו"ה, זל ה לנ של אי
ם הי ף, וש סל יות כה כי שש מנ ב בש הה י זה פוחי ים, תנ פוחי תנ כנ ך  פי אנ יחנ  רי יהו"ה, וש דו  בש ים כנ אורי ן בה ל כי ישות, ענ שי אמ י בה כוני מש סנ
ין יהמי רועות  זש י  תי - שש ים  פי רה שש הנ ש.  קםדל הנ י  ני אופנ וש יות  חנ וש ים  פי רה שש ן:  הי גות  רה דש לש  שה של ה,  בה כה רש מל הנ י  ני י אופנ ני שש
ש ם שי הי שום של ה, מי ינה כי שש ם,  כגלה ל  ה של בה כה רש מל ם, הנ יי י שוקנ תי ים שש ני אופנ ית, הה רי ובש גוף  הנ  - יות  חנ םאל, הנ מ ושש

ם. כגלה ת בש בל של ננ ת ומש קל דופל רוך הוא), של דוש בה קה ל הנ ה (של שה דג הוא רוחנ קש אות ו', של ד הה צנ ים מי קוני תי

ם ה' הי יקות, של פי ר דש של ם על הי ים, של צופי רש הו סוד דו פנ זל ע רוחות, וש בנ רש אנ ה מי לולה ה כש לה ה של בה כה רש מל כות, הנ לש מנ הנ
עמלות מנ ש  ם שי הי גות, של רה דש ש  א, ו' שי סי כי יות לנ נות, ד' חנ חמ ע מנ בנ רש ל ה' ל"ב, ד' אנ בל הוא הל ב, של לי הנ את מי יוצי של
ילות, צי אמ ך  רל דל בש א  לה אל ה,  יאה רי בש ך  רל דל בש ה  זל הנ א  סי כי הנ ין  אי וש ילות,  צי אמ ך  רל דל בש מות  שה נש הנ ל  כה ם  שה מי של א,  סי כי לנ

כות. לש הוא מנ אשון, של רי רום מי בוד מה א כה סי יא כי ה הי יונה לש על ה הה ינה כי שש הנ של

ה מה כש חה בש ש  בי לנ תש י' הי א,  סי כי עמלות לנ מנ ש  ן שי הי ירות, של פי סש ש  שי בש ש  בי לנ תש ם יהה"ו ההי"ו (ההו"י) מי הל ובה
יר וי ה אמ זל ה, וש לה עש מה לש יו מי לה ם עה דה ה אה אי רש מנ מות כש ה דש לה עש מנ א, א לש סי כי ל הנ ים של לי גנ לש ה גנ רה ם עמשה הי ה, של רה עמשה ה לנ עולל וש
ץ, ה' רל ד אה יהסנ ה  מה כש חה ה יהו"ה בש זל קום הנ מה ה, ובנ ר אותה ין שומי יהמי ה לש מה כש חה וש ין,  יהמי יא לש ה הי נה טנ מון, ה' קש דש קנ
ים מי גורש שום של ם, מי עולה רםף הה שש םא תי ל נו של מל ים מי מי חמ ש רנ קי בנ , ומש יהה לל ת אי בל נושל רוחנ של ב, ו' הה לי ל הנ ש ענ םאל אי מ שש לי

ה. זה גש יך רה רי אמ ה ומנ לה עש בנ ה מי קה חמ רנ תש הי ה של לה

ין, יהמי בש לו  ה' של מםך  סש ה, לי ין מםשל ימי לי יך  ה, מולי ת מםשל גנ רש יא דנ הי ו' של ל הנ ר אל מנ אל ה, נל לה אג גש םא הנ ב תה ן של מנ זש ובי
ה ן עולל בה רש הו קה זל לו, וש ת ה' של ף אל זוקי םאל וש מ שש ך לי ם, י' הולי הה רה בש ל אנ ר של בםקל ר, הנ בםקל ד הנ י ענ בי כש י יהו"ה שי הו חנ זל וש

ז. מל רל ם בש כה חה יו, ולש ת יהדה ל אל כי ה שי זל קום הנ מה עמקםב בנ ר - ינ בה דה סוד הנ ד, וש יורי וש

לש "י - שש מי ם שש י, י"ה עי רי כש ה זי זל י וש מי ה שש הו זל זל כור, וש ם זה הי ין של יהמי מור, ו"ה לש ם שה הי םאל, של מ שש ר י"ה לי חוזי
ין, יהמי יו ו"ה לש הש ח יי סנ פל ין. בש יהמי ה לש מונל ים ושש עי בה רש ם אנ יי אתנ "י - מה רי כש ם זי םאל, ו"ה עי מ שש ה לי שה מי חמ ים ונ שי אות שי מי
םאת ז בוענ  א שש לי תוב מנ כה של הו  י. זל עי צה מש אל מוד הה ענ ה הה זל ם, וש יהל ני שש ז בי בועות אוחי םאל, שה מ שש ה י"ה לי נה שה הנ םאש  ר בש
יא אדנ"י, הי ת זוגו, של ם בנ א עי לה ם אל לי ילה שה הש םא יי ה ל ל זל ם כה עי ם יהו"ה, וש לי תנ שש םאת, בו הי ת ז ם אל גנ ך  ה לש נה תש ני וש
יהד יהו"ה, מי ם בש לי עמקםב שה םא ינ יהב ר - ונ בה דה סוד הנ יא יאהדונה"י, וש הי הוא כ"ו ה"ס, של ה, של סוכה קום? בנ ה מה יזל אי ובש

ת. יי ן לו בה בל יי ה ונ כםתה ע סג סנ עמקםב נה ינ ר וש מנ אל נל מו של ה, כש כה ת, זו סג יי ן לו בה בל יי ונ

ל ר ענ מנ אל ן נל מנ אותו זש ה, בש לה מות של לי שש ה, הנ לה ק של דםפל ה הנ לה ענ תש הי לות, של גה ה בנ נה שי י יש ני יהה אמ הה ה של ן, מנ מנ אותו זש בש
ת רוחנ בל ין נושל אי ן של מנ זש בי ש, של קםדל הנ רוחנ  ה  ת בה בל ן נושל מנ זש אותו  ה, ובש לה אג גש רות הנ עורש תש הי ר, לש י עי בי לי וש ה  ינה כי שש הנ

ם. עולה ת הה עות אל טש הנ יהכול לש ב, וש לי ל הנ םאל של מ ן שש זל אם ה בש רה עה ת רוחנ סש בל ש, נושל קםדל הנ

פון צה ר בו מי מנ אל נל ם, של דה אה ל הה ת גופו של ה אל ירה עי סש מנ פון, של צה ן הנ ה מי אה ה בה רה עה ה רוחנ סש ני הי ר בו וש מנ אל נל הו של זל וש
ת אל ים  יתי חי שש מנ ים של עי רה הה ים  יקי זי מנ הנ וש ים  די שי הנ וש רוחות  ל הה ם כה עולה בה ים  טי ן שולש מנ זש אותו  ובש ה,  עה רה ח הה תנ פה תי
ת גוף ם אל מי חנ ה, ומש רה יא מה הי נםם של יהי גי ש הנ אי ה בש עולה ה של לה חמ מנ ל הנ ק של דםפל ה הנ זל ה, וש לה בה י חנ כי אמ לש ם מנ הי ם, של עולה הה
ל ענ ד  בי הוא כה ד, של בי כה ה הנ זל ה,  שה ה קה עמבודה ל, בנ אי רה שש יי ם  הי ים, של רי יבה אי הה ם, של יהל יי ת חנ אל רו  רמ מה יש ונ ובו  ם,  דה אה הה
ה יהבםאו לו נה מל ם, ומי דה אה ל הה ה ענ דה בי יא כש הי ה, של נה בה ה לש חה לי ים, זו  ני בי לש ר ובי חםמל ם, בש דה ל הנ ה) של רה ל מה ים (של קי עורש הה

לו. ים של רי יבה אי ל הה ים ענ רי בש גנ תש מי ים של ידוני זי ם הנ יי ם מנ הי ים, של עי ים רה אי לה ה חר מה כנ

ל ק של דםפל ה הוא הנ ה, ומנ דל יש שה ד אי יי ענ צנ יש יודי ר בו אי מנ אל נל ם, של דה ל הנ ק של דםפל ה הנ ה, זל דל שה ה בנ ל עמבודה כה ובש
ע יהרוצו רנ ם לה יהל לי גש י רנ יו - כי קה עורש דום, של ו הוא אל שה הוא עי ד, של בי כה י הנ קי ם עורש ר בו דנ בי גנ תש מי ה, של רה עה ם? רוחנ סש דה הנ
ר מנ אל ה נל שום זל נות, ומי יקה רי ש בש הוא יהבי ה, של חורה שש ה הנ רה מה ק בנ ך, דופי רל פה ם בש הל דו בה בש ר עה של ם. אמ ך דה פה שש רו לי המ ימנ וי

ך. רל פה בו בש

אותו ק בש דםפל ר הנ עורי תש ץ, מי רל אה ן הה יר מי עמבי ה אנ אה מש טג הנ ת רוחנ  אל ר וש מנ אל נל של מו  ה, כש רה עה סש הנ ת רוחנ  רל עובל של וכש
ים לות עולי פי תש ל הנ ים של לי בה המ ן הנ מנ אותו זש ם. בש אה בה ל צש יו כה רוחנ פי עמשו ובש ם ננ יי מנ ר יהו"ה שה בנ דש ר בי מנ אל יו נל לה , עה רוחנ הה
ילה חש יי דו  בנ ם לש חל לל ל הנ םא ענ י ל ם כי הל ר בה מנ אל נל ים, של יוני לש ים על לי בה ם המ יהל לי אמ רו  עורש תש יי ה, וש לה עש מנ לש ש  קםדל הנ רוחנ  בש בו 
ל ם של יהל ל פי ים של לי בה המ ה בנ עולה יהד של , ומי חנ בי זש מי ב הנ הנ ה, לנ דושה קש ה הנ ינה כי שש ל הנ ב של לי ל הנ בל הוא הל כו', של ם וש דה אה הה

אי. דנ ה ונ םאת עולה ז י בש ר? מי בה דש מי ן הנ ה מי םאת עולה י ז ה, מי ילה בי שש ל בי רוך הוא שואי דוש בה קה לות, הנ פי תש ל בי אי רה שש יי

ל ל של בל הל ייש  ל, וש בל ת הה יו אל חי ת אה ת אל דל לל ף לה תוסל ונ ר בו  מנ אל נל ל של בל הל ל, ייש  בל הל ייש  ל וש בל הל ה ייש  שום זל ומי
ה עמשי ה מנ מה ל הי בל ם הל הל ר בה נלמנ ים, של ני יקה ים רי רי בה ים, דש לי טי ים בש רי בה ל דש ל של בל הל ייש  וש עמבודות טובות,  ונ לות  פי תש
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ן דו מי םאבש ל, י אי רה שש יי ה לש דה קג ה ופש לה אג ה גש אה בה ן של מנ זש א בי לה ם? אל תה דה קג ת פש עי ה בש ה זל דו. מנ םאבי ם י תה דה קג ת פש עי ים בש תועי עש תנ
ה ר בה מנ אל נל ק, של דםפל הוא הנ ם של עולה ת בה טל ש שולל קםדל רוחנ הנ ם, וש דה אה י הה ני ת בש ים אל עי תש מנ ים, של תועי עש ל תנ בל ם. הל עולה הה
ה מה ילה שה הש ר יי של ל אמ ר אל מנ אל ים נל לי גנ ל הנ ל כה ענ ב, וש לי יא הנ הי ה של ינה פי סש הנ יהם, של י הנ לי גנ ה בש עולל ק של דםפל ק, הנ י דופי קול דודי
ר מנ ם כםה אה הל ר בה מנ אל נל ם יהו"ה, של הי ם, וש יי ננ שוב שש ם, וה יי ננ צוא שש שוב, רה צוא וה יות רה חנ ם הנ הל כו, ובה לי ת יי כל לל רוחנ לה הה

. רוחנ י הה ע רוחות בםאי בנ רש אנ יהו"ה מי

ים צי רה של ת, וכש בה חום שנ תש מו של ם, כש ל כגלה חום של תש הוא הנ יהם, וש בול לנ י חול גש תי מש ר שנ של ר, אמ מנ אל ה נל ינה כי שש ל הנ ענ
ר מנ אל יהם, נל ת הנ יף אל קי מנ חול של יא הנ הי יהם), של ב (לנ הוא חול לי ה של ינה כי ים שש רואי יהד של ע רוחות, מי בנ רש אנ ים בש לי גנ הנ
ת ענ בנ רש אנ יא לש ן הי הל לה ה של נועה תש ב, הנ לי ן הנ אות מי יוצש של לו, כש לה רוחות הנ ע הה בנ רש אנ ם, וש קומה מש ים לי רי שוב, חוזש ם וה הל בה
ה עושה רוחנ  ל הה ק של דםפל ל הנ ה של נועה תש הנ וש ב,  לי י הנ תי י בה ני שש ם בי יי תנ ה, ושש אה י רי פי נש כנ י  תי שש ם בי יי תנ ה, שש ינה פי סש י הנ די דש צי
ים מי עה פש ק, לי דםפל ע הנ ק נודה דופי דות של קג נש קומו, ובנ מש ר לי חוזי לש, וש ם או שה יי תנ ת או שש חנ ה אנ דה קג נש ק בי דופי תו, וש נועה תש
ת חנ ה אנ דה קג נש ק בי דופי ן של מנ אותו זש ה. בש תורה ל הנ דות של קג נש ע בנ ה נודה זל ק הנ דםפל הנ קומו, וש מש ר לי חוזי ת וש חנ ם אנ ענ ק פנ דופי
ה אל רש ה, מנ לה עש מנ יא לש ם הי "ק. אי ע הוא שורי צנ מש אל יא בה הי של "ם, כש יא חםלי ה הי לה עש מנ יא לש ם הי אי "ק, וש ירי יא חי ה, הי טה מנ לש
ה, טה מנ ה לש דה קג ק נש ם הוא דופי אי ה, וש עםלה ת הה םאת תורנ ר ז מנ אל יו נל לה עה ל, של הוא קנ ש וש יהבי ם וש הוא חנ ש של אי ת הה רל בל גנ תש מי של
ד) יורי ב (של נושי "ק, של רי ע שג צנ מש אל ה בה דה קג נש ק הנ ם דופי אי ד, וש בי הוא כה ח וש לנ ר וש הוא קנ ם של יי מנ ד בנ יורי "ק, וש רי הוא חי

ח. לנ ם וש הוא חנ ם, וש יהל ני שש ז בי אוחי ם וש יי מנ ל הנ רוחנ ענ בה

ק ק, או דופי דםפל ה הנ לל ענ תש ה ומי טה מנ ת לש חנ ם אנ ענ ק פנ ק, או דופי דםפל ה הנ לל ענ תש ה ומי לה עש מנ ת לש חנ ם אנ ענ קוד פנ נה הו של זל וש
ק דםפל הנ "י של רי ם צי י הי רי ק, המ דםפל ה הנ לל ענ תש ה ומי ר זל חנ ה אנ ם זל יי עממנ ק פנ ם דופי אי ק, וש דםפל ה הנ לל ענ תש ע ומי צנ מש אל ת בה חנ ם אנ ענ פנ
ן דות הי קג י נש תי "א, ושש בה ם שש ר זו, הי חנ ה זו אנ טה מנ ת לש חנ ה אנ דה קג ה ונש לה עש מנ ת לש חנ ה אנ דה קג ק נש ל דופי בה ים, אמ וי ם שה הל לה של
טםן קה אור הנ מה ת הנ אל וש יום)  ת הנ לל של מש מל (לש דםל  גה אור הנ מה ת הנ גון אל ד, כש יורי ה  זל וש ה  ה עולל זל ים  מי עה פש לי ם,  יי ומנ ש  אי
ד חה ים, אל קי פה ה דש לשה ק שש ים דופי מי עה פש לי וש ם,  יי ומנ ש  ם, אי יי מנ ם שה הי וש ים,  וי ם שה ים הי מי עה פש לי וש ה),  לה יש לנ ת הנ לל של מש מל (לש
ם יי ומנ ש  ם אי הי בו, של רו  עורש תש סודות יי ה יש לשה י שש רי ה, המ טה מנ י לש ישי לי יו שש רה חמ אנ ע, וש צנ מש אל י בה ני יו שי רה חמ אנ ה, וש לה עש מנ לש
ם י הי רי ה, המ טה מנ ם לש יי תנ ר שש חנ ה אנ דה קג ר זו ונש חנ וות זו אנ יקות שה פי י דש תי ק שש ם דופי אי "ק, וש רי ה שג זל ע, וש צנ מש אל רוחנ בה וש
יכות רי אמ ק בנ ים דופי מי עה פש לי "ח, וש תה ה פנ יכות, זל רי אמ ב, בנ רםחנ ק בש ים דופי מי עה פש לי ה, וש טה מנ ש רוחנ לש אי ם וש יי ם מנ הי גו"ל, של סל

ים. מי חמ ה רנ אל רש יכות מנ רי אמ "ץ, בנ מי ה קה יו, זל רה חמ ה אנ דה קג קוד נש נה וש

לולות ה כש בה שום של ם, מי הל ית לה ירי ם, עמשי כגלה י לש לי ה כש ינה כי שש לו, הנ לה דות הנ קג נש ע הנ שנ תי ק בש ק דופי דםפל כו, הנ ם זה אי
ה), ו' עור קומה הוא שי עורו, של ק (י' שי דםפל ק וש ל דםפל ין כה , ובי רוחנ ל הה גוף אל דות כש קג נש ן לנ יות הי אותי הה יות, וש אותי ל הה כה
ין אי של ים, וכש מי חמ רנ ת בש חנ ננ יקות בש פי ים דש קי ם דופש ם כגלה קות בו, הי דות דופש קג נש הנ של ה. וכש עור קומה הוא שי עורו, של שי
נהה מל עמקםב ומי ינ יא לש ה הי רה ת צה ם עי הי ק, וש ר דםחנ חנ ק אנ ל דםחנ יקות של פי ים דש יני ם די אותה ירות, וש הי מש ים בי קי ם ו', דופש שה

. ענ שי וה יי

ל ה של נועה תש י הנ עממי ם טנ הי ים, של רי תה כש ה הנ נה מל ם, ומי ל כגלה ר ענ תל יא כל ה הי מה שה נש ש, הנ פל נל דות הוא הנ קג נש ל הנ י של לי כש הנ וש
ר אומי הו  זל וש יהה,  עמשי יות בנ אותי ה, הה ירה מי אמ לויות בנ דות תש קג נש הנ וש ה,  בה שה חמ מנ לויהה בש יא תש הי יות, וש אותי הה דות וש קג נש הנ
ה מה ה, ובנ עושל ר וש ם, אומי יהל ני ת שש ל אל י כולי עי צה מש אל מוד הה ענ יהה, הה םאל עמשי מ שש ד הנ צנ ה, ומי ירה מי ין אמ יהמי ד הנ צנ ה, מי עושל וש
ז אוחי יר, של וי ה אמ עמשה ננ וש אור,  י' בה י  הי יש י אור,  הי יש י אור.  הי יש ונ י אור,  הי יש ה  ר בה מנ אל נל יה"ה, של וה המ ה? בנ עושל וש ר  אומי

י. עי צה מש אל מוד הה ענ ם בה יהל ני שש בי

ב רל חל ט הנ הנ ל לנ סוד של הוא הנ ע, וש ר רה ייצל ר טוב וש ה ייצל זל קום הנ מה הנ מי ע, של רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ ל עי ק של דםפל ייש  וש
ל ל כה ה של פואה יאות ורש רי ה בש אל רש טוב מנ ר הנ ל ייצל ק של דםפל ה, הנ טל מנ ש לש חה נה ש ומי חה נה ה לש טל מנ ת מי כל פל הנ תש מי ת, של כל פל הנ תש מי הנ
רות בש גנ תש ם מי ר. אי ים - גובי לי אנ י של ל מי כה גוף, וש י הנ רי יבש ל אי ל כה ה של לה חמ ה מנ אל רש ע מנ רה ר הה ל ייצל ק של דםפל הנ ים, וש רי יבה אי הה
ך פי הנ תש ים, מי אי טה חמ ים הנ רי בש גנ תש ם מי אי א, וש פה רש גוף ני ל הנ כה ד וש סל י חל פי לנ ה כש טל יהד מנ ה, ומי טל מנ ש לש חה נה ך מי פי הנ תש כגיות, מי זש הנ
ק, דםפל ל הנ ר ענ מנ אל ן נל מנ אותו זש לות. בש חמ ים ומנ בי אי ל כש יכות של שי ה נש מה כנ ים בש רי יבה אי ל הה ת כה ך אל נושי ש, וש חה נה ה לש טל מנ מי
ית בי ק בש דםפל ל הנ קול של נוי, הנ עי ל הה קול של , הנ ענ י שםמי נםכי נות אה ה קול ענ לושה נות חמ ין קול עמ אי ה וש בורה נות גש ין קול עמ אי

. ענ י שםמי נםכי לות אה גה ל הנ י של חםלי הנ

ת גוף ה בו אל ירה עי סש מנ ה של רה עה סש את רוחנ  נו יוצי מל מי ל, של לה ין בו טוב כש אי ע, וש הוא רה ן של ילה אי ן הה ק מי ייש דםפל וש
ם הי גוף, של עות הנ לש ם צנ הי ים, של עי לה ר סש בי שנ גוף, ומש מות הנ צש ם ענ הי ים, של רי ק הה רי פה ק מש זה ר בו רוחנ חה מנ אל נל ם, וש דה אה הה
ה זל ר, וש בי שה הי ה לש בה שש גוף, חי יא הנ הי יהה, של ני אר הה וש עור, ובו  שי ל וש קה שש מי ין לו  אי דון וש זה א בש יוצי של הו  זל ים, וש עי לה סש מו הנ כש
כות לש יא מנ ך הי ה - כה דושה קש כות הנ לש מנ הנ מו של ים. כש תוני חש ים תנ רי תה ה כש רה ם עמשה הי יהם, של י הנ לי גנ ד בש יורי ה וש עולל ק של דםפל הנ

ים. נוני ת זש של אי ש וש חה ה, נה לה רש ת זוגו עה ל, ובנ רי ם סמא"ל עה שה ה, של לה רש עה ך הה ה - כה ילה מי הנ מו של ה, כש עה שה רש הה

דו יהרש יגמו  סש כנ יש הםמםת  תש ר  מנ אל נל ם  דה גש נל וכש ה תאומיא"ל תומיא"ל,  אה מש טג ד הנ צנ מי ת  מל אל הה י  כי ינרש י  ני שש ד  גל נל כש
ם רועות הי זש י הנ תי ד שש צנ ן, מי שה בה ך הנ לל ם עוג מל שה מי י הוא עוגיא"ל, של עי צה מש אל מוד הה ענ ד הה גל נל ן, כש בל מו אה צולת כש מש בי
ל, אזי זה ם עמ שה יהם. עוזיא"ל מי ה בנ מה רה בו  רםכש ה סוס וש אה אםה גה י גה כי ג, ובו  גה ם אמ שה (אגניא"ל) עזיא"ל, אגגיא"ל מי
הוא וש ילה,  חש תי ך  בש רש חנ ל  ענ וש ר  מנ אל נל יו  לה עה וש ר,  ענ יה מי יר  זי חמ ה  נה מל סש רש כנ יש חזריא"ל,  הוא  וש עזא"ל,  ונ עז"א  ם  שה ומי
ר מנ אל נל ר אותו של בי גנ תש יו הי לה עה ה, וש וה רש ה על שה אי ר בש עה ם שי שה יר, ומי עי יש שה ו אי שה הוא עי ה, וש רה עה ם רוחנ סש שה מי שעריא"ל, של
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ר. גומי מו וש ה יהו"ה שש מה חה לש יש מי ה, יהו"ה אי ישועה י לי י לי הי יש ת יה"ה ונ רה מש זי י וש זי בו עה

ה לה עש מנ ן, לש ול אה יש  ל אי ענ ינ לי ם בש דה ה - אה מה כש ד חה גל נל ו, כש שה י עי לופי ה אנ לל ה - אי ינה ף בי לי אנ ה  ר בה מנ אל נל ה של ינה ד בי גל נל כש
ים רי תה כש ם  אותה וש ה,  תורה הנ ל  ענ ים  רי עובש של לו  אי ל  כה לש ת  רי כה ם  שה ומי יון,  לש על ר  תל כל ד  גל נל כש (כרתיא"ל)  כתריא"ל 
ל אי רה שש ין יי ה בי צה חי ן מש פות הי לי קש לו הנ אי , וש מםחנ ן הנ תוכה ירות בש פי ר סש של על ירות, וש פי סש ר הנ של על פות לש לי ם קש ים הי תוני חש תנ הנ
כםל בנ כותו  לש ומנ תו  ינה כי שש יים בי קנ תו, לש ינה כי הוא ושש רוך  בה דוש  קה הנ ש  בי לנ תש מי לו  לה פות הנ לי קש ם. בנ יי מנ שה בנ ם של יהל בי אמ לנ
פות לי קש א הנ לה ע, אל ך רה גגרש םא יש ר ל מנ אל קומו נל מש ה בי לה עש מנ ל לש בה י"ם, אמ להי ץ אל רל אה ל הה ל כה ך ענ לל י מל יים בו כי קנ ה, ולש לה שה מה
ש בי לנ תש הי לות, וש גה רוך הוא בנ דוש בה קה ט הנ שי פנ תש ם הי הל מי ל אור, של ים של פי ים יה ני וה ה גש מה כנ ים מי בושי ן לש ה הי לה עש מנ לו לש של
כו'. וש ר  צה ם לו  תה רה ל צה כה בש הו  זל וש לו,  לה פות הנ לי קש ים בנ שי בש לנ תש ם מי הי ל, של אי רה שש ת יי מםר אל שש י לי די כש לו  לה ים הנ רי חי אמ בה
י די יש ל  א ענ לה אל לו  נות של חמ מנ לנ סמא"ל וש זון לש יהה מה םא הה ל ל, וש יאי רי בש הוא גנ של יחנ  לי שה י הנ ידי ם בי ן אותה תנ נה ה  לה חה תש הנ בנ
ם ה אי זל רוך הוא, וש דוש בה קה י הנ די ל יש א לו ענ יהכול בה בש כי ם, וש הל ש בה בי לנ תש ל הוא הי אי רה שש ל יי ים של אי טה חמ ל הנ לנ גש , בי יחנ לי שה
ת ים אל מי יש קנ םא מש לום ל שה ס וש ם חנ אי יו, וש וותה צש ת מי אל ה וש תורה ת הנ ים אל מי יש קנ ה ומש רה שה יש הנ ך  רל דל ים בנ כי ל הולש אי רה שש יי
ל רוך הוא, כה דוש בה קה ינד הנ םא מי זון ל יך מה רי םא צה ל י סמא"ל, וש ידי ים בי רי תה ה כש רה ן עמשה יו, נותי וותה צש ת מי אל ה וש תורה הנ
ינד סמא"ל, בש ים  רי כש נה ים  רי תה כש ה  אה רה שום של י, מי ני יתי עמשי י  ני אמ ונ י  אורי יש י  לי ר  מנ אה עםה של רש פנ לש ה  זל וש לוחו,  שש מי ן  כי של
ץ רל אה י הה מי ל ענ או כה רה ל? וש אי רה שש יי תוב בש ה כה רוך הוא, מנ דוש בה קה י הנ ידי ים בי תוני חש תנ ים הנ רי תה כש יו הנ הה של ה, כש לה חי תש בנ של
ל אי רה שש יי ם מי עולה מות הה ים אג די םא פוחמ ינד סמא"ל, ל ים בש רי כש ים נה רי תה ם כש אותה ן של מנ זש יך, ובי לל א עה רה קש ם יהו"ה ני י שי כי
פות לי קש הנ לו  אי כו', של וש יר  עמבי ה אנ אה מש טג הנ ת רוחנ  אל ם וש הל יים בה קנ תש יי לות של גה ת הנ ענ ד שש ם, ענ צונה רש ם כי הל ים בה עושי וש
ם כל יני ים בי לי די בש יו מנ ם הה יכל ונותי ם עמ י אי ל כי סוד של הו הנ זל ל, וש אי רה שש ין יי רוך הוא ובי דוש בה קה ין הנ ה בי דה רה פש הנ מות לש גורש
ים, ני פש בי מי מםחנ של ל בנ אי רה שש יי אות לש רה הי לו ולש לה פות הנ לי קש ת הנ יר אל עמבי הנ רוך הוא לש דוש בה קה יד הנ תי עה "ם, וש יכל להי ין אל ובי
רוך הוא דוש בה קה ין הנ ה בי צה חי ילה מש הש םא תי ל יך, וש ת מורל יך רואות אל ינל יו עי הה יך וש ף עוד מורל ני כה םא יי ל תוב וש כה הו של זל

ל. אי רה שש ין יי תו ובי ינה כי ושש

ה בועה שש ים  עושי פות  לי קש הנ ת  אל ים  ירי כי מנ של לו  אי לו,  לה הנ פות  לי קש בנ שות  בש לנ תש מי ירות  פי סש הנ ר  של על של ן  מנ זש ובי
רו מש לו אה לה פות הנ לי קש ל הנ ענ ה, וש רה זי גש ת הנ ים אל לי טש בנ לו ומש לה פות הנ לי קש רוך הוא לנ דוש בה קה ל הנ יו"ת של וה המ מות ובנ שי בנ
י בושי לש ש בי בי לנ תש ם ומי הל ט מי שי פנ תש ת מי בה שנ חםל, ובש ימות הנ ם בי הל ש בה בי לנ תש רוך הוא הי דוש בה קה הנ ה, של לה דה בש יך הנ רי צה של
ר, של "ד על דה ר. בה כה ני ל  אי מו  ין עי אי וש נו  חל נש ינ ד  דה ם יהו"ה בה הל ר בה מנ אל נל ש, של ל קםדל ם של ים הי בושי ה לש רה עמשה ונ ש,  קםדל הנ
ם גורי ה של פה לי ה קש אותה בו, בש ה מושה נל חמ מנ חוץ לנ ב מי ד יישי דה ר בה מנ אל ם, נל הל ש בה בי לנ תש מי של חםל, כש פות הנ לי ר קש של בון על שש חל כש
יל בי שש א, ובי וש שה י"ך לנ להל ם יהו"ה אל ת שי א אל שה םא תי ה ל יל זל בי שש ה, ובי מה קה ל נש ם ה', בו נוטי ה שי ש בה בי לנ תש הי ם לש דה אה
םא ל ש, וש קםדל פות הנ לי ל קש חםל אל פות הנ לי ר קש בי חנ םא יש ל ך, של חםשל ין אור לש חםל ובי ש לש ין קםדל יל בי די בש מנ ה הנ לה דה בש הנ נו בנ קש ה תי זל

ת. עמרםבל ם תנ הל ה לה עמשל ינ

ש יהו"ה דנ קש ת מי ר בו אל מנ אל ם, נל ב אותה רי עה מש י של ל מי כה ז, וש ני טש ענ ם שנ יי אנ לש ד כי גל ם, ובל יי אה לש ע כי רנ זש םא תי ך ל דש הו שה זל וש
יך רי םא צה ש, ל י קםדל בושי לש בי ש  בי לנ תש ים ומי בושי לש הנ לו  אי הוא מי רוך  בה דוש  קה ט הנ שי פנ תש מי ת של בה שנ בש ר, של גומי וש א  מי טי
ם יהו"ה, אג ש נש אי י כה רי בה םא כםה דש ל תוב המ כה הו של ה. זל אה מש ל טג בי קנ םא מש מםחנ ל הנ י חםל, של בושי ם) לש יהל ני פש יו (לי נה פה ב לש רי קה לש
ם ילה בי שש ב, ובי רי עה תש הי יום טוב יהכול לש ת וש בה שנ בש ש  בי לנ תש מי ים של בושי לש א בנ לה רוב, אל ב שום עי רי עה תש הי םא יהכול לש ל בו  של
ל םאכנ םא ת ע ל רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ עי ר ומי מנ אל יו נל לה עה ם, וש יי אנ לש ע כי רה ב טוב וה עםרה ץ מש ה ייש עי טה מנ לש ה, של לה דה בש עמשות הנ ה לנ וה צי
ילות, צי ך אמ רל דל הוא אור בש מםחנ של ל הנ בה ה, אמ פה לי מו קש ב עי רי עה תש הי ה לש כולה ה יש יאה רי בש לו בנ מםחנ של אותו הנ שום של נו, מי מל מי

ת. עמרםבל מו (בו) שום תנ ב עי רי עה תש הי ה לש כולה םא יש ל

ייש חוץ טוב, וש בנ ק מי מםחנ דנ הנ ע, וש ים רנ ני פש בי ם מי ים הי יני עי רש ם גנ אותה פות, של לי קש ל הנ ע של רה ל טוב וה ן של ילה ייש אי וש
ים, ני פש בי ים מי יגי ת סי רל עםפל חוץ וש בנ ה מי פל צג ט מש ענ ף מש סל כל ב וה הה מו זה ים, כש ני פש בי ע מי דול רנ חוץ טוב, ומםחנ גה בנ ק מי מםחנ דנ של
ל אור ר גולי מנ אל ם נל יהל לי עמ ים, ונ ני פש בי חוץ ומםחנ מי בנ ה מי פה לי הוא קש ייש של ע, וש בו רנ לי יו טוב וש ר, פי קל ל של ין של יטי ה מוני זל

י אור. ני פש ך מי חםשל ך וש י חםשל ני פש מי

ן כי םא  ל ר  מנ אל נל יו  לה עה וש חוץ,  בנ ומי ים  ני פש בי מי ה  פה לי קש א  לה אל  , מםחנ לו  ין  אי ה של רה זה ה  עמבודה ל  ה של טה מנ לש ץ  עי ייש  וש
יהה רש פי ה, של רה ה זה י עמבודה ני פש ם לי עולה מות הה ים אג עי נוטש ה של רה שי אמ יא הה הי , וש נו רוחנ פל דש ר תי של מוץ אמ ם כנ י אי ים כי עי שה רש הה
לו לה פות הנ לי קש ל הנ ת כה יר אל עמבי הנ רוך הוא לש דוש בה קה יד הנ תי , עה יחנ שי מה ך הנ לל םא מל יהב ן של מנ זש . בי נו רוחנ פל דש ר תי של מוץ אמ
ל, אי רה שש יי נו, לש חל נש ד ינ דה ן יהו"ה בה מנ אותו זש ה, בש לה עש ל מנ יהה של לש מנ פה יהה בש בובש רש ילה עי הש םא תי ל ה, וש טה מנ ע ולש צנ מש אל ה ובה לה עש מנ לש
ב ם לי כל י לה תי תנ נה תוב וש כה הו של ל. זל אי רה שש ל יי ש ענ ל קםדל ת רוחנ של פל ת, נוסל דל לל ף לה תוסל ן ונ מנ אותו זש ר, בש כה ל ני מו אי ין עי אי וש

ם. כל בש רש קי ן בש תי ה אל שה דה רוחנ חמ ש וש דה חה

(אמר המגיה זה הלשון מצאתי בס"א)

ר, זה עה לש י אל בי רנ י לש י יוסי בי ר רנ מנ ם. אה הל מה אי עי ענ לש י אל בי ן רנ מי דנ זש ך, הי רל דל ים בנ כי יו הולש י הה י יוסי בי רנ ר וש זה עה לש י אל בי רנ
ל? בל ת הה ה אל ה זל יו, מנ חי ת אה ת אל דל לל ף לה תוסל ר ונ מנ אה ר של חנ ם, אנ יי עממנ ת פנ ת אל ר בו אל מנ אל ה נל מה ה לה זל סוק הנ פה תה בנ עש מנ שה
ר לו, מנ ים? אה בויי ה רי לשה י שש רי בוי, המ ת - רי דל לל ף לה תוסל ים, ונ בויי ים - רי תי י אל ני אן: שש ים ייש כה בויי ה רי לשה י שש רי המ ונ
ר מנ ה). אה לל ן אי הל ר בה מנ אל נל אשון של רי אשון (הה רי ם הה דה אה קו מי רש זש ני פות של לש טי ם שה לו הי ים אי בויי ה רי לשה שש י של תי עש מנ שה
יהה ם הה שה מי ך הוא, של אי כה דנ ר לו, ונ מנ ם תםה"ו. אה ץ - שה רל אה 'הה ם וש יי מנ 'שה דות הנ ה ת'ולש לל י, אי תי עש מנ י שה ני י אמ רי המ לו, ונ
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ה. תה ד ענ נו ענ עש מנ םא שה ל ה של לה גנ תש יון הי לש אי סוד על דנ ר, ונ מנ ם. אה עולה א לה בה י של ני פש רו לי קה עי סודו וש ן יש יי קנ

לש לו שורות שה לה פות הנ טי לש הנ ל שש אי ענ דנ ר, ונ מנ ן? אה ה הי אן מנ פו כה נוסש לו של לה פות הנ טי ן, הנ ם כי ר לו, אי מנ אה
ה לשה ן שש הי וש ה,  עמשל מנ ת הנ מנ כש ית חה ישי לי שש הנ וש בור,  די ת הנ מנ כש יהה חה ני שש הנ וש ה,  בה שה חמ מנ ת הנ מנ כש יא חה ת הי חנ מות, אנ כש חה
ם יהל לי עמ יונות מי לש לש על ייש שה גו"ל. וש ים לו סל אי קורש יון של לש על מםחנ הה ן הנ לויות מי תש פות של לש טי ים, שה רי תה סש מות ני עולה
ה ייש לה ה של יונה לש על י' הה זו בנ מש רש יונות ני לש על לש הה "א, שש תה גולש ן סל הי ים, וש יקי תי ענ יק הה תי ל ענ תום של סה מםחנ הנ הנ לויות מי תש של
ר בה דה הנ סוד  וש ה,  תונה חש תנ הנ י'  מי גו"ל  סל ן  הי של יות  ני שש פות  טי לש  שה וש ע,  צנ מש אל בה גוף  וש ה  טה מנ לש קוץ  וש ה  לה עש מנ לש קוץ 
י ני אמ אשון ונ י רי ני ר אמ מנ אל נל לו  לה דות הנ קג נש הנ לש  שש תון, ובי חש תנ ם הנ דה אה מי לש  שה אשון, וש רי ם הה דה אה מי לש  ית, שה אשי רי בש
קו רש זש ני של פות  טי לש  שה של אשון,  רי הה ם  דה אה ל  ים של גולי לש גי הנ ת  לשל ם שש הי לו  אי וש י"ם,  להי אל ין  אי י  דנ עה לש בנ ומי רון  חמ אנ

ם. הל בה בות, של אה ת הה לשל שש בי

יו ת הה ילפל ם וש נםחנ שי ת, של מל אל י הה מודי י ענ ני ית ושש רי בש ים בנ יי ני ה שש לשה א יהו"ה, ושש שה ר יהו"ה, יי ך יהו"ה, יהאי כש רל בה יש
ת, מל אל י הה מודי י ענ ני ל שש ד של צנ הנ ת מי ילפל ם וש ים, שי מי עולה י הה יק חנ די ל צנ ד של צנ יק, מי די צנ יש  אי נםחנ  ר בו  מנ אל נל ם, של שה מי
ם אי נו, בה ם בש ה של ה, ומנ מה כש ם חה שה ה של יונה לש על ם הה אי מו, בה ה שש ע. מנ דה י תי נו כי ם בש ה של מו ומנ ה שש אן - מנ ר כה בה דה סוד הנ וש
לו אי וש ה,  טה מנ לש ים של מודי ענ ת הה לשל שש ה בי לשה בות, ושש ה אה לשה שש ים בי גולי לש גי ה  לשה ל שש בה ע, אמ נודה ה, הוא  תונה חש תנ הנ

ה כו'. דה קג יא נש הי ת של שי ם י' מי שה ה מי חה רש פה א של לה ל, אל בל הל ה בש לשה ת ושש שי ה בש לשה יות שש הש ים לי ידי יו עמתי ה הה שה שי הנ

ה עה שש תי ים וש שי קון שי תי

ר זה עה לש י אל בי ן רנ מי דנ זש ך. הי רל דל ים בנ כי יו הולש אי הה ענ לש יי אל י רנ י וש י יוסי בי ל, רנ בל ת הה יו אל חי ת אה ת אל דל לל ף לה תוסל עוד ונ וש
בו עו  גש פש יי ונ ר  מנ אל ם נל יכל לי ם: עמ הל ר לה מנ ה. אה ינה כי שש בנ נו  שש גנ פה קום, של מה ע בנ גנ פש יי ונ ר  מנ אל נל יך  לל אי עה דנ ונ רו:  מש ם. אה הל מה עי
רוחו ם מי יכל רוחותי יו רוחות, של כה אה לש ה מנ ם עושל הל ר בה מנ אל נל לו של י"ם? אי להי י אל כי אמ לש ה מנ ה זל י"ם. מנ להי י אל כי אמ לש מנ
ת דל לל ף לה תוסל ה ונ ה זל ר: מנ זה עה לש י אל בי רנ י לש י יוסי בי ר רנ מנ ך. אה רל דל ם בנ חו כגלה מש ה). שה שה דג קש ל הנ רוך הוא (של דוש בה קה ל הנ של

ל? בל ת הה יו אל חי ת אה ים - אל תי י אל תי ף, ושש תוסל בות ונ רנ א לש ה בה עוד, מנ ל? וש בל ת הה יו אל חי ת אה אל

רוחנ ה לו  פה נוסש ם  שה י, מי עי צה מש אל מוד הה ענ הוא הה ש, של קםדל הנ ל רוחנ  ת של פל תוסל ף זו  תוסל ונ אי  דנ ונ ר לו:  מנ אה
ל ת ענ פל ה תוסל תה יש ה הה ה, ומל תונה חש תנ הנ ה וש יונה לש על ה הה ינה כי שש ל הנ ד של צנ ש מי פל נל ה וש מה שה בות בו נש רנ ים לש תי י אל ני ש, שש קםדל הנ

אשון. רי ם הה דה אה ה מי מה כש חה ? זו הנ רוחנ הה

ל ל כה ר של תה סש ני הנ מםחנ  הנ מי קו  רש זש ני פות של טי הנ לש  ם שש הי לו  לה ים הנ בויי רי ת הה לשל שש י של תי עש מנ י: שה י יוסי בי ר רנ מנ אה
ן הל ר בה מנ אל נל ים של שי נה לש  ד שה גל נל כש ן  הי י של תי עש מנ פות, שה טי הנ לש  שש לו  אי וש ים,  גולי לש גי ה  לשה ם שש הי לו  אי וש ים,  רי תה סש ני הנ
ית אשי רי ה  ר בה מנ אל נל ה של ל אותה ת, אל פל טל קנ ת מש חנ אנ ת, וש כל ת עורל חנ אנ ה, וש ת אופה חנ אנ ה, של יתה ה בי תה נש ים בה שי מות נה כש חנ
ם הי פות, וש לש טי קו שה רש זש ה ני נה מל ה, ומי אשונה ה רי פה יא טי "א, הי תה גולש יא סל הי ח של סנ ל פל ה של לה זו חנ ה, וש לה ם חנ יכל יסםתי עמרי
ת לשל שש קו? בי רש זש קום ני ה מה יזל אי א, ובש שה ר, י' יי ך, י' יהאי כש רל בה ם י' יש הי אי, וש דנ "א ונ תה גולש ם סל הי ין י' י' י' של ה יודי לשה שש
ד צנ ה יה"ו) מי ם (זל הל ד בה יהרנ של אותו  קו? מי רש זש קום ני ה מה יזל אי ים, ומי גולי לש ה גי לשה שש ם בי דה ד אה ם יהרנ שה לש בות, של אה הה

ה. יונה לש על ה הה מה כש חה הנ

יהה ני שש יא, הנ מוצי ה הנ ך בה רי בה ה לש לה עש מנ לש ה של צה מנ ת הנ חנ ח, אנ סנ פל צות בש לש מנ נו שה קש לו תי לה פות הנ טי לש הנ ד שש גל נל וכש
ה צה יא מנ הי שום של ח, מי לנ יב מל רי קש תנ ך  נש בה רש ל קה ענ ר  מנ אל נל י  רי המ ח, של לנ מל י  לי י בש ני עם ם  חל לל ית  ישי לי שש ה, הנ נל שש ם מי חל לל
ה "ם, ומנ הוא חםלי ח, של לנ יהה מל לל יב עה רי קש הנ יך לש רי םא צה ה ל מה לי ילה שש הש תי ד של ך, ענ כותש לש ת מנ יסנ רי ס פש פורי מו של ה, כש רוסה פש
ר תה סש ני מםחנ הנ הנ לויות מי תש "א, של תה גולש ן סל יונות הי לש על פות הה טי לש הנ לש). שש שה ל הנ ל כה י (של עי צה מש הוא אל "ם? של הוא חםלי

ים. יקי תי ענ ל הה יק של תי ענ הה

ם הי ית, של רי ת ובש מל י אל מודי י ענ ני שש קו? בי רש זש יפםה ני גו"ל, אי ן סל הי י, וש ני שי מםחנ הנ ן הנ ת מי גםלל גגלש קו בנ רש זש פות ני לש טי שה
ם יהל לי עמ ת, ונ מל י אל מודי י ענ ני שש ת בי ילפל ם וש יק, שי די צנ יש  אי תוב נםחנ  כה של הו  יק, זל די צנ ק בש רה זש ני ת. נםחנ  פל יל ם וש שי ד נםחנ  גל נל כש
י' אות  ל הה קוץ של ן הנ ר, הי תה סש ני הנ מםחנ  הנ מי קו  רש זש ני "א, של תה גולש ן סל הי יונות של לש פות על טי לש  ית. שה א שי רה ר בה מנ אל נל
י' זו  וש נו, הוא י',  מל מי לו  לה פות הנ טי הנ לש  שש קו  רש זש ני של מםחנ  ה, הנ יתה עי צה מש אל ו בש גנ הנ וש ה,  טה מנ לש ה  לה קוץ של הנ ה, וש לה עש מנ לש
פות טי לש הנ גו"ל, שש ן סל ה הי נה מל קו מי רש זש ני פות של טי לש הנ י, ושש ני שי מםחנ הנ ן א - הנ ה מי טה מנ אות א, י' לש ל לה ענ יא מי הי של

ים. גולי לש ה גי לשה י שש ני שי ם הנ דה אה ל הה לש של שה ים, וש גולי לש ה גי לשה ם שש הי אשון של רי ם הה דה ל אה של

נו? ם בש ה של יון, מנ לש ם על דה מו? אה ה שש נו. מנ ם בש ה של ומנ מו  ה שש א מנ לה י? אל ני שי ם הנ דה אה הה יון וש לש על ם הה דה אה י הה מי
ת חנ פות, אנ לש טי ר? שה ה אםמנ מו מה ה שש י מנ רו לי מש אה ה, וש ר מםשל מנ אה סוק של אותו פה זו בש מש רש ם ני יהל ני תון, ושש חש ם תנ דה אה
ד צנ הוא מי , של מםחנ ה הנ ת זל כל ת עורל חנ אנ ים, וש אופי ר הה הוא שנ ה, של אופל הוא הה ין, של יהמי ד  גל נל הוא כש של מםחנ  ה בנ אופה
, מםחנ ד הנ גל נל ת כש פל טל קנ ת מש חנ אנ ב, וש לי ד הנ גל נל פון כש צה ן בנ חה לש שוהו שג רש י פי רי המ ה, ונ נה חה לש ה שג כה רש ף עה ה אנ ר בה נלמנ םאל, של מ שש הנ
ה"י, וא"ו  ה"י  יו"ד  בש ם  הי של ים,  יודי לש  שה ם  הי לו  לה הנ פות  טי הנ לש  שש ד  גל נל וכש ף,  תי כה הנ י  פי לנ כש חור  אה לש הוא  של
אשון הוא רי י"ם, של להי ין אל י אי דנ עה לש בנ רון ומי חמ י אנ ני אמ אשון ונ י רי ני ר אמ מנ אל יו נל לה עה לות, של עי ל הה ת כה לנ ל עי ין ענ ידי עי מש של

י"ם. להי ין אל יו אי דה עה לש בנ רון ומי חמ אנ וש

ה לשה יו בו שש הש יי ית, של מו שי ילה שש הש יי ת, של ת שי םא אל ר בש רוך הוא לי דוש בה קה ה הנ צה לו רה לה ים הנ קוני תי ת הנ של שי ומי
ת תנ שש ם הג שה מי יהה, של תי ן שש בל ה, אל דה קג נש יא  הי ת, של שי י' מי ה  חה רש פה א של לה ל, אל בל ל הל ה של לשה ושש ם  דה ל אה ים של גולי לש גי
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ם. עולה הה

ה פה טי ה הנ קה רש זש ני פםזו? של יה ה ונ ה זל יו. מנ י יהדה רועי פםזו זש יה תו ונ שש ן קנ יתה אי ב בש של תי תוב ונ כה הו של ף, זל א יוסי טה זו חה י' הנ ובנ
קום ה מה יזל אי ית, ובש רי בש יא הנ הי ת, של של קל הנ מי קו  רש זש ני יצוצות של ני ה  רה עמשה ה לנ קה לש חש נל וש עות  בה צש ר אל של ין על יא י' בי הי של
ס ר לו: חנ מנ עמקםב? אה י ינ ני יו בש כות הה לש י מנ רוגי ה המ רה עמשה י של תי עש מנ י שה רי המ ר לו, ונ מנ כות. אה לש י מנ רוגי ה המ רה עמשה קו? בנ רש זש ני

יו. ם הה מותה דש א בי לה לום, אל שה וש

ם דה ל אה מותו של דש ה בי תה יש הה יו, של לה ה אי נה מש דנ זש הי יו של בי מות אה ר לו, דש מנ ם? אה שה לש קו  רש זש ני ם של רנ י גה ר לו, ומי מנ אה
ם אי ה, של זונה ה הנ אותה קו (בש רש זש םא ני ל מו, וש צש ת ענ יחנ אל רי בש הי ע וש קנ רש קנ יו בנ נה רש פה ץ צי ענ נה ן, וש הל קו לה רש זש ני ם של רנ ה גה אשון, זל רי הה
ה, חוצה א הנ ייצי ס ונ נה יה ה ונ פה טי ה הנ אותה ה של מה רש יו גה בי מות אה ך, ודש קות כה רה זש ני יו  םא הה יו, ל בי מות אה ה לו דש תה אמ רש ני םא של ל
םא ל יהם. וש ים בנ עי ל טובש אי רה שש יו יי זו, הה ה הנ זונה ן בנ ק אותה יהה זורי ם הה אי זו. של ה הנ זונה ס) (בנ נה יה ר ונ כנ שש ה, ובי רה עמבי םא בנ ל וש
הוא יהם, וש ן הנ ל מי אי רה שש ים יי אי יו יוצש םא הה םא, ל ם ל אי נםס, וש יה ה ונ אה יהם רה ס) - הנ נה יה ר ונ כנ שש ים, בי מוני דש קנ רוהה הנ אמ ם בי נה חי לש
ה רה יו עמשה ה הה שום זל ים, ומי טי בה ה שש רה נו עמשה מל את מי צי ים לה ידי יו עמתי הה כות, של לש מנ י הנ רוגי ה המ רה לו עמשה אי שו בש נש ל עה בי קי
י ני ה בש רה עמשה ים של רי בי חמ ים הנ בי חושש יו  הה וש נו,  מל את מי צי ים לה ידי עמתי יו  הה ים של טי בה שש ת הנ רל עמשל של מו  כות כש לש י מנ רוגי המ

יו. עמקםב הה ינ

מו ם, כש עולה א הה רה בש ני ם של או קםדל רש בש ים ני יקי די צנ מות הנ שש ר לו, ני מנ ת? (אה שי ה בש ן סוד זל תנ י נה ן, מי ם כי ר לו, אי מנ אה
ל לנ גש ר לו, בי מנ ן קיב ע"א). אה מה קנ ן לש יי כו' ענ ה, וש מה שה א נש לה ית אל אשי ין רי ית, אי אשי רי ים) (כמ"ש בש אשוני רי רוהה הה אמ בי של
םאש ים ר עי נודה ם  הל ומי יות,  אותי יום הה סי "ת הוא  ה שי זל שום  ומי ית,  רי חמ אנ ית  אשי רי מי יד  גי מנ תוב  כה הנ ר  מנ אה ה  זל
ש שםרל יא הנ הי וש ה,  לה עש מנ לש ן  ילה אי י הה פי נש ענ ת  לשל ם שש הי לו  ש' של ת, הנ עוד שי וש א"ת ב"ש,  הוא א"ב בש יות של אותי הה

ה. טה מנ ה לש לשה ה ושש לה עש מנ ים לש גולי לש ה גי לשה ם שש הל ה בה אה רש הל ה, וש טה מנ לש

גות רה דש לש  שה וש בות,  אה ה  לשה שש ל  כולי ה,  מםשל ת  גנ רש דנ זו  וש ים,  די דה צש ה  שה שי ל  כולי לום,  שה (ש')  ת  רל אל פש תי ת' 
הו דורות, זל ל הנ כה סו  ינחמ תש הי נוש  אל ת ול שי ת, ומי ילפל ם  שי נםחנ  ל  בל הל נוש  ת אל ם, שי דה ל אה גול של לש גי ם הנ הי ן, וש יהל תי חש תנ
גול לש גי םא בש ב ל לה ז הוחנ הו), אה יתי שי ם מש יי מנ ן הנ י מי ר בו (כי מנ אל נל ז, אותו של ם יהו"ה, אה שי םא בש ר קש ל לי ז הוחנ תוב אה כה של

ה. יר מםשל ז יהשי ר בו אה מנ אל נל אותו של

ר בו מנ אל נל ל, של בל ת הל חנ ר תנ חי ע אנ רנ י"ם זל להי י אל ת לי י שה ה כי שום זל ם, ומי עולה ת הה תנ שש ם הג שה ת, מי ה שי שום זל ומי
ה שום זל ך, ומי שה מש ם ני שה ים, מי יוני לש "ם על יי ה - מנ מה כש ה. חה מה כש טוחות חה ת בנ י שה יו מי לה ר עה מנ יוב אה אי ל, וש בל ה הל ם זל גנ שנ בש

ל ה' ל"ב. בל ה, הל תונה חש תנ ה הנ ינה כי ה, ה' שש ן מםשל ה מ"ש מי זל בות, וש אה ת הה לשל הו, ש שש יתי שי ם מש יי מנ ן הנ י מי כי

ה לשה שש חםז בי אל לל ה, וש תונה חש תנ ה' הנ הנ ה וש יונה לש על ה' הה י"ן, הנ הי י הי ני שש חםז בי אל ה, לל ה מםשל ם מםשל יי עממנ פנ מו  ל שש פנ כה וש
נו, בש ם  של ה  מנ מו  שש ה  מנ סוד  הנ ה  אי רש מנ הוא  ה,  מםשל מי מ"ה  ם  יי עממנ פנ ש,  שי ם  הי של ים  שי רה שה ה  לשה שש ובי ים  פי נה עמ
ת אל ל  כולי ה  ומםשל ה,  טה מנ לש של ה מ"ה  טה מנ לש של גות  רה דש הנ לש  שש ומי ה,  לה עש מנ לש של מ"ה  ש  בי לנ תש הי בות  אה הה ת  לשל שש בי של
ייה רש י אנ ני ה ופש ר בה מנ אל נל בות, של אה ת הה לשל ה, שש ן מםשל ה ש מי מו זל ה, כש תונה חש תנ ה וש יונה לש ה על מה לי ה שש בה כה רש ם, הוא מל יהל ני שש
ה לה עש מנ ה לש בה כה רש הוא מל שום של "ם, ומי דה י אה ני ם פש יהל ני מות פש ה ודש ל מםשל ר כו', מ"ה של של י נל ני י שור ופש ני ין ופש יהמי ל הנ אל
ר אה ה ושש הודה י יש בי רנ י וש אי י יודה בי רנ ק וש חה צש י יי בי י רנ רי ם המ יי תנ ינש ם. בי יהל לי ר אמ ה אםמנ מו מה ה שש י מנ רו לי מש אה ר וש מנ ה, אה טה מנ ולש
יך לל נו עה לש אנ שה יך, של לל אנו אי יך ובה לל נו עה עש מנ רו לו: שה מש ם? אה תל קש ה עמסנ מה עון: בנ מש י שי בי ם רנ הל ר לה מנ או. אה ים בה רי בי חמ הנ
ר זה עה לש י אל בי רנ אי וש ענ לש י אל בי רנ י וש י יוסי בי ת רנ אל נו  שש גנ פה ד של יך, ענ לל עה נו  לה יענ  מודי י של מי אנו  צה םא מה ל ים וש רי בי חמ ל הנ ת כה אל

יו. גולה לש ל גי כה ל בש בל ל הל סוד של ים בנ קי סש ענ תש יו מי הה של

ה טה מנ לש רות של עורש תש הי הנ וש ע,  כםל נודה ם הנ שה ה, וש לה עש מנ לוי לש ים תה יקי די צנ ה הנ עמשי מנ אי של דנ ונ עון:  מש י שי בי ר רנ מנ אה
ים לי גנ לש גנ מו הנ ם כש ים הי גולי לש גי ל הנ כה ד, וש חה קום אל מה גול הוא בש לש גי סוד הנ אי של דנ ונ ה, בש לה עש מנ לש רות של עורש תש הי ת לש מל גורל

אן. כה אן ולש כה ענ לש ני עש ננ תש םא מי הוא ל ם, וש יהל יני ע בי צנ מש אל בוענ בה ד הוא קה חה ל אל גנ לש גנ ים, וש די יורש ים וש עולי של

ה, זל מו  ם (כש יהל יני ה בי בועה יא קש הי ת, של דל ם עםמה עולה ץ לש רל אה הה א וש דור בה וש ך  , דור הםלי שוהה רש י פי רי ר המ בה דה סוד הנ וש
נו רש מנ אה ר  בה כש ב,  לי הנ י  ידי רי וש ל  כה בש ת  טל של פנ תש ומי גוף  בנ ת  דל יורל וש ה  עולה רוחנ  הה וש גוף,  הנ ל  של יעות  בי קש בנ יא  הי ש  פל נל הנ
רוחנ הה גוף, וש יעות בנ בי קש יא בי הי ש  פל נל ה הנ זל מו  ד), כש חה גול אל לש גי ים בש די יורש ים וש עולי ים של לי גנ הנ מו  ם כש ים הי גולי לש גי הנ של
ת כל לל רוחנ לה ה הה מה ילה שה הש ר יי של ל אמ תוב אל כה הו של ים, זל עי נש עש ננ תש מי ב של לי י הנ ידי רי ל וש כה ת בש טל של פנ תש גוף, ומי ה בנ עולה ת וש דל יורל
א ייצי ה ונ לה עש ת, ובנ יי בנ ת הנ רל י עמקל יבי תוב מושי כה הו של ת, זל יי בנ ה בנ בועה יא קש הי ה של שה אי ב כש לי ה בנ בועה ש קש פל נל ל הנ בה כו, אמ לי יי
ם עולה ה לש ינה כי שש ל הנ בה גול, אמ לש גי א בש ובה ך  י, הוא הולי עי צה מש אל מוד הה ענ ה הה א, זל דור בה וש ך  דור הםלי ך  שוב, כה יהצוא וה
ן פל ה גל יהה, מנ ן פםרי פל גל ך כש תש שש ה אל ר בה מנ אל ה נל שום זל ר, ומי חי קום אנ מה ת בש בל כל רש םא מג ל גול וש לש גי ת בש כל םא הולל יא ל ת, הי דל עםמה
ת רל חל ה אנ בה כה רש הנ יהה  לל ת עה לל בל קנ םא מש ה ל ינה כי שש הנ ך  ם, כה עולה בה ץ של ל עי כה ר מי חי ין אנ מי ה מי בה כה רש הנ יהה  לל ת עה לל בל קנ םא מש ל

ה. לה עש בנ א מי לה ם אל עולה בה

ח תנ י. פה ה - דנ ת זל אל מםענ  שש א לי לה ם אל עולה לה אנו  םא בה ל לו  רו: אי מש אה יו וש נה פה לש חו  טש תנ שש הי וש ים  רי בי חמ ל הנ כה מו  קה
הו ח, זל רנ זה וש מותו.  דש ה בי הוא מםשל י, של עי צה מש אל מוד הה ענ ה הה זל ש  מל של ח הנ רנ זה וש ש,  מל שה א הנ ובה ש  מל של ח הנ רנ זה וש ר:  מנ אה וש
ל ס אל ני כנ תש הי ה, של ל זל ם כה עי וש ה,  ס מםשל ני כנ תש הי של ש, כש מל שה א הנ מו. ובה יר לה עי שי ח מי רנ זה וש א  י בה יננ סי תוב יהו"ה מי כה של

ה. ינה כי שש יא הנ הי ה, של נה בה לש מו הנ יהה כש הה ענ של הושג ה יש זל ם, וש חנ הוא שה ף זורי קומו, שואי מש
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ש, מל שה א הנ מור - ובה יק גה די צנ םא בש הוא ל של מור, וכש יק גה די צנ גול בש לש גי םא בש יהב של ה, כש ה מםשל ש זל מל של ח הנ רנ זה עוד, וש וש
ם. חנ הוא שה ף זורי קומו שואי ל מש ה אל שום זל קומו, ומי ת מש א אל מוצי ד של גול, ענ לש גי א בש ך ובה הולי נו וש מל ס מי ני כנ תש מי

ל כה ר בש מנ אל נל מו של מו, כש ה עי ינה כי שש הנ ם של דה אה קום? בש ה מה יזל אי רוך הוא, בש בה דוש  קה ה הנ זל ש  מל של ח הנ רנ זה עוד, וש וש
ה - ינה כי ם שש ין שה ם אי אי ם, וש תו שה ינה כי ה שש רל שש תי קום של מה לוס, בש קש ם אונש גי רש תי ר, וש גומי י וש מי ת שש יר אל כי זש ר אנ של קום אמ מה
ים סורי ה יי מה כנ ים וש לי בש חנ ה מש מה יו כנ לה ים עה טי שולש ה, וש כה שי חמ ר בנ אה שש ני רוך הוא וש דוש בה קה נו הנ מל ס מי ני כנ תש ש, מי מל שה א הנ ובה
עות רה הה ה, של לל אי עות הה רה י הה אוני צה י מש בי רש קי "י בש להנ ין אל י אי ל כי תוב ענ כה הו של ה. זל בה המ ל אנ ים של סורי ם יי ינה אי ים של עי רה
ד וי ר דה מנ אה הו של זל נו, וש נל חה בש ים תי עי גה רש ים לי רי קה בש נו לי דל קש פש תי ר ונ מנ אל ם נל יהל לי עמ ים, של עי גה רש הה ים וש תי עי ל הה ל כה נות ענ מג לו מש לה הנ
ר קל ל של ל של בל הל ל הנ לנ גש ש? בי מל של יו הנ לה יר עה אי םא מי ל ה וש ינה כי יו שש לה ה עה םא שורה ל ם של י גורי ר, ומי גומי וש י  תותה עי ך  יהדש בש
י לי עמ בנ ל מי בל ל. ייש הל בל ייש הל ל וש בל ץ. ייש הל רל אה ל הה ה ענ עמשה ר ננ של ל אמ בל ה - ייש הל שום זל יו, ומי פי ים מי אי יוצש ר של קל י של רי בש די וש

ר. קל ל של ה של עמשל מנ ים בש ם תועי הי ים, של תועי עש ה תנ עמשי ה מנ מה ל הי בל ם הל הל ר בה מנ אל נל ר של קל של הנ

ה שה מי הוא חמ ה, של תורה ל הנ ל של בל הל ה הנ זל ם, וש דה אה ילה הה חש י יהו"ה יי א פי ל מוצה ל כה י ענ ר בו כי מנ אל נל ל של בל ייש הל וש
א לה ר? אל פל ה סי ם זל ם עי ש הי י שי רי המ "ל, ונ בל הו הל זל ל, וש אי רה שש ל יי י כה יני עי ל לש ד ל' של ית ענ אשי רי ל בש ן ב' של ה, מי י תורה שי מש חג
יו פי ם מי יא אותה ד ומוצי חה אל ם כש ר אותה בי חנ מש י של י הוא מי רי שש הוא ה'. אנ ל של בל הל ה בש עולל קול, של הוא הנ ה ו' של זל

ים. עי שה רש ה הה עמשי מנ ם כש יהל לי יענ אמ גי מנ ים של יקי די ר ייש צנ של כו', אמ ל וש בל ה ילש הל שום זל ל י"ה, ומי ה של אה רש יי ה וש בה המ אנ בש

ם: הל ר לה מנ ים? אה עי שה רש ה הה עמשי מנ ם כש יהל לי יענ אמ גי ה מנ מה ים, לה יקי די ם צנ הי ך של ם כה י אי בי י רנ בי ים: רנ רי בי חמ רו לו הנ מש אה
ם לו הי אי ק, וש דםחנ ים וש סורי ם יי הל ך יהבםאו לה ים, כה עי שה יו רש לו הה אי ים, כש עי שה רש ה הה עמשי מנ ם כש הל םא לה יהב ם של הל ם לה רנ גול גה לש גי הנ
ם, גנ שנ תוב בש כה ם הנ יהל לי ר עמ מנ ה אה שום זל ה, ומי עמשל ה ומנ בה שה חמ מנ א בש טה ה חה זל ל, של בל הל ם וש דה ל אה ד של צנ הנ ם מי יהל מותי שש ני של

ם. דה בות אה רנ ם - לש ל, גנ בל ה הל זל

ים רי שש לו, על ה כ"ח של עמשל מו, מנ "ה שש ה, מנ לה עש מנ לש מון, מ"ה של דש ם קנ דה יא אה ה הי בה שה חמ מנ נו של עש רו לו: יהדנ מש אה
םא ט חמ ים לנ כולי יו יש ה הה מה ן בנ ם כי ה, אי ה, כםחנ מה מה כש כםל חה הנ כו', וש א וש רה ית בה אשי רי ל בש ה של עמשל ל מנ יות של ה אותי מונל ושש
אותו א בש טה לו חה אי ה, כש בה שה חמ מנ ם הנ שה תו של מה שש ני ה, ובש עמשל מנ ם הנ שה גופו של א בש טה חה י של ל מי אי כה דנ ונ ם: בש הל ר לה מנ אן? אה כה

כו'. מו וש לש צנ ם בש דה אה ת הה י"ם אל להי א אל רה בש יי תוב ונ כה הו של מותו. זל דש א בי רה בש הוא ני של

ה. זל ם הנ עולה ים בה יכות יהמי רי אמ לום ונ שה ר וש ם עםשל הל ייש לה ים, של יקי די צנ ה הנ עמשי מנ ם כש יהל לי יענ אמ גי מנ ים של עי שה ייש רש וש
יא ם הי הל לה זו של ה הנ טובה ם: הנ הל ר לה מנ ה? אה זל בוד הנ כה ל הנ ת כה ם אל הל ה ייש לה מה ים, לה עי שה ם רש הי ר של חנ אנ רו לו: מי מש אה
רו צש קנ תש הי ם, וש הל ה מי מה כגיות כנ (זש שו  עה ים, וש מורי ים גש עי שה יו רש הש יי ם של הל ם לה רנ ם גה הל לה גול של לש גי הנ , של עות רוחנ ל ורש בל הל
ם הל ים לה לי שש הנ גול לש לש גי רוך הוא בש דוש בה קה ם הנ יא אותה בי י טובות, הי יני ה מי מה ם) כנ הל ם לה לי תנ שש םא הי ל ים וש ני ר שה קםצל בש
ים רי בג ים קש עי שה י רש יתי אי ן רה כי ר ובש מנ אל ם נל יהל לי עמ יו כו', ונ נה ל פה יו אל אה נש שם ם לש לי שנ תוב ומש כה הו של ה, זל זל ם הנ עולה ם בה רה כה שש
ר לו: מנ אה עון, וש מש י שי בי ל רנ לו של ת צי חנ ה תנ אה רש ני ה, וש יונה לש על ה הה יבה שי יש הנ ד מי יורי ס של חה נש י פי בי ה רנ ני ם הי יי תנ ינש או כו'. בי בה וה
ייש ץ, של רל אה ן הה ה מי עמלל ד ינ אי ר וש מנ אל נל מו של א כש לה ל? אל בל ה הל עמשה ץ ננ רל אה ל הה י ענ כי ץ, וש רל אה ל הה ה ענ עמשה ר ננ של ל אמ בל ה הל ה זל מנ
רוך הוא דוש בה קה ל הנ ץ של רל אה ל הה ה ענ עמשה ה ננ תורה ל הנ ל של בל הל הנ לות וש פי ל תש ל של בל הל ץ, הנ רל אה ל הה ה ענ עמשה ר ננ של ל אמ בל הל
ב, לי א הנ צה מש תי ל וש בל הל פםך  א המ לה ? אל יהה לל ה עה עמשה ננ ל של בל הל הו הנ י, ומנ לה גש דםם רנ ץ המ רל אה הה וש ה  ר בה מנ אל נל תו, של ינה כי יא שש הי של
קול, א הנ נו יוצי מל ב, ומי לי ל הנ םאל של מ ן שש זל אם את מי יוצי רוחנ  בור, הה די ה הנ עולל ה  ש, ובה פל נל זו הנ ל, וש בל א הל נו יוצי מל ומי
ם הי י, וש רי ץ פש ם עי יהל ני בור, ושש די לו הוא הנ י של רי פש הנ ן, וש ילה אי י הה פי נש ם ענ הי ה קולות של מה כנ ק לש לה חל נל ן, של ילה אי קול הוא הה הנ וש

ית. רי בש ה י', אות הנ י זל רי פש הנ ה ו', וש ץ זל עי ית, הה רי גוף ובש

ה לשה ה שש יונה לש על ל ש, ה' הה ים של פי נה עמ ה הה לשה ד שש גל נל י"ם כש וי ה וה לשה שש בו  ייש  ן, של ילה אי הה ש  ה שםרל תונה חש תנ ה' הנ
ק לי תנ סש הי יעות וש טי נש ץ בנ צי קי יו, של פה נה ר עמ קנ עה ים של יי חנ ץ הנ עי הו  ייט, זל םא ונ יהב ע ונ סנ יי ן ונ י"ם מי וי וה ת הנ לשל ם שש הי ים, וש פי נה עמ
ה, תונה חש תנ יא ה' הנ הי ירו, של אי שש ץ הנ רל אה יו בה שה רה ר שה קנ ם, עי רנ כו'. בש יו וש פה נה צו עמ צש קנ ן וש ילה אי ן גםדו הה ילה אי ר בה מנ אל נל י, וש רי פש הנ
דוש קה ב הנ ר יושי מה שש ר ומי מה שש ל מי כה ה, ובש לה יש לנ "י הנ וי רות הה מה שש מי לש  ה שה שום זל ה ה', ומי רה אמ שש ני ו"י וש ק הנ לי תנ סש הי
ם ם הו"י, שה שה רות של מה שש לש מי שה רוך הוא בש דוש בה קה ג הנ יהה שואי לל ה עה לה יש לנ ל הנ כו', ה' של י וש רי אמ ג כה שואי רוך הוא וש בה

אי. דנ הו"י הוא ונ

יא ה' הי של ש  שםרל הנ א  לה אל ם  שה ר  אה שש ני םא  ל וש לו,  של ים  פי נה עמ הה וש י  רי פש הנ וש ן  ילה אי הה ת  אל ם  דה אה ר  קנ עה של נו  לה ן  יי ננ ומי
ד? דה ה בה בה יך ה' יהשש ד, אי דה ה בה בה ה יהשש יכה ה אי ר בה מנ אל נל ה של יכה אי מו של ה, כש ילכה ר לו אנ םאמל י תוב ונ כה הו של ה? זל תונה חש תנ הנ
ר, קנ עה ה של ן מנ קי תנ תש הי ן, וש ילה אי ל הה י של רי פש הנ גוף וש הנ ן וש ילה אי י הה פי נש ם ענ הי בות, של אה ת הה לשל שש ם בי דה ל אה גי לש גנ תש ה הי ל זל לנ גש בי
ע בו טנ נה עמקםב וש ינ ד בש ק, יהרנ חה צש ן יי הוא י' מי י של רי ה פש שה עה ק וש חה צש יי ד בש ן, יהרנ ילה אי י הה פי נש יא ענ הי ע בו ה', של טנ נה ם וש רה בש אנ ד בש יהרנ

עמקםב. י ינ אלהי ר בו וי מנ אל נל ן, של ילה אי הוא הה ו' של

יא הי ה, של י תורה שי מש ה חג שה מי יד חמ הורי ל, וש בל ה הל ם זל גנ ר, שנ שה ם הוא בה גנ שנ בש ר בו  מנ אל נל ה של א מםשל בה ך  ר כה חנ אנ
רו מש אה ר וש מנ אל נל מו של ם יהו"ה, כש ם בו שי לי תנ שש ה הי שום זל ל יהו"ה, ומי ם של שי ן בנ ילה אי ת הה ים אל לי שש הי ן, וש ילה אי ש הה שםרל
ם שי הנ שום של ם, מי הל ה לה לה גנ תש םא הי בות ל אה לה יך יהו"ה, של לל ה אי אה רש םא ני רו ל םאמש י י ם, כי יהל לי ר אמ ה אםמנ מו מה ה שש י מנ לי
ם דה א אה טה חה ה של מנ ם, בש הל י לה תי עש םא נודנ י יהו"ה ל מי תוב ושש כה של הו  ם, זל הל ה לה לה גנ תש םא הי בות ל אה ם, בה לי יהה שה םא הה ל
ם לי תנ שש כםל הי הנ יו, וש רש פי גופו, בש יו, בש שה רה שה יו, בש פה נה עמ בנ קונו  תי כםל בש ר הנ זנ חה ן, וש קי תנ תש ל הי בל א הל טה חה ה של מנ ן, ובש קי תנ תש הי
ה כה רה יא בש הי ב' של יל בש חי תש י"ת, ומנ ה שי עמשל ננ ם י' וש שה ה לש דה ת יהרש יהה שי הה ה של ית, מנ אשי רי ן בש ה, ב"ר מי הוא מםשל "ר של בנ בש
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ית אשי יא רי הי , של יהה לל ה ר' עה דה ר יהרש חנ אנ ך, וש עמבורל ה בנ מה דה אמ ה הה רורה ה אמ ר בה מנ אל נל ה, של תה לה לש קי ץ מי רל אה ת הה יא אל הוצי לש
ר של ל על יות של אותי ן הה הי ר, של תל כל יהה הנ לל ד עה יהרנ י, וש נםכי יא אה הי ית, של אשי רי ן בש ה א' מי דה י, יהרש יננ ר סי הנ ב לש רנ קה של ה, וכש מה כש חה

לו. ים של קוני תי ל הנ כה ן בש ילה אי ם הה לי תנ שש הי ירות, וש מי אמ

ן יה עש הוא מנ שום של א מי לה ית? אל אשי רי ן בש ה א' מי דה ה יהרש מה יהו"ה, לה ם בש לי ן שה ילה אי י הה רי י, המ בי י רנ בי רו לו: רנ מש אה
ש שי ן  הי ש  שי ית,  אשי רי בש בי ם  הי של ירות,  פי סש הנ ע  שנ תי ל  כה מי "ה  יאה לי מש י"ם  להי אל ם  שה מי של ן,  ילה אי הה ת  אל קות  שש הנ לש
ם, ל כגלה מות של לי שש ע, הנ שנ תי ל הנ כה ה מי יאה לי ית מש ירי עמשי יא הה י"ם הי להי יונות, אל לש על ירות הה פי לש סש א, שה רה ירות, בה פי סש הנ
ק אותו שי ננ או לש ץ. בה רל אה ת הה אי ם וש יי מנ שה ת הנ י"ם, אי להי ם אל א עי רה ית בה אשי רי י"ם, בש להי א אל רה ית בה אשי רי ה בש שום זל ומי

ה. לה עש מנ ח לש רנ ופה

יות הש ים לי תוני חש תנ ים וש יוני לש על נו, של מה ים עי כי סש הוא הי רוך  בה דוש  קה הנ אי של דנ ונ ים, בש רי בי עון: חמ מש י שי בי ר רנ מנ אה
דור ים בנ יהמי סוף הנ ה בש י מםשל די ל יש ש ענ די חנ תש הי ה לש ל זל יד כה תי עה ה בו, של לה גנ תש ה הי זל דור של י הנ רי שש ה, אנ זל בור הנ חי נו בנ מה עי
"ה לו כה כה ם של עה י הה רי שש , אנ יחנ גי 'שש תו הי 'בש כון שי 'מש ילה, ובו מי הש יי יהה ה"וא של "הה "ה של תוב מנ כה ת הנ יים אל קנ רון, לש חמ אנ הה
ים שי שי חות מי ין דור פה אי א, וש דור בה ך וש ר דור הםלי מנ אל יו נל לה עה י"ו, של להה יהו"ה אל ם של עה י הה רי שש "ה, אנ יהא מםשל רי טש ימנ גי בש
ק סי ענ תש מי ם של כה חה וש יק  די ל צנ כה דור ובש ל דור וה כה יא בש הי טותו  שש פנ תש הי וש ף דור,  לל אל ה לש וה ר צי בה ר דה מנ אל יו נל לה עה בוא, וש רי
הוא ינו, של עי שה פש ל מי חםלה הוא מש ר - וש בה דה סוד הנ ם, וש הל לה ם של גה פש הנ ם מי ת כגלה ים אל לי שש הנ בוא, לש ים רי שי ד שי ה, ענ תורה בנ
ים שי שי קול כש שה ה של יהו? מםשל בוא, ומי ים רי שי ה שי דה לש ת יה חנ ה אנ שה ה, אי נה שש מי י הנ לי עמ רוהו בנ אמ בי מו של ם, כש כגלה קול לש שה

ם. קםדל מו מי םא כש א הוא יהב דור בה ם, וש עולה אותו הה א), לש דור בה ך (וש יו דור הםלי לה ר עה מנ אל ה נל שום זל בוא, ומי רי

ר אנ שש ני ית וש ן שי ח בו י' מי רנ פה עמקםב, של ד ינ ה ענ תה יש ת הה ל שי טותו של שש פנ תש ר, הי חי ע אנ רנ י"ם זל להי י אל ת לי י שה עוד, כי וש
ל יו של פש ין יה עי עמקםב כש ל ינ יו של פש , יה רוהה אמ בי מו של אשון, כש רי ם הה דה ל אה נו של יוקש יהה דש עמקםב הה ינ ב, של קי עמקםב עה ר ינ אנ שש ני ת, וש שי
ם, הוא דה אה ה לה ר בה מנ אל נל ק, של חה צש יי ם וש הה רה בש ם אנ הי ים, של בוני סו הנ אמ ן מה בל ר אל מנ אל זו נל י' הנ יל הנ בי שש אשון, ובי רי ם הה דה אה
ן בל אל ה  ר בה מנ אל ה נל שום זל ש, ומי חה נה הנ קות מי לש יד לי תי יהה עה הה ים של עי יודש יו  הה ב, של קי עה נו  שופל ה תש תה אנ וש םאש  ר ך  שופש יש

ים. בוני סו הנ אמ מה

ן יא מי ה הי יונה לש י' על אי  דנ ונ ר:  מנ ק? אה חה צש יי יא בש י' הי אות  ס של חה נש י פי בי ר רנ מנ י אה רי המ ונ ים:  רי בי חמ הנ לו  רו  מש אה
עמקםב ינ ך  ף ילרל זו כנ ב, וש קי נו עה שופל ה תש תה אנ תוב וש כה הו של ב, זל קי עה ה  ר בה מנ אל ה נל שום זל ה, ומי נה טנ יא י' קש זו הי ה, וש מה כש חה
הוא ן אדנ"י, וש ה י' מי זל כו, וש רי ל יש ענ ענ הוא צםלי ר בו וש מנ אל נל כו, וש רי ף יש כנ ע בש גנ יי ר בו ונ מנ אל נל כו, וש רי ף יש כנ ע בש גנ יי ה ונ ר בה מנ אל נל של
ן יוה גול. כי לש גי םא בש יהב י של ני פש ה, לי אשונה רי א בה טה חה קום של מה יט לנ בי הנ א מי י יהרי יו כי נה ה פה ר מםשל תי ינסש ונ ה  בה ן הוה"י, של י' מי
עמקםב, ה ינ עמשה ננ ב וש קי ם עה ה י' עי מה לש תנ שש יהד הי ת י', מי ת, בנ יי ן לו בה בל יי ה ונ כםתה ע סג סנ עמקםב נה ינ יהד - וש ם, מי שה עמקםב לש א ינ בה של
הו זל ר יהו"ה, וש זנ חה ים, וש מי חמ רנ ין לש די ך הוה"י מי פנ הה ה וש א מםשל ך בה ר כה חנ אנ ם, וש לי עמקםב שה םא ינ יהב תוב ונ כה ר הנ מנ אה הו של זל וש

םאת כו'. ה ז תה יש ת יהו"ה הה אי רו מי מש ם אה ן כגלה מנ אותו זש ים. בש בוני סו הנ אמ ן מה בל ל אל סוד של הנ

(אמר המגיה: זה הלשון מצאתי בספר אחר)

ל כה ם וש דה א אה טה זו חה ה הנ ילה מי ית הנ רי אות בש בש ע של אן נודה כה ר לו, מי מנ ה. אה מה שה א נש לה ית אל אשי ין רי ית, אי אשי רי בש
ם. יהל ידי ם בי יהל בותי ה אמ עמשי מנ שום של ים, מי ני ל בה בות ענ ון אה ד עמ תוב פםקי כה ר הנ מנ אה הו של זל יו, וש רה חמ או אנ בה דורות של הנ
ז ר - אה בה דה סוד הנ ל, וש בל ה הל ם זל גנ שנ ר, בש שה ם הוא בה גנ שנ ר בו בש מנ אל נל ל, של בל הל ם וש דה ל אה גול של לש ת גי שי א של צה מש ר לו, ני מנ אה
ם, שי עמך בש דה אי ם יהו"ה וה שי ה, בש יר מםשל ז יהשי ר בו אה מנ אל נל ז, אותו של ם, אה שי עמך בש דה אי ם יהו"ה, וה שי םא בש ר קש ל לי הוחנ

ם. עולה ת הה תנ שש ם הג שה מי ל, של ר בו הוחנ מנ אל נל נו, וש ם בש ה של מו ומנ ה שש מות, מנ י שי ני שש בי

ר זה עה לש י אל בי ת רנ שו אל גש ים פה רי בי חמ ר הנ אה ה ושש הודה י יש בי רנ י וש אי י יודה בי רנ ק וש חה צש י יי בי רנ עון וש מש י שי בי ה רנ ני ם הי יי תנ ינש בי
סוד אי בנ דנ ר, ונ מנ ל. אה בל הל ם וש דה ל אה גול של לש גי סוד הנ רו לו, בש מש ם? אה תל קש ה עמסנ מה ם, בנ הל ר לה מנ מו. אה יו עי הה יו של רה בי חמ ונ

ים. קי סש ענ תש ם מי יתל יי ם הל תל ים אנ קי סש ענ תש ינו מי יי הה יון של לש על הה

ה עמשל מנ ה ובש בה שה חמ מנ ל, בש בל הל וש ם  דה ה אה כו', זל וש ץ  רל אה ל הה ה ענ עמשה ננ ר  של ל אמ בל הל ייש  ר,  מנ אה וש ם  קםדל מי מו  ח כש תנ פה
ם ר כגלה מנ אל ם נל יהל לי עמ ה, של ינה ה ובי מה כש ם, חה אי הה ב וש אה ה? הה עמשל ה ומנ בה שה חמ ם מנ הי ה, ומה לה עש מנ לש נו  רש אנ בי של מו  או, כש טש חה
ם, דה "ה הוא אה ים, מה די דה י צש ני שש ה לי קה לש חנ תש הי ה של מה כש חה הנ ה, זו  מה ם כםחנ  שה שום של יהה, מי י עמשי רי , המ יתה שי ה עה מה כש חה בש
ם תוכה ן בש בי הנ ם, וש אי הה ב וש אה ם י"ה, הה ה שה ינה ה, בי בה שה חמ ם הוא מנ דה אה א של צה מש ם, תי דה "ה - אה "ה, מה ב מה שנ ה - חה בה שה חמ מנ
ך כה יהה, וש ם הה שה ה, מי הוא מםשל ל, של בל ה הל ם זל גנ שנ ר, בש שה ם הוא בה גנ שנ ר בו בש מנ אל נל ם, אותו של ך אותה סומי מוד של ענ הה
ה שה מי ל, ה' חמ אי רה שש ל יי י כה יני עי ית, ל' לש אשי רי ן בש ם ב' מי ל שי א ענ רה קש ל ני בל ה, הל ה מםשל ם זל גנ שנ ים בש אשוני רי שוהו הה רש פי

ם. דה אה ילה הה חש י יהו"ה יי א פי ל מוצה ל כה י ענ ר בו כי מנ אל נל "ל, של בל הו הל זל ל יהדו, וש ן ענ תי נה הי ה לש ידה עמתי ה של י תורה שי מש חג

ים רי בה ה ודש פל לות הנ בש ל ני ל של בל הו הל זל ים, וש תועי עש ה תנ עמשי ה מנ מה ל הי בל ר בו הל מנ אל נל ר של חי אנ ד הה צנ ל הנ ל של בל ייש הל וש
ר של ל אמ בל ייש הל ים וש עי שה רש ה הה עמשי מנ ם כש יהל לי יענ אמ גי מנ ל כו' של בל ה ייש הל שום זל ל, ומי לה ת כש לל ם תועל הל ין בה אי ים, של לי טי בש
ל ים של פי נה ה עמ לשה יא שש ה הי ל מםשל ש, ש של חה נה ה סמא"ל וש ים? זל עי שה רש ה הה י זל ים. מי יקי די צנ ה הנ עמשי מנ ם כש יהל לי יענ אמ גי מנ
ה מו ומנ ה שש הו מנ זל ה, וש לה עש מנ לש ם של דה אה מות הה דש הוא בי ם, של דה ה אה ה זל ן מםשל "ה מי ת, מה ן שי זו ש מי ן, וש ילה אי ש הה שםרל
ים יהמי ים  עי בה רש אנ בש לו  נו  תש ני של ה,  תורה י  שי מש חג ה  שה מי חמ ה'  ה,  ימה מי תש יהו"ה  ת  תורנ (ה)  מ"ה,  הנ ה  זל וש נו,  בש ם  של

ה. תה םא שה ם ל יי ל ומנ כנ םא אה ם ל חל לל ילות של ים לי עי בה רש אנ וש
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ה: מו זל ים כש ני יש ה זנ לשה ם שש הי ים של פי נה ה עמ לשה ה שש תה שש על נל ה, וש קומה מש ן, מי ילה אי ש הה יא שםרל הי ר ש, של קנ עה שום של ומי
ם ר אותה קנ עה שום של ים, ומי יטי בי רש שנ עמשו  ננ וש טו  שש פנ תש פות הי טי לש  שה ה ז', של עמשל ץ, ננ חי ה כנ הוא יורל ע של רנ ל זל ש, של
ד חה ים, אל גולי לש ה גי לשה שש ק בי רה זש הוא ני ך  ה, כה לשה שש לי קו  לש חנ תש ד, הי חה ר אל קה ד, עי חה אל ש  יהה שםרל הה ה של ם, ומנ קומה מש מי
ר, מנ אה וש ך  ר כה חנ ייש אנ בנ תש בול, הי מנ י הנ שי נש ל אנ ים ענ מי חמ ש רנ קי םא בי , ל א נםחנ בה של כש שום של ת, ומי ילפל ם וש שי ם בש יי ננ , ושש נםחנ בש
י"ם להי תש אל פש ר ינ מנ אל ת נל פל יל שות, ובש רה דש ענ מי יהה קובי ם הה נה חי םא לש ם, ל שי , וש תה בש תה ר כה של ך אמ רש פש סי א מי י נה ני חי ן מש יי ם אנ אי וש
ם שה ר אותו מי קנ , עה יחנ לי צש םא הי ל ה של אה יו. רה שה רה שה ש בש רי תה שש הי יך לש רי יהה צה ה הה לל ת אי לשל שש ם, בי י שי לי הר אה ן בש כם שש יי ת וש פל יל לש

י. ידי חי ך יש ר כה חנ ע אותו אנ טנ נה וש

ה א מםשל יהד בה , מי יחנ לי צש הי יו וש שה רה שה ש בש רי תה שש הי ם וש הל ן בה בי לנ תש הי ף וש רי טה צש הי בות, וש אה ת הה לשל שש ע בי טנ נש ם ני דה ל אה בה אמ
יו. פה נה עמ יו ונ שה רה שה ל בש די גנ תש הי ן לש ילה אי ת הה קות אל שש הנ ל יהדו לש ה ענ רוך הוא תורה דוש בה קה ן הנ תנ נה ם, וש דה ל אה נו של הוא בש של
ם עולה ן הה ה מי ס מםשל ני כנ תש הי ר של חנ כםל, אנ ן הנ קי ן תי אי ץ כה עי א בה טה חה א של טש חי ר, הנ קנ עה ן של ילה אי ן הה קי תנ תש ן הי מנ זש אותו  בש
, רוחנ ך הה ב הולי ב סובי פון סובי ל צה ב אל סובי רום וש ל דה אל ך  ר בו הולי מנ אל נל ש, וש מל שה א הנ ובה ש  מל של ח הנ רנ זה וש ר בו  מנ אל נל
ל ענ תוב? וש ה כה רות, מנ שש ם לי א שה צה מה של יהד כש ם. מי ה שה בה סובש רוחו  ים של גולי לש ה גי לשה ד שש גל נל ב כש ים סובי מי עה פש לש  שה

. רוחנ ב הה יו שה יבותה בי סש

ין יהמי ב לש סובי ן י"ה, של הוא בל ה, של לה עש מנ לש של ש  קםדל הנ רוחנ  יון מי לש ע סוד על אן נודנ ר: כה זה עה לש י אל בי רנ ר לו  מנ אה
ם דה אה ך  כה וש ת,  מל אל י הה מודי ענ י  ני ושש יק  די צנ ם  הי ים, של תוני חש תנ ת הנ לשל שש לי ך  כה ר  חנ אנ וש י,  עי צה מש אל מוד הה ענ הה וש םאל  מ ושש

ה. חה רש פה ה, י' של טה מנ ית לש א שי רה ה, בה לה עש מנ ית לש א שי רה ית בה אשי רי ל בש סוד של ה הנ זל ים, וש די דה ה צש שה שי ך בש ף כה יון אנ לש על הה

ה תה אנ וש םאש  ר ך  שופש יש ל הוא  סוד של הנ הו  זל וש ב,  קי ר עה אה שש ני וש נו  מל י' מי ה  חה רש פה עמקםב, של ינ ל  י' של ת הוא  ן שי מי
ם רנ ר גה חי ר, אנ חי ע אנ רנ י"ם זל להי י אל "ת לי י שה תוב בו? כי ה כה ת, מנ ן שי ה י' מי חה רש פה של ה כש שום זל ב, ומי קי עה נו  שופל תש
ית רי ע אות בש רנ הוא זל אי, של דנ יו, כםל ונ לה גש ת רנ חנ ה תנ תה ת - כםל שנ ל שי סוד של הנ ת, וש ן שי ע מי רנ יא זל הי ה י', של דה בש אל נל של
קום ה מה יזל אי ת, ובש ה בםשל עמשה ננ ת וש ל שי ה ענ סה כי ית, וש אשי רי בש ן ב' מי הי י לוחות של ני ם שש ה עי א מםשל ן בה מנ אותו זש ש. בש קםדל
י יו כי נה ה פה ר מםשל תי ינסש ר ונ כנ שש ת יהו"ה, בי מוננ יא תש אות י' הי יו, וש נה ה פה ר מםשל תי ינסש ר ונ מנ אה ן של מנ זש ת? בי ל שי ה ב' ענ סה כי

ת. ם שי לי תנ שש הי יט, וש ת יהו"ה ינבי מוננ יט - ותש בי הנ א מי יהרי

א, יתה א בי פה לש ל אנ םאש של ר ב הה א, אה יתה א בי פה לש ל אנ יום של ת הוא סי ית, שי שי ם בש לי תנ שש א, הי רה ית בה אשי רי נו בש יש הנ וש
דו רש פש םא ני כו ל לש הה קום של ל מה כה ה, בש ב זל ל גנ ה ענ ם זל יהל ני ן, שש בי ם הנ ב עי אה ן הה קי תנ תש אן הי "ש, כה "ת בנ ל אנ סוד של הו הנ זל וש
ית לו, אשי א רי ינרש ר ונ מנ אל יו נל לה ית, עה אשי רי ן בש ר' י' מי רו  אמ שש "ת, ני "ב שי "ש, אה "ת בנ ם אנ ית, שה אשי רי ה. בש זל ה מי זל
א רה קש ני ה וש מה שה יש לו נש ם הורי שה ית לו, מי אשי א רי ינרש ב, ונ אה תוך הה ן בש ה בי מו זל ת יהו"ה, כש אנ רש ה יי מה כש ית חה אשי הוא רי של
כםל, ל הנ ה כולי מםשל ובש ה,  מםשל ם בש דה א אה ם ש, בה הי בות של אה ת הה לשל שש בי מו  שש ם כי דה א אה רה קש ני וש מו,  שש כי ית לו  אשי רי
ה תה יש ה הה מה לי ה שש בה כה רש אשון, מל רי ם הה דה ל אה מו של לו כש בות, מ"ה של אה ת הה לשל שש קול ש לי ה שה ן מםשל ה ש מי שום זל ומי
ייה שור רש ל ש - אנ ים של פי נה עמ ת הה לשל ה. שש מםשל יהה בש יון הה לש על ם הה דה אה בות, וש אה ת הה לשל שש ה בי תה יש הה מו של דו, כש בנ ה לש מםשל בש
ר של אמ ילה ונ הש יי יהה הוא של הה ה של יים בו מנ קנ ם, לש יי עממנ ה פנ ה מםשל ר בו מםשל מנ אל נל ם, וש דה י אה ני ם פש יהל ני מות פש ר, מ"ה ודש של נל
ת סודות ענ דנ ך לה נו בש שש גנ פה נו של קי לש י חל רי שש רו: אנ מש אה יו וש נה פה ם לש חו כגלה טש תנ שש אשון. הי רי ם הה דה ה אה יהה, זל ר הה בה יות כש הש לי

ים. יהמי יק הנ תי ל ענ ים של ירי מי ים טש יוני לש על

ה, מםשל הוא  וש ת  שי הוא  וש ל  בל הל הוא  של ע  מה שש מנ יו  יותה אותי מי ה  מםשל של אן,  כה מי ע  נודנ ר:  זה עה לש אל י  בי רנ ר  מנ אה
ב הוא רוכי לש של ל שה כה לש, ובש לש שה שה ך בש הוא הולי יק, וש די צנ יק וש די ל צנ כה דור ובש ל דור וש כה ה בש ל מםשל טותו של שש פנ תש הי וש
ייש בו קום של מה א בש לה א אל צה מש םא ני הוא ל ע של אן נודה כה עמך. מי רש ע זנ רנ י זל פי עמך ומי רש י זנ פי יך ומי פי םא יהמושו מי ם ל הל ר בה מנ אל נל

י. די בש ה ענ ת מםשל רו תורנ כש ה זי שום זל ה, ומי תורה

ר בה דה סוד הנ בוא, וש ים רי שי ד שי ן, ענ ר לו: כי מנ עור? אה ה שי ם ייש לה דה י אה ני בש טותו בי שש פנ תש ה: הי הודה י יש בי ר לו רנ מנ אה
ת חנ ה אנ שה ר בו אי מנ אל ה נל שום זל בוא, ומי ים רי שי שי חות מי ין דור פה ים, אי מוני דש קנ שוהה הנ רש א, ופי דור בה ך וש - דור הםלי
ר לו מנ ל. אה אי רה שש יי בוא מי ים רי שי שי קול כש הוא שה ה של ה מםשל יהו? זל ד, ומי חה ס אל רל כל בוא בש ים רי שי ם שי יי רנ צש מי ה בש דה לש יה

ים. יהמי יק הנ תי ענ י לש ני רוך בש עון: בה מש י שי בי רנ

י"ם, "ץ יהמי קי ה? מי יא אותה בי קום הי ה מה יזל יהו"ה, מי ה לנ חה נש ה מי מה דה אמ י הה רי פש ן מי יי א קנ יהבי ים ונ ץ יהמי קי י מי הי יש ונ
הוא של יו, כש עמלומה ע, ובנ רנ עמשות טוב וה ין לו כםחנ לנ אי של ה כש שובה תש ר בי יו חוזי סוף יהמה בש ם של דה מו אה לו, כש ם של יי ירנ שי הנ מי
ל בל ל הל בה ה, אמ עה םא שה ל תו  חה נש ל מי אל ן וש יי ל קנ אל ה וש שום זל קום, ומי ה תה יבה י שי ני פש מי רוהו  אמ בי של מו  ב, כש םא שה כםחו, ל בש
תו חה נש ל מי אל ן וש יי ל קנ עוד, אל ל. וש בל ל הל ע יהו"ה אל שנ יי ה ונ שום זל לו, ומי ה של יהפל הנ ן, מי בה רש יא לו קה בי םאנו הי כורות צ בש מי
ם הל ה לה עמשי ונ ר בו  מנ אל נל ים, של תי שש יהה? פי ה הה ה, ומל וה רש א על רה קש ני קום של מה אותו  יהה מי הה נו  בה רש קה שום של ה, מי עה םא שה ל

ה. וה רש ר על שנ סות בש כנ ד לש י בה סי נש כש מי

םא ה ל ים, זל וי יות שה עמרה ל הה םא כה י, ל ני ר לו: בש מנ ה - טוב הוא. אה וה רש ר על שנ ה בו בש סה כנ תש הי ר: של זה עה לש י אל בי ר לו רנ מנ אה
לות גנ בו לש רש קש םא תי רו ל שה ר בש אי ל שש ל כה יש אל יש אי ר בו אי מנ אל נל ה', של תו לנ וה רש ת על ב אל רי קה א לש לה ה אל ן זל בנ רש יב קה רי קש הי
אשון רי ם הה דה ה אה ר בה מנ אל נל ה של ה, אותה לה רש ל עה ה של בה קי נש ה, הנ עה רה ה הה לה רש עה ה, הה מה זגהמ תו? הנ וה רש ה על י יהו"ה, ומה ני ה אמ וה רש על
ח קנ תי ה ונ ר בה מנ אל נל ע, של רה ל טוב וה ץ של עי ל הה י של רי פש ה? הנ עה רה יהה הה בובש רש עי ל הה ם של אי יא הה ה הי תו, ומנ לה רש עה ך בש יהה מושי הה
ל, אי רה שש יי ם  עי ים  בי עםרה ם מש הי ב של רנ ב  רל עי ים  אי בה ם  שה מי י"ת, של ילי לי יא?  י הי ומי ה,  מה עי ה  ישה אי לש ם  גנ ן  תי תי ונ יו  רש פי מי
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ל, גל עי ל לה אי רה שש י"ך יי להל ה אל לל רו אי מש אה כו', וש ים וש יתי חי שש ים מנ ני ים בה עי רי ע מש רנ ם זל הי א, של ם הוי גוי חוטי הל ר בה מנ אל נל של
ה. עה םא שה תו ל חה נש ת מי אל ן וש יי ל קנ אל ה וש שום זל ומי

ת, מי מות הנ פםץ בש חש םא אל י ל ר בו כי מנ אל נל יו, וש עמשה ל מנ ל כה יו ענ מה חמ רנ ם וש יהל לי רוך הוא עמ דוש בה קה הנ ר בש אי בה תש י ני רי המ ונ
נו בה רש קה צונו בש יהה רש ל הה בל ל הל בה ר, אמ מנ אל נל מו של ע כש רנ צונו לש יהה רש הה א של לה ן? אל יי ן קנ בנ רש ת קה ן אל כי ל של ם, כה ל אותה בי קי וש
ה? מל י. בנ קי ר נה מל צל כש םאשו  ר ר ענ ן ושש בה ג לה לל של כש בושו  ב לש ים יושי יהמי יק הנ תי ענ וש ר בו  מנ אל נל אותו של ה, לש ינה כי שש ב הנ רי קה לש

ר. אי בה תש י ני רי המ ל, ונ בל ל הל ע יהו"ה אל שנ יי ה ונ שום זל ן, ומי הל בי לש חל םאנו ומי כםרות צ בש יב מי רי קש הי אותו של בש

ל בי קנ תש םא מי ל ך של ה לה רה ה חה מה ן לה יי קנ ר יהו"ה לש םאמל י אםד, ונ ן מש יי קנ ר לש חנ יי ן, ונ יי ל קנ נו של בה רש ל קה בי קנ תש םא הי ל יהד של ומי
ץ. את רםבי טה ח חנ תנ פל םא - לנ ם ל אי ה, וש שובה תש ל בי בי קנ תש תי ם וש עולה ך בה ת לש אי גול - שש לש גי בש יך  עמשל יב מנ יטי ם תי ך? אי נש בה רש קה
א לה ה, אל זל סוק הנ פה בנ רםש  דש לי אנו  םא בה ל "ת, וש אי ה שש ה זל סוד מנ ת הנ סות אל כנ לש יך  רי םא צה אן ל ר: כה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ן תי םא תי ך ל יתש ת עממי של ל אי אל ל וש ר ענ בנ עה ז של מנ אן רה "ת. כה של "ת הוא אי אי יות שש פוך אותי הי א, ובש שה ה הוא מנ ת זל אי שש של
ת ג אל רנ הה ך  ר כה חנ אנ תו, וש אומה ל תש ם ענ ל, קה בל ל הל ן אל יי ם קנ יהקה ונ הו  זל ל, וש בל ל הל של תו  אומה ל תש א ענ בה כו', של ך  תש בש כה שש
ה ה מל אה א רה לה כםה? אל ן כםה וה פל יי ה ונ ה זל ים מנ אשוני רי רו הה מש אה כםה, וש ן כםה וה פל יי ר - ונ בה דה סוד הנ י, וש רי צש מי מו הנ ה, כש לה עש בנ
י הי יש ונ תוב  כה של הו  ה, זל אה צה ה מש דל שה י בנ ר כי מנ אל נל של מו  ה, כש שה א אי לה ה אל דל ין שה אי וש ה,  דל שה ה בנ שה ה עה ת ומל יי בנ ה בנ שה עה
ם ם הי שה ע, ומי רה ד טוב מי רה פש ים ני מי עה פש לי טוב, של ד הנ צנ מי יהה בו  ם הה ל אי כי תנ סש כםה, הי וה ן כםה  פל יי ה. ונ דל שה ם בנ יותה הש בי

י. רי צש מי ת הנ ינך אל נו, ונ מל א מי יוצי ר של ם גי ה שה אה םא רה ל בוא וש ים רי שי ד שי ד ענ ל צנ כה ל מי כי תנ סש ה הי שום זל ים, ומי רי גי הנ

ח תנ פל ז. לנ ר עה ילתל ת וש אי ר שש הוא ילתל ם, של אי א וש לה ם אל אי י וש רי קש ל תי יב, אנ יטי םא תי ם ל אי תוב? וש ה כה מנ ך  ר כה חנ אנ
ת רנ מש פו חג תי ל כש את ענ שי םא יהכול לה הוא ל כו', של ץ וש ך רםבי אמ ננ מור שם ה חמ אל רש י תי א כי לה ץ? אל ה רםבי ה זל ץ, מנ את רםבי טה חנ
יות הש ל לי אי רה שש ים יי ידי עמתי ן של יי קנ ה לש אה רש אן הל זםב לו, כה עמ תה מי לש דנ חה לות, וש גה כות בנ לש מנ את עםל הנ שי םא יהכול לה ה, ל תורה הנ
ה, אכה לה מש ד הנ כםבל לות ומי גה ס בנ מנ עםל הנ פו מי תי ל כש או ענ שה מנ מור, של חמ יו כנ הש יי מור, של ל חמ ב ענ רםכי י וש ני לות, עה גה ק בנ דםחנ בש
ם ר אי מנ ה אה שום זל ב, ומי ק רנ חםזל ים בש כי לה מש ים כי קי זה חמ ים ונ ירי יו עמשי הה ן של יי י קנ ני לות, ובש גה או - בנ שה ת מנ חנ ץ תנ הו רםבי זל וש
י ני י), אמ ני מל מי דו  בש כש ד (יי בי א כה שה מנ ים בש די בי ם כש הי ל, של אי רה שש י יי יי ני עמ ת לנ אי יות שש הש יב לי יטי ם תי םא אי ל ת, המ אי יב שש יטי תי
ה מה קה טםל נש ה, לי חה תש פש נםם ני יהי גי ר הנ ענ שנ ץ, לש את רםבי טה ח חנ תנ פל םא - לנ ם ל אי ם, וש יהל לי יך עמ רי אמ ם ומנ עולה יך בה נל ת בה בםל אל סש אל

יך. נל בה ך ומי מש מי

ים דושי אן חי לות כה גנ יך לש לל ה אי רה עורש תש ש הי קםדל י רוחנ הנ רי המ ים, של יהמי יק הנ תי ענ י לש ני רוך בש עון: בה מש י שי בי ר רנ מנ אה
ים ידי עמתי ל, של אי רה שש ל יי ים של מי ם דה י, אותה לנ ים אי צםעמקי יך  חי י אה מי הו קול דש אי זל דנ ר: ונ מנ ה. אה תה ד ענ ענ עו  םא נודש ל של
ג רל הל הו הנ זל ם, וש יהל ני פש ס מי מה ץ חה רל אה ה הה אה לש י מה הו כי זל לות, וש גה ים בנ עי שה רש ים הה יהבי חנ ב, הנ ב רנ רל ן, עי יי י קנ ני ם בש זםל אותה גש לי

ת. מי שוב כש י חה ני עה ל, של בל ל הל ן אל יי ל קנ של

ר יד לומנ תי עה קום של אותו מה א מי לה ים? אל ץ יהמי קי ה מי ה זל ר: מנ מנ אה עון וש מש י שי בי ח רנ תנ גו', פה ים וש ץ יהמי קי י מי הי יש ונ
ר, שה ל בה ל כה ל של בי חנ מש ר - הנ שה ל בה ץ כה ל, קי יאי זי ן עג ן בל תה ם יונה גי רש תי ך, וש חםשל ם לנ ץ שה י, קי ננ פה א לש ר בה שה ל בה ץ כה קי בו 
ם יהו"ה רל י כל ם כי הל ר בה מנ אל נל ל, של אי רה שש ם יי הי ים, של מי רה ים כש לי בש חנ נו מש מל את מי צי ים לה ידי עמתי ה של אה ה. רה לה בה י חנ כי אמ לש מנ
ה מה כנ ל  בל הל מי את  צי לה ים  ידי עמתי של ה  אה רה וש ה,  עה שה םא  ל תו  חה נש מי ל  אל וש ן  יי קנ ל  אל וש ך  כה ל  לנ גש בי ל,  אי רה שש יי ית  בי או"ת  בה צש

תו. חה נש ל מי אל ל וש בל ל הל ע יהו"ה אל שנ יי ה ונ ל זל לנ גש ים, בי יקי די צנ

ה, מה שש בנ תש םא הי ל שום של ך, מי יהה כה םא הה ל וש ת יהו"ה,  אל יש  י אי יתי ני קה ר בו  מנ אל נל ן,  יי ד קנ נולנ ה של עה שה י בש רי המ ונ
א יהצה ה  בה קי נש ד הנ צנ ן מי יי קנ של ה, וכש מה שש בנ תש םא הי ה ל שום זל ה, ומי של קה ין הנ די ל הנ ה של מה זגהמ ה  יל בה טי ה הי של קה הנ ש  חה נה הנ וש
ה לה עה ם, וש בגשה ר מש ר יותי חי ה אנ יאה הוצי ה, וש י זל רי חמ ה אנ מה שש בנ תש ני ה וש שה לש חש יא נל א, הי ה יהצה זל ן של יוה ינו, כי די ה בש של יף קה קי תנ

מו. רו עי עורש תש ים הי יני די ל הנ י כה רי המ ר, של חי אנ ל הה ה ענ של יף קה קי יהה תנ הה אשון של רי הה

ח צנ ני ים, וש פוחי ל תנ ה של דל א שה רה קש ני ה, של לה עש מנ ע לש נודה ה של דל שה ה, בנ דל שה ם בנ יותה הש י בי הי יש תוב? ונ ה כה ה מנ אי םא ורש ב
דוש קה ר הנ עורי תש הי ד של יו, ענ תה חש ין אותו תנ מי טש הי יענ אותו וש ני כש הי נו, וש מל ה מי של יהה קה הה שום של יו, מי חי ת אה ה אל זל ין הנ די הנ
ם שי בנ מש דול של גה יהם הנ ל הנ קוענ של שי יו בנ חי ת אה ל אל לנ כה ה, וש בה הום רנ ב תש קל נל ע אותו בש קנ שי יו, וש נה פה לש ירו מי עלבי הל רוך הוא וש בה

יונות. לש על עות הה מה דש ת הנ אל

ה ם זל ה עי ים זל טי שש פנ תש ים, מי ירי מי ם טש הי ב של ל גנ ף ענ אנ כו, וש רש י דנ פי כש יש  ם, אי עולה מות לה שה נש דות הנ ם יורש הל ומי
ד? ם ינחנ יהל ני שש ך מי תש עש דנ ה בש ם עולל אי , הנ רוחנ י הה זי ים ענ עי שה רש ל הה מות של שה דות נש ה יורש זל גוף הנ הנ ד, ומי חה ים גוף אל עמשי ננ וש
א רה קש ני ה של זל דוש הנ קה גוף הנ הנ ם מי יהל מותי שש ים ני פי שולש ים של יקי די צנ ם הנ י הי רי שש דו. אנ צי ד לש חה אל דו וש צי ד לש חה א אל לה םא, אל ל

כול. שש אל רור הה צש ם בי ים שה רי בש חנ תש דושות מי קש רות הנ עמטה הה ים וש רי תה כש הנ קום של מה כםל, הנ ל הנ כולי ם, של דה אה

א ר בה שה ל בה ץ כה ר בו קי מי אה הי יד לש תי עה אותו של א מי לה ים? אל ץ יהמי קי ה מי ה זל ן, מנ יי א קנ יהבי ים ונ ץ יהמי קי י מי הי יש (נ"א) ונ
ם יי ירנ שי הנ א מי לה ים, אל םאש יהמי ר ר מי מנ םא אה ל ים, וש ץ יהמי קי עוד מי ה. וש עה םא שה תו ל חה נש ל מי אל ן וש יי ל קנ אל ה וש שום זל י, ומי ננ פה לש
ה פל יה הנ מי ת לו  תי םא לה ל י של די כםל, כש אל לל ב  אי הוא תה ן של מנ זש ובי לו  ר של ענ שנ י לנ ני עה א  בה ם של דה אה ה, כש פל יה ן הנ םא מי ל וש לו  של
י ני עה ן לל תנ נה סוף וש הוא בנ ת אותו של ס אל ני כםל, כי הנ ה מי יהפל ת הנ ל אל כנ אה ר של חנ ר אנ בה ת לו דה תי ה לה םא רוצל ים, ל לי כה אמ מנ בנ של
םא תו ל חה נש ל מי אל ן וש יי ל קנ אל ה וש שום זל קו אותו, ומי רש זש ב תי לל כל רוך הוא, לנ דוש בה קה ר לו הנ מנ נו. אה מל ש מי יהאי תש הי ה של זל הנ

םאנו. כםרות צ בש ם הוא מי יא גנ בי ל הי בל הל תוב וש כה הו של כםל, זל ל הנ ה של יהפל הנ א מי לה יב אל רי קש םא הי ל ל בל ל הל בה ה, אמ עה שה
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תו חה נש ל מי אל ן וש יי ל קנ אל תו וש חה נש ל מי אל ל וש בל ל הל ע יהו"ה אל שנ יי ה ונ שום זל ם, ומי יי ירנ א שי לה יב אל רי קש םא הי ן, ל הל בי לש חל ומי
ה תה ם אנ ר לו, אי מנ ת. אה אי יב שש יטי ם תי לוא אי יך, המ נל לו פה פש ה נה מה לה ך וש ה לה רה ה חה מה ן לה יי קנ ר יהו"ה לש םאמל י ה, ונ עה םא שה ל
ר מנ אל ך. נל מש ע מי רנ פש יי ץ, של את רםבי טה ח חנ תנ פל יך - לנ עמשל יב מנ יטי םא תי ם ל אי ך, וש נש בה רש ה קה לל ענ תש ת, יי אי יך - שש עמשל יב מנ יטי תי
ה יך, זל חי מור אה ת חמ ה אל אל רש םא תי או כו' ל שה ת מנ חנ ץ תנ ך רםבי אמ ננ מור שם ה חמ אל רש י תי תוב כי ר כה חי קום אנ מה ץ, ובש אן רםבי כה
יך, חי ה אה עמשי ה מנ םא עושל ל זםב לו, של עמ תה מי לש דנ חה ה, וש שובה תש זםר בי חמ ה לנ םא רוצל ם ל אי וונו, וש ד עמ כםבל ץ מי הוא רובי ן של יי קנ
ן כי גו, של רה המ ן ונ יי ם קנ ך קה ר כה חנ אנ ץ, וש רל אה ילו לה פי הי יו וש לה ם עה ל? קה בל ה הל שה ה עה מו. מל זםב עי עמ זםב תנ ה, עמ שובה תש ר בי ם חוזי אי וש
יך לל יענ אי גי םא ינ ל ה, וש עמשל ל תנ ע אנ רה א, טוב לה ירה ן סי ר בל מנ ה אה שום זל הו, ומי גי רש ינהנ יו ונ חי ל אה בל ל הל ן אל יי ם קנ יהקה תוב ונ כה

ע. רה

יפםה רוך הוא אי דוש בה קה ענ הנ יהה יודי םא הה י ל כי עון: וש מש י שי בי ר רנ מנ יך כו', אה חי ל אה בל י הל ן אי יי קנ ר יהו"ה לש םאמל י ונ
א אוי לה ים כו'? אל רי תה סש מי יש בנ ר אי תי סה ם יי ר אי מנ אל נל מו של ר, כש בה נו דה מל ה מי כגסל ין מש י אי רי המ ל אותו, ונ שואי ל של בל יהה הל הה
ל אור של בה או,  רש יי םא  ל וש ם  הל לה ם  יי יננ עי ר  מנ אל נל ם  יהל לי עמ של ם,  יי יננ עי הה י  תומי ב, סש לי הנ י  טומי ים, אמ שי פש טי ם הנ דה י אה ני בש לי
חוץ בנ ה מי פה לי יא קש הי ה, של תורה ל הנ ן של בל תל א בנ לה ים אל עי םא יודש ל ים וש לי כש תנ סש םא מי ל מות של הי ם בש אותה לו  ה, אי תורה הנ
ים קי סודות, זורש י הנ לי עמ ה, בנ תורה ל הנ ים של מי כה חמ הנ ר, של עמשי מנ ן הנ ין מי טורי ן פש בל תל ם מוץ וש הל ר בה מנ אל נל ה, של לה מוץ של הנ וש
ל יות של אותי ם הה יי תנ ים ושש רי שש ים, על ני פש בי יא מי הי ה של תורה ל הנ ה של טה חי ת הנ ים אל לי אוכש ים, וש יצוני חי מוץ הנ הנ ן וש בל תל הנ

"ה. טה בון חי שש חל עולות לש ה של תורה הנ

ע םא יהדנ ל י של מי יך, כש חי ל אה בל "י הל רוך הוא אי בה דוש  קה ל אותו הנ אנ שה ים של בי מות חושש הי בש הנ לו  ה, אי אי םא ורש ב
ה עולה י, י' יהו"ה של נםכי ה אה יונה לש על ם הה אי הוא א' אהי"ה הה ן אדנ"י, של ק מי לי תנ סש הי "י, הוא של א אי לה יפםה הוא, אל אי
םא ר ל םאמל י יך, ונ חי ל אה בל "י הל ה אי ל זל לנ גש ר ד"ן, בי אה שש ן אדנ"י, ני ה א"י מי קה לש תנ סש הי של ה כש ל זל לנ גש ן. בי יי ת קנ דון אל ה לה מה עי
ל אל ן  בי הנ וש ם  אי ה הה לה ענ תש הי "י של ם, אי שה מו  עי י,  נםכי יא אה הי ה, של ינה כי שש י של תי עש יהדנ םא  ל י?!  נםכי י אה חי ר אה שםמי י המ תי עש יהדנ

מותו. דש תון בי חש ם תנ דה א אה רה בש ני יון הוא של לש על ם הה דה אה הה שום של ה? מי מה כש חה ל הנ ה אל מה לה ה, וש מה קה נו נש מל טםל מי ה לי מה כש חה הנ

"ן י? דה מי ה דש ה זל א מנ לה יות! אל הש לי יך  רי יהה צה ם הה י? דה מי ה דש ה זל י, מנ לנ ים אי צםעמקי יך  חי י אה מי ר קול דש םאמל י ונ
יך רי יהה צה ם הה י? קול דה מי ה קול דש ה זל עוד, מנ דול. וש גה כגש  רש בי או  ן ייצש י כי רי חמ אנ י וש נםכי ן אה דה הו  זל וש "י,  מי בון דש שש חל כש
ים ידי עמתי בוא של ים רי שי ם שי יך, אותה חי אה את מי צי לה ים  ידי עמתי יו של יותה עי רש זנ לוס, קול  קש ם אונש גי רש א תי לה יות! אל הש לי
ין די וות הנ עי ין וש די נוי הנ ז עי מנ אן רה ה. כה מה דה אמ ן הה ים מי ם צועמקי ל, כגלה בל ה הל ם זל גנ שנ ר בו בש מנ אל נל אותו של ל, בש בל הל את מי צי לה
א רה קש ני יך  חי יך, אה חי י אה מי הו קול דש זל רוך הוא, וש דוש בה קה י הנ ני בש עמשות בי ן לנ יי י קנ ני ים בש ידי עמתי ר של בל של שוד וה ס וש מה חה וש

יו. חי ת אה יש אל גו אי רש ם הי הל ר בה מנ אל נל ם של ד אותה צנ מי

רוך הוא דוש בה קה ענ הנ יהה יודי םא הה י ל כי עון, וש מש י שי בי ר רנ מנ יך, אה חי ל אה בל י הל ן אי יי ל קנ ר יהו"ה אל םאמל י (נ"א) ונ
ה כגסל ר מש בה ין דה הוא אי רוך  בה דוש  קה הנ של ענ  יהה יודי םא הה י הוא ל כי וש יך?  חי ל אה בל ייה הל ל אנ יהה שואי הה ל של בל יפםה הל אי
א, אוי לה י? אל נםכי י אה חי ר אה שםמי י המ תי עש יהדנ םא  ל ר  מנ אה ם, של עולה ל הה ר של בה ן דה כי ל של ב, כה לי ת הנ בל של חמ מנ לו  פי נו, אמ מל מי
ים ירי כי מנ ים של מי כה חמ מות, של הי בש נו כנ מל כםל מי אל ן לל בל תל א בנ לה ים אל לי כש תנ סש םא מי ל ם וש הל ם לה יי יננ עי ב, וש לי י הנ טומי ים אמ שי פש טי לנ
ה, תורה הנ ן  מי ן  בל תל הנ ים  קי זורש לו  אי "ה,  טה חי בון  שש חל כש יות  אותי ם  יי תנ ושש ים  רי שש על יא  הי של ה,  תורה הנ ל  של ה  טה חי בנ
ן יי ג קנ רנ הה ן של מנ זש ה, בי סוק זל פה ים בש ירי מי ם סודות טש כל ה לה אל רש ים. עוד אנ ני פש בי ה מי תורה ל הנ ה של טה חי ת הנ ים אל לי אוכש וש
לו עה א, של בה י"ן אנ ל יודי ה, י' יהו"ה של יונה לש על ם הה אי י, הה נםכי ר ד"ן, א' הוא אה אה שש ני ן אדנ"י וש ה א"י מי לה ל, עה בל ת הל אל

יך. חי ל אה בל י הל רוך הוא אי דוש בה קה ר הנ מנ ה אה שום זל ל, ומי בל הוא הל ם של נה ל בש ין ענ בםענ די תש לי

א א' לה יר י', אל כי זש םא הי ל רוך הוא של דוש בה קה ה הנ אה י. רה נםכי י אה חי ר אה שםמי י המ תי עש םא יהדנ ר ל מנ ן הוא אה מנ זש אותו הנ בש
ם ה דנ א זל לה י? אל מי ה דש ה זל יות, מנ הש יך לי רי יהה צה יך הה חי ם אה י, דנ לנ ים אי יך צםעמקי חי י אה מי ר לו קול דש מנ י, אה נםכי הוא אה של
ב אה ם, הה אותו שי ים בש לולי מות כש ה שי לשה שש ת, של מל כםל אל הנ ן אדנ"י, וש ר מי אה שש ני בון של שש חל "ן כש י הוא דה מי עוד דש י'. וש
מוד ענ הה הוא  ה של לה עש מנ לש ם של דה אה ל  מות של דש יהה  הה ל  בל הל שום של יהו"ה אהי"ה אדנ"י, מי ם  הי ת, של בנ הנ וש ם  אי הה
יות, הש לי יך  רי יהה צה ם הה י? קול דה מי ר, קול דש חי ייש סוד אנ יך. וש חי י אה מי ר בו קול דש מנ אל נל קול של הוא הנ י, וש עי צה מש אל הה

בוא. ים רי שי ם שי הי יך, וש חי אה את מי צי ים לה ידי עמתי יות של עי רש ם זנ לוס, קול דנ קש ם אונש גי רש א תי לה אל

שוא, נש י מי וני דול עמ ר גה מנ אה ה, וש שובה תש ר בי הי רש יון, הי לש קום על מה לוי בש יהה תה ה הה זל א הנ טש חי הנ ה של אה רה ן של מנ אותו זש בש
ים עי שה רש גול הה לש ז גי מה רש אן ני כו'. כה ץ וש רל אה ד בה נה ע וה י נה יתי יי הה ר וש תי סה יך אל נל פה ה ומי מה דה אמ י הה ני ל פש ענ יום מי י הנ תה אםתי שש רנ ן גי הי
י יתי יי הה אשון, וש גול רי לש ה גי יום - זל י הנ תה אםתי שש רנ ן גי הו הי זל כו'. וש או וש בה ים וה רי בג ים קש עי שה י רש יתי אי ן רה כי ם ובש הל ר בה מנ אל נל של
ה לשה שש ה בי שובה תש ב בי ם שה ל, אי אי רה שש י יי עי שש ה פי לשה ל שש הו סוד ענ זל י, וש ישי לי גול שש לש ה גי ד - זל נה י, וה ני גול שי לש ה גי ע - זל נה
םא יהד ל א יהד לש לה ר, אל חי גוף אנ יר אותו בש זי חמ םא מנ נו, ל יבל שי םא אמ ה ל עה בה רש ל אנ ענ תוב בו וש םא - כה ם ל אי ה, וש פל ים - יה גולי לש גי
רוך הוא דוש בה קה ך, הנ ג כה הורי ל אותו של י כםחו, של פי ד כש חה ל אל כה בוא, ולש ים רי שי ד שי ד ענ נה ע וה ך נה ך הולי כה ע, וש ה רה קל נה יי

ה. (ע"כ בספר אחר). מה קה נו נש מל ל מי נוטי

יש י אי יתי ני ר קה מנ אל ה נל מה ה, לה רונה חמ אנ לות הה גה יו בנ הש לו יי לה רות הנ צה ל הנ כה ע של נודה של ן, כש ם כי ר: אי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
יב רי חמ הנ ן לש יי י קנ ני רו בש עורש תש ס, יי ני כנ תש הוא יי ר של חנ ה, אנ לל עג ע מש רנ נו זל מל א מי יהצה י של יני יל קי בי שש ר בי םאמנ ם ת ת יהו"ה? אי אל

ים כו'. יוני בש ת אל קנ נש אל ים מי יי ני שוד עמ תוב מי כה הו של ים, זל יך צועמקי חי י אה מי ם קול דש הל ם, ומי עולה ת הה אל

י יני ד קי גול ענ לש גי ה בש תה יש טוב הה טות הנ שש פנ תש הי ע, וש רה ל טוב וה ץ של עי ד הה צנ יהה מי ן הה יי י, קנ ני עון: בש מש י שי בי ר לו רנ מנ אה
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עמשות ים לנ ידי עמתי ה של הוא מנ רוך  בה דוש  קה הנ ה לו  אה רש הל שום של ע, ומי רה טות הה שש פנ תש הי ך  ילה אי ם וש שה ה, מי ן מםשל חותי
ת ה לו אל אה רש הל נו של ן לה יי ננ שוא, ומי נש י מי וני דול עמ ר גה מנ ה לו, הוא אה אה רש כםל הוא הל הנ דור, של ל דור וש כה ל בש אי רה שש יי יו לש נה בה
ד נה ע וה י נה יתי יי הה ר וש תי סה יך אל נל פה ה ומי מה דה אמ י הה ני ל פש ענ יום מי י הנ תה אותי שש רנ ן גי תוב הי כה הו של דור? זל ל דור וש כה גולו בש לש גי
י רי המ או, ונ בה ים וה רי בג ים קש עי שה י רש יתי אי ן רה כי תוב ובש כה הו של יו. זל נה ל בה של גולו וש לש ת גי ז אל אן רומי אי, כה דנ ד ונ נה ע וה ץ, נה רל אה בה
יום ר בו הנ מנ אל נל מו אותו של יום - כש אשון, הנ גול רי לש ה גי י - זל י אותי תי שש רנ ן גי כו'. הי יו וש אה נש שם ם לש לי שנ ם ומש נו אותה רש אנ בי
ם כו', הל י מי ננ ה פה ירה תי סש ר אנ םאמל י ז ונ מנ אן רה ר - כה תי סה ים, אל רי חי ים אמ גולי לש י גי ני ד - שש נה ע וה י נה יתי יי הה עו, וש מה שש קםלו תי ם בש אי
םא ה ל עה בה רש ל אנ ענ ל, וש אי רה שש י יי עי שש ה פי לשה ל שש ר ענ מנ אל ם נל יהל לי עמ ר, ונ בל ם גה עי לוש  ם שה יי עממנ "ל פנ ל אי ענ פש ה יי לל ל אי ן כה הל וש
ין אי נו וש חל נש ד ינ דה ל יהו"ה בה אי רה שש יי ר בש מנ אל א נל לה ית, אל יעי בי ה רש לה אג גש םא בי ל י וש יעי בי גוף רש ם לש יר אותה זי חמ םא מנ ל נו, של יבל שי אמ

. יחנ שי מה ימות הנ ים לי רי ים גי לי בש קנ ין מש ה אי נה שש מי י הנ לי עמ שוהה בנ רש ה פי ל זל לנ גש ר, בי כה ל ני מו אי עי

מון "י א' אה יו עולות, אי יון הה לש קום על מה לש י של תי עש מנ לו שה לה יות הנ אותי י הה תי ה, שש אי םא ורש יך, ב חי ל אה בל י הל עוד אי וש
ה, בה שה חמ יון, י' מנ לש ר על תל ם א' כל הי ר של מנ אל נל וש ל,  בל הל וש ם  דה אה או  טש ה חה זל קום הנ מה בנ ה, של בה שה חמ ה, י' מנ כגסל א ומש לה פש מג
את רי קש ה ני ינה כי שש ן; הנ בות הי שה חמ ה מנ מה י כנ רי המ א, ונ בה ר: אנ זה עה לש י אל בי ר לו רנ מנ ה. אה זל א הנ טש חי ה הנ לה ענ תש ה הי לה עש מנ ה לש לה עש מנ לש
ן זו בות הי שה חמ ה מנ מה כנ ה, וש בה שה חמ ן אדנ"י מנ יא א' מי הי ר של תל כל ה, וש בה שה חמ ה מנ מה כש חה ן אדנ"י וש יא י' מי הי ה, וש בה שה חמ מנ
ה בה שה חמ מנ ן הנ כגלה ה מי לה עש מנ ם, ולש יהל לי ים עמ בםהי ר וגש בםהנ שםמי ל גה ענ מי בםהנ  י גה תוב כי כה הו של ב זו, זל ל גנ ענ זו  וש זו  ה מי לה עש מנ לש
בות שה חמ ה מנ מה כנ ה, וש נה מל ה מי לה עש מנ ת לש רל חל ה אנ בה שה חמ ין מנ אי ים, של יוני לש על ל הה ל כה ה ענ יונה לש ים, על רי תה סש ני ל הנ ל כה ת של רל תל סש ני הנ
י נםכי ירום אה י עי א כי ירה אי תוב וש כה הו של בוש, זל יא לש הי ה של בה שה חמ מנ א בנ לה א אל טה םא חה ל ע של הוא נודה זו, וש ים זו לש בושי ן לש הי

יו. נה ה פה ר מםשל תי ינסש ה ונ מםשל ר בש מנ אל נל א, וש בי חה אי ם וה דה אה ר בש מנ אל א. נל בי חה אי וה

ים, ני פש בי יא מי הי ה של בה שה חמ מנ בוש, ובנ יא לש הי ה של בה שה חמ מנ ם, בנ דה א אה טה כםל חה אי בנ דנ ונ י, בש ני עון: בש מש י שי בי ר רנ מנ אה
ה כה ם זה אי י, של חה וה ם  דה אה י הה ני אנ רש םא יי י ל ר, כי מנ ך, אה בםדל ת כש א אל י נה ני אי רש ר הנ מנ אה ן של מנ זש ה בי מםשל ר לש מנ ה אה שום זל ומי
םא ל ים של ני פה א הנ לה אן, אל ים כה ני פה ם הנ ינה אי י, וש נה ת פה אות אל רש ל לי םא תוכנ ר לו ל מנ ה אה שום זל ם, ומי עולה י לש חנ י, וה ני אנ רש יי של
ל בו, כי תנ סש הי ה לש םא יהכםל מםשל ל ם של רנ ם גה דה ל אה או של טש חל ה, וש לה גנ תש הי קום של מה לות ובנ עי ת הה לנ ע עי נודה קום של מה ים, בנ אי רש ני
ה בה שה חמ הו, ומנ שורי םא תש ן ל יי ה ענ שום זל ם, ומי דה ה אה א בה טה חה ה של בה שה חמ מנ הנ ק מי לי תנ סש לות הי עי ת הה לנ עי ר, של חי ן אנ כי ל של כה
ה בה שה חמ מנ הנ ה, וש יתה ם מי ין שה ה אי הוא שורל קום של מה ים, ובש יי חנ י הנ הוא חנ יג אותו, של שי הנ ה לש כולה םא יש ל הו, וש ילי כי םא תש ל
ר בו מנ אל ה נל שום זל ם, ומי דה א אה טה ה חה אי בה דנ ונ ה, בש תומה סש ה הנ מה כש חה בוש לנ לש ה. הנ מה כש יא חה אי הי דנ ונ ה בש נה מל ק מי לי תנ סש הי של

א. בי חה אי י וה נםכי ירום אה י עי כי

בוש יא לש הי של ה  אותה א בש לה אל ה,  יונה לש על ה הה בה שה חמ מנ א בנ טה םא חה ל ע של מה שש אן מנ כה י מי רי המ ונ ר:  זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ה אותה ע מי זנ עש דנ זש הי א, של ירה אי וה ה  זל שום  ומי ת,  פל קל רש י קנ לי בש מםחנ  ים, בנ ני פש בי מי יא  הי של ה  אותה ר בש אנ שש ני הוא  וש ה,  נה מל מי
ך ף כה מםחנ אנ יא הנ הי ה של בה שה חמ מנ י, בנ ני עון: בש מש י שי בי ר לו רנ מנ לות. אה עי ת הה לנ יא עי הי ה של תומה סש ה הנ בה שה חמ מנ הנ ים מי ני פש לי של
לש ח, שה צה חש צג אור מש ח וש אור צנ מון וש דש הוא אור קנ ים, של יי חנ ץ הנ ל עי ן של יה עש מנ הוא הנ ם, של שה א מי ע יהצה רנ זל א, של טה חה
יק סי פש הי ך של ם חםשל ב שה רנ עי ע, וש צנ מש אל י' בה ם הנ צל על ה, וש טה מנ לש קוץ של הנ ה וש לה עש מנ לש קוץ של ה, הנ יונה לש על י' הה זו בנ מש רש ני פות של טי
הו זל ם, וש שה עמבםר מי ינ ך  חםשל אותו הנ ד של י, ענ חה ם וה דה אה י הה ני אנ רש םא יי י ל ה כי שום זל ר, ומי תה סש ני מםחנ הנ לות לנ עי ת הה לנ ין עי בי
ה כולה ה יש בה שה חמ מנ ין הנ ך, אי חםשל שום אותו  "ם, ומי יכל להי ין אל ם ובי כל יני ים בי לי די בש מנ יו  ם הה יכל ונותי ם עמ י אי סוד כי הנ
ה כםתה ה סנ ר בה מנ אל נל ה, של כה שי ן חמ ננ ה ייש עמ טה מנ מותו לש ך, וכש חםשל ם אותו הנ שה ר מי עובי ד של ן, ענ יי ענ ן הה כי ל של ם, כה יג שה שי הנ לש

ך כו'. ן לה נה עה בל

םא ו ל שה כש ד ענ ר: ענ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ ה. אה יבה שי יש י הנ לי עמ ים בנ ני קי זש עו הנ זש עש דנ זש הי ים, וש רי בי חמ ל הנ כה ר וש זה עה לש י אל בי ע רנ זנ עש דנ זש הי
שות י רש ן לי א, תי בה ר: אנ מנ ים. אה יוני לש על ל הה ל כה יון של לש על קום הה מה יענ לנ גי הי יון, של לש יהה על ך הה ם כה דה ל אה או של טש חל י של תי עש יהדנ
א, צה מש צון ני י רה רי המ י, של ני מםר בש ר לו: אל מנ ת. אה ענ דנ ן לה כי ל של אםל, כה שש ם לי דה ל אה כה שות לש ה רש נה תש םא ני ל ב של ל גנ ף ענ אםל אנ שש לי
ת לנ ין עי יק בי סי פש הי ך של חםשל יל אותו הנ בי שש ע בי א, נודנ בה ר לו: אנ מנ ת. אה ענ דנ נו לה יהכםלש ה של ל מנ לות כה גנ ה לש נה תש שות ני רש הה וש
לויהה, ן גש כי ל של ת, כה רל תל סש ה ני בה שה חמ שום מנ ף בש תי תנ שש םא הי לות ל עי ל הה ל כה ת ענ לנ עי ת, של רל תל סש ני ה הנ בה שה חמ מנ ין הנ בי לות לש עי הה
בות שה חמ מנ הנ לו וש לה אורות הנ ם הה אי ך הוא, של אי כה דנ ר: ונ מנ ח. אה צה חש צג ח ומש צנ מון וש דש קנ יר וש מי טה נוז וש שום אור גה םא בש ל וש
ים רי תה סש ני הנ ים וש נוזי גש אורות הנ ל הה ל כה לות הוא ענ עי ל הה ל כה ת ענ לנ ל עי בה ד, אמ רי פה הי ך לש חםשל יהה יהכול הנ םא הה נו, ל מל יו מי הה
יות אותי ל הה כה ירות ולש פי סש ל הנ כה מון לש דש הוא קנ נוז וש גה ר וש תה סש הוא ני ב של ל גנ ף ענ מון, אנ דש קנ אור הנ הה גוף, וש ה בש מה שה נש כי
םא ל ן וש ול גה ין בו  לות אי עי ת הה לנ עי בש ה, של מה שה נש גוף לנ מו  לות כש עי ל הה ל כה ת ענ לנ י עי בי גנ ך הוא לש ים, כה מי עה טש הנ דות וש קג נש הנ וש

יון? מש עמשות די י יהכול לנ ת, מי טל םא שולל ן ל יי ענ הה קום של מה פות, ובש תה םא שג ל מות וש םא דש ל ה וש צורה

ר בי חנ תש הי ין, וש לי פי תש ל הנ ת של פל קל רש קנ ב, הנ אה הוא הה , של מםחנ בוש לנ לש ר הנ זנ ה, חה טה מנ ם לש דה ה אה שובה ר תש הי רש הי ר של חנ אנ
ין לי פי תש ם הנ הי ם, וש שי בי לש ינ נות עור ונ תש תו כה שש אי ם ולש דה אה י"ם לש להי ש יהו"ה אל ינענ יהד ונ ם, מי אי ה, בה מה כש חה הוא הנ , של מםחנ הנ
יהה הה יו, של לה סות עה כנ ן ולש גי הה ם לש דה ם אה ין, עי לי פי תש ת הנ פל קל רש ם, קנ אי יא הה הי ה, של שובה ה תש דה מש ן עה מנ אותו זש עור. בש ם מי הי של
ה שום זל יון, ומי לש על מםחנ הה ל הנ ה ענ סה לו כי אי ין כש לי פי יחנ תש ני מי י של ל מי י, כה ני יון. ובש לש על מםחנ הה ל הנ ה ענ סה הוא כי מו של רםם, כש עה
אי, דנ עממםד ונ "י ינ עממםד, מי י ינ אדנ"י מי ר יהה  מה שש ונות תי ם עמ ר - אי בה דה סוד הנ נו, וש מל ה מי זה םא זה ה ל יונה לש על ה הה ינה כי שש הנ
ם דה אה ם הה ל יהד עי ה של לה פי יא תש הי ה של ינה כי שש הנ יון, וש לש על ם הה דה אה ם הה ה עי דה מש י עה רי ה, המ שובה תש ה, הנ יונה לש על ם הה אי יא הה הי של
ה רה הר טה י הנ לי עמ ה) בנ ל (זל ם כה עי וש ל,  בל ם הל ה עי תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש הנ וש ם,  דה ם אה ה עי דה יהרש ה  יונה לש על ה הה ינה כי שש תון, הנ חש תנ הנ

ן. יהל תי ה שש נה כש לנ תי ה ונ שום זל ם, ומי הל ים מי אי בה של
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ינהה בי ם לנ י אי כי ה  ר בה מנ אל נל ם, של כל מש ה אי חה לש ם שג יכל עי שש פי תוב? ובש ה כה ל מנ גל עי א הה טש חי ל בש אי רה שש יי או  טש חה יהד של מי
ים, ים טובי יהמי תות וש בה שנ א בש לה ם אל יהל לי ת עמ דל םא יורל ל ץ, של רל אה ל הה ענ ם מי רה תה ם, ונ הל ה) מי קה לש תנ סש הי ה (וש חה לש תנ שש א, הי רה קש תי
ה בה ה יהשש יכה שוהה אי רש י פי רי המ ה, ונ לה עש מנ ה לש ידה חי ה יש יונה לש על ה הה ינה כי שש הנ ה, וש טה מנ ה לש ידה חי ה יש תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש ת הנ רל אל שש ני וש
י לי עמ בנ ם  הי י  רי שש אנ ה.  תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש הנ של מו  כש ם,  הל מי ה  זה זה ה  יונה לש על הה ה  ינה כי שש ה הנ תה יש הה םא  ל ה  לה חה תש הנ בנ ד, של דה בה
ר מנ אל נל ם  יהל לי עמ קום, של ל מה כה ם בש הל מי ה  זה זה םא  ל וש ע,  גנ רל וש ה  עה שה וש יום  ל  כה ם בש יהל לי עמ ה  ים אותה ידי מורי ה של שובה תש הנ
תות בה שנ א בש לה ם אל יהל לי ת עמ דל םא יורל ל ים, של רי חי אמ מו של ם יום יהדוענ כש יהל לי ה עמ ין לה אי ך כו', וש ה אותה חל נש ך תנ כש לל הנ תש הי בש

ם. עולה ם לש הל ה מי זה םא זה ה ל שובה י תש לי עמ ל בנ בה ים, אמ ים טובי יהמי וש

ה' ה', רו  אמ שש ני ה, וש יונה לש על ם הה אי ן אהי"ה הה ר א' י' מי לומנ נו  ם יהכםלש יך, אי חי ל אה בל "י הל י, אי ני ה, בש שום זל ומי
ר מנ ה ו' י'. אה עמשה ננ ק י"ו וש לי תנ סש הי ן יהו"ה וש י"ו מי א בש טה ם חה דה ל, אה בל א הל טה אן חה ן, כה יהל תי ה שש נה כש לנ תי ן ונ יהל לי ר עמ מנ אל נל וש
ה הוא זל א הנ טש חי אי, של דנ ה ונ זל ך  י, כה ני ר: בש מנ ה ו' י'? אה ה זל ה, מנ טה מנ ה ו' לש לה עש מנ ם י' לש י י' ו' הי רי המ ר: ונ זה עה לש י אל בי רנ
ל ענ ה: , וש מו זל ה ו' י' כש רה אמ שש ני לות, וש עי ת הה לנ ם עי שה ה, של יונה לש על יא י' הה הי ה, של בה שה חמ מנ ה בנ תה לש ענ תש הי אות א של ה בה לה עש מנ לש
קומו, מש תו לי בש שנ חמ מנ יד אותו בש מורי י של י הוא מי רי שש הו. אנ ני על אל י וש ני אי רה קש ם י', יי י, שי מי ע שש י יהדנ ר כי מנ אל ה נל יונה לש על י' הה הנ

ים. מי לה שש ח הנ בנ זל ים ולש לואי מי לנ ם וש שה אה לה את וש טה חנ לנ ה וש חה נש מי ה לנ עםלה ה לה תורה םאת הנ ר ז מנ אל זו נל ה הנ בה שה חמ מנ ל הנ ענ של

ין בו אי ך  ת, כה רל חל ל אות אנ פות של תה אות י' שג ין בה אי של מו  א, כש לה י? אל מי ע שש י יהדנ אות י' כי ר בה מנ אל ה נל מה לה וש
יהכול י של י ייש מי כי יו, וש לה א עה ין בורי אי כםל וש ת הנ א אל רה בון, הוא בה שש י חל לי ד בש חה י לו, אל ני ין שי אי ד וש חה הוא אל פות, של תה שג
א ל בורי בה או, אמ רש בש ם ני הי ים, וש בי עמשה נות ונ ילה םא אי ר בש לי כםחנ  ם ייש  יי מנ א לנ לה א הוא? אל לה ן, אל טה קה ינתוש  לו  פי םא אמ ר בש לי

ר. לות יותי גנ ין לש ה אי זל קום הנ מה בנ ז, של מל רל ם בש כה חה י לש דנ א אותו וש רה בה י של יו מי לה ין עה אי א, וש רה ים בה מי עולה הה

ם, אי יא הה הי ית, של אשי רי ן בש מו ב' מי יות, כש אותי ל הה פות של תה שג א בנ ייש בורי ע של מה שש אן מנ כה ר: מי זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ש י"ת, שי ר, שי תל הוא כל ית של אשי רי ן בש י, א' מי עי צה מש אל מוד הה ענ הוא הה א של ן בורי ה, ו' מי מה כש יא חה הי ית של אשי ן רי ר' מי
כםל, א הנ רה לות הוא בה עי ל הה ל כה ת ענ לנ ל עי בה ה, אמ יאה רי בש ה הנ מה לש תנ שש םא הי ר ל סי ד חה חה ם אל ר, אי של ן על י כגלה רי ירות, המ פי סש

ל. לה פות כש תה י שג לי בש

ר מנ ה. אה יאה רי םא בש ל ילות וש צי א אמ לה ם אל ר שה מנ אל םא נל ירות ל פי ר סש של על בש נו של עש מנ ה שה מו זל ר: וכש זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
י ני אמ ם, ונ עולה ה בה יאה רי ם זו עושות בש פות זו עי תה שג ר בש של על ל הה א כה לה ה? אל יאה רי ם בש הל ייש בה ר של מנ י אה עון: ומי מש י שי בי רנ
א לות הוא בורי עי ל הה ל כה ת ענ לנ ל עי בה ה, אמ יאה רי ה בש ה אותה מה לש תנ שש םא הי ן, ל יה נש מי ן הנ ד מי חה ר אל סי יהה חה ם הה אי ר, של אומי
ל. לה ד כש ל צנ כה םא מי ל ע וש צנ מש אל םא בה ל ה וש טה מנ םא לש ל ה וש לה עש מנ םא לש ל, ל לה ף כש תה י שג לי ד בש חה הוא אל ת, של רל חל פות אנ תה י שג לי בש
ין אי ם, של דה ל אה כה סות מי כנ יך לש רי ה צה סוד זל ה, וש פל ב לנ לי הנ לו מי פי לות אמ גנ ר לש סה מש םא ני ל ה של ה מנ לה גנ תש ת הי עי אי כה דנ ר, ונ מנ אה

ים. מי כה חמ הנ ים וש יאי בי נש ל הנ ל כה ה ענ ם עולה תה מה כש חה לו של סודות אי ים בש עי יודש לו של א אי לה ה, אל ת זל בםל אל סש ל מםחנ יהכול לי כה

ר וי, אה שש ני אות י' וש לות בה עי ת הה לנ ק עי לי תנ סש הי של יון כש לש סוד על ה א' בש תה לש גנ תש י הי רי א, המ בה ר: אנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
ן ייש א' מי דולות, וש גש יות הנ אותי הה ייש א' מי ן א', של ה מי לה עש מנ ה) (ייש א') לש יונה לש על ר לו: (א' הה מנ ה אוי? אה ה זל א מנ לה אל
ל ם של דה ה, אה ירה צי יש ל  ם של דה ה, אה יאה רי ל בש ם של דה ם אה יות, הי ינוני בי יות הנ אותי ן הה א' מי ייש  וש נות,  טנ קש יות הנ אותי הה
ר מנ אל ם נל יהל לי עמ ילות, ונ צי ך אמ רל דל ם בש יהל לי ים עמ יוני לש ה על לשה ייש שש ר, וש בםהנ שםמי ל גה ענ בםהנ מי י גה ר כי מנ אל ם נל יהל לי עמ יהה, ונ עמשי

ם. יהל לי ים עמ בםהי וגש

ים שי בש לנ תש ה מי רה ם עמשה אותה יון, וש לש בוש על הו אור לש זל ילות, וש צי ל אמ ם של אותה ים לש בושי ם לש ה הי יאה רי ל בש ם של אותה וש
ל נו, כה מותי דש נו כי מי לש צנ ם בש דה ה אה עמשל ם, ננ הל ים בה שי בש לנ תש מי ה של יאה רי ל בש ם של אותה רו לש מש ילות אה צי ל אמ לו של אי ר, וש של על בש
םא ה, ל קה לש ת בו חל נל ה נותל תה יש םא הה ל ירות של פי ר סש של על ת מי חנ ה אנ רה סש ם חה אי חוץ, וש בנ ים ומי ני פש בי קו מי לש ה בו חל נה תש ה נה ירה פי סש
ן, יי ר אנ אה שש ני וש נו,  מל מי ה  קה לש ה חל לה טש ה נה ירה פי ה וסש ירה פי ל סש ם, כה דה א אה טה חה ן של מנ זש ם, ובי דה ל אה של נו  יה נש ם בי לי תנ שש יהה מי הה
ל שנ מש ין ני לי ל יה ר בנ יקה ם בי דה אה ה, וש נה שש מי י הנ לי עמ רו בנ מש ה אה שום זל ן, ומי יי ה אה מה הי בש ן הנ ם מי דה אה ר הה ר - ומותנ בה דה סוד הנ וש
יות ן חנ הי לו, של מות של דש מות הנ הי בש ל כי שה מש ר אותו, ני מנ םא שה ל ה וש לה עש מנ לש בוד של כה ן בש יהה לה הה ם של דה מו. אה דש מות ני הי בש כנ
מו, לש צנ ם בש דה אה ת הה י"ם אל להי א אל רה בש יי תוב) ונ כה של הו  ר (זל מנ אל נל של מו  א אותו, כש רה בה של לות כש עי ת הה לנ ל עי בה ש, אמ קםדל הנ
הו ים. זל יורי י צי ני שש ם בי יהל יורי צי שו אותו בש ם עה אי הה ב וש אה הה ר, של חי ל אנ פות של תה י שג לי ן בו בש תנ נה כםל, וש נו הנ מל ל מי טנ הוא נה
י"ם להי ל אל יור של צי הנ הוא יהו"ה, וש ב של אה ל הה יור של צי ים, הנ יורי י צי ני שש ר בי יצל יי י"ם, ונ להי ר יהו"ה אל יצל יי תוב ונ כה של
תוב םא כה ה, ל מה דה אמ ן הה ר מי פה תוב עה כה הו של י, זל לי ה אותו כש שה ך עה ר כה חנ אנ י"ם, וש להי ר יהו"ה אל יצל יי הו ונ זל ם, וש אי יא הה הי של
גול לש גי יא הנ הי ר יהשוב, של פה ל עה ם ענ דה אה ה וש ר בה מנ אל נל ה, של תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש זו הנ ה, וש מה דה אמ ן הה ר מי פה א עה לה ה, אל מה דה אמ ן הה מי

שללו.

ת לנ א עי רה בה ם של דה אה ה הה לוי, מה גה ים בש רי בה דש בי תםחנ  פש לי יך  רי צון, צה א רה צה מש ני ר של חנ א, אנ בה ר: אנ זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
א לה מות, אל ייש בו דש נו, של מי לש צנ ר בש מנ םא אה אן ל י, כה ני ר לו: בש מנ מות? אה ין בו דש אי תוב של י כה רי המ מותו, של דש לות בי עי הה
ך, ילה כה הש הוא יי מות, של ין בו דש אי מו של ך, וכש ילה כה הש הוא יי ה, של אל רש ינו ני אי ה וש הוא רואל מו של ר, כש ה לומנ מו, רוצל לש צנ בש
הוא בון, של שש י חל לי פות ובש תה י שג לי ד בש חה לות אל עי ת הה לנ הוא עי מו של ך, וכש ילה כה הש הוא יי יו, של לה מון עה דש ין קנ אי מו של וכש

מותו. כםל כש ך, הנ ילה כה הש יי

ר מנ אל י נל רי ילות המ צי אמ בה ד), של בנ לש חוץ) (בי ל בנ גוף (של בוש וש לש ר בי חי ן אנ ול גה יהה בש עמשי ה ונ ירה יצי ה וי יאה רי ל בש ם של דה ייש אה וש
א. רה בש הוא ני םא של ל ל בה מותו, אמ דש ה בי טה מנ א לש רה הוא בה ה של יאה רי ל. ייש בש לה יהה כש עמשי ה ונ ירה יצי ה וי יאה רי ין בו בש אי של
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תוב ה כה שום זל ים, ומי ני פש בי םא מי ל חוץ, וש בנ בוש מי לש ה, הוא בנ יאה רי ירות בש פי סש ר בנ מנ אל נל ב של ל גנ ף ענ ה, אנ אי םא ורש וב
ילות, צי ל אמ ירות של פי ייש סש ה, וש יאה רי ל בש ירות של פי גוף, ייש סש ר בנ חי אן סוד אנ מו, כה לש צנ ם בש דה אה ת הה י"ם אל להי א אל רה בש יי ונ
מו לש צנ ת. בש יי ת בה בל של ם לה דה ת אה רל אל פש תי ר בו כש מנ אל נל י, של עי צה מש אל מוד הה ענ ה הה ם, זל דה אה ת הה י"ם אל להי א אל רה בש יי ה ונ שום זל ומי
י יק חנ די ה צנ ם - זל דה אה ת הה י"ם אל להי ר יהו"ה אל יצל יי ונ ה,  יונה לש ה על ינה כי י"ם - שש להי ם אל לל צל ה, בש תונה חש ה תנ ינה כי - שש
הוא ע, של צנ מש אל בה ו' של ר הוא הנ יצל יי ן ונ ן א, ו' מי ם י' י' מי הי ה של תונה חש ה תנ ירה יצי ה ובי יונה לש ה על ירה יצי רו בי צה ים, יש מי עולה הה
ה מה כש חה וש ה  דומה ה קש מה כש ם חה הי וש ה,  יתה ה בי תה נש ים בה שי נה מות  כש ר חנ מנ אל נל י"ם  י יודי ני ל שש ענ וש אות א,  י"ן בה י יודי ני שש בי

ה. תונה חש תנ

י טוב, יק כי די רו צנ מש י טוב הוא, אי א אותו כי רל תי תוב ונ כה הו של הול, זל ד מה ית י' נולנ רי בש ל אות הנ ד של צנ ם מי דה אה וש
ה יהה, ומנ ל עמשי ם של דה ה אה יהה, זל תו הה לה רש עה ך בש אשון מושי רי ם הה דה ר אה מנ אל נל ה של זל ל, וש לה ה כש לה רש ל עה ה של פה לי ין קש ם אי שה של
ר מנ אל ה נל שום זל ה, ומי לה שה כםל מה כותו בנ לש תוב ומנ כה ה של כםל, זל ל הנ לט ענ שש ה) לי ה בו (בה שה בש לנ תש הי ה של פה לי קש הוא? זו הנ

פות. לי קש הנ אות וש נה יוקש דש ל הנ כה ש בש בי לנ תש הי נו, לש מותי דש נו כי מי לש צנ ם בש דה ה אה עמשל ה ננ בה

ל כה ירות, של פי סש ל הנ כה ה מי לולה ילה כש הש תי נו, של מותי דש נו כי מי לש צנ ם בש דה ה אה עמשל ה ננ תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש ר בנ מנ אל עוד נל וש
ה ירה פי ל סש כה ה, של לה שור של ה בו עי נה תש ה נה ירה פי ל סש א כה לה ה? אל קה לש ה חל ה, ומנ קה לש ה בו חל נה תש ת נה חנ ל אנ ירות כה פי סש ר הנ של על
ה ם בה לי תנ שש ת הי חנ אנ ת וש חנ ל אנ כה ע, וש שנ ע תי שנ ן תי רו הי אמ שש ה, ני לה שור של עי ת הה חנ אנ ת וש חנ ל אנ נו לו כה תש נה ה, וש רה עמשה ה לנ עולה
ך, יי לולותה ת כש בנ המ אנ ה  ר בה מנ אל ם, נל כגלה ה מי לולה יא כש הי שום של ה, ומי רה עמשה ד מי חה ים אל רי שש ענ מש ך  שום כה ה, ומי רה עמשה לנ
ל כה ה ובש מה הי בש ם ובנ יי מנ שה עוף הנ יהם ובש ת הנ גנ דש בי דו  ורש ה  ר בה מנ אל ים נל יוני לש על ן הה ה מי לה לש כש ני ר של חנ אנ כםל, וש ן הנ ה מי לולה כש
ה, לה שה כםל מה כותו בנ לש ה ומנ יים בה קנ ה, לש שה בש לנ תש ר הי חי אנ ד הה צנ ל הנ פות של לי קש ל הנ כה לו בש פי אמ ים, ונ תוני חש תנ ה בנ לה לש כש ץ, ני רל אה הה

ה. ירה יצי יהה וי ל עמשי ם של דה אן אה י כה רי מו, המ שש ה) בי אה רש קש ה (ני לה לש כש ה ני שה בש לנ תש הי ה של ל מנ כה ובש

לו) א (אי לה ה, אל לה עש מנ לו לש יות של מג י דש תי ם, שש לל צל מו? בש לש צנ ה בש ה זל ת. מנ רל אל פש ל תי שוהו ענ רש ה פי יאה רי ל בש ם של דה אה הה
ם דה מות אה יא דש ה הי יונה לש על ה הה ינה כי שש ע, של צנ מש אל ל הה ם של דה הוא אה ל א של יות של מג י דש תי ם שש י"ן, הי וי י וה תי א"ו, שש ן וה הי

י. עי צה מש אל מוד הה ענ הוא הה ם, של דה מות אה ה - דש תונה חש תנ ה הנ ינה כי ה, ושש יונה לש ה על מה כש הוא חה יון, של לש על

ל מות של דש יק בי די ה - צנ ירה צי ל יש ם של דה אה ה, וש יאה רי ל בש ם של דה ה אה זל ר, וש תל כל מות הנ דש י בי עי צה מש אל מוד הה ענ עוד, הה וש
ם דה ה - אה תונה חש ה תנ ינה כי ם ה', ושש לי לום שה ית שה רי יק בש די הוא צנ למםה, של שש ה לי מה כש ן חה תנ יהו"ה נה ה ונ שום זל ה, ומי מה כש חה
ים מי עה פש ה לי שום זל כםל), ומי ת בנ לל לל כש אי ני דנ ה ונ ינה כי שש הנ ת, (וש מל כםל אל הנ ה, וש יונה לש על ה הה ינה כי שש ל הנ מות של דש יהה, הנ ל עמשי של
ים בי עמשה ה, ובה מה שש את בי רי קש ת ני טל שולל ה של ל מנ כה פור, בש ים צי מי עה פש ה, לי ים יונה מי עה פש יהה. לי ים חנ מי עה פש ר לי של את נל רי קש ני
ל את יהם ענ רי קש יהם ני ל הנ ת ענ טל שולל של ץ, וכש רל את אל רי קש ץ ני רל אה ל הה ת ענ טל שולל של י, וכש רי ה פש י עםשל רי ץ פש ה, עי נה את שושנ רי קש ני
ם ל עי בה ה, אמ מה שש את בי רי קש םא ני ל יהה של לל ת עה טל שולל ם של עולה יהה בה רי ין בש ע, אי לנ את סל רי קש ים ני רי הה ל הל ת ענ טל שולל של מו, וכש שש
ן הי ר של חי אנ ד הה צנ ל הנ פות של לי קש ין הנ בי י, לש רי ופש ן מםחנ  הי גות של רה דש ין הנ ה בי דה רה פש ה הנ כםל, עושה ל הנ ת ענ טל שולל ה של ל זל כה
ב רי עה מש י של מי ך. אוי לש חםשל ין הנ אור ובי ין הה י"ם בי להי ל אל די ינבש ר - ונ בה דה סוד הנ , וש מםחנ ל הנ סות ענ כנ מש גוז של אל פות הה לי קש כי

ה. רה הר טה ד הנ ל צנ גות של רה דש ם הנ ר עי חי אנ ד הה צנ פות הנ לי ת קש אל

(כאן חסר) (אמר המגיה עוד מצאתי בס"א זה הלשון)

ש, דה קש מי ית הנ ב בי רנ חל נל יום של א מי לה ן? אל מנ זש ד אותו הנ ה ענ ע אותה םא יהדנ י ל כי כו', וש תו וש שש ה אי וה ת חנ ע אל ם יהדנ דה אה הה וש
חםל, ימות הנ בי ת כםחו  ים אל ירי כי ל מנ אי רה שש יי יו  םא הה ל חםל, וש ימות הנ תו בי ינה כי ם שש ד עי ינחי תש םא הי רוך הוא ל בה דוש  קה הנ
אותו תו, ובש שש ת אי ם עוד אל דה ע אה יידנ יהד ונ ם, מי עולה ן הה רו מי בש ענ ינ ר של חנ ם, אנ הל ה בה חה פש שי הנ ד וש בל על ת הה לל של מש מל שום של מי
ד ענ ם וש נה טנ קש מי י לש אותי עו  ם יידש י כגלה תוב כי כה יים הנ קנ תש ן יי מנ זש אותו  ת יהו"ה, ובש ה אל עה ץ די רל אה ה הה אה לש י מה ן, כי מנ זש הנ

ד. חה מו אל ד ושש חה ילה יהו"ה אל הש הוא יי יום הנ ם, ובנ דולה גש

ה יעה די ע. ייש יש י יהדנ כנ דר רש מו ומה אי, כש דנ ע ונ ן, יהדנ יי ת קנ ד אל לל תי ר ונ הנ תנ תו ונ שש ה אי וה ת חנ ע אל ם יהדנ דה אה הה ר, וש חי ר אנ בה דה
קום ד אותו מה ענ ה, וש מה ה זגהמ ה, אותה עמשה ר ננ של ל אמ ת כה ע אל ן, יהדנ יי ת קנ ה אל ידה הולי ן של מנ זש ע. בי רה ה לש יעה די יש ייש  טוב וש לש
"ל ל אי ענ פש ה יי לל ל אי ן כה ר הל מנ אל ם נל יהל לי ים, עמ גולי לש ה גי לשה דורות. ושש ל הנ כה ה בש מה זגהמ ה  ת אותה טל של פנ תש ה ומי יעה גי מנ של
ה לו תה לש גנ תש הי יא של ן הי יי ל קנ זו של ה הנ יעה די יש הנ א, וש טש ה חי םא עושל ל רו, של צש יי ר בש בי גנ תש יי ר של חנ ר, אנ בל ם גה לוש עי ם שה יי עממנ פנ
יל טי הי של ש  חה נה ש  שםרל הוא מי שום של ע, מי פנ א צל ייצי ש  חה נה ש  שםרל י מי ר כי מנ אל יו נל לה עה ה, של טה שש פנ תש הי קום של מה ד אותו  ענ
ת ג אל רנ ה הה שום זל רםג, ומי המ כו לנ רש ה דנ ך זל לו, כה דורות של ל הנ כה ם ולש דה אה ה לש יתה ם מי רנ גה ת של ול מה ך הנ אנ לש ה, מנ וה חנ ה בש מה זגהמ

ל. בל הל

כו', ת וש ול דות מה יםרש יהה  לל גש ר רנ מנ אל נל יהה  לל ב, עה ב רנ רל עי ל הה ם של מה י"ת, אי ילי יא לי נו הי מל ה מי לה טש ני זו של ה הנ מה זגהמ הנ וש
ר מנ אל ה נל לה לה גש ש, בי חה נה ר, הנ חי ל אנ בות אי רנ ם - לש לו, גנ י של רי פש יא הנ הי הוא סמא"ל, וש ר של חי ל אנ ל אי ת של ול מה ם הנ יא סנ הי של
ה אותו אה ך רה ר כה חנ אנ בות, וש רנ ם - לש ל, גנ םאכנ י ה ונ מה ה עי ישה אי ם לש ן גנ תי תי ה, ונ וה ל חנ סוד של אן הנ ל. כה םאכנ ת יו ונ רש פי ח מי קנ תי ונ
ה ן מםשל י חותי יני ז קי מל אן רל ת יהו"ה. כה יש אל י אי יתי ני ה קה יל זל בי שש שוא, ובי נש י מי וני דול עמ ר גה מנ אל נל מו של ט, כש רי חה תש הי של
ן גי הה ה לש ילה ית מי רי ן אות, אות בש יי קנ ם יהו"ה לש יהשל תוב ונ כה הו של ית. זל רי בש ל אות הנ בי קנ ה ולש שובה תש זםר בי חמ יד לנ תי עה של

עהלהיו.

ה, תה עש דנ ף עוד לש םא יהסנ ל ר - וש בה דה א סוד הנ לה ף? אל תוסל ה ונ ה זל ל, מנ בל ת הה יו אל חי ת אה ת אל דל לל ף לה תוסל ה ונ שום זל ומי
ל כה בש טותו  שש פנ תש הי ל, של בל ת הל ה אל אה רה ן של יוה ל דור. כי כה בש טותו  שש פנ תש ה הי אה רה נו, וש מל ה מי אה יהצש ה של מה זגהמ ה  ל אותה לנ גש בי
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ן יוה ילו, כי בי שש יות בי כי ה בש מה כנ וש ים  נוני חמ ה תנ מה כנ נות וש בה רש ה קה מה ה כנ יפה יא הוסי ת, הי דל לל ף לה תוסל ר ונ מנ טוב, אה דור לש
ר של ץ אמ רל אה ל הה ה ענ עמשה ר ננ של ל אמ בל ר ילש הל מנ ת אה לל י קםהל רי המ ם, ונ עולה ן הה לו מי ה של מה זגהמ ת הנ ר אל הי טנ יד לש תי יהה עה הוא הה של
ייש ל וש בל טוב לו, ייש הל ע וש שה ע לו רה רנ יק וש די ה צנ לה גנ תש אן הי ים. כה עי שה רש ה הה עמשי מנ ם כש יהל לי יענ אמ גי ר מנ של ים אמ יקי די ייש צנ
ה, ה מםשל ם זל גנ שנ שוהו בש רש י פי רי המ ל, ונ בל ה הל ם זל גנ שנ םאלו, בש מ שש יל לי סי ב כש לי וש ינו  ימי ם לי כה ב חה ר לי מנ אל ם נל יהל לי עמ ל, ונ בל הל

ר. בל ם גה לוש עי ם שה יי עממנ "ל פנ ל אי ענ פש ה יי לל ל אי ן כה הל ל, וש בל הוא הל ם, וש הוא שי ת, וש ה שי ה זל מםשל

ל ענ וש ר  מנ אל נל ילו  בי שש י, ובי יעי בי הוא רש ם של דה אה ה הה זל וש מו,  ה שש הוא מנ בו, של רש קי ם בש שה ייה הנ ר - אנ בה דה סוד הנ וש
מו ה שש ע מנ ן נודנ מנ אותו זש ם, בש דה הוא אה יו של בי ח בו אה נה ן של יוה גול. כי לש גי ר בש נו יותי יבל שי םא אמ נו, ל יבל שי םא אמ ה ל עה בה רש אנ
יות חנ לש  ה, ש שה מה לי ה שש בה כה רש י מל זוהי ם, וש יהל לי ר אמ ה אםמנ מה מו  ה שש ל מנ סוד של הנ הו  זל ע, וש דה י תי כי נו  ם בש ה של ומנ

ר. בל ם גה לוש עי ם שה יי עממנ "ל פנ ל אי ענ פש ה יי לל ל אי ן כה ר הל מנ אל ם נל יהל לי עמ ם מ"ה, ונ יהל לי ב עמ רוכי של

ים, םא רואי ל ם וש יי יננ ם עי הל ייש לה ם של עולה ל, אוי לה בל ת הה יו אל חי ת אה ת אל דל לל ף לה תוסל ר: ונ מנ אה עון וש מש י שי בי ם רנ קה
ר ן הוא ייצל יי ה, קנ אי םא ורש ה. ב זל ם הנ עולה ל הה ע של צנ בל ר הנ חנ ים אנ כי הולש ה, וש תורה ת סודות הנ ים אל עי םא שומש ל ם וש יי ננ זש אה
םאלו, מ שש יל לי סי ב כש ינו לי ימי ם לי כה ב חה תוב לי כה הו של ב, זל לי י הנ תי י בה ני ם שש הי ב, וש לי ל הוא הנ בל טוב, הל ר הנ ל ייצל בל ע, הל רה הה
ן הוא יי ש, קנ קםדל ת רוחנ הנ פל ל, הוא תוסל בל ת הל יו אל חי ת אה ת אל דל לל ף לה תוסל ר בו ונ מנ אל נל ל, של בל ה הל ינו זל ימי ם לי כה ב חה לי
א לה ן אל קנ נש קנ ן בנ כי תנ סש ל תי ר אנ מנ אל נל ה  ילה בי שש ם, ובי יהל ני שש ן לי גוף, קי ן הנ יי יף, קנ םא מוסי ל וש ענ  הוא גורי ה, של אה מש טג רוחנ הנ
שום ים, ומי יי חנ ץ הנ י עי רי הוא פש ה של לה עש מנ לש םא אותו של גוז, ל אל ת הה פנ לי הוא קש ב, של לי ן הוא הנ יי אי קנ דנ ייש בו. ונ ה של מנ בש
ה פה לי קש ה הנ ת אותה רל עובל ד של נו, ענ מל ל מי םאכנ םא ת ע ל רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ עי ר בו ומי מנ אל ע, נל רה ה ייש בו טוב וה זל ן הנ יי קנ הנ של
יו לה ב, עה הנ הוא לנ ה של תורה ל הנ ל של בל הל ע, הנ ל רנ בל הל ל טוב וש בל ך, הל חםשל ים, אור וש יי חנ ה וש יתה א מי רה קש ני י של רי פש גוז, הנ אל הה מי
הו, יתי שי ם מש יי מנ ן הנ י מי ר בו כי מנ אל נל ת, של ה, ש' שי ה, מ' מםשל ל מםשל זו ה' של ש, וש בות אי המ ב לנ ר קול יהו"ה חםצי מנ אל נל
ה תה ל כםל שנ לנ גש ת בי א, שי יתה א בי פה לש ל אנ יום של סי ת, הנ יהה שי הה ה, וש תורה שות בנ רה דש ענ מי ם קובי יהה שי ם הה נה חי םא לש ל ם, וש ש' שי

יו. לה גש ת רנ חנ תנ

ת של שי ים בש בי הה ם לש הי ים, של עולי ש  כו', שי ם אבגית"ץ וש הי ים, וש לי בה ה המ עה בש ל שי ין הוא כולי יהמי ד הנ צנ ל מי בל הל וש
ע בנ ל של ענ ים, וש לי י אי ני יהו"ה בש בו לנ ל הה ה קולות של עה בש ד שי וי ר דה מנ ם אה דה גש נל י, וכש יעי בי ה שש פל ל הנ ל של בל הל ה, וש נל קה עות הנ בש טנ
קולות ה הנ עה בש שי ם, וש דה אה ילה הה חש י יהו"ה יי א פי ל מוצה ל כה י ענ ם כי דה אה ילה הה חש דו יי בנ ם לש חל לל ל הנ םא ענ י ל ר כי מנ אל לו נל לה הנ
י י מי ת כי לל ר קםהל מנ ם אה יהל לי עמ צות, ונ רה ע אמ בנ של ים בש די יורש םאל של מ שש ל הנ ע של בנ ייש של ים, וש יעי קי ה רש עה בש שי ים בש לו עולי לה הנ

כו'. ה וש לה עש מה יא לש ה הי עולה ם הה דה אה י הה ני ענ רוחנ בש יודי

ים לי בה לו המ ב, אי עה רה י הה ני ע שש בנ ד של גל נל ים כש רי חי ם אמ דה גש נל ע, וכש בה שה נות הנ ע שש בנ ם של לו, הי ים אי ים טובי לי בה ה המ עה בש שי
ש א, ו' שי סי כי יות הנ ע חנ בנ רש ב, ד' אנ ים, ה' לי לי בה ייש המ ל וש בל ה ייש הל שום זל ה, ומי יתה ל מי ים של לי בה לו המ אי ים, וש יי ל חנ של
יר, וי אמ חנ בה הוא פורי ל הוא קול של בל הל א מי יוצי ן י', ו' של הי ירות של מי ר אמ של ים על ם שורי יהל לי עמ א, ונ סי כי ל הנ גות של רי דש מנ הנ
ה, יונה לש על ה' הה ה בנ ל עולל בל ים, הל לי בה ם המ אותה ה, וש ירה מי אמ בור ונ ה, י' די יונה לש על ם ה' הה אי הי דנ ה אור ונ שה מי הוא אור, חמ של
ה' בנ ד,  יורי ה  זל ובה ה,  עולל קול  הנ ד,  חה אל בש ה  עולל לו  לה הנ ים  לי בה המ ובנ ד,  יורי בור  די הנ ה,  תונה חש תנ ה'  בש ד  יורי ל  בל הל וש

הוא י'. בור של די ד הנ ה יורי יונה לש על ה' הה הוא ו', בנ קול של ה הנ ה עולל תונה חש תנ הנ

ב צה ה מג תונה חש ם י"ו, ה' תנ הי ם וש ים שה די יםרש ים וש י"ם עםלי להי י אל כי אמ לש ה מנ ני הי ב, וש לי ים בנ די יורש ים וש ים עולי לי בה המ הנ וש
יא יו"ד הי ה של בה שה חמ מנ ים בנ םא עולי ם ל אי ה, וש מה יש מנ שה את הנ רי קש ני ה של יונה לש ה - זו ה' על מה יש מה שה יענ הנ גי םאשו מנ ר ה, וש צה רש אנ
ם ים הי רי חי אמ ים הה לי בה המ חוד, ונ יי ל הנ ד של צנ ם מי ינה אי ים של לי בה המ הנ לו  לות, אי פי תש ים בנ לי כש תנ סש םא מי ה"א וא"ו ה"א, ל
ת פל רל טה צש ה מי עה ה רה בה שה חמ ם מנ הל לה ה של בה שה חמ מנ ר בנ מנ אל רוד, נל ם פי שה ייש  שום של ה, ומי עה ה רה בה שה חמ מנ ים בש עולי רוד, וש פי בש

ה). עמשל מנ ת לש פל רל טה צש ם מי הל לה ה של בה שה חמ מנ רוד, הנ ם פי הל ין בה אי ים של לי בה המ הנ ה, (וש עמשל מנ לש

ה ירות, ובה פי סש ר הנ של ל על כה ה מי לולה יא כש הי כות, של לש מנ יא הנ יות הי אותי ר הה של על יות וש ע אותי בנ רש ל אנ ר של קה עי הה וש
ע שנ ל תי נוטי י של ל מי כה יעות, וש טי נש ץ בנ צי קנ ירות, הוא מש פי ע סש שנ י תי לי כות בש לש ל מנ נוטי י של ל מי כה יל, של לי כש הנ כםל לש יך הנ רי צה

ר. קה עי ר בה כות, הוא כופי לש י מנ לי ירות בש פי סש

לות בש ני ים בש ים עולי לי בה ם המ אותה ים, של תועי עש ה תנ עמשי ה מנ מה ל הי בל ר הל מנ אל ם נל יהל לי ר, עמ חי אנ ד הה צנ ל הנ ים של לי בה המ הנ
ם יהל לי עמ פות, של לי ם קש הי ים של יעי קי רש לות בה זה ים ומנ בי כוכה ה וש נה בה ה ולש מה חנ , ייש  מםחנ ים לנ ם עולי כגלה רות, וש קש שי ה ובש פל הנ
ה מה חנ ה הנ ה ובושה נה בה לש ה הנ רה פש חה חו, וש לה מש ן ני שה עה ם כל יי מנ י שה ר כי מנ אל ם נל יהל לי עמ א, ונ וש שה י הנ לי בש חנ ון בש עה י הל כי ר הוי מושש מנ אל נל
ה לה בה י חנ כי אמ לש ה מנ מה ר, כנ קל י של רי בש יא די מוצי י של ל מי כה א, וש וש שה ר וש קל ים של אי לי ם מש כגלה ם של הל ים ייש לה לי בה ה המ מה כנ כו', וש וש
ים ם בוני הי לו  לה ים הנ בורי די הנ כו', וש קול וש ת הנ אל יך  ם יולי יי מנ שה י עוף הנ תוב כי כה של הו  ם. זל דה גש נל ם כש יהל פי נש ים כנ חי פותש

ים. ני יה נש ה בי מה כנ

ינו ימי ם לי כה ב חה ב, לי לי ים בנ תי י בה ני שש ייש  ב, וש לי ל הוא הנ בל ה, הל אי םא ורש ל. ב בל ת הה יו אל חי ת אה ת אל דל לל ף לה תוסל ונ
ש חה נה הנ ה של מה זגהמ ן הוא הנ יי קנ ע, וש רה ץ טוב וה הוא עי ם, וש יהל ני שש ק מי ן הוא יוני יי ל, קנ בל ה הל םאלו זל מ שש יל לי סי ב כש ל, לי בל הל
ך ר כה חנ אנ וש ג  רנ ה הה זל ך  רםג, כה המ לנ ש  חה נה ל הנ של כו  רש ה דנ ע. מנ פנ א צל ייצי ש  חה נה ש  שםרל י מי ר כי מנ אל יו נל לה עה וש ה,  וה חנ יל בש טי הי
ת יהו"ה, יש אל י אי יתי ני ר קה מנ ה אה שום זל ה, ומי ילה ית מי רי ן אות, אות בש יי קנ ם יהו"ה לש יהשל ה ונ שום זל ט, ומי רי חה תש הי

ה. ן מםשל י חםתי יני י קי ני ר בו ובש מנ אל נל רו של תש מו יי "י, כש קי שות נה עה ה, יהכול לי מה "ן הוא זגהמ יי קנ י של ל פי ף ענ אנ וש

יענ גי מנ ים של יקי די צנ ל, ייש  בל ייש הל ל וש בל הל ים, ייש  אשוני רי רו הה מש אה ת, וש לל ר קםהל מנ ים אה לי בה ל המ בי ר - המ בה דה סוד הנ וש
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א, ד' סי כי עמלות לנ ש מנ א, ו' שי סי כי ין, ה' הנ יהמי ל הנ ל של בל ל, הל בל ה הה ם זל גנ י של תי רש מנ כו', אה ים וש עי שה רש ה הה עמשי מנ ם כש יהל לי אמ
בור ה די תונה חש יר, ה' תנ וי אמ ים, י' בה לולי ן ו"ה, י"ה כש הי כות של לש ת ומנ רל אל פש תי בוש לש ם לש ים הי לי בה המ לו הנ יות, אי ע חנ בנ רש אנ
ים רי חי ים אמ לי בה ל המ בה ה, אמ תורה ק בנ עוסי של ה או  לה פי ל תש לי פנ תש מי ם של דה אה ל הה ם של שי ל בנ לה כש ני כםל  הנ וש ל,  בל הל ה בש עולל של
ין יל בי די בש מנ ם הנ הל ים בה לי לש פנ תש ל מי אי רה שש יי ל חםל, וש בור של די קול וש ה בש זל ם הנ עולה ל הה יר של וי אמ ים בה ץ, עולי רל אה ים בה עמשי ננ של
לות בש ל ני בור של די קול וש ים וש לי בה ם המ אותה ים, וש תועי עש ה תנ עמשי ה מנ מה ל הי בל ם הל הל ר בה מנ אל נל ים של רי חי ייש אמ חםל, וש ש לש קםדל
ה לה דה בש הנ ר בנ מנ אל ם נל יהל לי ש, עמ חה נה ם סמא"ל וש הי ים של מי ענ ר הה אה ל שש ים של ני מג מש ים, הנ רי חי ים אמ להי ל אל ד של צנ ם מי ה, הי פל הנ

י"ם. להי אל ה הה שה ה עה ת זל עגמנ ה לש זל ן, של יה נש ה בי ך בונל יו כה עמשה י מנ פי ד כש חה ל אל ם, כה גויי ל לנ אי רה שש ין יי ובי

ר מנ יו אה לה ה, עה לה פי ה ותש ל תורה של לו  לה ים הנ לי בה המ ל הנ ם כה ה, עי רה הר טה ד הנ צנ ה בש לה עש מנ לש נו  יה נש בי י של ה, מי אי םא ורש וב
י ני ה אמ י, מה מי א עי לה י אל מי י ענ רי קש ל תי שוהו אנ רש י פי רי המ ה, ונ תה י אה מי יון ענ צי אמםר לש לי כו', וש יך וש פי י בש רנ בה ים דש שי אה תוב וה כה הנ
ה עמשל י תנ מי פות עי תה שג ה בש תה אנ ך  עמשו, כה ם ננ יי מנ ר יהו"ה שה בנ דש ר בי מנ אל נל של מו  ץ, כש רל אה ם וה יי מנ י שה יתי שי י עה לי בור של די בנ
ה לל אי ה, וש ילה פי ים הי לי לה ים חמ בי י רנ ר כי מנ אל ם נל יהל לי ה, עמ בועה ל שש ים של לי בה ם המ יהל פי ים מי יאי מוצי ים של רי חי ל אמ בה בור, אמ די בנ
ר, קל של לש ה  בועה ושש ר  קל של לש בור  די וש קול  וש ם,  יהל פי ים מי לי בה המ ים  יאי ם יהו"ה ומוצי ים שי לי לש חנ מש ים, של לי לה חמ או  רש קש ני
ים לי טש בנ מש ים של ני יה נש ם בי הל לה ים  ר, בוני קל של ולש ה  לה טה בנ לש ים  יאי מוצי ם של שי אותו  ר. בש קל של ם ולש נה חי לש מו  ים שש ירי כי זש ומנ
ים בורי ם די יהל פי ים מי יאי מוצי ם של דה י אה ני בש ם לי הל ם. אוי לה יכל ני ת בש י אל יתי כי א הי וש שה תוב לנ כה הו של ם, זל עולה ן הה ם מי אותה

נו. ילי צי ן ינ מה חמ רנ נו, הה ילי צי ן ינ מה חמ רנ רו, הה מש אה ים וש רי בי חמ ל הנ מו כה ם. קה עולה םא יהבםאו לה ל ם של הל ר, טוב לה קל בועות של ושש

יהה ן הה יי ל, קנ בל הל ן וש יי קנ אנו בש צה מה מו של ה, כש בה שה חמ מנ ים בנ לויי לו תש לה ים הנ ני יה נש בי ל הנ ים, כה מי כה עון: חמ מש י שי בי ר רנ מנ אה
רוך הוא דוש בה קה י הנ ני פש יב לי רי קש הנ ה לש בה שה חמ ה מנ תה יש ה, הה וה רש ל על ד של צנ אותו הנ ים, מי תי שש ן פי בנ רש יא קה בי הי ה וש מה דה ד אמ עובי
יהה ל הה בל ה, הל וה רש ר על שנ סות בש כנ ד לש י בה סי נש כש ם מי הל ה לה עמשי ונ ר  מנ אל נל ה? של וה רש על ד הה צנ ים הוא מי תי שש פי ן של יי ננ ה, ומי וה רש על
ה תה יש תו הה בש שנ חמ םאנו, מנ כםרות צ בש ם הוא מי יא גנ בי ל הי בל הל תוב וש כה הו של םאנו, זל כורות צ בש ן מי בה רש יב קה רי קש םאן, הי ה צ רועי
רוך דוש בה קה הנ י, וש קי ר נה מל צל םאשו כש ר ר ענ ן, ושש בה ג לה לל של בושו כש ב, לש ים יושי יהמי יק הנ תי ענ וש ר בו  מנ אל נל קום של אותו מה בש
הו זל וש ה,  עמשל מנ לש ה  פה רש צה מש ינו  ה אי עה ה רה בה שה חמ ל אותו, ומנ בי ה קי שום זל ה, ומי עמשל מנ ה לש ה טובה בה שה חמ ף מנ רי צה הוא מש
ת, אי יב שש יטי ם תי לוא אי כו', המ וש ך  ה לה רה ה חה מה ן לה יי קנ ר יהו"ה לש םאמל י יהד ונ ה לו. מי רה ה חה שום זל ן, ומי יי ל קנ נו של בה רש קה
תוב כה ונות? של עמ א הה שה ת הוא מנ אי שש נו של ן לה יי ננ י, ומי לנ ך עה אמ שה טםל מנ אל ך וש ה לש כל חנ י מש ני ת, אמ אי יך - שש עמשל יב מנ יטי ם תי אי
ך לש ים של אי טה חמ ם הנ שה נםם, של יהי גי ח הנ תנ פל ה  זל וש ץ,  רםבי את  טה ח חנ תנ פל לנ  - יך  עמשל יב מנ יטי םא תי ם ל אי וש שוא,  נש י  תי אי לש ני

שםל בו. מש ה תי תה יך, אנ עמשל יב מנ יטי ם תי אי יך, וש לל ים עה טי שולש

מו עמקםב כש עמקםב, ינ ת ינ ו אל שה טםם עי שש יי ו - ונ שה עי מו של ה, כש אה נש ים שי רי א שומש לה ר אל ם מוסה הל ט בה םא שולי ים ל עי שה רש הה
ם שי א לנ לה יתה אותו אל שי םא עה יך ל חי ת אה תה אל גש רנ הה ה של זל א הנ טש חי כו', הנ יתה וש שי ה עה ר מל םאמל י ן. ונ יי קנ מו של ו כש שה עי ל, וש בל הל של
ה שה עה ם של דה הוא אה א מ"ה של לה םא עוד, אל ל וש ך,  ת אותש ענ יא תובנ הי וש ך,  יי לנ יד עה עי אה וש ך  ידי עי "ה אמ א מ"ה, מה רה קש ני של
ם ר אי אי בה תש י ני רי המ ים, ונ ני ל בה בות ענ ון אה ד עמ הו פםקי זל ם, וש עולה ך לה יא אותש ת הוצי ול מה ך הנ אנ לש מנ ה של ת זל ם אל רנ ך, גה אותש
מו יהה, כש ה הה ה זל שה ל אי ה של בה ל סי ענ יהדו, וש יהה בש יו הה בי י אה עמשי יהה, מנ ך הה א כה לה ם, אל יהל ידי ם בי יהל בותי ה אמ עמשי ים מנ זי אוחמ
מו ל, כש בל הל ה לש יתה ה מי מה רש גה ם וש דה אה ה לה יתה ה מי מה רש ה גה שה אי ה, הה שה א אי לה ה אל דל ין שה אי ה, וש דל שה ם בנ יותה הש י בי הי יש ר ונ מנ אל נל של
הוא ן, וש יי ת קנ ל אל בל ח הל צנ ני ל, וש בל הל ן וש יי יהה קנ ה הה מו זל מו, כש יש עי ק אי בי ייאה ו ונ שה ל עי ה של נל מג מש ם הנ עמקםב עי ינ ר בש מנ אל נל של
יהה לל גש ר רנ מנ אל נל יהה  לל ה, עה ת זל ה אל מה רש ה גה שה אי הה גו, וש רה המ ם הוא ונ קה גו, וש רש הה ה לש צה םא רה ל יו וש לה ס עה חה ים, של מי חמ רנ ד הה צנ מי

ג אותו. רנ תו הה אה נש קי ת, ובש ול דות מה יםרש

ם, דה אה לה ה  יתה ם מי רנ גה של ש  חה נה ל הנ של נו  ה הוא בש תה אנ ה,  מה דה אמ ן הה מי י  לנ אי ים  צםעמקי יך  חי אה י  מי דש ר קול  םאמל י ונ
ן ה מי תה רור אנ ה אה ל זל לנ גש ך, בי יהדש בש הו  עמשי מנ נו, של מל מי ש  ירנ לי ך  לש ייש  ך  ה, כה מה הי בש ל הנ כה ה מי תה רור אנ אה ר בו  מנ אל נל של
ן יי ת קנ ל אל לי קי לות, וש לה ע קש שנ רוך הוא תי דוש בה קה ה הנ ל אותה לי קי ץ של רל אה ה הה תה יש , זו הה יהה ת פי ה אל תה צש ר פה של ה אמ מה דה אמ הה
ה כםחה כו', של ה וש מה דה אמ ת הה עמבםד אל י תנ כו', כי ה וש מה דה אמ ן הה ה מי תה רור אנ ר אה מנ ה אה שום זל ה, ומי רה עמשה ים לנ לי שש הנ ת לש חנ אנ

ים. יטי לי שנ ים וש כי לה ך מש מש או מי םא ייצש ל יך, וש לל שוש אי ילה תה הש יי

ם דה י אה ני ם בש הי ה, של מה הי בש ם ובנ יי מנ שה עוף הנ יהם ובש ת הנ גנ דש דו בי רש יי ם וש דה אה י לש תי רש מנ י אה ני אמ ץ, של רל אה ילה בה הש ד תי נה ע וה נה
ד נה ע וה נה ך  לי ה תי תה אנ ך, וש רםג אותש המ יך לנ לל ים אי כי ם הולש עופות, כגלה מות וש הי יות ובש חנ ים לש דומי לות, של זה מנ ים בנ לויי תש של
ה מה זגהמ יא הנ הי , של יתה עמשי ה ננ דה ני "ה, ובש דה ל ני ו"ן של ה עה תה אנ שום של ד, מי נה ע וה עוד נה "ן. וש ו"ן דה "ד עה נה "ע וה ים, נה אשוני רי הה מי
ה תה אנ שום של ד מי ל סמא"ל, נה ד של צנ הנ ה מי תה אנ שום של ע, מי עוד נה ילה. וש הש ד תי נה ע וה ה נה ל זל לנ גש ה, בי וה חנ ש בש חה נה יל הנ טי הי של
ך מש ן מי יהל תי חו שש קש יי ה, של תונה חש ה תנ ינה כי ה ושש יונה לש ה על ינה כי ם שש הי א, של בה ם הנ עולה ד בה ה, נה זל ם הנ עולה ע בה ש, נה חה נה ד הנ צנ מי

מות. קה נש

י וני דול עמ ל יהו"ה גה ן אל יי ר קנ םאמל י ונ יהד  ל, מי בל לוי הל יהה תה ה הה זל יון הנ לש על קום הה מה בנ ע של מנ שה של ה, כש שום זל ומי
ל בי קי ה של ילה ית מי רי ז אות בש מל אן רל ן אות, כה יי קנ ם יהו"ה לש יהשל ה ונ ל זל לנ גש ט, בי רי חה תש הי ה וש שובה תש ב בי אן שה שוא, כה נש מי
ן יי ן קנ קי תנ תש הי רו  תש יי ובש ן),  יי קנ ד מי רנ פש ני י  יני קי ר הנ בל חי (וש ן,  יי קנ ד מי רנ פש ני ה, של ן מםשל י חםתי יני י קי ני ובש ר בו  מנ אל נל רו, של תש יי
ת כנ שש לי יות בש הש ים לי ידי יו עמתי הה ה של ן מםשל י חותי יני י קי ני ה לו בש אה רש הל שום של ל אותו, מי בי ן קי מנ אותו זש עוד בש או, וש טש חל מי
יהד ים, מי יקי די צנ ת הנ ה אל מה כנ ה וש מה ת כנ חנ ל אנ ה, ענ שובה תש רוך הוא בי דוש בה קה ל הנ בי ים קי עי שה רש ת הה י אל כי ר, וש מנ ית, אה זי גה הנ
ה ץ נוד. מנ רל אל ב בש יישל ונ תוב  כה ר בו, של זנ גש ני ה של ל מנ יו כה לה ל עה בי קי ין וש די ן הנ א מי יהצה ה  זל י יהו"ה, בה ני פש לי ן מי יי א קנ ייצי ונ
ם אי כות אותו, של י הנ תי לש בי ן אות לש יי קנ ם יהו"ה לש יהשל ונ ר בו  מנ אל נל הו של זל ה נוד, וש עמשה ננ יו ו' וש לה ם עה ד, שה ר לו נה מנ אה של
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אות ו' יו הה לה ם עה ית, שה רי יו אות בש לה ל עה בי קי ה וש שובה תש ב בי שה שום של י, ומי ני גי רש י ינהנ אי ל מוצש יהה כה הה ר בו וש מנ אל ד, נל יהה נה הה
ן. דל ן עי גנ ה לש כה לו זה לה גש בי ן, של דל ת עי מנ דש ם אותו קי שה א של לה םא עוד, אל ל ילו, וש צי הנ לש

ם הי ם, וש הל צות בה רנ תש הי לש ים אותו  עי דות מונש תולה לו הנ ל אי נוך. כה ת חמ ד אל לי תי ר ונ הנ תנ ונ תו  שש ת אי ן אל יי ע קנ יידנ ונ
ל ר ענ ענ ננ נםך לנ טוב, חמ נוך לש ה - חי דה ה, עה לה צי ה וש דה ים, עה שי י נה תי ל שש טנ ך נה מל לל ך, וש מל לל ל וש אי תושה ל ומש חויהאי ד ומש ירה עי נוך וש חמ
יס ני כש ן הי כי ר מי חנ אנ ד לש ירה ים, עי עי ים רה נוכי חי ם בש דה אה ת הה ך אל ני חנ מש ת של ול מה ך הנ אנ לש ה מנ זל ע, וש ל רנ נוך של ה - חי לה כו, צי רש י דנ פי
הו זל ה, וש שה עה ה של ל מנ "ל כה אי ה לה אל רש יו ומנ לה ין עה שי לש ים, מנ אי טה חמ ם לנ דה אה ת הה יל אל פי מנ ר של חנ אנ יו, וש רה יבה אי ם בש דה אה ה בה דה עה רש
ת ול ין מה אי אםל, וש ת שש ול ם מה שה ל, של אי תושה הו מש זל ג אותו, וש הורי יש כםחו וש תי ד ומנ ך יורי ר כה חנ אנ "ל, וש ה אי אי רש ל - מנ חויהאי מש
ל יד ענ עי מי ה, של דה ת עה חנ יו, אנ שותה י נש תי ך, ושש לל מל יו לש לה עה ך  פי הנ תש מי ך, של מל לל הו  זל וש יו,  לה עה ך  ר מולי חנ אנ יות, וש ני א עמ לה אל

ר. ל עובי צי יו כש תוב יהמה כה ץ, וש רל י אה לי ינו עמ ל יהמי י צי ר כי מנ אל נל מו של ל, כש צי יו כש לה ך עה הולי ה, של לה יהה צי ני שש הנ ם, וש דה אה י הה אי טה חמ

ץ רל אה ם וה יי מנ שה מו  ל, כש ה, יהבה לה צי ה וש דה יו עה לה ים עה טי שולש יות וש ני עמ בנ ג אותו  הורי ר של חנ ל, אנ ת יהבה ה אל דה ד עה לל תי ונ
מון, ס מה ני כי ה, של נל קש ל ומי ב אםהל י יםשי בי ל הוא אמ יהבה ה, וש לל בש ד תי גל בל ץ כנ רל אה הה וש חו  לה מש ן ני שה עה ם כל יי מנ י שה ם כי הל ר בה מנ אל נל של
דוש קה י הנ ני פש יות לי ני ין עמ אי ת, וש ול הוא מה יות של ני יו עמ לה ת עה טל שולל ר של אי בה תש י ני רי המ יל הון, ונ םא יועי ר בו ל מנ אל ך נל ר כה חנ אנ וש
שום ים, ומי תי או מי רש קש ני ה, של תורה י הנ רי בש ל די ים ענ רי עובש ם של מו אותה ת כש ול ין מה אי ה, וש תורה ל הנ יות של ני עמ רוך הוא כנ בה
ם דה אה הה ים, וש גוני י ני יני ל מי כה ים בו בש ני גש ננ מש ב, של עוגה נור וש ש כי ל תםפי י כה בי יהה אמ ל הה י יהבה חי אמ יו, ונ חש תוב שובו וי כה ר הנ מנ ה אה זל
ר לו? ה אומי ך מה ר כה חנ אנ כו', וש ך וש דותל לש ינ חור בש ח בה מנ ת שש לל ר קםהל מנ יו אה לה ם, עה עולה י הה לי בש הנ ק בש סי ענ תש ם ומי הל חנ בה מי שה של
א לה ת, אל יי בנ ב בנ רל ת - חל יי בנ ר בנ מל ה, זל נה שש מי י הנ לי עמ רו בנ מש ם אה יהל לי עמ ט, של פה שש מי י"ם בנ להי אל ך הה יאמ בי ה יש לל ל אי ל כה י ענ ע כי דנ וש

יו ינד יהו"ה. לה י עה הי תש ן ונ גי ננ מש ן הנ גי ננ יהה כש הה ר (בו) וש מנ אל נל ד) של וי דה מו (של "ם, כש יכל להי י יהו"ה אל ני פש ם לי תל חש מנ ושש

ך רש צש ם יי ר בו אי מנ אל נל ע, של רה ר הה ה ייצל ל, זל זל רש ת ובנ חםשל נש ש  ל חםרי ש כה ן לטי יי ל קנ ת תובנ ה אל דה לש יא יה ם הי ה גנ לה צי וש
ל ט ענ שולי ה של עה שה ך, בש מל לל ים, וש די שי ם הנ ה, זו אי עממה ן ננ יי ל קנ חות תובנ אמ כו'. ונ ש וש רה דש מי ית הנ בי הו לש כי שש יך מה לל ר עה בי גנ תש מי
מו ה, כש בורה חנ ע וש צנ ה בו פל עושל ג אותו, וש הורי יו וש לה ט עה ה, שולי תורה ק בנ םא עוסי ל ל וש זל רש בנ ן וכש בל אל יק בו כש זי חמ ם ומנ דה אה הה
ה, מה קה ם נש יהל ני שש רוך הוא מי דוש בה קה טםל הנ יד לי תי ן עה מנ אותו זש י. בש תי רה בג חנ ד לש לל יל י וש עי צש פי י לש תי גש רנ יש הה י אי ר כי מנ אל נל של

ח. צנ נל ת לה ול מה ע הנ לנ תוב בי כה הו של ה, זל עה בש שי ים וש עי בש ך שי מל לל ן וש יי ם קה ם יוקנ יי תנ עה בש י שי תוב כי כה הו של זל

יוב ר אי מנ יו אה לה עה א, וש יתה א בי פה לש ל אנ יום של סי "ת, הנ מו שי ת שש א אל רה קש תי ן ונ ד בי לל תי תו ונ שש ת אי ם עוד אל דה ע אה יידנ ונ
ית, אשי הוא רי ית וש א שי רה הוא בה ית, של יהה שי ה הה בה ה י', של נה מל ר מי סי חה ה? זו של מה כש חה ה הנ ה, מה מה כש חות חה טג ת בנ י שה מי
ר, חי א אנ רה קש נו י' ני מל ר מי סנ חה שום של ל, ומי בל קום הל מש ת בי ש שי מי שנ יהה מש ית, הה רי חמ ית אנ אשי רי יד מי גי ר בו מנ מנ אל יהה נל הה וש
ה תה יש ית הה אשי רי ה הה שום זל ה, ומי מה כש יא חה הי י י', של לי ת בש ת שי ה אל שה עה נו י', וש מל ה מי חה רש ם פה דה א אה טה ר חה של אמ כנ שום של מי
ית רי רו בש בש ם עה שה ם יהו"ה, ומי שי םא בש ר קש ל לי ז הוחנ ר אה מנ אל נל מו של ה, כש ילה ית מי רי ל בש ים של ה יהמי מונה ם שש הי ן ח', של מי
ל ענ חנ  צי ננ מש לנ ה,  ינה בי יא  ל ח' הי ית של אשי רי הה ח', של בנ םא  ל וש ד'  בנ ה  לה עש מנ לש ה  יעה רי ופש ה  לה רש עה נו  מל מי ירו  עלבי הל וש ה,  ילה מי
י ה, זוהי נל עמ יהו"ה ינ א ונ רה קש ז תי ר אה מנ אל נל מו של ה, כש לה פי שון תש ל לש ז הוחנ עוד, אה ל. וש ז הוחנ ר אה מנ אל יהה נל לל עה ית, וש יני מי שש הנ
יר ז יהשי תוב אה כה הו של ילו, זל בי שש קום בי נש יי י של א מי יהה יוצי נו הה מל מי ן, של יי גו קנ רה ל המ בל הל ב של ל גנ ף ענ אנ ה, של ה טובה ירה מי שש
ל בה ם יהו"ה, אמ שי ם בש םא כגלה ר קש ה לי רורה ה בש פה ים שה מי ל ענ אל פםך  הש ז אל אה ך  ר כה חנ אנ ה, וש רועל קום לש נש יי ה  ה, רועל מםשל
םא ל ק, של לי ר עממה כל ת זי ה אל חל מש ר תי מנ אל ם נל יהל לי ל, עמ אי רה שש ם יי ים עי בי עםרה מש ב הנ ב רנ רל ם, עי יי רנ צש י מי כורי ם בש הי ק, של לי עממה של כש
ל ז הוחנ ם, אה עולה ן הה מי חו  מה יי של יהד כש ן, ומי יי קנ מי לו  פי אמ מות ונ אג ל הה כה יהה מי בובש רש ם עי הי לו  אי יד, של רי ם שה הל ר מי אי שה יי

ם ה'. שי םא בש ר קש לי

ים עי בש קון שי תי

ן גי הה ן אות, לש יי קנ ם יהו"ה לש יהשל ר ונ מנ אל ילו נל בי שש לו, ובי א של בה צה ה מטטרו"ן, אות בנ זל ית, וש א שי רה ית, בה אשי רי בש
ה ילה ית מי רי ה אות בש זל ן, וש דל ת עי מנ דש ץ נוד קי רל אל ב בש יישל יהד ונ ה נוד, מי עמשה גול, ננ לש גי ד בש נה ע וה נה ך  יהה הולי הה ה של יו, ומנ לה עה
או יהצש ה, וש שובה תש ם בי ר שה זנ חה שום של י, מי יני קי ה לו? בש כה קום זה ה מה יזל אי הול, ובש ד מה נולנ שום של יו מי חי אה יו בש לה א עה ני קי של

ן. דל ת עי מנ דש ץ נוד קי רל אל ב בש יישל ה ונ שום זל ן, ומי דל ן עי גנ סו לש נש כש ני יו של נה נו בה מל מי

תו שש ת אי ן אל יי ע קנ יידנ ר ונ מנ אל ם נל יהל לי עמ ם, ונ עולה ים בה גולי לש גי בש טו  שש פנ תש הי ע, וש רנ ד הה צנ דות מי ה תולה שה עה ך  ר כה חנ אנ
ר הוא ייצל נוש, של ל אל ד של צנ מי נוך  חמ ייש  ע, וש רנ לש נוך  חי ע, הנ רה ר הה ה ייצל זל ן, וש יי ד קנ צנ מי נוך  נוך, חמ ת חמ ד אל לל תי ר ונ הנ תנ ונ
נוך ה חמ זל וש י"ם,  להי אל ח אותו  קנ י לה כי נו  ינל אי וש י"ם  להי אל ת הה אל נוך  חמ ך  לי הנ תש יי ונ ר בו  מנ אל נל וש טוב,  לש נוך  חי טוב, הנ הנ

ש. יד אי פי לנ רו לש שה ך בש פי הנ תש הי של

ם שי םא בש ר קש ל לי ז הוחנ תוב אה כה הו של דורות, זל ל הנ סו כה ינחמ תש ם הי שה מי נוש, של נוש. אל ת אל ם שי דה ם, אה ה הי לשה ושש
ש, יד אי פי לנ רו לש שה ך בש פנ הש נל נוש הוא מטטרו"ן של אל א מי יהצה נוך של ים. חמ יקי די צנ י הנ גולי לש ל גי טו כה שש פנ תש ם הי שה יהו"ה, מי
ים ך עולי ה מטטרו"ן, כה שוב זל ה נוריא"ל, וה צוא זל שוב, רה צוא וה יות רה חנ הנ ר וש מנ אל ם נל יהל ני ל שש ענ הוא נוריא"ל, וש וש
ץ רל אה ל הה ן ענ נה י עה נמני ענ יהה בש הה ר בו וש מנ אל נל ן, של נה עה ילה בל הש ר יי של ת אמ של קל ה הנ אי רש מנ א הוא כש לה ק, אל זה בה "ה הנ אי רש מנ בון כש שש חל בש
ש, יד אי פי לנ רו לש שה ך בש פי הנ תש הי שום של ר, מי שה ל בה ת כה חי שנ בול לש ילה מנ הש םא יי ל ר וש מנ אל ילו נל בי שש ן, ובי נה עה ת בל של קל ה הנ תה אמ רש ני וש

יו. ם הה שה ים, מי גולי לש גי מות הנ שש ל ני ים ענ ני מג מש ים הנ כי אה לש מנ ל הנ כה וש

ה אל רש מנ ר, כנ הה ה בה אל רש ה מה תה ר אנ של ם אמ יתה ני בש תנ ה בש עמשי ונ ה  אי ה ורש מםשל ר לש מנ אל יו נל לה ת, עה של קל ה הנ אי רש מנ עוד כש וש
לו, נו"ר של לו, נוריא"ל הנ ה של נורה ה מטטרו"ן, מ' מש זל ה, וש נורה מש ת הנ ה אל שה ן עה ה כי ת מםשל ה יהו"ה אל אה רש ר הל של אמ
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ם יהו"ה. שי םא בש ר קש ל לי ז הוחנ ה אה שום זל נוש, ומי אל ט מי שי פנ תש כםל הי הנ יך, וש ינל ין עי פם"ת בי טםטה יו לש הה הוא ט"ט, וש וש

ת ם עוד אל דה ע אה יידנ ה ונ שה שי לו הנ אי ית, ובש יעי בי שש ה הנ יונה לש על ם הה אי לות, הה יכה ה הי שה ם שי הי ית, וש א שי רה ית, בה אשי רי בש
ת חנ ה תנ תה תוב כםל שנ כה של הו  ל, זל בל ת הל חנ יות, תנ אותי יום הה ת סי כו', שי ת וש שי מו  ת שש א אל רה קש תי ן ונ ד בי לל תי ונ תו  שש אי

יו. לה גש ת רנ חנ ה תנ תה ה, כםל שנ תה ה שנ עמשה ננ ל, וש בל ן הל ה בו ה' מי דה יהרש ית וש ן שי ה י' מי קה לש תנ סש יו. הי לה גש רנ

ה בה זו י' של ה, וש מה כש חות חה טג ת בנ י שה יוב מי ר אי מנ יו אה לה ת, עה עוד שי הו, וש יתי שי ם מש יי מנ ן הנ י מי ם כי ל שי ת, ענ עוד שי וש
ר בו מנ אל נל אותו של ל, לש בל ל הל אשון של רי גול הה לש גי ת הוא הנ שי ל, וש בל ן הל ה, זו ה' מי ינה י בי וי כש של ן לנ תנ י נה ית, או מי יהה שי הה
םא ר קש ל לי ז הוחנ ה אה שום זל ה, ומי יר מםשל ז יהשי ר בו אה מנ אל נל נו אותו של רש אנ י בי רי המ ה, ונ ה מםשל ם זל גנ שנ ל, בש בל ה הל ם זל גנ שנ בש

אשון. רי גול הה לש גי ל הנ ה של לה חה תש הנ ם הנ ל, שה ם יהו"ה. הוחנ שי בש

עמקםב, ל ינ תו של גה רש ית, דנ שי שי ה הנ ירה פי סש ד הנ ה ענ טה שש פנ תש ית), הי שי ת (מי שי ה מי לה עש מנ אות י' לש ל הה ה של טותה שש פנ תש הי וש
ה מםשל הו  זל וש ז,  יו אה רה חמ אנ וש ל,  אי רה שש יי ן  בל ה אל רםעל ם  שה מי ה  ר בה מנ אל נל ם, של עולה ת הה תנ שש ם הג שה מי יהה של תי שש ן הנ בל אל זו  וש
ה, נל עמ ינ יהו"ה  ונ א  רה קש ז תי אה ך,  ילה אי וש ם  שה יהו"ה. מי ם  שי בש םא  ר קש לי ל  ה הוחנ זל שום  ומי עמקםב,  ינ ר  חנ אנ ים  ירי כי זש מנ של
לש שה ע, וש צנ מש אל ן בה בי ית ו' הנ ם, שי אי ב וה ם אה הי ל, וש בל ן הל ית ה' מי ן שי ם י"ה, י' מי הי ת ה', וש ר שי חנ ה, אנ תה ה שנ שום זל ומי
ם בו לי תנ שש ני יו יה"ו, וש לה ה עה שורה ה וש רונה חמ ה בו ה' אנ מה לש תנ שש עמקםב, הי ר ינ חנ ה אנ א מםשל בה של עמקםב. כש ינ לו בש לש כש יות ני אותי
ם, יהל לי ר אמ "ה אםמנ מ"ו מה "ה שש "י מנ רו לי מש אה ה וש מםשל ל לש בה ם, אמ הל י לה תי עש םא נודנ י יהו"ה ל מי ה ושש שום זל יהו"ה, ומי
י תי עש םא נודנ י יהו"ה ל מי ה, ושש אשונה רי בה ם יהו"ה, של שי םא בש ר קש ל לי ז הוחנ ר אה מנ ה, אה מםשל ם יהו"ה בש לי תנ שש הי שום של מי
ה ן, מנ מנ זש אותו  "ה. בש א מה רה קש ני וש יו יו"ד ה"א וא"ו ה"א  לה עה ה  רה ה יהו"ה, שה מםשל ם בש לי תנ שש הי ר של חנ אנ וש ם,  הל לה

ן. קי תנ תש כםל הי הנ קומו, וש מש ירו לי זי חל ה הל אשונה רי ק בה לי תנ סש הי של

ם, יהל לי ר אמ ה אםמנ מה מו  ה שש י מנ לי רו  מש אה תוב וש כה של הו  ה, זל ה מה זל סוק הנ פה ר בנ מנ אל ם נל יי עממנ א פנ לה םא עוד, אל ל וש
ת לנ עי קונו, וש ל תי כםל ענ ר הנ זנ חה נו, וש ם בש ה של מו ומנ ה שש ם מנ הי ה, של טה מנ לש ה של ה ומנ לה עש מנ לש ה של קומו, מנ מש ר לי זנ כםל חה הנ של
יהו"ה ל  אי רה שש יי ע  מנ שש ה  מםשל ר  מנ אה ה,  קומה מש לי ה)  נה מג (מש ה  מונה אל ה  רה זש חה של ן  מנ זש אותו  בש כםל.  הנ ל  ענ ד  יהרנ לות  עי הה
ה, דה רה פש י הנ יתי שי עה י וש ני אמ יו ונ בי א אה טה ם חה אי רוד, וש צוץ ופי ם קי ין שה ד, אי חה חוד אל יי כםל בש י הנ רי המ ד, של חה ינ"ו יהו"ה אל להי אל

רוד. צוץ ופי י קי לי ם בש לי חוד שה יי קומו בש מש כםל לי י הנ תי רש זנ חל הל ש, וש נל י עם תי לש בנ י קי רי המ

ה, אי םא ורש י. ב יעי בי שש ל הנ יכה הי ה הנ יונה לש על ם הה אי לות, הה יכה ה הי שה ית, שי א שי רה י"ם, בה להי א אל רה ית בה אשי רי עוד בש וש
כו'. מות אבגית"ץ וש ה שש עה בש שי ם בש נה יה נש בי ם של לות הי יכה ה הי עה בש שי

מון ר אה תל ן אבגית"ץ הוא כל ית, א' מי אשי רי ל בש אשון של רי יום הה ייש בנ ה של ל מנ כה ם בש קה רג אשון מש רי ל הה יכה הי הנ
ת לל ים יום יום, ג' גומל עמשועי יקו, שנ חי ה בש מונה ה טש ה תורה תה יש הה ים (יום) של פי לה י אמ ני יא שש אות ב' הי ה, הה כגסל א ומש לה פש מג
ת, רל אל פש ה, ה' תי מה כש יא ד', ית"ץ י' חה הי ית של יעי בי רש ה הה ירה פי סש ם הנ ד עי סל ת חל לל ה, גומל יונה לש על ם הה אי יא הה הי ת, וש לל דל גנ ומש

למםה. ת שש מנ כש אן? זו חה ה י' כה מה כש י הוא חה יק, ומי די צ' צנ

ם, ייש דה ייש אה ם וש דה ייש אה ים, של דומי קש ל הנ ל כה אשון של רי ם הה דה ל אה ל של יכה הי יור בנ ייר צי צי ם וש קנ א, רה לה פש מון מג א' אה
נוז, גה תום וש יון, סה לש ר על תל ם, כל ל כגלה יון של לש על אשון, הה רי ם הה דה ל אה בה ם, אמ דה את אה רי קש םא ני ל ה של ירה פי ין סש אי ם של דה אה
לות עי ת הה לנ עי ר בש מנ אל ה נל זל מון הנ דש קנ ם הנ דה אה יל הה בי שש ים, בי דומי ל קש כה מון לש דש לות, קנ עי ת הה לנ ים, עי רי תה סש ני ל הנ ר כה תנ סש ני
ל כה ים וש יורי צי ל הנ ת כה תה אל תנ ה נה תה נו, אנ מותי דש נו כי מי לש צנ ם בש דה ה אה עמשל ר ננ מנ מון אה דש אותו קנ מון, ולש לו אה צש ילה אל הש אל וה
ע) בו, דנ וה יי (של נו  עש יהדנ של כםחנ  תה בו  תנ י) נה ני אמ ה (ונ תה אנ ים, וש יני מי ל הנ י כה רי יבש ל אי כה ים וש רי תה סש ני ים הנ קוני תי ל הנ כה יות וש מג דש הנ
ץ רל אה הה ם וש יי מנ שה א הנ בה ל צש ל כה ט ענ ילה שולי הש ה יי זל י, ובה תי מונה ת אל ת אל ענ דנ ינו יהכול לה י אי רי ל, המ כל ן לו שי םא נותי ם ל אי של

ר. גומי יהם וש ת הנ גנ דש דו בי רש יי תוב וש כה הו של יהם, זל הנ וש

ה עמשל עוד ננ ר. וש תל כל מות הנ דש יא בי הי ה של יונה לש על ה הה מה כש ם? זו חה דה ה אה עמשל יו ננ לה ר עה מנ אה ה של זל ם הנ דה אה ה הוא הה ומנ
ה, יאה רי ל בש ם של דה אה מו של כש ה, של יונה לש על ם הה אי נו - זו הה מותי דש ה, כי מה כש נו - זו חה מי לש צנ י, בש עי צה מש אל מוד הה ענ ה הה ם - זל דה אה
י עי צה מש אל מוד הה ענ מות הה דש ך הוא בי ה, כה ינה ה ובי מה כש יון חה לש ר על תל ל כל מות של דש יהה, בי ל עמשי ם של דה ה, אה ירה צי ל יש ם של דה אה

ילות. צי כםל הוא אמ ירות הנ פי סש בנ ה, של תונה חש ה תנ ינה כי יק ושש די צנ וש

הוא יו"ד ה"א וא"ו ה"א של ר לש מנ לות אה עי ת הה לנ א עי לה לות? אל עי ת הה לנ ה עי ת זל ר אל מנ י אה מי ם, לש דה ה אה עמשל עוד ננ וש
ם הוא דה ה אה עמשל ר ננ מנ אה אותו של ירות? אל"ף ה"א יו"ד ה"א, וש פי סש ר הנ של ה הוא על ירות, ומנ פי סש ר הנ של על ים מי ני פש לי
ין אי יו של לה ידות עה עי י"ם מש יודי לש  י"ם. שה להי ין אל י אי דנ עה לש בנ רון ומי חמ י אנ ני אמ אשון ונ י רי ני יו"ד ה"י וא"ו ה"י, אמ
בון. שש י חל לי ע בש ה הוא נודה זל ם הנ שי ט לו, בנ רה ד פש ל צנ כה לוהנ בש ין אל ע. אי צנ מש אל ין בה אי נו וש מל ה מי טה מנ ין לש אי נו וש מל ה מי לה עש מנ לש

ם יי מנ ם שה הי אשון, וש רי יום הה או בנ רש בש ני ים של רי בה ה דש רה עמשה שות בנ בש לנ תש מי ירות של פי ר סש של ן על ה הי זל ל הנ יכה הי יור הנ צי וש
י מי הוא שש ם, של יי מנ שה ה מי לה עש מנ ם ייש לש יי מנ ה. שה לה יש ת לנ דנ ת יום ומי דנ ם, מי יי ומנ בםהו, רוחנ  וה ך, תםהו  חםשל ץ, אור וש רל אל וש
ת טל םא שולל ן ל יי ענ א, של בה ם הנ עולה ים לה יקי די צנ נוז לנ גה א אור הנ רה קש ני ה של לה עש מנ ה לש לה עש מנ ייש אור לש ים, וש יוני לש על ם הה יי מנ שה הנ
י ני בש אנ וש ו תםהו  ם קנ הל ר בה מנ אל נל ה, של לה עש מנ לש בםהו  וה ייש תםהו  רו, וש תש סי ך  ת חםשל יהשל ר בו  מנ אל נל ר של תה סש ני ך  ייש חםשל יו, וש לה עה
ת דנ ה, מי לה יש ת לנ דנ ת יום ומי דנ ה, מי תורה י הנ י מי ני ל פש ת ענ פל חל רנ מש דוש הנ קה ה רוחו הנ ר בה מנ אל נל ש של קםדל ייש רוחנ הנ בםהו. וש
ים יהמי ך  תוב אםרל כה של הו  ים, זל כי רג ים אמ יהמי נו  מל מי י של עי צה מש אל מוד הה ענ ה יום? הה ה זל ה, מנ יונה לש על ה הה ינה כי שש יום - הנ
ם אי ה - הה לה יש ת לנ דנ יק, מי די ין צנ פי נש יר אנ עי ל זש ד של צנ ים מי ני טנ ים קש דו, יהמי סש ה יהו"ה חנ ול צנ ם יש תוב יומה כה הו של ה, זל ינה ימי בי
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ן אב"ג. אן א' מי ד כה ה. ענ תונה חש תנ הנ

ל ם של דה אה של מו  יות, כש מג דש לש  יון, ג' שה לש על ם הה דה אה ל הה ים של צופי רש פנ הנ ים דו  עי נודה ה  ה)? בה ינה ה ב' (בי ה זל מנ
קוץ צוף, הנ רש פנ גוף הנ ה י', הנ זל םאש  ר ב, הה נה זה גוף וש וש םאש  ה ר יהה, ג' ייש לה ל עמשי ם של דה אה ה וש ירה צי ל יש ם של דה אה ה וש יאה רי בש
ר מנ אל ב נל נה זה ל הנ ב. ענ נה סוף זה בנ צוף ולש רש ה לו פנ שה אשון עה רי ם הה דה ה, אה נה שש מי י הנ לי עמ רו בנ מש ה אה שום זל ב, ומי נה ה זה טה מנ לש של

צוף. רש ה פנ של עה יי ד של ל, ענ מנ גה יי ד ונ לל יל ל הנ דנ גש יי ונ

ל אדירירו"ן ם, ענ ים כגלה צורי יש ל הנ כה ם מי לה עש נל י וש ל חה י כה יני עי ר מי תי תנ סש "ל מי ל אי ה ענ עוד אבגית"ץ, א' מורל וש
הוא תו אתני"ה, וש לש שנ מש ת מל חנ תנ ים, וש ירי די י"ר אנ די א אנ רה קש ני של ת יהדו  חנ ה תנ נל מג מש ייש  יר יהרון, וש די ה אנ ר קומה מנ אל נל
ה ני ה קש מה כש ה חה ני ך, קש נל יה"א. ק' קי נש הוא תנ "ן וש יתה ם אי "ך, שה נל ע קי לנ סל ים בנ שי ך וש בל "ן מושה יתה ה, אי זל סוק הנ פה הנ א מי יוצי
ץ. רל י אה מי דש קנ מי םאש  ר י מי תי כש סנ ם ני עולה ז, מי אה יו מי לה עה פש ם מי דל כםל, קל הנ ה מי לה עש מנ לש כו  רש ית דנ אשי י רי ני נה ה, יהו"ה קה ינה בי

ם. עולה םאש לה יות ר הש י לי תי מש דנ קש י הי ני ית, אמ אשי יא רי הי ה של ה תורה רה מש ך אה א כה לה םאש? אל ר ה מי ה זל מנ

יות י אותי אשי רו"ך רה ן בה ימנ סי רוך, וש הוא ב' בה ים, וש מי יה"ה יהו"ה צור עולה י בש ב' ביהרירו"ן (ביהדירו"ן), כי
ה ה, ומורל מה כש יא חה ה ב' הי שום זל כות, ומי רה בש ל הנ כה קור לש םאש ומה הו ר זל כות, של רה ל, ב' בש קור, ך' כה םאש, ו' ומש - ר' ר

בון. שש חל ם לנ יי ננ ה ב' שש שום זל כות, ומי רה בש ל הנ כה ן לש יה עש םאש ומנ הוא ר ר של תל כל ל הנ ענ

ל ה ענ ה, ומורל מה כש יא חה ה ב' הי שום זל ית, (ומי ישי לי שש ה הנ ירה פי סש ה הנ ינה כי שש זו הנ י, וש ישי לי הוא שש ג' גיהדירו"ן, וש
אות רה פש רש פנ יהאות  רי טש ימנ גי הוא  וש א,  שי נה יי יא  גל ל  כה ר  מנ אל נל יהה  לל עה וש כות),  רה בש הנ ל  כה ן  ינ עש מנ ל  של םאש  ר הוא  של ר  תל כל הנ

ה. מה כש חה לנ

ירות, ך' פי ש סש ה שי אי רש ה, ו' מנ מה כש ית חה אשי ה, ר' רי תונה חש תנ ה וש יונה לש ה על ינה כי ם, שש יי ננ ה שש אל רש רוך ב' מנ עוד, בה וש
אותו) ת בו בש ענ דנ אותו (לה רםענ בו לש כש ה, לי טה מנ ה לש לה עש מנ רוך מי בה ענ בש ענ כורי כורי ל הנ הו סוד כה זל יון, וש לש ר על תל ל כל ה ענ אל רש מנ
קםף אותו זש יך לי רי ם, צה שי ף בנ ף זוקי זוקי ל הנ כה לות, וש עי ת הה לנ הוא עי יהדו, של כות בש רה בש ל הנ קורות של מש הנ נות וש יה עש מנ ל הנ כה של
ה לה עש מנ לו"הנ לש ין אל אי כםל וש ל הנ קוף ענ זה יון וש לש הוא על ירות, של פי סש ר הנ של ל על ים של ני פש בי הוא מי יו"ד ה"א וא"ו ה"א של בש
ה אל רש יון. ג' מנ לש "ל על רוך אי ר בו ובה מנ אל נל רוך, של בה ענ בש ענ כורי כורי ל הנ כה ה, של יעה רי כש ל הנ ה ענ אל רש ה ב' מנ שום זל נו, ומי מל מי
ן אות י' מי כםל? בה ל הנ ה ענ אל גה תש ה הוא מי מה יו, ובנ לה ה עה אל גה תש יי י של ין מי אי כםל, וש ל הנ ה ענ אה אםה גה הוא גה ה, של יפה קי זש ל הנ ענ
יון לש יהה), על בוהנ הה יהה (גה י הה בי יו גנ יותה אותי ר יגבהי"ה (יגביהיה), וש חי ן אנ ול גה אנו בש צה עוד מה ה יגבי"ה. וש זל אבגית"ץ, וש

ים. יוני לש על ל הה ל כה של

ה ל זל לנ גש יו, בי לה ים אי בות עולי שה חמ מנ הנ ם וש יי יננ עי ל הה כה ם הוא אותו של שה ים בו, של כםל פוני הנ ל של ת' תלמי"ה, ת' תי
יהה מל לה עוד תלמי"ה, תש ה. וש ימה מי ת יהו"ה תש ים, תורנ יי קור חנ ם מש כה ת חה ים, תורנ דומי קש ל הנ ל כה ה של דומה ה קש ת' תורה
נהה מל ים מי לויי תש ה, של תורה , זו הנ יהה מל לה עוד תש ים. וש מי לה ים תש מי לה יהם תש ה הנ עמשה ה ננ זל ם הנ שי ר, בנ גומי יהה וש דודל ת גש חי ה ננ וי רנ

בון. שש ן חל הל ין לה אי סוקות של כות פש לה ל המ ים של לי י תי לי ה תי מה כנ

ל יק כולי די צנ שום של כםל, מי ן הנ ה מי לה עש מנ הוא לש י של ע מי כםל, ובו נודה א הנ נושי מוד של ענ יק, הה די ה צנ צ' צתני"ה זל
אות ירות, ובה פי סש ל הנ ת כה ד אל אוגי ב של לולה ת, הוא הנ חנ ה אנ גגדה ים אמ עמשי ננ ם וש ים כגלה די ינחמ תש ירות, ובו מי פי סש ל הנ ת כה אל
ה עמשי ל מנ ל כה ים של יורי ה צי מה כנ ה, בש לה עש מנ לש ן של דל עי ן הה ת גנ ים אל יפי קי מנ לות של יכה הי ל הנ ים של יורי צי ל הנ ים כה יהרי צג צ' מש
הוא ל של יכה הי ים בנ קודי ם נש הי ה, של תורה ל הנ ים של קודי ני ל הנ ים כה קודי נש ים, ובו  יקי די צנ ם הנ ים אותה שי יורש ית של אשי רי בש
מו ר, וכש תל כל הנ םאש  ל ר ים ענ ירי אי מש יות של לי גה רש י מנ ני בש אנ מו  ים כש יורי צי ל הנ ים ענ ירי אי ם מש כגלה וש ה,  תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש הנ
יענ קי רש י"ם בי להי ם אל ן אםתה תי יי ר ונ מנ אל ים בו, נל בי כוכה ל הנ ים של קודי ני ל הנ כה שום של , ומי יענ קי רה ים בה ירי אי מש ים של בי כוכה הנ של
אור יא לה הוצי ה לש תורה ים בנ קי עוסש ים של יקי די צנ מות הנ שש ה ני ה. (זל תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש ץ, זו הנ רל אה ל הה יר ענ אי הה ם לש יי מה שה הנ

ר). גומי יענ וש קי רה ר הה זםהנ רו כש הי זש ים ינ לי כי שש מנ הנ תוב וש כה הו של ה. זל עמלומה ל תנ כה

י ני בש ם אנ הי ם, וש יי ים מנ אי לי ם מש יות כגלה לי גה רש מנ י הנ ני בש ם, אנ יי מנ ים בנ פואי ים קש יורי ה צי מה כנ ם מי קה רג י מש ני שי ל הנ יכה הי הנ
ע רנ בו קה ע, של רנ יענ קה קי הוא רה "ן, וש טה "ע שה רנ ה: קש זל ם הנ שי ם, בנ הל נוי מי תוכו, הוא בה י בש ני שי ל הנ יכה הי הנ הור, של ש טה יי שנ
ין יל בי די בש י מנ יהי ם וי יי מה תוך הנ יענ בש קי י רה הי ה יש שום זל ים, ומי אי מי ם טש יי הוא מנ ן, של טה שה ת הנ ם אל שה יד מי רי פש הי יהם, וש ת הנ אל
ל אי רה שש ל יי ה של מונה אל ר הה קנ הוא עה שום של ם, מי שה ידו מי רי פש הי ה, וש תורה יהם הנ ן מי טה שה ר הנ קנ עה ם של שי הו הנ ם, זל יי מה ם לה יי מנ

נםם). יהי א גי רה בש בו ני שום של ם טוב, מי ין שה י אי ני שי יום הנ ל, ובנ אי רה שש ל יי מוך של ים. (סה יוני לש על ל הה ל כה ה של יונה לש על הה

יא הוא מוצי ים של מי עולה י הה יק חנ די ר - צנ פל ה סי עון: זל מש י שי בי ר רנ מנ ם, אה דה דםת אה ר תולש פל ה סי ר, זל חי ר אנ בה דה
י ת. מי יי ת בה בל של ם לה דה ת אה רל אל פש תי כש ר בו  מנ אל נל של ם, אותו  דה דםת אה ם תולש הי ר, וש חי םא אנ ל אי, וש דנ ר ונ פל ה סי דות, זל תולה
ים יורי צי ם, בנ דה י אה ני י בש ני יוקש דש ל בי כי תנ סש הי ך כםחנ לש מותו, ולש דש ה הוא כי תה ן אנ מה אל נל ה הנ רועל ה, וש ינה כי שש לו? זו הנ ת של יי בנ הנ
שום א, ומי סי כי ים בנ שומי ם רש דה י אה ני ל בש ים של יורי צי ל הנ כה א אותו, של רה י"ם בה להי מות אל דש בי ר בו  מנ אל נל של ל אותו  של

ר. גומי ם וש עה ל הה כה ה מי זל חל ה תל תה אנ ך וש ל כה לנ גש ל, בי כי תנ סש הי ך כםחנ לש ה ייש לש תה קוק, אנ ה זה תה אנ ה של בה כה רש א ומל סי ל כי כה של

ל של יות  חנ לש  שה ש  ת,  שי מו  שש ת  אל א  רה קש יי ונ מו  לש צנ כש מותו  דש בי ד  יולל ונ ה  נה שה ת  אנ ומש ים  לשי שש ם  דה אה י  חי יש ונ
מו. לש צנ מותו כש דש ד בי יולל הו ונ זל ם, וש דה י אה ני ם פש יהל ני מות פש ה ודש ר בה מנ אל נל ם, של דה ת אה מנ שש ר יהו"ה ני ה, ת הוא ני בה כה רש מל הנ
י יהה חנ הה ים של יהמי ל הנ א כה לה יהמםת? אל ה ונ ה זל יהמםת. מנ ה ונ נה ים שה לשי ה ושש נה אות שה ע מי שנ י תש ר חנ של ם אמ דה י אה מי ל יש יו כה הש יי ונ
ד וי דה ן לש תנ ף, נה לל אל מי רו  סש חה ים של עי בש שי הנ ת, וש יהה מי ת הה פל תוסל ים בנ ני שה ר הנ אה ים, ושש ני ים שה לשי אות ושש ע מי שנ יהה תש הה
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ה. לה אג גש אן סוד הנ כה ם בו, וש ים אותה לי שש הנ יד לש תי יהה עה הה שום של יו, מי נותה שש מי

מו ת שש א אל רה קש יי ן ונ ד בי יולל ה ונ נה ת שה אנ ה ומש נה ים שה ני מם ם ושש יי תנ ך שש מל י לל חי יש , ונ ד נםחנ ענ ם וש דה אה יו מי ה דורות הה רה עמשה
, א נםחנ בה ד של ים, ענ גולי לש גי ים בנ חי טורש יו  ה הה לה חה תש הנ בנ ה? של מה לה ינו, וש בון יהדי צש עי ומי ינו  עמשי מנ מי נו  מי חמ ננ ה יש אמםר זל לי נםחנ 

ם. עולה ם לה יא אותה הוצי בו וש ינשש תש ם, ובו הי חו כגלה ת, ובו נה בה הוא שנ של

ע שנ ם תש דה י אה חי יש ונ ר בו  מנ אל נל ם, של דה אה מו  ים כש בי ים רנ ים יהמי יי ים חנ אשוני רי הה יו  ה הה מה ר: לה זה עה לש י אל בי ר רנ מנ אה
בות, ים רנ ני ים שה יי יו חנ ד נםחנ הה דורות ענ ל הנ ן כה כי ה, וש נה ים שה שי מי חמ אות ונ ע מי שנ נםחנ תש ה, וש נה ים שה לשי ה ושש נה אות שה מי
ין, פי נש יך אנ רי אמ ם מי ים הי ך יהמי אםרל ים וש ני בוי שה י, רי ני ר לו: בש מנ ים? אה ני שה ים בנ עמטי מנ תש יו מי ך הה ילה אי ) וש נםחנ ם (ומי הה רה בש אנ ומי
ם אה רש בה הי ץ בש רל אה הה ם וש יי מנ שה דות הנ ה תולש לל ם אי הה רה בש אנ ר בש מנ אל ה נל שום זל ין, ומי פי נש יר אנ עי זש ים מי ני שה ים וש ל יהמי עוט של ומי

ן. מי אה ן וש מי ם אה עולה רוך יהו"ה לש ה. בה ירה עי ה' זש בש

י ני קון שי תי

כ"ג קון כ"ב וש הו תי זל

ל ה של עולה לה "ש  ם אי ית שה אשי רי ק. בש חה צש ל יי ילו של ה אי "ש, זל יי "א תנ רה ית בה אשי רי י"ם, בש להי א אל רה ית בה אשי רי בש
ים - זו ני פה םאת לש ז יב, וש די ת נה ים בנ לי עה נש ך בנ יי מנ עה ה יהפו פש ר מנ מנ אל ים נל גולי לש גי ת הנ לשל לו שש ל אי ענ ר - (וש בה דה סוד הנ ק, וש חה צש יי
ין םא, אי ם ל אי ר, וש גומי יך וש לל עה ל נש תוב שנ כה הו של זל ה, וש יצה לי יך חמ רי לו צה צש ר, אל חי ר אנ בה א. דה בה ם הנ עולה ה, הה יונה לש על ם הה אי הה
ת ילנ עי נש סור בי ים, אה פורי כי יא יום הנ הי שום של א, ומי בה ם הנ עולה עמלות לה ת) לנ מי רוחנ הנ ה (לש כה לה שש יחנ הנ וי רש הנ שות לש לו רש

ק. חה צש ת יי דנ עמקי א לנ רה בש ית ני אשי רי י בש מי ת יש של שי ר, מי מנ אה א קול וש ה. יהצה עםלה ה לש של ייה הנ אנ ים וש צי עי הה ש וש אי ה הה ני ל) הי דה נש סנ הנ

ין די ת הנ דנ ה מי רה שש קש נו, ני ק בש חה צש ת יי עמקםד אל ינ ר בו ונ מנ אל נל ק, של חה צש ת יי דנ עמקי ה כנ פה גי ל מנ טי בנ מש ן של בה רש ין קה אי שום של מי
ין, די בםענ  תש לי ה,  בורה גש הוא  דול, של גה הנ ין  די ית  בי לש ב  רנ קש לי שות  רש לו  יהה  הה םא  ל וש ה,  לה עש מנ לש ד  עלקנ נל וש ת)  ול מה הנ ך  אנ לש (מנ
ש לו ענ ל תנ ן אנ מנ אותו זש א מי קול יהצה ף, וש ן יוסי יחנ בל שי ג מה רי הה הי יד לש תי יהה עה הה לות, של גה ה לנ ילה אן מועי ל כה ה של דה עמקי הה וש
ה רה בש גה שו, של דש רוענ קה ך זש ר כה חנ אנ ינו, וש מי ה לו יש יעה ר - הושי בה דה סוד הנ ין, וש ל די ים ענ מי חמ רו רנ בש גנ תש הי שום של ה, מי אומה מש

םאל. מ שש ל הנ ין ענ יהמי הנ

ת רל בל גנ תש מי של ל כש בה ים, אמ מי חמ אי רנ דנ ן, הוא ונ ה, הוא בי בה קי נש ל הנ ה של פה טי ל הנ ר ענ כה זה ל הנ ה של פה טי ת הנ רל בל גנ תש מי של כש
ל ין ענ יהמי ט הנ שולי ם של ה גורי בה קי ל נש ט ענ שולי ר של כה ר - זה בה דה סוד הנ ין, וש יא די הי ת וש יא בנ ר, הי כה זה ל הנ ה ענ בה קי נש ת הנ פנ טי
ה ל לה בל םא חי ם יהב רל טל ר - בש בה דה סוד הנ דו, וש סש ינו חנ לי ר עה בנ י גה הו כי זל ין, וש די םא בש ל ים וש מי חמ רנ ל בש אי רה שש יי או  ייצש םאל, וש מ שש הנ

ר. כה ה זה יטה לי מש הי וש

ל אדנ"י יאהדונה"י, ט יהו"ה ענ שולי של ין, וכש ים, אדנ"י די מי חמ הוא, יהו"ה רנ רוך  בה דוש  קה ל הנ ם של שי ובנ
םא, ק יהב זה חה י"ם בש להי ר - אדנ"י אל בה דה סוד הנ ין, וש ל יהו"ה אידהנוי"ה, הוא די ט אדנ"י ענ שולי של ים, וכש מי חמ הוא רנ
םא ל ל של אי רה שש יי וש יחנ  שי ל מה צי נה יי י של די ה כש יתה מי לש מו  צש ר ענ סנ יו ומה בי י אה ני פש ד לי עלקנ נל ק של חה צש ת יי דנ ה עמקי זל ין, ובה די ף הנ תםקל בש
ה, רה ה זה עמבודה יות ונ לוי עמרה גי ים וש מי יכות דה פי ל שש לות ענ גה ים בנ רי יו עובש הש ל יי אי רה שש ם יי לו אי פי אמ א של לה םא עוד, אל ל יהמותו, וש
לות, גה עמקםב בש ינ ין וש כי סנ ק בש חה צש יי וש ש  אי ה בש סה ננ תש ם ני הה רה בש אנ שום של ק, מי נל חל ג וש רל ה הל פה רי שש ם מי יהל לי ן עמ גי בות תה כות אה זש

ם. יהל לי ה עמ נה גי ילה מש הש בות תי כות אה זש

לו לה וות הנ צש מי ת הנ לשל ל שש ל ענ אי רה שש הוא יי ם של דה ר אה בנ םא עה ל ים, של ידי עי בות מש אה ת הה לשל ל שש יון של סה ני עוד, הנ וש
ה, רה ה זה ו - זו עמבודה צנ יש ם, ונ דה אה ל הה י"ם ענ להי ו יהו"ה אל צנ יש תוב ונ כה הו של רוך הוא, זל דוש בה קה ם (אותו) הנ ה אותה וה צי של
ם, הה רה בש ל אנ גול של לש גי ה בש סה נש כש ם ני דה אה ל הה תו של מה שש ני ים, של מי יכות דה פי ם - זו שש דה אה ל הה יות, ענ לוי עמרה ה גי אמםר - זל לי

ש. אי פון בה רש שש ם תי יהל להי י אל ילי סי תוב פש כה הו של ף, זל רה שש יהה ני ש הה אי ס לה ננ כש ני של ה, כש רה ה זה ד עמבודה בנ ם הוא עה אי וש

י רי ה, המ מה דג יא אמ הי ת של לל חל גנ ים בש קי בי ם דש הי ת, וש לל כי י תש יעי בי רש הה חםר, וש שה ן יהרםק וש בה ים, לה ני וה ה גש לשה שש ייש  ש  אי לה של
יר אי ים ומי ני וה ה גש שה מי חמ בנ ש  בי לנ תש הי הוא ו', של רוך הוא של בה דוש  קה ת הנ מוננ יא אל הי ש), של מי בון ה' (חה שש חל ה, כש שה מי חמ
ם יי ננ ים שש עולי של ה, וכש עםלה יא הה תוב הי כה הו של ו'. זל ם לש הל ה בה יא עולה הי ה, וש ים בה לולי ם כש הי ים של ני וה גש ים הנ ם, ובו עולי הל בה
ם רות זו עי שה קש ני דות וש ינחמ תש יות ומי אותי בות הה רש קה תש ם י"ה, ומי הי ה של לה עש מנ לש ם מי יי ננ ים שש די ן, יורש בה רש קה ם ו' ה' בנ הי של

ן. בה רש קה הו סוד הנ זל זו, וש

ם הה רה בש ל אנ צנ ני ם, וש יי ננ ים שש די יורש ש, וש אי ם בה יי ננ ים שש ים בו, עולי די יםרש ים וש ים עםלי להי י אל כי אמ לש ה מנ ני הי ר - וש בה דה סוד הנ וש
דוש קה ה הנ םא רוצל דוש, ל קה ם הנ שי ל הנ ים של ני מג מש ם הנ הי ים של כי אה לש ה מנ עה בה רש ייש אנ ב של ל גנ ף ענ אנ ל יהו"ה, של ם של שי בנ
אשון רי ם הה דה ן אה בי לנ תש מו, ובו הי ל שש א ענ ני קי שום של ש, מי מה א הוא מנ לה ילו אל צי הנ ם לש הה רה בש אנ ק בש סי ענ תש הי רוך הוא לש בה
ש לו ענ ל תנ ר אנ מנ אה ף וש רנ צש ני ק וש חה צש יי ש בש בי לנ תש ך הי ר כה חנ ה, אנ רה ה זה הוא עמבודה ו, של צנ יש ל ונ ר ענ בנ םא עה ל ל, של אי רה שש הוא יי של
ד יהרנ של כש ל בו  גי לש גנ תש עמקםב הי ינ ן  כי וש ים,  מי יכות דה פי ל שש ר ענ בנ םא עה ל ר, של בה ה דה שה םא עה ל ף בו  רנ צש ני של אותו  ה, של אומה מש
א ירה ל תי רוך הוא אנ דוש בה קה ר לו הנ מנ ן אה מנ אותו זש ה. בש יהה עולל םא הה ל ד של חנ פה ץ), של רל אה ל חוץ לה ם (של יי רנ צש לות מי גה לש

לה. ם עה ך גנ לש ענ י אנ נםכי אה ה וש מה יש רנ צש ך מי מש ד עי רי י אי נםכי ר, אה גומי ה וש מה יש רנ צש ה מי דה רש מי

י ישי לי קון שש תי

אשון רי הו  זל נות, וש בה רש קה ל הנ י אוכי רי מות אמ דש ן בי בה רש קה ל הנ ד ענ יהה יורי הה ן, של בה רש קה ל הנ "י של רי ם אמ ית שה אשי רי בש
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י, ני ר לו: בש מנ נות? אה בה רש כםל קה אל יות לל דות חנ יו יורש ה הה מה לה ר: וש זה עה לש י אל בי ר לו רנ מנ נות. אה בה רש ים קה לי יו אוכש הה יות של חנ לנ
יות, ע חנ בנ רש ם אנ יהל לי ים עמ ני מג מש סודות של ה יש עה בה רש ם אנ דה אה גוף הה ם, ובש דה ר אה של ייה שור נל רש א, אנ סי כי ן בנ יות הי ע חנ בנ רש אנ
לו, סודות של יש ה הנ עה בה רש אנ ם בש דה א אה טה חה של לו. כש לה ה הנ עה בה רש אנ מי ש  פל נל ת הנ סנ נה רש ה פנ שום זל ם, ומי הל ה בה לולה כש ש  פל נל הנ של

ר. פה עה רוחנ מי ש וש אי ם מי יי דו מנ רש פש ן ני מנ אותו זש ש, ובש פל נל ל הנ א ענ טה ר חה של אמ תוב מי כה הו של ש, זל פל נל א בנ טה לו חה אי כש

ש אי ומי י,  רי אמ ל  של ה  סה נה רש פנ ן  הי יות, של חנ ם הנ יי מנ הנ ומי ם,  דה אה ל  של ה  סה נה רש פנ ם  הי של ים,  עי רה זש ים  אי יוצש ר  פה עה מי של
סודות, יש דו הנ רש פש ם, ני הל א בה טה חה של ר, וכש של ל נל ה של סה נה רש ם פנ הי רוחנ עופות, של הה ל שור, ומי ה של סה נה רש ם פנ הי מות, של הי בש
םא יהו"ה ל ן, של טה הוא סמא"ל שה ע של רה ר הה ס ייצל ננ כש ני ם, וש הל ם יהו"ה מי ה שי עולל רוד, וש יא פי הי ת של לקל חמ ם מנ הל ייש בה וש
ם הל א בה טה חה לו של לה ים הנ יני מי הנ ן מי בה רש יך קה רי ה צה שום זל מו, ומי שה ה ילאש תה ם ענ בה ק לי לנ ר - חה בה דה סוד הנ רוד, וש פי ה בש שורל
ד יהד יורי ה, מי זל ה לה סודות זל יש ים הנ בי רש קה תש מי ן של מנ אותו זש רוד, ובש ם פי הל ייש בה סודות של ה יש עה בה רש ם אנ ם, אותה הל ב בה רי קה לש
ש אי הה תוב וש כה הו של ת אותו. זל פל ן שורל בה רש קה ש הנ י אי רי , המ חנ םא בורי ם ל אי ן, וש טה שה חנ הנ ם ובורי יהל לי רוך הוא עמ דוש בה קה הנ

ד בו. חנ תוקנ בי זש מי ל הנ ענ

תוב כה הו של ם, זל דה אה בוש הה עור הוא לש י. הה ני כי סוכש ים תש ידי גי מות וש עמצה י ובנ ני ישי בי לש ר תנ שה נות, עוד ובה בה רש קה סוד הנ וש
ה, וות עמשי צש מי ים מי מי קה רג נות אור מש תש ה - כה כה ם זה ם, אי שי בי לש ינ נות עור ונ תש תו כה שש אי ם ולש דה אה י"ם לש להי ש יהו"ה אל ינענ ונ
סודות, ה יש עה בה רש ל אנ כולי של ש  חה נה ה - עור הנ כה םא זה ם ל אי ים, וש יקי די צנ נוז לנ גה אור הנ הוא הה א, של בה ם הנ עולה ם לה רה כה שש של
ם דה ל אה יו של וונותה ה, עמ נה שש מי י הנ לי עמ בנ רו  אמ ה בי שום זל ן, ומי יהל לי ר עמ בנ ם עה דה אה ה של עמשל םא תנ וות ל צש שומות מי ם רש שה של
דוש קה ל הנ מו של יות שש ל אותי רוב של ם קי הי ה, של וות עמשי צש ם מי דה אה ל הה עור של רוב הה קי יו, וש מותה צש ל ענ ים לו ענ קוקי חמ

רוך הוא. בה

םא וות ל צש ים מי מי קה רג בו מש ש של חה נה יא עור הנ הוצי אי, לש דנ ם ונ כל ן, מי בה רש ם קה כל יב מי רי י ינקש ם כי דה ר אה מנ אל ם נל יהל לי עמ ונ
י יהמות ל, כי אםהל י יהמות בש ם כי דה ר, אה ל עובי צי יו כש ה יהמה מה ל דה בל הל ם לנ דה ר בו אה מנ אל ם נל יהל לי ר עמ עובי ם של דה אה ה, וש עמשל תנ
ן ר מי בל ר הוא של שה בה נו. הנ יד בש צי ל מי םאכנ י י וש בי ם אה ר בו יהקג מנ אל נל ע, של רה ר הה ו, ייצל שה ל עי ן של בה רש קה ת הנ בנ רה קש י הנ זוהי אי, וש דנ ונ
ה, פה רי ה טש דל שה ר בנ שה ל בה ר של חי ייש אנ הור, וש ר טה שה י, בה ר חנ שה הוא שור, בה יהה של חנ ל הנ ד של צנ דםם, מי הוא אה ים, וש רי בה שש

א. מי ר טה שה ד, בה י שור מועה ני רש ל קנ ב ענ רוכי ך של אה לש ה, מנ אה מש טג ה בו רוחנ הנ שורה של

י מנ עמצה ם מי צל ר על מנ אל ם נל יהל לי ה, עמ רה הר ל טה ם של צל על ה וש רה הר ל טה ר של שה הור, ובה ם טה צל ייש על א וש מי ם טה צל ם, ייש על צל על
ר שה ם ובה צל ה. על אה מש ל טג ר של של נל וש ה  רה הר ל טה ר של של נל ר,  של נל ר.  של נל ים הוא  ידי גי ייה,  רש ם הוא אנ צל על וש י,  רי שה בש ר מי שה ובה
בו רש קש תי יהד ונ ה, מי כה רה ה בש ם שורה צל על בה של ל. כש אי רה שש יי י וש וי ן לי ם כםהי הי חוד, של יי ה וש שה דג ה וקש כה רה ה בש ם שורה יהל לי ים, עמ ידי גי וש
ם יהל לי ה עמ שורה ן וש מל ם של יהל לי ד עמ יהד יורי ן, ומי בה רש קה ה בנ ם זל ה עי ים זל רי שה קש ני ים וש בי רש קה תש מו, מי צש ל ענ ם אל צל מות על עמצה
י קי ים עורש בי רש קה תש יהד מי ם. מי יי וי לש ת הנ תה אל שש דנ קי תוב וש כה הו של ם. זל יי וי לש ד הנ צנ יא מי הי ה של שה דג ה קש ר שורה שה בה ל הנ ה, ענ כה רה בש
ים ידי גי כו. הנ רמ בה אמםר כםה תש יו לי נה ל בה אל ן וש רם המ ל אנ ר אל בי תוב דנ כה הו של ים, זל ני כםהמ הנ ן מי כות הי רה בש הנ ב, של לי ל הנ ם אל דה הנ
חוד יי הנ חוד, וש ים יי אי רה קש ם ני יהל ני שש ים בי רי שה קש ני של ר, וכש שה בה הנ מות וש עמצה ל הה ר של של קל ה וש שה דג קש הנ חוד וש יי ם הנ הי ל, וש אי רה שש יי מי

ד. חה ינ"ו יהו"ה אל להי ל יהו"ה אל אי רה שש ע יי מנ תוב שש כה הו של ל. זל אי רה שש יי הוא בש

יא הי מות, וש עמצה ים ונ ידי גי ר וש שה בה ה מי לולה יא כש הי ים בו, וש אי רש אות ני נה יוקש דש ל הנ כות, כה לש ם מנ דה מות אה עור הוא דש הה
ר מנ אל נל בות, של אה ת הה לשל שש ים בי שורי ם קש הי ים, של לי אי רש שש יי ם וש יי וי ים ולש ני חוד, כםהמ יי ה וש שה דג ה וקש כה רה יא בש הי ת כםל, וש מוננ תש
ת דל ים, יורל די ינחמ תש ים מי ידי גי הנ של הור, וכש ם טה יו דה לה ד עה ש, יורי די קנ תש מי של ר כש שה בה ה. בנ בה כה רש מל ן הנ ן הי בות הי אה ם הה הל בה
חו מש שה וש ר,  זה עה לש אל י  בי רנ ח  מנ שה נות.  בה רש קה הנ סוד  הו  זל ה,  רה הר טה י  מי ים  די יורש מות  עמצה הה ל  ענ ה,  שה דג קש רוחנ  ם  יהל לי עמ

י. ה - דנ ת זל מםענ אל שש א לי לה ה אל זל ם הנ עולה אנו לה םא בה לו ל רו: אי מש אה ים וש רי בי חמ הנ

ר מנ אל ה נל ל זל ענ וש נות,  בה רש קה ם הנ דנ בו  של חנ  בי זש ב הוא מי לי נות, הנ בה רש קה סוד הנ עוד בש וש י,  ני עון: בש מש י שי בי ר רנ מנ אה
ד, בי כה קום? בנ ה מה יזל אי ב, ובש לל ד כל םא - יורי ם ל אי ן, וש בה רש קה ת הנ כםל אל אל ד לל יהה יורי ייה הה רש אנ כו - הה ם זה יו, אי לה תה עה חש בנ זה וש
ם הל חנ בה ב צווי לל כל הנ כו', וש ה וש עמלוקה ר לנ מנ אל נל מו של ב, כש ב הנ נות הנ י בה תי ה שש ייש לה ה של יא עמלוקה הי נםם, של יהי ה גי רה ם מה שה של
ה בה ר  מנ אל נל של נםם  יהי גי הנ של מו  יות, כש פי י  תי שש ה  לה ייש  של ת  ול מה הנ ך  אנ לש מנ ל  של בו  רש חנ נםם,  יהי גי יא  הי ה  רה מה הנ וש ב,  ב הנ הנ

יות. ב פי רל חל ה כש דה ה חנ נה עמ לנ ה כנ רה ה מה יתה רי חמ אנ ב וש רל חל ר בנ מנ אל ה נל מו זל ב, כש ב הנ נות הנ י בה תי ה שש עמלוקה לנ

ים, אי טה חמ ת בנ רל בל גנ תש ה ומי לה ים של קי עורש ל הה ה ענ רה מה ת הנ טל שולל של לו. כש ת של ול מה ם הנ ה סנ רה מה ד הוא סמא"ל, הנ בי כה וש
ן מנ אותו זש ם. בש ים הי רי י מה ה כי רה מה ם מי יי תות מנ שש לו לי םא יהכש ל ה וש תה רה יהבםאו מה ה, ונ רה מה הנ ד וש בי כה ל הנ ים של קי רה פש ר בנ מנ אל נל
נו מש טש ני עופות של הה מות וש הי בש הנ יות וש חנ הנ יו וש נה תו ובה שש אי נםחנ וש מו של ב, כש לי ים בנ ני מה טש ני ק וש דםחנ ם בש ב הי לי י הנ קי ם עורש אותה
ל, אי רה שש ל יי ת ענ רל בל גנ תש םא מי ה ל רה ם, ומה דה אה יהד יהמות הה ב, מי לי ה לנ יעה גי ה מנ רה מה ם הנ אי ם, של הל חוק בה ב הוא דה לי הנ ה, וש בה תי בנ
ה פואה י רש רי ה, המ יונה לש על ה הה ינה כי שש ים, הנ יי ת חנ מנ שש יא ני הי ה, של שובה תש ים בי רי ם חוזש ים. אי אי טה חמ א בנ לה ב, אל לי ם הנ הי של

לו. ים של רי יבה אי הה גוף) וש ים, (הנ קי עורש ים הה אי פה רש ני ם, וש יי מה קו הנ תש מש יי ם ונ הל ר בה מנ אל נל לו, וש ים של קי עורש לה ב וש לי ילה לנ הש תי

ב ב רנ רל עי ר סמא"ל, וש חי ל אנ ה אי יל? זל סי ה כש י זל יל, מי סי כש חוק הנ ב, שש ב רנ רל עי ל הה א של מה אי י"ת, הה ילי חול זו לי טש
ת לו, קל חל שנ ה מש עה שה הנ ע של שה יתה רה אי ם רה ר אי מנ אל ם נל יהל לי עמ ים, ונ מורי ים גש עי שה ל, רש אי רה שש ם יי ים עי בי עםרה ם מש הי , של יהה נל ם בה הי
ב ב רנ רל יל, עי סי כש ה הנ ע זל שה נו. רה מל יק מי די ע צנ שה ע רה לנ בנ יש בש רי חמ ים תנ די יט בוגש בי ה תנ מה ר לה מנ אל ם נל יהל לי ה בו, עמ רל גה תש ל תי אנ
ים, מורי ים גש יקי די ם צנ ינה אי שום של ם? מי ענ אותה בולי ם של י גורי ל, ומי אי רה שש ה יי נו זל מל יק מי די ע צנ לנ בנ ע, בש שה ם רה לות הי גה בנ

. ענ ינו בולי מור אי יק גה די ל צנ בה , אמ ענ נו בולי מל יק מי די ר צנ מנ אל נל מו של כש
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ם הל ת בה קל ים, צוחל עי שה ם רש הי ינוקות של תי ה לנ רה כה סש יא אנ הי וש ע,  שה ית רה בי ת ה' בש רנ אי י"ת, מש ילי חול הוא לי וטש
ה, נה מל ל מי צי נה הי ת לש ענ ם דנ הל ין בה אי שום של ינוקות? מי או תי רש קש ה ני מה לה ם, וש ת אותה גל ך הורל ר כה חנ אנ ה, וש זל ם הנ עולה ר בה עםשל בש

ה. ד בה כל לה א יי חוטי ה, וש נה מל ט מי לי מה י"ם יי להי אל י הה ני פש ר - טוב לי בה דה סוד הנ יק, וש די ם צנ שה ה, של נה מל צול מי ין ני בי ב מי ל לי בה אמ

ים, יאי בי ים נש עמשי ננ ם, וש דה ת אה מנ שש ר יהו"ה ני יא ני הי ה, של בואה ם נש הל ת בה סל נל כש - ני כו  ם זה ן יועמצות, אי יות הי לה כש הנ
יהה. תושי ה וש צה ם עי הל ייש בה טוב, וש ים לש ם יועמצי הי וש

ה מה כש חה יהו"ה, רוחנ  יו רוחנ  לה ה עה חה נה וש ם  הל ר בה מנ אל נל וש ש,  קםדל הנ ם רוחנ  הל ה בה - שורה כו  ם זה ה, אי אה רי י הה פי נש כנ
ים רובי כש ם. הנ יי פנ נה י כש שי ים פםרש בי רג כש הנ יו  הה ר וש מנ אל ם נל יהל לי עמ ת יהו"ה, ונ אנ רש יי ת וש ענ דנ ה, רוחנ  בורה ה וגש צה עי ה, רוחנ  ינה ובי
ם יי תנ ם, שש יי פנ נה ש כש ם שי הי ם, וש דה אה ד הה גל נל ם כש יי פנ נה שות כש פורש יות של חנ לש הנ ד שש גל נל ם כש יי פנ נה י כש שי ם, פורש דה ת אה מו צורנ כש
ד גל נל ם כש יי פנ נה ע כש בנ רש א, אנ סי כי עמלות לנ ש מנ ד שי גל נל ם כש יי פנ נה ש כש עות, שי בה רג יות מש חנ י הנ פי נש ה כנ ינה כי שש ל הנ ד של צנ יהה. מי ל חנ כה לש

ב. לי ה הנ זל ים, וש שי דה קר ש הנ ב, קםדל לי ת הנ פםרל ת, זו כנ פםרל כנ ל הנ ם ענ יהל פי נש כנ ים בש ה סםכמכי לה עש מנ ם לש יי פנ נה י כש שי ע, פםרש בה רג א מש סי כי

ב לי הנ יר בו מי אי יהה מי ר הה ר יהו"ה, ני ה - ני כה ם זה ה, אי מה שה נש ן הוא הנ כםהי ל. הנ אי רה שש יי י וש וי ן לי ה, כםהי מה שה ש רוחנ נש פל נל
ם אי מו, וש ת עי רל בל דנ ה מש תה יש הה ה, וש אה י רי פי נש ן כנ הי ים של רובי כש י הנ פי נש ין כנ בי את מי ה יוצי תה יש ש הה קםדל רוחנ הנ ת, וש חנ ש זורנ מל של כש
א רה קש ן ני ר יהשי של אמ ה, כנ בה קי הנ ן וש בה קש רש קג ת אותו. הנ פל שורל ב וש לי הנ ש מי את אי יוצי ת, וש קל ה דולל תה יש ש, הה פל נל זו הנ ש, וש םא - אי ל

ן. ה יהשי בה קי

בוק עמקםב, ובו דה ה ינ אה רה לום) של מו חמ ם (כש לה סג הוא הנ לום של מו חמ טוב, כש ע. לש רנ ה לש נה ייש שי טוב וש ה לש נה ייש שי וש
ך כה ד, של וי ם דה הל ן בה יהה יהשי הה ימות של שי ים נש שי שי ים לש עולי ה, וש בואה נש גות הנ רש דנ ש  ם שי ה הי נל קה עות הנ בש טנ ש  שי ה, וש נל קה
ר בו מנ אל נל ע, של לום רנ ע, חמ רנ ה לש נה ייש שי ימות, וש שי ים נש שי א שי לה ן אל םא יהשי סוס ל סוס, וש ם כש ני מש ננ תש יהה מי ד הה וי , דה שוהה רש פי
לגיות, ע גה בנ רש אנ שוהה בש רש י פי רי המ יו, ונ לה ת עה לל ה נםפל דםלה ה גש כה שי ה חמ ימה ה אי ני הי ם וש רה בש ל אנ ה ענ לה פש ה נה מה די רש תנ ם, וש הה רה בש ל אנ צל אי
ר שה פש י אל אי ך  ן, כה בל םא תל ל ר בש בה ר לש שה פש י אל אי של מו  ים, כש מוני דש קנ הנ שוהה  רש גות, פי רה י דש תי שש םא בי יהב לום  חמ שום של ומי
לום הוא חמ הנ שום של ד, מי י שי די ל יש אן ענ ך, כה אה לש י מנ די ל יש אן ענ לום כה חמ םא הנ יהב י של די ים, כש לי טי ים בש רי בה י דש לי לום בש חמ לנ
ל ה של בה י קי די ל יש א ענ לה ה) אל בה ל קי א של לה יו אל לה א (עה םא בה ים ל יי חנ ץ הנ ל עי ד של צנ ל מי בה ע, אמ רה ל טוב וה ץ של עי ל הה ד של צנ מי

ד. הוא שי ע, של ה רנ בה ם קי ין שה אי תו, וש ינה כי יא שש הי רוך הוא של דוש בה קה הנ

ה, וות עמשי צש מי ים בש דושי ים קש רי יבה ם אי הי ים, של יקי די צנ ן לנ ת מה נל יא טוחל יק, הי די ם צנ דה ם אה ן, אי ן טוחי בה קש רש קג הנ
ם עה טו הה ט - שה של לון. וי קה ל בש ל, קנ לוקי קש זון הנ ל, מה לוקי קש ם הנ חל לל ים בנ סי נש רש פנ תש וות טובות, מי צש מי ים בש כי םא הולש ם ל אי וש
כו דה ה, או  פל נות בנ טוחמ ן הנ הי לו  ק, אי דםחנ - בש ם  יי חנ רי בה נו  חמ טה וש טות.  שש ים בי טי ים), לוקש שוטי (הנ ים,  טי טו. שה קש לה וש

ה. כה טומש יצש אי רור - זו הה פה לו בנ שש ך, ובי חי ה הנ ה - זל דםכה מש בנ

ים יכי רי יו צש םא הה ל ק, וש י דםחנ לי ם בש יי מנ שה ה מי ם תורה הל ת לה דל ה יורל תה יש ל, הה אי רה שש כו יי ם זה אן, אי יון כה לש י, סוד על ני בש
כו - םא זה ה, ל א תורה לה ם אל חל ין לל אי ם, של יי מה שה ן הנ ם מי חל ם לל כל יר לה טי מש י מנ ני נש תוב הי כה הו של רו, זל בי ת חמ ד אל חה ד אל מי לנ לש
ד חה ל אל ה כה סה נה רש פנ ה, לש זל ה לה ד זל מי לנ לש חו  רש טש יי טו, של קש לה ם וש עה הה טו  ם שה הל ר בה מנ אל ים, נל ם שוטי הי ב של ב רנ רל עי ל הה לנ גש בי
ת יש אל דו עוד אי מש לנ םא יש ל ם וש הל ר בה מנ אל נל ם, וש עולה ן הה ב מי ב רנ רל עי חו הה מה םא יי ב יד לה תי עה ל לל בה ז. אמ מל רל ים בש מי כה חמ ק, לנ דםחנ בש

ים. מי חמ רנ ין וש דםם, די אה ן וש בה טוב, לה הוא לש ע וש רנ ט הוא לש של וי ה הנ שום זל ר, ומי גומי יו וש חי אה

רו םאמש םא י ל ים וש לי מי ת הנ כו אל תש ינחש ה, של ר תורה פל ים סי אי קורש של ים כש יכי רי בור, צש צי י הנ לוחי ם שש אי אותה דנ ונ י, בש ני ובש
מו ה, וכש טה עה לש הנ ים בש לי אוכש יו  הה ם, וש יהל ני ין שי בי נו  ר עודל שה בה ם הנ הל ר בה מנ אל נל ב של ב רנ רל עי הה של מו  ה, כש טה עה לש הנ ם בש אותה

ם. עה ה בה רה ף יהו"ה חה אנ ם וש הל ר בה מנ אל ים לו, נל ני יו טוחמ םא הה ל א, וש י נה ני יטי עי לש ר בו הנ מנ אל נל ו, של שה עי של

הוא א של מי ב טה לל חי ייש  כםל אותו, וש אל ים לל יקי די צנ ים הנ ידי עמתי תון, של לה עמקנ ש  חה , נה יחנ רי בה ש  חה נה הו  ס זל גנ י הנ עי מי הנ
ה. מה הי בש ל הנ כה ה מי תה רור אנ ר אה מנ אל יו נל לה עה שום של דוש, מי קה ם הנ עה ל הה כנ אמ מנ סור לש הוא אה ש, של חה נה

י יעי בי קון רש תי

קון כ"ה הו תי זל

ת יהו"ה, אנ רש יא יי הי ר, של ם אוצה שה שום של א, ומי לי מנ ם אמ יהל רםתי אםצש י ייש וש בנ יל אםהמ חי נש הנ ם יי"ש, לש ית, שה אשי רי בש
יו הה םא  ל ע  רה הה ב  רנ ב  רל עי וש ה,  זל הנ ייש  הנ ים  שי יורש הוא  רוך  בה דוש  קה י הנ אי רש יי ם  אותה וש ים,  יקי די צנ לנ א  לי מנ תש מי נו  מל מי
ם אי נו  בי רש קי יהו"ה בש ייש  ה: המ זל מו  ים אותו, כש סי ננ מש יו  הה ר, וש עםשל יל הה בי שש א בי לה הוא אל רוך  בה דוש  קה הנ ים מי די פוחמ
מו יות כש ני עמ בנ נו  מל ים מי אי רי םא יש ל וש ר,  עםשל בש נו  מל ים מי די הוא ופוחמ רוך  בה דוש  קה ת הנ ים אל סי ננ מש ם של ל אותה כה וש ן,  יי אה
רוך דוש בה קה הנ א מי יהרי י של ה, ייש מי בה המ ייש אנ ה וש בה המ ה, ייש אנ אה רש ייש יי ה וש אה רש ייש יי ע, של בוב רנ רש א עי לה ם אל ינה ר, אי עםשל בש
מו: ה אותו כש סל ננ ר, ומש ן לו עםשל תי יי י של די ב אותו כש אוהי יות, או של ני עמ ד לנ םא יירי ל יו, או של נה ת בה יהחון אל י של די הוא כש
ן לו תי םא יי ם ל אי ן, של יי ם אנ ה אי עמבורה ר בנ כה נו שה ן לה נותי נו וש בי רש קי ייש יהו"ה בש ה המ אל רש ני ך, וש זו כה ה הנ וה צש מי ת הנ ה אל עמשל ננ
רוך הוא בה דוש  קה ת הנ ה אל סל ננ ה, ומש וה צש ה מי עמשל םא ינ ל ה וש קה דה צש ן לו  םא נותי ל ב אותו, וש ינו אוהי ה, אי יל זל בי שש ר בי כה שה

ן. יי ם אה נו אי בי רש קי ייש יהו"ה בש ם המ הל ר בה מנ אל נל ב של ב רנ רל ם עי אותה הו מי אי זל דנ ה, ונ עמשל ה ומנ וה צש ל מי כה בש

טוב, ר בש כה ן לו שה תי יי ין של ה, בי עושל ה של וה צש ה ומי וה צש ל מי כה ם בש לי רוך הוא, שה דוש בה קה ל הנ ה של אה רש יי ה וש בה המ א אנ לה אל
ך, אםדל ל מש כה ך ובש שש פש ל ננ כה ך ובש בש בה ל לש כה י"ך בש להל ת יהו"ה אל תה אי בש הנ אה ה וש תורה ה בנ וה ה צי שום זל ן לו, ומי םא נותי ל ין של בי
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ך מונש מה יך  לל עה יב  בי חה ם  אי וש ך,  שש פש ננ ל  כה בש ר  מנ אל נל ך  כה לש ך,  מונש מה מי ך  שש פש ננ יך  לל עה יב  בי חה ם  ים אי מוני דש קנ הנ שוהו  רש ופי
ם אי ר, וש כה ם שה יהל לי ן עמ םא נותי ל וות של צש מי ל הנ כה בש ך  הולי ל וש לי פנ תש מי ם של דה אה ייש  ך, של אםדל ל מש כה ר בש מנ אל נל ך  כה ך, לש שש פש ננ מי
ם הי ב, וש ר רנ עםשל ים בש ירי עמשי ם של דה אה י הה ני ם בש ים הי בי אי רנ דנ ונ ם, של ה אותה יהה עושל םא הה ם, ל יהל לי ר עמ כה ן שה יהה נותי הה
גוף - ל הנ ר של עםשל א, וש בה ם הנ עולה וות טובות בה צש יא מי ש הי פל נל ל הנ ה של רה שש עה ם, של תה מה שש ני ר מי ם יותי רה שש ת עה ים אל בי בש חנ מש

ה. זל ם הנ עולה דון בה עי מון וש מה

ם ים אותה ני יו נותש םא הה ים, ל ה זוזי אה מי ה בש תורה ל הנ ים לו כה ני יו נותש ם הה ש, אי פל נל הנ מון מי ים מה בי בש חנ מש ם של אותה וש
ה מון. זל מה יל הנ בי שש א בי לה ינו אל ב אותו, אי אוהי א וש יהרי ה של ש, ומנ פל נל הנ ם מי יהל לי יב עמ בי מון חה מה הנ שום של ה, מי ילה בי שש בי
דוש קה יב הנ שי חמ םא מנ זו ל ה הנ אה רש יי הנ ה וש בה המ אנ ל, הה פי רוך הוא טה דוש בה קה ב הנ אוהי ה של תורה הנ ר, וש קה מון עי מה ת הנ ם אל שה של
מונו ב מה הוא אוהי ב של גנ ל  ף ענ אנ הוא, של רוך  בה דוש  קה ל הנ ה של אה רש יי הנ וש ה  בה המ אנ ל הה ר של קה עי א הה לה הוא, אל רוך  בה
י אן מי כה ך. וש אםדל ל מש כה ר בש מנ אל נל ך  כה לו, לש ל של פי טה םא בש ל יו, וש לה שוב עה הוא חה ה של מנ מונו, בש מה ב אותו בש םאהנ י שו, של פש ננ מי
ך כה בו, לש ייש  ן של טה ר קה יבה אי בש לו  פי ק אמ זה יהה ני םא הה ל ם וש עולה בה מון של מה ל הנ ן כה יהה נותי הה מונו, וש מה מי שו  פש יב ננ שי חמ מנ של

ב אותו. אוהי ה של מנ ך, בש שש פש ל ננ כה ר בש מנ אל נל

י ישי מי קון חמ תי

קון כ"ו הו תי זל

מו אי כש דנ ונ ל, בש לי קנ םא תש י"ם ל להי ר אל מנ אל יו נל לה עה ין, וש די י הנ לי עמ י"ם - בנ להי ט, אל פה שש ש יהו"ה ני אי י בה ית, כי אשי רי בש
ין די יל בנ פי ה ינשש ת זל ה, אל טה מנ ן לש יה דנ יות הנ הש יך לי רי ך צה ים, כה ה יהרי זל יל וש פי ה ינשש ט זל י"ם שםפי להי י אל ה כי לה עש מנ ר לש מנ אל נל של
ן ינ א דנ רה קש ה ני שום זל ע, ומי צנ מש אל ת בה מל אל ה, הה בורה י גש פי לנ ה כש זל ד, לה סל י חל פי לנ ה כש טל ה מנ זל יו, לה עמשה י מנ פי ים, כש ה יהרי ת זל אל וש
ים שי אות שי לש מי ם י"ה - שש י עי מי ה שש ה, זל ינה ה ובי מה כש יא חה הי ם י"ה של שה בון, של שש חל "א בש סי כי י"ם - הנ להי ת. אל מל אל

ה. בה קי ל י' נש י"ם, ה' ענ להי ן אל ה י"ה מי זל םאל, וש מ שש ד הנ צנ ש מי מי חה וש

רוך הוא דוש בה קה ר בנ מנ אל נל ה, של לה עש מנ לש מו של ים, כש די ין עומש די י הנ לי עמ ב ובנ ילה יושי הש הוא יי יך של רי ן, צה ן דה יה דנ ך הנ כה וש
ם יהל יני ס בי נה כש ן ני טה שה שום של ין, ומי בםענ די תש ים לי די ם עומש הי ב, וש ל יהו"ה, הוא יושי ב ענ ינצי תש הי י"ם לש להי אל י הה ני יהבםאו בש ונ
ב צי ינ תש הי עוד לש ל יהו"ה. וש ב ענ ינצי תש הי הו לש זל ם, וש ן אותה יהה דה הה ד של יו ענ לה א עה שה מנ ם בש ל, הי אי רה שש י יי ני י בש אי טה ת חמ בםענ אל תש לי
ים גי רש טש קנ ומש ים,  מי חמ רנ בש ם  עולה הה יג  הי נש מנ של כש הוא  רוך  בה דוש  קה הנ י)  ני פש (לי ל  צל אי ין  די בםענ  תש לי וש אםל  שש לי יהו"ה,  ל  ענ
ים לי שואמ י, של עי צה מש אל מוד הה ענ ל יהו"ה, יהו"ה הה ענ ב  ינצי תש הי לש עוד  וש ל יהו"ה.  ענ ב  ינצי תש הי לש הו  זל וש ין,  ים די עי תובש וש
ים יבי רי קש מנ ל של ל יהו"ה, ענ ענ הו  זל וש י,  עי צה מש אל מוד הה ענ ל הה ד ענ עומי דול של גה ין הנ די ית הנ ה, בי בורה גש ין מי ים די עי תובש וש
יר עמבי הנ שות לש ין לו רש ל, אי אי רה שש ם יי יו הי נה בה ב של ל גנ ף ענ אנ ל יהו"ה, של ב ענ ינצי תש הי ם לש הל ר בה מנ אל ה נל בורה י גש ני פש ים לי יני די הנ
ד סל חל ע וש צנ מש אל יא בה ה הי בורה גש ין, הנ די י הנ בי גנ , ולש יהה לל עמבםר עה םא ינ ל של יהה  לל ע עה בנ שש ני ין, וש די ה בש נה תש ה ני תורה הנ ין, של די ל הנ ענ
ים יני או די רש קש ן ני ירות כגלה פי סש ל הנ כה ה, וש זל קום הנ מה ן הנ ים מי לויי ים תש יני די ל הנ כה םאל, וש מ שש י מי עי צה מש אל מוד הה ענ הה ין, וש יהמי מי

לו יהו"ה. פי אמ ה, ונ בורה גש

אן י, כה ני ר בש זה עה לש ר לו: אל מנ ץ. אה עי ל הה תו ענ לה בש ין ני לי םא תה ר ל מנ אל נל ק, וש נל חל דון בש ין לה א די רה קש ד ני חה אל אשון, הה ין רי די
ע, רה ת טוב וה ענ דנ ץ הנ הוא עי ם של דה ייש אה ה, וש דל שה ץ הנ ם עי דה אה י הה תוב כי כה הו של ץ, זל ייש עי ץ וש ים, ייש עי רי בה ש דש די חנ יך לש רי צה
הו ה. זל א זל טש חי לות בו  תש לי יך  רי םא צה ים, ל יי חנ ץ הנ יא עי הי אשון של רי ם הה דה ל אה של תו  לה בש ני יא  ם הי דה ל אה של או  טש חל וש

ם. עםלה י לש חנ ל וה כנ אה ר בו וש מנ אל ים, נל יי חנ ץ הנ הוא עי לו, של ץ של עי הה ל מי כנ אה י של מי ץ, של עי ל הה תו ענ לה בש ין ני לי םא תה תוב ל כה של

הו ים, זל יי ץ חנ יא עי הי ה של תורה ק בנ סי ענ תש מי ם של כה יד חה מי לש ה תנ אן זל ל כה ץ של עי ץ - הה עי ל הה תו ענ לה בש ין ני לי םא תה עוד ל וש
מו ין עי לי םא תה יום, ל א בנ טה חה א של טש חי הוא הנ תו, של לה בש ני ין בו  לי םא תה ה, ל ים בה יקי זי חמ מנ יא לנ ים הי יי ץ חנ תוב עי כה של
ל אנ יום,  בנ א  טה חה של ם  כה חה יד  מי לש תנ יתה  אי רה ם  ה, אי נה שש מי הנ י  לי עמ בנ רו  אמ בי של מו  כש ה,  שובה תש בי יהשוב  יהד  מי ה, של לה יש לנ בנ
אי דנ ר ונ םאמנ א ת לה ך?! אל תש עש דנ ה בש לל עמ א ינ מה ה, של שובה ה תש שה א עה מה ה. (של שובה ה תש שה אי עה דנ ונ ה, של לה יש לנ יו בנ רה חמ ר אנ הי רש הנ תש

ה). שובה ה תש שה עה

ה תה ם אנ אי ש, של מל יא רל הי ץ של רל אה ם הה ת ענ תו - זו בנ לה בש ם, ני כה יד חה מי לש ה תנ ץ - זל עי ל הה תו ענ לה בש ין ני לי םא תה עוד ל וש
יא נו - הי רל בש קש ה, או תי בור - הוא אותה י קה נו, כי רל בש קש בור תי י קה הו כי זל תו, וש רש ה או קובנ רה ה בו - או קובש ה אותה תולל
ארו, וה ל צנ שור ענ קה ש  חה נה יו, כש לה לוי עה א תה שה מנ יא כש א הי לה לו, אל חוד של יי הנ וש ווג  זי את הנ רי קש םא ני ל ה זו  שה אי וש אותו, 

יות. ני י עמ ידי ה אותו לי יאה בי ת אותו או מש גל הורל ה של לה לה יא קש הי לוי, של י"ם תה להי ת אל לנ לש י קי ך כי שום כה ומי

יהה נל פה אות לש רה הי יך לש רי םא צה ה, ל רה תי ה יש מה שה ם נש דה ה אה ש בה יורי ת, של בה ץ - זו שנ עי ל הה תו ענ לה בש ין ני לי םא תה ר ל חי ר אנ בה דה
םא ל הוא, של יום הנ בנ נו  רל בש קש בור תי א קה לה ת, אל בה שנ ה בש סורה אמ ה של אכה לה מש חםל בי ימות הנ ם בי דה אה ת בה טל שולל של ש  פל נל הנ
יו לה ד עה ה עומי תה ר אנ של קום אמ מה י הנ יך כי לל גש ל רנ ענ יך מי לל עה ל נש ר שנ מנ אל ה נל ילה בי שש ת, ובי בה ל שנ מור של שה כור וש י זה ני פש ה לי אל רה תי
ש, ת קםדל מנ דש ה, אנ לה עש מנ לש ל של אי רה שש יי ץ  רל יא אל ה הי רה תי יש ה  מה שה נש ך, של תש מה דש ת אנ א אל מי טנ םא תש ל וש הוא,  ש  ת קםדל מנ דש אנ

יהו"ה. ל לנ אי רה שש ש יי ה קםדל ר בה מנ אל נל של

לו אי גון כש ינו הה אי יד של מי לש יד תנ עממי מנ ל הנ ר כה מנ אל יו נל לה ל, עה בה הוא נה ם של דה ה אה ץ - זל עי ל הה תו ענ לה בש ין ני לי םא תה עוד ל וש
ץ - עי ר, הה גומי ין וש לי םא תה ר ל חי ר אנ בה ים. דה יי חנ ץ הנ הוא עי ץ, של עי ל הה תו ענ לה בש ין ני לי םא תה ה ל שום זל ה, ומי רה שי יד אמ עממי מנ
שו עה של כש ל, של אי רה שש יי ה אותו בש לל תש ל תי ל, אנ בה ם נה שו ענ עה א של טש חי י, הנ מי י ענ מי ץ יש עי י הה ימי ם כי הל ר בה מנ אל נל ל, של אי רה שש לו יי אי
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רוך בה דוש  קה ר לו הנ מנ ך. אה מל ענ בש ך  פש ה אנ רל ה יהו"ה ילחל מה ר לה מנ אה שו אותו, וש ל עה אי רה שש יי ה של ב מםשל שנ ל, חה גל עי ת הה אל
ר מנ ך? אה ה אותש שה י עה ל אותו, מי אנ מור, שה חמ ל שור ונ ן של יוקה ל, דש גל ה עי אה רה ד וש יהד יהרנ ך. מי מש ת ענ חי י שי ד כי ך רי הוא, לל
ר מנ אל נל ן של מנ זש ל שור, בי זנ יהה מנ לל עה ת של ענ בנ טנ ך. הנ ר כה מנ שור אה ם הנ ם. גנ רה שה ים בש מורי ר חמ שנ ר בש של ב אמ ב רנ רל עי מור, הה חמ הנ
ל שור ן של יוקה ל, דש גל א עי יהצה ש, וש אי ן לה רם המ כםל אנ ק הנ רנ זה ם, וש שה ן לש מי דנ זש ב, הי הה זה י הנ מי זש ת ני ם אל עה ל הה קו כה רש פה תש יי ב ונ ב רנ רל עי בה
םא י ל מי ע ענ םא יהדנ ל ל אי רה שש יו, יי לה עה בוס בש מור אי חמ הו ונ ע שור קוני ה, יהדנ רה מש אה ש וש קםדל ה רוחנ הנ חה וש ן צה מנ אותו זש מור. בש חמ ונ

ן. בונה תש הי

י ני רו"ס בש בש ינמש וש עםה, יונו"ס  רש ל פנ ים של פי שש כנ מש הנ יו  ם הה אי הי דנ ונ א  לה ל? אל גל עמשות עי לנ ים  עי שה רש הה או  ה רה ומה
לו בש קי ה וש ם מםשל רו עי זש חה שות, וש מה ם מנ הל יהה בה םא הה ל או של רה ם, וש יהל טי לה ים בש מי טג רש חנ ן הנ ינעמשו כי ם ונ הל ר בה מנ אל נל ם, של עה לש בי
ה תה יש הה של ע, כש ע רנ זנ גל ם מי הי ם של הל בה ענ  יהה יודי הה רות, של תה סש ני וש לויות  גש ענ  יודי הוא של רוך  בה דוש  קה הנ וש ה,  ילה ית מי רי בש
שום ם, ומי עה י הה ני פש ר לי מנ םא אה ל ל, וש אי רה שש ה יי ני חמ י מנ ני פש ך לי הםלי י"ם הנ להי אל ך הה אנ לש ע מנ סנ יי ונ ה  ר בה מנ אל ה, נל ינה כי ת שש דל יורל
שום ם, ומי יכל ני פש ך לי יהה הולי הה מו של ינו, כש ני פה כו לש לש ר יי של ים אמ להי נו אל ה לה רו קום עמשי מש אה ם, וש בה לי ה בש אה נש לו קי טש ה נה זל
י ני ה בש ן ומםשל רם המ י - אנ מי ים, ענ פי שה ע כש םא יהדנ ל ל אי רה שש כו', יי וש הו  ע שור קוני יהדנ הו  זל ם, וש יהל פי שש כי ל בש גל עי ת הה שו אל ה עה זל
ץ, עי ל הה ענ תו  לה בש ין ני לי םא תה ל, ל בה ם נה ל ענ ה של זל א הנ טש חי ץ, הנ עי ל הה ענ תו  לה בש ין ני לי םא תה הו ל זל נו. וש בונה תש םא הי ם - ל רה מש ענ
לותו תש םא לי הוא, ל רוך  בה דוש  קה ל הנ של מו  שש ייר לי גנ תש םא הי ל ר של גי ה  כו', זל וש ין  לי םא תה ר ל חי ר אנ בה ל. דה אי רה שש ם יי הי של

י. מי י ענ מי ץ יש עי י הה ימי רוהו כי אמ בי מו של ץ, כש ם עי הי ל של אי רה שש יי בש

נו, מנ ם זש יהמות קםדל ם של ה גורי א זל טש חי ע, של רה שון הה ה לה ץ - זל עי ל הה ה, ענ פל לות הנ בש תו - זו ני לה בש ין ני לי םא תה עוד, ל וש
ל לי חי י של מי ים, של יי ת חנ מנ שש ני ץ - זו  עי ל הה ע, ענ רה ר הה ה ייצל תו - זל לה בש ין ני לי םא תה ר ל חי ר אנ בה נו. דה רל בש קש בור תי י קה הו כי זל וש

ה. ל זל ר ענ עובי י של ק מי נל חל ינו בש ה די א, זל בה ם הנ עולה ה ובה זל ם הנ עולה יהמות בה נו, וש רל בש קש בור תי י קה ר בו כי מנ אל ה, נל אותה

ר מנ ה אה ילה בי שש ה, ובי רה תי יש ש הנ פל נל י הנ ני פש ה לי אל רה םא תי ל ל חםל של ש של פל ץ - זו נל עי ל הה תו ענ לה בש ין ני לי םא תה ר, ל חי ר אנ בה דה
יך. לל גש ל רנ ענ יך מי לל עה ל נש ה שנ מםשל לש

ן מנ זש בי כונו  שש מנ יר לו  זי חמ הנ לש יך  רי צה רו  בי חמ ן לנ כי שש מנ מש ה הנ שום זל ש, ומי נל ן עם לה זש גנ לנ וש ב,  נה גנ ג לנ רל ג, הל רל י - הל ני שי הנ
בםל ם חה ר אי חי סוק אנ פה ר בש מנ אל נל עמבוט, וש ת הה יב לו אל שי ב תה שי תוב הה כה הו של ר, זל חי ין לו אנ אי ן של יוה יך אותו, כי רי צה של
, רוחנ וש ש  פל בםל - נל חש בםל תנ ם חה ר, אי בי דנ ם מש דה ל אה תו של מה שש ני ה בש נו לו, זל יבל שי ש תש מל של םא הנ ד ב ענ ך  על ת רי מנ לש בםל שנ חש תנ

ה. מה שה נש ך - זו הנ על ת רי מנ לש שנ

- ש  מל של םא הנ ד ב ה, ענ וה צש ל מי סוי של - כי ך  על ת רי מנ לש םאש, שנ ל ר ין של לי פי ל יהד ותש ין של לי פי בםל - תש חש בםל תנ ם חה אי וש
ם כל ה לה חה רש זה ר וש מנ אל יו נל לה עה נו, של מל ס מי ני כנ תש יי ם של - קםדל לו  נו  יבל שי י"ם, תש להי ן יהו"ה אל גי ומה ש  מל י של כי ר בו  מנ אל נל של
ין, לי פי ם תש הי ה של וה צש י מי פי נש יהה - כנ פל נה כש א בי פי רש ה, ומנ לה פי ה? תש קה דה ה צש ה זל . מנ יהה פל נה כש א בי פי רש ה ומנ קה דה ש צש מל י של מי י שש אי רש יי
ים סויי כי ת הנ יר אל זי חמ םא תנ ה ל תה ם אנ אי ין, וש לי פי תש - עור הנ עורו  לש תו  לה מש יא שי ית, הי יצי ת צי ונ צש י מי פי נש כנ ה, וש י יונה פי נש כנ
ך י"ם, כה להי ן יהו"ה אל גי ש ומה מל י של ר בו כי מנ אל נל רוך הוא, של דוש בה קה הוא הנ ש, של מל של נו הנ מל ס מי ני כנ תש יי ם של לו קםדל לה הנ
נו יבל שי ש תש מל של םא הנ ד ב ה ענ שום זל ה, ומי דה ד מי גל נל ה כש דה י, מי די גש ש נל מל של או כנ סש ה כי ר בה מנ אל נל ך, של תש מה שש ך ני מש ס מי ני כנ תש תי
ב כנ שש תי ה  מל בנ לות,  גה הוא  של ה  לה יש לנ הנ םא  יהב של כש לות,  גה בנ יהה  ני עמ יא  הי של ה  ינה כי שש לנ וש יק,  די צנ הוא  של י,  ני עה לל  - לו  לו, 
ה, כה שי חמ ת בנ רל אל שש ני ה, וש לה יש לנ יא הנ הי לות, של גה ה בנ יר לה אי םא מי רוך הוא, ל דוש בה קה הוא הנ ש, של מל של אי הנ דנ ונ ה? של ינה כי שש הנ
, ש רוחנ פל "ר - נל ה, ני מה שה נש ה, אור הנ וה צש ה ומי הוא תורה ר, של ני אור וש לות בש גה ה בנ יר לה אי הה ל לש אי רה שש ים יי יכי רי ה צש שום זל ומי

ה. בה כה שש מי ה בש ף בה טי ענ תש הי ית לש יצי ל צי סוי של כי לות, וש גה ה בנ ינה כי שש ם הנ הל ב בה כנ שש תי ין של לי פי תש י הנ תי "ר, בה ן ני ימנ ם סי הי של

יל כי שש י מנ רי שש ר אנ מנ אל יו נל לה לות? עה גה ב בנ כנ שש יא תי ה הי מה ית, בנ יצי צי ין וש לי פי יחנ תש ני ינו מי ם אי דה ם אה ך, אי שום כה ומי
ה מה שה ם נש הי ים, של רי שה ה קש לשה ם שש דה י אה ני ים בש שי לו יורש לה וות הנ צש מי כות הנ זש הו יהו"ה, ובי טי לש מנ ה יש עה יום רה ל בש ל דה אל
ש מל יא של הי ה, של לה אג גש אור הנ ה בש ינה כי שש לנ יר  אי הה לש ד  יירי יון של לש על ל הה אי רה שש יי ת  םא אל ר קש לי יך  רי צה ם  הל ובה ש,  פל נל וש רוחנ  וש
י ר מי מנ אל יהה נל לל ה, עה יונה לש על ה הה ינה כי שש יא הנ ה הי קה דה צש לות, של גה י בנ חםלי ית הנ בי ם בש הי ל של אי רה שש יי , לש יהה פל נה כש א בי פי רש ה, ומנ קה דה צש
ל אי רה שש יי ד לש ית, ובו יורי רי חמ שנ ית וש בי רש ע ענ מנ ת שש יאנ רי ל קש יות של ש אותי מי חה ים וש רי שש ש על מי חה ים וש רי שש יא על הי ך, וש א לה פה רש יי
שום יך, ומי תי מש חנ ם רי ד עולה סל חל תוב ובש כה הו של . זל יהה לל ם עה חי רנ ומש ה  ים אותה קי ין מי יהמי ל בש בה ה, אמ ינה כי שש ת הנ אםל אל גש לי
ךה, כל רמ ובי תו  מה לש שנ ב בש כנ שה ר וש מנ אל ה נל ל זל ענ לות, וש גה ה בנ ינה כי שש ל הנ כון) של שש ב (מנ כה שש מי ם הנ הי ש  פל נל וש רוחנ  ה וש מה שה ה, נש זל

ם. דה ל אה ה ענ ינה כי ה שש לו שורה לה וות הנ צש מי שום הנ ומי

ך ין לש ם אי תוב אי כה הו של ם, זל לי שנ םא תש ם ל דםר אי םא תי ל יך, של י פי חי תש מםר פי ך שש יקל ת חי בל שםכל ר מי מנ אל ה נל מה שה נש ל הנ ענ וש
ה תורה וות הנ צש ל מי ת ענ רל ה עובל מה שה נש ם הנ אי ים, וש תומי ש יש פל נל הנ רוחנ וש רו הה אמ שש ני יך, וש תל חש תנ ך מי בש כה שש ח מי קנ ה יי מה ם לה לי שנ לש
ל לנ גש בי ה, של מה שה נש הנ ם מי הל לה ר  אה שש ני ה של וות עמשי צש מי ים, בנ תומי יש י  סי כש ני ע מי רנ פה לי ין הוא  גוף, די לנ ים  אי טה ים חמ די יורש וש

ך. על ת רי מנ לש בםל שנ חש בםל תנ ם חה הו אי זל ה, וש מה שה נש הוא הנ כון, של שש מנ ת הנ ים אל עי שה רש הה ים מי לי ים נוטש אי טה חמ הנ

יהד מי דו,  סי פש הל בש רו  כה א שש יהצה ר  מנ אל נל וש כגיות,  זש בנ ים  אי טה חמ ים הנ עי רה פש ני כגיות,  זש לו  ייש  וש ים  אי טה חמ לו  ייש  ם  אי וש
נו מל ה מי ן, עולה ם יהשי דה אה ר הה של אמ כנ נו לו, של יבל שי ש תש מל של םא הנ ד ב הו ענ זל ש, וש מל של םא הנ יהב י של ני פש גוף לי ים אותו לנ ירי זי חמ מנ
ן כי שש מנ ה מש שום זל יום, ומי אותו  ם בש דה אה ה הה שה עה ים של אי טה חמ ל הנ ת כה ת אל ענ פורנ ד של גוף ענ ת לנ דל ין יורל אי ה, וש מה שה נש הנ
ין - ית די יתות בי ע מי בנ רש אנ ין בש ה די נה מל בםענ מי תש יהה לי רל חמ ה אנ ג עולל רי טש קנ מש הנ שום של ה, מי לה עש מנ לש ין של ית די ה אותו בי אותה
י מי י הוא  רי שש אנ ה.  תורה הנ ל  יות של עמרה הה ת  אל ים  לי גנ מש ם של ל אותה ענ ים  שורי של ם  יי ננ ושש ה,  לה עש מנ לש רו  מש אל נל של ם  יי ננ שש
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ל יום. כה ה בש ר אותה שומי של

םא ל וש ה,  מה שה נש יא הנ הי כון, של שש מנ ד הנ בנ כון, אה שש מנ ל הנ ים ענ אי טה ם חמ דה ה אה ול לש ים, ומנ דולי גש ים  אי טה חמ הנ ן של מנ זש ובי
ה רי שש ים על תי שש ה בי לה יש ל לנ כה דול, בש גה ין הנ די ית הנ יא בי הי ה, של בורה גש הנ ה  ה אותה נה דה ין של די כםל הוא בנ הנ יו, וש לה ת אי רל חוזל
נו דל קש פש תי ונ ר -  בה דה סוד הנ וש א,  סי ד כי סל חל ן בנ הוכנ וש ר בו  מנ אל נל "ד, של סל בון חל שש חל ים כש עי גה רש ם  יי ננ ים ושש עי בש שי ובש עות  שה

נו. נל חה בש ים תי עי גה רש ים, לי רי קה בש לי

י ה כי ר בה מנ אל נל ה, של מה שה נש ם הנ ים עי כי הולש ים של כי אה לש מנ ם הנ הל יד בה עי הה ים לש כולי םא יש ל ר, וש תל סי ם בנ הי ים של אי טה ייש חמ וש
ל ה ענ ינה כי שש שום של ים, מי רי תה סש מי יש בנ ר אי תי סה ם יי תוב אי כה הו של ם, זל יהל לי ה עמ ידה עי ה מש ינה כי שש י הנ רי ך, המ ה לה ול צנ יו יש כה אה לש מנ
ים מי עה פש ים. (לי בי תה כש ר ני פל סי בש יך  עמשל ל מנ כה ת וש ענ ן שומנ זל אם וש ה  ן רואה יי ך, ענ מש ה מי לה עש מנ ה לש ע מנ דנ ה  ר בה מנ אל נל םאשו, של ר
םא ה ל מה שה נש ים הנ מי עה פש לי ה) (וש זל ע בה רה ר הה ד ייצל חושי ע, וש רה ר הה ייצל יו הנ לה ענ עה תובי ים של אי טה חמ ה בנ ה מודה תה יש םא הה ה ל מה שה נש הנ
ם יהל לי ה עמ מה שה נש ת הנ ענ בנ שש ים, ני עי בה שש ני ין הנ ם די יהל לי ן עמ דה ין, וש די ית הנ ל בי ים אל כי הולש ה), וש זל ע בה רה ר הה ייצל ד הנ חושי ה, וש אה טש חה

ת. ענ םא - פורנ ם ל אי ת, וש רל טל פש ני וש

ל ם ענ הי ים של אי טה ייש חמ , וש יהה ת יהדל ימנ תי ה חמ ים לה אי רש תום, ומנ ם ינחש דה ל אה ינד כה ם ובש הל ר בה מנ אל נל ים של אי טה ייש חמ וש
א לה אל ענ  תובי ם הנ ה אותה בל גש םא יי ל קומו, של מש בי לו  ים של אי טה חמ הנ ה, של זל ם הנ עולה ם בה אותה רםענ  פש יו לי לה ה עה נל תש מנ אי של ננ תש
ים ני ים שה רי שש ד על ענ ים של מוני דש קנ רו הנ אמ בי ה, של טה מנ ים לש אי טה ייש חמ ים, וש ני ים שה רי שש ל על ים של אי טה ם חמ לו הי אי קומו, וש מש בי
דול, גה ין הנ די ית הנ ה בי לה עש מנ ם לש ים אותה עי תובש ה, וש לה עש מנ ים לש ישי ני עמ מנ ים של אי טה ייש חמ ה, וש לה עש מנ םא לש ל ה וש טה מנ ים לש ישי ני עמ מנ
ים ישי ני עמ מנ של ים  אי טה חמ בנ ל  בה אמ ה,  טה מנ לש ת  דל רל לה ה  לה ים  יחי ני מש םא  ל וש ה,  לה עש מנ לש ה  מה שה נש הנ ת  אל ים  ני כש שש מנ מש ם  ילה בי שש ובי
ים גובי ה של מה שה נש ל הנ ים של אי טה חמ ייש  ם, וש שה ים אותו  בי כש ענ םא מש ל וש ה  לה עש מנ לש ה  ים אותה ישי ני עמ םא מנ ה, ל טה מנ ם לש יהל לי עמ
ין די ית הנ בי ה ומי לה עש מנ לש ין של די ית הנ בי ת, מי מות יומה ר בו  מנ אל נל מו, של אי וש יו  בי ל אה לי קנ ומש מו  קום, כש ל מה כה ם בש הל מי
ה, נה מל ים מי ה, גובי לה עש מנ ה לש ים אותה אי מוצש קום של ל מה כה ה, בש זל א הנ טש חי שום הנ ים, ומי יני י די ני שש ית בי דוני ני ה, של טה מנ לש של
ים אי טה ייש חמ . של יהה לל ן עה גי הה שות לש ה רש ין לה אי ה של וה צש ין מי אי ה וש נה מל ים מי ה, גובי טה מנ ה לש ים אותה אי מוצש קום של ל מה כה ובש
ת של יו ופורל לה ה עה נה גי ין, ומש לי פי ת תש ונ צש מו מי ה כש ירה בי יא גש הי ה של וה צש םא מי ב תה ה, וש מה שה נש ת הנ ים אל מורי ים חמ יני די ים בש ני דה של
הו ם, זל יהל לי ן עמ גי הה ה לש ירה בי גש שות לנ ין רש אי ים של אי טה חמ ייש  וש ם,  שה ב לש רי קה תש הי ג לש רי טש קנ מש שות לנ ין רש אי וש יו,  לה עה יהה  פל נה כש

מות. נו לה חל קה י תי חי בש זש ם מי עי תוב מי כה של

, יהה לל ן עה גי הה יהבםאו לש ב של ל גנ ף ענ ס, אנ רה ל פש בי קנ ת לש נה ל מש ן ענ הי וות של צש מי לו הנ אי חות, מי פה ן שש הי וות של צש ל ייש מי בה אמ
ים רי חי ים אמ אי טה ייש חמ ם) וש שותה רש ים מי גי רש טש קנ מש הנ ה  ים אותה יאי ם, (מוצי שותה ת רש חנ ים תנ גי רש טש קנ מש ם הנ ים אותה לי נוטש
מון, מה ה בש מה שה נש ת הנ ים אל ני דה ד, וש סל י חל פי לנ ה כש טל ם מנ הל ם, מי הל ים בה קי חולש ים של אי טה ל חמ ים, ענ ני יה דנ י הנ לוקי ים חמ אי רה קש ני של
ם שות. אי פה י נש יני די ה בש דון אותה ה, לה י חובה פי לנ ים כש ם נוטי הי ם וש יהל לי ים עמ קי חולש ים של רי חי ייש אמ מונות, וש י מה יני הוא די של
לו, ים של די סה ילות חמ מי ם גש הי כגיות, של זש הנ ים מי גובי מונות, וש י מה יני די ה בש ים אותה ני חובות, דה ל הנ רות ענ בש גנ תש כגיות מי זש הנ

. רוחנ ש וש פל ה נל ים בה גובי ה, וש בורה גש ד הנ צנ שות מי פה י נש יני די ה בש ים אותה ני ז דה ים, אה רי בש גנ תש חובות מי ם הנ אי וש

ע, שה רה ם הה יק עי די צנ ין הנ י די בי ה גנ טה מנ וות לש שש הנ יך לש רי ן צה כי ע, וש שה רה ין לש יק בי די צנ ין לש ים, בי ני שוא פה ין מנ ה אי לה עש מנ ולש
ן יה דנ בנ של ין,  די בנ ם  הל מי ד  חה אל לש ים  ני פה שוא  עמשות מנ לנ אי  שנ רנ ן  יה דנ ילה  הש יי םא  ל וש י,  עי צה מש אל מוד הה ענ הה ת  מל אל ל  ד של צנ מי
יש חי כש מנ ה, של לה עש מנ לש ן של יה דנ הנ ה מי נל תנ שש מי ה של טה מנ ן לש יה דנ ד. אוי לו לנ ח שםחנ קנ םא יי ל ים וש ני א פה שה םא יי ר בו ל מנ אל ה נל לה עש מנ לש של
יך, רל עה ל שש כה בש ך  ן לש תל ים תי רי שםטש ים וש טי ה, שםפש טה מנ הוא לש מו של כש ה, של זל ן מי מה אל ה נל ר זל םאמנ םא י ל ית, וש אשי רי ה בש עמשי מנ
ם יהל ני א שש לה ה, אל זל ר מי ה יותי ת זל ד אל בי כנ םא יש ל ה, וש מה שה נש ת הנ דון אל ים לה רי שוטש ים וש טי ה שופש לה עש מנ ך ייש לש ים, כה דון גופי לה
ר, בי דנ שות לש ם רש הל ן לה נותי ן וש יה דנ ם הנ ל אותה שואי ד של רו ענ בש דנ םא יש ל ן, וש יה דנ י הנ ני פש יענ לי מי שש הנ יך לש רי ם צה הי ין, וש די ה בנ אה וה שש הנ בש
ין ת (די מל ן אל ינ ם דנ עולה ל הה יים ענ קנ לו מש אי ת כש מל ענ אל תובי י של ם, ומי יהל לי ה עמ ה שורה ינה כי שש שום של ה, מי אה רש יי יו בש נה פה יו לש הש יי וש
יל פי ר ומנ קל ים של קי מי י של מי לש ח. אוי לו  מה צש ץ תי רל אל ת מי מל יים אל קנ מש לו  אי ת, כש מל ין אל ן די דה י של ן מי כי ל של כה ת), וש מל אל
ת, מל ין אל ן די דה ן של יה דנ אי של דנ ונ ת, ובש מל ין אל ן די םא דה ל ן של יה דנ ה? הנ ת זל ם אל י גורי ה, ומי צה רש ת אנ מל ך אל לי שש תנ ם וש גורי ת, של מל אל

ץ. רל אה ן הה ם מי ים אותה קי לות ומי גה ן הנ ל מי אי רה שש ת יי אל ה וש ינה כי שש ת הנ יא אל לו הוא מוצי אי כש

ה ם, עמשי עולה בון הה ר: רי מנ אה ם, וש עולה בון הה ת רי ח אל בנ שי ה וש לה עש מנ יו לש ים יהדה רי הי יו, וש לה גש ל רנ עון ענ מש י שי בי ם רנ קה
עמשות ים לנ כולי ה, יש ינה ה ובי מה כש ם חה הי א, של מה אי א וש בה י אנ רי ה, המ בועה שש יא בי ם הי אי לות, וש גה יא בנ הי ה של ינה כי שש ן הנ ענ מנ לש

ה. רה תה עמשות הנ ב יהכול לנ רנ ע, הה בה שש יד ני מי לש תנ ם הנ ר, אי פי י יה ץ ומי עה או"ת יה בה תוב יהו"ה צש כה הו של ה. זל רה תה הנ

ר או דל נל וש  , יהדוענ ן  מנ ד זש לות ענ גה ילה בנ הש תי א של לה ה, אל ה אותה דל פש יי םא  ל הוא ו', של ן של בי ע הנ בנ שש ני ר או  דנ נה ם  אי וש
ם הי וש טםר אותו,  פש ים לי כולי יש ם  דה י אה ני ה בש לשה י שש רי ט, המ רי חה תש הוא הי וש ה,  ינה ה ובי מה כש ם חה הי י"ה של ם בש ה הי בועה שש
ה לה עש מנ לש ה של יבה ישי בי של ם  ל אותה כה ומי ך,  מש מי ש  קי בנ מש י  ני אמ ט,  רי חה תש תי םא  ל ם  אי וש ם,  דה גש נל כש ה  לה עש מנ לש בות  אה ת הה לשל שש
ים מי עה ה פש ינה ך ובי ינש לום בי יס שה ני כש הוא הי קום, וש ל מה כה ה בש ינה כי שש הנ ז מי םא זה ל ן של מה אל נל ה הנ ן רועל ענ מנ ה לש עמשל תנ ה, של טה מנ ולש

. תה בש תה ר כה של ך אמ רש פש סי א מי י נה ני חי ן מש יי ם אנ אי תוב וש כה הו של . זל יהה נל עמבור בה ה ונ ה עמבורה יתה מי מו לש צש ר ענ סנ בות, ומה רנ

ר, בה דה ך  מש א מי לי פה יי י  כי ר בו  מנ אל נל של אותו  ה לש י עולל ני ה, אמ םא רוצל ל א, וש מה אי הה וש א  בה אנ ד הה צנ ר הוא מי דל ם נל אי וש
יא הי ה, של דה ני ה כש לה עש ל בנ לות אל גה ה בנ ינה כי שש הנ ב של ל גנ ף ענ אנ ר, וש דל נל ת הנ טםר אל פש יי רםש, של דש ל תי ך אנ מש א מי לה פש מג ר בו בנ מנ אל נל של
יד רי פש הי וש ים,  קי םא פוסש ל ים של יי חנ ם הנ יי מנ ה, הנ תורה י הנ מי בש ה  ר אותה הי טנ ה, לש קורה ח מש תנ פש ני וש ם,  דה ם לש ין דה יל בי די בש תנ
שות רש ה  ין לה אי ה, וש ה אותה אה מש טי ה של מה שה נש א הנ טש יא חי הי , של יהה לל ב אי רנ קש םא תי ל י"ת של ילי יא לי הי ה של דה ם ני ה דנ נה מל מי
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מונות, י מה יני די שות לש פה י נש יני ין די ין, בי די ין לש ין די ית בי דוני ני ה, וש נה תש ם ני שה מי קום של אותו מה ה, לש לה עש בנ ה לש מה שה נש עמלות הנ הנ לש
ד, דה ה בה בה יהשש ה  יכה אי רוהו  אמ בי של מו  ע, כש גנ נל לש ע  גנ נל ין  ובי שו,  פש ננ בש ענ  פורי י של מי ייש  וש מונו,  מה בש ענ  פורי של הו  ישל מי ייש  של
יא הי לות, של גה אי, זו הנ דנ חוץ ונ ה, מי נל חמ מנ חוץ לנ ב מי ר יישי דה ר בו בה מנ אל נל ע, של צםרה מו מש לות כש גה ה בנ ינה כי שש ה הנ שובה חמ של

אות ה'. ל הה ב של מושה יא הנ הי ל, של אי רה שש ץ יי רל אל חוץ לש מי

ייס אותו עמבור יו"ד ה"א פנ י מש ני ר אותו, אמ גנ סה ח אותו, אותו של תנ פש יי ד של ח ענ תנ פה הי םא יהכול לש קור ל מה ם הנ אי וש
ה, ינה כי שש ת הנ רל הל טש ני ה וש קורה ח מש תה פש יהד ני ש, מי בי לנ תש הי ים של בושי לש שום הנ ם), ומי חודו שה יי חוד (של יי הוא הנ וא"ו ה"א, של

יהדו. ה בש ול קש מי ל הנ קור של מה הנ אי, אותו של דנ יעו ונ ה, מושי רה ת צה עי יעו בש ל יהו"ה מושי אי רה שש ה יי וי קש ר - מי בה דה סוד הנ וש

י שי קון שי תי

קון כ"ז הו תי זל

י כוני מש ר סנ מנ אל ם נל יהל לי עמ ש, ונ אי י הה אורי א מש ם בורי הי ים של שי אי י הה ני ם שש לו הי אי "ש, וש "י אי רי ם תש ית, שה אשי רי בש
מםך תש לי ת  דל יורל ה  רה תי יש הנ ה  מה שה נש הנ ת  בה שנ י  ילי לי בש א  לה אל י?  כוני מש סנ ם  הל לה ר  מנ אה ה  מה לה וש שות,  י אי תי שש בי ישות,  שי אמ בה
ה מה שה נש ת הנ קל לל תנ סש ת, מי בה י שנ אי א מוצה בה של יף קום, וכש םא תוסי ל ה וש לה פש נה ה  ר בה מנ אל נל לות, של גה ה בנ תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש בנ
ת רל יא אומל ן הי מנ אותו זש ה. בש ך אותה סומי י של ין מי אי ש, של פל י נל ה ונ קה לש תנ סש יא הי הי יהד של ש, מי פנ נה יי ש. ונ פנ נה יי ה ונ בה ה של רה תי יש הנ
יא הי של ש  אי מי צובות  חמ ן  הי של תורות,  י  תי שש ם?  הי ה  ומנ ש,  אי הה י  אורי מש ם  הי של ישות,  שי אמ בה י  כוני מש סנ ל  אי רה שש יי לש
ש, בות) אי המ לנ בש פו  רש שש ני בות (של המ לנ או  רש קש ני ם של יי תנ פה י שש תי י יהו"ה? שש מודי ם לי ה הי ה. ומנ בורה גש ת הנ דנ י"ם, מי להי אל

יו רוחנ יהו"ה. לה ה עה חה נה ר בו וש מנ אל נל , של יחנ שי ל מה את רוחו של ם יוצי הל מי ים, של פוחי י תנ ני ם שש הי וש

ת רל אומל ת וש חנ ב, צוונ כה שש מי ה לש לה פש יא נה הי וש ה  לה עש בנ ך  לנ הה ה, של לה עש ת בנ בנ המ אנ מי יהה  לש ית חה בי ה בש תה יש הה של ך  לל ת מל בנ לש
ר, ענ ינ י הנ צי עמ ים בנ בי רנ תש מי ים של פוחי תנ ה? בנ מל י, בנ דוני פש ת רנ רל יא אומל יהה, הי לש ית חה בי יא בש י הי רי ישות, המ שי אמ י בה כוני מש סנ

ים. מי שה י בש צי ם עמ לו הי אי וש

א לה ת אל רל אומל ה  ינה יא אי אן הי כה ים, וש מי שה י בש צי עמ ים בנ ילי די בש מנ נו  י אה רי י, המ בי י רנ בי ר: רנ מנ אה י וש ישי לי ן שש קי ם זה קה
ל א כה לה םא עוד, אל ל ים, וש פוחי תנ ך כנ פי יחנ אנ רי ם וש הל ר בה מנ אל נל שום של ים מי מי שה י בש צי ל עמ ים ענ כי רש בה נו מש א אה לה ים! אל פוחי תנ בנ
ה לשה או שש רש קש ני ים, של לי ה עה לשה ייש בו שש שום של ס, מי דנ המ ים בנ עושי נו של אה ם, וש יהל לי ך עמ רי בה ים לש ם טובי ים הי מי שה י בש יני מי
ת, מל י אל יאי בי י נש ני ם שש הי ים, של פוחי י תנ ני ד שש גל נל ם כש ם הי חםטל י הנ בי קש י ני ני ל שש בה בות, אמ אה ת הה לשל שש ים לי זי רומש ים, של סי דנ המ
יא ה הי שום זל ה, ומי שה פש ת ננ בל ינשל תש בו מי ה, של לה עש מנ לש ן של מה אל נל ה הנ רועל הוא הה ש, של קםדל את רוחנ הנ צי ה לה ידה ם עמתי הל בה של
ת, בה שנ בש י,  דודי לש תםחנ  פש לי י  ני אמ י  תי מש קנ ר  מנ אל נל ת  בה שנ יל  לי בש י.  ני אה ה  בה המ אנ ת  חולנ י  כי ים  פוחי תנ בנ י  דוני פש רנ ת  רל אומל
ד י, ענ ני נה םא עה ל יו וש אתי רה קש יהו  אתי צה םא מש ל וש יהו  תי שש קנ ן בי מנ זש אותו  ר, ובש בה ק עה מנ י חה דודי ר וש מנ אל ת, נל בה את שנ יוצי של וכש
נו פל רש םא אנ ל יו וש תי זש חנ ר אמ מנ אל נל מו של ת, כש כל לל זםב אותו לה על םא אל ל יהדו וש ז בש אםחנ ת, של רל חל ם אנ ענ םא פנ יהב ן של מנ זש בי י, של תי עש בנ שש ני של

ה. טה מנ לש ש של דה קש מי ית הנ ה בי י, זל תי ר הורה דל ל חל אל ה, וש לה עש מנ לש ש של דה קש מי ית הנ ה בי י, זל מי ית אי ל בי יו אל אתי בי המ ד של ענ

ה לה אג ה וגש לה אג ל גש כה בש רות, של חי אמ ים הה מי עה פש מו הנ י כש ילה לי הש םא יי ה ל ה, זל רונה חמ אנ ה הה לה אג גש בנ יהדו  ז בש אםחנ ן של מנ זש ובי
ים רי שה ה קש מה ם כנ שםר אותו עי קש אל וש ז בו  י אםחנ ני ה אמ רונה חמ אנ ה הה לה אג גש ל בנ בה י, אמ ני מל חנ מי יהה פורי ך הה ר כה חנ אנ א, וש יהה בה הה
ת לל י שואל יתי יי הה י, וש ני מל ך מי יהה הולי לות הה גה לות וש ל גה כה בש ים, של מי י עולה מי עולש ם ולש עולה י לש ני מל םא יהזוז מי ל ה של בה המ ל אנ של
םא ים ל מי עה פש לי י. וש שי פש ה ננ בה המ אה ת של י אל אתי צה מה ד של ם ענ הל י מי תי רש בנ עה ט של ענ מש תוב כי כה הו של ב. זל שה ר וה ל עובי ת כה יו אל לה עה
תוב כה של הו  זל יהה,  רש קי י הנ ני בש ל  כה ת  אל ילו  בי שש בי ה  יעה בי שש מנ י  יתי יי הה וש ר,  בה דה נו  מל מי י  לי ר  םאמנ י של י  מי את  י מוצי יתי יי הה
ל ים ענ מי עה ה פש מה כנ י, וש ני ה אה בה המ ת אנ חולנ ידו לו, של גי ה תנ י מנ ת דודי או אל צש מש ם תי םי אי לנ רושה נות יש ם בש כל תש י אל תי עש בנ שש הי
א, יהה בה הוא הה ד של י, ענ ר לי םאמנ י י של יהה מי םא הה ל י, וש שי פש ה ננ בה המ אה ת של י אל תי שש קנ לגיות, בי גה ן הנ הי ילות, של לי י בנ בי כה שש מי
ה שום זל ר, ומי בה י דה ר לי םאמנ י י של י מי אתי צה םא מה ל עמבורו, וש י בנ תי לש אנ שה ב, וש ס רנ ענ כנ י בש ח דודי רנ ה בה רונה חמ אנ ה הה לה אג גש ת בנ עי כה וש
ל ר של של קל יו - בש תי זש חנ נו, אמ פל רש םא אנ ל יו וש תי זש חנ י אמ ני אמ י, ונ ני מל םא יהזוז מי ל יו של יהדה ז בש אםחנ םא וש יהב ן של מנ זש בי י, של תי עש בנ שש י ני ני אמ

םאש. ל ר ין של לי פי תש נו - בי פל רש םא אנ ל ל יהד, וש ין של לי פי תש

ר מנ אל ם נל הל בה ל, של אי רה שש ם יי הי ים, של מי רה כש ה לנ ימה כי שש ים ננ יחי שי מש י הנ ני שש ר לי םאמנ , י יהה לל ה אי םא דודה יהב של ה, כש אי םא ורש ב
ם לו אותה ים, אי מוני רי צו הה ני ם, הי הל ה בה ינה כי שש יא הנ הי ן, של פל גל ה הנ חה רש פה ה המ אל רש ל, ני אי רה שש ית יי אות בי בה ם יהו"ה צש רל י כל כי

מון. רי וות כה צש ים מי אי לי מש של

י מוני שה של מו  ל, כש אי רה שש ם יי ינה אי ים של מי רה כש י ייש  רי ים, המ מי רה כש ה לנ ימה כי שש ן, ננ קי ן זה קי ר: זה מנ אה עון וש מש י שי בי ם רנ קה
ל אי רה שש ם יי ים עי בי עםרה ם מש הי ב, של ב רנ רל עי ל הה יהה של בובש רש עי ם הה הי וש י,  תי רש טה נה םא  י ל לי י של מי רש ים כנ מי רה כש ת הנ ה אל רה נוטי
ם ה אי אל רש ים, ני מי רה כש ה לנ ימה כי שש יהה ננ לל ר אי םאמנ ה, הוא י ינה כי שש ל הנ רוך הוא אל דוש בה קה םא הנ יהב של ה, כש שום זל לות, ומי גה בנ
ם אי אותה דנ ונ לו  ים, אי מוני רי הה צו  ני ל, הי אי רה שש יי ית  אות בי בה ם יהו"ה צש רל י כל כי ה  ר בה מנ אל נל ם, של הל ן בה פל גל ה הנ חה רש פה
ה ני י הי ך, כי ם לש י אותה תי תנ ם נה ך, שה לש ים של בי ם אוהמ הי לו של ך, אי י לה ת דודנ ן אל תי ם אל ים, שה מוני רי וות כה צש ים מי אי לי מש של

ב. ב רנ רל עי טון הה לש ך לו - שי לנ ף הה לנ ם חה של גל ים, הנ מי ענ ל הה ים של ני מג מש ר הנ אה ל שש ם של טונה לש ר - שי בה ו עה תה סש הנ

י ה. שובי טה מנ י לש ני ת שי יי אשון ובנ ת רי יי ם בנ הי ים, של תי י בה ני שש ית, בי מי שולנ י הנ י שובי , שובי יהה לל םא אי ן יהב מנ אותו זש בש
יהה יותל ע אותי בנ רש אנ ים, בש מי עה ע פש בנ רש י אנ י שובי ר, שובי חי ר אנ בה ך. דה ה בה זל חל נל ה - וש לה עש מנ י לש ני שי אשון וש ת רי יי בנ י - בש שובי
ים מי עה ע פש בנ רש ל אנ אי רה שש ל יי רוך הוא אל דוש בה קה ר הנ מנ ם יהו"ה. אה הי יו של יותה ע אותי בנ רש אנ ך - בש ה בה זל חל נל ם אדנ"י, וש הי של
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ל אי רה שש יי ים בו  יהבי חנ ח, של סנ פל ם בש הי ה של לה אג גש ל הנ ע כוסות של בנ רש אנ - בש ך  ה בה זל חל נל וש ה,  שובה תש ה בי ינה כי שש ם הנ י עי שובי
- ך  ה בה זל חל נל ך, וש לה סודות) של יש ים (הנ חודי יי ה הנ עה בה רש אנ י בש י שובי לות. שובי אג גש ע הנ בנ רש אנ מו  ע כוסות, כש בנ רש תות אנ שש לי

ך. לה ם יהו"ה מה גויי רו בנ םאמש י ץ וש רל אה ל הה גי תה ם וש יי מנ שה חו הנ מש שש יהד יי ץ, ומי רל אה ם ובה יי מנ שה ך בנ ה בה זל חל נל יות, וש ע חנ בנ רש אנ בש

ל ענ ים, וש יי חנ ץ הנ רל יא אל הי ה של ינה כי שש ל הנ לו ענ גנ תש ם הי יהל כגיותי בות, זש אה לו הה ץ, אי רל אה או בה רש ים ני ני צה ני ן הנ מנ אותו זש בש
תור קול הנ ל, וש אי רה שש י יי ני ה ובש יר מםשל ז יהשי , אה יענ גי יר הי מי זה ת הנ ץ, עי רל אה ר הה פנ עמ כנ עמך  רש יהה זנ הה ם וש הל ר בה מנ אל נל של יהה  נל בה
דוש קה ן הנ מנ אותו זש יון. בש שוב יהו"ה צי או בש רש ן יי יי ענ ן בש יי י ענ נו, כי ני רנ ו יש דה או קול ינחש שש ך נה יי נו, קול צםפנ צי רש אנ ע בש מנ שש ני
אן כה לויות מי צועות תש רש הה םאש, וש ל ר ין של לי פי ה תש ל - זל מל רש כנ ך כנ יי לנ ך עה םאשי תוב ר כה הו של ה, זל חנ אותה בי שנ רוך הוא מש בה
ה תה יש הה ה של ל יהד, מנ ה של לה פי ן - זו תש מה גה רש אנ ך כה םאשי ת ר לנ דנ ן, וש פל גל ן הנ ים מי לויי תש ל של מל רש כנ ן כנ הי מורות, של מו זש אן כש כה ומי
ל אי "פה ל רש יאי הוא סוד א"ורי ן, של מה גה רש אנ ה כה בושה ילה לש הש עמטםף, תי י ינ י כי ני עה ה לש לה פי תוב תש כה הו של יהה, זל ני לות עמ גה ת בש לנ דנ
ה עה בה רש אנ סור בש ילה אה הש יי רוך הוא יהו"ה, של דוש בה קה ה הנ ים - זל טי הה רש סור בה ך אה לל ל, מל יאי ל נ"ורי אי "יכה ל מי יאי רי "בש גנ
ך ובש ך  בש ך  מש י שי ה: יאהדונה"י, כי זל ים כה טי הה רש סור בה ילה אה הש יי , של מםחנ י הנ תי ה בה עה בה רש ם אדנ"י, אנ הי של ה  לה ים של תי בה

ן. מה גה רש ן אנ ן מי מי סוד אה הו הנ זל ך, וש מש שי

ה ך - זל לל ה, מל ינה כי שש ן - זו הנ מה גה רש אנ ך כה םאשי ת ר לנ ת, דנ מל ך אל רש בה םאש דש ה ר ל - זל מל רש כנ ך כנ יי לנ ך עה םאשי ר, ר חי ר אנ בה דה
י תי ה בה עה בה רש אנ עמקםב, בש ה ינ ים - זל טי הה רש םאל, בה מ רוענ שש ל זש ין של לי פי ל תש ר של של קל ה, בש דה עמקי ק בה חה צש ה יי סור - זל ם, אה הה רה בש אנ

ם. יי מה תות הנ קמ שי ים בש טי הה רש ר בה מנ אל נל םאש, של ל ר ין של לי פי ל תש מםחנ של הנ

י רי המ ה, של לה כנ י הנ שוטי ת קי אות אל רש ים לי תוני חש תנ ים וש יוני לש ים על דושי יהלות קש סו חמ נש כנ תש ר: הי מנ אה עון וש מש י שי בי ם רנ קה
ל ם של יהל ילותי חי ה וש תה אן אנ כה ד לש יההו, רי לי אי יההו  לי ר: אי מנ אה ח וש תנ ם. פה שה ה  א אותה ן נושי תה חה הל ה, וש ת לה נל קל תג ה מש פה חג
ה מה ם כנ ד עי יורי יההו  לי ה אי ני יהד הי ה. מי לה כנ ת הנ ט אל שי קנ ה לש תונה חש תנ הנ ה וש יונה לש על ה הה יבה שי יש ל הנ ים של יקי די צנ מות הנ שש ני

מות. שה ה נש מה כנ ים וש כי אה לש ל מנ יהלות של חמ

ך, םאשי ל ר ר ענ אי ם) פש הי הוא (של ין של לי פי תש בנ ך  םאשי ן ר קה תג ה מש מה ה, כנ לה ל, כנ מל רש כנ כנ ך  יי לנ עה ך  םאשי ר: ר מנ אה ח וש תנ פה
חורות ים שש לי תנ לש תנ הנ יו  הה ה של ה, מנ ד זל צנ ה ומי ד זל צנ לויות מי צועות תש רש הה יך, וש לל עה בוש  חמ ך  רש אי ר פש מנ אל ם נל יהל לי עמ של
ה לה פי לות - תש גה ת בנ לנ ה דנ תה יש הה ה של ל. ומנ מל רש כנ ים כש ני פה גש ם בנ הי ים של קי רג יש ים הנ לי עה ל, כל מל רש כנ ים כנ קי רג ם יש י הי רי ב, המ עורי כה
ר מנ אל ת נל עי עמטםף, כה י ינ י כי ני עה ה לש לה פי תוב תש כה הו של ה), זל לה פי תש לות (בנ גה י בנ ני עה ף הל טי ענ תש ה מי בה ל יהד, של ה של לה פי זו תש י, וש ני עה לש
ם הי ין של לי פי תש י הנ תי ת בה ענ בנ רש , אנ מםחנ י הנ תי ה בה עה בה רש אנ לו  - אי ים  טי הה רש סור בה אה ך  לל מל ן.  מה גה רש אנ כה ך  םאשי ת ר לנ דנ וש ך  בה
ל רות של כה זש ים אנ רי שש על ת וש חנ אנ םאש, וש ל ר ין של לי פי ל תש רות של כה זש אנ ים הה רי שש על ת וש חנ בון אנ שש חל יהד אהי"ה כש ן בש כי אהי"ה, וש
םא"ש הוא ר "ר אהי"ה, וש של ים, אמ טי הה רש סור בה אה ך  לל בון אהי"ה אהי"ה, הוא מל שש חל עולות לש יהד, וש ל  ין של לי פי תש

רות. כה זש אנ ל הה כה סור בש ים לו, אה אי יהו"ה קורש

כות לה ה מש מה ים הי שי ל שי יהלות, ענ חמ ל הנ ל כה ה ענ ה, עולל לה ך, כנ לה של םאש  ר ל - הה מל רש כנ כנ ך  יי לנ עה ך  םאשי ר, ר חי ר אנ בה דה
י רי פש ים סי מוני שש יו  הה ים של שי גש לנ ים פי מוני בוא, ושש ים רי שי שי אות, ולש מי ש  שי ים לש עולי ה, וש נה שש י מי רי דש ים סי שי ם שי הי של
ה לה כנ עמרות הנ ל שנ ים של ימי ני ם הנ אותה לש ר, של פה סש בון ומי שש ם חל הל ין לה אי כות של לה המ ם הנ ר - הי פה סש ין מי מות אי עמלה ה, ונ דה גה אנ הה

ה. נה ל כגלה ית ענ לי תש עה אנ ל וש יי שו חה נות עה בות בה תוב רנ כה הו של ם. זל ל כגלה ה ענ ה עולה לה כנ תש הנ אנ בון, וש שש ם חל הל ין לה אי

ר שה ים עה ני ם שש הי ים, של קוני ה תי רי שש על לש  שש בי ך  לה ר של עה שי ן הנ קה תג ה מש מה ל - כנ מל רש כנ כנ ך  יי לנ עה ך  םאשי ר ר חי ר אנ בה דה
תש ך, אנ םאשי ת ר לנ דנ בון, וש שש ם חל הל ין לה אי לות של זה ים ומנ בי ם כוכה ך הי לה ים של ימי ני הנ ר, וש שה ה עה לשה ה - שש נה בה לש הנ לות וש זה מנ הנ

ב, כה שש תי יו ונ לותה גש רש ל מנ גנ תש תוב ונ כה הו של ם, זל יי לנ גש רנ ין הה ת בי קל דל הג ים, מש בי כוכה ל הנ ת כה חנ יהה תנ ני ה עמ נה בה לש ית הנ יי הה (הוא) של
ים טי הה רש סור בה הוא יהו"ה, אה ך של לל מל תש אדנ"י, הנ ן יאהדונה"י, אנ מי הוא אה ן של מה גה רש אנ ם, כה כגלה םאש לש ר תש הה ת אנ עי כה

עו. מה ים שש דושי יהלות קש ל, חמ יאי ל נ"ורי אי "יכה ל מי יאי רי "בש ל גנ אי "פה ל רש יאי "ן - א"ורי מה גה רש ך. אנ לה של

ר שה עה ה  לשה שש בי ת  נל קל תג מש יהה  עמרותל שנ בש ת  טל של קנ תש מי יא  ה, הי נה בה לש לנ יר  אי הה לש םא  יהב ש,  מל של הוא הנ ן, של תה חה הל של כש
א ן יםצי תה חה הוא כש ה) וש נה בה (צ"ל ולש ש  מל של לות, הנ זה ר מנ שה ים עה ני ם שש הי ים), של קוני גות, תי רה ים, (דש ני קה ר) זש שה ים עה ני שש (בי
יץ צי לנות מי חנ ן הנ יחנ מי גי שש תוב מנ כה הו של אי, זל דנ ונ יהה  לל יץ אי צי , יה יענ קי רה ים בה כי רה רוץ דש בור לה גי יש כש הוא יהשי תו, וש פה חג מי
א לה ה? אל זל ה בה ה עושל בורה יזו גש בור? אי גי ה כש ה זל יש. מנ ה הוא) יהשי הוא (זל יענ של קי רה יהה בה לל ל אי כי תנ סש הי ים, לש כי רנ חמ ן הנ מי
יות אותי ר בש טי ענ תש ש מי מל של ים, הנ רי עה שש י הנ רי ם שומש הל ים בה רי גה תש יהלות מי חמ ל הנ כה , וש יענ קי רה ים ייש בה קופי שש ר מנ שה ים עה ני שש
ח, רוץ אםרנ בור לה גי יש כנ הו יהשי זל א, וש בור ייצי גי תוב יהו"ה כנ כה הו של ה. זל בורה גש ש בי בי לנ תש ם יהו"ה, ומי הוא שי ין של לי פי תש הנ
ח, רוץ אםרנ לה הו  זל יהם, וש ל הנ ה ענ ה מםשל שה עה של מו  ים, כש כי רה ר דש שה ים עה ני ה שש עושל , וש יענ קי רה ם בה לונות כגלה ת חנ ענ אל ובוקי

ה. מה דג את אמ ש יוצי מל של ה, הנ בורה גש ה מי אשונה רי ענ בה נוסי שום של ומי

י, עי צה מש אל מוד הה ענ ד הה צנ יהרםק הוא מי ש,  מל של ל הנ של זו  גש רג ך  שוכי ן, ובו  בה הוא לה ד של סל חל בש ש  בי לנ תש מי ך  ר כה חנ אנ
מוד ענ ה הה או - זל ם מוצה יי מנ שה ה הנ צי קש ה. מי נה בה לש יר לנ אי ילה מי הש נו יי מל ן, מי בה אור לה ד בש סל חל ן) בש בי לנ תש ש (נ"א מי בי לנ תש מי של וכש
- זו תו  מה חנ ר מי תה סש ני ין  ם אי הל ת, ובה מל י אל מודי י ענ ני - שש ם  צותה ל קש ענ תו  קופה יק, ותש די צנ ה  לה ה של צל קה י, הנ עי צה מש אל הה
ש מל של ים הנ לי כש תנ סש ן מי מנ זש אותו  ים. בש מי חמ הוא רנ ע יהרםק, של בנ צל ע בש בנ טנ צש ם יי שה ה, מי מה יא חנ הי ה, של יונה לש על ה הה ינה כי שש הנ

ה. לה ה של פה חג יא הנ הי תו, של מה חנ ר מי תה סש ין ני אי ד, וש ה ינחנ נה בה לש הנ וש

דםם יהרםק, ן אה בה ם לה הי ן, של יי ענ י הה עי בש ת צי לשל שש יו בי נה פה ר לש אי פה תש הי ים, לש ני וה ה גש לשה שש ת מי לל יא נוטל ן הי מנ זש אותו  ובש
ה בה המ אנ ל הה בות של הה לש שנ י בנ ים אותי פי י, שורש יבוני הי רש ם הי הי י של די גש נל ך מי יי יננ י עי בי סי , הה יהה לל ר אי םאמנ ן הוא י מנ אותו זש ובש
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ים תובי ן כש בל ם לגחות אל הל ר בה מנ אל נל ה, של תורה ל הנ רות של קה י לוחות יש ני ם שש ם הי יי יננ י עי תי ה, שש דושה קש ה הנ נורה מש הנ ך, וש לה של
ים ני וה ר גש שה ים עה ני שש ה, ומי זל ד הנ צנ הנ ים מי ני וה ר גש שה ים עה ני שש ים מי מי קה רג ם, ומש יהל רי בש י על ני שש ים מי תובי י"ם כש להי ע אל בנ צש אל בש
ם - יי עממנ "ה פנ זל "ה וש ים, זל בי תג ם כש ה הי זל ה ומי זל ר מי מנ אל ם נל יהל לי עמ ים, ונ די דה ים צש רי שש על ה וש עה בה רש ם אנ הי ה, של זל ד הנ צנ ן הנ מי

ים. רי פה ים סש רי שש על ה וש עה בה רש אנ

ם, תה עש בנ רש אנ ין לש יהמי ל הנ ייה אל רש י אנ ני תוב ופש כה הו של יות, זל חנ ל הנ ם של יי פנ נה כש ר הנ שה ים עה ני ים ושש ני ר פה שה ים עה ני ם שש הי וש
ן ול גה ם הנ ם הי תה עש בנ רש אנ ר לש של י נל ני ן, ופש יי ענ ל הה דםם של אה ן הה ול גה ם, הנ תה עש בנ רש אנ םאל לש מ שש הנ י שור מי ני ן, ופש יי ענ ל הה ן של בה לה ן הנ ול גה הנ
ם יי פנ נה כש ים. הנ רי שש על ה וש עה בה רש י אנ רי ר, המ גומי ם וש יי פנ נה ע כש בנ רש אנ ר, וש גומי ד וש חה אל ים לש ני ה פה עה בה רש אנ ר וש מנ אל נל ן, של יי ענ ל הה יהרםק של הנ
דוש ר קה מנ אה ה וש ל זל ה אל א זל רה קה ם וש הל תוב בה יות כה חנ ים, ובנ בי תג ם כש ה הי זל ה ומי זל ר מי מנ אל ם נל יהל לי עמ ן, ונ יי ענ י הה פי נש ם כנ הי
ר מנ אל נל ה של תורה ל הנ לוחות של הנ מו  אי, כש דנ ה ונ ל זל ה אל בודו, זל ץ כש רל אה ל הה םא כה ל או"ת מש בה יהו"ה צש דוש  קה דוש  קה
ן? בל ה אל ה זל ן, מנ בל ר. לגחםת אל גומי ים וש תובי ן כש בל ים, לגחות אל תובי ם כש ה הי זל ה ומי זל ם, מי יהל רי בש י על ני שש ים מי תובי ם כש הל בה
ם הי ם, וש יי ינה ה עי עה בש ת שי חנ ן אנ בל ל אל ר ענ מנ אל נל יהה  לל ן, עה יי ענ ת הה יא בנ הי ם, וש עולה ת הה תנ שש ה הג נה מל מי יהה, של תי שש ן הנ בל אל זו 
סו אמ מה ן  בל אל ה  בה ר  מנ אל נל של ה  דושה קש הנ כות  לש מנ הנ זו  וש יך,  תי לש לנ הי יום  בנ ע  בנ של ר  מנ אל נל ם  יהל לי עמ ונ ן,  יי ענ הה י  די לש גי ה  עה בש שי
ם עולה הה ל  של ים  ני יה נש בי הנ ת  אל ים  בוני של ה  נה שש מי הנ י  לי עמ בנ ם  אותה לו  אי ים?  בוני הנ י  מי ה,  נה פי םאש  ר לש ה  תה יש הה ים  בוני הנ
ה לה בה י, קנ יננ סי ה מי מםשל ה לש כה לה יא המ הי שום של ה, מי נה םאש פי ר ה לש תה יש ה הה ר בה מנ אל לות, נל גה סו בנ אמ מה כות, של לה ים המ קי ופוסש
הוא שום של ם, מי עולה יר לה אי רוך הוא מי בה דוש  קה ילה הנ הש יי ה  ה ובה נה מל ה, מי חורה ן שש יי ענ ת הה ה בנ תה יש הה ה של ה, ומנ מםשל לש

ה. יר בה אי מי

תו, עי ם בש לה כש ת אה ם אל הל ן לה ה נותי תה אנ וש רו  בי שנ יש יך  לל י כםל אי יני ר עי מנ אל ם נל יהל לי ה, עמ תורה ירות בנ אי מש ם של יי יננ עי הה וש
הו יו. זל ינה עי רוך הוא בש דוש בה קה ה הנ ל בה כי תנ סש יי יד, של מי ם תה יי רנ הר צה ר וש בםקל ב וה רל יד, על מי ם תה הל ק בה סי ענ תש הי ם לש דה יך אה רי צה וש
ל יד של מי יד, תה מי תה יד מי מי נו תה דש מנ לה ה, וש נה ית שה רי חמ ד אנ ענ ה וש נה שה ית הנ אשי רי ה מי י"ך בה להל י יהו"ה אל יני יד עי מי תוב תה כה של
ע, מנ ת שש יאנ רי ל קש ר הוא של בםקל ב וה רל ל על יד של מי תה י הנ רי המ ה, ונ י"ך בה להל י יהו"ה אל יני יד - עי מי ל תה יד של מי תה ר מי בםקל ב וה רל על
ה לה יש לנ ם וה יתה בו יומה גי הה יים וש לו קי אי יד, כש מי ל יום תה כה ר בש בםקל ב וה רל ע על מנ ת שש יאנ רי א קש קורי י של מי נו, של דש מנ אן לה כה א מי לה אל
י ני ן, שש יי ה הוא ענ ר תורה פל סי ה. וש לה יש לנ ם וה יתה בו יומה גי הה וש יך  פי ה מי זל ה הנ תורה ר הנ פל םא יהמוש סי תוב ל כה הו של ה, זל תורה בנ
ת בנ ה? בה ה בה ה זל ה, ומנ נה שה ית הנ אשי רי ה מי י"ך בה להל י יהו"ה אל יני יד עי מי ר תה מנ אל ם נל יהל לי עמ י לוחות, ונ ני ן - שש יי ענ י הה פי נש כנ
ם הי ל, וש לה ט וכש רה ל ופש לה ים - כש ני וה גש ה  לשה ק. שש דל י צל עמרי י שנ לי חו  תש ר פי מנ אל ן נל יי ענ י הה פי נש ל כנ ענ ה, וש ינה כי שש יא הנ הי ן של יי ענ הה
ם, יי יננ עי ל הה ענ בות של גנ ל. הנ לה ט, אהי"ה כש רה ר פש של ל, אמ לה ה, אהי"ה כש תורה ל הנ כה ל בש לה ם כש הי ר אהי"ה, של של אהי"ה אמ
ם קה רג ש, מש קםדל ר הנ זל יץ ני ם צי יי יננ עי ל הה ענ ח של צנ מי ל הנ ים. ענ לי י תי לי ם תי הי ב, וש עורי חורות כה ים שש לי תנ לש ם תנ יהל לי ר עמ מנ אל נל
ם הל ים מי ני טנ ם קש הל ך, מי אםרל ב ובה רםחנ ים בה טוטי רש ה שי לה ים של יורי צי הנ ה, וש לה עש מנ לש ש של דה קש מי ית הנ ל בי ים של יורי צי ים וש ני וה גש בי
יך רי אמ הנ יך, לש רי אמ הנ אי לש שנ ינו רנ ר - אי צי קנ ר, לש צי קנ אי לש שנ ינו רנ יך אי רי אמ הנ רו לש מש אה קום של מה ר בש מנ אל ם נל יהל לי עמ ים, ונ דולי גש

ל י'. ד של צנ ר מי צי קנ ל ו', לש ד של צנ הנ מי

םאל, מ שש ין ומי יהמי ים מי לי דםם, נוטש אה ן וש בה ה, לה נה שושנ ים כנ ירי אי הור, מש ים טה ני ע פה שנ תי ים וש עי בה רש ם אנ ה, הי ירה בי גש י הנ ני פש
ק לי תנ סש ה הי לה ן של תה חה י הל רי ים, המ קי ירג ים לי רי חוזש של ת. כש א בםשל רה ה, יש אה רש ל יי ת של דםם - בםשל ה, אה וה נה ל עמ בון של לי ן בנ בה ן לה ול גה
בון שש חל ים כש ני ם פה יי תנ ים ושש עי בש ים שי לויי ים תש ני פה ל הנ של לו  לה ים הנ ני וה גש ת הנ לשל שש ה. ומי יונה לש על ם הה אי יא הה הי ה, של מה חנ לנ
בור, עי עמבםר יהו"ה, סוד הה ינ ל ונ סוד של הנ הו  זל "ה, וש בורה בון גש שש חל יות כש ה אותי רי שש על ש  שי ם וש יי אתנ ם מה הל "ד, ובה סל חל
בור א"ו, עי י הוא וה עי צה מש אל מוד הה ענ הה ת, וש חה אל ים לש ני ה פה עה בה רש אנ תוב וש כה של הו  ים, זל ני ע פה בנ רש אנ ה בש לה כנ ם לנ הל יר בה אי מי
יא הי יש) וש ה (נ"ל אי שה "הו, ובו הוא אי י וה "ני "הו אמ בות וה י תי אשי רה ם בש הי ים, וש שי דה ר חר שה ה עה לשה ה שש ייש בה ה, של נה שה הנ
ה פה י טי לי א"ו בש י וה רי המ א"ו, של הוא וה בור, של ה עי עמשל ה ננ נה מל מי ה של פה סוד טי הוא יש סוד, של בור - יש עי ה, סוד הה רה ה עגבה שה אי

ה. מה כש חה ם הנ שה , של מםחנ הו הנ זל בור, וש ה עי ין לה אי

ם חםטל הנ דםם, וש אה ן וש בה לה ים בש ירי אי י"ם, ומש להי ר יהו"ה אל יצל יי ר ונ מנ אל ם נל יהל לי ים, עמ ני פה ן בנ קה תג ם מש חםטל א"ו הוא הנ וה
ה שום זל ך, ומי לל מל ל הנ ת של ענ בנ טנ ם, הנ ה חותה ינה ת, אי מל ך אל רל דל ה בש ינה ם אי אי ת, וש מל ם אל ר הוא חותנ ך יהשה רל דל ך בש הולי של
י יאי בי י נש ני ם שש חםטל י הנ בי קש י ני ני ים, ושש ני פה ל הנ ר ענ ך יהשה רל דל ים ובש ני פה ן בנ קה תג ם, מש חםטל ל הנ ה של לה מות של דש ה הנ ירה בי גש יור הנ צי
ך יי תותנ פש י שי ני שה חוט הנ ר כש מנ אל ם) נל יהל לי עמ (ונ יהה  לל עה יק, וש די הוא צנ ים, של מודי שון לי ה לש ך, ובה לל מל ת הנ ה - בנ פל ת, הנ מל אל
ן טה ה קה יא ה', פל הי ל של בל ה הל נה מל ם ו"ה, מי הי בור של די נו קול וש מל כםל, מי ל הנ ל של לה כש ה - הנ פל ה, הנ תורה ה, בנ אול ך נה רי בה דש ומי

ה. אול ך נה רי בה דש ך ומי יי תותנ פש י שי ני שה חוט הנ ה כש שום זל ל יהו"ה, ומי מו של שש ן בי קי תנ תש אות י', מי תום בה סה

ם יי וי לש ים  ני כםהמ  - יהה  יטל שי כש תנ ך,  ארי וה צנ ד  וי דה ל  דנ גש מי כש ר  מנ אל נל יהה  לל עה ם,  יי לנ רושה יש זו   - ן  שי הנ ל  דנ גש מי כש ך  ארי וה צנ
ת, מל אל י  יאי בי נש י  ני שש  - לו  של נות  פי הנ יו,  לה אי ים  פוני כםל  הנ של ל  תי הוא  של יק  די צנ ה  זל יות,  פי לש תנ לש נוי  בה ים,  לי אי רש שש יי וש

ת. מל י אל מודי י ענ ני ה - שש לה ים של רוזי חמ בות, הנ אה ת הה לשל ה שש לה ים של יטי שי כש תנ ם, הנ יי לנ רושה יא יש אי הי דנ ה ונ ינה כי שש הנ של

ים רוזי חמ , הנ יהה וותל צש ה מי מונל ים ושש עי בה רש ם אנ יי אתנ - מה ה  לה ים של יטי שי כש תנ ה, הנ תורה הנ - זו  ך  ארי וה ר, צנ חי ר אנ בה דה
ה לל ענ תש מי של ם, וכש הל ה בה ים אותה רי שומש ה, של עמשל םא תנ ש ל מי חה ים וש שי אות שי לש מי ל שש ים ענ ני מג ם מש ה הי לה ים של יעי מי קש הנ וש
ר, בה דש מי ן הנ ה מי םאת עםלה י ז תוב מי כה הו של ה. זל ים בה ים עולי יחות טובי ה רי מה ן, כנ תה חה ל הל ה אל לה ים של יטי שי כש תנ אר בנ וה צנ הנ
ר ל הנ י אל לי ך  לי אי ר בו  מנ אל נל הוא, של רוך  בה דוש  קה ה הנ ת מור - זל רל טל קג ם. מש ל עולה של ארו  וה הוא צנ י של יננ ר סי ה הנ זל
הוא יק, של די ה צנ ל - זל ת רוכי קנ בש כםל אנ ה, מי בונה לש ת הנ ענ בש ל גי אל ר וש מנ אל יהה נל לל ה, עה דושה קש ה הנ נה בה לש ה - זו הנ בונה מור, ולש הנ

כםל. לול בנ כה כםל הנ
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בון ה - לי בונה ר, ולש ר מנ מנ ת מםר - אה רל טל קג י, מש יננ סי ה מי מםשל ה לש כה לה ה, המ ל פל ענ בש ה של ך - זו תורה ארי וה ר, צנ חי ר אנ בה דה
יא הי של יהד כש ה, ומי ל פל ענ בש ה של תורה יר לנ אי ה מי זל ים, וש יני מי ל הנ כה ייש בו מי יק של די ה צנ ל - זל ת רוכי קנ בש כםל אנ ה, מי כה לה המ הנ
הו זל ה,  יף אותה קי מנ הוא  רוך  בה דוש  קה ם, הנ עולה אר הה ונ צנ יא  הי ם של יי לנ רושה יש ים,  יטי שי כש תנ י  יני ל מי כה ת בש טל של קנ תש מי
תוב כה של הו  רועות, זל י זש תי שש בי ה  ק אותה בי חנ הוא מש וש יב,  בי סה ש  ת אי ם יהו"ה חומנ אג נש ה  לה ילה  הש י אל ני אמ ונ תוב  כה של

י. ני קי בש חנ ינו תש ימי י וי םאשי ר ת לש חנ םאלו תנ מ שש

ה: (אמר המגיה, הלשון מוטעה מו זל ל יהו"ה, כש ם של שי ים בנ שומי ם רש ה, כגלה דושה קש ה הנ לה כנ ה, הנ ירה בי גש י הנ ידי וי
ה מה ים כנ יהרי צג ה מש לה ף של תי כה ה ה', בנ לה ף של תי כה ו', בנ ה  לה רוענ של זש עות ה', בנ בה צש ש אל מי חה ף י', בש כנ ונ"ל שהלשון כך) בנ
ים יקי זי חמ מנ יא לנ ים הי יי ץ חנ תוב עי כה הו של ים. זל יי ץ חנ הוא עי שםם בו של רש ים, לי יי חנ ץ הנ ל עי ים של פי נה עמ מו הה ים כש טוטי רש שי
י לוחות, ני שש נו? בי תש יפםה ני אי ה, וש ל פל ענ בש ה של םאלו תורה מ שש ב, מי תה כש בי ה של ה תורה נה תש ני ינו  ימי ר. מי שה אג מש יהה  כל תםמש וש ה  בה

יהה. בי י צש מי אר ים תה רי פה י ער ני שש ך כי יי דנ י שה ני ם שש הל ר בה מנ אל נל של

י לוחות, ני שש ה? בי נה תש יפםה ני אי ים, וש קי רה ה פש שה ם שי הי רועות, של י זש תי שש ה בי נה תש ני ב, של תה כש בי ה של יא תורה עוד, ו' הי וש
ל יהה של תולותל י בש תי ם שש הי ר, וש יצל יי תוב ונ כה הו של ר, זל ם הוא צה הל ת ז'), ובה ם צורנ הל ם י' י' (ובה הי ך, וש יי דנ י שה ני ם שש הי של
םא ר ל מנ אה של ה, אותו  לה ן של תה חה ר, הל הה ת הה חנ ם תנ ר אםתה בי שנ יש ונ ם  הל ר בה מנ אל נל ה, של ל פל ענ בש ה של יא תורה הי ה של מה לש ענ הה
ה חה לש שנ ל לש םא יוכנ ה ל שה אי ילה לש הש תי לו  וש כות,  רה ה בש אה מי לו  ף, אי סל ה כל אה מי אותו  שו  נש עה וש ה  עמרה ננ ים לנ תולי בש או  צש מש ני

יו. ל יהמה לות כה גה לנ

א בה ם הנ עולה ת הה ש אל ה, יורי לה ה של קומה עור הנ יר שי כי מנ י של ר, ומי מה תה ה לש תה מש ך דה תי םאת קומה גוף, ז ל הנ חו של בש שי
ה ה זל קומה עור הנ ה. שי לה עור של שי ה, הנ לה ה של קומה הוא הנ ה של ול קש מי ל יהו"ה, הנ אי רה שש ה יי וי קש ר בו מי מנ אל נל הוא ו', של של

ר. מה תה ה לש תה מש ר דה מנ אל יהה נל לל עה ח, וש רה פש ר יי מה תה יק כנ די ר בו צנ מנ אל נל יק, של די צנ

ם לו הי ינםת אי ר עי שה ים עה ני ים, שש רי מה ים תש עי בש שי ם וש יי ינםת מנ ה עי רי שש ים על תי ם שש שה ה וש ימה לי יהבםאו אי ונ ה  ר בה מנ אל נל של
ים אי לה מג ב מש הה י זה ילי לי יו גש דה תוב יה כה הו של ם. זל יי י שוקנ תי שש ה בי שה שי רועות וש י זש תי שש ה בי שה ם שי הי ים, של קי רה ר פש שה ים עה ני שש
יו ם. שוקה יי י שוקנ תי שש ים בי רי חי ה אמ שה ן שי כי ים, וש קי רה ה פש שה רועות שי י זש תי שש ש, בי י שי רי תש יש? בי שי רש תנ הו בנ יש, מנ שי רש תנ בנ
ש מי ם חה י הי רי ח המ רה פש ר יי מה תה יק כנ די ם צנ הל בה ים של רי מה ים תש עי בש ם, שי יי ינות מנ ר עי שה ים עה ני ם שש הי לו  - אי ש  י שי מודי ענ
ן כי ה, וש שה שי ים וש לשי ין - שש ינד יהמי ר בש שה ה עה מונה ן שש כי ר, וש שה ה עה מונה ם שש ים - הי קי רה ר פש שה ה עה לשה ן שש הל עות, ובה בה צש אל
ים יקי די י צנ ני ים, שש רי מה ים תש עי בש ם שי הל לה ים של עי בש ם, שי ניי ים ושש עי בש י שי רי ם - המ יי לנ גש י רנ תי שש ר בי שה ה עה מונה ר שש שה ה עה מונה שש

ם. הל ח בה רה פש ר יי מה תה כנ

יך רי םא צה ל ח, וש סנ פל ת הנ ילנ עי ג ונש חה ת הל ילנ עי נש ה  לה ים של לי עה נש יב, הנ די ת נה ים בנ לי עה נש בנ ך  יי מנ עה פש ה יהפו  תוב מנ ם כה הל ובה
ה רומה תש יך, של לל גש ל רנ ענ מי יך  לל עה ל נש ה שנ מםשל ר לש מנ ם אה יהל לי עמ ץ, ונ מי חה אור וש ם שש הי ל חםל, של ים של לי עה י נש ני פש אות לי רה הי לש
ל ה של אכה לה י מש ני פש אות לי רה הי ה לש יכה רי םא צש ל חםל ל ה של אכה לה ן מש כי ש, וש ם קםדל ה עי רומה ב תש רי עה יך לש רי םא צה ה, ל מו זל ין כש לי חג וש
ים רי חי אמ ם חםל ונ כגלה ש, של ל קםדל ש של י אי ני פש אות לי רה הי ה לש יכה רי םא צש ל חםל ל ש של ן אי כי ים, וש ני כםהמ ת הנ אכל לל יא מש הי ש, של קםדל

חםל. ש לש ין קםדל יל בי די בש מנ ה הנ וה ה צי שום זל ש, ומי קםדל

הו זל ע,  בנ צש אל בש יהה  לל עה ים  מורי ם  עולה הה ל  כה וש ה,  לה של ים  שוטי קי הנ ל  כה בש את  יוצי ה,  ינה כי שש יא הנ הי של יון,  צי ה  ני הי
יון נות צי ה בש ינה אל ה ורש ינה אל ים צש רי ם אומש עולה ל הה כה , וש יהה לל ר אי עגטה א מש ן יוצי תה חה הל נו, וש ינת מועמדי רש יון קי ה צי זי תוב חמ כה של
ת חנ מש ה, שי יונה לש על ה הה ינה כי שש תו - הנ נה תג בו. חמ ת לי חנ מש יום שי תו ובש נה תג יום חמ מו בש ה לו אי רה טש עי ה של רה עמטה למםה בה ך שש לל מל בנ
ת טל של קג ה מש לה כנ י הנ רי ה, המ דושה קש ה הנ נורה מש י, הנ עי צה מש אל מוד הה ענ ם - הה יהל ני ל שש יום של ה, הנ תונה חש תנ ה הנ ינה כי שש - הנ בו  לי

ך. לל מל ן הנ הוא יהו"ה, בל ה של לה עש בנ לש

י יעי בי קון שש תי

קון כ"ז הו תי זל

ב אה ל הה ם של נה בש א יהו"ה,  רה ינ"ו, בה להי א, יהו"ה אל מה אי וש א  בה ית אנ אשי רי י"ם, בש להי א אל רה ית בה אשי רי בש הו  זל
דוש קה ה הנ יך זל בי ך, אה מל ת אי אל יך וש בי ת אה ד אל בי או, כנ ירה יו תי בי אה מו וש יש אי ר אי מנ אל ם נל יהל לי עמ ת, ונ בנ י"ם הנ להי ם, אל אי הה וש
לו ל אי כה ה, וש וות עמשי צש מי - בש ה  לה בוד של כה ה, הנ עמשל םא תנ וות ל צש מי - בש ה  לה ה של אה רש יי ה, הנ ינה כי שש זו  ך  מל הוא, אי רוך  בה
ר מנ אל ם נל יהל לי ה, עמ עמשל םא תנ ל ל ים ענ רי עובש ם של ל אותה ענ ד, וש בי כנ י אמ דנ בש כנ י מש ם כי יהל לי ר עמ מנ אל ה, נל וות עמשי צש ים מי מי יש קנ מש של
םא ל וש ה  וות עמשי צש מי הוא בש רוך  בה דוש  קה יון לנ זה בוד ובי כה הו  י, ומנ בי י רנ בי : רנ דוש  קה אור הנ מה ר הנ מנ לו. אה ייקה י  זנ ובם
ת ד אל בי כי לו  אי לות, כש גה ן הנ מי ה  ים אותה קי הה ה לש וה צש ה מי עושל י של ל מי לות, כה גה ה בנ ינה כי שש הנ של אי כש דנ ונ א  לה ה? אל עמשל תנ

רוך הוא. דוש בה קה הנ

י ל מי םא כה ל המ ונ  , יהה נל כי שש ה לי כה לש יא הה הי וש לו,  יכה הי מי ה  ק אותה רנ זה וש ה,  ירה בי גש ם הנ ה עי טה טה קש ה לו  תה יש הה של ך  לל מל לש  
ל םא כה ל ה, המ לה עש ין בנ בי ה לש ינה לום בי יס שה ני כש ך), ומנ לל מל ת הנ ד אל בי כנ מש אי של דנ ה, (ונ ד אותה בי כנ יתו ומש בי ה בש ל אותה בי קנ מש של
ה מה לום עי ילה לו שה הש ם, יי יי עממנ ת או פנ חנ ם אנ ענ יהה פנ לל ס עה ך כועי לל מל ם הנ אי ך, של לל מל ה לנ ה, הוא עושל ה לה עושל בוד של כה הנ
כות לש מנ לש ה  אותה ש  רנ ם גי אי ך? או  ל בה זי לש י זי מי ך? או  ד אותה בי י כי ה, מי ל אותה הוא שואי יתו, וש בי לש ה  יר אותה זי ינחמ וש

ת? רל חל אנ

ה חה לש ם שג יכל עי שש פי ובש תוב  כה של הו  יתו, זל בי מי ה  ק אותה רנ זה וש ה  ינה כי שש ת הנ אל ש  רנ גי הוא  רוך  בה דוש  קה ן הנ כי מו  כש
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ה, הוא ל בה זי לש זנ מש י של מי הוא, או  רוך  בה דוש  קה ת הנ ד אל בי לות, הוא כי גה בנ ה  ד אותה בי כנ מש י של ל מי םא כה ל המ ם, ונ כל מש אי
ר כנ רוך הוא מה דוש בה קה הנ ב של ל גנ ף ענ אנ לו, של י ייקה זנ ד ובם בי כנ י אמ דנ בש כנ י מש ה כי שום זל רוך הוא, ומי דוש בה קה ל בנ זי לש זנ מש
יש כםר אי מש י יי כי ר - וש בה דה סוד הנ ה, וש ל אותה אנ גש הוא יי וש ה  ר אותה ית, הוא שומי יעי בי רש לות הה גה בנ יהה  נל י בה אי טה חמ ה בנ אותה
ה יהה לה םא הה ל ה, של אשונה רי לות הה גה בנ שום של ין, מי ת חורי א בנ צי א תי לה ים, אל די עמבה את הה צי א כש צי םא תי ה ל מה אה תו לש ת בי אל
דונו אמ חנ מי בורי ד של בל מו על זון כש פה חי ה בש אה יהצש ין, וש ת חורי ה בנ יא אותה םא הוצי ה, ל לה רות של חי ה, הנ תורה יא הנ הי ה, של לה עש בנ
א צי םא תי ל זון וש פה חי א בש צי םא תי ין, ל ן חורי הוא בל ה של לה עש ה בנ ייש לה ה, של רונה חמ אנ ה הה לה אג גש ל בנ בה רור, אמ חש ר שי טנ ין לו שש אי וש
יש כםר אי מש י יי ה כי שום זל ין, ומי ת חורי א בנ צי א תי לה ם, אל יי רה צש מי עםה בש רש פנ ינו לש יי ים הה די ם עמבה הל ר בה מנ אל נל ים, של די מו עמבה כש

ים. די עמבה את הה צי א כש צי םא תי ה ל מה אה תו לש ת בי אל

ילה הש הוא יי לגחםת, וש ל הנ רות ענ י"ם הוא חה להי ב אל תנ כש ב מי תה כש מי הנ תוב וש כה הו של רות? זל יא חי ה הי תורה נו של ן לה יי ננ ומי
םא ל כגיות, של לש בוד מנ עש שי רות מי ם, חי יי רנ פש ן אל יחנ בל שי םא יהמות מה ל ת, של ול מה ך הנ אנ לש מנ רות מי ה חי רונה חמ אנ ה הה לה אג גש בנ ה  לה
ב, ב רנ רל ם עי הי ם, של עולה ל הה ים של עי רה ים הה אי טה חמ ל הנ כה יהה מי נל בה רות ולש ה חי ילה לה הש תי ם, וש עולה יהה לש נל בה ה ובש דו בה בש עש תנ שש יי
מו כש ים,  אי טה חמ ה  מה כנ בש ים  יהבי חג מש יו  הה של ב  גנ ל  ענ ף  אנ דוש,  קה הנ א  סי כי הנ מי ר או  ענ ננ הנ ד אותו  צנ מי ם  הי ל של אי רה שש יי וש
ר של יהה אמ נל דם י אמ יני עי ה בש עה ם רה ם אי הל ר בה מנ אל יהב, נל אי או כגלו חנ כנ כגלו זנ ילה דור של הש יי ד של א ענ ד בה וי ן דה ין בל ים אי רי אומש של

ה. רה ה זה עמבודה דו בנ גש בה שום של ה, מי דו בה גש בי לות בש גה ה בנ רה כש מה שםל לש מש םא יי ל לות, וש גה ה בנ דה פש הל ה וש ל זל ם כה ה, עי דה עה םא יש ל

ה, לה ה של מה אה הוא הה גוף, של לנ ה  ר אותה כנ מה ה של דושה קש ה הנ מה שה נש הנ ה, זו  מה אה לש תו  ת בי אל יש  כםר אי מש י יי עוד כי וש
ם ים עי פי תה שג מש שות של פה ם נש הי ים, של די עמבה את הה צי א כש צי םא תי גוף, ל ן הנ א מי צי תי של ה, כש תה ירש בי ש גש ירנ י תי ה כי חה פש שי ר וש מנ אל נל וש
ת ש אל ירנ א לי לה ת, אל ול מה ך הנ אנ לש מנ רות מי הוא חי ה של תורה ל בנ די תנ שש הי א, לש בה ם הנ עולה ה לה ינה ם אי תה אה נה המ תון, של חש תנ גוף הנ הנ
ם ת ענ מנ שש מו ני ק, כש דםחנ גוף בש ן הנ ים מי די עמבה את הה צי א כש צי םא תי ה, ל תורה ת בנ לל דל תנ שש מי ה של מה שה נש שום הנ ה, ומי זל ם הנ עולה הה

ת. ול מה ך הנ אנ לש מנ ין מי ת חורי א בנ צי א תי לה ד, אל בל יא על הי ץ של רל אה הה

קון כ"ח הו תי י זל יני מי קון שש תי

יא ת הי חנ אנ ם, וש עה י הה יבי די נש רוהה  ים כה רי רוהה שה פה ר חמ אי ת בש חנ ם, אנ יי תנ ם שש הי ית), וש ר שי אי ר (בש אי ית, זו בש אשי רי בש
ל ענ בש ה של יהה זו תורה לל בו עה רה ר של אי בש . הנ יהה לל בו עה םא רה ל ת וש רל חל ר אנ אי יהה בש ני שש הנ , וש יהה לל ם עה יבו גנ יהרי ה ונ ר בה מנ אל נל ר של אי בש הנ
ל ים ענ קי לו חולש אי לו, וש ל אי ים ענ שי קש לו מנ ם, אי יי מה נו הנ אמםר לה ק לי חה צש י יי ם רםעי ר עי רה י גש יבו רםעי יהרי ונ ה  ר בה מנ אל נל ה, של פל
ה שה שי ין, בש ירי תי מנ לו  אי וש ים  רי אוסש לו  ים, אי ירי שי כש מנ לו  אי וש ים  לי פוסש לו  ים, אי אי מש טנ מש לו  אי ים וש רי המ טנ מש לו  לו, אי אי

כו'. ית וש א שי רה ית בה אשי רי ם בש הי ים, וש די דה צש

י יעי שי קון תש תי

קון כ"ט הו תי זל

א כםחנ אדנ"י, ל נה דנ גש ה יי תה ענ ר וש מנ אל יו נל לה עה נו, וש רש מנ אה מו של ר כש תי הל סור וש ל אי ים של די דה ה צש שה א שי רה ית בה אשי רי בש
ים, מי כה חמ י  ידי מי לש תנ ה  מונה ושש ים  רי שש על הוא)  (של ה  זל בה ית,  אשי רי בש ה  עמשי מנ ל  יות של אותי ה הה מונל ושש ים  רי שש על יא  הי וש
ן מנ זש ה, בי לה לה גש ה בי י, ומםשל יננ סי ה מי מםשל ה לש לה בה י, קנ יננ סי ה מי מםשל ה לש כה לה יא המ הי , של יהה לל בו עה םא רה ל ת וש רל חל ר אנ אי רו בש פש ינחש ונ
ר מנ אל נל מוד של לש תנ יא הנ הי אדנ"י, וש א כםחנ  ל נה דנ גש ה יי תה ענ ר וש מנ ך, אה ירש עי לום בש ין שה הוא אי רוך  בה דוש  קה הנ ר לו  מנ אה של
ת בוש, ובנ לש ך הנ לל מל ת הנ יא בנ הי ה של כה לה המ ה לנ תה שש על ה, זו נל לה ה של חה פש שי ה הנ נה שש מי י, הנ יננ סי ה מי ל תורה בי ה קי ה, מםשל מםשל לש
ך לל מל ת הנ ת בנ ה אל ים אותה כי תומש י הנ ני לו שש אי חוץ, וש בנ ה מי ה לה חה פש יא שי א הי תה יש רנ בה הנ ים, וש ני פש בי ת קול מי יא בנ ך הי לל מל הנ

א. תה יש רנ ה ובה נה שש לות - מי גה בנ

ן, טה שה הוא הנ של ש  חה נה ת הנ של ה, אי נה טש שי ה  מה ת שש א אל רה קש יי תוב ונ כה של הו  ה, זל נה טש את שי רי קש ני ה של עה ה רה חה פש שי ייש  וש
ל הו קנ ר - זל חםמל יהה, בש שש י קג אי זוהי דנ ונ ה, של שה ה קה עמבםדה ם בנ יהל יי ת חנ רו אל רמ מה יש ר ונ מנ אל יהה נל לל עה יהה, וש שש קג ת וש לקל חמ י מנ זוהי וש
ם ענ ם, ופנ יהל לי ים עמ לי ים קנ אי טה חמ הנ של ל כש אי רה שש ל יי בוד של עש שי ל בנ ם הוא קנ ענ ת, פנ לקל חמ תון. מנ לה עמקנ ש  חה ה נה ר, זל חםמל וה

ה. עמבםדה ד הה בנ כש לו תי ד של צנ הנ ד, ומי בי מור, כה הוא חה של

ת לקל חמ ומנ יהה  שש קג הוא בש ם של דה אה ב  חושי של כש ן  כי מו  יהם, כש י הנ לי גנ מו  כש ת,  לקל חמ מנ ובש יהה  שש קג בש ך  הולי ש  חה נה הנ וש
ק ך חולי ר כה חנ אנ סוף, וש ה בנ א אותה םאש, מוצי ר הוא בה ב של חושי של םאש, וכש ר ה בה א אותה ה, מוצי נה שש מי סוף הנ ה בש טה מנ לש
, יהה לל עה בו  םא רה ל וש רוץ  הוא תי ה, וש כה לה י המ קי סש ם פי שה א, של תה יקש סי פש הנ ת - זו  רל חל ר אנ אי בש רו  פש ינחש ונ ה.  נה שש מי ע הנ צנ מש אל בש
ל כה ים. ובש ני בי לש ובי הו  זל ה, וש כה לה המ בון הנ ם לי הי ים, של ני בי ם לש הי לו  לה ים הנ רוצי תי הנ ים וש קי סה פש הנ חובות, וש רש ה  מה א שש רה קש יי ונ
ה, נה שש מי ם - זו  תה עמבםדה ל  ת כה ר. אי גומי וש ה  אה צה ה מש דל שה י בנ ר כי מנ אל נל יהה  לל עה א, של תה יש רנ בה זו  אי  דנ ונ בש ה -  דל שה ה בנ עמבםדה
ית ישי לי שש ה הנ חה פש שי הנ יההו, זו  לי םא אי יהב ד של ענ לוי  כםל תה ך, הנ רל פה ם בש הל בה דו  בש עה ר  של א, אמ תה יש רנ בה לנ יהה  ני שש ה הנ חה פש שי הנ

ים. ישי שי ם יש תל אנ ים וש יהמי י לש ני יר אמ עי ר: צה מנ אה ח וש תנ ד, פה חה ינוק אל ם תי בוד ה'). קה ה, (עי את עמבודה רי קש ני של

י ירי קון עמשי תי

קון ל' הו תי זל

"א רה ית בה א"שי רי ים בש ני ה פה לשה שש בי זו  מש רש ני בות של בה ת הנ לשל ן שש הי וש "א,  בה בה ים, זו  "להי א אל "רה ית בה אשי "רי בש
א בה בה ה - זו  מה לש ל שנ ה ענ ל של א, ענ מה א קנ בה בה מור - זו  ל חמ ל שור ענ ע ענ שנ ר פל בנ ל דש ל כה ר ענ מנ אל נל יהה  לל עה ים, וש "להי אל
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ה ה זל נה שש מי י הנ לי עמ ים בנ חי כש ונ תש בו מי שור של ל הנ א, ענ רה תש א בה בה ה - זו בה י הוא זל ר כי םאמנ ר י של ה אמ דה בי ל אמ ל כה א, ענ יעה צי מש
ם הל ר בה מנ אל ה נל אה מש טג ד הנ ל צנ לו של ל אי ענ מור, וש ייש חמ מור וש ייש חמ ד, וש שור מועה ם וש ייש שור, שור תה ייש שור וש ה, וש ם זל עי
ה, ל של ר בו ענ מנ אל נל ה, של ה של םאן זל מור. צ חמ י שור ונ י לי הי יש ר ונ מנ ם אה עמבורה עמקםב בנ ינ ו, וש דה מםר ינחש חמ שור ובנ רםש בש חמ םא תנ ל

ה. דה בי ל אמ ל כה הו ענ ה זל חה פש שי ד וש בל על וש

ן רל ן קל הי בות, של ע אה בנ רש אנ ים מי לויי ם תש כגלה נו, וש מל ים מי לויי ין תש יקי זי ל נש דות של ע תולה בנ רש אנ ים וש רי שש ד, על שור מועה וש
ים לי ין כי אי ם, וש ה אותה רה בש שה ים וש לי כי ל הנ גוף ענ ה בנ צה בש ל רה זי גה ת בש לל ה אוכל תה יש הה ן של ן, שי רל קל ה בנ יחה גי נש ל. הנ גל רל גוף וש ן וש שי וש
ל ענ ה, וש נה שש מי ל הנ ה של רה מש חג מור בנ מור הוא חה ה, חמ נה שש מי רו בנ מש אל ם נל כגלה יו, וש לה גש רנ יק בש זי ן הי כי ים, וש מי כה י חמ ידי מי לש א תנ לה אל
ן נה 'בה ב רנ 'רנ א וש לה 'פש ם מג 'כה יו? חה לה ט עה שולי י הוא של מור, ומי ל חמ ב ענ רםכי י וש ני ר בו עה מנ אל יו נל לה ט עה שולי ם של כה חה יד הל מי לש תנ הנ
ך שנ נה יהה וש שש קג ם בש ח אותה גנ ן שור נה כי ה, וש נה שש מי ל הנ ה של רה מש חג יו בנ רה חמ ר אנ מי חנ ר הוא מש חי אנ ל הה בה יו, אמ לה ט עה שולי ה הנ זל
ם הי מםר, של חמ שור ובנ ה בש שום זל ים, ומי לי ר כי ל שובי גל רל ן בה כי ת, וש לקל חמ י מנ זוהי ם, וש ר אותה בנ שה ם וש יהל לי ץ עמ בנ רה ם, וש אותה
נהה שש מי הנ י  לי עמ ובנ ם,  יהל לי עמ ים  טי שולש וש ים  יחי שי מש י  ני שש ם  יהל לי עמ ים  כובי רש יהבואו  אל,  עי מה שש יי וש ו  שה עי ל  של ים  ני מג מש הנ
ר של קל ים, ובש שי רה דש מי מוד ובש לש תנ ם בש יהל לי ט עמ שולי מור, של חמ י שור ונ י לי הי יש עמקםב ונ ר ינ מנ ם אה יהל לי עמ ם, ונ יהל לי ים עמ טי שולש
ה שה ה קה עמבםדה ם בנ יהל יי ת חנ רו אל רמ מה יש ם ונ הל ר בה מנ אל נל ל, של קי לש קנ ים לש די ם מועה הי ם, של יהל לי ט עמ ית שולי יצי צי ין וש לי פי ל תש של

ים. ני בי לש ר ובי חםמל בש

כות, לה ה מש מה ים הי שי ם שי הי כות, של לה ים המ שי י שי רי המ קומו, של מש ה לי לל עמ ינ ינוק וש תי יחו לנ ני ר: הנ מנ אה א קול וש יהד יהצה מי
ינוק הו תי אי זל דנ עון: ונ מש י שי בי ר רנ מנ ר. אה בה או דה םא רה ל ח וש רנ יהד פה ם. מי קומה מש ם לי עמלותה הנ א לש הוא בה יר, וש וי אמ ים בה לויי תש
ה תורה יהם הנ בש ים  כי הולש ים של מי כה י חמ ידי מי לש ם תנ הי יהם, של בנ יות  ני אר הה ת  יג אל הי נש מנ ר של ענ ננ הנ ה  זל וש מו,  י אי די שש מי ק  יוני
ד צנ ן הנ רות מי חי ע רוחות אמ בנ רש ייש אנ , וש רוחנ י הה ע רוחות בםאי בנ רש אנ ר יהו"ה מי מנ ר כםה אה מנ אל ם נל הל בה ע רוחות, של בנ רש אנ בש
ים כולי םא יש ל ה, וש תורה יהם הנ ים, בש מי כה י חמ ידי מי לש ם תנ הי ינות, של פי סש עות הנ טובש ת, וש לקל חמ יהה ומנ שש קג ים בש אי בה ן של טה שה ל הנ של

ם. הל ים בה די יורש ים וש ים עולי לי גנ הנ ם, וש שה את מי צי לה

ל י, ענ יננ יך הוא סי י פי רי המ ה, של תורה יך בנ ח פי תנ ה, פש דושה קש ה הנ נורה ר: מש מנ אה ח וש תנ ד, פה ינוק יורי תי ה הנ ני ם הי יי תנ ינש בי
ם כגלה וש ר,  גומי וש ים  ידי פי לנ הנ ת  אל וש קולת  הנ ת  אל ים  רםאי ם  עה הה ל  כה וש ר  מנ אל נל יך  פי מי ים  אי יוצש של ים  לי בה המ הנ וש קולות  הנ
ה יבה שי יש ל הנ בוא של ים רי שי שי ה וש יונה לש על ה הה יבה שי יש ל הנ בוא של ים רי שי ם שי הי ים, של תוני חש תנ ים וש יוני לש ך, על קולש ים לש יבי שי קש מנ
הוא עוף של ג, הה אנ םא שה ייה ל רש ח, אנ גנ םא נה י, שור ל נםכי אה ח בש תנ פה ן של מנ זש בי ך, של בונש מות רי דש ה הוא בי תה אנ ה, וש תונה חש תנ הנ
רוך בה דוש  קה הוא הנ א של סי כי ל הנ ת ענ בל של ם לה דה אה בוד, וש כה א הנ סי כי ם בש הל ים מי לויי תש יהלות של חמ ל הנ כה ח, וש רנ םא פה ר ל של נל

יך. פי ה בש ה, עולה דושה קש ה הנ תורה יא הנ הי ה, של לה ה של ירה בי גש הנ שום של יך, מי רל בה דש יב לי שי קש הוא, הוא מנ

ר שה ד עה חנ קון אנ תי

קון ל"א הו תי זל

יהם ה הנ י"ם? זל להי ה אל ה זל י"ם, מנ להי א אל רה ים, בה ה ינמי שה ם שי הי ית, וש א שי רה ית, בה אשי רי ר: בש מנ אה ח וש תנ יהד פה מי
ים שי רוחמ ים של גי דה עו, הנ מש ים שי יוני לש א. על לי נו מה ינל יהם אי הנ יהם וש ל הנ ים אל כי ים הולש לי חה נש ל הנ ר - כה בה דה סוד הנ י, וש יעי בי שש הנ
ף, רל טל ל  ענ ים  גי ם שואמ כגלה וש דולות,  גש ם  נות עי טנ קש יות  חנ ר  פה סש ין מי אי וש ש  מל רל ם  ר שה מנ אל נל ם  יהל לי עמ ה,  תורה יהם הנ בש
ם הי ה, וש עה בש ם שי י הי רי יהם המ ל הנ ים אל כי הולש ים של לי חה נש ל הנ . כה יהה עמרםתל ננ חםק לש ה וש יתה בי ף לש רל ן טל תי תי ה ונ ר בה מנ אל ה נל ינה כי שש ובנ
ה מה לה ים, וש ה ינמי עה בש שי לול מי נוס כה יה אוקש ע, יהם הה בנ ת של יא בנ הי ה, של דושה קש ם הנ אי ה, לה ת לה תל אויות לה רש רות הה עה נש ע הנ בנ של
ה יאה קי יא מש ה, הי ס בה ני כה הי לש יהבםאו  וש ה,  לה ם של ינה אי ים של שי מה ים ורש גי דה וש ם  יי י מנ יני ל מי כה שום של נוס? מי יה א אוקש רה קש ני
דוש קה ה הנ וה צי לו של אי א מי לה ר, אל חי ין אנ מי ת מי לל בל קנ ה מש תה יש םא הה ל ת נםחנ של בנ מו תי ת, כש כל לל ים לה בי ם שה ם הי שה ם, ומי אותה
יהם, ל הנ ים אל כי ה, הולש תורה ים בנ קי סש ענ תש ם מי ים, כגלה מי כה חמ י הנ ידי מי לש ם תנ הי ים, של לי חה נש ל הנ ה כה שום זל רוך הוא, ומי בה
רוך הוא דוש בה קה ה הנ וה צי ם של ת אותה ק אל א רנ לה ה, אל תוכה ם לש ת אותה לל בל קנ ה מש ינה יא אי הי ה, וש ינה כי שש ס לנ ני כה הי ים לש רוצי וש
ם דה צי מי ים  אי בה הנ ל  כה ת  אל וש ם,  הל מי ים  אי יוצש של ים  טי בה שש הנ ת  אל וש ים,  רועי ה  עה בש שי ם  הי של ה),  תוכה (בש יהה  לל אי ס  ני כה הי לש
ם ם הי שה ם, ומי ת אותה לל בל קנ ה מש ינה ים אי רי חי אמ ת הה ל אל בה ה, אמ תוכה בו בש רש עה תש יי ם וש ת אותה לל בל קנ יהם מש ם, הנ הל בו בה רש עה תש יי וש

שהביים להללכלת.

ה בה המ אנ ה וש אה רש יי ה בש לה ל של חנ ננ הנ יהם וש הנ מות מי שה ים נש שי יורש ם של ל אותה ה - ו', כה לה ל של חנ ננ יהם, הנ אי ה' הוא הנ דנ ונ של
ם ה אותה דוחה ם, וש ת אותה לל בל קנ םא מש יא ל ק יהו"ה, הי לל ם חי ינה ם אי הי ים של רי חי אמ ם, ונ ת אותה לל בל קנ יא מש ל י"ה, הי של
י רי שש י, אנ יננ י סי יננ ה, סי ינה כי שש ל הנ ה של פל רו: הנ מש אה וש אותו,  כו  רש ובי ם  כגלה מו  ת. קה כל לל לה ים  בי ם שה ם הי שה ומי ם,  שה מי

יך. פי לו מי לה ים הנ רי בה דש עות הנ שומש ם של יי ננ זש אה הה


